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הגליון הזה

לפי
שעה

הגליון הזה נחתם בסימן פרידה .א.ב .יהושע ,עמינדב דיקמן ויחיאל חזק .כל אחד השאיר מאחוריו חלל גדול,
והרבה טקסטים נהדרים שילוו אותנו גם לאחר לכת כותבם .רפי וייכרט נפרד מעמינדב דיקמן ,יובל גלעד
מיחיאל חזק ועמוס לויתן ,ירון אביטוב ומרדכי הרטל מא.ב .יהושע .הבאנו גם קטעים משתי שיחות שערך
יעקב בסר בשעתו עם יהושע לרגל צאת שני הרומנים המכוננים שלו ,מסע אל תום האלף ומר מאני .הדברים
עדיין רלוונטיים ,ורלוונטיות היא עניין שיהושע בהחלט הקדיש לו מחשבה מרובה.
למרבה השמחה חזר מדורו של עידן בריר “קורא בשער״ .הפעם הוא מביא תרגומים לשירי המשורר הפלסטיני
יליד מחנה פליטים בסוריה ,ע׳יאת׳ אלמדהון .אלה שירים מרתקים ,בגובה העיניים “ -שלושים שנה /ולא
הפכתי אזרח של שום מדינה בעולם המטורף הזה /.פליטותי רק הולכת וגדלה /ופלסטין מתרחקת בכל יום״,
מסכם אלמדהון – את התמונה המוכרת לנו מעברה האחר של המראה ,והיא אינה ורודה.
ומזווית אחרת :בעקבות אמירתו של פרנסיס פוקויאמה באחרונה כי “ההיסטוריה מתקדמת בכיוון מסוים,
שהוא סוג מסוים של צדק״( ,בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה) מדי טרינצ׳ר “מפגישה״ בין צ׳כוב ,לנין
ונבוקוב מזווית ראייה של חירות וצדק .ההיסטוריה ,עולה ,לא קיימה את הבטחותיה ,והחירות מפוקפקת.

.

כדי לא לסיים בנימה פסימית מוחלטת – פתחו בעמ׳  ;5קטיה בלוך גייגר מתארת שם בשיר אפייה של כיכר
						
לחם – יפה ,משביע ,משיב חיים.
					
עמית ישראלי־גלעד

רשימות מהתחתית.
..
את הרשימה הזאת התכוונתי לפתוח בשיחות שערך אבי יעקב בסר לפני כשלושים שנה עם א.ב .יהושע,
ושחלקים מהן מופיעים בגיליון הזה (עמודים  .)12-8אבל אז פרץ “עלות השחר״ ותודעתי מוכת החום
והלחות נדדה בעקבות השם שנבחר למערכת עזה ,אוגוסט  ;22ראשית אל “השחר העולה״ ,שוקולד למריחה
ששלט במדפי הסופרמרקט בילדותי (אם כי “אפיפון״ היה המותג האהוב עלי ללא תחרות); ומשם ל״שחר
של יום חדש״ ,האמרה שאהוד ברק הפריח לאחר נצחונו בבחירות לפני יותר מעשרים ושתיים שנה .משם,
כמובן ,המשכתי לשורה האלמותית של שלום חנוך “תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר״ (‘נגד הרוח׳ מילים
ולחן :שלום חנוך).
ייתכן ,שאכן תמיד חשוך יותר לפני עלות השחר ,או כך לפחות נדמה; נדמה ,שתמיד היתה כאן שחיתות,
תמיד היתה קורונה ,תמיד היו מבצעים בעזה שפרצו כל קיץ בדייקנות של שעון ,ובחירות ,ארבע פעמים
בשנה .גם הנושאים הקיומיים שעלו אז בשיחות עם א.ב .יהושע רלוונטיים כתמיד ,כאילו לא השתנה דבר
(ואף שלא אגע כאן בהיבט הספרותי לא אתאפק ואומר ,בלשון המעטה ,שעם לכתו ,הספרות העברית
תחסר הרבה) .אני מתקשה להאמין שמה שמאפיין את בולי ביחסו למציאות הישראלית ישוב לשיח
הציבורי; שהניתוח החד והמדויק ,החתירה אל האמת וההליכה נגד הרוח (או ההפלגה ,אם להדהד את מסע
אל תום האלף) יתפסו את מקומו של הפופוליזם התועלתני הנפוץ כל כך היום .הלוואי שאתבדה ,כי די
חשוך כאן									.
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קטיה בלוך גייגר
הזכרה

*

מּודעּות
ְּפ ִת ֵיתי ָ
ַמ ְחלִ ִיקים ּכְ מֹו קֹונְ ֵפ ִטי,
ַקּלִ ים וְ ַרּכִ ים,
ִמ ְת ַמ ְּס ִרים לְ ִצ ְמאֹונִ י.
ׁשֹותה ֶאת ַע ְצ ִמי ְּב ַקׁש.
ּכְ ָבר ּכַ ָּמה ָׁשנִ ים ֲאנִ י ָ
ֹלא יָ ַד ְע ִּתי ֶׁש ֻּמ ָּתר לְ ִה ָּׁש ֵפְך,
וְ לּו יָ ַד ְע ִּתי
יֹוד ַעת ֵאיְך.
ֹלא ָהיִ ִיתי ַ
טֹוב ַעת ֶּב ֱא ֶמת,
ֲאנִ י ֹלא ַ
ָּת ִמיד ַעל ֵאיזֶ ה ַסף ִּד ְמיֹונִ י.
ַא ָּבא ֵמת.
ֹלא ֲאנִ י.

לָ ַמ ְד ִּתי ִמ ְּמָך ַעל אֹודֹות ַהּלֶ ֶחם.
ֶאת ַה ֶּק ַמח ָׁש ַפכְ ִּתי ַעל ַה ֻּׁשלְ ָחן
ַוא ָּתה ּכָ ִר ָית ּבֹו ֻּג ָּמהִ ,ע ְר ַּב ְב ָּת לְ תֹוכָ ּה ַמ ְח ֶמ ֶצת,
אֹו אּולַ י ָהיּו ֵאּלֶ ה ַּדוְ ָקא ְׁש ָמ ִרים.
ַא ַחר ּכָ ְך ָּפ ְרצּו ַה ַּמיִ ם ִּבנְ ִחילִ ים לְ ָבנִ ים
ִמ ְת ַּפ ְּתלִ יםַ ,עד ֶׁשּנֶ ֶא ְספּו ֶאל ָה ִע ָּסה.
ַה ֶּמלַ ח נִ ֵּקד ֶאת ָהעֹורְ ,מכַ ּוֵ ן ֶאת ַה ְּתנּועֹות.
לַ ְׁש ָּת ּכְ מֹו ֶׁש ַא ָּתה לָ ׁש ֶאת ַה ִּמּלִ ים,
ִּב ְמזִ יגַ ת ַה ֶּק ֶצב ֵמ ַהּׁשּולַ יִ ם ְּפנִ ָימה,
קּורים ְּב ַע ְפ ַע ֶּפיָך.
ִ

*
ִמ ְּמא ְֹרעֹות אֹותֹו ָה ֶע ֶרב:
נַ ַער ְמזַ ּנֵ ק ֶאל מֹותֹו ֶׁשל ָא ִביו
ְּבעֹוד ָא ִחיו נִ ְמלָ ט.
ַּב ֲה ֻמּלָ ה ַה ֶ
ּׁשֹות ֶקת ָס ִביב נִ ָּתזִ ים
לְ ַאט
לְ ַאט
לְ ַאט
נִ יצֹוצֹות ִה ְת ַר ְּסקּות ֶה ָע ָבר ַּבהֹוֶ ה,
מֹות ָאב ְּבמֹות ָאב,
זֶ ה ָּבזֶ ה.
מהּב ֶֹקר ֶׁש ַא ֲח ֵרי:
ַ
ֵמ ַחּלֹון ַה ִּת ְק ָרה נִ ָּבט ֵאין ַּת ְח ִּתית ַה ַּצ ַער.
ִּב ְרּכַ יִ ם,
ּכַ ְר ִט ֵיסי ַא ְׁש ַראי,
ַמכְ ִׁש ֵירי ְׁש ִמ ָיעה,
ׁשֹואגִ ים
ֲ
קֹומה
קֹומה לְ תֹוְך ָ
ָ
ְ
חֹורגִ ים
ַה ְר ֵחק ֵמ ֶה ֵּׂשג יָ ֵדינּו
הֹולְ ִמים ְּב ָד ְפנֹות ַה ַהּכָ ָרה
ָה ֵט ַח וָ דֹום
ִּבּיְ ִק ָיצה
ֶאל ַמכְ ֵּפלַ ת ַהּיֹום.

*
לאמנון					 ,
ממחמצת לבי
אֹותּה ְּב ַמּגֶ ֶבת ּכְ ֶׁש ָּפ ֲע ָמה.
ָע ַט ְפ ִּתי ָ

יָ ַד ְע ָּת ֹלא לִ ְׁשאֹל ִאם זֹו ַה ִּתינ ֶֹקת ֶׁש ֲאנִ י
וְ ִהּנַ ְח ָּת אֹזֶ ן ַעל ַה ְּקרּום ַה ִּמ ְת ַה ֵּדק.
ִחּכִ ינּו ,זֶ ה לְ ַצד זֹו.
ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָּב ַצ ְע ָּת ִּפּסֹות ְצלּולֹות ִמן ַהּכִ ּכָ ר,
ִּב ְתרֹונֹות ָּפנֶ יָך נִ ְפ ְרׂשּו לְ ַׁש ְב ִריר ְׁשנִ ּיָ ה
ּכְ ֶׁש ִהּגַ ְׁש ָּת ַא ַחתְׁ ,שלֵ ָמהֶ ,אל ִּפי.

ָע ַט ְפנּו ֶאת ַהּגּוׁש ְּב ַתכְ ִריכִ ים
וְ הּוא נָ מֹוג ִמּיָ ֵדינּו ַּב ֲע ָר ֶפל ַה ְׂש ֹאר.
בֹותיו
ּגַ ם ּכְ ֶׁש ָר ִצ ִיתי לָ לֶ כֶ ת ְּב ִע ְק ָ
נֹות ְר ָּת ּכָ רּוי וְ ָח ְפ ִׁשי,
ַ
ּגַ ם ּכְ ֶׁשּנִ לְ ּכַ ְד ִּתי ׁשּוב וָ ׁשּוב ַּב ַּק ְּפסּולָ ה ָה ַר ְצ ָחנִ ית,
ָׁש ִה ָית ִא ִּתי ְּב ַמ ֲע ַמ ֵּקי ַהּזְ ַמןַּ ,ב ֶּמ ְר ָחק ַהּנָ כֹון ֵמ ָה ֶרגַ ע.
ַצ ְפ ִּתי לְ נֶ גֶ ד ֵעינַ י ְּב ֵעינֶ יָך,
ַּב ְּס ִמיכּות.
ִּבינִ ַיקת ֲאוִ יר ַא ִּד ָירה ָּב ַק ְע ָּת ִּפ ְתאֹום,
ֵמ ִפ ַיח ֲהנָ ָאה לִ וְ יְ ָתנִ ית ְּבגֹלֶ ם ַה ָּב ֵצק.
ְמ ַצ ְח ְק ִקים
ָט ַמּנּו ּגַ ְר ִעינִ ים
ְּב ִפּנֹות ַהּכִ ּכָ ר ָה ֲע ֻגּלָ ה.
ְּב ַמ ֲע ֵבה ַה ַּתּנּור
ּכְ ָבר ִה ְת ַק ְּמ ָרה ַה ַחּיָ ה
ֶּפ ֶרא.
יָ ַד ְענּו ּכִ י ּכָ ֵעת נֵ ֵׁשב ִעם ֵּתה ְּבכֹוסֹות זְ כּוכִ ית,
ְ
בּוע.
ׁשֹומ ִרים ַעל חֹם ָק ַ

קטיה בלוך־גייגר היא עובדת סוציאלית
ופסיכותרפיסטית ,דוקטורנטית במסלול
הבין תחומי בפסיכואנליזה באוניברסיטת
חיפה .זהו פרסום ראשון משיריה.
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قارئ الشعر

ע׳יאת' אלמדהון غياث املدهون
עַ׳י ַאת' א ְל ַמדְהּון הוא משורר פלסטיני שנולד במחנה הפליטים
הפלסטיני ַאלְ יַ ְרמּוּכ בדמשק בירת סוריה לאב שגורש מעזה
בשנת  1967ולאם סורית .בשנת  2008היגר אלמדהון מסוריה
לשוודיה והוא מחלק כיום את חייו בין ברלין לשטוקהולם .עד
כה ראו אור ארבעה קבצי שירה מפרי עטו .השניים האחרונים
מבין קבצים אלה הם :לא אסתטיע אלחודור ("אני לא יכול
להשתתף"; עמאן :אלמואססה אלערביה ללדראסאת וא־נשר,
 )2014ואדרנלין (מילאנו :מנשוראת אלמותווסט.)2017 ,
שיריו של אלמדהון תורגמו לשפות רבות ,ביניהן אנגלית,
שוודית ,גרמנית ,יוונית ,איטלקית ,הולנדית ,צרפתית,
ספרדית ,צ'כית ,קרואטית ,אלבנית ,בנגלית ,פרסית ,הינדית
וסינית ,וכעת ,לראשונה גם לעברית .בשנת  2012זכה תרגום
לשוודית של קובץ שלו ,שכותרתו בקשת מקלט זכה בפרס
הראשון לספר בשפה זרה של התאחדות הסופרים השוודית.
ספרים אחרים שלו ,בשוודית ובשפות אחרות ,זכו גם הם
בפרסים שונים במהלך העשור האחרון והוא קנה לעצמו שם
של אחד המשוררים הבולטים בקרב משוררי הדור הערבי
הצעיר .לצד כתיבת השירה ,הפיק אלמדהון בשנים האחרונות
גם סרטוני וידאו ומיצגי וידאו רבים של שיריו ואף זכה בפרס
מיוחד לסרט השירה הטוב ביותר בפסטיבל זברה לסרטי שירה
בברלין בשנת .2020
ע׳יַַאת' אלְמַ דְ הו ּן ,צילוםMarte Visser :
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ארכיאולוגיה

ישראל

ּכְ ֶׁש ָח ַפ ְרנּו ְּב ַמ ֲחנֶ ה ַאל־יַ ְרמּוּכְ
וְ ִח ַּפ ְׂשנּו ַא ַחר ִה ְיס ְ
טֹוריָ ה לְ מּוזֵ אֹונִ ים
ֹלא ָמ ָצאנּו ֵעינַ יִ ם יְ ֻרּקֹות וְ ֵעינַ יִ ם ְׁשחֹרֹות
ֹלא ָמ ָצאנּו ֵׂש ָער ְּבלֹונְ ִּדינִ י וְ ֵׂש ָער חּום
ָמ ָצאנּו
ּכַ ּמּות
צּומה
ֲע ָ
ֶׁשל
ַע ְצמֹות
ָא ָדם.

ִאלְ ָמלֵ א יִ ְׂש ָר ֵאלֹ ,לא ָהיָ ה ֲא ִבי ְמג ָֹרׁש ִמ ָפלַ ְס ִטין
ֹלא ָהיָ ה ּגֹולֶ ה לְ ְ
סּוריָ ה
ֹלא ָהיָ ה ּפֹוגֵ ׁש ֶאת ִא ִּמי
ֹלא ָהיִ ִיתי נִ ְמ ָצא ּכָ אן ַעכְ ָׁשו
הּוב ִתי.
ֹלא ָהיִ ית ַא ְּת ַעכְ ָׁשו ֲא ָ
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אילּו

שלושים שנה

ּכֹה יָ ִפים ָהיּו ַה ַחּיִ ים
ּתֹומא
ִאּלּו ָהיָ ה ַה ַּמ ֲחנֶ ה ְּב ַּבאּב ָ
וְ לַ ַּמ ְה ֵּפכָ ה ֹלא ָהיּו ָאבֹות
וְ ִאּלּו יָ כֹלְ ִּתי לְ ַה ֲא ִריְך ֶאת ְׂש ָע ִרי
ְּב ַפ ְׁשטּות,
סּורים.
עֹוׂשים ִ
ּכְ ִפי ֶׁש ִ

ּכֹה ֻא ְמלָ לִ ים ָהיּו ַחּיַ י
לֹוׁשים ָׁשנָ ה
ֲאנִ י ֶּבן ְׁש ִ
וְ ַעד לְ ֶרגַ ע זֶ ה
ּכֹורים
ֹלא ַר ְצ ִּתי ִּב ְס ָפ ַרד ְּבתֹוְך ָק ָהל ָעצּום ֶׁשל ִׁש ִ
ְ
ּומ ֻׁשּגָ ִעים
ַה ְ
ּבֹור ִחים ִמ ְּׁשוָ ִרים ִמ ְׁשּתֹולְ לִ ים
נָׁשים ְּב ֵעת ְּובעֹונָ ה ַא ַחת
ֹלא ָׁשכַ ְב ִּתי ִעם ְׁש ֵּתי ִ
ֹלא ִה ְׁש ַּת ַּת ְפ ִּתי ְּבׁשּום ִמלְ ָח ָמה
ֹלא יָ ִר ִיתי ּכַ ּדּור ֵ
ּבֹודד
כּותי ׁשּום ָהרּוג.
וְ ֹלא זָ ַק ְפ ִּתי לִ זְ ִ
לֹוׁשים ָׁשנָ ה
ְׁש ִ
נָׁשים
ֹאׁשי ְמכֻ ֶּסה ּגַ ְרּבֹונֵ י ִ
וְ ֹלא ָׁש ַד ְד ִּתי ַּבנְ ק ּכְ ֶׁשר ִ
אתי ֶאת ִמלְ ָח ָמה וְ ָׁשלֹום לְ טֹולְ ְסטֹוי
ֹלא ָק ָר ִ
וְ ֵאינֶ ּנִ י ֶ
רֹוצה לִ ְקרֹא אֹותֹו.
לֹוׁשים ָׁשנָ ה
ְׁש ִ
וְ ֹלא זָ כִ ִיתי ַּב ְּפ ָרס ַהּגָ דֹול ַּבּלֹוטֹו,
ֹלא ִק ַּבלְ ִּתי ֶאת ְּפ ַרס ֶ
נֹוּבל לְ ִס ְפרּות
ֹלא ִהכְ נַ ְס ִּתי ֶּפ ֶתק ַה ְצ ָּב ָעה לְ ַקלְ ִּפי
כְ
וְ נִ ְר ֶאה ֶׁשּכְ ָבר לְ עֹולָ ם ֹלא ֶאזְ ּכֶ ה לְ ַה נִ יס.
לֹוׁשים ָׁשנָ ה
ְׁש ִ
וְ ֹלא ָה ַפכְ ִּתי ֶאזְ ָרח ֶׁשל ׁשּום ְמ ִדינָ ה ָּבעֹולָ ם ַה ְּמט ָֹרף ַהּזֶ ה.
יטּותי ַרק הֹולֶ כֶ ת ּוגְ ֵדלָ ה
ְּפלִ ִ
ּופלַ ְס ִטין ִמ ְת ַר ֶח ֶקת ְּבכָ ל יֹום.
ָ

*

ּכֹה יָ ִפים ָהיּו ַה ַחּיִ ים
ִאּלּו יָ כֹלְ ִּתיּ ,כַ ֲח ֵב ַרי ַה ְ
ּכּור ִּדים,
לְ ַקּלֵ ל ּכָ ל ָּד ָבר ָּבעֹולָ ם
ְּבלִ י ֶׁש ָהיּו ַה ַּמלְ ִׁשינִ ים ְמ ִבינִ ים ֶאת ְּד ָב ַרי.
ּכֹה יָ ִפים ָהיּו ַה ַחּיִ ים
עּודת זֶ הּות
ִאּלּו ָהיְ ָתה לִ י ַּבּכִ יס ְּת ַ
ֶׁש ְּב ֶעזְ ָר ָתּה ָהיִ ִיתי ֵ
נֹוס ַע לְ ִא ִּמי ְּב ַד ְר ַעא
ִמ ְּבלִ י לְ ַה ְס ִּביר לַ ֵ
ּׁשֹוטר ַה ַּמּגִ ַיע ֵמ ִא ְידלִ יּב
יטים ָפלַ ְס ִטינִ ים ִמ־ '48לְ ֵבין ֵאּלֶ ה ִמ־'67
ֶאת ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ְּפלִ ִ
עֹוׂשים ֲח ֵב ַרי.
אֹותּהּ ,כְ ִפי ֶׁש ִ
אֹו ֶׁש ָהיִ ִיתי ְס ָתם ְמ ַא ֵּבד ָ
ּכֹה יָ ִפים ָהיּו ַה ַחּיִ ים
ִאּלּו ָהיִ ִיתי ֵ
קֹור ַע ֶאת ּכָ ל ַהּנְ יָ רֹות
וְ ֵ
ׁשֹובר ֶאת ּכָ ל ָה ֵע ִטים
ִאּלּו ָהיִ ִיתי ֵמ ִקיץ ִמ ְּׁשנָ ִתי
ְ
דּואי ַּב ִּמ ְד ָּבר ּכָ לְ ֶׁשהּו
ּומגַ ּלֶ ה ֶׁש ֲאנִ י ֵּב ִ
ִעם ְמ ַעט ַט ָּבק לְ ִעּׁשּון
סֹופי.
וְ ח ֶֹפׁש ֵאינְ ִ
ּכֹה ְק ַטּנֹות ַה ִּת ְקוֹות
ּכֹה ּגְ דֹולָ ה ַה ְּמ ִציאּות.

* באב תומא הוא אחד משערי העיר העתיקה של דמשק ושמו
של הרובע בו נמצא השער ,המאוכלס בחלקו הגדול על ידי
נוצרים ונחשב לאחד מאזורי הבילויים של העיר.
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עם תום היצירה
א.ב .יהושע

()2022-1936

קטעי שיחות עם יעקב בסר

 .1״מה לנו ולאדריאנוס?״
בעקבות מסע אל תום האלף
(גליון )1997 ,205

מדוע "תום האלף" ולא "סוף האלף"
תום זה גם סוף .אבל גם תום במובן של תמימות .במובן
מסוים ,גם מכיוון שהספר מסתיים עם סוף הביגמיה של בן־
עטר ,שהוא התייחס אליה בתמימות ,כך שהוא בעצם גם איבד
משהו מתמימותו .סוף האלף ,קץ האלף ,זה נשמע חמור במובן
של סוף העולם (כפי שהנוצרים התייחסו אל קץ האלף ,הם
חשבו שסדר חדש יבוא) .לא רציתי שזה יהיה דרמטי מדי.
וחוץ מזה ,כאן מדובר ביהודים ומוסלמים שספירתם אחרת.
תום  -תום היצירה ]...[ .סוף האלף הראשון היה חשוב לי
כשלעצמו .זאת התקופה של רבי גרשום מאור הגולה ,התקופה
שבה עלו שתי ציוויליזציות יהודיות גדולות .הזמן הוא ערב
עליית תור הזהב בספרד וחכמי אשכנז.

התופעה של ש"ס .וזה אחד מסימני השלום ,קודם המלחמה
החזיקה את כולנו ביחד  -עכשיו השסעים פורצים .בקשר
לעימות בין התרבות הספרדית־מזרחית  -לאשכנזית .אני
חושב שהמושגים הנכונים הם דרום־צפון.
[ ]...אתה יכול להגיד אולי עימות של תרבות מוסלמית עם
נוצרית או מוסלמית־יהודית עם נוצרית־יהודית.

ספרד ואשכנז
[]...
אני חושב שמה שמעניין אותי זה המפגש בין מזרח למערב,
ולא המזרחיות לעצמה .אני לא איש שחי באיזה מיליה מזרחי
ממשי .כל פעם שמדברים עמי על שורשים וכו' ,אני מחייך
לעצמי ושואל את עצמי :על מה הם מדברים? גדלתי בירושלים
שהיתה הרבה יותר חילונית מזו של היום ,בשכונת רחביה.
למדתי בגימנסיה ,הייתי בתנועת נוער ,בהכשרה וקצת בקיבוץ.
לא נולדתי בעיר העתיקה ,ולא חייתי בתוך חמולה מזרחית.

המפרָשׂ המוסלמי
רוב היהודים חיו אז תחת שלטון ארצות האיסלאם .מדובר
בשמונים וחמישה אחוז מהיהודים ,שבמאה העשירית חיו תחת
שלטון האיסלאם( .עד כמה היה זה רוב כמעט מוחלט למדתי
מההיסטוריון מנחם בן ששון ,ובכלל את הספר הזה נתתי לשלושה־
ארבעה היסטוריונים שיבדקו שלא שגיתי) .המפרׂש המוסלמי הזה
אם כן היה המפרש הדומיננטי .דבר נוסף שלמדתי הוא ,שבעצם
כל הדברים שהגיעו אחר כך לספרד ,לאנדלוסיה ,מקורם בצפון
אפריקה .אני אומר את זה עכשיו ,כיוון שהצפון אפריקאים הם כל
כך בקונפליקט ,איתנו ועם עצמם .ואנחנו כל כך מסובכים איתם.
צריך לזכור שחלק גדול מעוצמת התרבות הספרדית מקורותיו
בצפון אפריקה .אתה שואל אותי על המפרש המוסלמי .אני לא
עושה אידיאליזציה .אני לא רוצה לומר שליהודים ולמוסלמים
היה תור זהב מתמשך .תור הזהב הזה היה קצר מאוד.

גם הדתיות של המשפחה היתה דתיות מאוד מתונה ,מסורתית.
לא השורשים ה"ססגוניים" שלי מעניינים אותי אלא המפגש בין
עולם המזרח לעולם המערב .כי אני חושב שלשאלת המפגש
הזה תהיה חשיבות בישראל ,לא רק בקשר ליחסים בתוך העם
אלא גם ביחס אל העולם הערבי שהופך מאויב לשכן .אני
זוכר אגב ,שכתבתי את המאמר " -מה יקרה לישראל בזמן
השלום"  -ודיברתי שם על השסע הדתי־חילוני ,השסע העדתי
והשסע היהודי־ישראלי; אמרו לי ,בסדר ,הדתי מובן ,אבל מה
פתאום שסע עדתי? אמרו ,זה יסתדר .חשבתי שאולי הגזמתי.
ואני רואה היום בבירור את התופעות של השסע העדתי .למשל

אני גם לא אעשה אידיאליזציה מהסוג שהערבים עושים לפעמים
כשהם אומרים  -למה לכם מדינה? נשב ביחד כמו באנדלוסיה,
ואני עונה ,אתם לא אלה שהיו באנדלוסיה וגם אנחנו לא .וגם
שם באנדלוסיה  -הנה ,רבי שמואל הנגיד היה כל כך גדול,
משורר ושר חשוב .כבר יוסף ,הבן שלו ,נרצח כמו כלב .הכל
היה שברירי מאוד .אגב ,יהודי ורמייזא שאני מתאר אותם בספר
יעברו תקופה נוראה בעוד תשעים שנה ,בזמן מסעי הצלב ,הרג
אכזרי והתאבדות קולקטיבית על קידוש השם .הגולה בנויה
מאיים קטנים של שקט בתוך ים של צרות וגזרות .המפרש
המוסלמי מתאר איזה רגע של שקט.
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א.ב .יהושע ,צילום :ערן רותם

אגב ,בעניין הספינה ,נעזרתי במומחית לספינות ערביות בימי
הביניים .היא אמנם העדיפה שהספינה שלי תפליג בים התיכון
ולא באוקיינוס .אבל אני התעקשתי על האוקיינוס ,כדי שיגיעו
לפריז דרך הנהר ,שהרי סמלה של פריז עד היום הוא עוגן,
סמל ימי מובהק .אם נסעו ספינות אחרות באוקיינוס ,תיסע גם
הספינה שלי .היא לא חוצה את האוקיינוס אלא נוסעת לאורך
החוף המערבי של אירופה ,בין נמל לנמל.
בכלל האמינות היא עניין ספרותי .במציאות אין אמינות.
במציאות יש עובדות ,לפעמים מדהימות ובלתי סבירות אבל
עובדות .אמת ,יש סמליות במפרש הערבי ,בערבים שמובילים
את היהודים המזרחים לדין תורה עם היהודים האשכנזים
באירופה הקודרת והמפגרת של סוף האלף.
מהו ריאלי
אני כך מגדיר את 'הריאלי' לגבי הסטודנטים ואומר  -לא־
ריאלי הוא דבר שאי אפשר להסביר אותו מתוך ההיגיון של
חומרי היצירה עצמה .או שיש בה איזה דבר 'ניסי' כלומר
פתאום בני אדם מתעופפים או חיות מדברות וכו' .ביצירה
הזאת אין דבר שהוא ניסי או על טבעי .אין קפיצת דרך או
משהו שלגביו אפשר לומר שהדברים לא מתפרשים :כלומר
שהמניעים של הגיבורים הם סתומים כל כך שצריך למצוא
שכבה אחרת ,סמלית ,כדי להסביר אותם.
לא היתה כל סיבה שאוותר דווקא ברומן היסטורי על מצבים
קצת גרוטסקיים ומגוחכים שהם שכיחים בכתיבה שלי .רקע
העובדות שלו לכן מבחינתי הוא ריאלי .כמובן ,זה דחוק .זה לפני
אלף שנה .ממילא כל דבר שהוא מרוחק כל כך בזמן הוא קצת
מפוקפק .גם כשאתה קורא למשל על אדריאנוס ,אצל יורסנאר,

או שנהאת המצרי וספרים מהסוג הזה ,מעצם הריחוק ההיסטורי
האריג הוא כל כך דקיק ,שכמעט אינך יכול למשש אותו באופן
ריאלי .ועוזר לי לעבד ולביית את הפנימי דרך ההומור.
[]...
מיתוסים בשבילי ,ביצירות שלי ואחרות ,הם דברים חיים .זה
מקור אגדתי חזק שמקרין מרחוק .שהוא על־זמני .שהוא לא
איזה עובדה היסטורית שעלתה ,אלא עובדה על־היסטורית.
אנחנו בעצם משועבדים למיתוסים מסוימים .המיתוסים הם
סיפורי על .סיפורי התגבשות .כמו צליבת ישו ,עקדת יצחק.
דברים ראשוניים מאוד .ולכן הם מתקיימים מעל הזמן .ולכן
הם חוזרים שוב ושוב ואנחנו מוצאים אותם בחיי היום יום.
[]...
רתיעה היא מילת יסוד; הרבה פעמים כשאני מנתח את העניין
שבין מזרח למערב ,השסע העדתי ,את תחושות הקיפוח הרגשי
של המזרחים ,אני רואה שהרתיעה הרגשית ,התחושה של
"אתם לא משלנו" היא בסיס העניין .והמילה רתיעה ,שכאן
מופעלת על ידי מיעוט כלפי הרוב ,היא מילת מפתח למערכות
יחסים בתוך העם .אבל הספר הזה הוא על הגולה .אין בו ארץ
ישראל או ציונות ,שום דבר מזה .ארץ ישראל כאן שולית.
ובכל אופן ,למרות שאני "שולל גולה" אידיאולוגי ,לא יכולתי
שלא להתפעל מן הקבוצות היהודיות הקטנות האלה ,שנעות
בתוך אירופה ובתוך העולם הימי־ביניימי .היהודים יותר ניידים
מהאחרים .יש להם לשון משותפת .יחסי אמון .תיאום מוקדם.
אין שום שלטון שיכול להיות סמכות לגביהם ,למשל בעניין
הביגמיה .ובכל זאת ,היהודים מנסים לתאם באופן חופשי את
הקודים התרבותיים כדי לקיים אחדות .זה היה בעיני מסעיר.

יוני-יולי 9 2022

למה ביגמיה?
הביגמיה היא משהו מאוד עקרוני בשלב של התפתחות האנושות,
וחישול הזוגיות בתוך החוק .שהרי הביגמיה ממשיכה כל הזמן
להיאבק על קיומה בצורה זו או אחרת .ולכן רציתי לבדוק את
העניין ,באיזו נקודת צומת מעניינת והתחלתית ,כאשר יוצאת
תקנת החכמים של גרשום מאור הגולה ,שלא רק אוסר על
ריבוי נשים ,אלא גם אוסר על גירוש האישה בעל כורחה .מעמד
האישה הוא בכלל אבן בוחן חשובה לבדיקת מצבה של כל
חברה ,והיכולת של הגבר לוותר על זכויותיו .אני מנסה לבדוק
מקרוב בטלסקופ של אלף שנה ,אבל גם במיקרוסקופ ,את האופן
שבו בן־עטר מוותר על האופציה של הביגמיה .זה נעשה ,גם
בהכרח (בגלל מותה של האישה השנייה) וגם מתוך אינטרס
לקיים את השותפות המסחרית ,אבל גם מתוך איזו קבלה של
קוד מוסרי חדש .שכן ברור לו בסוף הרומן שמעכשיו ,לעולם לא
יישא לו אישה שנייה .והוא יצטרך לעשות את הסובלימציה של
קיומה לתוך מערכת הזוגיות שלו .כל התהליך הזה ,על מחירו
הנפשי ,על רגשותיו ,על הערבוב בין אינטרסים ובין התאמת
נורמות מוסריות ותרבותיות הוא שמשך אותי.
[]...
כניסה מבוהלת דרמטית ,או מונולוגיסטית היתה עלולה ליצור
חוסר אמינות כלפי הדמויות ,שצריכות זמן כדי להתבהר
לקורא .שכן אלו דמויות מלאות חללים שחורים ,בגלל המרחק.
והחללים השחורים הם לא בהן ,אלא בנו ,האנשים המודרניים,
ביכולת שלנו לפענח אותם .כשם שבעוד אלף שנים אנשים
יראו אותנו מלאי חללים שחורים בגלל הדברים הרבים שלא
ידענו ולא הבנו בעולם .הספר מסופר מנקודת מבט של מספר
אובייקטיבי ,כרוניקאי מאוד נינוח שהולך עם הסיפור ,וגם עם
שמחת הסיפור.
אנשים שקראו את הספר דיווחו על קריאה נינוחה וחושנית
מאוד .וזה מה שרציתי .לצלול אל העבר דרך החושים ולא דרך
השכל .רציתי שהקורא ילך איתי באיטיות ,וידעתי שאני צריך
לבקש ממנו לעשות מאמץ.
על הרלוונטיות
הסיפור הוא על ביגמיה .אבל אתה יכול לקחת אותו בקונטקסטים
מודרניים ,אתה יכול לדבר נניח על התאמת קודים שקשורים
למשל ברפורמים בארה"ב שעורכים נישואים הומוסקסואליים
בתוך בית הכנסת .והם רוצים אישור ,הם היו רוצים לשכנע את
האורתודוקסיה שזה לגיטימי ,שזה בסדר .זו שאלה של נורמות
תרבותיות או נורמות של חיים שפתאום משתנות.
[]...
הייתי המום מהטענה של חוסר רלוונטיות .אם סופר צרפתי
או מזרח אירופי יכתוב רומן היסטורי ,אתה יכול לשאול אותו
בשביל מה? [ ]...אני חושב שאפילו אם לא היית יכול למצוא
כאן שום דבר שקשור למציאות של היום ,עצם העובדה שהלכת
ודיברת על איזה יהודי מלפני אלף שנה ,יש לך זכות ,זה חלק
ממך ,אתה לא צריך כל דבר לקשר למציאות של עכשיו .אני
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שואל את עצמי למה לא כותבים כאן [ספרים] על מלחמת
השחרור? זה נובע מעמדה של אנטי־עבר ,של עכשוויזם לא
פוליטי אלא תרבותי .אני לא מדבר על אלף שנה .במשך שלושים
השנים האחרונות אתה לא יכול למצוא רומן אחד שהתפרסם על
מלחמת השחרור .היו שירים ,אבל לא רומן .עכשוויזם כזה.
עצם העובדה שאתה מספר סיפור מעברך ,באשר הוא סיפור,
זו זכותך ,איך אפשר בכלל לטעון נגד זה? אם מרגרט יורסנאר,
סופרת צרפתייה ,כותבת על אדריאנוס ,מישהו בצרפת שואל
מה פתאום אדריאנוס? מה לנו ולאדריאנוס? זה די המם אותי.
שירת ימי הביניים ,למשוררים קשה יותר
אני מעריץ את השירה הזאת .איזו שירה נפלאה ,מפוארת.
השם המקורי של הספר היה צריך להיות "שירת תום האלף".
בעצם כתבתי [לספר] שלושה שירים ,אחר כך הוצאתי שניים,
משום שהם לא היו מספיק טובים .ובאמת ,אולי מגיל  17לא
כתבתי שיר .היה צריך לכתוב את השיר בחרוז וגם במשקל
היתדות והתנועות שהוא משקל חמור מאוד .והרגשתי פתאום
את החוויה מאוד בחוזקה .בשירה אתה פתאום נע בין החירות
המוחלטת להתחיל מנקודה כלשהי ולעבור לנקודה אחרת,
ומצד שני ,משהו שבקצב ,שבהגבלה של השפה  -עוצר אותך.
פתאום החיפוש אחר החרוז ,ופתאום אתה הולך מן המשמעות,
רצית לעשות דבר אחד והגעת למשמעות אחרת שבכלל לא
התכוונת אליה ,אבל החרוז משך אותך לשם .הלשון משכה
אותך .הרגשת כאילו אתה לא ברשות עצמך .יש כוחות חזקים
ממך .הלשון מטלטלת אותך ומכוונת אותך .הבנתי למה
למשוררים קשה יותר.
הוד והדר
לא חשבתי להיכנס לתוך תודעה של אדם שמלפני אלף שנה.
לכן כמעט אין מונולוגים ודיאלוגים בספר .בעצם האנשים
דיברו ביניהם בערבית ,והאחרים דיברו ביניהם פראנסית או
עברית שעברה משם לכאן .לא היתה שפה אחידה ]...[ .ולא
יכולתי אפילו לדמיין איך הם בונים את המשפט .לכן יש כאן
מספר 'כרוניקאי' לא בן התקופה ,והוא יודע גם דברים אחרים.
אבל לא רציתי להעמיד אותו כמין מספר מודרני ,שמדבר
במושגים המודרניים על הדמויות .רציתי להשאיר אותו בכל
אופן קרוב אליהן ,ולכן היה צריך "לברוא" לו שפה .ואני רוצה
לומר לך שזה היה תענוג מיוחד .כנגד השפה הרזה והמצומקת
שהיום הולכת בחלק מהספרות העברית ,היה לי תענוג גדול
לעשות בדיוק ההיפך .לכתוב בשפה גבוהה יותר .ישבתי עם
מילון המילים הנרדפות וחיפשתי מילים כדי להגביה את
השפה .לעשות אותה מספיק גמישה כדי שתזרום ,כדי שלא
תהיה סתם שפה עם מילים משונות .לתת לה הוד והדר ,שקשור
בעובדה שכשאתה הולך אחורה ,אל ההיסטוריה ,יש לך רצון
להעלות את זה .ויש מרחק עצום ,ויש בעיה של הזדהות ,איך
להיכנס לספר ,ואנשים קוראים את הספר הזה למרות שהשפה
גבוהה ,אולי בגלל שיש לה את הריתמוס שמוביל אותם.

.

מסע אל תום האלף ,הספריה החדשה הקיבוץ המאוחד ,גליון 1997 ,205

 .2״מה אני בתוך הוויכוח הגדול״
בעקבות מר מאני
(גליון )1990 ,125-124

כל ספר חדש של א.ב .יהושע מכה גלים והופך מיד לאירוע
ספרותי ,תרבותי ,חברתי ,עתים גם פוליטי .וכל כך למה ,כי
יהושע בורך ביכולת אינטואיטיבית לחוש את סימני השאלה
והקריאה שבתת המודע החברתי־פוליטי שלנו[ .יעקב בסר]
לחפור בעבר
[]...
נקודת המוצא היא ההווה ומתוכו יוצאים לחפור בעבר הנימוק
להליכה אל העבר נובע מההווה ,רוצה לומר ,יש משהו לא
ברור לי בהווה ,ואני מחפש הבהרה על ידי הליכה קדימה
ואחורה ,שלב אחרי שלב ,עד שאני מגיע לשורש העניין.
[]...
בדיקת ההיסטוריה היא על פי
הצמתים שלה ,במחשבה של – מה
היה קורה לו היו פועלים אחרת .וזה
בעצם מה שאני מחפש בהיסטוריה.
את האילו שלה .אנחנו חיים כל הזמן
מאורעות שלגביהם אנחנו מתלבטים.
כאשר בעוד כמה זמן יסתכל בהם
מישהו הוא ישאל את עצמו ,למה הם
טעו ,מה היה קורה אילו? אני רוצה
ללמוד מההיסטוריה ...אני לא חושב
שהיא מערכת של אירועים חסרי
משמעות ,אלא שיש לה איזה כיוון,
ויש לה משמעות מצטברת ,ויש לה
תבניות חוזרות...

קראתי הרבה ברנר וגנסין כדי לראות את הדרך שבה הם
גימשו את המשפט .בפרק החמישי העליתי באוב דרך הדמיון
ודרך דברים ששמעתי בילדותי את הלאדינו .אבל חלק גדול
מכל זה היה כמובן עבודת דמיון שמגמתה ליצור מעין לשון
הסכם ביני לבין הקורא על מנת שיוכל להריח את התקופה
ואת המנטליות של אנשיה דרך הלשון []...
שאלתי את עצמי ,מה אני יודע על רופא יהודי בקרקוב בסוף
המאה התשע־עשרה? מה אני יודע על גרמנים ,על גוי שמדבר
עם סבתא שלו...
העבודה באמת היתה גדולה ,אבל זה היה דווקא החלק הנעים,
לעזוב את הדף הריק ,אותו אתה צריך למלא מתוך הנשמה
שלך ,ולפנות לקבל פרטים מן העולם.
[ ]...משמח שאתה יכול פתאום להפליג
בדמיון ולנסות להתחבר אל תקופות
אחרות.
הקורא צריך לעבוד
אני חושב שהיום מתחשבים יותר מדי
בקוראים .הקורא צריך לעבוד .אם
סופרים שפתחו את המאה העשרים
כמו ג׳ויס או פוקנר ,כמו וירג׳יניה
וולף ,היו חושבים להקל על הקורא,
איך היו נוצרות יצירות מופלאות כמו
הגלים או אבשלום ,אבשלום?
לדעתי המילה ‘קריא׳ מופיעה יותר
מדי כיום .מה זה חשוב אם זה קריא?
ואם לא קריא ,אז זה לא טוב? לפעמים
אני אפילו מרגיש אכזבה כשמישהו
שקרא את הרומן מספר לי שקרא אותו
במהירות .אני רוצה שיעצרו יותר.
שלא יקראו את זה כל כך מהר.

שאלת הלשון
[]...
א.ב יהושע מארכיון עתון 77
השאלה של הלשון היתה מכרעת
ביותר במובן של ירידה אחורנית ,לתוך ההיסטוריה .כל
שיחה [במר מאני] מתקיימת בשפה אחרת .הראשונה בעברית ,הזווית הספרדית
השנייה בגרמנית ,השלישית באנגלית ,הרביעית ביידיש []...
והחמישית בלאדינו .אלא שאני צריך הייתי לתת את ריחה הטענה שלי בעניין היתה ,האם גם את יזהר שאלו למה הוא
של העברית כפי שהיתה לפי השערתי באותה תקופה ובאותו לא כותב על הרוסים בני משפחתו? האם ביקשו מנתן שחם
מיליה תרבותי .את השיחה הגרמנית למשל ניסיתי לבנות על לכתוב על פולנים? מובן שלא ,אבל מסמי מיכאל מבקשים
פי רוח תרגומיו של אבי־שאול לתומס מאן .הפרק האנגלי בנוי לכתוב על עיראק ]...[ .על עדות מדברים רק כשמתייחסים
על פי שפה גבוהה של סרטים אנגליים .בשביל הפרק הרביעי לספרדים ,את זה לא קיבלתי .תארו לעצמכם שאבא של קפקא
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היה מביא את הסיפורים שלו למישהו,
והוא היה טוען ,איך זה שפרנץ שלך
כותב מין דברים אבסורדיים כאלה?
שיכתוב קצת על הקהילה היהודית
בפראג ,קצת על בית אבא ...חוץ מזה
באופן טבעי אני כותב על מה שאני
רוצה .את מה שאני מרגיש בתוכי.
ואני שמח שיכולתי להעלות משהו
מתוך הדי ילדותי ,אבל הסיפור הוא
לא על ספרדים .הוא על ההיסטוריה
היהודית ,על בעיית הזהות היהודית,
על בני אדם ,ובתוך זה ישנה גם הזווית
הספרדית.
[]...
רציתי לבדוק את מה שנקרא
“הספרדי הישן״ כמרכיב זהותי שאני
נושא במערכת חיי .בתוך המערכת
האידיאולוגית ,בתוך הוויכוח הציוני
הגדול ,מה מביא איתו הספרדי
הישן? את האלמנט הזה בתוך הזהות
האישית שלי רציתי לברר .זה היה לי
חשוב כיסוד להבנת התיאוריה שלי
על הגולה ועל הזהות הישראלית.
היסוד הפרה־ציוני של שייכות ללא
תנאי לארץ .שייכות למקום הזה כשם
שהערבי שייך אליו .לכן אני יכול
להבין גם את השייכות הערבית .מי
שמכיר את תחושת המולדת האמיתית,
כפי שאני מרגיש כאן ,יכול להבין גם
את תחושת המולדת של הערבי.
הדינמיקה שבה אנו מרגישים את
עצמנו
[]...
אנחנו הרי חיים כאן כל הזמן במין
תחושה שמדינת ישראל תהרס,
שהיא לא תתקיים .מצד אחד אנחנו
מרגישים בעודף פוטנציה ,בעודף
חיוניות ,בעודף כוח .אנחנו נערוך
מלחמה ,אנחנו נהרוס את העולם.
מצד שני קיימת איזו מין תחושה של
“נידונו לאבדון ,של – אנחנו נישמד,
יהרגו אותנו״ .וגם אני כך.

מרדכי הרטל
ראית משהו שאני לא ראיתי
			

לבולי

לְ ַא ַחר ֶׁש ִּב ַּק ְׁש ִּתי ֶׁש ִּת ְק ָרא ִׁשיר ֶׁשּכָ ַת ְב ִּתיִ ,ה ַּצ ְע ָּת
ֶׁש ֶא ְׁשלַ ח לְ ֵ
ּופ ַת ְח ָּת ְּב ָפנַ י
מּוסף ַה ִּס ְפרּותֵ ,צ ַר ְפ ָּת ַה ְמלָ ָצהָ ,
עֹורְך ָ
צ ַֹהרּ ,כִ י ָר ִא ָית ַמ ֶּׁשהּו ּכְ מֹו ֶׁש ֲאנִ י ָר ִא ִיתי.
לֹוׁשים ָא ַמ ְר ָּת ּכְ ִמין ַאזְ ָה ָרה
ּכְ ֶׁש ָח ִצ ִיתי ֶאת ּגִ יל ְׁש ִ
ֶׁש ִאם ְּב ָקרֹוב ֹלא ֶא ְת ַח ֵּתןֶ ,א ְׁש ַקע ְּב ֶה ְרּגֵ לֵ י ַרּוָ קּות,
ּכִ י ָר ִא ָית ַמ ֶּׁשהּו ֶׁש ֲאנִ י ֹלא ָר ִא ִיתי.
ּכְ ֶׁש ִּס ַּפ ְר ִּתי לְ ָך ַעל ֻהּלֶ ֶדת ִּב ִּתי וְ ַא ַחר ּכָ ְך ְּבנִ י ,וְ כַ ֲעבֹר
אֹותי,
ָׁשנִ ים ַרּבֹות ַעל נֶ כְ ִּדי ָה ִראׁשֹוןְּ ,בכָ ל ַּפ ַעם ֵּב ַרכְ ָּת ִ
וְ ָהיִ ִיתי ְמ ֻא ָּׁשרּ ,כִ י ָר ִא ִיתי ַמ ֶּׁשהּו ֶׁשּגַ ם ַא ָּתה ָר ִא ָית.
ּוכְ ֶׁשּנַ ֲענֵ ָית לְ ַב ָּק ָׁש ִתי לְ ַה ְרצֹות ִּב ְפנֵ י ַּתלְ ִמ ַידי ְּב ִה ְתנַ ְּדבּות
דּועים וְ ַה ֻּמּכָ ִרים ֶׁשּלְ ָך,
נּוע ַהּיְ ִ
ָע ִׂש ָית זֹאת ַּבּלַ ַהט ַּוב ִּׁשכְ ַ
אֹותםּ ,כִ י ָר ִא ָית ַמ ֶּׁשהּו ֶׁשֹּלא ָר ִא ִיתי.
וְ כָ ָרגִ יל ִה ְצלַ ְח ָּת לְ ַר ֵּתק ָ
לֹובה ֱאלִ ָיאב,
לֹוק ַח ֶאת יְ לָ ֶדיָך ֶאל ָ
ּכְ ֶׁש ִּס ַּפ ְר ָּת ֶׁש ַא ָּתה ֵ
ּלֹובה לָ ֶהם,
ֶׁשּיִ ְס ְּפגּו ֵמרּוחֹוָ ,א ַמ ְר ִּתי לְ ָךֶׁ ,ש ַא ָּתה לִ י ּכְ מֹו ֶׁש ָ
וְ ֵעינֶ יָך ָמלְ אּו אֹור ,וְ ָר ִא ִיתי ַמ ֶּׁשהּו ֶׁשּגַ ם ַא ָּתה ָר ִא ָית.
"ׁש ִת ָיקה הֹולֶ כֶ ת וְ נִ ְמ ֶׁשכֶ ת ֶׁשל ְמ ֵ
ּפּורָך ְ
ַּב ָּׁשנִ ים ֶׁשּלִ ַּמ ְד ִּתי ֶאת ִס ְ
ׁשֹורר",
ּפּוריםּ .וכְ ֶׁש ָּׁשלַ ְח ִּתי ֵאלֶ יָך ֵס ֶפר ִׁש ִירים
אֹותי ַה ִּׁש ִירים וְ נִ ִּס ִיתי לִ כְ ּתֹב ִס ִ
נָ ְטׁשּו ִ
ָח ָדׁשָ ,א ַמ ְר ָּת ֶׁש ָחזַ ְר ִּתי לִ ְׂשחֹות ַּב ַּמיִ ם ַה ִּט ְב ִעּיִ ים ֶׁשּלִ יּ ,כִ י ָר ִא ָית ַמ ֶּׁשהּו ֶׁשּגַ ם ֲאנִי ָר ִא ִיתי.
ּכְ ָבר ֹלא ְּב ָפנֶ יָך וְ ֹלא ְּב ָאזְ נֶ יָך א ַֹמרֶׁ ,ש ָע ַק ְב ִּתי ַא ֲח ֶריָך וְ ָר ִא ִיתי
אֹוהב וְ ָאב ָמסּור וְ ֶה ְע ַּת ְק ִּתי ִמ ְּמָךּ .בּולִ יָ ,היִ ָית לִ י ֵ
ֶׁש ַא ָּתה ַּב ַעל ֵ
מֹורה ֶּד ֶרְך,
ּכִ י ִה ְק ַּד ְמ ָּת לִ ְראֹות ָמה ֶׁש ֲאנִ י ֹלא ָר ִא ִיתי.

והתחושה של היכלאות בהתאבדות־לא התאבדות ,מוות־לא־מוות היא כנראה הדינמיקה שבה אנו
מרגישים את עצמנו ,את זהותנו ,אנחנו תמיד צריכים להרגיש את עצמנו קצת מתאבדים וקצת לא
מתאבדים ...וזה כמובן מסוכן ,כי העולם עוזר לנו לפעמים להתאבד.
מר מאני ,הספריה החדשה ,הקיבוץ המאוחד ,גליון 1990 ,125-124
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לאה זהבי
קטע בין תחומי

ריאליזם פנטסטי

ַה ַּׁש ֲחרּור
ַאף ַּפ ַעם ֹלא ָח ַׁשב לַ ְחּדֹל ִמ ִּׁשירֹו
בֹוה ַּב ָּׁש ַמיִ ם
ּכִ י ּגָ ַ
בֹוּה ּגָ ַּ
ְמ ַר ֵחף לֹו
ַהּנֶ ֶׁשר
ֹלא ַהּג ֶֹדל ֵ
קֹוב ַע ֹלא ֻמ ַּטת ַהּכָ נָ ף
ִצּיֵ ץ לְ ַע ְצמֹו
ִׁש ִירי ָק ָטן ּכְ כָ ל ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ְמ ַמּלֵ א
ֶאת ֶה ָחלָ ל וְ ֶאת ַהּלֵ ב
ִּב ְצלִ יל ַחּיִ ים
ַמ ֵהר ְמאֹד ֵה ִבין ֶׁש ֶה ָחתּול וְ ַהּנָ ָחׁש ְ
אֹור ִבים לֹו
ְּוב ֶא ַחד ַהּיָ ִמים ִאם יִ ְר ֶצה אֹו ֹלא
לֹועם
יִ ָּבלַ ע ְּב ָ
ַאְך לְ ֶרגַ ע ֹלא ָא ַמר ָארּור יֹום ְּב ִק ָיע ִתי
ַה ֶּט ַבע ָחנַ ן אֹותֹו ְּבכ ַֹח ִּפלְ ִאי
לְ ַה ְמ ִׁשיְך וְ לִ ְהיֹות
ִצּפֹור ִׁשיר
ַה ַּׁש ֲחרּור ַׁש ֲחרּור ַה ָּמ ָׁשל ָמ ָׁשל וַ ֲאנִ י ַּבת ָא ָדם
ֶׁש ֶ
ּכֹות ֶבת ִׁש ִירים – וְ ִׁש ִירים לְ ֹלא ַמ ֲאזִ ין
ֵמ ִתים
וְ ִׁש ִירים ֶׁש ֵאינָ ם ִמ ְת ַח ְּד ִׁשים
ֵמ ִתים
רֹוצה?
ָמה ֲאנִ י ָ
ּגַ ם ּגָ לַ ְק ְסיֹות ֵמתֹות
ּגַ ם ּגָ לַ ְק ְסיֹות ֲח ֵדלֹות
ְּב ֶא ַחד ַהּיָ ִמים לְ יַ ֵּצר ּכֹוכָ ִבים
אֹותי ָא ַמ ְר ָּת:
וְ ַא ָּתה ֵמ ַא ֲה ַבת ַה ְּׁש ִפּיּות וְ אּולַ י ֵמ ַא ֲה ָב ְתָך ִ
ֹלא ּכָ ל ִׁשיר ַחּיָ ב לִ ְהיֹות ַה ַּמ ָּפץ ַהּגָ דֹול
ּגַ ם ִׁשיר לְ ֹלא ַמ ֲאזִ ין
ָּבא לָ עֹולָ ם

הֹופ ַיע ֵעץ ָענֵ ף
לֹומי ִ
ַּב ֲח ִ
ֶׁש ָּׁש ָר ָׁשיו ִה ְס ַּת ֲעפּו ְּב ֶב ֶטן ַה ָּׁש ַמיִ ם
צּומה ָהפּוְך
וְ ַר ֲע ַמת נֹופֹו ָט ָסה ִּב ְמ ִהירּות ֲע ָ
ֵמ ַעל ָה ֲא ָד ָמה
זֶ ה ָהיָ ה יָ ֶפה לְ ַה ְב ִהיל
ֹלא ֲא ַׁש ֵּקר
ִאם א ַֹמר ֶׁשרֹב ַהּזְ ָמן ֲא ַר ֵחף ּכְ אֹותֹו ִאילָ ן
קֹומי
ַאְך לְ ִע ִּתים ֶאּנָ ַטע ִּב ְמ ִ
וְ ַהחֹולְ ִפים ַעל ָּפנַ י
ַחּיִ ים ֵ
ּומ ִתים
עֹוׂשים ִּבי ַמ ֲע ִׂשים
ִ
רּוחם
רּוחי ּכְ כָ ל ָהעֹולֶ ה ְּב ָ
ְמעֹולְ לִ ים לְ ִ
רֹוּפית
סּופה ְט ִ
ִמ ַּמ ָּׁשב ַק ִּליל ַעד ָ
ּוכְ ֶׁש ֵהם ׁשֹוכְ כִ ים
ֵאינִ י ׁשֹוכַ ַחת
ֵעץ זֹוכֵ ר ֲאנִ י
ָהעֹונֹות ּכֻ ּלָ ן
ְ
זֹורמֹות ִּבלְ ַׁש ִּדי
ַׁשּלֶ כֶ ת ַעכְ ָׁשו
ִהּגִ ָיעה ָה ֵעת
לְ ַה ִּׁשיר
לְ ַה ְׁשלִ יְך
ֶאת ַה ְמיֻ ָּתר
ימה
נְׁש ָ
ימה ְּב ַצד ִ
נְׁש ָ
ִ
לְ ַהּכֹות ׁש ֶֹרׁש
ַּב ֶה ֶבל
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נאור יצהרי

עמודי הכתיבה הנכונה ומחלץ מתוך הרסיסים גור שירה ,טרי
ומלא פוטנציאל.

לא מה שהיית מצפה מהמשורר
האשכנזי האחרון

עכשיו ,תופס ברקוביץ׳ את הרחבה לעצמו ורוקד ,במקום
המהוגנים שאותם הוא מתאר בתחילת השיר כעומדים ליד
עמדת הבופה ,בזמן שהוא רוצה רק לבוא ולהפוך אותה .במקום
כך ,אגב ,הוא ׳מתבבף׳ משם ,מובס ,כאחרון המהוגנים.

אילן יוסף ברקוביץ׳ :הכל שירה ,הספר האקלקטי,
ספרי ‘עתון 77׳  147 ,2022עמ׳

ניתן לחשוד בטעות שאלו טקסטים חלשים יותר משום שהם
מהוקצעים פחות ,ומעלים את המינורי על המז׳ורי .אך אלו
בדיוק המקומות להציץ לנפשו של משורר בעין חשופה והפרטי
לא היה מעולם פוליטי יותר.

לא מה שהיית מצפה מהמשורר האשכנזי האחרון ,לשיר בשבח
הגירושים ,לצעוק ״התגרשו אחים /.התגרשו אחיות /.הכירו כוס
חדש /.לקקו זין רענן״ (‘בשבח הגירושים׳ ,עמ׳  .)26אותו משורר
ששתה בורשט וקינח בסלט ורזה מכרוב חמוץ ,מלווה פתאום
את המפגינים החרדים בבני ברק בשירי תהילה“ :אחי שחורי
המדים בכביש ארבע /אתם לוחמי השלום של הארץ הזאת״
(‘שיר תהילה למפגינים החרדים בבני ברק׳ ,עמ׳ .)78
לא היית מצפה שיחשוף במבושיו ,בצחנת
הדיכאון המטפס .ברצונו ללכת לאיבוד
בכוחות עצמו ולא להימצא ,באובדן המהות.
כשהרעש הפך מחריש אוזניים וידיו כשלו
מלאחות את שיריו.
את מגע נשמתו שנפגם“ :גיליתי שהרוע יכול
להתפרץ בכל רגע מכל אדם שממני נפגע .מגע
הנשמה נפגם /אמרתי נשמה אבל הרגשתי דם״
(‘נשמה׳ ,עמ׳  ;)43או “מה לא בסדר איתי? /למה
אני לא יכול פשוט לרקוד בלי דאגה״ (‘כוס
הלימונד על השולחן׳ ,עמ׳ .)40

דוגמה נוספת לכך ,על ההלקאה העצמית הכלולה בה ,ניתן
למצוא בשיר ‘אל תהיה נוקשה אל מכונית הפורשה׳ (עמ׳ .)106
במקום שבו היה אמור השיר להסתיים ,ברקוביץ׳ מחליף סגנון
ופונה פנימה בטקסט מאשים שכמו נלקח מ״מועדון קרב״:
“אבל האמת היא שאתה בדיוק כמו כולם ..אתה לא באמת מורד
במשהו ,אל תשלה את עצמך /אל תחייך אל הראי,
נפץ אותו ,אולי עכשיו באמת התחלת״.
ניתן ללמוד מאלה רבות על אודות המשורר
ועל הוויכוח הפנימי המתחולל בו  -בין פעולה
בגבולות המקובלים לבין הצורך לרסק אותם .הדבר
נכון לברקוביץ׳ במיוחד כשהוא בו בזמן מייצג את
האליטה התרבותית בכובעו כמבקר שירה ,ואת
קולם של המשוררים הדחויים הבועטים במוסכמות
בתחינה לקבל הכרה .זו לרוב לא מגיעה ,רק כי
מדובר בעוד יונה מתה ולא ב״להיט חדש חדיש
ומחודש״ (‘הנה שיר על דרך השלום שלא יהיה
להיט׳ ,עמ׳ .)93

שיילל “וי לי וי ..עולם רע ומר עולם אכזר /אל תהי שונא
הרבה״ ברעד אבהי חרד על עולם שבו “אחיזת הרובה כבר
מכינה עצמה״ לקראת בנו בשיר ‘לילה טוב אבא׳ (עמ׳ - )45
אחד השירים הרכים הממוענים לבנו אסף וחושפים את המשורר
במשבצת ביתית שלא הכרנו קודם.

ברקוביץ׳ מרבה להחליף סגנונות ,להאיץ ולהאיט משלבי לשון,
דוברים ונמענים ,ומשאיר אותנו על קצות האצבעות .הדבר יוצר
קובץ הרווי בפנינים ליריות נהדרות ,תרכובות מילים מזוקקות
שנשלחות כחיצי וילהלם טל ללב הקורא .״האק על הכיבוש
אומרת שירה״ או ״ליסטינה פלסטינה מתי כבר תתפכחי?״

לא ,לא מה שהיית מצפה.

ריבוי העמדות שתופס המשורר בתוכן ובשפה מתקיים גם
בריבוי מקורות ההשראה .כפי שהוא מעיד בארס־פואטיות ,את
ההשראה הוא שואב מכל עלה נושר“ :ההשראה היא /לדעת
לזהות את הרגע הזה /גם אם עברת במקום במקרה /וראית אלף
עלים נושרים״ (‘ההשראה׳ ,עמ׳ .)72

התוכן מגוון  -וכשם הספר  -אקלקטי מאוד .כיבוש פוגש
אבהות ,נחתך בכמיהה ,חוצה פוליטיקה־דתיים־חילוניים,
מצבים נפשיים ,שירים ארס־פואטיים ,לכידות רגעים ארעיים.
שירה חוצת מרחבים ,גבולות ,זמנים .מטא מקומיים .בין לבין
השתרבבו להם כאילו במקרה פרגמנטים אסוציאטיביים -
גושים של גלם מחשבתי ,תנועה טהורה .שם הותר למשורר ולנו
חופש אמנותי המרווה כמו “גלידה הכי טובה ומשוגעה״ (‘אנחנו
הכל אנחנו׳ ,עמ׳  ,)117המרענן הרשמי שלא ידענו שאנחנו
צריכים.
הנה משהו משם :״המהוגנים רקדו ברחבת הריקודים /ולא
רקדתי /.עוד מעט תקרוס תקרת האולם /כמו באסון ורסאי/
והריקוד ינסה לחלץ את דרכו /מבין ההריסות״ (‘הפה של מיק
ג׳אגר׳ ,עמ׳  .)53נראה שבזן השירים האלו ברקוביץ׳ ממוטט את
קירות השיר על קוראיו ,בכדור הריסה או בדחיקה שמשונית של
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ואכן ,ברקוביץ׳ מונע ומגיב לקשת עצומה של אירועים  -לזכרו
של הנער מוחמד איברהים איוב ,על גילוי כתובת חדש של
רשות העתיקות ,בעקבות ירי המוני בארה״ב ,הקפות שניות
בשמחת תורה או סתם רגע מינורי בו אם ובנה מטפסים במעלה
הרחוב ,הבן רפה שכל ,כבן ארבעים .עלה נושר .אותי הפתיעו
לטובה השירים הסמי־ארוטיים ,השמים במרכזם את ערגתו
הגברית של המשורר.
חורז שיר למיה המדריכה בבית העירייה ,כותב בדבש האותיות
על בשר הערווה “שלה״ ,מחלץ מקו האוטובוס האינסופי את
הכמיהה לאותה אחת בבייבי דול ואייפון.

רוני בהט
סמיכות

ים־יבשה

נֹורא ּכָ ל ַהח ֶֹרף
ֹלא ָק ָרה ׁשּום ָּד ָבר ָ
ַס ָּבא יֹונָ ה ֵמת ְּברֹאׁש ח ֶֹדׁש נִ ָיסן
טֹובה לְ ִפי ּכָ ל ַה ֵּדעֹות
וְ גַ ם זֶ ה ָהיָ ה ְּב ֵׂש ָיבה ָ
לְ ִפי ַהּיַ ֲהדּות מֹות ַצ ִּד ִיקים
ַּב ֵּׁשנָ ה ַהּד ֶֹפק ָהלַ ְך וְ נֶ ֱחלַ ׁש ָסמּוְך לְ יֹום ֻהּלַ ְדּתֹו
ַה ְּפ ִרידֹות ֶׁש ָּקרּו ָהיּו ְצ ִריכֹות לִ ְקרֹות
ֶא ְפ ָׁשר ָהיָ ה לָ רּוץ ַּב ַּביִ ת ְּב ַמ ְעּגָ לִ ים
נָׁשים וְ ַחּיֹות נִ כְ נְ סּו וְ יָ ְצאּו
ֲא ִ
ַה ֵחְך ֶׁשּלִ י ֶה ֱע ִמיק וְ ַה ִּדּבּור
ָהיָ ה ַמ ֶּׁשהּו ֶׁשהֹולְ כִ ים ִאּתֹו יָ ָׁשר
יחים,
אֹו ַמּנִ ִ
ּגַ ם ּכְ ֶׁש ָּׁש ַב ְר ִּתי ּכֹוסֹות
זֶ ה ָהיָ ה ְמצֻ ֶּפה ִמ ֶּמּנִ י,
ּגַ ם ּכְ ֶׁש ָה ֶע ֶצב ָעלָ ה
ֹלא ְ
יח,
נִׁשּכַ ְב ִּתי ַעל ַה ָּׁש ִט ַ
ִּד ַּב ְר ִּתי ַּבּגּוף ָה ִראׁשֹון
נִ ְצ ַמ ְד ִתי לַ ּגּוף ַה ֵּׁשנִ י
ָהיָ ה ָס ִמיְך

ֲאנִ י נִ ּגֶ ֶׁשת לָ ִא ָּׁשה ִעם ּכִ ּסּוי רֹאׁש
אֹותי לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ַמכְ ִׁשיר לְ זִ הּוי ָּפנִ ים.
ִהיא ְמלַ ֶּמ ֶדת ִ
מּוד ַעת
ּתֹוהה ִאם ִהיא ָ
ֲאנִ י ָ
לְ ִמגְ וַ ן ֶא ְפ ָׁש ֻרּיֹות ָא ְב ַדן ַה ַּפ ְרנָ ָסה.
הּוא ֹלא ְמזַ ֶהה.
אּולַ י ִּבגְ לַ ל ַהּפֹונִ יֲ .אנַ ְחנּו ְמנַ ּסֹות ִחּיּוְך,
אֹותי
הֹוריד ִמ ְׁש ָק ַפיִ םַ ,עד ֶׁש ִהיא ׁשֹולַ ַחת ִ
לְ ִ
לְ ֶע ְמ ָּדה ֶע ְׂש ִרים וְ ָׁשלֹוׁש אֹו ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ַּבע.
חּורה ְּבלֹונְ ִּדינִ ית ִעם ִמ ְׁש ָק ַפיִ ם
ְּב ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ַּבע ַּב ָ
ֶ
אֹומ ֶרת ֶרגַ עַ ,מ ְׁש ִעינָ ה ֶאת ַהּגּוף ָּב ֶרוַ ח ֶׁש ֵּבין ַה ָּת ִאים
ּפֹונָ ה לְ ֶע ְׂש ִרים וְ ָח ֵמׁש ְ
ּומ ַב ֶּק ֶׁשת ַמ ְס ִטיקְׁ ,שנֵ י ַמ ְס ִט ִיקים,
ַמ ֲע ִב ָירה לְ ֶע ְׂש ִרים וְ ָׁשלֹוׁשֶ ,
ּמֹוׁשב,
ּומ ְתיַ ֶּׁש ֶרת ַּב ָ
לֹוע ֶסת ִ
אֹוריד ִמ ְׁש ָק ַפיִ םֲ ,א ַחּיֵ ְךֶ ,
אֹומ ֶרת,
רֹוצה ֶׁש ִ
אֹותיָ .
ִהיא ֹלא ְמזַ ָהה ִ
חֹורה ,נִ ְר ֵאית ְצ ִע ָירה ֵ
יֹותר.
ַא ְּת ּכְ ִאּלּו הֹולֶ כֶ ת ָא ָ
חֹורי ִמ ֶ
יׁשהּו ְמ ַד ֵּבר ַעל ֵציד לִ וְ יְ ָתנִ יםַ .על ַהּלִ וְ יְ ָתנִ ים ַהּיַ ַּב ְׁש ִּתּיִ ים.
ֵמ ֲא ַ
ָמה ּגָ ַרם לָ ֶהם לַ ֲעבֹר
אֹוקיָ נֹוס
לָ ְ

לא מה שהיית מצפה מברקוביץ׳  -להסתחרר ,להסתנוור,
להתעורר .לחיות את החיים כך בשקיקה ,להתחבר ולהתרגש
מכל אגל זיעה ,לחוש דופק.
אפשר לחוש בגלי הליבידו המיני גם בניגון הנוכח מאוד בבתי
השיר השונים  -מקצב אחיד דופק ,מתופף ,טמפו כמעט אדוק.
כמו החזרה על ״מרכז צדק לנשים /קו שישים /קו שישים/
באוטובוס של קו המחשבה /מה שנקטע עלול /לחזור כמו כתם
תעתוע״ .או בעיר דוד שם ״ראיתי מתפלל /לוחך האבן לך/
פניתי לאחור /האלוהים שיכור״.

הזיזו בו ,הוא משיב אש ִׁש ָירה ודוחף בחזרה .באופן שנדמה
כמעט בלתי רצוני ,חסר שליטה ,אימפולסיבי .נהדר.
יצא לי לפגוש בברקוביץ׳ ,לארח אותו לקפה אצלי במרפסת
ואפילו לרשום איתו מכה קלה בכנף .אני מחבב את האיש אבל
לא אדע לתאר אותו.
לא ברור ,לא מובן ,לא נופל לתבנית שאני מכיר.
כמו הספר ,גם הוא מלא תפניות מענגות ,פעם בערב שירה
משרבט חרטומים בפנקס קטן ופעם בחגיגות אליפות לחולוניה
כאחרון הצועקים.

לא מה שהיית מצפה ממבקר השירה של עיתון ‘הארץ׳.
להוציא קובץ אקלקטי כל כך ,סוער ,לא מבוית.

נו ,אקלקטי כזה,

ברקוביץ׳ יורה לכל הכיוונים .בכל ידיעה ומראה שנגעו בו,

אבל בסופו של יום ,כולו שירה		.

.
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יובל גלעד
כשהשחור שחור מדי
מישל וולבק ,לחסל ,תרגום :ניר רצ׳קובסקי ,בבל,
 479 ,2020עמ׳
מישל וולבק ,הסופר והמאבחן הגדול של שקיעת המערב ,נוהג
לנסות את כוחו בז׳אנרים שונים ,למרות שבבסיסו הוא סופר
ריאליסטי .כך באפשרות של אי כתב רומן עתידני ,ובהמפה
והטריטוריה פלירטט עם ז׳אנר המותחן הבלשי .בלחסל ,הרומן
החדש שלו ,הוא מנסה את כוחו בז׳אנר
הדרמה המשפחתית; שבץ של אב משפחה
מכנס יחד את הגיבור ,פול ,יועץ לשר
האוצר ,את אחותו ואת אחיו ,למפגש כפוי
המוביל לחשבון נפש .סוגה זו אינה הולמת
את וולבק ,שמצטיין באבחנות חברתיות
ותרבותיות מבריקות ,ובתיאור נפש דובר,
לרוב בן דמותו של וולבק עצמו ,בהרחקות
שונות ,אבל דמויות אחרות אינן מקבלות
ממשות.

כי ברגעים שבהם מרשה לעצמו הסופר להתלבט בין חידלון
לאמונה ,יש יופי .כך למשל בתיאור נסיעה של פול בנוף הכפרי
של צרפת“ :נוף היערות והשדות ,השומם לחלוטין ,נראה לו
שרוי בדממה דתית .לבטח ,אם יש אלוהים נוכח בעולם שברא,
אם יש לו מסר להעביר לבני האדם ,הרי שיבחר לעשות זאת
כאן [‘ ]...מה המסר?׳ שאל את עצמו [ ]...בלי ספק ,הנוף הזה
הנפלא והריק מאדם ,השרוי בדממה גמורה [ ]...המסר היה במובן
מסוים צלול כבדולח [ ]...קשה היה למצוא קשר בינו לבין קיומו
הארצי של ישו ,שהתאפיין בהמון יחסי אנוש ,וגם בהמון דרמות,
עיוורים שרואים ,משותקים שחוזרים ללכת [ ]...עוד פחות דמה
לאלוהי הברית הישנה ,הווכחן והנקמן ,תמיד מסוכסך עם עמו
הנבחר .זה היה יותר כמו אלוהות אחת ,צמחית [ ]...האלוהות נחה
עכשיו ,בשלוות יום החורף היפה...״
תיאור לירי כזה רחוק כמרחק מזרח ממערב
מהתפיסה הציבורית של וולבק ,אותה אמנם
קנה ביושר ,של מבקר תקינות פוליטית והילד
הרע של הספרות .זהו תיאור פנתאיסטי
ההולם את תפיסת האלוהות של שפינוזה.
אבל ככלל ,העולם עצוב ובודד ,כפי שעולה
ממשפט הפתיחה של הרומן“ :בימי שני
מסוימים ממש בסוף נובמבר ,או בתחילת
דצמבר ,בעיקר כשאתה רווק ,יש לך תחושה
שאתה נמצא באגף הנידונים למוות .חופשת
הקיץ מזמן נשכחה השנה החדשה עוד רחוקה;
האיִ ן חריגה״.
קרבתו של ָ

בלחסל מורגשת עייפות החומר שאפיינה
את שני ספריו האחרונים ,כניעה ובעיקר
סרוטונין .קשה לתאר ייאוש בלי לשקוע
במידה רבה ,האכזבה מהחיים בכל
בייאוש ,והתוצאה שחורה מדי ,חסרת
ספריו של וולבק נובעת מתובנת המוות,
גוונים .אמנם הרומן הוצג כאופטימי ביותר
מישל וולבק ,מתוך דף הפייסבוק של הסופר ממוגבלות האדם וחוסר האונים הבסיסי
של וולבק ,אבל גם אם ישנו ניסיון כזה,
אליו הוטל ,כפי שתיארו היטב הפילוסופים
בעצם כתיבת רומן משפחתי ,הוא אינו
האקזיסטנציאליסטים ובעיקר אביהם הרוחני ,בלייז פסקל .אבל
צולח .נעלמו כמעט לגמרי ההומור השחור של וולבק ,התשוקה,
פסקל היה גם מי שקבע שבמרחבי הקיום חסר הפשר כדאי להמר
והאמפתיה.
על אמונה באל ,שכן האלטרנטיבה קודרת .והיא אכן קודרת ,כפי
וולבק במיטבו כאשר נוצר מתח בין ניכור לבין אמפתיה .כן ,הוא שמראה ספרו של וולבק.
ביקורתי כלפי החברה ,מיזנתרופ במידת מה ,אבל בעל לב .ניכור
בלחסל מתגבר העיסוק במוות .דמות האב ,הזדקנותו ומותו
לבדו קל מדי ואף משעמם ,כפי שעולה מקריאת הבחילה של
הינם מוטיב חוזר אצל וולבק .כך בפלטפורמה ,וגם בהמפה
ז׳אן־פול סארטר כעבור עשורים.
והטריטוריה (המגובש והטוב בספריו ,לטעמי ,לצד החלקיקים
וולבק משקיע את מירב כוחו בבניית טון המספר ,שהינו טון האלמנטריים שהקנה לסופר את פרסומו) ,בו אביו החולה של
חם ורגשי גם בייאושו ,ובתיאור הייאוש של דמות גברית אחת .הגיבור בוחר בהמתת חסד .לחסל נפתח בהודעה על שבץ של
וולבק הוא גם קורא אדוק .בראיון עימו הוא נשאל על כוחה של האב ,המאלץ את פול ,פקיד בכיר במשרד האוצר שנישואיו מתו
הספרות וסיפר על קריאתו בברית החדשה ,באיגרות של פאולוס וילדים אין לו ,לנסוע ולפגוש את המשפחה .השבץ של האב
הקדוש ,בנערותו .האמונה לא הרשימה אותו ,אבל יכולתו של חושף את הבן למחשבות מוות“ :ככל שהמשיך לפסוע על רציפי
פאולוס לדבר כאילו ישב לצידנו בימינו אנו ,היא עבור וולבק הנהר ,שהלכו והצטעפו בערפל עדין ,גאה ועלה בו ייאוש שקט
שאין לו גבול ,מלווה במחשבה שהפעם הוא נכנס באמת לחלק
סוד כוחה של הספרות.
האחרון של חייו ,לחלק הסופי ,שבפעם הבאה יהיה זה תורו...״
מוות רגשי ,חידלון ,שעמום וריקנות אינם יוצרים דרמה .וולבק
מנסה לבנות רומן “בנוי היטב״ ,מתפתח ,העוקב אחרי כמה הליריות של תיאור הנוף יוצרת כאן דרמה מול המחשבה
דמויות ,אבל הדמויות חסרות עומק .אפילו היחסים בין פול הקודרת ,מעמתת חיים עם מוות .אבל רוב עמודי לחסל שחורים
לאחותו הקתולית ,שניכר שהוא מחבב אותה ,אפופים בענן של בלא גוונים .וולבק כאילו כפה על עצמו רומן משפחתי ,אבל
בוז כלפי הדת .נראה כאילו הסופר נלחם בדחף שלו לחיות ,בורח לעלילות משנה  -מתקפת סרטונים טרוריסטיים שיצרו
האקרים ,הכוללים זוועות מהונדסות מחשב אבל גם פיגועים
להאמין ,וחבל.
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אמיתיים ,ועיסוק בפוליטיקה הצרפתית – עשרות עמודים
משעממים שאולי ישעשעו את הבקיאים בה ,אבל לא נוגעים
לקורא הלא צרפתי .והספר ארוך מדי ,כאילו התאהב הסופר
בכתיבתו עד כדי קושי למחוק.
וולבק מתחזק את תדמית הילד הרע ,אבל הלב שלו כבר לא שם,
לטוב ולרע .כי המיזנתרופיה מעניינת אם היא כוללת אבחנות
חדות על כישלון המין האנושי למלא את הפוטנציאל הגלום בו.
בהעדרן נותרת רק שנאה ,כמו בתיאור של בודהיסטית ש״היתה
חמודה ,היה לה אופי קל ועליז ,והיא מתה על זיונים; איך אפשר
שזה לא יקרה [ ]...הבחורה אמנם היתה חתיכה אבל לא ידעה
לכווץ את הכוס ,והמציצות שלה היו רק בערך״ .כך גם במחשבה
של פול על אשתו חסרת הילדים ,שמחבקת את התינוקת של
אחותה ,דבר המוביל אותו להרהור הלא ממש מעמיק “הוא נזכר
שנבהל מן הלהיטות שבה אחזה פרודנס בתינוקת [ ]...כנראה
יש איזה חסר ,משהו ביולוגי שמתפרץ אצל נשים ,והוא שכח
להביא אותו בחשבון .הוא לא הבין הרבה בהורמונים נשיים...״
הבעיה כאן אינה בשנאת הנשים ,אלא בכך שזאת ספרות לא
טובה ,מאצ׳ואיזם ריק ,קלישאי.
ועם זאת ההזדקנות הבלתי נמנעת ,המחלה
והמוות מספקים לוולבק הזדמנויות להפגין
אמפתיה ,המבצבצת בכל זאת פה ושם .כך
למשל בתיאור האמפתי של האב ,שהפך לצמח
בעקבות השבץ שעבר“ :בבניינים האלה עתיד
אביו לחיות את ימיו האחרונים ,הוסיף ואמר
לעצמו ,הם שיהוו את האופק האחרון ,הנוף
האחרון שיראה״ .פול מתוודה בפני אביו על
כך שהוא מצטער שלא הביא ילדים לעולם.
אבל תיאורים אלה יוצאי דופן .ככלל ,עצוב
לקרוא בספריו האחרונים של וולבק .לא בגלל
הייאוש המתואר ,שהיה נוכח מספרו הראשון,
ומיפויו בהקשר של החיים המודרניים הוא מיטבו ,אלא בגלל
עייפות החומר ,תחושה של כתיבה מכוח אינרציה ,צורך להמשיך
למרות שאין כנראה חשק .המשורר מחמוד דרוויש אמר בריאיון
להלית ישורון שאי אפשר לכתוב שירה מתוך שנאה ,וזה נכון .זה
לא עובד .בפרוזה הדבר כנראה אפשרי ,כפי שהוכיח לואי־פרדינן
סלין וגם וולבק ,בעבר .אבל זאת ,רק אם יש לה גוונים.
חידוש מסוים ישנו בכל זאת בתיאור חלומות של פול המרצפים
את הרומן .וולבק לא עסק עד כה בחלומות ,והוא גם לא עושה
זאת במורכבות שהקדיש להם עגנון ,אבל כמה מהסיוטים
מעניינים .הם עוסקים בתנועה ,תעופה והתרסקות ,כמו מעלית
של בניין ממשלתי בן שש קומות שלפתע צוללת לקומה מינוס
 ,62או רכבת בפולין שבה גבר שחור רוצח אדם זקן .סיוטים
אלה מזכירים את תיאוריו של ממציא ז׳אנר האימה ,אדגר אלן
פו ,שהשפיע רבות על סופר האימה הקיומית ,ה.פ .לאבקראפט.
וולבק כמובן מכיר היטב את שניהם ,ואף הקדיש ללאבקראפט
מסה יפהפייה שטרם תורגמה לעברית.
ומדי פעם וולבק המאבחן החברתי מבריק לרגעים ,באבחנות
על אובדן העניין של הדור הצעיר במין ,על המתות חסד כרצון
להיפטר מקשישים בעידן שתוחלת החיים עולה ,ועוד .אבל

איליה בר זאב
ַקלְ ֶּד ָרה
ימת לַ ָּבה ַמ ְר ִה ָיבה
ֹלע נְ עּולִ ים .זְ ִר ַ
ֲאנִ י ְמ ַח ֵּפׂש ַאגְ ֵמי ַ
רֹות ַחת ְּבנֹגַ ּהְּ ,ב ַמ ְא ִּדים
ַ
ַּבּיָ ֵר ַח ַה ְמלַ ּוֶ ה ֶאת ְצ ָע ַדי ַּב ַּמ ְח ָׁשְך.
ָה ֵרי ּגַ ַעׁש ִמ ְת ְ
ּפֹוצ ִצים .אּולַ י ֶאּגַ ע סֹוף־סֹוף ַּב ַּמגְ ָמה,
ַּבּיְ קּום ֶׁש ָּקם ָעלַ י ַּב ֲערֹֹב ַהּיְ ָממֹות
ֶׁשּנָ ַט ְׁש ָּת.

העדר העומק של הדמויות מוביל לכך שגם כאשר אחיו של פול,
אורליין ,מתאבד ,קשה להזדהות.
אפילו מחלת הסרטן של פול המתגלה בסיום הרומן,
ומלווה את עשרות העמודים האחרונים שלו ,אינה
נוגעת ללב .אמנם ,התיאור הפרטני והאונקולוגי
מכיל אומץ מסוים (וולבק גם התייעץ עם רופאים
כדי לדייק) ,אבל חוסר העניין בחיים פשוט לא
משכנע .אמנם ,דמותו של פול לא הצטיינה בכך
לאורך כל הרומן .ועדיין ,זה לא אמין .כאילו וולבק
מוותר בכוח על אהבת החיים שקיימת בו ,למרות
הדימוי הפסימי והמוצדק שלו.
כמה מספריו של וולבק היו מעין פנטזיות אמריקניות
משונות – דמויות של לוזרים שהצליחו ,במקרה,
וזכו גם להצלחה חברתית וגם מינית .בשני ספריו
האחרונים הפנטזיה הפוכה – מוות הוא פסגת המאוויים ,אבל
בלא כל משמעות .אם במותו של איוון איליץ׳ של טולסטוי
הגיבור שחי חיים בלתי אותנטיים מתפכח לקראת המוות ,הרי
שבלחסל הוויתור הוא מוחלט .אפילו האותנטיות כבר איננה
מטרה ראויה .זהו גט כריתות לאקזיסטנציאליזם ,אבל לא
מוצע כל תחליף .ולא מדובר ברדיקליות שהלכה והקצינה,
אלא פשוט בוויתור של סופר בעל עמוד שדרה מוסרי ,שעייף
ונכנע.
נראה כאילו אבד לוולבק הצורך לתקן את החברה על ידי אבחון
בעיותיה .גם אצל סלין (שעבד שנים כרופא ,באזורים עניים
בצרפת) וגם אצל וולבק (שאימו ,שהתנכרה לו ונטשה אותו היתה
רופאה) יש רצון לעזור ,לאבחן ,לטפל.
זוהי שנאת אדם שבבסיסה אהבת אדם פגועה ,לנוכח התוצר
האנושי הקיים ,האגואיסטי ,רע הלב ,או סתם אדיש .זוהי התפיסה
שהאדם מסוגל ליותר ,שיש יופי בעולם ויופי בחיים ,שמוליכה
לאכזבה הכוללת הזאת ממעשי האדם בעולם של אדישות לרעב,
מנהיגים ציניים ,חומרנות אינסופית ,ומשם למיזנתרופיה .אבל
מיזנתרופיה בלי מעט אמפתיה היא מוות .ומוות ממש ,לא
		
כדימוי ,לא מייצר ספרות.
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מירי גלעד

האובייקט לסובייקט ,בין ה'היכל' המזכיר מקומה של גדּולה
וקדושה ,לבין הבית האישי ,הארצי ,ה'קטן'.

מסע אל כוליות מתפרקת

ומהבית אל החצר :שם נפתח שער רחב יותר לרבדים נוספים–
ּתּוכ ִלי ִלרְ אֹות ֶאת ַה ִּב ְל ִּתי
"מ ָּׁשם ְ
הגלוי הוא גם הנסתר והמפעים ִ -
נִ רְ ֶאה ֶא ָּלא ִמ ְׁש ָּת ֶאה" .עולם ומלואו פורץ בחושים ,בטעמים,
בפעילות של הזנה חומרית ונפשית .משהו הולך ומתמלא .והוא
"ּכ ֵתף ְּב ַכף
מורכב :הפרי המתוק פצוע .מנגד ומיידי מגע נעים של ָ
אׁש ִיתי ,לניסיון נוסף ל"קֹולֹו ֶׁשל יֶ ֶלד
ַהּיָ ד" .החיים תמיד שבים ַל ְּב ֵר ִ
ִּב ְבנֹותֹו ִמגְ ָּדל".

חוה פנחס כהן :גשם בשפה זרה ,הקיבוץ המאוחד
 70 ,2021עמ'
חוה פנחס כהן מהלכת ונעה בין העולמות במעגלים מתפשטים
ובספירלות בכל ספריה :בגלוי ובסמוי ,במקום ובהעדר מקום,
בהתמלאות ובריקות ,בבית ובחוץ ,בתהום ובשגב ,בברכה ובקללה
 פנימה ומעלה אל גבהות המעמקים ,אל מעמקי הגבהים .לארק בטבע על גווניו היא משוטטת .אין תנועת חייה מופשטת
במושגיה – זוהי תנועה המעוגנת בחוויית חיים קונקרטית  -בגוף,
בבני משפחה ,בתבשיליה ,בפירות הארץ ,בצומח ובחי ,בצפייה
במסכים – ואף במסעות פיזיים לאורכה ולרוחבה של הארץ .היא
חווה את מציאות החיים "כאן על פני האדמה" אף
בעמק הבכא כאדם ,כאישה ,כיוצרת .ו"הכל נע
סביבי ואני יושבת על האותיות והכתבים" ,כתבה
בספר השירה הקודם וחצי תאוותי בידו .המסע
אל כוליות מתפרקת מאפיין גם את ספרה החדש
גשם בשפה זרה.
עם פתיחת הספר מוצב השיר 'מלמטה הם
רֹוטטֹות ַמ ָּטה
מביטים' הנפתח כך'ַ :צ ְּמרֹות ָה ֵע ִצים ְ
ְּבתֹוְך ֵמי ַהּנַ ַחל וְ ֵאין ָל ַד ַעת ֵה ָיכן ַה ָּׁש ָר ִׁשים' .מבטה,
פניה ,נפשה ,מילותיה תמיד מבקשים את הכוליות
הבלתי מושגת .מטה ומעלה ,על כל שלבי הסולם.
מוצעת כאן קריאה בשלושה שירים מהספר
בהיבט זה.
"ּבנִ י ָלְך ֵה ַיכל ֶׁשּיָ ִכיל ַהּכֹלְּ ,ב ָר ָכה ְּוק ָל ָלה וְ ַהר מּול ַהר
ְ
לֹומר ִסיר ֶא ָחד וְ ֵס ֶפר ֶא ָחד
וְ ֵס ֶפר ֶא ָחד ְּומגֵ ָרהִ /לזְ ּכֹר ַהּכֹלְּ ,כ ַ
נֹורה
ּוׂש ִמ ָיכה ַא ַחת וְ ָארֹון ְּומ ָ
וְ ַצ ָּלחֹות ְׁש ַּתיִ ם ְּוס ָפ ִלים ַארְ ָּב ָעהְ /
ּתּוכ ִלי ִלרְ אֹות
ְל ִה ְת ָערֹות ָּב ֶהםִ .מ ָּׁשם ֵּת ְצ ִאי ֶאל ֶה ָח ֵצרִ /,מ ָּׁשם ְ
ֶאת ַה ִּב ְל ִּתי נִ ְר ֶאה ֶא ָּלא ִמ ְׁש ָּת ֶאה /,וְ ָׁשםְּ ,בתֹוְך ַה ָּמקֹום ַה ַּמ ֲע ֶלה
ּות ֵאנָ ה
ּתֹופ ַח ּוגְ ִבינַ ת ַעּזִ ים ְ
ֵריחֹות ָמ ָרק ֲאפּונָ ה ְּוב ֵצק ְׁש ָמ ִריםֵ /
צּועה ַּומּגָ ע ָּכ ֵתף ְּב ַכף ַהּיָ ד /וְ קֹולֹו ֶׁשל יֶ ֶלד ִּב ְבנֹותֹו ִמגְ ָּדל//,
ְּפ ָ
אֹותּיֹות ֵּת ְד ִעי ֶׁש ָא ְׁש ָרּה ֶׁשל ִא ָּׁשה ִמ ָּכאןָׁ /שאּול
ָׁשםִ ,מּתֹוְך ָה ִ
ׂשּורה וְ ֵאין ִלרְ אֹותֹו ֶא ָּלאְּ /ב ִד ֲיע ַבד ְּכ ֶׁש ִהיא יְ ֵׁשנָ ה
וְ הּוא ַּב ְּמ ָ
רּותּה /וְ זָ ִרים ִהּזִ ילּו ֶערְ וָ ָתּה" ('אבן ,דם ומים' ,א ,עמ' .)40
ְּב ֵע ָ
"ּבנִ י ָלְך ֵה ַיכל ֶׁשּיָ ִכיל ַהּכֹלְּ ,ב ָר ָכה ְּוק ָל ָלה" ההיכל המכיל כל -
ְ
ניגודים וצירופים כשערכם משתווה בעוצמתם כמו הר מול
הר .מכאן מתחיל מהלך .תחילה מתחולל ניסיון לאחוז בכל מה
שמסביב :בחפצים הביתיים ,בבישול ,בדברים הקרובים; בקטנים
יֹומנּו" ,החיים עצמם" כאפשרות
הקונקרטיים שממלאים את ֵ
לאחיזה מיידית .וצריך לזכור הכל בפרטים כי המולת החיים
עלולה לשבש את הסדר .לכן הם כמו מקוטלגים ,ממוספרים.
החפצים וה'דברים' הממשיים אינם אובייקטים גרידא .אנחנו
מאיתנו .אין הפרדה בין
מעורים בהם .כל הסובב הוא חלק ִ
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כסה .מתוך האותיות באה
אבל התיאור שלעיל ,בדיעבד ,הוא ִמ ֶ
המודעות של המתרחש ברובד הפנימי .האושר הגדוש ,כביכול,
רּותּה (חיים שאינם
שאּול ומדוד במשורה; כי אותה אישה יְ ֵׁשנָ ה ְּב ֵע ָ
מתממשים בחיוניותם)" ,וְ זָ ִרים ִהּזִ ילּו ֶערְ וָ ָתּה" – (החפצים קרובים,
ה"ה ַיכל ֶׁשּיָ ִכיל ַהּכֹל") .הזָ רים
אך לא כך בני האדם שמלאו את ֵ
פוגעים ופוגמים עד המקום האינטימי ביותר .האיזון הנדמה שבין
הניגודים בתחילה מתברר כמופרך.
עֹולםֶ /.א ֶבן
"מ ַחּלֹונִ י נִ רְ ֶאה ַה ָּמקֹום ִמ ֶּמּנּו נִ ְׁש ַּתת ָה ָ
ֵ
ַה ְּׁש ִתּיָ ה ֲע ַדיִ ן סֹוגֶ ֶרת ֶאת ִּפי ַה ְּתהֹוםַ /ה ְּמגַ ְרּגֶ ֶרת
רֹואה ֶאת ֶס ֶדק
לּואהְּ /,וב ָכל יֹום ָ
הֹומה ְּכמֹו ַחּיָ ה ְּכ ָ
וְ ָ
רֹות ַחתִ /מ ְּל ַמ ָּטה ,רֹוגַ ַעת
ָהאֹורַ /ה ָּבא ִמ ְּל ַמ ְע ָלה וְ ִהיא ַ
ׁשֹותת ַּכ ַּמיִ םֶ /אל ִּפי ַה ְּתהֹוםְ /,ל ַהרְ ּגִ ָיעּה" (ב',
ְּכ ֶׁש ָּדםֵ /
עמ' .)41
חלקו השני של השיר מתחיל בראשית הבריאה –
באבן השתייה של העולם ,וזו נשקפת מחלון הבית.
זהו ביטוי עצום של כוליות – מיתוס קדום והמקום
הביתי הקונקרטי האישי – "השם" והכאן" כ"דבר יום
ביומו" .אלא שמיד מתברר שגם אלה ַמרְ ֶאה והוויה
כשקרן אור
שאולים וזמניים .התהום מבעבעת ומאיימת להתפרץֶ .
נראית מהסדק היא "נטרפת" והתהום נרגעת רק כשהיא מקבלת
את ליטרת הדם .ואת זו מספק האדם .הוא המחרב עולמות .מתחת
לאחדות העליונה הכל מתפרק למטה .אש וגופרית.
גם בצמד השירים 'אגם' והשיר הצמוד אליו 'אגם אחר' נמצא את
הכמיהה לכוליות ,לקו הסמוי של אחדות הניגודים.
"נִ ְכנַ ְס ִּתי ַל ֲאגַ ם ְּכמֹו ְל ֵאינְ סֹוף ָק ָטן /וְ ַה ִּמ ִּלים ֵה ֵחּלּו נִ ְדלֹות
ִמ ְּב ֵאר ֶׁש ֵאין ָלּה ַא ֲח ִריתָׂ /.ש ִח ִיתי ִל ְמקֹום ַא ְחדּות ַה ַּמיִ ם
וְ ַה ָּׁש ַמיִ םִ .ס ָירה ּדּוִ /מ ְפ ָר ִׂשית נָ ָעה וְ גִ ְל ָתה ַה ַּקו ַה ָּסמּויֶ //.א ְצ ִלי
ָה ְלכּו ַהּׁשּורֹות ֵאּלּו ַא ַחר ֵאּלּו וְ ָעׂשּו ִׁשיר ָׁשקּוףָ /,האֹור ּגָ ַבר
ַּב ִּמזְ ָרח וְ ַה ַּמיִ ם ֹלא נִ רְ אּוְּ /.ב ֶׁשל ֲח ִׂש ָיפה יְ ֵת ָרה ָׂש ִח ִיתי וְ ָכ ַת ְב ִּתי
נּועה ַּומרְ אֹותַ /ה ַּמיִ ם ָמ ֲחקּו ַהּכֹל וְ ַה ִּׁשיר נִ ְׁש ַאר ֵּבינִ י
ִּב ְת ָ
ְל ֵבינֹו" (עמ' .)36
זוהי צלילה אקטיבית ,תרתי משמע ,אל הכוליות ה'גדולה' ,אל
"א ְחדּות ַה ַּמיִ ם וְ ַה ָּׁש ַמיִ ם" ,אחדות הניגודים
האינסוף ,אל רגע של ַ
הקיצוניים והמרוחקים ביותר .האחדות היא רגעית וסמויה ודקה
והנה היא התגלתה .לא מעצמה .נדרשות כמיהה והתבוננות,
נדרשת ערנות ,נדרשת תנועה אל מה שמעבר .זה מה שנוצר אף
נּועה ַּומרְ אֹות הם הכבשן ליצירה
מעבר למילים הכתובות – ִּב ְת ָ
"ה ַּמיִ ם ָמ ֲחקּו ַהּכֹל וְ ַה ִּׁשיר נִ ְׁש ַאר ֵּבינִ י ְל ֵבינֹו" .לפחות
פנימיתַ .

לאחד ניגודים ,פיצולים
נותרת בתוכנו השירה שסגולתה ֵ
וקרעים .אלא שלעיתים רגע האחדות הוא גם רגע המוות.
מעין אחדות מוחלטת .בשיר 'אגם אחר' הדוברת מעמיקה
את ה"צלילה" פנימה ,כמעט כמו לקראת לידה מחדש:
"נִ ְכנַ ְס ִּתי ָל ֲאגַ ם ִלרְ אֹות ִמּתֹוכֹוָ ,ל ֲאגַ םַ /ה ְּפנִ ִימי ֶׁש ֵּבין
יַ רְ ֵכי ֶה ָה ִרים" [ ]...אבל אז באה ההתפרקות – המים
"ר ֶטט ְּכ ָת ִמיםִּ /ב ְל ִּתי נִ ָּתן ְל ִתעּוד/.
והאור הופכים [ֶ ]...
נּועה".
ַהּכֹל ִמ ְת ָּפ ֵרקֵ /מ ֶרגַ ע ֶׁש ִה ְתּגַ ָּלה ְּבתֹוְך ַה ְּת ָ
הכוליות רגעית ושבירה .היא מתפרקת למרות המאמץ
לחתור אליה ללא הרף .אלה כיסופים שלעולם לא
יתממשו .אולי רק במוות.
לֹוהי
אׁשיתֶ /אל ַה ִחּבּוק ָה ֱא ִ
"ל ְׂשחֹות ְּב ֵערֹם ְּב ֵר ִ
[ִ ]...
ְל ָעזְ ָבּה ָּכל ִמּתֹוְך וִ ּתּור ,לאֹ /לא ְל ָה ֵסב ַמ ָּבט ְל ָאחֹור/,
נּועֶ /אל
רֹוצה ָל ַ
נּוע ֶאל ַהא ֶֹפק ַה ַחםָּ //.כְך ֲאנִ י ָ
ָל ַ
מֹותיְ .ל ַאט ְל ַאטְּ /ב ֵעינַ יִ ם ְמ ֵלאֹות ֵמי ֲאגַ ם" (עמ' .)36
ִ
רגע מעין זה הזכיר לי את השורות משירו של ביאליק
'ואם ישאל המלאך' על ילד המתבונן בעב קטנה
בתחושה של אותה התמזגות טוטלית בין תחתונים
ועליונים .אלא שהיתה זו התמוססות עד כדי כמיהה
להעלמות כמוות " -וְ נַ ְפׁשֹו יָ ְצ ָאה" ,תרתי משמע.
יש מי שנעור מדי פעם משגרת יומו וכמה לצאת למסע
כלשהו ,יש מי שאף מנסה לחרוג אל מה שמעבר .יש מי
שנאבק על כך .נאבק לנסות ולהתקרב מעט אל ה'בלתי
אפשרי'; לתהות על ה'סוד' ,לבחון את פשר ָה ָאסּור .יש
מי שהכמיהה אינה רגעית אלא בוערת בו .כך למשל
מסיים ס' יזהר את ימי צקלג עם שוך הקרבות בביטוי
"הרְ ֵחק
עז לאותה כמיהה אדירה לחוות 'כוליות'ַ :
ַהגְ ֵּב ַּה ,אין־קץ שמה ,מעבר כל יכולת ,נפתחה ,סוף־
סוף ,התכלת השלמה ,הקלה ,הלא נפגמת כלום ,והיתה
קוראת אליך ,עד כי נשתאגו קרביך אליה".
חוה פנחס־כהן היא כילד הביאליקי ,כס' יזהר שקרביו
שואגים להרחיק ולגבוה אל התכלת השלמה ,חיה את
חייה בכמיהות ,בטלטלות ובמאבק כחוקרת חיים על כל
הצירים .היא עדה וחווה הן את ה'מחזור הגדול' ,והן את
הקונקרטי הקרוב ,המיידי ,האישי .היא חלק משרשרת
הקיום .מעצימה את ביטויי מתח הניגודים עד לשיאו,
אף את זה שבין החיים והמוות כשכל אחד מהקצוות
מושך לעיתים בכל עוזו .ותמיד היא שומעת את הקריאה
לצאת ולחצוב את המילים אל מה שמעבר להן ,לדלות
מתוך הצמצום שבהן שביב תובנה להתנסויות החיים.
אדם בעקבות מילותיו כבעקבות גורלו.

גלית דהן קרליבך
ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פני
ֹלהים וַ ֲאנִ י ַּב ַּטּיֶ לֶ ת;
ֱא ִ
ְׂש ִאי ָּפנַ יִ ְך יַ ָּמה – נֶ גְ ָּבה – ָצפֹונָ ה  -וְ ֶק ֶדם
ִמן ַה ִּמ ְד ָּבר וְ ַהּלְ ָבנֹון ִמן ַהּנָ ָהר נְ ַהר ְּפ ָרת וְ ַעד ַהּיָ ם ָה ַא ֲחרֹון
רֹואה,
ּכִ י ֶאת ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ַא ְּת ָ
(רֹואה אֹו ֹלא?)
ָ
וְ כָ ל ָה ֵאלִ ים
ֲא ֶׁשר ַּב ָּׁש ַמיִ ם ִמ ַּמ ַעל ָּוב ָא ֶרץ ִמ ַּת ַחת,
אֹותְך ּכָ מֹונִ י.
ֹאהבּו ָ
ֹלא י ֲ
ֹלא ֲא ֵׁש ָרה וְ ֹלא ַע ְׁשּת ֶֹרת
ֹלא ַּב ַעל וְ ֹלא ַּתּמּוז
ֲענָ תִ ,היא ִּת ְׁשלַ ח ָּבְך ִח ִּצים
ִׁשיוָ הַּ ,ת ְק ִט ִירי לָ ּה וְ ַת ְר ֶאה לָ ְך ֶאת ַה ֶּדלֶ ת
ְ
ּפֹור ַחת
אֹור ַחת ַ
פֹורטּונָ ה ַ
נִ ְמ ֵצאת ְּבנִ ּגּוד ִענְ יָ נִ ים ִעם ַּת ֲאגִ יד ַהּמֹויְ רֹות.
וְ ַא ְּת ֹלא ֶּב ֱא ֶמת ֶ
סֹומכֶ ת ַעל ִמּלָ תֹו ֶׁשל ֵחי זֵ אּוס ,נָ כֹון?
ַאף ֶא ָחד,
אֹותְך ּכָ מֹונִ י,
ֹאהב ָ
ַאף ֶא ָחד ֹלא י ַ
ְּב ֶע ְב ָרה,
ְּבזַ ַעם,
ַּב ֲחרֹון ַאף
ְּב ֵח ָמה
ְּב ֶק ֶצף
ְּבכַ ַעס
ְּוברֹגֶ ז
ּבֹואי ַה ַּביְ ָתה,
וְ ַעכְ ָׁשוִ ,
ּבֹואי ַה ַּביְ ָתה,
ִ
ַעכְ ָׁשו.

.
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אורית קלופשטוק
כאן ,בסגר הזה
סמי שלום שטרית :אפידמיולוגיה הולכת ונמשכת של
משורר ,טנג׳יר  50 ,2022עמ'
במהלך חקירה אפידמיולוגית מציע המשורר להקריא לאחות
המראיינת שירים שהוא כותב בסגר .לא רלוונטי ,היא עונה
לו ,והוא בתגובה כורך את השירים לספר .סמי שלום שטרית,
משורר ,סופר ויוצר קולנוע ,פרופסור בבית הספר לאמנויות
במכללת ספיר ,מגיש לנו בספר שיריו השביעי (בעריכת רועי
חסן) תבשיל שירי קורונהָ ,מ ָרק ַמ ְה ִּביל ֶׁשל יְ ָרקֹות המעלה
(׳ּכאן ְּב ַחּלֹונִ י׳ ,גב הספר) .על הכריכה
חֹוקהָ //
נִ יחֹוחֹות ֲא ָד ָמה רְ ָ
חתולתו של המשורר צופה במסך ,׳מתעדכנת במספר המאומתים
היומי׳ .צבע הכריכה כצבע חלוק־רופאים .זהו תיעוד פואטי
אותנטי של המתחולל בנפשו של אדם המסתגר בביתו מפני
מגפה עולמית ,חרדותיו ,ומעל הכל געגועיו
אל קרבה ואל מרחק .זוהי שירה דוקומנטרית
מהחדר האינטימי בתקופה שבה הכי אישי
הוא הכי אוניברסלי.
לספר מבנה המבקש קריאה קולחת ,ללא
כותרות ,ללא תוכן סדר השירים ,רק כוכביות
המסמנות הפוגה לנשימה ,פרקי שירה
אחת ,כאומר  -לפנינו נפרשת חוויה אחת
מתמשכת .הסדר הישן הופר .תקופת הסגר
היא משך אחד שבו אלמנטים של ארגון־
המוכר קרס .פני הספר כפני התקופה.
המשורר ,כדרכם של משוררים ,יוצר הגדרה מחדש של זמן
ומקום אל מול הכאוס ,בעזרת המילה ׳כאן׳ .סגר הוא חוויה של
עצירה במרחב ,הגבלת התנועה ,האדם נשאר בעמדת ׳כאן׳ ואינו
יכול לנוע מכאן ,זו מילת המפתח להבנת החוויה המוחשית־
נפשית בסגר .הספר נפתח במילים ָּכאןַּ ,ב ֶּסגֶ ר ַהּזֶ ה( /,עמ׳ )7
וכך עוד עשרה מפרקי השירה נפתחים במילה ׳כאן׳ָּ .כאןֵּ ,בין
ילֹותי ַה ֲח ֵר ִדים( /עמ׳ )10
ַה ִּקירֹותַּ ,ב ֶּׁש ֶקט ַהּזֶ ה( /,עמ׳ ָּ )8כאן ְּב ֵל ַ
תֹומה( /עמ׳ )13
ָּכאן ֵמ ַה ִּמרְ ֶּפ ֶסת( /עמ׳ ָּ )12כאן ְל ַצד ַה ֶּד ֶרְך ַהּיְ ָ
ּדֹומם( /עמ׳ ָּ )14כאןְּ ,ב ַמ ְס ִטיק ַהּזְ ַמן/,
ָּכאן ֶאל מּול ַהּיָ ם וְ חֹופֹו ַה ֵ
(עמ׳ ָּ )15כאןְּ ,וב ָכל ָמקֹום( /,עמ׳  )17ושובָּ ,כאן ַּב ֶּסגֶ ר ַהּזֶ ה( /,עמ׳
ָּ )28כאן ְּב ַחּלֹונִ י( /,עמ׳  .)39גבולות ה׳כאן׳ הם חלון ומרפסת,
הכביש והים הנשקפים בעד החלון ,ואפילו הזמן ,הלילות ,הימים
שהם מסטיק הזמן ,מציינים שהגיע לקצה גבול ה׳כאן׳ .חוויית
הזמן שבימים כתיקונם מעוגנת בלוח השנה הלועזי ,נתפסת
כעת לחגים העבריים ,פסח ,חגי תשרי ואל ה׳עכשיו׳ .גם בתוך
השירים המילה ׳כאן׳ בוקעת בעוצמה בשל מופעיה הרבים
ונדמה שמהופעתה מתחיל השיר וְ ִאּלּו ָּכאןְּ ,ב ַח ְד ִרי ַה ְּס ַטנְ ַּדרְ ִטי/,
אֹורה( /עמ' ַ )25אְך
(עמ' ָּ )9כאן ִׁש ָירה וְ ָׁשם ַמ ְס ָקנֹות ְמלֻ ָּמדֹותִ ,ל ְכ ָ
אּולם ַהּזֶ ה ָה ֵריק ִמ ָּק ָהל( /עמ'  .)38פה מתבקש גילוי נאות,
ָּכאן ָּב ָ
היותי אחת מבאי ׳האולם הריק מקהל׳ ההוא ,המוזכר בשיר.
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אם נתעכב על משמעות ה׳כאן׳ אצל שטרית ,משורר חברתי
פוליטי ,אשר עוסק רובו ככולו בשאלות של ׳כאן׳  -דרך זהות,
מזרחיות ,עוול וצדק ,מלחמה ושלום ,הגירה ,וחיים כאן ושם -
עולה שה׳כאן׳ אצל שטרית הוא מושג מורכב ,ונדמה שלאירוע
ההיסטורי הזה מצטרפים אירועים היסטוריים קודמים בחיי
המשורר המטעינים אותו במשמעות פוליטית ובמשנֶ ה כאב.
כמצופה משירה דוקומנטרית כל רכיבי המגפה נמצאים בספר.
מסכה ,כפפות ,אלכוג׳ל ,טיפות ,רוק ,חיסון ועוד .אולם מעבר
לפרטים הקונקרטיים מתגלה כמות נכבדה של חרדה ופחדים.
ילֹותי ַה ֲח ֵר ִדים( /עמ' ֲ )10אנִ י
נַ ְב ִר ַיח ְּפ ָח ִדים ְק ַטּנִ ים( /עמ' ְּ )8ב ֵל ַ
ּדֹואגֲ /..אנִ י נֶ ֱח ַרד( /.עמ' ַ )11ה ַּפ ַחד ַהּזֶ ה יֵ ֵלְך וְ יִ ְצ ַמח( /עמ' )17
ֵ
ֲאנִ י ַמרְ ּגִ יׁש ַעל ַסף( /עמ' ַ )23ע ְכ ָׁשו ְּב ֶס ֶרט ֵא ָימה( /עמ' )26
ּבֹוכה ִמן ַה ֶּב ָה ָלה/
ַל ֲעקֹר יֵ אּוׁש( /עמ'  )28נֶ ְח ַר ְד ִּתי( /עמ' ֲ )30אנִ י ֶ
קֹורא ֶאת ָּכל ַה ֶּמ ֶלל..
ּפֹוחד ְל ִה ְת ַק ֵּׁשר( /עמ' ִ )35מי ֵ
(עמ' ֵ )34
דֹותינּו( /עמ' ָּ )37ברּור
וְ ֹלא ִמ ְׁש ַּתּגֵ ַע( /.עמ' ַ )36על ָמ ָסְך ֶחרְ ֵ
יֹוד ַע ִליׁשֹן ְּב ַמ ְּצ ֵבי ֲח ָר ָדה/
ֶׁש ָח ַׁש ְׁש ִּתיַּ ...פ ַחד ָמוֶ ת( /.עמ' ֲ )44אנִ י ֵ
(עמ'  )46שטרית מבטא את החרדה הקיומית שלו מול הכאוס
בעין־המגיפה ,גם באמצעות היסודות הקיומיים אש ,מבול,
ֵ
אוויר ואדמהִ ,מי יִ ָּׁש ֵטף ְּבגַ ַעׁש ַה ַּמיִ ם( /עמ'  )15נִ ְכנַ ְס ִּתי
דּופת רּוחֹות/
דּומה רְ ַ
ֹלע ַה ִּמ ְפ ֶל ֶצת( /עמ' ְ )18מ ָע ָרה ְק ָ
ְל ַ
חֹורינּו( /עמ'  )41נִ רְ ֶאה ֶׁש ָה ַל ְכ ִּתי ֵּבין
(עמ'  )19וְ ָה ֵאׁש ֵמ ֲא ֵ
ַה ִּטּפֹות( /עמ' .)43
מה מבקש האדם בסגר? מגע .הבקשה פותחת את
הספר ושזורה בו לכל אורכוָּ .כאןַּ ,ב ֶּסגֶ ר ַהּזֶ ה /,נְ ַל ֵּמד
יעה( /...עמ' )7
ּגּוע ַהּנְ גִ ָ
ֶאת זְ ֵקנֵ ינּו ַט ֵּפינּוֶ /את ּגַ ְע ַ
המחיר הראשון של האדם בסגר הוא העדר המגע.
שטרית כמשורר חברתי מצביע על הזקנים והטף,
הראשונים לשלם את המחיר .אולי בשל כך עולה
ּוק ָצת ְּוכ ָבר יֵ ׁש
חרדתו מלהיחשב זקןֲ ,אנִ י ֶּבן ִׁש ִּׁשים ְ
ִלי ּגִ ּנּונֵ י זְ ֵקנִ ים( /.עמ'  )21ולכן מיד בהמשך יפנה
אל ביצועיו המיניים עם אהובתו הצעירה ,וְ ַא ַחר ָּכְך ֶא ְטרֹף
אֹותּה ְּכמֹו ַארְ יֵ ה ְּב ִׂשיא אֹונֹו( /עמ'  )22אל המגע המיני כפיצוי,
ָ
כייצר החיים אל מול סכנת המוות ,אל מול החוויה של להיות
בקבוצת־סיכון המוגבלת ממגע .הספר פותח בגעגוע הנגיעה
וממשיך למגע בכל אופניו ,ליטוף ,לחיצת ידיים ,חיבוק,
נשיקה ,התעלסות ,ומגע מיני מלא .וְ ֹלא ִל ְלחֹץ יָ ַדיִ ם( /עמ' )11
אֹותם( /עמ' ֲ )13אנִ י ִמ ְת ַע ֵּלס ִא ָּתּה( /עמ' )22
וַ ֲאנִ י ֹלא ִל ַּט ְפ ִּתי ָ
ׁשֹותה ֶאת
אֹותּהֶ ,
יֹותר( /עמ' ְ )26מנַ ֵּׁשק ָ
ֲאנַ ְחנּו ְצ ִר ִיכים ְל ִה ְת ַח ֵּבק ֵ
אֹותּה ִּבי( /עמ'
ּומ ַמ ֵּלא ָ
אֹותּה ְ
לֹועס ָ
יה( /,עמ'  )27וַ ֲאנִ י ֵ
תֹות ָ
ִׂש ְפ ֶ
יה ֶאל ִּפיַ ,ח ְׁש ַמל ִל ָּבה ְּב ִל ִּבי( /,עמ'
ָ )27ע ְׂש ָתה ִּבי ַה ֲחיָ ָאהִּ /-פ ָ
 .)31בסוף הספר הוא מתאר לאחות אירוע מפרוץ המגפה שבו
העיקר מבחינתו היה ההימנעות ממגעֵ :הם ָּבאּו ַּב ֲח ִליפֹות ָח ָלל
וְ ֹלא נָ גְ עּו ִּבי( /עמ' .)46
מעניין להתחקות אחר הצורך בבעלי חיים בספר ותיאורם
תּולה ִצ ְבעֹונִ ית
החושני .ראשית ,חתולת הבית של המשוררֲ ,ח ָ
ׁשּוע ִלים רְ ֵע ָבה( /עמ'  )13מן
ִּפרְ ִאית( /עמ'  )8ואחר כך ִמ ְׁש ַּפ ַחת ָ
החצר .ובחזרה למשפחת החתוליים ,בעיקר לצורך אפקט הגרגור,
אֹותּה ְּכמֹו ַארְ יֵ הִּ /..כ ְל ִב ָיאה /.וכמובן כצפוי ַערְ ָּפד ַּבּׁשּוק
ֶא ְטרֹף ָ
וּואהן( /עמ' ּ )23גַ ם ֶאת ַה ְּכ ָל ִבים ָא ַס ְפנּו( /עמ'  )41השועלים
ְּב ָ

חצי
מאנגלית :גלעד מאירי

פינה

טד יוז

קפקא
וְ הּוא יַ נְ ׁשּוף
הּוא יַ נְ ׁשּוף'ָ ,א ָדם' ְמ ֻק ֲע ָקע ְּב ֵבית ֶׁש ְחיֹו
בּורה
ִמ ַּת ַחת לַ ּכָ נָ ף ַה ְּׁש ָ
ָ(המּום ִמ ִּקיר ַהּב ַֹהקּ ,כָ אן נָ ַפל)
בּורה ֶׁשל ֵצל ֲענָ ק ַה ִּמ ְת ַעּוֵ ת
ִמ ַּת ַחת לַ ּכָ נָ ף ַה ְּׁש ָ
לְ א ֶֹרְך ָה ִר ְצ ָּפה.
הּוא ָא ָדם ְּבנֹוצֹות ַח ְסרֹות ִּת ְקוָ ה.
טז יוז מבין בבעלי כנף .יש ספר הנקרא עורב
ושם משחירות הנוצות עד בלי די .וכאן קפקא
"הוא אדם בנוצות חסרות תקווה" .כמה יפה
וכמה תקווה יש בשורות האלה לכבוד השירה.

				

רוני סומק

והכלבים חוזרים בספר כסמלי חורבן .בין השורות ניתן למצוא
עורבְּ ,כ ָבר ָׁש ַמ ְט ִּתי ִמ ִּפי ֶאת ַהּגְ ִבינָ ה( /עמ'  )16המסמל חולי
ומוות בספרות .גם עקרבים ונחשים מבור יוסף ,סמלי סכנהִ ,מי
ֵמ ֶהם הֻ ְׁש ַלְך ַלּבֹור( /עמ' .)35
הספר חושף מחשבות עד כדי חשבונות נפש הנוגעים לקרבה
עֹותינּו/
ומרחק .בשיר הפותח שטרית מכוון אותנו לשםִּ ,ד ְמ ֵ
ַמזְ ֶּכ ֶרת וְ זִ ָּכרֹון ֶׁש ָה ַל ְכנּוַ /אְך ֹלא ִהרְ ַח ְקנּו ֶל ֶכת( //.עמ'  )7לאן לא
הרחיק המשורר כשיכול היה? מיד הוא מתאר חלומות של אחרים
מֹוׁשב ַּב ֲח ָל ִלית ...וְ ַא ֶח ֶרת ְּת ַטּיֵ ל ִמ ְּס ָפ ַרד ַעד
למרחקיםֶ ,א ָחד יִ ְקנֶ ה ָ
יׁשית ַּת ֲחֹלם ַעל ִּפ ְסּגַ ת ַה ֵאוֵ ֵר ְסט ...וְ ַההּוא יִ ְתּגַ ְעּגֵ ַע
ָאזֶ רְ ַּביְ גָ 'ןְׁ ...ש ִל ִ
אֹוקיָ נֹוס ַה ָּׁש ֵקט( /עמ׳  )9אבל הוא חולם על מילים
ְל ַמ ֲע ַמ ֵּקי ָה ְ
וצירופים שלא כתב בשירים ,ובו בזמן הוא כותב אותם באותו
ׁשֹואל ֶאת
השיר .הוא שומע על חבר שנפטר ככה פתאום ,וַ ֲאנִ י ֵ
ַע ְצ ִמיֶ ,את ִמי ִל ְפּגֹׁש ְלֹלא ִּדחּוי?( /עמ'  .)21הוא חושב מחדש
על יחסיו עם ידידתו החיה במגדל שן בניו יורקֲ ,אנַ ְחנּו ְצ ִר ִיכים
אקי( /.עמ'
יֹותר ִמ ְּב ִדיחֹות ְּב ִמ ְב ָטא ִע ָיר ִ
יֹותרִ /ל ְצחֹק ֵ
ְל ִה ְת ַח ֵּבק ֵ
 .)26הוא מחשב מחדש את המרחק מילדיוָ ,מה ָע ָלה ְּב ַד ְע ְּתָך
ַל ֲחזֹר ָל ָא ֶרץ וְ ַהּיְ ָל ִדים ְּב ָא ֵמ ִר ָיקה( /.עמ'  .)34הוא גומא מרחקים
של קשריו הבינאישיים בעודו כלוא בדלת אמותיו.

בסוף הספר אפילוג .שיר קטן הנפתח במילים ׳אי שם׳ ,הכי
רחוק מה׳כאן׳ המהדהד בספר .אי שם נולד ׳מׁשה׳ חדש ,נכד
למשורר .הספר שנכתב בצל סכנת מוות ,מסתיים באופטימיות
בחיים חדשים .כמי שחתמה את ספרה במיליםֲ ,אנִ י ָק ָמהְ /ל ַאט/
ְל ַת ֵּקן ֶאת ַע ְצ ִמי *//.אני מתייחסת ברגישות יתרה למשפט החותם
ספר שירה .המשפט שבו מרים המשורר את מבטו מן הדף אל
הקורא .הרגע בו הקורא אשר צלל אל עצמו בין דפי הספר ,מרים
נֹוׁשם
את מבטו חזרה אל המשורר .ברגע זה חותם שטריתֲ ,אנִ י ֵ
ָעמֹקִּ /בזְ ִהירּות( //.עמ׳  )49שטרית מסיים בנשימה עמוקה ,כמו
לא נשם עד עתה .זו תפילת המגפה הזו ,מגפת החנק ,הקורונה,
התפילה לנשום עמוק ,ועדיין הוא מוסיף ׳בזהירות׳ ,כאומר,
עדיין לא לרווחה.
ֹלא רלוונטי ,עונים נציגי משרד הבריאות שוב ושוב לניסיונותיו
של המשורר להקריא להם שיר מתוך החדר הסגור .במעשה
הספר הזה מתעקש המשורר להציג בפנינו את שירי הסגר ההוא
כחלק אינטגרלי מחקירה של מגפה ומעניק להם מעמד של
תיעוד רפואי ,כמבקש  -אל תשכחו את הנפש.

.

* אורית קלופשטוק .מחברת לא יכולתי לרשום את זה בתיק שירים
מפנקסה של עובדת סוציאלית (פרדס .)2020 ,הספר זכה בפרס
היצירה לספר ביכורים מטעם שר התרבות ב־.2022
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.....................מאות  /רפי וייכרט...........
תרגום
לזכר חברי היקר עמינדב דיקמן ()2022-1958
ָ
דעתך .אבל דעתך כבר לא
יצא תרגום שירה חדש וכשהוא מגיע לי ַדי אני קורא ומיד רוצה לצלצל לשמוע מה
בנמצא .לפיכך אני מדמיין את תשובתך ,מחקה את קולך ,עוצר כדי להטעים ,מגניב את החיוך המוכר .מי
יכול להגיע לאוקיינוס ידיעותיך ,לאולימפוס תובנותיך ,לשנינה .השפות רקדו בקצות אצבעותיך מיוון
העתיקה ועד היום .לשהות בצד הכיסא שלך היה כמו לעמוד בקרבת כס של מלך קדמון .הספרות היתה
הכתר שלך ומי שקרא את דפיך ראה אותו נוצץ למרחוק .מדי יום אתה חוזר א ַלי על גלי צחוק בן עשורים.
מה שהיה לפני שבאו הייסורים היה טעים כמו אלף ספרים .אתה היית מבין את הדימוי.

ז׳יל אמויאל
מתנתה האחרונה של המוזה
יורם בק :לקש ,ספרי ‘עתון 77׳  135 ,2022עמ׳
הלוך הרוח העולה מספר השירים לקש ,השלישי בטרילוגיה
הכוללת את ספר הפרלודים ואת סוף מערב ,מתאפיין
ברגעים רבים של התבוננות כוללת על מהלך חייו של הכותב
מצעדיו הראשונים כמשורר ועד לעצם ימי כתיבת שיריו
האחרונים ,שירי העיזבון ,כאילו היה מודע היטב למיצויה
של תשוקתו לכתיבת שירה; משום כך שירי העיזבון ,כלומר,
שיריו המאוחרים ,שנצברו אצלו בשנים האחרונות ,נתפסים
בעיניו כמתנתה האחרונה של המוזה השירית .הגם שמתנה
זו איננה כלילת השלמות ,היא מדומה ,למרות הכל ,לנשמה
הנותרת “לפני שגוף זה יבלע באדמה״‘ .האני׳ נוכח במוקדם
של שירים רבים בקובץ ,אך באחרים הוא חורג מגבולותיו אל
המציאות המקיפה אותו ונותן את דעתו על טיבו של העולם
ועל עצמו כיוצר באמצעות המילים.
בכתיבה זו המודעת היטב לחלופיותו של האדם ,מתחלפים
מקורות שירתו של המשורר  -הבינה והמוזה  -באימה
ובתחושה עזה של בדידות קיומית .ברגעים אלו כאשר “כל
החיים עוברים לנגד ומנגד״ חש הדובר צורך לתת דין וחשבון,
מעין סיכום נוקב של חייו .אין ספק כי בשירים מאוחרים אלה
עולות שאלות על משמעות חייו כמשורר ,טיבו של החותם
שיותיר אחרי כיליונו של הגוף ,וגורל שיריו .המשורר שואל
בחרדת קודש “לפני מי עלי לתן דין וחשבון?״ יותר מכל הוא
שם את מבטחו במילים ,מודע היטב לחולשתו כיצור אנוש
לעומת נצחיותן ,וברגעים אלו דבק הוא בחירותו האישית גם
בהיותו אסיר בתוך “כלוב מילים״ .נאמן לדרכו ומודע לזמן
האוזל הוא מצהיר“ :אני בשלי ,רק בשלי /בשנים שנותרו/,
השנים הרזות״ .משום כך מציב המשורר בראש ספר שיריו
שיר הלל למוזה השירית  Eratoשהיתה לו השראה בשבילי
השירה :הודות לה כתב את שירי החוכמה שהיא יסוד הכל:
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“האדמה /והשמים ומרחבי הנהרות /,היערות העבותים ,דרכי
הפרא /וכל היופי העצוב ,האש שאין לה מכבה״ .היא היתה
גם השראה למראות הפלאיים של המציאות וכאוהב נאמן
הוא גמל לה במילים שהצטרפו לשירים .אליה תמיד ערג
והשתוקק לזכות ב״גלימת זהב של כוכבים־פסים״.
שירתו של יורם בק מעוררת השתאות בגלל נאמנותו של
המשורר לסגנון שירי מכובד ורציני שאימץ מראשית דרכו
וממנו הקפיד שלא לסטות; שפתו השירית מתאפיינת בשימוש
מוקפד ומדויק של משלב שפה גבוה ההולך ביחד עם צורות
ומבנים סדורים כמו למשל הסונטה על סוגיה השונים התופסת
מקום נכבד בכתיבתו .זוהי שירה שחפה ממטאפורות פרועות
הגם שניכר בה היטב מרכיב פיגורטיבי מרתק .לרוב מחולקים
השירים לבתים הכוללים חריזה מסורגת ,פסיחות בין הטורים
ובתי השיר שיוצרות קישור הדוק ומגובש של השירים .אי־
אפשר שלא להבחין בחריזה העשירה ההופכת לתו היכר:
כל אלו מעניקים לשירתו של בק ממד רטורי כבד סבר .לצד
מבעים המעצבים ממד הגותי־פילוסופי־אידיאי ,ניכר בכתיבתו
יסוד לירי־אישי ותמציתי אשר מבעדו צפים הבלחי פרקי חיים
אינטימיים .כאמור ז׳אנרים שונים נוטלים חלק בעיצוב עולמו
השירי של יורם בק :נמצא בשירתו את היסוד האלגי וגם את
יסודותיה של האודה :לצד הסונטות שבהן הוא מפליא ליצור
ולהתחדש ,אנו מוצאים את המרובעים ,שמונה שירים בפרוזה,
בעלי מבנה ‘רופף׳ וחריזה חופשית ,שירים קצרים המבוססים
על מכתמים־היגדים וכמובן לא נפקד מקומם של שירים מטא־
פואטיים הבוחנים מפרספקטיבה מקיפה את מדיום השירה כמו
בשיר ׳ארכי־שירה׳ המסיים בטורים הבאים“ :המילים הן הכל,
הן ראשית העולם ,כליונו /הן כל מה שהיה ויהיה וישנו ואינו/
ויותר״ .או למשל בשיר הגדול ‘התנועה שבתוך המילים׳ :בבית
השני המתאר את עוצמת המילים “לא יעלה הכורת עליהן,
לא יצלח המשחית /,ארוגות בחכמה קדמונית ויפות לתבנית/
ובתואם אשר ביניהן נושבת תנועה ועוברת /אל מי שיקרא
ויבין ויראה לתפארת״ .לצד אלו אנו פוגשים בצורות קלאסיות
המושפעות מרוחם של ספר תהלים ,התפילה (השיר ‘כל נדרי׳
שהוא תחנון הכתוב ברוח הזמן) ומהמקרא .ניכרים גם השירים
היותר ארוכים הדומים ברוחם לפואמות מקיפות.

השיר ‘אוטוביוגרפיה׳ הוא משיריו האישיים הבולטים ביותר
המנסח באופן תמציתי וחסכוני את ערש הולדתו המצומצם
שכלל את אמו בלבד ,ומבליט את היעדרותם של אב ,אח
ואחות באמצעות מילת השלילה ‘לא׳“ :לא אב /לא אח/
רק ֵאם /אף לא אחות כמאמר השיר״ .על רקע עובדה זו
ניכרים בשירתו האישית רגעי עצב ותחושת יתמות עזה
של ילד בודד אשר היה עליו ללמוד את
סוד האהבה מאמו בלבד ,ועליו להתמודד
בכוחותיו כדי להגשים עצמו“ :חיי עוברים
ספוגים בעצב ראשיתם /בגעגוע שאף
פעם לא יתם״ .שותף לתחושת יתמות זו
הוא האדם באשר הוא הנאלץ “לחיות מול
הישות /המתנכלת״ לאחר שהושלך לתוך
העולם .גם הכבשה האובדת ומשך חייו
הקצרים של הפרפר מסמלים את המציאות
האכזרית .הבדידות חובקת כל וכוללת גם
את האל “שמדי פעם הוא נזקק לחברה
אנושית /מטלטלת״ .הדובר בשיר ‘הילדות׳
מבכה את אובדנה שגילמה עבורו משחקי
דמיון ,חופש משכר ,תדהמה ופליאה נוסכי אושר .ביטוי עז
לתחושת יתמותו בעולם בא לידי ביטוי בשיר ‘אב׳ החורג
מכללי השירה הסדורה האופיינית לו ונותן פורקן לגעגועי
האב במבע חופשי המתחיל ומסתיים בשאלה “אם אין אב
בשמים /,אי האב?״ זהו וידוי הפורץ את גבולות המבע
המאופק ונותן ביטוי לרחשים בלתי־נשלטים ,כנים ,על גבול
הזעקה האישית“ :אני יודע זאת כי כך חייתי /בילדותי ,ימים
ועוד ימים .מה כבר רציתי? /לא להיות יתום ,ללא בדידות/,
להיות מוגן ,ולא כמו שהייתי /,בחורף הקשה של הילדות/
כשסערה בחוץ דופקת ,המפלצת/,״ .מכאן מובנת רגישותו
של הדובר כלפי בכיים של הילדים“ :מכל כנפות הארץ הוא
עולה /וקורע את המסך הכבד שבו /אנו עטופים,״ גם השיר
‘הילד והבוקר׳ מציף געגועים עזים לילד שהיה .מכאן נקל
להבין את הטורים הבאים“ :כל עוד נשאר בך הילד /ישאר
הבוקר בזהבו״.
אחת הצורות המועדפות על יורם בק היא כאמור הסונטה,
שלה הוא שומר אמונים מראשית דרכו עד כי הפכה לסימן
היכר בשירתו והעניין בה התחדש מספר לספר; הסונטה שזורה
גם בספר השירים לקש כבת בית חיונית ויקרה מכל .כאלו הן
שלוש הסונטות המוקדשת לגן עדן המוצע כעולם אידיאלי
ותחליפי לריק שביקום ,או לסונטות העוסקות בשאלות
הגדולות של המציאות כמו ‘ההתגלות׳‘ ,שבחי השעמום׳,
‘הפיתוי׳‘ ,הנפש׳‘ ,תפילה לנשמת היחיד׳‘ ,התודעה משוועת
למרחב׳‘ ,התשובה׳‘ ,העצים׳‘ ,העיזבון׳ ועוד .מכולן בולטת
הסונטה ‘כוח ההתמדה של הסונטה׳ ,המתפקדת בו־זמנית גם
כשיר מטא־פואטי שמסביר את יחסו של המשורר אל צורה
מועדפת זו .היא מתוארת כאילו היתה אהובה בלתי־נשכחת,
מושא הערצתו של המשורר ,שמפיסה את דעתו ,ליוותה
אותו בצעירותו ובזקנתו“ ,על צדעיים תבזוק קצת שקט״
ובעצם נוכחותה התמידית הבטיחה את רצף זהותו האישית
והפואטית כמשורר מתוך דאגתה לשלמותה של “מחרוזת
האגלים של הזיכרונות״ .בעולם שבו החוכמה התחלפה

באימת קיום ותחושת הריק באה במקומה של התשוקה,
מציעה הסונטה פתרון לחולייה של המציאות וגם “מבטיחה
כי שוב אוהב /את העולם כולו בשיר זהב״ .הסונטה היא
אהובה נצחית שהנחילה למשורר באמצעות סדירות חוזרת
ונשנית ובאמצעות תבנית קבועה את ערכיה הנצחיים של
השירה :התקווה וקולה של האמת .אבל גם הנחילה לו את
הבינה שריסנה את הוללות הגוף והבשר ואת כוח
התשוקה של הנעורים .בדרך זו הבטיחה לו חיי
בינה ומחשבה .על חוויית לידתה של הסונטה
כאילו מדובר בהתגלות אישית מיסטית ,נכתב
בשיר המיוחד ‘שלוש הטיוטות בדרך אל השיר׳
המתאר את המתח האדיר שבין רעש או רעידת
אדמה לבין “קול דממה שאין דקה ממנה״ ,מתח
שמבעדו הופך תהליך הכתיבה לסוג של התגלות
דתית אשר בעקבותיה “כל הרחשים ,נעלמו ,נרגע
הים מן הרטט /ונולדה הסונטה״.
כאמור :מיטב שירתו מצוי לא רק ובהתבוננות
אישית בעצמי ובעולם אלא גם בבחינת שפת
השירה הפלאית .נטייה זו מתממשת בשיר ‘בכוח המנגינה׳
שהשראתו התגלות מיסטית המלווה ברעש ורעידת
אדמה .התובנה העולה משיר זה היא שמהותה הנצחית
של המנגינה “לשיר מתוך העוני ,מן תהום פעור /,לשיר
מאומללות ומן החולי  /-זו המטרה .לשיר יפי חיים/
בכאבם ,באשר מלנכולי /,לשיר ללא חשבון ,ללא שיעור״.
כזהו השיר ׳הצריבה׳ המתאר את המחיר שנתבע מהמשורר
לשלם למען שירתו.
בשני שירים יפים מבטא הדובר את תחושת הקץ הבלתי
נמנע באמצעות שני סמלים :האבק והעפר .בשיר ‘השיפוץ׳
מנסח הדובר את תודעת הכיליון בטורים המסיימים“ :מה
טוב בשיפוץ אחרי כך וכך שנים? /הלא האבק הטוב מכסה
על הכל ,גם עלי יכסה /,צריך להניח לזמן שיעבור כמו
כל הזמנים /שהיו ויהיו /.לא עת למעשה״ .גם בשיר ‘סל
הניירות הישן׳ ניתן ביטוי סמלי באמצעות “הסל המזדקן״
להלכי הרוח של משורר הניצב כמעט בערוב ימיו וכותב:
“ועכשיו כל זה נמצא בו בסל ,הוא מלא על גדותיו /,לא
יוכל להכיל עוד קרעים ועוד הרבה אכזבות /של שנים
שהיו רעות וטובות״.
כמו בכל ספריו ובמיוחד בטרילוגיה הנהדרת ,הנחתמת בספר
השירים לקש ,באים לידי ביטוי רוחב ידיעתו המרשים של
יורם בק ושליטתו הפנומנלית במכמני התרבות המערבית
כמו־גם היכרות מקרוב בספרות היהודית לדורותיה .עיון
בשירי הקובץ יגלה את משיכתו לנושאים המייצגים את ערש
התרבות המערבית :שפינוזה ,נמרוד ,שונמית המקראית,
המלט ,אטלס ,מינרווה ,דנטה ,המשיח ועוד .ואסיים בציטוט
שיר מס׳  2מתוך ‘שלושה שירים בלילה׳ המיטיב לעצב את
הלוך הרוח האלגי של הספר“ :זה השיר ישא את נשמתי/,
אותה בלבד ולא דבר אחר /.ישא אותה קלה ונערית /,לא
ברכב אש ולא בחצוצרות /אלא דואה ,שקט ,ענו במעופו/
אך נאמן .השיר ,ולא מעט שורות /,אביון הוא במילים ,אך
כל מילה אמת /,ונשמתי עליו נישאת״.
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תחיה דב
חיות נטושות ובני אדם
ניצה להט :הכלב הזה הוא אדם עצוב ,פרדס ,2021
 249עמ'
אני חוזרת וקוראת בספרה הראשון של ניצה להט ,הכלב הזה
הוא אדם עצוב ,ולא יכולה ואולי גם לא רוצה שלא לשמוע את
קולה ,אומר את הספר באוזני .גילוי נאות :אנחנו מכירות .חלקים
מהספר שמעתי כבר כשהקריאה אותם בסדנאות הכתיבה שבהן
השתתפנו שתינו .אולי משום כך אני שומעת אותה אומרת את
המילים במוסיקה האישית המיוחדת לה.
הספר מוגדר כקובץ סיפורים ,אולם זאת הגדרה
נוקשה מדי למה שבאמת מתרחש בין כריכתו הקדמית
לאחורית ,לכן אני מעדיפה לדבוק במטפורה מהרקע
הטקסטילי שלי :שמיכת טלאים בלויה שטלאיה -
פיסות חייה של גן־יה תפורים אחד לשני בתפרים
דומים אך לא זהים .חולקים אותו סולם צבעים או
דוגמה חוזרת בווריאציה כלשהי .אולם שמיכת
הטלאים המטפורית איננה רכה וחמימה ,היא לא
עוטפת ומחבקת ,ומשהו בה מעקצץ וטורד מנוחה .אי
נוחות קבועה שורה על מי שמנסה להתעטף בה.
למרות ההכרות המוקדמת ,עקבתי בדריכות ובסוג
של תקווה אחרי ההתרחשויות ,בתקווה לסוף טוב.
שמישהו יינצל ,שמישהו יחיה ,שמישהי תחמוק מהגורל האכזר
של השכול והמחלה .השבריריות הידועה מראש לא הפיגה את
הדריכות ואת התקווה.
כשאני כותבת אני מבינה שהספר כותב את סיפורי הנטישה
ההולכת ונמשכת בחייה של גן־יה ,המספרת .נטישתו של
הבן משתלבת בנטישתה המוקדמת של האם .נטישה הורית
משתלבת בנטישה ילדית ,כאילו רק חוויית נטישה יכולה לסיים
את האהבה הגדולה שהיתה שם.
אפילו בהרעבה העצמית של הילדה ניכר כי זאת דרכה להחזיר
את האם או את אהבתה ,אולי דקות גזרה וקלילות יפתו אותה
לאהוב את פרי בטנה .האם ,רקדנית בעברה ,נוטשת את
המשפחה שהקימה למען חלום של קריירה זוהרת באירופה;
היבשת האם שנטשה את יהודיה ושממנה נמלטו ההורים לארץ
ישראל .האם שננטשה חוזרת ונוטשת במין מחרוזת של חרוזי
פרידה והפקרה .וכמובן בעלי החיים הנטושים אותם אוספת גן־
יה ואותם ממשיך ואוסף גם בנה שלה.
באימוץ החיות הנטושות לחיקה מנסה גן־יה לעשות תיקון
לנטישה שלה עצמה ,בהיפוך תפקידים שבו היא הופכת לדמות
האם עבור גורים נטושים אחרים .דמות אם מטפחת ומיטיבה,
שלא כמו אמה שלה .הטיפול בחיות העזובות הוא מין פיצוי על
הבדידות וההזנחה ההורית שהיא חוותה.
לא רק האם שעזבה לארץ אחרת אינה הורה מיטבי ,גם האב
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– שלכאורה נשאר ודואג לילדה  -אינו שועה כלל לצרכיה
הרגשיים .הוא מבלה את ימיו מחוץ לבית ומסתפק בהשארת
כסף לצורכי הבית והבת.
הפרעת האכילה שמטפחת הילדה באין מפריע היא חלק חשוב
באותה שמיכת טלאים .חלק טורדני במיוחד .לא רק שהילדה
שואפת להידמות לאמה הרקדנית ולטפח גוף שברירי ותמיר,
אלא גם מענישה את הגוף הילדי־נשי שלה שאינו נכנע ואינו
מקבל עליו את הצורה הנחשקת כל כך.
ההתעלמות מצרכיו של הגוף המתבגר היא סוג של נטישה
עצובה במיוחד .ניסיון מכמיר לב של התאיינות או לפחות של
תפיסת־כמה־שפחות מקום במרחב .אולי יש בו בסינדרום הזה
גם סוג של הזדהות עם המבוגרים שבאו מ"שם" וחוו על כורחם
את ייסורי הרעב.
אין בהם ,בחייה של הילדה התל־אביבית,
דבר מזוהר העיר הלבנה שטופת השמש
והאור .אפילו הנסיעה לחוף הים מתוארת
כחוויה של בדידות שבה ילדה אחת נוסעת
באוטובוס מלא אימהות וילדיהן אל חוף הים,
ומעמידים תמונת מראה אכזרית לילדות
נטולת הורים.
החלופה לתפקיד האם המחנכת והמזינה היא
הספרייה העירונית ,שאליה מגיעה הילדה
עם תרמיל גב גדול ,ונתונה לגחמותיהן של
ספרניות חמורות סבר המאפשרות לה לשאול
ספרים במשורה ואינן קשובות לה ולצרכיה.
למרות זאת שם היא מוצאת את התרבות וההשכלה שאליהן היא
כמהה .אם ניצמד למטפורה האימהית נראה כי המזון הרוחני גם
הוא לא ניתן בחום ובנדיבות והשגתו כרוכה במאמצים רבים.
מקלט נוסף הוא ביתם של הדודים ברמת השרון .זאת אף שאינם
ממש דודים אלא קרובי משפחה רחוקים ,שכמו אצל רבים מבני
הדור השני הפכו לחלופה למשפחה האמיתית שאיננה .הבית
אמנם שופע נדיבות ופינוקים אבל הדודים עצמם מוכי יגון
ואובדן ,ואינם יכולים למלא את הבור הענק הפעור בילדה .כמו
כל המבוגרים בסביבתה של גן־יה ,גם הם ניצולי שואה פגועים
וחבולים המרפררים לניצולי הנכבה הערבים ,בני הארץ שגם
כשהם נמצאים בארצם ובביתם ,האסון שחוו מוטבע בהם לתמיד.
ניסיונותיה של גן־יה לפצות את בעלי החיים ,אולי כתיקון
להזנחה שבה גדלה ,מגיעים לשיאם כשהיא עצמה הופכת לאם.
בנה הוא ילד חולה הזקוק לטיפול צמוד ולהשגחה מתמדת.
האימהות לילד נזקק כל כך מעוררת חשש שמא מדובר בחוויה
מוזמנת המאפשרת לסגור מעגל ,לעשות תיקון לחוויה הילדית
המופקרת שלה עצמה .אולי אפילו כפי שרומזת הבת בגוף
הספר ,סוג של תסמונת (מינכהאוזן בידי שליח).
גם בן הזוג ,אביו של הבן ,נמצא רוב הזמן ביבשת אחרת ,סוג
של נוכח נפקד בחייה של אישה שלא השכילה לשמור את
אוהביה בקרבתה .בהיותו דמות משמעותית הנכנסת בצורה
טבעית כל כך ,טבעית מדי ,לתפקיד הנוטש – מוענק מין אישור
צורב למהות הבלתי אהיבה שלה.

אף בן זוגו של הבן ,הווטרינר הערבי  -מהדהד את גן־יה –
באופן כלשהו .גם הוא ננטש על ידי אביו שלא קיבל את נטיותיו
המיניות וכמוה הוא מקדיש את חייו להצלת בעלי חיים פגועים
ונטושים .זאת אולי כניסיון מועד לכישלון להציל את הילד
שהיה ,ילד מודר ולא אהוב ,פליט מביתו וממשפחתו .פליט
כפול מעצם מוצאו הלאומי.
רק בדמותו של אל־סלמן ,הרופא העמית של גן־יה ,אני מוצאת
בגרות והבנה .סוף סוף מבוגר יציב ותומך .הוא זה שמחליט
להתחיל את הטיפול במחלה המקננת בגופה של גן־יה ,מחלה
שהוזנחה במודע והוא זה שבדבריו ניתן למצוא את הרמז
היחיד בספר להומור .כשהיא מגיעה אליו אחרי שנת שבתון
בארה"ב ,רזה וחבולה ,הוא שואל אותה" :מה ,אין מספיק חסה
באמריקה?" זאת הבדיחה היחידה בספר כולו אבל זאת גם
הפעם היחידה שמישהו רואה את גן־יה ,מודע למצבה ודואג לה
באמת .אולי סוג של תיקון אימהי שנעשה דווקא על ידי גבר זר.
אני שבה וקוראת בספר ,תוהה אם אכן מודבר רק בנטישה
ילדית־הורית ,אבל שוב אני חוזרת ,כדרכי ,לשואה .נאחזת
בדברי ההורים שהביאו אותה לעולם בחוסר חשק ובחוסר
אהבה ,רק מפני ש"חובה להמשיך את הדור".

.

רחל מדר
המחתרת הפנימית
רז סופר :ינשוף ,קתרזיס  66 ,2022עמ'
קראתי לאט בספר הקטן של רז סופר -
מתרשמת מן האופל ההופך לפחד ואז
משתנה לרכות ולאהבה עדינה של הורה
לילדיו או של גבר לבת זוגו .כבר דובר
על כתיבתו של סופר מן הפן של הורות האבות וכיצד היא
באה לידי ביטוי בשירה ,ואף הוקדש לכך גיליון מיוחד
של כתב עת זה .אך אני רוצה לבחון את הספר ינשוף דרך
משקפיים של אדם הפוחד מן העתיד.
השירים קצרים ברובם והם צוהר אל אופל המאיים על הבית
ושוכניו במעט מילים ובסמלים.
את השיר בעמ'  34שנקרא 'דבר לא נותר' ,קראתי כסוג של
עוגן המסייע להבין את המכלול.

זהו בעיני מפתח להבנת השירים; יש פחד ויש הרבה אופל
מאיים .הם מאיימים על המשורר ואולי בעיקר על בני ביתו,
והוא דואג לפעול ,אולי למצוא הגנה ונותר עם האהבה לבת
הזוג ולילדים.
אני מודה שההתעניינות הראשונית שעורר בי הספר קשורה
לאווירה הדיסטופית שמרחפת בשירים בגלוי או ברמז.
זה מה שמשך אותי ועורר בי סקרנות לקרוא את כולו.
עוד בספרו הקודם הצליל העדין של הנפילה (ספרי 'עתון
 )'77היו שירים ששרתה עליהם הרוח הדיסטופית האפלה.
לדוגמה ,בשיר 'זוחלים' (שם):
זֹוח ִלים/.
אֹותנּוֲ /א ָבל ֲאנַ ְחנּו ֲ
"סֹוכנֵ י ַה ֶּׁש ֶמׁש ְמנַ ִּסים ְל ַה ִּפיל ָ
ְ
ְמ ִא ִּטים ְּכ ֵדי ִלנְ ׁשֹםְ ,מ ַח ִּכים ַל ָּדםֶׁ /שּיִ זְ רֹםֵ //.אּלּו יְ ֵמי ַה ֵּבינַ יִ ם,
ימנִ ים
הֹותירּו ָּבנּו ִס ָ
זְ ַמן ֶׁשל ַמּגֵ פֹותָׁ /.שנִ ים ֶׁשל ִׁשּנַ יִ ם ַחּדֹותִ /
וַ ֲח ָרדֹות /וְ ָכל ִט ַּפת ִריר ְמ ִצ ָיפהֲ /.אנַ ְחנּו ַּב ֲע ֵלי ּגָ חֹוןְ .מ ַב ְּק ִׁשים
ִק ְר ָבה ַח ָּמהְּ /ב ֶט ֶרם ַה ַּליְ ָלה יִ ְסּגֹר".
בשיר 'מרד' ,המשורר משתעשע ברעיון של מרי אזרחי.
בשורות הבית הראשון הוא מתאר מחתרת גרילה מול
תוקפנות השלטון וחוקיו ,אבל לבסוף מודה כי הוא האזרח
הפשוט שישב לצד בת זוגו ויעדיף לשתות תה ולמות לצדה.
המעברים האלו לא תמיד ברורים; התיאור הדיסטופי מצליח
אולי לשכנע את הקורא שיש כאן מישהו שמוכן ללכת
עד הסוף מול המשטר ,אבל אז אנו חוזרים לשורה
הראשונה ונוכחים לקרוא שכל מה שתואר אינו אלא
"המחתרת הפנימית שלי בוחרת בטרור"...
הינשוף הוא עוף לילי ,סמל בתרבויות שונות למשהו
מאיים .האם כאן בשיר 'ינשוף' ,העוף הזה ,הלוחש
בחשכה אל האיש הצעיר ,נהפך לילד מקסים שלומד
לדבר? שוב האופל מתביית לאחר שהמשורר הכניע
את פחדיו והוא קם ונעשה לבן בית ,לילד אהוב.
לֹוחׁש ַל ֲח ֵׁש ָכה /סֻ ַּלם ַמ ְח ָׁשבֹות חֹונֵ ק ֶאת
ֵ
"יַ נְ ׁשּוף
ְׁשנָ ִתי /וַ ֲאנִ י ַמ ְק ִׁשיב ִל ְכ ָׁש ֶפיָךִ //.ט ַּפ ְס ִּתי ָה ִרים ְּכ ֵדי
אֹותי ָהיָ ה ְל ָענָ ן/,
ִ
ִל ְראֹות ֶאת ָה ָא ֶרץַ /,ה ֵּצל ֶׁש ִּלּוָ ה
ילי/
וְ ַה ִּמ ְד ָּבר ְל ֶׁש ַפעּ /.בֹוא ֵא ַליּ ,גֹוזָ ל ֵל ִ
ֶאת ָּכל ַהּי ִֹפי נְ גַ ֶּלהְּ /ב ֶט ֶרם ּבֹוא ַה ִּמ ִּלים" ('ינשוף').
עוד ישנם בספר שירים שבהם המשורר מדבר אל פחדיו
ומשתיק אותם בהפיכתם למשהו כנוע ואפילו למגן אישי.
כך בשיר 'השקט לוקח אותי בחזרה' שהוא מין תפילה לפני
השינה ובשיר 'על הפתחים' .אל הספר מתגנבת גם "המגפה"
של העת הזאת והיא נוספת על האיומים הרגילים כמו עוד
מכה אחת ,כמו המכה האחת־עשרה .האם זה מה שגרם
לכתיבת השיר הקצר 'רעב'?

נֹותר ִמ ְּל ַבד ַה ַּפ ַחד /.נָ ַע ְל ִּתי ֶאת ַה ַּביִ תַ ,הח ֶֹׁשְך ִמ ֵּלא
"ּד ָבר ֹלא ַ
ָ
ֶאת ַה ִּקירֹות /,זִ ְמזּום ָע ִדין נִ ְׁש ַאר ָּב ֲאוִ ירֵ /.א ֵלְך ַל ִּמ ָּטה וְ ֶא ְׁש ַּכב
ּגּופְך".
ּנֹותר ִלי הּוא חֹם ֵ
ִּבזְ ִהירּות ְל ִצ ֵּדְךָּ /.כל ֶׁש ַ

"ֹלא ַה ֶח ֶרב ֻמּגֶ ֶׁשת ַעל ַה ַּצ ַּל ַחת,
ֶא ָּלא ֲאנַ ְחנּו וְ ַהּיְ ָל ִדים".

השיר פותח בהכרזה כי דבר לא נותר מלבד הפחד ואכן
שורות השיר כולן משדרות פחד מפני איום בלתי ידוע .אך
ּנֹותר ִלי
"ּכל ֶׁש ַ
אז הוא ננעל בהצהרה שיש בה גם נחמהָ :
ּגּופְך".
הּוא חֹם ֵ

העריכה ובחירת העימוד של השירים (יקיר בן משה) יצרו
עולם שירי שבו השירים מדברים אחד עם השני ,אולי
מפרשים אחד את האחר ומיטיבים בכך עם הקוראת .זהו ספר
		
קטן ובו סוד וינשוף והרבה אהבה.

.
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חגי הופר
פילוסופיה ידידותית
שלומי ששון :יצורים פילוסופיים ,פרדס 218 ,2021 ,עמ'
שתי טענות עיקריות שמשמיעים אנשים שנמנעים מלקרוא
פילוסופיה הן ,ראשית ,שהיא לרוב
מסובכת מאוד ,ושנית ,שהיא תיאורטית
מדי ולא מעשית .ספר זה בעצם עונה על
שתי השאלות.
ראשית ,הוא מציג את גישת הפילוסופיה
המעשית ,שלה גם שיטת טיפול -
הייעוץ הפילוסופי .ושנית  -ביחס לטענה
הראשונה  -הספר כתוב בצורה ידידותית
מאוד לקורא והוא שווה לכל נפש.
שיטת הייעוץ הפילוסופי מוכרת בארץ,
כמדומני ,בעיקר באמצעות ספריו של
ד"ר לּו מרינוף  -אפלטון במקום פרוזק ותרפיה לשפויים ,אותם
מציין ששון בסוף ספרו כמקורות שבהם נעזר .אך הוא מציין עוד
ספר חשוב  -ספרו של פייר ַאדֹו Hadot: Philosophy as a -
.Way of Life
בתחום הפילוסופיה ,נראה שהזרם שששון מתמקד בו באופן
המרבי הם הסטואים ,ובהם בעיקר במרקוס אורליוס וספרו
מחשבות לעצמי ובאפיקטטוס.
מן המאוחרים יותר הוא מתייחס גם לשופנהאואר ולניטשה,
שלהם תובנות עמוקות רבות ,אך אצל שניהם נמצא גם דברים
שלא כל אדם ירצה לאמץ :אצל הראשון פסימיזם עז ,ואצל השני
פריעת המוסר המקובל.
עוד זרם שאליו מתייחס ששון הוא זרם פסיכולוגי דווקא
 הפסיכולוגיה האקזיסטנציאלית ,או בכלל הפסיכולוגיהההומניסטית ,וכאן הוא מתייחס לוויקטור פרנקל ולספרו המוכר
האדם מחפש משמעות ,לאריך פרום ולספרו המוכר גם כן אמנות
האהבה ,ולפסיכיאטר־הסופר הנודע ארווין יאלום.
ועוד יש להזכיר ,בעקבות מה שהוא כותב באחרית הדבר ,את
אבות תחום הייעוץ הפילוסופי  -אכנבאך בגרמניה ואד הוכנדייק
בהולנד.
הפילוסופיה הבסיסית של הסטואים היא פשוטה  -גישה של
שוויון נפש כלפי דברים שלא בשליטתנו ,פיתוח מידות טובות,
שימוש בתבונה .אך ששון מציג את גישתה ,וכאמור גם את
גישתם של פילוסופים אחרים ,כלפי תחומים שונים של החיים
 כלפי המוות ,האהבה ,עבודה ,ניהול רגשות ,פיתוח אישי ועוד.הדברים ,כאמור ,מובנים מאוד ,ואני חושב שבאופן כללי מביאים
לגישה חיובית אל החיים.
אבל ,כפי שאומר ששון עצמו ,יש לזכור שזה רק נתיב אחד
בפילוסופיה ,והיועץ הפילוסופי מנתב את לקוחו למצוא את
הגישה הפילוסופית שמתאימה לו ביותר.

26

גליון 425

אני חושב שזה ספר חיובי ,ידידותי ,מועיל ומומלץ לקריאה.

להלן כמה ציטוטים מהספר בנושאים שונים ,מעט מהרבה:
בעניין עבודה ,משופנהאואר -
"אדם שניחן בכישרונות מנטליים נעלים ,נדירים ,ונאלץ לעבוד
במלאכה שאינה אלא מועילה בלבד ,כמוהו כאגרטל יקר ערך
מקושט בציורים מרהיבים ביופיים ,אשר משתמשים בו ככלי
מטבח" (שופנהאואר בתוך יאלום ,2004 ,עמ' .)119
על מיני תועלת בהגשמה עצמית -
"ככל שנרגיש סיפוק ,מימוש עצמי ,עשייה והגשמת חלומות
בחיינו ,נוכל לוותר על האחיזה בחיים בבוא העת .הידיעה
שעשינו טוב ,מימשנו ,הצלחנו וחווינו לא מעט ,תוכל להקל
עלינו .קל יותר לקבל ולהבין את המצב ההפוך ,של אדם
המרגיש שחייו הם החמצה גדולה .אדם שלא חווה הרבה,
וכמעט שלא הגשים את מטרותיו וחלומותיו כפי שציפה ,אלא
להיפך ,לרוב נכשל .לבטח הוא יחוש תסכול ומרירות רבה
יותר לנוכח המוות".
על האהבה ,לפי פרום -
"האומנות שלנו ,ההכשרה העצמית וההתמקצעות שלנו בלהיות
אוהבים צריכה להיות במוקד ,ולא השאלה היכן הוא מושא
האהבה החסר או הנכון בשבילנו .אותו מושא יבוא ,לאחר שנהיה
בתודעה ויכולת להיות אוהבים .וגם אם הוא בא בטרם רכשנו
מיומנות שכזאת ,יש סיכויים לא מעטים שנאבד אותו ,שנחמיץ
את האהבה הנכונה הזאת ,ולא נדע כיצד לשמור עליה".

.

עדי דקל
בבואה אפלה
אילנה ברנשטיין :חמתו של תמוז ,כנרת ,זמורה ,דביר
 224 ,2021עמ'
בבואה אפלה .כך הרומן הנוכחי של אילנה ברנשטיין .במרכזו
אישה צעירה ,כמעט ילדה ,הלכודה במרחב גברי ובקודים של
שתיקה וכפייה .זהו ערב חתונתה .האורחים ממתינים בחוץ,
וביניהם חברת ילדות ,ידיד הנפש והאב המאמץ .בפנים ,על
הספה ,מוטלת הכלה בשמלתה הלבנה .איתה בחדר בעלה לעתיד,
אחיו התאום ואביהם .משהו קרה .משהו שמאיים לפגוע בסדר
הטוב ,בחיים העתידיים ובערב הזה .האחים במכנסיים כחולים,
האב במכנסיים שחורים" :חולצה לבנה מגוהצת זה הכי חגיגי
אצלנו .אם לא תצפי לא תתאכזבי .המשפט הזה חזר על עצמו
בכל הזדמנות" (עמ'  .)5המשפט הזה נאמר לדינה מפיו של בעלה
המיועד .משפט שגרם לה לצמרמורת וכאב .דינה היא הכלה .יואל
הוא החתן .הוא כפרי וניכר כי הוא שמרני באופן מיוחד ומובהק
והיא עירונית ,פתוחה באופייה ,אך נאלצת לקבל את המציאות
שסביבה .אנו מדברים על שנות השבעים .שניהם יתומים; דינה
יתומה מאב ומאם ויואל יתום מאם .הוא בקשר קרוב עם אחיו
התאום נתן .הם עושים יד אחת כמעט בכל דבר .לאביו ולאחיו

כרמל שיינר
תמ״א 38

עוברים

ְּב ִע ִירי ַדּיָ ר ָח ָדׁש
יֹוקד ַעל נִ ְׁש ָמ ִתי
ֵ
יח ּכְ מֹו ַק ְרנֵ י ַה ַח ּ ָמה
ַמ ְבלִ ַ
ֵּבין ִּפ ֵ
ּגּומי ַה ִּבנְ יָ נִ ים

ַהּכֹל ָע ִׂש ִיתי
נִ ְׁש ַאר לִ י ַרק ִל ְמצֹא ָמקֹום
חּומה ַהּזֹאת
ַל ִּׁש ָּדה ַה ָ
ָל ֲאוִ יר ֶׁשּנִ כְ נַ ס ָל ֵראֹות
ַל ֲחלֹומֹות וְ ָל ָא ָבק ֶׁשּיִ ְתיַ ֵּׁשב ֲעלֵ ֶ
יהם
ַהּכֹל ֵּפ ַר ְק ִּתי
נִ ְׁש ַאר ִלי ַרק ָה ַא ְר ָּגז ַהּזֶ ה
ֲא ַג ְר ָטל ְּור ִאי

ּמֹוׁשב
ֲאנִ י נִ זְ ּכֶ ֶרת ְּב ַא ְד ַמת ַה ָ
יעה
ֲהפּוכָ ה לִ ְק ַראת ַה ְ ּז ִר ָ
נֹות ְר ִּתי ָּב ָא ָבק
ַ
וְ ַא ָּתה ִּבלְ ַׁשד ּכָ ל ַה ַּת ְׁש ִּתּיֹות
ישנה השפעה מאוד גדולה עליו .האב נקרא זאב,
ושמו מרמז על אופיו.
דינה נדרשת לגלות כוחות ולהיכנס לנישואים
שאינה בטוחה בהם כלל .יש כאן עלטה ,אפלה
ומערכות יחסים מכאיבות .דינה מחפשת את
עצמה בכל הכאוס הזה .היא לא בהכרח תצליח.

שם הספר לקוח משורת הפתיחה של האידיליה
המופתית של שאול טשרניחובסקי' ,כחום היום':
"עמדה חמתו של תמוז באמצע שמים ,משפיעה/
שפה של אורות ונגוהות על שדמות אוקרינה וגניה".
האידיליה מסתיימת כך" :ועמדה חמתו של תמוז
לוהטת באמצע שמים /,וימים של פלדות נשפכים,
ושביבים ,וכשפים וזהרורים ".וכך ספרה של ברנשטיין.
כמו כתם היין (דם) שעל כריכתו .מעגל של דמים
ותופת ,שהם מנת חלקה הלא מבוטלת של הגיבורה.

יואל ,לעומתה ,תמיד חיפש משפחתיות .אם
לילדים שעדיין לא נולדו .הוא מוצא את
מבוקשו בדינה .היא יודעת שהכפר של יואל
הוא לא באמת כפרי; אין בו חיות משק ,לא
מטעים ולא עצים .אולי באופן מסוים הוא משקף את יואל:
משהו בו לא אמיתי ,אדם המסתתר מעצמו ,מדפוסי אישיותו
הבעייתיים .בכפר הירוק יש משהו אידילי ,אך לא יואל ,אך לא
מערכת היחסים הזו .למעשה ,בכפר של יואל "רק חמתו של
תמוז עמדה באמצע השמים .לוהטת .ושממה גסה .הרבה גסויות
היו" (עמ' .)9

ברנשטיין משתמשת בתיאורים ארוכים ,הולכת קדימה
ואחורה ומשאירה את הקורא כמו בספינה טרופה .לא באמת
יודעים מה קורה ומה עתיד לקרות ,כי כל העת מצויים בתודעתה
המיוסרת של דינה ,שההווה שלה נפגש בפיצול עם העבר שלה,
שהאונס טורף את מה שמתחולל בנפשה .ברנשטיין מכה בקוראיה
ללא רחמים ומגישה את הטראומה כפי שהיא .גיבורה הנמצאת
באפוס קאמרי מצמרר ,המנסה להשתחרר ממנו ללא כוחות.

אילנה ברנשטיין גורמת לקוראים לנוע בין דינה ביום חתונתה
לדינה בעברה .כמו אישה־ילדה היא מתחבטת עם עצמה ,נשענת
על אהבתה לחבר הילדות ,ידיד הנפש ,שאול .זוהי אהבה שלא
מומשה והיא נאחזת בעתיד שכלל אינה מצפה לו.

מהלך הסיפור  -הניסיון לשדל את דינה לצאת לחצר  -מגלה
לנו עוד על יואל ועל אחיו התאום ,על היחסים עם יואל המבוגר
ממנה ב־ 11שנים ומתייחס אליה בפטרוניות וברכושנות ,ובנוסף
מנסה לסגור חשבון עם שאול ,אהובה לשעבר.

האורחים ממתינים מחוץ לבית בכפר ,וביניהם מנחם ,אביה החורג
של דינה ,ושאול ,שעל נוכחותו היא נשענת .היא מסרבת לצאת,
והיא מסתירה סוד גדול .השאלה מה בדיוק קרה ,מי בדיוק עשה
מה ,מעורפלת .הכרתה של דינה מלאה באפלה ,והיא המרכז של
הספר ,הנרטיב המתפתח והמניע אותו ,קדימה ואחורה .אישה
מחפשת דרך מילוט מעצמה ומסביבתה.

הספר נע בין דינה הפנימית לדינה החיצונית ,ומגיש כאן טקסט
ביקורתי ונוקב בהתייחסות לקורבנות של טראומה מינית.
הספר מכניס את הקורא לתחושת מבוכה כמעט ,לתחושה של
מערבולת ואין אונים מול המצב הקיים .דמויות הגברים ברומן הן
איומות (להוציא אביה החורג של דינה) ,והן מבליטות את דמותה
השואלת והממאנת של הגיבורה.

כמו בספרה הקודם ,גם כאן ברנשטיין בוחרת להתמקד בחלקים
המושתקים בחיים; אישה נתונה במעגל אלים מינית ופיזית (ועל
כך מעידה כריכת הספר) ,ונדרשת להכריע מה תעשה ,בלי לדעת
מה המחיר שיידרש ממנה ,ומתוך פחד גדול.

דווקא מעצם העלילה השבורה ,הדמות האמיצה  -גיבורה שאינה
גיבורה  -המייצגת בעיקר פחד ,מצליחה ברנשטיין ליצור בלבול
רב שבו נעוץ קסמו של הספר .זוהי קריאה המזמנת תחושות
רבות ,זהו ספר המגביר מחנק ותהייה ולא מוצא מזור.
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יוסי ברנע
הפסיכולוגיה הקולקטיבית וכישלון
המדינה הדו־לאומית
איאן לוסטיק :הפרדיגמה האבודה ,מפתרון שתי המדינות
למציאות המדינה האחת ,רסלינג  236 ,2022עמ'
ספרו הקריא והמעניין של לוסטיק ,חוקר מדעי המדינה
שהתמחה ביחסי ישראלים־ערבים ,מתכתב עם הפסיכולוגיה
הקולקטיבית הישראלית־יהודית ,כמו למשל ספרו של אלון
גרטיש  -הראש הישראלי ,איך הוא עובד ,כיצד הוא מעצב
אותנו ,כמו גם עם ספרות שעסקה בתרבות הפוליטית של
ישראל .במסגרת זו אוכל לציין את ספריהם
ספרי
ִ
של הורוביץ ,ליסק וסמוחה וגם את
מדינת הלא לאום ,הרהורים על לאומיות ועל
דמוקרטיה בישראל.
השואה היא נדבך חשוב בהבנת הפסיכולוגיה
הקולקטיבית .זהו לא סיפור על יהודים,
מסביר לוסטיק ,אלא האופן רב־ההשפעה שבו
חושבים הישראלים על עצמם ועל ארצם ,והוא
מצטט את עמוס אילון" :הטראומה של השואה
הטביעה חותם בל ימחה על הפסיכולוגיה
הלאומית ,על הנעימה והתוכן של החיים
הציבוריים ,על ניהול מדיניות החוץ ,על הפוליטיקה ,החינוך,
הספרות והאמנות" (עמ'  .)49הוא מעיר שמשמעות השואה
השתנתה במהלך הזמן ,באשר "לא האירוע עצמו ,אלא זיכרונו
הקולקטיבי ,ולמען האמת זיכרונו המשתנה ,הוא שעיצב בדרך
כה משמעותית את הפוליטיקה ואת המדיניות של ישראל
והגביל את הדיפלומטיה שלה .לפיכך ,הבנת השואה ...משמעה
הבנת ההולוקוסטיה – כיצד אירועי השנים הנוראות האלה
נספגו מבחינה תרבותית ופסיכולוגית כך שסילפו את אמונות
היהודים ,בעיקר הישראלים ,על עצמם ועל העולם" (עמ' .)49
מכאן ,שהשימוש בשואה לצורכי הכוונה ,השראה ושיח הוא
תוצר של התפתחויות ,של מדיניות ושל בחירות ספציפיות,
והשואה נתפסה כהוכחה לצדקת הציונות.
אך עם הזמן נתפסה השואה כ"נכס מתכלה" .מבחינה זו
כותב לוסטיק כי "השינוי בחשיבה היה משמעותי  -מראיית
השואה כהוכחה לתיאוריה הציונית לתפיסתה כתיאטרון לסבל
היהודי" (עמ' .)55
חוויית השואה עיצבה את אחד העקרונות של התרבות הפוליטית
בישראל" :אל תהיה פראייר!" (עמ'  ,)59שהוא הדיבר החמישי
בספרו של הסוציולוג גד יאיר צופן הישראליות ,עשרת
הדיברות של שנות האלפים .ההולוקוסטיה האינטנסיבית
המתפשטת והמשוחזרת באופן בלתי מתפשר ,מסביר לוסטיק,
מוגנת מפני חקירה ביקורתית בעזרת הילה קדושה והנחה
שמסקנותיה זוכות להסכמה אוניברסלית .כך נוצרה תרבות
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שמשרה בקרב היהודים הישראלים דימויים ,אסוציאציות,
רגשות ולקחים..." :מצב זה מעורר מאות קישורי שואה
בנפשם של היהודים ...תבנית השואה הטביעה את חותמה גם
על מדיניות החוץ הישראלית .תפיסת ההמון בישראל ,שלפיה
כלל הגויים רודפים את היהודים ואת מדינתם ,חרצה את
גורלה של כל עמדה פומבית מטעם מדיניות החוץ הישראלית
על בסיס התאמתה לראיית העולם הזאת" (עמ' .)72 ,71
ביחס לפלסטינים ,מסביר לוסטיק" :תהליך ההמרה של כל
הפלסטינים ,הערבים ,ולאחרונה גם כל המוסלמים וכל מי
שמתנגד לצעדיה של ישראל נגד הערבים והמוסלמים -
לנאצים ,גם אם אינו מהלך סילוגיסטי מבחינה לוגית ,הוא
לפחות מהלך פסיכולוגי" (עמ' .)73
מעבר להשפעת השואה על מדיניות ישראל מסביר הספר את
כישלון פתרון שתי המדינות בכמה רבדים .הרובד הראשון הוא
זה הפסיכולוגי ,זה הנסוב על השואה ומשמעותה.
הרובד השני הוא שנסיגה לגבולות  1967עלולה
להיתפס כביטוי לחולשה מדינית ,מה שעלול
לסדוק את תפיסת "קיר הברזל" :כלומר העוצמה
הצבאית כנגד האיום הערבי .הרובד השלישי מסביר
את אי־התפשרות ישראל ,זאת בזכות הלובי הפרו־
ישראלי בוושינגטון .לכך יש להוסיף את מסת
המתנחלים ביהודה ושומרון ובשכונות הירושלמיות
שמעבר לקו הירוק .זאת ועוד "פתרון שתי המדינות
כאופציה ליישוב הסכסוך הישראלי פלסטיני נכשל.
ואולם כישלונו אף עמוק יותר מכך .הפתרון נכשל
גם בתור פרדיגמה  -מערך הקונספטים ,ההנחות,
האג'נדות ,השאלות ,ההתחייבויות והאמונות
שקשורות לגישת החלוקה של ׳הבעיה של פלסטין׳ (עמ' .)115
או בניסוח אחר "מנקודת מבט אנליטית וגם פסיכולוגית,
נראה שהמחשבה שפתרון שתי המדינות הוא דבר שמת בעבר,
הולך למות ,עלול למות או מת כעת ,בהחלט נכונה" (עמ'
 .)145מכאן הטענה הפוליטית" :מכיוון שהמדינה האחת,
גם אם אינה מוצהרת ,היא מציאות שאין להכחישה ומגוון
האוכלוסיות שכלולות בה נושאות זכויות שונות ונגישות
שונה לזירה הפוליטית( ...המסקנה הפוליטית)  ...שני העמים
ראויה להזדמנויות להגדרה עצמית ,אבל המאבק לשלום בין
יהודים לערבים לא יכול עוד להיות מופרד מהמאבק לשוויון
בין יהודים לבין ערבים" (עמ' .)161
לוסטיק מצדד במדינה דו־לאומית ,שכן" :זכויות שוות לכולם
היא אמת בסיסית" (עמ'  .)184הוא צופה סיפוח ממשי ומעיר:
"אף על פי שאזרחות שווה לא תוענק במהרה לרוב התושבים
הערבים ,הסיפוח [ ]...ישנה את טבעה של הפוליטיקה ממאבק
סכום אפס בין ישראלים לפלסטינים לתחרות מורכבת יותר
בקרב מגוון קבוצות פלסטיניות ויהודיות שיבקשו בני ברית
וכוח פוליטי בתוך ומעבר לגבולות של הקהילות הלאומיות
שלהם" (עמ'  .)188אך אין זה פתרון פוליטי .כבר בגבולות
 1967ישראל היא בגדר אתנוקרטיה ושלטונה הישיר והעקיף על
יש"ע הופך אותה לאתנוקרטיה קשיחה יותר .מה שלא הוסדר
בכישלון פתרון שתי המדינות ,לא יתאפשר במדינה אחת.
מאחר שהלאום בישראל אינו אינקלוסיבי אלא אקסלוסיבי,

שלא לדבר על זה הפלסטיני ,לא צפוי בקרוב ייסודה של
מדינה דו־לאומית אלא המשך שפיכות הדמים ,וכמודל לא
ישמשו בלגיה או צפון אירלנד אלא ,למרבה הצער ,מדינות
הבלקן בכלל ,ואלו שהרכיבו את יוגוסלביה ,על מאבקיהן
		
המדממים בפרט.
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רון גרא

וכל העת היא מנסה לעקוף את כאב מושא אהבתה אל השכחה.
מחד גיסא היא חוששת מן הזיכרון ,ומאידך גיסא חוששת
מאימת הרפיון ,שמא תיסגר נשמתה ותהפוך לחדלון (עמ׳ .)42
בשירה ‘התפכחות׳ היא כותבת:
“משמעותה של דעתך /הולכת ומתבלה /על אף שאיני בטוחה/
אם אדע לשרוד בלעדיך״ ,האישה הרגישה ,החכמה והמודעת
לכל ניואנס,״ צופה בלי משים /ברגשות שנגוזו /מנסה ליישר
אמיתות מקומטות ...יושבת על המדוכה /מנערת עוד ענן אבק״
(עמ׳ .)49

הייתי איתך עד אין־סופי

ובהמשך“ :עטופה בזרועותיך /החפצות להגן עלי /מפניך /חומקת
ממך טפין טפין /והזיכרון צרוב־הטעמים מחלציך״ (עמ׳ .)51

גבריאלה :פרח לסמוראית ,ארגמן מיטב  66 ,2021עמ׳

ואז“ :הזהרת אותי  /מפני הקוצים /בחרתי להלך יחפה /כשרגלי
שתתו מהפצעים /נצבעו באדום /שושני דמיוני /קמלו באחת״
(עמ׳ .)59

כבר בשיר הפותח את ספר השירים פרח לסמוראית ,ספרה
האחרון ,היפה והמיוחד של גבריאלה מורז ( :)2021-1922מעידה
הדוברת“ :הייתי איתָך עד אין־סופי /אך אתה /בידיך
החומדות /.חפנת אותי /ומשאר כולך /.נעדרתי״.
משחר נעורי אהבתה תרה וחיפשה הדוברת את
שלמותה של אותה אהבה ,ואל פסגת השלמות הזאת;
אך גם בבגרותה המאוחרת בשלמות זו לא זכתה.
“דרוכה לאהבה /עוגבת עליה בכל פינה /יוקדת את
החלומות /בצבעי זריחה /גאות ושפל״ .וכך חיפשה
כל ימיה את שביל הגישוש המשותף ,להגיע אל
פסגת האהבה כדי לראות אור.
גבריאלה מורז מתארת בחושניות את ידי הגבר
הנודדות על גופה ,אך את לבו שלו אינו מפרש לה,
ולכן ,כל מעשה האהבה הוא פטה מורגנה.
“נטועים עצי ענק /של תשוקה /והם צומחים /לגובה ולרוחב/
עד שאני /צרה מהכיל .... /חורצים את גורלי /ואני מתנפצת
לרסיסים״ (עמ׳ .)33
האהבה ,מקור נשמתה ,נמצאת כדבריה “תחת שמיה של ארץ
קהת יום״ ,והגבר הוא איש של קטבים קוצניים ,בלתי אפשריים,
אשר שורטים גם בנפשו שלו עצמו.
היא יודעת לנתח ,להציץ בנפש עצמה ,בנפש מושא אהבתה,
מבחינה ,רואה ,מפרשת ,מודעת ,מאוכזבת ,ובכל זאת ,אינה
עוזבת אלא ממשיכה להיות נמהלת ,ארוגה ברכויות של אותו
גבר (עמ׳  ,)37וממשיכה לרקום חלומות מיוזעים באצבעות
חשופות מול ירח שאינו מבין את אובדנה.
מושא אהבתה רומז לה לבוא ,מפתה אותה“ :כופת אותי ברּכּות
המילים /.אחר כופת אותי /ופוקד עלי לקפוא /ואני על הר נבו״
(ברפרור אל משה רבנו“ ,את הארץ תראה ואליה לא תבוא״).
האהבה בשביל מורז היא אגדה ,פשוטו כמשמעו ,אגדה חלומית
שבתוכה היא מערטלת את עצמה“ :ליטופי אור ששרדו/
מעוררת תשוקות שנבלמו /לשמרן למחר״ (עמ׳ .)38

הדוברת ,בעלת הנשמה השירית ,הפואטית ,מאוהבת במעשה
האהבה ,באובייקט האהבה ,בעצם האהבה
עצמה ,חולמת אהבה ,ואהבה זו ,גם אם
היא אינה זו שחלמה עליה בדמיונה הרחב,
האהבה היא נשמת אפה ,על כל כשלונה
וחדלונה ,בלעדיה אין חייה חיים כלל.
כמאמרו של אפלטון“ ,האהבה כמאהב״ לה.
בשער הרביעי של הספר“ ,אחרית הימים״,
היא מנסה את צעדי הריקוד המוכרים
לה מפעם ,להסוות בהם את הליכתה
המגומגמת“ ,שלא יראו אותי מקרטעת״
(עמ׳ .)63
גבריאלה מורז  -אישה לא בריאה באחרית
ימיה וימיה לא פשוטים כלל וכלל  -כותבת“ :הלילה הזה אין בו
חמלה /קצוותי רחוקים מני /דופק שלי /מבשר משהו אפל/....
בלילה הזה אין נחמה.״
היא מבקשת למצוא מילים חדשות ,שאין בהן כאב ודמעות,
ומבקשת לומר ,בעודה בחיים ,את כל המילים הטובות ללא
תנאי ,ולא לקחתן איתה לבית עולמה.
“רוצה לחבק לאהוב /בכל האהבה שבי /ולא לחזור בגלגול
הבא /להשלים את המלאכה /,כשבסוף כן אחזור״ (עמ׳ .)66
קשה להישאר אדיש בקריאת שירה אלגית כזו של מי
שכסמוראית נלחמה כל ימיה לשרוד בתוך מעקשי החיים,
נלחמה על מעקשי האהבה .ומפליאה באריגת המילים בתמונות
לשון פוצעות כמו “אכזבות מרופטות ממסמרות״“ ,מחדדת
כאב״ ועוד.
למרות החולי הגופני (מורז טופלה בדיאליזה) היא מזמינה אותנו
הקוראים לתור אחר יופיה ולא אחר מכאוביה .אכן יופי רב היה
בה ,וכל מי שפגש בה זכה להכיר אישה סמוראית מופלאה מכל
בחינה .שמגיע לה לא רק פרח אחד אלא פרחים רבים ,שיונחו,
למרבה הצער ,על קברה.
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מיכל סלע

שגרת לילות של בדולח
עמנואל מרקס :אלימות מצד המדינה ,רסלינג2021 ,

אלימות של קהילה ,של מדינה בכל מקום ,בנסיבות שהופכות
לדפוס חיים ,העסיקה את פרופסור עמנואל מרקס שהלך
לעולמו בחודש פברואר  ,2022לא נתנה לו מנוח .והוא היה
נחוש לנסות להבין את מהותה ,בארץ הולדתו ,גרמניה כמו
גם בארץ שראה עצמו פליט בה ,פלשתינה־א"י ולימים מדינת
ישראל .זאת היתה דרכו של מרקס :לעסוק במחקר מדעי על
מקומו של האדם היחיד בקהילה ,במציאות של החברה,
התבוננות הנטועה עמוק בעבר האישי ומאפשרת להסיק
מסקנות על ההווה ,בתקווה לחסוך מן היחיד ,מן החברה ,את
הצלקת העמוקה שנטבעה בו כילד בן שתים־עשרה במינכן.

אותה; כאנתרופולוג התמקד מרקס בתיאור מראה עיניו
ומשמע אוזניו ,בידי הקורא הניח רמזים להבנת ההקשר
החברתי והפוליטי.
הסוציולוגית רבקה בר יוסף ,שנפטרה לפני כשנה ,שיתפה
אותנו ,תלמידיה ,בממצאי המחקרים שעשתה על החברה
היהודית בישראל בשנות החמישים של המאה העשרים.
בקהילות של אנשים שזה מקרוב הגיעו לישראל מצאה בר
יוסף תופעות של הפעלת סמכות יתר ,שמקורה בתסכול.
מרקס בשנות השישים חיפש את המקור לאלימות שצפה בה.

אלימות מצד המדינה (רסלינג,State Violence ,)2021 ,
כפי שנקרא החיבור המקורי באנגלית ,)Routledge, 2021)1
הוא ספרון המשלב מחקר מדעי היסטורי בסיפור חיים אישי,
של מי שהגדיר עצמו פליט ,והדגיש כי אינו "ניצֹול" ,ובכלי
העבודה המצוי בידיו המיומנות ,אנתרופולוגיה ,ביקש כל
השנים להבין את הפצע שלא הגליד ,כאשר נעצר אביו לאחר
ליל הבדולח 9 ,נובמבר  1938אירוע שלאחריו נשלח עם אחיו
הבכור אל קרובי משפחה באנגליה.

כחוקר של החברה הבדווית בנגב ובסיני היה מרקס שותף
לשלבים המוקדמים של התוכניות הקשורות במה שמכונה
בשפה נקייה יישוב הבדווים .כבר בעבודת הדוקטורט שלו
בשנת  1963הבין מרקס ,כי אורח החיים שהוגדר במדינת
ישראל כאורח חיים בדווי טיפוסי ,אינו אלא תוצאה של
הסגֶ ר שהטילה מדינת ישראל ,באמצעות הממשל הצבאי,
ֶ
גם על קהילות הבדווים בנגב ,שמנע מהם להשתתף
בכלכלה הרחבה .עם הזמן ,לאחר שהבין כי התובנות שלו
אינן משרתות את המדיניות הזאת ,את האידיאולוגיה של
המדינה ,התרחק מן הממסד בצער ,שלא פג עד יומו האחרון.
על פי גישת מרקס ,משמרות אזרחים בבאר שבע כתגובה
על מעשים אלימים של האזרחים הבדווים השכנים אינם אלא
עוד ביטוי התנהגותי בהקשר של מעשה־מדינה .הירי למוות
ביעקוב אבו אל־קיעאן במהלך ניסיון לפנות את תושבי אום
אל־חיראן ,בשם מדיניות ואידיאולוגיה ,היה אחד הביטויים
החריפים לאלימות־מצד־מדינה.

כדי להבין מה היא אלימות מצד מדינה בילה בשנות השישים
של המאה העשרים תקופה ממושכת בעיירה בגליל ,התבונן,
חקר ,שוחח עם אנשים ,בני המקום ובעלי הסמכות והשררה,
על ההקשר החברתי של התנהגות אלימה (רסלינג,)2015 ,
ספרושראה אור לפני שנים רבות באנגלית:
(The Social Context
of Violent Behavior,
)Routledge, 1976
גלקמן,
בהקדמה לספרו האחרון מציין האנתרופולוג מקס ַ
מורהו של מרקס ,כי התנהגות אלימה מתרחשת בכל קהילה,
אך היא נובעת מן ההקשר החברתי ורק דרכו אפשר להבין

במחקר על גרמניה בשנים  1941-1938ניסה מרקס
האנתרופולוג להבין מדוע אבא של ילד בן  12נעצר וחזר
הביתה שבור ומרוקן .מסקנתו ,המתיישבת עם מחקרים
קודמים שלו ,היא שזאת אלימות מאורגנת של המדינה,
המפיצה אידיאולוגיה ,מנסחת מדיניות ומחנכת את האזרחים
לציית לה .להרוג במדי חייל ,למלא בנאמנות תפקיד אזרחי
בפקודת המדינה ,גם כאשר יש בכך משום פגיעה באזרחים
מסוימים ,או בתושבים ,זאת התנהגות נורמטיבית ,כאשר
מדובר בפקודת ארגון גדול" .הבנאליות של הרוע" ,המושג
המזוהה עם חנה ארנדט ,או "הרציונליות של הרוע" כניסוח

מספור
השנים הרבות של מחקרי שדה ,פרסומים רבים ְ
ומוניטין עולמי כסוציולוג ואנתרופולוג ,כולל חיבור מרתק
על חברת האדם הקדמון ,לא היו אלא חידוד כלי העבודה
לקראת האופוס הגדול ,הניסיון להבין ,להגדיר בהתבוננות
אנתרופולוגית עצמית את השבר שקרה לאביו ,בכלים של
התבוננות בהתנהגות הפרט בקהילתו ,ורצון להבין היכן
ומדוע נוצרת אלימות.
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של ידידו של מרקס ,הסוציולוג זיגמונט באומן ,היא התוצאה.
מרקס ידע ,כי החיבור המקצועי־אישי יזכה לקבלת פנים
צוננת של חוקרי השואה הישראלים ומוסד "יד ושם".
כשהציפייה התגשמה העלה מרקס חיוך של שביעות רצון,
כאשר מצא ,במאמר של בכיר חוקרי השואה ,שימוש במסמך
שראה אור לראשונה בספרו האחרון.
התובנה שארגון גדול ,בעיקר מדינה ,מסוגל לגרום לאנשים
רגילים להיות אלימים היתה מגובשת אצל מרקס שנים רבות
והוא מצא לה לאורך הדרך ביטויים רבים ,עד אירועי השנים
האחרונות בהתנהגותה של רוסיה בהנהגת ולדימיר פוטין.
את מחקריו פרסם באנגלית,
כנהוג במחקר האקדמי,
בוודאי בקרב חוקרים בעלי
מוניטין בינלאומי .מחקריו
על הקהילות הבדוויות
פורסמו גם בעברית ,לצד
המחקר על הקהילה הגלילית
והמחקר על המשטר בגרמניה
הנאצית.
ראוי להזכיר את המתרגמת
של ספריו לעברית ,תמי
שעשתה
אילון־אורטל,
מלאכתה בהתייעצות מלאה
עם מרקס ,שהוקיר והעריך
את מסירותה ,ואת הרצון
לבטא בעברית בדיוק נמרץ את המשמעות והמסר שלו.
הפרסום בעברית היה חשוב מאוד למרקס .הוא לא היה
מעורב בחיים הפוליטיים ,אבל הדאיגה אותו דרכה של
ישראל כמדינה ,מיום הקמתה .הפרסום בעברית נועד להציג
מראה ,הרבינו לשוחח על כך ,לעורר חשיבה על "המדינה",
ָ
כארגון גדול וחזק ,המחנך את האזרחים למלא את חובתם
על פי האידיאולוגיה שמציבה המדינה והמדיניות הנובעת
ממנה ,באמצעות חקיקה ,באמצעות סמלים ממשיים של מדים
ואותות ודגלים (האיור על כריכת הספר אלימות מצד המדינה
הוא תצלום של אבזם חגורה בימי המשטר הנאצי) ,לציית
ללא עוררין לאלימות מצד המדינה.
מרקס הסכים עם הניסוח של ידידו הסוציולוג באומן ,כי מדינה
אשר יש בידיה כוח רב ,המאפשר להתמודד עם כל התנגדות
ולהיות חסין מפניה ,לא תהסס להידרדר למעשי זוועה נגד
קבוצות ואנשים שהמדינה רואה בהם מכשול בדרך למימוש
המטרה הפוליטית .די אם תבנה גדרות של ממש או חומות
של אפליה ,אם תשעה את שלטון החוק באמצעות תקנות
חירום ,כדי לאפשר לסוכנים החמושים של המדינה להכניע
קבוצות המוגדרות אויבות ,בכל אמצעי העומד לרשותם.
שליחי המדינה ,במסירות מוחלטת לחובתם ,מקבלים תמיכה

יעל רן
הגבעה
ָמה זֶ ה ָׁשם ָּבא ֶֹפק
חֹורה
ּגִ ְב ָעה ְׁש ָ
ֲענָ נִ ים ְמ ֻק ָּב ִצים ֶׁשּיָ ְרדּו ּכְ מֹו ַה ָּמן
לְ ַב ֵּׂשר ִמ ָּקרֹוב ּגֶ ֶׁשם
אּולַ י ְ
עֹור ָבנִ ים נָ ִחים ִק ְמ ָעא ִמּנְ ִד ָיד ָתם
ֵמ ָרחֹוק ּכָ ְך נִ ְר ֶאה ַאְך ִמ ָּקרֹוב ֹלא ֶאּלָ א
ֲע ֵרמֹות ָא ָדם.

*
ַּת ַחת ַרגְ לֶ יָך ֵ
חֹותר
רֹוקם
ַעל ּגְ חֹונֹו ֵ
קֹופ ַחת.
ֲעלִ ילֹות ָּדם ַמ ְת ִמירֹות ֵאׁש ַ
ָּב ֵע ֶׂשב ִמ ְס ַּתּוֶ ה
ּולְ ׁשֹונֹו
לּוחת ַמ ָּט ָרה
ְׁש ַ
ְמ ִטילָ ה ַא ְר ָסּה.
ֵאין זֶ ה ַה ִּפיתֹון
אֹו ַה ֶּצ ַפע
ֶאּלָ א זַ ֲע ָמן ַא ֵחר.

לא מוסרית משותפיהם לפשע" ,כפי שנעשה בימינו במלחמה
של מצרים נגד האחים המוסלמים או בשליטה הישראלית על
השטחים הכבושים" ,עשויים להסכין בהדרגה גם לאלימות
רצחנית ולהפוך אותה לשגרה של יום־יום ,שאין עליה
עוררין ,כותב מרקס בסיום החיבור.
אלימות מצד המדינה ,כאן בישראל ,היא הנושא הראוי לכינוס
מדעי ציבורי לזכרו של עמנואל מרקס .את האדם הראוי
לעמוד בראש כינוס כזה ,או להיות משתתף מרכזי בו ,הזכיר
		
מרקס בעצמו.

.
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שירת ישראל | אילן ברק וביץ׳
משכן  /אהרלה אדמנית

לימינו אנו ,כפי שניתן לראות את הדבר קורה גם בשיר שבחרתי
להביאו לכאן' ,משכן'.
במונוגרפיה חדשה וראשונה שראתה אור לא מכבר ,אהרֹן –
הבית והמשפחה בשירת אהרן שבתאי ( ,2021הוצאת למדא),
מתאר מיכאל גלוזמן (גילוי נאות :מנחה עבודת הדוקטורט
שלי ,א"ב) את המשורר אהרן שבתאי (יליד  )1939כ"משורר
אוטוביוגרפי מובהק" (עמ'  )12אך גם מבחין בין שירתו
האוטוביוגרפית של שבתאי לבין שירות אוטוביוגרפיות אחרות:
"האוטוביוגרפיּות של שירת שבתאי היא אוטוביוגרפיּות מסדר

לסבא משה ז"ל

ְּב ֵבית ַה ַה ְב ָר ָאה
ַה ְפ ָר ָעה ַא ַחר ַה ְפ ָר ָעה
ְמ ַק ֶּב ֶלת ֶח ֶדר ְל ַע ְצ ָמּה
מֹוצאת ִמ ָּטה ֻמ ַּצ ַעת
ֵ
ְל ַהּנִ ַיח רֹאׁש ָעיֵ ף
ֻׁש ְל ָחן ָערּוְך
טֹובה
רּוחה ָ
ֶל ֱאכֹל ֲא ָ
ִּכ ֵּסא ִמ ְתנַ ְדנֵ ד
ִל ְקרֹא ֵס ֶפר טֹוב
נֹורה ְמ ִא ָירה
ְמ ָ
ְל ַליְ ָלה טֹוב
ְּב ִלי ֵׁש ִדים אֹו ָצרֹות
וְ רּוחֹות ִּומ ְפ ָלצֹות
ׁשֹוד ִדים
ְּומ ַח ְּב ִלים וְ ְ
זֹוה ִרים
אֹוצרֹות ֲ
ַרק ֵּת ַבת ָ
י־ׁשם ִּב ְלבֹוב
ַס ָּבאֶׁ ,ש ִא ֵּבד ֵא ָ
הֹורים
ָח ֵמׁש ֲא ָחיֹות ,וְ ָאח ,וְ ִ
ָא ַמר ִלי ַּפ ַעם ְּב ִלּבּוב
אׁשי ֵּתבֹות
ֶׁש ִּמׁ ְש ָּכן ְּב ָר ֵ
ִמ ָּטהֻׁ ,ש ְל ָחןִּ ,כ ֵּסא ,נֵ ר
יׁשע
ְּכמֹו ֶׁש ָהיָ ה ַלּנָ ִביא ֱא ִל ָ
ָּב ִעיר ׁשּונֵ ם
דֹולה
ְּב ֵבית ָה ֵאם ַהּגְ ָ
ֶׁש ֵה ִבינָ ה

בית הבראה ,אתר נוסטלגיה און ליין

שם ספר שיריו השני של המשורר אהרלה אדמנית (יליד ,1983
ירושלים ,קיבוץ סעד" ,נשוי ואב לחמישה")ַ ,ט ְל ֵטלָה ּגָבֶר (,2021
ספרי 'עתון  ,'77עורכת :אוריה פיציון) לקוח מתוך הפסוק" :הנה
ה' מטלטלָך טלטלה גבר ועוטך עטֹה (ישעיהו ,פרק כב ,פס' יז)
ופירושו שם טלטול חזק ורד"ק מפרש "אתה ,הגבר ,ה' יטלטלך
ממקומך" .הפסוק נאמר מפיו של הנביא ישעיהו במסגרת "משא
גיא חיזיון" שלו על תושבי ירושלים כלפי השמחה המוגברת
שלהם בימיו של המלך חזקיהו ,לרגל בריתו עם מצרים כנגד
אשור" :מה ָלְך אפוא כי ָע ִלית ּכֻ ָּלְך לגגות .תשואות מלאה
העיר הומיה קריה עליזה" (מתוך פסוקים א-ב שם) .למרות
ההקשר המקראי של כותרת הספר ולמרות ששירתו של אהרלה
אדמנית ,כאן ובספר שיריו הראשון ,כשפגע בי האור השואל
( ,2018ספרי 'עתון  ,'77עריכה :עמית ישראלי גלעד) ,טבועה
באזכורים ובהתכתבויות עם המקורות היהודיים ,הרי שהמשורר
בן זמנינו מושך את שלשלת הדורות מהימים הקדומים ההם
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אחר .הקורפוס כולו כמוהו כאוטוביוגרפיה שירית של שבתאי
המתארת את הולדתו ,ילדותו ,יחסיו עם משפחתו ,נישואיו,
גירושיו ואהבותיו" (שם ,עמ'  .)26קריאה מקובלת של שירתו
החדשה של אהרלה אדמנית תקשור אותה בוודאי לקבוצת
משוררי "משיב הרוח" הירושלמית (המשורר אליעז כהן,
ממייסדי הקבוצה וממוביליה ,אף חתום על הדברים שנכתבו
בגב הספר הנוכחי ואדמנית גם מודה לו בפתיחת הספר על
"התמיכה לאורך הדרך") ולמה שמוגדר בתרבות השירה שלנו
כ"שירה אמונית" (אדמנית עצמו מציין בראיון שנערך עמו
באתר "סלונט" ב־ 26.10.2021כי הושפע משירתם של סיון הר־
שפי ואלחנן ניר ,בהקשר הזה) ,אבל אני מוצא שדווקא בחינה
שלה לאור השירה האוטוביוגרפית של אהרן שבתאי יכולה
להיות מרעננת ובעלת משמעות בפני עצמה.
כך ניתן לומר למשל שגם אדמנית כותב שירה אוטוביוגרפית
מסדר אחר ,לא בהכרח הסדר של שירתו האוטוביוגרפית של
אהרן שבתאי אבל אולי גם בדומה לה .אני חושב למשל על שירו
המוכר של שבתאי' ,מודעה' ,שנדמה לי כי פורסם לראשונה
במוסף לתרבות וספרות של עיתון 'הארץ' לפני שכונס בספר
טניה ( ,)2008כשם ששירו של אדמנית' ,משכן' ,פורסם באותו
מוסף בערב יום הכיפורים  .2020הנה תזכורת משירו של שבתאי:
"אני אלמן  /מחפש אישה חדשה  //שתהיה טובה  /שתהיה יפה
 //אוכל להכין לה  /עופיונים ממולאים  /ונאכל עם סרט //
בלילות נשוחח בחושך  //יש לי מעיל רחצה רך  /בצבע החול

על חולשת הגבר החדש ,אם תרצו ,משורר אדמנית הן בספרו
הראשון ,כשפגע בי האור השואל והן וביתר שאת גם מבחינה
אוטוביוגרפית בספר שיריו השני ,שהוא בהקשר הזה מן החשופים
ביותר שפורסמו בשנים האחרונות בשירתנו .אלו שירים של
"אדם שותת" כשם השער השלישי מתוך ארבעת שערי הספר,
מי שנפשו "קרועה  /בין רוחות תוהו ובוהו  /להיכלות אור",
כפי שנפתח השיר הראשון בספר כולו ,׳נפש קרואה׳ (עמ' ,)9
המופיע בשער הראשון שנקרא "תהום רבה־רבה" .בראשית
השיר ׳גיאולוגיה׳ כותב אדמנית ,שנקרא "אהרלה" על שמו של
אהרלה כ"ץ ,נווט קרב שנהרג בסוריה בתחילת מלחמת שלום
הגליל (לבנון הראשונה)" :אני עטוף בקרום דק של שפיות
מדומה" ובהמשך השיר הוא קורא "לא להדוף את הכאב  /לתת
לו להיכנס בשער  /בין החיבורים של לוחות הלב" (עמ' .)13
בחולשת הגוף עוסק אדמנית באופן מקורי ויפה בשיר הילדּות
׳פתק נחת והשתדלות׳ ,שבו הוא מתאר את חוויותיו כתלמיד
בית ספר בשיעור חינוך גופני ,המתקשה במטלות השיעור
וביצועיו מינימליים (עמ' .)35
מכאן כנראה גם באה פתיחת השיר 'משכן' ,המטלטלת" :בבית
הבראה  /הפרעה אחר הפרעה  /מקבלת חדר לעצמה" .זו לא
המחשבה הראשונה שעולה בדעתנו כשאנחנו חושבים על
הצירוף המרגיע והמעט מיושן אולי" ,בית הבראה" .השיר
מוקדש לסבו של המשורר ,משה ,עליו כותב אדמנית בפתח
ספרו הראשון" :סבי האהוב ,משה דוידי  /זכרו לברכה לחיי
העולם הבא  /עיניך שלנוכח הביטו מלוות אותי כל העת /
בין אם אני מרגיש בהן ובין אם לאו" .הכתיבה על הסב בשיר
שלפנינו ,שמזכירה את העבר העגום של בני משפחתו בעיר
האוקראינית לבוב ,היא גם אינטימית וגם מזכירה היוועצות
בזקן השבט הדורש בפני נכדו "שמשכן בראשי תיבות  /מיטה,
שולחן ,כיסא ,נר  /כמו שהיה לנביא אלישע  /בעיר שונם".
העיר שונם אולי רומזת למקום שבו שוכן בית ההבראה הנזכר
בתחילת השיר .היא היתה עיר מקראית בעמק יזרעאל ומזוהה
כיום עם הכפר הערבי סולם ,שממזרח לעפולה ,ועם תל שונם,
שנמצא בפאתיו .אבישג השונמית ,המשרתת של דוד המלך
בסוף ימיו ,באה מעיר זו (מלכים א ,ג) והנביא אלישע התארח
בה אצל "אישה גדולה" ,היא "האם הגדולה" בשיר שלפנינו

לואי אמיה

הפינה הצרפתית

 /אני שמח / ,הזין תמיד עומד" (עמ'  337מתוך הספר אהרן
שבתאי – מבחר ושירים חדשים  .)2021-1966מיכאל גלוזמן
מתמקד במונוגרפיה שלו בכינוי הביקורתי שהוטבע לשבתאי
כ"דון ז'ואן פוליטי" ,המשנה את עמדותיו הפוליטיות בהשפעת
בנות־זוגו (עמ'  155ואילך) ,אך כאן במקרה הזה ,בספר שפורסם
לאחר פטירתה של בת־זוגו הבלשנית טניה ריינהרט (2007-
 ,)1943נדמה שיש בשיר גם תצוגה של גבר ,אלמן אמנם ,אך
שמח ובשיא כוחו ואונו הגבריים ("הזין תמיד עומד") .מעניין
להשוות בין השיר הזה לבין שירו של פרח השירה הצעיר
אדמנית' ,איש חיל' ,המופיע בספר שיריו הראשון" :איש חיל
 /מישהו רואה?  /מכניס ומוציא  /ותולה  /ומוליך ומביא /
כביסה ,ילדים ,קניות ,זבל ,אוכל  /לא רוצה יותר למשול /
ולפרנס ולכלכל ולהרביע ולהשביע  /רוצה רק  /להיות  /חלש
להתלות  /היום גם לי  /יש הורמון  /לא הרמון או ארמון /
ִ /
כמו פעם" (עמ' .)28

צביקה שטרנפלד

ורד הימים

(קטע)

סּופה
יח ַמר ֶׁשל ָ
יַ יִ ן ּבֹו ָא ַה ְבנּו ֵר ַ
ּבֹוער ֵ
לֶ ֶחם ֵ
יֹותר ִמּכֹוכָ ב ַּב ַח ָּמה
ַעל ֻׁשלְ ָחן ָערּוְך לְ ֶא ְׁשּכֹולֹות ַה ְׁשּכָ ָמה,
ֶ
נֹופּה,
רֹוע ֵערֹום ְמ ַפ ֵּסל ֶאת ָ
ֹלבן זְ ַ
ַּבּיֹום ,יָ ם וְ ָׁש ַמיִ ם ָר ִבים ַעל זְ ַמּנִ ים
וְ ְ
ּדֹומה
אֹוס ִפים לְ ַמ ֲענֵ נּו ְּתהֹום ָ
לְ ַמיִ ם ְ
ימה,
נֹוד ִדים ,לְ ַאּצֹות ֲח ִל ָ
ַה ְמ ַחּלְ ִקים ֶאת ִצ ָּלם ֶט ֶרם ָהיּו ָּפנִ ים.
ִּפ ְענַ ְחנּו ֶאת ַה ִּס ָּמנִ ים ֶׁש ַה ְמא ָֹהב
ָׁש ַדד ְּב ִלי ִל ְראֹות ֵמ ַהּיֹום ְ
ּטּופיו
ּומ ִל ָ
ַהּלְ ָבבֹות ָּפ ֲעמּו ְּב ִמ ְס ְּת ֵרי ִׁש ְביָ ם.
א ֶֹׁשר! לְ ֵׁש ַמע ַה ִּמ ָּלה ּכֻ ִּלי נִ ְר ָעד
ֵ
יֹוד ַע ֶׁש ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֵאין ַמ ֲח ֶסה
ָה ִאי ֶׁש ָּלנּו אֹו ַּתכְ ִריכֵ נּו ִּבלְ ַבד.
לואי אמיה )1967-1900( Louis Émié
עיתונאי ,עורך ,מוסיקאי וסופר .אף שזכה בפרסים
טרם זכה להכרה הראויה .נולד בבורדו ,שם גם
הלך לעולמו ,הרחק מהמרכז הפריזאי.

(מלכים ב ,ד ,ח) .אישה זו מזהה אותו כאיש האלוהים וקדוש,
וטורחת למענו יחד עם בעלה על עליית קיר קטנה שבה "נשים
לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה והיה בבואו אלינו יסור
שמה" (שם ,י) .בהמשך ירפא הנביא את בנה המת באופן ניסי
(שם ,לד) .לפנינו אפוא שיר שהוא כקריאה לרפואה אולי בעצם
כמו שירו של אהרן שבתאי' ,מודעה' ,המחפש גם הוא לעצמו
כדבר הזה				.

.
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אסתי אדיבי שושן

אשוח קטן במשוכת צבר
על שלושה ממוארים חדשים

שרב ראשון  -כרוניקה של התבגרות מאת דורי מנור (תשע
נשמות  164 ,2021עמ') ,המועדים מאת בני מר (אפרסמון ,ה־21
 182 ,2022עמ') וצילום מסך מאת ג'ייסון דנינו הולט (הקיבוץ
המאוחד ספרית פועלים  167 ,2021עמ') ,הם שלושה ספרים
שיצאו לאור לאחרונה בז'אנר הממואר ,שבו מספר בגוף ראשון
מתאר ,בהתבוננות לאחור ,פרקים נבחרים מתוך חייו .שלושת
הספרים נכתבו בידי גברים ישראלים ,ילידי העיר תל אביב,
שבזמן הכתיבה הם כבני ארבעים־חמישים והם מוכרים ופעילים
בחיי התרבות הישראליים .כל אחד מהשלושה כתב ויצר בעברו
בז'אנר אחר והממואר הוא ספר הפרוזה הראשון – והמפתיע –
של כל אחד מהם.
הממואר – טקסט נטול עלילה בדיונית ומבוסס על זיכרונות
העבר הוא כאוטי מטבעו ועצם פעולת הכתיבה מאלצת את
כותבו להפעיל עקרונות של בחירה ,מיון ,סדר וארגון .פרק
הפתיחה בכל אחד מהספרים הוא בעל משמעות רבה ,ומציג
את האירוע הראשון שבו בחר המספר כנקודת הפתיחה לזיכרון
חייו והוא מעצב את אופן ההתבוננות והכתיבה הייחודיים לו.
כבר בפרק פתיחה זה ניכרת הניידות של כל אחד מהמספרים
ברצף הזמן :הם מתחילים את סיפורם בעבר הרחוק אבל מתירים
לעצמם לשוב להווה ,לזמן הכתיבה והרהור על העבר .נקודת
המוצא של הכותבים היא בשנות הילדות המוקדמת כאשר
כל אחד מהם מזהה ,בדיעבד ,את שונותו ואחרותו ממשפחתו
ומהקולקטיב שאליהם השתייך ,כביטויו של בני מר ״הייתי
אשוח קטן במשוכת הצבר״.
*
עקרון הסדר בספרו של מנור הוא ההתבגרות הכרונולוגית
כפי שמעידה כותרתו כרוניקה של התבגרות ומשפט הפתיחה
מסמן את אחרותו" :כשהייתי בן שש הפכתי לראשונה לילד
'בעייתי'" .בפרק הפתיחה מתאר מנור את חשיבותו המכרעת,
מכאן ובהמשך כל חייו ,של הסימן הגרפי  -מילה אחת "יתום"
 בעיצוב עולמו הנפשי .סצנת הילדות הראשונה היא שהותובמקום עבודתה של אמו במלמ"ב" ,המחלקה לביטחון מערכת
הביטחון" בקריה בתל־אביב .נוכחותו של הילד ב"לב הפועם
של מנגנון החושך" - ,והתפקיד המוטל עליו לחבר שמות קוד
מבצעיים לשלל מבצעיה של מערכת הביטחון  -מתעתעים־
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משעשעים ומעצבים ,בדיעבד ,את התבוננותו החשדנית,
מרוחקת ומשועשעת כלפי מיתוסים מכוננים של ההוויה
הישראלית .תקופת הילדות המוקדמת כרוכה בדמות האם
ובשירי הערש ששרה לו .התבוננותו לאחור של המספר בשירי
הערש היא רבת פנים ומשלבת את רכותה החושית של שעת
הערב ואת הקרבה נטולת הגבולות בין האם ובנה הצעיר ,שהבנתו
האינטלקטואלית משתנה ומתפתחת לקליטת משמעותן הגלויה
והסמויה של מילות השירים .כך 'שיר הדבורה' מאת אהרון
אשמן שבילדותו המוקדמת היה משועשע מקריאתו" :זום זום
זום זום זום זום" המלווה בהעוויות פני האם ,ובגיל ההתבגרות,
בעקבות טקסי הזיכרון בבית הספר ,הוא נתפס לגבורתה של
הדבורה ומזדהה עם הקורבן הנורא שהקריבה "בעת שבחרה
לקפח את חייה למען הקולקטיב" .מאוחר יותר ,עם התפתחות
חוש הביקורת שלו ,הוא מפרשו כסאטירה" :על העיוורון
ההרואי בנוסח טרומפלדור ועל האתוס המצמית של 'טוב למות
בעד ארצנו׳" .שנים אוחר יותר ,עם הזדקנותה של האם ,כשהיא
חולה באלצהיימר ומלווה במטפלת סיעודית ,מחזיר לה בנה את
'שיר הדבורה' ,מעווה את פניו ב'זום זום זום'" :ושנינו מסתכלים
זה על זה .מסתכלים ומתפקעים מצחוק".
היוודעותו של המספר לזהותו ההומוסקסואלית נעשית
בתחילת גיל ההתבגרות ,בחיק הסלון המשפחתי .הנער צופה
בתוכנית "עד פופ" המשודרת בטלוויזיה בערוץ הראשון,
ואהוד מנור מציג בשפה ה"נקייה" של ישראל בתחילת שנות
השמונים ,קליפ של להקה שהסולן שלה הוא "הומוסקסואל
מוצהר" שנאלץ לעזוב את בית הוריו "בנסיבות מביכות".
בשיבה להווה כותב מנור" :אני שב וצופה עכשיו בקליפ הזה,
וממרחק של כמה עשורים אני קרוב להתייפח מולו מחדש.
הוא שינה את חיי".
*
העיקרון המארגן בספרו של מר המועדים ניכר בכותרתו
ובדברי הפתיחה שלו" :מועדים ,ימים מיוחדים בשנה ,הילכו
עלי קסם מאז ומעולם ]...[ .זהו סידור הזמן היהודי המסורתי
ביותר ]...[ ,כשם שהיום מחולק על פי התפילות [ ]...כך השנה
מחולקת על פי המועדים ".הקפדה על עיקרון פואטי זה ניכרת
בחלוקה לפרקים ובכותרותיהם המציינות את המועד המסוים

שבו עוסק הפרק .הספר מתאר תהליך של עזיבת הדת ומהפכות
תודעתיות ,שלהן ביטוי גם במרחב הקיום של המספר :שנות
הילדות בתל־אביב ,המעבר לבני ברק בגיל הנעורים ולישיבת
בני עקיבא בכפר הרא"ה והשיבה לתל־אביב .ריבוי הפנים של
תהליך ההתבגרות ניכר גם בכפל הפנים של כותרות הפרקים;
הן המכילות דבר והיפוכו הן מבחינת התוכן והן מבחינת הסגנון.
כך בפתיחת הכותרת של כל פרק מצוין המועד היהודי כהלכתו,
בניסוחו המוכר והנוסחאי ,וחלקה השני מתאר את הסער והפרץ
בתחושותיו המאוחרות של המספר ,כפי שהתעוררו במועד זה
או ביחסו כבוגר אל ימי מועד אלו .כך למשל שלוש הכותרות

בתפילה" :להרף עין מצאתי את עצמי בתפקיד עובר האורח
שהביט ביהודים המשונים ההם ,ברגע הבא כבר לא ידעתי
בעצם מי מביט במי ".תחושת האחרות מתגלה לו בכל עוצמתה
בישיבה התיכונית שבה למד ,שם הוא מרגיש שכל קשר עם בני
גילו הוא מאומץ ומלאכותי ,אינו מבין את שונותו ,חסר לשון
משלו לניסוחה ומשתמש בלשון המקרא" :מּוזָ ר ָהיִ ִיתי ְל ָא ִחי
וְ נָ ְכ ִרי ִל ְבנֵ י ִא ִּמי" .ההימלטות מהמסגרת הכובלת נהפכת לדרך
חיים רק בפורים ,כפי שחוזרת ואומרת אחותו הגדולה תלמידת
האולפנא" :מתגלה האמת הפנימית של האדם שהיתה מחופשת
כל השנה"; שק התחפושות הגדול שהורד מ"הבוידעם" מאפשר

המוקדשות ליום כיפור "עשרת ימי תשובה :כלי מלא בושה
וכלימה"" ,יום הכיפורים עם העבריינים" "יום הכיפורים :חללית
של מעלה" "ליל הסליחות הראשון :סוף דבר" .משפט הפתיחה
של הפרק הראשון ,הנאמר בגוף ראשון רבים ,מעיד על התנהלות
על פי הסדר המקובל כמו גם על שייכותו־היטמעותו של המספר
רֹוחנִ יקים",
במסגרות רחבות :המשפחה ,הקהילה – "המיזְ ְ
ומקיימי מצוות הדת" :ביום הראשון של ראש השנה ,בשעה
אחת וחצי בערך ,היתה משפחתנו – אבא ואמא ושתי אחיותי
הגדולות – חוזרת מבית הכנסת אחרי בוקר ארוך של תפילות
ותקיעות בשופר" .המספר מתאר את השתלבות המשפחה
ב"תהלוכה [ ]...חריגה" של מאמינים ההולכים בעקבות רבם אל
הים כדי לקיים את התשליך" :בסוף שדרות בן גוריון עלינו
לכיכר אתרים שזה עתה נבנתה וירדנו אל הים לחוף גורדון]...[ .
הייתי מאוד גאה במי שאני ,במי שאנחנו ,הדתיים בתל־אביב".
למרות תחושת השייכות ,הגאווה וההכרה בייחוד ,מתיר לעצמו
הנער להוציא את מבטו מן הכלל ולהתבונן בעצמו ובקבוצה
כולה'" :הדוסים' – מבחוץ ]...[ .זה היה אפוא הרגע החיצוני
הראשון ,ואף הרגע היוצר הראשון .המבט החיצוני הזה עתיד
להיות הרגע הראשון של העצמאות ,וכשאני מתבונן בו עכשיו
אני יודע שהיה נחוץ כדי לחלץ מן המציאות את היצירה" .מתוך
זמן ההווה שבו מתרחשת פעולת הכתיבה  -עשרות שנים לאחר
הרגע שנצרב בזיכרון הילדות  -מציין המספר המבוגר והמפוכח
שהמהפך הושלם אז ,בעודו מתאר את עצמו צועד בטיילת
לאורך שפת הים ,מתבונן בקבוצת דתיים בלבן ומתנדנדים

לילד הקטן להיהפך ל"גברת מגונדרת" ,תחפושת מיוחלת שהוא
חוזר אליה בכיתה ז' ובמסיבה בחטיבת הביניים" :ישבתי בפאה
ובשמלה עם אחד התלמידים ושיקרתי לו עיניים" .הנער הרגיש
מבחין במבטו של הרב ,מחנך הכיתה ,שחוץ מחומרה היו בו
אולי גם הבנה ודאגה .הנער אינו יודע להסביר אך הוא מבין:
"הרשות כבר אינה נתונה לי".
בפרק "פסח :בדיקת חמץ של הנפש" ניכרת מרכזיותה של
האם בעולמו כמו גם מורכבות היחס של המספר למועד זה.
בילדות המוקדמת מתפעל הילד מאדיקותה של אמו כפי
שניכר בהכנותיה המוקדמות והקפדניות לחג הפסח" :כילד קטן
מאמי ]...[ .גם באדיקותה התגאיתי
האמנתי שאין יפה ואצילית ִ
בלבי" .בבגרותו מתפתח בו יחס כפול פנים כלפי המנהג .מצד
אחד הוא מציין שעל נורמה זו של ניקיון לפני החג ניתן להחיל
את התיאוריות של פרויד על הדת כנוירוזה ההולמת את המנגנון
של האדם הכפייתי ,ומהצד האחר" :בכל מה שעתיד לתסבך
אותי ,ובכלל זה החמרות הפסח ,אפשר לראות גם זיכרונות
מתוקים מאוד ,יסודות מּוסדים בבסיס קיומי ,בבית האני שלי".
*
צילום מסך מאת ג'ייסון דנינו הולט נפתח ,כקודמיו ,במבט
לאחור של היוצר המבוגר ובעדות בגוף ראשון ,ובהיותו ילד
אחד ,יחיד ומיוחד בעולם .מצבו הקיומי של הילד כפי שעולה
במשפט הפתיחה ולאורך הספר כולו ,הוא היותו בלתי שמור,
מוקף באריות ובאריה אחד ,דרך קבע ,שומר שלא יטבע ,נצמד
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לגופו ושולט באיבר מינו" :אני בן שמונה .אני ילד יפה ואני
בן שמונה ]...[ .אני ילד ואני יפה ולסבתא שלי יש חבר חדש.
גם לו קוראים אריה .לאבא שלי יש חבר הכי טוב .גם לו
הברכות ,לכל
קוראים אריה .לכל נהגי המוניות ,לכל מנקי ֵ
הברכות [ ]...אריה מצמיד
האריות קוראים אריה ]...[ .בכל ֵ
אותי לזרנוק .אריה מאחורי ,כפות הידיים שלו על כפות
הידיים שלי ]...[ .הגופים שלנו צמודים .אני אומר לו' :אתה
עושה לי כלוב עם הידיים שלך ".בגיל אחת־עשרה הוא
מוצא קלטת פורנו פדופילי במגירות של ההורים ,מזמין את
ילדי כיתתו לצפות ,ומתוך הזדהות עם הילדה בת השמונה
שבסרט הוא אומר על עצמו" :אני בת שמונה .אני יפה ואני
ילדה ואני בת שמונה" .בגיל שתים־עשרה הוא לומד לקראת
העלייה לתורה אצל איש דתי" :הוא מלמד אותי מילים .הוא
נוגע .הוא נוגע בי כל הזמן – לש את הירך הימנית שלי ביד
אחת ובאחרת עובר על הפסוקים ,מסביר לי את הטעמים".
ובגיל שבע־עשרה "אני עדיין יפה .אני אוהב לשתות המון.
אני נער יפה ושתיין ".תוך כדי כך הוא מתאר גם את הקאותיו
הליליות במיטת נעוריו ואת התעוררותו מתבוסס בקיא של
עצמו .ההקאות והעיסוק הכפייתי  -החוזר עד זרא לאורך כל
הספר  -באיבר המין ובנוזלי הגוף של המספר ושל עמיתיו
הּבזּות שהיא כה
הגברים המקיפים ,אותו מייצר את הוויית ְ
דומיננטית בעולם המתואר .הפסיכואנליטיקאית וחוקרת
הספרות ז'וליה קריסטבה השתמשה במושג זה כדי לתאר
את היסוד המוקצה ,המושפל ,המלוכלך והמבוזה בהוויה
האנושית .תיאורה של קריסטבה הולם במדויק את מצבו
כּבזּות
של המספר בממואר :היא מציינת שקיומו של האדם ְ
הוא נוכחותו כמערכת "נוזלית" המבוססת על אינסטינקטים.
האדם במצב של בזות נמצא במשבר נרקיסיסטי ראשוני
ומנסה למלא את הריק במחוזות המעורערים של זהותו.
ההקאה ,כסלידה של הגוף מעצמו ,מאפיינת גם את האם,
ודרכה היא מבטאת את המיאוס שלה ממשפחתה הקטנה:
"אני בן שבע־עשרה והקיא כבר מונח לו על השולחן .אחרי
הקיא באה הסטירה .שתי סטירות .היא לי ואני לה ]...[ .כך
נראה הערב בו אמא שלי קמה ועזבה".
לאורך הספר ניכרת נוכחותו של המספר רק בגופו ובעיקר
באיבר מינו וכל מערכות היחסים עם גברים אחרים הן גופניות
ומיניות בלבד .המספר מביא את גופו אל קצה הגבול של
השפלתו וכל מה שנותר ממנו זו הוויה גופנית שהוא חוזר
ומבזה שוב ושוב.
הכאוס המוחלט בחיי היומיום של המספר מתממש גם
בהיעדר כל יסוד מארגן בממואר החשוף ,והוא לפיכך
מוטח בפני הקורא .לכאורה נעשה ניסיון לארגן את הטקסט
בפרקונים" :בנים"" ,מורים"" ,גברים" ,כלובים" וכו' אלא
שאין כל התפתחות או שינוי בין הפרקים וכל פרק הוא
חזרה בשינויי גוון קלים על קודמו .החזרה הכפייתית,
תוך פריעה קרנבלית של כל יסוד מארגן ,היא יסוד מרכזי
בחייו של המספר כמו גם באופיו של הממואר שכתב .כך
מבקש המספר לעגן את סיפור חייו באדנים מוצקים של
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גילו הכרונולוגי ושמות הגברים שאיתם הוא נפגש ,יוצאים
גם אלה מתפקידם המסדר והמארגן ומעצבים אף הם את
ההילולה הכאוטית והיצרית:
הממוארים שרב ראשון  -כרוניקה של התבגרות מאת
דורי מנור והמועדים מאת בני מר שזורים ואחוזים זה בזה
בהיבטים שונים הקשורים בעריכתם והוצאתם לאור כמו גם
בעולם המתואר בהם .ספרו של בני מר יצא לאור בהוצאת
הספרים החדשה ,ה־ ,21שעורך מנור והם מתארים סביבה
חברתית ותרבותית משותפת .כך למשל מזכירים שניהם את
התוודעותם למשורר היידי הגדול אברהם סוצקבר ,שהספרות
העברית דחקה לשולי השוליים ומתארים את השפעתו
המכרעת על זהותם כאנשים יוצרים ,כעדותו של מנור "כמה
הזדהיתי כשסיפר לי אברהם סוצקעווער [ ]...שהוא האמין כל
חייו שהשירה היא שהצילה אותו ממוות בטוח" .סיומם של
שני ספרים אלה מתאר את כינון מספריהם כיוצרים המוצאים
ביטוי ומזור לעצמם בכתיבה .מר מתאר את גילוי היידיש כזו
שאפשרה לו לכתוב מחדש חיי חולין בלשון חולין ,ומנור
חותם את ספרו בשירו על נרקיסוס – עדות עקיפה על אופיו
"מרֹב ֶׁשהּוא
של ז'אנר הממואר – שנפתח ונסגר בטור השיריֵ :
ָח ַׁשב ֶׁשהּוא יָ ֶפה".
עם צאתם לאור ,לאחרונה ,של ממוארים רבים שכתבו
סופרות נשים :שנות העשרים מאת יערה שחורי ,הקבוצה
מאת מיכל בן־נפתלי ,אבני ריחיים מאת דנה אמיר ,ימים
למחיקה מאת סלין אסייג ,שבעה ימים אביב בשנה מאת
סיוון בסקין ונוספים עלתה מחשבה על אופיו הנשי של
הז'אנר .שלושה ממוארים אלו ,שנכתבו בידי גברים,
מרחיבים את גבולותיו של הז'אנר ומעידים על נחיצותו
הרבה ומרכזיותו בהוויה ובתרבות הישראלית בת הזמן.
בה בעת ,ניתן להבחין ששלושה ממוארים אלה מכוננים
"גבריות חדשה" כפי שמתארים אותה חוקרי התרבות דוד
גורביץ' ודן ערב ,השונה לחלוטין מהסטריאוטיפ הגברי
הרווח .בממוארים אלו הגבריות נענית לתכונות ולערכים
הנחשבים נשיים :סבל ,פצע ,טראומהֶ ,ח ֶסר ודמיון לעומת
הדרישות המקובלות מהגבר :רציונליות ,משימתיות ,תחרותיות
וכו' .הגבריות התרבותית של הגבר בשלושת הממוארים
הופכת "נזילה" וכוללת מגוון תכונות ובהן הומוארוטיות
המשוחררת מהתבנית הבינארית גבר/אישה.
"הגבריות החדשה" עומדת בניגוד גמור לגבריות הישראלית
הרווחת שבבסיסה מיתוס הצבר ומרכזיות השירות הצבאי
הקרבי כפי שכוננו ברומן הוא הלך בשדות מאת משה שמיר.
מדינת ישראל ,עבור שלושת המספרים ,היא מקום ההולדת
ומרחב השפה והתרבות ,אבל בה־בעת ,כמו המשפחה,
היא גם מסגרת צרה וכובלת שיש להימלט ממנה למקומות
רחוקים ואחרים ,חזור ושוב .שלושת המספרים מחלצים
עצמם מכבלי המסגרת ומבקשים בכל מאודם לממש את
ייחודם בכתיבה כפי שהיא ניכרת בממואר האישי והחשוף
			
שמובא לעיני הקורא.

.

מיכל סבר

ממותה

קרום

מוות קטן

מּותה ָה ַא ֲחרֹונָ ה ָּבעֹולָ ם.
ֲאנִ י ַה ָּמ ָ
ּומ ְתּגַ ְעּגַ ַעת.
הֹולֶ כֶ ת ִ
מּותה
ׁשֹומ ַעת ָמ ָ
ִמ ֵּדי ַּפ ַעם ֲאנִ י ַ
חֹוקה וְ ֶ
מּותה",
"הּנֵ הָ ,מ ָ
אֹומ ֶרתִ :
ְר ָ
ֲא ָבל ִהיא ַרק ְ
נִׁש ַמ ַעת
חֹוקה
וְ ַרק ְר ָ
וְ ַרק ֲאנִ י ּגַ ם ּכָ אן
מּותה.
וְ גַ ם ָמ ָ

יִ ָּתכֵ ן וְ ֹלא ְ
נֹות ָרה ַא ֲה ָבה,
נֹותר אֹותֹו ַה ְּקרּום
ֲא ָבל ַ
ֵּבינֵ ינּו.
ּכְ ֶׁשּנָ גַ ְענּוֶּ ,פ ַצע ֶאל ֶּפ ַצע,
ָהעֹור זִ ָהה ֶאת ַע ְצמֹו
וְ ִא ָחה.
ֵמ ַה ַּצד נִ ְר ָאה ֶׁש ֶה ֱחזַ ְקנּו יָ ַדיִ ם,
ֲא ָבל ֲאנַ ְחנּו יָ ַד ְענּו:
רּומים.
ְק ִ

לָ ַמ ְד ִּתי לַ ֲהרֹג ֶאת ַע ְצ ִמי
ּומ ֵהר,
ַחד ַ
ִמ ְּבלִ י ֶׁשּיִ ְׁש ְמעּו,
לִ ְפנֵ י ֶׁשּיִ ּכָ נְ סּו.

מי שמביט
הּובי ַמ ִּביט ֵמ ָאחֹור
ֲא ִ
וְ ֹלא ֵ
יֹוד ַע וְ ֹלא
ֵ
יֹוד ַע
וְ ֹלא ֵ
ׁשֹואל
ֶאת ַע ְצמֹו ְׁש ֵאלֹות
ּׁשֹואלִ ים ִמּלְ ָפנִ ים.
ֶׁש ֲ
ָאהּובֶׁ ,של ִמי ַא ָּתה,
ָמה ַא ָּתה ֶ
עֹוׂשה ּפֹה,
לָ ָּמה ַא ָּתה ֹלא ּכָ אן
ָמ ַתי ִּת ְס ַּת ֵּפר ּכְ ָבר.
וַ ֲאנִ י ִה ַּב ְט ִּתי ּכָ ל ּכָ ְך.

ֲאנִ י ִמ ְס ֶ
ּתֹוב ֶבת
לּוׁשה
ְּת ָ
וְ ֹלא ֶ
ּבֹוד ֶקת ֵאיְך ַה ֶּפ ַצע נִ ְפ ַער,
חֹורה לִ ְראֹות
וְ ֹלא ִמ ְס ַּתּכֶ לֶ ת ָא ָ
ֶאת ַה ָּדם ׁש ֶֹבל.
ֲא ִפּלּו ּכְ ֶׁש ֲאנִ י ִמ ְס ֶ
ּתֹוב ֶבת
ְס ִביב ַע ְצ ִמי,
עֹוׂשה
ַהּכֹל ֲאנִ י ָ
ֹלא לָ ַד ַעת.
ָמה ִאם ֵאין ֶּפ ַצע,
ִאם ֵאין ׁש ֶֹבל,
לּוׁשה ּכְ לָ ל.
ִאם ֵאינֶ ּנִ י ְּת ָ

ִמ ֵּדי לַ יְ לָ ה ָהיִ ִיתי ֵמ ָתה
ָמוֶ ת ָק ָטן,
ִמ ְת ַאּנֶ ֶקת ִּב ְד ָמ ָמה,
ִמ ְת ַעּנֶ ֶקת.
ְּבמֹו יָ ַדי ָהיִ ִיתי ֶ
הֹורגֶ ת
עֹנֶ ג ּגָ דֹול,
ַּבּיָ ַדיִ ם ִּבלְ ַבד.
לִ ְפ ָע ִמים חֹונֶ ֶקת ְּבכָ ִריתִּ ,ב ְׂש ִמיכֹות,
ִמ ְת ֶ
נַּׁש ֶמת לִ ְרוָ ָחה.
ִמּזֶ ה זְ ַמן ָמה ֶׁש ֵאינֶ ּנִ י ֵמ ָתה.
ֵאינֶ ּנִ י ֵמ ָתה עֹוד וְ עֹוד.
ֲאנִ י ֻמ ְד ֶאגֶ ת ְמאֹד ֶׁש ֶא ְחיֶ ה לָ נֶ ַצח.
ּכָ כָ הּ ,כָ ל ּכָ ְך.
ֵאינֶ ּנִ י ֶ
מּומ ֶתת וְ ֵאינֶ ּנִ י ְמ ִמ ָיתה,
ֵאינֶ ּנִ י ֶ
ּגֹומ ֶרת ַחּיִ ים ְּביָ ַדי,
ֵאינֶ ּנִ י ָּב ָאה
וְ ָד ָבר ֹלא ָּבא ֵאלַ י.
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רבקה איילון

בין ילדות ובגרות
בשני סיפורים מאת ישעיהו קורן
מאמר שלישי ואחרון בסדרה

המסתכל בכריכת הספר שתי כפות ידיים ומִלה ,ורואה את כף
היד הקטנה של הילד הנמצאת במגע עם כף היד של המבוגר,
כששניהם מחזיקים בציפור הלבנה (יונה?) ,יכול לחוש כמה
קרבה יש בין הילד לבין המבוגר.
קרבה היא מצב שיש בו גוונים רבים :הוא מכיל רגעים שבהם
אנחנו מודדים את התנועה בין ההתרחקות וההתקרבות,
ובדרך כלל כשאנו מודדים אותה בין שניים ,היא נמדדת
תוך התייחסות אל גורם שלישי (בציור כריכת הספר זוהי
הציפור).
יש לא מעט סיפורים ,במיוחד בספרו המאוחר של קורן ,שתי
כפות ידיים ומלה ( ,)2013שבהם מתוארים יחסי קרבה עם
האב או עם האם .כאן הקשר בין הילד והמבוגר הוא קודם
כל של דאגה מצד ההורים .הם אינם ותרנים ,אך מתמסרים
לילד .הילד מצידו מעמיד לעיתים את דאגתם במבחן ,אך
קולט את מצבי הנפש שלהם בגלל יכולת ההתבוננות שלו
(כמבוגר כותב וכילד).
בין הסיפורים על המגע עם המבוגרים האחרים ,יש אחדים
שהמשותף להם הוא הכתיבה של המספר על עצמו כילד
הקרבה שיש בין
וכמבוגר ,כלומר הנושא שלהם הוא מידת ִ
חלקים שונים של ה'אני' שלו בגילים שונים .בסיפורים אלה
העלילה נחצית לשלושה חלקים :בחלק הראשון והשלישי
מתואר המספר בבגרותו (סיפור מסגרת) ,ובשני (סיפור
פנימי) הוא נועץ כלי חפירה עדין בילדותו ,ואנו הקוראים
יוצרים את ההקשרים בין חלקי חייו.
״בת השוטר״  -אגדה וריאליה
ממה להתחיל? מהתחלת הסיפור ,המתארת את המשך החיים,
או מאמצעו ,המתאר את התחלתם? אולי נתחיל במילים
הסוחפות אותנו למקום לא בהיר ,המצויות בחלקו הראשון:
המילים "סתם" ו"רחוב" ,הקשורות זו לזו באקראיותן.
המספר שואל את עצמו עשר שנים לאחר 'תום' ילדותו:
"אסור לי לבוא סתם?" וכן" :לפני עשר שנים נשבענו גיא
ואני להיפגש ברחוב" .הרחוב הזה ,המכונה פעמיים באמצע
הסיפור "שלנו" ,שעל הברושים שבו אומרים שני החברים,
גיא והמספר ,שאין להם סוף ,רמז לגעגוע לעתיד המתעורר
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בהם – הופך לרחוב אנונימי כשהוא נזכר בו לאחר עשר שנים.
וברור גם שהביטוי "לבוא סתם" מסתיר ,כמו הרחוב הסתמי,
משהו שהמספר נמנע מלהתמודד איתו עתה ,בבגרותו.
לכאורה ,כדאי להתחיל גם בכותרת של הסיפור" :בת
השוטר" .בת השוטר היא דמות 'אגדית' בלתי נראית
בילדותם ,ושמה בלבד מעלה בנו מחשבות על דמויות
ספרותיות כמו בת הדייג ,בת הטוחן או בת הגנן (ביאליק).
יתר על כן :הילדים מדמיינים שהיא יתומה ומנוצלת (ייתכן
שאכן כך הדבר) ומאמינים שבעוד עשר שנים ,כשיגדלו,
יוכלו לבוא להצילה .אך האם שניהם כאחד יוכלו להצילה,
או יותר נכון ,להשיג אותה? אולי זו אחת השאלות שהמספר
נמנע מלהתמודד איתן גם בבגרותו.
בסיפור המסגרת חוזר המושג "צל" – "על החלון מתנועע
צל" ,ובסוף הסיפור נאמר מזווית הראייה של המספר ,הפוגש
את בת השוטר" :היא עמדה בתוך כתם צל" .הצל מבטא
פעמים רבות נקודות מוחשכות בנו ,שעמן אנחנו חוששים
להתמודד .אבל המספר חוזר ל"רחוב" ,אולי משום שהיה
רוצה להשיב לעצמו את ה'תעייה' הראשונית של הילדות,
שאותה כבר אין להשיב.
העבר
תעייה זו ,המתוארת באמצע הסיפור ,היא כפולה :מן ֵ
האחד של המספר מצוי גיא ,הילד שמסיר את החולצה (רמז
לגבריות סמויה) ,ומהעבר השני בת השוטר הנכספת ,שעליה
הם אומרים ש"היא יפה כמו הקלמנטינות בפרדסו של מר
גוטר" .בין שתי דמויות אלו ,שאליהן המספר נמשך ,הוא
חש בדידות .הרחוב ,שמכוניות ועגלות לא נכנסו בו "כאילו
היה מופרש מן העולם" ,יוצר תחושה אומניפוטנטית ,אך
זוהי גם בדידות הנובעת מהעלבון שהנחיל לו גיא ,כשביקש
ממר גוטר להרכיבו על החמור והשאיר אותו מאחור ,וגם
מתוך הידיעה שהתבססה בו ,שגיא לא יזכור את השבועה
שנשבעו זה לזה בטקס עישון המקטרת ,לפיה ייפגשו בעוד
עשר שנים.
נראה שכבר אז ,בילדותו ,חש המספר שהקשר עם גיא לא
יימשך ,ואולי גם שלא יזכה בבת השוטר .המרתק הוא שגם
ההתבוננות המאוחרת היא ,כפי שנרמז ,מזווית של חולשה.
כשהמספר בא לבקר בביתו במושבה ,הוא שוכב במיטה חסר

מנוחה .הסיפור מתחיל באמירה המנבאת את העבר והעתיד
כאחד" :כשהקשבתי לרוחות בחלון ידעתי כי משהו אינו
כשורה .התריס הפגום סבב על צירו .מיום ליום אני דוחה
את תיקונו" .התריס השבור שהוא דוחה את תיקונו ,הרוחות
בחלון ,אור המנורה הקלוש ואפילו עבודתו כסוכן מקררים –
אלו מרמזים על כך שגם בבגרותו נותרו בו הסממנים שניתן
היה לחוש בהם בילדותו.
אך החשוב הוא שהמספר מצליח (בסיפור הפנימי) לשחזר
את ילדותו כאילו הוא נמצא בה עתה .זהו בעצם המצב שבו
הידיים מתקרבות זו לזו :היד של המספר המבוגר ,המרוחקת
מזו של הילד ,מתקרבת אליה לזמן
מה – באמצעות הציפור הלבנה ,סיפור
הילדות המונצחת.
״שעה ביום״  -פרימה ואריגה
הסיפור פותח במשפט" :מיקי גלוזמן
החליט להקדיש שעה ביום לסידור
המחסן" .אלא שמכאן ואילך ,במהלך
כמעט חמישה עמודים ,מצוינים
החפצים המוטלים בערבוביה במחסן,
ואנו מבינים שהרצון לסדר מחסן כזה
איננו אנושי" :תחבושות אישיות,
חנוכיות ישנות ,סוסי נדנד שבורים,
תקליטים ,קלטות ותווים ...תיקי קרטון
חומים ,מסמכים מצהיבים ,חוזרים
ישנים ,שטרי חוב ,קבלות ,פנקסי
צ'קים גמורים ,בלוקים מותחלים"...
אלו הם רק חלק קטן מהתוהו ובוהו (גם תחבירי – מילים־
מילים ללא נקודה בין המשפטים) ,שמזכיר את היקום טרם
האמירה "ויהי אור".
גם כאן רוצה המספר לברוא מחדש את העולם המפורר
שלו ,אך הוא ,כפי שאכן מסתבר ,חסר אונים .חוסר האונים
המשתק הוביל אותו לזיכרון קדום ,הקשור בטבע ,שחשב
שיביא לו גאולה :שדה התירס הקצור ליד בית הוריו .נראה
לו כאילו החפצים מתפצלים בשדה התירס ומסתדרים ,אך
זהו חזיון סוריאליסטי שאינו פותר מאומה .המספר כותב:
"אבל ככל שהתפצלה שם הערמה והסתדרה ,כך גם התרוקן
משהו בתוכו .הערמות המסודרות על פני השלף ביטלו את
הכל ,כיסו את הכל ,השכיחו ימים ודחקו לילות ,מחקו פנים
ומקומות" .יוצא מזה שהמחסן ה"מסודר" אינו היפוך של
מחסן "מבולגן" ,או אם נדבר במושגים ספרותיים־נפשיים,
'עשיית' הסדר בפנימיותנו אינה מתמצה בסיווג אירועי החיים
על פי קריטריונים כלשהם (נניח ,חשובים ולא חשובים) ,כי
הסיווג יוצר זרות ,מרחיק את האדם מאמיתות חייו ,ומוחק
את הזיכרון הפנימי.
החלק השלישי של הסיפור (בין החלק הראשון והשלישי יש,
כאמור ,צלילה אל תקופת הילדות) מחזיר אותנו אל העמידה

מול המחסן העזוב ,ונראה שהמצוקה הנפשית המתוארת בו
היא ללא נשוא :כאן הוא אפילו ממיר את המטפורה 'מחסן'
מעברו או ניסיון להחזיר
בתיאור של הדחקת אירועים ֲ
לזיכרונו אירועים שעליהם ביקש להתרפק .המצוקה מעוררת
בו סוג של טירוף .קודם מתוארת מפולת של פנקסים ויומנים
על גופו ,רמז לסוג של אימה והתאבדות פנימית ,ואחר כך
מתואר הרצון לשרוף את כל תכולת המחסן ,חוץ מדבר אחד:
"לעקור ,לרוקן ולזרוק ,לשרוף את הכל ,ולהשאיר לעצמו
רק דבר אחד" .השאיפה למצוא את הדבר האחד היקר
מכל מרמזת על תשוקה לרדוקציה של החיים ,לצמצומם,
דבר שאין לו סוף ,שהרי כל אירוע מתפצל לאירועי משנה.
בעודו נחנק כמעט ,מצא את פתח האוורור
של המחסן ,ובו קן לא גמור של ציפור שזור
חוטים לבנים .נראה שהחלק השני המרתק
של הסיפור ,שבו מתוארת ילדותו בקרב
קבוצת הילדים ותחושת האחדות עם הטבע
(ביצי הציפור בקן) הוא תוצאה מפתיעה של
הסבל ,בבגרותו ,בחלק השלישי ,שבעקבותיו,
באופן לא צפוי מתואר המגע עם קן הציפור
הלא גמור בחלון.
מתחושת החנק המקרבת אותו אל החלון,
מציל אותו גם איזה הד של מנגינה
שממילותיה הוא זוכר את ההתחלה" :מי
יתנני דוד" .המילים העולות בראשו עם
המנגינה הן כמו חוט ,ביטוי לתנועה
פנימית בין המהפכים שהוא חֹווה ,ויש לה
חלק ברקימתו מחדש של סיפור הילדות
(המנגינה חּוברה לשיר של דוד שמעוני ,שמילותיו הנוגעות
ללב מתמצתות את הסיפור בהתפתחותו ,פותח במילים" :מי
יתנני עֹוף /ציפור כנף קטנה.)"...
כלומר ,אף על פי שסיפור הילדות מופיע באמצע ,בין שני
החלקים שבהם המספר עומד במחסן ומחפש פשר לבלבול,
נראה כאילו מבחינת סדר ההתרחשות הפנימית ,החלק
השלישי ,שבו הוא עומד ליד החלון ,הוא המביא אותנו
לסיפור הפנימי .שהרי על מה נסב הסיפור הפנימי? על מיקי
גלוזמן בילדותו ,שסר למרּות נער מהמושבה ,אך בכל זאת
הרקמה האדום" הפרום בקן
מצליח לשמור בסוד את "חוט ִ
הציפור ,בדומה לחוטים הלבנים הנמצאים במפתיע בבגרותו
בקן שבפתח האוורור.
הנה גם כאן נפרׂשת הילדות כתיאור של מגע הידיים זו בזו.
בשעה שנראה ששתי הידיים של המחבר עצמו רחוקות זו
מזו בבגרותו ,הוא מצליח לקרב אותן על ידי הנגיעה בציפור,
שאותה פגשנו בציור הכריכה .הניסיון לכלוא את העולם
בתבניות מדודות יוצר זרות והעדר מגע ,וההתרגשות מהקן
הלא גמור היא זו המביאה את המחבר לשיבה אל המראות
והקולות של הילדות" .לשון המראות" של האמנות מחזירה את
		
הידיים למגע המזוכך עם ציפור הנפש.
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שולמית שחר

הבשורה על פי יהודה
ביקורת על ביקורת
ואנש הוא מי ידענו"
"עקֹב הלב מכל ָ
(ירמיהו יז)9 ,
דן מירון כתב ביקורת על ספרו של עמוס עוז הבשורה
על פי יהודה ,וזמן קצר לאחר מכן פרסם בעיתון 'הארץ'
( )19.2.2019ישראל יעקב יובל ביקורת על ביקורתו של
מירון .בין היתר מציין יובל ובצדק את חוסר ההתחשבות
בנימוס ובנוהג המקובל שבבחירת מועד פרסום הביקורת,
לפני שמלאו שלושים למותו של עוז .לא אדון בכל הבעיות
שבהן דנים שני מאמרי הביקורת ,ואתרכז באחת :האם בגד
יהודה איש קריות בישו ,באם לאו .הדמות המרכזית בספרו
של עוז מאמינה שיהודה לא בגד בישו ,ועל כך יצא קצפו של
מירון .ואכן במשך מאות שנים ראו בעולם הנוצרי ביהודה
את הפושע והבוגד האולטימטיבי .אולם בראשית שנות ה־70
של המאה העשרים נמצא במדבר מצרים פפירוס שזכה בפי
המלומדים בשם "האוונגליון של יהודה" .משנת  2007ואילך
היה הטקסט נגיש לחוקרים 1.מצער ששורות שלמות בו אינן
ניתנות לפענוח ,אולם ההערכה שיהודה לא בגד בישו ברורה.
נהפוך הוא :יהודה הוא התלמיד הקרוב לישו והמסור לו יותר
מכולם .הוא היחיד שמבין את ישו ואת הגורל שנועד לו .וישו
אף אומר לו להתרחק משאר התלמידים .לא ידוע מי מחבר
הטקסט אך ברור שלא היה זה יהודה ,שמת זמן רב לפני תאריך
חיבורו ,ההערכה היא שהוא מהמאה ה־ .4אין ספק שטקסט
מוקדם זה המזכה את יהודה איש קריות מבגידה מהווה טיעון
חזק בידי המפקפקים בסיפור האורתודוקסי 2.בניגוד ליובל,
מירון אינו מזכיר אותו.

ורצה להיות עם ידידו האהוב אותו מסר על פי בקשתו .על פי
תומס דה קווינסי ( ,)De Quincey 1785-1859בראשית דרכו
של יהודה ,לא נשתנה משאר התלמידים ,ויחד עם האחרים
ציפה להתגלות משיחותו של ישו .אולם התלמידים ,פרט
ליהודה ,היו בורים ועצלנים ואילו יהודה חשב שהוא מסוגל
להכריח את ישו להיות המשיח המיוחל .הוא לא בגד ולא פעל
מתוך תאוות בצע .הוא האמין שישו יושם בכלא ,אך משיצא
מכלאו לא יהסס עוד ויקרא לתושבי ירושלים להרים את נס
המרד .הוא היה אדם גאה והאמין שהבין טוב יותר מישו עצמו
מה על האחרון לעשות .דה קווינסי התייחס גם להתאבדות של
יהודה ,ותמה  -אם ביצע את כל המעשים השפלים שיוחסו לו
מדוע התאבד? יש להניח שיהודה לא העלה על דעתו שיוציאו
את ישו להורג .כוונותיו היו מוטעות אך אצילות – להשפיע
על ישו לגלות את אלוהותו ולעשות את מה שציפו ממנו
שיעשה .המשורר האמריקני רובינסון ג'פרס (Robinson
 )Jeffers, 1887-1962בשירו 'יהודה היקר' תיאר את סבלו של
יהודה שישו אינו מתייחס אליו ,כשם שבגאוותו לא התייחס
גם לתלמידיו האחרים .רוברט גרייבס (Robert Graves,
 )1895-1985ראה ביהודה את נאמנו של ישו שהיה מקורב
אליו יותר מכל שאר התלמידים והבין אותו .הוא החל לפקפק
מעט כשנראה לו שיהודה ויתר על אי־האלימות שדגל בה.
אולם הפחדן בפרשה היה פטרוס .גם על פי גרייבס ,יהודה לא
העלה בדעתו שישו יוצא להורג.

הטקסט העתיק עשוי לחזק את טיעוניהם של מבקרי הסיפור
האורתודוקסי ,אולם נמצאו כבר הוגים ואנשי רוח במערב
שערערו עליו ,בעיקר מאז המאה ה־ ,11כלומר לפני שנמצא
הטקסט העתיק .מספרם קטן ממספר המאמינים בסיפור
האורתודוקסי ,אבל גדול מכדי לצופף אותם ברשימה אחת.
להלן אפוא דוגמאות אחדות מדברי המערערים.

דורותי סיירס ( )Dorothy Sayers, 1893-1957ייחסה גם
היא ליהודה התנגדות לכל אלימות ,ואת ההבנה שצפויים
לישו ייסורים ומוות קרוב .אולם לדבריה בשלב מסוים נדמה
לו שישו עומד להמיר את האהבה והרחמים בחרב ובכתר ,דבר
שלא אמור היה לעשותו .וזאת בניגוד לאחרים שצפו שישו
ירים את נס המרד ברומי והתאכזבו כשלא עשה זאת .והיו
מי ששללו את בסיס כל הסיפור בקבעם שלא היה כל צורך
להצביע על ישו ,שהרי הכל הכירוהו בירושלים ואף האזינו
לדרשותיו.

למערערים בספרו של קים פפנרוט ()Kim Paffenroth
מוקדש החלק הראשון לנאמני האורתודוקסיה (וביניהם
4
דנטה) 3והחלק השני הקצר יותר למערערים עליה.
לדברי אלבר לוויט ( )Albert Levitt 1887-1968יהודה היה
היחידי שהבין את הבלתי נמנע :את סבלו הקרוב של ישו
ומותו .הוא איבד עצמו לדעת משום שחש בלתי בטוח ונבוך;
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כל המערערים לעיל היו קתולים או פרוטסטנטים (או לפחות
נולדו לכנסיות אלה) .אך ניתן להביא דוגמה גם ממחבר
פרובוסלבי .בשנת  1907פרסם הסופר הרוסי ליאוניד אנדרייב
את סיפורו יהודה איש קריות .אנדרייב מתאר את יהודה

כדמות בלתי אהודה בקרב התלמידים .מראהו המכוער על
שערו האדום ואפו העקום היה דוחה ,ולא פחות מכך אישיותו;
אולם הוא אהב את ישו יותר מכולם ,ולא האמין שישו ימות על
הצלב .הוא היה בטוח שהעם ,ובראש ובראשונה התלמידים,
5
לא יתנו לצלוב אותו והוא ינהיג אותם למרד.

בקיצוניות מרבית .הוא ויתר על כבוד ,מוסר ומלכות השמים
כשם שהסגפן מוותר על הנאה .ובאמונתו גם סבר שבעקבות
הצבעתו על ישו יכירו אנשים במשיחיותו של האחרון והוא
יוכל להובילם למרד ברומאים .הגענו לזיכויו של יהודה דרך
הדמות המרכזית ברומן הבשורה על פי יהודה של עמוס עוז.

זּוזֶ ה סאראמאגו ( )Jose Saramagoבספרו הבשורה על פי המתעניין ביהודה איש קריות בספרו של עוז הוא שמואל,
תלמיד אוניברסיטה השקוע בחקר הנצרות
ישו 6,רואה בעיני רוחו את יהודה תולה
הקדומה .הוא איש רוח ,אידיאליסט ,נבון
את עצמו על עץ התאנה שבשולי הדרך,
ומבולבל משהו .בשעתו היה פעיל בשני
ואת המיתות המשונות שבהן ימותו
חוגים :בחוג לסוציאליזם דמוקרטי ובחוג
שאר התלמידים (פרט ליוחנן שימות
ללימודי הנצרות הקדומה .בראשית הרומן
בשיבה טובה) .ועוד על יהודה" :שם על
אנו שומעים כבר ששני החוגים התפרקו,
עץ תאנה בשולי הדרך תלוי בצווארו,
אבל התעניינותו של שמואל בנצרות
היה התלמיד שהתנדב למלא את
הקדומה לא פגה .זאת הגם שנאלץ ללמוד
רצונו האחרון של מורו ורבו" .הדוגמה
בעצמו מאחר שמצבם הכלכלי של הוריו
האחרונה לפקפוק בסיפור ובאמונה
התערער והם לא יכלו עוד לשלם את שכר
האורתודוקסיים היא סיפור קצר ביותר
הלימוד בעבורו .ומדי פעם היה מעלה על
של חורחה לואיס בורחס בשם "שלוש
הכתב במחברתו את הרהוריו על ישו ,על
גירסאות ליהודה איש קריות" 7.מוקדש
יהודה ועל חבריהם .בתחילת לימודיו סבר
לו מקום יותר מאשר לדברי האחרים לא
שיהודה נמנה עם מתנגדיו של ישו .שמואל
בשל יופיו הספרותי שעליו אין ויכוח,
מצר על כך ,ואומר שאילּו קיבלו היהודים
כי אם בשל מקוריותו .חלק מדבריהם
ישו ויהודה איש קריות ,ציור קיר מהמאה ה־13
את ישו היתה כל ההיסטוריה היהודית
של המפקפקים האחרים זהים ,או לפחות
שונה .אולם בהדרגה שינה את דעתו והאמין
דומים זה לזה ,לא כן דבריו של בורחס.
שיהודה דבק בישו ואהב אותו אהבת נפש ,שהיה מסור לו
בורחס מייחס את רעיונותיו ושיפוטו לנילס רונברג ,איש
יותר מכל תלמידיו ,מעולם לא בגד בו ,ושאף להוכיח לעולם
כנסייה שוודי ,אדם אדוק בדתו ,חבר "האיחוד האוונגלי הלאומי
את גדולתו .הכוהנים מירושלים שלחו את יהודה לגליל
השוודי" ,קשור לאוניברסיטת לּונד ,שחיבר שני ספרים שבהם
לרגל אחרי ישו וחבריו ,בהתחזותו לעני ואביון שבא לשבת
טיהר את שמו של יהודה .המוטו שניתן לסיפור הוא מספרו
לרגליו של רבו .אולם בעקבות הקרבה לישו ולשמע דבריו
של לורנס איש ערב שבעת עמודי חוכמה" :בהשפלה היתה
היה לאדם הראשון שהאמין באמונה שלמה באלוהותו של
כמו ודאות" והוא רומז לתוכנו של הסיפור ,כלומר לפרשת
ישו .והוא החל להשפיע על ישו המהסס לעלות לירושלים
יהודה איש קריות על פי בורחס .נילס רונברג פונה ראשית אל
ולחולל שם את הנס הגדול ביותר :להיצלב ולרדת מהצלב
אלה שטענו שלא היה כל צורך להצביע על ישו משום שהכל
בריא ושלם ,אז בני כל העמים ילכו בעקבותיו .ישו מהסס,
בירושלים הכירוהו .על כך השיב יהודה (על פי בורחס) שאכן
יהודה מפגיע בו ובסופו של דבר ישו עולה איתו לירושלים.
הכל הכירוהו ובכל זאת אירע מה שאירע .ולהטיל ספק בנאמר
ויהודה הוא שמביא למאסרו ולהוצאתו להורג של ישו .כפי
בכתבי הקודש לא ניתן כמובן .ואף לראות במה שאירע מקרה
שניסח זאת שמואל" :יהודה איש קריות היה אפוא הממציא,
לא ניתן .היתה זו גזרה שנגזרה מראש ולה מקום מסתורי
האמרגן ,הבמאי והמפיק של חזיון הצליבה" .וכמה רגעים לפני
בתהליך הגאולה .ובאשר ליהודה ,הוא היחיד שהבין מי הוא
שישו המתייסר בייסורים איומים הוציא את נשמתו ,עוד ציפה
ישו ומה עתיד לקרות לו .הוא אף הבין מה הוא עצמו צריך
יהודה שירד מהצלב .וכשמת ישו על הצלב אחרי שהתייסר
לעשות לאור קורבנו של ישו .כדי להלום את גודל קורבנו
כאחד האדם ,ויהודה שטעם חייו ותכליתם הושברו לנגד
של ישו – האל שניאות ללבוש בשר ,יימצא אדם שיאות
עיניו הרואות והמתפלצות ,שהבין כי במו ידיו גרם למותו
כיחיד לייצג את האנושות החטאה כולה ואדם זה יהיה יהודה.
של האיש האהוב והנערץ הלך משם ותלה את עצמו 8.כך מת
ויהודה יהיה למלשין ,הגרוע שבכל חטאי החרפה ,ולאחר
הנוצרי הראשון ,הנוצרי האחרון ,הנוצרי היחיד .למותר לציין
החרפה בעולם הזה יהיה עליו לחיות באש הגיהנום לנצח .כל
שיהודה של בורחס ,כמוהו כרוב המפקפקים ,שלל לחלוטין
חייו היה יהודה עניו והיה גם היחיד שהבין את המתרחש ובחר
את האשמתו של יהודה בתאוות בצע ,בעקבות הבשורה על
בהשפלה העצמית המרבית .הוא אף לא האמין ביכולתו להיות
פי יוחנן (יב .)6 ,לעומת זה ,ציטט מדבריו של דה קווינסי על
טוב ומוסרי ,וחיפש לעצמו גיהנום .די היה לו באושרו של ישו
האשמות השווא (להערכתו) שבהן הואשם יהודה.
שחש באלוהותו .איבוד עצמו לדעת היה המשך להלשנה –
עוד חטא שאין לו כפרה .כשם שהסגפן מענה את גופו למען כפי שיכול הקורא להיווכח מהציטוטים הרבים מדברי
האלוהים ,כך יהודה עינה את נפשו ועיוות אותה למען האל המפקפקים בקביעה שיהודה היה בוגד ,הרי שעמוס עוז לא
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היה המפקפק הראשון אחרי מחבר
״הבשורה על פי יהודה" ,שדבריו
הגיעו לידינו מעותק שנכתב במאה
ה־ .4לאור המקורות המצויים בידינו
ספק אם ניתן לפסוק בביטחון באם
בגד יהודה באם לאו .אך השאלה
הרטורית של סופר הנמנה עם
המזכים את יהודה" :היש אדם כה
רדוד ואחיד שניתן להכירו מתיאור
אחד?" 9ראויה לתשומת לב.

.

מראי מקום

 .1על מציאת הטקסט ,על גלגוליו
השונים ,זיהויו ותרגומו ראוSimon :
�Gathercole, The Gospel of Ju
das, Oxford 2007.
 .2תרגום הטקסט לאנגליתKaran :
King, in Elaine Pagels and Karen L. King, Reading Judas, Viking 2007, pp. 109-129
אוסף מאמרים על אודות בחינות שונות
של הנושאThe Gospel of Judas :
in Context, ed. M. Scopello,
 ;Leiden 2001ישראל יובל דן במאמרו
בטקסט שנמצא במצרים.
 .3דנטה שם את יהודה איש קריות יחד
עם לוציפר ,המלאך שמרד באלוהים,
בחלק הנמוך והקשה ביותר שבתופת.
דנטה אליגיירי ,הקומדיה האלוהית,
תרגם וביאר ראובן כהן ,ירושלים ,2014
שיר  ,31עמ׳ .304
Kim Paffenroth, Judas, Im� .4
ages of the Lost Disciple, London 2000
 5ליאוניד אנדרייב“ ,יהודה איש
קריות״ ,בתוך :נפש כנועה ,ספורים
ונובלות רוסיים ,תרגמה דינה מרקון,
ירושלים  ,2021עמ׳ .555-411
 .6ז׳ּוזֶ ה סאראמאגו ,הבשורה על פי ישו,
תרגמה מפורטוגזית מרים טבעון ,תל־
אביב ( 2015הדפסה  ,)39עמ׳ .295-294
 .7חורחה לואיס בורחס“ ,שלוש
גירסאות ליהודה איש קריות״ ,בתוך:
בדיונות ,עמ׳  ,138-133תרגם יורם
ברנובסקי ,תל־אביב .1998
 .8עמוס עוז ,הבשורה על פי יהודה ,עמ׳
.159
Corel Topping (1889-1988), .9
Jewish Flower Child, Toronto
1970

42

גליון 425

אֹורי רום

*
ַּבח ֶֹׁשְך ַהּגָ מּור
ְּבכָ ל ֲא ֶׁשר ֲאנִ י נֹוגֵ ַע
נֹוגַ ַעת יָ ִדי ִּב ְמ ִעי ַה ָּדג
ָטחּובֵ ,
נֹוׁשםָּ ,ד ִביק
וְ ֵהם ְ
יֹוׁש ִבים
ּגַ ָּבם ֶאל ּד ֶֹפן ַה ְּמ ִעי
מּודים
ְצ ִ
ֲאנִ י ֵ
עֹובר ְ
ּומ ַמ ֵּׁשׁש
ֶאת ְּפנֵ י ָא ִבי
וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֶאת ְּפנֵ י ָס ִבי
וְ ֶאת ֲא ִבי ָס ִבי וְ כָ ְך
ַמ ְמ ִׁשיְך
ׁשּורה ֶׁשּכְ ָבר ֵאינִ י ֵ
יֹוד ַע ֶאת ָּפנֶ ָיה
ָ
ִמ ְת ֶ
מֹוס ֶסת ְּבתֹוכִ י
וְ ָאז ָּפנֶ ָיה ֶׁשל ִא ָּׁשה
ֵעינֶ ָיה ֲעצּומֹות
וְ ַה ִּתינֹוק ֶׁש ְּב ֵח ָיקּה
ֵ
ימתֹו לְ ַמּגָ ִעי
נְׁש ָ
עֹוצר ִ
וַ ֲאנִ י ֵ
יֹוד ַע ֶׁש ֵאי ָׁשםִ ,מזְ ָר ִחית לְ נִ ינְ וֶ ה
זֹור ַחת ּכָ ֵעת ֶׁש ֶמׁש ּכְ ֻת ָּמה
ַ
עֹולָ ה לְ ַאט ֵמ ֵע ֶבר לְ ָה ִרים
וְ זּוג ִעם ֲעגָ לָ ה וְ יֶ לֶ ד ְמתּונֹות
לְ א ֶֹרְך ַה ְּׂש ֵד ָרה ַהּיְ ָׁש ָרה
ַה ִּמ ְת ַּפ ֶּתלֶ ת ֶאל ַהּיָ ם ְ
ּפֹוס ִעים
ּיּומי ָעצּוםַ ,מ ְפ ִעים
וְ א ֶֹׁשר ִק ִ
ֵ
רּועים
קֹורס ֶאל ֵמ ָית ִרים ְק ִ
ִא ָּׁשה ְּב ֵה ָריֹון ֵ
נֹוׂשאת ַק ְתרֹוס
ִׁשיר ַה ִּׁש ִירים

*
ְּובעֹוד וְ ִה ְתיַ ַּׁש ְב ִּתי
ּתֹוד ְע ִּתי ֶאל ַה ִּצּפֹור
ָע ְב ָרה ַ
ֶׁש ְּמנַ ֶּק ֶרת ּכָ אן ֵּבין ֲא ִר ֵ
יחי
ַה ִּמ ְד ָרכָ ה וְ ִהיא ֵאינָ ּה
ּפֹור ִמּלָ ה ֶאּלָ א ִצ ְ
ִצ ְ
ּפֹור ִח ָידה
ּומין וְ ֵׁשם
ֶׁשּיֵ ׁש לָ ּה סּוג ִ
אּולַ י ִהיא ְּדרֹור ָּפׁשּוט
ֲא ֶׁשר ֵ
נֹוׂשא ּכָ ֵעת
ּתֹוד ְע ִּתי ֶאל ַמ ֲע ֵקה
ֶאת ַ
ִמ ְר ֶּפ ֶסת ְּב ִבנְ יַ ן ָסמּוְך
ּומ ָּׁשם ֵ
אֹותּה ְּב ַמּקֹורֹו
נֹוׂשא ָ
ִ
ַהּנֶ ֶׁשר ֲא ֶׁשר ַחג ּכָ ֵעת ֵמ ַעל
צּוקים ֶׁשל נַ ַחל ִצין
ַה ְּמ ִ
ְּוב ָד ָמּה ַה ָּקרּוׁש ֶׁשל ַהּנְ ֵבלָ ה ֶׁש ָּט ַרף
ֵ
ּכֹותב ָּב ֲאוִ יר ֶאת ַה ִּמּלָ ה
יח לִ ְקרֹא ִמּכָ אן
ֶׁש ֵאינִ י ַמ ְצלִ ַ
ּתֹוד ְע ִּתי ֶׁש ָהלְ כָ ה ִמ ֶּמּנִ י
ֲא ָבל ַ
ֶאל חּוגַ ת ַהּנֶ ֶׁשר
ֹלא ָחזְ ָרה
וְ יָ ִדי ֶ
ּכֹות ֶבת ִמן ַהּזִ ּכָ רֹון
ּתֹוד ְע ִּתי
ּתֹוד ַעת זִ כְ רֹון ַ
וְ ַ
ֲא ֶשר ָהיְ ָתה ּכְ ֻת ָּמה
ֶ
מֹוׁשכֶ ת ְּבכַ נְ ֵפי ַה ְּדרֹור
ּומ ַח ֶּפ ֶׂשת לֹו ָחרּוז ֵ
ְ
ּתֹואם
ֶאל ּתֹוְך ָה ֶע ֶרב ֶׁש ֵ
הֹופְך ָׁשחֹר
ֶאל ּתֹוְך ַהּיֵ ׁש ַהּזֶ ה ֶׁש ִּמ ָּס ִביב
ֲא ֶׁשר ֵמכִ יל
אֹותי
ִ
יֹותי ִצּפֹור
וְ גַ ם ֶאת ֱה ִ

יאן קפלינסקי
תרגמה גילי חיימוביץ'
*
ֲא ֻרּכִ ים ְמאֹוד ַה ְּצלָ לִ ים ֶׁשּלָ נּו
ְּב ֵ
ׁשּובנּו ַּבּלַ יְ לָ ה ֵמ ַה ָּק ִציר
וְ ִעם זֹאת ֲאנַ ְחנּו ַע ְצ ֵמנּו ְק ַטּנִ ים
ַמ ְרּגָ נִ ית ֶ
סֹופ ֶקת ּכַ ֶּפ ָיה ַמ ְעלָ ה
ּכְ מֹו ִּב ְת ִפּלָ ה
ִא ָּׁשה וְ ִע ָּמּה ַמּגָ ל ִמ ְתּגַ ּנֶ ֶבת ַמ ְעלָ ה לַ ּגִ ְב ָעה
ּכְ ֵׁשם ֶׁש ָע ְׂש ָתה לִ ְפנֵ י ֶאלֶ ף ָׁשנָ ה
ֵמ ֵע ֶבר לַ ֲח ַצר ַה ַּביִ ת
ַא ְד ַמת ּבּור
ֵ
ּומ ֵע ֶבר לָ ּה חֻ ְר ַׁשת ּבּור
ַא ְב ָרׁש ְּב ִצ ְב ֵעי ַא ְב ָר ִׁשּיּותֹו
ָאנָ ה ַּת ְפנִ י ּכְ נָ ַפיִ ְך יֹונַ ת ְּד ַבׁש ְק ַטּנָ ה
אֹותֹו ָה ֵע ֶדן
ּכָ ל ּכָ ְך ָעצּום וְ ָחלּול
ַּפ ַעם עֹוד נָ ׁשּוב ֵאלָ יו
ַּפ ַעם עֹוד נָ ׁשּוב ֵאלָ יו ּכֻ ּלָ נּו.

*
ַה ְּד ָמ ָמה ָּת ִמיד ּכָ אן ְּובכָ ל ָמקֹום;
לִ ְפ ָע ִמים ֲאנַ ְחנּו ָּפׁשּוט ְ
אֹותּה ְּביֶ ֶתר ְּב ִהירּות:
ׁשֹומ ִעים ָ
תּוחה,
ֲע ָר ֶפל ְמכַ ֶּסה ֶאת ָה ָאחּוֶּ ,דלֶ ת ָה ָא ָסם ַה ְּפ ָ
ִקיכְ לִ י ָׁשר ָׁשםָ ,עׁש לָ ָבן
ּבּוק ָיצה,
ָחג לְ ֹלא ֶה ֶרף ְס ִביב ֲענַ ף ַה ִ
ֶה ָענָ ף ַע ְצמֹו ֲע ַדיִ ן ְמ ַר ֵּטט ַקּלֹות
ּכְ נֶ גֶ ד ָה ֶר ַקע ֶׁשל ְר ִק ַיע ָה ֶע ֶרב.
ּדּומים ּגֹוזְ לִ ים ִמּכֻ ּלָ נּו ֶאת ַה ָּפנִ ים וְ ַה ֵּׁשמֹות,
ַה ִּד ְמ ִ
נֹותר.
ַרק ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין אֹור לְ ח ֶֹׁשְך ָ
לִ ּבֹו ֶׁשל ֶע ֶרב ֶא ְמ ַצע ַה ַּקיִ ץ:
ַה ָּׁשעֹון ַהּיָ ָׁשן ַעל ַה ִּמכְ ָּת ָבה
ְמ ַת ְק ֵּתק לְ ֶפ ַתע ְּבקֹול ָרם לְ ַה ְח ִריד.

יאן קפלינסקי ,התצלום באדיבותHeadRead Festival :

*
ֶע ֶרב ָּבא וְ ֶא ֶרץ וְ יַ ַער ִמ ְת ַמּזְ גִ ים
ִעם ַה ְּד ָמ ָמה ַה ְּק ִר ָירהַ ,ה ְּמנַ ֶּׁש ֶבתַ ,ה ֻּמ ְפ ַר ַעת
ּתּוׁשים ְּוק ִריאֹות ַאזְ ָה ָרה ֶׁש ְ
ּקֹור ִאים
ַאְך ְּבזִ ְמזּום יַ ִ
ַהּזְ ִמ ִירים ֵמ ַה ִּׂש ִיחים לְ יַ ד ַה ָּסאּונָ הֲ .אנִ י ַמּגִ ַיע
ֶאל ַהּגִ ּנָ ה ִמ ַּב ַעד לַ ִּצּנָ ה וְ ָאז ִמ ַּב ַעד
לַ ֲח ִמימּות ׁשּוב  -זֶ ה ֵמ ִׁשיב ֵאלַ י
דּותי ַעל ַא ְד ַמת וֹורּו ֵאיְך ָרכַ ְב ִּתי
ֶאת יְ ֵמי ַה ַּקיִ ץ ֶׁשל יַ לְ ִ
אֹופּנַ יִ ם ֶּד ֶרְך ַמ ֲע ֵטה ַה ְּק ִרירּות וְ ָאז ֲח ִמימּות,
ַעל ָה ַ
ִמ ַּב ַעד לְ ֵר ָיחם ֶׁשל א ֶֹרן וְ תּות .יַ לְ דּות.
ֹלא ,לְ עֹולָ ם ֹלא ֶא ְר ֶצה ָּבּה ֲחזָ ָרה.
ֻמ ָּטל ָעלֶ ָיה ֵצל ֶׁשּלְ עֹולָ ם ֹלא ִה ְפ ַס ְק ִּתי לָ נּוס
ִמ ֶּמּנּו וְ ֶ
עֹודּנִ יִ ,אם ַאְך לְ גַ ּלֹות
לִ כְ ֶׁש ֶא ֱהיֶ ה ִמחּוץ לִ ְטוַ ח ַה ָּׂשגָ תֹוָּ ,ד ָבר
ִמּלְ ַבד ָחלָ לְ ,ק ִרירּות ִאּלֶ ֶמת ַה ֶ
ּנֹוׁש ֶבת ִריק,
ִק ֵ
ּלּופי ּגִ זְ ֵעי ָה ֳא ָרנִ ים ,נֹוצֹות ְספּורֹות וַ ֲאנַ ְחנּו ַע ְצ ֵמנּו
ְמסֻ ְח ָר ִרים ִּבנְ ִפילָ ה ָח ְפ ִׁשית
ִמּזְ ִר ָיחה ַעד ְׁש ִק ָיעהִ ,מּזְ ִר ָיחה ַעד ְׁש ִק ָיעה.
מתוך אבק וצבעים ,מבחר משירת יאן קפלינסקי ,העומד
לראות אור בספרי 'עתון  ,'77בתרגומה של גילי חיימוביץ'
ובסיועו של המשורר האסטוני מטורה.
יאן קפלינסקי ( )2021-1941 Jaan Kaplinskiמגדולי
משוררי אסטוניה.
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מדי טרינצ'ר

מפגשים ספרותיים :נבוקוב ,לנין וצ'כוב

לאחרונה ,כתב פרופסור פרנסיס פוקויאמה "שההיסטוריה
מתקדמת בכיוון מסוים ,שהוא סוג מסוים של צדק" .זו
אמירה מסויגת בהשוואה לקודמתה מ־ 1989שניבאה את קץ
ההיסטוריה עם קריסת הקומוניזם הסובייטי ומה שהוא ראה
כניצחון החירות הגלומה בשוק החופשי
הקפיטליסטי .אמירה חדשה זו ,הנובעת אולי
בעיקר מפלישת רוסיה לאוקראינה ,החזירה
אותי לכמה ספרים שקראתי בשנה האחרונה
ואשר גרמו לי לחשוב על השאלה הגדולה
של צדק.
הם יכלו להיות בני אותו הדור ,אילמלא
התקצרו שנותיו של אנטון פאבלוביץ' צ'כוב
( )1904-1860מפאת מחלה ,ואילמלא –
כפי שחושבים רוב ההיסטוריונים – זירזו
כדוריה הזדוניים של פאניה קפלן ,אס.ארית
) (s.r.שהאמינה בטרור אישי ,את מות
ולדימיר איליץ' לנין ( .)1924-1870לעומת
קודמיו ,זכה הסופר ולדימיר ולדימירוביץ'
נּבֹוקוב ( )1977-1879לאריכות ימים ,והיה
להוט ,אפילו להוט מדי ,להוקיע את לנין ,שבו ראה מהפכן
סובייטי מקולל .מצ'כוב ,בן בנו של צמית – לא בעל מזג של
מהפכן – סופר מחונן שהיטיב להתבונן בטבע האדם ,הותיר
נבוקוב זיכרון אינטימי ,הגם שכיוצרים עולמותיהם היו שונים
לחלוטין.
א .מי שהובס ומי שניצח
נבוקוב נולד למשפחת אצולה בעלת אילן יוחסין המגיע עד
נסיך טטרי שקיבל עליו את הדת הפראווסלבית ,ואשר במאה
החמש־עשרה כבר היה בעל אדמות בנסיכות מוסקבה .לפחות
שניים מבני משפחת נבוקוב לא היו זרים ללנין ,איש בקי
בהיסטוריה ,שחושל בפוליטיקה האלימה של זמנו (אלכסנדר,
אחיו הבכור ,נתלה בשל השתייכות לתא טרור) .נבוקוב הסב
כיהן כשר משפטים בממשלי אלכסנדר השני והשלישי במשך
שמונה שנים ,ואילו האב ,פרופסור לחוק הפלילי ,נבחר לנציג
ה"קדטים" (ק.ד - .המפלגה הקונסטיטוציונית הדמוקרטית)
בפרלמנט הרוסי (הדּומה) ,שהתכנס לראשונה ב־.1905
את כל אלה למדתי מן הספר דּבֵר ,זיכרון לנבוקוב ,ממואר
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מרתק ,המעשיר נקודות השקה עם הנובלה המוקדמת שלו,
עד ראייה שיצאה לאור בעברית רק לאחרונה (אפרסמון
 ,2021תרגמה דינה מרקון) .גם ספרה המתורגם של קתרין
מרידייל לנין ברכבת (מאגנס  ,2021תרגם יפתח בריל) ,חוזר
אל אירועים חשובים בטרם מלחמת האזרחים,
המוצגים ברצף עלילתי כהיסטוריה פופולרית,
שפרקיה כאילו נתלשו מרומן ביּון ,ובמרכזם
דמותו של לנין ,מנהיג המפלגה הבולשביקית.
הנושא התקשר בתודעתי לאותות של
התנגשות הנחווים בימינו .כך חזרתי לקרוא
בספרו של אדמונד וילסון אל התחנה
הפינלנדית ,שמהדורתו הראשונה יצאה לאור
ב־ .1940המחבר חוקר שלבים בהתפתחות
הסוציאליזם באירופה במאה התשע־עשרה
דרך ניתוח התיאוריה והשפעת המפעלים
המרקסיים עד לשיא בהגעת לנין לתחנת
פינלנד בסנקט־פטרבורג כדי להוביל את
המהפכה .וילסון היה מבקר ספרות מוערך
שאהד את רעיון הקומוניזם בלי שהיה חבר המפלגה .בשנות
החמישים התנגד למדיניות ארה"ב ב"מלחמה הקרה" ,ואחר כך,
בשנות השישים ,התנגד למעורבותה ההולכת וגדלה במלחמת
וייטנאם .ביושרתו האינטלקטואלית פעל לפרסום זיכרונות
נבוקוב על שנות הילדות ברוסיה הצארית ב'ניו יורקר' ובכתבי
עת אמריקניים נוספים .הרשימות הוטמעו לאחר מכן במפגש
מרענן עם השפה הרוסית ,התעשרו במילים ,בשינויי תחביר,
בהערות ובהבחנות ,ומצאו את מקומן כפרקי זיכרונות ברומן
דּבֵר ,זיכרון (ספרית פועלים  ,)1980שיצא לאור ב־1966
במונטרה שבשוויץ (כך להערת המתרגמת לאה דובב בפתח
הדבר לרומן).
בנטיותיו הספרותיות של נבוקוב אפשר להבחין מרשמיו
הראשונים ,שאליהם הוא שב ,אחריהם הוא כרוך ועליהם
הוא אסיר תודה .עם זאת התמונות המעטירות ,המחזירות לו
תחושות של מישוש וראייה ,מתּווכות על ידי רגש של נרגנות
כלפי ההיסטוריה שלא קיימה את הבטחותיה .הוא מתאר את
חוויית ההנאה וההתרגשות שלו כילד ,כשהתבונן בדגם של קרון
שינה בינלאומי שהוצג בחלון ראווה בשדרה מרכזית בסנקט־
פטבורג בראשית המאה הקודמת ,ואשר ,לדאבונו ,לא ניתן היה

לקנותו .לא היה שום דמיון בין הקרון העשוי עץ אלון כהה,
באורך שלוש רגליים ,לבין רכבות הצעצוע המכניות העשויות
פח צבוע .פנים הקרון ,שהיה כחול וקירותיו מצופים עור ,היה
מעוטר ב"פרטים משגעים" .אחר כך באו מסעות משפחתיים
לפריז וליעדם הסופי בריוויירה הצרפתית או בביאריץ ,כל
זאת בקרונות הרומנטיים של ה"נורד אקספרס" מטעם החברה
הבינלאומית הבלגית (שהפעילה גם את ה"אוריינט אקספרס"
המפורסמת) .בדמיונו הגשימו קרונות אלו את מסתרי
השם הצרפתי של החברהCompagnie international ,
wagons lits des grands
 express europeensוגירו
את תאוותו הטבעית "של כל
ילד ממין זכר לאובייקטים
על גלגלים" ובייחוד לרכבות
"שמהירותן נדמתה כשוברת
את גבולות הטבע".
ב־ 1909מנתה חבורת
הנוסעים לא פחות מאחד־
עשר איש :בני משפחה,
מחנך הבנים והמדמואזל
האנגלייה ,נערת האם ,האב
ושמשו וכלב
(בכסיות לבנות) ׁ ַ
תחש אחד .ה"נורד אקספרס"
היתה רכבת מפוארת עם
קרונות בינלאומיים מסוג זה,
שנסעה רק פעמיים בשבוע
וקישרה את סנקט־פטרבורג
עם פריז כמעט באופן ישיר ,ולדימיר נ ּבוֹקוב ,אתר g00dreads
אילולא נאלצו הנוסעים
להחליף אותה ברכבת דומה מבחינה חיצונית בוורז'בולובו־
אידטקונן שעל גבול רוסיה־גרמניה .בנקודה זו ,השתנה
רוחב פסי הרכבת הרוסיים משישים וחמישה אינץ' לסטנדרט
התקן הרוסי המשיך לשמור על
האירופי של חמישים אינץ'ֶ .
ייחוסו הבדלני בעידן הסובייטי ,כמימוש בעין של הדימוי
"מסך הברזל" .עד מלחמת העולם הראשונה דהר ה"נורד
אקספרס" דרך כרכים ועיירות גרמניים "כנוגע בחזיתות
הבתים ובשלטי החנויות" .בדיעבד ,אפשר להכתיר את
תנועת הרכבות כסמלו הגרפי של המאורע המשפיע ביותר
במאה העשרים :מסעו של לנין.
באפריל  1917ערך מנהיג המפלגה הבולשביקית ,לנין ,מסע
בכיוון הפוך מגלותו בשוויץ ,שם מצא ביטחון יחסי מפני
המשטרה הצארית .הנסיבות הפוליטיות השתנו :בפברואר
כבר ויתר הצאר ניקולאי השני על כיסאו ,וקמה ממשלה
קואליציונית זמנית של נציגי המחנה המלוכני עם המחנה
הדמוקרטי־תחוקתי ועם נציגי האגף הסוציאל־רבולוציונרי
( )s.r.הימני ,עד כינוס אספה מכוננת לאישור חוקה .בפועל
התמקדו מאמצי הממשלה הזמנית בהמשך המלחמה לצד
בריטניה וצרפת ,ותוכניות למתקפה גדולה במערב כבר היו

מוכנות .הדיווחים מסנקט־פטרבורג לימדו על התרחבות
ההפגנות של פועלי בתי החרושת ,ולנין ,אופוזיציונר
תקיף לסוציאליזם הרפורמיסטי ,הגדיר את יציאת רוסיה מן
המלחמה כיעד פוליטי מיידי .בתוכנית תעבורתית יוצאת
דופן – כתיאורה של קתרין מרידייל – בתמיכת הגרמנים,
שרצו לעודד גורמים חתרניים ,ערכו לנין ושותפיו מסע בן
שמונה ימים בקרון רכבת במעמד אקס־טריטוריאלי ,שהוצמד
לרכבת משא גרמנית .פרטי המעבר מתחנת הפראנדה
( )Haparandaהשוודית (הניטרלית) לתחנת הרכבת
טורניו בדוכסות פינלנד ,שהיתה חלק
מהאימפריה הצארית ,לוטים בערפל ,אך
מהלך ההיסטוריה הוכיח שלנין ושותפיו
הגיעו בשלום לתחנת הרכבת פינלנד
(בצפון סנקט־פטרבורג).
נבוקוב אינו מזהה בחברה הסובייטית
מגמה של השתחררות ,אלא רצף
במגמות הדיכוי ששורשיהן בהיסטוריה
הסמכותנית של משטר הצאר .זה מתבהר
לו בתהליך של היזכרות בימי שהותו
המענגים באחוזת המשפחה בכפר וירה.
השורות המתארות את עמלן המפרך של
בנות האיכרים ,דומות להפליא לתיאור
של מלקטות התותים בפואמה "יבגני
אונייגין" (נבוקוב תרגם אותה לאנגלית)
לא.ס .פושקין .לצד זה ,הוא פותח סוגריים
אירוניים השוברים את רצף התיאור ,בדומה
לדגרסיה המפורסמת בפואמה של פושקין,
הק ְדמה בכניסה
המבטאת את דחיפות ִ
פתאומית לתוך העלילה הדרמטית.
דּבֵר ,זיכרון:
"חדר הלימודים היה מוצף שמש .בתוך צנצנת זכוכית מיוזעת,
ניזונו אי אלה זחלים רצופי־עוקצים על עלי סירפד (ובשעת
מעשה היו פולטים כדוריות מעניינות ,חביתיות של גללים
ירוקים כזית) .ריח דבק עלה מן השעוונית שכיסתה את השולחן
העגול .מיס קלייטון נדפה ריח של קלייטון .הכוהל האדום כדם
במדחום שבחוץ עלה ,להפעים ולתפארת ,עד  24מעלות ראומור
( 86פארנהייט) בצל .מבעד לחלון אפשר היה לראות את בנות
האיכרים במטפחותיהן ,מנכשות משעול בגן על ידיהן וברכיהן,
או ְמׂשדדות קלות את החול המנומר שמש( .עוד חבויים מאחורי
האופק ימי האושר ,עת תנקינה רחובות ותחפורנה תעלות
בשביל המדינה)".

יבגני אונייגין:

"שפחות בערוגות גינה /,לוקטות תותים לצליל רנה – /צוו
לשיר בעת הלקט( /.הצו נועד מהן לשלול /את היכולת לאכול/,
עת השפחה בהן עוסקת [ ]...כשפיגורנו יחלוף עם /בוא הקידמה
והתבונה /על פי לוחות הפילוסופים /,בעוד חמש מאות שנה –/
היתה שממה  -הנה איננה; /דרכים ברוסיה תשתנינה)".
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ב .ומי שהבין את הסבל האנושי
"נניח שראוי לבוז לסבל ולא להתפלא מדבר .אך אתה ,על מה
אתה משתית את התורה הזאת שאתה מטיף לה? אתה חכם? או
פילוסוף" ,שואל איבן דמטריץ' גרומוב ,האסיר בסיפורו של
צ'כוב "חדר מספר  "6הכלוא באגף חולי הנפש ,את אנדריי
יפימיץ' ,הרופא הראשי בבית החולים .הסיפור הוא כתב
האשמה חברתי ,הפותח ערוץ שיח מובלע בשאלת החופש
והמאבק בתוך הסדר הקיים וכנגדו ,ובמובן הזה הסיפור חריג
מכלל יצירתו של הסופר.
בפתיחה נפרש תיאור ריאליסטי של חדר המשמש כאגף
נפרד בבית חולים קרתני .תיאור בית החולים ,המוקף
סרפדים ודקוריות ,עושה רושם מדכא האופייני לבתי הכלא
ולבתי־החולים ברוסיה .בחדר הכניסה עמדה צחנה איומה
מערימות של מזרנים ומדי חולים ישנים ,ועל אחת הערימות
היה סרוח ניקיטה השומר ,חייל בגמלאות שנהג להכות את
החולים ולגזול ברשעות את מויסייקה הז'יד ,שוטה שאיבד
את בינתו לאחר שמתפרת הכובעים בבעלותו עלתה באש.
אחד הכלואים ,גרומוב ,גבר בשנות השלושים המוקדמות
ממוצא אצילי ,פקיד בית המשפט ומזכיר הפלך בעברו,
הסובל מתסביך רדיפה ,נוהג בעיתות רגיעה לפטפט על
קטנות האדם ,על הכוחות הרומסים את האמת ,על החיים
הנפלאים העתידים להתגשם עלי אדמות ועל הסורג בחלון,
המזכיר את קשיחות הלב של בעלי הזרוע .הרופא אנדריי
יפימיץ' הוא איש משכיל וטוב "לפי דרכו" ,המוטרד ממצבו
העלוב ומסדריו הרעים של בית החולים ,אך עקב חולשת
אופיו ,השתכנע שאין בכוחו לתקן זאת .לכן המשיך לנהוג
לפי סדר יום קבוע של לגימת כוסיות יי"ש בשעות אחר
הצהריים ,קריאה אינטנסיבית בספרים והגות ,וכל זאת
באמונה ,שכל הדברים בעולם תפלים ,שהמוות הוא גזרת
גורלו של היחיד – כגורלו של כדור הארץ לאחר שהשמש
תצטנן והיקום יִ כלה" .את הנחמה וההנאה יכול להשיג האדם
בתוכו ,מתוך מחשבה חופשית ועמוקה החותרת להשגת
החיים בשכל ,גם אם יהיה כלוא מאחורי שלוש שבכות של
סורגים" ,היתה עמדת הרופא .גרומוב ,הדוחה בשאט נפש את
שוויון הנפש הפילוסופי של הרופא שאינו נגזר מהתנסות,
עונה לו" :הפנים והחוץ ...סלח לי ,איני מבין ,אלוהים יצר
אותי מדם חם ומעצבים ,כן כן ,ורקמה אורגנית אם היא
כשרה לחיים ,צריכה להגיב על כל גירוי ,ואני מגיב ...תורה
שמטיפה ליחס שווה נפש כלפי העושר ומנעמי החיים ,לבוז,
לסבל ולמוות ,כלל אינה מובנת לרובם המכריע של בני
האדם מפני שהרוב לא ידע מעולם עושר מהו ...הבוז לסבל
פירושו בעיני בוז לחיים עצמם"...
יחסי הכוחות בין הרופא לבין מי שנחשב שאיבד את בינתו,
המבוססים בתחילה על הנורמטיבי – שפוי ולא שפוי ,חופשי
וכלוא – מאבדים במהרה את תוקפם עם היווצרות גשר של
קומוניקציה אמיתית ביניהם .אלא שהשיחות הגיעו לאוזנו של
סגן הרופא ,איש קנאי ,פשוט ובּור המבקש לרשת את מׂשרת
הרופא ,והוא מביא לאשפוזו בחדר מספר  .6בפעם הראשונה
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בחייו הרופא מתנסה בהרחקה כפויה ,בנידוי ,בכליאה ובשימוש
בכוח סדיסטי כנגדו .תביעתו התקיפה שיוציאוהו לחופשי נענית
במכות נמרצות מידי ניקיטה השומר .זהו רגע של יאוש על־זמני
ועל־לשוני .לפנות ערב מת הרופא משבץ לב.
לאחר קריאת סיפורו של צ'כוב התקשה לנין להישאר בחדרו,
וחש שעליו לחלוק את רשמיו עם מישהו" :בהחלט היתה לי
הרגשה שגם אני כלוא בחדר מספר  ,"6מצטט אדמונד וילסון
מזיכרונותיה של נדז'דה קרופסקאייה ,בת זוגו של לנין.
"כל שיפור ,כל מאבק ,כל השתדלות מוסרית הם בלתי
אפשריים כהסט כוכב ממסלולו" ,אומר נבוקוב כמצטרף לשיח
השוכנים בחדר מספר  .6לאמיתו של דבר ,המילים משלימות
את הכרתו בעליונות האסתטיקה על פני אחדות החיים
והאמנות ,שהיא לטעמו גלויה מדי ומשעממת.
כאשר הוכרחו לעזוב את סנקט־פטרבורג ,הדרימו בני משפחת
נבוקוב למחוז יאלטה שבחצי האי קרים" :על המזח הלבן של
יאלטה ,איבדה הגברת עם הכלבלב את הלורנט (המשקפת)
שלה בין הקייטנים" .זהו רגע נוגה באמת .ביאלטה נבוקוב
הצעיר רוקם חלומות של אביר רכוב על סוס המצטרף לצבא
ה"לבנים" של דניקין על הדון .אולם כעבור שנה כל בני
שבט נבוקוב נאלצו לגְ לות ללא שוב מרוסיה והתחילו לנדוד
בין בירות אירופה .ב־ 1930התגוררו ולדימיר נבוקוב ואשתו
בברלין בדירה שכורה .שם הוא כתב את הטקסט המקורי
לנובלה ,ששמה ברוסית "סוגליאדטאי" ],)soglyadatay
מונח צבאי עתיק שמשמעו "מרגל" או "משקיף" .בשתי
המילים חסרים הגמישות וטווח המשמעויות של המילה
הרוסית ,כהסברו המלומד בפתח דבר שסיפח למהדורה
הרוסית מ־ .1965בעברית בחרה המתרגמת דינה מרקון בשם
"עדות ראייה" .סמורוב ,סטודנט גולה המוצא את פרנסתו
בדוחק כמחנכם של שני זאטוטים קהי מוח ,חומרניים
ומרושעים ,שאינם מבינים את סיפור הפנטזיה "רומן עם
קונטרבס" לצ'כוב ,מחליט ברגע של משבר נרקיסיסטי –
המניעים אינם מובהרים דיים – ליטול את חייו .השלווה
שמתפשטת בגיבור לפני יריית המוות ,מתפשטת גם בקורא
המדמיין ,כגיבור עצמו ,את החופש מכללים קיימים ומכל
השיפוטים:
"והנה דבר שחשדתי בו זה מכבר – הבלותו של העולם –
התברר לי לאשורו .חשתי פתאום חופש בל ייאמן – והוא
היה אות וסימן להבלות .לקחתי את השטר של עשרים מארק
וקרעתי אותו לגזרים .הסרתי את השעון מידי והשלכתי
אותו על הרצפה ,השלכתי שוב ושוב ,עד שהוא נעצר .עלה
במחשבתי שאוכל ,אם ארצה ,לרוץ עכשיו החוצה ,לחבק כל
אשה ולהשמיע באזניה מילים מגונות ,לירות בכל מי שיזדמן
בדרכי ,לנפץ חלון ראווה ...דמיון של פריקת עול הוא מוגבל:
לא יכולתי להעלות על דעתי שום דבר נוסף".

הנימה האירונית משמשת את נבוקוב תכופות ,אך אירוני
הדבר שבתשוקתו ללכת בכיוון ההפוך לריאליה  -הוא מתאר
את החירות רק כתשלילו הצילומי של המוכר לעייפה.

.

יובל גלעד

גלות בארץ
קינה ליחיאל חזק ()2022-1936

מעולם לא פגשתי את המשורר יחיאל (חיליק) חזק שנפטר זה
עתה ,אבל כתבתי על שירתו לא מעט ,מתוך מחשבה שמדובר
במשורר חשוב ,ואף ציינתי שהוא ראוי לפרס ישראל .אבל
שירת חזק התקיימה תמיד מעט בצד עולם השירה ,אולי
כתוצאה ממחסור ביחסי ציבור שהם האלמנט המכריע והכמעט
יחיד בהתקבלותו של משורר .ואולי היתה זו גם עמדה קיומית.
שכן שירת חזק מצניעה את האני הדובר ,והיא ספוגה בנופי
הארץ ,מתארת את המלחמות עליה ,ומקוננת על מות אחיו של
המשוררְּ ,ב ֵארי חזק ,שהיה בעצמו
משורר ,במלחמת יום כיפור.
שירת יחיאל חזק עדינה מטבעה,
רומזת ,מתארת נופים לא פחות
מאשר בני אדם ,ועוסקת בשכול
בעדינות חרישית ,בישראל שבה
פולחן המוות של הנופלים עדיין
קיים ,בעיקר בטקסים מפוחלצי
נרטיב הרואי שתכליתם להעניק
מעין אות כבוד למשפחות
הנופלים ,כחלק מהמכונה
שנקראת מדינה.

סייעה לשירתו להתקבל ,נותרת גם בתיאורי הקיבוץ ואורחותיו.
כבר שם הספר מעיד על תחושת גלות במקום שבאופן מסורתי
ייצר את תחושת הזהות הסוציאליסטית־ישראלית ההדוקה
ביותר .חזק אמנם מתאר את הקיבוץ באהבה – אבל האהבה
היא למקום ,לנוף של עמק הירדן ,ולא לנוף האנושי.
בעותק של הספר שברשותי מופיעה הקדשה של המחבר:
"לנחמה ושלמה ניצן ,ברגשי רעות וקרבה – מחיליק (אחד
הגולים) ,ערב תשעה באב ,תשמ"ב" .הנמענים הם ככל הנראה
הסופר שלמה ניצן ורעייתו .לא
הייתי חושף ברבים הקדשה
אישית זו ,אלמלא ניתן ללמוד
ממנה על יסוד מרכזי בשירת
חזק – שייכות אמיתית ואוהבת
לארץ ישראל יחד עם תחושת
גלות מסוימת .גלות בארץ.
ואכן ,חזק גם עבד כפעיל
בשליחות הסוכנות ,בלונדון
ובמקסיקו ,אולי מתוך רצון
להתרחק מעט מהמולדת
האוהבת והחונקת .מות אחיו
במלחמת יום הכיפורים ,למשל,
קרה בעת שהותו של חזק
בלונדון .אבל הנופים הזרים
כמעט לא מופיעים בשירת
חזק (יוצאת דופן היא מקסיקו,
שלה הקדיש מחזור שירים יפה
המתאר בין השאר את חגיגות
המתים במדינה).

כוח שירתו של חזק הינו בנקודת
ההתכה בין האנושי לנוף .אלא
שהמולדת של חזק אינה הרואית,
או ציונית ,אלא נופי מקום ארכאי
ועתיק ויפה ,עם היסטוריה,
המתנהל תחת שמש קופחת על
אדמה רותחת ,שהן למעשה
הרשויות השולטות בהוויה כאן .יחיאל חזק ,צילום :אביבית חזק
ונופי עמק הירדן אותם הוא מרבה
כי חזק השתייך לאדמה הזאת
עזובה,
תחושת
באיזה
ספוגים
לתאר (חזק גדל בקיבוץ אפיקים)
כאן ,גם מבחינת שירתו .על המשוררים שהיו קרובים אליו
עצבות ,גם אם רבת יופי .השולי והנידח מככב אצל חזק ,למשל ניתן ללמוד משירים הנושאים הקדשות לע' הלל ,אמיר גלבע,
קוצים ,אדמה יבשה וסדוקה ,תחת השמש הקופחת .האנטי איתן איתן .כולם משוררים שהטבע המקומי היה קרוב אליהם,
הרואיות באה לידי ביטוי גם בפואמה ואידיליה שהקדיש ובמקרה של איתן וגם של גלבע ,חזקה גם נוכחות המלחמות,
לאביו האהוב ,וכונסו בספר גלות בארץ (.)1982
השכול ,והמוות שהביאה עימה אהבת הארץ.
בשתיהן מתואר האב כמי שהגיע מאירופה ומתקשה להתערות
בקיבוץ ,ואף נענש על הפרה של כלל צייקני כלשהו .עמדת
הזרות המסוימת שנטל על עצמו חזק ,והיא אולי גם זו שלא

נימה של קינה אופפת את שירת חזק ,המרבה לתאר את
עונת הקיץ ,וזו מסמלת את הקושי לחיות במקום הזה ,את
המוות של הפורח ,את המאבק .דימוי ישו הצלוב חוזר
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רבות בשירה זו ,ובריחה למוסיקה קלאסית ,למשל של
באך ,או שוברט ,אשר לרביעייתו "העלמה והמוות" מקדיש
המשורר מחזור יפה בספרו קינות מן השורש ( ,)1977אולי
ספרו הטוב ביותר.
זהו ספר הנפתח במפתיע (בהתחשב בהיותו של חזק אח שכול)
דווקא בפנייה לפלסטינאים ,ישירה ואמיצה שכמותה לא
קראתי ,אלא אולי ב׳פסח על כוכים׳ של אבות ישורון (ואולי
גם אצל יצחק לאור)" :בקשו אותם לשוב  /בני־דֹוד ,בני־אב
אחד אנחנו ואותם /לשוב ,בלחש אדמה ,בקול תפילה דקה,
קראו /להם לשוב ]...[ .לשוב אל ההרים ,אל השדות ,בולעים/
את הקולות [ ]...בשרשרות הולכות לקרב בני־ /אב באדמה
אחת ,באדמה /תפער".
זכות השיבה היא הטאבו הגדול שלא מדברים עליו ,במיוחד
לא מי שרואה עצמו ציוני ,ויחיאל חזק בלי ספק היה משורר
ציוני ,שכן שיבת כל הפליטים הפלסטינים תביא להפיכת
היהודים למיעוט בארץ .אבל כאן מדובר בשירה ,ומותר
לחלום .וחזק כותב כאן לא מנקודת המבט של משורר ,או
ישראלי ציוני ,אלא מנקודת המבט של האדמה – שכמו קוראת
ליהודים לקרוא לערבים לשוב לאדמות שמהן גורשו וברחו,
כי הם שייכים ,וכי בני אב אחד אנחנו ,שני העמים .אבל הנימה
היא נימת קינה והבנה שהדבר לא יקרה.
לצד הנימה המקוננת ,מזומנת תמיד גם אופטימיות מסוימת.
לא אופטימיות מיופייפת של אהבת כל הקיים והלל לפרי עמלו
של הבורא (אף שחזק מרבה להשתמש באלוזיות מקראיות),
אלא אהבה פגועה לנופי הארץ ,לאדמת הדמים ,מתוך מאבק
מתמיד .באף אחד משלושה־עשר ספרי שירתו (ושני מבחרים)
של חזק אין ויתור על מאבק .אבל המאבק אינו על אהבת
הארץ ,כי האדמה אהובה למרות פגמיה ,אלא על התבוננות
מפוכחת ,עצובה ומלאת חיים גם יחד.
חזק לא השתייך לדור שנהג לטבול ברחמים עצמיים ,וכמי
שעסק רוב שנותיו בחינוך ,ככל הנראה לא האמין ברגש זה.
אבל בשירתו הרשה לעצמו לקונן ,להיות עצוב ,ובמדינה
שקמה בזכות פעלתנות ספרטנית כוחנית ,לא היה מקום
לרגשות כמו עצבות בחיים עצמם .לכן אלה נותבו לשירתו.
אבל העצבות תמיד מהווה חלק מעמדת מאבק מתוך אישוש
החיים ואהבה להם.
כדי להדגים מעט מיפי שירתו בחרתי להתמקד בפואמה 'קינה'
שנדפסה לראשונה בקינות מן השורש ואחר כך בקנאת האדמה
– ארבע פואמות ( .)2006הפואמה נפתחת בהקדשה – " ִׅל ְִב ֵא ִרי,
הוי אחי באדמה הקשה" .המרחב הפואמתי מיטיב עם שירת
חזק ,למרות שגם שיריו הקצרים יפים ,שכן התנופה הדרמטית
אינה נקטעת .חזק עומד כאן במשימה לא קלה – לכתוב על
אח אהוב בהרבה רגש אבל ללא סנטימנטליות ,וזאת בעזרת
מאפיין מרכזי של שירתו – הנוף .האח מתואר על רקע נופי
הארץ ,וכך השכול הפרטי הופך לכללי ,אבל לא במובן של
נאום מליצי ,אלא מתוך אדמת בזלת ,מדרון הירדן ,קיבוץ בצל
פרדסים ,סלעים ,שמש ועוד.
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'קינה' הוא מעין מכתב פרידה ,שבסיומו נכתב "מאחיו ,כסלו
תשל"ד ,דצמבר  ,"1973כלומר חודשיים אחרי נפילת האח
במלחמת יום הכיפורים .ועם זאת הפואמה לא נדפסה בספרו
של חזק ולא המלך )1974( ...אלא רק בקינות מן השורש
( )1977ולכן ייתכן שהמשורר עדיין עבד עליה במהלך שנים
אלה ,או שפשוט הדברים היו כואבים מכדי לפרסמם סמוך כל
כך למוות.
הקינה פותחת בלידת האח – הכרוכה גם היא במוות ,שכן הוא
קרוי על שם "איש מת ונקבר על שפת הכנרת" :",באלול נולד
לי אח .אותו חודש מת איש /באלף תשע מאות ארבעים וארבע/,
וקראנו לאחי ,בארי .איש מת ונקבר /על שפת הכנרת ,בשיפולי
האגם ,ונטמן /שם לִ בה של ארץ ישראל תחת אבן הראשה/
ובהפכנו אותה שמענו את צוויחתו /הראשונה של אחי בארי
ָ
פורצת לה /מעיינות שקופים על סביבותיה /עיניים כחולות
וראש תלתלים כצבע השלף /שנותר אחר קציר שעורים ,אז,
בעמק ההוא ,אלול /בעמק הרותח [ ]...ההרים עטפוהו כמו/
עריסה לאחי שפרץ מלבו של העמק /כירדן מקרקע הכנרת".
זוהי פתיחה בהירה הצופה בעצם את מות האח כבר בהיוולדו
– בבחירת שמו .יפי האח כרוך ביפי הנופים היפהפיים של עמק
הירדן :צווחת התינוק מדומה למעיינות ,והתלתלים לשלף
אחרי קציר שעורים .כלומר – האדם נולד על רקע הנוף ,הוא
חלק מהנוף ,ושערו הוא כצבע השלף שבכללו .זוהי תפיסה
פילוסופית לפיה האדם הוא חלק מהטבע ,שייך לו ולמעגלי
החיים והמוות ,חילופי העונות ,בריאה ופרידה .וזאת בניגוד
לתרבות השכול הישראלית שמעמידה במרכז את הקולקטיב
האנושי ,את המדינה ,ומטביעה את היגון באיזה צרת רבים,
באופן כוחני למדי ,המעניק משמעות לבני המשפחה.
אצל חזק אין למוות משמעות קולקטיבית .הוא נגרם בגלל
מלחמה ,אבל זו נתפסת כסוג של פולחן או קורבן של
האדמה לאל השמש ,אקט מיתי ועל פוליטי ,נורא וטבעי גם
יחד .תפיסת הרתיעה מהקולקטיב באה לידי ביטוי גם בשתי
פואמות חזקות אחרות של חזק ,בגלות בארץ שהוזכרה קודם,
הֹורה,
ובה חיי הקיבוץ מתוארים בעזרת סמל של ריקוד ַה ָ
קולקטיב דורסני שאף פגע באביו האהוב של המשורר .ריקוד
ההורה נזכר גם כאן ,בתיאור הורי האח ש"בונים לו עולם
של חלום /מעגל סביב באר שמימיה חיים כמו /ההורה סביב
קידוח חדש".
שיריו הקצרים של חזק הם לרוב מטונימיים ,עדינים ,כמעט
חרישיים ,גם בעוסקם בשכול .אבל בפואמה זאת הטון הוא
ישיר וכואב ,גם אם בלא ויתור על אמצעים ספרותיים" :הוי
אחי ארץ ישראל חונקת אותנו ,סלעים /עצובים על קרקע
הגרון ]...[ .אחי בארי [ ]...צומח לאט על /אדמה מיוחמת ,צומח
לאט כמו הפרח בסלע [ ]...צומח לאט וסביבו /צעקה עמוקה
מן הלילה [ ]...היית נכדו של השמש" .כאמור ,תמונה פגאנית
שבה הטבע והאדם חד הם ,והטבע יפה אבל גם אכזר מעצם
מהותו ,האדמה מיוחמת וצמאה למים ודם מתים ,תחת השמש
השולטת על הכל כמו אלה.

רכות הכנרת ממוסגרת בבזלת השחורה ,הקשה ,ההיולית:
"אדמת הבזלת בה גברים אוחזים /נשותיהם וחרשו בן לילה/
כמו סכיני מחרשות נעצו /ייחומים אדמתם הקשה /ועבדו/
אלוהים לא נודע אז בארץ כבודו /על אדמת הבזלת חולים
בירח אדום [ ]...אחי על אדמת /הבזלת הלך וחבק את הארץ".
כאמור ,האדם והטבע חד הם ,וכאשר האדם אוהב את הטבע,
הוא מתמסר לו ,ליופיו אבל גם לאכזריותו ,שתובעת קורבנות.
חזק מרשה לעצמו להגיד לאח כמה הוא אוהב אותו ,אבל נדרש
לו כיסוי של אמצעים ספרותיים ,למשל אלוזיה לדוד ויהונתן:
"נפלאה אהבתך לי מאהבת אחים" ,אחרי אמירה ישירה זו
הוא שב לתיאורי הטבע הקיבוצי ,בילדות כמעט אידילית של
טרקטור פולח תלמים ,אב קוטף אשכולית ושמחת ילדות של
נסיעה באופניים ,כאשר האב מרכיב את האח הקטן על כתפיו.
אבל חזק לא גולש לאידיליה ,תמיד נותר משהו המרמז על
הרעה" :ואמא צועדת לאט חרישית אל מדרון הירדןֶ /ש ַּתנים
עוד חרשו בו מזימות".
גם מות האב האהוב נזכר בשיר־מכתב לאח ,ושוב המוות על
רקע הנוף" :התזכור [ ]...איך ספגנו יחדיו חרישית את /מותו
של אבינו הולכים אחריו אל אותו הירדן /,עוד בטרם ירדה
אפלולית דמדומיו של הקיץ".
האח כאמור היה גם הוא משורר .המוזיקאי ברי סחרוף הלחין
את אחד משיריו' ,ריבונו של עולם' ,שיר שיחיאל חזק מרפרר
אליו בקינתו "איך היית מבקש באותם שירים עצובים /להגביר
את עוצמת אותותיך" .השכול גורר אשמה מטבע הדברים,
וכאן האשמה כפולה – האח הבכור נותר לחיות ,ונותר גם
לכתוב שירה ,בעוד שמאחיו נמנעו השניים גם יחד.
תמונות של מדבר יבש מלוות את שירת יחיאל חזק לכל
אורכה ,וגם כאן..." :איך יום אחר /יום ֲע ָצמות שהשמש קדחה
בן ,פרושות למדבר /ורוחות המזרח ונשריו מהפכים בן כמו/
בדפים צהובים של הספר הזה הגדול" .בארי חזק נהרג בקרב
סרפאום במדבר סיני ,וזוהי ההנמקה להכנסת המדבר לשיר,
שפרט לסיומו מתנהל בעמק הירדן.
אחר כך ישנה תמונה סמלית של האח הנופל לבאר (משחק
מילים על שמו) ,ועוד מנסים להרטיב את שפתיו ,אבל
"השקט גובר ומחליש עוצמתם /מתפשט במדבר הגדול".
נופים מקראיים עתיקים ונופים של ישראל בשנות השבעים
מתערבבים בפואמה ,ובשירת חזק בכלל ,כדי להקנות לקיום
עומק מסוים של הדהוד עתיק ,ולאו דווקא כדי להוכיח את
צדקת דרכנו ואחיזתנו באדמה הזאת מאז ומתמיד .כך גם
האלוזיות התנ"כיות הרבות בשיריו אינן מגויסות לצרכים
לאומניים.
מלחמת יום הכיפורים אינה נוכחת כלל בשיר ,כי המוות של
האח הוא מעין קורבן מיתי ,היולי ,מטאפיזי ,לאדמה ולשמש
שגבו את חייו" :כאילו יונים לא היו /לאחי בלכתו לחפש את
אלוהיו במדבר ,ונטרף /ונטרף ברוצו אל שמש גבוהה בצהרי
אותו יום /בו נטרף ואני אחריו" .כעת יחיאל חזק נאסף אל
			
אחיו האהוב ,יהי זכרו ברוך.
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ענבר שפרוני
טבע דומם
ֹלא לָ קּום.
ֹלא לַ ֲעזֹב ֶאת ַה ֶח ֶדר.
ֹלא לָ ֵצאת ִמ ֶּפ ַתח ַה ַּביִ ת ,אֹו לִ ְפּת ַֹח ַחּלֹון
רּוח זְ ֻה ָּבה ֶׁש ַּת ְב ִריׁש ֶאת ָּפנַ י.
לְ ַ
ֹלא לְ ָה ִרים ֶאת ַה ֶּטלֶ פֹוןֹ .לא לְ ַחּיֵ ג ֶאת ַה ִּמ ְס ָּפר
לְ ַה ְמ ִּתין לְ ַמ ֲענֶ ה אֹו לְ נַ ֵּתק לְ ִמ ְׁש ַמע קֹול.
ּמּוע ָקה ַהּנֹולֶ ֶדת ִמן ַה ֶּׁש ֶקט
ֹלא לְ ִהּכָ נַ ע לַ ָ
ֹלא לַ ֲחצֹות ֶאת ַהּגְ בּולֹ .לא לְ ֵה ָענֹות לִ ְׁש ִר ַיקת ַהּזְ ַמן
נּופת ַה ַחי וְ ָה ֵ
רֹוטט.
ַה ַּמזְ נִ ָיקה; לָ ֵצאת ,לְ ַפּלֵ ַח ֶמ ְר ָחק ִּב ְת ַ
ֹלא לַ ֲעצֹר לְ ֶרגַ ע ַעל ַסף ַּדלְ ְּתָך ּולְ ַה ִּקיׁש
ּתֹוקק.
ְּב ֶאגְ רֹוף ְמ ֻה ָּסס וְ גּוף ִמ ְׁש ֵ
ימה ַה ַח ָּמה
לְ ִה ְת ַא ֵּפק .לְ ִה ְס ַּת ֵּפק ַּבּנְ ִׁש ָ
ַּב ַּמּגָ ע ַה ָּׁש ֵקט ֶׁשל ּכַ ף יָ ִדי ַעל ָחזִ י ָהעֹולֶ ה וְ ֵ
יֹורד
לְ ִה ְת ַא ֵּפק .לְ ַפּזֵ ר ֶאת ַהּכְ ִמ ָיהה
ּמּואר לְ ֶמ ֱח ָצה
לְ ִה ָּׁש ֵאר ַּב ֶח ֶדר ַה ָ
ֶׁש ַחּלֹון ְמ ַמ ְסּגֵ ר ּבֹו ֲח ִצי יָ ֵר ַח
ּכְ ִאּלּו ָה ַא ֲה ָבה ֵאינָ ּה ַּבת ֲע ֻר ָּבה ֶׁשּנִ ְׁש ְּב ָתה ְּביָ ֶדיָך.
ּכְ ִאּלּו ִהיא ַמ ָּמׁש
ֲארּוגָ ה ֵּבין ִקירֹות ַה ֶח ֶדר ַהּזֶ ה,
ְמגַ ְרּגֶ ֶרת ּכְ מֹו ַה ֲחתּולָ הַ ,ה ִּמ ְתּכַ ְר ֶּבלֶ ת
לֹותי.
ּכָ ֵעת ,לְ ַמ ְרּגְ ַ

כתב רעי
ַּובּלַ יְ לָ ה נִ כְ ָּתבֹות לְ ָאחֹור
אֹותּיֹות
ִ
ַעל ִקירֹות ַמכְ ֵּתׁש ַה ַטּבּור.
זָ ר ֹלא יְ ִבינֵ ן.
הואְּ ,בלָ ׁשֹון ְמחֻ ְס ֶּפ ֶסת
יְ לַ ֵּקק
וַ ּיִ ְר ֶאה ּכִ י טֹוב.
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אפרת קוזין

זמירה פורן ציון

אורן של מילים

אני ילדה הר

ֹלהים
ֱא ִ
אֹותי
לְ ֵאילּו ַא ְרצֹות נֵ כָ ר ִהגְ לֵ ָית ִ
ֲא ָרצֹות ֶׁש ָּב ֶהן נֵ רֹות ַה ַּׁש ָּבת
ֹלא ּדֹולְ ִקים ְ
ּומ ִא ִירים ֶאת נִ ְׁש ָמ ִתי
ּנֹותר לִ י הּוא לְ ִה ְת ַח ֵּמם
וְ כָ ל ֶׁש ָ
אֹורן ֶׁשל ִמּלִ ים.
ְּב ָ

ִא ָּמאֲ ,אנִ י יַ לְ ָּדה ַהר.
ֲח ִצי נַ ַער
וַ ֲח ִצי יַ לְ ָּדה –
יַ לְ ָּדה נָ ָהר.

עליית גג
ְּבנֵ ה ְּבתֹוכִ י ֲעלִ ּיַ ת ּגַ ג
ּומ ֶּמּנָ ה ֶא ֱחזֶ ה ְּב ֵאינְ סֹוף ָׁש ַמיִ ם.
ִ
ָהלְ ָאה ִמ ֶּמּנָ ה
יִ זְ ַּד ְּקרּו ַמ ְד ֵרגֹות נָ עֹות
ַמ ְעלָ ה
ֶאל ַהֹּלא־כְ לּום.

נחמה
כֹוח
ֲאנִ י ַמ ְחזִ ָיקה ֶאת ַהּכֵ לִ ים ְּב ַ
ֶׁשֹּלא לִ ְׁשּבֹרֶׁ ,שֹּלא לִ ְׁשּבֹר
ֵהם נִ ְׁש ָּב ִרים לִ י ַּבּיָ ַדיִ ם
ּבֹוק ַע אֹור.
ִ
ּומּתֹוכָ ם ֵ

מתוך :כי פנה יום

ָּפנַ י ֲא ֻרּכֹות ּכְ ַס ְר ֵּגל.
ֵעינַ י ֲא ַלכְ סֹון ֵ
נֹוצץ.
ַא ָּבא ֵמת יָ א נָ אנָ א.
מֹותֹו ֶאת ִל ִּבי ֵ
חֹותְך.
״לא ְּת ְּבּכֵ ין ,יָ א ְּבנְ ִּתי ,הּווִ ׳י ַה ַּסא ְמ ְר ַ׳תאח.״
ַ
ַאל ִּת ְבּכִ יִּ ,ב ִּתיַ ,עכְ ָׁשו הּוא נָ ח.
ּופנַ יִ ְך ְ
ּכָ ְך ַא ְּת ֶ
הֹופכֹות ָא ָבק
אֹומ ֶרת ִלי ָ
יסיִ ְך קֹוץ וְ ַד ְר ַּדר.
ִר ַ
ַה ַּצ ַער נִ ְד ָּבק ִלנְ ָע ַלי
ֹאׁשי ַּב ָּלהֹות.
ְּובר ִ
ַּב ֵּלילֹות ֲאנִ י נִ לְ ֶח ֶמת
ימנִ ים ָּובאֹותֹות.
ַּב ִּס ָ
וְ יֵ ׁש ֶׁשעֹולֶ ה ַׁש ַחר ָׁשחֹר
וַ ֲאנִ י יַ לְ ָּדה נְ ָמ ָלה –
בֹוּה
ֵמ ָע ַלי ַהר ֶק ַרח ָּג ַ
וְ ֵאין ֲא ִחיזָ ה.
הֹוריד ֵמ ָע ַלי ַהר.
ֲאנִ י ְמנַ ָּסה לְ ִ
ְּב ִל ִּבי – ַא ָּבא נָ ָהר.

זוג
זּוג ְ
עֹור ִבים ַעל ּכֶ ֶבל ַח ְׁש ַמל.
חֹוצה ֶאת ָה ֲאוִ יר ֵמ ַעל
יֹונָ ה ָ
ּולְ ַמ ָּטה ַא ְס ַפלְ ט ָׁשחֹר.
ֲאנִ י חֹולֶ ֶמת ָע ֶליָך.
רּוחי וְ ַחּיַ י.
ַא ָּתה ִ
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רואים אור ב־

אלי שמואלי

רינה גינוסר

גדיאלה נבו

לשרוק בחושך

קורונה

*

ָא ָדם ֵ
ׁשֹורק ַּבח ֶֹׁשְך
ּכְ ֵדי לִ ְׁשמ ַֹע קֹול
יע ֵאלָ יו
ַמ ִּג ַ
ִמ ַּבחּוץ.

ַק ְקטּוס
זָ ִעיר
ַּב ַחּלֹון
ִה ְצ ִמ ַיח
נֵ זֶ ר
קֹוצים
ִ
ָאדֹם.

ּכַ ָּמה יָ ֶפה ָהאֹור ָה ַרְך
ֶׁשל ֶס ְּפ ֶט ְמ ֶּבר ,לָ כּוד
ִּבירֹק ֲעלֵ י ָה ֵעץ.

הּוא ִמ ְׁש ַּת ֵּדל לְ ַה ְק ִׁשיב,
ּכְ ֵדי לְ ַה ֲא ִמין
ֶׁשּזֶ ה ֹלא
הּוא.

*

אבן במים
כל הרגעים הם עכשיו
ַהּכֹל ָק ָרה ַרק ֶא ְתמֹול.
ַההֹווֶ ה ֹלא ִמ ְס ַּתּיֵ ם ַאף ַּפ ַעם,
טּוח ֶׁשּיֵ ׁש לְ ָמה לְ ַצּפֹות.
ֹלא ָּב ַ
ַאף ֶר ַגע ֹלא חֹולֵ ף עֹוד
יע.
וְ ַאף ֶא ָחד ֹלא ַמ ִּג ַ
ּכָ ל ָה ְר ָג ִעים ֵהם ַעכְ ָׁשו
ּכָ ל ָה ֲאנָ ִׁשים ֵהם ַא ָּתה.

חבר
לַ ּנֶ ֶפׁש ֵאין ִמין
לַ ּנֶ ֶפׁש ֵאין ֶּגזַ ע
לַ ּנֶ ֶפׁש ֵאין ָּדת.
לַ ּנֶ ֶפׁש ֵאין לְ אֹם
מֹוצא
לַ ּנֶ ֶפׁש ֵאין ָ
לַ ּנֶ ֶפׁש ֵאין ִמ ְפלָ ָגה.
הֹורים.
לַ ּנֶ ֶפׁש ֵאין ִ

ַהח ֶֹדׁש ֵמת ָאהּוב.

ֶא ֶבן נָ ְפ ָלה
ַל ַּמיִ ם.
ִצּפֹור ָח ְל ָפה
ִמ ַּמ ַעל
וְ ִס ְּמנָ ה ֶאת ַה ָּמקֹום
עּופּה.
ִּב ְמ ָ

סהרה
ְּב ַצ ַעד נִ ְמ ָרץ
חֹוצה
ֶ
ַע ָּכ ִביׁש ָצ ִעיר
ֶאת ַה ָס ָה ָרה
ֶׁש ְּב ַח ְד ִרי.

ָענָ ן ּכָ ֵבד ָאפֹר
רּוח נָ ע
ִעם ָה ַ
ְּוס ִביבֹו
ֶ
זֹוה ֶרת ַּת ֲח ָרה ֶׁשל אֹור.

*
ַה ֶּׁש ֶמׁש ְמ ַא ֶּפ ֶרת
מּוקים.
ֶאת ְׁש ֵמי ָה ֶע ֶרב ַה ְּס ִ

*
ָה ֵע ֶמק ֶה ָחׁשּוְך
ֵ
זֹוהר ְּבאֹור ּגַ ְחלִ ילִ ּיֹות
ּכְ מֹו ְּבנֶ ֶׁשף ֵפיֹות.

מתוך :מילים בחול
מתוך :קטוף מן הרגע

לַ ּנֶ ֶפׁש יְ כֹולָ ה לִ ְהיֹות
עֹוד נֶ ֶפׁש.
לַ ּנֶ ֶפׁש יָ כֹול לִ ְהיֹות
ָח ֵבר.
מתוך :המסע הארוך אל המובן מאליו

יוני-יולי 51 2022

צביקה שטרנפלד

מלי בנבנישתי

חולצות

וגם אם

ִאיׁש ִעם חֻ ְל ַצת ַּפ ִּסים ָלא ֶֹרְך
ְמ ַחּזֵ ר ַא ַחר ִא ָּׁשה ֶׁשחֻ ְל ָצ ָתּה ַּפ ִּסים ָלר ַֹחב
וְ ֹלא ָחׁשּוב ִאם יָ ִסירּו חֻ ְלצֹות.

וְ גַ ם ִאם ֵמ ֵע ֶבר לַ ּנָ ָהר
ַה ֶּׁש ֶמׁש ְמ ִא ָירה ְּבב ַֹהק ְמ ַמגְ נֵ ט
ֹלא ֶא ֱח ֶצה ְּב ִהּמּור ֶׁשל ְט ִב ָיעה.

חשש

וְ גַ ם ִאם ְּב ַפ ֲא ֵתי ְׂש ֵדה ַהּבּור
ַה ֶּׁש ֶקט ֵ
טֹומן ַה ְב ָטחֹות
ֹלא ֶא ְס ַּתּכֵ ן ְּב ִמ ְפּגָ ִעים.

ַאל ַּת ְחׁשֹׁש ִמ ְּפנֵ י ַהּגַ ִּלים,
יטיב ֵמ ֶהם
ַא ָּתה ֵמ ִ
בֹותיָך.
ִל ְמחֹק ֶאת ִע ְּק ֶ

תצוגה

ֹלא ֶא ְטּבֹל ְּב ַמיִ ם ְמ ַת ְע ְּת ִעים
ֹלא ֶא ֱחרֹׁש ַמ ְצּפּונִ י ִּב ְתלָ ִמים ֲע ָק ִרים
ֹלא ֶא ְפ ַסע ִּב ְׂשדֹות זָ ִרים.

זמן

ַעל ַה ַּמ ָּדף ִּפ ְט ַמת ְּפ ַל ְס ִטיק ֶׁשל ַּבת־יָ ם,
ֶׁש ֶלד ָּדג ֶׁש ִה ְת ַּב ֵּׁשל
יטה.
רֹוד ָ
וְ ִׁש ְב ֵרי ַה ִּצ ְד ָּפה ֶׁש ִּמ ֶּמּנָ ּה ָּב ְק ָעה ַא ְפ ִ

ּכְ ָע ִׁשיר ֻמ ְפלָ ג
ִחּלַ ְק ִּתי ֻק ְרטֹוב זְ ַמּנִ י
לְ כָ ל ְרעּולֵ י ּכַ ּוָ נֹות
ִּבנְ ִדיבּות.

יכולנו ללא קינג קונג
טֹוסים
ֶא ְפ ָׁשר ָהיָ ה ִל ְמנ ַֹע זִ ְמזּום ְמ ִ
ּפֹורים ְמ ַצּיְ צֹות
ְּול ִה ְס ַּת ֵּפק ְּב ִצ ִ
ַעל ַּכ ָּפּה ֶׁשל ִסינְ ֶּד ֶר ָלה.

ּכְ ָענִ י ָמרּוד
לּומה
ִה ְת ַחּנַ נְ ִּתי ֲה ָ
עֹוד ְק ָצת לְ ַע ְצ ִמי
ּכְ ֶ
פֹוׁש ֶטת יָ ד
לְ נִ ְד ַבת ַהּזְ ַמן.

מתוך0,1,2,3 :

אופק חדש
ּכְ ֶׁש ַּמ ָּב ִטי לְ א ֶֹפק ָח ָדׁש
וְ ֶח ְׁשכַ ת ַהּב ֶֹקר נְ מֹוגָ ה
ִּב ְצלִ ילִ ים ֶׁשל ֶק ֶׁשת ֶּב ָענָ ן,
ֵה ַבנְ ִּתי ֶׁש ַה ַחּיִ ים ֵאינָ ם ֶאּלָ א
חּוׁשה יְ ָׁשנָ ה
ִמ ְחזּור ֶׁשל ְּת ָ
ְּב ַמנְ ּגִ ינָ ה ֲח ָד ָׁשה.
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נוהגת

א.

ִּתנְ ֲהגִ י ַא ְּת,
ׁשֹותק ְל ֶע ְב ָרּה.
ֲאנִ י ֵ
ִּתנְ ֲהגִ י ִעם ַה ָּי ַדיִ ם
ֹלא ִעם ַּת ְסנִ ינִ ים ֵּבין ַה ִּׁש ַּניִ ם.
טּוחה,
יׁשי ְּב ָ
ִּתנְ ֲהגִ י ַא ְּת ֶׁש ַּתרְ ִּג ִ
רּוחה.
ִּתנְ ֲהגִ י ְל ַאט ֶׁש ְּנ ַא ֵחר ָל ֲא ָ
ּמֹוׁשב ֶׁש ְּליַ ד
וַ ֲאנִ י ֶא ְתנַ ְמנֵ ם ִלי ַּב ָ
ִעם ֶאיְ ִמי ֶׁש ָּת ִׁשיר ִלי ָּ Rehabב ָאזְ נִ ָּיה,
וְ ַא ְּת ְּת ַק ְּב ִלי ּדֹוח ַעל ַה ְפ ָרזָ ה ְּב ֶה ָא ָטה.
אֹומר ָלּה,
ִּתנְ ֲהגִ י ַא ְּתֲ ,אנִ י ֵ
וְ ַה ַּפ ַחד ִמ ְס ַּת ֵּנן ִלי ֵּבין ַה ִּׁש ַּניִ ם.

ְּכפֹור ְמ ַכ ֶּסה ֶאת ָה ֲא ָד ָמה
ּגֹוע ֶׁשת ַמגְ ָמה
ֶׁש ִּב ְטנָ ּה ֶ
ַל ָּבה ִמ ְת ַּג ָּלה ַעל ְּפנֵ י ַה ֶּׁש ַטח
ּפֹור ֶצת ֶאת ַה ְּקרּום ֶּד ֶרְך ְס ָד ִקים
ֶ
ַט ַחב ְמ ַכ ֶּסה ֶאת ַה ֶּס ַלע
ֶׁש ָעׂשּוי ַּב ֶּז ֶלת ָק ָרה

פרודה
רּודה.
ְל ַאט נִ ְפ ֶר ֶמת ַה ְּפ ָ
וְ ָאנּו נֶ ֱא ָחזִ ים ְּכ ֶפ ֶרד ַּב ִּנגְ ָמר,
ּנֹותר.
ְּבׁשּום ַה ְּק ִל ָּפה ֶׁש ַ
רּודת ִק ְׁש ֵרי ֵמ ָימן ַח ָּל ָׁשה,
ְּפ ַ
דּודים.
קּולת ֶמ ַלח ְּביַ ִּמים רְ ִ
מֹול ַ
ֵ
נְ ַמ ִָּסה ִּב ְמ ַערְ ּבֹולֹות ַה ְּס ָל ִעים.
ַעד ְּפ ֵר ָדה.

*
יֹותר צ ֶֹרְך ִלנְ קֹׁש ַעל ַׁש ֲע ֵרי ָר ִק ַיע,
ֵאין ָלְך ֵ
תּוחים ֶׁש ַּת ַע ְב ִרי ָּב ֶהם
ֵהם ְּפ ִ
רֹובים.
אֹותי ִעם ְּפ ִר ַיחת ָה ִ
וְ ַת ְׁש ִא ִירי ִ

רואים אור ב־

משה קול

מאי בניה

ב.
יֹוד ַעת
ֲאנִ י ֹלא ַ
ֵאיְך זֶ ה ָק ָרה
ְל ַאט ְל ַאט
ְּב ַבת ַא ַחת
ְמקֹור ַהחֹם ָּכ ָבה

ג.
ִאם ֲאנִ י ַק ֶּי ֶמת
ֵאין ִלי ֶא ֶפס ַמ ֲעלֹות
יׁשה ֶאת זֶ ה ָּב ֶרוַ ח ֵּבין ָה ֵעינַ יִ ם —
ֲא ָבל ֲאנִ י ַמרְ ִּג ָ
ִה ַּג ְע ִּתי ִלנְ קֻ ַּדת ַה ִּק ָּפאֹון
ִמ ָּכאן ַרק ִה ְתנַ ְּפצּות ִלרְ ִס ִיסים

מתוך :אני אף פעם לא איפה שאני נמצאת

מתוך :באור שזוף
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מצד זה
עמוס לויתן

״

ענק ,שחסינו בצילו
את מאמרו על א.ב .יהושע בשבעה למותו במוסף תרבות
וספרות של ‘הארץ׳ ( )24.06.22הכתיר דן מירון במילים:
“לא ‘בולי׳ ובטח לא ‘בולי שלי׳.״ זאת לא כמתנגד לו,
להיפך ,הוא היה ידידו הקרוב
במשך כשישים שנה ,אלא כמי
שבא לומר ,בנפול ענק כזה אין
לעסוק בו מתוך הכרות חברית
שטחית וזיכרונות פרטיים,
אלא מתוך מלוא רוחב הדעת
ההיסטורי־ספרותי .כפי שהוא
כותב“ :מה שדרוש עתה אינם
זיכרונות אישיים ונוסטלגיה
קיבוצית ,אלא התבוננות
רצינית ומרוכזת במפעל הענק
שהקים .לא ‘בולי׳ ,כינויו בפי
ידידיו ,חלקם ידידים לשעה,
אלא הסופר הגדול א.ב.
א.ב .יהושע ,ויקימדיה
יהושע.״
אני סבור שדן מירון צודק .לכן ,לא אספר כאן על שיחות
הטלפון שקיבלתי ממנו אחר כל מאמר כמעט שכתבתי על
אחד מספריו ,ולא על הלהט הפולמוסי שבו נהג להגיב
ולהתווכח על כל נושא שהיה קרוב ללבו ושדעתו עליו
היתה שונה מדעתי.
עכשיו בלכתו ,לא נותר לי אלא לומר ,נותרנו עזובים.
חשופים .ללא הגנתו של סופר דגול ואדם גדול שבצילו
חסינו .ובעיקר ,נותרנו ללא הציפייה המענגת כל כך
לספרו הבא של א.ב .יהושע .ציפייה שהיתה תמיד באופק
הספרותי שלנו .ידיעה על ספר חדש שלו ,היתה מעוררת
דריכות נעימה .סקרנות גדולה מה יספק לנו הפעם דמיונו
הפורה של הגדול בכותבי העברית בזמן הזה .כפי שאמר
יהושע עצמו ,דמיון מעולם לא חסר לו .הוא לא נזקק
להסתמך על חייו שלו ,הלא מעניינים ,לדבריו ,כסופרים
אחרים ,ומעט מאוד דלה מחיי אחרים .אך מעולם לא חסרו
לו עלילות .מסע אל תום האלף ,הכלה המשחררת ,חסד
ספרדי ,מולכו ,מר מאני ,שליחותו של הממונה על יחסי
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אנוש ,המנהרה ,הבת היחידה – רומנים שרובם ככולם
שואבים מן ההיסטוריה והגאוגרפיה של האזור ושהשתרעו
על עולם ומלואו .וכן בסיפוריו ״מול היערות״ ,״חתונתה
של גליה״ ,״מסע הערב של יתיר״ ,״שתיקתו ההולכת
ונמשכת של משורר״ – שהרעידו את מעמקי האדמה
מתחת לרגלינו.
דף ביצירתו היה תמיד מיוחד.
מענג .מקורי .אין עוד סופר
עברי כמוהו שידע להעמיק
ראות בדמויותיו ,להבין את
נבכי נשמתם ,להיות בלתי
צפוי .מפתיע להדהים .הוא
היה רב־המצאות ואשף־
פתרונות .אם במשנתו
הפוליטית דרש הכרעות
ברורות חד־משמעיות ,הרי
ביצירתו הספרותית היה
ההפך מכך .לא שהיו בלתי
פוליטיות .נהפוך הוא ,אלא
שהיו דו־משמעיות ,רב־משמעיות ,אבסורדיות ,אנרכיות
ומעל לכל רוויות הומור משגע.
בכתבה ששודרה לפני כשנה “א.ב .יהושע אפילוג״ במלאות
לו  ,84בכאן  11אמר:
“אני בגיל שעוד מעט אני עוזב את העולם .אבל מרגיש
חרדה .חרדה למדינה הזאת .חרדה למה שרצינו כל כך
ברמה העמוקה ביותר.
אנחנו הולכים לקראת מדינה דו־לאומית ...אולם אני לא
יכול לאבד תקווה ,כמו רבים בשמאל .יש לי ילדים .יש
לי נכדים .אני לא יכול לאבד תקווה מתוך יהירות .לומר
גמרנו .אני את שלי עשיתי .הייתי שמאל .הייתי בסדר .בזה
נגמר העניין .לא יכול .יש לי אחריות.
אני מציע לכל אחד ,אם הוא רוצה לקבל זריקת חיסון
שלישי לישראליות שלו ,שיילך לשדה בוקר .יראה שם
את קברו של בן־גוריון ורעייתו על פני מדבר צין .האיש
הנפלא הזה כתב על המצבה שלו :נולד בשנה זו וזו ,עלה

לארץ בשנה זו וזו ,נפטר בשנה זו וזו .אפילו לא כתוב שם
שהיה ראש ממשלת ישראל.

אינן בולטות במיוחד .אני הרבה יותר יפה משאני חכם או
טיפש ,נועז או פחדן״ (עמ׳ .)20

את המוות אני מקבל ברוח טובה .בלא שום טרוניה .חיי
היו טובים ,רק שהמוות יהיה מהיר וקל .עד אז בקשה אחת
יש לי כנאמר בתהילים ׳ורוח קודשך אל תיקח ממני.׳ זאת
אומרת שצניעות הדעת תישאר .זאת התקווה.״

בניגוד למיכל ,אהובת נעוריו וחייו ,שהפכה למדענית ואשת
קריירה לאחר שעזבה אותו ,איתמר לא הלך בגדולות .זה
ארבעים וחמש שנים הוא חי בשרלוטסוויל ,וירג׳יניה,
ארה״ב .בצה״ל היה קצין כושר גופני בחיל האוויר ואת
הידע הזה ניצל כדי להיכנס כשותף למכון כושר (ג׳ים).
וכך הוא מסכם את מצבו בשלב זה של הסיפור:

יהושע היה “הצופה לבית ישראל״ אמיתי ,גם אם היה דוחה
מכל וכל תואר זה כפי שנתגבש בספרות העברית החדשה
מאז המאה התשע־עשרה .דבריו על חרדתו למדינה אינם
מן השפה ולחוץ ,אלא ממש מתוך עמדה אחראית זו של
הסופר לגורל עמו .הוא היה אולי “הצופה האחרון לבית
ישראל״ בספרות העברית בזמן הזה .נצטרך להמתין ,מי
יודע כמה זמן ,ולראות אם יקום אחר תחתיו ,בשממה
הנוכחית.

גיבור קומי־טרגי
מצוקת הגבר היפה היא בהיותו נחשק ,אך גם נעזב( .ליל
חשק כזה ,ההופך סיוט ,הוא לב הרומן של מאיר שלו
המנסח בו מחדש יחסי גברים נשים) .גם אהובת חייו
משלחת אותו מעל פניה בשל היותו “קליפה יפה״ בלבד.
מאז הוא חי בגפו בשרלוטסוויל ,ארה״ב ,ואין מרפא
לשברו .אלא שהמחבר אינו מניחו לגורלו האנושי ובוחר
לייחסו לגזירת גורל של מי שנושא את ֶ“גן הזכרים היפים״
במשפחתו.
א.
איתמר דיסקין ,גיבור הרומן אל תספר
לאחיך (עם עובד ,ספריה לעם )2022 ,הוא
גבר יפה .אפילו יפה מאוד .אבל יפה ותו לא.
לא חכם או מוכשר במיוחד ,אלא פשוט גבר
יפה ,מלבד פגם אחד שיש בו ,קוצר ראייה
קיצוני ,שלא ברור עד כמה הוא פגם סמלי
בעיני המחבר ,או דווקא לוויית חן לבעליו .בתור גבר יפה
הוא נחשק על ידי נשים ,אך גם נעזב על ידן .בכך חייו
הם מסכת קומית־טרגית .אלא שהמחבר אינו מניחו לגורלו
האנושי ,ומעדיף לראות בכך גזרת גורל או ייעוד ,של מי
שנושא את “גן הזכרים היפים״ במשפחתו ,כפי שמאמינה
אמו.
יטה – קיצור של איתמר) העניק
את הכינוי “איטה היפה״ ִ(א ָ
לו בילדותו אחיו בועז .ואף שאיתמר לא היה שבע רצון
ממנו ,לא מחה על כך יותר מדי .כי “בכלל אין לי נטייה
למחאות ולמחלוקות .אני אוהב חיים שקטים ,את העקוב
מישור ואת הגלים נמוכים.״ הוא עצמו מעיד שזכה בו רק
משום שזו התכונה הבולטת היחידה שלו“ :זכיתי בכינוי לא
רק משום שאני יפה תואר ,אלא משום שתכונותי האחרות

“שנינו ,מיכל ואני בני שישים וחמש .אני חי בשרלוטסוויל
וירג׳יניה ארה״ב ומבקר בישראל בכל שנה .היא חיה בתל
אביב ומרבה בנסיעות בעולם .לפעמים אני רואה תמונה
שלה באינטרנט .מקבלת עוד פרס מדעי או תואר כבוד.
לפעמים עם בעלה ,שתי בנותיה ,הבכורה רופאת ילדים
דומה לה עד כאב ,ועם ארבעת הנכדים״ (עמ׳ .)21
שתי קריירות הפוכות .הוא רווק מזדקן ,ללא משפחה
וילדים ,נעדר שאיפות והישגים .היא מדענית בעלת
משפחה ,שכל חייה עשייה בלתי פוסקת .והנה דווקא את
הרווק הזה ,יפה אך חסר תושייה ,מעמיד המחבר במבחן
מטלטל.
ב.
כאמור ,כל שנה נוהג איתמר לבקר את משפחתו בישראל.
את הוריו יחיאל ורחל דיסקין בירושלים ,כל עודם בחיים,
וכן את אחיו בועז ,אשתו מאיה וילדיהם בתל־אביב( .אגב,
הפרקים העוסקים בהורים הם המשעשעים והמצחיקים
בספר) .את פגישותיהם ,על בקבוק משקה
חריף מתאנים (“ּבוכא״ שמו) ,הם מכנים “ליל
האחים״ ומדברים בהן על בני משפחה וחברים.
הפגישות מתקיימות בדרך כלל בבר המלון
שבו מתאכסן איתמר .לא בתל־אביב ,אלא
בעיר שדה ,הרצליה ,נתניה ,חדרה .הפגישה
הנוכחית ,שהיא תוכן הספר ,שונה .בפגישה
זו שנערכה בשנת  2010מספר איתמר לבועז
על אודות לילה שעבר עשרים שנה קודם לכן ב־1990
בחברתה של אישה שהכירה לו בעלת המלון שבו התאכסן,
ועל מה שאירע לו בביתה.
ביושבו ערב אחד בבר המלון ניגשה אליו בעלת המקום
ואמרה לו כי לא מכבר פנתה אליה חברה טובה שלה
וסיפרה לה על תשוקתה הלא ממומשת לשכב עם גבר יפה.
היא הכירה פעם גבר כזה שלא נענה לה ,והיא מבקשת
שאם יזדמן גבר כזה למלונה ,שתשדך ביניהם“ .והנה
נכנסת ,היא אומרת ,ואני התקשרתי אליה תיכף ומיד.
ָ
אתה
והשאלה היא ,אם אתה מסכים?״ איתמר המוחמא והנחשק
מסתקרן ,נותן את הסכמתו .והם נפגשים.
מכאן ואילך הסיפור ארוך ונפתל כיוון שהוא מסופר לבועז,
אחיו של איתמר ,וזה מציג כל הזמן שאלות ותגובות .יש בו
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הרבה תפניות ואני מדלג עליהן ומתאר את העיקר .איתמר
מציג את עצמו בתור “גדי״ והיא את עצמה בתור “שרון.״
היא מציעה שייסעו לביתה בטנדר שלה .הוא מעדיף לנסוע
במכוניתו ,שלא יהיה תלוי בה בשובו .שרון נכנסת לטנדר
שלה ופותחת בשעטה כשהוא בקושי דולק אחריה .היא
חוצה כבישים ,יורדת אל דרכי עפר ,נבלעת בין שדות.
בשלב מסוים הוא מאבד אותה .עוצר במקום וממתין .כבר
כאן נחשף הקונפליקט ביניהם שיילך ויעצים בהמשך .היא
חוזרת ושואלת “הכל בסדר?״ והוא משיב בכעס “לא שרון,
הכל לא בסדר .אני לא רגיל לנהיגה בדרכים כאלה ,ואני
לא מכיר את המבוך הזה כמוך.״ כדי לפייסו היא נצמדת
אליו ומבקשת שייגע בה“ .הנחתי את ידי על חלציה והם
התלהטו מיד .חום ערוותה צלח את בגדיה ,נגע באצבעותי,
נטרפתי מזה.״ והפתיחה הסוערת היא אות לבאות.
ג.
כשהם מגיעים לביתה ,בית בודד בלב פרדסים ,ירושת סבה
הפרדסן ,מתבררות תוכניותיהם השונות .הוא מסרב לכוס
משקה חריף שהיא מציעה לו ,בטענה שיצטרך עוד מעט
לנווט את דרכו בחזרה ,ואילו היא מבקשת כי יישאר עמה
עד הבוקר לארוחה משותפת .בינתיים הם שוכבים ,בפעם
הראשונה .התיאורים האינטימיים ,יש לומר ,יפים ומענגים.
הנשיקה ,ההפשטה ,המקלחת המשותפת ,הזיון – איטיים
ונעימים ,אם כי לא בהכרח משגעים“ .הם שכבו הדוקים
ודוממים .גדי היא אמרה ,אני אוהבת אותך .ומיד הוסיפה,
אל תיבהל ,זו תחושה רגעית ותיכף תעבור .גם אני אוהב
אותך הוא אמר .והיא השיבה גם מזה אל תחשוש ,גם זה
יעבור״ (עמ׳ .)117
ואמנם זה חולף די מהר ,בעיקר לו .מיד לאחר ששכבו,
חש רצון לפרוש“ .בלבו החלה לפעום תשוקה ישנה:
לחזור למלון ,אל בועז ומאיה ,והכי טוב לארצות הברית
לשרלוטסוויל ,הביתה.״ הוא אומר לה כי לא יוכל להישאר
לארוחת בוקר .כי הוא “רווק זקן ,רגיל לחיים שלו לבד
ולמיטה שלו ריקה .קשה לו עם עוד גוף לידו וגם אינו
רגיל לשוחח שיחות ארוכות.״ על כך היא משיבה“ :גם
אני רווקה מהסוג שתיארת .עוד לא זקנה אבל עם רצונות
והעדפות ואני דווקא כן רוצה לישון לפעמים עם עוד גוף
במיטה ,עם גוף כמו שלך ,לשוחח להתחבק ולהכין לנו את
ארוחת הבוקר שהבטחתי לך  - - -ואני רוצה שהיא לא
תהיה לזיין וללכת ,אלא שלמה ועגולה״ (עמ׳ .)124 ,121
עד כאן ,לכאורה ,סיפור רגיל ומוכר .אבל לא מה שבא
בהמשך .מכיוון שהוא רוצה לעזוב ,הוא מחפש את
משקפיו ,שהסירה ממנו כשנכנסו למיטה ,שבלעדיהם
הוא כמעט עיוור מוחלט .הוא אינו מוצא אותם וברור
לו שהחביאה את המשקפיים כדי שלא יוכל ללכת .הוא
כועס ונעלב“ :את כולאת אותי אצלך ...מנצלת מום שלי.
אם היית מחביאה את מפתחות המכונית הייתי הולך ברגל.
אבל משקפיים זה סיפור אחר .זה כמו לקחת לקטוע רגליים
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את הפרוטזות״ (עמ׳ .)122
המריבה הנוראה ,אך גם מצחיקה ,שמתחילה כאן ,ואשר
הופכת בחלקה גם אלימה ,משתרעת על פני עמודים רבים,
כמעט עד סופו של הספר .כל מה ששרון מבקשת הוא
שיישאר איתה לארוחת בוקר ואז תשיב לו את משקפיו
ויוכל ללכת .כל מה שהוא מבקש זה שתשיב לו תחילה
את משקפיו בלא שום תנאים .כקורא מן הצד היא נראית
עלובה וטיפשית ,אך מיטיבה לתאר את מלחמת המינים
החדשה.
הנה כמה מן המשפטים שהיא מטיחה בו במהלך הוויכוח
ביניהם:
“אתה גבר חסר אחריות ,כבד ראייה וקל דעת שכל כך
דחוף לו להסתלק מאישה שהרגע שכב איתה״ (עמ׳ .)127
“אפשר לחשוב שאני מבקשת ממך אהבה ,נאמנות ,כסף
חס וחלילה ,אפשר לחשוב שביקשתי ממך שתישאר איתי
עד שהמוות יפריד בינינו״ (עמ׳ .)129
בין לבין היא מעבירה אותו סדרת התעללויות .מזמינה
אותו למיטתה כאילו היא מתכוונת להשיב לו שם את
משקפיו ,ואז כשהם שוכבים היא אומרת לו כי בעלה מעבר
למחיצה .הוא נבעת“ :את רוצה להגיד לי ששכבת איתי
כשבעלך פה מעבר לקיר?״ והיא משיבה לו בלגלוג“ :אז
מה מטריד אותך יותר ,גדי? שאני אישה נשואה או שבעלי
בחדר השני?״ לבסוף ,היא מגלה לו שהכל המצאה .אין איש
בחדר השני והיא לא נשואה .הוא ,סחוט לגמרי ,מתוודה:
“הלילה הזה גדול עלי ,באמת ,יותר מדי .המשקפיים ,בעלך
וגם את גדולה עלי .הערב הזה לא בשבילי״ (עמ׳ .)138
על כך הוא זוכה לנאום תוכחה מצדה:
“חוץ מהמשקפיים שלך אתה באמת לא דורש כלום .רק
ממלא דרישות של אחרים .החברה שלי אמרה לך להמתין
בבר ולחכות לי ,ונשארת וחיכית .אני אמרתי לך לבוא
לכאן ,והסכמת ובאת .אמרתי לך איך לזיין אותי וככה
עשית .מרוב שכל הדלתות נפתחות לפניך נהיית פסיבי
 ...הפסיביות הזאת משותפת גם ללוזרים ששום דבר לא
מצליח להם ,וגם לווינרים כמוך ,שהכל בא להם בקלות ...
אני בדיוק ההפך ממך .באתי לבר ,הפה התייבש לי מרוב
שרציתי אותך .אבל אתה ישבת וחיכית שאתחיל איתך.
ואני ,מסכנה שכמוני ,תכננתי והצלחתי .עובדה – אתה
אצלי במיטה ולפי התוכנית תישאר עד הבוקר״ (עמ׳ .)140
כשכלו כל הקיצים ,גדי עומד לשלוף קלף מנצח .זוג
משקפיים רזרביים השמורים עמו בכיס חולצתו .שרון
משחקת אותה מזועזעת“ :אתה חנקת אותי ,הפלת אותי,
כמעט הכית אותי ,וכל זה בידיעה שיש לך זוג משקפיים
רזרבי .לך מפה עכשיו! שקרן! תסתלק!״ אבל ברגע שפתח
גדי את נרתיק המשקפיים הוא היה ריק .גם על כך חשבה
שרון מראש והקדימה אותו .הוא מבין שהפסיד“ .אני נכנע,

אני מרים ידיים ,אמר .בהחלט ,אני ניצחתי .אני מקווה
שזה ברור לך ,אמרה״ (עמ׳  .)148המעגל כמו נסגר ,ואז
חוזר לנקודת ההתחלה .הוא מבקש את משקפיו .היא שבה
ואומרת מחר בבוקר .היא מבקשת כי יחבק אותה ,והוא
מבקש שיתארגנו ליציאה .היא מתקשחת“ :הקלישאה
העלובה הזאת לא תתממש כאן הלילה .אתה לא באת לכאן
בשביל לזיין אותי וללכת״ (עמ׳ .)176
ד.
לכאורה הדברים סובבים במעגל ללא שינוי .הוא גבר
פוגען והיא אישה קורבן ,אבל למעשה יש כאן היפוך
תפקידים ,ברוח העת החדשה .כדי לפייס אותו היא מציעה
“אתה ֶ
רוצה שאני ֵא ֵרד לְ ָך?״ (עמ׳  .)186הפעם הוא הנפגע:
“זה מבהיר לי בדיוק מה את חושבת עלי .אפשר לפגוע
בו ,להעליב ,להשפיל ,לכלוא אותו ,אבל הוא בסך הכל
גבר .אז נֵ ֵרד לו והכל יהיה בסדר ...זה שאני גבר זה לא
אומר שאפשר לפייס אותי ככה .כל כך פשטני ,איזו הכללה
עלובה .אני נשאר כאן בעל כורחי וזה לא נותן לך את
הזכות לגעת בי ,ובטח לא ּבו.״ והיא משיבה בלגלוג “ ...מה
זה מגילת זכויות הזין?״ (עמ׳ .)187
לא אתאר את כל השתלשלות העניינים .כיצד כמעט שרף
את ביתה ,רוקן מגירות ,שבר תמונות ,נפצע בידו .אציין רק
כי בהמשך מתברר ששרון מכירה את איתמר מקודם .ועל
בסיס ההיכרות ההיא היא עורכת כעת מסע נקמה כפול .על
אז ועל הפעם .בסופו של דבר הוא מקבל את משקפיו והם
חוזרים למיטה עם כוס ויסקי לעוד סיבוב עד שיעלה הבוקר.
ה.
כל המסופר עד כאן הוא חלקו הקומי של הרומן .דיסקין,
הגבר קל הדעת ,השואף לכיבושים קלים ,אם כי גם אלה
למעשה אינם כה קלים .אבל אין זו כל האמת על אודותיו.
חלקו האחר ,הטרגי ,מספר ,כפי שנזכר למעלה ,על אהבת
האמת שלו למיכל ,ששילחה אותו מעל פניה ,אהבה שממנה
למעשה לא החלים .לפי המסופר קיבלו האוהבים הצעירים
את ברכת האהבה מהמשורר יהודה עמיחי בערב שירה
לכבודו בתל אביב שאליו לקחה אותו מיכל .איתמר ,שעד
אז לא היה לו עניין רב בשירה ,מגלה רגישות ספרותית וחש
ששירו של עמיחי ‘חבל .היינו אמצאה טובה׳ הוא עליהם.
(“הם קטעו את ירכייך ממותני / .הם פרקו אותנו זו מזו
 /חבל .היינו אמצאה טובה ואוהבת  /אוירון עשוי מאיש
ואישה  /כנפיים והכל  /מעט התרוממנו מן הארץ  /מעט
עפנו״) .בזכות השירה הוא מתעלה מעל לבינוניות שלו.
לאחר עזיבתה של מיכל ,הלך לבדו למפגש נוסף עם עמיחי,
שזכר אותו“ :הבחור היפה והבחורה החכמה  ...אם הרגשת
שהשיר הזה עליך ,אינך צריך לבקש רשות .הוא שלך.״ אמר
לו .כאשר מת יהודה עמיחי התקשרה מיכל לבועז ,אחיו
של איתמר ,וביקשה ממנו שיודיע לאיתמר על כך ,אבל “אל
תספר לְ ָא ִחיָך״ שזה ממני ,הוסיפה .ב״ליל האחים״ ארבעים
שנה לאחר מכן מספר לו על כך בועז לראשונה.

“חמש שנים טובות ומלאות אהבה״ היו לאיתמר ומיכל.
ואז הודיעה לו שעליהם להיפרד“ .שהגיע הזמן שאלך.״
הפרידה הזו קשה מאוד לאיתמר“ :מאז לא ראיתיה ,אבל
אין יום שבו לא אחסר אותה ,שלא אדבר בה ,ולא אזכרנה״
(עמ׳  .)208הדפים המתארים את ייסורי הפרידה ממנה אכן
מרגשים .כקורא אני מאמין לו וחש כי חרף בינוניותו מגיעה
גם לו אהבת אמת כאהבתה .בעיקר קשות לאיתמר המילים
שאמרה לו “הגיע הזמן שתלך״ .מילים אלה שברו את לבו.
“הגיע הזמן שמיכל תעבור לך – אומר לו אחיו  -בינתיים
היית עם כל כך הרבה נשים אחרות כדי למחוק אותה
מהזיכרון״ .אבל איתמר אינו יכול .הוא משחזר באוזני בועז
דברים משיחת הפרידה ביניהם“ .את עוזבת בגלל שאני
קליפה יפה עם כלום מתחת ואת שכבות שכבות.״ “האמת
שאני פשוט לא רוצה להזדקן לצדך .אתה תישאר תמיד
יפה ,ואני אתקמט ואתבלה״ היא משיבה .נשיקת הפרידה,
האחרונה־ראשונה שהם מתנשקים ,על הלחי דווקא ,היא
מלאכת מחשבת ספרותית שמפגין כאן שלו.
ו.
על מה אם כן הסיפור? זו אכן קומדיה על גבר יפה וקל
דעת ,אך גם טרגדיה על אותו גבר יפה ורומנטיקן .לאחר
שזנחה אותו אהובתו האמיתית ,עזב את הארץ ,התיישב
בשרלוטסוויל וחי חיי בדידות ופרישות כשרק מעת לעת
שילב איזו הרפתקה בחייו.
מה שמוזר ,לדעתי ,הוא בכל זאת הסיום .במקום להניח
לאיתמר דיסקין לגורלו האנושי ,מרגיש המחבר כאילו אין
בכך די ,כאילו הרומן חסר משהו (וייתכן באמת שגיבור
בינוני כאיתמר אינו מספיק כדי לשמש גיבור ספרותי שלם)
והוא מסיים במעין מיתוס קדום ,גזרת גורל או ייעוד ,של
“הזכרים היפים הנולדים במשפחתו״ וחותם בו את הספר.
הנושא עולה בשיחת האחים בפרק הלפני אחרון .הם
מדברים ,לפני פרידתם ,על היותם אחים ומצטטים את
אמם ,שהיתה לה דרשה מיוחדת על נושא הבן היפה.
הדברים מפוזרים בשיחות על כמה עמודים .להלן כל
המשפטים ברצף:
“במשפחה מהצד שלי ,פעם בכמה דורות ,היה נולד בן זכר
יפה במיוחד .וכשבבטן של אישה משלנו גדל ילד כזה,
אז בחודש השישי בערך ,אפשר לראות שהיא מאירה .יש
אנשים שיופיים גמל לאיטו .ויש שכבר בגיל שנה אפשר
לראות שהם יפים .ויש כמו אצלי במשפחה ,שהם יפים כבר
בבטן אמם והם מאירים באור חלש שרואים רק בחושך.
אני לא שמתי לב לזה .אבל יום אחד הגיעה אלַ י אמא שלי,
סבתא שלכם ,עם משלחת של דודות ,שאבא לא סבל.
וסבתא אמרה ,רחל ,על פי המראה שלך והחשבונות שלנו
את בתחילת השישי .אז באנו לבדוק .כולנו נכנסנו לחדר
השינה ,אמא שלי אמרה לי ,תתפשטי רחל ,אנחנו צריכות
לראות .התפשטתי .הן סגרו את התריסים והווילונות וכיבו
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את האורות .ואי אפשר היה שלא לראות .הבטן שלי האירה
באור חלש ,לא אור יקרות ,אבל האירה .אולי מאירה זאת
לא המילה המדויקת .אולי נוגהת היא מילה יותר טובה .זה
היה כמו כיפת שמים לפני הזריחה .ורוד בהיר וזהב חלש״
(עמ׳ .)256 ,255
ובאחת הפעמים ,כבר בבגרותם ,פנתה רחל לאיתמר ואמרה
לו“ :איתמר ,אתה ירשת את היופי שלך מגבר אחר ,שחי
הרבה אחורה בתולדות שלנו .אנחנו לא יודעים מי הוא
ומה שמו אפילו .אני הייתי רק הצינור שהעביר את היופי
שלו אליך .לפעמים אתה רואה בן אדם סתם ,אולי מישהו
טיפש ,רשע וגם מכוער – אל תבוז להם ,יכול להיות שהם
מעבירים יופי וחוכמה ולב טוב ממי שהיו לפניהם ,אל מי
שיבואו אחריהם אפילו בלי לדעת״ (עמ׳ .)257
זאת היתה אמונת הייחוד של האם רחל .היתה לה אפילו
רשימת שמות של כל הדורות אחורה עד יוסף הצדיק.
כאילו להעניק ייעוד ליופי כשלעצמו ולתרץ אותו .איתמר
לא האמין בכך ולדבריו נשאר רווק “בתור נקמה באמא.
בשביל לחתוך לה את שושלת הגברים היפים של המשפחה
שלה״ (עמ׳ .)97
דברים תמוהים ,ובכל זאת מאיר שלו ,המחבר ,בוחר לסיים
בהם את הספר .לא באיזו התפכחות כואבת מן החיים כמות
שהם ,אלא בייעוד מיסטי של גלגול נשמות כדי לחלץ את
איתמר מבינוניותו ואפרוריתו בהווה .זו החמצה ,לדעתי,
כי הספר בכללו כתוב היטב ,משוכלל ,מרתק ומשעשע.

ספר שחיכיתי לו
לפני ימים אחדים חלפתי על פני
חנות הספרים ואת עיני צדה כותרת
דו־לשונית (עברית־ערבית) האחריות
של המיעוט מאת נזיר מג׳לי .מבלי
לבדוק הרבה קניתיו בתקווה שיענה
על ציפיותי .ואלה אכן נענו ביד רחבה.
(הוצאת שחרית ,סדרת בית יוצר
ישראלי .מהדורה דו־לשונית .ידיעות
אחרונות .)2202
שנים רבות ,בעצם מקום המדינה
ועד היום ,אנחנו שומעים טענות על
אחריותו של הרוב (היהודי) כלפי
המיעוט (הערבי) במדינה על כל מה שקורה לו :החל מן
הנכבה ב־ 48ועד הרציחות במגזר הערבי בימים אלה.
וכמובן ההזנחה ,ההפליה ,הפיגור ועוד ועוד ,אשר בכולם
אשמים “הם״ .לעולם לא “אנחנו״ .והנה ספר שהופך את
הסדר .לא שהוא פוטר את הרוב מאחריות ,אלא שהוא
מפנה את דבריו בראש ובראשונה כלפי עצמו וכלפי עמו
שלו.
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הוא כותב“ :כן ,גם למיעוט יש אחריות ,ולדידי אחריות
שאינה נופלת מאחריות הרוב ואפילו עולה עליה .לעיתים
התנהגות המיעוט מכתיבה את התנהגות הרוב ,וכמובן
שגם להפך .אחריות המיעוט כלפי עצמו וכלפי הרוב ,היא
בעיני חלק מחובה כללית שעלינו למלא״ (עמ׳  .)21אלה
אינן מילים ריקות בפיו והוא ממלא אותן תוכן בנושאים
מהותיים.
נזיר מג׳לי ,מוסלמי יליד נצרת  ,1952מגדיר עצמו “ערבי־
פלסטיני־ישראלי בלי סתירות.״ הוא סופר ,חוקר ועיתונאי
וממייסדי מכון “שחרית״ .עדות לרוחב ולעומק השקפותיו
הם ,למשל ,דבריו הבאים ,שלא נתקלתי כדוגמתם אצל
כותבים ערבים או יהודים“ :אנחנו מיעוט ערבי ,שהוא חלק
מרוב ערבי ענק במזרח התיכון .ואנחנו נשלטים על ידי רוב
יהודי שהוא מיעוט לאומי באזור״ (עמ׳ .)24
מג׳לי רואה את האמת בשלמותה .הרוב היהודי
(בישראל) הוא מיעוט באזור .והמיעוט הערבי (בישראל)
הוא רוב באזור .כך שהדיבורים על “רוב״ ו״מיעוט״ הם
גם יחסיים .מה גם שהאזור גדול כמה עשרות מונים
ממדינת ישראל וזו הפרופורציה האמיתית של היחסים.
מג׳לי כותב כי הוא פונה ליהודים ולערבים כאחת לצאת
מן המצור .אבל הוא פונה בראש וראשונה אל הציבור
הערבי שלו ומבקש ממנו להתבונן בחלקו בתמונה
הכוללת .פנייה זו הוא מנסח בלשון המסבירה גם את
כותרת ספרו“ .אני מאמין באמונה שלמה שהרוב אחראי
על הרוב והמיעוט אחראי על המיעוט .לפיכך אתמקד
בבעיה הלאומית שלי .לזה קוראים אחריות .אחריות של
המיעוט״ (עמ׳ .)26
במסגרת אחריות זו יזם מג׳לי פרויקט בשם “הכר
את האחר היהודי״ שבמסגרתו נסעה בשנת 2003
משלחת של כ־ 250חברים ,ערבים ויהודים ,אנשי
דת ,מנהיגי ציבור ,אנשי אקדמיה ורבים אחרים,
לביקור היסטורי בפולין ובאושוויץ .המשלחת
היתה משותפת ,אבל התנאי של היוזמים היה
שזו “יוזמה ערבית נטו״ .באושוויץ אמר מג׳לי
לטלוויזיה הישראלית“ :אני מרגיש עכשיו יותר
ערבי מזה שבאתי .כי ערבי מבחינתי הוא מי
שנאמן לערכים הערביים האציליים והאנושיים״
(עמ׳  .)38בסיומו של המסע הציעו חברים
יהודים לארגן מסע דומה אל הכאב הערבי .מג׳לי
וחבריו התנגדו“ .המסע שלנו לא היה ולא צריך להיות חלק
מעסקה.״ אין ספק .זהו איש חכם ביותר.
דברי אלה אינם סקירה של הספר ,אלא הפניית זרקור אליו.
ואני רוצה לסיים בהצבעה על דבריו האמיצים בשאלת
היסוד של הסכסוך“ ,הנכבה״.
“בנכבה הפלסטינית המנהיגים שלנו ידעו להאשים את
הציונות ,את האימפריאליזם ,את הריאקציה הערבית

חגי הופר
נמר של נייר
ּכֹוחי ֶאּלָ א ְּב ִפי
ֲאנִ יֲ ,אנִ י נָ ֵמר ֶׁשל נְ יָ ר ֲאנִ יֵ ,אין ִ
רּוחי
ֲאנִ יֵ ,מנְ ְדל ֶׁשל ַה ְּס ָפ ִרים ֲאנִ יֹ ,לא ְּב ָעיָ ה לִ ְׁשּבֹר ֶאת ִ
הּודי ֲאנִ יֵ ,
יֹוד ַע ַרק לָ ֶׁש ֶבת וְ לִ לְ מֹד
ֲאנִ יִ ,איׁש יְ ִ
ֲאנִ יָ ,א ָדם ָּפׁשּוט ֲאנִ י ,זֹוכֵ ר ַרק 'ֹלא ִּת ְר ַצח'ֹ' ,לא ִּתגְ נֹב'ֹ' ,לא ַּת ְחמֹד'.

כוס תה

אני ,בן ירושלים של מטה

ַהּיֹום יֹום ָח ְר ִּפי ְמאֹוד
וַ ֲאנִ י ֵמכִ ין ּכֹוס ֵּתה ַחם.
רּורּיֹות
ְּב ֶא ְמ ָצ ֵעי ַה ִּת ְקׁש ֶֹרת ְמ ַד ְּב ִרים ַעל ּכָ ל ִמינֵ י ַׁש ֲע ִ
וַ ֲאנִ י ְמ ַע ְר ֵּבב ֶאת ַה ֵּתה
וְ ִהּנֵ ה – ְס ָע ָרה ְּבכֹוס ֵּתה!
ַּב ֵּטלֵ וִ יזְ יָ ה ְמ ַׁש ְּד ִרים ּכָ ל ִמינֵ י ְּד ָב ִרים
ֲא ָבל ֵהם ֵאינָ ם ּכֹוס ַה ֵּתה ֶׁשּלִ י.
ָחכָ ם ִסינִ י ָא ַמר ַּפ ַעם,
רֹוקן,
ֶׁשּכְ ֵדי לְ ִה ְת ַמּלֵ א ָעלֶ יָך ק ֶֹדם לְ ִה ְת ֵ
ּוכְ ָמ ָׁשל ָׁש ַפְך ֶאת ּכֹוס ַה ֵּתה ֶׁשּלֹו,
אֹותּה ֵמ ֵע ֶבר לִ גְ ֶ
דֹות ָיה,
לְ ַא ַחר ֶׁש ִּמּלֵ א ָ
ֲא ָבל ֲאנִ י ֵאינִ י ֶ
רֹוצה לִ ְׁשּפְֹך ֶאת ּכֹוס ַה ֵּתה ֶׁשּלִ י.
ָא ִריק ַאיְ ְ
נְׁש ֶטיְ ין ּכָ ַתב וְ ָׁשר ַעל ּכָ ְך
ֶׁשהּוא ֵ
אֹוהב לִ ְהיֹות ַּב ַּביִ ת ִעם ַה ֵּתה וְ ַהּלִ ימֹון וְ ַה ְּס ָפ ִרים
ַהּיְ ָׁשנִ ים
וְ כָ ְך ּגַ ם ֲאנִ י.
קֹורּה ֶא ָחד –
ַּפ ְס ָקל ָא ַמר ֶׁשּכָ ל ָה ֻא ְמלָ לּות ֶׁשל ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ְמ ָ
וְ הּוא ְּבח ֶֹסר ַהּיְ כֹלֶ ת לָ ֶׁש ֶבת ְּב ֶׁש ֶקט לְ ַבד ַּב ֶח ֶדר
וְ לִ ְׁשּתֹות ֵּתה.

רּוׁשלַ יִ ם ֶׁשל ַמ ָּטה,
ֲאנִ יֶּ ,בן יְ ָ
אֹוטֹוּבּוסים,
ִ
רּוׁשלַ יִ ם ֶׁשל
יְ ָ
ֹלא ֵמ ִבין ַעל ָמה ַא ֶּתם ְמ ַד ְּב ִרים
ְּב ִבנְ יְ נֵ י ַהּיֻ ְק ָרה ֶׁשּלָ כֶ ם
אֹו ְּב ִק ְריַ ת ַה ֶּמ ְמ ָׁשלָ ה
יטי!)
ָ(קרֹוב לְ ִסינֵ ָמה ִס ִ

ואת כל העולם .הם רק שכחו לדבר על החלק שלנו ועל
התרומה שלנו לאסון הלאומי .אני קורא את הנאומים
של הנציגים הערבים ערב הנכבה ,שהסבירו את הסירוב
הערבי לתוכנית החלוקה .מדובר בנאומים מאלפים
שנאמרו בדם לבם ,אבל במבחן התוצאה היה שם כישלון
חרוץ ,שהעם שלנו סובל עד היום מהשלכותיו״ (עמ׳ .)27

רּוׁשלַ יִ ם ֶׁשל ַמ ָּטה,
ֲאנִ יֶּ ,בן יְ ָ
יׁשית,
ֶּבן יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ְּׁשלִ ִ
ֹלא ֵמ ִבין ֶאת ַה ִּמלְ ָחמֹות ֶׁשּלָ כֶ ם
ֵּבין יִ ְׂש ָר ֵאל ָה ִראׁשֹונָ ה וְ ַה ְּׁשנִ ּיָ ה,
ִמ ְּב ִחינָ ִתי ּכֻ ּלָ נּו ַא ִחים.
רּוׁשלַ יִ ם ֶׁשל ַמ ָּטה,
ֲאנִ יֶּ ,בן יְ ָ
ֶּבן ַּביִ ת ְּב ֶמ ְרּכַ ז ָה ִעיר
הּודה,
ְּובׁשּוק ַמ ֲחנֵ ה יְ ָ
נָׁשים ִמּסּוגִ ים ׁשֹונִ ים,
ָרגִ יל לִ ְראֹות ָּב ִעיר ֲא ִ
הּודים וְ ַע ְר ִביםִ ,חּלֹונִ ּיִ ים וְ ָד ִתּיִ ים,
יְ ִ
וְ כֻ ּלָ נּו ְ
עֹומ ִדים ּכְ כָ ל ָא ָדם ַּבּתֹור לַ ּד ַֹאר.

ייתכן שאני טועה בפרשנותי ,אולם נראה לי כי מג׳לי
אומר מפורשות ,כי “הסירוב הערבי לתוכנית החלוקה״
הוא מקור כל האסונות בהמשך .דברים נועזים וחשובים
מאין כמותם (המטילים אחריות גם על הצד היהודי).
אני מקווה כי לא יזיקו לו ולחושבים כמוהו ,אלא יביאו
		
לקירוב ולשלום אמת בין הצדדים.

.

יוני-יולי 59 2022

ירון אביטוב

איך כמעט הפכתי לסופר בזכות מקטרת
1
עד ליום שבו פגשתי לראשונה את אברהם בולי יהושע ,קראתי על מקטרות רק בספרים ,ובעיקר בזה
של איליה ארנבורג ,הסופר היהודי־רוסי" ,שלוש־עשרה המקטרות" .אולי משום כך ,עישון מקטרת נתפס
בעיני כעניין מעט רומנטי ואף מיסטי במקצת.
ספרו של ארנבורג כולל שלושה־עשר סיפורי מקטרות ,העוסקים בגלריה מגוונת וצבעונית של טיפוסים,
שבחייהם מתחוללות תהפוכות גורל בזכות המקטרת שהם מעשנים .הספר שכנע אותי כל כך באמינותו,
שלרגע האמנתי שאם אתחיל לעשן מקטרת ,אולי יום אחד יתהפך גם עלי גורלי לטובה ואהפוך לסופר
כפי שתמיד חלמתי להיות ,ואז ארנבורג יוסיף גם אותי לרשימת גיבורי ספרו .אולם כיוון שהוא כבר מזמן
היה בעולם המתים ,הבנתי שאת הסיפור הזה ,אם בכלל ,יהיה עלי לכתוב בעצמי ,וכל זאת מבלי שניחשתי
אז ,שהמקטרת הארבע־עשרה שאפגוש תהיה זו של בולי יהושע.
2
בקורס המבוא לסיפור הקצר בחוג לספרות באוניברסיטת חיפה לימד בולי יהושע סיפורים קצרים
הנחשבים כחלק מהקלאסיקה של הספרות העולמית ,אבל אף אחד מהם לא עסק בפייפ .הוא עצמו גם
לא כתב כלל על מקטרות בספריו שראו אור עד אז ,סוף שנות השבעים של המאה הקודמת ,ולא פעם
תמהתי כיצד אדם המעשן מקטרת בדבקות דתית כמעט ,לא מלמד וגם לא כותב אף לא טקסט ספרותי
אחד העוסק בנושא ,אבל מעולם לא קיבלתי תשובה על תהייתי.
בשיעורים שהרביץ לתלמידיו לא משה מפיו המקטרת המעוקלת ,שנראתה כמו חוטם יהודי מאונקל
בקריקטורות אנטישמיות ,אף לא לרגע ,והיתה תקועה שם כמו קיסם בין השיניים .בולי נהג לשלוף אותה
מפיו מעת לעת רק כדי לפטמה בטבק ,שאת ניחוחותיו יכולתי לשאוף גם מן הספסל האחרון שבו ישבתי
בקביעות באודיטוריום האוניברסיטאי שבו התקיימו הרצאותיו .בולי והמקטרת נראו כעשויים מגוף אחד.
את הרצאותיו העביר בולי בהתלהבות רבה ,תוך שהוא מנופף בזרועותיו ,וכיוון שהפייפ היה תחוב בפיו
כמעט בקביעות בשעה שדיבר ,יכולתי להתרשם שהוא מין פיתום המדבר מתוך המקטרת שלו .ארומת
העשן שהסתלסלה ממנה נדמתה לארומת מקטרת השלום של וינטו יד הנפץ .ובכלל ,כשבולי שלף את
המקטרת מפיו ואחז בה בידו כדי לפטמה ,היד שלו נדמתה בעצמה ליד נפץ כזו ,שאולי מסייעת לו
לכתוב .ואם לא לכתוב ,הרי שלפחות לחשוב ,ואם לא לחשוב ,הרי שבטוח שעוזרת לו להרצות ,כיוון
שאחרת מדוע הוא אינו נפרד מהפייפ אף לא לרגע גם בשעת ההרצאות?
אותנו הסטודנטים המקטרת שלו בהחלט ריתקה ,והוסיפה ניחוח אקזוטי לניתוחיו המלומדים על
הסיפורים הקלאסיים שנלמדו בקורס ,ואף הפכה לקלאסיקה זעירה בפני עצמה ,מעין חותמת גומי של
נוטריון שבלעדיה לאף מסמך אין תוקף .אולם ,בד־בבד ,רציתי לייעץ לו שאולי מוטב שייזהר קצת יותר
בשעה שהוא מנפנף בהתלהבות בזרועותיו שנדמו כמו כנפיים של ונטילטור ,כיוון שאם לא ייזהר דיו ,יום
אחד המקטרת עלולה להתעופף הרחק.
3
לא פעם הסתקרנתי לדעת מה תפקיד המקטרת בחייו של בולי יהושע ,מעבר לעובדה שהיא כלי עישון,
שנראה כמו כלי הקטורת שהיו לכוהנים בבית המקדש .בתור מי שהיה בעיני מעין כוהן של המילה הכתובה,
שיערתי שאולי המקטרת שלו היא כאבן חושן שבלעדיה הוא אינו יכול לכתוב ,קמיע שמעניק לו השראה.
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אך אם הפייפ הוא לא רק כלי קודש אלא גם מין איבר נוסף שהושתל בפיו ,האיבר הרמ"ט שלו ,אז מדוע,
כאמור ,אין בולי כותב עליו דבר באף לא אחד מסיפוריו הקצרים והאלגוריים־סימבוליים־אבסורדיים־
עגנוניים־קפקאיים שראו אור עד כה? בולי הרי כתב סיפורים כמשל ,חשבתי ,ומה טוב מפייפ כמשל?
בנוסף ,אדם הרי קרוב אצל עצמו ,ובמיוחד הסופר שכותב במידה זו או אחרת על חייו .ומה יותר 'עצמי'
עבור בולי מאשר הפייפ שלו? אבל יהושע העדיף תמיד ,לפחות עד שלב מסוים ביצירתו ,שאז פרסם
את הרומן "מולכו" ,ועל כך עמדו גם מומחי הספרות ,שלא לעסוק בקורותיו שלו ,אלא לרקוח עלילות
אלגוריות מרחיקות עדות ככל האפשר.
4
ובינתיים ,החלטתי ביני לבין עצמי ,שאם בולי לא יכתוב על הפייפ שלו ,ביום מן
הימים ארצה לעשות זאת בעצמי.
באותה העת עשיתי את ניסיונות הכתיבה הראשונים שלי בכתיבת פרוזה ,וחיפשתי
רעיונות מתאימים לכתיבת סיפורים .אלא שהרעיונות שצצו בראשי לא היו מספיק
משכנעים ונדמו לפייפ נטול טבק .מוטב שאתייעץ עם בולי בעניין ,חשבתי ,ואם
לא איתו ,הרי שלפחות עם הפייפ שלו ,שהצטייר לעיתים כמו דוברו הרשמי ,או
כפי שהדברים מכונים לעיתים בכלי התקשורת "שופרו הרשמי" ,שהרי פייפ הוא
מעין שופר קטן שבמקום להשמיע תרועות – מעלה עשן .והרי לפי המקורות,
גם לעשן יש משמעות דתית עמוקה ,למשל העשן הלבן המיתמר מהחדר שבו
מחליטים על בחירתו של אפיפיור חדש ,ובעיקר עמוד האש ההולך לפני המחנה .וכך הרגשתי גם אני
בשיעורי הקורס ,שהפייפ המעלה עשן של בולי יהושע הוא כעמוד האש שהולך לפני המחנה הספרותי.
5
בתום אחד משיעורי הקורס לקח אותי בולי טרמפ בפיאט הישנה שלו ,בת דמותה
של המוריס שעליה יכתוב בהמשך ב"המאהב" ,מן האוניברסיטה עד למרכז
הכרמל.
כשיצאנו בנסיעה מהחניון של האוניברסיטה ,המגדל הגבוה שלה נראה בעצמו
כמו פייפ ענק שתחוב באדמה ומזדקר אל השמים .גם בנהיגה בולי כמובן לא נפרד
מהפייפ ,שהיה תחוב בזווית פיו ומילא את מכוניתו בניחוח ריחני ,שגירש ממנה את
ריחות הריפוד ואת ריחות שמני המנוע והקרבורטור .תיארתי לעצמי ,שהפייפ מן
הסתם ממלא גם את לילותיו בניחוח מיוחד ועשנו מסתלסל בסלסול של חלומות.
אם בשעת השיעור הפייפ נראה לי כמו היד השלישית של בולי ,בדומה לאותה
עין שלישית שיש להודים ,במהלך הנסיעה הוא נראה לי יותר כמו ההילוך
החמישי של הפיאט בעלת ארבעת ההילוכים .חלפנו על פני נופים משתנים ומכוניות רבות ,ורבות אף
יותר חלפו על פנינו ,כיוון שבולי נסע לאט ,לאט יותר מכפי שהוא כותב; באותה עת סיפר בראיון שהוא
מצליח לכתוב לא יותר ממשפטים ספורים ביום.
ניצלתי את הזדמנות הפז הזאת להציג לבולי את השאלות שמאז ומתמיד רציתי לשאול אותו :מה תפקיד
המקטרת בחייו ,מתי הוא אימץ את המנהג הזה ,והאם הושפע מיוצרים כמו הפילוסוף והסופר האנגלי
ברטרנד ראסל ,מעשן מקטרת ידוע ,שהרהוריו הלוגיים היו כמדומה מלווים בסלסול עשן; או מוויליאם
פוקנר ,מחבר "הקול והזעם" וסופר אהוב עליו במיוחד ,שאת סיפורו "ורד לאמילי" הוא לימד בקורס
המבוא לסיפור הקצר?
בולי התוודה באוזני שהוא מעשן מקטרת כבר לא מעט שנים ,ושהיא מסייעת לו הן בחשיבה על רעיונות
המסתלסלים בעשן יחד עם העשן שמיתמר ממנה כמו מארובה של אונייה ,והן בכתיבה עצמה ,אך לא
היה מעוניין להרחיב מעבר לכך ושמר את הסוד לעצמו.
גיליתי לו שגם אני מנסה לכתוב ,אך הדבר טרם עלה בידי ,כאילו המילים שרציתי לכתוב עלו אף הן
בעשן .כשהגענו לרמזור של שכונת אחוזה ,בולי בלם באור אדום .הוא אחז ביד אחת בהגה ובידו השנייה
בפייפ ,ניצל את הרמזור על מנת לפטמו שוב בתוספת טבק ,ואמר" :כנראה שכדי לכתוב ,גם אתה צריך
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לעשן פייפ ,כמוני .אתה מכיר את סיסמת הפרסום' :צריך פיס בחיים' ,נכון?" התעניין.
"כן ,כמובן ",אמרתי הגם שחשבתי שיותר מפיס אני צריך כתיבה בחיים.
"כנראה שצריך לשנות אותה ל'צריך פייפ בחיים "',אמר" .זה כמו שלאינדיאנים יש את מקטרת השלום,
הפייפ הוא בעיני מקטרת הכתיבה .כשיהיה לך פייפ ",הוסיף בכובד ראש מדומה" ,אני משוכנע שאתה
תתחיל כמעט מיד לכתוב .אני כמעט יכול להתחייב בפניך על זה .מילה של בולי".
6
הגענו כבר לצומת דרך הים ,שם הייתי אמור לרדת ,וטרם העזתי לשאול את השאלה המרכזית שרציתי
לשאול את בולי ,שכנראה נחנקה בעשן המקטרת שלו – מדוע הוא אינו כותב על המקטרת שלו ביצירותיו.
אבל הרמזור עמד להתחלף ,הודיתי לו על הטרמפ ,ירדתי מהפיאט והמשכתי את דרכי ברגל ,ואילו הוא
פנה שמאלה בצומת דרך הים ונסע לביתו.
כשהתחלתי לצעוד ברגל ממרכז הכרמל עד לדירת המרתף שבה התגוררתי בשכונת הדר ,התחבטתי יותר
בשאלה המהותית ,המציקה לי יותר – מדוע אני עצמי איני כותב .נזכרתי בעצתו של בולי" :צריך פייפ
בחיים" ,ואמרתי לעצמי שאולי באמת עלי לקנות פייפ ולהמתין שיתרחש ההוקוס־פוקוס המיוחל ואתחיל
לכתוב.
צפיתי בנופי חיפה – המפרץ ,הנמל ,כיפת הסלע המוזהבת שהתאדמה כבתולה סמוקה בקרני השקיעה –
שנגלו אלי בעודי צועד ברחוב פנורמה ,עד שהגעתי למדרגות הצרות היורדות להדר .האם מישהו ספר
פעם כמה מדרגות צריך לרדת עד שמגיעים לרחוב ארלוזורוב? הן נראו לי אינסופיות ,המדרגות האלה,
וחשבתי שלספור אותן זה כמעט כמו למנות את מספר המילים שפרסם בולי יהושע בספריו.
משהגעתי לדירת המרתף שבה התגוררתי ,קידם את פני ריח של טחב ולא של טבק ריחני .הייתי מותש
מיום הלימודים הארוך באוניברסיטה ,וגם מן הצעדה הארוכה .למרות השתדלותי ,לא עלה בראשי אף
רעיון והלכתי לישון.
גם בימים הבאים לא כתבתי אף לא מילה אחת ואמרתי לעצמי ,שאם האלם שלי יימשך ,איאלץ לבסוף
לקנות פייפ כפי שייעץ לי בולי ,ואתפלל שהנס סוף־סוף יתחולל ,ואוכל לכתוב לפחות סיפור אחד ראוי,
דבר שלא עלה בידי עד אז.
7
בשיעור הבא של המבוא לסיפור הקצר התיישבתי כדרכי בספסל האחרון .משם ניסיתי להקשיב להסבריו
של בולי יהושע על המושג "המשבר הפותר" ,המתרחש ,לדבריו ,בכל סיפור ,בדרך כלל לקראת סיומו,
משבר שפתרונו חיוני לאמינות היצירה ,ושחיוני לפתור אותו אף יותר מתעלומה בלשית.
"בלי משבר פותר ,אין סיפור בעל ערך ",טען ,ואז הדגים זאת" :בסיפור 'ורד לאמילי' ,למשל ,העוסק
בשיתוף הפעולה של תושבי העיירה עם אמילי שרצחה את אהובה ,מוצאים את גופתו של האהוב ,ואז כל
הסודות מתפענחים :קניית הרעל ,הריחות הלא נעימים שעלו מביתה של אמילי וסירובה העיקש במשך
שנים להכניס אליו זרים .המשבר הפותר מתרחש לקראת הסיום ",הוסיף.
"ומהו?" הרמתי את ידי ושאלתי.
"בשביל זה אתה צריך לקרוא את הסיפור ולגלות בעצמך ",השיב ,בעודו מנסה להתמודד עם משבר מסוג
אחר :המקטרת שלו סירבה פתאום להידלק ,כאילו היתה מנוע סרבן של מכונית ביום חורף קפוא.
ואולי באמת זה מה שחסר לי כדי לכתוב סיפורים ,הרהרתי ,איזה משבר פותר קטן .ניסיתי אמנם לכתוב
על משברים אחדים ,במשפחה או בצבא ,אך לא כאלה שהצלחתי לפתור ,לפחות לא מבחינה ספרותית.
ושוב בולי דיבר ,כדרכו בקודש ,בהתלהבות רבה ונופף בזרועותיו ,כאילו הוא מנופף בקרטון מעל אש
המנגל .ואז התרחש מה שתמיד יגורתי ממנו .באחד מהנפנופים העזים במיוחד האלה ,וכאילו בולי הוא
אכן קוסם עושה להטים ולא רק מילוליים ,זרועו השמאלית פגשה בטעות במקטרת המגולפת שבפיו,
מגולפת כמו המילים שלו ,מקטרת שנראתה לעיתים כמו פסל סביבתי מוצק הקבוע שם לעולמים ,וזו
			
טסה באוויר כמו היונה של נוח הנשלחת מהתיבה כדי לבדוק אם קלו המים.
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כל הסטודנטים שנכחו באודיטוריום הגדול ,וכמובן שגם אני ביניהם ,עקבו בפיות פעורים מתדהמה אחר
המטס המפואר של המקטרת של בולי ,שהיה מרהיב אף יותר ממטס חיל האוויר ביום העצמאות .המקטרת
חצתה את שמי האודיטוריום ,ולמרבה ההפתעה הצליחה להגיע במעופה עד לספסל האחרון ,ושם נחתה
היישר לתוך פי הפעור מתדהמה.
כולם צחקקו ,וגם בולי קיבל את העניין ברוח טובה ,והעיר לי" :נו ,אתה רואה שבאמת צריך פייפ בחיים?"
מן הרגע שהמקטרת נחתה בפי ,נבואתו של בולי אכן התגשמה ככתבה וכלשונה .היא פעלה מיד את
פעולתה המאגית ,והתחלתי לכתוב את הסיפור הזה על הפייפ של בולי יהושע ,וכל זאת על מנת להשלים
את מה שחסר היה ,לטעמי ,באינוונטר הסיפורים והיצירות המאוד מגוון שלו.
8
לקראת סוף שנת הלימודים ,וכשכבר אמרתי כמעט נואש מכך שבולי יכתוב אי־פעם על המקטרת שלו,
הוא פרסם את הרומן "המאהב".
קראתי אותו מיד לאחר פרסומו ,ולפני כל דבר אחר ,חיפשתי בו מקטרת .אלא שאף לא אחד מגיבורי
הרומן ,לא אדם המוסכניק ואסיה אשתו ,לא גבריאל ודוצ'ה ,ולא הנער הערבי נעים ,וכמובן שגם לא
הנערה דאפי ,לא עישנו פייפ .לא במאה העמודים הראשונים ,גם לא במאתיים הראשונים וגם לא
במאתיים ושמונים ותשעה העמודים הראשונים .וכשכבר הייתי משוכנע שגם ברומן המצליח שלו ,שאף
הפך בהמשך לסרט ולמחזה ,בולי יהושע מתעלם מהמאגיה שמעניקה לו את כוחו כסופר ,שמחתי לגלות
בעמוד מאתיים ותשעים פסקה נידחת במקצת ,כאילו מתביישת מעט בעצמה ,שבה בולי מחזיר ,כמדומה,
למקטרתו מעט מכבודה האבוד.
בולי מתאר דמות של סופר נטול־שם ,המדפיס בלילות במכונת כתיבה את יצירתו ומעשן מקטרת .דאפי,
אחת מגיבורות הרומן ,עוקבת אחר הסופר ,כשהוא מתהלך במרכז הכרמל ונכנס לחנות טבק.
וכך כתב ב"המאהב":
"אני נוסעת למרכז לחפש בגד־ים לקראת הקיץ .ובאוטובוס מתיישב לידי פרצוף מוכר ,אני משתגעת
בהתחלה לזהות אותו ,כאילו יצא מאחד החלומות שלי .איש ענק .ראשו מגודל פרא ,בן ארבעים אולי,
מלחך בתאווה עיתון ערב .בסוף תפסתי – האיש המתקתק בלילות ,מעבר לוואדי ,הוא ולא אחר...
עכשיו נכנס לחנות טבק ,אני לידו ,ממש מתחככת בו .הוא קונה טבק ,מנקיות למקטרת ,סיגריות וקפה.
נוגע בי קלות"...
(א.ב .יהושע ,המאהב ,עמודים  ,291-290שוקן)
כשקראתי את השורות האלה חשתי ,כאילו בולי נגע סוף־סוף בסוד הכמוס הזה של כתיבתו – המקטרת.
כשסיימתי לקרוא את "המאהב" ,שלפתי שוב מן המגירה את הסיפור על הפייפ שכתבתי זמן קצר קודם
לכן במהלך קורס המבוא לסיפור הקצר ,ושכה היססתי לגביו .החלטתי להעז ולבקש מבולי לקרוא אותו
ולחוות את דעתו ,וחיפשתי הזדמנות נאותה לכך.
בתום אחד השיעורים לקראת סוף שנת הלימודים ,עקבתי אחרי בולי יהושע בדרכו לחניון ,ורגע לפני
שהוא נכנס לפיאט החלמונית שלו ,בירכתי אותו לשלום ואמרתי" :בולי ,סוף־סוף כתבתי סיפור .אתה
מעוניין לקרוא?"
בולי נטל את המעטפה עם הסיפור ,והציע לי שוב באדיבות כדרכו טרמפ למרכז הכרמל .בצומת דרך
הים ירדתי ,ואילו הוא המשיך בדרכו כשהפיאט מפריחה עננת עשן שהסתלסלה באוויר כאילו היא עולה
ופורחת מתוך הפייפ שלו.
סוף דבר
עכשיו לא רק איליה ארנבורג אלא גם בולי יהושע בעולם המתים .חיפשתי באחת המגירות את הסיפור
הישן שכתבתי בתור סטודנט על המקטרת של בולי ,שמעולם לא ראה אור ,והחלטתי להגשים חלום ישן
			
ולנסות לפרסמו ,כדי שעשן המקטרת של בולי ימשיך להתאבך גם לאחר מותו.
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אליי ק.

תרשישה
הופתעתי לגלות ערמות שלג פזורות לאורך הרחוב ,בין הכביש למדרכה .גם עכשיו ,אף על פי
שהיה זה כבר סוף חודש ניסן ,השלג נשר ללא הפסקה .מוזרה עוד יותר היתה העובדה שהכבישים
לא היו ריקים .מכוניות נסעו בהם ללא חשש מהחלקה או מתאונות דרכים ,ופליטות האגזוז השחירו
את הערמות הלבנות ,עד שנדמו לערמות פחם .אפילו הולכי הרגל הלכו לעבודה כרגיל ,למרות הרוח
הקרה שנשבה לאורך המדרכה עמוסת האנשים .לחלקם לא נראה שהפריע כלל ללכת ברגל ,אבל
אחרים נמלטו מטה אל הרכבת התחתית .גם אני ,שהגעתי לבוש במעיל רוח דק שהתאים למזג אוויר
אביבי ,מיהרתי כמותם במורד גרם מדרגות אחד ,לחפש מקלט בתחנת הרכבת.
על קיר התחנה היה תלוי ציור שהציג רשת סבוכה של רצועות צבעוניות ,שלכאורה הרכיבו יחדיו מפה
של העיר .בדקתי את הכתובת הרשומה אצלי במכשיר הנייד כדי להבין לאן עלי לפנות ,אלא שגיליתי
שלא היה בידי שם של רחוב ,אלא רק מספרים .ניסיתי להתייעץ עם אחד מן האנשים שחלפו על פני,
אך הם כולם רצו כדי להספיק לעלות על הרכבת שזה עתה נכנסה ולא שעו לפניותי .בלית ברירה
רצתי אחריהם ,ועליתי לרכבת גם אני ,מדלג פנימה רגע לפני שנסגרו הדלתות והיא יצאה מן התחנה.
הקרון לא היה צפוף כפי שציפיתי ,ורוב הנוסעים או שישנו ,או שהיו שקועים במכשירי הנייד שלהם,
או שבהו בכתמים מסתוריים על גבי הרצפה .הבטתי סביב ,מחפש אדם שיוכל לעזור לי ונתקלתי
בעיני נערה אחת שהרימה לרגע את מבטה .שלום ,אמרתי לה ,תוכלי לעזור לי להבין באיזו תחנה עלי
לרדת? הנערה לכסנה את עיניה רגע בחשדנות ואז אמרה בקול עצבני ,יֹוָ ,איְ י ֵאיינְ ט ְס ִּפיק נֹו ָא ַר ִּביק אֹור
וָ ֶ
אט ָבה ,וָ אט ָאיי לּוק לָ ייְ ק טּו יּו? חייכתי במבוכה בתשובה והראיתי לה את המספרים שבידי ,סליחה,
לא התכוונתי להפריע ,פשוט איני מבין לאן ללכת? הפעם היא קמה ממושבה בזעם והחלה לצעוק,
מוחאת כף לאחר כל מילה ,יֹו וָ אט ֶדה ָפאק דיד ָאיְ י גֶ ְ'סט ֶסיי? ָאיי – ְס ִּפיק – ִאינְ גְ לִ ישּ ,בֹויָ ,איי ֶאיינְ ט
ָדאֹון וִ ית נֹו נֶ ֶ
ייׁשן אֹוף ִאיזְ לָ ם ֶאן ִׁשיט ,נִ ֶָ ּיגה! היא עברה למושב בסוף הקרון ,והסבה את מבטה ממני
במופגן .ניסיתי לגשת אליה שוב כדי להסביר את עצמי מחדש – אלא שאז נוסעים אחרים החלו גם הם
לצעוק עלי לעזוב אותה לנפשה ,ונבהלתי וירדתי בתחנה הבאה.
ריח חריף של שתן הכה בנחירי כשיצאתי ,וראיתי אדם מזוקן במעיל מטונף מטיל את מימיו על
פסי המסילה .הסטתי מבטי ממנו ודילגתי בזריזות במעלה המדרגות חזרה אל פני השטח ,אל רחוב
שהתגלה כשומם למדי לעומת ההמולה ברחוב הקודם ,ובנייניו נמוכים יותר .השלג כיסה את הכל
בשכבה דקה של לבן .מכונית בודדה עברה על פני וגלגליה ציירו שני פסים שחורים של כביש על
השלג ,אך גם אלו התכסו מחדש במהרה והעולם חזר להיות כדף ריק .כעבור כמה דקות של הליכה
הגעתי לבניין רחב ומרובה חלונות ,שאחת משתי דלתותיו הקדמיות היתה פתוחה קמעה ,למרות הקור.
נכנסתי פנימה וחיככתי את ידי זו בזו כדי להתחמם .שמחתי לגלות בפנים כמניין וחצי יהודים ,עטופים
בחלוקים שחורים ובטליתות ,פאותיהם מתנדנדות בעודם מתפללים בקול רם .ניגשתי בהתלהבות
לקשיש שבהם ,שהתפלל באחד הספסלים האחוריים .סליחה ,אמרתי לו ,ועצרתי עצמי מלהוציא שוב
את המכשיר הנייד ,מכיוון שלא הצלחתי לזכור אם היה זה יום שבת או לא .הקשיש פנה אלי ,ועיניו
נדדו מיד אל קצה קודקודי .מיהרתי לכסות את הקודקוד החשוף בכף ידי וחזרתי ואמרתי סליחה ,אני
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מחפש בחורה שגרה כאן בעיר ,היא בערך בגילי ,נמוכה עם שיער מתולתל ,אתה יודע אולי היכן אּוכל
למצוא אותה? היהודי עיקם את שפתיו ורטן בקול רם ,קײנער דאָ װײסט נישט װוּ איז דײַן שיקסע,
צוציק! הוא ירק על הרצפה והפנה אלי את גבו .מתפללים אחרים הציצו לעברנו בסקרנות בעודם
ממשיכים למלמל את פסוקי התפילה .התנצלתי בלחש וסבתי על עקבותי ,חזרה החוצה אל הכפור.
זמן רב שוטטתי ברחובות ,מביט לשווא בשלטים שבצמתים ומגלה שגם עליהם אין רשומים שמות,
אלא רק מספרים .רוח קרה נשבה בפני ,חודרת מבעד למעילי הדק ,עד שחשתי סדקים מתבקעים
בעצמותי .השלג שנערם על המדרכה נכנס לנעלי וגרבי נספגו מים .כעבור שעה כמעט ,כשכבר בקושי
הרגשתי את קצות אצבעותי ,הבחנתי בשלט שהפיח בי תקווה :מעל לדלת זכוכית גדולה נכתב באותיות
לועזיות מסולסלות ,הּומּוס תל־אביבה .נכנסתי פנימה בהתרגשות.
בפנים ניצבו שולחנות רבים ,שבניגוד לרחוב השומם שמחוץ היו עמוסים בסועדים שמרחו כמויות
זעירות של חומוס על קרעי פיתה דקיקים בעזרת סכינים .המזגן השיב רוח חמה על פני ועצמתי את
עיני רגע בעודי מניח לתחושה לחזור לידי ולרגלי.
לפתע הרגשתי טפיחה קלה על שכמי וכשפקחתי את עיני ראיתי גבר שעיר ומגודל עומד למולי .הוא
רכן לעברי ולחש ,אתה לא יכול להיכנס לכאן אם אתה לא יושב לאכול ,אחי ,מצטער .חייכתי חיוך רחב
לשמע העברית שבפיו .למראה צלוחיות החומוס הקטנות שמילאו את השולחנות ,התעורר בי תאבון.
אני אֹוכַ ל ,אמרתי בשמחה ,אבל תוכל גם לעזור לי במשהו? האיש הניד בראשו ,לקח בידו תפריט וענה
בקול רםָ ,ריְ יט ִדיס וֶ וי ֶסר .הוא הוביל אותי לשולחן בקצה הרחוק של המסעדה ,ליד תא שירותים,
ולאחר שישבתי הוסיף ,שוב בלחש ,אין בעיה אחי ,אני יעזור לך במה שתרצה ,רק תעשה לי טובה,
ֵ
דּבר לועזית ,למה אלה רק שומעים את האות חי״ת ,אחי ,הם מתחילים לפחד שתוך שנייה מישהו בא
ומרסק להם מטוס לתוך איזה מגדל ,ת'מבין? ָאוֶ ור ְס ֶּפ ֶׁשל אֹוף ִדי ֶדיי ִאיז ָה ֶ
אמאס וִ ויט לֶ מֹוןִּ ,פינָ ְטס ֶאנְ ד
אׁשרּומסָ ,אט ְ
אקי ָמ ְ
פֹורטי נָ יְ ין .היססתי לרגע שכן לא הייתי בטוח שהבנתי נכון ,חמישים שקלים
ִׁש ָ
יט ִ
לחומוס? שאלתי ,זה לא קצת גבוה? המלצר גלגל עיניים ,איזה שקלים ,ארבעים ותשע דולר ,אח שלי,
ְ
ההיּברּו ,סבבה? קמתי מאוכזב ,למרות שבטני
גבוה לך תאכל במקום אחר ,ואמרתי לך כבר ,חלאס עם
עוד קרקרה ולמרות שטרם הספקתי להתחמם .אין לי דולרים ,אמרתי ,רק שקלים ,אבל אולי בכל זאת
תוכל לעזור לי? אני מחפש מישהי ,אולי אתה מכיר אותה ,היא גרה כאן בעיר ,בחורה מתולתלת,
נמוכה ,הנה המספרים שלה ...המלצר הטיח את התפריט שהחזיק בשולחן וצעק לפתע ,תגיד מה אתה
מסתלבט ,אחי? אתה לא מבין מה אומרים לך ,תגיד לי? נֹו ִה ְּיברּו ,מה לא ברור? בסדר ,חברה שלך גרה
בבניין פה ממול ,סבבה? נָ אּו סע סע מפה כבר ,כוסאומו ,הפחדת לי כבר את כל הלקוחות ,תראה תראה
איך הם מסתכלים עלינו עכשיו כולם ,הכל באשמתךָ ...טנְ ק יֹו פֹור ָקאמינְ ג ֶאנד ָהאב ָאה נָ יְ יס ֶדיי ,יא
בן שרמוטה.
נפלטתי חזרה אל המדרכה ולמרות הקור והרעב ,כשהרמתי את עיני וראיתי בניין מגורים גבוה מתרומם
למולי ,רוחי נסקה יחד איתו .מיהרתי פנימה ועצרתי במבואה כדי לבחון את השמות הרשומים על תאי
הדואר .משמצאתי את שמה רצתי במעלה המדרגות עד שהגעתי לדירה הנכונה ,ודפקתי על הדלת.
פתחה לי אישה לא צעירה .עמדנו זה מול זה רגעים אחדים בדממה ,עד שאמרתי במבוכה ,סליחה ,אני
מצטער ,נדמה לי שדפקתי על הדלת הלא נכונה .הבעת פניה ,שנראתה מבולבלת תחילה ,השתנתה
לפתע ועיניה ניצתו בבת אחת בהבנה ,משזיהתה את השפה שבפי ,אֹו! יּו ָמ ְ
לּוקינְ ג פֹור ֶּדה
אסט ִּבי ִ
אּפל אֹוף וִ ְיקס ָאגֹו אֹון וֶ רי ְ
סֹוריָּ ,באט ִׁשי לֶ ְפט ָאה ָק ֶ
נֹוטיסִׁ ...שי ִד ֶידנְ ט ִא ֶיבן
ׁשֹורט ִ
ְּפ ִר ִיביּוס ֵטנֶ נְ ט! ָאיִ ים ִ
ֶסיי וֶ ור טּו.
חשתי לפתע איך כל איברי הפנימיים כבדו כמשקולות ,ושקעו בתחתית בטני .לא אמרתי דבר .האישה
משכה בכתפיה וחייכה חיוך מתנצל .היא החלה לסגור את הדלת ,אבל בטרם הספיקה השתחלתי פנימה
והדפתי אותה לאחור בכוח .היא השתנקה וכמעט שנפלה ,קוראת אחרי בקול חרדֶ ,סר! יּו ָקאנְ ט ָקאם
ִאין ִהירֶ ,סר!
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הדירה היתה דירת חדר ,ריקה כמעט מרהיטים :שולחן זעיר ,שידה אחת צמודה לקיר ,פינת מטבח
שוממה ,מזרן מרופש על הרצפה ,ומלכודות נמלים סביב המטבח ובכניסה לחדר השירותים ,פגרים
זעירים מוטלים סביבם .ריח מעורב של בושם וטרפנטין שרר בחלל הקטן והכביד על הנשימה .היה
רק חלון אחד בחדר ,והוא היה סגור .על עדן החלון ניצבה כוס זכוכית ובה בדלי סיגריות .בעלת הבית
התקרבה אלי בחשש מהֶ ,סר? ִׁשי ִאיזֶ נְ ט ִהיר ֶסרָ ,איי טֹולְ ד יּו אֹולְ ֶר ִדי .לרגלי היו פזורים מספר ניירות עם
רישומים בלתי גמורים .התיישבתי על הרצפה והבטתי בהם :קווי פחם נטולי צורה ,רצועות שחורות
פחוסות ובלתי ברורות ,ספק מתווים לציורים עתידיים ,ספק קשקושים .האישה המשיכה לכרכר סביבי
בהיסוסָ .איִ ים סֹורי ֶסרָּ ,באט יּו ִרילִ י ָקאנְ ט ִּבי ִהירָ ,איְ ים ַא ְפ ֵריְ יד ָאיְ ים גֹואינְ ג טּו ָהאב טּו ָא ְסק יּו טּו לִ יב.
ִדיס ִאיז ַאנְ ַָא ְק ֶס ְּפ ֶט ֶּבל ֶסרְּ ,פליז ֶסרֶ ...סרִ ,איף יּו דֹונְ ט לִ יב ָאיְ י וִ יל ָהאב נֹו צ'וֹ יְ ס ָּבאט טּו ָקאל ֶדה ּפֹולִ יס!
ָאיים ְ
וֹורנִ ינְ ג יּו ֶסר.
לבסוף גיליתי גם ציור אחד שנראה כמעט גמור ,ונדמה היה לי שזיהיתי בו תווי פנים מוכרים ,אולי
דיוקן .הרמתי אותו מעלה כדי להיטיב לראותו באור הדלוח שהפיקה הנורה היחידה שבחדר .באחת
מפינות הדף נותרו מספר טביעות אצבע בפחם ,ואלה נמחו למגע ידיֶ ...סרְּ ,פלִ יז ֶסרֶ ,סר! ְּפלִ יז לִ יב ֶסר,
ֶדה ּפֹולִ יס ָאר אֹון ֵדיְ יר וֶ י ֶסר! ְּפלִ יז ֶסרְּ ,פלִ יזֶ ,סר ְּפלִ יזְּ ,פלִ יז ֶסרְּ ,פלִ יזֶ ,סרֶ ,סרֶ ,סרְּ ,פלִ יז ֶסרֶ ,סרֶ ,סר ְּפלִ יז,
											
ֶסר?

.

ֵאליי ק .הוא סופר עברי המתגורר בירושלים

חגית גרוסמן
סיפור אהבה

המשוררת ישנה ,צייר יאן ראוכוורגר
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ָּב ַר ְחנּו ִמ ֵּבית ַה ֵּס ֶפר,
ָעזַ ְבנּו ֶאת ָּכל ָה ֲא ֵח ִרים,
נִ ְסּגַ רְ נּו ַּב ַּביִ ת וְ ָק ָראנּו ְס ָפ ִרים.
ָּד ַפ ְקנּו ַעל ְמכֹונַ ת ַה ְּכ ִת ָיבה.
עֹוררְ נּו ִּבנְ ִׁש ָיקה.
ַּב ֵּלילֹות ִה ְת ַ
ַּבּיָ ִמים ִאּיַ ְמנּו ְּב ֵפרּוד.
נֹורת ַה ְּק ִר ָיאה,
ַּכ ֲא ֶׁשר ֹלא ָּד ְל ָקה ְמ ַ
ָּפ ַס ְענּו ִּב ְפ ִסיעֹות ְמ ֵלאֹות ִה ְת ַח ְּׁשבּות.
ָׁש ַק ְענּו ָּב ַא ְמ ַּב ְטיָ ה ִּב ְכ ֵבדּות,
ְצ ֵמ ִאים ִל ְל ָח ִׁשים.
ַה ְּס ָפ ִרים ֹלא ִהּנִ יחּו ָלנּו ִליׁשֹן,
ָהיִ ינּו ְמא ָֹה ִבים ַּב ָּלׁשֹון,
ָאדֹם ְׂש ָפ ַתיִ ם ְּוכחֻ ַּלת ִׂש ְמ ָלה,
יָ ַד ְענּו ֶאת נַ ְפ ֵׁשנּו

ברוך יעקבי

מקפצה
פיו נפער ומגרונו התמלטה צעקה .המרפסת הצרה רעדה .בחדרים הסמוכים ,בקומה מעל ובקומה
מתחת ,אנשים השתתקו ,הביטו זה בזה .ניתכת על צלע ההר ,נשברת למרגלותיו ,ההדף מתפשט בוואדי
הכלוא בין השכונה והים ,רסיסים נוקבים את ִּדממת הרחוב הקטן .משהו קרה.
ולאחר מכן ,שקט .הפה נשאר פעור ,הגוף רפוי .כמה ציפורים התעופפו בבהלה .הוא שמע קול בוקע מבין
שפתיו ,הפעם מתון ,כמו לאשר :יש לך בן .ושוב ,יש לך בן.
ראה אותו בחטף ,מבעד לחלון קטן ,עגול .נזכר בסרט מצויר על צוללת שיורדת במעמקי ים ושוקעת
במצולות .סגול כולו ,זורח כמו חציל ,חשב לעצמו ,מרוח כתמים לבנים ,פה קטן צורח ללא הרף ,ציצית
שיער זהוב .ידיי דם שלפו ,חתכו ,הניחו אותו על בטן נפוחה ,אוחזות בידיה ומצמידות אותן לגוף הזעיר.
קחי אותו ,שיתרגל אלייך ,כבר מעכשיו .אבל היא מותשת ,שדי קרח קטנים ,ממאנים.
עוד מעט יינתק ממקומו ,יתחיל לרוץ .כן ,יוותר על המעלית ,יֵ רד כמה קומות ,ידלג על פני שתיים־שלוש
מדרגות ,ייצא מהבניין ,גופו טלטלה ,ממלמל את הבשורה ,את אותן שלוש מילים ,חוזר עליהן ,שרק לא
ישכח ,איך יגיד אותן לאמו ,להוריו ,יגלגל אותן בפיו ,ימסור להם את ההודעה ,מנחש את מראה פניהם,
עובר אחד אחד ,רק שיגיע כבר .לא רחוק מהכניסה לבניין ,כך זכר ,הירידה לכיוון השכונה .יחלוף על פני
הקו הראשון של ההר ,עוד דרך לעשות במורד ,ויגיע לרחוב ,יחצה את הכביש ,ייעצר על הסף ,יסדיר את
נשימתו ,בוודאי מחכים לו ,פוכרים ידיים בדאגה ,מצפים לבלתי ייאמן שקרה .לו זה קרה.
נוף המפרץ נגלה מולו .שמי תכלת חלקים ,ענן בודד שט מעל ,כידוני צמרות ברושים דוקרים אותו .אוויר
ההר ,קריר וצלול ,חודר אליו ,נושב על פניו העייפות .להתיישב ,רק לרגע ,לנוח קצת .כל הלילה היה ער,
ואז המים ירדו .הזמינו מונית ,לקחו את התיק המוכן .חיבור לקו טלפון כבר היה להם ,אבל לא להוריו,
לא הודיע דבר ,שהנה ,זה מתחיל ,יהיה לו ילד ,עוד מעט ,בן או בת ,מי ידע ,ילד ראשון ,הילד שלו .ואולי
בכל זאת זה היה נכון ,כל הדבר הזה ,לחיות ,להיות משפחה.
הוא חייל ,היא נערה ,וכבר זוג .יוצאים ביחד ,מתרפקת עליו ,נצמדת ,היא רוצה אותו .לא מרפה ,נאחזת,
מתאווה .הוא לא זוכר מתי חיזרו אחריו ,רצו אותו ,חייכו אליו .נמוכה ממנו ,רזה מאוד ,רוצה לברוח מהם,
מהסיפורים שלהם ,להראות להם ,יהיה לה בית משלה ,ילדים משלה ,למתוח קו על כל מה שהיה שם.
אבל רק רגע ,מה כל זה קשור אליו?
שקט כאן ,גבוה ,הם לא רחוקים ממנו ,שוכבים במחלקה .עוד מעט ירוץ ויספר ,ירוץ מהר ככל האפשר.
לאן? לאן שידע ,לאן שיוליכו אותו רגליו ,לרגע לא מבין מה פשר הבשורה ,ומה כל כך דחוף שידעו
עכשיו ולא עוד מעט ,אפילו הערב ואולי מחר .הרי הוא כבר נולד ,אז מה זה משנה ,אבל כל זה נמחק תחת
הרצון שמשתלט עליו ,להוציא את המילים מפיו ,פשוט להודיע ,לומר :כן ,יש לך בן .זה הדבר היחיד
שידע ,יותר משרצה אז להודיע להם שיש לו עבודה ,שהוא מתחתן ,הרגיש זר מול כל זה ,מה הוא בכלל
רוצה ,ילד בעצמו ,מה הוא יודע מהחיים שלו.
המולה גולשת לעברו .דיבור מהיר ,הבעות פנים חדות ,חותכות .זה חדר הקבלה ,כאן מקבלים את
הבשורה .כמוהו ,שנהיו לאבות ,וכבר כאלה ,חדשים פחות ,עם ילד אחד או שניים ,זאטוטים ,לא מבינים
עדיין .כוסות קפה ריקות בפינת מטבח מאולתר ,על משטח לינוליאום מרופט קוביות משחק .עינו צדה
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ספר בלוי ,מוכתם ,כיצד ילדים באים לעולם .הפין שלו ,הפות שלה ,ואחוות זרעונים שאצים ,יש להם
תפקיד ,חדורי מטרה .והנה היא ,הנקודה שלו ,נוצרת משני תאים זערוריים חסרי חיים ,כך קרא ,הולכת
ותופחת בבטנה ,וכבר עובר .רגע ,מתי כל זה קרה? מה הבעיה שלך ,הוא הודף מחשבה ,ילד ,המשך שלך.
מי בתור? נא לפנות את החדר ,מציצה אליהם ,מנקה את ידיה מכתמי דם ,תעשו מקום ,יש לנו היום הרבה
לידות .ואבות שהתבשרו יוצאים ,ואבות שבדרך נכנסים ,והוא עומד כאן ,גבוה ,המרפסת צרה ,קר כל
כך ,כזה תמוי ,כמו דחליל ,איש הפח ,סימני שאלה חורכים נתלים כמו אנקולים באישוניו .מסתכל לעבר
התהום בפליאה ,מה זה מנצנץ אליו? מרחבי אופק כחולים ,בורקים ,הוא מסונוור ,רואה אותה ,מרחוק -
בריכה.
עיניו זוהרות ,רטובות ממאמץ ,פליאה מציפה אותן :מה הבעיה ,מה לא ברור .רק לרגע יטבול ,יתרענן,
זרמים מתעתעים מציפים אותו ,חמים וקרים בו בזמן ,רק רגע אחד יגנוב לפני שיודיע ,לפני שיביא סוף
על עצמו .יהיה שלו ,נקודה זעירה שתפחה בבטנה ,ועכשיו חציל סגול ,פה קטן אדום שצורח ללא הרף,
ויהיה שלה ,הוא אחוז בתוך גופה ,בולעת אותו ,חתיכות חתיכות ,פלג גופו העליון כבר בתוכה ,לסתותיה
מהממות ,הוא משותק ,בעוד חלקו התחתון מנפנף ברגליו ,מסרב להאמין שגורלו נחרץ ,ועדיין בועט,
כאילו יש עוד מה לעשות ,ואם ינוע בפראות אולי יצליח לחלץ את עצמו מאותה בעיה שהסתבך בה,
אבל היא כבר ממעכת ,המוח משועבד ,ועוד מעט גם חלק הגוף הזה יפסיק לפרפר ,ייכנע ,ייבלע בתוכה,
הוא שלה .ובינתיים ,ייכנס ויטבול ,למה לא ,הוא ממילא בדרכו ,יאזור כוחות ,שלא יאבד את הראש ,רק
לרגע ,במים הטובים האלה ,שווים יותר מכל תנומה ,ירטיב את עצמו ,יעלה על המקפצה ,יקפוץ ויצלול
וייעלם לעולם.
יום קיץ לוהט ,רוח קרירה ,ועצי ברוש גבוהים מסביב ,דשא נעים ,המים רכים ,מפתים ,המקפצה עומדת
יציב ,ומוזיקה חרישית שבוקעת מרמקול ומרגיעה ,שיר ברזילאי ,אולי סמבה ,שרה יפה ,הקול שלה רך,
עושה לו חשק להזיז את הגוף .אם היה יכול ,עכשיו היה נכנס לראש שלו ,קפיצת ראש לאותו מנגנון
שיצא מכלל שליטה ,נוגע באיזו נקודה ,מזיז דבר מה ,מסדר את התקלה .מה הבעיה ,קפוץ למים ,הגיע
תורך ,קפוץ עכשיו ,כי ככה זה אתה ,סוג של שיבוש ,טעות בעולם.
וילדים עולים בסולם ,רועדים לרגע ,והופ ,הם קופצים ,בזה אחר זה ,וגם הוא ,עוד מעט ,יצטרף לתור,
יעלה על המקפצה ,ארוכה ,מלבנית ולבנה ,הקצה שלה לא מפסיק לנתר .לרגע לא הבין אם הוא הוזה,
לפניו טור של זכרים וטור של נקבות ,כולם נדחפים לעשות ,לפי איזשהו צו קדמוני ,שרשרת של אבות
ואמהות ,חסרי הבעה ושאלה ,רגע ,בעצם ,לשם מה?
הם מחייכים אליו בתמיהה ,מבטים נבוכים ,נוקשים על ברכיו :מה זה ,התבלבלת ,אבאלה ,מה אתה עושה
כאן ,זו המקפצה של הקטנים .אבל הוא כבר עולה ,הגרם צבוע צהוב ,רואה קו עצירה ,אזהרה באדום:
זהירות ,החלקה .נעמד ,בוהה בקטנצ'יק שלפניו ,איך שהוא מתכונן ,גופו דרוך ,ואז רץ וקופץ ,מרעיד קלות
את המשטח המלבני הלבן ,הקצה ממשיך לנתר .דחיפה ,יד קטנה ,נו כבר ,למה אתה מחכה ,עכשיו תורך.
הוא עולה ,שולח רגל ארוכה ,השלב האחרון .הכל חלק ,תהום מרצדת תחתיו .שמי תכלת ,ההר מאחוריו,
הים מולו ,הענן נעלם .ובתווך ,רצועת חוף ,השכונה .לרגע הבית נראה רחוק מכאן .המים שקטים ,צלולים.
כחול עוטף אותו מכל עבר .בוא אלינו ,הם מפתים אותו ,בוא כבר ,הפעם הזאת ,הזדמנות ,קפוץ עליה,
תבחר ,תחליט בעצמך.
צל מכסה אותו .רואה מעליו ,מתקרבת ,ציפור גדולה ,אולי חסידה ,משק כנפיה גובר ,צלילי השיר
הברזילאי ,הקול הרך נעלם ,זרם האוויר מכוון אותה ,מנווט את דרכה .היא מנמיכה עוף ,אברותיה כבדות,
כנראה חלפה על פני ימים ,גומאת מרחקים ,אולי חצתה אוקיינוס .רואה את הראש ,ציצית שיער קצוצה,
צמודה לקודקוד ,חרוזי עיניה ענבר .היא מאטה ,חגה סביבו ,פותחת מקור ארוך וחד ,צווחה .אם רק היתה
יותר חזקה ,ופחות עייפה ,אולי הייתי עולה עליה ,פתי שכמוני ,מאמין לכל דבר ,היתה לוקחת אותי הרחק
מכאן .ונו כבר ,כמה זמן אתה ככה עומד ,גוער בו הילדון שלפניו ,ומאחוריו הילדון שלו ,נקודה שתפחה,
חציל סגול ,מתקרב אליו ,מנפנף בידיו ,נו ,אבא ,מה איתך.
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הקפיצה ,אתר pixabay

הוא מתבונן בו ,תעתוע ,מזימה ,פטנט של העולם .גם לו יש עיניים כחולות ,רטובות .עיניים טובות ,כבר
אמרו לו ,אפשר לטבוע בכחול העמוק שלך .וחיוך ,זה העיקר ,גם על זה העירו לו ,החיוך שלך שווה זהב.
ומאז הוא לא יורד מהפנים ,חיוך כמו שלו ,רק יכול לעזור ,שכל מי שמסתכל עליהן נרגע ,מין הרגשה
כזאת שהוא נותן ,המבט ,הוא נח על כולם .ועכשיו ,מה לעשות ,הגיע הזמן שלו .עומד שם ,רועד מקור,
המרפסת צרה ,בריכה מרחוק ,ומקפצה .הילדון שלו עולה במדרגות ,וכבר על המשטח ,ניגש אליו ,דוחק
בו ,צועק עליו ,קפוץ כבר.
גבוה כאן ,שקט כזה מזמן לא שמע .ראשו סחרחר .הציפור מתרחקת ,הוא מנופף לה בחצי מבט ,עופי לך
מפה ,רחוק רחוק ,את בטח יודעת ,את עושה בלי לשאול .נאחז במעקה ,כל העולם נעצר ,מביט בו .כאב
חד עובר בכל גופו ,מרחוק מקפצה ,החלק האחורי שלה מתוח ,לבן .הקצה ,מנתר ,מעלה מטה ,נרעד.

.

ברוך יעקבי  -מנהל בית ספר ויזם חינוך .מחבר הספר לומדים לשחק (רסלינג  .)2019ספרו יראה אור בהוצאת פרדס.
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אבי לויתן

סיור משוררים בתל־אביב
עם בי"ס אנקורי (קמפוס פ"ת) מרץ 2019
"הרחוב היפה היפה ייעצר לבסוף בדרכו,
השלווה אטומה וקשה תיחתך כמו חלה לאורכו"
(דוד אבידן ,מתוך "הרחובות ממריאים לאט").
ביום של שלווה אטומה וקשה יצאנו לסיור משוררים בתל־
אביב ...טיול 'סיירת' ,האמונה בדרך כלל על סיורי הרים
ומדבריות ,יצאה הפעם אל הסבך הנצחי של רחובות – ומילים
– בתל־אביב...
"ואביו ,שרוחו היתה טובה עליו ,הצביע בידו השזופה כלפי
האופק ,שהתמזג ברּכּות רבה עם הים ,ואמר ששם נמצאות
ארצות יפות"...
(יעקב שבתאי ,מתוך "זכרון דברים").

בית ביאליק ,ויקישיתוף

הבאוהאוס התל־אביבי קיבל את פנינו באפרוריות מתאימה ,אלא שהפעם הקירות גילו דבר נוסף –
לוחות אבן עתיקים ,ועליהם שמות – "כאן התגורר נתן אלתרמן"" ,פה התגוררה לאה גולדברג" –
לשירים יש בתים?
בתוך הצריבה הקשה של עולם המבוגרים ,המתגלֶ ה בבתי קפה שלווים בפינות שדרות נורדאו ,שמחו
הילדים לגלות כי תרצה אתר – הבת של – ...כתבה את הספר "האריה שאהב תות".
נעדרי התמימות לא התפלאו לשמוע על חיי הנפש הסבוכים שלה – "ככה זה עם משוררים" – אמרה
מי מהם.
למטלות הצילום התבקשו לחדור אל תוך בתי קפה שלווים ,וליצור דימוי של "אדם ועיר" או של "קפה
ויצירה" ,ונותרו תמונות התלמידים – כובע בייסבול שמוטִ ,טי־שרט פשוטה ,הפנים הלוהטות מהליכה
פתאומית ְּב ִמ ְד ָּבר המילים – ומכל הביחד־נֵ ס הזה...
בשלב הזה כמה עלמות החליטו לבדוק את שבעת השערים של דיזנגוף־סנטר ,אולם השאר המשיכו
בעוז – אל רחוב ארנון ,אל ביתה של לאה גולדברג.
ינטריגוֹת ותענוגות של כאב אישי וקבוצתי יש בהליכה
כמה להט רוחות ,כמה הסתעפות יצרים ,כמה ִא ִ
הזו של חבורת נערים לאורך דיזנגוף ,עד אל "ארץ אהבתי" של גולדברג – "בארץ אהבתי השקד פורח,
לאורח – שבע עלמות ,שבע אימהות ,שבע כלות בשער"...
ַ
בארץ אהבתי מחכים
"ידידי מרחוב
ַ
הבאוהאוס המרובע גילה את השלט – "לאה גולדברג אכן התגוררה פה" ,אבל הספר
ארנון" הפך את ילדי הרחוב הזה למיתולוגיָ ה ,והנה 'סיירת המטיילים' – מיתולוגיָ ה בהתהוּות – מהלכת
כנבואת אבידן ,ובגן הנעלם והנסתר שומעים את השירים הללו מפי המורה לספרות – נו,
ָ
בו עד לסופו,
באמת...
הגן הנעלם הוציאם אל קו החוף ,ואל רחוב בוגרשוב ,אל ביתה של רחל.
אינני יודע אם יד נעלמה ושזופה הצביעה להם על האופק ,הנושק ברּכּות את הים ,וסיפרה להם על ארצות
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ביתּה של רחל הם גילו בקיאות מפתיעה בתולדותיה
רחוקות – ושמא דווקא קרובות – אך למרגלוֹת ָ
הסבוכות " -ככה זה עם משוררים" – אמרנו ,לא? – התקופה הפסטורלית בכינרת ,גילוי המחלה ,והגלות
בתל־אביב.
"רק על עצמי לספר ידעתי" – אני קורא.
"הבגרות בספרות עוד שנה" – אמרה לי אחת מהן – "ברוך השם יש לי עוד שנה לספר רק על עצמי"...
לקדמותה ,אולי בגלל המכות של
ָ
התחנה הבאה היא כיכר דיזנגוף אולם ַּבּכִ יּכָ ר האדמה שקעה ,וחזרה
לאורח– "...
ַ
רועי חסן ,וה"ערס־פואטיקה" שלו – "במדינת אשכנז השקד פורח ,במדינת אשכנז מצפים
ובקיצור – די עם הצפון הלבן!...
הייתם רוצים!!! – המדרגות האטומות מאחורי גן־
מאיר הביאו אותנו אל הבית של אבי האשכנזים
– אל ביאליק – ואל – "לא זכיתי באור מן ההפקר"
– אז יש פה אור – כבר אמרנו ויש פה זוהר – גם
אמרנו
אְך על הבאוהאוס כבר דיברנו???
ועוד צילומים יפים ,לפי מטלת הצילום – צילום
עירוני ,צילום אור וצל ,וצילומי תנועה –
אז נשפכנו כולנו אל בית הקברות הישן שברחוב
טרומפלדור....
ליד ציּונוֹ של טשרניחובסקי קראנו את "הוֹ ארצי
קרח" – ובדיקת נוכחות –
מולדתי הר טרשים ַ
מי חסר? – מאיר (דיזנגוף) – נוכח.
חיים (ארלוזורוב) – נוכח.
אחד (העם) – נוכח.
מקס (נורדאו) – נוכח.
והלאה...
(גם הבנות מהסנטר חזרו)
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ולסיכום –
שלושה דורות של שירה :שירת התחייה ,שירת היישוב ,ושירת המדינה.
שלושה סוגים של עברית – גלותית ,מודרנית ומדוברת.
תפקוד יפה של התלמידים – (איך הם הצליחו לְ ָפנוֹת זְ ָמן לְ ִמ ְד ַּבר המילים הזה ,בתוך המעיין הנובע
והאמיתי של נעוריהם – באמת מרשים!)
הקשבה (לא רעה)
עמידה בזמנים (סביר)
סיכומים לקראת הפעם הבאה ,יש גם קבוצה מנצחת ,הלכנו לאכול פלאפל –
									
היה פואטי.

.

* אבי לויתן הוא סופר ומורה .ספרו אסתטיקה של אינסוף ראה אור בהוצאת ספרי ׳עתון 77׳
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ארז ביטון :תפרים ,הקיבוץ המאוחד
 129 ,2022עמ׳
יתי יִ ְצ ָחקֶ /אל
אֹותי /וְ ֹלא ָהיִ ִ
"ֹלא ָע ְקדּו ִ
מּול ַה ַּמ ֲא ֶכ ֶלת /וְ ֹלא ָהיָ ה ִלי ַאיִ ל ַּב ְּס ַבְךִּ /כי
ּמֹורּיָ ה/
יֹום יֹום נִ ְצרְ ָבה ִּבי ַה ֶּד ֶרְךֶ /אל ַהר ַה ִ
ִּכי יֹום יֹום ַמ ִּתי /וְ יֹום יֹום ַק ְמ ִּתי ִל ְת ִחּיָ ה"
(מתוך 'הדרך').

המלצות
רבקה איילון :קרוסלה ,שירים ושירים
בפרוזה ,כרמל  96 ,2022עמ׳
“דקל דקל /מאתיים שנות לך /,גוף – חוט
יכולת
ָ
תפירה /זְ ָקנְ ָך חומים /הכובע ירוק/,
שתיפול /שתיכרת /שייגדעו שורשיך
סֹובב בשמש״ (‘הוי,
החלשים  //-ואתה ְמ ָ
כנרת׳ ,עמ׳ .)74
תמרה טוביאן :ראי ,פסיעותייך ,עמדה
 87 ,2022עמ׳
“ילדה שוכנת /בבטן ִא ָּמּה /בבטנה שוכנת
ילדה /ובלב כל אחת שוכנתִ /א ָּמּה //עד
קץ הימים״ (מתוך ‘אמא׳ ,עמ׳ .)12

חנה סקרה :בשעת הבּ ּו ֶג ְנוִילְ יָה ,כרמל
 128 ,2022עמ׳
“נחמה ִמ ְּצנִ יעּות הצל /תקווה ִמּיְ ִפי הפרח,
מתיקות מעסיס הפרי //ורגע הארה
ממחזור חייו של העץ /לשתול אותם
בעמוד השדרה של חייו״ (מתוך ‘עצים
תמיד מהלכים עלי קסם׳ ,עמ׳ .)69
עילי ראונר :השחקן ,פרדס ,הקשרים,
גומחה  108 ,2022עמ׳
שלושה סיפורים קצרים  -כל סיפור
מתרחש במקום אחר  -שעניינם התחזות
משחק ומסכה :על אובדן יכולת המשחק
של שחקן המוצף בטראומת ילדות
מבהילה .על אלמנת מלחמה וגבר צעיר
שמגלם בעיניה לרגע את אהובה המת ,על
אב ובנו המתחזים לזרים בתא המעצר.

מירון איזקסון :גבול הרוח ,הקיבוץ
המאוחד  85 ,2022עמ׳
יאין
עֹולם ֵאינְ ָמקֹום ֵאינֹו ֵאין ָמקֹוםִּ /,כ ֵ
“ל ָ
ְ
לֹוחׁשֹותֶ /את ַמה ֶּׁש ָּכל
ְׁש ֵּתי ִמ ִּלים ְמנֻ ָּׁשקֹות ֲ
אֹומ ֶרתָּ //.כ ֵע ְת ֵהן ְּב ִל ְּגבּול ְמ ַק ְּפצֹות
ֶ
ַא ַחת
ְּב ִחּבּור ַעזְ /,ל ָה ִעיר ּכֹה ַהרְ ֵּבה ַא ַחת ְּב ַא ַחת/,
יא ְפ ָׁשר ַל ֲעבֹר ִמּגּוף ְלעֹוד ּגּוף" (מתוך
ַא ֶח ֶרת ִא ֶ
'לעולם').
נמרוד שיין :נכון לכתיבת שורות אלו,
הקיבוץ המאוחד  119 ,2022עמ׳
מּואר/
רֹואהַ /ח ְדרֹו ָ
רֹוׁשם ֶאת ַמה ֶּׁשהּוא ֶ
“הּוא ֵ
ִהּנֵ ה יָ ִדית ַה ֶּד ֶלתִ /הּנֵ ה ַחּלֹוןִ /הּנֵ ה ֲאגַ רְ ָטל/
ְּפ ָר ִחים יֵ ׁש ּבֹוַ /ח ְדרֹו ֻמ ָּסקִ /הּנֵ ה ֻׁש ְל ָחןִּ /כ ַּכר
תּוריםַ //ח ְדרֹו הּוא
ֶל ֶחםִ /הּנֵ ה ִמ ָּטהַ /מ ָּצ ֶע ָיה ְס ִ
ַא ְּת״ (‘משורר בחדרו׳).
סבינה מסג :ארץ ,שירים אקופואטיים,
כליל מקום  274 ,2022עמ׳
“כשהשמש נעלמת /אני מסירה את משקפי
השמש /כמי שחולץ נעליים /ורואה יחף״
(מתוך ‘ללכת עם וולט ויטמן׳ ,עמ׳ .)214
אריאל רטהאוז :מקומות ריקים לאין
שיעור ,כרמל  55 ,2022עמ׳
שוטה /,כל סופותיך
ֶ
“אודיסאוס ,זקן
ְס ָערֹות בכוס מים /או בספל תה״ (מתוך
‘מדרש אודיסאוס׳ ,עמ׳ .)49
חביבה פדיה :הודו ,שירי מסע והשתוות,
פרדס  65 ,2022עמ׳
“מוזר לרדת לנהר המוות כדי לעלות חי//
אך אולי זה לא כך :מתים מבקשים ללכת
אל נהר החיים /כדי לחיות לעולם //חיים
הולכים אל נהר המתים כדי לחיות בעולם״
(‘נפאל על גדת פאשופאטינאט׳ ,עמ׳ .)7
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ניר שטראוס :גרדום היתומים ,קתרזיס
 46 ,2022עמ׳
“ויש יום לידה ויש יום מיתה /ויום
נישואים שכבר לא חגיגה /.כל שנה /.ויש
ימי הולדת יתומים /וחיפוש מתמיד אחר
אני /שמתקיים גם בלעדייְך״ (עמ׳ .)22

עינת יקירֶ :צלֶם ,כתר מקור 336 ,2022
עמ׳
האם נתקף נתן דיבוק? כוח זר מפקיע
ממנו את חייו וכדי להירפא הוא נוסע
לבית סבתו בקדיתא ,שם הוא נקלע לעולם
חידתי ועוצמתי של לחשים וקללות.

אהרון לוין :הלך על אהרון ,פרדס ,2022
 101עמ׳
נכרך על ַצּוָ ארְ ָך /,מה הטעם
“כשהחושך שוב ָ
ליפול אל אותו הבור פעמיים? /תפוס איזה
טּפס החוצה /,שם בגדה ,צומח
ֶּב ֶלט שורשֵ ,
עשב /:צא ולמד" (מתוך 'החלב ,הלחם,
השוקולד' ,עמ' .)43
אודרי לורד :אחות אאוטסיידרית,
מאנגלית :רונה משיח ,פרדס ,2022
 255עמ׳
ספרה הראשון בעברית של לורד -
המשוררת האקטיביסטית פמיניסטית,
אמנית ספוקן וורד ,אם ואישה לסבית
שחורה .אסופה של  15מסות ונאומים שבהם
לורד מותחת ביקורת על מנגנוני השליטה
הפטריארכליים הגזעניים באמריקה.

סם ש .רקובר :מצחיק ,מטורף ולגמרי
מציאותי ,כרמל  270 ,2022עמ׳
רומן מתח בלשי; שתי נשים שספק
נרצחו ספק לא ,ספק בחיים ספק לא ,שני
מלאכים־פרמדיקים ,ואהבה של מלאך.

