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תודתנו נתונה לראש החוג לספרות פרופ' עירן דורפמן, לפרופ' מיקי 

גלוזמן וליונתן תדמור ממכון קיפ, ולפרופ' אורי ש. כהן ולורד שמשי 

הנדיבה  ותמיכתם  אביב, שעזרתם  תל  באוניברסיטת  פורטר  ממכון 

 סייעה לנו להפיק את כתב העת. אנו מודים מקרב לב לד״ר מיכל 

בן־נפתלי, שתרמה מסה נפלאה; לד״ר עפרי אילני, לרון דהן, לנירית 

בריאיון;  שהשתתפו  צבן,  יחיל  ולד״ר  ארבל  לוי  למיכל  פקר,  לבב 

לבנת;  ועמרי  מיכאילובסקי  ולרי  גריילסאמר,  איתמר  למתרגמים 

לאומנים שירה אוריון, שולי בורנשטיין וולף, דגנית זאוברמן, מיכל 

טמיר, ד״ר דליה לירן אלפר, דלילה מסל־גורדון, עומר משפתי, נועם 

נגרי ומאיה שבאלבו, שהעשירו את הגיליון ביצירות חזותיות; למכון 

גנזים שהתיר לנו לפרסם את הסיפור הקצר של יהודית הנדל.

ויחסים  ממשל  המדינה,  למדע  הספר  לבית  שלוחה  מיוחדת  תודה 

בכרך־יעקבי,  אסתר  ולגב'  אביב,  תל  באוניברסיטת  בינלאומיים 

גד  ע״ש  הפרסים  את  ותרמה  הגיליון  במימון  סייעה  שבנדיבותה 

יעקבי ז״ל.

תודה לכל הכותבים והכותבות, אשר כולם קשורים לאוניברסיטת תל 

אביב, כעובדות או כתלמידים, בעבר או בהווה. 

חפשו אותנו בפייסבוק: לכל הרוחות — כתב העת
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פתח דבר

השאלה  עולה  האקלים,  משבר  של  הגלובליים  הממדים   לנוכח 

המבהילה — האם אנחנו בני הדור האחרון? נראה כי קשה להמשיך 

נמס,  הוא  חיים:  אנו  שבו  בעולם  החלות  התמורות  מן  ולהתעלם 

החריפות  התמורות  מול  אל  ומסוכן.  יפה  גדותיו,  על  עולה  נשרף, 

עולות קריאות ייאוש ולחלופין הכחשה, המעודדת להמשיך ולכלות 

את מה שניתן לנו. אולם הסכנה החלה לעורר גם שיח של חשבון 

נפש שהוביל רבים לצאת לפעולה. במחאות של שנת 2019 להעלאת 

המודעות למשבר האקלים הועמד לדין מוצר קטן ותמים לכאורה, 

הכלי החד־פעמי. כלי זה מחזיק באופן סמלי את כפל המשמעות של 

הביטוי: מה שחד־פעמי עבורי, יתגולל באשפת העולם לעד. 

גם  בו  וקצר הימים, מצוי  הזול  זה מגלם את הפרוזאי,  בעוד מושג 

של  המופלא  המופע  גם  היא  החד־פעמיות  הרי  המוחלט.  היפוכו 

יצירת המופת, של יוצא הדופן, זה שאין שני לו. את הגיליון הנוכחי 

בחרנו להקדיש לחד־פעמי על מובניו המגוונים: ביחסים האנושיים, 

בזיכרון ובזמן, באומנות ובספרות. 

חד־פעמית  עולמית,  תפנית  התחוללה  הגיליון  עריכת  במהלך 

הסכנה  את  קירבה  המגפה  הקורונה.  מגפת  התפרצות  במידותיה: 

עד לגופנו ממש. החיים נראים לפתע שבירים יותר; כל מגע אנושי 

הוא אירוע; אי־הוודאות לגבי העתיד קוטעת את הרצף שעליו דימינו 

לפסוע בקלות דעת. באופן פרדוקסלי, נאלצנו לשוב אל הכוס החד־

אומנם  חיינו.  על  להגן  נועדו  שהפעם  ולמסכה,  לכפפה  פעמית, 

עודנו  הוא  אך  שבחוץ,  העולם  את  מאיתנו  השכיחה  בבית  השהות 

ממתין מעבר לסף הדלת כפי שהותרנו אותו. 
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החלטנו להקדיש את הגליון הזה לחד־פעמי. הגיליון מורכב מכמה 

מדורים המופיעים במשולב, ועיקרו מוקדש לשירה ולפרוזה. ביצירות 

הרבות שקיבלנו המציאות מופיעה כנזילה או כאוטית, ומולה הכתיבה 

הכותב,  האני  של  איחוי  מתאפשר  שבו  מפורז  אזור  מעין  מהווה 

ובפנים. טקסטים רבים מתארים מצבים חד־ הקשוב לפרא שבחוץ 

פעמיים של סוף והתחלה בחיי הפרט והמשפחה, כמו לידה ומוות. 

ביצירות אחדות החד־פעמי נחווה דווקא במצבי שינוי חריפים, כמו 

הדת.  מן  או  החברתי  הסדר  מן  בפרישה  העוסקות  ביצירות  למשל 

אחרות נוגעות בטראומה, שמטבעה מבטאת את הכפילות של החד־

פעמי — בין האירוע היחיד לשיבתו האלימה אל רצף היומיום. לצד 

בפעולת  המתערבת  בטכנולוגיה  הומוריסטי  עיסוק  ישנו  אלו  כל 

לשלושה  תרגומים  למצוא  תוכלו  התרגום  במדור  ובזהותו.  הכותב 

ממשוררי העולם שחרגו מזמנם וממקומם. במדור הארכיון, שנוסף 

יהודית  העיזבון של הסופרת  מן  לראשונה טקסט  השנה, מתפרסם 

הנדל. במדור הריאיון שוחחנו עם חוקרים, פעילים ואומנים העוסקים 

לאחד  מוקדשת  המסה  השנה  הצריכה.  ובתרבות  האקלים  במשבר 

ניתן  זה  וכמו בשנים עברו, בגיליון  מיריביו של החד־פעמי: הבנלי. 

במה לשלושת השירים הזוכים בתחרות השירה ע״ש גד יעקבי.

 קריאה מהנה, 

צוות ״לכל הרוחות״.
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שני שירים / ערן הדס

אסתטיקה של להיות חד־פעמי

ֶזה ִנְׁשָמע ְמֻטָּפׁש

ֲאָבל ָּכְך ֲאִני ָחׁש ְמֻעֶּלה

ְסטֹוִרי הּוא ֵאקֹולֹוִגי יֹוֵתר ִמּפֹוְסט

ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ִמְתַּכֶּלה

המרטש

ּכֹוֵתב טֹוֵבל ִּבְדיֹו ִנְצַּבַעת ָידֹו ָׁשֹחר

מֹוֵחק ׁשֹוֵלל ְּבִטיֵּפְקס ִנְמַרַחת ֶאְצָּבעֹו ָלָבן

ַמְקִליד ִּביָנה ְּבַמְחֵׁשב ַמֲאִפיר ִמְקַלְדּתֹו

ַהְמַרֵּטׁש ְּתמּוָנה ַמְכֶהה ֵעיָניו

*
דיגיטלית  מדיה  אביב במסלול  תל  באוניברסיטת  )1976(, מרצה  ערן הדס 
וממפרנסי  לספרות  בחוג  קורסים  במספר  למבחן  חומר  לאמנויות,  בחוג 
הבית  משורר  שירה.  ספרי  שמונה  כה  עד  פרסם  התפוצות.  בית  ארומה 
 2017 ולשנת  ויצמן,  במכון   2020 לשנת   )Residence־in־Poet/Artist( 
ב־Caltech. חיבר את הפלינדרום ״רק פושטק עלוב בולע קטשופ קר״ ואת 
 .Blue Jeans and Bloody Tears התוכנה שיצרה את מילות השיר הוויראלי

מייסד משותף של הוצאת הספרים ״ברחש״.
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האחרון / נועם נגרי

עוד היה בוקר, ואף על פי כן ישבנו בבית קפה ושתינו ארבע או חמש 

כוסות וויסקי כל אחד. שתינו כי לא ידענו מה לומר זה לזה. לפחות אני 

לא ידעתי. איך ניגשים למילים מול מי שהמציא אותן מחדש עם כל יצירה 

שהוציא תחת ידיו? אז שתינו ִּבְמקֹום. בסוף היה זה הוא שאמר: ״מה אני 

יכול לומר לך על האלבום הזה מלבד זה שהוא יהיה האחרון שלי?״

הייתי  למרות שלא  בוקר. הסכמתי  ארוחת  איתי  לחלוק  ביקש  הוא 

עובר  מה  תהיתי  בתיאבון.  כולה  את  ואכל  זוגית  הזמין  הוא  רעב. 

ונשען  לו בראש כשהוא אוכל. כשסיים פתח את חגורת המכנסיים 

ידעו את  וכולם שם  לאחור על מושב הכיסא. הוא היה בעל הבית 

זה. העוזרת שלו, שעמדה בצד כמו כלב נאמן שרק מחכה לפקודה, 

מיהרה להגיש לו סיגריה אלקטרונית מוזהבת. הייתה לה צורה של 

סקסופון. בתחתית שלה הוטבעו ראשי תיבות: ד.ב. 

״אני חושב לקחת קינוח,״ אמר, ״אתה רוצה קינוח?״ 

לא הייתי רעב, אבל שוב הסכמתי. הוא התלבט מה להזמין. תהליך 

הבחירה, כמו כל דבר אחר שקשור ליצירה שלו, היה באחריותו בלבד. 

בסוף הוא סימן למלצרית עם הראש וזו הופיעה מיד. יש להם שפה 

שאני עדיין לא מבין. התנחמתי בעובדה שבתור הביוגרף שלו אני עוד 

אבין. יום יבוא וארצה להקיא את כל מיצי ההבנה על אודותיו. הפרטים 

הקטנים של הידיעה הגדולה הופכים ברגעים מסוימים בחיים ניצנים 

של פריחה, ובאחרים — רסיסים של אבן שוקעת; זה בלתי נמנע.

בתורו  הניח  כל אחד מהם  הגיעה.  ורכבת מלצרים  דקה  לא חלפה 

קינוח אחר על השולחן: פאי לימון, תותים בקצפת, סברינה, מלבי 

גזר, קראק פאי עם קצפת לבנה וכמה כדורי גלידה בצבעים זוהרים. 
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 — לבחור  במה  יודעים  כשלא  בתפריט.  הקינוחים  כל  את   ״הזמנתי 

פשוט לא בוחרים״, הוא קרץ והגיש לי כף. צרות של עשירים ושמנים. 

אני בסך הכול מכונת  אני?  ומה  בגדול בדיוק כפי שימות.  חי  הוא 

גיטרה שנבלע עמוק בתוך  צינור מים חלול. מיתר  נושמת.  כתיבה 

תיבת תהודה שבורה. 

אכלנו את מה שאכלנו. הוא בלע כאילו אין לו צורך בלעיסה. כאילו 

חילוף החומרים שלו כבר יארגן איכשהו הכול בפנים. הוא היה רזה 

כמו מקל. לא הבנתי לאיפה הכול נכנס. התפוצצנו. 

״אז מה אתה הולך לכתוב עליי?״ שאל לבסוף. 

עוד  באמת  שקר,  היה  לא  זה  בשקט.  עניתי  יודע״,  לא  עוד  ״אני 

לא ידעתי.

״אני אגיד לך!״ הכריז, ״תכתוב שהייתי קולו של דור. תכתוב שהמצאתי 

את המוסיקה ואת עצמי מחדש בכל אלבום. תכתוב שהייתי שורף עוד 

אולפן אחד לפחות אם לא מנהל הבנק שלי. עזוב, תכתוב שהמוסיקה 

את  שאהבתי  תכתוב  בלעדיה.  מת  שהייתי  שלי,  החיים  כל  הייתה 

כל הילדים שלי — גם את אלה שאני לא מכיר. האמת, גם את חלק 

מהנשים שפלטו אותם החוצה אל העולם המזוין הזה אני לא מכיר. 

והרי איך אפשר? )הוא צחק בקול מלא בנשימת תותים(. עזוב, אל 

תכתוב כלום. תגנוז את הספר הזה. לא צריך עוד ספר בעולם. ְלמה 

לא  מילים   — מילים  מילים  מילים   — ספר  זה  מה  ספר?  עוד  צריך 

אומרות כלום. הייתי מעדיף לאסוף חוֵּבזות בשדה מאשר לכתוב עוד 

מילה אחת בחיי. אֹו! את זה אתה יכול לכתוב. אבל אני אגיש לך... 

אני אגיד לך משהו: בקלות יכולתי להיות בואי המקומי. יכולתי להיות 

הנדריקס כמו כלום! יכולתי להיות הביטלס לו רק הייתי מדבר קצת 

פחות. ואתה, אתה לא עוצר אותי! מה אתה עושה שם? כל הזמן רק 

אתה רוח הרפאים של היצירה שלי, אתה לא  רושם ורושם ורושם. 

מבין? צריך לעצור אותך רק על השתיקה הזאת שלך. האחריות היא 
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עליך, לא עליי, אתה שומע? אני רק מנגן את פס הקול של החיים 

שלי. אתה צריך לייצר אותם, אתה שומע?״ 

הנהנתי, כי שוב לא ידעתי מה לומר. 

״טוב, חאלס, מה אתה מדבר כל כך הרבה, תמזוג. עזוב, תביא את 

הבקבוק, נשתה ישר ממנו״, הוא תחב אותו לגרון. הוא שתה ברצף 

לבסוף  שהניח  לאחר  אמר  מיותר״,  דבר  זה  ״כוסות  בקבוק.  שליש 

את הבקבוק על השולחן. ״בהלוויה שלי אני רוצה שכולם ישתו ישר 

יהיה...‘  ו‘הוא  היה...‘  ‘הוא  כמו  מילים  ובלי  קדיש.  ובלי  מהבקבוק. 

ו‘מה אני אומר לכם על...‘, וכבר אמרתי לך שאני לא רוצה קבורה, 

כן? תשרפו את העצמות שלי יחד עם כל התקליטים המזוינים. ככה 

אני רוצה. אל תשאיר אפילו תקליט אחד חי, אתה שומע? אבל אל 

תכתוב את כל זה — פשוט תעשה את זה״. 

הדברים  כל  את  מבקש  הוא  למה  הבנתי  לא  אם  גם  שוב,  הנהנתי 

האלה דווקא ממני. אחר כך עלינו לאולפן. הוא נכנס מתנדנד לחדר 

הגיטרה.  על  צלילים  לפרוט  והחל  כיסא  על  התיישב  ההקלטות, 

בדיוק ברגע שהמפיק לחץ על  נרדמתי  כנראה  כולם.  פספסתי את 

כפתור ההקלטה. כל מה שדרוש הוא עצימת עין אחת קטנה — וחיים 

שלמים בורחים לך מהיד. 

__ 

בהלוויה שלו, בדיוק כפי שציווה עליי באחת הפגישות, הקראתי חלום 

היא  פרה.  השינה  בחדר  מופיעה  ״בחלומי  הכתב:  על  העלה  שהוא 

חוסמת לי את הדרך לשירותים. אני מת להשתין. יש לי חום גבוה. הגב 

שלי חסר חוליות. אני משתעל כמי שכבר מסר את נשמתו לבורא, אבל 

ניצוץ אחרון בו עוד מתנגד לכוח הטבעי של העולם; מנסה להשאיר 

האחרונה.  המילה  את  לומר  כדי  רק  האדמה  פני  על  כחכוחים  כמה 
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המילה האחרונה היא אפשרות לשתול עץ או פרח שלא הכרת. אבל 

מילים אין בחלום הזה, רק ליחה ומיצי קיבה. ובכל זאת אני חש שחבויה 

בי איזו ביגוניה או אולי גן שלם של ורדים קוצניים. הפרה מביטה בי 

אותה  שואל  אני  ממני?  רוצה  את  מה  כבויות־אך־מתריסות.  בעיניים 

כאילו אני לא מופתע מעצם ההופעה שלה. הפרה פותחת את הפה 

שלה ובמקום מּו נפלט ממנו מיתר מסולסל. מה זה? אני שואל, אבל 

היא לא אומרת דבר, רק פוערת את פיה לגודל של פתח מערה ויורקת 

מבול של מיתרים בזה אחר זה. הם עפים כמו ִגצים בין ארבעת קירות 

החדר, רוקדים בקצב של שיר שעוד לא כתבתי. אני מנסה לחדור דרך 

הבטן שלה כדי להצליח לצאת מהצד השני, אל השירותים, ומרגיש את 

רכות העטינים שלה על הפנים שלי. מין לידה מוזרה כזו ששמורה רק 

לחלומות. בסוף אני קופץ מעליה, כמו מעל חמור קפיצה של שיעורי 

ההתעמלות בבית הספר. אני עושה בשירותים את מה שאני עושה, 

ובחזרה למיטה אני מדלג מעליה כאילו כלום. אלוהים יודע מאיפה אני 

סוחב כוחות, אבל כנראה שבחלומות הגוף קל יותר מאשר ביום־יום. 

אני נרדם עד הבוקר. בבוקר אני חש שמשהו דוחף אותי, מתנגד לגוף 

שלי, לפקיחת העיניים. אני מתנגד חזרה ככל שהעצמות השבורות שלי 

מאפשרות, אבל משהו כבד לא מאפשר לי. אני חייב אוויר. איכשהו 

אני מצליח בסוף להזיז מעליי את מה שזה לא יהיה וליישר את הראש. 

במבט חד יותר אני מבין שהחדר כולו מלא בהרים של מיתרי גיטרה 

קרועים, בחלקי כינורות שבורים, במצילות תופים שרוטות. קלידי במול 

ומז‘ור עפים באוויר, מתנגשים בכל מה שמבקש לייצר מולם התנגדות. 

ונכנסים מהאוזניים שלי כמו רוחות  יוצאים  צלילים בסולמות שונים 

רפאים חסרות מנוחה. הרעש הזה מחריד ונפלא בו־זמנית; אני מתמסר 

שכבר  חושב  אני  הזה  בשלב  לנצח.  מאזין  אני  שלמעשה  ומבין  לו 

התעוררתי מן החלום, אבל דווקא אז מבחין בפרה שנעמדת למרגלות 

המיטה שלי ולוטשת בי מבט כאילו הייתי נשוי לה. לאחר דממה ארוכה 

שנמתחת בינינו, אני שואל: מי את? אתה שואל את השאלה הלא נכונה, 

היא אומרת לי, ואז פולטת כבדרך אגב שסתום חצוצרה חלוד. מה את? 
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אני שואל. גם זאת לא השאלה הנכונה, היא משיבה, אך הפעם אינה 

פולטת דבר. אבל אם אתה כל כך רוצה לשאול משהו, אז אתן לך בכל 

זאת תשובה: אלוהים. אני אלוהים. הרעש המחריד חוזר לרעוד בין שתי 

האוזניים שלי. בעוד כמה חודשים תמּוּוּוּו, היא אומרת בסבך החלימה 

הזה, ולאחר מכן נפלטת כמו סילון דרך התקרה. אני מתעורר בבהלה. 

אני ממשש את עצמי ומשפשף את העיניים חזק ככל יכולתי. אני חש 

שמי שקם מן המיטה הוא אני ולא אני. ברגע הזה אני מבין שהחלום 

יהיה  שאעשה  הבא  שהאלבום  יודע  אני  וזהו.  מותי.  חזיון  היה  הזה 

האחרון שלי, אבל גם הראשון שאעשה בטווח הזה שבין קצה הידיעה 

הברורה על המוות הקרב ובין לוע המוות עצמו. אני אוהב אותך עולם, 

אינני מצטער על דבר״. 

לאחר שסיימתי להקריא באה רוח חזקה מהים. כולנו הסכמנו בשתיקה 

שזה הזמן לשתות. שתינו בסבב מבקבוק ג‘ין זול. אחר כך פיזרנו את 

האפר שלו על פני המים. מה ששט הלאה שט הלאה, ומה שביקש 

לחזור עם הגלים הרטיב לנו אולי את קצות אצבעות הרגליים. עשינו 

מדורה מכל התקליטים שלו, כולל סלילים של גרסאות ּדמו מוקדמות 

מתחילת הקריירה שלו שאשתו לשעבר מצאה בבוידעם. הבטתי באש 

הגדולה ונזכרתי במילים האחרונות שאמר לי: ״כולנו גרסאות דמו של 

האחרון,  התקליט  על  המחט  את  הנחתי  הביתה,  כשהגעתי  החיים״. 

עיניים  עצמתי  פליי.  ולחצתי  רוחו  למורת  אצלי  שהשארתי  הבודד, 

אבל הייתי ער לכל תו ותו. הצלילים חלפו בבשרי כמו סכינים, כאילו 

אני שומע אותם בפעם הראשונה בחיי. לא הייתה בי שום חרטה.

*
נועם נגרי הוא תלמיד תואר שני בחוג לספרות ובעל תואר שני בסוציולוגיה 
רסיסים של   ,)2007( מצופים  פרוזה:  של המוסיקה. פרסם שלושה ספרי 
יש חלקי  לזיכרון  גם  הרביעי,  )2016(. ספרו  וטקנומליה   )2012( אור שבור 
חילוף, עתיד לראות אור השנה. פרסם מבחר שירים וסיפורים קצרים במגוון 

במות ספרותיות, ביניהן ״גרנטה״, ״פטל״ ו״ננופואטיקה״.
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פלורה ופאונה — טרילוגיה / יונתן תדמור

1. פלורה ופאונה

 

ְפלֹוָרה ּוָפאּוָנה ָיְׁשבּו ְּבֵבית ָקֶפה.

״ָמַאְסִּתי ְּבֹחֶסר ַמַעׂש״, ֶנֶאְנָחה ָפאּוָנה ַלֲחֶבְרָּתּה.

״ַאְּת ַחְסַרת ַסְבָלנּות״, ָּתְמָהה ְפלֹוָרה, ״ֲאִני יֹוֵתר,

ְּכלֹוַמר, ֵיׁש ִלי ֶאת ָּכל ַהַּסְבָלנּות ֶׁשָּבעֹוָלם״.

 

ַהֶּמְלַצר ִנַּגׁש ֶאל ַהֻּׁשְלָחן ֶׁשְּלָיָדן.

ְלִצּדֹו ָיְׁשבּו ְׁשֵני ַאִחים.

ָהֶאָחד — ַּדְנֶטה־ִעם־ְמִעיל־ֹחֶרף

ְוַלֵּׁשִני ֹלא ָהָיה ֵׁשם ְוֹלא ְמִעיל.

ְּכֶׁשַּדְנֶטה ָּפָנה ֶאל ַהֶּמְלַצר ְוִגָּלה ֶׁשִּנְגְמָרה ַהְּגִליָדה

ָאַמר ְלָאִחיו, ״ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשָהַאֲהָבה ֶׁשִּלי ִּתְהֶיה ְּכמֹו ָאפּוָגטֹו,

ֶׁשַהַּטַעם ֶׁשל ַהָּוִניל ֵיֵלְך ִעם ָהֶאְסְּפֵרסֹו״.

 

״ַהֹּכל ָצִריְך ִלְהיֹות ְטִרילֹוְגָיה״,

ָאַמר ָהעֹוֵרְך ַלְמׁשֹוֶרֶרת ַהָּוִתיָקה

ַּבֻּׁשְלָחן ָהֲאחֹוִרי, ִמַּתַחת ַלַּתּנּור.

הּוא ָלַחץ ֶאת ָיָדּה ְוִכְמַעט ָזַכר לֹוַמר

ִלְפֵני ֶׁשָעְלָתה ַעל ָהאֹוטֹוּבּוס ָהַאֲחרֹון —
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ֵמַהַּתֲחָנה צֹוֲהִלים עֹוְבֵרי ָהֹאַרח ִּבְקִריאֹות

״ִאירֹוְנָיה, ַׁשָּבת ָׁשלֹום!״   

ּוָפאּוָנה ְמַבֶּקֶׁשת ֶח ְׁש ּב ֹו ן.

ְפלֹוָרה ַמְפִציָרה ָּבּה ֹלא ְלַהְמִעיט ְּבֶעְרָּכּה ֶׁשל ִסיָמִנָּיה טֹוָבה

)ֵיׁש ָלּה ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ַמה ְּלַסֵּפר(,

ַּדְנֶטה־ִעם־ְמִעיל־ֹחֶרף ְמַבֶּכה ֶאת ֹחֶסר ַמָּזלֹו,

ָאִחיו ׁשֹוֵתק,

ַהֶּמְלַצר )ָּכמֹוִני(

ְמַחֶּכה ְּבֹקֶצר רּוַח ִלְסִגיָרה ּוְלִסיַגְרָיה,

ּוְלעֹוְבֵרי ָהֹאַרח ֶׁשִּיְסֲחפּו אֹותֹו ִמָּכאן

ֶאל ָמקֹום ַאֵחר.

ְפלֹוָרה ּוָפאּוָנה ִמְתַוְּכחֹות ַעל ִטיּפ,

ַּדְנֶטה־ִעם־ְמִעיל־ֹחֶרף ְוָאִחיו־ְּבִלי־ְמִעיל־ֹחֶרף ְמֻעָּלִפים ַּבִּפָּנה,

ְּבִלי ֶאְסְּפֵרסֹו, ְּבִלי ַאֲהָבה, 

ָהעֹוֵרְך ַמְסִניף ׁשּורֹות ַּבֵּׁשרּוִתים

ִעם ְׁשָטר ְמֻגְלָּגל ֶׁשל ְמׁשֹוֶרֶרת ָוִתיָקה,

ַרק ִהיא, ֶׁשָחְכָמָתּה ֹלא יֹוַדַעת ְּגבּול, 

ִמְּזַמן ַּבַּבִית, ְמִזיָזה ַמְגֵנִטים

ְּבצּורֹות ֶׁשל אֹוִתּיֹות 

ִמִּצּדֹו ָהֶאָחד ֶׁשל ַמַּגׁש ַהֶּכֶסף

ְלִצּדֹו ַהֵּׁשִני.
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2. שיבתן של פלורה ופאונה 

ֵנֵׁשב ַּב״ָפאֵבָלה״

ִעם ְפלֹוָרה ּוָפאּוָנה 

ְּבִפָּנה ֶׁשל ֶמְרַּכז ּפֹוְמִּפידּו,

ַהִּטּיּול ְמֻאְרָּגן 

ְוֵאין ָּכל ָּכְך ְזַמן

ְליֹוֵתר ִמָּקֶפה ְועּוָגה,

ְוָחס ְוָחִליָלה ֶׁשֹּלא ְנַפְטֵּפט 

ֶיֶתר ַעל ַהִּמָּדה 

ַעל ַמֲחָלָתן,

ָאז ַנְזִמין ְקרֹוָאסֹוֵנָטה

ְּבֶׁשַבח ָאָּמנּות ַאֲהָבָתן.

״ָהיּו ָלנּו ֵזיִתים ְּבַאְרֶּגְנִטיָנה״,

ְמַנָּסה ְלַהְסִּביר ְפלֹוָרה ִלְקלֹוד,

ַהֶּמְלַצר ִמַּמְרֵסי,

ְוהּוא )ָמה ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות?( 

ַרק ְמַהְנֵהן ְּבִנימּוס,

ּוְבֵׁשם אֹוָתם ַהִּגּנּוִנים

ַמְקִליד ַּבְּקַלְיּדֹוְסקֹוּפ ֶׁשּלֹו

ֶח ְׁש ּב ֹו ן.

 

 
*

יונתן תדמור )1995(, גדל בין מפרץ חיפה למפרץ סן פרנסיסקו. סטודנט 
על  וכותב תזה  אביב  באוניברסיטת תל  בחוג לספרות  שני, מתרגל  לתואר 
שירתו של חזי לסקלי בהנחיית פרופ׳ מיכאל גלוזמן. עובד במרכז קיפ לחקר 

הספרות והתרבות העברית באוניברסיטת תל אביב. 
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קדירה רקובה / עדי נחום

ֲאֻדִּמים ְוֻרִּדים ּוְלָבִנים ְּבתֹוְך ִצְנֶצֶנת

ֲהדּוִקים,

ִׁשְכבֹות ְצָמִחים ְצפּופֹות

ִמְתּכֹוְננֹות ָּבֲאֵפָלה.

ֵריַח ִנָּׂשא ַּבֲאִויר ֵּביָתּה ֶׁשל ָסָבִתי

ַהִּצְנֶצֶנת ִנְפַּתַחת ְוַהִּניחֹוַח ָנִעים:

ֲעֵלי ּכֹוֶתֶרת ִנְכָמִׁשים

ַּבֲחַדר ַהֵּׁשרּוִתים.

 

*
ב־1988 ומחדש בתל אביב. כותבת בימים אלה  נולדה בירושלים  עדי נחום 
תזה לתואר מוסמך בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, בהנחיית פרופ‘ 

אורי ש. כהן. 

20



אישה יושבת בפארק / מיכל סידי

האור עדיין לא ריצד בין הרפפות. נדמה לו ששמע קולות מצפצפים. 

קול אחד בס וקול שני סופרן. הם שרו ביניהם. הקול העבות אמר: 

דניאל. דניאל? היא שאלה, אולי גבריאל? הוא היטה את אוזניו אל 

חור קטן, הוא רצה לשמוע. זה השם שלי? אל, אל — הצליל מהדהד, 

לחישות  רק  השני  מעברו  שומעים  הזמן  שרוב  חלל,  על  מתדפק 

האחרונים.  בחודשים  מאוד  התחדד  שלו  השמיעה  חוש  וזמזומים. 

דממת־מוות הייתה עניין שבשגרה. אחת, שתיים, שלוש, הוא שמע 

 כשניסה להציץ אל החוץ. הוא הציץ. צורות מחוברות בקו דק שחור — 

בו מדי  זה הקלידוסקופ שאני משחק  עיגולים.  טרפזים, משולשים, 

פעם, מסובב את הידיים על קונוס שמצייר. נתנו לי אותו ליומולדת 

תוך  אל  פה.  חשוך־חשוך  עכשיו  אבל  מסתובב.  עדיין  והוא  חמש 

החושך בעט את רגליו. אז היה קול הסופרן מעלה את גובהו. צרחה 

נשמעה, וגברת סופרן נמרחה כמו ערימת בגדים על מיטה עייפה. 

אתה מדבר אליי? היא שאלה. הוא מלמל כמה הברות, אבל היא לא 

הקשיבה. כלוא היה בתוך בית של קולות מבוגרים. הוא הבין שהיא 

שם. הוא רצה לצאת. כואבת לי הבטן, קול שירה זמזם. כואבת לה 

הבטן, אני מכאיב לה. אבל מה היה עליו לעשות בחלל של בטן? הוא 

חשב: להיות כמו תמונה על קיר? זמזומים שקטים, יד גדולה מלטפת 

את החלל שממנו רצה להיפלט. והיא עדיין צורחת.

צורת ראשו התעוותה. היא קמה והתהלכה בבית כמו רוח סהרורית. 

בו, בה, בטנגו,  גברת סופרן שניסתה להתרכז  נשאו את  נעלי עקב 

בג‘אז, בקלאסית. איך אפשר לרקוד קלאסית בנעליים האלו? צעדיה 

הרגיזו את השכנים בקומה התחתונה. מישהו צעק. היא נענענה את 

הבטן, הבטן התנועעה והוא נע. טראח! הם נפלו. הוא נפל, כמעט. 
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הוא הסתובב מצד אחד אל צד שני אל צד שלישי, עד שידיו התנועעו 

וצייר את הצורות  נייר,  דף  הוא לקח  נייר.  דף  הן ללא תכלית.  גם 

נעלם  האורך,  נעלם  הגובה,  נעלם  פה  אבל  בקלידוסקופ.  שראה 

שורטטו  חמקמקים  רישומים  אז  שמתנפצות.  תנועות  רק  הרוחב, 

משרטט:  עדיין  והוא  מקום,  אין  מדי.  קטן  הקטן.  בחלל  והתמקמו 

רגליים, ידיים, כפות ידיים, כפות רגליים, ראש, צוואר. הפעם הרגיש 

דממה, הוא חילק את הראש לשניים, ואולי לשלושה ואולי לארבעה. 

בטעות  השנייה,  העין  על  מונחת  אחת  עין  בשחור:  רשם  במכחול 

לו מעוותת. לאחר מכן תחם את שערות ראשו לתוך  נראתה  שלא 

שני גושים של צורות הנדסיות. את הצבע עוד לא מילא, אולי כמה 

פסים ישרים. שקט פה. דלת חורקת נפתחת, זה צורם באוזניים. היא 

שוב התפוצצה על המיטה והוא נמעך בנוזל סמיך. הוא חשב: טוב 

נאנחה,  היא  מרובעים.  בקירות  נתקע  היה  אחרת  סמיך,  נוזל  שיש 

ונעלם קול בטריקת דלת. היא בהתה:  נכנס  בואי למיטה,  האאאא. 

חלונות נשברים, הם לא נשברים, אבל הם נרעדים, מתפוצצים, בדיוק 

כמו שרצה. 

קול סופרן. לפנות לילה. הוא שמע אותה דרך הזכוכיות של החלון. 

זכוכיות שהונחו בתוך מסגרת עץ רקוב מריחות מגשמים שפוגעים 

בשמשה. אט אט אוכלים את ריבועי העץ. בית ישן. בשעות הקטנות 

של הלילה, בועות בעבעו בתוך הנוזל שהיה בו. חמש אצבעות, כל 

אצבע לכיוון אחר. כמה לפעמים לא הרגיש אותן, נימולות, מדגדגות, 

כמו נמלים שנגסו בעץ. שים מלודיה שקטה, היא אמרה לו. כל היום 

באך, באך, באך. הידיים קיבלו תחושה שוב ועברו על פני האיברים, 

אבל קולות הדיבור מתגברים ושוקטים כמו גלים של לחישות, גלים 

אולי  בה.  מתנגש  שמישהו  בועה  כמו  לו  נשמע  קולה  צעקות.  של 

תחליף את שלושת הנגנים? שים את הגיטריסט הזקן. את תמיד רוצה 

מקוטעים.  קולות  מעדיף  תמיד  ואתה  מלנכוליים.  קולות  לשמוע 

קלידים בתיבת תהודה של פסנתר התחילו לבעוט בחלל. קצב ליבה 

התגבר עד אינסוף. עכשיו חרדה, אוף, למה שוב? גוף נושם בכבדות, 
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לא  האוויר  לצאת,  רוצה  לא  האחרונה  והנשימה  נשימות־נשימות, 

נכנס. אוויר, אוויר, צריך לשכב על הצד, להתחיל לנשום, אבל איך 

אגיע למיטה? קלידי הפסנתר חזקים מדי. אני לא יכול לנשום. אני גם 

לא רואה כלום. כלום. הדפיקות קצת נרגעו? אולי הן הפסיקו? הנה, 

אין, היא נרדמה. הם הפסיקו לדפוק באוזניים שלו. בחלומו, בחלומה, 

אישה יושבת בפארק. כיסא מלכות מעץ מארח אישה עגלגלה בתוך 

שמלה משתפלת בין גבעולי עלים המתנוססים על רקע אוויר מאובק. 

ציור קלאסי של רפאל, אישה מושלמת.

גוף נופל. אצבעות ידיו העבירו קו מתאר על גופו, על גופה שלה. הוא 

שמע אותה רוקדת, אבל נזכר שכבר לילה. לא ריקוד, רק דפיקות לב 

בקצב סדיר, נשימה, נשימה, הן התגברו שוב. היא קמה. עוד בוקר. 

זה לא נגמר, היא חשבה שאף אחד לא שומע אותה. הוא חשב שהיא 

רוקדת, אבל היא רק יצאה מן החדר. נשימה, קול צעדים, נשימה, קול 

צעדים. הוא התחיל לפזז על צורת הידיים, על צורת הזרועות, על 

צורת הרגליים, על צורת כפות הרגליים. כפות רגליים יחפות הולכות 

על רצפה נקייה. קול של רגל אחת מונחת, קול של רגל שנייה. אני 

לא מרגישה טוב. הוא שמע אותה מן החדר הסמוך ונכנס למטבח. 

במטבח הייתה רצפת עץ. כוס זכוכית נפלה, אבל לא נשברה. היא 

לארץ.  שמיים  בין  נמעך  הוא  ומעדה.  הכוס  את  להרים  התכופפה 

כשהרים אותה הוא שאל: ניסע לבית החולים? היא השמיעה אנחות. 

כוס זכוכית דפקה על השיש והתנפצה בלי שמישהו הבין למה. עוד 

מעט. רק שלא תיפול. שלא אפול. שום דבר לא קרה. הפסקה מרעש. 

את  שכלאה  משולש  צורת  בין  השתחלו  האצבעות  מחכים?  למה 

למצוא  ראשו.  את  להשחיל  חיפש  קטן  פתח  רק  בו.  שהיה  המקום 

חריץ בין הניצב של המשולש ליתר, אך ספירלה של צורות מתעתעת. 

אבוי, היא סגורה! קלידוסקופ מרושע: קולאז‘ מתפזר בעיניים.

חלקי גוף גיאומטריים. במרפאה יש קהל של אנשים, זה הולך לפה, 

זה הולך לשם, אנשים יושבים, אנשים קמים, אנשים נכנסים. ההמולה 
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נשמעה גם מבעד לבועה. הוא התיישב לצידה. לזוז מכל האנשים, 

לזוז, לזוז, הוא דחף אותה בטעות, היא התחילה לבכות. מקנחת את 

הרגיש  הרגיש,  הוא  שיצא.  לפני  עוד  שם,  גם  לו  נוזל  האף  האף. 

חזק: הוא נוזל לתוך צורות משתברות, הנוזל נוזל וקופא, נוזל וקופא. 

במקום,  לא  העיניים  ברח,  כבר  האף  יותר.  מסתדרים  לא  איבריו 

זכוכית  כוס  תוך  אל  נוזל  והוא  נמסו  כולם  והריבועים  המשולשים 

מעביר  מישהו  דממה.  קול  סגור.  חדר  בשמה.  קורא  רמקול  אחת. 

גלי־קול על פני החלל. תראה! היא אמרה. זה הוא! הוא מדשדש. זה 

הראש. תראה זה הראש — היא הביטה במסך, לא גדול מדי ולא קטן 

מדי. הרופא עובר על האיברים אחד אחד. הוא מאזין מחלל הבטן 

וחוזר אחריו כהד: רגל שמאל, מלבן שמאל. רגל ימין, מלבן ימין. יד 

שמאל, משולש שמאל... זה לא הפסיק — מילים, מילים, מילים. הוא 

מגמגם. הוא חוזר שוב ושוב על איברים. הוא החזיק במכחול ולחש: 

משולשים, פסים, משולשים. הרישום נפסק. חבל הטבור. אולי החבל 

כרוך סביב צווארו. בית חולים התחלף בבית קברות. לצאת? הם לא 

ענו, טרקו את הדלת והלכו אל הפארק. 

חלקי אומנות שבריריים. ללכת לשאוף קצת אוויר בחוץ, מוכרחים. 

באמת שמוכרחים. אין ברירה. אדון בס קיפץ על ספסלים בדילוגים. 

האבנים התגלגלו מתחת לרגליו. הגן המרובע היה ריק. הם התיישבו 

על ספסל, לנוח מן הבשורה. לא הייתה שום בשורה, רק לחץ באוזניים, 

רעש מפתחות שנפלו על הספסל. הספסל מלא באבק ובעלים, אמרה 

אישה יושבת בפארק. הוא דחק את כל העלים והענפים אל הצדדים. 

שבי, אמר. אבק! היא ענתה. מה? הוא לא הבין. היא נזכרה באומן. 

היא אמרה לו שהאומנות שוטפת מן הנשמה את האבק של חיי היום־

וקמים...  יושבים  וקמים,  שיושבים  אנשים  מסביבו  שמע  הוא  יום. 

צעדים מתרחקים, אחרים שבים. הוא שאל אותה אם היא יושבת על 

יצירת אומנות. בזמן שאנשים יושבים עליו, הוא ספסל, ובזמן שהם 

השיבה.  היא  אומנות,  יצירת  לידי  להתפתח  יכול  הוא  ממנו,  קמים 

פעם אומנות, פעם לא, הוא קם מן הספסל והתרחק מעט.
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רשרוש עלים שנושרים אחד־אחד. מבעד לחלל אפשר לשמוע. פירורי 

אישה  גם  נשמעה  מזה,  זה  ובורחים  דקים שמתפזרים  ענפים  אבק, 

שפניה עשויים עיגול לא סימטרי, לבושה בצורות זוויתיות המרכיבות 

שמלת בד מתרחבת. קול בס השמיע קריאת־ביניים: את נראית כמו 

כמו  נראית  את  והדהד:  אחר  לכיוון  זז  קולו  נעלבה,  היא  טרפזזזז. 

משולש, לש, לש, לש, וזז שוב. מזווית אחרת ניתן היה לשמוע את 

הקול מהדהד שוב מרחוק: את נראית כמו ריבוע, בוע, בוע. מצלמה 

מלוכלכת... אשטוף את העדשה.  נלחץ. עדשה  מתקתקת. הכפתור 

גדול שרט  גרגר אבק  ניגב בידיו אבק,  זה! הוא  לא, אל תעשה את 

את העדשה. 

האור ריצד. אוויר אפל מתפוגג מבעד לקולות צועקים. אני מתהלך 

קבוצת  מוגבהים.  מחלונות  פורץ  אור  המרתף.  בקומת  במוזיאון, 

תפילת  כמו  באוזן.  לי  מתקתקות  מצלמות  לידי,  מצטופפת  אנשים 

אשכבה שלא נותנות למנוח לשקוט. תמונות, תמונות, ועוד תמונות 

תצוגה  חלל  זמנים.  של  פנורמה  מקפיאות  מצלמות  אותי.  מקיפות 

עגול: פיקאסו מתנוסס על הקירות: 1938, 1921, 1903 אישה יושבת 

בפארק... שלושת הנגנים... הגיטריסט הזקן. מאחורי הגיטריסט הזקן 

נגלית אישה כחולה שנמחקה מן הבד. כשנגליתי אני מן הבטן חשבו 

שלא הייתי בין החיים, אז השמעתי צרחה. הסדרן בא והשתיק אותי. 

הס... בס... בית קברות לא היה שם. רק קבוצת נשים מצטופפת סביב 

גופה עטופה בד לבן. האיברים התחילו לנזול אל תוך צורות קפואות. 

ראש, גוף, יד ימין התעופפה לשם, יד שמאל נשמטה. העיניים נפקחו. 

גברת סופרן. אדון בס. לשנייה אחת בהה בה. לשנייה אחת בהה בו. 

העיניים נסגרו. ידיים קטנות נמתחו על אף חסר. הוא מצמץ בעיניו 

ועיוות את פניו. מישהו בא ונתן לאישה מתנה. תודה, באמת תודה. 

האב קרע את נייר העטיפה — הציור נשמט והאם נדחפה במעט. היא 

יושבת  אישה  מיד:  וזיהתה  בתמונה  הביטה  המיטה,  על  התיישבה 

בפארק, של פיקאסו. זה שם התמונה? הוא שאל. כן, תתלה אותה. 

הוא תלה. התינוק נענע את ראשו וקיבע את עיניו בה. 

*
מיכל סידי 
סטודנטית 
לתואר שני 

בחוג לספרות 
באוניברסיטת 

תל אביב. 
בעלת תואר 

ראשון 
בפילוסופיה 

ותולדות 
האומנות.
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 > > >
ללא כותרת 
 טוש על נייר

דלילה מסל־גורדון
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העור השני / דלילה מסל־גורדון

ַלִּמְפֶלֶצת ָהיּו ַּתְחּתֹוִנים ֲעָנִקִּיים ְוֵלב טֹוב.

ְוִהיא ַאף ַּפַעם ֹלא ֶהְרֲאָתה ְלַאף ֶאָחד ֶאת ַהֶּדֶלת.

ַמה ֶּׁשְּמַחֵּזק ֶאת ַהְּקִביָעה

ֶׁשָּקַבְעִּתי ְּבֶזה ָהֶרַגע

ְלַגֵּבי ִלָּבּה ַהּטֹוב

ּוְלַגֵּבי ַהַּתְחּתֹוִנים.

ַמְסִּפיק ֶׁשֹאַמר ֶׁשָהיּו יֹוֵתר ִמַּתְחּתֹוִנים —

ֶּבֶגד.

ָּכל ָּכְך ְּגדֹוִלים

ֵהם ָהיּו

ּוְכֶּפְרסֹוָנה ַמָּמׁש,

ְּכעֹור ֵׁשִני ַלִּמְפֶלֶצת

ֶׁשָהְיָתה ָנִׁשית

ְוִאָּמִהית

ַוֲעָנִקית.

 

*
לישראל.  היגרה  ובילדותה  בארגנטינה  נולדה   ,)1968( מסל־גורדון  דלילה 
דלילה למדה בחוג לקולנוע )וספרות( באוניברסיטת תל אביב. שיריה ראו אור 
בעיתונות הכתובה, בכתבי העת ״שבו״, ״מאזניים״, ״קפל״ ו״עיתון 77״ ובבמות 
נוספות. הוציאה מספר ספרי שירה וספרי ילדים: ענן בכניסה לבניין בהוצאת 
בפרס למשוררים  זכתה  )עליו  הלשון הגדולה של אמא  אחרונות״;  ״ידיעות 
בראשית דרכם(, ספר שמואלה, התמנון הכי ורוד והכי עסוק בעולם והחיים 
שיריה  ספר  חושן״.  ״אבן  בהוצאת  כולם  ומתתיהו,  עמיקם  של  העצובים 
הרביעי, קוקי, העוגות העירומות והאמהות הקטנות, עתיד לצאת לאור השנה 

באותה הוצאה.
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שלושה שירים / קרן קולטון

לפני פסח

ִצַּיְרִּתי ֶאת ַּבת ַּפְרֹעה מֹוָׁשה ֶאת מֶׁשה ִמן ַהַּמִים.

ָּתִלית ֶאת ַהִּצּיּור ַעל ַהְמָקֵרר; ָהִייִתי ָאז ַיְלָּדה.

ִסַּפְרִּתי ְּבַגֲאָוה ֵאיְך ִצַּיְרִּתי ֶאת ֻּכָּלּה ְּפָרט ַלַּנֲעַלִים —

ֵאּלּו ֶׁשִּצַּיְרִּתי ֲאִני ֹלא ִהְתִאימּו ָאז ִּבַּקְׁשִּתי ֶעְזָרה —

ָזַרְקְּת ֶאת ַהִּצּיּור ַלַּפח.

ֵאיֶנִּני זֹוֶכֶרת ִאם ָחַלְמִּתי ָּכְך

אֹו ֶׁשַהֹּכל ֶּבֱאֶמת ָקָרה.

*

ִאָּמא ֶׁשִּלי ׂשֹוֵנאת ֶׁשְּמֻלְכָלְך.

ִאָּמא ֶׁשִּלי ׂשֹוֵנאת ֶׁשְּמֻלְכָלְך יֹוֵתר

ִמֶּׁשִהיא אֹוֶהֶבת ְּדָבִרים ֲאֵחִרים.

ָּכמֹוִני ְלָמָׁשל.

ֶזה ֹלא ֶנְגִּדי ֲאָבל.

ִלְחיֹות ּוְלַלְכֵלְך ֶזה ַהְינּו־ָהְך.

נורית

ֲאִני יֹוֶׁשֶבת מּוֵלְך

ְוַאְּת ֹלא ֹרֶתם.

ַהִּכֵּסא ַהֶּזה

ָאמּור ִלְהיֹות ֶׁשָּלּה.

זֹו ֹלא ִסָּבה ִלְבּכֹות ֲאָבל

ַהִּכֵּסא ַהֶּזה

ָאמּור ִלְהיֹות ֶׁשָּלּה.

*
סטודנטית   ,)1996( קולטון  קרן 
בפסיכולוגיה  ראשון  לתואר 
תל  באוניברסיטת  ובפילוסופיה 
כה  עד  פורסמו  שיריה  אביב. 
בעיתון ״מעריב״, במגזין ״סלונט״ 

ובכתב העת ״בכיוון הרוח״.
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הרחקה / גרגורי גורדון

לאמי

ֲאִני ּבֹוֵחר ֹלא ְלַדֵּבר ִאָּתְך ִּבְכָלל,

ֲאִפּלּו ֹלא ַעל ָהא ְוֹלא ַעל ָּדא,

ַלְמרֹות ֶׁשַאְּת ְקרֹוָבה ְוַאְּת נֹוַכַחת ֶּבָחָלל,

ֲאִני ְוַאְּת ִמְתַרֲחִקים ְוֹלא ִמֹּכַח ַהְּכִביָדה.

ַאְּת ַמְרִחיָקה אֹוִתי ִּבְׁשִתיָקֵתְך ַהּבֹוֵדָדה,

ְׁשִתיָקה ֶשִּׁמְסַּתָּוה ְלקֹול ָּגדֹול ּוְמֻהָּלל.

ֲאִני ִנְׁשָטף ִמֵּמְך ְּכמֹו ַּדם ַחָּיל

ַהְרֵחק ֵמחֹול מֹוַלְדּתֹו ֵמֵעֶבר ַלַּיִּמים

ְוֶנֱעָקר ִמֵּמְך ְּכמֹו ַהִּתינֹוק ֵמֵחיק ִאּמֹו

ְּביֹום ֻהַּלְדּתֹו ְלֵבית ַהְיתֹוִמים.

 

*
השנה  לישראל.  בילדותו  ועלה  באוזבקיסטן  נולד   ,)1995( גורדון  גרגורי 
יסיים את לימודי התואר הראשון בביה״ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת 
״ידיעות  עת:  ובכתבי  בעיתונות  שונות,  בבמות  התפרסמו  שיריו  אביב.  תל 
״משיב  הדחויים״,  ״סלון  ״הליקון״,  77״,  ״עיתון  ״הארץ״,  ״מעריב״,  אחרונות״, 
הרוח״, ובכתבי עת מקוונים: ״מוטיב״, ״ביטאון שירה״ ו״סלונט״. בנוסף, פרסם 
שירים וזכה בתחרות של כתב העת ״ליטראטורה״. מעבר לכתיבת שירה, הוא 

שר ומטפל בחתולים.
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יום הולדת / אדי גדרון מרל

ימי הולדת נחגגו תמיד בבית. בסלון. אימא אמרה שאין שום בעיה, 

שכל ילדי הכיתה יכולים להתכנס בסלון הביתי. יזיזו רהיטים, יכינו 

על  הגולל  נסתם  ככה  ושקיות.  ממתקים  יחלקו  וכמובן  תוכנית 

האפשרות לחגוג רק עם כמה חברות מסיבה יוקרתית, כמו זו שחגגו 

לנתי. שלוש חברות הכי טובות הלכו עם נתי בערב להופעה. הרחק 

בקולנוע דקל, שמיקומו ביחס לארבעת הרחובות שהרכיבו את מרחב 

ילדותה היה כמעט מחוץ לעיר. היציאה חייבה נסיעה במכונית, נתי 

במושב הקדמי ושלושתן צפופות במושב האחורי, בשעת ערב לבושות 

במיטב מחלצותיהן נסעו להופעה הכי מדוברת העיר. עבורה היה זה 

בילוי שלא היה סיכוי שיתרחש אלמלא יום ההולדת של נתי. סתם 

מופע משעשע או בשמו ״מחזמר״ לא הצדיק הוצאה גדולה כל כך 

או הפרה של השגרה שבה בערב מתרחצים, אוכלים ונכנסים למיטה. 

אבל נתי, שהייתה בת יחידה ולה בת דודה בריביירה הצרפתית, תמיד 

הביאה איתה ניחוחות של עולמות אחרים. יומולדת יוקרתי בחברה 

מצומצמת, עם מופע נחשק ופיצה מיד לאחריו, היו פסגת החלומות.

יום ההולדת שלה היה אחר. הוא כלל תמיד את כל הכיתה, חידון 

ערי בירה, משחקי חברה והדובדבן שבקצפת: סרטים מצוירים שאבא 

שלה הביא מאמריקה, אוליב ופופאי וטום וג‘רי. אימא אמרה שאחרי 

להשתלט  וקשה  משתוללים  כבר  ״כשכולם  והחידון,  המשחקים 

וילכו.  שקית  יקבלו  יירגעו,  כולם  סרטים.  יקרין  אבא  עליהם״, 

יומולדת כיתתי.

היא לא אהבה את כל הכיתה, לא אהבה את הבנים שתמיד התפרעו, 

השתתף  לא  החן,  וחסר  הגמלוני  ממאיר  חוץ  מהם,  אחד  ואף 

סיכוי  להם  היה  כשלא  הפרו  הם  החוקים של המשחק  את  בחידון. 
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פתאום  מתנות.  שוות.  היו  לא  שהביאו  המתנות  וממילא  לנצח 

נזכרה שצילה המורה אמרה שמעתה והלאה אוספים כסף במשותף 

וזהו.  אחת  באריזה  אחת  מתנה  כיתתית.  אחת  מתנה   ומביאים 

היא כבר לא רצתה את יום ההולדת הזה. 

אבל אימא דווקא ממש התלהבה, אימא רצתה לנצח על חגיגת יום 

ילדים  ארבעים  להזמין  אפשר  שאפשר.  להראות  הכיתתי,  ההולדת 

אותם.  ולשמח  איתם  לשחק  אפשר  חדרים,  שלושה  דירת  לסלון 

אפשר. וכך כיתתו רגליהן ברחוב כפר גלעדי בפלורנטין כדי לקנות 

הפתעות וממתקים, ואחר כך ישבו במטבח ומילאו גלויות צבעוניות 

במידע יבש על האירוע.

הייתה הילדה החדשה  לגור בחיפה, היא  שנה לאחר מכן, כשעברו 

בכיתה בבית ספר פרטי יוקרתי שמשקיף על נוף הכרמל. לא עזרה 

שמכירה  אביבית  תל  שהיא  הגדולה,  מהעיר  שהגיעה  העובדה  לה 

את רחוב דיזנגוף כאת כף ידה מתחילתו ועד סופו. היא לא הייתה 

בחבר‘ה, לכן לא הוזמנה לאף מסיבת יומולדת. יום הולדת כבר לא 

נחלק  העולם  שם  הכרמל.  על  לא  לפחות  הכיתה,  לכל  עניין  היה 

לשניים, מי שהיה בחבר‘ה ומי שלא. בחיפה כך נברא העולם.

כשאימא הציעה שיחגגו את בת המצווה בסלון ביתם עם כל הכיתה, 

היא חשבה שזה רעיון לא רע בכלל. אימא אמרה שהיא ואבא ילמדו 

את כל הילדים לרקוד ריקודים סלוניים: צ‘ה צ‘ה צ‘ה, רוקנרול וטוויסט 

ושייק. הם היו זוג רקדנים לא רעים. ויהיה כמובן אוכל, אולי אפילו 

נקניקיות בלחמנייה. היא זוכרת היטב את מכנסי הגברדין המתרחבים 

מלמעלה, ואת צבעם — ירוק סלדין, צבע שהניחוח האירופי שנתלווה 

זוכרת גם  ניתוח.  לשמו הסתיר את העובדה שזהו צבעם של חדרי 

החזה.  על  אדומה  בשושנה  המעוטרת  הירוקה  הסריג  חולצת  את 

החולצה הצמודה, שנרכשה בהדר לאחר שוטטות ממושכת, הבליטה 

את השינויים שהתחוללו בגופה והביכה אותה. היא נלבשה אך ורק 

לכבוד המסיבה. אימא אמרה שזה ״סט״ אלגנטי. 
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ערימת  את  במעגל,  המסודרים  הכיסאות  את  היטב  זוכרת  היא 

התקליטים ליד המערכת, ואת הפחד. מי עוד עורך מסיבות כיתתיות? 

ומי עוד משתף את הוריו? ומי יודע מה מקובל בחברה? אבל אימא 

אמרה שחיפאים לא מבינים, שבתל אביב זה אחרת ושהם מביאים את 

העולם הגדול לעיר הצפונית. בת מצווה שאבא ואימא מלמדים את 

הכיתה לרקוד ריקודים סלוניים היא מחזה שעדיין לא הגיע לחיפה. 

ברירה לא הייתה לה בעצם, כי היא לא הייתה בחבר‘ה, ואימא אמרה 

״מי שיבוא יבוא, ומי שלא — פשוט מפסיד״, והיא האמינה לה.

היה  מה  או  קיבלה  מתנות  אילו  למסיבה,  בא  מי  זוכרת  לא  היא 

הלבושה  אימא  של  דמויותיהם  עם  התמונה  הנקניקיות.  של  טעמן 

בסלון  מרחפים  כשהם  בגמישות  בה  האוחז  ואבא  קלילה  בשמלה 

חקוקה בה מאינספור הזדמנויות אחרות. הם באמת היו רקדנים לא 

רעים. צעדיהם מדודים ומדויקים, והם עוקבים זו אחר זה בדייקנות, 

קשובים לקצב המוסיקה ולתנועתם במרחב. אבא מחייך את חיוכו 

השובה, חושף טור שיניים מסותתות ואימא נשענת עליו בחיבה. פרד 

אסטר וג‘ינג‘ר רוג‘רס, המוסיקה מילאה את החלל.

לאף אחד שהיא הכירה בחיפה לא הייתה כזו מסיבה, או כאלה הורים.

*
בעלת  בתיכון,  ומורה  נגישות  במרכז  תומכת אקדמית  גדרון מרל,  ד״ר אדי 

דוקטורט בבית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל אביב. 
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שיר לתינוק / תום הדני נוה

1 

ַאָּתה ִמְצָטֵרף ֶאל ָהעֹוָלם

ְּכָׁשעֹון ֶאל ַהְּזַמן.

ְלֵמִאית ְׁשִנָּיה

ַאָּתה ָהַאֲחרֹון ְלִהָּוֵלד —

ָּכל ַהַחִּיים

ְוָכל ַהֵּמִתים

ֵמֲאחֹוֶריָך.

 

    2

ַהֹּכל הֹוֵלְך ֶאל ָמקֹום ֶאָחד,

ַאָּתה ִנְקֶוה ֶאל ָמקֹום ֶאָחד.

ֵיׁש ָמקֹום ְלֻכָּלם.

ָּברּוְך ַהַּנַחל ְּבבֹואֹו

ֶאל ּגּוף ָהֲאַגם.
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3

 

ַאָּתה

ַנֲעֶנה ְלַחִּיים

ְּכֵעץ ְלֵאׁש

ִמְׁשַּתֵחל ֵאל ְמקֹוְמָך

ָּבֶרַוח ֶׁשֵּבין

ִזיק ָּבָרק ְלַרַעם.

 

4

ּכֹוֵתב ָעֶליָך

ֵּביִני ְלֵביִני

ְּכִמי ֶׁשּכֹוֵרת ֵעץ

ִלְׁשִביל ֵאׁש:

ָלעֹוָלם ֵאין ָּדָבר

ֶׁשִּבְלָעָדיו ֵאינֹו עֹוָלם.

ִלי ֵיׁש.

 

*
ההשלמה  תוכנית  בוגר  ברנר.  בגבעת  מתגורר   ,)1979( נוה  הדני  תום 
לפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת תל אביב. עד כה הוציא שני ספרי שירה: 
ומפי התן בהוצאת ״קשב לשירה״   ,)2011( פרא בית החזה בהוצאת ״ארד״ 

.)2015(

35



כל שמותיך: מחזור לבן / ירדן בן־צור

לליאת  

דב

לּו ָקָראנּו ְלָך ֹּדב:

ָהיּו ְׁשֵּתי ַּכּפֹוֶתיָך ְלקּוקֹות

ִּבְדַבׁש, ּגּוְפָך ָּכֵבד

ֲאָבל ִלְּבָך צֹוֵחק

ְּכָקָנִרית ְוזּוג ְּכֵתֶפיָך

רֹוֲעדֹות ִאּתֹו.

ָהִייָת ָּדג ֶאת ַיֲערֹות

ַהּצּוף ִמּכֹוַבע ַהָּנִזיר

ּוְמַׁשְחֵרר ֶאת ַהְּדבֹוִרים

ַלְחֹּתר ִסירֹות ָעֶלה

ִּבְתָעלֹות ַאְסַפְלט,

ַלְחֹּבט ֶאת ֻעְקֵציֶהן

ֵּבין ַהָּגדֹות.

 

אבשלום

ְולּו ָנַקְבנּו ַאְבָׁשלֹום —

ָהִייָת ֶנֱאָסף

ִמָּכל ַהַּצָּמרֹות ּוְבלֹוִריְתָך

ֶּפָחם, רֹוֵׁשף ַאֲהָבְתָך

ַּבֲחִניתֹות ֵחָמר,

סּוְסָך ָהָיה ּדֹוֵהר
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ְלַבד ָּבְרחֹובֹות

ְּבעֹוד ַאָּתה ַמְצִּפין

ִׁשיִרים ֵּבין ַּפְרסֹוָתיו.

 

יונה

יֹוָנה, ִאם ָׁשֲאָלה ַנְפֵׁשנּו

ְלהֹוִביׁש ַהִּקיָקיֹון

ִלְמֹּתַח ִמְכמֹורֹות

ְלַסְקָרנּות ִלְוְיָתִנים,

יֹוָנה, ָהִייָת ָעף

ְּבקֹוד ַאְנֵטנֹות

ִמָּבֵּתי ִׁשּכּון

נֹוֵסק ֶאל ִמְגְּדֵלי

ַמְראֹות, נֹוֵׁשק

ְלִהְׁשַּתְּקפּות ַהֶּׁשֶמׁש

ְּבָׁשָעה ֶׁשעֹוד ָהאֹור

ָיֶפה ַאְך ֹלא ֵמִמית.

 

נרי

ְולּו ָקָראנּו ְלָך ֵנִרי

ָהִיינּו אֹוֲהִבים

ְלגּוְפּכֹוָכב ְׁשַחְמַחם

ְלֶנֶפׁש מֹוִריָקה

ִמּתֹוְך ֵעיַנִים ֶׁשל ַיְלַּדת

ְסָתִרים, ֶׁשּסֹודֹוָתיו

ְּגלּוִיים.

ְולּו ָקָראנּו ְלָך ֵנִרי,
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ָהיּו חֹונֹות ַהִּצֳּפִרים מּול

ִּדיָרֵתנּו, ּוְמָסְרבֹות

ָלׁשּוב ָּדרֹוָמה, ַלָּמקֹום

ֶׁשּבֹו ִׁשְמָך ֵאינֹו ִנָּׂשא

ְּבִפי ָּכל ֶאֶבן. 

ֶׁשּבֹו ִׁשְּנָך ֵאיָנּה ּפֹוַרַחת,

ְּכמֹו קֹוץ ְּבֵחְך ָוֹרד.

ִּכי, ְּכֶׁשָּקָראנּו ְלָך ֵנִרי,

ָהִיינּו ַּגם ֲאַנְחנּו,

ִמְרָּפסֹות ֶׁשִּנְׁשָּבעֹות

ְלנֹוף ֶאָחד,

ֶׁשַרק רֹוצֹות ִלְראֹות

ְלָאן ַמְפִליג ָהרּוַח, ֲאָבל ֵחְרׁשֹות

ִלְקִריָאתֹו ִלְנֹּדד.

 

 
*

מינרבה  במכון  מחקר  עוזר   ,)1986( בן־צור  ירדן 
לספרות  בחוג  ומאסטרנט  גרמנית  להיסטוריה 
פרופ‘  בהנחיית  תזה  כותב  אביב.  תל  באוניברסיטת 
גלילי שחר על הקשר בין ספרות למהפכה בהגותו של 
ותרגומיו  עטו  פרי  וסיפורים  שירים  לנדאואר.  גוסטב 
גאורגה  שטפן  )שייקספיר,  ומאנגלית  מגרמנית 
״הו!״,  העת  בכתבי  השאר  בין  התפרסמו  ואחרים( 
״מעין״, ״הליקון״, ״המוסך״, ״מאזניים״, ״לכל הרוחות״, 
גד  פרס  זוכה  אחרונות״.  ו״ידיעות  ״הארץ״  ובעיתונים 
יעקבי לשירה לשנת 2019 ופרס מכללת ספיר ליצירה 

צעירה לשנת 2019.
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שברים / בתיה טמיר

בבוקר אבא מביא אותי לגן. אני מבקש שיספר לי סיפור. אבא אומר 

שהיום הוא ממהר למטוס, אבל הוא יחזור אחרי הצהריים לקחת אותי 

וגם לספר לי. אני עושה לו שלום מהחלון. 

אבא של טל נכנס לגן. אני שואל אותו ״ראית את אבא שלי?״ אני שואל 

את אימא של סער ״ראית את אבא שלי?״ ״גושו״, הידיים של סבתא 

אומרת  סבתא  אבא?״  ״איפה  סבתא  את  שואל  אני  אותי.  מחבקות 

״נאסוף את עדי מהגן שלה ונלך לקנות גלידה״. אני אוהב גלידה.

במרפסת יושב איש שאני לא מכיר. ״אתה יושב בכיסא של אבא שלי״, 

הברכיים.  על  אותי  ומושיבה  מתיישבת  סבתא  קם.  הוא  כועס.  אני 

ואז  חזק.  אותי  מחבקת  סבתא  מבין.  לא  שאני  דברים  אומר  האיש 

אומרת  היא  לה.  אומר  אני  גלידה״,  לי  קנתה  ״סבתא  באה.  אימא 

״יופי״, וגם — ״תיכנס הביתה כי אני צריכה לספר לך״. ״זה הסיפור 

של אבא?״ אני שואל. ״כן. זה סיפור על אבא״, אימא מתכופפת ושמה 

את הידיים שלה על הכתפיים שלי ואומרת ״הייתה אש״. 

בבוקר, אחרי האש, אני יורד במדרגות. יש במטבח הרבה רגליים. אני 

רואה את הסנדלים של אבא. ״אבא״, אני אומר. אף אחד לא מתכופף. 

״אבא״, אני אומר יותר בקול רם. והסנדלים של אבא משפשפים את 

הרצפה, פעם רגל אחת, ואז השנייה. הם מתחילים ללכת. אני רוצה 

לראות את הכובע של הסנדלים. אני מרים את הראש. זה כובע שחור 

עם ראש של פרה. אני שואל את אימא מה כתוב על הכובע. ״פר 

אדום״, היא אומרת. זה בכלל לא הכובע של אבא. לאבא שלי יש כובע 

עם ראש של סוס וקוראים לכובע בוטן עם סוכר. אבא אוהב בוטנים 

עם סוכר, ואימא אומרת שזה אוכל שהורס את השיניים. אתמול היו 

פה האנשים, והם בדקו לי ולעדי את השיניים ואחר כך נגעו לנו עם 
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מקלות בשפתיים. אני נכנס לאוהל שלי לחכות לסנדלים של אבא. 

בלילה עדי בוכה ואני מתעורר. אני נשאר במיטה בעיניים פתוחות 

כי אבא לא מסכים לי שאני יקום לפני האור. אז אני מחכה עד שאני 

״אני רוצה  ואומר לה  רואה אור כחול בחלון. אני מעיר את סבתא 

שוקו חם, חמים, לא שורף ולא קר״. אני עולה על הכיסא ומטפס על 

השיש, וסבתא מוצאת את הכוס שלי עם המשאית האדומה. אני לוקח 

הרבה אבקה. סבתא שמה קצת מים חמים ואני מבחבח עם הכפית, 

ואז סבתא שמה חלב קר. לפעמים זה לא חמים, אז סבתא עושה הכול 

מהתחלה, אפילו שאבא לא מרשה כי הוא אומר שאני צריך ללמוד לא 

להשתגע בגלל חֹום של שוקו. 

ביום שישי בבוקר אנחנו נוסעים ביחד לגן. אני מבקש מסבתא לספר 

לי על גיבורי־על. סבתא תמיד מסתכלת קדימה. היא אומרת משהו 

אומר  אני  האופק.  שלהם  שהשם  מרחוק  שרואים  הדברים  כל  על 

לסבתא שהמטוס של אבא נפל כי הוא לא טס בהאופק. סבתא שואלת 

״איך אתה יודע?״ ״תראי״, אני אומר, בהאופק השמיים שוכבים על 

האדמה״. אנחנו נוסעים לשם, ואני רואה שהשמיים נהיים גבוהים. 

״אז מתי הגיבורים מצילים את העולם?״ אני שואל, וסבתא מספרת 

לי על סופרמן שפעם הצליח להציל את החברה שלו כי הוא סובב את 

העולם אחורה ללפני חמש דקות, ואז היא כבר לא מתה. אני שואל: 

״איך הוא עשה את זה?״ אנחנו מגיעים לגן, וסבתא מכבה את המנוע 

ניסים  אדומים.  שלה  הפנים  ידיים.  בשתי  חזק  ההגה  את  ומחזיקה 

מביא את ארוחת הבוקר לגן, ואני מבקש ממנו לעלות על הטרקטור 

ולסובב את ההגה. אבל הוא אומר ״לא״. אני מבקש גם מאימא, אבל 

אבא  מסוכנים״.  דברים  עושה  לא  אני  אבא.  לא  ״אני  אומרת  היא 

באמת לוקח אותי על הברכיים ושם את הידיים שלי על ההגה ואנחנו 

נוסעים בשכונה. אבל אני רוצה לסובב בכוח את ההגה, שיהיה הזמן 

שלפני האש. ואין לי הגה. אני כועס. מרוב כעס אני מרביץ לעדי, 

ואימא צועקת לי ״תפסיק״, ואז אני זורק את הלגו על הרצפה, ואימא 

לוקחת אותי על הידיים ואומרת די די די די. 
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בגן, בחצר, יש לי פינה עם המצאות. יש שם מיקרו וקומקום ושולחן 

עץ עם החרבות מהענפים של העצים. אני רוצה חרב אמיתית, לא 

כמו הסכין שנתן לי איש אחד. הוא אמר לאימא שסכין לא מסוכנת 

פוחד מהסכין  אני  פוחד מאש,  אני  איך להחזיק אותה.  יודעים  אם 

הזאתי, אני פוחד שאימא לא תחזור. ריקי אומרת שבבוקר אני יגיד 

שלום לאימא בלי בעיות כי אני גדול ואימא מאחרת לעבודה. ואולי 

אמר  אבא  וגם  להתגבר,  רוצה  לא  אני  לעבודה?  לא  הולכת  אימא 

לא  שאני  במילים  שמדברים  אנשים  באו  פעם  לי.  ויספר  שיבוא 

לצוואר  חזק  בטמן  של  הגלימה  את  קשרתי  אני  בכו.  וכולם  מכיר 

וגם לקחתי את הסכין ואמרתי ״אני רוצה להרוג אותי״. אימא אמרה 

במקום  והסכין  הגלימה  את  והחביאה  עליי,  שומרות  וסבתא  שהיא 

שאני לא אמצא. סבתא אמרה לה ״קוסמים לא יעזרו לילד״, ואימא 

לא דיברה. בפינה שלי, בחצר, אני קוסם. אני ממציא. אני קושר את 

הדלת של המיקרו, ואחר כך אני מסובב את החבל מסביב, אני עוצם 

כוח מחץ שעושה  לגדעון־כל־הכוחות שמעביר לחבל  וקורא  עיניים 

אותו עוצר פצצות אש. 

בפסח אנחנו באים לבית של סבתא. כבר הרבה זמן סבתא שואלת 

את כולם מה הם רוצים לאפיקומן. סבתא שואלת אותי איזה מתנה 

אני רוצה לפסח. ״קסדה״, אני אומר, ״מטוס ססנה״, אני אומר, ״לגו״, 

כבר  אומרת שנמצא  סוכר״. סבתא  עם  בוטן  ״כובע של  אומר,  אני 

הרבה  שונא  אני  לסדר.  ללכת  רוצה  לא  אני  אותי.  שישמח  משהו 

אנשים וששרים, אני צריך שיעזרו לי למצוא את האפיקומן. אימא 

אומרת שנאחר, שכולם מחכים רק לנו. כשאנחנו באים לסבתא אני 

רואה הרבה חבילות. אני רוצה לפתוח את כל המתנות עכשיו, אפילו 

שכולם מחכים רק לי. סבתא מסכימה שאני אפתח את המתנה שלי. 

אני קורע את הנייר. זה לגו מטוס קרב. לא, זה לא מה שאני רוצה. 

ואני לוקח חבילה שהיא לא מתנה שלי וקורע את העטיפה. סבתא 

הלגו.  את  שונא  אני  לי,  לא‘כפת  אני  עדי.  של  מתנה  שזה  אומרת 

זאת מתנה מגעילה כמו התחפושת של הנמר בפורים, כמו המתנות 
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המגעילות שקיבלתי במסיבה של פסח בגן, כי עניתי הרבה תשובות 

נכונות בחידון על האביב. סבתא שואלת למה אני כועס. אני אומר 

לסבתא שאם אני אספר, אני אצעק בקול הכי רם. בדרך הביתה אני 

מושך לעדי בשערות, ואימא עוצרת את האוטו. אני בוכה. אני עצוב 

כי לא קיבלתי בכלל מתנות שאני רוצה. אבל אני לא יכול להגיד כי 

הפה שלי מלא בבכי שלי. ואנחנו יושבים באוטו בחושך, והמכוניות 

פוחד מהפנסים  ואני  בלפ,  בלפ  בלפ  ומרעישות  שורקות  שעוברות 

אבל  בשדות,  וללכת  לצאת  רוצה  ואני  אש.  פצצות  האדומים שהם 

שם חושך שחור, כמו הפחמים ששיש לנו בטבון בחצר, כמו הבור 

מתחת לאבן הגדולה. כשאני אהיה גדול, אני אהיה ממציא־שף, יהיה 

לי דבק פלאים שמדביק את כל הדברים השבורים, אפילו שיש עליהם 

אבן גדולה. 

ולא  ואימהות  אבאים  יבואו  השנה  סוף  של  שלמסיבה  אמרה  ריקי 

אחים קטנים כי הם מפריעים. אני לא רוצה ללכת למסיבה בגן. אני 

שונא מסיבות וששרים. אימא מבקשת שארים ידיים. היא מורידה לי 

את החולצה הצהובה עם הציור של בטמן ומלבישה לי את החולצה 

הלבנה עם הכפתורים. ״אני רוצה שעדי תבוא״, אימא אומרת שעדי 

״אני שונא מסיבות״, אני  ״כי זאת המסיבה שלך״.  נשארת עם קרן 

אומר. ״גם אני״, אימא אומרת. אימא נותנת נשיקה לעדי, שהיא על 

הידיים של קרן, ואנחנו הולכים לאוטו האפור שעומד בכניסה לחצר. 

אבל היום אני נעמד על יד האוטו מזהב. ״אני רוצה בשל אבא״, ואני 

מעביר את האצבע על החלון ועושה קו ועוד אחד ועוד אחד. ״אני 

רוצה בשל אבא״. ״אני מחכה לך״, אומרת אימא ופותחת את הדלת 

של האוטו האפור. אני לא זז ועושה עוד קווים ועוד. בכלל כבר לא 

רואים שיש קווים, אז אני הולך לחלון השני. ״גדעון תראה, הידיים 

שלך. תתנגב״, אימא נותנת לי מגבון. ״אני רוצה בשל אבא״. ״כשהוא 

יחזור״, אימא אומרת בשקט בשקט, אבל אני שומע. 
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כשאנחנו מתקרבים לגן, אני רואה את סבתא. היא עומדת על השביל. 

אני רץ אליה. אני רוצה לנסוע באוטו של אבא, ואימא לא מסכימה 

נוסע  אימא  ששל  אומרת  היא  ואז  עונה,  לא  סבתא  בהתחלה  לי״. 

מהר יותר. הקול שלה משונה. ״סבתא, את חולה?״ אני שואל. ״לא, 

אני נמר. רוצה תחרות ריצה?״ אני רואה את אור ונועם נכנסים לגן. 

אבא של נועם מחזיק את השער פתוח. ״גושו, מה קורה?״ הוא שואל. 

יותר  ״אימא לא הסכימה לי את האוטו מהזהב״. ״הכסף של אימא 

לי להחזיק את ההגה״.  נותן  גם  ״אבא  אומר,  אני  נכון״,  ״לא  יפה״. 

״באמת?״ שואלת נועם. ״באמת. הוא גם נותן לי לשבת במטוס עם 

קסדה של טייס, יש לי אפילו תמונה במטוס עם הקסדה״. עכשיו יש 

כבר הרבה אנשים גדולים בחצר. אני מחפש את אימא. ״אימא!״, אני 

צועק, ״איפה את?״ ״בוא, גדעון, ניכנס״, ריקי, הגננת, מחכה שאני 

אתן לה יד, אבל אני מחפש את אימא. ״לא רוצה להיכנס״, אני צועק. 

״לא רוצה״. אני הולך לפינה שלי בחצר. אימא באה ולוקחת אותי על 

הידיים. אני רוצה לרדת. אימא מחזיקה אותי חזק ואומרת: ״די. גושו, 

די״. אני יושב על הכיסא שלי מהמפגש. יש הרבה אנשים בחדר, יש 

רעש, יש לי רעש בראש גם של צעקה. אני יורד מהכיסא, אני בועט, 

אני צועק בכל הכוח. 

בים.  להתרחץ  הלך  חם,  לו  שהיה  שמרוב  אחד,  קרנף  היה  פעם 

וכשהוא היה במים, בא ההודי ופיזר לו פירורים יבשים של עוגה בתוך 

העור, בגלל שהקרנף אכל את כל העוגה והשאיר לאיש ההודי רק 

פירורים, וההודי התגעגע לריח של העוגה. אני הולך לחדר של אימא 

ואבא ונכנס לארון של החולצות של אבא ומריח. ויש גם את הריח 

של המרק של סבתא כשאנחנו באים בשישי. במדרגות אני מריח. ואני 

יודע להגיד מתי זה לא אותו דבר כשסבתא שמה בצל במקום כרישה, 

וגם שפעם היא הוסיפה אבקה כי לא היה לה מספיק מרק. כשאני 

אהיה גדול, אני רוצה להיות שף. לא, בעצם ממציא. לא, שף־ממציא. 

אבא שלי דייל ויודע להפוך חביתה באוויר. בשבת בבוקר כשאימא 

ישנה, אבא ואני מכינים חביתה, ואז הוא מלמד אותי להפוך חביתה 
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בשמיים. ופעם נופלת לו הביצה על הרצפה, אבל עם הצהוב למעלה 

והוא אומר שזה קורה לכל אחד שמנסה. גם אני לומד להחזיק את 

המחבת רחוק ולזרוק את החביתה לשמיים. פעם נופלת לאבא הביצה 

על הרצפה. אני מבחבח את הצהוב ונהיה שביל. אבא מתחלק. הוא 

צועק ״גושו!״ — זה שם החיבה שלי, ואני יודע שהוא לא כועס

*
במסלול  בספרות  ראשון  לתואר  לומדת  בדימוס,  טמיר, אחות  בתיה  ד״ר 
לכתיבה יוצרת באוניברסיטת תל אביב. ספרה הראשון מחויבות כפולה ָיָצא 

לאור בהוצאת ״רסלינג״ באביב השנה. אימא לשלוש, סבתא לשבעה.
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כתיב חסר — שיטוט בכתבים גנוזים של יהודית הנדל
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הקדמה / בתיה טמיר1

במחיצתה,  להיות  הבטחה  הוא  נערצת  סופרת  של  בעיזבון  חיפוש 

רואה ואינו נראה. להתבונן ביד האוחזת בעט, בחריטה של העט על 

בתוך  גנזים,  במכון  בהערות.  במחיקות,  הכתיבה,  בהפסקות  הנייר, 

קופסת קרטון שעליה כתוב הכוח האחר, בין דפים מודפסים, חיכה 

בסבלנות מסמך הכולל שלושה עשר עמודים בכתב יד: אותיות חדות, 

סימני מחיקה, קווים מתעקלים שבסופם חיצים המראים להיכן להזיז 

חלקים בטקסט, מעגלים המחבקים מילים שאיחרו להגיע, שולחים 

חץ־סדרן שמוצא להן את מקומן. 

של  בביתה  הקיר  על  זבוב  להיות  ורציתי  האחר  הכוח  את  קראתי 

על  המצייר,  בעלה  על  איתה  יחד  להתבונן  הנדל,  יהודית  הסופרת 

היציאה  על  לצבע,  על ההתמסרות  במכחול,  ידו המחזיקה  תנועות 

מן הדעת. אחרי שנים לשוב ולעוף דרך חלון ביתה ברחוב שדרות 

לסיפור  שמסתדרות  מילים  כותבת  בה  ולהתבונן  בחיפה,  ירושלים 

על  משתקת,  יצירה  על   — יבש  ולעיתים  יומיומי  כי  אם   — מורכב 

אהבה וזוגיות. 

״מפרסמים אותו בנובמבר. נובמבר הוא כרגיל בחיי האישיים, חודש 

ארוכות  שנים  אחרי  לאור,  הוצאת הספר  ערב  הנדל  כותבת  קשה״, 

שבמהלכן לא פרסמה דבר. העמוד הראשון במסמך הגנוז הוא עדות 

לעול הכרוך, מבחינתה, בפרסום, ויותר מכך, בצורך להסביר מדוע 

לא כתבה. ההסבר פתלתל: היא מתנחמת באמירה ״החכמה מאוד״ 

בכתיבה״,  המתקשים  ״אנשים  הם  סופרים  לפיה  מאן,  תומאס  של 

מודה שהאמירה היא מחסה לעצלנות, ובו־זמנית מסבירה ש״סופרים 

1  הטקסט של יהודית הנדל באדיבות מכון ״גנזים״ בבית אריאלה, ארכיון 

יהודית הנדל 678.
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כותבים גם כאשר הם אינם כותבים. השימוש שהם עושים במילים הוא 

בעצם מה שמעסיק אנשים אלה עם בוקר, עם ערב ועד למחרת]ו[.״

וכמויות הזמן שהוא דורש נדמות  ומייאש  הכתיבה ״עיסוק תובעני 

לקורא  ונדמה  הנדל,  מסכמת  תחתית״,  לה  שאין  כחבית  לפעמים 

עם  חייה  על  אינטימי  אישי,  סיפור  לספר  בבחירה  טמון  שהייאוש 

הייאוש  את  מידיה  שומטת  היא  באחת  אבל  מאירוביץ.  צבי  הצייר 

ופונה אל החיים עצמם. ״מה עשיתי השבוע?״ היא שואלת, והתשובה 

היא תיאור של אירוע משגרת חייה, אשר תחת ידיה נרקם לסיפור 

מכמיר לב. וכך, באותה טיוטת כתב יד שמצאתי בעזבונה של הנדל, 

חבויה עוד פנינה קטנה. זה סיפור על איש למוד אכזבות, הזוכה לרגע 

פלאנרי  האמריקאית  שהסופרת  לומד  כשהוא  התרגשות  של  אחד 

אינה  עצמו  ״סופרת שכמו הטבע  הנדל  כותבת  — שעליה  או‘קונור 

יודעת רחמים״ — חושבת כמוהו, ש״אדם טוב קשה למצוא״.

__

השבוע  אתו  והלכתי  היד  את  שבר  בני  השבוע?  עשיתי  עוד  ״ומה 

לקופת חולים זמנהוף להוריד לו את הגבס. ישבנו בפרוזדור הרעשני, 

וחסרי  עצבניים  וחיכינו,  וישבנו  וחיכינו,  ישבנו  תאונות,  במחלקת 

סבלנות, יחד עם כל אלה שישבו שם, היושבים על הכיסאות, ונדנדו 

הלכנו  להתנועע,  לקום  כדי  סבלנות.  וחסרי  עצבניים  ברגליים  שם 

ועשינו לנו שוקו רותח באוטומט, ואחרינו קם איש גבוה ורזה ושקוף 

ומסורבל והלך גם הוא לעשות לו שוקו רותח באוטומט. הוא סובב 

בכוח בכפתורים אבל האבקה לא יצאה. הוא סובב בכוח את הכפתורים 

והאבקה שוב לא יצאה והוא התחיל כועס על הכפתורים. ומישהו צעק 

שהוא ישבור את הכפתורים. האיש הגבוה והרזה והשקוף לא הרפה, 

ומתרתח המשיך להתניע את הכפתורים, עד שנתקעו לו הכפתורים, 

הנייר  כוס  בידו את  ונואש, מעך  חיוור  ידיו  את  עליהם  הניח  והוא 

ומעוכה.  הריקה, מקומטת  הנייר  כוס  כשבידיו  לכיסא  וחזר  הריקה 

כיוון שלידי היה כיסא ריק, ישב לידי. לא יכולתי שלא להביט בידיו 
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שנראו מאוד עייפות. הן קצת רעדו. ״בעצם למה לי שוקו?״ אמר. 

הוא ניסה לחייך אל עצמו. ואחר כך אמר ״אני בכלל לא אוהב שוקו״. 

הוא עדיין החזיק בידו את כוס הנייר המעוכה והריקה והביט נכחו. 

״אדם טוב קשה למצוא״, אמר לחלל הפרוזדור.

אל  להביט  והמשיך  הראש  את  אליי  סובב  לא  הוא  ״מה?״ 

הפרוזדור. 

״אדם טוב קשה למצוא״, חזר.

״מה?״ שוב שאלתי. 

עכשיו הוא סובב אליי את הראש והביט בי עקשן וחשדן. 

״למה את שואלת?״ אמר.

 ״יש ספר כזה״, אמרתי. 

״ספר?״ אמר. 

 ״ספר״, אמרתי. ״אני קוראת עכשיו ספר כזה״.

הוא שאל: ״מי כתב אותו?״

״סופרת אמריקאית״, אמרתי.

״אמריקאית?״ אמר. 

״כן, אמריקאית״, אמרתי.

הוא הסתובב. ״איך ידעה?״ אמר. 

״מה ידעה?״ 

״מה שאני חושב״, אמר, ״אולי באמת ידעה״, אמר אפילו בלי 

פליאה, ״מה שאני חושב״. 

מלוא  את  אלי  סובב  והוא  צווארו  בתוך  נתפסו  ממש  פניו 

ראשו באופן מוחלט, חשדן ועקשן.

״באמת איך ידעה״, אמר, הוא כעת הסמיק, ״לא ייתכן שידעה״.
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]שירה לא חייבת[ / אבי אלון 

ִׁשיָרה ֹלא ַחֶּיֶבת ְלַהִּביַע ְּכֵאב.

ִׁשיָרה ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ַּגם ִּבּטּוי ֶׁשל ִׂשְמָחה, ְּפִליָאה,

ִׁשיָרה ַעל ַנַחל ָׁשֵלו, ֵעץ ֶׁשָּׁשָרָׁשיו ֲעֻמִּקים, ִחּיּוְך ֶׁשל ֶיֶלד,

ָּכֵאֶּלה ְּדָבִרים. ִׁשיָרה ִאיָמִג‘יְסִטית ְנטּוַלת ְסָמִלים.

ַאל ְּתַחְּפׂשּו ּפּוֶאְנָטה —

ִׁשיָרה ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ַּגם ֶּפַרח ֶׁשל ָזָהב ֶׁשִּנָּגר ְּכַטל ָעֹמק ֶאל ּתֹוְך 

ֲהָוַית ַחֵּיינּו,

ֶּבָעָנף  ְּבָאְחֵזנּו  ְמַלְּקִקים  ֶׁשָאנּו  ַהְּדַבׁש  ַצִּפיִחית  ִהיא  ִׁשיָרה 

ְּפֵני  ֵמַעל  ָלָבן  ְוַעְכָּבר  ָׁשֹחר  ַעְכָּבר  ְיֵדי  ַעל  ְלִאּטֹו  ַהִּמְתַּכְרֵסם 

ְּתהֹום,

ִׁשיָרה ְמתּוָקה נּו.

 

*
אביב.  תל  באוניברסיטת  בספרות  שני  לתואר  לומד   ,)1977( אלון  אבי 
בגדול  למתמטיקה.  ומרצה  בר־אילן  באוניברסיטת  למתמטיקה  דוקטורנט 

ולסיכום, מתמטיקאי שחולם ספרות.
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סרטים ישנים / דן קורדובה

להשתמש  בלי  הפרחה״  ״שיר  את  ישירו  הקרוב  שבפסטיגל  הבנתי 

במילה ״ְפֵרָחה״. זאת אומרת, ישירו את כל השיר, רק בלי להשתמש 

במילה עצמה. הזמרות פשוט יורידו אותה. וכנראה שבצדק, כן? הרי 

בינינו, אין מילה פוגענית יותר עבור מרוקאים מאשר פרחה. את זה 

האישה  רוצה לשמוע שמתארים את  היה  גבר  איזה  יודע.  אחד  כל 

שלו כמישהי המונית? כמישהי קלת דעת? מה, לא ככה? בינינו, אף 

גבר לא היה רוצה דבר כזה. גם לא הליברל הכי גדול. אז בפסטיגל 

הקרוב המילה פרחה לא תופיע כשהרקדניות הרוסיות של התיאטרון 

יעלו בטייטס לבמה. אם תרצו, יש כאן אליטה אחת שמכבדת אליטה 

האלו,  הפוגעניות  המילים  הרי  רציני!  עכשיו,  ציניות  בלי  אחרת. 

שהילדים כבר ילמדו אותן ברחוב, כן? שילמדו אותן בשוק. לא פה, 

לא בהיכל התרבות. וככה זה צריך להיות.

הרבה אנשים טוענים שזו דיקטטורה חדשה של הפוליטיקלי קורקט, 

אבל הם לא יודעים על מה הם מדברים. אנשים לא מבינים שחלק 

מההישג האדיר שעשינו עם פוליטיקת הזהויות והשיח החדש הוא 

מהשפה  ושוביניסטיות  גזעניות  נורמות  של  המוחלטת  המחיקה 

גם  הם  אז  פרחה,  המילה  את  ישמעו  לא  ילדים  אם  הרי  העברית. 

כנראה לא ידעו מה זה פרחה. יותר מזה אני אגיד לכם, אם ילדים לא 

ישמעו בכלל מילים פוגעניות, אז המציאות תפסיק להיות פוגענית 

עבורם. המציאות תפסיק להיות פוגענית עבור כולנו. אולי נשמע לכם 

שאני סרקסטי, אבל אני ממש לא. מישהי פעם אמרה לי שאני מנסה 

לחתור תחתיה. אמרה שאני דו־פרצופי. איזו בוסית אשכנזייה אחת 

ואנשים שמדברים אנגלית  בסוף הדרך שלה, שממש שנאה ערבים 

כמו שצריך. אני בחיים שלי לא ניסיתי לחתור תחת אף אחד. ברצינות 
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עכשיו. אני אפילו לא יודע איך עושים את זה. כל מה שאני אומר, 

נכון?  ״כברת״,  כן? אומרים  זה שעשינו כברת דרך ארוכה,  אנשים, 

״קבורת״ זה משהו אחר. אקדמיה של מתרוממים. אבל נַתּנו מאבק 

רציני, נכון? אז עכשיו הזמן להפסיק לפחד ולהתחיל לייצר שיח חדש 

יותר, מין שפה חדשה  יותר, שיח מכיל  עבור כולנו — שיח שוויוני 

עדיין  אבל  בינינו,  הדקים שמבדילים  הניואנסים  על  לעמוד  שתדע 

תחבק את כולם פנימה. ומי שלא מתאים לו, שילך לאונן במעלית.

אבל מה? הבעיה בכל העניין הזה שהדברים האלו לא תמיד בשליטתנו. 

להתחיל  הגברים  כל  את  לאלף  אפשר  אי  הרי  מבוקרים.  תמיד  לא 

אי אפשר  גם  בינינו,  כמה שנרצה.  נרצה  רגשות,  על  לדבר פתאום 

לשחרר את כל הנשים מתפיסות מקבעות. אפילו לא את האשכנזיות 

שביניהן. תסביר להן גם עד מאה והן לא יקלטו. הפרחה של אסי דיין 

אולי יצאה משדרות רוטשילד, וירדה מהארץ ואיננה עוד, אבל העיר 

שדרות ממשיכה להתקיים, וזו כבר הבעיה של כולנו. בסופו של יום, 

הילדים שלנו הם גם אנשים חושבים, נכון? תכל'ס זה לא נכון, אבל 

רק לשם הטיעון )תהיו איתי רגע, טוב? אל תהיו זונות(, הילדים שלנו 

יכול להיות שכשהם  ריגושים.  כן? הילדים שלנו מחפשים  סקרנים, 

יגיעו לגיל מבוגר יותר, למקום בשל ומעוצב בחיים שלהם, התמונה 

הגדולה תיחשף, והם כבר יצליחו לעבד את כל האירועים והחוויות 

שהם עברו. אבל בגיל בית ספר הדברים עוד פחות ברורים. בגיל הזה 

פחות פתוחים ל״סדנאות העצמה״ ו״לראייה מכלילה״. אני, למשל, 

לא שמעתי את המילה פרחה בבית. לא בתור ילד ולא בכלל. לא יודע 

זוכר  איפה שמעתי אותה. ברחוב כנראה. אולי בבית ספר. אני לא 

איפה בדיוק, אבל זה בטח לא היה בפסטיגל. אני גם לא חושב שהיא 

עשתה עליי רושם גדול בשעתו, המילה, זאת אומרת. עד היום היא 

נשמעת לי קצת גלותית, מין מילה כבדה כזאת שזקנים אומרים. 

אבל לא ״שרמוטה״. כי שרמוטה אני דווקא זוכר מתי שמעתי. אני זוכר 

אפילו טוב. שנת 96‘ זה היה, מתישהו בקיץ. בבית הישן שאמא כל כך 
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אהבה. אני זוכר אותי ואת אחותי בגופיות בסלון, אחרי האמבטיה. 

יכול להיות שהייתה שם באמצע גם קערה גדולה של גלידה או איזה 

קרטון של גלידונים שאבא הוציא מהפריזר, לא סגור על זה לגמרי 

זוכר בוודאות. דיברו  זה אני  ישבו במטבח, את  עכשיו. אבא ואמא 

ישן,  ואז בטלוויזיה התחיל מין סרט  גדולים.  עניינים של  בקול על 

איזה מקרה אמיתי שהתרחש כמה שנים קודם, על ארבעה חבר‘ה לפני 

הצבא שירדו באוטו לאילת וצילמו את כל החופשה שלהם במצלמת 

קנון קטנה. מין סרט נסיעה כזה, כמו שפעם עוד היו עושים. את רוב 

זוכר אם אפילו הייתי מרוכז  מה שדיברו שם לא הבנתי בכלל, לא 

הגדול,  למאוורר  מתחת  ליד,  השטיח  על  נרדמה  אחותי  בהתחלה. 

ואני עם המכוניות הקטנות שמילאו את החדר, שוכב על הבטן ועושה 

קולות של משחק. ברקע ההורים מתראיינים בין הקטעים המצולמים 

ומספרים על התעלולים של הבנים בבית הספר, על תנועות הנוער 

בשכונה ועל הצו הראשון שקיבלו ביחד. ואחר כך צילומי וידאו של 

תיירות  מיני  כל  עם  בטיילת  בלילה  הריקודים  ושל  במלון  הבריכה 

זוכר במיוחד את הג‘ינג‘י הקטן שהיה שם, ״המנהיג״  המומות. אני 

שלהם, או כך לפחות הוא נראה לי אז, לילד שהייתי, מין ילד שמנת 

ג‘ינג‘י כזה, מבסוט ומלא מעצמו, אחד שהיום בוודאי היו קוראים לו 

״פריווילג״ או משהו דומה. הג‘ינג‘י הזה מלהטט בכוסות, מעביר בין 

כולם אלכוהול נקי, קופץ על המזרנים ומתגלגל לרצפה. מין פרא אדם 

כזה, מחייך וצורח ומריץ סיפורים. אחד אחרי השני, בלי הפסקה, כמו 

איזו מכונת ירייה הוא היה. ואף אחד לא מפסיק להשתולל ולצחוק. 

נראה שאף אחד לא ישן שם הרבה במשך כל הסופ״ש...

ואחר כך באוטו, על הכביש, בדרך הביתה, עם התיפופים של הנהג 

בלורית  עם  כולם  המשתולל.  המהירות  מד  של  החוזר  והצילום 

מרהיבה של שנות התשעים, כולם בבגדי ים ושרשראות ושיזוף עמוק 

)קיבינימט,  הזה  והג‘ינג‘י  צפונה.  הדרך  כל  וצורחים  שרים  בפנים, 

איך הם קראו לו שם כל החבר‘ה?( הג‘ינג‘י הזה שמפציץ אותם כל 

הזמן בבדיחות, כל מיני חיקויים ודמויות שעולות לו לראש, ממגנט 
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את כולם למסך כמו איזה נמר. ואז באים סיפורים על בנות. כל מיני 

דברים מומצאים כנראה, אבל לך תדע עם הג‘ינג‘י הזה. ברמה קצת 

ילד כבר חשבתי שזה  הזויה, מגעילה אפילו. אני חושב שגם בתור 

שפשוט  מקסים,  כך  וכל  הזוי  כך  וכל  מגעיל  כך  כל  נורא.  מפתיע 

אי אפשר להוריד את העיניים, פשוט אי אפשר להפסיק להקשיב... 

לג‘ינג‘י הזה, שמתחיל לספר להם בחצי חיוך על איזו מישהי מהשכונה 

שלהם, שישבה איתו פעם במקלט של המרכז הישן, רק שניהם ביחד, 

כן, אחרי שכבר כל המדריכים הלכו הביתה מזמן, והם כולם במקהלה 

זאתי,  מהתחת  מסטולה  עכשיו,  רציני  ״לא,  והוא,  בסדר״,  ״בסדר, 

סיפור אמיתי״, והם, כולם ביחד, ״יאללה, שתוק, שתוק כבר״, והוא 

עושה פנים כאילו נעלב, אבל כולם קולטים שהוא נהנה ממש מכל 

העניין, אז כולם מתחילים לצחוק שוב ביחד איתו, והוא נכנס בהם 

מחדש בכל הכוח, בפול ספיד עכשיו, ממש קופץ עליהם בצרחות, 

מספר איך ״הפסיכית הזאתי יושבת שם איתי לבד במקלט, כן, רק 

שנינו, לבד־לבד, אני והשרמוטה הזאת, ואז...״ 

ואז זה נגמר.

ממש כמו בסרטים. התמונה מיטשטשת, ואז כל המסך כבר שחור. 

לא  אפילו  שאני  לקרוא,  מצליח  לא  שאני  ארוכה  כתובית  עולה 

ובתחתונים  בגופייה  ישן,  על שטיח  בסלון  לי שם  מתאמץ... שרוע 

בורקות  ועיניים  פעור  בפה  עבורי,  במיוחד  כיבסה  שאמא  לבנים 

מדמעות, כולי בתזזית עכשיו, כולי בדממה... רק שיחזור כבר הבחור 

המצחיק הזה, אני כמו לוחש למסך... האידיוט המקסים שדיבר כאלה 

שטויות, כאלו דברים מוזרים... כמו איזה חתול ערמומי הוא ליהט 

שם בין כל המילים, כמו איזה קוסם או רב מג עם שפה של כשפים: 

וואו!  שא־ר־מו־טה...  שרמוטה...  נעלם.  הכול  ואז  אמר,  שרמוטה, 

זה  למוח  קליע  איזה  כמו  המילה?  אומר  בכלל  זה  מה  אבא,  תגיד, 

היה הדבר הזה, כמו איזו משאית שנכנסת בך פתאום במאה תשעים, 

כשאתה בכלל לא מוכן עוד, כשאתה עוד כל כך צעיר... כי לשפה 
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יש את הכוח הזה לפעמים, הכוח להקסים אותך ולהפוך את הכול 

למוזר וחדש ולכל כך נעים. מין שפה מתחכמת כזאת, מתלטפת כל 

כך, מדגדגת אותך מתחת לתנוך האוזן, מורידה אותך על הברכיים 

עכשיו, על הרצפה הקרה, על שטיח של צמר בבית שכבר מזמן לא 

הזאת  השרמוטה  אמר?  מה  שמעת  את  אמא?  שומעת,  את  קיים. 

במקלט, אמא! השרמוטה הפסיכית הזאת במקלט! אלוהים אדירים, 

איך הכול כל כך רענן מחדש. כמו איזה כביש מהיר שנפרץ אל הלילה 

ג‘ינג‘י  ילד  איזה  אולי  או  במרחק...  בפראות  וזוהר  מנצנץ  פתאום, 

אבוד שם בזמן. שקורץ רק לך.

__

בלבונטין,  שישבתי  בר  באיזה  פעם  לי  אמר  שמישהו  זוכר  אני 

קדוש  מזמור  איזה  כמו  שירה.  כמו  קצת  היא  האמת  שמבחינתו 

לו בעיניים, לפסיכי  שמדבר אל הראש, אבל קודם ללב. הסתכלתי 

הזה, וחייכתי. מה יש לענות על דבר כזה? רוב האנשים הרי בכלל 

לא סובלים שירה.

*
על  אביב. ספרן בספרייה המרכזית  1982, מתגורר בתל  יליד  דן קורדובה, 
שם סוראסקי באוניברסיטת תל אביב. פרסם עד היום בכתבי העת ״קשת 
החדשה״ ו״פסיפס״. בתקופה האחרונה מתמקד בכתיבת סיפורים קצרים, 

בשאיפה לפרסמם בעתיד.
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עשב פרא כחול: פרגמנטים / דנית גולד

להקיש,  שיש  סודיים  קודים  להבריש,  צריך  שאותן  מדרכות  בחוץ 

לנקות. בחוץ מעצמות  זירות רצח שצריך  ללבות,  מלחמות שצריך 

שצריך  חדשים  חוקים  ליטול,  שמוכרחים  כדורים  ליפול,  שצריכות 

לאכוף, ילדים שיש לאסוף.

ולמרות כל אלה, את נשארת בבית וכותבת. 

__

כתבי ברווחים כפולים, חזרי אחורה לתקן טעויות, היזהרי בלשונך. 

אל תתנשאי מעל הדמויות שלך, אל תרחמי עליהן, אל תשפטי אותן. 

השתדלי שלא להתאהב בהן. זכרי שמילים נועדו להיטען במשמעות 

רק כדי להתפרק ממנה. 

__

השעות שאת משקיעה בכתיבה, אין בהן דבר מלבד ניסיון להיכנס אל 

אזורי הְסָפר. )להיכנס אל אזור הספר משמעו לשוטט(. אזורי הספר 

הם לא כאן ולא שם )הם לא שייכים לאף אחד — לכן הם חופשיים 

ממראות(. 

__

)מתחת לכל סיפור טוב שוכן בית קברות שלם של סוגריים(

__

עצובה.  נהיית  את  שלך,  הטקסטים  את  לבאר  מתבקשת  כשאת 

להסביר את המילים במילים? לשם מה? תוויות מחיר מודבקות על 
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ופלים מצופים, על אהבות נכזבות, על טקסטים לא ברורים. אם נדמה 

לך שאין מחיר — דעי לך, שככל שאת מתבגרת הדרך אל הקופה רק 

הולכת ומתקצרת. 

__

רוב הזמן את חשה שאת מתמודדת עם מודלים של דברים ולא עם 

הדברים עצמם. את לא רואה מופעים, את רואה מודלים של מופעים; 

אנשים שמתנהגים כפי שמצפים מהם להתנהג, כלבים שנובחים כפי 

שמצפים מהם לנבוח. טקסטים שמבקשים להתחזות לחיים עצמם.

__

המנקה השקופה, הילדה שכולם אוהבים לאהוב, המיליונר הסוטה; 

כולן דמויות שמעוררות בך עניין. אבל הן לא העניין האמיתי. ַאת 

נועדת  ואת  שתמותי,  אחרי  גם  ויאכלו  ידברו  הם  האמיתי.  העניין 

לכתוב על דמות שמתה ברגע שאת מתה; צונחת יחד איתך אל הפתח 

העמוק והמטורלל שבשולחן הכתיבה. 

__

את מחפשת מילה שלא קיימת. לא כל המילים קיימות. גם האחריות 

 — כותבת  לך על הכתפיים כשאת  העצומה שאת מרגישה שנופלת 

ייתכן כי היא לא יותר מאשליה. 

__

אותך  מפחיד  שהכי  הדבר  הוא  בכתיבה  אותך  מפחיד  שהכי  הדבר 

בחיים: אי־ודאות. 

__

לפעמים את לא שומעת את עצמך. לפעמים פשוט לא בא לך לענות. 
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__

בשביל לכתוב כראוי דרושה מידה הגונה של ריחוק. חייל רועד בשדה 

כותב ראוי, ככל  נפלאה לכתוב עליה, אבל  יהיה דמות  אולי  הקרב 

הנראה, הוא כבר לא יהיה.

__

תיאוריות נוזלות על העצים כמו שרף. כשאת באמת אוהבת, יערות 

שלמים נכרתים.

__

בתוך תא הטייס גופך רוטט מהמנוע המקרטע, מחכה לאות מחדר 

לו להמריא. תחתייך שדות עשב פרא כחול שאיש  הבקרה שיאשר 

את  הפכי  עצמך.  דעת  על  המריאי  שלי(  )עצה  רואה.  לא  מלבדך 

משכיב  העשב,  את  קוצר  מטה,  כלפי  כשהפרופלור  ההליקופטר 

אותו ארצה. 

מלמעלה הכול נראה כמו שמיים.

__

שער  את  גלדיאטורים.  תחרויות  מתקיימות  לא  כבר  בקולוסיאום 

הניצחון כבר לא חוצים טנקים. גם את אינך מה שהיית. 

__

לא  אם  לך  אוי   — מניירות  עייפים,  דימויים  שחוקים,  תיאורים 

תשתחררי מהם. הם יכריחו אותך לשלם. בראשי תיבות. את תצטרכי 

לחתום כאן. וכאן. וכאן. 

__
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וכאן וכאן וכאן. יש מחשבות שטרם נולדו, תני להן להיוולד בשקט. 

צריכות  מחשבות  קוקה־קולה.  של  הקריאייטיב  מחלקת  לא  את 

להתבשל כמו תפוח אדמה בסיר. רק כשהן רכות אפשר יהיה לנעוץ 

בהן שיניים.

__

יצירה טובה צריכה לשקף את האמת. 

בתוך  יד  היא  ניו־יורק.  של  בברונקס  רותח  אספלט  היא  )אמת 

המכנסיים. היא שיהוק(.

__

זה  הוא  אליו  להגיע  הניסיון  סוד.  מוחזק  טובה  יצירה  כל  במרתפי 

שמשאיר אותה צעירה.

__

אל תפחדי. אל תשמרי על עצמך כל כך. בסוף תשכבי שם בלי מודעות 

לכוח הכבידה ותצטערי שלא היית אמיצה מספיק להקשיב לעצמך 

כותבת את מה שתמיד רצית להיות. האישי זה הפוליטי של הבפנים. 

הנרטיב הוא הרעל של הדמיון. ההיגיון — אין בו דבר מלבד מנוחה.

__

בהונותייך  קצות  על  עומדת  מתרגשת.  את  אומץ  מגלה  כשאת 

עכשיו  בתודעתך.  שנצרב  הממתקים  מוכר  על  מלמטה  ומסתכלת 

את כבר לא מרגישה שאת מוכרחה להישמע אינטליגנטית, מספיקה 

לך הכנות.

__
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שביליה  בין  נוסעת  בה,  שגדלת  השכונה  אל  חוזרת  את 

לעקור  רוצה  את  שלך.  הנכה  השכן  של  הקלנועית  עם 

משם את העצים, את המגלשות, את המרצפות השבורות. 

את רוצה להביא את כולם אל הכתיבה רק כדי שייעלמו 

מחלומותייך. 

__

גם אם את בחשיכה — הזרעים ששתלת יצמחו בשמש. יש 

להם חיים משל עצמם. זה מרגיע, חיים שבאו בעקבותייך, 

שנוצרו משלייתך )מיקרוקוסמוס של רגשות שאפילו לא 

של  שיבולים  נערות.  של  נהרות  בתוכך(,  שעברו  זכרת 

שיכורים. זה יכול להימשך כך עוד זמן רב. 

__

גולשים  שקרים.  דרך  ומתבגרים  כנים  נולדים  אנחנו 

ברגרסיה שקטה על עבר האוראלי. 

__

 ששש... אחרי שיורידו אותך, לא תחזרי. זה מה שיישאר — 

זה ורק זה. את מבקשת לסיים בקול גדול, אבל לא אלו 

הם פני הדברים. עם יד בתוך המכנסיים את נרדמת מול 

הסוף  את  איתך  לוקחת  מטומטמת,  ריאליטי  תוכנית 

ההרואי, זה שכל כך רצית.

*
תל  באוניברסיטת  בספרות  שני  לתואר  סטודנטית  גולד  דנית 
אביב. בימים אלה מגדלת את ילדה הראשון וכותבת את ספרה 
השני. ספר הביכורים שלה התרחבות ראה אור בשנה שעברה 

בהוצאת ״פרדס״.

 > > >
Embark

 שמן על קנבס
30X30 

דגנית זאוברמן 
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 סטודנטים מתרגמים את החד ־פעמי שבשירת העולם
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 חירות / ּפֹול ֶאלּוָאר )1895—1952( 
תרגם מצרפתית והעיר: איתמר גריילסאמר

ַעל ַמְחְּברֹוַתי ְּכַתְלִמיד

ַעל ֻשְׁלָחִני ְוַעל ָהֵעִצים

ַעל ַהחֹול ַעל ַהֶּׁשֶלג

ֲאִני ּכֹוֵתב ֶאת ְשֵׁמְך

 

ַעל ָּכל ַהַּדִּפים ֶשִּׁנְקְראּו

ַעל ָּכל ַהַּדִּפים ַהְּלָבִנים

ֶאֶבן ָּדם ְנָיר אֹו ֵאֶפר

ֲאִני ּכֹוֵתב ֶאת ְשֵׁמְך

 

ַעל ַהְּתמּונֹות ַהֻּמְזָהבֹות

ַעל ִנְשֵׁקיֶהם ֶשׁל ַהּלֹוֲחִמים

ַעל ִּכְתָרם ֶשׁל ַהְּמָלִכים

ֲאִני ּכֹוֵתב ֶאת ְשֵׁמְך

 

ַעל ַהג‘ּוְנֶּגל ְוַהִּמְדָּבר

ַעל ַהִּקִּנים ְוָהְרָתִמים

ַעל ֵהָדּה ֶשׁל ַיְלדּוִתי

ֲאִני ּכֹוֵתב ֶאת ְשֵׁמְך

 

ַעל ַהְּפָלאֹות ֶשׁל ַהֵּלילֹות

ַעל ַהֶּלֶחם ַהָּלָבן ֶשׁל ַהָּיִמים

ַעל ָהעֹונֹות הְמֹאָרסֹות

ֲאִני ּכֹוֵתב ֶאת ְשֵׁמְך

ַעל ָּכל ְסַמְרטּוַטי ַהְּתֻכִּלים

ַעל ַהְּבֵרָכה ֶשֶׁמׁש ָעֵבׁש

ַעל ָהֲאַגם ַסַהר ׁשֹוֵקק

ֲאִני ּכֹוֵתב ֶאת ְשֵׁמְך

 

ַעל ַהָּׂשּדֹות ַעל ָהֹאֶפק

ַעל ַּכְנֵפיֶהם ֶשׁל ַהִּצֳּפִרים

ְוַעל ַטֲחַנת ַהְּצָלִלים

ֲאִני ּכֹוֵתב ֶאת ְשֵׁמְך

 

ַעל ָּכל ַמָּׁשּב ֶשׁל ַשַׁחר

ַעל ַהָּים ַעל ַהִּסירֹות

ַעל ָהָהר ַהְמֹטָרף

ֲאִני ּכֹוֵתב ֶאת ְשֵׁמְך

 

ַעל ַקֶּצֶפת ָהֲעָנִנים

ַעל ֵזַעת סּוַפת ָהְרָעִמים

ַעל ַהֶּגֶשׁם ֶהָעֶבה ְוַהָּתֵפל

ֲאִני ּכֹוֵתב ֶאת ְשֵׁמְך

 

ַעל ַהּצּורֹות ַהְמַנְצְנצֹות

ַעל ַּפֲעמֹוֵני ַהְּצָבִעים

ַעל ָהֱאֶמת ַהּגּוָפִנית

ֲאִני ּכֹוֵתב ֶאת ְשֵׁמְך

65



ַעל ַהְּׁשִביִלים ָהֵעָרִנִּיים

ַעל ַהְּכִביִשׁים ַהְּפרּוִשׂים

ַעל ַהִּכָּכרֹות ַהּמּוָצפֹות 

ֲאִני ּכֹוֵתב ֶאת ְשֵׁמְך

ַעל ַהּנּוָרה ֶשִּׁנְדֶלֶקת

ַעל ַהּנּוָרה ֶשִּׁנְכֵּבית

ַעל ָּבַּתי ֶשֹּׁצְרפּו ַיַחד

ֲאִני ּכֹוֵתב ֶאת ְשֵׁמך

 

ַעל ַהְּפִרי ֶשָׁחצּוי ִלְשַׁנִים

ַּבַּמְרָאה ּוְבַחְדִרי

ַעל ִמָּטִתי קֹוְנִכַּית ִריק

ֲאִני ּכֹוֵתב ֶאת ְשֵׁמְך

 

ַעל ַּכְלִּבי ַהַּזְלָלן ְוָהַרְך

ַעל ָאְזָניו ַהְּזקּורות 

ַעל ַּכף־ַרְגלֹו ַהְּׁשלּוִמיֵאִלית

ֲאִני ּכֹוֵתב ֶאת ְשֵׁמְך

 

ַעל ַהַּמְקֵּפָצה ֶשׁל ַּדְלִּתי

ַעל ַהֲחָפִצים ַהֻּמָּכִרים

ַעל ֶזֶרם ָהֵאׁש ַהְמֹבֶרֶכת

אני ּכֹוֵתב ֶאת ְשֵׁמְך

 

ַעל ָּכל ָּבָשׂר־ָוָדם ֶשִּׁנָּתן

ַעל ַהֵּמַצח ֶשׁל ֲחֵבַרי

ְוַעל ָּכל ָיד ֶשּׁמּוֶשֶׁטת

ֲאִני ּכֹוֵתב ֶאת ְשֵׁמְך

ַעל ְזכּוִכית ַהַהְפָּתעֹות

ַעל ַהְּׂשָפַתִים ַהַּקּׁשּובֹות

ֵמַעל ֵמֵעֶבר ַלְּדָמָמה

ֲאִני ּכֹוֵתב ֶאת ְשֵׁמְך

 

ַעל ִמְקָלַטי ַהֲהרּוִסים

ַעל ִמְגַּדּלֹוַרי ַהְממֹוָטִטים

ַעל ִקירות ַהִּׁשְעמּום ֶשִּׁלי

ֲאִני ּכֹוֵתב ֶאת ְשֵׁמְך

 

ַעל ֵהָעֵדר ְלֹלא ְּתׁשּוָקה

ַעל ַהְּבִדידּות ָהֵעיֻרָּמה

ַעל ַצֲעדֹות ַהָּמֶות

ֲאִני ּכֹוֵתב ֶאת ְשֵׁמְך

 

ַעל ַהְּבִריאּות ֶשָׁחְזָרה

ַעל ַהִּסּכּון ֶשֶּׁנֱעַלם

ַעל ַהִּתְקָוה ְלֹלא ִזָּכרֹון 

ֲאִני ּכֹוֵתב ֶאת ְשֵׁמְך

 

ּוְבָעְצָמָתּה ֶשׁל ִמָּלה

ֲאִני ַמְתִחיל ֵמָחָדׁש ֶאת ַחַּיי

ֲאִני נֹוַלְדִּתי ְּכֵדי ְלַהִּכיר אֹוָתְך

ִּבְשִׁביל ִלְקֹרא ָלְך ְּבֵשׁם

 

ֵחרּות.
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Liberté / Paul Éluard

Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom

Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l’écho de mon enfance
J’écris ton nom

Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J’écris ton nom

Sur tous mes chiffons d’azur
Sur l’étang soleil moisi

Sur le lac lune vivante
J’écris ton nom

Sur les champs sur l’horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J’écris ton nom

Sur chaque bouffée d’aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J’écris ton nom

Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l’orage
Sur la pluie épaisse et fade
J’écris ton nom

Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
J’écris ton nom

Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J’écris ton nom

ר
קו

מ
ה

 *
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Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes maisons réunies
J’écris ton nom

Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
J’écris ton nom

Sur mon chien gourmand et tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J’écris ton nom

Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni
J’écris ton nom

Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J’écris ton nom

Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au־dessus du silence
J’écris ton nom

Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J’écris ton nom

Sur l’absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J’écris ton nom

Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer

Liberté
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ם ג ר ת מ ה ר  ב ד

השיר ״חירות״ של המשורר הצרפתי פול אלואר נכתב ופורסם בחשאי 

ב־1942, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה. אלואר כתב אותו בזמן 

שָחַבר לארגון הֶרִזיְסַטאְנס, המחתרת הצרפתית שפעלה נגד הכובש 

הוצנחו  הפואמה  של  גיליונות  הצרפתים.  ומשתפי־הפעולה  הנאצי 

ממטוסים בריטיים כדי לעודד את ההתנגדות לכובש, ועד מהרה הפך 

השיר לאחד הסמלים המובהקים של המאבק הצרפתי הליברלי.

השיר בהקשרו הרחב עוסק בחירות כערך מקודש וחד־פעמי. אלואר 

מצמיד את החירות לכל דבר שמרכיב את חייו כמשורר וכאדם, בין 

שאלה  ובין  ופרחים  עצים  הספר,  בבית  כתלמיד  מחברותיו  שאלה 

 רגשות ואירועים שהוא חווה. כשם שנפש המשורר ונפש האדם בכלל — 

על מלוא החיים הפנימיים המתקיימים בתוכה — היא חד־פעמית, כך 

גם חירותו היא אחת ויחידה; על הדובר נגזר לכתוב אותה שוב ושוב, 

להיוולד  אף  ואולי  לחיות,  להמשיך  שיוכל  כדי  ומקום,  מקום  בכל 

מחדש לאחר אירוע נורא כמו מלחמת עולם.

*
מצרפתית  ומתרגם  פרוזה  כותב  משורר,   ,)1995( גריילסאמר  איתמר 
77״, ב״יקום.תרבות״ ועורך כתב העת ״קוץ״. אוהב  לעברית. פרסם ב״עיתון 
בספרות  שני  לתואר  סטודנט  ושירה.  ובפסנתר  בגיטרה  נגינה  מוזיקה, 

במסלול לכתיבה יוצרת.
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 מהות החיים / קונסטנטין ַּבְלמֹונט )1867—1942( 
תרגמה מרוסית והעירה: ולרי מיכאילובסקי

ָּבאִתי ִלְתהֹות ֵאֶצל רּוַח ָקָרה,

ֵאיְך ִלְׁשֹמר ַעל ְיִפי ְנעּוַרי.

ָהרּוַח ָעְנָתה, ׁשֹוָבָבה,

ב, ַאֲחַרי.״ ״ֱהֵיה ַאְוִריִרי, ַּכַּמּׁׁשָ

ָּבאִתי ִלְתהֹות ֵאֶצל ָים ֲאִציִלי 

ַעל ֵּפֶשׁר ַמהּות ַהַחִּיים.

ָאז ָעָנה ִלי ַהָּים ַהְּצִליִלי,

״ֱהֵיה ְמֵלא קֹול ַּכַּגִּלים.״

ָּבאִתי ִלְתהֹות ֵאֶצל ֶׁשֶמׁש ְּגֹבָהה,

ֵאיְך ֶאְזַרח ְּכמֹו ַהַּׁשַחר ְּבאֹור.

ׁשּום ִמָּלה ֹלא ָאְמָרה ַהַחָּמה,

ַאְך ַנְפִׁשי ֵהִביָנה ֶׁשָעֶליָה ִלְבֹער.
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Завет бытия / 
Бальмонт, Константин Дмитриевич

Я спросил у свободного ветра,
Что мне сделать, чтоб быть молодым.
Мне ответил играющий ветер:
״!Будь воздушным, как ветер, как дым״

Я спросил у могучего моря,
В чем великий завет бытия.
Мне ответило звучное море:
״!Будь всегда полнозвучным, как я״

Я спросил у высокого солнца,
Как мне вспыхнуть светлее зари.
Ничего не ответило солнце,
Но душа услыхала: ״Гори!״

ר
קו

מ
ה

 *
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ת מ ג ר ת מ ה ר  ב ד

הסמלים  ספר  השמש:  כמו  נהיה  בספר  לראשונה  פורסם  זה  שיר 

עמד  שבמרכזו  ספר  ַּבְלמֹונט,  קונסטנטין  הסימבוליסט  של   )1903(

הנוספים  השירים  כותרות  השמיים.  ובגרמי  הטבע  באיתני  העיסוק 

מהדהדות   — לאש״  ו״המנון  לאוקיאנוס״  ״קריאה  ״רוח״,   — בקובץ 

בשירנו כאן, בפנייתו של הדובר לכוחות הטבע השונים כדי להתחקות 

אחר משמעות החיים, אחר אותו סמל שהדמיון בינינו, בני התמותה, 

לבינו אפשרי. 

הקובץ:  בכותרת  כבר  ניתנת  החיפושים  למסע  התשובה  למעשה, 

״נהיה כמו השמש״. הבֵערה, התוצר של האש והשמש, מביעה היטב 

את נפש המשורר הרוסי, הקיצוני, הטוטאלי, השואף לניצול מרבי של 

ההזדמנות שלא תחזור. במקביל, משרטטת השמש סקאלה שבצידה 

ונשרף  כשם שמה שבוער  החד־פעמי:  הנגדי  ובצידה  הנצחי  האחד 

פעם אחת לא ישוב להישרף בשנית, כך הלידה, החיים והמוות הם 

תופעות חד־פעמיות שלא יישנו. אך בדומה לבערת השמש, גם אלה 

לאבות  עד  שנמשך  ומחזורי,  נצחי  ליסוד  תמידית  בזיקה  מצויים 

הקדמונים וימשיך ללוותנו גם בעתיד.

*
שמית  ולבלשנות  ללשון  סטודנטית  קייב,  ילידת   ,)1995( מיכאילובסקי  ולרי 
עת  כתב  ב״ליטראטורה:  פורסמו  מרוסית  תרגומיה  אביב.  תל  באוניברסיטת 

עברי ־רוסי״, ובכתבי העת ״המוסך״ ו״הו!״.
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 שני שירי עבדים / אבו נואס )757—814 בערך(
תרגם מערבית והעיר: עמרי לבנת

]נעבדתי לעבד[

ֶנֱעַבְדִּתי ְלֶעֶבד ֲאֶׁשר / ְּבַמְרֵאה ֲעָבִדים ְיֹבָרְך.

ְיַחֶּקָך ְמאֹור ַהַחָּמה, / ַהָּיֵרַח ִיְתַחר ְּבאֹוָרְך.

ִהְתָּגֵאה, ִּכי ָהֵאל ֹלא ִיֹּצר / ַּבֵּׁשִנית ַּכֲאֶׁשר ְיָצָרְך.

]اصبحت للمملوك مملوكا[

اصبحُت للمملوك مملوكا / زّين بالُحْسن املَماليكا
الَشمُس تحكيك بإشراقها / والَبْدُر في النور يباهيكا
فِتْه على الناس فأنت الذي / لم يخُلِق الَرحمُن ثانيكا
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]בלילה, אמו של הנער[

ַּבַּלְיָלה, ִאּמֹו ֶׁשל ַהַּנַער / ֻזְנּבּור* ֶאת ַהַּבִית ָּפְקָדה.

ר ְנַתִּתיָה / ְוַיד ַהַּסְרסּור ְּבָיָדּה. ִּבְּקָׁשה ֶאת ֲאׁשֵֶ

ָאַמְרִּתי ָלּה: ״ְקִחי ֶאת ָהֵאֶבר״, / ַוָּתֶׂשם ַהָּלאם ְּבָצאָדּה**.

ָּגַמְרִּתי, ְוֵתֶכף ִנְּקָתה ֶאת / ֶאְבִרי ְּכֶאת ְּבָנּה, ְיִחיָדּה.

* ֻזְנּבּור הוא אחד ממאהביו הידועים של אבו נואס. אמו של זנבור 

מתוארת בשירים אחדים כזונה. 

נואס  אבו  ו־ص.  ل  וצורתן  ערביות,  אותיות  שתי  הן  וָצאד  ָלאם   **

מרבה ְלַדמות איברי־מין לאותיות בעלות צורה זכרית או נקבית.

]جاءت الى املنزل أم الفتى[

جاءْت الى املنزِل ُأمُّ الفتى / زنبور بالليِل مليعاِدها
تطلُب ما قد كنُت عوَّدُتها / وكّفها في كّف قواِدها

قلُت هاِك األير فاستدخلي / فأدخلْت المَي في صاِدها
تمسُح ايري بعد ما نْكُتها / كأّنُه اصغر اوالِدها
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ם ג ר ת מ ה ר  ב ד

בשירת  וחד־פעמית  דופן  יוצאת  דמות  ספק  ללא  הוא  נואס  אבו 

והחשק  היין  שירי  מאות  בזכות  לתהילה  נודע  שמו  הביניים.  ימי 

שחיבר, ובזכות הפרסונה הבוהמיינית והפרועה המשתקפת משיריו 

 ומהסיפורים על אודותיו. אבו נואס הקדיש שירים לנמענים מגוונים — 

לגברים, לנשים, למבוגרות ולצעירים — ונתח מיוחד משירתו עוסק 

בעבדים ובשפחות. הבאתי בזאת שני שירים שכאלו, וההבדל הסגנוני 

המכונה  החשק,  שירי  לסוגת  משתייך  הראשון  השיר  ניכר.  ביניהם 

בערבית ַע‘ַזל )غزل(, ואילו השיר השני משתייך לסוגה ההומוריסטית 

של שירי הזימה, המכונה בערבית ֻמג‘ּון )مجون(. 

משני השירים עולה יחס מעניין בין הדובר לעבד ולשפחה, המתאים 

לנטייתה של השירה הערבית בימי הביניים לבטא מיניות תוך הבלטה 

של הבדלי כוח קיצוניים. השיר הראשון פותח בהצהרת השתעבדות 

לעבד היפהפה, הצהרה שיש בה פחיתות כבוד וביטול עצמי. בשיר 

השני הזונה המובלת ביד הסרסור נדמית כילדה חסרת־ישע הנתונה 

מתחלפים  המיני  המעשה  לאחר  אך  הגברים,  שני  של  לחסדיהם 

הדובר,  בנה:  את  הרוחצת  לאם  נמשלת  ופתאום  באחת,  היוצרות 

שהיה גואלה, הופך באחת לתינוקי ונזקק. שירים אלו, יש בהם כדי 

לחשוף טפח מתפיסת המיניות בשירתו של אבו נואס, שאיננו נרתע 

מעמדה ורסטילית, מהומור וממשחקי תפקידים.

*
)1993(, תלמיד מחקר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב.  עמרי לבנת 
שירים  המאוחד״.  ״הקיבוץ  בהוצאת  אור  ראה   )2019( מלאכי  שיריו  ספר 
מקוריים ותרגומים מערבית פורסמו במוסף ״תרבות וספרות״ של ״הארץ״, 

בכתב העת ״הו!״, ב״עיתון 77״ ובבמות נוספות.
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סיפורים קולוניאליים 2 / גיא רופא

אלף לילה ולילה

 בין שלל ההרגלים המשונים שבהם החזיק סיר ריצ‘רד פרנסיס ברטון — 

האיש שתרגם לראשונה לשפה האנגלית את סיפורי אלף לילה ולילה 

גילה את מקורותיו  ואת הקאמה סוטרה, ושכמעט היה לאיש אשר 

של נהר הנילוס — המשונה ביותר ללא ספק היה הקפדתו על רישום 

מקיף ושיטתי ביומנו האישי את אורכם של איברי המין הזכריים )בין 

אם נימולים ובין אם לאו( של הגברים שבהם פגש במרוצת מסעותיו 

בחצי האי ערב ובאפריקה המזרחית. מיותר לציין כי האיבר הקטן 
ביותר אשר תיעד ברטון ביומנו היה זה של ג‘ון הנינג ספיק.2 

2  שותפו של ברטון למסע והאיש אשר גילה את מקורו של נהר הנילוס 

באגם ויקטוריה.
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 ריצ'רד
 פרנסיס ברטון
)1864(
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בגבעות הירוקות של אפריקה

לא בדקתי זאת )וגם איני מתכוון להטריח עצמי לעשות את המאמץ(, 

אך מקווה אני שהרובה אשר ניתץ את גולגולתו של הסופר ארנסט 

טנגניקה  במישורי  הוא  הרג  שבו  הרובה  אותו  הוא  המינגווי  מילר 

את הקרנף השחור,3 המופיע בתמונה המצורפת כאן מטה. אגב כך, 

מסכים אני לחלוטין עם מי שטען בזמנו כי המינגווי שם קץ לחייו 

מאחר שהתחוור לו )באיחור מה לטעמי( כי הוא סופר גרוע למדי, 

אם כי חולק אני על הטענה כי במעשה ההתאבדות כיפר המינגווי 

במשהו על איכות כתיבתו. 

 Diceros bicornis. 3

 
ארנסט 
המינגווי 

והקרנף שהרג
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סימני דרך

השנייה  הבורים  במלחמת  ָמאֶפקינג  על  המצור  גיבור  של  קברו 

ומייסדה של תנועות הצופים העולמית, הברון רוברט באדן־פאוול, 

ממוקם בבית הקברות על שם פטרוס הקדוש בנייארי אשר מול הר 

בודדת, סמל בשפת  נקודה  ובאמצעו  עיגול  קניה. מצבתו מעוטרת 

סימני הדרך כי שב הוא אל ביתו אשר בפדינגטון בממלכה המאוחדת. 

והנערות עטויי החאקי המגיעים  יעשו רבבות הנערים  מכאן שטוב 

לכאן תכופות, אם יחפשו עצתה של רוחו שם במקום להטריד כאן 

את מנוחת המתים. 

 
קברו של 
הברון רוברט 
באדן־פאוול 
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 ָצ’רּוֶאה, 
המדיום של 

 נהנדה )משמאל( 
יחד עם המדיום 

קגובי בכלא
1897
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עולי הגרדום

ֶנהנָדה  ְמבֹויָיה,5  הְסווׅיקירֹו4  של  שעבר  בשבוע  לגרדום  העלאתם 

הינה  סולדסברי  בעיר  ָקגּובי  בעלה  של  וזה  נייָקסיָקאנה,  ָצ‘רּוֶאה 

הבריטית  הקולוניאלית  המשפט  שמערכת  לכך  הניצחת  ההוכחה 

בהנחה  האוניברסלי.  הצדק  למושג  וגמור  מוחלט  לעג  משום  היא 

שאכן הייתה זו המבוייה אשר הורתה לערוף את ראשו של הפקיד 

הצׅ‘ימּוֶרנָגה6  במהלך  במזואה  הילידים  ענייני  על  האחראי  פולארד, 

)ומקווה אני שברור לחלוטין לקורא כי אין אני טוען כאן בשום פנים 

ואופן כי אכן הייתה זו היא(, צריכים היו הבריטים למצוא דרך לבוא 

חשבון ולהעניש אותה עצמה ולא לתלות זקנה מסכנה, אשר במקרה 

אקראי  באופן  המבוייה  של  רוחה  בחרה  גופה  ואת  מזלה  איתרע 

לחלוטין לאכלס.7 

4  מדיום

5  סבתא

6  מלחמת העצמאות הראשונה של זימבבואה או מלחמת המטאבלה 

)והשונה( השנייה, שהתחוללה בין 1897-1896.

7  שלוש פעמים נאלצו האנגלים לתלות את הזקנה עד כי טרם הניסיון 

השלישי הואיל בטובו אחד האסירים מבני השונה להסביר לאנגלים כי אם 

לא יסירו מחגורתה של הזקנה את קמע המוטי אשר מקשיח את צווארה כל 

אימת שהחבל נמתח עליו, לא תמות היא לעולם.

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

אפריקה.
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כובע הנזיר /  אילון סולן

סלעים היו פזורים בעמק שהשתרע בינינו ובין הכפר יאטא, ופה ושם 

צמחו שיחים שעדיין לא נאכלו על ידי הכבשים המקומיות. 

הרועה הסתלק מוקדם היום, אמר ניר ויישר את האפוד.

עם  נוסע  אני  השבוע  בסוף  אמרתי.  הביתה,  לחזור  רוצה  אני  גם 

ֶנַטע לאילת.

כן, סיפרת לי.

זו תהיה החופשה הראשונה שלנו יחד.

מאחורי סלע הבחנתי בפרח כתום.

תראה, כובע נזיר, אמרתי לניר. 

לאורך  אצבע  העברתי  הכותרת,  עלי  את  וליטפתי  התכופפתי 

האבקנים, התמלאתי במתיקות של הפרח.

כדור פגע בראשי ותפסתי אותו. אימא הביטה בי וגירדה את לחיה, 

אבא שוחח עם מיטל ובעלה, ויוגב עמד סמוך אליי.

״דוד עומר, בוא לשחק איתי״.

זרקתי את הכדור ויוגב רדף אחריו.

גוף כבד צנח עליי ואיבדתי את שיווי משקלי, מועך תחתיי את הפרח. 

דם זרם על שרוול חולצתי. עיסה אדומה נשפכה מעינו הימנית של 

ניר ועינו השמאלית בהתה בשיחים שהקיפו אותנו.

ֵוין אלָתאִני? שמעתי קול מרחוק.
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ָמא ִפי ָחָדא, ָּכאן ָחאֶרס ָואֶחד, ענה קול שני, ָּתָעאל.

רעש הצעדים התרחק.

״דוד עומר, הבטחת לשחק איתי״.

אימא.  לו  אמרה  איתך״,  ישחק  סבא  טוב,  מרגיש  לא  עומר  ״יוגב, 

״עומר, קח עוגה״.

והשיחים.  הסלעים  בין  מוסתר  גופי  ניר,  של  לגופו  נחלצתי מתחת 

פחדתי שהמחבלים יריחו את השתן שהרטיב את המדים שלי, ישמעו 

ארבעה  הראש.  את  הרמתי  בקרקע.  ונקש  בידיי  הרובה שרטט  את 

מרכז  לעבר  מכוונים  רוביהם  הקרוב,  לבית  מחוץ  עמדו  מחבלים 

היישוב. צללתי חזרה אל הקרקע. 

״עומר, איך היה בעבודה השבוע?״ שאלה אימא.

ִהנחתי את הצלחת עם העוגה על שולחן הגינה. 

״הכול כרגיל״.

״נפגשָת עם חברים?״

״יש לנו פרויקט דחוף. אני עובד כל היום״.

על הדשא אבא ֵהניף את יוגב, שצווח וניסה להשתחרר.

מבוהלות  בפנים  הבחנתי  השיח  ענפי  מבין  שם.  אי  צרחה  אישה 

והראש  הנשק  את  כיוון  ְבחצר  הבית. מחבל שעמד  מחלון  מציצות 

נעלם. המחבל צעק לחבריו ואלה פנו לבית. מספר נמלים טיפסו על 

כף ידי, מתעלמות מהרעד שלא עזב אותי. 
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״דוד עומר, למה אין לך אישה?״

״נתי, ביקשתי ממך לשחק עם יוגב״, אמרה אימא. ״יוגב, תן לסבא 

את הכדור״.

הילד לא זז ונעץ בי מבט של רס״ר משמעת.

״כי השתנתי מפחד״, עניתי. 

אימא נרעדה.

ידי וגרר  יוגב, תפס את  ״אתה גיבור, אתה לא פוחד מכלום״, אמר 

אותי לפינת ֶהחצר. ״איזה פרח זה?״ 

״כובע הנזיר״.

״למה קוראים לו ככה?״

נדם.  והקול  ירה  מישהו  אותי.  הקפיצה  הבית  ילד מתוך  זעקה של 

אותי.  לחבק  רץ  השלוש  בן  יוגב  של  דמותו  מולי  הופיעה  בדמיוני 

כיוונתי את ה־M16 ולחצתי על ההדק. הרובה ִהָּכה ִבְּכתפי וריח אבק 

שריפה מילא את ריאותיי. שחררתי צרור שני. המחבל נפל. קמתי. 

רצתי. יריתי. ִהחלפתי מחסנית. בעטתי ְּבדלת. יריתי. יריתי. בכיתי.

״דוד עומר, למה קוראים לפרח ככה?״

ניגבתי את עיניי מהדמעות. 

״פעם בג‘ונגלים של ברזיל היה כפר קטן והיה בו מקדש קטן, ובמקדש 

גר נזיר,״ ֵהשבתי. ״הנזיר היה מתפלל לשלום התושבים, רוקח תרופות 

ומטפל בהם כשהם היו חולים. עם השנים הכובע שלו התבלה, ותושבי 

הכפר שאהבו את הנזיר סרגו לו במתנה כובע מצמר כתום. 

״הנזיר היה מאושר מהכובע וחבש אותו כל הזמן. יום אחד הוא הלך 

לביצה ששכנה ליד הכפר וראה דגים מתקוטטים במים על חתיכת 
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שקע  למים,  נפל  הכובע  ביניהם,  להפריד  כדי  כשהתכופף  לחם. 

ונעלם. בשנה שלאחר מכן צמחו בביצה פרחים כתומים, והתושבים, 

שהאמינו שכל פרח הוא פיסה מהכובע, קראו להם כובע הנזיר״.

״הוא היה צריך להציל את הכובע. אני לא אוהב את הסיפור״, רטן 

יוגב ודרך על הפרח.

שלחתי יד לעברו, והוא התכופף ורץ למיטל. 

הצבאי  הקברות  מבית  כשחזרנו  נטע  אמרה  אותך,  מאבדת  אני 

הילד המרוטש ששכב  פניו של  כמו  לבנים  פניה  לניר,  ביום השנה 

מתחת למיטה. 

אני כאן, רציתי לומר לה, ורק החרחורים של האישה והמחבל שהיו 

מוטלים בחדר הסמוך בקעו מגרוני.

התיישבתי על הדשא וליטפתי את הגבעול השבור וֶהעלים הקרועים. 

הפצוע  הצמח  על  טיפות  מספר  וִהזליפה  אימא  הגיעה  רגע  אחרי 

מכוס שהביאה ִעמה. 

״עד השבת הבאה הוא יוציא פרח חדש״, היא אמרה ועטפה את כף 

ידי באצבעותיה.

עצמתי את עיניי. כשפקחתי אותן, אימא עדיין אחזה את ידי וכובע 

הנזיר שכב על הדשא חסר תנועה. 

*
המתמטיקה  למדעי  הספר  בבית  סגל  חבר  הוא  סולן  אילון  פרופ׳ 
באוניברסיטת תל אביב ואחד ממחברי ספר הלימוד תורת המשחקים. כמו כן 

ראה אור ספר מדע בדיוני פרי עטו בשם הקיסר הבא. 
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גליל / רחל מדר

הֹוֵלְך נֹוֵׂשא ַיְלּדֹו, הּוא ָּכֵבד.

הּוא ָּבא ִמת‘ רֹום 

ֹהּוא יֹוֵרד ֶאל ַהְּכָפר.

ַמר, ַמר ַהֶּפַצע ִנְפָער

ְּבֵצל ָהָהר ַהַּבֶּזֶלת ְּתקּוָעה־ְקפּוָאה,

ֹיֶבׁש ָצֹהב יֹוֵרד ְוֶנֱעָצר.

ִמן ַהֶּׁשֶלף ַיֲעלּו ַעּמּוֵדי ָחָצב

ַיַעְמדּו ָעָליו ִלִמְׁשָמר

ּוַמר ִיְהֶיה ַהָּקֶפה, ַמר.

ֻׁשְלָחן ְוִכֵּסא ֵאֶצל ָהֵעץ ֶּבָחֵצר

ּוַמְרַים ַהּטֹוָבה.

ָּכֵבד לֹו ִמְּזַמן, ִּכְמַעט ִיֹּפל.

סּוַרת ֶאְלָפאִתָחה ַּתֲעֹמד ַעל ִמְפַּתח ִּפיו,

אֹוִתּיֹות ִיָּדְבקּו ַּבָּלׁשֹון,

זֹו ָּבזֹו ִיְסַּתְּבכּו, ִיָּתלּו ְוִיָּקְרׁשּו.

ַמר, ַמר, ְמֵאָרה ַעל ֹראׁשֹו.

ַהֶּיֶלד ַהּצֹוֵעק,

ַהֶּגֶפן ָּתנּוד לֹו,

ִּתָּׁשֵען ִמַּצד ְלַצד.
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*
רחל מדר )איינהורן(, נולדה ב־1954 בקיבוץ מלכיה וכיום היא חברת מושב 
ארבל. לומדת כשומעת חופשית בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל 
״שופרא  בהוצאת  האדמה  שירת  שירה:  ספרי  שני  פרסמה  כה  עד  אביב. 
ספר   .)2016( 77״  ״עיתון  בהוצאת  סתה  או  מי  והו   ,)2013( יפה״  לספרות 
ד״ר  בעריכת  77״  קטנה  ״אש  בהוצאת  לצאת  עתיד  שלה  שלישי  שירה 
יראה אור בקרוב בהוצאת  רומן קווקזי,  אפרת מישורי. ספר הפרוזה שלה, 

״מרכז הורדוס״.
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 זאת אני )מדברת( 
עם עצמי / רינה קושרובסקי

בחיים שלי לא חשבתי שאני מסוגלת לאכול דג מלוח ואחר כך עוד 

אחד, וכשאני יתכופף לנגב את השמן שנזל על הרצפה, אני ירים את 

דם  לי  לנזול  ויתחיל  בראש  טוב  טוב  ככה  יחטוף מכה  ואני  הראש 

על כל הרצפה במטבח שיתערבב עם השמן של הדגים המסריחים 

סוף  סוף  וצהוב,  באדום  התמלאה  הרצפה  לתקוע.  חייבת  שהייתי 

מדולל  שהיה  העיקר  שמן,  שעם  משנה  לא  מדולל.  היה  שלי  הדם 

וזרם כמו ברז מהראש שלי. ישבתי על הרצפה, צחקתי כמו משוגעת 

ואז התחלתי לבכות כמו מטורפת. חיכיתי שהברז בראש שלי יפסיק 

להשפריץ. התעלפתי וקמתי וישר חיפשתי משהו מתוק להכניס לבטן 

השמנה שלי. איכס, את מגעילה. למה אני מגעילה? כי את לא שולטת 

על הפה שלך ולא על הראש שלך ולא על החיים שלך. את מטומטמת 

ברמות שאני לא מכירה כמוך. מה עשיתי כבר? מה שאת עושה כל 

הזמן. סתומה. סתומה, טיפשה ומכוערת. את מגעילה אותי. את כזאת 

שכל דבר נופל לך, והפה שלך, מרוב שלא נסגר, גם זבובים נכנסים 

אליו. ואחר כך הם מתחילים לעוף לך מהפה ואת לא מפסיקה לצעוק 

ולקשקש את השטויות שלך. שטויות וזבובים זה מה שיוצא מהפה 

שלך. זה למה את מקללת כל הזמן, הפה שלך מלא מילים מלוכלכות. 

את אישה מעצבנת, זה מה שאת. לא מסוגלת לעשות שום דבר כמו 

שצריך ואני צריכה לעמוד מהצד ולראות אותך. זה מה שאת עושה 

נפט. תוקעת את  ילדה קטנה, תמיד עם פרצוף של  גם שהיית  לי. 

ימים  כמה  לפני  למעלה.  שמיים  שאין  כאילו  ברצפה  שלך  הראש 

קירחת  ילדה  אותך.  ראיתי  שלך.  הזה  המקומט  באלבום  הסתכלתי 

חליפה  עם  לך  את, עמדת  אבל  לך.  וגילחו  כינים  לך  היו  כי תמיד 

משובצת שלושה חלקים שאימא שלך תפרה לך. מה זה שווה? פרצוף 
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מה  את.  איכה  פרצוף  לך.  אומרת  הייתה  תמיד  שלך  אימא  איכה, 

יותר?  להיות קצת שמחה  יכולה  לא  את  למה  לך?  יש? מה עשינו 

כל הילדים בגן רצים ומשתוללים ואת עומדת לבד בפינה עם הראש 

רק חברה של  להיות  רצית  באדמה, מחפשת את הבצל שגדל שם. 

בוכים שהם  הבצל, בגלל שאת רצית כל הזמן לבכות. כל האנשים 

מקלפים את הבצל, אצלך, היה מספיק רק להסתכל עליו וכבר היית 

מתחילה לבכות לנו. אז מה אם אימא שלך לא רצתה אותך. מי אמר? 

זה את אומרת את זה כל הזמן. אמרת שהיא הייתה בהריון וכל הזמן 

כדי שלא  והכניסה שם למטה חזק  לקחה מתלים לבגדים ממתכת, 

תצאי בכלל. וכל היום היא קפצה ועשתה תריסים רק שלא יהיה לה 

אותך. את כזאת עקשנית, לא ויתרת לה. מה יצא לך מלצאת. הרי 

כבר שיצאת מהבטן שלה היא הסתכלה עלייך ואמרה לאבא שלך מה 

זה? נולד לי קוף! וצחקה כמו מטורפת. קוף עם תחת אדום ושיער 

שחור קוצים, עומד כמו מגדל בבל. בטח דקרת שם למטה את אימא 

קופים?  אוהבות  שאימהות  חשבת,  ומה  לה.  לצאת  שהחלטת  שלך 

ילדים שנראים מכוערים כמוך. כל הזמן היא  אימהות מגעיל אותן 

שכבה במיטה ובכתה. אף פעם לא חיבקה אותך כמו שצריך. תקעה 

אותך כל היום בגיגית בגינה של הצריף העלוב. כל התמונות שלך, 

את יושבת בתוך גיגית. תינוקת שמנה בקושי נכנסת לשם עם גבות 

מחוברות ופרצוף תחת. זה מה שהיית. אף אחד לא אמר לה — יו, 

עלייך? אבא שלך  מי הסתכל  אף אחד.  וחמודה.  יפה  תינוקת  איזו 

עבד כמו חמור בשביל שיהיה קצת כסף בבית, ואימא שלך צעקה 

שהוא לא נותן לה אגורה והיא תקועה כל היום עם תינוקת שמעצבנת 

אותה. את זוכרת שהיא הכריחה את אבא שלך ללכת פעם בשבוע 

לקולנוע במורד הרחוב ואת הפנים שלו שהבין שלא איכפת לה בכלל 

טוב.  איש  היה  שלך  אבא  שתחנקי?  ומצידה  בבית  לבד  שתישארי 

אבא שלו גמר במכות את אימא שלו ולא היה פירור בבית לאכול. זה 

בגלל שאבא שלו היה בטלן כזה גדול, כל היום על עגלה עם חמור, 

ובזבז  הלך  שהרוויח  הפרוטות  שתי  ואת  ברחובות  גרוטאות  אוסף 
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היה  לא  הוא  שלך,  אבא  ברחוב.  ערב  כל  שהתפגר  עד  עראק,  על 

שמח ובגלל זה התחתן עם אישה עצובה. עצובה, כל הזמן עצובה. 

ואת נולדת לזוג המוזר הזה. הריחות של העצים מסביב לצריף היו 

משגעים אותך, וכשהיית בת ארבע, טיפסת על עצי האורן כמו בן וכל 

פעם נפלת ושברת יד אחרת. ולמה אף אחד לא שיחק איתך, למה? 

ואבא  נפט  אימא  נפט עם  פרצוף  לך  בגלל שהיה  או  הכינים  בגלל 

שכל החיים היה מסכן, תקוע בינך לבין האימא שלך. כל יום היית 

חוזרת עם אצטרובלים שבורים תקועים בראש שלך. אולי בגלל זה 

את כל כך מטומטמת כי במקום מוח נהיה לך אצטרובל שבור תקוע 

שם. בכל הכוח ניסית שיאהבו אותך. מה זה עזר? איך אפשר לאהוב 

ילדה שכל הזמן הפרצוף שלה מתקמט מרוב העצבות והאצבע שלה 

תקועה לה בפה, כמו אחת שלא יודעת מה לעשות עם החיים שלה. 

רצית  כנראה  אבל  שלך,  בתחת  אותם  לתקוע  יכולה  היית  מצידי, 

לגן  הולכת  כשהיית  שלך.  מהתחת  יותר  שלך  הפנים  את  להסתיר 

של הקופים בשבתות עם אימא שלך, היא הייתה אומרת לך, תראי 

כמה שאת דומה להם. אני גנבתי אותך מכאן כשהיית תינוקת. ראיתי 

גורת קופים ואני הרי משוגעת עם קבלות אז חטפתי אותך. היה לילה 

אפל כמו הלב שלי והשתגעתי אז שלחתי יד והוצאתי אותך מהכלוב. 

הבאתי אותך הביתה וזה היה לי נוח, כי לקוף צריך רק לתת קצת חלב 

ולחם ולא צריך לחבק אותו או לתת לו נשיקות. את האמנת לה, כי 

זה נכון. כי מה הקשר שלך אליה? אישה יפה, בלונדינית, עם עיניים 

ירוקות, מטיילת בעגלה עם קוף שחור. את חושבת עד היום, חמישים 

ושמונה שנים אחרי, שאת קוף גדול מטומטם עם תחת אדום. וכל 

מה שיגידו לך אחרים כל החיים אחר כך, לא יעזור. את דפוקה. איך 

שנולדת, החיים לקחו פטיש גדול ונתנו לך ככה טוב טוב על הראש 

שלך. אל תחשבי שאת משהו, את בכלל כלום ושום דבר. 

גם כן חושבת שיכולה לכתוב סיפור אינטליגנטי, כמו כל המלומדים 

האלה שיושבים שם באוניברסיטה וקוראים כל היום בספרים שלהם 

יודע בכלל את כל המילים האלה, שהם  ומדברים על תרבויות. מי 
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ציונים  להם  נותנים  שלהם  והפרופסורים  השני,  עם  אחד  מדברים 

על ימין ועל שמאל, על זה שהם יושבים ומדברים וכותבים מילים 

גדולות שאת בחיים שלך לא יכולה להבין. תרדי, תרדי מהעץ שלך, 

פעם  יכולה  את  הכוכבים  בצאת  הלילה  שבחלום  לך  אומרת  ואני 

בדיוק  מטומטמת  תמותי  בסוף  והם־הם.  את־את  אלה.  כמו  להיות 

כמו שיצאת מהבטן של המשוגעת שילדה אותך. שלא יהיו לך שום 

אשליות בחיים שלך. זהו. יאללה, לכי תנקי בתי שימוש של עשירים 

ותנחתי לרצפה מהירח שאת חושבת שיום אחד תיסעי אליו בבלון 

גדול עד השמיים. תשתקי ואל תחשבי את עצמך. תשתקי וזהו, לפני 

שיבוא משה וייתן לך שתי סטירות, כמו כל ערב שאת יושבת וחושבת 

את עצמך למשהו שאת לא. תירגעי, ועכשיו, לפני שיבוא איזה מישהו 

וישים אותך לכל החיים שלך בבית משוגעים, ששמה גם אימא שלך 

מתה. אין לי יותר מה להגיד לך כי את לא מבינה כלום ואף פעם את 

גם לא תביני. חלאס. נגמר הסיפור שלך.

*
רינה קושרובסקי, סטודנטית שנה ב׳ בחוג לספרות. בעברה, מפיקת סרטים 
ותוכניות טלוויזיה ואשת פרסום. אישה אחת במשפחה נפלאה המונה ארבעה 
גברים חסונים: בעל, שני בנים וכלב מלך. גדלה בתל אביב בבית אומנותי לאב 
צלם סרטים שזכה בפרס מפעל חיים של האקדמיה הישראלית לקולנוע 

וטלוויזיה. סיפור קצר זה מוקדש באהבה, לזכרו.
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אני אעשה אותך הזונה 
של תל אביב / לוסיאן

ִמְׁשָניֹות,  ֶּׁשֵּׁשׁש  ַמה  ִּבי  עֹוֶׂשה  ֵּתַאְטרֹון  ָּבִעיר.  ָוֵחִצי  ָׁשָנה  ֲאִני 

הֹוְרָקנֹוס,  ָרִׁש״י,  ְמָפְרִׁשים,  ְּגָמָרא,  ְּכתּוִבים,  ְנִביִאים,  ּתֹוָרה, 

ֻׁשְלָחן ָערּוְך, ְּתִפּלֹות ֶׁשל ֹחל, ְּתִפּלֹות ֶׁשל יֹום טֹוב, ֻאְלָּפַנת ָּבנֹות, 

ַרָּבִנים ֶׁשל ִמְזָרח ּוַמֲעָרב — ֹלא ָעׂשּו ִּבי ֵמעֹוָלם.

ָהֲאַבּדֹון ֶׁשִּלי ְמֹפָאר

ַוֲאִני ֹלא ְמַסֶּפֶרת.

ֱאֹלִהים ֶׁשֹּלא ָּבא. ֹלא ָּבא. ֹלא 

ַוֲאִני עֹוד ְמַחֶּפֶׂשת 

ִזּוּוג ָהֱאֶמת ֶׁשֹּלא —   

      

ַהּגּוף ֶׁשִּלי ָנטּוׁש

ְקֻדָּׁשה ִנְהְיָתה ֻמְפֶׁשֶטת 

ַהַהָּכָרה ַאִּליָמה

ֲאִני ְמַׁשַּוַעת ִלְתׁשּוָבה ְוָיָצאִתי ְלַחֵּפׂש

ְוָיָצאִתי ְלַאֵּבד

ָלַקח אֹוִתי ַהֹּלא טֹוב.
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ָלַכד אֹוִתי ַּבְּכִביׁש

ִלְפֵני ַּכָּמה ֵלילֹות

ָעִליִתי ַלִּדיָרה

ָאֶלְנִּבי ָהֲעצּוָבה ִנְמֵצאת ְּבתֹוְך ַהֲחַרִּכים 

ַהֲחנּויֹות ַמְסִּתירֹות ֶאת ַהֹּתהּו 

ֵּבין ְּגָרִמים ֶׁשל ַמְדֵרגֹות, ָהֲעִליבּות

ָהאֹור ָהָיה ָאֹדם 

ְוַהִּדיָרה ָהְיָתה ֶחֶדר 

ְוַהֶחֶדר ָהָיה ִמָּטה

ֲאִני ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ִעם ִמי ֶׁשַרק ָּפַגְׁשִּתי. 

אֹוְמִרים ִזֵּין

ָנַתִּתי          

ֶזה ָהָיה ָחָזק ּוִמָּיִדי

ְּבִלי ִמִּלים ְוַהְבָטחֹות ַרק וֹוְדָקה. ְלַהְתִחיל

ַרק ּגּוִפים

אֹו ּגּוף ֶׁשּלֹו

ּוַמה ֶּׁשִהיא ֲאִני

ְמַזֵּין ּוְמַטֵּנף־ִמִּלים ֲאָבל ַמְגִּדיל

ֻמְחָלט ַהֹּכל ִמְתַרֵחׁש ָעַלי. ְּכמֹו ֵהרֹוִאין ָּגרּוַע. ְּכמֹו ֱאֹלִהים ֵמעֹוָלם ֹלא ָהָיה

ְוָאז ְּבֵאיֶזה ִׂשיא

ִּפֵּלַח ֶאת ַהּגּוף ֶׁשִּלי ִנְכָנס ְּבַבת ַאַחת — ַאֶחֶרת 

ְוֹלא ָנַׁשְמִּתי ַהְּכֵאב ָהָיה ְּכמֹו ֹּתֶפת. 

ְוֹלא ָיַדְעִּתי ָמה — 

ְוֹלא ָיַדְעִּתי ֶׁשֶאְפָׁשר

ְוֵאיֶזה ְזַמן ָעַבר 

ַעד ֶׁשִהְצַלְחִּתי ְלַהִּגיד

ֹלא. ֶאת. ֶזה

ִהְמִׁשיְך עֹוד 

ְׁשַנִים ֲחָרבֹות

ְׁשלָׁשה. ָּגַמר   

ַעל ַהָּפִנים ֶׁשִּלי
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ַאֲחֵרי ֶׁשִּנִּקיִתי 

ֹלא זֹוֶכֶרת ֵאיְך 

הּוא ָאַמר 

ֲאִני ֶאֱעֶׂשה אֹוָתְך ַהּזֹוָנה ֶׁשל ֵּתל ָאִביב

ָלַחׁש ֵאַלי ֶׁשָהְלָכה ְלִאּבּוד ְוֵאיֶנָּנה.

ִהְסַּכְמִּתי 

ַהִּמִּלים ַהַּגּסֹות ַעל ַהְּׂשָפַתִים ֶׁשִּלי

ַּתֲעֶׂשה אֹוִתי ַהּזֹוָנה ֶׁשל ֵּתל ָאִביב 

*
לוסיאן הוא שם עט.
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איש על מיטה שותקת / אוהד ובר

ִאיׁש ַעל ִמָּטה ׁשֹוֶתֶקת

ַּתַחת ְמנֹוָרה ׁשֹוֶתֶקת

רֹוֶאה ֻׁשְלָחן ׁשֹוֵתק

ּוְלַיד ַהֻּׁשְלָחן

ַסָּפה ׁשֹוֶתֶקת

ְוַהַּסָּפה ַעל

ִרְצָּפה ׁשֹוֶתֶקת,

ַּגם ַהִּתְקָרה ֶשֵּׁמָעָליו ׁשֹוֶתֶקת.

ְוָהִאיׁש ֶׁשְּכָבר ִהְתַרֵּגל ַלֶּׁשֶקט

ְמַדֵּבר ִּבְשַׂפת ָהָרִהיִטים.

*
לספרות  בחוג  יוצרת  כתיבה  במסלול  א‘  שנה  תלמיד   ,)1988( ובר  אוהד 
באוניברסיטת תל אביב. אוהד הוא זוכה פרס ״הליקון״ לשירה לשנת 2013, 
בשנת  ״הארץ״.  של  וספרות  תרבות  במוסף  בקביעות  מתפרסמים  ושיריו 
2017 ראה אור ספר הביכורים שלו, דייט עם עצמי, בהוצאת ״מקום לשירה״ 

ו״הקיבוץ המאוחד״. 
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החבטה הסופית / שרית גרדוול

אני  בחוץ,  אחד  אף  ואין  בלילה  ריק  כביש  חוצה  כשאני  לפעמים, 

מדמיין שמכונית מתנגשת בי. ברוב המקרים החבטה מעיפה אותי 

כמה עשרות מטרים קדימה והראש שלי מתפצח על המדרכה, אבל 

לפעמים אני מתרסק כולי כבר בזמן ההתנגשות. 

לעצור  נוהג  אני  איילון,  נתיבי  מעל  הגשר  על  לבדי  הולך  כשאני 

פסי  על  נפילה  חזרה:  בי  מביטות  אפשרויות  שלל  מטה.  ולהתבונן 

יילחץ  ייחבט קודם בכביש ואז  הרכבת או על הכביש עצמו? הגוף 

לפני  בי  לפגוע  תספיק  חולפת  שמכונית  או  התנועה  תחת  ויימעך 

שאפול בין הגלגלים? האם הנפילה על המסילות היא זו שתקבע את 

הסוף, או שאתקע, משותק, ואחכה לרכבת שתפרק אותי ללא היכר? 

אין לי משאלת מוות, אגב. רק סקרנות. 

אפשר;  שרק  מי  כל  עם  מכות  והלכתי  בקטטות  השתתפתי  כבר 

שברו לי שלוש צלעות, את האף ואת רגל שמאל, פעמיים. לפעמים 

זה,  את  שווה  לא  שזה  משוכנע  אני  ואז  ומייגעת,  איטית  ההחלמה 

אבל לאחר זמן מה אני שוב מרגיש את העקצוץ הטורדני הזה, את 

התשוקה להרגיש את עצמי מתפרק. 

אגרוף,  בתחרויות  והשתתפתי  לחימה  ואומנויות  היאבקות  למדתי 

אבל זרקו אותי מכולן. העניין בתחרויות האלה הוא לשמור על הגוף 

מרגישים  לא  עצמך,  על  שומר  מרוב שאתה  אבל  במדויק,  ולהכות 

בסוף כלום. אפילו קרב מול הר אדם שמן ושרירי, כמו זה שהיה לי 

לפני חודשיים, זה לא זה. כשבן אדם מכה אותך במקום מסוים בגוף, 

אתה מרגיש את זה רק שם. אם הוא מכה אותך בכמה מקומות, אז 

אתה מרגיש את זה בדיוק במקומות האלה, ורק אם יש לך מזל, הכאב 

כל כך גדול עד שהוא אופף אותך כמו ענן. 
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אבל זה לא מה שאני מחפש.

אני רוצה את ההתערערות המושלמת של הגוף, את החבטה האחת, 

בו־ מתרסקים  האיברים  כל  בו  הרגע  מתנפץ,  הכול  שבה  הסופית, 

זמנית והמוח אומר לגוף ״לעזאזל״ ונכבה. 

הנכונה  החבטה  את  לתכנן  צריך  האחת,  בעיות:  שתי  זה  עם  יש 

והמדויקת שתיצור את החוויה הזאת ולא אחרת, ובעיקר, ובכן, בגלל 

סיבה מספר שתיים — זו החבטה הסופית ואז מתים.

ככה,  אותן  להשאיר  שעדיף  תשוקות  שיש  אמרה  תמיד  שלי  אימא 

בתור תשוקות ותו לא. מלי, חברה שלי, דווקא בקטע של תשוקות 

ורוצה שנעשה כל מיני דברים מוזרים ביחד במיטה. אני זורם איתה, 

אבל בעיקר מקנא כשאני רואה אותה מתפרקת מולי ונמסה כמו גוש 

בשר שאיבד את הצורה שלו. אני רוצה להיות ככה. אני רוצה לחוות 

את זה כמוה, והיא מאוד מתוקה שהיא מנסה הכול בשבילי, אבל לך 

תסביר לה שאם היא לא תיכנס בי עם החיפושית שלה, זה לא יעזור. 

החבטה  את  מדמיין  אני  בלילה,  ריק  כביש  חוצה  כשאני  לפעמים, 

הסופית ומתמלא בחיות נפלאה. 

*
תואר  בעלת  סוציאלית.  ועובדת  מרצה  כותבת,  היא   )1981( גרדוול  שרית 
בעבודה  נוסף  ראשון  ותואר  תסריטאות  במגמת  וטלוויזיה  בקולנוע  ראשון 
 2014 בשנת  לאור  ְתִמיָמה, יצא  ַתָמּה  הראשון, ַסְּפִרי  ספרה  סוציאלית. 
בהוצאת ״פרדס״, ומאז תורגם גם לאנגלית. מבחר סיפורים קצרים פרי עטה 
אמריקה״, ״מוטיב״, ״יקום  של  העברי  השנתון  העת ״הדור:  בכתבי  פורסמו 
היא מרצה  ילדיה,  או מגדלת את שלושת  כותבת  תרבות״ ו״עתר״. כשאינה 

בנושא היסטוריה ותרבות של יהודי תימן. 
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פרס לשירה 
 ע״ש גד יעקבי ז״ל

השירים 
הזוכים
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הפרס  עם  השלישית  השנה  זו  פעולה  לשתף  ושמחות  גאות  אנו 

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

המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב, והוא פרי 

תרומתה הנדיבה של גב' אסתר בכרך־יעקבי, אלמנתו של המשורר, 

הׂשר ושגריר ישראל באו״ם גד יעקבי ז״ל.

אלינו  ששלחו  יצירות  כמאתיים  מתוך  נבחרו  הזוכים  השירים 

סטודנטיות וסטודנטים מכל רחבי האוניברסיטה. למרבה ההפתעה, 

השירים הזוכים נוגעים לנושא הגיליון: שירו של אופיר אשרי מבקש 

למשורר  ולהגיש  ישורון,  אבות  של  החד־פעמי  הסגנון  אחר  לעקוב 

מחוות אהבה; שירה של רות פוירשטיין משמיע קול אקספרסיוניסטי, 

רחל  של  ושירה  הרגיל;  מגדר  יוצאת  חווית־קיום  של  נבואי,  כמעט 

והכמוס  החד־פעמי  האימהי, הקשר  בסודות הקשר  אהרוני מתבונן 

ביותר בחיינו.

ומודות לכל המשתתפות  והזוכות בתחרות  אנו מברכות את הזוכה 

אולמרט,  דנה  לד״ר  מיוחדת  תודה  נהדרים.  שירים  לנו  ששלחו 

שייעצה לוועדת השיפוט.
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מ
 /

/
 הבית ברחוב ברדיצ׳בסקי /

)מחוה לאבות ישורון( / אופיר אשרי

ְּדָררֹות ְיֻרּקֹות

ְׁשֹחרֹות חֹוְלפֹות ְּכִחִּצים ַּבָּׁשַמִים

ֵמַעל ְרחֹוב ֶּבְרִּדיֶצ‘ְבְסִקי

ְּתנּוַמת ָצֳהַרִים

 

ַאַחת ְּגֶבֶרת ֲעֻגַּלת ַאָּגִנים

ָרָצה ַאַחר ַאַחת

ָאִמיְלָיה ְקַטָּנה ְּבֻדִּבים ְוֻרִּדים

 

ָּכל ְּבנֹות ָהְרחֹוב ֶנֶעְלמּו

ֶּכֶלב נֹוֵתן ֶׁשֶתן ְּבַעּמּוד

חֹוֵלף ְלָיד

חֹוֵלף ִמּמּול

חֹוֵלף ְמַפֵּלַח

ָחַלף

ְוֶׁשֶקט ָׁשב ִלְרחֹוב ֶּבְרִּדיֶצ‘ְבְסִקי

 

ַנֲעַלִים ְּתלּויֹות

ִמַּפִּסים ְׁשֹחִרים

חֹוִצים ַּבָּׁשַמִים

ִּבְרחֹוב ֶּבְרִּדיֶצ‘ְבְסִקי

ֵיׁש ְמקֹומֹות

ָּבֶהם ְּתלּות ָּכזֹו

ְמַסֶּמֶלת ְּתלּות
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ַאֶחֶרת, ַאְך ֹּפה

ִנָּכר ִּכי ְמֻדָּבר

ִּבְסָתם

 

רּוַח ָאבֹות חֹוֶלֶפת

ְמַנֶּׁשֶבת

חֹוֶלֶפת ְמַפַּלַחת

ְמַנְדֶנֶדת ַּבַּנֲעַלִים

ְמַעְרֶּבֶלת ַּבִּצֳּפִרים

חֹוֶלֶפת

ְוָחְלָפה

ְוָׁשָבה ַהְּׁשָמָמה

ִלְרחֹוב ֶּבְרִּדיֶצ‘ְבְסִקי

 

ָּכֹתם

ָנַפל

ִמַּגג ְמלֹון ֶּבְרִּדיֶצ‘ְבְסִקי

 

ִאיׁש ֹלא ָרָאה

ִאיׁש ֹלא ָׁשַמע

ְּבִדְמַמת ָהְרחֹוב

ֶּבְרִּדיֶצ‘ְבְסִקי

ָׁשָבה ָנְׁשָבה ָהרּוַח

ַנֲעָׂשה ָקִריר

ְרִסיס ִטָּפה ִנְסַּפג ְּבַדַּפי

ִהִּגיַע ַהְּזַמן

ְלַהְמִׁשיְך ְלֵבית

ַהָּקֶפה. ָינּוָאר.

 

*
נולד   ,)1993( אשרי  אופיר 
בירושלים. סטודנט לתואר ראשון 
יוצרת  כתיבה  במסלול  בספרות 
במדעי  הרב־תחומית  ובתוכנית 
עובד על  ללימודים,  הרוח. מחוץ 
בגיבוש  חלק  ולוקח  ראשון  רומן 
שירה״,  ״בורדל  של  ובפעילות 
שבה  ואומנים  משוררים  קבוצת 
לו  זהו  מיצירותיו.  מציג  הוא 

פרסום ראשון.
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/

זהב / רות פוירשטיין

ַאָּתה יֹוֵדַע ַיִּקיִרי ֶזה ָזָהב

ָּכל ַמה ֶּׁשּקֹוֵרס ָעַלי ָזָהב

ַהְּנִׁשיקֹות ֶׁשּלֹו ַעל ַהֶּפה ֶׁשִּלי ָזָהב ֶׁשל ּתֹוָלִעים

ֶחְלֵקי ַמְלָאִכים ֵמַהֶּפה ֶׁשּלֹו, ִּבְרַּכִים

ְזרֹועֹות ְּגרֹונֹות ְמֻכָּנִפים

ֵאל ּתֹוְך ַהֶּפה ֶׁשִּלי ָזָהב

ְוַהּגּוף ֶׁשּלֹו ָזָהב

ְוַהְּׁשִתיָקה ֶׁשִּלי ָזָהב ָטהֹור

ֵאין ַמה ִּלְזֹּכר ְוֵאין ַמה ִּלְצֹרַח

ֲאִני רֹוָצה ִלְרֹצַח ֶאת ַהָּזָהב ֵמָעַלי

ֶׁשֹּלא ִּתָּכֵנס ַמֵּגָפה ֶׁשל ָזָהב ַאל ַהּגּוף ַהַחי

ָהִעיר ֶׁשָחְלָתה ְּבָזָהב

ְוִׁשּכֹור ַהָּזָהב ַהּצֹוֵרַח ֶׁשל ָהִעיר

ּוְגִוַּית ָזָהב ַמְמִאיר

ּוְנִׁשיַקת ַהָּזָהב ֶׁשּלֹו ֶאל ֶּפה ָהעֹוָלם

ְוֶחְלֵקי ַמְלָאִכים ְּבָמָטר ֵמַהָּׁשַמִים

ְּכמֹו ַמָּפל ֶׁשל ָּדם

ּוְנִׁשיַמת ָאָדם ִּבְגרֹון ָזָהב

ְוַהֶּפה ֶׁשּלֹו ַהֻּמְרָעב ְלהֹוִציא

ֶאת ַהָּׁשַמִים ִקּלּוִפים ִקּלּוִפים

ְּבֵלַדת ֻעָּבר ְוַהָּפַלת ְׂשָרִפים

ְוָהִעיר ֶׁשִהְבִׁשיל ָּבּה ַהָּזָהב

ְוָעְׂשָתה ֶּכֶתר.

ְוַהּגּוף ֶׁשִּלי ֶקֶבר ְלֶמֶלְך ַהָּזָהב.

*
 ,)1994( פוירשטיין  רות 
בחוג  ראשון  תואר  תלמידת 
לספרות ובתוכנית הרב־תחומית 
באוניברסיטת תל  הרוח  במדעי 

אביב. זהו פרסומה הראשון. 
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כמוסה / רחל אהרוני

ָׁשִנים ָיַדְעִּתי: ֵיׁש ִּבי ִּכיס

ְוֵיׁש ּבֹו סֹוד. ָּכַמְסִּתי ְּבָדְפנֹות

ָהעֹור ְּכמֹו־ִּכיס ֶׁשהּוא ָמקֹום

ְוהּוא ִסּפּור ַּגם ַיַחד

ָׁשִנים ָיַדְעִּתי ִּכי ָׁשִנים ִהְרַּגְׁשִּתי ְלִחיׁשֹות

ָׁשִנים ָיַדְעִּתי ֶאת ִאִּמי

)ְּכמּוָסה ָּכל־ָּכְך ָיָפה(

ִלְהיֹות ִּכיָסה־ַאַחת־ְּגדֹוָלה ֶׁשל ֲאֵחִרים 

ַּבֲחַדר־ֲחָדִרים, ָזִרים ָהיּו ִלי ְּכַאִחים ַלִּכיס

)ַּכְסָּפם ְּכסֹוָדם ֻהְפַקד ְּבִכיָסּה ֶׁשל ִאִּמי(

ָׁשִנים ָׁשַמְעִּתי ֶאת ִאִּמי אֹוֶמֶרת: ַהּסֹוד הּוא ַהָּמקֹום

ֶׁשּבֹו ָקֶצה ֶׁשל חּוט מֹוִׁשיט ַעְצמֹו ֶאל ֵעֶבר ָיד

ֶׁשַּמְסִּכיָמה ִלְמֹׁשְך ּבֹו

ְוֹלא ָיַדְעִּתי ַהְתָחָלהֶאְמַצְעְוסֹוף ֵּביִני ְלֵביָנּה, ַעד

ֹלא ָיַדְעִּתי ְלַבֵּקׁש ֶאת ָיָדּה

ַמה ֶּׁשִאִּמי ֹלא ָיְדָעה ֶׁשֵּיׁש ְיָלִדים

ִּבְׁשִביָלם סֹודֹות זֹוֲהִרים ְּבחֶׁשְך

ָׁשִנים ֶׁשַּבַּלְיָלה ִאִּמי ָנְצָצה ְּבֵעיַני ַּגְחִליִלית

* 

רחל אהרוני )1990(, סטודנטית לתואר שני בחוג לספרות באוניברסיטת תל 
אביב ובעלת תואר ראשון בספרות ובלימודי מזרח אסיה. שירים שכתבה ראו 

אור בגיליון ״שירה חדשה״ של ״הליקון״. 
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מסה על החד־פעמי / מיכל בן־נפתלי

״אל תתנגדי, אמרנטה, היי חלשה.״ 

)מרקו לודולי, נזירה, מאיטלקית: ארנו בר( 

כמו תמיד אני חוזרת אל דליה רביקוביץ, מתוכי, הרבה לפני שאני 

נוספת — עד כמה חיוניים  ומגלה — פעם  ופותחת את הספר  שבה 

הם כוחות החד־פעמי והחזרה, עד כמה מדובר במשאלות שקולות 

בעוצמתן, אף כי סותרות, ִּבקצוות האחוזים זה בזה, בשיעור ְּכפול־

פנים, שדומה שעלינו לשוב וללמוד מחדש. 

הסופר  בבית  בהתכנסות  הזה  השיר  את  שמעתי  הראשונה  בפעם 

ע״ש חיים הזז בירושלים לכבוד החגיגה לרגל צאתו לאור של הקובץ 

מן  לפילוסופיה  פרופסור  בקול  אותו  קרא  ב־1.1992  ילד  עם  אמא 

כמה  אבל  אלים,  אפילו  ואכזר,  קשה  איש  העברית,  האוניברסיטה 

להתכווץ  לפיו  הניח  ואיך  ההיא,  בקריאה  נתן  ובני־טונים  טונים 

אובדן  צלילי  את  להגות  והאירוניה,  המרירות  צורות  את  וללבוש 

הֵאמון והייאוש השקט, לקרוא את השיר בד בבד עם הוויתור וכנגד 

הוויתור שבתוכו נכתב, להצהיר על חד־פעמיותו במחווה שמטעמים 

שעוד אנסה להסביר אקרא לה שלילת הבנליות. אז הנה השיר, שבכל 

פעם שאני חוזרת אליו עולה בי המוזיקה של הערב ההוא וכל מיני 

פרטים הקשורים בו. הֵאין זה הנס של הספרות, מתיחת ממד הזמן 

של החד־פעמי?

1  דליה רביקוביץ, אמא עם ילד )תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1992(.
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ניסיון להביע דעה

ֶּגֶׁשם ַעל ַהִּכָּכר

ֶׁשל ַסְנָטה ָמִרָיה נֹוֶבָלה.

ְמַעט ֲאָנִׁשים ְּבִמְטִרּיֹות,

ַזְרִזיף ַהֶּגֶׁשם ַּדק ְמֹאד, 

ַוֲאִני חֹוֶׁשֶבת

ַמה ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה ָּבָנִלי,

ַהִאם ִּכַוְנִּתי ְלַדְעְּתָך,

ְוַהִאם ָהְיָתה ִלי ֵּדָעה ִּבְכָלל.

ֶּגֶׁשם ַעל ִּפיָאָצה ַסְנָטה ָמִרָיה,

ְוֶגֶׁשם ַעל ִּפיָאָצה ַסְנָטה ְקרֹוֶצ‘ה

ְוֶגֶׁשם נֹוֵׁשר ַעל ִרְצַּפת ָהִעיר

ְוַעל טֹוְסָקָנה ְוכּוֵלּה.

ּוָמה ַהְמַעט ִמֶּזה ֶׁשִּיְדַּבק ִּבי

ּוָמה ַהְמַעט ֶׁשַּמָּמׁש ִיָּׁשֵאר ִלי,

ִּכי ֹרב ַהְּדָבִרים

ַמָּמש ֹרב ַהְּדָבִרים

ְלַמְרִאית ָהַעִין ְוֵאין ָּבם ַמָּמש.

ַזְרִזיף ַהֶּגֶׁשם ַּדק ְמֹאד 

ַאְך ְמַעט ַמְרִטיב ֶאת ַאְבֵני ַהִּמְרֶצֶפת

ֵאינֹו ַמְרִחיק ָאָדם ִמן ָהְרחֹוב,

ֵאינֹו מֹוִתיר ְרִטיבּות ְסִמיָכה.

ְוַהִאם ֵּבַאְרִּתי ִלְׂשִביעּות ְרצֹוְנָך

ַמה ַּדְעִּתי ַעל ַהָּבָנִלי,

ַהִאם ִּכַּוְנִּתי ְלַדְעְּתָך
ְוַהִאם ִהַּבְעִּתי ֵּדָעה ִּבְכָלל?2

3.5.87

2  דליה רביקוביץ, כל השירים עד כה )תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1995(, 268-267. 
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רוח רעה אופפת את בני הזוג הזה, שכמו השתמשו ב״שובר השגרה״ 

המוכר, בנסיעת הפנאי לחו״ל, חופשה בכיכרות פירנצה, הקלישאה 

המונוטוני  משררת  אותם  שתחלץ  כדי  הרומנטית,  התיירות  של 

והצפוי, רק כדי לשוב ולפגוש, קהים ולאים, בשוויון הנפש שלהם זה 

כלפי זו. זרזיף הגשם נוקש על רצפת העיר, ההופכת למעין בית סדוק 

וחדיר, גשם דק ומעצבן המטפטף ללא הרף, ָמָשל ַלַּקטנּות של הכול, 

נושר,  nothing to write home about. גשם  לסערה בכוס מים, 

להשגיח  לא  באמת  אפשר  שמבעדו  ממוסס  מסך  מלכלך,  מעליב, 

בדבר זולת אולי ברחש התלישות, בחריקתה הצורמת של הבדידות.

ואולם אנחנו נמצאים רגע אחרי האירוע, שמטבע הדברים הוא חד־

פעמי — אירוע שעקבותיו חרוטות כאן למרבית האירוניה בתארוך; 

שכן, מכל שירי אמא עם ילד בחרה רביקוביץ לציין בתאריך רק את 

השיר הזה )3.5.87(! רגע אחרי הקלקול המוחלט, המתרחש רק פעם 

אחת בלבד; רגע אחרי הפרת הברית הדורסנית, ההרס שאין ממנו 

תקומה או חזרה. קרה וכבר הֹיה היה. הלא איש מאיתנו אינו יכול 

האינסופית, שממיטים  הפגיעּות  והחרדה,  אי־השקט  במחיר  לעמוד 

חיים המורכבים מרצף של זעזועים חד־פעמיים. משום כך, אין כאן 

נוספת. אין  ואין השתדלות  עוד דריכות, אין ערנות, אין התמסרות 

כאן בעצם דבר המושך את תשומת הלב פנימה או החוצה זולת ֵחמה 

כבושה היטב, עימות חף מזעם, אירוניה דקה כמו גשם. אין כאן דבר 

כיכרות  ריבוי  של  לכאורה,  המעוף  חסרת  הקמצנית,  הִסְדָרה  זולת 

מטושטשים,  קדושים  מקומות  בזו,  זו  נמהלות  בזו,  זו  המתחלפות 

שאין טעם לפרטם בשמם, שניתן היה למנות עוד בדמותם, מקומות 

מילה   — ״ְוכּוֵלּה״  טוסקנה  הופעתם:  מחד־פעמיות  אפוא  המרוקנים 

המופיעה דווקא לא בדרך הקיצור הנוהג אלא כמילה מובחנת, ולכן, 

במובן־מה, כמילה החותרת כנגד עצמה.

על  החוזרת  סתמית,  קטנונית,  שיחה  הזאת,  לתיירות  קול  פס  יש 

עצמה במעין אינרציה, כמו גומי לעיסה. הוא והיא חלוקים על פירוש 
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המילה ״ָּבָנלי״ ועל היכולת של הדוברת לבאר את המילה לשביעות 

רצונו של בן שיחּה. ״ַהִאם ִּכַּוְנִּתי ְלַדְעְּתָך, / ְוַהִאם ִהַּבְעִּתי ֵּדָעה ִּבְכָלל / 

זהות  לא  חוזרות,  האלה  השורות  ִּבְכָלל?״  ֵּדָעה  ִהַּבְעִּתי  ְוַהִאם   ]...[

אלא דומות, כמו כדי להטעים את המידה שבה מה שחוזר, למעשה, 

אינו לגמרי זהה לעצמו, אלא, ולּו בעל כורחו, חוזר אחרת, ממשיך 

ומפתיע. אבל כדי להביא את חוויית הנטישה למסקניותה — נטישת 

נטישת  את  למסקניותה  להביא  כדי   — העצמית  והנטישה  הזולת 

רביקוביץ  החוויה,  אפשרות  עצם  נטישת  את  כלומר  החד־פעמיות, 

נוטעת בלב השיר מילה אסורה, מילה זרה: זרה לעברית, ניחא, אבל 

בעיקר זרה לשירה: בנלי. למעשה, לא זו בלבד שה״בנלי״ הוא מושא 

של החשיבה )״ַוֲאִני חֹוֶׁשֶבת / ַמה ֵפּרּוׁש ַהִמָּלּה ָּבָנִלי״( בתוך השיחה 

המסוימת שהוא והיא מנהלים, ה״בנלי״ מבקש כאן, יתר על כן, לקרוא 

לדבר בשמו, לכנות בשם את אותה איכות מאיינת, חמוצה, שגורה 

וכה שכיחה, שבצלה אכן ניתן גט כריתות לחד־פעמי; להעניק מעין 

בכל  המחוקים,  טיולינו  בכל  להגות  נוכל  שדרכה  מושגית  פריזמה 

נדודינו חסרי הפשר, בכל המקומות הקדושים שפקדנו באין־תודעה. 

מהו הבנלי? הבנלי הוא היפוכו של החד־פעמי. לפעמים הוא מעטפת 

מתקשים  שאנחנו  הלם  מפני  עצמנו  על  להגן  כדי  עוטים  שאנחנו 

לעכל או מפני ההיתלשות הגמורה, הדרמתית, מן המוכר, מעטפת 

בנליזציה שיש בידה גם לחנוק ולהמית אותנו. הבנלי הוא אפוא סירוב 

ההגדרה  על  וריאציה  לפחות  זוהי  החוץ.  עם  לחיכוך  אי־יכולת  או 

שהציעה חנה ארנדט בספרה על אייכמן ועל ה״בנליות של הרוע״: 

סירוב להיפגש עם כיכר העיר, עם העולם ועם ההיסטוריה, סירוב 

קשב,  אין  הפרטי.  העצמי  של  בצרכיו  אטומה  מהשתקעות  הנובע 

אין קשר, אין היענות, או אופק, או הארה; בקצרה, אין חד־פעמיות, 

שארנדט  אלא  אותה.  לתפוש  והעשוי  לה  הכרוי  מישהו  שאין  כיוון 

קושרת את הסירוב הזה למרחב הפומבי בחוסר מחשבה, באי־יכולת 

נושא עיונה  דווקא  ואילו כאן, כאמור, הבנלי הוא  ולשפוט,  לחשוב 

של הדוברת, ההולכת ומפקיעה אט־אט את המילה הזאת ממעמדה 
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לחד־ עצמה  המילה  את  אף  הופכת  השפה  של  ובאירוניה  השגור 

פעמית וכמעט חורזת אותה עם המילה ״נֹוֶבָלה״: מילה המתחדשת 

מריה  )סנטה  נובלה  אם  שלילת־בנליות.  במעין  עצמה  כנגד  אפוא 

נובלה( נעשית בנלית, הרי שהבנלי נעשה ״נובלה״, כאילו היה בעצמו 

לשם פרטי, שכמו סנטה וּֽפיאצה, מריה וקרוצ‘ה, אינו ניתן לתרגום. 

על  החזרה  שגרת  ואת  השגור  את  ההופכת  הזאת,  הצלילות  את 

אינם  שכמדומה  הקטבים  בשני  לאחוז  ומצליחה  פיה,  על  המילים 

נפגשים ותמיד נפגשים, החד־פעמי והבנלי, משיגה דליה רביקוביץ 

דרך אמירה מטאפיזית מרחיקת לכת: ״ּוָמה ַהְמַעט ִמֶּזה ֶׁשִּיְדַּבק ִּבי / 

ּוָמה ַהְמַעט ֶׁשַּמָמּׁש ִיָּׁשֵאר ִלי, / ִּכי ֹרב ַהְּדָבִרים / ַמָּמש ֹרב ַהְּדָבִרים / 

ְלַמְרִאית ָהַעִין ְוֵאין ָּבם ַמָּמש״. זוהי ההתרסה הרדיקלית ביותר כנגד 

היחידי החד־פעמי. מ״ניסיון״ מהוסס ״להביע דעה״, ככותרת השיר, 

אנחנו מתוודעים לטענה אונטולוגית נחרצת נוסח קהלת על אודות 

הזרימה חסרת הפשר, שאנחנו אך מדמים למצוא בה ממשות. הכול 

ידוע, הכול חסר ממשות, חסר תוחלת וחסר תכלית. אין חדש תחת 

השמש, קובעת הדוברת המפוכחת, ששום דבר אינו עומד עוד בפני 

ספקנותה הגורפת. מראית העין אינה קיימת ״רק״ במרחב הספרותי 

אלא שורה בכול. אבל מה זה אומר על המרחב הספרותי? 

זוכר״, מנרקיס שברא עולם בתוככי  כמה התרחקנו מ״אתה בוודאי 

חדרו הסגור ברגע של התגלות ששימרה את חוט החומרה המשוך 
על ההילה הרומנטית )״ַאָּתה יֹוֵׁשב ַּבֶחֶדר ְוָכל ַהִּקירֹות ִמְתַגְּבִהים״(,3 

כדי להתרוקן כך, בעצם היציאה החוצה, מכל ַעֽצמּות; כמה התרחקנו 

מאפשרותה של ״צליינות חילונית״4 הנוחה להזדעזע מ״ָחתּול 

3  רביקוביץ, כל השירים עד כה, 115. 

4  יצחק אוורבוך אורפז, הצליין החילוני ומסות נוספות, עורך: אבנר הולצמן 

)תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2015(.

110



ַּבַעל ּגּוף ְמֻנָּמר ִּבְכָתִמים ֲאֹפִרים ּוְכֻתִּמים, / ֵצרּוף ִּבְלִּתי ָרִגיל / ]...[ 

ַחַּיי״;5 כמה התרחקנו מאותם שירים שבהם החד־ ֶהָחתּול ִהִּציל ֶאת 

פעמי נצרב בגוף כמו סימפטום גולמי עיקש, לא מפוענח, שמעולם 

אמירה  או  מושג  לכדי  והעפיל  שלו  הצבירה  מצב  את  שינה  לא 

אונטולוגית — ״ָחְפפּו ֶאת ֹראִשׁי ְּבַׁשְמּפֹו״, ״ֲאִני ַהּבֹוֶעֶרת״,6 ״ַּפַחד לֹוֵחְך 

ֶאת ַהַכּף ָהְרָשָׁעה״7 — מן העת שבה הדוברת לא הצליחה להשתחרר 

מהמפלצתיות חסרת השם של הממשי; כמה התרחקנו מאותם שירים 

שבהם גם במונוטוניות של דיכאון סוחף־כול נשמעו עדיין פעמיו של 

ארוס, רגש חד־פעמי המתמצה ומתכלה בעצם הופעתו כמו מטאור, 

״ֲאִני  ָוִניל״,8  ָלּה  ֵּתן   / ֲאִפּלּו ּבֹוָכה  ִהיא  ״ַעְכָׁשו  נשרף כמו תשוקה — 

רֹוָצה ִלְהיֹות ִאּתֹו / ָּבָאֹור אֹו ַּבֹחֶׁשְך ְוַגם ִּבירּוָׁשַלִים״.9 התרחקנו, אכן, 

אף כי הזיכרון הבין־טקסטואלי של שירת רביקוביץ עצמה חומד לה 

לצון, בנדיבותו, כנגד הטענה למראית עין. 

- לא ראיְת דבר בטוסקנה. דבר.

- ראיתי הכול. הכול. מה שסיפרתי אמת ויציב.

זה אותו הדבר.

זה לא דומה אפילו.

איך שכחתי שהחיים הם חד־פעמיים? 

5  ״החתול״; רביקוביץ, כל השירים עד כה, 275.

6  ״הבגד״; שם, 123-122. 

7  ״כף יד רשעה״; שם, 23.

8  ״פורטרט״; שם, 137-135.

9  ״בירושלים״; שם, 186-185.

*
ד״ר מיכל בן־נפתלי היא סופרת, 
עורכת ומתרגמת.  מלמדת בחוג 
לספרות באוניברסיטת תל אביב. 
מאש  בגד  הם  האחרונים  ספריה 
לקראת  המסות  וספר   )2019(

אוטוביוגרפיה מינורית )2019(.
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חברּות / דליה לירן אלפר

ֲחֵברּות ִהיא ָהֶרַוח ֶׁשֵּבין ַהִּמִּלים,

ְלִעִּתים ַמֲעִׂשים.

ַּגם ִאם ְנַנֶּסה ְלַהְטִּביַע אֹוָתּה

ְּבִמיִלין ֶׁשל ָים ַוֲאִויר אֹו ַּבֲהִגיג ָחצּוף,

ִהיא ָּתצּוף.

ַּגם ִאם ַנֲעִמיד אֹוָתּה ְּבִמְבַחן ַהַּכַעס ְוָהֹרֶגז

ַהָּיגֹון ְוָהֵאֶבל, ָהעֹוְינּות

ַהִּקְנָאה, ַהִּׁשְעמּום,

ִהיא ָּתקּום.

ַאף ִאם ָאָדם ְּבתֹוְך ַעְצמֹו הּוא ָּגר

ַרק ְנִדירֹות ּפֹוֵתַח ֹצַהר,

ּוִמָּיד ִנְסָּגר, 

ָהרּוַח ִּתְסַּתֵּנן ַּבֲחַרִּכים.

*
ד״ר דליה לירן אלפר )1956(, לומדת לתואר שני בחוג לספרות באוניברסיטת 
לתקשורת  ומרצה  חוקרת  הרוחות״.  ״לכל  העת  בכתב  ועורכת  אביב  תל 
ילדים  לתוכניות  והלווין  הכבלים  למועצת  ויועצת  למינהל  במכללה  המונים 
ומחול  נערות  במגדר,  העוסקת  שלה,  הדוקטורט  לעבודת  בהמשך  ונוער. 
)אוניברסיטת חיפה, 2004( פרסמה מאמרים אקדמיים בכתבי עת מקצועיים. 

דליה מציירת, כותבת, אם לשלושה וסבתא לארבעה. 
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חברֹות שכבר לא חברות / קרן סולומונוב

ִלינֹוי

ֲאִני ְּבקִׁשי זֹוֶכֶרת אֹוָתּה

ָהָיה ָלּה ַּגב ָקָטן.

ְוַהָּגן ִנְגַמר.

יּוְלָיה

ָאְמָרה ֶׁשֲאִני נֹוְצִרָּיה

ְוֶהֱאַמְנִּתי ָלּה

ַעד ֶׁשִאָּמא ָצְרָחה ְוָעִׂשיִתי ַּבַּתְחּתֹוִנים.

ִהיא ָטָסה.

ִליָדר

ִהיא ֹלא ָאְכָלה ֵּפרֹות

ַוֲאִני ָאַהְבִּתי ֵּפרֹות, ָּכל ָּכְך ָאַהְבִּתי ֵּפרֹות.

ָעַבְרִּתי ַּבִית.

ָּדָנה

ִנְּׁשָקה אֹוִתי

ִהיא ֹלא ִסְּפָרה ַלֲחֵבָרה ֶׁשָּלּה

ָּבַרְחִּתי ַלְּיָערֹות. ֵאין ְיָערֹות ְּבִקְרָבָתּה.

ֹנַגּה

ָאְמָרה ִלי ֶׁשִהיא

ָהַלְכִּתי ִמָּיד.

*
ולספרות  )1996(, סטודנטית במסלול דו־חוגי לפסיכולוגיה  קרן סולומונוב 
במסלול כתיבה יוצרת. פרסמה בכתב העת ״ברדק״ ובכתב העת העברי־רוסי 

״ליטראטורה״. 
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 תחנת הרכבת

 שמן על בד
דליה לירן אלפר
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 החיים שאת לא מתכוונת 
לחיות אפילו פעם אחת / עומר ברקמן

נמאס לך כבר מהחיים המרושלים האלה שאת לא מתכוונת לחיות 

לא־ברישול  תתלבשי  ַאת  חגיגי.  הוא  הזה  היום  אחת.  פעם  אפילו 

באה  לא  את  לעבודה.  לא־ברישול  ותתקשרי  לא־ברישול  ותסתרקי 

היום. אבל לא, את לא ממש חולה. את כן חולה. ״אל תזיינו לי את 

השכל״, תגידי לטלפון, אף עולם עוד לא נחרב כי מנהלת מוצר לא 

הגיעה לעבודה. איך בכלל עשו ממך מנהלת מוצר וגרמו לך לבזבז 

ככה את הזמן? ״אני לא באה גם מחר״, תגידי להם באנחת רווחה. 

תארזי מזוודה קטנה, הכי חשוב זה מברשת שיניים. לא, הכי חשוב זה 

הספרים שדני העלה לבוידם. את חייבת להציל אותם. איך אין להם 

מקום על המדף? ספרים בבוידם זה הדבר הכי מטומטם בעולם. רק 

מי שחשב על זה הוא אולי יותר מטומטם. לארוז ספרים במזוודה זה 

גם מטומטם. צריך פשוט להניח להם לנפשם.

יגיד  הוא  בהסכמה.  תהנהני  ואת  כמובן,  להחליט,  לא  יחליט  הוא 

שאת לא אחראית, ואת תעצמי עיניים כמו בת יענה. הוא יגיד שאת 

משוגעת, ואת תמשכי בכתפייך. ״את לא משאירה לי ברירה״, דני יגיד, 

ואת תמשכי בכתפייך. ״אם את רוצה לעזוב אותי אז אין בעיה, אבל 

אולי תמצאי סיבה קצת יותר טובה״. את תמשכי ותמשכי בכתפייך, 

כמו משוגעת. אם את משוגעת, אז מה אתה? זאת לא את שרצית 

לנסוע לקפריסין רק כדי להתחתן, זאת לא את שרצית לנסוע לאיקאה 

במוצ״ש רק כדי לקנות מדף, זאת לא את שהתגייסת לשייטת וצללת 

מיליון שעות רק כדי להגיח מהמים ובום־בום־בום לכסח לרעים את 

הצורה, זאת לא את שפתחת סטארט־אפ שמתמחה בלבזבז למשקיעים 

שלו את הכסף ואף אחד לא יודע על מה. ״תתכופף דני!״, תצווי עליו, 

116



״אני רוצה לראות מה יש לך בעיניים״. ולא יהיה שם שום דבר. ככה 

זה במעמקי האדמה. לפעמים נגמר שם החמצן.

עכשיו למצוא את יובל. את יודעת שהוא חזר לתל אביב, אבל העיר 

האוכל  עם  הקטנה  המסעדה  את  יש  גדולה.  ממש  לפעמים  הזאת 

בה,  עבד  הוא  פעם  מקולקל.  בעיקר  הוא  בעצם  אבל  ביתי  שהוא 

במטבח. אולי תסעי לשם, תחני את האוטו בסמטה הקטנה, ותגררי 

רגליים, תדחפי את הדלת ששני עציצים יבשים מגוננים על צדדיה, 

שלא ייכנס לשם הזמן. יובל? לא יהיה להם מושג במי מדובר. ברור 

שלא יהיה להם מושג. הוא נסע לפריז מזמן. את תסתכלי על החלל 

פעם:  פה  היה  ואיך  הקיר  על  נשענת  דמותו  את  תשחזרי  הקטן, 

המוזיקה הייתה מצוינת, האוכל ככה־ככה, הקפה שלהם תמיד היה 

מחורבן. להם זה לא אכפת. זה לא הם שמתהפכים על משכבם. הם 

ילדים, האהבות שלהם כאן ועכשיו. אם יש להם צלקות — הן  עוד 

לא ִּבפנים. הם יגרמו לך לרצות לשסף להם את הצוואר. אם רק היה 

לך עם מה. תגררי רגליים בחזרה. איך מוצאים בימינו בן אדם? עוד 

יש פינה ברדיו לחיפוש קרובים? היום יש פייסבוק, אבל אין סיכוי 

שיובל חי שם. את גם לא יכולה להראות את הקרביים שלך לכולם. 

איך תבקשי ממישהו לעזור לך בזה? את לא יכולה לעשות כזה דבר. 

כמו אז, זה רק שלך. ושל יובל גם. קח אחריות, יובל, תלחשי לו. אתה 

שומע? קח אחריות, עזור לי עכשיו. אתה הרי האבא של הילד שלנו 

שלא נולד.

לתפוס  ענפים  ישלחו  מעט,  יתכופפו  והעצים  ברחוב  תלכי  את 

ענף.  איזה  להם  אותי, תשברי  לא תתפוס  אותי,  לא תתפוס  אותך. 

את חופשייה מדי. היית הולכת ָלֶנַצח, אבל קודם צריך להחליט על 

כיוון. הוא יכול להיות בכל מקום. צריכה להיות לזה מטרה, אבל את 

קודם כל שלחת את החץ ולכי תמצאי עכשיו, במעוף הילדותי הזה, 

את המטרה.
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אפשר לחפש אותו בגלריות. שם הוא חי. יובל תמיד רצה חשיפה, אז 

למה שיסתתר עכשיו? כשהייתם בתיכון לאומנויות, הוא במגמת ציור 

ואת במגמת מוזיקה, דיברתם על כל דבר בעולם. הוא חלם שתהיה 

לו תערוכה. שהציורים שלו יהיו תלויים מכל הכיוונים, שהחיים שלו 

יהיו חשופים לכולם, שאנשים זרים יקנו חלקים ממנו וייקחו אותם 

לבתים שלהם עטופים באריזת מתנה. כמו אנשים שאוהבים לעשות 

הרבה ילדים, לפזר את הזרע שלהם בכל העולם. את זוכרת את המבט 

הנדיב בעיניו, את החיוך שלו שתמיד הרגיע אותך, ואת אצבעותיו 

לא  אבל  בעולם,  לאחוז  בעולם.  לאחוז  בתשוקה  מלאות  הפרושות, 

לאחוז בך. הוא אמר שהוא אוהב אותך, אבל לא יהיה ביניכם שום 

דבר, כי ַאת הבחורה הכי מושלמת בעולם, והוא חייב לעוף מכאן. 

זוכרת איך הרגשת  ואת  זוכרת איך הרגשת כשהוא נסע לפריז  את 

זאת  אותו שם.  ויצאת לחפש  כוסאמק  כך כשאמרת  חודשיים אחר 

הפעם  תהיה  לא  וזאת  אותו,  מחפשת  שאת  הראשונה  הפעם  לא 

הראשונה שתמצאי.

במי  יודעים  הם  יובל.  על  תשאלי  אחת.  לעוד  ואז  לגלריה,  תיסעי 

מדובר, בטח, אבל לא, אין להם מושג מה קורה איתו עכשיו. באמת 

מעניין, כזה פוטנציאל מבוזבז. אולי תטוסי לפריז, או שפשוט תסעי 

ותקפאי כשתראי את  לכניסה  לפני שטס. תתקרבי  גר  לדירה שבה 

השם ‘יובל‘ על תיבת הדואר, כאילו שום דבר לא השתנה. את תעמדי 

שעות ותיזכרי בכל מה שהיה. את תעמדי שם עד שיובל ֵיֵצא, והוא 

לא יהיה מופתע. הוא כבר רגיל שאת מוצאת אותו ומתפרצת לחייו 

בלי שום התראה. הוא יחייך אבל הפעם החיוך לא ירגיע אותך. הוא 

ייגע בך — כמו שנגע בך בפריז, לא כמו שלא נגע בך בתל אביב. אולי 

הוא יפרוש את ידיו הכי רחב שאפשר ואת תישאבי לשם כמו גרגיר 

אבק. או שרק יסתכל בך. ויראה אותך. באמת יראה. כי בחיים שאת 

רוצה לחיות פעם אחת, רואים אותך.

״רציתי לספר לך״, תגידי לו, ״שלא נולד לנו שום ילד״.
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הוא יצחק. לא כי לא נעים לו מהשטויות שלך. לא כי צריך כבר לחתוך 

ולהמשיך הלאה. הוא יצחק באמת, פשוט כי הוא יבין את הבדיחה. 

לי מכחולים,  יש  נעלה,  ״בואי  בדיחה.  לא  יבין שזאת  לא  או שהוא 

וצבעים, ונייר״, הוא יגיד ויצייר אותך מחדש. לגמרי מחדש. אולי הוא 

אפילו יצייר את הילד הזה שלכם. ילד שלא נולד לאף אחד.

*
המחשב  במדעי  שני  תואר  בעל  תוכנה,  בחברת  מהנדס  הוא  ברקמן  עומר 
ותואר שני נוסף בהיסטוריה של עם ישראל ובוגר התוכנית לעריכת לשון — 
הכול באוניברסיטת תל־אביב. מתגורר בהוד השרון עם אשתו, שני בניו ושלוש 
״אסיה״,  )הוצאת  הלחימה  אמנות  העיון  ספר  את  פרסם  עומר  תרנגולות. 

2016(, וסיפורים ושירים שלו רואים אור בבמות ספרותיות רבות.
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זן נכחד / אלינוער גנני

שהוא  סוף  סוף  מרגיש  היה  והוא  עולה  היה  הדופק  שבה  בנקודה 

עושה משהו עם עצמו, היא תמיד הפריעה לו עם ה״אין לך מה לחזור 

הביתה סגול״ שלה. ‘סגול‘ היה שלב אחד אחרי אדום. אדום ממאמץ 

או מחום זה בסדר, סגול זה צעד אחד יותר מדי. היא אהבה סגול. 

את חדר העבודה שלה עיצבה בסגול. אמרה שזה עוזר לה להתנתק, 

להרגיש שהיא בעולם אחר. הנאום שלה דפק לו בראש בקצב חמש: 

״אם אתה רוצה להרוג את עצמך, תעשה את זה לבד בשדות, אל תבוא 

אליי בשביל למות״. הוא תמיד היה מאט את הריצה בנקודה הזאת כי 

הוא פחד למות בשדות לבד. הוא זכר שהיו פעמים בהן רצה לחיות 

לבד, אבל אף פעם לא למות לבד. הוא רוצה למות איתה. איתם. 

עכשיו הגביר את קצב הריצה.

כל חייו רץ. עשרה קילומטרים בקצב טוב. לא משהו שהורג מישהו. 

היא תמיד אמרה שהוא לא יודע מתי להפסיק. בעיקר בהתחשב במום 

שיש לו בלב. ניתוח לב בגיל שנתיים, אחד נוסף בגיל ארבע, ומאז 

למותו.  והתכוננה  גבוה  בסיכון  השקעה  בו  ראתה  היא  אבל  כלום, 

שלו  העבודה  ולנסיעות  למילואים  מתייחסת  שהיא  לו  אמרה  פעם 

כאל תרגיל מקדים בשבילה. במלוא הרצינות הייתה מתאמנת ְבּחיים 

בלעדיו. הוא הרגיש מצוין, גם הרופא היה מרוצה ממנו, ובכל זאת 

עשה לעצמו ביטוח חיים טוב. 

אחרי השבעה הלך לבנק זרע. הוא התפלא לגלות שיש כמה וכמה 

בנקים כאלה, ולא אחד מרכזי מוסדר לכל המדינה. הפקידה בקבלה 

אפילו לא הגישה לו טפסים למלא. מבט אחד בו הספיק לה בשביל 

להגיד שהוא מבוגר מדי, והיא באמת מצטערת. 
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הייתי צריך להתגלח, חשב. הוא פנה לצאת מהמשרד הממוזג. רגע 

לפני שיצא הוסיפה: ״גם הגובה שלך לא מתאים, אנחנו לא לוקחים 

תורמים מתחת ל־178 ס״מ״.

זהו, הוא זן נכחד. 

הוא קנה אופני כביש והתחיל להתאמן בקבוצה. בבריכה הוא היה כל 

כך מרוכז בתנועות הנכונות שלא היה לו זמן לחשוב על שום דבר 

אחר. מסתבר שאף פעם הוא לא שחה נכון. מאמן הקבוצה בנה כושר 

באופן הדרגתי. אמר שלוקח שנים ללמוד את המקצוע הזה, ורק אלה 

שמתחילים מוקדם מגיעים להישגים. ״אבל ככל שתתקדם בגיל יגדל 

הסיכוי שלך להגיע לפודיום, כי ילכו ויתמעטו המתחרים בקטגוריית 

מה  למעלה,  שם  אתה  שנים  עשרה  חמש   — עשר  עוד  שלך.  הגיל 

שלא תעשה״.

הוא יצא משביל הכורכר והמשיך את הריצה על כביש ראשי למרות 

דוכן בצד הכביש  זה כבר לא משנה.  אין שוליים. בשבילו  שכמעט 

לא  בוטני.  כמעט  ניטרלי,  זה  ״תות״  התות.  עונת  שהגיעה  סימן 

כמו ״תותים״. הם היו אומרים ״תותים״. יובלי אמר ״קוקים״ כי לא 

הצליח לבטא ת‘. ופתאום ראה אותה באופן כל כך מוחשי, מגלגלת 

בידה במיומנות את התות לחפש בו פגמים לפני שקטמה את עליו 

כשהכינה ריבה. הוא אפילו לא ידע שהוא ראה אותה עושה את זה, 

ככה פתאום היו עולים בו מראות של דברים שלא ידע שראה אי פעם. 

זה נעשה בלתי נסבל. אי אפשר היה לגעת בכלום בחיים, כי החיים 

היו כולם נגועים בהם. לא נותר דבר נקי מזיכרונות.

בגלל  בעיקר  בספרינט,  ולא  באולימפי  שיתמקד  המליץ  המאמן 

הלב שלו. ״ספרינט זה עצים מדי בשבילך״. הוא הלך על ספרינט. 

אותו.  ומעודד  עומד  המאמן  את  ראה  ההחלפה  משטח  כשיצא 

והתעלם ממנו.  קורא בשמו  הוא שמע את המאמן  מביך.  היה  זה 

התעלם גם מחבריו לקבוצה שמחאו לו כפיים כשעבר לידם בהקפה 
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הבחין  הוא  כן  אחרי  מטרים  עשרות  כמה  הריצה.  של  הראשונה 

 בגבר שרץ לפניו ונותן ‘ִכיף‘ לבני משפחתו שעמדו לצד הכביש — 

קטן  ובן  אבא״,  ״יאללה  שצועקות  בנות  שתי  מצלמה,  עם  אישה 

שרץ במקביל לאביו לאורך המדרכה. גם יובלי היה בטח רוצה לרוץ 

איתו. בכוחות שלא ידע שקיימים בו הרים את הרגליים, אימץ את 

ליבו ועבר את הרץ במהירות. הוא לא לקח מים בעמדת המים ולא 

האט את הקצב עד שהיה בטוח שהוא רחוק מספיק ולא יראה אותו 

בסיבוב הבא שוב. 

שנגמרה  אחרי  הרבה  גם  אותו  לבקר  מגיעות  היו  שלה  החברות 

ומאכלים  עוגות  עם  מהעבודה  כשחזר  לו  אורבות  היו  הן  השבעה. 

שהכינו. הוא דחה אותן בזעף עד שהן נעלבו וחדלו לבוא. הגברים 

העריך  והוא  התקשרו,  ולא  הגיעו  לא  כידידיו  שהחשיב  הספורים 

אותם בשל כך. לא רצה לראות איש. הוא עזב את הכדורגל של שישי 

לו סיבה ללכת, את מעט הקניות שלו  הייתה  לא  לדואר  בצהריים, 

הפסיק לעשות בצרכניית המושב, ורק כשנסע במכונית לא הצליח 

להימנע מהמבטים החוקרים. לפני שנים, כשהם היו חדשים, הוא היה 

הזמן,  כל  בולשים  בושה,  בלי  שמביטים  המושבניקים  על  מתעצבן 

לתוך המכונית, לתוך החצר, לתוך הבית, לתוך המחשוף של אשתו. 

עכשיו לא ידע להחליט אם אלה מבטי מושבניקים רגילים או מבטים 

רחמניים חדשים. 

הוא עזב את הקבוצה ונרשם לחצי איש ברזל באילת. התאמן לבד. 

המאמן הזה הדרגתי מדי, בריא מדי, הגיוני מדי, וכל הזמן מדבר על 

עושים  וספורט  ספורט,  לעשות  כדי  ספורט  עושה  הוא  שלו.  הלב 

לשם הפעילות עצמה. רוב הפעילויות שעושה אדם, יש להן מטרה 

ותועלת; אדם מנקה את הבית כדי שיהיה נקי, ומחייך בריאיון עבודה 

כדי להשיג משרה. המטרה של ספורטאי היא הספורט עצמו. הוא רץ 

כדי לרוץ, לא בשביל להגיע. וכך גם צריך לקבל את התוצאה — ברוח 

ספורטיבית, בלי להאשים אחרים, בלי לחשוב מה היה אילו. אילו לא 
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היה מבקש ממנה שתחליף אותו בנהיגה, אילו לא היה חושב שאם 

נהג  את  לשנוא  ובלי  ישתין.  שלא  למה  אז  מהאוטו  יצא  כבר  הוא 

המשאית שברח. 

פעמו  בראשו  הוורידים  עלה,  שלו  הדופק  בוקר.  לריצת  יצא  הוא 

והבחילה עלתה במעלה גרונו. ה״אין לך מה לחזור הביתה סגול״ הדהד 

בראשו, ופתאום הוא הבין את המשפט הזה שלה וידע בבהירות מה 

הוא צריך לעשות. גילה את קצה החוט שיתיר את הפקעת שתקועה 

לו בסרעפת כבר שנה וחצי. הוא הגביר את קצב הריצה.

באתר האינטרנט של התחרות הוא שינה את ההרשמה שלו. ישראמן 

להתאמן  מלבד  דבר  עשה  לא  הוא  יספיק.  לא  חצי  חצי.  לא  מלא. 

ולעבוד. בחמש בבוקר יצא לאימון הראשון ביום ואחר הצהריים חזר 

ניסה  ליישם.  לא הצליח  נוסף. את המלצות השינה  לאימון  הביתה 

להגיע למיטה מותש, לקרוא עד ערפול חושים, ובכל זאת לא שקע 

בשינה מגוננת ממחשבות. אם היו יוצאים חמש דקות מאוחר יותר, 

לא הייתה שם המשאית הזו, אם לא היה מאיץ ביובל לגמור להשתין 

ולחזור למכונית, היה נשאר לו לפחות הוא. הם עשו כל כך הרבה 

רעש במושב האחורי, צווחות, צחוק, מריבות, ו״אבא, מתי מגיעים?״. 

שלמים  חיים  קיבל  ביחידות,  שקט  רגע  לעצמו  שביקש  בגלל  רק 

כאלה. הוא היה עייף, אבל לא היה מסוגל לישון. אחרי אימון היה 

נשכב על הספה לחצי שעה ברוכה של היעלמות, וזהו. עד שוויתר 

על השינה כליל. הוא פעל בניגוד לכל ההמלצות. גם בשבוע שלפני 

התחרות המשיך ואף הגביר את שגרת האימונים.

לתחרות הגיע נחוש. הוא לא הביט באיש מהמתחרים האחרים, לא 

עניינו אותו הבדיחות לפני הכניסה למים, הוא לא הסתכל על הגיל 

שכתוב להם על השוקיים. את הגיל שלו לא כתב בלורד שחור על 

השוק האחורית כי זה לא באמת הזמן שהוא חי. הזמן שלו נגמר לפני 

כמעט שנתיים. 
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שטח ההחלפה למרגלות הר יואש. ה״קלאק קלאק״ של נעלי האופניים 

לריצה. צעדים  תנועתן  על המשטח, הרגליים מתקשות לשנות את 

קצרים ולא טבעיים ועולים לריצה על כביש 12. הוא לא חשב שיגיע 

עד כאן, אבל יש לו עוד מרתון. הוא רץ. מרגיש שהוא כבר סגול ולא 

עוצר. מה בא אחרי הצבע הסגול? כבר חם, אבל כפות הידיים שלו 

קרות, הרגליים כמו בטון, מפרקי אצבעות הידיים כואבים. הבננה, 

ממשקה  האיזוטונים  מידו.  נשמטת  ההזנה,  מתחנת  קודם  שלקח 

האנרגיה לא מילאו את מאגרי האנרגיה הריקים שלו, הוא חושב על 

הגליקוגן האוזל בשרירים שלו. כן, גליקוגן זה משהו שאפשר לחשוב 

עליו, מחשבות על גליקוגן הצילו אותו בהרבה לילות ממחשבות לא 

 ,UV .מועילות. עכשיו הוא יודע שאחרי הסגול מגיע האולטרה־סגול

קרינה קטלנית. הוא מחייך לעצמו בלב על המטפורה. הלב, סוף סוף 

הלב נכנע. הגוף על סף קריסה, זה בסדר, ככה זה צריך להיות, הכול 

מתקדם לפי התוכנית. זיעה קרה. קר לו נורא. יהיה טוב להתגלגל 

אני  זה השדה,  כאן,  כאן, ממש  או להישרף באש  על הכביש החם, 

לא צריך להשתין, גם אז לא הייתי צריך. צריך להקיא. להקיא הכול. 

עכשיו אעשה את זה כמו שצריך.

 

*
לבלשנות  בחוג  שני  לתואר  סטודנטית  ויתקין,  כפר  תושבת  גנני,  אלינוער 

באוניברסיטת תל אביב.
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שאתה אור / עידו פוקס

  ״ִאם ִּתְתַּפֵּלל ּוְתָבֵרְך אֹו ִּתְרֶצה ְלַכֵּון 

ָּדָבר ַלֲאִמּתֹו ַּדֵּמה ְּבַדְעְּתָך ֶׁשַאָּתה אֹור״

שער הכוונה למקובלים הראשונים

א.

ִלְפָעִמים ֲאִני ִנְכָנס ַלִּמָּטה

ּוְמַדֶּמה ֶׁשֲאִני אֹור

ִויכֹוִלים ִלְהיֹות ָׁשם ָחתּול

אֹו ִאָּׁשה

ְוַגם ֵהם ִיְהיּו אֹור,

ְוַהִּכֵּסא

ַּבָּסלֹון אֹור.

ְוֵאיִני ּפֹוֵקַח ֶאת ֵעיַני

ְּכֵדי ֹלא ְלִהְסַּתְנֵור ֵמַעְצִמי

אֹו ֵמֶהָחתּול

אֹו ֵמָהִאָּׁשה ֶׁשְּלָיִדי

ֶׁשֻּכָּלנּו אֹור

ַעל אֹור.

 

ב.

ְוָכְך ֲאִני ְמַכֵּון ָּדָבר

ַלֲאִמּתֹו ֶׁשל ָּדָבר,

ְוָכְך ֲאִני ְמַכֵּון ֶאת ָיַמי ְוֵלילֹוַתי —

ִלְפֹּתַח ְוִלְסֹּגר ֶאת ֵעיַני.

*
תלמיד   ,)1990( פוקס  עידו 
ללימודי  בתוכנית  שני  תואר 
בחוג  ערבית־יהודית  תרבות 
באוניברסיטת  לספרות 
התפרסמו  שיריו  אביב.  תל 
בכתבי העת ״מעין״, ״הליקון״, 
בעיתון  הרוח״,  ״משיב 
נוספות.  ובבמות  ״הארץ״ 
מקור  פרחי  במיוחד  אוהב 
הצאלון  עצי  את  חסידה, 

ושום באביב.
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עניין של תזמון / משה פליקס

מסיבה  קורה  וזה  אחד,  בדור  האנושות  את  מפספס  תמיד  האושר 

רצו  שהם  הילדות  את  שלהם  לילדים  מעניקים  הורים  פשוטה: 

לעצמם. זה ניסיון אצילי מצידם, אין ספק, אבל הוא נידון לכישלון. 

את הילדות שלהם הם כבר לא יצילו, והילדים שלהם כבר רודפים 

אחרי דברים שונים לחלוטין, שאותם הם כמובן יעניקו לילדים שלהם 

שכל  דייגים  בכפר  ילד  נולד  לפעמים  נכון,  אז  הלאה.  וכך  בתורם, 

משאת נפשו היא לדוג, אבל בינינו, מי כבר רוצה להיות דייג? רק 

בן של רואה חשבון. אם בכל זאת יש תרופה שיכולה להקל מעט על 

המצב האנושי — קוראים לה סבא וסבתא.

ככה זה עבד במשפחה של שלמה: דור המהגרים מאירופה סבל מעוני 

מחפיר, מחלות ופוגרומים מזדמנים. הם החליטו, כדרכו של עולם, 

שלילדים שלהם מגיע יותר, אז אחרי מלחמת העולם הראשונה הם 

עשו את הדרך המייגעת לאמריקה. הם זרקו את התפילין לים מול 

משרד ההגירה באליס איילנד, עבדו קשה בעבודות פיזיות, משמרות 

כפולות, שבתות, ימי ראשון, לילות, הכול כדי לאפשר לילדים שלהם 

את החינוך וההזדמנויות שהם רצו לעצמם. הילדים שלהם, הסבים 

והסבתות של שלמה, חזרו לאירופה לרגע כדי להביס את הנאצים 

ועבדו  מעולה  חינוך  קיבלו  הם  שם  לאמריקה,  הביתה,  שבו  ואז 

החופש  את  שלמה,  של  ההורים  שלהם,  לילדים  לאפשר  כדי  קשה 

הכלכלי שלהם מעולם לא היה. אבל ההורים של שלמה, שלא חוו 

עוני מימיהם, לא ממש התרגשו מחופש כלכלי. כמו שאר חבריהם 

ילדי הסיקסטיז העליזים הם חיפשו משמעות לחיים, כזו שלא נגזרת 

ממדדים פיננסיים או מטראז׳ של בית. אז הם עלו לארץ הקודש כדי 

יקבלו את מה שהם בעצם רצו לעצמם: להתחבר  שהילדים שלהם 
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לשורשים היהודיים שלהם, לדבר עברית בלי מבטא, לדעת ללמוד דף 

גמרא, להיות עם חופשי בארצנו. אבל שלמה, כמו כל ילד ישראלי, 

בכלל רצה לגדול באמריקה. הוא הביט בבני הדודים שלו מעבר לים 

בקנאה: הם גרו בפרברי ניו יורק עם בריכה פרטית, צעצועים שווים, 

מקדונלד‘ס והכול. האושר פספס את כולם, כרגיל, בדור אחד.

שלמה קיבל את מבוקשו, חלקית לפחות, בקיץ המופלא של 1989. 

13. ההורים שלהם  12 ואחיו הגדול יהודה היה בן  הוא היה אז בן 

הקיץ  היה  זה  הגדול.  בחופש  וסבתא  לסבא  אותם  לשלוח  החליטו 

הכי טוב של שלמה בחייו עד לנקודת הזמן ההיא. במקום לקום כל 

בוקר לתפילה במניין, מותר להתפלל בבית ואחר כך רואים שעה של 

סרטים מצוירים בטלוויזיה צבעונית ענקית, כל ערב ברביקיו בחצר 

האחורית או שיוצאים לפיצה, נייק אייר ג‘ורדן מצוחצחות, כדורסל 

הורים  בלי  הזה  הטוב  וכל  הקדמית,  בחצר  סל  מקצועי,  ספולדינג 

באופק. הכול היה מושלם, עד שיום ראשון אחד סבא אמר שהיום 

הולכים לבקר קרובי משפחה. לאחים זה לא נשמע כמו יום כיף והם 

ניסו להתחמק, אבל סבתא, שתמיד ידעה לשכנע, הציעה שאחר כך 

כולם יצאו לפיצה, גלידה ומשחקי וידאו והאחים התרצו.

יום ראשון ההוא לא היה נורא בסך הכול. הם נסעו באוטו השווה של 

סבא, עברו בית בית והוא הציג אותם בגאווה. בכל בית סבא ביקש 

מהאחים להגיד כמה מילים בעברית למרות שאף אחד מהמארחים לא 

הבין מה הם אומרים. הוא ביקש מהם לשיר זמירות שבת למרות שהיה 

יום ראשון. בתמורה האחים קיבלו ממתקים וראו סרטים מצוירים, כך 

שתלונות לא היו להם. יהודה חגג בר מצווה לפני חודשיים, אז הוא 

קיבל את רוב תשומת הלב וגם מעטפה של מזומנים בסוף כל ביקור. 

שלמה הסתפק בשאריות והתלונן באוזני סבא: ״גם אני מישראל, גם 

לי יש בר מצווה ממש עוד מעט. למה יהודה מקבל את כל המתנות 

השוות? זה לא פייר״. הוא היה על סף דמעות, וסבא כהרגלו הרגיע 

אותו עם סוכריה שהוא תמיד סחב בכיס. אחרי ששלמה נרגע, סבא 
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של  עניין  הם  ״החיים  ואמר:  בעיניים  לו  הברכיים, הסתכל  על  ירד 

תזמון, וזה הזמן של אחיך יהודה. תחזרו לפה שנה הבאה ואתה תהיה 

אבל  תקציב,  הבאה משיקולי  בשנה  חזרו  לא  האחים  מצווה״.  הבר 

שלמה לא שכח את אותו יום ראשון.

שאר  עם  למיאמי  לעבור  במקום  ההוא.  הקיץ  מאז  שנים  עברו 

והנכדים  הילדים  בעקבות  לירושלים  עלו  וסבתא  סבא  החברים, 

כדי  שצריך  מה  כל  הייתה  אמריקאית  פנסיה  ימים  באותם  שלהם. 

לא  הם  שאיתן  והשפה  הבירוקרטיה  ולמרות  בכבוד,  בארץ  לחיות 

ממש הסתדרו, הם שמחו להיות סוף סוף קרובים לנכדים. הם גרו 

הבניין.  של  בבריכה  לשחות  יום־יום  הגיעו  והנכדים  יוקרה  במגדל 

החולים  לבית  עברו  היומיים  הביקורים  המעי  בסרטן  חלה  כשסבא 

שערי צדק. שלמה, תלמיד ישיבה לשעבר, זנח את דפי הגמרא לטובת 

לימודים באוניברסיטה העברית. בגלל שכבר לא היה דתי הוא נבחר 

אחרי  קבע.  דרך  סבא  עם  שבתות  לעשות  המשפחה  בני  כל  מבין 

הדתית  במשפחה  אבל  שלום,  לומר  הזמן  הגיע  וטיפולים  ניתוחים 

הקפידו להשאיר את הגוף בחיים בהתאם לדרישות ההלכה. וכך סבא 

נשאר תלוי בין חיים למוות במשך שבועות, גוף שבור ללא נשמה.

בפעם האחרונה שסבתא באה לבקר את סבא היה יום שישי. שלמה 

הגיע בצהריים להעביר שם את השבת ואימא יצאה למסדרון לדבר 

נרות,  הדלקת  לשבת:  סידורים  על  הצרפתייה־דתייה  האחות  עם 

חלות, מניינים, לחצני מצוקה הלכתיים, הכול כדי שחילול השבת של 

שלמה לא יהיה על מצפונה. סבתא ניצלה את הרגע, החזיקה את ידו 

הקרה של סבא וסיפרה לשלמה משהו שהוא לא ידע עליו. כולם ידעו 

שסבא עשה ניתוח מעקפים מרובע לפני עשרים שנה, אבל שלמה 

הקפיד  סבא  הניתוח,  של  בתאריך  בדיוק  מאז,  שנה  שכל  ידע  לא 

לשלוח מכתב לד״ר וקסלר המנתחת כדי להודות לה על עוד שנה של 

חיים. סבתא התחילה לבכות ואמרה: ״כל שנה, עד השנה הזאת. זאת 

קסלר מכתב, לא אימייל, כלום. לא  השנה הראשונה שהוא לא שלח לוֵֵ
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הייתי צריכה לסחוב אותו לבית חולים, הייתי צריכה לתת לו למות 

בשקט בבית, במיטה שלנו. זה הזמן שלו״. אותה שבת הייתה השבת 

האחרונה של סבא.

סבא לא דיבר כבר שבועיים, אפילו לא זרק הנהון של כן או לא. בכל 

פעם שהוא התעורר לכמה רגעים הוא גנח וניסה לעשות רק דבר אחד: 

ממחטים  מחוררת  הייתה  שכבר  מהיד  האינפוזיות  כל  את  להוציא 

ומנופחת מנוזלים. הוא הצליח כמה פעמים בעבר, אז הצוות הקפיד 

לקשור לו את הידיים למיטה. שלמה החליט להתיר את הקשרים כדי 

שלסבא יהיה יותר נוח. בלילה ההוא לא קרה שום דבר מיוחד. סבא 

ישן ושלמה השמיע לו קלסיקות ג׳אז משנות הארבעים והחמישים, 

השנים שבהן סבא ניגן סקסופון־אלט בלהקה שלו. עם הזריחה סבא 

וניסה מכאנית להוציא את האינפוזיות מהיד. הידיים שלו  התעורר 

להתנמנם.  חזר  והוא  כוח  מספיק  בהן  היה  לא  אבל  חופשיות,  היו 

כך עברה השבת בלי אירועים מיוחדים. הצוות הרפואי הגיע, בדק 

מדדים, הוסיף או הוריד מינונים, הביא מגש אוכל שסבא לא אכל, 

פינה את האוכל, החליף סדינים — ולכולם היה המבט המתנצל הזה 

בעיניים. לקראת השקיעה סבא כאילו ניעור לחיים. הוא ניסה שוב, 

ובמאמץ עילאי הצליח לשלוף צינור אחד מהיד. הסדינים נספגו בדם 

תוך רגע והנוזלים מהצינור השפריצו לכל עבר. שלמה החליט פשוט 

לתת לזה לקרות. במקום לקרוא לצוות או לעצור את הדימום הוא 

שם את Now‘s The Time של צ׳ארלי פרקר והגביר את הווליום. 

סבא חזר לנמנם ובפעם הראשונה מזה חודשים הוא נראה מרוצה.

צעקה  היא  המולה.  התחילה  לחדר  נכנסה  הצרפתייה  כשהאחות 

וקיללה בצרפתית. אנשי צוות נוספים נכנסו בריצה והיא עברה לחלק 

הוראות בעברית. היא זרקה מבטים מאוכזבים לעבר שלמה, ואמרה 

לכל השאר: ״חייבים לעצור את הדימום. הוא איבד הרבה דם״. בשלב 

מסוים היא לא הצליחה להתאפק וגערה בשלמה: ״תפסיק את המוזיקה 

הזאת מיד, אתה לא מבין מה קורה?״ בשבת אסור לבקש מיהודי אחר 
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לחלל את השבת, אז שלמה הסיק שהיא בסערת רגשות וכיבה את 

סבא  חדשות  ואינפוזיות  ספוגיות  הרבה תחבושות,  אחרי  המוזיקה. 

התייצב והאחות שבה וקשרה את הידיים שלו חזק למיטה. כשכולם 

יצאו מהחדר סבא פתח את העיניים עוד פעם אחת אחרונה וחייך. 

השבת יצאה כעבור חצי שעה וסבא יצא איתה.

במוצאי אותה שבת כל המשפחה הגיעה לחלוק לסבא כבוד אחרון. 

הדתייה  והאחות  רשמי  באופן  מותו  את  קבעה  התורנית  הרופאה 

מיהרה לחלק לכולם דפים מודפסים עם פרקי תהילים וברכת עליית 

נשמה. יהודה, הנכד הבכור של סבא, הוביל את התפילה. כל החדר 

ושלמה,  עברית  לקרוא  ידעה  שלא  מסבתא,  חוץ  למלמל  התחיל 

שלמרות ההפצרות מצד האחות סירב בתוקף לקחת דף.

*
משה פליקס נולד ב־1978 בירושלים להורים שעלו מניו יורק בתחילת שנות 
במדעי  ראשון  תואר  בעל  ואחיות.  אחים  שישה  מבין  השני  הוא  השבעים. 
המחשב, בעבר התחיל לימודי ספרות באוניברסיטת תל אביב, אך מעולם לא 

השלימם. משה נולד פג, ומאז הוא אף פעם לא ממהר לשום מקום.
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לאדל / שני פוקר 

ְלָאֵדל

ְמָצאִתיִני ְׁשבּוָרה ַּכְּכִלי. ֲהֹלא ָרִאיִתי: ֶנֶפׁש ְּכָאֵדל

ְוֹלא ָהְיָתה ְּכמֹוָתּה ָאחֹות ְוֹלא ֻּדְגָמה ְּבִיְׂשָרֵאל

ְמָצאִתיִני ְׁשִביָרה ְּככֹוס ַחְרִסיָנה; ְמָצאִתיִני ַקָּלה ִּכְפַלְסֵטִליָנה,

)ְלֵרַעי, ֲאִני אֹוֶמֶרת ְּבִבְטָחה: ִאם עֹוד ֹלא הּוַכח ָהֵאל,

ֲאַזי ָאֵדל, ִהיא הֹוָכָחה( ֶׁשַרק ַהֵּׁשם ַהִּמְתּבֹוֵלל

ָאֵדל ֵאֵנל; ---

ְוַצַּואר ָהֶרֶחם ִמְׁשַּתְּבֵלל

ְוֹלא נֹוַתר ִלי עֹוד ָּדָבר ַרק ְלַמְלֵמל

ַּכֲהזּוָיה: ָאֵדל ֵאֵנל, ָאֵדל ֵאֵנל,

ֶׁשֵּכן עֹוד ֹלא הּוַכח ָהֵאל,

ְוַאְּת ָאֵדל, *ַההֹוָכָחה*

*
שני פוקר )1992(, תלמידת תואר שני ומתרגלת בחוג לספרות באוניברסיטת 

תל אביב. ספר שיריה הראשון מחצית חביוני ראה אור בסוף 2019.
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מעודד  רב־מכר  כיצד  ולהמבורגר,  לספר  משותף  מה 
כרטיסי  לעשרות  נמצאה  תועלת  ואיזו  פחות  לקנות 
כותבים  עם  ראיונות  חמישה  מבוטלים?   אשראי 

ויוצרים שהפכו את ״החדֿֿ ־פעמי״ למקצוע 
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״בסופו של דבר, רוב האנשים, אם הם 
מודים בכך או לא, משתמשים בכדור 

הארץ ככלי חד־פעמי״

ד״ר עפרי אילני, היסטוריון של הרעיונות. עמית פוסט־
בירושלים  ליר  ון  פולונסקי במכון  דוקטורט באקדמיית 
ומרצה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב. 

כותב את המדור ״תחת השמש״ במוסף ״הארץ״ 

מה מושג החד־פעמי מעורר בך?

שלנו  שהדור  הוא  הנוכחית  התקופה  של  המאפיינים  אחד 

חווה דברים שלא קרו מעולם בהיסטוריה. זה קשור לנקודה 

בכל  ונוכח  גלובלי שחולש  כמין  הגיע,  האנושי  המין  שאליה 

פינה בכדור הארץ — אם לא בפועל אז בכוח. במידה מסוימת, 

זה רלוונטי גם לחווית מגפת הקורונה. אומנם, מגפות היו מאז 

ומעולם אבל יחד עם זאת, המשבר הנוכחי כאירוע כלל־עולמי 

של   — לזה  שהתאימו  הנסיבות  היו  לא  כי  מעולם,  קרה  לא 

חד־ של  בתודעה  חיים  אנחנו  מקושרת.  כך  כל  ציוויליזציה 

פעמיות: ״סעו לאלסקה לפני שהיא תיעלם״, וניתן להחיל את 

זה על הרבה בחירות אחרות שאנחנו עושים. 

אני לא מוצא לנכון לגנות את זה כי זה האופן 

בסופו  הנוכחי.  הזמן  את  חווים  אנחנו  שבו 

של דבר, רוב האנשים, אם הם מודים בכך או 

לא, משתמשים בכדור הארץ ככלי חד־פעמי. 

כיצד הנושא משתלב בחייך האישיים?

והכחדת  האקולוגי  המשבר  של  התודעה 

שאני  מאז  כמעט  אותי  הסעירה  האנושות 

 ד״ר עפרי 
אילני
 צילום: 
 תמר עבאדי, 
מכון ון ליר
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זוכר את עצמי, ובמודעות גדולה מאז שהייתי ילד. אבל לפני 

כשנתיים, הרגשתי שאי אפשר יותר לשחק משחק כאילו שהכול 

כרגיל. ולכן רציתי לקרוא מתוך דחיפות, רציתי למצוא אנשים 

כמה  יש  איתה.  לחיות  לי  ושיאפשרו  הבעיה  על  שמדברים 

אנשים שעוסקים בזה בארץ, אבל אני יכול להגיד שיש מידה 

מסוימת של חשדנות וזלזול מצד האקדמאים ״הוותיקים״. זה 

נראה להם כמו טרנד, לא הדבר העיקרי שצריך לעסוק בו. 

מהו, אם כן, האתגר שאתה מזהה במרחב האקדמי?

להפנים  זמן  הרבה  לוקח  בפרט,  ובישראל  בכלל,  לאקדמיה 

מדבר  אני  האקולוגי.  המשבר  על  הדעת  את  לתת  שצריך 

עוסקים  הרוח  מדעי  מהגדרתם,  הרוח.  מדעי  על  במיוחד 

ברוח, ואילו פה אנחנו מדברים על האופן שבו החומר מתפרץ 

לספרה של האנושי. כאילו שהוגים ידברו על עניינים ברומו 

של עולם, ואם מישהו מזכיר את הביוב העולה על גדותיו, זה 

נראה כמו משהו שולי, בעיה טכנית. חלק מהאתגר של המאה 

ה־21 הוא להפוך את הנושאים הללו למעניינים ואקטואליים. 

זה נעשה אומנם, אבל בינתיים די בעצלתיים. 

מה לדעתך ניתן לעשות אחרת?

האקולוגית.  מהבחינה  נכון  לחיות  איך  להמליץ  יכול  לא  אני 

מוכנות  של  בסוג  להיות  הוא  מבחינתי  יותר  המהותי  המובן 

נפשית והכרה בכך שדברים הם לא כמו שהיו. התקופה שלנו היא 

ייחודית, חד־פעמית, וצריך להכיר בזה ובהתכוונות לכך שהכול 

אומרים  תמיד  אנשים  השמש.  תחת  חדש  שיש  לקרות,  יכול 

שבכל תקופה בהיסטוריה היו שאמרו שהקץ מתקרב, אבל זה 

לא אומר שהקץ לא יגיע באמת. גם אם נתחמק מן המשברים 

האקולוגיים, לגלקסיה שלנו יש סוף. יש ודאות מוחלטת שדור 

מסוים יהיה דור אחרון, וזו הכרה לא פשוטה בחיי העידן שלנו.
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״לספרות יש יכולת לפנות אל אנשים 
ולחדד אצלם את ההבנה לגבי תהליכים 

נפשיים וחברתיים. אין סיבה שגם 
בנושא משבר האקלים הספרות לא 

תעשה בדיוק את זה״ 

מימון  פרויקטים של  מלווה  וסופר.  משורר  דהן,  רון 
המונים העוסקים באקולוגיה, סביבה ובעלי חיים

מה זה חד־פעמי בשבילך? 

האחת  מנוגדות.  תנועות  שתי  מכיל  אירוני,  כמה  חד־פעמי, 

הדברים  של  הזמן,  של  החיים,  של  חד־פעמיותם  חיובית: 

הטובה.  האומנות  יצירת  הטבע,  הים,  ילדיי,   — החשובים 

הנותנת  זו  היא  הדברים  של  חד־פעמיותם  אחרות,  במילים 

״חד־פעמי״ הוא אחד האסונות  וערך. מצד שני,  להם תוקף 

הבלתי נסלחים של המהפכה התעשייתית.

כיצד הגעת לתפקידך הנוכחי ב״הדסטארט״, ומה אתה עושה 

במסגרתו?

הספרים  אתר  ״אינדיבוק״,  כמנכ״ל  רבות  שנים  לאחר 

הדיגיטליים וההוצאה לאור שייסדתי עם שותפי, ניר גרינהויז, 

שהיא  ברור  לי  היה  חדשה.  לדרך  לצאת  שעליי  הרגשתי 

ותעשה  לעולם  תועיל  שאף  משמעותית  דרך  להיות  חייבת 

היותי טבעוני  ומתוך  הזו  הראייה  קטן. מתוך  גם אם  שינוי, 

ראוי  שיהיה  חשבתי  חיים,  בעלי  שחרור  ואקטיביסט למען 

להתחיל לקדם וליזום פרויקטים שיפתרו את משבר האקלים, 

שהוא, כך בעיניי, הנושא הבוער ביותר שיש לעסוק בו בימים 

אלה. במסגרת תפקידי אני פונה ליזמים, לעמותות, ולחברות 
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ומציע  באקלים,  שעוסקות 

להם להעלות פרויקט גיוס 

מהפלטפורמות  באחת 

״הדסטארט״.  קבוצת  של 

מלווה,  אני  מכן  לאחר 

את  ומפיץ  בשיווק  עוזר 

הפרויקט עד להצלחה. 

תוכל לתת דוגמה לפרויקט מעניין שאתה עובד עליו בימים 

אלה?

Kitepride, שהופכת  חברת  של  פרויקט  היא  אחת  דוגמה 

וגלישה שאין להם  וחליפות צלילה  מצנחי רחיפה, מפרשים 

יותר שימוש, לתיקים, ומספקת תעסוקה שיקומית לשורדות 

מאבקים  שני  שבו  לאופן  מעולה  דוגמה  זוהי  הזנות.  מעגל 

ראויים מתחברים בזירה העסקית.

מה הוא מקור ההשראה העיקרי שלך לעיסוק בעולם התוכן 

הזה?

נורווגית  נערה  תונברג,  גרטה  היא  ביותר  הגדולה  ההשראה 

לנצל את משאבי הטבע לתועלת  יותר  שהבינה שאי אפשר 

ויש  האנושות  את  להכחיד  מאיים  האקלים  שמשבר  האדם, 

 לחשוב מחדש על הכול — כלכלה, פוליטיקה, חברה, תעשייה — 

אז  זה מזמן.  היינו כבר אמורים לעשות את  הכול. למעשה, 

מפני  והחשש  הדחיפות  תחושת  וגם  גרטה,  היא  ההשראה 

עתיד מאוד לא פשוט לילדים שלי. 

מהי אותה ״דחיפות״ בעיניך?

להבחין  לא  כדי  טיפש  או  עיוור  להיות  שצריך  מתכוון  אני 

המגפה  את  כולל  וזה  אסונות,  וגוברת של  הולכת  במגמה 

^ ^ ^
רון דהן
 צילום: 

אביגיל עוזי
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ולהרוס  הארץ  כדור  את  לנצל  סיימנו  למעשה,  האחרונה. 

אותו כליל, והוא מתנהג כמו חיה פצועה שצריכה להבריא. 

זו הגישה שצריכה להוביל אותנו מולו. לכן זה דחוף, דחוף 

מאוד, שנעזור לו להשתקם. 

בהקשר  בעיניך  הספרות  תפקיד  מה   — ומשורר  סופר  בתור 

האקולוגי שאתה מבקש לקדם?

אני מהאסכולה שמאמינה שלספרות אין תפקיד מוגדר ושהיא 

זאת,  עם  יחד  להיכנע להגדרות.  ולא  עצמה  להיות  חופשיה 

הקשבה והתבוננות היא כן מנת חלקם של משוררים וסופרים 

העוסקים  ספרים  לקרוא  אשמח  בהחלט  זה,  במובן  טובים. 

במשבר האקלים ומציפים את הבעיה ואת הפתרון. לספרות 

לגבי  ההבנה  את  אצלם  ולחדד  אנשים  אל  לפנות  יכולת  יש 

משבר  בנושא  שגם  סיבה  אין  וחברתיים.  נפשיים  תהליכים 

האקלים הספרות לא תעשה בדיוק את זה. 

האם יש לך ״גילטי פלז‘ר״ בתחום? 

שקיות. אני אוהב שקיות ואוסף אותן בשקדנות. להגנתי אומר 

שאני ממחזר אותן שוב ושוב כדי למנוע נזק. בכל זאת, אני 

מוכרח להשתפר. 
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״הנטייה שלנו להסביר לעצמנו שזה 
בסדר ונחוץ היא הבעיה. מדובר בחוסר 

יכולת לראות את האמת״

בוגרת  מקיימת.  לצריכה  מומחית  ארבל,  לוי  מיכל 
פורטר  שם  על  הסביבה  ללימודי  החוג  של  שני  תואר 
באוניברסיטת תל אביב. כתבה עם העיתונאית והסופרת 
שלי גרוס את הספר החיים קצרים, אל תקני את הנעליים 
ארון  דרך  שעוברת  אקולוגית  מודעות  פיתוח  אודות 

הבגדים

הצרכנות  בעולמות  הקיימות  בנושא  לעסוק  התחלת  איך 

והאופנה? 

בשנת 2008 הייתי כתבת אופנה ב״ידיעות אחרונות״, בתקופה 

עיסוק  והיה  בינלאומיות  אופנה  רשתות  הרבה  הגיעו  שבה 

פריטים  על  כתבות  כמו  מהירה,  באופנה  נרחב  תקשורתי 

בנוח  נגישות. לאט לאט הרגשתי פחות  או קולקציות  זולים 

כחד־ שמשווקים  בגדים  של  לסיפור  התחברתי  לא  זה.  עם 

כך.  אחר  אותו  לזרוק  שאפשר  זול  כך  כל  כמשהו  פעמיים, 

התחלתי לשאול שאלות ותוך זמן קצר הבנתי שאני לא האדם 

הנכון לתפקיד ועזבתי את העיתון. שמעתי על החוג ללימודי 

והבנתי ששם אוכל ללמוד  הסביבה באוניברסיטת תל אביב 

וטביעת  תעשייתיים  מוצרים  של  החיים  מסלול  על  לעומק 

הרגל האקולוגית של כל מוצר. התמקדתי בנושא של תעשיית 

איך  שלה,  והכלכליות  האקולוגיות  ההשפעות  על  האופנה, 

עושים  שהם  הדרך  ומה  זולים  כך  כל  להיות  יכולים  בגדים 

עד למדף בחנות. גיליתי שדה אקדמי שלם עם מידע מגובה 

מחקרית. כמישהי שהייתה עיתונאית זה ממש ריתק אותי. 
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מה זה חד־פעמי בשבילך? 

משהו שלא יצדיק את עצמו מבחינת 

שנדרשו  והמשאבים  העבודה  כמות 

זמן  ומבחינת  אותו,  להפיק  כדי 

ההתכלות שלו אחרי השימוש. בז‘אנר 

שאנשים  אופנה  פריטי  אלו  שלי, 

קונים לאירוע; המעצב תכנן וחשב על 

שילובי הצבעים והגזרה, ואז לקחו בד 

אבל  לייצור,  משאבים  והמון  וחומר 

פעם  דבר  של  בסופו  נלבש  הפריט 

מאוד  לי  צורם  זה  פעמיים.  או  אחת 

ובמקום הזה החלטתי לפעול.

בתחום  העיקריות  העובדות  מהן 

שמפתיע שצרכנים וצרכניות לא מודעים להן? 

בגלל שאני עוסקת בזה, אני כבר לא מופתעת לגלות שרוב 

האנשים לא יודעים הרבה, ואת רובם זה גם לא מעניין. אנשים 

כל  הוא  ואיך  אותו  ייצר  מי  מגיע,  יודעים מאיפה הבגד  לא 

רואה  אני  צרכנית,  מודעות  להעלאת  שפועלת  כמי  זול.  כך 

שינויי התנהגות בעיקר אם מדובר בבריאות. אם למשל אספר 

שהוא  כדי  בכימיקלים  השתמשו  וגם  נבדק  לא  גם  שהבגד 

בכביסה  מתפרקים  האלה  ושהחומרים  וצבעוני,  בוהק  יהיה 

המערכת  על  להשפיע  עלולים  העור  עם  במגע  ושאפילו 

אנשים  פוגשת  אני  שינוי.  ליצור  יכול  זה  ההורמונלית, 

ובאותה  ומתעניינים  שמתרגשים  מעבירה  שאני  בהרצאות 

נשימה מזמינים פריט ְּבאסוס. יש נתק מאוד גדול בין הידע 

זה משהו שהשיח  קונים.  המוצרים שאנחנו  לבין  והמודעות 

הציבורי והתקשורת המערבית צריכים לתקן. 

^ ^ ^
מיכל לוי 
ארבל
 צילום: 
טל שחר
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מהי האלטרנטיבה לאופנה זולה?

השינוי העיקרי שאני חותרת אליו הוא תרבותי — להפסיק לקנות 

כצרכנים פסיכולוגיים או חברתיים. אין בעיה לקנות מדי פעם, 

או  מבצע  יש  כי  פנאי,  כתרבות  וצריכה  קנייה  עם  בעיה  יש 

סוף עונה, כי יש ארבע במאה. הנטייה שלנו להסביר לעצמנו 

לראות  יכולת  בחוסר  מדובר  הבעיה.  היא  ונחוץ  בסדר  שזה 

את האמת. האמת היא שאנחנו לא צריכים, ושהמוצר מיוצר 

שפוגעים  ובחומרים  בכימיקלים  שימוש  תוך  עבדות  בתנאי 

בסביבה. אני לא אומרת שצריך לעבור לקניית בגדי מעצבים 

בלבד, אלא שלא צריך לקנות כל טרנד. מספיק כמה בגדים 

איכותיים שישמשו אותנו. הרעיון הוא שינוי כאקט תרבותי.  

את  גרוס  שלי  העיתונאית  עם  יחד  כתבת  האחרונה  בשנה 

צרכני  איך  הנעליים.  את  תקני  אל  קצרים,  החיים  הספר 

האופנה שקראו הגיבו? 

קשה לדעת מה הם עושים בפועל. באינסטגרם, למשל, הרבה 

העלו  הספר  את  שקראו  ונערות  נשים 

גורם להן לחשוב  זה  וכתבו כמה  ״סטורי״ 

רשת״  ״אתגרי  מיני  כל  גם  יש  אחרת. 

שלנו.  הצריכה  הרגלי  את  לשנות  שנועדו 

מאוד טרנדי היום להיות מינימליסט, ובשל 

מטורף,  משבר  חווים  גם  אנחנו  הקורונה 

מחקרים  אחריו.  יהיה  מה  לראות  ומרתק 

אונליין  קניות  פחות  עכשיו  שיש  מראים 

ושרשתות גדולות נסגרו. יש מצב שתהיה 

״בולימיית קניות״ כי לא קנינו כל כך הרבה 

יבינו  שאנשים  להיות  גם  יכול  אבל  זמן. 

שהם לא צריכים ושאין להם כסף מיותר. 

ההימור שלי הוא שתהיה הסתערות. 
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אופנה  לצרכנות  בנוגע  החשיבה  בדפוסי  שינוי  מורגש  האם 

בעקבות הספר? 

אני חושבת שכן, כי אני פוגשת אנשים שאומרים לי שהספר 

אומץ  הרבה  שדורש  שינוי  זה  שלהם.  התפיסה  את  שינה 

והוא גם יוצר חלל — אם אני לא קונה עכשיו כל כך הרבה, 

גם מרפאות את  אז במה אתעסק במקום? לפעמים הקניות 

חברתיות,  ורשתות  אכילה  כמו  הדעת,  את  ומסיחות  הנפש 

אז השאלה היא איך צומחים מהדבר הזה ומוצאים שקט. זה 

וגחמות  טרנדים  על  לוותר  מוכנים  שיהיו  לצרכנים  מתאים 

יתקשו  טרנדים  קנייני  כי  ורגועים,  עמידים  דברים  ולקנות 

לקנות מעט, הם יצטרכו לקנות דברים אחרים כדי להאט.

מה ה״גילטי פלז‘ר״ שלך בתחום הזה?

בדברים  אותן  להמיר  מנסה  אני  אבל  קניות,  נזירת  לא  אני 

בסבל.  שכרוך  משהו  ולא  אחרת  נעימה  תחושה  שמספקים 

אנסה לקנות את הקפה בכוס רב־פעמית או לקנות מוצרים 

איכותיים לבית שאני מרגישה שהם יתרמו לתחושה ולנראות. 

צריך גם דברים שמספקים את ההנאה הזאת. זה לא תהליך 

ויגידו  אני לא מצפה שיקראו את הספר  ביום אחד.  שקורה 

״זהו״, זה תהליך והוא לוקח זמן. 
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 ״אנחנו לא קוראי ספרות 
 אלא צרכני ספרות. תכלית הספר 

היא להימכר ולא להיקרא״

ד״ר יחיל צבן, חוקר ומרצה בחוג לספרות באוניברסיטת 
ספרים  האחרון  בספרו  שירה.  ועורך  כותב  אביב.  תל 
בין צריכת ספרות  הרבה, הוא מנתח את הקשר ההדוק 

למודל הצרכנות הקפיטליסטי

מה זה חד־פעמי בשבילך?

החד־פעמי, כמו ״האותנטי״ או ״יצירת המופת״, הוא קלישאה 

של הדיבור האומנותי. החד־פעמי הוא מסמן שמעניק לצרכני 

הספרות את התחושה שהם מיוחדים ומופתיים בשעה שהם 

קונים, קוראים או מדברים על יצירת ספרות. בתרבות הצריכה 

יצירות,  של  מתמיד  שכפול  על  שנשענת  חיים,  אנחנו  שבה 

החד־ פלסטיק,  צלחות  כמו  בה  ונזרקים  נמכרים  שהספרים 

ולאפשר  מן ההמוניות  אותנו  להציל  פעמי הספרותי מבקש 

לנו להחזיק באמונת חד־פעמיותינו.

לספרות  מהיר  מזון  בין  משווה  אתה  הרבה  ספרים  בספרך 

צריכה. תוכל להרחיב  ומתאר את הספרות כמוצר  ״מהירה״, 

על כך? 

המהירות היא אחד האמצעים המרכזיים של תעשיית הספרות 

להיקרא  מתוכננים  היום  הספרים  רוב  הרווחיות.  להגדלת 

בין  נאה  רווח  רחבים,  שוליים  שעות.  ארבע  עד  שלוש  תוך 

השורות, מילים ספורות בכל שורה, דפים עבים, שפה קולחת 

והופ! הסתיים הספר ופינה את מקומו למוצר ספרותי אחר. 

ההשוואה נועדה להציג את הספרות כחרושת תרבות. כשם 
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כמו  נשק,  ותעשיית  מזון  תעשיית  תרופות,  תעשיית  שיש 

שמוכרים חולצות ב״קסטרו״ והמבורגרים במקדונלד‘ס, כך גם 

 קיימת תעשיה שמייצרת, מפיצה ומשווקת מוצרי ספרות — 

משוכללים יותר ומשוכללים פחות. עמדה זו מאפשרת לראות 

עד כמה המוצר הספרותי מתפקד כמו כל מוצר אחר בחברת 

הצריכה הבורגנית. כריכת הספרים נוצצת כמו מארז סבונים 

קופסאות  מגדל  כמו  זה  על  זה  מונחים  העותקים  חגיגי, 

כמו  במבצע.  ספרים  למצוא  ניתן  ותמיד  בסופר,  טונה  של 

אינטנסיבי:  תעשייתי  עיבוד  עוברים  הספרים  ההמבורגרים, 

עריכה ספרותית, עריכה לשונית, גרפיקה, הגהה, פרסום ויחסי 

ציבור המתאימים אותם לסטנדרטים של צריכה המונית.

ובעיקר  הספרות,  של  ליבה  לב  היא  הספרותית  ההסחרה 

הפרוזה.  צורתה:  את  לה  שמעניק  הדומיננטי  הז‘אנר  של 

כמצרך,  עצמה(,  את  )ולכן  התרבות  את  מייצרת  הפרוזה 

כמוצר וכפרקטיקה צרכנית. היא מעניקה לנו את האפשרות 

התפעמות  ממשות,  בעבור  לשלם  וזיכרונות,  חוויות  לקנות 

אופקים  להרחיב  וחד־פעמיות, 

השעמום.  את  ולהפיג  בהנחה 

כמוצר צריכה, לספרות יש בעלים 

 — אידיאולוגיה  הבורגנות,   — 

קיבוע   — ותכלית  קפיטליסטית 

סדר חברתי צרכני. 

שממליץ  ספר  כתבת  בעצם  למה 

לנו לא לצרוך ספרים?

לא  שממליץ  ספר  כתבתי  לא 

לצרוך ספרים. להפך, כתבתי ספר 

שמסביר שאי אפשר שלא לצרוך 

יחיל צבן
כריכת הספר
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ספרים. אנחנו לא קוראי ספרות אלא צרכני ספרות. עוד לפני 

שאנחנו קוראים ספרים, לפני שאנחנו מפרשים אותם, מבקרים 

אותם, מנתחים אותם או כותבים אותם, האינטראקציה שלנו 

חתומה בצריכה. היא זו שמקנה משמעות, סדר, ערך ועמדה 

אחרות,  במילים  אחד.  משפט  בו  קראנו  בטרם  עוד  לספר 

תכלית הספר היא להימכר ולא להיקרא. 

מדוע בחרת להעביר את המסר באותו האמצעי שאתה מבקר?

בחרתי לבקר את תעשיית הספרות דרך ספר ולא דרך רשימה 

שהספר  הבנה  מתוך  בפייסבוק  פוסט  או  מאמר  בעיתון, 

בחברה המערבית הוא מיתוס. אנחנו קודם כול מאמינים לו, 

נדירות,  ולעיתים  ורק אחר־כך,  פניו,  לו, מחלים את  סוגדים 

מעיזים לפקפק בכוחותיו ובכוונותיו. כדי לנפץ את הפסלים, 

ממנו  להפיק  מבקש  גם  אני  וכמובן,  למקדש.  להיכנס  צריך 

מהספרים  אחוז  לתשעים  מעל  כי  אומנם,  כלכלי  לא  רווח, 

שנמכרים בישראל לא מכסים את עלותם. אבל רווח מקצועי 

והון תרבותי — בהחלט.

מהו הצעד הראשון לשינוי המצב הקיים?

תומא  הכלכלן  של  ומחקריו  ספריו  את  לקרוא  ממליץ  אני 

.)Piketty( פיקטי
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״כשפיתחתי את תחום היצירה שלי, 
הבנתי שאני רוצה ליצור מחומרים 
ייחודיים. לא מצאתי עניין בציור או 

פיסול עם חומר סטנדרטי״

בחומרים  רב־תחומית  ויוצרת  אומנית  פקר,  לבב  נירית 
ממוחזרים. 

מה מקור ההשראה שלך לעיצוב מחומרים ממוחזרים? 

״חבל  על  עליהם,  שגדלתי  מהערכים  מהבית,  התחיל  זה 

תפאורות  יוצר  היה  הוא  תפאורן.  היה  שלי  אבא  לזרוק״. 

הצילומים  אחרי  ההקמה.  תהליך  לכל  עדה  והייתי  יפהפיות 

ולי היה חבל  היו מפרקים את התפאורה או שורפים אותה, 

וממחזרים  נשאר. מצד שני, מפרקים  יפה לא  כך  כל  שדבר 

מהתפאורה כל מה שאפשר, ממיינים את החומרים — הברזל 

ִמחזור. מהצד של אמא שלי,  ויש תהליך  לברזל, העץ לעץ, 

ילדים,  מרובת  במשפחה  שגדלה 

בבישול,  אליה  עבר  לזרוק״  ה״חבל 

לשמור  אפשר  דבר  כל  בתפירה. 

ולמחזר. 

כשפיתחתי  אבל  לזה,  לב  שמתי  לא 

היצירה שלי, הבנתי שאני  את תחום 

לא  ייחודיים.  מחומרים  ליצור  רוצה 

עם  פיסול  או  בציור  עניין  מצאתי 

חומר  לקחת  רציתי  סטנדרטי.  חומר 

ולעבור איתו תהליך. התחלתי לאסוף 

דברים שאנשים זרקו. אספתי חומרים 

דובי ונירית 
 צילום: 
תמר בן מיימון 
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מהטבע, ברזלים למיניהם ממוסכים וגם פלסטיק. אני אוספת 

דברים שמוצאים חן בעיניי ויזואלית כחומר גלם ועושה איתם 

איך  בודקת  לשבור,  להתיך,  לחמם,  מתחילה  אני  ניסיונות. 

מחברים אותם. כל העניין הוא גם סוג של משחק עם החומר. 

כמעצבת  אלא  כאומנית  דרכך  את  התחלת  לא  זאת,  ובכל 

אופנה. איך מצאת את דרכך לעולם האומנות?

בעלי ואני היינו באיזו סיטואציה חברתית שבה סיפרתי מה 

שאדם  מאמינה  שאני  תמיד,  כמו  אמרתי,  ושם  עושה,  אני 

צריך לעשות ולעבוד במקצוע שהוא אוהב ונהנה ממנו, ומשם 

להתפתח. תוך כדי שאמרתי את זה, הרגשתי שמשהו לא כל 

כך נכון. הבנתי שאני כבר לא כל כך נהנית ממה שאני עושה. 

הגעתי למצב שהיו לי כבר שלוש חנויות של שמלות כלה עם 

אותי  לקח  וזה  ניהול,  ואחראיות  תופרות  מוכרות,  עובדות, 

למקום שכבר לא היה נכון עבורי. הבנתי שהיצירה לא מספיק 

וגם שהחומרים העיקריים  היומיומית שלי,  בעשייה  מרכזית 

שאני פוגשת הם בדים בצבע לבן. הייתי אז בת 36, ומאותו 

רגע התחלתי תהליך. הרגשתי שיש לי גוש יצירה בבטן שרוצה 

לצאת וזה דרש חיפוש עצמי וניסיון. הקשבתי לאמת הפנימית 

שלי. זה לקח זמן, זה לא בא ברגע. 

מהי היצירה הכי לא שגרתית שיצרת? 

כל החומרים הם לא שגרתיים, הם קודם כל מעניינים אותי 

כחומר. אם זה משהו שגרתי, הוא פחות יעניין אותי ואני לא 

אאסוף אותו. עכשיו למשל אני אוספת משקפיים מקולקלים, 

קופסאות שימורים וגרעיני אבוקדו. לאחרונה יצרתי עבודה 

עם כרטיסי אשראי. חברים טובים שלי גילו קופסה עם 150 

לקחתי  זרקו.  לא  שהם  נוספים  וכרטיסים  אשראי  כרטיסי 

אותם ויצרתי מהם עבודת קיר.  
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מה זה חד־פעמי בשבילך? 

אני  הקיימות.  נושא  הוא  לראש  לי  שקופץ  הראשון  הדבר 

חושבת על חומרים, על אמא אדמה ועל המשאבים של כדור 

הארץ שאנחנו מכלים במירוץ שמראה לנו שמשהו לא בסדר. 

זה קורא לנו לומר ״רגע, זה לא אינסופי, זה יכול להיגמר״, 

ולהבין מה כדאי ומה נכון לעשות כדי לא להרוס את הכדור 

שלנו. גם באומנות שלי זה אחד הדברים שאני רוצה להדגיש. 

העצירה של מגפת הקורונה היא הזדמנות למחשבה, כל אחד 

בתוך עצמו וכולנו כאנושות — מה אנחנו רוצים, לאן אנחנו 

רוצים להגיע, מה אנחנו צריכים. זה החד־פעמי עבורי. 
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