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נמאס
 

ָּכל ָּכְך ִנְמָאס ִלי ְלַחּכֹות,
ְלָך ֹלא?

ָלעֹוָלם ֶׁשַּיֲהפְֹך 
ְלָיֶפה ְוטֹוב?

ָאז ּבֹוא ִנַּקח אֹוָלר
ְוֶאת ָהעֹוָלם ַהֶּזה ִלְׁשַנִים ֶנְחֶצה 

ְוַנְחׂשֹוף ֶאת ּתֹוָלָעיו
ִמָּקֶצה ְלָקֶצה.

לנגסטון יוז, ״חצי פינה״ )עמ׳ 9( 



גליון 426 
2

רואים אור ב־רואים אור ב–
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הגליון הזה
פעיל  סופר,  משורר,  יוז,  ללנגסטון  מיוחד  מקום  להקדיש  זה  בגליון  בחרנו 
הג׳אז  שירת  של  הראשונים  מהיוצרים  אפרו־אמריקני,  אזרח  זכויות 
ומנהיג “הרנסאנס של הרלם״ )תנועת השחור החדש(. בשיריו של יוז נשמעים 
מקצבי הג׳ז והבלוז, ויש מקום של כבוד לסלנג. שרון ענב, ערן צלגוב ואלי 

יונה תרגמו היטב. 

ליונאלי,  זולפו  של  שיר  תרגמה  בנג׳ו  עפרה  עניין:  מאותו  שנמשך  וחוט 
ומחוצה  במולדתו  חופש  כפעיל  שנודע  טורקי,  ומלחין  משורר  פוליטיקאי, 
המוסיקה  את  לציין  מעניין  לתרגום(.  ברשימה שצורפה  בהרחבה  )קראו  לה 

כאלמנט חיוני ומקשר בסוג כתיבה זה. 

ועוד בתרגום: שיר של רוזה ג׳מאלי, משוררת חתרנית איראנית )בתרגום של 
גילי חיימוביץ׳(, ותרגומים נוספים מאוקראינית של אלכס אוורבוך, הפעם של 

המשורר מירוסלב לאיוק. 
*           

לויתן  ענברי.  אסף  מאת  האדום  הספר  על  בהרחבה  כאן  כותב  לויתן  עמוס 
קורא את הספר כמהלך של בחינת האנדרטאות של הציונות הסוציאליסטית, 
אנדרטאות שניפוצן לא נגרם בידיו של המחבר, אף כי על כך הוא כותב בספרו 

שעורר מחלוקות וויכוחים רבים בשדה הספרות שלנו.

של  התאבדותו  את  לפרש  מנסה  גולומב  יעקב  עניין:  מאותו  שנמשך  וחוט 
“יהודי שוליים״ שנדחק מהזהות  צווייג, כאקט הנובע מהיותו  הסופר סטפן 
מבקר  של  משנתו  על  כותב  חן  עופר  והתפתח.  גדל  שלתוכה  האירופית 
הספרות ברוך קורצווייל, ועל תפיסתו ששללה את מחיקת היהדות בדמותו 

של “היהודי החדש״ שניסו לכונן בארץ. 

ביקורת  ופרוזה,  שירה  הקבועים,  מדוריו  את  בגליון  תמצאו  זאת  מלבד 
 . ומאמרים. קריאה נעימה.     

                            

עמית ישראלי־גלעד

הנה חלפו חגי תשרי וחגי הבחירות בפתח, שוב נלך משפחות משפחות לקלפי 
ושוב נחזה באלפי הפתקאות המעטרות בחן את המדרכות. נקנה הררי פופקורן 
לזמן ההמתנה לתוצאות האמת, כמובן ללא משקעים ושנאות מיותרות כלפי 
המחיה  ביוקר  נלחמת  הבאה  הממשלה  את  נדמיין  להיבחר,  שזכו  הנבחרים 
נתחיל  קצרה  תקופה  ולאחר  והמדינתי,  האישי  ביטחוננו  את  מחזקת  וכמובן 
- כמה פעמים   ?2023 נזכה לחגוג בשנת  לנחש מתי הבחירות הבאות: האם 
ב־2023? - )זה היופי בחגי הבחירות - התאריכים לא קבועים מראש כמו יתר 
חגי ישראל( נדמיין גם את המילים ״אדוני הנשיא עלה בידי״, ואם אכן נשמע 

את המילים המיוחלות נקווה שהן לא תתממשנה ואם כן אז לתקופה קצרה.

וכך ייתמו השנאות והקיטוב בארצנו, שכן אף אחד לא מנצח באמת ולכן אין 
צורך לשנוא ולהתעצבן. נתייחס לבחירות כעוד חג, ״רגל נוסף״, ״שמחת בית 
ונשכון לבטח בארצנו וסמולן עם ביביסט ירבץ.                           .השואבה״ נוספת. עם הזמן נתגבש גם בנושא המנהגים והמאכלים המיוחדים 

            מיכאל בסר  
       

לפי 
שעה

רשימות מהתחתית...  

אבישג רבינר

אמא־אומץ

ִלְׁשֹחט ֶאת ַהֶּכֶבׂש?
ֲאִני ׁשֹוֶאֶלת 

ִלְפֵני ֶׁשֵהם חֹוְזִרים.
ֲעֵיִפים, ָרִזים ּוְתִמיִרים. 

ְוַעל ַהֹּבֶקר,
ְּבִמְטַּבח ֶחְמַּדת־ָאבֹות, 
עֹוֶרֶפת ָראֵׁשי ַּתּפּוִחים
ֲעבּור ְסעּוַדת ְמָלִכים

ִלְכבֹוָדם, 
ַחָּיִלים – ְיָלִדים.

ֲחמּוִדים,
ֶׁשְּזַקן ְּפאֹוֵתיֶהם

ֶטֶרם ִצַּמח.

טֹוַבַחת ָּבָטטֹות
ְּבֶׁשֶמן ָעֹמק,

ְמַהְרֶהֶרת.
ְּבַתת־ַהָּכָרה, ַּתת־ַמְקֵלַע, ַּתת־ָאָדם.

ַעל ִּכּבּוׁש, 
ְוֶכֶבׂש ַּבַּתּנּור,

ִעם ִּגְבעֹול רֹוְזָמִרין, 
ַעל ַמַּצע ַעְרמֹוִנים אּוְקָרִאיִנים

ֶׁשַּסָּבא ָאַהב ְלַהְזִּכיר, 
ָּדג ָמלּוַח ֶׁשָאַהְבנּו ִלְׁשֹּכַח 

ּוְמָלְפפֹוִנים ְּבֶמַלח.
ְוָים ֶׁשל ְּדָמעֹות –

ְלַמְכִּביר. 
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רציתי לומר לך

ָרִציִתי לֹוַמר ָלְך
ֶׁשָהַפְכִּתי 

ְּבֶחְלִקי 
ְלאֹוָתּה ַאְנִטיגֹוֶנה ּבֹוֶעֶטת.

ֹלא ְּבֵׂשָער ָּכֹחל,
ֹלא ְּבַאֲהַבת ָנִׁשים,

ֹלא ְּבַמְחָלָקה ְסגּוָרה,
ְקִפיָצה ֵמַחּלֹון ַּבֲחַדר ָמלֹון,
ֹלא ִּבְמַנת ֶיֶתר ֶׁשל ַסִּמים.

 
ֹלא ֶזה, ֲאָבל ֵּכן ַאְנִטי־גֹוֶנה.

ָרִציִתי לֹוַמר ָלְך
ֶׁשָהִייִתי

ְלאֹוָתּה ַאְנִטיגֹוֶנה ּבֹוֶעֶטת
ְּבַחְדֵרי ֲחָדִרים,
ְּבִצְדָּפה ֲאֻדָּמה,

ְּבִנְצנּוץ ַהְּפִניָנה ַהְּפִניִמית, 
ִעּגּוִלים ִעּגּוִלים, 

ֶאל ֶמְרַּכז ַהּכּוָרּה ֶׁשִּלי ַהּבֹוֶעֶרת,
ִטְפטּוף ֶּבֶרז־צּוף,

ְנִׁשיָמה ְנִׁשיָפה
ְודֹוֶמה ִּכי ָהפּוְך ִמּקֹוֶבֶרת. 

פרידה

ָמַזְגְּת ִלי ַׁשֶּמֶנת ְסִמיָכה  
ֶאל ּתֹוְך ַהָּקֶפה.

ָמַזְגְּת ַּגם ֵׁשמֹות ֶאל ּתֹוכֹו 
ִויָלִדים ָׂשחּו ּבֹו,
ְּבַאְדוֹות ַאֲהָבה, 

ַּגם ְּכֶׁשַהַּׁשֶּמֶנת ִהְבִאיָׁשה 
ְוַהָּקֶפה ֶהְחִׁשיְך.

"ֵאין יֹוֵתר ֲחַלב ֵאם" ָאַמְרְּת. 
עֹוֵרְך ֶנְחַרׁש, 

ֶהָחָלב ָיַבׁש.
ַהְּיָלִדים ָצְמחּו ַלֲאָנִׁשים.

ֲאִני עֹוד ְצֵמָאה ֵאַלִיְך 
ּוַבָּקֶפה ֵאין –

ֹלא ָחָלב, 
ֹלא ַׁשֶּמֶנת ְוֹלא ֵאם. 

ַרק ַּגֲעגּוַע. 
ֲאִני ׁשֹוֶתה ֵּתה ְצָמִחים.

אימה, אמא, מלחמה
 

"ַהָּלקֹוַח ֵאינֹו ָיכֹול ְלַקֵּבל ֶאת ִׂשיַחְתֶכם ָּכֶרַגע".
ַהָּלקֹוַח ֶּבן ֶעְׂשִרים,

ַהּתֹוָתִחים רֹוֲעִמים, 
ַהָּׁשַמִים ֲאֻדִּמים
ְוֹלא ׁשֹוְמִעים.

ּוְלִמי ִאְכַּפת ִמִּׂשיחֹות
ַעל ֵמי ְמנּוחֹות,

ִעם ִאָּמהֹות ִמְתַּגְעְּגעֹות 
ִמְׁשַּתְּגעֹות,

ְּבִפיֶהן ְצרֹור ִמִּלים ְּגבֹוהֹות,
ְמַלְּטפֹות,

ְּכֶׁשִּמּמּול – 
ִּבְנָיִנים־ִּבְריֹוִנים
הֹוְפִכים ְנמּוִכים

ּוִבְפִנים,
ִמְתַּגְּנִבים ּבֹוֲעִרים,

ְּפָחִדים ֲאֵחִרים, ֲעקּוִדים.
קֹוְרִמים עֹור ְוִגיִדים.

ּוָבֹראׁש
ְצִליִלים ְטהֹוִרים
ִמְּזַמִּנים ֲאֵחִרים,

ְּכמֹו ִּגּבֹוִרים
קֹוְרִאים ֲהלּוִמים:

"ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים!"

קולנוע. פרסמה את  וחוקרת  סופרת, מרצה  היא  רבינר  אבישג 
לילדה )ידיעות  ערש  ושיר  ומרתה )כתר(  הרומנים עלמה 
וחיים  ילדים  טעים וחמישה  הילדים סיפור  ספרי  ספרים( ואת 

אחד )עם עובד(.
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תמר סתר

חזיונה של החזאית

תמר וייס־גבאי: החזאית, לוקוס 2022, 91 עמ׳

בראשי אני קוראת שוב ושוב לנובלה ״החזאית״ 
לשים  מבלי  ״המחזאית״,  וייס־גבאי,  תמר  של 
לב לטעות שאני עושה, עד אשר אני מתחילה 
ששתי  מאחר  לגמרי  טועה  שאינני  לחשוב 
וביצירה.  במציאות  בזו  זו  מלופפות  המילים 
הראשון  החלק  בלב  שעומדת  שהחזאית,  בזמן 
של הנובלה, והיא שנתנה לה את שמה, מבקשת 
האוויר  מזג  תחזית  את  מושכלת  בדרך  לנבא 
של היום למחרת, באמצעות בלונים שנשלחים 
והמדעי  הרציונלי  הניבוי  האטמוספירה,  לחלל 
מיסטי  בו  לראות  שאפשר  לחיזיון  הופך  שלה 
מאחר שהוא מתאר את העתיד. ואילו המחזאית 

מחזה  יוצרת  החזאית,  של  עולמה  את  שכותבת  הנובלה,  של 
נהגה  הוא  שהרי  חיזיון,  לראות  אפשר  בו  שגם  שלה,  מדמיונה 

ממוחה, מדמיונה, ולא ממה שנראה לנגד עיניה. 

שתי המילים מקיימות דיאלוג אחת עם השנייה לאורך כל הנובלה, 
שמבקשת לשאול מהו הקשר בין מה שיכול להיראות לנגד העין, 
מה שראייתנו משגת, לבין מה שיש לחזותו, מה שהוא נסתר מעין 
ומבקש להיחשף? והאם האיזון בין שתי נקודות המבט האלה יצא 
מכלל שליטה בתקופה שבה הנובלה נכתבה, תקופה שבה אנשים 
״רואים״ את המציאות בשלל מכשירים טכנולוגיים, אך נעדרים 

יכולת ליצור ממנה חיזיון?

הנובלה מתארת יממה בחייהם של בני משפחה אחת: אביה של 
והיא מסופרת מנקודת המבט של  ואחייניתה,  החזאית, החזאית 
שלושתם בשלושה חלקים נפרדים. השלושה גרים בעיירה שאיום 
השיטפון רובץ מעליה, ושורה עליה אווירת פורענות מסתורית 
של  המופת  סדרת  את  לי  שהזכירה  אסון,  עבר  אל  הליכה  של 
דיוויד לינץ׳ ״טווין פיקס״. בתחילת הנובלה מוצגת החזאית כמי 
שמסתובבת בה כמו שריף, חוצה את קו העיירה לבדה כשהיא 

חשופה לכל מתבונן. היא נותרת באופן מכוון גיבורה לא־מובנית, 
בעלת נטיות אובדניות שרב הנסתר על פני הגלוי על אודותיה. 

לכאורה החזאית היא דמות חזקה שמצליחה להשליט סדר בכאוס 
חייהם של תושבי העיירה שחיים מפחד התרגשותו של השיטפון 
עליהם, אך תחזית שהיא עצמה העלתה, תקופה קצרה קודם לזמן 
הסיפר של הנובלה, בדבר שיטפון, לא מנעה ממנה לאסוף את 
אותו  במהלך  לה  אבד  הוא  וכך  מוגן,  למקום  כלבה 
מאוד  בולט  המגדרי  ההיפוך  כך,  על  נוסף  שיטפון. 
כבר מתחילתה של הנובלה: בדרך כלל החזאים הם 
יוצא  גברים, כמו גם מחזאים, וכמובן שכמעט ללא 
מן הכלל שריפים הם גברים, ועל כן מוזר שהחזאית 
מי  אך  העיירה.  של  השריפית  עצמה  את  מכנה 
שמוצגת בתחילת הנובלה כשריפית שליטה שפורצת 
כלי  כשבר  מתגלה  המגדרית  הזכוכית  תקרת  את 
בסופה, ואת תפקיד השריף הלא־מעורער של העיירה 
נושא אביה שהוא הדמות הסמכותית ביותר בה. הבת 
כשהיא  בכך  נכשלת  אבל  בעיניו  חן  למצוא  מנסה 
מתנגדת לפרויקט בהנהגתו. אט־אט היא מאבדת את 
אינה מצליחה להפיח  ובמקביל  יוקרתה המקצועית, 

חיים במערכות היחסים בינה לבין אביה ובינה לבין אחייניתה.

מן הנובלה עולה כי בני העיירה רואים במזג האוויר כלי שאמור 
לשרתם, וכשהוא אינו עומד בציפיותיהם הם משליכים את זעמם 
על החזאית. הם רואים עצמם שייכים למרכזה של ההוויה ומטרת 
מעורערים.  הבלתי  שליטיה  להיות  להם  לאפשר  האוויר  מזג 
לפעמים הם אפילו ממציאים המצאות מתוחכמות לשם שימורם 
העצמי מפני מזג האוויר כמו רעיון הצינור המובל, שהוגה אביה 
כדי  השיטפון  מי  את  לתוכו  לנקז  הצינור  מטרת  החזאית.  של 
שהמים לא יחריבו את העיירה. אביה של החזאית מציג את המובל 
כאי־כניעת האדם לטבע, כפתרון אצילי לבעיה ארצית, ואילו בתו 
אינה חושבת שמדובר בפתרון מוצלח, אבל היא מפחדת להתייצב 
״והמטרה  שלה:  המרדני  העצמאות  מגילוי  אביה שמאוכזב  נגד 
הייתה, מאז ומעולם, להצליח לשרוד במקום הזה, לסדר ולמשמע 
הכול כדי שזה יעבוד, ואולי, מבחינתו, להגן עליה, ילדתו. איך 

היא יכולה למחות על כך?״

לקראת סוף החלק הראשון של הנובלה מתגלה לנו שיותר מאשר 
לאוויר,  שנשלחים  בלונים  באמצעות  הטמפרטורה  את  לחזות 

.....................מאות / רפי וייכרט...........
קימה 

לתוך מה אתה קם הבוקר בעצמות כואבות? אור מתון בחוץ אבל בפנים נשארות מהמתון רק שתי האותיות 
הראשונות. היקר בחבריך לא יהלך עוד על קליפת האדמה ואתה ממשיך לדבר איתו מבעד לרשת שטווה לכם 
נגלית לך בדמדומים, ביתר  עכביש הלילה. כשהעולם מתרוקן לפתע כמו חנות שכורה שהתפנתה מתכולתה 
- ״להשכרה״ - עם מספר  שאת, שכבת אבק דקה שמכסה את כל חלון הראווה. והשלט הדהוי הזה שבחזית 
הטלפון של התיווך.  אתה כבר לא תתקשר. זה ברור לך עכשיו. אין לך כבר שום עניין. מזמן הבנת שהבעלות היא 

רק לטווח קצר ושהמוות הוא מין ֶקֶצר אקראי בהוויה. וכשזה נגמר. זה ממש נגמר.
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קרובה לאדמה, לאכול את האבנים שבה,  להיות  רוצה  החזאית 
עליה  להתאבל  לתוכה,  להישמט  בה,  להשתלב  בה,  להתחכך 
ואיתה, ולא לשלוט בה. היא מבקשת להיות המחזה ולא החיזיון, 
מסיפורו  הזקן  הדייג  ולא  המפואר  הדג  להיות  מבקשת  היא 
המפורסם של ארנסט המינגווי ״הזקן והים״ שדמותו של כותבו, 
הנובלה  של  מקורה  הוא  הזה  הספציפי  וסיפורו  כתיבתו  סגנון 

שמתכתבת עימם במהלך מעריץ ואלים גם יחד.

להתמודד  וייס־גבאי  מבקשת  למבוגרים  השלישי  בספרה 
משבר  מול  אל  והספרותי  האנושי  הפשר  חוסר  שאלת  עם 
עולמית  מגפה  לאחר  שמגיע  איתו,  מתמודדים  שאנו  האקלים 
עצומה, ונפילתה האיטית של ארה״ב כמעצמת על עולמית. גם 
הטכנולוגיה ששינתה את חיינו ללא היכר, והפכה להיות חלק 
ממה שמגדיר אותנו כבני אדם, מקבלת מקום מרכזי בה. בזמן 
שהחזאית אימצה שיטות חדשות לניבוי מזג האוויר כמו שימוש 
במכ״ם, גם האחיינית שלה כבר לא קוראת ספר בצורה ״רגילה״, 
אלא מאזינה לו באפליקציה מיוחדת בטלפון, כשהיא רצה את 
ריצת הבוקר שלה. באופן הזה היא יכולה לגרום לקריין לקריין 
שוב ושוב משפטים קשים להבנה שהיא מבקשת לפענחם, והיא 
יכולה להאזין לטקסט אפילו בזמן שהיא צופה בצבייה ממליטה 

עופרית. 

שזה  העופרית  את  מנגבת  האחיינית  הנובלה  השיא של  בסצנת 
עתה נולדה מנוזלי הלידה ומנוזלי אמה בדפי הספר ״הזקן והים״ 
על מנת שהאם תזהה את גוון פרוותה של ילדתה הדומה לשלה 
וכך תיקשר אליה. בנובלה מובע חשש אמיתי לנטישת הצבייה 
את העופרית בשל התנכרותה אליה. האחיינית מנסה אפוא לתקן 
האנושית  כשההתערבות  זאת  וכל  ״התרבות״,  עם  ״הטבע״  את 
היא שמנעה מלכתחילה את הקשר הטבעי בין הצבייה לעופרית: 
הצבייה חיה קודם לכן עם בני אדם שגידלו אתה כחיית מחמד 
במחסן שלהם, והוחזרה לטבע במבצע חילוץ שארגן האב, אך לא 
הצליחה להשתלב לחלוטין בחברת הצבאים, ואחת מהראיות לכך 

היא המלטתה בסתיו ולא באביב.

שום   - הצפופה  בישראל   – לא־מקומי  מרחב  מתארת  הנובלה 
ישוב, גם בערבה או ברמת הגולן, אינו יכול להיות מבודד כפי 
מזג  מפגעי  לבדה  מאוימת  כן  ועל  מבודדת,  בנובלה  שהעיירה 
האוויר – של הילכדות ושל אין מוצא. היא משקפת את החיים 
להשתנות  נאלץ  האדם  כאשר  שלהם,  המתוחים  השיא  ברגעי 
כפי  אנושית,  פורענות  או  טבע  אסון  עולמית,  מגפה  בעקבות 
שקורה ברומן הדבר של אלבר קאמי לדוגמה. גם רוחו של א״ב 
יהושע שורה על הנובלה עם ״מסע הערב של יתיר״, והדיאלוג עם 
יהושע מעלה את השאלה מהי הסכנה שנשקפת לאנשי העיירה: 
האם הטבע הפראי בדמותו של שיטפון, או בדמותם של אנשים 
באמצעים  הטבע  את  לתקן  שמבקשים  מדי  ויעילים  עסוקים 
טכנולוגיים? ואולי בכלל הניתוק האנושי מהטבע עצמו הוא לב 
או  מהצבייה  פחות  לא  מהטבע  חלק  הוא  האדם  שהרי  הבעיה, 
מהעיט שמופיעים בנובלה, למרות חשיבתו שהוא יכול לשלוט 
האדם  התפכחות  של  המים  פרשת  קו  את  מבטאת  הנובלה  בו. 
המודרני משליטתו בטבע: לא עוד ״הנאצל באדם״ העומד מול 
״הטבע האציל״ של המינגווי, אלא הקשר הסימביוטי והבלתי ניתן 
להפרדה בין אדם, חיה, צמחייה ומרחב, קשר שגם הטכנולוגיה 

כרוכה בו ללא הפרד. 

וייס־גבאי כתבה מעשייה אקזיסטנציאליסטית, שמבקשת להזהיר 
ממערכת היחסים ההרסנית שבני האדם מנהלים עם הטבע והאחד 
האלה  המורכבות  היחסים  מערכות  את  מתארת  היא  השני.  עם 
בצורה קרה, מנקודת תצפית עילית ורחוקה. סגנון כתיבתה מתנגד 
ריאליסטית־פסיכולוגית  כתיבה  של  למוסכמות  מופגנת  בצורה 
שבה יש מניעים וכוונות, והוא גם נעדר רגש באופן מכוון. הוא 
גם  אך  המינגווי,  של  וההצהרתית  הגברית  מכתיבתו  מושפע 
נוספת  שכבה  ולכתוב  בה,  הטבוע  למאצ׳ואיזם  להתנגד  מבקש 
מעליה מנקודת מבט נשית, על מנת לשבשה: ״תוך כדי תנועה 
היא )הנערה המאזינה לסיפורו של המינגווי – ת״ס( לחצה כדי 
והביט  והקריין סיפר שהדייג המשיך להפליג  להקשיב להמשך, 
ותמיד חשב על הים   ]...[ והעדינות  בחוגלות השחורות הקטנות 
כעל נקבה, וכעל משהו שמעניק חסדים גדולים או מונע אותם, 
זה רק משום שהם חזקים  ואם היא עושה מעשים פראיים הרי 
ממנה. היא הסמיקה באי־נוחות, מוטרדת ]...[״ )ההדגשה במקור(.

לצד  ומטלטלות  נפיצות  משפחתיות  סוגיות  מציפה  וייס־גבאי 
סוגיות אקולוגיות בוערות, וכל זאת בנובלה צנומה, שמתכתבת 
עם  גם  ובהן  רבות,  מרכזיות  וקולנועיות  ספרותיות  יצירות  עם 
אורין  של  בארצותיו״  ״התן  ועם  עוז  עמוס  של  התן״  ״ארצות 
הרעיוני  ובעקבותיו. העומס  מוריס שנכתב עשרות שנים אחריו 

והאינטרטקסטואלי הזה מסקרן ומרשים, אך גם מעייף לעיתים.

הנובלה, שכתובה בשלוש מערכות, מתרחשת כולה במקום אחד, 
ובה שלוש דמויות ראשיות, סגנון מחזאי שמתכתב עם המעשייה 
העממית – ובתוך הנובלה עצמה אף מוזכרת המעשייה המפורסמת 
של  המחשבת  מלאכת  על  מעידים  אלה  וכל   – והדג  הדייג  על 
הכותבת. אבל היעדר הרגש בנובלה לא אפשר לי להזדהות עם 
הדמויות או להבין את מניעיהן, וגרם לה להישאר תלויה באוויר, 
רוח יותר מאשר בשר, חיזיון יותר מאשר מחזה.           .וכך היא נותרה עבורי חוויה אינטלקטואלית יותר מאשר רגשית, 

אברהם אילון

זה לא רחמנינוף

ַלֶּקַטע ַהֶּזה
ַמְתִאים ֶּגֶׁשם ַּבַחּלֹון

ָעֶלה ֻמְטָרד
ִמַּתַחת ְלַמְרֵזב ׁשֹוֵפַע

ֲאָדָמה ַרָּכה ְּכָבֵצק
טֹוְבָעִנית ְּכַאֲהָבה

ְוֹחם ּגּוֵפְך
ּבֹוֵדק ֶאת ִזיֵפי ְזָקִני.
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מאיה ויינברג

בכל התכלת העצום 

ענבל קליינר: בסבך קנים ופטל, מוסד ביאליק 2022, 
104 עמ'

בסבך קנים ופטל הוא שם ספר הביכורים של ענבל קליינר. כדאי 
לעצור ולדרוש לכמה רגעים בשם הזה. קנים ופטל שניהם חברים 

צמחייה  מתוקים,  מים  בצמחיית  מובהקים 
עצמם  המים  כנדירות  כמעט  בארצנו  נדירה 
ובכל זאת מתקיימת. הפטל הקדוש הוא שיח 
דוקרני מאין כמותו אבל שכרו בצידו; פטלי 
הקנים  הקיץ.  תום  עד  ורכים  מתוקים  בר 
לעומתו גבוהים וצפופים, ירוקים, בעלי ציצית 
לבנה כזנב השועל, חפים מפירות. סבך שכזה 
נתיב  הוא מתעתע. מחד מרמז ממרחקים על 
ירוק  כשביל  לרוב  חיים,  מים  של  הזרימה 
שביל  ללא  מאידך,  וצהוב.  חרב  מרחב  בתוך 
לחצותו.  למדי  ומכאיב  קשה  ומסודר,  פרוץ 

סבך אמיתי, כפשוטו, מוצל, חובה בתוכו הבטחה אבל גם מהווה 
הספר  הוא  רבה  במידה  כזה  בעדו.  נראה  לא  האופק  מחסום. 
מאוד  נחוץ  מאוד,  נדיר  דבר  קריאתו.  בעת  התודעתי  המצב  או 
נדקרות  נלפתות,  והנפש  והרגליים  הידיים  אבל  בסבך  מתהווה 
וחייבות לעצור, לעמוד על מקומן ולקרוא, לדמם, להתיר בטרם 

יוכלו לרוות.

שפתה של ענבל קליינר נובעת ממקורות קדומים, כמו מים שסוננו 
בסלעים רבים, על פני זמן רב בטרם נבעו על פני האדמה וראו אור. 
השפה היא עברית נשכחת, לא פופולרית, מליצית לפעמים. נדירותן 
של מילים מסוימות או פעלים מחייבת חזרה אל המילון. כך למשל 
בשיר 'נזהרת ממחשבות ירוקות': "ַהִּנְבָצר ַרב ָּתִמיד: ֶנְחָּבא ִּבְגלּומֹות 
ִחָּטה ֵריקֹות" )עמ' 57( או בשיר ׳בחלון חדר העבודה׳: "ַעל ֲעָנִפים 
הראשון  הבית  או   )29 )עמוד  ֲאֻרִּכים"  ְּבטּוִרים  ְנָמִלים  ָׁשָרב  ֻעְּלֵפי 
כולו בשיר ׳לימון ישיש׳: "ְסַבְך ּדֹוְקָרִני, ְמֻבָּקע, עֹוְקָמִני/ ָלָבן ְּכַכָּלה 
ְּתפּוַחת ֶּכֶרס, ְּכסּוָיה/ ַוֲחׂשּוָפה, ְּבֵחיקֹו ְּפִרי ָּכֵבד ַלֲעֵיָפה –/ לֹוֵכד אֹוִתי 

ְועֹוד ִרּבֹוא/ ְּדבֹוִרים ִמְזַּדְמְזמֹות" )עמ' 59(. 

לצורך  משורר  )או  נוספת  משוררת  על  לחשוב  יכולה  איני 
העניין( הכותבים בימינו בשפה כזו, מדודה בתוך מילותיה, רחוק 
ארגז  הוא  בשירתה  נוסף  ייחודי  דבר  המדוברת.  מהשפה  מאוד 
שם  גם  הטבע.  מן  חומרים  כולו  כמעט  שעשוי  הפואטי  הכלים 
אני נדרשת לחזור אל המגדיר ולהיטיב את ההבחנה בין קייצת 
לעוקץ העקרב, בין עולש לפרזיות, ולעמוד על טיבה המתגלגל 
של עכובית הגלגל. נהירים לה הפרטים הקטנים שעליהם קמות 
ונופלות הגדרותיהם של צמחי הארץ, מעצים ועד עשבוניים, כך 
גם לגבי ציפורים מגוונות, חרקים שונים ומשונים. כיון שמלאכת 
מיומנת קל להתפתות לתמונת  ביד כה  כאן  רקומה  שיר הטבע 
ויזואליות ממש. אולם אסור  הטבע הראשונית, המפורטת לכדי 

לקוראת להיעצר שם. יש להמשיך ולדרוש.

פּוִני  למשל בשיר 'תרמיקות': "ּבֹואּו, ִזְרֵמי ְסָתו ְסמּוִיים, ּבֹואּו,/ ַלְטּ
פּוִני,/ ַסְחְררּוִני ְּבָאָבק ְּכַעּכּוִבית־ַהַּגְלַּגל/ ָׂשאּוִני  ָּבאֹור ַהּמּוָעם, ַלְפּ
ֶאָּׂשא  ַעד  ֹלא/  ַעד  ֵאַדע,  ֹלא  ַעד  ֵאַדע,  ֹלא/  ַעד  ִעְוִעים  ִּבְמחֹול 
ֶקֶרן  ָּכֵעת  ָעגֹות.//  ַהְּׁשַרְקַרִּקים  ַלֲהקֹות  ָׁשם//  ַהְּׁשָחִקים  ֶאל  ֵעיַני 
ֶׁשֶמׁש ִנְלֶּכֶדת ְיֻרָּקה ְּבַכְנֵפיֶהם –/ ְקִרירּות ַמֲעַמִּקים ִנֵּׂשאת ְלֶפַתע/ 

ּפֹוֶרֶׂשת ְרָׁשתֹות ְּבתֹוִכי" )עמ' 55(.

מופע  מדויקת,  מטאפורה  רק  הוא  גווניו  שפע  על  הטבע 
של  האישי  משקלו  כובד  לקראת  המנטלי  החימום  הפתיחה, 
השיר. כך, בדוגמה אחת מני רבות, בשיר 'תרמיקות' יש כמיהה 
החושים  אובדן  עד  ומטלטלת  מהירה  התנשאות  להתרוממות, 
אל גובה להקת הציפורים. ובה במידה, באותן 
הציפורים, נלכדת קרן שמש בכנפיהן, מתפשט 
ועמו  לתרמיקה,  ההופכי  הדבר  הוא  הקור, 
הנחיתה הבלתי נמנעת לתוך רשתות נפרשות. 
נלכד  מייחלת,  רק  בעודה  התרוממה,  בטרם 
החמות,  הרוחות  ונעצר.  המבוקש  הסחרור 
דימוי  הינם  השמש  וקרן  השרקרקים  להקת 
משולים  המדויקים  התרמיקה  פרטי  בלבד. 
להבדלים הזהירים בין מצבי הרגש והתודעה.

יוצאת דופן במיוחד היא היכולת לגעת בכוח 
טבע נדוש לכאורה, שרבות נאמר בו, ולתת בו 
חיים בשימוש חדש, רענן, מקורי, שלא היה עוד שכמותו. למשל, 
בו  עושה  המשוררת  גשם.  כמו  בשירה  נדוש  עד  נפוץ  אלמנט 
שימושים מגוונים וחדשים בתכלית. בשיר 'גשם בעתו' )עמ' 78( 
מייצג הגשם סכנה גדולה האורבת לבית. הרבה מעבר למידותיו 

האינטואיטיביות של גשם:

ָׁשַמִים  ְׁשלּוִפים,  ְׁשָחִקים  ְּבַזְרנּוֵקי/  ְׁשקּופֹות,  ַסִּכיִנים  "ְּבַמַּטח 
אֹוְסִפים/ ֶאת ָּכל ְצָבָאם, ִמְתַנְּפִצים ַעל ַּגג ֵּביֵתנּו.// ָאְזֵנינּו ְּכרּויֹות 
ַעד  ְנִׁשיָמֵתנּו  ַנֲעצֹר  ְּבַדְלֵּתנּו./  ִמְתַנֵּקׁש  נֹוֵקׁש,  ֻּכּלו  ָהעֹוָלם  ַלחֶֹׁשְך. 

ַיֲעבֹר./ ַהַּפַעם ֹלא ִנְפַּתח לֹו."

גם בפתח השיר 'ארמון הנציב' )עמוד 71( שנכתב בעקבות פיגוע 
במקום, מצליח הגשם לתאר את הפצע ואת הצער באופן כה מכמיר:

"ְיִריעֹות ְּכֵבדֹות ֶׁשל ֶּגֶׁשם עֹוְטפֹות / ְּבַתְחּבֹוׁשֹות ְׁשקּופֹות ֶאת ָהָאֶרץ 
ְוָהִעיר./ ַהֶּׁשֶמׁש ִחֶּוֶרת."

בשיר 'מן הבריתות' כולו )עמ 18( הגשם הוא הנושא על גבו את 
המהלך השירי כולו. בחיקו מתרחש כל היתר:

ַּדק ּוָמתּון יֹוֵרד ַהֶּגֶׁשם/ ְּכמֹו ֹלא ָהָיה ַעד ֶאְתמֹול ֻמַּׂשא ַּגְעּגּוִעים/ 
נֹוֵטף טֹוֵפף ַּכָּיִמים ֶׁשִּנְּגרּו, ִנְסְּפגּו / ֶזה ַאַחר ֶזה ָּבֲאָדָמה ֶׁשִהְׁשִחיָרה, 
ֻּתְרמּוס  ְּפִסיֵגי  ִמָּיד:/  ַנֲעֵנית  ַהַּמְרֵזָבה  ַאְדַמת  ַלָּואִדי.//  ֵמֵעֶבר 
ִנְפָעִרים, ׁשֹוְלִחים ִנְצרֹון ָּבִהיר/ ְוִגְבעֹוֵלי ֶחְלִמית ַרִּכים עֹוִלים, עֹוד 
ֶרַגע ִיְגְּבהּו ִמֶּמִּני, ְיסֹוְככּו/ ַּבֲעֵליֶהם ַהְמֹפָרִצים ִמְּפֵני ַהֶּגֶׁשם, ְוׁשּוב 
ָהִיינּו  ְקַטּנֹות  )ַּכָּמה  רֹוֵגׁש  סֹוד  ֶׁשל  ָיֹרק  ְּבַמֲעֶבה  ַּתְחָּתם/  ֶאְטַּבע 
ַּכֲאַגְרָטל/  ְזכּוִכית  ַּבְקּבּוק  ְנָיר,  ַמִּפית  ֵמֵעץ,  ָיָׁשן  ַאְרָּגז   /  – ָאז?( 
ֶחְמַדת ַהְּלָבבֹות ַהִּנְפָּתִחים ַּבָּלאט ְוֶהֶדף/ ַהְּבִגיָדה ָהִראׁשֹוָנה ְּבֵסֶתר 
ְּפִרי  עּוגֹות  ָיִדי  ְּבַכף  ַהֶּגֶׁשם./  ָּפַסק  ָמתּון  ָמתּון  ִהֵּנה,  ַהֶחְלִמית// 
ִמן  ָהַאְפלּוִלי,/  ַהַּמֲחבֹוא  ִמן  ָׁשלֹום  ְּפִריסֹות  ׁשֹוְלחֹות/  ְקַטְנַטּנֹות, 

ַהְּבִריתֹות ָהַעּזֹות, ַהְּקדּומֹות,/ ִמְּסַבְך ַּגן ֵעֶדן.     
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בשיר ללא שם )עמ' 67(  הגשם משמש דווקא להודיה רבה על 
יופי ולהוקרת תודה:

"ֶחְלַקת ֶסַלע ְרֻטָּבה ִמֶּגֶׁשם/ מּוֶאֶרת ְּבֶהֶרף ֶׁשֶמׁש./ ֲאַנְחנּו ְצמּוִדים 
ְּכַטַחב/ ְמֻפָּׁשִטים ָּכֵעֶׂשב ַהָּנמּוְך/ ָּכל ֻּגּמֹוֵתינּו ְמֵלאֹות."

מבקשת  בשיר  לצידם  ממש  ולעיתים  הטבע  ליסודות  מתחת 
המשוררת לספר על עצמה, על נפשה, על קורותיה. אלו נדמות 
לכודות בסבך, משתקפות במים ירוקים, עמוקים, לעיתים עכורים. 
וחלומות,  סודות  מצויים  הגבוהה,  הצפופה,  הצמחייה  בתוך 
ספקות  ילדים,  וגידול  ילדּות  ושמחה,  פחד  מושתקות,  תשוקות 
המילים  שאוזלות  כפי  בשירים  הגלוי  על  הנסתר  רב  וגעגוע. 
המדויקות לתאר את כל שפעת הטבע. רב הצל על האור בתוך 
הסבך, כפי ששיר, ואפילו הטוב ביותר, לא יצליח ללכוד את כל 
הלכי הנפש. כך גם מוטיב הגשם חוזר על עצמו למעלה מעשר 
פעמים לאורכו של הספר, בכל פעם שונה. המילה אור חוזרת על 
עצמה למעלה משלושים פעם, אולם הספר נדיב ומחזיק למעלה 
ממאה עמודים שיריים והמילה אור מפוזרת באופן שונה ומיטיב 
במחזוריות  שונים  רגשות  עצמם  על  חוזרים  בחיינו  גם  בתוכם. 
סדירה ועם זאת באופן שונה ורב גוון. לכן השימוש החוזר בכוחות 

הללו נתפס טבעי, נינוח, הולם. 

חמישה שערים בספר, והשירים מצטברים והולכים לאורכו; טבעו 
לדמותו  רמז מטרים  סוף.  אל  צומח להאסף  או  חי  דבר  כל  של 
 )14 )עמ׳  חתימה  בשיר  כבר  מובא  לאינסוף  המתמעט  האב  של 
עוד בשער הראשון. הוא לא מתפענח, אלא בדיעבד, אבל מניח 
לראשונה את חותמת השלדג בלב הקורא כמו בכריכת הספר ובין 
הספר,  של  לאורכו  כמה  מני  אחד   ,84 בעמוד  הייקו  שיר  דפיו. 

חצי

נה
פי לנגסטון יוז

מאנגלית: אלי יונה

נמאס
 

ָּכל ָּכְך ִנְמָאס ִלי ְלַחּכֹות,
ְלָך ֹלא?

ָלעֹוָלם ֶׁשַּיֲהֹפְך 
ְלָיֶפה ְוטֹוב?

ָאז ּבֹוא ִנַּקח אֹוָלר
ְוֶאת ָהעֹוָלם ַהֶּזה ִלְׁשַנִים ֶנְחֶצה 

ְוַנְחֹׂשף ֶאת ּתֹוָלָעיו
ִמָּקֶצה ְלָקֶצה.

לנגסטון יוז שאל פעם "מה קרוב לחלום דחוי?" ובמשפט הפרוידיאני הזה השכיב את חלומותיו על הסדין המעומלן של 
ספת הפסיכיאטר. ולכן השיר 'נמאס' הוא אחד מסיכומי הביקור באותה קליניקה פואטית. יוז הוא המטפל והמטופל, 

הוא צייר מילים שחדר הלידה שלו נצבע באלף צבעים, והוא בחר 50 גוונים של שחור.

רוני סומק

מופיע כמו רמז נוסף, עבה יותר:

*

ָעֶלה ִּבְׁשלּוִלית
ָׁשט ַעל ָּבבּוַאת ָהֵעץ

ִמֶּמּנּו ָנַׁשר

חולף  עב  שמו  מאב.  פרידה  בשירי  מתרכז  האחרון  השער  כך 
מתפרש כמעט מיד כ־אב חולף. כאן הדיבור השירי נדמה ישיר 
יותר, חשוף, יוצא מבעד הסבך. העמידה מול המוות נוטה לחשוף 
אמיתות שכאלו, גדולות ובוטות. האמיתות הן גם הפרח המפורש 
)אמיתה גדולה( וגם הכרה בפרידה הבלתי נמנעת, במציאות קשה 

מנשוא. )עמוד 92(:

"סֹוְקָרֶטס ַהָּיָקר, ֲאִני רֹוָצה לֹוַמר,/ ִמי ֶׁשָרַקח ַּבּסֹוף ֶאת ּכֹוס ַהַּתְרֵעָלה, 
ִהְבִחין / ֵּבין רֹוׁש ָעקֹד ְלַאִּמיָתה ְּגדֹוָלה./ ֲאָבל ֲאִני, ַּגם ֵּבין ַאִּמיתֹות 
ְּבַצד ַהֶּדֶרְך/ ֹלא ֵאַדע ָּדָבר./ רֹאִׁשי ָעקּוד ֶאל ַהְּצָלִלים ַהְמחֹוָרִרים/  

ַההֹוְלִכים ּוִמְתָאְרִכים// 

ַחָּיב/  ֶׁשֵאינֹו  ְּכֵאד,  ְוהּוא  ּתֹוכֹו/  ֶאל  ְוָנמֹוג  "ּדֹוֶהה  מצדו  האב 
ְלִהְתַעּבֹות ׁשּוב ְלָעב" )עמ' 98(. 

מופתית.  לכנותה  אפשר  ביותר,  הגבוהה  ברמה  בשירה  מדובר 
היא מתפענחת במתינות, תוך שימוש בשפה גבוהה ומטאפורות 
עשירות בפרטים, אלו ללא ספק משוכות גבוהות שאינן מתאימות 
אולי לכל קוראת. גם הקשב ששירה זו מבקשת, כמו הטבע עצמו, 
שיוכלו לה, יזכו למעדן פואטי מהענוגים ביותר שיש.         .נדמים בזמננו כמשאב אוזל והולך. זוהי שירה ליודעי ח"ן. אלו 

תרגומים נוספים של לנגסטון יוז בעמודים 72-68
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רמי קמחי

געגוע לעולם אידיאולוגי 

יהודה שנהב־שהרבני: כפל ראייה, פרדס 2022,
334 עמ׳ 

השישים  בשנות  החל  שהתפתח  הפוסט־קולוניאלי  השיח 
המסכה  את  והסיר  התמימות  עידן  סוף  את  סימן  באירופה 
המוכרות.  התרבותיות  התופעות  רוב  מעל  האלטרואיסטית 
והאקדמיה  החינוך  מוסדות  האמנות,  בתרבות־המדיה,  הכל 
- טענו המלומדים, הוא בסופו של דבר פוליטי ונועד לשרת 
את האליטות. ובכל זאת, כאשר הפילוסוף הניאו מרקסיסטי, 
לואי אלתוסר - המוזכר, גם הוא, ברומן שלפנינו אגב אורחא 
אידיאולוגי  כלי  משמשות  והאמנות  הספרות  כי  קבע   -

של  האידיאולוגיה  את  ומפיצות  המדינה  בידי 
התכוון  לא  בוודאי  הוא  לאוכלוסייה,  האליטות 
לכך שהשירותים החשאיים של המדינה מנהלים 
התערוכות,  המוזיאונים,  את  בפועל  ומממנים 
הוצאות הספרים וכתבי העת לספרות ולאמנות 
זה  ברומן,  שנהב־שהרבני  של  לטענתו  אבל   -

בדיוק מה שקרה במלחמה הקרה. 

לפעמים מלחמות צריכות להמתין לא מעט זמן עד 
שספרות בדיונית תנציח אותן. מלחמת האזרחים 
האמריקנית המתינה כשבעים שנה לרומן ההנצחה 
האולטימטיבי שלה, חלף עם הרוח הרומנטי מאת 
מרגרט מיטשל. מלחמת העולם הראשונה המתינה 
כחמש־עשרה שנה לרומן במערב אין כל חדש – 

הדו״ח המצמרר של אריך מריה רמרק מהתעלות והבונקרים של 
קו הינדנבורג. כפל ראייה מאיים להיות עבור המלחמה הקרה 
מה שהיו אלה האחרונים עבור שלהן, אך אין הוא אפוס היסטורי 
רומנטי כמו הראשון ואף לא יומן מלחמה מבעית כמו השני, הוא 
אפילו אינו חלק מהספרות העברית ההגמונית המודרניסטית. 
טקסט  זהו  וסגנונית.  תמטית  ממנה  עצמו  מרחיק  הוא  בצדק, 
ושנון,  ביקורתי  חתרני,  פוסט־קולוניאלי  פוסט־מודרניסטי 
שְמממש נקודת תצפית קליידוסקופית אל המציאות ההיסטורית 
העיון  בין  ושוב,  רצוא  שמתהפכת  כזו  מתאר,  הוא  שאותה 

האקדמי הסוציו־היסטורי הביקורתי, הפארודיה והפארסה. 

עטורת  ברה״מ  אירופה.  מזרח  על  הברזל  מסך  ירד  ב־1947 
באידיאולוגיה  ומתודלקת  הנאצים  על  ההרואי  ניצחונה  זרי 
תמידית  היא  הפועלית  המהפכה  כי  הצהירה  מרקסיסטית, 
למדינות  אותה  לייצא  כבירים  מאמצים  ועשתה  ועולמית 
במערב  רבה  פוליטית  השפעה  לברה״מ  לה  היתה  אחרות. 
אירופה דרך המפלגות הקומוניסטיות הלאומיות בה והשפעה 
בידי  תווכה  זאת  יותר.  אף  גדולה  אידיאולוגית־תרבותית 
שנתפסו  מתוך  אם  ואמנים,  אינטלקטואלים  פילוסופים, 
עם  שהזדהו  כך  מתוך  או  המרקסיסטית,  לדיאלקטיקה 
המעמדות המוחלשים בחברה. עד מהרה הפכו שירותי הביון 
בארה״ב פרנואידים לגבי מה שכונה “הסכנה האדומה״. הסנטור 

מקרתי חיפש ומצא לכאורה מרגלים ותאים קומוניסטיים בכל 
פינה. מקלטים אטומיים נבנו, פצצות אטומיות חדשות יוצרו, 
בהוליווד נרשמה תקופת זוהר של סרטי אימה. נדרשה תשובה 
אמריקנית יעילה למה שנראה כמו סחף של העולם לכיוונה 

של אימפריית הרשע, עם הפאוסט החדש, סטלין, בראשה. 

התשובה אכן הגיעה בדמות התוכנית “עין תחת עין״ של הסי־
איי־אי. מדובר ב״תוכנית מרשל של הספרות והשירה״ )עמ׳ 77( 
“אטלס״,  שכינויו  מרגלים  רב  הממונה,  החטיבה  ראש  מתפייט 
קצין  הרומן,  גיבור  של  באוזנו  זכוכית,  עשויה  האחת  ושעינו 
תרבות לשעבר בצבא ארה״ב, שכינויו  מאסטרו והוא צולע על 
רגלו האחת. מטרתה של התוכנית: תקיעת טריז בין ברה״מ לבין 
אידיאולוגיה  הפצת  ובאמצעות  ספרותיים  באמצעים  המערב 
פעילות  יממן  הסי־איי־איי  הפעולה:  דרך  קומוניסטית.  אנטי 
ספרים  פרסום  פסטיבלים,  כנסים,  ספרותית,  אינטלקטואלית 
לספרות  איכותיים  עת  כתבי  קבוע  באופן  ויממן  יחזיק  ואף 
ואמנות. הפעילות לא תהיה אנטי שמאלנית או פרו קפיטליסטית 
במוצהר, זה קל מדי לזיהוי ויהיה קשה לשיווק 
לאינטלקטואלים האירופים, האנטי קפיטליסטים, 
אלא דווקא תעודד אידיאולוגיה שמאלנית, אבל 

כזאת שהיא אנטי סובייטית במובהק. 

על  מסכימים  סביבו  שהכל  הצולע,  המאסטרו 
יוסלביץ׳,  מרק  הוא  האמיתי  וששמו  גאונותו, 
של  אינטרנציונלית  חבורה  סביבו  ריכז 
אינטלקטואלים מולטי לינגוויסטים. היו בה בין 
השאר: נבוקוב, לא הסופר המוכר, ולדימיר, אלא 
בן דודו, המוסיקאי, ניקולאי, בן אצולה רוסי בעל 
נשמה גדולה, גוף ענק ולב רגשן, חובב הטיפה 
ניצחנו  “אם  עליו:  החביבה  שהאמרה  המרה, 
אנחנו  נוצחנו  ואם  וודקה,  כוסית  לנו  מגיעה 
זקוקים לכוסית וודקה״ )עמ׳ 38(. צעיר אמריקני שכינויו “ג׳ורג׳ 
השולט  בייל,  השוואתית  לספרות  המחלקה  בוגר  הראשון״, 
בצרפתית על בוריה, שמתברר בהמשך כציניקן ונרקיסיסט חסר 
עכבות, אינטלקטואל יהודי מהיר חימה, ששירת כמייג׳ור בחיל 
החינוך של הכיבוש האמריקני בברלין וכינויו הוא “מלנין״ בשל 
דמיונו לוולדימיר איליץ׳ לנין. נוסף עליהם בן אצולה בריטי יפה 
תואר בעל מבט מצועף וחיבה לגברים שהוא משורר מפורסם, 
שמכונה בפשטות “המשורר״, ועוד דמויות וכינויים לרוב. מה 
וספרות.  תרבות  אנשי  שכולם  העובדה  הוא  להם  שמשותף 
המאסטרו יוצא איתם למלחמה ממומנת היטב על נשמתן של 
פסטיבלים  מארגנים  החברים  ואסיה.  אמריקה  דרום  אירופה, 
וכנסים ואפילו אירועים מוסיקליים, ומנהלים ועורכים כתבי עת 

פורצי דרך, התומכים בסוציאליזם ליברלי, בכל רחבי העולם. 

היה  להיכן  מעלה:  שהוא  הסוציו־היסטורית  לשאלה  בנוסף 
המאומצת  הביון  עבודת  אילולא  הנאור,  העולם  מתגלגל 
הנזכרת, שהשפיעה באופן כה נחרץ על התרבות, הלך הרוח 
הללו,  הקריטיות  בשנים  האירו־אמריקאיות  והאידיאולוגיות 
המציאות  אל  הרומן  של  הקליידוסקופית  התצפית  נקודת 
כמויות  פוסט־קולוניאלית,  ביקורת  לצד  מניבה  המתוארת 
עצומות של ידע היסטורי וטריוויאלי מחד, ושעשוע למכביר 
הוא  הרומן  של  העובדתי־הסוציו־היסטורי  המסד  מאידך. 
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פרי תחקיר אקדמי מאומץ על התקופה, התפיסות 
המאפיינות אותה, יחסי הכוחות הבין גושיים שלה, 
הסי־איי־ של  עין״  תחת  “עין  מבצע  על  וכמובן 

לטענת  שנמצא,  בארכיון  לכאורה  נעזר  והוא  איי, 
התחקיר,  בטקסס.  אוסטין  באוניברסיטת  המחבר, 
אף  בפרטים,  מרבה  והמחבר  לשבח  ראוי  כצפוי, 
פוסט־ באירוניה  מתאפיינים  אלה  חלקים  גם  כי 

הארכיטקטורה  מתוארת  למשל  כך  קולוניאלית. 
מזרח״,  “פריס  הרכבת  בתחנת  הנתיבות  בית  של 
יצאה  שמשם  משום  איסתנבון,  כך,  שנקראת 
לאיסטנבול,  המפורסמת  אקספרס״  ה״אוריינט 
כמזכירה “קתדרלה עתיקה בסגנון גותי״, שבחללה 
ענקיות  קריסטל  נברשות  השתלשלו  התקרה  “מן 
)עמ׳  ונצחיים״  אציליים  חללים  לקשט  שנהגו 
איירס,  בבואנוס  הוורוד״  ה״ארמון  של  40(, וזו 
ההמונים  את  פרון  אוויטה  הלהיטה  שממרפסתו 

מזכירה “עוגת חתונה ענקית בציפוי תות״. 

גם  הוא  שכן  עצמו,  תחת  גם  לחתור  מהסס  לא  הרומן  אבל 
פרודיה על ספר עיון אקדמי. לכאורה, כמו כל מחקר אקדמי 
ראוי לשמו, הטקסט זרוע ציטוטים רבים. משובצים בו ציטוטים 
ארתור   )90 )עמ׳  סארטר  פול  ז׳אן   ,)74 )עמ׳  אליוט  מת״ס 
המינגווי  ארנסט  גרין,  גרהם   )97 )עמ'  אורבך  אריך  קסטלר, 
)עמ' 247(; ג'וזף קונרד הוא כוכב גדול ברומן, במיוחד ספרו 
מי  אבל  רבים.  בהקשרים  שמוזכר   ,)97 )עמ׳  המאפליה  לב 
שמשאיר את כולם באבק הוא איאן פלמינג, איש הביון הבריטי 
שהפך לסופר מפורסם – תואר שהרבה אנשי ביון המתוארים 
ברומן כגרפומנים חושקים בו בסתר לבם - והמציא את סוכן 
הוד מלכותה 007. נראה כי קברניטי הסי־איי־איי משתמשים 

בסדרת ג׳יימס בונד שלו כספר הוראות לארגון ביון. 

המעמידים  בהקשרים משעשעים  מופיעים  שהציטוטים  אלא 
את עצמם ואת המצוטט באור אירוני. כך למשל סארטר מצוטט 
הבוטה  באמירתו  בליברלים  מנהל  שהוא  למלחמה  בהקשר 
“אנטי קומוניסטים הם עכברושים״, אריך אורבך מצוטט אגב 
כנרקיסיסט  הראשון״  “ג׳ורג׳  של  והמרוחק  האירוני  תיאורו 
מסוכן. גרהם גרין מצוטט, אפרופו המלחמה שמנהל נגדו סוכן 
האמריקאי  לגיבור  מודל  ששימש  בכך  שבטוח  הסי־איי־איי, 
השקט )1955( שלו וטוען שהוצג שם בצורה מעוותת. כלומר 
המלחמה  על  המחבר  של  לכאורה  התזות  את  לחזק  במקום 
הקרה, כפי שצפוי בעבודה אקדמית, הציטוטים פועלים נגדן 
- עולם הביון והתרבות כאחד מופיעים דרכם כקוסמוס של 
לא  גרפומנים, פראנואידים, שלומיאלים, ממש  נרקיסיסטים, 

רחוק מהקאסט של “האקדח מת מצחוק״ )ארה״ב 1988(.

כמו שקורה לעיתים בעבודה אקדמית, מופיעה ברומן רשימת 
של  ותרבות  אקדמיה  כוכבי  של  כמעט  נגמרת  בלתי  שמות 
)ניים  שמות"  "זריקת  בביקורתיות  המכונה  תופעה  התקופה. 
דרופינג(, אלא שכאן היא נמתחת עד לקצה הפארודי, באופן 
שלעיתים נראה הטקסט כמו אנציקלופדיית "מי ומי" בספרות 
הרומן מגחיך את  יתרה מכך,  ובתרבות של המאה העשרים. 
הופעתם של האישים שהם גם דמויות בטקסט. סארטר למשל 
...שערו  ומעוותות  נפוחות  ...פניו  וכבד  ...קצר  “גוץ  הוא 

מתדלדל ולחייו מחוטטות״ )עמ׳ 40-39(. ברטולד ברכט זוכה 
בתיאור “איש נמוך בעל שיער חום בחליפה חומה מפוספסת״ 
סדרתי,  נשים  ומטריד  מיזוגן  הוא  קסטלר  65(. ארתור  )עמ׳ 
פבלו נרודה, המשורר הצ׳יליאני, נביא הרומנטיקה המודרנית, 
הוא אנס, ואילו רוברט לוול, המשורר הלאומי האמריקאי של 
אותן שנים, מתואר באחת הסצנות שבהן גולש הרומן לפרסה 
רבתי, באחד מהתקפי המאניה שלו, כשהוא יוצא מהשירותים 
במהלך מסיבת קוקטייל שבה הוא אמור לנאום בשירות הסי־

קיסר  כעל  עצמו  על  ומכריז  היוולדו  כביום  עירום  איי־איי, 
ארגנטינה )עמ׳ 258(.

אין ספק שהקריאה ברומן היא חוויה משעשעת ואף חתרנית. 
העברית  בספרות  נוהג  שאינו  א־פרובינציאלי,  באופן 
ההגמונית האירופוצנטרית והפרובינציאלית, הרומן מציג את 
אירופה ואת ארה״ב כטריטוריות שבהן שולטים משחקי אגו, 
אינטרסים צרים, יומרנות, בורות, מיזוגיניה, כיעור וטמטום. 
גם  עצורה  הזה  הג׳אז  לכל  שמתחת  במחבר  חושד  אני  אך 
תשוקה נוסטלגית גדולה. שנהב־שהרבני הוא איש אשכולות. 
מוביל  כפרופסור  שאימץ  ישראלי,  מודיעין  איש  של  כבנו 
להפצתו  תרם  הפוסט־קולוניאלי,  השיח  את  לסוציולוגיה 
והשתמש בו לחקירת הקונפליקט האתני בישראל, ושבשנים 
האחרונות הפך גם למתרגם של ספרות ערבית, יש לשנהב־

אם  נראה  בספר.  המופיעים  לעולמות  הדוק  קשר  שהרבני 
הפוסט־קולוניאלית,  והאירוניה  המבודח  למבט  שמתחת  כך 
מבטא הספר גם געגוע. געגוע לעולם שהיה ואיננו עוד, שבו 
האידיאולוגיות הגדולות הניעו גלגלי עולם, ושבו תפסו עולם 
האקדמיה והספרות מקום מרכזי ובעל עוצמה פוליטית. לצד 
האירוניה הפוסט־קולוניאלית שהוא נוקט, מחייה הרומן לרגע 
עזרו  הפוסט־קולוניאליות  הזה, שהתיאוריות  העולם  את  קט 
ערך  תקופה שבה  לתוך  - שגדלנו  לנו  ומראה  לנפץ,  כמובן 
הספרות נמדד ברמת ההנאה האסתטית שהיא מספקת, וערך 
האידיאולוגיות - שקיימים עולמות אפשריים אחרים.            .האידיאולוגיה הוא כערך תרומתה האקדמית להיסטוריה של 

MI6-HQ.com איאן פלמינג, אתר
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יערה בן־דוד

"בכל דור ודור אְַּת מוטלת / בספק״

קובי נסים: מתמגדרים, ספרי ‘עתון 77׳ 2022, 89 עמ׳

את  במרכזו  מעמידה  נסים  קובי  של  החדש  ספרו  כותרת 
נושא המגדר שמתבטא גם בתצלום הזוג בתבליט האבן על 
העטיפה שהמשורר צילם בביקורו במוזיאון המצרי בטורינו. 
ממצ׳ואיזם  וחפה  מאוזנת  התייחסות  ניכרת  בתבליט  כבר 
פרופורציונליות  השניים  של  הגוף  מידות  ולאישה.  לגבר 
רוח של  ואיזו  ביניהם  דמיון  יש  זרוע.  וצנועות. הם שלובי 

אחווה ׁשורה עליהם. 

למאפיינים  התייחסות  כידוע  יש  במגדר 
המינים,  שני  של  והתנהגותיים  פיזיולוגיים 
גם  ותרבות.  חברה  תלויי  שהם  מאפיינים 
בצד  הזה.  בנושא  בו  לענות  עניין  לשירה 
כיום  נכתבים  ופרידה  אכזבה  אהבה,  שירי 
קיומיות  בעיות  בשלל  הנוגעים  שירים  גם 

שאיתן נדרשות נשים להתמודד. 

מלכה  האנתולוגיה  אור  ראתה  כעשור  לפני 
שעוסקת  ויסמן(  דורית  )בעריכת  עירומה 
החברה.  מוסכמות  נגד  נשית  במחאה 
וכותבי  כותבות  של  עטם  פרי  השירים, 

לעומת  והתרסה.  מרדנות  גבולות,  פריצת  משקפים  שירה, 
החריג  שהפועל  נראה  נסים  קובי  של  שיריו  מקריאת  זאת, 
מגדר - דווקא  שהוא יצר “מתמגדרים״ שנגזר משם העצם 
מכוון לטשטוש גבולות המגדר. ניכר שלא השוני בין המינים 
דווקא  אלא  השירים,  במוקד  הוא  קיפוח  בתחושת  המלווה 
‘נחת׳ )עמ׳  השיתוף, ההבנה והאמפתיה. כך השיר הקצרצר 
17( מבטל בקלילות, בחן ובהומור את גבולות המגדר ואת 
המאפיינים והתפקידים הנורמטיביים של גבר ואישה, שחיי 
הגדר  את  קלפים  כמגדל  מפילים  שלהם  והשיתוף  האחווה 

המפרידה ביניהם. 

מבחינה לשונית, הבחירה בכותרת “מתמגדרים״ היא דוגמה 
לנטייה של המשורר להפיק פועל משם עצם )למשל “ֶנֱחֶדֶות״ 
מוארת  לֲאַגָּמה  הופך  האגם  שבו  בשיר  “ֶחְדָוה״  במקום 
בשמש(, או להשתמש בשתי מילים מאותו שורש כדי להביע 
לגזור  ניתן  “מתמגדרים״  של  מהשורש  שונות.  משמעויות 
“הגדרה״ ו״גדר״. וכך ניתן כאן למגדר ביטוי בולט קודם כל 
ברמה הלשונית. אבל כפי שנראה להלן, בשירים חוברות וגם 
מתחלפות ומצטלבות ביניהן בֵחן ולא פעם גם בהומור שתי 

נקודות המבט - הנשית והגברית: 

השיר ‘לנוכח פסל ונוס׳ )עמ׳ 31( מהדהד מתוך היפוך ואירוניה 
שיר על פסל אחר, גברי, ‘לנוכח פסל אפולו׳ שטשרניחובסקי 
“אל כובשי  בו מול ה״ֵאל־נער״, “סמל המאור בחיים״  עומד 
כנען בסערה״, והוא מצהיר בגלוי: “מול פסלך אקודה.... הנני 

הראשון לשבים אליָך.... במועד בו אשבור אזיקי הנפש״.

שיר  אינו  נסים  קובי  של  ונוס׳  פסל  ‘לנוכח  השיר  אבל 
הוא מושא  כליל השלמות  הגברי  ולא אפולו  הלל לאפולו 
הערצתו. השיר מעמיד לכאורה את בת זוגו של הדובר מול 
מביע  הוא  מבטו  דרך  וגם  באמצעותה  אבל  הנשי,  הפסל 
היוונית  בתרבות  היופי.  אידיאל  על  דברו  את  בעקיפין 
האהבה  החסד,  אלת   - ִמִמילֹו  ֶונּוס  של  וחשיבותה  מקומה 
והיופי - אינם נופלים מאלה של אפולו אל היופי, השירה 
לאפולו  שבניגוד  פי  על  אף  ההרמוניה.  וסמל  והמוסיקה 
השלם וההרמוני ונוס נראית קטועת ידיים, הפגימות הזאת 
מכיוון  המושלם,  יופיה  על  מעיבה  אינה  המתבונן  בעיני 
ָׁשם התנועה עם “הטיית הגוף הקלאסית״,  שעדיין נשמרת 
של  כוחה  מגולם  היופי,  מן  כחלק  בתנועה,  בה,  גם  והרי 
ולהשפיע.  דברים  להניע  לַכֵוון,  יכולה  היא  כי  האישה, 
הזוג שמתבוננת בפסלה  כלומר בחיסרון מצוי היתרון. בת 
חוסר  עם  הזדהות  קט  לרגע  מרגישה  ונוס  של 
אבל  הידיים.  קטוע  הפסל  הפיזית של  השלמות 
בהתבוננותם המשותפת מגיעים בני הזוג להבנה 
כי “יופיה של אישה הוא לא בשמים/ אלא בגופה 
החסד  אלת  ֶונוס,  את  שהורידו  ואחרי  הנשי״. 
האלוהי, ממרומי האולימפוס ומהסגידה למיתוס 

והותירו אותה לנפשה, נשארת התובנה הזאת. 

תוצאה  הוא   )12 )עמ׳  בך׳  מביט  ‘אני  השיר  גם 
של התבוננות ממושכת שמסקנה בצדה: “מתבונן 
עולם״.  עד  זמן  יש   / ויודע:  לחיקך  מבעד  בך 
לפני כמה שנים, בספרו נשמת היחד, כתב קובי 
נסים ש״הזמן ָצַפר ָלִריק״. לזמן יש צורך לצפור 
ולדהור. אנחנו מפעילים נגדו כוח אבל לא בורחים. שוכבים 
בך׳  ‘אני מביט  היפה  ולא קמים. בשיר האהבה  על הפסים 
יש לשני בני הזוג זמן למכביר, שעות ארוכות שבהן הרוגע 
המחבר  ממיר  “אופק״  העצם  שם  את  האופק.  עד  נמשך 
כדרכו בפועל המקורי “ַמֲאִפיק״. וגם ב״להתבדר״ הוא עושה 
שימוש בשתי משמעויות: האחת במובן של ליהנות ולהעביר 
“אנחנו  ומטרדות:  מדאגות  דעת  הסחת  תוך  בנעימים  זמן 
כך  אחר  שמתארכות  שעות  הארוכות״,  השעות  מתבדרי 
ְלָׁשִנים. ובהמשך - המשמעות האחרת במובן של להתפזר, 
להתחלף או להתנפנף: “שירחשו להם העלים,/ שיתבדרו מן 
“פתוח״  המילים  משחק  גם  מופיע  ואז  למצהיב״.  המוריק 

ו״תפוח״ בהקשר ארוטי.

בשיר אחר )‘יחסים׳, עמ׳ 13( משתעשע הכותב בשורש של 
הכותרת כדי לומר משהו על מעמדה של האישה המופלית 
והמקופחת ולהצביע על המבדיל בינה לבין הגבר, מתוך יחס 
אמפתי לאפיוניה בהתייחסות רגשית לזולת, בנכונות לסייע, 
חד/  לממציא  היחסות  תורת  מיוחסת  בכדי  “לא  בביתיות: 
פעמי, איש מדעי. לעומתה,/ את תורת ההתייחסות שֵהנפתן 
על נס, רשם הפטנטים לא מאמץ״. ומלשון רבות הוא עובר 
הגבריות  מול  הנשי  הציבור  את  שמייצגת  נוכחת  ללשון 
הרודנית “בכל דור ודור ַאְּת מוטלת/ בספק״. ההמשך מחדד 
את טון המחאה כלפי מעמדה הנחות של האישה מול אותם 
“ַמֲחֵקי אֹון שלטון״ שמהדהדים באירוניה גם דורסנות של 

הון שלטון.
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האישה,  לטובת  הכף  מוטית   )14 )עמ׳  אישה׳  ב׳אהבת  גם 
ָּבאהבה״,  החוסים  על  ה״מגוננת  הנשית  חוכמתה  שבזכות 
זוגה  בן  עם  עונתית״  “הרב  האהבה  ונשמרת  מטופחת 
היא  הדובר  לה  שנותן  והעדיפות  הפנימי״.  החמה  “במעגל 
כפי שמקובל  זכרי  “לאחד״  )ולא  היינו״  לאחת  ואני  ב״את 
ייחודי  פועל  שוב   - ָּבִהינּו״  מזּווָגים  “במבטים  בשפה(. 

שמקורו בשם עצם.

קובי נסים מכליל במגדר גם את המושג “טבע״ בשיר ‘טבע 
מתגלים  לנקבה  זכר  בין  ההבדלים   .)36 )עמ׳  האם׳  שפת 
בהתייחסות השונה ל״טבע״ בשפות שונות. הטבע בעברית 
הוא זכרי ואילו בלועזית הוא נקבי, וזה מכתיב את המחשבה, 
בעברית  זכר  בלשון  הטבע  כלפיו.  וההתייחסות  התחושה 
נתפס כמאיים, ולכן המשורר חושש ממנו ומבקש להתגונן 
כמהות  נתפס  נקבה  בלשון  הטבע  זאת  לעומת  מאסונותיו. 

אנושית שהיא מושא לחיזור, לכיבוש ולהכנעה. 

נעמה בת טל

שירים והפתעות

ערן צלגוב: הפוך על ענף: שירים )ל(
קטנים, עם עובד 2022, 44 עמ׳

תמר  )ערכה  רביעי  ספר  מוציא  צלגוב  ערן 
זו  טריינין(.  עמית  של  איורים  הוכשטטר, 
ספרו  טוב.  משורר  הוא  צלגוב  כי  בשורה 
לא   )2019 )פרדס,  פרו)ט(זה  והגבישי  הקודם 
זכה לתפוצה הראויה ונאלם קולו. עכשיו ספרו 
בכפל  המשורר  של  כדרכו  שמוגדר  הרביעי 
משמעות – “שירים )לְ(קטנים״ – יוצא בהוצאה 
אחרי  התקדמות  זו  האם  עובד.  עם  הגדולה 
שלושה ספרי שירה בפרדס? או שמא האכזבה 

מהתקבלות ספרו הקודם אילצה את המשורר לנסות כיוון חדש? 
אני חושבת שמי שחושב כך עשוי להתאכזב לטובה.

שכן - האם זהו באמת ספר ילדים?

וקורצים  ילדי  קסם  לו  מוסיפים  הספר  את  שמלווים  האיורים 
לסיפורים רבים – ביניהם ניתן לזהות את “דירה להשכיר״, את 
שמדובר  מרמזים  אלו  כל  ועוד.  שמחה״  “דודי  פלוטו״,  “איה 

בספר לילדים.

אבל המילים?

ובכן כאן נכונה לקוראות ולקוראים הפתעה. כן – אלו שירים 
עלילתיים – כלומר כאלה שיש בהם סיפור – אך האם זה מה 
מעלה  צלגוב  בטוחה.  אינני  לשירי־ילדים?  שירים  שהופך 
)גאות, יחידאיות, נפרדות  נושאים מורכבים – מגוון משפחות 
ועוד ועוד(, שכן שלובש שמלות )!!!(, געגוע, מחשבות על אהבה 
)ראו את השיר הקצר והקולע הזה שעונה להגדרת שיר ילדים 

להסביר  מיטיב  ועדיין  הדובר  זהות  בגלל 
“ִלְפָעִמים  מבוגרים:  שירי  מרוב  יותר  אהבה 
ְּכֶׁשִאָּמא יֹוֵצאת ַלֲעבֹד/ ֲאִני ֵמִבין ְויֹוֵדַע:/ ֶלֱאהֹב 
ֶזה ְּכֶׁשִּנְסֶּגֶרת ַהֶּדֶלת/ ְלַהְתִחיל ְלִהְתַּגְעֵּגַע"(, על 
)בשיר  לילדיהם  הורים  שבין  הכוחות  יחסי 
מאז  שעלו  נושאים  אלו  כל  ‘עננים׳(.  היפה 

ומתמיד בספריו.

זו  אין  אך  המוזיקליות.  על  אמון  גם  צלגוב 
חריזה  עם  מרובעים  בתים  ילדותית:  חריזה 
שורות.  בסופי  מוקפדת(  לפעמים  אם  )גם 
נהדרות  מוזיקליות  הפתעות  עם  שירים  אלו 
את  ומרימות  המילים  את  שמקפיצות 
ַמְמִׁשיְך  “ַאָּבא  לעיל:  שהוזכר  ‘עננים׳  בשיר  למשל  הטקסטים. 
ְורֹוֶאה ָּכל ִמיֵני/ ַוֲאִני יֹוֵדַע ַּבֵּלב ֶׁשֶּזה ַרק ַעְנֵני/ יֹום ִׁשְמִׁשי ְוָיֶפה..." 
– ראו איך החריזה לא נפגמת והקצב ממשיך למרות הפסיחה/

שבירת הסמיכות. 

והמילים של צלגוב מרפררות לעולם עשיר בצבעים שהמאייר 
עמית טריינין הצליח לתת להם צורה. אבל – כדרכו של המשורר 
גם בספריו הקודמים - גם במילים. למשל כותרת השיר הסוגר 
אולי קורצת ל"חלום ליל קיץ" שייקספירי, ׳עננים׳ לשירה של 
ג'וני מיטשל שגם הוא דן בשתי נקודות מבט, שיר המחבואים 

קורץ לפגיס ועוד ועוד.

כספר  להיראות  עשוי  אם  גם   – זה  שספר  לומר  כדי  זאת  כל 
יש   – שקראתי  היפים  מהשירים  כמה  מכיל  לילדים  שירים  עם 
להודות עם בתי בת העשר – לאחרונה. הוא מעלה חיוך נוסטלגי 
.ל"גדולים", וגם להם וגם ל"קטנים" מוסיף תובנות והנאה מרובה. 

עם  בעיקר  מתכתב  בספר,  האחרון  השער  אחרים״,  “שירים 
יעקב  של  צליעתו  על  השיר  כך  ההווה.  של  שונים  היבטים 
או  הבאים,  לדורות  גורלו  את  והוריש  מארצו  שירד  אבינו 
השיר ‘ניובה הפולנייה׳ שעושה שימוש בסיפור המיתולוגי על 
ניובה האם השכולה כדי למחות על התכחשותם של הפולנים 
לפשעיהם במלחמת העולם השנייה ועל התנערותם מאשמה. 
ביטוי למחאה הזאת הוא ֶּפֶסל פולני המבקש להנציח באמצעות 
ניובה את סבלם של הפולנים במלחמה. בשיר ‘פייטה׳ מיוחסת 
לקנגורו  אמו(  לחיק  הצלב  מן  ישו  )הורדת   pietaה־ תמונת 
והייסורים.  הסבל  סאת  עכשיו  מוטלת  שעליהם  ולטבע, 

וכשהיא עוברת מהם אל האדם, נסגר המעגל.

לסיום, מתמגדרים מאת קובי נסים הוא ספר שירים מעניין 
תרבותיים.  באזכורים  ומרובד  המגדרי  ההיבט  מן  וייחודי 
גם מחאתית, המלווה  והומוריסטית,  ראייה מקורית  בו  ברגישות לאֵחר, בקבלת השונה ובהטמעתו בעולמו.      .יש 
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עופרה מצוב כהן

נאה דורשת, נאה מקיימת

נורית גוברין: קריאת הדורות ספרות עברית במעגליה, 
כרך ח', צבעונים 2022, 347 עמ'

הכרך החדש, השמיני במספר, של קריאת הדורות: ספרות עברית 
בסדרה  הספרים  לסדרת  מתווסף  גוברין  נורית  במעגליה מאת 
הסוקרת את הספרות העברית, זו החדשה והרעננה וזו הישנה, 
שיש נטייה לזנוח ולשכוח. ההטיה ברבים בכותר הספר "קריאת 
בחידוש,  המאופיינת  למחזוריות  להמשכיות,  מרמזת  הדורות" 

בהסתכלות אחרת וגם ואולי בעיקר, לעיון בטקסט ספרותי. 

עשיר  גדוש,  שהוא  הספר  על  לומר  אפשר 
יוצרים  על  פרקים  בו  יש  כטנא;  וצבעוני 
ויוצרות עכשוויים וגם  לקאנוני ולנחקר יש 

בו התייחסות מעמיקה.

נכתבו  שכבר  ברנר  חיים  יוסף  הסופר  כך, 
עליו אינספור מחקרים של חוקרים שונים 
המהללים ומשבחים את סוד קסמו. גוברין 
הקודמים  הכרכים  בכל  עליו  כתבה  עצמה 
בסדרה זו )גם בספריה על יצירת ברנר וגם 
בספרה אהרון מגד: חסד החיים, שבו ברנר 
מעלה  הנוכחי  בספרה  פעמים(.  עשר  נזכר 
ברנר  של  קסמו  סוד  שאלת  את  החוקרת 
בתרבות  יוצרים  של  דורות  על  והשפעתו 

העברית. הדיון בשאלה זו כפול פנים: מצד אחד, התשובה 
בעת  ובה  ברנר  ליודעי  ולפרשנות  להסבר  ניתנת  עליו 
השאלה היא בלתי פתירה לכאורה, שהרי קסם קשה לפצח 
קריאה  הפרדוקסלית.  תכונתו  על  מושתת  יופיו  ועיקר 
של הפרק החדש על ברנר מצדיקה את שאלת סוד קסמו 
זוויות  שפע  לאחר  להישאל  ראויה  שזו  ונראה  ברנר  של 
הקודמים  בספריה  שניתנו  ברנר  של  ביצירתו  ההתבוננות 
של גוברין. "נאה דורש נאה מקיים!" גוברין מעזה להשיב 
של  אלו  עם  המזוהים  מאפיינים  כמה  ומציגה  השאלה  על 
מנהיג: קבלת אחריות, גבולות חופש הביטוי, מקור השראה 
את  לזעוק  זכותו  על  העומד  אדם  אחריו,  הבאים  לדורות 
אחרות,  במילים  גוברין.  של  כלשונה  הלא־ממוסד,  כאבו 
המרחב  של  רק  לא  מנהיג  הוא  ברנר  המחברת,  אומרת 
הספרותי הסגור אלא אף נושא הדגל הרעיוני של החברה 
של  גם  אלא  דורו  בני  של  רק  ולא  ישראל  בארץ  כולה 

הדורות שבאו אחריו, של דורנו, כאן ועכשיו.

מחקרי  עזר  ככלי  הזיכרון  הוא  החדש  בכרך  נוסף  מאפיין 
של  ביצירותיהם  העיסוק  פנים.  וכפול  נרחב  ביטוי  שלו 
בולטים  חוקרים  בידי  מכבר  זה  לעולמם  שהלכו  סופרים 
על  הפרק  כך  בחיים.  אינם  הם  שאף  העברית,  בספרות 
שנה   120" המשנה  כותרת  בציון  ברנר  הקורא  סדן  דב 
להולדתו של דב סדן" )שם, עמ' 96-90(, הפרק על חיים 
נחמן ביאליק, על ספר שהוא מפעל חיים כמה ביאליק יש? 

הכפול  בעיסוק   .)131-124 עמ'  )שם,  אבנרי  שמואל  מאת 
המזכיר את הכותב ואת מושא כתיבתו יש עמדה שלישית, 
נוספת, של הכותבת החוקרת הרואה רלוונטיות במחקרים 
שנכתבו על יוצרים. באמצעות ספרו של אבנרי על ביאליק 
על  העכשווית  בראייה  התחדש  מה  לבדוק  מבקשת  היא 
יוצר קאנוני כביאליק. ויותר מכך, היא מבקשת להאיר את 
האסכולה הביוגרפית שבה היא מצדדת באופן ברור, עמדה 

המופיעה לאורך ספריה כחוט השני.

היבט נוסף של הזיכרון הוא אזכור סופרים חשובים אך נשכחים 
היא  זו  לתביעתה  וכיאה  הנשכחים'  'משפחת  מכנה  שגוברין 
עצמה שבה ועוסקת בהם. ספרי הנצחה שנכתבו לאחר נפילתם 
של לוחמים בקרבות תש"ח הם חומר גלם לכתיבה ענפה של 
סופרי הדור ההוא. דוגמה לכך הוא ספרו של משה שמיר במו 
זיכרון אישי ומשפחתי  הנועד "להיות ספר  ידיו )פרקי אליק( 
אך נעשה לספר המבטא דור שלם, בבחינת יחדי 

המשותף לרבים" )קריאת הדורות ח', עמ' 220(.

יצירות  באמצעות  סוקרת  שגוברין  נוסף  נושא 
כפעולה  הזיכרון  עיצוב  הוא  עבריות  ספרות 
הספרות  התייחסה  בעבר  אם  חתרנית.  מנטלית 
שבספרות  הרי  וסרטן,  כשחפת  למחלות 
העכשווית רווחת התייחסות פשטנית או סמלנית 
למחלות הזיכרון השונות לסוגיהן. גוברין בחנה 
עשר יצירות מהספרות העברית שבהן מתוארת 
אחת  או  האלצהיימר  במחלת  החולה  דמות 
ממחלות השכחה לסוגיהן, המתאפיינות במובהק 
על  בכתיבה  רואה  גוברין  הזיכרון.  באובדן 
הנושא יצירה של ז'אנר חדש ולפיכך המוטיבים 
שהשתמעו מן היצירות שבחנה יבואו לידי ביטוי גם ביצירות 

עתידיות שייכתבו בנושא זה.

בפרק  יצירותיהן.  ועל  סופרות  על  לכתוב  מתמידה  גוברין 
יצירות  עשר  מתוך  העברית"  בספרות  הזיכרון  "אובדן  על 
בנושאים  גם  סופרות.  של  הן  יצירות  בנושא שבע  שנבחנו 
אחרים הכתיבה על נשים חוקרות ונשים סופרות היא ענפה. 

גלויה  אהבה  מתוך  העברית  הספרות  את  חוקרת  גוברין 
לטקסט הכתוב, להקשריו למקום ולזמן, לכותביו ולדמויות 
דמויות,  של  דמויותיהן  בנות  או  בדויות  בו,  המעוצבות 
מספקת  היא  בספר  רבים  בפרקים  הממשות.  מן  אישים, 
ובסופרים  לקורא הצצה לא שגרתית לבחירותיה בטקסטים 
שבהם עסקה בהערות אישיות שהיא מציינת. למשל, "הערה 
אישית: כצפוי, גם הקריאה שלי היא קריאה אישית. נולדתי 
למשפחה  בשנתיים(  עמיר  מאלי  מבוגרת  )אני  אביב  בתל 
לקשרים  נמשכתי  ומתמיד  שמאז  "ומכיוון   )185 )עמ'   "]...[

ההדוקים שבין ביוגרפיה וספרות ]...[" )עמ' 194( ועוד.

לתחום  שייכת  שאינה  אגבית,  היא  לכאורה  היא  זו  הצצה 
הן  האישיות  ההערות  חשיבות.  בה  יש  אך  המחקרי־אקדמי 
מושא  על  המגיבה  החוקרת  שבהן  ארס־מחקריות,  הערות 
מחקרה ומבקשת לחזק או להפריך מבעים המעוצבים בטקסטים 
על חוויותיה, כגישה מחקרית כולית מנומקת וברורה.      .המתבססים מטבע הדברים על סמך כלל ידיעותיה כחוקרת וגם 
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עדי דקל

בין שייקספיר לבורחס

שלומי מועלם: נמרים כחולים - סיפורים ועיונים 
ביצירתו של בורחס, אדרא 2021, 181 עמ׳

 
“אדם נוטל על עצמו את משימת תיאורו של העולם. ברבות 
של  בדמויותיהם  ומאכלסו  דמיוני  מרחב  יוצר  הוא  השנים 
דגים,  איים,  ספינות,  מפרצים,  הרים,  ממלכות,  מחוזות, 
חדרים, מכשירים, כוכבים, סוסים ובני אדם. רגעים אחדים 
לפני מותו הוא מגלה כי מבוך הקווים הסבלני הזה משרטט 
חורחה  מילים שכתב  אלו  פניו.״  תווי  קווי המתאר של  את 
תרגומים  קובץ  כי  לציין  וחשוב  עצמו.  על  בורחס  לואיס 
ועיונים זה )הסדרה לחקר ספרות הקבלה והחסידות: מקורות 
ומחקרים( מתאר בקווים רחבים ודקים, שתי וערב, את נושאי 
להישמע  לקולו  ונותן  בורחס,  של  הענפה  ביצירתו  הליבה 

ולדמותו לבצבץ מבין מילותיו. 

היה  מועלם  שלומי  פרופ׳  נאות:  גילוי 
בבר־ משווה  לספרות  בחוג  שלי  מרצה 

למיסטיקה,  יחסו  משנתו,  בזכות  אילן. 
נחשפתי  וספרות,  רוחניות  אסתטיקה, 
דעת.  מרחיב  באופן  בורחס  של  ליצירתו 
מתוך  כותב  של  לעולם  צוהר  לי  נפתח 
כותב  לבו.  והרהורי  פנימיותו  רוחו, 
מדויקת,  פרוזה  כתיבת  היוצר  מבפנים, 
חותכת ושואבת פנימה. דמותו של בורחס 
ומביאה  לטקסטים,  מעבר  כאן  משתקפת 
משנה  היוצר  עצמו,  מועלם  פרופ׳  את 
סדורה ומדויקת ליצירתו. קריאה בספר זה 
מגלה את אהבתו לסופר הדרום אמריקני. 

בחלק הראשון מוצגים, לראשונה בעברית, תרגומים לארבעת 
 ,)1983( שייקספיר  הזיכרון של  בקובץ  הנכללים  הסיפורים 
בחלקו  חייו.  בימי  בורחס  שהוציא  האחרון  הפרוזה  ספר 
העוסקים  היקף  רחבי  פרשניים  מאמרים  מכונסים  השני 
ונושאים שהעסיקו  ובמבט סינופטי ברעיונות  רוחבי  באופן 
ומערב,  מזרח  תרבות  יחסי  יצירתו;  כל  לאורך  בורחס  את 
הזמן,  בתוך  האנושי  הקיום  ומצב  הזמן  של  הפילוסופיה 
עיצובה של הזהות האישית מתוך ובאמצעות מעשה הכתיבה 
הספרותית, וטבעם האניגמטי של האובייקטים הפנטסטיים. 

בגוף  לקוראים,  מובא   )15 )עמ׳  כחולים״  “נמרים  בסיפור 
קרא   1904 שנת  שבשלהי  סקוטי,  בחור  על  סיפורו  ראשון, 
שבאזור מסוים בהודו, בסביבת נהר הגנגס, התגלה סוג נדיר 
של נמרים בעלי גוון כחול. הידיעה המרעישה הזאת נשענת 
בו  מעורר  הדבר  מבלבלות.  ושמועות  עדויות  סדרת  על 
מחדש את האהבה לנמרים והוא נחוש לגלות את סוד הנמרים 
הכחולים: האם הם יכולים להחליף את צבעם לשחור? האם 
הם בעלי חברבורות? מבחינתו, יש סוד שאותו הם צופנים. 

מלבד סודותיו, הבחור בסיפור זה מגלה את עצמו, והנמרים 
הכחולים הופכים למשל עלינו, הקוראים.

של  לדמותו  נתוודע   )31 )עמ׳  לפרצלסוס״  “הוורד  בסיפור 
אכן  וזה  תלמיד,  לו  שישלח  מאלוהים  שביקש  פרצלסוס, 
מופיע כבקשתו על סף דלתו. תלמיד זה מעניק לו 
את כל נכסיו, ובין השאר - ורד. השניים מתחילים 
לשרוף  מהמארח  מבקש  והאורח  בלטינית,  לשוחח 
הלה  )כי  לקדמותו  ולהחזירו  עפר  עד  הוורד  את 
היה ידוע בקסמיו(, ומכאן הסיפור מתפתח והמסכה 

יורדת.

שעניינם  מאמרים  מופיעים  הספר  השני של  בחלק 
על  התבוננות  והמערב,  המזרח  תרבויות  התנגשות 
בורחס בנהר הזמן, כתיבה ספרותית וחידה ספרותית, 

וכן כתיבת ממשות חלומית ועולמות בדיוניים.

פנטסטיים  אובייקטים  חלומית:  “ממשות  במאמרו 
מועלם  פרופ׳  מדבר   ,)151 )עמ׳  בדיוניים״  ועולמות 
הפנטסטי  הסיפור  סוגת  עם  וזיהויה  בורחס  של  יצירתו  על 
אניגמטיות־ דמויות  בפנינו  מציג  הוא  הדרום־אמריקני. 

על  פילוסופית  חקירה  ומציע  ברא  שבורחס  פנטסטיות 
האפקט  על  והשפעתה  )אונטולוגיה(  הממשות  של  טבעה 
הספרותי הפנטסטי )האסתטיקה(, וכאן הוא נכנס למהותה של 

הפילוסופיה והמשמעויות השונות והרבות עבור האדם.

זהו ספר מרתק, כתוב היטב, מפגיש בין עולמו של שייקספיר 
המודרנית  האסתטיקה  את  נס  על  ומעלה  בורחס,  של  לזה 
פרופ׳  ספרותיות.  זהויות  ולבניית  ספרותי  לניתוח  שתרמה 
פרשנות  בין  הבינתחומיים  מחקריו  את  פורש  מועלם 
ספרותית, פילוסופיה ומיסטיקה השוואתית, ובהחלט מצליח 

להביא כאן עיון המעניק לטקסט הספרותי זווית אחרת. 

באור  שייקספיר  את  מאירים  כאן  המובאים  הסיפורים  כאמור, 
ודקים  רחבים  קווים  מתאר  בהחלט  והכותב  מהמוכר,  שונה 
המשתלבים היטב ביצירתו של בורחס. שלומי מועלם מציג לנו 
את מעשה הכתיבה הספרותית כיוצא מתבניות, מבטא פנימיות 
רבים, והספר מזמן קריאה סוחפת ובו בזמן מלמדת.         .ומושך את הפנטסטי לתוך הריאליסטי. כתיבתו נעה על צירים 

goodreaders חורחה לואיס בורחס, אתר
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יורם סלבסט

על ההתנפצות 

אורית כרמל רפאלי: ולבי מתנפץ אל הסלע, ביטאון 
שירה 2021, 74 עמ'

ארבעה שערים מחזיק ספר השירה של רפאלי, הראשון שבהם 
"אני  המרפררות  במילים  ונפתח  "פיכחון"  הכותרת  את  נושא 

אישה בורחת מבשורה".

אכן, שירי שער זה מבטאים חוויה של בריחה ומנוסה, חוויה של 
סנוורים,  אין קץ. אישה מוכת  בדידות  מי שנקלעה למצב של 

לעשות  אם  מתפוררים,  בטרשים  רגליה 
תקווה  השיר.  מביטויי  באחדים  שימוש 
הסתווי,  התכלת  מפס  רק  בה  מתעוררת 

"יונה לבנה מבשרת שלום". 

שונות:  בדרכים  להימלט  מנסה  היא 
מהשיכרון  שההתפכחות  אלא  משקה, 
גורמת לה לשוב ולהתייסר. היא מבקשת 
נחמה בניצנית מן המשתלה, צמח שעליו 
זוכרת  היא  לחיבוק,  נעתרים  הבשרניים 
שנטבעה  אהבה  נשיקת  "אותה  אהבה, 
זהו  להישכח",  היתה  יכולה  לא  בך/ 
לא  להתחדש".  ש"יוכל  נשל  עבורה 

ולא  האשמה?"  רגשות  על  עדיין  יהא  "מה  כי  הסליחה  תועיל 
יועיל הצום כי "ואם אקיז דמי בחרטה, אז מה?" נותר לה רק 

לקוות "מי ייתן ואחתם בספר הקבלה השלמה בעת רצון". 

אישה בודדה זועקת – "כף ידי הפתוחה ממתינה לטיפות הגשם/ 
עיני פקוחות ללכוד צל של ענן ממרחק", שיר רודף שיר ואין 
איש לאהוב. רק כאן, בשיר זה, ורק כעת, נרמז קיום של איש 

כזה במילים "קירות מתגבהים אצלך". 

המשוררת משתוקקת לחבק, לשלוף חיבור מכיס מוצפן, להתיר 
רוכסן, "וכשאעצום עיני ואדמה/ תפוג בדידות יבוא מרפא". כי 

"כך חינכו אותי הורי/ לשמור חיבוק לבן ליום שחור". 

בין השיטין  אם יתהה הקורא על מקורה של הבדידות העולה 
כלשהו  מענה  יקבל  הוא  רפאלי,  של  בשיריה  הקריאה  במהלך 
בשני השירים האחרונים שבשער הראשון. האחד נפתח באזהרה: 
מילדות/  אותי  שמלווה  התהומות  /"פחד   - רדודים"  "סכנה, 
מתגבה עוד ועוד, מוסיף קומות/." השיר מסתיים במילים "זה 
שנים/ שומרת על עצמי ברדודים./" נראה כי הדוברת מתרחקת 
מחמת חשש ואימה מן האחר ובדרך זו שומרת על עצמה, למרות 

המחיר הכבד שהיא משלמת על העדפתה זו.

השיר האחרון בשער הראשון נפתח במילים "הסברס, גא ובודד", 
ובמהלכו לא יכול הקורא שלא לחוש שהיא מדמה עצמה לפרי 
קוצני מקומי זה, אף שהדבר אינו נאמר במפורש. גם האחר אינו 
עד  בי  נעוצים  השקרני/  עסיסך  מתק  של  הקוצים  "גם  מנחם: 

היום וחלפה שנה ועוד שנה/ ואני/ אדמה שחונה". 

הבדידות זוכה למידה צנועה של תרופה בחלקו השני של הספר, 
אף  הסלע".  אל  מתנפץ  "ולבי   – הספר  של  בשמו  שזכה  חלק 
שהשיר הראשון נפתח במילים "אני ריקה ממילים היום" מצב 
המוכר לאינספור משוררים, הוא מסתיים ב"איני זקוקה לאישור 
'אתה'  יש אם כך  ואני".  יחד, אתה  ונשתוק קצת  מילולי/ בוא 
שאליו תפנה המשוררת. אולם, 'אתה' זה איננו קל כלל ועיקר, 
שאנו  אומר  "אתה  לפיה,  אמירתו  מצד  והן  שתיקתו  מצד  הן 
בתקופת הגלות שלנו". היא מצטטת ומיד משיבה "אני ארצך, 
מאוחר  שורות  כתריסר  השיר  את  מסיימת  היא  מולדת".  אתה 
יותר, "ואצלי פיסת עור חשופה/ לזכר/ ולבי מתנפץ אל הסלע./" 

הייתי  כמו  לראשונה/  כאילו  אלי  "בוא  קל:  איננו  ההמשך  גם 
לך יחידה/ ועוד: "בוא אלי כאילו אף פעם לא תלך/" וכן, "בוא 
ב"חכי  נענות  הללו  שהבקשות  אלא  בחרבה/"  להוליכני  אלי 
לי" מייסר. ובמענה "פני אולי נראות שלוות אולם/..." 
מטפטפת  בשעונית/  האוזל  הזמן  "חרדת  ובהמשך 

נאחזת בפינות//." 

מגששת"  ידי  את  הטובה  ידך  ב"כף  נפתח  הבא  השיר 
אך  השורות,  מבין  מזדהרות  ותקווה  טובה  רוח  ומעט 
מסתיים  והוא  צונחת  הטמפרטורה  שבעקבותיו  בשיר 
במילים החזקות "וכשאתה אומר/ אני אוהב אותך/ אני 

שותקת/ נבוכה//." 

השירים הבאים מבטאים שוב ושוב מערכת יחסים כואבת. 
החל בשיר העוסק בדיעבד "נכנסת לחיי בסערה" ובהמשך 
גם  חוזר  דיעבד  אותו  בדממה".  מחיי  "יצאת  שיר  אותו 
אלי  "באת  במילים  הנפתח  בשיר  למשל  נוספים  בשירים 
בדיוק בזמן", או בשיר הנפתח במילים "זוג רגליים נאות בחצאית/ 

מורות לך את הדרך". 

האהוב:  אובדן  בעקבות  קשה  תחושה  מתארים  אחרים  שירים 
"ואחרי  או  ירייה",  לקראתי  מכוון  שחור/  לוע  טעון  "אקדח 
ככלות הכל/ איש למקומו עזב/ לעשות לנפשו ולביתו ולילדיו/ 

נותר רק אד מילים שפעם העלו חיוך/." 

אותו שוב והלוך חוזר רצוא ושוב במהלך שער זה ומגיע לשיאו 
בשיר המסיים חלק זה והנפתח במילים, "היום הלכתי לאיבוד 
ביפו/ אבדה לי הדרך היורדת לנמל/". מילים אלה, כמו השיר 
המנוכרים  הזוגיות  ביחסי  למתרחש  מטאפורה  מעמידות  כולו, 

והקשים המתוארים בספר בדרכים שונות ובאופנים שונים. 

עמדת הבדידות והכאב חוזרת גם בשער השלישי בספר "שירי 
והעצב  השורות  בין  נושבת  הסתוויות  ואכן  ואחרים".  סתיו 
מחלחל: "רק דקל מרוט נוצותיו/ גבו כפוף מעול ימים/ מיתמר 
משקיף בשתיקתו המאווששת/ נותר לבדו לספר/ אלה תולדות". 

"שירי  שכותרתה   - הקצרה  השירים  סדרת  את  שמייחד  מה 
סתיו ואחרים" - הוא היאחזותם בדימויים מן הטבע ואולם מצד 
עמדתם השירית הם המשך לשני החלקים הראשונים של הספר 

ואיני בטוח שאכן הם ראויים לכותרת נפרדת. 

הספר מסתיים בסוג של נחמה העולה מסדרת שירים יפהפיים 
תחת הכותרת "סבתא וסבא". זו נפתחת בשירי אהבה מכמירי 
אך  מחשבת  מלאכת  היא  הכתיבה  המחברת.  של  לסבתּה  לב 
מותה של  עם  תוגה  בצלילי  השירים  מסתיימים  הצער  למרבה 
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הגוף הנפרם

ַּבּסֹוף ֶּבֱאֶמת ָנמּות
ַנְׁשִאיר ֶאת ַהֶּמְרָחב ַלּׂשֹוְרִדים

ְלִמי ֶׁשָהָיה ָמִהיר ֵמִאָּתנּו
אֹו ִנֵּצל ִיְתרֹון חֹוֵלף
ְוִהְסִּפיק ְלִהְתּכֹוֵפף

ְוַהּגּוף ַהִּנְפָרם ְּכָבר ְמאֹוֵתת ָלנּו
ְלִהָּפֵרד ֵמַהִּניָׁשה ֶׁשָחַצב

ְּבָעָמל ַרב ְּבִפַּנת ַהּקֹוְסמֹוס
ְמאֹוֵתת ָלנּו ְלִהְתּפֹוֵרר

ִלְמַעְרּבֶֹלת ְקַטָּנה
ַאְדָוה ַרָּכה ְוַאְפרּוִרית

ֶׁשַרּבֹות ְּכמֹוָתּה. 

תותח השבת

ְּכֶׁשֲאִני ּגֹוֶמֶרת ִמְכָּתב ֲאִני יֹוָרה ָּבֲאִויר.
ִאם ֹלא ַיִּגיַע ֵאֶליָך, ְלָפחֹות ִּתְׁשַמע.

ִעם ָּכל ִמְכָּתב ִמְתַמֵּלא ָהֲאִויר ַּבֲאַבק
ְׂשֵרָפה ְוֵעיַני ׁשּוב צֹוְרבֹות. 

ַּכָּמה ִמְכָּתִבים אּוַכל עֹוד ִלְכֹּתב? 
ָצֵמא ְּבָׂשִרי ִלְבָׂשְרָך. ַּפִּטיֵׁשי ָהֵעץ

ׁשּוב הֹוְלִמים ְּבתֹוַתח ַהַּׁשָּבת.
ַׁשֲעֵרי ָהִעיר סֹוְגִרים ָעַלי ַוֲאִני חֹוָמה. 

הסבתא ואובדנו ההולך וגדל של הסב. לנוכח שירים אלה נצבט 
הלב. הנה הקודם לאחרון שבהם: 

ַּבָּדָבר/  ְּתלּוָיה  ֶׁשֵאיָנּה  ָהַאֲהָבה  ִאָּתּה  ֵמָתה  ָסְבָתא/  "ְּכֶׁשֵּמָתה 
ְּבָבִּתים  ְמִאיָרה  ַהֶּׁשֶמׁש   / ְּתַנאי  ַעל  ְּתלּויֹות  ֲאָהבֹות  ַרק  ְוִנְׁשֲארּו 
ְוֹלא  ַסָּבא/  ֶׁשל  ּכֹוחֹו  ָעַמד  ְּכָבר ֹלא  ִמְצַטֵחק/  ָאֹרְך  ְוֵצל  ֲאֵחִרים/ 

ִנְמָצא לֹו ַטַעם/ ְּבַגְעּגּוָעיו ָהַלְך ְוִהְתַרֵחק."

שלוש הערות עם סיום קריאתי בספר זה. 

האחת, מעניינת הבחירה לפרסם ספר שירה שלם אשר אין בו 
ולו שיר אחד הנושא שם. הדבר נותן תחושה מסוימת של עדר 
של שירים, דמויות שניטל מהן ראשן. דעתי היא שיש ערך לשם 
הכותב  שמשלם  ה"מחיר"  בצד  בפרט.  שיר  של  ולשם  בכלל 

בוויתורו על שם ליצירתו הוא או היא משלחים ציבור שירים 
השועטים בזה אחר זה לעבר תודעתו של הקורא. 

יש  וכהלכה.  היטב  ובנויים  ברהיטות  כתובים  השירים  שנית, 
להניח קיומו של שיתוף פעולה פורה בין המשוררת לבין העורך 

)ד"ר אורן עילם( שהוליד ספר בנוי היטב ונוגע. 

לבסוף, עצב נושב מבעד לדפי הספר, משב מלנכולי זך ועמוק, 
עגמומיות הבאה לידי ביטוי שוב ושוב ַּבֵּצל שבין השורות. גם 
אם פה ושם עולה אופטימיות היא נגדעת עד מהרה. העצב עומד 
אל  יוצא  הלב  הספר.  עטיפת  גב  על  המלבב  לתצלום  בסתירה 
ומסתפק בנגיעה העמוקה של שיריה.                       .חיוכה המצודד של האישה המשוררת אך נצבט במהלך הקריאה 

נועם שדות

אני והחתול

ֲאִני ְוֶהָחתּול ְּבאֹותֹו ַמֲעָמד.
ֲאִני ִמְתַחֵּנן ְלֶכֶסף ְלֹאֶכל )ִּכי ֲאִני ֶּבן ָאָדם(

ְוהּוא מֹוֵצא ֶאת ְמזֹונֹו ִמַּיד ְּבֵני ָאָדם.
ֲאִני עֹוד ְמַעט ֶאְהֶיה ָחתּול

ְוָחתּול ִיְהֶיה ָאָדם
ִּכי ֵאין ִלי ְזכּות ִקּיּום.

ֲאִני ָאָדם.

הזוג

י ֵמִתים ִּבי ָּכל יֹום ֵמָחָדׁש. ַההֹוִרים ֶׁשִלּ
מּוָזר ִלי ַלְחׁשֹב ֲעֵליֶהם ְּכַעל זּוג

ֶות ָחְזרּו ִלְהיֹות זּוג אּוַלי ַּבָמּ
ֶמׁש ְּכמֹו ַנַעל ֶׁשָּדֲהָתה ַּבחּוץ ַּבֶׁשּ

ְוִהְתַאֲחָדה ִעם ֲאחֹוָתּה ַהְּמהּוָהה. 
י ׁש ַחַיּ ַּפַעם ָּתְמכּו ְׁשֵניֶהם ְּבִמְקַדּ

ְׂשאּו ִמְׁשָקל ְּכָנַפִים ּדֹואֹות ֶׁשָנּ
ַעְכָׁשו ֵהם ִמְתָחִרים ֵּביֵניֶהם ַעל ִרְגֵעי ַהֻחְלָׁשה

ָּבֶהם ֲאִני ָּפִגיַע ַמְסִּפיק ְּכֵדי ְלִהָּזֵכר
ְּבִמי ֵמֶהם, ַהָּדהּוי אֹו ַהָּמהּוי. 



גליון 426 
18

חגי הופר

צלם אלוהים וצלם אנוש בעולם  

ליאור טל שדה: מה למעלה מה למטה - הומניזם יהודי 
בדיאלוג אוהב עם היהדות, כרמל, 2022, 341 עמ'

של  ארגון  שהוא  'קולות',  ארגון  ראש  היה  שדה  טל  ליאור 
יהדות חילונית הומניסטית, ובמשך כשנתיים־שלוש העביר את 
הקשבתי  אלה.  בעניינים  שעסק  רוח',  של  'קולות  הפודקאסט 
בהתמדה לכל פרקיו. ספר זה הוא, בעצם, עיבוד של כמה שיחות 

מתוך הפודקאסט הזה, ועוד דברים נוספים.

חילונית־ ביהדות  עוסק  הראשון  השער  חלקים.  כמה  לספר 
לסוגיות  כבר  נכנס  השני  השער  כללי,  באופן  הומניסטית 
ספר  לפרשות  פרשנויות  אוסף  הוא  השלישי  השער  ספציפיות, 

בראשית, ולבסוף בא נספח אישי ובו קטע אישי 
של טל שדה.

בחלק הראשון מופיעים למשל - שיחה עם אבי 
זרחי  שגיא על מוסר של חמלה, שיחה עם שי 
ביאליק,  של  מסורתית  החילונית  היהדות  על 
מאידך,  ברנר,  של  הקיומית  היהדות  ועל  מחד, 
אריך  של  חברתית  החילונית  היהדות  על  פרק 

פרום, ועוד.

בנייתה   - כגון  רעיונות  מופיעים  השני  בחלק 
של שבת ישראלית, לפי חזונו של ביאליק, דיון 
ב'הלכות גבולות ברשתות החברתיות' וב'דילמת 

השיימינג', שהם נושאים אקטואליים מאוד, ודיון במוסריות של 
'מצווה הבאה בעברה', שהוא  'הסיכול הממוקד' לפי הכלל של 

דיון עמוק מאוד, וגם קריטי.

מעניין לציין כי נושאים רבים בספר מתייחסים ישירות לעשרת 
למשל,  הנה  ביהדות.  אחרים  חשובים  לעיקרים  או  הדיברות, 
הדיבר השני הוא איסור עשיית פסלים, ובכלל קיים איסור גדול 
לעבוד עבודה זרה. אריך פרום כתב הרבה על הערך הזה והרחיב 

אותו, בעיקר בספרו והייתם כאלוהים.

וזה   ,180 בעמ'  בהערה  דווקא  מצאתי  זה  עניין  של  יפה  סיכום 
לשונה – 

איסורי  משלושת  כאחד  זרה  עבודה  איסור  מופיע  במקרא 
"כל  יוחנן  רבי  אומר  מגילה  במסכת  יעבור";  ובל  "ייהרג 
ע"א(; במסכת  יג  )מגילה  יהודי"  נקרא  זרה  בעבודה  הכופר 
כוכבים  עבודת  "חמורה  יעקב:  בר  אחא  רב  אומר  קידושין 
שכל המודה בה כמודה בכל התורה כולה" )קידושין בע"א(; 
בכל  מודה  כוכבים  בעבודת  הכופר  "כל  כותב:  הרמב"ם 
התורה כולה ובכל הנביאים ובכל מה שנצטוו הנביאים מאדם 
ועד סוף העולם והוא עיקר כל המצות כולן" )הלכות עבודת 
גוי  אותו  לפני  בא  "אלו  כתב:  העם  אחד  ב(;  פרק  כוכבים 
שביקש ללמוד כל התורה כולה כשהוא עומד על רגל אחת, 
הייתי אומר לו: "לא תעשה לך פסל וכל תמונה - זו היא כל 

התורה כולה, ואידך פירושה הוא'" )על שתי הסעיפים(; ברל 
כצנלסון כתב: "והנה לב חכם שאמר, כי די לה ליהדות בדבר 
אחד בלבד: כפירה בעבודה זרה! אני רואה בזה אחר הגילויים 
התרבות  אין  היהודי.  האופי  ושל  המחשבה  של  הגאוניים 
היהודית מתחילה ב'אני מאמין' גדול אלא במלחמה בעבודה 
שתוכנם  דברים  לקדש  "לא  כתב:  ליבוביץ  ישעיהו  זרה"; 
ערכים הנובעים מצרכים ואינטרסים אנושיים, לשבור דברים 
אלה זאת היא האמונה. עיקרה של האמונה באלוהים הוא, לא 
להאמין בדבר שאינו אלוהי, לא לקדש מה שנובע מצרכים, 
אם  גם  האדם,  של  וחזונות  אידאלים  מגמות,  אינטרסים, 
אלה  וכשדברים  נעלים,  דברים  הם  אלה  אנושית  מבחינה 
נעשים מקודשים יש לשבור אותם" )קדוש קדוש ולא קדוש(. 
על תפיסתו של אריך פרום בנדון ראו בפרק על פרום בספר 
זה; אציין שזו גם התזה המרכזית בספרו של אסא כשר יהדות 

ואלילות". )אגרות ביאליק, כרך ה, רטו-ז(

ודיבר נוסף הוא מצוות השבת, שאותה, כאמור, הדגיש ביאליק, 
ששאף לחידוש הלכה דווקא, אבל לאו־דווקא ההלכה 
הנוקשה של השולחן ערוך. להלן ציטוט מעמ' 189, 

המביא את דבריו בעניין זה -

יבינו אלה המחללים  "הטרם  כך:  היתר התבטא  בין 
ופרועה  גסה  בצורה  רמה,  וביד  בזדון  השבת  את 
כזאת... עד כמה יש במעשיהם מן הפראות והנבלה? 
הגדולה  המתנה  היא  השבת  כי  אלה,  ידעו  הטרם 
ביותר שהביאה היהדות לעולם, והיא בלבד דיה לתת 
לנו זכות של קיום תרבותי בין העמים: הטרם יבינו, כי 
השבת היא הסמל המזוקק והצרוף ביותר של הרעיון 
הסוציאלי ושוויון ערך האדם? האם לא הפועל עצמו 
צריך להתעורר ראשון להלחם מלחמת המוסד הנפלא 

והקדוש הזה, שבעיקרו לא נוצר אלא בשבילו?"

שבת  בלי  "ארץ־ישראל  הוסיף:  נמענים  לאותם  נוסף  במכתב   
לא תיבנה, אלא תחרב, וכל עמלכם יהיה לתוהו. עם ישראל לא 
יוותר לעולם על השבת, שהיא לא רק יסוד קיומו הישראלי, אלא 
גם יסוד קיומו האנושי. בלי שבת אין צלם אלוהים וצלם אנוש 
בעולם. אילו היתה העבודה תכלית לעצמה - הרי אין מותר לאדם 
מן הבהמה... השבת ולא התרבות של תפוחי־זהב או תפוחי אדמה 
היא ששמרה על קיום עמנו בכל ימי נדודיו. ועתה, בשובנו לארץ 

אבות, הנשליכנה אחרי גוונו ככלי אין חפץ בו?" )שם, רכח-ט(

על  האמור  המאמר  עוסק  ובכך  תרצח',  'לא  הוא  נוסף  ודיבר 
אביא  לא  לכן  מאוד,  מורכב  זה  שמאמר  אלא  הממוקד,  הסיכול 

חלק מתוכו, ואני ממליץ לקרוא את הדברים בספר עצמו.

ובעיקרים החשובים שמחוץ לעשרת הדיברות - 'הלכות הרשתות 
החברתיות' מתבססות אצל שדה על איסור הלבנת פנים, שהוא כה 
מרכזי ביהדות, ו'דילמת השיימינג' מתבססת על איסור הרכילות 
ולשון הרע, בעיקר לפי כלליו המפורטים של החזון איש בספרו 

שמירת הלשון, וגם הוא ערך חשוב ביהדות.

התרבות  אדני  על  כולם  מיוסדים  שדה  טל  של  שדבריו  כך 
כל  את  מכילה  בעצם  העתיקה  היהודית  התרבות  וכן  היהודית, 

עיקרי המוסר לו אנו נדרשים היום, וזה יפה.
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ועוד כדאי לציין כי את כל הערכים האלה אפשר לצמצם עוד יותר 
עובדת  האלילים  עבודת  כך,  אלוהים.  בצלם  הבריאה  למושג   -
השבת,  גם  וכך  לצלם־אלוהים,  להתייחס  במקום  צלם־אליל 
בדברי ביאליק שהבאנו, מביאה לידי ביטוי את צלם אלוהים זה. 
גם האיסור לא תרצח מתקשר אליו ישירות, ובמקור, בבראשית ט, 

אף נאמר בסמוך לו.

לבסוף, איסורי הלבנת פנים, רכילות ולשון הרע עניינם כבוד, ואף 
הוא מתייחס למושג צלם אלוהים, המצריך יחס מכבד. וכאן כדאי 
להביא מדבריו של טל שדה לפרשת ויחי, על הבחנתה של אורית 

קמיר בין שלושה סוגי כבוד -

"פרשת ויחי: כבוד האדם בספר בראשית! - 

ָרא אֹתֹו  ֶצֶלם ֱאֹלִהים בָּ בתחילת ספר בראשית נברא האדם: "ְבּ
ָרא אָתם". צלם האלוהים שבאדם מתואר בחלק  ָזָכר ּוְנֵקָבה בָּ
ה־ הסגולי,  הכבוד  את  לתאר  מטאפורית  כדרך  מהספרות 

dignity, שכל אדם נושא עמו. אורית קמיר מסבירה בספרה 
הומניסטי־ מושג  הוא  הסגולי  הכבוד  כי  כבוד  של  שאלה 

ליברלי מובהק שמצא את דרכו להכרזה בדבר זכויות האדם 
של האו"ם ב־1948. הוא מסמל קו מינימלי שאין לחצות. זהו 
כבוד האדם במובן של הבסיס האנושי שבו, בסיס שלמעט 
במקרים קיצוניים, ואולי לעולם לא, אין לפגוע בו. זהו הדבר 
שאליו מכוונים במשפט: "כל בני האדם נולדו שווים". אנו 
שווים  ולפיכך  שבנו,  אלוהים  בצלם  האנושי,  בכבוד  שווים 
בזכותנו לקבלת יחס מכבד. כפי שניסח רבי תנחומא בברייתא 
בדמות  מבזה,  אתה  למי  "דע  אדם  מבזה  אתה  אם  עתיקה: 

אלהים עשה אותו".

קמיר עומדת בספרה על מובן נוסף של כבוד האדם והוא כבוד 
מהכבוד  יותר  לכת  מרחיק  המחיה  כבוד   .respectה־ המחיה, 
הסגולי ומדבר על היכולת של כל אדם לשגשג ולמלא את צרכיו 
הסובייקטיביים. האישי מקבל פה מקום מרכזי. כבוד המחיה שלי 
דורש שיהיו בידי התנאים להגשים את עצמי ולממש את אישיותי. 

זהו סוג הכבוד הנמצא בבסיס ההומניזם של דרך עץ החיים.

המעבר מהאידיאה הנאצלת לחיים קשה. במהלך ספר בראשית 
נרמס שוב ושוב כבודם של אנשים. כבוד האדם מוחלף בחשיבה 

 honor - של כבוד האגו. קמיר מכנה זאת הדרת כבוד

״הדרת הכבוד מאפיינת חברות עתיקות רבות, אך קיימת גם 
נקבעת  הכבוד  הדרת  ימינו.  בת  חברה  בכל  מרכזי  כמוטיב 
על פי קודי התנהגות שמשתנים בין תרבויות. אל מול הדרת 
הכבוד ניצבת הבושה. כאשר אדם פוגע בהדרת כבודי הוא 
שאם  אומרים  הכבוד  של  הקודים  כלל  בדרך  אותי.  מבייש 
רוצה אני להחזיר את כבודי, עלי לפגוע בחזרה. אני בעצם 
של  בכבודו  פגיעה  באמצעות  רק  כבודי  את  להחזיר  יכול 
הפוגע. אני אנסה לפגוע בו במידתיות הנכונה שהיא פגיעה 

דומה לזו שהוא פגע בי, אך אוסיף ריבית קטנה..."

אם כך, טל שדה אכן מצליח להציג יהדות הומניסטית, המבוססת 
על עיקרי היהדות, ושנראה שעיקרה הגדול הוא שכל אדם נברא 
זאת  עושה  והוא   - מאוד  אליה  מתחבר  שאני  תפיסה   - בשום שכל ובעניין.                     .בצלם 

יאיר טייב

 שירה במקומון

 ֲאַנְחנּו ְמַפְרְסִמים ִׁשיָרה ַּבְּמקֹומֹון
 ַעל ְּבִסיס ָמקֹום ָּפנּוי

 ִאם ֵיׁש ַהְרֵּבה ֵמִתים
 מֹוְדעֹות ָהֵאֶבל

 ְּפרּוסֹות ַעל ַּדֵּפי ָהִעּתֹון
 ֵאין ַמְסִּפיק ָמקֹום ַלִּׁשיָרה ֶׁשָּלנּו

 ֶרַבע ַעּמּוד
 ֲחִצי ַעּמּוד

 ְוַהּנֹוָרא ִמּכֹל ַעּמּוד ָׁשֵלם
 ֵאין ָלנּו ׁשּום ִסּכּוי ַהָּׁשבּוַע

 ַּדִּפים ַעל ַּגֵּבי ַּדִּפים
 ִנְדֶמה ֶׁשֻּכָּלם ֵמִתים ּפֹה

 ַמֵּגָפה ִמְסּתֹוִרית

 ֲאַנְחנּו ֹלא רֹוִצים ִלְראֹות ֶהְסֵּפִדים ַּבְּמקֹומֹון
 ְמַאֲחִלים ַחֵּיי ֶנַצח ְלָכל ּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר
 ַעל ַהֶּדֶרְך נּוַכל ְלַפְרֵסם ַּכָּמה ׁשּורֹות

 ְלָמה ֲאַנְחנּו ָּכל ָּכְך רֹוִצים ְלַפְרֵסם
 ְטִפיָחה ַעל ַהֶּׁשֶכם

 ְלַקֵּבל ַאֲהָבה
 ַּגֲאָוה

 ְלַהְדִחיק ֶאת ַהַּפַחד ֵמַהָּמֶות

 ֲאַנְחנּו ְמַפְרְסִמים ִׁשיָרה ַּבְּמקֹומֹון
 ַרק ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ֵמִתים ַהָּׁשבּוַע

ְיִחי ַהֶּמֶלְך
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ובצדק בלי לחיות חיים של עונג ושלווה. אני חייב לציין שיש 
סיכוי גבוה שהתענוגות שאפיקורוס מדבר עליהם שונים מאוד 
לימוד  חברים,  עם  סבר ששיחות  הוא  בדמיונכם.  שעולה  ממה 
פילוסופיה וטיולים בגן הם תענוגות עילאיים. אני נוטה להסכים 

עמו".

ועוד בעניין זה, מכיוון מעט שונה, הנה מחלוקת, 
ששפירא עצמו מציין, בין אריסטו והסטואיקנים.

מצד אחד גישת אריסטו -

"אריסטו חושב שלא סביר שאדם יהיה במצב של 
אודימוניה ]אושר[ אם חסרים לו דברים כמו ממון 
שהכרחי לחיים של כבוד, משפחה אוהבת וחברים 
סביר.  מראה  ואפילו  איתנה  בריאות  טובים, 
הוא  שן;  מגדל  בשום  מתגורר  לא  ממש  אריסטו 
בצורה  מכוער  או  מאוד  בודד  שאדם  אומר  אכן 
קיצונית או אומלל ביותר לא יהיה מאושר גם אם 

ילמד פילוסופיה יומם ולילה".

ומצד שני גישת הסטואיקנים -

"לפי דעתם של הסטואיקנים )ובניגוד לדעת אריסטו( החכם חסין 
לחלוטין מפני חוסר מזל מכל סוג שהוא, ומעלותיו הטובות הן, 

כאמור, תנאי הכרחי ומספיק לאושר".

אז היכן האמת? מי צודק?

של  ביותר  העמוקה  התובנה  את  להזכיר  יש  אולי  כאן  אבל 

חגי הופר

זרמי עומק ללא הכרעה 

חיים שפירא: רשימות על אמנות החיים, כנרת־זמורה־
דביר 2022, 304 עמ'

ספר חדש לחיים שפירא, ואם אינני טועה הוא העשירי במספר. 
את כל ספריו עד כה קראתי, ומכולם נהניתי. שפירא עוסק בספרו 
עולם,  של  ברומו  בדברים  הקודמים,  בספריו  גם  כמו  החדש, 
בקלילות  זאת  עושה  והוא  כאן,  חיינו  על  קיומיות  במחשבות 

ובחן. זה תמיד מעניין לקרוא.

כך בספר זה הוא עוסק בנושאים הקלאסיים - מהו האושר? מהו 
יותר, למשל על  גם בנושאים פרטניים  וכן הלאה, אך  האומץ? 

הטלוויזיה ועל שעות הפנאי.

אביא דוגמאות קצרות מדבריו.

תחילה, בנושאים הפרטניים יותר, על שעות הפנאי הוא אומר -

"ובהתאם לכך הוא ]ראסל[ סבר כי הדרך לאושר ולשגשוג אישי 
מקורה בראש ובראשונה בהפחתה מאורגנת של שעות העבודה 
ובהגדלת שעות הפנאי. ואז, לפי האציל הבריטי החכם הזה, מגיע 

האתגר הכי קשה — להפוך את הפנאי לאיכותי".

ועל הטלוויזיה -

"ניל פוסטמן )Neil Postman(, סופר וחוקר תקשורת המונים, 
כתב בספרו בידור עד מוות )ספריית פועלים, 2000( כי הטלוויזיה 
]בספרו  האקסלי  ׳סומא׳ של  מקומה של  את  ימינו ממלאת  של 
עולם חדש מופלא[. לדעתו — ולדעתי — הטלוויזיה הפכה את 

לה  המשתעבדים  להמונים,  ׳סומא׳  למין  עצמה 
הקודר  החזון  בידור.  ועוד  עוד  רוצים  ורק  מרצון 

של האקסלי ממש קורם עור וגידים".

הופכים  הדברים  וכאן  הגדולים,  לנושאים  ועתה 
למסובכים יותר. לדוגמה, האושר.

או  האושר,  על  וחשוב  מעניין  דבר  אומר  שפירא 
יותר נכון גם על מה שאינו אושר -

"ידידי הטוב והחכם פרופסור יורם יובל אומר כי 
'יש דבר אחד ורק אחד, שעליו מסכימים כל הוגי 
הדעות הגדולים וכל חכמי הדתות בעולם: הדרך 
להנאות.  התמכרות  דרך  עוברת  לא  האושר  אל 

מי שינסה למקסם עד הקצה את ההנאות שלו בחיים, לא יהיה 
מאושר אף פעם. כשהבנתי שהנאה ואושר הם שני דברים שונים, 

זה עשה אותי מאושר".

אלא שבהמשך הוא כותב על אפיקורוס, שדגל בהנאות, אף כי 
בעיקר בהנאות רוחניות -

בלי  ושלווה  עונג  חיי  לחיות  אפשר  שאי  גם  טוען  "אפיקורוס 
לנהוג בחוכמה ובכבוד ובצדק, ואי אפשר לנהוג בחוכמה ובכבוד 

איתן קלינסקי 

            לאתי רעייתי
            לציון שבעים שנות חברות

*

ְנעּוַרי ּוַבְגרּוִתי ֶׁשָהיּו ָים
ְוַאְּת ָהִיית ָלֶהם ָּתִמיד חֹוף
ָּבִאים ֵאַלִיְך ַהּיֹום ְּבֵׁשיָבָתם

ְמַבְּקִׁשים ְלַהְמִׁשיְך ָלנּוַח ְּבַכף ָיֵדְך
ַלֲעצֹם ֵעיַנִים ַעל ִלֵּבְך ַהָּמׁשּוַח ְּבֶׁשֶמׁש.

ֲאִני ְוַאְּת ִּבְמִחָּלה ַרָּכה
ְּבתֹוְך ַעְלַות ִלּטּוִפים ַלָחה

ַעד סֹוף ָּכל ַהֶּמְרָחק
ִלְקַראת ָּכל ָמה ֶׁשֹּלא ִנְמַנע

ַהַּפַעם ֹלא ְנַמֵהר
ֵנֵלְך ְלַאט ְלַאט.
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יואב איתמר

"כשהדס לחש מהגיהנום" 

טל סלוצקר: הבית הלבן, הוצאה עצמית 
הוצאה לאור 2022-2018, 51 עמ'

במהדורה  לאחרונה  יצא  סלוצקר  טל  של  ספרו 
בספר  מחדש  להביט  הזדמנות  וזוהי  דיגיטלית, 
אור  כשראה  לו  הראויים  להדים  זכה  שלא  זה 

.)2018(

והיוצר  העורך  המבקר,  כתב  הספר  עטיפת  בגב 
גבריאל מוקד:

של  רצף  הם  סלוצקר  טל  של  "הטקסטים 
יומן של נפש -  ואסוציאציות שיריות, המהווה מעין  הרהורים 
במקרה  )שהיא  אורבנית  למציאות  הפתוח  אינדיבידואל  עדות 
שלו מאוד תל־אביבית(, אך גם להתרשמות ולפגיעות קיומית־

עולם  עם  אינטימי  באורח  במקרה שלו מתכתבת  והיא  כללית, 
האמנות של ציור ופיסול. הרי טל סלוצקר הוא קודם כל צייר 
ופסל מחונן, המתמודד עם מצבים־נפשיים. לפיכך, לפנינו כאן 
רצף אסוציאציות וחוויות רגישות מאוד, המקיימות דיאלוג כללי 
המרצדות  וחרדותיו  תובנותיו  עם  ובעצם  האמן,  של  נפשו  עם 
ספרותיות  דילמות  אחר  לעקוב  ניסיון  עד  מאוד  פרטי  מתחום 

ואמנותיות כלליות."

התבוננות זו של מוקד היא חדה וממצה – אפשר לראות אותה 
גם בשיר הפתיחה ההומוריסטי המראה את יכולותיו המילוליות 
והוויזואליות של המחבר: "המילים לא מכסות את אזור החלציים/  
הראייה איננה דבר מלבד רגע אווירי/  חלקות השרירים מחברות 

אותי ללא/  שיעורים ממטיס או מיאן ורמיר" )עמ' 4(. 

המתחבר  היוצר  הילד  של  אושרו  את  מתאר  בספר  הבא  השיר 
לבגרות,  עד  הילדות  של  היצירה  אושר  את  המרחיב  ליצירה, 
ולאחריו את החיבור של הקונקרטי עם האינטלקטואלי והמיתי: 

"והיו עצים בהרצליה/  כשהדס לחש מהגיהנום" )עמ' 5(.

'תל  כמו   – דיסטופיה  המתארים  שורות  רחבי  שירים  ישנם 
ציור  ממש  שהוא  יפים'  'אורות  או   )7 )עמ'  באש'  עלתה  אביב 
במילים )עמ' 9(. שירים על הקשר בין יצירה ותשוקה, כמו למשל 
'רוב הזמן' )עמ' 12( שנמצאים על התפר הזה: "כשהתעסקו לי 
במחשבות/ נקטר של ציור נזל אל־תוך העבודה/ וחוויה הפכה 
למעשה־כתיבה ומחשבה" )'כשהתעסקו לי במחשבות', עמ' 17[(. 

או שיר ארספואטי:

"אתה יושב במיקוד/  רגיש ליד הקיר/  מצאת לך עיסוק בניקוד,/  
הכוונה לשירה פשוטה/  במשקל וגוון/  כמו בחורה שרועה על 
מיטתך/  המבקשת תחושה ומשען" )עמ' 20(. או בהמשך הספר 
ומיתוסים  אחרים  ציורי  עם  היוצר  של  התעמתויות  מתוארות 
המיתולוגי/  "נרקיס  נרקיסוס:  של  זה  כמו  אירופאhים  ציוריים 
שעה שהמציא את הציור/ לא ידע אהבה./ הוא לא ידע/ שהציור 
יהפוך לתחליף/ או למשהו דרמטי/  למה שוולסקז או רובנס/ 

ציירו או יציירו".

"עיניו עשויות מאלוהים/  טבע נפשו צייר אותו ... הוא הצייר/ 
הוא הפסל/ הוא המשורר" )עמ' 24(.

ומצד שני "אני מצייר בגלל שאני לא חכם/  חכם 
הייתי לפני שנולדתי/  תחילת דבר הכל נשמע/  
את  האלוהים ירא ואת ציוריו שמור/  כי זה כל 

האדם."

תמה אחרת היא מצב המשפחה בעידן הגלובלי: 
"משפחה התקרבה והתרחקה/ לפי קצב המרחקים 
בין היבשות" )עמ' 30( או החלום על מות אביו 
המשמעותי לו, בדרך בין אמסטרדם לוונציה )עמ' 
32( - תמה החוזרת שוב בספר )'הנצח אני ואבא 
סוג של חשבון  הוא  יתר הספר   .)35 עמ'  שלי', 
נפש בינו לבין עצמו; הוא אומר "את הנושאים 
העיקריים שלי/ אני חוקר בכל דרך/ פרט לדרכים בלתי חוקיות" 
)עמ' 43(, או "הלקאה עצמית נפשית/ גומרת את המלקה אלא 
אם/ יציל עצמו מן ההלקאה" )'הלקאה עצמית', עמ' 45(. שירים 
שיש בהם – והם מציעים - חוכמת חיים. בסופו של דבר ישנה 
ארספואטית  יצירתית  מבחינה  מעגל  סגירת  איזושהי  בספר 
לספר  שהוקדשה  ניכר  והיצירתי.  הגשמי  העולם  לגבי  ותהיות 
מחשבה רבה וגם בחתימתו שיש בה יופי וחשבון נפש המתכתב 
יכולים להיות  ועם קשייו של היוצר: "החיים  עם הצפוי לבוא, 
מפחידים לעיתים/ אך לעיתים הם נפלאים ושווה לחיותם/ שווה 
בשביל השלום בבוקר, בקפה,/ הספרים שלי/ נשארים לפעמים 
ברשותי/ בלי שאיש קורא אותם/  לעיתים הם מיותמים./  ואני 

שואל את עצמי האם זו גזרה?" )עמ' 50(. 

על כן זה מפליא שהספר נחתם בסופו של דבר באמירה מבטלת, 
בוכים בשעת  לקאטולוס, שכאשר  המיוחסת  לאמירה  המנוגדת 
הכתיבה גם קהל הקוראים יבכה. סלוצקר כותב "רק כדור בלב 
כוחה  על  אולי  שמדברת  אמירה  מהעין".  דמעה  להוציא  יכול 
של היצירה ומגבלותיה בעולם המודרני. מכל מקום יהיה מעניין 
לראות לאן תתפתח בעתיד שירתו של סלוצקר. האם יצליח לצאת 
חדשות.                   .מגבולות הפואטיקה שלו ולהביא מטענים חדשים והתבוננויות 

של  התובנה  וזו  הקודמים,  בספרים  וגם  כאן  שמובאת  שפירא, 
הפיזיקאי וחתן פרס נובל נילס בוהר -

"אמת טריוויאלית, היפוכה שטויות. אמת עמוקה, היפוכה אמת 
עמוקה".

שניתן  טריוויאלית,  אמת  זו  בבוקר'  זורחת  'השמש   - כלומר 
לבדוק אם היא נכונה או לא. העניין הוא שיש אמיתות עמוקות, 
תפיסות עולם, וכאן גם בשני צדדים מנוגדים יכולה להיות אמת.

לזרמי  התייחסות   - שפירא  של  כתיבתו  מהות  כמדומני,  העומק, שאין בהם תמיד הכרעה לכאן או לכאן.                  .וזו, 
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2014' )עמ' 37( ו'אמי באוניה מול חופי הארץ' )עמ' 44( אך הם 
טבולים בשפה מקראית שכמו נועדה למושכם מן הכאן והעכשיו 

אל מהות אל־זמנית יותר. 

בשיר  גם  מוזכר  בספר  המרכזיים  המופשטים  המקומות  אחד 
שלפנינו, השדה, אולי לא בהכרח "השדה האחרון לפני התחנה" 
שבתלמוד  הפרדס  את  מזכיר  הוא  רוחני.  כרעיון  שדה  אלא 
הבבלי במסכת חגיגה, אליו נכנסו ארבעה: בן עזאי הציץ ומת, 
נכנס  עקיבא  ור'  בנטיעות  קיצץ  אחר  ונפגע,  הציץ  זומא  בן 
ענת  בספר  נוסף  בשיר  ב(.  עמ'  יד,  )דף  בשלום  ויצא  בשלום 
שרון בלייס מדובבת את השדה באופן פיזי ומטפיזי ובראשיתי: 
רּוַח/  ַרק  ֹרַע  ּבֹו/  ֶׁשֵאין  ָמקֹום  ַהָּׂשֶדה/  ֶאת  ְלָהִבין  ְזַמן  ִלי  "ָלַקח 
ִמְתָקֶרֶבת/  ַוֲאִני   / ֶחֶרׁש  ְמׂשֹוֲחחֹות  ִׁשּבֹוִלים  ֶעֶרב,/  ְלֵעת  טֹוָבה, 
ִנְׁשְּכָחה  ְּכִאּלּו  ַהֶּלֶחם,/  ְלסֹוד  ַהְּכמּוִסים,/  ַלַּגְרִעיִנים  ְלַהְקִׁשיב 
ְך ַּבַּגן,/ ִמְתַּגְעֵּגַע  ַהְּקָלָלה/ ַהִהיא, ְוֶאְפָׁשר עֹוד ִלְׁשֹמַע אֹותֹו/ ִמְתַהֵלּ
כאן  בכוכבית(. השדה  מסומן  הזה  השיר  גם   ,41 )עמ'  ֵאֵלינּו" 
יכול להיות שדה ממשי שבעמק אם כי לא השדה והעמק של 
ההתיישבות הציונית כפי שבאו לידי ביטוי בשירים ובפזמונים 
בתקופת העלייה השלישית כמו למשל אצל שלונסקי, אלתרמן 
וכו׳, אלא בן זמננו. אך המרחב המטאפורי של השדה הזה גם 
נשען על סיפור גן העדן מספר בראשית ב-ג ועל חטאם של אדם 
ואשתו באכילה מפרי עץ הדעת, בפיתויו של הנחש: "וישמעו 

את קול ה' אלוהים מתהלך בגן לרוח היום" וגו' )שם, ג, ח(. 

שיר הרכבת העוזבת את חיפה ונכנסת לעמק, כשהכוונה כנראה 
כמה  מהדהד  החדשות,  ולתחנותיה  ההיסטורית  העמק  לרכבת 
וכמה טקסטים בתרבות שלנו. כך למשל המשפט המדוד "שימי לב 
למה שרועד" כך למשל המשפט המדוד "שימי לב למה שרועד", 
ברוח שירו של נתן זך, "שימו לב לסגול הרועד", יכול להעלות 
במחשבה את הפיוט "שימו לב על הנשמה" מאת ר' שמעיה קוסון 
בן המאה ה־16 מצפון אפריקה, הקורא לאדם לשמור על נשמתו. 
הטור העוקב "לתבור הממתין לשובך" מזכיר את הפזמון שכתבה 
המשוררת דליה רביקוביץ' למנגינה של המוזיקאי שם טוב לוי, 
'שובי לביתך' )1981(, שכזכור נפתח כך: "מה לך בחוץ, ילדה?/ 
מנוח לא מצאה רגלך/ ציפור פצועה, חזרי אלי/ ושובי לביתך// 
האזיני לקולות.../ ... שמרי נפשך/ שובי לביתך". הצירוף "חיות 
החשכה" מעלה במחשבה את ספרו הידוע של הסופר אורי אורלב, 
שנהרג  מאביו  שהתייתם  אסף,  הילד  על   ,)1976( החושך  חיית 
במלחמת יום הכיפורים ומפחד מהחושך. תמונת המלאך שומר 
למשורר  משמר'  'שיר  את  במחשבה  מעלה  השיר  בסיום  הנפש 
נתן אלתרמן )1965(, שנכתב לבתו המשוררת תרצה אתר ונסוב 

אילן ברקוביץ׳  | ישראל  שירת 

רכבת העמק )באדיבות מוזיאון הרכבת, רכבת ישראל(

ענת שרון בלייס

*

ָהַרֶּכֶבת עֹוֶזֶבת ֶאת ֵחיָפה ְוִנְכֶנֶסת ָלֵעֶמק.
ְמִסּלֹות ִמְתַּכְּנסֹות ְלַאַחת

ְוַהּנֹוף ִמְתַּפֵּזר.
ֶזה ַאַחר ֶזה ִנְזָרִעים ּכֹוָכִבים

ּוְׁשַעת ָהֶעֶרב ִמְתַעֶּבֶרת.
ִׂשיִמי ֵלב

ְלַמה ֶׁשרֹוֵעד.
ַלָּתבֹור ַהַּמְמִּתין ְלׁשֹוֵבְך,

ְלקֹוָלן ֶׁשל ַחּיֹות ַהֲחֵׁשָכה,
ַהּפֹוְקחֹות ֵעיֵניֶהן ֶאל ָמה ֶׁשַאְּת עֹוֶצֶמת.

סּוס ּדֹוֵהר, חֹוֶצה ֶאת ַהָּׂשֶדה ָהַאֲחרֹון ִלְפֵני ַהַּתֲחָנה.
ָׁשַמִים ּפֹוֲעִרים ְּפֵניֶהם.

ִנְצִרי ְלׁשֹוֵנְך ֵמַרע
ּוְׂשָפַתִיְך ִמְּדַבר ִמְרָמה.

ַעל ָהְרִציף עֹוֵמד ַמְלָאְך ְורֹוֶאה
ׁשֹוֵמר ַנְפֵׁשְך.

בראיון מצולם, שנערך עם המשוררת ענת שרון בלייס במסגרת 
סופרי  כלל  של  הוידיאו  ארכיון   – קוראים  "סופרים  הפרויקט 
ישראל" ב־2012 היא אמרה כי "שיר זה משהו שהוא תמיד חידתי, 
קריאה  שכל  שבו,  היופי  גם  וזה  פרשנויות  לאינספור  נתון  הוא 
ובונה מחדש".  עולם  עולם, מפרק  בונה  זה  כל פעם מחדש,  בו, 
עוד אמרה באותו ראיון כי "שירה זה לא חדשות, זה לא עיתון, זו 
חידה, זו שיחה, זו דרך הסתכלות, אפשרויות הרגשה". דברים ארס־

פואטיים אלה חולשים גם על ספר שיריה השלישי של שרון בלייס 
הוצאת   ,2020( קרוב  כי  ברק(,  אחוזת  תל־אביב,   ,1968 )ילידת 
פרדס, עריכה: אלי אליהו(, שהשיר המופיע כאן לקוח מתוכו )עמ' 
45( ושקדמו לו הספרים האדמה היא מרחק )2004, הוצאת הקיבוץ 
המאוחד( וצידו של המרחק )2013, הוצאת קשב לשירה(. עמדה זו 
של השיר כדבר מה חידתי ושל השירה כחידה מבדילים את שירתה 
של שרון בלייס משירת העת והעיתון אך גם מרבים מספרי השירה 
האוטוביוגרפיים הרואים אצלנו אור, לפחות במובן של הכוונה אך 

גם במובנים רבים של הכתיבה עצמה.

בהקשר הזה, השיר המופיע כאן הוא לכאורה חידתי הרבה פחות 
)42 במספר ללא החלוקה השגורה לשערים(  מרוב שירי הספר 
חיפה;  העיר  ריאליים:  מקומות  ציוני  בו  יש  שלעומתם  משום 
או  התבור  הר  להיות  שיכול  והתבור,  יזרעאל  עמק  הוא  העמק 
כפר תבור, שהיישוב הקהילתי שבו מתגוררת המשוררת, אחוזת 
מופשטים  המקומות  הספר  שירי  ברוב  לו.  בסמוך  נמצא  ברק, 
יותר, חלקם מיתיים: הבית; האדמה; ההר ועוד, המהדהדים את 
הר המוריה שעליו נדרש אברהם להקריב את בנו יצחק לעולה 
וכן גם אירועים משמעותיים אחרים בתולדות ישראל המתוארים 
'מלחמת עזה  יותר כמו  קונקרטיים  יש שירים  ושם  בתנ"ך. פה 
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על מכאובי החיים והנפש. הדהודם של הטקסטים האלה בשיר 
שלפנינו מוסיף לשיר איזו רגשה, שאולי מתבררת דווקא ברמיזה 
המקראית למזמור ל"ד בספר תהילים, פסוק י"ד: "נצור לשונך 
אורך שירי הספר שרון  ולכל  כאן  ושפתיך מדבר מרמה".  מרע 
בלייס מהפכת בארכיטיפים הגבריים ומבקשת לשאת באמצעותם 
קול נשי. בהמשך המזמור נכתב כך: "קרוב ה' לנְשְּבֵרי לב ואת 

ַאְּת ּפֹוֶרֶׁשת ָיַדִים/ ְוַהָּׁשַמִים// אולי כאן אנחנו עדים לשינוי צבע, 
מהצבע שחור, שהוא המעיל המטפורי שנשאה כל השנים, שהוא 

העור שלה, אל הצבע כחול? 

כחול הספר  משחור על גבי שחור, ספרה הראשון, אל  המעבר 
קיסר,  עדי  במשוררת  כשמדובר  דרמטי  מעבר  הוא  החדש, 
מייסדת קבוצת ערס פואטיקה. שחור הוא מוטיב חוזר בפואטיקה 
של  אסוציאטיבי  מטען  נושא  לעומתו  כחול  הצבע  מזרחית. 
עיניים כחולות, דם כחול, והנה דווקא עדי קיסר 
מנכסת אליה את הכחול, ַהָּׁשַמִים יֹוְרִדים ַעד ֵאֶליָה 
)השיר ‘לילה טוב׳, עמ׳ 64(. השמים הכחולים, הים 
הכחול, הם שלה ובתוכה. היא חותמת את הספר 
בשיר מפויס שנקרא ׳קול אחר׳, ָהִייִתי ְצִריָכה/ ֶאת 
ַהֶּׁשֶקט ַהֶּזה/ היא אומרת, ַעְכָׁשו ַהַחִּיים/ ְמַדְּבִרים 
ְּבקֹול/ ַאֵחר//. מהו אותו קול אחר? אולי כאן היא 
כחול?  קול  אל  שחור  מקול  המעבר  על  מספרת 
מעבר מקול של אותן מלחמות שבהן השתתפה, 
קול של ה״אחר״ אל קול שנמצא במקום הנכון לו, 
המזרח־תיכונית,  בעיר  ושמים  ים  טבעי של  קול 

קול שאינו נלחם עוד, שמצא את מקומו? 

בתוך כל הכחול, של הים ושל השמים ושל העיר, נמצא בספר 
הרבה צהוב. מכפתור צהוב בשיר הפותח, לעלה צהוב, לימון, 
כוכבים  כמו  צהוב.  חם  וירח  צהוב  מדבר  שמש,  צהוב,  גורל 
שוב  הצהוב  מבליח  הפרוש,  הכחול  הספר  פני  על  מנצנצים 
ושוב, שילוב ון־גוכי או אולי אלתרמני ובכל אופן מספק לספר 

הרמוניה נפלאה. 

כוכבים  אלתרמן,  של  ספרו  אל  מבט  מישיר  כחול  הספר  וכך, 
בחוץ, אולי בגלל הכריכה הכחולה, אולי בגלל העיר הגדולה 
ועדיין   ,2022 תל־אביבית  אישה  בגרסת  ומשיב  נוכחת,  הכה 
לכת״  ו״הוספת  העצים,  וצמרות  הגשמים  והכוכבים,  השמים 
בה/  שהולכים  גדולה/  לעיר  מתגלגל  האלתרמני  והביטוי 

והולכים// 

לילה טוב 

"ַהָּיֵרַח ִנְדַלק ַחם ְוָצהֹב/ מּול ַחּלֹוָנּה ַהָּפתּוַח/ ֶׁשל ָהִאָּׁשה/ ָּבְרחֹוב 
עֹוֵמד/ ֵריַח ְּפִריָחה/ ְמַחֵּפׂש ֶאת עֹוָרּה/ ַהָּדם ֶׁשֶּנֱאַחז ַּבּגּוף ִנְרַּגע/ 
הֹוֵפְך/ ְׂשִמיַכת ְּפָרִחים ַרָּכה/ ְוַהַּלְיָלה/ טֹוב" )עמ' 64(.        .ַהָּׁשַמִים יֹוְרִדים ַעד ֵאֶליָה/ ּכֹוָכִבים נֹוְפִלים ַעל ַצָּואָרּה/ ָהעֹוָלם 

לא יכולתי לרשום את זה בתיק שירים  אורית קלופשטוק, מחברת הספר 
מפנקסה של עובדת סוציאלית. )פרדס, 2020( זוכה פרס שר התרבות לספר 

ביכורים ב־2022.

אורית קלופשטוק 

משחור לכחול 

עדי קיסר: כחול, ערס פואטיקה 2022, 65 עמ׳ 

הולכת,  אישה  של  מופע  הוא  בהר(  אלמוג  )ערך  כחול  הספר 
אספלט,  על  ברחובות,  נעה  בעיר.  נוסעת  רצה, 
חדרי  חולפים  לעינינו  השביל.  על  מדרכה,  על 
מדרגות, שכונות, מכולת, חנויות, שוק, מוזיאון, 
בנק, גלידריה ועוד מסעדות. העיר מאוד נוכחת 
בספר. הרבה עצים, הרבה שמים והכי הרבה שמש 
וים. ספרתי. לפחות אחת־עשרה פעמים מופיעה 
בספר המילה ׳שמש׳ וכך פעמים גם המילה ׳ים׳. 

ועוד נשוב אל הצהוב והכחול הללו. 

ובתוך העיר הסואנת הזאת נכתבים השירים. היא 
ְוָכל  ַהִּמְלָחמֹות/  ְּבָכל  ְּכָבר  ִהְׁשַּתַּתְפִּתי  אומרת, 
יֹום ֲאִני ָׁשָרה/ ְלַהְרִּגיַע ֶאת ַהָּים ְּבתֹוִכי//. האישה 
המלחמות,  אחרי  של  בסערה  נמצאת  שלפנינו 

היא מבקשת להירגע בעזרת השירה. ניתן להתרשם כיצד השיר 
אותה  להרגיע  שמכוונת  דיבוב  של  טיפול  שיטת  נוקט  הבא 
בסערה ולתת לה אחיזה בכאן ועכשיו: מה שמך, בת כמה את? 
מה התאריך היום? הפרטים הקטנים היומיומיים, כמו הפרטים 

הרבים של רכיבי העיר, הם דיבוב שמרגיע את הים בתוכה: 

שלושים ושבע 

"ְּכֶׁשַהּכֹל ִהְתּפֹוֵרר ְוָׁשַקע/ ָחַׁשְבִּתי ֶׁשאּוַלי ַהְּפָרִטים ַיִּצילּו אֹוִתי/ 
ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי/ ַהּיֹום יֹום ְׁשִליִׁשי/ חֶֹדׁש ַאְּפִריל/ ֲאִני ִאָּׁשה ַּבת 

ְׁשלֹוִׁשים ְוֶׁשַבע/ ְוַכָּמה ֳחָדִׁשים/ ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי ֵיׁש ִלי ֵׁשם/ 
ְּכֶׁשּקֹוְרִאים ִלי ֲאִני עֹוָנה/ ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי ֵיׁש ִלי ַיְלָּדה/ ָחַׁשְבִּתי 

ְלַעְצִמי ֵיׁש ִלי ִׁשְגָרה/ ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי ְּכֵאב/ הּוא ִעיר ְּגדֹוָלה/ 
ֶׁשהֹוְלִכים ָּבּה/ ְוהֹוְלִכים" )עמ' 11(.

בו  ללכת  שאפשר  כאב  בתוכה  הים,  בתוכה  העיר,  בתוכה 
כברחוב, ְוִאם יֹוֵרד ֶּגֶׁשם/ ְוַאְּת ְּבִדּיּוק הֹוֶלֶכת/ ְּבֶאְמַצע ָהְרחֹוב ../ 
ַאְּת ָּפׁשּוט ַמְמִׁשיָכה/ ָלֶלֶכת ְונֹוֶתֶנת לֹו/ ִלּפֹל ָעַלִיְך/ ְלִהְתַנֵּפץ ַעל/ 
ַהְּמִעיל ֶׁשָּלְך/ ְלַׁשּנֹות לֹו ֶאת ַהֶּצַבע/ ְוַאְּת נֹוֶתֶנת לֹו ְלַטְפֵטף ָעַלִיְך/ 
ְלַהְרִטיב אֹוָתְך/ ִלְׁשטֹף ֶאת ָהעֹור ֶׁשָּלְך... )‘שיר בגשם׳, עמ׳ 27(. 
את  לשנות  לגשם  הכאב, מאפשרת  ברחובות  הולכת  היא  הנה 
הצבע במעיל שנשאה עליה להגנתה, כעת היא עומדת נטועה 
היא  בו.  נלחמת  אינה  גם  אינה מסתתרת מפני הגשם,  במקום, 
מסיימת את השיר בתחושת שחרור, במעוף, ְוַאְּת ּפֹוֶרֶׁשת ָיַדִים/ 

ַדְּכֵאי רוח יושיע" )י"ט(. אפשר כי כאן טמון הפענוח לשם הספר 
כולו, "כי קרוב". 

עצמאי  קול  ובספר  בשיר  מציגה  בלייס  שרון  ענת  המשוררת 
וכֵמַה למציאות שאולי היא חופשייה מכבלים אנושיים מנוכרים 
אף  ולעיתים  יותר  חושניים  יותר,  טהורים  בה  מסתירים סוד.                .ושהמרחבים 
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ִמַּתַחת ָלָארֹון ַהְּיסֹוִדי יֹוֵתר ְּבֵביִתי
ָמָצאִתי ַהּבֶֹקר ַּגְלַּגִּלים,

ֵּבין ֶׁשּנֹוְספּו לֹו ִּבְׁשנֹוָתיו ַהִּמְתַקְּדמֹות
ּוֵבין ֶׁשֲעֵליֶהן ְּכָבר ֵראִׁשיתֹו ִנְבְנָתה.

ִמְתַרִּבים ֲחָפִצים ִויצּוִרים 
ֲאֶׁשר ַּגְלַּגִּלים ַּתַחת ּגּוָפם 
ּוְלִעִּתים ֵהם ָהֶעְליֹוִנים ּבֹו.

ֵאין עֹוד ֲחָנָיה ָּבעֹוָלם.
ִקירֹות ֶׁשָּיְדעּו ַּבֲעָבָרם ְלַסֵּמן ְמִדינֹות אֹו ָים ָּגדֹול,

ָנִעים ְוֵאין יֹוֵדַע ֶאת ַמְסלּול ְּגבּוָלם.
ְמִחּצֹות, ֶׁשִהְבִטיחּו ִׂשיחֹות ִנְפָרדֹות, ֻמָּסעֹות ִמָּכאן

ְוֹלא ַמִּתירֹות ָלנּו ְלִהָּׁשֵאר ְנָפׁשֹות ַמְקִׁשיבֹות ְספּורֹות.

ִּבְכָפר ָקָטן ֶּבָהִרים ָאִבי ְוַיְלדּוִתי ִהְתַלְּבטּו
ָמה ִמְסַּפר ָהֲאַגִּמים ַהִּנְפָרִדים ְלַעְצָמם:
ַעָּתה ֻהְכַרע ַהִחּׁשּוב ַעל ִּפי ַּדַעת ַאָּבא,

ָהָיה ֶזה ֲאַגם ֶאָחד ֶׁשִהְתַהֵּלְך מּוֵלנּו.

מסירה 

ְּכֵדי ֶׁשַהָּדָבר ִיָּׁשֵמר ְּבָיֶדיָך ַהְּמַקְּבלֹות
ֲאִני ַחָּיב ְלַהְמִׁשיְך ּוְלַהֲחִזיקֹו,

ָׁשִליַח ָקבּוַע ְלֵחֶפץ ָקבּוַע
ֶׁשַרק ֲאִחיָזתֹו ַהִּמְזַּדֶּמֶנת ָהְלָאה 

ְמַׁשֶּמֶרת אֹותֹו ִּביֵדי ַהָּבִאים ַאֲחָריו.

ֻמָּתר ְלָך ְלֵהָרַגע,
ֵאין צֶֹרְך ְלַׁשּנֹות ָּכֵעת ָּדָבר,
ּגּוְפָך ִּבְתנּוַחת ֶרַגע ְמֻסָּגל 
ְלַהְמִׁשיְך ִּבְפָעִמים ֲאֵחרֹות.

ֱהֵיה ַזָּמר ָחרּוץ ַהְּמַאֵּמן ֶאת ְנִׁשיָמתֹו
ֶׁשֹּלא ְלַאֵּבד ּכֹוַח ִמְּמלֹוא ְׁשִתיָקָתּה.

עד היכן 

ַעד ֵהיָכן ַמִּגיַע ָהַרַעׁש,
ֶזה ַהְּפָרִטי יֹוֵתר,

הּוא ִהְתעֹוֵרר ַּבֲחַדר ַהִהְתַנְּׁשמּות ֶׁשָּלנּו
ְוַהִּקירֹות ֹלא ִהְתַחְּׁשבּו ּבֹו.
ַּגם ַהְּנָיר ֶׁשָּנַפל ִמֻּׁשְלָחֵננּו

ּוְצִליל ֶמְרַחב ְּתבּוָנֵתְך.

ַעד ְלֵהיָכן מֹוִביִלים ַהּקֹולֹות
ֶאת קֹוָלם, ֶׁשָּתִמיד רֹוֵעׁש ֵּבינֹוֵתינּו,

ַרַעׁש ִאיִׁשי ִמְתַּבֵּקׁש ַּבחּוצֹות.

ַמֲעִביֵרי קֹול ַמְמִּתיִנים
ְלִהְתַנֵּפל ַעל ַרַעׁש ַהּנֹוֵפל ִמָּכל ֲעָגָלה ְּבַחֵּיינּו –

ְלהֹוִבילֹו ֵמֵעֶבר ַלְּמִהירּות.
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איריס שני

שלושה שירים בהשראת יצירות של באך 

שעת הכינורות 

על פי קונצ'רטו לשני כינורות ברה מינור 
של באך רי"ב 1043 )1730-1731(

ְׁשַעת ַהִּכּנֹורֹות ַסְבָלִנית ַעד ְּבִלי ַּדי
ְוִליִרית, ִנִּסית, ֲחתּוָמה ַּבַּצד ַהּמּוָאר

ְּכמֹו ָיְפיֹו ֶׁשל ַהַחד ַּפֲעִמי,
ְוִהיא ִנְבֵנית ִּבְמׂשּוכֹות ֲאֻרּכֹות ּוְקָצרֹות

ַּבֶּמְרָחִבים ַהְּפִניִמִּיים, ַּבְּתנּועֹות ַהְּכפּולֹות
ְוִהיא ְמַקֶּׁשֶרת ֵּבין ַהִּנּגּוִדים

ֶׁשְּלָפִנים ָהיּו ְנִׁשימֹות
ֲחִריִׁשּיֹות ּוְמַפּכֹות

ְלִצֵּדי ֹּכַח ַהְּמִׁשיָכה ֵּבין ָאָדם ְלָאָדם
ֵּבין ַׁשַער ַלַּׁשַער
ְּכִאּלּו ֵיׁש ַאֲהָבה

ַּבַּצָּלקֹות ֶׁשִּנְבְראּו ִמְּקַלְסֵּתר ֱהיֹוֵתנּו
ְּכִאּלּו ֵיׁש ֶמְרַחִּקים

ֵּבין ַצְלֵמי ַהּמּוִזיָקה ְלֵבין ַעְצֵמנּו.

הדברים המוחלטים 

על פי קונצ'רטו ברנדנבורגי מס' 4 בסול 
מאז'ור של באך רי"ב 1049 )1721(

ְמחֹוז ֶחְפָצם ֶׁשל ַהְּדָבִרים ַהֻּמְחָלִטים
ִנְפָער ְּבִהְתַּגֻּלּיֹות ּפֹוִליפֹוִנּיֹות

ְּבָׁשעֹות ֶׁשל ָחָלב ּוְדַבׁש
ְּכאֹורֹוֵתיֶהם ֶׁשל ֲחִליִלים ְוִכּנֹורֹות.

ֵּבין ַהְּויֹוָלה ַלּקֹוְנִטינּואֹו
ָנחּוץ חֹוַתם ַהּטֹוב

ְּכֶׁשּׁשּוב ָוׁשּוב ִנְגִלים ְלֶנֶגד ֵעיֵנינּו
ַּפְרָּפִרים ִּבְתנּועֹות ַאֲהָבה ְצלּולֹות.

במרחק ובקרבת מקום

על פי קונצ'רטו לארבעה צ'מבלי בלה מינור של באך 
רי"ב 1065 )1714-1713(

)בעקבות הקונצ'רטו לארבעה כינורות של ויולדי 
אופ' 3 מס' 10(

ַהֶּמְרָחב ָּכלּוא ַאְך ִלְכאֹוָרה,

ָּכל ָׁשָעה ְנֵמָסה ֶאל ּתֹוְך ַעְצָמּה

ַמְסָוה ֶאת ְּתנּועֹוֶתיָה

ְּבִצֵּדי ֲחִזית ַהִהְתַרֲחׁשּות,

ָׁשָרִׁשים ְּכַעְנֵפיֶהם ְמַהְדֲהִדים

ְּבֶמְרָחק ּוְבִקְרַבת ָמקֹום,
ְּבַתְחּבּולֹות ְזִעירֹות עֹוִׂשים ָלֶהם

מּוִזיָקה.

ֵּבין ַאְרָּבָעה ְּכֵלי ֵמיָתר 
ְלַאְרָּבָעה ְּכֵלי ִמְקֶלֶדת

ִמְתַהֶּוה ָחָלל 
ְוהּוא ִמְתַמֵּלא ִּבְתׁשּוָקה ּוְבֶרֶסן

ִמַּתַחת ָׁשָרָׁשיו.
ַטַעם ַהָּבארֹוק ִמְּׁשֵני ֲעָבָריו

ִּבְתנּועֹות ָּבָׂשר ָואֹור
ְּכמֹו ָּבִראׁשֹוָנה.

ַקֵּוי ֹאֶרְך ְוֹרַחב
ְּבבֹוא ַהְּזַמן ָהִאיַטְלִקי ְוַהֶּגְרָמִני

ְרכּוִנים
ֵאֶּלה ְּכַלֵּפי ֵאֶּלה

ֲהדּוִקים ַאְך ִנְבָּדִלים
ַעד ֵאיְנסֹוף.
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אביחי קמחי

*

 ִמיֶׁשהּו ִּפְרֵסם ֵסֶפר
 ִמיֶׁשהּו ַאֵחר ִהְתַאֵהב 

 ִאָּׁשה ָחְצָתה ֶאת ַהְּכִביׁש
 ַהֶּיֶלד ֵהִׁשיט ְסִפיַנת ְנָיר
 ָהָאב ְמַיֵחל ִלְׁשלֹום ְּבנֹו

 ְּבָקרֹוב ַהֶּגֶׁשם ָיבֹוא
ֹלא ִוַּתְרנּו ַעל ַהֲחֵברּות

בנסיעה 

 ִהיא ָּבָאה ִלְקָראִתי
 ּוַבֶּמְרָחק ִהיא נֹוְפָפה ְּבָיָדּה

 ָהְרחֹוב ַההֹוֶמה ָעַצר
ְועֹוְבֵרי אֹוַרח ָחְמקּו ַלִּסְמָטאֹות

 ַאַחר ָּכְך ִהיא ִלְּוָתה 
 אֹוִתי ַעד ַהְּמִסָּלה

 ְוָהַרָּכבֹות ָהיּו ָאז ׁשֹוֲעטֹות
ְוָהָיה ָלנּו עֹוָלם

אהוד אלכסנדר אבנר

באביב

ְנסּוגֹוִתי. ְּבַפְלצּור הּוא
ִנָּסה ׁשּוב ָוׁשּוב ְלָלְכֵדִני. ָמַתי

ָקָנה לֹו ְּבִקיאּות ַּבֲהָטַלת ַּפְלצּור? ְוָלָּמה

ָרָאה ְלהֹוִדיֵעִני ִּכי ִּדיֵננּו
ֶנְחַרץ? ֲאַנְחנּו ְּגָבִרים ְּבֵני ִּגיל ֶאָחד

ִּכְמַעט. ִּבּצּוֵרי ַנֶּיֶרת ִנְגְּבבּו ֵּביֵנינּו
ְּבַאְרַּגז ַהחֹול. ְּכַדְרָּכם

ֶׁשל עּוֵלי ָיִמים ֲאַנְחנּו
ִמְתַחְּמִׁשים ְּבַצֲעצּוִעים ֶׁשּנֹוִחים

ַלֲהרֹג. הּוא מֹוֶנה ְּתִחָּלה ֶאת ְׁשָבַחי ְוָאז ָׂשח

ֶׁשֶאת ְמנּוָחתֹו ַסְחָּבק ּגֹוֵזל לֹו.
ֹלא ָקָמה ְצָעָקה ְוִאיׁש ֵאיֶנּנּו

ֻמְבָהל ֲהלֹום. ִאיׁש ֶׁשֶהְחִניק ֶאת ֶחְמַּדת ַהְּנדּוִדים
ְמַפְּבֵרק ַחֵּיי ַמֲעֶׂשה.
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עמיר עקיבא סגל

הגוף מתאושש

ַהּגּוף ִמְתאֹוֵׁשׁש. ַהּגּוף ִנְבֶנה ֵמָחָדׁש ְלַאַחר ַמֲחָלה. ְמכֹונֹות ֲעָנק ָהֲעׂשּויֹות ִמִּלים ּוִמִּלים ַהִּמְׁשַּתְּלבֹות זֹו ָּבזֹו ְּבֵצרּוִפים 
ֶׁשֵהם ַהָּדָבר ֶׁשַּבָּדָבר ֶׁשֵהם ֵצרּוֵפי ַהִּמִּלים ְוֵהן ַהִּמִּלים ְוָכל ִמָּלה ֹלא ְמֻכֶּוֶנת ַּדְוָקא ֶאל ֶעֶצם ַּבֶּמְרָחב ּוַבְּזַמן ַּדְוָקא ָּכאן 
ַּדְוָקא ַעְכָׁשו ֶאל ֶעֶצם ַּבֶּמְרָחב ּוַבְּזַמן ַּדְוָקא ָּכאן ַּדְוָקא ַעְכָׁשו ַּדְוָקא ֲאִני ִמּתֹוְך ֻּכָּלנּו ִנָּׂשִאים ַעל ְמכֹונֹות ֲעָנק ֻמָּסִעים ָּבֶהן 
ֶּדֶרְך ְותּוַכל ְלָתֵאר ְּכֶדֶרְך ִּבְזַמן ּוְנֻקָּדה ַּבֶּמְרָחב ּוְמִהירּות ְּגדֹוָלה ַהְּמִהירּות ְּגדֹוָלה ְוִתְגַּדל ְוַהְּמכֹונֹות ַמְמִריאֹות ְוַיְמִריאּו. 
ַהּגּוף ַהִּמְתאֹוֵׁשׁש עֹוד ִיְצַמח ְוַהְּכֵאִבים ְיַכְּונּו ֶאל ַהְּמקֹומֹות ֶׁשָּבֶהם ֶאְפָׁשר עֹוד ִלְמצֹא אֹור ְמַנֵחם ְוִלְׁשֹאף ֶאל ַהּצַֹהר. 

ֵאין ָמה ַלֲעׂשֹות ִמְּלַבד ְלִהְתאֹוֵׁשׁש ְוַלְחלֹות, ִלְצֹמַח ְוִלְכלֹות. ּוְלַבּסֹוף

אשרי הבורג הרופף

ַאְׁשֵרי ַהֹּבֶרג ָהרֹוֵפף, ִּכי ַהְּמכֹוָנה ַּתְמִׁשיְך ֵּבין ֹּכה ָוֹכה. ֵיׁש צֶֹרְך ְּבעֹוד ְּבָרִגים ֻמְבָרִגים ִלְמקֹומֹוֵתיֶהם ֵהיֵטב. ּוְבָכל זֹאת 
ֵיׁש ֵּדי ְּבָרִגים ֲעבּור ַהְּמכֹוָנה. ֲאָבל ַהְּמִהירּות ְיכֹוָלה ְלִהְתַמֵהר, ֲאָבל ַהְּיִעילּות ְיכֹוָלה ְלִהְתַיֵעל, ֲאָבל ַהְּתפּוקֹות ְיכֹולֹות 
ְלִהְתַּגֵּבר, ֲאָבל ָהֶאְפָׁשֻרּיֹות ְיכֹולֹות ְלִהְתַרּבֹות, ֲאָבל ַהִּׁשּפּוִרים ְיכֹוִלים ְלִהְׁשַּתֵּפר, ֲאָבל ַהֵּדרּוִגים ְיכֹוִלים ְלִהְׁשַּתְּדֵרג. 
ֲאָבל ַהֹּבֶרג ָהרֹוֵפף רֹוֵפף. ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשֻּיְׁשַמד ְּכָבר. ַּפַעם, ַּפַעם ָהָיה ַאֶחֶרת. ֶאְפָׁשר ָהָיה. ֶאְפָׁשר ֶׁשּיֹוֵצא ִמן ַהְּמכֹוָנה, ֹלא 
ִאי ֶאְפָׁשר. ַּפַעם ָהָיה ַאֶחֶרת ְוֶאְפָׁשר ָהָיה.  ֶאְפָׁשר ֶׁשַּיֲעֹבר ִסְדָרה ֲאֻרָּכה ֲאֻרָּכה ֲאֻרָּכה ֶׁשְּבסֹוָפּה ִיְראּו ַהְּבָרִגים ֻּכָּלם ֶאת 
סֹופֹו ֶׁשל רֹוֵפף ֶזה. ֻמְקֶצה, ָמאּוס, מּוָבְך ּוִבְלִּתי ָיִעיל. ַמְכִעיס, ּכֹוֵעס, צֹוֵעק ְוִנְצַעק. ְׁשַפל רּוַח ְׁשַפל ֶּבֶרְך ְוקֹוָמה, ַיֲעזֹר 
ִּבְמַנת ָהֵאיָמה. ְמׁשֹוֵרר ֶזה ֹלא ָחׁשּוב, ָסֵפק ִאם ַקָּים. ָסֵפק ִאם ַקָּים ָאָדם ְּבֵׁשם ֶזה ְּבָמקֹום ָּכְלֶׁשהּו ָּבעֹוָלם. ִהְתעֹוְדדּו, 
הּוא ֵאיֶנּנּו ִאָּתנּו עֹוד. ִהְתעֹוְדדּו, ַּגם ִאם ִאָּתנּו עֹוד ֵאיֶנּנּו ָחׁשּוב. ִהְתעֹוְדדּו, ֵאיְנֶכם רֹוְפִפים. ְּגׁשּו ֶאל ַהְּמכֹוָנה ְּבֹבֶקר 
ַהּיֹום ַהָּבא. ִחְזרּו ֶאל ַהְּמכֹוָנה. ְראּו, ַהֹּבֶרג ָהרֹוֵפף ֵאינֹו ַאֶּתם, ֵאינֹו ִאְתֶכם. ַהְּמכֹוָנה ְיכֹוָלה ְלַהְמִׁשיְך, ַהְּיִעילּות ִּתְתַיֵעל. 

ַאְׁשֵרי ַהֹּבֶרג ָהרֹוֵפף, ְראּו אֹותֹו, ַאְׁשֵריֶכם. 

מביט בגרניקה ומקשיב לניק קייב

ְוַהְּתנּוָעה ַמְעָלה ֶׁשל ָהֹראׁש ְוַהְּכֵתַפִים ַהְּמַכְּוִנים ֶאל ַהָּדָבר. ָאז ֵעיַנִים ְמֻכָּוצֹות ִיָּפְתחּו, ָאז ֵעיַנִים ְּפקּוחֹות ִיְתַּכְּוצּו. ֵסֶבל 
ָהעֹוָלם ֵיָאֵצר ָּכאן. ַעד ֹּכה ְּתלּוִיים ַעל ִקיר ְּדָבִרים ֵאּלּו: ְּתמּוָנה, ְּתמּוָנה נֹוֶסֶפת, ִצּלּום ַהַהְפָצָצה, ַמָּדף ְוָעָליו ֵעֻדּיֹות 
ַהִּמְתּבֹוֶנֶנת  ַהְּפִעילּות  ִהיא.  ַהִּמְתּבֹוֶנֶנת  ַהְּפִעילּות  ְוַכּמּוָבן, עֹוד.  ָהַרייְך.  ַהְּנטּוִׁשים, ּתֹוְלדֹות  ַהְּכָפִרים  ֵסֶפר  ַהַחָּיִלים, 
ַלְּמַתֲעִדים,  ַהַּדל ָּתבֹוא ְמנּוָחה  ּוְבֹכָחם  ִיָגֵאל ָהעֹוָלם.  זֹו  ֶּדֶרְך אֹוְצרּות חֹוֶמֶלת  ֵיָאֵצר ַּגם.  ְוַהֵּסֶבל  ֶּתֱאצֹר ֶאת ָהעֹוָלם 
ָלַאְרִכיָבִרים, ְלכֹוְתֵבי ְסָפִרים ְּבִמּמּון ֲהמֹוִנים. ְוָלאֹוְצרּות ְּתִהַּלת עֹוָלם. חֹוְמִלים ִעם ִצּלּוֵמי ַּתְקִריב. ַמְפִריֵסי ְּפָרִסים 
נֹוִטים ְלַהֲעִריְך. ְמַהְרֲהִרים ַּבֵּמיָצִגים. ִׁשְויֹון, ִׁשְויֹון, ֵחרּות, ַאֲחָוה. ָהֱאנֹוִׁשּיּות ִהיא ָהָאָּמנּות. ַהֶּגְרִניָקה ַעל ַהִּקיר, ֹלא 
ַהְּמקֹוִרית. ַהֶּגְרִניָקה ַעל ַׁשַער ַהֵּסֶפר. ַהֶּגְרִניָקה עֹוָלה ְּבׁשֹוֵמר ַהָּמָסְך. ַהֶּגְרִניָקה ָצָצה ִעם ִׁשיר ֶׁשל ִניק ֵקייב. ִׁשיר ֶׁשל 
ִניק ֵקייב ָּבֶרַקע ּוַמִּביִטים ַּבֶּגְרִניָקה. ְוֹלא ַרק ֵהם. ֵסֶפר ַעל ַיְתמּות. ְלָמָׁשל. ְּתמּוַנת ָאָדם ּבֹוֵדד. ִׁשיר. ּוְלַבּסֹוף ִמְפָלט. 
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ענן קניג

יופי שקרן
  

ָהֵעץ ֵמָעַלי ִנְצֵנץ ְּבָעָליו
ָמָׁשל ָהָיה ַחג־מֹוָלד,

ַאְך ֹלא ָהָיה ַחג ְוֹלא מֹוָלד
ְוָהֵעץ ֹלא ָהָיה ְמֻחָּוט ְּבנּורֹות,

ַרק ְּביִֹפי אּופֹוִרי,
ֶׁשֶּזה ָמה ֶׁשָאַחז ְּבֻכִּלי

ְּבאֹוָתּה ַהִּפְתאֹוִמּיֹות ָּבּה ַהּקֹולֹות
ָאֲחזּו ִּבי ִמָּכל ֵעֶבר,

ְמַדְּבִרים
ְמַבְרְּבִרים
ְמַדְבְרִרים

ְּבָׂשָפה־ֵּכן־ֹלא־ָׂשָפה
ְּברּוָרה ַאְך ֹלא ְנִהיָרה,

ׁשֹוְתִקים ְמַדְּבִרים, צֹוְרִחים לֹוֲחִׁשים.

ַצַעד־ַצַעד־ַצַעד
ֲאִני עֹוֵקף ֲאָנִׁשים ָמָׁשל הֹוְלִכים ְלָאחֹור

ְוהֹוֵלְך ָּבְרחֹוב,
ְּבֶרֶוְרס

ּוְדָלתֹות חֹוְלפֹות ַעל ָּפַני
ּוָבִּתים ְוֵעִצים,

ְּכֵנִסּיֹות ּוְנָחִלים,
ְוָכל ְׁשִאיָפִתי ַרק ְלַהִּגיַע,

ְלַהִּגיַע, ִלְמקֹום־ִמְבַטִחים.

ַאְך ַהֲהִליָכה הּוֲאָטה ִלְזִחיָלה,
ּוִמְבַטִחים ְרחֹוִקים ְּכמֹו ְסִפיָנה ְנטּוָׁשה.

ֵאיָמַתי, ֵאיָמַתי ִיָּגֵמר ַהַּמָּסע?

מתוך: דומה כאן לאושר, ספר בכתובים

רון גרא

זוגיות 

הּוא ַאְלַמן ֶּבן ִּתְׁשִעים, ִהיא
ְצִעיָרה ְּבֶׁשַבע ָׁשִנים.
"ֵמִתים", הּוא אֹוֵמר,

"ֵיׁש ְלָהִניַח ָלֶהם ָלֶלֶכת",
ְוֵיׁש ַּגם ֵמִתים ִּבְהיֹוָתם ַחִּיים.

ֵהם ְּכָבר ַיַחד ָׁשִנים,
הּוא ְּבֵביתֹו
ִהיא ְּבֵביָתּה

ְּבִׁשִּׁשי ִהיא ְמִכיָנה ֲארּוָחה,
ְּבֶאְמַצע ַהָּׁשבּוַע - ִמְסָעָדה,

ְּבמֹוָצ"ׁש - קֹוְלנֹוַע.
ִהיא ְּכֵעץ ְּתֵאָנה לֹו,

הּוא ַהָּזִמיר ֶׁשָּלּה.
ְוקֹול ַהּתֹור ִנְׁשַמע

ַהְּגָפִנים ְסָמַדר 
ָנְתנּו ֵריַח.

פרוות לילה

ִטּפֹות חֶֹׁשְך ֲעכּורֹות
ִטְפְטפּו ֵמַהַחּלֹון ַהּמּוָגף

ְלתֹוְך ְּבֵרַכת ַהַּלְיָלה.
ָּכל ִטָּפה ִּכְצִליל ַּפֲעמֹון ָנֲחָתה

ַעל ַהָּלׁשֹון ַהְּׁשחָֹרה,
ְּבתֹוְך ַּפְרַות אֶֹפל ָּפעּור.
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רון גרא

זוגיות 

הּוא ַאְלַמן ֶּבן ִּתְׁשִעים, ִהיא
ְצִעיָרה ְּבֶׁשַבע ָׁשִנים.
"ֵמִתים", הּוא אֹוֵמר,

"ֵיׁש ְלָהִניַח ָלֶהם ָלֶלֶכת",
ְוֵיׁש ַּגם ֵמִתים ִּבְהיֹוָתם ַחִּיים.

ֵהם ְּכָבר ַיַחד ָׁשִנים,
הּוא ְּבֵביתֹו
ִהיא ְּבֵביָתּה

ְּבִׁשִּׁשי ִהיא ְמִכיָנה ֲארּוָחה,
ְּבֶאְמַצע ַהָּׁשבּוַע - ִמְסָעָדה,

ְּבמֹוָצ"ׁש - קֹוְלנֹוַע.
ִהיא ְּכֵעץ ְּתֵאָנה לֹו,

הּוא ַהָּזִמיר ֶׁשָּלּה.
ְוקֹול ַהּתֹור ִנְׁשַמע

ַהְּגָפִנים ְסָמַדר 
ָנְתנּו ֵריַח.

שוהם סכנה מנלה 

יום כיף בקיבוץ הגושרים

*
יֹום ֵּכיף ְּבִקּבּוץ ַהּגֹוְׁשִרים

ַאַחר ַהָּצֳהַרִים נֹוְׁשִרים ְוִהְׁשִחירּו
ַיְלדֹות ַהַּתן ְוֶיֶלד ָקָטן

ִנִּסינּו ִלְׁשּכֹר ָקָיאק ָקָטן
ַהִּׁשְכָבה ַהְּׁשִנָּיה ִהְׁשִחיָרה ַּגם

ְּבתֹוְך ִּבִּתי ֵיׁש ָחָגב ֶנְחָמד
ְלַיד ַיְלקּוִטי ֵיׁש ַמְגִּדיר ֶׁשל ַּתן

*
ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ֶׁשל ֵּכיף ְּבַלְטרּון

ִמֹּפה ְלָׁשם, ָחַכְרנּו קֹוף
ַהּקֹוף ֶהָחכּור ִהְמִליט ִמָּיד
ַהָּוָלד ֶׁשּלֹו הּוא ֵמלֹון ַהַּבר
ְלַיד ַהֻּמְגָלה ֵיׁש ַסָּפה ָיָפה

ַהֶחֶלד ֻהְתַאם ְלִרְצַּפת ַהַּבר

*
ַלְיָלה ָחמּוד ֵאֶצל ִליז ַהַחְקָלִאי
ְּבתֹוְך ִרְׁשּפֹון ִאּיּוִמים ַעל ַחַּיי

ַהְּדַבׁש ֶׁשָאַרְזִּתי הּוַצר ָעַלי
ָאַגְרִּתי ָאַגְרִּתי ְוָאז ֶזה ָּפג

ְוָאז ַאְחֵרי־ָּכְך הּוא ַּגם ַחס ָעַלי
ָסַפְגִּתי ְירֶֹקת ִמָּכל ְצָדַדי

ֵהַגְפִּתי ָמׁשֹוט ֶאל ֵרִעי ִאיַתי
ַלְיָלה ָחמּוד ֵאֶצל ִליז ַהַחְקָלִאי

מתוך ספר שיצא בהוצאת "נצח"

ויקטור הוגו
    

מתוך ׳נפוליאון השני׳ 

ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ַאַחת ֶעְׂשֵרה! ֵאיְנְספֹור ַעִּמים
ִהְמִּתינּו ְרכּוִנים ַּתַחת ָעָנן ַמְׁשִמים

ַהָּׁשַמִים יֹאְמרּו ֵּכן,
ָחִׁשים ְּבַרַעד ֶׁשל ְמִדינֹות ְּבנֹות ָׁשִנים,

ָצפּו ַּבּלּוֶבר ֻמָּקף ְרָעִמים,
ְּכַהר ִסיַני ַהָּזֵקן!

ְׁשפּוִפים ְּכסּוס ֶהָחׁש ּבֹוא ָאדֹון ּכֹל ָיכֹול
ָׂשחּו ֵּביָנם: ִיָּוֵלד ִמיֶׁשהּו ָּגדֹול
ְליֹוֵרׁש ַמְמָלָכה ְמַצֶּפה ַהָּמָחר 
ָמה ִיֵּתן ְלָאָדם ֶזה ַהּכֹל ָיכֹול
ַלָּגדֹול ִמֵּקיָסר ּוֵמרֹוִמי ָּגדֹול 

ֶׁשִּקּיּומֹו ֵמִכיל ֶאת ַהִּמין ַהִּנְבָחר? -

ְּבעֹוָדם ָׂשִחים, ָעָנן ָעמֹק ְוזֹוֵהר
לֹו ִנְפַּתח, ְוֶאל מּול ָהעֹוָלם ִהְזַּדֵּקר

              ָהָאָדם ַהְּמיָֹעד,
ְוַעִּמים ְּפעּוֵרי ֶּפה ָיְכלּו ַרק ִלְׁשּתֹק
ִּכי ְזרֹועֹות ִהִּציגּו ָלֲאָדָמה ִּתינֹוק

          ֶׁשֶּזה ַעָּתה נֹוַלד.

נלהב  ותומך  פוליטי  איש  היה   -  )1885-1802( הוגו  ויקטור 
להטעות,  יכולה  כאן  המובא  השיר  התחלת  הדיבור.  בחופש 
וההמשך יהיה שונה. בגיליונות הבאים יתפרסם עוד מהפואמה 
דמדומים".  "שירי  מהקובץ  כחלק   1835 בשנת  אור  שראתה 
מצאתי את השיר באנתולוגיה בעריכת ז'ורז' פומפידו, נשיא 

צרפת, ותהיתי אם ראשי ממשלתנו יזדקקו לשירה וכיצד. 
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צביקה שטרנפלד  



גליון 426 
30

בנסיעות ברחבי  ובמסגרת מקצועו הרבה  היה מהנדס חשמל, 
העולם. הוא הצטער על קשיי ההתקבלות של שירתו בישראל, 

אבל לא פעל רבות לשם כך. באחרית שנותיו הרבה לצייר. 

שירתו המינימליסטית, המרומזת, מתארת אמנם דובר, אבל כזה 
הוא  זו  בשירה  הנוף  אי־היות.  עד  בנוף  הנספג 
מטונימי, מטאפורי, ולמעשה מרכזי יותר מאשר 
זרים,  נופים  וגם  הארץ,  נופי  אנושיות.  דמויות 
עוברים האנשה, אבל הגבול בין האנושי לטבע, 
בין אם פראי או עירוני, מטושטשים מלכתחילה. 

זהו סגנון פואטי חרישי, צנוע, המתאר בדידות 
קריסטלי  גילום  האני,  של  זיכוך  כמאפשרת 
מושרשת  ההתבדלות  עמדת  פנימי.  גרעין  של 
זו, והיא קרובה ברוחה לזו של אברהם  בשירה 
זוהי  חלפי.  ואברהם  טמקין  מרדכי  בן־יצחק, 
שירה המתארת נוף עזוב כראי הנפש, המשוחחת 

עם עצמה בשירים. 

ספרו הראשון של רוקח בעברית , בגשר היעוד, 
יצא לאור ב־1939, קדם לו ספר ביידיש משנת 1934. בספריו 
 )1954( במועדי ערגה  משנות החמישים של המאה העשרים, 
)1958( המקומות עדיין ערטילאיים יחסית,  וערער עלי שחם 
אולי בהשפעת שירת אלתרמן, וכך גם אולי דמות ההלך בשירת 
רוקח המוקדמת. אמנם כבר אז רוקח מתייחס פה ושם לירושלים, 
האופיינית  האצבע  טביעת  אבל  לכרמל.  הצפון,  לים  לגליל, 
למשורר – שירה לירית ספציפית, החוגגת את המקום הספציפי 
תוך נקיבת שמות מדויקים, בהנאה של מי שהנופים נגלים לו, 

המקומות מדברים אליו – עדיין לא התפתחה. 

המאה  של  השישים  בשנות  נכתב  לדעתי,  רוקח,  שירת  מיטב 
במהלך  שפרסם  השירה  ספרי  שנים־עשר  מתוך  הקודמת. 
חש  שבו  זה,  בעשור  הופיעו  חמישה  שנה,  מארבעים  למעלה 
והפרסום:  הכתיבה  קצב  את  והגביר  קולו,  את  שמצא  כנראה 
ֵקינו של ים )1963(, מקיץ אל קיץ )1964(, שחר להלך )1965(, 

עיניים בסלע )1967( וולא בא יום אחר )1969(. 

השיר הראשון בֵקינו של ים )שמרבית הציטוטים שלהלן לקוחים 
"ראשית השיר/  ביותר:  בקונקרטיות המובהקת  נפתח  מתוכו( 

יובל גלעד

האור יותר מאור 

 על השירה המקומית של דוד רוקֵח

מאפשרת  היא  שכן  אני,  שירת  על  מובנה  יתרון  נוף  לשירת 
פרספקטיבה; ניתן לבטא את האני, אבל הוא מובא בגודל טבעי, 
זעיר, על רקע הנוף, כמו בציור הפלמי מתקופת הרנסנס, ובניגוד 
לציור האיטלקי שהעמיד את האדם במרכז. שירת נוף מאפשרת 

לציור,  קרובה  שירה  ככלל,  נכונה.  פרופורציה 
כפי שפרוזה קרובה לקולנוע. ושירת נוף קרובה 
במיוחד לציור. אבל שירת ציור הולכת ונעלמת 

מעולם שבו האני וסיפורו מחקו את הנוף. 

הנכתבת  העברית  השירה  במרבית  כיום, 
בשניים־שלושה  לפעול  שהחלו  כותבים  בידי 
העשורים האחרונים, הנופים נפקדים מהאופק. 
כזו  אבל  לעיתים,  מבריקה  אני,  שירת  זוהי 
התחלף  הנוף  הביוגרפי.  בסיפור  הנטועה 
בפוליטיקת זהויות, באשר מוצאם של הדוברים, 
הלאומית  השתייכותם  המיניות,  העדפותיהם 
ועברם הביוגרפי הם הנוף היחיד המצוי ברקע. 

בוויכוחים  ושורשיו  אינו חדש,  זה  מצב דברים 
רבים.  עשורים  לאורך  העברית  בשירה  שהתנהלו  פואטיים 
בעוד שירת אלתרמן התקיימה במעין עיר אירופית ערטילאית, 
ושירת נתן זך, בראשיתה, התמקדה באני הלירי־רומנטי־מריר, 
שירת עמיחי נטועה ברובה בירושלים הממשית, וזו של ויזלטיר 
בתל־אביב. מאיר ויזלטיר בשיר קצר קבע ש"שירה היא נשיקת 
האקלים, הלשון, האמת". האקלים מייצג כאן את הנוף המקומי. 
אורבנית,  גם  ולו  מקומית,  נוף  שירת  של  שהאופציה  היות 
הולכת ונעלמת מהשירה העברית בימינו, חשוב להיזכר בשירת 

דוד רוקח, כאופציה פואטית נשכחת. 

דוד רוקח )1985-1916(, יליד לבוב שבאוקראינה, עלה לישראל 
בשנת 1936. שירתו היתה מוכרת לקוראי שירה אדוקים, אבל 
היא התקיימה בשוליים, משנות הארבעים של המאה העשרים 
ועד מותו. עם זאת שבעה ספרי תרגומים של שירתו ראו אור 

בגרמנית, ובין מתרגמיו לגרמנית נמנה פאול צלאן. 

בסיסיים  ביוגרפיים  פרטים  לדלות  במאוחר,  כיום,  הרוצה  כך 
על המשורר, לא ימצא כמעט דבר. אפילו עבודת תזה שנכתבה 
על המשורר )אייל ניצן, 1990( לא מספקת כמעט פרטים על 
רוקח  האדם עצמו, למרות שהיא כוללת ראיון קצר עם בתו. 

דוד רוקח
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האור/  מן  ירושלים.  במבואות  הרוח  בטחנת  הזורם  מלילה 
על ַחדּוֵדי־אבנים במעלה אל הבאר העתיקה./ מן הקוצים מן 

הגחליליות בין הקוצים." 

הספציפיות המקומית היא נשמת אפו של רוקח. לא ירושלים 
בכללותה, אלא טחנת הרוח של מונטיפיורי. רמת ספציפיות 
גבוהה שכזאת אפיינה גם את שירת פאול צלאן, שרוקח ככל 
הנראה הושפע ממנה. כך למשל במחזור השירים שכתב צלאן 
בעקבות ביקורו בישראל זמן קצר לפני התאבדותו, הוא מונה 

מקומות ספציפיים בהם ביקר, למשל נחל קידרון. 

נפשי  נוף  הוא  עונה,  רק  אינו  רוקח  של  אלה  בשירים  הקיץ 
של בדידות: "הקיץ בגד. החלודה חרכה/ את חודם של מחטי 
האורן", "המילים החמות של קיץ שנלכד בין ִבתרי ההר", "תני 
לחמה לשקוע/ בין ֹפארֹות ְדִליקֹות כקוצים,/ לדממה ָלחֹג את 

פּוגת־העצב/ של דקלים ִאְּבדו ִצָלם/ בין אביב לקיץ". 

לשירה אין תפקיד, אבל אם בכל זאת יש לה 
הזרה  ליצור  הצורך  זהו  לכך,  הדומה  משהו 
– הסתכלות מחודשת במה שכבר לא רואים, 
האם  אבל  קיץ,  יש  שנה  בכל  הרגל.  שהפך 
יש לנו יכולת לראות את הקיץ, מסנוור ככל 
לראות  יכולת  עדיין  לנו  יש  האם  שיהיה? 

משהו? 

אין צורך באני, בסיפור הביוגרפי. ציור הנוף 
דרמה,  לייצר  כדי  מספיקים  העונה  ותיאור 
קוצים,  זרדים,  להיות  יכולים  והגיבורים 
האוכלת  סתיו/  חלודת  )"יראתי  חלודה  או 
מספיק:  דרמטי  הנוף  עלי־הערמונים"(.  את 

זקיָפת  את  התקוות/  את  מרופפים  "צהריים 
חול/  במאזני  הכרם./  בקצה  הצפצפות  את  בגֵנך,/  החמניות 
שרבך,  פסלי  של  החושים/  שתיקת  את  השוקע  האור  שוקל 

שלל־אשקלון." 

יש בשירים ריבוי של האנשות, כמו למשל: "סרעפות האזדרכת 
ליד חלוני/ חשות בִעורוָנן/ את הפחד בלי מילים", "הסּוף אינו 
בנויים  השירים  המים".  לנקיפת  החושך  נקיפת  בין  מבחין/ 
לעיתים משרשרת האנשות, והקורא מתרגל לכך שלטבע יש 
עיניים ותודעה, גם אם בסופו של דבר המתבונן משליך ממצבי 
רוחו על הנוף. וקנה סוף יכול להיות בקלות גיבור שיר, כי הוא 

יודע להיות. וההתבוננות היא הפעולה הראויה ביותר. 

החיבור לטבע אינו מתקיים כאן במובן החלוצי, הלאומי, אלא 
בהקשר פסיכולוגי. כך מי שקוראים שירה כביוגרפיה, כסיפור, 
והדובר  לציור,  אהבה  נדרשת  זו.  בשירה  עצמם  ימצאו  לא 
מכניס את הקורא לציור נוף, בשירים קצרים בדרך כלל, מעין 

רישומים או ציורי מים. 

המֵלָחה  "הרוח  הנוף:  את  להריח  ממש  אפשר  הבא  בתיאור 
קולות־ צוררת  עין־גדי/  יּובלי  חטופות/ של  פעימות  עוצרת 

בית־שמש/     מבורות  סיד  בִרתחת  יריחו/  קעת  מִבּ ֽמָצרים 
ֶעֽצבֹוניֹות   ]...[ המוות  ים  אל  בדרך/  הבשילו  זיתים  מוֶסֶקת 

עולה מהמילים  חום  עין־כרם".  במורד  בין הטרשים,  אהבה/ 
גיאולוגית,  שירה  זוהי  ספציפיים.  מקומות  מצוינים  כאשר 

החותרת לשורשי העונות והנוף. 

החיפוש הוא אחר ההדהוד העמוק של הטבע ההיולי, כך למשל 
"הרעם בכרמל,/ הדיו בשורשי הברושים,/ באוזני המערות", 
קיץ/  אל  מקיץ  במעופן  ציפורים/  ליבן של  הטורדת  "ברוח/ 
קול ִמְמָעָרה עוֶנה לקול הגשם", "ֵרַחיים של דממה/ באור בין 

ענן לענן", "תני למים/ לחלחל באגמים הגבוהים/ מן הים".

החיפוש אחר שכבות מוביל באופן טבעי לארכיאולוגיה, כמו 
בערים הנבטיות העתיקות בדרך הבשמים של הנגב: "נטוש את 
החלומות הקטנים/ שאינם גואלים דבר/ ונדוד בארץ הבוראה 

מראות־שרב/ בין קמרוני עבדת והרי־זרחית". 

רגישות תמצא כאן רק בטבע, השיר לא זקוק לדמות אנושית, 
אפשר להסתפק בהאנשה: "השורש המסתעף במחשכים/ עורג 
אל השורש/ אשר עורקיו שותים את השמש". ואם 
בכל זאת מבצבצות דמויות אנושיות, פרט לדובר 
הנעלם מטבעו ונמענת שאינה אלא אמצעי לשוני, 
הרי לא מפתיע למצוא כאן נזירות: "נזירות־עין־
שייכות  תפילה/  בשעת  אלמוגים  המֹונֹות  כרם/ 

ללילה/ לאחר הגשם". 

למשל  כך  כאן.  מככבים  ואורנים  הרים  סלעים, 
שיר־ציור יפהפה, 'ִעֽצבֹון־אור': "עצבון־אור/ זרוע 
על דרך ריקה מאדם./ ִמֽדָּבר לוטש עיני־נמר/ אל 
בלובן  מבהיקות  מלתעות־ֵּכף/  סנוורי־אלמוות./ 

חריף־בדידות". 

מקום  בשם  הנוקבים  בשירים  מיוחד  כוח  יש 
בהרים/  משואות  יועלו  הלילה/  "גם  הערבה:  הנה  מדויק. 
יגהרו/ על  ַשפּודים אדומים  בערבה/ תחמיר שתיקת האגם./ 
ירֹוַקת־סּוף". או שיר שכותרתו ׳נגב׳: "נשרים נשרים בדממה 
האדמומית/ של מכתשי־ערב. הזמן הולך/ בעקבות הגמלים. 
ִנֽתֵזי  ההר  לרגלי  והמעיין/  סתומות  אברהם  מימות  הבארות/ 
ִּביַרק החלּודה/ על  ִהיּולׅי./ האור כמתלהלה, כאלוהים/  זרחן 
הררי נחּוָשה./ האור יותר מאור. האור גובש בצור./ ואין גבול. 

ערירי בסברו האוהב הכבול".

האור חוזר שוב ושוב בשירת רוקח, שולט על הכל כמעין אל, 
ואין זה מקרה שערש המונותאיזם הוא במקום המואר מדי הזה, 

שבו "האור יותר מאור". 

"ולא בא יום אחר/ ולא לילה. רק אור כחלחל/ של ֶאֶבן ֶנֶגב 
נדירה פתר חידות/ והוליך את הקיץ אל ִזיֵרי־קוצים// לפתע 
התפוצצות של אור. ההרים/ עירומים. מחטי הֲאָרנים בוערות/ 
 ]...[ האור  של  החמורה  התבונה  חופים./  בלי  הים  כלפידים. 
ברשתות/  מלח.  של  בעדשות  הזה/  האור  כל  הזה.  האור 
שעייפו ִמַדִיג. בזמן המתחפר/ כסרטן ומזריק/ כלורופיל לבשר 

האצות..."

האור  אור",  של  "התפוצצות  האור",  של  החמורה  "התבונה 
הקיצי החושף כאן הכל בעירום מלא, פורנוגרפי כמעט, בעל 
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כורחנו: "רק אור שהוא חידה ופתרונה./ רק אור. האזוב שהגיח 
מן המערה/ נושם לילה אטום ומוחלט. הירח/ קורא את ִשיַרי 

מתוך גלי הים".

'הבניאס':  רוקח היא לנופים. כך למשל בשיר  האהבה בשירי 
"כאן ההתחלה. המים ההיוליים./ המילה אהבה עטופה באזֹוב./ 
כספית ירוקה בנביעה, כאן לראשונה/ פצתה האדמה את פיה 
והרועים/ הנבהלים תמהו וידיהם אספו גחליליות./ מכאן בא 
הרעם לצפת לפני הרעש/ ובדרך ִפֵחם את הסלעים הבתוליים./ 
מאז דממה בין מלחמה/ למלחמה. הירדן מתמלא רחשי־תפילה/ 

ָרך". ממחילות כעּוָגב. באביב הצלילים/ פרחי־בר. בקיץ ָשׂ

כאן  גם  ספציפי,  לאדם  אהבה  לבטא  פתאומי  רצון  ישנו  ואם 
הטבע יהיה מרכזי, והאב יזכה לדימוי של סלע: "אבּו־גוש באש 
קזוארינות ]...[ קיץ צולה צללים ]...[ בודדים ולא בדד/ בין גושי 

שז
 

זוהי תפילה עכשיו 

                 לדנה ג. פלג 
 

זֹוִהי ְּתִפָּלה, 
ַעְכָׁשו ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ּבֹוֶעֶרת ַּבְּמדּורֹות,

ְוַהְּיָלִדים ָׁשִרים ִׁשיֵרי ִמְלָחָמה
ְודֹוְרִסים ְנָמִלים ֵּכהֹות,

זֹוִהי ְּתִפָּלה,
ַעְכָׁשו ִעם ָּכל ַהְּזִריחֹות ַהְּמֻפְסָפסֹות,
ְּבָכל ַהִּסְמָטאֹות ֶׁשֶהְחַמְצִּתי ֵאי ַּפַעם,

ְּבָכל ֶהָעִרים ָהַעִּתיקֹות,
זֹוִהי ְּתִפָּלה,

ַעְכָׁשו, ֶׁשַהֵּמִתים ּגֹוְרִסים ָחָצץ
ְוָאנּו ְּבנֹות ַמָּזל.

מתוך: לצאת ממצרים. ולחזור, ספר שירים בעריכת אורית נוימאיר פוטשניק 

ילדתי
  

לג'סי     
 

ִהיא ָהְיָתה ַהַּיְלָּדה ֶׁשִּלי
ַוֲאִני ֹלא ִמְתַּגְעַּגַעת ֵאֶליָה.

ַהֶּגֶׁשם ָנַפל ִמַּבַעד ַלַחּלֹון ְּכֶׁשִהיא ָהְיָתה ַהַּיְלָּדה ֶׁשִּלי
ַוֲאִני ֹלא ִמְתַּגְעַּגַעת ֵאֶליָה.

 
ֵהֵבאִתי אֹוָתּה ֶאל ֶׁשֶמׁש ְּגדֹוָלה

ְוִהיא ִּתְעְּתָעה ִּבְצָעֶדיָה.
ַּפַעם ָהָיה ַהֶּגֶׁשם נֹוֵפל ִמַּבַעד ַלַחּלֹון, 

ֶזה ָהָיה ִּבְנעּוֶריָה
ְּכֶׁשִהיא ָהְיָתה ַהַּיְלָּדה ֶׁשִּלי, 

ֲאָבל ַעְכָׁשו ֲאִני ֹלא ִמְתַּגְעַּגַעת ֵאֶליָה.
 

ֲאִני ִמְתַּגְעַּגַעת ְלָכל ַהְּיָלִדים ֶׁשָהיּו ִלי
ֲאָבל ֵאֶליָה ֲאִני ֹלא ִמְתַּגְעַּגַעת. 
ֵהֵבאִתי אֹוָתּה ֶאל ֶׁשֶמׁש ְּגדֹוָלה 

ֶׁשִתְׁשזֹף ֶאת ַהִחּיּוְך ַהָּמִריר 
ַעל ְׂשָפֶתיָה ַהַּדּקֹות, ַהְּׁשֹחרֹות.

 
ַהֶּׁשֶמׁש ָׂשְרָפה אֹוָתּה.

ַהֶּׁשֶמׁש ָׂשְרָפה אֹוָתּה ֵהיֵטב.
 

ֵשם  בלי  אהבה/  כנשם  ירושלים  את  הנושמת  אֻדָמה/  אדמה 
ראיתי את אבי/ סלע רב־סדקים ואש ערַּבִים בצדעיו". 

אחרי המקבץ החזק של חמשת ספריו בשנות השישים, מיעט 
 )1981( אבנים  טוחן   ,)1975( קיץ  שזמנה  עיר  לפרסם.  רוקח 
המשורר,  מות  אחרי  שיצא   ,1988( הערגה  גבולות  ולבסוף 
ביוזמת המשפחה שאספה את השירים שנותרו( מכילים רגעים 
יפים מאוד, אבל החיבור החזק והשורשי לנוף החל להיחלש, 
ואת מקומו החל לתפוס עיסוק בשירה, ארס־פואטיות שבמקרים 

רבים מסתירה עיסוק של הדובר בעצמו כמשורר. 

אבל כפי שמעידים אולי הציטוטים שהובאו כאן, שירת הטבע 
חוזרת  לקריאה  ראויה  רוקח  של  הגיאולוגית־ארכיאולוגית 
שבה   ,2022 בישראל  נשכחת  פואטית  אופציה  של  הריבוי הדמוגרפי מוביל לכיסויו של הנוף בבטון.          .ונשנית, 
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מרב קינן 

כרם זיתים

עֹוד ֶרַגע ֶאְסּגֹר ֶאת ַהֶּדֶלת
ֵאֵצא ֶאל ַהּנֹוף ַהֻּמָּכר

ְיַלּוּוִני ֵזיִתים ְּבׁשּוחֹות
ִמְכַמָּנם ֳעָמִרים ְּבׁשּוֵלי

ַהֻּכְרָּכר
ּוְבָתו ִיְרֲחׁשּון ְנָׁשמֹות

ֶׁשָראּון ְואּוַלי ֵהן ֵערֹות
אֹו ָּגְועּון ֵהן אּוַלי

ִמי יֹוֵדַע לֹוַמר
ֶהָחָכם

ַהִּנְבָער
ַהּׁשֹוֶטה
ַהָּמתּון

ַהּׂשֹוֵחק 
ַהְּמֻיָּסר

ִמי יֹוֵצא ֶאת ַהֶּדֶלת
ּוִמי ַהּנֹוָתר

אגלי ירח במחי נשיפה

ֶאְגֵלי ָיֵרַח ִּבְמִחי ְנִׁשיָפה 
ַרָּכה ָהָאֶרץ

ְּפלּוַגת ֲעֵמלֹות ְמַלֶּטֶפת 
ִּבְטָנּה ַמִּתיָרה 

ֶאְצָּבעֹות 
ִמַּטּבּור ַעד ָיֵרְך

ִנְגָלה ַמְלָאְך ִמן 
ַהְּמרֹוִמים 

ָענּוד ְּבֵנֶזר ַחְרִצּיֹות

שבעה שירי נקר

1
לּו ָנַתָּת

ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום
ַחְסְּדָך 

ֵעץ ַהּתּות
ֵּבין ַּכְנפֹות
ְׁשִתיקֹוָתיו

ַמֲאִפיל 
ְּבַׁשְרֶׁשֶרת ָהָהר

ַוֲאִני ּבֹוָכה
ָהִייִתי הֹוֶפֶכת ַנָּקר

ִלְבָקִרים
ְמַבֶּקֶׁשת ִמְקָלט

2
ֲהֵרי ְלָך 
ְזִמירֹות

ּוִמְנַעד ְּפִעּיֹות
ִצּפֹוִרים ְנִקיׁשֹות

ַהַּנָּקר

3
ַוֲהֵרי ְלָך ָּכל אֹוֲהֶביָך

ִּבְרִציף ַהִּגְבָעה ַהַּמְׁשִקיף ֶאל ַהָּים
ַסְביֹוִנים ִרְקָמָתם ְלָבָנה

ַהַּנָּקר ִמְתַקֵּדׁש ְמעֹונֹו
ְוַהֶחֶדר רֹוֵחׁש

ַׁשֲחִרית
ִמְתַלֶּפֶפת ָהרּוַח

ָרִזים ַקְרֻסֵּלי ַהֵהיָכל
ַנָּקִרים ּוְזִמירֹות

ִקיָנָתם ְלָבָנה
ַוֲאִני ַהּפֹוָנה ֶאל ַהָּים

4
ִמן ַהִּמְזָרח 
ַהּבֶֹקר ָּכֵבד

ָּכֵבד ָּכל ָּכְך ֲאֵליֶהם 
ֹלא ּגֹוֶעֶרת ָהרּוַח

ְּכֶאֶבן ֶׁשֵאין ָּבּה ֹחִרים
ֲחַרֵּכי ְנִׁשיָמה ֲאֻדָּמה

ָּכאן ַעל ֵצַלע ָהָהר
ָרִאיִתי ֵּכיַצד 
ַהַּנָּקר ְמַבֵּקַע

ְקִלּפֹות ּוְלֶרַגע ָׁשַכְחִּתי
ּוָבָאה ָהרּוַח ָחָזק

ְוָהָיה ִלי ַקר

5
ִהְתִקין ְמעֹונֹו ַהַּנָּקר

ְּכַטַּבַעת ִקּדּוִׁשין
ֲהִתָּמֵצא לֹו ַנָּקִרית
ִעָּמּה ָיבֹוא ִּבְבִרית

אֹו ִּכי ַלָּׁשְוא ְּבתֹוְך ְּבָׂשרֹו 
ֶׁשל ָהִאיָלן ַאָּתה נֹוֵבר

6
לּו ָנַתָּת ִּבְרַּכת ַּדְרְּכָך 

ִאם
ָנַבְרִּתי ַּגם ָאז 
ְּבחּוַגת ַהַּנָּקר

ְלַמְחסֹור ֶהֵּבִטים
ֶׁשל ָזָהב

ַּבּמּוָבן ָהָרָחב
ֹאֶפן ַהַּצר ַאְך ּבַָ

ֵאיְנָך

7
ֵקן ָעגֹל ִּכְמעֹונֹו ֶׁשל

ַהַּנָּקר
ִמי ָיכֹול ָּכָכה ָלחּוג

ַעל ְמעֹונֹו 
ֵהן ָּכל ֶאָחד

ִמְּׁשֵנינּו סֹוֲחִפים 
ִּבְקצֹוָתיו ְוֻחְרָּבנֹו 

הּוא ְּתׁשּוָקֵתנּו
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"עץ אינו שואל את עצמו מדוע צימח עלים ופרחים" כתב מרדכי 
גלדמן באחת ממסותיו לרגל פרסום הכרך המאסף הראשון של 
זו, אשר באמצעותה הגדיר את  שירתו בשנת 2011. מטאפורה 

עצמו ביחס לשירתו, מרכזת בזעיר 
אנפין את עולמו, עולם של חיבור 
עולם  החיים,  ולגלגל  קמאי לטבע 
של יש מתהווה בתוך הקיים וחי את 
הכאן והעכשיו שלו בצורה הטובה 
ביותר המתאפשרת לו תוך השהיית 
שנה  תמלא  הבא  בחודש  הרגע. 
משורר,  של  עת  בטרם  לפטירתו 
עורך  צלם,  צייר,  פסיכואנליטיקן, 
ומבקר )נולד במינכן ב־16 באפריל 
ב־8  בתל־אביב  נפטר   ,1946

באוקטובר 2021(.

בכך  גלדמן  מרדכי  של  קסמו 
באופנים  להגדירו  שקשה 
אמן:  הוא  אחד  מצד  המקובלים. 
מן  מחונן.  ומשורר  צייר  צלם, 
הצד האחר הוא פסיכואנליטיקאי, 
היודע לחתוך באזמל מצבי חיים 

ולהגיע לאבחנות אנליטיות חדות ומבריקות וכן כתב במהלך 
בתחומי  ומעמיקות  ידעניות  ומסות  אמנות  ביקורות  השנים 
הספרות והתרבות. אפשר שזה מה שהופך את יצירתו לאחת 
המעניינות בשירה הישראלית בת זמננו, ולו רק מעצם העובדה 
הפילוסופיה,  בתחומי  הרחבה  מהשכלתו  ניזונה  ששירתו 
הפסיכולוגיה, דתות המזרח וספרות העולם וכן גם מהיותו אחד 
ישראלית.  להט"בית  שירה  של  והבולטים  הוותיקים  הנציגים 
עובדה זו איננה מובנת מאליה בהתחשב בגילו ובהתחשב בכך 
שמרבית חייו חי ופעל בתוך הפוריטניות שאפיינה את החברה 

הישראלית במשך עשורים רבים.

הריחוף  אף  ועל  שנה,  ארבעים  מעל  שירה  פרסם  גלדמן 
המתמשך של שירתו בין מזרח למערב, בין עבר להווה, וחרף 
העובדה ששירתו תורגמה לשפות רבות ובכך השתכנה לה גם 
בעולמות ספרותיים לא ישראליים, נדמה שצלילה דיאכרונית 
ישראל.  של  אותנטית  תמונה  משרטטת  יצירתו  תוך  אל 
כמרחב  לעצמו  מנכס  שהוא  כמקום  תל־אביב,  של  במיוחד 
פרטי באמצעות היכרות אינטימית עם פרטי הפרטים של הנוף 

האורבני של העיר המזרח תיכונית השוכנת לחוף הים התיכון, 
עם  ואפילו  אותה  השונים המאכלסים  הטיפוסים  עם  גם  כמו 
פיסות הטבע המבצבצות מתוכה: נהר הירקון החוצה את העיר, 
חתולי  הכלבים,  הציפורים,  לו,  סביב  הצמחייה 
של  שירה  ספק  ללא  היא  שירתו  ועוד.  הרחוב 
מקום, שירה הנטועה בתוך מרחב שהיא מודעת 
לו, והיא מתייצבת בתוכו או לעומתו אך תמיד 

מגיבה אליו.

מערכות  הוא  שירתו  את  המאפיין  נוסף  נושא 
יחסים, במיוחד יחסיו הקשים עם הוריו, שאין הם 
בן  לשואה,  שני"  "דור  היותו  מעצם  דופן  יוצאי 
מהגרים שהפער בינו לבין הוריו רק הלך והעמיק 
ושל  חושים  של  שירה  היא  שירתו  השנים.  עם 
העולם  עם  תקשורת  ערוץ  גם  שהוא  כאב  כאב, 
ולא רק מונולוג פנימי. גלדמן פורט באומץ את 
כאביו ומניב מהם יופי כמוס בשירה אמיצה מאוד, 

מלאת עוצמה ונחושה להגיע לדיוק ההבעה.

זכה,  שבהם  הרבים  הספרותיים  הפרסים 
והביקורות הרבות שנכתבו על ספרי השירה שלו 
מראשית דרכו, מלמדים על התקבלותו הנרחבת 
המשוררים  כאחד  בישראל  הטעם  קובעי  בקרב 
החשובים, המשפיעים והמוערכים בתרבות הישראלית זה כמה 
עשורים. אך ניחוחות השירה המערבית אינם זרים לשירתו של 
גלדמן, אשר צמחה בתוך כרי הגידול של השירה העברית. מחד 
הוא אימץ את המודרניזם של עזרא פאונד ובני דורו, ומאידך 
הוא עשה את צעדיו הראשונים בשדה השירה במקביל ליונה 
ספרותי  לדור  שייך  הוא  הורביץ.  ויאיר  ויזלטיר  מאיר  וולך, 
שמרד במודרניזם המסוגנן של נתן אלתרמן, אך לעיתים הוא 
ממריא מתוך הפאזה הקונקרטית הווידויית אל עולם מטאפיזי 
לאנגלית  שיריו  תרגומי  שדה.  ופנחס  עמיחי  יהודה  בסגנון 
ולפורטוגזית הקנו לו תודעה עולמית כמשורר בעל קול מובחן. 

 )1970 )שוקן  היבשה  וזמן  הים  זמן  שלו  הביכורים  בספר 
כל  את  בתוכו  כומס  אשר  מסעה',  'ילך  השיר  למשל  נמצא 
הברק הסימבולי הגלדמני, האינטלקט ומעיינות הרגש באחת, 
תכונות אשר ילכו ויתגוונו ויעמיקו בספריו המאוחרים יותר: 
תמונה של הפלגה: "ְּבקֹול ֲהֻמָּלה ְוַרּכּות ְצחֹוק, ֵיְצאּו ַּגְעּגּוִעים/ 
ְלַדְרָּכם, ֵיְרדּו ַּבָּים ִלְמחֹוז ֶחְפָצם". תמונות פנטסטיות של בעלי 
ֵהם  ַּבַּמִים  סּוֶסיָה/  ֵמָאה  יֹוְרִדים  ֵהם  "ִהֵּנה  מיתולוגיים:  חיים 

ורד טוהר

"אני נוגע באושר גדול"

הארות אחדות על שירת מרדכי גלדמן במלאת שנה לפטירתו

מרדכי גלדמן, פורטרט עצמי
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ָּבִאים ְּבִרְתַמת ָהַאּצֹות". ותמונות של מוות 
אקסטטי: "ֵיֵלְך ַמָּסָעּה ֲחִגיִגי ּוֻמְפָלא ִלְתהֹום 

ֶחְפצֹו".

הקורא  חש  גלדמן  של  שירתו  למקרא 
של  פרטי  חלל  לתוך  מוכנס  שהוא 
מחשבה ודיבור, כאשר לעיתים משתלטים 
ולעיתים  המבע,  על  גדולים  אימאז'ים 
ועיתים  השולט,  הוא  הפנימי  ההרהור 
דממת  עמוקה.  דממה  מבטאים  השירים 
הנפש המתרגלת את היותה בכאן והעכשיו, 
מכוח  להינתק  המסוגלת  הנפש  היא 
לעולמות  ולהתחבר  המקום  של  המשיכה 
רוחניים מופשטים של חוויה. ניתן לכנות 
את המסע הזה שאליו מוכנס הקורא כמסע 
בתוך מקדש תמונות הנפש של המשורר, 

מסע בזמן בתחנות מובחנות של חייו.

ובמיוחד  הנוודות,  תשוקת  המסע,  תשוקת 
התשוקה אל מרחבי הים - הוא ים הנפש, אך גם ים ההרפתקאות 
הבלתי מושגות המסומנות פה כנקודות מוצא ראשוניות של 
במגוון  וישובו  שיעלו  תשוקות  הן   - ביכוריו  בספר  משורר 
שבהם  האחרון  עד  גלדמן,  של  השירה  ספרי  בכל  וריאנטים 
שראה אור בשנת 2019. תשוקה זו לובשת הוד פנטסטי שמהלך 
קסם על הדובר עד כי אין לבטאה במילים שגורות ויומיומיות 

ויש לגייס עבורה אוצר מילים קמאי, כמעט 
מקראי, אשר מעורר גם בקורא תחושות של 

כמעט תפילה נשגבת. 

מדעית  קונקורדנציה  נערכת  היתה  אילו 
"ים"  השמות  היו  גלדמן,  של  שיריו  של 
"מסע" "אוקיינוס", "מלאך" וכן גם הפעלים 
"לנדוד", "לצאת", "לבוא", "לשוב" תופסים 
בה מקום של כבוד. אלה הם שמות ופעלים 
הבונים יחד את המיתוס הפרטי של היציאה 
בשיריו  גלדמן  עצמו  מזהה  ובכך  למסע, 
כמלח או כמלאך – שתי צורות קמאיות של 
של  הפנטזיה  הגבלה.  ללא  במרחב  נוסעים 
ולעיתים  מתממשת  לעיתים  למסע  היציאה 
לא, אך בכל מקרה היא מצביעה על הצורך 
לצאת מתחום הכאן והעכשיו ולפרוץ סייגים 
את  לממש  ותרבותיים,  פרטיים  וגדרות 
להרחיב  כדי  בו  ולהשתמש  העונג  עיקרון 

את הוויית האני.

צבע  הוא  גווניו  כל  על  הכחול  שהצבע  אלא  בלבד,  זו  לא 
את  אחד  מצד  משלים  אשר  צבע   – בשיריו  ביותר  דומיננטי 
פנטזיית המים ומצד שני את תמונות ההוד והקדושה. הכחול 
הוא שמים, הכחול הוא אינסוף. הכחול הוא לא־חומר. הכחול 
הוא החופש המוחלט. הכחול מאפשר את השקיעה לתוך הקיום 
האינסופי של הצבע. הכחול הוא מחאה נגד קווים מסודרים, 

נגד צורות קבועות. בניגוד לקו הברור, החוצה את האינסוף, 
אחד  מצד  מייצג  הכחול  עצמו.  האינסוף  הוא  הרציף  הצבע 
מלנכולי,  כחול  גם  הוא  השני  הצד  ומן  השמח,  הצבעוני  את 
כחול של בלוז. בכחולים של גלדמן שוכנים יחד הכחול של 
שמחת ההרפתקאות הימיות והכחולים של העצבות התהומית 
על מקומו של האדם בעולם ותודעת סופיותו, כמין קינה על 
לתיקון.  ניתנת  ובלתי  נמנעת  בלתי  שהיא  קיומית  בדידות 

הכחול הוא הוא האמן המתאחד ומתמזג עם אמנותו עד שהם 
על  לדבר  בהחלט  ניתן  זו  מבחינה  להפרדה.  ניתנים  בלתי 
קורפוס שירי מגובש בעל טביעת אצבע שירית מובחנת אשר 
משחקת עם הסימבולים, מפתחת אותם ומעמיקה אותם. הכחול 
הגדול המופשט יכול להתממש אפילו בחפץ זנוח ברחוב, אשר 
הדובר מוצא בו יופי נשגב, תזכורת למתנות הקטנות שהיקום 
שעל  הכחולה  הקערה  כמו  בדרך,  מאיתנו  אחד  לכל  שולח 
ְּכֻחָּלה/  ְקָעָרה  ִלי  ִמָּנה  "ֱאֹלִהים  'קערה':  בשיר  הרחוב  ספסל 

פארק הירקון, צילום: מרדכי גלדמן

גן העצמאות, צילום: מרדכי גלדמן
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... ּוָמה ֶאֱעֶׂשה ִעם ָּכחֹל ּכֹה ָיֶפה/ ֶׁשַּתֲעִניק ִלי ַהְּקָעָרה ְּבֵביִתי". 
שמחת המציאה מתחלפת בעגמומיות הבדידות: "ְוֵאיְך ְלִהָּפֵטר 
ִמְקִרים/  ֵצרּוֵפי  ִלי  ַהְּמַסֵּדר  ָהֵאל  ַעל  ֵמָטאִפיִזִּיים/  ֵמִהְרהּוִרים 
ְּכִאּלּו ֵיׁש לֹו ִעְנָין ִּבי/ ַלְמרֹות ֶׁשֹּלא ֶאְהֶיה ְּכָלל ְּכחֹול/ ֲאֶׁשר ַעל 

ְׂשַפת ַהָּים". 

הגלדמנית  הפואטיקה  מתאפיינת  נוספים  ובשירים  זה  בשיר 
טקסטורה,  בעלות  שהן  תמונות  תמונות,  של  מילולי  בציור 
קומפוזיציה, צבע עז וצורה, אך ניתן לפרש אותן גם כתמונות 
נפש על שום שהן יוצרות מרחבים פנימיים של תודעה ודמיון. 
גלדמן קורא לראות את העולם כתמונה שאפשר לקחת ממנה 
 - ריאליזם  לא  כלומר  היצירה.  לתוך  אותם  ולהוסיף  חלקים 
נובו־ריאליזם  יצירה שהיא חיקוי של המציאות, אלא  עשיית 
– כלומר עשיית המציאות חלק מהיצירה. הרעיון הוא ניכוס 
העולם פנימה, אל תוך היצירה, שהוא גם ניכוס העולם פנימה, 
אל תוך הנפש ולמעשה סוד הגילוי הוא כפל הפנים של הכחול, 
האוצר בתוכו גם את כאב העקרות של מי שיודע שלעולם לא 

יהיה כחול אשר על שפת הים.

במקבץ השירים האחרון שלו גלקסיות נכלל השיר 'הפלגה', 
לשירים  נוספת  וריאציה  והוא  צבע  ואנטי  צבע  כולו  שהוא 
ובעונה אחת  כה רבים במכלול הגלדמני, בהיותו עוסק בעת 
באמנות הפלסטית, בנושא הלהט"בי, בקונפליקט מול ההורים 
ובעיר תל־אביב. בעיקר ניכרת כאן הכמיהה אל היופי, היופי 
באמנות  והן  הגברי  בגוף  הן  להתממש  יכול  אשר  המוחלט 
הגעגוע הגדול והבלתי ממומש אל היופי המוחלט. השיר חוזר 
של  עולמו  בין  הפער  מתגלה  שבו  מעצב,  ילדות  זיכרון  אל 
הדובר לבין עולם המבוגרים סביבו ומן התהום הפעורה בינו 

לבין אביו: " ָׁשִנים ַרּבֹות ֹלא ֵהִבין ָּדָבר/ ְּבִצּיּוַרי ּוְבִׁשיַרי". 

להבנת  כמפתח  לשמש  עשוי  יחסית,  מאוחר  שהוא  זה,  שיר 
עולמו של משורר – כל משורר. זהו הסיפור האוניברסלי על 
חומר.  שכולו   – אביו  לבין  רוח,  שכולו  המשורר  בין  עימות 
העימות הקמאי הזה מופיע אצל יעקב שבתאי, אהרן אלמוג, 
וכמובן מופיע אצל ביאליק וברדיצ'בסקי ביצירות המוקדמות 
האוטוביוגרפיה  לבה של  לב  זהו  יותר של הספרות העברית. 
מקור  על  ההצהרה  משורר.  כל  של  הרוחנית  הארכיטיפלית 

השיר, על נביעתו ומקור חיותו.

לאור  בהוצאה  באינטנסיביות  גלדמן  עסק  לפטירתו  סמוך 
המאגדת  ההולנדית,   Demer בהוצאת   Forty האסופה  של 
חיים  בידי  לאנגלית  ברגישות  תורגמו  אשר  משיריו  ארבעים 
תרגומם  לצורך  שירים  ארבעים  נבחרו  במקרה  לא  פסח. 
ושילובם באנתולוגיה. וכי מה סימבולי יותר מהמספר ארבעים, 
המסמן בתרבות היהודית מקבץ רחב של אידיאות והתרחשויות 
מוות  של  אירועים  ארבעים  המספר  מייצג  בתנ"ך  מיתיות? 
ולידה מחדש: ארבעים ימי מבול שבו נשמדה הארץ ולאחריה 
ישראל  בני  נדודי  שנות  ארבעים  מחדש,  האנושות  נולדה 
במדבר, ארבעים יום שבהם שהה משה על הר סיני כדי לקבל 
את לוחות הברית וארבעים שנה ששקטה הארץ בין שופט אחד 

למשנהו. בספרות חז"ל מציין המספר ארבעים את גיל הלימוד: 
רבי עקיבא הלך ללמוד תורה בגיל ארבעים, והלל עלה מבבל 
והוא בן ארבעים. במסכת אבות גיל ארבעים הוא גיל הבינה, 
להתחיל  ניתן  ארבעים  בגיל  רק  היהודית  הסוד  תורת  ולפי 
בארבעים  הבחירה  לפיכך  הקבלה.  תורת  יסודות  את  ללמוד 
שירים היא בחירה טעונת משמעויות מיסטיות ומעידה בפני 
עצמה על תודעת בשלות, סיכום וחשבון נפש. זוהי גם הזדמנות 
לרטרוספקטיבה על מכלול היצירה של גלדמן, המציין בימים 
אלה ארבעים שנות יצירה. כך שהביוגרפיה הפרטית מתלכדת 
תרבותיים  מיתוסים  עם  במקרה,  שלא  או  במקרה  שוב,  כאן, 

קמאיים.

שיריו של גלדמן מתאפיינים אפוא בתאווה עזה ליופי, יופיו של 
הטבע, יופיו של גוף האדם, יופיו של הכרך הגדול. המסתייגים 
מן היופי, אלה שאינם רואים אותו או מסרבים לראותו, חווים 
המשורר  גלדמן  לכך,  בניגוד  מלאים.  ולא  שלמים  לא  חיים 
והדובר, מנסה ליישם בעצמו את תורת החיים המלאים, מודע 
גם  אך  והדם  הבשר  לזמניות  מודע  לסכם,  להתחיל  לצורך 
אינו מתפשר על קיום זה, מודע לו ומנווט אותו במודע באופן 
האינדווידואליסטית:  עולמו  תפיסת  עם  אחד  בקנה  שיעלה 
"ֲאִני ָקרֹוב ְל־70/ ּוִמְתַחֵּׁשק ִלי ְלַסֵּכם ָּכֵעת/ ָחִייִתי ָלרֹב ַעל ִּפי 

ַעְצִמי/ ְוֶזה ִּפּנּוק ְמֻיָחד". 

פרדוקסים  עמו  מביא  הוא  כלל,  פשוט  אינו  הנפש  חשבון 
לוגיים שהם למעשה פרדוקסים קיומיים, אך ההתבוננות בהם 
היא מלאת   - במילים  לנסחם  רגעים שניתן  לכדי  לכידתם   -
ילדי,  למצב  הדובר  את  מחזירה  זו  השתוממות  השתוממות. 
כמעט היולי, של אי־הבנה של פלאי הקיום והחיים במלואם. 
זוהי ההתבוננות האותנטית של המשורר בעולמו: "ְּכֶׁשַהִּסּפּור 
ְּבִסּפּור  ֶׁשָחִייָת  ֵמִבין  ְוַאָּתה  לֹו/  ְוֶנֱעָלם  ִמַּטְׁשֵטׁש  הּוא  ִמְסַּתֵּים/ 

ַאֵחר/ ֲאָבל ִסַּפְרָּת ְלַעְצְמָך ֶאת ַהּנֹוַח". 

החותמות  השיריות  השורות  בשתי  המגולמת  העולם  תפיסת 
את השיר 'שירים במוחי' "ַהּכֹל ָּברּור ַהּכֹל ָעמּום" המייצגת את 
הפרדוקס הגדול של הקיום, שבו האדם צועד ומאפשר לעצמו 
זמניותם  החיים,  חד־פעמיות  של  הגדולה  לחוויה  להתמסר 
ונשגבותם – בעת ובעונה אחת – היא מה שהופך את שירתו 
נכונים, מה שהוא  לחיים  גלדמן לספר הדרכה של ממש  של 

הרבה מעבר לספר שירה, מצוין ככל שיהיה. 

וכפילים: שייקספיר כפסיכואנליטיקן  מראות  בספרו העיוני 
שייקספיר  של  המחזות  בעולם  נעים  אדם  שבני  גלדמן  כתב 
מתוך דחפים לכוח, לאהבה ולהוויה, אך יותר מכל הם נעים 
הכללית  שהתנועה  סבורני   .)34 )עמ'  לאמת  הדחף  מכוח 
בשירתו של גלדמן, בארבעים שנותיה, המגולמת במבחר של 
הנעורים  ותשוקת  דומה: מהכוח  תנועה  היא  ארבעים שירים, 
האמת  היא  הסמויים,  החיים  מנגנוני  שבהבנת  האמת  אל 
הקול  של  הווייתו  תמצית  זאת  המתבגר.  הלב  של  הבשלה 
בשדה השירה הישראלית המקומית וגם מעבר לכך.         .השירי הגלדמני, שהוא קול צלול אשר קנה לו מקום של כבוד 
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שרון עדה יעיש 

זוגיות מגדרית

 
1

שבת

ֶאת ָּכל ַהִּמִּלים ַהּטֹובֹות ֶׁשָּלְך
ִהַּנְחְּת ֶאְצלֹו ִלְבָרָכה.

ַאְּת ָרִצית ֶׁשְּיַׁשֵּכר אֹוָתְך
ְוִנְׁשַּכְבְּת לֹו ְלַיד ַהַחָּלה.

ֶׁשִּיְבַצע אֹוָתְך,
ִיְטּבֹל ְּבֶמַלח

ְוַיֲעֶׂשה ִמֵּמְך ֶׁשַפע.
הּוא ָנַטל ָיַדִים

ְוִהְתַעֵּקׁש ָללּוׁש ִמֵּמְך 
ַרק ְיֵמי חֹול.

 2

שמאלי 

ּוְבעֹוִדי יֹוֶׁשֶבת 
ּוִמְּׂשמֹאִלי ִאיִׁשי, 
ְוַרק ְׂשמֹאִלי ִהיא

ִאיׁש ֵחיִקי, ַרק ְׂשָמאִלי ַמְחַמִּלי, 
ַרק ִעם ְׂשמֹאִלי ֲאִני עֹוָׂשה,

ַרק ְׂשמֹאִלי אֹוֵחז ִמְּׁשֵני ִצַּדי ְּבָיַדי, 
ְוֵעיַני ַמִּביטֹות ַרק ְּבִאיִׁשי,

ְּכֶׁשֲאִני ְמַדֶּבֶרת, הּוא ַמְכִניס אֹוִתי ְלתֹוכֹו, 
ֲאִני עֹוָנה ִמְּגרֹונֹו 

ְוהּוא ְמַדֵּבר ִמְּגרֹוִני. 
ּוְבעֹוִדי ָּכְך ְּבֵביִתי, ֲאִני ִמְתַּגְעַּגַעת,

ֶאל קֹול ַעּנֹות ְקָרב ּוִמְלָחָמה. 

3

גברגבר 

ְוָאז ִּגִּליִתי ֶׁשַאָּתה ִאָּׁשה
ְוַרק ִּבְגַלל ֶזה ַאָּתה ָּכָכה,
עֹוֵמד ְּבָיַדִים ְמֻבָּיׁשֹות, 

ְמַחֶּכה ְלַהְזָמָנה,
ִּכי ַאָּתה ִאָּׁשה.

רֹוִאים ֶאת ֶזה ַּבֶּפה ֶׁשְּלָך, ֶׁשָּזז ֲחָׁשׁש
ַּבָּזִוית ַהְּׂשָמאִלית, ַּבְּיִריָדה ֶׁשל ַהְּׂשָפַתִים, 

ִהיא ְמַבֶּקֶׁשת ְלִהְתַּגּלֹות. 
ִאם ַרק ָהִייָת אֹוֵמר ֵמרֹאׁש, ֹלא ָהִייִתי ְמַחָּכה. 

ִאם ַרק ָהִייָת אֹוֵמר ֵמרֹאׁש, ָהִייִתי ֶּגֶבר. 
ּדֹוֵחף ִמָּלה, לֹוֵקַח ֶאת ָמה ֶׁשַּמִּגיַע, ֲאָבל ֵּביְנַתִים

ֲאִני ֵמִזיז ַּגָּבה
ְוַאְּת ְמִזיָזה ְׂשָפַתִים,

ְוַהֶּגֶבר ִמְׁשּתֹוֵקק ָלֵצאת ִמּתֹוִכי,
ְוָהִאָּׁשה ֶׁשַאָּתה – ְמַחָּכה. 

4

אישהאישה

ִאילּו ֹלא ָהִייִתי ִאָּׁשה 
ָהִייִתי ֲעָנק ָּדם ׁשֹוֶתה ֶּגֶׁשם.

ַהָּיַדִים ִקיְנג קֹוְנג 
ְמָחְרבֹות ֶאת ֵּבית ִאִּמי.  

ָהִייִתי ַחָּיה ְמַרֶּיֶרת,
ָהִייִתי ָנָהר ַמֶּכה ַעל ֶסֶכר,
ֵעיַני ָהיּו ְּפזּורֹות ּגּוִפי ֵהד

ֲאָבל ֲאִני ִאָּׁשה
ְוַהָּׁשַּדִים ֶׁשִּלי ְמַטְפְטִפים ָרָעב.

שרון עדה יעיש - בוגרת סדנת השירה של הליקון ומסלול 
תל־אביב.  אוניברסיטת  של  לספרות  בחוג  יוצרת  כתיבה 
במאית סרטים ועורכת. השירים מתוך ספר שיריה הראשון 

העתיד לראות אור, בעריכת יעל גלוברמן.
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אותן  של  הספרותית  היצירה  מן  גם  השתקף  הארץ,  בן  של 
ל'עברי',  'היהודי'  שבין  הניגוד  בסימן  עמדה  אשר  שנים, 
בין 'כאן' ל'שם'. דוגמה מובהקת לכך נמצא בנובלה של ס. 
יזהר, "אפרים חוזר לאספסת", שהתפרסמה בירחון 'גליונות' 
התפתחותה  בתהליך  ראשונה  לסנונית  והיתה   ,1938 באביב 
של הספרות העברית הצעירה. כשההוויה הקיבוצית משמשת 
לו רקע, צייר סמיַלנסקי את דיוקנו של אפרים, איש העלייה 
איננו הסמל  ואף  יליד הארץ  איננו  השלישית. אפרים עצמו 
האולטימטיבי לדמות 'הצבר'. אולם, מתוך קורות חייו ובעיקר 
מתוך עולמו הפנימי משתקפים, בבהירות, ערכיה התרבותים 
של הציונות הסוציאליסטית. חרף העובדה שבא מהגולה, אין 
לים.  מעבר  שהותיר  לעולם  געגועים  או  זיכרונות  לאפרים 
מצטמצם  בנוסטלגיה,  אפרים  מפליג  זאת  בכל  כאשר  אך 
השלישית.  העלייה  של  החלוצי  למעשה  זיכרונותיו  אופק 
האדמה  ועבודת  הקבוצה  חיי  התודעתי משקפים  הנתק  בצד 
ל'אוויר  בעיניו  נמשלים  הקונקרטיים, אשר  חייו  את תמצית 
חדש'. במילים אחרות, הנתק שבין אפרים 'היהודי' לאפרים 
'הציוני', אשר אימץ את האתוס של החקלאי ועובד האדמה, 
שיקף, למעשה, את תודעת ייחודו התרבותי של 'הדור הראשון 
לגאולה'. בהקשר זה יש להזכיר את סיפור "הדרשה" של חיים 
בתי  לתלמידי  הלימודים  בתוכנית  נכלל  שאף   ,)1942( הזז 
הספר התיכוניים. בדברים ששאל מיודקה הלמן, חבר קיבוץ 
גבת, אשר בעצמו ספג את החינוך הציוני וגילם בדמותו את 
'היהודי החדש', ניסח הזז גט כריתות בין המורשת היהודית, 
"אין  בארץ:  המתגבשת  העברית  התרבות  לבין  ההיסטורית, 
הציונות והיהדות דבר אחד, אלא שני דברים שונים זה מזה, 

אולי גם שני דברים הסותרים זה את זה". 

הערכים  עולם  לזיהוי  כמדד  הספרותית  היצירה  ראיית  את 
הגרמנית  ההרמנויטיקה  ממושגי  קורצווייל  ינק  החברתי 
ומדמותו של קרל קראוס. אולם את ההכרה בסכנת הגלומה 
ברעיון 'שינוי הערכים' ספג בראש ובראשונה מיצחק ברויאר, 
לאורך  קורצווייל.  התחנך  בפרנקפורט  אביו  בישיבת  אשר 
שנות דור נאבק ברויאר במגמת שינוי הערכין הציוני ומתוך 
כך אף ראה בתנועה הלאומית את 'האויב המסוכן ביותר שקם 

אי פעם לאומה היהודית'. 

 ,]1946[ בביקורת"  הפולמוס  "על  בשם  פרוגרמטית  במסה 
והגדיר את  שרטט קורצווייל את עקרונות משנתו הפרשנית 

תרבותית  במהפכה  לאומית  מהפכה  כרכה  אשר  ההשקפה 
בשלהי  שהתגבשו  הלאומיות  מהתנועות  רבות  בקרב  בלטה 
המאה התשע־עשרה ובראשית המאה העשרים. רבים ממעצבי 
ז'אן־ז'אק  של  החינוכית  ממשנתו  הושפעו  הללו  התיאוריות 
רוסו ֵאִמיל, או על החינוך, וראו בגיבושה של תרבות לאומית 
חדשה, נקייה משרידי מורשת העבר, ערובה להצלחתן. מגמה 
בזכות  אשר  הסוציאליסטית,  בציונות  במיוחד  בולטת  זו 
התרבותית  היצירה  את  רתמה  שלה  הפוליטית  ההגמוניה 
בדור  ערכיה  הטמעת  לשם  והחינוך  ההוראה  את  ובעיקר 
הבנים. בחינת דרכו של קורצווייל בביקורת הספרות תגלה כי 
הוא העניק פרשנות מרחיבה למושג עד שהקיף לא רק סוגיות 
תרבות  ערכים,  של  בשאלות  נגע  בעיקר  אלא  באסתטיקה 
האני מאמין האישי  ביטאו למעשה את  לאומית אשר  וזהות 

שלו שנבע מתפיסת עולם דתית־הלכתית. 

הכרח  קורצווייל  של  ביקורתו  מהות  את  להבין  מנת  על 
ערכין',  'שינוי  למושג  אחדים  דברים  בקצרה,  ולו  להקדים, 
כפי שנתבטא ביצירה הספרותית שהתגבשה בארץ למן שנות 
הארבעים ואילך. רמז ראשון לאופייה המהפכני של התרבות 
טשרנחובסקי  שאול  של  המוקדם  בשירו  משתקף  הלאומית 
בחזונו,  טשרנחובסקי  צפה  "ּוָבָאֶרץ",   :)1894( מאמין'  'אני 
"ָיקּום ּדֹור, ַּבְרֶזל־ְּכָבָליו יּוַסר ֶמּנּו, ַעִין־ְּבַעִין ִיְרֶאה אֹור. ִיְחֶיה, 
ַּבָּׁשַמִים  ֶּבָעִתיד,  ֹלא  ַחי,  ָאְמָנם  ָּבָאֶרץ  ּדֹור  ַיַעׂש,  ִיְפַעל,  יֹאַהב, 
- ַחֵּיי־רּוַח לֹו ֵאין ַּדי. ָאז ִׁשיר ָחָדׁש ָיִׁשיר ְמׁשֹוֵרר, ְליִֹפי ְוִנְׂשָּגב 
ִלּבֹו ֵער". 'דור בארץ', אשר איננו אלא אידיאה רחוקה לדמות 
'הצבר', הצטייר בעיני המשורר כמי שעתיד להתנער מכבלי 
מורשת העבר ולעצב את תרבותו לאורם של ערכים ארציים 
וייצריים. 'שינוי ערכין' זה נמשל בעיני טשרנחובסקי ל'שיר 
הזמן  במרוצת  נוצק  זה  חזון  הישן.  מזה  ויפה  שונה  חדש', 
את  שהיוו  הגולה',  ו'שלילת  החדש'  'היהודי  כגון,  במושגים 

תמצית משנתה התרבותית של הציונות הסוציאליסטית. 

החלו  הציונית  התרבות  מהפכת  של  הראשונים  פירותיה 
שנות  במרוצת  ובעיקר  השלושים  שנות  בשלהי  להיראות 
הווי  ולהתיישבות,  לעלייה  בבריטים  המאבק  הארבעים. 
אשר  העצמאות,  מלחמת  של  הגבורה  ואפוסי  המחתרות 
מכרעת  תרומה  תרמו  הארץ,  לבני  מעצבת  לחוויה  היתה 
'הצבר',  של  האתוס  'הילידית'.  התרבות  של  להתגבשותה 
העצמית  תודעתו  את  ביטא  אשר  והלוחם,  החלוץ  'העברי', 

עופר חן

הד מכאיב של שייכות

על ברוך קורצווייל כמבקר ספרות 
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לדידו  התרבות.  פרשן  של  תפקידו 
לשליחות  הפרשנות  מלאכת  נמשלה 
מבקר  על  כאשר  דבר,  לכל  ציבורית 
מראה  להציב  החובה  מוטלת  הספרות 
משבר  את  החברה.  בפני  תרבותית 
העולם  של  דמותו  ואת  הערכים 
הקמאית'  'הוודאות  מן  שנתרוקן 
בספרות  הן  קורצווייל  זיהה  כלשונו 
העברית  בספרות  והן  האירופית 
בעיניו  היתה  אחת  לפיכך,  הצעירה. 
תומאס  בלזאק,  גתה,  על  כתב  אם 
בכולם  ברנר,  או  עגנון  ביאליק,  מאן, 
האמונה  משבר  סימני  את  זיהה  הוא 
הטרגיות  השלכותיה  ואת  המודרני 
של תופעת החילון. אולם, להשקפתו, 
היהודית  בתרבות  האמוני  המשבר 
האירופית.  שבתרבות  מזה  קשה  היה 
על  נשענה  שלא  לאחרונה,  בניגוד 

היסודות  על  לוותר  היתה  "יכולה  ולכן  בלבד  דתיים  ערכים 
שתמצית  הרי  בלימה",  על  להתלות  בלי  הנוצריים־הדתיים 
עמוק  "נטועים  היהדות  של  והלאומיים  התרבותיים  ערכיה 

עמוק ברקע הדתי". 

לא  בעקבותיה  שבאה  התחייה  וספרות  ההשכלה  ספרות 
היהדות  למורשת  כהמשך  אלא  חדשה  כיצירה  עצמן  ראו 
ההיסטורית. תחושה זו, טען קורצווייל, העמידה אותן במצב 
פרדוקסלי. שכן, מחד גיסא, הן דחו את התרבות המורשתית, 
התביעה  'של  דתית,  בטרמינולוגיה  השתמשו  גיסא,  ומאידך 
זו,  מגמה  היהודית.  לתרבות  עצמן  לקשור  כדי  המוחלטת', 
שנתפסה  התחייה  בספרות  במיוחד  בולטת  קורצווייל,  טען 
הנפשיים,  מנופיה  ההתרחקות  בתהליך  כשיא  רק  לא  בעיניו 
הרוחניים והלשוניים של התרבות היהודית־ההיסטורית אלא 
'כפרק האחרון בתולדות התרבות היהודית והעברית'. מסקנה 
זו נבעה מכמה תובנות העוברות, בווריאציות שונות, לאורך 

מפעלו הפרשני של קורצווייל. 

הראשונה נמצאה בהבדל שבין מטענם התרבותי והיהודי של 
הסופרים הצעירים לבין זה של סופרי התחייה. למרות ביקורתם 
ההלכתית  היהדות  של  אופייה  ועל  בגולה  היהודים  חיי  על 
הכירו סופרי ההשכלה, כמנדלי, ברנר ואף ברדיצ'בסקי, את 
נופיה של העיירה,  ונצרו בלבם את  ניחוחו של בית המדרש 
הארץ.  בני  כן  לא  נשמתם'.  בתוך  וחיה  טבועה  'היתה  אשר 
העיירה  תמונת  לחלוטין.  שונה  חיים  במציאות  גדלו  אלו 
יהודי  והציגה את  הסרקסטית, שנשתקפה מספרות ההשכלה 
אשר  ומכוערים  מלוכלכים  פחדנים  "כ'פארזיטים',  הגולה 

הניוון הוא הסימן המובהק של חייהם הדתיים". 

נמצאה  החילוני  הערכין  שינוי  את  שיקפה  אשר  השנייה, 
למקרא.  הצעירה  העברית  הספרות  של  ביחסה  לקורצווייל 
כידוע, מתוך ניכור כלפי התלמוד נשענה התרבות החילונית 
את  ראתה  שני, שבהם  ובית  המקרא  מורשת  על  ויותר  יותר 

מבטאיה האותנטיים של התרבות הלאומית. במאמר שהקדיש 
'השיבה  אופן  כי  קורצווייל  ליצירתו של משה שמיר הדגיש 
הציונית אל המקרא' מעיד, יותר מכל, על הזרות התרבותית 
לארון  הציוני,  החינוך  בוגרי  הצעירה,  העברית  סופרי  של 
הרחיק  מדוע  עומדת:  במקומה  "השאלה  היהודי.  הספרים 
שמיר אחורנית עד לתקופת בית שני? התשובה על השאלה הזו 
תגלה לנו את המסקנה ]...[ שיבה לעבר החיים היהודיים כאן, 
בארץ, המניחה בעל כורחה קפיצה מעבר לאלפיים שנות גלות. 
קורצווייל  טען  למקרא'  'שיבה  של  הציונית  ליומרה  בניגוד 
שלא רק שאין ענייננו ב'שיבה' אלא דווקא בפרשנות חדשה 
לתנ"ך ובכפירה בערכיו הראשוניים ביותר. משל לכך נמצא 
לו בפואמה של יל"ג, 'צדקיהו בבית הפקודות', אשר תלתה 
את אשמת החורבן בהטפותיהם התבוסתניות של הנביאים, או 
על  הצביעו  אשר  פרישמן,  לדוד  המדבר  דור  סיפורי  בצרור 
העם  של  הלאומי  דיוקנו  לעיוות  המרכזי  כגורם  משה  חוקי 
את  קורצווייל  זיהה  המפורשת  הדחייה  בצד  הקדום.  העברי 
הערצה  כביכול,  ביטאו,  אשר  ביצירות  גם  התנ"ך'  'שלילת 
סיפוריו. כמו למשל בשירו של מלאכי בית־ והתרפקות על 
לסיפור  ארוטית  פרשנות  הציע  אשר  הבתרים',  'בין  אריה, 
המקראי, או ב'קהלת החדש', של המשורר דוד אבידן, אשר 
טען  ככלל,  אקזיסטנציאלי.  מבע  המקראית  למגילה  העניק 
אלא  איננה  לתנ"ך  החדשה  הספרות  של  גישתה  קורצווייל, 
'אינטרפרטציה חילונית על הבשורה הדתית ]...[ אשר עיקרה, 
למעשה, את הזיקה לתנ"ך, כפי שראו אותו אבותינו לאורך 
המקרים  בכל  "אין  כי,  קורצווייל  הסיק  מכאן  ההיסטוריה'. 
התנ"ך.  לערכי  שיבה  של  שמץ  אפילו  להם  ובדומים  האלה 
הנושאים התנ"כיים משמשים חומר פיוטי ותו לא. אין להם 

משקל רוחני מיוחד". 

השלישית משתקפת ביסוד הלשוני, שהיווה את אחת מאבני 
הבניין המרכזיות בתורת הלאומיות האורגנית; השפה נתפסה 
כמי שעוצרת במילותיה את הקשר שבין תרבותה של החברה 

משמאל לימין: אורי צבי גרינברג, ברוך קורצוויל וש״י עגנון
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גם  ראה  בכדי  לא  לכן,  ההיסטורית.  מורשתה  לבין  בהווה 
קורצווייל את 'הכפירה בסמכות השפה העברית גם ככפירה 
באלוהים'. כל יצירה ספרותית, הדגיש קורצווייל, 'משתמשת 
בעל כורחה בחומר הספרותי שקדם לה', ובכך מהווה חולייה 
בספרות  לו  נמצא  לכך  משל  הלאומית.  התרבות  בשלשלת 
ההשכלה. חרף כפירתם של המשכילים בסמכות הדתית ואף 
תמה,  אמונה  של  יחס  עוד  היה  לא  הקודש  לכתבי  שיחסם 
עדיין ינקו מנדלי, ברדיצ'בסקי וברנר את השראתם מהספרות 
הדתית והשתמשו במקורותיה הלשוניים של השפה העברית. 
ינקה  כבר  "לשונם  אשר  הצעירה,  העברית  סופרי  כך  לא 
משכבות לשוניות עבריות שבחיי היום יום, ששכחו והשכיחו 
את המעיינות הסקראליים־הספרותיים, שמהם צמחה לשון של 
מהפרשנות  לבד  לכן,  והעגה".  הפולקלור  של  הלשון  חולין, 
הטרנספורמציה  משקפת  מורשתיים,  למונחים  החילונית 
הצעירה  העברית  הספרות  של  התנתקותה  את  הלשונית 
מספרות ההשכלה, שקדמה לה, ואת הקורא העברי מתרבותו 
בדרך  הלשוני  בתחום  להמשיך  נוסיף  "אם  ההיסטורית: 
נורמליזציה זו אז בעוד דור, אפילו אם יבינו עברית יפה, לא 
יבינו כבר את לשון התורה והנביאים. ספק אם עוד יבינו את 

ביאליק. את מנדלי כבר לא מבינים היום". 

מכאן למד קורצווייל כי הספרות העברית הצעירה, כהשתקפות 
התבוללות  של  תהליך  מבטאת  הציונית,  האידיאולוגיה  של 
תרבותית קולקטיבית בארץ ישראל ואובדן של העם היהודי 
לו  נמצא  זו  עגומה  למסקנה  מובהקת  עדות  ההיסטורי. 
מתחוור  ממאמריו  )הכנענים(.  הצעירים'  'העברים  בתופעת 
האידיאולוגיה  עם  בפולמוס  קורצווייל  של  עניינו  אין  כי 
'הכנענית' כלל כי אם מטרתו היא להדגיש את היותה תולדה 
וההשכלה  החדשה  ספרותנו  של  היסוד  'להגדרות  הכרחית 
היהודית'. מתוך כך הצביע קורצווייל על מקורותיה הציוניים 
של האידיאולוגיה 'הכנענית'. מקור ראשון ל'כנעניות' נמצא, 
לשיטתו, ב'שלילת הגלות' ובזיקה שנקבעה בין תחייה לאומית 
לרפורמה תרבותית. ראשיתה של מגמה זו, הזכיר קורצווייל, 
בסוכני הִחְברּות התרבותיים והחינוכיים אשר עיצבו את הנוער 
'העברי' כאנטי־תזה ל'יהודי'. תהליך זה הציב חומה בין הנוער 
חתום'.  כ'ספר  לו  היתה  היהודית, אשר  התרבות  לבין  בארץ 
המגמה  על  גם  קורצווייל  הצביע  התרבותית  מהזרות  לבד 
והאידיאולוגיה  בכלל  הציונית  התרבות  שירשה  המרדנית 
מאסכולת  ובעיקר  התחייה,  מספרות  בפרט  'הכנענית' 
ברדיצ'בסקי: "שירי רטוש וא. אמיר", הדגיש קורצווייל, אינם 
אלא המשך "לירמיהו פייארמן ב'בחורף' לברנר, צדקיהו של 
הדרשה  גיבור  יודקה,  פרישמן,  שבסיפורי  המרדנים  יל"ג, 
כולם בני משפחה אחת )הדגשה במקור(". מאפיין אחר   ]...[
מהגדרותיה  הוא  גם  ינק  אשר  'הכנענית',  האידיאולוגיה  של 
בהיבט  לשיטתו,  נמצא,  הציונית,  החילוניות  של  הלאומיות 
הדתי,  לגורם  שנדרש  האבות  לדור  בניגוד  הטריטוריאלי. 
ציין  זהותו הלאומית,  או אף הפוליטי לשם הגדרת  החברתי 
קורצווייל, הרי שבן הארץ לא חש בצורך דומה. בעיניו, היוו 
הלשון העברית ובעיקר הזיקה לארץ ישראל 'יסודות איתנים' 
הארצי  היסוד  הדגשת  כי  אפוא,  נמצא,  זהותו.  להגדרת 

לביטוי  שבאה  כפי  הלאומית,  הזהות  של  המרכזי  כמאפיין 
במשנה 'הכנענית', היתה תוצאה ישירה, גם אם מוקצנת, של 

האידיאולוגיה הציונית. 

התרבותיים  בהיבטיו  קורצווייל  של  האינטנסיבי  עיסוקו 
ביצירתו  גם  משתקף  הדתי  הערכים  משבר  של  והלאומיים 
רבים.  אוטוביוגרפיים  יסודות  משוקעים  שבה  הספרותית, 
של  געגועיו  את  משקף  בגרמנית,  שנכתב  "הנסיעה",  סיפור 
הכותב לעבר שחלף ואיננו עוד. דמותו של גיבור הסיפור - 
יכול אותיות לשמו של המחבר עצמו,  קרל בוק, שאיננו אלא ִשׂ
מצטיירת בראשית הסיפור כהרמונית. אולם בהמשך מתחוור 
כי אין עניינינו אלא במציאות מדומה ולמעשה נפשו של בוק 
קרועה ומיוסרת. ייסוריו נובעים, בראש ובראשונה, מתחושת 
קרל  של  "חושיו  המשתנה:  המציאות  כלפי  שחש  הניכור 
הניכור  תודעת  שלו.  לתחושתו  קורצווייל  רומז  נתערפלו", 
מורשתיים,  למושגים  חילונית  פרשנות  באמצעות  מתבררת 
היו  הרכבות  "שמות  הרכבות:  של  בשמותיהן  נרמזת  אשר 
כמימים ימימה, אבל השמות הדהדו הד חלוש בנפשו, וצלילי 
במילים  לב".  קורע  ככאב  היו  מהן  אחדות  של  שמותיהם 
אחרות, המונחים הלשוניים שנהגו בחברה הם, לכאורה, אותם 
שנשתנתה  משמעותם  אולם  בילדותו,  בוק  שהכיר  מינוחים 
שאבדה  הימים,  משכבר  שייכות  של  מכאיב  "הד  בו  עוררה 

והיתה כלא היתה". 

סיפוריו  מבין  היחיד  הוא  הכנסת"  "בבית  הקצר  הסיפור 
עומדת  העלילה  במרכז  בעברית.  שנכתב  קורצווייל  של 
התמודדותו של הגיבור עם הוויית החיים בארץ ישראל ועם 
כניגוד  מצטיירים  הם  הודם  חרף  אשר  ירושלים,  של  נופיה 
לתרבות ילדותו האבודה. אכזבתו של הגיבור, פליט השואה, 
באמצעות  מתבררת  היישובית  התרבות  עם  הפגישה  מן 
'הילידית'  הדיכוטומיה שבין התרבות  השוואה המחדדת את 
בתיאור  פותח  הסיפור  'הגלותית'.  היהודית  התרבות  לבין 
קשה  "שרב  לארץ:  עלייתו  עם  הגיבור  שחווה  השבת  קבלת 
קול  נשמע  לפתע   ]...[ שבת  ערב  אותו  כל  העיר  את  עטף 
חצוצרה, קול ממושך ומייבב, לא תרועת ניצחון היתה בו, כי 
עם עצבות פחדנית ובודדת. מעין יללה עתיקת ימים". אולם, 
ישבו האורחים  חרף צפירת השבת הרי ש"בבית הקפה, עוד 
יושבים במקומותיהם". דווקא  הרגילים, מתוך ליאות נשארו 
ל'מלכה', מצטיירת בארץ במלוא  נמשלה  השבת, שבמסורת 
אשר  הופעתה  בשורת  שברונה.  על  שאבלה  וכמי  עליבותה 
נשמעת כקול בכי ויללה מצטרפת לאדישותם של יושבי בית 
היישובית.  בחברה  השבת  של  מעמדה  את  ומשקפת  הקפה, 
בית  חוויית  עומדת  בארץ  השבת  לקבלת  מרָאה  כתמונת 

הכנסת שחווה הגיבור בילדותו. 

את  משלימה  קורצווייל  של  הביקורתית  משנתו  כי  נהיר 
יצירתו הספרותית. אם סיפוריו עומדים בסימן משבר האמונה 
הביקורתית  שמשנתו  הרי  המסורתית,  החברה  והתפוררות 
הלאומית  במסגרת  שאין  רק  שלא  העובדה  על  מאירה 
מבשרת את שקיעתו הסופית.             .החילונית המשך או תיקון לעולם המסורת, אלא דווקא היא 
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 )2021( ויזלטיר  מאיר  של  הסונֶטות  מפנקס  השירים  את 
הסוֶנטות  של  ה'הליכה'  אותי  ריתקה  ושוב.  שוב  קראתי 
אפיון  וה"דידקטי",  ה"לירי"  בין  הדק  החבל  על  ב"פנקס" 
שנתן שֵלגל )משורר גרמני, 1829-1772( לסוֶנטה, והמצוטט 
מאה  בדיוק   ,)1921( טשרניחובסקי  של  הסוֶנטות  במחברת 

שנים קודם לכן. 

מצד  החמּור,  האסתטי־מבני־צלילי  להיבט  אולי  בהתכוונו 
אחד, והאתי־ביקורתי־הגּותי, מצד שני, אפיין שלגל בעקיפין 
לסוֶנטה,  עצמו  טשרניחובסקי  של  רב־הפנים  היחס  את  גם 
ניתן  אשר  שכתב,  ארס־פואטיות  סוֶנטות  בשתי  המתגֶלה 
הוא   )1920( העברית'  הסוֶנטה  ב'אל  זו.  כנגד  זו  להעמידן 
סֹוֶנָטה,  ָיַקְרְּת,  ָמה  ִלי,  )"ָיַקְרְּת  ונדירּותה  משבח את שלמותה 
יַרת ָזָהב'!"(; את מבנָה, שמונה שורות ואחריהן שש שורות,  'ִשׁ
ַהְּמֻרֶּבה  ּבֹו  ַמֲחִזיק  )"ְמֻלָּטׁש  המחשבה  כוון  משתנה  שביניהן 
ְּבאֹון  ַהְּמַצְלֵצל  ָלְך  ִיְך  ַתּ ַּבָּ )"ְּגַמר  והצליל  החרוז  ואת  ַעט"(  ַּבֻמּ
ׁשֹוֵרר' )1921(  ֶבז ַלְמּ ָוַרַהב... ּפֹוֵזז ְּכָזָהב"(. אבל בסוֶנטה 'ַאל ִתּ
ר, ֵאין ִמָּלה  טשרניחובסקי כותב בנימת צער: "ַאל ִּתֶבז ַלְּמׁשֹורֵֵ
עֹוָלם/..."; אמנם הוא  ְּגבּול  ַהחֹוְבקֹות  ַמְמָלכֹות  ְּבִהּמֹוט  ְּבִפיו/ 
)״ִּבְמקֹום  יטביע בעתיד חותם על העולם  צופה שיפי השירה 
ָּבר ָירַֹע,/ ֵיׁש ִיְפֹלט ַנְרִקיִסים ּוְתלּוֵׁשי ֶאְׁשְּכרֹוע – –  ָׁשם ִמְׁשָּבר ִמְשׁ
–"(, אך ניכרת כאן גם נימה של הודאה ב'חולשה' של הסוֶנטה, 
הנובעת מאריגה צפופה של כיווני משמעות שונים בֵעֶרב של 
חוקים אסתטיים שאין לחרוג מהם. נימה זו מושפעת מסוֶנטה 
של המשורר הרומנטיקן האנגלי ויליאם וורדסוורת' הפותח את 
ר, ַלּסֹוֶנָטה", בשבחו את כותבי  ַבֵקּ ְ שירו במשפט "ַאל ִּתֶבז, ַהְמּ

הסונטות האנגלים ובעודו מצר על מיעוטן.

אבל נראה שדווקא המתח המובנה בין האסתטי והאתי בסוֶנטה 
ביטוי  בה  נתן  והוא  טשרניחובסקי,  של  לבו  את  שלכד  הוא 
בין  כמעט לכל הנושאים המופיעים בכ־65 הסונטות שכתב. 
)'לא רגעי שנת, טבע'(, הערצה  הסונטות שלו יש שירי טבע 
יהודים שנרצחו  קינות על  ִלי'(,  ְׁשָּתְרִּתי  )'עַַ לתרבות הכנענית 
התבוננות  )'ֶקֶקֶנִאיז'(,  ברנר  מות  ועל  )'ַהֶּקֶבר'  (  באוקראינה 
)הכליל  שלו  הפואטיקה  מרכיבי  בין  השוכנות  בסתירות 
׳לשמש׳( והגות על המצב האנושי וִלקחי ההיסטוריה )הכליל 
מעט  לא  של  סימנן  שהיו  אהבה,  שירי  דווקא  הדם׳(.  ׳על 
סונטות בספרות העולם, אינם מופיעים אצלו. טשרניחובסקי 
שעוצב  האיטלקית,  הסוֶנטה  במבנה  אותן  לכתוב  הקפיד 
בעיקר בידי משוררי הרנסנס האיטלקי מן המאות ה־13 וה־14, 
ארבעה  ובהן  שורות   14 ופטררקה:  דנטה  ביניהם  שהבולטים 

בחריזה  טרצטים  ולשני  קוורטטים  לשני  המתחלקים  בתים 
קבועה. בין שני הקוורטטים ושני הטרצטים יש נקודת תפנית, 

לעיתים עד כדי שבירה, היוצרת מתח מחשבתי בין החלקים. 

ויזלטיר המודרניסט, שלא כטשרניחובסקי, המנטור הקלאסיקן־
רומנטיקן שלו, כתב גם הוא, אולי שלא במקרה, 64 סונטות, 
בדומה למשורר ה'אב', אלא שבשונה מטשרניחובסקי, שחלק 
 1918 בין  מסוימת,  בתקופה  נכתבו  שלו  הסונטות  של  הארי 
כולה.  ביצירתו  פרוׂשות  ויזלטיר  של  הסונטות   ,1922 לבין 
שלא כטשרניחובסקי, המקפיד על כללי הסונטה האיטלקית, 
ויזלטיר פורק לפרקים בפנקס הסונֶטות את עול החוקים הללו: 
גם  הסוֶנטה.  של  הקשוחים  והמשקל  החרוז  לבתים,  החלוקה 
אוצר המילים של ויזלטיר שאּוב, באופן טבעי, מרבדים רחבים 
יותר של העברית – מהעברית התנ״כית עד הסלנג, כשלשונו 
"ָּפרֶֹכת  למשל,  מצטופפות,  אחת  )בסוֶנטה  במשחקים  שזורה 
ַעִּתיָקה" מצד אחד ו"ִיְפַלְרֵטט", "ְיאֹוֵתת" ו"ְמצֹוֵתת" מצד שני 

ְּבִרי / ַהְּמצֹוֵתת'(.  )מתוך: 'דַַ

ויזלטיר מקדיש סונטה חשובה לטשרניחובסקי )'סוֶנטה, פתק 
לטשרניחובסקי'( ומותח קו מקביל בין שניהם. נראה כי הוא 
רואה את עצמו כממשיכו, ומאמין שלּו היה חי בקרבנו בזמנים 
עצי  כעקירת   - עוולות  כמותו  שולל  הנראה  ככל  היה  אלו, 
שהוא  אחרות  והתנהגויות  הזוועה'(  על  )'סוֶנטה:  בשכם  זית 
פוסל: היד הקשה נגד הפלסטינים )'סוֶנטה נגד המדוְבבים את 
גירסא אחרת'(  'סוֶנטה פוליטית מעשור קודם,  הדם השפוך', 
והיציאה למלחמת לבנון הראשונה )'נשכחות מקיץ 82' 1, 2(. 
ב"פנקס",  מהסוֶנטות  לרבות  "סונֶטה"  כותרת  נותן  ויזלטיר 
המלחמות  המשך  נגד  בוטה  בלשון  מוחות  כאמור,  חלקן, 
גבולות  את  הוא מרחיב  כאילו  זה  והרי  הערבים,  לבין  בינינו 
הסתירה בין האסתטי והאתי. הסונטה, שפירושה המילולי הוא 
אלא  לירי־סובייקטיבי,  בתיאור  מסתפקת  אינה  קטן",  "צליל 
שולחת חץ ביקורתי ומשוחרר נגד מעשים הנובעים מאטימות, 
שלביצועם נותנים יד פוליטיקאים בני זמננו. למשורר יש גם 
'לא  בכותרתן:  כבר  ניכרת  הרעיונית  שההתנגשות  סונטות 
סונטה' או 'סונטה משונה'. אלו הן סונטות מאוחרות בשירת 
המשורר, הנותנות ביטוי לקיום האבסורדי של האדם, ובשילוב 
תשובה;  עליהן  שאין  שאלות  מעלות  הן  וכאב,  אירוניה  של 
באופן החד שבו תופס המשורר את חוסר מודעותנו למצבים 

שונים בחיינו, הוא קורע את המסכות מעל פנינו. 

בתרבות  הדורות  בין  הקשר  תחושת  הוא  ללבי  שנגע  מה 
הספר  את  מכנה  ויזלטיר  המשוררים.  בין  הנוצרת  העברית 

רבקה איילון 

דם וזהב בסונֶטות של ויזלטיר ושל טשרניחובסקי
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של  הסונֶטות  מחברת  את  בכך  וממשיך  הסונֶטות,  פנקס 
של  עמנואל  מחברות  את  ממשיך  שבעצמו  טשרניחובסקי, 
עמנואל הרומי )1328-1260(, בהן כלולות 36 סוֶנטות. )אפשר 
מחברות אלחריזי  שהוא משתמש בביטוי 'מחברות' בעקבות 
טשרניחובסקי  סוֶנטות.  אלו  היו  שלא  אף   ,)1230-1170(
אחר  עוקב  שלו  הסונֶטות  למחברת  שבמבוא  הקלאסיקן, 
התפתחות הסוֶנטה באירופה בכלל, מציין את עמנואל הרומי, 
כתב  ואף  בסוֶנטות שכתב,  והביטוי  הרגש  צמצום  את  משבח 
העברית',  הסוֶנטה  'אל  בסוֶנטה שלו  גם  חייו.  על  מונוגרפיה 
הסוֶנטות  את  הְמשמרים  ולכל  הרומי  לעמנואל  מודה  הוא 
בחידודים  לפגם  טעם  שראו  הרבנים,  התנגדות  למרות  שלו 
ֵהד  הּוא   – "ָהִעָמנּוֵאל  מיצירותיו:  בחלק  החופשיים־גדפניים 

 ." ַמְנִּגיָנֵתְך ָאַהב, ִויִחיֵדי ּדֹור ְנָצרּוָך ְּבִאיַטְלָיה ְוֹלא ַמְתּ

'מחברות',  'מחברת',  'פנקס',  הפשוטות:  הספרים  כותרות  אל 
פתק  'סוֶנטה,  'פתק':  המילה  ויזלטיר  אצל  מצטרפת 
הסוֶנטה,  בכותרת  המופיעה  'פתק',  המילה  לטשרניחובסקי'. 
קטן,  הפתק  היות  בשל  השיר  רצינות  את  כביכול,  מנמיכה, 
ויזלטיר לטשרניחובסקי. הוא גם  ומעידה על היחס הקרוב של 
פונה אליו כאל ידיד, בגוף שני )"ָּכַתְבָתָּ ְּכִליל סֹוֶנטֹות ַעל ַהָּדם"(.

לטשרניחובסקי׳  ֶּפֶתק  ׳סֹוֶנטה,  השיר  של  הראשונה  השורה 
בין   - קודם  הצבענו  שעליה  הסתירה  על  בהצבעה  פותחת 
ַעל  סֹונֶטֹות  ְּכִליל  "ָּכַתְבָּת  כותב:  ויזלטיר  האתי.  לבין  היפה 
'ְּכליל',  המילה  ַאְׁשְּכנַּזִית".  ַּבֲהָברָה  רֹוַמנְִטי  ַּתְכִׁשיט  ַהָּדם, 
את  )כתר(.  'תכשיט'  מזכירה  יופי,  של  שלמות  שמשמעותה 
סונטות  )כלילי  טשרניחובסקי  טבע  סוֶנטות"  "כליל  המושג 
למחזור  אירופים(  משוררים  בידי  לפניו  נכתבו  משוכללים 
סוֶנטות, שהשורה האחרונה בכל אחת מהן משמשת   15 של 
מורכבת  האחרונה  והסוֶנטה  אחריה,  הבאה  בסוֶנטה  ראשונה 
בשתי  בקריאה  אפוא  הנה  האלו.  הראשונות  השורות  מ־14 
השורות הללו של ויזלטיר, המבליטות את היופי של הסוֶנטה, 
במיוחד  הָּדם",  "ַעל  הקשות  המילים  של  הופעתן  מוָזרה 
הכותרת  של  ציטוט  היותן  אף  על  מרכאות,  ללא  בהופעתן 

לכליל הסוֶנטות של טשרניחובסקי. 

לאחר שתי השורות הללו, היוצרות סוג של גרוטסקה בגלל 
את  ויזלטיר  פורץ  בזה,  זה  המתערבבים  המושגים  ניגודיות 
'קיר' הדיבור, ומכנה את הישראלי המצדד במלחמה ׳הֹומֹוִניד׳ 
ִעם  ֲחִזית/  עֹוָלם  ַעל  ֹּכַח,  ַעל  חֹוֵלם  ִנְרָּדם/  "ֹמחֹו  אדם(:  )קוף 
ַעד  ִּבְרַזְלנּו  ֶשׁ ַמה  ְרֶזל;  ַבּ ִקיר/  עֹוד  ָנִקים  ִמָּיד  סֹוִפי...  ִנָּצחֹון 
ר עֹוד ְּבָעָתה". סוֶנטה זו, הבנויה לפי כללי  ַעָּתה/ ֹלא ַּדי ּבֹו. ְנַיֵצּ
נכתבה  וקפלט(,  קוורטטים  )שלושה  השייקספירית  הסוֶנטה 
ִמין  אחרי כיבוש ירושלים העתיקה במלחמת ששת הימים )"ְכּ
 – ֶׁשָּלנּו..."  ָּגעֹון  ַלִּשׁ ֶׁשָּקַדם/  ָּכל  ִנְמַחק   – ַהְלֹאם  ת  ַּכְלַבּ ַעִּזית/ 
גור(.  מוטה  דאז,  הצנחנים  מפקד  של  ככלבתו  ידועה  עזית 
)בסוֶנטה:  הנאצי  הסופי"  "הפתרון  לאוזנינו  מתגנב  ברקע 
כאן  שלובש  ז'בוטינסקי,  של  הברזל"  ו"קיר  סֹוִפי'(,  חֹון  'ִנּּצָ
שיגנו  קירות  על  חשב  הוא  בעוד  שכן  ביותר,  קודרת  חזות 
עלינו ויאפשרו חיי שלום עם הערבים, ויזלטיר חושש מקירות 

ברזל חוזרים ונשנים שיבטלו כל אפשרות לשלום. 

הביקורת הנוקבת הזאת, הנכתבת דווקא בצורת סוֶנטה, מסתמכת, 
כאמור, במפורש על כליל הסוֶנטות 'ַעל ַהָּדם' של טשרניחובסקי. 
יותר מזה. המוטו ַלכליל הוא המשפט "ְוִנֵּקיִתי ָּדָמם ֹלא ִנֵּקיִתי" 
השחיטה'  'על  את  גם  המזכיר  זה,  טעון  משפט  כא(.  ד,  )יואל 
אפשרות  כל  שולל  אלתרמן,  של  העמים'  ו'מכל  ביאליק  של 
של סליחה על שפיכת דם יהודי, אך טשרניחובסקי מרחיב את 
משמעותו לשפיכות דמים בכלל. המשורר כתב את הכליל על 
שהובילו  הרוסית,  והמהפכה  הראשונה  העולם  מלחמת  רקע 
של  תחושה  בו  עוררו  הקומוניסטית,  המועצות  ברית  להקמת 
ִנים/ ּוְנִביֵאי  ערעור יסודות. הוא כותב: "ֲארּוִרים ּכֲֹהֵני ַהֵּבל ְוַהַחּמְָ
ָהעֹוָלם!"  ֵני  ְמַתְקּ ם  ֵשׁ ָלַעד  יּוַאר  ַאף  ְּבקֹוָלם!/  ְוַהִּנְׁשָמִעים  ָהֱאֶמת 
במעוררי  רואה  הוא  המורד  בהאדם  קאמי  כמו  טו(.  )סוֶנטה 
ַלֶּטַבח  ַיְכִריעּו  ָּדִמים...  ְּפכּו  ִיְשׁ ה...  ִּבְקֻדָּשׁ "ַּתְלָיִנים  המהפכות 

ִלְרָבבֹות ִלְרָבבֹות/ ָּכל ֲאֶׁשר ֹלא ֵיֵצא ִעָּמֶהם ִּבְמחֹוָלם".

טשרניחובסקי יוצא אפוא נגד מתקני עולם – מונותאיסטים, 
פגנים וחילונים כאחד – הכופים ציות מכני ומֵצרים את חופש 
המחשבה של בני האדם. ויזלטיר, כמו המנטֹור, שוקל שיקולים 
שבהם  המושגים  גם  צרה.  מלאומיות  וסולד  אוניברסליים 
לעיתים  שאובים  שלו  הביקורתיות  בסוֶנטות  משתמש  הוא 
הם  טשרניחובסקי  אצל  למשל,  ה'כוהנים',  מטשרניחובסקי. 
אלגוריה למנהיגים "תֹוִעים ְוַהַּמְתִעים ְוָהעֹוִׂשים ָּבם )בנתינים( 
כמנצלים  'כוהנים'  במושג  משתמש  ויזלטיר  גם  ְסחֹורֹות". 
אופורטוניסטים, עוטי מסכות שקנקנם יפה, אך תוכם פגום. 
עליהם הוא אומר: "ִּבְגֵדי ַהֹּכֲהִנים ָהיּו ָיִפים,/ ְוֵהם ָנְׂשאּו אֹוָתם 
ְלֹכֲהִנים  ִלְהיֹות  ָיֶפה/  ַהּיֹום  אֹור  ֶאת  נְִּצלּו  ְוֵהם  ַהּיֹום.../  ְלאֹור 
בסיום  אצלו  מתחזקת  האירוניה  כמודרניסט,  ִמְקָּדׁש".  ְּבתֹוְך 
ָלֲארּוָחה,  בּו  ּוְכֶׁשָּיְשׁ ּכֹוֶפה./  ְׁשטּות  ִהְתַּפּ ָהֶעֶרב  "ֲאָבל  השיר: 
ּוְכֶׁשָהְלכּו ִליׁשֹון/ ָּתלּו ְּכֻהָנָתם ְּבתֹוְך ָארֹון", משל למלך העירום 

בסיפורו של אנדרסן.

והשוואה נוספת: לויזלטיר יש סוֶנטה הנקראת: 'ֶׁשבר סוֶנטה: 
ָבִרים ַהָּיִפים ָהָיה ִאִטי  פירנצה'. היא פותחת בשורות: "מֹות ַהְדּ
התהליך  ָחׁשּוב".  ֶזה  ּוַמּדּוַע  ָקָרה,  ַמה  ְלָתֵאר  ה  ָקֶשׁ ּוְמַסְנֵור./ 
ם  ַעל־ֵשׁ ַהְּקרּויֹות  "ַּבִּכָּכרֹות  הפסלים  התפוררות  של  האיטי 
ַאַחר  ִניָמה  ּפֹוַקַעת  ָהֶאֶבן...  ֵמֵראֹות  ַוֲאָנָקה...  ְוַהֹּכח,/  ַהּיִֹפי 
הקלאסית,  התרבות  בשבר  בכאב  מתבונן  ויזלטיר  ִניָמה...". 
שטשרניחובסקי ראה בה את בסיס החיים ואות לכוח יצירה, 
ִּפְסְלָך  מּול  ָעֶדיָך,  אִתי  "ָבּ ַאּפֹולֹו':  ֶסל  ֶּפּ 'ְלֹנַכח  באודה  כאמור 
ַחִּיים;/ ... ֶׁשָׁשְדדּו/ ִּפְגֵרי ֲאָנִׁשים  ֶאֹקָּדה,/ ִּפְסְלָך – ֵסֶמל ַהָּמאֹור ַבּ

ּוְרַקב ֶזַרע ָאָדם".

'גדּודי  הסוֶנטה  את  הפנקס  בראש  להעמיד  בחר  ויזלטיר 
הזהב'. זוהי סוֶנטה אישית כואבת, והדם שלא ִיָּנֶקה בה הוא דם 
אביו, שמצא את מותו כחייל בצבא האדום במלחמת העולם 
השנייה, בילדותו של המשורר: "אֹוְמִרים ֶׁשָאִבי ָהָיה ֶמֶלְך ְּבָדם/ 
יבּו אֹותֹו ַעל ִּכֵּסא ֲאָדָמה,/  לּוִלית ֲאֻדָּמה/ הֹוִשׁ ִהְכִּתירּו אֹותֹו ִּבְשׁ
ְראּו ֵהיָדד". 'ֶמֶלְך ְּבָדם', כפי שמכונה אביו, הוא  ים נֹוְפִלים ָקְ ָּבִתּ
כל  גם  וכך  שני,  מצד  וגרוטסקי  אחד  מצד  אפותיאוזי  ביטוי 
הניגודים האחרים: 'כתר' ו'שלולית אדומה', 'כיסא' ו'אדמה', 
'בתים נופלים' ו'הידד'. הקינה האישית הזאת מכריחה אותנו 
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מאיר ויזלטיר, צילום: ערן רותם

שאול טשרנחובסקי, אתר הספרייה הלאומית   

להבין, שהביקורת על המלחמות המיותרות בעולם נובעת אצל 
ְסַמְרטּוִטים/  ִּבְׁשלָֹׁשה  ֶהָעטּוף  "ַהּיֹוֵרׁש  ילדות:  מכאב  ויזלטיר 
את  מזכירות  השמחה  קריאות  ַהְרֵּבה".  ַּבֶּדֶרְך  ָּירֹות  ְלַשׁ ֻסַּפח 
השמחה על שריפת גטו ורשה, והשיירות מזכירות את צעדות 
המוות ואולי גם את שיירות הפליטים שהגיעו אל ארץ ישראל 

לאחר מלחמת העולם השנייה. 

"ַמֶּצֶבת  כותב:  כשהוא  ויזלטיר  מתכוון  למה  להבין  קשה 
ִנְבַלע  ַהֶּיֶתר  ְמֻבָּדד./  ִמְפָרׂש  ַהּיֹוֵרׁש  ֵלב  ַהּנֹוֵדד./  ָהעֹוף  ַהֶּמֶלְך 
ֹּלא ִיָּכֵתב יֹאַבד./ ַהָּדִגים ֹלא ַיְבִּדילּו ֵּבין חֹול  ָּים ַהָּגדֹול./ ַמה ֶשׁ ַבּ
כיצד  ָאָרד".  ָמִגֵּני  ִעם  ַהָּזָהב/  ְּגדּוֵדי  ֶׁשָּיבֹואּו  ַעד   – כֹול,/  ִלְשׁ
יצילו גדודי הזהב עם מגיני הארד את הזיכרון? האם עיטורי 
המלחמה הם שיצילו את זיכרון המלך והיורש משכחה? אם 
אמנם כן, ברורה האירוניה בהצבעה על ה'נצח' כנותן צידוק 
למוות. אבל אולי מרומז כאן בבלי דעת הצד האחר של הזהב, 
אל  המצטרף  בגימטריה(,  הסונטה  שורות   14( הזה״ב  שיר 
יֹאַבד".  ֵתב  ִיּכָָ ֶׁשֹּלא  "ַמה  יד,  כלאחר  כמעט  הנכתבת  השורה 
את  לַשמר  ההכרח  את  גם  ויזלטיר  מטביע  זה  נפלא  בשיר 
זו  אין  בשירה.  אלא  אותה  לשמר  דרך  לו  ואין  ההיסטוריה, 

אפוא רק קינה אלא גם שיר לידתו של משורר.

כאפשרות  לשירה  אחדות  התייחסויות  יש  ה"פנקס"  בשירי 
השונים.  בגווניהם  החיים  את  לחוות  למשורר  שיש  היחידה 
ְּכפֹור,  ֹּפה  "ְוֵאין  בשורות:  נחתמת  מוטרדת'  לידידה  'סוֶנטה 
הסוגריים  ִׁשיָרה(".  אֹוֵמר  ֵיאּוׁש  הֹוֵדף  )ְוִאיׁש  ָקָרה/  ֵזָעה  ֶאָּלא 
בשורה האחרונה נועדו אולי למֵתן את הביטוי הלוהט לשני 
הכוחות הנלחמים זה בזה: היאוש והשירה. אבל דווקא הניסיון 

להקטין את הגודש הרגשי מלמד על הכובד שלו.

גם כאן נשען ויזלטיר על טשרניחובסקי. בכליל הסוֶנטות ׳על 
הדם׳ תוהה המשורר על התרבות המתפוררת נוכח עיניו: "ֲעָלָטה 
ִּדְמּדּוִמים,/  ְּבַמֲעֵבה  ִנְתּבֹוֵנן  ִנְדָהִמים  ּבֹוֵקַע?/  ַׁשַחר  אֹו  ּגֹוֶבֶרת 
ֲעֵיֵפי ֱאנֹוׁשּות ִויֵרַׁשת ַהּדֹורֹות" )סוֶנטה י״ד(. אך בסוֶנטה הבאה 
אחריה, החותמת את הכליל, מסיים טשרניחובסקי במשפטים: 
ּוִמְסְּתֵרי  ַּבִׁשיָרה  ָהרֹוִדים  ּוִמְכחֹול־ֳאָמִנים,/  ַהּיִֹפי  ֹּכֲהֵני  "ַאְך 
יר ּוַמְנִגיָנה". הביקורת הנוקבת בכליל  ּה,/ ִיְגֲאלּו ָהעֹוָלם ְּבִשׁ ִחּּנָ
׳על הדם׳ מפנה מקום בסֹופו להאדרת השירה, הנותנת ביטוי 
ָצרוף לחיינו. על השירה אומר ויזלטיר שהיא הַציד של החד 
המנמיכה  בלשון  ומוסיף  בנדירּות,  הוא  גם  המתרחש  פעמי, 
כביכול את השירה, אך בעצם מקנה לה את התהילה האפשרית 
יר". שני  בעולם נטול תהילה: "ְואּוַלי ַרק ַּבֶּזה ִיְתרֹונֹו ֶׁשל ַהִּשׁ
האמת  אל  חתירתם  על  מוותרים  שאינם  הללו,  המשוררים 
הנפש  לחיבוטי  דרור  לתת  יכולים  אינם  החדה,  הביקורתית 
של  ודייקנותה  צמצומה  את  מאוד  ומחשיבים  בשירה,  אלא 
הסוֶנטה. שניהם כצמד קוסמים ההולכים על חבל דק: המרֶאה 
מכשף את הצופה ביופיו, אך מכריח אותו לחשוב על הֶפסע 

הזעיר בין החיים לבין התהום. 

האלגיה,  את  לנו  לתת  הפליא  טשרניחובסקי  לסונטות  פרט 
הנפלאות.  והאידיליה  הבלדה  את  ובמיוחד  הפואמה  האודה, 

מבחינה זאת הוא הקלאסיקן הגדול שלנו. ויזלטיר המודרניסט, 
)"ַוֲאִני קֹוֵרא ּבֹו ׁשּוב"(,  שמתוודה על אהבתו לטשרניחובסקי 
לצורת  השנים  במהלך  נאמן  נשאר  אך  הצורות,  את  שובר 
הסוֶנטה, בהדגישו בכך את ההערכה שחש לקשר עם התרבות. 
בהרקת  גם  המשורר  תפקיד  את  רואים  ששניהם  נשכח  אל 
טשרניחובסקי  העברית.  לשפה  האירופית,  בעיקר  התרבות, 
תרגם למעננו את האיליאדה והאודיסיאה, את המיתוס הפיני, 
פרקים מעלילות גילגמש, ועוד ועוד. וויזלטיר תרגם למעננו 
וירג'יניה  משל  נוספות  מופת  ויצירות  שייקספיריים  וולף, צ'רלס דיקנס ואחרים.            .מחזות 

מן השירים ועל הרעיונות היפים שהעלתה.    אני מודה לחברתי המשוררת, רינה בשן, על הקריאה המשותפת בחלק 
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יעקב גולומב

יהודי שוליים -
בעקבות מכתב ההתאבדות שהותיר סטפן צווייג

ב־22 בפברואר 1942 שם סטפן צווייג קץ לחייו. גורלו 
לא היה ייחודי לו בלבד. די לאזכר את ארנסט טולר או את 
קורט טוכולסקי. אולם אלה היו 'יהודי שוליים' גרמנים 
)כסוציאליסטים(  לפתור  מאי־יכולתם  שנואשו  גדולים, 
את בעיית זהותם, ואילו המקרה של צווייג נראה שונה 
כי לרבים מיהודי השוליים  זה מפליא  אין  לכן  לגמרי. 
שאותה  אניגמה  התאבדותו  היתה  ביותר  היצירתיים 
ביקשו לפענח. את הרמז למסתורין שאפף את התאבדותו 
צווייג  שכתב  המרגש  הפרידה  במכתב  למצוא  נוכל 
מצוי  בגרמנית  הכתוב  מותו; המכתב  לפני  כמה שעות 
הספרייה  של  יד  כתבי  במחלקת  בירושלים  כאן  עמנו 
מעידה  זה(  מכתב  )ככותרת  זאת  "הצהרה"  הלאומית. 
על  להתגבר  דרכו  כי  צווייג  של  המיוסרת  תובנתו  על 
כאיש  וליצור  לחיות  ניסיונו  דהיינו  היהודית,  שוליותו 
חופשי ברוחו נוסח ניטשה, נכשלה כמו גם חלומו בדבר 

אירופה נאורה, תרבותית ומאוחדת:

בטרם אפרוש מן החיים מרצוני החופשי ובצלילות דעת, אני 
לארץ  לב  מקרב  להודות  אחרונה:  חובה  למלא  צורך  מרגיש 
הנפלאה הזאת, ברזיל, שהעניקה לי ולעבודתי אכסניה טובה 
כל כך. בכל יום למדתי לאהוב ארץ זו, ולא הייתי מבקש לבנות 
את חיי מחדש בשום מקום אחר, לאחר שעולמה של לשוני שלי 

שקע ואבד לי; ומולדתי הרוחנית, אירופה, הרסת את עצמה.

אולם כדי להתחיל הכל מחדש, אחרי שנת השישים בחייו של 
אדם, נחוץ כוח מיוחד, וכוחי שלי כלה לאחר שנים של נדודים 
בחוסר בית. לכן מעדיף אני לסיים את חיי בזמן הנכון ובקומה 
זקופה, כאדם שעבודה רוחנית היתה תמיד שמחתו הזכה ביותר 

והחירות האישית – המעולה שבנכסים על פני האדמה הזאת.

עלות  את  לראות  הם  ויזכו  ולוואי  ידידי!  כל  את  מברך  אני 
השחר אחרי הלילה הארוך. אני, שחסר סבלנות הנני ביותר, 

מקדים ללכת לפניהם )התרגום שלי, י.ג.(.

ולוטה  סטפן  בלעו  אלה  מילים  כתיבת  אחרי  ספורות   שעות 
צווייג רעל קטלני ועזבו את עולמנו.

מעל ומעבר למכתב מרשים זה מרחף התסמין היהודי הנפוץ 
הקרוי   - אירופה  של  והמשכילים  הדגולים  היהודים  אצל 
הפרופיל  את  נמרץ  בקיצור  עתה  נשרטט  שוליים'.  'יהודי 

האקזיסטנציאליסטי הממאיר של התופעה.

יהודי שוליים

מי היו בעצם אותם "יהודי שוליים" שהספרות המחקרית מרבה 
 )Grenzjuden( לעסוק בהם תחת שמות וכינויים שונים כמו
"יהודים  גרמניה",  של  חֹורגים  "ילדים  כפולה",  זהות  "בעלי 
"נפשות  שבלב",  "קרע  בעלי  כבוד",  ּבבלי  "נביאים  נודדים", 
וכיוצא  בכתיבה",  "החוטאים  לקויות",  "נשמות  מרוסקות", 
הללו  הכינויים  מחמיאים. כל  תמיד  לא  תגי־זהות,  באלה 
בעיקר  חיו  אשר  יהודי  ממוצא  לאינטלקטואלים  מתייחסים 
המאה  מחצית  עד  התשע־עשרה  המאה  בשלהי  באירופה 
אובדי  רק  לא  היו  אלה  בעייתיים  אינטלקטואלים  העשרים. 
סבלו  רובם  דיוק:  ליתר  זהויות.  אובדי  ובעיקר,  אלא,  עצות 
מזהות מפוצלת בין מורשתם היהודית מבית אבא לבין התרבות 
האירופית החילונית, אשר לה תרמו באופן מרשים. בין "אוהלי 
שם ליפייפותו של יפת" )כאמרת ברדיצ'בסקי(. כולם היו יהודי 
למורשתם ברבות  חזרו  מהם  אחדים  ונאורים,  דגּולים  שוליים 
הימים. היו גם אשר על הריסות "המקדש הישן" לאלוהי ישראל 
ליחיד  חדש"  "מקדש  לבנות  ביקשו  זרתוסטרא(  של  )בשפתו 

העברי והאותנטי ולכונן "לוחות חדשים".

 מדובר כאן בצמרת העולם הספרותי והמדעי של אירופה בשלהי 
המאה התשע־עשרה, כמו זיגמונד )שלמה( פרויד, תאודור )זאב 
שניצלר,  ארתור  נורדאו,  מאיר(  )שׅמחה  מכס  הרצל,  בנימין( 

מוקדש לזכרם של עמוס עוז וא.ב. יהושע   
 

סטפן צווייג, על רקע מכתב ההתאבדות, אתר הספרייה הלאומית
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קארל  ורפל,  פרנץ  וסרמן,  יעקב  ֶדּבלין,  אלפרד  קפקא,  פרנץ 
קראּוס, יוזף רֹות, ארנסט טֹולר, אוטו ויינינגר, תאודור לסינג, 
קּורט טּוכֹולסקי, ולטר בנימין, ברונו שּולץ, גּוסטב מהלר, ּפרימֹו 
לוי, הלל צייטלין )לפני חזרתו בתשובה(, אורי ניסן גנסין, אלזה 
לאסקר־שילר, ורבים ומעולים אחרים. אישים אלה היו תלּושים 
מבחינה דתית וסוציאלית, מרחפים באוויר; את האמונה הישנה 
הם עזבו ורובם נמנעו מלקבל דת חדשה, כלומר את הנצרות. 
ורוחני.  נפשי  לגטו  בשטעטל  הפיזי  הגטו  הפך  חלקם  לגבי 
דווקא,  ירוד  כלכלי  מכוון למצב  אינו  'יהודי שוליים'  הביטוי 
כי רובם לא היו שייכים כלל למעמד הפרולטריון. הם לא היו 
הביטוי  אמיד.  בורגני  מעמד  עם  נמנה  אף  וחלקם  היום,  קשי 
העמוק  הקיומי  הפרופיל  את  להבליט  מתכוון  שוליים'  'יהודי 
ממנו סבלו רובם ככולם: הם היו שוליים במובן הרוחני העמוק, 
אף שאיבדו את דתם וזנחו את המסורת היהודית האדוקה, עדיין 
לא הכו שורש ולא נטמעו בחברה הלא־יהודית שסבבה אותם. 
הם חיו בשוֵלי הזהויות, בהתלבטות וחיפוש של הגדרה אישית 
כזאת או אחרת. הם פסחו לעיתים על כל סעיפי הזהות וסולקו 
משולחנות השבת של אבותיהם. חלקם אף איבדו עצמם לדעת: 
ופרימו   ,1942 1903, סטפן צווייג בשנת  ויינינגר בשנת  אוטו 
לוי בשנת 1987. לקטגוריה זאת שייכים גם יוזף רות וגם הנס 
מאייר הלא הוא ז'אן אֵמרי. הם איבדו עצמם לדעת כאשר נוכחו 
באופן נוקב כי חלום ההתבוללות, שבו השתעשעו בחייהם, היה 
בשולי התרבות אלא  חיו  לא  השוליים  בלהות. יהודי  לחלום 
ביותר  והכואב  הנוקב  באופן  בכך  הרגישו  הם  בשולי החברה. 
יהודים,  לא  ילדים  עם  הּורשו לשחק  לא  שילדיהם  פעם  בכל 
ובכל פעם שנמנע או עוכב קידומם )מאהלר, פרויד(. אם חפצו 
להתבולל בגויים הם נאלצו למחוק לחלוטין את היהודי שבהם. 

צווייג בחר בדרך ייחודית־יהודית משל עצמו וביקש לעצב את 
זהותו המרוסקת על ידי אימוץ עמדה קוסמופוליטית, שבה אין 
מקום כלל ללאומים, לפלגנות תרבותית ופוליטית ובה שלום 
מסמלים  צווייג  של  חייו  דווקא  אולם  לכל.  מעל  הם  ותרבות 
את פשיטת הרגל של העמדה הקוסמופוליטית של "האירופאי 
הטוב" נוסח ניטשה ומעידים כי עדיין מוקדם היה לאמץ את 

הזהות האוניברסלית והקוסמופוליטית.

המכתב ופשרו

בכמה  להבחין  נוכל  צווייג  של  התאבדותו  למכתב  נחזור  אם 
מוטיבים חשובים, שאולי ישפכו אור נוסף על פשר המעשה. 

ובשיא  האחרונים  ברגעיו  שאפילו  העובדה  בולטת  ראשית, 
של  דעתו  על  עולה  לא  ברוחו",  "החופשי  מאידיאל  אכזבתו 
צווייג הפתרון הציוני. "לא הייתי מבקש לבנות את חיי מחדש 
בשום מקום אחר" אלא בברזיל, בארץ )Land( נפלאה זאת". 
הוא לא משתמש כאן במונח 'מדינה' )Staat( או אומה, בעיקר 
הלאומנית  מאירופה  במהותה  שונה  שברזיל  שחשב  משום 
שעמיה "הורסים" את עצמם, כמו גם את האידיאל של אירופה 
ביקש  שאותו  והומניסטית  מאוחדת  תרבותית,  על־לאומית, 
צווייג לקדם, לשווא. יתר על כן: אפילו בשעות אלה של "הלילה 
הארוך", כאשר קלגסים נאצים כבשו את רוב רובה של אירופה 

הנאורה שלו, נמנע צווייג מנקיטת עמדה פומבית ומהאשמת 
נאלץ  היתר,  בין  שבעטיים,  הרבים,  בפשעיו  הגרמני  המשטר 
עם  צווייג  הזדהה  ספק  ללא  לברזיל.  עד  להימלט  עצמו  הוא 
כוחות בעלי הברית ועם בריטניה שאף העניקה לו מקלט זמני. 
הטוב"  "האירופאי  עדיין  הוא  זה שכתב  אחרון  במסמך  אולם 

המאשים את כל הכוחות האירופאיים בהרס אירופה.

שנית, ברגעי האמת האחרונים שלו, חיי החירות של הנדודים 
רבה  כה  באינטנסיביות  צווייג  שניהל  הרוחניים  והחיפושים 
של  ל"שנים  ונהפכים  שלילי  לכינוי  רטרוספקטיבית  זוכים 
עומד  צווייג  חיי  של  זה  מזלזל  תיאור  בית".  בחוסר  נדודים 
את  ניטשה  של  המפליגים  החיוביים  לתיאוריו  גמור  בניגוד 
'הרוחות החופשיות'. חוסר בית, אי־תלות רוחנית ואי־הסכמה 
לאמץ אידיאולוגיה פוליטית כלשהי פסקו להיות בעיני צווייג 

מעלות והיו לעול כבד ובלתי נסבל.

"להתחיל  בגילו  אי־יכולתו  על  צווייג  מדבר  כאשר  שלישית, 
כבר  הרי  שאותו  מחדש,  ליישוב  רק  כוונתו  אין  מחדש",  הכל 
הוציא לפועל. אין הוא מתכוון רק להיבט הגיאוגרפי של חיים 
חדשים, אלא ליצירה רדיקלית מחדש של זהותו האישית. הוא 
מדבר בעצם על תמורה אישית, על עצמי חדש בעל מוקד זהותי 
נוסח בובר שאותו העריץ.  שונה, כמו אולי ציונות הומניסטית 
צדק  ואולי  מתיש.  כה  קיומי  בתהליך  להתחיל  מכדי  זקן  הוא 
בנקודה זאת, בעיקר אם נזכור כי נפשות צעירות ממנו בהרבה 
לא הצליחו בפרויקט ניטשאני זה של המרת העצמי באמצעות 
משאבי הנפש של עצמי זה בלבד. לכן צווייג מסמל באופן טרגי 
בין  שפירושו,   ,authenticus היווני המונח  של  משמעותו  את 
היתר )כפי שלמדתי בשעתו מיורם ברונובסקי ז"ל( 'רצח העצמי'.

והערה אחרונה: סיבת התאבדותו של צווייג היתה שונה מסיבת 
של  היהודים  המתבוללים  מהמשכילים  רבים  של  ההתאבדות 
אוסטריה או גרמניה. הם איבדו עצמם לדעת אחרי שהתוודעו 
פנו  אותם  ותרבויות שאירחו  ארצות  כי  לעובדה הטראומטית 
בצורה כה ברוטלית נגדם. Grenzjuden אלה נבעטו על ידי 
הפליג  ומזמן  הואיל  כולה.  אירופה  ידי  על  צווייג  שכניהם. 
הרחק מעבר למקום הולדתו, וינה, לא היתה זאת רק אוסטריה 
הגרמנית שבגדה בו, אלא ההומניזם האירופאי שביקש ניטשה 
וצווייג ביקש להפיץ. ואכן, טעותו הפטלית של צווייג  לקדם 
נפילת  עם  נאיבית.  כה  בצורה  זה  באידיאל  אמונתו  היתה 
של  רוחו  נפלה  החופשיים,  הרוחות  של  האירופאית  הקהילה 
אשתו  הנוקבת של  הערתה  היתה  נכונה  ולכן  היא.  גם  צווייג 
הראשונה פרידריקה, שכתבה בזיכרונותיה כי "טעותו הטרגית 
של צווייג" היתה הערצתו הילדותית, הבלתי מתפשרת כל חייו 

כלפי האידיאל הניטשאני של החופשיים ברוחם.

של  בגורלו  עולה  היה  מה  ספקולטיבית:  שאלה  עולה  וכאן 
היהודי?  לעם  שייך  היה  לולא  חופשית  אירופית  כרוח  צווייג 
שלטון  תחת  שהיו  אירופה  מחלקי  נס  או  מהגר  שהיה  בוודאי 
הנאצים וגורלו היה דומה, אולי, לזה של תומאס מאן. אך למרות 
שלו,  הפרידה  במכתב  יהדותו  את  מציין  לא  שצווייג  העובדה 
העובדה שהיה כה מנוכר ומרוחק מעמו העצימה בו את תחושת 
קללה  להיות  יכולה  משורשים  היעקרות  הנוקבת.  ההינטשות 
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חלל  בלתי אפשרית.  היא  אל השורשים  חזרה  אמיתית כאשר 
קיומי כזה מסוכן ביותר לאדם, כפי שכתב בחיבורו אראסמוס 
מרוטרדאם כי "אפילו בזמנים בלתי אנושיים כמו אלה שלנו ... 
אין אנו יכולים לאבד את העצמי הפנימי ביותר שלנו". עצמיים 
צווייג, כמו  ובמקרה של  ניטשה אותנטיים,  נקראו בפי  כאלה 
העמדה  את  לעצמם  אימצו  ניטשה,  של  במקרה  גם  בוודאי 
המובהקת של הרוחות החופשיות. יחד עם זאת, כאשר אידיאל 
ביותר,  המכריע  הקיצוני  הקיומי  במבחן  הועמד  זה  ניטשאני 
ומבחנים כאלה בנסיבות קיצוניות הם חלק חיוני מאופני החיים 
של הגיבורים האותנטיים, "העצמי הפנימי" ביותר של צווייג 
אבד ללא תקנה. הוא נשאב אל הריק כיוון שלא היה שום דבר 
בעצמי זה שלו פרט לאידיאל ריק מתוכן בדבר ה'חופשי ברוחו'. 
אידיאל זה לא יכול היה להזין את נושאו היהודי בלא עמוד של 
שדרה חיובית, בלא זהות פרטיקולרית כלשהי. ללא תוכן ממשי 
לא תיתכן 'חירות חיובית', בזאת הבחין ניטשה, ובעקבותיו, גם 

אלבר קאמי. 

בלתי  ערגה  עולה  צווייג  של  התאבדותו  ממכתב  מקום  מכל 
מושגת למשמעות חיובית ולעוגן קיומי. בהשגתם נכשל צווייג 
באופן חרוץ ומכאן באה, בין היתר, החלטתו לחרוץ את גורלו 

ולשים קץ לחלל הקיומי שבו.

 צווייג, היהודי השולי ביותר מגיע לאין מוצא קיומי

מה שבולט במיוחד בפרופיל הקיומי של יהודי השוליים הוא 
אצל  משונות  חיות  של  במטאפורות  )המתואר  הכלאיים  מצב 
קפקא ובסיפוריו ובציוריו של ברונו שולץ(. זהו מצב של מעין 
"חצי התבוללות", שהביא את רובם למבוי סתום: אי־יכולתם 
המלא,  המסורתי  במובן  כיהודים  ולחיות  לחזור  אי־רצונם  או 
זה של  ואי־התקבלותם בקרב אומות אירופה. מצב סכיזופרני 
קשות.  קיומיות־נפשיות  סכנות  בחובו  נשא  מפוצלת  זהות 
כהגנה עצמית על שפיות הדעת ולמען גיבוש הזהות המוצקה 
ניסו יהודי השוליים למצוא קשת רחבה של פתרונות אפשריים 

ברוח הזמן והתקופה.

)כפי  לנצרות  המרה  ואפילו  מהתבוללות  נעו  אלה  פתרונות 
ועד  קראוס(  וקארל  מאהלר  הצעיר,  הרצל  לעשות  שביקשו 
להזדהות עם מטרה פוליטית או אידיאולוגיה חברתית מוגדרת 
כמו הסוציאליזם )ויקטור אדלר, ארנסט בלוך, קורט טוכולסקי, 
ארנסט טֹולר( או הציונות )הרצל, נורדאו, ז'בוטינסקי(, ובכלל 
זה הציונות התרבותית )בובר(. מפתיע למדי שפתרון המרת הדת 
לא היה כה נפוץ בקרב יהודי השוליים הנאורים, ורק מעטים 
והמרת הדת לא היתה  רובם לא האמינו בשום דת,  בו.  בחרו 
בעיניהם משמעותית, וממילא נשארו תמיד "יהודים לשעבר". 

היו בקרב יהודי השוליים גם מי שבחרו לברוח אל המיתוס או 
גנסין( או אל הספה  אל הספרות ואל האמנות לשמה )שולץ, 
הפסיכואנליטי  החוג  ורוב  פרויד  )זיגמונד  הפסיכואנליטית 
יהודי שוליים כמו אלפרד אדלר  בו  הווינאי הראשון, שבלטו 
נותרו  כבדים,  קיומיים  לחצים  למרות  אחדים,  ראנק(.  ואוטו 
במצב הבעייתי של "זהות מושֵהית". כל חייהם הם שאפו ליצור 

ולכתוב כדמויות קוסמופוליטיות אמיתיות, "חופשיות ברוחן", 
לה  שקדמה  האווירה  או  לוי(  )פרימו  השואה  אילוצי  למרות 
)סטפן צווייג( או אי אמונתם באידיאולוגיות טוטליות שהעלו 
את עצמן על במת ההיסטוריה האירופית כתחליפים לאלוהים 
ניסן גנסין, פרנץ ורפל,  שמת בלבבות מאמיניו לשעבר )אורי 

ארתור קסטלר(.

היו כאלה, כמו צווייג, שהעדיפו לוותר על כל זהות ולא לאמץ 
הם  כלשהי.  מאידיאולוגיה  מראש  גזּורה  זהות שתהא  לעצמם 
הרגישו באופן נוקב כי עם "מות האלוהים" בלבם, דהיינו מותה 
שצצו  והאחרים  הפוליטיים  ה"איזמים"  כל  בו,  אמונתם  של 
)קומוניזם,  והעשרים  התשע־עשרה  במאה  לבקרים  חדשים 
"צללים"  אלא  היו  לא  סוציאליזם(  קפיטליזם,  נאציזם, 
בחיבורו  ניטשה  של  )כלשונו  המת"  "האלוהים  של  מיותרים 
"המדע העליז", פרקים 108 ואילך(. פרנץ ורפל, שכמו צווייג 
הנוקבת  בצורה  זאת  ביטא  ברוחו,  חופשי  להיות  וגנסין, שאף 
ביותר: "סוציאליזם ונציונליזם אינם אלא תחליֵפי דתות" )בין 

.)VIII 'שמים לארץ, עמ

לגבי רוב יהודי השוליים שהוזכרו לעיל יאה הפרפראזה על דברי 
פרויד, הקובעת כי תרבותנו היא "בלא נחת". אפשר להוסיף כי 
לגבי רוב הדמויות, הנחת היחידה כמעט שמצאו היא בתרבות. 
אך גם תרבות אירופית זו, על גווניה ועושרה העצום, אירופה 
המרוסקת,  מזהותם  מקלט  בבקשת  אלה  יהודים  פנו  שאליה 
העניקה להם לכל היותר זהות שאּולה, לא ודאית ובלתי מוצקה: 

זהות בלא נחת ונחמה.

נלאית  הבלתי  נחישותו  היתה  צווייג  של  הטרגית  טעותו 
אפילו  ואולם  'טהורה'.  ניטשאנית  כרוח  חייו  כל  להתקיים 
ניטשה לא היה רוח ניטשאנית טהורה כזאת. וזאת מאחר שהרוח 
האידיאלית  לדמותו  ניטשה  אצל  הזהה  כשלעצמה,  החופשית 
 wir“ במובהק של העל־אדם, אינה זהה אצלו למה שהוא מכנה
freien Geister״ )"אנו החופשיים ברוחנו"( שאליהם משייך 
ניטשה גם את עצמו. שהרי אלו הם חופשיים ברוחם אנושיים 
נשגבים פחות מן האידיאל הבלתי מושג של העל־ לחלוטין, 
היה  יכול  האם  אך  בפועל.  לממשם  הסיכוי  סביר  ולכן  אדם, 

צווייג, להשתייך לחופשיים ברוחם האנושיים הללו?

מלדבוק  לחלוטין  נמנע  או  א־פוליטי  אינו  ברוחו  החופשי 
בפרספקטיבה תרבותית כזאת או אחרת, אלא הוא מודע היטב 
לאי־מוחלטותה ויחסיותה של עמדתו. אי לכך לעולם לא ימיר 
אותה ב'איזם' דוגמטי ובלעדי. עם זאת, הוא יילחם עד חורמה 
בכל 'איזם' )כמו הנאציזם( המבקש לדכא את הביטוי החופשי 

של שאר הפרספקטיבות האפשריות.

יתר על כן, צווייג מודה במכתב הפרידה שלו בתלותו הגדולה 
בשפתו ובהיותו מושרש עמוקות בהקשר התרבותי היסטורי של 
אירופה. אך האם יכול אדם לחיות בחלל לינגוויסטי־תרבותי? 
שאלה זאת מופנית גם אל ניטשה. בוודאי שלא, ולכן הוא מדבר 
בהכרח בלשון מסוימת, מתפלסף והוגה בשפה כלשהי, המעלה 
באופן טבעי את האסוציאציות שבהן היא רוויה. חשוב אף יותר, 
האם יכול אדם להתגבר באופן מוחלט על כל נטיות לבו, על 
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והיקרים  זיכרונותיו הכמוסים  על  הנוסטלגיות האישיות שלו, 
לו ביותר? ברור ממקרהו של צווייג, כי לא יכול היה לוותר על 
ערגתו האישית לאירופה. ולכן באופן דיאלקטי, על ידי הודאתו 
באי־יכולתו להתגבר על הנוסטלגיות שלו, הוא גזר דין מוות 
על תוחלתו להשתייך לחברת "אנו החופשיים ברוחנו". לגביו, 
לפחות, האידיאל הזה נתפס עתה, אם כי מאוחר מדי מבחינתו, 

כמיתוס גרידא.

ועל  זיכרונותיו  יכול להתגבר על  כן, אם האדם אינו  יתר על 
הסנטימנטים העמוקים ביותר שלו, כך אין הוא יכול להשתחרר 
לחלוטין מקורותיו האישיים והלאומיים. האם אפשר להתכחש 
ולהניח בצד 4000 שנות היסטוריה יהודית כאילו היו בגד ישן 
שצריך להחליפו במלבוש חדש ומודרני? בוודאי לא סופר, כמו 
צווייג, שחיבוריו הביוגרפיים עסקו, בין היתר, באישים יהודים 

דגולים.

צווייג עמד על נקודות אלה מאוחר מדי. האירועים האירופיים 
הדרמטיים לא הותירו לו מספיק זמן להיכנס מחדש להיסטוריה 
טרנספורמציה־ של  ההדרגתי  התהליך  את  ולסיים  היהודית 

עצמית והיערכות ערכית זהותית מחודשת או חדשה. במוצאו 
ללא  אירופה,  ידי  על  נבגד  האל,  שכוחת  בפטרופוליס  עצמו 
היסטוריה  דת,  לאום,  ללא  בה,  להיאחז  מוצקה  קרקע  כל 
'הלמה' שעליו  את  עוד  לשאת  היה  יכול  לא   - ואידיאולוגיה 
ניטשה דיבר באפוריזם המפורסם שלו: "אם תמצא למה אחד 
לחיות למענו - תוכל לשאת כמעט כל 'איך'". צווייג לא מצא 
עוד 'למה' והחלל הקיומי בתוכו הוא שהכריעו. תש כוחו לשאת 
ב'סחף הלב' ופשיטת הראש הקיומיים שלו ולכן שם קץ לחייו 
להיענות  היה  ביכולתו  היה  לא  משמעות.  כל  לחסרי  שהפכו 
לרצות  לא  מאשר  באין,  אפילו  "לרצות  ניטשה  של  להצעתו 

בכלל".

אך האם נוכל להניח כי גם העם היהודי וגורלו היו לצווייג על 
מפתן התאבדותו מעין 'אין' ניטשאני כזה? אני בספק רב. אף 
אם נקבל את טענת ידידו של צווייג כי אצל צווייג "הטרגדיה 
הכללית  הטרגדיה  של  שולית  סוגיה  רק  היתה  היהודית" 
חייו  ברגעי  הרי  אירופה,  של  הגמורה  התמוטטותה  של  יותר 
האחרונים, סוגיה 'שולית' זאת עברה את השוליים שלה והפכה 

לקש האחרון שהביא את צווייג לפתרון הסופי.

מידידיו  אחד  של  מרגש  בסיפור  נמצא  זאת  לעובדה  אישוש 
הקרובים ביותר של צווייג, אוטו זארק. הוא מדווח על תגובתו 
של צווייג - שהיה באותה שעה כבר בלונדון - על החדשות 
בדבר הלווייתה של אמו בווינה הנאצית: "רק משרת זקן אחד 
את  לסכן  יכלו  לא  הגויים  וידידיה  הואיל  ארונה,  את  ליווה 
חירותם, אם לא את חייהם, על ידי מתן כבוד ל'יהודייה זקנה', 
יותר באוסטריה אם בכלל הם חיו".  וחבריה היהודים לא חיו 

זארק מספר על תגובתו של צווייג לתיאור זה:

"דמעות הופיעו בעיניו של צווייג כאשר אמר בסופו של דבר: 
'כך להיסחב מביתה בו בילתה כחמישים שנים מחייה ולהיקבר 
כמו כלב תועה – זהו הגורל היהודי - גורלנו אנו'. ואז מגלה 
זארק, באופן לא מפתיע, כי צווייג היה "מודע בצורה העמוקה 

האירופיות  על  הטילה  שיהדותו  האיום  המשא  לכובד  ביותר 
שלו". יתר על כן, זארק קובע כי צווייג ידע שאין הוא "יכול 
האני שלו".  מן  נפרד  בלתי  מיהדותו... שהיתה חלק  להימלט 
"האינסטינקט  לכנות  צווייג  שנהג  מה  או  פרטיקולריות, 
האוניברסליסטית,  עמדתו  על  התגברו  שלו",  האטוויסטי 

הניטשאנית.

על  החריפים  הביקורת  דברי  ולמרות  כאן,  האמור  למרות 
שלו,  האראסמוס  לעמדת  רבה  סימפתיה  מרגיש  אני  צווייג, 
אותה שרטט צווייג באמנות רבה כל כך בספרו על ההומניסט 
האני  את  בפומבי  העלה  הספר  מרוטרדם(.  )אראסמוס  הגדול 
מאמין העמוק ביותר של צווייג: דהיינו שמילה, ומילה בלבד 
הזאת  המילה  את  צווייג  כשאיבד  הרוח.  של  הנשק  כלי  היא 
וגופו  רוחו  את  גם  איבד  הוא   – רווחה  היא  שבו  העולם  ואת 
לדעת. לכן רלוונטיים מאוד הם דברי ההלל לזכרו של וולטר 
שהשמיע ויקטור הוגו ליד המצבה שלו בפריז וצווייג אהב מאוד 

לצטטם: "ומה היה כלי נשקו? רק הקולמוס שבידו".

*            

לבסוף נעלה את השאלה הרלוונטית לנאמר כאן: האם האידיאל 
שנהפך  לכינוי  במשהו  דומה  צווייג  נוסח  ברוחו  החופשי  של 
בימינו לכינוי גנאי, של "יפי הנפש"? ברור למדי כי לא. יפה 
הנפש בארצנו מחויב לאידיאולוגיה פוליטית־חברתית מוגדרת 
הסוער  בספקטרום  הציוניות  המפלגות  לאחת  לרוב  ושייך 
עדיין  המאמין  איש  הוא  הישראלית.  הפוליטיקה  של  והנייד 
בציונות, לה הוא קורא 'ציונות שפויה'. הוא יוצר על פי רוב לא 
ציוניים  משיקולים  גם  אלא  בלבד  הומניסטיים  משיקולים  רק 
הסופרים  הם  בארצנו  בולטות  דוגמאות  מובהקים.  ומעשיים 
ודויד גרוסמן  ז"ל  וא.ב. יהושע  העברים בני זמננו: עמוס עוז 
יבל"א. להבדיל מיהושע ומעוז, צווייג לא חונן באופי של יפה 
נפש. הוא היה בעל נפש מרוסקת ומפוצלת שהביאה לאובדנו 

ולהתאבדותו.

בגלל אפיוניו שונה 'יפה נפש' באופן מובהק מן ה'חופשי ברוחו', 
פוליטית־ מהזדהות  עצמו  הרחיק  צווייג,  אצל  גילומו  פי  שעל 
ציונית כלשהי. יפי נפשו של צווייג חושף את מחדלו הקיומי. זאת 
ועוד: צדיק הוא יפה נפש אך לא 'חופשי ברוחו', שהרי 'הצדיק' 
מגשים בצורה האופטימלית ביותר את האתוס הרווח בשטעטל 
היהודית, ואילו העל־אדם הניטשאני או החופשי ברוחו המובהק 
ניסיונות השווא של  ולכן  - חופשי מתלותו בכל אתוס שהוא. 
את  הניטשאני  העל־אדם  על  להעטות  בובר  של  או  העם  אחד 
פילוסופי.  תוקף  משוללות  היהודית  העיירה  מן  הצדיק  דמות 
אך ברורה מעל כל ספק היא העובדה כי החיים חזקים, סוערים 
אישי  בתואר  במודל,  אותם  להחניק  שננסה  מכדי  ועשירים 
כלשהו, בתיאוריה ובאידיאל, ובכלל זה באידיאל המכיר בערך 
כי  למשמעות,  או  לצידוק  זקוקים  אינם  החיים  עצמם.  משמעותם וצידוקם טמונים בהם עצמם.            .החיים 

 
אלה  בימים  להתפרסם  העומד  מספרי  הגדול,  בחלקה  נגזרת,  זו   רשימה 
שוליים  יהודי  על  נחת:  בלא  העברית: זהות  האוניברסיטה  מאגנס  בהוצאת 

נאורים וזיקתם אל ניטשה.
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את שחר ברם מהחוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת 
עיר  חיפה הכרתי לפני שנים רבות מספרי שיריו המוקדמים - 
 .)2005 עובד,  )עם  הזיכרון  ופריחת   )1999 )כרמל,  אהבה 
כשהצטרפתי לסגל החוג שלעיל, התוודעתי אליו אישית ולמדתי 
על צדדים נוספים בפעילותו הספרותית: כחוקר, כמרצה וככותב 
הוא  ביאליק  מוסד  בהוצאת  החדש  שיריו  ספר  פרסום  פרוזה. 
1964(, על  ילידי  )שנינו  דורי  בן  בשבילי הזדמנות לשוחח עם 

ריבוי פניה של יצירתו. 

מֵשם ספר שיריך החדש ״מידת האדם״ 
לשמות  בדומה  הגותית  נימה  נרמזת 
כגון ״מסכת טבע האדם״ של דוד יום, 
רוג'ר סקרוטון,  ״על טבע האדם״ של 
״הזהו אדם״? של פרימו לוי ואחרים. 
הזה  המהלך  את  רואה  אתה  איך 

בחטיבת יצירתך הנוכחית?

פשוט.  לא  כעניין  מתברר  שם  לבחור 
שנכתבו  שירים  כונסו  הנוכחי  בספר 
שנים,  שש  או  מחמש  למעלה  במשך 
ובאמת לקח זמן עד שהשם עלה בדעתי. 
זה קרה תוך כדי ההגהות: קראתי שוב 
קצת  וראיתי  ברצף,  השירים  את  ושוב 
קצת  גם  ואולי  השלם,  הספר  את  יותר 
שזה  כמה  עד  מבחוץ,  במבט  יותר 
אפשרי, והיה נדמה לי שאולי יש איזה 

קו משותף לכל זה. ואולי הוא באמת קצת הגותי, כפי שאמרו 
לי אנשים שקראו, שיש משהו הגותי בכתיבה, מחשבות ושאלות 
ביחס לדמות האדם בכלל, מקומו בעולם, מידותיו. אבל אני חייב 
להתפרש  כפי שעלול  פילוסופיות  יומרות  שום  לי  שאין  לומר 
הללו,  הגדולים  השמות  עם  בשאלה  הנרמזת  ההשוואה  מתוך 
מעניינת  אותי  פילוסופיה,  למדתי  שבאמת  בגלל  דווקא  אולי 

השירה, ושירה אומרת דברים באופן אחר, גם אם היא הגותית. 

בשיר 'שממה' ובשירים אחרים ניכרת השפעתו המובהקת של 
ת.ס. אליוט. מהו הדיאלוג שאתה מנהל כעבור מאה שנים עם 
החלולים'  'האנשים  ועם  אליוט  של   )1922( השממה'  'ארץ 

)1925( שלו?

בו לא מעט לאורך  וקראתי  את אליוט אני באמת אוהב מאוד 
השנים, אבל כשאני חושב על זה, בעקבות השאלה שלך, נדמה 
איך  יודע  לא  אני  קוורטטים'.  'ארבעה  בעיקר  לי  שקרובים  לי 

המוזיקליות  אבל  איתו,  מנהל  שאני  לדיאלוג  ביחס  להשיב 
מוזיקליות  על  לדבר  אולי  מיד. אפשר  אותי  אליוט שבתה  של 
מחשבתית אצל אליוט, איך המחשבות נרקמות ורוקמות מסכת 
קונקרטית,  גם  תמיד  היא  אבל  ומופשטת  הגותית  היא  שאולי 
צלילית, מוזיקלית. לגבי השממה, או בעצם הִמדבר, שבאמת יש 
לו נוכחות משמעותית בספר הזה, כדאי אולי לומר שהרבה לפני 
אליוט, ולפני עולם השירה והספרות בכלל, שאליהם התוודעתי 
אותי  עניינו  לא  ספרים  ונער  ילד  בתור  כי  באוניברסיטה,  רק 
במיוחד, כבר היה הִמדבר עצמו. בעיקר 
התיכון  סוף  של  בשנים  בעיקר  הנגב, 
בִמדבר,  הרבה  אז  ביליתי  הצבא,  וסביב 
בי  הותירו  האלה  והחוויות  הזה  והנוף 
בעצמי  כפי שהבנתי  מאוד,  גדול  רושם 
שאליוט  משער  אני  שנים.  אחרי  רק 
מצא את דרכו לתוך הנופים הללו שכבר 

נמצאו בי. 
 

כתובים  שבה  הרבים  לשון  גם  האם 
מדוע  מאליוט?  באה  מהשירים  חלק 
ב'אנחנו'  קרובות  לעתים  בוחר  אתה 

הקולקטיבי ולא ב'אני'?

בשעת הכתיבה אני לא חושב על זה, כך 
המחשבות  כל  כמו  כמובן,  שהתשובה, 
להתבונן  ניסיון  מתוך  היא  כאן,  שלי 
בדברים בדיעבד, באופן מופשט יותר. אפשר 
אולי לקשור את זה לשאלה הקודמת, לכך שמצאת משהו הגותי 
בשירים, כלומר, העניין הרחב יותר באדם בכלל, למשל, ולא רק 
שיכול  יותר,  רחב  כגוף  'אנחנו'  פרטי.  אגו  או  סובייקט  באיזה 
להיות הגוף הזוגי, או קולקטיב כזה או אחר, תודעה משותפת 
ולא רק ראיית העולם דרך ה'אני' הזה שמשתלט על הכל. אני לא 
רוצה ולא יכול להיות פרשן ומנתח של עצמי, מבחינת ההשפעה 
של אליוט למשל, אבל נדמה לי שכדאי לחשוב כאן גם על הלשון 
עצמה, על העברית, על גוף ראשון רבים לעומת ובצד גוף ראשון 

יחיד אצלנו, במקורות שלנו, באופן הדיבור שלנו וכן הלאה. 

תפקידם  מה  מלאכים.  של  דמויות  מופיעות  רבים  בשירים 
בעולמך השירי?

שאלה קשה. אולי אפשר לומר שאני פשוט אוהב מלאכים? שהם 
הקונקרטי  שבין  משהו  מסוימת?  מחשבתית  אפשרות  מסמנים 
אולי  והמטפיזי?  הריאלי  והנעדר?  הקיים  שבין  והמופשט? 

על אנשים ומלאכים

רפי וייכרט משוחח עם שחר ברם 

על ספר שיריו החדש

צילום: נטע גורן
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אפשר לדבר על נוכחותם בעולמו של האדם, בתרבות האנושית, על תפקידם, במיוחד 
בתקופות מסוימות, ובאמנות של תקופות מסוימות, ומבחינה זאת על ביטויים של יופי 
ושל רגש אנושי. אני מתכוון גם לנוכחותם בציור האיטלקי, נניח אצל פרה אנג'ליקו, 
שאני אוהב מאוד ונכנס לכתיבה, אבל כמובן למקומם בברית הישנה והחדשה, ובהמשך 

לנוכחותם באמנות ובתרבות בכלל, כמובן גם בשירה, למשל אצל רילקה. 

שיריך כתובים בעברית ואתה חי בישראל )בין השאר, בירושלים ובחיפה(. עם זאת, 
במובן  הן  הגיאוגרפי  במובן  הן  הגדול  העולם  איש  עולה מהם תמיד תחושה של 

התרבותי. מה, לדעתך, ישראלי בשירתך בספר זה?

השאלה שלך פותחת עם העברית, וזה בעיני העיקר, ככל שמדובר בשירה. אני ישראלי, 
אבל יש עוד מקומות בעולם שאני קשור אליהם, אם בגלל אנשים אם בגלל התרבות 
אוספת  העברית  אז  העברית.  הוא  שלי  המחיה  מרחב  ככותב  אבל  הגיאוגרפיה,  או 
אליה, בספר הזה, הרבה מקומות אחרים, נופים ותרבויות שמרתקים אותי ושאני אוהב. 
ערים כמו פירנצה, למשל, שהגעתי אליה לראשונה לפני שנים ומאז חזרתי אליה שוב 
עד שהכנסיות  בפירנצה,  גם  עברתי  באיטליה  אחרים  למחוזות  כשנסעתי  וגם  ושוב, 
והציור והפיסול שבה הפכו קרובים ממש. או יערותיה של ניו אינגלנד שנוכחים בספר 
הזה, הצבעים והעונות שאנו לא מכירים כאן, נוף אמריקני של עיירות קטנות ועצים 
לי שם חברים.  ויש  והאוקיינוס, מקומות שביליתי בהם המון לאורך השנים  גדולים 
גם בגלל השירה והאמנות, כי שירה אמריקנית קראתי הרבה מאוד, וגם כתבתי עליה, 
וחלק מחברי הם משוררים ואמנים, אז המקומות והנופים והתרבויות האלה באים אל 

העברית, כי ככותב תחושת השייכות הלשונית שלי ברורה. 

במסגרת פעילותך הספרותית, ובצד כתיבת השירה, הקדשת תעצומות נפש למחקר 
הספרות ולכתיבת פרוזה אנינה. האם שלושת תחומי הפעילות הללו מקיימים ביניהם 

יחסי גומלין? האם אחד מהם חשוב יותר?

רקוויאם לציפור ושלוש נובלות איטלקיות הייתי  ככל שזה נוגע לשני ספרי הפרוזה 
הוא קצת שונה  כזה, שאולי  ביטוי  אופן  צריכים  היו  לומר  אומר שהדברים שרציתי 
או  גבולות  מתוך  חושב  ולא  מפריד  לא  אני  כך.  כל  לא  בעצם  אולי  אבל  מהשירה, 
הבחנות ביחס לספרי ״הפרוזה״ הללו לעומת, כביכול, ספרי השירה; אם הזכרנו קודם 
את נוכחותן של פירנצה ואיטליה בספר השירים הזה, הרי שנופן של שלוש נובלות 
איטלקיות הוא פירנצה ופרוג'ה ואזור אומבריה, ובספר רקוויאם לציפור יש לנופיה של 
ניו אינגלנד ולשירה האמריקנית נוכחות רבה. הספרים העיוניים נכתבו מתוך אהבה 
למשוררים ושיריהם ומתוך הניסיון להתקרב ולהבין, כלומר הם היו תמיד ניסיון לקרוא 
משהו שריתק אותי, להבין דבר ואת המשיכה לדבר. הספר העיוני הראשון שכתבתי 
הוקדש למשורר האמריקני צ'ארלס אולסון, והוא צמח מהדוקטורט שלי ומשנים של 
קריאה לא רק באולסון אלא במסורת של משוררים אמריקנים שכתבו מה שהאמריקנים 
קוראים ׳שיר ארוך׳, ויליאמס ופאונד למשל, או הניסיונות השונים של לואל וברימן, או 
H.D, וכמובן ויטמן. זה הוביל אותי לאולסון, שפתח לפני עולם עצום שקשור, בין היתר, 

ובהמשך לדברים שנאמרו קודם, להיסטוריה של ניו אינגלנד ולנופיה. דוגמה נוספת, 
עברו  שימל, שבשל  הרולד  היא  נפרדים,  אינם  הדברים  כי  תנועה,  באותה  שקשורה 
האמריקני ובשל השירים הארוכים שהוא כותב, היה מעין חיבור בין עולמות, והוא 
משורר נהדר, שפותח עולמות, וכתבתי עליו לא מעט. ואם דיברנו קודם על אמנות, 
הרי שאל טוביה ריּבנר הגעתי בעצם דרך האמנות, דרך השירים האקפרסטיים שלו 
)שירים על יצירות מתחום האמנות הפלסטית, ר.ו.( כי עניין אותי מאוד הקשר בין שירה 
וציור, ועסקתי בזה גם בקורסים שלימדתי, וזה התחבר לשירי ספרו פסל ומסכה. כך 
צמח בסופו של דבר ספר שבו ניסיתי לשלב את הדיון המופשט בנושא לדיון בשירים 
בלי קריאה, הן שלובות זו בזו.                             .קונקרטיים של פסל ומסכה. יחסי הגומלין, כפי שניסחת זאת, ברורים, שהרי אין כתיבה 

שחר ברם

איך אפשר לשכוח 

ְּברֹוָמא ַּבַּלְיָלה
ָעִפים ִּבְנָיִנים

ֵאיְך ֶאְפָׁשר ִלְׁשּכַֹח 
ְּכמֹו ֲעָנִנים ֵהם 

ְמַרֲחִפים ְּבאֹור ֶעְליֹון 
ְקִליֵלי יִֹפי ָהִייִתי קֹוֵבַע 

ִאם ֶאְפָׁשר ָהָיה ִלְקּבַֹע
ֶאת ְיִצירֹות ָהאֹור 

ְּבַאְדַמת ָהִעיר ָהַאְרִצית
ת ָלעּוף ֶשׁ ְּבעֹוד ָהֶאֶבן ִמְתַעֶקּ

ֲהֵרי זֹאת ָטעּות
ַאָּתה אֹוֵמר ְלַעְצְמָך

ֲאָבל ָהַאְרמֹון ַמְמִׁשיְך ָלצּוף 
ִּבְקֵצה ַהַּמְדֵרגֹות ָהְרָחבֹות 

ְוֶאֶבן ִלְּבָך ַמָּכה
ִלְקַראת ְקֵצה ַהַּמֲעלֹות

ַאָּתה ְמַמֵהר ִלְבּדֹק
ָמה ָׁשם קֹוֶרה

ֶרְך  ִּבְכָלל ָהִייָת ַּבֶדּ
ְעָּת ְּלָכאן ְּבִמְקֶרה ִהַגּ

ְוָאֵכן ַעְכָׁשו ֶזה ָּברּור 
ֶׁשָחׁשּוב ְמאֹוד ֹלא ְלַתְכֵנן

ְלַדֵּלג ַעל ַהַּמְדֵרגֹות ְּבִלי ָלַדַעת
ְלָאן ַאָּתה עֹוֶלה

ֲאָבל ֵאיְך ֹלא ֵאַדע 
ֵאיְך ֵמָהאֹור ִלְברַֹח 
ֵאיְך ֶאְפָׁשר ִלְׁשּכַֹח 

ֵאיְך ַהַּקְמִּפידֹוְליֹו ָעף 
ַּבַּלְיָלה ְּברֹוָמא
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מצד זה
עמוס לויתן

״

לרסן את התשוקה לעוד
מתוך  בעיקר  הכרתי  אטנבורו  דיוויד  הטבע  סרטי  במאי  את 
צפייה בסרטיו המופלאים. והנה עתה, בגיל 94, התיישב וכתב 
הוצאת  זוסמן,  נעמי  )מאנגלית:  האדמה  פני  על  ספרו  את 
רדיקל, 2022(, ומתברר שהוא גם הוגה דעות מעמיק ומקורי. 
עד היום כמעט לא נחשפתי לספרות אקולוגית, אולי משום 
של  לזכותו  אותה.  המאפיין  המתפייט  מהמלל  שנרתעתי 
אטנבורו ייאמר כי מלל זה כמעט נעדר מספרו. במקום זאת 

הוא צולל הישר אל לב העובדות והמספרים. 

את חלקו הראשון "העדות שלי" הוא מכתיר בעשר 
כותרות שהן עשר תקופות מקבילות פחות או יותר 
לתקופות חייו. הן מראות שינויים בשלושה תחומים 
ושטחי  באטמוספירה  פחמן  אוכלוסייה,  מרכזיים: 
והאחרונה  הראשונה  הנה  הארץ.  כדור  פני  על  בר 

ברשימה. 

פחמן  מיליארד,   2.3 העולם  אוכלוסיית   –  1937
בר  שטחי  למיליון,  חלקיקים   280 באטמוספירה 

    .66%

פחמן  מיליארד,   7.8 העולם  אוכלוסיית    –  2020  
בר  שטחי  למיליון,  חלקיקים   415 באטמוספירה 

.35%

מדעיים  הסברים  הקורא  ימצא   )92-13 )עמודים  לבין  בין 
מפורטים כולל צילומים מסרטיו ומחייו של אטנבורו. 

החלק השני "מה צופן העתיד" אף הוא מחולק לעשורים של 
המאה ה־21 משנות ה־30 ועד ראשית המאה ה־22. בתקופה 
ביולוגיים;  מינים  מגוון  הכחדת  יערות;  אובדן  יתרחשו  זו 
והרס  האוקיינוסים  החמצת  הים;  מי  ועליית  קרחונים  המסת 
דגת הים; כליית החקלאות והתפרצות מגפות; ולבסוף משבר 
על  ושתיים,  העשרים  המאה  בראשית  עולם  חובק  הומניטרי 

ההישרדות בעולם קורס.

בשנות  כבר  לדעתו  נעוצה  הנוראה  להידרדרות  הסיבה 
לתקופה  האנושי  המין  נכנס  אז  ה־20.  המאה  של  החמישים 
הקרויה בפיו "התאוצה הגדולה". תאוצה זו נמדדת באמצעות  
מדד כלכלי הקרוי "תמ"ג – תוצר מקומי גולמי", החובק את 
ייצור, צריכה, השקעות,  כלל הפעילות הכלכלית האנושית: 
שירותים, פיתוח מדעי, תרבות ועוד. כותב אטנבורו: "גידול 
הדגם  זה  הזאת.  בעת  קיומנו  דיוקן  את  מתאר  זה  מטורף 

האוניברסלי של העידן ההיסטורי שחוויתי, אשר לו הייתי עד 
כל חיי על פני האדמה ושעליו אני מספר. עדותי מספרת את 
סיפורה של התאוצה הגדולה בגוף ראשון" )עמ' 95(. השאלה 
הגדולה היא אם כל זה יכול להימשך, ותשובתו, כמובן, לא! 

"חזון  השלישי  בחלקו  מצויה  ספרו  של  המקורית  התרומה 
כלומר  הטבע.  את  מחדש  "לפרוא"  היא  המשימה  לעתיד". 
להשיב לפני כדור הארץ את הטבע הפראי, הטבעי. מאחורי 
מושג זה עומדת המחשבה הבאה: "מסענו חייב להיות מונחה 
ליתר     – חדשה  עולם  תפיסת  ידי  על 
עולם  תפיסת  אל  לשוב  עליו  דיוק, 
שב  תוקפה  אבל  בעבר  שנדחתה  ישנה, 
במקום   .)108 )עמ'  בימינו"  ומתאושש 
בעבר  מתבונן  אטנבורו  קדימה,  לרוץ 
הנוכחי,  ההולוקן  עידן  בראשית  הרחוק. 
לפני המצאת החקלאות, חיו על פני כדור 
ציידים־ אדם,  בני  מיליוני  כמה  הארץ 
הטבע.  עולם  עם  מלא  באיזון  לקטים, 
עם  ו"בר־קיימא".  יציב  היה  העולם  לכן 
הופעת החקלאות, איבדנו, לאורך השנים, 
יתרונות  הניבה  החקלאות  האיזון.  את 
מדהימים, אבל עברנו מקיום עם הטבע, 
להחזיר  עלינו  כיום  הטבע.  של  לניצול 
היחידה.  האפשרות  הם  קיימא  בני  חיים  לאחור.  הגלגל  את 
איננו יכולים לשוב להיות ציידים־לקטים, אבל עלינו לגלות 
העולם  את  להחזיר  שיאפשרו  מקיימים,  חיים  של  חדש  סוג 

לאיזון וליציבות.

הגבולות  "מודל  אימוץ  דבר  של  פירושו  מעשי  באופן 
הפלנטאריים", שמשמעו לעצור את שינויי האקלים, לעצור 
את התלות בדשנים, לעצור את הפיכתם של שטחי בר לשטחים 
חקלאיים ועירוניים, לעצור את המשך הפגיעה באוזון, לעצור 
את החמצת מי האוקיינוסים, לעצור את זיהום האוויר, לעצור 
ריוורת'  קייט  ועוד. הכלכלנית  את הפגיעה במגוון הביולוגי 
טבעת  החיצוניים  הפלנטאריים  הגבולות  למודל  הוסיפה 
האנושית.  הרווחה  של  המינימום  תנאי  את  המקיפה  פנימית 
והוגנות  חינוך,  תזונתי,  ביטחון  נקיים,  מים  בריאות,  דיור, 
חברתית. הטבעת החיצונית מייצגת תקרה אקולוגית הטבעת 
נוצר  כך  מעליה.  להישאר  רצפה שחייבים  מייצגת  הפנימית 
מודל המכונה בפיה "מודל הדונאט". הוא המצפן שלנו במסע 

לעולם בר־קיימא )עמ' 109(.  
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לרגע  הגענו  לצמיחה.  נוגע  אטנבורו  שמסיק  העיקרי  הלקח 
הייאוש הנוכחי בגלל "תשוקתנו לצמיחה מתמדת" בכלכלת 
לנצח.  לצמוח  שיכול  דבר  אין  סופי  בעולם  אבל  העולם. 
לאחר  מתבגרים.  ואז  מה  זמן  גדלים  החי,  עולם  מרכיבי  כל 
תקופה של צמיחה מעריכית הם עוברים את השיא ואז מגיעים 
למישור. תקופת מישור יציבה זו יכולה להימשך לעד מבלי 
להיזקק למשאבים גולמיים מכדור הארץ. כך קרה למשל ביער 
הגשם של האמאזונס. זה המקום בעל המגוון הביולוגי הגדול 
להמשיך  כדי  מספיק  בוגר  והוא  הארץ,  כדור  פני  על  ביותר 

ולהתקיים מיליוני שנים )עמ' 112(.

לא אתעכב על הפרטים. אטנבורו מונה חמישה גלי חדשנות 
עומדים  אנו  היום  השמונה־עשרה.  המאה  מאז  טכנולוגית 
חשמל  נורות  הקיימות":  "מהפכת  של   השישי  הגל  סף  על 
חסכוניות, אנרגיה סולרית זולה, בשר ממקור צמחי, השקעות 
מקיימות ועוד. השאלה אם יצליח המין האנושי לשגשג  מבלי 
לצמוח. להינתק מהתמ"ג ולהתמקד במדד חדש "מדד כוכב 
החדשה.  הכלכלה  קרן  ב־2006  שהתוותה  המאושר"  הלכת 

על פי מדד זה ניצבת קוסטה ריקה במקום ראשון 
את  זנחה  כי  ניו־זילנד  הודיעה  ב־2019  בעולם. 
התמ"ג כמדד עיקרי ויצרה מדד משלה )עמ' 114(.

זהו אם כן הכיוון: לרסן את התשוקה לעוד. לבסס 
קיום מישורי יציב. אישית אני מתחבר לכך בשמחה. 
הפסגות.  סערת  על  המישור  יציבות  בעיני  עדיפה 
לעניות דעתי, מדינות אירופה הוותיקות כמו צרפת, 
סובלות  שאינן  הסקנדינביות,  גרמניה,  איטליה, 
מעודף אוכלוסין, שהקפיטליזם שלהן איננו חזירי 
כמו האמריקאי )עוד ועוד ועוד(, ושגישתן הכללית 

שמרנית, הן אך כפסע מהשגת מטרה זו.       

אנדרטה ואנקדוטה
)עורך: דב אלבוים,  הספר האדום  אסף ענברי בספרו החדש 
2022( מספר שני סיפורים: סיפורי  הוצאת ידיעות אחרונות, 
מנהיגי  שלושת  שעניינם  אנקדוטות  וסיפורי  אנדרטאות 
יערי, סנה. האנדרטה היא חומר קריאה  השמאל –  טבנקין, 
הדחות,  פילוגים,  פוליטיים, שאיחודים,  להיסטוריונים  נהדר 
ולכן  לאלה  שייך  לא  אני  חוקם.  לחם  הם  הנהגות  וצמיחת 
מעניינות אותי יותר האנקדוטות. זאת לא רק בגלל הסיפורים 
הנהדרים שהן מספרות, אלא בגלל שהאנקדוטה סודקת את 
האנדרטה. הפרטי חותר תחת הציבורי, האישי תחת הפוליטי. 
כאמור, ענברי מקים אנדרטאות וגם סודק אותן. וזה, לדעתי, 

עיקר ספרו.  

אולם לפני כן צריך לשאול - על מה בדיוק הספר? המחבר לא 
אומר על כך מילה. רמז ראשון מספק לנו הציור שעל העטיפה: 
'ישראל החלום ושברו' מתוך פרסקו של הצייר אברהם אופק 
באוניברסיטת חיפה. אופק, יליד בולגריה, חניך השומר הצעיר, 
התחנך בקיבוץ עין המפרץ. במרכז התמונה נראית דמותו של 

הם  זרועותיו  שעל  התפילין  אדומה.  בטלית  האוחז  ברנר  י"ח 
בדמות פיגומים שעליהם עומדים פועלי בניין. רגליו נטועות 
הווה  זנבו. סמל להתחדשות.  נחש הבולע את  וסביבן  בקרקע 

אומר סוציאליזם וציונות על כל סתירותיהם האפשריות.

דברים מפורשים יותר כותב העורך דב אלבוים על גב הספר: 

מקימים  היהודים  הקרה.  המלחמה  העשרים.  המאה  "אמצע 
מדינה וצריכים לבחור צד. הבחירה בין ברית המועצות לבין 
ארצות הברית תקבע את דמותה של החברה הישראלית: האם 
או   – מגויסת  אידיאולוגית  סוציאליסטית,  חברה  תהיה  זו 
חברה קפיטליסטית, מערבית בורגנית." ומוסיף אלבוים: "זהו 
טבנקין,   – הישראלי  השמאל  אדמו"רי  שלושת  של  סיפורם 
את  ענברי  משרטט  המקראי,  כבסיפור  אמן  ביד  סנה.  יערי, 

נפשם השסועה בין חלומות משיחיים לבין קנאות חשוכה."

החלק  ולאנקדוטה.  לאנדרטה  מתחלקים  הללו  הדברים  גם 
גורל,  הרות  הכרעות  על  מספר  פוליטי,  הציבורי  הראשון, 
האנדרטה.  זו  הישראלית".  החברה  "דמותה של  עתיד  בדבר 
מספר  הפרטי,  השני,  החלק  ואילו 
אדמו"רי  "שלושת  על  אנקדוטות  לנו 
השמאל" כאשר לא פעם חלק זה חותר 

תחת החלק האחר. 

"מנהיג  באנקדוטה:  נפתח  כולו  הספר 
שכב  טבנקין,  יצחק  המאוחד,  הקיבוץ 
על מיטת שדה במרפסת הסגורה. שבע 
שנים הוא לא היה בעין חרוד, מאז שעזב 
לטובת  ילדיהם  ארבעת  ואת  אווה  את 
חּומה, חברתו לחיים הפוליטיים, בקיבוץ 
ודווקא עכשיו, כשאירופה דוהרת  יגור. 
את  עזב  הא  השנייה,  העולם  למלחמת 
)עמ'  הביתה"  וחזר  הפוליטיים  החיים 
11(. כלומר, נפתח בסיפור אישי על שתי נשותיו של טבנקין, 
כי  איבון(. רמז לכך  )ומסתיים באישה שלישית  וחומה  אווה 
משיכתו לנשים היתה מהותית לטבנקין כל חייו. אווה הכועסת 
ַמְגָלה אותו למרפסת ומונעת ממנו להיכנס לחדר פנימה, כל 
ובכן, מה  יספר לה מה החזיר אותו פתאום הביתה.  עוד לא 
שהחזיר אותו מיגור לעין חרוד היתה הוועידה בנען שהתכנסה 
עם  יתאחד  או  עצמאי  יישאר  המאוחד  הקיבוץ  אם  להכריע 
טבנקין  גוריון.  ובן  ברל  כדרישת  מפא"י  של  הקבוצות  חבר 
מחצית  בהצבעה  אבל  לאיחוד,  התנגדו  נוספים  ודוברים 
מחברי הקיבוץ המאוחד הצביעו בעד. טבנקין חש נבגד. "הוא 
הפוליטיים  לחיים  ומחברתו  הפוליטיים  מהחיים  והלך  קם 
לשוב  כבר  השתוקק  חרוד  בעין  חרוד."  לעין  וחזר  ביגור 
לעבודת האדמה שהטיף לה כל חייו. אבל גם כאן לא צלח 
הדבר בידו. האנקדוטה הבאה מספרת לנו כי בבוקר היציאה 
המתין  לכן  העגלה.  את  והחמיץ  לקום  ֵאַחר  בשדה  לעבודה 
לעגלה שהובילה לעובדים את ארוחת הבוקר. "הוא חיכה לה 
במדרון  אחריה  רץ  הוא  עצרה.  לא  היא  אבל  לידו  שתעצור 
וזרק עצמו עליה ונחת בכל כובד משקלו על כף ידו הימנית. 
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הרופא של בית חולים העמק גיבס את כף ידו השבורה ואמר 
שההחלמה תהיה ארוכה." ומסכם ענברי:  "כך בגיל חמישים 
ושתיים יצא יצחק ממעגל העבודה" )עמ' 30(. סדק באנדרטה 

של המנהיג הנערץ כאיש תנועת העבודה. 

גם הסיפור על מאיר יערי נפתח באנקדוטה על ידיים. אחיו 
הבכור של מאיר, משה ואלד, נשלח ללמוד בגימנסיה ואחר 
כך לאוניברסיטה בוינה שהכתירה אותו בתואר דוקטור. ואילו 
מאיר נשלח לבית ספר מקצועי. "בבית הספר המקצועי הוא 
נדרש לשרטט קופסה, ואחר כך לבנות אותה. הוא לא הצליח 
לשרטט קו ישר אחד ומעולם לא הגיע לשלב הביצוע. היו לו 
לא  או סתם של  ספר מלידה  איש  ידיים שמאליות של  שתי 

יוצלח" )עמ' 33(.

המאמר  בהמשך.  שמסופר  כפי  כפולה,  היא  כאן  האירוניה 
הפותח את ספרו הראשון של מאיר יערי בארץ בדרך ארוכה 
את  המדגיש  מכונן  מאמר  ידיים".  וראשונה  "בראש  נקרא 
חשיבות העשייה החלוצית הפיזית ממש לפני כל דבר אחר. 
של  החזק  הצד  היתה  לא  טבנקין,  אצל  כמו  בידיים,  עבודה 
יערי. מלבד זה ענברי חושף כי את המאמר לא כתב מאיר כי 
אם אחיו ד"ר משה ואלד, שמעולם לא היה חבר קיבוץ, חלוץ 
או פועל. מאיר גויס בעת מלחמת העולם הראשונה למלחמת 
בזכות  לפטור  זכה  משה  בעוד  באירופה,  הנוראה  החפירות 
תואר הדוקטור. באותה עת היה משה בין ראשוני מקימי תנועת 
השומר הצעיר באוסטריה, ואז גם כתב את "בראש וראשונה 
ידיים". אולם בהמשך עלה מאיר ארצה לפניו. הוא שינה את 
אז  בארץ.  הצעיר  למנהיג השומר  והיה  ליערי,  מוואלד  שמו 
גם ניכס לעצמו את מאמרו המכונן של אחיו. משה ואלד עלה 
שנתיים אחריו, התיישב בתל־אביב והתקבל לעבודה בעירייה. 
"הוא קודם בעירייה מתפקיד לתפקיד בלי לעבוד יום אחד", 
כותב ענברי. כנראה שבשל כך גם נמנע מלתבוע בעלות על 
על  ערער  ולא  הגשים,  לא  ממילא  שאותו  המקורי  מאמרו 

ייחוסו לאחיו הצעיר. עוד אנקדוטה סודקת אנדרטה.  

מנהיגים,  של  אנדרטאות  רק  לא  סודקות  האנקדוטות  אבל 
אלא גם תמונות היסטוריות כמו הפרסקו של אופק על עטיפת 
הספר  גב  על  בדבריו  דייק  לא  אלבוים  כי  טוען  אני  הספר. 
בדבר הבחירה בין ברית המועצות לבין ארצות הברית. בחירה 
זו לא ממש עמדה על הפרק. המצב כפי שמתארת האנקדוטה 
הבאה, למשל, לא היה של התלבטות איזה משטר עדיף. אולי 
ההנהגות טרם הכריעו, אך לחברים מן השורה כבר לא היה 

שום ספק בנידון.  

הנה האופן שבו מתאר ענברי את אנדה יערי, אשתו של מאיר, 
האחראית על המכבסה במרחביה:

"כמנהלת המכבסה ומחסן הבגדים, החזיקה אנדה בידה עוצמה 
שקיימת רק במשטרים טוטליטריים. בכל יום שישי המתינה 
בגדים  של  חבילה  מרחביה  מחברי  אחד  כל  של  מיטתו  על 
מכובסים ומגוהצים. אנדה היא זו שעברה בעצמה מבית לבית 
היא  תפקידה  מכוח  החבילות.  את  וחילקה  שלה  העגלה  עם 

פלשה אל בתיהם ואל חדרי השינה שלהם, וגם אספה מהרצפה 
את הבגדים המלוכלכים ששכחו להביאם לכביסה.

ולתחתונים  המיטות  לחדרי  לחדור  רשות  לה  שהיתה  מאחר 
הכל.  עליהם  יודעת  שהיא  הניחו  כולם  שלהם,  המלוכלכים 
לוורנטי  ֶּבִרַיֲעִרי על שמו של  כינו אותה אנדה  גבה  מאחורי 
ֶּבְרֶיה ראש המשטרה החשאית של סטלין. כל מי שמסר בגדיו 
תמיד  בכיסים.  כלום  שאין  טוב  טוב  זה  לפני  בדִק  למכבסה 

ניקר הפחד שתמצא בכל זאת איזו ראייה מרשיעה.

אבל בעצם לא ממנה פחדו במרחביה. הרי מה ֶּבְרֶיה היה עושה 
עם כל האינפורמציה שאסף על אנשים – מעביר לסטלין ... זה 
בדיוק מה שיערי רצה שיחשבו. עצם העובדה שחברי מרחביה 
הניחו שהיא מעבירה לו עדכון שוטף, שימרה את הפחד שלהם 

מפניו והעמיקה את שליטתו בהם" )עמ' 163, 164(. 

בין אם מה שמסופר כאן הוא אמת או בדיה )ולדעתי זו בדיה(, 
אמיתי  בזמן  מרחביה  שחברי  המחבר  דעת  את  מבטא  הוא 
מעין  יערי  מאיר  בשירות  יערי  באנדה  ראו  ימים,  אותם  של 
מחזיקה  אומר:  שהוא  וכפי  סטלין.  בשירות  בריה  לוורנטי 
כלומר  טוטליטריים",  "במשטרים  רק  הקיימת  עוצמה  בידה 
לא היתה להם שום אשליה, בזמן אמת, ביחס לטיב המשטר 
השנייה  "המולדת  אותה  כינה  חזן  יעקב  אם  גם  בברה"מ. 
שלנו", הרי החברים מן השורה ידעו טוב יותר מה היה טיבו 
גב  על  המסופר  לפי  אמיתית,  שהתלבטות  כך  המשטר.  של 
הספר )לתפארת המליצה(, בין ברה"מ לארה"ב לא היתה כאן, 

אלא אם המסופר אינו אמת. 

ויש עוד אנקדוטות כאלה לרוב. למשל מאבקה של מפ"ם נגד 
הראשונה  בשנה  להנהיג  הממשלה  שרצתה  העגול"  "הלחם 
לקום המדינה בגלל חיסכון של כמה אגורות. מפ"ם התייצבה 
טבנקין  הצרכנים.  ונגד  הארוך"  "הלחם  למען  האופים  עם 
היה סבור אז שהמערכה הציבורית הזו של מפ"ם היתה טעות 
בהנהגת  מפא"י  של  לשותפתה  להפוך  במקום  פוליטית. 
נגד  נלחמה  הארוך',  'הלחם  למפלגת  "הפכה  היא  המדינה 

הממשלה, והפכה למפלגה לא רלוונטית" )עמ' 152(.

פרשה אחרת, אבל דומה, היתה מאבקו של יערי נגד הכנסת 
שנסע  הוא  בקיבוצים.  החברים  לחדרי  חשמלי  קומקום 
במכונית קרייזלר אמריקנית )כפי שהטיחו נגדו חברים(, חשש 
של  שלמה  "ועידה  הקיבוץ.  את  יפרק  החשמלי  שהקומקום 
הקיבוץ הארצי הוקדשה לסוגיית הקומקום החשמלי. הוועידה 
הסתיימה בהחלטה בעד קומקום חשמלי בחדר ובנוסף לזה גם 
רדיו. יערי חזר למרחביה בתחושה שהקיבוץ הארצי מתפרק 

לו בין הידיים" )עמ' 158(.

בספר  אחר  או  זה  עובדתי  פרט  על  לחלוק  אפשר  אם  גם 
על  מצביעות  אלה  שזוטות  לדעתי,  שחשוב,  מה  האדום, 
הכיוון שבו בחר ענברי ללכת בספרו. והבחירה היא ללא ספק 
במערב, ואיני מגנה אותו על כך, בניגוד למה שנכתב על גב 
הספר. הכרוניקה הסאטירית נועדה להכריע מראש את הכף. 
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האלמונים  הגיבורים  הקיבוצים,  )חברי  בזמנו  קוראיו  קהל 
ומזהים  הרמזים  את  מבינים  בימינו,  קוראיו  וכן  הרומן(  של 
להיכן נוטה דעת המחבר. זו כרוניקה כתובה ביד אמן ובידע 
תמיד  בה  יוצא  הפוליטי  המנהיג  כאשר  מרשים,  אנקדוטלי 

מובך על ידי האדם הפרטי.

אנדרטאות  בין  מאזן  הספר  כי  הרושם  את  ליצור  רוצה  איני 
לאנקדוטות. אין זה כך.  בספר ארבעה חלקים: בוקר, צהריים, 
ערב, לילה. הבוקר והלילה עוסקים יותר בגורלם האישי של 
שני  אולם  זה(.  במאמר  התייחסתי  לא  )לסנה  ויערי.  טבנקין 

החלקים המרכזיים, צהריים וערב, עוסקים 
נושאים היסטוריים כבדי משקל:  בעשרות 
הקמת  השואה,  השנייה,  העולם  מלחמת 
)מדו־לאומיות  החלוקה  תוכנית  הפלמ"ח, 
מלחמת  השלמה(,  ישראל  ארץ  ועד 
הפלמ"ח,  פירוק  מפ"ם,  הקמת  השחרור, 
הפילוג בתנועה הקיבוצית, משפטי פראג, 
ניתוק  סיני,  מלחמת  סטלין,  של  מותו 
ממפ"ם  סנה  פרישת  ברה"מ,  עם  היחסים 
וחבירתו למק"י, מערכות הבחירות השונות 

ועוד ועוד. 

מערבבת  ענברי  של  שכתיבתו  אלא 
ובדיון באופן  וספרות, עובדות  היסטוריה 
לכן  ביניהם.  להפריד  מקשה  שמאוד 
בחרתי למשוך מתוך הפקעת הזו חוט אחד 
את  ולהבליט  אנקדוטה  של  חוט  בלבד, 

היא המיעוט שבו. מחלקים מרכזיים  אולם  תפקידה בספר. 
הקיבוצית, משפטי  בתנועה  הפילוג  הפלמ"ח,  )פירוק  רבים 
הפער  נסגר  כאשר  וזאת  ונעדרת,  כמעט  היא  ועוד(  פראג 

האירוני בין המסופר לבין  המציאות. 

הספר כולו מסתיים בחלק הרביעי הקרוי "לילה", וחלק זה 
עצמו מסתיים בפרק י"ב הקרוי "לבדו בחושך״. סיום חייהם 

האישיים של טבנקין ויערי.

ענברי מספר בו על חייו של טבנקין אחרי מותן של נשותיו 
בו.  שטיפלה  אישה  לטבנקין  היתה  חייו  כל  וחומה.  אווה 
תחילה אמו, אחר כך אווה, אחר כך חומה. איך יסתדר עתה 
בו בתו חנהל'ה,  זמן מה טיפלה  וארבע?  לבד בגיל שבעים 
אבל כשחזר לסמינר אפעל, חזר לצריף ריק. "תוך זמן קצר 
הנסיעות  יומן  על  שליטה  כל  איבד  עצמו.  את  הזניח  הוא 
והפגישות והתחיל לגדל זקן" )עמ' 264(. הוא לא נטל חלק 
אף  הפוליטיים,  בחיים  ולא  זמן  באותו  הבחירות  במערכת 
ומפ"ם  לממשלה  הצטרפה  העבודה,  אחדות  שמפלגתו, 
הבינו  המאוחד  הקיבוץ  במזכירות  באופוזיציה.  נשארה 
מזכירה  לו  חיפשו  הם  לבד.  טבנקין  את  להשאיר  שאסור 
בת  היתה  "היא  רגבים.  מקיבוץ  איבון  את  ומצאו  אישית, 
יופי אצילי, ממוצא  שלושים, גרושה טרייה עם בת, בעלת 
תוניסאי." טבנקין ראה בה מיד את בת דמותה של אווה והחל 
יומיים  רק  לעבוד  אמורה  שהיתה  אף  במרץ.  אחריה  לחזר 

בשבוע, לא הרפה ממנה והיא החלה לבשל, לכבס, להחליף 
וחמישה.  ארבעה  לשלושה,  הפכו  היומיים  וכך  מצעים.  לו 
מאז נכנסה איבון לחייו הוא נעשה שוחר קולנוע, תיאטרון 
ואמנות. הוא לחץ עליה כל הזמן להדק את יחסיהם. אולם 
היא לא היתה מעוניינת והדברים הגיעו לידי כך שהתפטרה 
וחזרה לקיבוצה. תקופה זו ללא אישה היתה קשה לטבנקין 
המלך  דוד  סיפור  את  כאן  לצטט  מהסס  אינו  ענברי  מאוד. 
הוא  טבנקין.  של  הרהוריו  היו  כאילו  השונמית,  ואבישג 
עצמו  השפיל  ואפילו  לאיבון  מכתבים  לכתוב  הפסיק  לא 
אחרי  בקיבוצה.  אחד  יום  כשהתייצב 
שחייבים  גלילי  ישראל  הבין  שנתיים 
את  שכנע  הוא  הבעיה.  את  לפתור 
כולו  והספר  לטבנקין.  לחזור  איבון 
היא  "ואז  הבאה:  בפסקה  מסתיים 
כן,  גלילי.  של  בשליחותו  הופיעה 
הוא    – זאת  ובכל  משפיל  היה  זה 
ראה אותה. האושר של חמש השניות 
הראשונות, מרגע שפתח לה את הדלת 
באה,  היא  מה  בשביל  שהסבירה  ועד 
הבלתי אפשרי  אחר.  רגש  כל  על  ָגַבר 
של  כמות  שום  אפשרי.  שוב  נראה 
הוא  אותו.  לשבור  יכלה  לא  מציאות 

היה אדם מאמין" )עמ' 286(. 

גם פרק הסיום על מאיר יערי אינו קל. 
אותה תקופה היה בסנטוריום בשווייץ 
קראה  אנדה  בעיניו.  טיפול  לצורך 
חיים. על המעטפה הופיעה  לו מכתב שהגיע מבנם הצעיר 
כתובת ברמת גן, דירת הוריה של יעל, החברה החדשה שלו. 
בורגני.  מבית  חברה   - ויערי  אנדה  בעיני  חן  מצא  לא  זה 
קורס  את  בהצטיינות  סיים  כי  חיים  להם  מספר  במכתב 
הקצינים ומוסר ד"ש מיעל. במכתב התשובה התעלמה אנדה 
התשובה  חיים.  של  הצבאית  לכתובת  אותו  ושלחה  מיעל 
הזו פגעה בחיים, שהבין את משמעותה, והוא נקלע כנראה 
למשבר. לא חלף זמן רב וקצין מהצבא הודיע להם כי חיים 
נעלם והביא עמו מכתב שהשאיר בבסיס הצנחנים. במכתב 
נכתב בין השאר "איני יודע בדיוק איך כותבים מכתב כזה. 
שנדחפתי  המקום  שאיעלם.  אחרי  אליכם  שיגיע  הכוונה 
וגם  בו  להיות  יכול  שאני  כזה  איננו  החיים  ידי  על  אליו 
המפלגה  התנועה,  המשק,  ממנו.  להיחלץ  איך  יודע  אינני 
בנסיגה.  שרויים  אונים,  חסרי  מיושנים,  הם  האידיאלים, 
החברה הסוציאליסטית שלנו הסתאבה, או לקתה בהסתיידות 
עורקים. אני חונכתי על כל זה. אינני יכול להאמין במשהו 

אחר – ואיני יכול להמשיך בזה" )עמ' 275(.

אחרי חצי שנה של חיפושים נמצאה גופתו בעמדה נטושה 
צבאית  בהלוויה  נקבר  חיים  התאבד.  הוא  לצדו.  כהשרובה 
במרחביה. לא מאיר יערי אמר עליו קדיש, אלא אחיו, משה 
שתק  "מאיר  יעל.  למרחביה  הגיעה  חודשיים  כעבור  ואלד. 
אני  לה  אמרה  אנדה  אבל  משטמה,  של  מבט  בבחורה  ונעץ 

אסף ענברי, צילום: דניאל זריהן
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מעריכה שבאת. מאיר פרש לחדר השני בטריקת דלת. אנדה 
ישבה עמה כל הלילה והתרשמה ממנה מאוד. אפשר להבין 

מה חיים מצא בה" )עמ' 279(.

וכך נכתב בספר בפסקה האחרונה על מאיר יערי: ״המערך של 
מפא"י ואחדות העבודה סיים את מערכת הבחירות בניצחון 
צורפה  יערי  מאיר  של  מפ"ם  גוריון.  בן  של  רפ"י  על  מוחץ 
השנים  כל  שספג  העלבונות  כל  אחרי  המערך.  לממשלת 
סביב שולחן  חברי מפ"ם  את  לראות  היה מהנה  גוריון,  מבן 
הממשלה, ואת בן גוריון באופוזיציה. יערי נהנה מהמצב ככל 

שאדם שאיבד את בנו עוד יכול ליהנות ממשהו" )עמ' 285(.

ארבעת  וכן  ואנקדוטות(  )אנדרטאות  הספר  מבנה  ספק,  אין 
כוונתו.  על  משהו  אומרים  "לילה"  המסיים  והחלק  החלקים 
זה לא רק האנקדוטות הסודקות את האנדרטאות, אלא הגישה 
היסטורית.  בדעיכה  תנועה  מתארת  המחבר  של  הכללית 
את  לייפות  הבאים  העטיפה,  על  לדברים  בניגוד  כאמור, 
ושלוש  המנהיגים  שלושת  על  ענברי  השקפת  הסיפור, 
הספר  לדעתי,  מעיקרה.  ביקורתית  היא  הקיבוציות  התנועות 
הזה אומר כי הן כשלו בהבנת התקופה, ומאז שנות השבעים 
של המאה שעברה הן נמצאות בירידה. אין כאן צער על אי־

בחירה בעתיד סוציאליסטי )כפי שאפשר להבין אולי מדבריו 
באדמו"רים  חדשה,  במנהיגות  הצורך  אלא  אלבוים(,  של 
חדשים, שיקראו אחרת את המפה. אפשר אולי לסכם את דברי 
הביקורת של ענברי בדבריו של חיים יערי במכתב ההתאבדות 
"המשק,  הספר:  סוף  לקראת  מובאים  הם  בכדי  לא  שלו. 
אונים,  חסרי  מיושנים,  הם  האידיאלים,  המפלגה  התנועה, 
או  הסתאבה,  שלנו  הסוציאליסטית  החברה  בנסיגה.  שרויים 

לקתה בהסתיידות עורקים". 
  

מסף אל סף
 ,77 עתון  )ספרי  המותר  סף  מג'ר  שבתאי  של  החדש  ספרו 
אהבה  משבר  של  לשורשיו  היורד  רדיקלי  ספר  הוא   )2022
שיש  אבל  זולתו  ועם  עצמו  עם  קל. מחמיר  לא  ספר  וחיים. 
כבשונו  מתוך  נכתב  שהוא  אומר  הייתי  גדולים.  שירים  בו 
מָשָלב  האמצע.  מן  כלומר,  מתרחש.  בעודו  המשבר  של 
האנטי־תזה, השולל, בתהליך דיאלקטי, בטרם יגיע לסינתזה 
המותר",  "סף  עצמו  הספר  גם שם  כך מלמד  על  בכלל.  אם 
המזהירה  כללית  כותרת  אלא  מסוים,  שיר  של  שמו  שאיננו 
השירים  הסף.  על  מהלכים  הם  כי  הקורא  ואת  המשורר  את 
הם חקירה לעומק ולרוחב של הנושא מבלי לעגל פינות. בכך 
נאות  ככלי  לשירה  מייחס  הרצינות שהוא  על  המחבר  מעיד 
כולו:  הספר  בפתח  מהמוטו  גם  משתמע  זאת  כזה.  למחקר 
"ליודעים אהבה, למחכים לנגיעתה, למגליה, למהססים בה, 

למחדשיה, למשורריה".

'זמן  קצר,  פרוזה  בקטע  נפתח  לקיומו"  העדרו  "בין   1 שער 
שהולך  אהבה  זמן  בין  הזמנים,  בין  על  המדבר  קטע  נגמר'. 
ונגמר לזמן שאחריו הכרוך עדיין בקודמו. "מה שהיה עכשיו 
הולך ונמוג ונחלש ופחות ממלא. זהו זמן יקר. זמן זיכרונות 

וערגה וכאב פתוח. זמן יקר מאוד." זהו זמן יקר כי הוא זמן 
הולדת השירים בדמדומים הללו שבהם הפרידה הכרחית אך 
שירים  אלא  רומנטיים,  שירים  אלה  אין  אפשרית.  בלתי  גם 
של  השיקולים  כל  את  וסרק  כחל  בלא  המביאים  אנליטיים, 
הדובר. כזהו השיר הראשון הניצב בפתח השער הראשון "אצל 

יצאנית" )עמ' 9(: 

תיכנס/  בוא  אומרת  היתה  יצאנית/  אצל  הולך  הייתי  "אם 
ותשכח/ שם,  העולם בחוץ לא בשבילך/ בשעה הבאה שכב 
בבית הזונות, הייתי נרגע." הרהור החולף מן הסתם בראשם 
של אי אלו גברים בשעת משבר, ביום קשה בבית או בחוץ. 
והשיר מסתיים בשורות: "כמו בחלום נהדר הייתי יוצא ונכנס/ 
משער אחד לשער שני ושלישי/ בעולם הנפלא הפרטי/ אצל 
אותה יצאנית." כמו כדי להתריס, מציג המחבר בשיר הפותח 
אופציה קיצונית ביותר. לא כפתרון, אל תשכחו את המילה 

"אם", אלא כהיפותזה, לשם הדגמה של חומרת המצב. 

לפנינו  בלבד.  חולפת  מחשבה  כאן  שאין  בהמשך,  המעניין, 
מערך שלם המביא בחשבון גם את הצד שכנגד, של האישה, 

כמו בשיר הבא 'ואדם' )עמ' 10(: 

ִקְנַאת  שהיא  ובוגדת/  נאמנה  שהיא  אישה  כל  "שתחשוב 
ומעמקי  ְנַאת האישה האחרת,/ שתחשוב האישה מצרכיה  ְוִשׂ
תשוקתה." המחשבה שמפתח הדובר, לאורך הספר כולו, היא 
שיוויונית. היחסים הדדיים עד תום, מה שעושה את התהליך 
צופה  הוא  למשל,  השני',  'בחדר  בשיר  יותר.  וקשה  מורכב 
משלה  הזיות  עם  אשתי/  שוכבת  השני  "בחדר  מחדרו:  בה 
וחלום/.../  וחלום חוזר/.../ פעם חלקנו חדר/ אפילו מיטה/ 
 .)15 )עמ'  אליה..."  אותי  פולח  לידי/  הקטנה  המנורה  אור 

הגעגועים לא תמו והם ממשיכים לענות את שני הצדדים. 

לכן הזמן הוא 'זמן עצב' )עמ' 16(: 

"לא יעזור אם נתאמץ/ להפסיק את העצב./ לא יעזור ִּבְמֻכָּון/ 
שלו/  את  דורש  העצב  ְמֻגָּון.  יותר/  לשדה  העצב  מן  לצאת 
להבשיל."  שלו  הזמן  את  צריך/  העצב  להקשיב.  וכדאי 
אנחנו זוכרים כי שבתאי מג'ר הוא גם פסיכולוג והוא מודע 
לתהליכים הנפשיים הנוטלים חלק בתהליך. העצב הוא חלק 

מהם ויש להעניק לו את הזמן הדרוש לו.

הזירה  את  מה  לזמן  הדובר  נוטש  כותרת,  ללא   ,2 בשער 
המשפחתית ופונה אל העולם שבחוץ. "אני הרי מעט רוצה/ 
לסדר את העולם כלבבי" )עמ' 23(. יש לו השקפה על עולם טוב 
יותר שהוא רוצה לכונן. אבל גם כאן שוררת אווירה שוללת. 
מחפש/  מעט  הרי  "ואני  פעולה.  משתף  ואינו  אדיש  העולם 
את ִלּבֹו/ ואין". העולם חסר לב, ומסקנת הדובר נואשת. כך 
בשיר 'קדמה' )עמ' 26(: "אותו בן אדם/ אותן תנועות/ ְּבֵבית 
ַהֵּׁשָכר/ ְּבֵבית הרפואות/.../ אותם עונשים בדיוק/ בדיוק אותם 
התעשייתי  העידן  מראשית  לקוחה  כמו  התמונה  פרסים." 
)מסרטו של צ'פלין "זמנים מודרניים"(. השיר 'שמחת המונים' 
)עמ' 27( מעלה תמונה דומה ואף חמורה יותר )תוך השמטות(: 
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וסרוחות  דביקות  פינות  וצמא/  רעב  של  תמונות  "ַדְמְינּו 
ותגרות/ ֲחיּו בדמיון לשעה ּוְׁשבּו בפינה הקרועה ושתו/ ִמּכֹוס 
הימים  בשלולית  ְׁשבּו  ומבאיש/  סמיך  נוזל  הסדוקה  הפח 
שחלפו חסֵרי/ יכולת לזוז/ פתחו את הפה לגמוע/ שאו ַּבְּכֵאב 

ִׁשְכחּו את ִׁשְמֶכם/ הרגישו כמה אתם מיותרים." 

וצמא  רעב  מצוקת  קשה,  תקופה  שנדמיין  מבקש  הדובר 
של המוני אדם חסרי תעסוקה. התמונות הללו כמו לקוחות 
לחיות",  רוצים  "כולם  לוין:  חנוך  של  המיתיים  ממחוזותיו 
בלויי  מרופט,  עולם  של  תמונות  "אשכבה".  חולם",  "הילד 
סחבות, רדוף מוות ומתים. אין לי הסבר לכך, אלא שגם הן 
מדובר  ואין  זה.  קודר המפעם בשלב  רוח  הלך  לאותו  ביטוי 

בשיר בודד אלא בשיר אחר שיר. כך בשיר 'מסע 
העוני' )עמ' 28(, ובשיר 'אלוהים באשר אינו' )עמ' 
לא  אלוהים  בעיניו/  איש  ראה  לא  "אלוהים   :)30
נתן את ְׁשמֹו./.../ ְׁשמֹו עדות לאי יכולת נשגבת/ 
המחבר  בעיני  הנעלה  המעשה  ולחיות."  לחבק, 
"ועמד   :13 בעמ'  נפלא  שיר  )ראו  "חיבוק".  הוא 
הגשם  בא  אותו/  וחיבק  הרוח  ובא  לבדו/  העץ 
חיבקה  הרוח מחבק את העץ/ האדמה  וחיבק את 
אותו/ ועיני מחבקות אותם במבט..." וכו'(. הטבע 

והאדם יודעים לחבק, אבל לא אלוהים. 

'קריאת הכרוז' )עמ' 32( הוא שיר מקאברי במיוחד: 
"עומדים בתור אנחנו/ מחכים לכרוז שיקרא/ בשמו 
של הבא מבינינו// עומד ִהּכֹון המוות/ מחכה לכרוז 
הכרוז  עומד  מבינינו//  הבא  של  בשמו  שיקרא/ 

מחכה/ לקריאת הקהל". ובשיר 'תלויים' - שדות קרב ותמונות 
מלחמה. "הימור שליטים במשחק ללא רחמים" בחיי הנערים. 
השיר 'משחק מוחות' מזכיר את שירו של חנוך לוין 'חייל שחור 
'בעיר  הבאה"(.  והמלחמה  ואני  "את  )מתוך  לבן'  חייל  מכה 
באוהלים"  "מסובים  בכיכר,  הזאת, בשקט' מחכים המיואשים 
לבוא הבשורה שתכריז "ֶׁשָּכָכה, ככה אי אפשר" )עמ' 35(. מזכיר 

את מחאת הדיור של 2011. 

בשער 3 "ממקום למקום התחלפו הנופים" מפנה החוקר את 
מבטו מהזירה הציבורית כלפי עצמו. השיר הפותח 'אי' כולל 
את שתי משמעויותיו – ִאי מוקף ים ו־ִאי כשלילה )עמ' 41(: 
לשני/  אחד  יספרו  ֵרַעי   /-  - זמן/-  הגיע  מכם/  נפרד  "אני 
אי  בבחינת  להיות  מרעיו  פורש  הוא  אני."  שהייתי  האי  על 
שוכן לבדד. והוא גם אי השולל את עצמו, שאי־אפשר להיות 
במחיצתו. בשיר 'אני יושב כאן על ספסל' )עמ' 46( הוא מפנה 
עוד שאלות לעצמו: "אני יושב כאן על ספסל/ מיהו היושב 
יושב עכשיו/ האם  כאן על ספסל?/ הייתי כאן אתמול/ אני 
אני אותו דבר?" שאלות פילוסופיות קיומיות. לא פלא אולי 
שבעקבות שאלות כאלה )כך גם בשירים נוספים עמ' 52,53( 
המטילות ספק בעצם קיומו ומהותו, ניצב לפתע השיר 'אשתי 
מפני  מקלט  המהווה  בספר,  היפים  אחד   ,)55 )עמ'  אשתי' 

שלילת עצמו, והמבשר את השער הבא: 

י, ֶׁשִאִּתי, ִמֶּנֶגד ִלי, ָבבּוָאִתי/  ִּתי ִאְׁשִּתי/ ִאָּׁשה ֶׁשִּלי/ ִאָּׁשה ֶׁשִלּ ִאְשׁ

י/ ָלְך ֲאִני/ ֵאַלִיְך ּוִמֵּמְך, ֵאַלִיְך/ ֲאִני ָלְך ֶעֶבד ּומֹוֵלְך/  ִאְׁשִּתי, ִאְׁשִתּ
י גֹוָרל ֶׁשִּלי..."  ִתּ י ְוטֹוב ִלי/ ִאְשׁ ִאְׁשִתּ

יודע  שיודע  מי  יודע.  שיודע  מי  מתאהבים?  "איך   4 שער 
שאין לו מושג". כותרת זן־בודהיסטית חידתית. שער זה, לפי 
המבנה הדיאלקטי, היה אמור להיות מעבר אל האהבה השלמה 
שהיא מעין סינתזה של קודמיו. במידה מסוימת זה כך, אבל 
מן  היא בהשתחררות  זה  לא ממש. התפנית העיקרית בשער 
"הלא" של השלילה ובאמירת "כן" לאהבה ולחיים. אבל איזו 
היא  הקודמים  השערים  של  המחנק  אחרי  בדיוק?  זו  אהבה 

אמנם מתפרצת בכל עוזה בשיר 'אהבה' )עמ' 68(: 

אומרים  ֶיְׁשָנּה./  שהיא  אומרים  רוצה.  אני  אהבה  "אהבה. 
ובספקות  במכשולים.  גם  הזמן.  שכל 
ַּבְמַכִּסים.  גם  להיות.  מוכרחה  אהבה/ 
אהבה  ובשונאים.  במתעלמים.  גם 
קודמת./ אהבה אני רוצה. מהי אהבה. 
באה והולכת מבריאה ומתישה וכפויה 
נחושה,  ומחלימה,  ממיתה  ומרגשת./ 
מיאוש.  מעוררת  ומשתגעת./  ַמְקִּפיָצה 
רעל/  ַּבְּגרּוׁש.  אהבה  ַּבֶּפַרח.  אהבה 
קינה  שוטים.  של  אידיליה  ומתיקות. 
הזמן,  כל  וממנה  אליה/  לאלוהים. 
חיים./ מהי אהבה. אהבה" )וכן הלאה(.

ביאליק  גם  שואל  אהבה?"  זאת  "מה 
ב'הכניסיני'. אולם נראה כי השאלה של 
כתשוקה  לאהבה  יותר  מתכוונת  מג'ר 
המניע את  ככוח  אריסטו  ארוס אצל  בבודהיזם;  )השתוקקות 
נבהל  ואינו  אלה  מאפשרויות  מתעלם  אינו  והוא  הקוסמוס(, 
שני  מציב  הוא  'אהבה'  השיר  מן  הרחק  לא  ולראיה,  מהן. 

שירים ארוטיים עזים.

תחילה השיר 'אני רוצה את הריח שלך' )עמ' 73(: "אני רֹוֶצה 
ֶׁשָּלְך,  ֶׁשָּלְך/ הטבעי, הנובע, זה שמציף/ את הריח  את הריח 
המזיע, החם/ הגורף, שנשאר, גלוי ועירום/ מתערבב עם הריח 
שלי// אני רוצה את הפתח שלך/ המוסתר, הגואה, הגומע/ סך 
ומושך את אוני./ את הגוף ַהֵּנעֹור, הגונח/ מתפתל עם הכוח 
שלי..." "אני רוצה" בשיר זה חוזר על "אהבה אני רוצה" בשיר 

'אהבה'. זהו קולן של התשוקה והמשיכה המינית. 

מפורש יותר הוא הוא השיר 'אורגזמה' )עמ' 72(:

"אורגזמה –/ בפעם האחרונה שהייתי בה הבנתי/ ֶאת תכלית 
ועולמי המאורגן/  לישבן  לי  נכנס  ָעַלי/  כל מה שאמרו  חיי. 
ָקַרס.// אורגזמה –/ פעמיים ושלוש. בגילי זה מֹוָתרֹות/ בגיָלּה 

זו מוסיקה רמה, משֶּכֶרת/ ּוְמַחֶּבֶרת עולמות." 

זו  "... בגילי זה מֹוָתרֹות/ בגיָלּה  ייתכן בהחלט כי השורות 
לאהבה  רומזות  עולמות"  ּוְמַחֶּבֶרת  משֶּכֶרת/  רמה,  מוסיקה 
חדשה צעירה. גם אם זה כך, אין בהן פתרון למשבר. ובאמת, 
להישאר  או  לעזוב  אם  ההתלבטות  שבהמשך,  בשירים 
בשיר  כך  חדשה.  או  ישנה  באהבה  שמדובר  בין  נמשכת, 
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)עמ'  לא'  'כבר  בשיר  וכך   ,)78 )עמ'  להישאר'  גם  'רציתי 
79(. בשיר 'הפעם הכאב' )עמ' 82( הכאב עדיין גדול, אבל 
מורה  "הכאב  חדשה:  לדרך  דוחף  אלא  מרפא,  מביא  איננו 
לאשר  לשם,  אותי  יקח  הוא  ּוַמְחִויר./  גדול  נעלם  אל  דרך 
הוא   )83( פרידה'  מדמיין  'כשאני  בשיר  ואילו  אהיה..." 
מתקשה לדמיין את הפרידה. כל עולמו מבולבל. "ראשיתי 
מתבלבלת בסופיותי". גם דעת הקורא מתבלבלת. 'כן פרדה, 
מפורש,  שיר  הנה  אבל  בערבוביה.  משמשים  פרדה'  לא 

כביכול, 'בלעדייך' )עמ' 84(:

את  פינה  ֶהָחִריף  הקושי  פתאום/  שפוי  הכל  "בלעדייך 
מקומו/ הצבעים חזקים ובהירים/ השמש עדינה, הים קורא 
ושורק/ המדרכות  עיניים  עוצם  אני  ציפור  כמו  לי אהבה./ 
נושאות אותי ְּבֵחן, העיר צוחקת/ הזיכרון עדיין מהתל, מושך 
ומתרחק/ ּוֹפה הדברים מוצאים את מקומם/ כמה שהיית לי 

שיגעון נפלא."

את  מוצא  הכל  אבל  מושך.  עדיין  הזיכרון  משוחרר.  הוא 
ואמנם "כמה שהיית לי שגעון נפלא" עשוי להיות  מקומו. 
פסוק.  סוף  לא  כצפוי,  זה,  גם  אבל  חדשה.  לאהבה  רמז 
'מצייר  אחורה.  ומושכים  שבים  זה  בשער  שירים  שני  עוד 
אותך באצבע דמיונית' )עמ' 85(: "אני מצייר אותך באצבע 
השכחה   /-  -  - הגב/  פס  אחוריים,  חמוקיים,  דמיונית/ 
והשיר  פה."  בינינו  עומדים  הזיכרונות  לעבר/  מושכת 
כמו  ַאת/  אלא  לי  נותר  "לא   :)86 )עמ'  אלא'  לי  נותר  'לא 
בבראשית/- - -/ ַאת היחידה לי/ אני ָלְך היחיד/ ואלוהים 

מביט."

כך או כך, הייתי אומר שאין בשער זה ובספר כולו הכרעה. 
הכוחות המושכים לכאן ולכאן חזקים. פעם זה גובר ופעם זה. 

היגדים  )שרובו  וספקות"  "קולות   5 שער  על  מדלג  אני 
6 ללא כותרת. השער הזה  ואמירות( ועובר הישר אל שער 
על  והתנצלות  הרהורים  או  דבר,  אחרית  מעין  בעצם  הוא 
הספר שכתב. ניכר כי גם לאחר שראה אור אינו קל למחברו. 
הוא איננו רגוע. איך יתקבל על ידי אנשים שמכירים אותו? 

האם טוב עשה שפרסם אותו?

בשיר קצר 'תיקון' )עמ' 99( בפתחו נכתב: "אני לא המתוק 
 /... ולא ה---/  אני לא ה---  רבותי./ טעיתם.  שחשבתם, 

אני לא המתוק שרציתם. טעיתם." 

בהמשך שני שירים הנוגעים לכתיבתו. האחד מעלה ספקות 
והאחר משיב עליהן. בשיר הראשון חוזרים הלבטים שבטרם 

כתיבה ולאחר כתיבה. 'האם אוכל לכתוב' )עמ' 95(:

"האם אוכל לכתוב, למשל, על/ יצר המין שלי/ האם אוכל 
לכתוב,  אוכל  האם  אהבתי־שנאתי/  את/  למשל,  לכתוב, 

למשל, על/ תשוקת המוות שלי..." 

ושאלה קודמת – ָלָמה? מה יצא לו מכל זה? 

"ָלָמה לי לכתוב על יצר המין שלי/ ָלָמה לי אהבתי־שנאתי/ 
ָלָמה לי להטריח את תשוקת המוות..."

ושאלת השאלות: "ָלָמה לי להעמיד פנים ולכתוב על/ הפנים 
שהעמדתי ועל פני המוסתרים". 

אולי הכל העמדת פנים? ובכל זאת התשובה היא שלא יכול 
היה אחרת: "שהדברים כפי שהם/ נכתבו ונכתבים/ ללא ידי 

המשתגעת/ ובלא ידיעתי", כלומר מוכרחים היו להיכתב.

רוחו  את  לחזק  נועד   )96 )עמ'  ככה'  זה  את  'תכתוב  השיר 
ולתת תוקף להחלטתו לכתוב:

"תכתוב את זה חשוף/ עד שורש הנשמה./תכתוב בלי טיפה/ 
של רוח נקמה/ תכתוב ללא מורא/ תכתוב בעדינות/ מישהו 
יקרא אותך/ ויעמוד בכוננות./.../ זו סאטירה, זו בדיחה./ זה 

נשק/ זו מנחה של אהבה." 

שאינה  כתיבה  זו  אבל  הכתיבה.  נושא  היא  האהבה  עדיין 
מסתיימת, כמו האהבה עצמה, אלא הולכת ונמשכת. כתיבה, 

קריעה, התחלה חדשה: 

ַהְתֵחל  ּוְקָרע//  ְקָרא/  ֲחזֹור/  ַהְמֵׁשְך/  ֲעצֹור/  ִלְכתֹוב/  "ַהְתֵחל 
ְּבַבָּקָׁשה"; 

ובכל זאת, השיר החותם את הספר כולו מציע סוג של פתרון. 
קֹוֵדם לו השיר 'יומו של אבא' )עמ' 101( שכמו מדריך אותנו 
גם  שלו,  השבוע  גם  מסודר/  היה  אבא  של  "יומו  לקראתו: 
השבתות./ עבודה, בית, חברים, שבת מגרש הכדורגל./- - 

-/ אני חושב שהתחלתי להבין."

השיר החותם נקרא 'כאן יום יום' )הנה הוא בשלמותו(:

"זו המיטה שלי/ זה הבית שלי/ אלה הקירות/ זה השקט של 
כאן  יום/  יום  סיפור  נולד  כאן  עולות/  החרטות  כאן  גופי/ 
הוא מתנפץ/ זו האגדה שלי/ האליבי של דמותי/ כאן הלילה 
בא/ לשאת אותי לחלומות/ כאן הבוקר מעורר בי/ תרדמות 
נולד/ אל בוקר משוחק/ כאן  גנוזות/ לאט, לאט/ כאן אני 
מלון  זה  מונח/  אני  כאן  מחבואי/  את  ממציא/  שעות  אני 

האושר/ של חיי".

יותר.  מכיל  הבית  מהאהבה.  גדול  הבית  אחרון,  בחשבון 
הבית הוא גם אהבה, גם שנאה. גם ילדות גם הורות. גם טוב 
גם רע. )כפי שכתב עמיחי ב'שיר ליל שבת': "והבית נסגר 
בערב/ על הטוב והרע שבו"(. הבית הוא גם היום יום וגם כל 

השנים. הבית הוא הכל. הוא משפחה. 

אני משער, כי אם אפשרית איזושהי סינתזה, פתרון הסתירות 
והניגודים בספר זה, הרי זהו הבית המכיל אותם. גיבורו של 
מג'ר מוליך אותנו בדרך לא קצרה. הוא מהלך על הסף, נוכח 
ביתו.  סף  על  זאת  בכל  ומסיים  ותהומות,  סכנות  של  סיום הממלט מפינו אנחת רווחה.           .שפע 
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מילכה שמולביץ 

בהתחלה 

ְּכֶׁשֶהָחָלל הֹוִליד
ֶאת ַּכּדּור ָהָאֶרץ 

ֹלא ָהיּו ַּכּדּוֵרי ַהְרָּגָעה
ַהֲחנּויֹות ָהיּו ְסגּורֹות.
ַהָּׁשַמִים ָהיּו ְּפתּוִחים

ְּפִתיַחת ְמֵלָאה 

ְּכֶהֶרף ַעִין
ָיְרדּו ַהַּמִים

ִנְׁשַּפְך עֹוַלם ַהַּמֲעֶׂשה

ִמֶּזה
ֹלא ֵנָרַגע

מיקום 

ָּבִאִּטּיּות ֶׁשָּבּה ֲאִני זֹוֵרם 
עֹוֵמד 

ִמְּנֻקָּדה ִלְנֻקָּדה,
ׁשֹוֵאף חֹוֵלף

ָנח ֵּבין ַהַּקִּוים,
ֲאִני קֹוֵלט ֶׁשַהָּמקֹום ַצר. 

ָּבִאִּטּיּות ֶׁשָּבּה ֲאִני ׁשֹוֵקל ֶאת ַהֶּׁשַטח
מֹוֵרַח ֶאת ַהְּזַמן 

ְמַנֵּקד ֶאת ָהִריק ּוִמְתַחֵּבא ִּבְׁשִתיָקה,
ֲאִני אּוַלי ֲחלֹום ַהְּׁשִמיָעה, 

ֵמִבין ָלָּמה ֹלא ִמּנּו אֹוִתי ִלְהיֹות ֶׁשֶמׁש:
ִהיא ַמִּקיָפה ֶאת ֶמְרַּכז ְׁשִביל ֶהָחָלב

ִּבְמִהירּות ֶׁשל 780000 ִקילֹוֶמֶטר ְלָׁשָעה, ָלֵכן 
ִמּנּו אֹוִתי ִלְׁשָוא ָנח 

ַּבַּמְסלּול ַהְנֻקָּדִתי
ֶׁשל ֶהָחָלל 

שהייה

ֲאִני ִמְצַטֶעֶרת ְלִהְתָּפֵרק ָּכָכה
מּול ַהָּים

ִלְׁשֹּפְך ַּגִּלים
ַהַּפַעם ִהְגַזְמִּתי ֶזה ְּכָבר ָקרֹוב 

ְלֵמָאה ָׁשִנים ֶׁשֲאִני ַּבת ֶעְׂשִרים
ֶזה ְמַעֵּיף

ִלְהיֹות ָצִעיר
ֶזה עֹוֶׂשה ְמִחיאֹות ַּכַּפִים ְּבַחְלֵלי ַהֵּלב,

ֹלא יֹוַדַעת ִמי ַמְגִזים יֹוֵתר 
ֲאִני 

אֹו ַהָּים 

כמעט נוצרתי 

ֲאִני ְּבתֹוְך ָחִבית 
אּוַלי ְּבתֹוְך ֵּביָצה,

ְיֵׁשָנה ֵּבין ָּכִרית ַקׁש ּוֶבֶטן נֹוצֹות ַחָּמה,
ַמְרִּגיָׁשה ֶׁשַּקָּים ֹאֶפק ָּפחֹות ָאטּום 

יֹוֵתר ָּגִמיׁש 
ֲאִני ְצֵמָאה

ַּגִּלים ְּבתֹוְך ָחִבית 
אּוַלי ְּבתֹוְך ֵּביָצה,

ֶאְצָטֵרְך ִלְפרֹוץ
ְּכֵדי ִלְׁשּתֹות ַיִין 

על גבול היכולת 
 

ְּכִסיָמן ָיָׁשר, ָעקֹם, 
ְמֻסְלָסל אֹו ְמֻפָּתל,

ַהַּקו ַהַּמְפִריד 
ֵּבין ֵיׁשּויֹות ֵּגאֹוְגָרִפּיֹות ׁשֹונֹות זֹו ִמּזֹו -    

ַעל־ִּפי ַהַּבְלָׁשן ֶפְרִדיַנן ֶּדה סּוִסיר   
"ֵאינֹו ַלֲחלּוִטין ְׁשִרירּוִתי".

הּוא ַהֶּפַתח ֶׁשַּדְרּכֹו 
ֲאִני ַעל ְּגבּול ַהְּיכֶֹלת.
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יואב רותם

פנינה

פנינה חסרת מנוחה. רק פתחתי את השער של החצר ופנינה לא רגועה. הצעד הראשון על 
שביל האבנים הלא סדורות טרם נעשה, ופנינה כבר צועדת הלוך ושוב, הלוך ושוב, מול דלת הכניסה 
אל הבית. היא הרגישה שאני מגיע, אף אחד לא היה צריך להגיד לה. ככה היא פנינה, כאילו יש לה חוש 

שישי, חוש קדמוני.
מסוגל  אני  מה  עם  החלטתי  לא  עדיין  הבית.  דלת  אל  ספק  אליה  הולך  ספק  באיטיות,  מתקדם  אני 
להתמודד קודם. פנינה כבר מבוגרת, היא כבר לא משחקת משחקים. השלב הזה היה ונגמר כל כך מזמן 
שייתכן שהוא אפילו אינו זיכרון שאפשר לשלוף, ייתכן שהוא כאילו לא קרה. פנינה מסתכלת לי ישר 
בעיניים, מבט שלא מצריך יותר מדי מילים, והפשר שלו אינו משתמע לשתי פנים – מה לקח לך כל כך 
הרבה זמן? אני מהנהן בחיפזון הנהון משונה כזה שמסגיר את הבושה, העצב וחוסר האונים, שבעבר היו 

כל כך לא אופייניים לי. אבל היום, היום הם חרוטים לי על המצח ואי אפשר להצניע אותם.

המפתח האדום. אני מנסה להיזכר איפה הוא אמור להיות בכלל, כל כך הרבה זמן שלא נזקקתי לו והנה 
עכשיו זה הדבר היחיד שאני צריך לשלוף מהתיק המפוצץ שלי. כל מה שנמצא בין יד ימין למפתח הקטן 
הארור נדמה שהוא מיותר עכשיו. אני מגשש בין מחשב נייד, מחברת כתיבה, ארנק, מטען וקופסת אוכל. 
כמה שטויות בן אדם סוחב על הגב שלו בכל יום. בסוף היד שלי נתקלת בחפץ קטן שבראשו דסקית 
פלסטיק, הללויה! המפתח נמצא. עכשיו כשהוא אצלי ביד אפשר לחכות רגע, הרי זה שמצאת מפתח 

לא אומר שהדלת מוכרחה להיפתח מיד. 

אני מניח את התיק ונעמד מול הדלת. משתדל לעמוד זקוף וחזק, תהיה רגע גבר, תהיה גבר רק לרגע. 
כבר יומיים שאני לא מצליח לעמוד זקוף. והנה אני מצליח להישיר מבט, או ככה לפחות נדמה לי. 
העיניים נמצאות בדיוק בגובה של השלט הקטן הכחול שמכריז "משפחת ארקין". נראה לי שלא שמתי 
לב אליו מעולם. נדמה שמישהו הגיע כמה דקות לפני ותלה אותו רק בשביל הרגע הזה, כדי לשלוח 
אלי חץ קטן, לראות אם זה מה שהלב הכואב שלי צריך כדי לדמם כמו שהוא מבקש כבר יותר מדי זמן. 
אבל הכל בסדר, אפילו תחילתה של הלחות המורגשת בעין שמאל לא מספיקה להתפתח לכדי דמעה של 

ממש, והמשיכה הזריזה באף מסכמת את העניין. אני מכניס את המפתח לחור המנעול.

הצירים לא נעים חלק כמו שהיו אמורים על פי הזיכרון העמום שלי. בכל זאת, כבר שנים שלא נכנסתי 
אל הבית הזה כבעליו. לרוב קדמה לכניסתי דפיקה של זר שחוזר לבקר, שלאחריה הגיעו מיד קריאת 
ה"רגע, אני באה", שתי טפיחות צעדים מעט מגושמות על הפרקט הישן, ואז עוד "רגע רגע אני פותחת" 
ממש מעבר לדלת, צליל של מפתח מסובב צירים ואז נגלית דמותה המחייכת בידיים פרושות לרווחה. 

קאט. זה לא טוב להיות בעל מחשבה אסוציאטיבית כזאת כל הזמן, תתרכז בכאן ובעכשיו.

לא בטוח כמה זמן אני בתוך הראש של עצמי אבל כשאני חוזר להווה אני רואה שאף אחד לא חיכה 
נשימה עמוקה שאמורה להכין  הידית.  ימין על  יד  אני עדיין עם  ואני...  פנינה כבר בתוך הבית,  לי, 
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למערבולת הרגשות, נשימה שלא תעזור במאומה, אני 
יודע את זה. שני צעדים, חצי סיבוב כדי לסגור את 
הצוהר אל העולם שבחוץ, שם עוד אפשר למצוא קצת 

היגיון, והנה הדלת נסגרת ואיתה כל זכר לאור. 

סגורים  בו  היו  הבית חשוך. חשוך מתמיד. התריסים 
מאז ומעולם, כבדרך קבע. אמא לא אהבה שהשכנים 
מסתכלים פנימה. גם כשחיה פה את חייה לא היית 
מוצא יותר מחלון אחד, ביום מואר ונעים, אולי שניים, 
פתוחים לרווחה. אני עוצר רגע כדי להסתכל סביב, 
אישה  היתה  אמא  הכל  בסך  הדבר.  אותו  נראה  הכל 
ולא ציפיתי למצוא שום דבר מזעזע, אבל  מסודרת, 
כתמול  ולהיראות  דום  לעמוד  יכול  הזה  הבית  איך 
שלשום כאשר כל העולם התהפך ב-180 מעלות וקרס 
אל תוך עצמו. פנינה פנתה ישר אל המטבח להתעסק 
המובן  מן  מתעלמת  כאילו  היא  גם  האוכל,  בענייני 

מאליו: איפה הפטרונית של האחוזה? 

אני סורק את הבית מא' ועד ת'. אני מסתכל על פינת 
האוכל, על הספה המרופטת והטלוויזיה שאפשר היה 
העשויים  המטבח  ארונות  על  כעשור,  לפני  להחליף 
על  לשדרג,  הספיקה  לא  שאמא  זולה  פורמייקה 
כורסת הקריאה הבלויה משימוש והספרייה האדירה 
דבוקות  נותרות  הרגליים  הזה  הזמן  כל  שמאחוריה. 
ממשהו,  תתחיל  להתקדם,  לי  אומר  הראש  לרצפה. 
הארונות  את  תפנה  הכיסאות,  את  החוצה  תוציא 
כמו  מרגיש  אני  רגע  באותו  אבל  משהו.  במטבח, 

איור:  ערן צלגוב

אסטרונאוט בחלל העצום בריק אינסופי, ואני בטוח, לא, אני יודע, שכל צעד יכול להיות הרה אסון, 
שאני עלול להישאב לחור שחור שממנו לעולם לא אוכל להיחלץ.

אחרי כמה רגעים שאולי היו בעצם דקות וכנראה יותר מכך – אני מצליח להתקדם צעד אחד קדימה. 
שנייה לאחר מכן אני כבר מוצא את עצמי במנח אחר לחלוטין. הברכיים בין הידיים, צמודות למצח, הגב 
נשען על הדלת, שכל הזמן הזה נותרה איתנה מאחורי, והדמעות. אוי, הדמעות. הן מתפרצות החוצה כמו 
נחיל של זיכרונות שורפים. כל דמעה אוצרת בתוכה שנים של אהבה, של ילדות, של כעס, של פגיעות, 

של תלות, של אבדון ושל אושר וכל מה שאפשר למצוא ביניהם. 

משהו נוגע לי ברגל. משהו פרוותי וחם ואוהב. זו פנינה, מייללת בחינניות כמנהגה. הייתי מזהה את 
היללה הזו בין להקה של מאה חתולים, אני בטוח. היא מסתכלת עלי שוב, עמוק אל תוך הנשמה. לעין 
בלתי מזוינת נדמה שזה אותו מבט ששלחה אלי כשנכנסתי ועברתי בשער החצר, אבל אני רואה הבדל 
תהומי. בניגוד להרגלנו, אני לא מרים אותה על הידיים ולא מוחץ אותה עד שהיא תגיב בנשיכות בלתי 
רצוניות של אהבה וסימון מרחב אישי. במקום זה, אני מסתפק בהנחת יד על הראש הקטן והטוב שלה. 
פנינה פולטת גרגור קטן ומתיישבת בחיקי בעדינות. אני נשען אחורה ולוקח אוויר. מה ההבדל ביני לבין 
.אותו ילד שישב ממש כאן במשך שעות עם החתולה שלו? אני מרגיש כאילו עברו חיים שלמים מאז,  אבל רק במשך אותו רגע אחד, אני חי אותם מחדש.      

יואב רותם - בן 25 מכרכור. עובד כאנליסט בסטארטאפ, כותב סיפורים קצרים.
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ריטה קוגן

אנחנו חיות כך

ֲאַנְחנּו ַחּיֹות ָּכְך
ִמִּדיָרה ְלִדיָרה,
ֵמָחתּול ְלָחתּול,

ַחּלּוֵקי ְּגָבִרים ַמְחִליִקים ֵּבין ֶאְצְּבעֹוֵתינּו
ְּבִלי ֵמִׂשים,   

ִׁשְבֵרי ְזכּוִכית ְמֻׁשֶּיֶפת ַמְחִליִקים ֵּבין ֶאְצְּבעֹוֵתינּו
ְּבִלי ֵמִׂשים,  

ְוֵיׁש ֶׁשִּנְמָצא ֵּביֵניֶהם ֶׁשֶבר ֶּגֶבר ַחד
ְוָדֵמנּו ּפֹוֵרץ ְויֹוֵצא 

ְּבִלי ֵמִׂשים,  
ְּבִלי ֵמִׂשים. 

ִאמי מזמינה

ִאִּמי ַמְזִמיָנה אֹוִתי ְלִהְתָאֵרַח 
ְּבֵבית ִּכְלָאּה ֶׁשַּבַּפְרָּבִרים,
ָלֶׁשֶבת ַעל ַהֶּדק ִעם ֵסֶפר,
ִלְרּבֹץ ַּבַּמְרֵּתף מּול ֶסֶרט,

ִלְלּגֹם ָקֶפה ִאיַטְלִקי,
ֶלֱאכֹל ָסָלט רּוִסי,

ְלִהְתַחֵּנן ַעל ַנְפִׁשי,
ְלָסֵרב ְלַתּפּוַח.

ַאְך ְּכמֹו ָּתִמיד ַּבֶּטֶלפֹון
קֹוֵלַח קֹוָלּה ַהָּמתֹוק,
ָמתֹוק ִמּקֹול ֱאֹלִהים.

מתוך: מחלת ַיָּבׁשה

נעמי צורף

החדר

ֲאִני זֹוֶכֶרת ְּבִדּיּוק ֶאת ַהֶחֶדר,

ֶאת ַהָּבָלָגן ַּבִּמְטָּבח,

ֶאת ָהאֹור ַהּנֹוֵפל ַעל ַהַּסָּפה ְלֵעת ֶעֶרב,

ַרק ֶאת ַהָּפִנים ֶׁשְּלָך - ֹלא.

ָחַׁשְבִּתי ֶׁשִּתְהֶיה ָׁשם ָלֶנַצח,

ֹלא ָהְיָתה ִסָּבה ִלְזֹּכר.

קשה

ֹקֶדם ֹּכל ָּתִביִני ָמה ַהָּדָבר ֶׁשָאסּור:
ֶזה ָמה ֶׁשַאְּת רֹוָצה,

ֶזה ַהִּכּוּון ֶׁשֵאָליו ַאְּת הֹוֶלֶכת.
מּול ַהֶחֶדר ֶׁשל ְסָמַדר ֲעֵצי ַּתּפּוז ַרִּבים,

ַּתְחָּתם ֶעְׂשרֹות ֵּפרֹות ְּבֵׁשִלים ֶׁשָּנְפלּו ַעל ַהַּקְרַקע
ִנְרָקִבים,

ִאיׁש ֹלא ִיְתּכֹוֵפף ַלֲהִריָמם.
ֲאָנִׁשים אֹוֲהִבים ְלַטֵּפס ֲהִכי ָּגבֹוַּה ְּכֵדי ִלְקֹטף,

ּוְבָיַדִים ְּפצּועֹות ַלְחׁשֹב: 
״ָּכל ָּכְך ָקֶׁשה ִלְהיֹות ָאָדם״.

מתוך: מים של אחרים
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 יואב ורדי

אותי וים

אֹוִתי ְוָים ִהיא
אֹוֶהֶבת ַלֲאׁשּוֵרנּו

ְלעֶֹמק ִלֵּבנּו ַהֻּמְבָטח
ּוְמצּולֹוָתיו

ִמְתַעְרֶּבֶלת ִאָּתנּו
ְּבַסֲערֹוֵתינּו
ְוַעל ַּגָּליו 

ְמִׁשיָטה ֲחלֹומֹות
ְּפרּוִׂשים ַעד ֳאָפָקיו

ּוַבֲעִדינּות ֶׁשל צֹוֶרֶפת
ְזָהִבים

ְמַתְמֶלֶלת ֶאת
ַהַּמְראֹות
ְוַהּקֹולֹות

     ְוהֹוד ְזִריָמָתם -
ְלִׁשיר

געגועים של ים

ֲאָדוֹות רֹוְגׁשֹות לֹוֲחׁשֹות סֹודֹות ְקַטִּנים
  ְלחֹוף ָׁשֵמם ֵמִאיׁש ֶׁשֵּבין ַעְרַּבִים ֶזה
    לֹוֵבׁש ְקִלילּות ֵמיַטב ַמְחְלצֹוָתיו

        ַסְסּגֹוִנִּיים ַמְמִּתין ְּבַסְבָלנּות
           ֶׁשל חֹול לֹוֵטף ַעד ַלְּׁשִקיָעה
             ְוִגּלּוֵיי ִחָּבה קֹוְצִפים ַקּלֹות

         ִמָּים עֹוֵרג עֹוד ִמֵּסֶתר ִלּבֹו
   ְלִהְתַרֵּפק ְולּו ְזַמִּנית ַעל

נַֹעם ַׁשְלָותֹו

מתוך: בשפת הים

תמר מחלין

אמרָת

ִהַּגְעִּתי ָלעֹוָלם ְּבִאחּור 
ָאַמְרָּת  ְמיָֹאׁש,

ֶאת ַהּכֹל ְּכָבר ִּגּלּו,
ַהּכֹל ְּכָבר ֻּפַּתח.

ַהֵּבט ָעִניִתי ְלָך,
ָּבֲאִויר ִמְסּתֹוְבבֹות 
ֵאין ְסֹפר ּבּועֹות - 

ַאַחת ֵמֶהן ְמַצָּפה
ֶׁשַּתְבִחין ָּבּה 

ּוְתַפְעֵנַח 
ֶאת סֹוָדּה.

קולות

ָעַלִיְך ְלִהְתַאֵּמן עֹוד ָׁשָעה,
ָּכְך ָקְבָעה ִאָּמּה.
ֶאְצְּבעֹות ַהַּיְלָּדה

ַמְמִׁשיכֹות ְלַהְבִקיַע ְצִליִלים
ִמּתֹוְך ֵמיָתִרים ֻמְסָּתִרים 

ְּבָעְמקֹו ֶׁשל ְּפַסְנֵּתר.
 

ֶּדֶרְך ַהִּקיר ִמְסַּתֵּנן 
ְצחֹוָקן ָהָרם ֶׁשל ְיָלדֹות

ְמַקְּפצֹות ַעל ֶחֶבל.

ְוֵאין יֹוֵדַע ָמה ַמְרִטיט יֹוֵתר
ֶאת ִלָּבּה - 

ַהּקֹול ַהָּבְסִרי
ִמְסַּתְלֵסל ֵמַהְּפַסְנֵּתר, 
אֹו קֹולֹו ֶׁשל ַהֶחֶבל.

מתוך: להיות חוף

מכבית מלכין

נקודות וקווים

ְנֻקּדֹות אֹור 
קֹוְדחֹות ֹחִרים ַּבַּמֲעֶטה ַהֻּנְקֶׁשה 

ִמְסַּתְּננֹות ִמַּבַעד ַלְּסָבִכים 
ִמְתַּפְּזרֹות ַּבְּׁשִביל ֶהָחׁשּוְך

מֹוְתחֹות ֵּביֵניֶהן ַקִּוים זֹוֲהִרים
ְמַצְּירֹות 

ִּכְרָּכָרה ְוסּוִסים ְלָבִנים
ֶׁשִּיְּׂשאּו אֹוִתי 

ֶאל ַהֶּנֶׁשף

ַמְראֹות ֲחָדִׁשים

ַאְלִּתי ֶאת ָהֲאָוִזים ָשׁ
ֵמֵאיֹפה ָּבאֶתם -

ִמְתַנְּׁשִפים
נֹוְבִרים ַּבּבֹץ 

ְּבַמּקֹוִרים ֲעֵיִפים ִמְּקִריאֹות
ַלְחׂשף ַּגְרְּגִרים 

ֶׁשִּנְׁשְמרּו ָּבֲאָדָמה ַהְּקפּוָאה 
ֵמַהָּׁשָנה ֶׁשָעְבָרה -

ֵאיְך ְיַדְעֶּתם
ֶׁשַהֶּקַרח ַיְפִׁשיר

אֵיְך ְיַדְעֶּתם ֶׁשִהְקַׁשְבִּתי ִלְקִריַאְתֶכם ָהְרחֹוָקה 
ַוֲאַחֶּכה ָלֶכם ָּכאן

ְּבִדּיּוק ַעְכָׁשו? 

מתוך: ְּבֶׁשֶקט
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הערה

ִלְהיֹות ַּבַּבִית ַהְּמֻׁשָּגע
ֲאָבל ֹלא ִלְהיֹות

ַהַּבִית

ִלְהיֹות ַּבֶחֶדר ַהָּלָבן
ֲאָבל ֹלא ִלְהיֹות 

ַהֶּצַבע

ּוְבָכל ְמקֹומֹות
ָהַרַעׁש

ִלְהיֹות ֶׁשֶקט

הידיעה

ַהַּלְיָלה ָהַלְכִּתי ִליֹׁשן ֻמְקָּדם,
ְוַהָּדם

ָנַטף ִמָּׁשַמִים
ְּכמֹו ְׂשָרף.

אֹור ָּכסּוף, ָּכחֹל
ִהְתָּפֵרַע ַעל ִקיר ְּבָמחֹול

ְּכמֹו ַּפְרַּפר ְּבקּוֵרי ַעָּכִביׁש.

ַהַּלְיָלה ָהַלְכִּתי ִליֹׁשן ֻמְקָּדם,
ְוָיַדְעִּתי – 

ֵאיִני ָהָאָדם,
ֵאיִני ָהִאיׁש.

מתוך: טורנדו מתקרב לבית

תלמה דינשטיין

אושר

לזכר שיחה עם מורי אֹורי ברנשטיין ז״ל

אֶׁשר ָיכֹול ְלַהְפִציַע ִּבְׁשִנָּיה
ְּכֶׁשִּמּתֹוְך ַהְּצִפיפּות ַעל ַהַּדף

עֹוָלה ִאְוַׁשת ְּפִריָמה 
ְוֶׁשֶקט נֹוֵבַע ְּבסֹוָפּה ֶׁשל ׁשּוָרה.

אֶׁשר הּוא ַּגם
ַהְקָׁשָבה ְלֶהְקֵׁשִרים ֶׁשָּצִפים

י ַהִּמִּלים. ֵּבין ָׁשְרֵשׁ

ֶאּורידיֶקה  

ְיִריָדה ַלֵּגיִהּנֹום ִהיא ַמֲעָבר 
ֵמֶרֶצף זֹוֵהר ְלִהְבהּוב,       

ָּכְך ִהְסַּתֵּבר
ְלֶאּוִריִדיֶקה ְוִלי 

ְּכֶׁשֻהְבַהר ָלנּו            
ֶׁשַּגם ִׁשיָרה ִהיא ַרק 
ִמְרַקם ַאֲהָבה ְזַמִּני.  

חֹוֵזר ּוַמֶּכה ָּבְך ִהיא  ַמה ֶׁשּ
אֹוָתּה ְנִקיַׁשת ַהָּכָרה 
ֶׁשֵאיֵנְך מּוִזית יֹוֵתר,

ִּכי ְלׁשֹוֵנְך ּתֹוָעה ֵּבין ִמִּלים
ַעד ֶׁשָחֵסר ָלְך ֲאִויר

ְּבעֹוד קֹולֹו ֶׁשל ֲאהּוֵבְך
הֹוֵלְך ּוַמֲחִויר.

מתוך: מביטה לאחור

שלמה בן־בסה

ביום שקברתי אותך

ָיַרד ֶּגֶׁשם
ֹלא ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה

ָּבִעּתֹון ָּכְתבּו
ֶׁש״ַּגם ַהָּׁשַמִים ּבֹוִכים״

ֵעיַני
ִׁשְבֵרי ָעָנן.

כבר לא

ֹלא ַּתִּגיַע ֵאַלי ַהַּבְיָתה ְּבסֹוֵפי ָׁשבּוַע
ֹלא ַּתְתִקין ִלי ַמָּדִפים ֶׁשל ִאיֵקָאה

ֹלא ַּתְׁשִאיר ַּבַּצַּלַחת ֶאת ַהְּסחּוס ַהָּקֶׁשה
ֹלא ְּתַבֵּקׁש ִּפיָצה ְׂשרּוָפה ״ְּבִלי ְּכלּום״

ֹלא ַאֲעִביר ְלָך ֶאת ָהַאְיפֹון ַהָּיָׁשן
ֹלא ְּתַנֵּצַח אֹוִתי ְּבֵׁשׁש־ֵּבׁש

ֹלא ַּתִּכיר ֶאת ֲאהּוָבְתָך
ֹלא ִּתְבֶנה ִאָּתּה ַּבִית

ֹלא ַּתֲעֶנה ַלִּמְסרֹון ֵמַהּיֹום
ַההּוא

ֹלא ָּתמּות.

מתוך: ליהוא
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נועם ויסמן

הזמן )מצבי צבירה(

אֹוְמִרים ַהְּזַמן נֹוֵזל ֵּבין ַהָּיַדִים

ֲאָבל ְלַבד ֵיׁש ֶׁשָאחּוׁש אֹותֹו מּוָצק
ּגּוׁש ְזַמן ֶׁשְּמַמֵּלא ֶאת ֶהָחָלל
מּוָצק ּוְבָכל זֹאת חֹוֵלף ִּביָעף

ִּבְתנּוָעה ִטְבִעית ַאְך מּוָזָרה

ּוְכֶׁשֲאִני ִאָּתְך הּוא ָנגֹוז ְוֶנֱעָלם
ֵּכן, ָּפׁשּוט ֵאינֹו ַקָּים
ֹהֶוה נֹוֵכַח ִמְתַמֵּׁשְך

ְלֹלא ִמָּדה

ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשְּבׁשּוִבי
ֶאל עֹוַלם ַהּתֹוָפעֹות
ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ָחְלפּו

ֶעְׂשִרים ַּדּקֹות אֹו ְׁשָעַתִים

ּוֵבין ְלֵבין ֵאין ֵּביָנַתִים.

נהר )אילוף הסורר(

ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשַאֲהָבִתי עֹוָלה ַעל ְּגדֹוַתי

ַאְּת ַוֲאִני ִמְׁשּתֹוְקִקים ְלַאְדנּוֵתְך

ֲאָבל ּתֹוִהים ֵאיְך ְלַאֵּלף ָנָהר סֹוֵרר

ָּכְך ֶׁשּיֹוִסיף ִלְסֹחף ָלֵׂשאת ּוְלַׁשּנֹות ַמֲהָלכֹו

ּוְלַהְרוֹות ֶאת ִצְמאֹוֵנְך.

מתוך: אור עדין

ענת איתן עין־דור

יונק וגם טורף 

ֹלא ָּבַרְחָּת
ֵמַהִּמָּלה ַיַער

ַאף ֹלא
ִמַּמְׁשרֹוִקית ַהֻּדִּבים

ֶׁשַעל ַצָּואִרי

ֹלא ָּבאָת ֶאל ְׁשָנִתי
ְוַהְּדַבׁש ּכֹה ָמִריר

*

ְוַאָּתה ׁשּוַעל ֵׂשיָבה
ָּתר ַאֲחֵרי ְזָנִבי
ׁשֹוֵלַח ְלׁשֹונֹות

יֹוֵדַע ִלְלּכֹד ִזִּקּיֹות
ַאְך ׂשֹוֵנא ֶאת ִׂשְמלֹוַתי ַהְּיֻרּקֹות

ְוֶׁשֵאין ֹאֶכל ַּבְּמָקֵרר

*

ַּדָּקה ִלְפֵני ֶׁשָּפַגְׁשִּתי ֶּגֶבר
ִעם ִרּבּוִעים ַּבֶּבֶטן

ִמַהְרִּתי ְלַגֵהץ ֶאת ַהֲחָצִאית
ְּכֶׁשִהיא ַעל ּגּוִפי.

מתוך: ממטרה באמצע הסלון

גרגורי גורדון

הערה

ִלְהיֹות ַּבַּבִית ַהְּמֻׁשָּגע
ֲאָבל ֹלא ִלְהיֹות

ַהַּבִית

ִלְהיֹות ַּבֶחֶדר ַהָּלָבן
ֲאָבל ֹלא ִלְהיֹות 

ַהֶּצַבע

ּוְבָכל ְמקֹומֹות
ָהַרַעׁש

ִלְהיֹות ֶׁשֶקט

הידיעה

ַהַּלְיָלה ָהַלְכִּתי ִליֹׁשן ֻמְקָּדם,
ְוַהָּדם

ָנַטף ִמָּׁשַמִים
ְּכמֹו ְׂשָרף.

אֹור ָּכסּוף, ָּכחֹל
ִהְתָּפֵרַע ַעל ִקיר ְּבָמחֹול

ְּכמֹו ַּפְרַּפר ְּבקּוֵרי ַעָּכִביׁש.

ַהַּלְיָלה ָהַלְכִּתי ִליֹׁשן ֻמְקָּדם,
ְוָיַדְעִּתי – 

ֵאיִני ָהָאָדם,
ֵאיִני ָהִאיׁש.

מתוך: טורנדו מתקרב לבית

דנה בומץ

*
ְוַנֲחזֹר, ְּכמֹו ַהְּפִרי

ַלּסֹוף ֵאין ֶּבֱאֶמת סֹוף,

ּוְבִזְכרֹון ַהַהְתָחלֹות
ְּכָבר ֻקְעַקע ֶעֶצב ַהְּקִמיָלה ַהֶּזה.

*

ַהָּׁשַמִים ֶׁשִּכּסּו אֹוִתי ָסְגרּו ָעֵלינּו
ִאיׁש ֹלא ָּבא ִמֶּמִּני, ַרק הֹוֵלְך.

ְּבַכף ָיד ְסגּוָרה
ֶהֱחַזְקִּתי אֹוָתְך ְּכַסְּבֶרס ָּבֵׁשל

תֹוק. ִנְדֶקֶרת ַלָמּ

ֻּכָּלם ָהְלכּו ְלֵביָתם
ִלי ָּבְך ֵאין ְּכָבר ַּבִית,

ַרק ָעִלים ַהְמַלִּוים ִמְדָרכֹות
ַּבְּכָפר ֶׁשָהָיה ֶׁשָּלנּו.

*
ֲאִני ְצִריָכה ֶאת ַהְּסָתו

ַעְכָׁשו. ֶׁשָהֲאָנִׁשים ִיְסַּתְּגרּו ְּבֵביָתם
ֶׁשֹּלא ֶאְרֶאה אֹוְתָך ָּבְרחֹוב, ַעל ִמְדָרָכה
ְּכנּוְפיֹות ָעִלים ׁשֹוְדדֹות ָנִׁשים ָּכמֹוִני.

מתוך: חבצלות צפות הלוך ושוב על מים מלוחים
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זולפו ליואנלי 

תרגמה מטורקית והוסיפה דברים: עפרה בנג׳ו

אחיך אינו שומע

ֵהם ׁשֹוְתִקים, ְמַבְּקִׁשים ְלַהְטִּביַע ֶאת קֹוְלָך
הּוא ָחצּוי, הּוא ָׁשבּור ֵלב ַהְּזכּוִכית ֶׁשְּלָך 

ְזָעקֹות, ֲאָנקֹות ַּבֲחִצי ַהַּלִיל 
ָאִחיָך ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע, ַהָּזר ִיְׁשַמע

ַאָּתה הֹוֵלְך ְוַהִּמְכׁשֹוִלים הֹוְלִכים ּוִמְתַּגְּבִהים 
ִלְּבָך נֹוֵׂשא אֹוְתָך ָהְלָאה ִמָּכאן ַלֶּמְרַחִּקים
ַּכָּמה ָעצּום ַהִּׁשָּטפֹון ְוַהּבֹץ ַהֶּנֱעָרם ַאֲחָריו

ָאִחיָך ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע, ַהָּזר ִיְׁשַמע

ֶאל ִּתָּׁשֵבר ִּבְראֹוְתָך ֶאת ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים
ַּבל ִּתּפֹל רּוֲחָך, ַאל ִּתָּפַגע, ֵהָרַגע

ְּפַתח ֶאת ִלְּבָך ְלִבְרַּכת ָׁשלֹום
ָאִחיָך ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע, ַהָּזר ִיְׁשַמע

משורר,  מלחין,   )Zulfu Livaneli - 1946( ליואנלי  זולפו 
סופר, מחזאי, לוחם חופש ופעיל פוליטי טורקי. הוא נמנה עם 
הצבאית  ההפיכה  ואחרי  בטורקיה  הליברלי  השמאל  מחנה 
של 1971 הושלך פעמיים לכלא בשל דעותיו. אחרי השחרור 
בפעם השנייה נאלץ לברוח מהמדינה וחי במשך חמש־עשרה 
לטורקיה  בשובו  אחרות.  ובמדינות  בשוודיה  בגלות  שנים 
התמסר לפעילות פוליטית ובשנת 1994 הציג את מועמדותו 
התפקיד  על  המתחרה  המתמודד  איסטנבול.  העיר  לראשות 
היה לא אחר מאשר רג׳פ טייפ ארדואן, לימים ראש הממשלה 

ונשיא טורקיה, שהביס את ליואנלי בהפרש של 5 אחוזים. 

“מפלגת  כנציג  לפרלמנט  ליואנלי  נבחר   2002 בשנת 
כעבור  מהמפלגה  התפטר  אך   )CHP( הרפובליקאית״  העם 
דמוקרטיות  הבלתי  כנטיותיה  שראה  מה  בשל  שנים  שלוש 
כחבר  הקדנציה  תום  עד  לכהן  המשיך  הוא  והאוטוריטריות. 
פרלמנט עצמאי אך שוב לא הגיש מועמדות לתפקיד פוליטי. 
ולזכויות  לחופש  מאבקו  הבאות  בשנים  נמשך  זאת  בכל 
אדם בטורקיה, והדבר בא לידי ביטוי בין היתר בהתפטרותו 
ההפגנתית מארגון אונסקו בשנת 2016 בשל העובדה שהארגון 
לא ביקר את ממשלת טורקיה על הריסת האתרים ההיסטוריים 
והתרבותיים בעיר הכורדית דיארבקיר. יצוין שליואנלי התמנה 

לתפקיד שגריר של כבוד באונסקו עשור קודם לכן על תרומתו 
לשלום העולמי בתחום המוסיקה והספרות.

לחופש  מאבקו  את  המשקפים  רבים  ספרים  כתב  ליואנלי 
מאסון  לנאדיה ששאב השראה  סרנדה  כמו:  האדם,  וזכויות 
סטרומה ב־1942 שבו 769 פליטים יהודים שברחו מהשואה 
ידי  על  טובעה  שאונייתם  לאחר  מותם  מצאו  באירופה 
שלווה  אין   - אחר  ספר  טורקיה.  בחופי  סובייטית  צוללת 
חייה  דרך  הפליטות  בשאלת  מטפל   -  )Hurzusuzluk(
אחרי  בטורקיה  מקלט  שמצאה  מלקנאז,  יזידית,  אישה  של 
התעניינותו  בסוריה.  נרחבים  אזורים  על  דאעש  השתלטות 
כי  בתפיסתו  גם  ביטוי  לידי  באה  במיעוטים  ליואנלי  של 
ולהפסיק  הארמנית  השאלה  מול  להתייצב  צריכה  טורקיה 

להתכחש לה. 

בטורקיה  גדולה  לפופולריות  זכה  ליואנלי  וכזמר  כמלחין 
בשנת  באנקרה  מהופעותיו  באחת  בעולם.  רבות  ובמדינות 
שהלהיב  והשיר  טורקים  מיליון  כחצי  של  קהל  נכח   1997
עם  פעולה  שיתף  ליואנלי  ‘חופש׳.  השיר  היה  מכל  יותר 
במשותף  פרסמו  והם  תיאודורקיס  מיקיס  היווני  המלחין 
אלבום שזכה לפופולריות בשתי המדינות. ליואנלי גם הלחין 
“דרך״   הסרט   הוא  שבהם  והידוע  רבים  לסרטים  מוסיקה 

זולפו ליואנלי, ויקימדיה
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רוזה ג׳מאלי

תרגמה גילי חיימוביץ

והיתה לי שמש בתיק

ְוַהֶּׁשֶמׁש ָהְיָתה ִלי ַּבִּתיק
ְוָהעֹוָלם ָהָיה ָּכֵבד ַעל ָיַדי ַהֲחבּולֹות

ּגּוֵפינּו ִהְתַמְּזגּו ּוֵמָאז 
ָטַרְפִּתי ֶאת ַעְנֵפי ָהִעָּורֹון 

ְּכמֹו ָהָיה ֶזה ְזַהב ָהַאְרָּגָמן ֶׁשְּלָך ֶׁשּנֹוֵזל ָעַלי
ְוָהִייִתי ְלַחַּית ַּבר

ְוַהּקֹול ֶׁשָהָיה ִלי ָהַפְך ְלֵחץ ְׁשִתיָקְתָך ְּבֵהֵּדי קֹוִלי ֶׁשִּלי.
ְמַצַּוַחת ְּכמֹו רּוַח ְרָפִאים ְמקֹוֶנֶנת... 

זֹו ָהִייִתי ֲאִני ֶׁשִּמְתרֹוֶצֶצת ֵּבין ָהֲעָנִפים
ֶׁשַחָּיה ְּבתֹוְכָך ְּכמֹו ֶטְרִמיט 

ֶׁשִהְצָטְרָפה ֶאל ַחֵּיי ַהַּבר. 

נחשבת  זמננו,  בת  איראנית  ומתרגמת  ג׳מאלי, משוררת  רוזה 
של  איראן  בשירת  והחתרניות  החשובות  המשוררות  לאחת 
שזכו  שירה  ספרי  שמונה  הוציאה  המהפכה.  שלאחר  היום, 
לשבחי הביקורת, ומתוכם היא מתרגמת את עצמה לאנגלית. 

שיריה התפרסמו ברחבי העולם ותורגמו לשפות רבות. 

ג׳ון באאז,  גוניי. זמרים רבים בעולם כמו  )Yol( של ילמאז 
זכה  הוא  לחניו.  את  שרו  אלכסיו  וח׳אריס  פרנדורי  מאריה 

בארבעים פרסים על שיריו וספריו. 

השיר ‘אחיך אינו שומע׳ המובא כאן נכתב בהיותו בגולה והוא 
האח  הוא  בשיר  המוזכר  האח  ביוון.  לראשונה  איתו  הופיע 
האישי שלו וגם אח פיגורטיבי. אחיו אסים )Asim( הצעיר 
ממנו התגלגל למפלגה הלאומנית קיצונית “מפלגת התנועה 
אידיאולוגית  מחלוקת  התגלעה  ומכאן   )MHP( הלאומית״ 
עמוקה ביניהם שנמשכה במרבית שנות חייהם. השיר שנכתב 
את  משקף  ובגלות  הסוהר  בית  בחיי  התנסותו  רקע  על 
הנתק שנוצר בינו לבין הטורקים וגם את געגועיו לטורקיה 
מולדתו. ליואנלי הושפע מאוד משירתו של המשורר הנערץ 
נאזים חיכמת ואף הקדיש אלבום שלם לשיריו בשם “נאזים״ 
שומע׳  אינו  ‘אחיך  השיר   .1978 בשנת  בגלות  הלחין  אותו 

ושאותו  לבנו  המוקדש  ‘ממת׳  חיכמת  של  שירו  את  מזכיר 
על   1951 בשנת  מטורקיה  שברח  אחרי  בגולה  חיכמת  כתב 

רקע רדיפה פוליטית. 

זוכה  ליונאלי  הנוכחי  המשטר  על  הקשה  ביקורתו  חרף 
בטורקיה  תרבות  מרכזי  שלושה  במולדתו.  רבה  להערכה 
שיקבץ  קומות  שבע  בן  מוזיאון  ומתוכנן  שמו  את  נושאים 
את יצירותיו. בטקס השקת מרכז תרבות באנקרה אמר ראש 
הבאים:  הפרובוקטיביים  הדברים  את  תשדלן,  אלפר  העיר, 
בית  לחיי  לעיתים  זוכים  הזאת  במדינה  “האינטלקטואלים 
סוהר, גלות ומוות, כי לחיות במדינה הזאת וליזום מאבקים 
משמעו לשלם מחיר כבד. ליואנלי הוא אחד האינטלקטואלים 
להתייצב  חובתנו  זוהי  כך  משום  כזה.  מחיר  ששילם  הללו 
שלהם  המורשת  את  להחיות  שלנו,  האינטלקטואלים  ולגדל דורות חדשים שילכו בדרכם״.                      .לצד 

goodreaders רוזה ג'מאלי, אתר
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מירוסלאב לאיוק )1990( – הוא משורר, סופר ודוקטור לספרות. מלמד כתיבה יוצרת באקדמיית קייב־מוהילה. מגיש את תוכנית 
הטלוויזיה "זמן השירה". פרסם שלושה ספרי שירה, שני רומנים ושני ספרי ילדים. ערך אנתולוגיה לשירה אוקראינית צעירה. 

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

הפסטיבל הבינלאומי לשירה אוקראינית בת ימינו, בקיץ 2020.

יום שישי

ִיְהיּו ְזַמִּנים ַּכֲאֶׁשר ַהֹּכל ִיָּגֵמר
ְוָאז ְּבֵאיֶזה יֹום ַׁשָּבת ֶאָחד ִנְצָטֵרְך ְלַהְפנֹות ְנָהרֹות ְלָאחֹור

ְּכמֹו ֶאת ַהְּזֵקִנים ֶׁשִהְתַּבְלְּבלּו ֵּבין ְקבּוצֹות ַהַּתָּיִרים.
ִנְתֶלה ְׂשָמלֹות ְיֻרּקֹות ֶׁשל ָׂשדֹות 

ַעל ַעּמּוֵדי ֶמַתח ָּגבֹוַּה ְּביֹום ְרִביִעי. 
ְוָאז ְּבַקְרָקִעית ָהֲאַגם ִנְתּבֹוֵנן ַעל ַעְצֵמנּו ַּבַּמְרָאה,

ִנְסֹּפר ְקָמִטים: ֵאיזֹו ֲעֵיפּות נֹוָרִאית...

ְוָאז ֹלא ִיְהיּו ֲאָנִׁשים, ַרק נֹוִפים. ָהֲאָנִׁשים – 
ְלעֹוָלם ִּבְלִּתי ִמְׁשַּתִּנים. ֵמַהּיֹום ַהֵּׁשִני ַעד יֹום ָהִראׁשֹון,

ֵמַהּיֹום ְוַעד ְזַמֵּני ֵהַרְקֵליטֹוס
ִמִּפְסַּגת ָהָהר ַההּוא ִהְתַּדְרֵּדר ָמָטר ֶׁשל ֲאָבִנים.

ִיְהיּו ְזַמִּנים ַּכֲאֶׁשר ַהֹּכל ִיָּגֵמר,
ְוָאז ִנְצָטֵרְך ַלֲחזֹר

ּוְלַהְדִּביק ִׁשְבֵרי ְסָפִלים ֲאֻדִּמים ַּבֲעֵלי ְנֻקּדֹות ְלָבנֹות,
ְלַהְצִמיַח ְיָערֹות,

ַּבּיֹום ַהֲחִמיִׁשי ִלְׁשֹאל ֵמַהְּׁשֵכִנים ַמְבֵרג,
ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִלְקנֹות ַּבֲחנּות ְמנֹורֹות,

ּוְביֹום ַהִּׁשִּׁשי

ָלַקַחת ָחתּול ָחָדׁש
ְוִלְקֹרא לֹו ְּבִדּיּוק ְּכמֹו

ֶׁשָּקְראּו ַלּקֹוֵדם.

האדמה

ֶסֶלק ָקָטן ָחתּוְך 
ַמְׁשִאיר ַעל ָהֵאת ְׁשֵני ְּכָתִמים,

ֲאִני ִמְתּבֹוֵנן ָּבֶהם ַּבֶּׁשֶמׁש. ַאָּבא ָּבא ְּבִריָצה:

הּוא ָחַבט ְּבִצּנֹור ָיָׁשן ְּבַפִּטיׁש – 
ֲחִתיַכת ַּבְרֶזל ָעָפה

ְוִנְתְקָעה לֹו ְּבתֹוְך ַהֹּלֶבן. 

ַאָּבא ְמַצֶּוה ְלהֹוִציא
ֶאת ָהְרִסיס ֵמָהַעִין

ְּבִפַּנת ַמֶּגֶבת ָקָׁשה.

ֲאִני עֹוֶנה לֹו ֶׁשְּיַחֶּכה,
ְלָפחֹות ֶאְׁשֹטף ֶאת ַהִּטיט ֵמַהָּיַדִים.

ֲאָבל הּוא צֹוֵרַח
ֶׁשָּצִריְך ְּכָבר.

מירוסלאב לאיוק
מאוקראינית אלכס אוורבוך

יהיו זמנים כאשר הכל ייגמר
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כל הנחלים מלאי צמות נשים

ְּכֶׁשֵּמָתה ַהְּׁשֵכָנה ַּפְזיּוְנָיה
ֶׁשָּׂשְרָדה ְׁשֵּתי ִמְלָחמֹות

ָסְבָתא ַרְּבָתא ָהְלָכה ַלֲעזֹר ִעם ַהּגּוָפה
ְוַסָּבא ַרָּבא ָהַלְך ַלֲעׂשֹות ְסָכָכה ִלְסעּוָדה

... ַחָּיִבים ְלָהִכין יֹוֵתר ָחִציר
ִמָּמה ֶׁשַהְּבֵהָמה ְצִריָכה

ְׂשֵדה ָחִציר ֶאָחד ָהָיה ַעל ָהָהר ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּיַער
ָמַתְיֶׁשהּו ֹלא ָרחֹוק ִמָּׁשם ַּבַעל ֵׁשם טֹוב – ַצִּדיק ְיהּוִדי ְמֻפְרָסם 

ִחֵּפׂש ַמֶּׁשהּו 

ָסִבי עֹוד ִּבְהיֹותֹו ָּבחּור ְּבסֹוף ְׁשנֹות ָהַאְרָּבִעים 
ָהָיה עֹוֶלה ַעל מֹוט ֶמַתח ַאַחת ְׁשַּתִים ָׁשלֹוׁש ַאְרַּבע

ָחֵמׁש ֵׁשׁש ֶׁשַבע ְׁשמֹוֶנה ֵּתַׁשע ֶעֶׂשר ַאַחת ֶעְׂשֵרה ְּפָעִמים
ָרץ ַלָּקִציר ַלֲהֹפְך ֶאת ַהַּקׁש ְּבִקְּלׁשֹון

ִעֵּׁשן ִסיַגְרָיה־ְׁשַּתִים – ְוַהַּבְיָתה
ְוחֹוֵזר ָחִליָלה, ֲאָבל ְּכָבר ָהָיה עֹוֶלה ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ְּפָעִמים

ּוְכֶׁשָהָיה עֹוֶלה ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ֲחָזרֹות
ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ְמַטֵּפס ְלַמְעָלה – ַמֶּׁשהּו ִהְתּפֹוֵצץ ְּברֹאׁשֹו
ַהָּדם ָעָלה לֹו ָלרֹאׁש! – ְוהּוא ִהְתַּגְלֵּגל ֶאל ּתֹוְך ַהַּנַחל

ֲאִפּלּו ַאְלנּוִסים ְצִעיִרים ְצפּוִפים ַוֲעֵלי ָאַרְקְטיּום ֹלא ָעְצרּו אֹותֹו ִמִּלּפֹל
ִעם ָהרֹאׁש ֶאל ּתֹוְך ַהַּמִים – ּוִמָּיד ָיַרק ִמּתֹוְך ָהֵראֹות

ּוְלַיד ַהַּנַחל ֵאיֹפה ֶׁשְּכָבר ַּכָּמה ָׁשִנים ֹלא ָראּו ַאף ֶאָחד
ַאֲחֵרי ַהֶּגְרָמִנים

ֶׁשִהְתַעְּסקּו ִעם ְּבֵני ַעּמֹו ֶׁשל ַּבַעל ֵׁשם טֹוב – 

ָרָאה ַצָּמה ֲאֻרָּכה ּוְמַעט ְּפזּוָרה ֶׁשל ִאָּׁשה 

ְוַעל ָהֶאֶבן ְלַיד
ִהְׁשַּתְּזרּו ְׁשלֹוָׁשה ְנָחִׁשים –

ְׁשַנִים ְׁשחִֹרים ְוֶאָחד ַּבַעל ֵׂשיָבה 

עצים יפים

ַאֲחֵרי ֶׁשֵּמָתה ִויְסָלאָבה ִׁשיְמּבֹוְרְסָקה 
ַהָּׁשֵכן ֶׁשִּלי ֵמֵעֶבר ַלָּגֵדר

ִהְתִחיל ָלֵצאת ַלִּגָּנה ְולֹוַמר:
ֵעִצים ֵעִצים ַּכָּמה ֻּכְּלֶכם ָיִפים ַאֶּתם – ֹּכה ָיִפים
ֶׁשָּקֶׁשה ִלְבֹחר ַעל ֵאיֶזה ֵעץ ִלְתלֹות ֶאת ַעְצְמָך

הּוא ִמן ַהְּסָתם ֹלא ָיַדע ִמי זֹאת ִׁשיְמּבֹוְרְסָקה
ְולּו ָהִייִתי אֹוֵמר לֹו ֶאת ַהֵּׁשם ַהֶּזה
ַהָּזֵקן ָהָיה ָּבטּוַח חֹוֵזר ַעל ְׁשֵאָלתֹו:

ִמי ִמי – ָנָטְלָיה ִציְמּבֹוְרְסָקה?

ֵלְך ִּתְתֶלה ֶאת ַעְצְמָך ְּכָבר! – 
ְּבבֹוא ָהֵעת ִהְתִחיָלה ִלְצֹעק לֹו ִאְׁשּתֹו ַהִּנְרֶּגֶזת

ֶׁשִּמְּזַמן ָׁשֲאָלה ֵמִאָּתנּו ֲחִמָּׁשה ַׂשֵּקי ֶמֶלט
ְוַעד ַהּיֹום ֹלא ֶהֱחִזיָרה

)ְוָאִביָה ָעָליו ַהָּׁשלֹום ַאף ִסֵּיַע ַּבִּמְלָחָמה ַלָפאִׁשיְסִטים!(

ּוַבֲעָלּה ָהָיה ֵמִׁשיב: ָהֵעִצים ָהֵאֶּלה ֹּכה ָיִפים
ֶׁשָּקֶׁשה ִלְבֹחר ַעל ֵאיֶזה ֵעץ ִלְתלֹות ֶאת ַעְצְמָך – 

ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר יֹום ֶאָחד ַהְּׁשֵכָנה ָּתְלָתה ֶאת ַעְצָמּה 
ַעל ֵעץ ָהֲעָרָבה

–
טֹוב, ְּבֵסֶדר: ְקָצת ִהְגַזְמִּתי

ֹלא ָּתְלָתה ֶאת ַעְצָמּה ֶאָּלא ֵמָתה ָמֶות ִטְבִעי
ֲאָבל ֲחִמָּׁשה ַׂשֵּקי ֶמֶלט 

ְּבָכל זֹאת ֹלא ֶהֱחִזיָרה
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החיים טובים

ָיַרְדִּתי ַלָּנָהר
ַעל ַהָּגָדה ְּת'ַיַּׁשְבִּתי

ִנִּסיִתי ַלְחׁשֹב ֲאָבל ֶזה ֹלא ָהַלְך
ָאז ָקַפְצִּתי ְּפִניָמה ְוָׁשַקְעִּתי.

ַּפַעם ִראׁשֹוָנה ָעִליִתי ְוָצַעְקִּתי
ַּפַעם ְׁשִנָּיה ָעִליִתי ּוָבִכיִתי

ִאם ַהַּמִים ֹלא ָהיּו ָּכל ָּכְך ָקִרים
ֵיׁש ַמָּצב ֶׁשָּכָכה ָהַלְכִּתי.

אּוף ָהָיה ַקר, ָהָיה ַקר ַּבָּנָהר
ָהָיה ַקר!

ָּתַפְסִּתי ַמֲעִלית
ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה קֹומֹות.

ָחַׁשְבִּתי ָעַלִיְך ֹמֶתק ְוָאז
ִלְקֹּפץ ָּבאּו ִלי ַמֲחָׁשבֹות.

ָעַמְדִּת'י ָׁשם ְוָצַעְקִּתי
ָעַמְדִּת'י ָׁשם ּוָבִכיִתי

ִאם ֹלא ָהָיה ָׁשם ָּכֶזה ָּגבֹוַּה
ָהִייִתי קֹוֵפץ ְוֹלא ָהִייִתי

ּבֹואָנה ֶזה ָהָיה ָּגבֹוַּה, ֶזה ָהָיה ָּגבֹוַּה ַמָּמׁש,
ָהָיה ָׁשם ַמָּמׁש ָּגבֹוַּה!

ָאז ִּבְגַלל ֶׁשֲאִני ֹּפה ָּתקּוַע
ִנְרֶאה ִלי ֶׁשַאְמִׁשיְך ִלְחיֹות
ָהִייִתי ֵמת ִּבְׁשִביל ַאֲהָבה

ֲאָבל ִנְרֶאה ֶׁשֹּפה ֲאִני ָצִריְך ִלְהיֹות.

ְוַגם ִאם ִּתְׁשְמִעי אֹוִתי צֹוֵעק
ְוַגם ִאם ִּתְׁשְמִעי אֹוִתי ּבֹוֶכה

ּכֹוסֹומֹו ֹמֶתק ִאם ִּתְרִאי אֹוִתי
הֹוֵלְך ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה

ַהַחִּיים טֹוִבים, 
ְּכמֹו ַיִין טֹוב ָׁשִוים, ַהַחִּיים טֹוִבים.

חלומות

ֶאֱחזּו ֵהיֵטב ַּבֲחלֹומֹות 
ְּכֶׁשֵּמִתים ַהֲחלֹומֹות 

ַהַחִּיים ִצּפֹור ְׁשבּוַרת ָּכָנף 
ִּכי ֵאין ָּבם ַהְמָראֹות.

ֶאֱחזּו ֵהיֵטב ַּבֲחלֹומֹות 
ִּכי ְּכֶׁשהֹוְלִכים ַהֲחלֹומֹות 

ָׂשדֹות ְצִחיִחים ֵהם ַהַחִּיים 
ְקפּוִאים ַוֲעָקִרים. 

שרון ענב – פרופסור חבר באוניברסיטה העברית, רופאת 
שירה  חובבת  בהרדמה.  התמחות  בעלת  נמרץ,  טיפול 
שהשירה  האתגר  עם  להתמודד  נהנית  ולועזית.  עברית 

מציבה בהעברתה משפה לשפה.



69
 אוגוסט-ספטמבר 2022  

אם ִלְבָנּה 

ָאז ֵּבן, ָמה ֲאִני ַיִּגיד ְלָך:
ַהַחִּיים ֶׁשִּלי ַמָּמׁש ֹלא ָהיּו ַאָּגָדה

ִעם ַמְדֵרגֹות ִמְּבֹדַלח.
ָהיּו ָּבֶהם ְנָעִצים,

ּוְרִסיִסים
ּוְקָרִׁשים ְּתלּוִׁשים

ּוְמקֹומֹות ַעל ָהִרְצָּפה ְּבִלי ְׁשִטיִחים - 
ֲחׂשּוִפים.

ֲאָבל ָּכל ַהְּזַמן
ַלֲעלֹות ָהִייִתי ַמְמִׁשיָכה,

ַמִּגיָעה ְלעֹוד קֹוָמה,
ְועֹוֶקֶפת עֹוד ִּפָּנה,

ְוִלְפָעִמים ַּגם ִמְסּתֹוֶבֶבת ַּבֹחֶׁשְך
ִּבְמקֹומֹות ְּבִלי ְּתאּוָרה.

ָאז ֵּבן, ֵאין ַמָּצב ַלֲחזֹר ָאחֹוָרה
'ָּתה ֹלא יֹוֵׁשב ַּבַמְדֵרגֹות

ִּכי ַעְכָׁשו ִּגִּליָת ֶׁשָּקֶׁשה ַלֲעלֹות.
'ָּתה ֹלא נֹוֵפל ַעְכָׁשו - 

ִּכי ֲאִני עֹוד מֹוֶׁשֶכת, ַמאִמי,
ֲאִני ֲעַדִין ְמַטֶּפֶסת

ְוַגם ַהַחִּיים ֶׁשִּלי ַמָּמׁש ֹלא ָהיּו ַאָּגָדה 
ִעם ַמְדֵרגֹות ִמְּבֹדַלח.

ככל שהתבגרתי

ֶזה ָהָיה ִמְּזַמן.
ַהֲחלֹום ְּכָבר ִּכְמַעט ִנְמָחה ִמִּזְכרֹוִני.

ֲאָבל הּוא ָהָיה ָׁשם ָאז
מּוִלי

ָּבִהיר ְּכֶׁשֶמׁש –
ֲחלֹוִמי.

ְוָאז ִהְתרֹוְמָמה ַהחֹוָמה
ִהְתרֹוְמָמה ַאט,

ַאט,
ֵּביִני ְלֵבין ֲחלֹוִמי.

ִהְתרֹוְמָמה ַאט, ַאט,
ְמַעְמֶעֶמת,
ַמְסִּתיָרה,

ֶאת אֹור ֲחלֹוִמי.
ִהְתרֹוְמָמה ַעד ֲאֶׁשר ָּבָרִקיַע ָּנְגָעה –

ַהחֹוָמה.

ֲאֵפָלה.
ְוָׁשֹחר ָאֹנִכי.

 
ִנְׁשָּכב ָּבֲאֵפָלה ֲאִני.

אֹור ֲחלֹוִמי ֹלא עֹוֵמד עֹוד מּוִלי,
ֵמָעַלי.

ַרק חֹוָמה ְרָחָבה.
ַרק ִצָּלה.

ָיַדי!
ָיַדי ַהֵּכהֹות!

ַהִּפילּו ֶאת ַהחֹוָמה!
ִמְצאּו ֶאת ֲחלֹוִמי!

ִעְזרּו ִלי ְלַנֵּפץ ֲחֵׁשָכה זֹו,
ְלַרֵּסק ַלְיָלה ֶזה,

ְלָפֵרק ֶאת ַהֵּצל ַהֶּזה
ְלֶאֶלף ְׁשָמׁשֹות זֹוֲהרֹות,

ֶאֶלף ֲחלֹומֹות ִמְסַּתְחְרִרים
ֶׁשל ֶׁשֶמׁש.
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לנגסטון יוז

מאנגלית: ערן צלגוב

המֹותקיות ֶׁשל ַהאְרֶלם

ַהִאם ָקַפְצָּת ְּכָבר
ְלִבּקּור ְּבֵתל־ֻסָּכר?

ְזֹרק ַמָּבט ֶאל ַהחּום ִרּגּוׁש
עֹוד ֹלא ְמֻאָחר:

ַּבחּוָרה ּגֹון ֻסָּכר ָמֵלא,
ִּפּנּוק ֶׁשל ָקָרֵמל ָׂשרּוף,
ְּכמֹו ַמְמָּתק ָנֵמס ַּבֶּפה

ַיְלֹּדֶנת ֶצַבע ְּדַבׁש ָצרּוף.

ַנֲעָרּה ֲאַפְרֵסִקית ָלַגַעת,
ָחָלב ִנְמַזג ְּבכֹוס ָקֶפה,
ֲאהּוָבּה ֶׁשל ׁשֹוקֹוָלד,

ִמּתֹוְך ֲחלֹום ֶׁשֹּלא ַמְרֶּפה.

ֶּכֶתם ֶצַבע ְּכמֹו ֱאגֹוז
אֹו ָקָקאֹו חּום ָּבִהיר,

ֶּפה ָצבּוַע ְּבִרּמֹון
ְׁשָמּה ֻמָּכר ְּבָכל ָהִעיר.

ל ַׁשֶּמֶנת  ִמֶּצַבע ֶשׁ
ְלִצְבֵעי ְׁשִזיף ַהַּבר,
ִמְּמִתיקּות ַהָּנִׁשּיּות
ַהאְרֶלם ֹלא ֶּתְחַסר.

ִמּזַֹהר ַהַחּבּוׁש
ְלָאַרד ֲאַפְרְסמֹון,

ִמֹּסֶמק ַהּׁשֹוָׁשן
ְלֶאְצְּבעֹות ַהִּקָּנמֹון.

ֹנַעם ֻאְכָמִנית,
ֵיין ְּברּוְקִלין ְמקֹוִמי

ָּכל ַהְּצָבִעים ָּכל־ֻּכָּלם 
ְּבַהאְרֶלם ְמתּוָקה ֶׁשִּלי.

ּגֹון ָקָקאֹו אֹו ֱאגֹוז,
ְּתנּו ִלי ְוֶאֱחזֹר:

ָקָרֵמל, ֻסָּכר ָמֵלא,
ׁשֹוקֹוָלד ִּפּנּוק ָׁשֹחר.

ִּדְבָׁשה ֶׁשל טֹוִפי,
ַׁשֶּמֶנת, ׁשֹוקֹוָלד,

ׁשּוׁש, ִצֹּפֶרן, ִקָּנמֹון,
ַוֲחלֹום חּום ְּדַבׁש ָלַעד.

ִג'יְנֶג׳ר, ַיִין ָּפז,
ֻאְכָמִנית, ֲאַפְרְסמֹון,

ָּכל ְסֶּפְקְטרּום ַהְּצָבִעים ֻּכָּלם
ְנׁשֹות ַהאְרֶלם ֵהן ִמְגַון ָהמֹון – 

ל יִֹפי ָאז ִאם ִּתְרֶצה ִרּגּוׁש ֶשׁ
ְּבֶקֶׁשת ְמתּוָקה ָלַדַעת ְּכָבר,   
ֵצא ְלִסּבּוב ֹּפה ְּבֶמֶתק־ֹמֶתק 

ֻׁשֵּגר־ִהיל ִהיא ֵּתל־ֻסָּכר.

ָהִאיֶׁשִּלי 

ְּכֶׁשָהִאיֶׁשִּלי ַמִּביט ִּבי
ֲאִני ַעל ַהְּקָרִׁשים.

ְּכֶׁשָהִאיֶׁשִּלי ַמִּביט ִּבי
ֲאִני ַעל ַהְּקָרִׁשים.
זֹוֵרם לֹו ָּבֵעיַנִים

ַחְׁשַמל ֵמַהְּמתּוִקים.

הּוא ְמַנֵּגן ַּבַּבְנג'ֹו. 
ָיּה, ֵאיְך הּוא ְמַנֵּגן, ֵּגן, ֵּגן.

הּוא ְמַנֵּגן ַּבַּבְנג'ֹו.
ְּכלֹוַמר ְמַנֵּגן ֵּגן... ֵּגן, ֵּגן.

הּוא ְמַנֵּגן טֹוב ְּכֶׁשהּוא ִּפֵּכַח
ּוְכֶׁשהּוא ִׁשּכֹור ַמָּמׁש ֵּכן, ֵּכן, ֵּכן. 

ֶנֶׁשר ְמַרֵחף,
ַאָּבא'ֶלה, ּבֹוא ָלעּוף ִאִּתי.

ֶנֶׁשר ְמַרֵחף,
ּבֹוא ְועּוף ִאִּתי.

ַאָּבא ֹמֶתק,
ְּכמֹו ֶנֶׁשר ְמַרֵחף ְּכמֹוִתי!

לנגסטון יוז תורגם לעברית בידי משוררים שונים 
ביניהם אברהם שלונסקי, רוני סומק ועודד פלד. 

בשנת 2012 ייסד המשורר והמתרגם ערן צלגוב )עם 
אפרת ירדאי( את הוצאת רעב. הספר הראשון שיצא היה 

אֶׁשָלֶּהם: אסופה זמנית לשירה שחורה. הקובץ נפתח  ּכּוִׁשילִָאָמּ
בשיריו של יוז.
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המלצות
רוני סומק: הרמס, זמורה 2022, 72 עמ׳

“ַרֲחַבת הריקוד היא לפעמים 46 משבצות/ 
של לוח שחמט./ דלגי עליהן בגאוות ָּפָרׁש/ 
שאף פעם לא הבריש/ זנב של סוס מוָבס״ 

)‘עצה עשירית לילדה רוקדת׳, עמ׳ 15(.

ז׳ואן מרגריט: להאזין מרחוק לקולות, 
מָקָטָלִנית: שלמה ֲאַבּיּו, קשב 2022, 44 

עמ׳
מדובר  כאילו  גיזום,/  במזֵמַרת  “המילים 
בוורדים, נאלצתי/ לתור אחר מרווחים של 
זמן./ לאחר ביקוַרי באתרי הבניה/ מצאתי 
סיימתי  הפרוורים./  של  ַּבָּברים  אותם 
מה  רואה  אני  כעת  בהם./  לחיות  בנהיה 
נותר מקיר./ מול חשָכתו אני מבין את חיי״ 

)‘משורר׳, עמ׳ 14(.

יאצק דנל: כל הערים הרחוקות, תרגמה 
מפולנית והוסיפה אחרית דבר: חנה 

הרציג, קשב 2022, 73 עמ׳
הדברים/  את  מלהקיף  ְקַטּנֹות  “המילים 
הסייפן  ופרח  ב׳עלה׳,  מּוָכל  אינו  העלה 
ב׳סייפן׳// אני כותב ‘תלתל׳, אבל המילה 
אין בכוחה/ לשחזר את הצורה והברק, ֶאת 

הגלישה הסמיכה״ )מתוך ‘בין׳, עמ׳ 36(.

רפי וייכרט: אתה היית קורא לזה אלגיה, 
עמדה 2022, 78 עמ׳

לזכרו של עמינדב דיקמן. “אני מתרגם עוד 
שיר ָקָצר/ ושולח לך להצעות עריכה./ ‘נו, 
כן, העיניים ֲעֵׁשׁשֹות׳,/ נהגנו לומר באישון 
)‘עוד  הבדיחה״  עבדה,  תמיד  והיא  ַלִיל./ 

זוג עיניים׳, עמ׳ 73(.

טלי אשר: החיים שלנו סוף, פרדס 
2022, 75 עמ׳

“ְמַׁשְכֶּתם מולי בכתפיים/ אבל בלשוני לא 
משכתם,/ כבר מצאתי את ַהּבֹור/ אשר לא 
ידע את יוסף./ אם תשליכוני לעת ַיְלדּוִתי/ 

אקח ֶאת כלימתכם איתי״ )עמ׳ 22(.

ענת אורנשטיין גנאור: ספירת פשטּות, 
עמדה 2022, 114 עמ׳

ִמֶּגֶׁשם  נאטמת  דריכה/  ֵמרֹב  “מתהדקת/ 
ַהְּבִכָּיה  עם  ּוְבִריָחה/  הליכה  של  פסיעות/ 

ִיָּׁשֵטף המלח/ ֵמָעְרַלת האדמה״ )עמ׳ 27(.

יון דרגושנול: החולצות שאחרי, מבחר 
בתרגום מרומנית של מנחם פאלק, 

מהדורה דו לשונית, עמדה 2022, 119 עמ׳
שלי  הבת  ְוָׁשר,/  כוכבים  סֹוֵפר  שלי  “ַהֵּבן 
השירים  היום,/  ַׁשַער  על  בנשמתה  מקישה 
ֶאת  ַרק  מבדידותי/  ְמַרְּפִאים  האחרים 

ַהְּצָרָחה״ )‘רק הצרחה׳, עמ׳ 21(.

מרסל פרוסט: הכלואה, בעקבות הזמן 
האבוד, מצרפתית: הלית ישורון, הספריה 

החדשה 2022, 416 עמ׳
“אלברטין  עם  יחד  “הכלואה״  הסיפור 
ב״זמן  עצמאית  חטיבה  מהווה  איננה״ 
שבעת  מתוך  החמישי  הכרך  זהו  האבוד״. 

כרכי המחזור. 

ארתור שניצלר: העלמה אלזה, מגרמנית: 
אילנה המרמן, ספרית פועלים 2022, 

103 עמ׳
מונולוג פנימי של אלזה בת התשע־עשרה. 
אמיד  ממכר  לבקש  בה  מפצירה  אמה 
הלוואה מיידית לטובתו של אביה, עורך דין 
תופיע  כי  הוא  המכר  התנאי של  שהסתבך. 

לפני עירומה למשך חמש־עשרה דקות.

מוניקה הלפר: החבילה, מגרמנית: אילנה 
המרמן, ספרית פועלים 2022, 125 עמ׳

חיי משפחה חריגה בשוליים של כפר הררי 
הראשונה.  העולם  מלחמת  בימי  אוסטרי 
היפה  ואשתו  מגויס  המשפחה,  אב  יוזף, 

הרה, כשלא ברור מי האב. 

אושן וונג: לזמן קצר יש בנו קסם, 
מאנגלית: אסנת הדר, מטר 2022, 223 

עמ׳
לקרוא.  יודעת  שאינה  לאמו  מבן  מכתב 
המכתב מספר סיפור משפחתי שהחל לפני 
הטעון  במפגש  בוויאטנם,  שנטוע  שנולד, 

שבין אמריקנים לנשים וייאטנמיות. 

אילה בן לולו: חוף עג׳מי, תרסט 2022, 
18 עמ׳

סיפור. אחר צהריים על חוף הים ביפו. שתי 
אמהות, ילדיהן, ולצדן משפחה ערבית, אב 
ושתי בנות. הקשרים העדינים והדינמיקה 
אחר  בין  הנוצרים  העמוקה  אך  השקטה 

צהריים אחד לשקיעה.

יגאל סרנה: בית בפורטוגל, פרדס 2022, 
292 עמ׳

תיאור מסע שהוא גם ממואר. סיפור בניית 
בית וחיים חדשים. המספר גולה ממולדתו 
ומתאים  אבן  מבנה  רוכש  הוא  לפורטוגל. 

אותו למידותיו. 

נגה אלבלך: גבעול, הקיבוץ המאוחד 
2022, 101 עמ׳

רצף מונולוגי לירי ותיאורי בשורות קצרות. 
אישה עולה על אוטובוס לכפר. בבית הקטן 
מנמנמת,  מבשלת,  בוהה,  היא  השכור 

נזכרת. “נסחפת במחשבות בחקר הכלום״.

קרן דותן: צורה עושה צורה, פרדס עיון, 
2022, 256 עמ׳

בארץ  העברית  בספרות  מזרחים  סופרים 
יצירותיהם  ה־20.  המאה  במפנה  ישראל 
סוגיית  דרך  נדונות  אלה  סופרים  של 
הצורה: הטענה שספרות זו נכתבת ונקראת 
בעיקר כייצוג של עולם אקזוטי או שולי, 

יותר מאשר כצורה אסתטית ייחודית. 


