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  פתחב

 ?האם חוק הספרים יועיל לסופרים
  שעומדים לראות  נגידיים ח
  

, התרבות והספורט של הכנסת, דבר טוב אחד לפחות יצא מהישיבה המכרעת של  ועדת החינוך
החוק להגנת הספרות והספרים "ואישרה את הצעת , האחרון באוקטובר 15-שהתקיימה ב

 בדבר חובתה של  הכרזתה של השרה לימור לבנתהדבר הטוב היה. "ב"תשע, )הוראת שעה(
ספר " :שאמרה,  התרבות שלנו את,או בהקשר הרחב יותר, המדינה לטפח את הספרות שלנו

.  טובת הסופרים והספרות– בלבד נעת מדבר אחדאני מּו ... ספר אינו קוטג׳. הוא מוצר תרבותי
  . "זו שפה אחת שצריכים לשמור עליה. אנחנו עם אחד קטן שדובר שפה אחת בת אלפי שנים

 עבר בקריאה ראשונה ,שקיבל את הגושפנקה של הוועדה" להגנת הספרות והספריםהחוק "
 הוקפא והחוק, ראש הממשלה על פיזור הכנסתהכריז כזכור אבל אז , 2012באוקטובר , בכנסת

 באיזו מידה הוא –נשאלת השאלה , בהנחה שהחוק יעבור בכנסת החדשה. עד לאחר הבחירות
  . כפי שמבקשים יוזמיו ותומכיו, ישפר את מצב הסופרים והספרות

שלא ייאלצו להיכנס להסדרי , המכר- רבי המייצריםהוא ישפר כמובן את מצבם של הסופרים
מחבריהם של ספרי , אבל מה על שאר הסופרים. םגוחכיהמותירים בידיהם תמלוגים ממכירה 
 אינם נהנים ,  כידוע, אלה–אפילו קובצי סיפורים קצרים , ספרי שירה, ספרי עיון, מחזות

, כותבי פרוזהעל פניהם המשווקים יעדיפו , גם אם יוזילו את המחירים . בחנויותמביקוש רחב
  . המנצחתהנוסחהרומאנים הם כי . רומאנים -וליתר דיוק 

, מאה הקודמתלהשישים החמישים ו מקובלת בשנות וכחיתהנ יתשיווקהמדיניות ה  הייתהאילו
 ספריהם הראשונים של גדולי הפרוזה והשירה הישראלים היו מוצגים על מדפי ספק רב אם

, ת הזקןומ, יהושע. ב. קובץ הסיפורים הראשון של הסופר הצעיר א :למשל, הספרים בחנויות
ספר או , )1965 (ארצות התן, וס עוזאו הקובץ הראשון של סיפורי עמ, 1963שיצא בשנת 

; 1966שיצא בשנת  ,בכפיפה אחת ,ברמון-עמליה כהנאסופרת לא ידועה בשם הביכורים של 
עכשיו ובימים , שלא לדבר על ספר השירה הראשון של המשורר עול הימים יהודה עמיחי

של דליה או ספר הביכורים , עליו הוענק לו כעבור שנתיים פרס שלונסקי, )1955 (האחרים
  ועד להופעתו גם לא ידועה,של משוררת צעירה, ספר זה). 1959 (אהבת תפוח הזהברביקוביץ 

  .1970- ובמהדורה רביעית ב1963-זכה לביקוש כה גדול עד שיצא במהדורה שנייה ב, במיוחד

שהגיעו לקוראים באמצעות חנויות , האם תתואר הספרות העברית בלעדי הספרים הללו
, אפוא, מי יכול?  התרבות שלנו–האם תתואר בלעדיהם ?  מבצעי שיווקהספרים וללא שום

מי ; לשער אילו נכסים ספרותיים ותרבותיים אנו מאבדים בשנות הגאות השיווקית הנוכחיות
של " קונצפציה השיווקית"דע אילו ספרי מופת לא ייכנסו לחנויות כיוון שאינם מותאמים לוי

  ונחוצה , "תקופת הרצה"דרושה להם . נם גלויים לעין מיידוהרי ספרי איכות אי. מוכרי הספרים
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כותרים  329 - וספרים 6,285 מהם היו. דשיםכותרים ח  7,339  נרשמו בישראל  2010 בשנת
 30כותרים של כתבי עת ועיתונים חדשים מתוכם  725 , כגון תקליטורים וקלטות,שאינם ספרים

  . ברוסית7-בערבית ו 25 ,באנגלית ושפות אירופיות אחרות

אם חנות בגדים הייתה מציגה ? כיצד ייחשפו, אבל אם לא יכניסו אותם לחנויות. להם חשיפה
ם איך היו הקונים יודעים שאפשר לקנות בה גם מעילי, רק שמלות כלה בחלון הראווה שלה

ספרי שירה של , ספרי עיון, אם חנויות ספרים לא יקבלו להפצה ספרי מחזות? ומכנסיים
  !  ? איך ייחשפו לפני הקוראים דורות חדשים בתרבותנו–המכר -ם שאינם נמנים עם מרבימחברי

לפי נתוני . ת המקום על המדפיםוגם מגבל. לא רק שיקולי רווח מדריכים את המשווקים, כמובן
בכל שבוע .  כתבי עת725ועוד , 2010 ראו אור בשנת ספרים 6285 -הספרייה הלאומית 

 בהוצאה – אחוז 20, לים" על ידי מופורסמו אחוז מהם 55.  חדשיםריםספ 120התפרסמו אפוא 
יכלו יוצא שבכל שבוע , לים מתקבלים להפצה"בהנחה שרק ספרי המו.  עצמית של המחברים

ב פרסומים "שלא לדבר על כתבי העת וכיוצ,  חדשיםספרים 66  לפחות לחנויותלהתווסף
 -  steady sellersחלקם  , נמצאים במלאיש כמובן לספרים וואלה נוספ, )ראו טבלה (אחרים

 מקום שאין בחנויות, מאליו מובן). הנסיך הקטן, למשל, כמו (יםספרים הנמכרים כל השנ
על פי כמובן ההעדפה נעשית . לברור ועליהן, חדשה" סחורה"של כל כך לכמויות גדולות 

 רומאנים ולא ספרי  אוהבים לקנות רבים יותרכי אנשים, והניסיון לימד, שיקולים מסחריים
  . גם אם ייכללו במבצעי המכירה למיניהם,  או ספרי עיון או ספרי שירהמחזות

 מפני ,סיפורים קצרים, מחזות, עיון,   סופרים שכתבו ספרי שירהעלאפוא " יגן"החדש החוק 
 ואולי גםהוא יגן , ראשונים למן הופעתםהחודשים ה 18מבצעי מכירה במשך השתתפות ב

.  מלכלול אותם במבצעים למיניהם–!  מבחינה חוקית–שיהיו מנועות , החנויות על בעיקר
קבעו להם יאם יגם . יקבלו אותםספק אם ,  המגןתגם לאחר שתוסר חומהדעת נותנת כי 

  .כך גזרו אלי השווקים.  בחנויות אין ודאות שהם יתקבלו–  לפני תום השנתייםמחירים נמוכים

 לאיום השביתה יש תוקף רק אם הוא בא מפי הסופרים ?על שביתה להכריז – אז מה לעשות
ם אין לרוב הסופריאבל . לים את מטה לחמם" יאבדו המו–אם הם יחדלו מכתיבה . המכר-רבי

  !? נגד עצמם–נגד מי הם ישבתו . מכר-אינם מייצרים רביהם . האופציה של שבית

  .  אין לחוק הגנת הספרות והספרים מענה ולאחרותלשאלות אלו
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  בשנות החמישיםילדות 
  

של  ייחודו. נותי לבעשה נ.אנוזאת נעשה ,  קצרים סיפוריםהציע לקוניםלאם אין חנויות הספרים מרבות 
שנות החמישים חוזרים אל  םוחלק,  נכתבו בידי סופרותם מהיםרב. שבובסיפורים הגיליון שבידיכם 

ת מהם ונושב, סיפורים שאווירתם טעונה וכואבת; אך ללא נוסטלגיה מתמרחת, ישראל של פעם- בארץ
החברה , של אותם ימים" חברת המופת"גם ב, למרבה הצער, זו האווירה הרווחת. בדידות ומועקה

כותבת על נערה מתבגרת בת קיבוץ מזווית של מספרת ) "?מה קרה לנימה"בסיפור (לילי נדב . הקיבוצית
 את הסלנג של שמה בפיה של גיבורתה הקטנה) "השבוע זה שבוע מיוחד"בסיפור ( מצגר וגליה, יודעת- כל

שתיהן כותבות באמפתיה ולעתים בהתרסה מסותרת על מצוקתם של ילדים שגדלו בטריטוריה  ,אותם ימים
אך , ) מצגרגליהכבסיפורה של (או ישנו בבית ההורים ) כבסיפורה של לילי נדב(נפרדת מזו של הוריהם 

נכרים בשל צווי ספגו את מהלומות החיים המשותפים ללא נוכחותם המגוננת של הוריהם המת
   .האידיאולוגיה

, "יום העצמאות"סיפורה . קאופמן נוקטת גם היא בנימת דיבור ונקודת ראות של ילדה- עירית דנקנר
ביום שקדם ליום בים אם שקיפדה את חייה הנסוב על העלייה לקבר של  50- המתרחש בשנות ה

את בחרה דווקא  שיתה האימא שליגאונה הי, אין מה להגיד: "בסארדוניה מטלטלת היא כותבת. העצמאות
שלושה ".  ששברו לערבושים את כל העצמותכולם עצובים על החיילים הגיבורים שלנואז  ש,יום הזיכרון

באים פיות הספרי פרוזה ואוטוביוגר: סיפורים אלה משתלבים בתוך מגמה הרווחת היום בשדה הספר שלנו
 ספרה האוטוביוגרפיביניהם , ם ההוויה הקיבוציתובעיקר ע, "ישראל העובדת- ארץ"חשבון עם הערכים של 

וכמו כן  ,של אסף ענברי הביתה הביתה, משחקי בדידותשל נורית זרחי  וספרה היינו העתידשל יעל נאמן 
ספרה של : ועוד שני ספרים הנסקרים בחוברת זו, של ארנה גולןהמצוין ספרה  ,ילדה של קיבוץ

עליו כותבת כאן יערה בן דוד במאמרה ,  נומה עמק-  ההתתחלה, רות נצרהפסיכולוגית והמשוררת 
  .  עליו כותב משה גרנותבין חברים,  וקובץ סיפוריו החדש של עמוס עוז,"אוטוביוגרפיה כראי המציאות"

ערכי , אמנם. בפייסבוק ועד לחברים, בתנועת העבודה' החברים'כברת דרך משמעותית עברנו מאז 
היו היעד של המהפך הפוליטי , התשתית למדינה שבדרךה את הניחש, ישראל העובדת- ארץהשמאל של 

לא רק מן  . דווקא אנשי תנועת העבודהנקטו לראשונהההפרטה אבל כדאי לזכור כי במדיניות , 1977של 
כמי שהתחנך . והיום סופרים הולמים בהם לא פחות מן הפוליטיקאים,  אלא גם מבית ניחתו המכותהחוץ
הספרותיים קשה לי להכיל את הגילויים , נות החמישיםבאותן ש, ילדותי בערכי הציונות החלוציתעל 

הערכים שעליהם גדלתי היווכח בהתפוגגות אך קשה לי לא פחות ל, "החינוך המשותף"המצמררים של 
  .מנוער

זיוה ' פרופ: המתמחות ביצירתובולטות שכתבו שתי חוקרות , שני מאמרים על יצירות עגנון, עוד בחוברת
 על הרומן עד - דב - ניצה בן' ופרופ, "האבטובוס האחרון"ת על אחד מסיפורי ספר המעשים שמיר כותב

. מירון ח, רוני סומק: הבולטיםמשוררינו מבחר שירים חדשים של חלק נכבד של החוברת מביא . הנה
 פרץ ,כוכב- ישראל בר, יוסי יזרעאלי טל ניצן, גד קינר, אשר רייך, רנו'מאיה בז, מיכל סנונית, איזקסון

 וכן )שעבודותיה החזותיות מופיעות גם הן כאן(דוד -  יערה בן,ברכה רוזנפלד, יוסי אלפי, בנאי- דרור
והמשורר , ר איגוד הסופרים בישראל"סגן יו, פארוק מואסי' פרופ, תשיריהם של משוררים כותבי ערבי

   .אקרם קטריבהגולה הסורי 
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  רוני סומק

  אני המון דון קישוטים
  

  .ֹוִטיםמֹון ּדֹון ִקיׁשי ֲהֲאִנ

ַעין רֹוֶאה ֵאיך ּדֹון ִקיׁשֹוט  בָּ   ְּדֹון ִקיׁשֹוט ׁשֶ

ִביָרה  עֹות ְמַצֵיר רֹאׁש ּגְ ְקצֹות ָהֶאְצּבָ ּבִ   ּׁשֶ

ְמיֹוןַעל ִקי ָנה ַהּדֹון ֵמַהּדִ ּבָ   .ר ׁשֶ

ל ֲחמֹור ְמיֹון ְמַפְנֵטז ַעל סּוס ּוְמַקבֵּ   .ַהּדִ

יַח ָנַפִים ַהֲחמֹור ְמַפְנֵטז ַעל ָמׁשִ ל ִנְפנּוף ּכְ   ּוְמַקבֵּ

ל ַטֲחנֹות רּוַח   .ׁשֶ

ים ּתִ ּגֹות ּבָ    ,ָהרּוַח ְמַצְחַצַחת ּגַ

ִליַפת ִמָלה ְ ֶכת ִמּשׁ   ֶּנְחּתֶ

ֶקֶפת ּדְוטֹוֶרֶקת ֶאת ּתְ   .ֹוְלִציֵנָאהִּריֵסי ַהַחלֹון ּבֹו ִנׁשְ

יט אֹוָתּה  ם ֵמׁשִ ּדָ בַּ   ּדֹון ִקיׁשֹוט ׁשֶ

ָפַתִים ּשְׂ ּבַ   .ְלדֹון ִקיׁשֹוט ׁשֶ

ְמָלה ְוָנמֹוָגה ם ִהיא מֹוִריָדה ׂשִ   ׁשָ

יָקה ְנׁשִ   .ּכִ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  רוני סומק: ציור
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  איזקסון. מירון ח

  שלושה שירים
  

  קפליני
ׁשִ ֶדֶרך,יּגְ ִליִני ּכְ           ְ ַקּפְ

ֶגד ַהֻמְכָנס ָלָארֹון    ַּהּבֶ
יב ה ָיַדי ַהמֹוׁשִ ַמֲעׂשֵ   ְּולֹא ּכְ
ְרוּוִלים ָהֵריִקים ַ ּשׁ ְלּבּול ּבַ   ,ּבִ

ְוָקא ֲעֵיפּוֵתך ַהְמֻדֶיֶקת ְוַצָחה ּּדַ ְ  
ֲחָדִרים ר ָרִהיִטים ּבַ   ֵמיִטיָבה ְלַסּדֵ

ָחק ִמׂשְ מֹו ִמטֹות ְזִעירֹות ּבְ   .ּּכְ
  

ַאְלִפי־ַאַחר ך ּתְ ּּכָ ְ  
יֵתנּו   ֶאת חֹולֹות ּבֵ

  איזקסון. מירון ח                ָהֲעׂשּוִיים ֵמַאְרֵיה ָרדּום

  .ִלְזנַֹח ֶאת ִטְבָעם
ָסִדין אֹו ַטִלית   ָּיַדי ַעל ָחִזי ּכְ

יִקים ים ַעּתִ ַקּוִ ֲעבּוֵרך ּבְ לֹות ּבַ   ,ְִמְתַקּפְ
  ֶנֱעָרמֹות ֵהיֵטב ַעְצמֹוַתי

ַמִים ל ַהּגּוףּּבַ ְחּתֹוִנים ׁשֶ   , ָהֶעְליֹוִנים ְוַהּתַ
מֹו ָהרֹק ּוְכמֹו ָהעֹור ְרַנִים ּכְ   ַּהִצּפָ

לֹות אֹוִתי ְללֹא ֶהֶרף   :ְמַגּדְ
ֶרת ַהְמֵגָרה ִנְסּגֶ ׁשֶ ם ּכְ   ּּגַ

ִעי ִנְנֶעֶלת   ְוֶדֶלת ָהָארֹון ַעל ֶאְצּבָ
ֶלת מּוִתי ְמֻקּפֶ ְּוְבִמָטֵתך ּדְ ּ.   

  

 ביד  יד
ּבֶֹקרָהאֶֹמץ ָלֶל   ֶכת ּבַ

ָיד   ,ָיד ּבְ
ַעת ַמה ְלַמה ִלי ּדַ   ּּבְ

ָיבֹוא ַלְיָלה ׁשֶ ִּיְקַרב ּבַ ּ,  



   26 גג \ 2012 \ 10

ִכיַבת ַהַלִיל ַהקֹוֵדם ְ ִריד ִמּשׁ ׂשָ ְּולֹא ּכְ ּ  
ה ַטְלנּו ִמֶמּנָ ּוב ִהְתּבַ ּשׁ ּׁשֶ ּ.  

ה ַהּבֶֹקר ַהֶזה   ִּהּנֵ
י רֹאׁשִ ק ּבְ ִהְתַאּבֵ   ַלְמרֹות ַהֲחלֹום ׁשֶ

ך ַהְצלּו ּּוְבַדְעּתֵ   ,ָלה ְוָהרֹוֶגֶזת ִקְמָעהְ
  ְיצּוֵרי עֹוָלם ְיִחיִדים

לֹא ַרק חֹוְדִרים ְויֹוְנִקים ֶאת ֶחְצָים ַהִחיצֹון   ּׁשֶ
ם ֶאְצלֹו ּפָ   ,ֶּאָלא ַמְפִקיִדים ֶאת ּכַ

יֹוָמם ָהִראׁשֹון יִטים ּבְ   ַמּבִ
  ּּבֹו ַחיֹות ְוֵעִצים ׁשּוב ָיִפים ְוָזִרים

ֵדי ְלַהֲחִזיק ָיַדִים   .ִמּכְ
  

 אצבעה
ה  ָ   ֵהִריָמה ֶאת ָיָדּהִאּשׁ

ע ַאַחת ָרְצָתה   ַרק ֶאְצּבַ
יַע ַעל ָמקֹום ַאֵחר   ְלַהְצּבִ

ּבַֹע ֵחק אֹו ִלׂשְ ר ְלׂשַ ם ֶאְפׁשָ   ,ׁשָ
יָכה ְלהֹורֹות ע ִהְמׁשִ   ְוָהֶאְצּבַ

ְלָקה ְלַכף ָיָדּה   ּלֹא ִהְסּתַ
ּה יט ּבָ ִהְפִסיקּו ְלַהּבִ ׁשֶ ם ּכְ   ּגַ

ָהְלכּו ׁשֶ   ּ ַהְקרֹוִביםַּוֲאִפלּו ּכְ
ְמקֹומֹות ֲאֵחִרים ּבַֹע ּבִ ֵחק ְוִלׂשְ   ,ְלׂשַ

ַיְלדּוָתּה ע ּבְ ָרה ָהֶאְצּבַ   ְוִנְזּכְ
לֹא ִהְרׁשּו ָלּה ְלָגֵרד ֶאת ַהֶלִחי ׁשֶ ּּכְ ּ  
ים מּוָזִרים יַע ַעל ֲאָנׁשִ   ְולֹא ְלַהְצּבִ

ֵקר ִמְקָצוֹות   ְּולֹא ְלִהּדָ
  ,ְולֹא ְלָהִסיר ֶאת ָהעֹור

ּהַרק ְלַהְמׁשִ   ְיך ַלֲעמֹד ְלַבּדָ
יָתּה ֵני ּבֵ   .ַעל ַנְפׁשֹות ּבְ
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  אורי ברנשטיין

  פרודיות
  

  ישראל דפתר
ִמיד,ִלְפָעִמים           , לֹא ּתָ

ַעת ֲהָבִלים ׁשְ    אֹו,ּבִ
ה: מּוָטב ָעה ָקׁשָ ׁשָ   ,ּבְ
יַח ְלַח,ַנּנִ ִתיָבה ׁשֻ   ן ַהּכְ
ִלי יְדְרַמֵייר,ּׁשֶ   , אּוַלי, ּבִ

   לֹא,ֶבַטחלֹא ָל
ִמיד    ִמְתנֹוֵדד,ּתָ

ְזַמן ְרִעיַדת ֲאָדָמה אֹו מֹו ּבִ   ּכְ
מֹו, נֹאַמר,ֲהִפיָכה    לֹא ּכְ

ין ְסֵלי ָהָאָרד ִמּסִ   ,ּפִ
ִמיִנית ְ   ּ ֵאֶלה,ֵּמַהֵמָאה ַהּשׁ

ָק ֲעסּו, ָזֲעמּו,ְצפּוּׁשֶ   ְ ַאך לֹא, ּכָ
ָבר ִנים,ָעׂשּו ּדָ ך, ׁשָ ֶמׁשֶ   ,ְ ּבְ
ָעְברּו ֲע ִנים,ֵליֶהם ְוָעֵלינּוׁשֶ    ׁשָ
ְרֶאה,לֹא טֹובֹות ּנִ    לֹא, ּכַ
ָבר   .ָעׂשּו ּדָ

  

  מזל- ישראל בר
ְבָעַתִים ן ָהֵעֶדן,ֵמַעל ּגִ    ּגַ

ִהְתַפּ    רֹוִאים,ֵּזר ְלִפְרֵחי ְלָבָנהׁשֶ
ֶחְרַדּ   .ת קֶֹדׁשִציֵצי אֹור ּבְ

ַמֲח ץ ּבְ ִטיס ִמְתַנּפֵ בֹותָים תֵּ   ׁשָ
ָמה- ְרדּומֹות ְרּדֵ    ָהַאֲהָבה.תַּ

ִדידּות ְקסּוַמתָהְיָתה ל ּבְ ס ׁשֶ ְרּדֵ    ּפַ
ִים ְצֶנ,ַעְפַעּפַ ְרחֹוב ּכַ   .ְלסֹון ּבִ

ְצֶנ   .ְלסֹוןֵאין יֹוֵתר ְרחֹוב ּכַ
  ִחיםָלִחים ּפְָלְפֶּעֶרב ָרוּוי ְמַהְדֵהד ּבִ

ִיתֶשּׁכְ מֹוַרַהּבַ ר ּבְ ְרּדֵ ּס ִמְתּדַ   .ּוִפיםד ּכִ
ֶדֶרך ה ְוָהְלָכה ּבְ ְרׁשָ   ְָיֵעל ּפָ

 המשורר אורי ברנשטיין
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  ֹות ּוֵפרֹות ִּהלְּמזּוָגה תְּ
ְדֵהַמ ִלים ֲאפּוֵפי תַּ ׁשֵ ְמָחהּבְ    ,ת ׂשִ

ַהּכֹל ֶנְע ׁשֶ   דֹות ֵאֶפרְרֶחַלם ּבְּכְ
ן ֲחַמְקַמקּות ְזהֹר ּגַ   .ּּבִ

  

  דוד אביגד
ינֹוִני ְטַרְקטֹור ּבֵ   ,ְֲאִני נֹוֵסַע ַאֲחַרִיך ּכִ

  ,ִמיִני ַרְב,ֵאיכּוִתי ַרְב,יִתָעְצָמַרְב
ָנה ִלְגרֹף אֹוָת ַכּוָ ְנָיִניםּבְ ין ּבִ ּך ּבֵ ְ  

מֹו ֵאֶפר ָמִטים ּכְ ׁשְ ֲאִני,ַהּנִ ׁשֶ    ּכְ
תּוִניםֶנְחָנ ים ַהּנְ ין ַהַקּוִ   ,ּק ּבֵ

ַעתּבְ ִנים,חֶֹסרּדַ ִזְמזּוִמים ְמַעְצּבְ   , ּבְ
  

ְמִריִמים מֹו ׁשֶ ָּאִרים אֹוָתך ּכְ ְ  
ף ּכַ ה ּבַ ָ    ּדֹוִמים.ַטףֲח ּוַב,ִאּשׁ
ַהּכָ,ֵּהם ַהָיִמים   ָרה עֹוְבִרים ּבְ

ְכָחה ָקָרהָּזְּלִכוּוִנים ְמֻא ׁשִ   .ִנים ּבְ
ִרים ָבר ְמֻיתָּ ַתָיִרים,ְוַרק ֲאַנְחנּו ּכְ   ּ ּכְ

ְק- ֵמֵאי רּוִריםצֹוֶתָּאֶרץ ׁשֶ   .יּהָ לֹא ּבְ
  

  דליה רבינוביץ
י ל ַלְיָלה ַמּדּוִחים ַעד ָנְקָעה ַנְפׁשִ   .ּכָ

ה ְוָהֵאיָמה נֹוָראֹות ה ְקַטּנָ ָ   .ָהִייִתי ִאּשׁ
ר ַאֲהָבהֲאָבל  י ְלַדּבֵ   .לֹא ָיכְֹלּתִ

  
ִביב   ַקִיץ ְוחֶֹרף ָנְסעּו ִמּסָ

ּנֹוְסִעים ַקִיץ ְוחֶֹרף מֹו ׁשֶ   .ּכְ
  ְבעּו ְסָדִקיםּּוַבִקירֹות ִנ

  .ְולֹא ָהיּו ְלַמֲחֶסה
  

ִהְתרֹוְממּות ִאִטית    ִלְפָעִמים.ֲּאִני ּבְ
ּנֹוֵפל ִמְלַמְעָלה ר ִלְלּכֹד ִמי ׁשֶ   ֶאְפׁשָ

כֹוןִאם עֹוְמִדי ָמקֹום ַהּנָ   .ּם ּבַ
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  יהודה אחיחי
מֹו ָעִלים   ַּהָיִמים נֹוְפִלים ּכְ
ִלים ְלׁשְ תַּ ים ּוִמׁשְ ׁשִ ִמְתַיּבְ   .ּׁשֶ

מֹו ְנ ם ּכְ   ִליםָחּוְבתֹוִכי ַהּדָ
  . ַוֲאֵפִליםְמאֹדָצִרים 

  
ַכח   ְָאִבי ָהַלך ּוְכָבר ׁשָ

ך.ֶאת ּכֹוָבעֹו ּכָ   .ְ ְוטֹוב ׁשֶ
ַאר ִסיָמן  ך ִנׁשְ ּכָ   ַּנֵצחַלְמְׁשֶ

ל ַהתָּּבִ   .ְך"ָנְקָרבֹות ָהִאְגרּוף ׁשֶ
  
ּבֶֹקרּתְוַא ְרָסה ּבַ מֹו ּבֻ ָחה, ּכְ ְפּתְ ּנִ    ׁשֶ

ִק תֹוָכּהִּלְרָוָחה ַלַמׁשְ   ,יִעים ּבְ
ְמנּוָחה ם ּבִ   ְּוֵהם ְמַהְמִרים ׁשָ

ְכָחה ֵיֵרד ֵליל ׁשִ   .ַּעד ׁשֶ
  

ְקו ל ַהּתִ ָבר לֹא ְמַקּוֹותֹוּכָ   .ת ּכְ
ְרְנגל ָהַאְכָזּכָ מֹו תַּ   .לֹות ְרֻטּבֹותֹובֹות ּכְ

ל ַהַמֲח בֹותּּכָ ַרּכָ בֹות נֹוְסעֹות ּבְ   .ׁשָ
  

  נתן צח
  הֲאִני לֹא יֹוֵדַע ֶאת ַמ

ֶ ָהִרים.ֲאִני לֹא יֹוֵדַעׁשּ    ָעִליִתי ּבֶ
י    הַמְולֹא ָיַדְעּתִ

ָע.א ֵאַדעּלֹ ְ   ִרים ִלְפֵני ַהּשׁ
  : ָנכֹון יֹוֵתר,ָמָצאִתי ַאֲהָבה

אֹור.ִצּפֹור: ָטב מּו.ַאֲהָבה    ּבָ
ָבר    מּוָזר.לֹא רֹוִאים ּדָ

י ְמ ֵאיֶנּנִ ד ֶאת ַמַאׁשֶ   הּבֵ
   זֹו ֲחָוָיה. ִאם ָהָיה,ָהָיה ִליׁשֶּ

ר ל אֹׁשֶ ר.ׁשֶ    אֹׁשֶ
ר.ִּהיא ִמָלה ָיָפה ם אֹׁשֶ   . ּגַ

ֶרתִבְכַנָחז ֱאֲאִני ֶנ ֶרת.ף ַאּדֶ    ְמֻסּדֶ
ֶרת לֹא ַרע.יָרהַהׁשִ   . ְמֻסּדֶ
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  דרך אגי
ָדנּותֲאִנ ַקּפְ ֶלת ּבְ ֶ ַחלֹון.י ְמַבּשׁ   ּ ּבַ

  , ִסיָמן ְלעֹוָלם ַאֵחר,ֵיׁש ִצּפֹור
   ֵיׁש ִלי ְזַמן.מּוָאר

ִרים ּבָ ִצּפֳ יט ּבַ   ,ָּאחּו ִממּולְּלַהּבִ
יר ֵנס ִלְכּתֹב עֹוד ׁשִ ֶאּכָ   .ִלְפֵני ׁשֶ

ְבִליִנים  יֵחי ַהּתַ חּוץ ַעל ׂשִ   ּבַ
ת ַהָיִמים ׁשֶ   .ָּנח אֹור ׁשֵ

ִיתֲאִני ְמ ֶרת ֶאת ַהּבַ   .ַסּדֶ
ַּלַזִית ֵיׁש ָעִלים ְיֻרִקים ּ.  

ֲאָוה ה ִעם ַהּתַ   ּוָמה ֶאֱעׂשֶ
ִלי ית ׁשֶ ׁשִ ל? ַּהּנָ   ֵעִטי ֻמְרּגָ

ל ּגָ ח ּוִמׁשְ ל ִמְטּבָ יִרים ׁשֶ   .ִלְכּתֹב ׁשִ

  דורי כישור
ֶלֶכת ַ   ּמּוָזר ָמה ֲעגּוָמה ַהּשׁ

  .ְְוֵאיך ִהיא מֹוֶלֶכת
  ְְוֵאיך ִהיא הֹוֶלֶכת

ּּבְ   .ֶכתְֶדֶרך ִמְתַמׁשֶ ֻ
  ֲאִני ֶעֶבד ְלַמְמֶלֶכת

ָתו   ְ ְוֵאיך ֶאת.ַהּסְ
ָתו ֶאֱח ָעַלי ָלֶלֶכתַהּסְ ׁשֶ   ּרֹז ּכְ

ָתּ   ֶרֶכתְלָתֵאר ֶאת ָהרּוַח ַהִמׂשְ
ֶלֶכת ַ י ִעם ַהּשׁ ַיְמּתִ ּסִ ִּלְפֵני ׁשֶ ּ.  

  

  רוני אודם

ֶלת ִלְקנֹות ְיָר ַאתְּ ְמֻסּגֶ י ְלַעְצִמי ׁשֶ ַאְרּתִ   ,קֹותלֹא ּתֵ
ל ַעְגָבִנָיה ת ּכָ ׁשֶ ֶ ַאתְּ ְמַמּשׁ י ׁשֶ   .ֲּאָבל נֹוַכְחתִּ

ִדי ִבּ ְבּגְ ּתִ י ְלַעְצִמי ׁשֶ ַאְרּתִ   ילֹא ּתֵ
יו ְחתָּ ֵמָחה ּתַ י ֵאיך ַאתְּ ׂשְ   .ְֲאָבל נֹוַכְחתִּ
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 אני אומרת זאת מאהבה

   בקרובמספר שיראה אורשירים 
  

 ביום שלפני האושר
ר ִלְפֵני ָהאֹׁשֶ יֹום ׁשֶ ּּבַ ּ  

י ַלָים   .ָּיַרְדּתִ
חֹול עֹוַתי ּבַ י ֶאת ֶאְצּבְ ַקְעּתִ   ׁשִ

ַהּכֹל עֹוֵמד ְלִה י ְלַעְצִמי ׁשֶ ּנְוָאַמְרּתִ ּתַ   ֹותׁשְ
ָבר לֹא ִיְהֶיה ָבר ּכְ   ְוׁשּום ּדָ

ָהָיה ִפי ׁשֶ   .ּכְ
  

י ְלַעְצִמי,ָמָחר   ּ ִיּסֹוג ַהָים, ָאַמְרּתִ
ה ּוְבִהיָרה ּוְמַנֶחֶמת ְהֶיה ַרּכָ ֶמׁש ּתִ ֶ   ְוַהּשׁ

ֶאֶרץ ַאֶחֶרת מֹו ּבְ   ,ּכְ
  . ְרחֹוָקהדֹאְמ
  

י ַעל ַהִטינֹו ְרּתִ ר ִוּתַ ִלְפֵני ָהאֹׁשֶ יֹום ׁשֶ ּּבַ ּ   ,תּ
יִסים י ֶאת ַהּכִ י ֶאת ַהּכְ ,ָהַפְכּתִ   ִסיםָערֹוַקְנּתִ

הּו הּו ָצַעק ַעל ִמיׁשֶ ִמיׁשֶ ת ִלי ׁשֶ   .ְּולֹא ָהָיה ִאְכּפַ
ֵמרּכָ י ְלַעְצִמי,ל ֶזה עֹוֵמד ְלִהּגָ   , ָאַמְרּתִ

ר ִלְפֵני ָהאֹׁשֶ יֹום ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ּּבַ ּ,  
ָבר ַרע   .לֹא ָיכֹל ִלְקרֹות ׁשּום ּדָ

  , ָהָיה ָרגּוַעְּוַהָים
ַק חֹולַּוֲאִני ׁשִ עֹוַתי ּבַ י ֶאת ֶאְצּבְ   .ְעּתִ

  
  .ָּאה ַהָיםְלֵעת ֶעֶרב ּגָ

ְיָתה ְוַהּכֹל ָהָיה ַעל ְמקֹומֹו י ַהּבַ ְבּתִ   .ׁשַ
ֶוה ָבר לֹא ִיׁשְ ּום ּדָ ּשׁ י ׁשֶ   ָאז ָיַדְעּתִ

ר ִלְפֵני ָהאֹׁשֶ   .ָּלֶרַגע ׁשֶ
דֹוָלההָתְיָהְו ְמָחה ּגְ י ׂשִ   . ּבִ

  

  מיכל סנונית
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  שיחה לילית
  .א

  . ֲאִני אֹוֶמֶרת,הֹוְלִכים ִליׁשֹן
ה אֹוֵמר ָנה,ְוַאּתָ ָ   ,ּ ְנִדיַדת ַהִצּפֹוִרים ִמְתַאֶחֶרת ַהּשׁ

  .ְ ֶחְלַקת ַצָווֲאֵרךּוָפַני נֹוְדדֹות ֶאל
  

י ַגּבִ ְבִלי ֲחִזָי,ֲאִני ּבְ יָרה ֶאת ּכִ   ,ִתיּ ַמּתִ
ָנה ֵ   ְמִכיָנה ַעְצִמי ִלְכבֹוד ַהּשׁ

ו   ֵאֶליָה ָאנּו הֹוְלִכים ַיְחּדָ
ָנה,ַלְיָלה ַלְיָלה ָנה ַאַחר ׁשָ   . ׁשָ

  
ואְרך ּתֹ ֶחְלַקת ַצּוָ ׁשֶ וֲאִריאַבד ּבְָּכְ   ֶחְלַקת ַצּוָ

ֵנ ׁשְ ָהרָנׁשּוט ּכִ ּנָ ְרּבּוִרים ּבַ   י ּבַ
  ְַוֲאִני ֲאָבֵרך ֶאת ּבֹוְרִאי

ָרָאך ּבְ   .ַָעל ׁשֶ
  
  .ב
  

ְרּבּור יַרת ּבַ ָהר ׁשִ   ְוַהּנָ
ּבּור   .ְוֵאין ּדִ

  
תּוָקה יָחה ׁשְ   ׂשִ

ה ָ ִאּשׁ   .ִאיׁש ּבְ
  

ְרּבּור תֹוך ּבַ ְרּבּור ּבְ   ְּבַ
ּבּור   .ְוֵאין ּדִ

  

  אפשרויות תנועה
  ,ָה אֹוְתךַלְיָלה ַלְיָלה ֲאִני רֹוָא

ין ּכֹוְכֵבי ַהְיקּום ֶבר ּבֵ   ,ּגֶ
נּוָעה ֻריֹות ּתְ   ,ּּבֹוֵדק ֶאְפׁשָ
ַמִים ָוָאֶרץ ין ׁשָ לּוי ּבֵ   ּתָ
ל ַהָצָלה   .ִּנְדֵמיָת ְלַגְלּגַ
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  ַלְיָלה ַלְיָלה ֲאִני אֹוֶמֶרת ְלַעְצִמי
ה ַאּתָ ת ַמָזל ֲאִני ׁשֶ   ,ֵּאיזֹו ּבַ

ין ּכֹוְכֵבי ַהְיקּום ֶבר ּבֵ   ,ּגֶ
ל   ,ּוי ֵמָעַליּתָ

מֹוִתי ּכְ ה ׁשֶ ה ְקַטּנָ   ְנֻקּדָ
ֶמְרַח נֹות אֹורּבְ   .ק ׁשְ

  
ל ָלם ּכָ ך-ִָמי ַצר אֹוְתך ָצלּול ּוֻמׁשְ   ?ְּכָ

ֹוַני ַכת ִאיּשׁ ֶחׁשְ ך ּבְ ַע אֹוְתך ּכָ ְִמי ִקּבֵ ָ ּ?  
  

נּוָעה ֻריֹות ּתְ ה ּבֹוֵדק ֶאְפׁשָ   ,ַּאּתָ
ֲאִני ָעה ׁשֶ   ה ַלֲעׂשֹות ֵאיִני ְמִעֹזָ,ׁשָ

ן ַאְחִמיץ,ּלּו ַצַעד ֶאָחד ָקָטןֲאִפ    ּפֶ
  ֶָאת ִרְגֵעי ְנִפיָלְתך

  
ר ִלְזרֹועֹוַתי   .ַהְיׁשֵ

  
  

 מונולוג
ֵבר ָ   ?ְְוִכי ָיכֹל ָהרֹך ְלִהיּשׁ

  ?ַּהֹיִפי ְלִהימֹוג
  ?ַּהְצִליל ָלמּות

  
ְווצֹות ָרִכים ִמְתּכָ   ,ַהּדְ

ה ִמִמְזָמן ָ ַּאּתְ ִאּשׁ ּ.  
אן יִכים ִמּכָ   ?ְלָאן ַמְמׁשִ

  
  ,ּתְ ְיכֹוָלה ַמֵהרַא

  .ַאט- ַאּתְ ְיכֹוָלה ַאט
ֵבר,ְוֵכן ָ   .ְ ָהרֹך ָיכֹל ְלִהיּשׁ
  

ם ַאּתְ   .ּגַ
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   זיוה שמיר

   ברחובות ברזל ריקים וארוכים
  "האבטובוס האחרון"עיון בסיפורו של עגנון 

  

  ֶ הּבראיזם והלניזם בסיפורי עגנון.א
משרה על ) 1932" (האבטובוס האחרון"פור י עגנון גם הסי"של שספר המעשים ככל סיפורי 

 על כל צעד ושעל אף .מסויטת של חלום בלהות" קפקאית" חרדה ואווירה ,קוראיו מועקה
ניו של־ניּכרת בו תחושת אין המכונה הקם על יוצרו ־גולם האונים של האדם המודרני אל מול ּפָ

 אך כאן כל , ונעימים יותרחיי האדם ולעשותם פשוטיםאת  המיּכון הן נועד להקל .ומתעתע בו
 הקרון , האבטובוס שהוחמץ,הנפטבה מכונת הפתילות שאזל (הכלל ־מן־המכונות בלי יוצא

מדגישות ללא הרף את אפסותו של  ) הטקסי שלא הוזמן בזמן,היָשן שכנראה לא ֵיצא לדרך
" יםזמנים מודרני"הראו בראשית המאה העשרים כיצד כפו   הספרות והקולנוע.האדם המודרני

האדם זה ־כיצד הפרידו תהליכי ַאטומיזציה את בני; על האדם חיים אּורּבניים קרים ומנוכרים
נע חסרי זהות ־אוטומטיזציה ודהומניזציה לפועלי סרט  וכיצד ֲהפכּום תהליכי,מזה

 ומתברר שהאדם אפילו אינו , קרסו הגבולות והמחיצות בין אדם לבין הרובוט.אינדיווידואלית
  .ע במכונה האינדיפרנטית בשעה שהוא נזקק להיכול להסתיי

 ניתן לאתר מאפיינים משלוש , המערבל רסיסי מראות כבחלום קלידוסקופי, בסיפור שלפנינו
לבן ־שבצבעי שחור תמונותיו המסויטות . ברלין וירושלים,'אץ'בוצ: הערים שבהן חי עגנון

 , נהר בשעת לילה מאוחרת גשר שחור על, גרם מדרגות לבירינתי– chiaroscuro ובטכניקת
 כמו –של הגיבור ומשאירֹו בודד בתחנה זרה ושוממת " מתחת לאפו"אוטובוס אחרון החומק 

 יש בו סצנות ותמונות .לקוחות מן הקולנוע האקספרסיוניסטי הגרמני שבין מלחמות העולם
" הגולם" –) Carl Boese(המזכירות את סרטיו האילמים של המפיק הגרמני קרל בוזה 

  1.)1926" (הכרכרה האחרונה בברלין"ו )1921" (נהר המתים ",)1920(

 ,שבביתו" הפתילות מכונת" יוצא העירה לאחר שאזל הנפט ב,דמותו של עגנון־ בן,הדובר
 ידידו של אביו המנוח והאפוטרופוס 2,)בגרמנית 'צעד' = Schritt(ומגיע לביתו של מר שריט 

 גיבורנו עובר דרך ,ליו הוא יצחק מונטאג העשיר שבע, בצאתו מביתו של מר שריט.יתומיול
גרם מדרגות רחב שאם יורדים בו אל המרתף אפשר להגיע דרכו אל הנהר ואל הגשר השחור 

זקנו ־גיבורנו נפגש עם רוח אביו , בצאתו בשלום אל הרחוב בדרכו לתחנת האוטובוס.שעליו
וביל לשכונת מגוריו שבצפון  המהאוטובוס האחרון הוא מאחר את , בין כה וכה.ומשוחח ִאתה

 . שכבר שבתה ִמלכת,של חשמלית ישנהקרון  והממונה על התחנה מציע לו לעלות על ,העיר
 לאחר מסכת לבטים , אך בסופו של דבר, ודוחק בנכדו לעלות על הקרון,הזֵקן תומך ברעיון

 –זו פי שגם הליכה ־על־ אף, גיבורנו מחליט שלא לקחת טקסי וללכת הביתה ברגל,מעיקה
בהימורים  כרוכה – שאינה נסמכת אמנם על המיּכון המודרני המאיץ תהליכים או מעכבם
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 שאחד מהם הוא , בלוויית חמישה בחורים, סופה של ההליכה המסוכנת הביתה.ובמהמורות
 הסיפור . מעיק של חוסר ודאותlimbo־ לּוט בערפל ומשאיר את גיבורנו ב,אויבו של המַספר

   . אם לאו,קורא אם הגיע הגיבור לביתו בשלוםמסתיים בטרם ֵידע ה

כלל מזיגה היּברידית של ־ הראיתי כי יצירת עגנון מציגה בדרך,)2010 (י עולמות"שבספרי 
 אם ננקוט את צמד המונחים המנוגדים שטבע ניצשה ,ֶהּבראיזם אפוליני וֶהֶלניזם דיוניסי

 . יהדות ויוונות, כזו בין עבריות אפילו שמו של עגנון מייצג מזיגה.הרצון לָעצמה בחיבורו
 ועם זאת תכניו כרוכים בטרגדיה ,המרמז על שייכותו למרחב השמי" כנעני"לשם זה יש ניחוח 

 והיא מאפיינת את החיים היהודיים ,יהודית מובהקת שאין לה אח וֵרע אצל אומות העולם
אישה  ".םבגולה שבהם שלטו הִממסד הדתי וההלכה בקהילות ישראל שלטון ללא ְמצרי

 כי היא ,"עגונה"שוע ל־ הופכת כמו בת,"קוצו של יוד"ל גורדון ב" כלשונו של י,"עברייה
היא " עוגן" והמילה , בנמל חייה מבלי יכולת להפליג ממנו ולצאת לדרך חדשהעוגנת כעוגן

   .במקורה מילה שנתגלגלה לשפה העברית מן היוונית

יהודי ־ אשר הולידה מושג עברי,ית שמקדםעל טמיעתה של מילה יוונית מערבית בשפה העבר
 בין ֶהּבראיזם יהודי נזירי –התלבטות זו : "ל" כתבתי בספרי הנ,"עגונה"במובהק כמו המושג 

 שהופיע ,'עגנון' ניּכר אפילו בבחירת השם –וסתגפני לבין הלניזם השואף אל האור ואל היופי 
 פרי המצאתו של הסופר הגליצאי , שם ייחודי ומיוחד זה.'עגונות'לראשונה בשולי הסיפור 

 מבטא בעת ובעונה אחת את משיכתו אל המזרח הקדום ואת ,'יפו יפת ימים'הצעיר שהגיע ל
מאחורי 'ו' מֵעבר לים' אל ההלניזם הקדום והמודרני הקורץ לו –משיכתו אל יפייפיותו של יפת 

ן "ה הגרוני של העי שמשולב בו צליל,כנעני־ כמו,ישראלי־ לפנינו שם ארץ, מצד אחד.'השער
ל והן בצורותיו " הן בגלגוליו בלשון חז–ן " שם זה הגזור משורש עג,ומצד שני; השמית

 נגזר מן המילה –) וכדומה' מעגן סירות ','מעוגן בחוק ','עוגן הצלה'כגון בצירופים (המודרניות 
 –ם הכלים  מעניין להיווכח שמילים עבריות לא מעטות מתחו.ביוונית' אונקיאנוס ','עוגן'

 מקורן במילים יווניות –ועוד ' נרתיק ','אספקלריה ','פנקס ','פנס ','אזמל ','עוגן'כדוגמת 
 ,'כנעני' הנראה ונשמע כשם ,'עגנון' השם , מעניין להיווכח שככלות הכול..שהשתרשו בעברית

 , ולא ממילה עברית ששורשיה מעוגנים במציאות השמית,נגזר ממילה שמקורה יווני
  3."תהעברי

 , מצד אחד. עבריות ויוונות–לפנינו מיזוג של שם ויפת " האבטובוס האחרון"גם בסיפור 
 אך לאחד , ששמו אמנם סמוי מעין הקורא ויהדותו אינה נזכרת כלל,לפנינו גיבור יהודי

ים קוראים יצחק מונטאג ואת חמשת הבחורים ההולכים ִאתו בלילה הוא מתאר במידידיו הקרו
 בפגישתו עם , מצד שני."כאותם שלובשים יקירי ירושלים בימות הגשמים"ם כצעירים שבגדיה

 ביטול . ידועו מציע לו הזֵקן לעלות על הקרון הישן שמועד יציאתו לדרך אינ,זקנו המת־אביו
) או כארון(הגבולות בין עולם החיים לעולם המתים מעלה על הדעת את דמותו של קארון 

 – כפי שהוא מופיע בספרות המערב , שמו.לם התוהוהמעבורת אל עו  המוליך את,הזקן
Charon or Kharon) Χάρωνנקשר אסוציאטיבית בקרון האמור להוביל את –)  ביוונית 
  מוליכות עד   שמדרגותיו,בחשכה מביתו של שריט יציאתו של המַספר .המַספר בחשכה לביתו
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   ספר המעשים  בו נכללסמוך ונראהי עגנון וספרו "ש

  

זֵקנו העולה מעולם ־ כמו גם הופעתו הנוקטורנלית הפלאית של אביו,השחור שעל הנהרהגשר 
המתים ומאיץ בו לעלות על הקרון מעלות על הדעת את השיט על גבי נהר הֶלֶתה לעבר ארץ 

 ומכאן שהמַספר ,"לא יבוא במהרה" מחיוכו של הממונה על התחנה ניּכר שנהג הקרון .המתים
 למרבה , ואולם. לביתו כדי להחליף בו כוח מתלאות היום והלילהשנתייגע לא יגיע במהרה

 בחינת , ולא תחושת מועקה ואכזבה, עיכוב זה אמור להעלות בגיבורנו תחושת הקלה,הפרדוקס
 ועליו להשלימן בחיי ,שּכן מוטלות עליו עדיין מטלותהסוף עוד רחוק  ."כל עכבה לטובה"

   .ז"העוה

 ,התגלמות הרעננות" (סיעת הנערות"מוצגת כאן ) מוות והַתַנטֹוס ה,התגלמות היושן( מול הזֵקן 
 הנערות אינן עושות ,על הקרון היָשן  אך בעוד שהזקן מאיץ בנכדו לעלות את,)החיים והֶארוס

במיוחד בולטת  .כל מאמץ לעכב את האוטובוס כדי שהמַספר יצטרף אליהן ויסע בחברתן
יה תלויות לה על כתפותיה ומצומתות באמצעיתן בלונדינית זקופית שקווצות"ביניהן צעירה 
ער פרוע ׂש(ער שחלקו עשוי צמות סדורות וצנועות וחלקו סתור ופרוע  הׂש."וסתורות למטן

 גיבורנו מאוכזב מכך שהנערות .מַשווה לדמותה אופי פתייני ומתגרה) הוא סמל של פריצות
מן הראוי לזכור ולהזכיר  .בוס ושאין הן מגלות כל ָיזמה להעלותו על האוטו,אדישות כלפיו

 4,"זקופית" מתוארת כצעירה בלונדינית ,)1941" (הרופא וגרושתו" גיבורת הסיפור ,שגם דינה
 זה .האוטובוס וגם בסיפור המאוחר נזכרת תחושת המועקה הקשורה בהחטאת מועד יציאתו של

   . ומשאיר את הנוסע מאוכזב בתחנה שוממת,יוצא לדרכו
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עיניה הירקרק היא התגלמות הֶארוס ־ת האיברים של מר שריט עם מבטגם בתו הבתולה בעל
 אפילו תיאורו . והוא נרתע ממנה וחושש מפניה, אך המַספר צעיר ממנה בשנים5,והפיתוי הנשי

רווי השתמעויות ") שּבֵני אדם ישנים ושמים וארץ מַסּפרים זה עם זה בלחישה("של הלילה 
 ניּכר ."כאדם שמהלך יחידי בדרך ואינו יודע מה צפוי לו " המספר מודה שִלּבו עצב6.ֶארוטיות

 ובִצדו מבצבץ הרצון לדבוק בחיים ולהגיע ,עת־הפחד מפני מוות חטוף שעלול לבוא בטרם כאן
הוא אפוא סיפור אקזיסטנציאליסטי " האבטובוס האחרון"אחד ממישוריו של  .הביתה בשלום

 ,האוטומציה המודרנית  ומול כוחותאירופי המדגיש את אפסות האדם מול אימת המוות
של האדם   כאשר תיאר נתן אלתרמן את תחושת הניכור.כבאמנות האקספרסיוניסטית לסוֶגיה

ְרֶזל ֵריִקים " הוא בחר לתאר את הֵהלך בדרך הילוכו ,המודרני בעיר הגדולה ְרחֹובֹות ּבַ ּבִ
ים יט להתלוות לשורה של חמישה  ומחל, גם גיבורנו מהלך יחידי בלילה ברחובות העיר."ַוֲאֻרּכִ
 מוטב . לא טוב היות האדם לבדו וַאל לו לפרוש מן הבריות. אפילו אחד מהם הוא אויבו,אנשים

   . אפילו לא כל חבריה הם אנשים כלבבו,שיסתפח לקבוצה כלשהי וישתייך אליה

   המבוכה הפוליטית בארץ והשתקפותה בסיפור.ב
 אך גם חלומות תובעים את , אמת.נינו סיפור חלוםאחדים מפרשני עגנון העלו את ההנחה שלפ

 ואם פשר חלומותיו של היחיד כרוך בצלילה לתוך מעמקי נפשו ובחישוף סודות ,פשרם
 הרי שפשר חלום ספרותי כרוך בצלילה לתוך , לרבות סודות אידיוסינקַרטיים,אינדיווידואליים

 , זכרי לשון ממסכת שבת.ל"חז שאצל עגנון צבוע תמיד בצבעי ספרות ,מודע הקולקטיבי־התת
מסכה לאמירה אקטואלית  , בין השאר,משמשים כאן  מועד קטן ובבא בתרא, אבות,ברכות

וטרדו את  שניצבו מול עגנון" הבוערות" הסיפור משקף גם את הבעיות , ככלות הכול.בתכלית
 על  הפרושה, מאחורי מסכת החלום. ולא רק את מצבו הקיומי של האדם באשר הוא,מנוחתו

מודרני שילמדֹו " מורה נבוכים" חיפושו אחר – מסתתרים פחדיו של הסופר ולבטיו ,פני הסיפור
והאוחזים בהגה ההנהגה לא " על פרשת דרכים"לנווט את חייו בתקופה שבה ניצבו הוא ועמו 

עגנון מתאר כאן את נהג האוטובוס כקברניט המסובב את ההגה (סייעו להם במבוכתם 
ץ הנגלית לו בסוף הסיפור מתעלמת ממנו ומשאירה " וגם דמות הש,בלעדיולדרכו " מפליג"ו

  .)אותו יחידי על אם הדרך

 שבה התעצמה מידת הדין בארץ ,ראוי לזכור שהסיפור שלפנינו נכתב ופורסם בתקופה קשה
הברית נעשה מאמץ ־ ובארצות, באירופה הלך וגבר כוחם של המשטרים הטוטליטריים.ובעולם

 . שהשפעתו נודעה בעולם כולו,של סוף שנות העשרים  הכלכלי הכבדלהיחלץ מהמשבר
זה עשור שנים ויותר ממאורעות הדמים שפקדו את ערי הארץ ואת  היישוב העברי סבל
" יד קשה" והציבור נקרע בין אותם צעירים שדרשו מדיניות של תגובה ו,התיישבות העובדת

 , כדי להרגיע את הרוחות שסערו."בלגההה"שדגלו במדיניות המתונה של " זקני העדה"לבין 
 שבה הודיע ,)1931" (איגרת מקדונלד" קיבל וייצמן את ,"הספר הלבן"במיוחד לאחר פרסום 

": הספר הלבן"ראש ממשלת בריטניה כי בריטניה חוזרת בה מאחדים מסעיפיו המחמירים של 
לא תמנע רכישת היא ; היא לא תיסוג מהתחייבויותיה כלפי היהודים שניתנו בכתב המנדט

איגרת מקדונלד גרמה  .ולא תפסיק את העלייה היהודית ידי יהודים־ישראל על־קרקעות בארץ
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לאומית לראות באנגלים ־ היא גרמה לרבים בתנועה הערבית, דא עקא.לשמחה רבה ביישוב
שלא להיכנע לפשרות ולפתוח במרד שיוביל לעצמאות   נשמעו קריאות1932־ וב,אויבים

   .תפלסטין הערבי

 ובעוד ,של סכנות מבית ומחוץ  בתקופה,מה היה כרטיס הזיהוי הפוליטי של עגנון באותה עת
 הוא . התלבט וישב בין המשפתיים,עגנון כדרכו? רוח הקיטוב הפוליטי מנשבת ביישוב בכל עוז

האבטובוס "בין שיטיו של הסיפור  , וכך,רוב את דעתו בדרכי עקיפין נעלמות־פי־הביע על
על התחבטותו בין האידאולוגיות השונות של הסיעות שנלחמו זו בזו על  יתן ללמודנ" האחרון

ניסה עגנון להתקרב למחנה החלוצים   דומה שבשלב זה של חייו עדיין.הנהגת היישוב
מיום  דבר פרסם בעיתון ספר המעשיםאת חמשת סיפוריו הראשונים של (והפועלים 
 את יהם שקיבלו על,וה נחת מהתנהגות מנהיגיו אך ניּכר מיצירתו שהוא לא רו,)13.5.1932

 כנרמז , הוא ייחל לתגובה, כמי שחזה ִמּבשרו את מעשי הפורעים.מדיניות ההבלגה של וייצמן
פרקיו החלו אמנם ( שעלילתו מתרחשת על רקע ירושלים של שנות השלושים שירהמספרו 

שראלית של שנות י־ אך הם משקפים את המציאּות הארץ,להתפרסם בסוף שנות הארבעים
דואר  ידידו אורי צבי גרינברג כבר הצטרף בשלב זה לתנועה הרוויזיוניסטית ועבר ל.)השלושים

 שופרו של מחנה ,דבר עורך ,ג קטע אז את ידידותו האמיצה עם ברל כצנלסון" אצ.היום
  .את שיריו בעיתונו  ופסק מלפרסם,הפועלים

עגנון בביתו החדש כבר  התגורר דברעיתון  ופרסומם בספר המעשיםבזמן חיבורם של סיפורי 
ודאות ־ לאחר תקופה קשה שּבה סבל מנדודים ומאי,בשכונת תלפיות שבמזרח ירושלים

 נסע , לפני שנפנה לבניית בית הקבע שלו.ידי הפורעים־בעקבות הרס ביתו והשחתת רכושו על
כדי להיפרד ' אץ'וצבעיר הולדתו ב במהלכו עשה ימים אחדיםו , לסיור באירופה1930־הסופר ב

ריו בעיר  עקבות סיור זה שעתיד היה למצוא את מלוא ביטויו בספרו 7.ממראותיה ומאחרוני ַמּכָ
 אף שהרחיב .)1932" (האבטובוס האחרון"ניּכרים כבר בסיפור הקצר ) 1939 (אורח נטה ללון

ת ניחוח במציאּות אּורּבנית בעל שנטע את עלילתועל פי  ואף ,בסיפור זה את חוג ראייתו
 רסיסי תמונות . עומד כאן במרכז, ובירושלים בפרט, ניּכר שהנעשה בארץ בכלל,אירופי־מרכז
 ,כבחלום מסויט" האבטובוס האחרון" מברלין ומירושלים מתערבלים בסיפור ,'אץ'מבוצ

  .למסכת אחת שמרכזה ירושלים והופכים בו

ר את חברו של אביו מר שריט  הולך לבק,דמותו של עגנון־ בן,בפתח הסיפור מסופר שהמַספר
 . ותכניתו לכבס את כותונתו ולחמם לו חמין נשתבשה,אזל" מכונת הפתילות"משום שהנפט ב

מר שריט הוא סוחר רהיטים גליצאי שביתו המדיף ריח של טרפנטין עמוס ומגובב כמחסן 
נמכר  שמור בביתו או , וכל מה שאינו מוצג לראווה בחנותו, הוא אינו משליך דבר.רהיטים

תיבה שִצדּה האחד פגום משום שעכברים   בין השאר יש בביתו.ללקוחותיו במחירי מציאה
 עולות .)מכר מר שריט בזול לאביו של המַספר , הפגומה אף היא,את התיבה התאומה(אכלוָה 

ְפְט ּבַָ": "לפני ארון הספרים"כאן על הדעת שורות שירו של ביאליק  תֹם ַהּנֵ יתּכְ ׁשִ ִתי,ֲעׁשָ ָלה  ּפְ
ר/ ; ֵכָהה ָפִרים ִחֵטט ַעְכּבָ ְמֵעי ֲארֹון ַהסְּ  ,"מכונת הפתילות" כתום הנפט ב, בסיפורו של עגנון."ּּבִ

 הפסיביות , העזובה.הולך המספר לביתו של שריט שבו עכברים כרסמו את מקצת רהיטיו
 ,זנחהדובר מגיע לבית מו  שבהם,וחוסר הנכונות לשנות את המצב מזכיר אותם משירי ביאליק

  8. עכברים וחתול הרובץ על גבי הכיריים,ומוצא בו פגרי זבובים וקורי עכביש
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 , אך כשהמַספר בא לבקרו, וחי את חייו במתינות ובמשורה,מר שריט מקדים לעלות על יצועו
 בעל הבית העשיר , מתעורר מנמנומו ומתחיל לדבר סרה ביצחק מונטאג,הוא שמח לקראתו

 ניכר שמר שריט הגה ממושכות .אינו עושה דבר לתקנת האומההמסתובב עם ציגרטה בפיו ו
 אין הברכה . סדורים ומנומקים, לפי שהדברים שבפיו ארוכים,בדברי ביקורתו על יצחק מונטאג

 , והוא נשוי לאישה שנייה בגיל בתו,אשתו הראשונה מתה עליו: שורה בביתו של מר שריט
ביקורו של גיבורנו בביתו של מר  . בהתגרותהמתגוררת עדיין בביתו והנוהגת באורחיו בתולה

על רבי שמעון בן יוחאי שאמר לבנו על ) א"ט ע(המסופר במסכת מועד קטן את שריט מזכיר 
 , כאשר בא לפניהם. ושלח אותו לבקש מהם ברכה,"אנשים של צורה הם: "ם מתלמידיוישני

יחרב ביתך ; א תכניסתוציא ול; תכניס ולא תוציא; יהי רצון שתזרע ולא תקצור: בירכוהו
לא :  חזר הבן אצל אביו ואמר לו.ולא תראה שנה חדשה; יתבלבל שולחנך; ותתיישב אכסנייתך

 ,כשסיפר לו הבן? מה אמרו לך:  שאלו רבי שמעון בן יוחאי.די שלא בירכוני אלא ציערו אותי
תכניס ולא  ". תוליד בנים ולא ימותו–" תזרע ולא תקצור ".כל אלו ברכות הן: י"אמר לו רשב

 תוציא בנות ולא –" תוציא ולא תכניס ".תכניס כלות לביתך ולא ימותו בניך ויצאו –" תוציא
 , שהוא אכסנייתך, העולם הזה–" יישב אכסנייתךתיחרב ביתך ות ".ימותו בעליהן ויחזרו אליך

 –" יתבלבל שולחנך ".)תאריך ימים: דהיינו( יחרב , שהוא הבית הקבוע, ואילו הקבר,יתקיים
  .שא אישה אחרתי שלא תמות אשתך ולא ת–" ולא תראה שנה חדשה ".בבנים ובבנות

 מתגורר בבית המדיף ריח טרפנטין ומגובב ברהיטים ,י ובנו" לעומת רשב,מר שריט ובתו
 ולא שילח , הוא לא העמיד חופה לבתו, כאמור. חלקם אכולים ופגומים,מוזנחים שלא נמכרו

 , אישה צעירה זו. והוא נשא אישה אחרת בגיל בתו,יו אשתו מתה על.אותה לבית בעלה
 מציידת אותו לא בפחית של נפט ,ה שהתרוקנהיבשומעה את סיפורו של גיבורנו על הפתילי

 כדי לסייע בפתרון הכובסים שאין ב בכף של כי אם , כמצופה,במצוקתו שעשויה לעזור לו
קט כדי לאפשר לו ־בוס עוצר לרגע שנופל מידו בשעה שנהג האוטו,זה  מקל, יתר על כן.הבעיה

  ומשום כך נהג, גורם לכך שגיבורנו ייעלם משדה הראייה של הנהג,להצטרף לנוסעיו
 שבה מציידת מרת שריט ,"תרופת השווא" בגלל , לשון אחר.לדרכו בלעדיו" מפליג"האוטובוס 

 ,יבורית הוא מחטיא את ההזדמנות האחרונה להגיע לביתו בתחבורה הצ,הצעירה את גיבורנו
י ממסכת "השוו לסיפור על רשב" (אנשים של צורה"לביתו ברגל בחברת  ונגזר עליו שילך

  .)מועד קטן

דומה שעגנון רומז להיותו  ?מיהו בעל הבית העשיר יצחק מונטאג שאינו אהוד על מר שריט
 רמז להיותו בן –" יצחק קומר"  העניק עגנון את השםתמול שלשום  לגיבור ספרו."השני"

 , גם יצחק מונטאג נושא את שמו של האב השני מבין שלושת אבות האומה.השנייהייה העל
ומכאן שמו ( הנחשב ליום הירח ,ִאזּכורו של יום שני .את שמו של היום השני בשבוע אף נושא

רות נכסיו מבלי ,של יצחק מונטאג" בעל ביתית" רומז לפסיביּות ה,)בלשונות אירופה  החי מּפֵ
 ראה יבולים , עיבד את קרקעותיו, השני באבות האומה,גם יצחק( ממונו שיטרח כלל בעבור

 המַספר נזכר שמונטאג החשוב והעשיר נהג .)גדולים ועורר בעושרו ובהצלחתו את קנאת שכניו
 אך הוא החשה , ועל כן לא נעם לו שמר שריט מדבר בו סרה,לקרבו ולשוחח אתו בידידות

 כי הבין שמר שריט חייב לפרוק את ,ל מונטאגושמע את כל הדברים שנאמרו בגנותו ש
   .טענותיו מִקרּבו
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 ומדוע הוא שנוא , שקירב את עגנון ונהג בו בחברות,מיהו אותו עשיר: וחוזרת השאלה למקומה
האם רומז כאן ? דירה־ המשלם ליצחק מונטאג העשיר שכר, סוחר הרהיטים,על מר שריט

שתי התיבות ? בִצלם חי ופעל בברלין ובירושלים לאותם ֶמֶצנטים ש, במעגל האישי הצר,עגנון
מעידות שימיהם של סוחרים קשישים  , שאחת מהן שומר מר שריט הסוחר בביתו,המכורסמות

 השרוע על צרורותיו וכעכבר השוכב על ,בית עשיר־ בעלוגם בכליו של אות: אלה ספורים
ותיו ורהיטיו יתפוררו וייזרו  וכל צרור, היוםלא ירחק:  לא לעולם חוסן. כבר אחז הרקב,דינריו

  .לכל רוח כערמת תבן בעת סּופה

 , המשלם ליצחק מונטאג במיטב כספו כדי להתגורר בבית מידות הדּור במרכז העיר,מר שריט
 לפי שזה נוטל לעצמו עטרה כדי להתגדר בה ואינו נושא בעול ,מדבר סרה בבעל הבית

 שניהם אינם .למושא שנאתון השונא  יש לא מעט מן המשותף בי, לאִמתו של דבר.הציבור
טרופוס ומר שריט נתמנה אפ: שניהם אפוטרופסים על נכסי העבר; משתייכים למעמד הפועלים

 הקברות מכיר את כל המצבות שבבית"ג א ואילו יצחק מונט,לנכסי היתומים לאחר מות אביהם
אותם שוכני עפר הישן ויודע לקרות את הכתב שעל גבי המצבות בניגון של כל דור ודור של 

ציבור ־ שניהם מייצגים אפוא את הפלג השמרני של שליחי."שטמונים מתחת המצבות
שטיבם שהם נודדים מדירה ( מר שריט הוא סוחר רהיטים , ואולם.המופקדים על קנייני העבר

 ואילו יצחק מונטאג הוא , והוא חסר נכסי קבע,) ממעון עראי אחד למשנהו,לדירה
 ולא ,במישור הפוליטי והפואטי(ניידי יציבים המחוברים לקרקע ־סי דלא בעל נכ,"קפיטליסט"

 יש הבדל מהותי בין בעליו של קניין המחובר לקרקע לבין בעליו של ,רק במישור הסוציולוגי
   .)קניין מיטלטל

רות השקעותיו,של יצחק מונטאג העשיר" קפיטליזם"מול ה  ,מוצג מחנה הפועלים , החי מּפֵ
זוג ־ללא בן  פועלות צעירות–" סיעה של נערות"מלא ב" אבטובוס"לומו בהמוצא כאן את גי

 בלקוניות מרובה .לחזות בהצגה חדשה שהועלתה על במת התאטרון ההולכות אחרי יום עבודה
הריבוד  .קשת המעמדות החדשה במלואה לפרוש לנגד עיני הקורא את הצליח אפוא עגנון

 כבעולם הישן שמלפני ,בורגנים ואיכרים ,חילק את החברה לאצילים" הקלסי"המעמדי 
 ,)הפרולטריון(בתקופה המודרנית נתהווה מעמד הפועלים  , לעומת זאת.המהפכה התעשייתית

ואילו הבורגנות נחלקה לבורגנות גבוהה של בעלי ההון הקפיטליסטיים ולבורגנות נמוכה של 
 נציגיהם של מעמד ,גוז כבקליפת א, בסיפור שלפנינו מצטיירים.סוחרים קטנים ובעלי מלאכה

יצחק (ומעמד הבורגנות הגבוהה ) מר שריט(מעמד הבורגנות הנמוכה  ,)הנערות(הפועלים 
 הרי , בתאטרון ובאופרה,בילו בני הבורגנות הגבוהה בנשפים  בעוד שבעולם הרחב.)מונטאג
 , דווקא הפועלות הולכות להצגת הבכורה של התאטרון– מעשה עולם הפוך –ישראל ־שבארץ

 .אילו הבורגנים עולים על יצועם בשעת לילה מוקדמת כאילו היו פיליסֶטרים חסרי תרבותו
מן המציאּות  הרף תמונות־ אך מהבהבות בו כאמור ללא,'אץ'הסיפור מתרחש אמנם בבוצ

 וכל אחת מהן אינה אלא תמונת התשליל של ,חד הן' אץ' כאילו ירושלים ובוצ,ישראלית־הארץ
 9.חברתה

 הוא מסתיר ממנו את דבר ביקורו , העולה מעולם הרפאים,זקנו־ַספר עם אביובשעה שנפגש המ
 ." מפני שקנטרן הוא ואוהב לקנטר את טובי העיר,שאין דעת זקני נוחה הימנו ",אצל מר שריט

מר שריט מדבר :  ורבות בה הסיעות והמפלגות,מתברר שהמציאּות היהודית מפורדת ומסוכסכת
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 למַספר עצמו יש אויב ,מר שריט מתעב את נו של המַספרזֵק ;בגנותו של יצחק מונטאג
 ואילו האדם העבה והמזוקן ההולך מולו בסוף הסיפור אינו מוכן ,שבכבודו פגע פעמים אחדות

 לפנינו מצב של ַאטומיזציה האופייני לחיים המודרניים .להטות לגיבורנו שכם בשעת מצוקתו
 ,רת לפרודות ולרסיסים והפרט שרוי בה לבדו מצב שבו המציאּות מתפור–ולאמנות המודרנית 

  .במצב של פחד וניּכור

המשמשת " סיעה" עולה גם מן השימוש החוזר במילה , או ההיפרדות לפרודות,האטומיזציה
 ריבוי הסיעות והמפלגות מלמד על . אך גם למפלגה פוליטית,נרדף לקבוצה־בסיפור שם

 קבוצת הפועלות .של סכנה ודיסאוריינטציה" בשעה זו"הפילוג ועל הקיטוב השוררים בציבור 
ועל האדם החולף על פני המספר בסוף " סיעה של נערות"כאן  המחכות לאוטובוס מכּונות

הוא לכאורה סיפור " האבטובוס האחרון"הסיפור  10."הוא לא היה מבני סיעתי"הסיפור נאמר 
 אין זו ,למעשה .על הזדמנות שהוחמצה לנסוע בשעת לילה מאוחרת בתחבורה הציבורית

כמו ( שהלכו לתאטרון אחרי יום עבודה , כי אם נסיעה באוטובוס עמוס בפועלות,"סתם"נסיעה 
בפרוטותיהם האחרונות וללכת לתאטרון " הבימה"ישראל שנהגו לקנות כרטיס ל־חלוצי ארץ

אינה " סיעת הנערות" 11.)שהסוחרים הפיליסֶטרים כבר עלו על יצועם  בשעה,אחרי יום עבודה
לשורה של חמישה אנשים העושה דרכה   והוא נאלץ להצטרף,ושה כל מאמץ לאמצו אל חיקהע

 מול חמשת , הנוסעת בלעדיו,"סיעת הנערות"דומה שבבסיס הסיפור על (ברגל לעבר שכונתו 
 שאליה הוא ,"כולם אנשים של צורה וקומתם בינונית וגופם נאה ,הולכים בשורה"האנשים ה

חּוִרים"עומד סיפורה של  מצטרף ֵני " שבתוכה ,של ביאליק" מגילת האש"שב "ֲעַדת ַהּבַ ׁשְ
חּוִרים ּשָׁ קֹוָמה ּוִבְגבּוָרהּבַ  .) יורדת שורה ישרה של עלמות– מראשי ההרים – ומולה ,"ִוים ּבְ

 . שכולן נכשלות,אלגורית דרכים אחדות להגיע אל הגאולה־ביאליק תיאר ביצירתו הסמלית
   . אפילו מנוגדות,לאפשרויות פרשניות שונות יום הפתוחעגנון מסיים את סיפורו בס

ביותר שעמדה על סדר היום הציבורי בעת היכתב הסיפור הייתה " הבוערת" השאלה ,כאמור
 . את מדיניותו המתונהיושל וייצמן ושל מחנה הפועלים שקיבל על" ההבלגה"שאלת מדיניות 

 שביתו ניזוק בעת , ועגנון,שרניותהיישוב היה קרוע ומסוכסך בין עמדות אקטיביסטיות לפ
הנחת ממדיניות ־נתן עגנון ביטוי לאישירה  ברומן . היה קרוע בין העמדות,מאורעות הדמים

 שבחרה שלא להגיב על מעשי ההרג המרובים שעליהם דיווחו העיתונים ,המתונה" ההבלגה"
  :מעשה יום ביומו

בצנעה ובפרהסיא ובכל יום  בכל יום יהודים נהרגים ,דברים הרבה מתרחשים והולכים
 בראשונה כשהיינו רואים פס שחור בעיתון וקראנו .מעוטרים העיתונים בעיטורים שחורים

 אדם יושב על שולחנו , עכשיו שהצרות מצויות,אדם מישראל נהרג הנחנו את סעודתנו
 שוב , שוב נהרגה אישה יהודית.ואוכל את פתו בחמאה ובדבש קורא ואומר שוב נהרג יהודי

 ,הבלגה , ואנו יושבים בחיבוק ידיים ונותנים עצמנו להריגה ואומרים.הרג תינוק מישראלנ
 עושה , והרשות מה עושה. הם הורגים ורוצחים ושורפים ואנו יושבים ומבליגים.הבלגה

 כדי שלא יפגעו בהם בעלי , יושבים להם ישראל עצורים בבתיהם ואינם יוצאים לחוץ.עוצר
 אי אתה יכול לומר שאנו אין אנו .ים בכל מקום ומשלחים חציהם ובעלי חצים מהלכ,חצים

 כמה יפה הוא מּוסר ,ומראים לעולם כולו כמה יפים אנומבליגים  הרי אנו ,עושים את שלנו
 12. שאפילו באים עלינו להורגנו אנו שותקים,היהדות
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 יושב ,יג מבל, ואדם מישראל שותק,םיההמצב שבו יהודים נהרגים בדרכים על לא עוול בכפ
 מסכת , בתלמוד בבלי.ל" המנוגד לעמדת חז, הוא מצב בלתי נסבל,בביתו ואוכל את ִפתו בנחת

  :מצאנו את הכתוב תענית

  באין שני מלאכי השרת שמלווין לו לאדם,בזמן שישראל שרויין בצער ופירש אחד מהן
נחמת ומניחין לו ידיהן על ראשו ואומרים פלוני זה שפירש מן הציבור אל ִיראה ב

תניא אידך בזמן שהציבור שרוי בצער אל יאמר אדם אלך לביתי ואוַכל ואשתה  .ציבור
תענית (זוכה ורואה בנחמת ציבור  וכל המצער עצמו עם הציבור] ...[ נפשי ושלום עליך

  .)א"יא ע

 , המופיע לנגד עיניו של המַספר בסוף הסיפור,אפשר שהאדם העבה בעל הזקן הקטן והעגול
 עדיין עמד בראש הנהגת 1931שבשנת  ,"ההבלגה" בעל מדיניות ,ים וייצמןאינו אלא חי

 . אותה שנה בקיץז"ידי הרוויזיוניסטים בקונגרס הציוני הי־ בטרם הודח על,התנועה הציונית
 אך האדם העבה והטרוד ,"הוא לא היה מבני סיעתי"שעל פי  אף ,המספר מנסה להתלוות אליו

 שאליהם , אפשר שחמשת האנשים ההולכים בשורה בלילה.כופוטר אותו בלא כלום והולך לדר
 ,"היד הקשה" בעלי מדיניות , משתייכים לאותם חוגים מיליטנטיים,מתלווה הדובר בלית בֵררה

 גם המספר ."אבטובוס" ועל כן הם הולכים ברגל ולא נוסעים ב,שאינם סומכים אלא על עצמם
 ולסמוך על ,) בקרון או בטקסי,"אבטובוס"ולא להסתייע ב(מגיע למסקנה שעליו ללכת ברגל 

  .עצמו בלבד

 אך חמשת האנשים ההולכים איש אחר רעהו ,קבוצת הנערות לא קיבלה אותו ברצון אל חיקה
 ,כן־פי־על־ אף.מניחים לו ללכת לִצדם ולחסות בִצלם) ?רמז לגדודים העבריים(בשורה סדורה 

 מתלכדת כאן ." ואינו יודע מה צפוי לואדם שמהלך יחידי בדרך"הוא מתעצב אל ִלּבו ודומה ל
 עם החרדה של אדם מישראל , של האדם באשר הוא אדם,everymanהחרדה הקיומית של 

ברכות מג " (אל ֵיצא אדם יחידי בלילה"אדם היודע שהציווי הקדום  –בתקופת מאורעות הדמים
   .לא איבד מתוקפו במרוצת הדורות) ב"ע

  

 המישור הפואטי .ג
 נהייה אחר מנהיגותו של וייצמן פירושה גם .ת פירושה גם הכרעה פואטיתהכרעה פוליטי

 ואל המדיניות השמרנית ,"בעלי הבתים" מפלגתם של ,התקרבות אל מפלגת הציונים הכלליים
 נהייה אחר הרוויזיוניסטים פירושה גם התקרבות לנוסח .הביאליקאית" תכנית הכינוס"שייצגה 

 ושל אורי צבי – הסופר והמתרגם , המנהיג–וטינסקי ב'המודרניסטי המהפכני של זאב ז
" המזרחי" נהייה אחר תנועת .ר"לשורות הצה" מחנה הפועלים"מ 1929־ שעבר ב,גרינברג

 נהייה אחר . המתרחק מן המודרניזם כמפני האש,הישן" ארון הספרים היהודי"פירושה דבקות ב
ד גורדון וברל כצנלסון " אפירושה התקרבות לעולמם הטולסטויאני של" מחנה הפועלים"
" האבטובוס האחרון"ובראשם הסיפור  ,ספר המעשיםחמישה מסיפוריו הראשונים של (
 .)דבר נדפסו כאמור בעיתון ,"]האוטובוס האחרון"שהוכתר בכותרת [
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 ובמרכזו מסופר על סופר שאזל ,יש בסמוי גם רובד ַאְרס פואטי" האבטובוס האחרון"לסיפור 
 בעודו , לאִמתו של דבר. והוא יוצא מביתו לחפש את עצמו,ין את יצירתולו חומר הבערה המז

 הוא חש זרּות מאיימת – הפוליטית והפואטית –מחפש את זהותו ואת השתייכותו הכיתתית 
שהרי ( הסיפור פותח בניסיונו של המספר להיטהר ולכבס את כותונתו .בתוך כל סיעה וקבוצה

 אך הנפט ,")אגדת הסופר" כמסופר בסיפורו של עגנון היוצר צריך ליצור את יצירתו בטהרה
עורו של דג בביבר שלו "הדומה ל" משהו" ובקרקעיתה ניתן להבחין ב,כבר אזל בפתילייה

המרֶאה הכסוף והמתעתע של קשקשי הדג באקווריום  13."בלילי תשרי כשהלבנה בחידושה
  .דומה לאורו הדל של מולד הירח

 . המשרה על קוראיו אווירה מסויטת של חלום בלהות,ולוַנטי ורי סהר, לפנינו סיפור חשוך,אכן
 שמו של היום . נושא שם יֵרחי– שנואו של מר שריט , יצחק מונטאג–אפילו ידידו של המַספר 

 lundi;  בהולנדיתMaandag; בגרמנית Montag;  באנגליתMonday(השני בשבוע 
 בניגוד ליום הראשון בשבוע ,ן הירחקיבל את שמו מ) וכן הלאה , בספרדיתLunes; בצרפתית

 אך משכבר הימים ,עשיר וזקן וחשוב" בעל בית" יצחק מונטאג הוא .שקיבל את שמו מן השמש
 על עצמו גם קיבל  יצחק מונטאג, יתר על כן.הוא קירב את המַספר וטייל אתו כאילו היה חברו

צבות בבית הקברות  הוא מכיר את כל המ.את תפקיד הכרוניקן והמתעד של העיר ותושביה
יודע לקרות את הכתב שעל גבי המצבות בניגון של כל דור ודור של אותם שוכני עפר " ו,הישן

   ."שטמונים מתחת המצבות

תכנית "יצחק מונטאג עשוי להתפרש במישור הפואטי כתפקידו של בעל עליו התפקיד שנטל 
או לארץ יזם את פעולות שקירב את עגנון בתקופת ברלין ובבו" המשורר הלאומי ","הכינוס

בית "לא היה קהלו העממי של " אוהל שם"קהלו הבורגני של אולם (היוקרתיות " עונג שבת"
 בני מעמד , שזכה לגינּוָים של סופרי המודרנה,מידות מהודר־ ובנה לעצמו בית,")העם

 . אנו שומעים שמר שריט מדבר בגנותו של יצחק מונטאג ורואה בו את בעל דבבו14.הפועלים
הכתב שעל גבי "מידות ושהוא מכיר את ־אנו שומעים שיצחק מונטאג שהוא בעליו של בית

ַעל ַמְצבֹות ָהֶאֶבן" השוּו לצירופים כגון" (שוכני עפר"של אותם " המצבות ְכָתב ׁשֶ מתוך " ּּכִ
ֵני ָאָבק"וכגון " מתי מדבר"הפואמה הביאליקאית  לפני ארון " מתוך שירו של ביאליק" ְיׁשֵ

 .")'בעל גוף'אריה " מתוך סיפורו " עפר עתיקי יומיןישניּולהרגיז ממנוחתם "  או,"םהספרי
 העת־בעריכת כתב) דרויאנוב' ח רבניצקי וא"י ביחד עם ידידיו(באותה עת התמיד ביאליק 

 שם לו למטרה לבטא את ההוויה  אשר,פולקלור ואתנוגרפיה ,לזיכרונות מאסף ,רשומות
  .והמסורת של כל תפוצות ישראל

והיה מטייל   שקירבו בתקופת ברלין,ן לסופר הגדולעל שום מה השם היֵרחי שהעניק כאן עגנו
נקשרת לשמו של הלבנה אולי משום ש ?15 משוחח ִעמו ומתעניין ביצירתו,ִעמו ממושכות

אולי משום שיצירתו הרומנטית של ביאליק מוצפת באורו מלא התעלומות  16;")הלבן("ביאליק 
אולי משום ; )שמשבניגוד לספרות ההשכלה המוצפת באורּה המלא של ה(הירח  של

 חובש ,"העברי" ואילו ביאליק ,הוא משורר השמש" היווני"שטשרניחובסקי הניצשיאני ו
 הוא משורר האפלה והקדרות המוארות באורו הדל של מולד ,ספסליו של בית המדרש הישן

 למשורר ולחבריו מתקופת –ניתן כאן לביאליק  )Montag" ( = יום שני"ואולי הכינוי  .הירח
 כמו מורו ורבו ,משום שהמשורר – שהיו גם חבריו לסיעה לאחר עלותו ארצהאודסה 
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 ,חגיגי ומורם מעם ,"תיַשּבַ" ולא כאדם ,"יהודי של כל ימות השנה" הציג עצמו כ,העם־אחד
   .המשרת בקודש

 אך בביתו של מר ,לגיבורנו המבקש להיטהר ולכבס את כותונתו חסר נפט למכונת הפתילות
 איך עשוי מקל זה לסייע לו . כי אם כף של כובסים, כמצופה,ל פח של נפטשריט אין הוא מקב

 . אלא שהוא מעכב אותו בדרך שובו הביתה,לא רק שאין המקל מסייע לו? להגיע ליעדו
 נעלמת , וכשהוא מתכופף להרימו, המקל נופל מידו,כשהאוטובוס עוצר לרגע קל כדי לאספו

ג לדרכו מבלי לאסוף את הנוסע האלמוני הנשאר  והלה מפלי,דמותו משדה הראייה של הנהג
 וכל השיבושים המתרחשים בה מסיגים את גיבורנו לאחור ,"שבוש"היא ' אץ' בוצ.על אם הדרך

  .ומעכבים את הגאולה

  
  בדרך לבנייתו של בית שלישי  .ד

נאמר בגלוי כי הוא זקוק לסיוע ? "האבטובוס האחרון"ן יבוא עזרו של גיבור הסיפור ימני
 ייתכן . אך שום סיעה אינה חפצה ביקרו ואינה רוצה לספחו אליה ולאמצו אל לבה,ולהסעה
 רמז בסיפור שלפנינו כי מחנה ,דבר שלו בעיתון ספר המעשים שפרסם את סיפורי ,שעגנון

 בניגוד למשורר צעיר . והוא מרגיש בו נידח ודחוי,הפועלים אינו ממהר לקבלו אל חיקו
 ובניגוד ,אסוף סביבו קבוצת משוררים שראו בו את מנהיגם שהחל ל,כדוגמת אברהם שלונסקי

בוטינסקי ברשימת 'למשורר צעיר כדוגמת אורי צבי גרינברג שהוצב במקום השני אחרי זאב ז
 .שום מפלגהל עגנון אכן לא השתייך לשום סיעה ו,)1931(ז "הרוויזיוניסטים לקונגרס הציוני הי

 , אך צעירי דור המאבק על עצמאות ישראל,םחכמי ירושלים קראו בספריו והתפעלו מעושר
 לא נמשכו לסיפורי , שאהבו את שירת רחל ואת שירת אלתרמן,ח ובני הקיבוצים"לוחמי הפלמ

 שנות הזוהר של האוניברסיטאות ושל , בשנות השישים, רק בשלב מאוחר.עגנון ולספריו
 –מורכבותם הרבה  בשל , דרך כוכבם של סיפורי עגנון,החוגים האקדמיים לספרות עברית

   . הרעיונית והסגנונית,התמטית

 . עגנון של ראשית שנות השלושים איננו עגנון של שנות החמישים והשישים,במילים אחרות
 לא הייתה בלתי ספר המעשיםבזמן חיבור סיפוריו הראשונים של  תחושת הנתק והבידוד שחש

 ,"בודד במועדיו"ו" נזיר אחיו "היה גדול הפרוזאיקונים העבריים  בשלב זה של חייו.מוצדקת
אביב ונעשתה למרכז ־ הלכה תל, לאחר שביאליק קבע בה את ביתו.בסקי בשעתו'כברדיצ

נפתחו בה תערוכות ; עת חדשים לבקרים־יצאו בה ספרים וכתבי: חיי תרבות ואמנות חשוב של
מעו בה נש; "האוהל"ו" הבימה"הועלו בה הצגות חדשות על בימות ; של אמני המכחול והחרט

העברית " הרפובליקה הספרותית" עגנון חש ש."בית העם"ו" אוהל שם"הרצאות באולמות 
 ומשאירה אותו לבדו באפלה , מתנהלת בלעדיו, המעוררת את הארץ מתרדמת הדורות,התוססת

   .על אם הדרך

" שבוש"אץ המכּונה אצל עגנון 'בבוצ: לירושלים' אץ'לא במקרה עובר הסיפור כבחלום מבוצ
 ביקורו של עגנון בעיר .ל המַספר היֵגע בסדרת שיבושים המעכבת אותו בדרך לביתונתק

 את . שקהילות אירופה הופכות למקום רקב וקבר, כעשור לפני השואה,הולדתו המחיש לו
י עגנון חזר לשבוש וראה "רש"  הכתיר צבי שארפשטיין בכותרתאורח נטה ללוןמאמרו על 
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 אך ,מכה קשה בתקופת מאורעות הדמים  שבירושלים ספג אמנם גם ביתו17."אותה בחורבנה
 ,התפתחות העיר בעקבות התבססות האוניברסיטה: מסביבו הנצו גם ניצנים של תקווה

 ,היווצרותה של קהילת הסופרים והמלומדים שהפכה את ירושלים למרכז רוחני חשוב
ונה שהוא יוכל  תופעות אלה נטעו בו את האמ.התפתחות ילדיו הרכים ובניית ביתו החדש

   .ולכונן בה חיים חדשים –בשכונת תלפיות שבמזרח ירושלים  –ישראל ־להכות שורש בארץ

 חסר תכלית ,במחיר דמים כואב  גם בניינה המחודש של הארץ היה כרוך, כאמור,ואולם
'  יצחק אפשטיין ור, מרטין בובר, בין חבריו הירושלמיים נמנו אישים כהוגו ברגמן.ותוחלת
 שבה ייהנו הערבים והיהודים ,לאומית־שדגלו בהקמת מדינה דו" ברית שלום" אנשי –בנימין 

 , תמך אף הוא בתנועה פציפיסטית זו, שלמה זלמן שוקן, המצנט שלו.משוויון זכויות מלא
עגנון לא צידד במצעה של תנועת  .משאלה וכאוטופיה־שמצעה נראה בעיני עגנון כחלום

לוח הארץ  שהחלו להתפרסם בשירהביקורת מרומזת בפרקי  ולא חסך מאישיה ,"ברית שלום"
מכיל בתוכו בהעלם אחד את הקיטוב " האבטובוס האחרון" סיפורו .בסוף שנות השלושים

   .ששרר ביישוב באשר לבעיה הערבית ולפתרונותיה האפשריים

הסיפור  כי רוב ,"סגנון של קצה הקרחון"בסיפור קצר זה נקט עגנון סגנון חסכוני המכּונה בשם 
 והוא , בסוף הקריאה הקורא נשאר וחצי תאוותו בידו.אינו נגלה לעין ונבנה בדמיונו של הקורא

 אלא גם את מה שעתיד ,נאלץ לִעתים לבנות בדמיונו לא רק את המתרחש על זירת ההתרחשות
 אך , לפנינו סיפור המחפש את הדרך הנכונה בתוך העלטה.להתרחש עליה לאחר רדת המסך

או (גם המנהיגים האוחזים בהגה הספינה  ."?לאן"ות כי אין בידו תשובות על שאלת נאלץ להוד
  .אינם מסייעים לו למצוא את דרכו) האוטובוס

סוס "נזכר בו הצירוף  :לא במקרה נזקק הסיפור לאזכורים מרובים לסיפור יציאת מצרים
יפור הלשון שנתעבתה  ס,) יב,שמות רבה א" (קדרה של החמין" הצירוף ,) א,שמות טו" (ורוכבו

 סיפור כיבוס ,) ט,שמות ז(המטה שהושלך על הקרקע   סיפור,)כו:  א,שמות רבה פרשה א(
 היה שרוי , כמו עגנון עצמו וכמו רבים מחבריו ומבני דורו, המַספר.ועוד)  י,שמות יט(הבגדים 

ט לנתק  וכבר החלי, בין בית אבא שבגליציה לבין בית אבא ההיסטורי–" במדבר העמים"אז 
 ניכר ,שירה כפי שעולה מפרקי .ולבנות את ביתו בעיר ציון וירושלים" עמק הבכא"את עצמו מ

 ,"מחנה מצורעים"אינה סוגרת אותו ב הקודש־שעגנון שאל את עצמו אם השתקעותו בעיר
   .הרחק ממשפחת העמים ומתרבות המערב

עניינו מלאכת המשכן לא במקרה יש בסיפור אובייקטים רבים השאולים מן השדה הסמנטי ש
 ,"הלשכה" ,"הציצית"  נזכרים כאן גם.)נזכרת בתיאור בניית מקדש שלמה" המכֹונה("והמקדש 

" העמוד"ו" התיבה ".) יח,השוו בראשית לח" (המטה"ו" הפתילים" ,"הממונה ","הצפון"
 לא מקרה הוא שהסיפור פותח בניסיון . שאף הוא מקדש מעט,הכנסת־לקוחים מעולם בית

 ומסתיים בסיפור הנקשר למדרש על רבי חנינא שביקש ,)לכבס את הכותונת( להיטהר כושל
  : להעלות מנחה לירושלים החֵרבה

ם ֶאֶבן ַאַחת ל ִעירֹו ְוָרָאה ׁשָ ָרּה ׁשֶ ָתּה ּוֵמְרָקּה,ָיָצא ְלִמְדּבָ ָבּה ְוִסּתְ ּבְ  ְוָאַמר ֲהֵרי ָעַלי ְלַהֲעלֹוָתּה , ְוׁשִ
ַלִים ֵקׁש.ִלירּוׁשָ ּכֹר לֹו ּפֹוֲעִליםּ ּבִ ְמנּו לֹו . ִלׂשְ ֵני ָאָדםּ ִנְזּדַ ה ּבְ ָ ם ֶאֶבן זֹו , ָאַמר ָלֶהן.ֲחִמּשׁ  ַמֲעִלין ִלי ַאּתֶ
ַלִים ַלִים?ִלירּוׁשָ ה ְסָלִעים ְוָאנּו ַמֲעִלים אֹוָתּה ִלירּוׁשָ ָ ן ָלנּו ֲחִמּשׁ ן ָלֶהם ְוֹלא ִנְמָצא . ָאְמרּו לֹו ּתֵ ֵקׁש ִלּתֵ ּ ּבִ



   26 גג \ 2012 \ 30

ָידֹו  ָעהּבְ ָבר ְלׁשָ יחּוהּו ְוָהְלכּו ָלֶהם,ּדָ ֵני ָאָדם. ִהּנִ ְדמּות ּבְ ה ַמְלָאִכים ּבִ ָ רּוך הּוא ֲחִמּשׁ ְ ִזֵמן לֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ. 
ם ַמֲעִלין ִלי ֶאֶבן זֹו,ָאַמר ָלֶהם ַל? ַאּתֶ ה ְסָלִעים ְוָאנּו ַמֲעִלין ְלך ַאְבְנך ִלירּוׁשָ ָ ן ָלנּו ֲחִמּשׁ ָ ָאְמרּו לֹו ּתֵ  ,ִיםָ

ֲעך ִעָמנּו ן ָיְדך ְוֶאְצּבָ ּתֵ ּתִ ּּוִבְלַבד ׁשֶ ָ ַלִים.ָ ירּוׁשָ עֹו ִעָמֶהם ְוִנְמְצאּו עֹוְמִדים ּבִ ן ָלֶהם .ּ ָנַתן ָידֹו ְוֶאְצּבָ ֵקׁש ִלּתֵ ּ ּבִ
ָכָרן ְולֹא ְמָצָאן ִביָלם,ׂשְ ׁשְ ַאל ּבִ ִזית ְוׁשָ ת ַהּגָ כַּ ַמְל. ִנְכַנס ְלִלׁשְ ֵרת ֶהֱעלּו ַאְבְנך ּ ָאְמרּו לֹו ּדֹוֶמה ׁשֶ ָ ֲָאֵכי ַהּשׁ

ַלִים   .) פרשה א,מעובד מתוך קהלת רבה (ִלירּוׁשָ

כי אם  , אפשר שחמשת האנשים שבחברתם מהלך המספר בלילה אינם מלאכי השרת,ואולם
עינו : הוא  וגם הנאה שביניהם פגום, אחד מהם הוא אויבו של המַספר, מכל מקום.מלאכי חבלה

עשרות ) ט־ פרקים ח,הלכות ביאת המקדש(ם " וכבר מנה הרמב,ייההאחת גדולה מעינו השנ
 . אפילו הם מומים קלים כגון שבר ברגל,מומים הפוסלים את הכוהנים לעבוד בבית המקדש

והשוו מסכת ( הוא נחשב כבעל מום  עין אחת גדולה ועין אחת קטנהיש לו לאדם אפילו אם
בניין בית שלישי עדיין : דיין עת הגאולה עגנון רומז כביכול שלא הגיעה ע.) י,בכורות ו
: מזהרת־לא־כלל־ הוא עצמו שרוי בבדידות. השיבושים והפגמים עדיין רבים הם,בראשיתו

ומר שריט המקיץ  זֵקנו שעלה מעולם המתים־היחידים שמוכנים להטות לו אוזן קשבת הם אביו
   .יםוברהיטיו כרסמו עכבר  שביתו מוזנח, יהודי מן הנוסח הישן–משנתו 

 השניות מתבטאת בכפל ההוראה של .ניכרת האמביוולנטיות של עגנון לגבי כל תופעה ותופעה
מעיניה של בתו   הבוקעהירקרק כבר ראינו כי האור , למשל, כך.מילות המפתח בסיפור

אסתר לא ארוכה ולא (" יפה כאסתר המלכה ,הבתולה של מר שריט הוא אור זהוב או ירוק
והשוו לתיאור חמשת ;  א,מגילה יג; "הייתהאסתר ירקרוקת ] ...[ית  אלא בינונהייתהקצרה 

או דוחה כבהרת ")  לא שמן ולא כחוש,אנשים של צורה וקומתם בינונית וגופם נאה: "האנשים
ם(" ַגע ְיַרְקַרק אֹו ֲאַדְמּדָ ֶגד אֹו ָבעֹור,ְוָהָיה ַהּנֶ ּבֶ השמים "ראינו גם שהצירוף  18.) מט,ויקרא יג; " ּבַ

 או השתמעויות ֶדמוניות ,עשוי להכיל השתמעויות טרנסצנדנטיות נעלות" יםמַספר
 שבמקור טעון בהשתמעויות של ,)א"מועד קטן ט ע" (אנשים של צורה"הצירוף  19."נמוכות"

הפנים הצהובות של האיש  20.ביצירת עגנון השתמעויות של גנאי  מכילים לא אחת,כבוד ויקר
 או של איש , אך גם פניו של איש חולה,ת של איש שמחהעבה עשויות להיות פניו המאירו

   21.המלא רגשות שנאה וקנאה

 . כי המספר שרוי בעיצומה של מבוכה שפתרונה לּוט בערפל, הסיפור מסתיים בסיום קטוע
 לא עברו אלא ."י עגנון חזר לשבוש וראה אותה בחורבנה"רש ", כדברי צבי שארפשטיין,אכן

 ,1933 והיטלר עלה לשלטון במארס ,"האבטובוס האחרון"יפורו עשרה חודשים מיום פרסום ס
היה עגנון ' אץ' עם שובו מבוצ.מלחמת העולם השנייה שהובילה לשואה כשש שנים לפני פרוץ

 כאילו ִלּבו ניבא לו שכל דרך שתיבחר אינה צופנת בחּוּבה ,כיוונים־שרוי בתחושה של ָאבדן
ר ָינּוס ִאיׁש "  בחינת," מיצרי ואוי לי מיוצריאוי לי" המצב הוא מצב של .סיכוי לגאולה ֲאׁשֶ ּכַ

ֵני ָהֲאִרי ִית ְוָסַמך ָידֹו ַעל;  ּוְפָגעֹו ַהּדֹב,ִמּפְ ָחׁש,ַּהִקיר־ְּוָבא ַהּבַ כֹו ַהּנָ  , ובכל זאת.) יט,עמוס ה" ( ּוְנׁשָ
ֶרֶכב"יש לעלות לירושלים  ֶרֶגל,ִמי ּבָ  חמשת האנשים אפילו ,ולסייע בבניית בית שלישי"  ִמי ּבָ
 מן הראוי . אפילו אין הם ראויים לשרת בקודש,אינם תמיד אנשים כלבבו שאליהם הוא מסתפח

 גם אם חמק האוטובוס האחרון מתחת לאפו וגם אם , לבניין הבית– ולּו אבן אחת –להעלות 
כעורו של דג בביבר שלו בלילי (" הדימוי הפותח את הסיפור .עליו לעשות את הדרך בגפו

 נזכרת ,נזכר בו הֶיַרח הראשון: מלמד על פתיחתו של דף חדש ") כשהלבנה בחידושהתשרי
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 גיבורנו , בניגוד למר שריט הצועד לאחור.ראשיתה של שנה חדשה המלּווה במולד היֵרח
  . חרף כל הסיכונים והסכנות,מחליט לצעוד קדימה

  

  הערות
לוטה ) ממוצא יהודי(צרפתייה־גרמנייה על הקולנוע האקספרסיוניסטי ראו בספרה של מבקרת הקולנוע ה .1

 .Lotte Eisner, The Haunted Screen, Berkeley, 1969אייזנר 
 של alter ego היו שראו בדמותו את ה־.)בגרמנית' צעד'(הביקורת נדרשה לפירוש שמו של מר שריט  .2

אות שנייה בשם שריט  היו שהבחינו שכל .) בשיכול אותיות,שמואל יוסף טשאטשקעס' ראשי־תיבות של ר(עגנון 
 כי אם צועד לאחור , קדימהפוסע ייתכן שעגנון אכן ביקש לרמוז שמארחו אינו . צעד אחד לאחור מקודמתהצועדת

  .)כאותו עכבר שאכל את תיבת הלבנים שבביתו(ונובר בעבר 
  .32 – 31'  עמ,2010 תל־אביב , ריבוי פנים ביצירת עגנון–י עולמות "ש ראו בספרי .3
 שנתיים לאחר מכן העניק את התואר .ט"הוסיף עגנון לבלונדינית רק במהדורת תרצ" זקופית"את התואר  .4

 מילה נדירה זו מצויה בהגדה של פסח ."הרופא וגרושתו" גיבורת סיפורו ,הזה לאחות הרחמנייה הבלונדינית דינה
  .כוס טפח מן השולחן והיא מוסבת שם על החזקה זקופה של האצבעות בהרמת ה,"דיני ברכת המזון כהלכותיו"ב
 שאף היא מקרינה ,"פנים אחרות"דמות זו מזכירה את המלצרית העדשנית ובעלת האיברים בסיפור  .5

בשעת חיוכה הבהיקו שתי ציציות של " ש, הבחין שמבטה של הבתולה39'  עמ,)1979( ידידיה פלס .פתיינות ארוטית
בבא בתרא עג (שנאמר על מלאך מזיק " דנורא חיוורתאציציתא "מבוסס על הביטוי " אור ירקרק מתוך עיניה הקטנות

ְזַהב ": "מתי מדבר" חיוכה של הבתולה בעלת האיברים מזכיר את תיאור הנחש בשירו של ביאליק , אכן.)עד ְונֹוֵצץ ּבִ
יו  ַקּשָׂ ה ] ...[ְמִעיל ַקׂשְ בּוׁשָ ְנָאה ַהּכְ ֵע] ...[ְּוִנְצָתה ַהּשִׂ ְלֶהֶבת ְירָֹקה ּבְ ֶתן ַהְלטּוׁשֹותּוְתִהי ְלׁשַ " ירקרק" התואר ."ּיֵני ַהּפֶ

יש המפרשים שצבעה כצבע " (ירקרוקת" הוא מאזכר את אסתר המלכה ה,מצד אחד: שבתיאורה הוא תואר רב־משמעי
ְנֵפי יֹוָנה" לפי ,הזהב ֶסף,ּכַ ה ַבּכֶ יַרְקַרק ָחרּוץ,ְוֶאְברֹוֶתיָה;  ֶנְחּפָ כר את צבעה של  הצבע מאז,ומצד שני; ) יד,תהלים סח; " ּבִ

 . מתמזגים כאן למסכת אחת, המושך והדוחה, היופי והכיעור. של מחלת עור, שהוא צבע של נגע,)ויקרא יג(הבהרת 
 מצאתי שמעיני ,הלל וייס להעמיד לרשותי'  שהואיל מחברּה פרופ,)בכתובים (ספר המעשיםבמהדורה מוערת של 

החתול נתפש אף הוא לא אחת כנציג כוחות " (ת של אור ירוקציציו"מציצות " פת שלמה"החתול בסיפורו של עגנון 
" ליל קיץ" והשוו לשורותיו של אלתרמן בשירו , לבתו הבתולה של מר שריט יש אפוא הופעה חתולית.)הסטרא אחרא

ֵעין ַהֲחתּוִלים ): "כוכבים בחוץ( ין ּבְ ּכִ ר ֵעיֶניָה זׂ] ...[רַֹע ְיַרְקַרק ] ...[ּבַֹהק ַהסַּ  ."ַהב ְמֻצּפֹותִעיר ֲאׁשֶ
 בניגוד להוראת , שבה מהלך תלמיד חכם יחידי בלילה,"המתמיד" השוו לתיאור בפואמה הביאליקאית  .6

ּנֹוְצִצים ּכֹוָכִבים ִמְלָמְעָלה) "ב"ברכות מג ע; "אל ֵיצא אדם יחידי בלילה("ל "חז ָעה ׁשֶ ׁשָ ים  / ,ּבְ ִאים ִמְתַלֲחׁשִ ׁשָ ַהּדְ
רֹות ָהרּוחֹות והלך ולן בבית ] ...[מעשה בחסיד אחד ): "ב"יח ע(אור זה מעלה את זכר המסופר במסכת ברכות  תי."ּוְמַסּפְ

 בשירת ביאליק הרוח היא לא אחת גם משב אוויר פשוט וגם רוח ."הקברות ושמע שתי רוחות שמספרות זו עם זו
 כמו זוג המתעלס לאחר  וכאן תיאר עגנון את השמים והארץ המספרים זה עם זה בלחישה,רפאים ֶמָטא־ראליסטית

בֹוד־ֵאל"במקביל יש כאן גם אזכורו של הפסוק (שילדיו נרדמו  ִרים ּכְ ַמִים ְמַסּפְ ָ  שבו אין למילה ,) ב,תהלים יט" (ַהּשׁ
 .הוראה ארוטית־סקסואלית" מַספרים"
 .236 – 234'  עמ,1998 ירושלים ותל־אביב ,חיי עגנון ,דן לאור .7
עומד אני ומפשפש " שירו הגנוז ,"המתמיד ","על סף בית המדרש ","בתשובתי"ראו שיריו של ביאליק  .8

 ,שיחותיי עם ביאליק , על יחסי ביאליק ועגנון ראו בספרו של שמעון ראבידוביץ.ועוד" בארון ספרי אבא־זקני
 1992 תל־אביב , מערכות יחסים– עגנון , ברנר,ביאליק: גם אהבתם גם שנאתם ,ובספרו של חיים באר; 1983תל־אביב 

 .)1993 ,מהדורה שלישית עם תוספות(
 – ביאליק . ולקראת סוף שנה זו החלו להציג בתל־אביב,ארצה" הבימה" הגיעו חברי להקת 1928באביב  .9

 תכופות הביע תרעומת על כך שהפועלים . נהג לשאת נאום לפני כל הצגת־בכורה–שסייע בהעלאתה של הלהקה 
" הציונים הכלליים" ואילו בעלי הבתים העשירים ממפלגת ,ס תאטרוןהרעבים ללחם חוסכים מפיהם כדי לקנות כרטי
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ואינם תומכים בלהקה " הבימה"אינם מבקרים בהצגות )  כרבים מחבריו שעלו ארצה מאודסה,שעם חבריה נמנה(
  .חשובה זו

לא היה : " מתנכר לו ואינו מגיש לו עזרה, החולף על פניו של המספר,בסוף הסיפור מסופר על אדם עבה .10
 ." היה טרוד בעסקיולהסיעניאבל זה שיכול היה ] ...[שיסייעוני הוי כמה זקוק הייתי באותה שעה ] ... [סיעתימבני 

 אך כאן הן מוצמדות זו לזו כדי לרמוז שהציבור זקוק ,אינן גזורות מאותו שורש' הסעה'ו' סיוע ','סיעה'המילים 
 . ולא לצורכי הכלל,רנסי הציבור ומאפוטרופסיו נתון לענייניו אך כל אחד מפ,למדינאי שיאחז בהגה וינווט את הציבור

 ומשאיר את הצעיר הנבוך , ללמדנו שהקברניט מתעלם ממצוקת הפרט,לדרכו" הפליג"על נהג האוטובוס נאמר שהוא 
 .על אם הדרך בתחושת דיסאוריינטציה

בפריז הבוהמיינית של המאה  נהגו לכנות ,")פִלשתים" כלומר ,Philistines" (פיליסטרים"בכינוי הגנאי  .11
 האוכלים ושוגלים ומנהלים את , חסרי סקרנות אינטלקטואלית,התשע־עשרה אותם בני־אדם מן הבורגנות הנמוכה

 .ִשגרת יומם מבלי להתעניין בנושאי תרבות ואמנות
 .95 – 94'  עמ,א" ירושלים ותל־אביב תשל, שירה,י עגנון"ש .12
 אך ,המונח בקרקעית הפתילייהחפץ כמראהו של ") משהו "המכּונה( מיכל ארבל מתארת את המרֶאה  .13

 אפשרות . כי אם בשאריות הנפט שבקרקעית הפתילייה המקבלות צבע כסוף וחמקמק,דומה שאין מדובר כאן בחפץ
: פרשנית זו מתחזקת לִמקרא הנוסח הראשון של הסיפור שבו נאמר על השכנה המגלה למַספר שהפתילייה ריקה מנפט

 , סילקתי את כיסויה ונסתכלתי שאין בה אלא קצת על קרקעיתה.מרת אין נפט במכונה והלא היא כבדההיאך היא או"
 ."שהבהיק כעור דג שמן בביבר שלו בלילי תשרי בזמן שהלבנה בחידושה

 ובאחד מהם הוא ,)1929(כלב בית בספרו " ביאליק"ראו שניים משיריו של אורי צבי גרינברג שכותרתם  .14
ְמִסּבֹות עֶֹנג  ", סוחר הנושא עיניו לבצע,מתארֹו כבעל־בית בורגני ונינוחמגנה את ביאליק ו ג ֶאת ֶאָחיו ַהּסֹוֲחִרים ּבִ ַהְמַעּנֵ

ת ּבָ ֵכַרת ֵמֵרִעים,ׁשַ  ." ּבְ
 ואף ,ספר המעשיםהרבה ִגלגל ִעמי ביאליק כדי להוציא ממני סוד כתיבת : "ראו עדותו האירונית של עגנון .15

 כמה שהשתדל ביאליק ,ספר המעשים ואף זה סיפור מעשה מ.יו היאך הגיע לכתוב אותםהוא סיפר לי על כמה משיר
 עכשיו שהוא יושב בהיכל השירה של מעלה ומגלים לו . השתדלתי אני להסתירו ממנוספר המעשיםלהוציא ממני סוד 

וד יום הולדתו  לכב1962דברים שנאמרו במסיבה משנת " (רזי שירה ודאי נתגלה לו הסוד והוא יודע יותר ממני
 .)245'  עמ,ו" ירושלים ותל־אביב תשל,מעצמי אל עצמי הכלולים בספרו של עגנון ,השישים של דב סדן

 וזאת בניגוד לשם ,)'רוסיה הלבנה'היא " ביאלורוסיה("ברוסית " לבן"מכיל את המילה " ביאליק"השם  .16
 .שחור ברוסית" = טשרני" המכיל בתוכו את המילה ,טשרניחובסקי

  .677 – 676'  עמ,א" תש–ש " ת,)ניו־יורק (הדואר .17
 . לעיל5ראו הערה  .18
 . לעיל6ראו הערה  .19
אנשים של כולם : "תמול שלשוםבספרו " אנשים של צורה"השוו לשימושו האירוני של עגנון בצירוף  .20

 ולא  ואינם מוותרים לשום אדם לא בענייני עצמם. שעובדים את בוראם מתוך בטן מלאה, שומרי תורה ומצוות,צורה
תמול " ( וכל אדם שאינו כמותם נפרעים ממנו על ידי שריפות ובזיונות וחרמים ומניעת חלוקה וגירושין.בענייני שמים

 .)266'  עמ,12 פרק , ספר שני,שלשום
  ."האילמת"ל פרץ "בכפל משמעיו בסיפורו של י" פנים צהובות"השוו לצירוף  .21
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  רנו'מאיה בז
  חדשים גרגרים

  
102  

ל ִחזּור    ֲּהָכנֹות ׁשֶ
ֵכִנים ְ ל ַנַער ַהּשׁ ָניו ׁשֶ ֵקר , ַעל ּפָ ִהְתּפַ   -ּׁשֶ

ָפם ְזַקְנַקן זּוִמים ,ְוׂשָ זּוִמים ּגְ    .ּגְ

 8.8.2010 

 

103  
ִחי ּכְ ׁשְ   האָיָמ, אֹוִתי ַאל ּתִ

ִרי ְלַמֲעִני הּו ַחּבְ ֶ   ,ַמּשׁ
ֵקׁש ָהִאיְנְסֶטָלטֹור ַהָיֶפה ּּבִ ּ.   

9.10.2010 

104 
ּפּור    ֵליל יֹום ּכִ

ר ר ְמאֹד ,ַהּכֹל ִנְסּגַ   ִנְסּגַ
ַהֵלב ֵדי ׁשֶ ַתח ּּכְ ֱאֶמת ִיּפָ   ...ּבֶ

17.9.2010   
  א "תשע תשרי 'ט

105 
ןִהְת ּגַ ֵכן ַעל ּגֶֹדׁש ַהְצָמִחים ּבַ ָ    ּלֹוֵנן ַהּשׁ

  ִהְפִליאּו  ּוְבאֹותֹו יֹום
ן יְיֵד ּנָ ֶהם ְּלַקֵצץ ָחרּוץ ּגַ  .ּבָ

  א"תשע ערב סוכות

22.9.2010  

 
106  

ַטֶיֶלת ְולֹא ַרק ־ ּמּול ַהָים ּבַ ּּ   
א ֵריק ּסֵ    :ּכִ

ִליט ְלָעד ׁשַ ל ּגִ בֹו ׁשֶ   .ּמֹוׁשָ
1.10.2010 
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107 
ׂש ֶכלּוּבְ   ּוִבְמִתינּות  ם ׂשֵ

י ִצ   יםִּיַח היֶל'ֶהֱעלּו ַאְנׁשֵ
ִא ּדַ    .ִרים ּכֹו33 יְִמּתֹוך ִקְבָרם ַהּוַ

15.10.2010        

  פלאה קפסולת
      

108  
ֶב ָלנּו ּכָ ַנס ָהְרחֹוב ׁשֶ    הּּפָ

ָעה  ׁשָ ִמיד ּבְ    ָאז ִנְדָלק- 23ּתָ
יֵתנּו  ַנס ֲחִזית ּבֵ   י ִד ַעל ָי–ּפָ

21.10.2010   

 חילופי תאורה

109  
ה ּנָ י ַלּגִ   ָיַרְדּתִ

ַצע ַהַמְבִקיַע ּפֶ   ָּלַגַעת ּבַ
ן ָהֵעֶדן ל ִצּפֹור ּגַ   .ׁשֶ

  א"חשוון תשע 

 5.11.2010  

110 
י ֶאת ְנִחיַר   ירֹוַקְנּתִ

ם ְרּכָ יָמה ּדַ ׁשִ   סֹוף סֹוף ַהּנְ
י   זֹוֶרֶמת ָחְפׁשִ

 24.11.2010 
111 

  י'ִצסּו יִחי ּתְ'ִצסּו יִחּתְ
מֹוְק   ת ַחַּרְטָיה ְמַנַצַהּדֶ

   י'ִצי סּוִחּתְ

  י'סוצ למנהיגה הבורמנית אונג סן

1.12.2010 
112  

ִסיך ַהָקָטן' ַּהּנָ   הּוא 'ְ
ית ָקֶפה ָסגּור   ,ּבֵ

ַעם ְנ ָהָיה ּפַ   ְִסיךׁשֶ
לֹוִנית   ִסְמָטה ּפְ

27.12.2010 

 רנו' בזמאיה
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113  
ל ּבֶֹקר   ִחּבּוק ָחָזק ׁשֶ

ֶכת  ֶ ּה- ִויִניָקה ַאַחת ְמֻמּשׁ    ּבָ
ֵאָהִייִת ֶבר ּבֶי ּכְ   65ן ה־ם ַלּגֶ

   א"שבט תשע

 29.1.2011  

  
114 

ַפִים  - ָקִניִתי ִלי ַמּגָ
ַיְחִמיא ִלי   ,ֲעבּוָרםּבַ ּּוִמי ׁשֶ

ֲעַלִים ּנַ דֹול ּבַ   .ֵמִבין ּגָ

            27.2.2011    

  ַמגפי אנטילופ הּיקרים

  
115 

מֹו עֹוד ְועֹוד ְקרּו ֶאת ׁשְ      ּדָ
ְקִריַאת ַהְמִגָל ּּבִ   , הּ

ֶנֶסת  ית ַהּכְ ֵלי קֹוָלם ֶאת ִקירֹות ּבֵ ילּו ּגַ   ִּהּפִ
  א"פורים תשע

   20.3.2011 

   )הרצח באיתמר(   

  
116 

ְמִעי" ַנִזית" (ׁשִ ּכְ ֲהָבָרה ַאׁשְ   )ּּבַ
ך" ָרה ִאּתָ   " ,ְאּוַלי ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַהּכָ

ָרִני ׂשְ ִפיו ַהּבַ   , אֹוֵמר ֲחֵרִדי ּבְ
ת ּבָ ּבָ   . ְרחֹובּבֶֹקר ׁשַ

9.4.2011 

  א" ניסן תשע

119 
ׁש ן ׁשֵ ן- הּוא ּבֶ ֵרה ְוִלּבּו ּבָ ֶב ֶעׂשְ מֹוִניםּכְ ְ    ן ַהּשׁ

מֹוִנים ְוַאַח ן ׁשְ    תְוהּוא ּבֶ
ׁש ן ׁשֵ ֵרה- ְוִלּבּו ּבֶ   . ֶעׂשְ

   זך.לנ

6.7.2011   
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המרכז , אוצר ומפיק מיכה קירשנר, "ונות ליריתנכ"הוצגה בתערוכה , עבודה של דגנית ברסט
ו חיפה"האקדמי ויצ
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  אשר רייך
   שניים תרגום–שלושה מקור 

  
  שבב חלומות 

  
 ,ּ ָהֵאל ֶהָחָדׁש ִממֹוָצא ְיָוִני,ָהִאיְנֶטְרֶנט

ה  ִיים ּוִמנָּ ָבר ָצַבר ָהִרים אֹוִליְמּפִ   ּּכְ
  

ִנים ַוֲחֵצרֹות ְלַאְלֵפי ֶנה ְוַרּבָ    ֵאֵלי ִמׁשְ
   י ִחּפּוׂש ִלְתׁשּוָבהֲחִסיִדים ּוְתִמיִמים ּוְמנֹוֵע

ַבְו י ׁשְ ל ּבִ ּתַ ׁשְ נִּ    .ּב ֲחלֹומֹות ֲאזֹוִבִייםדֹוֶמה ׁשֶ
 

חֹל זֹוֵהר  ב ּכָ   ָּרִאיִתי ַעל ַצג ַהַלְיָלה ֵעׂשֶ
ִדִיים  ֲחלֹומֹוַתי ָהאֹוְרּתֹוּפֶ ֶכֶתם ֻמְפָלא ּבַ   ּּכְ

ֶּנֱאָבִקים ַחלֹונֹות ַעל ֻסַל ּם ַהִמִליםּ ּ. 
ה יֹוֵתרַעְצמֹות ֶהָעִתיד ֲא   ֵפלֹות ַהְרּבֵ

  
ך ָהַאְפִריָקִאי ְִמִלּבֵ חֹרֹות.ּ   ּ ֵהן ַחמֹות יֹוֵתר ׁשְ

ּבֹוֲעִרים ְסִביב רִֹּמֵזֵרי  יֲעָנִנים ׁשֶ    ְוָדִמי.אׁשִ
ַעם ּרֹק ְוַיִציב ּומּוָאר יֹוֵתר ֵמנֹוַתר ָי   ֵאי ּפַ

ל ָעִרים    ָלֵתת ְלֵאיְבֵרי ּגּוִפי ֵריַח ׁשֹוֵקק ׁשֶ
 .ַּחת ַלַמִים ּוֵמַעל ָהָרִקיַעֲחָדׁשֹות ִמּתַ

 

  תמונה שי של המחשב
  

  ַּרק יֹוֵרד ָהֶעֶרב ְועֹוֶלה ַהַלְיָלה
יקֹוִל ה ַעד ִנְבֵכי ַנְפׁשִ נֶּ ּתַ   י ִמׁשְ
ה ַעל רֹּוַמֲע יֶרֶכת ּכֹוָכִבים ְמִגנָּ   אׁשִ

  
ֵני ֲחלֹומֹות ָרִעים    ֲאִני ׁשֹוֵמַע.ִמּפְ

ִחים ְוִנְטָרִקים   ַּחלֹונֹות ִנְפּתָ
ל ִעצּו ִליםְּתצּוגֹות ׁשֶ  .ּוֵבי ּכֵ
 

ִאים ֲהמֹוֵנ ִּמֶמְרַחִקים ּבָ   ּי ִמִלים ּ
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ְבׂשֹוָרה ִלי ּכִ ְּלִהְצטֹוֵפף ַעל ַהָצג ׁשֶ ּ:  
ִלים ִּקלּוֵחי חּוִטים ְוִחְרחּוֵרי ּגַ ּ. 
  ֲעלּות ַלְיָלה צֹוַמַחת ַעל עֹוִרי

 .ת אֹורר ִהיא ֶנֱעֶלֶמת ֵמֶחְרַדֶּקבַֹּלְו
 

  העדרויות
  
  ָתֹוְכך ֲאִני הּואּבְ

  ָךְרֵהָעְד ֶ
י   ַּהְזַמנִּ

ר ָהִייִתי ָכל ֲאׁשֶ   בְּ
ך ַיַחדְוֶאְה   ֶָיה ִאּתְ

  
תֹוך ֶאֶרץ זֹו ֲאַנְחנּו    ְּבְ

ל ָהָאֶרץ ַהזֹאת  .ֵּהָעְדרּוָתּה ׁשֶ
ִקיָעה   ֲאִני ָאסּוף ְזִריָחה ּוׁשְ

ְמָחהַא ָכא ְוַהּשִׂ  .ת ֲאסּוִפית ַהבָּ
 

  לֹומֹותִהְרהּוֵרינּו ּבֹוִנים ֲח
  ִמים ֶאת ֵהָעְדרּוֵתנּוָאנּו חֹוְל

יִכים ִלְחיֹות   ִּמן ַהיֹוְמיֹום ּוַמְמׁשִ
תֹוָכּה ִנ.ּבְ ִנ,י ּבְ ּהי ְיִחיִדי ַא בְּ   ּתָ

ל ַחַי  .ּת ַהזֹאתֵעי ּבֵָּהָעְדרּוָתם ׁשֶ
 

תֹוְכך   ינּוֵי ְרִסיֵסי ַח,ָּבְ
ו ּבַ   ,ֻמְפָלאהֹוְלִכים ַיְחּדָ

ִגֶּזהּוִתי ַמ   ָת ֶזהּוְתךיָרה ֶאּסְ
ל ֵהָעְדרּות ְלִאי ׁשֶ ַרַחף ַהּפִ  ,בָּ

אּותּתְַא ֶפל ְוַהּגֵ ֵ  . ֲאסּוִפית ַהּשׁ
 
 

  
  

 אשר רייך
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  הברך

  רסה ראשונהִג
  

עֹוָלם ֶרך ּבָ ָדד הֹוֶלֶכת ּבֶ   ,ְּבָ
ֶרך   !ּלֹא יֹוֵתר ִמֶזה ,ְַרק ּבֶ

  !ָלםְחאֹו אֶֹהל ֶנֶזה לֹא ֵעץ 
ֶרך   .ּלֹא יֹוֵתר ִמֶזה ,ְַרק ּבֶ

 
ִמְלָחָמה ֶבר ֶאָחד ּבַ   ּּגֶ
ע ַמָמׁש ֲאנּוׁשֹות   .ִּנְפּגַ

ֶרך לֹא ָקָרה ְמאּוָמה   ,ְַלּבֶ
מֹו ָהְיָתה ַאַחת ַהְקדֹוׁשֹות   .ּּכְ

 
עֹוָלם ֶרך ּבָ   ,ְּוֵמָאז הֹוֶלֶכת ּבֶ

ֶרך   !ּלֹא יֹוֵתר ִמֶזה ,ְַרק ּבֶ
  !ָלםְחֶנֵעץ אֹו אֶֹהל ֶזה לֹא 

ֶרך   .ּלֹא יֹוֵתר ִמֶזה ,ְַרק ּבֶ
  

  הברך
  רסה ראשונהִג

  
ָרִכים ּדְ ֶרך הֹוֶלֶכת ְלַבד ּבַ   .ְּבֶ

ֶרך   ! ְוֹלא יֹוֵתר-  ְזֹוִהי ּבֶ
ְסִחים,לֹא ֵעץ   ! לֹא אֶֹהל ּפִ
ֶרך    .ְולֹא יֹוֵתר –ְזֹו ּבֶ

 
ִמְלָחָמה ָהָיה לֹוֵחם   ,ּּבַ

הָירּו ְוָירּו ּבֹו ּבְ   ,ִלי ּבּוׁשָ
ְגעּו ֶרך לֹא ּפָ ּבֶ    ְְוַרק ּבַ

ה ָ ּה ְקֻדּשׁ מֹו ָהְיָתה ּבָ   .ּכְ

  כריסטיאן מורגנשטרן

   אשר רייך:גרמניתמ \ שני שירים בשתי גרסאות

 כריסטיאן מורגנשטרן
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ָרִכים ּדְ   ,ֵמָאז ִהיא הֹוֶלֶכת ְלַבד ּבַ

ֶרך    . ְולֹא יֹוֵתר–ְזֹוִהי ּבֶ
ְסִחים   .לֹא ֵעץ לֹא אֶֹהל ּפִ

ֶרך    . לֹא יֹוֵתר–ְזֹוִהי ּבֶ
  

  זוג חמורים
  רסה ראשונהִג

  
ָיגֹון יו ּבְ ַתח ּפִ   ֲחמֹור ּפָ

ּתֹו ָהָאתֹוןְוָא   :ַמר ְלִאׁשְ
  

זֹאת ,ֲאִני ִאיְדיֹוט ם ַאּתְ ּכָ   ,ּגַ
ְמקֹום ִלְחיֹות   .מּוָטב ָלמּות ּבִ

 
ַחִיים קֹוֶרה ּבַ ִפי ׁשֶ ַּאך ּכְ ּ ְ  

ים עֹוד ַחִיים ֵניֶהם עֹוׂשִ   .ּׁשְ
  

  םיחמורותי
  יהירסה שנִג

  
ֱעַצב ּנֶ   ֲחמֹור ֶאָחד ׁשֶ

ת ְנעּוָריו ר ֶאל ֵאׁשֶ ּבֵ   :ּדִ
  

ׁשֲאִני ִט ם ַא ,ּפֵ הּתְּגַ ׁשָ    ִטּפְ
  .היׁשִָגְפְֵנֵלך ִעם ָמֶות ִל

   
ָבר ַרּבֹות ֵאַרע ּכְ ִפי ׁשֶ   ְַאך ּכְ

ַנִים עֹוד ַחִיים ְללֹא מֹוָרא ְ   .ַּהּשׁ
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  חלום ציוני של אבי

ָנה לֹו ֲחלֹום ִציֹוִני   ּהּוא ּבָ
רֹות ֲאבּו   ִדיםֵמֵעֶבר ְלִמְדּבָ

ל ַיְתמּות   .ׁשֶ
  !"ּבֹוא: "ָהעֹוָלם ָקָרא לֹו

  ְַאך ַהֲחלֹום
  .ּת ַהְמִציאּותִּנַצח ֶא

  הּוא ָעָלה ִעם ֲחלֹום
  ְוַיְתמּותֹו ֵמָתה ֵמָחָדׁש

ל ֹאֶהל  יִריעֹות ׁשֶ   ְּוִנְתַעְטָפה ּבִ
ָכה ֲחׁשֵ   .ּבַ

  
ַעס   ְוַהרֶֹגז ְוַהּכַ

ְמָחהְוַיְתמּוָתּה ל ׂשִ    ׁשֶ
ַמ ָ   ִים ֲאֵפִליםָיְרדּו ִמׁשּ
י   .ַעל רֹאׁשִ

  
י ַדְלּתִ   ,ּגָ

  ָאַבד ֲחלֹומֹו
ֲּאִני ָהִייִתי ְמִציאּותֹו ַהִציֹוִנית ּ.  

ֶרה"ַה ּבְ   "ּסַ
  "ָחצּוף"ֶה
ֹוָבב"ָה   "ׁשּ
  "ָאבּוד"ַה

  חּום ָהֵעיַנִים
ִלים ְלּתַ   .ַוֲעטּור ַהּתַ

  
י ָהרֶֹגז   ,ָיַנְקּתִ

ַעס   ,ַהּכַ
ְמָחה ל ׂשִ   . ְוַיְתמּוָתּה ׁשֶ

   יוסי אלפי

   ארבעה שירי חלום
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ָמִתיֲחלֹום  ם ֶאת ִנׁשְ ל ָאִבי ִיּתֵ ם ׁשֶ   ְמֻיּתָ
ִמי ַהִציֹוִני ַקְרּדֻ י ּבְ ְּוָלַחְמּתִ ּ ּ  

  ֶאת ֲחלֹומֹות ָאִבי
י   !ְּוִנַצְחּתִ

ָצחֹון ַהִציֹוִני ֲּאבֹוי ַלּנִ ּ ּ.  
  
ֲחלֹומֹות... ית ָאִבי ָעָלה ּבַ   ּבֵ

ל ֵאׁש ֹחֶסר ָהאֹוִנים   ּוְלׁשֹונֹות ׁשֶ
ָדיו   .ִלֲחכּו ֶאת ַמּסָ

  
יֹו ל אֹור ֵעיֵני ָאִביּבְ   ם ַאֲחרֹון ׁשֶ

י ֶאת ָהרֶֹגז   ָיַדְעּתִ
ַעס י ָאת ַהּכַ ֵאב- ָיַדְעּתִ   ,ַהּכְ

י ֶאת ַהֲחלֹום ַהִציֹוִני ָּיַדְעּתִ ּ...  
ּבֹוִני   .ַעל ֶחׁשְ

 
  אדם ללא חלום

תֹוך ַעְצמֹו   ְָאָדם ְללֹא ֲחלֹום ֵמת ּבְ
יֵדי ָהֲאֵחִרים   ָאָדם ְללֹא סֹוד ֵמת ּבִ

  
  דוג לי חלום

ָיג, ֲחלֹום, ּדּוג ִלי   ּּדַ
יר ית ַהָים ַהֲעֵלה ִלי ׁשִ ְחּתִ   ִּמּתַ

ה ִלי ַחג   .ֲעׂשֵ
  

  שיר שחלמתי

י ֶאת ָהרֹאׁש ְחּתִ   ִהּנַ
ָלך ַהַלְיָלה ַּעל ֶהָחֶזה ׁשֶ ְּ  

י ֶאת הֶֹלם ְלָבֵבך ַמְעּתִ   ְְוׁשָ
עֹוְרַקִיך ם ַהזֹוֵרם ּבְ ְֶאת ַהּדָ ּ  

ֵאִרית ַחַי י ָלך ֶאת ׁשְ ְּוִהְבַטְחּתִ   יְ
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  ניצה בן־דב 

עגנון ויהודי גרמניה : סיפור של עתידות
  

   

 לאחר ,1924־1912עגנון שהה בגרמניה בין השנים 
עירו  מ1908  אליה היגר כציוני בשנת,שעזב את יפו

 שפרצה , מלחמת העולם הראשונה.שבגליציה' אץ'בוצ
 היא אחת מחוויות ,כשנתיים לאחר הגיעֹו לגרמניה

 רשמיו . שהותו המתארכת בארץ זוהיסוד של
 שאת מֹוָראֹותיה הוא חווה כתושב ארעי ,מהמלחמה

 כמו ברומן , מהדהדים ביצירות אחדות שלו,בגרמניה
 .)1950( עד הנהוכמו ברומן הקצר ) 1970 (שירההענק 

 ,שני הרומנים הללו נכתבו והתפרסמו לאחר השואה
 לא רק למלחמת העולם הראשונה שירהאבל בעוד שב

 הרי ,יש נוכחות אלא גם למלחמת העולם השנייה
 לפחות , למלחמת העולם השנייה איןעד הנהשב

   . כל זכר,לכאורה

 המתרחש בירושלים במחצית השנייה של ,שירההרומן 
 תקופה שנודעה ,שנות השלושים של המאה העשרים

" תקופת המאורעות"בהיסטוריוגרפיה היהודית כ
 קשּוב ,"ד הערביהמר"ובהיסטוריוגרפיה הערבית כ

  עד הנה, לעומת זאת.זמנית לגלגלי מכונת המלחמה המתחילים לנוע באותן שנים באירופה־בו
 ,גיבור־ מחשבותיו וסיוטיו של המספר, מצוקותיו, חרדותיו, פגישותיו,מתאר אך ורק את מעשיו

לתקופה קצרה ומלחמת העולם הראשונה " אורח"ישראל כ־ שבא לגרמניה מארץ,הוא עגנון
ה ני בלייפציג ובגרמ, המתרחש בברלין,עד הנה הרומן .אותו בה שלא בטובתו" תפסה"

גרמנים הנלחמים למען המולדת הגרמנית מבלי שיהיה ־ מתאר יהודים,1916בסביבות שנת 
 מלחמת . העתיד במלחמה הבאה של גרמניה נגד העולםלהםלהם צל של מושג מה צופן 

 כפי שנקראה לפני שידע העולם ,"ה הגדולההמלחמ "עד הנההעולם הראשונה נקראת ב
 בכך מודגשת העובדה שרומן זה .שמלחמה גדולה ונוראה עשרת מונים ממנה תבוא בעקבותיה

א ֵרקי הלוא רק בדיעבד ת. נכתב כביכול מתוך פרספקטיבה של מלחמת העולם השנייהלא
 ,רים האחרים כמו כל הגיבו,גיבור־ המספר,עד הנה וב,"ראשונה"מלחמת העולם הראשונה 

  .חיים את המלחמה הראשונה כאילו זוהי המלחמה הנוראה מכולן

 , לבין רוב הדמויות הנקרות במהלך הרומן על דרכועד הנהההבדל העקרוני בין הגיבור של 
מיורדי " שהם רואים את עצמם פטריוטים גרמנים והוא רואה עצמו , הוא,יהודים ונוצרים כאחד

 להנמיך קול , במקרה למלחמה לא לו והוא צריך להשפיל ראש שנקלע,)'ו' עמ" (ישראל־ארץ

 עגנון הצעיר בתקופת שהותו במינכן
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 חוסר מעורבותו הרגשית והפיזית בהישגי המלחמה או בכישלונותיה מתיר לו .ולחכות לסיומה
 הרומן שופע מצבים .להשקיף עליה מבחוץ ולבקר את אלה המעורבים בה

ד מעמיד עגנון  בייחו.אירוניים שמטרתם להדגיש את חוסר הטעם שבמלחמה־פרדוקסליים
  .אירוני את היהודים שרואים בגרמניה את מולדתם ומקריבים את בניהם על מזבחה־באור טרגי

 השייך לגברת טרוצמילר , המתגורר בפנסיון במערב ברלין,גיבור־הרומן נפתח בכך שהמספר
 שום הבעת חמלה . שומע בלילות את בכייה, ֵאם לשלוש בנות ּולֵבן שאבד במלחמה,הגרמנייה

 והוא מסביר את האדישות לסבלה במצב ,ו הזדהות לא באה מצדו כלפי האם האומללהא
 ,האם ובנותיה לא הטריחו בצערן את האורחים: "המלחמה שאוטם אנשים כלפי זולתם

"  כל אדם בהול על עצמו ואין לבו פנוי לצרת חבירו.והאורחים לא טרחו לדעת היאך אבד הבן
 , הדייר שלה, שהנה הוא,רת לו חלום סנסציוני שחלמה גם כשבעלת הפנסיון מספ.)ה' עמ(

 . נשאר הגיבור אדיש לאם ולחלום המשאלה שלה,עתיד להחזיר את בנה האובד הביתה
 בא תוַרן של האם ,כשבאופן לא צפוי החלום מתממש והגיבור שב ממסעותיו עם הבן האובד

ורר היה חדרו של הבן החדר שבו התג:  מממש חלומן,ובנותיה לגלות אדישות כלפי הגיבור
 ומרוב שמחה והתרגשות ,שיצא למלחמה וחזר פגוע ראש ובכל זאת השמחה על שיבתו גדולה

 לאיש ממשפחת בעלת הפנסיון לא היה אכפת שהמספר נותר ללא פיסת מקום להניח עליה –
 הוא אחד הלילות , שבו מציעים לו לבסוף לישון באמבטיה, ליל השיבה.את גופו

   . ביותר המתוארים ברומןהסוריאליסטיים

 הוא אך הטרמה לבנים אובדים יחידים ,"גולם איש" ששב הביתה ,מקרה הבן הגרמני האובד
 הדוגמה הבאה היא עדות . ביניהם בנים של משפחות יהודיות,שיצאו למלחמה ולא שבו

מרתקת למצב הפסיכולוגי של יהודי גרמניה ולפרובלמטיקה הקיומית של מי שאיננו 
  .מני אותנטי אבל חייו נקשרו עם גרמניה ויהודיהגר־יהודי

 הוא אינו . שמתגורר בלייפציג, ביבליוגרף יודע ספר,דוקטור יצחק מיטל הוא זקן שנון וחכם
ידי הבולשת וברח ־ נרדף על, הפך להיות סוציאליסט,יהודי גרמני אלא יהודי פולני שהיה חסיד

רשימות לבתי מסחר של ספרים עתיקים  כשהגיע לגרמניה התפרנס מעריכת .מפניה לגרמניה
 . קרבתו אליהם העלתה את קרנו בקרב הסוחרים היהודיים.ומהוראת עברית לתיאולוגים נוצרים

וכששמעו שהוא יוצא ונכנס אצל : "האירוניה כלפי היהודים הגרמנים מפעפעת מהמשפט הבא
 גרמנים בני דת ,הם היינו שמקורב הוא אצל גרמנים ממש מה שלא זכו ,הפרופסורים הנוצרים

 התחילו אף הם מקרבים אותו ומזמינים אותו לכוס קהוה ולסעודת ערבית עד שנעשה ,משה
 הכניסה לו נדוניא גדולה ופיטרה , נתוודע לבת עשירים ונישאה לו.אצל כמה מהם לבן בית

  .)יז' עמ" (אותו מלהתייגע על פרנסתו

 בת סוחרים עשירים הרואים עצמם ,תו ולאש, יליד עיירה קטנה מערי פולין,לדוקטור מיטל
 ,לב לכך־ האב מתייחס באירוניה ובכאב. נולד בן יחיד שיצא למלחמה,"גרמנים בני דת משה"

גיבור מבקר את ידידו בביתו ־ כשהמספר. לבה רחב מגאווה שבנה יצא להגן על המולדת,והאם
 מגלה לו דוקטור , מתנדבת ליטול חלק במאמץ המלחמה,שבלייפציג והאם נמצאת מחוץ לבית

מיטל את ההבדל העמוק בינו לבין אשתו ביחס למלחמה וביחס לבנם היחיד שיצא להילחם את 
הורגים ? מה חדשות יש בעולם: " וכך אומר במרירות מיטל לאורחו.מלחמתה של גרמניה
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 אף בני יחידי . ועכשיו המלחמה כבר עושה את עצמה, נשתטה העולם ועושים מלחמה.ונהרגים
 לא כובש , לא גיבור מלחמה הוא. אם לא ראית אותו ראה את תמונתו.רב ועושה מלחמהחוגר ח
"  לא עלתה על דעתי שאני אוליד בן שיעשה מלחמה.לא לחנם מתגאה בו אמו היקרה? ארצות

  .)יח' עמ(

 בביקור קודם בביתו של מיטל הוא היה . המספר כן ראה את הבן ולא רק את תמונתו,למעשה
אני הייתי בביתו : "וס למלחמה ולעמדתה החיובית של האם כלפי התגייסות זֵעד לבן המתגיי

 עדיין זכור אני היאך התבוננה האם בכל כלי וכלי שתחב .ביום שנתנדב בנו לצאת למלחמה
הבן לתוך ילקוטו ילקוט חיילים והיאך הבהיקו עיניה מתוך שמחה על שזכתה לבן שכזה 

  .)חי' עמ" (שמוכן ועומד להגן על המולדת

 , המספר שומע על כך לאחר שהשיב את הבן האובד.הבן היחיד של דוקטור מיטל נופל בקרב
 ולאחר שנאלץ לעזוב חדר אחר ,בית־ לביתו בברלין והוא עצמו נשאר חסר,הגולם הגרמני

 עד הנהגיבור הם ציר העלילה של ־ טלטולי החדרים של המספר.ששכר אצל יהודים גרמנים
 מתאפיינים הגרמנים ,ים בעורף הגרמני בימות המלחמה הגדולהובתוך כך מתוארים החי

 וגם , עגנון לא חוסך את שבט הביקורת לא מאלה ולא מאלה.ומתאפיינים היהודים הגרמנים
 על הסיבה שגם היהודים הגרמנים . הוא אירוני, גלגול ספרותי שלו עצמו,כלפי גיבורו המשוטט

 ,על התלבטויותיו אם לשכור מהם חדר אם לאוהחלו להשכיר חדרים כמו שכניהם הגרמנים ו
  : אומר המספר כך

 כל הימים .מחמת צוק העתים ירדו מנכסיהם בעלי בתים מישראל והתחילו להשכיר חדרים"
 שיהודי גרמניא ,שדרתי בגרמניא מנעתי עצמי כשאר רוב חבַרי מלדור אצל יהודי גרמני

פרסמים את יהדותנו וגרם הדבר לוויכוחי פטריוטים גרמנים היו ולא היה ישר בעיניהם שאנו מ
 ומשנזדמן לי חדר אצל יהודי עמדתי . משעבר עלי לילה בלא דירה לא דקדקתי עוד.דברים

  .)צ' עמ" (ושכרתי

ליהודים " חברי"וב" אנו"הוא מתכוון ב" שאנו מפרסמים את יהדותנו"כשאומר המספר 
 ואינם מסתירים את , דוקטור מיטל כמוהו וכמו,אירופיים שזה מקרוב הגיעו לגרמניה־המזרח

 החדר והיחס הטוב של היהודי הברלינאי כלפי , ובכל זאת.יהדותם כמו היהודים הגרמנים
 אלא שהימים הטובים יחסית שראה הגיבור בחדר זה של . השתלם, ששכר אצלו חדר,אורחו

ולי  עד מהרה עמד הבית להימכר לחברה מסחרית ובש.היו מועטים" גרמני בן דת משה"ה
 מגיח מהסיפור מוטיב , כמו במקרה של החדר בפנסיון של גברת טרוצמילר,עזיבתו את החדר

 הייתהבת יחידה : "הבן היחיד שנהרג או נפגע קשות במלחמה אלא שכאן התחלף בבת ובחתן
' עמ" ( בוכה על אביה ועל אמה שיבואו לדור עמההייתהונפל בעלה במלחמה ו] לבעל הבית[לו 
  . בדם רב,ר מתבר,תם של היהודים הגרמנים עולה להם פטריוטיו.)צג

ונחזור לבן היחיד של דוקטור מיטל ולאופן שהשמועה הרעה על מותו מגיעה לאוזניו של 
עבור החברה ב בא לתכנן , כנראה מזרם הבאוהאוס, ארכיטקט פונקציונלי, סימון גאביל.המספר

 מתייחס המספר עד הנה  לאורך כל.שקנתה את הבית שבו מצא המספר שלווה מסוימת
ל והוא בונה בניינים נטולי וידו של המודרניסט הזה בכ: לאדריכל יהודי זה ברתיעה ובאירוניה
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 , בצורה קרה ומנוכרת,לחלוטיןאגבי  באופן , דווקא איש זה. מנוכרים וקרים,נשמה וקישוט
   . נהרג, ידידו המוערך,מודיע למספר שבנו של מיטל

 , בוכה בלילות על בנההייתההמספר כלפי בעלת הפנסיון ששלא כמו האדישות שגילה 
 .מובאות שתי תגובות של המספר להודעה הקשה שנחתה עליו במקרה מפיו של האדריכל

 שדוקטור מיטל אינו אחד ,הראשונה נשמעת כמו קינה תוך שהיא מאירה את יהודי גרמניה
 , ללחום מלחמתה של גרמניא נתנדב הבן.בן יחיד היה לו ליצחק מיטל: " באור אירוני,מהם

 יצחק מיטל פרע זכות ישיבתו במיתת בנו והבן פרע .פגע בו כדור של אויבים ונפל במלחמה
  .)צה" (זכות פטריותיות שלו בנפשו

גיבור היה נוכח ־התגובה השנייה משחזרת פעם נוספת את יום ההתגייסות של הבן שהמספר
 הסיפור משום מה .דוקטור מיטל באותו יום ותוך השחזור מביא המספר סיפור שסיפר לו ,לה

   . רק כותרתו צוינה,לא סופר עדיין בטקסט

 היא אקלקטית ושופעת – כמו ברבות מיצירותיו – עד הנהכיוון שדרך סיפורו של עגנון ב
 , יתרה מזאת. הוא שב וחוזר על אירועים מהותיים כדי שקו העלילה המרכזי יישמר,דיגרסיות

 סיפור צדדי כדי להתאימו אנלוגית , מטעמו של עגנון האמן,מספר־לפעמים דוחה הגיבור
 הדברים יובהרו .לאירוע שמבחינת רצף המאורעות הכרונולוגי הגיע זמנו להיות מסופר

  .בהמשך

 המספר הוא שוב חסר , כשהידיעה על מות בן ידידו מיטל מגיעה לאוזניו.נחזור אפוא לעלילה
וא מוצא לנכון ללכת לבית הדואר לכתוב מכתב לקרובת  בתוך שיטוטיו ברחובות ברלין ה.בית

 שבעלה ובנה יצאו למלחמה והיא יושבת גלמודה בכפר לוננפלד , מלכה שמה,משפחה שלו
 ששני יקיריה יצאו למלחמה והיא לא יודעת מה , אזכורה של האישה היהודייה.שליד לייפציג

 בדרך כלל בן –את יקיריהם  בא לעבות את מוטיב היהודים ששלחו ,עלה או יעלה בגורלם
 מכל – יקיריה אולי עדיין בחיים , במקרה של הקרובה. למלחמתה של גרמניה–יחיד או בעל 

גרמני ־ שלא כמו בעלה של בתו היחידה של בעל הבית היהודי–מקום לא באה שמועה שנהרגו 
 ,דואר שהגיע לבית ה, לכן המספר.שמכר את ביתו לחברה המסחרית ושלא כמו בנו של מיטל

 וזאת , שבגינה הגיע לבית הדואראף על פי ,מתנצל שאין הוא מתעכב במחשבותיו על מלכה
 זכורני .מחמת השמועה הרעה ששמעתי לפני שעה על בנו יחידו של מיטל שנפל במלחמה"

אותו היום שנתנדב בנו יחידו של מיטל לצאת למלחמה נזדמנתי לביתו של מיטל והיה מיטל 
 אותו היום סיפר לי .מה ואמו מתגאה על בנה שיוצא להגן על ארצועצב שהוליד בן למלח

  .)צט' עמ" (...מיטל סיפור זה

 .למספר היו כבר כמה הזדמנויות לספר את הסיפור שסיפר לו מיטל ביום שבנו הכין עצמו
 כשהבן כבר נמצא ,הלוא באמצע המלחמה מגיע המספר לבקר את דוקטור מיטל שנית

 . עסוקה בענייני המלחמה ועדיין לא ידוע שעתיד הבן להיהרג,תבמלחמה ואמו איננה בבי
 כשהיה ֵעד להתנדבותו של בנו של מיטל ,בהזדמנות זו מספר המספר לקוראיו שבביקור קודם

 המספר אינו משתף ."סיפור מסיפוריו של העשיל שור בעל החלוץ"למלחמה סיפר לו מיטל 
 מי שאמון על דרכי הסיפור של .)יח' עמ" (כדי שלא להפסיק את העניין"את קוראיו בסיפור 

מן " שאזכור הסיפור מבלי לַספרו נועד לדחות אותו למקום שבו הוא כן יהיה ,עגנון יודע
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 שלאחר שנודע שבנו של מיטל נהרג נעשה הסיפור רלוונטי והוא מובא , נראה."העניין
 למלחמה אבל עליו  והנה הסיפור שאותו סיפר מיטל ביום שבו התגייס בנו.לראשונה בטקסט

  :חוזר ידידו המספר רק כאשר נודע לו שהבן נהרג במלחמה

 . שעמד לקבל מינוי של מרצה בסורבון, מוכשר ומוצלח,להעשיל שור בעל החלוץ היה בן יחיד
 ראה את שליח הדואר מתקרב לביתם ובידו , כשהעשיל מסב עם אשתו לארוחת הצהרים,פעם

 הוא לא תיאר .ידי השליח־נוי של הבן מובא אליו על האב היה בטוח שהנה כתב המי.מכתב
 אחרי שהבשורה הרעה השיגה אותו מלמל האב משהו בינו .לעצמו שזו הודעה על מות הבן

מכאן ואילך עד לסוף ימיו לא " אלא ש,לבין עצמו וחזר לסעודתו כאילו עולם כמנהגו נוהג
באה לו השמועה על מיתת בנו  כאותו התבשיל שאכל ביום ש.שינה מסעודתו ולא שינה בגדיו

  .)צט' עמ" ( וכל הימים היה לובש את הבגד שלבש אותו היום,היה אוכל בכל יום

כי זה ?  קודם לכןרֹומדוע דחה המספר את סיפור הסיפור שסיפר דוקטור מיטל עד כאן ולא סיּפ
 ,מיטל דוקטור ,ידי אביו של הבן־ הוא סופר על, למרבה הפלצות.סיפור הצופה את מיתת הבן

 , משמע. מכין עצמו למלחמה,לאורחו לא אחרי שהבן נהרג אלא בשעה שהבן היה עוד בביתו
האב ידע מראש שבנו היחיד ייפול במלחמה וכבר ביום גיוסו סיפר סיפור התואם את אבלו 

 דחה את סיפור , ששמע את הסיפור מפי האב בשלב מוקדם מדי לטעמו, המספר.העתידי
 לא יכול היה לספר , כנראה.שבו נבואת הלב הקשה של האב התממשההסיפור לקוראיו למקום 

 כשהמספר נמצא . עדיין לא אבדה,סיפור זה כשהתקווה שהבן יחזור מהמלחמה בריא ושלם
 כשעה לאחר שהשמועה הגיעה לאוזניו והוא מתכוון לשלוח מכתב לקרובתו ,בבית הדואר

 שבו אב רואה את שליח הדואר ,יפור זה הוא נזכר בס,שעדיין לא ידוע מה עלה בגורל יקיריה
מתקרב לביתו והוא בטוח שהשליח נושא עמו בשורה טובה והנה זה נושא אליו את הבשורה 

  .לוהרעה מכ

 נקשיב לדברים נוספים שאמר על הגרמנים ועל הבה אז ,אם דוקטור מיטל הוא נביא
כשמכניסים עצמם  , הגרמנים עם של עקשנים הם.מלחמה זו לא במהרה תפסק: "מלחמותיהם

 ומכיון שהם עושים מלחמה לא יניחו הימנה עד שינצחו הם .בדבר שוב אין מניחים ידיהם ממנו
אילו ] ...[ אלו ואלו אוהבי נצחון , אלו ואלו אוהבי מלחמה. לי אין הפרש.או שינצחו אויביהם

זרים  חו.הרי מלחמה גוררת מלחמה] ...[כתבתי סיפורים הייתי כותב סיפור של עתידות 
  .)כד־כג' עמ" (ועושים מלחמה שניה ושלישית עד שתוששים ונופלים ואינם קמים] הגרמנים[

סיפור של " והנה ֵזֶכר זה נמצא ב.עד הנההתחלנו בכך שלמלחמת העולם השנייה אין ֵזֶכר ב
 . יהודי מזרח אירופי שקשר גורלו בגורל גרמניה, דוקטור מיטל,של הביבליוגרף הזקן" עתידות
הוא לא עיוור למקומו ולמעמדו בתוך החברה " המקוריים" בניגוד ליהודי גרמניה ,אי לכך

 עיני הבשר שלו כהו מרוב עיון וקריאה בספרים אבל בעיני הרוח הוא יודע שעתידים .הגרמנית
 זכותו של בנו .הגרמנים לעשות עוד ועוד מלחמות ורק כשינוצחו כליל יפסיקו ממלחמותיהם

 שנפלו למען המולדת הגרמנית במלחמה העולמית ,נים יהודים אחריםשל דוקטור מיטל ושל ב
 בדומה , לכן דוקטור מיטל.עמוד להם במלחמה הבאה שיעשו הגרמניםת לא ,הראשונה

 חוזר לאחר מות בנו ,"סיפור של עתידות" שאת סיפורו סיפר כ,"החלוץ"להעשיל שור בעל 
 . עגומה עם ההווה ועם העתידלספריו ודבק במנהגיו כביטוי של אבל כבד ושל השלמה
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 טיול אביבי

ְמלֹוִני ָבתּול ּגַ ֶמׁש ְמַחֶזֶרת ַאֲחַרי ּכְ ֶ   ַּהּשׁ
ֲאָותֹו יר ֶאת ּתַ עֹוד לֹא ָלַמד ְלַהְסּתִ   .ׁשֶ

ת ַעל ָאְזִני ֶהֶבל ַחם   ,ִהיא לֹוֶחׁשֶ
עֹות ְוֻרּדֹות ּבְ ְרַנִיםַמֲעִביָרה ֶאְצבָּ   ִצּפָ

ָעִרי ׂשְ ה ֲאֻדָמה ְוזֹוָלה בִּ   .ֲּאכּולֹות ַלּכָ
ַחת  את ִמּתַ ֲאִני ִנְפֶנה ֵאֶליָה ִהיא ֶנְחּבֵ ׁשֶ   ּכְ

ִלי,ְּלִצִלי ָבה ְולֹוֶקֶקת ֶאת ּכֻ ּ ּוִמָיד ׁשָ ּ  
י ֶעְרָוה ַלח ִמֵזָעה מֹו ָהִייִתי ּפִ   .ּּכְ

ֶמ ֶ א ַהּשׁ ׁשֶ ן ַעל ַהּדֶ ַרְקּדָ ֲאִני ַאּפְ   ׁשּוְכׁשֶ
ְסָעָרה ְוגֹוֶמֶרת ִלי ּבִ ָאה ֶאל ּכֻ   ּּבָ

תּוָקה רּוָעה ׁשְ קֹול ּתְ  .ּבְ
  

  נבל

ַלך ְלבֹור ר ֻהׁשְ ן ֲאׁשֶ   ְֶיֶלד ֶזה הּוא ֵנֶבל ְמֻעּדָ
תֹוך ָבִלים בְּ יֵדי ֶאָחיו ַהנְּ ְזמֶֹרת ּבִ   ְּתִ

  ֵּעיָניו ּפֹוְקִעים ַהֵמיָתִרים ְוָהָאָבק עֹוֶטה
ִליַמת ָסֵפק ָנִס   ְיך ָסֵפק ׁשֹוֶטה ָסֵפקָעָליו ּגְ

ֵחר ְצִליָליו.ִנּדֹון ׁשַ יַרת ַרְפסֹוִדים לֹא ּתְ    ׁשִ
ּאֹוָתם ְיַעֵלַע ֶאל ּתֹוכֹו ִעם ֶעְלּבֹונֹות ַחָייו ּ  

  
ית ִיְקרֹס ְחּתִ   ֶיֶלד ֶזה הּוא ּבֹור ְללֹא ּתַ

ֶבל ֶיֱאסֹף ַהנֵּ   ְִיּפֹל ֶאל ּתֹוך ַעְצמֹו ַעד ׁשֶ
ין ֵמיָתָרי ארֹו בֵּ   ּו ָיִפיק ִמֶמּנּו ֶאתֶאת ַצּוָ

  ב ַהִחְרחּוִריםֵמיַט

   גד קינר

   טיול אביבי ועוד ארבעה שירים
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  דרקוני החול

ָרקֹוֵני ִאם ְהֶיהִּי ּוַמה   ְרחֹובֹוֵתינּו ְרכּוִבים ֲעֵליֶהם ַהחֹול ּדְ
אּו ֵמִרְבָצם ֵיעֹורּו ם ַעל ִעיֵרנּו ֶאת ְוִיּשְׂ ּבָ   ְלָיִמים ּגַ

ִקיִעים ?ֲאִפיִלים ַאְסַפְלט ַהּבְ ּבָ ָבר ְמִעיִדים ׁשֶ טּותִה ַעל ּכְ   ְתַלּבְ
ְנָטה .ּוְמלֶֹהֶטת הָקׁשַ ח ְמַמֲהִרים  ֲאַנְחנּו.ָנִזיל ַהּכֹל .ֵריי ַפּ   ַּלִמְטּבָ

יַע יֹור ַּהָקֶפה ִסְפֵלי ֶאת ְלַהְטּבִ ּכִ לֹא ּבַּ ָקע ָלנּו חֹוֶזה ַמה ִלְקרֹא ּׁשֶ   .ַּהִמׁשְ
ֶרז ֶאת  ּפֹוְתִחים.ְמֵנה ְמֵנה  .נּוֵתנּואֹוְנ ֶחְרַדת ֶאת ִריׁשְלַהֲח ַהבֶּ
ים ַמִים אּוַלי ֲאִסיֵרי ַאֲהָבֵתנּו ְּיַטְיחּו ַרּבִ ֶרך ּכַ ְגַזר ְּפֶ נִּ   ֲעֵליֶהם ׁשֶ

ָאם ֶאת ֶלֱאטֹם ָמָתם ַהְפָרַטת ַעד ּתָ יָמָתם ִנׁשְ ֹוֵכב ֶזה .ְנׁשִ ּשׁ   ׁשֶ
ו  ּתֹו ִעם ַעְכׁשָ ת הּוא ִאׁשְ ַמְרָצפֹות ַההֹוֵלם ַסּתָ לֹא ּבְ ְרצּו ּׁשֶ  .ִיּפָ
ֶרַגע ְהֶיהִי ּוַמה  ֲאַגת ָּהֲאִביֹוָנה בְּ ׁשַ ָרקֹון בְּ ְתרּו ִּמָטתֹו ַעל ַהּדְ   ִיּוָ

ִני ֵלי ׁשֵ ים חֹול ּּתִ   ְוגּופֹוֵתינּו ,ָאְבָדָנם ֶאל ִטיםַהּשֹוֲא ּוְרחֹובֹות ְקַטנִּ
ַמְסְמֵרי מּונֹות ּכְ ֵרי ְנָעִצים ְזִעיִרים ּתְ ַעם ְמַבּתְ   ֶזה ֶאל ֶזה ִּנָצֵמד ׁשַ

ֶדֶבק עַמ בְּ לֹא ּגָ ׁש ּׁשֶ ׁש ְולֹא ִהְתַיּבֵ ֵעץ ִהְתּבֹוׁשֵ ְבִגיַדת ִננָּ   ַהחֹולֹות ּבִ
ִמּתֹוָכם ינּו ַרק ְלַבּסֹוף ָיִגיחּו ּׁשֶ ֶכֶתם ָראׁשֵ לּוַח ּכְ   ְמצָֹרע ִקיר ַעל ּדָ

ֵנַבת רְלַאַח מּוָנה ּגְ   ַהּתְ
 

  הקיר

  .ַּמֲעִמיִדים ֶיֶלד ָקָטן ֶאל ַהִקיר

  .לֹא יֹוִרים
 .ים ּגַֹבּהַרק מֹוְדִד

  .ָהרֹאׁש .ַּהֵלב

ָחז רֹון ֻמׁשְ ִעּפָ  .ּּוְמַסְמִנים ִקְוקּוו ּבְ

ְַהֶיֶלד הֹוֵלך ָאר.ּ   .ּ ַהִקיר ִנׁשְ
ָאר   ַּהִקְוקּוו ִנׁשְ

ין ִמַטַעם מֹו עֹוֵרך ּדִ ּּכְ ְ.  
ְּמַיֵצג ֶאת ַהֶיֶלד ּ  

ירֹו ִלי ְלַהּכִ   .בְּ
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ו ּבֶ לַֹּהֶיֶלד ַעְכׁשָ   .ׁשן ׁשָ
ן ֵמָא   .הַּהִקיר ּבֵ

  .הּוא ָלָבן
ְִחְורֹון ַהָמֶות ָנסּוך ָעָליו ּ.  

ף ִקְוקּוו ָנה ִיְתַוּסֵ עֹוד ׁשָ   .ּבְ
ף ִקְוקּוו ָנַתִים ִיְתַוּסֵ עֹוד ׁשְ   .ּבְ

ף ִקְוקּוו ִנים ִיְתַוּסֵ לֹׁש ׁשָ עֹוד ׁשָ   .ּבְ

ֵדל   .ּ ַהֶיֶלד צֹוֵהל.ַּהֶיֶלד ּגָ
ים   .ַּהִקְוקּוִוים ִמְתַרּבִ

  .ּרֹון ַהָמֶותְּוֵביֵניֶהם ָנסּוך ִחְו
  

  עורב נקמן

יָקה ֲחטּוָפה  ת ְנׁשִ   ִּאִמי ּדֹוֶרׁשֶ
ִנקּור עֹוֵרב ַנְקָמן   ּּכְ

  .ַּעל ֶלְחָיּה ַהָקָרה
  

ְרעֹון ַהְלָוַאת ַאֲהָבה   ּפִ
ָנה ִלְטָוח ָארֹך ּתְ נִּ   ְׁשֶ

  .ּוְבָכָנף ְקצּוָצה
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*  
ר ָלֵצאת ֶאְפׁשָ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ   בְּ

ֲעָנִנים יט ּבָ יָדה ְלַהבִּ   ֲאִני ַמְקּפִ
ָעַלי ִלְזּכֹר ם ׁשֶ י ֵאין ְלִצְבָעם ׁשֵ   ּכִ

יֶהם ְחּתֵ י ַהְינּו ָהך ָלֶהם ִמי ְמעֹוֵלל ָמה ּתַ   ְּכִ
י ְלָאחֹור י ֵהם ַמִטים ֶאת רֹאׁשִ   ּּכִ
ׁשּוֵליֶהם ּּוְמַלְטִפים ֶאת ַרקֹוַתי בְּ ּ  

י ֵה םּכִ ֵאב ְוָאׁשָ ִלי ּכְ   ּם ִנְקָרִעים ֶזה ִמֶזה ּוֵמַעְצָמם בְּ
בֹוד ִלְגבּולֹוֵתיֶהם ים ּכָ י ֵאיָנם רֹוֲחׁשִ   ּכִ

ַמִים ָ   אֹו ִלְבָדַית ַהּשׁ
ֲעַמִים אֹותֹו ָעָנן ּפַ יט ּבְ ר ְלַהבִּ י ִאי ֶאְפׁשָ   ּכִ

  ָלֵכן
  

ֲעָנִנים יָטה ּבָ   ֲאִני ַמּבִ
ר ִלי ָלֵצ ֻמּתָ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ   אתּבְּ

דֹול דֹול ַהּגָ מֹוָסד ַהּגָ ִניִמית ּבַ   ֶּלָחֵצר ַהּפְ
ֵרַע ּתָ ִמׂשְ ך אֹוְמִרים,ּׁשֶ   . ַעד ַקְצֵוי ֶאֶרץ,ְ ּכָ

  

  ִאם
ִדידּות ֵתן ִלי ַחַית בְּ נָּ   ִּאם ּתִ

  .ִיְהֶיה ֶזה ְפָלִמיְנגֹו
רֹד ֵיָרֶאה ְלֵמָרחֹוק ְתמֹו ַהּוָ   ,ּכִ

סֹות   ִלְכאֹוָרה־ַרְגָליו ַהְמַהּסְ
  פּו ִעּגּול ְסִביִביְיטֹוְפ

ִמיד ק ִיְמָצא ּתָ ארֹו ַהּדַ   ְוַצּוָ

   טל ניצן

   להביט באותו ענן פעמיים
  שירים מספר חדש
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ֶּאת ַהִמְרָוח ַהִמְזָעִרי ּ  
יִני ְלָכל ֶאָחד   ּבֵ

אִרי ְמִסירּות ַעל ַצּוָ ֵרך ּבִ   .ְְוִיּכָ
  
*  

ֶלֶמת ת ֻמׁשְ ֶקׁשֶ ּבֹוֵרַח ּבְ   ֶהָחתּול ׁשֶ
ֵדר ֵמַעל   ,ּ צֹוֲחִקים ֵמֵעֶבר ַלִקיר, ַהְיָלִדים,ַלּגָ

ֵּאיך ָעט ַהַצַער לֹא ֵיְדעּו  ְ  
ִלי ֶהֶרף  קֹוֵנן ּבְ מֹו קֹול ׁשֶ   ּּכְ

ָמע    ,ּוְלֶפַתע ִנׁשְ
ּבֹוָרה    ָהְיָתהֵאיזֹו ַסְבָלנּות ּגִ

ר ְבִריִרי ִלְפַסְנּתֵ ַ   ְ ֵאיך,ַּלמֹוֶרה ַהּשׁ
ְמטּו ֶאָחד ָאר ִנׁשְ ְ ַהּשׁ ׁשֶ   ֶאָחד ־ּכְ

ט ַלת ַמּבָ ּפָ ַהׁשְ י ַאֲחרֹוָנה,ּבְ ַאְרּתִ    ִנׁשְ
ְגַלל ְבִרירּות,ּ ַהמּוִזיָקהבִּ ַ   , אֹו ַהּשׁ

ֶפר   ַּהָיַדִים עֹוד לֹוְפתֹות ֶאת ַהּסֵ
ָהֵעיַנִים ֶנֱעָצמֹות ׁשֶ   ,ּכְ

מֹר ַעל ָהַאֲהָבה ך ָצִריך ִלׁשְ ְּכָ ְ  
ֵלילֹות מֹו ּכֹוָכב ִהיא אֹוֶסֶפת אֹוָתנּו בַּ י ּכְ   ּּכִ

ם ַאֲחֵרי מֹוָתּה    .ּגַ
  

ם ַאֲחֵרי מֹוָתּה    .ּגַ
  
 *  

ּנ ַפת ֵאםִמי ׁשֶ   ֹוְלָדה ְללֹא ׂשְ
ל ָיֶמיָה ְפַסע ּכָ   ּתִ

ׁשֶֹבל ַעְצָמּה   ּבְ
  

ּה ָפּה ִיְתנֹוֵסס ַעל רֹאׁשָ   ַמְרּתְ
יָתּה לֹא ֵיַדע   ּבֵ

יָתּה הּוא בֵּ   ׁשֶ
ים ִצּפֹור ֵמָתה   ְלִעּתִ
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יַח ַעְצָמּה ְלַרְגָלּה  ּנִ   ּתַ
ה  ֶלֶכת ְמַפּתָ ְתַחֶזה ְלׁשַ ּּתִ ּ–   

  
ִרַית ַהִמְזַמן ֻּסּכָ ּ ה ַעל ְלׁשֹוָנּהְנ ּ   ַמּסָ

ְגרֹוָנּה   ַּהַמְסֵמר ֶהָחלּוד עֹודֹו ּבִ
ַפת ֵאם ּנֹוְלָדה ְללֹא ׂשְ   ִמי ׁשֶ

ה ַפת ַהַיְלּדָ ה ִמּשְׂ ְרּפֶ   .ּׁשּוב לֹא ּתַ
  

  עוד צעד
ְזָהר נִּ מֹו ַהֶיֶלד ַהטֹוב ׁשֶ ּּכְ ּ  

בֹוּהַ ִקים ִמּגָ ָאר ְמַזנְּ ְ ל ַהּשׁ ּכָ ׁשֶ   ּכְ
ַמֲעֶקהֲּאִני עֹוֵצר ֶאת ַהְקִפיָצ   ּה ּבַ

ָעֵצב י ִאִמי ּתֵ   ּּכִ
ם ִאם ִלְפָעִמים ֵאין ַמֲעֶקה   ּגַ

  ֶּאָלא קֹוָלּה ָהרֹוֵעד
ם ִאם ְמקֹוִמי ְלַמָטה   ּּגַ

ְללֹא ַקְרָקִעית  חָֹרה ׁשֶ ְ ַעְלָוה ַהּשׁ    –ּּבָ
  

  ָאסּור ִלי עֹוד ַצַעד
ּה ַהָקָטן לֹא ֶיֱחַרד ִלבָּ ּׁשֶ ּ  

ַדע  לֹא ּתֵ   ּׁשֶ
ָמה ֲאִני ָיכ   ֹּול ִלְצלֹל ְוַכָמהּּכַ

  ְֲאִני יֹוֵדַע ִלְרעֹב ְוֵאיך
ִלי ִניד ַעְפַעף ֲאִני ּפֹוֵצַע   בְּ

י ְרּכַ   לֹא ַרק ֶאת ּבִ
  

ל ַמה ּכָ ַדע ׁשֶ ּתֵ   ְוָאסּור ׁשֶ
ְלָקה  ּסִ ֶ   ּּשׁ

גּוָפּה ַני בְּ   ְוָגְדָרה ִמּפָ
ֲחָזָרה ַלְיָלה ְוזֹוֵחל ֵאַלי ּבַ    ,ּּתֹוֵפַח ּבַ

ל    .ַאֲהָבָתּהֶנֱאָמן יֹוֵתר ִמּכָ
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  חורף

ְלָמה   ְמַעט  עֹוד.ִלי ּדֹוֶלֶפת ּתַ

ֵאר לֹא ָ ּשׁ ְלָמה ִלי ּתִ   עֶֹתק( ַּהטֶֹפס ַרק .ּתַ

ל ל עֶֹתק ׁשֶ    ְטָפִסים)עֶֹתק ׁשֶ

ל   חֶֹרף ,ַהחֶֹרף ֶאת יםִטְטְרַמְסֶמ ֲאֵחִרים ׁשֶ

 .ַמְתִאיִמים לֹא ֳעָתִקים ִעם

 

  גבעול
ל ַעְצמֹוְּלַה ְבעֹול ׁשֶ   ִעם ּגִ

י קֹׁשִ   רּוַח ּבְ

 .ַּהֵמִתים ִמן אֹוָתּה רֹוֵטט

 

ָאּתּה ִ  

ֶניָה יֵוּתָ יִרים ּפָ  .אֹותֹו ַמְסּגִ

ר ָהַרַעׁש ל ַהִחּוֵ   אֹותֹו מֹוִביל ְצָעֶדיָה ׁשֶ

ָדה ַעד ָ .ַהּגָ   ְלַבד הּוא ְוָהְלָאה םִמּשׁ

ּה  .ִאּתָ

  
  
  

   

   יוסי יזרעאלי

   שלושה שירים על תלמה
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, עד לסנטר, כשהיא מושכת את השמיכה שלא ממש מחממת, ילדה בת שש עשרה, מה קורה לנימה
  ?ומה עושים אתו עכשיו, פטר מיוסקה הנהג שהתיישב לו על קצה מיטתהיוחושבת איך לה

בבוקר . וימיה ריקים ושוממים, תהוי גירשו אכ, למרות שהיא אוהבת לימודים, לנימה אין לימודים
, אמיתית בקיבוץ סמוך" מכשפה"לנסוע לעבוד בשזירת צמר אצל , תה אמורה להשכים לאוטובוסיהי

אם הגיעה , ממילא אף אחד אינו מתעניין בה. שני והתחבאה מתחת לשמיכההוכמובן התהפכה לצד 
אבל , ואיך זה יכול להיות, נה מדוע זה קורהנימה אינה מבי. ובלבד שלא תלמד בכיתה, או לא הגיעה

ועל כך היא נידונה , עובדה שהוציאו אותה מביתה ומכיתתה בטענה שלא מגיע לה סמל בוגרים
, אלה החוקים, להורים אסור להתערב. אינו פוצה פה ומצפצף, אין אף אחד, ואף אחד, לגירוש מביתה

לה מה שלא היה , מיטה משלה, אוהל משלהכך לפחות נתנו לה .  יהיה יותר גרוע-  ואם יתערבו
  ". מה יהיה עכשיו"קר לנימה והיא חושבת ". מוסד"ב, הספר- בבית, בביתה

, ומופיעה אשה זרה שצועקת וצורחת על יוסקה, אז מה שקורה עכשיו זה שכנף האוהל נפרצת בעצמה
ל מי זאת ב א.לגמריוהנה הוא בריא , איך העז להודיע שהוא חולה ואינו יכול לבקר את בנו או בתו

ונימה מרגישה שלמרות ההתפרצות , האשה הזרה גוררת אתה את יוסקה החוצה? הזונה הזאת
הרי פה החוקים כאלה ? תה נפטרת ממנויאיך אחרת הי. והצעקות יש לה מזל גדול שנגאלה מהנהג

. כלום-  וממש אין הגנה משום,ויכולים לגרש אותך ממיטתך, שיכולים אנשים זרים לפרוץ למיטתך
  .שנקלעה לתוכם, חוקים- את האין, נימה איננה מבינה את החוקים

והגוף נושם , ולכל הגוף, הנשימה נשפכת וזורמת לתוך החליל? מה קורה לנימה כשהיא מנגנת בחליל
אולי , אולי בוכה? מה זה עושה לנימה. והלב מתרחב ונושם ומנגן גם הוא, את המנגינה שנושפת בו

  .אולי מלטף, מרגיע

, יום היא נהנית מקישואים וחציליםה. והתבשילים אינם טעימים לה" צנע"יש . ר לנימה והיא רעבהק
, פרוס לפרוסות, לחם טרי מהמכונה, מאוד אהבה לחם. כמו רוב הילדים, אך בילדות בחלה בטעמם

ונהנית ממעדן , רי מלח גסי נימה זורה על הפרוסות גרג.טבול בשאריות השמן במחבתות הענקיות
  ! תיתענוג אִמ... לכיםמ

, קטנה" הרמס ביבי"ומקלידה אותם על מכונת כתיבה , סיפורים לילדים, נימה אוהבת לכתוב סיפורים
וחותמת , בנימין טנא, לילדים- משמראת רוב הסיפורים היא שולחת לעורך . שמשאיל לה אבא שלה

ונימה מרגישה , ברתוהיה שם האהבה שכינה המורה לתיאטרון את ח" איריס". "איריס: "בשם עט
היא כותבת מכתב לעורך בנימין טנא שמדפיס  ... לנאהבת,נימהאת , ששם זה אולי יעשה גם אותה
  ...כל ימיהלו שנימה תזכור לו לטובה ותודה , ועונה לה במכתב ארוך ותומך

  

   לילי נדב

   ורה לנימהמה ק
  סיפור
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   מאוסף הצייר, עבודה של אורי אליעז, ףנו

, וטורחת על הסיפור ותיאוריו במיטב המילים, כאשר נימה כותבת סיפור למבוגרים, לעומת זאת
... אפילו לא מאשר קבלתו, שאפילו אינו מגיב על הסיפור, "החשוב", ,לעורך המפורסםושולחת אותו 

  ...כמגיע לו, נימה לא תשכח גם אותו. עורכים שונים יש להם אורחות דרך ונהגים שונים, מה לעשות

ואולי לא היה חשוב בעיניו לעודד ,  אבד הסיפור בדואראולי? מה קורה לנימה כשאין קול ואין עונה
שאולי אינה ראויה אפילו , נימה חוששת. בוודאי בעיני עצמו, הרי הוא כל כך חשוב. כותבת צעירה

  .שגורשה ממנו, "מוסד"ביתה בל, כיתתהל, כמו שאינה ראויה למיטה, לתשובה כלשהי

, זו באמת מתנה גדולה,  נפרד במיטה משלךלגור באוהל? בחברה, מה קורה לנימה שאיננה בקבוצה
, "גדוד היער"הכבשים ועם אורי מ  נימה מוזמנת לצאת למרעה עם.ת ובדידות רבהגם לבדּוזו אבל 

אבל נימה ממש , אורי מאוהב בה. כל אחד בכאב הפרטי שלו, וכל אחד בבדידותו, שניהם בחליל
ומודה לאורי שמצרף את ,  יודעת לכאובנימה, מה שבטוח. אולי? האם גם היא יודעת לאהוב. לבדה

האם היא תזכור אי פעם איך ? עשרה שנזרקת מעבר לחוקים- מה קורה לילדה בת שש .בדידותו לשלה
? ואיך צמחה? ומה באמת ידעה ולא ידעה ואיך שרדה? ומה היא חשבה וידעה, הילדה הזאת הרגישה

 חיבוק . הרי כל כך קר לה.בוק חםיח, ותהאולי לחבק א .מה ניתן היום לעשות לנימה... מה קרה לנימה
ולהגיד לה חזקי , עולם החוקים המוזרים, בעולם הזה" לא חוקי"חיבוק , שכל כך היה חסר לה אז

  ...תחיי, תחיי, אל תמותי, ואמצי



   26 גג \ 2012 \ 58

  

 ,ם והסבתות שלנו הסבי,השבוע זה שבוע מרכז שבו אנחנו לומדים איך חיו בקיבוצים פעם
  . להפריח את השממה ולבנות מדינה,כשהם באו להיות חלוצים וחלוצות

 במקום ללכת לחדר של ההורים לקרוא ספרים ולמצוץ ,יםיבגלל זה כל יום אחרי ארוחת צהר
 , ליד מגרש הכדורסל, אני צריכה ללכת יחד עם כל בית הספר היסודי לסוף של הקיבוץ,אצבע

 כמו ,ין בו כלום ושם אנחנו צריכים לבנות כל יום עד הערב קיבוציםאיפה שיש שטח כזה שא
  . כשבכל קבוצה יש מעט ילדים מכל כיתה והרבה ילדים משאר הכיתות, בקבוצות,שהיו פעם

 , יש בו המון בוץ שנדבק לנעליים שלי ואחר כך,חוץ מזה שאין בשטח של השממה כלום
ד מתלהבים ו המורים שלנו מא. מביאה בוץ שאניי אימא שלי כועסת עלי,כשאני באה הביתה

 נורא נורא כיפי שרק לילדים, מהשבוע המרכז ומזה אני מבינה שאנחנו עושים דבר מלהיב
בקיבוץ שלנו יש את הזכות לעשות כזה כיף חיים ובכלל יש לנו המון מזל שנולדנו בקיבוץ 

 מהטיול שנתי כ טוב כמו הקיבוץ שלנו כך שבכל פעם שאנחנו חוזרים"ועוד בקיבוץ כ
והאוטובוס נכנס בשער של הקיבוץ אנחנו צועקים את השם של הקיבוץ שלנו וצועקים כיפאק 

 כדי שכל המבוגרים בקיבוץ יידעו שחזרנו ושההורים שמחכים לנו בשער ידעו כמה טוב ,היי
  .הם עשו שהם מגדלים ילדים בקיבוץ ועוד בקיבוץ כזה טוב

 שהם היו ,את הסבים והסבתות שלנו איך זה היה פעםהמורות אומרות לנו כל הזמן לשאול 
ארשה ו הם סתם היו בגטו בו. אבל סבא וסבתא שלי מצד אימא בכלל לא היו חלוצים,חלוצים

 כי לא היה להם מה לאכול והם היו נורא , ככה סבתא שלי סיפרה לי,ובגטו הם אכלו עכברים
שוויץ הגרמנים השמידו את כל  כי באו, יחסית לאושוויץ, בגטו עוד היה לה טוב.רעבים

 שאם הם , שהמורה אמרה, אמרתי לה פעם.המשפחה שלה בגזים ואז היא נשארה ניצולה יחידה
 שהיו ציונים וכל , כמו שזה לא קרה להורים של אבא שלי,היו חלוצים זה לא היה קורה להם

כולים מה שהם רצו זה לנסוע לארץ ישראל ולהיות חלוצים וסבתא אמרה לי שלא כולם י
 יש , כי בקיבוץ זה החיים הכי צודקים, אבל אמרתי לה שהיא בכלל לא צודקת,לחיות בקיבוץ

  .שיוויון ושיתוף וכולם עוזרים לכולם כל הזמן

 בתחילת . אבל אסור שאף אחד ידע,אני חשבתי הרבה על השוויון וגיליתי אני לא אוהבת אותו
 עוד פעם לא ,עליים הגבוהות בסנדלים כשהיינו צריכים להחליף את הנ,הקיץ בשנה שעברה

 אז לא היו .מצאו לי נעליים מתאימות כי יש לי פלטפוס ובגלל זה אני צריכה נעליים מיוחדות
  לי סנדלים למרות שאורית המטפלת שלנו הלכה לסנדלים של כיתות אחרות וגם אצלם היא לא 

  

  מצגרליה ג

  זה שבוע מיוחדשבוע ה
   וריפס



   59 \ 2012 \28 גג 

 

  

  הו חיפ"אקדמי ויצמרכז , אוצר ומפיק מיכה קירשנר, "ונות ליריתנכ" תערוכההמתוך , עדי נס :ילוםצ

ם ים בכיתה ללכת עתנו לכל הילדי שבגללי לא י, אז אני פחדתי,מצאה משהו שיתאים לי
 . כי הרי ביום העצמאות תמיד מתחיל הקיץ ואז צריך ללכת עם הסנדלים,הסנדלים החדשים

 ביום , אבל בסוף, לא-  בגלל השוויון אי אפשר שכולם ילכו עם סנדלים ורק ילדה אחת
העצמאות כן הרשו לשאר הילדים ללכת עם הסנדלים החדשים ולי אמרו לנסוע עם אימא שלי 

  . שם אולי יש סנדלים שיתאימו לרגליים שלי,פולהלע

 . בגלל זה כל הקבוצות בשבוע המרכז מקימות אוהלים, גרו באוהלים, לפני שבנו בתים,בקיבוץ
 אבל זה בגלל ,אני חושבת שזה נורא לישון באוהל ובכלל נורא לישון מחוץ לבית של ההורים

 הגוף שלי לא מתעורר כמו אצל , פיפי משום מה כשאני ישנה וצריכה.שאני עושה פיפי במיטה
 ובטיולים שנתיים ,כל האנשים ואז יוצא שאני מתעוררת אחרי שכבר עשיתי את הפיפי במיטה

שלושה  זה כבר יהיה ,' בכיתה ד, והשנה,כל שנה מוסיפים לנו עוד לילה של שינה מחוץ לבית
 כי ,להיות מחוץ למיטה אבל אסור לי ,לילות אז אני מכריחה את עצמי לא להירדם כל הלילה
 שאורית , כמו בטיול שבשנה שעברה,המטפלת לא מרשה ולפעמים הלילות נורא ארוכים

אז היא שלחה אותנו לישון בשבע ' לאישה' כי השתוללנו והפרענו לה לקרוא ,התעצבנה עלינו
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 גם אחרי שכל הילדים , כדי שלא נפריע לה לעשות מה שהיא רוצה ואני שכבתי במיטה,בערב
 אבל בסוף זה קרה לי ובבוקר התעוררתי רטובה מהשתן שלי ולא ,דמו והתאפקתי לא לישוןנר

 אבל , הבנות בחדר ניחמו אותי ואמרו שבטח השק שינה יתייבש עד הערב.ידעתי מה לעשות
 כי בטיול שנתי אף ילד לא ,אותי זה לא ניחם כי בעצמי הייתי רטובה ולא יכולתי להתרחץ

  .סור שהמטפלת תדע שאני עוד עושה פיפי במיטהמתרחץ בבוקר וגם כי א

בקבוצה שלנו יש ילדים שכל הזמן מציעים הצעות איך לעשות את הקיבוץ שלנו ויש ילדים שלא 
הילדים שכל הזמן מציעים הצעות הם גם הילדים שמחליטים והם אומרים לאחרים . אומרים שום דבר

 איך יכול להיות שיתוף אם רק חלק שאלתי את אימא שלי בערב של היום הראשון. מה לעשות
אבל , מהילדים משתתפים בהחלטות וחלק מהילדים רק עושים מה שאומרים להם לעשות והיא צחקה

 ואמרה שבכל מקום זה ככה ותמיד היו חברים שמטיפים לאחרים איך להתנהג והם ,צחוק מריר
אהיה , יגוד אליה ולאבאבנ, בעצמם לא היו מתנהגים כמו שהם אומרים לאחרים ושהיא רוצה שאני
אבל שיהיה לי קשה לעשות , מהאנשים האלה שאומרים לאחרים מה לעשות ובעצמם לא עושים כלום

  .'טחון עצמייב'את זה כי בשביל זה אני צריכה שיהיה לי 

הילדים שמחליטים החליטו שצריך להיות לול בקיבוץ שלנו ובלול , ביום השני של השבוע המרכז
גידרו משטח מרשת של חוטי ברזל ולמעלה הם שמו ' אז הילדים מכיתה ו. ולותצריכות להיות תרנג

כדי שלתרנגולות יהיו לא רק קירות אלא גם תקרה וגם כדי שהן לא , את השאריות של המשטח
אבל בינתיים לא היו לנו בכלל תרנגולות וכבר היה נורא מאוחר ורוב המורות וההורים , תוכלנה לברוח

החליט שצריך לשים בלול תרנגולות ' אז אבנר מכיתה ז, בר הלכו לבתים שלהם כל כךהגאים בנו כ
אז הוא , והחליט שהוא יהיה התרנגולת שלנו' ובגלל שאין תרנגולות הוא תפס את יובל מכיתה ג

יובל לא יכל לעמוד ,  סנטימטרים40הכניס אותו ללול ובגלל שהתקרה של הלול הייתה בגובה של 
כמו שהיינו עומדים בגן כשעשינו הצגה של ,  יכל והוא עמד בעמידה כזאתוכמעט לשבת הוא גם לא

הוא פשוט . צפרדעים ואבנר נעל אותו בכלוב של התרנגולות ויובל לא בכה או דיבר או עשה משהו
  .המשיך להיות בתנוחת הצפרדע הזאת ולהסתכל החוצה

יובל , שארנו רק אבנר הסדיסטרוב הילדים כבר הלכו הביתה ומהקבוצה שלנו נ. היה כבר ערב וחשוך
קצת רועדות ומפחדות , דורית ואני עמדנו במרחק כמה צעדים מהכלוב. דורית ואני, בתוך הכלוב

כמה הוא מסכן . שאבנר יחליט פתאום שהוא רוצה שגם אנחנו נהיה תרנגולות ואני חשבתי על יובל
, חה המוזרה ואיך פעםבתוך הכלוב ואיך המשקפיים שלו כמעט נופלות לו מהפנים בגלל התנו

הוא היה החבר הכי טוב שלי וכל ערב היינו הולכים יחד לשחק בכל מיני , כשהיינו קטנים בפעוטון
אבל פתאום הרגשתי שכאילו מתבלבלים לי הזמנים , מתקנים בקיבוץ ואיך כל זה היה כל כך מזמן

את יובל להיות תרנגולת כי אז לא הכריחו , וכאילו אז כשהייתי בת שלוש הייתי יותר חזקה מהיום
חשבתי מה לעשות וכמו . ואפילו לא ידעתי שיש ילדים כאלו' ואני לא רעדתי מפחד מילדים מכיתה ו

לחם מול אבנר ואני לא יאני לא יכולה לה. שקורה לי יותר ויותר מצאתי שאני לא יכולה לעשות כלום
יובל יישאר , אני אלך הביתהכי אף אחד לא יקשיב לי וחשבתי שאחרי ש, יכולה ללכת לאף מבוגר

. יובל עוד יהיה נעול בתוך הלול, יםיאחרי ארוחת הצהר', קיבוץ שלנו'בכלוב ומחר כשאני אבוא ל
אבל ידעתי שזה מסוג הדברים שצריך , לא רציתי לבוא מחר לשבוע המרכז הזה. הלכתי הביתה

,  וכמו שאימא שלי אומרתכל דבר נראה לי נורא, כ מתלהבים תמיד ורק אני"כל הילדים כ. להסתיר
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אבל לא , ידעתי שאני רוצה להיות במקום אחר. אני לא יודעת להיות עליזה ושמחה כמו ילדים אחרים
מארבע וחצי , כל יום הייתי קוראת שלושה או ארבעה ספרים. הכרתי שום מקום חוץ מהמקום שהכרתי

 הייתה נותנת לי לקרוא ראשונה רוני הספרנית. כשהייתי חוזרת מבית הילדים ועד שתים עשרה בלילה
לפעמים הייתי מדברת אתה על הספרים שקראתי ופעם . את כל הספרים החדשים שכולם רצו לקרוא

בגלל שיש ילדים , היא סיפרה לי שכשהיא הייתה ילדה היו חייבים לאכול את כל האוכל מהצלחת
המטפלת הכריחה אותה אז , כי היא הייתה חולה, רעבים בהודו ופעם היא הקיאה את כל האוכל

אפילו שהילדים בהודו לא היו אוכלים את הקיא , כי לא מבזבזים אוכל, לאכול את כל הקיא שלה
אימא . אני לפחות לא אוכלת אותו. ולדעתי גם את רוב האוכל שיש בחדר אוכל הם לא היו אוכלים

אני . רק אני לא, כולכל הילדים אוכלים ה. שלי אומרת שבכל דבר אני בעייתית וכנראה שהיא צודקת
שעושים עם אבקה של הקיבוץ ולא עם שוקולית של , שונאת לחם עם מרגרינה או גבינה לבנה ושוקו

כי צריך לעשות חביתה להרבה ילדים והכי אני שונאת עגבניות , עלית וחביתות בעובי של סנטימטר
ת אז כל פעם בארוחת כי יש בסלט עגבניו, ובגלל זה אני גם לא יכולה לאכול סלט בארוחת בוקר

מתחממת מקרני , אני יושבת על הדשא .הבוקר אני לוגמת לגימה אחת מהתה המגעיל ויוצאת החוצה
כי אני שונאת את המעילים של הקיבוץ וגם את הסוודרים , כי אני לבושה בחולצה דקה, קר לי. השמש

   .ונהנית מכמה דקות של לבד עד ששאר הילדים יגמרו לאכול ויצאו לדשא

הילדים שתמיד . בוע המרכז נגמר ותודה לאל יכולתי לחזור למצוץ אצבע אחרי הלימודיםהש
אני התחלתי לחקות . אבל הפעם לא בשטח של השממה שאין בו כלום, מחליטים המשיכו להחליט

ידעתי שזאת . כשהייתי אומרת מה צריך לעשות, ילדים עם ביטחון עצמי וגם לי היו שומעים לפעמים
המבוגרים החליטו . אין לי את התכונה של ביטחון עצמי אבל אף אחד לא ראה את זההצגה ובפנים 

 מוצלח צריך להיהפך למסורת וכל שנה הילדים צריכים לבנות קיבוצים ל כךשהשבוע הזה שהיה כ
  .שבאים לבנות מדינה, כמו פעם ולהיזכר איך זה היה להיות חלוצים

 המיוחד לא היה לי אכפת ללכת לשטח בקצה של הפסקתי למצוץ אצבע וכשהגיע השבוע' בכיתה ה
חוץ מזה . כי כבר לא הייתי צריכה ללכת לחדר של ההורים אחרי הלימודים כדי למצוץ, הקיבוץ

אבל אז . עכשיו הייתי בין הילדים שמחליטים ואולי בגלל זה התחלתי לאהוב את השוויון והשיתוף
.  ואמרו לי שהם החליטו לעזוב את הקיבוץבדיוק שהכול נהיה טוב אימא ואבא לקחו אותי לשיחה

כי אני כבר ילדה גדולה אין , נמאס להם שכל מיני ועדות מחליטות בשבילם ושכמו שאני יודעת
ל מהעבודה בחוץ ויש כאלו שאין "מקורות חוץ ואש, כי יש חברים עם ירושות, באמת שוויון ושיתוף

החליט את הכול בשביל עצמם וגם בשבילי בעיר לא יהיו את כל הדברים האלו והם יצטרכו ל. להם
  .הם יצטרכו להחליט את הכול במקום ועדת חינוך

שיש ,  מקרר של אמקור-  חודש אחרי זה באה משאית של הובלות אליה העלינו את כל החפצים שלנו
שהחברים קנו רק לפני שנה וצריכים לשלם , טלוויזיה צבעונית, ספה שעשו בנגרייה, רק בקיבוצים

כל ילד כתב ברכה וצירף . הילדים בכיתה עשו לי אלבום. שיו שש שנים והמיטות שלנועליה עכ
כשהעלינו את החפצים למשאית רק שכנה אחת באה ונתנה לנו קופסה עם אוזני . תמונה שלו למזכרת

שגם היא מתה , היא אמרה להורים שלי. היא חיבקה אותי וקצת בכתה). זה היה שבוע לפני פורים(המן 
חוץ ממנה אף אחד לא בא להיפרד מההורים שלי וזה . ת הקיבוץ אבל אין לה את האפשרותלעזוב א

משפחה אחרת נכנסה לדירה שלנו . במשאית אף אחד לא דיבר. תייםבגלל שאין בקיבוץ חברים אִמ
  .ויותר לא היה כתוב על הדלת משפחות גורן
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  ".... את יפי הבלורית והתואר, כולםונזכור את"

אויבים  היו , המותנים הצרות של המדינה הצעירה והיפה שלנוהייתה ש,'נתניה'לעיר שלי 
 שנית כל . ראשית כל הפדאיונים שיגיעו מהמשולש ויחתכו לנו את הגרון בשבריות.קשים
 דם המצאנו נג, מהפדאיונים אנחנו הילדים ממש לא פחדנו. כפר סבא וחדרה,תקווה- פתח

 וככה שהם יבואו עם ,זרנו על המדרגותיאכלנו זיתים ואת החרצנים פ  כל לילה.תרופת פלא
כנסו להם י ואז הלהבים המושחזים של הסכינים שלהם י,השבריות בין השיניים אז הם יחליקו

את   ואז אנחנו נרוץ לטלפון ונבקש מהמרכזייה דחוף, ואז יירד להם מלאן דם,ישר לבטן
 ואז הוא ישלח את החיילים הגיבורים , המפקד הכי גבוה של צבא הגנה לישראל,ל"הרמטכ

   . ואז הם כבר ישברו להם את כל העצמות,שלנו

 הייתה , פעם בשנה ביום העצמאות.סבא וחדרה- כפר,תקווה-הבעיה הקשה יותר היו פתח
רות  נותולים אלפי ו הי'כפר סבא' השוטרים של ."תחרות קישוט המשטרות"מתקיימת 

אז בגלל זה " אם המושבות"המשטרה של  השוויצה שהיא 'תקווה- פתח'  משטרת,צבעוניות
  . שהיא ייבשה לא הפסיקה לברבר על הביצות'חדרה'משטרת  ו,מגיע לה לנצח

 לחלום ו רק יכל'חדרה' ו'סבא-כפר' ,'תקווה-פתח'שמשהו   האמת היא שלנו היה,אבל מה
 ,ושהירושלמים מתו עלישמקשטים את החוף שלו וקטנים פנסיונים  ים עם . לנו היה הים,עליו

 כמה היינו צוחקים , אוי. ולתפוס צבעלהחליף אווירכדי ' נתניה'ל והיו מגיעים אלינו
 הילדים שלהם קראו , במשחקים.יי..בא..יא.. ואיך שהם היו נשרפים אצלנו,מהלבנונים האלה

 אבל היינו חייבים ,על מה הם מדברים ולא תמיד הבנו ,קסים ולבנדורות גולות'לחמש אבנים ג
  ."כי זה עוזר בפרנסת הבית"להיות מנומסים ולתת להם את החדרים שלנו 

לולאות היינו עושים שבועיים לפני יום העצמאות הגננת חווה חילקה לנו ניירות צבעוניים ו
 יוצאת לנו שרשרת ענקית שהבאנו למשטרה ואמרנו הייתהשהדבקנו אותם בדבק קמח ו

 ."םכשוטרים עבריים וזה לא חשוב מי יזכה כי אנחנו תמיד נאהב אותאתם : "רים ככהלשוט
 כי אבא לימד אותי שלהיות ראשון זה הכי חשוב ואף אחד לא זוכר ,היה בשין קוף ריש אבל זה

  .את מי שמגיע שני

 בוקר יום העצמאות היינו לובשים בגדים כחול לבן ומתיישבים סביב השולחןוכשהגיע סופסוף 
 . בדמות קופסה חומה ענקית וכבדה שהגיעה מאנגליההעגול בסלון שעליו ניצב מכשיר רדיו

קול ישראל 'ובחדשות שהגיעו מ, היו עושים לנו הילדים" ששש..שש "אבא היה מדליק אותו
  . הכריזו על תחנת המשטרה המנצחת'בירושלים

  קאופמן- דנקנרירית ע

  העצמאותום י
   יפורס
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 דופק על השולחן ,רדיו סוגר את ה,מסובב את החוגה ואבא היה , אף פעם לא זכתה'נתניה'
  עוד דפיקה על השולחן והווריד במצח מתנפח וזה סימן שצריך " השנה .זהו ":ואומר

  ". גמרתיעם התרומות למשטרה ,אני: "להיזהר

***  
שלי החליטה אימא  או אז ,ואז, 'ביאליק'שהגעתי לכיתה גימל בבית ספר נמשך עד ככה זה 

 וגם שוודים , משלמים כסף כדי להגיע אליו וזה בדיוק הים שהירושלמים היו.לכת ליםל
 אבל , זה היה די משונה.בחורף היו הולכים לשחות בו ואפילו, ונורבגים התחילו לנחות אצלנו

 וחוץ מזה הם תיירים אז גם אליהם ,הם שוודים ונורבגים ואנחנו קטנים ולא מבינים שום דבר
   ."כי זה עוזר בפרנסת המשפחה ",צריך להיות מנומסים

כולם עצובים על אז  ש,יום הזיכרוןאת דווקא  בחרה ששליאימא  ההייתהגאונה  ,ין מה להגידא
 ,הכי מתים שאפשר  ששברו לערבושים את כל העצמות ועכשיו הםהחיילים הגיבורים שלנו

 ואפילו , והשמות שלהם כתובים בכתיבה תמה,ומשכיבים אותם מתחת לאבנים הכי יפות
שאני היא רצתה  אז מה . שיהיה להם נעים וירוק בעיניים,ב לקברעושים להם גינה קטנה מסבי

   . וזהו.והחלטתי שאני בחיים לא אדבר איתה  נורא כעסתי,גוזמנית אחת? אהיה עצובה גם עליה

 באה ,יום הזיכרוןגיע שהכ  כי,יתרונותגם כמה  ביםאימא  במוסד הבנתי שיש ל,מהאבל 
 והוא היה לוקח אותי ישר לבית הקברות ,נהגהשברולט אימפלה הכחולה של אבא שלי עם ה

 ממש צמודה , שבקצה שלו,זה הצבאי עם כל החיילים הגיבורים המתים שלנו 'נתניה'ב
  .חלקת המתים הפושטים  נחה לה, אפילו בלי גדר הפרדה,לחיילים

 שעמדו בדום קצינים שלהםה ומתקרבת לחיילים הגיבורים ו,'מידתה-אש'אני הייתי רצה ישר ל
וא היה שם את היד על הראש שלי  ותמיד ה, ונצמדת לאחד עם הרבה פלאפלים על הכתףמתוח

  ".נורא  כמה.אלההיתומים המסכנים ה ": לי את הצמות ואומרףמלטו

 ונתן לי נשיקה "את מגש הכסף שלנו ":על הידיים ואמרפעם  הרים אותי קצין אחד אפילו
 המתים ,החייםהחיילים  י ביןהיה מחפש אות אבא . נשבעת לכם בכל היקר לי.במצח
  ".פה לא ,שוב פעם התבלבלת אנחנו שם ":על באמת וצועק  שכולות,חות השכולותפוהמש

 טומנת אותן עמוק בכיס וזה מה ,כרוןישל יום הז תאבל אני הייתי מספיקה לפלח את המדבקו
  .שהיה חשוב

ל אחד מדבקה כלרים אותי למוסד הייתי מעמידה את הילדים בשורה ומדביקה י מחזשהיוכ
  .עם המילה יזכורנר ו ,שהיה עליה ציור של פרח דם המכבים

 .ואני הבאתי לכם מזכרת משם ",נואמת להםהייתי " ה בקרבות בירושליםגשלי נהראימא "
  ".ושתדעו לכם שאני מגש הכסף

  .כן או לא לעשות מסיבהלו הוויכוחים יבערב התח

  ? מה יהיה עם כל החיילים המתים,ניד שצ ומ.מוח שיש לנו מדינהש צריך ל,מצד אחד
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  מאוסף האמן, שדות, אורי אליעז
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  ".ת בביתרביום העצמאות את נשא ":אני לא יכולתי ללכת למסיבה כי אבא אמר

אבל לא העזתי לשפוך אותן החוצה , ה נשבר'הדמעות חנקו לי את הגרון והקול שלי טיפהל" אבא"
, אבא"', לא איזה עולים חדשים, אנחנו בני הארץ. םאצלנו לא בוכי': כי הרי אבא תמיד היה אומר

  ".לא בביתבכלל אני כבר 

  ".זה לא יום שמח בשבילך. את לא יוצאת. אז בחדר במוסד"

שברור שאני לא יכולה ללכת למסיבה בגלל שאימא שלי נפלה בקרבות על , מה שלא אמרתי לאבא
אפשר לשמוח כשהחיילים - ם שאיתי להארגנתי את הילדים ואמראז . ואני מגש הכסף ,ירושלים

אז הכרזנו חרם על כל מי .  וגם על בטוח הם רוצים לאימא שלהםוקר להם בקבר, שלנו מתים
אבל כשלא היו רואים הייתי מתגנבת ומתחבאת בשיחים ליד הקיר של המועדון  .שהולך למסיבה

  .השירים ממצעד הפזמונים של רמאללה את ושומעת

עוזי ויעלה , גיורא, עד שאפילו רינה, הלכה והצטמקה לצידיה רשאקבוצת הילדים שנמשנה לשנה 
אני ." וחייבים להיות שמחים, עשור למדינה"אמרו שילכו למסיבה כי זה , שהם הכי נחשבים בכיתה
  .אבל פחדתי לריב איתם, חושבת שזה סתם תירוצים

  .וזה חרבון גדול, םרק הסבונים של השואה שהם לא נחשבים בכלו, מי יישארו איתי, אז חשבתי לי

שלמי איכפת ,  את יעלהבטוח יצמיד, בשכבההכי חתיך גם גיורא שהוא קצת פושטק אבל 
  .לכולם עם גרבי הניילון שלהתשוויץ  עם עוזי ותמר תרקודרינה ו, או בסלו,מהעיניים הירוקות שלה

  .הם סתם סלונים בלי שום ערכים

אי אפשר לסבול יותר את . הפגנה, זה רעיון, הפגנה. הפגנה. אני חייבת לחשוב על משהו ומהר
  .אז נפגין. הזלזול בחיילנו הגיבורים

עמיד את הסבונים א. ואז בא לי רעיון גאוני... מה עושים, מה עושים? אבל איך עושים הפגנה
, אדביק להם את המדבקה של יום הזיכרון על החולצה, אמרתי לעצמי, מות כמו שלבשו שם'בפיג

את הפושטקים עוברים נראה ועכשיו . ת דולקים ממש בפתח של המועדוןשורה של נרואציב ו
  .אותנו ושמים תקליט של ריקודים סלונים בפטיפון

   . נסעתי ישר לבית הקברות ופילחתי מלאן מדבקות.עהיהשברולט אימפלה עם הנהג הג

ד ושיגיד קדיש במקום האח הקטן שלי שתמי ,אז כדאי שימהרי ממש ממהרת אנמרתי לאבא שא
לאבא בין כך כבר לא . כי השם שלה ארוך נורא, ושעל אותיות הנשמה אפשר לוותר, יוצא לו גמגום

אני לא זוכרת אם זו הייתה השנייה או השלישית שלנו חיכתה לו , כי איזה אימא חדשה, היה איכפת
שים  החודלושגם של ש, דחוףאני צריכה את דמי הכיס שלי ש, גם אמרתי לו בלי נשימה ו,בפרייבט

הייתה חושבת על העברית שלך מה אימא ", אבא הרים את הקול" אלוהים אדירים. " למפרעהבאים
 את מי זה ,ואני חשבתי בלב. אבא אמר ונתן לי את דמי הכיס" !שלוש לא ,םי חודששלושה. שלך

  .  שתשתוק כבר,חושבתמעניין מה אימא שלי 

  .י נרות זיכרוןחזרתי למוסד ורצתי לצרכניה וקניתי בכל דמי הכיס של

  .הבית של הקבוצה של הקטנים- אם, המוכר למריםציון אמר " איזה ילדה מיוחדת"
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היא אמרה כשהיא " איבדתי סיכת ראש", מרים ענתה וקמה מהר מהרצפה" אין כבר ילדים כאלה"
היא דילגה על כפתור אחד " ?אולי מצאת אותה ציון. "מכפתרת מהר את הכפתורים של החולצה

ובראש רשמתי לי לזכור טוב , אבל עשיתי כאילו אני לא רואה,  שלה הייתה על העוקםוכל החולצה
מי יודע מתי , הכפתורים הפתוחים ואת החנות הפתוחה במכנסיים של ציון, טוב את סיכת הראש

אולי את רוצה . נוער הברזלים, זה דור האספרסו. הולך ופוחת הדור"מרים אמרה ש. אצטרך את זה
הוא הסמיק ,  היא שאלה אותי ובראש עשתה סימנים לציון שיסגור את החנות"?ותקמ, וופל שוקולד

  .ונתן לי באפל שוקולד

  .אמרתי" חמישה"

  .שאל ציון והסתכל על מרים" ?חמש מה"

  .אמרתי והצבעתי על קופסת הבאפלים והסתכלתי טוב טוב בעיניים של מרים" חמישה מזה"

  .  הדלת ויצאהמרים טרקה את" תרשום את זה על החשבון "

הם רזים . בכלל הסבונים מהשואה צריכים לאכול הרבה, פטר אוהב כאלה, שמתי את האוצר בכיס
  . ולי נשארו עוד מלאן דברים לעשות, מגיעה שעת הצהריםבר והנה כ. כמו שרוכים

אבל כבר הפעמון , ולהגיד לו שיארגן את כל החברים הסבונים שלו ותו כדי לתפוס אקבוצה לטסתי
  .האוכל- ל וכולם היו בדרך לחדרצלצ

על הדשא הגדול והירוק לפני . בלי נשימה חייבת לתפוס אותם לפני שיהיה מאוחר, רצתי הלאה
  . כאילו וחיכו לי. והסבוניםגם פטר וה 'החברעם כל  גיורא .האוכל עמדו כולם- חדר

  .אבל הצלחתי לראות שיעלה לוחשת משהו לרינה, הם שתקו. ועמדתי מולם, נעצרתי

והשערות שלו בצבע בלונד כהה הסתירו את , הוא היה גבוה ממני בראש. גיורא התקרב אליי
  .מלך הכיתה. זה נקרא מלך. העיניים הכחולות בצבע ים שלו

חנפנית "גיורא התחיל לקרוע את מדבקת יום הזיכרון מכיס החולצה הלבנה שלי " יא רמאית אחת"
  ."חושבת את עצמך, של המורים

מהיזכור ' ורק היוד, ואחרי זה גם נר הזיכרון לא החזיק מעמד, רח דם המכביםהוא תלש את פ
  .נשארה תלויה על החולצה המסכנה שלי

משתמשת לך בחיילים "וכל נרות הזיכרון התגלגלו על הדשא , הוא החטיף בעיטה לארגז" שקרנית"
  "?מה את חושבת שלא גילנו שאימא שלך סתם מתה. הגיבורים שלנו

הוא ." קדימה הולכים, יאללה"הניף את ידו וניער אותה מולי בתנועת ביטול , לאחורהוא הסתובב 
  .גם פטר ושאר הסבונים, כולם צעדו אחריו לחדר האוכל .ציווה בקול צרוד

  "? התאבדות זה לא נחשב, לא סתם מתה, היא התאבדה"צעקתי אחריהם " רגע, רגע"

  . כשאת מתה את לא שווה מילאפילו, אימא טיפשה אחת, התיישבתי על הדשא, אוף

  ." ואני פה, את שם: "ותכניסי לך טוב טוב לראש, אללה שלך שלא תחשבי אפילו לחזור- יא

  2012אביב -תל
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נראה שהמניע , תקופה סוערת בחיי העם והארץמעבר אישי כחלק מעבר לצורך להנציח 
העיקרי העומד מאחורי כתיבת אוטוביוגרפיה הוא הצורך של היוצר להשליט סדר באירועי 

נוסטלגי , מבט רטרוספקטיבי. החיים שניתבו את דרכו האישית והספרותית והשפיעו עליה
מספקת , היאחזות המאששת את הקיום ההווי, עונה גם על הצורך להיאחז בשורשים, בחלקו

   .תובנות אישיות ונותנת מענה לשאלות ולתהיות

משחקי  ספרה האוטוביוגרפי של נורית זרחי –בין האוטוביוגרפיות המרתקות שרקען הקיבוץ 
שראה אור לא , ילדה של קיבוץ וספרה של ארנה גולן  הביתהספרו של אסף ענברי, בדידות
בהצגת קורותיו של הקיבוץ בו ,  נומה עמק- ההתתחלה ,  של רות נצר מתייחד ספרה–מכבר 

נולדה תוך פריסת סיפור משפחתי מפותל ששורשיו בגרמניה ובמזרח אירופה יחד עם הדי 
  . מבלי לבדות דבר, באומץ וללא עכבות,  כל זאת בכנות–התקופה והמאורעות שעיצבו אותה 

ם שנחקקו בה בנוף הולדתה בקיבוץ טירת צבי הצורך החזק של רות נצר הוא אל תחילת הדברי
 ועוד הרבה לפני כן בעבר של -שאיום תמידי ריחף עליו ,  קיבוץ על הגבול-שבעמק בית שאן 

שבסופו של דבר נאספים לשוב אל , ההתחלה היא חוטים שמתגלגלים לכל עבר. "משפחתה
להציל את "ת שלה והמניע העיקרי לכתיבתה הוא תחושת המחויבו". היד שאוחזת בהם יחד

היא ". כי הכתיבה מחזיקה את העולם שלא ייפול... הזיכרון של מה שהיה בחיי הורי ובחיי שלי
  .מזככת ומיטיבה עם העבר שלא האיר כל כך פנים, מזור לפצעים פתוחים

מקס נויפלד לפני עלייתו מגרמניה ועליו -שצייר אביה מאיר, "המזרח"על עטיפת הספר ציור 
ַקע כשחר אֹורךאז : "המילים . י"במרכזו שמש מאירה ובתווך דרך המובילה כנראה לא". ִיּבָ

לעומת משפחתה המתבוללת של האם , מהציור עולה הקשר ההדוק של משפחת האב ליהדות
השניים הגיעו ארצה בנערותם בעקבות . שרלוטה שחשה שייכות עמוקה לתרבות הגרמנית

האם מתוארת .  מכן נקלטו בקיבוץ הדתי הצעירכאן הם הכירו ונישאו ולאחר. עליית הנאצים
הטמפרמנט השונה של האב לא הקל עליו את ההתמודדות . כפעלתנית וגאה בהגשמה החלוצית

החלפת שמה של האם : משיריה של רות נצר עולה הסיפור של עליית הוריה. עם מאבקי החיים
  .  יעלה ארצהמשם, משרלוטה ללאה ותמונת האב העומד על יד הרכבת בדרכו למרסיי

  

  דוד- בןיערה 

, כראי המציאותוטוביוגרפיה א
   והיצירההיוצר

  אותלר מאת רות נצרעמק נומה –ההתחלה הספר  לע
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   נומה עמק-ההתחלה  רות נצר וספרה

בו נולדה ההתבוננות , עולם-נצר מתעדת את הרגע של הולדת התודעה המפרידה בין אני
היה זה הרגע שבו התמקד מבטה . שתהיה בת לוויתה הצמודה בכתיבתה השירית והמחקרית

מראות , תחושות, דולה זיכרונותכתיבתה החווייתית . בציפור המאכילה את גוזליה במעגל גדול
היא משתדלת להימנע מניתוח אנליטי . ותהיות מנקודת מבט משולבת של ילדה ואישה בוגרת

ובכל . ממתן פרשנויות ומסקנות שעליהן היא ֲאמּונה כפסיכולוגית יונגיאנית, של האירועים
נן בדברים היא אינה יכולה שלא להתבו, כשהיא כותבת מנקודת מבט בוגרת ומרוחקת, זאת

  . בהרהור מעמיק ומתוך ראיה מפוכחת וביקורתית

, חסר באהבת הורים. פחדים רבים וֶחֶסר, מתוארת ילדות בקיבוץ בצל של בדידות חסרת מוצא
. גם המטפלות לא העניקו רגש וחום. מכיוון שכל אחד מהם הביא ֲחָסכים נפשיים מבית הוריו

וכך התוודעה מגיל צעיר , ה רות בספרי הוריהקרא, עקב מחסור בספרי ילדים שלא היו בנמצא
 מלחמת –בין חוויות הילדות שנחקקו בה . של למדן והתחברה עמוקות לשירי רחל" מסדה"ל

והמפגש הראשון , שנוסד בימי המאורעות וסבל מהתנכלויות שכניו הערבים, הקיום של הקיבוץ
  .עם המוות בבריכה המקומית

מייחסת נצר משמעות , קופה של טרום הקמת המדינההמעוגנת בת, במסעה לאחור בילדותה
חוט סמוי נותר "שכתוצאה מכך , להולדתה באורווה בעונת האביב בין מוצאי חג לערב שבת

אחר כך באה התחברות מיתית עמוקה לשמה בעל הקונוטציה המקראית ". כרוך סביב צוארי
  . שנתנו לה הוריה ושהפך לצופן ולתמרור בחייה ובשירתה

למשל את הניתוק הכפוי של , ותיה מהקיבוץ היא מתארת עובדות ומלווה אותן בתהיותבזיכרונ
וברמה . שעל מזבחה הוקרבו רגשות הפרט, האימהות מילדיהן מתוקף האידיאולוגיה הקיבוצית

לבדה במיטת התינוקות , כששכבה שעות בחושך, הפסיכולוגית היא תוהה מה נחתם בה מאז
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" ?אם אלו השעות האבודות של החור השחור שחשתי את קיומוה. "ללא גוף אם להיצמד אליו
ומכאן התחושות , "הזיכרון אינו יכול להגיע אל אותם מחוזות של טרום זיכרון"היא יודעת ש

  . הכבדות החוזרות ומגיחות משם ללא הרף

מעיקה עליה במיוחד כשאמה נוסעת , המלווה הקבועה של המחברת עוד מילדותה, הבדידות
, ריחוקה גורם סבל רב לבת. ינר בקיבוץ יבנה ומגיעה לחופשה רק פעם בשבועייםללמוד בסמ

ולאב המתחיל לפתח דיכאון קשה מבלי שהקיבוץ יבין ויגלה , הנותרת ללא חומת הגנה בבית
שממילא , על רקע זה מתוארת גם הידרדרות היחסים בין האב לאם. פתיחות ורגישות למצבו

בסופו של דבר מתפוררת המשפחה עקב גירושי ההורים . םהיו רוב הזמן מורכבים והפכפכי
אך למרות השבר הקשה . בדיעבד מגיעה המחברת לתובנה שהקיבוץ בגד בהם. ועזיבת הקיבוץ

כל אחד מהם הצליח לבנות את עצמו ולא לשמור רגשות , שחוו הילדים על רקע גירושי הוריהם
היא מבקרת בו , א קלים מהקיבוץנצר מתוודה שעל אף הזיכרונות הל. כעס וטינה כלפיהם

  .באירועים שמחים ועצובים ונושאת בתוכה את יפי הטבע שבתוכו גדלה

קירבה את המחברת , שארכה שנים לא מעטות ונבעה מתחושת כורח, כתיבת האוטוביוגרפיה
ביומן שבו תיעדה את , בין היתר, בכתיבתה היא הסתייעה. לשורשיה המשפחתיים והיהודיים

בקורות החיים שכתבה אמה לפי בקשתה , ביומן אישי שניהלה משך שנים, מחלת אביה
שחשה את כאבם של ילדי משפחת , ובסיפור המשפחתי שדלתה מדודתה האהובה אחות אביה

מכל חלקי הפאזל הרכיבה רות נצר את השלם תוך ". והיתה לאם חלופית עבורנו"נויפלד 
  .טוויית החוטים הדקים של סיפור חיים מיוחד במינו

בהם נראים בני משפחה קרובים , תיעוד הזיכרון נעשה כאן גם בעזרת הצילומים שבסוף הספר
צילום הוא מטיבו סלקטיבי בכך שהוא בוחר להשתהות על פרט זה . ורחוקים מתקופות שונות

הזיכרונות לעומת הצילום הם רב ממדיים ומכילים גם פינות . על זווית הבעה מסוימת, או אחר
  .חבויות

המקיפה והמרתקת הזאת היא במובן מסוים ראי של , ספק שהאוטוביוגרפיה האישיתאין 
היא גם , אבל לא פחות מהיותה נובעת מאמת פנימית כואבת, החברה הקיבוצית לטוב ולרע

היא . שחלקם לא היה כל כך נהיר עד כה, מאירה באור נוסף פנים שונות בשירתה של רות נצר
יצא " קדיש לאבא"ספר שיריה (ייהם ולאחר הסתלקותם הרבתה למשל לכתוב על הוריה בח

שוב מוכחת חשיבותו של הרקע הביוגרפי להיכרות עמוקה יותר עם ). לאור שנתיים לאחר מותו
  . היצירה

המשלבת בתוכה כמה משירי המחברת וניכרת בה , לפנינו כתיבה פרוזאית במיטבה, מעבר לכך
מקרי החיים שעברו עליה ועיצבו את דמותה תיאורית של -רגישות לשונית ויכולת סיפורית

עולה בידה להשתמש במינון הנכון של המילים ולבלום רגשנות האורבת . ואת עמדותיה
אנר הפרוזאי מתאפשר כאן 'מעצם טיבו של הז. לפתחה של כתיבה אוטוביוגרפית אינטימית

כבויות שונות ולהביע עד תום מור, אישי וקולקטיבי כאחד, לכותבת לפרוש סיפור חיים מלא
  . שלא תמיד ניתן להביע בשירה
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גיבוריהם של הסיפורים הם חברי . הוא רומן הבנוי משרשרת של שמונה סיפורים שונים 1בין חברים
ם ראשיים בסיפור אחד משום שגיבורי? "שרשרת"מדוע ). שלא תמצאו על המפה(קיבוץ בשם יקהת 

וכך שהקוראים משלימים מידע על סיפור אחד מסיפור , הופכים להיות גיבורי משנה בסיפור אחר
ושאי הסיפורים קשורים בהווי הפנימי של הקיבוץ כחברה ייחודית ביישוב המתחדש בארץ  נ.אחר

, ולא יכול להיות, ובאמת אין, )שנות החמישים של המאה הקודמת(
  .ם חידושבתחום הזה שו

הספר מתאר את העימות שבין האידיאליזם המרקסיסטי השולל את 
פיצויים מגרמניה לחשבונות פרטיים של , לדוגמה(הרכוש הפרטי 

היעדר הפרטיות בחברה ; לעומת הטבע האנושי הרכושני) חברים
פגעיה של הלינה ; הסגורה כלפי חוץ ופרוצה לרכילות כלפי פנים

כשההצבעות , ותה של האסיפה הכלליתעריצ; המשותפת בבית הילדים
כגון , לעומת השאיפות האינדיבידואליות, מוָנעות מאינטרסים צרים

; השאיפה ללמוד לימודים גבוהים מבלי להמתין להכרעת החברים
אידיאל הצבר השרירי והשזוף מעומת עם טיפוס ילד החוץ היודע 

לה כל הנושאים הא. שלעולם לא יהיה חלק מהאתוס הקיבוצי ועוד
ראו שלושת הכרכים (נידונו עשרות פעמים בספרות הקיבוצית עצמה 

 1557 – 1997פורה , סיפורי הקיבוץ– שהם בת ואב –המצוינים של הפרופסורים אֹורי וראובן קריץ 
ולאחרונה אף נכתב על , )נורית זרחי', דליה רביקוביץ(הוקעו על ידי מי שנפגע מהווי הקיבוץ , !)'עמ

   ).2011אחוזת בית (,  מאת יעל נאמןהיינו העתידגי בשם כך ספר חצי נוסטל

מסתבר שהסופר נמנע במכוון מקונבנציות מקובלות בסיפור . כל חידוש, כצפוי, בנושאים אין, ובכן
נדמה ,  אדרבה– אף אחד משמונת הסיפורים אינו מסתיים בהפתעה –כגון סיום עם פואנטה , הקצר

" מלך נורווגיה"בסיפור .  הולך ודועך לקראת סופה–ילה שמעט הגעש הבא לידי ביטוי בלוז העל
 הוא מתרחק –לאחר שהיא נוגעת בו . לונה בלנק רוצה להיות חברה קרובה של צבי פרוביזור המשונה

נוסעת , הסיפור מסתיים בכך שלונה מתחברת לגברים אחרים. והפצרותיה אינן מועילות לה, ממנה
, בועז נוטש את אישתו אסנת" שתי נשים"בסיפור . ינתהואילו צבי ממשיך לטפח את ג, לאמריקה

אלא , אך אין בדבריה מרירות על צרתה, אסנת מתכתבת עם אריאלה. והולך לגור עם אריאלה ברש
דויד , בן גילו, בסיפור בין חברים נחום אשרוב רותח על חברו המרקסיסט. דאגה לבריאותו של בועז

, הוא מתכנן איך יגיב על המעשה המרגיז הזה. גור עמועשרה הלכה ל- בת השבע, על כך שבתו, דגן

                     
 ' עמ160, 2012כתר, בין חבריםעמוס עוז  1

  גרנותשה מ

  פואנטהלי ב

  אותלרן חבריםביספרו של עמוס עוז ל ע
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מקבל , משה ישר, נער החוץ היתום מאם" אבא"בסיפור . אבל הוא יוצא מובס מחדרם של השניים
" הדבר"הוא קורא לאביו הסנילי את . רשות חריגה ללכת לבקר את אביו בבית חולים לתשושי נפש

יש " ילד קטן"בסיפור .  מקום גסיסתו של כלב שנדרסיוצא מבית החולים וממתין ליד, של אלבר קאמי
יוצא מכליו ומגיב באלימות קשה , הלץ והרכלן של הקיבוץ,  רוני שינדלין–עלילה דרמטית ממש 

אך הסיפור מסתיים בתיאור , כשנודע לו כיצד ילדי הלינה המשותפת מתעללים בבנו החלשלוש
 הוא איננו מעז להפר את פקודתה וללכת לחדר –הרפיון הגמור שאוחז בו לנוכח עריצותה של אישתו 

מתייסר על כך , המזכיר האהוב של הקיבוץ, יואב קרני" לילה"בסיפור . הילדים לבדוק מה שלום בנו
רחשי . זו נטשה את בעלה וביקשה מיואב שיקצה לה מקום לינה חלופי. שלא נענה לרמזיה של נינה

" לון'דיר עג"בסיפור  .אב כתורן לשמירת לילהלב אלה גולשים לאט לאט אל מעשי השגרה של יו
מבקשת הניה האלמנה שהאסיפה הכללית תאשר לבנה ללמוד הנדסת מכונות באיטליה במימון אחיה 

יותם עצמו משתוקק לצאת ולהתאוורר . ארתור שנטש את הקיבוץ והפך שם לאיש עסקים אמיד
מסופר על מרטין " אספרנטו"בסיפור . האך איננו יוזם שום צעד לכיוון ז, מההווי החונק של הקיבוץ

אסור , הילדים צריכים להיות שייכים לכל הקיבוץ(אידיאליסט קיצוני , מורה לאספרנטו, לנדברג
אסור להתמכר למותרות כמו קומקום חשמלי , לחברים לנהל חשבון פרטי של השילומים מגרמניה

  .בסוף הסיפור הוא מת ונקבר, וכצפוי, הוא חולה ריאות סופני) 'אסור לאפשר עבודה שכירה וכו, בחדר

של שמונת הסיפורים כדי להדגיש שהסופר נמנע במכוון , ולא ממש ממצה, הבאתי כאן סיכום קצרצר
בעיקר משום עיצוב מעולה של , הוא מצליח לעורר עניין, ויחד עם זאת. משימוש בהפתעה בסופיהם

אזכיר כאן שני תיאורים שהרשימו . ועיםאישיות הגיבורים ובשל התיאורים החיים של ההווי והאיר
ילד ,  הוא משה ישר"אבא"תיאור גסיסתו של כלב שנדרס ותגובתו של גיבור הסיפור : אותי במיוחד

וכן התיאור הקשה של התעללות , )68' עמ(החוץ שנסע לבקר את אביו בבית חולים לתשושי נפש 
-89' עמ("ילד קטן"בסיפור  י שינדליןבנם של לאה ורונ, "המנוזל"הילדים בלינה המשותפת ביובל 

87.(  

ובלי עלילות , בלי זיקוקי דינור, להביא בפני הקורא פרוזה מינורית, ואף הצליח, הסופר התכוון
ובשליטה המוחלטת שלו  נקל לחוש במיומנותו של הסופר בעל השם הבינלאומי. מרעידות לבבות

נחלתם של , בדרך כלל, במעידות קטנות שהןניתן להבחין גם , יחד עם זאת. ברזי העשייה הספרותית
  ":לון'דיר עג"הרי דוגמה מהסיפור . סופרים מתחילים

  :הניה אמרה"

חיכה לתורו והקיבוץ , הביא ילד, התחתן, עבד בשקט שלוש שנים בפלחה, אחיך גמר צבא'" 
  )125-124' עמ" (' ...אבל אתה לא תחכה, שלח אותו ללמוד חקלאות במדרשת רופין

הוא הרי , דברים שאמורים להיות ידועים לו, יותם, מספרת לגיבור אחר, הניה,  גיבורה אחתהרי כאן
דבריה אלה של הניה , זאת ועוד.  וכל הקטע הזה הובא כדי לספק מידע של רקע בפני הקורא–! בנה

לפיה על יותם לצפצף על החלטת האסיפה הכללית ולצאת , מחלישים את הטענה העיקרית שלה
אין בספר זה , כאמור ?לשם מה שם הסופר את הדברים בפיה של הגיבורה, אם כן. איטליהללימודים ב

הלשון , אבל הסיפורים בנויים היטב, וגם לא מסרים הרי עולם, כלשונה של רחל" עלילות גבורה"
  .מרגש בהחלט את הקורא, הנחשף בסיפורים, מדויקת והעולם הנפשי של הגיבורים
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דן דרור גילה את מכון השדה הפרוידיאני מיד עם הקמתו בתל־אביב בחסות המחלקה לפסיכואנליזה 
והחל לבוא אליו להרצאות תחילה על תורתו של , 28כשהיה בן , 1978שבאוניברסיטת פאריז בשנת 
בימי שני , אק לאקאן' על הסמינרים של ז,עם גיבוש דרכו של המכון, פרויד וחצי שנה לאחר מכן

ביום שבו הפילוסוף הצרפתי לואי אלתוסר חנק , שנתיים לאחר מכן, 1980 לנובמבר 16ב־. ורביעי
הוא החל ללמוד פסיכולוגיה , ה ממוצא לטביייהודי, למוות את אשתו המהפכנית הלן ריטמן

הוא , בה נעדר ממנה לעתים קרובותלאחר שנה ש. כדי לעסוק בפסיכואנליזה, באוניברסיטת תל־אביב
למצוא לחבריו שהכיר , הפסיק את לימודיו האקדמיים ועד יום מותו המשיך לשמוע הרצאות במכון

מהאוניברסיטה ביבליוגרפיה מתאימה לעבודות האקדמיות שלהם וכן החל לעבור אנליזה אצל אחד 
  . הקלינית של תל־אביבשהיה מוכר יותר כסקציה , המרצים שהכיר בשדה הלאקאני בתל־אביב

מילות הספד ספורות על צניעותו , הנציג הישראלי של המכון, נשא רונלדו, 35עם מותו בגיל 
ונאמנותו של דן למפעל השדה הפרוידיאני בהרצאה הראשונה של הקורס שנתן על דיכאון ושאליו 

רס ומילא לעתים אף הוא השתתף בקוש, הפסיכואנליטיקן שלו, אהוד. נרשם דן ולא זכה להשתתף בו
הוסיף ודיבר בכובד ראש על כישוריו יוצאי הדופן של האנליזנט שלו , את מקומו של רונלדו במכון

שבה עבד בהתנדבות שלוש , יה של המכוןיכן הונחה לזכרו אבן קיר בספר- כמו". ביבליוגרף מצטיין"כ
  .פעמים בשבוע

, 1980 – 1987מי המכון בין השנים כל מי שראה את אבן הקיר היה בטוח שדן דרור היה אחד ממקי
לים ספורות על עבודתו ישנת מותו ומ, שנת לידתו,  שהיה כתוב עליה באותיות קטנותאף על פי

הנציג הישראלי של המכון . פתח חיבה והערכה לזכרולהחל , מי שהכיר אותו בימי חייו. ההתנדבותית
 להפריך את השמועות שהלכו והתרבו לא ניסו, והפסיכואנליטיקן שלו שהיו חברים ותיקים למקצוע

  .על תרומתו של דן למכון ושתיקתם אישרה אותן

,  בפשט שבבודפשט1950 למרץ 26- בפעם הראשונה הוא נולד בשם טומש קרי ב. דן נולד פעמיים
ביום שבו הובאו לישראל , בקומה השלישית של בית דירות מאחורי בית הכנסת היהודי של העיר

כשלושים מטר מחזיתו היה בית . חנה סנש לקבורה בהר הרצל בירושליםעצמותיה של הצנחנית 
 השקיפה מרפסת הדירה בעלת שלושת החדרים שקנו אמו ואביו חודשיים ועלי, חולים לחולי רוח

שנה לאחר שהנאצים הובסו ועזבו את , 20 והאם בת 21האב היה אז בן . לפני נישואיהם הצעירים
יהודיות -  החליטו לעלות לישראל לאחר ששמעו שתי שכנות לא הם1970בשנת . הונגריה לצמיתות

חוזר ביומו הראשון מבית הספר על כך , טומש, במרפסת הסמוכה צוחקות בקול רם למראה בנם הקטן
   ."עונד על חזהו את סמל המפלגה הקומוניסטית, היהודון הקטן, גם הוא"ש

' שבו המורה בכיתה ב, ממלכתי בחולוןהספר ה- הפעם השנייה שהוא נולד הייתה ביומו הראשון בבית
והיא שאלה , "כן"וכשאף תלמיד לא ענה ב" טומש קרי", קראה שלוש פעמים בשמו לבדיקת נוכחות

  חיים- מורדינה ע

  ליזנטאנה
  מרומאן בתהליך כתיבהרק פ
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 ,"דן דרור, דן, דן"היא ראתה לרגליה ילד קטן מושך בשמלתה ולוחש לה " ?טומש קרי ישנו: "שוב
שהוריו החלוצים " ראשונים"ממושב , דרור, שם שהוא שמע כשהוריו דיברו בסלון על משפחת דודו

  . הקדימו לבוא לארץ והתפרנסו מענף גידול פרות

 שהם היו אף על פיו, הוא שם לב שחיתוך הדיבור של הוריו מודגש, מאז שטומש החליף את שמו לדן
. בעיקר כשקראו לו בשמו העברי דן, הם נשמעו לו זקנים, 27 והאם בת 28האב בן , צעירים עדיין

.  כמו נפלה מפיהם באוזניו בצליל חד וחתכה בראשו,בעלת ההברה האחת והיחידה,  זומילה קצרה
האב היה נוהג להאריך את הגיית שמו לכדי מילה בעלת שלוש הברות והאם חזרה עליו פעם אחר 

, הרגלי דיבור אלה התחזקו משנה לשנה. כחוששת להיפרד ממנו לתמיד אם תחדל, פעם אחר פעם
וכך יצא שהוא דיבר אתם בבית בשתי , זה נשמע לו כמו הונגרית, ו אתו עברית שהם דיבראף על פיו

  .גם כאשר הם השתדלו ודיברו אתו רק עברית, השפות

בכל הדברים . היה הדבר היחידי שהשתנה מאז שהמשפחה עלתה לארץ, הבלבול הזה שנוסף לבית
, ם בבניין בעל שלוש קומותגם פה הם גרו בדירה בת שלושה חדרי. האחרים הכול היה כמו בבודפשט

העירייה , שלא כמו שם, אמנם.  חצר בית חולים לחולי רוחפהומול מרפסת ביתם השקי, כמו שם
תחילה כבית מחסה לחסרי הבית שהגיעו לכאן בעיקר ממזרח אירופה , הקימה אותו כאן במהירות

 כאן וגם שם שימשה אך גם, ורק עם הזמן קיבל צביון של בית חולים לתשושי נפש, שלאחר המלחמה
כאשר החוסים הוחזרו לחדריהם עד לשיטוטם , החצר לילדים שגרו בסביבה כמגרש למשחק כדור רגל

  . היומי בו ביום שלמחרת

ארון הבגדים החום כהה עם המראה העגולה המעוטרת . גם פנים הבית נראה כמו הבית בפאל אוצה
שעליו טיפס , נח היה באופן קבוע הדום לבןלידו מו. פרחי בר כחולים ניצב בקיר הימני של הסלון

שתי כורסאות בד פרחוני משני צדי שולחן הקפה ועליו זכוכית . טומש כשרצה להתלבש מול המראה
המזנון המוגבה על רגלי עץ דמויי אריה המוטים כלפי , הספה הרחבה מרופדת בבד כחול אחיד, עבה

  . סאות הנוחות והקפדניותחוץ וכן כריות רקומות המפוזרות קבע על הספה והכור

 עד ליל שבתכשישן בה בין אביו לאמו כל , את חדר השינה של הוריו הוא ראה רק בסופי שבוע
לראות משחק כדור רגל , פטר, מוקדם בבוקר השבת שלמחרת שבו הוא היה נוסע עם דודו הרווק

לאחייניתה של אמו מכיוון שהוא היה מיועד , גם את החדר השלישי הוא לא הכיר. במגרש בלומפילד
בבית . ורק אמו והעוזרת נכנסו אליו, יהודי שבאו כל שנתיים בקיץ לישראל לחודשיים- ובעלה הלא

או על הכיסא המוגבה ליד שולחן האוכל במטבח שעליו גם , או על הספה בסלון, היה מותר לו לשבת
  .ני שהלכה לעבודהלאחר שאכל את ארוחת הצהריים שאמו הניחה עליו כל בוקר לפ, הכין שיעורים

הייתה בו מיטת . כשהלך לישון, אל חדרו שנבנה במקום המרפסת הצמודה לסלון הוא נכנס רק בלילה
, ודפשט שנדחסה בין דלת הזזה אטומה לבין חלון מרפסת אטום אף הואבעץ גדולה שעליה ישן גם ב

 על המתג הלבן מבלי שראה מה הוא עושה עד שלחץ, והוא היה עולה עליה בזחילה מצדה השמאלי
  . על וו בקיר שלמראשותיוהיתה תלויה והזוהר של מנורת צבת כתומה ש

הזכרון של הבית בבודפשט והחצר ממול עזרו לדן להעביר בנועם מסוים את ימי הלימודים בבית 
שכנו שכמוהו היה בן , איציק, שם בחצר הוא שיחק כדור רגל עם חברו הקבוע. הספר העממי ובתיכון

ורק לאחר שדן אכל עד תומה את ארוחת , הם שיחקו עד שהחל להחשיך. קומה מתחתיויחיד וגר ב
לאחר , בשעה שבע בבוקר, גם את ארוחת הבוקר הוא אכל לבד. הצהריים שאמו השאירה לו במטבח
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שתי . שהוריו יצאו לעבודה והשאירו אותו מנמנם עד שצלצול השעון המעורר הזכיר לו שהוא ישן
ת החמאה העבה וריבת המשמש שאמו הכינה על־פי הוראות המטבח ההונגרי פרוסות הלחם עם שכב

כמו דיברו אליו כל בוקר משולחן המטבח והזמינו אותו לשבת בצוותא לארוחה , עטופות בניילון
  . מתוקה ומענגת

תמיד . והוא העדיף לראותם מרחוק, נוכחותם הביכה אותו. הוא שמח שלא ראה את הוריו במשך היום
 למשחקיו תמונת אמו עם שפתון אדום מרוח על שפתיה וצללית אביו הצנומה עומד כפוף כשהתגנבה

ובודק אם תריס , לעבר חזית הבית" עלייה"הוא העיף מבט מבוהל ממגרש בית חולי הרוח , לּהלִצ
דבר ראשון שאביו עשה כשהגיע הביתה מהעבודה היה . זה היה הסימן לבואם. המרפסת אינו פתוח

חמש פעמים מרגע - זה חזר על עצמו לפחות ארבע. ית של כל התריסים של המרפסתפתיחה אוטומט
לימים זה נעשה יותר ויותר תכוף וכל פעם שבעט בכדור אל . שחזר מבית־הספר ולא נתן לו מנוחה

היה שולח מבט מודאג לעבר הבית הסגור ומתפלל בלבו , מחוץ לשער ואיציק היה רץ להביאו
  . שהמרפסת תהיה סגורה

שמעכשיו הוא יאכל ארוחת צהריים , אמו אמרה לו בפנים רציניות, כשהיה בן שתים עשרה, ם אחדיו
מאז . ומשחקי כדור הרגל עם איציק פסקו, ההורים של אביו שעלו יחד אתם לישראל, אצל סבו וסבתו

בדרך־כלל שיעור זה הספר שהיה - היה דן מגיע לביתם מיד אחרי השיעור האחרון שלמד בבית
, שניצל, שיעור חקלאות או שיעור זמרה ואוכל ארוחת צהריים קבועה שהוא מאוד אהב, תהתעמלו

סבו וסבתו היו יושבים אז לידו ומחכים עד שניגב את הצלחת עם . מתוק- פירה וסלט מלפפונים חמוץ
  .שסבתו הכינה לו מתוך דאגה לשיניו העדינות, החלק הרך של לחם שחור

ברח שממנה נשקפו לו כשאכל פני ילד מעל מי אגם ואה גדולה בקיר מול כיסאו הייתה תלויה מר
דלת חדרם הייתה פתוחה והם לא שמו לב . לאחר שראה את אביו ואימו לבדם במיטתם הזוגיתאליו 

שהוא הביט בהם אחוז כל גופו מבלי יכולת לזוז כשרצה בוקר אחד לבקש מהם רשות לצאת להתרחץ 
שה השנתית האחרונה שעשתה כל המשפחה מחוץ לעיר כדי זה היה בחופ. לבד על שפת אגם בלאטון

  . להתרענן מעט בטבע לפני יציאתם לארץ

דודתו השמנה והפרועה , ערה הזהוב ועיניים כחולותוליה זוהרת בׂש'ממנה ניבטה לפתע בת־דודתו ג
הדוד פטר , שהיה פרוטסטנטי והתאהב בדורה שכנתם עוד כשהיה בן חמש, יאנוש, בעלה הרזה, דורה

מצד אמו שהיה מגמגם ורזה מאז יצא ממחנה אושוויץ והיחיד שנותר בחיים ממשפחה בת עשרה 
אחותה של אימו הלנה שמאז שניצלה ממחנה אושוויץ הייתה חולה במחלה לא ברורה אחרת , ילדים

  .ומתאשפזת כל כמה חודשים

 ישנים בתנועה מבעד למראה העגולה והעטורה פיתוחי זהב צפה בעצמו כשהוא מביט לפתע בהוריו
אחר ראה עצמו רץ בסערה לאגם . כאילו אביו ואמו הפכו לחיה אחת גדולה ומעוררת פחד, מפותלת

במי האגם הצלולים .  קודם לכןמעולםומקיא למראה הזה שהלך והתפתל מולו בתנועה שלא ראה 
ניו חומות עי, כתפיים שמוטות ועיניים מגולגלות מבלבול וזעם של ילד אחר, הוא ראה פנים זקנים

היה גוחן בסוף , מכיוון שלא היה בטוח אם זה קרה באמת. וחיוך קבוע בפיו, שערו תלתלים, מגורות
  . הארוחה על המראה עד כי אפו נדבק בזכוכיתה ומחפש את ההורים שנשארו מאחוריה
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 אביגיל בלילה

לה באגף ללימודים קלאסיים של  ספרנית יעי. והיא יודעת את זה,היא אישה משעממת
 אבל .ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה על שם בלומפילד באוניברסיטה העברית

 אני שומע את ,לו אני יודע הכ,אני יודע: " כדברי המשורר.היא יודעת גם את זה; חכמה
כאב " מי שכתב גם על הגעגועים ל, המשורר האהוב עליה."עצמי לוחש לעצמי ניחומים

   .היא מלאה מילים;  היא יכולה לצטט שירים לרוב."תוק של האהבההמ

 אבל היא , כבר קר, ספל התה עדיין מלא. אחת בלילה.אביגיל יושבת ליד שולחן הכתיבה
 ותעשי את זה . היא אומרת לעצמה בתקיפות, תכתבי.עדיין מחזיקה אותו בין כפות ידיה

  .ה בלי מילים אלגנטיות לערפל את הסיפור הז.פשוט

 וכך ,מחוץ לעיגול האור הקטן שמטילה מנורת הקריאה שרויים כל הבתים בחשכה גמורה
  . היא עייפה כל כך. ואיזו דממה.גם היער וההרים שמעבר להם

  . רק מישהי אחת יכולה לצלצל, בשעה כזו.צלצול הטלפון מקפיץ אותה

  .הקול נמרץ וחם כתמיד!" ַגיִלי"

  ." שלום.מרים"

  ."שמעת משוֶנהאת נ? הערתי אותך"

  "? אבל למה את לא ישנה עכשיו. לא הצלחתי להירדם,זה בסדר"

  .צוחקת מרים" אני כבר אשן בקבר"

  ."לא מצחיק"

  ." גם הפסיכולוג שלך אומר. וגם לך לא יזיק לצחוק קצת.בטח שכן"

  ."את יודעת שאני לא הולכת לפסיכולוג"

 תחשבי .ת לך מספר של מישהו טוב אני יכולה לת, אבל אולי כדאי שתלכי. יודעת,יודעת"
את יודעת שהבחורים שלי היו ? יש לה כבר חבר?  מה שלום שירה, ובינתיים תגידי.על זה

  !"שמחים לחטוף אותה

 הם מבוגרים בשנה .התואר של מרים־אביגיל מחייכת כשהיא חושבת על התאומים יפי
רב מדי עבר מאז היינו  זמן . וכשהיו קטנים היוו שלושתם כנופיה מתוקה להפליא,משירה
 המוקף , מתגעגעת פתאום למטבח העץ הגדול והמואר של מרים, חושבת אביגיל,אצלם

  דנה חפץ

 לספר לה

  סיפור
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אני לא  ".בכל הצמחים שאת שמותיהם איננה יודעת וריחם ממלא את האוויר הגלילי
  ."שלהאימא  אני הרי רק . היא בקושי מדברת איתי. אבל מנין לי לדעת,חושבת שיש לה

  ." היינו בדיוק כמוה בגיל הזהאנחנו? מה רצית"

הבלתי נסבלת אימא עשיתי כל מה שרצתה ה;  אביגיל חושבת, הייתי צייתנית."אני לא"
  . כמה פחדה שתיהפך דומה לה, כמה שנאה את אמה כשהייתה בגיל הזה.שלי

 אי אפשר ."אולי היום את גם מתעניינת קצת באילן . אותך תמיד עניינו רק ספרים,טוב"
 לדברים מסוימים יש צליל של ליטוף כשהם באים . לצחוק של מריםשלא להצטרף

  "?מה שלומו ".ממישהי שחברה שלך כבר כמעט ארבעים שנה

 אבל . בדרכו הבריטית, הרבה אדמיניסטרציה והוא מתלונן.התמנה עכשיו לראש המחלקה"
 .י זמן ממושך מד, היא שותקת." אנחנו רואות אותו עכשיו הרבה פחות.נהנה מכל רגע

  "?ומה שלום הבחורים שלך"

 נסחפת מרים לאינספור סיפורים על בעלה ועל ,כמו תמיד כשהיא נשאלת על משפחתה
 אבל .התאומים ובעיקר על כל הדברים החכמים והמצחיקים שהתינוק שלה אמר ועשה

  .ברגע מסוים היא מבחינה בשתיקתה של אביגיל

  "? מה קרה,ַגילי"

  . אבל איננה מצליחה למצוא את המילים הנחוצות,למרים היא רוצה לספר .אביגיל שותקת

  . היא קובעת, מרים לא שואלת." עדיין,זאת ַהִרי"

  .אביגיל שותקת

 . ואביגיל מרגישה את הגוש המוכר עולה בגרונה, קולה של מרים רך." ַגילי,תעזבי את זה"
  ." זה נגמר. ולא לאף אחד אחר.זה לא יעזור לה"

  ."אני יודעת"

 . באה מההרים שמחוץ לחלונה של אביגיל–? תן?  של כלב– יללה .קות עכשיושתיהן שות
  .לבסוף חוזר אליה קולה

  " ?או עם ההורים של ַהִרי? דיברת לאחרונה עם מישל"

 עובר לגור עם החֵברה . עובד קשה. הוא בסדר גמור. לפני חודש בערך,צלצלתי למישל"
יגיל מתקשה פתאום לנשום כשהיא  אב." והיא באמת טובה בשבילו, הגיע הזמן.שלו

 , אבל מרים אומרת את הדברים בפשטות.חושבת על בעלה של ַהִרי חי עם אישה אחרת
 אביגיל . מספיק זמן, בכל אופן.זמן רב עבר;  כמובן, היא צודקת.כאילו אלו חדשות טובות

 ."ר הזמנתי אותם לבק,וגם עם חנה דיברתי לא מזמן ".מכריחה את עצמה להמשיך להקשיב
אבל הם לא  ".כמו שגם אביגיל הייתה צריכה לעשות; מובן שמרים הזמינה אותם לבקר

  ." בעיקר בגלל התינוק, כנראה קשה להם.באו

  .ל עולה מחדשו והכ. היא חושבת, התינוק. אביגיל חושבת,מרים החכמה
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 ותמסרי לאילן ולשירה נשיקות . אוהבת אותך. ותטפלי טוב בעצמך. לכי לישון,ַגילי"
  ."ממני

  ." תודה... ו. אני אוהבת אותך גם.לילה טוב מרים"

  "? את שומעת, תבואו לבקר בקרוב.שטויות"

 לבסוף היא .זנהו אבל אביגיל ממשיכה להחזיק את האפרכסת החמה קרוב לא,מרים מנתקת
   . ושבה ופונה אל הלילה ואל הנייר הלבן שעל השולחן,מניחה אותה בעדינות על המכשיר

  לשמים שלה מרים מתחת 

 . שומעת את השקט,מאוד דוממת , לרגע היא עומדת בסלון שלה.מרים מניחה את הטלפון
 אוספת מוכנית בדרכה צעצועים מהרצפה ומניחה אותם ,אחר כך מתנערת ופונה למטבח

 לימונית ולואיזה מתוך עציצי הֵחמר , קוטפת מלוא החופן מנטה.בסל הקש הגדול
 זו .סא הנדנדה על המרפסתינה לעצמה תה ולוקחת אותו לכ מכי,השופעים שעל אדן החלון

 היא . כשהבית ישן ואפשר לשבת לבד בחושך מתחת לשמים שלה,השעה האהובה עליה
 שונים , מוכרים וידועים. חץ הצפון, הקסיופיאה, הדובה הגדולה והקטנה–מביטה למעלה 

שמים האלה ממלאים  ה.לגמרי מכל השמים האחרים שהתבוננה בהם במקומות רבים כל כך
  .בתחושה עמוקה של שלווה והכרת תודה , כמו תמיד,אותה

 מרים . לא מוכנה לסלוח לעצמה. באיזה כוח ַגילי נאחזת במה שעבר, היא חושבת,ַגילי
 לחשוב . לא יותר,כל אחד עושה מה שהוא יכול;  יקרה,מה שחייב לקרות: דה יודעתמִצ

תה יותר מדי אנשים יקרים לה סובלים וגם מתים  מרים רא, אמנם.אחרת זו יהירות מטופשת
 .ביותר מדי דרכים לפני שיכלה לקבל את העובדה שהאהבה שלה לא תוכל להציל אף אחד

 ומרים הושלכה לתוך מרד ,דאויות הללו נעלמו בבת אחתו כשדובר בַהִרי כל הו,ואפילו כך
 חודשים .היחלץ נחושה ל,את אבל היא נלחמה בתהום הז.אלים ונואש כנגד מה שקרה

ארוכים נדרשו לה כדי לשוב ולמצוא את השקט הפנימי ולקבל את האמת הפשוטה שאי 
חייה ?  איך תוכל ַגילי להבין ולקבל דברים כאלה.אפשר לעשות שום דבר לגבי ַהִרי

 , אוי. לא פלא שהיא ממשיכה ְלענות את עצמה. לא הכינו אותה לזה, המפונקים,המוגנים
  .ַגילי

 היא . חומו מתפשט בגוף ומנטרל את צינת הרוח על רגליה היחפות,את התהמרים שותה 
   . בדיוק כמו ַהִרי. ַגילי תעשה מה שהיא מוכרחה לעשות.מתבוננת בשמים

  אילן בבוקר

 . רק כעבור זמן מה הוא מבין שאביגיל איננה במיטה.מאודכשהוא מתעורר החדר שקט 
 וכמעט מיד שב , עוצם את עיניו. שיצלצל עוד שלוש עשרה דקות עד,מביט בשעון המעורר

 חולצת ,מקלחת הבוקר:  אבל לפני כן. כדאי שיקום ויראה מה היא עושה.ופוקח אותן
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 תחתוני , גרבי הקרם, חגורת העור הדקה,ם בכחול עמוקיהכפתורים האפורה עם המכנסי
ה ויְמנע  ובעצם כדאי שיעיר את שיר."הרדיואקטיביים"זרחני ששירה מכנה ־הבוקסר בירוק

 הוא נכנס לחדרה של . את מריבת הבוקר היומית שלה עם אביגיל– או לפחות ידחה –
 רגע . מתקרב למיטתה, נזהר שלא לדרוך על הספרים והבגדים הפזורים על השטיח,שירה

 הוא רוכן . יפהפייה אמיתית נהייתה התינוקת שלו. מביט בה בשנתה,ארוך הוא עומד שם
  .ער הזהובומלטף את הׂש

  ." צריך לקום. שירונת,בוקר"

 מבחין בעיגולים הכהים , הוא מנשק את אביגיל.במטבח ממתין לו כבר האספרסו שלו
  . אבל היא כבר לבושה ומוכנה לצאת.מתחת לעיניה

  "?שוב לא הצלחְת לישון"

  ."אני בסדר"

 באופן כמעט לא , היא נסוגה. הוא מתקרב. קולה חלש כל כך,הוא מתקשה לשמוע אותה
  . ומתחילה לסדר את הכלים הנקיים בארון מעל המדיח,גשמור

תן לך גלולות שינה שיתאימו י לכי לדוקטור שוורץ שת. זה נמשך כבר יותר מדי,אביגיל"
הוא רואה את עורפה המתקשח ומוסיף " . כבר היינו בסיפור הזה.ליתר התרופות שלך

  ".בבקשה ",ברכות

 היא מניחה לכלים ומסתובבת .נגדויות שלה בקולו מפרקת את ההתאת הנימה הז,כמו תמיד
 אחר כך הוא מתיישב ליד . מלטף את גב ידה המונחת על השיש. הוא רואה ונרגע.אליו

  . משתקע בשגרת הבוקר האהובה עליו,הקפה והעיתון

  ." היא תאחר.צריך להעיר את שירה ".קולה של אביגיל מתפרץ

  ." נתתי לה עוד חמש דקות.כבר הערתי אותה"

  . מרירות חודרת לקולה." בטוחה שהיא תרד בדיוק בזמןאני"

הוא מעווה את פניו לעומתה והיא " ...ִבי־ַא ". אביגיל שותקת." היא תהיה בסדר.תעזבי"
   .המחייכת בעל כורח

 הלוואי שתעבור כבר את .החורגת המרשעתאימא נמאס לי שהיא מתייחסת אלי כמו ל"
  ."הגיל הזה

 עוד נתגעגע לזמן שהייתה בת , והיא ממילא גדלה מהר מדי.הְך ככיהיא לא מתייחסת אלי"
  ".ארבע עשרה

  ". אליך היא מתייחסת כמו לנסיך המקסים. תתגעגעאתה"

  ". ועכשיו אני חייב לדהור לאוניברסיטה פן אאחר.אני באמת מקסים"
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  2003, ידי יערה בן דוד-  קולאז מעשה,שיפודים

  

 .בדלת הוא נותן לה את הנשיקה הקבועה ומחלץ ממנה הבטחה שתלך לדוקטור שוורץ
בה ראה את שע בפקק הבוקר הקבוע בכניסה לעיר הוא חושב על הפעם האחרונה  תקו.היום

 . אבל היא הייתה גם צעירה ובריאה יותר, כמובן, מצבה אז היה גרוע בהרבה.אביגיל ככה
 הם גרו בדירה קטנה בקטמון והוא היה שומע ,זוכר את הנדודים הסהרוריים שלה בלילות

 . הביאה אותה לזה, נֹוַהר, החֵברה הזאת שלה.יטהאת צעדיה וקם ומשכנע אותה לחזור למ
ית הנרקיסיסטית והדרמטית שחשבה שאביגיל צריכה לעזוב 'ינג' הג,הוא לא אהב את נֹוַהר

 אבל למרות .ל ולהיות איתה בכל פעם שעברה את אחד המשברים התקופתיים שלהוהכ
 אביגיל לא ,השניסה באינספור דרכים לגרום לאשתו להבין שמנצלים את הנדיבות של

 . אלו היו חודשים איומים.לפעמים יכלה להיות עקשנית להפתיע; הייתה מוכנה להקשיב
 מקבלת ,רק אחרי שסוף סוף הצליחה להרות נענתה לבקשותיו והפסיקה לבקר את נוהר

 שאר , למרבה המזל.בשתיקה שנשים במצבה צריכות להתרחק מבתי חולים פסיכיאטריים
 ואילן , שאר חבריה כוללים רק את מרים, במחשבה שנייה.םחבריה של אביגיל שפויי

 אבל למרות זאת ."שפויים"שלה באמת ראויים לתואר ' אייג־לפעמים תוהה אם ענייני הניו
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 בעיקר כשהוא מוצא את – לפעמים , והחיים שלה נראים טובים.הוא באמת מחבב את מרים
אפילו חושב עליהם   הוא–ה עצמו מוצף בכל הפוליטיקות המוכרות עד זרא של האקדמי

 הוא מבטיח , נבקר אותם שוב בקרוב. לאביגילמאוד ֶחְבָרָתה טובה , והעיקר.כמעוררי קנאה
  .בלבו לעצמו ולה

 היא גילתה מסמכים , אחת הסטודנטיות שואלת אם יוכלו להיפגש,הנייד שלו מצלצל
 , בוודאי.המשיךשלה באור חדש לגמרי וצריכה להתייעץ אתו איך ל שמעמידים את התיזה

על חיי   הוא נסחף במחשבות, נלהב.אתהוא מחכה בסקרנות רבה לשמוע על ההתפתחות הז
  . הוא נוסע הלאה, הפקק משתחרר.הנשים בספרטה

  אביגיל חולמת

 גם לא .אבל האמת היא שלא הבקשות והתחנונים של אילן הם שגרמו לה לנטוש את ַהִרי
 לא , היא אף פעם לא סיפרה עליו לאף אחד.ום זה היה החל.מה שראתה בעיני הדבש שלו

  :  אביגיל מכריחה את עצמה לכתוב. אבל עכשיו היא חייבת.זה להגיד אותו בקוליהע

 החּום העמוק של .מאוד העצים סביבה גבוהים .היא עומדת בתוך קרחת יער יפהפייה
וויר  הא.הירוק הפורה של הצמרות המיתמרות הרחק מעליה;  העתיקים,הגזעים הרחבים

 במרכז ילדה קטנה .ו של,מאוד ָשקט .היער רווית שמש  אבל קרחת. מעט קריר,צלול
 צחוקה כמו . מוארת כולה,ער הזהב שלה השמש בׂש, צוחקת אל אביגיל, רוקדת,משחקת

באושר :  יותר מכך, לא. מלאת רֹגע, מתבוננת בילדה, אביגיל עומדת. קל וקופצני,מים
  . שלם,עמוק

 דמות בגלימה כהה עומדת בין הצללים מאחורי .ישהו נוסף נמצא שםעד שהיא קולטת שמ
 ממקומה של אביגיל אי אפשר , או שמא צל, ברדס מכסה את ראש הדמות.הילדה הקטנה

 , הילדה איננה רואה את הדמות.לראות את הפנים או אפילו לומר אם לפניה גבר או אישה
הדמות אוחזת :  ואז היא מבחינה בזה.המה אינו כשור־ דבר, אביגיל נחרדת.פניה אל אביגיל

 – היא , לרגע נדמה שהדמות שוכחת את החרב. מעבירה אותה מיד ליד,בידה חרב ארוכה
 אביגיל יודעת שהילדה הקטנה . לוטשת את עיניה בילדה–עכשיו אביגיל רואה שזו אישה 

 לא יכולה . אבל היא לא יכולה לזוז. לרוץ אליה, מנסה להזהיר אותה.נתונה בסכנה גדולה
  . לא יכולה לעשות שום דָבר.לדּבר

 אבל בפעם הבאה שתיסע למקום ההוא היא תצליח .היא יודעת היטב שזה רק חלום
 , כמעט באלימות,להכריח את עצמה להגיע עד לשער ואז תסובב את ההגה לאחור

 , ולעולם לא תחזור לשם.ובמכונית ירעים בעוצמה הרקוויאם של מוצרט כל הדרך הביתה
 כל כך שבירה –וגם לא תהיה מסוגלת להביא את שירה לביתה של ַהִרי אחרי שסוף סוף 

 הן אף . מובן שלא לַהִרי. אפילו לא לעצמה, היא לא תוכל להסביר. ַהִרי תחזור–ושקטה 
י כמו שרק מסירותן ההדדית ִאָד נוכח ּוַו, ביניהן, זה תמיד יהיה שם.פעם לא ידברו על כך

  .הייתה פעם
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  לאביגילהודעה 
;  לפחות אביגיל.הם חוזרים מהמסיבה השנתית של המחלקה להיסטוריה שיכורים מעט

והיא אינה ) מלבד ההליכה השבועית שלהם לסינמטק(נדירות הפעמים שהיא יוצאת לבלות 
 אחרי שהם . וריקנות הבית מפתה,של אילןאימא  שירה יֵשנה אצל .מורגלת בשתייה

 שקועה , אילן נרדם והיא שוכבת על גבה,רגיל בהתלהבות רבה יותר מה,שוכבים
 מרסנת את , רוצה ללטף את פניו. אחרי זמן מה היא מסתובבת ומתבוננת בו.במחשבות

  . שזה כנראה אושר, אומרת לו שָצדק. היא מדברת אליו בלבה,עצמה שלא להעיר אותו

 , מהמהמת לעצמה, ריחנית מהמקלחת,כבר די מאוחר בבוקר כשהיא יורדת למטבח
 , היא מכינה לעצמה תה צמחים.ומבחינה בעינה המהבהבת של המזכירה האלקטרונית

   . רק אז היא מקשיבה להודעה. קוראת את העיתון, שותה את התה שלה,מכניסה את העיתון

  אביגיל ומרים על הסף

 וגם , היא לא אומרת מילה. מחכה, כאילו עמדה שם כל הלילה.מרים פותחת את הדלת מיד
 בעוד הזמן עצמו קופא ואחר , נאחזות זו בזו, על הסף הרחב, הן רק עומדות שם.ללא אביגי

  . נמתח עד לימים הרחוקים של ילדותן, מתעוות,כך נמס

  מרים זוכרת

 השפה הסודית שהמציאו בשביל . וכל הדברים שהכיל, כולו, היקום האינסופי ההוא.ילדותן
א נתפסו על ידי המורים שלא חשדו  מעולם ל,הפתקים שנהגו לשלוח זו לזו בבית הספר
 ִמְשלחות המחקר ָלעמק מאחורי שורת הבתים .שתלמידות כמותן מסוגלות למעשים כאלה

 ַגילי מופקדת על הציוד המדעי ,ַהִרי מתכננת ומובילה אותן בתעוזה: האחרונה של השכונה
גליות ועל הרישום המדוקדק של כל הת)  זכוכית מגדלת, מצפן, משקפת, גפרורים,פנס(

ים שוקולד ומיץ פטל 'יצוו מרים עצמה אחראית על אספקת סנד,בפנקס החום המשובץ
 בדרך כלל , הלילות הנדירים בהם הורשו לישון אצל אחת מהן.ונושאת תיבת האוצרות

של ַגילי הייתה הורסת את כל הכיף והוריה של מרים לא עודדו אירוח של אימא (אצל ַהִרי 
 המלחמה בכבדות ,והצחקוקים המהוסים אל תוך הלילההדיבורים ; )ילדים אחרים

 או . ובבוקר תמיד השוקו החם הנפלא וערמות הפנקייק של חנה,העפעפיים עד שנכנעו
הערב שבו נפגשו מתחת לחרוב העתיק ונשבעו בחומרה חגיגית לא להיות כמו כל 

 ,ַגילי; האדם הרגילים אלא לחיות תמיד חיים מעניינים ולעשות מעשים גדולים־בני
 העלתה ,צרישבאותה תקופה הייתה נתונה תחת השפעת האוטוביוגרפיה של אלברט שווי

 מרים . כל זה היה מזמן.את הרעיון והשתיים האחרות אימצו אותו בהתלהבות עצומה
 אבל עכשיו היא . שונאת סנטימנטליות.כמעט לעולם איננה חושבת על ילדּויֹות אבודות

 .וניות מפתיעה את הילדֹות שהיו פעם ַהִרי וַגילי והיא עצמה רואה ושומעת בחי,חוזרת לשם
  .לוהיא זוכרת הכ
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היום המופז ההוא ; אבל היא לא יכולה לזכור את הזמן הרחוק שבו ַהִרי נישקה את אביגיל(
 שתיהן צוחקות בטירוף למחשבה איך הצליחו , ראשה של אביגיל בחיקה של ַהִרי,על הדשא

 ואף אחת משתיהן , היא לא הייתה שם, מרים הייתה חולה.' ילברוח מיום השדה של כיתות
   ). וגם לא לאף אחד אחר.מעולם לא סיפרה לה על כך

  חנה בלוויה

 והיא אכן חשה . מתעקשת לעבור את זה במלוא חושיה,חנה מסרבת לקחת כדורי הרגעה 
 אבל מה בשם אלוהים יכול להיות טבעי . כמעט בלתי טבעית,ל בצלילות חריפהוהכ

לקבור את הילדה  ", היא אומרת את המילים הללו שוב במוחה.בלקבור את הילדה שלך
 , והמילים המשונות שקלטה בחטף. והן נשמעות כמו סיפור טראגי של מישהו אחר,"שלך

; של נוהראימא כמה חזקה ואמיצה נראית  ,שאמרה אישה זרה בתוך ההמון שהקיף אותה
 כל כך . היא מסתכלת בגוף העטוף בתכריכים.צהחנה לא מרגישה את עצמה חזקה או אמי

 . שהיא תמיד מלאת מרץ ולא יכולה לשבת רגע אחד בשקט, לא כמו נֹוִני. כל כך דומם,קטן
  . היא מתקנת את עצמה בתקיפות, יכלה,הייתה

 יום , חושבת חנה, צריך לתקן את שבילי הבטון האלה.כולם מתחילים ללכת אחרי העגלה
 לא , לא להשתמש במילה. היא לא מסוגלת להמשיך... עגלה והאחד תתהפך כאן איזו

 היא מכריחה את . למקום שבו מחכה הבור, התהלוכה מגיעה ליעדה.לדמיין את התמונה
 אסור היה לה . אילו הייתה משגיחה טוב יותר על נֹוִני זה לא היה קורה.עצמה להסתכל

חייבת לזכור כמה מסוכנים  הייתה . השמחה שלה,ללכת שולל על ידי השקט של נֹוִני
 התום נטול ההגנות שהביא לכל כך , הנחישות שלה,עלולים להיות הטוטליות של נֹוִני

 אבל חנה חשבה .הרבה התקפי בכי בילדותה והסתגרויות מרוחקות עד אכזריות כשגדלה
 .קר מישל הי. או אולי מישל קטן. נֹוִני פצפונת, הִאם הייתה זו ילדה. התינוק, אוי,שהתינוק

 מנָסה לעקוב אחרי מבטו אבל . מסתכל,היא רואה אותו עומד ליד הבור הפעור לרווחה
 ,האם הן בדרכן לפריז;  גבוה, ציפורים עפות שם.העיניים שלה בורחות אל השמים

 .שטויות? לרחובות ולכיכרות הרחוקים שנֹוִני אהבה כל כך

 המילים ,אחר כך הקדיש . כל היתר דוֵמם.צליל העפר הנופל חזק באופן בלתי נסבל
 , היא מודעת פתאום לבעלה הנאחז בידה.מוכרות כל כך ועם זאת כאילו נשמעות לראשונה

  . איננו רוצה לדבר, איש מהם איננו בוכה.נאחז בכוח כזה שכבר איבדה כל תחושה ביד

 אבל היא מזהה אותה , שנים עברו מאז ראתה אותה חנה.אביגיל באה ללחוץ את ידיהם
 את קווי המרירות ,ותה צלילות משונה היא רואה את השמלה האפורה של אביגיל בא.מיד

;  את טבעת הכסף הדקה עם הפרפר שעל הזרת, את המצמוץ בעיניה היבשות,סביב פיה
 חנה . שאיננה הולמת את המראה המסוגף של האישה שמולה,טבעת ילדותית להפתיע

 וחנה , לוחשת אביגיל,ני כל כך מצטערתא . מזמן.נזכרת שגם נֹוִני נהגה לענוד טבעת כזו
 שנטשה את נֹוִני למרות , תקופה ארוכה כעסה על אביגיל. מה כבר אפשר להגיד.מהנהנת

 בלתי נסבל היה לראות איך .שידעה היטב עד כמה נֹוִני זקוקה לה ומתגעגעת אליה
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בכך שום  זמן רב אחרי שהיה ברור לחלוטין שאין ,המשיכה נֹוִני לחכות לאביגיל שתבוא
 , אנשים אחרים באים. כמעט נמלטת, אביגיל הולכת. אבל ְבחנה לא נותר כוח לכעוס.טעם

 היא רואה את . עוזבים, לוחצים את ידה,אומרים דברי נחמה תפלים בקולות מהוסים
 .ים בירוק ואפור של מרים־ עיני, אבל אז עיניים מופיעות מולה.הדברים ממרחק גדול

 ובעצב ,שר אליהי אבל מרים מתבוננת הי,היתר התחמקו ממבטהלחנה מתחוור שכמעט כל 
 זרועותיה של מרים מתרוממות ומחבקות את .העמוק שבעיניה רואה חנה הבנה חרישית

   . חנה סוף סוף נשברת ובוכה, בתוך החיבוק הזה, רק שם.זקה מחבקות בָח,חנה

  מרים יודעת

 בקולה גורם למרים לעזוב את  ומשהו, לילה אחד ַהִרי מתקשרת.מרים גם היא יודעת
 היא . לעלות לחדר השינה ולסגור את הדלת,ההמולה הרועשת של ילדים ואורחים וכלים

 , ַהִרי, מה קרה.אני כל כך שמחה בשבילכם . היא אומרת לַהִרי,נפלא .מקשיבה בתשומת לב
 רק .אום מה פת. וגם מישל, את תהיי פשוט נהדרת.ל יהיה בסדרו הכ. ַהִרי, אוי.תגידי לי

אימא  את לא הראשונה ולא האחרונה להיות . בטח שתהיי. לא.תקפידי על התרופות שלך
 אני . אל תבכי. ַהִרי. ַהִרי. איזו שאלה. אני יודעת, יקרה שלי, אני יודעת. כן.במצב כזה

   . מחבקת אותך. אני לא אגלה,לא?  נדבר בשבוע הבא.אוהבת אותך

 – לסקס ולמשברים הרגשיים שלה עצמה ,הפלות ל,ככל שהיא פתוחה ביחס להריונות
 לגבי . ביחס לחיים הפרטים של אחריםמאוד מרים דיסקרטית –לפעמים עד כדי להביך 

בקרוב ;  היא לא מספרת לאף אחד. היא מרגישה אחריות מיוחדת להגן על הסוד,ַהִרי
 . ולא רק לגבי זה. אבל היא טועה. היא חושבת,ממילא כולם ידעו

  רךאביגיל בד 

 כאילו הם נוסעים דרך מנהרה , השקט במכונית סמיך.בדרך חזרה מבית הקברות אילן נוהג
 היא . ברמזור אדום אילן מניח יד על ירכה. שחם להפליא בחוץאף על פי .של עננים

 . הוא בקושי הכיר את ַהִרי ולמרות זאת תמיד היה נגדה. אין לו שום קשר לזה.הודפת אותו
 מנסה , היא פונה אליו. הוא רק מנסה לעזור,זו לא אשמתו: רטהאבל אחרי רגע עולה ח

   .לדבר בעדינות

  "... זה. זה לא נגדך.מצטערת"

  ".אני יודע"

 ולא יכולה שלא להרגיש גם . זה נגמר.איננה  ַהִרי. אביגיל חושבת, אתה לא יודע,לא
  .תחושה מתגנבת של הקלה

 בהתחלה קל להפתיע . במשך זמן מה לא, לא מיד. היא עוד עתידה לגלות,כמה היא טועה
 מאז ומעולם .ל מחדשו אבל פגישת המחזור המבחילה ההיא פותחת הכ.לא לחשוב על ַהִרי
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 שבהם ילדים שהפכו לגברים שמנים ולנשים משועממות מצחקקים ,תיעבה אירועים כאלה
 אין לה שום כוונה; על העבר המשותף העלוב ומתרברבים בהישגי ההווה הפתטיים שלהם

 וכשמגיע המועד היא , אבל ההזמנה נשארת תלויה על המקרר במשך שבועות.להגיע
 , בקטע הכביש ליד בית הוריה של ַהִרי היא מאיצה.מוצאת את עצמה נוהגת לתיכון הישן

 רעש אינספור השיחות .והדופק עדיין מתפרע כשהיא מחנה את המכונית ויוצאת
 כמה . ממהרת להשיג לעצמה משהו לשתות והיא,הסימולטניות מתקיף אותה מיד בכניסה
 עיניה . אבל היא רק מהנהנת וממשיכה ללכת,מהנוכחים מקדמים את פניה בעליזות

 כשפתאום . מרים לא הגיעה– כמו שניתן היה לצפות - אבל ,מחפשות נואשות את מרים
 ,את מטורפת:  כמעט באלימות,מתחוור לה שהיא מחפשת את ַהִרי היא מנערת את ראשה

 אנשים . מאובנת, אבל בדרך לשירותים היא עוצרת. עכשיו.טפי פנים ולכי הביתהתש
 ואף אחד עם סיפור עסיסי , לא היו הרבה אמנים במחזור שלהם, לא פלא.מדברים על ַהִרי

 הם מחכים , להפך, כשהם מבחינים באביגיל הם אינם נבוכים כלל ועיקר.כמו שלה
ל האם לא היו מרים והיא חברותיה ו ככלות הכ,שתצטרף ותתרום כמה אנקדוטות על נוהר

היא תמיד ;  ואחרי זמן מה הם עוזבים אותה לנפשה,אביגיל רק בוהה בהם? הטובות ביותר
 פניה בוערות כאילו – או דווקא בגלל זה – שלא אמרה להם כלום אף על פי .הייתה משּוָנה

 . חסר תקנה,ביצעה חטא מביש

 ערה ,שבהם אילן ושירה ושאר העולם יישנו בעוד היאלילות : אחרי הערב הזה הם יבואו
 כשהחשיכה השותקת של העצים , תיאלץ לנדוד בחוסר מנוחה בתוך הבית הנטוש,לגמרי

 מנסה להימלט מהבלתי , כל כך הרבה חדרים, מחדר לחדר תלך.וההרים פולשת לתוכה
 אז ושם . עץ לפעמים אפילו על שטיח או רצפת, על כיסא או ספה, לבסוף תתמוטט.נמנע

 אבל מה , כל כך מצטערת,אני מצטערת , ואחר כך תתחנן, היא תאמר,ַהִרי .ַהִרי תמתין לה
 אבל ַהִרי רק . בבקשה תגידי לי, את יודעת איך אני, את יודעת איך זה היה,יכולתי לעשות

  .תביט בה בהבעה אטומה ותשתוק

   סוף סוף,הרי

 אביגיל כתבה .הגיע הזמן לכתוב את החלק של ַהִרי בסיפור: אי אפשר עוד לדחות את הקץ
 לא . תמיד ידעת כל מה שהיא חשבה, זה לא צריך להיות קשה כל כך.כבר את כל היתר

 מלאי ,מכתביה המתרוננים מפריז:  חשבי. לפחות את זה את חייבת לה. אז תתאמצי.תמיד
 בעיקר כשהפכה לתלמידתה של , שהעולם ההוא הציע לההתלהבות ופתוחים לכל הפלאות

 ואחרי זמן מה .למאהבת של פארלי:  אמרי זאת,תיאודורה פארלי המפורסמת ואחר כך
היא מעולם לא אמרה ואת ( ניסיון ההתאבדות הראשון . המתמשכת,שתיקתה הפתאומית

 ,חולות של ַהִרי עיניה הכ.)זה היה קשור לאישה ההיא פארלי:  אבל ידעת,מעולם לא שאלת
 באמצע , שיחות הטלפון התזזיתיות. בבית הוריה אחרי שהחזירו אותה לארץ,זרות כל כך

והניסיונות הנואשים שלך לתת להן ( המוזרּות של מילותיה החרדות , לפנות בוקר,הלילה
 .להחריד שאליו לקחו אותה־ סירובה לקחת את התרופות שרשם הפסיכיאטר היקר.)פשר
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 . האשפוז הראשון. שהשאיר את חנה חבולה ושותקת, האלים יותר מקודמו,הניסיון השני
 אבודה מעט במחשבותיה אבל עם אותו , זהירה ואטית, הנס של ַהִרי חוזרת,השחרור

לא עוד ( מציירת את האקוורלים היפים עד כאב ,ההומור החד וחֹום הידיים המחבקות
 . התכניות שלהם.ל ולא נבהלושידע הכ , מישל המתוק והנדיב, ואז מישל.)הדיוקנאות ההם

 קולו המאופק של מישל בטלפון מדווח מדי כמה ימים על . האשפוז השני,ההתקף: בהמשך
 אומר , מישל צוחק. לא מציע אפילו פעם אחת שאולי תבקרי אותה שם,מצבה של ַהִרי

 .ן משלה שהם עוברים לגור בבית קטן במושב שבו יהיה לַהִרי גם סטודיו קט,שַהִרי בחוץ
ְלא לך ;  המכתבים שהותירה היו ממוענים למישל ולהוריה. מה שקרה אחר כך,ואחר כך

  .)ואת מעולם לא הצלחת להביא את עצמך לשאול מה נכתב שם(

תני לה י האם ת. עברת עליהן בלבך פעמים רבות כל כך. חושבת אביגיל,אלו העובדות
 כמו שתמיד , היא תעשה זאת,ביאם רק תקשי;  מה ואיך באמת קרה, סוף סוף,לספר לך

 . היא יושבת לבדה בחושך. אבל איננה מסוגלת. באמת מנסה, אביגיל מנסה.עשתה

  אביגיל מסיימת

 אומרת לעצמה שעשתה . ושוב. היא קוראת מהתחלה ועד הסוף.ערמת הניירות על שולחנה
  .כמיטב יכולתה כדי לספר הכול ועכשיו זה גמור

 תעזבי אותי , מה עוד,מה עכשיו .שהו עדיין איננו פתור מ.אבל איננה מסוגלת להרפות
  . ְדֵבקה בשתיקתה,דה מִצ, ַהִרי. היא כמעט צועקת,כבר

 חושבת על . מנסה להכניס בו קצת סדר, אביגיל בחדרה של שירה. שבועות.ימים חולפים
 למגע עורה כשהייתה , לריחה, היא מתגעגעת לתינוקת שלה. ואז נאנחת,בתה ומחייכת

 שאחזה בידה בשמחה שכזו כשהלכו , הלבושה כמו ֵפיה,לילדה הקטנה; ת בחיקהנרדמ
 משאירות לה את המתבגרת הזעפנית הזו שמצחקקת , הן נעלמו מהר כל כך.שתיהן לגינה

 , מזון, כסף– לתבוע –עם חברותיה מאחורי הדלת המוגפת ופונה לאמה רק כדי לבקש 
 תוהה אביגיל ,לדבר עם החברות האלה שלה על מה יש לשירה כל כך הרבה .שירותי הסעה

 היא לא מוכנה לקבל .זה הסוף:  ואז היא מבינה. מחשבותיה נודדות. ואחר כך בצער,ברוגז
 עד שהיא רואה את מרים מחייכת , משתהה לרגע ארוך, עוצמת עיניים.סוף שכזה לסיפור

שירה וגורפת  פוקחת עיניים ותולשת עמוד ממחברת החשבון של . אביגיל מהנהנת.אליה
 :מהשטיח עט סגול שלבבות חרוטים עליו היא כותבת

 לראות ,אבל למרות כל מה שקרה היא עדיין יכולה לשמוע את הקול האהוב קורא בשמה
יאומן של ־את ראשה בן התשע של ַהִרי בוער אדום ופראי בשמש הקיץ ואת הכחול הלא

! לי־ַגי ".ונה של אביגילעיניה פונה למעלה בציפייה להוטה כשהיא עומדת מתחת לחל
תפסיקי  ", מתעלמת מהשכנים ואפילו מאמה האורבת של אביגיל,צועקת ַהִרי!!" בואי כבר

  !!!"ל מחכה לנוו הכ,לקרוא ותרדי למטה תכף ומיד
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אמא פתחה וסגרה לחילופין . כמו שרק כמה פעמים בשנה הוא יכול לעמוד בירושלים, האוויר עמד
על פיסת , אני ישבתי בפרוזדור, תוהה מה יביס את החמסין העומד שכיסה את העיר, את החלונות

שהוא שונא את העיר שבכל הזדמנות טרח לומר , לצנן את עצמי ללא הצלחה ואבא, רצפה חשופה
  . בראשונה נמוך מכפי גובהו, עמד מזיע בתוך גופייתו הלבנה, כי אין בה ריחות של דגים, הזו

שדגים הם ריח , אין ריחות דגים בירושלים אלא ריחות אורנים ורוזמרין ומרווה ואבא תמיד אמר
שמתי לב , ת הנטושרק שנים אחר כך כששבתי לבית הקברו. החיים ומרווה ורוזמרין הם ריח המוות

  . שהרוזמרין צמח שם פרא

*  
ושום בריזה לא עלתה מלוחה , אולי בפעם השניה השנה, האוויר עמד, כשעליתי לירושלים, גם הפעם

, הנושק לכנסת ישראל, בבית הקברות הישן, מדוע ואיך נקבר כאן אבא. מן הים ולא מן ההרים סביב
צריך לעבור על פני צריף עץ ,  וכדי להיכנס אליושחלקם של הילדים בו גדול מחלקם של המבוגרים
, שלא נשבר אל תוך הערב, בחמסין, ודווקא היום. שקבעו להם החברה להגנת הטבע כמרכז לצפרות

חוצים בנעליים גבוהות את , משקפות תלויות כשרשראות על צוואריהם, נראו קבוצה של אנשים
השלט הענק שתלתה החברה מן הכניסה . פיםבעקבות דורבנים וינשו, דורכים על הקברים, הקברים

  .לכנסת הזמין את אורחי הטבע לחזות בחיי הלילה של החיות הללו

שאהב את חיי העיר והים , אבי. (לא היה דבר מגוחך ולא מתאים יותר מכך, דורבנים על קברו של אבי
ב על ספק אם היה שמח למראה ינשוף ניצ, ואת משק כנפיהם של השחפים הנוסקים אל המים

  .)מצבתו

מאיצה בקרוביה בעקשנות אין , לשוב לתל אביב, התעקשה אמי לעזוב את העיר, שבוע לאחר פטירתו
בבית שמאחד מחלונותיו ניבט הים , בה היא ישובה גם היום, קץ למצוא לה דירה קטנה ליד הים
  .כבתמונת גלויה וריחו עומד בה תמיד

לא , טלה האנייה וכמה כדורים ששרקו לעברהכמה טלטולים שטול. אבי בא לתל אביב דרך הים
כל כך נחושה היתה וכל כך אבודים היו . שיחדיר מים לתוכה, הצליחו לחורר בה אפילו חור אחד

כולם היו קומץ אנשים שהצליחו להימלט מאיי יוון לעלות על , כך סיפרה לי אמי, כולם. אנשיה
   .שרה, תכולם היו תשעה בחורים ואישה אח. ספינה בנמל סלוניקי

כמי שמבקשת לגרש את השדים שהיא , באריכות, השם שרה התגלגל בלשונה במלרע, כשסיפרה
. איזה מחול נועז לפני פרידה לחולל, ומי יודע, מעוררת ובו בעת קוראת לה עתה לבוא להתיישב מולה

  .תשכתב או תיכנע לאמת לא תצליח לפרוע, ששום גירסה שתמציא, איזה חשבון ארוך

   פרוכטר- רחל דנה

   אל טיימפו, זמןה
  סיפור
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אצלנו במשפחה לא . לא הנציחו אותה, דהים, צילומים מעטים שנותרו.  ראיתי את שרהמעולם לא
כשיצאתי מן , לא היו אלבום נישואין ואלבום ילדות ואפילו בפורים. שמרו צילומים ולא נהגו להצטלם

איש לא דאג לאפשר לי להציב גבולות ברורים , הבית מעוטרת בתחפושות הססגוניות שעיצב אבי
נדחית , בדמיוני ראיתי אותה. לדעת בברור מה היה ומה נברא מתוך שכתוב עמוק של ילדותי, לדמיוני

, שנראה בבירור כי מישהו גזר בו לאורכו, מעבר לצבע הצהבהב דהוי של הצילומים ובאחד מהם
מתאימות להבעות פניו של , מתחלפות, היו לה עשרות פנים. ניסיתי להשלים את פני הדמות החסרות

מנוגדות לחלוטין לתווי פניה הבהירים , דומות לרגעים לאמי, משלימות אותו, רות אותןסות, אבי
  .עשירית. תמיד מבודדת. והברורים של אמי

במרץ , תמיד קדימה, בימים שההווה היה עדיין הקלף החזק שבידיה של אמי והיא נעה בו בבטחה
שרה נמצאת בקו האפל ,  היום.לא העזתי להאט את צעדיה או לעצרם ולשאול על שרה, בלתי נלאה

המתחייה מדי בוקר בחלון הפונה אל , שבין ההווה המחוק משגרת יומה של אמי לבין העבר הרחוק
  . הידיעה' בהא, הזמן, טיימפו- ֵאל, זה הזמן שאבי היה אומר עליו בספניולית. הים

*  
הלילה בושש . מחקים קולות של ינשופים, האנשים מסביב עמדו והביטו על צמרת רחבה של אורן

ואולי , המדריך. פולשים לחייהן של ציפורי הלילה, לא יתפזרו על פני שדרת העצים, לרדת ועד שיֵרד
ומשלא נשמע כנראה , בהתחלה הקשה אחת, הקיש בגזר עץ על קופסת שימורים, אחד מן הטיילים

וכל הקבוצה , המהיר, החל בהקשה עקשנית, שום משק כנפיים ולא נבטו עיניים מפוחדות מן המחטים
  . הקימה שאון שספק אם תצליח לזהות בתוכו מבט שקט אחד של ינשוף, שמחאה כפיים, הקטנה

מנסה לחשב , ילדים רבים כל כך, נזהרת לא לדרוך כמוהם על קברים קטנטנים, יצאתי מבין הקברים
, ירושליםלפני שהגיעו הורי ל, ארבע מצבות צמודות מאותה השנה,  בשנים לועזיותג "כמה זה תשי

  .כמו הלילה, בלילה ְשָרִבי וכהה, כאשר אבי ירד מן הספינה, לפני שנולדתי

*  
כדי שיספר , הגזורה, והעשירית לשמאלו, זה שניצב באותה תמונה דהה לצידו הימני , הלכתי לשלמה

י מפני שהקשר בינו לבין הורי נשמר לאורך השנים ומפנ, הלכתי קודם אליו. סלומון. לי על היום ההוא
כאשר בא לנפוש בביתנו מן החום ההביל של תל אביב אל תוך לילותיה , שבכל חודש אוגוסט
או בשעה " עטרה"שבסופם זכיתי לגלידה ב, אסף אותי איתו לטיוליו הרגליים, הקרירים של ירושלים

שביל קליפות . "אפילו לספר מיד שניה בחנות הספרים הצמודה, שהטיולים החלו והסתיימו מוקדם
כולם , "טיל אולנשפיגל"ו" מובי דיק", "נשים קטנות", "ספר סיפורי הלב", "נסים ונפלאות", "זיםהתפו

  . לא כמו הספרים הדקים המודפסים היום, בכריכה עבה, מהוהים, בספרייתי

נהגנו ללכת ברגל , ברחוב אוסישקין, יימבית הור. ספק אם הייתי מכירה כך את ירושלים לולא שלמה
שלמה סיפר לי כי שלוש פעמים נשרף ביתו והוא הקים .  עד לדלת ביתו של עגנון,לתלפיות הישנה

  . אותו מחדש

את שמות העצים הגדלים בהם ואת שמות , עם שלמה הכרתי את רחובותיה הקטנים של רחביה
לומדת את סיפור הציורים , עם שלמה נכנסתי למנזר המצלבה. הציפורים המקננות בין ענפיהן
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, עם שלמה טיילתי ליד טחנת הקמח של מונטיפיורי. מיינת את צליבתו של ישוהמוצפנים בה ומד
  .שומעת בראשונה על ראשוני הירושלמים שירדו מן העיר העתיקה

  . חוצה אותו עד לפינת פרישמן, עליתי מרחוב בוגרשוב לרחוב דב הוז

 ", לשאול שאלותהרבה מדי שנים חיכית כדי". כוסות סודה קרות מונחות לפנינו, ישבנו על הספה
   "?למה לא שאלת את אביך או אימך", אמר

. אחר כך התפזרו. הם היו עשרה. בו ירד אבי מן הספינה, השרבי, הוא סיפר לי על הלילה ההוא
אני חושב שעד היום הוא יושב עם הסוורים , הוא פשוט נשאר שם.  אמר",מרדכי הפך לדייג ביפו"

, ברחוב ריינס, אלי אל רוסו חי כאן. לסלוניקי, ש שנים אחר כךחמ, חיים חזר ליוון. ומדבר בספניולית
אנחנו . עדיין אטב מצר את מכנסי החאקי שלו. לפעמים אני רואה אותו רוכב על האופניים לאורך הים

היום הוא . כהן מנהל בדיסקונט ולי עקרונית יש חשבון בלאומי. התפזרנו. לא נפגשים. מדברים מעט
הוא לא אהב כאן . הוא ירד כבר בשנות החמשים, פסח בוונצואלה. ד חיאם הוא עו, בטח בפנסיה

לא את פלורנטין ולא את שדרות רוטשילד ולא את החולות ולא את הייקים שאיתם לימד . כלום
שיש לו תחנת דלק ומוסך ואישה פולניה שהגיעה אחרי , גם עליו אל רוסו סיפר לי. בגימנסיה הרצליה

   ".בהלוויות שלהם הייתי עם אבא שלך. ן נפלו שניהם בסיניצדיק וסורוזו. המלחמה לשם

  .כמו קרני השמש על הים, גרגרי האבק זהרו על הספריה הרחבה שלו

  . שאלתי"?ואתה"

לא היה לי לאן לחזור ולא רציתי ללכת לשום ? לאן יש לי ללכת. אני כאן? אני",  צחק סלומון"?אני"
זה כל כך , פילו את אמא שלך אני יכול לבקר הרבהא, תראי כמה זה נעשה נוח. כאן. מקום אחר

  ".קרוב

  "?מה הוא עשה כשהוא בא לכאן",  שאלתי",ואבא"

כולם באו , כשישב באלנבי. הוא כתב וערך. האינטלקטואל, אבא שלך היה הרוח של החבורה"
י הם היו יושבים בשורה כד. לא דמה לדבר שנכתב, מאמר שהוא לקח לידיים שלו. להתיישב סביבו

והוא קישט להם את , שהוא ימצא להם את המלה הנכונה או יזכור תאריך שהם רק שמעו עליו
. את אוצר השפה העברית הוא ידע בעל פה. בנרדפות. במלים העבריות הכי יפות שידע. המאמרים

את זוכרת את המעטפות החומות שהייתי מביא . היא נותרה יתומה, כשאבא שלך עזב את תל אביב
שלא העזו . היו בהן כתבי יד מכל האנשים שביקשו את העין והיד של אבא שלך? בקיץאתי אליכם 

ברוטשילד , אבל הדירה שלו, אני לא יודע מה הוא סיפר לך. לפרסם שורה בלי שהוא יקרא אותה
   ".באה רק אחר כך, זו שאת מכירה, הבדידות שלו. המתה אנשים כל הזמן

  .  שאלתי"?ושרה"

כי בשבועיים הארוכים , כל הדרך היא היתה מתחת למעיל שלו.  בלתי נפרדיםהם באו ביחד לאנייה"
אבל לא , של טרם קיץ והגלים היו גבוהים, מיותר, ירד גשם מטריד. לא היה לנו הרבה מזל, האלה

שרה מתחת , ואבא שלך, אני זוכר רגעים שחיים התייאש. היינו חייבים להגיע לארץ. יכולנו לחכות
כולנו , מהאנייה הוא נשא אותה על ידיו לחוף. מדבר על ליבו להחזיק מעמד, מןכל הז, למעיל שלו

בתוך המעיל שלו היא התחבאה כל אותו . כשהאנגלים חיפשו רחוק יותר בתוך הים, בשניות, אחריהם
אני חושב שהיה צריך . כשיכולנו לצאת ולהמשיך דרך החוף לתל אביב, עד ללילה שלמחרת, היום
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המעיל שספג גשם חם ודמעות של פחד ושל שמחה וכדור שאם אני . זה במוזיאוןלשמור על המעיל ה
. המעיל האפור העבה של אבא שלך. זה הוא ששמר עליה, לא טועה איש לא הוציא אותו ממנו לעולם

  "?הוא לא היה אצלכם בבית המעיל הזה. אולי הוא של סבא שלך

להוריד , וכרת את אבא נאלץ לעלות אליורק פעם אחת אני ז. היה לנו בויידם. לא ידעתי לענות
, כדי למצוא את הטייפריקורדר הישן שאמי הקליטה בו שירים, ארגזים חתומים היטב בנייר דבק חום

. היא חייבת אותם ולא יתכן שכל דבר ששייך לזמן ההוא הוא יחביא למעלה, ככה היא אמרה, שעכשיו
, לא משתהה לידם שניה,  פותח אפילו אחד מהםלא, את כל הארגזים, הוריד בהכנעה הכל, אבא, והוא

, ומעלה שוב במהירות הכל למעלה, רק מוציא את הטייפריקורד מהניילון ומשאיר אותו על הרצפה
. את יכולה לבקש מאדל יום אחד שתזרוק הכל, לאה, בכלל, מי צריך את כל הדברים האלה, אומר לה

  .והכל מאל טיימפ, זה רק אבק וזכרונות שלא צריך פה

   ".כך- הוא היה אחר אז ואחר אחר".  חזר שלמה"?מי היה אבא שלך, מה את שואלת בעצם"

   שאלתי שוב"?ושרה"

  . אמר, "היא לא נשארה פה". שלמה המתין זמן מה

  . הקשיתי, "אני לא מבינה"

  ".זה פשוט. היא בגדה בנו, אחרי כל זה. מה יש לא להבין, מה את לא מבינה"

  .אבל לא יכולתי להרפות,  ידעתי שאני לא מניחה"?זה כל הסיפור? זהו"

מן , עד שבעמידה, אבל הוא התמהמה, דבר לא ניבט מהחלון הפונה לחצר האחורית. שלמה קם לחלון
חמש שנים הם גרו . אבל היא היתה מפונקת מדי, אני לא רוצה לשפוט אותה שוב פעם: "אמר, החלון
, להרוויח מספיק כסף, הוא ניסה להקל עליה,  בלילותהוא כתב, הוא ערך בלי סוף, הוא התאמץ, ביחד

הודיעה , יום אחד, ואז. כלום. לא חיפשה עבודה. היא לא למדה עברית, אבל היא, ללמד אותה עברית
   "?את לא מבינה, אז הוא הפסיק לכתוב. אמר, נמושה. שהיא חוזרת ליוון וריסקה אותו

  .אבל עדיין לא מספיק. הבנתי

  "?ווןהיא חזרה לבד לי"

  ".לסלוניקי, הוא לקח אותה". מובס, אמר, "עם חיים"

*  
ולא הבנתי כי בידה , לומר לה שראיתי כל השנים רק את יגונו, יכולתי עכשיו לחזור לבית של אמא

מדוע פשוט לא , יכולתי להטיח בה. היה אמור לרפא, כי המעבר שיזמה לירושלים. היה כוח החיים
. לתקן דרכו את הזמן ההוא, בכמה צורות,  את הסיפור הכואב האחדאולי, עודדה אותו לחזור לכתוב

לעלות שוב , 23לרחוב אושיסקין , וידעתי שהדבר היחיד הנכון לעשות עכשיו הוא לחזור לירושלים
לעלות לבויידם ולהוציא משם את , לפתוח את הדלת במפתח הנמצא עדיין בארנקי, לקומה השלישית

י היד שאני יודעת שהיו כולם מסודרים היטב בתוך הארגזים את כתב, המעיל האפור עם החור
  . המהודקים בנייר דבק חום ולקרוא את הסיפורים של אבי
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 אף פעם לא מתאים לצאת , בעצם,המילואים תמיד נוחתים עליך במועד הכי לא מתאים
 בלאו הכי . עבודה שהשקעתי עלולה לרדת לטמיון... שרב עם אישתו אולי רק למי,למילואים

 איתרע מזלי ואיזה פרופסור מצרפת שפועל , הסתבכתי.הדוקטורט שלי נמשך מעבר למותר
 . הגיע לאותן המסקנות– וכאילו קרא את הטיוטה שלי ,באריתריאה כתב בדיוק על הנושא שלי

 . אי אפשר לתאר את הייאוש.ם הלשון בחוץ ואני נשארתי ע,הוא הספיק לפרסם את ממצאיו
 וכשכבר עליתי על , ממשבר למשבר, וככה זה נמשך ונמשך,נאלצתי להתחיל הכול מההתחלה

 צריך – בעולם הזה לא צריך כישרון ואפילו לא פרוטקציה ... נפלו עליי המילואים האלה–הגל 
  . והמזל כאילו בורח ממני,מזל

 אבל הרי אי אפשר להתפרנס מהמלגה הקטנה ,חקראני חייב להקדיש את כל זמני למ
 אני אמור . ומלמד שליש משרה בתיכון, אני ממלצר בלילה–וממשכורת של עוזר הוראה 

 אבל אני בקושי מגיע לשם פעם בשבוע בסובארו הישנה ,לשרוץ בשוניות האלמוגים באילת
 ,ל של מדעי החיים הכי מדכא הוא שאין לי שום סיכוי להתברג לסג.שלי שמקרטעת כל הדרך

 אפילו . כשהדרישה היא לפחות לפוסט, ואין לי עדיין דוקטורט,אני כבר בן שלושים ושתיים
 מי – אלוהים יודע מה אעשה כשאהיה גדול . על כל משרה יש עשרה קופצים–היה לי פוסט 

ה הלכתי לזה כי אימא שלי רצתה שיהיה ל?  גלילנים ואלמוגנים,צריך את הידע שלי בחרירנים
 והקשר לעולם המופלא הזה של האלמוגים הוא , האמת היא שזה כל כך מעניין.בן דוקטור

 והחשש שמישהו יקדים , והמירוץ נגד הזמן, אבל כל הלחץ הזה,הנחמה היחידה שלי בחיים
  ... ולא ייתן לך לנשום,אותך

רֹוך בעבודה  אני חי עם ,ג יש לי בת זו, אז ככה. סיפור קשה עם המנָחה שלי,ְהיה לי עוד ּבְ
 קוראים לה , לא אהבה גדולה אבל נוח ונעים. חיים, לא נישאנו,הבחורה הזאת כבר חמש שנים

 משתכרת , היא די מתוסכלת שאינה מתקדמת לעיתונות היומית. כתבת במקומון,ענת קוברסקי
 וגם לא , אין לי עניין. אני לא פוזל לצדדים, אבל באמת, לא אהבה גדולה. פרוטות,כמוני

 פרופסור זהבה , מומחית מספר אחת בעולם לאלמוגים, אז בעניין המנָחה, כן.אופי המתאיםה
 היא הציעה לי דרך להתגבר על משבר הפרופסור . היא ביקשה ממני לקרוא לה זהבה,שין

 מלטפת את פניי ומנחמת , היא הייתה מתיישבת מולי, רמוס עד עפר, כשהייתי מבואס.הצרפתי
 ואני הייתי כל כך . שיש נתיבים נוספים למחקר שלי, שזה לא סוף העולם מנסה להגיד לי,אותי

 והיא תקבע אם המחקר שלי יוגש בסופו ,היא הרי המנחה שלי! זקוק למילים המנחמות שלה
 אז הייתי כבר , חיכיתי שתתפנה אליי. לפני חודש היא מזמינה אותי למעבדה.של דבר לשיפוט

   משה גרנות

   אלמוגנים, גלילנים, חרירנים
  סיפור
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 , אחר כמה דקות.איזה זיק של תקווה שאתגבר על המשבר כי כבר יכולתי לזהות ,קצת מאושש
 זאת הרי – אינני יודע למה הצטמררתי .את ידיה על הכתפיים שלי היא באה מאחוריי והניחה

 אבל העובדה שהיא נוגעת בי מאחורי הגב זה נראה לי לא ,לא הפעם היחידה שהיא נוגעת בי
  .מיד שנתפס בהעתקה חשתי כמו תל, כאילו תפסה אותי במעשה אסור,במקום

  "? חבוב,מה אתה נבהל"

- ואני לבשתי טי, היה עדיין חם.שרט שלי-ומייד אחר כך היא השחילה את ידיה לתוך הטי
  .שרט ומכנסיים קצרים

  "... יהיה לנו טוב, יוסי,תהיה איתי"

 , ענת– המון מחשבות עלו לי לראש באותו הרגע . באותו רגע הרגשתי כמו משותק,הייתי המום
 האפשרות הפנטסטית שאני אהיה המאהב של ,חקר שלי שתלוי בשיפוט של זהבה שיןהמ

  ...המנחה שלי

 , פניה מקומטים מאוד, שערה אפור וקצוץ כמו לחייל מארינס,זהבה שין היא אישה בת שישים
 היא לא מן הנשים ששמות לב על איך . ומפיה נודף ריח כבד של סיגריות,על ידיה כתמי זקנה

 קשה . וזה ממש לא פשוט להגיע למעמד שלה באקדמיה, היא קרייריסטית מובהקת,שהן נראות
  . לא חשבתי שזה יכול להתקשר אליה איכשהו,היה לי לדמיין אותה עושה אהבה

 אבל הרי מבחינה , נגיד שהייתי מסכים להיענות לה. לא הצלחתי להוציא הגה מהפה.קפאתי
 ולאחר שניות כאילו התרוקנתי ,ערבולת שלימה בראש שלי הייתה מ.פיזית לא היה לזה סיכוי

  . שיהיה מה שיהיה- עצמתי עיניים –ממחשבות 

 אבל יכולתי לחוש במגע ידיה , לא ראיתי את פניה.היא המשיכה לעסות את החזה ואת הבטן
 היא יכולה לעכב , אני שבוי בידיה,היא המנחה שלי?  אנה אני בא.באכזבה הגדולה שהיא נחלה

  . היא יכולה לגדור את דרכי גם אצל פרופסורים אחרים,בדוקטורטאת ההתקדמות 

 אני נשארתי שם על הכיסא אולי עוד עשר . אמרה ויצאה מהמעבדה," תחשוב על זה,יוסי"
  .דקות

 , אני הייתי רכון על השולחן. לא היה שם איש מלבדי.למחרת היא באה לחדר הדוקטורנטים
 הניחה את ידיה על ירכיי , שוב ניגשה אליי מאחור היא.בחנתי איזה מאמר של חוקר אוסטרלי

  : והצמידה את פניה ללחיי,)הפעם לבשתי מכנסיים ארוכים(

האם לדוקטורנט שלנו יש צורך ? זה מה שגורמת לך המחלקה שלנו? הכול מת? מה קורה שם"
אולי זה בגלל הכרישים באילת שהוא איבד את כוח '? און'באינטרוונציה של קליניקה 

  ."אומרים שמסוכן לצלול שם...הגברא

  : ולחשתי, רציתי שתחוש עד כמה אני פגוע. ושכחתי מי היא ומי אני,רתחתי מזעם

  !" אל תתבזי,זהבה"

  . ומייד התיישרה ועזבה את החדר,לרגע קפאו הידיים שלה על ירכיי
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 כל?  מה יהיה. וגם הנחירות של ענת לא ממש היטיבו עמי,באותו לילה לא הצלחתי להירדם
 לא שמה , כרגיל, והיא, לא אמרתי כלום לענת.התסריטים הכי מבהילים עברו לי מול העיניים

  .לב לסערת הרגשות שלי

 אבל פרח לי , היא סיפרה לי על כך מזמן.למחרת נסעה זהבה לארצות הברית לאיזה כנס
 – לא היה לי חשק לעשות כלום! ייאוש! איפה אני ואיפה היא?  מה יקרה עכשיו.מהזיכרון

  : דני הלבורנט הסב את תשומת ליבי שזהבה השאירה עבורי פתק.ישבתי ובהיתי אל הקיר

'  דיברתי עם פרופ. ואני עלולה לעכב את העבודה שלך,ל" אני אשהה הרבה בחו,יוסי יקירי"
 . השארתי הודעה במזכירות לתלמידי מחקר. והוא מוכן להמשיך במקום שהפסקנו,יואלי

  ."זהבה! שיהיה בהצלחה

 יואלי היה .יואלי'  התלווה אליי ללשכה של פרופ, שנענה תמיד לכל בקשותיי בחיוך נעים,דני
 לחץ לי , הוא העיר רק שתי הערות. וכבר עבר על הנייר שהגשתי לזהבה לפני שבועיים,מעודכן

 והסתבר לי שעסק באלמוגים רק , באותו היום עברתי על הסי וי שלו.את היד ואיחל לי הצלחה
 הוא לא מומחה בתחום כמו .חיים- אבל נטש את הנושא ועבר לדו,המאסטר שלובעבודת 

 הוא הסב את תשומת ליבי לטעות שלי בעניין ליל . אבל הרבה יותר מאורגן ממנה,זהבה
 כדי לתקן אני זקוק לפחות לחודשיים . ולא ברור לי איך זהבה לא שמה לב לכך,הרבייה הגדול

  ... המילואים האלה, והנה,עבודה

  : ראיתי שדני מחייך מאוזן לאוזן,כשאז יצאנו מיואלי

  "? דני,מה קורה"

  "...בחדר"

  :כשהגענו לחדר הדוקטורנטים הוא התיישב מולי

  "... אתה יודע, אבל זה לא מונע מהם, וגם שין נשואה, יואלי נשוי, יוסי,תשמע"

  "?מה אני יודע"

  "...הם נאהבים"

  !"לא! ?מה"

 אני . המפתח היה תקוע מבפנים, והדלת הייתה נעולה,למעבדהפעם רציתי להיכנס ? מה לא"
 . ויואלי בא אליה מאחור, וראיתי אותה רכונה על השולחן,עקפתי דרך החדר לשטיפת מבחנות

 יכולתי לשמוע את דפיקות הלב . והסתלקתי, הלכתי אחורנית, על קצה האצבעות,לאט לאט
  ."שלי

 .דיאגו שבמערב ארצות הברית- זהבה שין בסן'באותו מעמד התיישבתי וכתבתי מכתב לפרופ
  . והתכוונתי לכל מילה,הרעפתי עליה המון תודות
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בֹוד ם ַהָכּ ׁשֵ   ְבּ
דֹוֵתיֶהם אּו ַעל ְגּ   ּגָ
ִמים ָדּ ְטהֹוִרים ַבּ   ּהַּ

  הּוא ָרַצח
בּול ְרִאיָתֹו ֶתן ְגּ ֶ מֹוָצא ַהׁשּ י ְבּ   ִּכּ

בֹוד ּ ְוַתָמה ַמׁשְ-   –ָמעּות ַהָכּ
ָטן  לֹו ַהּשָׂ   . ֶהְבלֹו אֹוֵמר- ּׁשֶ

  ּטוב ְלָהִפיק ֶלַקח ְוַגֲאָוה
ם ָהַעְלָמה   ִמַדּ

ָהְיָתה ָלנּו ה  זֹו ׁשֶ   ְלֶחְרּפָ
בֹוֵדנּו ֵצר ָעֵלינּו ַאְדָמֵתנּו ְמַחֵמם ְכּ   ַּוּתָ

* * *  
  ָּהרּוַח ִיְלָלה

  ְּוַהַחָמה ָרֲעָדה
יט ָידֹו   ְוֵעץ הֹוׁשִ

הִליֵדי    ָהַעְלָמה ַהַחּפָ
ם ְמַלת ָדּ ה ׂשִ ר ָלְבׁשָ   ֲאׁשֶ

ם ם, ָדּ   ...ָדּ
ּה ַגְרֶזן ָעַרף ֶאת רֹאָשׁ   ְבּ

ָמא יִרָיה ָקַטל אֹוָתּה ּאֹו ׁשֶ   ִּבּ
רים ַרַעל ַעְכָבּ   ְואּוַלי ּבְ

ֲחִניָקה   אֹו ַבּ
ִלָיה ֶחֶבל ּתְ   ּאֹו ּבְ

  ָּאִחיָהּ ָהָרחּום ִלְמָדּה מּוָסר
ָמה ֶאת ַצֲעָקָתּה   ּדִ

ה   ְוִאָוּ
  !....האאאאִּאָמא
  ִּאָמא

   פארוק מואסי

   בשם הכבוד
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  .ְקִריָאתֹו ִהְדֲהָדה
  !....האאאאָא
  

ה ֶחְרּפָ ָרה ּבְ ְקּבְ ּנִ   ֶרַגע ִלְפֵני ׁשֶ
  ָעָליוָצַרח 

ֵקׁש ְנָקָמה ַהַהאָמה לֹא ִבּ ּׁשֶ ּ.  
ן   ַּעל ֵמ ַצ ח ַהָקְרָבּ

  :ֶנְחְרָתּה ַזֲעָקתֹו
ם י ֵאיזֹו ֲהָלָכה ׁשֹוְפִטים ַאּתֶ   ?ַעל ּפִ

יר יְוִכי ִמ ַזר ִדין ָמֶות ָלֶכם ִלְגזֹר ִהּתִ   ?ּּגְ
ם   ,ָהעֹוְשִקים, ַאֶתּ

ֲחִוים ּתַ ם ִמׁשְ   ?ְלֵאיֶזה ֵאל ַאֶתּ
ם   ,ָהרֹוְצִחים, ַאֶתּ
ָמה ם ּּכַ  ?ֻזֲהָמה ְיֵדיֶכם ָמְלאּו ִמּכֶ
ָמה ם ּּכַ ְמאּוָרה ִמְתּגֹוְדִדים ִמּכֶ   ?ּּבַ

 
ֶאה עֹודֹו - ְוהּוא הּו ִמְתּגָ ַמֲעׂשֵ    ,ּבְ

ְב ְכרּות ְטבּוָלה רּותֹוּגַ ׁשִ   ּבְ
ה ָ ִעים ַעל ֲחֵזה ִאׁשּ ם ִמְתרוֹעֲ ָמה ִמֶכּ   ַּכּ

ל ְזנּות ַלְיָלה ׁשֶ   ?ּּבְ
  
ם ,הֹו   דָּצַה ִמן ָהעֹוְמִדים ַאּתֶ

רּו ּדְ ּפּור ֶאת ֵהיֵטב ָלֲעסּו ,ִהְתּבַ   ַּהֶזה ַהּסִ
ְרׁשּו, ַהְמִציאּו   ּפָ
ָמעּות ִּמָלה ְלָכל ַהְמִציאּו   ֻמְפֶרֶכת ַמׁשְ

ָבִרים ִאְמרּו ַחר ַחְסֵרי ּדְ   ׁשַ
עֹוָלָמּה ַּטְילּו ל ּבְ   ,ָהַעְלָמה ׁשֶ
ך ְוַאַחר ֵלל ׁשּובּו ְּכָ   :ְּלִהְתּפַ

ִפָלה ָבר ַּהּתְ   ֵהֵחָלה ּכְ
ִפָלהֵהֵחָלה   !ּ ַהּתְ
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   ועכשיו לרגע

יר ָלך ָל   ָּמה ַאּתְ ְִאם ְלַהְסּבִ
וְו ְַכָמה ֲאִני אֹוָתך ַעְכׁשָ ּ  

ו   ַרק ַעְכׁשָ
  .ְלֶרַגע

  
ָבר ַהֶזה ּדָ ְּוַכָמה ַעְצבּות ֵיׁש ּבַ ּ  

ׁשּוט ְלַחֵלץ אֹותֹו ר ּפָ ִאי ֶאְפׁשָ   ּׁשֶ
ָכה ַהחּו הּואּכָ מֹו ׁשֶ ִדיּוק ּכְ   ָּצה ּבְ

ֵעיַנִיך ּפֹוֲעמֹות מּוִלי  ׁשֶ    - ְּכְ
יר ֶעֶרׂש ׁשִ   ּכְ

ה  ִלטּוף אֹו ְלִחיׁשָ   ּּכְ
ְמּדּוִמים  מֹו ַהּדִ   ּכְ
מֹו ָחָלה ְטִרָיה   ּּכְ

ך ָקרֹוב ל ּכָ   .ְּכָ
  
  

   גם השנינות המבריקות

יֹוֵתר לֹא  ִנינֹות ַהַמְבִריקֹות ּבְ ְ ם ַהּשׁ   ּּגַ
 .ְּזיֹון ַהֶהֶבל ַהֶזהְיֹוִעילּו ְלַהְפִריך ֶאת ֶח

ים קּוׁשִ ל ִקׁשְ ן ׁשֶ    .ִעּדָ
  

   .ֶרתְסּגֶָהִעיר ְמֻמ
ָפר ָאָבק ׁשֶ ְחזּוִריםַהּכְ   .ל ׁשִ

ַעם מֹו ּפַ ָבר לֹא ּדֹוֵפק ּכְ    .ַהּדֶֹפק ּכְ
ַּהַמִים ִמְזַמן ִנְטָעִמים ַאֶחֶרת ּ.  

ֲאִריזֹות ֶמׁש.ַהּכֹל ּבַ ֶ ם ַהּשׁ   . ּגַ

   עידו אדלר

  ועכשיו לרגע ועוד שני שירים
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מּוִיים ְכּפּוֵלי ַהּדִ ִ מֹוָצֵאנּו ִמּשׁ ר ׁשֶ ֶּאְפׁשָ ּ.   

ָכה נּו ַמְהּפֵ ַקׁשְ   ֲּהֵרי ּבִ
ל ַהְמבּוָכ ָּאז ָלָמה ָלנּו ּכָ   ?ּה ַהזֹוּ

  
  

   מכל הפחדים

י ַחְדּתִ ּפָ ָחִדים ׁשֶ ל ַהּפְ   ִמּכָ
ֵמעֹוָלם  ִּמָמה ׁשֶ ּ  
ָקָרה   ּלֹא ִיְקֶרה ׁשֶ
ֵמעֹוָלם  ִּמָמה ׁשֶ ּ  

ה    לֹא ֶאֱעׂשֶ
ּוָרה ּשׁ לֹא ּכַ   ּׁשֶ

ַבר ָמה    ֲעַדִין ֵיׁש ּדְ
ֶטֶרם מּוָצה   ּׁשֶ

לֹא ָרצּוי    ּלֹא ׁשֶ
ֻהְמָצא    ַלֲחׁשֹד ׁשֶ

הּוא ׁשֹוֶנ   הלֹא ׁשֶ
ֵמעֹוָלם  ִּמֶזה ׁשֶ ּ  

  לֹא ָהָיה
  ְַאך ֲעַדִין 

ַבר ָמה    ֵיׁש ּדְ
  ַּהקֹוֵרא ִלי 

ְּלִהְתַעֵמת ִעמֹו  ּ  
ַהְפָרָזה   ּבְ

  ְלִהְתַאְגֵרף מּולֹו
ֲעָלָטה   .ּבַ
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  כוכב- ישראל בר

 נטייה ועוד שירים

            נטייה
  ּאֹור יֹום ַמְצִהיב ְלִאטֹו 

ל ַהַלוֹ ֶֹאל ַהח חֹר ׁשֶ ָ   ְיָלהּר ַהּשׁ
מֹו ִהְבהּוב    ֲחִגיַגת ַהּגּוף ּכְ

מֹו ִסְחרּור ֲח    .ב ָהֵעִציםַגּכְ
ֲאִויר ך ּבָ עֹודֹו ִמְתַהּפֵ    ,ְּבְ

ג ְויֹוֵנק ִמְצרֹוּבִ ּוֵ   ף ּוּצּר ַהמֹר ִמְזּדַ
ִרים ֵאיָבָריו  ָרִחים נֹוׁשְ   ּפְ

  ,ֵמָעָליו
  

ם ֲאַנְחנּו ְבּ    ,ַצחן ַהנֵּיׁשֶיִנִפיי ּדֶַהּגַ
ְלּגבַּ ִפירֹות,ּוִליםּגִ ּסְ   ינּו ְצרּוִרים ּיֵֹ ַח, ּבַ
  ְצרֹור ָהאֹור ּבִ

  

  מי זאת עולה

ַחרִמי זֹאת עֹוָל מֹו ׁשַ   ה ּכְ
  ִמי זֹאת ָזַבת ָחָלב

י קֹׁשִ ְרֶנֶסת ּבְ   ִמי זֹאת ִמְתּפַ
ֵיׁש ָלּה ׁשְ יִסים ֵנִּמי זֹאת ׁשֶ ּכִ   י לּוחֹות בַּ

מֹו ּבְִמי זֹאת ָאה ָלנּו טֹוב ּכְ ּבָ   ָנה טֹוָבהׁשָ ׁשֶ
ִעיָמה ְגָלָלּה ֶהְחַסְרנּו ּפְ ּבִ   .ִמי זֹאת ׁשֶ

  
  ָּרב ְוִרָמהּי ָיפּוַח ַהיֹום ְוָינּוסּו ׁשָָמַת

ַחָמה ּּוַמה ַי   ֲּעלּו ֵעִצים ּבַ
  ּונּו רֹאׁש אֹו ָעֵקבפּוִמי יֹוֵדַע ִאם ְיׁש

וּּוַמה ַל   ?ֲעׂשֹות ַעְכׁשָ
  ? מּוָעהׁשְינּו ִלֵּיֶהָהיּו ַח

ַחר ּוִמי ָעְלָת מֹו ׁשַ   ה ּכְ
ַמל ַחׁשְ   ?ְוָאנּו סּוִמים בַּ

 אביבה אבן זוהר :צילום כוכב־ישראל בר
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  קורות

תּוַח  ִית ּפָ ֵיׁש לֹו ּבַ   ֵּיׁש ִמי ׁשֶ
ע רּוחֹות ְואֹור ְמַהְבֵהב    ְלַאְרּבַ

  
ְנעֶֹרת אֹוְבִדים ּכִ ָבִרים ׁשֶ   ֵיׁש ּדְ

ך   ַָנְפׁשְ
  

אנּו ַאְרָצה   ּינּו ִמן ַהָים  ָעִל,ָאנּו ּבָ
אּות ַוֲעָרֶפלינּוֵמָלֵכן ָי    , ּגֵ

  
ֵטָמה  ת ַמׂשְ ים ְמַלֶחׁשֶ ּתִ ּבָ   ּבַ

ָחהחַצֶנְמַהְבֲהִבים ָל ּפָ    ,ּ ִאיקֹונֹות ַהִמׁשְ
  
  ְנָאהִּקָאִביב נֹוִריק ִמּבָ

ָער    ,ּוַבחֶֹרף ַיֲאִפיר ַהּשֵׂ
  

מֹו ַמִים ְוֶסַלע ָהִיינּו ּכְ ְמָחה ,ַאף ׁשֶ    ְונֹוַעְדנּו ַלּשִׂ
ׁשּוָב אנּו ִמַמְחזֹור ּוַבַמְחזֹור ּתְ ּּבָ   ה ּ

  
ים ַעְנֵפי ַהּגּוף  ַמְגִמיׁשִ   ֵּיׁש ׁשֶ

ִריָחה    ַמֲעִלים ּפְ
  

תֹוֵכנּו ָהַלך ְוָקָפא    ְֲאָבל ֲאַגם ּבְ
ּכּו יּוַבִלים ַחִמים ַעם ּפִ ּּפַ ּ  

  
ִניםֶזה ָהָיה ִלְפֵני ִעּדַ   ן ַהְמֻאּבָ

  ַחְרנּו ְוֵא
  ִריָדהְפּה ַהִּמַצד ַאֵחר ִמְתַהּוָ

ל ַח ְרנּו ֵּיּכָ ה: ֶזהָלינּו ֻהְכׁשַ ׁשָ   ָּים ִמַיּבָ
ָהיּו ֲאהּובֹות    ּגּוִפים ִנְפָרִדים  ָהִיינּו ְל- ְוַאף ׁשֶ
ְכבּו מֹו ּכֹוָכִבים ׁשָ ִסים ֲאֻדִמים,ּכְ   ּ ַננָּ
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ֶ ִריָדה ְמִעיָדה ַעל ַמה ׁשּ   ָהָיהּפְ
מֹו ֶהְחֵזר אֹור ּכֹוָכִבים    ּכְ

  
  ֲעַדִין רֹוִאים ֶאת ֶזה 

  . ָהָיה,ָהָיהַמה ׁשֶּ

  

  אוסאורפי

ל     ֵמרֹאׁש נֹוַדע סיאּוֵפְראֹוַאֲהָבתֹו ׁשֶ
ָכל ַאֲהָבה ּה ּכְ ְרּכָ   ּדַ

ע ַעל ָהֵעִצים  נָּ   ֲאָבל ֵיׁש ִמי ׁשֶ
יל ּכִ י ֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהׂשְ   ּכִ

  
ים ַקִלים בִּ   רבֵַּדְמְּרָחׁשִ

ֶמׁש ִמַמֲהָלָכּה יב ׁשֶ   ְּלָהׁשִ

יב ֵאין ְלָהׁשִ   ֲאָבל ַהּכֹל יֹוְדִעים ׁשֶ
 :ַאֲהָבה

ָמְתך ּתֹאַהב ַאׁשְ לֹא ּבְ ָׁשֶ יֹאֲהבּו אֹוְתך,ּ ָ אֹו ׁשֶ ּ  
חֹם ַהָצֳהַרִים יַח ּכְ ַחת ַהּשִׂ   ּּתַ

ָכל ּדֹור ָו   ס יאּוֵפְרדֹור ָקם אֹובְּ
ת ָהֲעָמִקים נַּ יב ֶאת ֵלב ׁשֹוׁשַ   ְלָהׁשִ

ִאבְּ ּהבֵַּדית ָקֶפה הּוא ְמֵבל ּבְירֹוִבן ּגְּבְ    ר ֶאל ִלּבָ
ִלי ְלַהְבִחין ׁשֶ ֵצל עֹוֵברִמּבְ ָבר ָחְמָקה ּכְ   .ּכְ
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  החלקיק האלוהי

ה ִל ַמֲעִניק ֶאת ַהַמּסָ ַּהֶחְלִקיק ֶהָחֵסר ׁשֶ   ֹות ּדְפֻרּ
  ,ַהּגּוף הּוא ַאֲהָבה

ְבַלע ֶאת ָהָאִביב  ְנָאה ֲאֵפָלה יֹוֶקֶדת ּתִ   ְוׂשִ
יכֹון   ְּוֶאת ַהָים ַהּתִ

*  
  נ.לח

יר ֵהִצּפֳ ִ ּשׁ   ִרים ִצּפֳןִרים ּבַ
ִנ ין ּכֹה ָו,ָּיהִּמָיד ׁשְ   כֹה ֵהן ָעפֹות ּבֵ

ָירֵּיחּוץ ְלַחִמ   י ַהּנְ
   ֶנְחֶמֶדתֶּאל ַהַחלֹון ִצּפֹוָרה

ֶטת ּבָ   ּאֹוִתיֹותֶנְחּבֶ
יָרה ִצּפֹור ַאֶחֶרת   ַמְסּתִ

  ֲעִדיָפה ִצּפֹור ַאַחת ַעל ֵעץ
י ִצּפֳ ּתֵ ְ ירִמּשׁ ִ ּשׁ   ִרים ּבַ

  

  
  הברבור: כוכב־צילום של ישראל בר        
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  טריב' קאקרם

 מאז איבדתיך אינני יודע לאן ללכת

  דרור בנאי- פרץ: תרגם

  

 םלך החירות המלאה להישאר ש
הֹונֹוֶתיך  ּבֹוְּמקֹום ַהִליָנה ׁשֶ! ָחֵבר ר ַעל ּבְ ה ּגָ  ַָאּתָ

חֹות ֵמ  ,ִציקִיְהֶיה ּפָ
ָפִרים ְוֶהָעִרים ִריָדה ַאֲחרֹון ַעל ַהּכְ ט ּפְ ִליך ַמּבַ  ְַמׁשְ

ִליִכ ָהרֹותַּהַמׁשְ ֵניֶהם ַלנְּ   .ים ֶאת בְּ
ֵאר ׁשְָָלך ַהֵח ָ  םּרּות ַהְמֵלָאה ְלִהּשׁ

ַבת ה ַמְפִסיד ֶאת ַהִמְלָחָמה ּבְ ַאּתָ ׁשֶ   .ַאַחת־ּּכְ

  

  אפילו העפר והעופות והחברים
יֹוֵתר ן ּבְ אֶֹפן ְמֻסּכָ ֵפק בְּ ֵלט ַהּסָ ּתַ ִמְלָחָמה ִמׁשְ ּּבַ ּ, 

יחּות  ְמאּוָמה ְקׁשִ  .ָהָרצֹוןְולֹא ּתֹוִעיל ּבִ
ּנּו ּתַ  .ֲּאִפלּו ֶהָעָפר ְוָהעֹופֹות ְוַהֲחֵבִרים ִיׁשְ

ְיִּנָצ ימֹוןב ָהָאָדם ּבֹוֵדד ּבַ  ,ׁשִ
ֵאי עֹוד ׁשֶ ִריֹות־ּבְ ל בְּ ם ְקבּוצֹות ׁשֶ  ּׁשָ

ַאְנחֹוֵתיֶהםְמַמְל סֹות ּבְ   .ּאֹות ֶאת ָהְרחֹובֹות ְוַהִמְרּפָ

  

 מבט העוף
ל ָהעֹוף ַה טֹו ׁשֶ ַמּבָ ׂשְמּבְ רּוֵרי ַלְחַחּפֵ  ְךֵמ ַאַחר ּפֵ

ִית ם ֶאל ַהּבַ ַדְרּכָ עֹוָדם בְּ ִיך ּבְ  .ְֵמִתים ֲאָנׁשַ

  

                     
 ארצות־הברית,משורר סורי חי בניו־יורק . 
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  במקביל לתקווה
נּו ְקָוה ִנַקח אֹוָתך ִאּתָ יל ַלּתִ ַמְקּבִ ְּבְ ּ 

זּופֹות  ְ ַנִיך ַהּשׁ ִקים ֶאת ּפָ ְ ָאנּו ְמַנּשׁ ׁשֶ ין ָהֲעָנִניםְמאֹדְּכְ   ּבֵ
יִטים ָיד ְלָי ל ֵעץּומֹוׁשִ ֶטת ַהּדֹוָמה ְלֵאת ְוָעָנף ׁשֶ  .ד מּוׁשֶ

לּוְלַאת ֻחְלָצֵתך ֱאָחִזים בְּ ַנִיך ַהנֶּ ְָאנּו ּבָ ְ 
ַחד ַהֶזה ל ַהּפַ   .ְּלַאַחר ּכָ

  

 הניחו לשעון הקיר שבמטבח
ָבהֵהיָכןִניחּו ִלי ָה ָהרּוַח ָנׁשְ   ׁשֶ

ֶלת ַתח ֶאת ַהּדֶ ִאיׁש ּפָ ִלי ׁשֶ  .ִמּבְ
עֹון ַהִקירִניחּו ַלֲחתּוִלים ְוָה ָלִבים ַהֻמְזָנִחים ְוִלׁשְ ַּלּכְ ּ 

ח ִמְטּבָ ר ּבַ  :ֲּאׁשֶ
ֲעָלָטה ְוָדֵמך ַעל ֻחְלָצִתי ך ּבָ ְְלַבּדֵ ְ. 

  

  
  

 טריב'אקרם ק          
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 לא יבין אותך איש
 ְלֹא ָיִבין אֹוָתך ִאיׁש

ֲערֹו ׁשַ  .ְּוְלֵביֵתך ֵאין ׁשֹוֵמר ּבְ

  

 מאז שאיבדתיך
יך ְדּתִ ִאּבַ  ְֵמָאז ׁשֶ

י יֹוֵדַע ְלָאן ָל  .ֶלֶכתֵאיֶננִּ

  

ַהאסיר עאדל חמד ַ 
ֶלא ֲחַצר ַהּכֶ בַּ ַחת ָהֵעץ ׁשֶ  ּתַ

  .ּיֹום ִאִטי עֹוֵבר
  

 קר יפול מכיס החלצה'קלף הגו
ד ֶאת ַחָייו ְמַאבֵּ ֵּיׁש ִמי ׁשֶ הּוא ַרק קֹוֶנּ ׁשֶ  .ה ֶלֶחם ֵמֲעָגלֹות ּכְ

ּתֹו ָניו ְוִאׁשְ מֹות ּבָ מֹו ּוׁשְ  ,ְּמַאֵמץ ַעְצמֹו ִלְזּכֹר ֶאת ׁשְ
ַחק ְקָלִפיםּוִמּבְ  ִלי ַלֲעצֹם ֵעיַנִים הּוא חֹוֵלם ֶסֶבב ִמׂשְ

 :ִּעם ֲחֵבר ַחָייו
יס ַהֻחְלָצה'ף ַהּגִיּפֹל ְקַל  ,ֹוֶקר ִמּכִ

ִית ת ַהּבַ נַּ ֵמְרחֹוב ִלְרחֹוב עֹוְבִרים ִאּתֹו ֶאל ּגִ עֹוד ׁשֶ  ּּבְ
ֵדי ִלְקּבֹר אֹותֹו ׁשָ   .ָּמהּכְ

 

  שביל החלב
ּתִ  ים ְרחֹוִקיםַהּכֹוָכִבים ֲעַדִין ּבָ

ֶדה ּבֹו ִמְתרֹוְצִצים ַאְרָנִבים ִביל ֶהָחָלב הּוא ׂשָ   .ּוׁשְ
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  רינה בשן

 תשובת אלוהים לבטהובן

  

ב ַעל ָאְזָניו ַהֵחְרׁשֹות   ְוהּוא יֹוׁשֵ

ְלְדלֹות ֲאֻרּכֹות   ִמְתּדַ

אן ּוְלָכאן   ַלּכָ

ינֹוְקיֹו ל ּפִ ַאּפֹו ׁשֶ   ּכְ

ְכִלי ֵאין ֵחֶפץ   ּכִ

הּואְִמּתֹוך  ֶלא ָהָאקּוְסִטי ׁשֶ   ַהּפֶ

ר ַסְנּתֵ   ְלַיד ַהּפְ

  ְִמּתֹוך ָהָאְזַנִים

ִּמּתֹוך ַהָיַדִים ְ  

  ְִמּתֹוך ִריֵסי ִלּבֹו ּוִמְצחֹו

  קֹוֶפֶצת ָאֶתָנה

ֶלא ַחת אֹוִליְמּפּוס ְלַהֲאִזין ַלּפֶ ּפַ   .ְּמַזֶמֶנת ֶאת ִמׁשְ

ְחְרִרים ֶאת לּוְדִויג   ְָלדּון ֵאיך ְמׁשַ

ְרֵנ מֹוַעִּמִצּפָ ְ   י ִטיָטִנים ָאְטמּו ָאְזָניו ִמּשׁ

ל ֲערּוָציו ר ִמּכָ ּגָ ּנִ ַפע ׁשֶ   :ׁשֶ

הּוא ֵאין   ֵיׁש ׁשֶ

הּוא ֵנס   .ֵאין ׁשֶ

ָנַפִים ּפֹוָתיו ּכְ   ְולֹא ָקם ֶהְרְמס ּכַ

ׁשֹוָרה   .ְלָהִביא ּבְ

ָרִחים אק ֶאת ַאְבַקת ַהּפְ   !ְולֹא ָזַרע ּפַ

ב ִאי   ַּוֵיׁשֵ

ַפת ַהִקיְקלֹוּפִ   יםַּעל ׂשְ

ׁשֹות ְנסֹוגֹות ִמֶמּנּו ל ַהַיּבָ ּּכָ ּ  

יֵרנֹות צֹוֲחקֹות ְלִאּדֹו   ַהּסִ

יֵניֶהן ְמַנֵצח   ְּוהּוא ּבֵ

ִקיָעה   .ַעל ְזִריָחה ּוׁשְ
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ה ַחת ֱאלִֹהים ַאּתָ ֲאלֹו ַהּבֹוֵרא? ֲהּתַ   ׁשָ

ִאי א ְלַבְקרֹו ּבָ ּבָ   .ּׁשֶ

ָר ה ְקסּוָמה ִלי ֵמֲעׂשָ ֲעך ַהְקַטּנָ ֵּהן ְקֶצה ֶאְצּבָ ֵרתָ   !ה ִמְזמֹוֵרי ׁשָ

ַּיִקיר ְוַיִקיִרי, ָיִחיד? ְרִטי ְלִכּנֹור'ַהקֹוְנֶצ ּ.  

ְמפֹוְניֹות   ?ְוַהּסִ

ל ַהִמיֶלְניּום ָרה ְלֻכָלנּו ֶאת ּכָ ְלך ִסּדְ יִעית ׁשֶ ׁשִ ַּהּתְ ּ ָּ?  

י ְמעֹוֶתיך ַלָים, לּוְדִוויג, ּדַ ִחית ּדִ ׁשְ ַּאל ּתַ ָ,  

ְלך ְמַגְל ִוים ׁשֶ ִכי ַהּתָ ֵָהן ּבְ ל ַחָמה ְוֶנָחָמהּ   !ּּגֵ

  ? ַוֲאִני

ִלי  ם ּבְ ְלך" ּאֹור ַהָיֵרַח"ֲאִני לֹא ִנְרּדַ ָׁשֶ ּ!  

ן ן ִלְפָעִמים, ּכֵ ם ֲאִני ָיׁשֵ   .ּגַ

י ְלִהְתַנֵצַח) ְֵאיך(ַאֶחֶרת    ?ָיכְֹלּתִ

ה ה ְמנֹוַרת ַלְיָלה ְקַטּנָ   ,ַאּתָ

ֵהיְכִלי  ָרה ִלי ּבְ   ׁשָ

ם ֲאִני ִנְרּדַ   .ַעד ׁשֶ

ן מֹו.ּכֵ   . ֶיֶלד ּכְ

ֶכם   :ַנַער ָקטֹן נֹוֵהג ּבָ

ְמָחה   ּבֹוֶכה מּול אֹוַדת ַהּשִׂ

  ְוֶנֱאַלם ּדֹם

ְלך ֶגד ָלְרִביִעיֹות ָהַאֲחרֹונֹות ׁשֶ ִָמּנֶ ּ ּ.  

 .ּבֹוא ֵאַלי
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  יערה בן דוד

 שירים, בלי כרטיס ביקור

  
  

1.  

ֶלֶפת ָרִצים ֲעלּוָמה ִנׁשְ ת ׁשְ   ֲאִני ֻקּפַ
ל ָה   ְרָגׁשֹות ֲהִכי ְטחּוִביםִמן ַהּבֹויֶדעם ׁשֶ

ל ַמה  ה זֹוֵחל ְויֹוֵצא ּכָ   ִּמֶמּנָ
ֶ ֶמׁשׁשּ ֶ ָזַפּתּו ַהּשׁ   .ֶּטֶרם ׁשְ

יל   ֲאִני ּפִ
ִאיםמַָ ּתָ י ִמׁשְ יִטים ּבִ ַמּבִ ֶלא ׁשֶ   ?ּ ַהּפֶ

ּנִ ר ָהָיה ַלְחֵמָהֶרַגע ׁשֶ י ֶאְפׁשָ   ְתֹך ְכַנְסּתִ
ין ַסּכִ   ֶאת ָהֲאִויר ּבְ
ת ַחְרִסיָנה ּבַ חֹלֲאִני ּבֻ ם ּכָ    ִעם ּדָ

ָבִרים   ֲחִסיַנת ׁשְ
בּולֹות   ְנִסיכּוִתי חֹוָצה ּגְ

ִכים ְלַיִמי ַהּגֹוֵעׁש ּפָ   ְּנָהרֹות ִנׁשְ
  

ִביָסה ִמְתַנְדְנִדים   ַעל ֶחֶבל ַהּכְ
ֵכֶלת ִמְלַמֲעָל   הּּתְ
ּּוְתהֹום ִמְלַמָטה ּ  

  
2.  

ל ָהִאחּוִרים ּבֹו חֹוְבִרים ּכָ   ֵיׁש ֶרַגע ׁשֶ
  ֲאִני ֵליָצן לּוְלָין ַעלְוָהַאְקָרִאים ַו

ִביר ָ   ֶּחֶבל ׁשֹוֶמֶרת ַעל ָהִאזּון ַהּשׁ
ָדִקים ּסְ ִמִלים ּבַ ֵאֶלם ּבַ ּּבָ ּ  

אן ַוֲאִני ָבר ּכָ ָלם ּכְ   ִּרּבֹוא ּכֹוָכִבים ּכֻ
  ֲחִליָפִתי
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3.  
קּור ְרִטיס ּבִ ִלי ּכַ   ֲּאִני ְמׁשֹוֶרֶרת ּבְ

ָפה ָזָרהְצ-ּדּו ִעְבִרית ּוְבׂשָ   ָדִדי ּבְ
   ֵאין ִלי ְוַגם לֹא ִיְהֶיה ִלי,ֶעֶרתִמְצַט

ֶקת ֶמת חֹוׁשֶ ֲאִני נֹוׁשֶ ה ׁשֶ   ֻעְבּדָ
ִית ּוִמחּוָצה לֹו ּוֵבין ְלֵבין ּבַ ִלי ֶזה ּבַ ם ּבְ   ּגַ

ת ְצחֹוִקי ִלְפָרִקים    ּכֹוֶבֶשׁ
יןןִעיְרֵני ַמִמּפְ יׁשִ    ּבִ

י ֶרַגע ַאֲחֵרי ִמֵמ ָבר לֹאּּכִ   יָלא ֲאִני ּכְ
אן  אן ֶזה ּכָ ּכָ י ִלי ׁשֶ   ּדַ

ִעְק ַּצָיִדים לֹא ּבְ   בֹוַתיּ
ם ִאם קֹוִלי אּוַלי ַמְסִגּ   יר אֹוִתיּגַ

ם זֹו ְלטֹוָבה   ּגַ
  ִלְהיֹות ְמׁשֹוֶרֶרת חֹוֶבֶקת ּגּוף ַחי

ָטחֹון ֵמי ּבִ ִלי ְמַקּדְ  ּּבְ
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4.  
ל ָעָתּה ׁשֶ יָעה ׁשְ   ִהּגִ

ִית נֹוחֹותֲחנּות ַנֲעֵלי ֵלב ַנ   ֲעֵלי ּבַ
ֵגר   ְלִהּסָ

ן   יֹון ְקִליֶאְנִטים ְקבּוִעיםּגּוְר-ּפֹוָלה ְוָדִוד ּבֶ
ְרַמן ְוָכל ַהִמי ָוִמיָנָת   ּן ַאְלּתֶ

ָיְצאּו ָלְרחֹוב ׁשֶ ם ּכְ   ּּגַ
ִית ָהַלך ַאֲחֵריֶהם   ְַהּבַ

ִנים ַבע ׁשָ ים ְוׁשֶ ִ   ְלַאַחר ֲחִמּשׁ
ִלי  יֶזְנגֹוף ּבְ ְרחֹוב ּדִ   ְסִניִפיםֲחנּות ּבִ

ַראי ְוֶסלֹוָלִרי ְרִטיֵסי ַאׁשְ ִלי ּכַ   ּבְ
ִעיםיִעם ַהּוִ נֹות ָהַאְרּבָ   ְטִריָנה ִמּסֹוף ׁשְ

ֵבָדה ְרֶזל ַהּכְ   ְוֶדֶלת ַהּבַ
מֹו ִעיר ְזֵקָנה זֹוֶכֶרת ְנעּוֶריָה   ִהיא ּכְ

ל ֵעֶבר סֹוְגִרים ָעֶליָה נֹוֲעִלים ו ִמּכָ   ֲאָבל ַעְכׁשָ
ל ַהקֹוֵד   ם זֹוֶכהִּלְמִכיָרה ּכָ

ל ֵלבּלֹא ָדִּמי ֶשׁ ִית ׁשֶ ַנֲעֵלי ַהּבַ חּוצֹות ּבְ   ְַרך ּבַ
ָדָיה ְוַהַמָמׁשּות ּלֹא ָיַדע ֶאת ִמְדַרך ַהּבְ ְ  

ֶמׁש יִסים ְמֵלִאים ׁשֶ   ּכִ
נֹו ֲעַדִין ֶיׁשְ ֶ   ַעל ַמה ׁשּ

  ֲעַדִין ֵאיֶנּנּוְוַעל ַמה ׁשֶּ
  

  אהבה נכזבת
י ֲאִני ָית ְפִרָיה ּכִ א ַלּסִ   ֹוםֲּאִני ּבָ
ִית ּבַ   ֲאִני ּפֹוֵחד ָלמּות ְלַבד ּבַ

ְפִרָיה  א ַלּסִ   –ָּאז ֲאִני ּבָ
ה ַהְקבּוָעה ּנָ ְפָרן ִמן ַהּפִ ך ָאַמר ַאְבָרָהם ַהּסַ ּּכָ ְ  

ה ְפִרָיה ְוָיָצא ִמֶמּנָ ַטר ִמן ַהּסִ ּפֻ ּׁשֶ ּ ּ  
ְתבּו ּבֹו ּכָ טּוִרים ׁשֶ ב ַהּפִ   ִּעם ִמְכּתַ

ָמ ַהְצָלָחה ְותֹוָדה ְועֹוד ּכַ ּה ִמִלים ְלִחזּוקּּבְ ּ  
ל ִנים ׁשֶ לֹׁש ׁשָ ִרים ְוׁשָ   ַאֲחֵרי ֶעׂשְ

  .ִחּבּוק ְסָפִרים
ֵלי ָהֶאֶתר  ר ַעל ּגַ   ּקֹולֹו ָהִעּוֵ

יק יד לֹא ִהְסּפִ ָרָצה עֹוד ְלַהּגִ   ַמה ׁשֶּ
ָאה ַמֲהדּוָרה ַהּבָ   ּאּוַלי ּבַ

ז ַאֲחֶריָהאֹו ּבַ   .ֹו ׁשֶ
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  מתי שמואלוף

 בור של עננים

  סיפור
  

החל רחמים " כל הנשים זונות ".ך חזרה מפסטיבל המשוררים הלכנו לאיבוד ביער החשוךבדר
לפני , החברה האחרונה שלו,  הוא סיפר לנו על איך הוא נהג עם מיכל שמיר.את המונולוג שלו

למרות , ופיזרה סביבו כסף,  לטענתו רק ככה מיכל נהגה בו בכבוד.שהוא חזר לזיין כל מה שזז
איך הבליג :  הוא גם הוסיף שורה של הצדקות לפעולותיו.י שבעה חודשיםשהם נפרדו אחר

איך שתק כשמיכל צחקה על השערות ; כשגילה שמיכל חלמה להזדיין עם אחד מהידידים שלו
רק כשאמרה שהיא לא ; שצמחו לו במקומות שהן לא אמורות היו לצמוח, העבות המוזרות

 ודחף אותה בכוח ממנו .א כבר לא שלט על זההו, מוכנה לסטירות שהוא העיף עליה בזיונים
   .קיבלה מכה בראש ועזבה מדממת את דירתו, והיא נפלה בטעות מהמיטה

אבל קודם היינו חייבים למצוא את הדרך החוצה מחורשת , שרה אמרה שהיא חייבת למלא דלק
 אמרתי לו בכעס שלא אשפוט את .אביב–בר את חיפה לתלישח" ישן"הצללים לכביש ה

,  בשבילים הצרים ומאופלים של החורשות הלא ידועות. ושרה שתקה,יחסות שלו לנשיםההתי
 אבל . אינספור מכוניות עקפו אותנו,לבין הגגות הכתומים של פרברי בנימינה, בין יערות אפקה

 המד של מכל הדלק הבהב מול עיניה הבטוחות שלא .שרה התעקשה על הנהיגה האיטית שלה
 ואני לא האמנתי , שרה חייכה קלות.פחדתי להישמע שיכור וטיפש,  שתקתי.הצלחתי ללכוד

על הכוס המגולח ; על השדיים שהוא הכי אוהב אצל זאתי:  רחמים סיפר לה.שזה באמת קורה
על ריח הגוף הדוחה של הזרה ההיא ; ועל הירכיים הגדולות אצל ההיא; והמתוק אצל אחרת

כל פעם שהוא הזכיר ; ילדונת שרקדה בלטועל השפתיים הבולטות אצל איזו ; ממזכרת בתיה
 והוא ענה לי בשלוקים .ק דניאלס שלי' לקחתי לגימה נוספת מבקבוקון הג,מישהי חדשה

   .מבקבוקי עראק שנשלפו כל הזמן מתוך כיסי מעילו

ורחמים מיד קפץ , ללא סימני זיהוי ושבילים מוכרים, שרה ציינה עד כמה קשה הדרך בחושך
 הוא לא ויתר ושם . אך היא סירבה פעם אחר פעם להצעותיו.נהיגה שלווהכריז על שירותי ה

 שרה גיחכה והורידה את היד .עליה את היד ואמר שהוא יכול לנהוג מעולה גם אחרי ששתה
,  רציתי לחנוק אותו ופחדתי שהוא שוב יפנה אליה ויציע לה שלישייה.שלו מכתפיה הדקות

 ניסיתי לשנות .משפט הארור הזה מול חברותיילמרות שהוא נשבע בפניי שהוא לא ישתמש ב
 ."כל הנשים זונות" אבל רחמים התעקש לחזור למשפט המפתח שלו ש.את נושא השיחה

 שרה התרכזה בנהיגה ולא הביטה בי אף פעם .התקרבנו לכביש הראשי והחזקנו בדממה שונה
   . שלנוהחלטתי שרחמים ואני סיימנו את החברות:  כמסתי את עצמי לסוד אכזר.אחת
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בסיס דק שהזכיר לי גזר שקילפו את במתחת לגג ענק שהוחזק , עצרנו בתחנה נטושה של סונול
 .אך שרה גיחכה עליו ולא הסכימה,  רחמים התעקש שהוא יקח את המפתחות ויתדלק.קליפתו

אפילו הציע ;  עם הבחורה שתידלקהלדבר; להגיד היכן הפתח של הדלק: הוא ניסה הכול
 אבל שרה התייחסה אליו ברצינות ודחתה .למרות שהיה ברור שהוא לא באמת ישלם, לשלם

 הייתי צריך לנזוף בו בשירותים המסריחים של תחנת הדלק שהתפוצצו .בנימוס את הצעתו
כל החרא הזה  בתוך .מים זורמים ואסלות, ניירות לניגוב, צואה וחסרו נייר טואלט, מרוב שתן

רחמים זרק את , שרה שתתה את התה קר שאהבה,  חזרנו לרכב.זכיתי לעוד שלוק של עראק
כמה היא טועה שהיא לא נותנת ,  הוא ניסה לומר לשרה.סיגריית הנובלס שלו ליד בור השמנים

 היא לא אמרה לו שהוא שוביניסט ושהיא לא ראתה מעולם אדם כל כך שיכור .לו לנהוג
 פשוט סירבה בנימוס עם החיוך .ך לנהוג ולזרוק את החיים שלה לטימיוןשהתעקש כל כ

ורק חסר שהיה " יקירתי, מה שתרצי אעשה"רק מילמל משהו על ,  הוא לא נרתע.המקסים שלה
  .כנס איתו למיטה מוליימציע לה לה

זה  כאן . הוא עבר לספר מה אני עשיתי ועם מי.רחמים שינה כיוון, קצת לפני שהגענו להרצליה
 הוא סיפר . אבל פחדתי שאם אומר מילה אצטער עליה. ולא יכולתי לשתוק.כבר היה יותר מדי

 .ואיך אלו היו לעיתים החברות המשותפות אחד של השני, איך עברתי מבחורה לבחורה
 היא . הסתכלתי על שרה שהביטה בדרך ולא החזירה לי מבט.ההגזמות שלו היו פראיות

 אך שוב השיחה ירדה לרזולציות . לא הפרעתי להם.עוד שאלותציחקקה אתו ושאלה שאלות ו
 . רחמים ניסה בכל דרך להכניס אותי לשיחה. ולשרה היה זכרון מעולה,שלא היו בריאות עבורי

 אך לא יכולתי שלא . ניסיתי לישון ולעבור את הדרך הקצרה לפלורנטין.אבל התחמקתי
 .שלא להציע לשרה שלישייה" חכם"ק להקשיב ברעד ולהתפלל לאלוהים שרחמים יהיה מספי

  .אזרוק אותו החוצה מהרכב ויהיו התוצאות אשר יהיו, במקרה כזה נשבעתי

 . החלטתי לדבר.נובלס התפשט ברכב קצת לפני כשנכנסנו מתחת לגשר קפלןשל ריח חריף 
 שרה .אבל הוא הדליק סיגריה וסיכל את תוכניתי, רציתי לפתוח את כל הקלפים שלי מולו

 שרה הסבירה .רחמים ניסה להתווכח, נה והסתובבה וביקשה שיכבה את הסיגריה במיידיהתעצב
   .שההורים שלה שונאים שמעשנים בתוכו וזה הרכב שלהם

 לכן יצאה הודעה לכל הלהקות להופיע אקוסטי ולתת .הפסטיבל שנערך מחוץ לעיר התבטל
ר החוף גרמו לפקקי ענק במישו" וודסטוק" השמועות על .למשטרה לנסות לפזר אלפי אנשים

 הצלחנו להסתובב פרסה ברחוב צבי .ביציאה הצפונית של תל אביב, ירמואנחנו נתקענו בדרך נ
כל  ": זרק את משפט המפתח שלו, רחמים שהיה כבר שתוי.פרופס חזרה אל תוך תל אביב

 ולא  דרך רוקח הייתה פקוקה.י מברכיהיאבל הזיזה את יד,  שרה לא הביטה בי."הנשים זונות
 החום הכבד ייבש אותנו .הייתה לנו ברירה אלא להיכנס לחניון רידינג ולהתחיל לצעוד דרומה

 שרה הצטרפה לדבריי והוא מילמל .ששתק אחרי שנזפתי בו, ושמחתי שלא שתיתי עם רחמים
 .כמה דברים והלך לבדו לים
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 לא . אין כאפיה על ראשו להסתיר מערומי קרחתו.ביו ועיניו בוערות מדעתעכשיו הוא כבר א

 יושב ריקם בבית קפה שעל שפת הים בעיר העברית .בש־ לא יודע לשחק שש.מעשן נרגילה
 עוד לפני שפרצה , אליו הולך היה עם אבא שלו אז, כל כך קרוב לבית האדום.הראשונה
מר ו שהתפעלו מן המילים שידע ל,בלחיופגש עם יהודים חשובים שצבטו י לה,המלחמה
  . כי לא הצליחו לזכור, כל פעם מחדש, ששאלו שוב ושוב מה שמו,בשפתם

 אפשר . לא מפני שהתכוון לשום מלחמת מצווה באף אחד, כנראה סתם.האד קרא לו אביו'ג
  אלה, משתף הפעולה של היאהוד, לבל יפגעו בבנו של הבוגד,ניסה לשמור עליו מבני עמו שלו

  ? ואולי ראה איכשהו את הנולד ושמו הוא גם צוואת אביו,ממנה שתוששירקו אחר כך לבאר 

 טמון הוא בו כמו צבע . יחידה,שאלה זו אין תשובה אחתעל גם ? האם אדם מגשים את שמו
  . ואין הוא בן חורין לברוח ממנו, מוצאו ותולדות חייו, תבנית אפו,עיניו

 לא זר , משחד, מתוק, קפה יהודי.הקצפתאת ו רכות  לקלקה לשונ,לגם מן הספל שלפניו
 לא .דין בשכם־אביב הוא לו כמו שארע צלאח א־ רחוב הירקון בתל. הוא גדל גם פה.לגמרי

  .נכון ששני קווים מקבילים לעולם לא ייפגשו

 , אבל הוא זוכר אחדים מהם, כמו מרבית יושביו שהלכו לעולמם,הבית האדום כבר איננו קיים
 זה , השרירי עם עיני הפלדה, את הגבוה. אתמול ראה אותם טופחים על שכם אביוכאילו רק

ער  עם ׂש,שכנראה נתן את הפקודה להעמיד אחר כך את אבא מול כיתת היורים וגם את הנמוך
 האב לא התרפס . שדיבורו צרוד וחותך וכולם מצייתים לכל מילה שלו,השיבה המסתלסל

 רק הביט בו , הנמוך לא ליטף אותו. את בנו הבכור,יג אותו אבל בגאווה הצ, הוא זוכר,בפניו
  .ממושכות ומלמל משהו

 ולא כל אחד זוכה לפגוש אותו ,זה מנהיג היהודים ", הסביר לו אביו,"הוא ראיס אליאהוד"
 ששטיח , אכן לעתים רחוקות הוכנסו השניים אל החדר הגדול בירכתי הבניין."פנים אל פנים

האד לא הבין את אשר ' ג.פתו ותמונת איש בזקן שחור ניבטת מן הקיר פרוש על רצ, רך,ירוק
 אף כי חייך מעת לעת נדמה לילד שהוא . בולע את המילים, בעברית דיבר.אמר המנהיג לאביו

 בחדר הרחב התהלך אז ,האד רשמיו בדיעבד' מתרגם היום ג, כנראה היה קצר רוח,עצבני
  .המנהיג כמו נמר בסוגרו

 , קולו של זה רועם, מסתודד עמו בפינה זו או אחרת,תר נפגש אביו עם הגבוהלעתים קרובות יו
  .שעות שאינו כבה בעיניו זיק ִר,אך שפתיו קפוצות

  . ואין לדעת עתה את מי יותר,את שניהם ירא אבא כנראה

   אורי שטנדל

   איפה היה הבית האדום
  סיפור
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 שדיבר ערבית צחה למהדרין כמו בשיעור ספרות ,והיה שם גם האיש עם השפם הקטנטן
 הוא היה רך כל כך לעומת , כאילו צפה את האסון המתקרב,עיניו עצובות תמיד חייך ו.תהיבכ

 כמו כספית במד חום , שופע מרץ, המתרוצץ מחדר לחדר, הזריז, חסר המנוחה,המנהיג הקשוח
  .הצפוי כל רגע להתרסק

 רק לפני רגעים אחדים סיים ארוחתו וגם גמע , מוזר.האד שהוא חש שוב רעב'עכשיו נדמה לג
 רצה לצבור שלווה , הקדים הרבה לבוא כדי להתכונן לפגישה עם פויכטונגר. תוםאת הקפה עד

  . כאילו בוחן את הלהב, הופך אותה מצד לצד, הוא משחק בסכין. והנה סערה בתוכו,פנימית

 הם משערים אין . איש אינו שם לב אליו בתוך ההמולה. כל השולחנות תפוסים.האולם גדוש
אלה אין ערבי מתרווח לו בגפו בבית קפה על שפת ימה של  בימים טרופים .לאומיותואת 
  .מוחו הקודח רוקם מחשבת זדוןכן  אלא אם ,אביב־תל

*  
 מאז הוצאתו להורג של אבא הם בני , הרהורי נקם עולים מעצמם.הסכין בידו מתגלגלת

הקצין  . דוחה שעתם, דוחקים בו והוא הודף אותם, נדחקים אליו, ההרהורים האלה,תוילווי
 המירו סעיף האישום .רצח אך לא הועמד לדין באשמת ,ורג אביו הודח בהוראת המנהיגה

 אך מהר , לא מעט ויכוחים נרקמו אז בחדרי חדרים מסביב לפרשה."בגלל זכויותיו "להריגה
 זו . לצאת ידי חובה, בשוליים,סטוריה מקדישים לה שורות בודדותי בספרי הה,מאוד דעכה

  .דרכם

 , אין מן הסתם אפילו אדם אחד מכל אלה הנקבצים כאן עכשיו.כל הענייןכיוון שכך נשתכח 
 היודע דבר על מה שעולל אחד הקצינים הבכירים של צבא המדינה ,סביב השולחנות הקטנים

 , שהגבר היושב כאן בחליפה הדורה וסכין בידו, אף אחד אינו מנחש.היהודית בימי בראשית
  . לא ינחשו שהוא ערבי. בדם קר נושא בלבו כאב רצח אביו,סמוך כל כך

 כאילו לא , הוא לא יניד עפעף, אם מישהו יזהה אותו עכשיו ויקרא לו ערבי מלוכלך,מצד שני
 , הגשים חלום אביו, אולי הוא פשוט התרוקן מערביותו, כאילו אין הוא ערבי,אליו הוא פונה

רית והעמיק בנבכי  מתוך שלמד כל רזי השפה העב, בלא למלא מצוות גיור,התייהד איכשהו
 יזהר ויהודה . הזז ועגנון וגם ס, שלונסקי ואלתרמן, וקרא את ביאליק,ההיסטוריה היהודית

 נגוע הוא ביהדות כמו , לא מלוכלך ולא נקי, אפשר כבר שלעולם לא יוכל להיות ערבי,עמיחי
  .היא כתובת קעקע צרובה בבשרו

 מה בדיוק ,יך בדיוק מצא מותו האבאפילו כך עדיין הוא בנו של אביו וצריך הוא לדעת א
 האם , איך עמד מול פני המוות, מה היו מילותיו האחרונות, תגובתוהייתה מה ,העלילו עליו

ר ליאו פויכטונגר " ד. מתבוסס בדמו, כשנפל מאש היורים,האד' של ג,מלמל את שמו שלו
 ,צה לפוגשו וזה כל השנים ר. הוא האחרון שנותר מיחידת החיסול ההיא. הוא היה שם.יודע

  .יםּפי הסִעת כאילו פסח על ש, אבל גם לא הניח לתפסו, לא נעלם,צלופח שכמותו
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 , תלה עיניו בפתח האולם.לא צריך היה להביט בשעון כדי לדעת שהגיעה שעת הפגישה
האם  . כאילו בצו נעלם מתפנה הבמה לגיבור שצריך עכשיו להופיע,שדווקא עכשיו היה ריק

 אבל מאז ימי הבית האדום לא , עקב אחריו, למד תולדות חייו,ונותיו ראהאת תמ? יזהה אותו
   .כרונויראה אותו ודמותו בימים ההם מטושטשת בז

 , אולי הוא הצעיר התמיר,סיון לפענח איש זהי כל כך שקע בנ.לא ייתכן שלא יכיר אותו מיד
  . כששוחח עם אביו,שעיניו ירוקות ואש ממזרית מתלקחת בהן

 דומה שגם אבא התקשה לתהות על קנקנו של .כינה אותו האב בינו לבינו" האבן שרמוט"
  .הליאו הזה

 , לא צלל מתחת לאדמה כמו אחרים.למן ההוצאה להורג שמר איכשהו פויכטונגר על קשר
האד על ' הוא שסיפר לג. מתיר מרווחי דממה, נוגע לא נוגע,בעצמו יזם מגעים מתחמקים

 מלמל משהו על , הסתפק במשפטים קצרים,ופה בין השיחיםההוצאה להורג לאחר שנמצאה הג
 איכשהו משך בחוטים . הוא שסייע למשפחה לעבור לשכם. הבטיח שיצלצל שוב.טעות מצערת

 לא הצליח לסגל לעצמו , מתמשך משהו, דיבורו ֶיקי קצר, לא הכביר מילים,מאחורי הקלעים
  .מבטא צברי

 בבת אחת הגיח מאפלה אל אור .בו בעסקיםמאז שהשתחרר פויכטונגר מן המוסד דרך כוכ
תונים זרים ולאחר מלחמת ששת יהאד במדורים כלכליים בע' תחילה איתר אותו ג.הזרקורים

  .תונות העבריתיהימים קרא עליו כמעט מדי יום בע

 הוא יזם את הפגישה עתה .האד מעלה בדעתו שלא יבוא' אין ג, אבל מאֵחר,פויכטונגר ֶיֶקה
 נראה ששוב איננו חושש . בהן הסתפק בגיחות סמליות ממרחק בלבד,ותלאחר שנים כה רב

 אין האיש מכביר , מעשית, ברורההייתה נימת הזמנתו , אין ספק, יש דברים בפיו.מרגע האמת
האם גם הוא השתתף בפועל בהוצאה להורג או הסתייג בלשון נמוכה ואולי פשוט  .מילים לריק

האם  . לאויבו נחשב, שכל מי שלא הסכים עמו, המפקד לא העז למחות מול נחישותו של,שתק
 כשהוא העד היחיד אשר כנראה נותר , עתה.יספר פויכטונגר דברים כהווייתם או יקשט עצמו

  .פרטי הסיפור כרצונואת  בידיו ללוש ,בחיים

*  
 . קורעת לרגע את מסך דיבוריהם של יושבי הקרנות בקפה,צפירה חדה ממושכת נשמעה בחוץ

 ,זנו מעבר לאוושת תנועתן של המלצריותוהאד כורה א' רק ג.קון למוד אזעקות כאלהרחוב היר
 לא חלפו שניות אחדות ועדר יללות צופרים רבים פרץ פנימה .סאימלמול השיחות וחריקת כ

 עוד טרם . לא אמבולנס בודד מבהיל חולה לב אל בית החולים, קרה משהו.להסיר כל ספק
  .ם כי כנראה התרחש פיגועשמעו חדשות ידעו איכשהו כול

 כמו לוחמים המזהים קול שריקת ,סיון המהי למודי נ, ישראלים. פעימות לבו גברו.האד נמתח'ג
 , ועדיין לא חרג בית הקפה משלוותו. מבחינים פה אזרחים תמיד מתי מתרגש פיגוע המוני,הפגז

  . שעודנו רחוק, מחרחרת כחיה מרחרחת אויב,אבל דומה שנהימתו שונה קצת
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 כשיש פיגוע הופכים עוברי אורח ערבים תמימים .האד חרבות מצטלבות בחזהו'וכבר חש ג
 את דינו יחרוץ מיד והרי הוא ,אויבים מסוכנים ואם יגלה אותו המון משתולל לא יחוס עליו

  .יורש אבא גם בדרך מותו

זה לא מאחר  פ ו י כ ט ו נ ג ר היקה ה. מתייללת לה ללא סוף, לא פחות נוקבת,וצפירה נוספת
 רגליו נשאוהו . חושף עצמו שלא צורך,האד למה קם פתאום מן השולחן' לא ידע ג.סתם

  . נועל לעד תיבת הוצאתו להורג של אביו, האם מוותר הוא על הפגישה עם פויכטונגר.החוצה

 כמו ליתן , אבל הגשם חדל פתע,ברחוב הירקון נרקמה שעת בין השמשות בתוך מבול הצפירות
רים ו ולהקות ציפ, עורבי, הים היה כמעט שחור.שקיעה לחלץ קרניים אחרונותלשמש טרם 

 כלי . צורחות כי בא יום דין, דומה בוטשות בציפורניהן אדוות ימים רחוקים,כיסו את פני המים
  . מכוניות כיבוי ואמבולנסים שעטו צפונה בשלל ריצודי אורות,רכב משטרתיים

 עוד מעט יחרב . כמתפלל מוסלמי לעבר מכה,ננו עוד שאי,האד הסב מבטו אל הבית האדום'ג
 שיואיל בחסדו להסיר את הלוט , ואתה כאן מחכה לפויכטונגר, מלמל לעצמו, בן אדם,עולם

 , לא הבית האדום ביתך, לך מכאן הביתה כל עוד לא נחסמו הדרכים,מרגעי אביך טרם מותו
 הגיעה השעה , הביאו לך נכדים בארץ אחרת גידלת ילדיך והם,לא רחוב הירקון כור מחצבתך

  .לנתק חבל הטבור

 בחלון ניסר עתה קולה של הקריינית המונה את .האד אל בית הקפה'בצעדים כבדים שב ג
 ,האד והוא חזר אליו להמשיך המתנתו' אף אחד לא תפס שולחנו של ג.ההרוגים בפיגוע הרצחני

  .עיניו בפתח המאכלס תנועתם הבלתי פוסקת של יוצאים ובאים

 בדיוק כמו שזכר אותו בעת , הוא ולא אחר,אביו אל אולם המסעדה נכנס .לפתע קפא לבו
 שערו , והוא כה מלא ביטחון, כשיצא בלי דעת לדרכו האחרונה אל גרדום היהודים,פרידתם

 , באותה חליפה כחולה, סדורה היטב ושפמו עודנו שחור, אבל עדיין לא תשה בלוריתו,הכסיף
 בצעדים רחבים הלך זקוף אל עבר שולחנו של .אותה הדרת גבר גבוה ,באותה עניבה אדומה

האד ' ג. עוד מעט יתפרץ לחבקו,טו חיוכו הדק מפשיר לִא, אליו הוא מכוון, עיניו בו,האד'ג
 הרי הוא מעולם , לקרוא לו אבא, לחפון ראשו בחזהו הרחב, לרוץ אליו,רוצה לקום על רגליו

 ,ה עבותהי בתוך צמחי,וייה בין סלעיםו נמצאה ג, להורג אמרו הוציאו אותו, רק נעלם,לא מת
  . כשנודע למשפחה כבר היה מאוחר מדי לבדוק אם לא נפלה טעות.הם זיהו אותה

ל הכריזו ו היהודים החורצים כ.האד'אבו ג:  על מצבה לבנה נחקק שמו.אבא אמנם כבר נקבר
 ,ם אם לא החזיר נשמתו לבוראו ג, אין לערער על דברי אלוהים חיים, סוף פסוק,שזו גופת אבא

 ככל ,האד' הם שקבעו את יתמותו של ג. בידם נהרג.אל לו לתת אות חיים בניגוד לרצונם
 מעטים הקמטים שנקשרו , כמעט לא הזדקן, אבל עכשיו הוא שב, רוח שטן,העולה על רוחם

  . עכשיו בני גיל אחד המה,האד' דומה הוא לג,סביב עיניו

 אין מראות בזה . יושב ומחכה,האד' ג, הוא. לא. חולם בהקיץ,ו בראיואולי הוא מתבונן בעצמ
 עד שנעצר , אליו פוסע, אביו, והאיש, הזועף כמו קצין ארור, רק חלונות ניבטים אל הים,הקפה

 מבוכה הבליחה בעיניו הנוקבות את .פתאום כמו יד נעלמה אחזה בו ואין הוא עוד אדון לעצמו
 האם , האם התחרט ברגע האחרון,ל עקביו כמציית לצו טמיר סב ע, הוא נרתע מגשת,האד'ג
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ח עליון ומי שמטיל עליו מרותו החליט מטעם כמוס שלא ו או שהוא נשלט בכ,נמלך בדעתו
 , רק לך, מחכה לך, אני כאן, אל תיעלם שוב, אבא, לא, אבל אי אפשר,פגש עם בנוייניח לו לה

 לא מפני שנהרג או נפצע ,די נמנע מבוא לא בכ, הוא לא יגיע, הוא מאחר,לא לפויכטונגר
 לומר , אתה במקומו כאן, אמור היה לספר לי את כל הפרטים על מותך אבל אתה חי.בפיגוע

  . כמעט בזעקה. אבא לאן תלך, אז למה אתה פונה לאחור, הנה אני, אני לא מת, בן,לי

תו לרוץ אחרי האיש  רגליו אינן נושאות או, שפתיו אינן נפקחות משום מה,מדבר הוא בלא קול
 בעלת ,הממהר עתה לפלס לו נתיב בין שולחנות בירכתי הקפה אל האישה היושבת שם

  . אותו שטן שאבא תמיד סגד לו,הי מן הסתם יהודי,העיניים הרושפות

 , הוא בחר בה. בעברית הוא מדבר אליה, אבל הוא שומע אותו,האד מתקשה לעקוב אחריו'ג
 בהשתלטם על , היהודים לא הרגוהו בירי, לעצמו, לבנו,ותו הפנה עורף לערבי,העדיף אותה

 יש לו מן הסתם .האד' אבו ג, גיירו אותו ואין הוא רשאי עוד להיות הוא עצמו,לבו מחקו נפשו
  . אינו יודע לומר אף את הפאִתחה, אולי גם אינו זוכר ערבית,שם יהודי למהדרין

 ,האד' בְאם ג,בריויח א" בכל רמ,כל דרכיו בוגד היה ב.תמיד נטה לבו לנשים והן נמשכו אליו
רגע מוכן היה  . גם ביהודים שבוללוהו, בבניו, גם בנשים שאספוהו אל חיקו,באומה הערבית

 . אך הצפירות נפסקו, ששפתיה מלאות,האד לשלוח יד בנפשו של האיש המתרפק על האישה'ג
 ששוב לא היה האיש  עד,רש את הערפל הסמיךיהאד ג' וג,איכשהו שב בית הקפה אל עצמו

 שזעזעה אותו עד ,האד לא נמנע מחיוך מר בשל אותה הזיית טירוף'אלא סתם יהודי אלמוני וג
  .איבוד עשתונות

*  
 בעשר השנים . איש מסתורין.האד יוסיף להמתין לו' אבל ג,פויכטונגר מאחר לכל הרוחות

 ברחוב אחד העם והוא  כל כולו שקוע בעסקי הבורסה,האחרונות שוב איננו מנהל תאגידי ענק
מלהיב דמיונם של סוחריה ביכולתו המופלאה להעריך בדיוק מדהים קרקעית ופסגה בסולם 

 אחות , לבורסה הישראלית, עד שאין לה,השערים המיטלטלים מעלה מטה בתזזית אדירה
  .בעולם בעוצם תנודותיה

סך ברגעים כאלה של נתק מן המיתכן שפויכטונגר לא מגיע רק מפני שאין הוא יכול להיהאם י
 ללא , חייב למדוד עומקה במו עיניו, פויכטונגר, שאז משתוללת מפולת והוא,פיגוע המוני

 נותן פקודות , שהוא מחליט על צעדיו, הרי מספרים על פויכטונגר, לא יכול להיות,לא? הרף
ו זקוק מכירה או קנייה ולאחר מכן פשוט פורש לו לביתו לשנת ישרים כמי שסיים מלאכתו ואינ

 עתים ממיר הוא שינה בהאזנה למוסיקה .לעמוד אצל המסך המרצד כמו המוני בית ישראל
 פויכטונגר לא היה נמנע מן הפגישה בשל ,לא .קלסית ואין איש רשאי לפרוץ אל עולמו הסגור

  . דמים בדם מתערבים,צניחת השערים המתחוללת בשעה זאת

 עד , שהם מתמכרים לו כל כולם,רי זה סם ה,האד משקלה של הבורסה בחיי היהודים'למד ג
 על פיה ייחתכו , שלטת היא בפוליטיקה שלהם ללא מצרים.שמערבל חושיהם וטורף דעתם

דרך בורסה זאת אפשר להשתלט על  .פלוי ממשלות למוצא שפתיה יקומו או י,שלום ומלחמה
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 שלא ,הם לחדור כסוס טרויאני אל כל החברות המשגשגות של,כלכלתם בלי אומר ודברים
 . כסופה שאיננה מותירה דבר בדרך מרוצתה, המפולת חובקת אף אותן,תועיל להן רווחיותן

  .רוח עזה מפרקת הרים

 עוד .מו עיניהם את מכונית התופתב שראו , לבית הקפה הגיעו אנשים.נתחדשה יללת הצפירות
 חדרה חולייה  האם מתאבד יחיד גרם להתפוצצות או אולי, כמה הרוגים,לא יודעים בדיוק מה

 מיהו . מבלי לקטוע המיית לגימת המשקאות, היושבים מתכווצים פנימה.לעיבורה של העיר
  ? אלוהים,העם המוזר הזה

 הוא בקש . לא איש כמוהו יניח לסערה לשבש הבטחתו. אבל הוא יבוא,פויכטונגר מאחר
 עם האישה ולא  יצא עכשיו,האד דימה קודם שהוא אביו' שג, האיש הגבוה.פגש וטעמו עמוילה

  .העיף מבט לעברו

 היה זה . וחיוך קל מסתמן על שפתיו, הוא שולף אותו. נייר מרשרש שם,האד תוחב ידו לכיסו'ג
 מוזר איך השתרבב . כשיצא לא הספיק לקוראו,מכתב שהגיע בטעות על דרך אשגר למשרדו

  :לחן עכשיו הניח אותו על השו, שהתעופף מרוסיה לשכם, מכתב בעברית,לשובך זר

  !לפרויקה שלום

אני ובועז מנסים לארגן משלוחים של שעורה לארץ מסתבר שזה לא פשוט בכלל ישנם 
קשיים בכניסה לנהרות בגלל הקרח אנחנו רוצים להעביר את הסחורה עד הנהר ולהעמיס 

 יהיהישירות כי הנמלים בים השחור נשלטים על ידי המאפיה שדורשת יותר מדי כסף 
יה של חודש מרס עם י שהמשלוח הראשון יכול להיות במחצית השנעליכם לקחת בחשבון

 יש כמובן עוד אפשרות שהיא דרך הים הבלטי אבל ההובלה .אפשרות הכניסה לוולגה ולדון
ה יקשתי מבועז שמבין יותר בספנות ממני לבדוק אפשרות לקבל אניימשם יותר יקרה ב

ני שמח על ההזדמנות בעניין שיכולה להעמיס לבד זה יפתור בעיה גדולה דבר נוסף א
אני נפגש עם בעל התמונות אני אבדוק גם שהמוזיאון יהיו לי תשובות מחרתיים היות 

  .אפשרות חיתוך פסי הרכבת אתה תשמע ממני
  גלעד מוסקבה

  . שכניו הביטו בו בתמהון.האד'צחוק פרוע פרץ מפיו של ג

 , הם מחוץ לארצם,ימני פיסוק בלי ס, הם כותבים בשגיאות בשפת אמם.לך תבין את העם הזה
 בכל תנופת . צועדים אל אבדנם ושורדים, נופלים וקמים,לו שולחים ידם בכ,תמיד בדרך אליה

 ואין , דרך מתאבדים דרכם, אך איכשהו מתחזקים,כשרונם חותרים אל חורבן הבית השלישי
   . הוויה של ניגודים.עם החרד לקדושת החיים כמותם

 שואב היה ממנו סוד היהודי , אילו היה יושב כאן.י והוא זקוק לופויכטונגר מאחר יותר מד
  .יקח אותן עמו אלי קברישאלות יסוד ואי אפשר שהוא על  לפויכטונגר תשובות .הנצחי

וודעו י מחר י. עייפות תהומית צנחה עליו.האד הניח ראשו על השולחן כמבקש לישון לעולם'ג
 המלצרית . כמטווחי קול מן הבית האדום,וז מכאן בינתיים הוא לא יז,שמות הנופלים בפיגוע

  .רעוןיהניחה לידו את החשבון לפ
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     *  
אן: אֹו סֹוֵלָדד ָבר ּכָ ָתו ּכְ   ַהּסְ

  יֹום אֹו יֹוַמִים
ְֲעָנִנים ְמַצְיִרים אֹוָתך ּ  

  ּוַמְפִליִגים לֹא ֵאַדע ְלָאן
ָרק ְו ים ָבָאבָּ ּדִ בַּ ִבים ּבַ  ק ִמְתַעְרּבְ

ָרב ָ   ִעם ַהַחְמִסין ְוַהּשׁ
ְעּגּוִעים לּוהּו ּגַ ּכִ י ׁשֶ   ְּוִלּבִ

יֹוָמן לּוא ּבַ ְּוַהְזַמן נֹוַתר ּכָ ּ  
ֵדרֹו   ְּוַהְזַמן יֹוֵצא ִמּגְ

ִסים דֹות ּוַפְרּדֵ ּנֹות ְוׂשָ   ַמְפִריַח ּגִ
  ֵּרי ַהַקִיץֵרי ַהחֶֹרף ְוִצּפְֳוִצּפֳ
יָרָתןֶהֱח   ִליפּו ּדִ

 ַוֲאִני ָזר ַעל ָהֲאָדָמה 
ן־ְַאך ִית־ּבֶ ִביֵלי־ּבַ ׁשְ ַמִים־בִּ ָ  .ַהּשׁ

     *  
קֹוָלּה־ֶאת ְצִליל ּבְ ם ַהָמלּוַח ׁשֶ ׁשֶ   ַּהּגֶ

א־ָהָאִביב־ִּנַצת   ַהּבָ
דֹות   ּ ַהמּוָפזּגּוָפּה־ַעל ׂשְ

ְטֵחי   ַהְבֵהבַהְמ־ַּהָזָהב־ֶאת ִמׁשְ
ֵהד ֲעמֹוֵני־ּכְ ְלי־ּפַ א־ֹוִניּכִ ְחּבָ   ַהנֶּ

ַעם ְלַפַעם   ּוֵמִציץ ִמּפַ
ת ָכל ֲערּוֵצי ַהּתַ   מּוָדע־בְּ

ל מֹו עֹוף הֹוֶמה ַעל ּגַ   ּכְ
  הָּלַּהְמַבֵקׁש לֹו ֲהַק

י ֶהֶלם ִלבִּ   ,ָרִציִתי ִלְלּכֹד בְּ
   ּוְבִסְלסּוָליו

יָנה    ֲּעמּוֵסי ַהַמְנּגִ

   דרור בנאי-פרץ

   דברים שעוד מותר
  שירים
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ֶעְקָרה נֶּ    ׁשֶ
ית ּוִמַלֲחֵני־ִמּנֹוֵפי   םֲחֵצָר־ֵּראׁשִ

  .ַעד עֹוָלם

    *  
י ַרך   -  ְאֹור ָחְרּפִ

י ָהֵעִצים ס ּפֹוֵסַע ַעל ָראׁשֵ   ְמֻהּסָ
ָלנּוַּהַטְנּג ָלנּו...ֹּו ׁשֶ ָהָיה ׁשֶ   ּ ׁשֶ

יֹוֵתר ִמֵמיַתר   ִּנְפַרט ּבְ

  ְַעְנֵני ָחָלב ַזך ...ֲעָנִנים
    נֹוֲהִרים.ּנֹוֲהִרים ְלִאָטם
  לֹא ֵאַדע ְלָאן

ֶזה מּו ָמה ׁשֶ ְּוַעד ּכַ   - ֹ ָזרּ

ך בֹוִאי ְסָתם ּכָ ּתָ י ׁשֶ ְבּתִ   ְָחׁשַ
ָהִרים ר ּבֶ ֵנך ֲאׁשֶ ּכָ ְִמִמׁשְ ּ  

ר ׁשַ נָּ   ְּוְבָיֵדך ָעֶלה ׁשֶ

ְחַרך נֶּ י ׁשֶ   ְֶאל ּכֹוְכֵבי ִלּבִ
ְדָבִריםְוִתְסָע   ִדיהּו בִּ

ר עֹוד ֻמּתָ ָבִרים ׁשֶ   .ּדְ

     *  
ִקיר  הּוַטח ּבַ   ּהֹוי ֵלב ׁשֶ

ָרַגע  ָרַגע ּתֵ   ּתֵ
  ַחן זֹו ַרק ְנִעיָמהֶזה ַרק ַל

ַתְבִלין ָחִריף   ְטִעיָמה ּכְ
ִמי  ַחְדֵרי ּדָ ְזָרה ּבְ נִּ   ׁשֶ

   לֹא נֹוָרא,ְולֹא
ִמי  י ֶאת ׁשְ ַכְחּתִ ָ ּשׁ   ׁשֶ

יִרי  י ׁשִ ַלְחּתִ ִ ּשׁ   ּלֹא נֹוָרא ׁשֶ
ָלִגים  ֶאל ָהִרים   ֻמׁשְ

ֲאִויר ַהַקר  ל עֹוד ּבָ   ּּכָ
א ְצִליל    ִנּשָׂ
ֶרך   ם צֹופֹות  ֵעיַנִיְְוַעל ַהּדֶ

ַחלֹון  ָּהַאָיָלה ּתֹוִפיַע ּבַ ּ  
ִביִליםַחאֹו ַעל ַא ְ   .ד ַהּשׁ
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1  
 משטרת .אביב-י בתל" נמצאה ללא רוח חיים בדירתה ברחוב רש,43אלמנה בת  ,אילה שוהם

  .יבור לסייע בפענוח נסיבות מותהישראל פונה לצ

 השכנה בדירה . עולה במדרגות בשעה שש, כבד גוף,השכן מקומת הקרקע ראה גבר מבוגר
 , בתה של השכנה. נכנס אל אילה בערך בשמונה, ממושקף, רזה,40הסמוכה ראתה גבר כבן 

   .שרה כשירדה במדרגות לטייל עם הכלב בערך באחת ע, בלונדינית, ראתה אשה צעירה,מילי

  . והזעיק את המשטרה,בנה של אילה חזר בשתיים בלילה ממסיבת סיום כיתתית

  :ברשות המנוחה היו ארבעה מכתבים

  

  מכתב ראשון
   ,אליק

  כשם, סלח לי. ואת החי ימית, כי את המת לא יחיה,ידעתי שאין כותבים מכתב אל המת
 לא אהוב ולא ,ידיד נחמה לא , בלעדיך, ואחר כך. חסד אהבה מסנוור.שסלחת על הדבר האחר

 הערב . רק פירש את אהבתך, והזמן לא הציל. בין ריקות היום לסיוטי הלילה חצו הגעגועים.בן
  .)קרוע(ולכן ) מטושטש (...אני

  

  מכתב שני
  ,אפרים ידידי

 , סגוף ואשם.ומוטב שאומר ידידנו?  ידידו– ואתה , הוא היה ידידך.ומוטב שאומר ידיד בעלי
שעד ?  למה נבהלת... תתחתנו... אחַרי,וכשאמר לפני מותו? את אשת רעךכמה שנים אהבת 
 ,ובני ראה ראה?  לעולם לא אהיה בכל מאודי,שאתך? שידע שאהבת אותי? כדי כך אהב אותי

 ומי יחוש במכתו את עצמת הכאב ,במי יכה שם?  למה הצעת שאשלח אותו לפנימייה.ולא סלח
  . לבנה לא הבנת דבר בין אם.ערירי אתה? שבו

  . אני זקוקה לעצתך. אלא במישהו אחר.אבל לא בבני רציתי לדבר כשטלפנתי

  אילה

   פנינה עמית

   מכתבים אסורים לארבעה גברים
  ספר בכתובים, שמונה סיפורים ומוטומתוך 
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  מכתב שלישי
  ,בני

  . למקצועם, לא לי,אספר על שלושה גברים מתמסרים
 אהבתי , ושנה, שמונה עשרה שנה. את עצמו– במותו שיחק את הקשה בתפקידיו . שחקן,אביך
 נשקת את , נדחקת אל חיקי כשהוא נישק.חבקנו כשהת, לבדך, כשהיית בן שלוש בכית.אותו

  . אבל קשה לך לגדול בלעדיו. עוד תגדל, אביך צחק ואמר.פני כשהוא הלך
 אבל לא לו , כי לו השררה ולו הממלכה. והגזמת, לא סלחת לי עליו. איש המוסד,ואפרים
  .האהבה

  . בבוקר,מטבח והוא תמה על נעליך הגדולות ב, אתה תמה על צלצוליו בחצות.וזה שעכשיו
 נשים מניחות , כשהוא מדבר.ברים מחברים בין המוח לאיבר המיןי הוא קורא לו א,גופו גרום

  . אבל הוא בטוח שאינו מן הסוג הממית. וחושקות,את ידיהן על ברכיו
 כלומר . כלומר בודד. מן המקום שהוא מביט הוא לבדו,מנואל' מדען מבוקש בעולם הוא פרופ

  .י הוא על סף התוהועליו להתאמץ תמיד כ
 והאיש נשוי לאשה . הקטנים והגדולים, במעשי, במחשבותי על דברים אחרים.אני מכּוֶונת אליו

  .טובה ובנו צעיר ממך
  . אבל את הדברים החשובים אינו אומר.פטפטן גדול הוא מנואל

  . סחרחר, ודמנו רווי בה, נסגור את פינו אל המילה אהבה, מתביישים,מבוהלים
  . על מה שסיפרהסלח לאמך

אתה  ... אתה החכם שלי...אתה המתוק שלי?  זוכר-  את שיר הערש שלי לך,קטן כשהיית
  . כל לילה, עדיין אני שרה לך בלבי...חמודי

 לפעמים אדם אינו אוהב אפילו את . עוד תחוש את אהבתך אלי ברורה ושלמה,ואל תדאג
  .עצמו

  אמא              

  מכתב רביעי
  ,יקירי

  .גם אני
  . ובמצוקה. ובשמחה.הבתדהמ

  ? יופיו של כאב מוסתר– מה ריתק את מבטך בי ,וכשדיברת על אשתך
  . בבוקר, ואתה מתבונן בנעליו הגדולות במטבח,בני שומע קולך בחצות

  .ָשקט ָשקט בני
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כשהידיים היו קטנות קרעו יום אחד את תכשיטי ואף שאבא נזף ונזף הן שברו צלחות יקרות 
 . לא ישים צערו ליד צערה. הבן, לא סולח לאם.ות זה הלב שמחבל כשהידיים גדל.באקראי

  . את לבו לא יסגיר לאמו, כי אל קנא הבן.ישתוק או ישסע בה מילה או שתיים
  ? דן, בודד, כואב,מה אעשה שלא יתמקד בי

  . והעניין קשה. עזור לי. עלי להראות לך משהו. בדחיפות.ולא בבני רציתי לדבר אתך
  אילה

  .549757/פ  נא לאזכר תיק,טרההפונים למש

  

2  
 לא נגע באמו . אמר שלא ידע על המכתבים עד לפרסומם בעיתון. עוכב לחקירה, אלון,הבן

 כי אהבה , ושוודאי התאבדה, לא הבין לנפשה, לא הכיר את מאהביה,כשחזר ממסיבת הסיום
  .רה הוא יצא מתחנת המשטרה בתום שלוש שעות חקי.את בעלה המת יותר משדאגה לבנה

 התייצב במשטרה והזדהה כמי שביקר את המנוחה בין , מבכירי המוסד לשעבר,אפרים גדיש
 היא הביעה את . למות בעלהת ביום השנה השלישי, אמר, כידיד, בא לעודד אותה.שש לשבע

 לא יאמין ,יוכח אחרתכן  אלא אם , לא ידע על המכתב, ולא הזכירה שום מאהב,דאגתה לבנה
  .שהתאבדה

 ראש החוג לגאופיסיקה ולמדעים ,מנואל רוזמן'  נעצר לחקירה פרופ,מסטרדםבשובו מא
 הוא אמר שהרצה בכינוס פיסיקאים ולא עסק בקריאת .אביב-פלנטריים באוניברסיטת תל

 משום , לפני הטיסה, הוא נעתר לאילה ובא לביקור קצר, אכן. לא ידע.עיתונים מהארץ
 ,כן!  פשוט קרה.הם קיימו יחסים!  כן.ייס לצבא ובנה עומד להתג, אלמנה.שנשמעה לו בודדה

 . לא התעניין, לא. לא ידע מה חשבה ומה הרגישה. לא ידע על מכתב. ָאֵפר קצר לפני שנה,כן
  . לא עוסק בניחושים על מה שקרה.ד על אילהו צר לו מא.ענייניו רבים

בוהים שנקבעו  והתארגנו לאסוף את דמי הערבות הג,ידידיו בקרב קהיליית המדענים נדהמו
  .לשחרורו

 גברת .רוזמן בעיתונאים שצבאו עליו בצאתו מן המעצר'  נזף פרופ." אני אדם עסוק.הניחו לי"
 .נשים תמיד מתאהבות בבעלי: "רוזמן אחזה בזרוע בעלה ובחיוך מפייס לנדחקים אליו אמרה

 הבן ,אמול אביו  לחוץ בין." נישואינו טובים ויציבים.זה לא רציני ...הוא גבר מקסים? אז מה
  !"היא סתם כתבה על אבא דברים לא נכונים: "קרא

התריס !" ואני חושב שזה אתה: "תונאי אחד הפתיע וצילם את איש המוסד גדיש בפתח ביתויע
  .כנגדו

  ." בשקט, הם גוססים.רוצחים ולא מתאבדים  לא, מאוהבים,גברים כמוני ", ענה,"לא"
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3  
 שנדחקה בין העיתונאים לחזות , מילי. נעצרה לחקירה,רוזמן'  אשתו של פרופ,שרה רוזמן
  . זיהתה אותה כאשה הצעירה שראתה,בפרופסור

 גבר הזמין אותה . שלפגוש את גברת שוהם כלל לא התכוונה,שרה רוזמן אמרה לחוקריה
 שתפיג את ,חשבה . והסכימה, נשמע לה כבעל מודאג של אחת הנשים המתאהבות,לפגישה

!  ולא יעשה דבר חסר שחר,נואל אוהב את אשתו ומסור למשפחתוחששותיו ותגיד לו שמ
 ונפרדו , הן החליפו מילות נימוס,"אין כאן איש בשם הזה"האישה שפתחה את הדלת אמרה 

תי לא טרחה לברר אם ולמה שיטה כיוון שלא הכירה את המטלפן ולא ידעה את שמו האִמ .מיד
 גם . המנוחה לבין האשה שראתה בפתח לא קישרה בין שם. לא ייחסה חשיבות לעניין.בה

  .בחיי בעלה תה חשיבותישלאשה הזאת לא היו ,עכשיו היא יודעת שלא טעתה

  .מעצרה של שרה רוזמן הוארך בשבוע

   . מנואל.מאת ר" שלושה שירי אהבה"פורסמו " מעריב"במוסף הספרות של 

 שיר . רוצים סנסציהועכשיו ",רוזמן לעיתונאים'  אמר פרופ,"שלחתי את השירים לפני שנה"
 הניחו . הניחו לי. אדם כותב על עצמו דברים. ואין להסיק ממנו על העובדות,הוא שיר

  ."לאשתי

  . נאסר עליה לעזוב את הארץ.גברת רוזמן שוחררה

  . ולא יצא, הסתגר בחדר אמו, הבן,אלון

  . ורשמו בחשבון,מהמכולת שלחו לו מזון עד הדלת

  

4  
  .יגפיסת הנייר רעדה בידו כשחי

  ." הבן של אילה,מדבר אלון? גברת רוזמן"

  .המורה לא צודקת אבא:  אוזנו קלטה שבריר שיחה.שתקה

  ." אצלי, המכתב שכתבת לאמי...גברת רוזמן..."

  .פלטה" ...מה"

  . והיא האזינה,הוא קרא

 זה האיש שהיה מבקש את אמו בחצות . והאב דיבר אל בנו דברים תקיפים ונחרצים,הוא קרא
  .להאילה אי

  . והיא האזינה לא נשמה נשימה אחת,הוא קרא

  . לכודה, אמרה לבסוף,"מה תעשה בו"

  .שחרר את השפופרת

  .ובכה
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  תוך הלילה לא

ּתֹוָדָעה   ִצְרצּוֵרי ַצְרָצִרים ּבַ

  ּים ֲהזּוִיים ְמחֹוִג

ְח   ֶרֶגׁשִּליִליֹות ּבְַמְבִעיִרים ּגַ

לֹות ֵעיַנִי,ֶרךֶדּ ּבְַתְּוַא   ך ּכָ

קֹ   ֶצר ָיָדםַּהָיִמים ּבְ

   ,ִּקים ִלטּוִפיםְּמַחְל

ים ֵאיָנם ַמְרּפִ ֹוֲאִפים ְוׁשֶ   .ַלׁשּ

  

   על הגירושין

ׂשּ ֶרק ַהּנִ ר ּפֶ ֲאׁשֶ יַע ְלִסיּומֹוּכַ   ּּוִאין ַמּגִ

ין ִמיםִּמְתַקְי רּוׁשִ   .ַהּגֵ

ֶרך ְלִאי ַו ַחת ַהּדֶ אּות ְִנְפּתַ   ּדָ

  ֶתֶלת ְמֻפְִאְגרּו ְמלֹא ּכֲֹחֶכם ְלֶדֶרך

ך ְרכּו ֶהְמׁשֵ ע ַחֵייֶכםְּבָ   ּ ַמּסַ

ה ָלֶכם תּוַח ַהְמַצּפֶ יטּו ְלֵעֶבר ָהֹאֶפק ַהּפָ    .ַהּבִ

הֹומֹות ֲעַבְוֹל   ְרֶכםא ְלָאחֹור ֶאל ּתְ

ים   ַּהְרּפּו ִמִזְכרֹונֹות ָקׁשִ

ימּו ּכְ ְּוֶאת ַהִזְכרֹונֹות ַהטֹוִבים ׂשִ תּוַח מּול ֵעיֵניֶכםּ   ֵסֶפר ּפָ

ּנּו ָמ ֵרי ֶהָעִתיד ְוְהּפַ ָפָניוקֹום ְלִמְסּתְ תּוִחים ּבְ   .יּו ּפְ

יעּו ִנׂשּ   ְּלִסיּוָמםּוֵאיֶכם ָאֵכן ִהּגִ

ֵני ַההֹוִרים ָעם ִעם ׁשְ ַמּסָ יִכים ּבְ ְטְנֶכם ַמְמׁשִ ִרי ּבִ   ַאך ַיְלֵדיֶכם ּפְ

א ְפְגּ,ָאּנָ ֶהם ַאל ּתִ   עּו ּבָ

ִחָלַיֲחֵס יִעים ִלּתְ ְבֵני ָאָדם ׁשֹוְפֵעי ֶחְמָלה ַמּגִ   .ָתםּיֶכם ּכִ

  רייך-זהראלישבע 

  תוך הלילה ועוד שיריםל א
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  קולם של ילדים

ֶיֱאׁס ָבִריםֲהֵיׁש ִמי ֶשׁ ְ   ף ֶאת ַהּשׁ

א ְוַאֲחֵרי ׁשֶ ּתְא ָּמִאַאּבָ ים ְוָרִביםִמְתּכַ   ׁשִ

ְסֵקי ל ּפִ רֹוטֹוקֹוִלים ׁשֶ ִמיִעים ּפְ ִטיםַמׁשְ ּפָ    ִמׁשְ

ַיְלֵדיֶהם ּבֹור   ֹותּכֹוִרים ּבְ

  ִניםקֹוְדִחים ָאְבָד

ֶי ָבִרים ֱאֹסֲּהֵיׁש ִמי ׁשֶ ְ   ?ף ֶאת ַהּשׁ

  

ָי   ִבין ֲּהֵיׁש ִמי ׁשֶ

י ְקִטיִנים יַצד ְנסֹוִגים ְקַטּנֵ   ּכֵ

ִתיָקה,ִלְבִכי ִביַרת ֲחָפִצים, ִלׁשְ   ? ִלׁשְ

  

  ֲהפּוֵכי ַעְצָמם

ִדידּוָתםְנְּמֻכ   ֵסי ּבְ

ִריָדהְרְמֵלֵאי ֶח   דֹות ַהּפְ

ל ֹרְמָסְרִבים ּבְ   ֵזָרהַע ַהְגּגּוָפם ְלַקּבֵ

  

ְי ָבִריםֲּהֵיׁש ִמי ׁשֶ ְ ר ַהּשׁ   ?ַחּבֵ

  
  

  בהיוולד כאבך

ָהִרים ִמׁשֶּ ס ֹלּבֶ ָבר ְלַטּפֵ ַדעּכְ   א ּתֵ

  ָךְיֻנַחם ֱהיֹוְת

ץ ֶחְלַקת ֱאֹל ִהְתַנּפֵ   ֶָהיךּבְ

  נֹוַלד ָאָדם ָנע
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ְלָחנֹות ֲערּוִכים ֻ ג ַהָמכֹון ַהָצְרָפִתי ַהּשׁ ַּעל ּגַ ּ,  
ן ָהִעיר ַהְכָנָעה ֶאת ֲעׁשַ ֲאָדִניֹות ֲעֵצי ַזִית ְצִעיִרים ּבֹוְלִעים ּבְ    ,ּּבָ

יֵחי רֹוְזָמִרין ַמְצ ים ׂשִ   ִּליִחים ְלָהִניס ֶאת ַהַיּתּוׁשִ
ִביב ִמּסָ ְּוֶאת ֵריחֹות ַהִמְזָללֹות ׁשֶ ּ.  

ִריָזה ִמן ַהָים ִנְזֶקֶקת ְלִסיּוַע ֶוְנִטיָלטֹור ַּהּבְ ּ.  
ָעָנן ַלְחלּוִחיֲאִויר ְר ן ּכְ ַרְקּדָ    ,וּוי ֵאִדים רֹוֵבץ ּפְ

ר    .אֹוֵצר ְצִליֵלי ִמְדּבָ
ים ִמְתּגַ ִלים ֲחָדׁשִ ים ַהְיִמְגּדָ ּתִ ִהים ֵמַעל ַהּבָ ִניםּבְ   ,ׁשָ

  ,ּלֹוֲעִגים ְלַקְדמֹוִניּות ַהחֹול ְוִאְלּתּוָריו
יִרים    –ְמׁשֹוְרִרים קֹוְרִאים ׁשִ

ל ַהִמִלים ֲּאִני לֹא קֹוֶלֶטת ֶאת ּכָ ּ  
מּוּכֻ קּוָעה ּבַ ָבר ׁשְ ִּלי ּכְ ָלאל ִסּ ל ָיִאיר ּדָ   ּיָקה ַהִמְזָרִחית ׁשֶ

ר ן ְוׁשָ ְמַנּגֵ רּׁשֶ רּוַח ַהִמְדּבָ ְעּגּוִעים ֵאיְנסֹוִפִיים ּבְ ּ ּגַ ּ :  
יָנה ֲאפּוַפת ִניחֹוַח מֹר   ֲאהּוָבה ְרחֹוָקה ַמְמּתִ

ְנַזך ַהֲחלֹומֹות ַאְפלּוִלית ּגַ   ְּבְ
ר ֵלאֹות ִמְתַאּוֹות    ְסִפינֹות ִמְדּבָ

  .ּנֹות ַהַמִיםיֶאל ֵע
מֹו ֲהלּוֵמי ַאְלּכ ְחְרִרים ּכְ ים ִמְסּתַ ְרִויׁשִ   ֹוהֹול ּדַ

ה ְלִאטֹו ִמּכֹוסֹות ַהַיִין ִּמְתַאּדֶ ּ,  
ִרי רֹוֵקד ַעד ְלִעָלפֹון   ַּעְלעֹול ִמְדּבָ

ל ְנגֹוהֹות    ְוָהָאָבק הּוא ַרק ִאּפּור ׁשֶ
  ְּוִתָמהֹון

ל ֲעגּוָרן ִנְדָלק ֵמָעל  ָקֶצה ׁשֶ ָנס ֲעָנק ּבְ   ּפָ
מֹו ְסִפיַנת ָחָלל יַע ּכְ    ַמְפּתִ

  . ֶאת ִנּנֹוחּות ָהֲעָלָטהּאֹורֹו ָהַאִלים ּבֹוֵעל
ל ִעיר,ַּוֲאִני ְמַגָלה ַטּבּוָרּה ׁשֶ ר , ּבְ   ּ ֶאת ַלַחן ַהִמְדּבָ

יִרים זֹוְרִמים ְעּגּוִעים   זֹוְרִמים,ּבֹו ַמִים ַאּדִ   ֵמרֹב ּגַ
דֹוָלה א ָּמִאֶאל ָה   –ַהּגְ

ָלּהְכּ ִניָזה ַהָקִהיִרית ּכֻ ִליִתי ֶאת ַהּגְ ּמֹו ּגִ ּּ.  
  

  ברכה רוזנפלד

  א"יקה מדברית במכון הצרפתי בתסמו
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       * 
י  ְבּתִ יר ָיׁשַ ִ ֶפַתח ַהּשׁ   ּבְ

לֹא ָהיּו נֹוַתי ּכְ   ְשׁ

ב ָרִאיִתי ֶאת ַהקֹולֹות ֶקֶשׁ ַּבּ ּ  

ְרּגֹוִדים ּוְצִעיִפים ָנמֹוגּו   ַפּ

ָעְברּו ָחְברּו   ָיִמים ׁשֶ

ָיבֹואּו  ְּלֵאֶלה ׁשֶ ּ  

ֶחֶסד ָהֶרַגע ׁשֶ    ָחַלףְכּ

י   "ָהיֹה ָהָיה: "ָיַדְעִתּ

     * 
יר נֹוֵטף   ׁשִ

  אֹות אֹות

ף   ַעל ּדַ

  אֹוֵצר עֹוָלמֹות

ֲהֻמַלת ֶמְלָצִרים   ּּבַ

נּוי ֵאיָנם מֹוִתיִרים   ֶרַגע ּפָ

ֻלְלָיִנים ְמעּוָפם ְכּ   ִבּ

      * 
ִרים   ,ָּהאֹוִתיֹות ֻעָבּ

  ֶאֱהֶרה ְלהֹוִליָדן

י   ִּיָצְמדּו ְלַנְפִשׁ

  תְּוֵהן ִמִלים יֹוְנקֹו

ְלֹוְמדֹות ְלַהֵלך  ּ  

ִטים ָפּ   ִמְשׁ

  גורי- דבייליאן ל

  םמעברות חיימתוך ים ירש
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   כאן או כאן
ֶסֶבב מּוְקיֹוִני  ֶמׁש ּבְ  ׁשֶ

ִקיעֹות  ין ְזִריחֹות ּוׁשְ   ּבֵ

כֹות ְבִחלּוף ַמּסֵ   .ּּכִ

ֶעֶנת ַרְגַלִים לֹא ִמׁשְ ְלָחן ּבְ   ׁשֻ

ָען ב ֵאין ִמׁשְ ם ַלַגּ   ַגּ

ק ְנּדָ אּב אֹו ּפֻ ְרֶאה ֵאיֶזה ּפָ ִנּ   ּכַ

ָרִכ ְדּ ם ּבַ    .יםֵאי ָשׁ

ֶיֶטת    ָּיד ְקטּוָעה ְמַשׁ

ֶכת ֵלי ַמּתֶ ל ּכְ   ֶּקֶצב ְמַסֵמא ׁשֶ

ְבֶסֶרט ְזָוָעה   ִכּ

ָלה ָאְבָדִנית ְלַאַחר ַחּבָ   .אֹו ִכּ

ֶאָמֵצא    ֵּהיָכן ֶשׁ

ְֲאַיֵחל ַלָמָסך  ּ  

ִגיְליֹוִטיָנה ֵיֵרד ְכּ   ֶּשׁ

ִים ַפּ   .ְלקֹול ִהְדהּוד ּכַ

            * 
ֵאיִני יֹוַדַעת ָמה ְעּגּוִעים ֶשׁ    ֵהםַגּ

תּום ֶאל ַעמּוִדים ִּמלֹוִנים לֹא ִיְכְפּ ּ  

ֵאין ְמׁשֹוִטים   ִסירֹות ַמְפִליגֹות ְבּ

  ֶאְהֶיה ָלֶהם ָמׁשֹוט

  ָלֳאָפִקים

           * 
ם ָהר ַגּ   ֲּאִני רּוַח ַהַיַער ְורּוַח ַהּנָ

ֱעָלם בּול ֱהיֹוִתי ַהֶנּ יַע ֶאל ֵקץ ְגּ   ַאּגִ

ל ַמְלּבּוׁש ַיַאְסֵפִני ֱאלִֹהים ׁשֶֹבל ֶשׁ   ְכּ

ִאיׁשֹוָניו ַיַעְצֵמִני    ְבּ
ָנת    .ֵעת ְשׁ
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  שיר בלי שם
ִחיר ַּהַלְיָלה טֹוְרִפים ָחֶזה ֵמיֲאֻד ַמִיםָשׁ ִהׁשְ   .ׁשֶ

ִליֵטי בּולֹות חֹוָצה ְנָאהִשׂ ּפְ   .ְלִעיר ֵמִעיר ּבֹוְרִחים ּגְ
ֶקֶפת ִעם ים ִמׁשְ ים ֲאָנׁשִ ַמ צֹוֶפה םּעֹוָלָה ָקׁשִ   ; ֲחֶזהּּבַ

ר ּוםִּקי־ַהּדּו ֲחלֹום ּבַ   .ַהֶזה ָההָּלַהּבַ ִּמִטיל ִנׁשְ
  

ָבר מֹוֶנה ּכְ ִנים ׁשְ ַחד ׁשָ   ַחיְו ם נֹוׁשֵ,ּבֹוֵעט אּור -  ַהּפַ
ָחִלים ַעל ָבר; ּגֶ ִנים ֵמָאה ּכְ ל ׁשָ   –ַּהַיַחד  ֻאּכָ
י   .ָהָאָדם א ֹל,ָקדֹוׁש הַּהֶז ַּהָמקֹום ּכִ
  

ֶנת יֹוָנה ַעל   .יֹוִרים ּתֹוָתִחים ִמְסּכֵ
ָליֹות ַמְבִריַח הּוִמיֶשׁ ָקַרס ְׁשֹוָבך ַהרִּמצֹ ַאׁשְ   .ׁשֶ

  ;ֲאָדָמהאימא ְל ַּחֵייֶהם ֶאת ִזיִריםַמֲח םטֹוִבי ָלִדיםְי
ל טֹוִבים ַּחִיים   .ּוְלָזָרא ַרחְלֹט ַלה ָהיּו ִּמְזַמן יםְיָלִד ׁשֶ

  
צֶֹמת םזֹוְרִקי ַדהֲהַאָה ֵעיִנְפּגֵ ל ֲאָבִנים ּּבַ   .הּותִהְזּדָ ׁשֶ

ַרח ָחֵצר ּפֶ ָבר  ִאם- ּבֹוֵדד ּבֶ ָג  לֹא,ּכְ   .ָלמּות ֹוֵרשּד זִמּפָ
ַ ִאם ֵקָטה ֵאיָנה תּבַָהׁשּ י ׁשְ   ,ןָגּומ ֵאינֹו בַהֶמְרָח ּכִ
ל תִאיָ  ַמׂשָּ–הּוַמִניָזם  ֵסֶמל ִאם עֹוָרּה ֶקַמח ׁשֶ    ,ןָלָב ׁשֶ
ת ִאם ִמ ִליתַט ִאיש ַעל ֵמר ׁשֹו- ד"ָמָמ ַהּדָ   ־ ־ל ֵּלְתּפַּׁשֶ
ִמ ֶזה ִמי ֶגד ִעם אֶנֱחָבּ ְסָגדּּבַ ל ּבֶ ם,רֹוֵפא ׁשֶ ׁשֵ   ?ָהֵאל  ּבְ
  

ֵאין ְיצּוָקה ֶפֶרתעֹו בַּהֵל ִאם   ,ִמְקָלט םַלּדָ ּבְ
ֶוה ֵאינֹו ַהּגֹוָרל ִאם ל ֹוָרלֹוּג ַעל ּדָ   ,ָיד טּוַעְק ֵלב ׁשֶ
ֶמׁ ֵאין ?ָהָרע ּוִמי ַּהטֹוב ִמי   .ַּהֶזה ּפּורַלִסּ שׁשֶ

ה ֶותַּהָמ ִּצלֹו   ?ֹוָראַהּנ ִמי ?ַּהצֹוֵדק  ִמי.ְיַכּסֶ
ְמיֹוִני ֹאֶפק ַעל   ָלָבן ןָעָשׁ ֵאד ֹוֵרַחּפ ּדִ
ִמְדרֹון ַאך יּס ֶלָחָלל ִיְהֶיה לא ַּהֶזה ּּבַ   ּויּכִ
ְזַמן ֶהָחָלל ֶאת ֹוסִלְתּפ ְנֲאֵחר ִאם   .ּּבַ
  

  ם'אלגעקב י

  שיריםבלי שם ועוד שני יר ש
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ֵני   ַמּכֹות  יםהֹוְלִכ יםֲאָנִשׁ ׁשְ
י ִאים  ַּהזֹאת ְלָקהַהֶח  ּכִ   ַּלַקּנָ

ה  ַנֲחָלה   .ְמאֹד ְקַטּנָ
   

  מּוָכִנים  לֹא ְלִאיׁש  ִאיׁש
  ֶזה  ֶאת ֶזה ְךַא,ָיַדִים  ִלְלחֹץ

  ֲאָדָמה ּבָ ןִלְטֹמ מּוָכִנים  ֵהם
ַעל ֶנ  ׁשֶ     לֹא ָאבּו לֹוַמריָהּפָ

לֹום ו  ׁשָ    ַעְכׁשָ
    אֹו ְלָפחֹות

יְנַת   .םִי ּבֵ
5.1.09  

  שני פמוטים זקנים

ת  ּבָ ַ ְלַחן ַהּשׁ מֹוִטים ְזֵקִנים ְמַפֲהִקים ַעל ׁשֻ ֵני ּפָ   ׁשְ
ר ַהָקדֹוׁש ׂשָ ֶהם ֵאׁש ַהּבָ ֲעָרה ּבָ   ;ֶּאֶמׁש עֹוד ּבָ

ִנים ׁשֹוֶכֶבת ֵמָתה    -  ַּטִלית ְקמּוַטת ּפָ
  ,תּוַחת ֵסֶבר ְמ,ַהּבֶֹקר עֹוד ָעְגָבה

ל ִאיׁש ְתַעל ּכִ   .ָצִעירפֹוָתיו ׁשֶ
  

ִנָיה ֲחִרית ְלֵבין ְסעּוָדה ׁשְ ין ׁשַ   ּּבֵ
ב ּכָ יק ִנׁשְ ָּרצּוץ ַעל ַהִמָטה ְזַמן ַעּתִ ּ  

ל ֶטֶרם ְסעּוָדה נֹוֵטל ֶסק ְזַמן ׁשֶ   ּפֶ
רֹוֵכי ֵעיָניו יר ֶאת ׂשְ ָעה,ַמּתִ   ַּקָלה  ְלׁשָ
ִפָלה ק ַעל ּתְ ל ּעֹוד ִמְתַרּפֵ ֲחִרית ׁשֶ   .ׁשַ

  
ה ַמְרַבּדִ עֹוׂשָ   ים ַאּתְ ׁשֶ

ָלִאם ך ׁשֶ ּ ִחּנֵ ֵקרְךְ   ּ ְמׁשַ
ְמּכֹר ֶאת ֶהֶבל ָיְפָיּה   ?ְלִמי ּתִ

  
ים ְיָבְרכּו : ְזכֹר   ."ַּהמֹוִציא"עֹוד ְמַעט ֲאָנׁשִ

יד ָלֶהם ּגִ ם ַמְלָאִכים: ּתַ   "ַּהמֹוִציא"ְְצִריִכים ְלָבֵרך  ּגַ
ידּו ּגִ ְיָבְרכּו ַהמֹוִציא:  לֹוּתַ ַּמְלָאִכים ׁשֶ ּ  

ָאסּור ְלהֹוִציא ַרק ֶלֶחם ֵמָהָאֶרץְצִריִכים ָלַדַע   .ת ׁשֶ
מֹוִציא: ִזְכרּו   ַרק ֵחֶלק ִּמי ׁשֶ
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ֵלם ָ   .ְָצִריך ָלַדַעת ְלהֹוִציא ֶאת ַהּשׁ
יד ָלֶהם ּגִ   :ּתַ

  ֲאִני יֹוֵדַע ִמי 
מֹוִציא ֶלֶחם ֵמָהָאֶרץ    ּׁשֶ

ָצִריך ה יֹוֵדַע ׁשֶ ְַאּתָ ּ  
ין ּכִ ם ֶאת ַהּסַ   ּגַ

  .ֵמָהָאֶרץ ְלהֹוִציא
 

   צה בהוקרהללאו

  ֲאִני ָטאּו ִאיׁש לֹא
  ֶּאְתַאֵמץ ָמה ָרגּוַע

יק לֹא לּום ַלֲעׂשֹות ְלַהְסּפִ   .ּכְ
  

  בֻמְרּכָ ִאיׁש ֲאִני
דּוׁש ִּרמֹון ֲאָוה ּגְ   ּתַ

ִביָבה ֵאין ָאְמָנם   ַמְפִריָעה ִלי ַהּסְ
תֹוִכי ְַאך   .ֲחֵסָרה ִהיא ּבְ
  

ֲאָוה ֶאֶפס ֵאין   ּתַ
יָה ְחּתֶ   ֲאִני ּכֹוֵרַע ּתַ

י ְלָוה ּכִ דֹוָלה ׁשַ   :ִלי ָהְלָכה ּגְ
  ֵמָהעֹוָלם ֶאָחד ָאחּוז ַרק

ָמעּות יֹוֵדַע   .ְלֵסרּוִגין ַמׁשְ
  

  ְֵלך
ִעְק   בֹותּּבְ

יך   ַָמֲעׂשֶ
  ַאֶחֶרת
ידּו ה ָטאּו ִאיׁש: ַיּגִ   ַאּתָ

ֵקר   ְּמׁשַ
ֶטַבע   ּּבַ

  ְלַבד
ָבר   ּדָ
  לֹא

   קֹוֶרה
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 ההטרדה המתמדת .שמעה שוב את קולו הרוטן מתוך חדר האמבטיה" ?כבר את הכפתורתפרת לי "
והוציאה ממנה את קופסת ,  בלי מילה פתחה את המגרה.ולא הגיבה, אבל ויתרה, שלו עצבנה אותה

 אמנם . לשמחתה מצאה את המחט העבה עם שאריות של חוט מושחל מהפעם הקודמת.המחטים
  .חשבה בליבה, לא ירגישו בהבדל .ט נותרו שאריות של חוט שחורנחוץ היה כאן חוט כחול ובמח

בכל פעם שהיא בחרה את המחט עם הקוף הגדול נזכרה בתמונת אמּה הנאבקת בחוט ובמחט ללא 
הייתה מנסה להיפטר מהמשימה !" שוב את עם המחט הזאת! אוף אימא ".הצלחה ומתחננת לעזרתה

 האמינה אז שבאמת יכול להיות שמישהו מתקשה בדבר היא לא,  לא.שנראתה לה כמכּוונת להטרדה
 היא גם לא הבינה את ההגזמה ואסירות התודה שנשמעו בקול אימה כשקיבלה מידה את .פשוט כזה

 .המחט המושחלת

 .נזכרה שאין בידה הכפתור המתאים,  רק כשאחזה בה.את החולצה מצאה במקום בולט על המיטה
שמעה את אימה " ,כפתורים לא זורקים ".ה את שקית הכפתוריםהוציא, חזרה ופנתה למכונת התפירה

 כשהיא אורזת בגדים ישנים למסירה או לזריקה היא . עד היום נותר בה ההרגל הזה.מזהירה אותה
   .בודקת ומסירה מהם את הכפתורים ומוסיפה לשקית לעת מחסור

  .היה גוער בה" ?איך את יכולה לתת לאנשים בגדים ישנים בלי כפתורים"

 "?בשביל מי את עוד אוספת את הכפתורים האלה? מה קורה לך? מה את צריכה אותם"

דווקא וממשיכה לגזור כפתורים ולאסוף אותם באותה  והיא הייתה מחייכת אל עצמה בקורטוב של
   .שקית שהורישה לה אימה

 במשך .יה פתאום לא ידעה מה לעשות בחי. רק אחרי שאבא נפטר התגלה לה הריק הגדול.אימא שלה
 אבל אט אט כמו תינוקת בת יומה התחילה .סירבה להתלבש,  סירבה לאכל.חודשים סירבה לקום

 להזמין חברות לביתה ואפילו למצוא לה מאהב . למדה ללכת לבנק לבדה.לברוא את עצמה מחדש
   .ולסרב להצעת הנישואין שלו

חדה עוד שהאישה השברירית אבל מעתה לא פ,  תחילה נדהמה מהשינוי.גם היחסים ביניהן השתנו
כך צרחו זו על זו ,  כמו שתי תרנגולות מוסתות זו כנגד זו.אם תעז לומר מילה קשה, הזאת תתנפץ

על דּוד השמש ועל , על חשבונות הבנק, הן רבו על צו הירושה: בדמעות על דברים של מה בכך
באותם מקומות , צרחות בהתמסרות מרושעת ומענגת היכו זו בזו במילים וב.השכרת החדר לדיירת

 הדמעות שפרצו וזלגו ללא שליטה .חשופים וכואבים שרק אם ובת יודעות ויכולות להגיע אליהם

  פנינה פרנקל

  הכפתור

  סיפור
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 .פרעו חשבונות של זעם ארוך ומתמשך שרבץ אצל כל אחת מהן מבלי שיוכלו לזכור ממתי ועל מה
 מסירותה ועל, סוף סוף לא חששה שצריך להיזהר בה בשל ההצהרות על הסבל שסבלה כל חייה

  .אם תעז לומר מילה קשה, מעתה לא פחדה שהאישה השברירית הזאת תתנפץ, הרבה

רצתה כל אחת מהן את כלו , כשהוא כבר איננו,  עכשיו.אולי הייתה זו דרכן להתאבל על האיש החסר
ובגעגועים ,  שתיהן אחזו בו.ובשום פנים ואופן לא הייתה מוכנה עוד לוותר ולהתחלק בו, לעצמה

   . כמו בטלית שמזמן כבר איננה קיימת,אליו

*  
 אל אלה שירשה מאימא הצטרפו יום יום גם הכפתורים .הכפתורים בשקית הלכו והתרבו מיום ליום

 לפעמים הייתה .המזכיר את כל מה שלבשה או הייתה אי פעם,  הם היו כמו גלעד מצטבר.שלה
אותם על המיטה כדי לשחרר  הייתה מפזרת .אוספת מהם מלוא החופנים ומפזרת בין האצבעות

  . אתם לא היו לה הפתעות.על דברים שקרו אחרת, בעזרתם משהו מהעלבון

 תבניתם נטמעה בתנועתם בכל .האצבעות שלה למדו לזכור את תחושת המגע של כל כפתור וכפתור
 .סוגרת או פותחת כשהיא מחליפה בגדים במהלך היום, פעם שהייתה מעבירה אותם דרך הלולאות

נספגו בתנועות אצבעותיה והן דיברו , ת המרקם של החומרים מהם נוצרו הכפתורים שבערמהתחושו
 גם שפת האצבעות שלה .הצורות והצבעים השתנו עם הזמן, החומרים,  הכפתורים.אליה בשפתן

   .השתנתה מדי יום והתאימה עצמה לכל כפתור חדש שהופיע

, געת ספק מלטפת את הכפתורים המפוזריםהיא ספק נו, כשהיא מחפשת כפתור לחולצה, גם עכשיו
, כמו מארגנת מחדש את חייה,  היא עדיין ממיינת אותם תוך כדי חיפוש.כמו שהייתה נוהגת בילדותה

" הדחויים"מעדיפה להתעלם מ, "סתמיים"עוברת קלות כלאחר יד על ה: מנסה כל רגע מיון חדש
כמו כפתורי , א התפעלה בכל פעם מחדשמהם הי" מיוחדים" אבל ישנם גם ה.ומייחלת שילכו לאיבוד

 הם תמיד עוררו את .או כפתורי העור המשדרים ערך ואלגנטיות פריזאית, הלבבות הכחולים
  .חלומותיה

נצנץ לעיניה הבגד שאולי תתפור להם כדי להחזיר להם את " מיוחדים"בכל נגיעה בקבוצת כפתורים 
וישאלו מהיכן השיגה את הכפתורים , ריות כלם יתפעלו מהאיכות ומהמקו.יוקרתם ויופיים כמקדם

ועל התחושה שהיא עוד תפתיע בהם את ,  היא שמרה על מורשת הסוד הנסתר הצפון בהם.המיוחדים
שמעתם על גברת : " לא סלחה לבעלה על הבדיחה שסיפר עליה כדי להשפיל אותה בין החברים.כולם

  . הצחיק בכללאותה זה לא, לא" ?שמצאה כפתור ותפרה לה מעיל שיתאים לו

  . שמעה את קולו מחדר האמבטיה"?יש לי כבר כפתור בחולצה? נו מה קורה"

 .כבו מיד, תחושה של חיים חדשים שהפיחו בה המחשבות והמגע של הכפתורים, אותה שלהבת
בדקה בזה אחר זה כל אחד מהכפתורים ,  הזדרזה.שינתה תנועותיה ועברה לחפש לו כפתור מתאים

 .הרביעי כהה, השלישי בהיר, השני גדול,  האחד קטן.אותם לאלה שעל החולצההכחולים והשוותה 
כיוון שלא נמצא כפתור זהה התפשרה על מה שנראה לה מתאים ביותר מבחינת הגודל וקרוב ביותר 

   .לצבע ולגוון

ליוותה אימּה כל כישלון או , במילים אלה" .אף פעם לא מוצאים את הכפתור המתאים, כשצריך"
ואם בחיפושיה אחר דירה או , אם זה בבחירה לא מוצלחת של בן זוג: חייה ובחיי האחריםאכזבה ב
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 לא מדובר פה בשיטה אמתית . לוותר. להשלים. כך היא הכינה אותה לחיים.מתאימות נעליים
 חשבה שלא נחוץ . אבל היא לא הבינה ולא האמינה.הקטן" בלוף" צריך לקחת בחשבון את ה.שעובדת

   . זו הייתה תורת החיים שאימצה לעצמה."רק לא להיות כמו אימא ".ים המיושן הזהלה ניסיון החי

אספה והחזירה את שאר הכפתורים לשקית והחביאה אותם כמו , לבסוף לקחה את כפתור הפשרה
התיישבה בנוחות בפינה , המחט והחולצה בידה,  כשהכפתור.בפינת מכונת התפירה, מטמון קטן

כדי לתאם את המקום המדויק , לולאה מול לולאה, לים הארוכים זה אל זה הצמידה את השרוו.מוארת
והחלה , בעזרת שלוש אצבעות, במיומנות מקצועית,  קשרה את קצה החוט בתנועה מתהפכת.לתפירה

 מחדירה את המחט פעם מלמעלה פנימה ופעם תוך כדי גישוש מלמטה .לתפור את הכפתור לחולצה
 את זה . המקביל ולא לחזור לתוך החור שממנו יצא זה עתה החוטמקפידה להגיע לחור, כלפי מעלה

 . האצבעות החכמות שלה יודעות מעצמן את הדרך. את זה לא ייקחו ממנה.היא יודעת לעשות היטב
כדי להגביה את ,  מסיימת בליפוף מקצועי של החוט סביב. יש כאן משהו בטוח.אפשר לסמוך עליהן

היא הספיקה למהר ולפרוש ,  הטלפון מצלצל... קשירה מאחור ו,הכפתור ולאפשר סגירה טובה יותר
  .בשבילו את החולצה המוכנה על המיטה לפני שפנתה לחדר העבודה

   .בטלפון היה חבר מהעבודה ביחידת המחקר

  "?אני לא מפריע, אורה, הי"

  " ? מה קורה.זה בסדר, לא "

 על זה כבר כמה שעות ולא מצליחים  אנחנו עובדים. נתקענו עם בעיה.אולי את יכולה לעזור לנו"
  ."לצאת מזה

  .שאלה" ?מה העניין "

 של ניתוח השונות והֶרגרסיה המרובה מוציאים ּפוט- האאּוט, מדובר בניתוח הנתונים מהמחקר הארצי"
  ."מספרים לא הגיוניים

  :שואלת ומזהה מיד את מקור הבעיה, והיא עוברת לעולמה האחר, חיוך קל

 תנסו להפוך את הסדר ואז .שלכם כנראה טעה בכיוון של הגדרת המשתניםהמחשב , אהוד, תשמע"
היא מגדירה מספר מונחים מקצועיים ומציגה בפניו " .תקבלו את ההקשרים המובהקים ששיערתם

  .מספר הצעות לפתרון

  "? אולי את מגיעה לכאן כדי לעזור.זה נראה ממש מסובך"

 צריך רק .אבל זה הרבה יותר פשוט ממה שאתה חושב, אני צריכה לגמור כאן משהו, אני לא יכולה"
   ". אני בטוחה שאחרי כמה ניסיונות תצליח.לזהות את הכפתורים הנכונים והכל מתחיל לעבוד

הכתיבה מהזיכרון את שמות המחברים וכתבי , הציעה לו שורה של מאמרי רקע בנושא, כלאחר יד
 הייתה כולה מעורבת בשיחה .בם ואיכותםהעת האקדמיים בהם הופיעו והחליפה אתו רשמים על טי

מה ? מה איתך, אורה"ספק מלגלג ספק מחייך בהשלמה , ואוזניה התעלמו מהקול שנשמע ברקע
   ...!"שוב תפרת לי את הכפתור בצד ההפוך? עשית
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 שהשתבר לאלפי רסיסים של זקנה וחרדת ,קראה לי ויקטוריה בקול צווחה!" פטריסיליה"
   !"פטריסיליה ".נטישה

  !"אני כאן ". אבל לא היה מנוס,לא הייתי בדיוק במצב של להשיב לה

 מגששת בצעדיה החרישיים והישישיים אל דלת חדר השירותים ונוקשת ,תחקרה" ?איפה"
  .תעליה באצבעות רפו

  . אפילו האינטימיות של בית השימוש חסרה לי ברגעים כאלה.יבדתי את סבלנותי ,'" כאן,כאן"

 .היא נשמעה כאילו בכל רגע היא עלולה להתפרץ בכוח אל השירותים" ?מה את עושה שם"
  .) משתינה או עושה את הצרכים,לדינומ ("?פישנדו או סליינדו דל פוארפו"

 חוששת מהבדידות שגזרה , לעשות את צרכיה בדלת פתוחה היא עצמה נהגה.לא ששתי לפרט
 אבל היה עליי לעמוד לפחות על אחת , של חדר השירותים, הלבנה,עליה הדלת הסגורה

 אחרי שאיבדתי את חירותי למען עבודה בשכר שעבור -הזכויות האחרונות שעוד נותרו לי 
 , שזו החרדה,תי שזו הזקנה ידע. לעשות את צרכיי בדלת סגורה–הישראלים נחשב לשכר רעב 

 אבל שום שכר שישלמו ,רוח וסבלנות־ אורך,ידעתי שחלק מהתפקיד שלי זה לגלות אנושיות
 לא היה שווה לי אילו היא פתחה בפתאומיות את הדלת באמצע שאני עושה ,לי בארץ הקודש

  .את הצרכים

ילדות שלי ואל  חשתי כאילו אני חוזרת לרגע אל ה,כשוויקטוריה נקשה על דלת השירותים
 ולא רק הראש של , כולם, וכל הראשים, המוקפת בחדרי רכבת קטנים,החצר הקטנה בקיטו

 , גרנו אז בבית עם חצר שנראה כמו רכבת משא דוהרת. מציצים לי לתוך השירותים,ויקטוריה
 . הציצו הרבה ראשים ונעצו בנו מבטים עוינים כפי שנועצים בפליטים,וכשעקרנו שם לראשונה

 והתחרו על חדר שירותים אחד יחד עם עשרות ,ר מארבעים נפש התגוררו בחצר קטנה אחתיות
 ואף פעם לא , האסלה בשירותים הסריחה משתן וצואה.תה שםיהלקוחות של המסעדה שהי

תה רופפת כמו השן האחרונה בפיו של קשיש ובלי י דלת השירותים הי.הורידו בה את המים
תה י כשאישה הי,ה יכול לדחוף את הדלת ולהיכנס לשירותים ככה שכל גבר הי.נעילה מבפנים

שלי פחדה מאוד שאיזה סוטה יתפרץ לשירותים וישלוף את הפיפי אימא  , משום כך.בפנים
 , היא קנתה לאחותי ולי עביט שופכין קטנה.שלו בדיוק כשהבנות הקטנות שלה עושות פיפי

  !"  בשירותים אסור, פיפירק כאן תעשו: "שאותה הציבה בפינת החדר ופקדה עלינו

 אביטוברון י

  סיליהישל פטריונים ה
  מרומאן בכתוביםרק פ
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 כדי שאף , שצמחו בחצר היה אסור לנו להסתכלן באדמומיותותאפילו על השושנים הבוהק
 אבל דווקא השושנים הללו היו .שכן לא יתפתה פתאום לקטוף שושנה אחת ולהציע לנו

 שאני יכולה להריחן עד היום כמו את ריח ,הזיכרון הכי מתוק שלי מהשנים שהתגוררתי שם
  . ולעתים ריח השושנים, לעתים גובר בזיכרוני ריח השתן.ן בעביט השופכין בחדרנוהשת

 אבל כל הסיבוב הגדול הזה לא עזר לי , החלפתי מדינה, החלפתי דירות,עברו מאז הרבה שנים
   . כשאני נכנסת לרגע לשירותים,למצוא קצת פרטיות לעצמי

  .וגם לא כשאני יוצאת לרחוב

 וכל העת , היא נהגה לאחוז בזרועי באצבעות קפוצות,טוריה ואני ויק,כשיצאנו יחד לרחוב
 מפני , מפני העשירים, מפני החילונים, מפני הדתיים-הזהירה אותי מפני הגברים הישראלים 

 ויקטוריה פחדה . במיוחד מפני הגברים. בעצם ממה לא, מפני הגנבים, מפני הערבים,העניים
ני אתחתן עם ישראלי מאחורי גבה ואטוש אותה  ושא,שהגברים יבואו ויחטפו אותי ממנה

   .לאנחות

*  
 התפרצה עליי ויקטוריה בקנאתה המאכלת כמו מכווה של ,כבר בשבוע הראשון שלי בישראל

 שהתגעגעתי אליו אולי אף יותר , תליתי כביסה ונזכרתי בבני, ניצבתי במרפסת הקטנה.אש
 את , את הגעגוע,עוד להכיל את הכאב בעיניי נקוו דמעות ולא יכולתי .משהוא התגעגע אליי

 סיעה של עופות נודדים חלפה בשמים בדרכם . ובעיקר מבני,הפרידה הקשה מנשוא מארצי
 , קיוויתי שלפחות אחד מהם יתעה בדרכו ויגיע לאקוודור. לאפריקה,הלאה אל ארצות החום

 מרוב .ת אליו ויספר לבני עד כמה אני אוהבת אותו ומתגעגע,ינחת על גג הבית שלנו בקיטו
 . כנראה שהעצב הטריף את דעתי. לא שמתי לב שאני מדברת בקול רם אל הציפורים,התרגשות

 . עד שנרעדתי כשחשתי לפתע בשתי ידיים מונחות על כתפי מאחור,כה שקועה הייתי בעצמי
  ? האם בקשתי נענתה ואלוהים שלח אותו אליי? האם אלו ידיו של בני? מי נוגע בי

 זו הייתה ויקטוריה שבאה לבדוק . זה לא היה בני. נבהלתי. בי והציץ מאחורייראש קטן התנגח
אחת הן התעופפו   אבל בבת, הפלגתי במחשבותיי אל מחוזות נכספים.עם מי אני משוחחת

עם : " שניערה אותי משרעפיי בתוכחותיה, לביתה הקטן של ויקטוריה, כמו סיעת יונים,בחזרה
  "?כל כך מהר? רכבר מצאת לך חב? מי את מדברת

  . עם עצמי, עם הבן שלי,היא לא הבינה שאני מדברת עם הציפורים

 את חושבת שאני כל .לא למצוא לך חבר ",המשיכה לגעור בי" ,שלחתי אותך לתלות כביסה"
  ...)!"ציפורים(' פשרוס' להאמין שאת מסוגלת לדבר עם ה,כך משוגעת

  .לא עניתי

המשיכה " ?) האם החבר שלך כבר נמצא למטה,בתי( יא אסטה טו אמיגו אבשו ,ה'קה איז"
  .ויקטוריה ושאלה
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 . אלא רק היונים שמסחררות את ראשי,"חבר"הזמנתי אותה להצטרף אליי ולראות שזה לא ה
 מבעד לענפי העץ הירוק יכולתי לראות עשרות ומאות בתים מסוידים ,השמים נצבעו בתכלת

הק משולש והולכות לאיבוד במפגש  ואת היונים עפות בל,לבן עם יער של דודי שמש
   .נודע שבין השמים לאופק עד שהן מתמזגות בצבעיהם־הלא

 להקת היונים התעופפה ,אחרי שהילדים הקטנים גמרו לשחק בגינה שמול הבית של ויקטוריה
  .מהגגות הסמוכים ונחתה שם כדי לפצוח במחול החיזור

ניפח את ריאותיו ולאחר מכן ניפח את  ,יון שמן וזקוף כמו טווס הציג לראווה את החזה שלו
 והוא עצמו נראה כמעט כמו נשר בעל מוטת ,נוצותיו עד שזנבו נראה כמו מאוורר תקרה

 החל היון , ומלא באהבה עצמית, נפוח מאגו. צחקקתי לעצמי, מה שעושה האהבה.כנפיים
 ,העיר יריחו כאילו הוא מקיף את חומות , ממש כמוני, קטנה ורזה,להקיף את היונה שבה בחר

   .ורוצה לתקוע לה כמו שכתוב בתורה שלכם שיהושע תקע בשופר

 אבל היון , הידסה בתחילה ברגליה הציפוריות וניסתה להתחמק ממנו, ביישנית כבתולה,היונה
 . מדובר היה במשחק של אוהבים. ודלק אחריה במהירות,החל להמות כמו במפוח אדירים

 היא הניחה לו להקיף ולהקיף אותה עד .לט ממנוהיונה לא ממש ניסתה להתעופף ולהימ
 ואז היא נעצרה והם החלו להתנשק .תי היחיד והאִמ,שהשתכנעה שאכן הגיע בחיר לבה

  . שעיצבו צורה של לב,במקוריהם

*  

 שבכל יציאה שלי אל המרפסת אני מדברת לא עם היונים ,ויקטוריה המשיכה לחשוד גם הלאה
 אהבתי , מהקן שבניתי לעצמי בביתה של ויקטוריה.לעצמישמצאתי כביכול " מאהב"אלא עם ה

 אולי הן ,צפתי עליהן מרוב שִת.להשקיף על היונים שבאו לקנן בהמוניהן על גג הבניין ממול
 אחר נחתו על מעקה הגג והידסו , היונים דאו במשק כנפיים מסחרר.חשבו שגם אני בעלת כנף

 הייתי יכולה לעקוב אחריהן נצח .ת אחריהן כשהן מפנות מקום בהדרגה גם לבאו,כמו טווסים
 . לא התאפקתי ונטלתי את המצלמה.שלם

 תמונות של , בת,קדימה! ( אספרנדוטה,אקי אסטמוס!  פוטוס א לוס פשרוס,ה'היידה איז"
 שילבה ידיים וניסתה , התיישבה לידי,דרבנה אותי לצלם)!"  מחכים לך, אנחנו כאן,הציפורים

יתה יעבורה את התמונות שהיא לא יכולה הבלמתי י צ.ראות דברלעקוב אחר מעשיי מבלי ל
  . מילים שיודעות לעוף,לראות ותרגמתי אותן למילים בעלות כנפיים

 היונים . אלא בכל מקום שאליו טיילתי,אהבתי לצלם את היונים לא רק מהסלון של ויקטוריה
ם האלה בעצם מקננות  עד שהתחלתי לחשוב שהיוני, וגם אני בעקבותיהן,התעופפו בעקבותיי

   .רק בראשי

 את ויקטוריה ובני , את עצמי.אביב וצילמתי בהתלהבות כל דבר־את המצלמה רכשתי בתל
 את . נופים וכמובן גם את היונים המתעופפות במשק כנפיים, את אמי וחברותיה,ביתה

וך  וכשאני מביטה בהן כעת אני מרגישה כאילו הן מתעופפות מת,התמונות הדבקתי באלבום
 יפה יותר , כמה יפה הוא מעוף היונים. לכדתי אחת מהן במעופה.שר אל תוך לבייהאלבום הי
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ם בסילון שלו ומשאיר אי מזה של אווירון החורך את השמי ובווד,כנף אחר־ממעוף של כל בעל
  . אותה אש שפרצה במעמד הר סיני ולא כבתה ביהדות מעולם,אחריו שובל של אש

 פיצחה גרעינים והקליפות שלהן נדבקו , שישבה בגינה הציבוריתצילמתי מרחוק קשישה אחת
 וכשאחת היונים ניסתה לנקר , היונים עטו על הקליפות שנשרו מפיה.לה לסנטר ולקצוות הפה

 בתמונה . כאילו צמח לה שפם,בהן נדבקה לה קליפה אחת מימין למקור והשנייה משמאל
  .יקטה את השאריות היונה דומה מאוד לקשישה שממנה היא ל,שצילמתי

 חברותיי , אחרי שגמרנו להצטלם. שאני לא זוכרת את שמו,ביקרתי במבצר צלבני בצפון
 מרבית היונים . ואילו אני התיישבתי לנוח על ספסל אבן ליד להקת יונים,התרחקו משם

 שכנפיה הנפולות נראו כמו , אבל יונה אחת אפורה וחבולה,התעופפו בבהלה כשצילמתי אותן
 אולי גם היא גלמודית . כאילו היא מבקשת את חברתי, החלה להדס לעברי באיטיות,ו'פונצ

 כשהיונה . וכאן גם אני בעצם לבד, עם המשפחה,התרגלתי לחיות באקוודור בלהקה? כמוני
 בעלה של , היא הזכירה לי את סניור ארון,תה עצומהי השנייה הי,הביטה בי בעינה האחת

היא התקרבה ? טפלת אולי גם היא מחפשת מ.וור בעין אחתויקטוריה שבו טיפלתי שהיה עי
  . וכך הנצחתי אותה במצלמתי, כאילו בעוד רגע היא תנקר את נעליי,אליי עוד ועוד

 היא נראתה כאדם . חשתי שהיא מעולפת מחום ממש כמוני,כשהיונה לכסנה מבט לעברי
 חשתי צער עליה ועל . לא היה לי בקבוק להשקותה.שהילך במדבר ימים רבים ומשווע למים

  . כי חברותיי כבר התרחקו מאוד ורצתי להדביקן, אבל היה עליי להמשיך בדרכי,עצמי

למה את :  כשואלת, הטובה, היונה הפצועה הציצה למטה בעינה האחת.קפצתי מהספסל למטה
  ? בורחת ממני

תחררתי  הס,מאוני גברי צ, השמש המשיכה לקפוח על ראשי.מבטה האלכסוני קצת הבהיל אותי
 , והרגשתי כאילו רוחות מן העבר מסתוללות בין אבני המבצר העתיקות ושורקות באוזניי,קלות

 ,וכאילו היונה הפצועה הזו היא אולי נשמה של אחד מהרוגי הקרבות הצלבניים של פעם
  .המחפשת מנוח בקרבתי ומבקשת ממני שאגמיע אותה במים חיים

*  

 ומאוחר היה מכדי לעלות ולרדת ,א היה לי עם מי לדבר אחרי שהיונים כבר נרדמו ול,ערב אחד
   . ומרוב געגועים דיברתי אל הירח והכוכבים וכל צבא השמים, יצאתי אל המרפסת,במעלית

 תקפוץ לביקור ,תעשה טובה ".פניתי בתחינה אל הירח" ,אתה מסתובב לך בכל העולם"
  " . תברך את הבן שלי ותחזור ותספר לי מה שלומו,באקוודור

מכן התפניתי לפטפט עם ־ לאחר.יתה שיחה מאוד ארוכה ומעמיקה שניהלתי עם הירחיזו ה
 שבמהלכה ביקשתי מהם שישלחו אליי את ,תה לי שיחה מאוד לבביתי וגם אתם הי,הכוכבים

  .בני

 אבל היא השקיפה עליי שעה ארוכה מן המראה ,חשבתי שוויקטוריה כבר נרדמה כמו היונים
  לדעת שגם אני יכולה לתצפת עליה ולהבחין כיצד היא מתקרבת אליי  מבלי ,הגדולה שבסלון
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  דוד-מעשה ידי יערה בן' קולאז, היתקלות

  

 הפעם הייתי .מנת להפתיע אותי שוב מאחור־ על, מטופפת על בהונותיה,בצעדים חרישיים
  .מוכנה

  .גערה בי בקול" ?שוב אתו? עם מי את מדברת"

  .הסביר ניסיתי ל," עם הבן שלי, אתו,כן"

 ,)"העיניים הירוקות(וס ודרס 'שלך עם האוז' אמיגו'את מדברת עם ה? מה פתאום הבן שלך" 
 היא , כאמור, לראות.אמרה והתכופפה מעבר למעקה כדי לבדוק האם לירח יש עיניים ירוקות

הבקבוקים שלה היו בעצמן בצבע ־ שמתחת למשקפי,לא יכלה בגלל עיניה העששותשכמעט 
  . כמעט שפרחה כנף כמו היונים,רוב שהוציאה את הראש החוצה אבל מ,ירוק עז

*  

 .ה בגינה'ז־ כשיצאנו פעם לטייל אנגה,נהרה נשפכה על פניה חרושות הקמטים של ויקטוריה
 עד שביקשתי מצעיר אחד שחלף בסמוך אלינו שיצלם ,היא נראתה עליזה ומאושרת כל כך

יה שחשדה שאולי זהו האמיגו שמחכה לי  התכרכמו פניה של ויקטור, באחת.אותנו עם היונים
  .ביקשה קצרות" ,בואי נלך מכאן ".תמיד אבשו

  . חושב שמפאת גילה ויקטוריה מתקשה בשמיעה,שאל הצעיר בקול רם" ?שלךאימא היא "
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  . זועמת שהוא מטיל בכך ספק,שאגה לעברו ויקטוריה!"  בטח שהיא הבת שלי,)צעיר(מנסבו "

 אני מספרת לך דברים .שלך ואת כמו הבת שליאימא ני כמו  א,פטריסליה: "ולי היא אמרה
  !" שאני לא מספרת אפילו לילדים שלי

 שבאתי מעבר לאוקיינוס של אף על פי ,שהצלחתי להתקרב אליה כך לרגע התגאיתי בעצמי
 קרובה אליה יותר מאשר הקרובים אליה , הזרה, שאני, לא פעם חשתי.מחשבות וגעגועים

   .ים לעשות למענה אפילו את המעט שאני עשיתי שלא מוכנ,בקרבת דם

התרגזה לימים אמי כשסיפרתי לה על חילופי " ?שלךאימא איך היא חושבת לעצמה שהיא "
שאצלי הסתובבת ? שאני ילדתי אותך? שלךאימא למה לא אמרת לה שאני  ".הדברים האלה

  " ?בבטן תשעה חודשים

! את חיה אתי ".תי לה את תשובת אמיהתעקשה ויקטוריה כשסיפר!" שלךאימא אני כמו " 
  !" אני זו שצריכה לשמור עלייך,שלךאימא  כשאת רחוקה מ,עכשיו

 ואני שמרתי בינתיים על היונים ,שלי נשארה בתחילה לשמור על הבן שלי בקיטואימא 
   . על ויקטוריה, כמובן, וגם. שאי אפשר לשמור עליהן אלא רק בחלומות,המתעופפות

 ובבקשה אל תבכה עד ,תהיה תלמיד טוב: "ועיות שלנו ביקשתי מבניבשיחות הטלפון השב
  ."הרבה  לא נשאר עוד.שאני אחזור

  . אבל שמעתי שקולו נסדק, הוא הבטיח לי,)"לה'אמא( ממיטה ,סי"

 אני שומרת לך על הבן .אני שומרת עליו שלא יבכה: "אמי חטפה ממנו את השפופרת ואמרה
  !" רוצהשלך כדי שתוכלי לעשות כל מה שאת

  !" אני עובדת כאן מסביב לשעון.אני לא עושה כל מה שאני רוצה ", השבתי באיפוק,"ממיטה"

 כשבכל פעם שיצאתי לקניות ,שלי חשבהאימא  כמו ש,וכיצד יכולתי לעשות כל מה שאני רוצה
   .בשוק או בסופרמרקט ויקטוריה מדדה על השעון את זמן שובי

 ידעתי שנשארו לי עוד ארבע שנים אתה והזמן .י בשנים אני מדדת,היא מדדה את הזמן בדקות
   . יחד עם כולנו,תי יחד א, הזדקן יחד אתה,הזדחל לו בעצלתיים

 שאליה הגיעה אף היא לעבוד , שבוע לאחר נחיתתה בישראל, אמי ואני,כשנפגשנו מחדש
 צריכה תגידי לוויקטוריה שעכשיו את כבר לא: " היא אמרה לי, ועוד לפני הנשיקות,כמטפלת

  !" אני אעשה את זה במקומה.שהיא תשמור עלייך

 , בימי ראשון.אחרת לימי ראשון בלבדאימא  ו,אחת לכל ימי השבוע" אמא"תה לי עכשיו יהי
 בכל פעם .אביב־ ברחובות תל, אמי ואני, נהגנו לטייל יחד,היום החופשי שלי מוויקטוריה

  "?ה הזאת מה שביקשתי ממך אמרת כבר לוויקטורי,נו: " הקפידה אמי לשאול,מחדש

  ."אמרתי לה ", שיקרתי לה," ממיטה,כן"

 כי לא רציתי להכניס את ראשי בין שתי האמהות , דבר, כמובן,אבל לוויקטוריה לא אמרתי
 כשהיא חשבה לעצמה שאני בתה ,ת מהן גבה כמעט לגובה של הרחה של כל אּב שִל,שלי
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 ,מאחור בישראל את שתי האמהות שלי אשאיר , הבטחתי לעצמי שעם שובי לקיטו.היחידה
 מדי יום אעלה לגג הבית שלנו . מרשה לעצמי להיות האימא שלו,ואקדיש את זמני רק לבני

 אשקיף משם בגעגועים ואדמיין שאני עדיין יוצאת לפעמים עם ויקטוריה לטיולים ,בקיטו
ע את קולה  מרחוק אוכל לשמו.ברחוב ועוקבת אחר היונים המקננות על הגגות וגם בראשי

 …בת!  היידה פוטוס א לוס פשרוס… אספרנדוטה… אקי אסטמוס…ה' איז…ה'איז: "לוחש לי
 ,ואני אתגעגע לא רק ליונים!"  קדימה תמונות של ציפורים… מחכים לך… אנחנו כאן…בת

  .וס ודרס שלה'לירח ולכוכבים אלא גם אליה ולאוז

*  

 אני יורדת , ויקטוריה או אליה עצמה בכל פעם שאני מתגעגעת ליונים של,מאז שובי לקיטו
 ומביטה כיצד הילדים מאכילים את , שהיא מעין כיכר סן מרקו שלנו,לכיכר סן פרנסיסקו

 שהן ,כךF  היונים הפכו למפוטמות כל, מרוב שמאכילים אותן.היונים הרבות שמתקהלות שם
 זה של היונים  מטס היונים של סן פרנסיסקו לא מרהיב בעיניי כמו.בקושי מסוגלות לעוף

 , וכך. הוא נראה לי כמו ההבדל בין חיל האוויר שלנו לחיל האוויר שלכם, לרגע.בישראל
 הן דווקא מעוררות בי געגועים מחודשים ,במקום שהיונים שלנו ינסו להשכיח ממני את ישראל

  .אליה

 , בחוץ אני יושבת. פעמוני הכנסייה קוראים לתפילה.מול הכיכר שוכנת כנסיית סן פרנסיסקו
 , היונים המהדסות מתקרבות לפתח הכנסייה. ולא יודעת אם להיכנס הפעם,על ספסל אבן

 חתן וכלה עם שובל של מלווים עומדים אף הם להיכנס .כאילו הן רוצות להיכנס לשם במקומי
 האורז מכסה את רחבת . מכל עבר מיידים בהם מטח של גרגירי אורז למזל וברכה.לכנסייה

 היונים ואני , המשפחה החוגגת נכנסת פנימה. שנראה כמו פתיתי שלג,בןהכניסה במעטה ל
  . היונים עטים על גרגירי האורז ומנקרים בהם במרץ.נשארנו בחוץ

  ?מי מתחתן היום: נדמה לי שאני שומעת יונה אחת שואלת את רעותה

  . ויש לנו הרבה אורז לאכול, משיבה לה רעותה,השבוע כבר היו עשר חתונות

 שביום שבני ימצא כלה ויתחתן אני אקנה לא רק שק אחד של אורז אלא ,עת לעצמיאני נשב
  .עשרה כדי להאכיל את כל היונים בכיכר

 ביקשתי ממנה פעמים מספר שתעוף .אני נזכרת שוב ביונה שקיננה מול ביתה של ויקטוריה
יסות בטח  אבל מרוב ט, היונה תמיד שמחה להיענות לבקשותיי.לאקוודור ותדרוש בשלום בני
 לא טס מרחקים כאלה מעל האוקיינוס בלי 757 אפילו בואינג .אזל לה הדלק והיא התעייפה

 . זאת היא, כן. ניסיתי לזהות אותה בצילומי היונים שבאלבום התמונות שלי מישראל.לתדלק
 . ואני מחזירה לה נפנוף, היא מנפנפת לי בכנפיה לשלום. אני מזהה אותה וגם היא אותי,הנה
 לבית שבו , בחזרה לישראל,רוצה לקרוא לה ולבקש ממנה שתעוף עכשיו בכיוון ההפוךאני 
 , עד שוויקטוריה תשמע ותזמין אותה פנימה, תחוג ממעל ותנקר במקורה בחזקה בשמשה,גרתי

תה המטפלת י שהי, לה דרישת שלום מיונה אחת מחצר זרהׂשלשבת יחד אתה בסלון ולפרו
 ועכשיו היא מרגישה כמו יונה ,וס ודרס'ש לה אמיגו עם אוז זו שהיא חשבה שי,שלה בישראל
  .על גגות זרים
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 אדי .התרווחתי על כיסא הנוח והשקפתי על האגם הרחב המשתרע מן הממלכה הירדנית ועד המלון
 כרבים אחרים -  התנחמתי בתקווה .המלח והגפרית שהפיצו ריח רע חדרו אל אפי והשאירו ניחוח מר

  . מרפא ואולי מאריך חיים,בר בריא שהד- הבאים לכאן 

 בהמון אדם המתנחשל פנימה כנהר וצובא על י והנה הבחינו עיני,הסבתי את מבטי לעבר הכניסה למלון
 אני עשיתי אוזני , בעת שפקידות נאות הקבילו את פני האורחים בחיוכים צחורי שיניים.עמדות הקבלה

 השפה המדוברת שם נשמעה מובנת וערבה ,כן; ת מתנגנת ברינה מונוטוני,כאפרכסת וקלטתי שפה זרה
   .לאוזני

 . שוברט והנדל, של באך, את הקונצרטים של בטהובן,השפה הזאת הזכירה לי את וינה ואת זלצבורג
 פרנץ ורפל ואחרים , תומס מאן,ומה עם היינה . המסחררים של שטראוס,שפת הוואלסים הסוחפים

  ?מענקי הדור

 גיבורי הרשע , אך הם גם מזכירים לי את נאומיו של הפיהרר ועמיתיו,אלה אני אוהב את הצלילים ה,כן
 אז תשלוט ,'פתרון הסופי של בעיית היהודים' את קולותיהם ההיסטריים המריעים ל.של גרמניה הגדולה

  .'לוגרמניה מעל לכ'לעולמים 

   . במקום הנמוך ביותר בעולם. בישראל,והנה שפתם נשמעת כאן במולדתי

חת. ללא תקווה,וקים במחלות עור מטרידותרבים מהם ל  , מחפשים פתרון למצוקתם מְנגעים כמו הסּפַ
סגולים עוטי -  המתבטאת בגירוד טורדני ובכתמים אדומים, שהיא מחלת עור כרונית,פסוריאזיס בלועזית

 , הסובלים מספחת נוהגים להסתיר את פצעיהם. המכערים את העור ומדיפים ריח לא נעים,קשקשת
   .ם הם מתעבים את עצמם על הנגע שלקו בוולעתי

 הנה הם ,אני מתנחם במחשבה כי אלה אשר האשימו את היהודים כי נודף מהם ריח רע של בצל ושום
  . וסובלים מפצעי הספחת ומרגשי נחיתות,מדיפים ריח רע

  אך מאחר שמחלת עור מוכרת, מי ים המלח וסגולותיהם נותנים תוצאות טובות בהדברת נגעי עור
   . והגורם הנפשי משולב בפיזיולוגי-  מניחים כי הרקע הוא טראומטי ,כמחלה פסיכוסומטית

 בדומה . מרוויח מכך הון רב, ולדבריו,עמיתי מועסק כפסיכולוג מטעם שלטונות הבריאות הגרמניים
  אשר טען כי ים המלח הוא ים גדול,ס" מהשנה החמישים לפנה,להיסטוריון היווני דיודורוס סיקולוס

  . עמיתי ממשיך את המסורת. כאז הן עתה,אשר יש ממנו הכנסה

 במהלכו מטופלים גם הגורמים הטראומטיים –הוא הציע גם לי להצטרף לטיפול בקבוצות הגרמנים 
 תופעות ,הנעימות-  הגירוד ותחושות הבושה ואי, כאבי הפצעיםאת כדי להקל ,שברקע המחלה

  .שהמשתתפים מעלים במהלך הטיפול

  גבי וייסמן

  רצח בים המוות
  סיפור 
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 , אוצר ומפיק מיכה קירשנר,"ונות ליריתנכ"הוצגה בתערוכה  ,קתרינה מאיירעבודה של של עבודה 

  ו חיפה"המרכז האקדמי ויצ

 בשילוב המוטיבציה , למדתי כי בעקבות הטיפול הקבוצתי הרפואי והפסיכולוגיי מתוך שיחות עם עמית
   .טיפול גדול הסיכוי להצלחת ה,של המשתתפים אשר באו ממרחקים בתקווה להירפא

   .מחקרי וכי יש מקום לפרסמו בכתב עת בינלאומי- עוד ציין עמיתי כי הפרויקט הוא אתגר טיפולי

היו יבשות וכמעט נ י שפתי. מצאתי את הכריות מפוזרות על הרצפה, בבוקר.בלילה נדדה שנתי
   . הבנתי כי במשך הלילה הייתי טרוד בפרויקט שהציע לי עמיתי, כאשר התעשּתי.שהתמוטטתי

 לראיין , חשבתי לערוך שאלון. והתחלתי אף לרקום תכנית עבודה,מצד אחד ריתק אותי האתגר הטיפולי
 אז יהיה , ולחזור על הריאיון האישי והשאלון בתום הטיפול,את המועמדים לקבוצה בטרם הטיפול

  גם המחשבה שאוכל להרוויח כסף טוב הגבירה את המוטיבציה.אפשר להסיק מסקנות לגבי הצלחתו
   .שלי

 , כמו איזה קאפו,איזה חרא אתה: " התחלתי לחוש גועל נפש וגינוי עצמי,בעוד אני מעכל את הרעיון
תבטיח לי : " ושוב עלו במוחי מילותיו האחרונות של אבי."משתף פעולה עם רוצחי עמך ומשפחתך

  . השביע אותי,"לנקום בנאצים

*  
 והנה עוד , שותה כוס מים.חש רצון להקיא אני . ואני מסתובב בחדרי כסהרורייראשי סחרחר עלי

   .מחשבות עולות ומציפות
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המטפל עומד לעתים : " להתגבר על הגישה השיפוטית כלפי הגרמניםיאני יודע כי כאיש מקצוע עלי
 ישנם מטופלים אשר דעותיהם או התנהגותם או תכונותיהם אינן זהות או ,בפני דילמות מקצועיות

תוכי אני - בתוך  אך,אני משנן לעצמי" ...מם מעל האגו שלו ולטפל בהם עליו להתרו,מנוגדות למטפל
   .חש שאיני מסוגל להתמודד עם התחושה הקשה

   . שיתפו פעולה עם הנאצים-  ובייחוד לא הצעירים שביניהם - עם זאת ידוע לי כי לא כל הגרמנים 

  ?על הדורות הבאים? אולי כדאי לחשוב על העתיד

   .ואפשר שאטפל גם בזעם הרב האצור בי ויהיה זה רווח כפול? פעם ביהאוכל להתגבר על הזעם המ

 הזמנתי אותו .ידו של עמיתי לפתה את כתפי" ?אז מה החלטת ".קולה- ישבתי ליד הבר ושתיתי רום
 והוא העיר , אמרתי, אך זו ודאי אינה משתווה לבירה בבית מרזח במינכן. שערבה לחכו,לבירה מן החבית

 . הוא היה יליד הולנד וגילה פטריוטיות.מרזח ובו מגישים את הבירות הטובות בעולםכי בהאג ישנו בית 
א את המפלגה הנאציונל "אני טענתי לעומתו כי הבירה במינכן מפורסמת יותר כי שם הקימו אנשי ס

 ושאל שוב מה באשר להשתתפותי כמנחה בטיפול ,י עמיתי לא קלט את העוקץ שבדברי.סוציאליסטית
  .הקבוצתי

 אך אשמח לשמוע ממנו על המהלך , את המשימהיי עלבלניתי לו כי מסיבות שונות אינני יכול לקע
   .הטיפולי של הקבוצה

 העפתי מבט גם על . התבוננתי בגלריה של הנכנסים למלון, כמעט בלתי נראה,מפינת הלובי
   . שהיו ברובן גבוהות ומלאות בשר, לשמאלי ישבו כמה נשים גרמניות.היושבים סביבי

  

 ורעמת שערו , שפמו גזוז ודוקרני למראה, הגבר היה גבה קומה.אל הבר התקרב עכשיו זוג מבוגר
 בתחושה שכבר ראיתי את האף , שמשך משום מה את תשומת לבי,הלבנה צונחת על אפו הארוך

 , לבוש היה חולצה צבעונית. ואולי נכוו מן השמש המקומית, לחייו עטו אדמומית מוגזמת.הזה
 המתאמץ , הוא נראה כבן שבעים או שבעים וחמש. וסנדלי בריאּות לרגליו,ם בצבע חוםמכנסיי

 קומתה התמירה השתוותה כמעט . שעיניה ברקו בתכלתן, לצדו פסעה אישה גבוהה.להיראות צעיר
תה י מתחת לאריג שמלת המשי הירוקה שהי, וחזה הזקוף הצעיד אותה בגאון קדימה,לזו של הגבר

 מיהו .פניה היו חיוורים אך אפה הקטן ושפתיה המלאות עוררו בי תשוקה לנשקה .הדוקה אל גופה
 לבושה בקפידה הייתה היא .הרהרתי ושוב הבטתי בה ובעיני התכלת שלה? הבריון הזה שלידה

 .תה קלילה כשל נערהימצחה היה מעוגל וגבוה והליכתה הי . ועם זאת הקרינה חושניות,מאופקת
   .וסקסיחבוי היה בה משהו אצילי 

 מאחורי ברכיה . אך תשומת לבי התמקדה ברגליה הארוכות, כשחלפו לידי הבטתי לעבר אחוריה
 ומלפנים בלטו אצבעותיה המשוחות לק , קרסוליה היו דקים ומחוטבים,נראו שני שקעים עדינים

   . שכאילו רקדו בתוך סנדליה הקלילים,ורוד

 בד בבד משהו נוסף .חלפה בי מחשבה? דנה אולי גם הם ישתתפו בס.השניים התיישבו ליד הבר
  ? האם אני מכיר אותה. משהו מוזר וטורד מנוחה.התעורר

*  
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 והשמים בחוץ , דבוקות משינהי עיני. השמש מעל ים המוות שולחת את קרניה אל חדרי,עם שחר
 ילד . ברד זלעפות ניתך ומכה על אדמה יבשה. וחלקם זרויים עננים שחורים משחור,בחלקם תכלת

  . הוא זועק בלא מענה, אמא, אמא,ומד וידיו פרושות אל השמיםע

 ְשחֹור מדים וכובע מצחה שבמרכזו גולגולת , כאילו מתוך העננה ניצב מול הילד איש גבה קומה
 אפו המחודד כמעט נוגע בפניו של הילד ומאיים לנקר את .ס על כתפיו" דרגות קצין ס,המוות
   . רחש קל כמעוף ציפור נשמע.מתכווץ הוא צורח פקודות מול הילד ה.עיניו

   . ניסיתי להתאושש, מכווץ מחרדה משתקת.התעוררתי שטוף זיעה מהחלום המבעית

 הקרויה טריסטרמית או זרזיר ים , שמאוחר יותר זיהיתי כסנונית המדבר, ציפור זעירהיוהנה לפני
ופפה לה אל החופש  וכשהסטתי את הווילון התע, הציפור שנקרתה אל חדרי נקלעה למצוקה.המלח

   .המיוחל

 ואז נפל האסימון , משקיף ובוהה, התרווחתי על הכורסה שמול הים,המום מכל אשר פקד אותי
   .הראשון

 לפתע מגיעה מכונית מפוארת מסוג .ס" מוקף אנשי ס, אני ליד פסי הרכבת.1944בוקר מאי 
 .העומדים מולו מתמתחים . יורד ממנה גבר גבה קומה ודרגות קצין בכיר על כתפיו.בנץ- מרצדס

 . ואני רועד כעלה, את אפו המחודד שכמעט מנקר את עיניי הוא מפנה אלי. מצדיעים.קופצים לדום
 הוא עוזר לנו לפרק מוקשים שהפרטיזנים הניחו ,יהודי הקטן ".הוא שואל את פקודיו" ?מי זה"

 ואני חש ,מול עיני הקצין מפנה שוב את אפו אל .ס" איש הס, עונה הסמל."מתחת לפסי הרכבת
 ולפתע מרים את ידו ומצביע , הוא שולח בי את מבטו הזועף.יבטיפות השתן המרטיבות את תחתוני

 יש לו , הוא אומר,הנה!" פרפלוכטה יודה!  לוזה,איינה לוזה: "אל חולצתי כשהוא צורח כמטורף
 .פוקד עלי לזוז הצדה מכוון אל ראשי ו,הוא שולף מחגורתו אקדח!  כינה, כינה,ליהודי הארור הזה

  . הרועדותיאני בקושי עומד על רגלי

 היא ,"עזוב אותו: " ובקול רגוע פונה אל הקצין,לפתע מגיחה מהמכונית המפוארת אישה צעירה
דס  ".'לוזה' שמה את ידה על חולצתי ובהנף אצבע מפריחה את מה שהקצין מכנה ,ימתקרבת אלי

 לסירוגין באפו י ומנפנף מול עיני,א ממשיך לצרוח הו.היא אומרת בביטחון!" איס קיינה לוזה
 אני חש במבטה של . עד שבסופו של דבר הוא מחזיר את האחרון לחגורתו,הארוך ובקנה אקדחו

   . אשר משאיר אותי עומד על מקומי,האישה

 כשמי , שתי עיני תכלת. ועינינו נפגשות,המום מן האירוע אני מפנה את מבטי אל הַמצילה שלי
  . עיניים שבמבטן רוך וחמלה.ם בהיר של חודש מאי הפולניאותו יו

אני רק יודע שאישה יפה זו ? ואולי זאת מרגלת שתולה מטעם המחתרת שפעלה נגד האויב הנאצי
  .תה אדםיהי

  .לעולם לא אשכח אותה ואת מבט עיניה

*  
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ח ממני  מתנדנד מצד לצד ומנסה להתאושש מן הזיכרון הטראומטי אשר נשכ,פניתי בדרך אל הים
?  פגשתי בהם שוב, בים המלח,הייתכן שכאן:  שאלה החלה לנקר בי שוב ושוב.במשך עשרות שנים
  ?ברוצח ובאשת חסִדי

 העיפו בי , הן דיברו בקולי קולות. התיישבתי ליד שתי נשים שהיו מוכרות לי.חזרתי אל המלון
  . שכן,לקונית עניתי . לאחר מכן שאלו אם אני מרגיש בטוב. ועברו לפטפט בלחש,מבט

שאלתי והן ?  אתן מפולניה. ונתנו לי חומר למחשבה,הן המשיכו לשוחח ביניהן ביידיש ובפולנית
 איך אתן מרגישות . ונעניתי בחיוב, שאלתי אם באו לכאן במסגרת השילומים מגרמניה.ענו בחיוב

בל אין א ". ענו לי במקהלה,"יימח שמם ",המשכתי ושאלתי? לפגוש כל כך הרבה גרמנים כאן
   .סיכמו ," חבל לוותר על ההבראה בחינם,בררה

 יס בבגדיו השחורים ואפו המזדקר עמדה מול עיני" דמותו של קצין הס.מחשבות המשיכו להציפני
  .כאז כן עתה

  .זכרתי גם את ההבטחה שהבטחתי לאבי

*  
ם  המקווים כי תפילתם תמנע את מות, בית הכנסת הומה מתפללים. בעיר קרסניק,1943שנת 

   .במשרפות טרבלינקה

 עזוב בעולם , נע ונד-  ומאותו רגע ,הרגשתי מבולבל ובודד אז בהיותי ילד? מה לעשות? מה יקרה
   .מאיים

*  
 , פה ושם צפו על פני הים נופשים משתזפים.השמש החלה לשקוע מצדו המזרחי של ים המלח

 את בעל האף הארוך צף על אם אמצא:  במוחי חלף רעיון פתאומי.אחדים אוחזים עיתונים וקוראים
 אך במחשבה שנייה נראה לי כי אינו מתאים ... די במכת פטיש אחת בראשו כדי לחסלו,פני הים

   .ס המיתולוגי"מבחינת הגיל להיות קצין הס

 הלובי היה ריק מאנשים וגם בבר לא היו . אמרתי לעצמי וחזרתי אל המלון, בכל מקרה כדאי לבדוק
   . עוקב אחר שניים השקועים במשחק העתיק, חדר השח התיישבתי בפינת.אורחים

 בכל זאת לא ויתרתי על , מבולבל ואחוז ספקות ביחס לגילו של הגבר הנופש.שקעתי במחשבות
 ניגש אל , הנה בעל האף הארוך עובר בין שולחנות השח. כאילו הכישני נחש, לפתע.הניסיון לזהותו

 השקפתי בנקל , מן הפינה שבה ישבתי.מצטרף אליו ו,גבר היושב לבדו בקצה החדר ונראה כממתין
 עתה לא היה לי ספק כי . תקעתי בו את מבטי.על אובייקט חקירתי מבלי שאפשר היה להבחין בי

 כאילו נתקע , כאז כן עתה, אפו הארוך כמקור של עוף טורף.זהו האיש וכמעט התפרצתי בצעקות
  .בעיני ותחושת חנק אפפה אותי

 חשבתי - הרוצח בא להירפא אצל קרבנותיו ? ה הנאצית לבוא לכאן להירפאאיזו חוצפה יש לחלא
 אמרתי בלבי ותאוות רצח הדליקה , אצל הנאצים זה הרי מובן,כן? רצחת וגם ירשתה - בכעס 

 חרקתי שיניים והמשכתי בתצפית ."ההזדהות עם התוקפן" נזכרתי גם בתופעת .מדורות בלבי
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 בשערו , הבטתי בקומתו הגבוהה.כון היה עתה על לוח השח הגבר בעל פני הנץ ר.בשלווה מאולצת
 יימח , נראה טוב. לבוש היה חולצת טריקו שנצמדה לגופו האתלטי.הכסוף ובפניו החרוכים משמש

  ?  המקנא אני ברוצח. לחשתי לעצמי,שמו

 הוא אחז בשתי אצבעותיו בפיון לבן .עד מהרה נרגעתי מהתלהבותי הרגעית והמשכתי בתצפית
 אך נדמה היה לי כי הם , לא קלטתי בדיוק מה לחשו השניים.ם על הלוח לכיוון יריבווהתקד

 ובעל האף השפיל ,"שח" אולי , יריבו אמר משהו. לפתע כיווץ בעל האף את מצחו.מדברים אנגלית
 ולרגע שמחתי ,"חרקירי" בעיני רוחי ראיתי מין .את חוטמו הארוך עד אשר כמעט דקר את עצמו

  .בלבי

 . הזמן אשר חלף, שאלת הגיל. העסיקה אותי ללא מנוח, הרוצח והאשת החסד,זוג המסתוריחידת ה
 . כך שקעתי בבלבול, ככל שהעמקתי בדבר.הרי היא הצילה אותי? גם היא אשמה? ומה עם האישה

 רגש הנקם בער בי יותר .ועם זאת לא יכולתי לוותר על המשימה?  אחריות זויי לקחת עליהאם עלי
   .ויותר

 שיתפתי אותו בעניין . לשעבר איש המוסד וכיום חוקר פרטי,קשרתי אל ידידי הקרוב דניאלהת
  . מבלי לפרט יותר מדי,הסודי שלי

 לפחות להסיר מעצמי עול . נרגעתי במקצת מהידיעה שאוכל להיעזר באדם שיש לי בו אמון מלא
   .של סוד כבד ומעיק

 ועל האישה , על האיום על חיי.ם שנהסיפרתי לו בקיצור את סיפור המעשה מלפני כחמישי
 איני יכול להירדם בלילות מבלי לבוא . באשר לזהותו של הזוגי ושטחתי את ספקותי,שהצילה אותי

   . הדגשתי.ס רוצח היהודים" מבלי לנקום באיש הס.חשבון עם הרוצח

אין עוד  ".התפרצתי" ,ל אפו הארוךוקודם כ ".שאל" ?מאין לך שזה האיש ".דניאל שקע במחשבות
 אינני . למרות השנים שחלפו, גוף שרירי ובריוני. והעיניים של הרוצח נעוצות בי עד היום,אף כזה

 ברגע המכריע של חיים , בחום, עיני תכלת מתבוננות בי ברוך.זוגו- יכול לשכוח את עיניה של בת
:  את גורלי האומר חיים מול הדמות השחורה שבלחיצה קטנה תקבע. התמיר, וגופה היפה.או מוות

  " .לחיות או למות

   .שאל דניאל בקור רוח" !הרי עברו כחמישים שנה? ומה עם הבדלי הזמן והגיל"

המשכתי " .נראה לי כי קיים פער של כעשר שנים בהערכת הגיל של שניהם ". הודיתי,"זו הבעיה"
יוק באשר  נניח אי ד. הקצין היה בן עשרים וחמש והאישה כבת עשרים1944- ב: "לחשוב בקול רם

זה גיל  ". כלומר הפרש של עשר שנים בזיהוי, בין שישים ותשע לחמישים ותשע- לגיל הנוכחי 
 הרי הדבר .לגבי אפו הארוך של הנאצי: " לאחר שתיקה העיר דניאל. עניתי,"המתאים למראהו כיום

נה התפרץ דניאל בפעם הראשו" ? מדוע הוא לא ביצע ניתוח באף. הוא האף,הפשוט והקל לזיהוי
  .בשיחתנו זו

 תחושת הזהות הבסיסית מתבטאת ,אצל גברים מסוימים ",לאחר שתיקה מתמשכת עניתי בשקט
 , חשים חרדה מפני ניתוח, בעלי זהות גברית בעייתית, אחדים.באף כסימבול של איבר המין הגברי

  ."יתנו לגעת במקומות אינטימיים אלוי הם לא .המוכרת כחרדת סירוס קשה

  .שאל דניאל" ?לה של חיים ומוותגם אם זו שא "
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בדומה לאדם כפייתי הנמנע מלאחוז בידית הדלת שמא  ". עניתי."גם אם זו שאלה של חיים ומוות"
  ."היא נגועה בלכלוך המאיים עליו

 לבדוק האם העור . לקבוע סדר יום.כדאי להמשיך במעקב סדיר ".אמר דניאל ,"הבעיה לא פשוטה"
 ליצור קשר מילולי , אם אפשר.לעקוב גם אחרי האישה? בר ניתוח כלומר האם ע, מתוח,הוא חלק

דניאל " . בזהירות כדי לא לעורר חשד, רצוי להצטייד במשקפת ומצלמה ממרחק רב.בלתי מחייב
 אל תעשה שטויות ואל , אני לרשותך. שמור על זהירות מרבית.בהצלחה: "סיכם ונפרד ממני

  ". להתראות.תסתבך

 שוודאי היה לי שאני רק בתחילתו אף על פי הוקל לי .ששוב אינני בודדחשתי  .שמחתי על השיחה
   .של בירור

*  
  . יצאתי להתחקות אחר בעל האף הארוך, מצויד במצלמת קאנון ובמשקפת שדה

 התמקמתי גם אני .202 עד מהרה גיליתי כי הזוג מתגורר בקומה השנייה של המלון בחדר שמספרו 
 לא עבר זמן רב והנה בעל האף .ירותים קטן שהיה נוח למטרותי בחדר שי,בקומה זאת של הבניין

 תוך חצי . לכיוון הים, בדיוק והוא פנה בריצה קלה דרומה7:30תה י השעה הי.הארוך יצא מחדרו
 כשיצאו נכנסה האישה . ללא דיבורים נכנסו אל חדר האוכל.שעה חזר אל חדרו ויצא עם זוגתו

 אור חזק האיר על צווארו וחתך קל התגלה קרוב .חדרםלחדר הקריאה ואילו בעל האף חזר אל 
   .מאוד לסנטרו

 מצאתיו .לבוש בגדי ספורט קלים יצא כעבור דקות אחדות לעבר הקומה התחתונה של המלון
 . משימתי, הוא היה ענייני. אוחז בידיות המכשירים כשזוג כפפות לידיו,מתאמן באולם ההתעמלות

  .התעמק בריכוז תכליתי בתרגול

 דרך המשקפת ראיתיו שרוע בנחת . עוטה בגד ים קטן על גופו האתלטי,פנות ערב יצא אל הים ל
 כמה יהודים רצח ועדיין הוא יכול עתה -  ותהיתי , לא הרפו ממניי מחשבותי.על פני ים המוות
  ?לשכב שרוע בנחת

   .ענה" ,ימים ארבעה עוד ".את עמיתי שאלתי "?ימים נשארו לך להנחות את הסדנה כמה"

  . קיוויתי לדלות עוד אינפורמציה על הזוג המסומן שלי. הזמנתיו לכוס בירה מן החבית

נותרו  ".י את מהלך הטיפול שמשכו כעשרה ימיםי ועמיתי סקר באוזנ,ישבנו ליד הבר של המלון
 למרות המטרה . והרושם הוא כי המטופלים אינם מעוניינים לסיימו,עוד כמה ימים לטיפול

 אי , בעיות מין, הם מעלים אכזבות באהבות, בפסוריאסיס,יפול יתמקד במחלתםהמוצהרת כי הט
 , אישה אחת. ומנסים לטעון כי גורמים אלו היו בסיס להתפרצות מחלתם,ת רצון בחייהםושביע

 טוענת כי ניתוקה ממולדתה וממשפחתה היה הגורם להתפרצות ,אשר מעוררת את הערצתי אליה
 כדי לדלות כל , גיליתי עניין באישיותה של האישה.יע לגישושי בפעם הזאת חשתי שקל."מחלתה

 חוסר האונים שלה , נעניתי כי אכזבתה מעצמה.אינפורמציה הקשורה בה ובהתפתחות מחלתה
   . מעכירים את חייה בעבר ובהווה,ורגשות אשם

  .דבריו סיפקו לי מידע חיוני מבלי שיתעורר חשד כלשהו שאני מתעניין בה באופן אישי
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*  
  , שימו לב,נופשים

  20:00הנכם מוזמנים לקונצרט הערב בשעה 

  י טימושנקו ינגן מיצירות של פרידריק שופן 'הפסנתרן יז

   ואינטואיטיבית חשתי כאילו,ובכניסה ללובי נתקלתי במודעה ז

   .מסר זה נפל לי מן השמים

הקונצרט שייערך  הן דיברו על . לשולחן ארוחת הצהרייםירעב ועייף התיישבתי ליד שתי שכנותי
 הן הזמינו אותי להצטרף ."מוסיקה פולנית אותנטית" שכינוה ,והתלהבו מן המוסיקה של שופן

אקט של נימוס " בבחינת , כבדרך אגב הצעתי כי נצרף מישהו מן האורחים. ומובן שנעניתי,אליהן
 .ר כמוני והטעימו שאינו מתאים לצב, הן התפעלו ממה שפירשו כיחסי האבירי."מצדנו המארחים

   . כאל יליד הארץיאני מצדי שמחתי שהתייחסו אלי

*  

 אך עד . עד כי חששתי שלא יהיה לי מקום ישיבה,אולם ההופעות של המלון היה מלא מפה לפה
 מצדה השני ישבה לא פחות . לארוחה שכיוונה אותי לשבת לצדהימהרה הבחנתי באחת משכנותי

 ,י המארחות קמו לכבדני ולהציגני בפני אישה שת."האורחת שלנו מגרמניה"ולא יותר מאשר 
 העמדתי פני . אני לחצתי את ידה הענוגה ונמנעתי מלפגוש את מבטה. כי שמה ידוויגהרברתשה

  . אך לבי הלם,אדיש שבאדישים

 היא הציגה . לבושה בשמלה שחורה ואלגנטית,הקולות נדמו ועל הבמה ניצבה אישה גבוהת קומה
 ולאחר , באנגלית ובגרמנית, בירכה את הנופשים בעברית,של המלוןאת עצמה כמנהלת האירועים 

 פסנתרן מפורסם על במות אירופה אשר ינגן לנו הערב ,י טימושנקו'יז "- מכן הציגה את המוסיקאי 
   ."מיצירותיו של פרידריק שופן

ה  ונרא, גבה קומה היה. כשבלוריתו השחורה משחור מסתירה את פניו הלבנים,הפסנתרן קד לקהל
 שהזכיר עורב ענק ועורר התרגשות בין קהל , חליפתו השחורה השלימה את מראהו.כבן ארבעים

  .הנשים שהביטו בו בהתפעלות

 באצבעותיו הארוכות היה משהו . רומנטיים, צלילים סוערים.טימושנקו פתח בצלילי הפולוֶנז
ני  אשר ניצח על , האדום גדול גיבורי הצבא, השם טימושנקו הזכיר לי את מרשל טימושנקו.שוּפֶ

  .מלאכת השמדת הצבא הגרמני במלחמת העולם השנייה

   . הקהל מחא כפיים ואחדים אף קמו והריעו, כשסיים את נגינתו

   .היה צורך בפסק זמן כדי להתאושש

 , סיפרה לאחר מכן ידוויגה, למשפחתה, אולי געגועים לביתה- הנוקטורנו עורר בה משהו 
   . חברותיה החדשותכשהפסנתרן הצטרף אליה ואל

שופן  ", אמרה על סף בכי," אני חיה שנים בארץ נכרייה ואיני יכולה לשכוח את מולדתי,כמו שופן"
   ." אני חיה בגלות של מינכן.הפולני חי בגלות של פריז
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  . הפסנתרן ניסה להרגיעה כששפתם הפולנית מקרבת בין רגשותיהם

  .אני ישבתי בגבי אליהם ועשיתי אוזני כאפרכסת

 ואני ישבתי , אחר כך נעלמה הדמות.י דמותה של ידוויגה ניצבה לפני. לא עצמתי עין,באותו הלילה
 עדרי בקר תועים וגועים . ובתים הרוסים מעלי עשן, עמק, תהום ענקיתי כשלרגלי,על צלע של סלע

 . עיניה מתחננות, ישבה ילדה קטנה שאחזה ביי על ברכי.פנו אנה ואנה ופה ושם שיחים בערו
   . והחזקתי בה לבל תיפול אֵלי תהום, בקשות לעזרה,שמעתי קולות בכי

*  
 ומיד העירו כי חבל , הן הבחינו כנראה בשינוי אשר חל בי. לשולחןיהגעתי מטושטש אל שכנותי

  .שלא הצטרפתי אליהן אמש אחרי הקונצרט

אחר לרחש אך זה כלום לעומת מה שהת ", סיפרו כי מאוד התרגשו מן הקונצרט,מבלי ששאלתי
 היא מתגעגעת אל עירה . ידוויגה סיפרה להן על חייה הקשים בגרמניה. המשיכו בהתלהבות."מכן

 ואחת הסיבות , היא נוצרייה אדוקה. המוסיקאי המפורסם,פנדרצקי משפחתמ והיא במוצאה ,קרקוב
כי   לשולחן גם העירוי חברותי.תה לבקר בארץ הקודשי הי, מלבד הפסוריאסיס,שבאה לכאן

   .תה קצת מוגזמת מדי ביחס לחוויה המוסיקליתיתרגשותה של האורחת היה

האם לא כדאי לנחם קצת את האישה :  ופרשתי אותו לפניהן,באותו רגע צץ בי רעיון נועז
שהרי רוב הזמן אנו ?  טיול על רקע היסטורי נוצרי,ומה דעתן לערוך לה טיול באזור? המתייסרת

   .יושבים במלון

   .סכימו ה,"רעיון נפלא"

 .המלח ולא רחוק מכאן בוואדי קלט פזורים מנזרים עוד מהתקופה הביזנטית כאן בסביבת ים"
לאורך " :אמרתי והוספתי לפרט" ,אחדים חצובים בסלע ומתגוררים בהם נזירים מתבודדים

 כאן חיו במערות בתקופת ישו הנוצרי ראשוני .ההיסטוריה היה מדבר יהודה מקום מקלט למורדים
טיול כזה היה  . ובאזור נמצאו מגילות גנוזות מימי מרד בר כוכבא,ם באימפריה הרומיתהמורדי

 וגם לכן לא היה מזיק שינוי מאווירת המלון אל מרחבי הטבע ,מפצה אותה על סבלה
  . לשולחן התלהבוי גם שכנותי.הוספתי בהתלהבות" ,והארכיאולוגיה

 אך לא היה זכר לזוג , ירדתי אל הברכה.שח כולל חדר ה,בהמשך היום סיירתי בין אולמות המלון
 אינטואיטיבית מצאתי את עצמי מסייר . חזרתי אל חדר התצפית ושוב העליתי חרס בידי.הגרמנים

 אך ככל , מבעד לדלת הסגורה קלטתי קולות רמים.לאורך הפרוזדור שבו היה חדרם של בני הזוג
 להפתעתי הבחנתי גם . שקטו נשמעו רק קולות מקוטעים אשר גברו או,שהמשכתי להקשיב

 נדמה היה לי לרגע כי נשמעים . שלוו באנחות,בצלילים שנשמעו כצליפות או מכות אטומות
 מקצה הפרוזדור .אנחותה בהדרגה גברו הגניחות על . קולות צהלה ובכי עצור ושוב גניחותיבאוזני

   .משם בכיוון הפוך  התרחקתי.שמעתי צעדים מתקרבים

 עתה ידעתי עוד סוד על הזוג .תי את המשקפת ואת המצלמה על השולחן הנח,הגעתי אל חדרי
  .המוזר
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 אשר בישרה לי כי ידוויגה , לשולחןי פגשתי באחת משכנותי, ליד הקפה והעוגות,בערוב היום
  .קיבלה בשמחה את ההזמנה לטיול המשותף

 ,מעלה השביל כשטיפסנו ב. בצדה האחורי של מצדה,3199למחרת עם בוקר יצאנו לנקודת תצפית 
   .נתגלתה לפנינו זריחה מקסימה

 זו ליוותה .ידוויגה יצאה משלוותה בהתלהבות נערית" ,זאת הזריחה היפה ביותר שראיתי מעודי"
 . נהגתי בזהירות כשמבטי סוקר מן הצד את רגליה הלבנות החטובות.אותנו בואכה אל מדבר יהודה

?  את סבלותיה,האישה האצילה והיפה הזאתמי יכול להעלות על הדעת את הנאותיה המוזרות של 
 ידוויגה שלחה את מבטיה אל שני .בינתיים המכונית פילסה את דרכה לאורך הקניון אל ואדי קלט

וונדרבר  "-  שהזכירה לי את גניחותיה מהיום שעבר - צדי הכביש תוך שהיא ממלמלת בהתרגשות 
  . לאחר שתיקה מתמשכת החלטתי לשבור את דממת המדבר."שיין

 שמעון היה .כאן במדבר פעלו ראשוני הנוצרים ", ואני המשכתי, היא הנהנה,"נכון שאת נוצרייה"
 , ישו הצטרף אליו והמשיך את דרכו.ראשונים שהתקוממו נגד הרומאיםהונראה כי היה בין  המנהיג

" .ם בעין כר, היה גם יוחנן המטביל אשר פעל באזור ירושלים.אך הוא פעל באזור בית לחם ובגליל
 הרבתה לשאול פרטי פרטים על , בשקיקהי היא שתתה את דברי.הצצתי בצדודיתה של ידוויגה

 ובהתרגשות ,הוכחות היסטוריות וארכיאולוגיות למרד הנוצרים הראשונים נגד האימפריה הרומית
   . הוא הבל הבלים-  כי רצחו את ישו - הדגישה שהאשם שהוטל על היהודים 

אותה כאשר עלינו על דרך עפר וציינתי כי אנו בדרך מתקרבים למנזר השתררה שתיקה ואני הפרתי 
   .אדי קלטושבו' ורג'סנט ג

  . מים זורמים פכפכו כמו בנווה מדבר.עצרנו ליד קבוצת מטיילים אשר נשאו עיניהם לצדי הדרך

  לא רחוק מכאן יש מערה. עם הנכנסים למנזר,אני מציע לכן לרדת כאן: "באותו רגע הנץ בי רעיון
 אני אעלה רק . הדרך אל המערה תלולה וקשה למעבר.עתיקה שבה מתגורר נזיר בודד כנוצרי קדום

   .הבטחתי חגיגית" , ומיד אחזור,עם ידוויגה

 כדי להפיג את המתח סיפרתי לידוויגה כי .המכונית זזה בחריקת בלמים וטיפסה במעלה המדרון
   .לאורך הוואדי פזורים שרידים מהתקופה הביזנטית

 ידוויגה המשיכה אחרי .י ריח שרפה הקביל את נחירי,שנכנסתי לתוך הלוע הפעור של המערהכ
   . אמרתי בלבי, אותן העיניים-  י ועיניה פגשו את עיני,פנימה

 את סיר השיבה מבלי לה,"לא: " היא שלחה בי מבט נדהם.שאלתי בפולנית" ?את זוכרת אותי"
 . ליד העיר קרשניק1942שנת : "שכתי בקור רוח המ.מבטה המופתע כשאישוניה פקוחים לרווחה

הוא מוציא אקדח מן : " יריתי אני והמשכתי,"צים אפו יורה ג,ס" במדי ס,תך כאןאותו הגבר אשר א
 יהודי מקולל יש , פרפלוכטע יודע דו הסט אינע לוזה.עשרה  הילד בן השתים,י מכוון אלי.החגור

  ."הוא אומר! לך כינה

 לרגע נכמרו עליה .י עוד רגע והיא תתמוטט עלי. ידיה ורגליה רעדו. החווירו.פניה של ידוויגה נפלו
 במשך דקות אחדות .תי מהתכניתו אך לא נסוג. ולא אויב הרהרתי, היא הרי מי שהצילה אותי.ירחמי

 ,יה: " ואז. ובאישוניה שרחבו הביטה בי כמהופנטת,דףי רעדה כעלה נ.היא לא הוציאה הגה מפיה
 שוב . ספק פחד ספק איבוד שליטה, מגרונה יצאו הברות מעורבות בבכי ללא מעצור"... טק, טק,יה
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 ,"תפסיקי עם הבכי הזה ". כולי דרוך ומוכן להמשיך במשימתי,רגע התעשּתי-  אך בן,ריחמתי עליה
כמה ? איש גסטפו? מי האיש שאיתך ". והתקרבתי אליה כעומד לסטור על פניה,פקדתי בגסות

  " ?יהודים רצח

או שתעני לי : " את הסכין היפנית שלי ופקדתיי אבל אני הוצאתי מכיס מכנסי. התחננה," אותיעזוב"
   ." איש לא ימצא אותך במערה החשוכה הזאת.או שאשסף את צווארך היפה

 יהרמתי את קולי כשעיני" ?מתי הכרת את הרוצח" . כאילו קפאה במקום.היא לא נעה ולא זעה
   .יורות אש

תן לי  ". פערה את שפתיה החיוורות, ידיה פרושות לצדיה, של המערהנשענת על אבן הסלע
מתי ראית אותו ?  מי האיש.דברי ". התעקשתי."אחרי שתעני לי ", חרחרה,"להרטיב את פי

  "?לראשונה

 תוך כדי צעקות . וכמו בהתקף אפילפטי שפתיה פלטו קצף, לפתע התכווצו פניה.תה שתיקהיהי
  ."1941 ,במאיעשר - ארבעה: "היסטריות ירתה

 בית הסוהר , הוא נלקח לפויאק.אבי נאסר על ידי הגסטפו: "ואז בלחש החלה לדבר במהירות
מישהו מן  ". עתה דיבורה היה מסודר וברור יותר ויותר." שם עמדו להוציאו להורג,רשהאבוו

 ,רשהא שלח לי פתק והציע שאבקש ריאיון עם סגן מפקד הגסטפו בוו, מפקודיו של אבי,המחתרת
 . אהבתי את אבי ולא היה דבר שלא הייתי עושה למענו.האיש שהטיל אימה על המחתרת באזור

   . שוב החלה לבכות והדמעות חנקו את גרונה."הייתי מוכנה למות למענו

 הם חקרו אותי להוציא ממני אינפורמציה על ,כשביקרתי בגסטפו ".האצתי בה" ?ומה קרה אחר כך"
 דרשו שאמסור . ואחר כך התחילו האיומים,חלה רק שאלו שאלות בהת.פעילותו של אבי במחתרת

  . פניה החווירו עוד יותר והיא שבה להתייפח."את שמות המבקרים בביתנו

 תקע בי את המבט . גבוה ולבוש במדיו המצוחצחים.אז הוא הופיע שם ".לחצתי עליה" , ואז,ואז "
 התפעל מהגרמנית ,יל לדבר אתי ברוך והוא התח.עשרה-  הייתי רק בת שש. המפחיד והמפשיט,שלו

תה יהי" ... הוא, משורר שידעתי לצטט את שיריו, דיבר על גתה, התנהג באבירות.הטובה שלי
 שר לשילר שיר . היה מלא הערצה אליו.אני זוכרת שהרשים אותי עם שירתו של שילר ".הפסקה

ך כשהתאוששתי חשתי כי  אחר כ. לפתע חשתי שלא עומד מולי אויב כי אם אח. באהבת אחים,הלל
 אמי מיררה . כמו רוח כבש אותי בסערה, ביקר בביתי. באותו לילה הוא ליווה אותי.נפלתי בפח

את זונה ':  למחרת אמרה לי. היא ידעה כי איבדה אותי לעולמים. כינתה אותי, חדלת אישים.בבכי
  ."' זונה בוגדת,לכי מן הבית איני רוצה לראותך לעולם

 יבבותיה נמשכו עד אשר הפסקתיה בצעקה ובאיום . רעדה בכל גופה,תח מערה נשענת על פ,עתה
ורק אחרי שהבטיח כי  ", ייבבה,"הוא אנס אותי ",י צעקה אלי,"אני לא התמסרתי לו ".שאכה אותה

 . השכנים הבחינו בביקוריו בביתנו ואז התחילו ללחוש שאני זונה בוגדת. נכנעתי לו.ישחרר את אבי
 , אבי. סטרה לי ואמרה שאבי הוצא להורג,ר לאמי שהוא הבטיח לשחרר את אביכאשר ניסיתי לספ

 הייתי מוכנה לשכב עם הקצין הנאצי כי האמנתי שיציל את . אינני יכולה להשלים עם מותו.אבי
   . פניה האפירו,"אבי
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 היינו .אבי היה חבר בסיים הפולני ".יתה והישירה את מבטה אלינע" , משהו שתדעאני רוצה"
 מחציתה של המשפחה נתפסה עם כיבוש פולין על ידי הגרמנים .צאי משפחה מלכותית מדורותצא

 . כנקמה. ובמקביל עם המחתרת הפולנית, אני המשכתי לשתף פעולה עם ַהְנס.וחלקם הוצאו להורג
  ."א" אנשי אק,האינפורמציה שהשגתי ממנו הביאה תועלת רבה לפרטיזנים

 אך מיד .והצטערתי על אכזריותי כלפי מי שהצילה את חיי ,לרגע חשתי כלפיה רחמים והבנה
   .התאוששתי והמשכתי במשימה שלקחתי על עצמי

   . פקדתי," על ַהְנס שלך, ספרי לי עליו

אני התרגלתי אליו וחשתי כי  ". שטף דיבורה זרם ללא הפסק,"אט אט יחסינו הפכו להיות קרובים"
לא סלחה לי עד יומה אחרון וברחוב שלחו אלי  אמנם אמי .הקשר הזה הביא תועלת רבה לארצי

   ." אך זה הסיר ממני את החשד שאני פועלת לטובת המחתרת,מבטים עוינים

 קּודם לדרגת . ַהְנס התמנה למפקד אזור לובלין,זמן קצר לאחר שהכרנו ".שבתי לצעוק" ?ומה אתו"
ן פירר בה מלוחמי ממחתרת הפולנית  הוא הצליח לתפוס ולהוציא להורג הר.ס"מ בס" אל,אוברגרּוּפֶ

אקדח -  עכשיו צרחתי כמטורף - ? ומה עם היהודים "."שפעלו נגד הרייך  כמה הוצאות להורג ּבַ
   .היא הישירה אלי את מבטה" ? ראיתישכיוון אלי

 טיפות שתן נזלו על . חיוורים מפחד, פנים עצובים.י מבטך מול עיני. ילד קטן,אני זוכרת אותך"
 אני ידעתי אז שאציל את הילד . כי הוא היה יורה בך,י שהְנס לא ראה את זה ואני שמחת,מכנסיך

 הניצול . לפתע היינו שתי נפשות עצובות מביטות זו בעיני זו.אמרה בעצב וברחמים" ,הקטן הזה
  . עברו כמה שניות ונזכרתי בתפקידי.והמצילה

 זה היה .הוא הרג פרטיזנים" "?מה הוא סיפר לך" ".לא ראיתי שהרג יהודים" "?כמה יהודים הרג"
 אבל הוא היה חוזר שיכור בלילות ואני הוצאתי .לא" "?ולא ראית אותו הורג יהודים" ".תפקידו

פחדתי  ".יריתי" ?למה לא עזבת אותו אחרי המלחמה "."ממנו אינפורמציה כדי להעביר למחתרת
   .היא נרעדה בכל גופה" ...שהפולנים יהרגו אותי

  . פניה היו עתה חיוורים כסיד. יריתי,"המחתרת יכולת לקבל אישור על זהאם שיתפת פעולה עם "

 החבטות והגניחות מאחורי הדלת , ובמוחי עלו קולות האנחות, מלמלה בלחש,"נקשרתי אליו"
   .הסגורה במלון

  . האסימון השני נפל.הבטתי ישר לתוך עיניה

*  
 ,יאים אשר סיימה את סיוריה בארץקבוצה של מבר: " הודיעו בקול ישראל, בחדשות הבוקר,למחרת

   ." זוג גרמנים נעצרו בשדה התעופה והועברו למשטרת ישראל.המריאה היום לאירופה

   .לא נמסרו פרטים נוספים
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 המאור הירוקמתוך מחזור השירים 
  

  דפסה

יָה ְמׁשֹוֶרֶרת ְצָבִעים ְמַצֶיֶרת ּתֹוָלדֹות    ְּוׁשּוב ַרַעם ּפֹוָצה ּפִ
יב   רּוַח ָהֲאָדָמה רֹוֶקֶדת ָהאֹור ַמְקׁשִ

ְתאֹוִמי ַהָמאֹור ַהָירֹק ׂשֹוֵרף  ּּפִ ּ  
  

ַקע  ֶ   ֵמַהּשׁ
ֵּמַהַקְניֹון ַהלֹא ָידּוַע ּ  

ין ַהִמְפָסָעּה ַלָיֵרך נֹוַלְדּתָ ַסע ּבֵ ֶ ְֵמַהּשׁ ּ ּ  
ְפֵתי לּוז זֹו ַלזֹו יַקת ׂשִ ְנׁשִ ְפֵתי ְיֵרַכִים ּבִ ִחּכּוך ׂשִ ּּבְ ְ  

ה ַמ ֶרך ַזְרָחִנִיים עֹוׂשֶ ֲענּוג ֲחָדׁשֹות ִסיָמֵני ּדֶ ּּפֹות ּתַ ְ  
  

יר ָצְוחּו ְוַהֵלב ִיֵלד אֹוְתך מּוָאר ֵרי ׁשִ ַָאְלֵפי ִצּפֳ ּ ּ  
ם ׁשֵ ל ָהעֹוָלמֹות ְוִהַזְעּתָ אֹוִתי ָקָראִתי ְלך ּבְ ָבֵני ּכָ ַיׁשְ ֲחלֹומֹוַתי ּבְ ְלּתָ ּבַ ְלּגַ ִהְתּגַ ׁשֶ ָּכְ ּ  

י ַעל ְנָיר ּגִ   יִגיתָרַכְנּתִ
ְרֶזל  ַהַחם ַהּתֹוֵסס י אֹוְתך ֵמַהּבַ ְסּתִ   ִָהְדּפַ
ְמָחה ְנַהר ַהּשִׂ דֹוָלה ִהְפִציָעה ּבִ   ַאֲהָבה ּגְ

ה ַמְרֶאה ִלי ֶרֶחם ֱאֹלִהי אֶֹפק ָהָרחֹוק ַאּתָ   ּבָ
ַמִים ה ׁשֹוֵאג ׁשָ ַאּתָ ׁשֶ ם ַאֵחר, ּכְ ׁשֵ ַמִים קֹוְרִאים ְלַעְצָמם ּבְ   ׁשָ

יֶחְזֵקאלרֹוְקִעים ֲאָדָמה ִנְפ ֶרק ָאֶלף ּבִ ִחים ּפֶ   ּתָ
בּום ַעל קֹוִלי  ַרַעם ּכְ ְכִלי ְנִגיָנה קֹוְסִמי ּכְ ׁשֹוָפר ּכִ ַחָיה ּכְ ּקֹוְלך ּכְ ָ  

ית ְמׁשִ ָאקּוְסִטיָקה ׁשִ י ֵטרּוף ּבְ ּפִ ְמאֹות ּתֻ   ּכִ
ָרִקים  ָרִקים רֹוֶקֶדת ּבְ   ַרַעם טֹוֶרֶפת ּבְ

ֶמֶלת    ְמַחׁשְ
  

ִראׁשֹון ַלחֶֹדׁש ַה ַע ְלַהְפִליאּבָ ּגֵ ּתַ   ִּמׁשְ
י ַאְרצֹות ָהֵאׁש ָיַלְדּתִ ָחִקים ּבְ ְ ּשׁ   ּבַ

ל ַעל ּגּוִפי ְלּגֵ ֶדק ִהְתּגַ   ֵמַהּסֶ
ָבן ַהּפֹוֵעם צֶֹמת ַהַיׁשְ   ּּבְ

ְקֵעי ַטּבּוִרי  ְטִני ׁשִ י ִנמֹוַח ַעל ּבִ ּדַ ָתַחי ִעֵלס ׁשַ ַלש ֶאל ּפְ ּּגָ ּ  

  סתרחיה א
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  ְּלִהמֹוג ֶאל ּתֹוִכי
ִנּגּוַני ל ּבְ ְלּגֵ ּפֹות ָיַדי ִמְתּגַ ין ּכַ ְמָחה ּתֹוֵפַח ּבֵ לּול ֵאיָבַרי ְמַעֵלס ׂשִ   ּּבְ

ים יקֹות טּוְרִקיז ְלכֹוְכֵבי ַעד ִלְכָתִמים ְצֻהּבִ ק ְנׁשִ ָירֹק נֹוׁשֵ   ֵמַעְרֵסל ָזהֹב ּבְ
  

ְרֶזל ַהְממָֹרק י ֶאל לּוַח ַהּבַ ֱעַתק ִמֶמּנִ ּנֶ ּּוְכׁשֶ ּ  
מֹו ְורֹוֵצץ ֶאת ַע ׁשְ   ְצמֹו ַעל ְנָיר ָאְרׁש ָקָראִתי ּבִ

ֲערּו  יֹוַתי ְוָיַדי ּבָ ֵמי ְיֶחְזֵקאל ּוְבִפיו ּפִ ׁשְ ֱעַלם ּבִ ּנֶ   ּּוְכׁשֶ
ִני י ּבְ י ָצַרְחּתִ י ּבִ ל עֹוד ַנְפׁשִ   ֲאהּוִבי, ּכָ

  
ֲאָדָמה  ְתחּו חִֹרים ּבָ ָרִאים ּפָ   ּפְ
יק מּום ַהְיָערֹות ֶהֱעִמיק ַעּתִ ּּדִ ּ  

ַמִיםְְוֵאיך ֶז ְרֵמי ׁשָ ר ֶרֶחם ּגַ ד ֶנְהּדָ ָהַפְכּתָ ִלְתׁשּוָקה ְמֻצֶיֶרת ׁשָ   ּה ׁשֶ
ָפנֹות ַהְמָעָרה ר ָלֵצאת ִמּדְ ך ֶאְפׁשָ ּכָ י ׁשֶ ּלֹא ָיַדְעּתִ ְ  

ִנים  ּנָ   ְּסָלִעים ֲעָמִקים ְקִטיָפִתִיים ֲערּוִצים ְמׁשֻ
ָעָר ָפנֹות ַהּסְ ִלים ֶאת ּדְ   הְּלַחֵיי ָרִקיַע ְמַעְרּבְ

  

 

  מ"ס 80/80 .בד וצבע מנייר הצבה , השטן צבעוני ,אסתר חיה
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 שיר אהבה ישראלי

  ֲאִני רֹוָצה 
ְרֶאה ִלי ּתַ   ׁשֶ

ה אֹוֵהב אֹוִתי ַאּתָ   ׁשֶ
לֹא ֲאַמֵלא ּׁשֶ ּ  

ל ּתֹוִכי    ֶאת ּכָ
ִכי ל ּבֶ ֶמֶלט ׁשֶ   ּבְ

  ְוַאְכִריז ַעל ַעְצִמי
ִית ָאטּום   ּבַ

  .ְּוַאִטיל ָעַלי עֶֹצר

  
  רצתי מביתי החוצה

יִתי ַהחּוָצה י ִמּבֵ   ַרְצּתִ
יִתי  ׂש ֶאת ּבֵ   ְלַחּפֵ

  ֲּחַסר ַהִקירֹות
ַרח ֶאל ָהְרחֹוב ּבָ   .ׁשֶ

  ָיָצאִתי ֶלֱאסֹף ֶאל ּתֹוכֹו
  ֶאת ַעְצמֹוַתי 
סּו ַעל ַנְפׁשָ ּנָ ֶ   ןּשׁ

ֵאב ֵני ַהּכְ   ִמּפְ
  .ְוֵאיִני יֹוַדַעת ְלָאן

  

  מי יאשר לי לבכות

ר ִלי ְלַבּכֹות ֵ   ִמי ְיַאּשׁ
ר   ֶאת ּגֹוָרִלי ָהִעּוֵ

ר ׁשֶ   ?ַהּנֹוֵפל ַעל ֵעיַני ְללֹא ּפֵ

  תמר רבנו

 שיר אהבה ישראלי ועוד שירים
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ר ִלי ְלַיֵלל ֵ   ִּמי ְיַאּשׁ

ֵאִבי  י ִעּתֹון ֶאת ּכְ ּבֵ   ַעל ּגַ
ֲּחַסר ָהֵעֶרך ַהִצּבּוִרי ְ?  

  
  ְמעֹוַתי ְרחֹוקֹות ּדִ

  .ֵמֵעיֵני ְמִדיָנִתי

   
  אין דבר כזה זמן

ֶזה ְזַמן   ֵאין ָדָבר ּכָ
ֶזה ָמקֹום   .ְוֵאין ָדָבר ּכָ
ֶזה ְזַמן ָקַבע ׁשֶ ִּמי ׁשֶ ּ  

ֶזה ָמקֹום   .ָּיכֹל ִלְקּבַֹע ׁשֶ
ֶזה ָמקֹום ָקַבע ׁשֶ ִּמי ׁשֶ ּ  
ֶזה ְזַמן ַע ׁשֶ   .ָּיכֹל ִלְקֹבּ

  
ֶזה ֲאִני ָבר ּכָ   ֵאין ּדָ

הְוֵאין ּדָ ֶזה ַאּתָ   .ָבר ּכָ
ֶזה ֲאִני ָקַבע ׁשֶ ִּמי ׁשֶ ּ  

ה ֶזה ַאּתָ ַע ׁשֶ   .ָּיכֹל ִלְקֹבּ
ה ֶזה ַאּתָ ָקַבע ׁשֶ ִּמי ׁשֶ ּ  
ֶזה ֲאִני ַע ׁשֶ   .ָּיכֹל ִלְקֹבּ

  
ה ֶזה ֲאִני ְוַאּתָ ָבר ּכָ   ֵאין ּדָ

ה    ֶזה ֲאִני ְוַאּתָ ָקַבע ׁשֶ ִּמי ׁשֶ ּ  
ֶזה לֹא ָיכֹול ִלְקּבַֹע   ּׁשֶ

  .הֲאִני ְוַאּתָ
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 מי האיש ידע רפואתו

  .ִמי ָהִאיׁש ֵיַדע ְרפּוָאתֹו
ִתיָבתֹו ְרפּוָאתֹו ת ֶרַגע,ּכְ ב רּוַח ּבַ ַ ַמּשׁ   . ּכְ

   .אתֵּצ ְולֹא ֲעצּוָרה ִמ,ֲאצּוָרה ְנצּוָרה
  

ָפָרם,ְִמי ָחַתך עֹוְרָקיו   .ִחיְּיַו , ּוִמי ּתְ
ִמי ם ּתָ   .דְִמי ַההֹוֵלך ָזב ּדָ

ָצָעיו ר ַיְחּבֹׁש ּפְ   .ִּמי ַהְמֻיּסָ
ַתב ְוָכַתב,ןּכֵ לַע   .ִחיְּיַו . ּכָ
  

בֹות  ּגּוֵמי ַהַמְחׁשָ   ַּעל ּפִ
ָצִריעֹוִלים ַהֲחלֹומֹות    ,ּכְ

לּו ׁשְ לֹא ּבָ   . ַּעל ַצַער ֲאָהבֹות ׁשֶ
ְפלּו ָרָקבְוַג ּנָ   .ְעּגּוֵעי ַהּבֶֹסר ׁשֶ
   

 ? ִאם ַנְפׁשֹו לֹא ָהָאָדם,ַמהּו ָאָדם
  ,ַּיַעְמדּו ֲחֵבָריו ָסִביב ִמָטתֹו

ִלמּוד ָהָאָנטֹוְמָיה   ּּבְ
ִחים ָלַדַעת   .ִּעם ִאְזֵמֵלי ַהְמַנּתְ

               13/01/2013  
 

  העומד לחיות

ּבֶֹקר ִקיָעה ֶאל ַהְזִריָחה ּבַ ְ   . ִּמן ַהּשׁ
  ,ְמַכל ַסְנֵוִרים ֲחלּוֵלי

ִּמְתַמֵלא ְוהּוא ָמֵלא ְוֵאינֹו ִמְתַמֵל   . אּ
דֹול תּוַח ,יֹום ָהעֹוָלם ַהּגָ   ,ּפָ

  אורי אליעז

 םשני שירי
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דֹול ִמִמּדֹוֶתיך ּגָ יֹום ׁשֶ ָּבַ ּ ּ,  

ֶניך ַמִים ָינּוסּו ִמּפָ ָ   ַָהּשׁ
ְהֶיה נֹוֶפֶלת ִמְמך ַמָטה ָּהֲאָדָמה ּתִ ָ ּ,  

יֹום ָהאֹור ֲעמֹד ,ּבְ  .חֶֹמר ָאֵפל ּתַ
   

נֹוֶתיך ַרּבֹות ,ָּלָמה ָחִייָת כּו ׁשְ   ,ִָנְמׁשְ
 !? עֹוֵמד עֹוד ִלְחיֹות ,אתּוי ָצָמׁשְ

ַמִים ָ   ,ָקֵרב ָהֲאָדָמה ְוָהֵבא ַהּשׁ
ה עֹוד ַלֲעׂשֹות ֲעׂשֶ י ַמה ּתַ   ?ּכִ

 16/01/2013  
  

 
  

  מאוסף האמן, אורי אליעזבודה של ע
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  מתוך ההרפיהמונות ת
ַני ְפָחה ָעְלָתה מּול ּפָ   ׁשִ

ֶניָה ֲחטּוִבים ֵוי ּפָ   ּתָ
נ ָכל ּתְ ָלּה ָטבּוַע ּבְ   ּוָעהָּהָאדֹון ׁשֶ

ָלּה   ּׁשֶ
ָלּה    ָּהָאדֹון ׁשֶ
ַחד    הּוא ַהּפַ

  ִּהיא הֹוֶלֶכת ְצמּוָדה ַלִקירֹות
ִצָלּה לֹא ִיּפֹל  ּׁשֶ ּ  

ָיַדִים ָזרֹות   ּבְ
עּור  ַלְיָלה ּגּוָפּה ּפָ   ּּבַ

  ּוְבִבְטָנּה ְצָעָקה 
ֲאִני ׁשֹוַמַעת    ׁשֶ

ָיה  ַהְרּפָ   ַעד ְלָכאן ּבַ
ִבְטִני  ים ּבְ   ְצִליֵלי ַהּגֹוְנג ַמּכִ
ים   ְמָלִכים ָרִמים אֹוְנִסים ָנׁשִ

ַהְרמֹונֹות   ְצִעירֹות ּבְ
ִטים ְ ּשׁ   ְצִליֵלי ַהּגֹוְנג ִמְתּפַ

ְטִני    ְנֹוְגִעים ֶאל ּתֹוך ּבִ
ָהְרסּו ֶאת ַיְלדּוִתי    ֵהיָכן ׁשֶ

              *  
ז ַהּגֹוְנג    צֹוֶעֶדת ֶאל ֶמְרּכַ

ז ַהְצִל   יל ֲאִני רֹוֶטֶטת ִאּתֹוֶּאל ֶמְרּכַ
לֹו ְּוִעם ַהְיקּום ּכֻ ּ  

זּוִרים ַמי ַהּפְ   ָהאֹוֵסף ְרׁשָ
מֹו ְצִליִלים ַהְמַלְטִפים ֶאת עֹור  ּּכְ ּ  

ְמנּוָחה  ים ּבִ רּוׂשִ   ֵאיְבֵריֶהם ַהּפְ
רּוִעים ְלִמיִדים ַהּשְׂ ל ַהּתַ   ׁשֶ

ָיה  ַהְרּפָ אן ּבְ   ּכָ
  

  גלשטייןבקה ר

 קונדוליני יוגהמחזור המתוך  יםירששני 
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  פואטיקה קטנה/דן פגיס/ "כדאי שתבדוק אם הקול קולך"                                       

ריות של המשוררת עדינה מבחר מרשימותיה המקו) 77 ספרי עיתון בהוצאת( הקול הנכון בספר
 על 2002–1985 בשנים מאזניים וכתב העת מעריב ,דברמור־חיים שפורסמו במוספים הספרותיים של 

 ברשימותיה אלה היא מחדשת באבחנתה את הקול הנכון בספרי שירה של .ספרי שירה ופרוזה
 של אף ו,וילי בנימין שו, חיים נגיד, כמו חיים גורי,משוררים שקולם ממשיך להישמע גם היום

 או של כאלה שנראה שזה , פסח מיילין, יאיר הורביץ, כמו עזריאל קאופמן,משוררים שאינם עמנו עוד
 כן היא מתבוננת בקולם של סופרים . יקי דסה, כמו אביגדור גונן,להם קולם היחיד בתחום השירה

  .כרות אלמוג ורות בלומרט

  אך הוא מבטא הן את טעמה האישי של, כולל רק חלק מרשימותיה של מור־חייםהקול הנכון
 נראה שספרי השירה ,ממרחק של זמן" ש, שבה נכתבו והן את הלך הרוח הפואטי בתקופה,המשוררת

 השירים . כפי שהיא כותבת בפתיחתו,"הכלולים בו משקפים תקופה משמעותית בשירה הישראלית
ה של כל רשימה ומדגימים את  בדרך־כלל בסופ, בשמם או בלשונם,עונים לטעמה האסתטי מופיעיםה

 ,מחברות אלולבספרו ) 15' עמ(של חיים גורי " החלק האפל" כמו השיר ,הקול הנכוןכוונתה במונח 
 סדרת השירים בשער האחרון של הספר ,נשים אחרותבספרו ) 19' עמ(של יקי דסה " קרעי נפש"

חזרתי אל בספרו ) 42' עמ(י של נעים ערייד" על חטא" השיר ,)38' עמ( של חיים נגיד שירה מקומית
  . ועוד,הכפר

 לעומת המונח ,בשיר" קול נכון"בהקשר של " נכון"לה יעדינה מור־חיים מתייחסת בהקדמה לספר למ
 , לטענתה. ובעיקר זו של נתן אלתרמן, אותו טבע נתן זך כאנטיתזה לשירה המחורזת,"השיר הנכון"

 ובמשך הזמן פתח את שערי השירה בפני ,מותיהדרך מושג זה שחרר נתן זך בזמנו את המשורר ממוסכ
בהתייחס  "הקול הנכון כהמשך לתהליך זה היא מגדירה את .כל מי שחש שזהו כלי ביטוי ראוי לו

לים י העולה מבחירת המ...'סיפור נכון'או ' שיר נכון'לקולו המיוחד של הכותב כחלק מתהליך כתיבת 
  .)7' עמ" (.ד־פעמיים שלהם ומההקשרים הח,המסוימות של כל אחד מהכותבים

אל בין שורות  ,ינוס הטקסטיםי אל אוקחיים- מור צוללת ,מצוידת במשקפת ראיית רוחב ועומק זו
 מה שעולה . ומעלה שוב על פני השטח את הקולות הנקלטים על ידה,היהשירים שנבחרו על יד

 כמו ,שירה המחברת משמיעה לנו שוב קולות . זהו הד שמלווה את המשורר היוצר,מהקובץ
 היא מצביעה כבפנס קסם על עטיפה זו .מתקליטים ישנים שאהבנו להאזין להם או לחלום לצליליהם

  .של השירה" חנות הקסמים"או אחרת שבתוך 

  שפרינגמן- ענת זגורסקי

 העין הפנימית רואה את הקול הנכון
  הקול הנכוןחיים - על ספרה של עדינה מור
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מודע האישי -  כמו מצלמת למען הקוראים את התהליך שבין הלא,עין פנימית זו של עדינה מור־חיים
מודע -  לבין תבניות כלליות של הלא, תבניות הכתיבה היוצק את עולמו הפרטי אל תוך,של היוצר

 אל היוצרים וחזרה אל , עדינה מור־חיים מביטה בעין זו אף אל פנים השירים ומחוצה להם.החברתי
 נארג בתוך מסגרת ייחודית כמו הקול הנכון , כך שמעבר לאסוציאציה הפרטית של היוצר.הטקסט

  . הקוראים,גיש לנו והופך לנ,מטריצת היצירה החברתית והשירית

-  הבורגני והנונ, האישי והציבורי, הפנים והחוץ,המטריצה עשויה שתי וערב מן היש והאין
– האפל והמכושף לעומת המציאותי, הצד הגלוי והצד המואר, המציאותי והנסתר,קונפורמיסטי

  . ייאוש ותקווה ביצירת הקול הנכון בשיר, כביטויים של מוקדי כאב והנאה,עובדתי

 אלא , וכמשקף את דרכה האמנותיתמשוררתה לא רק כביוגרפיה הספרותית שלאת הספר  לקרוא ניתן
 אלא להתעכב על , זה טוב וזה רע, שאל לה לומר,אף כביטוי לראייתה את תפקיד הביקורת הספרותית

 יאירה , יאיר הורביץ,ערכים אסתטיים כלליים דרך הכתיבה המסוימת של המשוררים כחיים גורי
 אמירה , רחל חלפי, ענת לויט,כמו מרים איתן   ומשוררות, בנימין שווילי, חיים נגיד, אייל מגד,גינוסר

 משוררת וסופרת בפני ,מאזנייםשל עורכת  בעריכתה אישה אוהבת המופיעות באנתולוגיה ,הס ועוד
 העמדות המוסריות ותמובע המשוררים המופיעים בקובץ דרכם ודרך יתר  . ציפי שחרור,עצמה
 בשרשרת ההתבוננויות באסתטיקה של התרבות חוליהחות הסוערות של תקופה מסוימת זו כעוד והרו

 , מה שהופך את חוויית הקריאה בו למרתקת ומעשירה למשורר, שהיא רלוונטית גם בימינו,המקומית
  .למבקר ולחובב שירה כאחד

צילום שהמשוררת עטיפת הספר מעוצבת באופן גרפי ומדויק על־ידי האמן מיכאל בסר על גבי ה
 בשילוב הישן והחדש מצליח בסר .הקול הנכוןונקרא " דבר"צילמה של חלק מרשימה שפורסם ב

  העבר מול, המעורפל לצד הברור, את מהות הספר שבו מצוי הנסתר לצד הגלוי לעיןלהעביר
  .ההווה

  

  
 הקול הנכוןספרה עדינה מור חיים ו
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שלה '  קטע מתוך עבודת הקולאזבמבוך המראותעל עטיפת הקובץ העיוני של יערה בן־דוד 
ר ,"תשקיף"  בציור זה רואים יד ."שיקוף בכדור זכוכית" המעוררת אסוציאציה לציורו הַמפעים של ֶאֶשׁ

 חלקם ניצבים ,אוחזת בכדור זכוכית שבתוכו יושב איש גרום איברים בחדר צר המכיל רהיטים דלים
 יופיו של הציור הוא בניסיון לתת שיקוף מכסימלי של . גרם מדרגות וספרים לרוב,וחלקם מושלכים

 השפעת הצייר הזה ניכרת היטב אצל המחברת הן .החדר ותכולתו מזוויות ראייה רבות ושונות
רבדים וזוויות  המאופיינת בריבוי ,שלה והן בדרך ההתבוננות שלה ביצירות ספרות' בעבודת הקולאז

   .היראי

בקולנוע הצבת מראה מול הגיבור באה לשקף גם את הצופה ולומר לו משהו על עצמו בשאלות 
 , כן משמשת המראה כלי ביטוי להבעת רעיונות ופירושים שונים. מוסריות וערכיות,קיומיות

   .המושפעים מן המטענים האישיים והתרבותיים שלנו

האם חומרי ? מה קדם למה: שאלה הביאליקאית בדבר שני העולמותעולם המראות מחזיר אותנו גם ל
זו החידה "? האם הקיום האנושי או עיצובו השירי והפרוזאי? המציאות או השתקפותם ביצירה

   . כותבת בן־דוד במבוא לספרה," זו הדיכוטומיה הקיימת בתשתית כל יצירה,הנצחית

 ,)סיפורת ושירה(ולם ומן הספרות העברית לפנינו כינוס של מבחר עיונים ביצירות מספרות הע
 ובחלקן מוכרות ,כוב' בקט וצ, דוגמת יצירותיהם של קפקא,שבחלקן הפכו לנכסי צאן ברזל בתרבות

  .פחות או לא מוכרות וכונסו כאן לפי טעמה האישי של המחברת

ל חוקיות בן־דוד מצהירה שאינה בוחנת את היצירות בכלים שיטתיים ובהכללות אקדמיות הנשענות ע
 שהיא בעיניה הבסיס החשוב לרעיונות , אלא בעיקר קשובה וצמודה לרקמה המילולית,זו או אחרת

 עיוניה המעמיקים והתובנות החכמות העולות מהם מוגשים לקורא .ולמשמעויות הטמונים ביצירה
בראש  שאותו בחרה להציב , יעיד על כך המוטו מדברי סארטר. בהירה וקומוניקטיבית,בשפה קולחת
  ." אני כותב כדי להבהיר נסיבות מסוימות.אין לי צורך לכתוב גבוהה גבוהה: "מדור הפרוזה

שבהן משתקפים " המראות" לבד מן , באה לבטאבמבוך המראותהבחירה הקולעת של השם 
 , עם זולתו ועם ישויות שמעבר לו, גם את לבירינת הקיום של המין האנושי במגע עם עצמו,הגיבורים
  . ובעיקר בפרק הראשון,ולה מתוך היצירות הנדונות בספרוהדבר ע

 הלבירינת שבנה דדלוס לכליאת המינוטאורוס והמחיר הכבד .לכל סופר תפיסה המייחדת אותו
ששולם כדי לרצותו הוא בעצם המחיר שכולנו נאלצים לשלם למפלצות הרוחשות בתוכנו ומחוצה 

 אלא שלנו אין אריאדנה ,ייו באופן זה או אחר כל אחד מאתנו חֹוֶוה את הלבירינת במהלך ח.לנו
  .שתעניק לנו את פקעת החוטים לחילוץ ואף לא תושיית דדלוס

  מלכה נתנזון

  ספרות ית ביצירות'התבוננות קולאז
  במבוך המראותדוד - יערה בןעל ספרה של 
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פרנסס " (סוד הגן הנעלם"המעיין בדבריה המרתקים ומרחיבי הדעת של המחברת חש כמי שמהלך ב
ית  יש בהם כדי לקרב את הקורא אל היצירה ולהפוך אותה ידידותית וכמעט בלתי אמצע.)ברנט

 ,העובדה שבן־דוד מאירה לפעמים את היצירה אף מן ההיבט הביוגרפיגם  תורמת לכך .עבורוב
: שלה" אני מאמין"נורית גוברין ב'  על כך כבר עמדה פרופ.המתגלה לא אחת כמפתח חשוב להבנתה

 אבל בלעדיה תהיה הבנת היצירה ,הביוגרפיה בלבד לא תהיה ערובה להעמקת הקשב ביצירה"
 מערכות יחסים ,התמודדות עם שאלות אקזיסטנציאליות: ין כמעט נושא שלא נפרש כאןא ."פגומה

 יחסי , דילמות מוסריות, מצבי משבר וקונפליקט, זהות ומקום, בין אדם לחברו,בתוך המשפחה
 , אמונה וכפירה, תמורות העוברות על האדם,)קוהלתית בעיקר( שאלות זמן ומחזוריות ,הורים־ילדים
 בגלל קוצר היריעה אתייחס רק למבחר מצומצם .מציאות חיצונית מול הוויה פנימית ,חיים ומוות

  .מפרקי הספר

  
  

  

 חובק כמה פנינים בעיקר מספרות , הפרק הראשון והחשוב שבמדור הפרוזה,"בלבירינת הקיום"
 היצירות הנדונות כאן חוזרות ומוכיחות שהאמונה בנשגב והכמיהה אליו אינה אלא פרי .העולם

 המאמין בכוחה להושיעו ולחלצו מן המצוקה בדומה לאמונתו בעושי ,מימותו ובורותו של האדםת
ל ,"להוריד את השמים אל הארץ" יצירות אלו נועדו בין היתר .נסים למיניהם סָּ  כפי שהתבטא הּפַ

אדון " כך הוא סיפורו החברתי־קיומי של גבריאל גרסיה מארקס ."מראת שמים"אניש קאפור ביצירתו 
 כבר הכותרת מצביעה על כך שלפנינו סיפור פנטסטי עם רמזים ."זקן מאוד עם כנפיים ענקיות

 אלא גם , חיצי הביקורת של מארקס אינם מופנים רק כלפי המאמינים התמימים.למיתוס של דדלוס
 בן־דוד מוצאת עקבות .כלפי הדת ומייצגיה וכלפי העושים הון מסבלם וממצוקתם של אחרים

   .זיסטנציאליים ולבירינתיים בסיפור זה ובסיפורים אחרים של מארקס אק,קפקאיים

 הנשלח מטעם , הרץ."לבירינת הקיום" הוא דוגמה מצוינת ל, סיפורו האירוני של קפקא,"דבר הקיסר"
 הוא . נאלץ לעבור אינספור חומות ומכשולים,הקיסר אל הנתין כדי להעביר את המסר שלו לפני מותו

  במבוך המראותדוד וספרה - יערה בן
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 כבר העובדה שהקיסר בחר טרם מותו לשלוח רץ עם .מצליח לבצע את משימתומסתבך והולך ואינו 
 המחברת מוצאת נקודות השקה בין קפקא לבין . מצביעה על כך שהסיפור אירוני מיסודו,הודעה לנתין

אצל קפקא המסגרות החברתיות הן המציבות מחסומים ליחיד שבעוד : מארקס שהושפע ממנו
 לאמונות , הרי אצל מארקס הכבילות היא בסגידה לדת,י של נפשווכובלות אותו ואת קולה המקור

  .התפלות ולחומרנות

הדמויות הן בעצם " סוף משחק"ו" מחכים לגודו"בן־דוד סבורה שבשתי יצירותיו של סמואל בקט 
 , תחילה הן מוצגות כדמויות אירוניות־טרגיות. ספק שליט עריץ ספק עבד–בבואה של המחבר עצמו 

ן מתגלות כבעלות אופי גרוטסקי מכוח הסתירה הקיימת בין אמונתן בכוחן לשנות אך עד מהרה ה
 הוא המכתיב .ולנווט את חייהן ובין המציאות החושפת אותן במערומיהן ובחולשתן מול מר גורל

  .ונותן את הטון בחייהן למרות ניסיונן לשנותו ולהשהות את גזרתו

תה של המחברת על הצדדים הפסיכולוגיים הניתוח המעמיק של היחסים בין הדמויות ועמיד
 בהתנהגותן ובדרך הסתכלותן על החיים פותחים צוהר נרחב לעולמן המעוות ,והקיומיים באישיותן

   . שכל אחת מהן מציגה מערך יחסים שונה של אדון־עבד,ותורמים רבות להארת שתי היצירות

 ובינם ,ם הנוצרים בין הורים לילדים דנה בן־דוד בקונפליקטי, הפרק השני בספר,"בחבלי התבגרות"ב
 באופנים שונים מוצגים נפתוליו . ערכים והתנהגות, מתוכם עולים הבדלי תפיסה.לבין המקום

 . כמיהה לחום ולחסות, מבוכה, החי בעולם מנוכר וחש בדידות,והתחבטויותיו של הצעיר המודרני
 .עם עולם המבוגרים הקר והאנוכי מתמודד עם המוות ו, מקיפוח ומחרדת נטישה,הוא סובל מהזנחה

 הגאולה והפיוס השלם או החלקי עם הסביבה מגיעים בסופו של דבר .בעבורו הגעגועים הם משא כבד
 ,)אלברטו מורביה( באמצעות הארוס ,)דוגמת סימון דה בובואר(ידי התמרדות - על: מגורם חיצוני 

  .)אשר רייך(הדת ומן המקום ובאמצעות בריחה מן ) תמר קרון(באמצעות פגישה עם אדם חדש 

כך : בפרק הדן בנושא זהות ומקום בוחרת המחברת להתייחס ליצירותיהם של סופרים ישראלים בלבד
 גם ,"ילד חוץ"שנשאר בעצם " המהגר"שמעון בלס החושף את הקונפליקטים שעמם נאלץ להתמודד 

 מובן שהתמודדותו של .יתשייכות לחברה הישראל-  ומכאן תחושת האי,בעיני החברה וגם בעיני עצמו
 בבחינת ספרו של סמי .המספר עם הקשר הדיכוטומי והמורכב הזה בין כאן לשם תורמת ליצירתו

 המשתקפת במצוקתם הרגשית של ,דורי- עומדת בן־דוד על בעיית הפער הבין" זה הדברים"ברדוגו 
   . ובבחירתם המודעת בהדחקה ובהשתקה, בהתנהלותם מתוך זרות,הגיבורים

 ,מפגישה בן־דוד את הקורא עם ספר סיפוריו הכואב של פרימו לוי" בצל השואה" הרביעי בפרק
 בינם לבין עצמם -  וביחסים בין יושביו ,שלמרות העיסוק הקשה במצבים הבלתי אפשריים במחנה

 ובפכים קטנים של , עדיין היה בו הכוח למצוא את הזיק האנושי במחוות חריגות- ובינם לבין שוביהם 
   . טמונה גדולתו של היוצר, לדעת המחברת, בכך.היומיום בתופתשגרת 

 שעלילתם מינימליסטית והדיאלוגים בהם לאקוניים , של אהרון אפלפלד, הסמלניים בחלקם,בסיפוריו
 עומדת בן־דוד על עצמת הביטוי הפיוטי ועל חדירתו של המספר לפנים הנפש של הנוף ,ותמציתיים

אה בכתיבתו של אפלפלד הופך לאמצעי ביטוי למצבי שקיעה  היא מציינת שנושא השו.והאדם
 עד כי הקורא , הופכים לאבסטרקט פיוטי, אולם תיאוריו המיוחדים של חוויות הגיבורים,וחידלון

   . ומדחיק את המתח הדרמטי,מתמכר לשלמות האסתטית הגבישית שבתמונת היהודי הנרדף
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רוזה על חמשת מדוריו תופס את המקום  כשחלק הפ,מאמרים רבים ומרתקים מאכלסים ספר זה
 שני הנושאים .העיקרי ואחריו מגוון יצירות שיריות בנושאים שונים בחמישה מדורים נוספים

 בחלק השירה הקורא יוכל .המשותפים לשני חלקיו של הספר הם אישה־אהבה ויחסי אבות ובנים
חילונית ולאחרים הכותבים  למשוררים הכותבים שירה ,למצוא התייחסות לסגנונות כתיבה שונים

   . חלקם חשובים וידועים וחלקם ידועים פחות–שירה אמונית 

 , שאול- נוכל למצוא את שיריהם של חיים גורי ומשה בן" כאן ושם על פני האדמה"במדור הראשון 
   . אתייחס רק לשניים מהם, בשל קוצר היריעה.אורי ברנשטיין ועזריאל קאופמן ואחרים

 המשקיף ,הוא אולי המוהיקני האחרון בשירה" שלדברי יערה בן־דוד ,ם גורילחיי" עיבל"שירי 
מבטאים את הכאב שחש " ,בפרספקטיבה רחבה יותר על ההוויה הישראלית שהשתנתה לבלי הכר

 אך למרות . שכבר עם הקמתה נזרעו בה זרעי ההרס,המשורר נוכח הבקיעים בחזון הציוני ובמדינה
 מציינת בן־דוד שיש משהו כובש ,וכף המאזניים הנוטה בו לפסימיותשמה הסמלי הטעון של הפואמה 

 בן־דוד .אין בה הכרעה והעדפה של צד זה או אחר: ביושרה האינטלקטואלית העולה מן היצירה
 ומציינת שהוא ממתן את הפתוס המקראי ויוצר ,עומדת על שילוב הלשון הגבוהה עם שפת הדיבור

יב הזמן בשירי גורי ומתייחסת למהותו האקזיסטנציאלית  היא נותנת דעתה גם על מוט.מלאות
   .ולמהותו המחזורית קוהלתית

 אף אצלו מוצאת המחברת את המיזוג בין .מהדהד החלום ושברו" כל לבדי"גם בשירי משה בן־שאול 
 המפרקת ומחדשת את , הנבדלת, היא בוחנת ברגישות את כתיבתו המיוחדת.האישי לקולקטיבי

נוכל למצוא קריאה קשובה בשיריהם של אשר "  אהבה,אישה"בשער   .קוריותההשפה ומפתיעה במ
נמצא ניתוח " בין הורים לילדים" בשער . אנה הרמן ואחרים, ציפי שחרור, חוה פנחס־כהן,רייך

   . ברכה רוזנפלד ושמעון שלוש, רות נצר, רפי וייכרט,מיצירות רחל חלפי

  .קסט ושלום רצבי-  איתמר יעוז,יהם של זלדה מתייחסת בן־דוד לשיר,"בכבלי האמונה"בשער 

 מוצאת בן־דוד את יכולתה , המבוססים על האמונה בהישארות הנפש ובעולם הבא,בשיריה של זלדה
 פיוס בצד – ועם זאת את המאבק המתמיד ,של המשוררת למצוא את המטפיזי בתוך הטריוויאלי

 בן־דוד . נטועים במסורת החסידית ששורשיה, ייאוש ותשוקת מוות בצד שמחת חיים,קריאת תיגר
   . המתיכה בתוכה ניגודים רבים,מצביעה על צלילות שפתה השירית ועל המטפוריקה המקורית שלה

 לצד זיקתו ,בשירת איתמר יעוז־קסט עומדת המחברת על זיקתו של המשורר אל התפילה והאמונה
 ,מפגשים הדואליים הווה־עבר על האמביוולנטיות בין אמונה לאי־אמונה וה,השורשית לאדמת הארץ

  .השופכים אור על הווייתו ודמותו של המשורר־האדם

 בניגוד . ואחר המושא הנעלם,שירתו של המשורר שלום רצבי מתמידה בחיפושיה אחרי שורשי הקיום
 התעייה , הריק וההתאיינות, שירתו של רצבי מתמודדת עם הבדידות מול האל,לשירתו של יעוז־קסט

  . השירים נעים בין הפיסי למטפיזי כאשר,והחיפוש

 שהיא גם , עשוי מארג רגיש של מבקרת, של יערה בן־דוד הוא ספר עשירבמבוך המראות ,לסיום
 שמחתי . מעורר געגועים וסקרנות כאחד, של כאן ושם,רבגוני של ישן וחדש'  זהו קולאז.משוררת

 דבר המצביע על האדם ,דועיםלעובדה שנחשפו בקובץ העיוני הזה גם יצירות של יוצרים פחות י
   .שבמחברת מאחורי היוצר שבה
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 מתרגמת וחוקרת , משוררת,יוסף-  חמוטל בר'הוא ספר פרוזה ראשון למבוגרים לפרופ מוסיקה 

 , עשרות תרגומים מרוסית, ספרי מחקר12 ,ספר לילדים ,ספרי שירה 14  שפרסמה עד כה,ספרות
 רשימות ביקורת ופרשנויות על יצירות ספרות ומאמרים , ערכים באנציקלופדיות,צרפתית ואנגלית

פרס :  בעשרה פרסים אקדמיים ובמענקי מחקר, פרסים על ספרי שירה וסיפורת13–זכתה ב; מקצועיים
 , פרס ברנר,ם" פרס אקו,ו לאישה היוצרת" פרס ויצ,ים פרס קרן ירושל,אביב-  פרס קרן תל,הנשיא

   .)איגוד הסופרים הכללי(י "פרס אס:  ועכשיו על הספר הזה,גן-  ופרס רמת,פרס עמיחי

 ,הכוללת את מקצבו , היא מלאכת מחשבת של הצבת הצליל והדמם במקטע הזמןמוסיקההאם 
נפש הדמויות דיבוב הצליל הפנימי של יוסף היא אמנות - הרי ספרה של בר -   גווניו ומשקלו,עוצמתו

תוך יצירת מארג לשוני  , על כל הניואנסים,בעלי עולם רגשי סבוך ומורכבאנשים  ,סיפוריםהפועלות ב
 ואין צליל דומה ,אחת דומה לרעותה/ אין שפתו של גיבור אחד .ומושגי המאפיין כל אחד ואחד מהם

 אלא היא בעלת רבדים ,ק לתוכן הסיפורים רומזת לא ר,מוסיקה ,שכותרת הספר ומכאן .למשנהו
 אלא מוסיקה המתפקדת גם ,כפשוטה  זו אינה רק מוסיקה. שעל הקורא לאתרם ולבנותם,נוספים

 לעתים היא פועמת . ולה בעצם המשקל הרב ביותר, מוסיקת הנשמה והרגש–כמטאפורה וגם כסמל 
 שכן מתחת לפני השטח כבר , ולצורך ההשהיה, אבל רק לכאורה,שקטה ומנחמת ,יו'בקצב האדג

 בעיקר כשמדובר , הנושק לא אחת לקקופוניה,נדו מתפרץ'ולעתים בקרשצ ,רוחשת הלבה המאיימת
 כמו גם הסיפור ,היא הבולטת בהם" ,איינזאם הסיפור של אדם" שהנובלטה ,במצבים נפשיים קיצוניים

 שכבר משמו ,"מוסיקה"ו ,"ביום השנה השלישי"  וכן הסיפורים, נובלטה זו."ביום השנה השלישי"
   .בסיפורי הקובץ , הם הטובים לדעתי,ניתן להבין עד כמה עמוקה משמעותו לסיפור

 שיש - זו המוסיקה של המילים על עגותיהן השונות  .המוסיקה עוברת כחוט השני בכל סיפורי הקובץ
 כבר מן השורות םמיליהקורא נכבש לו , או את רוח התקופה, את ריקעם,בהן כדי לאפיין את הגיבורים

 ...'חיי משפחה נורמאליים' ,'יונתי שלי':  המנוול,הנה הוא כותב: ""מוסיקה" של הסיפור הראשונות
ת יחסים קשים ומעוותים בתוך ומהדהד המילים גם ." המנוול,את הנכדים הוא אפילו לא מזכיר

 עם ירקות –ם  לא איזה בוטיק בונבוניירה בשביל הרוש–לך תקים סניף מינימרקט " :המשפחה
 שייתן ,אורגניים וקומפקט דיסקים ותכשיטים והכול שיציל את הכבוד של העיר הדפוקה הזאת

 סיפור מכמיר לב על ,")מינימרקט ברוך" ("... שייתן להם קצת אמונה,לאנשים טעם של מה זה גן עדן
 ,רית תקנית עבויש שהן מייצגות . ויחסים קשים בין אב לבתו,קונפליקט עם שלטונות מס הכנסה

; "השמחה שורה בכל מקום חוץ מאשר בנפשי": "אםזניהסיפור של אדם אי"כמו  מרובדת ויפהפייה
 בקשרי , בעבודה,בלימודים" "... אפוף אדים מחניקים,אני שרוי בשקיעה איטית ומתמדת לתוך תהום"

ויצירת תלות  על יחסים מוזרים  סיפור". שאינה מאפשרת בדיקה ועיון,ידידות שולטת הספוראדיות

  מלכה נתנזון

  אמנות הדיבוב של הצליל הפנימי
  מוסיקהיוסף - על קובץ הסיפורים של חמוטל בר
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 שהוא הופכם למרכז ,לבין שני אנשים , ומקובע בדעות מוזרות, לוקה בנפשו,של אדם אינטליגנטי
 לקדמו או ,או להפילו לתהומות של מצוקה ובכי , עד כי יש בכוחם להעלותו לפסגות של אושר,חייו

יום השנה  ".דע לפחות לא באופן מו, מבלי שלהם תהיה כלל יד בדבר,לגרום לו לקפיאה או לנסיגה
המסופר  , על יחסים מעוותים בתוך המשפחה, עצוב ומצחיק,אירוני ,הוא סיפור גרוטסקי" השלישי

 וכפי שהיא באה לפקוד , וכיצד הוא רואה את משפחתו בכלל,מנקודת התצפית של חלל מלחמה הומו
  את הדירות  ועל האנשים שאכלס  . ובעצם מול כולנו, מוצבת מול המשפחה  מראה מצוינת.את קברו

 

       
  מוסיקהיוסף וספרה - חמוטל בר

  

 בסיפור , שטיחים ופסנתר שחור, והביאו עמם כוננית קישוטים,לאחר בריחת הערבים ,ביפו
 זה כמו , זאת מילה לאדם לא טוב'סוחר' . וזה מסביר הכול,אימא אומרת שהם סוחרים ",")מסטיק("
   ." ולא נהיה אף פעם, זה מה שאנחנו לא,'שוק' או 'בורגני'

כפי שהיא עצמה שמה  , המיטיבה להיכנס לנפש גיבוריה,יוסף היא מספרת חדת עין ורגישה מאוד- בר
 אבל , אמרה או משפט שכאילו אינם שייכים לנושא...: "בתארו את אהבת חייו יעל בפי גיבורה אדם

בשני  ."יבם של מצבים אנושיים במילים פשוטות על יכולת לקלוע אל ט,מעידים על עדינות נפש
 .רגישות זו מגיעה לשיאים של ממש ,"יום השנה השלישי"ו" איינזאםהסיפור של אדם  ",הסיפורים

 ,כמי שחיה לצד בעל הלום קרב ומוקפת לא אחת בפגועי נפש במעורבות וקרבה רבים מן הממוצע
אני נפעמת  ,ים בסיפור דומה לזה של אדםללוות חבר" נפל בחלקה" וכמי ש,מחמת אשפוזיו הרבים

לעומק  , פגוע הנפש וחסר הביטחון,מיכולתה של המחברת לרדת כך לעומקו של הגיבור האובססיבי
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אהבה " בשלושה סיפורים נוספים .רגשותיו ההפכפכים ודרך התנהלותו והתנהגותו יוצאי הדופן
 מנקודת התצפית של האחות , אגב השכול מושחל כבדרך,"מסטיק "-  ו,"אהבת נעורים ","ראשונה
בסביבתה איש  (, כמי שזה אך איבדה אח ונפש תאומה, שלבד מן ההתמודדות הקשה שלה,השכולה

צעירים החשים קרע וכאב  -  עליה לתמוך מעתה בהוריה ולחזקם ,)בעצם אינו נותן דעתו על כך
ה מתבקשת עם  ההשווא.לניקוז הכאב או אפיק ,מבלי שתהיה להם עצמם נפש תומכת ,עמוק

   .הביוגרפיה של המחברת עצמה

*  
כבר מן   תופס אותך, ובו בחרתי להתמקד ברשימה זו, שעל שמו נקרא הקובץ,הסיפור הראשון

 . ורה, אתה נתפס לשפה הייחודית של גיבורת הסיפור "...: המנוול,הנה הוא כותב"המשפט הראשון 
המעשיים  ,היציבים הריאליים - י האדמה על פי ניתוח נומרולוגי של שמה היא מייצגת את טיפוס

 נתון להשפלה מתמדת ולבוז אלים מצד , בעוד הסיפור חושף אדם נטול חוט שדרה,וההגיוניים
 ,הבת תוהה כיצד זה האם . שניהם רואים בה אדם נחשל ומטומטם.דה בתה' ולנאדייז,אלכסנדר בעלה

 אינה יודעת להבחין בין יצירתו של , אף למדה שנה מוסיקה,"קול המוסיקה"שאינה חדלה להאזין ל
על  בז לרעייתו ,השב מן הקונצרטים תמיד בגילופין ,אלכסנדר ,האב .מנדלסון ליצירתו של מוצרט

שניתן לדרסה  , ומתייחס אליה כאל אסקופה,ועל טמטומה , שאין היא מוכנה לשנותו,לבושה הכפרי
אינו  , הוא חי אתה- רוצה  .שי אינוס כולל מע, הן במלל והן במעש,בכל עת שהרצון עולה מלפניו

 שונה תכלית שינוי , שבמראיה ובאופייה,היהודייה  המוסיקאית,לטובת אהובתו הוא נוטשה - רוצה 
  . ושיער שחור ומתולתל, חוש הומור, בעלת יכולת קולית נפלאה,היא עדינה: מזו של רעייתו

 , את דעתו על רעייתוה ממחיש,"מנםא " והמילה"גם היא אמנם יהודייה ",אומר על אהובתו אלכסנדר
 , למרות שהיא בורחת מיהדותה,אותן מבחינתו  שאשתו מייצגת,על כלל הנשים היהודיות ואולי

 , הנושאת באופן אירוני את נס המוסיקה, לעומת אשתו.ומעדיפה להתערות בתרבות ובהווי הרוסיים
 ,את קולה הפנימיוכלית המוסיקה עבורו את תב והיא מבטאת , קונטראלטו,אהובתו היא זמרת אופרה

ואילו לאשתו הוא שולח  , הוא אומר ונוסע אחריה,"המוסיקה קוראת לי ".את תכלית קיומו שלו ואף
 כשאהובתו מתאבדת הוא מאבד את טעם החיים ואת טעם המוסיקה ."סבון חמצמץ"מן הדרכים 

דע הטכני שלו קרדום לחפור  כדי להפוך את הי, ונוטש את התזמורת לטובת נגינה בבתי קפה,הנעלה
 קודם שנהשנטש שמונה עשרה  משפחתו  כשיבקש לעלות לישראל בעקבות, מאוחר יותר.בו ותו לא

   . עדיין יראה בכלי הנגינה מכשיר עזר לקיומו בלבד,לכן

 יש , בגבינה צהובה, שכבר נראה כמותו, כמו גם פיטום כלבו,מראהו הגס ומשמניו המוגזמים והדוחים
 למרות שאלכסנדר אומר , הכלב. על אופיו,וכמובן ,להצביע על הבהמיות שאליה התדרדרבהם כדי 

 אלא את הבולסנות הגסה ואת האופי הכלבי ,הנאמנות שאינו מייצג את  מתואר באופן,שהוא נאמן לו
   .שצימח אלכסנדר באוזניו אף הוא מצטרף לביטוי אופיו החייתי השיער .של בעליו

  היא, עד כדי כאב פיסי ממש, כמיהתה היחידה.החומר אינו תופס מקום כלל , לעומת זאת,אצל ורה
 אותה היא , וזאת באמצעות בתה,מייצגה הבולט  שהפסנתר הוא,לעוף על כנפי המוסיקה הקדושה

זו  ".ניגנה סונאטינה של סקרלאטי בקונצרט תלמידים  וכבר,רק שנה למדה" ש,רואה כגאון מוסיקלי
 והופכת את בתה , מחשבותיה ומאמציה,היא משקיעה את כל עיתותיה כך ולשם ,כל נחמתה בחיים
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הִאם נתנה את שמה של הילדה על שם רעייתו של הסופר הדגול אוסיפ (בת השש  דה'נאדייז
 ובכך ,ייקובסקי'האם על שמה של האישה שהעניקה חסותה ותמיכתה הכספית לצ ?מנדלשטאם

 ליצור עילוי ,ואולי שתי המחשבות חברו יחד? תאפשרה לו להמשיך ליצור את יצירותיו הנפלאו
 באין לה ,את החלום שלא זכתה להגשים בעצמהלמענה  ויגשים ,מאריונטי שיהיה נתון לשליטתה

בין   וזה בא לידי ביטוי,הפסנתר הוא סמל מקודש בעיניה) . למרות שניסתה,היכולת והכישרון לכך
   .השאר במירוק הבלתי פוסק של הפרקט סביבו

אפילו שם המלחין המחונן שהאם תולה עליו את  .וסף אינה בוחרת את שמות גיבוריה באקראיי- בר
כי כפה " ,אלסנדרו סקרלטי האב הודה : לא נבחר באקראי, שצלחה את יצירתו ויכלה לה,גאונות בתה

 ". לא לכך נועד כישרון זה,גם אם היה מקום לכישרונו , שם,על בנו המחונן את המעבר מנאפולי
  שצליליו צורמים באוזניה והוא,לנגינת בתה על האקורדיון האלקטרוני ן דומה ורה מתייחסתבאופ

 ובודאי שלא להיכלל , יצור כלאיים שאינו ראוי לאזנם של בני אדם,"ממש מטומטם ","מטומטם"
 והאנלוגיה ,"מטומטמת"מכנה את אמה   ברגע של ריב ביניהן בתה.מוסיקההנעלה הקרויה  בקטגוריה

 פעם בפי גברים שפגשה ואמרו לה שהיא רזה מדי , רזונה של האם נזכר פעמיים ביצירה.תמתבקש
 ." שגזרתה כשל נערה,חייבת להודות ", שבניגוד לאב, ופעם במחשבתה של בתה,ואינה נראית טוב

 , ובאותה נשימה, יחד עם זאת.בתחום המוסיקה הוא ביטוי אירוני לידע הרזוני הדל שלה רזון האם
 היא מבטאת את , בתיאור שפתיה של האם. כשל פסל אפריקני, כי שפתי האם מעובות,הבתמוסיפה 

היא מתארת בזלזול את  . ואינה מנסה להשתחרר ממנו, הכבולה לעולם מושגים ישן,קיפאונה של האם
והמנהג הזה שלה לעצום  ,הזקנה הנראית היטב בעיניה" את ,אניצי שערה הבלונדי הדליל של אמה

הידענית  ", שדווקא היא, וכמה מגוחך הדבר.". שאינו מוסיף לה יופי,היא חושבתעין אחת כש
   . מביעה דעתה הנחרצת על האקורדיון האלקטרוני,"הגדולה

*  
 כמיהתה ותקוותיה של ורה מתרסקים אל קרקע המציאות כשהבת לוקה במחלה קשה ונאלצת ,חלומה

בבית סבתה מגלה הילדה את היופי  .סהלנסוע למשך חודשים ארוכים לבית סבתה ולמרחצאות אוד
 בכמיהתה זו היא בעצם מבקשת את השחרור .המפעים שבהדלקת הנרות ומבקשת להיות יהודייה

 , טוהר, המבטא צלילות, אופן סיבוב ידיה השקופות כמעט של הסבתא מעל הנרות.והחירות מאמה
  על הכיסא המסתובב החדש וחובר לחירות שחשה כשישבה, פועל עליה את פעולתו,ושקיפות רגשית

האם : כשמחשבותיה מתמלאות בשאלה קרדינאלית ,הלוך וסבוב לנגן החלה להסתובב ובמקום
במקום להשיב לה על  ? ונפסלה על ידי אחרת,מתאימים הצבעים חום וסגול שלבשה חברתה בכיתה

תה אמרה וכשהיא מספרת לאם שחבר" . יקרה שלי, את צריכה לנגן,נאדינקה: "שאלתה אומרת האם
 אנחנו נדבר . מאוד לא טוב.זה באמת מאוד לא טוב: " משיבה האם בזעזוע,קוסמופוליטית לה שהיא

 ואם .ספק גדול?  הִאם הקשיבה לדבריה. כמובן,לא התקיימהששיחה  -  "על זה כשתגמרי לנגן
   ?מה היא המוסיקה אם לא קוסמופוליטית ,שכן , הרי שיש בתגובתה הרבה מן הנלעג,הקשיבה

 באימוץ שירי ארץ ישראל ובאימוץ האקורדיון ,חרור הבת מתבטא גם בנכונותה להתערות בארץש
 ,על תרבותה ואדמתה" אימא רוסיה"בלאו הכי התקשתה לעזוב את   שגם, לעומתה,האם .האלקטרוני

 -  שחרור גמור חשה הבת לאובכל זאת  .להתנתק ממקורות יניקתה  ואינה מנסה,ממשיכה בקיבעונה
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האם גוררת את  : והיוצרות מתהפכות, נישואיה ועלייתה לארץ ישראל חוברת אליה אמהשהרי עם
את ההחלטות הגורליות של  , באופן אירוני, ומעבירה, עד שהבת אומרת נואש,בתה לתוך חייה

 לחבור אליהן ,שנטש אותן שמונה עשרה שנים קודם לכן ,האם להיעתר לבקשת האב(משפחתה 
   .שעמו חיה האם כיום) ?(יש הנפלא  הא, בידי ברוך,)בישראל

איך אפשר לגדל : " שהוא לפחות ילמד לנגן. ורה משליכה את יהבה על נכדה,כשהיא נואשת מבתה
 , והטוב שלצידה, האיש העדין, ולשם כך מוכנה אפילו לנטוש את ברוך." סיוט,ילד בלי מוסיקה
 היא .כיוון שאינו מחובר למוסיקה , השכלתו ותרבותו אין הוא נאצל מספיק בעיניה,שלמרות מעמדו

 , שהטעימה אך מרורים, הנצלן והאינטרסנט, האכזר, גס הרוח והמראה,מעדיפה את אלכסנדר בעלה
 , הגם שזו כבר אינה מוסיקה של תזמורות, בזכות המוסיקה שלו,"יש עדיין ניצוץ אלוהים" משום שבו

   .אלא נגינה שהוא מנגן למחייתו בבתי קפה

את הקוד   בעיניה הספרות הזאת מייצגת. והיא גאה על כך,סיה כמורה לספרות רוסיתמשה ברויש ורה
היא מתעלמת : היא בוגדת בכל הערכים הללו  אבל באופן אירוני. וההומאני, המוסרי,התרבותי ,האתי

 ומחובותיה , מנסה להתחמק פעם אחר פעם מישיבות המורים,ממצוקתו של תלמיד שכל ציוניו נפלו
ובמקום להתמקד  , לטובת שעות נוספות של תרגול מוסיקה עם בתה,מידיה ולבית ספרההאחרים לתל

ולשם כך מוכנה אפילו לעגל פינות (במקצועות ההורים  במקצועות התלמידים היא מעדיפה להתמקד
 כרטיסים לתיאטרון , למשל, כמו–הזה בתקווה שתצמח לה טובת הנאה מן הידע )בציוני התלמידים

 ודווקא מידי המוסיקאים ,כל זה כדי להעניק לבתה את המוסיקה הנעלה .וריםשקיבלה מאחד הה
   .ורה המטרה מקדשת כל אמצעיבעיני  .הבכירים

 כשכל מעייניה נתונים לערך המוסף ,את מחלת בתה מבטלת כלאחר יד:  גם בערכיה כאםהיא בוגדת
 היא .ד ותרגול נוספים המחלה תאפשר ארבע שעות תמימות של לימו.המלווה את מחלתה של הקטנה

   . כדי להשיג את מבוקשה,לברוך ,מתכחשת גם לערכי המסירות והאהבה היחידים שהיו לה

 האם מקבלת בהבנה את רצונה של הבת להיות .בורותה של האם באה לידי ביטוי ביחסה ליהדות
 ". מנוחין,טראך אויס,יאשה חפץ: גדולי המנגנים היו יהודים?  אלא מה, יהודייה, כמובן,נו"יהודייה 

אין דבר : "האם נדהמת" . אבל יהודים לא מנגנים בשבת,כן" אומרת , כדי לנגח את האם,אולם הבת
תגובתה " . זה אותו הדבר. בשבת מתפללים ומנגנים.לנגן זה בדיוק כמו להתפלל ", היא אומרת,"כזה

  .האם את עצמה עד לאקט של הכאת , המטיחה בה דברים בוטים ועולבים,מקוממת עליה את הבת

 כשהוא מאפר על .גישתו המזלזלת של בעלה כלפיה ורה הטמיעה את יחסה המזלזל של הבת יחד עם
 ."...שחסרי הכישרון יעבדו": עונה והוא .הרי קניתי לך מאפרה ליום ההולדת" : ורה אומרת,הרצפה

מלמד את "גם אלא  , הוא אינו מסתפק בזלזול. היה נוהג בה אחרת,ורה חושבת שאילו הייתה יפה
 בתור אמן הוא זקוק .הילדה מילים של ניבול פה כדי להוסיף קצת שמחה לאטמוספרה בבית

 הילדה יודעת .ניכרת גם ההכנעה ונמיכות הקומה של ורה ,לצד הטרוניה האירונית הכואבת" .לשמחה
מה וזה  , כפי שהאם מודה במפורש,בורה בכל הקשור לכך  אולם נותרה,שהאם למדה שנה מוסיקה

היא אומרת את זה באותה קלות ראש : "כך מקומם את הבת ותורם ליחסה המזלזל כלפיה- שכל
   ".עקשנית שבה פושע מסרב להביע חרטה
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 גם כאלה שלא ראתה עשרות , רק פרצופים היא זוכרת.האם מודה שזוכרת דבר מהמוסיקה ששמעה
 כשאמה לקחה אותה , שלוש שראתה בהיותה בת, ואפילו את כתמי ידיו של המוסיקאי הזקן,שנים

 ,שבשבילה לא המוסיקה היא העיקר ?ומה בעצם בא ללמדנו הדבר" . הייתה מוסיקהזאת"  .לקונצרט
   . לקונצרטאמהאלא העובדה שהלכה עם 

*  
הקשר האסוציאטיבי שנרקם בין  :וכאן עולה הרובד הנוסף והמשמעותי של המוסיקה בחיי הגיבורה

 לבין החוויה שחוותה עם ,המודע שלה- והתקבעה בתת  בילדותה כפי שהיא חוותה אותה,המוסיקה
עיניה של ורה נחות על המלה האחרונה כאילו הייתה שם חיבה שמישהו אהוב " .מוסיקה" .אמה

היא מאזינה למוסיקה ונדמית כנישאת על גבי מרכבה רתומה לסוסים " .המציא במיוחד בשבילה
כפי שעולה גם  ,)סבתה של הילדה (, בעצם השתקפות האם זוהי... באיזה כבוד, באיזו עדינות,שחורים

 צלילי הפסנתר נשמעים באוזניה רכים ושקופים כמו .מנקודת התצפית של הילדה מאוחר יותר
 את הילת הקדושה של צלילי הפסנתר היא בעצם . והאנלוגיה מתבקשת- צעיפים של רקדנית מזרחית 

   .על אמה מאצילה באופן בלתי מודע

 , לתרבות הצריכה האמריקאיתחברה אלא ,הקדושה" המוסיקה"לא זו בלבד שנטשה את  ,ואילו הבת
איך לרכוש כסף " ומתחילה לקרוא את הספר , נדיה רובצת כל היום על המיטה.שהאם כה בזה לה

כשהיא מתבוננת בבתה היא מבחינה " .אמריקאי כזה ספר"כ , שהאם מתייגת מיד בזלזול,"?וידידים
 שמתוכם מתבלט , הנתונות בגרביים מלוכלכים,ה הרחבות והגדולות מהצפויבתדהמה בכפות רגלי

מה שמצביע על  ,"?של מי כפות הרגליים האלה? מי היא הילדה הזאת ":האם תוהה .הבוהן המעוקם
 , אלא את מה שרצתה לראות, את פנימיותה,כך שהאם בעצם לא ראתה מעולם את בתה כמות שהיא

 ,הבוגרת בהזדמנות אחרת היא מתבוננת בבתה .עבורהבולהגשים אמורה לייצג  ואת מה שהייתה
 בשני תיאורים אלה היא . ואברי פניה האחרים תפוחים מאוד, שהוא כמו כדור ברזל,ורואה את ראשה

 -  ודוחים , ספוגיים, וכל איבריו שמנים, שגם ראשו כמו כדור ברזל,עורכת אנלוגיה בין הבת לאב
 למען ,היא מוכנה להכניס בחזרה לחייה ,טול חוט השדרה והערכים נ, את האיש הדוחה הזה,ואותו

 יוצרים אנלוגיה , העדר חוט השדרה והערכים הפסולים.מה שזו מסמלת עבורה  למען,המוסיקה
ממנה  אך חזקה ,נוצרת גם אנלוגיה , כפי שהוזכר קודם, בין האב לבתו.מפתיעה בין האם לבין האב

 היא שרה ומנגנת – רגש ופיוט , ניחנה בעידון, למרות מראיה הגס,ת שהרי הב,היא האנלוגיה הניגודית
   . ואוהבת את עבודתה,לילדי הגן

 מאת , שכבר הציור על כריכתו, הוא פסיפס מרתק העובד על כל החושיםמוסיקהקובץ סיפורי הספר 
 בעולם  הוא גם מסע מרתק,המוסיקה העולה שוב ושוב בין סיפורי הקובץ . בא להמחישו,אנטוש קרון

  .שאין אתה יכול שלא לרוץ ולהאזין לה מיד ,הקסום של המוסיקה

 , גם בסיפורים העצובים ביותר,ציורי הלשון על הדימויים המרתקים וההומור המבצבץ פה ושם
 . מציג את עצמו כאילו הוא מדליק משואה, המבקש לספר על חייו,אדם .תורמים רבות ליפי הסיפורים

 לצד העצב , קיצוניות גישתו והתנהגותו, אהבת חייו,חיים ועל יעלהמבט התמים של אדם על ה
  . גם הם מעוררים צחוק,שבדבר

  .בהחלט ספר מרתק
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אוחר והפתיעו בקובץ דוד אדלר הוא חלק מתופעה של משוררים שהתחילו לפרסם את שיריהם בגיל מ

 עולה נתון מעניין סקיצות לתמונה בלתי שלמה מהכתוב על דש ספרו הראשון .הביכורים שלהם
 אפשר ." הוא החל בעריכתם ובפרסומם רק לאחרונה,אף שדוד אדלר כותב שירים מנעוריו: "נוסף

שאיהם ובהם  אבל ראוי יותר להתייחס לשירים עצמם ולמגוון הרחב של נו,אולי לתהות על הסיבה
 יש כאן התבוננות רבגונית ביומיומי . שירים פוליטיים וחברתיים, שירים אישיים,שירי אהבה ונוף

 אך גם , ביקורת והתרסה,פיכחון:  וניכרות בה נימות שונות, שנצרפה באירועי החיים,ובקונקרטי
 המציג סיטואציה ביתית ,"כמה האור יכול להיות" כך למשל ב.ליריות ונוסטלגיה

   . המגוננת על בני הזוג מפני עולם החוץ רווי הסערות והברקים,של אהבה

 ,שם הספר הוא כותרת קולעת לפואטיקה המתרחקת מן השלם הבהיר וההרמוני
 דווקא ההתבוננות בשולי .ובדרך פרדוכסלית היא מתגלה כחובקת את השלם

לב  היא הנוגעת ב– בטריוויאליות שלהם וגם בחריגותם במציאות ,הדברים
 משתמשת , זאת הפואטיקה של ההליכה על הסף של הרדוד והבנאלי.הדברים

 ציור העטיפה של שמעון .בחומריהם ויוצרת מהם שירה ייחודית ומעניינת
יאשווילי מתחבר לאופיו של הספר בהיותו מורכב משתי תמונות במונוכרום 'אג

  . למרות העמדתן הסמוכה, ובכל זאת שונות זו מזו,של חום

 משדר אמירה אותנטית על הקיום ,"צלחת הלוויין כמו ירח לבן ",פותחהשיר ה
 צלחת הלוויין היא אביזר של תקשורת טכנולוגית ההולכת ומשתלטת .העכשווי

 דת שסוגדים לה מיליוני , סמל הדת,על הטבע ועל הסביבה ואפילו על הצלב
שריגי הגפן נכרכים ":  הצלחת הזאת מטילה את צילה עליה ועל הטבע.מאמינים ברחבי העולם

ָרה עומד לשרתה/ לרגליה / כקנוקנות   גרם השמים שנוכחותו בשירה , והירח."עץ הלימון כאֵשׁ
 כבר ניצב בדרגה ,במרוצת הדורות מוסיפה להיות שרירה וקיימת גם לאחר שנכבש על ידי האדם

  .חור אבל עם רדת הערב הירח כבר ש."צלחת הלוויין כמו ירח לבן: "שווה לטכנולוגיה

הלוכד רגע ומשתהה עליו וזה המהרהר על החיים   זה–הדומיננטי בשירי הקובץ הוא המבט 
 כך למשל המבט הממוקד ברגע בלתי צפוי במעלית דחוסה . קצוותיהם וחולשותיהם,ותהפוכותיהם
כולו / כמה פשוט האושר  ". כשמבטו של ילד נמשך מעלה לבלון הליום שקנתה לו אמו,בבית חולים

 רגע העמידה ."נותנת ברחוב מבט אחרון" וישנו גם המבט באישה הסוגרת וילון בערב חם ו."בלון
 בשיר אחר לוכד .המשותפת עם עידו על יד קבר האב הוא רגע של הרהור על המבדיל בין חיים למוות

המבט שלולית קטנה מעבר לכביש ומשקעים שנותרו בה לאחר התייבשותה עם שלל האסוציאציות 
מציג המבט את " וסופם מוות/ החיים האלה תחילתם ילדות "ילו בשיר הנפתח במילים  וא,הנלוות

  דוד- יערה בן

  מן השוליים אל לב הדברים
  סקיצות לתמונה בלתי שלמהדוד אדלר  של ועל ספר
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בכי תינוקות אהבת אמהות / שחוק הגורל אתה יודע : "מורכבותו החידתית של פס הזמן הקצוב לאדם
   ."פשוט נורא עלום/ מופלא אכזר קסום / כל מה שיפה / 

 , ניכור, בין אהבה להיפוכה,בין המשוערהשיר הנושא את כותרת הספר נע בין מראה עיניים ל
 אדלר מוכיח שאפשר להעיף מבט ַאֵחר על ."הפוכה/  אישה .איש בלי פרצוף: "אנונימיות וחוסר זהות

 קצת , לפעמים שיריו מספרים סיפור ריאליסטי.כאבי החיים ומאבקי החיים בלי לשקוע בהם עד צואר
 ממנו עולה התייחסות מקורית ומפתיעה לדמות . למשל בשיר על גלגוליו של זוג מכנסיים,היתולי

החברתי   כלומר לעולם, גם לנושא הזמן והשפעתו על האדם יש כאן מקום.האב ולעולם שייצג
  . השונה מעולמו של המשורר שאינו מתפשר,המשתנה

בטובים שבשירי הספר יש תמונות ואמירות רעננות הקיימות בזכות עצמן עם איזו המית נפש שאינה 
 הנושא זיכרון ילדות ,"הנזירים של סן סימון" אהבתי למשל את השיר .ה כל כך לפיתוח מילוליזקוק
ואני אובד / הם אולי אורבים לי עד היום / בסן סימון הנזירים ארבו לי : " מרתק ומאיים, מסתורי,רחוק

  ."מרתפיהם עמקו מבארות המים / .בתוך שערם השופע/ בסבך גלימותיהם הרחבות 

 לא פעם שלובים זה בזה . לאמו וליקיריו החיים והמתים גם יחד, מקדיש שירים לאביודוד אדלר
 לא , שלא כבמצבת האב, במצבת האם."עופרת יצוקה" כך בשיר הנושא את השם ,האישי והאקטואלי

 אבל פיתוח . פשוט ומדויק ויפה–" קראו לגשם/ שקערוריות שמה שנמשחו בשחור  ".נוצקה עופרת
למטה מדיר יאסין / שעלו מהמטווח שבואדי / צרורות אש נוראיים "המשך סוחף אתו התמונה הזאת ב

ראיתי / מנסים לגבור על הרעש הנורא /  כשקראנו את אותיות הנשמה ...החרישו את אותיות שמה/ 
עופרת " וכל זה קורה באזכרה כש."לא עוד עופרת יצוקה/ טהורים / שנקוו באותיות שמה מי גשמים 

 מעמת עבר והווה , עיר הולדתו של האב,ביקור בכיכר העתיקה של העיר פרשוב ."גססהיצוקה כבר 
 אי אפשר לנתק את ההמולה העליזה בכיכר ממה שהתרחש בה .ומעורר זיכרונות טעונים רוויי כעס

 העבר המשפחתי מגיח ונעשה , אף שחלק מההתרחשות בהווה הוא דמיוני ומשוער.במלחמת העולם
  .נוכח מאוד

המוקדש " כוהני השיר" משום שמדובר בספר ראשון משך את תשומת לבי השער דווקא
מבטא " למה לך להתכתש עם המילים" ב. נושא האורב לפתחו של כל משורר כמעט,לארספואטיקה

 הוא מעמיד את המלה כשוות ערך .דוד אדלר את יחסו לשירה ולמילים העושות אותה למה שהיא
 אלא דווקא הפיכתן ,ות של מילים המתמודדות על מקומן בשיר לא עריצ. בגובה העיניים,לכותב

 המשורר מציע לנהל אתן דיאלוג .לחלק מהשיח היומי הפשוט שהוא מנהל עם עצמו ועם הסובב
 במקום מילים ממחוזות החלום וההזיה הוא מעדיף מילים הנענות לו מבלי שיכופף אותן .פייסני

/ דווקא ביום הקצר ביותר בשנה /  שיפריעו לך בשנתך למה: " ובהומור עוקצני הוא מוסיף,למרותו
כבר / אל תהיה צפנת פענח : "היתולי-  גם סיום השיר הוא אירוני."שכה יפה לשינה ארוכה ונעימה

   ."היו חכמי לילה גדולים ממך

 כך הוא מנער .אדלר מערער על ההגמוניה של מילים נפוצות בשירה ובוחן אותן מזווית אחרת
אתה לעולם אינך יודע ְלמה אתה : "הנתפסת בעיניו כמוזרה" געגוע" את המלה מתוכנה השגור

 בו מבוטא ,"משורר המטאפורה"יסטית בולטת במיוחד בשירו ' ההסתייגות מהכתיבה האימז."מתגעגע
 ספר הביכורים של דוד אדלר הוא ספר תוסס ,לסיום . בלשון המעטה,היחס אליה ללא צבעי הסוואה

 רגיש ופתוח למתרחש סביבו ברדיוס הקרוב והרחוק , בועט ומתמרד,ינו משורר ער לפנ.בתכניו הרבים
  . מעניין יהיה לעקוב אחר התפתחותו בספר הבא.ובעל עמדה מגובשת ביחס לשירה
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  מי ומי בגג

אביב ושוהה לסירוגין -  בהמשך בתל.התגורר בעבר בירושלים.  עורך ומבקר ספרות.סופר -  ירון אביטוב
  . ותעודה  קבצי סיפורים.רומנים: פרסם עשרה ספרים. ל"בחו

   .א"מתגורר בת.  בוגר מכללת ספיר במגמת קולנוע וטלוויזיה.)1984(יליד ירושלים  – עידו אדלר

  .בפעם הזאת   הופיע ספר שיריו החדש2011- ב. מבכירי המשוררים בישראל –זקסון אי. מירון ח

  . שירים באור הנעולבאחרונה הופיע ספרו החדש ).1942(יליד בולגריה   – ם'יעקב אלג

  .גגשיריו פורסמו בגיליונות קודמים של .  פסל ומשורר.צייר – אורי אליעז

כח משיכה בהוצאת    את ספר שיריו החדש. בקרובעומד לפרסם. משורר ואיש תיאטרון פורה  –יוסי אלפי 
  . מתוך הספר–השירים בגיליון זה . ספרית פועלים/ הקיבוץ המאוחד

     .ספרים 17- כ פרסמה .ירושלים ילידת  ציירת ואמנית מיצב. סופרת.משוררת – אסתר חיה

    .כלת פרס ביאליק.  וספר סיפורים. ספרי שירה15פרסמה . מבכירות השירה העברית -  רנו 'מאיה בז

ובראן חליל ' וגדרווישמשירי מחמוד תרגם .  ספרי שירה16פרסם . פורהומתרגם משורר  – דרור בנאי- פרץ
  .ובראן'ג

   .במבוך המראות החדש ה ספרסקירתמתפרסמת בגיליון זה . מבקרת ואמנית, משוררת - דוד- יערה בן

  . הופיע באחרונהשמועותספרו . מן המרכזיים במשוררים העברים היום – כוכב- ישראל בר

  . שירים לפסנתר יחיד ספרו הופיע2011בשנת . העברית השירה מבכירי - ברנשטיין אורי

 זמנה את באחרונה מקדישה .השנ 25 במשך תיכוניים ספר בבתי ספרות לימדה .ומורה משוררת - בשן רינה
  ).2010 (הירחשל  השמאלי הצד ,תסריטים מודדת במראה אישה :ספריה בין .לכתיבה

   .עורך לקסיקון סופרי ישראל.  פרוזה וספרים לנוערחיבר ספרי. מספר ומבקר – משה גרנותר "ד

 הספרות ובהוראה במחקר שירהכתיבת  משלבת 1951. בשנת ארצה עלתה .בגדד ילידת - גורי-דבי ליליאן
 ספרא  בהוצאתחיים מעברות החדש שיריה ספר אור יראה בקרוב .שירה ספרי שני הוציאה. אקדמית
  .המאוחד והקיבוץ

סיימה בהצטיינות תואר שני ". הדסים"התחנכה בפנימיית . ילידת נתניה - ןקאופמ-עירית דנקנר
 :הארץ"זכה בתחרות הסיפור הקצר של " בובה סמרטוטה"סיפורה . גוריון- בספרות באוניברסיטת בן

  .  )2011 (מול שמים ריקים) 2005 (אוסטרליה: ספריה

? האם את זוכרת) 2001(הסוד והאמת ) 1993( מצבי דחק בין ספריו .פסיכולוג וסופר – גבי וייסמןר "ד
   ).2011(רומן אוטביוגרפי 

  )2000( וכיתת חיים )1992(  ציפור הלאונרדויריהש ספרי. ומשוררת פסיכולוגית –רייך - ר אלישבע זהר"ד

.  מפרסמת שירים בכתבי עת1993מ־.  פסיכודרמטיסתית. אמנית.משוררת  -  ענת זגורסקי שפרינגמן
  .1994- יצא ב אישה מודולרית ה ישירספר . השתתפה בתערוכות לעיצוב ופיסול

 ועורכת דין פילוסופית.  בוגרת סדנאות כתיבה באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת שיקגו– דנה חפץ
  במחקר ובפרקטיקה משפטית, לצד כתיבה ספרותית עוסקת בהוראה. חברתית

פרופק . במאי היוצר גישות חדשנות לבימוי בתיאטרון הישראלי. סופר ומשורר,  מחזאי– יוסי יזרעאלי
  .באחרונה מופיע גם כשחקן במחזות בבימויו. א"אמריטוס בחוג לתיאטרון באוניברסיטת ת
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- פרסם למעלה מ. בבאקה אל גרבייה. אל קאסימימרצה במכללת . מתרגם. משורר –  מואסיארוקפ' פרופ
  .ר איגוד הסופרים"יוגן  ס. ספרים50

על פרוזה שלה באחרונה ראה אור ספר ביקורת . עורכת לשונית. מבקרת שירה. משוררת – חיים-מור עדינה
 .77בהוצאת ספרי עיתון . הקול הנכוןושירה  

 תיבתוכ. )1914- 1871(הגרמנים החשובים ביותר במפנה המאה המשוררים מן  –כריסטיאן מורגנשטרן 
   .20- השפיעה רבות על הזרמים המודרניסטיים בגרמניה של ראשית המאה ה

  . מסמריםפרסמה מפרי עטה בין השאר בסדרת. גגרסום ראשון בפ –גליה מצגר 

בקרוב יראה .  חיטין בכפר נישואין תמונת השירים ספר את חיברה. משוררת וסופרת. חוקרת – נדב לילי
  . שלג בסמינר הקיבוציםאור ספר סיפוריה

 להביט ה החמישיבאחרונה הופיע ספר שירי. מן הבולטות במשוררות ובמתרגמות בספרותנו –טל ניצן 
    .מתוכו מובאים השירים בגיליון זה, באותו ענן פעמיים

אוכמניות בגשם . על האחרון שבהם.  ספרי שירה15פרסמה עד כה . משוררת ומבקרת – מלכה נתנזון
  .זכתה בפרס האישה היוצרת בישראל

חזותי פורה שהציג תערוכות יחיד אמן . בין הבולטים במשוררים העברים. תחומי- יוצר רב –רוני סומק 
 .והשתתף בתערוכת קבוצתיות

מן המרכזיות והפוריות במשוררות בישראל היום כתבה יותר משלושים ספרי ילדים וספרי  – מיכל סנונית
  .השירים המתפרסמים כאן יופיעו בספר שיריה החדש.  ציפור הנפשביניהם רב המכר העולמי (ילדים 

זכתה בפרס . סיפורים קצרים ומחזה, רומאן, פרסמה ספרי שירה. סופרת ומתרגמת, משוררת – נינה עמיתפ
  . ספראשיופיע בהוצאת, י על ספר שיריה החדש"אס

עת ובמוספי - סיפורים ומאמרי ביקורת בכתבי, פרסמה שירים. אביב-ילידת תל - רחל דנה פרוכטר 
  .2007הופיע בשנת פיו המכאיב של הבוקר וי ספר שיריה, ספרות

. החינוךחוקרת ומרצה בתחום  .לילדים בטלוויזיה הלימודית תוכניתכתבה והגישה  – פנינה פרנקלר "ד
  .חיברה ספרי ילדים וספרי שירה. הייתה מנהלת סמינר לוינסקי 

ר איגוד של "יו. א"ראש החוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת ת', פרופ,  שחקן חוקר,משורר  – גד קינר
  .י"זכה בפרס אס)  ספרא(  הפרעות קשב ספר שיריו האחרון עד כה. סופרים בישראל

  .המשורר פיני רבנו, זוגה- נכתב יחד עם בן) 2008 (שתי וערבספרה . פסיכולוגית ומשוררת – תמר רבנו

 זכה כה אחר כך הייתי בראשיתמתרגמת ומבקרת ספר שיריה האחרון עד , משוררת -  ברכה רוזנפלד
        .ספראוראה אור בהוצאת ) איגוד סופרי ישראל(י "רס אספב

ו אור שני ספרי באחרונה רא. זמננו- בספרות העברית בת והפוריים מן המשוררים הבכירים  – אשר רייך
  . )כרמל( נעורים יפים תרגום מבריק לשירי גוטפריד בןו  )וחדהקיבוץ המא (חור בגרב: שירה חדשים

  .ספרים לנוער ושירים וכן , כתב ספרים על ערביי ישראל. עורך דין וסופר– אורי שטנדל

  .עובד כעת על ספר פרוזה ראשון. פרסם ארבעה ספרי שירה 2001משנת  – מתי שמואלוף

חוקרת . רופסור לספרות עברית במרכז הבינתחומי הרצליה ובמכללת סמינר הקיבוציםפ - זיוה שמיר
 ענווה וגאווה בשירת רחל: רקפת :יצאו לאור ספריהאחרונה ב .מובהקת של יצירת ביאליק ואלתרמן

   על מעשיותו של ביאליק לילדים, לפי הטףכן ו
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