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הגליון הזה
הגליון הזה יוצא עם נר ראשון של חנוכה. ובאופן מסוים אני מרגישה שהוא מציע כמה נקודות אור קטנות, על כמה עניינים 

אולי לא סוערים, אך מסעירים למדי.

ראשית לכל אנחנו שמחים על שיבתו של המדור ״קורא בשער״ מאת עידן בריר, הפעם תרגומי שירים של המשורר הסורי־
כורדי מוחמד זאדה.

אנחנו שמחים לתת כאן חשיפה נרחבת יחסית לשירתה של המשוררת ליזל מולר, ילידת גרמניה 1924, שנמלטה עם משפחתה 
לארצות הברית והתחילה לכתוב שירה רק בשנת 1950. הבאנו כאן שירים שלה שמתאפיינים בקול נשי צלול וברור. תודה 

לעמיר תומר שתרגם והביא לידיעתנו.

היא  האחרונות  בשנים  מחלתה.  חרף  והיצירה  השירה  בעולם  עניין  לגלות  חדלה  לא  כהן  פנחס  חוה  המנוחה  המשוררת 
שקדה על תרגומי שיריו של המשורר הנורווגי קנוט אודגארד, אך לא הספיקה להשלים את המלאכה. כמה שירים מהעיזבון 

התרגומי מובאים כאן. יהא זכרה ברוך.

עוד בגליון תרגומים של בנז׳מן פונדאן, המשורר הרומני־צרפתי שנרצח באושוויץ )תרגם צוריאל אסף(. ושל המשורר האסטוני 
יאן קפלינסקי, שקובץ שיריו אבק וצבעים יצא בימים אלה בהוצאה שלנו. זה הספר השני של משורר אסטוני שאנחנו מוציאים 

)קדם לו ספרו של מטורה והקו הופך לצל(, ותודה לגילי חיימוביץ׳; שהפקידה את המלאכה בידינו.

על עטיפת הגליון מופיע ציור של אשת פוטיפר. אף היא דמות שמתפקדת יותר כסמל וכרקע ארוטי לצדיקותו של יוסף. קשה 
לומר כי נגרם לה עוול, ובכל זאת, שולמית שחר מוצאת ברומן יוסף ואחיו מאת תומאס מאן עניין מרוכך יותר בדמותה, על 

קוויה האנושיים.

ועוד נקודות אור ועניין תמצאו כאן, חג אורים שמח.            . 
                            

עמית ישראלי־גלעד

לפי 
שעה

ֵצא ֵאׁש ִמן־ָהָאָטד״* רשימות מהתחתית...  ״ֵתּ

את האופנים שבהם נוכח בחיינו "האח הגדול", זה מ־"1984" של אורוול, כבר חקרו ובדקו לא מעט בעקבות ההתפתחות 
הטכנולוגית - ממצלמות שהותקנו בקניונים ובמבנים ציבוריים אחרים, עבור דרך רישות של המרחב בערים שלמות ועד 

תוכנות ריגול בשירות המשטרה.

אך ברעיון מרכזי אחר שמופיע בספר עסקו בצורה מינורית יותר, בעיקר בהקשר של זריעת דיס־אינפורמציה ותיאוריות 
קונספירציה שהולכות ומתרבות בשנים האחרונות, הודות לרשתות החברתיות; הכוונה לסיסמה "מלחמה היא שלום. חירות 
היא עבדות. בערות היא כוח" - או במילים אחרות, לדרך היעילה והשיטתית של שלילת האמת או הפיכתה ללא רלוונטית.

והנה סופסוף הגענו לזמנים שבהם אפשר לשלול מציאות על ידי טיעון למציאות חילופית.

2016 - יום אחרי השבעת דונלד  מבחינתי התאריך המציין את קריסת תפיסת המציאות כפי שהכרנו הוא ה־21 בינואר 
טראמפ לנשיאות ארה״ב. במסיבת עיתונאים שהתקיימה אז, הצהיר שון ספייסר, דובר הבית הלבן, שמינה זה עתה הנשיא 
הטרי, כי הקהל שהיה עד בטקס ההשבעה המסורתי היה הגדול ביתר שנכח בהשבעה כלשהי - ממש שבירת שיא. לאחר 
הגיעה  מופרכות,  עד  שגויות  היו  ספייסר  של  הצהרותיו  כי  מצולמות(  הוכחות  )בצירוף  בתקשורת  גורמים  של  הבהרות 
לאולפני רשת NBC היועצת האסטרטגית של טראמפ, קליאן קונוויי והתראיינה בתוכניתו של העיתונאי צ'אק טוד. קונוויי 

נשאלה על אמינות הנתונים וטענה בתגובתה כי ספייסר רק הציג "עובדות אלטרנטיביות".

האפשרות הזאת, שאני מעדיף לקרוא לה ״אמת חילופית״, קיימת ומרחפת עדיין בארה״ב, ובעצם בכל מקום שסוע מבחינה 
פוליטית - גם אצלנו במדינתנו הקטנה.

״באנו חושך לגרש בידינו אור ואש״    .וכברוח חג החנוכה** הבא עלינו, כל צד חושב ומשוכנע שהצד השני שרוי בחושך.      

-------------------------- 
ֵצא ֵאׁש ִמן־ָהָאָטד ְוֹתאַכל ֶאת־ַאְרֵזי  י ְוִאם־ַאִין ֵתּ אּו ֲחסּו ְבִצִלּ ִחים ֹאִתי ְלֶמֶלְך ֲעֵליֶכם ֹבּ ם ֹמְשׁ ֱאֶמת ַאֶתּ אֶמר ָהָאָטד ֶאל־ָהֵעִצים ִאם ֶבּ *ַויֹּ

ָבנֹון. שופטים ט טו. ַהְלּ

**בחג החנוכה ארוגים ערכים דתיים והיסטוריים, המציינים, מעבר לנס פך השמן וטיהור בית המקדש, גם את הנחת היסודות לעצמאות 
יהודה ומלכות החשמונאים שארכה 115 שנה.

                                מיכאל בסר 
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דויד מור

אלים אבודים

ְּכֶׁשַהַּגן ִנְסָּגר
הּוא ׁשֹוֵמר ְּפִניָמה ֶאת ָּכל ָמה

ֶׁשִּנְמַסְך ּבֹו ִמן ַהְּיָלִדים.
קֹולֹוֵתיֶהם ִנְסְּפגּו ְּבַטְּבעֹות ֵעץ 

ַהַּצְפָצָפה ַהָּזֵקן,
ְּבַלְיָלה הּוא ְמַצְפֵצף

ָׁשָרָׁשיו אֹוְזִקים ְּבַטָּבעֹות 
ֶאת רּוחֹוֵתיֶהם

ֶׁשל ָּכל ַהְּיָלִדים ֶׁשָעְברּו ַּתְחָּתיו.
ְּכֶׁשַהַּגן ִנְפָּתח ְּפִניָמה

ֵאִלים ֲאבּוִדים ְמַפְרְזִלים ֶאת ַעְצָמם
ַהְּיָלִדים ׁשֹוְמִעים ֶאת  ַצֲעֵדיֶהם 

ְּבַמֲעלֹות ָהֵעִצים
ִמְלמּוָלם ָנִהיר ָלֶהם ֵהם ַמְתִוים ָלֶהם

ְמקֹום ְנִחיָתה.

אטיודים

ֵעץ ֶׁשֶסק ְיִדידּוִתי אֹוֶפה ֶאת ֵּפרֹוָתיו
ְלֵעיֵני ַהְּיָלִדים

ָהֵריַח ֶנֱעָרם ְּבַרַחׁש ְנִעיָצה
ֵמִאיץ ָּבֶהם ַׁשְבִריר ֶׁשל ַרַעד

יֹוֵנק ַהְּדַבׁש ְמַדְפֵּדף ָּבֲאִויר ִלְמצֹא ִזיז ֲאִחיָזה
ְיִריַעת ַהְּתֵכֶלת ִנֶּתֶקת ִמְּמקֹורֹו

ִנֶּתֶזת ַעל ִּכְתֵפיֶהם
ַמְצִליָלה ֶאת ְרִאי ַהַּמִים

ַהְּדִלי ַהָּצֹהב ֶׁשל ַהַּיְלָּדה
ַעל ְׂשַפת ְּבֵרַכת ַהָּדִגים, ַמְפִקיַע ִמן ַהֶּׁשֶמׁש 

ֶאת ֶזהּותֹו ַהִּׁשְמִׁשית.

בגן הילדים

רּוַח ּתֹוָעה ִמְתרֹוַעַעת ַּבַּמְרֵזב
ֶּבָחֵצר ָהֵעץ ָקׁשּור ְּבֶחֶבל

ַהָּיֹרק ִמְתַרֵּכז ְּבִלְהיֹות ָיֹרק
ְיָלִדים ַּבַּגן צֹוֲהִלים

ֶיֶלד ֶאָחד ּבֹוֶכה
ַמִּתיר ַעְפַעף ֶאָחד ָּפתּוַח 

ְּבֵעיֵני ַהַּגָּננֹות
ַעְפַעף ֵׁשִני ָסגּור

ַהַּנְדֵנָדה ְׁשבּוָרה ֹלא עֹוִלים
ְוֹלא יֹוְרִדים

גשם

ִהְתַּבְּצרּות ְזַמִּנית ֶׁשל ַהֶּגֶׁשם ַּבַּגן
ָּפְרָעה ֶאת ָראֵׁשי ַהְּיָלִדים

ַהִּמְטִרּיֹות ֻּכְדנּו ֶאל ַהָּׁשַמִים
ַהְּׁשָמׁשֹות ַהְּמֻצָּירֹות ֶׁשָּלֶהם
ִּכְּוצּו ֶאת ִריֵסיֶהן ַעל ַהַּדף

הבובה

ַהַּמֵּסָכה ַיִּציָבה ִמן ַהָּפִנים
ָלֵכן ִהיא ְמֻמְסֶמֶרת ַעל ָּפֶניָה

ִעּצּוִרים ִּפְתאֹוִמִּיים
ֶׁשֲאִני ׁשֹוֵמַע ָּבּה ַּבַּלְיָלה

ְמִאיִצים אֹוִתי ֶאל
ֲעֵרַמת ַהְּזכּוִכית ֶׁשְּבֵעיֶניָה

ֲאִני ְמַזֶהה ַהָּטיֹות אֹור
ִמְצמּוִצים ֲחָׁשִאִּיים

ָּפַני ַמְדִּפיסֹות ֶאת ַעְצָמן
ַעל ָּפֶניָה

ֲאִני ְמַקֵּבץ ֶעֶׂשר ֶאְצָּבעֹות
ִלְתֹּפס ִאְוׁשֹות ּגּוף 
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    מוחמד זאדה  محمد زادة

לו היתה לי מולדת

לּו ָהְיָתה ִלי מֹוֶלֶדת
ֶׁשְּמַכֶּבֶדת ֶאת ְקֻדַּׁשת ַהַּבִית,

ֶׁשּמֹוִרים ְּבָבֵּתי ַהֵּסֶפר ֶׁשָּלּה ֹלא ַיּכּו אֹוִתי,
ֶׁשּׁשֹוְטִרים ִּבְרחֹובֹוֶתיָה ֹלא ַיַעְלבּו ִּבי,

ֶׁשּנֹוְכִלים ְוׁשֹוְפִטים ְּבַמֲעֶרֶכת ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשָּלּה
ֹלא ְיַרּמּו אֹוִתי,

מֹוֶלֶדת ֶׁשָּבּה ֹלא ֶאְהֶיה
ִאּיּום ַעל ִּבְטחֹון ַהְּמִדיָנה,

ָהִייִתי זֹוֵרק ֶאת ְּתעּוַדת ַהֶּזהּות ַהֶּגְרָמִנית
ְוחֹוֵזר ֵאֶליָה ַאֲחֵרי ֶׁשָחַזְרִּתי ִּבי,

חֹוֵזר ֵאֶליָה ֵמְרצֹוִני.

לּו ָהְיָתה ִלי מֹוֶלֶדת ֶׁשאֹוֶהֶבת אֹוִתי
ָהִייִתי ְמַנֵּגן ָלּה ָּכל ַלְיָלה ְּבִגיָטָרה

ּוַמְׁשִּכים ָּכל ּבֶֹקר ֶאת ּתֹוָׁשֶביָה
ְּכִצּפֹור ְּדרֹור.

לּו ָהְיָתה ִלי מֹוֶלֶדת ֶׁשַּתֲעִניק ִלי ִּבָּטחֹון
ָהִייִתי ּתֹוֶלה ֶאת ְּבָגַדי,

ְמַסֵּדר אֹוָתם ַּבֲארֹונֹוֶתיָה
ְוֹלא מֹוִתיר אֹוָתם ָּכל ַהָּׁשִנים

ַּבִּמְזָוָדה.

לּו ָהְיָתה ִלי מֹוֶלֶדת ֶׁשָּיכְֹלִּתי ָלֵתת ָּבּה ֵאמּון
ָהִייִתי ַמְסִּתיר ָּבּה ֶאת ָּכל ֲחָפַצי ַהְּגנּוִבים

ֶׁשָּזִרים מֹוִסיִפים ִלְגנֹב אֹוָתם
ְּבִחּיּוִכים ֲחִביִבים.

מקרה 

ֶזה ָהָיה ִמְקֶרה, ִאָּמא, 
ִמְקֶרה ְוֹלא יֹוֵתר. 

ֵמעֹוָלם ֹלא ִּתְכַנְנִּתי ַלֲעזֹב 
ְוֹלא ֲאִני ָהִייִתי ֶזה ֶׁשָּנַטע ְיָערֹות ַּבֶּמְרָחק ֵּבין ִלְבבֹוֵתינּו. 

ְּבַסְך ַהּכֹל ִׂשַחְקִּתי, ִאָּמא, 
ֶּבָחֵצר ַהְּקַטָּנה ֶׁשל ֵּביֵתנּו ַהָּיָׁשן 

ְּכֶׁשּיֹוָנה ָנֲחָתה ַעל ַהַחּלֹון, 
יֹוָנה ֶׁשֹּלא ִנְרֵאית ְּכמֹו ַאף יֹוָנה ַאֶחֶרת. 

ָעַקְבִּתי ַאֲחֶריָה, 
ָרַדְפִּתי ַאֲחֶריָה ֵמֵעץ ְלֵעץ, 

ֵמִעיר ְלִעיר 
ּוֵמֶאֶרץ ְלֶאֶרץ. 

ַהּיֹוָנה ֶׁשִּלי ְּכָבר ָהְיָתה ִּבְטַוח ְנִגיָעה 
ַאְך ֹלא ִהְצַלְחִּתי ִלְתּפֹס אֹוָתּה, 

ֶאת ַהּיֹוָנה ַהּזֹאת, ֶׁשֹּלא ִנְרֵאית ְּכמֹו ַאף יֹוָנה ַאֶחֶרת. 

ִלְפָעִמים ִהיא ִנְרֵאית ְּכַטָּוס 
ּוְפָעִמים ֲאֵחרֹות 

ְּכִמְזָוָדה. 
ִלְפָעִמים ְּכָעָנן ֵּכֶהה ָהעֹוֵטף ֶאת ָהֵראֹות 

אֹו ְּכמֹוֲעדֹון ַלְיָלה ִמְתַּפֵּקַע ֵמָאְבַדן 
ַוֲאִני ָרץ, ִמְתַנֵּׁשף, 

ְמַטֵּפס ַעל ַּגּגֹות ָהעֹוָלם 
ּוְבָכל ַּפַעם ֶׁשֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשָּתַפְסִּתי אֹוָתּה 

ֲאִני רֹוֶאה ְּבַכף ָיִדי ַרק נֹוָצה ֵמָתה 
ִמְּכַנף יֹוָנה ֶׁשֹּלא ִנְרֵאית ְּכמֹו ַאף יֹוָנה ַאֶחֶרת.

משורר ומחזאי כורדי־סורי; נולד בשנת 1970 בכפר מוּבאטו הסמוך לעיירה עפרין, כ־50 ק"מ מצפון־מערב לַחַלּב; מאז שנת 1996 
חי בקלן שבגרמניה. יסד ביחד עם הסופר סּוְּבִחי ַדסּוִקי את העיתון 'ִאְׁשָראק' הרואה אור בערבית ובטורקית, ובמשך שבע שנים 
כתב בו טור קבוע. זאדה הוא חבר מייסד של הפורום ובית הקפה התרבותי 'ַא־ַטָעאן' בקלן, המקדם זה למעלה מעשור פעילויות 
תרבותיות וסדנאות ספרותיות. שיריו תורגמו עד כה ליותר מתשע שפות. בין קובצי השירה שפרסם: פסלי צל )א־סדאקה, 1996( 
נסיכים של מבט ראשון )אלאדּב, 2000( תיעוד חמישי של החיים )מומנט, 2014(, שממנו נלקחו כל השירים שתורגמו במבחר זה. 
בשנה הקרובה יראו אור שלושה קובצי שירה שלו: אצעדה לוחצת, סוס לבן מתקרב למובאטו, אין תיעוד לחיים האלה. מחזה פרי 

עטו, עיר האיסורים, זכה בפרס הראשון בפסטיבל התיאטרון הארצי בסוריה בשנת 1994.
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לא אוַמר שזנחת אותי 

ִאם ָאמּות ָׁשם 
ְוגּוָפִתי ָּתנּוַח ְּבֶחְלַקת ֲאָדָמה 

ְוִאָּוֵתר ְלַבִּדי, 
ְּבִלי אֹוְרִחים, 
ְּבִלי ְּפָרִחים, 

אֹו־ָאז ֵאַדע ֶׁשַהִּמְלָחָמה ֶטֶרם ִנְגְמָרה. 
ְוִאם ָהאֹור ְּבַמֲחנֹות ָהֲעקּוִרים ְלאֶֹרְך ַהְּגבּול יֹוִסיף ִלְדֹלק 

ֹלא ֶאְכַעס ָעַלִיְך, ֲאהּוָבִתי. 
ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַאְּת ְמַחָּכה ְלסֹוף ַהִּמְלָחָמה 

אֹו ְלַהְפָסַקת ֵאׁש 
ְוֶׁשַאְּת זֹוֶרֶקת ֶאת ַהְּפָרִחים ַרק ְזַמִּנית 

ַּבָּמקֹום ָהַאֲחרֹון ֶׁשּבֹו ִנְפַּגְׁשנּו. 
ְואֹוֶמֶרת ְלַעְצֵמְך 

ֵהם ַלֲאהּוִבי, 
ִּפְרֵחי ַאֲהָבֵתנּו 

ֶׁשִהְתַיְּתָמה ַּבִּמְלָחָמה.

עידן בריר  |  קורא בשער  |   قارئ الشعر

הייתי רק סורי 

ְּכֶׁשִּתְסַּתֵּים ַהִּמְלָחָמה 
ַהִאם ְּתַקְּבִלי אֹוִתי ְּכֶבן זּוג? 

ֲהֵרי ֹלא ִנְלַחְמִּתי 
ַאְך ִהְׁשַּתַּתְפִּתי ַּבַהְפָּגנֹות 

ּוְבִמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי ֹלא ָנְפלּו ֲחָלִלים, 
ַרק ַּכָּמה ֲעקּוִרים ַוֲחִמָּׁשה ֲעצּוִרים 

ְוָאִבי ֵמת ִמַּצַער. 
ֹלא ָהִייִתי ֶנֱאָמן 

ַאְך ֹלא ָהִייִתי אֹוּפֹוִזיְציֹוֵנר. 
ָהִייִתי ַרק סּוִרי ֶׁשִּלֵּמד ֶאת ְיָלָדיו ַּגְבִרּיּות 

ַאְך ִהְתַּגֵּנב ְּכמֹו ֲחַתְלּתּול ַלַּקְלִּפּיֹות. 
ָהִייִתי ַרק סּוִרי 

ֶׁשִהְתַקֵּים ַעל ְּתרּומֹות 
ּוִבֵּקׁש ֶאת ְזכּותֹו ִלְׂשרֹד. 

ֶׁשָּׂשֵנא ֶיִרי, ָּדם ּוְמטֹוִסים, 
ֶׁשִּתֵעב ַמְבִריִחים, סֹוֲחִרים, ַמְחסֹוִמים, 

ׁשֹוְדֵדי ְּגבּולֹות 
ּוְמַקְּבֵלי ְּפֻקּדֹות לֹוְבֵׁשי ַמִּדים. 

ָהִייִתי ַרק סּוִרי ֶׁשָּסַבל ֵמַהָּמצֹור 
ּוֵמַהִחּפּוׂש ַאַחר ֶלֶחם ַּתַחת ַהֲהִריסֹות. 

ַרק סּוִרי ֶׁשִהְתַרֵּגל ַלֲחֵׁשָכה 
ּוְלַהְפָסקֹות ְּבָכל ַהֵּׁשרּוִתים ַהִחּיּוִנִּיים, 

ֶׁשָּׁשר ִליָלָדיו ְּבקֹול ָרם 
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיָּבֲהלּו 

ֵמַרֲעֵמי ַהִּפּצּוִצים. 
ָהִייִתי ַרק סּוִרי ֶׁשֹּלא ָרָצה ָלמּות 

ִמַּכּדּוֵרי ַצָּלף, ִמֶּטַבח, ִמְּׂשֵרָפה 
אֹו ִּבְטִביָעה ַּבֶּדֶרְך ִמָּׁשם ְלָׁשם.

מוחמד זאדה, צילום: אסמאעיל שריף
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צדוק עלון 

על פיל ו'פיליות' 

חביבה פדיה: הודו – שירי מסע והשתוות, פרדס 
2022, 67 עמ'

 
מפגש  לנו  מתארת  פדיה  חביבה  כאן  שאביא  בשירים 
פיל  עם   – ומטאפיזי  פיזי  מפגש  בעצם  שהוא  פרטיקולרי, 
המופיע  מושג  'פיליות',  ועם  הראשון,  בשיר  המופיע  ממשי, 

בשיר האחרון.

פדיה רואה, בזמן מסוים ובמקום מסוים, בעיניים הפיזיות את 
הפיל החומרי ובעת ובעונה אחת היא רואה בעיניים הרוחניות 

את ה'פיליות' – זו שאיננה נמצאת במקום מסוים. 

הנה השירים:

הפיל

ַהִּמְקָּדׁש ָׁשקּוף ַמָּמׁש ְּבתֹוְך ִקירֹות ְזכּוִכית/ ֲאִני צֹוָפה 
ְוֵהִריעּו/  ָּתְקעּו  ְּבקֹוְנִכּיֹות  ָּתְקעּו  ִּבְפִנים  ִמַּבחּוץ/ 
ַהָּבָמה/  מּול  ֶאל  הּוא  ְמֻכָּון  ִהִּפיל/  ִהִּגיַע  ִמַּבחּוץ 
ָּתַקע ְוֵהִריַע/ ַהִּפיל ִנְכַנס ְּבַצַעד ְמֻסְגָנן ֶאל ַהִּמְקָּדׁש/ 
ְוָהִרּקּוִדים/  ַהִּׁשיִרים  ֵהֵחּלּו  ָּכְך  ַאַחר  ָיָצא/  הִּפיל 
ַהֶּפֶלא  ַהְחָזַקת  ְמַלָּויו/  ִעם  ְוֶנְעָלם  ַהִּפיל  ָהַלְך  ִּפְלִאי 
ָהֱאֹלהּות/  ֶאת  ַהַּמֲחִזיָקה  ַהַּמָּמִׁשית  ַהַחָּיה  ָּבעֹוָלם/ 
ְּבַצֲעֵדי  ָהִאִּטּיּות/  ַעל  ׁשֹוֶמֶרת  ִאִּטית/  ִאִּטית  ִאִּטית 
ִּפיל ִאִּטִּיים ַרִּכים ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה/ ִׁשיָרה ֵאֶבל ִצּיּור 

ְּתרּוָעה ְּדָמָמה

 ***

גאנש

ַהַּתֲהלּוָכה  ְּבֹראׁש  ְוִהְתָקֵרב/  ָהַלְך  ַהֶפְסִטיָבל  ַהחֹוף/  ַעל  ָיַׁשְבנּו 
ִנָּׂשא ָׁשם ִּפיל ָוֹרד ֲעָנִקי/ ְוהּוא ֻהְטַּבע ֶאל ַהַּמִים ְלקֹול ִמְצָהלֹות 

ְוִׁשיָרה/ ְוִעם ִזּקּוֵקי ִּדינּור 

ַּגאֵנׁש
ֶׁשִּפיִלים  ְּדָמעֹות/  ַמִּזיִלים  ֶׁשִּפיִלים  ִצּיּוִרים/  ְמַצְּיִרים  ֶׁשִּפיִלים 
ַהָּמֶות/  ַמְׁשָמעּות  ֶאת  ּוְמִביִנים  ִמְתַאְּבִלים  ֶׁשִּפיִלים  ָׁשִרים/ 
ַּבֶחֶלד ְּכִמַּדת  ָּכְבָּדם/ ִׁשְבִעים ָׁשָנה  ֶׁשִּפיִלים ֵאיָנם ּדֹוֲהִרים ְּבֶׁשל 
ָאָדם/ ִּפִליּות ַהְּדָבִרים ַהְטָּבָעה/ ּוְטִביָעה ְּתִחָּיה ֵמָחָדׁש/ ָהֱאֹלהּות 

ַהְּׁשמּוָרה ַּבַחּיֹות לּו ִּתְׁשֹמר ִהיא ֶאת ַהַחּיֹות

במקדש קרישנה הקטן ְּבלב הכפר החקלאי שבמטהּורה.

בין  בנפשנו,  המתרחש  מפגש  לנו  מתארת  הכותבת  למעשה, 
כמושג  הנתפסת  ל'פיליות'  בחושים  הנתפס  הממשי  הפיל 
הזה  המפגש  כי  לנו  לומר  באה  חושב שהיא  אני  אבל  שכלי; 
מטשטש את ההבדל בין גוף לנפש, בין מושאי החושים לבין 

מושגי השכל, וכך נוצרת מעין התמזגות בין גוף ונפש.

הטשטוש הזה בין הגוף והנפש מחזק אצלנו את התחושה כי 
היא  מהחומרי  מהגשמי,  החושים,  ממושאי  הנובעת  ההנאה 

היא  באכילה  הרעב  השבעת  ואסתטית.  רוחנית  הנאה  בעצם 
את  מזינה  או  מובילה  היא  אלא  גרידא  חומרי  מעשה  איננה 
הנאה  היא  המוזן,  הגוף  תחושת  השובע,  כך שתחושת  הנפש 
שביעות  מוזנת.  הנפש  גם  אלא  מוזן  הגוף  רק  לא   – רוחנית 
רצון וקורת רוח הן תמיד מעשה רוחני, הגם שמה שמניע אותן 

או מזין אותן יכול שיהיה בתחום העולם הגופני.

בהקשר הזה אי אפשר לא להזכיר את שפינוזה שאצלו הנפש 
והגוף חד הם – הנפש היא האידיאה של הגוף הקיים בפועל – 
אי אפשר לנפש בלא הגוף, ומכאן הוא מסיק כי הנפש והגוף 

הם שני ביטויים של אותה יישות.

לבין  החושים  מושא  שהוא  הפיל  בין  הזה,  המפגש  כן,  אם 
ה'פיליות' שהיא מושג נפשי, מעניק חוויה של התמזגות של 

הנפש והגוף.

נוספת  התמזגות  תחושת  גם  מעניק  הוא  אבל 
לבין   – נרצה  אם  ה'אני',   – הגוף/נפש  בין   –
הכוליות, בין היחיד לבין המכלול. אם נרצה, זו 

התמזגות של יש ממשי עם יש מטאפיזי.

כי  לתחושתי,  המחברת,  לנו  ממחישה  כאן 
חשיבות  יש  למסוימותו,  לככותו,  לטבע, 
משמעות  הגשמיים  לדברים  יש  מטאפיזית; 
הרואיות;  עוצמות  לטבע  יש   – מטאפיזית 
לפיל יש עוצמה מטאפיזית; להודו יש עוצמה 
הטבע  עם  שלנו  למגע  ואסור  מטאפיזית; 
לנו לחשוב שרק  ההרואי להיות מנוכר; אסור 
אלא  משמעות,  יש  הטבע  של  הקיום  לעצם 
עלינו להכיר אותו בככותו ובמסוימותו מקרוב. 

שבכלל  יש פיתוי רב להסתפק בעומק ההגותי הטמון בהבנה 
הנובעת  התובנה,  כלום.  שאין  כך  זה  ושאין  משהו  יש 
מהתפיסה שיש משהו ואין זה כך שאין כלום, היא עצומה כי 
לנו  אל  אבל  משהו.  יש  בכלל  מדוע  השאלה  את  מעלה  היא 
לטשטש בעקבות התובנה שבכלל קיים משהו את ההכרה במה 
את  ולחבק  להכיר  עלינו  המסוימות;  את  הככות,  את  שקיים, 
מה שישנו. ולא בכדי. מראהו של הטבע מביא אותנו לתחושה 
של עוצמה, של הוד, של הרואיות, והתחושה כולה היא כאמור 
בשדה הנפשי ולא בשדה הגשמי. במובן הזה ברור כי הגשמי 

והחושני והחומרי אינו נחות מהרוחני ומהנפשי.

התמזגות   – התמזגות  הללו של  הרמות  העובדה ששתי  בשל 
עם  היחיד  והתמזגות  הרוחנית  ה'פיליות'  עם  הממשי  הפיל 
התחושה  לב.  שובת  פואטית  בצורה  בספר  מובעות  המכלול, 
היא  הספר  בשירי  קוראים  כשאנו  אותנו  הפוקדת  הכללית 
של שלמות קיומית, של השתוות נפש, של התגלות ושל אור. 
מעל  הספר  בשירי  מופיעה  'אור'  שהמילה  וראיתי  בדקתי 

לשלושים וחמש פעמים.

וכאן אני רוצה שוב לצטט את שפינוזה: "יותר שאנו מכירים 
את הדברים הפרטיים, יותר אנו מכירים את אלוהים" – אפילו 
שדי לנו להכיר דבר פרטי אחד, למשל את גופנו, כדי להכיר 
את אלוהים, עדיין ככל שנכיר יותר את מה שקיים – יותר נכיר 
את אלוהים. די בקרן אור אחת להוליכנו אל השמש אבל ככל 

שנכיר יותר קרני שמש – יותר נכיר את אלוהים. 



9
 אוקטובר-נובמבר 2022  

דומה שזה מה שחביבה פדיה רוצה לומר לנו, בצורה הפואטית 
הפיל  עם  הזו  הפגישה  כיצד  ממחישה  היא  שלה;  המיוחדת 
או  )המטאפיזית  האלוהות  כיצד  לנו  מגלה  הפרטיקולרי 
הרליגיוזית( נגלית אל מול עינינו; היא ממחישה כיצד הפגישה 
עם עוצמות הטבע )עוצמות שאיננו מצליחים לראות בחיי היום 
יום( מראה לנו עוד פן של אלוהים; גם הודו זה הוד ועוצמה, 
וגם הפיל כשלעצמו – ה'פיליות' – זו עוצמה. והפגישות הללו 

רציונלית  בצורה  בין  אלוהים,  את  להכיר  יותר  אותנו  מזכות 
בין בצורה מיסטית.

האור  והתגלות  נפש  השתוות  קיומית,  שלמות  של  תחושות 
מלוות את קריאת השירים, והלוואי שיתממשו דבריה היפים 
ואת כולנו.            .של פדיה ש"ָהֱאֹלהּות ַהְּׁשמּוָרה ַּבַחּיֹות ִּתְׁשמֹר ִהיא ֶאת ַהַחּיֹות" 

גלית כץ

*

ָּבֶעֶרב, ַּבֶּדֶרְך ְלֵבית ַהְיָלִדים,
ַרְגָליו ֶׁשל ַאָּבא רֹוְמסֹות ָעִלים ְרטּוִבים ּוַמֲחֵטי ֹאֶרן.

ֲאִני ַעל ְּכֵתָפיו, ְלֹראִׁשי ּכֹוַבע ֶצֶמר, ְמֻהָּדק ְּבחּוט ַעל ַסְנֵטִרי.
ָהֵעיַנִים ְמַחְּפׂשֹות אֹור ֵּבין ַהִּׂשיִחים. "ַאָּבא ַּגְחִליִלית", ֲאִני צֹוֶעֶקת.

ַאָּבא עֹוֵצר, מֹוִריד ַּגְחִליִלית ֵמחֹוַמת ָהֶאֶבן ּומֹוִׁשיט ִלי אֹוָתּה.
ַהַּגְחִליִלית ְמַטֶּיֶלת ַעל ָיִדי, ּגּוָפּה ָחִמים.

ֲאִני אֹוֶחֶזת ָּבּה ְּבָחְזָקה, ָהאֹור ָּכֶבה, ִמיץ ָּדִביק ִמְתַּפֵּׁשט ַעל ָיִדי.

*

ַּתַחת ַרְגַלִים ְיֵחפֹות ֶּדֶׁשא ָיֵבׁש ְוקֹוִצים
ַּתַחת ַרְגַלִים ְיֵחפֹות ֶּדֶׁשא ֶׁשֻהְׁשָקה ֶזה ַעָּתה

ַּתַחת ַרְגַלִים ְיֵחפֹות ֶּדֶׁשא ֶׁשֻּכַּסח ֶאְתמֹול
ַּתַחת ַרְגַלִים ְיֵחפֹות ִנְקָרא ֶׁשֶלט: ָנא ֹלא ַלֲעלֹות ַעל ַהֶּדֶׁשא.

ַּתַחת ַרְגַלִים ְיֵחפֹות ְׁשִביֵלי ַאְסַפְלט לֹוֲהִטים,
ּתּוֵתי ֵעץ ֶׁשָּנְפלּו, ִּפְרֵחי ָז'ָקַרְנָּדה, ַמֲחֵטי ֹאֶרן 

ַּפְרֵקט ֶׁשל אּוָלם ְסּפֹוְרט.
ַּתַחת ַרְגַלִים ְיֵחפֹות ִרְצַּפת אֹוטֹוּבּוס,

ַּתֲחָנה ֶמְרָּכִזית ֶאֶגד ַּבת ַּגִּלים,
ְּבָדֵלי ִסיַגְריֹות, ֶׁשֶמן ִטּגּון, ְּגִריז, ֶזֶפת,

ַהחֹול ַּבחֹוף ַהָּׁשֵקט, ְלַיד ֵּבית חֹוִלים ַרְמָּב"ם.
ַּתַחת ַרְגַלִים ְיֵחפֹות ִנְראּו ַנֲעָרה ְוַׁשְרָואל

ַּתַחת ַרְגַלִים ְיֵחפֹות ִנְקָרא ֶׁשֶלט: ָהַרֲחָצה ֲאסּוָרה. 

על רקע נפשי

ַעל ֶרַקע ַנְפִׁשי ָהָיה ִלי ַסְרָטן.
הֹוִרידּו ִלי ַׁשד, ַעל ֶרַקע ַנְפִׁשי

ְוַגם הֹוִציאּו 23 ַּבּלּוטֹות ִליְמָפה.
ַאַחר ָּכְך ִקַּבְלִּתי ִכימֹו ַעל ֶרַקע ַנְפִׁשי

ַהְקָרנֹות ַעל ֶרַקע ַנְפׁשי
ְוִטּפּול הֹוְרמֹוָנִלי. 

ַההֹוְרמֹוִנים ִחְרְּבׁשּו ִלי ֶאת ַהּגּוף,
ֲאָבל ַמה ֹּלא עֹוִׂשים ִּבְׁשִביל ַהֶּנֶפׁש?
ֵפְיר, ַמָּזל ֶׁשַהּגּוף ֶׁשִּלי ָעַמד ְּבָכל ֶזה

ִּכי ַהֶּנֶפׁש ְקָצת ֶנְחְּבָטה
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אורית קלופשטוק 
 שלושה שערים נעולים 

אפרת קוזין: כי פנה יום, ספרי 'עתון 77' 2022, 76 עמ׳

שמו של הספר כי פנה יום )ערכה: הדס גלעד( לקוח 
מתפילת  הכיפורים,  יום  של  בערבו  השיא  מרגע 
ָפָנה  ִּכי  ַׁשַער/  ְנִעיַלת  ְּבֵעת  ַׁשַער/  ָלנּו  ְּפַתח  נעילה: 
יֹום/ ַהּיֹום ִיְפֶנה/ ַהֶּׁשֶמׁש ָיבֹא ְוִיְפֶנה/ ָנבֹוָאה ְׁשָעֶריָך. 
של  סופו  מול  אל  השמש,  שקיעת  מול  אל  תחינה 

היום, אל מול השער הננעל.

שלושה שערים לספר כנגד שלוש שקיעות מכוננות 
בחייה של המשוררת, שלושה שערים ננעלו בפניה. 

בשיר  נפתח  מילים׳  של  ׳אורן  הראשון  השער 
ִהְגֵליָת  ֵנָכר  ַאְרצֹות  ְלֵאילּו  ֱאֹלִהים/  זה:  הנושא שם 
ּדֹוְלִקים  ֹלא  ַהַּׁשָּבת/  ֵנרֹות  ֶׁשָּבֶהן  ֲאָרצֹות  אֹוִתי/ 

ּוְמִאיִרים ֶאת ִנְׁשָמִתי/ ְוָכל ֶׁשּנֹוַתר ִלי הּוא ְלִהְתַחֵּמם/ ְּבאֹוָרן ֶׁשל 
ִמִּלים.// )עמ׳ 11(. בשער הראשון ננעל שערו של האל בפניה. 
חזרה  של  חוויה  משרטטת  קוזין  וחשוך.  קר  לניכר  גולה  היא 
פחד,  ברגשי  המלווה  ומכלה,  שוברת  סוערת,  כחוויה  בשאלה 
וגעגוע. היא מבקשת בית, מבקשת לחזור  חוסר טעם, צימאון 
לחסות בצל האל, אך השירה מחליפה את האמונה, ובשברונה 
רק מילים נותרות לה. השער מסתיים בפנייתה ַמְעָלה/ ֶאל ֲהֹלא־

ְכלּום.// )עליית גג, עמ׳ 23(.

בשער השני, ׳והיינו ככרובים׳, ננעל שערו של הבית הזוגי. שירי 
נרות־ אור  )שהנה  הרומנטי  מהחלום  אותנו  מוליכים  זה  שער 

השבת, אלה מן השער הקודם, דולקים בו( אל שברו, או יש לומר 
 .)34 זרה, עמ׳  ָזָרה/ )אש  ְּבֵאׁש  ֵמֵעיֶניָך/  ִנְׂשַרְפנּו  ָאז  שֵרפתו, אֹו 
מוטיבים של אור וחושך משחקים בהתאמה בשער זה המסתיים 
הגט,  למעמד  עד  מזו,  זה  הזוג  בני  פניית  ובו  יום׳,  ׳פנה  בשיר 
מסתיימת במפתיע בזריחה: ִּכי ָּפָנה יֹום/ ּוָפִניִתי ְלָאחֹור/ ִּכי ָּפָנה 

ִלְּבָך/ ּוָפָנה ִלִּבי/ ִלְזרַֹח.// )עמ׳ 41(. 

הספר  שיאו של  לטעמי  הוא  הגעגוע׳,  ׳תרגול  השלישי,  השער 
והוא  הקוראים,  ללב  לחדור  וביכולתם  השירים  של  באיכותם 

הדרמטי  המחולל  האירוע  שזהו  ניכר  אביה.  של  למותו  נוגע 
ביותר בספר. השירים בשער זה עמוסי זיכרונות המועברים דרך 
כל החושים, צבעים, ריחות, טעמים, קולות. הרגשות אותנטיים 
כמו  הנפלא,  ׳זהרורים׳  בשיר  בפרט  צלולה,  עולה  האב  ודמות 
בטרם  שקיעה,  בטרם  שמש  של  אחרון  נצנוץ 
יפנה יום, בטרם מותו. השיר ׳קדיש יתומה׳ )עמ׳ 
56( מביא את הארמית מתוזמרת עם מחשבותיה 
האבלה,  לעמדתה  הקורא  את  שמכניס  באופן 
ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל../ ַּכָּמה 
ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת/ וגם  ַלָּמָרק  ָהִייָת ׁשֹוֵפְך  ִּפְלֵּפל ָׁשֹחר 
בשער זה מוטיב נרות השבת, ּדֹוֲעִכים/ ַׁשֲעָוָתם 
ִנֶּגֶרת ֵמַחּלֹונֹות ֵעיַני./ )סוף, עמ׳ 70( בשירים אלו 
דמות האב ודמות האל מתערבבים חליפות ויש 

בזה סגירת מעגל עם השער הראשון. 

ננעלים  השערים  אשר  גולה,  דוברת  אותה 
בפניה, אל מול שקיעות בחייה, משבצת לאורך 
שבע־ והטיותיה  ׳מעלה׳  המילה  את  הספר 
עשרה פעמים! כמתעקשת להרים את השער המורד, את השמש 
הטיותיה  על  ׳לשוב׳  המילה  את  מציבה  היא  בנוסף,  השוקעת. 
שש עשרה פעמים! ואת המילה ׳לחזור׳, ׳חזרה׳, שש פעמים. דבר 
זה אומר דרשני. דומני כי משאלה לחזרה בתשובה טמונה בין 
דפי הספר ומרפררת לכותר ׳כי פנה יום׳, לעמדתו של המתפלל 

תפילת נעילה המבקש תשובה, למרות השער הננעל. 

המשוררת משתוקקת, אּוַלי ִאם אָׁשּוב ְלאֹוָתּה ְּבֵרָכה, ֶאְרֶאה ֶאת 
ִהְׁשַּתְּקפּוְתָך ַּבַּמִים עֹוָלה/ )זהרורים, עמ׳ 62(, מבקשת וְׁשּוב ִיְהֶיה 
וחותמת   ,)63 עמ׳  בעולם,  )מקום  עֹוָלם.//  ְּבֵאיֶזֶׁשהּו  ָמקֹום/  ִלי 
ִהיא //  ֵהיָכן  יֹוַדַעת/  ֶׁשֵאיִני  ְלֵראִׁשית/  לָׁשּוב  את הספר בבקשה 
)בקשה, עמ׳ 76(. על כך ברצוני להשיב לה במילותיו של אביה, 
ְּבָכל  ֶאְפָרִתי,  "ַהַחִּיים,   :)62 )עמ׳  ׳זהרורים׳  בשיר  טמנה  אותן 
שקיעות וזריחות, תנועת מעלה ומטה, הלוך ושוב.          .ָמקֹום... ְוַגם ָהַאֲהָבה".// כפי שמשתמע מן הספר כולו, החיים הם 

זה  את  לרשום  יכולתי  לא  הספר  מחברת  משוררת,  היא  קלופשטוק  אורית 
בתיק )פרדס, 2020( זוכה פרס שר התרבות, והספר ׳אישה מבראשית׳ )פרדס, 

2022( שירה נשית לכל פרשות התורה. 

.....................מאות / רפי וייכרט...........
ִקצבה

גם אם רק זה מה שנקצב, אני מודה שכל דקה היתה לי יקרה, וכל ָקצה נצרב באש החוץ גופית, ובאוויר 
עמד ניחוח חריכה, והעור ָדלק כמו מתחת לזכוכית ששמש מלהיטה, וגם בעלטה צללים זחלו מתחת 
למיטה ומיששו את משטחי גופךְ עד שהמריא אל התקרה, ולזמן לא היתה שׂררה, ושירה כמו אור גדול 
שבא אל אדן החלון בבקרים, ואף על פי שכבר היינו יגעים מהשנים המרירֹות מצאנו כוח להסתער, 
כמו פעם, אל לב המדורה, וכל המנורות דלקו לפתע כמו בחקירה שבה בחנּוּ האם אחרי הכל עודנו בני 

ליטוף, האם מישהו עוד מוצא בנו את הדבר הזה שמצמיח לגפיים מין תשוקה לעוף.
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חגי הופר

חזון הסובלנות הדתית
והיהדות,  דתי  כוח  על  או  ירושלים,  מנדלסון:  משה 

תרגם: יפתח הלרמן־כרמל, כרמל 2022, 229 עמ'

ספרים,  מצומת  זיכוי  קיבלתי  זה?  לספר  הגעתי  איך  תחילה, 
כדאי  מה  לראות  לחנות  הלכתי  אז   .50 ושלם  ב־100  קנה 
לקנות, ואז ראיתי את הספר הזה. לא שמעתי על צאתו בשום 

מקום אחר.

כמובן שמיד לקחתי אותו )הוא עלה 99 ש"ח, אז הוספתי גם עט(. 
ספרו זה של מנדלסון הוא אחד החשובים שבתרבות העברית, 
אבל כבר עשרות שנים שאין להשיגו, וגם הוא לא תורגם תרגום 

ההוצאה,  עשתה  גדול  מעשה  לכן  עכשיו.  עד  מודרני 
את  שהוציאו  הלרמן־כרמל,  יפתח  והמתרגם,  כרמל, 
הספר הזה מחדש. עוד אציין כי המוכרת החביבה אמרה 
לי שמנהל החנות תמה או הסתקרן לדעת מי יקנה את 

הספר הזה, ובאמת אני הראשון שקניתי אותו.

מילים ספורות על משה מנדלסון –

מנהיג תנועת ההשכלה היהודית במאה השמונה־עשרה, 
ראוי  כן,  כמו  מצוות.  שומר  יהודי  נשאר  עדיין  אבל 
הראשון,  למקום  הגיע  אחת  מאמרים  לציין שבתחרות 
עמנואל  מאשר  אחר  לא  תפס  השני  המקום  כשאת 
קאנט. נושא המאמר היה הישארות הנפש, ובכך עוסק 
ספר אחר שלו – פאדען )פיידון( על הישארות הנפש, 
שגם אותו אין להשיג היום, ואני מקווה מאוד שאף הוא 

יתורגם וייצא לאור.

הספר שלפנינו מחולק לחמישה חלקים: הקדמה מאת שמואל 
פיינר. הקדמה מאת פיני איפרגן. מאמרו של מנדלסון "ההקדמה 
לתשועת ישראל מאת מנשה בן ישראל". מאמרו של אוגוסט 
פרידריך קראנץ "חקירת האור והצדק", וגוף הספר - ירושלים.

דת  בין  והבדלה  הפרדה  המרכזי:  הרעיון  את  רק  לציין  אם 
למדינה. המדינה – יכולה לכפות חוקים והנהגות, הדת – מוטב 
לה שלא תכפה, אלא תלך בדרך השכנוע והאהבה. ומנדלסון 
מוסיף ואומר שהדת היהודית לא מבוססת על הכתבת רעיונות, 
)וזאת בניגוד לדת הנוצרית(. אין לה עיקרי  אלא על המעשה 
יותר. לכן צריך לאפשר  נוסחו מאוחר  אמונה, אף שאלה אכן 

חשיבה חופשית.

אלו הם רעיונות נאורים בסיסיים מאוד, כיאה לקדמותם בזמן, 
אף  במדינתנו  לנו  לסייע  עשויים  שהם  לי  נראה  אופן  ובכל 

בימינו.

אחתום בשתי מובאות.

ומדינה. המדינה – כופה, הדת –  בין דת  הראשונה על היחס 
עדיף שלא תכפה. וכך הוא כותב -

"הנה אנו רואים הבדל מהותי בין המדינה לדת. המדינה מצווה 
הדת  חוקים,  מטילה  המדינה  ומשכנעת;  מלמדת  הדת  וכופה, 

היכן  בה  משתמשת  והיא  פיזית,  סמכות  יש  למדינה  מצוות. 
הטוב.  ועשיית  האהבה  היא  הדת  סמכות  לה,  נדרשת  שהיא 
המדינה מוותרת על מי שאינו מציית לה ופולטת אותו מתוכה, 
חייו  של  האחרונים  ברגעים  ומנסה  לחיקה  אותו  אוספת  הדת 
אותו.  לנחם  לפחות  או  כלשהו  טעם  אותו  ללמד  העכשוויים 
להחזיק  יכולה  מוסרית,  כישות  האזרחית,  החברה  בקצרה: 
חוזה  ידי  על  באמת  אותן  קיבלה  אף  והיא  כפייה,  בזכויות 
חברתי. החברה הדתית אינה תובעת לעצמה זכות כפייה, ושום 
חוזה בעולם הזה אינו יכול להעניק לה זכות כפייה. למדינה יש 

זכויות שלמות, לכנסייה חלקיות בלבד" )עמ' 130(.

של  ספרו  סיום  את  מאוד  לי  שהזכיר  ספרו,  מסיום  והשנייה, 
שפינוזה מאמר תיאולוגי מדיני, במילים האלה –

"על כן אנו מסיקים כאן, כמו לעיל בפרק יח, שביטחון המדינה 
אין טוב לו מלהעמיד את יראת השמים והדת על מעשי חסד 
אלא  לו  טוב  )ואין  ומלייחס  בלבד  ויושר 
גם  העליונות,  הרשויות  זכות  את  לייחס( 
למעשים  בעניני־חול,  גם  בעניני־קודש 
גם  אדם  לכל  להניח  זאת  וזולת  בלבד, 
מה  לומר  גם  רוצה,  שהוא  מה  לחשוב 

שהוא חושב".

על  הלברטל  משה  של  בהרצאה  ואכן, 
האוניברסיטה  ערוץ  )ביוטיוב,  מנדלסון 
את  מציין  הוא  לצפות(,  שווה  הפתוחה, 

שפינוזה כמקור השראה שלו.

ואלה דבריו -

והדיבור,  החשיבה  את  לנו  "...והשאירו 
שאבינו העניק לנו כירושה בלתי ניתנת למכירה, כזכות בלתי 
בין הזכות לדעה התיישן מדי, אך  ניתנת להמרה. אם החיבור 
בלי לחשוש  לגמרי  אותו  הזמן שאפשר לבטל  הגיע  לא  עדיין 
המקלקלת  ההשפעה  את  למתן  לפחות  נסו  אזי  נזק,  שייגרם 
שלו עליכם עד כמה שאתם רק יכולים, להציב בחוכמה גבולות 
לדעות הקדומות שכבר האפירו כל כך עם הגיל. לפחות עבור 
הדורות הבאים, כבשו את הדרך לתרבות גבוהה יותר, לסובלנות 
כוללת כלפי האנשים, כפי שהתבונה עדיין כמהה אליה, לשווא! 
אל תתגמלו ואל תענישו בגין שום תורה, אל תפתו ואל תשחדו 
למען שום עמדה דתית! מי שאינו מפריע לאושר הציבורי, מי 
וכלפי  כלפיכם  האזרחיים,  החוקים  כלפי  הגון  באופן  שפועל 
לו  הניחו  חושב,  שהוא  את  לומר  לו  הניחו  האזרחים,  עמיתיו, 
אחר  ולתור  אבותיו  של  בדרך  או  שלו  בדרך  לאלוהים  לפנות 
תניחו  אל  אותה.  שימצא  חושב  שהוא  היכן  הנצחית  הישועה 
לאף אחד להיות חוקר לב ובוחן כליות. אל תניחו לאיש לקחת 
נותנים  אנו  אם  לבדו!  ליודע־כול  השמורה  הזכות  את  לעצמו 
אשר  את  לאלוהים  אתם  תנו  אזי  לקיסר,  אשר  את  לקיסר 

לאלוהים!

האהבה היא האמת! אהבו את השלום!"

דברים יפים ואני מזדהה עימם. ורק אעיר לסיום - ודאי שישנם 
רק  כאן  אני  מנדלסון.  של  למשנתו  גדולים  מומחים  הצעתי סקירה ראשונה, ואני מקווה שהיא טובה־דיה.       .בארץ 
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קובי נסים

משולש האושר 

ירוסלב ַסְייֶפְרט, רק הנהר לא מזדקן: מבחר שירים, 
מצ'כית: פאר פרידמן, קשב לשירה 2021, 107 עמ'

קובץ השירים חובק מבחר משיריו של המשורר הצ'כי ירוסלב 
הלקט,   .1984 לספרות  נובל  פרס  זוכה   ,)1901-1986( סייפרט 
משירה שנכתבה במשך עשרות שנים, נבחר בידי המתרגם פאר 

לפי  השירים  סדר  את  שקבע  זה  והוא  פרידמן 
טעמו ולא כמקובל בסדרם הכרונולוגי.

כוונת המתרגם היתה להביא בפני הקורא העברי 
באתגר  מדובר  סייפרט.  משירת  מייצג  מבחר 
הוא  המתורגם  הקובץ  שהיקף  מפני  פשוט,  לא 
מצומצם ביחס למכלול שירתו של סייפרט. עם 
השפה  מן  שתורגמו  השירים  קריאת  בעת  זאת, 
הצ'כית, השפה השירית של פרידמן היא טבעית 
וקולחת, כך שקוראם בעברית אינו חש מופסד, 

כפי שקורה לא אחת בקריאת שירה מתורגמת.

הניסיון  הוא  הקובץ  לשירי  בולט  מכנה משותף 
לתת מענה אפשרי לשאלה מהו "טעם החיים", 

היופי,  סייפרט:  של  תפיסתו  מאושר.  להיות  לאדם  גורם  מה 
מפני  מחסה  שמקימות  הצלעות  שלוש  הן  והאושר  האהבה 
יופי  ביטויי  הן  החובק  ערך  הוא  היופי  סייפרט  אצל  הסתמי. 
מהחיים עצמם והן מיופין של יצירות שהן יציר ידיו של האדם, 
)צליל,  מוזיקה  של  יצירות  ורגשות,  חיים  משקפות  יצירות 

מלודיה ריתמוס(, יצירות של מילים )כמו שירה(. 

שהיופי  זה  במובן  אפלטונית  היא  סייפרט  של  החיים  תפיסת 
מקנה קריטריון אסתטי לשם העדפה בין בחירות ולשם דירוג. 
לשם בחינת היופי והערכתו יש להרבות בהתבוננות. המתבונן 
מזין את עצמו מתוך שאיבה של היופי מן העולם החיצון. לא 
בהתבוססות פנימית, לא בחיבוטי נפש. כל מראה יכול לצפון 
יופיה  יופי: העץ בפריחתו, הענן, הציפור, האישה בעיני הגבר. 
או  עצמה  בה  התבוננות  מתוך  מושג  להיות  יכול  האישה  של 
או  ציור(  פסל,  )תצלום,  המוחשית  בתמונתה  התבוננות  מתוך 
המשוחזרת )זיכרון(. קריאת השירים יש בה גם סקירה של גילויי 
יופי. היופי המובא כאן הוא לא אחת מפתיע והתייחסות המשורר 
לגילויי היופי שהוא מעלה היא מקורית. קריאת השירים מציגה 
מצע טוב לדיון במונח "יופי": למחשבה על היופי כמהות של 

אמת, על יופי כאבן בוחן תרבותית ומוסרית אסתטית.

עוסקים  רבות,  שנים  במרחק  שנכתבו  שונים,  שירים  שני 
באישה שיופיה הוא מופת: האחת היא "מיס יוניברס" בתחרות 
"מלכת היופי" הראשונה בעולם, והשנייה היא דוגמנית זוהרת 
המשמשת מודל בפני צייר מפורסם. בשירה העברית, אם תיתקל 
בשיר על מלכת יופי או דוגמנית צמרת, דעתך המוקדמת תהיה 

שבמקרה הטוב מדובר בפזמון.

השיר על מלכת היופי כותרתו כשמה של האישה: 'ברטה סּוקֶרה' 
)עמ' 49-45(. הצעירה בת השמונה־עשרה ייצגה את גואדלופ, 
 .1888 אי קטן מ"סוף העולם". התחרות נערכה בבלגיה בשנת 
עניין  גם  במידה  הוא  שיופי  כך  על  בסוקרה מצביעה  הבחירה 
של טעם ושל אופנה. באותה עת נהתה אירופה אחר האקזוטי, 
בה בעת שתושבי הקולוניות נוצלו עד מוות )וביתר שאת תחת 
מדינות נאורות כגון בלגיה, פורטוגל והולנד(. המשיכה לאקזוטי 
בארצות  המסיירים  ומן  האמנויות  מן  התרבות  אל  הגיעה 
במונח  הסנטימנטלית  ההגות  מן  גם  ה־18  ובמאה  הרחוקות 
הרומנטי של "הפרא האציל". המראה האקזוטי נתפס כמקורב 
האותנטי,  לאדם  שבח  בבחינת  בו  שהיה  הפרימיטיביזם  לערך 
ההומור  המערבית.  התרבות  תחת  הושחת  שלא  כזה  הנאיבי. 
על  פסח  לא  בו,  רוויה  שכתיבתו  סייפרט,  של 
השיר שהקדיש למלכת היופי המכוננת. "היתה 
זו מלכת היופי הראשונה בעולם/ וכל הנשים/ 
מיד הביטו בראי" )עמ' 45(. בשיר זה - שנכתב 
מכבר  זה  וסוקרה   79 בן  היה  סייפרט  כאשר 
את  הכותב  מתאר   - לבורא  רוחה  את  השיבה 
עבור  לאישה שהיא  והערצתו  עוצמת משיכתו 
מושא  הפטריארכלית  תרבותנו  ועבור  הגבר 
היופי: "כשהתאהבתי בִצלה,/ שבו הייתי פוגש 
קשתי את אותו היופי/ בפניהן  בצעירותי./ מאז בִּ
של אלה/ שלקראתן מיהרתי" )עמ' 46(. המהלך 
הבא  המשורר  בעיני:  מקסים  סייפרט  של  הבא 
יפות,  ולנשים  ליופי  סגד  חייו  שכל  בימים, 
אשה  כל  "האין  הזדהות:  מעוררת  בתובנה  קוראיו  את  משתף 
עשויה להיות/ ולּו רק לעיתים, ולו רק לרגע/ ולו רק עבור זוג 
איפה שהכל  יוצא  )שם(.  היפה בעולם?"  יחיד,/ האישה  עיניים 
בעיני המתבונן ובעיני רוחו. די בפרט יופי נשי אחד כדי לעשות 

הרחבה ליופי הנשי הנכסף, המושלם.

'הדוגמנית' )עמ' 87-84( הוא שיר סאטירי על דוגמנית צמרת, 
צ'כית אדמונית, שנבחרה לשמש מודל לצייר רם מעלה, פרופ' 
של  הלאומי  בתיאטרון  לשכון  עתיד  ודיוקנה  הינייס,  ווייטיך 
מונולוג  הוא  השיר  כל  המדינה.  לראש  השמור  בתא  פראג 
דרמטי מפי הדוגמנית, ארנסטינה ויטנרובה. השיר רווי הומור 
ומבטא קול של פמיניזם מתעורר. סייפרט כבר קשיש. הדוגמנית 
שאמורה לגלם את יופיו של החורף כחולה מקור. היא מגדפת 
ובכל זאת אין היא עוזבת את מקומה:  את הצייר ומתמרמרת, 
"זוז כבר, משוגע זקן!/ לָך נעלי חורף ומעיל פרווה,/ ואני עומדת 
עירומה/ בסמרטוטים דקים, שקופים" )עמ' 85(. לדוגמנית לא 
עם  לעזאזל  שלָך,/  הציור  "לעזאזל  ולומר:  להוסיף  אלא  נותר 
סלון התא המלכותי./ אני אמורה באמת לקפוא למען האמנות?/ 
זכה בתהילה,/ אני בדלקת  לעזאזל התיאטרון הלאומי!/ אתה תִּ
ריאֹות" )עמ' 86(. מבחינת הדוגמנית עבודתה היא לשם פרנסה, 
מצד זולתה, שליחות בשם הסגידה ליופי; אלא שבדרך להנצחת 
השאלה  גופני.  סבל  וחווה  מושפלת  חשה  היא  הקסום  דיוקנה 
המתבקשת: האם בשם אידיאל היופי )ובמקרה הזה גם האמנות( 
הדוגמנית  העירום של  ניצול מתמשך? תמונת  על  יש להבליג 
תעורר בצופה בה עונג ואולי גם הערצה; אך אין להתעלם מכך 
והיא עצמה היתה כחפץ,  זה של תמונתה,  הוא  הזוהר  שהיופי 

יציר כפיו של האמן־צייר המאפשר לה "לדבר". 



13
 אוקטובר-נובמבר 2022  

יערה בן־דוד

  Wanted!!

ְמֻבָּקׁש ׁשֹוֵמר ַּתִיל ַחְׁשָמִלי ָחמּוׁש 
ִעם ֶּכֶתם ָּדם ָיָׁשן ַּבֻחְלָצה

ֶׁשְמַנֵּגן ַעְכָׁשיו ָחָזק
ּוֵמִעיר ֶאת ַהְּׁשֵכִנים.

ֶזה ִהְתִחיל ַּבֵּמָאה ַהקֹוֶדֶמת ִּבְצִריחֹות ָרָעב ֶׁשל ִיּלֹוד ֵעיֹרם
ֶׁשֻהְפַרד ֵמִאּמֹו. 

ָׁשֶדיָה ִנְקְׁשרּו ְוֶנֶאְטמּו ִּבְרצּוָעה ִּביֵדי רֹוֵפא ְצַלב ַהֶּקֶרס
ֶׁשִּבֵּקׁש ַרק ִלְבֹדק ַמָּדִעית ַּכָּמה ְזַמן ִיַּקח

ָלַרְך ָהָרֵעב ִלְזֹעק ְלִטיַּפת ֲחָלָבּה ֶׁשל ִאּמֹו
יו.  ַעד ֶׁשִיְגַוע ַּפְסקֹול ַחָיּ

ָּכל ָהֹאֶפל ָעַמד ַעל ַרְגָליו ְּגדּוִדים.
ִּתינֹוק ַאְלמֹוִני נֹוֵׁשם

עֹוד ְמַעט ָקט ִיְהֶיה ָׁשעֹון ְמַאֵחר, ְזַמן ָׁשקּוף
ְקָלָלה ְּבִלי ִמִּלים ְוָׂשָפה

ְוֵאיְך ִיְתַמֵּזל 
ְוָׁשַמִים ַמֲאִדיִמים ַעל ֵמַצח ּוְכִליָמה ֹלא ְּתַכֶּסה 

ים. ֶאת ְּפֵני ַקִין ׁשֹוֵמר ַהַּתִיל, חֹוֵסם ָׁשַדִים ְוַחִיּ
ַעְכָׁשו הּוא ָׁשב ְּכמֹו ֵהד ֵמֹאֶפל ּבֹוֲאָכה צֶֹמת ַהֲחָרָדה, 

ַמֶּכה ִּבְקֶרֶׁשְנדֹו פֹוְרִטיִסימֹו ַעל ָּכל ַהְּקִליִדים 
ּוִבְרצּועֹות ֹחֶׁשְך ָעֹבת מֹוֵנַע ֵמְרֵעֵבי ָהעֹוָלם

ֶאת ְּתנּוַבת ְׂשדֹות אּוְקָרִאיָנה ַהְּדֵׁשִנים.

עבור סייפרט גם השירה היא היבט של יופי. ההנאה של האדם 
מיפי הטבע, מראותיו וצליליו ואף מחיקויי הטבע באמנויות. 
על  שבנוסף  משום  במיוחד,  נכסף  יופי  היא  האהבה  ואילו 
ההנאה מאסתטיקה והרמוניה, ההנאה החושית עולה לדרגתה 
האושר.  אל  היופי  את  משיאה  האהבה  דרך  ביותר.  הגבוהה 
לחיים  שנותיו  את  לאדם  השוזר  הזהב  חוט  הוא  והאושר 

שלמים. 

הדימוי לאושר אצל סייפרט הוא ציפור כלילת יופי. המשורר 
ובהקיץ(,  )בחלום  רוחו  בעיני  הזו  הציפור  את  ללכוד  מנסה 
)עמ'  'ֵציד השלדג'  )בשירתו(. בשיר  ובמילותיו  בעיניו ממש 
91-88(, המשורר תר אחר גילויי היופי הפלאיים שמזמן לו 
האביב, והשיא: "אפילו שלדג ראיתי פעם,/ על ענף גמיש.// 
בכל שנותי הארוכות/ ֵשני שוב לא ראיתי./ אף שעיני ָּכלו/ 
היה  הקטנטן  השלדג   .)89 )עמ'  הזעיר"  ביופי  שנית  לחזות 
בעיני המשורר חזיון חד פעמי. כמו נבואה, הוא נאחז בזיכרון 
השלדג, הוא נאחז ביופיו המיניאטורי וממנו שואב יופי עצום. 
שהוא  ואחרי  לאושר  חותר  אדם  רגעי.  הוא  השלם  האושר 
פוגש בו, ולּו לרגע קט, הוא נידון להתגעגע אליו עד מוות. 
קורא השיר בעברית ייזכר בשירו של נתן זך 'ציפור שנייה', 
הפותח במשפט "ראיתי ציפור רבת יופי" )כל החלב והדבש, 
1981(. האפקט של המפגש על הדובר, ואפשר ליחס זאת גם 
למשורר, הוא עצום: "עבר אותי אז רטט של שמש/ אמרתי 
עוד  אומר  לא  אמש/  שאמרתי  מילים  שלום./  של  מילים 
היום." לעניות דעתי הציפור שבה מדובר איננה מוזת השירה, 
הציפור  להיחשב  יכולה  היא  קוסמית.  השראה  היא  אין  אף 
המשוררים  מסורת  על  להסתמך  יכול  זה  טיעון  שבראשו. 
לציפורים.  עצמם  המשילו  אשר  הקדומים,  היוונים  הליריים 
שבה  המרטיטה  שהציפור  ולומר  זה  בעניין  להרחיב  אפשר 
פגש המשורר מגלמת את רוחו המשוררית ולכן המפגש אתה 
הוא מפגש עם עצמו, מפגש שעשוי גם להשפיע על כתיבתו. 
לעניין זה אזכיר את "הציפור הכחולה", מחזהו הנודע של של 
מוריס מטרלינק. לצמד הילדים התרים אחרי הציפור הנכספת 

מתבהר עם תום מסעם כי היא שוכנת זה מכבר בביתם.

מכל הנאמר עולה כי סייפרט נוגע בעניינים של מהות השירה.

עוד אציין את נגיעתו האישית המרגשת של סייפרט בקובץ 
עמ'   ;1965( לסיום'  ב'שיר  ובשואה.  היהודי  בעם  שבפנינו 
בת  והיא  ששבה,  הקטנה"  "ֶהְנֶדֶל'ה  לקראת  שמח  הוא   )38
ועל מלבושה; אלא שהנדל'ה  יופיה  24 שנים, מן העבר על 
)כנראה חברת ילדות אהובה( מתקנת אותו: "אתה טועה כל־

תדע./  היטב  הלא  מתה,/  שאני  שנה  עשרים  זה  יקירי!/  כך 
אני רק באה לקראתך." עם קריאת השיר עלה בזיכרוני שירו 
של יהודה עמיחי 'רות הקטנה' שפותח ב"לפעמים אני זוכר 
אותך רות הקטנה,/ שנפרדנו בילדות רחוקה, ששרפו אותך 
באדם  ההזכרות  את  עמיחי  מתאר  השיר  בהמשך  במחנות"; 
בתחיית  "כמו  הנעדר  של  כחזרתו  נשאר  ולא  שחלף  קרוב 
לאט,  לאט  חוזרת,  ושוב  חייהם/.../  אל  ויוצאים  המתים 
באולם המתרוקן,/.../ כך עוברת דמותְך השקטה על פני,/ כך 

אני זוכר אותְך."

סייפרט  נזכר   ,)67-64 )עמ'  האבוד'  עדן  'גן  המקורי  בשיר 
בשוטטות בין הקברים בבית הקברות היהודי הישן בפראג, 

באמו )שלא היתה יהודייה(, באהבתה הגדולה לכתבי שתי 
בו  שיכן  בטרם  עדן/  "גן  על  ובחלומה  הקודש  בריתות 
אלוהים/ כרובים חמושים" )עמ' 64(. בשיר מונה הבן בפנינו 

את מדרש השמות של נשות התנ"ך כפי שלמד מפי אימו. 

קורא השירה העברי שיתוודע אל הקובץ המקסים הזה יצא 
נשכר.                        . 
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יוסי ברנע

"חירות בלא שוויון, מיעוט בלא שייכות" 

עפרה ישועה־ליית )עורכת(: מלכוד הלאום, מדינת 
ישראל נגד הישראלים, הוצאת נובמבר 2022, 192 עמ'

ספר המאמרים המשובח הזה - היוצא מטעם חברי עמותת 'אני 
ישראלי' מיסודו של עוזי אורנן, שנפטר באחרונה - הוא פרויקט 
הסיום של פעילות העמותה )גילוי נאות: שימשתי כמזכיר העמותה 
בשנים 1998-2019(. העמותה פעלה להכרת בית המשפט העליון 
בלאום הישראלי, אחת דתו או מוצאו האתני של האזרח. למרות 
כישלונה המשפטי, סביר להניח שבעתיד תהיה העתירה חשובה 

ותצוין כאבן דרך בלימודי המשפט.

שאינו  מאמר  )בכללם  מאמרים   10 כולל  הספר 
בן  יגאל  של  מאמרו  הספר,  של  לשיח  רלוונטי 
המעניין   - ערב"  מצפון  חדש  אל  "יהוה,   – נון 
של  מאמרו  את  במיוחד  לציין  יש  כשלעצמו(. 
זהות  לקראת  ולאום  דת  בין  )שספרו  אגסי  יוסף 
זכה  לא   -  2019 שלישית  מהדורה  ישראלית, 
להתייחסות( - "מחוק השבות עד לחוק הלאום", 
משה  בן  יוסף  המשפטן  של  מאמרו  את  גם  כמו 
)שיחד עם יואלה הר שפי ייצג את העמותה בבית 
"עוד לא הוקמה המדינה". הדיון בקרב  המשפט( 
על  נסב  הפוליטיים  והסוציולוגים  המדינה  מדעני 
היות ישראל מדינת לאום של העם היהודי ומדינת 

חוק דמוקרטית, למרות פגמים כאלה ואחרים. אך הדיון בספר זה 
עומד על כמה עקרונות שמאתגרים את השיח המקובל:

ג.  דמוקרטיה.  איננה  ישראל  ב.  לאום.  מדינת  איננה  ישראל   .1
ישראל איננה מדינת חוק.

כל  מדינת  אינה  "ישראל  אגסי:  טוען  והאנליטי  החד  במאמרו 
אזרחיה: רשמית השתייכה ישראל מיומה הראשון ל'עם היהודי' 
המפוזר בעולם כולו. על כן אזרחות בישראל אינה מקנה שייכות 
לאומית. המדינה אינה שייכת לכלל אזרחי ישראל, אלא לאלה 
הנחשבים  מרבית  אשר  היהודי  לעם  ואיתם  יהודים,  שהם  מהם 
אינו  היהודי  העם  אחרות...;  אומות  אזרחי  הם  לו,  המשתייכים 
כבעליה  היהודי  העם  של  ובנותיו  בניו  ומעמד  מדינית,  ישות 
החוקיים של ישראל אינו מקנה להם זכויות )חוץ מאשר הזכות 
להגר לישראל(" )עמ' 39(. על טענה אחרונה זו מוסיף עוזי אורנן 
כבעלי  השונות  הארצות  יהודי  את  להחשיד  עלול  זה  מצב  כי 
'נאמנות כפולה' )עמ' 12(. תרומתו של אגסי לשיח היא באבחנה 
אין  בה  "מדינה אשר  כלומר:  בגדר מדינת הסדר  היא  שישראל 
לכל החוקים יישום באופן שווה. זוהי מדינה אשר יש בה חוקים 
שאינם  למרות  מיושמים  נהגים  בה  ויש  כלל,  מיושמים  שאינן 

מעוגנים בחוק ואף נוגדים לו" )עמ' 40(.

עצמה  והפכה  חוקה  לכונן  בייעודה  בְגדה  המכוננת  האספה 
אגסי  עומד  לרצוי  המצוי  בין  הפער  על  הראשונה.  לכנסת 
בטענתו כי "אילו היתה למדינה חוקה כתובה, היא היתה נותרת 

חסרת תוקף מפני שההנהגה המדינית והציבורית תמשיך לעקוף 
אותה בעזרת הסדרים כפי שנעשה עד היום" )עמ' 43(. דוגמה 
באשר  השבות,  בחוק  מתגלמת  הסדר  מדינת  ישראל  להיות 
בתחילה הופקד בירור יהדותו של המהגר לישראל בידיהם של 
להבהיר  הדין  פסקי  עזרו  לא  ובהמשך,  והמכס,  ההגירה  פקידי 
מיהו יהודי לפי חוקי ישראל. הפוטנציאל להיות מדינת הסדר 
הפועל  אל  להוציאו  שעוזר  מה  אולם  חוק,  במדינות  גם  קיים 
במסורת  "מחסור  ומכאן  הקהילתית  היהודית  המסורת  היתה 
ליברלית מאפשרת שימור מדינת ההסדר הקיימת מתוך בורות 

ואוזלת יד" )עמ' 55(.

גם  זאת  חוקה,  בעלת  חוק  למדינת  ישראל  את  להפוך  ניתן  לא 
שהיה  למשל,  כזה,  החוק,  בפני  שוויון  שאין  העובדה  מעצם 
מאפשר נישואים אזרחיים. בצדק מעלה אגסי את סוגיית 'מיהו 
הלאומיות  עם  נמנים  זה  בלאום  שהמצדדים  ומבהיר  ישראלי', 
הליברלית המערבית, זאת בניגוד ללאומיות הרומנטית )אורגנית( 
שנוצרה  המדינה  על   .)60-59 )עמ'  המקובלת 
דו  כמדינה  "ישראל  )במאמרו  שחר  יורם  אומר 
הורית: היישוב העברי והתנועה הציונית בהצהרת 
העצמאות"( דברים נוקבים, וכך כתב על חזונו של 
דוד בן גוריון: "...בן גוריון מעמיד... בשני משפטים 
קצובים את הפתרון שיאפיין יותר מכל את המערך 
חירות  לעתיד:  ישראל  מדינת  של  האתנו־פוליטי 
הארץ  ערבי  שייכות,  בלא  מיעוט  שוויון,  בלא 
מוזמנים בחזונו של בן גוריון להעצים את זהותם 
ככל שיאוו, בתנאי שתישמר עליונותה של הקהילה 
העברית ובתנאי שתישמר יהדותה. 'עבריותה' של 
אך  אחרים,  מיהודים  אותה  מבדילה  זאת  קהילה 
היא פתוחה ליהודים בלבד" )עמ' 84(. טענה זו מסבירה את היות 
ישראל אתנוקרטיה )ראו גם: בן משה, "עוד לא הוקמה המדינה", 

עמ' 104(.

בהכרזת  האופרטיבי  החלק  את  להעמיד  יש  זו  תפיסה  מול 
העצמאות, אשר ממנו מסיק בן משה שמדובר בקריאה להקמת 
מדינה דו־לאומית, באשר נאמר: "אנו קוראים - גם בתוך התקפת 
תושבי  הערבי  העם  לבני   - חודשים  זה  עלינו  הנערכת  הדמים 
המדינה  בבניין  חלק  וליטול  השלום  על  לשמור  ישראל  מדינת 
בכל  מתאימה  נציגות  יסוד  ועל  ושווה  מלאה  אזרחות  יסוד  על 

מוסדותיה, הזמניים והקבועים" )עמ' 103(.

אגב זאת חשוב לומר: בן משה מציין כי להכרזת העצמאות אין 
מעמד תחוקתי )עמ' 102( והמשפטית הר־שפי מבהירה שהכרזת 
העצמאות מבטאת את ערך השוויון וגם רואה בחוק הלאום מהלך 
העצמאות  )"מהכרזת  לתיאוקרטיה  ישראל  את  שהפך  חתרני 
ניתן להקיף את כל המאמרים  109(. לא  ועד חוק הלאום", עמ' 
ביקורת  לכתיבת  יביאו  אם  וספק  בספר,  והחשובים  המעניינים 
שחוק  מסביר  אני  לאום  הלא  מדינת  )בספרי  עליהם.  אקדמית 
הלאום אינו בגדר בריאה חוקית ערכית חדשה, אלא מושתת על 

חוקים ופסיקות משפטיות.(

אסיים בהתייחסות למאמרו של יגאל עילם – "ציונות ופטריוטיות", 
עומד  עילם  משה.  בן  יוסף  של  מאמרו  עם  יחד  לקוראו  שראוי 
של  טבעיים  לגילויים  הציונות  של  החשדני  יחסה  על  במאמרו 
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חצי

נה
פי לורד ביירון )ג'ורג' גורדון( 

מאנגלית: גּוני ינקלביץ

אז נפסיק להתנועע

ָאז, ַנְפִסיק ְלִהְתנֹוֵעַע
ֹּכה ְמֻאָחר ֶאל ּתֹוְך ַהַּלִיל,

ַאף ִּכי ַהֵּלב עֹודֹו אֹוֵהב ָּכְך,
ְוַהַּסַער ֵמִאיר ָּכְך ֲעַדִין.

ִּכי ַהֶחֶרב ׂשֹוֶרֶדת ֶאת ְנָדָנּה
ְוַהֶּנֶפׁש ׂשֹוֶחֶקת ֶהָחֶזה,
ְוַהֵּלב עֹוֵצר ִלְנִׁשיָמה,

ְוַגם ָלַאֲהָבה ַמְרּגֹוַע ֵיׁש.

ַאף ֶׁשַהַּלִיל ְלַאֲהָבה הּוא,
ְוַהּיֹום ָלׁשּוב ִנְמָהר,

ֲעַדִין ַנְפִסיק ְלִהְתנֹוֵעַע
ְלאֹור ַהַּסַער.

פטריוטיות ארץ ישראלית. הוא מתכתב עם הביקורת הכנענית על 
הציונות, הגם שעילם עצמו ביקר באחד מספריו את הכנעניות. 
יטפח  הארץ  ילידי  היה שדור  הגדול  הציוני  "החשש  כי  טענתו 
תודעה מקומית, בעלת סממנים אזרחיים, תוך התנכרות לגורלם 
ומצבם של המוני היהודים בגולה" )עמ' 118( מתכתבת עם טענתו 
של רטוש: "הארץ הזאת לא תוכל להיות עברית כיהודית כאחד, 
הפזורה  מנצח  איבר  גם  אומה,  גם  להיות  יוכל  לא  הזה  היישוב 
שליחי  עם  הוועד  במושב  הפתיחה  "משא  )מתוך:  היהודית" 
התאים", י', ברנע, מדינת הלא לאום, עמ' 175(. עוד טוען עילם 
כי העליות החדירו "יסוד זר" לארץ "ועל כן דינמי, במחזוריות 
עיקשת ששיבשה מלכתחילה כל אפשרות למיצוק ולהסדרה של 
היישוב וליצירת רקמה אורגנית מקומית בעלת תודעה מקומית 

מובהקת" )עמ' 121(.

יסוד אחר שפעל נגד הפטריוטיזם המקומי )שיכול היה לחפון 
מהתפיסה  שנבע  הציוני  בחינוך  טמון  רפובליקנית(  תפיסה 
לזה  ישראל.  בארץ  היהודי  העם  "ריכוז  ונשאר  היה  שעיקרה 
היה  לא  הציונות  של  הכובד  שמרכז  לעיל,  בדברי  כיוונתי 
יש  שבו  היהודי,  העם  של  במצבו  אם  כי  גופא,  ישראל  בארץ 
בארץ  וההתיישבות  העלייה  באמצעות  מהפכני  שינוי  לחולל 
לאזרחות,  אי־חינוך  היה  מכך  יוצא  פועל   .)136 )עמ'  ישראל" 

מנהל  לוין,  דוד  נורמלית.  אומה  בכל  קיים  להיות  שראוי  מה 
בית המדרש למורות על שם לוינסקי, עמד על ההתנגשות בין 
האזרח לבין הציוני )בצדדו באחרון( - "האזרח והציוני - אלה 
הם שני טיפוסים פסיכיים שונים רחוקים מאוד זה מזה... האזרח 
הכן.  עליו  ועומד  ההווה  בקרקע של  המושרש  ההווה,  בן  הוא 
רואה  הוא  תמיד  ההווה...  את  לקיים  בעיקר  היא  שאיפתו  כל 
בהווה את נקודת המשען ונקודת האחיזה. מה שאין כן הציוני, 
הציוני האמיתי, הציוני למופת, הציוני כפי שהוא צריך להיות. 
זהו טיפוס של לוחם, של מהפכן, שאינו מקבל מרותו של ההווה 

ואינו רוצה כלל וכלל בקיומו" )עמ' 139(.

על האנומליות שבגישה זו ניתן ללמוד גם מדברי מי שהיה לימים 
שר החינוך, בן ציון דינור, שבכינוס המורים הרביעי ב־1932 טען 
כך: "כל שמקום שיהודי היה בא היה מוצא את ביתו... הווי היהודי 
בארץ ישראל בנוי על יסוד היסטורי ולא על יסוד מציאותי, משום 
שהוא אינו מהווה עוד סגנון חיים, ועד כמה שיש בו מציאות הוא 
בתפוצות...  ישראל  לחיי  שלנו  צעירים  של  הזרות  ומכאן  אחר. 
בוודאי הארץ נבנית ואנחנו בבֹונים, אבל הציונות הרי פירושה 
לא בניינה של ארץ ישראל בכלל, אלא בשביל העם היהודי" )עמ' 
הזה ומסבירה מדוע ישראל היא אתנוקרטיה א־נומלית.         .140(. אנומליה פסיכולוגית פוליטית זו שולטת בנו עד עצם היום 

רק בשביל השורה "ִּכי ַהֶחֶרב ׂשֹוֶרֶדת ֶאת ְנָדָנּה" כדאי 
לקרוא את השיר הזה. הו לורד. הו ביירון.

  רוני סומק
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פרחי כאב צמאים

רון גרא: אמש והיום, צבעונים 2022, 112 עמ'

ספר שיריו החדש של רון גרא אמש והיום הוא ספר שיריו השישה־
עשר במספר. בספריו הקודמים של גרא היתה דומיננטיות ליסוד 
הקיום הכאוב נפשית ופיזית, ואילו ספר השירים החדש מעורר 
את הקוראת לשאול: מה השתנה? האם השתנה? ושאלה נוספת: 
כיצד הפכה השירה בת לוויה כה צמודה לחייו של המשורר וגבר 

כוח יצירתו. 

ככלל, יש בשירתו של גרא כנות של אמת. לא רק 
הנפשיים  האישיים,  חייו  ממציאות  נובעת  שהיא 
חיים,  כורח  היא  אלא  ובהווה,  בעבר  והחברתיים 
וחיוני בלשון השירה, לצורך  עיבוד חוויות הכרחי 
התגברות פנימית. זה יכול להיות מפגש עם תופעה 
אנושית שמשכה את תשומת לבו ובאופן לא מנוסח 
משקפת או נוגעת בחייו שלו, או שעלו בו זיכרונות 
אתה  קרובות.  מדמויות  או  העבר,  מן  חוויות  או 
מבע  של  אופן  רק  אינה  זו  שירה  כי  חש  כקורא 
אידאה,  או  חוויה  של  היצירתי  ניסוחן  או  יצירתי, 
והיא  לקיומו,  חיונית  השירי  המבע  שאמנות  אלא 
המאפשרת לו להמשיך, ומכאן היצירתיות הפורצת. 

והמבעים  השירים  יחסית  התמעטו  הזה  שבספר  לציין  מעניין 
שנושאם מכאובי הגוף ועיקרם הפעם חוויות הנפש במגען עם 
העולם, עם ההווה והעבר שלו עצמו, ואפילו חשבון נפש בעקבות 

מפגש עם דמויות אנונימיות.

השיר שהעניק את שמו לקובץ כולו קרוי 'אמש והיום' )עמ' 98(, 
כלול בשער האחרון, "נתיב הזמן", וכך נפתח השיר:

"אמש עוד צחק./ רקיע תכלת נשק עצי תפוח/ וקרן אור זרחה 
בין הדרכים.// אמש עוד חייך./ עץ ירוק נראה מאוהב בשמש/ 

וציפור קטנה פיזזה/ זמירות בשבילי אוהבים." 

"גם החלונות צחקו," נאמר בהמשך, ואור חדר אל הבתים. ואילו 
יכול עוד לשאת את העצב./  "היום ענן אפור בכה בשקט/ לא 
היום עץ בודד בכה/ לאחר שהסער/ קצר בו את קצירו." והניגוד 
המושלם נמשך, וזלגו טיפות לאורך השמשות כי "העולם מבכה 

את חלומו/ ברעד."

דמעו  שכמו  בחלונות  שהיכה  החורפי  שהגשם  לשער  אפשר 
העלה זיכרון עבר שנראה ממרחק הזמן כמושלם ועל כן מוצג 
במטאפורות של מראות. זהו עבר של קיץ חלומי, שבדידות לא 

שררה בו.

וכיצד נדע שלא ריאלית היא שלמותו של העבר לעומת ההווה? 
מן השירים עצמם. ברור שיש חשיבות גדולה לאיזה עבר הכוונה. 
והרי המושג "אמש" משמש לרוב במובן של אתמול בערב, או 

לפחות כעבר קרוב. אבל דומה שלא זו כוונת המחבר. 

'קיץ' שעל הכריכה האחורית, שאפשר  נקרא בשיר  ואכן, הבה 

כלול  השיר  שירתו.  לב  אל  כמכוון  בו  ראה  שהמשורר  להניח 
כשם  מתגלה  קיץ  והמילה  כמשל",  "אהבה  הראשון,  בשער 
יש  פיגורטיבית  מבחינה  וחיוניות.  אהבה  להיעדר  דוקא  סמלי 
בכך המשך לעולמו של גרא, שהטבע והיקום כולו משמשים לו 
מאגר מגוון ומפתיע לדימוייו וסמליו, במיוחד כשהנושא מתקרב 
ללב האישי הכאוב. כאן גם ניתן לראות שהפיגורטיביות נעשית 

הגותית ויותר מופשטת.

השער הראשון הוא, כמדומה, האישי ביותר בספר ו'קיץ' נפתח 
במילים "חרולים יבשים". והכותב מפלל: "לו יכולתי להפריחם 
היא  הבריאות  רק  ולא  הפכפכת."  בריאות  להרוות  בזיעתי/ 
כחרולים, גם "אהבה לא היתה/ חמקה כדג מתוך רשת/ טובל 
ואין מציל/  בו  נוהרות אל הים/ טובעות  בנחל אכזב./ השעות 

חרב הזמן מתהפכת."

במקצב פועם, בחריזה בלתי צפויה של המילים 
האחרונות בכל בית, ניכר השיר גם בלשון שירית 
זכרי  בה  מהדהדים  אך  פשוטה  היא  שלכאורה 
לשון תנ"כית )והים אינו מלא, החרב המתהפכת 
בפני  מראות  שהם  דימויים  רוויה  והיא  ועוד( 
מראה,  של  ויפה  פשוט  עירוב  נבנה  כך  עצמם. 
זאת  וכל  האהבה,  היעדר  להבעת  וסמל,  דימוי 
נוכח מראה קיצי )במציאות או בדמיון( של נחל 

יבש מלא קוצים המעורר קינה של חשבון נפש.

ואז, מגיע במפתיע סיום קצר, כביכול לא שייך 
שקדם  מה  אל  נסתר  קישור  בעל  אבל  לעניין, 
מגמת  גברה  החדש  בספר  כי  עדות  בו  ויש  לו, 
ההגות המופשטת. בצד התמעטות פרטי הפיזי בעולמו השירי, 
עולה משקלה של תודעת סיום החיים: וכך נאמר בסיום המפתיע: 

"כתבתי שירים/ אולי אחד מהם יישאר למזכרת."

במוות, בשעות הטובעות  נקשר  היובש  ובו  בקיץ סמלי  מדובר 
בים, בחרב הזמן המתהפכת. כל אלה מוליכים לשאלה מה יוותר 

לאחר מותו של הדובר.

ואכן, השער הראשון פותח במשל עלילתי על אהבה המואנשת 
את  המציל  הדייג  מן  לבד  "הדמויות",  לשאר  בדומה  כאישה, 
גרא  של  ובקיאותו  זיקתו  את  לציין  ראוי  מטביעה.  האהבה, 

במקורות יהודיים, והם מעשירים את לשונו במעודן ובצניעות.

עיקרו של השער הראשון בחשבונות וסיכומי נפש, או כאב על 
אהבה אכזרית שהוא, יקירה, הפך לה לעבד ובלא פיוס הוא בודד 
עשירה  שירית,  בלשון  מובעת  לוחשת'  'אמת  בשיר  יצועו.  על 
וצנועה כאחת, התמיהה על בגידתן של הנשים בחייו. זאב ערבה 
מיילל הופך לסמל מרכזי, ואילו בשיר אחר, אהבה בת שמונים 
וכך, אפילו בשער האינטימי  זוג משקפת מראה של אושר.  של 

ביותר, העולם שבחוץ קיים ומוליך להגות.

ל"ילדה  שיר  מוקדש  הלב",  "בסמטאות  הבא,  בשער  ואכן, 
נוסעת במנהרה תחתית" - היא נכדתו אלונה - ש"נותרה עזובה 
במבוכיה". יש גם שיר על הפיגוע הרצחני ב"אילקה בר" ושיר 
הדובר  של  וכאביו  העיניים",  במרפאת  "ישישה  על  ללב  נוגע 

מובאים בשוליים.

נקודות  אחר  כושל  חיפוש  הוא  "שורשים",  השלישי,  השער 
שפות,  מעורבבות  שבה  "בשכונתי",  ועתה,  העבר.  מן  אחיזה 
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"אוושת עצים מול בתים נשכחים" וצער, ואכזבות, והוא פוגש 
בעיקר בודדים שבשולי הקיום. ואמנם, לכך מכוון השיר שעל 

שמו קרוי השער כולו. 

"מאז עזב את בית הוריו/ ריח המנגו, הפיטנגו/ כשעטף שורש 
לא  שורשיו  מאז  ובשיר./  בתקווה  תחוח/  בעפר  ושתלו  בידיו/ 
נחים/ לא מיושב חיים.// קורא אל השמים מעל/ ואל הארץ לדון 

אותו/ על שורשיו הנטושים/ לדון אותו לחיים."

את  מייצגים  האקזוטיים  הפירות  בריח  הקשורים  השורשים 
הביאו  וכשעזב,  וגדל,  נולד  שבה  במושבה  הדובר  של  ילדותו 
אותו חלומותיו הצבעוניים )קשת חלומות( להכות שורש בתקווה 
לא  נחו,  לא  הללו  שהשורשים  אלא  ילדותו.  בבית  כמו  שיהא 
נקלטו, והוא נטש אותם וקורא "לשמים ולארץ" בכל זאת לדון 

אותו לחיים. 

ומעניין, דיבורו על עצמו בגוף שלישי מבטא גם שיפוט עצמי 
- על  גג'  בודד על  'כציפור  נפתח בשיר  במבט מבחוץ. השער 
תהליך התגברותו של אביו על קנאתו במשפחת אימו ובמאפייה 
המשפחתית, עד "שבא אל חיקה באהבה", השלים והשתלב, ואז 
קיבל את הכוח לממש עצמו בפתיחת חנות ספרים. ו"מאז צייצה 
חוחית בגיל/ בענפי הברושים בכניסה." אביו גם לימדו את "סוד 

המילה" "אשר מן החזה נקרעת/ בלי לחללה." 

לשורשים אלה נקשר גם השיר האחרון בשער, המוקדש לדודתו 
אלה שנפלה במסגרת פעולות האצ"ל בכיבוש רמלה. אך בשירים 
נרמזים בלשון שירית  יותר,  אחרים, שנוגעים בשנים מאוחרות 
בענייני  חולה,  באח  הקשורים  משפחתיים  סודות  ועדינה  יפה 
עשירה  נהפכה  הספר  לשון  אבל  נישואים.  מעקשי  או  ירושה 
לפרטיהם  ולא  האירועים  למשמעות  חותרת  יותר,  ומופשטת 

הריאליים.

פורחים"  "בימים  נעורים  אהבת  זכר  גם  עולה  "האמש"  מן 
מביאות  נושנה  תעודה  או  עבר  מאהובת  תמונות  ותמימים. 
לתודעתו כי הוא "מבשיל עם הגיל/ משיל כסיות חלומות." הוא 
"הזר" המסתורי המאיים  זהות  ותוהה על  נזכר בחבריו המתים 
מקום  כאמור,  ממלא,  המוות  ואכן,  המוות.  את  שדומה שמביא 

נכבד בתודעתו ובשיריו של הדובר.

שרובם  רושם,  רבי  שירים  כלולים  האחרונים  השערים  בשני 
בסיס  חסרות  נטושות,  בודדות,  שוליות,  בדמויות  מתמקדים 
לחיים  המבע  ואילו  בכלל,  אדם  מחיי  בתופעות  או  לקיום, 

האישיים מתמעט או לובש כסות מרחיקה בגוף שלישי.

לדוגמה, השיר 'הבל אדמה': 

גלי  בין  הנכדים./  את  מביאים  לא  לבקר./  באים  לא  "הילדים 
מחשבות/ במרחב סערות/ והלמות לב./ מילא דירתו בעציצים 

לרוב./ והבל טחב עטף את לבו/ בהילת חלום."

הרגשות נעים כאן בין דימויים סותרים – גלים וסערות, לב הולם, 
צמחים, אדים של טחב. ולבסוף, דווקא הטחב, ההבל )אולי בכפל 
המשמעות של המילה( הוא שהעניק הילה של חולם המפצה על 

הניתוק מיקירי הנפש. 

השיר 'בסולמו של הזמן' משובץ כמעט בסיומו של הספר, מבטא 
את המגמה המסתמנת לכיוון ההגותי:

ילַדי  אם  הזמן./  של  בסולמו  בשלכת/  התבוססתי  שעות   ..."
חמקה כדג/ למבוכי נפשה ותענוגותיה/ אני מושלך עירום/ על 
החוף ופגיון במַעי ]...[ נהרו השעות – ישימון./ כמפלי חשמלים/ 
השעות מיתמרות על רקיע הזמן/ בוכות/ ברד רגעיהן להשקות/ 
הררי  עד  קדם/  קדם/  מיתמרות/  השעות  צמאים./  כאב  פרחי 

אובדן..." ולבסוף – "אולי/ עוד אקיץ בפנים נקיים משברים." 

המגיעה מלב ונוגעת בלב.        .ספר שיריו החדש של רון גרא מציג שלב נוסף ומעמיק בשירתו, 

עודד פלד

בשלהי קיץ ממאן להיפרד

ְּבִׁשְלֵהי ַקִיץ ְמָמֵאן ְלִהָּפֵרד ִמְּסָתו
ִחּתּוָליו, נֹוֵכַח־ִנְפָקד – ֶטֶרם ְבּ
ַׁשֶּלֶכת ֲאָבל ֲחָצִבים ִנְפָקִחים

ַקִּדים ְלרּוַח עֹוֵבר ְּבַמָּסָעיו – ְׁשַעת
ַאַחר ָצֳהַרִים ֻמְקָּדִמים ֶׁשִהיא ְזַמן

ִנּנֹוַח ְלִנְמנּום ֲעַצְלַּתִים – ִנים ְוֹלא
ִנים ּפֹוֲהִקים ְּדַבׁש ִּבְמחֹול ַעְפַעַּפִים

ְוֹאֶזן הֹוָזה ְנִׁשיַמת ֲעָׂשִבים – ִמי
ִיְפַער ֹלַע ֹאֶזן ִמי ַיְסִּכית ִאְוַׁשת

ֶּדֶׁשא ִׁשיַרת ִצֳּפִרים ְנִגיַנת ַמְמֵטָרה
ְמַרֶּסֶסת ַמִים ַחִּיים – ֵאין זֹאת ִּכי
ִאם ֵהֶלך ְּבֵצל ֵעץ ִמְתַנֵער ֵמֲחלֹום
ָּתֶאה ְסִביבֹוָתיו – ְרֵאה ְּבָהִקיץ ִמְשׁ

ִהֵּנה ָיקּום ַעל ַרְגָליו ְוֵעיָניו
ְּפִליָאה – ִאיׁש ְזַקן ִמּדֹות ָצֹחר 
לֹו יֹוֵרד ַעל ָחֵזהּו, ְלגּופֹו ַאֶּדֶרת
ֵׂשָער – ַוַּיֵּבט ִנְכחֹו ַוֵּיֵלך ְלַדְרּכֹו

לֹו – ֲהֵרי ֹּפה ָׁשעּון ַעל ַמְקּ
ֲחלֹום ֶּכֶלב ַּבְּנִביִאים ַּפֲעֵמי

ְׁשִכיָנה ְיַרְחַרח
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הלבוש כדיוקן הנפש

מיכל דורון: מעבר לגבעות החשופות, חדרים 2022, 
 113 עמ'

"ָּתַפְרִּתי ִלי ֶרֶׁשת ֲאֻדָּמה/ ְמחֶֹרֶרת ּוְגִמיָׁשה/ 
ְּכִׁשְריֹון ִלי ַוֲאִחיָזה ָּבֲאָדָמה/ ְּבָיִמים ָקִׁשים" 

)מיכל דורון, מתוך 'רשת אדומה', שבילים, גיליון 21(

משום  דורון,  מיכל  של  שיר  בקטע  זו  רשימה  לפתוח  בחרתי 
שמוטיב הבגד בולט לא רק בשיריה, אלא גם בספר הסיפורים 

מעבר לגבעות החשופות שראה אור השנה.

מזוהה  הסיפורים  בכל  המספרת,  לרב  המספר, 
פסיכולוגית־ מעין  והיא  הגיבורה,  או  הגיבור  עם 

הניתוח  לעיתים  דמויותיה.  את  המדובבת  על 
וחותר  עצמה  הדמות  בפי  מושם  הפסיכולוגי 
רוב  במרכז  ביותר.  העמוקים  מניעיהן  לחשיפת 
הסיפורים עומדות כגיבורות נשים. רוב הסיפורים 

מסתיימים דווקא בנקודת התפנית של הדמות.

דמויות  דיוקן  לחישוף  קשור  כאמור,  הבגד,  עניין 
על  דמויות  הן  פנימי.  לרוב  בקונפליקט,  הנתונות 
סף שיגעון, גם אם לכאורה הן נראות בחיי היומיום 
בנקודת  לרוב  נחשף  השיגעון  נורמטיביות.  שלהן 

התפנית החותמת את הסיפורים. 

בבניית הדמויות בולט העניין המקצועי של מיכל דורון ולימודיה 
ולנתח  הדמויות  את  לפרש  הנטייה  גם  הפסיכולוגיה.  בתחום 
אותן - כמי שעוסקת בכך באופן מקצועי "על ספת הגרפולוג" 
לאפיזודות,  הפרשני  והניתוח  הדמויות  תיאור  על  משפיע   -
לקונפליקטים ולתכונות אופי השזור לעיתים קרובות במונולוג 

או בדיאלוג של הגיבור או הגיבורה. 

כך למשל הסיפור "נעלי לק אדומות": הרפרנס התרבותי המשתמע 
גיבורת  דורותי  על  מצביעים  דורלי  של  והלבוש  הנעליים  מן 
"הקוסם מארץ עוץ", סרט בכיכוב ג'ודי גרלאנד, שדורלי ואמה 
צפו בו בילדותה, מכורבלות בשמיכה. האם היתה על סף שיגעון, 
ממשיכה  בבגרותה  הבת  להתאבד.  הצליחה  דבר  של  ובסופו 
ונאחזת בלבוש של דורותי: "בערב אלה  את השיגעון של אמה 
ואני הולכות למועדון לרקוד עד כלות הנשימה, אני לובשת את 
החצאית החדשה: הפליסה עם הקפלים שחזרה לאופנה ואת נעלי 

הלקה האדומות המבריקות: של דורותי כמובן."

והנה גם כאן הדמות מפרשת את עצמה ואת התנהגותה: "כאשר 
יכולה  אני  איתי,  ואמא  שדורותי  יודעת  אני  אותן,  נועלת  אני 
שכולם  יודעת  ואני  זקופה,  אני  יופי,  עוצמה,  לי  יש  לרקוד, 

מתבוננים בי בהשתאות" )עמ' 28(. 

בנקודת  באמצעו  כביכול,  מסתיים,  אחרים  כרבים  זה  סיפור 
להתאשפז  הפסיכיאטר  לעצת  מסרבת  כשדורלי  התפנית, 

ובורחת פיזית ונפשית אל ארץ עוץ: "לא הסכמתי, כמובן, לגדוע 
את החלום, וידאתי שהנעלים האדומות אכן על רגליי, ונסתי כל 

עוד רוחי בי. ברחתי לארץ עוץ" )עמ' 27(.

גם בסיפור "דירת המסתור" משמש הבגד ככלי לחישוף הנפש: 
"הפחדים הפכו כבר להרגלים, כמו בגדי הבית הנוחים שקשה 
להיפרד מהם". ובהמשך: "הפחדים הם בעלי ברית נאמנים, הם 
אינם נעלמים, ותמיד כאשר קוראים להם, הם מגיעים במהירות 
ואינם מתעכבים. לעיתים כאשר הם חשים נזנחים הם מופיעים 
במסכות שונות ובלבושים מפתיעים ודורשים להכיר בקיומם" 

)עמ' 28(.

של  עצמית  פרשנות  נוסף:  פואטי  קו  על  מצביע  כאן  הציטוט 
הגיבורה המציעה פרשנות פסיכולוגית לדמותה שלה. הדמויות 
מנוס  להן  ואין  לשיגעונן  ואף  לחולשותיהן  לעצמן,  מודעות 

מגורלן חרף הטיפול הפסיכיאטרי או הפסיכולוגי. 

על  ילדה  של  דיוקן  מציג  "חמדה"  הסיפור 
השמלה   - הלבוש  בסוגית  ונפתח  שיגעון,  סף 
שמקבלת הגיבורה כמתנת בת מצווה. זו שמלה 
מיושנת בצבע תכלת, סגורה מכל הכיוונים, מבד 
עבה, שהיתה של שרה־ציפורה אחותה הגדולה. 
השמלה היא סמל כאן לכליאתה של נפש הילדה: 
לבת  כשקיבלתי  הולדתי,  שם  זהו  "יוכבד־לאה 
אני  שמעכשיו  אמרה  אמא  חדשה  שמלה  מצוה 
זה אומר,  זה אומר? שאלתי.  בעלת מצוות. ומה 
כמו  חובות  לך  יש  מבוגרת,  את  שמעכשיו 

למבוגרים ולא רק זכויות של ילדים..."

הלבוש  מתחום  נגזרים  בספר  רבים  פעלים 
בצירוף אוקסימורוני. כך למשל בסיפור "פתיתי 

שלג בתוך זכוכית": 

למדו  המיוסרת[  הסיפור  גיבורת  שלומית,  של  ]בנותיה  "הן 
לעטות על עצמן עליצות כשצריך, לענוד ילדותיות כשהופיעו 
בתפקיד הילדות עם המשפחה, ובגרות כשאמן היתה מתפרקת 
יישות שמאחדת את הרסיסים." גם כאן  לחתיכות קטנות ללא 
מהדהד קולו של פסיכולוג־העל וכמו ושוב מוביל שיגעונה של 

הגיבורה להתאבדותה, חרף הטיפולים הפסיכיאטריים. 

בסיפור  גם  בהבלטה  מופיע  הנפש  מצב  של  כמאפיין  הלבוש 
ממשחק  נהנית  גילת,  הסיפור,  גיבורת  סדרתית".  "נפגשת 
"המטפל  מחדש.  פעם  בכל  ללבוש  בוחרת  שהיא  התפקידים 
שלה, עמו יש לה קשר מתמשך של עשרים שנה, מודאג מריבוי 
הסגנונות והדמויות הרבות אותן היא לובשת ופושטת." לקראת 
מחליטה  במקצועו,  מהנדס  שהוא  אלכס,  עם  נוספת,  פגישה 
ומיושב."  רציני  רוח  "לובשת מצב  הגיבורה על לבוש סולידי: 
לי  "יש  משקפיים,  להוסיף  מחליטה  השמרנית,  לדמות  כיאה 
בחיוך,  מהרהרת  היא  הבמה,  את  מביישים  היו  שלא  אביזרים 

מתאפרת בעדינות ועוטה על עצמה זהירות והססנות". 

עגיל  יש  לובש חולצה אדומה, באוזנו  אולם להפתעתה אלכס 
ועל אצבעו טבעת כסופה וגדולה. הוא מתבונן בה והיא חשה 
שהתסריט, הסרט והמשחק לא הצליחו. בעיניו היה מבט נוקב 
שהפשיט אותה מכל המסכות ומכל התפאורה שבהן התקשטה. 
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כך גם בסיפור "המלכה" שלוקח את מוטיב הלבוש צעד אחד 
קדימה בפרשנות ובחישוף מניעי הדמות:

מקום  בכל  בעצמי.  הבגדים  את  עיצבתי  נערה,  בהיותי  "כבר 
שנכנסתי, כולם הסתכלו עלי, לבשתי בגדים שלאף אחד לא היו.

במיוחד,  מתלבשת  הייתי  כי  חגיגה,  היה  בעבורי  אירוע  "כל 
מתאימה את הצבעים והבדים, תופרת את השמלות שלי בעצמי 

ויודעת שאני מלכת האירוע".

שהוא  כמו  עצמה,  לה  ברור  הגיבורה  של  להתנהגותה  המניע 
ברור לדמויות בסיפורים האחרים. היא מסבירה שמנשה בעלה 
התאהב בה כי ראה לפניו ילדה חסרת אונים מחופשת בשמלות 
ורצה להגן עליה. אך התכונה שבגללה התאהב בה היא שגרמה 

לו בהמשך להירתע ממנה. 

ניתוח  וגם  הסימבולי  הבגד  באמצעות  כאן  ניתנת  הפרשנות 
הייתי  שלא  שנים  אחרי  "בכלל  ב.ג.ד:  השורש  של  אטימולוגי 
בוגדני.  לו, מי שעוסק בעיצוב בגדים הוא  לו, הסברתי  נאמנה 

ראה את שורש המילה בגד, בגידה." 

הגיבורה הזאת מתאפיינת גם בהרעבה עצמית: "שני ביסים של 
כמו  אני  לכן  דשנה.  בוקר  ארוחת  זו  תפוח  חצי  עם  לחמנייה 
נראים  הבגדים  עלי  הראווה.  חלונות  על  העומדות  הבובות 
נפלא" )עמ' 96(. ואין זה מפתיע שגם גיבורה זו הלבושה בשמלה 

ססגונית מגיעה לחדר המיון. 

וכך שרונה, הדמות הנשית העוצמתית לכאורה, בסיפור החותם 
נשארה  כיצד  התוהה  פסיכיאטרית  אצל  מטופלת  הספר,  את 

לעבוד עשר שנים אצל בוס אנס. 

לעיתים מצטרף אל הבגד מוטיב הזרעים – אלו זרעי המחשבה 
הצומחים ומתעצמים עד לשיגעון שאין מנוס ממנו ולעיתים עד 
להתאבדות. "כנראה, שבאמת יש לי שד מבפנים. הוא כמו חיה 
משונה שזורעת זרעים שחורים בכל מקום בגוף, בתוך הצוואר, 
בבטן, במעי ואפילו במקום שאסור להגיד ואסור לדבר עליו". 
הקורא יודע כי מדובר בילדה שגדלה בבית חרדי ונפשה כלואה 
וההתאבדות  השיגעון  להתפרצות  עד  וסייגים  איסורים  מרוב 
בסוף הסיפור. ובסיפורים נוספים, כגון בסיפור "חלמון מדברי", 
החשופות",  לגבעת  "מעבר  הספר  של  הכותר  נלקח  שממנו 
וכי  מתילדה מהדירה ממול אומרת לבני כי הוא חולה אהבה, 
סלימה זרעה בו בהיחבא את רסיסי לבה. גם כאן מוטיב הזריעה 

מנבא, בסופו של דבר, את השיגעון של הגיבור והתאבדותו. 

ככלי  ומשמשים  המשתלבים  נוספים  ליסודות  להתייחס  ניתן 
לחישוף נפש הגיבורים, כגון יסודות פנטסטיים, אגדיים, אך זה 

נושא לרשימה שונה. 

אין  דורון  מיכל  אצל  כי  נראה  ולמסכות,  לבגדים  ומעבר  ככלל 
מקום לאופטימיות. אין לדמויותיה פתח של הצלה מסבלן, הגם 
גילוי  בכך  האין  הפסיכיאטר.  ספת  על  מטופלות  ככולן  שרובן 

עמדה אישית בנושא המקצוע שאותו למדה והתמחתה בו? 

המחברת  בפנינו  העמידה  בורגניות  טיפוסיות  דמויות  של  מצעד 
"על רצף התחושות הקוסמיות ביקום האנטי בורגני שלנו לחיים". 
אני רשימה זו.                     .במילים אילו בחרה מיכל דורון לחתום את ספרה ובהן אחתום גם 

צביקה שטרנפלד  
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מתוך נפולאון השני

ִּכַּפת ָהִאיְנָוִליִדים הּוְצָאה ִלְרֹקד
ְּדָגִלים ְׁשבּוִיים ַתַחת ְקָׁשתֹות ֻמְפָלאֹות

ֶהֶבל ַהַּטף ְּכרּוַח ַמְרִעיד ִחָּטה;
ְקִריָאתֹו ֶׁשַּמְׁשִקיָטה ְמַטֶּפֶלת
ֵהִביָאה ִּדּלּוג ּוְצִריָחה ּגֹוֶאֶלת

ַעל ַהַּסף ֵאיַמת ּתֹוָתִחים ְׁשמּוָטה!

ְוהּוא! ַּגֲאָותֹו ִנְּפָחה ְנִחיר ַעז
ְזרֹועֹות ֶׁשַעל ֶהָחֶזה ֻׂשְּכלּו ַעד ָאז

ִנְפְּתחּו ְלַבּסֹוף!
ְוַהֶּיֶלד ָסמּוְך ְּבָידֹו ֶׁשל ָהָאב
ֻמָּצף ְּבִבְרֵקי ִאיׁשֹונֹו ַהִּנְלָהב

ָזַהר ַעד ֵאיְנסֹוף!

ְּכֶׁשֵהיִטיב ְלַהְראֹות ֶאת יֹוֵרׁש ַהֵּכס
ְלֻאּמֹות ַעִּתיקֹות ְּכַלְּכָתִרים ֶׁשִּנֵּכס

אֹוֵבד ֶּדֶרְך, ֵעינֹו ַעל ִמי ֶׁשָּמַלְך,
ְּכֶנֶׁשר ֶׁשָּנַחת ִּבְמרֹוֵמי ַצֶּמֶרת

ָקָרא ָׂשֵמַח, ִהְתַנְּׂשאּות אֹוֶמֶרת:

ֶהָעִתיד! ֶהָעִתיד! ִלי ֻּכּלֹו ַׁשָּיְך!

)Victor Hugo 1802-1885(   ויקטור הוגו
היה איש פוליטי מאוד ותמיד בעד חופש הדיבור. 
כפי  הקודם,  בגיליון  שהתפרסמה  השיר  תחילת 
המפורסם  ההמשך  להטעות.  יכולה  בו,  שצוין 
ב־1835  אור  פואמה שראתה  לאותה  שייך  כאן 
כחלק מקובץ שנקרא "שירי דמדומים". כאמור, 
ז'ורז'  בעריכת  באנתולוגיה  מצאתי  השיר  את 
פומפידו, נשיא צרפת לשעבר, ועודני תוהה אם 

ראשי ממשלתנו יזדקקו לשירה.
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מוטי רימור

מה אמיתי?

סם רקובר: מצחיק, מטורף ולגמרי מציאותי, כרמל 
2022, 271 עמ'

מצחיק, מטורף ולגמרי מציאותי, ספרו של סם רקובר, מן הסופרים 
הפוריים ביותר שאני מכיר, הוא ספר מתח מהנה ומעמיק הרחוק 
מלהיות ספר "בלש" רגיל. זוהי חגיגה אמוציונלית, פילוסופית, 
שהכותרת  כפי  ותעלומות.  בחידות  רוויה  סאטירית,  אירונית, 
בהומור,  העוסקות  סוגיות  של  מקורית  בהצגה  מדובר  מרמזת, 
לוקחת  שמקוריותו  המחבר,  של  הדמיון  כיד  זיכרון,  ממשות, 
זה  מיוחד  ספר  קראתי  עצמו.  לטקסט  להתייחסות  אף  אותו 

בהנאה שהתגברה ככל שהתקדמתי בקריאה.

בשני  ועוסקת  מסובכת  העלילה 
מלאכים, שמרוב שעמום מאריכים 
שלקה   - קורן  אדון  של  חייו  את 
יצליח  עוד  כל   - לב  בהתקף 
מחייו.  בסיפורים  אותם  לשעשע 
סיפורי  על  קומית  וריאציה  זוהי 
שחרזדה. שתי נשים נרצחו אך לא 
ברור אם אכן הן מתות. הבלשית 
מתחילה  לוגסי  שוש  היפהפייה 
מתאהב  המלאכים  ואחד  לחקור, 
חיי  על  למענה  לוותר  ומוכן  בה 

הנצח שלו.    

כבר בתחילת הספר מעלה המחבר את השאלה המעניינת את 
אדם?  "אותו"  הוא  שאדם  נדע  איך  זהות?  מהי  והיא  כולנו 
הזהות  הוא השלד שבונה את  אירועי העבר  הזיכרון של  האם 
שלנו – שהרי, כידוע, תאי הגוף מתחלפים, הרגשות מתחלפים, 
המחשבות חולפות, הרצונות משתנים, ומה נשאר? אולי הזהות 
בנויה אך ורק על הזיכרון שלנו מאירועי עבר, דרך חוויות של 
אירועי ההווה, ועד לציפיות שלנו לעתיד. מיהו האדם המתחלף 
הזה? האם הוא "אותו" אדם? התלבטויות במהות הזהות עוברות 

כחוט השני ובאופן מקורי בין פרקי הספר. 

והוא  קבוע,  עוגן  לקורא  משאיר  לא  המחבר  כאן  אפילו  אך 
בפי  שם  אותם   – ועתיד  עבר   – הזמן  במושגי  "משתעשע" 
הגיבורים, במיוחד בפי שני המלאכים זפת וסידני. כאן הקורא 
תוהה באשר להתממשות אירועים בתוך מסגרת זמן מעורבת. 
כלומר, אפילו הזמן אינו גורם קבוע שנע כווקטור מעבר לעתיד 
של  האפורים  התאים  את  המחבר  "מפעיל"  כך  ההווה.  דרך 

הקורא להתפלאות ולחשיבה פילוסופית. 

שאלה  שהיא  ההומור,  במהות  המחבר  עוסק  בהתחלה  כבר 
מעניינת בפני עצמה, בנפרד מהעלילה. העיסוק והדיון בו הם 
אירוניים והומוריסטיים. ככל שמתקדמת הקריאה, הקורא שואל 
את עצמו - יותר ויותר ברצינות ולעומק )בעיקר בפרק 4( - מהו 
בכלל הומור? ואיך ומדוע אנו מבינים שמסרים מסוימים נמסרו 

או נאמרו בהומור?

אירוניים  הומוריסטיים  הבזקים  המחבר  שוזר  לפעם  מפעם 
בעלי אופי של "שטות", מה שנותן לתכנים מסגרת של קומדיה 
קלאסית, א־ל־ה גוגול. זה קורה לעיתים כשדמות אחת מספרת 
על מה שדמות אחר אומרת. למרות זאת, ואולי במתכוון, הומור 
"שטותי" זה מעורב בדיונים ישירים על נושאים רציניים ביותר, 
ובריאת  נשמות  גלגול  האדם,  סופיות  החיים,  משמעות  כגון, 
מאוד  מושך  כזה  וקונפליקטואלי  עסיסי  סגנון  לטעמי,  האדם. 

לקריאה. 

המחבר  מעלה  מקרי,  באופן  לכאורה  בהומור,  העיסוק  כדי  תוך 
למעשה  אך  אלוהית.  כתכונה  "סדר"  של  האופציה  את  לפתע 
למחשבה:  ומעוררת  אירועים  של  בהתרחשותם  קשורה  הסוגיה 
סדר  של  החשיבות  בעניין  טענותיו  את  בחוכמה  טוען  המחבר 
ביקום הנותן משמעות לחיים. אמנם, המחבר טוען זאת כבדרך 
אגב, אך עבור רבים מהקוראים אלה הם דברים כדורבנות. רבים 
היקום. שהרי  תבוני" של  "תכנון  זה של  בנושא  היום   עוסקים 
אי אפשר להבין את המציאות ללא חוקי הטבע. וחוקים – כגון, 
וכך  ולאינטליגנציה.  לרוחניות  עליון  ביטוי  הם   – מתמטיים 
אינטליגנציה  הוא  שהאל  אפשרי  האם  הבסיסית:  השאלה  עולה 
מילותיו  וכאוס.  מקריות  לעומת  זאת  סדר?  שמהותה  אינסופית 
עמנו  מדבר  לקורא: האל  מיד  עולות  גלילי  גלילאו  של  היפות 
בשפת המתמטיקה. יפה ומהנה לעקוב איך המחבר מקשר סוגיה 
מעורר  אך  אירוני  קשר  בפרק,  המתוארים  לאירועים  זו  חשובה 

מחשבה.

מה שמוסיף לעניין בהקשר הנוכחי זה שכאשר המחבר ממשיך 
פרדוקסליים,  לאירועים  ההסבר  לגבי  באירוניה  ו"מתלבט" 
האמת,  יחסיות  של  הפוסט־מודרנית  לטענה  זאת  משייך  הוא 
לאותה  כסיבות  לשמש  היכולים  שונים  בנרטיבים  שמתבטאת 
רק  אינם  שהנרטיבים  ומראה  עוד  לכת  מרחיק  המחבר  עובדה. 
שונים, אלא לעיתים גם מנוגדים. ומה הפתרון? הקורא המעמיק 
יכול להסיק שהסבר "נכון", אם יש בכלל דבר כזה, נשאר ברמת 
הקונפליקט. האם פתרון "אחדות הניגודים", הטבוע במשנתם של 
הגל, שופנהאור, או לאו־צה, לדוגמה, יכול לשמש בסיס לאמת? 

ארשה לעצמי לציין שלוש הנאות נוספות, אישיות יותר, שהוסיפו 
לקסמו של ספר מקורי זה בעת הקריאה. 

בספרים  שחיו  דמויות  בספר  ולפגוש  לחזור  היה  נעים  ראשית, 
קודמים ושהתרגלתי אליהן, כגון חוקרי המשטרה אפללו ושוש 
לוגסי, המופיעות אף באירועים כאן. מה שמושך הפעם הוא שהן 

מוצגות גם באופן אירוני, והאירוניה מעבה את דמויותיהם. 

שנית, מפעם לפעם מתייחס המחבר גם לאקטואליה, ישירות או 
של  הריאליות  את  ומחזק  לתכנים  עומק  שמוסיף  מה  ברמיזות, 

האירועים שבספר.

שלישית, סיום הפרק התשיעי - שנהניתי לקוראו! )אינני כותב 
אפשר:  אי  רמז  בלי  אבל  לקורא.  "לקלקל"  לא  כדי  מדוע,  כאן 

הפרק קשור בפשלה צבאית בימי הטירונות.(

ה"בלשית" יפה  לתסבוכת  והפתרון  מאכזב  אינו  הספר  סיום 
ומקורי. המחבר מתייחס לכתוב עצמו כסופר, כפי שנהג גם בחלק 
וזו אף  מספרים קודמים שלו. הוא מתייחס ל"אמיתות הסיפור," 
ניסיונית של שנות  זה מזכיר במשהו ספרות  מתייחסת לעצמה. 
איטלו  )כגון  ובאיטליה  בצרפת  שפרחה  המאוחרות  השבעים 



21
 אוקטובר-נובמבר 2022  

קלווינו(. הקורא המופתע ממשיך להרהר ולנסות לפתור לעצמו 
את האפשרויות השונות שהסופר מציג.

פילוסופי, חכם  די מציאותי,  אכן ספר מצחיק, משוגע,  ומשאיר את הקורא בתחושה שכדאי לעיין בו פעם נוספת.     .בסיכום, 

המכללה  האקדמי,  המסלול  )אמריטוס(,  בכיר  מרצה   - רימור  מוטי  ד"ר 
למנהל.             

עדי דקל

חיתוך ישיר 

מאיה קסלר: רוזנפלד, כנרת זמורה דביר 2022, 
415 עמ׳

שבהתחלה  מודה  אני  שיצא.  ברגע  עין  שמתי  הזה  הספר  על 
רומנטי  רומן  בעוד  מדובר  לא  אם  תהיתי  כי  לגביו,  התלבטתי 

אחד  יום  אך  הז'אנר(.  קוראי  עם  נמנית  )ואינני 
אחז בי רצון עז, ופשוט קניתי אותו. והוא, בכוחו 

הצנוע, הקדים את כל מי שהגיע לפניו.

למעשה, זהו ספר על ייאוש ותקווה, מציאת היש 
היכן שאין. קסלר מצליחה להגיש כאן ספר מורכב, 
סוחף ופרוע על מערכת יחסים הנבנית, מראש, על 
וכל  סופה,  עד  סיכוי  חסרת  היא  חרוכה;  אדמה 
העת ישנה הרגשה של רצון לצאת ממנה, אך גם 

להישאר בה. 

נועה,  שם  חברים,  של  בחתונה  מתחיל  הסיפור 
גבר  רוזנפלד,  בטדי  פוגשת  הראשית,  הדמות 
ושמן",  "גדול  חייו,  של  החמישים  שנות  באמצע 
נראה  שלכאורה  אדם  וכריזמטי.  שנון  מקריח, 

משעמם למדי וגם מבוגר ממנה. והיא מתאהבת בו. 

דמותה של נועה מסופרת בגוף ראשון. קסלר מצליחה להעבירה 
בכתיבה חשופה המגלה את הכאב שלה. כאמור, היא מגישה את 
הדברים כפי שהם. לא חוסכת בפרטים. אמצע ספטמבר, החיים 
שלה תקועים, היא מוזמנת לחתונה של החברה הכי טובה שלה, 
והיא גם במאית סרט החתונה של הזוג. היא מקבלת מחמאות 
על הסרט, מכירה את סביבתם הקרובה של הזוג, וכך גם מכירה 
לה  ומספר  אותה,  בוחן  טדי  אחת,  בשיחה  רוזנפלד.  טדי  את 
עם שותפו על החברה שלהם ועל הסרטים שהם צריכים. היא 
יודעת שיש בידה הזדמנות. במיוחד להכיר את טדי שלגביו היא 

מפתחת אובססיה קלה.

נהנית  אך  חשופה,  מעט  מרגישה  היא  מבטים,  מחליפים  הם 
לשבת עמו בשולחן. הוא נתפס בעיניה כפחות נחמד משותפו, אך 
כאמור, הוא מרתק אותה אפילו עוד יותר. טדי הוא גבר ראוותן, 
שסיים מזמן את החיפוש העצמי שלו, לעומתה, קולנוענית בת 
36 שלא הטביעה דריסת רגל בתחום. הוא גרוש בשלישית, אב 

לשני ילדים משתי נשים, בעל חברת טכנולוגיה ועשיר מאוד. 
בלתי  מינית  למשיכה  יהפוך  ביניהם  והעוקצני  הטעון  המפגש 

מוסברת. ככל שהוא ירחיק את עצמו היא תרצה להתקרב.

שאחרי  ביום  בעיקר  עליו.  לחשוב  מפסיקה  לא  היא  ובהמשך, 
החתונה. בגוגל היא מוצאת שהוא "חכם, מהיר, יפה, שמן, סקסי, 
מנוול, לא שלי, קצת שלי" )עמ' 18(. דווקא חוסר רצונו להתחיל 
הקטנה  שבשיחה  יודעת  היא  אליו.  אותה  שמושך  הוא  משהו 
ביניהם הוא ראה אותה כפי שהיא, ללא מסכות. הוא, מבחינתה, 

בכלל לא היה אמור לתת לה ללכת. 

יוצרת כאן רומן לא־רומנטי, מושחז, משעשע,  למעשה, קסלר 
על גבול הארוטי וכתוב היטב, תוך שימת לב לפרטים הקטנים. 
קסלר  לב.  שובות  סקס  סצנות  יוצר  מטדי  המאתגר  המרחק 
למי  סימס  מי  כמו  קטנים,  ובפרטים  בדייקנות  אותן  מתארת 

ובאיזה הקשר, כולל סימני הזמן. 

דמותה של נועה מייצרת קונפליקטים לאורך כל הטקסט, כאלה 
שנראה שגם מחפשים אותה. היא לא שלמה עם המקום המקצועי 

שלה, והגבר שהיא רוצה לאו דווקא מעוניין בה. 

ובנוסף, השלדים בארון המשפחתי של כל אחד מהם פולשים 
)באופן טבעי( לתוך מערכת היחסים, מעמידים אותה שוב ושוב 
מהם  אחד  בכל  מחוללים  וגם  שאלה,  בסימני 

שינוי מהותי.

הגיבורה לא עונה על הסטריאוטיפ של אישה 
ו/אם  נשואה  להיות  כבר  ש"אמורה"   ,36 בת 
לילדים, או לחילופין - לחפש את מי שיספק לה 

זאת. וכל אלה מניעים אותה לפעול בעוצמה.

נתפס  שאינו  וכזה  אוונגרדי  רומן  זהו  ואכן 
דומה  בספר  "השלד  אומרת:  קסלר  לתבניות. 
בחיי  האמיתיות  הדמויות  אבל  חיי,  לסיפור 
מנועה  חוץ  מהספר,  עצום  מרחק  רחוקות 
הגיבורה - היא ממש פורטרט שלי, של ההווה 
לכלכליסט,  ריאיון  )מתוך  שלי״  והקיום  שלי 

21.8.22, לשירי לב ארי(.

חדות  דמויות  לכתוב  ויודעת  סקס  לכתוב  יודעת  קסלר 
וסיטואציות קטנות. כולם עוברים דרכה ואת כולם היא מפעילה 
היטב. היא לא נתפסת לנוסחאות ואף נראה כי היא סולדת מהן, 
ולכן היא מצליחה ליצור עוצמות ממכרות דרך דמותו של טדי 
ומנגנון  הזמן  נועה; כך האיזון מופר כל  ודמותה של  רוזנפלד 
ההתעללות־אבהות פועל כאן באופן תמידי. יחד עם זאת, היא 
אינה נתפסת לקלישאות ולדמויות חבוטות ועייפות המאפיינות 
את הז'אנר, אלא בדיוק להפך - היא יוצאת לגמרי מאזור הנוחות 

וכך גם עושה לקוראיה.

וחותכת.  קצבית  תסריטאית,  קולחת,  קריאה  המזמן  ספר  זהו 
קסלר מציגה את הדברים כפי שהם, ומצליחה לגעת בנושאים 
מאוחרת,  כרווקות  חיובי,  באופן  עליהם  מדברים  תמיד  שלא 
ונפש מסוכסכת עם עצמה. כל  הורות הנמצאת בסימני שאלה 
אלה גרמו לי להזדהות עם דמותה של נועה ולחוש אותה מקרוב.

להסתכל בלבן של העיניים. של עצמנו.            .קסלר מביאה פה סיפור חד, חותך וישיר. והיא מזמינה את כולנו 
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כפר סבא / אלי שמואלי

ִּבְכַפר ָסָבא
ְלָכל ַהָּנִׁשים ֵיׁש ַרְגַלִים

ֶׁשל ְסטּוֶדְנִטית ִלְּפִסיכֹולֹוְגָיה
ְוֵׂשָער ִמַּבְקּבּוק ַׁשְמּפֹו

ּוַפְרצּוף ִמַּיְכָטה ָּבִריְוֶיָרה
ּוְצִלילּות ְנבֹוָנה ָּבֵעיַנִים

ְוֵהן אֹוְכלֹות ְּבִלי ְלַהִּניַח ַעל ַהֻּׁשְלָחן ֶאת ַהָּיַדִים
ּוִמְסַּתְּכלֹות ְסִביָבן

ְּבִלי ְלַאֵחל ָמֶות ְלַאף ֶאָחד.

ְוָכל ַהָּנִׁשים ָיפֹות
ִּבְכַפר ָסָבא.

ֵיׁש ָׁשם
ְּגבֹוהֹות ָיפֹות,

ּוְנמּוכֹות ָיפֹות,
ְוטֹובֹות ֵלב ָיפֹות,
ְוַעְרמּוִמּיֹות ָיפֹות,

ְוִאָּמהֹות ָיפֹות,
ְוַׂשְחָקִנּיֹות ֶטִניס ָיפֹות,

ְוָיפֹות ָיפֹות,
ּוְמֹכָערֹות ָיפֹות,

ּוַבֵּׁשרּוִתים ִמְתַקן ִיּבּוׁש ַהָּיַדִים
ֹלא ּפֹוֵלט ֶהֶבל ִּבּצֹות רֹוֵתַח ְּכמֹו ִּבירּוָׁשַלִים

ֶאָּלא ֲאִויר ַקר ְּכמֹו ָּבַאְלִּפים,
ְוַהְּגָבִרים ַמְכִניִסים ֶאת ַהְּמכֹוִנית ַלֲחָנָיה ִעם ַהָּפִנים ָקִדיָמה

ְּבִדּיּוק ְּכֶׁשַאָּתה ִנְכָנס ִּבְנִסיָעה ְלָאחֹור
ּובֹוְרִחים ִמָּיד ְּכֶׁשַאָּתה יֹוֵצא ֲאֵליֶהם,

עֹוד ִלְפֵני ֶׁשִּקַּלְלָּת.

ְוָכל ַהָּנִׁשים ָיפֹות
ִּבְכַפר ָסָבא

ְוַאף ֶאָחד ֹלא רֹוֶצה ַלֲהרֹג אֹוְתָך
ִּבְכַפר ָסָבא,

ֲאִפּלּו ַהָּנִׁשים,
ֹלא רֹוצֹות ַלֲהרֹג ַאף ֶאָחד ִּבְכַפר ָסָבא,

ְוָלֵכן
ָהִייִתי רֹוֶצה ָלמּות ִּבְכַפר ָסָבא

ְוִאם ָהִייִתי ָׁשם
ֶזה ַּכִּנְרֶאה ְּבִדּיּוק ָמה ֶׁשָהָיה קֹוֶרה ִלי.

החדש,  שיריו  בספר  המופיע  סבא',  'כפר  להניח שהשיר  סביר 
גדל   ,1977 )יליד  שמואלי  אלי  והמשורר  הסופר  של  השני, 
בירושלים(, המסע הארוך אל המובן מאליו )2022, הוצאת ספרי 
עיתון 77, עמ' 49-48(, לא יפורסם אחר כבוד באתר של מוזיאון 
כפר סבא ברשת. באתר הזה פורסמו השירים 'בסיבוב כפר סבא' 
ארץ  הראשון,  שיריו  בספר  שהופיע   ,)1990-1926( הלל  לע' 
הצהריים )1950, הוצאת ספרית פועלים(; 'טנגו כפר סבא' לנתן 
אלתרמן )1970-1910(, והוא פזמון שנכתב לתוכנית השביעית 
 1946 ביוני  התקיימה  שלה  שהבכורה  לי־לה־לו,  תיאטרון  של 
ושיריו של המשורר פרץ דרור בנאי )יליד 1947, שעלה ארצה 
עם משפחתו מסוריה והתיישב בכפר סבא(, 'רחוב התפוז בכפר 
1993- מהשנים  שירים  שמכיל  טורקיז,  המבחר  )מתוך  סבא' 

פארק כפר סבא, צילום אבישי טייכר, אתר פיקיוויקי

1973 וראה אור ב־1994 בהוצאת ספרית פועלים( ו'בית מספר 
19 ]ברחוב ויצמן[', שהופיע בספרו שישים מתחת לאפס )2009, 
77(. בשירים הללו מובע הלל לכפר סבא  הוצאת ספרי עיתון 
הבראשיתית )שהיישוב היהודי בה נוסד ב־1903 והוכרזה כעיר 
אלי  של  בשירו  כאן  ואילו  הפרדסים,  ריח  עטופת  ב־1962(, 
שמואלי זו כבר כפר סבא אחרת, מודרנית, בורגנית, "מושלמת", 

ואולי לא בהכרח קיימת.

העובר  ספרותית  מבחינה  היסטורי  תהליך  לשרטט  אפילו  אפשר 
פרץ  של  בשיריו  שלפנינו.  השיר  ועד  לעיל  שהוזכרו  מהשירים 
דרור בנאי, שאווירתם נוסטלגית, יש כמיהה לכפר סבא של פעם 
עם ריח הפרדסים לעומת כפר סבא של היום, הנדל"נית: "כי הבית 
הזה עומד ומיוסד / על עפרו של פרדס" )מתוך השיר 'רחוב התפוז 
בכפר סבא'(. שירו זה של בנאי נחתם בתיאור "הפגישות עם הנערה 
בכחול / שנשיקותיה ושתיקותיה קטפו אותי לתמיד" )קטיף האהבה 
גם  אם  הספציפית  זו,  בכחול  נערה  לעומת  התפוזים(.  כקטיפת 
הערטילאית, מופיעות בשיר של אלי שמואלי 'כל הנשים' ויש להן 
גם אפיון ספציפי מקומי: "כל הנשים יפות / בכפר סבא" )האפיון 
הזה חוזר פעמיים במהלך השיר אך הוא נוכח הרבה יותר מפעמיים 

בשיר כולו באמצעות התיאור האפיפורי בבית הרביעי שלו(.

הוא  האנושית,  ההוויה  כלפי  ביקורתי  יוצר  הוא  שמואלי  אלי 
ציניקן ואף סטיריקן כלפיה. הדבר הזה ניכר ביצירותיו הקודמות 
בפרוזה ובשירה, אישוליים )2015, הוצאת פרדס(, האל שהכזיב 
הוא אתה )2017, כנ"ל( והמשורר והחשפנית )2020, הוצאת עם 
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עובד(. המבט הביקורתי והציני שלו כלפי נוהגי האדם המודרני 
והמוסכמות החברתיות, למשל פוליטיקת הזהויות ותנועת המי־

את  להבין  ניתן  מכותרתו  שכבר  החדש,  בספרו  גם  בולט  טו, 
החוויה  את  באמצעותו  לשרטט  מבקש  שהוא  האנטי־קליימקס 
זמננו. עיצוב דמויות הנשים הכפר־סבאיות בשיר  האנושית בת 
אוכלות  יפות,  הן  מדי.  מושלמות  הרי  הן  פרודי.  הוא  שלפנינו 
אחד.  אף  להרוג  רוצות  או  מוות  מאחלות  ולא  מנומסת  בצורה 
בסוף הבית הרביעי המשורר מנגיד בין כפר סבא האלפינית לבין 
ירושלים הרותחת ומוסיף גם תיאור של הגברים הכפר־סבאיים 

ככאלה שבורחים מעימות.

כלפי התיאור  הביקורת של שמואלי  בדיוק טמונה  נדמה שכאן 
כמושלמת  בשיר. משום שהיא מתוארת  סבא  כפר  הסכריני של 
הוא משתוקק למות בה וסבור שזה מה שהיה קורה לו אם אכן 
היה חי בה. יש כאן ריאליזציה של המטפורה "עיר מתה" או "ערי 
שינה" כפי שמכונות למשל הערים הסובבות את תל אביב בגוש 
הנשים  של  המושלם  התיאור  מתוך  דווקא  אחרות,  במילים  דן. 
האדם  בבני  ובכלל  בהן  להתבונן  הצורך  עולה  הכפר־סבאיות 
את  לקבל  ולא  יותר  ומפוכחות  ביקורתיות  בעיניים  הם  באשר 
/ ופרצוף מיאכטה בריווירה"(.                .התדמיות הפרסומיות המושתות עליהם )"שיער מבקבוק שמפו 

קרן קולטון

*

ֲאִני רֹוָצה לֹוַמר ָּדָבר ָּפׁשּוט.
ֵאין ַטַעם ְּבִמִּלים ַרּבֹות.

ָעַבְרנּו ַיַחד ֶאת ָּכל ָהעֹונֹות -
ִנְפַּגְׁשנּו ְּבֵראִׁשית ַהְּסָתו.
ָׁשָנה ְׁשֵלָמה ָעְבָרה ֵמָאז.
ַעְכָׁשו ַמְתִחיל ְלִהְתָקֵרר,

ַהֹחֶׁשְך ָּבא ֻמְקָּדם
ְוָכל ָּדָבר ָּכֶזה הּוא עֹוד ִסיָמן -

ְלסֹוף, ְלָמֶות, ְלָאְבָדן.

ָצִריְך ָלַדַעת ְלַהְרּפֹות
ְוֹלא ְלֵהָאֵחז ַּבֶּמה ֶׁשִהְסַּתֵּים.

ְלִהְסַּתֵּכל ָאחֹוָרה ְוִלְראֹות
ֶאת ָמה ֶׁשַּפַעם ַחי ְוִהְתַקֵּים.

אֹותֹו ָּדָבר ָעִדין
ֶׁשָּנע ְוָנד ִעם ָהרּוחֹות -

ַהַּקו ַהַּדק ֶׁשְּמַחֵּבר
ֵּבין ְנָפׁשֹות.

ַהֶּׁשֶקט ֹלא ָהָיה ָרִציף.
ַהַּכַעס ֹלא ָׁשַלט ָּתִמיד.

ָהָיה ָּדָבר ֶׁשַחי 
ּוֵמת ְלֵסירּוִגין.
ִנִּסינּו ְלַהֲחִזיק

ּוְלַהֲחיֹות ֶאת ַהָּדָבר 

ֶהָעִדין ְוַהּמּוָזר
ֶׁשַּלְּפָעִמים נֹוַצר

ַּבִּמְפָּגׁש ַהֹּלא ָצפּוי, ַהְּמַטְלֵטל,
ֵּבין ְׁשֵּתי ָנִׁשים,

ֵּבין ֲאָנִׁשים,
ֵּבין ְנָפׁשֹות.

ְוַהָּדָבר ַהֶּזה ַיְמִׁשיְך ִלְחיֹות
ֶאְצִלי ְּבגּוף, ֶאְצִלי ְּבֹראׁש, ֶאְצִלי ַּבֵּלב.
ְוֹלא ַאִּניַח לֹו ַעד ֶׁשָיֵחל ׁשּוב ְלַלְבֵלב.

ָרִציִתי ְלַבֵּקׁש,
ֲאִני רֹוָצה עֹוד ְלַקּוֹות

ֶׁשֶאת ָּתִניִחי לֹו ִלְחיֹות.
ְוֶׁשּתּוְכִלי ְלִהָּזֵכר -

ָטַמְנִּתי ְּבַחְדֵרְך 
ֵחֶלק ִמּתֹוִכי -

ַהִּביִטי ּבֹו ְוִתְזְּכִרי אֹוִתי.

ֲאִני רֹוָצה ִלְזֹּכר
ַוֲאִני ַּגם רֹוָצה ֶׁשִּתְזְּכִרי -

ָאַהְבִּתי אֹוָתְך ְוָרִציִתי
ֶׁשֹּתאֲהִבי אֹוִתי.

ְּבַבָּקָׁשה,
ַאל ִּתְׁשְּכִחי אֹוִתי.

*

ָהיּו ֵּביֵנינּו ִהְבהּוִבים.

ִמְּלַבד ַהְּמנֹוָרה
ָהָיה ָמקֹור נֹוָסף ֶׁשל אֹור 

ָּכבּוי־ּדֹוֵלק ְלֵסירּוִגין.

ַמָּבט חֹוֵדר ֶאל ּתֹוְך ָהעֹור
חֹוֵרט ּבֹו ְרָגִעים -

ַּגם ֶׁשל ְּכֵאב
ְוַגם ֶׁשל יִֹפי.

ְּבתֹוְך ָּכל ַהְּׁשִתיָקה,
ְּבתֹוְך ַהְּסָעָרה ֶׁשל ַהְּפִריָדה,

ֶאְפָׁשר ִלְׁשֹּכַח ְרָגִעים טֹוִבים.
ֶאְפָׁשר ִלְׁשֹּכַח ֶׁשָהיּו ֵּביֵנינּו

ִהְבהּוִבים.

לסמדר

מתוך מחזור השירים ״כשהיד נשמטת״
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במשך שנים רבות, אפשר לומר גם רבות מאוד, יש בין רוחמה 
כל  גם  כמו  ששנינו,  במובן  לא  חלּופיּות.  קשרי  לביני  אלבג 
כוונתי לכך  זה כמובן.  גם  בני חלוף.  הננו  בני האדם,  קהילת 
שכמעט אין לכם מקום שבו מתנהלת פעילות שקשורה לתרבות 
העברית בכלל ולספרות העברית בפרט שרוחמה נעדרת ממנו. 

וכך, במשך שנים אני חולף על פניה ואומר לה "ַהיי רוחמה", 
"בוקר טוב, רוחמה" או צהריים טובים או ערב טוב, ואז היא 
משיבה בתמיהה שוחרת טוב "אה רפי גם אתה כאן, טוב לראות 
באוניברסיטה,  קהל  מול  מהרצאה  יוצאת  בדיוק  היא  אותך". 
בספרייה ציבורית, במועדון, באולם כינוסים במלון, שם חלקה 
עם הבאים את ידיעותיה ותובנותיה הרבות על אודות ספרותנו 
בגלות הדוויה ובארץ המתחדשת ונבנית. היא יוצאת ואני נכנס 
או להפך, היא נכנסת ואני בדיוק יוצא. לפעמים אנחנו מדברים 
בשני חדרים או אולמות מקבילים ואילו נפלו לרגע המחיצות 

היינו מסתכלים זה על זה בתימהון של משוגעים מתמידים.

בספרה הנוכחי אל הבית – בדרכים בעקבות ספרים )2022(, 
ספרים  בעקבות  בדרכים   – המקום  אל  קודמו  את  שממשיך 
פנים  כל  על  או  חדשה  לפסגה  מגיעה  אלבג  רוחמה   )2015(
ממשיכה להלך בפסגה המרתקת שכבר כבשה. קשה להסביר 
הללו  השדות  את  ובדמעות  ביזע  חורשים  שאינם  לאנשים 
של התרבות העברית לדורותיה כמה עשייה משוקעת בספר 

המופלא הזה המוגש לנו כאן.

מה שמונח לפנינו כעת, לקריאתנו ולהנאתנו, הוא תולדה של 
עבודת־רבבת־שעות. 

כמה  ולמקומותיהם של  למחוזותיהם  למסעות  יצאה  הכותבת 
ומתוך  עצומה  אהבה  מתוך  ספרותנו  שביוצרי  הדגולים  מן 
ובפרוזה  בשירה  רק  לא  בכתביהם.  ומעמיקה  נרחבת  קריאה 
 – שכתבו  מה  על  לקרוא  שאפשר  מה  בכל  אלא  שכתבו, 
מחקרים, מסות, מאמרים, יומנים, רשימות, ממוארים, מכתבים 
ואגרות. של חוקרים, של חברים, של בני משפחה, של מבקרי 
ספרות ורושמי קורות ותולדות. כל מה שמישהו אמר פעם על 
משוררת, משורר או סופר מונח לפניה ומתפענח על ידה. אלף 
אלפי מסמכים. חלקם ידועים יותר וחלקם רק ליודעי ח"ן והרי 
היא בת בית בחוכמת הנסתר. אזרחית כבוד של הח"ן על שלל 

משמעויותיו בלשוננו. 

ד"ר רוחמה אלבג היא חוקרת ותיקה. היא יודעת לכתוב מחקרים 
ומאמרי ביקורת ועיון, ואינה זקוקה להוכיח דבר. הידיעה הזאת 
שמונח  מה  ולכן,  האקדמית.  הכתיבה  מכבלי  אותה  משחררת 
כאן לפנינו מביא בחשבון לא רק קוראים אקדמיים, סטודנטים 
או שוחרי ספרות מובהקים. זאת אהבה נדירה וכבירה שיכולה 
להדביק כל קורא שאוהב את העברית, כל אדם סקרן שמוכן 
למחוזות  בהם,  היה  שלא  למחוזות  המילים  כנפי  על  לנסוע 
שרבים מהם שינו את פניהם לבלי הכר ואינם עוד כפי שהיו 

בעת שחיו וכתבו בהם היוצרים שהספר עוסק בהם.

כמו בשירה של יהודית רביץ 'באה מאהבה' ניכר ַּבֶמה שרוחמה 
שהיא  המידה,  בידיעת  בהקפדה,  במעורבות,  בקצב,  כותבת, 
חשה אינטימיות עמוקה עם מושאי התבוננותה. שהיא חולקת 
בגרונה,  שאוחזת  אותה,  שפוקדת  ההתרגשות  את  איתנו 
שמעמידה דמעות בעיניה בעומדה מול ביתו של יוצר או מול 
בית אביו או מול בית סבו, כשהיא ליד באר עם קילון הדומה 
לזו שנזכרת בשיר או בסיפור, או בבית כנסת שעוד עומד על 
תלו בניגוד למאות ולאלפים שחרבו. אני זוכר איך הייתי צריך 
לצייר על הלוח בכיתה קילון כדי להבהיר לתלמיַדי בתיכון שיר 
של אורי צבי גרינברג. מי כמו רוחמה המורה החרוצה, המרצה 

מלאת החיוניות, יודע עד כמה זה קשה. עד כמה זה נחוץ.

היא חולקת איתנו ידע היסטורי, גיאוגרפי, מיתולוגי, ִספרותי, 
הפרוזה  מאהבת  לנו  מעניקה  היא  לשונית.  רגישות  גם  כמו 
והשירה העברית שאין לה גבול. ויש כל כך הרבה מה לאהוב. 
וגאונות של שיר,  זה כל כך רחב, מגּוון, חכם, שופע כישרון 
לי  אומר  שהיה  כפי  חי",  "יופי  רומן.  או  קצר  סיפור  פואמה, 
ההיא שמלפני  ברטיסלבה  וחניך  יליד  ריּבנר,  טוביה  פעם  לא 
השואה. אין אלה מסעות של חוקרת או של תיירת. זאת, כך 

אני חש, השיבה הביתה של הבת האובדת. 

הבת האובדת חוזרת, במוטיב הידוע של שיבה מאוחרת, אל 
המקומות שבהם נבט ונבע וצמח אל האור, ולא פעם אל הְּכפור, 
חש  הזה  בספר  שקורא  מי  כל  ספרותנו.  של  העצום  השפע 
בה אל איזה חיק גדול שאיננה מוכנה לוותר עליו.  שהכותבת ָשׁ
שאיננה רוצה ואיננה יכולה. פעמים רבות היא מנסה להיצמד 
לגוף החם הזה, הנושם, הנושב, המפכה, שכולו עשוי אותיות 
עבריות והשראה יהודית ותולדות עמנו, אבל היא גם מצטמררת 
שוב ושוב בתובנה שמבחינות רבות מדובר בעצם בגווייה. כמו 

רפי וייכרט

לדבר עם המתים כדי לחיות

בעקבות ספרה של ד״ר רוחמה אלבג, אל הבית, בדרכים בעקבות ספרים
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התצלומים הנוראים מפוגרום קישינב שבהם רואים עולל רצוח 
בצד גופת אמו. שהרי אלה על פי רוב אתרים של מוות, מחוזות 
על  הנהדר  בפרק  האיכרות  אחת  לה  שאומרת  כמו  רפאים. 
המשורר העברי הדגול חיים לנסקי, שידע מאסרים ועבודת פרך 
סיביריות,  קפואות,  עלומות,  בנסיבות  מהעולם  נפרד  ולבסוף 
ולא היינו יודעים עליו אלולא שירתו החשובה הגיעה בדרך לא 
דרך אלינו. ומה אומרת לה אותה איכרה? משפט עובדתי פשוט 
של מי שעוד זוכרת - "כאן עמדו בתי הכנסת של היהודים". 
בלשון רבים היא אומרת זאת. לא בית כנסת אחד. בתי כנסת. 
או כפי שמסכם זאת חיים לנסקי עצמו בפשטות טרגית בשלוש 

מילים בלבד "עיירה היתה ואיננה".

והיא מנסה, מנסה ומצליחה, ליישב בין יפי הנופים שהיא רואה 
ובהם שדות מלאים ושופעים, עצים מלבלבים עד סף העיניים 
ואל קצות הרקיעים, שדרות וסמטאות רחוצות בגשם, אנשים 
ובעלי חיים, וחיים שנמשכים והולכים בתוך שגרתם ואל מולם 
חורבות יהדות מזרח אירופה, אנדרטות אפרוריות לזכר, ציונים 
על קברי אחים בשדה או ביער. הדים ובני הדים לגדּולה שהיתה 
העולם",  מן  "חלפה־כלתה  וורדסוורת  ויליאם  של  וכדבריו 

ורוחמה יודעת שהיא נותרה רק בספרות.

שחט,  השוחט  שבהם  במקומות  אחרי,  שנים  מאה  שוב,  הנה 
החמה עודה זורחת והשיטה פורחת והתנועה קולחת. אנשים 
הולכים ברחובות, רוכבים על אופניים, מנהלים חיים באתרים 
יוצרינו  מיטב  חיו  היסטוריים  במונחים  רגע  לפני  אך  שבהם 
וקהילותיהם התוססות. הסוסים  בקרב משפחותיהם האוהבות 
נפרשים  או  עומדים  ודשאים  עצים  הנרחב,  במרעה  לועסים 

בירקותם.

אינה מתעלמת כמובן ממה שקורה באוקראינה  רוחמה אלבג 
עכשיו ובפתח הדבר מתייחסת לדמיון בין שיירות הפליטים אז 
והיום, בין הזוועות מלפני 80 שנה לזוועות של היום. מי שיער 

לפני שנה שכך יהיה? שמים בקשו רחמים עליהם ועלינו.

הספר הזה כמכלול הוא דיוקן מפעים שבו אנו מתוודעים לא רק 
לביאליק ולמנדלי, לפרץ וגולדברג, לשטיינברג ופגיס, לחייהם 
ובתבונה  בנדיבות  משובצים  מהן  שציטוטים  וליצירותיהם 
רגישות  רבות  מחכימות,  לפרשנויות  וזוכים  הללו  במסעות 
ורגש. רוחמה אלבג שוחה בספרות הזאת כדג במים. אין ספק 
שזה האקווריום שלה או - במונחי הנופים שהיא מתארת – אגם 

יפהפה או נהר רחב ידיים.

של  דיוקן  דמות  וקולחת  רהוטה  בפרוזה  כאן  מקבלים  אנחנו 
מערכת  על  שלה,  הארכיטקטורה  על  שלמה  ציוויליזציה 
החינוך העברית, על התנועות הציוניות והאחרות. דרך דמותם 
של גדולי האומה הללו אנחנו מציצים לתוך הלימוד בחדרים 
ורבנים,  מורים  עינינו  לנגד  רואים  ובגימנסיות,  ספר  ובבתי 
אנשי קהילה, קורבנות פוגרומים וקרבות והשמדה ופרטיזנים. 
אנשים שמדברים וכותבים וחיים את החיים על כל מורכבותם. 
האונים  חוסר  על  והחלומות,  התקוות  על  והדלות,  העוני  על 
לחסדי  נתונים  והם  מולדת  להם  שאין  יהודים  של  והפחדים 
להיוולד  מזלם  איתרע  שבהם  המקומות  ושליטי  שכניהם 

ולהתגורר.

נכון, אי אפשר לתאר את כולם ואני חש שהכותבת היתה רוצה 
בכך. להנציח כמה שיותר, להנכיח עוד ועוד אנשים ורחובות 
ומבנים ובתי כנסת. מראות שתייה שהפה לא יכול לרוות מהם 
והעיניים רואות, עומדות פעורות וכלות. לו הייתי צריך לבחור 
במראה  בוחר  הייתי  הזה  הספר  של  לתיאורו  אחת  במטפורה 
האחורית ברכב, זאת שמשקפת לנו, הנוסעים קדימה בזמן, את 
הרגילה,  למראה  מתכוון  לא  אני  אבל  מאחורינו.  שנמצא  מה 
הסטנדרטית, הצרה שאנחנו מקבלים כשרוכשים את המכונית. 
שנהגים  פנורמית,  המכּונה  זאת  הרחבה,  למראה  כוונתי 
שיותר  כמה  לראות  לראות,  להיטיב  כדי  פעם  לא  מלבישים 
רחב, כמה שיותר רחוק, לא רק את המרכז, גם את הזוויות, ומה 
ומה שמעבר למעבר. כמו השערים במשל שער  להן,  שמעבר 
החוק של קפקא שהשומר עצמו מפחד להציץ לאחור ולראותם 

כי שומריהם מחרידים אותו. 

לפעמים ההרגשה היא כמו של תצלומי לווין ויסולח לי שאני 
ומאחר  משורר  גם  אני  עוונותי  ברוב  אבל  בדימויים,  מכביר 
ואז  שאני משורר אני רואה כיצד הכותבת מצלמת מלמעלה, 
לביתם  עד  בתוך תקריב  אין, תקריב  זום  ועוד  אין  זום  עושה 
של היוצרים, לבית ספרם, לספרייתם, לחלון שממנו צפו אל 
העולם היפיפה והאכזר, תמיד השילוב הזה של יפעה ורוע, עוד 
בטרם הפכו המקומות הללו לבור העצום שנותר אחרי שפגע 

מטאור השואה. 

והעקשנות הזאת, העיקשות, ההתעקשות, ההתגברות על אלף 
רוב  פי  אלפי קשיים. הנחישות לצאת אל המסעות הללו, על 
יותר מפעם אחת ופעמיים ושלוש כדי לספוג את המראות ואת 
הנופים, כדי לשכלל את ההבנה, כדי לקדוח הכי עמוק שאפשר. 
לקדוח פנימה ולקדוח מחום ומהתרגשות של הבנה וידיעה של 
מה שהיה ואיך שזה נעשה. וליצור קשרים וגשרים בין צמחייה 
לשורות שיר ובין מבנים לתיאורי פרוזה. כמוציא לאור רציתי 

רוחמה אלבג במולדובה, צילם: מיכאל בר אל
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לומר משהו על האופן שבו הספר ההדור הזה מוגש לקוראיו. 
כוונתי לא רק לזוטות שאינן זוטות כלל כמו נייר משובח, 
מקוראי  שחלק  היוצרים,  תצלומי  וקריאה,  מרווחת  אות 

הספרות שיודע את שמם לא בהכרח ראה את דיוקנם. 

בספר  הפזורים  הרבים  הצבע  לתצלומי  מכוון  אני  בעיקר 
לאורכו ולרוחבו. קשה להסביר איך תצלום של בית קברות 
ִמגדל  איך  במרכזה,  כנסת  בית  או  עיירה  בפאתי  יהודי 
פעמונים בכיכר עיר או גשר מעל נהר, בקתה כפרית מטה 
על  לעבוד  יכולים  עברית  גימנסיה  של  תצלום  או  לנפול 
החושים בהקשר שבו הם נתונים כעת. איך בספר היסטוריה 
או במדריך תיירים או בסרט שמנסה לפתותנו לבקר יש להם 
אפקט אחד וכיצד הוא משתנה לחלוטין, אבל ממש לחלוטין, 
כאשר אנחנו יודעים מי מיוצרינו למד שם ומה הוא כתב על 
הבניין או הנהר או היער, או גינת הבית והבאר. פתאום הנוף 
הזה מגיע אל אישונינו ממרחק אלפי מילין ואנחנו מצויים בו 

מבעד למרחק, דרך השנים. קירוב הלבבות והמראות.

טבע  בשמורת  ביזון  למראה  שאתרגש  שיערתי  לא  מעולם 
אבל הקישור לשורתו של לנסקי "שלום לך בהמה רוסית" 
וזה שהכותבת שוהה בנופים הללו,  פעל עלי פעולת קסם. 
הווידיאוקליפיים,  הדלגניים,  ימינו  כדרך  ממהרת  לא 
בעקבות  "בדרכים  ופוסעת  ונוסעת  טסה  היא  הטיקטוקיים. 
מול  תהומית  ברצינות  לעמוד  לנו  מאפשרת  אבל  ספרים" 
שיר או קטע פרוזה, מול ביתו של יוצר או מול אנדרטה או 
מצבה ולכבד אותם בהרכנת ראש, בדממת הלב ובדמעה אך 
גם בזקיפתו של הראש ובשמחה רבה על שאנו עדים לניצחון 
ובסיפורים.  בשירים  שכתוב  ודאי  ניצחון  האנושית.  הרוח 
עדיין.  עדיין.  אבל  פחות.  והיום  רבים  בהם  שקראו  אלה 
ולאלה הרי היא כותבת. לאלה שטרם ויתרו על הלשון ועל 

ספרותּה. 

שהרי מיטב יוצרינו - והספר עוסק במיטב שבמיטב - היו 
כולם גיבורים. ברנר גיבור ולאה גולדברג גיבורה. וגם אשר 
אביב  ברמת  לביתי  הסמוך  רחוב  רק  היה  שבילדותי  ברש, 
)כמו הרחובות פיכמן וקרני( וגם יצחק למדן, שעל שמו יש 
רחוב בצפון תל אביב, לא רחוק מהרחובות ע"ש נתן אלתרמן 
ולאה גולדברג ואלכסנדר פן ויוכבד בת מרים. כולם גיבורות 
הלשון  אל  שלהם  התלאות  מסע  על  ולחשוב  וגיבורים. 
העברית ואל היצירה העברית ואל הספרות העברית, ועל מי 
שזכה להגיע לארץ ישראל ועל מי שלא זכה. לחשוב עליהם 
שעליהם  הענקים  כתפי  על  לחשוב  משמע  עמיתיהם  ועל 
אנחנו כולנו עומדים. מה שהם נתנו לנו - וד"ר רוחמה אלבג 
שחיבר  לו,  שני  שאין  פולו  מרקו  אסף,  דוד  פרופ'  גם  כמו 
בספר שני פרקים מעולים, יודעים לעומק - הוא אוצר גדול 

בהרבה מכל תקציבי המדינה באשר הם. 

ייתכן שכל העולם כולו גשר צר מאוד אבל לבנות גשר כזה 
ומרחיב את הלב.          .אל עברּה של הספרות העברית מרחיב את מחקר הספרות 

רחל בר יוסף דדון

היכון
 

ַאָּתה ָׁשקּוַע ַאָּתה ִטֵּפׁש.
ֹלא ָּגַדְלָּת

ִעם יֹוֵסף ָקארֹו.
ַאָּתה ָׁשקּוַע

ְּבִהּלּולֹות ּוִבְקִנּיֹות  
ְּבָגִדים ְּכֻחִּלים ַוֲאֻדִּמים.

ְקָרב ֵאַלי, ְּבִני:
רּוִחי ְמֵלַאת ַהִּקָּנמֹון

ּוְׁשֵמי ְצַפת ַהּקֹוְדִרים ַּבֹחֶרף
ֶאְנֹׁשף ַקּלֹות ְלִפיָך

ֲאִעיֵרָך ִמן ָהִעָּלפֹון.
ֲאִני, ַעְכָׁשו - ֱאֹלֶהיָך.

קּום, ְוִהּכֹון.
 

ורונסקי, היזהרי

ַאל ִּתְתָקְרִבי ְלָׁשם - 
ֵהם ַמָּמׁש ְמֻסָּכִנים ָלְך,

ַיְלָּדה, ֵהם ֵמֵדָאה,
ֵהם ַיְׁשִמיטּו אֹוָתְך

ְּבֶרַגע,
ַאל ַּתֲעִלי ַעל ֲעֵקִבים 

ִאָּתם,
ָאַמְרִּתי: ֲאִני - ָאִביְך,

ַאְּת -
ַאָּנה ַקֶרִניָנה - 

ְוֵהם -
ֶורֹוְנְסִקי ֵהם. 

ֲאִני, יֹוֵדַע.
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קנוט אודגארד
תרגמה חוה פנחס כהן

סודות הולכים לאט

ָהאֹוַפַּנִים ַהְּיָׁשִנים ִנְמָצִאים ַּבַּמְרְּתִפים
ֵמָאחֹור, ַּבֲאֵפָלה ַלָחה

אֹו ַּבֲעִלַּית ַהַּגג: ְמֻכִּסים ְּבִׁשְכָבה ַּדָּקה
ֶׁשל ָאָבק ָיֵבׁש ַמְבִריק. ִחּׁשּוֵקי ַּגְלַּגִּלים ָקְפאּו 

ַּבְּתנּוָעה ַהְּמִהיָרה ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשָּלֶהם ִלְפֵני ֶׁשִּנְנְטׁשּו,
ְוִנְׁשְלחּו ְלִהְתַיֵּבׁש אֹו ְלִהְתּפֹוֵרר

ַּבֲחלּוָדה ְרֻטָּבה: ִהְתָּפְרקּות סֹוִדית ִאִּטית. 

ַהִחּׁשּוִרים ַהִּמְסּתֹוְבִבים ֵמַהֶּמְרָּכז ַהִּבְלִּתי ִנְרֶאה
ִּבְמִהירּות ְּגבֹוָהה, ְמִהירּות ִקיצֹוִנית. ַּבַּלְיָלה: ַהִּדיָנמֹו

ְמֻחָּבר ִלְצִמיג ּגּוִמי. ְּבאֹור ֹלא ָאִחיד 
ִמְתנֹוְדִדים ְּבמֹוַרד ַהֶּדֶרְך

ֶרֶׁשת ֲעִדיָנה ֶׁשל קּוִרים ַּדִּקים ִהְתַיְּׁשָבה ֵמַעל ַהִחּׁשּוִרים
ַהּגּוִמי ִהְתַנֵּפַח ַּבֲחֵׁשָכה ִּבְקרּום ַּדק

חּוִטים ְּדִביִקים: ְּכָנַפִים ְקַטּנֹות ְיֵבׁשֹות ְּתקּועֹות ִּבְמִהירּות
ָקָׁשה ְלַהְבִחין ְּבֶחֶרק ָׁשֹחר.

ֲאִני יֹוֵׁשב ִעם ַּתְצלּום ֶׁשל ַאָּבא. הּוא ָיַרד 
ֵמָהאֹוַפַּנִים ֶׁשהּוא אֹוֵחז ָסמּוְך ְלִצֵּדי ּגּופֹו

ָהֶאְצָּבעֹות אֹוֲחזֹות ַּבִּכידֹון.

הרחק

ַסָּבא הֹול יֹוֵרד ַמָּטה ַּבִּגְבָעה,
ְלֵעֶבר ֵּבית ַהְּקָברֹות "מֹוְלָדה"

ַּבִּמְגָּדל, ַהַּפֲעמֹוִנים ַמְתִחיִלים ְלַצְלֵצל.
ַהֶּׁשֶמׁש נֹוַגַעת ְּבכֹוָבעֹו ַהָּבִהיר

ֶהָעטּור ֶסֶרט ֶמִׁשי ָׁשֹחר. הּוא ֵמִניף 
ֶאת ַהַּמֵּקל ַהָּנֶאה ֶׁשּלֹו!

הּוא יֹוֵרד ַמָּטה ְלִאּטֹו ִעם ַהֶּׁשֶמׁש
ֶׁשּיֹוֶרֶדת ַהְרֵחק ִמַּתַחת ַלֲאָדָמה. 

מהדק ניירות

ֲאִני ְמָצֵרף ֶאת ַהַּדִּפים
ִעם ְמַהֵּדק ְנָיר. 

זֹוִהי ַהֶּדֶרְך ָּבּה ֲאִני ְמַסֵּדר
ְוׁשֹוֵלט ְּבַמְחְׁשבֹוַתי, ִרְגׁשֹוַתי,

ְוֶחְׁשּבֹונֹוַתי. 
ִלְפָעִמים, ֵאיִני מֹוֵצא ֶאת ָּכל ְנָירֹוַתי. 

ֱאֹלִהים, ֵאיְנָך ָזקּוק ִלְמַהְּדִקים. 
ְּבַאֲהָבְתָך, ַאָּתה ַמְחִזיק 

ֶאת ָּכל ַהְּבִריָאה ַיַחד
ְוַאֲהָבְתָך מֹוֵצאת ֶאת ֻּכָּלנּו. 

נשימתו של אלוהים

ְקנּוט ַהָּקָטן ָּתָהה
ֵאיְך ֱאֹלִהים ִנְרֶאה.

ֹלא. הּוא ִמְתַּגֶּלה ַרק 
ְּבתֹוְך ַהְּבִריָאה 

ָּכל ָהָאֶרץ ְמֵלָאה ִּבְכבֹודֹו, 
ָאַמר ְקנּוט ַהָּגדֹול. 

ִאם ֵּכן, אּוַלי ַהָּׂשדֹות ָּכאן 
ֵהם עֹורֹו ֶׁשל ֱאֹלִהים, ָאַמר ְקנּוט ַהָּקָטן. 

ְואּוַלי ָהֲאִויר הּוא ְנִׁשיָמתֹו ֶׁשל ָהֵאל?

בשנים האחרונות עסקה חוה פנחס כהן בתרגומי שיריו של 
המשורר.   עם  בשיתוף  אודגארד,  קנוט  הנורווגי  המשורר 

להלן, טעימה ממפעלה התרגומי. יהא זכרה ברוך.
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ְתפרים  ביטון  ארז  של  האחרון  בספרו  לקרוא  יכולתי  לא 
)הקיבוץ המאוחד 2022, 129 עמ'( ברציפות. העיניים החשוכות 
שלו רואות הכל ואינן חוסכות דבר. החמלה על עצמו או על 
בני משפחתו, ובעיקר הכעס עליהם, הרצון לאסוף כוחות - כל 
כמו  לפעמים  תפילה,  כמו  לפעמים  שהיא  שירה  יוצרים  אלו 
נבואת זעם, ותמיד נעתקת הנשימה באמצע הקריאה, לעיתים 

אף באמצע השיר. 

ובכל זאת עולה השאלה: איך הגיע ארז 
מוקַצן־הרגשות  הספר  לכתיבת  ביטון 
המתונים  השירה  ספרי  אחרי  הזה 
את  במיוחד  )אציין  קודם  לאור  שיצאו 
שהתפרסם  מרוקאית,  ציפור  ְמִּביֶסרְת,  ִתּ
2009, וכלולים בו "זמיר שבור",  בשנת 
"מנחה מרוקאית", "ספר הנענע", "ציפור 
התהליך  כאילו  נראה  יבשות"(?  בין 
שחל במשורר הפוך מזה המתרחש אצל 

משוררים בדרך כלל. 

בספריו הראשונים של ביטון יש תנועה 
העבר  אל  געגוע  יש  וההווה,  העבר  בין 
מסיפורי  בו  שנחרט  במרוקו,  הוריו  של 
על  בעיקר  מדוד,  כעס  אפילו  או  אימו, 
מתקופה  בשירים  חשים  כן  כמו  אביו; 
המשוררים  בקרב  להתקבלות  צורך  זו 

בשנות  הישראלית  בחברה  הגמוניים  היו  שכבר  ה'מערביים' 
השישים והשבעים )למשל, יהודה עמיחי, אבות ישורון(. צורך 
זה קשור באהבה שחש אל הספרות העברית לדורותיה בכלל, 
שני  מצד  בפרט.  ואלתרמן  מביאליק  החל  החדשה,  זו  ואל 
פנימי שונה משל  גם לעולם  ניכר בשירתו הרצון לתת מבע 
משוררים אלו – עולם של משורר 'מזרחי', שלא התקבל בלב 

שלם בשירת הזמן.

תנודתיות זו יצרה שירים שניכרים בהם איפוק, הסטה חלקית 
של הווילון מן העבר וחיפוש אחר מוקד הזדהות. גם בספרים 
שהתפרסמו אחרי ִתְּמִּביֶסרת, ציפור מרוקאית – נופים חבושי 
עיניים )2013(, בית הפסנתרים )2015(, אותות )2019( – בולט 
שירים  מעט  לא  ביניהם  יש  אם  גם  המפייס,  ההרמוני  היסוד 

אישיים כואבים. 

ניתוק  של  תהליך  ניכר  תפרים,  האחרון,  בספרו  זאת  לעומת 
כבלים הנושא מעין הצהרה על מרד. וכך בעוד שבדרך כלל 
המרד צץ ועולה בנפשו של משורר בצעירותו – כמו, למשל, 
אצל המשוררים רועי חסן ושלומי חתוכה, שארז ביטון שימש 
להם כמנטור – ודווקא בגיל המבוגר, כתוצאה מניסיון חיים, 
ניתן להרגיש בכתיבה ריסון ופיוס, אצל ביטון, ההליכה היא 

בכיוון הפוך: מהאיפוק והחיפוש אל המרד. 

אדגים את תופעת המרד בספרו באמצעות 
שני מושגים, אפשר לקרוא להם מוטיבים, 
הנפרׂשים  הארועים  את  העוטפים 
באוטוביוגרפיה הלירית הזאת. האחד הוא 

הבור והשני – הציפור.

א. הבור

פרקיו  שחמשת  בספר,  האמצעי  הפרק 
מזכירים את מבנה הטרגדיה השקספירית, 
שיא  פרק  אכן  זהו  הבור".  גב  "על  הוא 
בספר:  כרונולוגיים  הכמעט  בפרקים 
גב  "על  אחר",  אני  "אל  איננו",  "ְיעיש 
הבור", "לפני כן" ו"עיט על הבית". השיר 
"ְיעיש איננו" )מתוך הפרק הראשון( מציג 
בראשיתו את החברים המקוננים בערבית 
הקשה  שפציעתו  חברם,  על  מרוקאית 
ה  ֲחִמָּשׁ ְנִהי/  ְנִהי  נּוַאְח/  "נּוַאְח  מחייהם:  להעלמותו  גרמה 
ֲחֵבִרים ִנְקְּבצּו/ ִלְקרֹא ְּבקֹול:/ ְיִעיׁש ֵאיֶנּנּו/ ְיִעיׁש ֵאיֶנּנּו". השיר 
מסתיים בקינה על מותו: "ְיִעיׁש ֵמת/ ְיִעיׁש ֵמת". המילים הללו, 
הקוראים  בלב  והפוגעות  הכותב,  של  הפצוע  מלבו  הנובעות 
כל  לאורך  פיסוק  סימני  ללא שום   – נשתלות  רובה,  כקליעי 
הספר – באמצעות תמונה שהיא בחלקה סוריאליסטית: שכיבה 
מצבו  את  מתאר  המשורר  הבור"  גב  "על  בפרק  בור.  פי  על 
לאחר שחזר מבית החולים לביתו במצב של עיוורון מוחלט, 
וחצי, כשהוא שוכב במיטתו "על שפת חור  בן עשר  בהיותו 
הפיצוץ", ואינו יכול להתגונן מפני הזבובים העטים עליו. הוא 
מתאר גם את הִשׂמחה לאיד של ֶאחיו הצופים בו כשהוא שוכב 
"ַרק  מהם:  הלב  מכמירת  בקשתו  את  כך  ואחר  הבור,  פי  על 
נּו ִלי ְמַעט ָמקֹום ֵּביֵניֶכם/ ָׁשם ַעל ֶּפַתח ַהּבֹור". על עצמו הוא  ְתּ

מעיד: "ֲאִני ַעל ַסף ַהּבֹור ָּכל ַהָּיִמים". 

רבקה איילון

על הבור והציפור בשירת ארז ביטון
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לבור  שהִקרבה  הזאת,  הסבל  מנת  את 
יכולים  אנו  שלה,  מרכזי  ביטוי  היא 
לשאת גם בגלל התהודה התנ״כית של 
השירים, המסייעת למשורר לבטא את 
עומק  ממד  להם  והמאפשרת  שברונו, 
ביטון  יוסף'  'מכירת  בשיר  וכך  נוסף. 
ֲאִני  ֶשׁ ְכּ כותב: "ָלָּמה ֲאִני ִנְסָער ִּבְמֻיָחד/ 
ַמִּגיַע ְלָפָרַׁשת ְמִכיַרת יֹוֵסף/ ֲהֵרי ַאַחי ֹלא 
ָזְרקּו אֹוִתי ַלּבֹור/ ַהּבֹור ִנְפַער ֵמַעְצמֹו..." 
ִנְסָער  "ֲאִני  בידיעה:  השיר  את  ומסיים 
ת יֹוֵסף/ הּוא ָיָצא  ׁשּוב/ ִלְקרֹא ֶאת ָּפָרַשׁ
ָּכל  ַהּבֹור/  ַסף  ַעל  ֲאִני  ֲאָבל  ַהּבֹור/  ִמן 
ַהָּיִמים". אך מכלל 'לאו', אנחנו לומדים 
אהוב  הבנים, שהיה  צעיר  כיוסף,  'הן': 
ניתן  "ארז"  )השם  יעיש  גם  אביו,  על 
בנה  היה  לעיוורים(,  הספר  בבית  לו 

גם  לנפילה  גרמה  ל"בור"  הנפילה  אמו.  והאהוב של  הבכור 
בקרב המשפחה. אביו כעס על עיוורונו, ואמו ראתה בכך אות 
לסיום חייו )כך נובע מהשירים עצמם ומהִמקטעים המצורפים 
אליהם(. הבור הריק שאין בו מים המתואר בפרשת יוסף, הוא 
נקלע  שאליהם  לבדידות  לפחד,  לריקנות,  ביטוי  גם  אפוא 
ָקתֹות  המשורר לאחר האסון שאירע לו )לעיניו הוא קורא "ְשׁ
ְׁשבּורֹות" ו"ּגֹוָזִלים ֵמִתים"(. אך אפשר שאסון העיוורון, ועימו 
גם אבדן ידו השמאלית, מקנים לו ראייה פנימית כסוג של 
ופותר  גורלות  לחוזה  שהפך  יוסף  גם  כמו  לאחור,  נבואה 

חלומות בבית פרעה. 

)וגם של שתיקה( שבהן אנו  לאחר שנים ארוכות של שירה 
נרמזים על הסבל, מישיר ארז ביטון בספרו האחרון פנים אל 

הבור, עומד על סיפו באומץ, ומאיר את כל חשכתו. 

ְמִּביֶסרת ב. הציפור תִּ

כמה התפעמות מעוררת התמונה המצוירת על כריכת הספר 
זהו מעין פסיפס אמנותי  ְמִבּיֶסרְת ציפור מרוקאית )2009(.  ִתּ
של ציפור, מקושט להפליא, המרחפת מעל שטיח )או צלחת( 
ָעגול המקושט בצבעיה הזוהרים. בהקדמה לשיר 'אמי מַשדלת 
לציפור  לחכות  נהגו  קטנים  שכשהיו  ביטון,  מספר  ציפור' 
מגיעה,  כשהיתה  ממרחקים.  טובות  בשורות  מביאה  שהיתה 
היו רצים לקראתה, זורקים לה פירורים, שרים ושואלים אותה 
מתוארת  עצמו  בשיר  איתה.  הביאה  טובות  בשורות  אילו 
ובמעין  רומנטיים,  מאפיינים  לציפור  שמעניקה  כמי  האם 
טקס פולחני־מאגי היא מבקשת ממנה להגשים את החלומות 
הקשורים לסיפורים מעברם במרוקו, לאלו השאובים מאגדות 
"אלף לילה ולילה", וגם לבניית ביתם ומשפחתם בעתיד. בסיום 
השיר מתחוור שהציפור לא תעוף, ומי שייׂשא את חלום האם 
ַלֲחלֹוֵמְך/  ָּתפּור  ַטּבּוִרי  ְבּ ֵער  ֵאר  ֶׁשֶאׁשָּ "ֲאִני  הוא הילד, כאמור: 
ִּתְמִּביֶסְרת מדריכה אותו אל  ְנָצִרים". הציפור  ֶׁשל  ֻסָּכה  ׁשֹוֵמר 
את  שואב  הוא  וממנה  האם,  אל  הקשורה  הילדית  פנימיותו 

כוחו לחלום ולכתוב את שירתו. 

מאבדת  הציפור  תפרים  שבספר  אלא 
הדוברת  חלום.  להעניק  כוחה  את  אפילו 
על  כעס  בה  ויש  האם,  רק  היא  בשיר 
ֵהֵבאת  ָרעֹות  ׂשורֹות  ְבּ "ֵאיֶזה  הציפור: 
ַהַּפַעם/ ֲאִני ׁשֹוַמַעת ֶאת ְצחֹוֵקְך ֶהָחבּוי/ ֹלא 
ַהָּדם".  ַעל  ָרַקְדְּת  ְּבכֹוִרי/  ְּבִני  ֶאת  ִהְזַהְרְּת 
את  ִבטאה  בבור  שההתבוננות  כשם  וכך 
אומץ הלב להישיר מבט אל סבלותיו, כך 
גם כאן יש לו האומץ להיפרד מחלומות 
יֹוֵתר/  ָּתבֹוִאי  "ַאל  מבקש:  והוא  האם 
הנימה  ָּכָזב".  הֹוָדעֹות  ִּתְמִּביֶסְרת/  ִצּפֹור 
כאן דומה לזו הבולטת בשירי הבור: כעס 
לו  מעניק  הכעס  אך  שאבד.  החלום  על 
לכנותו,  שאפשר  עצמאית,  לעמידה  כוח 
אינדיווידואציה,  יּונג,  של  בלשונו 

ושמתוכו יבנה בעצמו את חלומותיו. 

הניסיון  את  הפורם  תפרים,  הספר  הסיכויים,  כל  כנגד  אך 
הקודמים,  בספריו  שהובע  חייו  של  הרמוניזציה  להשיג 
מבלי  תמביסרת,  הציפור  הדיבור'.  'על  בשיר  מסתיים 
אל  הילד  נפש  את  בשיר  ומעירה  חוזרת  בשמה,  להזכירה 

חלומות אימו, ומכאן בוראת בו מחדש את פלא השירה: 

ִתיָבה ֲאִני ִנְכָנס ֶאל ַהְכּ
ְּכמֹו ֶאל ַיַער ָעבֹות

ׂש ָקָרחֹות מּוָארֹות  ֲאִני ְמַחֵפּ
ְמַנֶּסה ְלִהְתַרֵחק ִמּקֹולֹות ְמֻדִּמים 

ֶׁשאֹוְמִרים ִלי
ִמָּכאן ִמָּכאן

ֵנס ֶאל ַהִּדּבּור ְוַעְכָׁשיו ֵאיְך ֶאכָּ
י ַּבִּדּבּור  ֵאיְך ִהְתַחְלתִּ

ְבֵרי ִאִּמי ּנּון דִּ ִשׁ אּוַלי ְבּ
ַּבַהְתָחָלה ָהְיָתה ַהַהְקָׁשָבה

ֶּפֶלא ַהֲהָברֹות
ים ַהָּבאֹות ַּגִּלים ַּגלִּ

ֹלא ְמֻפֲעָנִחים. 

אמת השירה חבויה, כמו הציפור, ביער העבות, ורק כשיהיה 
בין עציו יוכל 'להיכנס' אל הדיבור. היער הוא סוג של חשכה 
אמורפית שבו צריכה להידלק ההשראה, והקול שמזין אותה 
הוא קול אימו, באין יכולת להפריד אותו ממנו, גם אם ירצה. 
והרי אמר המשורר וורדסוורת' בשירו הידוע "הילד הוא אבי 
המבוגר". אין למשורר אלא להתהלך שוב במחוזות ילדותו, 
בקול  פעם  כל  ולכתוב  ואחריו,  העוורון  שלפני  חלקיה  על 
ים/ ֹלא ְמֻפֲעָנִחים".  שונה את "ֶּפֶלא ַהֲהָברֹות/ ַהָּבאֹות ַּגִּלים ַּגלִּ
נוכל  לא  זאת  בעתיד?  שייכתב  הספר  של  המזג  יהיה  לנחש. .ומה 
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נשתקפה  לא  התרבותית  מורשתו  לבין  המודרני  היהודי  בין 
ביצירתו  לביטוי  באה  גם  אלא  שלו  הביקורת  ממפעל  רק 

הספרותית הנשכחת של קורצוויל עצמו. 

קורצוויל  הקדיש  והביקורתי  הפרשני  ממפעלו  נרחב  חלק 
לסופרים אשר ביטאו ביצירתם את הפרובלמטיקה של משבר 
האמונה, כשהבולטים בהם היו ח"נ ביאליק ]'לבדי', 'לפני ארון 
]אורח נטה ללון,  ְדָרׁש'[, ש"י עגנון  ית־ַהמִּ ֵבּ הספרים', 'ַעל ַסף 
במגמה  הנהר[.  ]רחובות  גרינברג  צבי  ואורי  שלשום[  תמול 
להמחיש את עומק השבר התרבותי בתולדות ישראל השתמשו 
'האובדן'  'המוות',  במוטיב  בולט,  באופן  הכותבים,  שלושת 
ובמיתוס 'גן העדן האבוד'. שימוש באותם מוטיבים מאפיין גם 

את יצירתו הספרותית של קורצוויל עצמו. 

"בבית   ,]1955-1942[ "הנסיעה"  קורצוויל:  של  סיפוריו 
הכנסת" ]1946[, ו"השכווי פרדיננד בחצר הקיסר פראנץ יוזף" 
]1971[, נכתבו במקביל לפעילותו הפובליציסטית והאקדמית. 
מצטייר  ארוכים,  נפש  חיבוטי  לאחר  שפרסמם  סיפוריו,  בכל 
'עידן מפנה המאה'  האירופית בתקופת  כבן התרבות  הגיבור 
יש  כך  מתוך  ואיננה.  שהיתה  אבודה,  מציאות  אחר  המחפש 
בקובץ סיפוריו ערך ביוגרפי רב ותרומה נכבדה להבנת נופי 
נפשו של המחבר. אולם, עניינו של קורצוויל איננו בשרטוט 
של דיוקן עצמי כלל. בהקדמה לקובץ סיפוריו, שכתב סמוך 
למותו, נמצא רמז למגמה האמיתית שעמדה מאחורי יצירתו 
הספרותית: "כשעליתי לארץ", מספר קורצוויל, "היתה מטרה 
אחת נגד עיני. רציתי לספר מה שקרה לעמי, אבל חיפשתי דרך 
לא שגרתית". במילים אחרות, שרשרת הסיפורים, שבמרכזם 
היהודית  החברה  על  והשלכותיו  הדתי  האמונה  משבר 
של  הענפה  הביקורתית  משנתו  את  רבה,  במידה  משלימים, 
נוכל להתחקות אחר התמורות שחלו  ברוך קורצוויל. דרכם, 
בהשקפותיו ובדעותיו לגבי השלכותיו ותוצאותיו ההיסטוריות 

של משבר הערכים בתרבות היהודית. 

של  געגועיו  את  משקף  בגרמנית,  שנכתב  "הנסיעה",  סיפור 
 - גיבור הסיפור  עוד. דמותו של  ואיננו  הכותב לעבר שחלף 
קרל בוק, שאיננו אלא ִשׂיכול אותיות שמו של המחבר עצמו, 
מצטיירת בראשית הסיפור כהרמונית. אולם בהמשך מתחוור 
כי אין ענייננו אלא במציאות מדומה ולמעשה נפשו של בוק 

 1972 בשנת  מותו  ועד   ,1939 בשלהי  לארץ,  עלייתו  למן 
הספרות  בביקורת  העליונה  לסמכות  קורצוויל  ברוך  נחשב 
שהעניק  הרחבה  בפרשנות  קורצוויל  של  ייחודו  בארץ. 
היצירה  של  מהותה  מתפיסת  שנבע  הביקורת  למושג 
את  שעיצבו  גורמים  מספר  לזהות  נוכל  עצמה.  הספרותית 
משנתו הביקורתית של קורצוויל. האחד, נמצא בגישתו של 
י"ג הרדר, לפיו היצירה הספרותית היא בבחינת אספקלריה 
החברה.  של  והלאומיים  התרבותיים  ערכיה  את  המשקפת 
הפרשנות  מנעד  להרחבת  פתח  למעשה  פתחה  זו  השקפה 
סוציולוגיה  פסיכולוגיה,  היסטוריה,  תרבות,  של  לשאלות 
ואקטואליה, והפכה בכך את המעשה הפרשני למעין ניתוח 
חברתי־תרבותי בפני עצמו. האחר, נמצא בגישתו של פרידריך 
ניטשה את חשיבותו  המדע העליז הטעים  ניטשה. בחיבורו 
האנושית;  התרבות  של  לקיומה  האלוהי־הדתי  המימד  של 
את העולם נטול 'האופק' האלוהי המשיל ניטשה למסע חסר 
עוגן וביטחון בים האינסוף. לדידו, התנתקות מהמימד הדתי, 
או בלשונו 'מות האלוהים', מבטאת ערעור של כל התרבות 
זו  השקפה  קיומה.  אפשרות  את  בספק  ומעמידה  האנושית 
אפיינה את 'עידן מפנה המאה' באירופה, והתבטאה בתחושה 
של אובדן דרך, שנבע מהתפוררות עולם הערכים המסורתי 
של  בביוגרפיה  נמצא  השלישי,  החילון.  תופעת  והתרחבות 
ממוראביה,  רבנים  למשפחת  נצר  היה  קורצוויל  האיש; 
בפרנקפורט  ברויאר  שלמה  בישיבת  ללמוד  הגיע  בנעוריו 
ולאחר מכן פנה ללימודים באוניברסיטה המקומית. נראה כי 
את  עיצב  להלכה  למחויבות  האקדמי  מחקר  שבין  השילוב 
שנתפסה  המסורת,  לערכי  המחויב  כאינטלקטואל  דמותו 

בעיניו כתמצית הזהות היהודית. 

המאה'  מפנה  ב'עידן  שרווחה  תרבותית  התפוררות  אווירת 
במילים  לגווניה.  היהודית  ביצירה  גם  לקורצוויל  נשתקפה 
והן  המודרנית  האירופית  התרבות  הן  נראו  בעיניו  אחרות, 
עולם  אותו  מתוך  שצמחו  כמי  החדשה  העברית  התרבות 
כלשונו.  'הקמאית',  או  האמונתית',  'הוודאות  מן  שנתרוקן 
לפיכך, אחת היתה בעיניו אם כתב על גתה, בלזאק, תומאס 
את  קורצוויל  זיהה  בכולם  ברנר,  או  עגנון  ביאליק,  מאן, 
אותותיו של משבר האמונה המודרני ואת השלכותיה הטרגיות 
הקשר  ואובדן  הערכים  משבר  הוכחת  החילון.  תופעת  של 

 עופר חן
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קרועה ומיוסרת. ייסוריו נובעים, בראש ובראשונה, מתחושת 
קארל  של  "חושיו  המשתנה:  המציאות  כלפי  שחש  הניכור 
"הוא שקע במצב  קורצוויל לתחושתו שלו,  רומז  נתערפלו", 
שאין בו זמן, בתודעה שונה בתכלית מן הרגילה, תודעת ניכור 
באמצעות  מתבררת  הניכור  תודעת  הקרוב".  כל  של  גמור 
הפרשנות החילונית שקיבלו מושגים מורשתיים, אשר נרמזת 
בשמותיהן של הרכבות: "שמות הרכבות היו כמימים ימימה, 
וצלילי שמותיהם של  אבל השמות הדהדו הד חלוש בנפשו, 
המונחים  אחרות,  במילים  לב".  קורע  ככאב  היו  מהן  אחדות 
הלשוניים שנהגו בחברה הם, לכאורה, אותם מינוחים שהכיר 
"הד  בו  עוררה  שנשתנתה  משמעותם  אולם  בילדותו,  בוק 
מכאיב של שייכות משכבר הימים, שאבדה והיתה כלא היתה". 

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

בית הכנסת  חווית  ראי לקבלת השבת בארץ עומדת  תמונת 
שחווה הגיבור בילדותו: 

לעומת זאת הווית בית הכנסת בנפשי חרותה משחר ילדותי 
תמונת בית הכנסת: עומד הוא על שפת נהר קטן שמימיו זכים, 
גשר אבנים עתיק יומין מקשר את שתי גדות הנהר ]...[ מפעם 
לפעם אתה נושא עיניך כלפי התקרה הכחולה הקמורה. כוכבי 

זהב מחייכים אליך, ושלוות אושר וביטחון ממלאת את לבך.

הסיפור האחרון, "השכווי פרדיננד בחצר הקיסר פרנץ יוזף", 
של  התמוטטותה  רקע  על  הדתי  האמונה  משבר  את  מצייר 
הראשונה.  העולם  ומלחמת  האוסטרו־הונגרית  האימפריה 
ההתייחסות למלחמה העולמית הראשונה כנקודת שבר, אשר 
טרפה את כל המוסכמות המקובלות של החברה המסורתית, 
המחבר,  והיהודית.  האירופית  בפריאודיזציה  היתה  מקובלת 
עד  משמש  המלחמה,  בתקופת  ילדותו  למחוזות  שב  אשר 

לדמדומי השקיעה של עולם הסדר והביטחון. 

משבר  של  תוצאותיו  לגבי  קורצוויל  של  הפרספקטיבה  על 
של  מדמותו  ובראשונה,  בראש  ללמוד,  ניתן  הדתי  האמונה 
המסמל  עצמו,  פרדיננד  השחפת.  וחולה  היהודי  פרדיננד, 
קושר  שעימה  הדמות  הוא  החולה,  היהדות  את  בדמותו 
המחבר קשר עמוק. בפקחון גמור מתבונן פרדיננד בתהליך 
גסיסתו ומותו הקרוב: "כן, המיתה - זה הדבר האחד שאינו 
מוטל בספק". מוטיב החולי, שנקשר ברעיון משבר הערכים, 
חופף גם בחלק השני של הסיפור העוסק בדמותה של יוזפינה, 
לידי  אותה  מביאים  המלחמה  ומוראות  הניכור  הווית  אשר 
בבקשת  לרב  יוזפינה  פונה  בצרתה  ולניהיליזם.  נפשי  חולי 
עצה. אולם גם הרב עצמו "נבוך מאוד", ואיננו מוצא מענה 
הרב  השיב  בעצמי,  יודע  "אינני  המטרידות:  לשאלותיה 
מחוסר  שבעתיים  שמתחוורת  הרב,  של  חולשתו  ליוזפינה". 
אמונתו ביכולתו לסייע להמוני 'החולים' שבעירו, איננה אלא 

סמל להתערערותה הסופית של היהדות ולאובדן דרכה. 

ומשקפים  בזה  זה  קורצוויל  של  סיפוריו  לכאורה משתלבים 
רעיון זהה. אולם, בינות השיטין נוכל לזהות תנודות סגנוניות 
המעידות על התרחבות השבר בעולמו הרוחני של המחבר עד 
ששוב אין הוא רואה אפשרות לתיקון. ביטוי מובהק לכך נמצא 
סיפוריו.  לאורך  השני  כחוט  העובר  הרב־האב  של  בדמותו 
אם בסיפור "הנסיעה" מופיע הרב עדיין כבעל סמכות, אשר 
ספרי הקודש מעניקים לו שלוות נפש, הרי שבסיפור "השכווי 
פרדיננד", שקורצוויל כתבו סמוך למותו, מצטייר הרב עצמו 
כמי שאיבד את דרכו. הוא איננו מסוגל לרפא את פצעיהים 
של 'החולים', שאינם אלא סמל לחברה שאיבדה את אמונתה. 

התעניינותו של הרב בחולי מגלה שהוא עצמו 'חולה'. 

יש  קורצוויל  של  הספרותית  יצירתו  את  דברים,  של  כללם 
הפרשני  למפעלו  וכהקבלה  כהשלמה  רבה  במידה  לראות 
והביקורתי. או במילים אחרות, אם ביצירתו הפרשנית ביקש 
קורצוויל להצביע על הנתק שבין היצירה הספרותית למורשת 
הוא מצטייר כמי שמבכה את הנתק הזה.           .היהודית ההיסטורית ועל השלכותיו הרי שביצירתו הספרותית 

 

ברוך קורצוויל, ויקיפדיה
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עמיר עקיבא סגל

אבל האב לא נרצח

רווחת הנחה קיימת לגבי השירה העברית, ולמעשה – לא רק 
דרך  היא  מתפתחת  שירה  שבהן  הדרכים  אחת  כי   - העברית 
"רצח אב" ספרותי. משוררי הדור הבא יוצאים כנגד קודמיהם, 
אביהם  את  "רוצחים"  וכך  הקודם,  הדור  שירת  את  מבקרים 

הספרותי ומוצאים את מקומם בשדה השירה. 

אך כפי שאראה כאן, אני סבור כי אותם אבות פואטיים אינם 
נרצחים, כך שבהחלט יש להטיל ספק בהנחת הרצח.

המקרה המפורסם ביותר של "רצח אב" ספרותי הוא מאמרו של 
נתן זך הצעיר "הרהורים על שירת אלתרמן" בחוברת 4-3 של 
כתב העת 'עכשיו' באביב שנת 1959. זך היה אז בן 29 ובתחילת 
אותו  של  הבולט  והמשורר   49 בן  ואלתרמן  הספרותית,  דרכו 
הדור. המאמר גרר שלל תגובות – תומכות ומתנגדות. למשל, 
השיר 'פגישה בכסית' של יעקב אורלנד מתאר את המפגש בין 
נתן לנתן כשאלתרמן בקפה כסית מתואר כ"מלך על כיסאו" וזך 
מגיע אליו צעיר, חיוור ונבוך. זך עצמו כתב כמה שירים שבהם 

התייחס אל אותה מחלוקת.

נתן זך הפך למשורר משפיע, בעל נוכחות אדירה בעולם השירה 
קשה  אך  אחרים.  שירי  על  ובהשפעתו  שלו  בשיריו   – העברי 
להשוות את מקומו התרבותי של זך לזה של אלתרמן. אלתרמן 
מצוטט לאין קץ, שיריו והשפעתו התרבותית ניכרים ביותר. גם 

זך נוכח – אך לדעתי פחות מאלתרמן.

הפעם  אולי  ספרותי,  "רצח"  עוד  התרחש  מכן  לאחר  שנים 
"רצח אם" - כשהתפרסם המאמר "אצלי היגייני, אזור כתיבה" 
כתב  של  הראשון  בגיליון  שחורי  ויערה  ישראלי  תמי  שכתבו 
אשר  הזה,  החשוב  המאמר   .2005 בשנת  שיצא  'מטעם',  העת 
צוטט שוב ושוב – ובמידה גדולה של צדק, היה הצהרה פואטית 
כי השירה הביתית, הבורגנית, "שירת הפנאי" כפי שכינו אותה 
חלום  בכישלון  שמקורותיו  אסקפיזם  היא  וישראלי,  שחורי 

אוסלו: 

"החלום על מזרח תיכון חדש, חלום אוסלו, הבטיח מפה נקייה 
כלכלית  מעצמה  היא  ישראל  שבה  רחבה,  מפה  הארץ,  של 
שחזון  שלם  מעמד  הותירה  אוסלו  התנפצות  ותרבותית. 
הנורמליות ברח מבין אצבעותיו. הכישלון הצורב התגלגל למפה 
הפואטיקה  מציעים  אותה  ופנאי,  תענוגות  של  אסקפיסטית 
והמגזינים של 'החיים הטובים'. במפה זו שב הכיבוש ומוכחש, 
וירושלים היא מתחם אוריינטלי ונינוח. שירת הפנאי משכתבת 

היא  כאילו  הִמבדד,  מתוך  כותבת  היא  לצרכיה,  המציאות  את 
מצויה בעולם ונוגעת בדברים. מעטה של נוחות ושלווה עוטף 
הופכת  הדיבור־מטעם  ולשון  בגוף  נבלעת  המפה  הארץ.  את 
לחופי פלא שמרפדים את הנפש, כפי שכותבת משעול )'מאין 
נחלתי את שירי'(: "'מחסום כיסופים' – מי אינו מכיר מקום כזה 

בחזהו?"

במאמר הן מתחו ביקורת על שירת הפנאי של משוררות שנות 
התשעים, והמייצגת העיקרית שלהן – אגי משעול )"המשוררת 
המובילה את שירת הפנאי", לפי ישראלי ושחורי(, קו שמגדיר 

אותה כשירה בורגנית, שירת פנאי וצרכנות:

"זה המקום שבו נבקש לקרוא את הפואטיקה של בעלּות בית. 
זוהי פואטיקה של שפע וקניין; עולמה של השירה הזאת הוא 
חלל תיירותי, חלל מנוחה, כתיבה וייצור של תרבות עם נחת. 
המרחב בשיר ניתן תמיד לרכישה בידי הדוברת, וכך הוא הופך 
לשלה", כתבו ישראלי ושחורי. שירה זו מכוונת אל רכושנות, 
אל צבירת רכוש ויצירת פנאי ונוחות – ושירה של "אני" נוכח 
מציבות  ואופנה  עיצוב  "חנויות  צרכים:  אותם  לסיפוק  כמוקד 
ספרי שירת נשים ופמיניזם רך בתצוגה, מקטעי שיר תפורים אל 
תוויות הבגדים. השירה נלווית אל חוויית הקנייה ונתפסת רק 

כנעימה, רכה והרמונית".

אך כמה שנים מאוחר יותר )2019(, שורות שהתחבאו בכתבה 
לכבוד יציאתו לאור של הספר מה לך נשמונת של אגי משעול, 
צאת  לכבוד  בכתבה  "מהפכונת".1  אותה  את  פניה  על  הפכו 
שחורי  יערה  רואיינה  יח"צ,  ככתבה  כמעט  שנדמתה  הספר, 
או להעשירם,  ובמקום לתקף את דבריה,  לגבי המאמר ההוא, 
היא, למעשה, חזרה בה ובאופן מבולבל למדי: "המון השתנה 
שיש  ואהובה  חשובה  משוררת  שהיא  מלמדות  השנים  מאז, 
לה קוראים שהשירה שלה יקרה עבורם ומשפיעה. היא ראויה 
למקום בהיסטוריה של השירה הישראלית החדשה. מה שכתבתי 
אני  היום  אז.  לנו  שהיו  ומחשבות  הכללית  מהשירה  נבע  אז 
מקום,  לו  שהיה  ניתוח  היה  זה  וכבוד.  הערכה  רק  לה  רוחשת 
קורא  ולא  יוצא  לא  אתה  אבל  יותר,  רחבה  בתופעה  שהתבונן 
קריאה כזאת אלא מול משורר חזק ומשמעותי, כפי שהיא. זה 

היה לפני שנות דור".

מצער בעיני ששחורי ביטלה את המאמר שכתבה 14 שנים קודם 
אלא  איננו   2005 ההוא משנת  המנומק  לדבריה, המאמר  לכן. 
"מחשבות שהיו לנו אז" והבחירה במשעול )כאחת מהמשוררות 
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היא  ולא מחקרית באשר  פוליטית  בכלל עמדה  היא  שנסקרו( 
איזו  מולה  לקרוא  צריך  שהיה  ומשמעותית,  חזקה  משוררת 
ובהיר.  חד  מנומק,  במאמר  היה  שמדובר  האמת  אך  קריאה. 
חשובה.  ערכית  בטענה  גם  כמו  משמעותית,  מחקרית  בטענה 
הבחירה של שחורי לחזור בה מאותו מאמר מוכיחה שמשעול, 
לא רק שלא נרצחה, אלא היתה בולטת ומשמעותית בעת כתיבת 

המאמר, כמו גם 14 שנים לאחר מכן. 

כשרועי חסן פרסם את שירו המוכר 'מדינת אשכנז' הוא בחר 
"ֹלא  השורות:  את  לשיר  כשהוסיף  אב"  "רצח  של  סוג  לבצע 
ִהְתַאַּבְלִּתי ַעל ַקְניּוק / ְוָׂשַרְפִּתי ֶאת ַהְּסָפִרים ֶׁשל ָנָתן ַזְך". השיר, 
וער.  סוער  וספרותי  ציבורי  לדיון  הביאו  אלו,  שורות  ובפרט 
למרות שבניגוד לשני המקרים הקודמים שצוינו – כאן לא היה 
נימוק מעמיק, אלא בעיקר פרובוקציה די זולה )אך מוצלחת(. 
אם כי לא בטוח שחסן התייחס אל זך ואל קניוק בתור "אבות 
של  כמייצגים  או  באקראי  בהם  שבחר  וסביר  ספרותיים", 
"אב  ראה  שבו  המשורר  דווקא  כלשהי.  אשכנזית  "הגמוניה" 
הוא  כיצד  'עתידי' תואר  ביטון אשר בשיר  ספרותי" הוא ארז 

רואה אותו הולך ברחובות חדרה ומתבייש לגשת לדבר איתו. 

רוני  של  שירתו  על  רשימה  ויזן  יהודה  פרסם   2017 באפריל 
נקמת  הספר  של  לאור  יציאתו  הזדמנות  את  ניצל  ויזן  סומק. 
בתור  חריפה  בקורת  סומק  על  להעביר  כדי  המגמגם  הילד 
משורר בולט בשירה העברית של אותו הרגע. כותרת הרשימה 
שהתפרסמה  העברית"2  השירה  של  לפיד  יאיר  סומק,  "רוני 
בעיתון הארץ באפריל 2017 העבירה מסר כללי כי שירתו של 
סומק, האהובה מאוד על הקוראים, היא מיומנות ולא אמנות. כך 
לפי ויזן. סומק הוא רק אחד ממי שויזן העביר עליהם ביקורת 
ויזן – הן מנומקות,  ובין אם מסכימים או לא לביקורותיו של 
הדבר  שבמשוררים.  והבולטים  החזקים  אל  ומופנות  לשיטתו, 
הבעייתי ביותר בביקורתו של ויזן הוא כי אין בדבריו "מה כן", 
אלא בעיקר "מה לא". ולפיכך הביקורת, כשלעצמה אקט רצוי 

ולגיטימי, נותרת ללא קריאת כיוון מאחוריה, או אחריה. 

ייתכן שישנם עוד מקרים של "רצח אב" בשירה העברית, אך 
לא  שלטענתי  התופעה,  את  הולם  ייצוג  מייצגים  אלו  בעיני 

באמת קיימת. 

מי שניסח היטב את התופעה, בשירה האנגלית דווקא, היה חוקר 
הספרות הארולד בלום שהלך לעולמו בשנת 2019 ואשר בשנות 
ההשפעה  תיאוריית  על  כתב  העשרים  המאה  של  השבעים 
)Influence theory( וטענתו הבסיסית היא כי משורר קורא 
את  שכתבו  מי  כלפי  טינה  של  סוג  מפתח  לפניו,  שכתבו  את 
לו  גורמת  אכזבתו  בעצמו,  לכתוב  או  לומר  הוא  רוצה  שהיה 
לשכנוע עצמי כי בכתבי קודמיו נפלו טעות או כשל – ולפיכך 

הוא עצמו יכול עתה לתרום לשיפור שדה השירה. 

את  ביקר  זך  בלום.  של  הנחתו  את  הולמים  שנסקרו  המקרים 
מקום  לעצמו  מצא  וכך   – לשירה  וגישתו  סגנונו  על  אלתרמן 
ונוסח שירי – שגם השפיע בעצמו על השירה העברית; שחורי 
וישראלי העבירו ביקורת על אגי משעול ומשוררות הדור הקודם 

על בחירתן בשירה "בורגנית" נעדרת פוליטיות ומחאה – וכך 
קידמו שירה פוליטית והצליחו להציב עצמן כדמויות בולטות 
משוררים  של  אשכנזיותם  את  ביקר  חסן  רועי  השירה;  בשדה 
קודמים, כדי למצב את עצמו כמשורר מזרחי בולט; ויזן ביקר 
שלל משוררים וחוקרי שירה, כולל רוני סומק, ובכך מצא פרסום 

רב מעל דפי עיתון הארץ.

אך למרות שהאירועים האלו סייעו למשוררים שציינתי לתפוס 
ציון  נקודות  היו  הפחות,  לכל  )או,  השירה  בשדה  מקומם  את 
באמת  לא  ביקורתם  מושאי  כמשוררים(  התבגרותם  בתהליך 
אלתרמן  כמשוררים.  מעמדם  נפגע  לא   – כלומר  מהם,  נפגעו 
נוכח  זך  מזך;  יותר  הרבה  והעברית  הישראלית  בתרבות  נוכח 
הרבה יותר, ויותר מחסן, ומשעול משחורי. במהלך השנים, מצאו 
עצמם נתן זך ויערה שחורי מתנצלים על דברי הביקורת שהעלו. 

זך בשיריו, יערה שחורי בראיון לעיתון.

אדיפלי  תהליך  היה  מבקרים  אותם  של  הנפשי  התהליך  האם 
כפי שניסחו הארולד בלום וכפי שיש שניסחו זאת בעקבותיו? 
או אולי הביקורת על משוררים בולטים נמתחת עליהם פשוט 
משום שהם בולטים? כפי שאמרה יערה שחורי על אגי משעול 
"אתה לא יוצא ולא קורא קריאה כזאת אלא מול משורר חזק 
שנבעו  ביקורות  פשוט  אלו  ואולי  שהיא."  כפי  ומשמעותי, 
מתפיסת עולמם של המבקרים. מה שבטוח הוא שלא חל פיחות 
במעמדם הספרותי של מושאי הביקורת, וודאי שלא "נרצחו". 

דווקא מקרה אלתרמן מראה עד כמה חיזקה הביקורת של זך 
יעקב  ובעקבותיה  השירי,  כוחו  את  אלתרמן,  של  מעמדו  את 
אורלנד יכול היה לכתוב על אותו אירוע, וזך עצמו אף הוקיר 

את אלתרמן.

הדור  על  ביקורת  מעביר  החדש  הדור  שבו  תהליך  למעשה, 
הוא  ביותר  המובהק  שונים.  בשדות  מקובל  הליך  הוא  הקודם 
העולם האקדמי שבו כל מחקר, כל מאמר נוסף, צריך להוסיף 
דבר מה חדש אל גוף הידע שבתוכו הוא פועל. חייב להציג ידע 
חדש, לתרום או לשלול תיאוריה מדעית כלשהי והדרך הטובה 
ביותר לתפוס מקום בעולם האקדמי היא בדיוק על ידי חידוש 
"רצח"  לא  זה  קודמות.  בתיאוריות  פגמים  על  שכולל הצבעה 
והדור הקודם לרוב נותר בתור חלק מהקאנון האקדמי של אותו 
תחום. כך היום משנתו של פרויד משפיעה באופן ניכר על עולם 
הפסיכולוגיה ועל התרבות בכלל, אם כי התיאוריות שלו הופרכו 

בעיקרן. 

אז בעניין "רצח אב/אם" רצוני לומר כי דווקא הביקורת כלפי 
אלא היא אף מקבעת אותה, מחזקת ומרוממת את מושאה.   .  המשורר/ת הבולט/ת לא רק שאיננה "רוצחת" את מורשתה/ו, 

כמשוררת  מסומנת  להיות  רוצה  לא  משעול  ״אגי  גילי.  איזיקוביץ',   .1
פוליטית״. הארץ, 6 במרץ 2019.

 13 הארץ,  העברית"  השירה  של  לפיד  יאיר  סומק,  "רוני  יהודה.  ויזן,   .2
באפריל 2017
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דוהרים  מרדכי  שחר־מריו  של  היצירה  סוסי 
קדימה.  צופים  משתרעים,  במישורים  מותרים 
לא רק שאינם מערערים את נחישותם בהביטם 
מן  לֵמדים  שהם  אלא  קדם,  אל  לאחור,  גם 
המראות, זו דרכם, הם מתמודדים עתה, עתה, 

עתה )ההווה מתמשך(. 

"ּוִמי ֶׁשּצֹוֶפה ַלֶּמְרָחק ְורֹוֶאה ֵהיֵטב הּוא ְמׁשֹוֵרר" 
עם  שלנו,  בעניין  מי  מתוך  ב'',  נחמן  )'חיים 

עובד 2013(. 

בשעטת שפה ובצהלת מוזיקה נדמה כי עולה 
איזו  להיטות.  נזעקת,  תמיד משירתו, כשהיא 

רוח, רוח מתרתחת אשר בכוחה ללבות את השמחה בחלקו 
או לכבותה. היא עושה זאת לסירוגין ומזיחה אותו תכופות 

ובלהב בין סמלי הארכיטיפ אור וחושך. 

ונוכריות  זיקה  ובדידות,  אהבה  וייאוש,  תקווה 
שמים  כיפת  לאותן  מתחת  תדיר  מצטופפים 
)טבע( וקורת גג )תרבות( למען יתעמתו, כלומר 
יתבדלו, "ְּכֶׁשֵּיׁש ְסִביב ִמי ִלְכרְֹך ְזרֹועֹות ַּבחֶֹׁשְך/ 
ֵאין חֶֹׁשְך/ ּוְכֶׁשחֶֹׁשְך/ ֵאין ְסִביב ִמי ִלְכרְֹך ְזרֹועֹות." 
)שיר ללא שם, מי בעניין שלנו(. פעמים ניסיון 
הדובר הוא לקרב ביניהם עד למפגש, לגרום להם 
להשתוות. למה הדבר דומה? למיזוג שני נהרות 
מקבילים, "ָּכל ָהאֹור ַהֶּזה ַעל ַהּבֶֹקר/ ְּכֶׁשָּכל ָּכְך 
ַלְיָלה ָּכל ַהְּזַמן" )'תחתית', מי בעניין שלנו(, "ֶזה 
ּוַמְראֹות  ָהאֹור  ִנְבָזז  ַלְיָלה  ָּכל  ָקבּוַע:/  ַּתְרִחיׁש 
ָהְרחֹוב ֶנְחָמִסים/ ַּגם ַעְפַעֵּפי ַהַּבִית מּוָגֵפי־ִריִסים/ 
ֲאָבל  ְׂשִמיָכה־ְׁשחֹוַרת־ָׁשַמִים./  זֹוֶמֶמת  ָהִעיר  ְוַעל 

הלילה',  )'על  ַיֲהלֹוַמִים"  ְּבֵעיָניו/  זֹוֶרה  ַאָּתה  ַלְיָלה  ָּכל  ֶזה:/  ַּגם 
תפוס מקום לגשם, פרדס 2019(. 

יד האמן ביופי רב שוזרת למקלעת את שלוש אהבותיו: מכֹורה, 
לשון תורה ושכינה. איני מתיימרת להכיר את כל שירות ההווה 
במחוזותינו, אך נדמה לי שזהו שילוש ציוני חריג בזרם העכשיו. 

ואם נדמה את שירתו של מרדכי לעץ רב שנים ומפואר, רגליו 
נטועות בקרקע, כפות ידיו נישאות מעלה מעלה – הרי ספרו 
תולדות העתיד )אבן חושן, 2011(, המשקף יחס עמוק אל ממד 

נושאי  נצרים  שוגאים  גזעו, שממנו  הוא  הזמן, 
הבאים  ספריו  שני  פחות,  לא  משובחים  גנים 
אחריו. הגם שממד הזמן אינו מבורר בהם באופן 
לתפיסתי,  האב",  ב"ספר  שקורה  כפי  מובהק 
קולקטיבית  )בזמן(,  בו  רואה  עדיין  מרדכי 

ואישית, שורש נרטיבי. 

תולדות עם ישראל, תולדות הפרט מרדכי. 

מהו אשר לו זקוק הוא יותר מכל? לּו נדרשת אני 
למילה אחת, תשובתי היא מקום. מרדכי זקוק לו, 
למקום, לא רק מתוך צורך קיומי, סובסטנטיבי, 
ב'מקום'  אימננטי.  אידאי,  צורך  גם מתוך  אלא 
מרחק  ארץ,  כברת  הלקסיקליים:  פירושיו  לשלושת  כוונתי 
של  מקומו  שהוא  מקום  אותו  "קוראין  חז"ל,  לפי   – והקב"ה 

עולם ואין עולמו מקומו" )בראשית רבה סח, ט(. 

בסדר  בהכרח  ולא  לו  נחוצים  בשירתו,  בחייו, 
כמקום  מרחק  פיזי,  כמקום  מולדת  זה:  חשיבות 
אהבותיו  הזנת  לצורך  בעיקר  ופילוסופי  רגשי 
רוחני  כמקום  וֵאל  שלהן,  ואינטנסיפיקציה 
מטאפיזי, "ָנִתיב מּוָאר ְוַחי ֵּבין ַקו ַהָּים ַלּכֹוָכִבים" 
)'שפה', מי בעניין שלנו(. אמונתו החילונית כמו 
הפנימי,  ביתו  יסוד  היא  גם  האדוקה,  אמנותו 
משענת לשדרת נפשו. בכל מקום ועת )היינו הך 

אצל מרדכי( היא ראשית ויעד, צאת ובוא. 

על  להישען  דרכו  היא  המקורות  על  הישענותו 
האל, לתקף את האל, להנחיל בעולמות הישּוִתי 
תפילה,  לשאת  דין,  מורשת,  מסורת,  והשירי 
ְׁשִתיָקה"  ֶׁשל  "ִּדּבּור  או  פנימי  דיאלוג  לבסס 
)'שפה', מי בעניין שלנו( שיש בו שיעור, מען, ערך. למזג בין 
ְלַהְׂשִּביַע"  ִנָּתן  ֶׁשֹּלא  ָרָעב  "ֵיׁש  בין  שירה.  ללשון  תורה  לשון 
לבין "ֵיׁש ְּתׁשּוָקה ֶׁשֹּלא ִנָּתן ְלַהְרִעיב" )'שפה', מי בעניין שלנו(. 
בסוף ספרו מי בעניין שלנו הוא מודה בין היתר כך: "לקב"ה. 
כל עוד אני ראוי להתקיים בעולמך, אני מקיים אותך בעולמי; 

גם אם אינני ראוי". 

טשרניחובסקי,  )שאול  מֹוַלְדּתֹו"  ְבִנית־נֹוף  א ַתּ ֶאָלּ ֵאינֹו  "ָהָאָדם 
"האדם אינו אלא..."(. 

ענת חנה לזרע 

עתה עתה עתה 

תמה בשירתו של שחר־מריו מרדכי ומפגש בין שניים משיריו
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ועבותות,  בחבלים  המולדת  אל  קשור  מרדכי 
להיחוות  עלול  גיאוגרפי ממנה  כי מרחק  וטבעי 
כמשקולת המבודדת אותו מעדרו ועצמו, מושכת 
מטה, אל מצולות. למעשה דווקא כשהוא שוהה 
מחוצה לה הוא חווה אותה בדקּות ונאמנות )שלה 
ַּבֶּדֶרְך/  ְמַהֵּלְך  ָהִייִתי  "ְּפָעִמים  אליה(:  שלו  אליו, 
ְוָׁשִבים  ְוָהיּו ָהעֹוְבִרים  ָּבעֹוָלם/ ַהְרֵחק ִמְּירּוָׁשַלִים/ 
)'מסע',  ַאֲחַרי."  הֹוֶלֶכת  ָּבּה/  ֶׁשָחזּו  ִּבי/  ִמְׁשַּתִהים 
תולדות העתיד(. ודווקא כשהוא מצוי בליבה הוא 
תר אחריה במלוא כיסופיו, "ֶׁשֲאִפּלּו ִּבירּוָׁשַלִים,/ 
ְּבָׁשְמִעי ֶאת ֶהְמַית ַהּכֶֹתל,/ ִּבַּקְׁשִּתי ֶאת ְירּוָׁשַלִים." 
אל  הערגה  מקור  מה  העתיד(.  תולדות  )'מסע', 

רוחנית?  ומתערה  ער  פיזית,  ומתהווה  הווה  הוא  המקום שבו 
)וזמן הוא מקום(, נהר,  זהו, שמקום בעיני מרדכי הוא גם זמן 
מצייד  ותובנות.  לקחים  מציף  ברגשות,  משקע  שכזה  ובתור 
בפרשת דרכים, מצעיד לפתרון. משקף את שמחוויר, משיב את 
שאבד. יוצא שביכולת מרדכי לקיים עם המולדת קשר מתנשם 
ההווה  מן  אף  מנגד,  לארץ(,  )מחוץ  המצולות  מן  גם  ועמוק, 
אהבה  זוהי  העבר.  של  ההווה  את  נפשו  מבקשת  )ירושלים( 
שאינה יודעת שובע, השואפת לכינון שלמות חיונית, רגשית, 

רוחנית )ומוסרית בשירי הביקורת(. 

אני מבקשת להפגיש בין שניים משיריו. השיר הראשון המובא 
כאן הוא מתוך תולדות העתיד. 

תלמוד תל אביבי 
ָבר" ִבים ֶאל־ְנַהר־ְכּ ל ָאִביב ַהּיְֹשׁ  "ָוָאבֹוא ֶאל־ַהּגֹוָלה ֵתּ

 )יחזקאל ג 15(

ֵּבין ֵּתל ָאִביב ֶׁשַעל ְּגדֹות ְנַהר ְּכָבר
ְלֵתל ָאִביב ֶׁשַעל ְּגדֹות ַהַּיְרקֹון

עֹוֵבר ְנַהר ְזַמן ֶׁשְּטבּוָעה ּבֹו
ְּתִפַּלת: ְמֻעָּות יּוַכל ִלְתקֹן

ִמָּבֶבל

ָחְזָרה ָלּה ֵּתל ָאִביב ְלִהָּגֵאל ִמְּׁשנֹות ָּגלּוָתּה, ְוָעְלָתה
ְּכמֹו ֶונּוס ִמָּיפֹו ֶאל ָּפֶלְׂשִתיָנה;

ָהִעיר ֶׁשִחְּבָרה ָלּה ַיְחָּדו ֶאת ִמְזַרח
ָואִדי מּוְסָרָרה ִעם ַמֲעָרבֹו ִחְּכָתה ֶׁשָאבֹוא

ְפלֹוֶרְנִטיָנה
ָלדּוג ֲחלֹומֹות ַּתְרִׁשיׁש ִמְּמצּולֹות ָיפֹו
ְוִלְקּבַֹע ֵּבין ֶהְרְצל ָלֲעִלָּיה ֶאת ִמְׁשָּכִני.

ִאם־ֶאְׁשָּכֵחְך, ֵּתל ָאִביב,

בספר תולדות העתיד אני קוראת, לאור המחשבה 
של  מאמרו  בסיס  )על  חז"ל  של  הפרדיגמטית 
ומחשבה  פרדיגמטית  "מחשבה  ניוזנר,  יעקב 
רסלינג  חז"ל",  מחשבת  של  המקרה  היסטורית: 
5, 1998; תרגם מאיר גרובר(. ומהי? תפיסת זמן 
דינמית וא־ליניארית הניצבת מעל הזמן ושומרת 
שלושת  את  ונצחית  מתחדשת  אחת  במסגרת 
מצביו – עבר, הווה ועתיד. לפיה, ההווה הוא רכיב 
מרכזי אשר בכוחו ללמד כי העתיד רמוז בעבר, 
הכלל  וכפי  העתיד,  תולדות  את  מסמן  העבר  כי 
אבות  "מעשה  במילים  והתגלגל  הרמב"ן  שטבע 

סימן לבנים". 

אפשר לומר זאת כך: "אנחנו חיים רק בהווה, אבל להווה הזה 
יש כמה ממדים: ההווה של הדברים שחלפו, ההווה של הדברים 
שבהווה, וההווה של הדברים העתידים להיות. שנותיך הן יום 
אחד, ויום זה אינו הופך להיות מחר בדיוק כמו שהוא אינו בא 
אחרי איזה אתמול. ההיום שלך הוא הנצח." )וידויי אוגוסטינוס, 
 Forever – it composed" :א, י, 13(. ואפשר לומר זאת גם כך
of Nows״ )משירּה של אמילי דיקנסון הנושא שם זה(, הנצח 

מורכב מעכָשווים.

מה הביא לגיבושה של תפיסת זמן זו? לפי ניוזנר, חוויית חורבן בית 
שני כהישנות חורבן בית ראשון ולא כאירוע כאוטי בודד. למען 
ֵיַקל להתמודד עם התוהו, נמצא לנכון כי ניתוח ההווה לאור העבר 
עשוי להסביר את מקור האירועים ומהלכם תוך הטבעת חותם של 
סדר ומשמעות )דתית(. קצרה ידן של המחשבה המחזורית )מזרח 

שחר מריו מרדכי, צילמה: בר גורדון
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קדום( וההיסטורית )מקרא( שרווחו עד לאותה עת, להשיג סדר 
חברתי חיוני ומיוחל, ולפיכך עלה צורך במהפך בתפיסת הזמן. 
חורבן בית ראשון ושיבת ציון כמה דורות לאחריו נעשה לאחד 
מארבעה דגמים במחשבת חז"ל, המסייעים לה להתמודד עם כל 

אירוע כאוטי שבו עם ישראל חוטא, נענש, מתייסר ונסלח. 

מרדכי אוחז בדגם זה, נשען עליו, לא פעם. השיר ׳תלמוד תל 
אביבי׳ מדגים זאת בצלילות: עבר והווה, גולה ומולדת, אינם 
ניגודים דיכוטומיים, מרדכי ממזג אותם לערוץ אחד, נהר אחד, 
רצף קולח, אלמותי. המחשבה הפרדיגמטית מתבארת בו הלכה 

למעשה. 

השיר השני המובא כאן הוא מתוך הספר תפוס מקום לגשם:

על נהרות פיטסבורג בזוכרי את ציון

ִּפיְטְסּבּוְרג ִעיר ְקַׁשת חֶֹרף ּוַמה ִאם
ֲעָנֶניָה ַיְמִטירּו יֹוֵתר ִמִּקּבֶֹלת ַהָּנָהר

ֵּכיַצד ִיָּׂשא ַהָּנָהר ֶאת ַהַּמִים
ִלְמקֹום ִמְבָטִחים? ֲהֵרי ַהָּנָהר
מּוָדע ְלִרְפיֹון ֲאִחיַזת ַהָּגָדה

ַהָּבָרק ְמַלֶּבה ֶאת ֶׁשֶטף ֶהָעָנן
ְוַרַעם ַמְתִריַע ְּכעֹוֶׂשה טֹוָבה ַלָּנָהר

ֵּכיַצד ָיכֹול ַהָּנָהר ִלְהיֹות ַׁשֲאָנן
ְוִלְרּבֹץ ְּבֶאֶפס ַמֲעֶׂשה? ַהָּנָהר

מּוָדע ְלִרְפיֹון ַהָּגָדה 

ְּבִּפיְטְסּבּוְרג ֵיׁש ְׁשֵני ְנָהרֹות ֶׁשִּמְתַמְּזִגים ְלָנָהר ְׁשִליִׁשי
ְּבִעיר ְּגדֹוָלה ַהֶּקֶצב ַהָּׂשֵמַח ּבֹוֵלַע ֶאת ּתּוַגת ָהֲאָנִׁשים

ּוַמה ִאם ָהֶעֶצב ַיְמִטיר יֹוֵתר ִמִּקּבֶֹלת ָהִעיר?
ֵּכיַצד יּוְכלּו ַהְּנָהרֹות ְּברֹב ָהָדר

ְלִהָּׁשֵען ַעל ַהָּגָדה?

מסוחרר מן הטבע בפיטסבורג ככל שיהיה, האם הדובר מעלה 
בחכתו תיאורים טופוגרפיים ומטאורולוגיים ותו לא? בהחלט 
היא  הרמב"ם,  לפי  בטבע,  התבוננות  ראשית,  מזה.  למעלה 
דרכו של אדם להביע אהבת אל. הטבע )בכל מקום ועת( תמיד 
לפי  שנית,  שלו.  ההווה  את  להושיע  חייו,  את  להציל  עשוי 
התפיסה הפרדיגמטית, הטבע הוא ביטוי להתערבות אלוהית, 
וכמו הפרדיגמות של חיי עם ישראל הנצחיים, גם על פיו יוכל 
עם ישראל לקבוע את השעה. ובכן, יוכל לקבוע את השעה על 

פי הטבע גם המשורר.

זאת  עם  תוכחה,  אינה  בה  השהות  בבל,  איננה  פיטסבורג 
הדובר חש כמי שנכפתה עליו גולה לאחר שחווה חורבן בית 
קולקטיבי )שירי הביקורת בכלל שירתו(, ואולי חווה גם חורבן 

בית אישי )שירי האהבה־אכזבה בכלל שירתו(. השיר מתעלם 
הסובייקטיבי,  ההקשר  מן  או  העבר  של  ההווה  מן  בתוכנו 
לפחות על פניו. האם המרחק מן המולדת מייצר הזרה ממנה, 
אחיזת  את  מהדק  ההפך,  או  מעצמו,  האל,  מן  תורה,  מלשון 
המשורר בהם ונוסף להם בגדה, כלומר, בשפה הדבורה ו/או 

בשפת השירה?

שניהם  שהוזכר.  חז"ל  בדגם  נקשרים  כאמור,  השירים,  שני 
בבל  מגלות  יהודה  קינת  קלז,  תהילים  למזמור  מרמזים 
שלאחר חורבן בית ראשון. ׳תלמוד תל אביבי׳ מרמז במשפט 
"ִאם  במזמור:   5 לפסוק  ָאִביב,"  ֵּתל  ֶאְׁשָּכֵחְך  "ִאם  בו  הסיום 
ח ְיִמיִני", ו"על נהרות פיטסבורג בזוכרי  כַּ ְשׁ לָ ִם תִּ ֵחְך ְירּוָשׁ כָּ ֶאְשׁ
ם  ָשׁ ֶבל  בָּ ַנֲהרֹות  "ַעל  את ציון" מרמז בשמו לפסוק הפותח: 

ָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון".  ִכינּו ְבּ ם בָּ ְבנּו גַּ ָיַשׁ

'תלמוד  שלישי;  לנהר  נהרות  שני  מתמזגים  השירים  בשני 
ונהר  בבבל  כבר  נהר  בשמם,  נהרות  שני  מציין  אביבי'  תל 
הירקון בפלשתינה־ישראל, המתמזגים לנהר הזמן. התמזגות 
נאמן  הדובר  השיר.  ועיקר  לב  היא  והירקון  כבר  הנהרות 
ִלְתקֹן  יּוַכל  ֹלא  "ְמֻעָּות  המקראי  הפסוק  לגבי  חז"ל  לתפיסת 
הוא  גם  כמוהם,   .)15 א  )קהלת  ְלִהָּמנֹות"  יּוַכל  ֹלא  ְוֶחְסרֹון 
מאמין כי אפשרי ניתוח קורות ההווה לאור העבר כדי לסמן 
בקווים את תולדות העתיד, וכי "בעולם הזה מי שהוא מעּוות 
פיטסבורג  נהרות  "על  טו(.  א,  רבה  )קהלת  לִהתקן"  יכול 
בזוכרי את ציון" מציין, לא בשמם, נהרות הממוקמים באותם 
מקום ועת )אלה הם במציאות מונונגהלה ואלגיני המתמזגים 
לנהר אוהיו(. התמזגות הנהרות האלה אינה לב ועיקר השיר. 
לכידות,  היא  למים  מים  שהתמזגות  מכיוון  בעצם?  מדוע 
חלון לתקווה, רק כשמדובר בנהר הזמן הנצחי של תולדות 
בפיטסבורג  הנהרות  שני  התמזגות  זאת,  לעומת  ישראל. 
את  משמעות.  של  שרשרת  המתארת  היא  לא  שלישי  לנהר 
זו משיגה התמזגות הגשם )מים משמים( עם מי הנהר )מים 
על פני האדמה(. הגשם איננו גשם צמיחה וברכה אלא גשם 
הקיבולת  יכולת  את  שובר  שהוא  בכך  די  רע,  ופגע  קללה 
מיטיב  המים.  של  הבית  קירות  על  חורבן  להמיט  ועלול 
הטבע לדעת הכל אך מודעות הנהר אינה מספקת, על המים 
לצאת מאדישותם, לשנס מותניים, לנקוט פעולה כדי להגיע 

לגאולה. 

פרועה  יופיים  רעמת  מרדכי,  שחר־מריו  של  היצירה  סוסי 
מאוד  אני  וסדורה.  פראית  תנועתם  סטרוקטורת  אוהבת להביט בהם דוהרים, צופים למרחק.         .ומהודרת, 

רשימה זו נכתבה לפני צאת ספרו החדש של שחר מריו מרדכי עבור 
את הלילה בלוע האש )עם עובד, 2022(.

ענת חנה לזרע היא משוררת. ספרה הראשון, בעד הפרצה שבאוויר, 
ראה אור בספרי עיתון 77 בשנת 2013. ספרה השני, נשיקה בשפתי 
בידי  ספרה השלישי   .2017 פרדס בשנת  בהוצאת  אור  ראה  השפה, 

מלאכי המים יראה אור השנה בהוצאת ספרי עתון 77.
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רות נצר

אחי. שנה ללכתך

ּוַבֲחִצי ַהַּלְיָלה ָּבא ְוָהָיה ַהּסֹוד 
ָעָליו ִמְתַקֵּים ָהעֹוָלם ִמַּקְדַמת ְּדָנא

הֹוי ָהרּוַח ַעל ְּפֵני ַהַּמִים ְוַׁשֲעֵרי ַהֶּנֶפׁש הֹוי אֹוִתּיֹות ַהְּבִריָאה
הֹוי ַהְּטַרְקִלין ְוהֹוי ַהַּפְרּגֹוד, הֹוי ַהִּמְסּתֹור ְוהֹוי ַהִּנְגֶלה 

ְוהּוא ַעְצמֹו ַהָּפִנים ֶׁשִּלְפִנים ַהְּפִנים

ִּכי ַרק ָהאֹוִתּיֹות ָיִׁשיבּו אֹוְתָך ְּכִאּלּו ָהִייָת ְּבִני
ְּכִאּלּו ָהִייָת ָאִבי ָאִבי ּוֵמַאְנִּתי ִהָּנֵחם, ַהֹּלא ַּבּסֹוף ָאבֹוא ֵאֶליָך

ְוָלָּמה ֶאְבֶּכה ַהֹּלא עֹוְדָך ִעְמִדי ֵמֵראִׁשית ַהַּמִים ַהַּקְדמֹוִנים

ְלּתֹוְך ַהִּמְרָוח ֵּבין אֹוִתּיֹות ַהֵּׁשם ֵּבין ָהאֹוִתּיֹות ָקַרְסנּו
ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה ִּתְהֶיה ֲאֶׁשר ֹלא ִּתְהֶיה

*

ּוַבֲחלֹוִמי ָהְיָתה ּכֹוס ַהֶּכֶסף ֶׁשל ִקּדּוׁש ְוַהְבָּדָלה
ַעל ֻׁשְלַחן ֵּביְתָך ּכֹוס מּוֶאֶרת ֶׁשל ַסָּבא ִהיא ַעְכָׁשו ֶׁשְּלָך 

ַעד סֹוף ַהָּיִמים ְוַהַּיִין ִנְׁשַּפְך ָסִביב ֵמרֹב ֶׁשַפע 
ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ַעל ֹחֶׁשן ִלֵּבנּו 

ֹלא ָיַדְענּו ִּפְׁשָרם ַרק ַהֵּלב ָּגָאה. 
ְוִהיא ְּגדֹוָלה ִמָּכל ּכֹוס ֶׁשָהְיָתה. 

ִּכי ָהיּו. ִּכי ָהִייָת. ִּכי ָהִיינּו.

ְּכמֹו ֲעֶטֶרת ַהֶּכֶסף ַלַּטִּלית ֶׁשל ַסָּבא ְרקּוָמה ַלַּטִּלית ֶׁשְּלָך 
ְוִהיא ִזיק ֶׁשל אֹור ִמּדֹור ְלדֹור, עֹוֶלה ֵאַלי ַעד ֶעְזַרת ַהָּנִׁשים

ֶאל ֵעיַני, ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַעל ָּפַני 
ִמְתּבֹוֶנֶנת ְּבָך, ַאָּתה ַוֲאִני, ִמּדֹור ְלדֹור

*

ְוֹלא ֵאֵלְך ַעד ִאם ֵּבְרַכְתִני ְוֹאַחז ִּבְקֵצה ְמִעיְלָך
ּוָמה ִלי ִּכי ָאִלין ְנָׁשָמה ִּבְנָׁשָמה ֵנר ְּבֵּנר 

ְּבָכל ֲאֶׁשר ֵאֵלְך ֵאֶליָך ֵאֵלְך ּוַבֲאֶׁשר ֵתֵּלְך ֵּתֵלְך ֵאַלי
ֲהֹלא ָהַלְכָּת ְּבֶדֶרְך ָּכל ָּבָׂשר ּוָמה ִּכי ָאִלין 

טֹוִבים ָהיּו ָיֶמיָך ְוִהְּנָך ִעִּמי
ְוַאָּתה עֹוֵמד ּוִמְתּבֹוֵנן ַעד עֹוָלם

אֹור ַמִּקיף ְואֹור ְּפִניִמי ֹלא ֶאְׁשַלֲחָך
ְוָהִייָת ִלי ַמְלּבּוׁש ְּכאֹור ַהְרִׁשימּו
ְוֹלא ֲאַרֶּפה ֲהֹלא ֲעזֹב ַּתֲעזֹב ִעָּמנּו
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פרשנויות רבות נכתבו לסיפור על יוסף ואחיו, ואף הרומן יוסף 
ואחיו של תומס מאן,1 כמוהן כיצירותיו האחרות, זכה ללא מעט 
ביקורות ספרותיות. רשימה זו הנה מוגבלת שכן היא מוקדשת 
ואשת  רחל  העלילה:  התפתחות  על  שהשפיעו  הנשים  לשתי 
ורבות  המקראי  בסיפור  כבר  מופיעות  רבות  נשים  פוטיפר. 
שפחות  משרתות,  מופיעות  מאן.  תומס  של  ברומן  יותר  עוד 
רבקה  נביאות,  מיילדות,  זמרות,  רקדניות,  לאדוניהן,  שנישאו 
אמו של יעקב, ואף אמו הזקנה של פוטיפר. אולם המשפיעות 
על התפתחות העלילה הן רחל ואשת פוטיפר בלבד, והשפעת 
כל  אין  יעקב,  של  הראשונה  אשתו  ללאה,  עקיפה.  שתיהן 
השפעה על התפתחות העלילה. יעקב נשאר שבע שנים נוספות 
בשירותו של לבן דודו בשל תחבולתו של זה. ולאה לא קבעה 
דבר. מטרת רשימה זו אינה הוספת פירוש כללי לסיפור המקראי 
ולאפשרות השפעתן של יצירות שקדמו לו, או על השפעתו שלו 
על יצירות מאוחרות יותר.2 רשימה זו מוקדשת כפי שצוין כבר 
המופלא  בקיצורם  ידועים  הדברים במקרא  בלבד.  נשים  לשתי 
והטעון, כך גם סיפור יוסף ואחיו המקראי, הקצר בהרבה מהרומן 

של מאן. אתחיל בהצגת הרקע בידי מאן.

מסוים  זמן  שוהות  או  חיות  שבהם  המקומות  את  מתאר  מאן 
שדות  ואת  המרעה  שדות  את  מציג  הוא  השונות.  הדמויות 
הגידולים החקלאיים בכנען; את האדמה על צמחייתה בארם־

נהריים, מקום מושבו של דודו של יעקב, לבן, ובעיקר את אלה 
של מצרים בואכה המדבר הלובי. הוא מתאר את סוגי העצים 
השונים: התאנה, הזית והדקל. הוא מתאר גם את מגורי האדם: 
אוהלים, סוכות, ומבנים מאבן או מלבנים; את אורה המיוחד של 
מצרים ואת הנילוס המתפתל בו תלויים חיי האדם והבהמה כאחד. 
בתיאורה של מצרים הוא מרחיב את הדברים גם על מקדשיה 
הארמונות.  ועל  הספינקסים,  על  הפירמידות,  על  ואליליה; 
השונות  היום  בשעות  ובאור  באוויר  השינויים  על  עומד  הוא 
ובעונות השנה השונות; על החום הכבד בשעות הצהריים ועל 
העצים  ריחות  את  מתאר  הוא  ערב.  לעת  המחיה  הרוח  משב 
הקטנים;  ואת הטלאים  הגוף  גדולות  והמאכלים; את הכבשות 
את צליל כלי הנגינה השונים ואת המלבושים, מלבושי גברים 
של  הפוליטי  למצבה  גם  מאן  מתייחס  במקביל  כאחד.  ונשים 
מצרים, ולא רק לטקסיה, כי אם גם לאמונותיה במקביל לאמונה 
באל האחד של יעקב. והוא מצטט פעמים אחדות את הגדרתו 
"ארץ הקברים": שתי מילים שבהן  או  אותה כ"ארץ המתים", 
הופרד עולם האמונה של יעקב מזה של מצרים. מחשבות על 
המלאכים, על גן העדן והגיהנום מצאו אף הן את מקומן ברומן 

כמוהן כמסתורין החיים, וכעצב שיש ויורד על האדם בלי שידע 
מדוע. תומס מאן למד על המזרח הקדום. במכתב משנת 1935 
למתרגמת שלו לצרפתית הוא כותב שכבר כנער צעיר התעניין 
במזרח הקדום וקרא על אודותיו כל מה שיכול ובשלב מאוחר 

יותר החל להתעניין בהיסטוריה ובפסיכולוגיה של הדת.3

אולם ספרו של מאן הורחב לא רק בגלל הרקע. הוא לא המציא 
את  והעלה  במקרא  המסופר  את  הרחיב  הוא  אולם  עובדות 
בו  למקרא  בניגוד  זאת  הדמויות.  של  ומחשבותיהן  רגשותיהן 
נהוגים הצמצום והשארת הדברים והפירוש לדמיונו של הקורא. 
אסתפק בדוגמה נשית מקראית אחת. בשמואל ב' ו, 16, מסופר 
שבעוד דוד מרקד ומפזז לפני ארון ה' נשקפה בעד החלון מיכל 
ותבז  ה'  לפני  ומכרכר  מפזז  דוד  המלך  את  "ותרא  שאול  בת 
לו בלבה". ובהמשך הפרק אמרה: "מה נכבד היום מלך ישראל 
אשר נגלה לעיני אמהות עבדיו כהגלות נגלות אחד הריקים". 
דוד משיב לה בדברים קשים, והפרק מסתיים במשפט: "ולמיכל 
בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה" )ו, 23(. מדוע? האם 
היה זה אלוהים שהענישה בעקרות? או שרחקה מדוד בשל מה 
שנראה בעיניה כהתבזות? או שדוד לא סלח לה על דבריה ורחק 

ממנה? נפנה עתה אל רחל.

ובספרו של  ויעקב במקרא  רחל  פגישתם הראשונה של  תיאור 
מאן דומה ביותר. רחל הרועה את צאן אביה עומדת לצד הרועים 
מפי  האבן  את  לגול  כדי  נוספים  לרועים  בציפייה  הבאר  ליד 
הבאר. כשראה יעקב את רחל "וישק לה וישא את קולו ויבך". 
נראה שהבכי בא מחמת ההתרגשות הכפולה: הקץ למסעו הארוך 
מבית אביו ומראה של רחל קרובת משפחתו. )רש"י כותב שנשק 
לה בכתפה, מה שהיה צנוע יותר.( בהמשך הפרק המקראי מסופר 
על ההסכם בין יעקב ללבן; נזכר יופיה של רחל, ויעקב מתחייב 
לעבוד שבע שנים בשירותו של לבן כדי שיתיר לו לשאת את 
רחל לאישה. בקיצור מסופר גם על נישואיו ללאה ועל אכזבתו 
המרה כשגילה את תרמיתו של לבן. מאהבתו לרחל ניאות לעבוד 
שבע שנים נוספות אצל לבן כדי לזכות בה. שורה אחת במקרא 
משקפת אהבה ממבט ראשון, ושורה נוספת את אורך ימיה: "והיו 

בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה" )בראשית כט, 20(.

על פי תומס מאן גלל יעקב לבדו את האבן מפי הבאר )במאמץ( 
כדי להרשים את רחל המוצגת כנערה צעירה ביותר. היא רצה 
לספר לאביה על בואו של יעקב, אחיינו, ובעיניה עומדות עדיין 
רחל  את  מתאר  מאן  קרובה.  עם  מהפגישה  התרגשות  דמעות 
כיפת תואר )בעוד "עיני לאה רכות" כמתואר במקרא(, וכצחקנית 

שולמית שחר

יוסף ואחיו, ספר בראשית, ותומס מאן
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רחל  השמיעה  לבן  של  בביתו  הארוחה  כשהובאה  ושובבית. 
קולות שמחה כילדה, ליקקה את שפתיה בשובבות ומחאה כף. 
לבן אינו משנה דבר באשר לאכזבתו של יעקב כשגילה שנשא 
לאישה לא את רחל כי אם את לאה, אך הוא מרחיב את התיאור. 
לא במקרא ולא אצל מאן מתוארים נישואיו לרחל. מסופר רק 
כשהיא  בנים.  ללדת  הממשיכה  באחותה  רחל  של  קנאתה  על 
מתפרצת ואומרת ליעקב: "הבה לי בנים ואם ַאין מתה אנוכי", 
משיב לה יעקב על פי המקרא במילים קשות למדי. ואילו תומס 
"יונתי, חוסר  והוא אומר:  מאן מרכך את התשובה ששם בפיו 
סבלנותך גורם גם לבעלך לאבד את סבלנותו ואנוכי לא האמנתי 
שאוכל אי פעם לחוש כזאת כלפייך...", ומוסיף שהוא יודע שלא 
היתה זו אשמתו שהרי הוליד בנים עם לאה, ומעביר את האחריות 
פי  על  שהן  לומר  ניתן  כללית  האלוהים.  של  רצונו  לשרירות 

המקרא  פי  על  והן  מאן 
קיבלו כל הנוגעים זה בזה 
המציאות.  את  ביחסיהם 
על  בלאה  קינאה  רחל 
ברחל  קינאה  ולאה  בניה 
לה.  יעקב  אהבת  על 
כמו  מתח  מצבי  היו 
מלאה  רחל  כשביקשה 
לה  שהביא  הדודאים  את 
לתיתם  ניאותה  וזו  בנה 
לצדו  לילה  תמורת  לה 
של יעקב, שברוב הלילות 
אולם  רחל.  אצל  הלך 
לאה  של  תינוקה  כשבכה 
אותו  מביאה  רחל  היתה 
וכשהתקשתה  אמו.  אל 
ניסתה  בלידותיה  רחל 

לאה לעודדה ולעזור לה. רחל היתה ישרה ותמימה ללא שמץ 
עגבנות והתחנחנות וכאמור האהבה לא פסה. כשארגן יעקב את 
משפחתו ואנשיו בהליכה לקראת הפגישה עם עשו "וישם את 
השפחות ואת ילדיהן ראשונה ואת לאה וילדיה אחרונים ואת 
רחל ויוסף אחרונים״ )בראשית לג, 8(. זאת כדי שרחל ובנה יוסף 

יהיו מוגנים ככל האפשר.

מעטות  שורות  במקרא  מוקדשות  רחל  של  לידותיה  לשתי 
בלבד. תומס מאן לעומת זה מרחיב עליהן את הדברים והקורא 
ייסוריה נמשכים שעות ארוכות  משתתף בצערה. בלידת יוסף 
ניתן  עוד  כל  ושליטתה העצמית  והמחבר מתאר את מאמציה 
הדבר, וכל המקיפים אותה נושמים לרווחה כשנולד יוסף. לידתו 
של בנימין לא היתה קשה פחות והסתיימה במותה של רחל. גם 
זו מוקדשים במקרא משפטים בודדים בלבד. המיילדת  ללידה 
מספרת לרחל שילדה בן ורחל נותנת לו שם: "בן אוני" )ויעקב 
ועוד מצוין שנקברה בדרך אפרתה, היא  "בנימין"(.  קרא שמו 
בית לחם, ושיעקב הציב מצבה על קברה. וכמו בתיאור לידתו 
כשראתה  בנימין,  של  לידתו  תיאור  את  מאן  הרחיב  יוסף  של 
רחל את ולדה החי עוד חייכה. אולם כשהראו לה את יוסף, על 
פי מאן, כבר לא הכירה אותו. ואילו כאשר נשק לה יעקב עוד 

מעל  האבן  את  גלל  כיצד  הראשונה,  פגישתם  את  לו  הזכירה 
פי הבאר, וכיצד נשק לה. חטאה היחיד כלפי יעקב היה בגנבת 
לא  הגנבה  אך  אביה,  ללבן  אמנם  שייכים  היו  הם  התרפים.4 
היתה יכולה להיות לרצונו של יעקב, שהתרחק כבר מאלי כנען 
ומסופוטמיה, והתקרב לאלוהים האחד. אולם יעקב לא כיהה בה 
על כך. במשפט על קבורתה של רחל מסתיים אזכורה. תרומתה 
העקיפה בחייה להתפתחות העלילה היתה בעובדה שבשלה עבד 
יעקב שבע שנים נוספות אצל לבן ובהן )בעזרת תחבולה( הגדיל 
ביותר את רכושו. השפעתה על התפתחות העלילה אחרי מותה 

היתה משמעותית יותר.

ִזכרה השפיע על יחסי יעקב עם בניו. במקרא נאמר שאהב את 
יוסף יותר מאשר את שאר בניו משום שהיה בן זקונים. אולם 
מאן מדגיש שיוסף, ובעיקר עיניו השחורות, הזכירו לו את רחל 
יוסף גם  שלבו נשבר במותה. 
זה  היה  הזקונים.  בן  היה  לא 
אותו  כשהרתה  כבר  בנימין. 
רחל התגנב אל לבו של יעקב 
שאולי  ליוסף  קנאה  שמץ 
זקונים  כבן  מעמדו  את  יאבד 
אולם  נוסף.  ילד  בהולדת 
מעמדו של יוסף לא התערער, 
ויעקב אהב גם את בנימין. יתר 
להתיר  לשכנעו  התקשו  בניו 
בנימין  את  עמם  לקחת  להם 
של  ובסופו  למצרים.  ברדתם 
יסע  שבנימין  הסכים  דבר 
וידאג  הוא עמם  גם  יבוא  אם 
אהבתו  אולם  לביטחונו. 
געגועיו  בשילוב  הגדולה 
גאוותו  ליוסף.  היתה  לרחל 
והפינוק  אותו  אוהבים  שהכל  בטוח  שהיה  היפהפה  הנער  של 
שזכה לו מצד אביו היו בעוכריהם. הנער דיבר סרה בילדי יעקב 
חלומות  על  סיפר  הבנים  כל  ובאוזני  וזלפה,  בלהה  והשפחות 
הגדולה שלו: על אלומותיהם המשתחוות לאלומתו, ועל השמש 
והירח המשתחווים לו. אביו גער בו, אך ללא הועיל. הוא דאג 
לחינוכו של יוסף בידי המשרת הוותיק והמלומד אליעזר; הוא 
לא נתן ליוסף לצאת עם אחיו למרעה, והביא לו כתונת פסים 
כשרעו  אליהם  כשנשלח  ושנאוהו.  בו  קינאו  ואחיו  יפהפייה. 
הרחק מיעקב, בדותן, כדי לוודא ששלום להם, ביקשו תחילה 
להמיתו ובסופו של דבר השליכוהו לבור, ולאחר מכן מכרוהו 
מכרוהו  ושם  למצרים  עמהם  הורידוהו  ואלה  לישמעאלים, 
 .)36-15 לז,  )בראשית  הטבחים"  שר  פרעה  סריס  "לפוטיפר 
ליעקב אמרו ש"חיה רעה אכלתהו", והראו לו את כתונת הפסים 
שמלותיו,  את  קרע  ויעקב  ששחטו.  עיזים  שעיר  בדם  שטבלו 
והתאבל על מות בנו ולא חדל. אבלו על יוסף התקשר לאבלו 
בירך את  וגעגועיו אליה. בזקנתו במצרים  על מותה של רחל 
בניו של יוסף. אמור היה לברך תחילה את מנשה הבכור, ויוסף 
אף אמר לו שכך ראוי לעשות. אך יעקב לא שמע לו, שכן עיניו 
השחורות והגדולות של אפרים הזכירו לו על פי תומס מאן את 

סימונה קנטריני, יוסף ואשת פוטיפר )המאה השבע־עשרה(
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ובין  עברו  על  פרטים  ליוסף  סיפר  לנכדיו  לברכה  נוסף  רחל. 
היתר סיפר לו על מותה של רחל. אולם לא בדברים אלה בלבד 

שונים דבריו של מאן מהדברים במקרא.

עיקר ההבדל ביניהם הוא בדברים שכותב מאן על פגישותיהם 
ידעו  ולא  לישמעאלים  יוסף  את  שמכרו  הבנים  הצדדים.  של 
מה אירע לו בשביו חשו רגשות אשם. ורגשות האשם הגבירו 
היה  אשם  רגשות  חש  שלא  היחיד  אביהם.  מפני  יראתם  את 
בנימין שהיה ילד כשאירע הדבר. כשהאמין יעקב שיוסף כבר 
אינו בחיים, התחזק הקשר בינו לבין בנימין. ואילו בנימין היה 
מודע לעובדת מותה של אמו בלידתה אותו. בשיחה עם אחד 
מאחיו אמר בנימין שאין לספר דבר מסוים לאביהם "שכן די 
פגעתי בו בעצם חיי". ויעקב מצידו היה מודע ולא מודע לכך 
שהדברים על אודות יוסף שנטרף על ידי חיה רעה הם שקר. ואת 
תופעת המודעות לא־מודעות העלה תומס מאן כאמיתה כללית: 
"קיימת זעקה רחוקה בין לדעת ולדעת, שהנך יודע". הוא אמנם 
מייחס אותה לאחים במצרים בפוגשם את יוסף, וליצחק כשבירך 
את יעקב במקום את עשו. אולם ברור שכך חש גם ביחס לסיפור 

בניו על טריפת יוסף.

מּוט־ֶאם־ֵאֶנט,  היה  המצרי  פוטיפר ששמה  לאשת  עתה  נעבור 
ושבניגוד לרחל, שהשפיעה על התפתחות העלילה בעיקר אחר 
אנו  אין  וממה  מתה  )מתי  בחייה.  היא  עליה  השפיעה  מותה, 
יודעים.( במקרא מסופר על מכירתו של יוסף כעבד לפוטיפר, 
אך הוא משמש כעבד רק זמן מסוים ובהדרגה הוא הופך לראש 
הבית ומופקד על כל רכושו ועל כל עובדיו של פוטיפר. וכמו 
לפי המקרא כך לפי תומס מאן, אשת פוטיפר מתאהבת בעלם 
היפהפה. בתחילה היא בזה לו בשל מעמדו הנחות, אך בהדרגה 
היא מתאהבת עד אובדן עשתונות. הוא מסרב לפיתוייה ומנמק 
את סירובו בנאמנותו לבעלה פוטיפר שכה היטיב עמו. ביום חג, 
בו אין בבית איש מלבדם, תופסת אשת פוטיפר את בגדו הנשאר 
ומכריזה שניסה  זעקה  קול  היא מרימה  בידה כשנמלט ממנה. 
כשמגיעה  בידה.  בגדו  נשאר  לבסוף  וכשברח  אותה,  לאנוס 
הידיעה לאוזני פוטיפר הוא מצווה לאסור אותו ולהעבירו לבית 
הסוהר. יוסף נושא חן בעיני שר בית הסוהר וזה מפקיד את ניהולו 
בידיו. שם הוא מכיר את שר המשקים ושר האופים של פרעה 
מיתולוגיות"(.  הומוריסטיות  דמויות  "שתי  בשם  מכנה  )שמאן 
הם מספרים לו את חלומותיהם והוא מציע להם פתרון. ופתרונו 
הוצא  האופים  ושר  כנו,  על  הושב  המשקים  שר  נכון:  מתגלה 
להורג. לימים כשחלם פרעה חלום חידה, סיפר לו שר המשקים 
על יוסף פותר חלומו שלו. יוסף נקרא להתייצב בפניו ופתר את 
חלומותיו עד שהיה לממונה על ביתו ועל פיו, בלשון המקרא, 
נשק כל עמו ופרעה הכריז "רק הכיסא אגדל ממך" )בראשית 
מא, 40(. מה הוסיף תומס מאן לדברים אלה )פרט להגדרת שני 

השרים(?

בעוד  פוטיפר,  אשת  של  חיצוניותה  את  מתאר  מאן  תומס 
שבמקרא לא נאמר דבר על כך. מאן מתאר אותה כיפת תואר 
שיופיה עדין. היא רקדנית מעולה הרוקדת במקדש לכבוד האל. 
היא מיודדת עם הנשים האחרות שבבית הנשים ושמעמדן נמוך 
משלה. היא מתרועעת עמן והן משתתפות בצערה ובאכזבתה. 

מנסה  היא  שבה  בעלה,  עם  משהו  מוזרה  שיחה  מנהלת  היא 
נענה  אינו  פוטיפר  אך  מביתו,  יוסף  את  לגרש  עליו  להשפיע 
לבקשתה. קיים דגם ידוע בספרויות שונות מתקופות שונות של 
האישה המפתה והמביאה אסון על הגבר המתפתה. והיא מפתה 
אותו כדי להשיג באמצעותו מטרה מסוימת, ולא משום שהיא 
אוהבת אותו. חוקרים רבים בעבר הרחוק ובעבר הקרוב ראו את 
סיפור אשת פוטיפר ויוסף כשייך לדגם תרבותי זה. תומס מאן 
יוסף. הדבר  זו. להערכתו היא אהבה את  סירב לקבל פרשנות 
בא לידי ביטוי בתיאורו ובו אין היא מצטיירת כדמות שלילית 
כפי שהיא מצטיירת מהתיאור במקרא. והוא אף כתב בהקדמה 
לתרגום האנגלי של יוסף ואחיו שרצה להציגה כדמות אנושית.5

במקרא מופיעה המילה "סריס" פעמיים בלבד: "והמדינים מכרו 
אותו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים" )בראשית 
סריס פרעה..."  פוטיפר  ויקנהו  הורד מצרימה  "ויוסף   ;)36 לז, 
)שם, לט, 1(. תומס מאן לא חוזר פעמים רבות יותר על המילה 
"סריס" אולם הוא מזכיר את עובדת מצבו המיוחד של קונהו 
של יוסף ברמז או בעקיפין. הוא מציג את פוטיפר כלהוט אחר 
גבריותו.  את  להוכיח  כדי  גדולות  חיות  וציד  מלחמה  תרגילי 
ואילו במקרא לא נאמר מאומה על תוצאה אפשרית של היותו 
פוטיפר סריס. רמז עדין אך ברור למדי לציון העובדה מופיע 
אצל מאן בתיאור הגן שבו מטייל פוטיפר בעוד יוסף מסביר לו 
את דרך ההתרבות של עצי הדקל. קיימים עצים זכריים ועצים 
הדגשת  אדם.  ביד  או  הרוח  ידי  על  נעשית  וההפריה  נקביים, 
חלקית  הצדקה  לפחות  סריס משמשת  היה  העובדה שפוטיפר 
משנת  שלו  למתרגמת  במכתב  ליוסף.  אשתו  של  לתשוקתה 
1939 מאן כותב במפורש שברצונו להצדיק אישה שעל פי רוב 
הפרשנים היתה מפתה ומופקרת. ועל פוטיפר הוא כותב שהיווה 
ביותר  הבוטה  הביטוי  זהו  ממש.6  של  בעל  ולא  בעל"  "צורת 
שבו השתמש מאן בהתייחסות לעובדת היותו של פוטיפר סריס 
הוא מתייחס באהדה  ברומן  כי אם במכתב(.  ברומן  לא  )וזאת 
ולהעבירם  ונכסיו  ביתו  מהנהלת  להשתחרר  ששמח  לפוטיפר 
לקורא.  להאזין  או  לקרוא  אהב  מכל  ושיותר  יוסף,  של  לידיו 
ובאשר לנושא הפיתוי, באותו מכתב כתב מאן שלא רק נשים 
לכתוב  הוא מעדיף  ושככלל  גברים מפתים.  גם  ושיש  מפתות 
על הכל אנושי על פני המיוחד לנשי. האמפתיה של מאן לאשת 
וכיצד  רזתה  איך  פניה,  נפלו  איך  מתאר  הוא  ברורה.  פוטיפר 
והעלילה  יוסף  של  בגדו  תפיסת  הופעתה.  על  פחות  הקפידה 
שניסה לאנוס אותה היו ביטוי גם לעלבון, כאב ויאוש, ולא רק 
לרצון לנקום. פוטיפר ידע שהתואר שבו החזיק נכבד ביותר, אף 
שלא העניק לו כל כוח וסמכות ממשיים, וברור שידע שהיה רק 
"צורת בעל". אולם התארים הספיקו כדי לשלוח על דעתו את 
יוסף לכלא, ושם חיבב והעריך שר בית הסוהר את יוסף והפקיד 
סמכות רחבה בידיו. ופתרון חלומותיהם של שר המשקים ושר 
האופים הביא לימים להתקבלותו בבית פרעה ולקבלת תפקיד, 
שלא רק הביא תועלת לבני משפחתו, כי אם לארץ מצרים כולה.

ולסיום: כידוע במחקר ההיסטורי של העשורים האחרונים, יש 
המסופר.  מתרחש  שבה  התרבות  של  וייחודה  אופיה  על  דגש 
ובצדק )אם כי פה ושם גם בהגזמה(. תומס מאן לעומת זה מדגיש 
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שהרגשות והיצרים הבסיסיים משותפים לבני האדם באשר הם 
בני אדם. זאת בלא לשלול קיומם של הבדלים בין תרבויות. הוא 
אף אומר במפורש שבספר זה הוא נפרד מעולם המעמד הבורגני 
האינדיווידואלי ופנה לתחום הטיפוסי והמיתי – תחום המשותף 
לבני האדם באשר הם בני אדם. ומדרך הצגתם של אלה שחיו 
הקורא  מיטיב  כמונו,  אדם  כבני  לפנינו  שנים  אלפי  כשלושת 
הסיפור המקראי, ובסטייה ממנו כאחד.   .להבין את רגשותיו של היוצר כלפי הדמויות שיצר בהסתמך על 

גילי דנון

הרוח

.1
ֲחִצי ָׁשָעה, ָּפחֹות אֹו יֹוֵתר, ָמה ֶזה ְמַׁשֶּנה? 

ֵאֶּלה ֵהם ַחֶּייָך: ֶּתֶפר ַּדק 
ֵּבין ְּתהֹום ְלַׁשֲעֵרי ָמרֹום,

ֵּביְנָך ְלֵבין ַהָּמקֹום.
ְסִּפיָרָלה. 

ַרק ִנְדֶמה ְלָך ֶׁשֹּלא ָזִזים. 

.2
ַהְקֵׁשב ְיִדיִדי, זֹו ָהרּוַח. 

ִהיא ְמַבֶּקֶׁשת ִלְפֹרם ֶאת ָיֶדיָך, 
ְלַמֵּלא ֶאת ִלְּבָך: ַהַּנח ָלּה 

ַלֲעׂשֹות ִּכְרצֹוָנּה.
ְמעֹוָפּה ְיַמֵּלא אֹוְתָך ֲעָנָוה,

יֹוִליְך ֶאת ְצָעֶדיָך ֵּבין ָׁשַמִים ָלָאֶרץ 
ֵּבין ֶחֶסד ְלָחרֹון. ְּפַקח ֵעיֶניָך, 

ַהַּנח ָלּה 
ְלַנֵּׁשב ְּבָך ִמּטּוָבּה.

ְמֹלא ְּתׁשּוָקָתּה.

ערווה

ֹלא ָחַׁשְבנּו ֶׁשַּנִּגיַע 
ַעד ָּכאן.

ֵאיְך ָיֹכְלנּו ָלַדַעת.
ַהְּׁשִביל ֻּכָּסה ְזָרִדים,

ַהַּבִית ֻהְסַּתר ִּבְצָלִלים. 
ֶהָעִתיד,

ֵּבין ֶהָהִרים ַהּבֹוֲהִקים ַלָּגֵדר,
עֹוֵמד ֵאיָתן, יֹוֵדַע:

ֹלא נּוַכל לֹו
ְלעֹוָלם.

ַאָּתה ִנְפָרד ִמן ֶהָהמֹון.
ַהִּביטּו ִּבי:

זֹוִהי ְׁשִתיָקִתי, 
ֶעְרָוִתי.

מקום זה שבו אני עומד

ָאִחי ֻמָּטל ְּבֶמְרַּכז ַהֶּדֶרְך. ַצַּלְקּתֹו 
ֵמיִׁשיָרה ַמָּבט, ָידֹו 

מּוֶׁשֶטת. 
ַוֲאִני ֹלא ֵמִבין.

ָהָהר ָּפַער ֶאת ֹלעֹו,
ָעַטף ֶאת ָהֵעֶמק 

ְּבֵּתַבת ַהַּפח 
ַוֲאִני ֹלא רֹוֶאה ֶאָּלא 

ַקו ְצָּלִלּיֹות ֵנאֹון. 

ֵאין ָּכאן ִנְמָׁשל 
ִמְּלַבד ַאְסַפְלט ֵערֹום,

ָרצֹון ָלקּום ּוְלַסֵּים 
ֶאת ַהִּמְצָעד. 

ֲאִני ֻמְכָרח ְלַהִּתיק ֶאת ֵעיַני 
ִמן ַהָּמקֹום ַהֶּזה
ֶׁשּבֹו ֲאִני עֹוֵמד.

מראי מקום
 Thomas Mann, Joseph and seine Brūder, Vols.                   .1
1-3, Fisher verlag 1943

ב-1933.  פורסם  הראשון  וחלקו  ב-1921  הספר  של  בכתיבתו  החל  מכאן 
ובביקורות עליו באה כבר האנטישמיות שגברה לידי ביטוי. 

2. אציין רק שני דיונים מודרניים שבמרכזן הנשים:

 Susan Tower Hollis, "The Woman in Ancient Examples of
 Potiphar Wife Motif (K111)", in: Gender and Difference in
 Ancient Israel, eds. Peggy L.; Day, Mineapolis 1989. Alice
 Bach, Women, Seduction and Betrayal in Biblical Narrative,

Cambridge 1997. מחברת מזכירה פרשנות אחת של מאן.

 The Letters of Thoms Mann, trans. Richard                       .3
and Clara Winston, Penguin Books 1970, pp. 195-196

4. התרפים יצגו את אבות המשפחה שמתו.

Tomas Mann, Joseph and His Brothers, trnas. H.T. Lowe-
Porter, London 1948, p. xi

humanization 5. המילה המופיעה היא

6.  ראו הערה 5, והערה 3, עמ' 241.
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ליזל מולר
כתב ותרגם: עמיר תומר

מן המרחב הגדול אל הפרטים

חֹוְפִרים  ְוָׁשָרִׁשים  ִמְתַנְּׁשִפים/  ַעְּכִביִׁשים  ְצִליל  הּוא/  ֶׁשַהֶּׁשֶקט  ״...ִיָּתֵכן 
ֶּבָעָפר; אּוַלי הּוא ַאְסָּפָרגּוס, זֹוֵקף/ ֹראׁש ֶאל ָהאֹור/ ּוְצִליל חּום ָאֹרְך/ ֶׁשל 

ְסָפִלים ְּבִהָּסְדָקם..."

)מתוך ׳מה שהכלב כנראה שומע׳, 1976(

 (Lisel מולר  ליזל  והמתרגמת  הסופרת  המשוררת, 
השירה  קוראי  קהל  בקרב  למדי  אלמונית  הנה   .Müller)

העברית, מאחר ששירתה כמעט שלא תורגמה. 

מולר נולדה בהמבורג, גרמניה, בשנת 1924, בשם אליזבת 
והיא  ב־1933,  הנאצית  מגרמניה  נמלטה  משפחתה  נוימן. 
הגיעה לארה"ב בשנת 1935, בה חיה עד יום מותה בשנת 
2020. למרות שעבדה כמבקרת ספרות, החלה לכתוב שירה 
 Dependencies הראשון  שיריה  וספר   ,1950 בשנת  רק 
התפרסם בשנת 1965. עד 1996 יצאו לאור עוד שמונה ספרי 
 ,The Need to Hold Still (1980) ובהם  עטה,  פרי  שירה 
 Alive Together: וכן  הלאומי,  הספר  בפרס  זכתה  בגינו 
בפרס  אותה  שזיכה   ,New and Selected Poems (1996)

פוליצר. 

באופן כללי, דימויים מפתיעים, אך מדויקים וחדים כתער 
משיריה  ואחדים  מולר  של  שירתה  את  היטב  מאפיינים 

מבטאים באופן ברור את הֵאימה שחוותה בילדותה:

"...ִמְטָעִני, ֶׁשִּנְבַלע ַעל ְיֵדי ַהִּזָּכרֹון/ הּוא ֲחַסר־ִמְׁשָקל ִּכְמַעט. 
ִאיׁש ֵאינֹו חֹוֵׁשד/ ְּבֶעְרּכֹו..." )מתוך 'נמלט', 1986(

פרטיים  אנושיים,  מושגים  לעומקם  מולר  בוחנת  בשיריה 
ומטאפורות,  סמלים  של  ארוכה  שורה  דרך  וציבוריים, 
מתחומי ידע רבים. המילים עצמן ברורות כמעט לחלוטין, 
המבנה  גם  כמו  השירים,  בשורות  השזורים  המסרים  אך 

הבלתי שגרתי שלהם, אינם מובנים מאליהם:

"... ֵאין ִהָּגיֹון ְּבָכְך/ ֶׁשִּתְסרֹק ֶאת ָהְרחֹוב ַאַחר ְּפָקק־ְּתנּוָעה,/ 
ֶסֶדק ֹלא ֻמָּכר ַּבִּמְדָרָכה,/ ֶּדֶגל ַּבֲחִצי־ַהֹּתֶרן - ִסיָמֵני/ ַהְפָרָעה 

ָּכְלֶׁשִהי ָּבעֹוָלם..." )מתוך 'יום ככל הימים', 1986(

ַהֲחָפִצים,/  ֵּבין  ַחִּיים  ּבֹוְדִדים/  ֶׁשָּגַדְלנּו  הּוא,  ֶׁשָּקָרה  "ָמה 
ָלֵכן ֶהֱעַנְקנּו ַלָּׁשעֹון ָּפִנים,/ ַלִּכֵּסא ַּגב,/ ַלֻּׁשְלָחן ַאְרַּבע ַרְגַלִים 

ֵאיָתנֹות..." )מתוך 'חפצים׳, 1995(

אולם  לנשיות,  מפורש  ביטוי  אין  מולר  של  שיריה  ברוב 
השירים  שמאחורי  היטב  להבחין  ניתן  הגדול  בחלקם 
מסתתרת כותבת, הרואה את העולם דרך עיניה של אישה, 
ואשר יודעת היטב את מסתורי הרגש הנשי, החשיבה הנשית 
להלן שלושה משיריה  לתרגם  בחרתי  בכללותה.  והנשיות 
המבטאים, לדעתי, את הקול הנשי – אותו קול שמשורר גבר 

לעולם לא יוכל להשמיע.

חיים ביחד

ִאם ְמַדְּבִרים ַעל ִנְפָלאֹות, ֲאִני ַחָּיה
ַיַחד ִאְּתָך, ְּכֶׁשאּוַלי ָיכְֹלִּתי ִלְחיֹות

ִעם ָּכל ֶאָחד ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש,
ְּכֶׁשאּוַלי ָיכְֹלִּתי ִלְהיֹות ֵאֶׁשת ָאֶּבָלר1 

אֹו ַהּזֹוָנה ֶׁשל ַאִּפיְפיֹור ֶרֶנַסְנִסי
אֹו ֵאֶׁשת ִאָּכר ְמֻחֶּסֶרת ָּמזֹון

ְוַאֲהָבה, ִעם ְיָלַדי
ַהֵּמִתים ְּבַמֵּגָפה. ָיכְֹלִּתי ִליׁשֹן

ַּבֻּגְמָחה ְלִצּדֹו ֶׁשל ָהִאיׁש
ִעם ַאף ַהָּזָהב2 ֶׁשָּדַחף אֹותֹו

ְלִעְסֵקיֶהם ֶׁשל ַהּכֹוָכִבים,
אֹו רֹוֶקֶמת ֶּדֶגל־ּכֹוָכִבים

ֲעבּור ֶּגֶנָרל ִעם ִׁשַּנִים ֵמֵעץ.3
ָיכְֹלִּתי ִלְהיֹות ּפֹוָקהֹוְנָטס ְלמֹוֵפת

אֹו ִאָּׁשה ַאְלמֹוִנית
ַהּבֹוָכה ְּבִמַּטת ָהָאדֹון

ַעל ַּבֲעִלי, ֶׁשְּתמּוַרת ִּפְרָּדה, ָמַסר
ֶאת ִּבִּתי, ְּכֶׁשִהְפִסיד ְּבִהּמּור ִׁשּכֹוִרים.

ָיכְֹלִּתי ְלִהָּמַתח ַעל ַעּמּוד טֹוֶטם
ַעל ְמַנת ְלַפֵּיס ֵאל ַנְקָמִני

אֹו ְלִהָּנֵטׁש, ְּכַיְלָּדה ַחְסַרת־ּתֹוֶעֶלת,
ָלמּות ַעל צּוק. ֲאִני אֹוֶהֶבת ַלְחׁשֹב

ֶׁשָּיכְֹלִּתי ִלְהיֹות ֶמִרי ֶׁשִלי4
ְמאֶֹהֶבת ְּבַמְלָאְך ְקֵׁשה־עֶֹרף,

אֹו ֲחֶבְרָּתּה. ָיכְֹלִּתי ִלְהיֹות ַאָּתה.
ַלִּׁשיר ַהֶּזה ֵאין סֹוף, ַהְּסִבירּות ֶׁשְּכֶנֶגד – ֵאיְנסֹוִפית, 

ַהִּסּכּוִיים ֶׁשִּנְחֶיה ַיַחד
ֵאיָנם ַקָּיִמים ְסָטִטיְסִטית.

ְּבָכל זֹאת ָעִׂשינּו זֹאת, ַחִּיים ַּבְּתקּוָפה
ָּבּה ַרְציֹוָנִליְסִטים ְּבכֹוָבִעים ְמֻרָּבִעים

ְוֵעֵדי־ְיהָֹוה ְּגלּוֵיי־רֹאׁש
ַמְסִּכיִמים ֶׁשֶּזה ִּכְמַעט ִנְגַמר,

ַחִּיים ִעם ְיָלֵדינּו ׁשֹוְקֵקי־ַהַחִּיים
ֶׁשֵהם – לּוֵלא ְּתִהָּיה ֵאיְנסֹוִפית -   

ָהיּו ֲעלּוִלים ְלַהְחִמיץ ֶאת ַהַחִּיים
ַיַחד ִעם ִנְפָלאֹות ּוְׁשֻטּיֹות

ְוַגְעּגּוִעים ּוְׁשָקִרים ּוִמְׁשָאלֹות
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צחוק הנשים

ְצחֹוק ַהָּנִׁשים ַמֲעֶלה ָּבֵאׁש
ֶאת ֵהיְכֵלי ָהִאי־ֶצֶדק

ְוֵעֻדּיֹות ַהֶּׁשֶקר ּבֹוֲערֹות
ְּבזַֹהר ָלָבן ְיֵפהֶפה.

הּוא ַמְרִעיד ֶאת ָּבֵּתי ַהּקֹוְנְּגֶרס
ּוְמַאֵּלץ ַחּלֹונֹות ְלִהָּפַתח

ְּכֵדי ֶׁשִּדְבֵרי־ַהֶהֶבל יּוְכלּו ָלעּוף ַהחּוָצה.

ְצחֹוק ַהָּנִׁשים ְמַנֵּגב ֶאת ָהֵאד
ִמִּמְׁשְקֵפי ַהְּקִׁשיִׁשים;

הּוא ַמְדִּביָקם ְּבַׁשַּפַעת ְׂשֵמָחה
ְוֵהם צֹוֲחִקים ְּכִאּלּו ָהיּו ְצִעיִרים.

ֲאִסיִרים ַהְּכלּוִאים ְּבָתִאים ֲאֵפִלים
ְמַדִּמים ִלְראֹות אֹור־יֹום

ְּכֶׁשֵהם ִנְזָּכִרים ִּבְצחֹוק ַהָּנִׁשים

הּוא חֹוֶצה ַמִים ְמַפְּלִגים,
ּוְמַפֵּיס ֵּבין חֹוִפים עֹוְיִנים

ְּכֶלָהבֹות ַהּמֹוְסרֹות ֲחָדׁשֹות זֹו ָלזֹו

ֵאיזֹו ָׂשָפה ִהיא זֹו, ְצחֹוק ַהָּנִׁשים,
ָעף ַלּגַֹבּה ְוַגם ַחְתָרִני.

ְזַמן ַרב ִלְפֵני ֻחִּקים ְוִכְתֵבי קֶֹדׁש 
ָׁשַמְענּו ֶאת ַהְּצחֹוק, ֵהַבּנּו חֶֹפׁש.

אלמנה

ָמה ֶׁשַהְּׁשֵכִנים ְמִביִאים ֶאל ִמְטָּבָחּה
הּוא ָמזֹון ַלַחִּיים. ִהיא רֹוָצה ֶלֱאכֹל

ֶאת ְמזֹון ַהֵּמִתים, ֶאת ַהַּסם 
ַהָּטהֹור ֶׁשל ְזָרִעים ְיֵבִׁשים, ְׁשֹחִרים.

ַמּדּוַע, ִּבְלָעָדיו, ִהיא ֲאמּוָרה ְלִהְׁשּתֹוֵקק
ַלחֶֹסן ַהִּנְמָצא ְּבָבָׂשר ּוְדָגִנים,

ַלֻּסָּכר ַהַּמְדִּביק ֶאת ַהּגּוף ַלְּנָׁשָמה?
ִהיא מֹוָדה ָלֶהם, ַאְך ֵאיֶנָּנה אֹוֶכֶלת,
צֹוֶרֶכת ָקֶפה ָחָזק ְּכמֹו ָהָיה ֶזה ֲאִויר

ְוִהיא ַהֵּנר ַהִּנָּצב
ַעל ֶקֶבר נֹוָדע, ַעד ֶׁשּקֹולֹוָתיו

ַהֻּמָּכִרים ֶׁשל ַהַּבִית ַנֲעִׂשים ָזִרים,
הֹוְפִכים ִלְמָסִרים ַּבָּׂשָפה ַהֲחָדָׁשה

ֶׁשִּנְכָּפה ָעָליו ִלְלמֹד.
ָּכל ַהַּלְיָלה ִהיא טֹוַרַחת ַעל ַהּצֶֹפן,

ִּכְמַעט ְמֻאֶּׁשֶרת, ּגּוָפּה ּתֹוֵפַח
ְּכמֹו ֶלֶחם, ְּכֶׁשַהָּמזֹון ְּבַתְכִריֵכי ַהַחְרִסיָנה 

ִמְתַיֵּבׁש ַעל ֻׁשְלַחן ַהִּמְטָּבח.

1986

ּוְׁשִגיָאה ְוהּומֹור ְוֶחְמָלה
ּוַמָּסעֹות ְוקֹולֹות ּוָפִנים

ּוְצָבִעים ְוֵקיִצים ּוְבָקִרים
ְוֶיַדע ּוְדָמעֹות ְוִסּכּוי.

1995

Héloïse Abelard .1 – תלמידתו ואחר כך רעייתו של הפילוסוף פייר 
אבלאר. אהבתם הנה סמל לאהבה הגוברת על מגבלות החברה וצרות 

אופקיה.

2. האסטרונום הדני Tycho Braha )1546-1641( היה בעל אף תותב 
עשוי זהב, שכן איבד חלק מאפו בעקבות פציעה.

3. נשיא ארה"ב ג'ורג' וושינגטון איבד את שיניו בגיל צעיר והשתמש 
בשיניים תותבות. על פי השמועה הרווחת אז, הן היו עשויות עץ.

4. מרי שלי, סופרת אנגלייה עצמאית ונועזת, מחברת הספר פרנקנשטיין, 
אשתו של פרסי ביש שלי.
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ַאְך הּוא ְּכָבר ָהָיה
ְּבתֹוְך ֲחלֹומֹוַתי
- ַהִאם ֶאת ָּדִמי

הּוא ִּבֵּקׁש?

ָאַמְרִּתי ִלְכֵאב 
ָהעֹוָלם

ֶזה ַּתֲעלּול, ְמֻלְכָלְך
ַהַּתֲעלּול.

ָּכְך הּוא ַהִּׁשיר
ְּבֶלְכְּתָך.

ֲאָבל ַאָּתה ִּבְמקֹוִמי, ַּתִּגיד,
ָהִייָת ְמֻסָּגל ִלְׁשּכַֹח?

בנז'מן פונדאן
מצרפתית: צוריאל אסף

לפתע

ִנִּסיִתי
ִלְקרֹא ֵסֶפר

ְּכֶׁשְּלֶפַתע
ָרִאיִתי ֶאת ַחּלֹוִני 

ִנְמָלא ְלָכל ֵעינֹו ִצּפֹוִרים ַקּלֹות ְוִׁשּכֹורֹות

ָאֵכן, ָיַרד ֶׁשֶלג
ֶׁשֶלג ְמֻׁשָּגע! 

הּוא ָנַפל 
ָׁשֵקט ְוַקר

ְּבֵלב ָסבּוְך ְּכֶרֶׁשת ַּדָּיג

ֶזה ָהָיה ּכֹה טֹוב! 
ְוָהִייִתי ִׁשּכֹור

ֵמַהְּפִתיִתים ָהֵאּלּו
ָׂשֵמַח ִלְחיֹות

ַעד ֶׁשָּיִדי ַהּׁשֹוַכַחת
ָׁשְמָטה ֶאת ַהֵּסֶפר

ְוָרִאיִתי ֶאת ַהֶּׁשֶלג ַהֻּמְׁשָלג
ְּבֵלב ֵעירֹם! 

ֲאָהּה ֱאֹלִהים! ֵאין ִלי ֻמָּׂשג, ֵאיְך
ִלְׁשמֹר ְּבִלִּבי ְמַעט ֵמַהֶּׁשֶלג ַהֶּזה

ָּתִמיד ְמַנֶּסה
ִלְקרֹא ֵסֶפר! 
ָּתִמיד ְמַנֶּסה

ב ֵסֶפר!  ִלְכתֹּ
ּוְלֶפַתע, ַהֶּׁשֶלג ַהָּׁשֵקט, ַּבַחּלֹון. 

זה כל הכאב של העולם...  

ֶזה ָּכל ַהְּכֵאב ֶׁשל 
ָהעֹוָלם

ֶׁשָּבא ֵאַלי, ָלֶׁשֶבת
ֵאֶצל ֻׁשְלָחִני

- ַהִאם ָיכְֹלִּתי לֹוַמר לֹו
ֹלא?

ַנֲעֵׂשיִתי ּכֹה ָקָטן
ַזַחל ָקָטן, ְוָאז

ִּכִּביִתי ֶאת ַהְּמנֹוָרה
- ְּכלּום ָיכְֹלִּתי ָלַדַעת 

ֶׁשהּוא ָּגֵדל ְּבתֹוכֹו
ַהִאם ָיכְֹלִּתי ִלְמנַֹע ִמֶּמּנּו

ְלהֹוִציא ְּבבֹוא ַהּיֹום
ִׁשיר, ִמֵּבין

ְּכָנָפיו?

ְוָאַמְרִּתי ִלְכֵאב 
ָהעֹוָלם

ֶׁשָּבא ֵאַלי, ִלְׁשַּכב
ַעל ִּבְטִני:

ַהִאם ֵאין ִלי ַמְסִּפיק
ִמֶּׁשל ַעְצִמי?

ְרֵאה: ֵיׁש ִלי ַהָּצָמא ֶׁשִּלי!
ֹלא נּוַכל ְלִהָּׁשֵאר ְלָתִמיד

ַזַחל ֶׁשָּכֶזה.
ָהֲאָדָמה ְמֻחְסֶּפֶסת ַעל

ַהֶּבֶטן ָהַרָּכה,
ִהיא ִהְכִאיָבה ִלי

ַאְדָמֵתְך,
ַוֲאִני ְמַפֵחד ָלעּוף.

ָהַפְכִּתי ֵאָליו ֶאת
ַּגִּבי,

1944-1898, נולד ברומניה  בנז'מן פונדאן, 
המוקדמות.  יצירותיו  את  ברומנית  ופרסם 
בגיל עשרים וחמש עבר לפריז והחל לכתוב 
פילוסופיות  מסות  שירה,  חיבר  צרפתית. 
חוויית  יצירתו  במוקד  ביקורת.  ומאמרי 
דמות  דרך  לרוב  המובעת  הקיומית  הזרּות 
והותיר  באושוויץ  נרצח  המהגר.  או  הנוסע 
צעקת  שהיא  מהדהדת  ספרותית  צוואה 

תפילה קיומית. )צ"א(
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יאן קפלינסקי
תרגמה: גילי חיימוביץ׳

*

ּתֹוֶלה ֶאת ַהֶחְרֵמׁש
ַעל ַהַּמְרֵזב. ַהַּמְגֵרָפה ֶאל ַהַּמְחָסן.

ָחִציר ַּבֲעִלַּית ַהַּגג
ְוִעם זֹאת ָהֵעֶׂשב חֹוֵזר ּוַמְגִּביַּה ְו

ֵאינֹו זֹוֵכר ָּדָבר.

*

ָּכל ֶׁשָּגֵדל ְלעֹוָלם ֹלא
ִיְהֶיה מּוָכן. ַהַּגן,

ַהַּיַער, ְּדָאגֹות, ְׂשָמחֹות, ַמְחָׁשבֹות.

ַהַּבִית ֶׁשְּלָך ְוַאָּתה
ַיַחד ְּבתֹוְך ָּכל ֶזה.

*

ַקל ִלְהיֹות ָּכֵבד
ַמְכִּביד ַלֲהֹפְך ְלַקִּליל

ַקל ִלְהיֹות ָמה ֶׁשֵאיֶנּנּו
ְמַיֵּסר ִלְלֹמד

ִלְהיֹות ָמה
ֶׁשֲאַנְחנּו ְּבֶעֶצם

קפלינסקי,  יאן  משירת  מבחר  וצבעים,  אבק  מתוך 
בתרגומה   ,'77 'עתון  בספרי  אור  לראות  העומד 
של גילי חיימוביץ' ובסיועו של המשורר האסטוני 

מטורה. 

*

ָיֹכְלִּתי לֹוַמר: ָיַרְדִּתי ֵמָהאֹוטֹוּבּוס,
ָצַעְדִּתי ֶאל ַהּׁשּוַלִים ַהְּמֻאָּבִקים 

ֵהיָכן ֶׁשּצֹוְמִחים ֵמְיְּפל ָצִעיר ּוַוְרֵדי ֶּפֶרא. 
ַּבְּמִציאּות, ָקַפְצִּתי ֶאל ּתֹוְך ְּדָמָמה

ְוֹלא ָהְיָתה ַקְרַקע ִלְצֹעד ָעֶליָה.
ַהְּדָמָמה ָסְגָרה ַעל ֹראִׁשי ְּכמֹו ַמִים:

ִּכְמַעט ֹלא ִהְבַחְנִּתי ָּבאֹוטֹוּבּוס ֶׁשָּנַסע
ּוְכָכל ֶׁשָּׁשַקְעִּתי יֹוֵתר ְויֹוֵתר

ָׁשַמְעִּתי ַרק ֶאת ַהְלמּות ַהֵּלב ֶׁשִּלי ַעְצִמי,
רֹוֶאה ֶאת ַהֶּדֶרְך ַהַּבְיָתה ַהַּמְחִליָקה ָהְלָאה

ְּבֶקֶצב ִמֶּׁשָּלּה: ׁשֹוַׁשּנֹות ֲעָמִקים ְמִנּצֹות,
ַחְמִציִצים ַעל ַסף ְּפִריָחה,  

ֵּתל ַהְּנָמִלים ְּכִאּלּו ָעָטה ְרָעָלה חּוָמה ְמַרֶּטֶטת. 
ַהְּנָמִלים ַעְצָמן. ָהֹאֶרן ַהָּגדֹול. ָהַאּׁשּוִחית ַהְּגדֹוָלה.

ְּכלֹוְנָסאֹות ִמְתַיְּבִׁשים. ּבֹור חֹול. ֲעֵקבֹות ֵאׁש.  
ִּגְזֵעי ִּתְרָזה ְלָבִנים. ַהֶּסַלע ַהָּגדֹול. 

ְוִזְכרֹונֹות ַרִּבים. ְּדָמָמה, ַהָּים ַהְּפִניִמי, 
ֶרַקע ְנטּול ֵׁשם ְלָכל ַהֵּׁשמֹות ָהֵהם,

ְלָכל ַהֵּׁשמֹות ֶׁשֲאַנְחנּו.  

איור: רוני סומק
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גבול הרוח הוא ספר שיריו השלושה־עשר של המשורר, הסופר 
הזדמנות  היא  לאור  צאתו  איזקסון.  ח.  מירון  פרופ'  וההוגה 
טובה לשאול אותו שאלות אחדות הנוגעות לאספקטים שונים 

של יצירתו בשירה ובפרוזה.

וצורות  נושאים  מעט  לא  רואה  אני  החדש  שיריך  בספר 
לפי  מה,  בקודמיו.  שפותחו  לנתיבים  ברור  המשך  שמהווים 

תפיסתך, ההתחדשות שאתה רואה בו? 

בשירתי.  פתיחּות  יתר  של  מתמשך  תהליך  שישנו  לי  נדמה 
לעניות דעתי, חלקו נובע דווקא מכתיבת הפרוזה שלי שהסירה 
חסמים נפשיים מסוימים. במובן זה הפרוזה לא רק המשיכה 
תהליך  החיים".  את  עליה  "הקלה  קצת  גם  אלא  השירה  את 
ולהתבגרות.  החולפות  לשנים  גם  כנראה  קשור  הפתיחּות 
ואכן, מפתיע ללמוד עד כמה אדם עשוי להמשיך ולהתבגר... 
שונים  תחומים  בין  בי  שהיו  שהגבולות  חושב  אני  לבסוף 
והמשפחה  ענייני האמונה, האהבה, ההגות  יותר.  נפרצו עוד 

מוצאים כעת שותפות שירית טבעית ומלאה יותר.

קורא  כשאני  השנים.  במשך  ביצירתך  מרכזי  חלק  למשפחה 
"אמרתי לך אבא, אל תדאג,/ אנחנו נגיע בזמן"  שורות כמו 
)עמ' 72( אני מתרגש כי לא הייתי יכול לכתוב כאלה לאבא 
שלי שמעולם לא אמרתי לו את המילה הפשוטה 'אבא'. בעבר 
ושירים  הוריך  על  ללב  נוגעים  שירים  קורא  אני  כעת  וגם 
ומתרחב  הולך  המשפחה  נושא  והילדים.  זוגתך  על  אחרים 
בשירה הישראלית של העשורים האחרונים. איך אתה רואה 

את מקומך במגמה הזאת?

המשפחה משוררת בי עשרות בשנים )קח בחשבון שאני כותב 
שירה עוד לפני גיל 13 ותוכל לחשב בכמה זמן מדובר(. עדיין 
המרתקת,  המורכבת,  היא  המשפחתית  ש"הזירה"  חש  אני 
גילים  המון  והמתח,  הציפייה  שיא  ביותר.  והחשובה  הקשה 
מתחלפות  וילדּות  הורּות  אחת,  ובעונה  בעת  אדם  אותו  של 
אז  מבוגר,  להורה  זוכים  שאם  כך  על  רק  חשֹוב  ונשארות. 
הילדּות  מימי  שנים  יותר  מתמשכת  כלפיו  שלנו  האחריות 
גם  שני,  ומצד  כנפיו.  תחת  אותנו  הסתיר  הוא  שבהן  שלנו 
בִזקנתו הוא זה שחש כלפינו מימד אחריות נוסף. כיצד ייתכן 
התודעה  מרכיבי  כל  את  בתוכו  המקיים  המשפחה,  שתחום 
שלנו, לא יהא מוקד ספרותי? המחשבה שרק דרמות וקושיות 
כלליות הן המקור של הספרות במיטבה אינה מקובלת עלי. 
מה גם שאותן דרמות ממילא חודרות ובאות לביטוי כזה או 
בשירה  שלי  לי שהכתיבה  נדמה  שלנו.  המשפחה  בחיי  אחר 

הנפש  מצילומי  לה  האופייניות  תמונות  מפתחת  ובפרוזה 
ועד  בביתנו  להשתכן  הבאים  מָזרים  החל  המשפחה.  של 
לחפצי הבית שהופכים לשותפי המשפחה עצמה. עובדה היא 
שהאדם בכלל והעם היהודי בפרט מופיעים בתורה במסגרת 
זאת. אני מקווה  וכל מהלך ספר בראשית מבטא  משפחתית 
בנושא  גם  ובכלל  אלה.  מקומות  עם  גם  משוחחת  ששירתי 
הוא  וזוגיות  ילדּות  הורּות,  בין  בשירתי  המעבר  המשפחתי 

בלתי מוכרע ואינו חד־פעמי. 

בשירתך.  אחת  לא  מופיע  והוא  בחייך  כבוד  של  מקום  לים 
בספר הנוכחי יעידו על כך שירים כמו 'דווקא בים' )עמ' 23(, 
'שיחות החוף' )עמ' 33( ואחרים. במשך שנים נהגת לרוץ על 

שפת הים. תוכל לספר משהו על היחסים היפים הללו? 

העמידה מול הים והְצפייה בו ארוגות בי מנעורי. מעולם לא 
שירותי  שאת  למרות  וזאת  מכך.  רחוק  בשחייה,  הצטיינתי 
הצבאי בענייני מודיעין עשיתי בחיל הים. אבא ז"ל היה גם 
הוא בחיל הים ובננו הבכור צבי יבדל"א עשה את הצעד הנוסף 
ושירת כחובל על סטי"ל. ככל הנראה הים משוחח בי בכמה 
רבדים. הוא הוכחה נוספת שהצבע )ובוודאי הכחול( הוא רב־
גוני ורב־פעמי. הוא הכרזה נמשכת על קביעת גבולות גמישה 
אך משמעותית בינו לבין החוף. החוף עצמו מקבל לתוכו את 
הים ועושה ממנו מעין נחלים ממושמעים. החוף גם משתנה 
אחר,  בלבוש  בוקר  כל  כמעט  אותי  ומפתיע  מדהים  בקצב 
העוצמה  הַמראה,  במיוחד...  מגוונת  שלו  שהמלתחה  כנראה 
די  מרחקים  לרוץ  לי  מאפשרים  וימֹו  החוף  של  והקביעּות 
גדולים בלי להיתפס לשעמום. אני מתיש את עצמי, במידה 
עצמי  את  לתפוס  מצליח  וכמעט  אובססיביות  של  מסוימת 
זוכה  אני  בחוף  שם  זאת...  עושים  שאחרים  לפני  בריצה 
לשמוע גם קטעי שיחות ולנסות לנחש מי מהדוברים מדבר 

עם עצמו ומי בכלל שותק ורק אני שומע קולות. 

 ,)64 )עמ'  'פרידה'  בספרך,  מרגשים  היותר  השירים  אחד 
מוקדש ל"זכרו של חברי היקר דוד קוליץ". השיר האינטימי 
הזה, שמיד לכד את לבי, מתאר את התמודדות הבת עם מות 
להאיר  תוכל  שלך.  ותובנותיך  התמודדותך  את  ודרכה  אביה 

מעט את החברּות הזאת?

דוד קוליץ היה חבר קרוב מאוד שנפטר לפני פחות משנה. 
לבריאותו  התפעלות  מעורר  באופן  דאגה  הרופאה  בתו 
בגופו  מאוד  יפה  אדם  התמודד.  שִעמן  המחלות  סוגי  בכל 
ובמחשבתו, מרבה לעשות טוב והכל "בדרכו שלו" וללא רצון 

תהליך מתמשך של פתיחות

רפי וייכרט משוחח עם מירון ח. איזקסון
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בהתערבות אחרים. ירושלמי אמיתי שעבר לגור 
לפני עשרות שנים עם רעייתו בהרצליה. הגיע 
ונותר  ביותר  ממשפחה דתית לאומית מכובדת 
וגם  וִקרבה  נאמנות  בינינו אהבה,  היו  מסורתי. 
הכנסת  בבית  והחגים  השבת  בתפילות  שכנּות 
שלו  בלוויה  מקימיו.  בראש  עמד  שהוא  שלנו 
עצבותי היתה רבה. ראיתי בו, בין השאר, חבר 
דברים שאחרים  לי  ממני שאומר  ומבוגר  בוגר 
על  )וזה  חשתי  לומר.  רצו  לא  או  יכלו  לא 
ובניו,  רעייתו  גם  כמו  שּבתֹו,  בלבד(  אחריותי 
ממשיכים לבדוק את חייו גם בפטירתו. דוד היה 
מהראשונים לברכני על שיר או מאמר בעיתון 
בית  לו במשהו את  ואני חושב שאולי הזכרתי 

אביו שאותו אהב מאוד.

בצד השירה פרסמת במשך 25 שנים גם שישה 
רומנים, החל ״בחיי משפחה״ )מעריב, 1995( וכלה באחרון־

האם   .)2021 דביר,  זמורה  )כנרת  יותר״  ״רחוק  לפי־שעה 
מקומות  דמויות,   – ואחרים  תמטיים  קשרים  יש  מבחינך 
התרחשות או סיטואציות – בין מירון המשורר למירון הסופר 

או שמדובר בשתי ישויות נפרדות? 

עוד לפני שקראתי את שאלתך הנוכחית כבר הרגשתי צורך 
לציין את השפעת השירה על הפרוזה אצלי. אכן אל הפרוזה 
יותר מאוחר מהשירה, אם כי עדיין בגיל צעיר  הגעתי קצת 
להיאמר  שמוכרחים  דברים  שישנם  חשתי  השנים  עם  למדי. 
מניח  אני  בפרוזה.  להתפרש  שמוכרחים  וכאלה  בשירה 
שהפרוזה שלי יכולה להיות מאובחנת כפרוזה  של "משורר" 
מבחינת הריכוז שבה, במיעוט התיאורים הכוללים ובמהלכים 
המהירים. בין השירה לבין הפרוזה ישנה סוגת ביניים נוספת 
יותר  קצת  שהם  שירה,  מחזורי  בה:  לכתוב  זכיתי  שלעיתים 
ארוכים. בכל אופן, לעניות דעתי הדמיון והחיבוק בין שירתי 
בנוגע  "ההעזה"  בפרוזה  אולי  למדי.  מובהקים  לרומנים 
הִקרבה  בפרוזה  אולי  יותר.  קצת  רבה  המינים  שבין  ליחסים 
בטוח.  איני  יותר.  ברורה  הקונקרטית  הישראלית  למציאות 
זה  הוא  והשירי  המשפחתי  היהודי,  "המשולש"  מקום  מכל 
שמנגן את שורותיו בתוכי. מובן לגמרי שלא מדובר בישויות 
אחת.  שהן  אהבות  שתי  עם  מותרים  ביחסים  אלא  נפרדות 
אני יודע שבתולדות הספרות קרה לא פעם שיוצר עבר בין 
כתיבתו.  על  לגמרי  השתלטה  האחרונה  ואז  ופרוזה  שירה 
המעברים  בתוכה  ביותר.  היסודית  נשארה  השירה  לגבי, 
הם  חושב שהמעברים  אני  בפרוזה  וחופשיים.  נחפזים  אצלי 
בין תיאורים "מציאותיים" לבין  ויותר  פחות אסוציאטיביים 
לעשות  מסוגל  מישהו  במציאּות  גם  האם  אבל  "דמיונות". 
סדר ממשי כשאין מדובר בספרות אלא "בחיים עצמם"? אדם 
דומות  במידות  וחי,  בכתיבתו  ומביט  וכותב,  בחייו  מסתכל 

מאוד. 

שיחתנו  לקוראי  לתת  כדי  משיריך  שניים  לבחור  תוכל  האם 
טעימה מן הספר?

הודעת המציל 

ַהּתֹוָצאֹות ּבֹוֲחרֹות ַמָּמׁש ַעָּתה ֶאת
ִסּבֹוֵתיֶהן. מֵֹחנּו ַהָּגִמיׁש ַמְחִליט ַמה
ִיְגרֹם לֹו ִלְהיֹות ַמה ֶּׁשהּוא ִמֵּמיָלא.

ָאנּו ָאָצֵני חֹוף ְקבּוִעים. ֶאָחד ֵמִעָּמנּו
ֵאינֹו ָזז ִמְּמקֹומֹו ְוַרק ֵאיָבָריו ָטִסים,

ּדּוֵרי ַיְלדּותֹו ַמְסלּול ִאיִׁשי ְסִביב ַכּ ָהַאֵחר ָנע ְבּ
יָגה ְלַעְצָמּה ֶאת ְמִהירּות ַהָּים. ְוַהְּׁשִליִׁשית ׁשּוב ַמִּשׂ

נּו ְלִהָּזֵהר: יל ַמְתֶרה ָבּ ַהַּמִצּ
י, ם סֹוף ְלִמְׁשַמְרִתּ "ְלַבל ִּתְהיּו ַאֶתּ

ְגבּול ָהרּוַח ְתָּגרּו ִבּ ּוּון ְוַאל ִתּ ִהְפכּו ִמָּיד ֶאת ַהִכּ
ֶׁשת ַהְּסָעָרה". ֶׁשָּמא ְּתָקֵרב ִהיא ֵאֵלינּו ֶאת ַיֶבּ

מתקפה

ָּתְקְּפָך ֻהְתַקף. ְּכמֹו חֹוֶתֶמת
ֶזַרע, ַּגם ִאם ֵאין ֶּכֶתם ֶאָחד ַּבֶּבֶגד.

ַּגם ַהֶּגֶנִטיָקה ֻהְתְקָפה. ַהִאם ֵאין ְלָך ִלְזַמן ָמה
ֶנֶפׁש ֲחלּוִפית ְמֻזֶּמֶנת?

ַהֶחֶדר ְּכָבר ּבֹוֵדד ֶאת ִמַּטת ֻחְלָׁשְתָך,
ִקירֹות ַיְלדּוְתָך ָּגְדלּו ְּכַחִיץ.

ְּבַוַּדאי קֹוֶרה ְּבָך, ֵאיְנָך רֹוֶצה ֶאת ַהָּדָבר ֶשׁ
ְּכָבר ִהִּגיָעה ְלָפֶניָך ֶנְחֶרֶצת. י ַּבֲחִריפּותֹו ֶשׁ ַדּ

ַהּתֹוְקִפים צֹוְדִקים ִמֶּמנּו. ֹּלא ְלִהָּנֵגף ְּכֶשׁ ִמי ָיכֹול ֶשׁ
ַעל ִלְּבָך רֹוֵעד ְמחֹול ָהִריב:

ּיּוְכלּו ֶאת ִיְרָאְתָך ְלַנֵּצַח. ַהַּפַעם ֹלא ֵהַכְנָּת ִמִּלים ֶשׁ

מירון ח. איזקסון, צילמה: דינה גונה
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ביבי מבטיח לתקוף באיראן 
ספרו של בנימין נתניהו ביבי, סיפור חיי )סלע מאיר 2022, 591 
נושאים  עמ'( מלא כרימון היסטוריה, אנקדוטות, סיפורים על 
גדולים וקטנים בענייני ציבור, צבא, מדינה, משפחה ועוד. צריך 
הזיכרון  מדהים  משעשעים.  וגם  מעניינים  רובם  כי  להודות 
נעזר בחומרי ארכיון שהוכנו עבורו(  )אם לא  שיש לאיש הזה 
האחרונות  הבחירות  במערכות  וכלה  בירושלים  בילדותו  החל 
עירום,  גוף  בחצי  מהם  אחד  רבים.  צילומים  )כולל  בישראל. 
כמו פוטין בזמנו(. אף על פי כן, מכל אלה עניינה אותי בעיקר 

שאלה אחת: מה אפשר ללמוד מהחומר 
על  בעתיד?  הצפוי  על  הזה  העשיר 
הכהונה הקרובה של ביבי לאחר ניצחונו 

בבחירות האחרונות?

מכל  בבירור  מתבלט  אחד  נושא  ואכן 
השאר – הגרעין האיראני. הנושא מטריד 
את ביבי לאורך רוב הספר, אבל גם את 
ולתוכניותיו  לכוונותיו  הנחשף  הקורא 
של  רובו  הממשלה.  ראש  של  בעתיד 
החומר בנושא מרוכז בפרק הקרוי "הקו 
באו"ם  בנאומו  שמתח  )הקו  האדום" 
שהציג  הכרזה  על   2017 בספטמבר 
ל־90%(.  אורניום  של  העשרה  והמציין 

אך יותר מהחומר הגלוי, כמו הנאום עצמו, מעניין מה שחושף 
ביבי משיחותיו מאחורי הקלעים בעולם וישראל )עמ' 437-427(.

ביבי מספר כי בשובו לישראל מעצרת האו"ם בספטמבר 2011 
אך  ומתן  במשא  לפתוח  ישירה  בפנייה  לאבו־מאזן  קרא  שבה 
לא נענה, "התכוננתי לאפשרות של יציאה קרובה למבצע צבאי 
נגד מתקני הגרעין של איראן." זאת בעקבות מידע מודיעיני כי 
מלבד ההעשרה באתר המרכזי בנתנז, החל לפעול בחשאי אתר 
העשרה סמוך לעיר קום. אולם ככל שהיה עז רצונו לצאת מיד 
למבצע צבאי, "רבים בממסד הביטחוני התנגדו לפעולה התקפית 
באיראן." לדבריו, זה היה צפוי, ובשנות כהונתו כראש ממשלה, 
נתקל בהתנגדות דומה גם בשורה של החלטות חשובות אחרות 
שבהן הוא משתבח )כגון הגדר בגבול סיני והמכשול התת קרקעי 
בגבול הרצועה(. הוא מציין כי "בדמוקרטיות רבות ראשי הצבא 
זהירים באופן טבעי". עם זאת הוא כותב, "למזלנו קמים אצלנו 
מעת לעת מפקדים וקצינים שמתעלים מעל חששות למיניהם 
ומקבלים את התעוזה הנדרשת בעת צרה. זה לא קרה כשניסיתי 

לגייס  קשה  היה  באיראן.  לתקוף  הביטחוני  הממסד  את  לגייס 
רוב בקרב שרי המטבחון כשהרמטכ"ל, ראש אמ"ן, ראש המוסד 

וראש השב"כ התנגדו פה אחד."

קודם  שנה  צלח.  שלא  שלי  שני  ניסיון  היה  "זה  מוסיף:  והוא 
ב־2010 ניסיתי להעביר החלטה דומה לתקיפת מתקני הגרעין 

של איראן, ונתקלתי בקיר."

ביבי מרחיב בהסברים של הצדדים השונים מדוע היו נגד ומסכם 
רק  שלנו  פסיבית  גישה  כי  סיכמתי,  מקרה  "בכל  עמדתו:  את 
הגרעין  מתקני  את  יותר  עוד  ולבצר  למגן  זמן  לאיראן  נותנת 
עתידית."  במתקפה  נוספים  קשיים  שיערים  מה  שלה, 
הוא מציין כי אהוד ברק ואביגדור ליברמן היו בדעתו. 
כאשר קוראים את הנימוקים שלו כולם, אפשר להתרשם 
עד כמה נחוש ומנומק ביבי בדעתו לתקוף עד עצם היום 

הזה. 

הכושלים  הניסיונות  לאחר  אליה  מגיע  המסקנה שביבי 
לקבל החלטה על תקיפה, היא שעליו לחזק את ממעמדו 
בציבור: "כדי להתגבר על התנגדותם של ראשי מערכת 
הישראלי.  בציבור  מעמדי  את  לחזק  אצטרך  הביטחון, 
הממשלה  ראש  של  הציבורי  מעמדו  דבר,  של  בסופו 
והתמיכה שהוא מקבל מאזרחי ישראל הם שיכתיבו את 

התוצאה."

יועצו  להלן הוא חושף שיקול מעין מאקיאווליסטי שהגה עם 
רון דרמר. באותה עת הגיע המסע הציבורי לשחרורו של החייל 
החטוף גלעד שליט לשיאו. הקבינט כבר היה מוכן לכך אולם 
ביבי התנגד. "במשך זמן רב עמדתי בפרץ לבדי כמעט וסירבתי 
ביבי  גם  שינה  מעט  התגמש  כשהחמאס  החמאס."  לדרישות 
את דעתו. אולם מלבד הסיכוי האחרון לשחרר את שליט היה 
אשראי  להשיג  צריך  "אני  דרמר:  לפני  שפרש  שיקול  עוד  לו 
במהירות  אותו  להשיג  היחידה  באיראן. הדרך  לפעולה  ציבורי 
היא להחזיר את שליט הביתה. אני שוקל זאת." )ההדגשה שלי 

– ע"ל(.

לאחר עסקת שליט היה עוד ניסיון, שלישי, שלא צלח. "אחרי 
מטעני  תקיפת  על  החלטה  להעביר  שוב  ניסיתי  שליט  עסקת 
הגרעין באיראן. ברק וליברמן עמדו שוב לצדי ואנשי מערכת 
הפסקה  את  חותם  והוא  אחד."  כאיש  שוב  התנגדו  הביטחון 
במשפט הבא "ידעתי שאצטרך לנסות שוב." )ההדגשה שלי – 

ע"ל(.
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של  בעתיד  לכהונתו  מכוון  אני  מיותרת.  איננה  ההדגשה שלי 
ביבי כראש ממשלה. עכשיו שיש לו ממשלת "ימין על מלא" 
בוא  איראן,  עם  מלחמה  אף  או  תקיפה,  אותו.  יעצור  לא  איש 
תבוא. הדברים מוסתרים בין דפי ספרו, אבל הציבור צריך לדעת 
זאת, וראוי לחשוף אותם. אינני מגלה דבר כי הכל כתוב, וגם 
היום  כבר  מנהל  מתוכנן שהוא  חלק ממסע שכנוע  לדעתי  זה 

לקראת מחר. 

במרס 2012 פגש ביבי את אובמה בחדר הסגלגל והשיחה נסובה 
שוב על איראן. ביבי עמד על זכותה של ישראל לתקוף באופן 
זו  כי  טען  ביבי  טעות.  תהיה  זו  כי  לו  אמר  ואובמה  עצמאי 
האחריות שלו כראש ממשלה והזכיר לאובמה כל אותם מקרים 
בהם פעלה ישראל ללא הסכמה אמריקאית: בן גוריון בהכרזה 
על הקמת המדינה בניגוד לעמדת מזכיר המדינה ג'ורג' מרשל, 
לינדון  הסכמת  בלי  הימים  ששת  למלחמת  ביציאה  אשכול 
ג'ונסון ובגין בהפצצת הכור בעיראק בלי הסכמת רונלד רייגן. 
ברור מאיזה תקדימים שואב ביבי את השראתו ועד כמה הוא 

נצמד להם. 

בכל  אני  למפקפקים  כולם.  את  אתאר  ולא  ארוכים  הדברים 
ונשנים בפרק  זאת ממליץ לקוראם. אחד הטיעונים החוזרים 

זה, הוא הלחץ שמפעיל ביבי על האמריקנים 
ועל סירובם  להציב "קו אדום" ברור לאיראן 
של  נחישותו  את  מחזק  זה  כל  כן.  לעשות 
"הקו  נאום  את  וגם מה שמביאו לשאת  ביבי 
האדום" באו"ם ולהצגת כרזת הפצצה. לדבריו 
ספטמבר  הנאום,  נשיאת  )ביום  האיראנים 
והקו   70% של  להעשרה  הגיעו  כבר   )2017

האדום הוא 90%. 

הבאים  בדברים  ביבי  מסיים  הזה  הפרק  את 
שנכתבו עם כתיבת הספר: 

"למרות התהודה הרבה לה זכה הנאום בעולם, 
קהל היעד החשוב ביותר עבורי היו האייאתולות באיראן. הקו 
)ההדגשה  שנים."  שבע  מעמד  החזיק  לאיראן  שהצבתי  האדום 

שלי – ע"ל(. 

דברים סתומים מעט. לא ברור אם הקו האדום )בעיניו( החזיק 
מעמד, או עדיין מחזיק. 7 שנים מ־2017 הן 2024 )או 2023(. 

כלומר השנה הבאה או השנתיים הבאות.

 
האיש הזה מסוכן

מכל הרשמים המעורבים בימים שלאחר הבחירות, רושם אחד 
הוא ברור: האיש הזה מסוכן. והאיש הזה הוא בצלאל סמוטריץ'. 
לאחר  המפרסם  והחייכן,  העגלגל  גביר,  בן  זוגו  כבן  שלא 
הבחירות "מכתב לאחי בשמאל", מפרסם איש קר ואכזר זה את 
חשדותיו כי השב"כ היה מעורב ברצח רבין. אינני מכיר איש 
משניהם, אך נאמנים עלי דברי שקספיר במחזה יוליוס קיסר. שם 
מייחל קיסר לפני הרצחו כי יקיפוהו אנשים שמנים ומזהיר את 

מרק אנטוני מפני קסיוס הרזה כי איש מסוכן הוא.

Caesar
 Let me have men about me that are fat;
Sleek-headed men, and such as sleep o‘ nights. 
Yond Cassius has a lean and hungry look;
He thinks too much. Such men are dangerous.

)מערכה ראשונה, תמונה שנייה(.

בתרגום נתן אתרמן. הקיבוץ המאוחד. תשי"ח 

קיסר

ִיְהיּו ָנא ִמָּסִביב ִלי ֲאָנִׁשים
ְּבִריֵאי ָּבָׂשר ּוַבֲעֵלי ֻׁשָּמן.

ָּכֵאֶלה ֲאֶׁשר ַלְיָלה ְיֵׁשִנים ֵהם.
ְוִאילּו ַקְסיּוס ֶזה, ֵעיָניו ָרזֹון 

ּוְרָעבֹון, ַרּבֹות ִמַּדי חֹוֵׁשב הּוא.
ֵיׁש ַסָּכָנה ַּבֲאָנִׁשים ָּכֵאֶּלה. 

ואמנם כבר במשא ומתן הקואליציוני ראינו כי ביבי מאוים. כי 
הוא חושש מן האיש הזה.

מותו של פול ֵרזון
מכל הביקורות שקראתי על לחסל מאת מישל וולבק 
עמ'   479 בבל,  הוצאת  רצ'קובסקי,  ניר  )מצרפתית: 
2022( מאת טובי המבקרים, לא הבנתי בדיוק מי כאן 
מחסל את מי? כולם כתבו בהכללות על קץ התרבות 
המערבית, סופו של הגבר הלבן הפריווילגי, פוסט־
כביכול,  יוצא,  שוולבק  מגדר,  פמיניזם,  מודרניזם, 
כולו  הספר  את  בעצמי  כשקראתי  רק  אבל  נגדם. 
נוכחתי לדעת שהיעד לחיסול איננו רעיון, אידיאה, 
גם המחסל  הגיבור.  ֵרזון,  פול  חי:  ארגון, אלא אדם 
איננו אידיאה, כי אם ישות ּבׂשר ודם: גידול הסרטן.

למעשה "לחסל" עב הכרס כולל שני סיפורים: חמשת 
במערכת  בכיר  פקיד  ומשפחתו,  פול  על  הראשונים  החלקים 
בתקופת  ברונו,  האוצר  שר  של  ועוזרו  צרפת  של  השלטון 
החלקים  ואילו  אחד.  סיפור  הם  לנשיאות,  בחירות  מערכת 
ממחלת  החמישים  בן  רזון  פול  של  מותו  והשביעי,  השישי 
הסרטן, הם סיפור שני, ואין קשר מוכרח ביניהם. "מותו של פול 
רזון" מזכיר מאד את "מותו של איוואן איליץ" מאת טולסטוי, 
מתפרסם  היה  לו  לדעתי,  ספרותית,  מבחינה  מרוויח  אף  והיה 
כנובלה נפרדת. בכל מקרה לא אעסוק בספר כולו, שכבר נכתב 
עליו לא מעט, אלא רק אגע בשני חלקיו האחרונים )שלא נכתב 
עליהם כמעט דבר( שבהם מופיע המחסל בכל אימתו וגם הפַֹעל 

"לחסל" נזכר בו לראשונה ובפעם יחידה בחלק השישי:

"המלכודת נסגרה עליו ולא עומדת להרפות. להפך, הוא ירגיש 
את  לטרוף  ימשיך  הגידול  האכזרית,  נשיכתה  את  ויותר  יותר 

בשרו עד שיחסל ויאיין אותו" )עמ' 414; ההדגשה שלי. ע"ל(. 

הכל החל בכאב שיניים. לאחר שהרופא עקר לו שתי שיני בינה, 
לפול  המליץ  הוא  בלסת.  נפיחות  וחש  פניו  על  ידו  את  העביר 
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האא"ג  רופא  אף־אוזן־גרון.  רופא  עם  פגישה  בדחיפות  לקבוע 
והצוואר.  הלסתות  הפה,  אזור  את  בדק  החניכיים,  את  מישש 
לבסוף אמר "יש לך נפיחות מוזרה באזור החניכיים. איננו יודעים 
עדיין מה טיבו של הגוש. נצטרך לעשות ביופסיה. וכן אם־אר־אי 
ו'גוש'  לסת וסריקת פט." פול לא הגיב. אולי משום ש'נפיחות' 
מתקבלים טוב יותר מ'גידול'. אך כשירד במדרגות ובדק בנייד את 
טיב הבדיקות שרשם הרופא, הבין שהוא חושד בסרטן הפה. אז 

נחתה עליו ההכרה במצבו. בקטע מכמיר לב כותב וולבק: 

"היה זה יום שוק בכיכר מונז'. היו שם דוכני גבינות, נקניקים, 
פירות  לבחור  קניות.  לעשות  שמח  היה  הוא  וירקות.  פירות 
וירקות, לזהות איזה דג מעניין שהגיע השבוע למוכר הדגים. אבל 
עכשיו כבר מאוחר מדי, אמר לעצמו ובה בעת הבין שהוא עומד 
למות, שיום הולדתו החמישים יהיה כנראה האחרון, שהוא כבר 
באמת לא נמצא באותה מציאות שבה נמצאות אותן נשים בגילים 

שונים המסתובבות בין הדוכנים" )עמ' 404(. 

תוצאות הבדיקות שערך רופא האא"ג אישרו כי לפול יש סרטן 
רופאים  שלושה  עם  לפגישה  תור  מיד  לו  קבע  הרופא  הפה. 
העתידים לטפל בו בביה"ח פיטיה־סלפטרייר. ד"ר לסאז' מומחה 
לכימותרפיה. ד"ר לּבון מומחה להקרנות. ד"ר מרסיאל הכירורג. 
בֶמְנִדיּבּוֶלְקטֹוְמָיה,  הצורך  על  עמד  הוא  ראשון.  דיבר  הכירורג 
ְגלֹוֶסְקטֹוְמָיה וֶאְקִסיָזה. פול לא הבין דבר. אחריו דיברו האחרים 
הניתוח, להקטין את  כימותרפיה, לפני  והסבירו שיקבל תחילה 
הגידול, והקרנות אחרי, לוודא שלא נותרו גרורות. פול שנתקף 
הלם ממבול העובדות שנחתו עליו, ביקש תחילה הסבר לשמות 
הטכניים שהשמיעו באוזניו. ד"ר מרסיאל נטל את המשימה על 

עצמו. דבריו הם אחד הקטעים הקשים והמזעזעים בספר:

"אקסיזה היא פשוט כריתת הגידול. מנדיבולקטומיה סגמנטרית 
רצוי  זה  במקרה  התחתונה;  מהלסת  חלק  של  הסרה  פרושה 
לכרות את כל הענף האפקי של לסת שמאל וגם את הסימפיזה 
לגלוסקטומיה,  הסנטר. באשר  את  אחרות  במילים   – המרכזית 
מדובר בכריתת הלשון; למרבה הצער, יהיה צורך בכריתה מלאה 

של החלק בעל התנועה.

דממה גמורה השתררה בחדר. פול לא הגיב כלל.

את  חשוב: אעשה  הכי  הוא  הראשון  הניתוח  המשיך.  "המנתח 
תצטרך  שלא  כך  השחזור,  את  ניתוח  באותו  ומיד  הכריתה, 
הוא  הקלאסי  השחזור  מושחתות.  פנים  עם  בינתיים  להישאר 
הגב, עם  ובחלק משריר  שימוש בעצם השכם לשחזור הלסת, 
שהלשון  להבהיר  חשוב  הלשון.  בשביל  אליו,  הצמוד  העור 
המושתלת לא תהיה לגמרי תפקודית, מטרתה בעיקר למלא את 
הפה. לא יהיו לה בלוטות טעם ולא שרירים. רק אחרי תהליך 
שיקומי ארוך של שלושה חודשים לפחות, הוא יוכל לחזור לדבר 
נורמלי. בהתחלה יצטרכו להזין  יותר  ולאכול באופן פחות או 
אותו באמצעות גסטרוטומיה והוא יצטרך גם טרכאוסטומיה כדי 

לנשום. 

למחצה  רק  שם  נוכח  שהוא  נדמה  היה  הגיב.  לא  עדיין  "פול 
והדברים ממש אינם נוגעים לו. הוא יצא מהפגישה בלוויית רופא 
האא"ג. 'אני מבין. זה הלם בשבילך. ניתוח שקורה כל כך מהר...' 

אמר הרופא. פול העיף בו מבט אדיש וענה ברוגע: 'בשום פנים 
ואופן לא אעבור ניתוח כזה. להקרנות וכימותרפיה אני מסכים; 
לי  להסכים שיכרתו  אמור  לומר שאני  רוצה  לא. אתה  ניתוח, 
את הלסת ויחתכו לי את הלשון בשביל סיכוי של אחד לארבע 

להישאר בחיים.'

"באמצע גשר ברסי עצר. לפני פחות משלושה שבועות עוד היה 
מישהו רגיל, שיכול לצפות לחיים ארוכים ואולי מאושרים, מאז 
אותו,  היא  וגם  חידש את הקשר עם פרודנס. תמיד אהב אותה 
זה ברור עכשיו. ואז תוך כמה פגישות עם רופאים הכל התהפך. 
ירגיש  הוא  להפך,  להרפות.  עומדת  ולא  עליו  נסגרה  המלכודת 
יותר ויותר את נשיכתה האכזרית, הגידול ימשיך לטרוף את בשרו 
עד שיחסל ויאיין אותו. כמה נשאר לו? חודש? שלושה חודשים? 
שנה? ואחר כך יהיה ַאִין, ַאִין קיצוני וסופי. העולם ימשיך, בני אדם 
יזדווגו, ישתוקקו, ירדפו אחר מטרות, יטפחו חלומות. אך כל זה 

יתרחש בלעדיו" )עמ' 415-412(.

פרק מועצם זה הוא רק תחילת הייסורים שפול עובר בהמשך. 
הוא אמנם מסרב לניתוח אבל גם טיפולי הכימותרפיה וההקרנות 
אינם קלים ומפרק לפרק הוא הולך ודועך. הנס היחיד המתרחש 
פרודנס.  עם  והמין  האהבה  יחסי  חידוש  הוא  מותו  אל  בדרך 
למרבה הפלא דווקא נוכח המוות הוא זוכה לזקפה טובה כפי 
שלא היתה לו מימיו ולסקס מענג. יקצר המקום, אבל פרקים אלה 
מומלצים בחום וגם פרקים לא קלים של הידרדרותו הגופנית 
לאיזושהי  קשר  שום  חושב שבלא  אני  בעקבותיהם.  והנפשית 
השקפה אידיאולוגית, עושה כאן וולבק עבודה נהדרת כסופר. 
תיאורים נהדרים על פני עשרות עמודים של נסיעה בנוף ילדותו 
שעורך פול אל אדוארד אביו שלקה בשבץ. הישיבה של שניהם 
לא  ללב.  נוגעת  כפרי  בנוף  השקיעה  נוכח  גלגלים  בכיסאות 
בספרים רבים זוכה הקורא לתיאורים כאלה רחבים ומעמיקים 

של אדם העומד לפני מותו. 

ברצוני  זאת  בכל  טולסטוי  עם  אחת  השוואה  נקודת  על 
הוא  אנגלית(   reason צרפתית,   raison( רזון  פול  להתעכב. 
כמעט  עליו  העובר  כל  את  מקבל  והוא  רציונליסט,  שכלתן, 
השבץ  במהלכם.  גם  אלא  ימיו  בסוף  רק  לא  להתקומם.  מבלי 
של אביו, התאבדות אחיו, הפגישה עם אחייניתו בבית בושת, 
הוצאתו לחל"ת בגלל חטיפת אביו מבית החולים, עוברים עליו 
מבלי להותיר שריטה. הוא אינו שואל מדוע, הוא איננו מתייסר 
מה  זה  איליץ׳.  איוואן  כן  לא  בחייו.  חטא שחטא  על  מוסרית 

שבעיקר מייסר אותו בימיו אחרונים: 

"ייסוריו המוסריים נתמצו במה שבלילה ההוא, בהביטו אל פניו 
המנומנמות של גראסים )המשרת( עלה פתאום בדעתו: ומה אם 

באמת היו כל חיי, כל חיי המודעים, 'לא זה?' 

"הוא שכב פרקדן והתחיל מברר את חייו בדרך חדשה. כשראה 
בבוקר את אשתו, אחר כך את הבת, ואחר כך את הרופא – חיזקו 
בעיניו כל תנועה שלהם, כל דיבור שלהם, את האמת האיומה 
שנתגלתה לו בלילה, הוא ראה בהם את עצמו, את כל מה שהיה 
זה. שהכל היה אונאה  ובבירור ראה שהכל היה לא  עיקר חייו, 

מחרידה הפרושה על החיים ועל המוות.
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"אז החלה אותה זעקה שלא פסקה שלושה ימים. וכה איומה היתה 
עד שאפילו מעבר לשתי דלתות הפילה אימה. הוא הבין כי אבוד 
אבד, כי אין דרך חזרה, כי בא הקץ, לחלוטין הקץ, ואילו הספק 
לא הותר ונשאר בחזקת ספק." )מרוסית: א"ד יציב, דביר תשל"ה(.

איוואן איליץ' יוצא מן העולם בזעם, בזעקה, ללא התרת ספקות. 
אמנם ברגע האחרון הוא רואה גם אור וזוכה בשמחה בהבינו כי 
"תם ונשלם המוות. הוא איננו עוד." לעומתו פול רזון יוצא בשקט, 

בשתיקה, בהרהורים על סמסרה וגלגול נשמות.

ההבדל הזה הוא בין שלהי המאה התשע עשרה המהפכנית לבין 
תחילת המאה העשרים ושתיים הסתגלנית. בדורו של טולסטוי 
היתה נכונות להיאבק למען חזונות עתידיים של שינוי חברתי. 
בימיו של וולבק פסה אמונה בשינוי שאכזב, ונותרה רק השלמה 

שקטה עם מה שיש. נורא ככל שיהיה.

כך מזיקה התקינות הפוליטית לאמנות
הלכנו לראות את הסרט "כרטיס לגן עדן". קומדיה רומנטית קיצית 
והשתעממתי.  התאכזבתי  אני  קלוני.  וג'ורג'  רוברטס  ג'וליה  עם 
מדובר בזוג הורים אמריקנים גרושים שבתם נוסעת לאחר קבלת 
ומחליטה  המקום  בבן  מתאהבת  באינדונזיה,  באלי  לאי  התואר 

בתם  לחתונת  טסים  ההורים  איתו.  להתחתן 
מחליטים  אך  נכשלים,  הם  משם.  לחלצה 
להאריך את שהותם באי שבו הם מתאהבים 

מחדש.

מבקר הקולנוע של הארץ נתנאל שלומוביץ' 
העניק לסרט שני כוכבים מתוך חמישה. הוא 
שטחית  צפויה,  החדשה  "הקומדיה  כי  כתב 
מצביע  אינו  אבל  צודק,  הוא  מצחיקה."  ולא 
הפוליטית  התקינות  הכישלון:  סיבת  על 
המנטרלת את הפוטנציאל הקומי האדיר של 

מפגש תרבויות מערב־מזרח. 

ב־1956 העלתה הבימה את המחזה "בית התה 
בתרגום  פטריק,  ג'ון  אוגוסט" מאת  ירח  של 

והיה  ב־1953  בברודווי  שהועלה  אמוץ,  בן  דן 
גם סרט מצליח. המחזה עוסק במפגש תרבויות 

האמריקני.  הכיבוש  ביפן, תחת  אוקינאווה  באי  דומה המתרחש 
כמתורגמן  המשמש  ערמומי  יפני  הוא  ַסאִקיני,  הסרט,  גיבור 
ומתווך בין תושבי המקום לחיילים האמריקנים. בסרט שיחק את 
התפקיד מרלון ברנדו ואילו בהבימה רפאל קלצ'קין הנפלא, שעד 

היום אני זוכר את מונולוג הפתיחה שלו: 

"גבירות נחמדות ואדונים חביבים, נעים לעשות לכם הכרה עם 
עצמי.

סאקיני, השם. מקצוע תורגמן. השכלה, על ידי מילון עתיק. - - 
- - - - אוקינאווה בת מזל. כובשים מביאים תרבות לארץ שלנו. 
לומדים הרבה דברים. הכי חשוב, עולם לא דומה לאוקינאווה. 
לחשוד  רעים  נימוסים  הדלתות.  על  מנעולים  אין  באוקינאווה 

בשכנים. באמריקה, מנעול ומפתח, תעשייה חשובה. באוקינאווה 
ָיֶפה מאוד. תמונה של  להתרחץ בבית מרחץ עם אישה ערומה, 
אישה ערומה בבית פרטי, לא יפה. באמריקה פסל יפה של אישה 
ערומה מקבל פרס. אישה אמיתית ערומה בגן, מקבלת בית סוהר.

מסקנה: פורנוגרפיה שאלה של גיאוגרפיה."

של  ההכר  לסימן  הפך  גיאוגרפיה"  של  שאלה  "פורנוגרפיה 
וגם ביטוי לתקופה המודרנית שהכירה בשוני תרבותי  המחזה 
בתרבות  חיובי,  נחשב  אחת  שבתרבות  מה  שונים.  עמים  של 
אחרת יכול להיחשב שלילי, וכדומה, ואין בכך פגם. פער כזה 
מייצר פוטנציאל קומי יוצא מהכלל מבלי לפגוע באף אחת מהן. 
)ִחְשבו על סאלח שבתי. "עובדת סוציאלית: אדוני, אנחנו חיים 
במאה העשרים... סאלח שבתי: גברתי, אני חי במעברה"(. באו 
הפוסט־מודרניזם והתקינות הפוליטית ומחקו את הפערים הללו. 
כל התרבויות שוות, גם אם שונות. אין ליצור סיטואציה קומית 
שממנה עשוי להשתמע שתרבות אחת מתנשאת על זולתה. כך 
זוג  האחר.  חשבון  על  כבדיחה  להיחשב  מה שעלול  כל  צונזר 
אמריקנים מהוקצעים נוחת בבאלי האקזוטית והכל טוב ויפה. 
יש מעט חיכוכים, אך הם אינם מצחיקים. הכל נעשה ברצינות 
זה  )האליליים(.  למנהגי המקום  יוצא מהכלל  ובכבוד  תהומית 
מותר ורצוי. אבל לצחוק מעט, חס וחלילה, זה אסור. כך עלולה 

הקומדיה כולה לאבוד מן העולם בשל התקינות הנ"ל.

דיוקן של שופט שמרן
שמרנית  ספרות  בהוצאת  מתמחה  'שיבולת'  הצעירה  ההוצאה 
ומתורגמת.  נתניהו(  בנימין  של  האוטוביוגרפיה  )למשל  מקורית 
בכך היא תורמת להבנה מעמיקה יותר של הרעיון השמרני, שהוא 
והקיבוץ  פועלים  ספריית  פעם  שהיו  מה  בישראל.  יחסית  חדש 
המאוחד עבור תנועות השמאל, עושה היום בתנופה רבה ספריית 
שיבולת עבור תנועות הימין. אחד הספרים האחרונים בהוצאתה 
הוא אנטונין סקאליה: בשם החוק. על בית המשפט, החוקה ושלטון 
החוק )מאנגלית: שמעון ותמי נטף; עורך מדעי: ד"ר יהושע שגב; 
שיבולת 2022(. סקאליה היה שופט בית המשפט העליון בארה"ב 

מ־1986 עד מותו ב־2016 ומנהיג האגף השמרני בו.

"כרטיס לגן עדן"
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בין אם אתה מסכים או מתנגד לשמרנות, רצוי להבין תחילה במה 
)מנוגדת  המשפט  בתחום  שמרנות  מהי  מבהיר  סקאליה  מדובר. 
לאקטיביזם השיפוטי שהנהיג בישראל השופט אהרון ברק(. בכך 
המשפט  בית  שופטי  מינוי  על  המאבק  להבנת  גם  ספרו  תורם 
העליון אצלנו, המהווה אחד הנושאים המרכזיים בפוליטיקה שלנו 

ובבחירות האחרונות. 

מכיוון שהסוגיות מרובות )הספר הוא מבחר מאמרים( אני נעזר 
במבוא המצוין "מורשת השופט סקאליה" מאת יהושע שגב כדי 
שגב  משפטיים.  תקדימים  מסבך  ולהיחלץ  העיקר  את  לברור 
כותב כי פעמים רבות היה סקאליה בדעת מיעוט )גם בבית דין 
בעל רוב שמרני(. וכי דווקא מיעוט זה היה חשוב בעיניו. זאת 

וסירב  קונסנזוס  בבניית  עסק  שלא  מכיוון 
החוקה  של  המקורית  במשמעות  "לסחור" 
יותר את הטעמים  האמריקנית. הוא העריך 
ההכרעה  את  מאשר  הדין  פסקי  שמספקים 
הסופית. "לעשות את המעשה הנכון משיקול 
הגדולה  הבגידה  הוא  רלוונטי(,  )לא  אחר 
ביותר", אמר. לכן דעת יחיד, לדעתו, תיזכר 
ותאוזכר בשל איכות המחשבה הטמונה בה 

בעבור הדורות הבאים.

לגופו של עניין. סקאליה קנה את פרסומו 
החיה"  "החוקה  רעיון  נגד  חוצץ  כשיצא 
בחוגי  רווח  שהיה  הצומחת"  "החוקה  או 
החמישים  משנות  החל  בארה"ב  המשפט 

של המאה שעברה. לפי רעיון זה לחוקה האמריקנית משמעות 
הליברלי  השמאל  את  ששימש  רעיון  הזמן,  עם  מתפתחת 
לקידום אג'נדה פרוגרסיבית באמצעות מערכת המשפט: החל 
חסד.  בהמתות  וכלה  חד־מיניים  בנישואים  להכרה  בעתירות 
נגד  "רו  כבסיס משפטי להחלטת  גם  כזאת שימשה  פרשנות 
לא  שנהפכה  החלטה  להפלות.  חוקתית  זכות  שקבעה  וייד" 
מזמן על פיה ומחוללת עתה סערה גדולה באמריקה ובעולם. 

קל, אולי, לגנות את סקאליה, אבל מעניין לדעת את שורשי 
עמדת. סקאליה סובר כי "המטרה של כל חוקה, ישנה או חדשה, 
היא לעכב שינויים". לשם כך היא נחקקה מלכתחילה. אחרת 
אפשר לחוקקה כל יום מחדש. לדבריו, המחויבות הראשונית 
שלו כשופט היא לשמר את המבנה שקבעו האבות המייסדים 
את  ליישם  צריך  העליון  המשפט  בית  לדעתו  ארה"ב.  של 
הטקסט של החוקה בעת שנחקקה. גישה אבולוציונית לחוקה, 
לוקה בסובייקטיביות ובריבוי מחנות מה שמחליש את הרשות 

השופטת.

יתר על כן. מה שמייחד את ארצות הברית, לדבריו, הוא מבנה 
הזכויות  רוב  הזכויות שלה.  מגילת  דווקא  ולאו  המשטר שלה 
הללו, כגון חופש ביטוי, חופש דת, חופש התארגנות וכדומה, 
נוספו לחוקה בתיקונים מאוחרים. לברה"מ, למשל, היתה מגילת 
זכויות טובה ממגילת הזכויות האמריקנית. כבר ג'יימס מדיסון, 
מהאבות המייסדים, כינה את מגילת הזכויות "מחסומים מנייר" 
המשטר.  בטיב  אלא  כיסוי,  להן  שאין  והצהרות  מילים  כלומר 

על  לדבר  מרבים  כיום.  גם  זאת  מבינים  אינם  רבים  לדעתו, 
"זכויות אדם" ולא מבינים כי קיום מבנה המשטר קודם לקיום 
הקונגרס, המורכב  קיומן:  יכול להבטיח את  הוא  ורק  הזכויות 
בראש  העומד  הנשיא  שונות;  בדרכים  הנבחרים  בתים  משני 
על  וטו  הטיל  ויכול  עצמאי  באופן  הנבחר  המבצעת,  הרשת 
החקיקה; המשטר הפדרלי המושתת על הגבלת השלטון המרכזי 
אל מול חמישים מדינות בעלות שלטון עצמי. כל אלה יוצרים 
מערכת מורכבת של איזונים ובלמים שאותה משרטטת החוקה, 
ושעל תפקודה מופקדים השופטים. מערכת המשמשת ערובה 

לקיום הזכויות. 

שגב כותב כי סימן ההכר הבולט של סקאליה בבית המשפט 
העליון היה בהגנתו על שתי דוקטרינות: הראשונה 
יש  לפיה   )Originalism( אוריגינאליזם  היא 
שנוסחה.  בעת  משמעותה  לפי  החוקה  את  לפרש 
החיה".  "החוקה  לגישת  בניגוד  כאמור,  זאת, 
השנייה היא טקסטואליזם )Textualism( לפיה יש 
לפרש חוקים לפי משמעותם המילולית והלשונית 
הפשוטה ולא לפי כוונת החוקים המשוערת. צמד 
דוקטרינות אלה מורה כי השופט כבול בשלשלאות 
המקורית  הציבורית  למשמעותה  החוקה  ידי  על 
שנתקבל.  בעת  הפשוטה  למשמעותו  החוק  ואל 
סקאליה אינו מתעניין בכוונות של מחוקקי החוקה 
או החוק, אלא במשמעות הטקסט בלבד ולא במה 

שקיוו מנסחיו להשיג.

תוצאה".  מונחית  "שפיטה  שמכונה  ממה  סולד  סקאליה 
סביבו  כך מסמן  ואחר  יורה תחילה את החץ  כלומר, השופט 
את  להצדיק  ואמתלות  תירוצים  של  שיטה  זו  התוצאה.  את 
נטייתו המוקדמת. לפעמים השופט מזהה שינוי נדרש מבחינה 
השינוי  את  החוק  סעיפי  תואמים  פלא  בדרך  ואז  חברתית, 
שזוהה על ידו מלכתחילה. סקאליה כותב: "שופטים שמרנים 
מובהקים דוגלים בשפיטה מונחית על ידי המתודה המשפטית, 
וטקסטואליזם, באופן שהשופט כבול על־ כגון אורגינאליזם 
שהגיע  לתוצאה  מסכים  אינו  שמרן  שופט  לפעמים  ידה". 
אליה, אבל הוא מחויב לה מכוח הטקסט המשפטי והמתודה. 
)סקאליה מביא לדוגמה את ביטול החוק שאסר על מפגינים 
ידו  את  לתת  נאלץ  הוא  לדבריו,  האמריקני.  דגל  את  להצית 
לפסק הדין הזה אף ששנא אותו. "לו יכול, היה כולא את אותו 
דיבור  חופש  לו  מעניק  לחוקה  הראשון  התיקון  אבל  מפגין. 

וביטוי"(.

שיטות  אינן  והטקסטואליזם  האורגינאליזם  המסקנה:  מכאן 
פרשנות בלבד, אלא הן התגלמות הרעיון כי השופט כפוף לחוקה 
ולחוק – ולא להפך. שגב מסיים בכותבו כי בשנים האחרונות 
בישראל,  שמרנית  מהפכה  של  קיומה  עצם  על  ויכוח  מתנהל 
שבה הוא מצדד. לדבריו עד עצם ימים אלה שבהם רואה ספר 
הצלחה,  נחלה  טרם  בישראל  הנגד השמרנית  אור, מהפכת  זה 
עדיין  שגב,  לדברי  ברק,  של  האקטיביסטית  והאידיאולוגיה 
שולטת בכיפה. זאת בעיקר בשל העדרו של עוגן אינטלקטואלי 

שמרני בדמותו של סקאליה בבית המשפט העליון הישראלי.
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הספר  של  העיקרי  החלק  כי  אוסיף,  מצדי  שגב.  דברי  כאן  עד 
דווקא חסר בדבריו מסיבות מובנות. וכוונתי לעשרות הדוגמאות 
במאמר  לפרטן  ושקשה  במאמריו,  סקאליה  שמביא  המשפטיות 
קצר. אבל כמאמר המשפט "אלוהים נמצא בפרטים הקטנים" כן 
הוא לגבי דיון משפטי שפסיקות ותקדימים הם עיקרו. סקאליה 
עד  המקובלת  המשפטית  המסורת  היתה  אורגינאליזם  כי  טוען 
לימי השופט ארל וורן לאחר מלחמת העולם השנייה. מאז, תחת 
פילוסופיית "החוקה החיה" כבר לא משנה מה היתה משמעות 
שתהיה  ראוי  "מה  היא  היחידה  הרלוונטית  השאלה  החוקה. 
דוגמאות  שפע  מביא  הוא  כאן   .)43 )עמ'  היום"  משמעותה 
לשינויים שנכפו על החברה האמריקנית באמצעות הפילוסופיה 
הזאת. רובם מארבעה־עשר התיקונים לחוקה העוסקים בזכויות 
אדם. בתיקון הראשון, למשל, נאמר כי "לא יעביר הקונגרס כל 
חוק שיגביל את חופש הביטוי או העיתונות". סקאליה כותב, כי 
מעולם לא על דעת מאן דהוא שהמילים "חופש הביטוי" כוללות 
את החופש להוציא דיבתו של אדם רעה. אולם ב־1964 שלל בית 
היסטורי כלשהו", את  תימוכין בתקדים  "ללא  המשפט העליון, 
זכותה של אישיות ציבורית לקבל פיצויים על הוצאת דיבה אם 
זו לא נעשתה בזדון. עוד בתחום חופש הביטוי קבע בית המשפט 
העליון ב־1957 שלא ניתן לאסור על "פורנוגרפיה" אלא רק על 
"תועבה". על כך כותב סקאליה כי "לא היה כל תקדים היסטורי 
להשתמש  דמוקרטית  חברה  של  אפשרותה  על  כזו  למגבלה 
בסמכויות השיטור שלה לצורך אסדרת מוסר מיני." בעניין התיקון 
הרביעי, האוסר על חיפוש ותפיסה בלתי סבירים, "קבע ביהמ"ש 
ללא כל בסיס במסורת הלאומית, כי במקרה כזה יידחו הראיות 
בעניין  לחופשי".  ישולח  והפושע  יוענש  השוטר  הפליליות, 
"קבע  עצמו  נגד  להעיד  יוכרח  לא  אדם  שאף  החמישי  התיקון 
ביהמ"ש ללא כל בסיס בנוהג ההיסטורי, כי הוראה זו דורשת גם 
את דחייתן של הודאות וולונטריות אם ניתנו בבית המעצר". וכן 

דוגמאות מהתיקונים השמיני והארבעה־עשר. 

דומני שברוב התיקונים דעתו של סקאליה נוטה להחמיר. יחסו 
לכתבי  הדתית  האמונה  כיחס  הוא  שבחוקה  ופסיק  תג  לכל 
הקודש. אלה דברי אלוהים שאין לסטות מהם, גם אם על פניהם 
הם נראים כבלתי הגיוניים. קשה לי לקבל דברים אלה כפשוטם 

ונראה לי כי סקאליה עצמו חש בדבר כאשר כתב: 

שלפיה  האופטימית  בהנחה  מסתפקים  החיה  החוקה  "תומכי 
תמיד  יהיו  המקורית  מהמשמעות  והחריגות  השינויים  כל 
ההתפתחות  שלדעתם   – יותר  גדולה  חירות  שמעניק  בכיוון 
היא תמיד התפתחות חיובית. למעשה רק אנרכיסט יסכים לכך 
שהתפתחות כזאת היא תמיד חיובית. כל שיטת ממשל כוללת 
נראה  הקהילה.  צרכי  לבין  הפרט  של  פעולה  חופש  בין  איזון 
בעיני טיפשי להניח שכל הטייה בכיוון של חופש פעולה גדול 
יותר היא בהכרח דבר טוב. בכל מקרה לא אוכל להבין מדוע 
תומכי החוקה החיה מצפים שתהיה זו דרך חד־סטרית. באותה 
ליטול  עשויה  היא  חדשות  זכויות  ליצור  עשויה  שהיא  מידה 

אלה מקצת הדברים שבספר זה. ואידך זיל גמור.          .זכויות שעוגנו בחוקה" )עמ' 46(. 
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פניה חזן

*

נֹוַגַעת ְזִהירֹות ַּבַּמִים.
ר ָהָיה ָלחּוׁש ִאם ַרק ֶאְפָשׁ

ל ָנָהר ָעְמקֹו ֶשׁ
ַעל־ִּפי ַּדּקּות ַהַּקו ֶׁשל ְׂשָפתֹו,
ַעל־ִּפי ִמַּדת ַהֹּקר ֶׁשל ֵמיָמיו,

ת ַּכף ָהֶרֶגל ַעל־ִּפי ְּתחּוַשׁ
ְּבִיְרַאת ְּפִסיָעה ִראׁשֹוָנה.

שחר

ּוְכֶׁשַהֹּבֶקר ָקָרא ִלי ְלַהְפִציַע
ְסקּו  ִמְּיצּוִעי ְּכָבר ְנָ
ָּכל ִצּפֹוַרי ָהֵערֹות

ּוִבְמִׁשיַכת ְׂשִמיָכה ִנְגלּו
ַּגם ַהִּצּפֹוִרים ֶׁשֹּלא ִהְסִּפיקּו

ְוִאיִׁשי ֶׁשָּׁשַכב ְלִצִּדי
ִנְמַּתח 

ֶקט. ֶאל ַהֶּשׁ

*

ְיֵׁשִנים ְּכרּוֵכי ַרְגַלִים
ַאָּגן ֵמַאָּגן ִנְפָרד.

ְזרֹועֹוֵתינּו זֹוְרקֹות ְלִכּוּון ָהפּוְך.
ֹעֶרף נֹוֵגַע ְּבֹעֶרף.

אֹור
ּבֹוֵקַע ִמן ַהַחּלֹון

ַּדל, 
ַּדק,

ָּבִהיר.

מתוך: העכשיו שט קדימה
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רולי אריאלי 

הקשר

וילאות  מחופים  שחלונותיו  הירוק  הפורמייקה  במטבח  סביון.  בפאתי  הקוטג'  של  במטבח  ישבו  הם 
משובצים בירוק ולבן. אבי המשפחה דיבר בפנים סמוקים מגאווה והתרגשות. "בסופו של דבר נראה מי 

מקבל את שק הקמח", רצה לומר שהילדים שלו יגיעו רחוק מאחרים ויזכו בכל הקופה.

"באמת אי אפשר לטעון שאני סתם, כמו כל אחד אחר. אני נוסע לפריז מטעם חילופי תרבות. סטודנט 
מצטיין שנבחר מבין מאות משתתפים ומקבל מלגה. רק חבל שהיא לא רוצה לבוא איתי," אמר שלום 
גב' הובר הניחה את ספל הקפה  והנהן לעבר אחותו הצעירה ענת שעסקה במריחת לק על ציפורניה. 
על השולחן, נגסה בעוגה בנהמת ספק שנשמעה כאנחה עמוקה ונעצה בבנה מבט כחול ומאשים מתחת 
רוצה  אני  לגמרי.  אחר  משהו  לה  ומאחלת  רוצה  "אני  בספריי.  המהודק  שערה  של  הפלטינה  לקסדת 

בשבילה חיי משפחה... ילדים..."

שלום פלט נחרת בוז. "שידוך... לא בשביל זה השקעתי בה כל כך הרבה. לימדתי אותה שצריך לחיות 
את החיים במלואם. לנגוס בכל מה שאפשר. לא לוותר על התנסויות ולשלוט בהן באמצעות האמנות. אם 
תצטרף אלי העולם יהיה פרוש לרגליה. היא תהיה לצדי, אני פילוסוף והיא מאסטרית, ציירת מפורסמת. 
יחד  נועדה לגדולות.  היא  והאפורים כמו שאת מציעה לה.  בנליים  נועדה לחיים  גאונה. היא לא  ענת 
איתי. לצידי. אני רוצה אותה איתי..." ענת התגמדה ושתקה. כמו התקפלה לתוך הצדפה שלה בעודה 
מתבוננת בציפורניה הצבועות לק מבהיק. היא לא נתנה שום אות שיסגיר את העדפותיה. עד הרגע שבו 
הודיע שלום על המילגה והנסיעה הקרובה לפריז חזרה על דעותיו בקולי קולות וצידדה בו בלהט. כל 
עוד חלומם המשותף התממש בבית ההורים, היא מציירת והוא מלעיט עצמו בספרי פילוסופיה, היתה 
מחויבת ופעילה. היא ציירה, הלכה איתו לתערוכות ולהצגות תיאטרון, הקשיבה לו כשהרצה בפניה על 
סוגיות שונות והביעה דעות. היא יכלה לממש את החלום בתוך בועה אבל נבצר ממנה לצאת ולממש 
לא  יצירתה  עוד  כל  היחסיות.  באור  או  בסימן שאלה  הגדול עלול להעמיד הכל  בעולם. העולם  אותו 
נחשפת, כל עוד היא עצמה לא נחשפת, היא יכולה להמשיך להיות גאון כפי ששלום מצהיר. הוא זקוק 
לה בתור שכזו, כאישור לגאוניות שלו עצמו. אבל לצאת עימו למסע, לנסות להגשים את החלום שהוא 
חלם בעבור שניהם בעיר האורות, זה היה גדול עליה. גדול ומסוכן. היא סירבה להצטרף אליו בלי לספק 
גם שבסתר מחשבותיה  מה  הוריה,  למסלול שהתוו  אותה  הטה  הזהירות שלה  חוש  מיוחדים.  נימוקים 
כמהה אל האחד והיחיד שיבוא ויתפוס את מקומו בלבה ואהבתה היתה נתונה לילד שעדיין לא נולד. 
כמיהות שהתביישה לחשוף בפני אחיה. היא חשה שלחלום הסמוי הזה יש סיכוי רק בהעדרו של אחיה, 
כך שהפרידה ביניהם היתה הכרחית מבחינתה. הפרידה הבלתי צפויה הזו עומדת להתרחש ממש בשעה 

שהשעון הביולוגי שלה מתחיל להתריע והיא מתכוונת לנצל את שעת הכושר. 

שלום הובר נסע לפריז והשתכן בדירה זעירה של האוניברסיטה בגדה השמאלית. הוא ציפה שאחותו 
תעבור לגור איתו בהקדם ושלח לה בדואר פרטי מידע של בית ספר גבוה לציור. אפשרות אחרת לא באה 
בחשבון. הימים נקפו ונראה שענת התחפרה בבית ההורים מבלי לספק שום פיסת מידע. היא השתתקה 
אבל שתיקתה לא גרמה לו לחשוד. השתיקה התפרשה כסימפטום של תנודה רגשית, מה שהדאיג אותו 
אמנם אך לא יתר על המידה. בינתיים נרתם ללימודי הדוקטורט שלו בסורבון ובחופשות נסע לטיולים 
ברחבי אירופה. הוא כתב לאחותו מכתבים מעשירים עתירי ידע והתלהבות על המקומות שבהם ביקר. 
אילו היתה איתו יכלה גם היא להתענג. כעבור זמן, בשיחת הטלפון הקבועה של שבת בבוקר, הודיע 



55
 אוקטובר-נובמבר 2022  

לו אביו בהתלהבות מאולצת שענת מתחתנת. עם מי? הנדסאי מכונות שמתעסק עם המכונות במפעל 
המשפחתי. אז ככה זה. הזקנים האלה סידרו אותה. ענת אבודה. "אני אוהבת אותו," שמע אותה אומרת 
בקול ילדותי רדוד ועליז כשאביו העביר לה את השפופרת. קול שלא הותיר מקום להסתייגויות. שלום 
הבטיח לבוא לחתונה. ענת קרנה וזהרה בלבן. היא שילחה חיוכים לבנים רחבים לכל עבר והשתמטה 
מהמבט הטרגי ששלח אליה אחיה הגבוה והכחוש בעל פני הסגפן, המנוגדים כל כך לחייו הנהנתניים. 
מבטו אמר "אני השפוי היחידי בתוך ההילולה ההזויה הזאת. אני מודע לבעייתיות של הבחירה שלך, 
חייה  ואת  לקלקל את שמחתה  לאחיה  לתת  לא  החליטה  ענת  בטוח..."  אני  חלק...  ילך  לא  זה  אחותי, 
שמעתה ואילך עתידים להיות הרבה יותר פשוטים ומשוחררים מקונפליקטים. היא שכחה להביא בחשבון 

את מה שהפנימה במהלך הקשר הממושך איתו. 

שלום מיהר לשוב לפריז כשהוא נחוש בדעתו לכבוש את העולם. מדי שבוע התקשר לאחותו, ציווה עליה 
"תתקשרי אלי מיד" ואז היה מספר לה על הצלחותיו ומפגשיו עם אנשים חשובים. הוא סבור שבעבודת 
גאלימאר  בהוצאת  יתפרסם  הדוקטורט  גאוני.  רעיון  הגה  סארטר  של  הפילוסופיה  על  שלו  הדוקטורט 
ויתפרסם גם בעולם הזה שהוא לא מפסיק לתור. אחרי שסייר באירופה כולה הוא מתכוון לנסוע סוף כל 
סוף גם לאמריקה. בינתיים התבשר פעם אחר פעם על הילדים שנולדו לאחותו, ארבעה במספר. האנשים 
האלה. כל כך חומריים. יש להם בתים מרווחים, מרוהטים ומצוידים במכשירים טכנולוגיים, מכוניות, 
ילדים, משכורות מסודרות. כל מה שהם עושים גלוי ונראה לעין בעוד מה שהוא עושה כל כך ערטילאי 
וקשה להמחשה בייחוד כשצריך להוכיח משהו לעמך. קולה של אמו הדהד באוזניו והציק לו "...אבל 
מה להגיד להם שאתה בעצם עושה? ומתי אתה מסיים את הדוקטורט הזה כבר?" הוא חשב באי שקט 
ובחוסר נחת על מצב הדוקטורט שלו. פרופסור בילן לא אישר את התיזה שלו. זאת טעות, אמר, הבנה 
מוטעית, עליו לחזור על העבודה ולערוך תיקונים. שלום לא היה מוכן בשום אופן להיכנע. הוא נלחם 
על כך שמדובר בהברקה גאונית. ובינתיים, מאחר שהחיים האקדמיים כרוכים גם כן בצייתנות והליכה 
בתלם, החל לכתוב רומן פילוסופי שבו יתאפשר לו לפרוש את ה"אני מאמין" שלו ואת המטען הרוחני 
והתרבותי האדיר שצבר במשך השנים הארוכות שבהן שקד על התפתחותה והתקדמותה של האישיות. 
רומן שבו יינתן ביטוי לנטייה המרדנית והמהפכנית שלו, למקוריות שלו. בהדרגה קיבלו שיחות הטלפון 
"בעלך,  ענת.  של  למגרש  לגמרי  וסטו  אישי  צביון  התוססים  האינטלקטואליים  והחיים  ההצלחות  על 
ההנדסאי הקטן הזה, לא מסוגל להיכנס לנעליים של בעל בית. אנחנו סופגים הפסדים בגללו, זה לא יכול 
להימשך ככה..." בסתר לבו שלום התייסר מהעובדה שבעלה של ענת תפס בעסק את התפקיד שהוא עצמו 
התחמק ממנו מפני שלא היה מתאים ולא היה מסוגל למלא. בינו לבינו חגג על כל הליקויים שנמצאו 
בתפקודו של בעלה, אבל היה מודאג בגין מצב ההון המשפחתי. הוא לא החמיץ שום הזדמנות להשמיץ 
את גיסו וזעמו הלך וגבר בשל קנאתו לאחותו. "את לא היית אמורה לחיות באווירה כזאת ולהיות עסוקה 
בבעיות כאלה. את היית אמורה לעסוק בדיאלוג שבין הצבעים, בהשפעתו של כתם צבע אחד על משנהו. 
את זקוקה לאיש שיחה כמוני ולא לבריון הקטן הזה." עם הזמן הגיעו תלונות גם על הילדים. "הילדים 
האלה לא בסדר. הם לא רוצים ללמוד, אין להם שום סדר בחיים, שום דבר כבר לא יצא מהם והם מתישים 
אותך..." זה היה ברור איך פועלת שרשרת הטלפונים. ההורים פורקים אצל שלום את מורת רוחם ללא כל 
רסן ושלום לא חס עליה תוך כדי שהוא חותר לזכות בה שוב גם אם זה נראה בלתי אפשרי. ענת ספגה 
בשתיקה. היא מצאה הגנה כלשהי באהבה שבלבה אבל בסופו של דבר לא הצליחה לעמוד בפני הפיחות 
הנוראי הזה. זה נכון שהבית שהקימה התנהל כמעט ללא חוקים אבל זאת היתה תוצאה של הדוקטרינה 
של שלום שיצא באופן עקרוני נגד המוסכמות. ענת לא הסכימה עם בעלה בעניין חינוך הילדים והם צמחו 

פרא במרחב המסוכן של החירות שביקשה להעניק להם. 

הבית הפך לזירה של התכתשויות בגלל ההתדרדרות במפעל ובגלל הטענות הבלתי פוסקות שלה שאין 
להם שפה משותפת, אף פעם לא היתה, בעצם. היא מתגעגעת לשיחות כמו אלו שניהלה עם אחיה. מה 
יש לה עכשיו מלבד דאגות וחובות. הם לא יכלו להרשות לעצמם עזרה במשק הבית בגלל המצב הכלכלי 
ההולך ומתדרדר והיא לא היתה מורגלת בזה. כעת גם בעלה, הבריון הקטן, השמיע את טענותיו. הגיעו 
הדברים לידי כך שכמעט ריסקה צלחת על פדחתו והוא מצידו הרים אותה כשק חבוט והשליך אותה 
ממנו והלאה. עכשיו ממש נבהלו. נבהלו מעצמם. אם זה מה שהם מוציאים אחד מהשני כנראה שהם 
שממתינה לשובו בין אם יביא באמתחתו את התהילה ובין אם לאו.                 .צריכים להתגרש. "עצוב, כל כך עצוב, שלום," אמרה ענת לאחיה בטלפון. שלום נרגע. כעת ידע שיש מי 



גליון 427 
56

לארי לפקוביץ

העלילה מסתבכת

הכל החל בצלצול טלפון.

"הלו," הוא ענה.  

"אהלן," אמר הקול בקצה השני של הקו.  

הוא חיכה שהמטלפן, שקולו היה בלתי מוכר לו, ימשיך.
דממה.  

"מי זה," שאל.  
דממה.  

הוא עמד לנתק את השיחה כאשר שאל הקול ברכות, "חיפשת את האוטו, שלך אחי?" 
"המכונית שלי? לא, למה?"  

"תחפש."  

שמישהו  בראשו  שעלתה  מוזרה  מחשבה  החלון.  אל  במהירות  פסע  טובות,  מבשרת  שאינה  בהרגשה 
)חברה־אקסית פגועה?( בשל נקמה או )המטלפן?( כבדיחה ריסס בצבע את מכוניתו. אולם גרוע מכך חיכה 

לו: לא היתה שום מכונית במקום שהחנה אותה. 

"היא נעלמה," אמר בטלפון.  
"כן," הסכים הקול. "אתה רוצה אותה בחזרה?"  

כן, הוא רצה. החל משא ומתן בין הגנב ובעל המכונית. במהירות מצידו, בשאננות מצד הגנב. המחיר 
עבור החזרתה של המכונית הוסכם. וכן מקום העסקה. "מוזיאון רוקפלר – אתה תראה את הרכב שלך – 

אתה לא יכול לפספס אותו."

הוא קיבל את המכונית שלו חזרה תמורת הסכום שנדרש. 

סוף הסיפור. לא לגמרי. רק כשחזר הביתה וישב עם ספל לא כל כך מרגיע של קפה טורקי אשר הוסיף לו 
עראק, שילוב שבדרך כלל היה דוחה – נזכר: הוא קיבל את המכונית שלו, אך לא את העותק היחיד של כתב 
היד של הרומן שלו, שהושאר על המושב האחורי, בדרך למו''ל שלו. הוא שב לרגע לדירתו כדי להחליט 
אם לצרף את ההקדשה )"למען הרימון שלי"( ולהוסיפה לרומן העומד להתפרסם. הוא ישב כשזו מונחת 
בידיו תוך כדי התלבטות בשיקולים בעד ונגד, עד שהחליט בעד. רבע שעה של שיקול דעת שנהפך להיות 
הגורם לנפילתו, כי לפני שהספיק לקחת את ההקדשה ולחזור למכונית, צלצל הטלפון. כה מהר עובדים גנבי 

מכוניות בני זמננו בעזרת הגג'טים האלקטרוניים המשוכללים ביותר והקרבה למזרח ירושלים.

הוא קפץ, שפך את הקפה־העראקי, על מנת לחפש את מספר הטלפון של הגנב לפני שנזכר שהגנב הוא 
שטלפן אליו. ברגע זה היה שמח להחליף את המכונית תמורת כתב היד. רגש מובן מצדו של כותב רומן 

ראשון.

בבוקר יום שישי כלשהו הוא קרא במוסף ספרותי של עיתון 'הארץ' כי הפרס על רומן ביכורים של 'מפעל 
הפיס' הוענק לספר שעליו לא שמע מעולם, די מובן בהיותו רומן ביכורים. כדברי ועדת הפרס, זהו ספר 
"שמתכתב עם עם א.ב. יהושע בתארו את היחסים הניואנסיים בין המאהבים היהודים והערבים. הוועדה 

הופתעה והתענגה לגלות דיוקן כה אותנטי ברומן ראשון." 
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עלילת הרומן זוכה הפרס נשמעה באופן תמוה דומה מאוד לעלילת כתב היד שאבד לו. בחור ישראלי 
ובחורה ערבייה מתאהבים. הם מסתירים את אהבתם – הוא מחשש לתגובת משפחתו, היא מחשש לתגובת 
משפחתה, במיוחד מצידו של דוד אחד שגר בכפר קטן, שעלול להרחיק לכת ולרצוח אותה כדי לשמור 

על כבוד המשפחה. 

מן  )"הרימון"  פהימה  לבין  בינו  שהתקיימה  אמיתית  אחת  דומות:  יחסים  מערכות  תיאר  שלו  הרומן 
ההקדשה לרומן שלו( אחרי שנפגשו במועדון לעידוד תרבות ערבית־יהודית. עלילת הרומן זוכה הפרס 
כפי שתוארה דמתה לזו שבכתב היד שלו וליחסיהם שלו ושל פהימה שעליהם התבסס. למעשה, היחסים 
בינו לבין פהימה צמחו על רקע אהבתם המשותפת לספרות. וגם על יישומה בפועל: היא כתבה שירה, 
מרביתה חיקוי השירה הפרה־איסלאמית, הקסידה, אשר החלה באופן מסורתי, כפי שהסבירה לו, בקינה 
באתר מחנאות נטוש על אודות אהבה אבודה, והמשיכה לפרט מסע של גמל או סוס דרך המדבר. דוגמה 

מפרי עטה של פהימה:

לאן הלך אהובי?     

לאן הלכו גמליו בעקבותיו?     
נשארתי גלמודה     

דמעותי חד־הן עם ֵמי נאת־המדבר     

פהימה חשה קרבה מיוחדת לתיאורים החושניים של הקסידה על צעירות ונאות־מדבר. "סמיכות מבריקה", 
במילותיה של פהימה. הוא לא היה כל כך בטוח; הוא חשב ששירתה שופעת מדי, אלא שלטובת אהבתם 
הוא נמנע מלבקרה, וגם סייע לה לתרגם קסידה אחת שלה מערבית לעברית. היא ביקרה סיפורים קצרים 
שהראה לה. הוא גילה לה כי עלילת ספרו התרכזה ברומן בין בחור ישראלי לבין בחורה ערבייה. לשמע 
החשיפה הזו היא הרימה גבות. "רומן וידוי", התלוצצה ושניהם פרצו בצחוק ללא מעצורים כשלאחר מכן 

החליפו לחשושים: "רימון שלי", "צבר שלי", וכיוצא באלה. 

עם זאת יחסיהם דרשו דיסקרטיות, במיוחד בשל הפחד מאותו דוד כפרי. כן, היבט זה של הרומן שלו 
הושאל מהחיים האמיתיים, מפני שהכותב חשב שזה יוסיף שכבת מתח רצויה. כרומן ראשון, הספר נזקק 
לכל עזרה אפשרית. כשפהימה העלתה לראשונה את סכנת הרצח למען כבוד המשפחה בידי הדוד, הוא 
איזושהי  להם  הוסיפו  ביחסיהם  ה"סיכון"  או  לכך שה"אסור"  ערים  היו  שניהם  זה,  עם  יחד  השתומם. 

תנופה או זרז ארוטי.

באופן בלתי נמנע, החשאיות של אהבתם הועמדה בסכנה בעקבות אירועים שבאו עם הענקת הפרס לרומן. 
הקורא יזכור שגיבורנו למד שעלילת הרומן שזכה בפרס ועלילת כתב היד הגנוב שלו היו כמעט זהות 
בתוכנן. כמעט, מפני שמי שהשתמש ברומן שלו כמודל שיפר אותו ממש, כולל מציאת פתרון מבריק 
לתקלה מסוימת בעלילה, שלא הצליח לפתור. כמו כן השתפרה האותנטיות בתיאור הדמויות הערביות 
והרקע להן, חסרון שהיה לתחושתו נקודת תורפה של הרומן. )באופן אירוני, כתיבתו של הרומן כהפתעה 
לפהימה שללה ממנו את עזרתה בכתיבת תיאורים אותנטיים.( 'משתף הפעולה' התעלה במאמציו על ידי 
שיפור סגנון הרומן ופיזור ביד רחבה של פתגמים ערביים הולמים. הסופר האמיתי נאלץ להודות בינו 
לבין עצמו שלולא תרומותיו של הפסבדו־מחבר, הרומן שלו מעולם לא היה זוכה בפרס 'מפעל הפיס' 

לרומן ביכורים. 

)המשופר(  זאת? מישהו הגיש את הרומן  ִׁשכתב את הרומן? האם מסרו למי שיעשה  האם הגנב עצמו 
לוועדת הפרס. המחבר הרשמי של הרומן הזוכה נשא שם שנראה כמו סינרגיה של שם פרטי ערבי עם שם 
המשפחה היהודי שלו - המחבר האמיתי – שנלקח כמדומה מכתב היד הגנוב. ועדת הפרס, שלא הצליחה 

לאתר את זוכה הפרס, פרסמה הודעה בעיתון והפצירה בו לחשוף את עצמו. 

יכול  התרוממות הרוח בעקבות הזכייה בפרס הלכה והתפוגגה בשל הידיעה שלא זכה בו לבדו. כיצד 
היה להציב עצמו ולתבוע אותו כאשר הוא עלול להיחשף כמחבר־שותף בלבד? ומה חלקו של המחבר־
שותף? בשמחה היה מתחלק איתו בפרס לולא מקצועו המשני כגנב רכב. הוא בקושי יכול לדרוש ממנו 
בחזרה את הכסף ששולם תמורת החזרת מכוניתו כתנאי לחלוקת הפרס הכספי הנכבד, או להורידו מחלקו 
של המחבר־שותף. ומה אם השותף אינו הגנב אלא סוחר ברכוש גנוב מהגנב? סיבוכים סבטקסטואליים 
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שעלולים לבחון את סבלנותה של ועדת הפרס. 

ומה אם, כתוצאה מכל מהומת הפרס, הרומן שלו עם חברתו הערבייה יתגלה? לאומנים למיניהם, כולל 
כאלה בתוך ועדת הפרס, עלולים לדרוש את ביטול הפרס; חיים־מחקי־אמנות כאלה הם יותר מדי עבורם 
מכדי לבלוע. יתר על כן, חשיפת יחסיו עם פהימה תסכן את חייה, במקרה הכי גרוע, או תמיט קלון על 
משפחתה, במקרה הפחות גרוע, וכן גם לא תעשה את חייו קלים יותר מול משפחתו. הוא יכול, כמובן, 

שלא להזדהות ולהפסיד את הפרס. 

הוא התייעץ עם פהימה. הוא לא הופתע כאשר העלתה פתגם ערבי מסולסל )היא נטתה לפתור בעיות 
בעזרת פתגמים(, שעיקרו היה: אתה תפסיד, לא משנה מה תעשה. הוא דחק בה להמלצה יותר מוחשית. 

"אתה תאבד את הפרס או שתאבד אותי, שכן אם תקבל את הפרס יחסינו יאלצו להסתיים."

המוסף  כאשר  הקלפים  נטרפו  אהבתו,  מסלול  לבין  הספרותי  מסלולו  בין  להכריע  היה  שיכול  לפני 
הספרותי של עיתון 'הארץ' קיבל 'מכתב לעורך' בעילום שם. זה נפתח במילים מושכות תשומת לב, אם 

כי מדויקות: "מקבל פרס 'מפעל הפיס' לרומן ביכורים כתב אותו עם גנב־רכב".

העיתון פרסם את המכתב אך ורק כי השולח גם צירף צילום של המכונית, כולל לוחית רישוי ואת שמו 
של קורבן הגנבה. השם האמיתי שלו. במכתב נטען שהשם הרשום כזוכה בפרס היה פברוק. )אחד מחברי 
ועדת הפרס, בעל נטייה בלשית – שהרומן הבלשי שלו, על פי השמועות, מעולם לא זכה לפרסום – 
טען שהבחין מתחת למילה "פברוק" במילים כמעט מחוקות: "סמיכות מבריקה"(. המכתב הוסיף ששם 
המשפחה של "השם המפוברק" היה מדויק. חמוש במידע זה, העיתון איתר אותו, כשוועדת הפרס דולקת 
בעקבותיו. הוועדה דרשה ממנו הסבר. הוא הודה שהרומן היה "עבודה משותפת", שמכוניתו נגנבה עם 
כתב היד, וכו', וכו'. הוא טרח במיוחד להבהיר שהתיאור "כתב אותו עם גנב רכב" הוא בלתי מדויק: זה 
רמז על שיתוף פעולה, ואילו גנב המכונית, או שותף הפעולה שלו, עשה רק תיקונים קטנים בכתב היד. 
הגילוי החשוב ביותר בעיני הוועדה היה שמישהו אחר הגיש את כתב היד לשיקולה כמועמד לפרס. הוא 

עמד על שלו שכתב את "חלק הארי" של הרומן.

הוועדה הודיעה לו שהיא תחליט אם "חלק הארי" היה דיו – חבר אחד רטן שאולי "ראש השועל עדיף 
על זנב הארי" – אך שכל עניין גנבת כתב היד )שלא לדבר על הגנב שממתין אולי מאחורי הקלעים( לא 

הגדיל את סיכויו לשמור על הפרס.

בסופו של דבר, הם שללו ממנו את הפרס, הותירו לו חלק מהסכום כשכר כבוד )עבור "עוגמת נפש" בנוסח 
הוועדה(. זה היה אותו סכום ששילם עבור החזרת מכוניתו, מה שעורר חשד שהוועדה ידעה על הפרשה 

יתר מכפי שנחשף.

"סמיכות  המילים  פהימה!  היתה  לעיתון  ההלשנה  מכתב  את  שכתבה  האלמונית  הדמות  כי  הסתבר 
מבריקה" רמזו לו על כך. היא התוודתה. היא חשבה שאם תפחת תהילתו, הוא יישאר מחוץ לכותרות והם 
יוכלו להמשיך באהבתם ללא הפרעה. הוא לא התייחס למחוותה כאות לאהבה, אלא כבגידה בקריירה 
הספרותית שלו. הוא ניתק את הקשרים איתה, והחזיר לה את הפואמות בעלות ההשראה הבדואית. אחת 
מאלה, גילה לאחר זמן קצר, התפרסמה בכתב עת לשירה, בערבית ובעברית. התרגום לעברית נראה לו 
מוכר. לא ניתן קרדיט כלשהו. כעבור חודשים אחדים הוא למד בעקבות היתקלות בחבר ממועדון התרבות 
ערבית־יהודית, אשר במפגשיהם חדל להיות נוכח, שפהימה התחתנה עם גנב רכב ידוע מהשטחים. ייתכן 
העלילה  להתרת  וכאפילוג  לבה.  את  שבו  לרומן,  הוסיף  שהגנב  ההם,  הערביים  הגורליים  שהפתגמים 
הזאת, אחד מפתגמיה הערביים של פהימה מגלם בתוכו את המרחף בשולי תודעתו, אך אבוי - לא יכול 

היה לכבוש אותו.  

למרות הכל, לא יכול היה למחוק ממחשבותיו את מילות הקסידה )לא שלה( שפעם הקריאה לו ושהיתה 
קשורה לזיכרונות הכרוכים בה:

בשיניים קדמיות אחידות    

כמו פרחי בבונג,    

לבנות ומבהיקות, שיניים צדדיות    

נוצצות ברוק צנוניות     

לא משנה שהשיניים הלבנות והמבריקות שלה השאירו את סימניהן על בשרו.           .    
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דניאלה סער  

ְּבִלִאׇּמא

ֶחֶבל ַהַּטּבּור ִנְקַרע. ַהֶּקֶׁשר ֻנַּתק. ֵאיֶנִּני יֹוַדַעת ָמה ֵאַרע
       ְּבִלִאׇּמא

ָהיּו ָׁשִנים ָּבֶהן ָיַדְעִּתי. ָהַאֲהָבה ָהְיָתה ֻעְבָּדה. ָמה ָקָרה        
       ְּבִלִאׇּמא

ַּבּגּוף ֶׁשִּלי ֹלא נֹוַתר ֵזֶכר ִמְּלַבד ַהֹחר ַהֶּזה ְּבֶאְמַצע ַהֶּבֶטן
       ְּבִלִאׇּמא

ְּכֶׁשֲאִני עֹוֶבֶרת ַהָּפָלה ִמָּׁשם ֲאִני ּבֹוָכה. ִמָּׁשם ֲאִני ּבֹוָכה        
       ְּבִלִאׇּמא

ָאַמְרְּת ֶׁשַאְּת ָּכאן ַוֲעַדִין ֵאיִני רֹוָאה. ֵאיִני רֹוָאה. ֲאִני ּבֹוָכה
       ְּבִלִאׇּמא

ָאַמְרְּת ֶׁשִאם ֶאֹּפל ַמָּטה, ָהֹראׁש ֶׁשִּלי ִיָּׁשֵבר ְּכמֹו ֲאַבִּטיַח       
       ְּבִלִאׇּמא

ַּדְוָקא ִנְׁשַּבְרִּתי. ָהֹראׁש נֹוַתר ָׁשֵלם. ָלָּמה ְסָתם ְלַהְבִטיַח
       ְּבִלִאׇּמא

ִוַּתְרִּתי ַעל ָהאֹותֹות. ִויַּתְרִּתי ַעל ָהַאֲהָבה. ָרִציִתי ִלְהיֹות       
       ְּבִלִאׇּמא
ָיֹכְלִּתי ִלְחיֹות ָּכְך ֶאת ַחַּיי ֲאָבל ָאז ָיַצְרִּתי. ָהַפְכִּתי  ִא ׇּמ א 

       ְּבִלִאׇּמא
ַּכֲאֶׁשר ֲאִני מֹוִׁשיָטה ֶאת ַרְגִלי ֶאל ַהַּקְרַקע ִלְמצֹא        
ְּדַבר ָמה, ֲאִני ְמַגָּלה, ֵאין ַעל ָמה. ֵאין ָּכאן ֹחֶמר.        
אֹוֶחֶזת ִּבְבִני ּוִבְצרֹור ִׁשיָריו, ַרק ֲאִני ַהְּתלּוָיה ַעל       

ְּבִלִאׇּמא      

מחזורי שינה

א
ֶאל ַהֵּׁשָנה ֲאִני נֹוֶפֶלת. ְלַמָּזִלי

ֵאין ָׁשם ָּדָבר
ֵאין ָׁשם

ֵאין 

ב
ֲאִני ִמְתעֹוֶרֶרת ִעם ָהעֹוְרִבים. ְּבָׁשלֹוׁש ַּבַּלְיָלה ָאנּו 

קֹוְרִאים 
ֲאַנְחנּו עֹוד ַחִּיים 
ֲאַנְחנּו עֹוד ַחִּיים

ָמה ַחי ִאָּתנּו ְּבִׂשיא ַהחֶֹׁשְך?

ג
ֲאִני ִמְתעֹוֶרֶרת ׁשּוב ִעם ַׁשַחר. ֵאיֶנִּני קֹוֵראת, ַקְמִּתי ַלֲעבֹד.

ֲאַנְחנּו עֹוד ַחִּיים 
ֲאַנְחנּו עֹוד ַחִּיים

ָמה ַחי ִּבְפִנים ִאם ֵאיֶנּנּו ֵמִתים?

ד
ְּבגּוף ַהֶּזה ֲאִני ׁשֹוֶכֶנת

ְמַאֶּלֶפת ּגּוף ְּבֶנֶפׁש.

ה
ַחּכּו ְלַבּצֶֹרת.

ַחּכּו ִלי ַּבַּנַחל ְּכִרית.
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חניק גולן־ניצני

גירוש 

ְוָכל ֲעֵצי ַהַּגן ׁשֹוְמִעים
ֶאת ַהּקֹול ַהִּמְתּפֹוֵצץ ֵאַלי

ַאֵּיְך 
צֹוִפים ִּבי נֹוֶבֶרת

ִּבְתלּוִלית ְלַיד ַהְּתֵאָנה
ְמַנָּסה ַלָּׁשְוא ִלְׁשֹלף

ַזְרֵעי ִמִּלים 
ְקבּוִרים ִמֶּׁשְּכָבר... 

ְזרֹועֹוַתי ְמַאְּמצֹות
ֶאת ֹּפאַרת ָהֵעץ

ֶׁשַּתִּציֵלִני ֵמָהרּוַח
ַהּסֹוֶחֶפת אֹוִתי 
ֶאל ִמחּוץ ַלַּגן.

לעת שנת

ֻצַּיר ִּבי
ָּבִהיר
ְמֹחָרז

ִמְצלֹול ְוִדּמּוִיים
ִׁשיר ֻמְׁשָלם.

ָעַיְפִּתי ִמָּלקּום
ְלַהֲעלֹותֹו ַעל ַהַּדף.

ְּבֹבֶקר אֹור 
ָהָיה

ְּכמֹוץ 
ִנָּדף.

מתוך: זרעי שיר

שלמה בן־בסה

אחרי שאת נרדֶמת

ַאֲחֵרי ֶׁשַאְּת ִנְרֶּדֶמת
ֲאהּוָבִתי,

ֲאִני ּפֹוֵרׂש ְסִביֵבְך
חֹוַמת ָמֵגן

ְלַהְרָּכָבה ַעְצִמית

ִמְתַּפֵּלל ְלֵאל ִאיֵקָאה
ֶׁשִּיְׁשֹמר ָעַלִיְך

ְּכמֹו ַעל ַהַּמְתּכֹון ַהּסֹוִדי
ֶׁשל ַהְּקִציצֹות ַהְּׁשֵוִדּיֹות.

מילים

ֹלא ּכֹוֵתב ָלְך ִׁשיִרים,
ִּכי ָמה ֵהן ַהִּמִּלים

ִאם ֹלא ַהְּמכֹוִנּיֹות ֶׁשחֹוְלפֹות ָּבֶרַקע
ַהֶּמְלַצר ֶׁשְּמַסֵּדר ֶאת ַהִּכְּסאֹות

ֶצֱאלֹון ְלַיד ֵּבית ַהָּקֶפה
ֶׁשּפֹוֵרַח ְּבָכֹתם ַעז

ִצּפֹור ֶׁשִּנְקְלָעה ָלֲעָנִפים.

החורף מתקרב

רּוַח ַקָּלה ַמְתִחיָלה ְלַעְרֵסל
ָעִלים ְרדּוִמים

ֲאִני חֹוֵׁשב ַעל ָמָרק
ַעל ֵאֵדי ָּפַנִיְך

ַעל ָּכִרית ַהּנֹוצֹות.

מתוך: כשציירתי אוָתך על המדרכה
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ב־
ר 

או
ם 

אי
רו

  
 

שני ארנהיים 

חי־זר 

ַהּסֹוְבִבים אֹוִתי 
ִמְׁשּתֹוְקִקים  

ְלַחְיָזר ִמֶּמְרַחִּקים 
ֲאִני ַחי ְוָזר.

ַהִּביטּו! 
ֲאִני ָקרֹוב. 

ְּגעּו ִּבי.

התעלסות חוץ גופית 

ְּכֶׁשִּתְתַעֵּלס ִּבי ְוֹלא ִּתְתַעֵּלס ִאִּתי 
ֵאֵצא ִמּגּוִפי, ָאנּוס ַעל ַנְפִׁשי. 

ַאִּביט ָּבֶכם ִמְּלַמְעָלה -
ָעֶליָך ְוָעַלי, ִּבְלָעַדי. 

ְּכמֹו ֶׁשָרִאיִתי ּגּוִפי ַּבֲחלֹוִמי. 
ְוַאָּתה ִּתַּגע ִּבי ְוִתְלַחׁש ְּבָאְזִני: 

״ִּתְהִיי ִאִּתי״.
ְוַגם ִאם ֶאְרֶצה, ֹלא אּוַכל ַלֲענֹות,  

ָיָצאִתי ִמּגּוִפי ְוֹלא ָּתַפְסָּת ַּבְּזַמן. 

שפה

ִנְקֹׁשר ֶאת ְׂשָפֵתינּו, 
ֶׁשְּלָך ְלֶׁשִּלי - ֶׁשִּלי ְלֶׁשְּלָך

ֹלא ַנְצִמיד ָׂשָפה ֶאָחד ַלְּׁשִנָּיה. 
ְנַדֵּבר ָלׁשֹון ֶׁשַּתְחֹּדר 

ִמַּתַחת ָלעֹור ְוֹלא ִּתַּגע ַּבָּבָׂשר. 
ִנְׁשֹמר ַעל ַהָּׂשָפה, 

ְנׂשֹוֵחַח ְּבִרית ִמָּלה. 

מתוך: המלאך מסדום

מוריה נחום

פרקטיקה של אהבה
 

ֹלא ָלַמְדִּתי ַלֲחֹרט ִמִּלים ַעל ֵלב ָּתלּוי
אֹו ִלְלֹחׁש ְנִׁשיקֹות ְלתֹוְך

ּגּוף, ַּגם ֹלא ְלָהִכין ּכֹוס ֵּתה
ְלָהִניַע ַּגֵּלי ַהֹחם ֵּביֵנינּו

אֹו ֲאִפּלּו ֹלא ָּכִריְך ַמֲעֵׂשה ַאֲהָבה

זֹו ָהַאֲהָבה ֶׁשֲאִני יֹוַדַעת ָלֵתת:
ַלֲעֹמד ְּכחֹוַמת ָמֵגן 

ַלֲחצֹץ ֵּביְנָך ְלֵבין ַרֲעֵׁשי ָהעֹוָלם.

נרקומנית

ַּבַּלְיָלה ֲאִני ָרָצה ָמָרתֹון
ֶׁשל ְסָדרֹות ַעל ְּפַרְקִליִטים ִמִּׁשיָקגֹו,

ְׁשָפחֹות ֵמַהֵּמָאה ָה־22 ּוְנִסיכֹות ְּבִריִטּיֹות
ְּכנּועֹות, נֹוֶדֶדת

ֵּבין ָהְרָׁשתֹות ַהֶחְבָרִתּיֹות,
צֹוָפה ְּבַחִּיים ֶׁשל ֲאֵחִרים

ְּכִאּלּו ֵאין ִלי ִמֶּׁשל ַעְצִמי.
ֶׁשֶקט ְמַמֵּכר זֹוֵרם ְלתֹוְך ְוִריַדי

ָמָסְך ִנְפָרׂש
ֵמֵגן ֵמְרִסיֵסי ֹּבֶקר ּדֹוְקָרִנִּיים

ַהְמַאְּיִמים ְלפֹוֵגג ֶאת ַסם ַהַּלִיל.

מתוך: נסי להלל עולם 
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חמוטל בנו

רקפת

בזמן שחיכיתי לאמא שתסיים משמרת, רופאה עם חלוק לבן ביקשה מאסיסטנטית עם שיער שחור 
לתת לה סי חמש. "אין סי חמש", ענתה לה בעלת השיער השחור שנע מצד לצד. "אבל איך אין? לא 
הזמנו?" שאלה הרופאה, מאוכזבת. "אמרתי להם כמה פעמים, כמה פעמים, ולא הגיע, מתעכב" ענתה 

התשובה. כוכב רוק באמריקה דיבר מתוך טלוויזיה צמודה לתקרה. הוא אמר  שרוב החיים זה לחכות.

רציתי להניח במקום אמא את האצבע על שעון ביומטרי שניצב אלכסונית על הקיר, אבל היא הזיזה 
לי את היד. לכל אחת טביעת אצבע שונה, היא אמרה. במכונית אמא לחצה על כפתור בהגה וענתה 
לשיחה. קול אישה הסביר חלושות שסבא בבית החולים. יש לו בעיה בקצב הלב. אמא אמרה שבינתיים 

ישימו חיתול. היא תגיע הכי מהר שאפשר. לא שאלתי למה. שתקתי. 

את  לה  שאתקן  לפעמים  ביקשה  והיא  מתקתק,  ישן  אורלוגין  שעון  לה  היה  לג'ני.  הלכתי  כך  אחר 
העברית. כמו תמיד, היא כתבה לי תווים בעט נובע, חורק על נייר. שולי התווים נמרחו קצת על הדף 
והדיו היה רטוב כמו אף של כלבלב. החזקתי את העפעפיים שלא ייסגרו והרגשתי נעים בכל הגוף. 
"תראי כמה המילים לא חשוב" אמרה לי ג'ני "רקפת, רקפת, ציפור מצפצפת, אבל רקפת זו לא ציפור". 

היה לה קול רך וצחוק פעמונים. הסתכלתי במילים שליד התווים וגם אני צחקתי איתה. 

"מה את רוצה להיות שתגדל?" היא שאלה אותי פעם, ואני עניתי לה: סתם. באוויר של הדירה שלה 
היה ריח משכר. "אין סתם" ג'ני יישרה את המחברת תווים שהתעקמה לי כל פעם מחדש "תמיד יש 

סיבה, את עוד תראי רקפת". 

**

אמא חוזרת כל ערב מאוחר. פעם נגעה לי במצח, מודאגת. היא ישבה רחוק. השתדלתי להקשיב לה. 
חשבתי מה יקרה אם לא יתנו לה לבוא לעבודה. להחתים את האצבע בשעון ביומטרי על קיר אחורי 
בקופת החולים. לקבוע תורים לטיפול בשיניים רקובות. לתת לאנשים לראות טלוויזיה צמודה לתקרה.

אני מתגעגעת לריח התווים של ג'ני, אבל אני לא מבקשת מאמא לחזור. אני יודעת שזה יקר עכשיו. 
כשלומדים מאפליקציה לא כורתים עצים וזה טוב בשביל הכדור. "זאת כמעט מהפכה" אמא אומרת. 
אני מנגנת מתווים  אני חושבת.  לזה,  לזה מהפכה כשאף אחד לא באמת התכוון  אי אפשר לקרוא 
מזמזמת  עצים,  מקוששת  זקנה,  אישה  כמו  בלי שמות.  אנשים  פשוטות, של  מנגינות  אלקטרוניים. 
לעצמה מנגינת עם. מקוששת זה לא מבקשת נכון? זה כן. בראש אני עוד מלמדת את ג'ני עברית של 

ילדים. מקוששת זה מבקשת מאוד. כמו תחנונים. 

אמא אומרת שאני צריכה עכשיו להיות קצת אמא של עצמי. היא מתקשרת לשאול מה קורה ואם 
אני מסתדרת. הקול שלה בטלפון רך. הראש עדיין כאב, גם האוזניים. לא ידעתי אם יש לי חום, אבל 

שיקרתי שאין לי. צריך למדוד. צריך לקחת תרופה. צריך לשתות תה. לנגן מתוך אפליקציה. 

הסתכלתי בטלוויזיה איך מרפאים חיות בר. גור קנגורו נפל כל הזמן מהכיס. הרחם חיצוני והוא גדול 
מדי. יותר מדי רפוי. רופא־חיות הדביק את הרחם עם דבק מכוער וחום. זה עבד. גור הקנגורו גדל 
נפלא. קנגורו זה כמו קן של גור, אני מספרת לג'ני סיפורים מתוך הבטן, בלי מילים גרוניות. רחם זה 
כמו לרחם? לא, זה לא מאותו שורש. גם להיות מאומת זה לא כמו האמת. כואב לי לחשוב. יותר מדי 

מילים. אני מרביצה לראש חזק עם היד. פעם ועוד פעם.
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סופגת  חומה,  רטובה  כותרת. אדמה  עלי  כמו  ירוקות  הפנים שלי  ילדה־זקנה.  אני  נעלם,  כשהזמן 
לתוכה את הגשם, מצמיחה מתוכה נבטים זעירים של עלים. כף היד שלי חרותת סימנים של שנים. 
יש לי אצבעות־עלים ביומטריות עם קווים לבנים. רקפת. יודעים שהיא שם עוד לפני שרואים את 
הפרח. אני צמאה. חותכים לי את החלקים החולים. שורש עץ עתיק נכנס ויוצא מתוך בטן־אדמה, 
מסמן תנועה. דגים קופצים על פני המים. אני שוב ילדה ואני צוללת בים האדום. דג צבעוני מסתכל 
לי בעיניים ומכרסם אלמוג. האוזניים מתפוצצות לי. אני רוצה לצאת כי כואב לי אבל אני לא יכולה. 

כל כך הרבה יופי.

כשהייתי חולה ואמא חזרה מהעבודה, היא העירה אותי משינה וחיבקה אותי חזק. דפיקות הלב שלה  
היו מהירות. היא הכינה לי תה עם סוכר חום. "לאן נעלמת?" היא שאלה אותי "לא ענית לי אז דאגתי 

נורא". אחר כך היא ליטפה לי את הראש ואמרה בקול מחייך "יש לי ילדה ששומרת עלי". 

"אני לא שומרת עלייך" לחשתי לה ממש בתוך האוזן "זאת את ששומרת עלי". אמא חייכה חיוך עייף 
ואמרה שמה שחשוב זה אנחנו. אנחנו שתינו יחד קרקע יציבה. אחר כך נזכרתי שגם ליד הים שמו 
פעם שלט: במקרה של צונאמי המשך לכיוון הזה, כאילו הרחוב מציל מצונאמי. הלכתי ברחוב הזה 

כבר כמה פעמים ולא הבנתי, למה דווקא שם הקרקע יציבה. 

***

מחכה  סבא  מכוניות.  במקום  מיטות  עם  ריק  חניון  החולים.  בבית  סבא  את  לבקר  מגיעות  אנחנו 
שיחליפו לו קוצב לב. הוא גם מאומת אבל מרגיש טוב. בגיל תשעים הוא לא מקשיב כבר לאף אחד. 
"הם אומרים שאני חולה" אני שומעת אותו צועק כשאני מחכה לאמא בחוץ "אבל אני מרגיש מצוין".

אמא נכנסת אליו לבושה כמו אסטרונאוטית. היא מדברת עם הרופא דרך שפופרת־טלפון מוזרה. 
לקום  ניסה  כי  לידיים  לו את הקשרים של הבד מסביב  רועד כשהיא מספרת שפתחה  הקול שלה 

לשירותים, ולא היה מי שיעזור לו ללכת. גם אחיות פרטיות לא מסכימות להיכנס לשם.

"כל חולה אפידמה זה עוד תקציב, אז בגלל זה להשאיר אותו כאן?" אמא שואלת את האוויר, אבל 
לא מחכה לתשובה. איש עם חלוק לבן ועיניים אדומות ניגש לאמא בחוץ. הוא אומר לה שכרגע אין 

קרדיולוג שמה, במחלקה הזאת.

 "אנחנו עושים מה שאפשר" הוא אומר. 

"אבל מה שאתם עושים לא מרפא" אמא עונה "תראה אותו. לבן כמו רוח רפאים".

****

אמא גורפת חלקים של זכוכית לתוך יעה אפור וממלמלת בקול יבש: "במקום תקרת זכוכית, יש לי 
רצפה מלאת זכוכיות". התנועות שלה חדות ומהירות. אני דורכת יחפה. "למה ככה?" אמא צורחת 
לכל  צועקת  היא  כאילו  מפחדת.  כשהיא  לה  משתבשות  המילים  זכוכית!"  יש  הכוס.  את  "שברת 

העולם, כאילו מישהו ישמע ויציל. 

"לא רוצה", אני מתעקשת, "לא רוצה לנעול נעליים כשאין שם כלום". אני מרגישה דקירה בבית 
השחי וחום בכל הגוף. גם אני מפחדת לפעמים ממה שלא קורה. כוס־ציפור־לילה הופכת את הראש 
כמו רוח רפאים. איך גם וגם? גם ציפור. גם זכוכית. זה סתם, אני אומרת לג'ני בראש. אין סתם, לוחשת 

לי ג'ני מתוך הבטן. לפעמים גם אימהות טועות. אי אפשר ללמוד לנגן מתוך אפליקציה.

אני מוציאה מפרט מהכיס של הג'ינס. יפה כמו טיפה צבעונית. גם כשכואב באצבעות, המנגינה רוצה 
שאמשיך. עם מפרט אין כאב בידיים, אבל בבטן גם אין תהודה. "המפרט יפריד בינך לבין המיתרים" 
.אמרה לי פעם ג'ני "לא כדאי לך. המנגינה צריכה להרגיש אותך יותר קרוב". הכלי רקד לי על הגב  כשחזרתי ברגל ממנה הביתה. זה הרגיש נעים, כמו חיבוק מאחור.    

קטע קצר מתוך הסיפור זכה בתחרות האזורית "מילה במקום" של הליקון לשנת 2022. הכותבת עורכת דין המתמחה 
בזכויות עובדות.ים, ותלמידת מחקר בתוכנית למגדר בבר אילן, בתחום האימהות. זהו סיפורה השני המפורסם בכתב העת.
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אוריה פיציון

המים אל המתכת

ַּבָּׂשדֹות ַהֻּסָּכר ַהַּמר                
ָנֵמס ַּבַּמִים ִלְגִביִׁשים
ֶׁשֶלג ְּבַכּדּור ְזכּוִכית

ַרק ְמַעט

ַהֻּסָּכר ֶאל ַהְּגִביִׁשים 
ַהֶּׁשֶלג ֶאל ַהַּמִים

ַהַּמִים ֶאל ַהַּמֶּתֶכת

ֲאַנְחנּו ְסמּוִקים ֵמרֹב יִֹפי
יֹוְדִעים ָמה ֶׁשָאָדם יֹוֵדַע

ְּכֶׁשהּוא עֹוֵמד ִלְחיֹות

קלוז אּפ

ֶּכֶתם ָקָטן ַעל ָמַסְך ַהַּמְחֵׁשב
הּוא ְנֻקַּדת ֵחן ִמַּתַחת

ָלַעִין ַהְּפקּוָחה ֶׁשָּלּה ַהְּמֻאֶּפֶרת

ֲאִני ַעל ַהַּסָּפה רֹוָצה ִלְהיֹות ַהּיִֹפי 
ֶׁשל ַהָּדָבר ַעְצמֹו

ֹלא ֶׁשל ַהִּנָּסיֹון ְלַתֵּקן אֹותֹו 
ֲאָבל 

ִלְפָעִמים ָמה ֶׁשֲאִני זֹוֶכֶרת
ָחָזק ִמָּמה 

ֶׁשֲאִני יֹוַדַעת

מתוך: תרגיל צפייה בדברים נופלים

מיקה הדר

*

ִטּפֹות ֶּגֶׁשם נֹוְׁשרֹות
ַעל ָעִלים ְּכֻתִּמים

ַּבֲחַצר ֵּבית ַהְּכֶנֶסת 
ּוַמְבִריחֹות אֹוָתנּו

ְּפִניָמה

ִאָּׁשה ָׁשם
ַמָּכה ּוַמָּכה

ַעל ָחָזּה

נּורֹות ֵּבית ַהְּכֶנֶסת 
ַמְזִהיבֹות

ַּבחּוץ ָיֵרַח

*

ָּדִגים ׂשֹוִחים ַּבְּבֵרָכה
מֹוֶכֶרת ַחְיָכִנית

ּבֹוֶחֶרת ָּדג 
ְלֶעֶרב ַׁשָּבת

ַמְנִחיָתה ַמָּכה ַעל רֹאׁשֹו

*

ָסגֹל ֶׁשל ֶּפַרח
ִטַּפת ֶּגֶׁשם ַעל ָעֶלה

ִקיר ַהַּבִית ּדֹוֵמם
ְׁשֵני ֲחתּוִלים ַעל ַסְפָסל ַּבִּגָּנה

מתוך: אשמורת שלישית
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שבתאי מג׳ר

אוהבים יודעים 

ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַּמְנְּגנֹון ַהֶהֶרס
ְמַתְקֵּתק ֶאְצִלי ְוִהְדהּודֹו

ּבֹוֵקַע ִמּגּוֵפְך. ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַאֲהָבה
ֶׁשִּמְתחֹוֶלֶלת ֹּפה ּגֹוָאה ֶאל ִּכְליֹוָנּה

ִּכי ָּכְך ִמְסּתֹוְבִבים ַחִּיים
ּוִבְלֲעֵדי ִּתְקּתּוק ַהֵּקץ ָהָיה ַהָּמֶות 

ֹּפה ׁשֹוֵלט. ֶאְפָׁשר ֶׁשִּבְלָעֵדינּו 
ֹלא ָהָיה נֹוָרא, ֲאָבל ִאָּתנּו 

ַהִּׁשיָרה ְּגדֹוָלה. 

יום מיוחד

ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ִהְׁשַּתְחַרְרִּתי ִמֵּמְך
ָהָיה ָעצּוב ִּבְמֻיָחד.
ַהַּפאְרק ָהָיה ֵריק

ֶׁשֹּלא ָּכָרִגיל ַּבָּׁשָעה ַהָּיָפה
ִעם ֶרֶדת אֹור נֹוֶטה ְלָסגֹל

ְצָעַדי ְמִאִּטים, ַהּקֹולֹות ִמָּסִביב,
ַהְּׁשִביל ִהְמִׁשיְך ְׁשִתיָקתֹו

ׁשּום ָּדָבר ְמֻיָחד 
ָׁשַמִים ְּפתּוִחים, רּוַח ַקָּלה, ִׁשְקׁשּוק ַרָּכבֹות

ִמֹּפה ּוְלָׁשם

מתוך: סף המותר

סיגלית בנאי

אזור הנוחות

ַּבֶּדֶרְך ָלֲעבֹוָדה
ֲאִני ֶנֱאֶחֶזת

ְּבֵאזֹור ַהּנֹוחּות
ְּכמֹו ְקִציַצת ָּבָׂשר

ְּבתֹוְך ַּכף ָיד
ַהְּכִביָסה ְמֻקֶּפֶלת

ַהֵּמִדיַח ְמֻפֶּנה
ַהֶּממֹוְגַרְפָיה ַּתִּקיָנה
ַּבֲעִלי ֹלא ּבֹוֵגד ִּבי

ַהְּיָלִדים מּוַגִּנים ֵמֲאחֹוֵרי ֶּגֶדר ֵּבית ַהֵּסֶפר
ְוַהָּבָׂשר, ַהָּבָׂשר ַהְּמַדֵּמם

ֻמְחָזק

בכוח שבפה  

ְּבכַֹח ֶׁשַּבֶּפה
ְּבכַֹח ֶׁשַּבֶּנֶפׁש
ְּבכַֹח ֶׁשַּבּגּוף

ְּבכַֹח ֶׁשַּבֵּׂשֶכל 
ְּבכַֹח ֶׁשַּבֵּלב
ְּבכַֹח ַהִּמָּלה 

ֲאִני ְמַבֶּקֶׁשת 
ְּתִפָּלה

מתוך: בכוח שבפה

ב־
ר 
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ם 

אי
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מתי שמואלוף

אחרי הסכם השלום

חוני, מדריך התיירים עם הזקן השחור הארוך ונעלי הספורט הביט בחסידות שנדדו מאירופה 
לאפריקה ושתק. היו אלו קומץ של ציפורים נודדות ששרדו. רוב הציפורים מתו בגלל היעדר מזון, 
בצורת והשתלטות אנושית על אזורי קינון. הוא הרים את הראש, כחכח בגרונו ואמר ״חבר׳ה, כאן 
בדיוק עמדה החומה שהפרידה בין ירושלים המזרחית והמערבית באבו דיס. אנשים שכחו, אך לפני 
הקמת האיחוד המזרח תיכוני וחתימת הסכם השלום בין ישראל לפלסטין, לא מעט פעילים ופעילות 

נהרגו בניסיון להפגין נגד קיומה." קבוצת התיירים הצטלמה פעם אחר פעם. 

את  שסיפרו  מיוחדות  הולוגרמות  למכירת  חנויות  הרבה  צצו  מהחומה,  חלק  השאירו  שבו  באזור 
מופקע  מחיר  לשלם  הצליחו  אף  האמידים  התיירים  הביתה;  לקחת  שיוכלו  המקום,  של  הסיפור 
נהג  יגיעו למסעדה שליד המוקטעה, שם  רק חשב מתי  חוני  תמורת חתיכות מהחומה המקורית. 
לסיים את הסיור עם הסיפור על שתי המנהיגות של ישראל ופלסטין שנפגשו בסתר לאכול מקלובה 

במקום, ובסיום הארוחה כתבו על מפיות המסעדה את הסעיפים הראשיים של ההסכם פורץ הדרך.

אז  כולם,  אבל כשאכלו  רעב.  כזה  לא שהיה  הקבוצה שהדריך.  עם  לאכול  רצה לשבת  כבר  חוני 
השתרר שקט. והוא היה צריך לחצוב קטע מתוך הדממה הזאת. הוא עדיין לא מצא למי לספר איך 
כל חייו התפרקו כשאשתו הודיעה לו שהיא חייבת פסק זמן. הוא ידע שזאת אשמתו, כי הוא הפסיק 
לשכב איתה. ולא ידע מה לעשות, מהיכן יוכל לעורר את החשק שצנח ואבד במבוכים המסתוריים 
של הזמן. הפעם האחרונה ששכבו היתה ביומולדת ארבעים וחמש שלה. הוא לא ידע איך להחזיר 
את המתח שפעם החזיק בהם. רצה לדבר איתה על כך, אך לא הצליח לצאת מתוך הראש שלו; איך 
יאמר לה שהוא לא מרגיש מיני יותר, שיש לו מין א־מיניות שכזאת שכמו פריחה התפשטה בגופו 

ולקחה ממנו את כל התשוקה. 

הוא הסביר לתיירים את אותם הדברים שלעס כמו גמל דו־דבשתי בגן חיות באיזה עיר שדה נידחת, 
מעלה גירה, פעם אחר פעם, והרגיש שהוא מקיא את הידע הממוחזר הזה: ״החומה נפלה כשנה לאחר 
הסכם השלום, שארגנה הדמוקרטיה של ערב הסעודית בין ישראל לבין פלסטין, כדי להכניס אותה 

לאיחוד המזרח התיכוני, שנבנה על יסודות המבנה החוקתי של האיחוד האירופי..."

הם עברו אנדרטה אחר אנדרטה, פעם אחר פעם לזכר המתים של כל צד. אך חוני שהסביר כל כך יפה 
על כל מצבה, הסתיר את הספקנות שהתפשטה לו בעצמות. לדידו, המונומנטים של הזיכרון דווקא 
השכיחו את מה שיש לזכור. אבל אנשים היו צריכים פסל, תווית זיכרון, כמו מצבה שתקום למאבק 

שנכשל כל כך הרבה שנים ולפתע שינה את מסלולו.

בדיוק כשחנו מחוץ למסעדה ברמאללה, לינדה שלחה הודעה. חוני סימן לקבוצת התיירים לרדת 
מהאוטובוס ולעלות למסעדה במהירות. ברקים ורעמים הזהירו, טיפות גדולות של גשם החלו לרדת. 
הוא התקשר אך היא ניתקה. הוא ניסה להתקשר, פעם אחר פעם, אך היא לא ענתה. התיירים התיישבו 
וחיכו בתוך המסעדה והביטו החוצה בחוני מקלל את הטלפון. לפתע התקרב אליו אחד התיירים, 
בעל זקן צבעוני ארוך במיוחד, וביקש מחוני שיצלם אותו. חוני לקח את המצלמה וניסה לצלם, אך 
לא מצא הכפתור. הצעיר אמר לו שפשוט יגיד למצלמה לצלם. אך חוני לא היה מסוגל. הוא לקח את 



67
 אוקטובר-נובמבר 2022  

וע: החוברת יצאה לאור בסי

כתב-עת לשירה

גיליון
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תשפ״ב
2 0 2 2

שירה זלוור
התכנסות ציפורים

תצלום: יערה בן־דוד

איתמר וספרו החדש
חקק הרצל  תצלום: 

החוברת יצאה לאור בסיוע:

כתב-עת לשירה

גיליון

112
קיץ
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2022

שירה זלוור
התכנסות ציפורים
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תצלום: הרצל חקק
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המצלמה וזרק אותה הרחק. הצעיר רץ אחר המצלמה, בגשם שהתחזק. הוא מצא אותה שבורה. הוא 
ניגש לחוני והחל לצעוק עליו ולדחוף אותו. חוני פשוט הוריד את מבטו עד שהצעיר עזב אותו. אף 
אחד לא יצא החוצה בגשם, גם לא הפיקולו בכניסה. חוני קם ושתק. הגשם הרטיב אותו, והוא לא 

הוציא את מעיל הגשם שלו מבטן האוטובוס.

כשהגשם הפך לסערה, התיירים קראו לחוני להיכנס, אך הוא נשאר לעמוד תחת הטיפות האלכסוניות 
בלי יכולת לזוז כשלינדה שלחה לו הודעה שהיא לא חוזרת. 

לא הפסיק  חוני. הגשם  בלי  האוטובוס להמשיך,  נהג  את  התיירים שכנעו  אחרי הארוחה הדשנה, 
לרדת, טיפות שהפכו גדולות יותר וגדולות יותר. הן סחפו את האדמה סביב נעליו של חוני שלא 
נשם נשימות ארוכות, שמנעו מהבכי לצאת החוצה.                    .הפסיק להשתעל בעודו מביט ביסודות הברזל שבלטו מתוך הבטון ובמים ששטפו את הרחובות. הוא 

מתי שמואלוף הוא סופר ומשורר. הרומן הפרס יצא לאור לאחרונה בהוצאת פרדס.
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יוסי לוי בלז, דפני אסף: מתחת לשמיים 
שחורים, הקיבוץ המאוחד 2022, 171 עמ׳

ותקווה.  אובדנות  נפשי,  כאב  על  שיחות 
ואת  הנפשי  הכאב  שורשי  את  לברר  ניסיון 

הסיבות המובילות להתאבדות. 

הדס שבת נדיר: תיק מספר אפס, קריאה 
בלשית ביצירת דן פגיס ובחייו, הקיבוץ 

המאוחד 2022, 189 עמ׳
ביניהן  כונסו,  שטרם  פגיס  של  יצירות 
שירים גנוזים, ובנוסף, שלושה פרקי מחקר 

העוסקים ב״סוד הביוגרפיה״ של פגיס. 

יוסף לואידור: נער פחז כמים, פרדס 
2022,  סדרת הקשרים 290 עמ׳

מי  לואידור,  כתבי  כל  של  ראשון  כינוס 
בספרות  החדש״  “העברי  את  “שהמציא״ 
הארץ ישראלית. הכינוס הנוכחי מצייר את 
אידיאולוגי  כתם  לא  שונה,  באופן  דמותו 

אלא כאמן מיוסר ובודד.

סטיבן לאברג׳, הווארד ריינגולד: חלימה 
צלולה, מחקר וגילויים, מאנגלית: 

אביבית רווח ואסתר ד. כוהן, הוצאת 
גשם על ההר 2022, 303 עמ׳

כיצד  מהחלום.  המיטב  את  להפיק  כיצד 
התפתחות  על  מודע  באופן  להשפיע 
מעבדה  עבודת  על  בהתבסס  החלומות. 

מקיפה של ד״ר סטיבן לאברג׳.

אירית שטייף שושני: בדידות מעודנת, 
כרמל 2022, 190 עמ׳

מזליפה  תלתלים  זהובת  נובלות.  קובץ 
ערפל  וממיסה  גלאוקומה  לחולה  טיפות 
מעיוור, צלם שותל דוגמניות עתיקות בחיק 
ממורה  מוקסם  אמנות  אספן  הפרא,  חיות 

המשמשת מודל לציור ואהבה. 

ריקי כהן: על השעות השבורות, 
הקיבוץ המאוחד, סדרת קו אדום דק 

2022, 124 עמ׳
ילדותה  על  המספרת,  של  ילדותה  זיכרונות 
בצל אם חולת נפש. התפרצות המחלה, והתא 

המשפחתי בעקבות כך.

קזואו אישיגורו: קלרה והשמש, 
מאנגלית: דבי אילון, הקיבוץ המאוחד 

סימן קריאה 2022, 290 עמ׳
עתיד קרוב ספקולטיבי; המספרת היא קלארה, 
רובוטית סלולרית, שנועדה להיות בת לוויה 

לנערה מתבגרת המיועדת לשדרוג גנטי. 

יוסי זיסמן: סוחר אמנות ושמו נימאנד, 
מטר 2022, 391 עמ׳

מסעו של סוחר אמנות בעקבות ציור שנגנב. 
...החדרים  אירופה,  של  הנסתר  “צידה 
מבעדם  התצוגה...  אולמות  של  האחוריים 

צפה ועולה מחדש ההיסטוריה״ )גב הספר(.

שחר מריו מרדכי: עבור את הלילה 
בלוע האש, עם עובד 2022, 109 עמ׳

“העור כמו עץ אחוז ָּבאש, האש ָּבעור;/ כל 
נקבובית תלהט לפעור חלל ְלֵגץ, אלפי ִּגִּצים 
-/ חצי חצים בגוף נחרב. אש משתלהבת: 

״ֶעֶלם,/ ְקָרב״ )הלומים׳, עמ׳ 13(.

אורית קלופשטוק: אישה מבראשית, 
פרדס 2022, 160 עמ׳

“תכבשי שרשרת ָהִרים/ תענדי אותם על 
לוח ִלֵּבְך/ הם יזכירו ָלְך את האומץ/ איך 
ִנְרַטְבְּת ַּבַּמָּפל הסוער/ איך עזבת ידיים/ 
ועפְּת/ עם הרוח המשוגעת" )'אפשר שכך 

יהיה', עמ' 12(.

גיתית דהן, סדק יהלום, ריתמוס 
לשירה 2022, 77 עמ׳

קיכלי  העולם:/  כל  מּוְלָך  נפרׂש  “הן 
באדוות,/  ריצדו  עננים  ַּבָּׁשַמִים,/  ָׂשָחה 
התגודדו  אניצים  כתר,/  ִהְצִמיָחה  פקעת 
לערֶסְלָך./ הן היה מולָך יופי צלול וטעיָת 

שאתה ַאַחד ָהֲאַגם״ )‘נרקיס׳, עמ׳ 46(.

משה עזוז: מוצא אל העולם, ריתמוס 
לשירה 2022, 70 עמ׳

ובעיקר מיטב  כוחו  ִעּתֹוָתיו/ עיקר  “סוד 
חולשים  סמנטיים/  פני שדות  על  רוחו/ 
אהבה״  של  ְּתָלִמים  מלחשים/  ּגֹוְוִעים 

)‘שיר אהבה׳, עמ׳ 44(.

אפרת נחמה: הילדה )הילד(, פרדס 
2022, ללא מספור עמודים

האילות/  עם  כעת/  יורדת  “רוחי 
תפגע  לא  כבר  המונפת  הסכין  ַלַּמְעָין/ 
בה/ היא ֵמַעל ּוֵמֵעֶבר/ לזמן״ )‘הילדה׳, 

שיר מס׳ 38(.

המלצות


