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תודתנו נתונה לראשת החוג לספרות פרופ’ איריס מילנר, וכן לפרופ’ 

ממכון  לובין  אורלי  ולד"ר  קיפ  ממכון  תדמור  וליונתן  גלוזמן  מיקי 

סייעה  הנדיבה  ותמיכתם  אביב, שעזרתם  תל  באוניברסיטת  פורטר 

לנו להפיק ולהדפיס את כתב העת. תודה מכל הלב לבעלי ובעלות 

ניצן  טל  בנשלום,  יותם  ומכישרונם:  מזמנם  לנו  שתרמו  המקצוע 

וריטה קוגן, ששלחו לנו מתרגומיהם היפים; ד”ר אריאל זינדר שכתב 

מסה מרתקת; זאב אנגלמאיר )ושושקה( שפעל, צילם, כתב — ויצר 

לנו מדור מיוחד במינו; והאומנים והאומניות שמרית אלקנתי, אלון 

פרי, שתרמו  וספי  מנור  אביטל  כהן,  לירון  זאוברמן,  דגנית  בריאר, 

לגיליון צילומים ודימויים יפהפיים. 

תודה מיוחדת לבית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים 

באוניברסיטת תל אביב ובעיקר לגב’ אסתר בכרך־יעקבי, שבנדיבותה 

תרמה את הפרסים לשירה ע”ש גד יעקבי ז”ל וסייעה במימון הגיליון. 

חפשו אותנו בפייסבוק: לכל הרוחות — כתב העת
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פתח דבר

כדי  וחברות המערכת החדשים של כתב העת,  כאשר התכנסנו, חברי 

לבחור נושא לגיליון השלישי, כולם דיברו על "חוק הנאמנות". הדיונים 

סביב החוק והשלכותיו היו סוערים, ובקרב חברות הצוות — כמו בקרב 

החופש  על  החוק  של  השלכותיו  בדבר  חששות  עלו   — אחרים  רבים 

האומנותי. המחשבה שיצירה צריכה לעלות בקנה אחד עם ערכים של 

מדינה, של עם או של לאום, מרחיקה אותה ממטרתה האמיתית — לעורר 

ידועות  יכול להתקיים כשמצייתים למוסכמות  שיח. ושיח אמיתי אינו 

מראש, כשלמחשבה לא ניתנת חירות. 

מאז  ירדה  החוק  והצעת  מאיתנו  זריזה  הייתה  הפוליטית  המציאות 

מהפרק. אולם סוגיית הקשר בין נאמנות ְלאומנות, הדרישות החוזרות 

מאזרחי המדינה להביע נאמנות לתפיסות עולם שקיבלו חותמת כשרות 

שלטונית — והעיסוק האינטנסיבי באיתור "בוגדים" והוקעתם — נותרו 

במרכז הדיון הציבורי, וגרמו לנו לתהות באופן רחב יותר על משמעות 

המושג "נאמנות". את המורכבות ניסח יפה רוביק רוזנטל, שכתב בטורו 

"הזירה הלשונית":

במקרא "נאמן" היא מילה נטולת חשד. נאמן הוא מי שאפשר 

להאמין לו, מי שתוכו כברו. בעברית החדשה מי שמצהיר על 

נאמנות למוסד חיצוני, כגון המדינה או הקבוצה, נחשד בכך 

שהוא מעדיף את נאמנותו על האמת הפנימית שלו, או על 

אמונותיו, ובמקרה של האומן, על אמינות היצירה.

אחרי דיונים רבים החלטנו כי הנאמנות תהיה נושא הגיליון השלישי של 

כתב העת. 
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והסיפורים שנשלחו אלינו לא עסקו  למרבה ההפתעה, מאות השירים 

בשאלות אקטואליות אלא דווקא בפן האישי של המושג — ביטויי נאמנות 

ולדת,  למולדת  כפויה(  )לעיתים  נאמנות  ובמשפחה,  בזוגיות  ובוגדנות 

הניסיון להישאר נאמנה לעצמך )וליצירתך( לנוכח קולות מן החוץ ועוד. 

בין ציפיותינו לחומרים שהתקבלו התלבטנו אם להישאר  הניגוד  בשל 

נאמנים לנושא המקורי, וכאשר החלטנו לדבוק בו נוצרו בינינו חילוקי 

דעות בשאלה אילו יצירות עוסקות בנאמנות ואילו לא. אך למרות חוסר 

הבהירות והקשיים שמחנו על הגיוון ועל החריגה מהמסגרת הרעיונית 

הראשונית, שהדגימו כיצד האומנות מצליחה לפרוץ ולהגדיל את טווח 

גבולותיה. נוכחנו שנאמנות היא מושג שתלוי בנקודת המבט המשתנה 

בהתאם למערך הכוחות ולזהות הדובר. שאלות חשובות כמו האם בגידה 

אחד  לקול  נאמן  להיות  והאם  אחר,  מסדר  לנאמנות  להיחשב  יכולה 

משמעו בהכרח להדחיק ולהכחיש קולות אחרים, עלו והדהדו בקריאה. 

מדורי הנושא שנוספו לכתב העת מעשירים את התמונה ומשקפים גם הם 

את פניה המורכבים של הנאמנות. פינת התרגום חושפת את ההתלבטות 

המתמדת של מתרגמים ומתרגמות בין נאמנות ליצירה, לקהל הקוראים 

האובדן  על  יוצרים־מעבדים מלמד  הריאיון עם שלושה  היעד;  ולשפת 

של  המדור  טלוויזיוני;  לפורמט  ספרותית  יצירה  עיבוד  בעת  והרווח 

נאמנות,  בין  קשרים  משרטט  אנגלמאיר(  זאב  )ואביה־יוצרה  שושקה 

אומנות ואקטיביזם; והמסה שכתב ד"ר אריאל זינדר מעידה שבספרות 

התשובה לשאלה "מה היא נאמנות" מפותלת וסבוכה ממה שנראה לעין.

מכלול היצירות והמדורים בגיליון מצביע על הנאמנות כתהליך דיאלקטי, 

ניגודים )שלעיתים מסתיימת במיזוג והטמעה(.  המשקף התנגשות בין 

נאמנות היא תוצר של קונפליקט שנובע מהמפגש בין טבע האדם וקולו 

האישי  ובין  לקבוע  הארעי  בין  לכללי,  הפרטי  בין  האחר,  ובין  הפנימי 

לפוליטי. אנו מציעים לכם לקרוא את היצירות בגיליון על רקע המפגש 

הזה, ומקווים שתיהנו מהקריאה.

 שלכן בנאמנות, 

צוות "לכל הרוחות" 
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ִּגּדּול / תולי שזר 

ִמי ֶׁשְּצפּוָנה ָׁשִנים

ְּבֵביִתי, ְקפּוָאה

ִּבְׁשַנת ָצֳהַרִים,

ֵאיִני יֹוַדַעת ִמי ִהיא.

 

ֲאִני ׂשֹוֵנאת ֶאת ַהִּמְתַחָּזה ַהּזֹו

ְּבָכל ִלִּבי.

 

ֶׁשִּגְּדָלה אֹוִתי ְּכמֹו ֶׁשְּמַגְּדִלים ִּגּדּול

ְוִנְרְּדָמה.

ִהְׁשִאיָרה אֹוִתי ַלֲעֹקף ֶאת ַעְצִמי ְוָאז ְלִהְתַלֵּפף ְסִביִבי

ָחָזק ַעד ֶׁשֲאִני ַאַחת

ְּכמֹו ַהֶּדֶרְך ַהְיִחיָדה

ֶלֱאֹהב ִמחּוץ ָלֶרֶחם.

 

ִּבְזרֹועֹות ְּגרּוָרה ִמְפַלְצִּתּיֹות

ֲאִני עֹוד ַמְצִליָחה ְּבֹאַרח ֵנס

ְלָהִניף ְׂשִמיָכה ְלַבד

ַעל ִמְתַאר ַהִהְׁשַּתְכְּפלּות ַהִּבְלִּתי־ְמֻבֶּקֶרת

ֶׁשֲאֵחִרים קֹוְרִאים לֹו ּגּוף

ְוָלֵתת ִלי ְנִׁשיָקה ֲעִדיָנה ִמַּדי:

 

ַלְיָלה טֹוב

ּתּוִלי ֶׁשִּלי.
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*

הרב־ ובתוכנית  בפסיכולוגיה  ראשון  תואר  בעלת   .1990 ילידת  שזר,  תולי 
לראשונה  אור  ראו  שיריה  אביב.  תל  באוניברסיטת  הרוח  למדעי  תחומית 
בכתב העת “לכל הרוחות” ושירים נוספים שלה התפרסמו ב”עיתון 77”. גדלה 
בתל אביב ונאלצה להגר לרמת גן, שם היא מתאבלת על כיעור הבורסה אך 

מתנחמת בגבעת נפוליאון. אוהבת בגדים לא פחות משירה.
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 האביר של עמק הירדן 
והיפהפייה הנרדמת שלו / דורי בן אלון

השעה ארבע לפנות בוקר. שעון מעורר מצלצל על שידת הלילה לצד 

את  שומע  לחייו  בשנות השבעים  מבוגר  וגבר  הקטן  בחדר  המיטה 

הצליל ומתעורר, מתיישב במיטתו ולוחץ על הכפתור שישתיק את 

הצליל. הוא מביט לאחור על אישתו הישנה, שצליל השעון לא מפריע 

פניה  תווי  את  סוקר  במבטו,  רגע  משתהה  העמוקה,  תרדמתה  את 

היפים־עדיין באהבה שכמו לא תואמת מבט בן 

50 שנה, ואז נשען בידיו על קצה המיטה ודוחף 

את גופו לעמידה. הוא אוסף את בגדי ההליכה 

שלו, לובש אותם וחובש כובע, אוסף מקל קטן 

 — בוקר מחדש  בכל  כמו   — מוודא  בידו,  לאחוז 

ששעונו מכוון, ובתנועה אוטומטית נפנה למֵגרה 

לקחת משם את האקדח. בחצי הדרך הוא נזכר 

 20 בו כבר  אין  וגם צורך  שאין במגירה אקדח, 

ואין תקריות  ירדן שקט  שנה, מאז שהגבול עם 

שקטים  בצעדים  מהחדר  יוצא  והוא  באזור,  ירי 

כדי לא להעיר את אהובתו הישנה. 

הדלת.  את  לנעול  בלי  הבית  מפתח  יוצא  הוא 

ובשעה  החורף,  תחילת  של  אפור  אור  בחוץ 

הזאת קריר. הוא רוכס את הסווטשרט הדק ויורד 

ביציאה  לבית.  הגישה  אל שביל  מדרגות  שלוש 

הוא  הרפת,  מאחורי  שעוברת  בדרך  לשדות, 

מבחין בפרצה בגדר. הוא אומר לעצמו שיזכור 

חולפת  ולרגע  הקיבוץ,  מזכיר  את  בכך  לעדכן 
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בראשו המחשבה שאולי הוא כבר לא יכול לסמוך על עצמו שיזכור, 

אולי עדיף שירשום. אין לו דף ועט, והמחשבה על ההתמודדות עם 

מאמץ  שיעשה  מחליט  הוא  אותו.  מרתיעה  הנייד  במכשיר  כתיבה 

לזכור בעל פה, וחוזר על כך בראשו כדי לשנן את המטלה. הוא מבחין 

ענק  פרחי  גדלו  הרפת,  ליד  הקיבוץ,  את  שמקיפה  לגדר  שמסביב 

ורודים שמתרבים בקצב מהיר, זורעים את עצמם וצומחים לגובה של 

אדם ויותר. הם יפהפיים אך יש בהם משהו מאיים, והוא חושב שאולי 

טוב שהם נותרו בינתיים מחוץ לגדר. הפרחים האלה לא גדלו כאן כל 

השנים. במקור הם לא מתאימים לאקלים של עמק הירדן, אבל עם 

הזמן הם עברו את השינוי המתאים והשתלטו על עוד ועוד שטחים, 

והשמידו את הצמחייה המקומית. ככה זה עם מינים פולשים. הוא 

 < < <
 אוסף פרטי, 
ספי פרי, 2019
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החיץ  במרחב  תמיד  שגדלו  ובחמציצים  ובחרדלים  בחרציות  נזכר 

הזה, בין גדר הרפת ובין השדות, ובשיבולת השועל שבתור ילדים היו 

ובפרח הלבן של הגזר הקיפח,  מכינים מעליה הירוקים משרוקיות, 

פרוס כלפי השמיים כמו כרובית פחוסה, שהיה מציץ ומחזיר את אור 

השמש מתוך מרבד הצהובים־ירוקים הפראי הזה.

מהגשמים  בוצית  השדות  אל  מהקיבוץ  היציאה  בשביל  האדמה 

הראשונים שירדו השבוע, והוא מזכיר לעצמו להיזהר שלא להחליק, 

כי פציעה בגילו עלולה להיות מסוכנת. הוא צועד בצעדים קטנים 

ומתעורר בו כעס כלפי הצורך להיזהר, לשמור על עצמו, ללכת לאט, 

להימנע מתנועות חדות. לפעמים הוא רוצה לרוץ, לקפוץ, להרגיש 

שוב את הלב דופק בחוזקה, את השרירים מתאמצים, את חום הגוף 

עולה, את המחשבות רצות במהירות בראש, בלי כל הכבדות הזאת 

שנכפתה עליו. הוא פוסע בשביל שמקיף את השדה שממזרח לקיבוץ 

בחלקים  מבועת  ובצעד  היבשים,  בחלקים  זהיר  אך  מהיר  בצעד 

הבוציים. לרגע הוא רואה את הפחד שמשתקף מפניו בשלוליות, דמות 

זקנה שלא תואמת את התפיסה שלו את עצמו, ומיד הוא מחליק את 

השרירים הקפוצים בפניו, מיישר את גבו ומכווץ את אגרופיו, שולח 

אותם לפנים במתיחה, אוחזים במקל שלקח איתו לשם כך.

אפשר  שאי  הקיבוץ,  של  המים  מאגר  את  ועוקפת  מתעקלת  הדרך 

סביבו  שניטעו  האיקליפטוס  עצי  סבך  בשל  מהשביל  אותו  לראות 

בשנות השלושים של המאה הקודמת ומאז לא הפסיקו לגדול. פעם 

השתתף  החופשים  כשבאחד  האלה,  במים  מותו  את  מצא  כמעט 

בתחרות צלילה במים העכורים. המכנסיים שלו נתפסו במשהו, אולי 

לא  והוא  המאגר,  את  שהקיפו  האיקליפטוס  מעצי  אחד  של  שורש 

הצליח לעלות אל פני המים במשך דקות ארוכות. הוא מביט במאגר 

שהיום דומה יותר לִביצה: מים עומדים, ירוקים, ושלט מוצב לכיוון 

השביל שמעדכן על מועד מתוכנן לריקונו של המאגר שאין בו שימוש 

בשנים האחרונות. 
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בהמשך הדרך הוא מזהה גוש גדול וכהה מוטל על שביל העפר. הוא 

יורד מהשביל אל שולי השדה, שגדלים בהם צמחי בר עבותים בעונה 

הזו, ומפלס את דרכו ביניהם בזהירות, בלי להזיז את עיניו מהאדמה. 

לאחר המעקף הוא שב לשביל ומביט לאחור על הגוש הכהה. זה חזיר 

בר, כמו שחשב. כנראה נדרס. בקצה השביל צומת T שבחזיתו ניצבת 

שורת שיחים גבוהה. הוא פונה ימינה בקצה השדה, ומאחורי שורת 

השיחים שלשמאלו נפתח בפניו הנוף של העמק. הירמוך גועש, עולה 

על גדותיו ומציף את השדות הסמוכים אליו. מימיו חומים מאדמת 

הסחף שהתערבבה בו, והוא זורם במהירות ובעוצמה הלאה משם. 

הוא ממשיך לנקודת התצפית שממנה רואים את הסכר, איך המים 

נזרקים בבת־אחת למטה, סוחפים כל מה שבדרך. גם מרחוק הרעש 

של נפילת המים חזק ומאיים. אבל הוא אוהב את זה, את העוצמה, 

את הכוח הבלתי מתנצל של הטבע, את הדהירה חסרת הפשרות של 

המים למקום הנמוך ביותר. עיניו דומעות מעט מהקור והוא ממצמץ 

כדי שנוזל הדמעות לא יסתיר לו את הנוף שהוא אוהב כל כך. הוא 

מהדק את הכובע על אוזניו הקפואות ומנגב בגב כף היד טיפה זעירה 

שנזלה מאפו. קר. 

הוא מביט בשעון ומחליט לחזור בדרך הקצרה יותר כדי לא להדאיג 

את אהובתו, שבוודאי התעוררה משנתה ומחכה לו כדי שישתו יחד 

שנבנתה  החדשה  השכונה  דרך  מקצר  הוא  הבוקר.  של  הקפה  את 

מחוץ לגדר הקיבוץ, בתי קרקע פרטיים, גדולים וחדשים, עם חצרות 

מטופחות ורכבים מנצנצים בחניות פרטיות. הוא עובר דרך השער 

נכנס לתוך  ובמקום ללכת בשביל העוקף, כמו תמיד, הוא  המזרחי 

נהיית  הליכתו  אך  הקצב  את  מאט  הוא  הקיבוץ  בשבילי  הקיבוץ. 

כל  האלה,  בשבילים  יצוק  בטון  מרצפת  כל  מכיר  הוא  בטוחה. 

מהמורה בדרך. מבטו כבר לא שקוע בדרך שלפניו אלא מורם אל 

העוקף,  בשביל  לצעוד  רגיל  הוא  העצים.  צמרות  אל  הבתים,  גגות 

מזמן לא יצא לו לשוטט ככה ברחבי הקיבוץ, כשאינו בדרך ַלֹּכלבו או 

לספרייה. הוא עובר ליד חדר האוכל שנהפך למפעל אוהלים, שואף 
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לעומק הריאות את הריח המתוק של שיח היערה ירוקת העד שגדלה 

האחרונות  בשנים  הקיבוץ.  של  הראשי  השביל  אל  ויוצא  פרא  שם 

שיפצו אותו והתאימו אותו לנסיעת מכוניות. יותר ויותר חברי קיבוץ 

ותושבים מחזיקים רכב פרטי, ושבילי הבטון הצרים מוחלפים לאט־

מהשביל  יורד  והוא  מולו  מגיע  רכב  רחבים.  אספלט  בכבישי  לאט 

אל חלקת דשא בצד הדרך. הרכב חולף על פניו, הוא לא מכיר את 

הנהג והם לא מנופפים זה לזה. כנראה תושב. מדי פעם תוקפת אותו 

התחושה  שהוא זר בביתו, הבית שהוריו היו ממקימיו, שזרע וקצר 

וקטף בו ועבורו; בית שחדריו עומדים ריקים מילדים שעזבו ולאט־

לאט מתמלאים בילדים של אחרים, שצובעים אותו בצבעים ובקולות 

אחרים, זרים לו. 

הוא מחליט לא לחזור לשביל אלא לחתוך דרך הדשא. במרכז הדשא 

מתרוצץ  היה  הוא  שבהן  מלחמות  של  לשנים  זיכרון  מקלט,  עומד 

בדאגה בין המקלטים של בתי הילדים לבדוק שילדיו לא מבוהלים 

מהפיצוצים. פעם, כשרץ כך בין האזעקות, פצצת מרגמה נפלה סמוך 

אליו ורסיסים שניתזו ממנה ומהשביל הפעור פצעו את ברכו. הוא 

הובהל לבית החולים, ושם ניתחו אותו והחזירו את הרגל לתפקוד. 

את  נפצע;  לא  הוא  ישראל  במלחמות  מילואים  של  שנים  לאורך 

המרגמה  פצצות  ילדיו.  בין  בדאגה  כשרץ  בבית,  הרוויח  הפציעה 

הטביעו חותם גם במבנים ובשבילים, אך אלה תוקנו ולא נותר להם 

זכר. הגוף, לעומתם, זוכר. מאז כל החיים כואבת לו הברך, בעיקר 

בעונות מעבר ובחורף, כשקר, והוא נאבק לא להתקפל עם כל צעד, 

שלא להדאיג אף אחד. 

העומד  המשחקים,  למגרש  מגיע  הוא  המדשאה  את  חוצה  כשהוא 

בשעה הזאת נטוש. בילדותו עמדו כאן המקלחות המשותפות, ומכל 

את  עוקף  הוא  בתורות.  להתקלח  כדי  לכאן  מגיעים  היו  הקיבוץ 

השביל  של  אחד  מצד  לחדר.  שמוביל  לשביל  חזרה  ומגיע  המגרש 

עצי תמר גבוהים שמנשירים עדיין טיפות של גשם שירד בלילה על 
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גדלה  ששעורה  ורדים  של  מטופחים  שיחים  השני  ומצידו  השביל, 

ביניהם. הוא מגיע אל פתח הבית, עולה את שלוש המדרגות  פרא 

שבכניסה, מנקה את נעליו ונכנס פנימה.

ואחת  לו  קפה, אחת  כוסות  ומכין שתי  בקומקום  מים  הוא מרתיח 

גם לארוחת הצהריים שהוא מכין  ישנה.  היא עדיין  לאהובתו. אבל 

לשניים היא לא קמה. אחרי הצהריים הוא נכנס לנוח במיטה לצידה, 

וכשהוא מתעורר היא עוד ישנה. הוא לא מעיר אותה, רק מביט בה 

ישנה, יפה ושלווה. כל כך מעט מקום היא תופסת במיטה, וכל כך 

הרבה מקום בלב שלו. הוא לא נבהל, לא מפריע את שנתה העמוקה. 

הוא מביט בה באהבה וממתין שיום אחד היא תתעורר.

*
באומנויות  הבין־תחומית  בתוכנית  שני  לתואר  סטודנטית  היא  אלון  בן  דורי 
באוניברסיטת תל אביב. עורכת את מגזין הסטודנטים “תזה”, עוסקת בחינוך 
בלתי פורמלי ופעילה פמיניסטית. עוסקת באומנות אקטיביסטית ובקשר בין 

אומנות לשינוי חברתי. 

15



באין תחבולות / משה פליקס

המוסד הציף אותי בבאנרים שקראו לי לקחת חלק פעיל בהגנה על 

מדינת ישראל. התלבטתי קצת לפני שהקלקתי וסיימתי את תהליך 

ההרשמה הקצר, בשם בדוי כמובן. הם כבר ידעו איך למצוא אותי. 

ששכחתי  עד  לשבועות,  שהפכו  ימים  כמה  לטלפון  צמוד  נשארתי 

מזה. ואז הכול התחיל בבת־אחת.

פיטרו אותי מהעבודה. הבוסית שלי אמרה קיצוצים, ישר הבנתי שיש 

יד מכוונת בכל הסיפור. כבר למחרת התקשרה בחורה וביקשה ממני 

להירשם למנוי חודשי של מפעל הפיס. הבנתי בין השורות שגם אני 

וגם המדינה ניהנה מזה, והסכמתי ברצון. עברתי את השלב הראשון 

וחיכיתי דרוך לבאות.

המשימה הבאה הייתה קשה יותר. התקשרו מיס וביקשו שאני אתנתק 

מהוט כדי לעבור אליהם. זה היה מסובך להפליא, אבל צלחתי את 

כל השאלות של מחלקת שימור לקוחות, ולא התפתיתי לאף מבצע 

או הטבה. אחרי כמה שבועות והרבה צעקות הייתי חופשי. בינתיים 

המשכורת   — שלי  הראשונה  הזכייה  עם  אליי  חזרה  מהפיס  ההיא 

המחלקה  את  וביקשתי  ליס  התקשרתי  מהמוסד.  שלי  הראשונה 

המיוחדת למצטרפים חדשים. העבירו אותי ישר, לקחתי את החבילה 

הכי שמנה שהייתה להם להציע.

צריך  אני  ערוץ  לאיזה  אותו  ושאלתי  היססתי  לא  הגיע  כשהטכנאי 

התרומם  קרץ,  הוא  המיוחדים.  המסרים  את  לקבל  כדי  להעביר 

מהשקעים, הרים את המכנסיים, הסתכל לי ישר בעיניים ואמר בלי 

למצמץ ערוץ הקבלה שש שש. תישאר עליו כל עוד אתה יכול, זה 

המשימה  מה  ידעתי  הרביעית  התוכנית  על  המוחין.  את  לך  ירחיב 

שמזרימה  עיר  יש  אם  השפע.  צינורות  את  לפתוח  עליי:  שהוטלה 

יותר שפע דרך יותר צינורות מכל עיר אחרת בעולם, זאת אמסטרדם. 

הדרכון  עם  טיסה  על  ועליתי  ארוך  קונקשן  עם  טיסות  חיפשתי 
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האירופאי שלי. לא סתם הם לקחו אותי — צרפתית מעולה וערבית 

ברמה של חמש יחידות. אין מה לומר, המוסד יודע לבחור את בחוריו.

פתחתי חשבון בנק הולנדי בשם בדוי והפקדתי בו את סכום הזכייה. 

רציתי לפגוש את המפעיל שלי אז קניתי טלפון חדש במזומן, תחת 

שם בדוי אחר. אף אחד לא התקשר. הימים עברו והכסף בחשבון הלך 

ואזל. וידאתי שלא עוקבים אחריי והלכתי לקונסוליה הישראלית. לא 

נכנסתי כמובן, אני לא איזה פאקינג חובבן. התיישבתי בקופי שופ 

הסמוך וחיכיתי עד שהגיע שולחן דובר עברית. שני גברים צעירים 

ואישה מבוגרת יותר. פניתי אליה ישירות בצרפתית שוטפת.

אמרתי לה שיש לי מידע חשוב על צינורות ושאלתי עם מי אפשר 

לדבר. שני הגברים הסתכלו עליי בחשד ועזבו את השולחן בלי לומר 

מילה. אחד מהם, הנמוך והקירח יותר מבין השניים, העיף מבט חזרה 

סימנה  האישה  הראש.  עם  לי  וסימן  מהדלת  יצא  שהוא  לפני  רגע 

לי לעבור לשולחן שלה. היא הייתה יפה, פנים חזקות עם מתיקות 

אביב.  תל  של  פרבר  שזה  אמרה  מראשון.  שהיא  סיפרה  מעודנת. 

הנהנתי בהסכמה. סיפרה שכבר שנתיים היא מוצבת באמסטרדם וכל 

הזמן קר לה. אמרתי שאולי כדאי לה לעבור למקום חם יותר. העיניים 

שלה נדדו למקום רחוק. אמרה שהייתה מתה לטוס לדובאי. יש שם 

מחתרתי  בר  יש  העליונה  בקומה  לראות,  רוצה  שהיא  גבוה  מגדל 

הבריטית,  בשגרירות  מחברים  עליו  שמעה  והופעות.  אלכוהול  עם 

בכניסה צריך לומר שיש לך שיער פגום. אמרה שמישהו עם גוף כמו 

שלי עושה שם בוחטות רק מהטיפים. הייתה טסה לשם בעצמה אבל 

אסור לה בגלל שהיא ישראלית. הבנתי מה עליי לעשות.

הסמל מחלקה שלי בסדיר, נראה לי קראו לו בוכריס או לואיס או משו 

כזה, תמיד אמר שהחיים לא באמת משתנים אלא חוזרים על עצמם שוב 

ושוב בשינוי קל. נעזוב את לבנון כדי להיכנס לעזה כדי לסגת ממנה כדי 

לכבוש את לבנון שוב. לא ממש הבנתי בזמנו מה הוא רוצה, אבל אחרי 

את  מצאתי  פתאום.  בו  נזכרתי  בדובאי  סטריפטיז  במועדון  שבועיים 

עצמי שוב — 12 שנה אחרי שהלכתי להשתין באמצע המארב האחרון 

שלי בלבנון — בלי שקל על התחת, מסטול כמו חתול, עם המכנסיים 

למטה במדינת אויב, רק מחכה לאיזה אות שיחזיר אותי כבר הביתה.
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*
של  האמיתי  שמו  הוא  פליקס  משה 
הכותב. הוא מעיד על עצמו שלהיקרא 
בשם משה זה קצת כמו להיות בעליו 
בו  לצפות  ניתן  ולכן  בדוי,  שם  של 
לעיתים משאיר לקופאי בארומה שם 
בדוי אחר. ״החוכמה היא לזכור באיזה 
שלך  כשהאוכל  השתמשת  בדוי  שם 
בספרות  שני  תואר  התחיל  מוכן״. 
מעולם  אבל  אביב  תל  באוניברסיטת 
תמיד  שהוא  מכיוון  אותו  השלים  לא 
תארים  שלל  לו  שיש  לטעון  יכול 

אחרים, כולם בשמות בדויים כמובן.

 
 < < <
עמית, חייל ישראלי, דליה לירן אלפר, 2019
50X70 ,פסטל יבש על נייר עיתון
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*
בעלת  היא  שירה.  ספרי  ושני  פרוזה  ספרי  חמישה  פרסמה  גליל  לילך 
ומהאוניברסיטה  ופילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב  תואר ראשון בספרות 
יד  כתבי  עורכת  חיפה.  מאוניברסיטת  יוצרת  בכתיבה  שני  ותואר  העברית, 

ומנחה כותבים באופן פרטי ובמסגרת סדנאות כתיבה בעיר ובמדבר.

ֲאָבל ֲאִני ּבֹוֶחֶרת ְלִהָּׁשֵאר / לילך גליל

ְּבַחּלֹון ַחְדֵרנּו ִמְתנֹוֶפֶפת ַהְּתׁשּוָקה 

ְּכֶדֶגל ָלָבן.

ֲאַנְחנּו ְמַסְּמִנים ָלעֹוְבִרים ְוַלָּׁשִבים: ָּכאן ָּגִרים 

ֲעַדִין. ַהָּׁשִנים ּדֹוהֹות ִמן ָהַעִין, ּוְבָכל ֹזאת 

ֵנס.

ָהֵאם / לילך גליל

ׁשֹוֶמֶרת ַעל ָּכל ְיָלֶדיָה,

ֶאְצַּבע ַאַחר ֶאְצַּבע מֹוָנה ְׁשִגיאֹוֶתיָה –

ֵאיזֹו ַּדְיָסה ִּבְּׁשָלה ְּבָכל ַהְּזַמן ֶׁשָעַבר

ּוְלִמי ֹלא ִנְׁשַאר.
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 ַּגם ְמׁשֹוֵרר ָצִריְך ָלַדַעת 
ַלֲעֹבר ֶאת ַהְּכִבישׁ / דליה לירן אלפר

ַּגם ְמׁשֹוֵרר ָצִריְך ָלַדַעת ַלֲעֹבר ֶאת ַהְּכִביׁש,

ְלַהְחִליף נּוָרה,

ִלְגֹזז ֶאת ִצָּפְרֵני ָהַרְגַלִים.

 

ִּבִּתי ְמַבֶּקֶׁשת

ֶׁשַאְחִזיק ְּבַכף ָיָדּה,

ְׁשִניֶצל ַחם ְלָצֳהַרִים.

 

ְּכֶׁשִהְצַּבְעִּתי ְּבָפֶניָך

ַעל ַהָּיֵרַח ַהָּמֵלא

ֶׁשֶּנֱעַלם,

ָאַמְרָּת

ֶׁשִּנַּסע ְלֶפַתח ִּתְקָוה.

 

ִנְדַרְסִּתי,

ְּכֶׁשַרְצִּתי ַלְּכִביׁש ִלְתֹּפס ֶאת ַהָּיֵרַח,

ֶׁשִחֵּפׂש

ֶאת ַּבת ַהִּׁשיר.

 

*
ד”ר דליה לירן אלפר היא מרצה וחוקרת תקשורת המונים במכללה למינהל, 
דוקטורט  כתבה  ונוער.  ילדים  לתוכניות  והלווין  הכבלים  למועצת  ויועצת 
בנושא מגדר, נערות ומחול. מציירת, כותבת ולומדת לתואר שני נוסף בחוג 
לספרות באוניברסיטת תל אביב. הציגה את תערוכת היחיד הנודדת מקומות 
ואנשים שאהבתי בשנים 2019-2018. עורכת בכתב העת “לכל הרוחות”. אם 

לשלושה וסבתא לשלושה.
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מערב שבת לערב שבת / נריה ברדה

בשני  שחוצה  חצאית  תלבשי  בבוקר,  כשתקומי  שישי,  יום  בכל 

סנטימטרים את הברכיים ותצאי מכלא אחד לכלא אחר. מעט לפני 

תתפללי שהשחרית לא תחוש בחסרונך בבית הכנסת. זו סיבה מספיק 

טובה להיות מסולקת ממוסד תורני הביתה, מכלא אחד לכלא אחר. 

זכרי כי טובים השניים מן האחד. קרני שמש לכודות בין עננים יעשו 

חסד עם פנייך, המסרבות להיענות לאור.

ואת  להאיר.  תוכלי  בו  מחסה  לך  תהיה  החשכה  לשישי  שישי  בין 

לילות ימי החולין תהפכי לקודש. 

שעה עיכוב ביציאה אינה מסכנת את קיום השבת, הרב תובע את 

עלבונה של התפילה. במשך שעה אחת תשבי נענשת בבית הכנסת 

וְתַרצי אותה בשפתיים מתנועעות, חובת הלב תאלץ אותך לשתוק 

ותברכי  לברך,  מעבר  הבד  שולי  את  תמשכי  רק  את  לחלל.  ולא 

ליפול  שתצטרכי  מבלי  הרחמים,  אל  כנפיים  תהיינה  שהברכיים 

עליהן.

בתווך, תמיד בתווך יש ריח של חופש שקורא לך לסוב סביבו אחוזת 

שיגעון, לרוץ אליו בנפש חפצה ובידיים בוערות. פסע חוצץ בינו ובין 

הרוח שחומקת אל נפשות אחרות. את תרוצי אליו, רצוצה וצוחקת, 

תשכחי לרגע כי נמוג הוא — בקיצה של הדרך. גנזי אותו. בחדרים 

חשוכים הוא נקודת המגוז שלך.

לחרוג מהמתחם המסומן — זו דרך חיים. היא תמתח את קו העירוב 

פעימות  אל  ההרים  בתוך  דרך  תחצוב  החוצה,  פסיעות  שש  עוד 

הלב.
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כמו  אתכן  יכסה  החושך  אחורי,  אל שער  הפנימייה  קפיצה מחלון 

ושש.  שישים  בקו  אביב  לתל  ברק  מבני  אתכן  יסיע  חמה,  שמיכה 

בחשכה תיכנסו ותעלו מן הים כמו אלות אהבה, תתאחדנה ותיבלענה 

הגופא והסיפא בתוך המים הגנובים, ותיטהרו מחדש בתוך המתוק 

הזה.

על החוף העירום תייבשו עורכן, גרגירים ינשרו מעליכן כמו שיירים 

ותשבו עוד רגע, להקשיב  פריכים של אהבה. תשטפו את הרגליים 

לאוושת הלב הרוגשת בפעימות כפולות, אחר תקומו ותלכו אל ארץ 

אחרת, ארץ בה נפש הומייה לא תמצא נחלה. 

בתחנה תחכו לאוטובוס האחרון של קו שישים ושש. העיניים יבהקו 

דרך  מילים  מבריקות  והיא  את  שנים  כבר  הטבילה,  מטהרת  עוד 

העיניים. 

אוטובוס שיגיח מלב תל אביב יחצה אתכן ואת המרחבים שבין לבין. 

הוא יעצור ותצטרכו לרדת הרחק ממחוז חפצכן, ככל שתתקדמו ריח 

החופש ילך ויתמעט.

קו אחרון בשעת לילה מאירה ייקח אתכן אל העבר האחר של ֱהיות 

עברי. היא ואת תרחפו כמו עצמים שמימיים, תחצו את הקרום בין תל 

אביב לבני ברק. תמיד בזהירות, תמיד בזווית הנכונה. שלא תיחבטו 

חזק על האדמה, שלא תישרפו מעוצמת החיכוך.  

החושך יכרבל אתכן בזרועות שמוטות ותיפלו מידיו אל שער נעול, 

תטפסו מעל ברזלים חלודים ותקפצו אל אדמה מהודקת, אדמה שָלּה 

האל הוא בועל והוא רצון.

ביום שישי תצאי מכלא אחד לכלא אחר, גם בית יכול להיות כלא. 

להזהירך  שבא  הקריר  השחר  אלייך,  אכזרית  כתמיד  תהיה  השמש 

הומת בחּומה זמן לא רב אחרי שהופיע. עד שתגיעי אל חדר הורתך 

גם היא כמעט שתוכנע. 

23



נכנסת,  והיא בתווך,  נכנסת בשער המסתורין. שתי שמשות  השבת 

נגוהות אור דקים ילוו אותה אלייך. היא בתוכך ועודך עורגת אליה. 

האש באישונייך לוטפת לנרות.

את תדליקי סיגריה קטנה, לפני שכולם יחזרו מבית הכנסת. תשירי 

“שיהא הכול נחת רוח, נחת רוח לפניך”. תנשמי אורות זכים ותזדככי, 

ברוך ששמני בתווך. 

*
ופילוסופיה  בספרות  ראשון  לתואר  ג’  בשנה  סטודנטית  היא  ברדה  נריה 
באוניברסיטת תל אביב. מתגוררת במושב בדרום השפלה. מטפלת הוליסטית 

בהכשרתה וכותבת מאז היותה יצור בעולם.
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ִמיֶלְניּום )ַּגן ַהַּיְרֵּדן( / ירדן בן צור

ָהֶאֶלף ִנְגַמר ּוָבא ֶאֶלף

ַהִּשׂיִחים ָסְפרּו ְלָאחֹור,

ָהִיינּו ַיְלֵדי ֵאין־ֶּפֶלא

ֶׁשחֹוְׁשִבים ֶׁשֻּמָּתר ִלְבֹחר,

ֵּבין ַּגַחל ְלָזָהב, ֵּבין ַהֵּׁשם,

ִלְתׁשּוַקת ֱאִליִלים ֲחמּוָרה,

ֵּבין ַּפְרָור ֲעַקר ַרְמזֹוִרים,

ְלעֹוָלם ֶׁשֵאין ּבֹו ִׁשיָרה.

ָשׁתּו ָׁשם ָשׁתּו ָׁשם ָשׁתּו ָׁשם

ְיָלִדים ִהְתַעְּלפּו ַעל ַהֶּדֶשׁא

ָהְיָתה ָׁשם ַנֶּיֶדת ֶׁשל ֶעֶלם,

ִהִּציָלה אֹוָתם ֵמַעְצָמם.

ֲאִני ָׁשִתיִתי ַּכַּזִית,

ְיֵרָכּה ִנְתַחְּכָכה ִּביֵרִכי — 

ַּבַּׁשְרָואל ִנְקָוה, ֲאבֹוי,

ֶּכֶתם ְׁשִּפיְך ָטִרי ָוַחם.

*
שני  לתואר  סטודנט  מגרמנית.  ומתרגם  משורר   ,1986 יליד  בן־צור,  ירדן 
ומתרגל בחוג לספרות. עוזר מחקר במכון מינרבה להיסטוריה גרמנית. כותב 
לנדאואר בהנחיית פרופ'  גוסטב  תזה על הפואטיקה של המהפכה בכתבי 

גלילי שחר.
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הכוכב שלי / 
אנסטסיה ויסוצקי

שנות  סוף  של  המועצות  בברית 

לכיתה  שעלה  ילד  כל  השמונים 

קטנה,  כוכב  סיכת  מקבל  היה  א׳ 

תמונה  עם  שקוף־אדום,  מפלסטיק 

חילקה  שלי  כשהמחנכת  תינוק.  של 

אותו  לענוד  ביקשה  היא  הכוכב  את 

תלמיד,  וכל  הספר.  בית  מדי  של  השמאלי  בצד  החזה,  על  בגאווה 

ברגע שענד את הכוכב, נהפך למה שהיא קראה אוקטובריונוק. היא 

נשמע  לא  זה בכלל  לי  לכולנו משהו על אוקטובר אבל  גם סיפרה 

חשוב, כי יום ההולדת שלי היה בכלל בפברואר. 

למרות שעברו רק חודשיים מאז תחילת השנה סבתא שלי, שהייתה 

באה במקום אימא, הגיעה לאסוף אותי מחדר המנהל כבר שלוש 

פעמים. פעם בגלל בועות סבון בספרייה, אחר כך בגלל חור שחור 

על שולחן בית הספר שהצלחתי לשרוף, אחרי אינספור ניסיונות, 

בעזרת זכוכית מגדלת שגנבתי מהחדר של סבא, ועוד פעם בגלל 

ספר מאויר בשם ״אלף לילה ולילה״ שהבאתי בלי רשות להראות 

לחבריי החדשים בכיתה. מה עוד יכולתי לעשות במקום שקראנו 

בו פעם אחר פעם מאותו ספר משעמם, שהיה כולו אותיות גדולות 

ומשפטים בלי סיפור, או שדקלמנו שוב ושוב שירים שלא אהבתי על 

פאווליק, הילד המעצבן הזה שהלשין על אבא שלו למען המולדת 

שלנו. אבל הכול עבר בשלום יחסי עד השיעור ההוא, שבו הורדתי 

זה  הנוף מהחלון.  דרכו את  לראות  כדי  הכוכב שלי מהמדים  את 

היה יפה — השמיים, האדמה, העצים והנדנדות, הכול נצבע אדום. 
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יותר ממה  חבל רק שזה הכעיס כל כך את המחנכת שלי, הרבה 

שיכולתי לתאר. היא ניגשה אליי אחרי שסוף־סוף הצלחתי ללכוד 

בזווית הכוכב כמה ציפורים אדומות, חטפה אותו והתחילה לצעוק:

״אם לא הוא, אם לא לנין — אז את״, היא הצביעה עליי, ״את לא היית 

יושבת כאן עכשיו כמו נסיכה, אלא חולבת פרות בשדה״.

אפילו שבאותו רגע טיול עם פרה בשדה נראה לי הרבה יותר כיף 

מהשיעור שלה, לא העזתי לענות לה. זו הפעם הראשונה ששמעתי 

את המורה העדינה והיפה שלנו צועקת ככה. היא נראתה כמו אחרי 

רעידת אדמה, רועדת ואדומה כמו הכוכב שהגנה עליו. היא שלחה 

כשתואיל  לאימא  שתחזיר  אמרה  הכוכב  את  בפינה.  לעמוד  אותי 

להגיע לבית הספר.

כשכולם יצאו להפסקה נשארתי בכיתה. דאגתי לא רק בגלל התגובה 

המוזרה של המורה. יותר מכול, הרבה יותר, הדאיג אותי השם הזה, 

שחזר על עצמו כמעט כל יום בבית הספר. אבל לשאול את המורה, 

החברים או את אימא מי זה הלנין הזה היה לא רק להודות בזה שאני 

את  לא!  ממנו.  מפחדת  שאני  בפניהם  לחשוף  גם  אלא  יודעת,  לא 

התענוג הזה לא יכולתי לתת להם. 

ידעתי שלתינוק בכוכב קראו לנין, בשירים של המורה אנשים עשו 

בבית  בכיתה,  תלויה  שהייתה  בתמונה  לאיש  לנין,  בשביל  דברים 

החולים ואפילו בבית החרושת לבשר שסבתא עבדה בו קראו לנין. 

אבל אף אחד לא טרח להסביר לי מי זה, אפילו לא המחנכת שלי, 

שחשבה שאני כבר יודעת. אימא ואבא אף פעם לא דיברו עליו. הם 

גם לא ממש דיברו אחד עם השני, הם היו גרושים. אצל סבתא ודודה 

שלי ישנתי כמעט כל סוף שבוע, אבל גם שם לא הזכירו אותו. יום 

אחד, כששלחו אותי לחדר המנהל, אזרתי אומץ לשאול מי זה האיש 

בתמונה שתלוי לו כל היום מעל הראש. הוא לא ענה לי, רק הזעיק 

את סבתא לאסוף אותי מוקדם יותר.
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למזלי, באותו היום שלקחו ממני את הכוכב הייתי אמורה לישון אצל 

דודה נדיה — אחותו של אבא. היא הייתה בת ארבעים ולא היו לה 

ילדים. אימא אמרה על נדיה שהחיים שלה לא הצליחו לה. אבל אבא 

הלכנו  מוצלח.  די  כנראה  היא מהנדסת מטוסים, שזה  אמר שנדיה 

נעצרה לשבת שם על אחד הספסלים,  כהרגלה  והיא  דרך הפארק, 

הוציאה מהתיק שלה עיתון וסימנה לי ללכת לשחק.

״את יודעת מי זה הלנין הזה?״ שאלתי בשקט, מתנדנדת מרגל לרגל. 

״אל תספרי לאף אחד שדיברתי איתך עליו, טוב?״.

״לנין?״ היא הציצה מעל העיתון.

״כן, אני חושבת שהוא יבוא בגללי לבית הספר. כי שיחקתי עם הכוכב 

שלו, ויכעס על הבועות בספרייה ועל החור בשולחן… החור הזה היה 

מאוד קטן, אבל אני… אני לא רוצה שלנין ֵידע״.

 ״אה, אז ככה?״ אמרה נדיה והתחילה לצחוק. “כן. לנין, כשהוא כועס — 

ושמונה  זרועות  שש  עם  למפלצת  הופך  הוא  טוב!  נראה  לא  הוא 

רגליים. הצעדים שלו ענקיים והעיניים שלו נעשות אדומות. אישיות 

לא נעימה, יצור מצמרר!״.

נסוגתי לאחור, בוהה בפניה של נדיה, שתיארה בעליצות כזאת את 

היצור הנורא. בלי לחכות לתשובה היא חזרה לקרוא בעיתון.

הלכתי לשוטט בפארק. החלטתי שאני לא שואלת יותר, לא אותה 

ולא אף אחד אחר. הבנתי למה בתמונות הראו לי רק את הפנים 

מה  אבל  האיומות.  רגליו  ואת  זרועותיו  את  הסתירו  הם   — שלו 

הקשר בין התינוק בכוכב ללנין המפלצת? אולי לנין המפלצת אכל 

את לנין התינוק? כל כך כעסתי על עצמי, איך הסתבכתי עם הלנין 

הזה?!

בקצה השני של הפארק ראיתי את זויה, השכנה של נדיה. היא כבר 

הייתה בתנועת הפיונירים, והיה לה סרט אדום מגוהץ ומהודק על 
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הצוואר. גם אני רציתי להיות פיונירית כי הרשו להם לישון ביער, 

באוהלים. רצתי אליה אבל היא, איך שראתה אותי, התחילה לברוח. 

אז נזכרתי שאסור לה לשחק איתי בגלל קישוטי חג המולד שמצאנו 

אצלה בארון. שכנעתי אותה להוציא את אוצרות הזהב העצומים 

האלה ולהחביא אותם לפני שהפיראטים, בפיקודו של שחור־הזקן, 

יבואו לדרוש אותם. לא ידעתי שכולם יישברו בתוך מכונת הכביסה. 

זויה רצה לאימא שלה ונעמדה מאחוריה ואני חזרתי נעלבת לנדיה, 

שכבר סיימה לקרוא את העיתון. 

בבית נדיה הניחה על השולחן מרק עוף ונעלמה מהמטבח לסלון. על 

השולחן היו גם קערת פירות וקנקן יין. הקנקן הזכיר לי את סיפור 

אי המטמון שסבא היה קורא לי. נזכרתי בבילי בונז המסכן, שהגיע 

לפונדק של ג’ים, ואיך חיכה שם למפלצת עם רגל מעץ ואיך נבהל 

לראות את הסימן השחור. גם לבילי היה לנין משלו, חשבתי. נזכרתי 

שבילי אהב לשתות רום, לבד־לבד, ושאף אחד לא אהב אותו. נדיה 

השולחן,  על  עליתי  עליו.  ריחמתי  אני  אבל  רע,  הוא  שבילי  אמרה 

בילי,  קפטן  ״לבריאות,  רם:  בקול  והצהרתי  יין  כוס  לעצמי  מזגתי 

אנחנו אחים לצרה ו...״.

בדיוק אז נכנסה נדיה. ״מאה פעם אמרתי לך לא לעלות על השולחן, 

ולא לגעת בקנקן. אם לא תקשיבי לי״, היא אמרה כשיצאה כועסת 

את  מרימה  אותה  שמעתי  ללנין״.  אקרא  ״אני  לסלון,  מהמטבח 

הבנתי  חדש.  ומתחילה  סיבוב  מסיימת  לחייג,  מתחילה  השפופרת, 

שזה הסוף שלי. נשארתי לבד, בדיוק כמו בילי.

לנין  את  ישחררו  כאשר  יקרה  מה  לדמיין  מנסה  מהשולחן,  ירדתי 

מהכלוב. הייתי בטוחה שמפלצת כזו הייתה חייבת להימצא בכלוב. 

הסתכלתי סביב, הכרתי טוב־טוב את דרכי המילוט שלי מכאן. נדיה 

של  למרפסת  יצאתי  וסבתא.  סבא  גרו  ומעליה  קרקע  בקומת  גרה 

המטבח וטיפסתי דרכה על המעקה הגבוה למרפסת המובילה לחדרו 
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של סבא. ידעתי שבמקרה חירום כמו זה — סבא היה מבין. הוא מת 

לפני כמה חודשים, אבל הספיק להראות לי איפה הוא מחביא את 

הרובה שלו. הוא גם אמר שאנשים ינסו ליישר אותי כמו סרגל ושאני 

לא אתן להם. סבא לא רצה ללכת. כשהגיעו אנשים מבית החולים, 

הוא צרח על כולם שלא ייתנו לפשיסטים לקחת אותו. אני מתגעגעת 

אליו מאוד.

התחתונה  המֵגרה  את  ופתחתי  סבא  של  העבודה  לחדר  נכנסתי 

שמתחת למיטה. הרובה נתקע ולקח לי זמן עד שהצלחתי להוציא 

אותו. בדיוק כשהוא השתחרר נדיה וסבתא התפרצו לחדר בצעקות. 

נדיה תפסה את הרובה וסבתא את העורף שלי. באצבעות נוקשות 

וקרות היא העיפה אותי מהמיטה, ואני נפלתי ונחבלתי בברך. 

״מאיפה היא יודעת על הרובה?״ סבתא שאלה בלחש, ״יש לך מושג 

כמה זה מסוכן?״ היא הסתכלה עליי. התרוממתי מהרצפה, חיבקתי 

את הברך וניסיתי להפסיק לבכות. “הייתי צריכה רובה, סבתא! אני 

 לא רוצה לוותר בלי קרב!״ אמרתי לה. ״כשלנין יגיע — את שומעת? — 

אני לא אוותר לו!״.

סבתא נבהלה מאוד. היא בכלל לא ידעה שלנין בעקבותיי. “מה זה 

הסיפורים האלה? מאיפה היא מביאה את זה?״ היא דיברה כל כך 

בשקט שבקושי אפשר היה לשמוע אותה.

נדיה, שהסתובבה ללכת אחרי  ״אל תיגעי בשום דבר״, צעקה עליי 

סבתא כשהרובה בידה. 

הרגיעה  כרגיל  נדיה  המנעול.  בחור  להציץ  ורצתי  נסגרה  הדלת 

היום  אימא,  ו״נו  טעון״,  לא  בכלל  הוא  אימא,  ״תירגעי  סבתא:  את 

שכחו  באמת  שהן  האמנתי  לא  רוצה״.  מה שאת  להגיד  כבר  מותר 

את המרפסת. כשנדיה נעלמה מהחור טיפסתי בחזרה דרך המעקה 

הפרחים  את  מוחצת  לגינה,  בקפיצה  וירדתי  התחתונה  למרפסת 

שסבתא שתלה שם לפני שבוע. 

 > > > 
 איור: אביטל מנור, 
 טכניקה מעורבת 

)איור ייעודי לסיפור 
"הכוכב שלי"(
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פיונירית,  כמו  בה  ולחיות  שוחה  שם  לחפור  ליער,  ללכת  החלטתי 

לאכול פירות ופרחים עד שאמצא את האוצר של קפטן פלינט עם 

כל הזהב והנשק, ואז אהיה מוכנה ללנין. החלקתי מהגדר הסובבת 

את הבניין ודרך הסורג שלידה ראיתי כמה מכוניות חולפות. התחיל 

להחשיך ונהיה קר יותר. דמיינתי את סבתא ונדיה, איך שהן יושבות 

יכול  לנין  וגם  לא אחזור הלילה,  בוכות אם  לי, אפילו  דואגות  שם, 

לכניסה  עד  הערוגות  פני  על  חזרתי  לבד.  ככה  כשהן  אליהן  לבוא 

הקדמית ומשם לקומה השנייה, אל הדלת של סבתא רעיה. 

״באתי בעצמי״, אמרתי לה, ״מוכנה לכל עונש״. 

אבל סבתא רק נאנחה, ירדה על ברכיה ונשקה לי על הלחי.

הגדולות  בעיניה  עליי  הסתכלה  היא  להימלט?״  הצלחת  שוב  ״איך 

הכחולות, ניסתה להזיז את השיער הפזור שלי מהפנים. כל זה היה 

בכלל לא כמו שציפיתי. היא הביאה לי ארוחת ערב ואפילו חיממה 

קינוח — גלידה מומסת בסיר. היא אף פעם לא נתנה לי גלידה קרה 

כי זה עושה אנגינה.

לא  מסבתא  ביקשה  ונדיה  שלו,  החברה  עם  נכנס  אבא  כשאכלתי 

איך  אבא  של  לחברה  סיפרה  היא  זה  במקום  הרובה.  על  לו  לספר 

סבתא רעיה, כשהייתה רק בת שתים־עשרה, הגיעה לגּולאג, ואז כולם 

השתתקו. לא אהבתי שהם מדברים על הגולאג הזה, הוא עשה את 

כולם עצובים מאוד. אפילו החברה הדברנית של אבא ישבה עכשיו 

ממש בשקט. 

בעיניים  עליי  שהביטה  מפלצת  לנין,  על  חלמתי  הלילה  אותו  כל 

אדומות ונשפה אש מהחזה. חלמתי גם על בילי ועל הסימן השחור. 

כנראה צעקתי מתוך שינה כי התעוררתי ממילותיה של נדיה.

“תירגעי״, היא הצמידה אותי אליה. ״אני כל כך מצטערת. נסטיושה 

אני,  זו  כזו.  חיה  אין  המצאתי!  אני  הכול  זה  לי?  סולחת  את  שלי, 
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הטיפשה, המצאתי כדי להבהיל אותך קצת, זה לא אמיתי. לנין הוא 

רק איש, ממש כמו כולם. אין באמת מפלצות בעולם, נסטיושה. את 

מאמינה לי? זה הכול סתם״.

כמה חודשים אחר כך אימא החליטה שחייבים להגר לארץ ישראל. 

ינשוף  ביום שלפני הטיסה סבתא רעיה נתנה לי במתנה תליון של 

קטן, היא אמרה שזה סמל לחוכמה. נדיה כל כך בכתה שאפילו לא 

הצליחה להיפרד. גם זויה באה לומר שלום והביאה לי סרט אדום, 

שחיכיתי  וידעה  כאלה  מחלקים  שבישראל  בטוחה  הייתה  לא  היא 

לקבל אחד. ענדתי עליו את הכוכב האדום שלי.

בעולים  מלאים  שהיו  לקראוונים  שהגענו  עד  זמן  הרבה  עבר  לא 

הדבר  לציון.  בראשון  ז’בוטינסקי  ברחוב  המועצות,  מברית  חדשים 

אחרי  שבועות  כמה  ושם,  טלוויזיה  זה  לנו  קנתה  שאימא  הראשון 

מישהו  של  ענק  פסל  ובאלות  בפטיש  מנפצים  איך  הראו  שעזבנו, 

במעיל. כששאלתי את אימא מי זה, היא אמרה לי שזה לנין. ״באמת?” 

צעקתי וקפצתי על הספה. ״באמת אימא? הם תפסו אותו?”. 

אימא, שלא ידעה שום דבר על הכוכב, הופתעה מהתגובה שלי.

״הם ישימו אותו בכלוב לתמיד?״ שאלתי. ״כן אימא? כן?״. 

מה  מהתמונות  להבין  וניסתה  בטלוויזיה  לבהות  המשיכה  אימא 

אומרים שם בעברית. 

״לא יודעת אם לתמיד, נסטיה, נקווה שכן. די לקפוץ על הספה״.

״אז עכשיו אפשר לחזור הביתה, אימא? אני רוצה, אפשר כבר?״.

אימא ענתה לי רק אחרי שכיבתה את הטלוויזיה. ״בואי נלך לקרוא 

את הספר החדש ההוא שאת אוהבת, ואחר כך אפשר לכתוב מכתב 

לנדיה אם את רוצה״.
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״כן אימא, נכתוב לה שהוא בכלוב והוא כבר לא יבוא בשביל הכוכב״. 

של  העדין  קולה  התחיל  שבו  מהרגע  מחובקות.  במיטה  נשכבנו 

אימא לתאר את בריחתם של הקלברי וג’ים מהאבא השיכור והדודה 

בטלוויזיה  האנשים  על  להם  לספר  זה  שרציתי  מה  כל  הטיפשה, 

שהצליחו לשבור את לנין המפלצת ועל איך שעכשיו נחזור הביתה. 

״אם הייתי איתם״, אמרתי לאימא, ״הייתי נותנת להם את הכוכב שלי 

והיינו רואים איך כל נהר המיסיסיפי נצבע באדום״.

*
ועלתה ארצה  בברית המועצות לשעבר,  ב־1983  נולדה  ויסוצקי  אנסטסיה 
תל  באוניברסיטת  בראשית שנות התשעים. סטודנטית לספרות  אימה  עם 

אביב ואימא לאמלי בת הארבע.
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מנוחה נכונה / מרים שורץ

זה קרה לפני שידעה, לפני שגילתה שכל דבר חי קוברים. רקמות, 

גידולים שפירים, חלקי גופות, נפלים, הכול קוברים כאן.

כאשר גילתה את שעולה בגורלם, בגורלו, גילתה גם כיצד מגדירים ֵנֶפל. 

נפל שמוטל לקבר אחים לא מסומן, גילו עד שנים־עשר שבועות. רק 

נפלים שגילם עשרים שבועות ומשקלם עד חמש מאות גרם מוטלים 

לקבר אחים מסומן, ומשפחתם מקבלת מידע על מקום קבורתם. נפל 

שגילו עולה על עשרים שבועות זוכה לשם חדש, ונהפך לעובר מת. 

העובר המת מקבל קבר משלו, ואפילו ליווי הורי בעת הקבורה. 

ועמוקה  חלומות  נטולת  שינה  היתה  זו  כשישנה.  התבצעה  הגֵרדה 

כמו באר, שינה מהדהדת שמילאה אותה ולא הניחה לכלי העבודה 

של הרופא המנתח לחדור לתודעתה. קוראים לזה גרדה, אבל הרופא 

הסביר שבמקרה שלה לא היה צורך להשתמש במכשיר שנקרא מגרד 

כדי לנקות את חלל הרחם. צינור קטן הוחדר לתוך הרחם ושאב את 

תוכן ההיריון. שאיבת אבק קטנה ובלתי מורגשת. 

לנקות  שהצליח  מכך  מרוצה  שנראה  ברופא,  בהתה  שינה  הלומת 

יפה־יפה בעזרת משאבה. הוא אמר שהכול עבר חלק והמליץ לחזור 

תקינה.  שהמערכת  לוודא  שבוע,  בעוד  הנשים  רופא  אצל  להיבדק 

כלום הוא לא אמר על הנפל. היא לא שאלה. זה היה לפני שגילתה 

שכל דבר חי קוברים, כל רקמה, כל גרגיר נטמן בקבר אחים. 

חודשים לאחר מכן, כשגילתה בשיטוט אקראי בקבוצה נגד הפלות 

בפייסבוק שגרגיר ממנה טמון אי־שם, מוקף גרגירים אחרים, מוטל 

לבד — רצתה לבקר, להניח פרח, להניח אבן. 

35



בבוקר אפרפר וחם מדי לחודש ינואר היא צעדה ברחוב, והקול של 

המזכירה מהקליניקה התעוות באוזניה, נשמע כמעט צוחק, בשעה 

שביטויי התנצלות פרחו כמו בלונים סביבה. אין איך לאתר את הנפל 

שלה. זמן רב עבר, כל יום מוטלים נפלינו לבורות, אין לדעת לאיזה 

בור הוטל ִנפלה. נשמע צליל ניתוק קר ומייאש. הקו הריק שמסמן 

איך  אין  אבל  שנה,  עברה  לא  עדיין  כלום.  בלא  הסתיים  שהסיפור 

לאתר את הנפל.

בלילה היא חושבת שוב ושוב איך כל דבר חי קוברים. כל דבר חי. 

הגידול הסרטני שהוצא מן השד הימני של אימה קבור אף הוא. אולי 

הם שכנים בבורות ההטמנה. לא, הזמנים לא מסתדרים. דברים חיים 

לחשוב  לא  עמוק.  ונושמת  עיניים  עוצמת  היא  הסדר.  לפי  קוברים 

על תאים נזרקים. לא לחשוב על פתיתי אבק נשאבים. היא נושמת 

לחישוב  המחשבות  את  מצמצמת  היום,  אכלה  מה  ומחשבת  עמוק 

נקודות. היא אכלה שש־עשרה נקודות, נשארו עשר. נשארו לה עשר 

נקודות והיא כבר במיטה, משכנעת את עצמה להירדם. היא לא תגלה 

למדריכה מחר בשומרי משקל. היא לא רעבה, היא לא תחשוב על 

חזק את  צובטת  היא  עוד.  על מה תאכל  לא תחשוב  היא  גרגירים, 

הבטן, לוכדת שומן בין האצבעות. הבשר כואב אבל היא לא רעבה, 

גם על גרגירים היא לא חושבת עוד.

על  לעלות  לתורה  ממתינה  היא  הקהילתי  במרכז  כיסא  על  בבוקר 

המשקל. המשקל האלקטרוני הקריר מעביר בה צמרמורת קלה דרך 

כפות הרגליים שלה, ונעצר על שישים וחמש. נעמי המדריכה צווחת 

שהספרות  המגעילה  מהתחושה  להתנער  מנסה  והיא  הכבוד”,  “כל 

המזדהרות על המשקל משאירות בה. 

המנעול  את  להתיר  וממהרת  מהחדר  חומקת  היא  הפגישה  בסוף 

בבוקר  באחת־עשרה  הריקות  המדרכות  על  דוהרת  אופניה,  מעל 

אוחזת  אופניה  את  לנעול  ומתכופפת  מגיעה  כשהיא  דירתה.  לעבר 

בה סחרחורת קלה. השמש גבוהה וקרה, מתנודדת במרכז השמיים, 
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והיא לא אכלה עדיין כלום, כמעט שלא שתתה, רק שהמספרים ֵירדו. 

מספרים מהבהבים לה בעיניים ומעלים בה בחילה. היא לא אכלה 

וצריבה עולה בגרון במקום אוכל. 

הדירה שקטה. רק המקרר מעלה קולות כמו חיה ְיֵשנה. היא לוקחת 

תפוח ירוק ופורסת חצי ממנו לפרוסות דקות. היא נוגסת בפרוסת 

לגרונה,  נדחף  האוכל  בחמש־עשרה  לעיסות,  וסופרת  קרירה  תפוח 

בפעולה כמעט בלתי רצונית. אחרי שהגרגיר נשאב ממנה, היא חשבה 

שהחיים יהיו מה שרצתה שיהיו. אבל בחילות בוקר עוד ליוו אותה, 

בחילות פנטום, לא מתחשבות בהפלה. כשהבחילות פסקו היא אכלה. 

היא אכלה ברעבתנות, בחוסר שליטה. הגוף גדל והשתנה, והבגדים 

שלה לא התאימו לה עוד. היא לבשה שמלות ישנות שמצאה בארון, 

מתעלמת מהירכיים שהתחככו זו בזו, השתפשפו בכל יציאה מהבית, 

השאירו סימנים אדומים ועור מחוספס.

התפוח עצר את הסחרחורת. הקול של המזכירה מהקליניקה הצטלטל 

לה באוזניים והיא חשבה שהרופא לא היה נשמע כך. הוא היה מבין, 

הוא היה מוצא בשבילה את מיקום הנפל. במחשב היא קובעת תור 

לפגוש אותו, נמנעת מלשמוע שוב את קול המזכירה הקר. עוד שבוע 

לפגישה, עוד שבוע לפני שתגלה היכן הוטמן הגרגיר היקר לה. 

הלומות  עיניה  אל  דיבר  והרופא  בית החולים  במיטת  כשהתעוררה 

נעים מבטו הנח עליה. אם  עיניו, כמה  השינה, חשבה כמה טובות 

הגרגיר היה שייך לו אולי הייתה בוחרת להשאיר אותו בגופה, אולי 

הייתה שמחה עם גילויו.

לאחראי על מחצית הגרגיר היה כינוי מטופש באפליקציה וחיוך גדול 

קווי מתאר של  ולבנות. היכרות מטושטשת,  שחשף שיניים רחבות 

שני גופים על בר, חיוכים שנמסכים בשתיקה מביכה ושאלות עקרות. 

איזה מוזיקה את שומעת, אני שומעת רק מילים, המוזיקה נשארת 

תמיד ברקע. מבט מופתע, מבולבל, משועמם. אז לאיזה מילים את 
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בינואר  גשום  ערב  היה  בעונה.  שתלוי  לענות  רוצה  היא  מקשיבה. 

ורחובות תל אביב הוצפו מים, הביוב געש. אליוט סמית. כמה זמן 

ספייס  אופן  ריקים,  סיפורי משרד  נמשכת.  דין  בעריכת  ההתמחות 

ותחרות בין המתמחים מי יעזור לייצג חברה גדולה שתובעת גֵנבת 

רוח. היא חשבה שתלך לבד אבל הנשיקות שלו נעמו לה, והיא כיוונה 

המלוכלכים  במים  נספגו  נעליהם  השלוליות.  בין  הדירה  אל  אותם 

והוסרו עם שאר בגדיהם הספוגים מיד בכניסה. 

בסוף פברואר כבר ידעה שזרעו נקלט בתוכה, שהתהליך החל. בשבוע 

הראשון לחודש מרץ נשכבה מרצונה על מיטת הטיפולים תחת עיניו 

הנבחר  של  המטושטשות  פניו  את  הרופא.  של  והטובות  הבוחנות 

מהאפליקציה לא ראתה עוד. שיניו הגדולות וחיוכו הרחב השתלטו 

על זיכרון פניו, ושמו התערפל והתערבב עם הכינוי המטופש שבחר.

שבוע עבר בחלומות משונים. בית הקברות נפרש אינסופי לפניה והיא 

מטיילת בשביליו. שורת קברים קוראת לה, שיש לבן בוהק בשמש. היא 

בני משפחתה המתים.  בוחנת את המצבות. השמות — שמות  צועדת, 

סביה וסבותיה קבורים כולם בשורה, דודה האהוב, כלבתה מימי ילדותה. 

היא מלטפת את המצבות, השיש קריר על אף השמש הקופחת. בסוף 

ריק.  נדמה  הוא  מרחוק  מצבה.  ללא  פתוח,  בור  לעיניה  נגלה  השורה 

כשהיא קרבה אליו היא רואה את השמיים משתקפים בו, ומבחינה שהוא 

מלא כמעט עד שפתו במים. היא כלואה בארון פתוח, קשורה אל העץ 

המשויף. היא צועקת, אך הצעקה שוקעת במים מבלי לעורר תגובה. 

הארון מורם על ידי חבלים בלתי נראים ומּורד אל תוך הבור. נשמע רחש 

גלים עדינים כשהעץ פוגש במים. היא נושמת נשימה עמוקה, ממלאת 

את ריאותיה באוויר. השמיים מעליה הולכים ומתרחקים, היא שוקעת 

עוד ועוד במים הקרים, נאבקת להשתחרר מהחבלים הכובלים אותה. 

לפתע מופיעות דמויות מעל הקבר: בחור שהותיר רק זיכרון של שיניים 

שלה  אימא  מרחוק,  אותה  שמלטפות  רכות  עיניים  בעל  רופא  וחיוך, 

שקוראת לה לעלות אליה, לצאת מהקבר. היא מתעוררת למיטה פרועה. 
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המרפאה נדמית ריקה מבעבר, חדר הרופא רחוק מדי. היא יושבת על 

כיסא וחומקת ממבט המזכירה ומקולה הקר. היא לוחצת את גופה 

לכיסא, חשה את השומן שלא מרפה ממנה, את הבטן מתרחבת בתוך 

דרכו  את  מצא  חדש  גרגיר  שאולי  במחשבה  משתעשעת  השמלה. 

לגופה. הדלת נפתחת ועליה לעבור מרחק, להתיישב על כיסא אחר, 

מול עיניו הבוחנות של הרופא.

“איך אני יכול לעזור לך היום?” הוא שואל, ולפתע נדמה לה כי הוא 

אינו מזהה אותה כלל, אינו יודע כמה עזר לה, כמה גאה הוא הרגיש 

כשלא נזקק למגרד, רק שאב.

“אני רוצה למצוא את הנפל שלי”, היא ענתה.

“את המה?” הוא שאל, ועיניו התרחבו והתרוקנו מהרוך.

היא המשיכה בקול רועד, מטולטלת ממבטו שהשתנה לנגד עיניה: 

“קראתי שטומנים אותם בקברי אחים. את מה שאתה מגרד או שואב 

מנשים, קוברים”.

הוא פלט קול משונה והעביר את כרטיס קופת החולים שלה במכשיר 

שעל שולחנו. פרטי חייה נגלו לו במחשב.

היא יצאה מהמרפאה לרחוב, היה בוקר אפור וחם מדי לחודש פברואר. 

ידה. פתק שיוליך אותה אל  נתן לה צרב את עור כף  הדף שהרופא 

אישה שיכולה לעזור, לא לאתר, אבל להרגיע, להציע נחמה. כל דבר חי 

קוברים. כל דבר חי קוברים ומסתירים. עברה כמעט שנה, אין מעקב. 

השתתפות  מלטפת,  רכּות  שלו  בעיניים  הופיעה  שוב  שנפרדו  לפני 

בצער, בשעה שהסביר כי הנפל מוסתר היטב, כבר נטמע באדמה, אבוד.

*
מרים שורץ היא סטודנטית לתואר שני ומתרגלת בחוג לספרות באוניברסיטת 

תל אביב.
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ָהאֹוֵּבִליְסק / ניזאר קבאני )מערבית: יותם בנשלום(

ָהָאדֹון ָיֵׁשן

ָהָאדֹון ָיֵׁשן

ָהָאדֹון ָיֵׁשן ְּכמֹו ַסִיף ַהָּׁשב ֵמַאַחת ַהְּפִליׁשֹות

ָהָאדֹון רֹוֵדם ְּכֶיֶלד ַהָּנם ְּבֵחיק ַהֻחְרׁשֹות

ָהָאדֹון ָיֵׁשן...

ָהאֹוֵּבִליְסק ֵמת — ֵאיְך ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות?

ַהְּמַפֵּקד ֹלא ָהַלְך ֵמִאָּתנּו,

ַרק ִנְכַנס ְלַחְדרֹו ָלנּוַח

ְוָיקּום ְּבַהְפִציַע ַהֶּׁשֶמׁש

ְּכַהְפִציַע ִניחֹוַח ַּתּפּוַח...

ֶאת ַלְחמֹו ֹיאַכל ִעָּמנּו...

ּכֹוס ָקֶפה ִיְׁשֶּתה ִעָּמנּו...

ַוֲאַנְחנּו ֹנאַמר לֹו...

ְוהּוא ֹיאַמר ָלנּו...

ַהְּמַפֵּקד ִנְתַקף ֲעֵיפּות,

ְּתנּו לֹו ֶלֱאֹסף ֹּכחֹות...

ַאֶּתם ַהּבֹוִכים ַעל ַנאֶצר...

ָהָאדֹון ָהָיה ֵרַע ַהֶּׁשֶמׁש,

ַהְפִסיקּו ִלְׁשֹּפְך ְּדָמעֹות...

ָהָאדֹון עֹוֶדּנּו ִעָּמנּו,

ִמְתַהֵּלְך ַעל ִּגְׁשֵרי ַהִּנילּוס,

ָנח ְּבֵצל ֹּתֶמר ָעֹבת...

ְמַבֵּקר ְּבִּגיָזה ִעם ַׁשַחר

ְלַנֵּׁשק ֲאָבִנים ַעִּתיקֹות.

הּוא ׁשֹוֵאל ַעל ִמְצַרִים ְוַעל יֹוְׁשֶביָה,
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ַמְׁשֶקה ִּפְרֵחי ִמְרָּפסֹות,

ִמְתַּפֵּלל ְּבִׁשִּׁשי ּוְבַחג,

ְמַסֵּפק ְלַעּמֹו ְמזֹונֹות, 

ַעְּבד ַאְלַּנאֶצר עֹוֶדּנּו ִעָּמנּו...

ְּבִטיט ַהְיאֹור, ְּבֶפַרח ֻּכְתָנה

ּוַבֲעִגיֵלי ִאָּכרֹות...

ְּבִׂשְמַחת ָהָעם...

ְּבַצַער ָהָעם...

ִּבְמָׁשִלים ּוְבַאָּגדֹות,

ַעְּבד ַאְלַּנאֶצר עֹוֶדּנּו ִעָּמנּו...

ֵאיְך ָיכֹול אֹוֵּבִליְסק ֹלא ִלְהיֹות?

ַאָּתה ַהּׁשֹוֵאל: ְלָאן ֶנֱעַלם ַעְּבד ַאְלַּנאֶצר?

ַאָּתה ַהּׁשֹוֵאל:

ַהִאם ָיׁשּוב ַעְּבד ַאְלַּנאֶצר...

ָהָאדֹון ׁשֹוֵכן ְּבתֹוֵכנּו,

ׁשֹוֵכן ְּבִכְּכרֹות ַהֶּלֶחם

ּוְבִפְרֵחי ַאְנחֹוֵתינּו,

ְמֻׂשְרָטט ַעל ּכֹוְכֵבי ַהַּקִיץ

ְוַעל ַהחֹולֹות ְּבחֹוֵפינּו,

ׁשֹוֵכן ְּבִכְתֵבי ַהֹּקֶדׁש

ּוִבְתִפּלֹות ְלָבֵבנּו,

ׁשֹוֵכן ְּבִדְבֵרי ַאֲהָבה

ּוְבקֹולֹות ַזָּמֵרינּו,

ׁשֹוֵכן ְּבֵזַעת ּפֹוֲעִלים,

ְּבָאסּוָאן ּוְבִסיַני ׁשֹוֵכן הּוא,

ָחקּוק ַעל ַּגֵּבי רֹוֵבינּו,

ָחקּוק ַעל ַּגֵּבי ֶאְתָגֵּרינּו...

ָהָאדֹון ָיֵׁשן, ְוִלְכֶׁשָּתׁשּוב

ַלֲהַקת ִצּפֹוִרים — ְּתִעיֵרנּו... 
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الهرم الرابع / نزار قباني

 السيد نام..

السيد نام..
السيد نام كنوم السيف العائد من احدي الغزوات
السيد يرقد مثل الطفل الغافي في حضن الغابات

السيد نام..
وكيف اصدق الهرم الرابع مات؟

القائد لم يذهب ابدا..
بل دخل الغرفة كي يرتاح

وسيصحو حني تطل الشمس
كما يصحو عطر التفاح

الخبز سيأكله معنا
ويقول لنا..

القائد يشعر باالرهاق
فخلوه يغفو ساعات..

يان من تبكون علي ناصر
السيد كان صديق الشمس

فكفوا عن سكب العبرات
السيد ما زال هنا...

يتمشي فوق جسور النيل
ويجلس في ظل النخالت
ويزور الجيزة عند الفجر

ليلثم حجر االهرامات
يسأل عن مصر.. ومن في مصر..

ويسقي أزهار الشرفات
ويصلي الجمعة والعيدين

ר
קו

מ
ה

 *
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ويقضي للناس الحاجات
ما زال هنا عبد الناصر

في طمي النيل وزهر القطن..
وفي أطواق الفالحات..

في فرح الشعب..
وحزن الشعب..

وفي االمثال وفي الكلمات..
ما زال هنا عبد الناصر

من قال الهرم الرابع مات؟

يا من يتساءل: اين مضي عبد الناصر؟
يا من يتساءل: هل يأتي عبد الناصر؟

السيد موجود فينا..
موجود في ارغفة الخبز 

وفي أزهار أوانينا
مرسوم فوق نجوم الصيف

وفوق رمال شواطينا
موجود في اوراق املصحف

في صلوات مصلينا..
موجود في كلمات الحب

وفي أصوات مغنينا
موجود في عرق العمال
وفي أسوان وفي سينا

مكتوب فوق تحدينا
السيد نام.. وان رجعت 

أسراب الطير — سيأتينا....
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ם ג ר ת מ ה ר  ב ד

בשירתו הפוליטית של ניזאר קבאני )1923–1998(, מגדולי משוררי 

שירים  לצד  ומיליטנטיים,  פטריוטיים  שירים  למצוא  אפשר  סוריה, 

פרועים הדוגלים בחופש משלטון וממסורת. 

את השיר המופיע כאן חיבר קבאני בראשית שנות השבעים של המאה 

העשרים לרגל פטירתו של גמאל עבד־אלנאצר, מנהיגה הגדול של 

מצרים באמצע המאה העשרים ונציגה הבולט ביותר של הלאומיות 

האופייני  בסיסי  בקושי  כרוך  לעברית  זה  שיר  תרגום  הפן־ערבית. 

“הפירמידה  נקרא  השיר  בערבית  ואליהן.  שמיות  משפות  לתרגום 

שלוש  על  הנוספת  לפירמידה  המנהיג  את  מדמה  והוא  הרביעית”, 

היא  “פירמידה”  העברית  המילה  מצרים.  של  הגדולות  הפירמידות 

ממין נקבה, אך המילה המקבילה לה בערבית هرم )ַהַרם( היא ממין 

כתרים  לעבד־אלנאצר  לקשור  כדי  קבאני  את  משמשת  והיא  זכר, 

על  לוותר  בחרתי  הקושי  את  לפתור  כדי  אבהות.  ושל  גבריות  של 

הפירמידה כליל, ולדמות את המנהיג המנוח לאובליסק — מונומנט 

מצרי עתיק שאינו נשי בשום צורה שהיא.

*
ד״ר יותם בנשלום, מתרגם דרמה, שירה ופרוזה מאנגלית ומערבית לעברית, 
תרגם  בירושלים.  המילה  לאומנויות  הספר  בבית  ומורה  תרגום  לחקר  ד”ר 
גארנט,  דיויד  קבאני,  ניזאר  פרקר,  דורותי  ג’ויס,  ייטס,  שייקספיר,  מיצירות 
תופיק אלחכים, שרה קיין, מרואן מח’ול, ה”ג וולס, גרהם גרין ועוד. כמו כן, הוא 
מנקד ועורך לשון. התרגום לקוח מתוך הספר לחם, חשיש וירח, מבחר משירי 

נזאר קבאני )“עולם חדש”, 2016(.
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 ַמה ּטֹוב, ֹלא ְּבִגיִני ַאָּתה ִנְכָאב... / 
מרינה צבטייבה )מרוסית: ריטה קוגן(

ַמה ּטֹוב, ֹלא ְּבִגיִני ַאָּתה ִנְכָאב,
ַמה ּטֹוב, ֹלא ְּבִגיְנָך ֲאִני ִנְכֶאֶבת,

ּוְכבֹוד ַּכּדּור ָהָאֶרץ ֹלא ִנְׁשָאב
ִמַּתַחת ְלַרְגֵלנּו ַהִּנֶּצֶבת.

ַמה ּטֹוב, ֻמָּתר ְצחֹוִקי ַהְמֻׁשְלָהב
ּוִמָּלִתי ָחְפִׁשית, ֹלא ִמְתַעֶּכֶבת,
ְוֹלא ֶאְסַמק ְּבַגל ַמֲחָנק ִנְתָעב

ֵעת ַּגַעת ַׁשְרוּוִלים ּדּוָמם אֹוֶרֶבת.

ְועֹוד ַמה ּטֹוב, ִּכי ֶאל מּוִלי ַאָּתה
חֹוֵבק ַאֶחֶרת, ֹּכה ְׁשֵלו ֲאֶרֶׁשת,

ֹלא ְמַנֵּבא ִלי ֹּתֶפת ּוִמיָתה
ִּכי ְּבִׂשְפֵתי ַאֵחר ֲאִני ּדֹוֶרֶׁשת.

ַמה ּטֹוב, ֹלא ְלׁשֹון ָהֹרְך ֶׁשְּלָך ָהְגָתה
ִּבְׁשִמי ָהַרְך, יֹוָמם ָוֵליל, חֹוֶׁשֶׁשת,

ְוכֹוס ֹלא ִנְׁשַּתְּבָרה ַּבֲחָבָטה,
ְוֹלא ָעַלי ָאְמרּו ִּכי ְמֻקֶּדֶׁשת.

ּתֹוָדה ְלָך ְמֹלא ָיד ּוְמֹלא ֵלָבב
ֶׁשַּנְפְׁשָך אֹוִתי — ְּבִלי ַּדַעת — אֹוֶהֶבת,

ּתֹוָדה ַעל ֹרַגע ֵלילֹוַתי ָהַרב,
ַעל ְּבַדל ְּפִגיׁשֹות ְּבֶׁשֶמׁש ֶנֱעֶרֶבת,

ַעל ִאי־ִטּיּול ִמַּתַחת ְׁשֵמי ּכֹוָכב,
ַעל ֶׁשֶמׁש, ִּכי ֹלא ָלנּו ִהיא לֹוֶהֶבת.

ְּכלּום ְּבִגיִני, ֲאבֹוי, ַאָּתה ִנְכָאב,
ְּכלּום ְּבִגיְנָך, ֲאבֹוי, ֲאִני ִנְכֶאֶבת!

3 במאי 1915
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Мне нравится,  
что вы больны не мной… /  
Марин́а Цветае́ва

Мне нравится, что вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной —
Распущенной — и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.

Мне нравится еще, что вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не вас целую.
Что имя нежное мое, мой нежный, не
Упоминаете ни днем, ни ночью — всуе…
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: аллилуйя!

Спасибо вам и сердцем и рукой
За то, что вы меня — не зная сами! —
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,
За наши не־гулянья под луной,
За солнце, не у нас над головами,—
За то, что вы больны — увы! — не мной,
За то, что я больна — увы! — не вами!

3  мая 1915

ר
קו

מ
ה

 *

47



ת מ ג ר ת מ ה ר  ב ד

שיר זה של מרינה צבטייבה נחשב לתגלית יקרת ערך של תור הכסף 

של השירה הרוסית. בשנת 1980 העידה אנסטסיה צבטייבה, אחות 

לבעלה השני של האחות  את השיר  מרינה הקדישה  כי  המשוררת, 

ָמְבִריִקי מינץ. מבריקי הציע לאנסטסיה להינשא, אולם כאשר פגש 

את מרינה בת העשרים־ושתיים מיד הותירה בו רושם ניכר: לא רק 

בשל כישרונה, אלא גם משום שמצא אותה נאה ומושכת. על כן חיזר, 

הרבה  החיבה  את  להסתיר  התקשתה  מרינה  אחריה.  גם  בעדינות, 

שמועות  פורחות  והחלו  אחותה,  של  המיועד  החתן  כלפי  שחשה 

ותהיות על אודות מי מאוהב במי במשפחת צבטייב. 

של  להתלחשויות  פואטית  תשובה  למעין  הפך  מרינה  של  שירה 

צמחה  לא  ומבריקי  מרינה  של  ההדדית  החיבה  והמכרים.  החברים 

לכדי אהבה ממומשת מפאת האירוסים של מבריקי ואנסטסיה. מרינה 

חתמה את הפרשייה באלגנטיות, אף על פי שהודתה בפני אחותה על 

התשוקה הגדולה שחשה כלפי מבריקי. אנסטסיה הייתה משוכנעת 

עד יום מותה כי אחותה נהגה בה באצילות נפש: הרי בימים ההם 

מרינה כבר הוכרזה כאחת הנציגות הבולטות של הספרות הרוסית 

במחצית הראשונה של המאה העשרים, ועבורה לזכות בליבו של גבר 

היה עניין פעוט, לא כל שכן בליבו של “יהודי אדמוני, נמוך קומה, עם 

שם משפחה משונה”. הנישואים של מבריקי ואנסטסיה נגדעו בשל 

מותו המוקדם של מבריקי, וארכו שנתיים בלבד.

חתונה  של  סממנים  מתוארים   )16–15 )שורות  הרוסי  במקור 

יזמרו  לא  הכנסייה  בדומיית  “וכי  מילולי:  בתרגום  פרבוסלבית. 

מעלינו: הללויה!”. בחרתי להמיר את הסמלים הנוצריים בסמלים של 

חתונה יהודית אורתודוקסית )הכוס המנופצת ואמירת “מקודשת”(. 
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השיר:  את  תרגמתי  כאשר  שלי  חיי  נסיבות  מתוך  נבעה  ההחלטה 

שיניתי את הכתוב בשיר כדי להפוך אותו למוחשי יותר עבורי. אחר 

כך, כאשר קראתי על אודות נסיבות כתיבת השיר, גיליתי כי לבחירה 

התרגומית הזו קיים צידוק נוסף, מיסטי במקצת.

הערה נוספת קשורה לשורה ְוֹלא ֶאְסַמק ְּבַגל ַמֲחָנק ִנְתָעב בבית הראשון. 

 —  удушливой волной  — מחנק”  “בגל  הביטוי  הרוסי   במקור 

עורר אצלי אסוציאציה של גל הדף ושל מוות ממחנק בשדות הקרב 

של מלחמת העולם הראשונה. על כן בתרגומי בחרתי להצמיד לגל 

וכעין  האונים  חוסר  את  להדגיש  כדי  “נתעב”,  התואר  את  בעברית 

תמימה  התרגשות  עוד  ולא  הזו,  להתאהבות  מעל  שריחף  צלמוות 

ומוכרת, המעלה סומק בלחיי המאוהבים.

*
ריטה קוגן נולדה בסנט פטרבורג ב־1976. עלתה ארצה ב־1990. מהנדסת, 
ראה  כתיב  לשגיאות  רישיון  הראשון  שיריה  ספר  ומתרגמת.  משוררת 
בהוצאת  ב־2018  אור  ראה  בחצאית  סוס  השני  שיריה  ספר  ב־2015.  אור 
בת הצאר ושבעת האבירים מאת אלכסנדר  77”. הפואמה בחרוזים  “עיתון 
ותרגומי  שיריה  “קדימה”.  בהוצאת  ב־2018  לאור  יצאה  בתרגומה  פושקין 
77” ובמוספי  השירה שלה התפרסמו בכתבי העת “הו!”, “מאזניים”, “עיתון 

עיתונות.
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* /  יירקי קיסקינן )מאנגלית: טל ניצן(

בגרמניה, בבריטניה ובקנדה ” ״ שפעת חזירים מדבקת מתפשטת 

)“הלסינגין סאנומט”, 2 במאי(

הּוא ַמֲאִכיל ֲחִצי עֹוָלם, ְוֵאין ִאיׁש

רֹוֵחץ ֶאת ְּפָצָעיו, ִנְתֵחי ּגּופֹו ְּפזּוִרים ַעל ְּפֵני ָהִעיר ֻּכָּלּה,

 ֲעטּוִפים ִּפּסֹות ַנְילֹון ִנְצָמד, ֹלא ִנָּתן ְלַזהֹות ֶאת ֲחִזירֹו ֶׁשל ַהָּׁשֵכן,

ָאַהב ַהֲחִזיר ֶאת הֹוְרֵגהּו, ַנֲעָנה ַלְּבִגיָדה ְּבַׁשְלָוה

 ְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֵמינּו ֶׁשָּלנּו, הּוא ֵאינֹו ְמַדֵּבר, ֵאינֹו אֹוֵמר

ֶזהּו ּגּוִפי, ִאְמרּו ֹזאת ַאֶּתם, ֲחִזיִרים

 ְוַרְדַרֵּדי ַהָּבָׂשר ְּבֵני ַהַּזן ָהֶעְליֹון, ִאְמרּו ֹזאת, ְקחּו

ְוִאְכלּו ֹזאת, ְמַנְּתִחים חֹוְבִבים, ּתֹוְפִרים ֶאת ִּפְצֵעי ַהָּקִליַע,

 חֹוְקִרים ֶאת ִסּבֹות ַהָּמֶות, ֲחִזיִרים, ְלָפחֹות

ֵאיֶנּנּו אֹוְכִלים ֶאת ָהֵאיָבִרים ַהְּפִניִמִּיים, ֵאיֶנּנּו ֲחִזיִרים,

 ֵאיֶנּנּו, ֲאַנְחנּו ֹלא, ִאְמרּו ֹזאת, ִאְמרּו, ַהִאם ִנָּבט ָּבֶכם ְיצּור

ְּכֹחל־ַעִין ִמּתֹוְך ֵעינֹו ֶׁשל ַהֲחִזיר, ַהִאם ַאֶּתם ׁשֹוְמִעים

 קֹול ְצחֹוק, ֲחִזיִרים, ַהִאם ַאֶּתם ְמִביִנים ֶאת ַהִּׂשְמָחה

ְוֶאת ָהֶעֶצב ֶׁשִנְגְזלּו ַעד ֹּתם, ַאל ֹּתאְמרּו ֶׁשֵאין ָׁשם ָּדָבר ֱאנֹוִׁשי,

ַהִּוירּוס הּוא ַהּקֹוֵׁשר ֵּביֵנינּו; ִצֳּפִרים, ֲחִזיִרים ְוקֹוִפים.

הלסינקי, שבת, 2 במאי 2009
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* / Jyrki Kiiskinen

 Person־to־Person Swine 
Flu Infections in Germany, 

Britain, and Canada 
(Helsingin Sanomat  

newspaper, May 2)
 

It feeds half the world, and no one bathes
its wounds, body in pieces all over town,
in its plastic־wrap winding sheets, a neighbor’s pig that you 
hardly recognize,
fond of its betrayer, it took its savaging calmly
so that we could live long, it doesn’t speak, say
this is my body, say it, you pig,
your rosy flesh of that superior breed, say it, take this
and eat, inexperienced surgeons, you stitch up the bullet wounds,
investigate the causes of death, you pigs, at least
we don’t eat the organs, we are not pigs,
we are not, we do not, say it, say, do you see a familiar
blue־eyed being when you look in the pig’s eye, do you hear
laughter, you pig, do you understand whole־hogged joy
and sadness, don’t say there’s nothing human there,
the virus only connects us; birds, pigs, and apes.

Helsinki, Saturday, the second day of May, in the year 2009

ר
קו

מ
ה

 *
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ת מ ג ר ת מ ה ר  ב ד

 — שני  מכלי  תרגום  הוא  הזה  בתרגום  שחטאתי  הבסיסי  החטא 

אידיאלית.  לא  פרקטיקה  הפיני,  מהמקור  ולא   — האנגלי  מהנוסח 

כמעט  כשאין  החטא:  חומרת  את  מעט  לרכך  עשויים  נתונים  שני 

תוך  נעשה  התרגום  וכאשר  המסוימת,  מהשפה  לעברית  מתרגמים 

דיאלוג והתייעצות עם המשורר. שניהם מתקיימים במקרה הזה. 

הבין־לאומי  השירה  בפסטיבל  בו  כשנתקלתי  אותי  כבש  הזה  השיר 

ַנֲעָנה  הֹוְרֵגהּו,  ֶאת  ַהֲחִזיר  “ָאַהב  השורה:  בעיקר  השנה,  באתונה 

לתרגם,  ראשוני  ניסיון  אחרי  ליבי.  את  ששברה  ְּבַׁשְלָוה”  ַלְּבִגיָדה 

בעייתיות,  קונוטציות  לחזיר  יש  והיהודי  העברי  בהקשר  ויתרתי: 

שונות לחלוטין מהמשמעות במקור. ובכל זאת, השיר כולו והשורה 

המסוימת לא הרפו ממני, ותבעו ממני את המאמץ. 

כדי להצליח להעביר אותו לעברית חטאתי כמה חטאים תרגומיים 

נוספים, אבל לדעתי הם רק חטאים־לכאורה: נקטתי ביטויים עבריים, 

ביטויים  מהדהדים  וחלקם  ָיֵמינּו”(  ַיֲאִריכּון  )“ְלַמַען  קיימים  חלקם 

אחרים )“ָיַדע ׁשֹור ֹקֵנהּו”(. הִמשָלב התנ”כי הזה לכאורה מרחיק את 

השיר מהמקור, אבל לדעתי באופן פרדוקסלי מקרב אותו למשמעותו 

הברית  אל  במקור,  שמצביעים,  למקומות  מתווסף  הוא  העמוקה: 

לקוראי  הנגישה  ְּפָצָעיו”(,  ֶאת  רֹוֵחץ  ִאיׁש  “ְוֵאין  )למשל:  החדשה 

העברית באופן פחות מיידי. מעבר לכך, המשלב מסייע להפוך את 

הטקסט מ”תרגום” לשיר שמצליח לעמוד בזכות עצמו, אני מקווה, 

בעברית.
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*
כתב  ועורכות  ועורכת. ממייסדות  היא משוררת, סופרת, מתרגמת  ניצן  טל 
העת “המוסך”. תרגמה כ־80 ספרים בשירה ובפרוזה מספרדית ומאנגלית. 
שלושה־עשר מבחרים משירתה ראו אור בשפות שונות. ספר שיריה השביעי 

אטלנטיס ראה אור לאחרונה בהוצאת “אפיק”.

53



 גניבה נאמנה — 
הרהור על שוטים ופייטנים / אריאל זינדר

א.

“המלך ליר” מאת שייקספיר מעניק הזדמנות לחשוב על נאמנות ועל 

פי  על  שמאורגנת  סדורה,  מלכותית  בחצר  מתחיל  המחזה  בגידה. 

תמהיל ברור של היררכיה וצירופי אינטרסים. המלך מבקש לחלק את 

ממלכתו לבנותיו וכל מה שהוא מבקש מהן בתמורה הם דברי אהבה. 

אלא שקורדליה, ביתו הצעירה והאהובה של המלך ליר, אינה מציעה 

לו מילים אלא שתיקה. המלך אינו יודע כיצד להתמודד עם עמדתה 

המשונה של קורדליה. כיצד זה היא מציעה לו, דווקא מתוך נאמנותה 

ואהבתה, מענה שהוא איננו מבקש? מהר מאוד מתגלגלים האירועים 

משפחתיות  ובגידות  נאמנויות  של  ומוזרות  מפתיעות  סדרות  לכדי 

ופוליטיות. אך יש לזכור שבראש האירועים נמצאת אותה שתיקה של 

האוהב.  ליבה  מעידה, מעומק  כפי שהיא  קורדליה, שתיקה שבאה, 

הנימוס  מכללי  חורגת  מבקשתו,  חורגת  היא  לאביה  אהבתה  מתוך 

לו  באהבתה  התמורות.  וכלכלת  האינטרסים  מחישובי  ואף  והטקס 

היא מסרבת לבקשתו. בתשובה לבקשתו היא מקבלת על עצמה סיכון 

גדול ומניחה את שתיקתה לפני אביה, בהמתנה לברכתו או לקללתו.

בהמשך המחזה מתגלות עוד כמה דמויות שמפעילות מערך דומה של 

נאמנות מתוך סירוב או חריגה. ככל שהמחזה מסתבך וככל שהמלך 

נדחק מבית בנותיו לעבר השדות הפתוחים והחיים החשופים תחת 

השמיים, כך מתברר כי אין לו לסמוך אלא על אלה שאינם בדיוק 

מי שהם. קנט, הדוכס הנאמן, מעמיד פנים שהוא איכר; אדגר, נבגד 

ומרבה  המשוגע”  “טום  עצמו  את  מכנה  החורג,  אחיו  בידי  בעצמו 
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נכוחה,  רואה  הוא  ואין  בו  בגד  שבנו  העיוור,  גלוסטר  להשתטות; 

מצטרף אף הוא; ועולה על כולם השוטה, בן בריתו הקרוב ביותר של 

המלך, שאינו עוזב את המלך וגם אינו מפסיק להכות אותו בלשונו:

המלך: מאימתי פיך מלא שירה, נערי?

השוטה: אני שר, דֹוד, מרגע שִמנית את בנותיך אימהות 

לך. כי ברגע שנתת להן מקל ושלשלת את מכנסיך — 

)שר(: אז הן בכו מרוב שמחה / ואני מכאב רק שר / כי 

המלך לשחק בחר / ובין שוטים הוא מאושר. 

 )מערכה ראשונה, תמונה רביעית; 

תרגום: אהרון קומם(

פשוט.  ולא  עדין  מתח  נשמר  לשוטה  המלך  בין  השנון  בדיאלוג 

מצד אחד, המלך הוא זה ששואל שאלות ומכנה את השוטה “נערי” 

בפטרונות, והשוטה מוכרח לענות מפאת הכבוד והמעמד. מצד אחר, 

השוטה אומר למלך דברים קשים: שבנותיו בוגדות בו ואף הפכו אותו 

לאחד השוטים. ומתח נוסף: השוטה שר, מזמר וחורז, ויש למילותיו 

נעימה של היתול, מעין חמשיר מבדח. עם זאת, בתוך החרוזים הוא 

שר על ליבו הכואב, על האמפתיה שהוא חש כלפי המלך. השוטה 

מיד  ונאמן.  בוגדני  ואמפתי,  חצוף  ורציני,  מבודח  הוא משורר  כאן 

אחרי שירו הקצר אומר השוטה למלך משפט שהיה לאחד הציטוטים 

המוכרים מן המחזה: “במחילה, דֹוד, מצא מורה, שילמד את השוטה 

שלך לשקר. הייתי מת ללמוד לשקר”. בקשה זו, משעשעת ורצינית 

כאחד, מבהירה שהשוטה אינו רחוק מקורדליה: גם הוא, כמוה, אינו 

יכול לשקר. גם בו, כמו בה, פועל כורח שמביא אותו לומר למלך את 

זאת  לעשות  לא התבקש  אם  גם  ביותר,  והקשים  הנוקבים  הדברים 

ואפילו אם התבקש בפירוש לשתוק. 
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סביבו  ומתדרדר, מתגבש  הולך  ליר  ומצבו של  נמשך  ככל שהמחזה 

מעין ִמסדר של רעים נאמנים, שנאמנותם טמונה ביכולתם לחרוג מן 

הכללים, עד כדי כך שהיא נעשית כרוכה לבלי הפרד בנכונות לסרב 

ובצייתנות  בגלוי  אהבתן  את  שהביעו  קורדליה,  של  אחיותיה  למלך. 

בתחילת המחזה, מתגלות כהיפוכה של הנאמנות. ביטוי מובהק לחלוקה 

הזו בין נאמנים לבוגדים מצויה ביחס שרוקם המלך עם איתני הטבע. 

במערכה הרביעית, כאשר דעתו כבר מעורערת מאוד, אומר ליר:

הה גונריל — זקנך הלבין! — הם החניפו לי ככלב, ואמרו 

ששערות השיבה בזקני הקדימו את השחורות. לענות 

“לאו”  וגם  “הן”  מה שאמרתי!  כל  אחרי  ו”לאו”  “הן” 

אותי  להרטיב  בא  פעם  כשהגשם  מיקח־טעות.  הוא 

והרוח כפה עַלי לפטפט, כשהרעם לא נרגע כמצוותי, 

אינה  ִמלתם  לך,  לך  אותם.  הרחתי  שם  מצאתי,  שם 

מלה. הם אמרו לי שאני הכול; שקר, אינני חסין בפני 

קדחת.

)מערכה רביעית, תמונה שישית(

במונולוג שובר לב זה עורך ליר חשבון נפש נוקב. הוא מבין שבנותיו 

ענו לו כפי שהוא ביקש ולא כפי שהיה צריך. הוא אף מבין שסירוב 

הוא לעיתים מתנה גדולה. אצל ליר, בשלב זה, לא הכלב הוא ידידו 

הטוב ביותר של האדם, מכיוון שהכלב הצייתן הוא גם החנפן, העונה 

את  כאלה  כלבים  פני  על  מעדיף  ליר  מילה.  כל  אחרי  ו”לאו”  “כן” 

הגשם והרעם, דווקא מכיוון שלא צייתו לו ובכך סייעו בידיו “להריח 

אותם”, לזהות את אלה הבוגדים בו שתוכם אינו כברם. גם כאן אפשר 

הרעם,  על  ופוקד  שמצווה  כמי  כמלך,  מדבר  עדיין  שליר  להדגיש 

בדומה לעמדתו מול השוטה. אך הוא מקבל באהבה את סירובם של 

השוטה ושל הרעם, וכאן הוא כבר יודע שמה שנראה תחילה כבגידה 

עשוי להיות נאמנות מסדר גבוה יותר.
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ב.

אני מוצא בדמות השוטה — ובהרחבה, בנאמנויות המוזרות שנוצרות 

של  יצירתיים  גלגולים  על  למחשבה  תבנית  מעין   — המלך  סביב 

טקסטים עבריים בימי הביניים. הפיוט, למשל, נוצר כמעין תוספת, 

השבוע  בפרשות  המחזוריות  ולקריאות  לתפילות  תותב  או  קישוט 

נועד לשרת את התפילה הקבועה, כמשרת  והחג. במובן זה הפיוט 

נאמן לפני מלכו. אבל איזה שירות הוא זה? איזה מין קישוט פואטי 

מתעבה עד שממדיו נעשים רחבים יותר מאלה של הגוף עצמו? איך 

אובססיבי,  באופן  לפעמים  שמבקשת,  שירית  מסורת  להבין  אפשר 

למלא פערים בנרטיב המקראי, שחלק מקסמו ומסמכותו נבנים דווקא 

של  משורריה  לקחו  רשות  ובאיזו  שהם?  כפי  הפערים  של  מכוחם 

מסורת זו פסוקים מסוימים והשתמשו בהם כך ששינו את משמעם 

או את כוונתם?

בפיוט  שיש  לטעון  כדי  לא  אך  חשובות,  לי  נראות  הללו  השאלות 

ממד שמבקש לחתור תחת סמכות התפילה. כמו יחס השוטה למלך, 

יחס שנוצר מתוך הפנמה עמוקה של  יחס הפיוט לתפילה הוא  גם 

היררכיה. הפיוט אינו מבקש להחליף את התורה אלא לעטר אותה, 

למלא אותה, להקיף אותה, לאהוב אותה. אך דרכו לעשות את כל אלה 

אינה פשוטה או ישירה והיא עוברת דרך שתיקות, דיבורים מופרזים, 

חרוזים, משחקי לשון, חילופי דוברים, פסוקים המחופשים לפסוקים 

אחרים ועוד ועוד. כל אלה אינם מייצרים מקבילה מובהקת ל”מלך 

ומעמדית,  מנטלית  ומרושש  מציג מלך משוגע  בעוד המחזה  ליר”. 

מבקשים הפיוטים הקדומים להמליך שוב ושוב את התורה הקנונית 

צורתה המפתיעה  הוא  לשני המקרים  אך המשותף  מכונן.  כטקסט 

של הנאמנות כלפי המלך. כמו השוטה המזמר והרעם המסרב ב”מלך 

ליר”, גם הפיוט העברי העתיק אינו מסתפק באמירת “הן” משעממת 

וחשודה, אלא מציג מערכי נאמנות מפותלים ומפתיעים.

57



משהו מכך אפשר לראות בפיוטים שנכתבו לעשרת הדיברות. מימים 

קדומים נהגו פייטנים לכתוב שיר לכל אחד מהדיברות ולהעמיד בו 

במאה  שחי  ישראלי  ארץ  אנונימי  משורר  למשל,  פרפראזה.  מעין 

החמישית לערך כתב על הדיבר “לא תגנוב”, בנוסח שפורסם בידי 

פרופ’ עזרא פליישר מתוך כתב יד שבגניזה הקהירית:

ֹלא ִּתְגֹנב / ְסֻגָּלה ֹלא ָּלְך

ִּכי ֶׁשָּלְך ֹלא ָּלְך / ְוַלֹּזאת ָמה ָּלך 

ָּדָבר ֹלא מֹוִעיָלְך / ְוׁשֹוֵמר ְלמּוָלְך 

ִלְגנֹוב ֹלא ְּתַהַּלְך / ָרָעה ֶּפן ְּתַכָּלְך

ְוַיֲאִכיל ֵזִרים ֵחיָלְך / ֵמִכין ִּכְלּכּוָלְך

ְוִאם ַּתְצִּדיק ָּפֳעָלְך / ִמֶּׁשָלְך ִיְּתנּו ָּלְך

המהלך, לכאורה, פשוט: הדובר משמיע דברי אזהרה והסבר. הוא מצהיר 

שאין לגנוב איזו “סגולה” )אוצר( שאינו שלך, ומנמק זאת בכמה טעמים. 

ואף מה  כולו שייך לאל,  ופירושו: העולם  לך”,  כי “שלך לא  ראשית, 

ששלך כביכול שייך לו, ועל כן כיצד יעלה על דעתך לגנוב משל אחרים? 

נוסף על כך, שואל הדובר, במה יועיל לך הדבר? והלא יש מי ששומר 

את צעדיך ועתיד להיפרע ממך. ואף יותר מזה, אם תגנוב סופך שרעה 

תכלה את בשרך, והאל עצמו, שעל פי רוב מזין אותך )“מכין כלכולך”( 

יאכיל את חילך לזרים כעונש על גניבתך. לבסוף, יש גם הבטחה חיובית: 

אם תפעל בדרכי צדק, יינתן לך שכר משלך ולא משל אחרים.

אפשר לומר: שיר פשוט, קטן, כמעט מובן מאליו. אבל אפשר גם לחשוב 

לעומק על ההבדל בין הפסוק ובין השיר שמבטא אותו מחדש. דברי 

הפסוק קצרים ופסקניים: לא תגנוב. כך, וזה הכול. אין צורך בהסברים 

ובהרחבות מכיוון שהם יגרעו בבירור מהאיכות הקטגורית של הציווי. 

גם אין צורך בהבטחות של עונש או שכר, או לחלופין בהרצאות על צדק 

חברתי: לא תגנוב. כך וזה הכול. השיר, לעומת זאת, מפרט ומרחיב, 

אולי יתר על המידה. באופן כמעט קומי הוא עונה לשאלות שבעל הצו 
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הקטגורי מעדיף שלא תישאלנה. הוא אומר “לא תגנוב” והקול השני, 

הפייטני, אומר “כן, אבל מה בדיוק אל לנו לגנוב?” או “כן, אבל... מדוע, 

בעצם לא לגנוב?”. הצו אומר “אל תגנוב” ומתמקד במרחב שבין הנמען 

ובין רכושו של האחר, ואילו השיר חוזר וחורז “לך־לך־לך” וממקד את 

המבט דווקא במה שבין אדם ובין רכושו וקניינו שלו עצמו. ועם כל זה, 

עדיין השיר משרת את הפסוק, מעבה ומקשט אותו ומעלה אותו על נס. 

ההיררכיה הרשמית נשמרת, אך היא מתעשרת ומתפתלת ללא הרף.

דומה  אכן  הפיוט  הטקסטים,  שבין  ביחסים  כך  מתבוננים  כאשר 

לאופני התפקוד של השוטה או של הרעם הסרבן. הציווי המקראי 

אומר פשוט “לא!” והשיר מנמק, מרחיב, ואפילו מוסיף איזו הבטחה 

בדמות “כן” בסיום; הצו המקראי תובע דממה עם סיומו של הציווי, 

ואילו השיר ממשיך ומפטפט; הדיבר מבקש משומעיו לדמיין עולם 

של  לתחומו  יד  לשלוח  לא  ואפשר  ופשוטים  חתוכים  הדברים  שבו 

האחר, ואילו השיר מבהיר עד כמה מסובכים יחסיו של האדם עם מה 

ששלו, וקל וחומר יחסיו עם מה ששייך לחברו. גם כאן יש לנאמנות 

דרכים משונות, נפתלות ופואטיות.

ג.

ז’ק דרידה מכנה מהלכי נאמנות כאלה “חתימה שכנגד”, מעין אותה 

אותה.  לאמת  כדי  האחר  של  חתימתו  ליד  להעמיד  שיש  חתימה 

מה אעשה אם ארצה להשיב, להגיב, לעטר או לעבות את חתימתו 

הייחודית של חברי? יהיו שיאמרו שעליי לומר לו “הן” ו”לאו”, לשרת 

את האינטרסים של חברי או לשמור על כבודו ועל סמכותו. אך יהיו 

שיאמרו שהדבר היקר ביותר שאוכל להעמיד כנגד חתימתו של חברי 

היא חתימתי שלי, גם אם בחתימה שלי יהיה סירוב או שתיקה או 

פיתול משעשע ברוחו של השוטה. וקרוב יותר אלינו, בחוג לספרות: 

מה אעשה אם ארצה להגיב, לקרוא, לפרש את הטקסט של האחר? 
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הצעתו של דרידה, כפי שהיא מבוצעת ומגולמת בקריאות רבות שלו 

בטקסטים של אחרים, היא לנהוג כקורדליה ולהסתכן, לענות מתוך 

באהבה  ָלאחר  זאת  ולהגיש  שלי,  החתימה  מתוך  פנימית,  נאמנות 

וביראה:

החתימה  את  שמאשרת  חתימה  היא  חתימה־שכנגד 

ובכל  לה.  מנוגדת  גם  זאת  ועם  הקודמת,  הראשונה, 

שלי. חתימה־ זוהי חתימתי  חדשה,  חתימה  זו  מקרה, 

שכנגד היא ברית מוזרה זו שבין הליכה־בעקבות לאי־

הליכה־בעקבות, בין אישור להתקה. ורק על ידי התקה 

אפשר לערוך מחווה, לעשות צדק.
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*
אביב.  באוניברסיטת תל  בחוג לספרות  וחוקר  מורה  הוא  זינדר  ד"ר אריאל 

תחום ההתמחות שלו הוא השירה העברית בימי הביניים.

: ת ו ר ו ק מ

ויליאם שייקספיר. המלך ליר. תרגום: אהרון קומם. תל אביב: אור־עם. 
תשנ”ד.

עזרא פליישר. לקדמוניות הקדושתא — קדושתא קדם־יניית ליום מתן 
תורה. הספרות, ב: 390–414. תש”ל.

Jacque Derrida. Following Theory. in Michael Payne and 
John Schad (eds.) life.after.theory. London; New York: Con-
tinuum. 2003: 1–51. The above quote from p. 10.
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הפרס  עם  השנייה  השנה  זו  פעולה  לשתף  ושמחות  גאים  אנחנו 

לשירה ע”ש גד יעקבי ז”ל. הפרס מוענק בחסות בית הספר למדע 

והוא  אביב,  תל  באוניברסיטת  בינלאומיים  ויחסים  ממשל  המדינה, 

גד  של  אלמנתו  בכרך־יעקבי,  אסתר  גב’  של  הנדיבה  תרומתה  פרי 

יעקבי ז”ל. 

כמעט  מבין  נבחרו  הראשונים  המקומות  בשלושת  שזכו  השירים 

מאתיים יצירות ששלחו אלינו סטודנטיות וסטודנטים באוניברסיטה. 

יש בהם קלילות וקושי, הגירה פיזית ותלישות רוחנית, מיניות נחגגת 

והשתבללות גופנית — והרבה מאוד יופי.

ושולחי  שולחות  לכל  ומודים  והזוכה  הזוכים  את  מברכות  אנחנו 

השירים. תודה מיוחדת לד”ר דנה אולמרט, שייעצה לוועדת השיפוט. 

פרס לשירה 
 ע”ש גד יעקבי ז”ל

השירים 
הזוכים
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ַּבַּגִּנים )ְוַהֵּשָׂער( / ירדן בן צור

ְּבָכל ַהַּגִּנים

ָיַרְדִּתי ָלּה

ְוֹלא ְּבָכל ַגּן

ָהְיָתה ֲאָנָקה

ֹלא ְּבָכל ַּגן

ָּתְפָסה ִּבְׂשָעִרי

ְוַעל ְּגַדת ַהִּבּיּוב

ָׁשַרְקנּו ַּבּסּוף

וִמְפַּתח ַהִּמְכָנַסִים

ְּכַמֲעַבר ַים סּוף

ְוַהֵּשָׂער ֶּפַרע ִצַּמח

ְוַהֵּשָׂער ָקִנים ָּברּוַח

ְוַהֵּשָׂער ַּפְרָּפִרים ִּבְׂשָפַתי

ַּני ָיִמים. ֹלא ָמׁש ִמּׁׁשִ

*
שני  לתואר  סטודנט  מגרמנית.  ומתרגם  משורר   ,1986 יליד  בן־צור  ירדן 
ומתרגל בחוג לספרות. עוזר מחקר במכון מינרבה להיסטוריה גרמנית. כותב 
תזה על הפואטיקה של המהפכה בכתבי גוסטב לנדאואר בהנחיית פרופ’ 

גלילי שחר.
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ני
ש

ם 
קו

מ
 /

/
/

ִמְקָׁשה / דוד שניידמן

ָאנּו ָּבאנּו ִמָּׁשָּמה ֵהָּנה ְּכִמְקָׁשה ַאַחת.

ָׁשָּמה ֶזה ֶאֶרץ ַהּקֹומּוִניְזם ֶׁשָהְיָתה.

ָאנּו ָּבאנּו ֵהָּנה, ַּגם ֹּפה אֹוְמִרים ָקֶׁשה.

ֹּפה ֵהָּנה ָהֹיה ָהָיה ָיִחיד ּדֹוֵבר ַרִּבים.

ַעְכָׁשו ָהֹיה ִיְהֶיה ָיִחיד ּדֹוֵבר ְלַבד.

ְיִחיִדי ֶזה ַּגם ְּפָרִטי.

ְוהּוא אֹוֵמר: ֶזה ֶׁשִּלי,

ְוֶזה ַּגם ֵּכן.

ָּבאנּו ְּכִמְקָׁשה ַאַחת.

ַנֲעֵׂשינּו ֻמְפָרִדים.

ֹּפה ָרִאינּו

ַהְרֵּבה ְּתָעלֹות ִנּקּוז.

ְוַהְרֵּבה רֹוִבים ְנסּוִכים ְּבֶׁשֶמן,

עֹוִׂשים ִנִּסים ֶלָחג.

ָרצּו ִאָּתם ֻמְפָרִעים.

ְּפָרִאִּיים

ַנֲעֵׂשינּו.

ָׁשם ֶׁשָּׁשם, ֹּפה ֶׁשֹּפה, ָאז־ָאז,

ִאְמרּו, ָאנּו ֶׁשָהִיינּו — 

ַנֲעֵׂשינּו.

ְּכֶׁשָּבאנּו ֵהָּנה,

ָאנּו ֶׁשָהִיינּו,

ַעְכָׁשו ֶזה ֲאִני.

*     
במרץ  ב־23  נולד  שניידמן  ארסני  דוד 
ברוסיה, כשעוד  ירוסלאבל  בעיר   1990
הייתה ברית המועצות. בגיל חמש עלה 
ארצה עם הוריו. הוא למד בחוג לקולנוע 
ובחוג לסוציולוגיה, וכעת לומד במסלול 
לכתיבה יוצרת באוניברסיטת תל אביב.
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ְלַבֵּקׁש / איה אליה

ָמה ֲאַני ְּכָבר ְיכֹוָלה 

ַּבת ְלַאְרַּבע

ִאָמּהֹות

ַאַחת מֹוֲאִבָיּה

ַאַחת ֶשֹׁלא ָיְדָעה ְקֹרא

ּוְכֹתב

לּוִצי, ֶשָׁאְכָלה ַרק ַסְלמֹון 

ְועּוגֹות, ְוַאְּת. 

ֻּכְלֶכן ִאָּמהֹות ַׁשּכּולֹות 

ַמה ִּלי ּוְלָכל ִקינֹות

ְּבַמֲעלֹות ְקדֹוׁשֹות

ְּבַצַער ֵלדֹות 

ְּבֶחֶסד ִמיתֹות

ַקֵּפָלה

קֹולֹות, ְּבִלי נֹוצֹות

ַעד עֹוָלם

ַעד ּבֹוְרֵאי עֹוָלמֹות

ֶנֱאָלמֹות

ָמה ֲאִני ְּכָבר

ָּכָנף

ְּבִלי ָמקֹור

ִלְהיֹות 

*     
ויוצרת  עיתונאית   ,34 בת  אליה  איה 
דוקומנטרית. משלימה בימים אלו את 
עבודת המאסטר שלה על רחל בשירת 

רביקוביץ. כותבת שירה ופרוזה.
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/
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ִמְׁשָּפחֹות ָעפֹות ַּבַּׁשֶּלֶכת / עמיחי שלו

1. משפחות עפות בשלכת

ָצִריְך ִלְהיֹות ָעֹמק ַּבִּקירֹות ְּכֵדי 

ֹלא ְלַהְרִּגיׁש ַּכָּמה ּדֹוְקרֹות 

ָחָזק ְלָהִגיף ֶאת ַחּלֹונֹות ָהֲאִוירֹון

ַהְמָראֹות — ִזְכרֹונֹות ֶׁשהֹוְפִכים ְלַמָּתכֹות

ָּכְך ַמְתִחיל ָהעֹוָלם ~ 

ְּכֶׁשַהֵּׁשָנה נֹוֶדֶדת ַעל ִמַּטת ַהָּדם

ּוֵמָעֶליָה סּוַפת ֵּבטֹון

ְוֹלא ַלֲחצֹות ֶאת ַקו ֲחַדר ַהֵּׁשָנה

ֵיׁש ְׁשעֹות ִּבּקּור ~ ֹרב ַהְּזַמן ָסגּור ~ ָּתלּוי ָּבעֹוָנה 

ְוַהַּבִית ַקִּוים ְיָׁשִרים ~ ַחְמָצן ָחמּוץ ~ ִקירֹות ְמֵלֵאי ְקָמִטים 

ָאסּור ָלרּוץ ּבֹו ~ ָצִריְך ִמְסֶּגֶרת ~ ֶׁשִּיְהֶיה ְמֻדָּיק ַּבֲארֹונֹות

ְּבִמְסְּדרֹונֹות ְמִהיִרים ֵמַהֹּמַח ~ ֶׁשֹּלא ִיָּפְגׁשּו ַהַּמָּבִטים 

ְוָתִמיד ָהָאב ַּגם ִמּתֹוְך ְׁשָנתֹו ִמְסַּתֵּכל ְּבתֹוַדְעִּתי 

ּדֹוֶהֶרת ּדּו־ְמַמִּדית ְּבִהּלּוְך ִאִּטי 

ְוֵאין ּבֹו ְּתׁשּוָבה ִמְּלַבד ִאיְנסּוִלין ָעֹמק

אֹו ִלְנֹסַע ָרחֹוק ֶאל ְׂשדֹות ְּדָגִנים

ֲאַגֵּמי ֶאְלֻמִּגים ְיֻרֵּקי ַּכָּונֹות

ָעֵרי ֲאָבִנים ַוֲעָצמֹות
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ִלְפֵני ֶׁשָּתִביא ִאָּׁשה 

ִלְפֵני ֶׁשֶּנֱאָסִרים ַהַּמְמַּתִּקים

ַהִּזְכרֹונֹות ְּגֵדִלים ְּבַעְצָמם ִמּתֹוְך 

ֲארֹונֹות ֶׁשִּנְסְּגרּו ַעל ְקצֹות ָהֶאְצָּבעֹות — 

ֵּתֵלְך ֵמַהַּבִית ְּבַבָּקָׁשה.

2. אבנים ועצמות

ַּתֲחָנה ִראׁשֹוָנה — ְמלֹון ֶלְקִזיְנטֹון

ֵמַעל ֲחנּויֹות ַחְׁשַמל ִיְׂשְרֵאִלּיֹות ַּבְּׂשֵדָרה ַהְּׁשִביִעית 

ַּתֲחָנה ְׁשִנָּיה — קֹוַמת ָׁשַמִים ~ ֵמאֹות ָאֵמִריָקִאים 

ְמַדְּבִרים ַאְנְּגִלית הֹוֶפֶכת ְלַאְבָקה

ָאִבי מֹוִציא ּדֹוָלִרים ִמּתֹוְך ַסּבֹון ָיֵבׁש

ָּבָאח ּבֹוֶעֶרת ֵאׁש ְיֻרָּקה

__

ַּתְחֵּתינּו ִמְתרֹוֶצֶצת ִעיר ַמָּתכֹות ִאי

ֶאְפָׁשר ָלֶלֶכת אּוַלי ִלְׂשחֹות ָאִבי

אֹוֵמר ֶׁשֵּתֶכף ַמִּגיַע ָהאֹוְקָינֹוס ִּכי

ָּכל ַהַּיָּבָׁשה ִהיא ַאְקַוְריּום ּוַבַּלְיָלה

נֹוֶצֶצת ְלַיד אּוָראנּוס ֲחָלִלית ְמֵלָאה

ּגּוָיאבֹות ַיְלדּות אּוַלי ַּבֹּבֶקר ִנַּסע ַלְּפָלֵנַטְריּום

אֹו ְלמּוֵזאֹון ַהַּיֲהדּות

ִּכְמַעט ָעף ִּכי ַהֹּכל ֶזה ַמָּתנֹות ַעד ֶׁשִּמְתַאְּינֹות 

ְוָכאן ּתּוַכל ִלְגֹּדל ַּכָּמה ֶׁשִּתְרֶצה ְלָאן ֶׁשֹּלא ֶּתֱחֶצה 

ִּתְרֶאה ַהֹּכל ָּגדֹול ִמָּכאן יֹוֵצא ָהעֹוָלם 

ָּכאן ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ~ ִלְראֹות ~ ִלְקנֹות

ָּכאן ֶאְפָׁשר ִלֹּפל
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__

ַּבָּזִוית ַהֵּקָהה ֶׁשל ַהְּׂשֵדָרה ַהְּתִׁשיִעית

ִׁשּכֹור צֹוֵחק ׁשֹוֶתה ֵמי ְׁשלּוִלית

ָאִבי אֹוֵמר ֹלא ְלִהְסַּתֵּכל

ְּכָבר ִהְסַּתַּכְלִּתי — ַהִּׁשּכֹור ַמְתִחיל ְלַקֵּלל

ְׂשדֹות ִּתיָרס ַאָּגִבִּיים ְרבּוִצים ִּבְבֹדַלח ַחם

ְׁשֹחִרים ָרִצים ַהֶּמְחָלִפים ְלַיד ִּפְרּכּוֵסי ָאֶמּבֹות ּוְפִניִנים

ְוַטַעם ְּדַבׁש ַהָּדם ֶׁשִהְרָּפה ִמִּלִּבי ְּכֵדי ִלְהיֹות ְקָצת ָאִבי

__

ָלָּמה ָנַטְׁשנּו ֹּכה ֵהיֵטב ֶאת ַהְּפִתיִתים ~ ַהִּקירֹות

ָיָצאנּו ְּבִלי ֵאפֹוד ֵלב ~ ִמְדרֹונֹות ְלֹלא ִּפְתרֹונֹות

ַעד ְלִטיַרת ַהְּסָתו — ֻמְרֶּגֶׁשת ְנִׁשיָרה ִמְסּתֹוִרית

ְיֵׁשִנים ִּבְמִעיִלים ַעל ִמַּטת ַמֶּתֶכת ְמֻסְכֶסֶכת ~ נֹוצֹות

ֵפָיה ַּבָּכִרית ~ ְוַהֵּמִתים ַהּׁשֹוְתִקים ַּכַחִּיים 

ְוַהֲחגֹורֹות ְוַהְּנִעילֹות ַּבֵּׁשרּוִתים ְוָהֵאין ַאִחים 

ְוָהֵאין ִעיר ַמְלָאִכים ~ ָלָּמה ִאם ַרק ִנְקֶנה ַמְזָּכרֹות 

ֶׁשל ֵהיָכן ֶׁשִּקִּוינּו ִלְהיֹות ~ ִאיְנסּוִלין ָׁשֹחר ~ ִסיד ָמתֹוק

ִנְׁשָּכחֹות ֶׁשִּנְצָטֵרְך ִלְזֹרק 

יֹוְצִאים ְּבַׁשַחר ֶׁשֶלג ְּכַחְלַחל 

ִּכְמַעט ֹלא ִמְׁשַּתְּקִפים ָּבְרִאי

ַּבֶּצֶקת ִמְסּתֹוִרית אֹוֶחֶזת ְּבִכּוּוֵני ָהַאְסַפְלט

ֶּדֶרְך ָׁשַמִים ֲעֵליֶהם ָּדַרְכנּו ָּכל ַהֶּדֶרְך ְלִדיְסִניֵלְנד

ְוַהֵּמִתים ֶׁשִּכְמַעט ָׁשַכְחנּו
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__

ַסָּבא ָּדִליק ִעם ָיַדִים ְקמּוטֹות ֵמִרּצּוף ִמְדָרכֹות 

ֲעֵליֶהן ָּפַסע ְּבָיאִליק ְוָטַפח ַעל ִׁשְכמֹו 

ֵמת ָמֶות ֻמְרָּכן ֵּבין ּגּוָיאבֹות ְמתּוקֹות 

ַאְך ֵאיִני יֹוֵדַע ַהֶּדֶרְך ְלִקְברֹו

ָלֵכן ּבֹוֵחר לֹוַמר ֵאּלּו ַרק 

ֲאָבִנים ַוֲעָצמֹות ~ ֲאָבִנים ַוֲעָצמֹות 

ְלָסְבָתא ַחָּוה ָּכְרתּו ִּכְלָיה ַּבֵּלָדה ּוֵמָאז ַמָּבָטּה

ֶהְחִמיץ ְמָלְפפֹוִנים ~ ַאֶחיָה ִנְטְּבחּו ַּבִּכְבָׁשִנים

ַמה ָּתלּוי ַעל ֵעץ ְלֹלא ֲעָנִפים

ַהְּזַמן עֹוֵמד ַּבָּמקֹום ~ ַסָּבא ֵלב ּגּוָיאָבה

ָאנּו ֵאֶּלה ֶׁשחֹוְלִפים

__

ְוגּוִפי ּדֹוֵקר אֹוִתי ַּבֵּלילֹות ַּבּמֹוֵטִלים ַהִּנְרִאים ְּכמֹו קֹוְנִכּיֹות

ִלְפֵני ֶׁשעֹוְצִרים ֶלֱאֹכל ִּפיָתה ִעם ָּכל ָאֵמִריָקה 

ְּבתֹוָכּה ~ ֹלא ִנְפַּתַחת ִמְּלַמָּטה ~ חֹוְלִפים ַעל ָּפַני

ָּכל ֶׁשָעלּול ִלְהיֹות ~ אֹוְרבֹות ַהֵפיֹות 
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ַהֵּמִתים ִנְפָרִׂשים ְׁשקּוִפים

ַּגם ַהָּמצּוי ָּפקּוַח ~ ְלָאן ֶׁשִּתְבַחר

ְלַהִּביט ~ ָּפִנים ְּבִלי

ּגּוִפים ~ ְמצּולֹות ָהֲאִויר ְּכמֹו

ֵמיָתר ָמתּוַח ~ ָּתִמיד 

ְלָכל ֵעֶבר ְמַנְּגִנים ֶאת ַהְּדָמָמה

ְלָאן ֶׁשִּתְבַחר ְלַהְסִּכית ~

ְּבִהְתַּכְּונּות ַהֶּתֶדר ַהָּנכֹון ֵּבין

ֶהָחָלל ַהִחיצֹון ָלֲאָדָמה

__

ֶרֶׁשת ַהֵּׁשָנה ִנְפֶרֶׂשת

ַעל ִמְׁשָּפחֹות ְּבַמַּצב ְנִׁשיָרה

ַּבָּׁשַמִים צֹוֶעֶדת ְמֻחֶּיֶכת ַצַּלַחת ְמעֹוֶפֶפת

ַוֲאִני ַּבֶּגֶׁשם ִמְטִרָּיה ְסגּוָרה.

*
ומבקר.  מרצה  עורך,  סופר,  הוא  שלו   עמיחי 
לומד לתואר שני בספרות באוניברסיטת תל אביב. 
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 מנגו, שמרית אלקנתי, עט על נייר, 2018 
)ציור בהשראת שיר ללא שם של יונתן נעים(



חושבת חדר משלך / דנית גולד

את  הקפה,  כוס  את  החפצים,  את  מעיפה  המדפים,  את  מנקה  את 

את  הניירות,  את  הכול,  מעיפה  המו”ל,  עם  ממומש  הלא  החוזה 

המאפרות, את הבגדים המושלכים על הכיסא, על המיטה. איתם עפה 

החוצה החרדה הקיומית שמתלווה לחפצים האלה: “מה יבינו?” “על 

מה את כותבת?” “למה את כותבת את זה?” “את מי זה מעניין?” “זה 

לא מספיק טוב”.

כמו בסרטים יד מושטת ומנגבת שולחן עמוס לעייפה, מעיפה את 

הכתובים  הטקסטים  המדברים,  הראשים  הזמנים,  נחוץ.  שלא  מה 

בפואטיקה מהוקצעת, הקאנונים, הקלאסיקות המאובנות שאי אפשר 

להזיז לשום מקום.

את חושבת לעצמך: קשה מאוד ליישם את הניקיון. יש כל כך הרבה 

יעלה  מה  בעתיד.  להם  זקוקה  שתהיי  להם.  זקוקה  שאת  דברים 

בגורלם? מה יקרה כשיום אחד תצטרכי אותם ולא יהיו זמינים לך 

וחושבת לעצמך: הניקיון של החדר  יותר? את מסתכלת על החדר 

של  התובנות,  של  ההסברים,  של  הסילוק  בכתיבה;  לצמצום  משול 

האגו. שלושה־ארבעה מטרים, לא קטן מדי, לא גדול מדי. חדר שלא 

נותן למחשבות להתפזר. דפים מיותרים, עפרונות מיותמים, את כולם 

את מעלימה משם. 

את חושבת לעצמך: לכל אחד יש חדר משלו. תחשבי חדר משלך. 

כמה קשה זה כבר יכול להיות? 

מסגרת מיטה מברזל, מזרן קטן מהמסגרת בכמה סנטימטרים, מאוורר 

תקרה, קירות בנאליים, מתקלפים קמעה, וילונות לבנים ומאחוריהם 

מרפסת ובה ספסל. את ממקמת את עצמך שם ומדמיינת את רגלייך 
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היחפות מועדות בין קרשי הפרקט. הרוח חובטת בך כשאת משקיפה 

על  המתנפצים  הגלים  הדף  את  שומעת  האוקיינוס.  על  הנוף,  על 

הסלעים הענקיים — כור מחצבתם של המשוררים, נאלמת. את לא 

מסבירה דבר לאף אחד. את לא ממצה את הדין עם אף אחת. את 

לא מרגישה חובה לצייר תמונה ממותגת שלך, לטבול את עט הנוצה 

בדיו, להסביר איך העזת לקחת לעצמך את הפריווילגיה להיות סופרת 

בעולם שצריך חיילים. את לא מנקדת, את לא משהו בשביל מישהו. 

את מוצאת שקט בכלום, בשממה, בריקנות, ַּבֵאין. 

בלי לשים  כן.  לפני  נפקחות מחשבות שטרם העזת לחשוב  במוחך 

לב את הופכת להיות מה שמעולם לא האמנת שתוכלי להיות. כמה 

פשוטה המחשבה — להתנתק, להתחסל, להתרוקן — וכמה מורכבת 

ואמיצה היא, להבין שזה מה שאני רוצה )אני מדמיינת את זה המון, 

את החדר ההוא. אותי בתוכו. הייתי רוצה לספר כמה זמן הייתי בו 

במציאות, מה עשיתי שם במציאות. הייתי רוצה לספר את הסיפור 

שנמחק כדי שהסיפור הזה ייכתב(.

את אוזרת אומץ לעשות מה שרצית לעשות במשך שנים — לדוג. 

את זורקת חכה מהמרפסת וממתינה. אחרי כמה דקות את מרגישה 

את החכה נמשכת. משהו נתפס בה. את מגלגלת אלייך את החוט 

מלוכלכים  כחולים מטאליים  עם קשקשים  וגדול  שמן  דג  ומושכת. 

בין  מפרפר  הוא  בחכתך.  נתפס  מוטרפות  צהובות  ועיניים  באצות 

שמיים וארץ, בשר חניכיו מחורר בוו של החכה. את מתלבטת אם 

לשחרר אותו. בסוף, כמו תמיד, את לא מגלה רחמים. את מושכת 

את  מוצאת  את  וכך  המרפסת.  רצפת  על  נופל  והוא  פנימה  אותו 

עצמך ללא הכנה מוקדמת, בפעם הראשונה בחייך, מסתכלת באומץ 

על משהו שמת. 

את צולה אותו בזמן שאורות הסירות הקטנות מנצנצים כמו הנעצים 

זוכרת?  שלך.  העבודה  שולחן  מעל  פעם  תלוי  שהיה  השעם  מלוח 
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אז, כשעוד היית נתונה לציוויליזציה, למונוסודיום גלוטמט, להרגלים 

רעים. 

אנושית  רגל  כף  לחוש  יכולה  ממש  את  בבשרו,  נוגסת  שאת  בזמן 

דורכת על אי שכף רגל אנושית מעולם לא דרכה בו לפני כן. אם כן, 

זהו טעם הגילוי — וטעמו שונה ממה שדמיינת. )וכך קורה ש( את 

נשארת בזה. בפעם הראשונה את לא בורחת. לא עורכת את עצמך. 

להסביר  צורך  מרגישה  לא  ריאליים.  מוכרים,  למחוזות  חומקת  לא 

את  מתחבטת.  מתחרטת.  מתביישת.  לא  כאן.  קרה  מה  אחד  לאף 

יודעת שַאת המחשבות שָלך. החלומות שלך. הדברים שלעולם לא 

תהיי. כולם הם את. את יודעת שבאופן פרדוקסלי החיים, כמו הדג, 

חסרי אוויר כאשר הם באוויר הפתוח. את יודעת שַאת יותר המחשבות 

יודעת  את  בהן.  שולטת  את  שלכאורה  מאלו  להדחיק  מנסה  שאת 

גפרור  שורקת,  רוח  אינסופי,  קו  שאת  די,  בך  שאין  סוף,  בך  שאין 

כל  הגבישי שמסתתר תחת  הגוסס, הפחד  הדג  פתוח,  בוער בשדה 

השיגיונות, החפצים, ההרגלים. זה מרתק. זה נעים — לדעת, לשכוח. 

להיות הידיעה שנשכחה. החדר שהתרוקן. החיּות שמסתערת. 

את יודעת שלמרות החשש שאת לא בכיוון הנכון, ולמרות הידיעה 

הברורה שלא אפשר יהיה לשחזר מהלכים, את בדרך. את לא יודעת 

לאן אבל את יודעת שזה לא משנה. את מוציאה את השידה, הדבר 

נשכבת על הרצפה.  נועלת את הדלת,  נשאר בחדר,  האחרון שעוד 

חושבת חדר משלך. 

*
דנית גולד היא סטודנטית לתואר שני בספרות באוניברסיטת תל אביב, בוגרת 
החוג לבימוי תיאטרון בסמינר הקיבוצים. ספר הביכורים שלה התרחבות ראה 

אור השנה בסדרת “מלח מים” בהוצאת “פרדס”.
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ְּבָרָכה ַלַּגֵּדר ַהַחָיּה / שני פוקר 

הֹו ַטְּפִסי ַטְּפִסי ָּפִסיְפלֹוָרה ְמַעְרֶסֶלת, ַּכִּסיִני ַעד ֹלא ֵאַדע

ֵהיָכן הּוא ִמְפָּתִני. קּוִמי־קּוִמי ָּדדֶל”ת ַאּמֹוַתי, קּוִמי ֵזר ּפֹוֵרַע.

ַחִּפי ִמָּזר, ַחִּפי ֵמֵרַע. )ְּבִצֵּלְך ִּתְרַוח ַּכָּפָרה ִּכְפִריַחת ַהְּפִרי,

ִּתְמֶחה ִׁשְכָחה, ִמי ֶׁשִּפְּלָחה ֶאת ְּתנּוָמִתי ִּתְדֶהה ְּכִניחֹוָחּה(,

ַּכִּסי ַּכִּסיִני ְסַבְך ָטִרי, ַּכִּסי ַּכִּסיִני ְסַבְך ָטִרי, )ְׁשֵכַני ְיַׁשֲערּוִני

ְּכִקיְקלֹוּפ, ָאדֹון ַהִּמְתַחֵּפר ַּבֲחָפִצים(, הֹו ָּגֵדר ָחָיה ֱהִיי

ָּדָבר ְלַהֲעִצים, ֱהִיי ַחִיץ ֶׁשל ִּתְפַרַחת, ֱהִיי ְּתׁשּוָבה,

ֱהִיי ִנַּצַחת, ֱהִיי ְּגדֹוָלה ִמַּסְך ַהִּנחּוִמים, ּגֹוָרִלית ּוַמְגִזיָמה,

ֱהִיי ִּפְרִאית ַוֲעִסיִסית, ָּגֳעִלית ְוַרחּוָמה, ִהְתַּפְּתִלי ַּכְּׁשִביל ָהֵריק,

ִהָּטְפִלי ֶאל ֵריקּוִתי, ֱהִיי ְסבּוָכה, ַקְּׁשִטי, ַקְּׁשִטי, ַחַּית ָּגֵדר,

ֱהִיי ַמְרַבד ָלֲאָגִלים, ֱהִיי ֶמֶתק ַלְּצָרעֹות, ֱהִיי ּפֹוָרה יֹוֵתר ִמַּסְך

ַהִּניחֹוחֹות, ֱהִיי ֶמְרָּכז ַלִּדּמּוִיים. ִלְפִתי, ִלְפִתי, ִלְפִתי,

ִלְפִתי ָּכל ַמה ֶּׁשִּנְקָרה, ִלְפִתי ָּכל ַמה ֶּׁשּדֹוֵמם,

ֱהִיי ְׁשרּוָיה ַּבֹּכל, ַלִּבי ֶאת ֲחָמָתם, ֱהִיי ְּגלּוָיה, ְּכֶפַׁשע ָּתם,

ֱהִיי ִמְסּתֹור ַלְמַפֶּזֶזת, ַלְּטרּוָטה ְּבַדְעָּתּה,

ֱהִיי ַמְרֶאה ֶׁשֵאין ּבֹו ֵחן, ֱהִיי ַמְרֶאה ֶׁשֵאין ּבֹו ַרע,

ֱהִיי רֹוֶדֶפת־עֹוד, ַּגְמלֹוִנית ְוַכִּביָרה,

ֱהִיי ּתֹוֶחֶמת ַלֶהְפֵקר: ְמַעֶּדֶנת ַהְּגֵזָרה. 
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ָּפַגְׁשִּתי מֹוָרִתי ְּבֵלב ַּתֲערּוָכה / שני פוקר

ָּפַגְׁשִּתי מֹוָרִתי ְּבֵלב ַּתֲערּוָכה, ֲחָכָמה ֵמֹרב ֹיִפי –

ֵּבין ִצּיּוֵרי ַהִּקיר ַהְּגדֹוִלים — ּבֹוַקַעת ְּכמֹו ֶׁשְנָהב.

ֵּכיַצד ִנְטֶוה ִׂשיָחה ֶׁשִּתְדרׁש ְלַעְצָמּה ֶמֶׁשְך? ְנתּונֹות ְלַהְפָרַעת

ָּכל עֹוֵבר ָוָׁשב. ֵאיְך ֹלא ִּתְׁשַּתֵּפְך

 

ַנְפִׁשי ִּבְדרֹור ֶׁשל ַנֲעָרה? )ֹלא סֹוד ֶׁשִּפּתּוַלי ֹלא ָעלּו ָיֶפה,

ְוֶהְעֵּדר ֶאְפָׁשרּוִתי ְלַהֵּדק ֶאת ָחזּוִתי ְּבֵעת ִרְגָׁשה

ִיְּסָרה אֹוִתי ְמֹאד, ְועֹוד ָּכֵאֶּלה ִמין ְטָרדֹות

ֶׁשְּמֵצרֹות ֶאת ֶהָחֶזה(.

 

ָּפַגְׁשִּתי מֹוָרִתי ְּבֵלב ַּתֲערּוָכה, ְצֵמַאת־ִקְרָבה ְּכֵאיָבִרים ִמְתַּגֲעִׁשים.

ָּפַגְׁשִּתי מֹוָרִתי ְּבֵלב ַּתֲערּוָכה, ְוִׁשַּתְפִּתיָה ַּבּנֹוְׂשִאים ָהְרִגיִׁשים.

 

מֹוָרִתי, )ִאָּׁשה ַּבת ֲחִמִּׁשים(, ִיְפַעת ָחְכָמה ֶׁשֹּלא ּגֹוַוַעת,

ָמה אּוַכל ְלַהֲעִניק ָלּה? ְלַבד ִמְּטרֹום־ְיִדיָעִתי?

ְלַבד ֵמֲעִנּיּות־ַהַּדַעת?

 

ְּבֵלב ַּתֲערּוָכה ָּפַגְׁשִּתי מֹוָרִתי. ֲחדּוָרה ּוְבהּוָלה

ֶאל ַהִּׂשיָחה, נֹוַכְחִּתי ְּבגּוִפי: ְקִדימּוָתּה ֶׁשל מֹוָרִתי

ְּכֶצֶלם ַעל ָהָאֶרץ, ׁשֹוֶעֶטת ְּכמֹו ְנִתיב־ּכֹוַכב, ַּכְּנִחיׁשּות ָהַאל־ְזַמִּנית

ֶׁשל ָהֻעְבָּדה, ָּבּה ׁשּום ּגֹוָרל ֹלא ְיַחְּלֵצנּו ִמּגֹוָרל;

מֹוָרה ְוַתְלִמיָדה.
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ְוָכל ַהְּתׁשּוָקה ָהֲעָקָרה ֶׁשִהְׁשַּתְּקָעה

ְּבתֹוְך ְּבָׂשֵרנּו, נֹוָאָׁשה ְּכֵמֵטאֹור

ִּבְׁשִביל ָחָלב.

 

ֲאִני, )ַהְּזקּוָקה ְלַדְמֵין ָרָעב ָּגדֹול ִעם ָּכל ְּבִרָּיה(,

ִפְסַפְסִּתי ְּבַחַּיי ֶאת מֹוָרִתי:

ֳאִני ַאֲחֵרי ְיִדיָעָתּה,

ִהיא ִלְפֵני ְיִדיָעִתי.

 

*
שני פוקר היא ילידת 1992, גרה בתל אביב ולומדת לתואר שני בחוג לספרות 
באוניברסיטת תל אביב. שיריה ראו אור בכתבי עת שונים, ובהם “הבה להבא”, 

“הו!” ו”המוסך”.
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ֶׁשֶמׁש ַאֲחרֹון / מאיה ויינברג

ְּבֶׁשֶמׁש ַאֲחרֹון ֶׁשל ַהּיֹום

ִּבַּקְׁשְּת ֶׁשַּנֲעֹצר, 

ָרִצית ְלַהֲאִכיל 

ֶאת ַהּיֹוִנים ַּבִּכָּכר.

ָהַלְכְּת ְוָחַזְרְּת

ִּפַּזְרְּת ּוִפַּזְרְּת

ֹלא ִמַהְרנּו.

ִהְקַּפְדְּת ְלַהֲאִכיל ֶאת

ִלְבַנת ַהַּצָּואר 

ְוֶאת זֹו ֶׁשּגֹוֶרֶרת ֶרֶגל.

ָאַמְרְּת

ִּתְרִאי ַּכָּמה ֵהן ָיפֹות ִאָּמא

ַּכָּמה ֵהן ְׂשֵמחֹות ִמֵּפרּוִרים

ַוֲאִני ָחַׁשְבִּתי אֹותֹו ַהָּדָבר.

 

*
מאיה ויינברג היא רופאה וטרינרית ודוקטורנטית בקבוצת המחקר של פרופ’ 
יוסי יובל בחוג לזואולוגיה בנושא בקטריולוגיה של עטלפי פירות. פרסמה שני 
ספרי שירה: שטחים פתוחים בהוצאת “עיתון 77” )2015(, ועיר ותנוחת ההר 

בהוצאת “הקיבוץ המאוחד” )2018(. 
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* / רחל מדר

ֵאיֵנְך ְצִריָכה ִלְראֹות ֵאיְך ִמְתַגְּבִהים ְרָגִבים 

ּוַמְסִּתיִרים ֶעְפרֹוִנים ְוִקֵּני ִסיְקָסִקים.

 

ַמְסִּפיק ֶׁשרּוַח ָּתִביא ֶאל ַאֵּפְך

ַצֲחַנת ַאְבָקֵני ַּבר־ָּגִביַע

ְמֹעֶרֶבת ְּבָאָבק ֶׁשָעָלה ִמן ַהְּׁשִביל.

 

ְוַדי ֶׁשַצָּּלף ְוֹעֶקץ ַהֲעְקָרב ְיַזְּמנּו ָלְך 

ֵריַח ִניחֹוח ֶׁשל ֲחָרִקים

זֹוְלִלים ָּבֶהם ַעד ָאְבַדן ַהָּכָרה,

 

ָׁשם 

ַּבָּׂשֶדה 

ַּבַּקִיץ.

 

*
)לרבות  שונים  במוסדות  מורים  ומדריכת  מורה  משוררת,  היא  מדר  רחל 
אוניברסיטת תל אביב( ממושב ארבל. עד כה פרסמה שני ספרי שירה: שירת 
בהוצאת  סתה  או  מי  והו   ,)2013( יפה”  לספרות  “שופרא  בהוצאת  האדמה 
“עיתון 77” )2016(. שיריה פורסמו בכתב העת “עיתון 77”, בכתבי עת מקוונים 
ובאנתולוגיות בארץ ובאיטליה. בימים אלו עובדת על ספר פרוזה ועל ספר 

שירה נוספים.

79



סיפורים קולוניאליים / גיא רופא

ליבו של ליווינגסטון

ימחל לי הקורא על כי מפאת גילי איני זוכרת עוד היכן, בין שלל 

בני  בקרב  שערכתי  השדה  עבודת  במהלך  כתבתי  אשר  המחברות 

מופיעה  המוקדמות,  השלושים  בשנות  הצפונית  ברודזיה  הֶבמָבה 

ליווינגסטון.  דיוויד  של  ליבו  אודות  על  לסיפור  הנוגעת  הרשומה 

עם זאת, זוכרת אני בבירור כי באחד הימים התעקשו מושאי מחקרי 

באחד הכפרים שהתארחתי בהם כי ליבו של ליווינגסטון קבור בפאתי 

הכפר שלהם, תחת עץ ְמפּונדּו1 אחד, ולא בכפרו של צ’יַטמבו,2 כפי 

שהכול נוהגים לחשוב. וכדי לתת משנה תוקף לטענתם ולהפיג את 

ייקחוני אל העץ עצמו, על מנת שאיווכח  כי  ספקותיי הציעו מיד 

בעצמי. ואכן, כאשר לקחוני אל העץ והצמדתי את אוזני אל האדמה 

ועייפות  איטיות  לב  פעימות  בבירור  שמעתי  שורשיו,  שעל  הלחה 

מניחה  ליווינגסטון?  דוקטור  זה  היה  האם  הקרקע.  מן  בקעו  אשר 

אני שלא. 

אודרי איזבל ריצ’רדס

 Parinari curatellifolia  1
 Livingstone Memorialב־  2
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 ^ ^ ^
חריטה של צעירים אפריקנים על העץ במרכז אפריקה 
שלמרגלותיו נקבר ליבו של ד”ר ליווינגסטון. 

Poulett Weatherley :צילום



ליידי אליס

לרגע אחד קפאו החיים לאורכו ולרוחבו של האי זנזיבר והזמן עמד 

חבילת  בתוך  סטנלי,  מורטון  הנרי  ֵסר  הבחין  שבה  בשנייה  מלכת 

המכתבים המהודקת אשר המתינה בסבלנות כשמונה־עשר חודשים 

עד שישוב ממסעו למיפוי אגם ויקטוריה, בגזיר העיתון המצהיב שבו 

הופיעה תמונת ארוסתו הצעירה, ליידי אליס פייק, לצידו של תעשיין 

יהודי אחד בשם אלברט קליפורד ברני, אשר היה עתה לבעלה. 
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 ^ ^ ^
הנרי מ’ סטנלי, אליס פייק ברני )סביבות 1927(. 
 פסטל על נייר, 51.1 * 41.0 ס”מ. 
מוזאון סמיתסוניאן לאומנות אמריקנית. 



אוכלי האדם מצאבו

רואים אנו בדאגה את העובדה כי בדברי ימיה של ההתנגדות 

לנוכחות הבריטית במולדתנו, כפי שזו מונחלת לילדינו מפי 

בניירובי,  המרכזי  הממשל  מטעם  הנה  הנשלחים  מורים 

אבותיהם  של  המכוננת  תרומתם  את  לשכוח  נטייה  קיימת 

זו  מסיבה  הזר.  בכובש  והמר  העיקש  למאבק  ַקמַבה  האַַָ בני 

ומכאן  קניאטה,3  מזי  רוממותו  להוד  להזכיר  אנו  מבקשים 

לוחמי  יצאו  בטרם  רב  זמן  כי  כולה,  הקנייתית  לאומה  גם 

מאבותינו  שניים  אלה  היו  אימותיהם,  מרחמי  הָמאּו־ָמאּו 

אשר בעוז רוחם ותוך חירוף נפשם מנעו בגופם במשך שנה 

את השלמתו של נחש הברזל.4 טוב יעשה מזי קניאטה בימי 

תחייתנו הלאומית אלו אם יורה להטמיע בתוכנית הלימודים 

את חלקם של אבותינו בתולדות ההתנגדות, וכן אם יפעל מול 

ידידינו בממשל האמריקאי למען יושבו בשעה טובה לקבורה 

נאותה בארצם ובקרב בני משפחותיהם שני חללינו הגיבורים, 

החנוטים זה ארבעה עשורים כמעט במוזאון פילד להיסטוריה 

של הטבע בעיר שיקאגו אשר לשפתו של אגם אירי. 

3  ג’ומו קניאטה, שהיה נשיאה הראשון של קניה.

4  קו הרכבת שבין אגם ויקטוריה למומבסה.

*
לימודי  של  הבין־אוניברסיטאית  בתוכנית  מרצה  הוא  רופא  גיא  ד”ר 
אפריקה בישראל. הוא חוקר את ההיסטוריה הקדם־קולוניאלית של 

דרום מזרח אפריקה.
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 ^ ^ ^
הראשון מבין שני האריות אוכלי האדם מצאבו 
אשר נורו בידי הלוטננט קולונל פטרסון )1898(.
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ַּפְנטּום / הדס מזרחי

ַהּסּוס ִג’יְנֶג’ר ַהְמֻנָּקד

ֶנֱעַמד ַעל ְׁשֵּתי ַרְגָליו ָהֲאחֹוִרּיֹות

ַרק ִעם ֹּכַח סּוס ֶאָחד

ָצַהל ְוָדַהר ְלֵעֶבר ַהֹחֶפש 

 

ֵּבינֹות ַלִּׂשיִחים ּוֵמֵעֶבר ָלֵעֶבר:

ַהּסּוס ִג’יְנֶג’ר ַהְמֻנָּקד,

ָנְׂשאּו ֵעיַנִים ָּכל ָהֵעֶדר: 

“ַרק ִעם ֹּכַח סּוס ֶאָחד!”

 

קֹולֹות ְיִרָּיה ָהיּו רֹוֲעִמים

ֵּבינֹות ַלִּׂשיִחים ּוֵמֵעֶבר ָלֵעֶבר

ֵאָליו, ׁשֹוֵכב ַעל ָהָאֶרץ, ָנח

ָנְׂשאּו ֵעיַנִים ָּכל ָהֵעֶדר 

 

ֵּבינֹות ַלִּׂשיִחים ּוֵמֵעֶבר ָלֵעֶבר

ַרק ִעם ֹּכַח סּוס ֶאָחד

ָנְׂשאּו ֵעיַנִים ָּכל ָהֵעֶדר 

ַלּסּוס ִג’יְנֶג’ר ַהְמֻנָּקד
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ִּדְמַמת ַאְלחּוט / הדס מזרחי

ְלַבד ִמְּקִריַאת ָהעֹוֵרב

ִּדְמַמת ַאְלחּוט

ְלַבד ִמּקֹול ַהִּׂשיָחה ַהָּקֵרב

ִּדְמַמת ַאְלחּוט

ְלַבד ֵמַהְּקָלָלה ְוַהְּדִחיָפה

ִּדְמַמת ַאְלחּוט

ְלַבד ֵמַהְּצָרָחה

ִּדְמַמת ַאְלחּוט

ְלַבד ֵמָהַאִּלימּות

 

 

*
אביב,  תל  באוניברסיטת  בספרות  שני  לתואר  סטודנטית  היא  מזרחי  הדס 
סופרת ומשוררת. קובץ הנובלות פרי עטה אולי אלד קשת )2017( יצא לאור 

בהוצאת “פרדס”.
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ברביעי הוא שלי / רונן צדוק

ערב רביעי רגיל. החדר שלי מלא בניחוח הז’אן פול גוטייה שהקפיד 

את  והכרתי  שנה  כמעט  כבר  יצאנו  שהגיע.  לפני  צווארו  על  להתיז 

אותה  שיעזוב  ציפיתי  לא  שלי.  הוא  שעות,  לכמה  ברביעי,  הנוהל. 

ויתמסד איתי. באמת שלא. אבל קיוויתי שאולי יאהב אותה קצת פחות.

“אני לא אבוא ברביעי הבא. זה יום הנישואים שלנו, ואני הולך איתה 

להילטון”, הוא אמר כשלבש את מכנסיו. ארוחת ערב מדכאת במסעדה 

יקרה שלא בצדק, כמו זוג נורמלי, לא מספיקה להם? תהיתי. “טוב, אז 

תוכל לבוא ביום אחר? אני אזיז משמרת אם צריך”, עניתי, והרגשתי 

מתחנן. “קצת בעייתי לי בשבוע הבא. אנחנו מעדכנים גרסה במשרד, 

אני  תדאג,  אל  אבל  הנישואים.  ליום  חופש  לקחת  ובקושי הצלחתי 

מבטיח לפצות אותך בפעם אחרת”, הוא אמר בביטחון, וממה שרמזו 

יוקרתי  למלון  ייקח  אותי  גם  אם  תהיתי  זאת.  שיעשה  ידעתי  עיניו 

ביום השנה שלנו.

“להכין לך קפה לפני שאתה הולך?”. 

“לא, יפה שלי, אני חייב לרוץ”, אמר ונישק אותי במשך דקה שלמה 

לפני שהרים את מפתחות הרכב שלו מהשיש ויצא. 

ואני? אני נשארתי שם, כמו תמיד. שיכור מהבושם שלו ועם מחשבות 

על זיפים מדגדגים, שכעת נמצאים בדרכם לדגדג אחרת. 

אוהב  שהוא  ידעתי  תמיד  מראשי.  יצאה  לא  ה”אחרת”  הפעם  אבל 

אותה, לרגע הוא לא השלה אותי שלא. ולא הייתה לי בעיה עם זה. 

אבל למה את הערב שלי? לה יש את כל השבוע. את הטבעת, את 

הבית, את הילדים ואת אלוהים. אז גם את רביעי הוא ייתן לה?
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הוא לא ִהרבה לדבר עליה, והשתדלתי לא לשאול. כי אני אוהב אותו, 

ולא שונא אותה. אבל אם הוא אוהב אותה, בטח יש סיבה. הוא לא 

היה מתחתן עם סתם אחת. הוא הייטקיסט מצליח, בן שלושים ושש, 

אישיות של יוצא מטכ”ל ומראה תואם. אידיאל ישראלי. 

בדירה  עוד הדהד  ורעש טריקת הדלת  באוויר  היה  עוד  הריח שלו 

כשנכנסתי לפרופיל הפייסבוק שלה. לא עשיתי זאת לעיתים קרובות, 

או לפחות השתדלתי שלא, כי לא פשוט לראות כל תמונה וכל פוסט 

של האישה האחרת. היחידה, אבל אחרת.

הצופים  מעיני  דבר  הסתירה  לא  היא  הפרנואיד,  מבעלה  בשונה 

במרכולתה המקוונת. וברור שהיא יפה ובלונדינית ומחייכת ומאושרת 

ומרשימה. היא אפילו נראית צעירה לגילה. היא נראית בגילי. מאות 

תמונות היא מתחזקת שם. בארץ, בחו”ל, בקיץ, בחורף, עם חברות, עם 

עומרי, עם הילדים, עם הלקוחות, בחגים, במסעדות. הרבה תמונות 

היא מעלה כדי שאבין עד כמה היא מאושרת. אגם רוזנטל — למה את?

סוכנת נסיעות עצמאית. 

איך עוד יש דבר כזה? הפעלתי את סרטון התדמית שלה, שאני שונא 

תמונות  מאחוריה  שם,  עומדת  היא  חייב.  משום־מה  אך  בו  לצפות 

ונשי מציגה את  ובקול אימהי, מתוק  בירות העולם,  מתחלפות של 

ידעתי  זייפה את התדמית הטובה למצלמה, חשבתי.  דגשיה. בטוח 

שהופיע  למספר  להתקשר  איאלץ  הטבעי  קולה  את  לשמוע  שכדי 

בסוף הסרטון. אבל אעשה זאת מחר, כי כעת היא עסוקה במה שאני 

הייתי עסוק בו עד לפני שעה. 

על הבוקר, עוד מהמיטה, התקשרתי.

“רוזנטל נסיעות, בוקר טוב. הלו? הלו?”. 

ניתקתי.  לו.  שאשיב  מכדי  מתוק  מתוק,  קולה  זייפה.  לא  היא  אז 

קלישאה. 
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ככל  אבל  דבר,  עליה  לדעת  ארצה  לא  כבר  הלילה  חשבתי שאחרי 

שניסיתי להתנגד כך הצורך גבר. לאחר ששמעתי את קולה הגעתי 

למסקנה שאני חייב לראות אותה, ולו לרגע, רק כדי להבין אולי כיצד 

היא נראית בעיניו. 

לי לשלוח לעומרי  כי אסור  הסופ”ש הוא החלק הכי קשה בשבוע, 

סיפר  הוא  כרגיל  מעט.  דיברנו  ראשון.  שמגיע  מזל  איזה  הודעות. 

לי על הסופ”ש שלו ואני פירטתי על שלי, בהשמטה של חלקים לא 

מתאימים. הצעתי לו שבעוד שבועיים או שלושה נלך גם אנחנו לערב 

במלון, לא “הילטון” ולא בתל אביב, סתם מלון, אבל הוא סירב, וטען 

שהלו”ז בעבודה לא יאפשר לו. אז איך איתה הוא יכול גם בסופ”ש? 

איך איתה הוא יכול ברביעי? ברביעי ששייך לי.

שלה  לסוכנות  הירקון,  של  השני  לצד  באוטובוס  נסעתי  שני  ביום 

מתלבט.  בסביבה,  התהלכתי  שעה  חצי  טאגור.  במרכז  שנמצאת 

שחבל  הרגשתי  שם,  עד  באוטובוס  נסעתי  שכבר  מכיוון  לבסוף, 

חלון  לזכוכית  מבעד  הייתה.  היא  ושם   ,30 לטאגור  הלכתי  לוותר. 

הראווה, מאחורי מסך מחשב גדול, יכולתי לראות את הבלונד שלה 

נישק  והוא  לו קפה בבוקר לפני שיצאה.  מבצבץ. היא בטח הכינה 

אותה לפני שצחצח שיניים. הוא בטח כבר הספיק לשלוח לה הודעת 

ווטסאפ הבוקר, אפילו שלי הוא לא שלח. היא בטח ענתה באימוג’י 

היא  אם  מעניין  חוזר,  כשהוא  ברביעי  לו  יורדת  בטח  היא  לב.  של 

מנחשת שמישהו — שאני — יורד לו לפני. 

“בוקר טוב”, היא אמרה לי בחיוך. 

“בוקר טוב”, השבתי ולא הצלחתי לחייך. 

“אני לא רגילה שבחורים בגילך נכנסים לפה”. 

“למה?”. 

“כי הצעירים עושים הכול באינטרנט. אבל בוא שב, אני דווקא אשמח 
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לעזור למישהו בגילך”. 

התיישבתי על הכיסא מולה. הלב שלי פעם במהירות. סוף־סוף, היא 

ואני. היא יפה יותר במציאות. חבל. 

“אתה בסדר? אתה נראה קצת חיוור”, היא שאלה בדאגה. 

“כן, כן”, עניתי מהר. “אני סתם צמא”, ניסיתי להסוות. 

“אז מים, קפה, תה? תרגיש חופשי”, אמרה בקולה המתוק. 

“מים”, עניתי בקול צרוד. 

זאת הצלחתי  לי. כשעשתה  והגישה  היא קמה מכיסאה, מזגה מים 

לזהות שבדומה לבעלה, גם לה יש טעם טוב בבשמים. “צ’אנס” של 

“שאנל”. אולי היא זאת שקנתה לו את הגוטייה?

“לאן אתה רוצה לטוס?”.

“אממ... משהו באירופה, חופשה של שבוע”, אמרתי כאילו זה משנה. 

“איך זה שאת סוכנת נסיעות? יש בזה לקוחות?” שאלתי. 

“אתה רואה, זה משהו שמבוגרים לא היו שואלים”, היא אמרה. 

לא  “סליחה,  הוספתי,  ובקול  בליבי.  לה  אמרתי  לחייך,  תפסיקי 

התכוונתי”. 

“זה בסדר, אתה צודק. באמת אין הרבה לקוחות. זה תחביב. כלומר 

לאל,  לא פה בשביל הכסף. תודה  אני  ברור שזה העסק שלי, אבל 

אוהבת,  שאני  מה  את  לעשות  יכולה  אני  אז  מספיק,  מרוויח  בעלי 

אמרה  כמובן”,  מהמשפחה  חוץ  שלי,  האהבה  זאת  טיולים  ותכנון 

והצביעה על תמונה משפחתית שתלויה על הקיר מאחוריה. 

בפעם  שעטה  במעיל  לבוש  עומרי  לתפארת.  משפחה  יפה,  תמונה 

הראשונה שנפגשנו, בערב גשום בדצמבר בשנה שעברה, ערב לא קר. 
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הופתעתי שהוא הסכים לפגוש אותי בדיזנגוף, כי ידעתי כבר מהשיחה 

להיפגש,  הסכמתי  שבכלל  הופתעתי  בעצם  נשוי.  שהוא  ב”טינדר” 

אבל הייתי סקרן. הלכנו כתף אל כתף ברחוב ודיברנו, מנסים להימנע 

מהתנגשות באנשים חולפים באזור הכיכר ההרוסה. הוא צחק על אלו 

שהלכו מולנו כשסופגניות “רולדין” בידיהם ואני הצטרפתי, אף על 

פי שאתמול עשיתי כמותם. בסוף הגענו לקפה האהוב עליי בגורדון. 

ישבנו שם שלוש שעות והוא אמר שזה בסדר, כי כבר הודיע שיתעכב 

טיפות  לקול  מאדם,  התרוקן  הערב  שבמשך  בקפה  שם,  בעבודה. 

הגשם שמתנפצות על הגג, דיברנו, צחקנו, הקשבתי, טענתי, היססתי, 

הסתפקתי  שלנו  הראשונות  הפגישות  בשלוש  התאהבתי.  חייכתי, 

בלחיצות יד. אורכן היה אולי שנייה וחצי, אבל הן הקפיאו את הזמן.

“מזרח או מערב?” שאלה וברק בעיניה. 

“מה?”.

“מזרח אירופה או מערב אירופה? אתה בטוח שהכול בסדר?”.

“מערב. כן, סתם חולם בהקיץ על הטיול”, ניסיתי להישמע הגיוני, 

וכנראה לא הצלחתי. גם אני הייתי רוצה לעסוק בטיולים, זה נשמע 

נחמד. במשך דקות היא ניסתה לשכנע אותי ביופיים של יעדים לא 

מתוירים באירופה, ובצדק לא מתוירים, חשבתי. לבסוף היא נכנעה 

והציעה את פריז, כאילו לא שמעתי עליה מעולם. 

“כמה אתם בטיול?” שאלה בעודה מתבוננת במסך. 

“רק אני”.

“באמת? איך בחור נאה כמוך לבד?” התגרתה בגורלה והרימה אליי 

מבט. 

“האמת היא שאני לא לבד, אבל זה מסובך”, לרגע רציתי שתדע. 
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היא  “אז  במסך.  להביט  וחזרה  מחויכת  הרגשה”, אמרה  לי  “הייתה 

באה איתך לחו”ל?”.

“תלוי בבעלה”, השבתי בטיפשות. 

היא שתקה לרגע. כבר התכוונתי להציל אותה ולומר שזו רק בדיחה, 

אך היא אמרה בחמלה שהכאיבה לי: “טוב, אם יש לו אותה כל השנה, 

היא יכולה להיות שלך לכמה ימים בחו”ל”. לא הצלחתי להבין: אני 

שונא את האישה הזו? אני מתחרה בה? היא נראית נחמדה, אבל למה 

הוא אוהב אותה? למה יותר ממני? גם אני יכולתי להיות בן זוג טוב. 

גם אני יכולתי לעסוק בתחביבים בזמן שהוא מביא כסף. גם אני הייתי 

מגדל ילדים אם הוא היה מצליח להביא לי כאלה. גם אני הייתי קונה 

לו בשמים מחמיאים. גם אני נראה די טוב. גם אני יכול להיות מתוק. 

אז למה היא? רק כי היא אישה? ואז הדלת נפתחה. “היי, מה אתה 

עושה פה?” היא שאלה. 

הסתובבתי כשאהובנו נכנס. 

כאב, פחד, עצב, בחילה, בקושי הצלחתי לנשום. הוא הביט בי לשנייה 

ומשהו בתווי פניו השתנה. הוא הרים את מבטו אליה, ושכח ממני. 

על השולחן  ארנקה  את  ושם  אמר  הוא  בבית”,  הארנק  את  “שכחת 

מולה. 

“תודה. ותראה, אמרתי לך שגם צעירים לפעמים משתמשים בסוכני 

נסיעות”, אמרה והצביעה עליי, כאילו היא לא יודעת שזה לא מנומס. 

“צעירים הם בלתי צפויים”, הוא אמר לה. “טוב, אני חייב לרוץ, יפה 

שלי, מחכים לי במשרד, אבל אני אפצה אותך בסופ”ש שלנו”, אמר 

וחצי, אבל היא הקפיאה  ונישק אותה, נשיקה שאורכה אולי שנייה 

את הזמן. 
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הוא יצא במהירות מן הסוכנות מבלי להביט בי. כנראה הכיר אותי 

מספיק טוב כדי לדעת שלא אומר עלינו מילה. הוא לא התמהמה ולא 

ניסה לקבל הסברים. 

ואני? נשארתי שם, ובלי משים אישרתי את כל פרטי הטיול בפניה, 

שבעוד  הבנתי  שלמחרת  בבוקר  רק  אשראי.  כרטיס  לה  נתתי  ואף 

שבוע עליי לטוס לפריז לבד.

ניסיתי ליצור קשר עם עומרי כל השבוע, ובסוף האסימון נפל. הוא 

ככה  שאהבתי.  האדם  את  להבריח  הצלחתי  לי.  יסלח  לא  לעולם 

ויויאן  ביום רביעי ברובע השני של פריז, ברחוב  מצאתי את עצמי 

מספר 6, בחנות הדגל של ז’אן פול גוטייה, תוהה אם גם שם אוכל 

להשתכר מבושם.

*
רונן צדוק, בן 26 מחולון. תסריטאי ויוצר. סטודנט שנה ג’ במגמת תסריטאות 
בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע”ש סטיב טיש באוניברסיטת תל אביב. מנהל 

צוות סוקרים במכון מחקר של מדעי החברה.
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 ^ ^ ^
איור דיגיטלי: אלון בריאר, 2017
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ִּביֹוְגַרְפָיה / יעל איזנברג

ִּבְרחֹוב  ַּתאְיַלְנִּדית  ְּבִמְסָעָדה  ֶאָחד,  ֲחָדָׁשה  ָׁשָנה  ֶעֶרב  ַעל  ִּדְּבָרה  ִהיא 

ְּבָרָכה.  ָנָׂשא  ְוָהָאב  ָהֵאם  ִּבְרֵּכי  ַעל  ִנְׁשֲעָנה  ְוַאְרַּבע.  ְׁשלִׁשים  ַהַּבְרֶזל 

ֵהִעיָדה ִּכי ִנְרְּדָמה, ַאְך זֹוֶכֶרת ָמנֹות ְרָחבֹות ֶׁשֻהְּגׁשּו ְוהּוְנפּו ֵמַעל ֹראָׁשּה. 

ֶמְלָצִרים ִהְתַהְּלכּו ְּבִאִּטּיּות. ִהְתַרֲחָׁשה ֵאיזֹו ְסִפיָרה ְלָאחֹור. 

ָּכְבָׁשה  ִאָּמּה  ַּגָּבה.  ַעל  ְוִתיק  ַּבֶּדֶלת  ֶנֶעְמָדה  ַהַּבִית,  ָעְזָבה ֶאת  ָּכְך  ַאַחר 

ָנְׂשָאה  ַהְּגדֹוָלה  ַּבֲאחֹוָתּה  ְמֻלָּוה  ִּדֵּבר.  ְוֹלא  ָעַמד  ָאִביָה  ְצחֹוק,  ְּגִעּיֹות 

ַׂשִּקּיֹות ְּבָגִדים ֶאל ַהְּמכֹוִנית ְוִנְכְנָסה ֶאל ַהּמֹוָׁשב ָהֲאחֹוִרי. ֶאת ַהְּנִסיָעה 

זֹוֶכֶרת ְּכַׁשְבִריִרית ְמֹאד. ִנְרְּדָמה ִּבְׁשִתיָקה.

ִלְדָבֶריָה )ֵיׁש ִלְבֹחן(, ַּבֲארּוחֹות ַהַחג ָׂשמּו ַעל ַהֻּׁשְלָחן ַקְנַקֵּני ַמִים ָקִרים, 

ֶלֶחם ָּפרּוס, ִמְמַרח ֲחִציִלים, ְׁשעּוִעית ֲחִריָפה, ֵיין ִקּנּוַח. ַהֵּטֵלִויְזָיה ָּפֲעָלה 

ְּבַרַעׁש ָּגֹבַּה. ִהְסִּביָרה ִּכי ָּדְבָקה ַּבֲאהּוָבָתּה ְּכמֹו ֶמַלח ְּבֶכֶתם. ָהיּו עֹולֹות 

ַהַּבְיָתה ֲחבּוקֹות, צֹופֹות ִּבְׁשֵני ְסָרִטים ְוהֹוְלכֹות ִליֹׁשן. 

ֶאל ִמְׁשְמרֹות ַהֹּבֶקר ֵאֲחָרה ְוִהְׁשִאיָרה ִׂשְמָלה ְזרּוָקה ַעל ִכֵּּסא ְוַתְחּתֹוִנים 

ַעל ִרְצָּפה. מּוָצִרים ְלִנְקיֹון ַהַּבִית ֹלא ָרְכָׁשה, ָטֲעָנה ִּכי ֹלא ֵהִביָנה ְּבֵסֶדר 

אֹו ִנָּקיֹון. ָּבֲעָרִבים ָהְיָתה ַמֲעִמיָדה ִסיר ֹאֶרז ּוְמַטֶּגֶנת ְׁשֵאִרּיֹות ַעל ַמֲחַבת. 

ִהְזִּכיָרה ָּפִסיִבּיּות ַנְפִׁשית ְמעֹוֶרֶרת ַּתֲענּוג ֶׁשְּקׁשּוָרה ְּבַעְדַׁשת ַהַּמְצֵלָמה. 

ַאֲהַבת ִאָּׁשה, ִלְדָבֶריָה, ָעְׂשָתה ֶאת עֹוָרּה ָחָלק. 

ְּבַמֲחַלת ִׁשְכָחה ֲעבּור  ִּכי ָחְלָתה  ִצְּיָנה  ֻהַּלְדָּתּה ָהֶעְׂשִרים ּוְׁשלָׁשה  ְּביֹום 

ֵהִׁשיָבה  ִמְתַּכֶּוֶנת,  ִהיא  ְלָמה  ִלְׁשֵאָלִתי  ָהַעִין.  ִּבְתחּום  ֶׁשֵאיָנם  ְּדָבִרים 

ִּכי ָעׂשּו ִעָּמּה ֶחֶסד ְּפָעִמים ַרּבֹות ְּכֶׁשֵהֵפָרה ֶאת ָהֵאמּון ַהִפיִזי, ַּגם ֶאת 

ָהֵאמּון ַהַּנְפִׁשי. ֶאת ַהְּפִריָדה ָׂשְרָדה ְּבֹאֶפן ַיֲחִסי. 
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ָׁשבּוַע.  ִמֵּדי  ַמָּצִעים  ֶהְחִליָפה  ָּתְקָּפן.  ֶׁשָּפג  ַעד  ַּבְמָקֵרר  ְּגִבינֹות  ָׁשְמָרה 

ִנְּקָתה ֶאת ַהֶחֶדר ְּבַמְטִלית. ִהְפִריָדה ֵּבין ְׁשָקִלים ַוֲאגֹורֹות ַאֲחֵרי ָהֲעבֹוָדה. 

ִנְפַרׂש  ִּכי  ִצְּיָנה  ְּבָרזֹון.  ִּדְּבָרה  ְׂשָעָרּה  ֶאת  ְּכֶׁשִּגְּלָחה  ְׁשִתיַקת הֹוֶריָה  ַעל 

ְלֵהָרֵׁשם ָלאּוִניֶבְרִסיָטה. ֶאת  ֹיַעץ ָלּה  ְּבָפֶניָה ַמָּצע ָׁשֵלם ֶׁשל ַהְׁשָלכֹות. 

ַהַּכּדּוִרים ָלְקָחה ְּבֹעֶנג ַרב. ֻהְבַהר ָלּה ִּכי ְמֻדָּבר ְּבֵאֵפְקט ְּפָלֶצּבֹו ֶׁשִּׁשְבִעים 

ַוֲחִמָּׁשה ֵמֲאחּוֵזי ַהְצָלָחתֹו ְּתלּוִיים ְּבַמַּצב ָהרּוַח ֶׁשָּלּה ְּכֶׁשִהיא ּבֹוַלַעת.

ֵהִעיָדה ִּכי ֹלא הֹוִתיָרה ֵזֶכר ְלֹחֶסר ְׁשִליָטה. ַעל ָהֵאם ָאְמָרה ִּבְקָצָרה ִּכי 

ְלַמֵעט אֹותֹו ֶעֶרב ַּבִּמְסָעָדה ִנְכְׁשָלה ְּבָכל ִמְבֲחֵני ָהִאָּמהּות. ִהְתַרַּׁשְמִּתי 

ִּכי ִהיא מּוֶבֶכת ִמִּמִּלים ֵאּלּו ַעד ְמֹאד. ַעל ְרצֹון ָאִביָה ֹלא ִּדְּבָרה.

*
עם  שיחות  שלה  הביכורים  ספר  ומשוררת.  מוזיקאית   ,)28( איזנברג  יעל 

הילדה )2019( ראה אור בהוצאת “פרדס”.
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קציצות / יונית נפתלי קו־אל

היא  שלי.  אימא  של  האוכל  את  אהבה  נורא  שלנו,  השכנה  דורית, 

היא  לדבר.  ומתחילה  שולחן המטבח  ליד  מגיעה, מתיישבת  הייתה 

קצצה,  ירקות,  שטפה  שאימא  בזמן  במילים  שלי  אימא  את  שטפה 

אימא  אחרים”,  אנשים  על  מרכלת  הזמן  כל  “היא  ערבבה.  טחנה, 

מרוצה  שהיא  לי  היה  נדמה  אבל  הלכה,  שדורית  אחרי  התלוננה 

מהקרבה הזאת שלא הייתה לה לפני כן. אני הייתי מרוצה. 

אימא  את  תפסה  והיא  מראש,  הוזמנה  לא  פעם  אף  כמעט  דורית 

זה  שלה.  המוקפדים  הראווה  ממצגי  חלק  היו  שלא  במצבים  שלי 

כנראה בלבל את אימא כל כך שהיא אפשרה לדורית להרים מכסים 

שיצאה  עוגה  לעצמה  לפרוס  בשר,  נתח  לדלות מתוכם  סירים,  של 

מצפים.  שהיינו  כמו  במקום,  אותה  תעמיד  שאימא  מבלי  מהתנור 

תשומת הלב של דורית לסירים של אימא גילתה לנו נכס שלא ידענו 

שיש ברשותנו, משהו להתגאות בו. לדורית עצמה לא היה שום עניין 

בבישול וליה, הבת שלה, שביום שעברנו לשכונה עלתה אלינו יחפה 

כדי לקרוא לי לחפש איתה זחלים של פרפרים, אכלה בעיקר פיתות 

עם פרוסות דקיקות של פסטרמה. אצלנו הייתה פסטרמה שלא באה 

בסופרמרקט  הנקניקים  של  לוויטרינה  הולך  היה  אבא  בפרוסות. 

“בשביל  להיזרק  שחיכו  הנקניקים  זנבות  את  מהמוכר  ומבקש 

אותו.  שליוויתי  בפעמים  אחריו  חזרתי  הכלבה”,  “בשביל  הכלבה”. 

ככה הוא שילם רק רבע מחיר. ג’ונס, הכלבה, לא טעמה פירור נקניק 

מעולם. בשבתות או בערבים אני ואחי ולפעמים גם ליה ניסינו לחתוך 

מהזנבות פרוסות דקות, אבל הזנבות ברחו לנו מהידיים והאצבעות 

הזנבות  את  אוחזים  פשוט  היינו  לפעמים  קטנים.  חתכים  התמלאו 

ואוכלים אותם כמו תפוח.
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אימא שלי ידעה בדיוק כמה קציצות יש בכל סיר שהכינה ובכל בוקר 

הייתי מקבלת הוראות כמה לחמם לי וכמה לאח שלי אחרי שאנחנו 

חוזרים מבית הספר. פעם אחת היא הוסיפה למניין גם חמש קציצות 

בשביל ליה. דורית ביקשה שהיא תדאג לליה לארוחת צהריים כי היא 

ושרגא חוזרים מאוחר. אבל ליה ביקשה עוד ועוד. היא חיסלה את 

המנה שלה ואז את המנות שלנו למחר. בערב סיפרתי לאימא שלי 

שנגמר הסיר. פחדתי שהיא תחשוב שליה חוצפנית ולא תזמין אותה 

אוכלת  לא  היא  כלום  זה.  מה  תראי  “נו,  אמרה  רק  היא  אבל  יותר 

הילדה הזאת ודווקא מהקציצות שלי היא לא מפסיקה”. נראה היה 

לי שאימא שמחה, כי הקציצות שלה ניצחו משהו שלא הבנתי מהו.

את המתכון.  וכתבה  שלנו  במטבח  ישבה  דורית  כך  אחר  ימים  כמה 

הייתי אצלם כשהיא החליטה להוציא אותו לפועל, ערבבה בשר עוף 

ובשר בקר, תיבלה בפפריקה, הוסיפה קמח מצה וביצה טרופה, יצרה 

קציצות עגולות ובישלה רוטב אדום וסמיך שגרגירים של פלפל שחור, 

פלפל אנגלי ועלי דפנה מסתחררים בו. אימא שלי קטפה וייבשה עלי 

דפנה כל כמה חודשים. לא האמנתי לה שהיא באמת יודעת להבחין 

בין עלי דפנה לעלים של עץ אחר, וכל מחזור חדש של עלים שהושארו 

לייבוש על מגבת מטבח הביא איתו חשש להרעלה. דורית, שהייתה 

משהו  שהכניסה  לפני  בדיאטה  שהיא  אמרה  ותמיד  שמנה  אישה 

לפה, השתמשה בעלים הבטוחים מהסופרמרקט אבל גילתה אחריות 

תזונתית, דילגה על הטיגון המקדים של הקציצות וזרקה אותן ישר לסיר 

הרוטב המבעבע. חלק לא שרדו והתפרקו לתוך הנוזל, ואלו שהצליחו 

ונטולות כריזמה. הן נראו  לשמור על קווי מתאר היו בהירות, רכות 

כמו כמו הגור המת שג’ונס המליטה פעם וליקקה שעות עד שאימא 

אמרה לי לעטוף אותו בסמרטוט רצפה ולקחת אותו ממנה. ובכל זאת 

הקציצות של דורית זכו להצלחה, במיוחד אצל שרגא, אבא של ליה. 

בזמן שניסיתי להיראות כאוכלת וחיפשתי דרכים לסלק את הקציצות 

מהצלחת בלי שישימו לב, שרגא אמר לדורית שהוא בגן עדן. היד שלו 

זחלה על השולחן לעבר היד שלה ולפתה אותה, ודורית נשענה לעברו. 
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הקציצות הרופסות, הבהירות, שכבו בצלחת שלי ולא ראיתי שום דרך 

למלט אותן או את עצמי. אכלתי אותן בביסים גדולים ובמהירות. 

בגינת המשחקים שהיה צריך  לי  ליה חיכתה  ֶשירו באח שלי,  ביום 

לעבור בדרך מתחנת האוטובוס הביתה. אני לא זוכרת אם ירד גשם 

“ירו באח שלך”.  זוכרת שהיא הגיחה ואמרה  או שהיה חמסין. אני 

בגלל שכמו בכל שנייה  זה  יודעת אם  לא  אני  ושלא רצתי הביתה. 

בגיל 14 רציתי להיראות קּול, או בגלל רגע קצר של שקט מעורפל 

שבו המילים “ירו באח שלך” לא היו יותר מצלילים, נביחות יבשות 

שהן  לפני  ליד,  מבניין  רדיו  של  הד  עשן,  מרוחק,  מואזין  עמומות, 

התפוצצו והיו לממש. 

הדלת שלנו הייתה פתוחה, הכריות של הספות היו על הרצפה, המֵגרות 

עיתונים  חשבונות,   — שלהן  והתוכן  שלופות  היו  בסלון  המזנון  של 

 — מהעין  לסלק  כדי  רק  שנים  במשך  לתוכן  שנתחבו  ניירות  ישנים, 

זרוק סביבן. הרמתי כרית אחת והחזרתי למקום, ואחר כך עוד אחת, 

שהייתה רטובה. רציתי להניח אותה על אדן החלון בקצה השני של 

החדר לייבוש. הניירות על הרצפה נראו כאילו אין להם סוף ולא היה 

איפה לשים את הרגל. זרקתי את הכרית חזרה לרצפה. יצאתי. הלכתי 

את המטרים הספורים שהפרידו בין הבית שלי לבית של ליה. היא או 

דורית הגישו לי סיפור מאורגן של מה שקרה, עצמתי עיניים. הקליע 

נכנס דרך היד שלו, שהוא הניח על הבטן בצד שמאל כדי להגן על 

עצמו. הכדור פילח את הבטן שלו באלכסון כלפי מעלה ונתקע בצלע 

הימנית העליונה. דורית פחדה לספר לאבא שלי, הוא היה פחות מחצי 

שנה אחרי התקף לב ראשון. אח שלי הלך אליה מקופל. בקושי ירד 

לו דם. רק קצת בפצע הכניסה ביד, שהוא לא הוריד מהבטן כל הדרך 

אליה, אבל כיסה באיזו מגבת מטבח שמצא בדרכו החוצה. החבר שלו 

ברח. תמיד חשבתי שבטח לקח לדורית זמן להאמין לו. זמן לראות את 

הדם. זמן להבין. זמן להזמין את האמבולנס. ושהוא חיכה שם מבויש 

וכואב ומבוהל — אחי תמיד התבייש לבקש עזרה. 
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כמה שבועות אחרי זה היא נתנה לי חתיכת בד אפורה שהיא גזרה 

מהחולצה שלי, החולצה שאחי לבש בלי רשות באותו היום. פיסת 

הבד הייתה מחוררת בחור קטן כאילו מישהו החדיר דרכה עט. סמית 

ווסון 22 — “אקדח של נקבות”, מישהו אמר לי כשהייתי כבר גדולה. 

דורית ניילנה את פיסת החולצה ומסגרה אותה במסגרת לבנה קטנה 

שהיא לקחה מאחת התמונות החמודות שהילדות בכיתה היו קונות 

אחת לשנייה בימי ההולדת. ליה כנראה קיבלה אותה מאחת החברות 

שלה ולא השתמשה בה. היא לא אהבה דברים חמודים. 

בסוף דורית החליטה לספר לאבא שלי בטלפון ולנסוע לאימא שלי 

לעבודה ואחי הקטן נסע לבד באמבולנס לבית החולים. אימא שלי 

ודורית הגיעו אחריו. אימא שלי בטח עשתה סצנה בעבודה, אולי היא 

אפילו התעלפה לפני שהיא הבינה שהיא צריכה להיכנס מיד לאוטו 

של דורית. בבית החולים היא ישבה ליד המיטה שלו קפואה. אבא 

שלי חג סביב המיטה, היה שם שוטר שניסה לברר מה קרה. “הוא 

היה נעול” — “נעול”, חזרתי אחרי אבא שלי. גם אני הייתי עושה את 

זה לפעמים, אבל אף פעם לא עירבתי בזה אף אחד אחר. לא את 

אחי, בטח לא חברה, אפילו לא את ליה. הן לא היו יודעות לעשות 

לשלב  מעבר  התקדמתי  לא  פעם  אף  גם  אני  שצריך.  כמו  זה  את 

של להחזיק אותו ביד, להכניס את המחסנית, להוציא. להכניס. פעם 

וידאתי שהוא ריק וכיוונתי למצח ואז החזרתי למגרה. 

את התיק נגד אבא שלי הם סגרו ממש מהר, אני מניחה שהם חשבו 

שהוא נענש מספיק. לחבר של אחי שירה בו אני לא יודעת מה הם 

עשו. אם בכלל עשו משהו. האקדח של אבא עדיין הסתובב במגירות 

בסלון, המחסנית לידו, אבל אף אחד כבר לא העז לשחק איתו יותר.

*
יונית נפתלי קו־אל, סטודנטית לתואר שני בחוג לספרות באוניברסיטת תל 
אביב, עורכת גסטרונומית ועורכת משנה במגזין "השולחן", פעילה חברתית 
למען מבקשי המקלט. גדלה בפסגת זאב. מעולם לא עלתה ארצה, מקסימום 

ירדה לעיר.
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ירוק / מאיה שבאלבו

כף היד הקרובה אל הלב שלי מקופלת בתוך כף היד הרחוקה מהלב 

שלך. ברווח שבין העור לציפורניים נלכדו גרגירי חול והם נמחצים 

מעבירים  לציפורניים,  מתחת  דוקרים  האצבעות,  כריות  תוך  אל 

צמרמורת של כאב שדוחק בי להשתחרר, אבל היד שלך תופסת חזק. 

היא מושכת אותי לפנים ואני בקושי מצליחה לעמוד בקצב. הרגליים 

נגררות בדילוגים אחרייך, וחול שצורב כפות רגליים יחפות מתעופף 

לכל עבר. כל הירוק והכחול והצהוב שמקיפים אותנו מתנגשים זה 

בזה במשיחות צבע עבות, סמיכות, לחות, ואת הודפת אותן לצדדים 

כדי לפלס לנו דרך. כל משיחה הופכת מאחורינו לפס של קול ויחד 

הן מתלכדות לרעש לבן, כמו זה ששומעים כשמצמידים צדף לאוזן. 

את כל העולם שמקיף אותך ואותי מכסה עכשיו צדף ענק, שלוכד 

את כל החום והלחות בתוכו. 

כשאני  רמזור.  ארטיק  עליו  שיש  מקל  מחזיקה  אני  השנייה  ביד 

לי להדביק את הקצב שלך. לא אכפת  מתרכזת בארטיק, לא קשה 

לי שהצבעים לא מופרדים כמו שצריך בארטיק רמזור שלי. גם ככה 

בדרך כלל אני לא יכולה לראות את הצבע שמתחת לאדום כי את 

מכריחה אותי לאכול את הארטיק כשחצי ממנו כלוא בתוך העטיפה, 

כדי שלא יטפטף עליי. הפעם ויתרת לי. הארטיק שלי לא נמס למרות 

החום. יש עליו רק כמה טיפות יפות, כמו בצילום על השלט שתלוי 

בקיוסק.

של  היד  את  תופסת  את  עצרת.  כי  פתאום,  אותי  בולם  הארטיק 

הארטיק ומתכופפת כדי להקטין את המרחק בין המבט השחור שלך 

לעיניים המסונוורות שלי. הראש שלך מצטלב עם השמש, והקרניים 

מתחילות לבקוע מתוך השערות הפרועות שלך. את שמש שחורה. 
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״ז׳די טוט״,* את יורה לכיווני. המילים הודפות אותי ממך. ״אני עושה 

טבילה במים וחוזרת. אל תזוזי לשום מקום״. 

מתוק  גפן  לצמר  הופכות  המשוחררות  והידיים  נפתחים  האזיקים 

כלפיי,  רכון  רגע אחד החזה החמאתי שלך  לעוד  רק  שצונח מטה. 

כלוא בתוך עטיפה שחורה דהויה. אני רוצה להניח עלייך את הפנים 

שלי אבל את כבר מתחילה להתרחק לכיוון המים. אנשים שמתפלשים 

בתוך גבעות של חול מסתירים אותך כשאת עוברת אותם, אבל גם 

בלי לראות את הפנים שלך אני מזהה שַאת אימא שלי כשאת מופיעה, 

בכל פעם יותר ויותר קטנה. עכשיו את כבר בטח במים.

הרמזור מאותת לי ומושך אותי מהמקום שבו הפנים התחלפו בגב. 

הרמזור שלי הוא כמו מטה קסם שחוצה את עדר המתרחצים לשניים, 

ואני עוברת כמו מנצחת בתווך. החול נעשה לח, ואז רטוב, ואז גלים 

קטנים, שרידים של הגלים הגדולים שעברת דרכם, מתחילים לעקוץ 

את האצבעות ולסגת בביישנות. אני ממשיכה להתקדם אלייך, מנסה 

לזהות איזה מבין זרעי החמנייה השחורים שצפים במים הוא הראש 

שלך. המים עוברים את קו הברכיים וממשיכים לעלות אל המותניים, 

אל קו החזה, אל הצוואר, וכשגל פוגע בפנים שלי היד שמחזיקה את 

הארטיק נהפכת לקפיץ מתוח ומזנקת מעלה. מעלה, שמיכה כבדה 

מכסה אותי, ואני שוקעת. אני מחזיקה חזק. הפה פעור, וגם העיניים. 

אני רואה רעש לבן.

אני מנסה להתנגד כשמושכים אותי חזק לכיוון הלבן, כי אני מרגישה 

שמנסים לתלוש ממני את היד עם הארטיק. וכשהאוויר סוטר לפנים 

שלי, הריאות נקרעות בתוכי ונפערות בצעקה שאין לה קול, מתמזגות 

עם הצליל האחרון של צעקה שכנראה הייתה שלך. בעיניים שלך יש 

טירוף. את לא משחררת את הלפיתה אלא מהדקת אותה עד שאני 

מפסיקה להרגיש כאב, ואני שטה בדילוגים אחריך אל עבר החוף. 

*  רוסית: חכי כאן.
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צונחות מתוך הפה  לא...” המילים  לך  “אמרתי 

נופלים  איתן  יחד  המים.  בתוך  ונבלעות  שלך 

גושים ירוקים קפואים שהתנתקו מהמקל הקטן 

שאני מחזיקה ביד. נופלים ונעלמים בתוך הירוק 

של הים. צוללים ומפזרים את המתיקות שלהם 

באינסוף המלוח. 

*
מאיה שבאלבו היא תלמידת תואר שני בחוג לספרות. 
עם  מתקריות  חשש  מפאת  נהיגה  רישיון  לה  אין 

רמזורים. כמו כן, עד היום היא לא יודעת לשחות.

 > > >
 ,Embedded 

 דגנית זאוברמן, 
2013, שמן על 

קנבס, 60X56 אינץ'
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ַאֲחִרית ָּדָבר / נועם נגרי

ֹלא. ֹלא ָלַמְדִּתי ִסְפרּות. ָחֵמׁש ְיִחידֹות ֲאִני ְמַׁשֵּקר, ַעל ַהְּנָיר,

ּוְמַקֵּבל ַעל ֶזה ֵמָאה ֲאִמּתֹות ְּבַחַּיי. ְרִאי אֹוִתי

ִאָּמא, ֲאִני ְּכָבר ֹלא ִנְכָׁשל. ֲאִני ְמַחֵּבר ִמְׁשָּפט ְּכמֹו

ַקְפָקא, ֲאִני ְּכָבר ֹלא ָּתלּוי ְּבַאְנִטי

גֹוָנה, ּבֹואָנה — ֲאִני

ַאְלֵּבר ָקאִמי, ְּכָבר ֹלא ָּכל ָּכְך ָזר;

ַמְׁשֶהה ַמָּבט ֶאל מּול ַהֶּׁשֶמׁש ְויֹוֶרה

ֶאת ֶּפֶרק ַהִּסּיּום ֶׁשל ֵאִמיל ָאָז’ר. מּוִתי

רֹוָזה, מּוִתי ְּפרֹוָזה, מּוִתי ִׁשיַרת ֶהָעָבר. ָּכל

ַהַחִּיים ְלָפַני, ִאָּמא, לּו ַרק ָהִיית ֹּפה ְּכֵדי ִלְכֹּתב

ֵאיֶזה ַּבִית אֹו ִּפְזמֹון אֹו

ֶּפֶתק ַלּמֹוָרה אֹו

ַאֲחִרית ָּדָבר.

*
נועם נגרי הוא סופר, משורר ומרצה. בעל תואר שני בסוציולוגיה בהצטיינות 
מאוניברסיטת חיפה. לומד לקראת תואר שני נוסף בספרות באוניברסיטת 
רסיסים של אור שבור   ,)2007( מצֹופים  אביב. פרסם שלושה ספרים:  תל 
)2012(, וֶטקנומליה )2016(. ספרו הרביעי, גם לזיכרון יש חלקי חילוף )רומן(, 
עתיד לראות אור השנה בהוצאת “בלה לונה”. כמו כן פרסם סיפורים קצרים 
ייצג את המדינה, לצד   2015 ושירים בעיתונים וכתבי עת ספרותיים. בשנת 

משוררת נוספת, בכנס הספרות הבין־לאומי במינסק, בלרוס.

106



ַעל ַהְּקִפיָצה / בן לוי 

 ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות 
 ָּתמּוׁש ַהָּיֵתד ַהְּתקּוָעה ְּבָמקֹום ֶנֱאָמן 
ְוִנְגְּדָעה ְוָנְפָלה ְוִנְכַרת ַהַּמָּׂשא ֲאֶשׁר ָעֶליה

        
)ישעיהו כב, כה(  

ֶאָחד קֹוֵפץ ְּבמֹוט ְּבִמָּטתֹו ֵמת, ִהְתמֹוֵטט; 

ֹלא ַסף, ֹלא ַרף, ַמה ְּקִריֶטְריֹון ִהִּׂשיג

ְּכֶׁשְּבַמְּקלֹו ָעַבר, ַצד ָהֱאֶמת.

ֲהֵרי ָּכל ׁשֹוֲאֵפי ֲאָנְך –

ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ׁשֹוֵמט.

ָּכֵעת ַאַחת לֹו ַאֲחרֹוָנה

ִלֹּפל ָחְפִׁשי ְּבֵאין ׁשֹוֵפט 

ִמִּׂשיא ָׁשבּור ַעד סֹוף ִמְזָרן

ֲאֶׁשר ֶאת ָּכל ַהִמְּתַרְּסִקים קֹוֵלט;

ְוַגם ֶאָחד קֹוֵפץ ְּבמֹוט, אּוַלי ְׁשמֹו מֹוִטי

ֲאֶׁשר ְּבִמָּטתֹו ִהְתמֹוֵטט, ָוֵמת.

*
בן לוי הוא משורר עברי המתגורר מעבר לים, בוגר החוג לספרות באוניברסיטת 

תל אביב. 
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ַנְקּבּוִבּיּות / יהונדב פרידמן

ְמֻצָּנן  ְּכֹבהּו  ָקָרה,  ִנְרִאים ָלְך ְּכמֹו ַמּבּול ֶׁשֹּלא  ֲאָנִׁשים  ַהַּצד  ִמן 

ַהָּבא.  ָהעֹוָלם  ְוָהֵנץ  ַהֶּפְנְסָיה  ַלֲעלֹות  ַעד  ְּבִמְקצֹועֹו  ֶׁשּׁשֹוֵכב 

ֲעֵיָפה,  ִּבְרִצינּות מֹונֹוטֹוִנית,  ְלגּוֵפְך  ֲחגּוָרה  ַאְּת  ַּתְכִלּיֹּוֵתְך,  ְּבֹרב 

ִמְתַלֵּקַח  ְלַצד ּפֹוֶטְנְצָיאל  ִמְתָּגִרים  ַּגב  ְכֵּאֵבי  ֵחיֵקְך  ְמַאֶּמֶצת ֶאל 

ְּבִחְריֹוֵני  ְמֻקְעָקע  ַסְפָסל  ִעם  ֵאחּוִרים  ְמַתָּנה  ְנפֹוָצה.  ְלָטֶרֶׁשת 

יֹוָנה, ִּבְסִטיֶקִרים ְמַדְּמִמים ֶׁשל ַצַער ִּגּדּול ַהָּפָלה, ָהָרִקיַע ִנְדֶמה 

ְּבָׁשָעה  ֶעְדָנה.  ְׁשלּוַלת  ַׁשְמנּוִנית,  ִמַּמֲעַדִּנָּיה  ִחּתּוְך  ְּכֶקֶרׁש  ָלְך 

ֶנֱעֶתֶרת זֹו ֵאיֵנְך ְמַׁשַּסַעת ִעם הֹוַרִיְך ְלׁשֹון ָּבָקר ֶהְכֵרִחית, ֲאמּוָנה, 

ְלַמְרְּגלֹוֶתיָה ֶׁשל ִׂשיָחה ַטְרִׁשית ַעל חֹוַבת ַהֲהִגיָרה, ְּבִדּיּוק ְּכֵׁשם 

ֶׁשֵאיֵנְך ְמַזֶּיֶפת ַסְקָרנּות קֹוָצִנית, ְסמּוָרה, ִלְפֵני ֶּגֶבר ֶׁשאֹוֵמד ֶאת 

ִּבְׁשֵמְך,  ִיְקְראּו  ֶׁשְּכָבַלִיְך  ַעד  ַהְּקדּוָמה.  ִצִּפָּיתֹו  ֶרַקע  ַעל  קֹוֵלְך 

ִמְּדָאָגה  ְיַבְעְּבעּו  ְּכפּוָלה,  סֹוֶכֶנת  ְּכֶאל  ַהְּקרֹוָבה  ַלֲחֶבְרֵּתְך  ְיַחְּיגּו 

ִּבְׁשִקיָקה,  ֵמֶהם  ֶנְעֶּדֶרת  ַאְּת  מּוָצָקה,  ַקְרַנִּפית  ְועֹוְינּות  ּפֹוֶׁשֶרת 

ֱאֹלִהים  ְּכמֹו  ְמַעָּנה,  ֶחְלזֹוִנית,  ִּבְמֻיָּמנּות  ֵהָעְלֵמְך  ֶאת  טֹוָוה 

ִּבְרִעיַדת ָאָדם ַמְזִויָעה. ִחּיּוְך ֶׁשִּנְזַנח ִמְתַמְהֵמַּה ְּבָפַנִיְך ְּכאּוטֹוְּפָיה 

ִנָּקיֹון ֶׁשְּׁשעּוָנה ַעל  ִּבְלָחַיִיְך ְּבדֹוֶמה ְלעֹוֶבֶדת  ִנְתָמְך  ֹלא ְידּוָעה, 

ִקיר ִעם ְׁשִקיָעתֹו ֶׁשל יֹום ֲעבֹוָדה ְּכֵדי ְלַהְלִהיב ִסיַגְרָיה, ְלָאֵפר 

ְּבֶחְלָקּה  ִעְצּבּוָבּה  ֶאת  ְמַאֶּׁשֶׁשת  ָיֵדְך  ַחְרֻצָּבה,  ְּבֵלית  ֶׁשָהָיה.  ֶאת 

ֵיׁש,  ִמֵּמְך  ְמַעט  ַּכָּמה  ְמַמֶּׁשֶׁשת  ַהְּתאֹוָמה,  ֲאחֹוָתּה  ֶׁשל  ַהְּפִניִמי 

ַּכָּמה ַאְּת ִמיִנים ְּבַסָּכַנת ַהְכָחָדה.

*
יהונדב פרידמן הוא משורר ומתמחה בפסיכולוגיה קלינית. נולד בכדור הארץ 
ומתאבק בכבידה. חבר בכתב העת “הבה להבא” ובחיים. ספר שיריו הראשון 

ֶאְקִסיַטְצָיה )2019( יצא בהוצאת “הבה לאור”.
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ַשֲחרּות / נעה שחם

ֶׁשַהֹּכל ִמְתַרֵחׁש

ֵאיְך ֶזה לֹוֵחׁש 

ֵאיְך

ֹלא ָיַדְעִּתי ֶׁשָּיַדְעִּתי

ְמִגיָחה ִמַּסל ַקׁש

ְמִטיָלה ֵצל ִמְתַּפֵּתל

ַמְזִחיָלה ְצִליל ַהִּנְׁשָמע ְּכמֹו

ַעל ַהַחִּיים ְוַעל ַהָּמֶות ַמה ֶּׁשִּיְהֶיה

ְמַנֵּגן. ֵאיְך ַהֹּכל ְמַנֵּגן 

ְמַטֵּפס. ַהֵּצל ְמַטֵּפס

ֹלא ָיַדְעִּתי ֶׁשַאֲהְבִתי 

עֹוָלה, ֶנֱאֶחֶזת ְּבֶרֶגל

ָהָהר, ַרק ֵחִצי ִמֶּמּנּו

מּוָאר

ְמַפֵּצל. ֵאיְך ַהֵּצל ְמַפֵּצל 

ְמַרֵּטׁש. ֵאיְך ִזָּכרֹון הּוא ּבֹוֵטׁש

ֹלא ָּפַצְעִּתי ַהֶּפה, ַרק ָּכַבְׁשִּתי ָּדָבר

ַּבָבָּׂשר. ֲהִליַמת ַהָּבָׂשר. ַהֵאין ִזָּכרֹון

הּוא ָּבָׂשר 

עֹוד ָחׁשּוְך. ִמי ָאַמר ֶׁשָחׁשּוְך

ֹלא ָקָראִתי ַלְּפִריְזָמה ַהֹּזאת

ַיַחד ָנִביא ְּתאּוָרה ֶׁשל ְּגָרִמים ַּתֲעֶלה

ִמי ֹזאת ָּתבֹוא?

ֲאֻלָּמה ַעל עֹוָלם, ֲעלּוֵמי־ַסְנֵוִרים ֶאל ֵּתֵבל

ֲעלּוָמה.

*
לשון  יועצת  היא  שחם  נעה 
בתאגיד  החדשות  לחטיבת 
שנייה.  כשפה  לספרות  ומורה 
עברית  ללשון  החוג  בוגרת 
והתוכנית  יהודית  ולפילוסופיה 
ללימודי תעודה בעריכה לשונית 
באוניברסיטת תל אביב. ספרה 
לאחרונה  יצא   )2019( כולנה 

בהוצאת ״מקום לשירה״.
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 צילום:
לילך רז

 וגר זאב 
עם שושקה

 זאב אנגלמאיר ושושקה מסרבים להפגין 
 נאמנות למשהו מלבד לתהליך היצירה. 

דיווח בארבע תמונות ואלף מילים מהקרב 
של שושקה נגד חוק הנאמנות

עריכה: יונית נפתלי קו־אל
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ת אומנות רו י צ י שושקה שורפת 

ברחבת  שנערכה  הנאמנות,  חוק  נגד  אומנים  בהפגנת  זאב: 

כרזות  השריפה,  לפני  ימים  כמה  אביב  בתל  הסינמטק 

שקטה  הייתה  ההפגנה  לתפאורה.  נהפכו  שלי  המחאה 

תחת  שנרמסים  מי  של  ְצעקה  לא  מדי,  עדינה  מדי, 

החוק. הרגשתי תסכול כשהסתיימה. 

שלי,  המחאה  אירוע  אמנות”,  “שורפים  שושקה: 

של זאב ושל פישר בכיכר המדינה, נולד בעקבות 

בשביל  קצת  נולד  הוא  הזו.  הכושלת  ההפגנה 

לעודד את זאב ובעיקר כדי להבעיר את דעת 

נכון(.  הלא  בזמן  תנומה  )שחטף  הקהל 

הגיעו  דקות  תוך  מיד.  קרה  שבאמת  מה 

צוותי טלוויזיה וכתבי עיתונות מודפסת 

ודיגיטלית.

זאב: בטקס השתתפו בכירי האמנים 

ציור  שרף  גל  בן  אבנר  בארץ: 

שריג  שחר  במיוחד;  שאהב 

הבעיר רישומים; סיגלית לנדאו 

אשת  של  ענק  פסל  הציבה 

לוט שהתבוננה על הלהבות 

מלמעלה — בדיוק כמו אז 

בסדום. אני שרפתי שוש. 

בין  עצום  ניגוד  היה 

טקס השריפה, שהיה 

פרידה  וכלל  עצוב 

 < < <
 צילום:
רפי מיכאלי
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של אומנים מעבודותיהם, ובין ביקורות וטוקבקים שהופיעו בדיווחים 

על הטקס: “תשרפו את עצמכם ותייצאו גז לאירופה” )ynet(; “אנשי 

תרבות מיץ הזבל... חבל שאדולף לא סיים את העבודה”; “שמאלנים 

מוח”  השתלת  תעשו  לאיכילוב  לכו  מוח...  חסרי  דפקטים  ארורים 

על  סליחה   — “הנאצים  ב”הארץ”:  כתבה  קרפ  עלית  )וואלה(. 

ההשוואה, אבל היא ממש מתבקשת — לא שרפו את היצירות שלהם, 

אלא יצירות שנראו להם מתנגדות למשטר”. גם אם ההשוואה שלה 

של  יצירות  שרפנו  אכן  צודקת:  היא  אחד  בדבר  ומקוממת,  שגויה 

עצמנו. אומן רשאי לעשות ביצירתו ככל העולה על רוחו, וזו בדיוק 

הנקודה. 



יודעת אם המחאה  לא  נפל.  שושקה: למחרת טקס השריפה החוק 

שלנו גרמה לזה, כן יודעת שהיא עשתה הרבה רעש — גרמה ללחץ 

ציבורי וחשפה אנשים לאלימות הקיצונית שבחוק הזה. היו כל מיני 

כל  לאחרונה  המדינה.  כלפי  עוינות  היא  שהשריפה  זה  על  זעקות 

ביקורת  נאמנות.  חוסר  או  כעוינות  מסומן  ביקורת  להעביר  ניסיון 

דווקא יכולה להציל חיים. אם היו מקשיבים לביקורת של חנוך לוין 

יום  ב”מלכת אמבטיה”, יכול להיות שהשאננות שהובילה למלחמת 

אחד  לקול  הרצון  רבים.  חיים  נחסכים  והיו  נמנעת  הייתה  כיפור 

“פטריוטי”, והניסיונות להשתיק ביקורת, הם מתכון לאסון.
 
 צילום:
 רפי מיכאלי
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עוגת כלב  ב  לרג ישה  ג שושקה מ

שושקה: הגעתי למצודת זאב לארוחת ערב שהוזמנתי אליה, במעמד 

ריקות,  בידיים  מקום  לשום  באה  לא  שאני  מכיוון  התרבות.  שרת 

אפיתי עוגת שוקולד ענקית )ומהממת!( בצורת כלב, שעליה סוכריות 

צבעוניות והכיתוב “מירי רוצה נאמנות? קחי כלב!”. 

אותי  קיבלו  בכניסה  השרה.  את  לפגוש  כדי  מאוד  חגיגית  הגעתי 

חברי  עם  והצטלמתי  זאב  במצודת  ה־14  לקומה  עליתי  בלבביות. 

ליכוד. חיכיתי. אכלתי ופטפטתי עם מוזמנים אחרים. כולם הקיפו 

אותי )כמובן( וביקשו סלפי. אבל אז הגיעו מנהל האירוע ועוד כמה 

אנשי ביטחון ודחפו אותי למעלית. לא עזר שהראיתי להם את העוגה. 

סילקו אותי משם.

זאב, השרה  עוגמת הנפש במצודת  פיצוי על  חייבת  הייתי  למחרת 

אפילו לא טעמה מהעוגה. ארגנתי עוגת נאמנות נוספת ואצתי לכיכר 

של  ידיו  מעשה   — לתלפיות  מפוסלת  מירי  לי  חיכתה  שם  הבימה, 

הפסל איתי בלאיש. את העוגה הגשתי לה בטקס חגיגי ששודר לייב 

בטלוויזיה. 
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עם ת ה שוש משחררת א

שושקה: כשאז’ן דלקרואה צייר את “החירות מובילה את העם” 

הוא בחר לתת לחירות לאחוז בדגל. בתמונה של לילך אני מחזיקה 

העירום,  שלי.  החופש  הוא  הדגל  החירות.  היא  אני  כי  הדגל  את 

השמחה, האנרגיה היצירתית. בתמונה של דלקרואה החירות מובילה 

מהפכה שמטרתה הקמת סדר חברתי חדש. העבודה שלי — שהכותרת 

שלה היא “נאמנות לאומנות” —  מקשרת בין חירות לנאמנות. 

חירות אומנותית משמעה נאמנות לאומנות וליצירה בלבד. כל גורם 

אחר “מלכלך” אותן. ויתור על חירות הוא ויתור על האומנות עצמה. 

נאמנות  זו  חופשייה.  עליה  שומרת  לעצמה  האומנות  של  הנאמנות 

שלא מגבילה אותה, אלא פותחת אותה לעוד ועוד אפשרויות יצירה.

 אם אני חושבת על הבריאה על פי ספר בראשית, על יצירה שמתחילה 

בתוהו ובוהו, בחושך על פני תהום — אין שם אג’נדה. תחילת היצירה 

היא ריק מוחלט והתגבשות פלאית של רעיון ורצון. השקט ההכרחי 

הזה לא יכול להיות מופרע בקולות אחרים עם רצונות משלהם, כי אז 

האומנות מופקעת מהיוצר והופכת להיות שלהם. 

זאב: דגל משי מתנופף מעל שושקה, רקומה עליו דמותה והכיתוב “הארץ 

המובתחת” )השיבוש מכוון(. מי שמזהה את הדגל מעבודות אחרות 

)“הארץ המובתחת” היה שם התערוכה שלי במוזיאון בית העיר ב־2016( 

ימצא כאן )שוב( התייחסות ביקורתית כלפי אידיאליזם ופטריוטיות. 

 המוות מסביב נראה חסר תכלית ומיותר כשהקרב הוא על ארץ מובתחת. 

במקור יצרתי קולאז’ קומי יותר של שוש והציור הזה, אבל ההשתלה 

המשכנעת והבימוי של הדמות בציור, שיצרה לילך רז, משרתים את 

מצועצעת  זהב  במסגרת  ומוסגרה  הוגדלה  העבודה  והרעיון.  המסר 

והוצגה בינואר בתערוכה “מחאה ואהבה” במכללת ספיר.  
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 צילום:

לילך רז  
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שלה  ממ שוש ה

לשולחנם,  יושבים  הממשלה  ראש  או  הנשיא  תמונת  זאב: 

גנרית  תמונה  היא  הדגל,  בחליפתם, כשמאחוריהם  מפוחלצים 

חלק   — ורשמיים  ציבוריים  במקומות  לראות  רגילים  שאנחנו 

מסמלי המדינה. יצרתי כבר בעבר עבודות בתבנית הדיוקנאות 

האלה, שמחולקים עם העיתון בימי עצמאות — למשל תמונת 

הנשיא קצב בכלא, מאחוריו לוח שנה המציג תמונת מרילין 

מכבוד  טובה  “שנה  הכיתוב  ומעליו  חזה  חשופת  מונרו 

ועוררה  אחרונות”  ב”ידיעות  פורסמה  )היצירה  אנסי” 

סערה(. הייתה גם תמונת פייטים של בגין, מוקף בסמלי 

צה”ל והמדינה, ודיוקנאות של הרצל וז’בוטינסקי. 

את  מגחיכה  היא  הנבחרים,  את  מחליפה  כששושקה 

והמניפולציות  המנגנון  את  וחושפת  הזו  התבנית 

אותנו  שמקיפים  והאסתטיות  הוויזואליות 

למדינה.  עיוורת  נאמנות  ולאשר  לתקף   במטרה 

לאג’נדה  שרתומה  יצירה  בין  ההבדל  בדיוק  זה 

)הדיוקנאות המקוריים( ובין יצירה שנאמנה רק 

לעצמה, ומגחכת על הפומפוזיות של התבניות 

שמקיפות אותה. הצלם אלעד אקרמן, שצילם 

את התמונה, מיקם ברקע קיר בעל טקסטורה 

האומה  בבנייני  לקירות  שדומה  כהה, 

ובהיכלים רשמיים אחרים, והניח על השולחן 

טלפון חוגה, שמדגיש את האנכרוניזם של 

תמונות מגויסות ו”פטריוטיות”.
 > > >
 צילום:

אלעד אקרמן
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למהירי החלטה / יובל פלוטקין

שישה חודשים אחרי הפרידה, השינה אינה קוראת לה. היא סורקת 

קיחוטה”  ב”דון  משלו:  כמה  שם  ומזהה  הספרים  מדף  את  בעיניה 

פעמיים  קראה  וזואי”  “פראני  את  הראשון.  הכרך  מן  שליש  קראה 

במלואו. בספרים של האוניברסיטה המשודרת אף לא שלחה מבט. 

להניח אותם. עם שאר  באיזה ארגז  היא מתחפרת במיטה. שוקלת 

הספרים והמחברות או שמא בארגז אחר, עם שתי החולצות שהותיר 

הספרים  מי  של  הארון.  במעמקי  מקומטות  לה  שאורבות  אחריו, 

האלה בכלל, עכשיו כשהשתנו כל כך התנאים, כשהקיץ בשיאו, חצי 

שנה אחרי שכל אחד פנה לדרכו.

אורח  באיזה  נע  הגוף שלה  גם  נורא.  לה  חולמת שחם  היא  בלילה 

סוס,  על  יושבת  שהיא  מגלה  היא  במקומו.  מתנדנד  כאילו  מוזר. 

חנוקה בשריון. כנראה משום כך מבטה מוגבל כל כך. ומה מתברר? 

והיא שועטת לכיוונה של טחנת  דון קיחוטה. הסביבה צחיחה  היא 

רוח אימתנית. היא מבקשת מסנצ’ו פנסה להעביר לה את הכידון, אך 

אינה שומעת את תשובתו או את צעדי דהירתו. היא מביטה ימינה 

ושמאלה, אך איש אינו נראה באופק. זו רק היא שם. וחם לה ורע. 

עוד רגע היא תתנגש בטחנה.

בבוקר מצפה לה הפתעה: הודעה קולית חדשה. חצי שנה לא דיברו 

ועכשיו לפתע איזו פיסת קול וירטואלית צפה אי־שם במרחב השקוף, 

ובינו. ההודעה התקבלה מוקדם בבוקר, כמה  במרחק שנפער בינה 

דקות אחרי חמש. תוכנּה עשוי להיות נפיץ כמטען חבלה, לכן היא 

את  הלאה  ומחשבת  פניה  את  לשטוף  ניגשת  היא  איפוק.  מתרגלת 

ומתקשרת  פירות,  סלט  קטנה,  ארוחה  מכינה  האריזות.  יום  המשך 

לחברה, שאומרת: מה נסגר מותק, ְלמה את מחכה. תלחצי רגע פֵליי, 
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ההודעה תתנגן מעצמה. אחרי שיגיעו המובילים, היא עונה. בסדר, 

אומרת החברה, בינתיים בואי נעמיד פנים שיש איזה קשר בין הרישא 

לסיפא. היא מניחה חתיכת תפוח קרירה בין שיניה וחושבת: אקשיב 

להודעה כשאהיה בדירתי החדשה.

הדירה החדשה קרובה יותר לצפון העיר, שם התחילה לעבוד לאחרונה 

מפוטפטות  מילים  ומתרגמת  יושבת  רק  היא  כרגע  הפקה.  בחברת 

לכתוביות: עבודה מול מחשב, אך יש בה איזה ממד מרגיע. ואולי יום 

אחד תוכל להתקדם לתפקיד אחר, היא מסבירה, אם מישהו מתעניין. 

אם רק תשמור על אוזניה זקופות ותקפיד להציג את עצמה בביטחון 

בפני בעלי הדעה. בינתיים, בכל אופן, לא כזה רע. העובדים האחרים 

אדיבים, המיזוג נדיב ובפינת הקפה השיחה תמיד ערה. לעבור דירה, 

למען האמת, היא בכלל לא תכננה. המחשבה רק חלפה לה בראש, 

ופתאום קפצה מול עיניה מודעה: למהירי החלטה. מישהו הגיב: זו 

מציאה. היא הזדרזה להאמין לו, איש זר, משופם, תחום בעיגול קטן, 

לבוש בחולצת הוואי. עכשיו היא יושבת על הארגזים הארוזים ומחכה 

למובילים, אבל הם לא שולחים סימן. 

אחר הצהריים היא מצלצלת למובילים ואין תשובה. היא נשכבת על 

הספה ושולחת אצבע זריזה להקיש על ההודעה הקולית בחטף. מיד 

היא קוברת את פניה בין הכריות. דוגמה הודית של פילים הולכים 

שהשליכה  כמי  ההודעה  מפני  מסתתרת  היא  בספירלות.  ונבלעים 

רימון ומחכה לספוג את ההדף. כששום קול אינו בוקע, היא נאלצת 

בוקע  לא  שוב  אך  מהתחלה.  ולהתחיל  המכשיר  אל  מבט  להישיר 

צליל. דקת דומייה. 

היא אומרת לחברתה: אולי יש תקלה, ונענית: אין דבר כזה תקלה, 

יש רק משחקים מסריחים, בושה וחוסר בושה. לא נראה לי שהוא 

משחק איתי, היא מסנגרת. אז תתעלמי, מייעצת החברה. אבל בינה 

ובינה כבר החליטה להסיר את השריון, וכך היא עושה. לא שומעים, 

היא כותבת לו, ורואה שהוא ראה. ויודעת שהבין שראתה. הוא מקליד 
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בזווית העין היא  ומוחק, אבל לא מפיק מילה.  ומוחק, שוב מקליד 

מבחינה שוב בספרים, מיותמים בכוננית. בידה הימנית היא תופסת 

את תנוך האוזן השמאלית ומושכת קלות עד שמיטה, וחוזר חלילה. 

שפתיה מובלעות זו אל זו וגבותיה מכווצות. כך היא נראית כשחשה 

דבר  לעשות  תוכל  שלא  מרגישה  אבל  משהו,  לעשות  בהול  צורך 

לעולם, אף פעם, עד להודעה חדשה.

היא  מכריז.  הוא  שנה,  חצי  דיברנו  לא  עונה.  והיא  מתקשר,  הוא 

מגששת: נלחץ לך בכיס או מה? לא, הוא מהסס, האמת שזה מביך. 

אתה יכול להגיד לי, היא מנסה. היא רוצה לומר לו, נו, אבל חושקת 

את שיניה. מי שמפציר אחר הצהריים עלול למצוא את עצמו בקצה 

הערב על סף תהום ריקה. אז ככה, הוא פותח. אני חושב שנלחץ לי 

מתוך שינה. איך זה יכול להיות, היא מקשה, ולא טורחת להניס את 

החשד מקולה. זה יכול להיות, הוא משיב, כי זה מה שהיה. מוזר, היא 

מתעקשת. אתה בטוח? כן, הוא חוזר. ואחרי הפוגה קטנה: את מבינה, 

חלמתי עלייך.

מה חלמת? סתם. שאנחנו הולכים כזה ברחוב והשמיים יפים. כתומים 

כחולים. והרחוב ריק, ואנחנו מדברים כמו פעם, קולח. ומה עוד? זהו. 

זה לא היה חלום עם עלילה. חלום דוקומנטרי, היא מציעה. בערך, 

עברה.  שנה  חצי  מוסיפה.  לא  היא  ועוד שאלות  חיוך.  הוא משמיע 

הפרידה כבר נשלמה: הוא בשלו והיא בשלה. אני עוברת דירה, היא 

אי אפשר  אבל המובילים מבריזים, החצופים.  מגיחה מתוך השקט. 

הזה  הכעס  מאיפה  בכעס.  פתאום,  אומר  הוא  אחד,  אף  על  לסמוך 

בא? איפה אתה, היא שואלת. בבית, הוא אומר. ושוב שתיקה מדודה. 

בסדר, היא אומרת, אז נדבר. בסדר, הוא מבליע. נו, מה, היא אומרת. 

את יודעת, הוא מגמגם. כן, אני מבינה. שלוותו כבר לא איתו. בטח 

ניפגש בקרוב, הוא אומר, זו עיר קטנה. והיא חייבת: נדבר מתוך שינה.

124



אולי המובילים עומדים בפקק. אולי נקלעו עם המשאית לרחוב צר 

והם עוד שם, לא מסוגלים להסתובב על צירם. יש בעיר הזו רחובות 

לאישה  עזרו  אולי  תאונה.  הייתה  אולי  וכרכרה.  לסוסים  שתוכננו 

הייתה  המשימה  אבל  החדש,  ביתה  אל  רהיטים  להוביל  מבוגרת 

איבדו  או שאולי  נורא.  דברנית  והאישה  מורכבת משחשבו תחילה, 

את הכתובת: רשמו אותה בסלולרי אבל נגמרה הסוללה. מחר בטח 

יתקשרו להתנצל. כשיסבירו, היא תבין שכעסה לשווא. בטח אפילו 

יציעו לעזור ללא תמורה. או אולי מישהו אושפז כי חש ברע. אולי 

סיוט  לה  היה  ובלילה  גבוה  חום  לה  ויש  ִביתו של אחד המובילים. 

איום, מופת של בהלה. ואביה אינו איש של דיבורים, הוא איש של 

מחוות. לכן הוא יושב סמוך למיטתה. כי מה אם יקום ויצא מהחדר 

ופתאום יקרה דבר נורא?

סיבוב  לעשות  כדאי  אולי  יצאה.  לא  היום  כל  בערב,  תשע  השעה 

קטן, להיפרד, לפגוש חברה. עכשיו היא סוחבת קרטון ישן ממרפסת 

חרקים  כמה  מטיילים  בקרקעיתו  חפציו.  את  בו  לאפסן  השירות, 

יחוררו  כדי שלא  חושבת,  היא  אותם,  כדאי שאגרש  קטנים, עשים. 

ויותר מזה, שלא יאכלו את הספרים. הרי אם יאכלו  את החולצות. 

את הדפים, ילכו לאיבוד המילים. ומי יודע אילו אותיות עשים נוטים 

תהפוך  גדולה  ושמחה  בן־רגע,  להתהפך  עלולה  העלילה  לאכול. 

צריכים  העשים  גם  אחר,  מצד  גדול.  עצב  ייפול  כולם  על  לאסון. 

לאכול. 

*
יפה.  יעלו  הדברים  אם  וסופר,  עיתונאי  אקדמאי,  הוא  פלוטקין  יובל 
הרוח  במדעי  המצטיינים  בתוכנית  ראשון  תואר  בעל   .1992 ים,  בת  יליד 
והאמנויות באוניברסיטת תל אביב, ותלמיד לתואר מוסמך בספרות עממית 

באוניברסיטה העברית.
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 ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשַּיְנִציחּו אֹוִתי ְּבמּוֵזאֹון / 
יונתן תדמור

.1

ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשַּיְנִציחּו אֹוִתי ְּבמּוֵזאֹון

ָקָטן ְּבֵאיזֹו ִּפָּנה ְׁשֵקָטה ָּבִעיר,

ֶׁשֲאָנִׁשים ֵיְלכּו ְּבאּוַלּמֹות ַחַּיי

ְוִיְתַּפֲעלּו ְּבָכל ִמיֵני ָׂשפֹות. 

ַהְמֻבָּגִרים ִיְׁשַּתְעְממּו 

ֵמֵאיֶזה ֶסֶרט ָיֵבׁש ַעל ַיְלדּוִתי,

ְוַהְיָלִדים ֵיְצאּו ִמַּדְעָּתם

ֵמֹרב ֲהִליָכה ְּבִמְסְּדרֹונֹות ְלָבִנים.

ֲאִני ָאמּור ִלְרצֹות ֹזאת,

ְוָלֵכן ֵאיֶנִּני ָאמּור ִלְרצֹות ֹזאת,

ֲאָבל ְּבָכל ֹזאת

ֶזה ַמה ֶּׁשֲאִני רֹוֶצה.   
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.2

ַּתְנִציחּו אֹוִתי ְּבמּוֵזאֹון,

ֲאָבל ִׂשימּו אֹוִתי ַּבִּפָּנה.

ִׂשימּו ֶאת ְׁשִמי ִּבְכָתב ִּפְצּפֹון

ֵמַעל ָׁשָנה, ַמָּקף, ָׁשָנה.

ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ְּבמּוֵזאֹון,

ֲאָבל ַעל ֶׁשֶלט ָלָבן ַּבַּצד.

ָהרּוחֹות ֶׁשַּבְּׁשָלִטים

ִמְסַּתְּדרֹות טֹוב ְמֹאד ְלַבד.

.3

ֲאִני רֹוֶצה ְלַהְנִציַח אותך ְּבמּוֵזאֹון,

ַיַחד ִאִּתי.

ֵאיֶנִּני ָאמּור ִלְרצֹות ֹזאת,

ְוָלֵכן ֲאִני ָאמּור ִלְרצֹות ֹזאת,

ּוַבִּמְסְּדרֹונֹות

ֶזה ַמה ֶּׁשֲאִני רֹוֶצה.

*
יונתן תדמור הוא סטודנט לתואר שני בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב 
ועובד במרכז קיפ לחקר הספרות והתרבות העברית. הוא גדל בקליפורניה 

ובחיפה. כיום הוא גדל בתל אביב.
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אני ציפור תלויה על בונג / גיא פרחי

אריחי שומשום שעליהם רודפות זו אחר זו פקעות אבק מתולתלות; 

צורמנית,  בזעקה  חורקות  כליל  נשחקו  שמנגנוניהן  עץ  דלתות 

דורשות את מנוחת המוות המתמהמהת; שכר דירה מופקע שנקבע 

האבות  בבית  הסלון  משיחות  באחת  מוחלטת,  כמעט  בשרירותיות 

היוקרתי ״מאה ועשרים״, ומעתה יוצמד למדד בית האבות, לכלכלה 

המסואב.  במוסד  הדירות  בעלי  של  מעמדם  את  החוקקת  הסמלית 

ואסלה  לשנה  חוזה  עם  נהדר,  במיקום  ממוצעת  אביבית  תל  דירה 

ישנה המציפה את הצואה, בטרם יוזרמו המים הנקיים לכלותה. 

הדיירים הקודמים — זהותם נותרה עלומה. לא חפצו להשאיר אחריהם 

דבר. ירושתם מסתכמת בכתמי העובש החולשים על תקרת המקלחת, 

במדפסת צבע מן הדור של ראשית שנות האלפיים התחובה במעמקי 

הבוידעם, ובכתובת עיפרון שנגלתה לי באחד הבקרים הראשונים על 

הבד  ועודפי  הכרית  קימורי  ידי  על  מוסווית  השינה,  שבחדר  הקיר 

המשתרבבים מן הציפית. אני ציפור תלויה על בונג. כתובת מרגיזה, 

שכן אין ביכולתה לסמן דבר, להתייחס בקריצה לסימנים תרבותיים 

שגורים, להשביע את תאוות הפרשנות המחברת מילה למילה ומצפה 

לסכום חיובי ושלם. 

לאונרד כהן כתב ״ציפור על חוט תיל״; כלי העישון החביב על בני 

או  איות,  כשל  זהו  אם  וגם  כ״באנג״,  מאנגלית  שאול  קולג׳  ובנות 

באנגים,  על  נתלות  אינן  ציפורים  המילה,  בתרגום  מופרזת  חירות 

והבאנג עצמו איננו מאפשר את תלייתן עליו, שהרי אין הוא מכיל 

קרס או חוט אופקי לתלייה. אני ציפור תלויה על בונג: סימבוליזם מן 

הזן הגרוע ביותר. הלצה משובשת שהונצחה ברגע של שטות. פצעיה 

כשפניה  לילה  לעת  הבוכה  כואבת,  נפש  של  לעברית  המתומללים 
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מוטלות על הכרית, וכתיבתה על הקיר היא נחמתה היחידה. 

האדם מבקש למשול במשכנו, ובחיפוש הטורדני אחר כוליות להדחיק 

את קיומו הְרפאי, את כפילותו ואת עובדת שעתוקו, את היותו גוש 

צואה אנונימי היורד ומתערבל בצינורות הביוב. ואכן, כתמי העובש 

ייעודי;  תרסיס  של  בסיועו  הראשון  בשבוע  עוד  ביסודיות  נמחו 

והוחלפה  הזבל המשותף  פח  למרגלות  הונחה  המאובקת  המדפסת 

באוסף הדיסקים הישן שצברתי, פסולת בעלת כתובת ושם, שיחידותי 

ומגוללת כרוניקה אינטימית של  הבלתי מעורערת מופרטת לתוכה 

התבגרות, כאילו ״הקלאש״ הם שלי ולא של אף אחד אחר. כתובת 

ומחק משרדי  דקה חטופה  לכך  אף שתידרש  נמחקה,  לא  העיפרון 

פשוט. מאין לי עזות המצח למחות דבר־מה שאינני תופס? 

לילות רבים אני שוכח מקיומה של הכתובת בחדר השינה. בלילות 

טרופים אחרים אני מביט בה דקות ארוכות בתימהון. לעיתים מזדמנת 

לחדר השינה שלי בחורה, ולעיתים רחוקות עוד יותר אנו משתגלים 

ניצבת  והכתובת  מיסיונרית,  המכונה  בתנוחה  הצנומה,  המיטה  על 

חתומה למולי. לא ניתן להתעלם ממנה, וסימני שאלה חגים מעליי 

כמו דמות מצוירת שראשה נחבט במחבת. 

בשעות היום אני הולך ברחוב ומדמיין את רגע ההארה שבו תיברא 

הזדהות רוחנית מוחלטת עם הכתובת. אני רוצה להבין את הכתובת 

באמצעות הזרמים הנרעדים והספונטניים של הגוף, לגעת בממשותה 

של הציפור התלויה על הבונג ולדובב את רחשי ליבה כדי שאתרגמם 

שעליו  חרוט  בצורת  עץ  כלי  הוא  הבונג  האדם.  בני  של  לשפתם 

נהגו שבטים פולינזיים להניח ציפורים כדי להגן על שבטיהם מפני 

פלישותיהן של רוחות רעות; הבונג הוא משטח מתכתי ששימש בעת 

החדשה המוקדמת לצליית עופות התלויים כנגדו וראשיהם שמוטים 

בדרום  הנפוץ  ברזיל  לעץ  רשמי  בלתי  כינוי  הוא  הבונג  הארץ;  אל 

ומרכז אמריקה ובחסותו מוצאות ציפורים הגנה לעת ערב. 
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ועשרים״  ״מאה  האבות  לבית  נוסף  מסע  צולח  אני  שנה  כעבור 

נשפים  כבאולם  המתעקלות  במדרגות  עולה  אביב,  תל  שבפאתי 

ויקטוריאני ומצופות שטיחים שנארגו בעבודת יד. אינני הראשון או 

של  הרגליים  טביעות  חקוקות  המדרגות  על  זאת.  שעושה  האחרון 

קודמיי, שניגשו לבעלת הבית אחוזים באותה התזזית, נתלים לשווא 

בהצדקות ערטילאיות לסיכול העלאת שכר הדירה. “גבירתי, הדירה 

ממש בסדר, הברז דולף אבל נחליף לו את הראש, זה רק חמישים 

שקל, הבעיה שלי היא הכתובת הזאת, המשפט הזה. אי אפשר לחיות 

ככה, לא במחיר הזה לפחות. את מבינה?”.

על  המודפסים  והמספרים  האותיות  צ’קים.  שנים־עשר  השולחן  על 

פניהם מעידים על כך שאלו צ’קים שלי. ברגע שאשרבט עליהם את 

חתימתי, ניתן יהיה למשוך מחשבוני את סכומי הכסף המוטבעים על 

הנייר )בעלי דירות אף פעם לא שוכחים למשוך את הצ’קים בזמן(. 

כשחרוט המתכת הדוקרני יפגוש את הנייר עדיין אהיה אני, אם כי 

באמתחתי יהיה צבור פחות כסף. אין ברירה אפוא אלא לחתום על 

הצ’קים כמצופה, אך בשעתו של צחוק גדול, המזמן לעברי מבטים 

מעוקמים מכל צידי המבואה הנינוחה של בית האבות. ״בסך הכול 

הזה״, תגיד בעלת הדירה לחבריה אחרי שאלך,  נאמן, הפרחי  דייר 

במאמץ שקוף לרכך את המבוכה הפומבית. ״קצת מוזר, זה נכון. אבל 

לא עושה בעיות״. 

*
גיא פרחי, יליד 1991, דוקטורנט לספרות באוניברסיטת תל אביב. מסות פרי 

עטו פורסמו בכתבי העת “הו!” ו”מעין”.
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* / נימרוד הראל

ִנְׁשַלְחִּתי ְלַלּוֹות את ַהֲאָדָמה

ַהַּמְקִּפיָדה ְטָרֶׁשיָה

ְוֶאת ַהָּים

      ַהַּמְקִּפיד ַּגָּליו

ְוֶאת ַהֶּׁשֶמׁש

       ַהַּמְקִּפיָדה ַקְרֶניָה

ְוֶאת ַהַּצַער

       ַהַּמְקִּפיד ְּבִמְׁשְּכנֹות ַהּגּוף.

ִהְרֵׁשיִתי

ְלַעְצִמי ְלִהָּוַדע

    ִלְנִקיפֹות ַהַּצַער

ְוַהַּצַער ִּבְנִקיפֹוָתיו

ְלָאן ֶׁשֹּלא ָהַלְכִּתי

    ִהִּקיפּוִני

ְנִקיפֹות ַצַער

ֵאיִני יֹוֵדַע ֵּכיַצד

    ִנְתַקְּבָלה ָעַלי

ְׁשִליחּות זֹו

ֵעיַני ַהֶּנֱעָצמֹות ַעָּתה

    ִנְפָקחֹות ַּפַעם ַאֶחֶרת

ְלַצַער ַאֵחר.

*
לאוטמן  עדי  ע״ש  הבין־תחומית  בתוכנית  סטודנט   .25 בן  הראל,  נימרוד 

באוניברסיטת תל אביב.
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עוברות 
מסך 

מה קורה לדמות ספרותית כשהיא מקבלת פנים 
וגוף? איך מתרגמים את הנפש לסדרה של פעולות 

או מבטאים ניואנסים לשוניים באופן חזותי? עוזי וייל, 
נועה ידלין וארז קו־אל, שעיבדו יצירות ספרותיות 

לטלוויזיה, מספרים ליונית נפתלי קו־אל על תהליך 
העבודה שלהם, ומגלים ְלמה חשוב להישאר נאמנים 

כשהיצירה שלך מתבססת על יצירה אחרת

 ^ ^ ^
משמאל לימין: 
זוהרה )ליאורה 
ריבלין(, עמוס 
)ששון גבאי(, 

יהודה )דב 
גליקמן( ונילי 

)תיקי דיין(, 
שטוקהולם. 

“בני אדם 
שאתרע או 

התמזל מזלם 
להיוולד בספר"



הפנים  תווי  של  תמונות  נראות.  הן  איך  יודעת  לא  “אני 

לפעמים  אבל  כתיבה,  כדי  תוך  לראש  לי  עולות  לא  שלהן 

אותן.  לזהות  פתאום  יכולה  אני  ברחוב  הולכת  כשאני 

לא  איכילוב.  ליד  צועד  המנוח  אבישי  את  ראיתי  פעם 

להיראות  יכול  היה  זה  אותו,  לצלם  לבקש  נעים  לי   היה 

לו קצת תמהוני”. בעבור נועה ידלין, המחברת של שטוקהולם 

לאור  שיצא  המנוח,  אבישי  של  דמותו  מופיעה  שבו  )הספר 

ב־2016(, והתסריטאית של מיני־סדרה באותו השם ששודרה 

הדמויות  כתיבה(,  בשלבי  כבר  שנייה  )עונה   11 בכאן 

התמזל  או  שאתרע  אדם  “בני  הן  כותבת  שהיא  הספרותיות 

מזלם להיוולד בספר. הן אנשים כמוני וכמוך, עם עבר, הווה, 

קיבלו  משטוקהולם  כשהדמויות  רטינות.  מחשבות,  רצונות, 

אותן  לראות  זה.  על  הלכו  הן  בטלוויזיה  להתארח  הזמנה 

על המסך, לראות שככה נראים נילי וזוהרה ויהודה ואבישי 

לי  היה  מדברים,  הם  שככה  י”נ(,   — והסדרה  הספר  )גיבורי 

קשה. לשמוע את המשפטים שרצים לי בראש כבר חמש שנים 

נאמרים באינטונציה אחת ולא באחרת היה מסובך, אבל גם 

רב עוצמה”.

האובדן שבמוחשי

השינוי  הקטן,  המסך  אל  מהגרות  ספרותיות  ועלילות  כשדמויות 

הבולט ביותר שהן עוברות הוא הגילום המוחשי והסופי שלהן. אם 

הספרות מאפשרת אינסוף יצירי דמיון על בסיס הכתוב )או לפחות 

מספר גרסאות כמספר הקוראים(, בטלוויזיה מתחייבת הכרעה. האם 

ההכרעה הזו מֹועלת באינסוף האפשרויות של הספרות? 

של  זוגה  )בן  קו־אל  ארז  אומר  אובדן”,  הזה  המוחשי  בגילום  “יש   

הכותבת(, התסריטאי שעיבד את אלנבי )2009( של גדי טאוב לסדרה 
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ששודרה ב־2012 בערוץ 10, ואת הספרים תיק נעדר )2011(  ואפשרות 

של אלימות )2013( של דרור משעני, לסדרה בשם תיק נעדר ששודרה 

בכאן 11 במאי השנה )גילוי נאות: משעני שימש יועץ ומלווה לגיליון 

שהקריאה  העושר  את  מצמצם  שהמוחשי  משום  הוא  “האובדן  זה(. 

מאפשרת. ביצירות טלוויזיוניות טובות משהו מהעושר הזה מתקיים. 

אופי  בעלת  היא  שלו  הפעולה  אבל  בקריאה,  כמו  פעיל,  הצופה 

ולניסיון  יותר לתהליך פענוח של העולם שנחשף מולו  שונה, דומה 

שמתרחשת  בדמיון,  הזה  העולם  של  להבניה  מאשר  בו  להתמקם 

בעת הקריאה. בכלל, במרחב הטלוויזיוני שולטים חוקים שונים מאלו 

היא  לטלוויזיה  “הכתיבה  מוסיף.  הוא  הספרותי”,  במרחב  ששולטים 

כתיבת דרמה )שמשמעה מעשה 

הכלי  הם  ומעשים  ביוונית(, 

עושה  הזו  שהכתיבה  המרכזי 

הפנימי  העולם   — שימוש  בו 

הדמויות,  של  הרגשי  והעולם 

ונגישים,  מתומללים  שבספרות 

דרמטית  בכתיבה  צריכים 

הפעולות  באמצעות  להתגלות 

של הדמויות”. 

לתסריט  האחראי  וייל,  עוזי  גם 

מקלט,  עיר  הסדרה  של 

ליעד  של  ספרו  על  המבוססת 

שהמעבר  סבור   ,)2013( שוהם 

מחייב  לטלוויזיה  מהספרות 

“המעבר  מהמקור.  חריגה 

לטלוויזיוני  ספרותי  מפורמט 

הוא  גדולים”,  שינויים  תובע 

שונים  עיבודים  “עשיתי  אומר. 

 
 מיקה )מורן אטיאס(,

אלנבי. צילום: 
דני בר אדוני



מספר  )המשרד(,  ישראלית  לטלוויזיה  אנגלית  מטלוויזיה  ומשונים: 

כל  ועוד.  חוזר(  )משפט  לתיאטרון  מספר  מקלט(,  )עיר  לטלוויזיה 

אחד מהם הוא עולם ומלואו. בספר עיר מקלט, ובספרים בכלל, אחד 

דרך  הגיבורים  לעולמם של  נחשף  הוא שאתה  הטריקים הבסיסיים 

)חוץ  פנימיים  מונולוגים  עושים  לא  בטלוויזיה  פנימיים.  מונולוגים 

הגיבורים  של  הפנימיות  מחשבותיהם  את  אז  יפניות(,  מבסדרות 

הפכתי לשורה של סצנות שעולמם הפנימי מתגלה בהן דרך פעולה 

ודיאלוג”.

בספרים אחד הטריקים הבסיסיים 
הוא שאתה נחשף לעולמם של 

הגיבורים דרך מונולוגיים פנימיים.
בטלוויזיה לא עושים מונולוגים 
 פנימיים. העולם הפנימי מתגלה

דרך פעולה  )עוזי וייל(

המעבר לייצוג באמצעות מעשה ופעולה מכריח לעיתים את הכותבים 

לערוך שינויים עמוקים ביצירות. במקרה של וייל התרגום הזה הוסיף 

וייל  למשל,  בסדרה,  פיתולים.  מעט  לא  שוהם  של  הספר  לעלילת 

של  הביטחון  רשויות  את  והופך  המרכזיות  הדמויות  אחת  את  הורג 

המדינה לגורם פעיל בעסקים מפוקפקים. בספר, לעומת זאת, הדמות 

מוזכרות  אינן  הביטחון  ורשויות  האחרון  העמוד  עד  בשלווה  חיה 

סובלת  איננה  לדעתי,  “טלוויזיה,  כלל. 

דמויות שכל מה שהן עושות זה לקדם את 

העלילה”, הוא מסביר. “מה שמכחול הוא 

לצייר, הדמות היא לדרמה טלוויזיונית. לא 

אז  הדמויות.   — הכתיבה  לא  העלילה, 

לסדרה  הזה  מהספר  הספציפי  במעבר 

עבדתי הרבה על עיבויין של הדמויות, על 

הפיכתן לייחודיות ולקופצות מהמסך”. 

 
 עוזי וייל
צילום: ורד אדיר

135



 
 ארז קו־אל

צילום: ארל'ה 
הצמצם הבוער

גם קו־אל חולל לא מעט שינויים עלילתיים בעיבוד שלו לאלנבי. בספר 

הקורא מכיר את נוקי החשפנית רק דרך נקודת המבט של ערן, עיתונאי 

שמתאהב בה. דמותה מצטיירת מבעד לערגה שלו כלפיה. בסדרה נוקי 

זוכה לקו עלילה ולנקודת מבט משלה, ללא התיווך של ערן. בסדרה 

נושקות  עליהם  מבוססת  שהסדרה  הספרים  שני  עלילות  נעדר  תיק 

זו לזו מדי פעם, ומזינות זו את זו. בשטוקהולם הטלוויזיונית דמותה 

של נילי נעשית גסה ומינית יותר מבספר, ופרטים רבים מהביוגרפיה 

שלה — שבספר גלויים בפני הקוראים ומסייעים להם להבין מדוע היא 

משתפת פעולה עם הלנת אבישי המת — לא מוזכרים. 

שמירה על הדי־אן־איי

מתכווצת,  או  נמתחת  העלילה  לעצמן,  זהות  אינן  הדמויות  אם 

היחסים  טיב  בעצם  מה  במעשים,  מוחלפים  נפש  ופכי  ומחשבות 

העריכה  את  “כשראיתי  הטלוויזיוני?  לעיבוד  הספרותי  המקור  בין 

הראשונית של הסדרה אמרתי לבן זוגי בסוף הצפייה שאני מרגישה 

שזה הדי־אן־איי שלי. אומנם זה לא הספר, שהוא אני מהתחלה ועד 

הסוף, אבל זה כן בן ביולוגי שלי”, אומרת ידלין. “זה אותו עולם שיש 

בו את המחשבות שלי, את מה שמצחיק אותי”.

אליו  שהנאמנות  די־אן־איי  אותו  הוא  מה  אז 

נשמרת? שלושת היוצרים מדברים על קרבה 

לאיזו מהות פנימית של היצירה, ולאו דווקא 

לפרטים. וייל אומר: “גם בספר של ליעד וגם 

בסדרה נפתחים שערים לעולמות רבים, לסוגים 

שונים ומגוונים של אוכלוסיות, של אינטרסים, 

של  בעולמם  עוסקים  שניהם  טיפוסים.  של 

הפליטים ובשניהם הגיבורה ענת פורמת חוט 

אחד קטן, וככל שהיא פורמת אותו היא נכנסת 
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יותר ויותר לתוך המדמנה הפוליטית־ביטחונית של 

מדינת ישראל. עם זאת, הסדרה היא עיבוד חופשי, 

ליעד  גם  חדשים.  למחוזות  הספר  את  שלוקח 

ברקיחת  מלא  שותף  והיה  לספרו,  ככה  התייחס 

העלילה הטלוויזיונית. כשכתבתי עמדו לנגד עיניי 

עוד דברים מלבד הספר. חשבתי למשל על ריימונד 

קארבר בהקשר של עיצוב דמויות קטנות, אנושיות, 

ש’גדולתן’ נחשפת במעשים קטנים ויומיומיים; על 

אלמור לנארד, בהקשר של דיאלוגים חדים ועלילה 

שכל הזמן מתפתחת לכיוונים בלתי צפויים; או על 

דרך  חברתית  תופעה  שמציגה  הסמויה,  הסדרה 

דמויות שונות שהן חלק ממנה”. 

קו־אל חושב ש”אין טעם בשום אדפטציה אם היא מבקשת לספר 

את העלילה כפי שהיא סופרה כבר. אדפציה לא נועדה בעיניי רק 

בשביל לחשוף את היצירה במדיום נוסף. בתיק נעדר למשל בחרנו 

לשלב שני ספרים כאמצעי שהתוחלת שלו היא למרכז את המהלך 

בסדרה  אברהם  של  הסיפור  הגיבור.  אברהם,  הבלש  של  הרגשי 

מתוך  שקורה  התבגרות,  של  סיפור  הוא  בספרים(  בהכרח  )ולא 

ובגלל החיבור בין העלילה של שני הספרים — שני מקרי החקירה 

וההשפעה שלהם עליו”. 

 פירוק לחומרי הגלם: 
המדריך למעבד המתחיל

את  שאלנו  לעיבוד,  המקור  בין  העקרוניים  היחסים  לשאלת  נוסף 

היוצרים המעבדים איך נראה שלב העיבוד בפועל — מה הם עושים 

שם מול הטקסט? 

^ ^ ^
נועה ידלין
צילום: איריס נשר
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“הדבר הראשון שעשיתי כשהתחלתי לעבוד על הסדרה היה לסמן 

איזו מהן הכרחית  מה הן ההתרחשויות שהעלילה מבוססת עליהן, 

ואיזו לא, וזה לא היה ברור בכלל”, משתפת ידלין. “בספר יש גישה 

לזיכרונות של הדמויות, למחשבות הכמוסות שלהן, אפשר לפשפש 

שם ולחלץ דברים שקרו בעבר ונחוץ לדעת אותם כי הם משפיעים 

על ההווה. הרבה מהעבודה על הסדרה היה להבין איך אני מייצרת 

שמשמש  הכלי  המחשבות.  לתוך  או  העבר  אל  התנועה  בלי  דמות 

אותי כשאני מתחילה לכתוב ספרים הוא יצירת ביוגרפיות מפורטות 

מאוד של הדמויות. זה התגלה ככלי שימושי מאוד גם עבור כתיבת 

התסריט, משום שמרגע שהדמויות מתקיימות בצורה כל כך מלאה 

אפשר לזרוק אותן לכל סיטואציה ולדעת כיצד הן ינהגו”. 

^ ^ ^
מוריס כהן כאברהם אברהם בתיק נעדר. הבלש החולוני עוזב את הספרים ויוצא לחפש חשודים. צילום: שי גולדמן



כשמשרטטים את הקווים של כל 
הדמויות הם מתעקלים, נפגשים ונפרדים 

ונוצר הגריד של התסריט — רשת 
מסועפת וסבוכה מאוד )ארז קו־אל(

גם קו־אל מספר על פעולת פירוק הקודמת לכתיבה. “הפעולה שאני 

עושה לפני שאני מתחיל את העיבוד היא לנסות להבין ולבודד את 

של  המוטיביציות  הספרותית:  היצירה  את  שמרכיבים  הכוחות  כל 

של  האפקט  שלהם;  והתוצאה  הדמויות  בין  המפגשים  הדמויות; 

וההתרחשויות המרכזיות. בכתיבה תאורטית על תסריטאות  השפה 

מדברים הרבה על הְגריד של התסריט: לכל דמות בתסריט 

יש מהלך שאפשר לשרטט בקו. כשמשרטטים את הקווים של 

כל הדמויות הם מתעקלים, נפגשים ונפרדים, ונוצר הגריד של 

התסריט — רשת מסועפת וסבוכה מאוד. 

כל  של  והתנועה  הצורה  את  מכתיב  הדמויות  של  “הרצון 

אחד מהקווים. הרצון הוא הרכיב המופשט שמתקיים בשני 

וגם הטלוויזיוני. הוא סוכן כפול.  המדיומים — גם הספרותי 

כל  מגולם  להיות  חייב  הרצון  כאמור,  הטלוויזיוני,  במדיום 

הצופים  הדמות  של  הרצון  מה  להבין  כדי  במעשה.  הזמן 

חותר.  הוא  מה  עבר  אל  שלו,  המימוש  מה  לראות  צריכים 

ביצירה  בסוף  שיבגוד  זה  גם  הוא  הדמויות  של  הרצון  לכן 

הספרותית. אחת הדמויות בספר תיק נעדר היא זאב, מורה 

שכותב מכתבים בשמו של הילד שאברהם חוקר את היעדרותו. 

בספר זאב כותב את המכתבים כדי לממש את עצמו כסופר. 

לתפיסתו הפעולה הספרותית הנעלה ביותר היא לזעזע את 

הקורא, לכן הוא לא רק כותב את המכתבים אל ההורים אלא 

נטול  זה  זה אלים,  זה מסבך אותו,  גם שולח אותם אליהם. 

אפשר  בספרות  כי  עובד,  זה  אבל   — מסוימת  במידה  היגיון 
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להכיל את הרצון של זאב, שעשוי ממילים ומתקיים בעולם מילולי. 

המכתבים  את  שולח  וזאב  בלבד  מילים  של  עולם  אין  בטלוויזיה 

אבל לא נהפך לסופר, לא מממש את רצונו — מהפרספקטיבה של 

הצופה, זאב רק נכשל ומכשיל את החקירה. בספר עצם הכתיבה של 

המכתבים והעובדה שהקוראים נחשפים אליהם היא כבר המימוש. 

בטלוויזיה הרצון ההגיוני והחזק של זאב הספרותי קורס”. 

מחליפים את המילים

המילים וההשפעה שלהן על הקוראים הן אולי אחד הרכיבים 

הקשים ביותר לתרגום לטלוויזיה, ולא בטוח בכלל שזה אפשרי. 

“למרקם הלשוני, לאורך השורות, לנימה, יש השפעה שקשה 

הזאת  ההשפעה  על  חושב  “אני  קו־אל.  אומר  לתפוס”,  מאוד 

קצרצרות,  בשורות  כותב  טאוב  גדי  באלנבי  מקצב.  של  כסוג 

בפינג־פונג מהיר, כמעט תזזיתי. יש תכליתיות רבה מאוד של 

השפה, היא לא נהנית מעצמה אלא רק משרתת את הסיפור. 

את המקצב הזה ניסיתי להביא לתוך התסריט. זה הכתיב את 

צריך  הזה  הטמפו  הדמויות.  בין  התנועה  את  הסצנות,  אורך 

לזוויות  לאור,  למוזיקה,  היצירה:  היבטים של  לעוד  לזלוג  גם 

הצילום”. 

“כתיבה  המילים:  שיוצרות  לאפקט  אחרת  חלופה  מוצא  וייל 

של  למוחם  היישר  הכתובה  המילה  דרך  עוברת  ספרותית 

הקוראים. המשפט הכתוב הוא זה שמהפנט את הקורא לסוג 

של קבלה ללא מעצור, ללא שיפוט. במהלך הקריאה נוצר צינור 

בין מוחו של הכותב לזה של הקורא. לצורך בניית הצינור הכול 

משועבד: הדמויות, העלילה, השפה, אפילו גודל הפונט והרווח 

בין השורות. בטלוויזיה כל זה לא חשוב בכלל. רגע הקסם קורה 

כאשר משהו על המסך מהפנט את הצופה, התסריט הוא החלק 
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העיקרי — אבל לא משנה כמה יפה תכתוב, התסריט הוא לא המילה 

האחרונה. לכן, לטעמי, בכתיבה טלוויזיונית מה שהכי חשוב זו הדמות. 

היא הצינור. דמות שכתובה היטב קל לשחקן לשחק, קל לבמאי לביים, 

או שונא דמות.  אוהב  לעורך לערוך. הצופה מזדהה עם דמות.  וקל 

מקווה לניצחונה או חרד מהפסדה. עיקר הכתיבה הטלוויזיונית היא 

יצירת דמויות בלתי נשכחות”. 

 

< < < 
 גבריאל 
 )שון מונגוזה(, 
 עיר מקלט. 
צילום: אוהד רומנו, 
באדיבות "יס" 
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ְּבָרָכה ַלַּגֵּדר ַהַחָיּה / שני פוקר 

הֹו ַטְּפִסי ַטְּפִסי ָּפִסיְפלֹוָרה ְמַעְרֶסֶלת, ַּכִּסיִני ַעד ֹלא ֵאַדע

ֵהיָכן הּוא ִמְפָּתִני. קּוִמי־קּוִמי ָּדֶל”ת ַאּמֹוַתי, קּוִמי ֵזר ּפֹוֵרַע.

ַחִּפי ִמָּזר, ַחִּפי ֵמֵרַע. )ְּבִצֵּלְך ִּתְרַוח ַּכָּפָרה ִּכְפִריַחת ַהְּפִרי,

ִּתְמֶחה ִׁשְכָחה, ִמי ֶׁשִּפְּלָחה ֶאת ְּתנּוָמִתי ִּתְדֶהה ְּכִניחֹוָחּה(,

ַּכִּסי ַּכִּסיִני ְסַבְך ָטִרי, ַּכִּסי ַּכִּסיִני ְסַבְך ָטִרי, )ְׁשֵכַני ְיַׁשֲערּוִני

ְּכִקיְקלֹוּפ, ָאדֹון ַהִּמְתַחֵּפר ַּבֲחָפִצים(, הֹו ָּגֵדר ָחָיה ֱהִיי

ָּדָבר ְלַהֲעִצים, ֱהִיי ַחִיץ ֶׁשל ִּתְפַרַחת, ֱהִיי ְּתׁשּוָבה,

ֱהִיי ִנַּצַחת, ֱהִיי ְּגדֹוָלה ִמַּסְך ַהִּנחּוִמים, ּגֹוָרִלית ּוַמְגִזיָמה,

ֱהִיי ִּפְרִאית ַוֲעִסיִסית, ָּגֳעִלית ְוַרחּוָמה, ִהְתַּפְּתִלי ַּכְּׁשִביל ָהֵריק,

ִהָּטְפִלי ֶאל ֵריקּוִתי, ֱהִיי ְסבּוָכה, ַקְּׁשִטי, ַקְּׁשִטי, ַחַּית ָּגֵדר,

ֱהִיי ַמְרַבד ָלֲאָגִלים, ֱהִיי ֶמֶתק ַלְּצָרעֹות, ֱהִיי ּפֹוָרה יֹוֵתר ִמַּסְך

ַהִּניחֹוחֹות, ֱהִיי ֶמְרָּכז ַלִּדּמּוִיים. ִלְפִתי, ִלְפִתי, ִלְפִתי,

ִלְפִתי ָּכל ַמה ֶּׁשִּנְקָרה, ִלְפִתי ָּכל ַמה ֶּׁשּדֹוֵמם,

ֱהִיי ְׁשרּוָיה ַּבֹּכל, ַלִּבי ֶאת ֲחָמָתם, ֱהִיי ְּגלּוָיה, ְּכֶפַׁשע ָּתם,

ֱהִיי ִמְסּתֹור ַלְמַפֶּזֶזת, ַלְּטרּוָטה ְּבַדְעָּתּה,

ֱהִיי ַמְרֶאה ֶׁשֵאין ּבֹו ֵחן, ֱהִיי ַמְרֶאה ֶׁשֵאין ּבֹו ַרע,

ֱהִיי רֹוֶדֶפת־עֹוד, ַּגְמלֹוִנית ְוַכִּביָרה,

ֱהִיי ּתֹוֶחֶמת ַלֶהְפֵקר: ְמַעֶּדֶנת ַהְּגֵזָרה. 
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