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דבר העורכת
המשוררת,  הסופרת,  זרחי,  לנורית  גבורות  חגיגת  כאן  לערוך  וגאה  שמחה  אני 
המסאית, סופרת־הילדים האחת והיחידה, קוסמת המילים הפלאית, כלת פרס ישראל 

לשנת תשפ"א.
בגיליון פברואר שהוקדש למאיר ויזלטיר )לכבוד הגבורות שלו...( כבר כתבתי על 
האג׳נדה – בואו נחגוג לאגדות חיות. יותר מדי התרגלנו להלל ולקדש ולשבח פוסט 
מורטם. בואו נחגוג את מפעלותיהן של דמויות מרכזיות בספרות העברית שהגיעו 

לגבורות, תרתי משמע, עוד בימי חייהן ולא רק אחרי מותן. 
תודה למשתתפים/ות בחלק הראשון של הגיליון הזה שנרתמו באהבה לכתוב על 
יצירתה של זרחי. יש לי הרבה דברים לומר על האסופה שנוצרה כאן אבל עליי לדחוס 
הכול לתוך עמוד אחד, אז אתרכז כאן בהיבט מעניין אחד. כשקיבלתי את המסות, 
המאמרים והמחוות הפתיע אותי לגלות שחלק ניכר מהכותבים בחר לדבר דווקא על 
ספרות הילדים של זרחי. אבל רגע אחרי שהופתעתי חשבתי, מה מפליא אותי בעצם, 
הרי בדור שלנו ספרות הילדים של זרחי הייתה הכרחית על המדף, היא כוננה אותנו 
עלינו  ויניקוט(, שהסתכל  )ע"ע  אותנו  המבוגר שראה  הייתה  היא  בחינות.  מהרבה 
לא  היא  ובעיקר,  לפחד.  למחות,  למרוד,  לכעוס,  לנו  היא אפשרה  העיניים,  בגובה 

חינכה אותנו. האיכויות הללו נחרתו בנו וממשיכות ללוות אותנו כמבוגרים. 
אינה  זרחי  "נורית  שום־דבר:  מרק  על  שלו  במסה  כאן  כותב  וולקשטיין  עודד 
מחסנת את הילדים לקראת התבגרותם: היא מחסנת אותם מפניה"; סיגל נאור פרלמן 
ולי ממן דנות בסוד הקסם המאוד מסוים של ספרות הילדים של זרחי, ועל התדר 
הנעלם שהרבה כותבים לילדים מנסים ללכוד אבל רק מעטים מצליחים: זה שדרכו 
אפשר לדבר גם למבוגר וגם לילד, מבלי להתנשא או לזייף על חשבון אף אחד מהם. 
אי המובהקות הזו של הנמען אצל זרחי, היא "שהופכת את ספרות הילדים שלה לנהר 
שאפשר לטבול בו פעמיים )לפחות(." כל הטאבואים וכל הפחדים נוכחים ביצירתה 

באופן טבעי.
בריאיון שערכה איתה הלית ישורון ב־2015 )הלית ישורון, איך עשית את זה – 
ראיונות חדרים, "הספריה החדשה"( אומרת לה הלית, "נתת מתנה גדולה לספרות 
הילדים העברית. נתת זווית ראייה של ילד." וזרחי עונה: "כל כתיבה היא מתנה. 
כתיבה לילדים זה עוד יותר משמח לב. זה שייך לאי־שייכות. להיות מבוגר, לכתוב 
ילד." ועוד אומרת לה הלית, "את עושה לספרות הילדים מה שיונה וולך עשתה  ְבּ
מחפשת  "כשאת  ריאיון,  באותו  אחר  בהקשר  אומרת  וזרחי   – )נכון!(   – לשירה" 

בגבולות האין, אז היש הוא בלתי מוגבל. אני אינני, אבל השפה ישנה..."
ההמשך – בחלק הראשון של הגיליון.

מזל טוב נורית, מזלנו הטוב שאת זורחת עלינו. 
העשייה  ממיטב  ותרגומים  ביכורים  סיפורים,  שירים,  מבחר   – השני  ובחלק 

העכשווית בספרות.
שלכם, מיכל חרותי
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שירים*
נורית זרחי

ִאי

ִאי ֶאְפָׁשר ָהָיה ִלְקטֹף ֶּפֶטל ֵמַהּגּוף 
ַרק ִמַּבַעד. ִאם ָטַעְמִּתי אֹוְתָך 

ָיַדְעִּתי, ַהָּלׁשֹון ִהיא ָׁשִליַח ְמֻג'ְנָּגל 
ִמַּטַעם ֶּפֶרא ֶׁשֵאינֹו ּבֹוֵדק ֶאת ַהֶּטֶרף

ָּכל עֹוד ַיְחֹּגג. ִהְתַאַּמְצִּתי ָלֶלֶכת ַעד ְקֵצה 
ָהֲעִדינּות. ָנַׁשְמִּתי ְּבִצְמצּום, ֲחֵרָדה, ֶּפן 

ַאְרֶנֶבת ִּתָּמֵלט. לֹא ָחַׂשְפִּתי ֵמַצח.
ָּברּור, ֵאין לֹו ָמקֹום ַּבִּדְפָּתר. לֹא ֶהֱאַלְמִּתי

טֹוֲחנֹות אֹו ִניִבים, ֶשלא ֶאְׁשּבֹר ֶאת ַהֶּגֶׁשר.
ַּבחֶֹׁשְך ָיֹכְלָּת ַלְחֹׁשב, קֹול ָמׁשֹוט
חֹוֵתר. ֲאָבל ַהּגּוף הוא ֵמֵעֶבר 

ד ִלְקטֹף ַעַ
ְּפִרי ֻמְפָרְך 

ֵמֲערּוַגת ַהַּמָּמׁש 

ְרִאי 

ְּפַקַעת ַתְחֹּתר ָּבֲאָדָמה ַהְּׁשחָֹרה
ְללֹא ַעִין. ֵאין ִנְדָהם ִמֶּמָּנּה

ֹנַכח ְּפִריָחָתּה. ֶּכֶתר ַעל ִׂשְפֵתי ֹאֶדם

ִּתְמלְֹך ַהְפָּתָעָתּה. 
ַהּמֹוַח 

סֹוֵבב ְּבִעּקּוֵלי ַעְצמֹו, 
צֹוֵנַח, 

ִיְתֹּפס ְּבֶקֶרן ַהֶחֶרׁש
ְּבִלי ַּדַעת ִעְורֹונֹו. 

* מתוך ספר בכתובים שעומד לראות אור השנה בהוצאת "אפיק".
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נורית זרחי 
אנשים, אלה שהכירו אותנו ואלה שחשבו כך, היו אומרים: ״למרות שהם גרושים, 
הם ממש מסתדרים טוב.״ ראו אותנו יוצאים יחד לקפה, לסרטים, לקונצרטים. אולי 

בגלל שידענו למה התגרשנו, ואולי בגלל שלא. 
עכשיו אמרתי לבעלי הראשון: ״תשמע, ביום שישי הקרוב אני מתחתנת בחדרה, 
ואחר כך אנחנו נוסעים לירח דבש בחו״ל.״ ה״אנחנו״ רעם באוזַני, אבל לא נראה 

לי שזה צרם לו במיוחד. 
״אני בא,״ הוא אמר בעליזות. 

ואני עניתי: ״בטח, מי יוזמן אם לא אתה, הידיד הכי טוב שלי. היחיד שמכיר 
אותי.״ 

תהיתי לרגע, האם באמת ניתן להכיר מישהו, אפילו אם היית נשואה לו חמש 
שנים?

ואומנם, הצלחתי לזהות את פניו בקהל, כשהסתובבתי ִמַדֵמית לפרפר בשמלת 
הכנפות הלבנה שלי. 

״תכיר,״ אמרתי לאיש התמיר, היפה, בעלי החדש. והם לחצו ידיים. הבעל הישן 
אמר: ״אני מכיר אותה, שים לב שתצליחו הפעם יותר מאשר אנחנו.״ שמעתי בקולו 
איזה צליל שהיה לי לא נוח, אבל מייד פרחתי משם הלאה, מעופפת בין האורחים. 
כשהתחילה המוזיקה, הרגשתי קלה כל כך עד שהנעליים החדשות לא לחצו לי 

יותר. 
כך  כל  יפים,  כך  כל  ״שניהם  המשתתפים,  בקהל  שעבר  הרחש  את  שמעתי 

מתאימים,״ והרגשתי כאילו אין בעולם יותר קצה. 
בתוך הערפל הזה שמעתי את קולו של הראשון, ״רוצה לרקוד?״ 

הידיים שאחזו בגופי היו מוכרות לי מאוד – האצבעות הקצרות, החוזק הממותן. 
לא  לאן,  וכששאל  נוסעים.״  אנחנו  הבא  בשבוע  ״מייד  ואמרתי:  מזה  התעלמתי 
יכולתי שלא לומר לו: ״בבוקר, לפריז.״ הרגשתי מעט לא נוח על שאמרתי זאת, אף 

כי, חשבתי, הרי אין בזה משום סוד. 

״תראי מי פה,״ אמר בעלי החדש, ולא התפלאתי כשראיתי את הישן בשדה התעופה 
בקצה התור, עומד שם עם התרמיל על הגב. גם לא כשהתברר לי שהוא מתגורר 

במלון שלנו, חדר לידנו. 
כשפגשתי בו במסדרון, לבושה בבגד הים החדש, בדרכי עם בעלי לבריכה, הוא 

אמר בקול: ״באתי לשמור שהפעם תתחתני כהלכה.״ 
הסתכלתי על בעלי העכשווי, האם הוא שמע? 

* מתוך קובץ סיפורים חדש שיראה אור בקרוב בהוצאת "אפיק", בעריכת עליזה ציגלר.

קשה היה להשוות ביניהם. לא משום שהיו שונים במיוחד, אלא משום שכל בני 
האדם שונים זה מזה, וזה הרי הסיכוי שלנו. 

סוסי הבר, תפקידו  הגולן. הוא היה אחראי שם על  הסיכוי החדש בא ממרומי 
היה לביית אותם. אולי בגלל זה הופעתו הייתה שונה כל כך מזו של כל יתר אורחי 

המלון. ובאשר לראשון, לא יכולתי לשפוט, כבר הייתי רגילה אליו.
כך עברו להם חמשת הימים הראשונים, אף כי כשהתעוררתי בלילה, לרגע לא 
ידעתי לצד מי אני ישנה. נראה היה שבעלי החדש מבחין טוב יותר בסוסי בר מאשר 
ברגעים רגישים. כשהצטרפנו לשולחן של הראשון, על פי המלצתו של השני, התברר 
שהם היו יחד בטירונות ואחר כך בקורס קצינים, ואחר כך במרומי הגולן. איזו מין 

ארץ זאת, חשבתי, דוָמה לחדר ילדים ענקי שכולם מתחנכים בו לצד כולם. 
נראית  הבלתי  הצלילה  לחליפת  כוונתי  אם  מאושרת,  שאני  חשבתי  זאת  ובכל 
שעטפה אותי, עד לאותו רגע שבו כבה החשמל. על ספסל בגינה, בחשכה הגמורה, 
שמעתי את קול בעלי הראשון מן הלובי: ״מותק, אל תיבהלי, זה קורה לפעמים שיש 

חושך. בסוף יידלק האור.״
לי לא  נשמע  הזה  במבוכה, למה המשפט  לי? שאלתי את עצמי  הוא אמר  מה 
במקומו? בעצם הוא יכול היה להגיד את זה לכל הנוכחים פה, אפילו בתור דובר 
חברת החשמל. כמוהו כמו בעלי השני שאמר: ״אל תפחדי, זו תקלה זמנית,״ ולא 

ידעתי אם הוא מתייחס לנישואיי הראשונים או לחדשים. 
עוד לפני שנדלק האור הבנתי משהו. זה היה קשור בתחושה ששום ממד חדש לא 
נגלה לי ביחסים האלה, לא כלפי עצמי ולא כלפי הצירוף שלהם. מעין סוד שהאהבה 
עשויה לגעת בו ולהפוך מפה בנאלית למשהו שצופן בתוכו את תגלית היותי באופן 

חדש. 
לנגד עיניי חזר העולם לרגילותו. לא עוד השמיים המכוכבים שנצצו בזמן החֵשכה 
שני  ראיתי את  לחלון  מבעד  הבריכה.  מעל  ענק  כפנס  הירח שנתלה  ולא  הכפויה 

הבעלים שלי יושבים ומשחקים באחד ממשחקי הלוח שהיו שם. 
בכיתי, לא יודעת למה בעצם. ואז שמעתי מישהו נושם־נושף לידי. זה היה כלב 
ֶסֶטר אירי שהסתובב בין שבילי הגן, כנראה ברח מאחד האורחים או ננטש על ידי 
מי. המשכתי לבכות, מחבקת אותו לחיקי, חשה את נשימותיו החמות, את מגע לשונו 
המחוספסת על ידי. מעניין מה הוא אומר לו, הישן לחדש, או ההפך. האם הוא מזהיר 

אותו? או להפך? 
הירח נעלם מעבר לבניינים, הכוכבים כהו מפני אור החשמל. האם בי חסר כוח 
השינוי, וכמו המלך מידאס כל דבר שאני נוגעת בו הופך לעצמי? רציתי שיקרה לי 
משהו שיסיר את הלוט מעל הצפוי ויעיר אותי מן התרדמה של כאילו חיים. האם זה 
כישרון או מאמץ? או אולי זהו גורלו של אדם, ללכת במנהרה הזאת לבדו ולפגוש 
את החיים בעצמו, ושלא כמו אורידיקה, לא לחכות שאיזה אורפיאוס ינשוף בעורפי 

ויוציא אותי משם. 
*
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גם אני מכירה את ההשקפה האפלטונית על היות הזכר והנקבה יצור אחד שמחובר 
בכנפיו; גם את האגדה על אורפיאוס ואורידיקה, שמשמשת בסיס למחזור סונטות 

של רילקה.
רילקה פגש בנערה שהייתה בתה של אחת מידידותיו, ונפטרה בעודה כמעט ילדה. 
הוא, שזיהה עצמו כדמות הרמפרודיטית, שמח להפנים את דמותה של הנערה הזו 
וליטול את אגדת אורפיאוס הגבר האמור לחלץ את אורידיקה מן השאול. אם אתרגם 
לעברית באופן שרירותי ואכתוב אורפיאוס ב־ע', כך שהוא מעלה את המילה עורף, 
ואורידיקה אגזור מן המילה אור, שזה משמעה ביוונית, ישתקף הרעיון שעורפאוס 
המציל את אורידיקה מן המוות, מגלם את התחושה שהגבר הוא בעל כוחות־על 

ושבכוח אמנותו, המתגלמת באורידיקה, הוא חזק מן הכיליון.
ואורידיקה הם אדם אחד. עורפאוס תמיד  פי רילקה, עורפאוס  אבל אפילו על 
נמצא בעורפה של אור, דוחף אותה קדימה, החוצה, לצאת מן הנשיות כחוויה פנימית 
מוארת אל עבר החיים המתחוללים במה שנקרא לו חוץ. ייתכן שבלי שיתוף הפעולה 
של שני הכוחות המרכזיים הללו לא תוכל אור להיחלץ מן השאול. אבל גם דינו של 
עורפאוס נחרץ כאן. כוח הביצוע, כוח ההוצאה לפועל, כוח האמנות וכוח ההשראה 

– האור, חייבים לעבור יחד במחילת המוות כדי להיוולד. 
גברי לא תוכל להיחלץ מתוך העצמי  תחושתה של הּכלה שכאן, שללא שותף 
הנשי, ניצבת לאור תפיסת האישה החדשה כשקרית ולא מובנת. אבל פעמים רבות 
קורה שהתרבות על מושגיה שועטת קדימה ומשאירה את החללים מאחור, אלו הם 
האנשים שלא הבשילו בתוך המושגים החדשים, או שלא חווים אותם כאמת. הפער 
הזה מעורר בלב המשתרכות מאחור תחושה של כישלון, חוסר בגרות ואי־השתלבות 

בעולם החדש.
ניסיתי לנשוף בעורפי ולחלץ עצמי מן הפסיביות, שנתפסת מסורתית כתכונתה של 
הנשיות. לבדוק אם אני יכולה לעשות זאת כפי שנתפסת האישה בת ימינו, בשעה 
שעדיין מהדהדת באוזַני חבטת זנבו של דג באוקיינוס המנסה להפוך להולך יבשה. 

בעלת הארמון
יהודית רותם

 
איך לכתוב על נורית, איך להכיל את נורית. אני מתחבטת בין הרצייה העזה שלי 
ללכוד את הפרסונה "נורית זרחי", את "הנוריתיות הזרחיתית" שלה, לבין היוואשות 

מראש מן המשימה המגלומנית והבלתי אפשרית שנטלתי על עצמי.
נורית, מלשון אש, ושם משפחתה, זרחי, הם גילומיה הראשוניים  שמה הפרטי, 
של האש הלוהבת, הזורחת בכתיבתה, בשיריה, בספריה ובהווייתה. אך אם המשימה 
במבט  לומר,  בעיניי, האם אפשר  מגלומנית  היא  הזאת  הזוהרת  הישות  ללכוד את 

לאחור, שהמפעל הספרותי שהקימה נורית בעשרות שנות כתיבתה הוא מגלומני? 
כי איך אפשר להבין שאישה אחת צנועה, רבת ספקות עצמיים ודלת אמצעים 
חומריים, כתבה אינספור ספרים בסוגות שונות ומגוונות – ספרי שירה שאת יפהפיותם 
ספגתי כמו ניחוחות מכושפים אך לא תמיד ירדתי אל חקרם, ספרי פרוזה עם העדפה 
ברורה לסיפור הקצר, ספרי ילדים שעליהם גידלתי את ילדיי }הו תנינה, מצחיקה 
ומופלאה שכמוך!{, ספרי הגות שיש בהם מן הפנטזיה ומן הכאב הנשי־אנושי הנצחי 
זהב  חותם  אותו  חקוק  מהם  אחד  ובכל  ממשנהו,  ומפליא  שונה  מהם  אחד  וכל   –

זרחיתי שאינו ניתן לחיקוי? 
האם היא עצמה ידעה שכך יהיה, או שהבניין שבנתה נבנה אבן על אבן, קיר 
ועוד קיר, חדר לפנים חדר, עד שהיא עצמה נדהמה כשעמד על תילו והוא ארמון 

בנוי לתלפיות?
ביסוד יצירתה של נורית מהבהב הדמיון כאש תמיד, דמיון שאי אפשר לדמותו 
לשום דמיון אחר, דמיון שאין מושלו ואין לו שיעור. אני מנסה להבין את מקורותיו 
ההברקות  ומנתחי  וההומור  הלשון  הספרות,  חוקרי  שגם  לי  נדמה  מצליחה.  ואיני 
הפראיות המבזיקות בשורותיה, אינם מסוגלים לפרק ליסודותיה את האלכימיה החד־

פעמית שלה. 
ואולי אין צורך בכך. יצירתה של נורית, רבת הכמות, עשירת האיכות והמגוון, 
דורשת התבוננות מסוג אחר – כעין התבוננות בקליידוסקופ עתיר צורות וצבעים; 
הפכו אותו לכאן ותיראה צורה קסומה אחת, הפכו אותו לשם – וצורה אחרת תזדהר 

ותזרח. תנו לקסם לחלחל, ספגו אותו ורוו ממנו.
במחשבה  ונתרכז  נורית  של  האינסופית  הדמיון  מתת  את  לרגע  נניח  הבה  אך 
עקבי  באופן  קוראת  כשאני  לפעמים,  לומר?  רוצה  היא  מה  ביצירותיה.  הטמונה 
את יצירותיהם של סופרות וסופרים, אני מזהה מין לייטמוטיב שעובר כחוט השני 
"בקטן"  כזה? האם הוא התחיל  קו רצוף  נורית  יש בכתיבתה של  בכתיבתם. האם 

וברבות השנים צמח, התפתח והסתעף? 
אני מעלעלת, אם כן, בספריה, מתחקה אחרי הקו המחבר. היריעה שניתנה לי 
קצרה ותמציתית, ואיני אלא מגרדת בקצה ציפורני את קצה קצָה של הגדר המקיפה 

את ארמונה של נורית. 
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חו לבסוף אני אומרת לעצמי, כן, יש ביצירתה יסוד מאגד, מוטו פנימי חוזר, השזור 

בה כתך מכליב, נגלה ונסתר חליפות. הוא טמון כבר בשורתם הראשונה של הספרים 
– בשמם – בדידות או, חידת הכפולים, בלוע, ואת? ואפשר להמשיך כך עוד ועוד. 
בכולם מכוססת התחושה הצורבת של "אף אחד איננו". הנה, לדוגמה, ציטוט קצר 

מתוך בצל גברתנו: 
"מה התבנית, אין שום תבנית וכל אחד ככה זרוק לעצמו, עירום מכל מפה וכיוון 
ואין שום הגנה אחרת חוץ מן היכולת להיות? אין שום טקטיקה לבחור בנכון? כולם 

טועים וכולם צודקים וכולם מונחים עירומים לפני המתרחש?"
שאלות  מציגה  העולם,  של  העירומים  קרביו  את  ביצירתה  חושפת  זרחי  נורית 
קיומיות שאין עליהן תשובה. היא עושה זאת לא בהנאה, לא באכזריות, אלא מתוך 
כורח פנימי של נאמנות לאמת. גמולנו, הקוראים, הוא בנחמות פזרניות של יופי, של 

כמיהה לאהבה, של כבוד ואהבה לילדינו ולילד שבתוכנו. 
לפני שנים השתתפתי עם נורית בכנס ספרותי בעיר קטנה ליד טורינו. באנגלית 
הלא מושלמת שלה היא הקסימה את הקהל, שפרץ בצחוק במקומות הנכונים והציף 
זוכרת היום על מה בדיוק דיברה,  את האולם בתשואות רמות בתום דבריה. איני 
אולם המהות הזרחיתית פעלה ככישוף, שברה את מחסום השפה, וחצתה בקלילות 
את שטח ההפקר שבין שפת הכתיבה לשפת הדיבור. ומהו סוד הקסם? פשוט: ניכרים 

דברי אמת. 
ופתחו  רחוקה  לא  לעיירה  הכנס  מארגני  אותנו  לקחו  ארצה,  שובנו  לפני  יום 
לכבודנו בית כנסת עתיק שמתפלליו עברו מן העולם וחדשים לא באו לו. השתאינו 
ומפרוכת  ממורט  עץ  העשוי  הקודש  ארון  של  מיופיו  השומם,  האולם  של  מהדרו 
הקטיפה הרקומה שש ושני וזהב. אחר כך טיילנו ברחובות העיירה הציורית והתאהבנו 
בה עד כלות הנפש. תוך כדי שיטוט הפלגנו בדמיוננו לשנים הבאות, שנראו לנו 
כה רחוקות, וראינו את עצמנו עומדות מאחורי דלפקה של חנות ספונה עץ דובדבן 
אדמדם ישן, מוכרות לנשות העיירה סבונים ריחניים, תמרוקי גוף מפנקים וחלוקי 
מגבת רכים. מרוב צחוק והתלהבות, נסחפנו לתוך הפנטזיה וכמעט שכחנו את שעת 

המפגש עם מארחינו. 
והנה הגיעו השנים הרחוקות ההן, והן עומדות אחר כותלנו, משגיחות מן החלונות, 
מציצות מן החרכים, ולי יש רק בקשה אחת: אנא ממך, נורית, המשיכי להקסים, 

המשיכי לזרוח, המשיכי להפתיע.

האבן לריסון התהום, זיכרונות
נועה מנהיים

״.After the first death, there is no other״
Dylan Thomas, A Refusal to Mourn the Death, by Fire, of a Child in 
London 

את העותק הראשון של יוני והסוס, שראה אור שנה אחרי שנולדתי, העניקו לי הוריי 
בראש חודש טבת, תשמ״א, כך טוענת ההקדשה, שלשונה ״לנוקי, תלמידת כיתה א׳, 
המון אהבה. מאמא ואבא.״ אחרי שקראתי בו עד שכריכתו התפרקה, ואחרי שכתבתי 
הערות בשוליו, בכיתי מעל מילותיו ואכלתי קורנפלקס עם חלב שנטף על דפיו, הם 
קנו לי עותק שני, לא מתוארך, שהקדשתו מכריזה, ״נוע׳לה, המון הערכה וגאווה אין 
סופית. כיתה י׳. אבא ואמא.״ בעשר השנים שחלפו בין עותק לעותק, פגשתי במוות 
הראשון שלי. שמו היה מיכאל והיינו חברים למרות שהוא היה בן ואני לא, ולמרות 
שהיה צעיר ממני בשנתיים. אהבנו להתרוצץ בין חורבותיה של עיר דוד, עד שיום 
ונפל. השנה הייתה 1988. אני חוזרת עכשיו  יצא לחקור אותן בלעדי,  אחד הוא 
לדפים המצהיבים בשני העותקים שלי, ויודעת שהם הראו לי – ואולי לרבים – את 

הדרך למעלה. 
והוא רק רוצה לדעת למה. כך, בתוך ריאליזם קודר, נפתח  יוני מת,  אבא של 
באנטארקטיקה,  )להתראות  זרחי  של  מיצירותיה  רבות  שכמו  הזה,  האגדה  סיפור 
איורים: בתיה קולטון, הוצאת ״דביר״, 2005( טווה את דרכו מחוץ למציאות שלנו 
וחוזר אליה )לצד יצירות שבהן הפנטסטי חודר את תוך הריאליסטי, כמו אמבטים, 
איורים: רותו מודן, הוצאת ״עם עובד״, 2001(. סוס לבן מופיע ולוקח את יוני אל 
מרגלות מגדל בלתי חדיר בארץ ההרים הנאנחים כדי לקבל תשובה. אבל כדי להיכנס 
אליו, יוני זקוק לאבן לריסון התהום. רגע אחרי שציפור הושענא מטילה לידיו ״אבן 
1, המכשפה השאפתנית כברנגסתי לוכדת את יוני ואת 

חלקה וחמימה, עגולה כביצה״*
האבן/ביצה שקיבל. בשבי המכשפה הוא פוגש במשרת שלה, ששמו רגל־אנפילה, ילד 
שאביו נטש אותו אחרי מות אמו, כמעשה הגר, כדי שלא ייקשר אליו ויאהב אותו 
רק כדי לאבד אותו ביום מן הימים. אל השניים מצטרפת שבויה נוספת, ילדה בשם 
שקופיה, שבכתה כל כך על כלבה האהוב, שמת, עד ש״נמסה כולה בדמעות של 
עצמה״ והפכה לשקופה. על שלושת הילדים ושלושת מופעי האבל שלהם להערים 
על המכשפה ועל בנה המפלצתי, התנין קדישא, כדי לברוח ולעלות בהר. אבל כשהם 
אחרי  לאבן.  הופך  הוא  פנימה,  דרכו  את  לפרוץ  מצליח  ויוני  המגדל  אל  מגיעים 
שדמעותיה של שקופיה מחזירות אותו לחיים, מסתבר שההיכל ריק. אין בו איש 

ואין תשובה. 

*  כל הציטוטים מתוך: יוני והסוס מאת נורית זרחי, איורים: דני קרמן, הוצאת "זמורה, ביתן, מודן", 
.1975
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חו ב־13 בפברואר 1990 הגשתי את העבודה שכתבתי על הספר הזה בתיכון. אני 

כובד הראש המגוחך  והיא כתובה בכל  גם לדפים המצהיבים שלה,  חוזרת עכשיו 
התלישה  אניצי  לגייס.  יכולה  פרויד  את  גילתה  עתה  שזה   16 בת  שנערה  מעט 
הספורים  העמודים  את  שפלטה  בזמן  לדעת  עצמה  שטרטרה  הסיכות  מדפסת  של 
עוד מעטרים את שוליהם, הפונט הריבועי והמרווח שלהם מעוטר פה ושם בכתמי 
טיפקס סדוקים, אבל התיקונים שנעשו על גביהם בעט לא שרדו, והמילים נראות 
כמו חיוך חסר שיניים של ילדה בכיתה א׳. שמו של מיכאל לא מופיע בה בשום 
ההם.  החסרים  בחללים  הוא  אולי  מותו.  מאז  חלפו  שנתיים  שרק  למרות   מקום, 
זרחי  נורית  בו. היכולת המופלאה של  אבל כל מה שראיתי אז בספר עדיין קיים 
לשלב באופן אורגני לחלוטין שמות כמו ״ציפור הושענא״ או ״קדישא״ עם הלחמים 
לכאורה,  שלה,  הציות  ״כברנגסתי״;  כמו  שלה,  כולם  שהם  מבעיתים־מענגים 
לחתן־ האירוסים  הטיפולוגיים,  המבחנים  שלושת   – המסורתית  המעשייה  לכללי 

כמו  לחלוטין,  מודרניים  אפיונים  לצד   – המסייעים  הסמליים  החיים  בעלי  חיה, 
הגיעה;  שאליה  החדשה  בארץ  שם  לעצמה  לעשות  שמבקשת  המהגרת  המכשפה 
השמים,  מן  הכו  ״ברקים  כיצד  מתארת  כשהיא  מהתנ״ך  שואלת  שהיא  ההרמזים 
כאחוז  כולו  אדום  לרגע  הפך  ההר  חליפות,  השתררו  וחושך  מהבהבת  אש 
קולות  ״ויהי  לעומת  כברנגסתי...״  הסירנה של  קול  בקע  אלה  כל  ומתוך  להבה... 
טז־יט(  יט,  )שמות  כולו.״  עשן  סיני  והר  מאוד...  חזק  השופר  וקול   וברקים... 
שהיא  המוטיבים  לתן;  והופך  מצטמק  הנורא  התנין  שבו  האלכימי  האופן  לעומת 
שואלת מאגדות אחרות והופכת לשלה – כמו רסיס המראה שנתקע בליבו של קאי, 
הגיבור של ״מלכת השלג״ של אנדרסן, ומקפיא את ליבו עד שגרדה נושקת לו וממסה 
את הקרח בדמעותיה – שהופך אצל נורית זרחי לרסיס של האבן לריסון התהום, 
שדמעותיה של שקופיה מנביטות, עד שהאבן שאליה הפך יוני מתנפצת והוא שב 
להיות ילד. ואני רואה את ארץ הפלאות שבונה זרחי מחומרי המקום, לא מיערות 

אפלים ותמירים אלא מדקלים ופרדסים, קקטוסים, שקדים וענבים.
ואני רואה גם את מה שלא ראיתי. את הילדים. את הילד שיש בליבו תהום שהוא 
לא מסוגל לרסן, הילד שהופך לאבן מכוח אבלו המצמית, הילד המעז לעלות בהר 
העשן ולתבוע תשובה, הילד שמורד באל ומגייס לשורותיו לא את הילדים האבודים, 
אלא את הילדים שאיבדו: ״אנחנו לא מסכימים! שלא יהיו יותר ילדים שאבותיהם 
ימותו במלחמות ובמחלות ובכל מיני שטויות כאלה... שילדים לא יצטרכו להיפרד 
ממה שהם אוהבים... שילדים לא יצטרכו לשרת את צער־אבותיהם... מרד! שלא יהיו 
יותר ילדים שיגדלו בצער!״ את הילד שאביו הפנה לו עורף רק כדי לחסוך מעצמו 
את אפשרות מותו, ואת הילדה שלא למדה שיש מידה לצער, שקיבלה מרשם לסרגל 
כדי שתוכל למדוד את גודלם האמיתי של הדברים, ולדעת כמה ראוי להתאבל על 
כל אחד מהם. ואת הסופרת, שהתייתמה בגיל חמש, שבה ומחפשת את האב המת 
על גב סוסו הלבן של יוני – וברבות מיצירותיה. ואת צילם המתעתע של שלבי האבל 
של קובלר־רוס מבליחים מתחת לעורו של הסיפור, מלווים את האודיסאה של יוני. 
מההכחשה: ״אביו של יוני מת בתחילת הקיץ... שבעה ימים לא בא יוני לבית הספר 

וביום השמיני חזר.״ דרך הכעס: ״אני רק רוצה לדעת למה, זה פשוט עניין של צדק... 
למה דווקא הוא?״ אל הדיכאון: ״קיץ, חורף או סתיו, שנה עברה, יום או רגע, יוני 
לא חש בעונות, לא הרגיש בזמן העובר. יוני לא חש דבר.״ ולבסוף, הקבלה: ״הצער,״ 
אומרת ליוני אמו כאשר הוא שב הביתה, ״אין צורך לשמור עליו. הוא לעולם לא 
מסוימים,  בזמנים  שוקע  הוא  אותו.  שמשנה  הוא  ההרגל  משתנה.  רק  הוא  חדל, 
ובאחרים גובר, אבל אינו עובר לעולם. הוא שם תמיד – מעורב בזיכרון ובאהבה.״ 

ויוני רואה את הסוס הלבן חולף על פניו אל האופק.
כי למרות שהיא משתמשת בכליה של המעשייה, נורית זרחי מלחינה מהם בספר 
זה – ותמיד – מנגינה שהיא שלה לבדה, בלתי ניתנת לחיקוי ומתעלה על כל ניתוח. 
אין כאן נחמה קלה. אין כאן ניצחון על המוות, אין כאן תשובות. רק זיכרון ואהבה. 

הסיפור חוזר אל המציאות שממנה יצא, הקסם טופף ומתרחק לו עד שנעלם. 
וזה גם כל מה שנותר בי, אחרי כל השנים. זיכרון של ילד בהיר עיניים ומוות 
ראשון, לא מוסבר ולא מפוענח, ואהבה לספר שגילה לי איך לרסן את התהום, איך 
לא לשרת את הצער ואיך למדוד מידה לאבל כדי לא להתמוסס ולהיעלם לעצמי 

ולעולם, וחופן של דפים מצהיבים ומוכתמים בהקדשות ובדמעות, בחלב ובזמן.
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חו "טוסטי, חריץ בין האצבעות"

עודד וולקשטיין
על מרק שום־דבר* של נורית זרחי

"יום המשפחה קרב ובא, וכל ילד יביא מהבית כיבוד לארוחה החגיגית": המשפט 
הפותח את ספרה של נורית זרחי נשמע מדי יום משפחה באלפי גנים ובתי ספר. מדי 
שנה בשנה הוא לוכד את ה"ילד" בקוריהן של זיקות השייכות המיידעות – המועד, 
המשפחה, הבית; האוכל שהילדים נתבעים להביא הוא תעודה מזהה, רישום פנים 
כנגד האנונימיות היסודית של הילד – שלעולם הוא ילד: שריד של תרבות שנכחדה, 
שאנו ניבטים בתימהון נחרד אל פולחניו הסתומים. וכך גם השנה: שמותיהם של 
הילדים – נאמניה האמיתיים של אלמוניותם – נערכים ברשימה הכורכת אותם עם 
ה"כיבוד" שעליהם להביא. בתנאים אלה השמות אינם קוראים עוד לילדים אלא 
למאכלים ה"מחליפים" אותם. יחסי החפיפה בין הרשימות מספקים לכל שם "מובן": 
בנות־החלפה.  למילים  ונעשים  מיחידותם  מופקעים  המילון,  אל  נדחקים  השמות 
שלא  עולם  אודות  תמציתי  שיעור  הן  הלוח  על  זו  תחת  זו  המופיעות  הרשימות 
 נותרו בו שמות: "עומר, אוריה, מיכל, אהרוני.... עוגה, פשטידה, פיצה, קציצה." 

כשטוסטי, שלא הצטרפה למקהלת הילדים הנעתרים, משיבה לשאלתה של המורה 
– "ומה את מביאה?" – בשום־דבר, פורצת אל הסיפור שפה אחרת; או לפחות, 
מילה אחת בשפה אחרת – מילה ראשונה ואחרונה בשפה פרטית, שפתו של השם 
הבתים  את שלמוני  בדחייתו  השם,  עצם  הכיבוד; שפה שהיא  מן  לטעום  המסרב 
כך שלא  כדי  בכל תמורה  ובכפירתו  תרגום  לכל  בסרבנותו   – וכיבודי המשפחות 
נותר אלא לחזור עליו. כך, בניסיונה להסות את המהומה שפורצת בכיתה בעקבות 
הצהרתה של טוסטי, אומרת המורה: "אני מבקשת שהמהומה תיפסק מייד, ושאף 
אחד לא יגיד עוד אף מילה." ואחר כך: "היא הביטה בטוסטי. גם היא עצמה ידעה 

שאין טעם להגיד לה שום דבר." )הדגשים כאן ולהלן שלי(. 

את  מונה  היא   – האצבעות  שבין  בחריצים  המילים,  שבין  במרווחים  חיה  טוסטי 
מובניהם:  את  להם  המצווים  הנתיבים  מן  השמות  את  ומסיטה  החסרות  הפעימות 
כשהם נצורים בקצה אצבעה, מוצלים מתואם הרשימות החופפות, שום מועד לא 
ידעם ושום מילה לא תכלילם. ככלות הכול, מהו שום אם לא שם שאצבע חרוצה 
לו בליבו? כשטוסטי מגיעה לכיתה ביום המשפחה – לבדה, ללא הורים – נדמה 
שהיא מרימה את מכסה הסיר שהיא נושאת בידיה כדי לגלות לעין כל את השום־

דבר שביסוד כל השמות, את רווקותם הנצחית של מי שאך זה שודכו. זרחי ממירה 
את יחסי ההמרה הכלכליים של הרשימות בתמורה שאי אפשר לסחור בה, בחריץ 

* מרק שום־דבר מאת נורית זרחי, הוצאת "קוראים", 2005.

שחורת הש)ו(ם בטבורו של כל משפט: "וטוסטי, חריץ בין האצבעות, הרימה את 
המכסה." 

הילדים מכניסים אצבע, טועמים ונעלמים. אלא שבפועל, הילדים פוקעים מהגיונה 
המעלים של הרשימה וחוזרים. הם בוקעים מן המילים שעל גבי הלוח ונולדים לסתר 
שמותיהם: כל השמות הם חריצים בין האצבעות, סודות שלעולם מפרשים בהם בפעם 
הראשונה. ההורים ההמומים קוראים בשמותיהם של ילדיהם כאילו אך זה גילו כי 
השם קורא בהיעלמו של הדבר. הם קוראים בשמות ילדיהם כאילו הבינו פתאום, כי 
גם אם ישובו, ילדיהם לא ישיבו לקריאתם. הם קוראים בשמות ילדיהם כאילו לא 
קראו בהם מעולם: "אהרון! תות! ערגה! עומר!" אפשר לומר שההורים רואים את 
ילדיהם לראשונה – עכשיו, כשהם קוראים בדיו הסתרים של היעלמם: הילדים אינם. 
תמיד. ואינותם שרירה ופועמת: עולם־התשליל שטוסטי מביאה מתהווה בחללה של 
כצורתה  מתגלה  שלילה  כל  שלילות.  עוד  בו  שאין  למרחב  אותנו  ומכניס  הלשון 
המסורסת של הוויה, המתירה כעת את אסורי דימויה בחינגה אופורית, שבה כל 
נוכח  טוסטי  של  הכחשתה  אפילו  אצבע.  מצמיח  חריץ  וכל  בשם  מתגלגלת  מילה 
האשמתה של המורה – "זה לא אני!" – אינה צריכה ליותר מאצבע בין אצבעות כדי 

להתגלות כהודאה גמורה: "זה לא־אני." 

עד שבאה אמא של טוסטי ומאיימת לקלקל הכול בניסוחיה המתחסדים: "כל אחד 
צריך לדעת לאכול שום־דבר, כי כל כך הרבה פעמים כשרוצים משהו – אנחנו לא 
לגוף  להכניס  חיסון  הכול  בסך  זה  לא שום־דבר?  אם  מקבלים  מה  אותו.  מקבלים 
קצת ממה שאי אפשר לסבול כשזה הרבה בבת אחת..." מה?! לרגע נדמה שהמורה 
היא המדברת מגרונה של המפלצת; ובאמת, החל מרגע זה ועד לסיומו של הסיפור 
המורה אינה זוכה לשום ייצוג מילולי או ויזואלי; כאילו המפלצת בלעה אותה. אלא 
שהמפלצת שבלעה את המורה מחזירה לנו – שוב, בתשליל – את בבואתה של המורה 
שבלעה את המפלצת; את דיוקנו של החוק, שהשד המתהפך בקרבו הוא שמעניק לו 
את קולו. את השיעור הזה אפשר ללמוד מכל שיעור: הצבת הגבול לעולם כרוכה 
באלימות של פריצתו, בחיכוך המתענג עם מה שמוגלה אל מעבר לו: האצבע המורה 

היא לעולם האצבע הטועמת. אלוהים מדבר תמיד בפה מלא. 

ובכל זאת אנו מוטרדים. ה"הסבר" הזה נקלט בקריאה ראשונה כשתל מספר ילדים 
אחר, כזה החותר לאלף את קוראיו לריסון הדחף ולהסכנה עם עקרון המציאות. הוא 
כמעט מתחרש למהלכו של הספר עד כה כשהוא מציב את ה"שום דבר" כתחליף 
המאכל   – האובייקט  הנכון:  הוא  ההפך  והרי  מושג.  הבלתי  לאובייקט  סימבולי 
הספציפי, האחוז במועד ובמשפחה ובבית – הוא תחליפו הסובלימטיבי של השום־
דבר, שאליו תשוקתנו: "כל אחד צריך לדעת לאכול משהו, כי כל כך הרבה פעמים 
כשרוצים לאכול שום־דבר – אנחנו לא מקבלים אותו. מה מקבלים אם לא משהו?" 
היא  הכישוף.  עצם  היא   – הספר  של  ההשבעה  לחש  היא  הזאת  שה"טעות"  אלא 
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חו החריץ והיא חתימת השם: נורית זרחי. האפולוגטיקה התועלתנית של האם צרה את 

היצר הקדום בדמותה של הסובלימציה; בכך היא מחסנת אותו מפני כל סובלימציה. 
יותר מנוכחותו בזירת הפשע: משעה  משלבש מדי שוטר, אין לפושע אליבי נאמן 
שהנאמנות העבריינית לדחף מתלבשת בלשון החוק, ההגבלה מוליכה את נהמתו של 
האינסוף והחיסון מבריח את הקדחת אל הגוף. כשהוא נוצק בסיר החבוט של עקרון 
המציאות, יכול רעבונו של לא־אני לשום־דבר למצוא את דרכו אל שולחן האוכל 
ולגלגל את תאוותו לאין בבולמוס שאינו יודע שובעה: טוסטי מעולם לא שברה את 
תעניתה אלא גילמה אותה באכילת הכול – "וטוסטי, המפלצת הקטנה, אכלה מכל מה 
שכולם הביאו: עוגה, פשטידה, פיצה, קציצה, קובה, לוביה, סושי, ספגט, בגט וגלידת 
תות." כך אמן התענית הקפקאי, המשיב לשאלתו של האמרגן מדוע הוא דבק בצום: 
"מפני שלא הצלחתי למצוא מאכל שיהיה טעים לי." )מתוך רופא כפרי, בתרגומה של 
אילנה המרמן(. האם אפשר לטעות בנעימתה הילדית־מתפנקת של התשובה הזאת? 
אמן התענית מסרב לאכול "משהו" משום שיהיה בזה עלבון לתיאבון־הפנתר הטורף־

כל שלו; במסירותו לשום־דבר הוא נושא בין שיניו את בשר העולם. 

הספר מסכם את עצמו כתהליך חניכתה של "ילדה אמיתית", אלא שאנו כבר למודים 
מפלצת  מרק שום־דבר מגולל את תהליך החיברות של  לו. בפועל,  מכדי להאמין 
אמיתית – את דרכה של המכשפה להתחזות לסופרת עם מסר, להטיף מסיריה על 
האצבעות המדפדפות. ואומנם, בעודן הופכות בדפי הספר הזה טועמות האצבעות 
הקטנות ממרק השום־דבר – אולי בפעם האחרונה: עוד רגע יתעבו, יגדלו לעולם שבו, 
בניגוד לאמור בספר זה עצמו, תמיד מקבלים מה שרוצים, כאילו באמת הסתפקנו 

אי־פעם באי־מה: 

"הלכתי אצל מי שהציע לי יותר חיים. 
הלכתי אצל אלוהים

הציע לי את כל החיים
רציתי יותר רציתי את כל החיים."

 
)יונה וולך, מתוך תת־הכרה נפתחת כמו מניפה בעריכת הלית ישורון(

נורית זרחי אינה מחסנת את הילדים לקראת התבגרותם: היא מחסנת אותם מפניה. 
בצאתם מסיפוריה הם צפונים בשמותיהם, קנאים לילדותם – לפחות כדי אצבע.

על ילדות ומזלגות
יערה שחורי

כשהבת שלי הייתה קטנה מאוד, לימדתי אותה שירים בעל פה. תארו לעצמכם ילדה 
בת שלוש וחצי שמדקלמת בגאון "ְצִריחֹות ֶׁשָּצַרְחִּתי נֹוֶאֶׁשת, ּכֹוֶאֶבת/ ִּבְׁשעֹות ְמצּוָקה 
ְוָאְבָדן." ייתכן שאתם זוקפים עכשיו גבה. אמא שלי, אגב, אומנם זקפה את גבותיה 
כשבתי דקלמה את "ספר שירי" של רחל. "ילדים הם לא כלבי שעשועים שנועדו 
לתצוגה,״ אמרה לי במורת רוח גלויה. היא מצאה את כל העניין נפסד, אם לא דוחה. 
יכולתי ללהג באוזניה על הלימוד כהיזכרות או כגילוי של מה שידענו מראש, יכולתי 
פיתגורס,  במשפט  נזכר  אלא  לומד  אינו  העבד  בו  הסוקראטי  הדיאלוג  על  לדבר 
להצביע על השקע שבין השפה לאף כסימן לאצבעו של המלאך שנגעה בנו וציוותה 

עלינו ִשכחה. למשיח אגב אין שקע כזה. לא אמרתי. 
אותה  ללמד  צריכה  לא  ״את  ואמרה,  בעצמה  שגלגלה  סיגריה  הדליקה  אמי 
הזה.  הוויכוח  את  שמעה  לא  בתי  שעה  באותה  מבינה.״  לא  שהיא  מה  פה  בעל 
נקוו  שלוליות  ומדקלמת.  מניפה  הדשא,  על  עצומה  מטרייה  עם  התרוצצה  היא 
המקצב  שאת  מעט,  מתגוננת  אמרתי,  לאמי  שקעה.  האדמה  שבהם  במקומות 
ההבנה.   את  מקדימה  פה  בעל  הלמידה  שלפעמים  בעצמות,  מרגישים   והמשקל 
השיר הבא שלימדתי אותה היה של נורית זרחי. עד היום, שבע שנים מאוחר יותר, 

היא זוכרת אותו.
אבל העניין הוא, שמי שנתנה לי לראשונה ספר של נורית זרחי הייתה אמא שלי.

ה ַמְזֵלג ָהְיָתה ּדֹוֶקֶרת, ״ַיְלָדּ
ָּתִמיד ְּכֶׁשָהְיָתה עֹוֶבֶרת.״

ככה זה מתחיל. אני עדיין חושבת ששירים הם צידה. הם מאותתים על האפשרות 
שלנו לעבור בין מסכים של מציאות ולהחזיק משהו שיציל אותנו. שיזכיר לנו מי אנחנו. 
מי אנחנו יכולים להיות. אבל אולי זה לא בהכרח נכון. מגי נלסון, בהחלקים האדומים, 
תיארה איך הדם פרץ ללחייה כשמישהו נוסף תיאר באוזניה את כוחם של נראטיבים. 

אין דבר מצחיק יותר מאשר עצבות, היא אמרה וחזרה אל בקט. כן, גם זה נכון.
הילדֹות שכתבה נורית זרחי הציגו לי את העולם, גם אם לא היו בדיוק ילדות. 
הנה, למשל, תנינה המכשפה שגרה עם החתול קורקבן. תנינה הלהיבה אותי, אולי 
משום שמעולם לא ביקשה להיות נחמדה ויצאה כשידה על העליונה גם כשהפסידה, 
ולא פעם כישפה אפילו את עצמה. באיוריו של אבנר כץ תוארה פעם כזקנה ופעם 
כילדה בעלת צמות, עניין שנראה לי אפשרי מאוד. )באיורים של אודליה ליפשיץ, 
כבר הפכה למעין אישונת שדונית מובהקת(. אחר כך הערצתי את רובין מהילדה 
רובין הוד שביקשה לתקן את העולם והלכתי בצעדיה של צלה אחותה הקטנה. אך 
בעיקר מצאתי הזדהות שלמה בשתיים שהן אולי אחת: דפנה מילדת חוץ ועמליה 
מחובשת כתר הנייר. כולן ילדות מזלג, ילדות שלא מצליחות להתאים, שההתנהלות 

שלהן בעולם נחווית כדקירה, וכן, לפעמים הן באמת דוקרות. 
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חו ה ַמְזֵלג ָהְיָתה נֹוֶעֶצת ״ַיְלָדּ

ה עֹוֶקֶצת.״ ְּבָכל ֶאָחד ִמָלּ

כשאת מכשפה, מן הסתם קל יותר לצוות על המעלית לקחת אותך לפריזה. כשאת 
ילדה, המציאות לא נשמעת לפקודות שלך. גם דפנה וגם עמליה, שילדותן נגזרה גם 
מילדותה של זרחי עצמה בקיבוץ גבע, משתדלות להתאים. אבל הן לא מתאימות. 
על  מתנדבת  ששכחה  סגולות  בנעליים  מהלכות  הן  להן.  קורץ  השוני  שגם  ודומה 
השבילים, הן רוצות יותר מדי או אחרת, הן מבקשות דברים שנתפסים כמגונים. הן 
מתבלבלות לא פעם בין מחוזות הדמיון לבין החיים שסביבן, ויש מי שמשלמת על כך 

מחיר. הן נתפסות כמפונקות וחולמניות ומושחתות. 
״ָּתְפסּו אֹוָתה ֲאָנִׁשים ָּבַאף
ה ַּכף,״ ְוָהְפכּו אֹוָתה ְלַיְלָדּ

ומצטמצמת  פנימה  בלבב  בעיקר  עדיין  היא  הפנטזיה  חוץ  ילדת  גיבורת  אצל 
לדמות הנמר שמתחת למיטה, מוטיב שיחזור אצל זרחי כמשאלה, כהגנה, כפוטנציאל 
וכאיום. בחובשת כתר הנייר, הסיפור שבו עמליה מצליחה בטעות לכתוב את שמה 
ברחו.  הסוסים  נשבר.  הרסן  גבול.  ללא  כמעט  היא  הפנטסטי  אל  החריגה  בעננים, 
האורווה התפרקה. הבובות מדברות. המוות אורב. שתיהן אגב נדרשות להשתפר: את 

המזלג מנסים להפוך לכף מעוגלת, ליישר, לחתוך, לחנך מחדש.
ם ָמֳחאּו ַּכַּפִים ְוָיְצאּו ְּבָמחֹול. ״ְוֻכָלּ

ל, ַאְך ִהְתָּבֵרר ַאֲחֵרי ַהֹכּ
ֶׁשַעְכָׁשיו ֵאין ָלֶהם ַּבֶּמה ֶלֱאכֹל:״

מגיל צעיר מאוד נשאתי את המילים של זרחי כמו קמע. אלה היו לא רק האירועים 
המתארים אלא כוחה העצום של השפה, היופי שנגלה לצד האימה. שוב ושוב חשבתי 
על דפי, שעוברת לקיבוץ מירושלים עם אמה ופוגשת את אנשי הקיבוץ בעשב הגבוה. 
חפציהן נבדקים ונמסרים ובהם המזרן של האם שמלא בעשב ים. עשב בחוץ ועשב 
בפנים ובתווך הילדה. זה היה מעמד כמו מיתי, אפוף אימה, פראות ויופי זר. אבל 
זאת הייתה רק ההתחלה. על כן יש לשאול כמובן, כמו ששואלים תמיד בסיפורים, 

ומה קרה אחר כך? 
״לֹא עּוגֹות,

לֹא ָּבָׂשר,
ִגים, לֹא ָדּ
לֹא ָיָרק,

ּובֶֹקר ָוֶעֶרב ְוָצֳהַרִים
ֵהם אֹוְכִלים ַאְך ְוַרק ָמָרק.״

האם האנשים שם למדו את הלקח? האם לאחר שהקהו את הקצוות החדים של 
בשיר  הלקח  שלימוד  מסוים,  בצער  לומר  יש  אלה?  של  בחסרונם  הרגישו  הילדה 
זו  מאוד.  תקפה  היא  כמשאלה  אבל  משאלה.  אלא  אינו  כף״  וילדה  מזלג  ״ילדה 
משאלת מוסר ההשכל, משאלת הצדק המוחלט, שיום אחד כולם יראו ויבינו מי היא 

הייתה ומה עשו לה ויצטערו מאוד. משאלה ששייכת במובהק לתחום הילדות. השפה 
שבה המשאלה המובעת הופכת לשפת ההשבעה ועל כן גם לשפת השירה. וגם אם 
הסוף הטוב אינו אפשרי, יש לזכור שגם אי אפשר ליישר את המזלג לכדי כף. ציר 
לפני שהומצא אכלו  יותר.  הוא המצאה מאוחרת  המזלג  כי  נדרש להתערב,  הזמן 

באירופה באמצעות סכין וכף. או בידיים. ילדה מזלג הגיעה אחר כך.

והערה אחרונה: לילדות האלה, כלומר לדפי ולעמליה )תנינה חורגת גם כאן( אין 
אב. הן יתומות. חסרונו של האב הוא כאב נורא ומתמיד, שכמעט לא ניתן לתארו. 
יש להן אם שלא בקיאה בחוקי המקום החדש, אחת שלא צמחה שם, ששונותה היא 
מקור לקושי, אבל אולי מהווה גם תקווה לעתיד שבו יש מקום להבדל. ובכל זאת 
נוכחותה הלא יציבה של האם, זו שנעדרת וחוזרת, ישנה ואיננה, אינה רק נחמה. 

היא גם פצע.
עם  שמגיעה  העכברה  יוזפינה  על  זרחי  כתבה  השרוול  מן  זיכרונות  בספרה 
מה  קראתי,  לא  עוד  הציוני  הסיפור  של  כזאת  גרסה  ישראל.  לארץ  הטמפלרים 
של  העכברים  עם  או  הזמרת  ליוזפינה  אפשרי  כגלגול  נדמית  הזאת  שיוזפינה  גם 
לעומת שלל  יוזפינה לאמה.  כמכתבים של  נמסר  כולו  הסיפור  זרחי,  קפקא. אצל 
נערי הסיפון, היוצאים להרפתקאות כדי לרחוק ממשפחתם, יוזפינה מכריזה כי: ״זו 

המגרעת היחידה בהרפתקאות, שצריך לעבור אותן בלי אמא.״ 
את ההבנה הזאת בדבר צער הפרידה ההכרחי, קשה לקרוא ללא חיוך, אך היא 
עמוקה ומשותפת לכל הילדות הכתובות של נורית זרחי ואולי גם לקוראותיהן. ובכל 
זאת הילדות ההן ֵיצאו למסע, יתפקדו כנוסעות סמויות בסיפורים הגדולים, יקראו 

ויכתבו אותם מחדש. 

ואין לי אלא לסיים במילים מתוך חובשת כתר הנייר: ״וכשעמליה גדלה, כך קרה, 
בדיוק כך.״
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סיגל נאור פרלמן ולי ממן
זרחי.  נורית  חליפת מכתבים קצרה שהפכה לקריאה בשתיים בספרות הילדים של 
סיגל נאור פרלמן ולי ממן מנסות לפענח את סוד הקסם שהילכו שירי נורית זרחי 
על דורות של ילדים שהפכו בינתיים להורים, ומשוחחות על חשיבותו של הנמען 
הכפול שמוכרח להיות בספרות ילדים טובה, ועל מה שאפשר להרוויח אם משחררים 
את המבוגר מתפקידו המסורתי כמתווך כול־יודע ומנכיחים מצוקות ובדידויות בלתי 

פתורות )רמז: את הילד הקורא(.

סיגל, יום שלישי 18.5.2021

מה נשמע מותק?
כשדיברנו בטלפון אחרי שנורית זרחי זכתה בפרס ישראל, עלצנו שתינו ואני כל 

כך שמחה על האפשרות הזאת להחליף מכתבים. 
קודם כול, אני מוכרחה לשתף אותך במשהו. לפני כשנה, תלמידה שלנו בבית 
החינוך למדעי הרוח "דרך רוח" באוניברסיטת בר־אילן ביקשה לכתוב עבודת גמר 
בספרות על נורית זרחי. התשובה שהתקבלה ממשרד החינוך הייתה שאפשר לכתוב 
על זרחי אבל לא עבודה שתהווה תחליף לבחינת הבגרות. הסיבה שניתנה להחלטה 
ומצאנו  בדקנו  הלימודים.  בתוכנית  משולבות  אינן  זרחי  של  שיצירותיה  היא  זו 
על  נשארה  השלילית  התשובה  ואולם  בתוכנית  מופיעות  כן  זרחי  של  שיצירותיה 
כנה. מנהלת בית החינוך כתבה לי בתגובה: "נדיר שאני משתמשת בקלף הזה, אבל 
ברור לך שזאת מיזוגניה, נכון? זלדה, לאה, רחל, יונה ודליה. תם סכום המשוררות 
שנחשבות כבעלות עניין לקהילת הספרות." ואני באמת שואלת את עצמי אם פרס 

ישראל ייחשב כגושפנקה מספקת עכשיו. 
לקראת ההתכתבות שבתי וקראתי את שירי המבחר באה המלכה למלך. את לא 
מבינה מה קרה לי! הקריאה הייתה לא פחות מנגיסה בעוגיית המדלן הפרוסטיאנית. 
בבת אחת צפו ועלו לפניי ילדיי הקטנים, ישובים על המיטה, מהופנטים, ובעיקר ניצן 

שביקשה שוב ושוב שאקרא לפניה את השיר "לאט לאט לאט":

ְּגָברֹות ְזֵקנֹות
ִעם ִׁשְמִׁשּיֹות ֲעִדינֹות

ּפֹוְסעֹות ְּפִסיעֹות ְקַטּנֹות,
ְלַאט ְלַאט ְלַאט.

לֹא ְלַהֲעלֹות ָאָבק,
לֹא ְלַהְכִאיב ַלְּכִביׁש

ְולֹא ִלְׂשרֹט ֶאת עֹור ַהַּנֲעַלִים ָהָרִגיׁש.

ְּגָברֹות ְזֵקנֹות
ִעם ְׂשָמלֹות ְיָׁשנֹות

ּפֹוְסעֹות ְּפִסיעֹות ְקַטּנֹות,
ְלַאט ְלַאט ְלַאט.

ֶׁשּלֹא ְלִהָּדֵחק ְולֹא ְלִהָּתֵקל,
ֶׁשַּמְלָמַלת ַהֶּמִׁשי ָהַעִּתיק לֹא ִּתְתַקְלֵקל.

ְּגָברֹות ֲעֵיפֹות
ִעם ִּתיק ּוְמִניפֹות

ּפֹוְסעֹות ְּפִסיעֹות ָרפֹות,
ְלַאט ְלַאט ְלַאט.
ְלֵהָאֵנַח ּוְלַסֵּפר

ּוְלַהְסִּביר ּוְלָתֵאר
ֵּכיַצד ְלַאט ְלַאט
ָעַבר ַהֹּכל ַמֵהר.

 
ובסוף היא  והתכרכמו  זוכרת איך ככל שהתקדמה הקריאה הלכו הפנים שלה  אני 

תמיד אמרה: "השיר הזה מעציב אותי מאוד."
אגב, זה בסדר שנדבר על שירי הילדים של זרחי? יש לי כל כך הרבה מה להגיד 
על ספרות הילדים שנכתבת כאן בשני העשורים האחרונים וזרחי כל כך שונה בנוף. 
אבל עלתה לי מחשבה, יותר נכון תהייה, ורציתי לשתף אותך ולשמוע את דעתך. 
איך יכול להיות שהאלימות כבר אינה מסתתרת מאחורי הצדקות מוסריות, לכאורה, 

ואילו המבנים הסמליים – לשון ודימויים – נדרשים להיות "נקיים" מתמיד. 

לי, יום רביעי, 19.5.2021

סיגלי, כמה יפה השיר על הזקנות ששלחת. הוא העלה בי מחשבות על סוד הקסם 
המאוד מסוים של ספרות הילדים של זרחי, ועל התדר הנעלם שכל כך הרבה כותבים 
לילדים מנסים ללכוד אבל רק מעטים מצליחים: זה שדרכו אפשר לדבר גם למבוגר 

וגם לילד, מבלי להתנשא או לזייף על חשבון אף אחד מהם.
קשורה  שהתשובה  לי  ונדמה  זרחי,  זה,  את  עושה  היא  איך  עצמי  את  שאלתי 
ליושר שבו היא מתייחסת לאלמנטים שלגמרי נוכחים בחייהם של ילדים מבלי להזיע 
משולבים  הם  הבדידות.  אימת  הבדידות.  האימה.  אותם:  לרכך  כדי  הרבה  כך  כל 
בשירים ובסיפורים שלה לילדים באופן טבעי לגמרי, כמעט נונשלנטי, מבלי להזדקק 
לקטגוריית "המפלצת שמתחת למיטה" שלרוב מופיעה בז'אנר הזה ברוב טקסיות, 
ובאותה הטקסיות גם ממוגרת בסוף, לרוב בעזרת דמות של מבוגר־מושיע )אצל זרחי 

לא תמיד יש מבוגר, ואם יש – לא תמיד הוא מושיע(.
היא  ילדים  ספרות  הפוליטית,  התקינות  הזה של  איך שבעידן  על  גם  חשבתי 
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שמעתי לאחרונה שהופסקה )נאסרה, אפילו?( ההפצה של כמה מספרי ד"ר סוס 
בגלל עניינים כאלה. ומעניין לדבר בתקופה כזו על ספרות ילדים כמו זו של זרחי, 
מִעזה  אפילו  שהיא  אלא  הילדים,  את  ולהשכיל  לחנך  דחף  לה  שאין  רק  שלא 
לחשוף אותם לתכנים "למבוגרים בלבד" – נניח, פרספקטיבה של אדם זקן שמביט 
לאחור על חייו ומגלה בפליאה ובעצב את פרדוקס הזמן החולף )ֵּכיַצד ְלַאט ְלַאט/ 
ָעַבר ַהֹּכל ַמֵהר(. את בעצמך מספרת איך משהו מההבנה המפכחת הזו חלחלה לניצן 
הילדה, העציבה אותה. ואולי יום אחד העצב הילדי הזה יפגוש אצלה עצב אחר. 
גם זו דרך לתווך בין ילד לבין העולם, לא? גם עצב יש בעולם. ולא תמיד הוא בא 

על פתרונו.

חוזרת אליו  והייתי  אותי,  כיווץ  זרחי, שכילדה תמיד  לך שיר אחר של  אני שולחת 
מרותקת. אני חושבת שהוא מתאר את הרגע המסוים הזה בחייה של ילדה שבו נפתחת
בפניה דלת לא לה, והיא מגלה שישנם קיומים מקבילים של אינטימיות ביתית שהיא
עצמה מודרת ממנה. ושהבית שלה אינו יחיד בעולם. השכנה שרק אתמול האירה פנים
במדרגות היא לפתע זרה גמורה, והילדה עצמה היא לא מושא מתמיד להתפעלות, לא
עוד בת בית בעולם. לפעמים היא אפילו הפרעה. פולשת. כמה כל זה מכאיב כשאת 
קטנה. וכילדה, אולי מה שהכי הרעיש אותי היה לראות איך זרחי משאירה את הרגע 
זה המדומה של ההימנעות:  פתרון, מלבד  אין  באוויר.  תלויה  ככה,   – הזה, המועקה 
לא ללכת יותר לשכנה לעולם. אולי אפילו לא לצאת מהבית שוב. אבל לא להתבגר, 
כמו  לאט־לאט,  פוסעת  בעודך  מהר־מהר  לידך  לחלוף  לחיים  לתת  פירושו  להימנע, 
הזקנות ההן, "לֹא ִלְׂשרֹט ֶאת עֹור ַהַּנֲעַלִים ָהָרִגיׁש", ואז מה. כבר עדיף לצאת לשכנה, לא?
זרחי יודעת שעדיף, והילדה יודעת, והיא יודעת שהילדה יודעת. ובסוף הן הולכות.

בסוף אני הלכתי
 

ַּבּסֹוף ֲאִני ָהַלְכִּתי
ַלְּׁשֵכָנה ַּבּקֹוָמה ַהַּתְחּתֹוָנה,

ִּכְמַעט ָחַזְרִּתי ְּכָבר ְּכֶׁשִּנְפְּתָחה ַהֶּדֶלת
ְוִהיא ָעְמָדה ְלָפַני ְּכמֹו ָקָמה ִמֵּׁשָנה.

 
ִחְּיָכה ִּבְפִנים ֵמֵעֶבר ְלָפֶניָה

ּוְבקֹול ֶׁשְּכמֹו לֹא ִהְׁשַּתְּמׁשּו ּבֹו ָּכל ַהּיֹום
"ֶרַגע," ָׁשֲאָלה, "ָמה?" ִהְנִמיָכה ֶאת ָהַרְדיֹו

ְוָאְמָרה ֶׁשֵאין ָלּה ָחָלב ַוֲחָבל ְוָׁשלֹום,
ָוׁשּוב ִחְּיָכה ְוָסְגָרה ַאֲחֶריָה ֶאת ַהֶּדֶלת.

ָׁשַמְעִּתי ֶׁשּסֹוְבָבה ֶאת ַהַּמְפֵּתַח
ִסּבּוב ַעל ָּכל ַמְדֵרָגה.

"לֹא ֵאֵלְך יֹוֵתר ְלָׁשם," ָאַמְרִּתי ְלִאָּמא,
"ֲאִפּלּו ִאם לֹא ֹּתאִפי ֶאת ָהעּוָגה."

סיגל, יום חמישי 20.5.2021

כמה טוב לגלות שותפה לאותה הכרה בכאב הילדות! העולם הזה של התקינות 
הפוליטית ששיטח ו"טיהר" רבים כל כך מספרי הילדים היום, הוא בעיניי לא רק 
למצוקותיו.  הד  מקבל  שלא  הקורא  בילד  בגידה  מבגידה.  פחות  לא  הוא  שקרי. 
בשנת 2017, בכרך מס' 20 של כתב העת "דפים למחקר בספרות" שכותרתו הייתה 
"ספרות ילדים וילדּות בספרות", ראיינתי את רונית )מטלון( אהובתנו. גם היא כתבה 
על ילדות ועל נערות והקונספציות של היות ילדה או נערה ולחשוב כמו ילדה 
או נערה נכחו אצלה תמיד, גם בתודעה הבוגרת שלה. באותו ריאיון היא אמרה 
זו תקופה מאוד אפלה בחיים של בן אדם. אני חושבת שילדים הם  "ילדות  לי: 
מורבידיים, עם ראש מלא סכנות ]...[ נורית זרחי לא 'חמודה'. יש בכתיבה שלה, 
הנפלאה, והיא בעיניי באמת סופרת הילדים הכי מרתקת שיש, הבנה מאוד עמוקה 
אותה  עם  עבדו  המופתיים  הילדים  סופרי  שכל  חושבת  אני  הזאת.  האפלה  של 

אפלה." )עמ' 134, 135(. 
כמה יפה הבינה רונית את האפלה שבילדות ולכן גם כל כך אהבה את זרחי. השיר 
שצירפת, "בסוף אני הלכתי", הוא באמת לא שיר "חמוד". הניסוח שלך בדבר גילויה 
של הילדה, ההבנה שהיא פולשת לאינטימיות לא לה, פלישה שמשמעה גם התבגרות 
יודעת על מה עוד חשבתי? נדמה לי שהאמא של  – הניסוח הזה נהדר ממש. את 
הילדה ידעה שהדלת שתפתח השכנה היא אל קיום מדוכדך, מדוכא וריק מהחומרים 
הנדרשים להכנת עוגה שהם מעין מטונימיה לחמימות ביתית. השיר הרי נפתח במילים 
"ַּבּסֹוף ֲאִני ָהַלְכִּתי"; נראה שהתנהל ויכוח שבסופו נשלחה הילדה על ידי האם אל 
לב המאפליה הזאת. אני לא יכולה שלא לראות בכך מין הקרבה קטנה, אחת מאותן 
ילדיהם על מזבח רצונותיהם.  הקרבות קטנות שמקריבים הורים כשהם מעלים את 
אם אפריז אני יכולה אפילו לחשוב שהשליחה של הילדה אל בית השכנה לא נבעה 
מצורך ממשי. אולי הילדה נשלחה כדי לרגל? כדי לראות מה קורה שם ולדווח לאם 

הסקרנית? אבל כמה הורים יודו במוטיבציה כזאת? טוב שיש לנו את זרחי.
אתמול הלכתי לחוף בת גלים, נכנסתי למים וצפתי. מלמלתי לעצמי: "ִלְׁשַּכב, ַלֲחלֹם 
ִנְמנּום." חברה שהייתה איתי  ִמּתֹוְך  ְּכַפְרָּפִרים  רֹאִׁשי/  ַמֲחָׁשבֹות  ִּתְפַרְחָנה  ְּכלּום./  ַעל 
חשבה שהשתגעתי. לא אכפת לי. הרגשתי ברחם )למרות שמזעזעת אותי המחשבה 

לחזור לרחם של אמא שלי!(

לחלום במקשה

ְוִלי ֵיׁש ַּבָּקָׁשה:
ְּבתֹוְך ִמְקָׁשה
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ִּתְפַרְחָנה ַמֲחָׁשבֹות רֹאִׁשי
ְּכַפְרָּפִרים ִמּתֹוְך ִנְמנּום.
ֲאַבִּטיִחים ִיְהיּו ַלְחִמי,

ּוֵמיַמי – ֲאַבִּטיִחים.
ּוְכֶׁשַּיֲחִׁשיְך,

ָיבֹואּו ׁשּוָעִלים ָרִזים ַוֲעצּוִבים
ְוֶאל ָּפַני ַיִּדיפּו

ֵריַח ֲעָנִבים.

לי, יום ראשון 25.5.2021

סיגל יקרה,
עוד שיר נהדר שלחת! מי עוד מלבד זרחי יכולה להגות פנטזיה כזו: לחלום בתוך 
ניזונה מאבטיחים בלבד, עד שיומר קיום הבשר והרוח באווריריות  ולהיות  מקשה 

מתוקה, מרחפת. לא פלא שדקלמת אותו במים דווקא.

ולגבי מה שאמרת על ההליכה אל השכנה: אני לא חושבת שהאמא ההיא שלחה את 
הילדה לרגל אצל השכנה. נדמה לי שהיא הייתה עסוקה במיליון דברים, ופתאום 
שמה לב שחסרות לה ביצים או שנגמר הסוכר, והיא לא יכלה להשאיר לבד תינוק 
בוכה או כיריים בוערות או רצפה רטובה, ובתום לב מוסח שלחה את הילדה לשכנה. 
בכלל לא התכוונה להפקיר אותה. ובכל זאת, הפקירה אותה למשהו. כמה פעמים 
ומפקירים  לשכנה(  לחברה,  הספר,  לבית  )לגן,  לעולם  ילדינו  את  שולחים  אנחנו 
אנחנו?  הופקרנו  כילדים,  פעמים,  וכמה  לב?  בתום  או  הדעת  בהיסח  ככה,  אותם 
כאמא, המחשבה הזו מכווצת אותי. ואני חושבת עכשיו איך השלמתי הקפה מלאה 
סביב השיר הזה – אני כבר לא )רק( הנמענת הילדה שלו. וזה שוב מחזיר אותי למה 
שהתחלנו איתו – אי המובהקות של הנמען אצל זרחי, שהופכת את ספרות הילדים 

שלה לנהר שאפשר לטבול בו פעמיים )לפחות(. 
תראי למשל את שיר האבטיחים ששלחת לי. כשקוראים אותו כך, מחוץ להקשר 
שממקם אותו בקובץ שירי ילדים או בספר שירה, אי אפשר לומר בביטחון גמור – 
הנה שיר לילדים )אפילו מבחינת המוזיקליות שלו הוא לא מובהק(. וזה אולי כל 
זרחי כחכוח הגרון הזה שלאחריו מגיע הקול המתיילד, המרכך,  העניין. אין אצל 
ה"מתווך". ולכחכוח הזה יש קשר עמוק בעיניי לבגידה בילד הקורא שדיברת עליה.

עכשיו אני חושבת שלא דיברנו עוד על אהבה. נכון, נוכחים מאוד הקשיים והזרות 
ומרחבים,  דמיון,  תועפות  גם  יש  אבל  זרחי,  נורית  של  הילדים  בספרי  והבדידות 

ויצורים קסומים וחירות בלתי מבויתת. וגם, כמובן – אהבה. 
הנה, למשל, שיר אהבה שעולה על גדותיו, מתוך הספר הגדול של נורית זרחי 
)שלמרבה הצער, כבר אי אפשר להשיג. כבר כמה שנים שאני מנסה(. כרמל אוהבת 

והוא הפך למין טקס אצלנו. את הבית האחרון שלו אנחנו  את השיר הזה מאוד, 
מדקלמות יחד בערב, לפני השינה. 

כמו הר

ֵאיְך ֲאִני אֹוֶהֶבת ֶאת ַהַּיְלָּדה ֶׁשִּלי
ְּכמֹו ַהר,

ֶׁשְּברֹאׁשֹו עֹוֶמֶדת ַאָּיָלה.
ִהיא ְמַלֶּקֶקת ֶאת ַהְּלָבָנה,
ְוַהְּלָבָנה לֹא ַמְסִּפיָקה ָלּה,

ִמְּפֵני ֶׁשַהָּלׁשֹון ֶׁשָּלּה ִמַּדי ְקַטָּנה.

ֵאיְך ֲאִני אֹוֶהֶבת ֶאת ַהַּיְלָּדה ֶׁשִּלי
ְּכמֹו ִמְגַּדל־ְזכּוִכית ְּבֶצַבע ָים סֹוֵער,

ֶׁשַהַּׁשַחף ַהָּלָבן ָהעֹוֵמד ְּברֹאׁשֹו ָּכל ֶעֶרב,
ָעף ִליֹׁשן ְּבָמקֹום ַאֵחר,

ִּכי ַהִּמְגָּדל ֶׁשִּלי ָּגבֹוַּה עֹוד יֹוֵתר.

ַּכָּמה ֲאִני אֹוֶהֶבת ֶאת ַהַּיְלָּדה ֶׁשִּלי
ְּכמֹו ָמקֹום ִּבְקֵצה ָהעֹוָלם,

ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש לֹא ַמִּגיָעה ָׁשָּמה.
ֲאָבל ֶקֶרן ָהַאָּיָלה ֶׁשִּלי נֹוַגַעת ָׁשם,

ּוַבָּמקֹום ַהֶּזה ּפֹוֵרַח ֵנס ֶּפַרח,
ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָּפַרח ְּבחֶֹׁשְך ָהעֹוָלם. 

ַּכָּמה ֲאִני אֹוֶהֶבת ֶאת ַהַּיְלָּדה ֶׁשִּלי
ְּכמֹו ַסל ָמֵלא ּתּוִתים,

ַעל ָּכל ְּגדֹוָתיו צֹוְנִחים.
ִמְּפֵני ֶׁשַהַּסל ַהֶּזה ִמַּדי ָקָטן ִלי,

ְוָכל ָּתֵאי ַהֵּלב ֶׁשִּלי זֹוְרִחים.

סיגל, יום ראשון 25.5.2021

לי אהובה, השיר ששלחת מכאיב לי, אולי כי הילדים שלי גדלו ולמי אקרא את 
השורות האלה? את חתימת השיר )"ִמְּפֵני ֶׁשַהַּסל ַהֶּזה ִמַּדי ָקָטן ִלי,/ ְוָכל ָּתֵאי ַהֵּלב ֶׁשִּלי 
זֹוְרִחים"( אשמור קרוב לליבי, כמתנה. יש עוד כל כך הרבה מה לומר על זרחי. מה 

את אומרת? נמשיך יום אחד את השיחה שרק התחלנו כאן?
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יפתח אלוני
אחד  זאב,  כלב  בשדות  אותי  תקף  פעם  לעברי.  ורץ  מגינה  מגיח  גבוה  חום  כלב 
יכול  לא  אני  חייכן,  פודל  אפילו  לעברי,  רץ  כשכלב  ומאז,  רוצח,  להיות  שאילפו 
לא לחשוב שהוא רץ לעברי כדי לתקוף. אינני מאמין בטיעונים הגיוניים והם אינם 
נשאר  החשדן  גופי  להרגיע,  בגולגולת  חולפים  כשהם  וגם  בחיים,  אותי  משכנעים 
דרוך. אני עוצם עיניים לרגע ארוך בכדי לגרש את הדריכות. אלא שבתוך החושך 
הרגעי נפרם סרט הזיכרון והזאב המגיח בריצה מהירה מזנק לצוואר ושורט בשיניו 

את הכתף. ושוב מזנק.
הפנימית  במהותו  האדם",  "בתוך  נמצא  אינו  שהכלב  אמרת  שפעם  לי  נדמה 
לסובייקט־זולתו.  הסובייקט  היצירה ההדדית שבין  בתהליך  נמצא  ואינו  והעמוקה, 
לא  את  אבל  הזו  התנועה  על  תוהה  אני  ביניהם.  ובתנועה  בשניהם,  נמצא  הוא 
מפרשת. פרשנות היא נסיגה בעינייך, הפניית מבט קדחתנית אל המוכר, אל העבר, 
פיתוח אובססיה למה שהתרחש לפנינו ולכאורה מובן. "מלאך ההיסטוריה של וולטר 
בנימין נהדף על ידי הסערה הנושאת אותו קדימה, אל הלא נודע. פניו המלאות צער 
מופנות לאחור, אל ההריסות ואל גל החורבות המופיעים בדרך המפרידה בינו לבין 

מה שאבד )גן עדן, העבר(." 
אני מגביר מהירות והחום גם. נדמה לי שזה ויימרנר. היה לנו אחד כזה, גור פרא 
אציל שנאלצנו למסור עוד כשגרנו בדירת חדר שהייתה עבורו כלא. אולי גם עבורנו. 
הלשון משתרבבת בצד פיו והוא נראה לי מותש מהשרב הכבד. אני נעצר והוא מולי. 
עיניו הכחולות דומעות. נדמה לי שאני שומע יללה דקה. אני מזרזף מים לכף היד 
מתרמיל המים שלי. הוא שולח את לשונו המחוספסת ושותה. כשהוא מרים ראש, 
מבטו עצוב, חסר את הניצוץ בעומק הכחול שמיוחד לוויימרנרים. אני ממשיך חבוב, 
תצטרך להסתדר, בסדר? הרחובות ריקים. זה הסגר. שקט מעבר לדמיון של עיר. לכל 
דמיון. רוח חמה מייבשת את הזיעה על הגוף. בטח הבעלים שלו שם בגינה, היה לו 
קולר אדום. מישהו אוהב אותו. כן. מישהו מצפה לו. זו משמעות האהבה, לא? אני 
זוכר שאמרת, "גובה האהבה כגובה הדמיון." אני מגיע אלייך. הפודלית שלך נובחת 
מעבר לדלת, "היא מחכה לך," את אומרת, "מהרגע שאתה מצלצל למטה היא יודעת 
שזה אתה." את מעדיפה כלבים קטנים. אני זוכר שכשסיפרתי לך על התקיפה ההיא 
אמרת, "קל להמיר אהבה לתוקפנות. תהליך ההרס של כלב הוא כמו של ילד, דומה 
לאיקרוס המעופף קרוב מדי אל השמש. כלבים הם בני לוויה שאינם מפנים עורף 

אלא אם כן מלמדים אותם." 
זה  עם  זה  חלקו  שבני־אדם  הזמן  אולי  מהמדינה.  שהתעייפת  לי  מודיעה  את 
ההוויה  עצמנו.  מאיתנו את  שוללים  המאורעות  ועכשיו  חלף,  העתיד  גרסאות של 

* מתוך מחשבות רצות, ספר בכתובים )המופיע במירכאות אינו ציטוט אלא רוח דברים(.

את  רגעי,"  היה  "נראה שהוא  התמוסס.  ה"אנחנו"  הפרטית,  לביוגרפיה  מצטמצמת 
אומרת, "נוצר מסיבה זו או אחרת והתפזר לכל עבר." 

אתמול הסתכלנו החוצה ועל המרפסת של הבניין מהעבר השני של הרחוב עמד 
איש במכנסיים קצרים וגופייה ועישן. הרחנו את העשן ואמרת, "הרחובות התכווצו. 
המדינה כותבת את עצמה כמו רומן תחפושות, בשפה שאולה, קצוצה. אנחנו כותבים 
נדמה שכל המשמעויות הן  לי להתרגל אליו.  זה מאוחר  ואולי  מילון השנאה  את 

משמעויות־בקירוב, והציבור הסכים לכך שהבחירה בהן שרירותית." 
זה זמן מה שהמחלה מסתובבת בתוכך ואני מרגיש שחוסר האונים מבעית אותך. 
"מתישהו צריך לצאת מכאן, לא?" את אומרת. אחר כך את שוכחת להמשיך ולהתנחם 

בקלישאה.
אם  גם  בשפה  לחשוד  בברוטליות,  מהן  להינתק  צריך  במילים,  להיתלות  אסור 
ניתן  בלתי  באורח  מראה  שהיא  למרות  שלה,  במובן  תבגוד  היא  דבר  של  בסופו 
להפרכה את המבנה האנושי. "אולי שפה משמעה ישיבה בתוך איזו מציאות, חיים 

באיזו מציאות, גם אם היא בוגדת בנו כשאנחנו משתמשים בה?" 
"לא בטוח," את אומרת, "צריך לנסות לחיות אותה מחדש, לא להחיות אותה. 
בסופו של דבר מדובר בסוגיה מוזיקלית או ברטט במקום ההוא שאחרים מתכוונים 

אליו באומרם 'נפש'."
מעולם לא שמעתי אותך נחרצת, כאילו את מטפחת מקום לכוח של הסתירה. אני 
תוהה לעיתים אם זה תעתוע או האופן שלך להתנגד לכוח שרוצה להכריע, הכוח 
שמצמצם מבוכה וחמלה ואינו מכיר בכך שכל מחשבה מולידה מחשבה שוות־ערך 
המנוגדת לה, תופס את העולם כפרגמנטים. האנקדוטה כצורה של ידיעה. אולי זה 
גופך שמעכב את התנופה.  והנמרצות שלך, לבין  בין התנועות החדות  ניגוד  אותו 
"תדע לך שזיכרונו קצר ממכאוביו", את אומרת. "הוא שלי אבל דבר לא קושר בינינו 

לבד מעייפות. הכול מאט, חוץ ממה שרץ בתוך הראש."
לאחרונה אני חושב שבכתיבה שלך יש סילוק מסוים של המתהווה כאן משדה 
הראייה, אולי אטימת אוזניים כדי לשוב לזמן מה למה שאת רוצה לראות ולהראות, 
מה שיכול )וצריך( לדור בכפיפה אחת עם החיים – חללים מוארים שעוברים בהם, 
בלי להיחפז, מתחושת התקיימות בוערת לחופש ובחזרה. חללים שבהם, אם לומר 
זאת במילים שאולות, מתכוננים לחיות ולא לוותר על החיים או למסור אותם בתמורה 
למשהו. נדמה לי שזו הדרך שבה את בונה כיפה ערטילאית שצוברת תנופה, כמו 
שיר הקנטה של ילדים שנכנס לראש, ולמרות שאין לו לכאורה משותף עם הזיכרון 
של רוב האנשים, הוא קורא להתרווח ומציע שהזיכרון הוא דמיון. כמו שאמרת לי: 
"לחפש בזיכרון זה לחיות עם הפחד, כדי לגלות אמת שלא נוכל להבין לעולם. לכן 
אמת היא רליגיוזית, אמונה קטנה להפליא, במידת אדם, אור מהבהב בחלון הבית. 
ואסור לשכוח שנצטרך למות." כאילו מישהו מטלפן לאנשים זקנים, ובין המבוהלים, 
המתרעמים, הנוקטים גישה עניינית ופונים למשטרה, ישנה גברת אחת, את, שעונה: 
"יקירי, אני זוכרת את זה יותר טוב מכל דבר אחר!" אלא ששום דבר לא מונע ממך, 
באותו רגע ממש, להעיף את התקרה ולהפוך את הרקיע לחלקת אדמה שממנטו מורי 



20
21

בר 
טמ

ספ
 > 

״ב
שפ

 ת
רי

תש
 > 

ים
אזנ

 מ

27

20
21

בר 
טמ

ספ
 > 

״ב
שפ

 ת
רי

תש
 > 

ים
אזנ

 מ

26

חי
זר

ת 
רי

לנו
 8

0 
ים

גג
חו

חי
זר

ת 
רי

לנו
 8

0 
ים

גג
חו )זכור שתמות/זכור למות( עשוי להתברר בה כלא מחויב המציאות. שאולי אנחנו 

כאן מתכוננים למוות יותר מדי, כאילו המקום הזה גובל ישירות באלוהים, מצב גיאו־
פוליטי שמעורר חרדה והפוליטיקאים משתמשים בו ללא הרף. 

נתת לי את שלשום היום של מריה סטפנובה )תרגום של דינה מרקון( ומצאתי 
המעשית  "...המסקנה  בהן:  שאתרכז  שרצית  חושד  שאני  שורות  תחת  שלך  סימון 
הווה־עתיד,  סיבה־תולדה, פשע־עונש,  המורגל  היא שהפרוזדור  לאלוהים  משכנות 
היום־מחר נעשה אטום, בלתי חדיר לעין. הנה אלוהים והנה הסף; ומאחורי הסף – 
הלא נודע המאיים, 'לי נקם וִשלם' המפחיד, שמעבר לו איננו רשאים להציץ הצצה 

של ממש. כל סיכוי לנעימות ולחמימות מעשה ידי אדם מתכווץ..." 
אותך  לשמוע  יכול  אני  מוסרי,  ככוח  בו  להשתמש  הדמיון,  את  להגביה  צריך 

אומרת, נדמה שתמיד יש פתחים נסתרים בלבירינט שבו פוסעים מחוסרי אמונה. 
"מה זה אומר להיות בת שמונים?" 

"אולי שניתן לראות את התוכנית החיצונית שהספרות כותבת כאור, אלא שלמעשה 
זו תאורת־לוואי שיוצרת אחידות. ריאליזם שמשכתב את ההתרחשויות כאילו הוא 

עמוד עיתון. אבל אסור לי לדבר על זה."
"על מה מותר?"

לצאת  שעליה  או  תרבותי,  כהד  תפקידה,  צמצום  של  בתהליך  הספרות  "אולי 
מגדרה." 

"את מתכוונת שהאקוסטיקה בתהליך של שינוי מהיר מדי לספרות?"
להתעוות  יכולים  שממדים  איך   – בפייסבוק  מתנחשלים  דברים  שבו  "האופן 

ולהשתנות, לקבל תפניות חדות, אולי זו ספרות העכשיו."
"זו מציאות שיש לה קיום חי ובועט שמערער את התודעה, אז אולי..."

"אני יודעת, אני קוראת שם, אבל לספרות יש פעימה אחרת. היא מבקשת מרחב 
להיות  כדי  תנועה  ללא  ולשקוע  עיניים  לעצום  איטית, שתוכל  בו  הקול  שתנועת 
קשוב לקול שאיננו יודעים מהיכן הוא נובע. זו כנראה גם שאלה של נאמנות, ועכשיו 

קשה יותר."

שתי קריאות ב"כתם כתר קטשופ אהבה"*

א. מה זה? זו שירה
ליאת קפלן

ָמה ֶזה?
מישהי מצביעה על משהו נסתר, תוהה מהו ואומרת: 

ֶזה ֶּכֶתם.
ומישהי )אחרת?( שואלת: 

ַעל ָהרֹאׁש? ָמה ִּפְתֹאם ֶּכֶתם?
ההצבעה על הזה הזה, הנוכח ונסתר, יוצרת ממשות ומפירה אותה בה בעת. מה 

זה, הזה הזה, הנברא מן השאלה וכבר משתנה, מיתמר? 
)ההצבעה של זרחי שונה כל כך מן ההצבעה הילדותית, השוללת כול, הנרקיסיסטית 
והנפלאה בשיר הידוע של וולך: )ללא כותרת( ְוֶזה לֹא ַמה ֶּׁש / ַיְׂשִּביַע ֶאת / ַרֲעבֹוִני 

לֹא / ֶזה / לֹא ַמה / ֶׁשַּיִּניַח ֶאת / ַּדְעִּתי / לֹא / ֶזה לֹא ֶזה.(
מי השואלת? על מה היא מדברת? עם מי? מה היא רוצה? 

דבר אינו ברור לבד מן הדיבור, קרי: הצבעה, פקפוק וניסיון לבירור מה כאן? מה 
עכשיו?

ֶזה ֶּכֶבׂש.
ָמה ִּפְתֹאם ֶּכֶבׂש? ֶזה לֹא ֶּכֶבׂש, ֶזה ֶּכֶתר

בהרף עין הממשות משנה פניה, מוחלפת, מומרת עם המרקם המוזיקלי של המילים.
ָמה ִּפְתֹאם? זֹאת ֶּבֱאֶמת ַמְלָּכה, )אנחת רווחה(

ֲאָבל ַעל ָהרֹאׁש ֵיׁש ָלּה ַקְקטּוס.
ָמה ִּפְתֹאם ַקְקטּוס? ֶזה ַקְרִטיב.

יש מלכה. יש סיפור? על מה הדיבור? איזה מין טקסט זה? שיר? עדיין לא ברור. 
באיזה עולם שוכנים מלכה, קרטיב, כבש וקקטוס בכפיפה אחת? ועם זאת, איכות 
פואטית מתבהרת: משהו, מעין מוזיקה, נארג בין מילים, בין הסימנים הממירים את 
הבהירות  אי  בתוך  ממש,  ובפועל  וכעת  כאן  מתרחשת,  שירה  בזה.  זה  המסומנים 

ּוְבֶׁשָּלּה ולנוכח תמיהותינו.
)עולה במחשבה ציטוט מיאיר הורביץ: שירה היא דיבור במקום בו לעולם, לעולם 

לא יהיה חיבור.(
ָמה ִּפְתֹאם? ֶזה לֹא ַקְרִטיב. ֶזה ֶּכֶתם. ֶזה ֶּכֶתם ֶׁשל ֶקְטׁשֹוּפ.

ִמי ָׁשַפְך ַלַּמְלָּכה ֶקְטׁשֹוּפ ַעל ָהרֹאׁש?
הכול שב ומשתבש, חוזר ומזכיר כי שירה במיטבה היא שיבוש: של כל סיפור, 
של אשליית הסדר הקוסמי, של מה שנדמה לנו כמציאות או ממשות, של התודעה 

* השיר־סיפור במלואו מופיע בעמוד 32.
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חו מחריבה  משבשת,  הפואטית  התנועה  השפה.  של  אוטומטיות,  בתנועות  המורגלת 

ובוראת – את הטקסט כמו גם את תודעת הקוראת )והכותבת?(.
ורגע מרגיע, לכאורה – רשימה: 

ְלָּכה ֶקְטׁשֹוּפ ַעל ָהרֹאׁש?  ִמי ָׁשַפְך ַלַמּ
ַהּׁשֹוֵטר? ָהרֹוֵפא? ֶהָחתּול ִעם ַהִּׂשְמָלה? ַהַּבָּלׁש?

אבל איזו מין רשימה היא זו? מהיכן הופיעו הדמויות? לאיזה עולם הן הגיחו? של 
מעשיות על מלכות? אל סיפור בלשי? אל סיפור לילדים? באיזה עולם שוטר, רופא 
או בלש עשויים לשפוך למלכה קטשופ על הראש? ומה עושה שם חתול עם שמלה 

)והיכן המגפיים?(, הסודק את הרשימה, הסדורה לכאורה?
)נכדי בן התשע טוען כי כתם כתר קטשופ דומה ליצירה משותפת של זמר רוק ונגן 

קלאסי, וכי באופן פלאי ונדיר המוזיקה משולבת בהרמוניה מושלמת.(
בעת.  בה  הנברא  הטקסט,  אל  במפתיע  המיובאות  אפשרויות  נגללות  ברשימה 
הרופא או הבלש מופיעים לפתע, כלומר, פתאום. החתול עם השמלה מגיח כאחת 
הדמויות האחרות, הרשימות מפירות היררכיה )יש ימי הולדת לכבש, לקקטוס, למלך 
– אבל רק למכשפה אין יום הולדת כי היא נמוכה מדי( וחושפות עיוותים ב"היגיון 

הבריא" בדרכן לבטל את אפשרות קיומן.
*

הרף  ללא  מתחדשות  עליהן  הידועות שהתשובות  הזן  כשאלות  קואן.  הוא  זה  מה 
בד בבד עם המתרחש. תגובה לקואן היא מיידית ולא מתווכת, כאן ועכשיו, ללא 
הכנה מוקדמת. האימון בקואן משבש את הרצון לתשובות חד משמעיות, לבהירות, 
למהלכים סיבתיים או עלילתיים, לשפה המשקפת מציאות קבועה ונהירה. הוא דורש 

נוכחות שלמה ְוִאתה: פעולה.
הקואן כאן מתרחש תוך כדי שיחה, טבעית לגמרי: 

ָמה ִּפְתֹאם? ֶזה לֹא ֶקְטׁשֹוּפ, ֶזה ֶּכֶתם ֶׁשל ָּדם.
ֶּכֶתם ָּדם? ֶזה נֹוָרא ַמְפִחיד

או: ֲאָבל הּוא נֹוָרא ָׁשֵמן, ָאסּור לֹו. 
או: ֵעֶסק ִּביׁש. 

והוא מלווה בשלל שאלות פתאום: מה זה? מה פתאום כתם? מה פתאום כבש? 
מה פתאום? מה פתאום קקטוס? מה פתאום? מי שפך למלכה קטשופ על הראש? 
השוטר? הרופא? החתול עם השמלה? הבלש? מה פתאום קטשופ על הראש? מה 
פתאום? מה פתאום ספגטי? מה פתאום? מי נפצע? מה פתאום? מי שפך פה צבע? 
ליום ההולדת של מי? של הכבש? של הקקטוס? מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום 
דייסה? לחתול? מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? אז למה יש לה כתר? מה 

פתאום? מאיפה יש לה כתם?
כופר  הטקסט   – בשירה  כמו  בחלומות,  כמו  בשאלה.  מופרת  אמירה  כל  כמעט 
מגדריים  שיוכים  היררכיה,  גם  )כמו  אותו  מפריך  שלנו,  ההרגלי  היומיומי  בהיגיון 
וסוציולוגיים ועוד( ומציע היגיון אחר, שגם הוא משתנה תדיר. כל משפט נוטש את 

המשפט הקודם, בוגד בו וצומח ממנו.

הטקסט הקצר, הילדי )לכאורה(, העלילתי )לכאורה(, הפשוט לכאורה הזה מברר 
סוגיות אפיסטמולוגיות: מה יש? מה אפשר לומר עליו? איך אפשר להבין אותו? האם 

ניתן להיות נוכח בו?
כתם כתר קטשופ עוסק בממשות המשתנה תדיר, בהטלת ספק באפשרויות לדעת 

אותה – ובאהבה.
עוגת יום ההולדת, שאין יודעים למי היא מיועדת )כי למלך אסור לאכול עוגות, 
הוא שמן נורא, למכשפה לא יכול להיות יום הולדת כי היא... נמוכה מדי( בכלל 
אינה עוגה, היא שלולית דייסה, לא, היא כתם אבל השוטר חושב שמדובר בחפץ 
חשוד, עוצר את התנועה וכל המכוניות תקועות בפקק ענקי. אלא שהפקק הוא בכלל 

פקק אמבטיה, שנתקע על ידי המלכה, שרצתה לשטוף את הכתם – 
ֲאָבל ָמה ִּפְתֹאם, ֶזה ַּבְּכָלל לֹא ֶּכֶתם, ֶזה ֶּכֶתר

ֻּכָּלם ָרִבים ַעל ַהֶּכֶתר
ָּכְלֶאָחד חֹוֵׁשב ֶׁשַהֶּכֶתר ַמִּגיַע לֹו 

והנה, המרה חדשה, כמעט בלתי מורגשת: הביטוי הלשוני כלאחד הופך לדמות 
בטקסט:

ֶזה ָּכְלֶאָחד. הּוא ָּגַנב ֶאת ַהֶּכֶתר
ִּכי ָּכְלֶאָחד חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ֶמֶלְך
בפשטות ַהְּמָרִבית של זרחי:
ָמה ִּפְתֹאם? ַרק ַהַּמְלָּכה ֶמֶלְך

*
מה אנחנו מבקשים משירה?

שתתרחש, בפועל ממש, שתנכח עכשיו, כאן, שתשוחח, שתהיה דיבור טבעי, קרוב, 
יומיומי. שתשאל, שתקשה על מה שטורד את מחשבותינו )היררכיה, תאוות שלטון, 

מגדר, עירוניות, זוגיות למשל( ויותר מכך: על המתרחש סביבנו ובנו.
אנחנו תרים אחר שירה שתעכיר את שלוותנו, שתשתנה תדיר, שתהיה חתרנית, 

שתשאל שאלות מהותיות, שתפתיע, שתהיה הכרחית. לא פחות.
אנחנו זקוקים לשירים שיעשו מעשים בלשון, שיכוונו אל השפה, שיתזמרו את 

המילים, שיארגו יחסים מורכבים ביניהן, לא רק בין מסומניהן.
עם שירה כזו אנחנו רוצים למשש את העולם, מקרוב קרוב.

בכתם כתר קטשופ אהבה נורית זרחי מחוללת בזעיר אנפין את כל אלה: מדברת, 
מערבלת, מתזמרת, מפתה, מספרת, מפירה, עוכרת שלווה, משבשת, משנה תודעה.

עד הכתם, מתת האהבה.

ַהֶּמֶלְך ָנַתן ָלּה ֶאת ַהֶּכֶתם
ִּכי הּוא אֹוֵהב אֹוָתּה.
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חו ב. נורית זרחי כמשוררת של העתיד

דפנה בן צבי

"ָּכל ֶאָחד ָצִריְך סֹוד,
ֲאִני יֹוַדַעת –

ְּכמֹו ֶׁשַהַּלְיָלה ָמכּור ַלָּׁשחֹר;
ַאֶחֶרת ָהָיה יֹום, יֹום ָוַלְיָלה
ְוָהָיה ָצִריְך ְלֵהָרֵדם ָּבאֹור"

)נורית זרחי, "כל אחד צריך סוד"(

כתם כתר קטשופ אהבה של נורית זרחי הוא בשבילי סוד וגם קסם. כלומר, כתם. 
נים, של הכתיבה. מתת של אהבה. כתם־קסם שמגלה משהו מהחומר, מהדופק, מהּפְ

אני קוראת בשיר־סיפור שמתחיל בכתם, הלוא הכול מתחיל בכתם, נטול גבול 
ברור וצורה, כתם חסר משמעות כשלעצמו, הקורא לנו, הקוראים והקוראות, לאקט 
של פענוח ומתן תשובה לשאלה הבסיסית, הפשוטה )״כל הדברים החשובים פשוטים 

הם״, מזכירה ילן שטקליס בהמסע אל האי אולי(: 
"ָמה ֶזה?"
ֶזה ֶּכֶתם.

שהוא גם כבש וכתר וקקטוס וקרטיב וקטשופ.
מה שמניע את הטקסט הוא לא המשמעות, אלא איגיון מצלולי, המזכיר שבראשית 
היו צליל וקצב – הרי כבר ברחם שומע התינוק את הלמות הלב של אמו – ורק 
מאוחר יותר נוספה המשמעות. ״תחילה דיברו ]בני האדם[ בלשון שירה ולא עלה 
בדעתם להגיין אלא זמן רב אחר כך,״ מדגיש רוסו, ומציין כי בראשית היה הדיבור 
מוזיקלי, ושימש על מנת להביע את השפע הרגשי של הסובייקט )רוסו, מסה על מוצא 

הלשונות(.
בראשית היה צליל. והיה שפע רגשי. שכן בראשית החיים, בהתחלה, אין הבחנות, 
אין הגבלות, והאני הוא גם אני וגם את וגם אתה: ״תחילה כולל האני את הכול, 
ואחר כך מפריד הוא עולם חוץ מעצמו.״ )פרויד, תרבות בלא נחת(. תחילה כולל 
האני את הכול, ולפיכך הוא יכול להיות גם מלך, גם מלכה, גם מכשפה, גם שוטר, 

גם רופא, גם חתול עם שמלה. 
בניגוד ללוגיקה המצמצמת של התודעה, המבוססת על העיקרון שלפיו דבר אחד 
לא יכול להיות בו־בזמן דבר אחר )כפי שקבע אריסטו במטאפיסיקה, ״אף אחד אינו 
ראשית  הגיונית של  הלא  הרי שהלוגיקה  ואינו״(,  הוא  דבר  אותו  כי  להניח  יכול 
החיים, העומדת מעל ומתחת לתודעה, מבוססת על עודפות, על היעדר סתירות ועל 
ויבשה שהיא אגם, כפי שממחיש בתמציתיות שיר  וחם  וגם״, על שלג שחור  ״גם 
אחר של זרחי, ״הכי״: ״ַהֶּכֶלב ֶׁשֲאִני ֲהִכי אֹוֶהֶבת ֶזה ָחתּול / ַהֲחֵבָרה ֲהִכי טֹוָבה ֶׁשִּלי 

ֶזה ַאָּתה״. 

לוגיקה פואטית זו, המאפיינת את כתיבתה של זרחי בפרט ואת הכתיבה בכלל, 
חוזרת אל המרחבים הרגשיים של הילדּות והינקּות, המשוחררים מכבלי המציאות 
ועונג,  איגיון  מרחבי  ותוצאה,  סיבה  של  כך,  ואחר  קודם  של  מיחסים  והתבונה, 
ָׁפה ֵאין ִּבְכָלל יֹום ֻהֶּלֶדת,  הפורעים את חוקי המציאות והשפה, מרחבים שבהם ״ַלְּמַכֵשּ
ִהיא ְנמּוָכה ִמַּדי״, ושבהם מישהו אחד, שהוא ״כלאחד״, גנב את הכתר, כי ״ָּכלֶאָחד 

חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ֶמֶלְך״, אבל ״ָמה ִּפְתאֹום? ַרק ַהַּמְלָּכה ֶמֶלְך.״
מרחבי עונג קדומים אלו, שבהם הכול מותר והכול אפשר, מזכירים את ״אותה אמת 
אשר השכל מכחיש״, כדברי מרקוזה )ארוס וציוויליזציה(: אמת ההזיה והפנטזיה, 
שבה עקרון המציאות כופר ושאליה עקרון העונג חותר; אמת שרק הדמיון – אותו 
כושר יחידי המורד בעול המציאות – מאפשר )הדמיון, מדגיש ברטון במניפסטים של 
הסוריאליזם, אינו יכול להוליך שולל: ככל שימריא גבוה יותר, כך יגלה מרחבים 

גדולים יותר של אפשרויות(.
מרחבים של כתם, שהוא גם כבש וכתר וקקטוס, וגם כתם של דם.

רֹוֵפא.״ ״ֶּכֶתם ָּדם, ֶזה נֹוָרא ַמְפִחיד. אֹוי ַוֲאבֹוי. ִמי ִנְפַצע? ָצִריְך ִלְקרֹא ַמֵהר ְלָ
את המשפט הזה, דווקא את המשפט הזה, התעקשו בנותיי שאקרא להן עוד פעם 
ועוד פעם, והתגלגלו מצחוק והתענגו מפחד, והתגלגלו מפחד והתענגו  ועוד פעם 
רֹוֵפא.״ מצחוק, כי ״ֶּכֶתם ָּדם, ֶזה נֹוָרא ַמְפִחיד. אֹוי ַוֲאבֹוי. ִמי ִנְפַצע? ָצִריְך ִלְקרֹא ַמֵהר ְלָ
אבל הרופא הוא בכלל חתול עם שמלה והחתול הוא בלש והבלש מכשפה, כי 
במרחבים חופשיים ונטולי רסן אלו יש בעיקר זרימה ותנועה מעונג לפחד, מפחד 
לצחוק, משטות לשטות, מכתם לכתר, לתלתלים, לספגטי ולעוגת קצפת עם תות. 
תנועה שמתקדמת מתוך החלפת דימוי בדימוי, צורה בצורה, תנועה שמשמעה אינה 
אלא בניית צורה חדשה מתוך הרס האחרת, החוזרת אל האין־משמעות, אל הכתם, 

וקמה בחזרה.
היה זה ניטשה שקרא לסוג חדש של פילוסופים, ״פילוסופים של עתיד״, שבמקום 
לחפש אחר מהות קבועה שתמיד־הייתה, יפנו את מבטם קדימה, לעבר עתיד פתוח, 
ניטשה, מחפש לכאורה אחר  לפי  בתנועה. הפילוסוף של העבר,  כל העת  הנמצא 
האמת, אבל למעשה מעדיף נחמה מטאפיזית, שאותה תעניק לו האשליה בדבר אמת 
בתחום  ״להישאר  תמיד  יחתור  זאת,  לעומת  העתיד,  של  הפילוסוף  אובייקטיבית. 
כלשהו בגדר חידה״ )מעבר לטוב ולרוע(, ויקדיש את חייו לשיקוף האמת היחידה 

שיש, אמת התנועה, שמשמעה בנייה של צורה מסוימת והריסתה, וחוזר חלילה. 
הפילוסוף של העתיד הוא אמן, המכונן את יצירתו – את עצמיותו, את אופיו, את 
אורחות חייו – במרחב של החיים עצמם. הוא מחוקק צווים, שהקריטריון היחיד 
לערער את עמדות היסוד של התרבות בת זמנו,  עליו  להם הוא מרד ברוח הזמן: 
להעז ולהרוס את הערכים הבסיסיים ביותר, על מנת לפנות מרחב לסלילת ״נתיבות 
חדשות שטרם דרכה בהן רגל״ )מעבר לטוב ולרוע(. דרך הרס הערכים ובניית חדשים 
– שבתורם ייהרסו אף הם – חושף הפילוסוף החדש את המציאות כריבוי אינסופי של 
צורות הנולדות מתוך שפע )דיוניסי(, שמטרתן להתגבר על עצמן ולקרוס חזרה לאין. 
בהקשר הזה אני חושבת על זרחי כעל ״משוררת של עתיד״, שכתיבתה חוגגת את 
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זרחי אינה מבקשת לחשוף  )הולדת הטרגדיה(.  אף היות התופעות כולן בנות חלוף״ 
בכתיבתה תשובה, פתרון, אמת קבועה, להפך: היא מבקשת ״להישאר בתחום כלשהו 
בגדר חידה״, כהגדרת ניטשה, ולחשוף את כוחו של הכתם־קסם, העומד בלב כל יצירה. 
זרחי אינה מעוניינת להעניק מובן לכתם, הרי אין לו מובן ואין לו מהות. במקום 
זאת, כתיבתה מנכיחה את עונג התנועה – את העובדה שאין דבר אלא תנועה – 
ומזכירה כי הכתיבה בפרט והיצירה בכלל, ולמעשה כל משמעות, כל מילה, לעולם 
מתחילות ומסתיימות בבלתי מוכר ובבלתי ידוע, בכתם שמקבל צורה ופושט צורה, 
מדלג ממשמעות אחת לאחרת, מספר סיפור כזה ואחר, אומר את כל מה שאפשר וגם, 

אולי בעיקר, את מה שאי אפשר.
כתם קסם, מתת של  כתיבה.  חיים, מחולל  כתם מתנה. מחולל  כתם קסם.  זהו 

אהבה. 

כתם כתר קטשופ אהבה / נורית זרחי*1

 ַמה ֶּזה?
ֶזה ֶּכֶתם.

 ַעל ָהרֹאׁש?
 ַמה ִּפְתֹאם ֶּכֶתם?

ֶזה ֶּכֶבׂש.
 ַמה ִּפְתֹאם ֶּכֶבׂש?

 ֶזה לֹא ֶּכֶבׂש, ֶזה ֶּכֶתר.
ֶזה ַהֶּכֶתר ֶׁשל ַהַּמְלָּכה.

 ַמה ִּפְתֹאם? זֹאת ֶּבֱאֶמת ַמְלָּכה,
ֲאָבל ַעל ָהרֹאׁש ֵיׁש ָלּה ַקְקטּוס.

 ַמה ִּפְתֹאם ַקְקטּוס?
 ֶזה ַקְרִטיב.

 ַמה ִּפְתֹאם? ֶזה לֹא ַקְרִטיב,
 ֶזה ֶּכֶתם, ֶזה ֶּכֶתם ֶׁשל ֶקְטׁשֹוּפ.

ִמי ָׁשַפְך ַלַּמְלָּכה ֶקְטׁשֹוּפ ַעל ָהרֹאׁש?
ַהּׁשֹוֵטר?
ָהרֹוֵפא?

ֶהָחתּול ִעם ַהִּׂשְמָלה?
ַהַּבָּלׁש?

 לֹא, ַמה ִּפְתֹאם, זֹאת ַהְמַכֵּׁשָפה.
ִהיא ָׁשְפָכה ַלַּמְלָּכה ֶקְטׁשֹוּפ ַעל ָהרֹאׁש.

 ַמה ִּפְתֹאם ֶקְטׁשֹוּפ ַעל ָהרֹאׁש?
 ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ָלּה ַּתְלַּתִּלים.

 ַמה ִּפְתֹאם? ֶזה ִּבְכָלל לֹא ַּתְלַּתִּלים,
 ֶזה ְסָּפֶגִטי.

 ַמה ִּפְתֹאם ְסָּפֶגִטי?
ַהֶּמֶלְך ִהְזִמין ִּבְמֻיָחד ְוהּוא ָׁשַפְך ֲעֵליֶהם ֶקְטׁשֹוּפ.

* מתוך הספר הפנטסטי של נורית זרחי, הוצאת ידיעות אחרונות 2008.

 ַמה ִּפְתֹאם? ֶזה לֹא ֶקְטׁשֹוּפ, ֶזה ֶּכֶתם ֶׁשל ָּדם.
 ֶּכֶתם ָּדם, ֶזה נֹוָרא ַמְפִחיד. אֹוי ַוֲאבֹוי, ִמי ִנְפַצע?

ָצִריְך ִלְקרֹא ַמֵהר ָלרֹוֵפא.
 ַמה ִּפְתֹאם? ַאף ֶאָחד לֹא ִנְפַצע.

 ֶזה ִּבְכָלל לֹא ָּדם, ֶזה ֶצַבע. ַהַּבָּלׁש ָאַמר.
ִמי ָׁשַפְך ֹּפה ֶצַבע?

 ֶזה ִּבְכָלל לֹא ֶצַבע, זֹאת עּוַגת ַקֶּצֶפת ִעם ּתּות,
ַהַּמְלָּכה ִהְזִמיָנה ַּבֲחנּות ָהעּוגֹות ְליֹום ַהֻהֶּלֶדת.

 ְליֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשל ִמי?
 ֶׁשל ַהֶּכֶבׂש?

 ֶׁשל ַהַּקְקטּוס?

ַמה ִּפְתֹאם? ֶׁשל ַהֶּמֶלְך.
 ֲאָבל הּוא נֹוָרא ָׁשֵמן, ָאסּור לֹו.

 טֹוב, ָאז ְליֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשל ַהְמַכֵּׁשָפה.

ָׁפה ֵאין ִּבְכָלל יֹום ֻהֶּלֶדת, ַכֵשּ  לֹא, ַמה ִּפְתֹאם? ַלְמּ
 ִהיא ְנמּוָכה ִמַּדי.

 ִמְסֵּכָנה, ֶזה נֹוָרא ָעצּוב.
טֹוב, ָאז ָהעּוָגה לֹא ִּבְׁשִביָלּה.

 ֶּבַטח ֶׁשּלֹא, ִּכי זֹאת ִּבְכָלל לֹא עּוָגה.
זֹאת ְׁשלּוִלית ַּדְיָסה. ַהַּנַער ַהָּׁשִליַח ִהִּפיל אֹוָתּה ָּבְרחֹוב.

 ַמה ִּפְתֹאם ַּדְיָסה? ֶזה ֶּכֶתם.
 ֵעֶסק ִּביׁש. ַהּׁשֹוֵטר חֹוֵׁשב ֶׁשֶּזה ֵחֶפץ ָחׁשּוד ְוהּוא לֹא ַמְרֶׁשה ַלֲעבֹר.

ָּכל ַהְּמכֹוִנּיֹות ְּתקּועֹות ִּבְפָקק ֲעָנִקי.
 ִמי ָּתַקע ֶאת ַהְּפָקק?

 ַהַּמְלָּכה.
 ִהיא ָרְצָתה ְלַמֵּלא ַאְמַּבְטָיה, ִלְׁשטֹף ֶאת ַהֶּכֶתם.

 ֲאָבל ַמה ִּפְתֹאם? ֶזה ִּבְכָלל לֹא ֶּכֶתם, ֶזה ֶּכֶתר, ֻּכָּלם ָרִבים ַעל ַהֶּכֶתר, ָּכְלֶאָחד חֹוֵׁשב ֶׁשַהֶּכֶתר ַמִּגיַע לֹו.

 ֲאָבל ֶזה ַהֶּכֶתר ֶׁשל ַהַּמְלָּכה.
 ָצִריְך ִלְקרֹא ַלַּבָּלׁש, ַלּׁשֹוֵטר,

ֶלָחתּול ִעם ַהִּׂשְמָלה.
 ֶלָחתּול? ַמה ִּפְתֹאם? הּוא ָּגַנב ֶאת ַהֶּכֶתר.

 ַמה ִּפְתֹאם? ֶזה לֹא הּוא, ֶזה ָּכְלֶאָחד.
הּוא ָּגַנב ֶאת ַהֶּכֶתר. ִּכי ָּכְלֶאָחד חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ֶמֶלְך.

 ַמה ִּפְתֹאם? ַרק ַהַּמְלָּכה ֶמֶלְך.
 ִהיא לֹא ֶמֶלְך.

 ָאז ָלָּמה ֵיׁש ָלּה ֶּכֶתר?
ַמה ִּפְתֹאם? ֶזה לֹא ֶּכֶתר, ֶזה ֶּכֶתם.

 ֵמֵאיֹפה ֵיׁש ָלּה ֶּכֶתם?

 ַהֶּמֶלְך ָנַתן ָלּה ֶאת ַהֶּכֶתם,
ִּכי הּוא אֹוֵהב אֹוָתּה.
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בקרוב יראה אור הספר קוראים נורית זרחי: ספר מסות ומאמרים בעריכתן של 
לילך לחמן וקציעה עלון, בהוצאת "גמא".

זהו קובץ המכנס מסות ומאמרים של יוצרים וחוקרים על יצירתה הענפה 
ורבת השנים של נורית זרחי, ומעניק מבט על התקבלותה של היוצרת הרב־
מאגית ועל החותם שהטביעה על הספרות העברית בת־זמננו. להלן קטעים 

מתוך שלוש מסות )של שתי סופרות ושל סופר־משורר( שייכללו בו.

חייה הכפולים של יוסף
שהם סמיט

מתוך המסה התרנגולת שהלכה אחורה: נורית זרחי, כפי שסיפרתי לעצמי )ולילדיי( 

כמו הפרפר, גם היוצר מתגלם ובוקע, וחייו הם גלגול של התגלמויות ובקיעות. נורית 
זרחי החלה את דרכה כמשוררת, אך מאחר שבשלושת העשורים הראשונים שלה 
הפרוזה  השירה,  בתחומי  ואילו  לילדים,  בפרסומים  מאוד  הרבתה  הספרות  בשדה 
והמסה פרסמה מעט והגיעה אל קהל מצומצם )ואנין(, נקשר שמה בספרות הילדים, 
ַיכֶנעי. אם במהלך השנים  תחום נעדר יוקרה, הסובל מדימוי נשי, אמהי ולא פעם 
עלתה מעט קרנה של ספרות הילדים בארץ, אין ספק שלזרחי יש חלק עצום בכך, 
וזאת הגם שכתיבתה החריגה ופורצת הדרך, בשילוב עם היקפה הבלתי נתפס, הקנו 
ילדים,  ספרות  יבשת  יש  ספרות,  של  יבשת  יש  נבדלת.  טריטוריה  של  מעמד  לה 
וישנו ארכיפלג זרחי. על פניו יש בו מכל טוב, לכל גיל. ואולם ילדים, משעה שהם 
מתבגרים ונעשים לאנשים צעירים, ממהרים לתפוס משוט ולהימלט מארץ לעולם־

לא. גם אני הייתי כזאת. מתישהו, מוקדם למדי, חדלתי לקרוא ספרי ילדים ונוער וכך 
החמצתי הזדמנות לקריאת נעורים של אם את לא מסוגלת לדבר יפה, תשתקי ושל 
הילדה רובין הוד. מצד שני, גם לו הייתי יודעת בגיל שש עשרה על דבר קיומו של 
ספר המסות מחשבות מיותרות של גברת, ספק אם הייתי מסוגלת לרדת אפילו אל 
אמצע דעתה של הגברת שכתבה אותו. כדי שאקרא את זרחי "למבוגרים בלבד" היה 

עליי להתבגר, ועל זרחי, להתמיד בגיחותיה מארץ לעולם־לא. 
של  וכתיבה  קריאה  על  בחביון  שוקדת  עודי  קרה.  זה  התשעים  שנות  בתחילת 
סיפורים קצרים )ומי לא קרא וכתב סיפורים קצרים בתחילת שנות ה־90?( נתקלתי 

באמן המסכות.1
מה חשבתי על הסיפורים? לא נזקקתי לכריכה האחורית שתספר כי הם "ראשונים 
מסוגם". עם זאת, הם היו שונים מאוד מהסיפורים ומהשירים לילדים של זרחי שהכרתי. 
פחות נגישים ושריריים, יותר הרהוריים, נוגים משהו, וממש לא "הסיפור הקצר הקלאסי 

1 נורית זרחי, אמן המסכות, ״זמורה ביתן״, 1993.

הכתוב היטב". חלקם הקשו עליי. מה ָחַסר לי? אולי ההומור? התנופה? המנגנון הזה 
פעמיים  פעם,  להיקרא  דרשו  רבים  משפטים  כאן  למשפט?  ממשפט  אותך  שמזרים 
ושלוש, אם כדי להבין מה בעצם כתוב פה, אם משום שאי אפשר היה פשוט להמשיך 
הלאה לאחר: "אידיליה מדומה הייתה פרושה על פני השדות, כמוה כפיסת בד דקיקה, 
מעשה קרושה שהונחה על פצע מדמם."2 משפטים ממין זה גם קוממו אותי – מי מניח 
מפית קרושה על פצע? משוררת. לכן, אולי, נשמעה לי העברית פעם יפהפייה ונושמת, 
פעם פוחלצית, עשויה מדי, מרוחקת. ובכלל, ניכר היה שהמחברת מבקשת להרחיק: 
בזמן, במרחב, בתרבות. מוזר היה לקרוא ספרות מקור שורצת נימפות, ארכיבישופים 
ונזירים, אומני מסכות סיניים, מלכים, הרים גבוהים, עצי דובדבן, בבל, מגיפה, ַסָוורים, 
זיגפריד,  ואילו שמות!  ים ערפלי שרה על השורות,  ותותח אגמים!  עגורים, אגמים 

לורה, ליזבת, אלכסנדר, לזרוס; ודמויות מהתנ"ך, דוד, אבישג, אדוניהו, יוסף. 
"היא יוסף". הסיפור הפותח מצא חן בעיניי כבר בקריאה ראשונה. הצירוף הזה, 
"היא יוסף" שומט לא רק את לסתו של אבי האומה, יעקב, ברגע הגילוי המערער, 
שחשבנו  מה  וכבר  מילים,  שתי  והכותבות.  הקוראות  של  לסתותיהן  את  גם  אלא 
למציאות, למוחלט, ולקודש קודשים – משתנה ונהפך לדבר־מה אחר בתכלית. זכר 
כדי  הזה  כסיפור  ואין  כאן,  עד  למציאות?  חלום  לאופציה.  קאנוני  מיתוס  לנקבה, 

להדגים עד כמה רחוקה הכותבת מאותו היגיון גולמני, בינארי, של מסמן ומסומן.
וכוכבים, מפני שהחולם לעולם אינו  ירח  וכוכבים – אבל כמובן, אין הם  "ירח 

משחית את החושך תחת עפעפיו הסגורים על מנת לחזות בקיום כמות שהוא."3 
אותה,  גם  והפתיעו  כאחד  ומוזרים  ברורים  שהיו  חלומותיה  את  אהבה  "יוסף 

בהציגם לפניה את מה שקיים בה מעבר לכל."4
מהי, אם כן, המציאות לפי זרחי? לא רק מה שרואים. זה ברור וגם נאמר במפורש 
בסיפור הזה ובאחרים. מה שֵמֵעֶבר, מגדירה זאת זרחי. אבל מהו הֵמֵעֶבר? אולי אותו 

סוד של יוסף: 
"סוד החיים הכפולים, קיום שהוא שינה ְּבֵערות או ֵערות בשינה, שבגללו ידעה 

לקרוא את סימני הֵמֵעֶבר, סימני החלום שנועדו לפתור את חידת חיי הֵערות."
זה קיום הגם וגם של היוצר החי בו־זמנית בשני עולמות, וזו גם התחתית הכפולה, 
להיכנס  המבקשת  היומיומית  החוויה  בפני  המשוררת  שמציבה  הכרחי  תנאי  אותו 
זה יפה, אבל לא מספיק.  לשיר. "ציפורים באות לאכול לפי השכבות החברתיות, 

צריך שיהיה עולם מקביל."5
הרי זו בדיוק אותה עקימת אף לעגנית המובעת ב"והיא יוסף" כלפי "יוסף ואחיו" 

לתומס מאן: 
"מין סיפור פוליטי כפי שכתב הסופר הגרמני על קרוב־רחוק שברחוקים שנתגלגל 
לחצר המלכות, נשא בתפקיד רם והציל את קרוביו־קרוביו, וכידוע, לא התאפק ונתן 

2 ״הנימפות וסבא גרינהוד״, בתוך אמן המסכות, עמ׳ 47.

3 ״והיא יוסף״, עמ׳ 10.

4 שם.

5 נורית זרחי, איך עשית את זה, עמ׳ 492.
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חו קולו בבכי כשפגש אותם לאחר שנים, כשם שאדם השוהה שנים רבות בארץ נוכרייה 
נוהג כאשר הוא פוגש בקרובים לו הבאים מארץ אבותיו."6 

בל נטעה, גם ב"והיא יוסף" קיים היבט פוליטי וישנה אמירה על מעמד הִאָּׁשה 
בעולם )הקדום והנוכחי(, אך אלו רחבים ועמוקים וחורגים מ"מין סיפור פמיניסטי". 
)למען ההגינות יש לומר שגם "יוסף ואחיו" מציע לקורא יותר מכפי שנוח לזרחי 
לטעון מפי המספר/ת(. לפנינו סיפור שפותח בערעור רדיקלי על מיתוס באמצעות 
בעולם  ִאָּׁשה  כל  של  מצבה  את  המבטא   – זה  במצבו  כִאָּׁשה.  יוסף  של  בריאתו 
הפטריארכלי – נדון־זוכה יוסף לחיות חיים כפולים, של ערות ושינה, חולם ופרשן, 
והוא  אנדרוגני,  בו־זמני,  קיום  אלא  או־או  של  קיום  אינו  הזה  הקיום  ונקבה.  זכר 
שמאפיין את מצב האמן. "זה בוגר," אומרת זרחי להלית ישורון, "המחשבה שאתה 

לא צריך זהות מינית מוגדרת כי אתה הכול."7 יוסף של זרחי היאהוא אורלנדו. 

האצבע השישית
עינת יקיר

מתוך המסה החסידה והשניצל: מחשבות על הכתיבה של נורית זרחי

 
"את לא תופסת שצריך חריץ. משהו שפוער את השלם?"

נערות הפרובינציה  זרחי,  נורית  "חריץ לאינפנדום", בתוך  ליזי, מתוך  הדוכסית 
העצובות והשאפתניות, ירושלים: "כתר", 2007

 
ה"שלם"  של  ונשנית  חוזרת  פעירה  חריץ;  של  כוח  הוא  זרחי  נורית  של  הכוח 
הספרותי־נפשי־לשוני. "כדאי לנו לחשוב שקיים משהו שאין לו ִמִּלים", אומרת אנה 
דין, מחברת ה"גרים בוק", בסיפור "חריץ לאינפנדום". זרחי כותבת ִמִּלים שאין להן 
זיקות הגומלין ומתעשרות. ולא בכדי אפשר  ִמִּלים. מרגע שנפער החריץ מתעבות 
לנדוד כאן בקלות כזו מספרות הילדים שלה לפרוזה, כי במובן הזה – הקו נמשך 
כחותם מתמיד. גם בכתיבת הילדים שלה, גם בפרוזה שלה, גם בשירה. כי אם לשאול 
ממנה לרגע, אפשר לומר ש"הנפש היא אפריקה", ומשעה שנאמר הדבר הזה אפשר 

להתחיל לדבר.
"יונג פראו," אומר מר ק' לנערה בסיפור "קפה ק' עפולה", "לִעִּתים קרובות הִמִּלים 
שכתבתי היו עבורי רק רעל שצריך לירוק החוצה, הסיפורים היו רק מכשול שצריך 
לפרוק בדרך לחיים האמיתיים, הממשיים," והנערה, כדי לבאר, שואלת: "נגיד יד 
שאתה שולח בחושך לתפוס כוס ומפיל אותה?" והספל הזה ינדוד בתוך הספר אל 
סיפור אחר, "במלכות ערפלי", שם הגיבורה לני, שהביטה באחותה, הכירה את סגנון 

6 ״והיא יוסף״, עמ׳ 12.

7 נורית זרחי, איך עשית את זה, עמ׳ 494.

הקיום שדיבר מגרונה, זה שגורף איתו את המפה, השולחן, הרצפה, את קצה כדור 
הארץ, כדי להשיג את הספל כשידך אינה מגעת אליו.

 
דווקא  לבדן,  הן  בבד,  בד  אבל  רעל,  הן  הִמִּלים  בשפה.  הזה  ה"אמון"  שוב,  הנה, 
אבל  הספל,  אל  מגעת  אינה  היד  מהממשי.  משהו  מחזיקות  בשקריותן,  ברעילותן, 
ואותם  כדור הארץ,  בו קצה  יש  בו רצפה,  יש  בו שולחן,  יש  עולם.  הדמיון מלא 
אפשר לספר. השחרור הוא חלקי. הסיפור הוא חלקי. האוטוביוגרפיה היא תמיד של 
דלת, והאנשים לא באמת ֵיצאו אי־פעם מפתח ביתם, כפי שִאָּׁשה אחת לא תצא אף 
פעם מתוך האבטיח – לכל היותר תנוד אצל הגזר. משעה ששורטט המלכוד בגרפיות 
מהממת, אפשר להתיק את הרגל השנייה; אפשר לרחף, בגובה נמוך, בין כותלי השפה 
המאובקים, המוכתמים, המשומשים־עד־לזרא; אפשר לשמוע ממש את החבטות בין 
הכתלים, את הצליל שהן יוצרות דווקא כליריות יוצאת־מן־הכלל, את השיר שהן 

מספרות, את הסיפור שהן שרות.
 

כי כידוע הבסיס לדיבור הוא עשר או חמש... האות האחרונה, יו"ד, היא בהחלט 
צירוף אצבעות שתי הידיים במקרה של חמש אצבעות. ומה דעתך על הה"א הרוכשת, 
בתּה, שמלתּה, גופּה? שלא לדבר על שם האלוהים המפורש, זה שאין להגותו, שבנוי 
מסכום של אצבעות יד אחת או שתיים לסירוגין כשמדובר בחמש אצבעות, חושבת 

לעצמה הנסיכה ויליאם )"המצאת המברקים"(.
אבל לנסיכה ויליאם יש שש אצבעות בכל יד. ומכאן השיבוש. באותו סיפור מעיר 

המשתמש: ייתכן שגם שפת בני האדם נוצרה סביב גופם.
זרחי כותבת מן האצבע השישית, אולי זו האצבע שאצל חז"ל הניח המלאך אצל 
התינוק כדי שישכח הכול. והאצבע הזו זוכרת דווקא את השכחה; את הגוף הכולא; 
או  למסתורין,  בדידות  בין  כמובלעת  החיים  מתקיימים  לדידה,  שם,  החריץ;  את 

בלשונה האחרת: בין עודף למום.
כל מילה נושאת ִעָּמּה את כפילתה הבלתי מודברת, כפילה חסרת שם המשתקפת 

בדמויות כפילות, בעלילות כפילות, בעצמים כפילים.
זהו הצל שנושאת לשונה של זרחי. בספר הפרוזה הנפלא הזה שלה, למשל, הוא 
הופך את נערותיה לשאפתניות כל־כך, כמי שמבקשות לאחוז שתי ציפורים ביד אחת 
עם שש אצבעות. אך מנגד – בידיעתן המרה את הגבול, הוא גם זה המעניק להן את 

חוכמתן העצובה, והופך אותן, בין השאר, לעצובות כל־כך.
טלטלת המסורת היא עולם של שאפתנות ועצב, עולם נצחי מלא ברק וחריצים. 
כמו להסתכל בזכוכית סדוקה. כמו יד המושטת לנצח אל הספל. המעוף, ההשראה, 
הלירי, הליבידו, נוצרים שוב ושוב ברווח הזה כמו סטירת לחי מצלצלת, מלאי ייאוש 

ויופי וחירות.
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שמעון אדף
מתוך המסה ידע צבור באפלה

האם מטבע הדברים שיהיה כך, שכל מאמץ היחלצות מכאב האבוד יסתכם בכניעה 
לאובדן נוסף, או שמא האשם דווקא באמצעי הבחינה, במכשיר הלוגי ששימש את 

החקירה?
זרחי תמיד חוקרת, לא מרפה מן החקירה. בספרי הילדים שלה החקירה מתחייבת 
מהנפש הצעירה, המתעצבת, הניצבת אל מול ערב־רב של תופעות, בליל מקרים, 
ומנסה להטיל בהם סדר, להציל בדל מתוכם. ״ילדות – היא עומק שאין בו מרחב״, 
אומרת המספרת ב״שמש אש… תהילה לכול״. לילדים היגיון מושלם, חוקי גזירה 
והיקש חסרי מתום, מצע של מחשבה, עומק הקודם להתנסות, מבוכים מקוננים זה 
בזה, מוח בלית עולם. אבל הוא אינו הגיונו של הקיים, רווי המוסכמות והחוזים 
הגחמניים של האנושי, אלה המכוננים את מרחב ההתנסות. הפער בין שני ההגיונות 
מייצר את האבסורד, את הנונסנס, חושף את השרירותי, מאלץ את העיניים להיפקח 
תמיד, לעמוד על המשמר, סקרניות, חטטניות. הוא מלבה את האש בגחלים הנוטות 
לכבות בצינה של המציאות, מפרנס אותן. מלות השאלה – למה, מדוע, איך ייתכן – 

בוערות, לוהטות, חורכות חורים בשפה, בספרים, בממשי. 
בפרוזה של זרחי למבוגרים מתרבים סימני השאלה, מתרבים גופא, ודווקא בקולן 
זרחי הופכת השאלה מתכסיס רטורי  ידיה של  ואומר – תחת  )אעז  של המספרות 
לאמצעי אמנותי, שני במעלתו רק ללשון ההשאלה או ציור הלשון(. אולם לא סדרי 
החוץ הם העומדים לבחינה בסתימותם, אלא אורחה ורבעה של התעלומה, סוד כוחה 
לקבע דפוסים. ״יד על הלב, למה את צריכה את כל הוועדות הללו?״ נשאלת בנערות 
הפרובינציה העצובות והשאפתניות בלה המקהילה ועדות שידושו בפרשיית אהבתה 
ללב, הגבר הצעיר שנעלם מחייה. והיא עונה, ״זה מוצא המינים, הדרוויניזם שלי. 
הקולומבוסיות, הארכימדיות, הקוֶּפרניקאות, הסהרה, האנטרארקטיקה. יש אומרים 
שניוטון צדק יותר מאיינשטיין. אני המעבדה של מה שיש. זה המחקר שלי בעולם. 

ואני חוקרת״.
היש, המרחב והזמן ושיטות המיפוי וההכרה שלהם מכונסים לחקירת האהבה של 
המספרת, התעקשות על האהבה, חקירתה את ההתעקשות. לשם כך, יש לחתוך בין האני 
המדענית לבין האני שהיא אמצעי הגילוי וזירת הניסוי. אולם האם נשלחה החוקרת 
אל החיים מצוידת בכשרים הנכונים, בשיטה הנכונה – מי יערוב לה שהניוטוניות 
היא אמצעי תיאור ראוי יותר מהאיינשטייניות והדרוויניזם? הלה מעורער ב״המצאת 
פתח:  והעצובות  השאפתניות  הפרובינציה  שנערות  הקובץ  את  החותם  המברקים״ 
״מה הטעם בדרוויניזם ספרותי?״ מהרהר הארנב, בן לווייתה של הנסיכה הגלובלית, 
שבמוקד הסיפור. יותר מזה, החקירה הכרח שתיכשל. היא אינה שלמה מבלי שתוסב 
גם על האני, העצמי, שהוצאו עד כה ממנה, ונדחקו כמגננה, אולי, בחוש סמוי, אל 

העמדה הבולשת, הנתוקה. אי אפשר עוד שלא להפנות אליהם אותו מבט חד, ישר, 
אכזר בישירותו, אף שהוא עתיר שעשוע, מתחזה כמשחקי. המספרת של אותו סיפור 
מוסיפה מאחורי תודעתה של הנסיכה, ״היא חשה שהתשובה האִמתית ברשותה, אבל 

אהה, אם אין ברשותה את האני הנכון, לגבי מי התשובה נכונה?״
אך תהליך הצטללותה של השאלה נותר חבוי מיניה וביה – מַנין החובה להשיג על 
האני, על יכולתו לשמש כמוליך החקירה בסיפור, שגדוש גם הוא להתפקע שאלות, 
תהיות, הרהורים על אודות הספרות, על שרירותה, על תקפותם של הפילוסופיה 

ומכשירי שיווי המשמעות המעולים שלה?
אולי השאלה מבצבצת מן הפער הנבעה בסיפור, מתגליתה הפשוטה של הנסיכה 
הגלובלית שהיא חריגה. לנסיכה, בתה של המלכה האדומה מעליסה בארץ הפלאות, 
רומן מפתח ליצירתה של זרחי, שש אצבעות בכף ידה. גם לארנב, בן הלוויה, שש 
אצבעות בכפותיו. הנסיכה פוגשת בנורמנלי, גבר, אלא מה, בא כוחו של המקובל, 
והלה משתומם למראה האצבע הנוספת. המספר חמש, הנסיכה מבינה, הוא הבסיס 
לשיטה העשרונית, לקנה המידה הנהוג, והוא גם אושיית הדיבור, כלומר, האדנים 
לאותם הסכמים גחמניים באשר לכמות, לשקילת היש. ואילו המספר שש הוא הבסיס 
לזמן, הוא נח במצולות השעון, מתנה את קצב המחוגים. הנסיכה שייכת לעקרונות 
הקיום, ונורמנלי שייך למופעיו, לביטוי הפרטני, האנושי. רווח כדי אצבע חוצץ בין 

הלכת הקיום למלאכתו, אבל האצבע היא תהום. טיבה אינו ברור. 
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חיה לוי
לנורית זרחי

את הדבר הבא למדתי ממנה: ילדות קטנות מקוות לפעמים להיבחר. ילדות קטנות 
ובודדות מקוות שהמורה תבחר בהן לתלמידה האהובה שלה בלי לספר לאף אחת 
לתלמידה  נבחרת  בעצם  הבדידות, שבזכותה  הכמוס של  הסוד  יהיה  ושזה  מלבדן. 
האהובה על המורה. אסור לספר על כך לאחרים אבל היא תגניב לך ספר יפה ותאמר 

לך: אני חושבת שתאהבי אותו. 
ובכן, כשהילדות האלה שנהיו לנערות ואחר כך לנשים קוראות שיר מסוג מסוים, 
הן מרגישות כאילו נבחרו. הן מרגישות ככה. שהמורה האהובה, החשובה, האישה 
שכתבה שירים, ידעה את העינויים שייסרו אותן. הן מרגישות שהייסורים הם אוצר 
שהפך אותן בדרך מכושפת לדוברות שפה סודית, יפה. השפה שהמשוררת מדברת 

והקוראת מצליחה להבין. 
זה מה שרציתי לכתוב על נורית זרחי: שמצאתי בה בת ברית שניפצה בשבילי 
סדרי עולם גועליים בכל אמצעי שעמד לרשותה – בניינים, פעלים, סדרי מילים, 
רמיזות מסחררות, צחוק וכעס. אני ידעתי שחוץ ממני קוראות אותה אחרות אבל 

אהבתי להעמיד פנים שרק אני דוברת את השפה.

בתחילת שנות התשעים הייתי בת קצת יותר מעשרים וגרתי לבדי בדירת חדר שכורה. 
בלב שיממון שרק בדידות וחוסר ישע מוחלטים יכולים להביא לידיו, קראתי בספרה 
של נורית זרחי גן המוח. בתוכו קראתי שיר אחד ללא שם, כזה שמתחיל כמו שם של 
שיר של אלתרמן אבל הוא בכלל לא שיר של אלתרמן. על השיר מתוך הספר שלימד 

אותי הרבה ממה שרציתי ללמוד ולא ידעתי איך וממי, רציתי לכתוב כאן. 

 *
ָׁשלֹׁש ִאָּמהֹות הֹוֵלְך ָּכֵבד ִמֶּלֶטף ֱאלִֹהים

ָׂשם ָלֶהן ְּבַסל ֶּבֶטן ָיֵרַח ּוְׁשָּמִׁשים
ְוַהַּיְלָּדה יֹוֵׁשב ַעל ֶאֶדן ַהֲחלֹום ְוָתִמיד ּבֹוֶכה

ֵמָעִּׂשיָת ָּכֶזה ָהאֹוִתי – ַׁשֵּנה
ֶׁשּלֹא ְּפִסיִכי ְולֹא ַּפְרְצפֹוִני ְוַאף ֶאָחד ַאֵחר

ֹּתאַהב אֹוִתי ֶׁשַאף ַּפַעם לֹא ָהָיה ְולֹא ֶאְהֶיה
ְלָך ּוִמי ִיְהֶיה ִלי ְולֹא ֱאלִֹהיִתי ַעְצִמי

ָהִאָּמא

הכרתי מייד את האמהות ההולך כבד מלטף אלוהים. לפחות אחת מהן הייתה אביבה 
לוי, אמא שלי, הולכת כבד עם סלים מהשוק, מגדלת חמישה ילדים, עטופה במילה 
לה  הגשימה  וגם  שלה,  החלומות  ואת  אותה  ששיתקה  אמא,  והמלטפת  המכבידה 

חלומות.
שלוש אמהות תנ"כיות, אמהות עצומות, מחליפות שלושה אבות עצומים, ולכן 
נספרות כשלוש ולא כארבע. זרחי בונה במילים ספורות מיתולוגיה ושפה חדשה, 

שבהן הנשים, עם הבטן השמנה שלהן, הן הגיבורות.
החשובים  הדברים  רוב  התשעים,  שנות  בתחילת  הספר,  את  קראתי  שבו  בזמן 
סודיים. הם עברו מפה  – כמעט  בעיניי   – היו  צריכים לדעת,  היו  וכולם  שידעתי 
לאוזן מאישה אחת לאחרת, אבל כשהגיעו לציבור – לכיתה, לשיחות הקפיטריה 
באוניברסיטה, לסלונים ולטלוויזיות, הם זכו במקרה הטוב למבטים חומלים ומבטלים. 
למשל, הידיעה שנשים פשוט נושלו מהתפקידים הראשיים שהגיעו להן על הבמות 
מסודרים  השולטות  והמחשבות  השפה  העניינים,  או שמצב  החשובות.  התרבותיות 

בסדר הזה, נו, פטריארכיה.
נורית זרחי סימנה את מצב העניינים האמיתי, הנסתר לעין הכללית והצועק לעין 
הפרטית. אני, שהייתי עדה אילמת וזועמת לנישול מילדותי, כמו כל אישה, עברתי 
טלטלה של שמחה וצער לנוכח האיתות, שנדמה כאילו נכתב בשפה הפנימית, שפת 
הילדות, השפה שבזה לחוקי הזכר והנקבה, לסדר המילים במשפט, לחוקיות מדכאת 

ומקללת.
בשיר, הקללה גורמת לנשים לשאת את הבטן שלהן כסל ולא כחלק מגוף שיש 
בו כוח ותענוג. העוברים שהן נושאות הם רק ארכיטיפים כמו שמש וכוכבים. חלומו 
של יוסף על הירח השמש והכוכבים התגשם בשיר, ואולי זו יוסף החולמנית עצמה, 
גלגול שנורית כתבה בהברקה באשה ילדה אשה ובאמן המסכות, אולי זו יוסף שתכף 

תתבונן בכל זה מאדן החלום, ה"מנגן" על המצלול של אדן החלון. 
עוצמת ההריונות היא אוניברסלית, כבדה מדי בשביל האמהות, וכבדה בהרבה 
בשביל הילדה, שבכלל לא מוכנה להיות ילדה. הילדה היא עדיין לא אחת מהנשים 
זו  היא  ּבֹוֶכה".  ְוָתִמיד  ַהֲחלֹום  ֶאֶדן  ַעל  יֹוֵׁשב  "ְוַהַּיְלָּדה  אחר:  במקום  היא  האלה. 
שמפריעה, והיא זו שקטנה מדי, חלשה מדי, ורואה יותר מדי אמת. היא תמיד בוכה, 
משום שהיא מסרבת למצב העניינים. והיא לא יושבת, או בוכה, אלא יושב ובוֶכה, 

משום שזרחי מתמרדת נגד מצב העניינים, ומערבבת את השפה כמרד. 
הילדה, תמיד על אדן החלום, תמיד במקום לא אפשרי, גבולי, בין מציאות פנימית 
לחיצונית, שתיהן בלתי נסבלות. היא מפריעה לסדר באמצעות הבכי, מסרבת להיות 
וילד,  ילדה  היא  שבו  מגדרי,  ביניים  במרחב  לכודה  אישה,  להיות  מסרבת  אמא, 

ומתעקשת לא לצאת ממנו.
היא מתלוננת: "ֵמָעִּׂשיָת ָּכֶזה ָהאֹוִתי – ַׁשֵּנה"! ותובעת מהאל ששם לאמהות ירח 
ושמשים בבטן, לשנות אותה, שתפסיק תכף ומייד להיות פוטנציאל של אישה. תוך 
כדי כך, היא כבר משנה בעצמה את סדר הדברים, מצמידה מה לעשית ויוצרת את 
מעשית, מחליפה את מקום המילה כזה ומצמידה הא הידיעה למילה אותי, משנה את 
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חו סדר חשיבות הדברים. הדיבור הילדותי, התובעני והמתפנק, זה שאף פעם לא היה 

לגיטימי, גם לא כשהיינו ילדות קטנות, הוא שחרור. היצירה בתוך השפה, של חוקיות 
חדשה, היא חירות. מעשה הקריאה של החירות, הוא ברית.

זרחי מקודדת. היא טומנת צופן שיגיד: אני צופן, ונכתבתי בשבילך. מי חוץ ממך 
תדע, שפרצפוני היא פרספוני ופסיכי היא פסיכה? ומי תבין את התחביר הילדותי 
שבתוכו מגולמת התביעה הילדותית – "ַׁשֵּנה / ֶׁשּלֹא ְּפִסיִכי ְולֹא ַּפְרְצפֹוִני ְוַאף ֶאָחד 

ַאֵחר / ֹּתאַהב אֹוִתי..."?
ומה זאת אומרת? מה כתוב פה? כתובה כאן צעקה. די ומספיק ונמאס, וגם קינה, 
שהייתי רוצה להיות מהנשים העדינות והיפות שייבחרו – על ידי אל האהבה ואפילו 
על ידי אל השאול – אבל לא אהיה מהן. ואף אחת מהן לא תאהב אותי גם. וגם לא 

אתה, אתה גם לא תאהב אותי, זה שאחראי על מצב העניינים. 
אתה זה שאמרת למשה, כאב קדמון גדול לאב קדמון גדול אחר – אהיה אשר 
אהיה. ולא השארת מקום בסיפור הזה לילדה, לנערה, לאישה, לאמא, לעקרה, או 
לזו שאין לה ילדים סתם ככה. לא נשאר מקום בסיפור לשום אישה, בשום גוון. זרחי 

מתקוממת באופן אישי – "ֶׁשַאף ַּפַעם לֹא ָהָיה ְולֹא ֶאְהֶיה / ְלָך ּוִמי ִיְהֶיה ִלי..."
זאת הרגשה שמוחקת את הקיום. אני לא בסיפור, ואם אני בסיפור אני חפץ – מכל 
קיבול או דבר יפה לשעשוע ולחטיפה – וזה בלתי נסבל. שאף פעם לא הייתה לי 
אמא, או כמו שכתבה במקום אחר, אם אמא שלי לא יכולה לאהוב אותי, מי כבר 

בעולם כולו יצליח בזה?
רק בזכות השפה המופרעת, בזכות ההפרעה, יש משהו לקוות לו. "...ְלָך ּוִמי ִיְהֶיה 
ָהִאָּמא". זרחי שותלת את התקווה בתוך הטרוניה, שאולי   / ַעְצִמי  ְולֹא ֱאלִֹהיִתי  ִלי 
בחופש הזה, בעולם שלא לוקח עליי בכלל שום אחריות, אני יכולה לצמוח לגודל 
של אלוהים או אלוהימה בעצמה. לפי חוקי הנפש בעולם שמחוץ לשירים, במרחב 
זו  זה עצוב.  וסדר שלעולם לא אוכל להתאים את עצמי אליהם,  בו פעולה  שיש 
מגלומניה, שצומחת בהעדר יד ועין מטפחות. אבל במרחב של השירה זה חסד יפה, 
זו עוצמה מרהיבה. בשני העולמות זו נחמה עצמית, סיום שבמקום אחר דימיתי אותו 

לתחיבת אגודל לפה. אמא זו מילה מרגיעה.
גדושת  אמא,  המילה  והכעס,  הסוד  הצער,  הבכי,  ובסוף  השיר,  את  קוראת  אני 
ייאוש ונחמה, עוטפת אותי. נעלמה לרגע המורה הסודית, נעלמו לרגע – רק לרגע – 
ההקלה והצער על המרד ועל מצב העניינים – ונשארה מילה להתעטף בה "ִּכי ָצִריְך 

ִאָּמא, אּוַלי ָהְיָתה ִלי, אּוַלי ָהִייִתי ִאָּמא".*

* "ראביט, אני אוהבת" בתוך נורית זרחי, התקרה עפה, ״הליקון״, 2001 תל אביב: עמ' 56.

נורית
ענת )נורית( שרון בלייס

ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּבַחֵּיינּו ָהִיינּו
ַמְחָׁשבֹות
ְמֻיָּתרֹות 

ֶׁשל ְּגֶבֶרת?

ֲאִני עֹוֶמֶדת ַעל ִרְצָּפה 
ִמְתַנְדֶנֶדת 
צֹוָפה ָּבְך 

ׁשֹוֶלֶפת ֵמַהֶּבֶטן עֹוד ְמַכֵּׁשָפה
ֶׁשאֹוֶהֶבת ִדיְסטֹוְרֶׁשן,

ַעְכָׁשו
ְּכֶׁשַאְּת 

ָּגָרה ְּבִעיר ַהַּיְלדּות ֶׁשִּלי
ַוֲאִני ָּגָרה 

ְּבֵעֶמק ַהַּיְלדּות ֶׁשָּלְך

אּוַלי ֵיׁש ְרָגִעים ֶׁשֲאַנְחנּו ְיָלדֹות?

ְמַתְקְּתקֹות ֶאת ַהְּזַמן 
ֶׁשל ַהְּגָברֹות ַהְּמֻיָּתרֹות.

ּדֹוְפקֹות ַעל ְּדָלתֹות ְּפתּוחֹות,
עֹוְקבֹות ַאַחר ַּפֵּסי ַהֶּכֶסף 

ֶׁשּמֹוִתירֹות
ַהֲחֹׂשּוִפּיֹות ַעל ַסף 

ַהַּמְחָׁשבֹות.

ַּכָּמה ְּפָעִמים ָהִיינּו ִהיא?
ַּכָּמה ְּפָעִמים ִקַּדְׁשנּו ֶאת חֹוַבת ָהַאֲהָבה?

ַּכָּמה ְּפָעִמים ָהִיינּו ַמֲאַמץ ָהֲאִני?
ַּכָּמה ְּפָעִמים?

סדנת כתיבה עם נורית זרחי
שנה א' – החוג לספרות

שרי שביט
ַּבַהְתָחָלה ִּבְּקָׁשה ֶׁשֵּנֵׁשב ְּבַמְעָּגל

ְוָאז ֶהֱחִליָפה ְלִרּבּוַע
ְוָאז ִּכְּנָסה ִלְמָעָרה. ִּבְפִנים

ִלַּטְפנּו ַחּלּוֵקי ַנַחל ּוְצָדִפים
ּוִמְטָּפחֹות ְּכֻחּלֹות ִמִּסין
ְוגֹוְנג ָקָטן ֶׁשל ְנִזיִרים

ַּבּסֹוף ָאְמָרה: ְּתַמְּׁשׁשּו
ִאם ְמָצאֶתם ָּדם, ֶזה ִׁשיר
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חו טרשים או גן פורח. ולא רק שהיא אינה מחביאה את הבדידות בכתיבתה לילדים, היא 

מגיבה לה. ממלכת הפיות שלה היא קריאת תיגר מתעתעת על הבדידות שהיא עצמה 
חשה כילדה, ושעתה, קרוב לשנתה השמונים, היא מנסחת באופן כה מפלח לב. 

נורית כותבת את הבדידות ממש כהווייתה, ומתוכה היא יוצרת תגובה סיפורית 
להפגת  פלא  נוסחת  אצלה  ימצאו  לא  והילדים  הילדות  מרדנית.  פעולה  בה  שיש 
הבדידות, המבוגרים לא יגלו מתכון להבנתה. העולם אולי כולו של נורית, אבל היא 
יודעת שהיא אינה מבינה אותו עד תום וגם אינה מתיימרת לכך. ספרות הילדים שלה 
מלאה בילדות בודדות, במצבי בדידות נואשים, במרחבים סחופי רוחות של בדידות, 
ואף שנמצא בסיפורים אלו גם יופי ונחמה ורוגע, שורשי הבדידות אינם נעקרים. הם 
תמיד חלק מההוויה הסיפורית, ומניעים אותה לכדי תגובה למצב הבלתי אפשרי הזה 

של היות בודדה בעולם.
אנחנו רוצים לומר לילדים שהם לעולם לא ירגישו בדידות, אבל נורית אף פעם לא 
אומרת לילדים את מה שרוצים, אלא את מה שקיים ואת מה שיכול להיות בעולם. 
כיוון שהבדידות קיימת, כאשר פוגשים אותה בספר משהו מהתחושה הבלתי פתירה 
משתנה, אבל לא במובן הבסיסי של הזדהות, כי אם בהסטת וילון ההסתרה. באחד 
הספרים היפים ביותר שנכתבו בעברית, אם אמא שלי לא יכולה לאהוב אותי – מי 
כבר בעולם כולו יצליח בזה?, כותבת נורית על פטוניה החתולה, שבבדידותה האיומה 
נואשת לשאת חן בעיני אמה. היא מגדילה ומקטינה את עצמה ואף מוחקת את קולה 
כדי לזכות באהבה. אולם זרחי אינה מבקשת שהילדים יחושו הזדהות עם החתולה 
הקטנה ומתוך כך יקבלו לגיטימציה למצב שייתכן שהם בעצמם חווים מעת לעת. היא 
מתעניינת ביצירת תגובה לאותה בדידות, בפירוק מדויק של רכיבי ההרגשה התהומית 
וזו  הנפשית,  המורכבות  את  שיוצר  הוא  הדיוק  זהות.  למאפייני  ובהפיכתם  הזאת 

נושאת את הילד/ה מעל להזדהות הארצית אל הנשגבות של חשיפת הרגש. 
לסופו הטוב  הגיע  גם אם הסיפור  חולף,  רגעי,  עניין  אינה  זרחי  הבדידות אצל 
התגלות  מסע  הדמויות  את  מעבירה  אינה  היא  ילדים.  בספרי  כמקובל  והמרגיע, 
כפי  יפשטו את הבדידות מעליהן. הבדידות היא שהובילה אותן לפעול  שבמהלכו 
שפעלו – יהיה זה בהומור או במלודרמטיות אפילו – ולא מחכה להן מסר וגם לא 
ואולי  נחת,  נורית מוצאת בבדידות אי  תשובה ברורה. אולי משום שגם בבגרותה 
בכלל אי אפשר אחרת. המהלך הזה של חשיפת רגש הבדידות והצגתו בדיוק רב 
להניח את  ולילדות לא  לילדים  ומאפשר  מנטרל את ההזדהות המוחלטת,  כך  כל 
בעוצמה  ממש(  לתהות  אף  )ואולי  החושים  את  למקד  אלא  הדמות  במקום  עצמם 
אל  נפלה  מרגלית  "דודה  כך:  לעשות  בנו  דוחקת  ונורית  עצמו.  הרגש  של  העזה 
השלולית, אל תצטערו עליה – נסתדר גם בלעדיה!" אלמנט ההפתעה מייצר הומור, 
נוכח הסיטואציה והתגובה הלא שגרתית אליה, שלא לפי הכללים. היא מאפשרת 
עמוק  זאת,  ובכל  מבחוץ,  מרגלית  על  מסתכלים  שאנו  כיוון  ב"ביחד"  להיות  לנו 
בתוך השלולית ישנה בדידות שאי אפשר להתעלם ממנה, של אותה דודה כה חסרת 
חשיבות, שאפילו היעלמותה אינה משנה דבר. שכן הבדידות איננה פיזית, היא לא 

"להיות לבד", היא מצב נפשי שתלוי באחר ובתגובה שלו אלינו. 

מרד הבדידות – מחשבות על יצירתה של נורית 
זרחי לילדים ולילדות

יותם שווימר
לילה אחד קראתי את המסה בדידות או. זרחי כותבת שם: "אני שואלת את עצמי 
נים במשך  האם נולדתי כזאת או שהבדידות נצרבה בי כמו מים שטפטפו במערת הְפּ
הילדות או השנים."1 על אף השעה המאוחרת היה חם, ואוזניי עקבו אחר חתולי 
השכונה – אותם יצורים שנורית העידה כי רק בספרים היא מצליחה לאהוב. הקרבות 
הליליים שלהם היוו פסקול מלהיב ומפתיע לרגעי הקריאה הספציפית הזאת. חשבתי 
שלקרוא את זרחי זה תמיד ספציפי מאוד; הדיוק שלה עמוק כל כך עד שהמילה דיוק 

הופכת את עורה לערטילאי, מופשט. דיוק של מרחב אינסופי.
חזרתי לקריאה. נורית מספרת שבילדותה בקיבוץ "הכללים נראו לי כאילו נקבעו 
מאז ומעולם. הם נעשו מבחינתי למען טוהר האידיאות." וכאשר החמיצה את ההסעה 
לבית הספר והלכה לבדה דרך השדות, מול הרי הגלעד ולימין הרי הגלבוע, "השמיים 
היו נמוכים ותחובים בהידוק כמו החולצה למכנסיים." היא הרגישה "כאילו העולם 

כולו שלי." 
בזכותה נזכרתי ברגע אחד מילדותי. גם אני לא חשבתי לערער על הכללים, ובכל 
זאת היה שם משהו בילדות שהיה בלתי פתיר, שהזדחל באין מפריע. בעת הליכה 
ונעים  והוא היה קטן כל כך  בשולי אגם, היכנשהו בעולם, התכופפתי אל הטחב, 
כל כך, שבבת אחת היה לי ברור שהוא שייך לממלכת הפיות. הייתי כבר ילד גדול 
מספיק בשביל לא להאמין בזה, אבל אני זוכר שאמרתי לעצמי: למה לא? ובהתרסה 
האינפנטילית הזאת היה טמון ההבדל – אותה הרגשה "כאילו העולם כולו שלי". 
עולם הפיות קיים כי החלטתי להאמין, כפי שכבר ניסח זאת היטב מיכאל אנדה, וזה 

היה המרד הצנום שלי באותו רגע. 
אבל ממלכת הפיות אינה מתקיימת רק בשולי אגמים פסטורליים, היא – או עדיף 
לומר: המרד שהיא מייצגת – נוכח במעשה הכתיבה, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר 
בכתיבה לילדים. ודאי וודאי כשמדובר בכתיבתה של נורית זרחי. רבות כבר דובר 
ונכתב על האופן שבו מתבטאת ילדותה הפרטית ביצירתה; על החוץ שמנסה להידחק 
אל הפנים, על אובדן האב ועל תחושת התלישות. ואילו אני חוזר שוב ושוב אל 
בין בדידות לבין  נדרש, כמובן, להפריד  תהייתה בדבר צריבתה של הבדידות בה. 
לבדות. ב"לבד" ישנם רגעי כוח ואושר ברורים, כמו אותו מקרה שבו החמיצה את 
ההסעה. אבל הבדידות – "יש אי־נוחות במילה הזאת," היא כותבת, ואף שניסתה לא 

להודות בזה, "יש דברים שקשה להחביא." 
ונורית אינה מחביאה ואינה מסתירה. אולי זהו המרד הפנימי ב"טוהר האידיאות", 
באותם כללים הנכפים על אלו שצועדים במרחב הילדות – בין אם יהיה עבורם אדמת 

1 כל הציטוטים מתוך בדידות או )"אפיק", 2019(.
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אליעז כהן
לנורית, 

שמחָיה בכל פעם מחדש, בעליית נפשי, את הילד

בדרייב אין 

ְּכמֹו ַּבַּיְלדּות,
ַּבְּׁשָאָגה ַהִּמְתַּגְלֶּגֶלת ֶׁשל ַוייְסִמיֶלר, ְּכֹתף 

ֶּבָחֶזה ָהֵעירֹם ַהָּצִעיר.
ִּבְקֵצה ַהַּיְלדּות, ַּבְּסֵטייְׁשן ַהְּכסּוָפה, ַּבְּדַרייב־ִאין

           ֵּתל־ָאִביב

                      ִּבְקֵצה ַהּצּוק, ֵמֵעֶבר ַלּבּוָׁשה ִהַּגְעִּתי ְלַאְפִריָקה
                      ְוָהִייִתי ְלֶאָחד ִעם ֶיֶלד ַהּקֹוִפים ֶׁשָהִייִתי

                      ְּבַגן ַהִּבְנָין, ִאְזָּדֶרֶכת ְזֵקָנה ָלְפָפה ָלנּו ֲעָנִפים 
ַטְרָזִנִּיים, ְוֵג'יין ֶׁשִּלי ָהְיָתה ִּתְרָצֶל'ה )ֶׁשְּקָראִתיָה ִציָצֶל'ה, ְוִקַּדְׁשִּתיָה ְּבִגיל ָׁשלֹש ּוֶמֱחָצה 

ְּבֻחַּפת־ַמֶּגֶבת ְוַטַּבַעת ֶׁשל ִאִּמי(

ִעם ָהאּוהּואּוהּואּו ֶׁשִרֵּקד ִמן ַהָּמָסְך, ֵמַעל ְלָראֵׁשי ַהַּפְנֵּתִרים 
ְוַהִּפיִלים, ְוִהְרִעיד ַעד ָלֶרֶכב ָהָאדֹם ֶׁשְּלָיֵדנּו,

ָׁשם ִחּקּו ָּבחּור ּוַבחּוָרה, ִּבְתנּועֹות ַחָּיִתּיֹות ּומּוָזרֹות
ֶאת ָהֲאָנָקה ַהִהיא  

ְוַהֵּלב ֶׁשְּבתֹוְך ֶהָחֶזה ְּכָבר ָהָיה ָזֵקן ְמֹאד

*

ׁשֹוֵלַח ָיד ֶאל ּתֹוְך ַהַּיְלדּות
ְמַמֵּׁשׁש ִחְסּפּוס ֵעץ ָהִאְזָּדֶרֶכת ַהָּגדֹול
ֶׁשָהִיינּו ְמַטְּפִסים ּוִמַּטְרְזִנים ֵּבין ֲעָנָפיו

ׁשֹוֵלַח ָיד ֶאל רֹאׁש ַהֶּיֶלד ֶׁשָהִייִתי
ֶאל ִׁשְכמֹוָתיו

ֶאל ֵּגוֹו
ּוְמַלֵּטף 

*

ִמיֶׁשהּו ַּבִּקּבּוץ ִּגָּלה, ְּבֶדֶרְך ִמְקֶרה
ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע ָלעּוף.

ֵמֶאְמַצע ַהֹּגַבּה ָצַעְקִּתי לֹו ְּבַׁשְלָוה ֶׁשֶּזה
ַקל ְמאֹוד

ֶׁשַּגם הּוא ָיכֹול

בכל  ומורדת  ההסתרה  את  מבטלת  היא  הזה,  המצב  את  חושפת  זרחי  כאשר 
מתגשם  הזה  הרגש  אבל  מרגישים,  שאנחנו  משהו  אומנם  היא  הבדידות  החוקים. 
בתוכנו על ידי החוץ: פטוניה מרגישה בדידות בגלל התנהגותה של אמה והאופן שבו 
היא תופסת אותה; תילדה הו, בסיפור האנרגטי צ'יינה, אינה בטוחה מי היא ואולי 
אינה יודעת כלל איך לחיות, ללא הנחייתו של כובע פלאי; טינקרטנק, הפיה הכבדה, 
שהפיות הקלילות מבהירות לה שהיא לא מתאימה לעולמן, תוהה אם תוכל להיות 
חלק מהעולם האנושי, ומגלה שאבא ואמא יצטרכו ללמוד להכיר אותה; אמורי אשיג 
אטוסה נזרקת מבית הספר כיוון שהכוונה שלה אינה עולה בקנה אחד עם זו של 
העולם והיא נאלצת לפענחו לבדה, ואילו מלכי, הנחושה להיות כוכבת הוליוודית 
בספר העצוב מלכי מונרו מורדוך, ניצבת מול סביבה שאינה שותפה לנקודת המבט 

הייחודית לה ולתפיסת העצמי המבדילה אותה מהחברה. 
גיבורות וגיבורים רבים בספריה של נורית הם אינדיבידואלים המנפצים ביודעין 
או שלא, את "טוהר האידיאות", ובדידותם נוצרת אל מול אלה ש"רואים רק מה 
נים, מביא  שמאוד ברור."2 היכולת לראות דווקא את המטושטש, את החסר, את הְפּ
ניתן  זו הופכת להוויה שלא  וחוויה  זרות,  את הדמויות הללו לחוויה קיומית של 
לדחות או להתנער ממנה, ממש כפי שאמורי אשיג אטוסה אינה יכולה לקסום את מה 
שנדרש ממנה בבית הספר או כפי שהדוברת בשיר "כל לילה עולים" רוצה להצטרף 
אל הילדים הכחולים הרכובים על גבי סוסים פראיים העולים ממצולות הים, ורק 
בכָיה הכחול נוכח צחוקם הופך אותה ל"מתאימה באיזה אופן". אנו נסחפים אחר 
הדמויות הללו כיוון שהן מעניינות והסיפור שלהן מרתק, מבהיל, מיוחד, אבל הן אינן 
דמויות הרואיות, הן לא סמלים, כי אם זיקוק של זהות הבדידות. הן צורת המרד 

שממלכת הפיות של זרחי מקיימת את מול החברה האנושית. 
בלילה ההוא שבו קראתי את בדידות או, כשדומייה כבר פשטה בכול, חזרתי שוב 
ושוב אל הקטע שבו מספרת זרחי על השיעור שמלמדות אותנו הציפורים: "התרחקות 
מן הצורך ביחס אישי, באינטימיות, בחיבה, בהשתקפות בעיני האחר." והרי כל אלו 
טומנים בחובם את פוטנציאל הבדידות, שכן הכמיהה האנושית הטבועה בנו להשגת 
הדברים הללו; מתן תוקף להיותנו חשובים בעולם, למישהו, למישהי, ודאי בתקופת 
באמת.  תדהה  לא  שלעולם  שייתכן  נמנעת,  הבלתי  הבדידות  את  מנביט  הילדות, 
"היותך קיים בתוך גבולותיך היא עובדה סגורה ומוגמרת," מסכמת נורית, אך אני 
מעז לומר שמרד הבדידות שהיא מקיימת בספרות הילדים שלה, התגובה המתמדת 
שהיא מייצרת לה באמצעים מרהיבים כל כך, מאפשרת לילדים ולילדות להרחיב את 
גבולות עצמם ולזהות בתוך הבדידות המשתקפת למולם באותו מרחב דיוק אינסופי, 

את המרד הפנימי והפרטי שלהם.

2 מתוך: מלכי מונרו מורדוך )"זמורה ביתן", 2010(.
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 ״ואיך ביום ההולדת / ריק השולחן מצד אחד. / וכשלומדים לרכב על אופנים – / 
איך היא תלמד.״
2.ב. אלוהים

 ״אלהים, הרי תכננת את העולם / לפי חוקים מדודים, / והנה יצאה לך ילדה / 
לא פי תוכנית הילדים.״

2.ג. איזון
אבא הוא שיווי המשקל. אלוהים הוא זה שאחראי על שיווי המשקל הזה. על 
״תוכנית הילדים״. אבא הוא געגוע. הוא היש שנעדר. הוא האין שנוכח בהיעדרו. 
הוא החוסר. החוסר במלוא ממשותו. והיעדרותו, אין לה מילים. ואין לה סוף. היא 
תימשך לעולם. ואי אפשר לדבר עליה עם זרים כי יש להם בראש דברים אחרים. ואי 
אפשר לדבר עליה עם אמא שאומרת אנחנו מתגברים. אי אפשר לעשות כלום חוץ 
מלהחזיק אותה, את ההיעדרות הזאת. להחזיק אותה ככעס, כתביעה, כהבנה שלמה 
ובוגרת וילדית על תפקידו של האיזון הזה, של האבא הזה שאיננו, של אלוהים הזה 
שעושה שינויים בלי לחשוב. של הבדידות הזאת כשאין את האיזון. ויש לך רק את 

עצמך, ילדה. ומה שאת לא שוכחת.
 3. ואני יודעת שזה נכון / מה שאמא אומרת, מה שאבא אומר: / אבל איך זה יכול לעזור

כשמתחת למיטה יש לי נמר.״ )הנמר שמתחת למיטה(
3.א. אמא ואבא

פחות  לא  והם  ביחד  הם  הפעם  הראשוניים.  הראשונים,  האלה,  השניים  ושוב 
נעדרים כשהם ביחד, כלומר הם יותר, כלומר סך החלקים של ההורות הלא קשובה, 
או  שניים,  שווה  אחת  ועוד  מאחד  יותר  הרבה  הגדולה  השקיפות  חוויית  של  או 
שלושה. והמשולש הזה אכזרי. כי הם, השניים, הם גם מדברים באותה שפה מבטלת 
הוא  והיחיד שתמיד שם  יחד.  ונוטשים  יחד  יחד, הם מבטלים  גם  והם  ומשקיפה, 

הנמר.
3.ב. נמר

בסיפור ״משלי חיות״ של חוליו קורטאסר שולחים ילדה לבית קיץ משפחתי שגדל 
בו נמר. לאט לאט היא לומדת, שם, איך להתנהל עם הנמר הזה, כלומר לא רק איך 
להתגבר או לחמוק ממנו אלא גם איך לשחרר אותו. ועל מי. אבל הילדה של זרחי 
שחוקות  אמיתות  לשחרר  לדבר.  מפסיקים  שלא  להורים  בניגוד  שתוקה.  פסיבית. 
ומבטלות. והיא לא עונה. באף אחד מחמשת בתי השיר היא לא עונה. לא מתווכחת 
וגם לא מתלוננת. למעשה, היא מפנימה את הדברים המבטלים שלהם. מקבלת אותם 
כאמת: ״ואני יודעת שזה נכון, מה שאמא אומרת, מה שאבא אומר״, היא חושבת, 

בשארית השפה שנשארה לה, והנמר יודע שניצח.
4. ״באה המלכה למלך / ואמרה: ‘מוזר / חלמתי עליך בלילה שעבר / חיכיתי ולא 
באת / ובחוץ ירד ערב ונהיה קר / רציתי לדעת: מה אותך עצר?׳ / ‘אינני יודע,׳ אמר 

המלך / ‘על כך דבר / בלילה חלמתי על ערבות הבר׳.״ )באה המלכה למלך(
4.א. גברים ונשים. ציפייה

מחשבות על אהבה ועל החיים בעקבות ספרות 
הילדים של נורית זרחי

מירי רוזובסקי

1. ״׳בדרך כלל אני אוהבת לשתות בחברה׳, אמרה חתולאמא, ‘אבל זה כל כך דוחה 
לשתות עם אלה שאין להם נימוסי שולחן טובים! איזו מין חתולה את, פטוניה? למה 

את צריכה להיות תמיד גדולה מדי או קטנה מדי?׳
ובכתה: אם חתולאמא שלי לא  הלכה החתולה הקטנה למקום אחר, ישבה שם 

יכולה לאהוב אותי – מי בעולם כולו יוכל להצליח בזה?
בדיוק עבר שם חתול־יועץ. ‘טפשונת! מה את בוכה?!׳ הוא אמר לה, ‘לא צריך 

לוותר על אהבה כל כך מהר!״׳ 
)אם אמא שלי לא יכולה לאהוב אותי – מי כבר בעולם כולו יצליח בזה?(

1.א. אמא
מה אפשר להוסיף על השם המצמית של הסיפור הזה? אז נכון שאחר־כך היא 
מחפשת אותה ומלקקת אותה מהאוויר. נכון שאחר כך היא אומרת לפטוניה שהיא 
״הילדה האהובה שלה, החתולה הקטנה הכי מתוקה בעולם״, נכון שאחר כך, אחרי 
שפטוניה אומרת ״אבל חשבתי שאת לא אוהבת אותי״ היא עונה לה ״איזה מחשבות 

מוזרות יש לך, פטוניה״. אבל אולי דווקא התשובה הזו היא לב הכאב.
1.ב. חתוליועץ

מצד שני החתול היועץ. הוא עובר שם, תמיד במקרה. תמיד הוא קצת מעודד 
וקצת נוזף. ״טפשונת, מה את בוכה״, הוא חוזר ואומר. הוא מסביר לה שיש כאלה 
שקשה להם לאהוב ככה ויש כאלה שלא יכולים לאהוב אחרת. והיא מנסה. היא כל 
כך מנסה לציית לעצות שלו, להיות כזו שאפשר לאהוב. אבל זה לא מצליח. ככה או 
ככה או ככה זה לא מצליח ובסוף היא לא רוצה. לא לנסות. לא להיות. לא להקשיב 
לעצות בכלל. והיא צודקת. אבל גם הוא צדק. כי הנה – חתולאמא שלה מצאה אותה 

ואהבה אותה. כלומר אם זו באמת אהבה, אבל זו כבר שאלה אחרת. 
1.ג. לא צריך לוותר על אהבה כל כך מהר

אולי זו השאלה האחרת. ואולי אחרת מהאחרת. אולי השאלה היא על מה כן 
צריך לוותר. מהר או לאט או בכלל. והאם פטוניה עושה טוב כשהיא מוותרת על 
הקול שלה ועל המילים שלה ועל עצמה בשביל שחתולאמא שלה תוכל למצוא אותה 
ולאהוב אותה. ואולי השאלה היא אם אפשר או צריך לוותר על אמא. מהר או לאט 
או בכלל. כי אם אמא שלי לא יכולה לאהוב אותי – מי כבר בעולם כולו יצליח בזה. 

ומה עושים עם זה. 
 2. ״ואני לעולם לא אסלח / על אבא שלי, / ואני לעולם לא אשכח, / וכמה זמן שיעבור –

אני אזכור.״ )״לעולם״(
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חו מי כבר בעולם כולו יצליח בזה

אורין רוזנר
 אם אמא שלי לא יכולה לאהוב אותי

מי כבר בעולם כולו יצליח בזה?
נורית זרחי

ֲאָבל הּוא אֹוֵהב אֹוִתי
ִּתְרִאי, ִאָּמא, ֵאיְך הּוא ַמְצִליַח ְּבֶזה

ַאְּת ִמְסַּתֶּכֶלת? ִּתְרִאי ִאָּמא
ֵאיְך הּוא ִמְסַּתֵּכל ָעַלי

ִאָּמא, ִּתְסַּתְּכִלי
ֵאיְך הּוא אֹוֵהב אֹוִתי

ֵאיְך הּוא ְמַלֵּקק אֹוִתי ֵמָהֲאִויר
ֵאיְך הּוא טֹוֵעם אֹוִתי ֵמָהאֹור

הּוא רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ִלי ְיָלִדים, ִאָּמא
הּוא רֹוֶצה ְלַמֵּלא ֶאת ַהֶּבֶטן ֶׁשִּלי ְּבִתינֹוקֹות

ִּתְסַּתְּכִלי, ִאָּמא
ֵאיְך ַהֶּבֶטן ֶׁשִּלי ִמְתַמֵּלאת ְּבִתינֹוקֹות
ֶׁשּצֹוֲעִקים ֵמרֹב ֶׁשֵהם אֹוֲהִבים אֹוִתי

ַּתְרִּגיִׁשי אֹוָתם ּבֹוֲעִטים, ִאָּמא
ֵמרֹב ַאֲהָבה, ְוָרִאית

ֶאת ַהִּׁשיִרים ֶׁשָּכַתְבִּתי?
ֲאָנִׁשים אֹוֲהִבים אֹוִתי,

ֵהם ְמַלְּקִקים ֶאת ַהְּדָמעֹות 
ֵמַהְּלָחַיִים ֶׁשִּלי, ִאָּמא,

ְוִלָּבם ֶנְחָמץ
ְּכֶׁשֲאִני ְמַבֶּקֶׁשת ְּפִניָמה, ְּכֶׁשֲאִני ּכֹוֶתֶבת

ִאָּמא ִהיא ִאָּמא ִהיא ִאָּמא,
ִּכי ֲאִפּלּו ֵהם יֹוְדִעים, ִאָּמא

ֶׁשִאם ַאְּת לֹא
ָמה ֶזה ְמַׁשֶּנה ְּכָבר 

ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו?

הפנייה הזו, הפשוטה לכאורה: רציתי לדעת. השאלה הזו, הפשוטה לכאורה: מה 
אותך עצר. כאילו שתמיד יש סיבה ויש תשובה לשאלה ואפשר לפעול. להקיש על 

דלתו ולהיכנס.
4.ב. גברים ונשים. אכזבה

 / / ‘שלום, באתי אליך אל תוך החלום  ״לילה, על דלת המלך הקישה המלכה 
‘לעולם׳, אמר המלך / ‘לא יגע בשנתי זר׳/ ‘אינך מבין׳, לחשה המלכה, ‘דבר׳.״ )שם(

4.ג. גברים ונשים. ויתור
פולט החוצה  ויחידי, אבל הים  "שנים רבות ראיתי את האהבה כפתרון צבעוני 
את הנשים המבוגרות ולא נותר להן אלא לטייל על החוף. החוף יפה, הים יפה, אני 

אומרת לעצמי, זכרי את הים." )מתוך בדידות או(
5. ״מה שנראה לעין / זה רק הקצה הקר, ומה שמתחת למים, זה העיקר.״ 

)להתראות באנטארקטיקה(

וזה בעצם מה שלמדתי מנורית זרחי בסופו של דבר. הקצה הזה, הקר, שמעל למים, 
כמה צפוף בו. כל כך הרבה אנשים שלא רואים. שלא רוצים לראות. שלא יכולים. 
אנשים חשובים. הכי חשובים. אמא ואבא ומלך. אנשים שמשתמשים שימוש רע וריק 
במילים, בחלומות, בהבטחה. אבל מתחת למים יש אוויר. ומרווח. ואהבה פשוטה. 
לא צבעונית ולא נואשת. ומבט שמכוון פנימה. כי כל מי שנולד מקבל במתנה פנים. 
כי  באנטארקטיקה(.  )להתראות  מלעצמו״  חוץ  למישהו  לדאוג  צריך  אחד  ״כל  כי 
יש, בסופו של דבר, מפגשים של אמת. והיפתחות שאין בה כאב והשפלה ופחד. כי 
מתחת למים אפשר לזכור את הים. והוא יפה. כי הבדידות כשלעצמה היא לא עלבון, 
היא אפשרות. כי הילדה תלמד לשחרר את הנמר וההורים לא ֵידעו לעולם מה זה 
אומר, והמלכה תפסיק לנסות להיכנס לשווא לחלומות של המלך ותמצא לעצמה 
חזק  זה לא למצוא ״משהו  כי מתחת למים מה שחשוב  את החלומות של עצמה. 
ומהיר וקני ומכיר״, אלא לטוס על ״משהו נפלא ומלהיב ודהיר ואהיב״ )אמורי אשיג 

אטוסה(. ולזכור שזה העיקר.
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חו שבר. נורית זרחי היא שיודעת לפנות אל אותה פאה של בית שאיש לא פנה אליה 

עד כה, ולהקשיב לעדותה. 
כמי שמכירה באופן אינטימי את הבדידות ואף בוחרת בה לא פעם כבמין מבצר 
ואפילו כבידידת אמת, ישותה הכותבת של זרחי פונה במהלך הספר לדמויות נוספות 
שכמו הדלת עצמה, אינן פוסעות החוצה, אלא מעידות על יחס אינטנסיבי לעולם 
מתוך הפנים, מתוך ההתבודדות. היא פונה אל אמילי דיקנסון בבית אביה שבעיירה 
הכפרית הסגופה בצפון אמריקה, לרוזה לוקסמבורג הקשובה לרחשי הטבע ולקשיים 
האנושיים בתא כלאה בגרמניה, אל מרסל פרוסט שקפא במרחב על מנת לפנות מקום 
לזמן, ופעם נוספת ביצירתה היא פונה אל דבורה בארון שלא עזבה את מיטתה, כמין 

אלגוריה דאובה לסכסוכיה של אישה כותבת". 
האם לאמילי דיקנסון היה מזרן אהוב שעליו קראה? האם מזרן הכלא של רוזה 
האדומה היטיב עימה או דווקא שיתף פעולה עם סוהר קהוי לב )גם מזרנים, עליי 
לומר בכנות, יודעים להתאכזר(? האם פרוסט הטמיע דמעות במזרנו? האם המזרן 
יכול היה לגודש העצב של דבורה בארון? לפתע נעה עליי גברתי בהתרגשות ותיקנה 

את יציבתה:
"אזי, מגלה זרחי שושלת משוררות הודיות ויפניות מימי הביניים שמעניקות לנו יחס 
שלא שיערנו. משוררות מפתן, יפהפיות לשעבר שסולקו מן הארמונות והפכו לנזירות 
מקבצות משוטטות, נטולות מורא ובעלות כתב. ביניהן המשוררות מיטא וללה. גם ספר 
כרית של איזומי שיקיבו עולה, מזכיר סוגות שנכתבות קרוב לגוף והרחק מן המסעות 
בזכות המשוררות  ִקרבה. האם  במחווה מרגשת של  אותן  זרחי מתרגמת  הגדולים. 
אחרים:  עתיקים  בקרובים  סכיזופרניה"(  )"כבמין  באורח מתעתע  נזכרת  היא  הללו 
 במאראנוס, אנוסי ספרד, שכמו זרחי עצמה היו להם יחסים מורכבים בין חוץ ופנים? 
ארצות,  כמיהות,  כמה  זרחי,  שאוספת  הסגורות  בדלתיים  מתרחשים  מסעות  אילו 
היסטוריות אנו פוגשים? הספרון הזה מרגש במיוחד בימים הללו שאיננו יוצאים מן 
הבית, שכובים על מזרן ישן ואהוב במרפסת ומגלים מחדש את הקריאה עצמה כמין 

דלת, שער יציאה..."
אהובים  של  בנחת  ורפה  שהתמתח  בגופי  החלקיקים  קפצצו  אותי,  ציינה  היא 
שקיבלו הכרה. ואילו היא סגרה את המחשב, הניחה אותו בסמוך לספר הזעיר אך 
הגדוש של נורית זרחי, הסתובבה על צידה, שיקעה עצמה בצורה מצומצמת ועמוקה 
ברוח,  המדנדנים  עלעליו  את  המושיט  העץ  בעלי  והתבוננה  המרוכך,  בגופי  יותר 

ידידנו הירוק המיטיב. 

 אוטוביוגרפיה של מזרן 
עדי שורק

מחווה לאוטוביוגרפיה של דלת לנורית זרחי

באדניות  המיטיבים,  בעצים  הגדולים,  בחלונות  במרפסת:  נזכרה  היא  בזמן המגפה 
שבהן שתלה חסה כהבטחה. גם בי היא נזכרה וכיבסה את כיסוי הבד הכחול ופיזרה 
עליי את מיטב הכריות – מהן רכות ומהן קשיחות, בגוני בורדו וירוק. באותו זמן 
נזכרה גם בקריאת הנעורים, כאשר החיים נדמים כדבר שעודנו עומד בפתח  היא 
הדלת, משתרע, לא מפוענח. ויש לך פנאי לכך, ללא מפוענח שיכול לשהות עימך 
בפתחיו משאינך עובדת או אחראית לגורלות של אחרים. לכן היא התפרקדה עליי, 
מזרן אדום דהוי, ספה לשעבר, השעינה כרית והנה, הייתי לה למשטח קסמים שממנו 

מתבוננים אל החוץ כמתוך מסתור של יופי ושל תעופה.
כך, בימות הסגר הראשון, שבהם פרודות היממה הצטברו אחרת לגמרי, התוודעתי 
לאוטוביוגרפיה של דלת. לא יכולתי להפסיק לקרוא מאחורי גבה, לרוץ עם השורות 
ובין שערותיה.  כל כמה שיכולתי בהתחשב בנסיבות, למצוא מרווח סביב צווארה 
פיתיתי אותה להישאר ולהמשיך, היטבתי את מגעיי, העמקתי גומחות באזורים מסוימים 
והטפחתי באזורים אחרים. לעיתים נקטתי מניפולציות קטנות שגרמו לה להסתובב כך 
שאוכל להיטיב ולקרוא. ודאי תבינו כי נשימתי נעתקה: הנה, סופסוף מישהי כותבת 
בהבנה לדומם, בסקרנות לחלקי הבית, שאותם היא מדובבת בהומור ובעצב. מזרן... 
לו מישהו היה כותב על מזרנים, על נדיבותם, על עדויותיהם לחיים הנוצרים, כלים, 

מתענגים, מתבעתים – על גורלנו בעת בלותנו, כנושאי זיכרון שתוקים. 
"את החוץ אני רואה רק בכוח הסוגסטיה," אני קורא על הדלת מבין הכתפיים 
המתפרקדות, "ממוצא הדרך אני מנסה לנחש את המשכה, הכיוון הוא המנחה אותי. 
את הְּפנים אני מכירה היטב. בעצם אני עדה לו... כל האינפורמציה חשופה לפַני, 
המריבות, הבדידות, השיגוע. אינני יכולה להשתתף, רק להבליט את נוכחותי בכעין 
מוצא. יש מוצא, לצאת החוצה. וכשהם יוצאים סופסוף, אני נשארת מאחוריהם עם 
הדי הצעקות, האוויר המתוח והִמלים שעדיין רוחפות בחלל החדר. איך עשיְת את 

זה? אתה לא רואה? אני רוָאה, אבל מי יפנה לעדות של דלת?"* 
הן  כאשר  מיוחדת,  בִקרבה  לפעמים  אותן,  מכירים  מזרנים  גם  כן,  צעקות,  הדי 
באות מבפנים ונותרות בגוף; כן, כמה עזרתי לגברתי בלילות נדודים... היכן כל זה 
משוקע עתה בינינו? אזי שינתה את תנוחתה משכיבה לישיבה, פתחה את המחשב 

והחלה לכתוב: 
"הדלת, על יחסה המיוחד בין פנים וחוץ, מקבלת אצל זרחי מעמד מיוחד של מי 
שיודעת את המצויים בבית, את תנאי עזיבתם ואת אופני הישארותם. היא האוצרת 
את ההדים הבלתי ניתנים להצטברות מובנת של כאבי הבית. אמירות של סתם, זעקות 

* נורית זרחי, אוטוביוגרפיה של דלת, "אפיק", 2018. עמ' 10.
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מירון ח. איזקסון 
נניח

ַנִּניַח ֶׁשְּבֶמְרַּכז ָהֵעץ ֵיׁש ֵעץ
ּוְבֶמְרַּכז ַהַּבִית ַּבִית

ְויֹוֶׁשֶבת ָׁשם ִצּפֹור ִאֶּלֶמת
ְמַחָּכה, ִמי ִיֵּתן ָלּה קֹול.

ִיֵּתן ָלּה ֶאְמַצע, ּדֶֹפן
ִמי ֶזה ֶׁשּקֹולֹו נֹוֵטף

ִמְּקֵצה ֲאגּוָדָליו?

ֵיׁש ְלהֹודֹות
ָהעֹוָלם הּוא ְנטּול ֶעֶצם,

ָּבֵעץ ֵאין ֵעץ,
ַּבַּבִית ֵאין ַּבִית,

ֶוֱאגֹוֵזי ֶּבִכי ִמְצַטֲחִקים
ְלַמְרְּגלֹוָתיו.

נורית זרחי היא תופעה ספרותית מקסימה. הקסם השירי משוחח מתוכה מפני שהוא 
מיוחד לה. ישנם עושי נפלאות נוספים, לא רבים, בשירה העברית, אבל לה ֵיש את 
נשף הקסמים העצמי שלה. היא גם מקסימה את נפש קוראיה, אשר עוברים בשדות 
יצירתה  על  מיוחדות.  זרחי העונות  ומגופם, שבשדות  ושומעים מתודעתם  שירתה 
מילים  לומר  בחרתי  אבל  ועוד,  עוד  לכתוב  מתפתה  אני  בפרט  שירתה  ועל  בכלל 
לא רבות על שניים משיריה. את הערכתי העמוקה והכוללת ליצירתה זכיתי לבטא 
לאחרונה כשהייתי בראש הוועדה שִזכתה אותה בפרס ישראל לספרות. שתי חברותיי 
לוועדה, חשובות ומעולות, היו פרופ׳ תמי סוברן ופרופ׳ חנה סוקר שווגר. עניין זה 

גורם לי סיפוק ושמחה. 
את השיר ״נניח״ בחרתי גם מפני ישירותו המחשבתית. זרחי שואפת )לדעתי גם 
במודע וגם לא במודע כבכל אמנות חשובה( לשורר את עומק התוכן עצמו. במובן 
זה היא אחד הסמנים החשובים והעיקריים של שירת התוכן והעניין. בעיַני עמדה 
זאת חיונית לשירה בעלת ערך. אין די ב״הדהמת״ הקורא באמצעות ביטוי מדמה או 
מטאפורי כדי ששיר ֵיָחשב לטוב. ״ראוי״ ששיר גם ינֵגן תוכן תודעתי מסוים ובצורה 
מסוימת. הכותרת של השיר ״נניח״ מזמנת אותנו לכאורה לעולם ההשערות, הטענות 
דברים ללא הרף על  מניחים  אנו  ורוחני.  פילוסופי  וההנחות. אותו אֹופק מתמטי, 

שולחן המחשבה שלנו והנחות אלה מייסדות את התנהגותנו האנושית, בין שנודה 
חומרי התוכן: מרכז,  ֵהן את  גם  נוספות בשיר מבשרות  מילים  ובין שנכחיש.  בכך 
אמצע, דופן, יש להודות, נטול עצם. נוצֶרת כאן קרבה רגשית ותבונית עזה בין הנחה 

במובן חזקה מחשבתית, לבין הנחה במובן של הנחת דבר במקום מסוים.
השיר נפתח בהנחה חיובית, אשר לפיה לכל מקום וחפץ יש חומר מרכזי המזהה 
אותו, אולי אפילו מקיים אותו; מעין אטום מוגדל. מייד אחר־כך מסתבר שהנחה זאת 
מוגבלת מאוד כיוון שאינה מבטיחה כמעט דבר משמעותי. הבית השלישי כבר מסיק 
את ההנחה ההפוכה: ״בעץ אין עץ, בבית אין בית״. והסיבה היסודית לכל החוסר הזה 
היא: ״ֵיׁש ְלהֹודֹות / ָהעֹוָלם הּוא ְנטּול ֶעֶצם״, טענה הגותית־מדעית הניתנת לפירושים 
שונים. למשל להפשָטה מוחלטת של הטבע, אשר אינה מקבלת כל מציאות חומרית. 
אֹו לטענה מתונה יותר, לפיה אכן יש חומר פיזי בעולם אבל הוא אינֹו המאפיין את 
העצמים. ייתכן שמדובר בחומר כולל )אולי היולי( אשר אינו נפרם ואינו מגוון, אלא 

מצוי בטבעו הקבוע בכל חפץ שישנו. 
״אגוזי  ישנם  נוטף״,  ״קול  ישנו  ִאלמת״,  ״ִצּפור  ישנה  ובתוך הדיון ההגותי הזה 
בכי מצטחקים״. הם אלה שחורגים מהחישובים המפורטים כאן, הם פעמי השירה, 
מרדני החומר, הכואבים והמשחקים ִעמנו. אין בשיר זה ולּו מעצור שירי אחד, אשר 
תוקע אותנו באפיסת כוחות, או מנתק את חוטי הפיוט. אנו נטענים במעמקי ההגות 

ונותרים בפלא השיר.
השיר השני הוא ״נפש קטנה״. משום מה הוא מזכיר לי במידת מה את תחושת 
התפילה ״אחות קטנה״ אשר נוהגים לקרוא לפני כניסת ראש השנה. כאן נפרצים 
וזאת דווקא מתוך העיסוק בנפש ״קטנה״.  כל הגבולות הגיאוגרפיים והתחושתיים 
במעשי  היא מתמלאת  לגמרי.  שונים  בערכים  נמדדת  קטנותה  נְפשית,  מפני שהיא 
בעליה ובאירועי טבע שונים. היא גם מערערת את מידות הזמן מפני שהיא ״עצומת 
חושך״ – גם עצומת עיניים בחשיכה וגם עצומה – גדולה כמֹו קצווי החושך. האור 
שיגיע אומנם יאחר, אבל האיחור מסתבר להיות שעה מוקדמת מאוד ״לפני הילדּות״. 
מהי נפש זאת? ביטוי מצומצם של האדם? מרכז חולשות המנסה להתמודד ִעם קשיי 
העולם מעבר ליכולתו? מצבור של תחושות ומעשים אנושיים המופִקים על־ידי בעלי 

הנפש? מהות אנרגטית החבויה באדמה ובחושך? 
הנפש  לכך.  לשאוף  לֹו  ש״אסור״  כמעט  הכרעה,  לידי  להגיע  אמור  אינו  שיר 
הרזה, השבירה והעמידה מקשיבה לפנייתה של הדוברת ואינה מתיימרת לענות. כמו 
״כנפי פרפרים״ או ״פריחת אפונה״, הנפש הזאת פשוטה ומדהימה, סֹוִדית וטבעית. 
אין לדעת ִאם המשוררת עוסקת בנפש בהיותן מהות אחת, או שכל אחת מהשתיים 
את  יחד  להרכיב  מרבה  זרחי  הישותית.  עצמאותה  על  לכאורה,  לפחות  שומרת, 
יופייה של השטות.  ואפילו  פריצוָתיו לעבר השובבות, הכאוס  ואת  התֹוֶכן העמֹוק 
כפי שבפיזיקה החומר האפל אינֹו יכול להימדד, אבל קשה מאוד להסביר את היקום 
בלעדיו, כך בשירת הקסם של זרחי משמיעים קולות הגיוניים את ההמונים, שבקושי 

ניתן לראותם, ואולי הם עצמם אינם בטוחים בנוכחותם בעולם.
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ֶנֶפׁש ְקַטָּנה, ֵקן ֶׁשַהּגֹוָזִלים נֹוְׁשִרים
ִמַּבַעד ְקָרָעיו, ֶאָחד, ֶאָחד, ָלָאֶרץ.

ֲאִני יֹוַדַעת ֶאת סֹוֵדְך –
ִעם ַהַּקְסָּדה ַהְּגדֹוָלה ִמִּמּדֹוַתִיְך ַאְּת ִמְתַיֶּצֶבת

ְּכִאּלּו ַאְּת ֲחמּוָׁשה.

ֲאִני ְמַמְּלָאה ָלְך אֹוָתּה ַּבֶּמה ֶׁשֲאִני חֹוֶמֶסת
ִמָּכל ַהָּבא ַלָּיד, ִמְזָרח ּוַמֲעָרב,

ְוִחּבֹות ֲאָרִעּיֹות ְּכַכְנֵפי ַּפְרָּפִרים אֹו ְּפִריַחת ֲאפּוָנה,
ּוְבׁשּורֹות ֶׁשּטֹוֵבי ַהֹּמחֹות ָקְדחּו ִּבְתעּוָפה ִעֶּוֶרת ַּכֲעַטֵּלֵפי ַלְיָלה.

ֲחַפְרֶּפֶרת, ֶנֶפׁש ֲעצּוַמת חֶֹׁשְך,
ֲאִני ׁשֹוַלַחת ָלְך אֹור ַּבַּׁשָּירֹות,
ֶׁשַּמִּגיעֹות ָּתִמיד ְמֻאָחר ִמַּדי –

ָׁשָעה ִלְפֵני ַהַּיְלדּות.

שירים לנורית
גילי חיימוביץ' 

להניח

נּוִרית, ַאְּת ׁשּוב מֹוֶחֶקת ֶאת ַהָּמחּוק 
ְמַוְּדָאה ֲהִריָגה

ְּכֵדי ָלַדַעת ֶׁשָהִיית.
ֵאין ְּכלּום ִמְּלַבד ֵיׁשּות 
ְוֵאין ִמי ֶׁשִּיְתֹּפס אֹוָתּה.

ַּבּנֹוְרָמִלּיּות ַהְּמָיֶאֶׁשת ֶׁשל ַהּיֹוְמיֹום
ַאְּת ֶנֱאֶלֶצת ְלַקֵּדׁש אֹוָתּה
ְּכֵדי ְלִהָּׁשֵמר ֵמַהּלֹא ַקָּים.

אּוַלי ֵּתְדִעי 
ֵהיָכן ְלַהִּניַח ַצַער

ֵאיְך ּכֹוְרִכים ֶמִׁשי ִּבְפַלְסִטיק
ֵאיְך ֶנְחָנִקים ְּבִלי ְלַהֲעלֹות ֵּגָרה.

אּוַלי ַּדְוָקא ֶאְצֵלְך הּוא מּוָפז ִלְפֵני ֶׁשּטֹוֵבַע
ֵּבין ְקִליֵדי ַהְּפַסְנֵּתר ֶׁשל ִאָּמא.

ָרִציִתי ָלֶלֶכת ְלָמקֹום ָּפתּוַח
ְלַהְחִזיק ָלְך ְּגלֹוּבּוס

ִלְנֹּגס ְּבַתּפּוַח ַהַּדַעת ְוָלרּוץ ְלַסֵּפר ָלְך.
ַּתְמִׁשיִכי ִלְהיֹות ָׁשם ּוֹפה נּוִרית

ִּכי ַּגם ְּכֶׁשִהְכִזיב
ָיַדְעְּת ֶׁשֵּיׁש ֵעֶדן,

ַּגם ְּכֶׁשָּׁשב ְוִהְכִזיב,
ָיַדְעְּת ֶׁשּנֹוַע ָינּוַע.

התחרה 

ְלנּוִרית ָהְיָתה ַּתֲחָרה
ִמִּמִּלים

ְוִהיא ָהְיָתה ֲהִכי ָיָפה ָלּה.
ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָּפְכָרה ָיֶדיָה

ִנְהְיָתה ָלּה עֹוד
ְּכמֹו ָטְוָתה ָזָהב.

ֲאָבל ַּבּבֶֹקר, ְּכֶׁשעּוץ־ִלי־ּגּוץ־ִלי ָעַזב,
ָעַזב ַּגם ֶהָהָדר,

נֹוְתָרה ִאָּׁשה ַהָּדָרה ִעם ֶחְסרֹונֹוֶתיָה.
ַּבֲערֹב ַהִּדְמּדּוִמים ִנְתָאְרכּו,

ִנְשַׁמע ַאְך מּוַאִּזין ְנִביחֹות ַּכְלָּבָתּה.
ַלְּבִדידּות ִּבְטָנּה ְּכפּוָלה, ִחיצֹוִנית ַוֲחבּוָיה

ְועֹוד ְקָסִמים ַרִּבים ָלּה, 
ֶׁשִּיְפְרחּו ַרק ָשָּׁמה.

ִאם ַּתֲעֹזב אֹוָתם
ַּכָּמה ְזַמן ִיַּקח ַעד ֶׁשְּנַגֶּלה, ְּבִדיֲעַבד,

ָמה ָרְקָחה ִעם קֹורֹוֶתיָה?
ְוַאף יֹוֵתר,

ָמה ָּפַרם אֹוָתם?
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שירים
רוזה ג׳מאלי

מאנגלית: גילי חיימוביץ׳

רוזה ג׳מאלי, משוררת ומתרגמת אירנית ידועה בת זמננו, נחשבת לאחת המשוררות 
החשובות והחתרניות בשירת אירן של היום, שלאחר המהפכה. הוציאה שמונה ספרי 
שירה שזכו לשבחי הביקורת. מתוכם היא מתרגמת את עצמה לאנגלית. שיריה התפרסמו 
ברחבי העולם ותורגמו גם לצרפתית, גרמנית, שוודית, טורקית, איטלקית, הולנדית 
ואספרנטו. היא עצמה תרגמה מאנגלית לפרסית את גדולי המשוררים האנגלופילים 
לואיז  לונגפלו,  וודסוורת׳  הנרי  יוז,  סילביה פלאת׳, טד  ייטס,  ויליאם באטלר  כגון 
גליק, אלן גינזבורג, אדריאן ריץ׳ ובראש ובראשונה את ויליאם שייקספיר. ג׳מאלי 
גילי  של  ומשיריה  אור  אמיר  של  ספר  כגון  ישראלים  משוררים  מספר  אף  תרגמה 

חיימוביץ׳. נוסף על כך כתבה מחזות וספרי מסות וביקורות על ספרות. 

הדייר היחידי בבית הזה הוא ֵנץ עגמומי

ֲאִני ְנעּוָלה ִּבְפִנים ֲאָבל ַהְּוִריִדים ֶׁשִּלי זֹוְרִמים ַהחּוָצה
ַהִּזָּכרֹון ֶׁשִּלי ֶׁשִהְּמרּו ָעָליו

ַעְכָׁשו ֻמָּצע ִלְמִכיָרה

ֶזה ָהָיה ֶּגֶבר
ָּכֵבד

ַעל ְׁשמּורֹוַתי

לֹא, ֶזה לֹא ִיָּגֵמר
ָּכל ַהַּמְראֹות ְמַׁשְּקפֹות ִלי ֶאת אֹותֹו ַהָּדָבר

ֶאת ַהֶּדֶלת ַהְּנעּוָלה
ָהֶאֶבן ֶׁשּנֹוֶפֶלת
ְנטּוָׁשה ִויֵחָפה

ַהּיֹום ֵאינֹו ֶאָּלא ְּפֵני ַהֶּׁשַטח!

ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה ַהֻּמְפָרד
ַהֶּנֶתז ֶׁשל ַהֶּמַלח

ַעל אֹותֹו ִּכּיֹור ָּגדֹול

תרגום
ַהָּיִמים חֹוִלים

ָנַטְלָּת ִמֶּמִּני ֶאת ַהּדֶֹפק
ַוֲאִני

ֵאיִני ֶאָּלא ִזָּכרֹון ֶׁשְּמֻחָּבר ְלָך ֶאל ַהְּוִריִדים

ַּבֲעֵיפּות
ֵהם ָׁשם ְּבֻתִּפים ַמְתִריִעים

ִּבְמלֹוא ַהֹּכַח
ֲאָבל ֲאִני ֵחֶרֶׁשת!

ַהַּדָּיר ַהְּיִחיִדי ַּבַּבִית ַהֶּזה ֵאינֹו ֶאָּלא ֵנץ ַעְגמּוִמי

טהרן, עיר שחמט

ַאָּתה רֹוֶאה ֶאת ָהִעיר ֶׁשִּנְרְּדָמה ָלּה ֶאְצִלי ְּבתֹוְך ַהְּוִריִדים
ְּכמֹו ֶרֶׁשת חּוִטים ֲאֵפָלה ִהיא ְּפזּוָרה ִלי ַעל ַהּמֹוַח

ְכרֹוִני.  ְּכִאּלּו ָרְמָסה ִמְקָטִעים ִמִזּ
ַהֹּכל ָהָיה ֻמְׁשָלם ַּבּבֶֹקר

חּוץ ֵמַהֶּכֶלב ֶׁשְּכמֹו ֶּכֶלב ְׁשִמיָרה לֹא ַמְפִסיק ְלִהָּדֵחף ִלי ֵּבין ָהַעְפַעַּפִים
ֲאָבל ְּבַוַּדאי ַהֹּכל ָהָיה ֻמְׁשָלם ַּבּבֶֹקר. 

אֹותֹות, אֹותֹות ְוַטִּפיִלים ִהְמִטירּו ַעל ַלְוַין ַהֵּטֵלִויְזָיה!
ֵטֵהָרן, 

ְּכמֹו ָסִדין ָלָבן, ִמְתַעֶּפֶׁשת ַעל ְּכָבִסים ְּתלּוִיים
ַוֲעַדִין, ַהֹּכל ֻמְׁשָלם,

ַּגִּלים ָנִעים ְסִביב ִלי; 
ַהחֹם ֶהָעלּוב ַהֶּזה, ַהחֹוֵרְך, ַהחּוָׁשִני ֶׁשל ֶמֶזג ָהֲאִויר.
ֲאִני ַהַּנֶהֶגת ַהְּיִחיָדה ֶׁשּפֹוָנה ֶאל ַהְּכִביִׁשים ַהְּמִהיִרים

ַמֲעֵקי ַהְּבִטיחּות ְּכמֹו ַקִּוים ַמְקִּביִלים, ׁשֹוְמִרים ַעל ֻּכָּלנּו ַיַחד
ַהִאם ַהְּפִנָּיה ַהּזֹו ִהיא ֶאל ַהֶּנַצח?

חֶֹסר ְּבַבְרֶזל ּוִמיֵנָרִלים,
ַּכְסִּפית ְמִהיָרה ְּכמֹו ָמֶות ְמִטיָלה ִצָּלּה ַעְכָׁשו ַעל ִמְסֶּגֶרת ַהֻּׁשְלָחן

ַהֶּטְמֵּפָרטּורֹות ְּבִדּיּוק ָיְרדּו! 
ֵטֵהָרן ָהִעיר ֶׁשִּבְוִריַדי ִנְרְּדָמה ָלּה! 
ַמֲעֵקי ַהְּבִטיחּות ַמְרִּדיִמים אֹוָתנּו,

ִמחּוץ ַלִּמְסֶּגֶרת נֹוְתרּו ָחְרבֹות ָהִעיר. 
ִסַּיְמָּת ֶאת ֲארּוַחת ַהּבֶֹקר? 

ֶׁשֵּנֵצא ֵמַהְּפִנָּיה ָיִמיָנה? 
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ִמְנֶסֶרת ַהְּזכּוִכית סֹוֶבֶבת ְוסֹוֶבֶבת ֶאל ּתֹוְך ָהרּוַח
ְּכמֹו ְׂשָפֵתינּו ַהֲחֵרבֹות, ּוְלבּוֵׁשינּו ִמְסַּתְחְרִרים ָּבֲאִויר

ְּכֶׁשֲאִני ִמְתּבֹוֶנֶנת ַהָּיַדִים ֶׁשִּלי הֹוְפכֹות ִחּדּוִדין ִחּדּוִדין
לּוַח ַהַּׁשְחָמט ֶׁשָּיַצְרָּת

ִעם ָּכל ּגּופֹוָתיו ַהֵּמתֹות,
ּגֹוֵלׁש ָהְלָאה ֵמַעל ַמִים ַעל ַּגֵּבי ַהַּמִים ֶׁשל ַהֶּמְטרֹוּפֹוִלין.

שזיף בוסרי

ֲאִני ְׁשִזיף ָּבְסִרי 
ָהָיה ַאְך ֶהְכֵרִחי

ֶׁשִאָּוֵלד ַרק ִּבְכֵדי ִלְהיֹות ְלַטַעם

שירים
אורית גידלי*

עגורים 

ִהיא ְמַטֶּיֶלת ִעם ַּבֲעָלּה ִּבְׁשמּוַרת ַהחּוָלה. 
ַהְּיָלִדים ָרִצים ָקִדיָמה. 

ִהיא ִמְסַּתֶּכֶלת ֶאל ָהֲעגּוִרים.
ִהיא אֹוֶמֶרת:

ְּכֶׁשֶאְהֶיה ִצּפֹור ָאמּות ְּבֶאְמַצע ְּתעּוָפה. 
הּוא צֹוֵחק ִּבְתׁשּוָבה. 

ִהיא לֹא יֹוַדַעת ֶׁשֵּיׁש לֹו ִאָּׁשה ַאֶחֶרת.
ִנְדֶמה ָלּה ֶׁשּזֹו ַּדְרּכֹו לֹוַמר – ָיָפה ֶׁשִּלי, ִנְמֶלֶצת, 

לֹא ָּתמּוִתי ַאף ַּפַעם. 
ְּכֶׁשֶּזה ָיבֹוא ִהיא לֹא ָּתמּות. לֹא ַּבַהְתָחָלה. 

ַהּבּוָׁשה ְּתרֹוֵקן ִמֶּמָּנה ֶאת ָהאֶֹׁשר ֶהְתֵקף ַאֲחֵרי ֶהְתֵקף ְּכמֹו ְּבֶרְפֶלְקס ֲהָקָאה,
ֵאיֹפה ִהְתַרֵחץ ַאֲחֵרי ַמֲעֶׂשה, ְּבֵאיזֹו ִעיר ִנְפְּגׁשּו, ַהִאם הּוא חֹוֵׁשב ָעֶליָה,

ִהיא לֹא ִּתְׁשַאל, ֲאָבל ַּדְוָקא ִּבְגַלל ֶזה לֹא ִּתָּגֵמל ֵמַהְּתׁשּוָבה. 
ְלִעִּתים ְרחֹוקֹות ִהיא ִּתְבֶּכה.

ָּתרּוץ ִקילֹוֶמְטִרים, ִּתְׁשֶּתה ִמיִצים, ְּדָבִרים ְמֻסָּבִכים. ָּכל ָּכְך ְמֻבְלֶּבֶלת ִּתְהֶיה 
ַעד ֶׁשּלֹא ִּתְזֹּכר ָמה ִהיא לֹא ְיכֹוָלה. 

ַהָּיִמים ַיַעְברּו.
ֵאין ַטַעם ְלַׁשֵּקר, 

ִהיא ִּתָּׁשֵאר ַחְׁשָדִנית. 
ְמֻנֶּמֶסת ְּכַלֵּפי ַההֹוֶוה.

ַּבֲעָלּה לֹא ִיְתַאֵּמץ ְלַהֲחִזיר אֹוָתּה,
אּוַלי ֵמרֹב ֶּבָהָלה.

ִהיא ַּתֲעבֹר ַּבִּמְסְּדרֹון, 
ִהיא ַּתִּביט ּבֹו חֹוֵמק ִמֶּמָּנה. 

ִהיא ַּתְרִקיד ֶאת ַהֶּפה ִמָּסִביב ַלְּׁשִתיָקה.
ְּכֶׁשִּיְׁשֲאלּו אֹוָתּה ָמה ְׁשלֹוָמּה ִהיא ַּתִּגיד:

ֲאִני ָאָדם ָׂשֵמַח ִּבְתקּוָפה ֲעצּוָבה. 

* מתוך הספר תאומים שיראה אור בקרוב בהוצאת ״מקום לשירה״.
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אֹו:
ֶאת ָמה ֶׁשֵּיׁש ָלַאֲהָבה ְלַלֵּמד אֹוִתי 

ִהיא ְמַלֶּמֶדת ְּבִלי ַאֲהָבה. 
ִיְהיּו ָלּה ִנּסּוִחים ָּכֵאֶּלה. 

יֹום ֶאָחד ְּבִלי ְלַהְסִּביר ִהיא ָּתקּום ְוֵתֵצא ִמן ַהַּבִית, 
ִיְהֶיה ָּדחּוף ָלּה ִלְראֹות ְלָהקֹות ּדֹוֲחפֹות ֶאת ָהֲאִויר. 

ֲחִצי ְׁשמּוָרה ִהיא ֶּתֱחֶצה ֲאָבל ְּכלּום ִהיא לֹא ִּתְמָצא. 
ֵאין ֲעגּוִרים ַיִּגידּו ָלּה. ֵאין ְולֹא ִיְהיּו ַהָּׁשָנה. 

ָמה זֹאת אֹוֶמֶרת ִהיא ִּתְתַעְצֵּבן,
ֲאָבל ַהֶּדֶרְך ְלֹפה ָהְיָתה ֲאֻרָּכה,

ֵאין ֲעגּוִרים ְּגֶבֶרת ָמה ְּבִדּיּוק ַאְּת רֹוָצה, 
ֲאָבל ַהְּנִסיָעה ְוַהְּפָקִקים ְוַהִהְׁשַּתְּדלּות ְוַהִּפיַח

ָׁשִנים ַעל ַּגֵּבי ָׁשִנים, 
ִּתְקָרא ָלַאְחַראי ְלָכאן, 

ִּתְקָרא ְּבַבָּקָׁשה ְלִמיֶׁשהּו, 
ְוֵאין ֵאין ֲעגּוִרים, 

ַרק ַאְדַמת ָּכבּול ֵריָקה, 
ְוִהיא ַּתֲחִניק ֶאת ַהּקֹול 

ְוַתֲחֹזר ֶאל ָהאֹוטֹו
ִּבְמקֹום ְלָהִקים ְצָעָקה, 

ֵאיְך ָיְכָלה ְלַהְבִעיר ֶאת ַהַּקְרַקע, 
ֲאָדָמה ְיֵבָׁשה ּוְדִליָקה,

ְּבַאף ֶאָחד ִהיא לֹא מּוָכָנה ִלְפֹּגַע
לֹא חֹוֶׁשֶבת ֶׁשּזֹו ְזכּוָתּה,

ּוַבּסֹוף ָיָצא ֶׁשִהיא ֵמָתה, ִהיא ְּכלֹוַמר ֲאִני, ְּכלֹוַמר, ְלַאט ֲאָבל ַּבּסֹוף ֵּכן, 
ֵאין ַטַעם ְלַׁשֵּקר. 

חשבון

ֲאַנְחנּו יֹוְצִאים ַלַּמֹּכֶלת. 
ַאָּתה לֹוֵבׁש ֶאת ַהּגּוִפָּיה ַהְּקָצָרה,

זֹו ֶׁשָּלַבְׁשָּת ַּפַעם, 
ִלְפֵני ַהחֶֹרף ָהַרע. 

ֲאִני ַמְתִאיָמה ֶאת ְצָעַדי ִלְצָעֶדיָך. 
ְמַמֶעֶטת ִלְצחֹק, ֲאָבל ַמְקִׁשיָבה 

ְּכֶׁשַאָּתה ְמַדֵּבר. 

ָמה ְּכָבר ָקָרה. 
ָהְיָתה ִאָּׁשה ְּבַחֶּייָך, 

ָעְבָרה. 
ְּכמֹו ַׁשַּפַעת,

ְּכמֹו חֹם ָּגבֹוַּה, 
לֹא ַמְׁשִאיר ִסיָמִנים. 

ֲאַנְחנּו ַמִּגיִעים. 
ִמי ַלְּגִליָדה ִמי ַלָּבָׂשר, 

ַאָּתה ֶנֱעָלם ּוִפְתאֹום ֵמִגיַח ִמַּבַעד ְלֵאיֶזה ַמֲעָבר – 

ְּכֵתַפִים ְׁשִריִרּיֹות, ְלָבנֹות, 
ְלַׁשְבִריר ְׁשִנָּיה ֲאִני לֹא ְמַזָהה 

ִמיהּו ַהֶּגֶבר ַהֶּזה, 

ֲאָבל 
ּגּוִפי ָמִהיר ִמֶּמִּני, 
ְמַנֵּתר ָרָחב ֵאֶליָך.

ָהֵעדּויֹות ַהֲחׁשּובֹות ָעַלי ִנָּתנֹות ִלי ְּבֶהְעֵּדִרי. 

ַאָּתה זֹוֵכר?
ְּכֶׁשִהְתַחַּתּנּו לֹא ִהְסַּכְמִּתי לֹוַמר 

ֶׁשֶּזה ַהּיֹום ַהְּמֻאָּׁשר ְּבַחַּיי. 
ָאַמְרִּתי, 

ִיְהיּו ַהְרֵּבה ָיִמים. 

ֵאיְך ִלְסֹּפר ֶאת ַהּיֹום ַהֶּזה?
ֲאִני עֹוֶמֶדת ִאְּתָך ַּבֻּקָּפה

עֹוֶבֶרת ַעל ַהֶחְׁשּבֹון. 
ַאָּתה לֹוֵקַח ֶאת ַהַּׂשִּקּיֹות ַהְּכֵבדֹות ִמּתֹוְך ָיַדי. 

ֵיׁש ָלנּו ְּגִליָדה.
ֲאִני לֹא יֹוַדַעת ָמה ַיֲעֶלה ְּבגֹוָרֵלנּו.

ִנְרֶאה ִלי ֶׁשֲאִני ִנְׁשֶאֶרת. 
ָהיּו ַּכָּמה ָׁשעֹות ַהּיֹום,

לֹא ָחַׁשְבִּתי ָעֶליָה ִּבְכָלל.
ֲאִני ְמַקָּוה ֶׁשַאְסִּכים ִלְסלַֹח 

ְולֹא ַרק ְלַהֲעִמיד ָּפִנים ֶׁשֲאִני ַמְסִּכיָמה. 
ֵּביְנַתִים ֲאַנְחנּו ְמִאיִצים ֶאת ְצָעֵדינּו.
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ַהְּגִליָדה ְּכָבר ָנַמָּסה. 
ָיַדְעָּת ֶׁשִּיְכַאב ִלי. 
ֶזה לֹא ָעַצר אֹוְתָך.

ֶזה יֹום ְמֻאָּׁשר ְּבַחַּיי.
ִמי יֹוֵדַע ָמה ַיֲעֶלה ְּבגֹוָרֵלנּו. 

הזוהר הצפוני 

ֲאַנְחנּו ִנְרֶאה ֶאת ַהֹּזַהר ַהְּצפֹוִני, ָאְמָרה לֹו. 
ַחֵּכה ִאִּתי. ִאיְסַלְנד ִּתְתַּכֶּסה ַּבֲאֵפָלה. 

ֲאַנְחנּו ִנְנַחת ְוִנְׂשֹּכר ֶרֶכב ְוִנְנַהג ַאְרַּבע ָׁשעֹות ְּבִלי
ֲעִציָרה. לֹא ַנְרִּגיׁש. 

הּוא ִהִּביט ָּבּה. 
ְלַאט ָּפַער ַעְצמֹו ֶאל ַהֲהָבָנה

ֶׁשַהָּים ֶׁשֲעֵליֶהם ַלֲחצֹות עֹוד לֹא ִהְתִחיל ְלִהָּקוֹות. 

ָיֹכְלִּתי ִלְראֹות ֶאת ָהֵראֹות ֶׁשּלֹו ִמְתרֹוְממֹות.
ִּכְמַעט ְּבַהְתָאָמה ְלֶׁשָּלּה, אּוַלי ֶהְפֵרׁש ֶׁשל ֲעִׂשיִרית ַהְּׁשִנָּיה,

ָהָיה ְמֻאָחר ִמַּדי ְלַתֵּקן. 
ֲאָבל ֲאִני זֹוֶכֶרת ֶלָחָצץ ֶאת ַהֶּסַלע,

ַלַּיָּבׁשֹות ֶאת ַהַּלָּבה,
ִלְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֶׁשִּנְפָרִדים ַעְכָׁשו ַאֲחֵרי ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְּבַיַחד

ֲאִני זֹוֶכֶרת ָלֶהם ֶאת ָסלֹון ַהַּבִית.
ֲאִני זֹוֶכֶרת ֵאיְך ָקמּו. 

ָהעֹור ַהָּלָבן ֶׁשָּלֶהם ֵהִאיר ֶאת ַעְצמֹו. 
ֲאִני זֹוֶכֶרת ֶאת ַהּנּוָרה ַהְּצֻהָּבה ֶׁשִהְבֲהָבה ֵמֲאחֹוֵריֶהם ַּבִּמְסְּדרֹון.

הרצליה פיתוח
שני הררי

אחת  היא  בהייטק  עבדתי  לא  שמעולם  העובדה  עשיתי,  שלא  הדברים  כל  מבין 
הבולטות, והיא רודפת אחריי כמו מחזר דחוי, בלתי נלאית כמו מחשבות על ִזקנה. 
ולא שאי פעם היה לי חשק מיוחד להיות חלק מהתעשייה או לתרום לה מהידע שאין 
לי, ועם זאת, בנסיעות בכבישים הראשיים, כשאני חולפת על פני הבניינים המהודרים, 
מחופי הזכוכיות המתנצנצות בשמש, שבערב הופכות לחורי הצצה לחללים מוארים 
המאוישים על ידי עובדים נמרצים, כי יש גם כאלה והם לא מעטים, אני שואלת את 
עצמי מה הם עושים שם כל השעות וכל הימים ואומרת לעצמי שאני חייבת לגשת 

ולברר את העניין מקרוב. 
והנה הובא לידיעתי שבמרכז הפיתוח בהרצליה פיתוח עמלים על פיתוח של משהו 

חדש שישנה הכול. 
פרסמו מודעה: דרושים עובדים, ושילבו אותיות בלועזית בצירופים שלא אומרים 

לי דבר. 
שלחתי קורות חיים של מישהו אחר והתייצבתי לריאיון כמועמדת לגיטימית מן 

המניין והשורה הראשונה.
שאתקבל  אחרי  רק  תגלו  עניתי,  סוד,  זה  כרגע  שלך,  היכולות  מה  אותי  שאלו 

לעבודה ושווה לחכות. 
עשו לי פרצוף של אין לנו את כל היום ושאלו מה לגבי כישורים ומיומנויות. 

עניתי כנ"ל והתקבלתי. 
נתנו לי שולחן נתנו לי מחשב נתנו לי טלפון נייד.
נתנו לי משכורת וימי מחלה וימי חופשה וימי כיף.

נתנו לי כרטיס של שירות הסעדה תלוי בקפיץ על קליפס.
נתנו לי קרן פנסיה, קרן השתלמות, קופת גמל, ביטוח בריאות, ביטוח סיעודי, 

ביטוח רכב. 
נתנו לי רכב. 
נתנו לי דלקן.

נתנו מינוי לחדר כושר.
בראש השנה ובפסח ייתנו לי מתנה.
נתנו גישה חופשית למכונת הקפה.

נתנו כיסא עם ריפוד באוּפן ספייס בלי נוף לים.
נתנו לי תפקיד.
נתנו לי אופק.

השארתי בבית פתק: אמא בעבודה נתראה מתישהו בעתיד. 
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ביום ראשון בבוקר נכנסתי לאוטו שלי החדש עם המדבקה ונסעתי להרצליה פיתוח. 
ברמזורים  התאפרתי.  בפקקים  זחילה  כדי  ותוך  מעצים  בנושא  פודקאסט  שמתי 
הסתכלתי מלפניי מאחוריי ומצדדיי וראיתי שכולם במכוניות שלהם כבר עסוקים 
מיילים  לשלוח  למי  יהיה  לי  גם  ימים  כמה  תוך  לעצמי,  ואמרתי  בדברים,  מאוד 
תקווה  אותי  מילאה  הזו  והמחשבה  ועידה,  שיחות  לנהל  אפילו  אולי  ברמזורים, 
של  שלטים  עישון,  פינת  שלנו  בקומה  יש  אם  להיזכר  ניסיתי  תעסוקתי.  וביטחון 
חדר ישיבות מטבחון שירותים, זכרתי שראיתי אבל את זה הנחמד שמצוירים עליו 
סיגריה ועשן בלי קו אלכסוני לא זכרתי שראיתי ולרגע שמחתי נו אולי זו הזדמנות 
להפסיק לעשן זה לא יהיה כל כך קשה כי ממילא אני אהיה שקועה בעבודה כל 
היום ואז בהפסקת הצהריים כשארד למטה ואצא החוצה במקום ללכת לאכול עם 
כולם אדליק אחת אחרי השנייה ברצף אבל מה יהיה אם יזמינו טייק אוויי לאופן 

סּפייס? ורשמתי לעצמי ביומן תזכורת לבדוק אם יש גלאי עשן בשירותי הנשים.

החניה שלי חיכתה רק לי והרגשתי חשובה ובעלת ערך כשהחלקתי לתוכה ברוורס 
במידה  פגם  לי,  שכשהתברר  דבר  מהמעלית,  רחוקה  הייתה  היא  אומנם  מושלם. 
הייתה,  כלא  נעלמה  כמעט  היא  אחת  שבבת  עד  שלי  החשיבות  בתחושת  ניכרת 
וקיוויתי מאוד שאף אחד מהחברה וגרוע מזה מהקומה, לא צופה בי מהצד מתרוקנת 
מאוויר, ועשיתי את הדרך הארוכה הכי מהר שיכולתי, וזה לא דבר של מה בכך 
על עקבים. במעלית לחצתי על הכפתור לקומה תשע ועד קומה חמש התלבטתי אם 
לחבר את הקליפס לחגורת המכנסיים או לכיס של הז'קט, ומכיוון שלא הצלחתי 
להכריע השארתי אותו בתיק עד שאקבל הוראות ספציפיות או לחלופין אראה מה 
נהוג. מקומה חמש עד תשע התאמנתי מול הראי בהבעות פנים שמקרינות ניסיון רב 
תחומי ופתאום נשמע צלצול דינג דונג ודלת המעלית נפתחה. יצאתי ממנה ברגל 
ימין, אני לא מטומטמת. בדרך לשולחן שלי דפקתי חיוכים לכל הכיוונים, כדאי 
להיות בסדר עם כולם, לפחות בהתחלה, ומייד הדלקתי את המחשב. בזמן שעברתי 
על המייל שנשלח אליי עם משימות־יעדים־מטרות־ברכות על הצטרפותי לחברה, 
קלטתי תנועה אנושית גורפת לכיוון פינת הקפה. הם בטח גם יוצאים לעשן החארות 
אמרתי לעצמי, והלכתי לראות מה העניינים. כולם עמדו סביב מכונת הקפה ודיברו 
מהר במשפטים קצרים שאלות קצרות ותשובות קצרות ואמרו דברים בקשר לישיבה 
באחת עשרה. אמרתי היי היי ושמתי לב שהקליפס תלוי להם על המכנסיים. כמה 
מהם גם שיחקו בקפיץ בזמן שהם דיברו, מתחו ושחררו מתחו ושחררו. לכולם כבר 
הייתה מוכנה קפסולה ביד, וכל אחד בתורו השחיל אותה לתוך המכונה שעשתה 
טררר או טררר טררר או טררר טררר טררר, בהתאם לסוג הקפה שנבחר. שאלתי 
מישהי שדווקא לא שיחקה בקפיץ תגידי, איפה פה לוקחים קפסולות והיא ענתה 
לי אהלן, משם, והצביעה על קערה ענקית שמתוכה התרוממה גבעה של קפסולות 
באיזה עשרה צבעים שונים שכבר עכשיו הלחיצו אותי, כי אני אף פעם לא יודעת 
מה לבחור, ולא רק קפסולות. מחלקי השיחות ששמעתי הצלחתי להבין שהישיבה 
באחת עשרה היא משהו רציני, עובדה שכמעט כולם בחרו בקפה שעושה רק טררר 

תורי לקחתי אספרסו קצר  אני כשהגיע  גם  אז  מייד לשולחן שלהם,  וחזרו  אחד 
שיצא בטרטור קצר מתוך קפסולה אדומה שבחרתי בעיניים עצומות. 

מראה  סמך  על  לעבודה  התקבלתי  ונחשב.  חשוך  בבר  ברמנית  הייתי  שפעם  יצא 
מצודד ומחסור בכוח אדם. היו לי בגדים שחורים צמודים כמקובל בענף ויכולת לנהל 
שיחות על שום דבר, ובמשך כל החודשים שעבדתי שם הצלחתי איכשהו להסתיר את 
העובדה שאני גרועה בלפתוח פקקים של בירה. למי ששאל, הייתי לפעמים אומרת 
שנגמרו לנו הבקבוקים ונשאר רק מהחבית, עם זה לא הייתה לי שום בעיה. רוב 
האנשים לא אכפת להם. הם רק רוצים לשתות משהו ושיגיע מהר. גם לי לא היה 
אכפת, מכלום. כל כך לא היה לי אכפת, שיום אחד שפכתי לעצמי קנקן מים רותחים 
על היד כדי לצאת מוקדם. בקופת חולים שמו לי תחבושת ומשם הלכתי הביתה. אבל 
רוב הזמן נשארתי משמרות שלמות וקיבלתי טיפים שמנים למרות שהייתי מאוד רזה. 
היו גם הפסקות. הן לא היו מוגדרות, חמש דקות, עשר דקות, אבל היה ברור לכולם 

שאורך ההפסקה נקבע על פי הזמן שלוקח לגמור סיגריה. 
אני לא מטומטמת. עברתי לעשן איב מאה עשרים.

הישיבה באחת עשרה התחילה רק באחת עשרה ועשרים כי היו בעיות עם המקרן. היה 
וואו, לא פלא שאתה  לו  ואני רציתי להגיד  מישהו שהציע לעשות ריסטארט למחשב 
בהייטק, אבל במקום זה שתיתי המון מים כדי שלא ייראה מוזר שאני קמה פתאום ויוצאת. 
בסוף קראו מהמרתף לאיש IT שניתק וחיבר כל מיני חוטים, ובדיוק כשחזרתי מהשירותים 
המצגת עלתה והישיבה התחילה. ככל שהתקדמו השקופיות על המסך הבנתי שאנחנו 
משקיעים  מבטיחות,  נראות  התוצאות  מהצפוי,  ומהר  יפה  עולה  הפיתוח  מצוין.  במצב 
פוטנציאליים מביעים עניין וכל זאת בזכות העבודה הקשה שנתנו בחודשים האחרונים. 
כשכולם אמרו אדיר וכל הכבוד הרגשתי גאווה גדולה וסיפוק ואמרתי הנה בבקשה, היה 
שווה להשקיע, עם כאלה הישגים בטח תכף יסדרו לי רילוקיישן, ובינתיים סידרו לי לנסח 

הודעה לעיתונות בלשון מאופקת ומינימום פרטים מפחד מתחרים ועין הרע. 
הגיעה שעת ארוחת הצהריים. בזה אחר זה העפילו לקומה התשיעית שליחים עם 
קסדות ושקיות נייר וכולם אכלו את הנודלסים והסלטים שלהם מול המחשב וברחבי 
האופן ספייס התפשט ניחוח של צ'ילי מתוק וטונה. דווקא נחמד באופן ספייס. אפשר 
לשוטט בו חופשי במסווה של חיפוש אחר מהדק וזה באמת מה שעשיתי עד ארבע 
ורבע בערך. מדי פעם חזרתי למחשב שלי, כתבתי מילה, מחקתי מילה, נשכתי דיסק 
און קי כדי להיראות מתרכזת והמשכתי לשוטט. תגידי, שאלתי את ההיא מהקפסולות 
כשעברתי ליד השולחן שלה, שמלבד מחשב ומקלדת היו מונחים עליו גם בובה קטנה 
של חתול מעיסת נייר וקופסת אורביט וספל רב פעמי של ארומה, אף אחד לא מעשן 
פה? והיא הרימה את הראש מהמסך ואמרה נסענו כל הצוות בקיץ לסלובקיה לסדנת 
גמילה מהתמכרויות, אז לא. אמרתי לה וואללה, פשוט וואללה, והיא חייכה ותפסה 
בין שתי אצבעות נבט שנשאר לה בסלט מהצהריים, ניערה אותו מהרוטב ודחפה 

אותו לפה ואמרה לגמרי.
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לפני כמה שנים הזמינו אותנו בשבת בבוקר למסיבת יום הולדת בדירה משופצת בדרום 
העיר והיה גם כיבוד לטבעונים כשזה עוד היה עניין של אנשים נחמדים שלא רוצים 
להציק לחיות. דיברו שם על ספרים ובינה מלאכותית, והחברה של זה שחגג הציעה 
לכל מי שנכנס קמפרי ומיץ תפוזים סחוט ואמרה הרבה פעמים בקול רם את המילה 
ג'נטריפיקציה. אכלנו פנקייקים בלי ביצים וסלט קפרזה עם אבטיח, שזה כמו קפרזה 
רק עם אבטיח, וכולם אמרו וואללה יש לזה קטע. הגיע מישהו שחצי הכרתי והוא 
סיפר שהוא הפסיק לעשן לפני איזה חודש ואיך הוא הפסיק, עם הספר הזה הדרך 
הקלה. אמרתי לו די נו, והוא אמר תאמיני לי, זה עובד כמו קסם. קסמים אני אוהבת 
אז קניתי את הספר והרגשתי די מטומטמת כשקראתי אותו, אבל לעשן הפסקתי וזה 

היה קל כמו לחיות עם לב שבור. אחרי שבע שנים חזרתי כי כמה אפשר להתאפק.

לקראת שמונה וחצי בערב כבר היה לי משפט פתיחה מהודק ומאופק ומדויק למשעי, 
ואפס רעיונות לגבי ההמשך. הייתי מאוד מרוצה ודמיינתי את האיור שלי שיופיע 
לצד הריאיון בגלובס, ואם זה ליידי גלובס אז תמונת שער, ואיך שכשישאלו אותי 
אז איך את מאזנת בין משפחה לקריירה תובענית אני אענה, לא מאזנת. כשהריאיון 
נשים  לראות  כיף  ואיזה  והשראה  מדהימה  בטוקבקים  לי  יכתבו  בדיגיטל  יעלה 
בעמדות בכירות ויהיו גם צרי עין שיכתבו עוד אחת שחושבת שהיא משהו או אני 
מכיר אותה מהתיכון, מטומטמת הייתה ונשארה. ההיא מהקפסולות לקחה את הספל 
ארומה שלה, אמרה ביוש כולם והלכה לשיעור פילאטיס, את זה הבנתי שנייה אחרי 
שהיא נעלמה בתוך המעלית ומישהו אמר בואנה מכורה לפילאטיס זאתי. היו עוד 
כמה שהלכו. אולי הביתה. אולי לא. מי שלא הלכו עברו לדבר באנגלית עם האנשים 
מהמטה בשיקגו שבדיוק התעוררו וישר התחילו לעבוד אפילו שזה היה יום ראשון. 
חיכיתי לראות אולי גם אליי יגיע איזה מייל דחוף מאמריקה כדי שאוכל גם אני 
להפגין את הידע שלי בשפות, ועשיתי ריפרש לאינבוקס ואז עוד פעם ועוד פעם, 
וויי פיי בדיחה, ורשמתי  וכששום דבר לא השתנה על המסך אמרתי לעצמי איזה 
לעצמי תזכורת ביומן לטפל בזה דבר ראשון על הבוקר כי האיטיות הזאת מעכבת 
לי את העבודה וככה אני לא יכולה יותר. באה המנקה להחליף שקית בפח אשפה 
ולהעביר סמרטוט על השולחן וביקשה שאני ארים את הרגליים כי היא רוצה לשאוב 

מתחת, ויותר טוב אם לא אכפת לי לזוז רגע בבקשה. 

הלכתי לשירותים. נעלתי מאחוריי את הדלת, הורדתי את מכסה האסלה, טיפסתי 
עליו ופתחתי את החלון עד הסוף. הצטערתי שלא הבאתי איתי קפה אבל כשנזכרתי 
בלי.  כבר  נסתדר  טוב,  אמרתי  האיומים  הצבעים  כל  עם  הקפסולות  של  בערימה 
הוצאתי את הסיגריות מהכיס והדלקתי אחת ושאפתי ונשפתי החוצה. חשבתי על זה 
שבטח יש מישהו שנוסע עכשיו על הכביש הראשי ורואה אותי ואומר מה הם עושים 

שם כל כך מאוחר, כשגלאי העשן התחיל לצפצף.

שירים
לי ממן

איך לחיות עם חרטה

ְּכמֹו ֶׁשְּמִכיִנים ַּפאי ִלימֹון:
ֹקֶדם ֵיׁש ֶלֱאפֹות ֶאת ַהָּבִסיס.

ָרצּוי ִּבְׁשַעת ַלְיָלה, ְּבֶטְמֵּפָרטּוַרת ַהּגּוף.
ַמְדִריֵכי יֹוָגה אֹוְנַלְין יֹורּו ָלְך: "ִהְתַרְּכִזי ַּבהֹוֶוה,

ּגּוִרי ְּבתֹוְך ָהֶרַגע." ַאל ִּתְתַּפִּתי. ָהֶרַגע ֵאינֹו
צֹוֵפן ָּדָבר.

ַהֲחִמיצּות ְּכָבר ַּתִּגיַע ֵמַעְצָמּה.

ֵּביְנַתִים ָהִכיִני ֶאת ִצּפּוי ַהָּמֶרְנג:
ֶחְלמֹון ָנא ְּכִזָּכרֹון ֶׁשּלֹא ִהְבִׁשיל ִלְכֵדי הֹוֶוה

ַיְקִציף ִּבְקצֹות ְׂשָפַתִיְך ָּכל ֵאיַמת ֶׁשְּנִטַּית ַהִּמִּלים
ִּתְרּכֹן ְּכַלֵּפי ֶהָעָבר.

ְלַבּסֹוף, ַּדּקֹות ִויֵבׁשֹות,
ְיַפְרְּפרּו ַּכְנֵפי ַהֶּפְרָּגֵמְנט

ִיְמחּו ַהֹּכל.

ָּכֵעת ׁשּוִבי ַלִּמְטָּבח, ִלְדִחיסּות ָהֲארֹונֹות ַהִּמְתַּפְּקִעים.
ֵאיֵנְך ְצִריָכה ֲאִפּלּו ִלְנעֹץ ֵקיָסם ָּבֶאְמַצע,

ִלְבּדֹק ַהִאם ַהּתֹוְך ָהַרְך 
ְּכָבר ִנְקַרׁש ָּבְך.

הּוא לֹא

מתי כבר מגיעה השעה שבה אימא יכולה 

לשלומית

ִלְפֹּתַח ֶאת ַהַּיִין, ְלַהְדִליק
ֶאת ַהִּסיַגְרָיה, ִלְטרֹק ֶאת ַּדְלתֹות

ַהַּבִית, ַהְּמָקֵרר, ְלַקֵּלל, ָלִׂשים רֹאׁש, ִלְרצֹות ַרק 
ֶאת ָמה ֶׁשִהיא רֹוָצה, לֹא ְלִהְתַאֵּפק, לֹא ֶלֱאֹסר 
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לֹא ְלַהִּתיר 
)ִרְגׁשֹות ָהַאְׁשָמה ְּכֵהד חֹוֵזר 

ַּבֲאֶׁשר ִּתְפֶנה, ְּכֵצל 
ֶׁשַהּגּוף ְּכָבר ִהְתַרֵּגל ִלְגרֹר(

ָמַתי ּתּוַכל ַּגם ִאָּמא ָלׁשּוב ְּכָבִנים
ִלְגבּוָלּה, ְלִהְצַטְמֵצם ְלֶרַגע 
לֹא ִלְהיֹות ָּכל ַהְּזַמן רֹאׁש

ָלֲאָריֹות, ְלַהְׁשִליְך 
ְולּו עֹוד ַּפַעם ְיִחיָדה

ֶאת ְיָהָבּה ֻּכּלֹו
ַּדְוָקא ַעל ַהָּזָנב 

ְוִלְדהֹר,
ִלְדהֹר

מפתן

ֵּדי ִלְטחֹן ִּתְקוֹות ְלַאְבַקת ֵׁשָנה 
ְלִהְתַאֵּמן ַעל ַמָּבט ְּתחּום־ֹאֶפק, ַמְקִּפיד

ֶׁשּלֹא ִלְפֹזל עֹוד ָלֵאיְנסֹוף

ַהַחִּיים, ְּכמֹו ֶאְתמֹול, ְּכמֹו 
ָּתִמיד, ְמֻקָּפִלים

ַּבֲאִריַזת ָהָאקֹוְרְּדיֹון ֶׁשָּלֶהם
ַמְמִּתיִנים ֶׁשִּתְפְרִׂשי ְלָפַנִיְך

ִמְפָּתן ַאַחר ִמְפָּתן, ְוַעל ִסָּפם 
ִסְפלֹון ִׁשּקּוי ַמְגִּדיל, ַמְקִטין, 

ִלְפָּתן ִנּמֹוַח ִלימֹוִני ַּבֵחְך 
ַהֵּמִאיץ ְּפִעימֹוָתיו

ַיֲעֶׂשה ָּבְך ַּכֲעִליָסה ְמֻׁשַּגַעת
ְּכֶׁשְּתַלְּקִקי ֵמַהַּכִּפית

)ַאְּת זֹוֶכֶרת ֶׁשַאְּת ָּכזו, לֹוֶקֶקת ַּכִּפּיֹות.
ָּתִמיד ָהִיית(

הציפורתול
נעם פרתום

הּוא ֵהִריַח ִלי ֶאת ַהִּצּפֹוְרּתּול
ְוָאַמר ֶׁשֵּיׁש לֹו ַטַעם־ִניחֹוַח ֶׁשל ָקֶמְמֵּבר ַּבֲארֹון ַנֲעַלִים.

ִמַּתְחֵּתנּו ָצֲחקּו ְׁשלּוִלּיֹות ָׂשׂשֹות ֱאֵלי ֶּגֶׁשם
ְוַהִּצּפֹוְרּתּול ֶׁשִּלי ִהְתַיֵּלל ְּבִיחּום ִמְתַּפֵּנק

ּוָפַרׂש ָּכָנף ֶאל ְּפִנים ַּכף ָידֹו

ָּכָכה ָהִייִתי: ּפֹוֶעֶמת ְּבתֹוְך ַיד ִסיַרת ַהִּמְפָרׂש
ֶׁשל ַחְימֹון ַהֶּפַרח ֶׁשִּלי. ַהֶּגֶבר ַהֶּזה ֶׁשֲאִני ַמִּכיָרה

ַעל ֻּבְריֹו ְּכָבר ִּכְמַעט ֶעֶׂשר ָׁשִנים. ַהֶּגֶבר ַהֶּזה
ֶׁשֲאִני ַמְטִמיָנה ֶאת רֹאִׁשי ַהָּקָטן ְּכַאְרָנב ִמְתַרֵּפק 

ְּבַמְחּבֹוא ֻּגְמַחת ְּכֵתפֹו. ַהֶּגֶבר ֶׁשְּכֶׁשַּכּפֹות ָיָדיו ִנְהיּו
ְלֶקַרח ֵעֶקב ׁשֹוַאת ָהַאְקִלים ַהִּמְתַּבֶהֶלת ָעֵלינּו ִעם

ַהחֶֹרף ַהַּמְקִּפיא ְלַהְפִּתיַע ַהֶּזה ֶׁשָּלּה, ִהַּצְעִּתי לֹו
ְּבָפִמיִליָאִרּיּות ַאָּגִבית ֶׁשל ְמֻיָּדִעים ָוִתיִקים

ֶׁשַּיְפִׁשיר ֶאת ֶצֶמד ַהְּגִליִדים ֶׁשּלֹו ְּבַתּנּור ֵּביְנְיֵרַכי.
הּוא ִהְׁשִחיל ֶאת ָיָדיו ִמַּתְחַּתי ְוִחֵּיְך ְּבִסּפּוק ְּכאֹוֵמר:

ַאְּת יֹוַדַעת, ֲאַנְחנּו ֶּבֱאֶמת ְּכָבר ַהְרֵּבה ְזַמן ְּבַיַחד!
ַהֶּגֶבר ַהֶּזה ֶׁשִּׁשְלׁשֹום ָצַעק ֵאַלי: ַאְּת, ֶׁשרֹוָאה אֹוִתי

ֶּבֱאֶמת, ַאְּת, ֶׁשּיֹוַדַעת ַעל ָּכל ְמַעְרּבֹולֹות ֶחְרדֹוַתי ּוְקָׁשַיי,
ַאְּת – ַאל ַּתִּגיִדי ִלי ֶׁשֲאִני קּול – ַאְּת ׁשֹוַמַעת?!

ִהְׁשַּתַּתְקִּתי ְוִהְתַעַׁשִּתי. ֵהַבְנִּתי אֹותֹו ִמָּיד. לֹא ִהְרֵׁשיִתי
ְטרֹוְנג־ֵאְנד־ַסְיֶלְנַטְיּפ ֶׁשּלֹו ְלַבְלֵּבל אֹוִתי. ְלָפאסֹון ַהְסּ

ָקַלְטִּתי ַהֹּכל: ֶאת יֹומּוֶלֶדת 40 ֶׁשּלֹו ֶׁשְּמַנֵּׁשב ַעל
ַהִּמְפָּתן; ֶאת ָאִביו ַהֵּמת ֶׁשָהַלְך ֵמִאָּתנּו ִלְפֵני אֹוטֹוטֹו
ָׁשָנה ְוהֹוִתיר ַאֲחָריו ְׁשֵני ׁשֹוָפרֹות ְרָחִבים ַוֲחלּוִלים

ֶׁשְּמַחִּכים ְלִהְתַמֵּלא ִּבְקִריַאת ֶּגֶבר ֲחָדָׁשה; ֶאת ְנִקיׁשֹוֶתיָה

ַהּתֹוְבָעִנּיֹות ֶׁשל ְּכִמיָהֵתנּו ַהִּמְתַהֶּדֶקת ֶאל ַהֵּלב ְלֵהָריֹון
ִויָלִדים ְּבִדיָרה ֲחמּוָדה ִמֶּׁשָּלנּו )ֶׁשִּתְדרֹׁש ַמְׁשַּכְנָּתא(.
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ִהְתָּבֵאר ִלי ְּבַבת ַאַחת ַהּצֶֹרְך ַהָּבהּול ֶׁשּלֹו ְלִהַּתֵּמר
ְלָזָכר ַאְלָפא, ּוַבד ְּבַבד ִנְּבטּו ֵאַלי ַהַּלַחץ ְוַהַּפַחד 

ֶׁשַהְּדִחיפּות ַהַּנְפִׁשית ַהֹּזאת מֹוִליָדה. ְּבַמָּכה
ִהְתַּבֵּקַע ְּבתֹוְך ַרְחִמי ָהֲאַבִּטיַח ַהָּגדֹול ּוָפְרָצה

ִמֶּמּנּו ַּבַּמָּפץ ָהִאָּׁשה ֶׁשִחִּכיִתי ִלְהיֹות ָּכל ַחַּיי. ְלַמֲענֹו.
ַהַּיְלָּדה ַהְּמֻנֶּתֶקת ֶׁשִּמְסַּתֶּפֶנת ְּבִׁשְריֹון ַהָּצב מּוַצף

אֹורֹות ַהִּדיְסקֹו ֶׁשָּלּה – ֵאיֶנָּנה; ַמְדֵרגֹות ַהֶּקֶצף
ֶׁשְּמַדְּלגֹות ַעל ָהַאְרִצי ָיָׁשר ֶאל ּתֹוְך ְּבֵרַכת ַהַּגִּלים

ַהּׁשֹוֶצֶפת ֶׁשל ָהרּוַח – ָנמֹוגּו. ִּפְתאֹום ֲאִני ָּבַלּבּוְסֶטה
ְּבַעָּמּה ֶׁשְּמִכיָנה ַלֶּגֶבר ֶׁשָּלּה ְקִציצֹות ְּברֶֹטב, ְמַנָּקה

ֶאת ַהַּבִית ּומֹוִריָדה ֶאת ַהֶּזֶבל. ִּפְתאֹום ָאקּוִטי ִלי יֹוֵתר
ִמֹּכל ְלַהְחִזיק ֶאת ִמְבַצר ַהַּבִית ַעל ִּתּלֹו ִּבְׁשִבילֹו – ְּכֵדי 
ֶׁשּיּוַכל ָלֶלֶכת ְלִאּבּוד ְּבָחְפִׁשּיּות ְוָלֵצאת ֵמָהֵעֶבר ַהֵּׁשִני
ִאיׁש ּבֹוֵגר. ֶּגֶבר. ְּבָגָלְקְסַית ֵּתְלָאִביב ֶׁשָּבּה ָּכל ֲחֵבֵרינּו

ְּבַמַעְרכֹות ְיָחִסים ְּפתּוחֹות־ּפֹוִלי־ְמַאְפְׁשרֹות ַוֲעסּוִקים
ִּבְלַתְזֵמר ְלַעְצָמם ְסטּוִצים ְוִסיְמפֹוְניֹות ִרּגּוִׁשים ֵמַהַּצד
ְּבִטיְנֶּדר, ּבֹוֵער ִלי ִלְלחֹׁש לֹו ִּבְצָרָחה ֶׁשּלֹא ִמְׁשַּתַּמַעת

ִלְׁשֵּתי ָּפִנים: ֵאין ַאף ֶאָחד ָּבעֹוָלם ֶׁשֲאִני רֹוָצה

ֶׁשַּיְכִניס ִלי ֶאת ַחְימֹון ַהֶּפַרח ַלִּצּפֹוְרּתּול,
ִמְּלַבְּדָך

חיי גינה
גל נתן

*
מלכת הגינה היא ללא ספק הדמות הנוראית ביותר בגינת הכלבים. היא גם יושבת 
ראש קבוצת הווטסאפ של הגינה. כל הכלבים נכנסים למתח בנוכחותה. היא צועקת 
לכלב הגזעי קצוץ הזנב שלה כל מיני הוראות כגון: "כן! לא! קדימה!" כאילו הוא 
לא יודע להתנהג כמו כלב ללא ההוראות הבלתי פוסקות שלה. יש בה מין התלהבות 
בגוון  פרחוניות  שמלות  לובשת  היא  בקיץ  לדיכאון.  אותי  מכניסה  שמייד  לחיים 
לא  אני  אבל  רווקה,  שהיא  לי  נדמה  מוגזמים.  פרוותיים  מעילים  ובחורף  צהבהב 
בטוחה בכך משום שמעולם לא נכנסתי איתה לשיחת עומק. שוחחנו רק פעם אחת. 
דנּו בהשתייכות הגינה לפארק הירקון ולא לעיריית תל־אביב. היא הסבירה לי שזה 
עניין משמעותי. לדבריה, היא כבר רודפת חודשים רבים אחרי אנשי פארק הירקון 
ממושמעים  הלא  והכלבים  הגשמים,  לאחר  שנקווית  לשלולית  ניקוז  שיסדרו  כדי 
נכנסים אליה ומתלכלכים. לעיתים אני מדמיינת אותה עושה סקס וצועקת בהתלהבות 

"כן! לא! קדימה!"
*

האדם  ליחסי  בנוגע  במחלוקת  שנויים  רעיונות  היו  איתו  שיצאתי  האחרון  לבחור 
בעיר.  החברתי  החיים  מארג  להתפרקות  תורם  כלבים  שגידול  טען  הוא  והכלב. 
שאנשים מפתחים יחסים עם כלבים במקום זה עם זה. הוא צפה עתיד בו בני אדם 
מניחה  אני  בסגנון.  או משהו  בעירייה  איתם  ויתחתנו  כלבים  עם  מין  יחסי  יקיימו 
שדברים כאלה כבר מתרחשים באמריקה. בכל אופן כשהוא היה מגיע אליי היינו 
יורדים יחד לגינה והוא היה מתבונן בעניין באופן שאספתי את הקקי של הכלבים 
בשקית שחורה. את מעשיי ליווה בקריאות עידוד שלא הבנתי אם היו ציניות: "יופי. 
כל הכבוד. תאספי את הקקי." פעם אחת כשעבדתי עד מאוחר הוא הציע להוציא 
את הכלבים במקומי. קצת חשדתי בהצעה אבל החלטתי ללכת על זה. נתתי לו המון 
הנחיות עד שכבר הותש וביקש ממני להפסיק. כשחזרתי בלילה, שאלתי איך היה 
הטיול לגינה והוא סיפר שאסף את הקקי, צילם אותו ושלח לכל מיני חברים שלו. 
שאלתי אם אפשר לראות את התמונה ואכן היה שם צילום של הקקי אסוף בשקית 

שחורה. אחרי חודשיים נפרדנו.
*

פעם אחת פגשתי בגינה מישהו שנראה דווקא די אטרקטיבי. הוא פנה אליי ואמר: 
"הכלב שלי משלשל." אמרתי לו: "אני מצטערת לשמוע. זה קורה לפעמים." שתקנו 
ולא ידעתי איך להזרים את השיחה משם. בסוף הוא הציל את המצב ושאל: "איך 
ולרגע חשבתי שאולי  זה לגדל שני כלבים?" עניתי שזה בסדר גמור. חייכנו קצת 
אנחנו מתקדמים לאיזשהו מקום ואז ראיתי את הכלב הזקן שלי מתחיל לעשות פוזות 
ולנהום על כלב צעיר ושרירי. בדרך כלל הרגעים האלה עוברים בשלום אבל לא כך 
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היה באותו יום. הכלב הצעיר והשרירי התחיל ללעוס את כלבי הקשיש. עזבתי את 
הבחור הדי אטרקטיבי ורצתי אל הכלב שלי שכבר היה ממש בתוך הפה של הכלב 
השני ושלפתי אותו משם. עזבנו את הגינה ומאז לא ראיתי שוב את הבחור. הכלב 

שלי ניצל בנס ורק כבודו נפגע.
*

לכלבתי סופי יש בעיה לעשות את הצרכים שלה עם רצועה. לולא הבעיה הזאת סביר 
שלא הייתי פוקדת את הגינה, אלא פשוט מטיילת עם הכלבים ברחוב. גם בגינה לוקח 
לה זמן רב לבחור את המקום המושלם והיא חוקרת כל פינה עד שהיא מוצאת את 
זאת הראויה לקקי שלה. לפני שהיא מתחילה לעשות את הפעולה עצמה היא נוהגת 
לחוג סביב עצמה פעמים רבות, סיבובים ימינה ואז שמאלה ואז שוב ימינה ורק אז 
עושה. יכול להיות שפרויד היה אומר עליה שיש לה קיבעון אנאלי. ייתכן שזה קשור 
לכך שגדלה אצל זמר מהז'אנר הים התיכוני. ככל הנראה היא חרבנה בסלון ביתו 
במגדלי היוקרה והוא כעס עד שהשליך אותה לרחוב וכך מצאה את עצמה ב"תנו 
ובסוף הגיעה אליי עם הקיבעון האנאלי. כל הסיפור סוקר  לחיות לחיות" ברמלה 
בהרחבה במדורי הרכילות ובתוכנית של גיא פינס, כולל תמונת פפרצי של הכלבה 
סופי עם אותו זמר נודע. דוגמנית לוחמת זכויות כלבים פרסמה פוסט שמגנה את 
הזמר על כך שלקח את הכלבה הלא גזעית והשליך אותה לאשפתות ולאחר מכן רכש 
כלבה גזעית קטנה ומפונפנת. לא מזמן פגשתי כלבנית צעירה וסיפרתי לה שהכלבה 
החרבון  לפני  שלה  הפולחן  כל  על  וגם  רצועה  עם  הצרכים  את  עושה  לא  שלי 
והכלבנית אמרה שאנחנו כולנו כל כך פגיעים, במיוחד כשאנחנו מחרבנים. וזה נכון.

*
בגינה.  אנשים  עם  משמעותיים  קשרים  יוצרים  דווקא  שלי  הכלבים  אליי,  בניגוד 
תכשיטים  עונדת  שתמיד  חטובה  ארגנטינאית  בחורה  עם  התחברה  סופי  לאחרונה 
הנראה  ככל  דומה. הבחורה  או משהו  זומבה  לי שהיא מדריכת  נדמה  מרשרשים. 
הבחינה בשמה של סופי הכתוב על הרצועה, שכן כשהיא רק מתקרבת מרחוק לגינה, 
והן  פעם  בכל  לכיוונה  רצה  כלבתי  עליז.  ארגנטינאי  במבטא  בשמה  קוראת  היא 
מתחבקות ומתנשקות כאילו היו אחיות שהופרדו בלידתן. לאחר מכן סופי מסובבת 
את הישבן שלה לכיוונה והיא מלטפת את ישבנה בצורה כמעט ארוטית. זה גרם לי 
לחשוב שאולי היה משהו בתיאוריה של הבחור ההוא שיצאתי איתו, על כך שיחסי 
אדם־כלב מחליפים את היחסים האנושיים. לא שוחחתי אף פעם עם הארגנטינאית 
למרות שהיא חופנת את הישבן של סופי באופן שמעולם לא חפנתי שום ישבן, לא 

של כלב ולא של אדם.

קרתגו*
זֹהר כוכבי

קדיש
כששאלו אותי על קאטו הזקן ועל מותו, אמרתי: ״הוא היה בן 21, חי בשלוש יבשות, 
הוא היה חתול מפואר והוא מת זקוף.״ כשאני אומר את זה אני מרגיש שאני מדקלם 
מעין קדיש פרטי. לרגע, לא קצר, אני לא מבין את המילים שבקעו מפי, מדוע אני 
אומר אותן ומה הטעם. ההתפרצות שלו לחיי הייתה ממוקדת וסוחפת, ובגיל אחר 
הייתה יכולה להיחשב לאגבית. זה היה כשלא ידעתי מה זה לא להיות צעיר. אני 
לא מדייק. ואולי אני מדייק מדי. כי חוטי המחשבה דקים, והקצוות שלהם פרומים. 
העיוות הוא בעצם ההסבר. על ההבנה להתרווח בתוך השברים של סיפור האהבה 

הזה, שכמו כל סיפור אהבה שייך לעצמו וקורס לתוך עצמו. 

רגש ישר
בדיעבד אני מזהה את הכוח שלו ברגע שמצאנו זה את זה. הוא, עדיין ללא שם, 
ראה אותי ומייד טופף לעברי בתובענות של ״טפל בי.״ ואני טיפלתי. הווטרינר אמר: 
״הוא בן שבועיים וחצי, אולי שלושה שבועות.״ הוא תבע ממני מעשה. הצטלבנו 
ברגע ההוא, רגע שאולי, בניגוד למה שמפתה לחשוב, לא היה בו שיקול דעת בנוסח 
״אולי אני אעזור לו.״ ובעצם הוא לא תבע, אלא כאילו הגדיר את זה מראש ולי לא 
נותרה ברירה: לכאורה לא הייתה כאן סיבתיות, הייתה כאן לוגיקה. אמרתי: ״אני 
ונטולת ספקות שיש לעשות מעשה, שנכון  ידיעה ברורה  בי  לוקח אותו.״ הייתה 
לעשות את המעשה. ״מה תעשה איתו,״ נשאלתי מייד. ״לא יודע,״ השבתי, ״אבל 
עכשיו אני לוקח אותו.״ היו לי חיים לפני קאטו, היו לי חיים עם קאטו וכעת אני 

חי בלי קאטו. 

יחסים
כשישבתי לצידו של קאטו הזקן, ליטפתי אותו והסתכלתי עליו, נהגתי לומר לעצמי: 
אתה ביחסים עם צורת חיים אחרת. מצד אחד יש לנו צרכים שונים לחלוטין, אבל 
אנחנו  הדברים.  אותם  את  רוצים  דומים,  אנחנו   – הבסיסיים  בדברים   – שני  מצד 
מעניקים זה לזה תשומת לב, יש בינינו קרבה, חום, הבנה, אי־הבנה וגם ריבים. אנחנו 
נותנים זה לזה מקום, אבל גם יודעים לקצר זה את זה. ואת כל זה אנחנו עושים 
וחווים אף שאנחנו אורגניזמים ממינים שונים. זה קורה להרבה אנשים כל הזמן, אבל 

כמו הרבה דברים טריוויאליים לכאורה, זה לא מובן מאליו.

* קטעים מתוך ספר בכתובים.

בכתובים
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התנגדות ושפל 
הקורים  את  מרטיטה  שלנו.  ביחסים  חיים  רוח  מפיחה  קאטו.  את  מחיה  הכתיבה 
העדינים של ההבנה ששררה בינינו, הבנה שהפרנו לא פעם. כי בי היה מוגלי ובקאטו 
היה ָּבִגירה, ובשנינו היה גם שירקן. האינטימיות בינינו לא הייתה של מגע בלבד, ולא 
היא הייתה העיקר. הכתיבה מחיה אותו, אני משנן, ומודה בפני עצמי שאחרי תקופה 
ארוכה אני פחות ופחות מתנגד לה. היא גם מכאיבה, אבל היא עוגן, מאפשרת לי 
לצאת ללב ים בלי ללכת לאיבוד. אין לי עניין לפענח את האינטימיות והקרבה שהיו 

בינינו, אבל אני צריך לדלות אותן פעם אחת נוספת ממעמקים.

חומר ֶגלם
קברתי את קאטו הזקן. בתוכי. החנקתי את הסיפור שלנו, שנעטף בצמחייה עבותה. 
יש קבר, אבל הוא לא קובר הכול. אני רוּוי בו, מרושת בגרורות קאטו שצמחו לתוכי. 
והגולמיות, כמו גולם, מכבידה. אני לוחש לו לתוך האדמה. אני צריך להעניק לזה 

חיים כדי להיות מסוגל להחזיק את זה. 

מודל
ולפעמים איד מרוכז. מדי פעם הוא היה  לעיתים קאטו היה עבורי מודל לחיקוי 
עבורי אח, פעם קטן ופעם גדול; ולפעמים היה בשבילי ילד קטן. אמרתי לעצמי 
הרבה: הוא חייתי ממני. אבל בבקרים ידעתי, מאוד ידעתי, שהפער בינינו לא גדול 
כפי שאפשר לחשוב. ועוד חשבתי: בשנינו אגורה אנרגיה מתפוצצת, שריד לסופה 
סולארית. אבל הוא חזק ממני ועמיד ממני. לעיתים קרובות הוא לא ידע מה הוא 
רוצה, אבל בניגוד לו, אני לא תמיד יודע מה אני לא רוצה. קאטו עשה מה שהוא 
רצה, או לפחות ניסה. אני לא יכול. אני גם לא תמיד יודע מה אני יכול או לא יכול. 
הגבולות הפנימיים שלו היו ברורים. לפרקים קשים, לפרקים רכים, אבל לעולם 
ברורים. הגבולות הפנימיים שלי לפרקים קשים, לפרקים רכים, אבל כמעט לעולם 
לא ברורים. הוא התחשב חלקית בלבד בגבולותיו של האחר. אני נוטה להתחשב 
הוא תפס מקום, ובלי להתאמץ;  מדי בגבולותיו של האחר, או לפחות כך אני חושב.
להתכווץ.  מבקש  כמעט  מקום,  מצמצם  אני  המרחב.  להיות  במרחב,  להיות  אהב 
העמידות שלי עבדה לשני הכיוונים. של קאטו עבדה בעיקר לכיוון אחד, ובמובן 
הזה המוגבלות שלו הייתה יתרון. קאטו היה חזק, כמעט חזק יותר מעצמו. במידה 
רבה הוא היה שריר של חיים, ושריר מפואר. הוא היה חזק גם בחולשותיו. בזה היינו 
שונים, אבל בהיבט הזה אני הולך ונהיה דומה לו. יותר ויותר אני מתייחס לחיים 

מנקודת מוצא אישית; חופן. 
אני לא יודע כמה הוא למד ממני )ברור שהוא למד אותי(, אבל אני למדתי ממנו. 
והוא איפשר לי לעשות איתו דברים שלא איפשר לאף אחד אחר. בדרכו זו הוא סימן 

את עמדתו באשר ליחסים בינינו.
 

יומו של צלם באוויר הפתוח
A PHOTOGRAPHER׳S DAY OUT

 לואיס קרול 
מאנגלית: יהודה ויזן

אני נרעד ודואב ונוקשה וחבול. כפי שכבר אמרתי לכם לא אחת, אין לי שמץ של 
מושג כיצד אירע הדבר ואין טעם להציק לי עם שאלות נוספות בעניין. כמובן, אם 
תחפצו בכך, אוכל לקרוא לכם קטע מהיומן שלי, המתאר בפרוטרוט את אירועי אמש, 
שם איזשהו רמז לתעלומה, חוששני כי חזקה עליכם  אך אם אתם מצפים למצוא 

שתתאכזבו.

23 באוגוסט, יום שלישי. אומרים שאנו, הצלמים, גזע עיוור במקרה הטוב; שלמדנו 
להתבונן אפילו בפנים היפות ביותר כבכך־וכך אור וצל; שאין אנו מתפעלים אלא 
לעיתים רחוקות, ושלעד איננו אוהבים. זוהי אשליה שאני חפץ לנתץ זה זמן מה 
–– לו רק מצאתי נערה צעירה לצלם, לממש את אידיאל היופי שלי –– מעל לכול, 
אם שמה יהיה –– )מדוע, תוהה אני, חביב עליי השם ָאִמיִלָיה יותר מכל מילה אחרת 
בשפה האנגלית?( –– אין לי ספק שאוכל להיפטר מן הנרפות הפילוסופית הקרה הזו.

 
סוף כל סוף בא הרגע. רק הערב פגשתי את הארי גלובר הצעיר בהיימרקט – "ביש!" 
הוא צעק, וטפח על גבי בידידות, "דוד שלי רוצה שתבוא מחר לווילה שלו, מצלמה 

והכול!"

"אבל אני לא מכיר את דוד שלך," השבתי בזהירות האופיינית לי )נ"ב, אם יש בי 
מעלה כלשהי, הרי שזו זהירות ג'נטלמנית שקטה(.

"לא חשוב, גבר, הוא יודע עליך הכול. צא ברכבת המוקדמת, וקח אתך את כל ערכת 
הבקבוקים שלך, אתה תמצא שם ים של פרצופים לכער, ו־"

מפני  וכן  אותי  הבהיל  העבודה  היקף  שכן  למדי,  גס  באורח  השבתי  מצב,"  "אין 
בן שיחי, מאחר שגמרתי בדעתי שלא לדבר סלנג במקומות  שביקשתי להסות את 

ציבוריים. 

"נו טוב, הם ממש יתבאסו בגלל זה, זה הכול," אמר הארי בפרצוף חסר־הבעה למדי, 
"ובת הדודה שלי אמיליה־"

תרגום
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"אל תוסיף מילה!" קראתי בהתרגשות, "אבוא!" ובעוד האוטובוס שלי הגיע, קפצתי 
פנימה וזמזמתי לעצמי בטרם יתעשת מתדהמתו לנוכח שינוי המזג שלי. אם כן, מנוי 

וגמור הדבר, מחר אראה את אמיליה, ו–– הו גורל, מה אתה צופן לי?

למרבה  נשברו,  בחיפזון,  שנארזו  כך  בתוך  מפואר.  בוקר  רביעי.  יום  באוגוסט,   24
המזל, שני בקבוקים ושלוש זכוכיות בלבד. הגעתי לווילת־רוזמרי בשעה שהקבוצה 
נתיישבה לארוחת בוקר. אבא, אמא, שני בנים בגיל בית־ספר, עדת ילדי־גן והתינוק 

הבלתי־נמנע.

זולת  דבר,  זאת  לעשות  יוכל  לא  ישע;  חסרות  המילים  הבת?  את  אתאר  איך  אך 
טלבוטייפ. אּפּה ניצב בפרספקטיבה יפה –– פיה חפץ, אולי, בהקצרה המרבית –– 
אך חצאי־הגוונים המעודנים שעל לחייה די בם כדי לעוור אדם לכל פגם, ובאשר 
להדגשות שעל סנטרה; הייתה זו )מבחינה צילומית( שלמות. הו! איזו תמונה היא 

הייתה אלמלא הגורל –– אך אני ממתין. 

היה שם קפטן פלאניגן ––

אני מודע לכך שהפסקה הקודמת מקוטעת קמעה, אך כשהגעתי לנקודה זו, נזכרתי 
שהאידיוט סבור באמת ובתמים שהוא מאורס לאמיליה )אמיליה שלי!(. נחנקתי, ולא 
יכולתי להמשיך. גזרתו, אני מוכן להודות, הייתה נאה: אחדים אף התפעלו מפרצופו; 

אך מהם פרצוף וִגזרה באין מוח?
הגזרה שלי, על כל פנים, נוטה במקצת לעבר החסון; בכל הנוגע לקומתי, איני 
נמנה עם אותן ג'ירפות צבאיות –– אך מדוע אתאר את עצמי? תמונתי )מעשה ידי 

עצמי( תשמש עדות מספקת לעולם.

ארוחת הבוקר, בלי שום ספק, הייתה טובה, אולם לא ידעתי מה אכלתי או שתיתי; 
חייתי בעבור אמיליה לבדה וכשבהיתי באותו המצח שאין כדוגמתו, באותם תווים 
מסותתים, קפצתי את אגרופי בפרץ בלתי־רצוני )ובתוך כך שפכתי את ספל הקפה 

שלי(, ונזדעקתי, "אצלם את האישה הזו, או אמות בנסותי לעשות זאת!" 

לאחר ארוחת הבוקר החלה העבודה, שאותה אפרט כאן בקצרה.

צילום ראשון – אבי המשפחה. את הצילום הזה ביקשתי לנסות פעם נוספת, אך הם 
כולם הכריזו שהוא בסדר גמור, ושזו "בסך הכול הבעתו הרגילה"; אך אלא אם כן 
הבעתו הרגילה היא זו של אדם שעצם תקועה בגרונו, והוא מתאמץ לשכך את היגון 
שבמחנק באמצעות התבוננות בקצה אפו בשתי עיניו, עליי להודות שהיה זה תיאור 

אוהד מדי של המקרה.

צילום שני – אם המשפחה. כשהתיישבה, אמרה בחיוך אווילי שהיא "מאוד חיבבה 
הצגות בצעירותה" ושהיא "מבקשת להצטלם בצלמה של דמות שייקספירית אהובה". 
מי הדמות? לאחר מחשבה ממושכה ומאומצה, נאלצתי לוותר על כל תקווה לפתור 
את החידה, היות שלא הכרתי ולו גיבורה אחת משלו שבה ידורו צוותא־חדא אופי 
כה תזזיתי ופנים כה ריקות; או ששמלת משי כחולה, צעיף סקוטי התלוי על כתף 
אחת, צווארון־מסולסל מימי המלכה אליזבת סביב לגרון ושוט ציידים, היו נחשבים 

עבורה לתלבושת הולמת.

צילום שלישי – ניסיון שבעה עשר. הצבתי את התינוק בפרופיל. לאחר שהמתנתי 
שהבעיטות השגרתיות ישככו, חשפתי את העדשה. בו ברגע הנבל הקטן הסיט את 
אפה של  ידי  על  נעצר  בעודו  ספורים,  בסנטימטרים  המזל,  למרבה  לאחור,  ראשו 
)אם  דם"  להקיז  הראשון  "להיות  העולל  של  שאיפתו  את  מבסס  ובכך  האומנת, 
פנים,  כפל  לתוצאה  שיווה  הסתם,  מן  הדבר,  הספורט(.  מתחום  במינוח  להשתמש 
לתמונה  קראתי  לפיכך,  הטבע.  כדרך  שלא  רחב  ופה  אף,  לכנותו  שניתן  דבר־מה 

"פרצוף־מלא" והמשכתי הלאה.

צילום רביעי – שלוש הבנות הצעירות יותר, כפי שהיו נראות אילו השקו בה בעת 
כל אחת ואחת מהן בתרופה מרירה, והשלוש קשורות יחדיו בשערותיהן בטרם שככה 
ההבעה שהסבה התרופה לפרצופה של כל אחת ואחת מהן. מן הסתם, את מראהו של 
הסובייקט שמרתי לעצמי, ורק ציינתי ש"זה מזכיר לי את הציור של שלוש הגרציות," 
אך המשפט הסתיים באנחה בלתי רצונית, שרק בדי עמל עלה בידי להסבה לכדי 

שיעול. 

צילום חמישי – היה זה אמור להיות הניצחון האמנותי הגדול של היום; צילום של 
משפחה, שעוצבה בידי שני ההורים, המשלב את הביתי עם האלגורי. התינוק אמור 
היה להיות מוכתר בפרחים, במאמץ משותף של הילדים – המונחים, בעצת אביהם, 
תחת השגחתה האישית של האם; ולשזור בזאת את המשמעות המשנית של "גבורה 
מעבירה את זר הדפנה לתמימות, שעה שהחלטיות, עצמאות, אמונה, תקווה וצדקה, 
מסייעות במלאכה החיננית, כאשר חוכמה מביטה בטוב לב ומחייכת הסכמה!" זו, אני 
אומר, הייתה הכוונה; התוצאה, עבור כל מתבונן החף מדעה קדומה, ניתנת הייתה 
לפרשנות אחת בלבד –– שהתינוק היה בהתקף –– שהאמא )ללא ספק מתוך איזו 
תפיׂשה מוטעית באשר ליסודות האנטומיה האנושית(, השתדלה להחדילו בהסירה 
את הכתר מעל לראש התינוק ובקרבה אותו לחזהו –– ששני הבנים, שאינם צופים 
זולת הרס מיידי, תלשו כמה מתלתליו כמזכרת למאורע הקטלני ––  לזאטוט דבר 
הזמן  את  וניצלו  התינוק,  משערות  לתלוש  כדי  להזדמנות  חיכו  מהבנות  ששתיים 
כדי לחנוק את השלישית –– ושהאב, המיואש נוכח התנהגותה יוצאת הדופן של 
משפחתו, דקר את עצמו, וגישש בידיו אחר כלי־כתיבה, כדי לכתוב מזכר שיצהיר 

כי עשה זאת.
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לי הזדמנות להציע לאמיליה שלי להצטלם, אך  במשך כל אותו הזמן לא הייתה 
בכללותו,  הצילום  תחום  את  שהצגתי  ולאחר  נקרתה,  זו  ארוחת־הצהריים  במהלך 
לי  שיהיה  תקווה  אני  אמיליה,  העלמה  היום,  יערוב  "בטרם  ואמרתי:  אליה  פניתי 

הכבוד לתשלל אותך."

היא השיבה בחיוך מתוק "כמובן, מר ביש. ישנו, בסמוך לכאן, בית־קומתיים שאשמח 
אם תנסה לצלמו לאחר ארוחת־הצהריים, וכשתסיים איתו, אעמוד לשירותך."

"חי אדוני! אני מקווה שהיא תעניק לך שירות מהוגן!" התפרץ אותו קפטן פלאניגן 
המשונה, "לא ככה, מלוש מאמילוש?" "בטוחני שכן, קפטן פלאניגן," הערתי ביתר־

כבוד; אך כל נימוס הוא בבחינת בזבוז כשמדובר בבהמה הראויה לבוז; הוא פצח 
בצהלות כבירות "אהֹוי!" "אהֹוי!", ואמיליה ואני בקושי הצלחנו להימנע מלגחך נוכח 
טיפשותו. היא, על כל פנים, בהתעשתות זריזה, הצליחה לעצור בעצמה ואמרה לדוב 
הזה: "'בוא, בוא, קפטן, אל לנו להחמיר איתו יתר על המידה!" )להחמיר איתי! איתי! 

תבורכי, אמיליה!(

השמחה הפתאומית של אותו הרגע כמעט ששברה אותי; דמעות נקוו בעיניי שעה 
שחשבתי "משאלת חיי התגשמה! אני עומד לצלם אמיליה!" אין ספק, אני כמעט 
בעדי  שמנעה  השולחן  מפת  אלמלא  לה,  ולהודות  ברכיי  על  לרדת  שעליי  סבור 

לעשות כן. ואלמלא ידעתי כמה מסובך להתרומם מעמדה שכזאת.
רגשותיי  את  לבטא  כדי  הארוחה  סוף  לקראת  הזדמנות  ניצלתי  כן,  פי  על  אף 
המפעמים: ובפנותי לאמיליה, שישבה על ידי, מלמלתי את המילים "בחזי מפעמת 
היא  המשפט.  את  להשלים  לי  בפניי שאל  התריעה  כללית  כאשר שתיקה  ערגה", 
השיבה בתושייה נערצת: "אמרת שאתה רוצה עוגה, מר ביש? קפטן פלאניגן, התואיל 

בטובך לחתוך למר ביש חתיכת עוגה?"
"היא עשויה היטב," אמר הקפטן, שכמעט תקע את ראשו בתוכה, "שאעביר לו 

את הצלחת, מלוש?"
"לא, אדוני," נכנסתי לדבריו ובעיניי מבט שאמור היה למוחצו, אך הוא רק גיחך 

ואמר "שלא תתבייש לי עכשיו ביש. בחורצ'יק, בטוח שיש עוד הרבה במזווה."

בית־ את  למצוא  כיצד  ההנחיות  לי  שניתנו  לאחר  הסתיימה.  ארוחת־הצהריים 
הקומתיים, חיברתי למצלמתי את הברדס המשמש לפיתוח תמונות באוויר הפתוח, 

העמסתי אותה על כתפי, ויצאתי לעבר הגבעה שאליה הפנו אותי.
שעה שעברתי עם המכונה שלי, ישבה אמיליה שלי בחלון ועבדה; האידיוט האירי 
היה איתה. בתשובה למבטי השוקק, אמרה בחשש "אני בטוחה שזה כבד מדי עבורך, 

מר ביש. אין לך נער שיסחב זאת עבורך?"
"או חמור?" צחקק הקפטן.

נאלמתי דום והפניתי מבט, חש כי עכשיו, יותר מתמיד, יש להגן על כבוד האדם 

וחירותו של הפרט. לה אמרתי בפשטות, "תודה, תודה!" ונשקתי לידי בשעה שדיברתי; 
אחרי כן נעצתי את מבטי באידיוט אשר לצידה וסיננתי מבין שיני החורקות: "עוד 

נתראה שנית, קפטן!"
"בוודאי, אני בהחלט מקווה, ביש," אמר הדביל חסר המודעות, "שעה שש על 
הגדול,  מאמצי  את  פעלתי  בי;  חלף  קריר  רטט  תשכח!"  אל  ערב,  ארוחת  השעון, 

וכשלתי; העמסתי את מצלמתי על כתפי פעם נוספת, ופסעתי הלאה בעגמומיות.

שני צעדים, וחזרתי לעצמי; עיניה, ידעתי, הביטו בי, ופעם נוספת רמסתי את הכורכר 
את  יפרו  הם  האם  הקפטנים?  שבט  מכל  זה,  ברגע  לי,  אכפת  מה  קופצני.  בצעד 

שלוותי?

הגבעה הייתה מרוחקת כקילומטר מהבית, והגעתי אליה תשוש וקצר נשימה. מצד 
המבט שמשקיפה  נקודת  את  בחרתי  רוחי.  את  רוממו  אמיליה  על  המחשבות  שני, 
באופן הטוב ביותר על בית־הקומתיים, כך שאתפוס בתמונה גם איכר ופרה, השולחים 
את  הסרתי  עבורך!",  זה  "אמיליה,  מלמלתי,  המרוחקת,  הווילה  לעבר  אוהד  מבט 
מכסה העדשה; כעבור דקה וארבעים שניות החזרתי את המכסה: "זהו זה!" קראתי 

בהתרגשות בלתי נשלטת, "אמיליה, הנך שלי!"
בלהיטות, ברעדה, כיסיתי את ראשי בברדס, והתחלתי בפיתוח התמונה. העצים 
קצת מעורפלים –– נו טוב! הרוח הזיזה אותם קצת; זה לא בולט מדי –– האיכר? נו, 
הוא צעד מטר או שניים, וצר לי לומר כמה רגליים וידיים יצאו לו בתמונה. –– לא 
חשוב! נקרא לו עכביש, מרבה רגליים, כל־דבר –– והפרה? אני מוכרח, בחוסר רצון, 
היא  ואף שאפשר שחיה שכזאת תהיה מסקרנת,  לפרה שלושה ראשים,  כי  לציין 
איננה ציורית. יחד עם זאת, לא תיתכן כל שגיאה בנוגע לבית הקומתיים; ארובותיו 

היו כל מה שרק ניתן לבקש, "ובסך הכול," חשבתי, "אמיליה בוודאי––"
על  מרומזת,  מאשר  יותר  בהולה  טפיחה,  בשל  שלי  המונולוג  נקטע  זה  בשלב 
הכתף. הסרתי מעליי את הברדס, היש צורך לומר באיזו יראת כבוד? ופניתי לזר. 
הוא היה אדם חסון ואיתן, לבוש כפרא, דוחה בהבעתו, ובפיו קנה של קש. בן לווייתו 
עלה עליו במוזרויות הללו. "איש צעיר," החל הראשון, "ת'מסיג פה ת'גבול, וכדאי 
שת'וצית'צמך, בלי לעשות בעיות." מיותר לציין שלא התייחסתי להערה הזו, כי אם 
נטלתי את בקבוק ההיפוסולפיט־של־סודה, והמשכתי לתקן את התמונה; הוא ניסה 
לעצור בעדי; התנגדתי: התשליל נפל – ונשבר. איני זוכר עוד דבר, מלבד שהייתה לי 

תחושה עמומה כי הלמתי במישהו.
אם יעלה בידכם למצוא דבר־מה בדברים שזה עתה הקראתי לכם שיכול להעיד 
על פשר מצבי הנוכחי, אתם מוזמנים לעשות זאת; אולם, כפי שציינתי קודם לכן, כל 
מה שאני יכול לומר לכם הוא שאני נרעד ודואב ונוקשה וחבול, ושאין לי שמץ של 

מושג כיצד אירע הדבר.
1860
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שירים1
לאה פילובסקי

נובלה בלשית

 ָהַרֶּכֶבת עֹוֶצֶרת ְּבַתֲחַנת ֲחֵדָרה ַמֲעָרב
 ְוֵאיֶנָּנּה ַמְמִׁשיָכה ִּבְנִסיָעָתּה. ַהְּדָלתֹות ִנְנֲעלֹות ְּבַתֲחַנת

ֲחֵדָרה ַמֲעָרב. ֵאין יֹוֵצא ְוֵאין ָּבא. 
נֹוֵבָלה ַּבָּלִׁשית ִנְרֶקֶמת: ֶּפֶרק א – ֲחֵׁשָכה ִּפְתאֹוִמית. ֶּפֶרק ב – ּגּוָפה ַּבָּקרֹון. ֶּפֶרק ג – 
ָמה ֶׁשָּקָרה ְּבֵבית ְיהֹוֻׁשַע. ֶּפֶרק ד – ָּפָניו ַהִחְּוִרים ֶׁשל ַהַּכְרִטיָסן. ֶּפֶרק ה – ְּגֶבֶרת ִעם 

ים. ֶּפֶרק ו – ְׁשָנתֹו ֶׁשל ַהַחָּיל. ֶּפֶרק ז – ִּדּבּור או ְנאּום. ֶּפֶרק ח – ְׁשמֹו ָהֲאִמִּתי ֶׁשל  ַסִלּ
ַהַחָּיל. ֶּפֶרק ט – ַמֲעֶׂשה ֻחְלָּדה ּובֹור: ֵאֶּלה ֶׁשִּנְׁשֲארּו ֵמָאחֹור. ֶּפֶרק י – ִּפְתרֹון.

 ַעְכָׁשו ַהֹּכל ֻמְׁשָלם. ֲחֵסִרים ַרק
ָקְרָּבן, רֹוֵצַח, ֵמִניַע, ֶאְמָצִעים, ִהְזַּדְּמנּות, ַּבָּלׁש, ְּדֻמּיֹות נֹוָספֹות ַוֲעִליָלה.

לאה, אפשרויות נוספות

ֲאִני קֹוֵראת ָלְך, ֵלָאה, ְמַדֶּבֶרת ִאָּתְך ְּכמֹו
ֶׁשֲאִני ְמַדֶּבֶרת ִעם ַעְצִמי. ְמַסֶּפֶרת
ָלְך ָמה ֶׁשְּכָבר ָידּוַע ָלְך: ָּבִכית.
ָיַדְעְּת ֶׁשּיַֹעְדְּת ַלֲעלֹות ְּבגֹוָרלֹו 

ֶׁשל ֵעָׂשו ֶׁשָהיּו אֹוְמִרים ַהְּגדֹוָלה ַלָּגדֹול ַהְּקַטָּנה ַלָּקָטן
ּוָבִכית. ֲאִני רֹוָצה ִלְהיֹות ְמֻסֶּגֶלת ְלֶבִכי

ָּכֶזה ֶׁשְּמַׁשֶּנה ֶאת ַהְּגֵזָרה ִלֹּפל ְּבגֹוָרלֹו ֶׁשל ָרָׁשע, ֶׁשּפֹוֵתַח
ֶרֶחם, ֶׁשֵּמִביא ְיָלִדים. ַאֲהָבה 

לֹא, ַאְּת אֹוֶמֶרת, ֵיׁש ְּגבּול, לֹא ָּתִמיד ֵיׁש ֶאְפָׁשרּות
ִלְמצֹא ֶּגֶבר לֹא ָרָׁשע ֶׁשַּמְתִאים ָלְך ְוַגם אֹוֵהב אֹוָתְך, ֵיׁש

ֶאְפָׁשֻרּיֹות ֶׁשֲאִפּלּו ַהֶּבִכי ַהָּקֶׁשה ְּביֹוֵתר ֵאינֹו ָיכֹול
ְלַהְמִציא, ֲאָבל ֵלָאה, ִּפְקִחי ֶאת ֵעיַנִיְך ָהַרּכֹות, ֶזה

לֹא ַהֶּבִכי, זֹו ַאְּת ֶׁשֵאיֵנְך רֹוָאה ֶאְפָׁשֻרּיֹות נֹוָספֹות. 

בהוצאת  קפלן  ליאת  בעריכת  "כבר"  בסדרת  אור  לראות  נוספות שעומד  אפשרויות  הספר  1  מתוך 

"מוסד ביאליק".

ימי שלישי עם אדוארדו2

ְּבֶמְרַּכז ַהִּמָּטה ַהּזּוִגית ֶׁשֵהֵבאִתי ַלֲחַדר ַהֵּׁשָנה ֶׁשִּלי ִלְפֵני ַאְרַּבע ָׁשִנים, ֶׁשִאיׁש
ִמְּלַבִּדי ֵמעֹוָלם לֹא ָׁשַכב ָּבּה

ֵיׁש ְמכֹוַנת ְזַמן ַהּמֹוִביָלה ְליֹום ְׁשִליִׁשי
ִׁשְבָעה ָעָׂשר ְּבנֹוֶבְמֶּבר ֶאֶלף ְּתַׁשע ֵמאֹות ְׁשמֹוִנים ְוַאַחת, ְלמֹוַלְדִּתי 

ַהְּׁשִנָּיה, ְלֶאדּוַאְרדֹו. ִלְפָעִמים
ֲאִני נֹוַסַעת ְלָׁשם, ֵאָליו, ַלָּׁשְוא, אֹוֶמֶרת לֹו:

ַאל ַּתֲעבֹר ָמָחר ֶאת ַהִּנּתּוַח. ַהְּדָבִרים ִיְסַּתְּבכּו, ֵּבין ִאם
ָּפׁשּוט ִיְסַּתְּבכּו, אֹו ִיְסַּתְּבכּו ַמָּמׁש.

ֵאין ֲחָשׁׁש ְלָּפָרדֹוְקִסים ְּבִהָּמְצאּוִתי ִּבְמִחָּצתֹו. ֲאִני
ַהַּיְלָּדה ִנְמֵצאת ְּבִיְׂשָרֵאל, ִמְתּכֹוֶנֶנת ַלֲחֹגג ְלָמֳחָרת ֶאת יֹום ֻהַּלְדָּתּה ַהִּׁשִּׁשי

ֶׁשל ֲאחֹוִתי ַהְּצִעיָרה. ָּדָבר לֹא ְיַׁשֶּנה ֶאת ַהִּקּיּום, ֲאָבל ִמִּסָּבה זֹו ֶאדּוַאְרדֹו ְמָסֵרב
ָּתִמיד ְלַבֵּטל ֶאת ַהִּנּתּוַח ּוִמֵּמיָלא

ָּתַמְך ְּכָבר, ִלְפֵני ָׁשִנים, ַּבֲהִפיָכה, ְולֹא ָיֹכְלִּתי ְלַהְזִהיר אֹותֹו ָמה
ִטיָבּה ָּבֱאֶמת, ּוִמֵּמיָלא ַּגם לּו ִהְזַהְרִּתי אֹותֹו ָהָיה ַמְמִׁשיְך

ְלָסֵרב ָלַדַעת ְּבֶמֶׁשְך ְׁשָנַתִים ֲאֻרּכֹות ּוִמֵּמיָלא ַּגם לּו ָהָיה מּוָכן ָלַדַעת ַּבְּזַמן
לֹא ָהָיה ְּבכֹוחֹו ַלֲעצֹר ֶאת ָּכל ָמה ֶׁשָּיַדע ַאַחר ָּכְך: ַׁשֶּיֶרת ַהָּמֶות, ַהֶּטַבח

ָּבִאְצַטְדיֹון ַהְּלֻאִּמי, ָּכל ָמה
ֶׁשִּנְרַמס, ּוִמֵּמיָלא ִמֶּׁשָּיַדע ָהָיה אֹוֵמר

ְּבקֹול ָמה ֶׁשֵהִבין, לֹא ָהָיה ַמְפִסיק ְלַהְפִחיד ֶאת ַהִּׁשְלטֹון. ָּכְך אֹו ָּכְך
הּוא ְמָסֵרב ְלַבֵּטל, ַּבִּבּקּוִרים ָהַאֲחרֹוִנים, ֲאִני יֹוַדַעת ֶׁשָעַלי ְלַהְרּפֹות.

לֹא נֹוַתר ִלי ֶאָּלא ְלַפְטֵּפט ִאּתֹו ַעל ָּדא ְוַעל ָהא ִּבְסָפַרִּדית
הֹוֶלֶכת ּוִמְׁשַּתֶּפֶרת, לֹוַמר ִּכי טֹוב, ִּכי טֹוב, ִּכי ֵאין

ְּבֵרָרה ַאֶחֶרת.

2  אדוארדו פריי מונטאלבה היה נשיא צ'ילה בין 1964 ל־1970. נפטר בראשית 1982, כחודשיים 

לאחר שעבר ניתוח שגרתי. ב־2019 קבע בית המשפט המחוזי כי פריי נרצח בהרעלה בידי שלוחיו 
של נשיא הדיקטטורה הצבאית, אוגוסטו פינושה. ב־2021 הפך בית המשפט העליון את הקביעה, 

ופסק כי פריי נפטר מסיכובי הניתוח. המחלוקת סביב הסוגיה עדיין נמשכת.
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שירים ממסע בדרום אמריקה
יערה בן־דוד

ְטבּועות למחצה

ְּבַסן ַאְנטֹוְניֹו ַים ָהַאְחָלָמה נֹוֵצץ ְוָכֶבה.
מּול ְסִפיָנה ְמִריָמה עֶֹגן ְוצֹוָפר

י ְּתָרֶניָה ְוִרְקבֹוָנּה ְסִפיָנה ְנטּוָׁשה ִמֵּמָאה ַאֶחֶרת ַעל ֻחֵדּ
רֹוַקַחת ַאְׁשָלָיה ְׁשדּוָדה ַּפְסֶטִלית ֶׁשל ְּתנּוָעה

ַוֲאִני ְּבתֹוָכּה ְואּוַלי לֹא
ְמַדֶּבֶרת ְלַעְצִמי, ְמַׁשֶּנֶנת ָטעּות אֹוְּפִטית ִמָּמקֹום ַאֵחר

ְעֵּדר,  ְּכמֹו ֶאת ַהָּדָבר ַהָּנכֹון, אֹור ִמן ַהֶהְ
 חֶֹפן ִמִּלים ִמְתַאֶּדה

ְוַהְּסִפיָנה ָהַאֶחֶרת ְּבֶׁשָּלּה, מֹוֶׁשֶכת ְּפרּוָעה
ַלְיָלה קֹוֵרַע ֶּפַלח ָיֵרַח ְמַחֵּבק ֶאת ְלַבָּדּה.

 לורקה ב־Café Tortoni, בואנוס איירס

ָקֶפה טֹוְרטֹוִני ְמַדֶּׁשֶנת ְזַמן ֶׁשָהָיה ַהִּפָּנה ַהׁשֹוֶקֶקת ֶׁשּלֹו ְבּ
 ִמַּתְצלּום ַעל ִקיר ְוֻׁשְלָחן ַמֲהגֹוִני ְּבאֹור ַחם ַחף ִמְּׂשִריָטה.

ֲאִני ִמְתַעֶּקֶׁשת ֶׁשִיָּׁשֵאר ָּכאן. ָמה ָיֶפה ִרּקּוד ַהּצֹוֲעִני
ִקיַנת רֹוַמְנֵסרֹו ִמַּקְרָקִעית, ְמלֹוא עֹוָלם ְלַבִּדים ְואֹוַח. 

 ַאל ֵּתֵלְך ִמָּכאן, ַּגְרִסָּיה. ׁשֹוְמִרים ְלָך ְוָעֶליָך.

הּוא ָיַׁשב ָׁשם ָּתִמיד ִלְפֵני ִמְלֶחֶמת ָהֶאְזָרִחים ִּבְסָפַרד.
 ְּכֶׁשָּפְרָצה, ָׁשב ְלַאְרצֹו ִּבְגֵזַרת ּגֹוָרל ְמִביָׁשה.

ַעְכָׁשו ַּגם ֻׁשְלָחן ָיֹכל ְלַחּכֹות ַעד ּבֹוש, ּתֹוֵקַע ַרְגַלִים ָּבִרְצָּפה.

שירים
שחר־מריו מרדכי

מלמעלה למטה

ָּכל ְמטֹוֵסי ָהאֹוֵיב ֻהְׁשְמדּו; 
ָּכֵעת ַרק ְמטֹוֵסינּו ְמַלִּוים ֵמַעל. 
ַהִאם ׁשֹוֵמַע? ֲעבֹר. ַקֵּבל ִוּדּוא: 

ֵיׁש ָלנּו ְׁשִליָטה ֲאִויִרית, ָהָרַמְטָּכ"ל. 

ׁשֹוֵמַע. ֵּתן ְּפֻקָּדה ָלֻאְגָּדה ָלנּוַע ַלִּמְדָּבר 
ָהאֹוֵיב ַעל ַהַּקְרַקע ִמְתַּפֵּצל ּוִמְתַקֵּדם. מ"מ,

ַהַּטְנִקים ִּבְתנּוָעה? מ"ּפ, ַהּתֹוָתִחים מֹוְתִחים ַצָּואר. 
ֲחֹתר ְלַמָּגע, מ"ּכ, ֶמְרָחק ַצְמֵצם 

ֲאָבל ָׁשֵקט ֹּפה. לֹא ַּתֲאִמין ֵאיֶזה ֶׁשֶקט,
ָאַמר ַהָּסָמ"ר. ֵיׁש ַרק ִזְמזּום ְזבּוב. ּוְמטֹוִסים. 

ְוַרַחׁש ְצִניַחת ָאָבק ַעל ָהִריִסים 

ַאָּבא ָּכאן ַהֵּבן ָהֵבן: ָהֵאׁש ִנְדֶלֶקת
ְּכֶׁשְּפָגִזים נֹוִרים ְמַנֵּתר ַהחֹול

ְּכֶׁשּתֹוָתח יֹוֶרה הּוא ִנְרָּתע ָאחֹור

עלה באש

ָאַמְרָּת ֶׁשּזֹו ָהְיָתה ְּפִגיָעה ְיִׁשיָרה ְוַהַּטְנק ָעָלה ָּבֵאׁש. ָאַמְרָּת ֶׁשַהְּפִגיָעה ַּבַּטְנק ָהְיָתה 
ְיִׁשיָרה ְוהּוא 

ָעָלה ָּבֵאׁש. לֹא ָאַמְרָּת ֶׁשָעָלה ֵריַח ֶׁשל ָּבָׂשר ָחרּוְך. ָאַמְרָּת ַרק ֶׁשַהַּטְנק 
ָעָלה ָּבֵאׁש ִמְּפִגיָעה ְיִׁשיָרה. לֹא ָאַמְרָּת ֶׁשִּנְפַער ֶּפַצע, ֶׁשְרִסיס ָּפָגז ִרֵּסק ֶאת ַּכף ַרְגְלָך 

ְוֶאת ַהָּיד 
ֶׁשל ֲחֵבְרָך ְוִהיא ִהְׁשַּתְלְׁשָלה ְּכמֹו ְּפַקַעת חּוִטים ֶׁשל ָּבָׂשר ִמְּזרֹועֹו. ֵאׁש, ֵאׁש, ֵאׁש ַעל 

ַאָּבא ֵאׁש
ְוֶאת ַהָּדם ֶׁשִּנְסַּפג ַּבחֹול ִעם ִקְרֵעי ַמִּדים ּוְרצּועֹות ִּגיִדים לֹא ִנָּתן ְלַהְחִזיר ַרק ִלְקּבֹר 

ָאַמְרָּת ְולֹא ָאַמְרָּת ֶׁשִּנְמַׁשְלָּת ִעם יֹוְרֵדי ּבֹור
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שירים*
ענת לויט

* מתוך הספר קינה שיראה אור בהוצאת "עולם חדש".

*

ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָהָיה ַאָּבא אֹוֵבד אֹוָתְך
ְּבעֶֹמק ָהֲאָדָמה, ְמפֹוֵרר ֲחָטֵאי ְּבָׂשרֹו
ַהִּמְתַאֶּוה ֶׁשָּתׁשּוִבי ֵאָליו, ֶׁשִּתְמֲחִלי

ַעל ְזרֹועֹו ַהָּקָׁשה ְּבגּוֵפְך, 
ְזרֹוַע ֶׁשּלֹא ָנְטָתה ָלְך ֶחֶסד 

ַּגם ְלַאַחר מֹותֹו.

ְוָחַזְרְּת ְּכֶדֶרְך ְּבַׂשר־ִאָּׁשה ְלִהָּקֵבר
ֵעיֻרָּמה ִמָּכל ַמְדֶוה ָּבֲאָדָמה, 

ְלִהְתַּכּסֹות ְּבַאֲהָבֵתְך ַהִּמְתַאֶחֶרת, 
ֶׁשִּתָּנֵׁשא ָּגבֹוַּה ֵמַעל ַׁשַער ַהֶחֶסד 

ֶׁשּיַֹעד ָלְך – 

ֲהִכי ָקרֹוב ְלַׁשַער ַהְּגֻאָּלה ֶׁשל ַאָּבא
ֶׁשִחָּכה ָלְך לֹא ַלָּׁשְוא.

*

ַרק ִמּתֹוְך ֶהָעָפר ַהּסֹוֵכר ֶאת ִּפיְך, ֶׁשֵאין ָיֵבׁש 
ִמֶּמּנּו, אּוַכל ִלְׁשֹמַע אֹוָתְך אֹוֶמֶרת 

ַעד ַּכָּמה ַאְּת אֹוֶהֶבת אֹוִתי,
ְלַהֲאִמין ּוְלָהִׁשיב ָלְך ַאֲהָבה. 

 
ִקּיּוֵמְך ַהִּמְתרֹוֵׁשׁש.

ַנְפִׁשי ַהִּמְתאֹוֶׁשֶׁשת. 

*

ִמּיֹום ְליֹום ִמְתַעֶּבה ָמַסְך ָהֲעָרֶפל ֶׁשַּמְפִריד
ֵּביֵנינּו, ַמֲעִמיק ֶהֶלם ַהְּקָרב ַעל ְׁשַלל 

ְּדמּויֹוַתִיְך, ַעד ֲאֶׁשר ֵאַדע ִלְבחֹר 
ֵאיזֹו ֵמֵהן ֻּתְטַּבע ְּבֶאֶבן ַהִּזָּכרֹון, 

ַּתְחֶּתיָה ָננּוַח ְלַבּסֹוף ְׁשֵּתינּו, ֵאם ּוִבָּתּה
ֶׁשָּבא ָלּה יֹוָמּה ְלִהָּפֵרד ֵמַחֶּייָה, 

ַוֲעַדִין ִהיא קֹוֵראת 
ֵאַלִיְך –

ִאָּמא

*
ַצְלִעי ַרק ִמַּצְלֵעְך, ְּבָׂשִרי ַרק ִּבְבָׂשֵרְך 

ּוְדמּוִתי ַרק ִּכְדמּוֵתְך. ָּכְך ִּבַּקְׁשְּת ֶׁשֶאְהֶיה 
ְללֹא ָאב – 

ִּכי ִיֵּסר אֹוָתְך ְּבׁשֹוִטים ְואֹוִתי ְּבַעְקַרִּבים, 
ְוָהִייִתי ָלְך ָמֵגן 

ְורַֹמח ְּבָיִדי ָהַרָּכה
ַּכְּקַטָּנה ְּבַאְלֵפי ְמַנֶּׁשה.

*
לֹא ָעָלה ְּבָיֵדְך ְלִהָּמֵלט ִמִּׁשַּנִיְך

ַהּתֹוָתבֹות ּוִמן ָהַרַעד ֶׁשָאַחז ְּבָיַדִיְך. 
ְלַאט ָּכָבה ָהאֹור ְּבֵעיַנִיְך ְוִעְמֵעם 

ְמאֹור ָּפַנִיְך ְּכֶׁשָּבאִתי ֵאַלִיְך 
ְולֹא ְרִאיִתיְך. ֵהַסְבִּתי ַמָּבט 

ִמן ָהַרֲחִמים ּוֵמַהֹּכַרח ְלַחֵּבק 
ְולֹוַמר ָלְך ִּדְבֵרי ֶׁשֶקר, ְללֹא ַּכָּפָרה 

ְּבָיֵמינּו ַהּנֹוָרִאים.

שירים
מיטל נסים

 שירה 

ׁשֹוֶאֶבת ָחָלב ְוכֹוֶתֶבת ִׁשיָרה 
ָהֵאין זֹו ִּכְמַעט אֹוָתּה ַהְּפֻעָּלה? ִהֵּנה ִלְרָאָיה 

ֶאֶמׁש ָקָראִתי ִּכי ֶהְרֵּכב ֲחַלב ָהֵאם 
ּדֹוֶמה ְמאֹוד ִּבְמַאְפְיָניו ְלֶהְרֵּכב ַהָּדם 

ְוַאף ִּכי הּוא ְמֻכֶּנה ָּדם ָלָבן 
ַוֲהלֹא ַהִּׁשיָרה ִהיא ָּדם ָׁשפּוְך 

ִסיְלְבָיה ְּפַלאת' ָאְמָרה

*

ִלְקרֹא ֶאת ַהּדּוַח ָהְרפּוִאי ְּכַאְנַאְלַפֵּביִתית
ְּכִמי ֶׁשְּלׁשֹוָנה ִאִּטית ְוֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלַסֵּפר 
ַעל ָמה ֶׁשִהיא ָקְרָאה. ִעם ַּכּדּור ַהְרָּגָעה 

ִלְקרֹא ּוְלַהֲאִמין ֶׁשָּמה ֶׁשָּכתּוב ֶזה ָמה ֶׁשָּקָרה 
ֶׁשּלֹא ָיכֹול ָהָיה ִלְקרֹות ַאֶחֶרת 

ֶׁשֵהם ָעׂשּו ַהֹּכל ָׁשחֹר 
ַעל ַּגֵּבי ָלָבן

 צערה של אמי 

לֹא ִמְּקֵצה עֹוָלם ְלָקֵצהּו ַהֵּׁשִני ְיַהְדֵהד 
ִּבְכָיּה ֶׁשל ִאִּמי 

לֹא ִסּפּור ָּגדֹול ֶאָּלא ִסּפּור ָעָנו 
ְּבָדֶלת ַאּמֹות ַעל ִסיֶריָה 

ֶׁשּלֹא ְלַהְבִליט ַעְצָמּה ֶיֶתר ַעל ַהִּמָּדה 
ְלַהְׁשִמיַע קֹול

ְּבֵעת ְמנּוַחת ַהְּׁשֵכִנים 
ִּדְמעֹוֶתיָה ֶׁשֵאיָנן ְמֻצָּירֹות ְּכָלל ּוְכָלל 

זֹוְלגֹות ַעל ָּפֶניָה 
ְוֵאיָנן ְמַמְּלאֹות ׁשּום ָנָהר ַּגם לֹא ַנַחל



20
21

בר 
טמ

ספ
 > 

״ב
שפ

 ת
רי

תש
 > 

ים
אזנ

 מ

89

20
21

בר 
טמ

ספ
 > 

״ב
שפ

 ת
רי

תש
 > 

ים
אזנ

 מ

88

אחרי ארבע שנים ושבועיים
ויקי כהן

הבן זוג שלי מת. 
היינו יחד ארבע שנים ושבועיים ואז הוא מת. 

ככה. הגעתי הביתה ומצאתי אותו על הרצפה. כמו שרואים בסרטים, אבל במציאות.

ולאכול  ישבנו לעשות שאכטה בחצר  שבועיים לפני, בערב ה״ארבע שנים״ שלנו, 
במבה וענבים, והייתי מסטולה מהורמונים ואהבה, ולא ידעתי איפה להניח את הלב 
ושמעתי את  ואז, שבועיים אחרי, מצאתי אותו על הרצפה  והמאושר שלי.  המלא 
הנשימות האחרונות שלו. הן היו קולניות ומתאמצות נורא. ראיתי את העיניים שלו 

פקוחות לרווחה, את האישונים מתחילים להתרחב. מבט חלול הביט בי בחזרה. 
היא  וכשסיימנו  מצגת,  איזו  עם  לה  עזרתי  מלמעלה.  השכנה  יעל,  אצל  הייתי 
הציעה לרדת להגיד שלום. איזה מזל היה לי שהיא נכנסה איתי הביתה באותו רגע, 
כי בהתחלה בכלל חשבתי שהוא עובד עליי. היינו כל הזמן עושים שטויות כאלה 
בבית. אף פעם לא עובדים אחד על השנייה שמישהו מת, אבל כן עושים שטויות 
אחרות – הייתי מקלפת סלק לסלט וצורחת, עובדת עליו שנחתכתי ושאני מדממת, 
או אומרת לו שאני לא בבית ואז מתחבאת בארון מאחורי הבגדים ומבהילה אותו 
כשהוא מגיע הביתה – כמו אחים קצת. אז כשראיתי אותו ככה לא הבנתי מה אני 
רואה. הוא גם שכב על הרצפה כאילו הוא בסוף שיעור יוגה בתנוחת שאוואסנה. 
הידיים שמוטות לצידי הגוף, הגוף ישר ורגוע, רק הראש היה מוטה קצת ימינה כי 

הוא נתקע בדלת החדר. 
ואז שמעתי את הנשימות. היה להן קול שאי אפשר לכתוב, שאין מקבץ אותיות 

ראוי לתיאורו. 
מה  ידעתי  לא  עליי  עובד  לא  שהוא  כשהבנתי  כי  איתי,  הייתה  שיעל  מזל  אז 
לעשות, והיא ישר אמרה ״תתקשרי למד״א.״ ״זה 101 או 102?״ שאלתי, וכעבור 
כמה שניות כבר מסרתי את הכתובת שלנו למוקדנית וקיבלתי ממנה כל מיני הנחיות 
מוזרות – ״תלחצי חזק מעל עצמות הבריח שלו. יש תגובה? תצעקי את השם שלו, 
הוא מגיב?״ עכשיו מילא לא לזכור את המספר של מד״א, אבל אפילו להגיד אם 
הוא נושם לא הצלחתי. פשוט לא הבנתי מה המוקדנית שואלת. מה זאת אומרת אם 
הוא נושם? איך יודעים לעזאזל אם מישהו נושם? ביקשתי מיעל להסתכל איתי על 
בית החזה שלו. רציתי לוודא שאני לא מדמיינת, שגם היא רואה שהוא עולה ויורד.

כשהגיעו החבר׳ה של איחוד־הצלה, הרגשתי כאילו כיבו לי את האור בראש וכל 
נזכרתי שבאיזו דרמת  מה שראיתי היו האישונים המתרחבים שלו והמבט הקפוא. 
בית־חולים שראיתי פעם, אחת הרופאות אמרה שדקה וחצי בלי חמצן במוח גורמת 

לנזק בלתי הפיך. היה לי ברור שעדיף שהוא ימות. 
כשמד״א הגיעו והתחילו לחבר אותו לכל מיני מכשירים, הסתכלתי על החבר הכי 

טוב שלי בעולם, שאנשים זרים מנסים להפיח בו חיים ללא כל הצלחה, והמחשבה 
המטונפת והמחניקה הזו – שעדיף שפשוט יעזוב ולא יישאר כאן בדמות גוף סיעודי 
לכל החיים – לא הניחה לי. עד היום אני לא מבינה איך הצליחה הנפש, ממעמקי 
הזאת.  התובנה  את  וזריזה  עניינית  כל־כך  בצורה  לנסח  שלה,  הטהור  האגואיזם 

הוויתור היה מהיר מדי, אבל לא טרחתי להעמיד פנים, אפילו לא בפני עצמי. 
לבית החולים הסיעו אותנו השכנים. לא יכולתי לנסוע עם התינוק באמבולנס, 
ואף אחד לא היה נותן לי לנהוג, ובין כה וכה עבר רק חודש מאז שהוא נולד והייתי 
עוד בעצמי שבר כלי מהלידה. לימים יעל תגיד לי שאם יש משהו שהיא לא תשכח 
מהאירוע הזה )שקשר בינינו לעולמים, אגב. לא כל יום את מוצאת בן זוג מת על 
כדי  להיניק  גם  התעקשתי  לנסיעה  להתארגן  שכדי  זה  שכנה־חברה(,  עם  הרצפה 
לחסוך צרות בדרך, וככה עמדתי בפתח החדר והינקתי בזמן שצפינו בדפיברילטור 

שלא צולח את משימתו.
את הקולות שהמכשירים בבית החולים עשו אני עדיין שומעת מדי פעם בראש 
משולשת  מנגינה  מין  טו־טו־טו.  טו־טו־טו.  טו־טו־טו.  לעד.  שם  חקוקים  הם  שלי, 
כזאת. גם ליד המיטה שלו בטיפול נמרץ לא התחדש כלום. שוב צעקו את שמו, שוב 
עצם הבריח, שוב דממה. אחר־כך מצאו לנו איזה חדר נוח להמתין בו )להגיע עם 
תינוק בן חודש לבית־חולים זו דרך מעולה לקבל יחס מועדף(, וישבנו שם – אחותו 
שכבר הספיקה להגיע גם, ואמא שלו והדודה ובעלה שנשלפו מתור בכניסה להצגת 
לפני  עוד  עליי,  השנואים  המבטאים  אחד   – ארגנטינאי  מבטא  עם  רופא  מוצ״ש. 
הדרמה הזאת – נכנס באיזשהו שלב והתחיל, מבחינתי בכל אופן, לברבר. החזקתי 
את התינוק צמוד צמוד לגוף שלי וממש לא רציתי להקשיב לו. שנאתי אותו סתם. 
הוא הסביר שבהתחלה הם חשבו שזה פרפור חדרים, אבל אז עשו לו סי־טי ראש 
וגילו דימום בכל המוח, ושאין מה לנקז ושאין איך לעזור, ושהם יעשו ״בדיקה נוספת 
בעוד שעה, אבל הסיכוי שמשהו ישתנה הוא מאוד נמוך.״ ״אני לא מבינה, אז בעוד 
שעה תבוא להגיד לנו שהוא מת?״ עניתי, והוא חצי מלמל בחזרה שכנראה שהמצב 

לא ישתנה גם בעוד שעה. 
לא הייתה שום דרמה ברגע הזה, לא שתיקה רועמת ולא בטיח. עמוק בבטן היה 
ברור שאין סיכוי, ועדיין מישהו היה צריך לסמן בבירור את נקודת האל־חזור. וזו 
נקודת אל־חזור אמיתית, לא כמו לקחת משכנתה או להתחתן. אין פקיד שאפשר 
ליבו או מכתב שאפשר לנסח. ככה, כמעט שעתיים אחרי שמצאתי על  לדבר אל 
הרצפה את הבנאדם שאני הכי אוהבת בעולם, עם תינוק בן חודש מעורסל בחיקי, 
הכול נגמר. בנאדם מת הוא כמו חור שחור, שואב לתוכו את כל מה שהיה ואת כל 

מה שאמור היה להיות. 
*

תוך כמה חודשים ימי חמישי הפכו להיות מאוד דומים אחד לשני. אני אוספת את 
השועל )הילד זוכה לשלל כינויים מעולם החי והצומח( מהמשפחתון, עוברת בשוק 
בזמן שאני  פתאום מהעגלה  יקפוץ  ודואג שלא  איתו  הקבוע שמשחק  הירקן  אצל 
כמו  היא  תינוק  )עגלת  ברגל  כל הדרך הביתה  וחוזרת את  ופירות,  ירקות  אוספת 

מסה 
אישית
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תיק גדול מאוד, זה אדיר(. חמישי אחר הצהריים זה לא זמן להיות בו על הכביש, 
בטח שלא בתוך אוטובוס. אנשים קשים, פרצופים קשים, הכול קשה. באחד מימי 
החמישי הגשומים של החורף הראשון בלעדיו, החלטתי לוותר על עונג הסיבוב עם 
העגלה בגשם, כי לא היו לי הרבה דברים לקנות. שמתי את הגור במנשא, ובתום 
וכשהגוף שלי כבר כמעט לא  סיבוב הקניות הקצר תפסתי אוטובוס חזרה הביתה, 
יכול היה לסחוב את עצמו יותר, התיישבתי עם תיק גב מלא בירקות, ושתי אצבעות 
מעוקלות בתוך ידיות של שקיות שהנחתי על הרצפה, ופתאום משום מקום נחתה 
עליי ההכרה שאף אחד לא מחכה לי בבית. שמיהרתי להספיק לאסוף אותו, ומיהרתי 
ולמה בעצם?  להגיע לתחנת האוטובוס,  ומיהרתי להספיק  קניות,  להספיק לעשות 
הכול לשווא. מה אני ממהרת? אף אחד לא מחכה לי. אני לבד. כל מה שיש לי 
בעולם נמצא איתי עכשיו, רדום וקצת מזיע וצמוד לציצים ולבטן שלי. זה כל מה 

שיש לי בעולם המחורבן הזה. ירקות, גבינה, טחינה, תינוק. 
*

היו לנו כמעט יומיים להיפרד ממנו בבית החולים. 
אם לא היו מתחילים להנשים אותו כבר בבית זה לא היה קורה, והיו קובעים את 
מותו כבר באותו ערב. אבל מכיוון שהוא הגיע מונשם לבית החולים, גם כשאין בכלל 

פעילות מוחית עדיין אי אפשר להכריז עליו רשמית כמת. 
בשיחה  שאלתי  עצמאי?״  באופן  יקרסו  שלו  שהמערכות  מחכים  אנחנו  ״בעצם 
ומנהל המחלקה הסביר שהם שומרים שזה  בבוקר שאחרי,  בבית החולים  שכונסה 
לא לגמרי יקרה בשביל שנוכל לתרום את האיברים, והוסיף בקול רציני ואיטי ״אבל 

בגדול, כן, לשם זה הולך.״
נוחים  לא  כיסאות  על  יושבים  וחברים,  משפחה  בני  עצמנו,  את  מצאנו  ככה 

מסדרון, ומחכים שמערכות פיזיולוגיות של אדם בדמי ימיו יבגדו בו.  ְבּ
הוא שכב בטיפול נמרץ כללי בחדר מספר שלוש. הפה פתוח, מפנה מקום לצינורית 
ההנשמה. העיניים היו גם פתוחות בהתחלה, אבל במהלך היום הראשון כבר מרחו 
עליהן משחה וסגרו אותן עם סלוטייפ שקוף ועבה של בתי־חולים. הסבירו לי שם 
שככה שומרים על הקרניות )שיושתלו אוטוטו באדם אחר(. סידרתי לו פעם אחת 
את הסלוטייפ כי ראיתי שזה תופס לו קצת את הריסים, וחשבתי לעצמי שאם הייתי 
רואה את זה באיזה סרט הייתי בטח חושבת שזה קיטש הוליוודי מטופש. ועדיין, 
כשעמדתי שם וראיתי את זה, הייתי חייבת לסדר את זה. מה כבר נשאר לך לעשות? 
הרי לא נותר דבר שאפשר לעשות, אז את מגרדת את המעט המיותר והנואש והעלוב 

שאפשר לעשות, ועושה. 
גם הקפדנו, אחותו ואני, לאגרף לו את כף היד ולהותיר רק את האצבע האמצעית 
פרושה. למרבה הפלא, בכל פעם שנכנסנו לחדר היינו צריכות לחדש את תנוחת 

האצבע המשולשת. מי היה מאמין שצוות טיפול נמרץ כללי לא יבין בדיחה?
*

תמיד חשבתי שאני לא מצפה. הרי ציפיות הן כידוע מתכון לאכזבות, ועדיף כבר, 
מקווה,  מקסימום  מייחלת לדברים,  אני  לטובה.  מופתעת  להיות  פשוט  ושם,  פה 

אבל לא מצפה. וכשהוא מת הבנתי שבעצם ציפיתי. ציפיתי שהוא לא ימות. לא רק 
ייחלתי וקיוויתי – ציפיתי. לא ציפיתי מאלוהים, לא ציפיתי מהקוסמוס, לא ציפיתי 

מִאַמאדמה, לא ציפיתי משום דבר או אף אחד, פשוט ציפיתי.
בחלוף הזמן דברים נעלמים. יש פינות חשוכות שכבר אי אפשר לאתר בהן זרזיף 
של זיכרון. יש אזורים שהשתבשו לגמרי )אהבה מופרעת למנגו, ויכוחים מצחיקים על 
הנטייה שלי להשאיר את משחת השיניים פתוחה לאחר השימוש, תנוחות מסוימות 
לא  אני  למה  הכול?  דמיינתי  בכלל  אולי  אחר?  אקס  עם  איתו?  היה  זה   – במין 
וראיתי את  אותו  אוהבת  לו שאני  עבר מאז שאמרתי  זמן  הרבה  כל־כך  זוכרת?(. 
העיניים היפות שלו מסתכלות עליי בחזרה באהבה גדולה. כל כך הרבה זמן עבר 
מאז שזכיתי לשבריר המבט שלו שגרם לי תמיד להרגיש כל־כך עטופה ומוגנת. כל־
כך הרבה זמן עבר מאז שרבנו על איך תולים תמונה בבית ואם באמת צריך לטרוח 
למרכז אותה )זה למשל בוודאות קרה איתו – מנפלאות החיים לצידו של מעצב(. 
ממש תוך כמה חודשים הוא הפך לאט לאט לזיכרון. זיכרון, כי אין יותר גוף, אין 
יותר פנים, אין יותר חיוך, אין יותר קול, אין יותר תנועה. היה אדם ולא עוד. נגמר. 

חלל – איזו מילה מדויקת.
*

כבר ביום הראשון בבית החולים פתחו בני ובנות משפחת החברים קבוצת ווטסאפ 
ויומן בגוגל קלנדר, והתחילו להשתבץ למשמרות אצל האלמנה והיתום. שמרו עליי 
לנהוג,  לי  נתנו  לא  לרגע.  לבד  הייתי  ובמקלחת לא  חוץ מבשירותים  מכל משמר. 
נשארו לישון בסלון למקרה שאצטרך עזרה עם התינוק בלילה, ניקו את הבית, שטפו 
כלים, סידרו במקרר את כמויות האוכל האינסופיות שקיבלנו )איזה ענבים מדהימים 
היו באותו קיץ, וואו( והקפידו שלחתול יהיו אוכל ומים כל הזמן. אף אחד כולל אף 
אחד לא הניח את הכלים במתקן הייבוש בכיוון הנכון )זה שיגע אותי – למה להטות 
אותם לכיוון החלון ולא לכיוון הקיר? מה ההיגיון?(. חשבתי לעצמי שיום יבוא, עוד 
מיליון שנה בערך, וייכנס גבר אחר לבית שלי ובטח נאכל משהו, ואז הוא ישטוף את 
הכלים ויניח אותם במתקן כמו שרק אהובי ואני נהגנו לעשות, וזה יהיה הסימן שלי. 
ככה אדע שהוא בסדר. אני לא יודעת אם זה מוסרי לחשוב מחשבות כאלה כמה ימים 

אחרי שאיבדת את אהבת חייך, אבל זה מה שהיה.
ביומיים הארוכים בבית החולים התינוק היתום שלי הגן עליי מפני כולם. בכל 
זמן שהוא היה עליי אף אחד לא יכֹל לחבק אותי כראוי, וחלק נמנעו מראש במקום 
להסתבך עם חצי חיבוק מאופק. לא רציתי שאף אחד ייגע בי. רציתי לאפשר למגע 
של אהובי להיות המגע האחרון שייצרב לי בגוף. שבועות ארוכים אחר כך הייתי 
מניחה יד על הבטן שלי בלילות ומדמיינת שהיא שלו, אבל זה היה טריק זול, פתטי 

ובעיקר בודד, וזה אף פעם לא עבד. אף פעם. 
*

ללבד שלי אין סוף. הייתה לו התחלה מאוד ברורה, אבל סוף אין לו. מצאתי אוטוטו־
ובמקביל, תינוק אוטוטו־יתום מאב שוכב על הגב במיטה  גופה על הרצפה בבית, 
שלנו, בוהה בתקרה ומצייר תנועות מגושמות באוויר עם הידיים והרגליים. ילדוניקו 
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שלי מסמן אהבה שאין לה גבולות, אבל גם את ההיעדר. הוא מסמן עצב מזוקק, ויש 
לי עצב בכמויות מסחריות. אני פורקת ופורקת ופורקת, וממשיכה לגלות עוד אריזות 

מחוץ לדלת, מחכות. זה לא נורמלי.
*

חתמתי  ממנו,  להיפרד  הספיקו  כבר  שכולם  אחרי  החולים,  בבית  השני  היום  את 
פשוט  מרגישה.  אני  מה  מבינה  לא  לחשוב,  מה  יודעת  לא  במיטה.  לצידו  שכובה 
שכבתי ליד איש שהגוף שלו עדיין חם, אבל חוץ מזה – כלום. הקשבתי לצלילי 
ונגעתי בכל איבר שהיה לי נגיש ולא מסורבל עם צינוריות ומכשירים  המכשירים 
והכתף  המצח  את  לו  נישקתי  עלינו,  שישמור  בלב  ביקשתי  שעה  אחרי  רפואיים. 

והזקן, ויצאתי למסדרון, מאותתת לחברים ״עכשיו אפשר ללכת״. 
כמה שעות אחרי שפרשנו משם הוא עבר קציר חיטים ואיבריו הושתלו בשבעה 
אנשים שונים. לפעמים אני מוצאת את עצמי מתגעגעת ליומיים ההם בבית החולים, 
גוף שאפשר  בעובדה שהיה שם  קיים,  בהיותו  היה מת. משהו  כבר  למרות שהוא 
להסתכל עליו ולגעת בו, גם אם הוא כבר מת. לפעמים נראה לי שהייתי לוקחת 
עכשיו עוד כמה שעות ארוכות וטובות לצד גופת אהובי, אם היו מציעים לי. הגוף 
שלי אומנם בצום־מגע אבל הוא רעב, ולפני כמה שבועות גם במגע שלו לא הצלחתי 

להיזכר וזה ממש שבר אותי. מה כבר נשאר לי? מה עוד עתיד להיטשטש? 
יש הרבה חורים שחורים בזיכרון שלי מהיומיים ההם, ורק פה ושם הבלחות של 
אהובי  לצד  ישבתי  שבהם  שלמים  יומיים  בכי.  והתמוטטויות  מסדרון  שיחות  חצאי 
המת, ובכל שאר הזמן ישבתי במסדרון והינקתי והינקתי והינקתי... בלי סוף. לא זוכרת 
שחיתלתי, לא זוכרת שהרדמתי בשיר ערש, לא זוכרת כלום. רק גיחות לחדר המנוח – 
לבקר גוף ללא חיים, ושהייה במסדרון – להצמיד גוף קטן לציצים ולתת קצת חיים. 

*
התינוק שלי כבר ילד קטן. את היומיים הנוראיים ההם הוא לא יזכור. יומיים שבהם 
עשרות זוגות ידיים החזיקו אותו, הרגילו אותו באופן הכי גשמי שאפשר לחיי קהילה 
חרדת  לו  אין  כולנו״.  של  ״הילד  לו  קוראים  אנחנו  לפעמים  צעיר.  כל־כך  מגיל 
בים,  או  באוטובוס  זרים,  לאנשים  לגשת  נכון  ותמיד  חייכן  חברותי,  הוא  נטישה, 
למשל, ולשבת לידם ולשחק איתם. הוא נוהג לנשק תינוקות וללטף כלבים וחתולים. 
יש לו זיכרון מעולה כמו לאמא שלו, והוא גרגרן ויכול לאכול כל היום כמו אבא 

שלו. הוא שטותניק, נבון ויפהפה.
אבא שלו לא ירים אותו גבוה עד התקרה, לא יוציא אותו מהגן ולא יעזור לו 
להכין תיק ליום הראשון בכיתה א׳. הוא לא יחבק אותו כשהוא יקדח מחום אחרי 
חיסון, ולא יגיד לו שכל מה שהוא מרגיש זה טבעי ונורמלי ושהוא אוהב אותו לא 
משנה מה. הוא לא ילמד אותו איך מעצבים גופנים ומה זה מגרעת, לא יתרגל איתו 
נשימות ומדיטציה כל בוקר ולא ירקוד איתו בבית בימים גשומים, כשאי אפשר לצאת 
לשחק בגינה. הוא לא ייקח אותו לישון באוהל בים, והוא לא יסביר לו שכשמדביקים 
שתי חתיכות עץ, אז אחרי שהדבק מתייבש, דווקא האזור של ההדבקה הוא החלק 

הכי חזק. 

שליחות
סנונית ליס

הזמזום בטלפון אותת לי על שליחות חדשה לא רחוק ממני, ברחוב ארבע ארצות. 
קיבלתי את הקריאה ודיוושתי למקום. עקפתי אתרי תמ"א, קיללתי נהג שכמעט עלה 
עליי בבן־נון. כשהגעתי לבניין מצאתי את הדירה וצלצלתי בדלת. שמעתי רשרוש 

מהצד השני שלה. "מי זהההה?" קרא קול של בחורה.
״שליח," עניתי.

״מאיפה?" היא צעקה.
״GotIt.״

״מי שלח אותך?" שמעתי את הקול מתקרב לדלת.
״יונתן לם," כבר לא הייתי צריך לצעוק כדי שהקול שלי יגיע אליה.

שמעתי שקשוק מנעול, היא פתחה את הדלת. ״את ירדן חממי?" שאלתי.
״כן! איזה חמוד יון! מה הוא שלח?" היא שאלה בחיוך.

״פרידה," אמרתי. האמת שהתבאסתי עליה. היא נראתה חמודה.
״מה?!" הפנים שלה נהיו רציניים פתאום.

״יונתן לם שלח אותי להיפרד ממך," ניסיתי להגיד בטון מנחם אבל תקיף. הרמתי 
את הטלפון והקראתי ממנו. "הוא אומר שהוא מרגיש שהחיים שלכם הולכים לכיוונים 
שונים, שאתם כבר לא כמו שהייתם בהתחלה, שאתם יותר חבר'ה מאשר זוג. הוא 

מקווה שלא תשנאי אותו ושאולי מתישהו תוכלו להיות ידידים.״
ירדן המשיכה לעמוד מולי בפנים חתומות ואני מלמלתי "מצטער...״

״הוא אמר עוד משהו?" הקול שלה נשמע חנוק.
״לא, זה כל מה שכתוב לי כאן," הצבעתי על הטלפון. "את יכולה רק לחתום לי 

פה שקיבלת את המשלוח?״
״כן," היא ענתה בקול מובס. החתמתי אותה. היא נשארה לעמוד שם והיה לי 
ברור שאני לא הולך לקבל טיפ, אז הסתובבתי וירדתי במדרגות. הרמתי את הטלפון 

כדי לקבל את הקריאה הבאה, וראיתי שהיא מגיעה מהדירה שבדיוק יצאתי ממנה.
״הזמנת ידיד", נכתב בכותרת. בפרטי המזמין ראיתי את השם ואת התמונה של 
על  ושיחה  ניחומים  של  לשעה  ידיד  הזמנת  פרידה,  "אחרי  נכתב:  ובפירוט  ירדן 

הפרידה, לא כולל מגע גופני״.
עליתי בחזרה לדירה ודפקתי שוב בדלת. ירדן פתחה אותה בעיניים אדומות.

״היי... זה שוב אני. זה בסדר או שאת מעדיפה שאני אלך ותזמיני שליח אחר?״
״לא, זה בסדר," היא אמרה והכניסה אותי לדירה. הלכתי אחריה, היא נמרחה 

על הספה.
״תראה," היא אמרה ודמעות עלו בעיניה, "הרגשתי שבזמן האחרון הדברים לא כל 
כך טובים, אבל בחיים לא חשבתי שניפרד בגלל זה. חשבתי שאנחנו יכולים לעבוד 

על זה, ופתאום הוא נפרד ממני?״
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״מבאס," הסכמתי.
לא  וותרנים.  פחדנים  כאלה  נהיו  שאנשים  "מבאס  באפה,  משכה  היא  ״ממש," 

נלחמים יותר על כלום. מה, אהבה היא זונה? הולכת אחת, תבוא אחרת?״
״ממש לא! מניסיון אני אומר לך, אהבה זה אולי הדבר היחיד שאי אפשר להזמין 

במשלוח. זה לא בתפריט אפילו," הוצאתי את המכשיר כדי להראות לה.
״בדיוק," אמרה ירדן. "ואיתו... חשבתי שמצאתי את זה. הייתי מוכנה לעשות הכול 
כדי להחזיק את זה, והוא מוותר על זה כאילו זה קפה שהתקרר בבית קפה ומבקשים 

להחליף לחדש," היא קינחה את האף בטישו משומש שהיה מושלך על השולחן.
״מה הבעיה, שמים 40 שניות במיקרו וזה שוב חם, למה להחליף? זה הכי לא 

אקולוגי," זרמתי עם הרעיון.
״נכון. ומה המיקרו של האהבה שמתקררת? יש דבר כזה?" ירדן שאלה.

״וואלה לא יודע, בטח יש ליועצי זוגיות כלמיני טיפים כאלה. אפשר להזמין גם 
ייעוץ זוגי באפליקציה. שמעתי שיש משחקי תפקידים וכאלה," המשכתי להחזיק את 

המכשיר מול העיניים שלה למקרה שהיא תרצה להסתכל.
״כן, ראיתי," ענתה ירדן. ושוב משכה באפה. "בא לי לראות קצת טלוויזיה, רוצה 

לבהות איתי?" היא שאלה.
״כן," עניתי. ישבנו ובהינו בפרק של "חברים" עד שהזמן נגמר והייתי צריך ללכת.

המנעול  את  פתחתי  לאופניים.  וירדתי  באפליקציה  אותי  לדרג  מירדן  ביקשתי 
ומשכתי את ההזמנה הבאה:

כותרת: "הזמנת נכד״.
בפרטי המזמין: "מוישה ברד״.

פירוט: "מזמין נכד לבילוי משותף של משחק דמקה".
רכבתי לרחוב חובבי ציון ועליתי במדרגות בניין ישן. פתח לי את הדלת איש בן 
80 בערך. הוא הכניס אותי לדירת שלושה חדרים שהכול בה נראה ישן. בקיר הסלון 
הייתה קבועה אח, אבל לא אמיתית אלא מזויפת, כזו שאי אפשר באמת להדליק בה 

אש. תהיתי מה הטעם בה בעצם.
״אשתי חלמה על אח בבית," מוישה קלט אותי והתחיל להסביר, "והמעצבת שעיצבה 
לנו את הדירה בשנות ה־70 הציעה לה לעשות אח מלאכותית והיא התלהבה. היא 

נפטרה לפני שנתיים, אשתי.״
״אני משתתף בצערך," מלמלתי.

״נו טוב, זה החיים. והמוות," אמר מוישה. "כשאתה פוגש אישה ומתחתן האימא 
שלך נושמת לרווחה כי לפחות כבר לא תמות לבד. שוכחים להגיד לך שכמעט תמיד 
בסוף מישהו ימות לבד, ויותר גרוע מזה יחיה לבד. כי מה זה בעצם משנה איך תמות? 
משנה איך תחיה. הבנאדם יכול להשתגע כל היום עם עצמו מול אח מלאכותית, 
אבל הנה, עם האפליקציה הזאת שלכם אני יכול להזמין לי שליחים כמעט לכל דבר 

וככה אני פחות לבד.״
״יופי," חייכתי אליו, "זאת המטרה." 

״אתה רוצה לשתות משהו? לאכול? אתה נראה קצת רזה," מוישה הציע.

צחקתי. בגלל כמויות הוויד שאני עושה אני טוחן שטויות בטירוף, אבל כנראה 
רזיתי בגלל הנסיעה על האופניים. גם אמא שלי העירה על זה. עניתי שאשמח לקפה. 
הוא הרתיח מים והוציא גם עוגיות עבאדי. לעצמו הוא הכין תה בלי סוכר, והניח את 

הכול על שולחן נמוך באמצע הסלון, מול האח.
״אתה יודע דמקה?" הוא תהה.

״כן, למרות שהרבה זמן לא שיחקתי," הודיתי.
״אז בוא אני אזכיר לך," הוא הוציא משידה קטנה לוח וכלים וסידר אותם על 
שולחן הקפה. התיישבתי מולו והוא שאל: "אז ספר לי מה קורה איתך? מה אתה 

עושה בחיים?״
״שליחויות... אתה רואה." 

״וחוץ מזה?״
״אמממ, אין הרבה חוץ מזה. אני עובד הרבה שעות.״

״אתה חוסך ללימודים?" 
זה  הזאת  בעיר  יודע, שכירות  כסף. אתה  נשאר הרבה  לא  בדיוק.  לא  ״אההה, 

רצח," הוא הזכיר לי את אמא שלי עם השאלות שלו.
״כמה זמן אתה כבר עובד בזה, בשליחויות?" המצח שלו התכווץ מסקרנות.

של  בתקופה  אוכל  בעיקר  כששלחו  "הצטרפתי  הסברתי.  שנים,"  ארבע  ״בערך 
המגיפה, ואז נוספו עוד המון דברים כי אנשים בקושי יצאו מהבית. גילו שאפשר 

להזמין כמעט הכול, היום האוכל זה רק חלק קטן.״
״מעניין מאוד," מוישה המהם. "וחשבת מה הלאה?״

״אה... יש לי כל מיני כיוונים, עוד לא משהו מגובש." חשבתי על אבא שלי שלמד 
המון שנים, היה מנהל שיווק בכיר, פוטר לפני שלוש שנים ומאז לא מוצא עבודה. 
לרגע ממש ראיתי אותו יושב בסלון שלו מול הטלוויזיה ויכולתי לדמיין אותו כמו את 
מוישה, מזמין שליח כדי לא להיות עם עצמו לבד בבית. נזכרתי איך הוא השתנה לאט 
לאט, זה היה כשהמגיפה רק פרצה, כשעוד גרתי אצל ההורים. בהתחלה, כשהוציאו 
אותו לחל"ת הוא המשיך לקום כל בוקר ולהתלבש כמו לעבודה, עשה טלפונים וקבע 
ראיונות בזום. אחר כך המשיך להתלבש אבל הפסיק להתגלח. כשהחל"ת שלו הפך 
לפיטורים הוא החליף כל בוקר לחולצת צווארון, אבל נשאר בטרנינג ובתחתונים 
שהוא ישן איתם. כששיחות הזום והראיונות התמעטו הוא הפסיק להחליף בגדים 

ובשלב מסוים הוא הפסיק לקום בבוקר, פשוט נשאר לישון עד הצהריים.
״נו טוב. חברה יש?" מוישה שאל ואז הרצין: "או חבר. אני מכיר את הדור שלכם.״
״חברה, כן," שמחתי שהוא החליף נושא וחשבתי על גלית, קבענו להיפגש בערב. 

העפתי בזריזות מבט בשעון וחישבתי כמה זמן נותר עד אז.
״או יופי. מה היא עושה?" מוישה המשיך לחקור אותי.

״היא לומדת פסיכולוגיה," הדגשתי את ההברות. הייתי גאה בה, דפדפתי בטלפון 
והראיתי לו תמונה שלה.

הלימודים  את  תסיים  "וכשהיא  מוישה.  פסק  רצינית,"  בחורה  לה,  הכבוד  ״כל 
יזמינו גם אותה דרך האפליקציה?" הוא שאל.
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״כן, ברור, אבל זה כבר בתעריף אחר, של בעלי מקצוע, רופאים, עורכי דין, אתה 
יודע.״

התנצלתי ואמרתי לו שנגמר הזמן ושאני צריך ללכת. מוישה נתן לי טיפ של 20 
שקל ועוגייה לדרך. 

"אתה אחד הנכדים הכי נחמדים שהזמנתי דרך האפליקציה," הוא החמיא לי לפני 
שיצאתי.

הייתי רעב, אז התיישבתי בגינה בבוגרשוב, הזמנתי באפליקציה פלאפל שהגיע 
תוך עשר דקות, אכלתי שם ומשכתי את השליחות הבאה שלי.

כותרת: "טסט דייט״.
פרטי המזמין: "ים בראל״.

דירוג:  והעברת  ללוש  בקפה  נוי אליאב  עם  מבחן  לדייט  יציאה  "מזמין  פירוט: 
תוכניות  עיסוק, תחביבים,  וייב, שיחה,  דמיון לתמונה,  דירוג  גוף,  פנים,   – מראה 

לעתיד ודירוג כללי לדייט לפי התפריט״.
הכרתי כבר את השם ים בראל, יצאתי בשבילו לכמה טסט דייטים והוא דירג גבוה 
את ההמלצות שלי. הוא כנראה מהעסוקים האלה שאין להם זמן לצאת לדייטים, אז 
שוכרים שליחים שֵיצאו במקומם כדי שהם יוכלו להיפגש רק עם בחורות שקיבלו 

דירוג גבוה.
בתמונה  כמו  שנראית  בחורה  וחיפשתי  דיזנגוף,  כיכר  ליד  ללוש,  לקפה  נסעתי 
שצורפה להזמנה, אבל לא מצאתי אף אחת כזו. בכל הקפה הייתה רק בחורה אחת 

שישבה לבד. ניגשתי אליה ושאלתי במבוכה: "נוי?״
״היי, לא, אני שליחה. עדן, הטסט דייט של נוי. אתה ים?" היא שאלה במבוכה.

״לא, אני יהלי, הטסט דייט של ים," הסברתי.
״אההה," היא חייכה בהקלה, "אז זה טסט דייט כפול.״

״כן," התיישבתי מולה. הזמנו משקאות ואמרנו למלצר שאנחנו בטסט דייט כפול 
ושנזוז בקרוב. שלפנו את הטלפונים וראיינו זה את זו לפי המידע שהמזמינים שלנו 
ביקשו לדעת. בסעיף הווייב והדמיון לתמונה בחרנו באפשרות: "מידע חסר, טסט 

דייט כפול.״
״נראה לי שכתבנו הכול, לא?" עדן שאלה אחרי עשר דקות.

להיות  כמו  זה  דייט  טסט  לעשות  תכל'ס,  לה.  אמרתי  לחתוך,"  אפשר  ״כן, 
מנהל משאבי אנוש, רק של דייטים, חשבתי בזמן שאספתי מטבעות לטיפ למלצר, 
ונזכרתי בהכוונה המקצועית שעברתי בזום לפני שנה וחצי, שבה המליצו לי ללכת 
ללמוד פסיכולוגיה. שם הכרתי את גלית, גם לה המליצו על זה. אחר כך למדנו 
יחד לפסיכומטרי בזום אבל אני פרשתי באמצע והמשכתי בשליחויות. אמרתי לה 
שאני מרגיש שכבר עכשיו אני עושה את מה שפסיכולוגים עושים, אבל בלי ללמוד 
איזה מיליון שנה ולעבור טונה של מבחנים וסטאז'. היא המשיכה בקורס וקיבלה 
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אצליח  שלא  וידעתי   NBAב־ בפלייאוף  משחק  שודר  בלילה  הביתה.  המשכתי 

להתחמק מספוילרים עוד הרבה זמן. נכנסתי לאפליקציה והזמנתי שליח.

בכותרת בחרתי: "הזמנת חבר לצפייה במשחק כדורסל".
בפרטי המזמין הופיע השם שלי, בפירוט כתבתי: "מזמין אליי הביתה שליח חבר 
לצפות איתו במשחק בסדרת הגמר של ה־NBA ששודר הלילה, שיחה קלילה, בלי 

ספוילרים!״
טל.  רום  בשם  הכרתי  שלא  מישהו  שלי  הקריאה  את  קיבל  דקות  שלוש  תוך 
מוכן  היה  כשהפופקורן  בדיוק  מהמקרר.  בירות  והוצאתי  למיקרו  פופקורן  הכנסתי 
נשמע צלצול בדלת. פתחתי אותה. "בוא נשב," הזמנתי אותו לספה, הצעתי לו בירה 

והוא התכבד גם בפופקורן. ראינו את המשחק, עישנו וויד וקשקשנו קצת.
״יאללה, נתקפל, אני ממשיך לעבודה," אמרתי כשהמשחק נגמר, וחשבתי כמה זה 
נוח. נתתי לרום טיפ, שנינו יצאנו וכל אחד עלה על האופניים שלו. כבר היה חושך. 
תכננתי לקבל עוד כמה הזמנות קצרות ואז לנסוע לגלית כשראיתי משהו משונה. 
כתובת ההזמנה הייתה הדירה שלי, שם המזמין היה של גלית, ובכותרת היה כתוב: 

"פרידה".
בפירוט היה כתוב: "מזמינה פרידה מיהלי אילן. סיבות: מרגישה שהקשר תקוע, 
וויד. אני רוצה  יותר מדי  שהוא תקוע בחיים, שהוא לא שואף לשום דבר, מעשן 

להיות עם מישהו שמתרגש מהחיים, שיש לו תוכניות. מצטערת״.
הסתובבתי ונסעתי הביתה. בשביל הגישה לבית ראיתי שליח מתקרב אליי.

״באת להיפרד ממני אחי?" בקושי יצא לי קול כששאלתי את השליח. הוא העביר 
מבט עם המדים שלי ואמר: "כן גבר, מצטער.״

״פסדר, ראיתי את ההזמנה, אני יכול לחתום לך שקיבלתי," חתמתי לו ונכנסתי 
לדירה. התיישבתי על הספה וגלגלתי ג'וינט. רצו לי מול העיניים אלף רגעים של 
גלית ושלי יחד. איך נפגשנו בהכוונה המקצועית בזום, הדייט הראשון שלנו, הפעם 

הראשונה ששכבנו. 
ילד, שהיה מלקק  לי כשהייתי  נזכרתי בפומה, הכלב שהיה  ג'וינט.  גלגלתי עוד 
מבית הספר. פתחתי את האפליקציה  עצוב  חוזר  בכל פעם שהייתי  הפנים  לי את 
והזמנתי כלב. בפירוט כתבתי: "גבר בוגר, מחפש כלב מחמד ידידותי למשחק במשך 
שעתיים". ראיתי שההזמנה שלי התקבלה ושהשליח בדרך לאיסוף הכלב, ואחר כך 
רבע שעה שמעתי  בערך  אחרי  אליי.  ועד  כלשהי  בעמותה  האיסוף  מנקודת  בדרך 
צלצול בדלת, והופיע שם בחור עם קסדה וכלב קטן מעורב בצבע קרם, עם קולר 

ורצועה. נתתי לו טיפ ואספתי את הכלב לידיים שלי. 
סגרתי את הדלת והנחתי את הכלב על הרצפה בפתח הדירה. הוא התבונן בי במבט 
מבוהל והתיישב. פתחתי קופסת טונה והנחתי אותה על הרצפה מולו. הוא רחרח 
ואכל בהיסוס. כשהוא סיים ניסיתי לקרב אותו אליי, להושיב אותו לידי על הספה. 
זכרתי איך פומה היה מלקק לי את הפנים, מתנשם על הלחיים ועל הצוואר שלי, 
נעמד לי על הבטן ומניח לי על החזה את כפות הרגליים הקדמיות שלו. הכלב נשאר 
לשבת על הרצפה, השפיל מבט, יילל בקול גבוה, ושלולית צהבהבה נקוותה סביבו.
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שירים
אורי פרץ

*

ַּבַּלְיָלה ָחגּו ְסִביֵבנּו ַהֵּׁשִדים. ֵאיִני יֹוַדַעת ֶאת ֵּפֶׁשר ְּתנּוָעָתם. ַקו־ִעּגּול ַקו־ִעּגּול. ְׁשַנִים־
ִנְרָּדִמים.  לֹא  ַוֲאַנְחנּו  ַהַּתֲחִזית  ַלְמרֹות  ְיֵבָׁשה  ִנְׁשֶאֶרת  ָהָאֶרץ  ְׁשלֹוָׁשה־ְׁשלֹוָׁשה.  ְׁשַנִים 
ֶאת  ָיַדְעִּתי  ִאּלּו  ְוֶעְלּבֹון.  ֲעֵיפּות  ִסיָמֵני  ַּבִּצָּפה  רֹוַקַעת  ַהַּלְיָלה,  ָּכל  ִמְתַהֶּפֶכת  ַהְּׂשִמיָכה 
ֵּפֶׁשר ְּתנּוָעָתם ָהִייִתי רֹוֶקֶדת ִאָּתם, ְוָהִייִתי ֲאִסיַרת ּתֹוָדה ָּתִמיד. ְלֹנַכח ַאֲהָבה ָּכָבה, ְלֹנַכח 
ָהֶעְלּבֹון. ֵאיִני יֹוַדַעת ָמה ְיֵהא ָעַלי ַהּיֹום. ַהִּתינֹוק ֶׁשִּלי ּבֹוֶכה ָּבֲעִריָסה ְועֹוד ֵאינֹו ַקָּים. 
ָהִייִתי רֹוָצה לֹוַמר: ְּתנּו ִלי ְלִהָּנֵזק, ֲאָבל ַהַּמְלָאְך ּגֹוֵאל אֹוִתי, ַמֲעִלים אֹוִתי ְלָבָנה ְּבִקְפֵלי 
ַהָּסִדין. ְּבָׁשָעה ָׁשלֹוׁש ַקְמִּתי ִלְׁשּתֹות. ַּבֲעִלי ָׁשַקע ִּבְסַבְך ַהֲחלֹומֹות ְוָהִייִתי ְלַבד, ְמַהְרֶהֶרת 
ּכֹה ָוכֹה. ָמה ֵּפֶׁשר ָהַאֲהָבה? ֶחְׁשּבֹונֹות ַהַחְׁשַמל ְּתלּוִיים ּבֹוֲהִקים ַעל ַהְּמָקֵרר. ַּבחֶֹׁשְך ַהֹּכל 

ִנְרֶאה ְּכמֹו ִמְכָּתִבים ֵמֵאִּלָיהּו. ָמה ֵּפֶׁשר ָהֱאמּוָנה? ְקחּו ִמֶּמִּני ֶאת ַהֹּכל.

*

ַּדְוָקא ְּבִלי ֶרֶחם ֲאִני ְיכֹוָלה ִלְראֹות ֵאיְך ָּכל ֻעָּבר נֹוֵפל. ָהעֹוָלם אֹוֵסף ֶאת ְׁשֵאֵרי ָהְרָקמֹות 
ְוָאנּו קֹוְרִאים – ָאָדם. ֲאִני ּבֹוֵראת ִלי ְּבָכל ּבֶֹקר ֶאת ֵעץ ַהְּקֶלֶמְנִטינֹות ְּבַחּלֹוִני, ְּבָכל ֶעֶרב 
ֶאת ּכֹוס ַהַּיִין ְוַהַּמֲאֵפָרה. ָלֵכן ֲאִני אֹוֶהֶבת אֹוְתָך. ֲאִני רֹוָאה ְּבָך ַחִּיים ִּכי ֵאיְנָך ַקָּים – 

ָּבָראִתי אֹוְתָך ִּכי ָהִייִתי טֹוָבה ְלַעְצִמי.
ַּגם ֶאת ֱאלִֹהים ֲאִני אֹוֶהֶבת. חֹוֶרֶטת ַּבִּמְדָרכֹות ִּכי הּוא קֹוֵרא ִמָּגבֹוַּה ָּכָכה הּוא אֹוֵהב ַּגם 

אֹוִתי – ְּפעּוָרה ֲאִני ּבֹוָנה לֹו ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים ֶׁשל ָּכל ּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר.

*

ְּבאֹותֹו  ֶהֱחִזיק אֹוִתי  ַהּגּוף לֹא  ָהִראׁשֹוָנה.  ַּבַּפַעם  ָרִאיִתי אֹוָתנּו  ְּבָינּוָאר  ָעָׂשר  ַּבִּׁשְבָעה 
ַהַּלְיָלה. ָהַפְכנּו ֶאת ַהחֶֹרף ְלָאִביב, ִמְתַּכְרְּבִלים עֹוְטִפים ֶזה ֶאת ֶזה ְּבקּוֵרי ַּתֲאָוה ְוֵעֶדן. 
ְלֶפַתע ֲאִני לֹא ָהִייִתי ַּבּגּוף. ָּכל עֶֹנג ָיכֹול ָהָיה ִלְפׂשֹות ִּבי ְּכֶנַגע ְמָגֵרד, ַאְנחֹות ָהְרָוָחה 
ִנְׁשְמעּו ְּכֶאְנקֹות ַצַער. ִנְרֵאינּו ְּכמֹו ְּפרּוֵקי ַרְגַלִים, ְזבּוֵבי חֹול ַחְטָטִנִּיים. לֹא ָיַדְעִּתי ִאם 
ָּבַלע אֹוִתי ַהָּמֶות ַלֶּנַצח אֹו אּוַלי ָהָיה ֶזה ַהַּפַחד. ִּבַּקְׁשִּתי ִלְלֹמד ֶאת ִׂשְמַחת נֹוְזֵלי ַהּגּוף, 

ֲאָבל ָנַזְלִּתי ִמחּוָצה לֹו.

ביכורי
שיריםשירה

 רוני פינקרפלד
לאן ננדוד מכאן 

ָּפַגְׁשִּתי ְּגַמל ְׁשלֹֹמה ַעל ַהִּמְרֶּפֶסת.
ִהַּבְטִּתי ְּבֵעיָניו ַהַחְיָזִרּיֹות,
ְמַנָּסה ִלְקרֹא ֶאת ָהאֹותֹות.
ֲאָבל ְמחֹוַׁשי ְקָצִרים ִמַּדי

ְוַהְּזַמן ָחָדׁש.
*

ָרִאיִתי ֵעץ ִנְפָרד ֵמָעָליו.
ּגּוִפי ִנְׁשָען ַעל ּגּופֹו,

ַּכּפֹות ַרְגַלי ִהְצִמיחּו ָׁשָרִׁשים ֵּכִהים
ְוַצַּמְרִּתי ִנְרְּדָמה.

*
ֶּכֶלב ָּבִהיר חֹוֶצה ְּבִריָצה ֶאת ַהְּכִביׁש.

ֵעיָניו ְמבָֹהלֹות, ָצדֹות ֶאת ַמָּבִטי 
ֶּדֶרְך ִׁשְמַׁשת ַהְּמכֹוִנית.

ֲאִני ַמָּטה ֶאת רֹאִׁשי ְּבַחּדּות, ִמְסַּתֶּכֶנת 
ְּבָאְבַדן ַהֶּדֶרְך. ְׂשָפַתי ָנעֹות ִּבְתִפָּלה 

ְקלּוָׁשה, ַמְמִׁשיכֹות ִלְנֹסַע.

אין לי שיר

 ֵאין ִלי ִׁשיר ַעְכָׁשו
 ְוֵאין ַמְחָׁשָבה ֶׁשֵאיֶנָּנה ִנְרֶּדֶפת,

 ָיֵרַח ֵאינֹו ָּתלּוי ֵמַעל ְלִמְצִחי
 ְוכֹוָכִבים לֹא נֹוְפִלים ִלי ִמּתֹוְך ַהַּׁשְרוּול.

 ֵאין ָלַדַעת ֵּכיַצד ֵיָראּו ְּפֵני ַהְּדָבִרים
 ְוֵאין ַטַעם ְלַנּסֹות ְלַנֵחׁש.

ה   ֵאין ִלי ַמָפּ
 אֹו ֶּדֶרְך ִקּצּור

 ְוֵאין אֹור ְּבִבְקַּתת ַהַּיַער.
 ֵאין ִלי ָרצֹון ְלַחֵּפׂש ַאֲחַרי

 ְוֵאין ִלי ֻמָּׂשג ַמּדּוַע ִחַּפְׂשִּתי 
 ָּכל ַהָּׁשִנים ְּדַבר ָמה לֹא ֻמָּׂשג,

 אֹו ֶׁשָּמא ְּבֶעֶצם ָמָצאִתי?
 ֵאין ָלַדַעת ֵּכיַצד ֵיָראּו ְּפֵני ַהְּדָבִרים

 ִאם ִּבְכָלל ַלְּדָבִרים ֵיׁש ָּפִנים. 
 ֵאין ִלי ֻמָּׂשג ִמי ִיְדֹּפק 

 ְוֵאיזֹו ִמָּלה ַּתֲעֹמד ַּבֶּדֶלת,
 ְּתַפֶּתה ֶאת ַהִּׁשיר ְלטֹוֵפף ֶאל ַחְדִרי

ַּגם ַאֲחֵרי ֶׁשֶאְנַעל ֶאת ַהֶּדֶלת.
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שירים
לורן מילק

גלעד

ִּגְלָעד ִלֵּמד אֹוִתי ַלֲעלֹות
ַעל ַנְדֵנדֹות ַמִים זֹוְרִמים ַּבּמֹוְנסּון

ּגּוִפי ַעל חּוט ַהָּפֵטפֹון. 

ִּגְלָעד ֶּבן ַהָּים
ִהְתַלֵּבׁש ִלי ָּפָגז

ַעל ְׁשִּפיִצים ֶׁשל ַּגִּלים.

ְמִריָמה ַּבְקּבּוק ֵמי ֵעֶדן
ְלַחֵּיי ֵקץ ִנְׁשָמִתי

ׁשּוַרת ַחַּיי 

ִּבְתעּוַדת ֶזהּות ְּכֻחָּלה
ַּפס ְנִׁשימֹות ִּבְנִׁשיָקה
ַמִים זֹוְרִמים ַּבּמֹוְנסּון

ַעל ְׁשִּפיִצים ֶׁשל ַּגִּלים
ִּגְלָעד ֵמִרים אֹוִתי

ֲאִני עֹוָלה ִעם ֶּבן ַהָּים

חתן קל"ב

ֶּבן 36
ִעיָראִקי ִמְּׁשֵני ַהְּצָדִדים

ֵיׁש לֹו ָלׁשֹון ֶסְקִסית
ִלּבֹו ָּפנּוי ְלִלִּבי

ַמַּזל ַסְרָטן
ֵיׁש לֹו ֵסרֹוטֹוִנין ַּבָּדם

ֵאין לֹו ְיָלִדים
ֵיׁש לֹו ֵּגט ֶטְקִסי

12 ַּדּקֹות ֲאִני ֶאְצלֹו
ִמְתַחְּתִנים

ַעל ַהֻּכְרָסה ַהְּנִעיָמה ֶׁשּלֹו.

פינק פלויד

ֲאִני ֶאְהֶיה ָמקֹום 
ֶׁשּבֹו ַאָּתה ּבֹוֵגד ַּבּגּוף ֶׁשְּלָך,

ִאם ַרק ִּתְזֹּכר ֶאת ַמַּגע ָהעֹור
אֹותֹו ִּכּׁשּוף ָׁשחֹר ַהִּנְקָרא ַאֲהָבה.

ֵאין ָאחֹוָרה, ֵאין ָקִדיָמה, 
ֵאין ִּדיָאלֹוג ֵּביִני ְלֵביְנָך,

ֵיׁש ַעְכָׁשו ִסּדּור ְּתִפָּלה ְלִאָּׁשה ְמֹגָרה.
ֵלְך ַרְך ַעל ַהָּלׁשֹון

ֲאִני ּבֹוַלַעת ְצָדפֹות
ֲאִני לֹא רֹוְפָאה ְּפִסיִכיַאְטִרית 

ַסְך ַהֹּכל זֹוָנה ְּבִמְטַּפַחת
יֹוַדַעת ָלַגַעת ְלָך ְּבַמְכִׁשיר ַהַהְנָׁשָמה,

ָּפׁשּוט ִּתָּׁשֵאר ָורֹד ַעד ֶׁשֵאָרֵדם
ָּכל ָמה ֶׁשֲאִני 

ֶזה ַרק ַאָּתה חֹוֵלם

שירים
יחזקאל רחמים

איפה הפירה? 

ִמַּמְלכּויֹות ַוֲהָבִלים ּוְתִהּיֹות ָׁשִנים, 
ִמ"ֵלְך־ְלָך" ָּכֶזה ּוְנֻקָּדה ַאַחת ְוַיָּבׁשֹות – 

ֲהלְֹך־ֲחֹזר־ֲהלְֹך ֵּבין ַהִּמְטָּבח 
ְוַהֻּׁשְלָחן ּוִפְׁשּפּוֵׁשי ִנְקרֹות ַהְּמָקֵרר. 

ָּכל ָהעֹוָלם ִנּמֹוַח ְּבִטְרָחה 
ַאַחת ַרָּכה: 

ֵאיֹפה ַהִּפיֶרה? 
ֵאיֹפה ַהִּפיֶרה? 

ֵאיֹפה ַהִּפיֶרה?

רק היום

ַהּיֹום אֹוֵמר ֶׁשֵאין עֹוד יֹום – 
ַאף ַּפַעם לֹא ִיְהֶיה. ַוַּדאי לֹא יֹום 

ְּכמֹו ֶׁשַהּיֹום. ֵּכן, ַרק ַהּיֹום, 
ִּגיֶבֶרת, ַרק ַהּיֹום. 

ָיִמים ִמְתַּגְלְּגִלים ִמְּצחֹוק 
ִמָּכל ַהֲעָבִרים. ְּבַמֲעֵלי ִסְמָטאֹות 

ֶנֱעָקִדים ָהֲעִתיִדים ְוִנְׁשָּבִעים: 
עֹוד ַיִּגיַע ּתֹוֵרנּו ִלְנֹאם – 
ַרק ַהּיֹום. ֵּכן, ַרק ַהּיֹום, 

ִּגיֶבֶרת ְמֻגְנֶּדֶרת. ֵּכן, 
ַאְּת ִעם ַהַּסִּלים. יֹוֵתר ָנִדיר 

ִמֶּׁשֶסק. ַרק ַהּיֹום.

צילום: ראובן קסטרו

ָׁשַמִים ְּתכּוִלים ֶׁשל ֵנָכר. 
ָׁשַמִים ְצלּוִלים ְנטּוֵלי ִמְרָּדִפים 

ִמְתַּפְּתֵלי ִטיֵלי ִטיִלים. 
מּוָזר. 

ֲאִני ָּבִאְמ־ִאָּמא ֶׁשל ַהַּמֲעָרב 
)ַּכף ָיִדי ְמַלֶּטֶפת ֶאת ַהֶּכֶלב( ְוֻכִּלי. 

ְוֻכִּלי. ַּבַּלְיָלה ָנֲחָתה ָרֵקָטה 
ֶׁשָחְמָקה ֵמָאה ֶמְטִרים ִמִּמָּטָתּה 

ֶׁשל ִאִּמי. ְּב"ָוואָלה" ֶהְראּו 
ִּבְנָין ָׁשבּור, ְּגִוּיֹות ְמכֹוִנּיֹות 

ְמֻפָּיחֹות. ַּבּבֶֹקר ִאָּמא 
ָצֲחָקה. ֲאִני ִנְזָּכר ְּבִׁשיר 

ֶׁשל ִּגּיֹוָרא ִפיֶׁשר
ְוִנְכָמר. 

)ִלְפֵני ָׁשִנים 
ָׁשְלחּו אֹותֹו ְלַצֵּלם 

ַּגם אֹוִתי. ָיְצָאה 
 ְרִציִנית ַהְּתמּוָנה(

Andina ,2021 מאי
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יום ְקרב
יורם עשת־אלקלעי 

31.10.1956
בשעות בין הערביים מתפוגג מעט חומו של היום וכמו תמיד בסתיו, צונח על הכפר 
ידיים תחובות בכיסי מכנסי הכתפיות,  אור רך, צהבהב. הוא עומד בשער החצר, 
בשבועות  ביתו.  מעל  הגבעה, ממש  בראש  העגול שמתנשא  המים  במגדל  מתבונן 
האחרונים הם שוקדים בכיתה על לימוד האלפבית וכעת הוא מנסה לגלות משמעות 
בצברי האותיות המטושטשות מזֶֹקן, אשר משוחות בלבן בתחתית המגדל. ֵמם ִשין 

ֵהא, הוא סורק באיטיות אות אחר אות. 
אביו  זה  הבית.  הגדולים שבאחורי  הפיקוס  עצי  מכיוון  עולות  מעדר  מהלומות 
שם, חופר באדמת החצר זה כמה שעות, מאז הגיע המכתב במעטפה חומה שנשאה 
חותמת משולשת עם ֶחֶרב במרכז. אמו עיינה במכתב בפנים מעוננות וחרדה עמומה 

ּבֹו, היא לחשה. אחזה בו כשלפתה בכוח את ראשו של אביו. תיזהר ֶבּ
אביו רחוץ־זיעה, ניצב בשוחה עד כתפיו, מפלח את האדמה במהלומות מדודות 
ומעיף החוצה רגבים אדמדמים. פרצה מלחמה, אבא השיב כששאל בשביל מה הוא 
חופר. ואתה תשמור על אמא כשאני אהיה בצבא – ליבו התרחב בגאווה כשאבא 
טפח על שכמו, מעשה שותפים. גימל, ָוו ֵּבית ֵריש, הוא שב לסקור את השמות שעל 
המגדל, האותיות הלא־מפוענחות מרחפות על שפתיו. שקט משתרר פתאום והוא 
מעּופר,  עומד שם  מאחור. אבא  מַחרקים  צעדים  פסקה.  לב שהלמות המעדר  שם 
עיניים קודרות. גּוֶּבר, אבא מפרש לו את האותיות, כאילו עמד שם כל הזמן והאזין. 
ר? הוא  צבי ואפרים, הבנים של מרדכי ורבקה – גאווה נמסכת בקולו של אביו. גּוּבֶ
מחווה במבוכה אל המגדל. אנשים מהכפר שנפלו, עצב מצל את פניו של אביו. מה 
זה אנשים שנפלו? הוא שואל. אבל אביו סולד מהתחכמויות וכלי דם כבר מרקד 
במצחו. לא עושים צחוק מדברים כאלה כשיש מלחמה. הוא מתקפל בעלבון, אבל 

אבא נפנה ממנו ושב לחפור. הוא ממשיך לבהות בשמות שעל המגדל. 
קולות רמים עולים פתאום באוזניו והוא מפנה את מבטו אל ההמולה המתחוללת 
גדולות,  עץ  תיבות  שם  פזורות  מאמש  כבר  לגדר.  שמעבר  הידיים  רחב  במגרש 
מבשרות על קטיף התפוזים שיתחיל בקרוב. כעת, כעשרים נערים ונערות במכנסיים 
השורה  בקצה  ליד.  מיד  תיבות  ומעבירים  ארוכה  נמלים  בשורת  עומדים  קצרים 
ניצבים רני וָיקי שגרים במרכז הכפר, ליד העיגול. הם קולטים את התיבות ומניחים 
אותן זו על זו כלֵבנים לבניין. הנערים מיוזעים, עובדים בשתיקה חרוצה, והוא עוקב 
בהשתאות אחר החומה שצומחת ועולה מתוך אדמת הַחְמרה וכבר מגיעה להם לגובה 
הכתפיים. רני ויקי בוחנים את חוסנו של קיר העץ, מקפידים לעבותו בשורה כפולה 
של תיבות, לפֵלש את מתאר החומה בצריחי ארגזים ובעמדות מסתור ולקרוע חלונות 

הצצה. 
הוא מביט הצידה, מופתע ממראה חומת ארגזים דומה להפליא המוקמת בעברו 

השני של המגרש, ממש באותה השיטה: תיבות עץ מחליפות ידיים בין עשרים נערים 
ואדמת המגרש מצמיחה קיר גבוה מעוטר בחרכי הצצה וצריחי ארגזים. 

הוא פותח את שער החצר ושם פעמיו למגרש. הנערים עוצרים ממלאכתם ותוקעים 
מבטים חשדניים בילדון, שבגדיו ופסֹוקת שערו המסורק בקפידה זועקים את זרותו 
לשמיים. רני ויקי מתקרבים משולהבים, מוחאים כפיים שמעלות ענני אבק. תראו 
תראו, צוהל יקי, הילד של המנהל חשבונות החדש! הוא מביט ביקי בחשש, אינו 
בטוח בטיב כוונותיו. אל תשים לב אליו, אומרת נערה גבוהה במכנסי חקי קצרצרים 
ושיער קצוץ, תמיד הוא מנֶסה להרגיז. חוצמזה, היא מציגה את עצמה, אני נועה – 
דיבורה רך ונטול זדון. הוא מבחין בגומות עמוקות בלחייה ומשפיל את עיניו. אנחנו 
החדשים מהקיבוץ, הוא ממלמל והיא אוחזת בשרוולו ומושכת אותו אחריה. בוא 
תעזור. נבוך מקרבתה, הוא מתרצה ומניח לה להובילו. תיזהרי עם הילדון, יקי מלגלג 
והוא מתכווץ. אידיוטים, נועה מסננת, תמיד מוכרחים להעליב. קולה בוטח ועיניה 

בורקות.
נוטלת מעדר  נועה  קטנים.  ודליים  ערוכים מעדרים  כבר  חומת הארגזים  לרגלי 
ומתחילה לתחח את האדמה, מעיפה רגבים בתנופות גדולות. הוא מביט בהתפעלות 
בשרירי זרועותיה ומשפיל עיניים כאשר היא קולטת את מבטו. יש לה חיוך מצודד, 
ממזרי. האדמה מתפוררת בקלות תחת להב המעדר ותוך כמה דקות ניצבת לפניהם 
ּבֹות, נועה משליכה את המעדר,  ערימת ַחְמרה אדמדמה. עכשיו תעזור לעשות קּוֶבּ
ובטרם יבין, גוהרת על הערימה וגורפת אל הבטן חופני אדמה גדולים. הקרקע רכה 
ונועה לשה אותה ומכיירת כדורי בוץ גדולים בין כפות הידיים. הכדורים נערמים 
לרגלי החומה לפירמידה גבוהה. יאללה, היא דוחקת בו, תכף מתחילים. הוא אינו 
מבין מה בדיוק מתחילים, אבל החביבות שלה נעימה לו והוא חושש לקלקל, אז הוא 
שותק ומתמסר ללישת כדורי הבוץ. אלא שכפות ידיו קטנות והקובבות שהוא מייצר 
גדולות, היא אומרת, הנה, תראה – היא מדגימה בסבלנות  ננסיות. צריך קובבות 
היא  לבסוף  עלובות.  עפר  לתלוליות  מתפוררים  שלו  הבוץ  כדורי  אבל  רחימאית. 
נואשת ממנו ומגישה לו כדור מגומי, חצוי לרוחבו. אתה תמלא אותו ואני כבר אעשה 
הכדור  חצי  את  ממלא  הוא  ארוכה,  שעה  במשך  וכך,  מצווה.  היא  קובבות,  ממנו 
בחול חמרה לח, ואז הופך אותו על פניו בטפיחה. עבודה מעולה! נועה מחמיאה לו. 
חזהו מתרחב בגאווה ושניהם מגבירים את קצב ייצור הקובבות. נועה מוסיפה אותן 
לפירמידה, שכבר מגיעה לו עד החזה. קריאות רמות עולות מעברה השני של החומה. 
הוא מציץ ורואה שגם שם, הנערים מכדרים קובבות ועורמים אותן כמו כדורי תותח.
עכשיו, הנערים נאספים מקצות המגרש ותופסים עמדות במחסה חומות העץ, מי 
ליד החרכים ומי בצריחים – שני מחנות ערוכים אלה מול אלה. שקט מתוח. חשמל 
עובר בין החומות. הוא מביט בנערים הדרוכים כסוסי מלחמה. מה קורה פה? הוא 
תוהה בינו לבינו. נועה מערסלת את כנפות החולצה ומניחה קובבות בשקע שנוצר. כך 
עושים כל שאר הנערים. הוא מציץ בחרך שבחומה ונרתע מפני הבלוריות הבולטות 
מהצריחים בחומה שמנגד. כשיתחילו לירות, תעביר לי תחמושת, נועה לוחשת. הוא 

עדיין אינו מבין מה עומד לקרות, אבל גופו נלפת נוכח הדחיפּות שבקולה.
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רני מתייצב על ארגז בין שני המחנות, מניף ידיים לגובה כמו מזניק בתחרות ריצה, 
הדממה  מבטים.  אליו  וַמפנים  קופאים  כולם  לעמדות!  המגרש.  על  מתגלגל  וקולו 
ובראשו  רני  אל  פוזל  הוא  הּוְרביץ.  אפרים  של  מהרפת  פרות  בגעיית  רק  מופרת 
עומדת התמונה שאבא הראה לו אתמול: משה רבנו מניף את לוחות הברית בראש 
הר מחודד. נדמה לו שהעולם עמד מלכת, עד שפתאום יקי פוער את פיו וזועק בקול 

גדול, אאאשש!!!
אוזניו מתחרשות מזעקות המלחמה שמהדהדות בין קירות העץ. קדימה! לירות! 
מטר  נשנק.  וגרונו  בוץ  פגזי  עשרות  הלמות  תחת  מיטלטלת  החומה  להם!  ַתראו 
קובבות מתרומם מעברו השני של הקיר שמנגד ומרחף אליהם בקשת גבוהה. הוא 
נצמד לחומה בבעתה כשעשרות פגזים מתרסקים במגרש. הוא מתקפל לרגלי החומה, 
נועה  של  קולה  להשַתפן!  זמן  לך  מצאת  ואוזניו.  פניו  את  ומכסה  כעּוּבר  מתכווץ 
מעיר אותו, יאללה, תעביר תחמושת! הוא מרים את ראשו ומביט באימה בדמותה, 
ניצבת על ארגז בצריח הירי ומַיָדה בזעם קובבות הרחק אל הצד השני. שערה פרוע 
ערימת  על  רוכן  מוכנית,  מציית  הוא  אדום.  בוץ  בתלמי  חרושים  הבורקים  ופניה 
התחמושת ומעביר אליה כדורי חול בידיים נוקשות. היא מניחה אותם בקן חולצתה 
ושבה להפגיז. פה ושם מתנפצים לידם כדורי בוץ ורסיסים לחים מטנפים את שערו. 
יקי מסובב מעל ראשו כף קלע קשורה בחבל ארוך. הכף מסתחררת בעיניו, וכשיקי 
משחרר את החבל, נֹורית מתוכה קובבה גדולה והולמת בחומת האויב שממול. יקי 
קלע  כף  ראשו  מעל  מסתחררת  שוב  שניות  כמה  ותוך  התחמושת  לערימת  ממהר 
טעונה בקובבה. ַאי! רֹוִקי זועק כשכדור גדול פוגע בחזהו ומפיל אותו מהחומה. יש 
פצוע! נועה צורחת והוא נדבק לחומה, מבועת. אבל רוקי מתאושש ומזדרז לשוב 
לעמדת הירי בהילוך מתנודד. פגזי הקובבות ממשיכים להחריד את קיר המגן. אחד 
הצריחים נפגע וארגזים נושרים ממנו לקרקע. מטח נוסף פורץ את החומה. חבורת 
נערים מתנפלת על הקיר בחירוף נפש וסותמת את הפרצה. התחמושת תכף נגמרת! 
חמרה  פגזי  עשרות  בעיצומה.  כעת  מצויה  ההרעשה  החומה.  מראש  זועקת  נועה 
נוחתים בחצר וקירות המבצר מטים לנפול. עוד תחמושת! נועה מנופפת מתוך ברד 
החול שניתז בעיניו. כמה נערים רכונים על ערימת החמרה, מכינים פגזים. מטח חדש 
צונח בחצר. ליבל׳ה נפגע! קולו של יקי מתנשא מעל להמולה. שני נערים מזנקים 
וגוררים את ליבל׳ה למחסה. תזוז כבר, ציֶלייֶגר, קולה של נועה זועם בגבו. הוא מביט 
בנערים המכינים קובבות, רוצה להצטרף, אך אינו מצליח להתנתק מִמבטח החומה. 
המתקדמת  בחבורה  מבחין  הוא  שבחומה  לחרך  מבעד  קורא.  יקי  מדרום!  אויב 
לעברם בחזית אחידה, מנופפת בכפות קלע וממטירה קובבות. תזוז, יא פחדן! קולה 
החרד של נועה דוחק בו והוא יודע שאין לו ברירה. בכוחות על־אנושיים הוא ניתק 
מהמחסה ורץ בשפיפה אל ערימת הקובבות. בעתה ורסיסי חול מעוורים את עיניו, 
אבל הוא אינו מסוגל לעצור. הוא כורע על הערימה ומערסל אל חולצתו קומץ פגזים, 
ואז מתקדם בזהירות לאורך מחסה החומה, ליבו מתפרע וחולצתו לחה מזיעה. חכה 
עד שאגיד לך, נועה מאותתת לו, מבינה מה הוא הולך לעשות. פתאום צונחת עליו 
רגיעה וציוצי החרדה משתתקים. הוא מתגנב אל פינת החומה, חמוש בפגזיו. יקי 

מצטרף, גורר ארגז עמוס בקובבות. הם עורמים אותן בפינת החומה וממתינים לאות 
מנועה. ההפגזה שוככת קמעה והוא מציץ מעבר לפינה. סבלנות, יקי עוצר בעדו. הוא 
פוזל לאחור, נועה ניצבת בראש החומה, עיניה בולשות אל שדה הקרב. ליבו גואה 

בקרבו – בטוח שהיא מחייכת אליו.
לפתע היא מתמתחת וידה מושטת אל־על, כמסמנת ״היכונו״. הוא נדרך. השניות 
נועה  של  קולה  להסתער!  באבחה.  היד  נשמטת  שלפתע  עד  בעצלתיים,  חולפות 
מתגלגל בין המחנות. הוא ויקי פורצים מפינת החומה והדם קופא בעורקיו למראה 
שדרת האויב הערוכה למולם, חמושה בקובבות, חורשת רע. הם המונים! הוא מתבהל 
וכבר מבקש לסגת. אתה נשאר פה! יקי נחרץ, נשכב מאחורי ארגז הקובבות המשמש 
לו מגן ומתחיל לשלח פגזים בכוחות האויב. הוא ניצב אובד ידיים בלב שדה הקרב, 
מביט במחזה בעיניים גדולות. מה אתה עומד כמו ּבֹוק! צועק לו יקי. תתפוס מחסה! 
קוראת נועה מראש החומה. באותו הרגע מתרסקת קובבה גדולה בפרצופו של יקי, 
אשר פולט זעקה ומשתתק מאחורי הארגז. יקי נהרג! נועה זועקת. פגזי חול מרצדים 
בעיניו, חותכים את האוויר מכל העברים. הרעש מחריש את אוזניו, הבטן רועדת 

וערפל מציף את מוחו. די! הוא מבקש לקרוא, מצמיד בייאוש את ידיו לאוזניים. 
ואז, הוא מתנער מקבעונו, שולח זוג ידיים פשוטות לפנים ומתחיל לצעוד בפסיעות 
נעוצות  העיניים  הקרב.  בשדה  משתררת  תדהמה  בחלום.  שרוי  היה  כמו  נוקשות, 
בילד המהלך כעיוור בין המחנות. הוא מתקרב אל חזית האויב החמושה, תכף יגיע 
למטחווי זריקת אבן. אצבעותיו פרושות במעין תחינה, שפתיו ממללות אך קולו לא 

נשמע. ההפגזה פוסקת באחת ושקט צונח על שדה הקרב. 
מה אתם נבהלים מתינוק! מן השורה חורג נער גבוה ורחב־גרם, שחיוך רע מעוות 
את פניו. בידו אחוז פגז חול ענקי, וללא הקדמות הוא מַיֶדה אותו בתנופה היישר 
נסוך מבע של פליאה. הוא אפילו לא עוצם את עיניו  פניו של הילד  ְלָפנים. על 
כשכדור החול מתרסק במרכז פרצופו. מבלי להוציא הגה הוא צונח לקרקע כגזע 

כרות.
הזמן עוצר מלכת. מבטים מבוהלים נעוצים בילד המוטל בין המחנות. איש אינו 
נע, איש אינו פוצה פה. נועה, הראשונה להפר את הדממה, מנתרת מראש החומה 
ורצה אליו, כורעת לצידו ומרימה את ראשו בזהירות. אתה משוגע, היא צורחת על 
הנער התוקף למראה הזרזיף האדום המתגלה בשערו, אתה שמת אבן בתוך הקובבה! 
היא מרימה מהקרקע אבן חמוצה מדם ומנופפת בה למולו. זה לא אני, מה את רוצה 
ממני? התוקף נסוג מפני זעמה. היא ממהרת לברז שבקצה המגרש וחוזרת, סמרטוט 
לח בידה. היא מוחה את הדם מראשו בעדינות והוא פוקח עיניים למגעה הקריר. 
ידיה  הוא לא נהרג, אנחות רווחה מתגלגלות במגרש. הכול בסדר, נועה מרגיעה, 
עדיין אוחזות בראשו, והוא מתערסל אל קולה הרך. די, היא נוזפת בנערים שעיניהם 
סבים  להם,  רווח  כמו  והם,  אחד.  ליום  נזק  מספיק  עשינו  האדמה,  את  חורשות 
על עקבותיהם ומסתלקים. כשנועה אומרת לו, הצלת אותנו היום, עיניו מצטעפות 

בדמעות.
בערב, אמא מסרקת אותו אחרי המקלחת ושואלת לפשר החּבורה בראשו. שיחקנו 
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פורעת את שערו  היא  גיבור,  להיות  ניסית  שוב  ִאיז׳ֹו,  ּבֹובֹו  ממלמל.  הוא  במגרש, 
בחיבה, ולפני שייכנס למיטה, מרימה את כיסוי הצמר ומראה לו שאף מכשפה אינה 

מתחבאת מתחתיה. 
אנשים  על  סיפור  מבקש  הוא  שינה,  בטרם  המיטה  שפת  על  מתיישב  כשאבא 
שנפלו. אבא מרצין ושוקע בהרהורים, ובקול יבש ומדוד מספר על אנשים שהלכו 
ברחוב ופתאום – כאן מתרומם קולו של אביו כצופן הפתעה. ופתאום – קולו של 
אבא גובר – לפתע פתאום הם נפלו – קולו צולל באחת. וזה סוף הסיפור – אביו 

מתרונן אליו וחובט אגרוף בירכו כאומר, סידרתי אותך.
הלך  שאבא  אמרה  אמא  איננו.  שאביו  מגלה  הוא  ממיטתו,  קם  כשהוא  בבוקר, 

לצבא. אני אשמור עַלִייְך, הוא אומר לה.
מאוחר יותר, כשהוא יוצא לשחק במרפסת, הוא רואה שני אנשים ְמַצּבעים אותיות 
על מגדל המים. ַעִין ָוו ֵּבית ָדֶלת, האותיות זולגות בלבן על הבטון האפור. פתאום הוא 
שומע צעדים וכשהוא מסתובב אמא כבר לצידו. עיניה נעוצות בֵשם שהולך ומצטייר 

על המגדל ופניה חיוורות כסיד.

בצומת
זינאידה ָּפלָבנֹוָבה*

מרוסית: חמוטל בר־יוסף 

זּוג ֶאְתיֹוִּפים ְּבֶאְמַצע ָהִעיר.
ַעל ַּגב ָהִאָּׁשה ִּתינֹוק

ְּבַמֲעַמֵּקי ְסַמְרטּוִטים. 
רֹאׁשֹו ַהָּקָטן ֵּכֶהה, ֲאזֹוִבי. 
ַהֵחֶׁשק ָלַגַעת ַרב ֵמָהִכיל. 

ֲאנּו עֹוְמִדים ִלְפֵני ַמֲעַבר ֲחָצָיה. 
ְזָמן ַרב ִמּׁשּום ָמה ֵאין אֹור ָירֹק. 

ֲאִני לֹא ִמְתַאֶּפֶקת, נֹוַגַעת, לֹוֶטֶפת
רֹאׁש ָקָטן ֶׁשל ִּתינֹוק

ָקִׁשיַח ְוָגִמיׁש ַּתַחת ָיִדי. 
ַהִּכּסּוי ַהַּמְדִהים ַהִּנְרָּדם

ְּכָבר מּוָכן ְלַחֵּיי ֶּבן־ָאָדם!
ָהִאָּׁשה ָזֲהָרה ִלי: "ּתֹוָדה!" 

ַהֶּגֶבר ִהְבִהיק: "ּתֹוָדה!"
ְוָאַמְרִּתי ְּכמֹו ְמקֹוִמית: "ָׁשלֹום!" 

ֵיׁש ָלנּו ְׁשֵני ְצָמִתים ֲאִציִלים, 
ָלֶאָחד קֹוְרִאים ּפּוְׁשִקין, ַאֶלְּכַסְנְדר ֶסְרֵגֶיִביץ', 

הּו ִנְקָרא ִעְבִרית.  ַהֵּׁשִני ִהֵנּ
ְוָאנּו הֹוְלִכים ְּברֹב ֹאֶמץ,

ְוַהָּירֹק ֵאינֹו ִמְתַחֵּלף.
ְוִלְבִני ֵיׁש ַעְכָׁשו ֲחֵבָרה – 
ַנֲעָרה ַּדִקיָקה ֵמֶאְּתיֹוְּפָיה.

*  נולדה במורדוביה, בת למשפחת ״אויבי העם״ – אסירים פוליטיים לשעבר. עבדה כסוציולוגית במוסקבה, 

משנת 1990 מתגוררת בירושלים. פרסמה ארבעה עשר ספרי שירה וזכתה בפרסים ספרותיים. 
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ל חֹוִמְגָדּ
גלית דהן קרליבך

 ַהַּקְּבָלן ֶׁשִּלי ַּבַחִּיים לֹא ָהָיה ּבֹוֶנה ֶאת חֹוָמה ּוִמְגָּדל.
ב.   ֵאיְנַמָצּ

ֵאיֹפה הּוא ְוֵאיֹפה חֹוָמה ּוִמְגָּדל?
ִּבְזַמן ֶׁשַהִּטיַח ִמְתַיֵּבׁש,

הּוא ׁשֹוֶתה ָקֶפה. 
ְּכֶׁשַהְּׁשִטיְכמּוס ִמְתַיֵּצב,

ַמְדִליק ִסיַגְרָיה.
ְּכֶׁשַהָּבָלָטה ְׁשקּוָעה ְּבַמִים,

קֹוֵפץ ְלַכָּמה ְרָגִעים ְלָאְנֶׁשהּו
ּוְבָׁשלֹוׁש ֶאֶפס ֶאֶפס ַהֵּכִלים נֹוְפִלים לֹו ֵמַהָּיַדִים.

ַּבְּזַמן ַהֶּזה ֶאְפָׁשר ָהָיה ַלֲעׂשֹות ֵמֲחִניָתה ִעיר! ְמִדיָנה! ַיֶּבֶׁשת!
ְׁשלֹוִׁשים ַקְניֹוִנים ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ַּגֵּני ַׁשֲעׁשּוִעים.

ְוַגג.
לֹא ִלְׁשֹּכַח ַּגג, 

ְלִפי ַהחֹק ָהעֹוְת'ָמאני.

"ֶאְצִלי ֶזה ַמ־ְק־ִס־י־מ־ּו־ם ָׁשבּוַע
חֶֹדׁש ַּגג,

ְּכֵדי ִלְצּבַֹע ֶאת ַהִּקירֹות, ִּגיֶבֶרת
ְועֹוד ָחְדַׁשִים ְלִהָּכֵנס ָלגּור ַּבַּבִית,

ַאְּת ֶּבַטח לֹא חֹוֶׁשֶבת ֶׁשֶּזה ָּכָכה, ְוַתֲעִׂשי ִלי ָקֶפה."
ּופֹוֵזל ַלִּבְנָין ַהָּסמּוְך, 

ְּכִאּלּו ֶׁשֲאִני לֹא יֹוַדַעת ֶׁשהּוא ּבֹוֵגד ִּבי ִעם ָהִרּצּוף ֶׁשל ַהְּׁשֵכָנה.

שירים
ענת בצר

*

ָרִאיִתי ִאָּׁשה ֵמָתה
צֹוֶעֶדת ְּבִאְּבן ַּגִּבירֹול. 

אק ִהיא ָצֲעָדה. אק ָפּ אק ָפּ ָפּ
ֶזה ָהָיה מּוָזר, ָּצַחְקִּתי נֹוָרא, 

ִחי ִחי ִחי ַּגם ִהיא ָצֲחָקה.

ִהְמִׁשיָכה ְּבַדְרָּכּה, ַעל ַּגָּבה ַּתְרִמיל,
ְּבָיָדּה ַׂשִּקית ְנָיר חּוָמה, 

ִמְׁשְקֵפי ֶׁשֶמׁש צֹוְבִטים ֶאת ָחְטָמּה.
ָמה? ָמה? ָמה?

ֶאת ַהְּכִביׁש ִּבְּקָׁשה ַלֲחצֹות, ַלְּצָדִדים ִהְתּבֹוְנָנה,
טּוַרע! ַרע, ַרע ַוֲאִני ָחַׁשְבִּתי: ֵהי, ַאְּת ֵמָתה! ַאְּת ְפּ

ֲאָבל ִהיא ְּכמֹו ִנְזֲהַרע, 
ְׁמַרע. ְּכמֹו ַעל ְּכבֹוד ּגּוָפה ַהֵּמת ָשּ

ִאָּׁשה ֵמָתה עֹוֶרֶכת ְקִנּיֹות, 
ִּבְׁשִביל ָמה? ָמה? ָמה?
ְמַטַּפַחת ֶאת ֵּביָתּה – 
ֲעִציץ, ַמֶּגֶבת ֲחָדָׁשה.

ְלֶפַתע ִהיא ּפֹוֶגֶׁשת ַמָּכָרה –
ָׁשלֹום ָׁשלֹום, ָמה ִנְׁשַמע? 

ִאָּׁשה ֵמָתה ִנְפְרָדה – ַאף ֶאָחד לֹא ָרָאה,
ַאף ֶאָחד לֹא ָׁשַמע. 

ְּבִאְּבן ַּגִּבירֹול ָּפְסָעה,
ְּבַחּלֹונֹות ָהַרֲאָוה ִהְתּבֹוְנָנה, 

ִחְּיָכה,
ֲחָזַרע, ַרע, ַרע ִחַּיְכִּתי ְבּ
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ָלָּמה ֵמָתה ָהִאָּׁשה?
אּוַלי ָסְבָלה? אּוַלי ִוְּתָרה?

אּוַלי ִמַּסֲעַרת ַנְפָׁשּה ָקְפָאה? 
ָאה! ָאה! 

ִאָּׁשה ֵמָתה ּפֹוַסַעת ְלַבָּדּה, 
ַּתְרִמיל, ַׂשִּקית, ְקֵצה ַחָּלה ֲאכּוָלה.

ִאָּׁשה ֵמָתה ְלֵביָתּה ָחְזָרה, ְּבִמָּטָתּה ָׁשְקָעה,
ֶאת ּגּוָפה ַהֵּמת ִלְּטָפה, ָחְלָמה ֲחלֹום ַחִּיים,

ְולֹא ִהְתעֹוְרַרע.

*

ֵיׁש ֶׁשֵהם ַהְרֵּבה,
ַהְרֵּבה ֶנַפח, ַהְרֵּבה ָמקֹום.

ַהְרֵּבה ְׂשַער ַאְרֵיה, ַהְרֵּבה ּגּוף,
ַהְרֵּבה קֹול, ַקֲעקּוַע ֶאָחד ַהְרֵּבה.

ֵהם לֹא ַחָּיִבים ִלְהיֹות,
ֲאָבל ֵהם ַהְרֵּבה.

ִהַּכְרִּתי ִמיֶׁשהּו ֶׁשָהָיה ַהְרֵּבה ַעִין,
ּוִמיֶׁשהּו ֶׁשָהָיה ַהְרֵּבה ֲאִויר.
ִלְפָעִמים ֲאִני רֹוָצה ַהְרֵּבה,

ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ֲאִני ְמַבֶּקֶׁשת ְמַעט.
ִלְפָעִמים ֲאִני רֹוָצה ַהְרֵּבה ַּבחּוץ

ּוְמַעט ִּבְפִנים.
ִלְהיֹות ְמַעט ֶזה ֶאקֹולֹוִגי,

ֶזה ִמְתַחֵּׁשב ַּבְּסִביָבה
ִלְהיֹות ַהְרֵּבה ֶזה ַיְלדּוִתי,
ִלְהיֹות ְמַעט ֶזה ַמְלכּוִתי.

ַּפַעם ָהִייִתי יֹוֵתר ִמַּדי, ֵהַעְזִּתי,
ֶזה ָהָיה ְמֹאד ָנִעים, ְּכמֹו ָנַגְעִּתי

ְּבֵתל ְנָמִלים.
ִלְהיֹות ְמַעט ֶזה ָנִׁשי, ֶזה קֹוֶקִטי. 
ִלְהיֹות ְמַעט ֶזה ִלְפָעִמים ְמַעְצֵּבן,

ְמַעְצֵּבן ַהְרֵּבה. 
ְּכֶׁשֲאִני ּכֹוֶעֶסת ֲאִני ַהְרֵּבה, 

ְּכֶׁשֲאִני ְׂשֵמָחה ֲאִני ְמַעט.

שירים 
שלומית ליר 

ִאי ֶׁשל ֶׁשֶקט

ְוָרִציִתי ִלְגֹזר ִמן ַהֲחָרדֹות 
ִעּגּול ֶׁשל ֶׁשֶקט. 

זלדה

ַחֶּיֶבת ִלְהיֹות ַקֶּיֶמת
ֶאְפָׁשרּות ְלִאי 

ֶׁשל ֶׁשֶקט,

ְּבָים ֶׁשל ֲחָרדֹות
ִקּיּוִמּיֹות ּוַפֲחֵדי ָמָחר.

ֶאְפָׁשרּות ִלְפרֹם
ֶאת ַעְרִפֵּלי ַהְּדָאָגה

ִליצֹר צּוָרה ָלֶרַגע, 
ִלְפֹׂשק ִלְׁשֵמי 
ַהְּתֵכֶלת צַֹהר

ֶׁשֲהֵרי ָידּוַע,
ֶנֱאַמר ְּכָבר,

ִּכי ָּבעֹוָלם ֵיׁש
אֹור ְורְֹך

ְלתֹוְך ֵעיְנָך ָטִויִתי 
ֹזַהר

ְמבָֹרְך

סֹוְפרֹות ְּפָחִדים

לֹא ָיַדְעִּתי ַּכָּמה ְּפָחִדים ְמֻׁשָּקִעים ְּבגּוִפי. 
"כמה פחדים", ברכה סרי

ִהיא סֹוֶפֶרת ְּפָחִדים
ִמֵּדי ּבֶֹקר ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה

ּפֹוֶרֶטת ְּפָחֶדיָה
ְּפרּוָטה ִלְפרּוָטה

ְלַאַחר ְּתִפַּלת ַעְרִבית
ִלְפֵני ַהֵּׁשָנה.

מֹוָנה ֲחָרדֹות,
נֹוֶתֶנת ָּבֶהן ִסיָמִנים,
ְמַסֶּדֶרת ַאְלָפֵּביִתית,

ְמָדֶרֶגת ְלִפי ִמַּדת ַהֻחְמָרה 
ַמְפִריָדה ֵּבין ְּגלּויֹות

ְלֵבין ִנְסָּתרֹות, אֹוָתן ֵּתיִטיב
ְלַהְטִמין ְּבעֶֹמק

ְמֵגרֹות ִלָּבּה.

ַמֲעִביָרה ִּבְתִחַּלת ַהְרָצָאה
ֵּבין ַהְּסטּוֶדְנִטּיֹות

"ַּכָּמה ְּפָחִדים"
– ַּדֵּפי ִׁשיָרָתּה 

ְמַדֶּבֶרת ַעל ְמַכֶּנה ָנִׁשי ְמֻׁשָּתף:
ְּפָחֶדיָה ֶׁשָּלּה – 

ְמַהְדֲהִדים ֶאת ֶׁשִּלי
ְוֵהן מֹוִסיפֹות "ֶאת ֶׁשָּלנּו"

ַּפֲחֵדי ָהַרּבֹות 
ֶׁשִהְפִחידּונּו ָּבֶהם
ִמּבֶֹקר ַעד ַלִיל 

ֲחִצי ֶנָחָמה.
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ביכורי
שירה שירים

אילנית שרף ויגודסקי

אי

אֹור ְמַפֵּזז ַעל ַהַּמִים. ָירֹק ָׁשקּוף ֶמַלח. ִסיָרה ַּבֵּמַזח. 
ֶחֶבל טֹוֵפַח ַעל ַהֹּתֶרן. ַּבְרָוז ְמַקֶּוה ִלְׁשָיִרים. צּוִקים ְמַחִּכים. 

רּוַח מֹוִדיָעה ֶׁשֶעֶרב. ֶׁשֶמׁש ִנְפֵנית ְלִעּסּוֶקיָה ָהֲאֵחִרים.
ָירֹק ָאֹפר ָסֹגל. ָחָצב ִּבְׁשלֹוָׁשה ַמָּצִבים. ֶמַלח נֹוֵצצ ַעל ָאֹפר.

ֶאֶבן ׁשֹוֶתֶקת ְּבַצד ַהִּמְׁשעֹול. לּו ַּכף ַרְגִלי עֹוְפָפה ְלִלּטּופ.
ׁשֹוֶתֶקת ֶאת ַהֶּׁשֶקט. ִאי ִאיְנִטיִמי ֶׁשִּלי

אל*

ַאל ִּתְסַּתְּכִלי ַעל ַהַּיַער ָאַמר ָרִפי ָלִביא.
ִעְצִמי ַעִין ַאַחת. ִהְסַּתְּכִלי ַעל ָעָנף ֶאָחד. 

ַעל ָעֶלה ֶאָחד. ְרִאי ֶאת ַהֶּפַרח. ַהֹּׁשֶרׁש.
ַהֶּגַזע. ַהְּקִלָּפה. ִאם ּתּוְכִלי. מּול ָּכל ֵעץ.

ְּכָׁשָעה. ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים ָׁשַמְעִּתי ְּבֵעֶרְך
ָמאַתִים ַקְנָטטֹות ֶׁשל ָּבאְך. ָּכל ַאַחת

ֵמֶהן ָׁשַמְעִּתי ֶעְׂשרֹות ְּפָעִמים ְלָפחֹות.
ַוֲעַדִין קֹוֶרה ִלי ֶׁשֲאִני ְמַגֶּלה ֶּפֶרק ֶׁשַעד

ָאז לֹא ַמָּמׁש ִהְבַחְנִּתי ּבֹו. ְּכֶׁשִּתְתַּפִּני 
ּבֹוִאי. ִאם ּתּוְכִלי. ֵנֵׁשב
מּול ָּכל ֵעץ. ְּכָׁשָעה. 

*  בעקבות "להתבונן בעצים ולא לראות רק את היער", תערוכה שאצר רפי לביא בגלריה גבעון סמוך 

למותו ב־2007.

שירים
עופרה עופר אורן

בחולות

 ַיְלָּדה ָעְמָדה ְולֹא ָיְדָעה: ִהיא ָׁשָרה ִׁשיר ֵמִביׁש!
 ֻּכָּלם ָיְׁשבּו מּוָלה, ְוִהיא ִהְפִליָגה ְּבקֹוָלּה

ָרה, ְּבִלי ְלָהִבין(.  ַעל זּוג ֶׁשַּלחֹולֹות ָיָצא )ִזְמּ

 ַּבֶּפַתח הּוא ָעַמד, ִהְקִׁשיב, ָׁשַאב ֶאת ָהֲאִויר,
 ֲעַדִין ַרק ָׁשַתק, ִהִּביט, ְולֹא ָאַמר ִמָּלה.

ַיְלָּדה ָעְמָדה ְולֹא ָיְדָעה: ִהיא ָׁשָרה ִׁשיר ֵמִביׁש!
 "ְּכֶׁשּזּוג ָיָצא לֹו ְלַטֵּיל", הּוא ַּבֲחַׁשאי – ֶהְחִויר.

 ַּבחּוץ יֹאַמר ָלּה: "ֵאיְך ֵהַעְזְּת ָלִׁשיר ָּכְך? ַמְגִעיָלה!" 
ָרה, ְּבִלי ְלָהִבין(. ַעל זּוג ֶׁשַּלחֹולֹות ָיָצא )ִזְמּ

 ָאִביָה ֶׁשּגּוָפּה – ֶׁשּלֹו, ִהִּביט ָּבּה ַּבֲעִוית
 ֶׁשל ַזַעם ֶׁשָעָלה, ָעָלה, ָׁשַטף ֶאת ָּכל ֻּכָּלּה:

ַיְלָּדה ָעְמָדה ְולֹא ָיְדָעה: ִהיא ָׁשָרה ִׁשיר ֵמִביׁש!
 "ַאְּת ְמִביָנה?" ָצַוח "ַּכָּמה ַהִּׁשיר ַהֶּזה ֵמִביְך?

 ַעְכָׁשו ֻּכָּלם ֵיְדעּו ִמי ַאְּת, ֵאיְך ַׁשְרְּת, ַאְּת ַמְבִחיָלה",
ַעל זּוג ֶׁשַּלחֹולֹות ָיָצא )ִזְּמָרה, ְּבִלי ְלָהִבין(.

 ָאִביָה ַּבֵּלילֹות, לֹא ַּבחֹולֹות, ְּבסֹוד, ֵהִביא
 ְלִמָּטָתּה ֶאת ָמה ֶׁשּלֹו ֻמָּתר, ֲאָבל לֹא ָלּה. 

 ַיְלָּדה ָעְמָדה ְולֹא ָיְדָעה: ִהיא ָׁשָרה ִׁשיר ֵמִביׁש!
ָרה, ְּבִלי ְלָהִבין(. ַעל זּוג ֶׁשַּלחֹולֹות ָיָצא )ִזְמּ

שתי סונטות על שלושה אנשים, חייל ותינוק בכביש חוצה שומרון, 
 קיץ 1995

.1 

 ִהיא ָּפְסָעה ַּבּׁשּוַלִים ֶׁשל ְּכִביש ּוְסִביָבּה
 ַהְּטָרִׁשים ִחְּדדּו ֲאָבִנים ְוקֹוִצים, 

 ְּבִׂשְמָלה ְרקּוָמה ִהיא ִהְּדָקה ֶאל ִלָּבּה
 ֲחִביָלה ֲעטּוָפה ֶׁשִּמֶּמָּנה ֵהִציץ 
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 ַרק ָקְדקֹוד ֶׁשל ִּתינֹוק ְמֻעְרָסל ֶׁשָׁשַתק.
 ֶזה ָהָיה יֹום ֶׁשל ַקִיץ ֲאֶׁשר ָּכל ֻחּמֹו
 ִמְתַלֵהט לֹו ָאִדיׁש ְוחֹוֵדר ְלָכל ָּתא.

 ְצָעֶדיָה ָהיּו ְנחּוִׁשים, ָהיּו ְּכמֹו
 ְּפִסיעֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ֶׁשַחָּייו ֵהם ִמין ְקָרב

 ְוִאם לֹא ִיָּכַנע עֹוד ַיְכִריַע אֹוָתם.
 ַּבֶּמְרָחק ִהְׂשָּתֵרַע ַהְּכָפר ֶׁשֵאָליו
 ַהִּתינֹוק ְוִאּמֹו ִהְתַקְּדמּו ְלִאָּטם.

    ְּכֶׁשָאַסְפִּתי אֹוָתּה לֹא ָהָיה ִלי ִסּכּוי
   ְלַאְפֵׁשר ֲהפּוָגה לגּוָפּה ֶהָעקּוד. 

.2 

ּה, ְּכמֹו ָהָגר ַּבִּמְדָּבר  ִהיא ָנְׂשָאה ֶאת ַיְלָדּ
 ַעל גּוָפּה ֶהָעטּוי ְּבָׁשחֹר, ָהעֹוֵטף,

 לֹא ָהָיה ִלי ָּדָבר, לֹא ָהָיה ָמה לֹוַמר,
 לֹא ָהָיה ִלי ֲאִפּלּו ֹנאד ַמִים ָלֵתת, 

 ְוָהִאיׁש ֶׁשָיַׁשב ְלִצִּדי ַרק ָאַמר
 ֶׁשֶאַּסע, ֶׁשַאְמִׁשיְך, ֶׁשָאסּור ְלַסֵּכן

 ֶאת ַעְצִמי ִעם ִאָׁשה ְּבִׂשְמָלה ְרקּוָמה, 
 "ִהְׁשַּתַּגְעְּת, ָמה ָעִׂשית, ָמה ָעַצְרְּת?" ְוָאֵכן – – – 

 ַהַחָּיל לֹא ָיָרה ִמִּנְׁשקֹו ָהִאיִׁשי
 ַהַחָּיל ַרק ָקָרא "ַּתַעְצִרי ָּכאן ִמָּיד!"

 ַהַחָּיל ַרק הֹוָרה ָׁשם, ִּבְכִביש לֹא ָראִׁשי,
 ְלִאָׁשה ִעם ִּתינֹוק ֶׁשֶהְחִזיָקה ַּבָּיד

    ַלֲעֹמד, לֹא ָלזּוז. ִלי ָאַמר – "ִּתְתַּבְּיִׁשי,
   ְוַעְכָׁשו ִּתְׁשְּתִקי, ַתֲחִני ָּכאן ַּבַּצד."

ּכֹוֵרי החלומות
יואב קרן

"יאללה, נו, תפתח את המתנה," היא אמרה לי.
"מה זה, תווי קנייה?"

"נראה לך שאני אביא לבעלי תווי קנייה ליום הולדת ארבעים?"
פתחתי את המעטפה.
"השתגעת?" אמרתי.

"למה?"
"זה בטח עלה מלא כסף. ולא בטוח שאני רוצה."
"תחשוב על זה יום־יומיים ואז תחליט, אוקיי?"

האמת שזה היה רעיון מקורי, לקנות לי ליום ההולדת שובר לִמכרה חלומות. אני 
לא יודע מאיפה יובל מביאה את הרעיונות שלה. אבל ללכת לכורה חלומות זה לא 

כמו ללכת לקנות חולצות בזארה. יש לזה השלכות.
"נו, נועם, חשבת על זה?" שאלה אותי יובל כעבור יומיים. "כי אם אתה לא רוצה, 

אני יכולה לבטל תוך שבוע ולקבל החזר כספי."
"אני לא יודע," אמרתי.

"תשמע, אתה לא חייב להעלות את החלום ליוטיוב. אתה אפילו לא חייב להראות 
לי. זה רק בשבילך."

אף פעם לא הבנתי את אלה שמעלים את סרטוני החלומות שלהם ליוטיוב, ועוד 
מתגאים בזה שיש להם מיליון צפיות. למה אני ארצה שמיליון איש יראו את החלומות 

שלי?"
אבל אם זה רק בשבילי...

"טוב, יאללה, מה יש לי להפסיד?" אמרתי ליובל. 
שבוע לפני שהלכתי למכרה החלומות, התחלתי לקחת את הכדורים. כדור אחד 
ביום אחרי האוכל, ואין שום תופעות לוואי. אומרים שהם הופכים את החלומות להרבה 
לצפייה.  אפשרי  בלתי  וכמעט  מעורפל  משהו  יוצא  אחרת  ומפורטים,  בהירים  יותר 
יוטיוברים אמיתיים של חלומות, כאלה שכל חלום שלהם מביא עשרה מיליון צפיות, 

.HD לוקחים את הכדורים באופן קבוע. לא פלא שיוצאים להם חלומות באיכות
המשרדים של חברת Ultra Dream יושבים בבניין משרדים מפואר בלב תל־אביב. 
חדר ההמתנה נראה כמו קליניקה פרטית של רופא עשיר במיוחד. על מסך ענק של 75 

אינטש הוקרנו קטעי חלומות נבחרים.
חלומות  ּכֹוַרת  סיוון,  אני  "שלום,  פניי.  את  קיבלה  צעירה  אישה  לחדר.  נכנסתי 

מוסמכת. יש כאן חדר הלבשה, אם אתה רוצה להחליף למשהו יותר נוח."
החלפתי למכנסי טרנינג וטישרט שהבאתי מהבית.

ללוכד  אותך  ואחבר  במיטה  תשכב  כך  ואחר  שינה  כדור  עכשיו  לך  אתן  "אני 
החלומות. אתה תירדם תוך חמש דקות."
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כשהתעוררתי, לא זכרתי כלום. רוב האנשים לא זוכרים כלום אחרי שהתחברו 
ללוכד החלומות. זה חלק מהעניין. אבל מה זה משנה? הרי בסוף אתה מקבל סרטון 
באורך מלא של כל החלומות שחלמת כשהיית מחובר למכונה. ועם תוספת תשלום 
גם יערכו לך אותו, יכינו לקט של קטעים נבחרים וכדומה. אפשר אפילו להזמין 
שעת ייעוץ אצל פרשן חלומות. "בעוד שבוע זה יהיה מוכן," אמרה סיוון. "אנחנו 

נשלח לך קישור למייל. וכאן יש סיסמה כדי לפתוח את הקישור." 
המייל הגיע כעבור שבוע בדיוק. פתחתי אותו בידיים רועדות. זאת הייתה הפעם 
הראשונה שעמדתי לראות חלום שחלמתי. מעניין אם הוא יהיה בצבע. לפעמים הם 

בשחור לבן. במקרה כזה, מקבלים החזר של 30 אחוז מהסכום ששולם.
אני  בעוד שעה  בחיפה.  גדלתי  הבית שבו  זה בעצם  בעבודה, אבל  נמצא  אני 
אמור להגיש את הדוח החודשי למנהל שלי ועדיין לא התחלתי לעבוד עליו. אני 

בלחץ. איך אספיק? 
עד עכשיו חלום די שגרתי.

יום כדי להשלים את הדוח.  אני נכנס לחדר של הבוסית כדי לבקש ממנה עוד 
הבוסית, שהיא בעצם נשיאת ארצות־הברית, אומרת לי שאני חייב לסיים את המטלה 
עוד היום כי מחר עומדת ליפול פצצת אטום. מאיפה היא יודעת? טוב, היא הבוסית. 

והיא גם נשיאת ארצות־הברית.
לא יודע איך, אבל אני משלים את הדוח בזמן ומגיש לה.

למחרת בבוקר כל המשרד מתאסף במרפסת, שהיא המרפסת של בית ילדותי 
בחיפה, כדי לצפות בפיצוץ הגרעיני שאמור לקרות בדיוק בעשר. כולם עם משקפי 
שמש ורק אני לא. האם אספיק להגיע הביתה כדי להביא משקפי שמש? כבר שתי 
דקות לעשר ואני מפחד שהפצצה תתפוס אותי בדיוק כשאצא מהבניין. ואז שירה 
ממשאבי אנוש אומרת לי: יש לי משקפיים ספייר, אני אביא לך. תודה, אני אומר לה.

שאני  לפני  עוד  אבל  כאלה,  ענקיים  נשים,  של  שמש  משקפי  לי  מביאה  היא 
של  במרחק  מיתמרת  גרעינית  פטרייה  אדיר.  פיצוץ  נשמע  אותם  להרכיב  מספיק 
כמה מאות מטרים מהמשרד, כלומר – מבית הוריי. כולם מוחאים כפיים. באמת 
מחזה מרהיב. זה מה שטוב בחלום: אתה יכול לעמוד במרחק של כמה מאות מטרים 

מפטרייה גרעינית ולא יקרה לך כלום.
ולהפיק  האירוע  לסכם את  כדי  כולם במשרד של המנהלת  כך מתכנסים  אחר 
לקחים להמשך. אנחנו כבר לא בבית ילדותי בחיפה אלא במשרדים הנוצצים של 
חברת Ultra Dream. באמצע הישיבה שירה מבקשת ממני להיכנס אליה אחר־כך 

כי היא צריכה להראות לי משהו. סבבה, אני אומר לה.
החלום נגמר.

בדיוק כשסיימתי לצפות, יובל נכנסה לחדר.
"זה הגיע?"

"כן."
"נו, איך?"

"תשמעי, זה מדהים. כאילו, ראיתי כבר מלא חלומות של אחרים ביוטיוב. אבל 
לראות את החלום של עצמך זה משהו... קשה לתאר במילים. אני צריך עדיין לעכל 

את זה."

"אני יכולה לראות?"
"בטח, אין לי מה להסתיר."

היא התיישבה לידי על הספה וצפינו יחד בחלום.
כעבור כמה ימים קיבלתי לטלפון הודעה ממספר לא מזוהה. לא היה כתוב שם 

כלום. רק לינק. לפתוח אותו? זה עלול להיות וירוס.
הלינק  וירוס. תפתח את  לא  זה  "אל תדאג,  כתובה:  הודעה  דקה,  חצי  וכעבור 

ותכניס את הסיסמה שקיבלת במכרה החלומות."
מה זה יכול להיות?

הסקרנות גברה עליי. פתחתי את הלינק והקלדתי סיסמה.
עוד סרטון. 

כך  אחר  אליה  לגשת  ממני  מבקשת  ושירה  שלי  הבוסית  אצל  בישיבה  אני 
למשרד כי היא רוצה להראות לי משהו.

זה הסוף של החלום ההוא. למה שלחו לי את זה?
אבל זה לא הסוף של הסרטון. אני ממשיך לצפות בחלום המצולם:

הישיבה מסתיימת ואני הולך אחרי שירה לכיוון המשרד שלה. אנחנו צועדים 
במסדרון ארוך שנראה כאילו אין לו סוף. אחרי משהו שנראה לי כמו קילומטר, 

מגיעים אליה למשרד.
על הדלת כתוב: שירה מועלם, מנהלת משאבי אנוש.

המשרד של שירה נראה בדיוק כמו החדר שבו גדלתי. 
אנחנו מתיישבים על המיטה ומתחילים להתנשק בלי שום הקדמות מיותרות.

מה זה צריך להיות?
כעבור כמה דקות )בזמן חלום( אנחנו כבר מזדיינים על מיטת הנוער שלי, ממש 
 The Dark Side of the מתחת לפוסטר של להקת פינק פלויד – עטיפת האלבום

Moon. בדיוק כמו הפוסטר שיש לי במשרד.
שיט שיט שיט!

״נו שירה, איך היה?״ שואל האני שבחלום אחרי שסיימנו.
״היה מעולה, נועם,״ אומרת שירה מהחלום. ״צריך לעשות את זה לעיתים יותר 

קרובות.״
ואז דפיקה בדלת. הילה המנהלת נכנסת. 

שניכם  העבודה,  באמצע  זה  את  עושים  אתכם  תופסת  שאני  הבאה  "פעם 
מפוטרים," היא אומרת.

קאט.
שיט! מה זה?

הודעת טקסט חדשה. "נו, צפית? מה אתה אומר? חלום מעניין, נכון?"
"מי זה? למה שלחת לי את זה?" אני עונה.

"זה לא משנה מי אני. מה שחשוב זה שאם עד יום שישי הקרוב אתה לא מביא 
מאה אלף דולר במזומן לכתובת שאני תכף אשלח לך, מצפה לך קריירה מזהירה 
ככוכב של סרטי חלומות ארוטיים. הסרטון הזה יביא לפחות עשרה מיליון צפיות. 

השאלה אם אשתך תאהב את הקריירה החדשה שלך."
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הרגשתי כאילו נחתה עליי משקולת של עשרה טונות.
מה אני עושה עכשיו? איך לא העליתי בדעתי שזה יכול לקרות?

ושירה? היא בחורה חמודה, זה נכון, אנחנו מדברים מדי פעם, אבל בחיים לא 
פנטזתי עליה בקטע כזה. ממש לא.

איך אני יוצא מזה? להתקשר למשטרה? הם בטח לא יעשו כלום. ואין לי מאיפה 
להביא מאה אלף דולר במזומן. בטח לא תוך שלושה ימים. בטח לא מבלי שיובל 
תבחין. ואני לא רוצה להסתבך עם השוק האפור. אבל בעיקר, אני לא רוצה לשקר 

לאישה שאני אוהב כל כך.
ובכלל, האם לעשות סקס בחלום עם מישהי מהעבודה נחשב לבגידה? אני זוכר 
שהיה דיון שלם על זה באחת מתוכניות הבוקר המטופשות בטלוויזיה. לא זוכר מה 

הייתה המסקנה.
עוד הודעה:

"קיבלת?"
"כן." עניתי. "אני צריך לחשוב על זה."

עד שכל  ימים  לך שלושה  בחשבון שיש  תיקח  רק  זה.  על  בעיה, תחשוב  "אין 
העולם ואשתו יראו אותך מזיין קולגה לעבודה. כלומר, כל העולם ואשתך חחחח."

אבל לא באמת עשיתי... זה רק חלום.
"אוקיי," כתבתי.

באותו לילה לא נרדמתי. הבטתי ביובל. שערה הבהיר היה פזור על הכרית והיא 
נחרה קלות.

למחרת בבוקר אמרתי לה: "יובל, אני צריך לספר לך משהו."
"סיפרתי לאשתי," כתבתי לאלמוני ששלח לי את הסרטון. "היא אפילו לא כעסה 

עליי. אתה יכול לשכוח מהכסף."
כעבור כמה דקות הגיעה התשובה:

הבחורה  תגיד  מה  אבל  בקלות.  זה  את  לקחה  שהיא  לאשתך  הכבוד  "כל 
מהמשרד כשהיא תראה את עצמה בסרטון מהחלום שלך? ומה תגיד הבת שלך 
כשכל החברים שלה בבית ספר יעבירו ביניהם את הסרטון שרואים בו את אבא 
שלה עושה סקס? ומה יגידו עוד עשרה מיליון איש שיצפו בסרטון? דווקא הם 
יאהבו, נראה לי. בקיצור, תחשוב שוב על הצעדים הבאים שלך, כי נותרו לך עוד 

יומיים. ביי ):"
פאק.

"מאיפה נביא עכשיו מאה אלף דולר?" אמרתי ליובל.
"אין לי מושג. אתה חלמת שאתה בוגד בי עם קולגה לעבודה, לא אני. אז תמצא 

פתרון."
"אבל רק חלמתי. זה לא קרה באמת. ובחיים אפילו לא חשבתי... וחוץ מזה, את 

הכנסת אותנו לזה כשקנית לי את המתנה המטומטמת הזאת."
רבנו כל הערב ובאותו לילה הלכתי לישון על הספה בסלון. אם אפשר לקרוא 

לזה שינה.

למחרת בבוקר נחתה אצלי בטלפון הודעה חדשה.
"נו, החלטת?"

"אני מנסה לגייס את הכסף. אעדכן אותך."
לא הייתה תשובה.

בצהריים התקשרתי לסגן מנהל סניף הבנק. הסברתי לו שאני צריך הלוואה דחופה. 
"זה סכום גבוה מאוד," הוא אמר. "ייקח לי כמה ימים לאשר. אבל אם יש לך דירה 

בבעלותך, אפשר למשכן חלק ממנה."
איך הסתבכתי. עכשיו גם לקחת משכנתה? כלומר, עוד משכנתה?

אולי בכל זאת אני אפנה לשוק האפור? נכנסתי לגוגל והקשתי: הלוואות פרטיות 
:ynetמעכשיו לעכשיו. באמצע החיפוש קפץ לי ּפּוש מ־

 Ultra פרסום ראשון: המשטרה פשטה הלילה על משרדי הסניף הישראלי של"
Dream, חברת כורי החלומות הגדולה ביותר בעולם. פרטים בהמשך".

בכירה  "עובדת  האתר:  של  הראשית  הכותרת  הייתה  כבר  זו  דקות  כמה  אחרי 
בחברת כריית החלומות Ultra Dream נעצרה בחשד לסחיטה של עשרות לקוחות".

מחלומות  מביכים  קטעים  ללקוחות  שולחת  הייתה  בידיעה,  סופר  כך  העובדת, 
שלהם ומאיימת לפרסם אותם אם לא ישלמו לה סכומי עתק. אחד הקורבנות חלם 
שהוא רוצח את הבוס שלו והיא איימה לשלוח את סרטון החלום לבוס. כמה אנשים 
פדופילים  כמה  גם  והיו  נאצי.  שהוא  חלם  מישהו  בנשותיהם.  בוגדים  שהם  חלמו 
מודחקים שנאלצו לשלם לה סכומי עתק כדי שלא תחשוף את הפנטזיות הכמוסות 

ביותר שלהם.
החשודה הובאה להארכת מעצר, וכעבור יממה הותר שמה לפרסום:

סיוון לייבוביץ'.
אותה בחורה שחיברה אותי ללוכד החלומות.

ניצלתי ברגע האחרון.
חלף שבוע. יום חמישי בערב. ישבנו, יובל ואני, מול הטלוויזיה, כשהופיע הפרומו 

בערוץ 16:
 Ultra בפרשת  המשטרה  מחקירת  בלעדיים  חומרים  השבוע:  סוף  ביומן  "מחר 

dream. אל תחמיצו". ואז כמה קטעים קצרים מתוך סרטוני חלומות:
אדם במדים נאציים מצדיע במועל יד.

מישהו עם טלית וכיפה לראשו עושה את צרכיו בבית הכנסת, ממש מול ארון 
הקודש.

גבר עומד מול גן ילדים ומאונן.
אלוהים ישמור. מישהו הדליף לטלוויזיה סרטוני חלומות שתפסה המשטרה אצל 

החלאה ההיא. 
הפרומו הסתיים בקטע של כמה שניות: גבר ואישה עושים סקס במקום שנראה 
 The Dark Side of כמו חדר ילדים. וממש מעליהם, פוסטר עם עטיפת האלבום

the Moon של פינק פלויד.
כשהגעתי למחרת למשרד, הרגשתי שכל העיניים נעוצות בי.
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תירגע, אמרתי לעצמי. אין מצב שהם זיהו אותך בטלוויזיה. הרי הם דאגו לטשטש 
פנים. ועוד כמה איברים. וגם הסאונד היה מעורבל, כמו בכתבות האלה על חושפי 

שחיתויות שהמרואיינים מצולמים בהם מהגב ונשמעים כמו דונלד־דק.
הלכתי למשרד של שירה. היא לא הייתה שם. אני מקווה רק שהיא לא ראתה את 

הכתבה בטלוויזיה, חשבתי.
חזרתי לחדר שלי ובהיתי בפוסטר של פינק פלויד שעל הקיר מולי.

הטלפון הקפיץ אותי. 
״הילה מבקשת שתיכנס אליה.״

מה הבוסית רוצה ממני?
ניגשתי למשרד שלה. הדלת הייתה סגורה. ״רגע,״ אמרה המזכירה, ״יש אצלה 

מישהי.״
התיישבתי על הספה. מתוך החדר נשמעו קולות של ויכוח.

״אבל הילה, את יודעת שלא יקרה כלום...״
זיהיתי מייד את הקול.

״זה ממש לא מעניין אותי,״ ענתה הילה.
״טוב, תעשי מה שאת חושבת. אבל אני חושבת שאת טועה.״

הדלת נפתחה ושירה ממשאבי אנוש יצאה מהמשרד. היא הביטה בי לכמה שניות 
בלי לומר מילה ונעלמה בהמשך המסדרון. העיניים שלה היו אדומות.

נכנסתי לחדר של הילה. על הקיר, מול השולחן שלה, היה תלוי מסך טלוויזיה 
גדול.

״שב, נועם,״ אמרה המנהלת.
הבטתי בטלוויזיה. המסך היה מוקפא על מהדורת חדשות 16 מאתמול בערב.
זיהיתי מייד את הפריים. הילה לחצה על השלט והריצה את המשך הכתבה.

״יכול להיות שאני מדמיינת, אבל יש לך בחדר בדיוק כזה פוסטר,״ היא אמרה.
״להרבה אנשים יש כזה פוסטר.״

ובדיוק אז שמעו את הגבר, שהוא אני, אומר בקול מצחיק של דונלד־דק: ״נו, 
שירה, איך היה?״

והאישה: ״היה מעולה, נועם. צריך לעשות את זה לעיתים יותר קרובות.״
אכלתי אותה.

למה הם השאירו בכתבה את השמות שלנו? מישהו פישל שם, בטלוויזיה.
״פוסטר של פינק פלויד, נועם. שירה,״ אמרה הבוסית, ״יותר מדי צירופי מקרים.״

״טוב, זה בסך הכול חלום. את יודעת שאני לא...״
״חלום או לא חלום, זה משהו שאני לא יכולה להרשות שיקרה אצלנו בחברה.״

״אבל...״
״היית צריך לחשוב על זה לפני שהלכת לכורי החלומות האלה. מאנשים בתפקיד 

ניהולי כמו שלך אני מצפה לקצת יותר שיקול דעת.״
על השולחן הייתה מונחת מעטפה. היא נתנה לי אותה. לא הייתי צריך לפתוח 

כדי לדעת מה זה.

הגעתי  לתוקף.  הפיטורים  נכנסו  חודש  כעבור  שימוע.  לי  נערך  כך  אחר  שבוע 
למשרד לאסוף את הדברים שלי – ארגז קרטון עם כמה שטויות משרדיות והפוסטר 
של פינק פלויד. הרגשתי שאני צריך להגיד משהו להילה לפני שאני עוזב, אבל לא 
ידעתי מה בדיוק. ובכל מקרה, המזכירה אמרה שהיא נסעה לפגישה ותחזור רק בעוד 

כמה שעות.
זה היה רק אמצע היום, אבל הייתי חייב בירה. 

נכנסתי לקפה־בר לא רחוק מהעבודה. זה היה מקום שקט שכמעט ולא נכנסו אליו 
אנשים מהמשרד.

ואז ראיתי אותן. הילה, הבוסית שלי לשעבר, ושירה מועלם ממשאבי אנוש. שירה 
מהחלום.

הן ישבו באחד התאים הפנימיים של בית הקפה והחזיקו ידיים.
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בכתובים
בלי חרטות*
נעמה סגל 

חודש לפני שקיבלנו את בתנו, התקשרה אלינו העובדת הסוציאלית עם הבשורה – 
יש תינוקת והיא מיועדת לכם. "תכינו דף ועט," היא אמרה, "אני הולכת לספר לכם 

כל מה שאני יודעת על הרקע שלה."
וכך היא סיפרה: "היא תינוקת יפהפייה. מתוקה. בריאה. היא נולדה עם אפגר 

גבוה."
יופי, חשבנו. מגיע לנו ילדה בריאה עם אפגר גבוה.

"האבא נעלם." 
יופי, חשבנו, פחות הורה אחד שיילחם בבית המשפט על ההורות. 

היא סיפרה על החיים הקשים שהיו לאמא הביולוגית שלה.
יופי, חשבנו, אנחנו מצילים אותה. אנחנו אנשים טובים.

היא גם סיפרה על הביוגרפיה של האמא הביולוגית. על הילדות שלה.
אני ויואב החלטנו – הבת שלנו תהיה הראשונה שתשמע על הביוגרפיה של האמא 
הביולוגית שלה. לא ההורים שלנו. לא האחים והאחיות שלנו. לא החברים שלנו. רק 

היא. רק לה הזכות לדעת והזכות לספר. 
שהוריהם  רוצים  היו  שמאומצים  דברים  עשרים  בספרה  כותבת  אלדריג'  שרי 
המאמצים ֵידעו שהאימוץ הוא מסע לכל החיים ושאלות על האמא הביולוגית יצוצו 
בכל שלב התפתחותי ומשמעותי בחיי הילדה המאומצת. היא ממליצה לספר לילדה 
על אודות אמה הביולוגית ולא לחשוש כי המידע יכביד עליה, להפך – הוא יעניק 

לה הקשר והבנה עמוקה יותר על משמעות האימוץ שלה. 
הביולוגית.  אמה  על  יודעת  שאני  מה  לבתי  אספר  ומתי  איך  יודעת  לא  אני 
הביוגרפיה שלה שמורה איתי ועם יואב כמו בכספת שדאגנו לנעול ולהחביא את 
זוכרת איפה שמנו אותו.  המפתח. החבאנו את המפתח טוב עד כדי כך שאני לא 
בינתיים סיפרתי לה שיש לה שיער מאוד יפה, כמו של האישה שילדה אותה, ושהיא 

מאוד חולה, ובתי מסופקת משתי פיסות המידע האלו. 
לפני שאימצנו את בתנו ובזמן שניסיתי להיכנס להיריון אימצנו כלבים וחתולים. 
בשלב מסוים היו לנו בבית הולכים על שתיים עד חמש רגליים: לי וליואב – שתיים, 
– ארבע,  בינוני שלקחנו מכלבייה  בגודל  – שלוש, לכלב השחור  לחתול שהצלנו 
ולכלבת הפינצ'ר שאספנו מעמותת "הרצליה אוהבת חיות" היו חמש כפות רגליים. 
מתוך כף רגלה הימנית האחורית צמחה כף רגל נוספת שהיא לא יכולה לדרוך עליה. 
אף אחד לא ידע להסביר לנו מה הסיבה. היו שאמרו שזה קורה מזיווגים בין גזעים 
מסוימים של כלבים. כשהיא הייתה נובחת היא הייתה מסתובבת סביב עצמה בסחרור 
בלתי רצוני ולא מצליחה לעצור, כשהרגל הלא מתפקדת תלויה באוויר כמו משקולת. 

* מתוך סיפור האימוץ, ספר ביכורים בכתובים שיראה אור בשנה הבאה בהוצאת "כנרת־זמורה".

את הכלב השחור הבינוני לקחנו כבית אומנה, אמרו לנו שיש לו כמה חודשים 
לחיות. הוא חי איתנו שבע שנים. את החתול מצאנו בפתח הבניין שגרנו בו, אחרי 

שעבר תאונה. נאלצנו לכרות את רגלו הימנית. 
"זה רק טבעי שנאמץ ילדה," אמרנו לעובדת הסוציאלית ומאיזושהי סיבה שלא 
ברורה לי עכשיו, זה נשמע לה כמו טיעון הגיוני. "רואים עליכם שאתם אנשים עם 

לב גדול," היא אמרה. היא נהגה להעניק לנו תארים נדיבים.
לא סיפרתי לעובדת הסוציאלית או ליואב, שעם כל חיה שאנחנו מכניסים לביתנו 

מתעורר בי גם הרצון שהיא תיעלם או תמות במהרה, בלי סבל, רק התפוגגות. 
אני לא חושבת שהבנתי שסופו של תהליך האימוץ יביא איתו בהכרח אימוץ של 
ילדה או ילד. גם לא כשחתמתי, קיפלתי, הכנסתי למעטפה ושלשלתי לתיבת הדואר 
את הטופס הראשון שעליו התבקשנו לחתום מטעם השירות למען הילד, שכותרתו 

"שאלון למועמדים לאימוץ". 
"הורות מאמצת היא הורות הדורשת כישורים נוספים מהנדרשים מהורות ביולוגית. 
על כן יש צורך בתהליך של אבחון, הערכה והכנה", נכתב בהקדמה לטופס. אולי 
שהיא  נשים  על  לי  סיפרה  יואב  של  אמא  חשבתי.  נוספים,  כישורים  אצטרך  לא 
מכירה ממש טוב, אבל לא באופן אישי, שאחרי שאימצו נכנסו מייד להיריון. היא 
הכירה לפחות שתיים כאלו. סיפורים דומים לאלה שמעתי מפי חברות, מכרים וזרות 
מוחלטות גם אחרי שאימצתי את בתי הבכורה. כאילו היה הילד המאומץ רק הורמון 
או תרופה לעקרות, וכעת משנכנסת להיריון בזכות האימוץ ומטרתך הושגה – השליכי 
נא את המאומץ והמשיכי בשגרת חייך כאם ביולוגית. לי באופן אישי לא יצא להכיר 
אישה שזה קרה לה, ובכל זאת אני מודה שרציתי להאמין באמיתות הסיפורים האלו. 
למרות שביטלתי את תוקפם במחוות יד מזלזלת, חלחלה לליבי האמונה שחתימה 
על טופס שמביע רצון לאמץ ושליחתו בדואר לשירות למען הילד ודאי מעידים על 
הרפיה; על שחרור הרצון להיכנס להיריון. אחרי הכול עשיתי דברים משונים מאלו 
כדי "לא להיות לחוצה". כמו הפעם ההיא שעשינו סקס תוך כדי לישת גוש ֵחמר, כי 
מכרה אמרה לי שככה היא נכנסה להיריון. "כשאת לשה חמר," היא אמרה, "את לא 
חושבת על היריון וזה פשוט קורה." אז הבאתי הביתה גוש חמר והנחתי אותו במרכז 
הסלון על גבי ניילון גדול שקניתי בחנות לחומרי בניין, ועשינו סקס על ניילון, תוך 
כדי לישת חמר. זה היה לא נוח. החלקנו על הניילון וגם החמר המרוח והרטוב לא 
עזר לנו להתייצב. הרצפה הייתה קרה, נתפסו לי הכתפיים וכאבו לי הברכיים. נכון 
שלא חשבתי על היריון בזמן הזה, אבל רק כי הרגשתי שאני נלחמת על חיי ופחדתי 
לשבור את עצם הירך. יואב לדעתי דווקא כן נהנה. לא היה לו מושג שכל ההעמדה 
הזו נוצרה כדי להשכיח ממני את הרצון לתינוקת. הוא רק שאל אותי מייד אחרי 

ששטף מעצמו את החמר "ממי, מה זה היה?"
עניתי לו תוך סידור הסלון וטשטוש הראיות: "אני צריכה להעמיד פנים שאני לא 

רוצה להיכנס להיריון."
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שעות היום לא היו שם
דויד ראש־פינה

חלקים מסוימים באל. איי נראים כמו בגדד. לפעמים נשמתו של מארק נראית כאילו 
היא עוזבת. לפעמים, כשהוא מתעורר בבוקר, הוא נראה כמו אדם מפוחד. בחלומות 

שלו הוא מת כל הזמן.

"תגיד לי, מארק, מכל העבודות הדביליות והדפוקות, למה בחרת דווקא בזאת?"
ג׳מאל שואל אחרי פתיחת דלתות הזכוכית בלחיצת כפתור.

על  אותם  לבאס  הזדמנות  ג׳מאל.  כמוך,  לפגוש אנשים  הזדמנות  לי שמץ.  "אין 
בלובי  השונות  הדואר  בתיבות  המכתבים  את  תוחב  כשהוא  אומר  מארק  הבוקר," 

היוקרתי.
"אתה יודע למה מכל העבודות הדפוקות, אני בחרתי דווקא בזאת?"

מארק לא עונה כי הוא יכול לנחש מה עומד לבוא.
את  להם  ולסגור  להזדיין  ללכת  כמוך  אהבלים  ללבנבנים  להגיד  יכול  אני  "כי 
הדלת על התחת כל בוקר." ג׳מאל מחייך בניצחון. מארק מסתובב, פניו אל ג׳מאל. 
"אני חשבתי שבא לך על העבודה הזו כי היא היחידה שבה משלמים לך כדי לגרד 

את הביצים."
שניהם צוחקים ואז לוחצים ידיים. "כן. זה גם. נראה אותך מחר, אחי."

מארק יוצא מהבניין. הנשימה השורפת והלחה של החום הקליפורני זוחלת על 
פרצופו ועל צווארו ברגע שהוא עוזב את הלובי הקריר.

למכוניות  חילוף  חלקי  במגרש  שלו  האחרון  בג׳וב  הכיר  הוא  השמן  פיט  את 
ברדפורד. למרות שתיעב את הבדיחות הגזעניות הדביליות שלו, ואת המשקל העודף, 
הוא אהב את מוסר העבודה שלו, ואת העובדה שכמוהו הוא בטלן חסר כיוון. פיט 

השמן הוא שהשיג לו את העבודה הזו, בדואר.
"למה לעזאזל ׳תה תמיד מדבר עם הכושי הזה?" פיט שואל ברגע שמארק נכנס 

לוואן.
"מאותה סיבה שאתה הולך לכנסייה."

פיט השמן מתניע את הרכב. "אשמה?"
מארק מצניח את תיק הדואר. "לא, כי מישהו צריך לפתוח את הדלת המזדיינת 

בשבילך.״ 
השמש  את  קולט  כשהרכב  האחוריות  למראות  מבעד  חולפים  ובתים  עצים 
הקליפורנית השורפת.  זיעה מתחילה להיספג בחולצה השחורה של מארק, אין מזגן 
ברכב  הדואר הלבן הזה. דקות מאוחר יותר, מארק מחליק את המכתב האחרון אל 
תיבת הדואר האחרונה. איש גבוה וכהה מתקרב בשקט: "היי, מארק, אנחנו קצרים 

במניין, תסכים להצטרף?"
מארק רואה את המגן דויד על תיבת הדואר. "בטח, רבי, אין בעיה. אבל יש לי רק 

חמש דקות." מארק יגיד או יעשה כל דבר כדי להימנע מהחום שבחוץ. הוא מסמן 
לפיט השמן וצועד אל תוך בית הכנסת הקריר. כשהכיפה נוגעת בראשו, שערו חם 
כמו תנור. הוא מעולם לא הכיר את אמו, והדקות היקרות והמעטות האלה בחברתם 

המרעננת של יהודי צפון הוליווד הם הדבר היחיד שהוא אי פעם קיבל ממנה. 

לפעמים, בלילה, אני חולם שאני נופל, ואני לא יכול לנשום...

מארק על השרפרף פוקח את עיניו ועוזב מייד כשהתפילה מתחילה. 
בחזרה ב״מקרר״, כמו שהם קוראים לוואן, פיט השמן פותח פחית קולה.

"אני חושב שאני הולך לעבוד בשביל המקסיקני ההוא בסנטה ברברה. אני עייף 
מכל השיט הזה." 

מארק בוחן את שערותיו הלבנות. "אני מזדקן."
פיט השמן זורק פחית קולה על מארק. "כמו כולנו. שתה קולה ותשכח מהחרא 

הזה."
מארק פותח את הפחית ומתבונן בעצים החולפים על פני הרכב במהירות גדולה, 
משתקפים בזגוגית השמשה הקדמית. "אני חושב שהיו לי יותר עבודות מחורבנות 

משאני יכול לזכור."
פיט השמן שם לב שמארק הולך לכיוון אחר בנאום שלו. "לעזאזל, אחי! בוא נלך 
לעבוד בשביל ההיספני הזה! הם מוחצים לנו את הביצים פה, אבל שם בחוץ אנחנו 

אנשים חופשיים."
פיט השמן עמד להסביר את חזונו המלא על העולם מזווית ראייה של קולה קרה, 

אבל מכשיר הקשר הפריע לו. "פסטו, האם אתה שם?"
לעצים  ומניח  שערו  את  אוסף  מרוחק,  שנראה  מארק,  על  מסתכל  השמן  פיט 

החולפים לפלוש לעיניו המלוחלחות. "זה פיט השמן בשבילך."
מארק שומע קטעים מהשיחה. יש לי חבילה פה שאני צריך שתבואו ותאספו. זה 

מיועד לצפון מזרח אל. איי. הקול־הלועס־מסטיק־בקשר אומר.
"שלילי, ג׳ימבו, זה האזור של גומז. אנחנו צפון הוליווד."

"גומז הודיע שהוא חולה, מה שאומר שהחבילה הזו היא עליכם. זו רק חבילה 
אחת. הייתי מחכה עד מחר אבל אי. טי. אס. ימלקו לי את הביצים." 

בתיק  הקולה  כמו  קרה  הסתיימה." אבל התשובה מהצד השני  "המשמרת שלנו 
שלידו.

"תקשיב, פסטו, אני השגתי לך ולחבר הקטן שלך את הג׳וב הזה ואני גם יכול 
להעיף אתכם החוצה באותה מהירות, והעובדה שאתה בן דוד שלי לא הולכת לשנות 

את מהלך העניינים. שחק איתי עכשיו בכדור, ומי יודע, אולי תשרוד עוד שבוע." 
מכונית הדואר הלבנה נכנסת לשכונות השיקום. אור השמש הוצהב והוא מכה ישר 
בפניו של מארק. פיט השמן אוחז בחוזקה בהגה. הוא מזיע. הוא עצבני. בחוץ, ילדות 

צעירות שחורות משחקות ומחליקות באלגנטיות קסומה במורד המדרכות הריקות.
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לפעמים אני מרגיש כאילו אין לי נשמה. אני חושש שהזמן והמוות עומדים מאחורי 
כל זה. אני כמו עץ דקל שנעלם במראה האחורית. משחק שח בלי מלך. משחק עם 

תוכן אבל בלי מהות.

"המקום הזה נראה כמו אזור מלחמה מזדיין." פיט השמן מוציא אקדח מתא הכפפות. 
"הפעם אני מוכן!" 

מארק אדיש: "שים את האקדח בצד, אחי, אם הם יראו אותך עם הדבר הזה, הם 
יעיפו את התחת הלבן והעצוב שלך ישר לכוכבים."

זיעה מכסה את מצחו של פיט השמן. "מה הכתובת לחרא הזה?"
מארק בוחן את החבילה. "מאיפה לי לדעת? אני נראה לך כאילו באתי מצפון 
מרכז? רגע, אני חושב." החבילה היא קופסת קרטון קטנה מלאה בולים כאילו נסעה 
חצי מדינה כדי להגיע ליעד החם עד מוות שלה. מארק לוקח אותה ונכנס לבניין 
מלבנים כתומות. ילד לטיני קטן עומד במסדרון וצועק: "אני לא מכיר אותך." מארק 

מזיז אותו בעדינות מהדרך: "גם אני לא מכיר אותך, מה תגיד."
מארק מטפס במדרגות עד שהוא בטוח שהוא בקומה הנכונה. הוא דופק שלוש 
פעמים וממתין. וממתין עוד קצת. ממש כשהוא מתכוון להסתובב בחזרה, הוא שומע 

קול נשי גבוה. 
"פתוח!" 

על  השם  את  בוחן  הדלת,  את  ופותח  מאוויר  להתרוקן  לריאותיו  מניח  מארק 
החבילה.

"גברת ג׳קסון? זה הדוור. יש לי חבילה בשבילך."
האוויר בדירה סמיך; האור מבחוץ עומד בניגוד לחשיכה הגמורה ומסנוור את פני 
השטח. אישה שחורה זקנה עם משקפיים כהים ישובה על הספה מתחת לתמונה של 

אדם בחליפה.
"גברת ג׳קסון, נדמה לי שזה שלך." מארק מתקרב לאישה. האוויר מריח מקינמון, 
והמהום עקשן של מזגן עושה את החדר לקריר ואת השקט למרוכז. "לא שמעתי 

שנכנסת."
מארק ניגש ישר לעניין: "את יכולה לחתום כאן, בבקשה?" 

גברת ג׳קסון מרכיבה את המשקפיים התלויים שלה על עיניה המקומטות.
"העוגיות מוכנות. רוצה קצת, בחור צעיר?"

מארק נועץ את מבטו באיש שעל הקיר ממולו, שנראה כאילו הוא עושה לו את 
אותו הדבר, אבל במבט כבד שהצהיב עם הזמן.

לפעמים אני זוכר את הזרם השלו הקשה, המתפתל שקוף על נשימתי, זרם של פעם 
בחיים בחלון הזמן.

"בחור צעיר?"
"לא תודה, גברתי."

גברת ג׳קסון מעבירה לו את הקבלה. מארק נותן לה העתק וצועד בחזרה לעבר 
ג׳קסון  גברת  את  רואה  מארק  ממנה,  להיפרד  נפנה  לרחוב. כשהוא  הפונה  הדלת 
מוציאה ריבולבר מהחבילה. הוא עוצר. גברת ג׳קסון מביטה בו ואומרת בקול נמוך, 

כמעט בלחישה:
"אני לבד, אתה מבין." מארק לא יכול לזוז או לדבר. 

"אין לי ילדים או נכדים, או משפחה כלשהי שתשמור עליי."
מארק, בטבעיות, עונה כאילו מישהו אחר עונה במקומו: "אני מעולם לא פגשתי 

את אמי..."
גברת ג׳קסון מביטה במארק ישר בעיניים ואוחזת באקדח. "הזמן תמיד כאן, הוא 

לא עוצר, אבל אני חושבת שאני יודעת איך לשטות בו. היום הוא לא יהיה פה.״
מארק מתקרב: "אלה עוגיות קינמון? כשהייתי ילד הייתי אוכל עוגיות קינמון."

גברת ג׳קסון צוחקת: "בשביל ילדים הזמן לא קיים."
מארק מושיט את ידו כאילו ביקש את האקדח: "אולי נוכל למצוא דרך אחרת 

לעצור אותו?"
דממה משתלטת על החדר כאילו ניתנה לזמן החולף נוכחות חדשה לגמרי. גברת 

ג׳קסון מושיטה את האקדח למארק. הוא לוקח אותו: "אפשר לטעום מהעוגיות?"
גברת ג׳קסון מהנהנת: "כן, זה בפירוש יכול לעצור את הזמן." 

הילד הלטיני מהמסדרון נכנס לחדר. 
מארק מסתובב לראות מי זה. 

הילד מבחין באקדח שבידו של מארק. 
הילד שולף מגנום שלושים־ושמונה־מילימטר ממכנסיו 

ויורה כדור אל בין עיניו של מארק.

חלקים מסוימים באל. איי. נראים כמו בגדד. לפעמים, נשמתו של מארק נראית כאילו 
היא עולה למקום אחר; לפעמים, כשהוא מתעורר בבוקר, הוא נראה כמו אדם מבוהל. 

בחלומותיו הוא מת כל הזמן.
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מה אני אמור לאכול כשאמא שלי תמות?
נועם נוי

התאריך היה החמישה בינואר ונמרוד היה בדרך להלוויה של אמא שלו. דוד יהודה 
נהג במאזדה 3 בצבע חציל, במושב שלידו אבא של נמרוד הישיר מבט אל הערפל 
הכסוף בארשת סתומה. נמרוד ישב מאחורי אבא שלו, מחובר במצחו אל החלון ומביט 
מבעד למשקפי שמש שחורים באספלט של כביש 1, שמהירות הנסיעה טשטשה לכדי 
אפור אחד חסר צורה, קשקוש בלבוש. הוא תהה לרגע מה בעצם זז פה – הרכב או 
הכביש, אבל ליל אמש בעבע פתאום בקיבה שלו ואיים להתפרץ החוצה, להשפריץ 
לכל עבר תערובת של וודקה ובירות, קוק וקטמין ופיתה של ג'סמינו עם קבב וירקות 
שרופים. הוא הפסיק לחשוב, ניתק את העיניים מהאספלט ועשה מה שאמא לימדה 
אותו לעשות כשהיה סובל מבחילה בנסיעה – הסתכל החוצה, הכי רחוק שהוא יכול.

פאק. ה־5.1. היום הסלמון שבמקרר פג תוקף. הגבינה הלבנה גם. זכור לו גם 
כדי  בלילה  המקרר  את  כשפתח  בו  הבחין  הוא  הירקות.  בשקית  עובש  של  הבזק 
להוציא מים לפני שהתמוטט על המיטה במכנסיים מופשלים אל הברכיים, מגפיים 
שרוכים מלוא גובהם, טי שירט שחורה מגואלת בטחינה ועמבה ומיצי קבב ומעיל עור 
בלוי וכבד. כך נכנס למיטה וכך גם בקושי יצא ממנה כשאבא שלו התקשר וביקש 
שֵירד למטה עוד חמש דקות. הוא התלבט במשך דקה אם לחזור לישון ולכבות את 
הטלפון כמו שעשה בהרבה מקרים אחרים, אבל בחר לעשן סיגריה במקום לצחצח 
שיניים וירד למטה. אבא שלו דיבר בטון תקיף על הלכלוך, על ריח של אלכוהול, 
על חוסר אחריות. "זאת ההלוויה של אמא שלך." נמרוד לא זכר מה עשה – אם 
ביקש שקט, אם צעק עליו שיסתום ת'פה או פשוט נתן לרגע לחלוף, אבל כשיצאו 
מתל־אביב כבר היה שקט במכונית – שקט דביק שנדבק לריפוד. מריחים את השקט 

הזה אחר־כך שנים.
נשימות,  לתרגל  ניסה  הוא  מתה?  שלי  כשאמא  עכשיו  לאכול  אמור  אני  מה 
לנשום את השקט הדביק פנימה דרך האף, להוציא דרך הפה. אבל דרך האף כלום 
לא עבר, אפילו לא חוט אוויר דק שבדקים. הוא נשם דרך הפה שהלך והתייבש. 
ערב?  ארוחת  יאכל  הוא  איפה  שישי.  יום  על  חשב  והוא  נסדקו  שלו  השפתיים 
דיברה.  שלו  הבטן  בתנור?  אדמה  ותפוחי  ואורז  עוף  של  קופסאות  ייקח  מאיפה 
הם  השתוממו.  ואבא  יהודה  דוד  האוטו.  את  שיעצור  יהודה  מדוד  ביקשה  היא 
עכשיו." האוטו  את  תעצור  "יהודה,   – שאגה  שלו  הבטן  אבל  באיחור.  ככה   גם 

הוא כרע והתכופף בשולי הכביש – מקיא נוזל צהוב ומסריח, מעוטר אי אילו מזונות 
מזוהים יותר ומזוהים פחות. מכיס המעיל שלו נפל שטר מגולגל של מאתיים ישר 
לתוך הקיא. מא'אתיים, אמא הייתה אומרת. הוא הרים אותו, ניער ותחב בחזרה לכיס 
המעיל. אבא שלו ויהודה עמדו מחוץ לאוטו והסתכלו עליו בתמהיל משונה של כעס, 

פחד ורחמים. מה אתם רוצים. מה אתם יודעים על מה שאתם רוצים. 
זרם  ובלי הפוגה,  ניתך חזק  – הגשם  בהר המנוחות השמיים התפרצו כמו קיא 

אחד בלתי פוסק. הכול סביב התנהל כיאה למבול – באופן בהול ודחוף. התפללו 
מהר, הוציאו את הגופה מהר. כמה היא קטנה תחת הבד הזה. כמה לא אכפת לה 
מהקופסאות שצריך להחזיר לה. מהר־מהר, החזיקו נמרוד ואבא שלו, דוד יהודה 
ודוד גרשון בפינות האלונקה וסחבו את הגופה אל תוך הוואן של חברה קדישא, 
כשקרובים ורחוקים, יותר או פחות, ממהרים יחד איתם ומסוככים עליהם ועל הגופה 
במטריות. אחר־כך שטו כולם במכוניות לחלקה. אמרו קדיש, כמה דודות בכו, אחותו 

ענת בכתה על הכתף של בעלה ואז דחפו את אמא לאיזו מגירה. 
יהודה, אבא  דוד  לאוטו של  נדחס  הוא  עכשיו?  לאכול  אמור  אני  לעזאזל  מה 
עדיין מקדימה, ואליו במושב האחורי הצטרפו עכשיו הבנות גדולות הממדים של 
לריפוד  הדבוק  השקט  את  הריחה  הגדולה  אבל  לדבר,  ניסתה  הקטנה  גרשון.  דוד 
והשתיקה אותה. אף אחד לא הוציא מילה עד שהגיעו לבית של דודה נאווה בקריית 
יובל. היה שם אוכל, אבל לא של אמא. הוא יצא משם והלך למפלצת, טיפס לה על 
הלשון, נתן לה לאכול אותו ואז התיישב בלוע. הוא הוציא מהכיס הפנימי של המעיל 
שקית קטנה עם שאריות קטמין מהלילה, הכניס ַמפתח לשקית, ערם עליו מהאבקה 
המנצנצת, הכניס את המפתח לאף ושאף בכל הכוח. כלום. סתום. הוא הסתכל על 
המפתח ואז הכניס אותו לפה. טעם מר התפשט בחלל הפה שלו וטפטף אל הגרון. 
הוא הכניס שוב את המפתח לשקית ושוב לפה. ככה, כמו ילד טוב שאוכל מעדן 

בכפית, הוא סיים הכול. 
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שירים
עידית ברק*

רואה אותי ציפור שרואה אור בימים אלו בהוצאת "פרדס", עורכת: ד"ר דיתי רונן,  *  מתוך הספר 

עטיפה: אביבית חזק.

זמן

מֶׁשה ִהָּכה ַּבֶּסַלע
ִּבי ַמֶּכה ַהְּזַמן

ַמְבִׁשיל ֶאת ְּבלּוִתי
הֹוֵפְך אֹוִתי ַרָּכה יֹוֵתר, ְמֻפֶּיֶסת

ַלֲעָזאֵזל ַהְּקָמִטים
נֹוְבִעים ִמֶּמִּני ַמִים ַחִּיים.

דהרה

ָקָמה ַּבּבֶֹקר ִעם ַהִּמָּלה ְּדָהָרה
ּכֹוֶתֶבת סּוס, ֻאָּכף

רֹוָאה ָאחּו ָירֹק

ַׁשַער ָהאּוְרָוה ָּפתּוַח

ְּבָאְזַני ִּתְקּתּוק ְּפָרסֹות
צֹוֶהֶלת

ַרֲעָמִתי ִמְתַּבֶּדֶרת ָּברּוַח.

אֵבדה

ֲאִני ְמַחֶּפֶׂשת ֶאת ָאִחי
חֹוֶלֶפת ַעל ְּפֵני ַמֵּצבֹות

ּפֹוַסַעת ָהלֹוְך ָוׁשֹוב ֵּבין ׁשּורֹות

ַהֶּׁשֶמׁש קֹוַפַחת ַעל רֹאִׁשי
ַרְגַלי ּכֹוֲאבֹות

ֵאיִני מֹוֵצאת אֹותֹו

ֵאיִני מֹוֵצאת אֹותֹו
ָאִחי ָהֶאָחד 

ָהָאהּוב

ַהָּיִחיד ָּבעֹוָלם
ָאבּוד

שירים
משה ב. יצחקי

תחרות אולימפית

ּוָמה ַנֲעֶׂשה ַּבָּיִמים ַהִּמְתַקְּצִרים
ְּכַיִּמים ַהְּנסֹוִגים ִמן ַהחֹוִפים

ִנְמָהִרים ְלָהִחיׁש ֶאת ַהְּׁשִקיָעה
ּוָמה ַּבֵּלילֹות ַהִּמְתָאְרִכים ָּבנּו

ְּבֵריקּוָתם ְודֹוִחים ֶאת ַהְּזִריָחה
ּוְבָמה ְנַהְרֵהר ִאם ֶנֱעַלם ֵמִאָּתנּו

ִמְסַּפר ַהַהָּקפֹות ֶׁשּנֹוְתרּו ָלנּו 
ַעד ְקֵצה ַהַּמְסלּול ַעד ַקו ַהִּסּיּום

ַהַּמְבִּדיל ֵּבין חֶֹׁשְך ְלאֹור
ֵּבין ִנָּצחֹון ִלְתבּוָסה, ֵּבין ֵראִׁשית
ְלֵבין ַאֲחִרית, ֵּבין ַהָּבָׂשר ָלרּוַח.

ִאם ָנרּוץ ַמֵהר יֹוֵתר ְנַקֵּצר
ָיֵמינּו, ִאם ָנֵאט ַיִּׂשיג אֹוָתנּו

ַהַּמְלָאְך ַהְּמַזֵּנב ָּבנּו ִמַּקו ַהִּזּנּוק.
מּוָזר ֵאיְך ַנְפֵׁשנּו ִנֵּׂשאת ִּבְקִלילּות
ִלְמחֹוזֹות ַיְלדּות ְּבגּוֵפנּו ַהַּמְקִׁשיׁש

ַעל ַרְגַלִים ֶׁשָּכְבדּו ִמֹּזֶקן
ָמה נֹוָתר ָלנּו ִמְּלַבד ִזָּכרֹון ְמַתְעֵּתַע

ַעל ָמה ֶׁשָהָיה ָיכֹול ִלְהיֹות ְולֹא 
ִיְקֶרה עֹוד ְלעֹוָלם.

ָמה ִיָּוֵתר ִאם לֹא ַנְמִׁשיְך
ְלַקֵּבץ ַמְטְּבעֹות ִׂשְמָחה 
ַהּמּוָטִלים ָּבנּו ְּבַקְמָצנּות

ִמַּכף ָיד ְקפּוָצה.
ֲאָהּה, ַּכף ָיד, ִלּטּוף ְרָפִאים

ְוֵהד ַמְטֵּבַע ִׂשְמָחה
ֶׁשִּיֹּפל ִמַּתְרִמיֵלנּו ַהָּקרּוַע
ְּכֶׁשַּנִּגיַע ְּכָצב אֹו ְּכָאִכיֶלס

ְלַקו ַהִּסּיּום?

משורר מזדקן
 

ָמה ִיָּׁשֵאר ִמֶּמִּני ׁשֹוֵאל ַהְּמׁשֹוֵרר
ֶׁשָּכל ָיָמיו ָקַטף אֹוִתּיֹות ּפֹוְרחֹות
ִלְבנֹות ֵמֶהן ִּגְׁשֵרי ִמִּלים, ַמֲעקֹות

ַעל ְּפֵני ְּתהֹום ֵּבין ְמצּוֵקי ַהִּתְקָוה ִלְגַדת ָהַאִין.
ַעְכָׁשו הּוא ְמַפֵּזר ְּבַדְרּכֹו ַאְבֵני ֶּדֶרְך ְמַהְּססֹות,
ּפֹוֵתַח ֶּתֶלם ֲחִריִׁשי ִּבְקִלַּפת ָהעֹוָלם, ִלְזרַֹע ָּבּה

ְסֵפקֹות ַוֲאָהבֹות ֶׁשִּיְפְרחּו ְּבַדְרּכֹו ִלְנַהר ַהִּׁשְכָחה.
הּוא יֹוֵדַע ֶׁשהּוא הֹוֵלְך ְוִנְׁשָּכח, ֶׁשִּמּלֹוָתיו

מּוָטלֹות ְּבִצֵּדי ְּדָרִכים ֲעזּובֹות, ַהָּסֵפק ִמְתַאֵּבן
ְוָהַאֲהָבה ִנְמֶלֶטת ְּכִצּפֹור ְמבֶֹהֶלת

ּוְבַהִּגיעֹו, ִּכְמַעט, ִנְׁשֶמֶטת ֲאִחיַזת אֹוִתּיֹוָתיו 
ֵמֳעָגֶניָה

ִמּלֹוָתיו ְּכִזְכרֹו ִנְמָחקֹות ְּכִסיָמִנים ֻמְצָּפִנים
ַעל ַהחֹול

ִעם ּבֹוא ַהֵּגאּות. 
ַאְך הּוא ַמְמִׁשיְך ְלַהֵּלְך ִלְקַראת ַהֵּׁשֶפל

ְוָיֵרַח ָנסֹוג ֵמִאיר ֵמָרחֹוק
ְועֹוד ֶאְפָׁשר ִלְראֹות
ְצָלִלית ּגֹוֶחֶנת ֶלֱאֹסף

אֹוִתּיֹות ֲעזּובֹות
ַעל ַהחֹוף
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א ורין גנית, ארוחה משפחתית, פרוזה, הוצאת מטר, עריכת לשון: מיכל אסייג, 2021, 

300 עמודים.
ר וסמן ענת, מחק פרח לב הזהב, שירים בפרוזה, הוצאת פרדס, עריכה: אנה הרמן, 2021, 

142 עמודים.
 60  ,2021 אור,  אמיר  עריכה:   ,77 עיתון  הוצאת  שירה,  חיים,  סימני  לימור,  א זולאי 

עמודים.
נ גר דני, כשבעינייך נסוג הים, שירה, הוצאת אבן חושן, עורך: יקיר בן משה, 2021, 101 

עמודים.
ע שהאל אורה, דרקונים וחיות אחרות, פרוזה, הוצאת עמדה, עריכה: נורית זרחי, 2021, 

54 עמודים.
ע שהאל אורה, אהבות חלומות וכשפים, פרוזה, הוצאת עמדה, עריכה: נורית זרחי, 2021, 

140 עמודים.
פ רנקל פנינה, חלומות של סוף הדרך, שירה, הוצאת עמדה, עורך: רן יגיל, 2021, 113 

עמודים.

שירים
עירית קינן 

עומדת יחפה

לעמנואל לוינס

 עֹוֶמֶדת ְיֵחָפה. ְנַהר ַהְּזַמן ׁשֹוֵצף ְסִביב ַקְרֻסַּלי,
 ִמַּתַחת ְלַכּפֹות ַרְגַלי ַהחֹול ִנָּגר ּוִמְתרֹוֵקן.
 הֹו ִעָּמנּוֵאל, ִעָּמנּוֵאל, ִנְכְּפתּו ַחַּיי ֵאֶליָך, 

 ְקִריָאְתָך ְמַעָּנה ֶאת ַנְפִׁשי, ֵלילֹות ְּכָיִמים נֹוְקׁשֹות ְּפֵני ָהֲאֵחרּות
 ַעל ִסִּפי.

 ִנְסָחף ְׁשעֹון ַהחֹול, ִעָּמנּוֵאל, ַּתֲעצּומֹות קֹוְלָך ִמְתַרֲחקֹות, 
 ְוַהְּדָמָמה ִנְכֶּבֶׁשת ְּבתּוָגה ֶׁשל ֹקֶצר ָיד.

 עֹוֶמֶדת ְיֵחָפה;
 אּוַלי ַאְרִּכין רֹאִׁשי ְלֶרַגע, ַאְסִּכין ִעם ֶׁשֶטף ַהָּנָהר,
 ַהַּמִים ִיְּׂשאּו ֶאת ּגּוִפי, ְוִׂשְמָלִתי ִּתְתַּבֵּדר ְּכִמְפָרׂש 

 ָּברּוַח ַהַּקָּלה.
 ַמָּׁשב ַרְך ֶׁשל ִׁשְכָחה ְיַלֵּטף ֶאת ָּפַני

ְוֶׁשֶקט ָּגדֹול ָיבֹוא

תכלת

ם. ָאה ָהֱאלִֹהים ִמן ַהָיּ אּוַלי ָבּ
ֵנס ְלֶהֶרף, ְסֵטִלית ֶשֵׁאין ָלּה ֵשׁם ִנְגֵלית ְכּ ֵכֶלת ַפּ ְתּ

ַדע. ָוּ ִמים לֹא ִתּ ּוְבִדְבֵרי ַהָיּ
ׂשּו ַהּזֹוִכים ְלֹנַגּה אֹוָרּה, ֲהלּוֵמי ִיְפָעה ְויִֹפי, ְיַחְפּ

ְעּגּוִעים ָיׁשּובּו ֶאל ַהחֹוף, ַאֲחֶריָה ְלעֹוָלם. ְטרּוֵפי ַגּ
ֵעיֵניֶהם ְקרּועֹות,

ְמַשֲׁחִרים ְלִעְקַבת ֱהיֹוָתּה.
ָשּׁה, ם ְלַבְקּ צּו ֶאל ַהָיּ ֵיׁש ֶשִׁיְּקְפּ

ִמיָהָתם. ְמצּולֹות ְכּ אְבדּו ִבּ ַויֹּ
ֵכֶלת ַהֹזּאת, ְתּ ֹכל ַכּ ֵבל ְוֵאין ָתּ ֵתּ חֹל ַבּ ַרב ַהָכּ

ְתמּוָנה. ֵחֶפץ ְולֹא ִבּ ִים, לֹא ְבּ ַמּ ָרִקיַע, ְולֹא ַבּ לֹא ָבּ
ַרק ִמֵדי ָשִׁנים אֹו ֵנַצח,

חּו. ם, ְוָכל רֹוֶאיָה ִיְשָׁתּ ֲעֶלה ְמלֹוא ִשְׁפָעָתּה ִמן ַהָיּ ַתּ
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משתתפי הגיליון
שמעון אדף פרסם שלושה קובצי שירה, ספר מסות אחד ו־12 רומנים.

י פתח אלוני, סופר, משורר, מייסד ועורך ראשי של פרויקט הסיפור הקצר ושל "אפיק 
ספרות ישראלית".

מ ירון ח. איזקסון, משורר וסופר, פרופסור לספרות עברית באונ' בר־אילן. ספרו החדש, 
״רחוק יותר״, ראה אור לאחרונה בהוצאת "כנרת זמורה". זכה בין השאר בפרס נשיא 

המדינה לספרות ובפרס ברנר לשירה. 
ע נת שרון בלייס פרסמה שלושה ספרי שירה ואת הספר "כתבו לכם את השירה הזאת" 
ומגישה  עורכת  הממשלה.  ראש  ברנשטיין,  אקו"ם,  פרסי  כלת  שירה.  על  שיחות   –

תוכניות ספרות ותרבות ב"כאן תרבות".
י ערה בן־דוד, משוררת ותיקה ואמנית קולאז', פרסמה 12 ספרים שזיכו אותה בפרסים 
בביצועה  קלאסיים  תקליטורים  שני  הוציאה  הולחנו.  משיריה  עשרות  ספרותיים. 

המוזיקלי.
ד "ר דפנה בן צבי היא ראש המחלקה לתרבות – יצירה והפקה במכללת ספיר. סופרת 

ומשוררת לילדים, זוכת פרס דבורה עומר לספרות ילדים. 
ע נת בצר היא ציירת ומרצה לאמנות החיה בתל אביב. בימים אלה מוצגת תערוכתה 

"ִהיא ֲאֻגַּדת ַהְּפָרִחים ַהַחִיים!" בגלריה ״נגא״. 
הופיע  לאחרונה  ספרות.  וחוקרת  מתרגמת  סופרת,  משוררת,  בר־יוסף,  חמוטל  פ רופ' 
בהוצאת מוסד ביאליק ספרה "מצאתי אותו באינטרנט", שני סיפורי אהבה בגיל מבוגר.
"להיאחז   ,2016 ובחזרה"  השמיים  "עד  ספריה:  משוררת.   ,1964 ילידת  ברק,  ע ידית 

בענף הקרוב 2018, "רואה אותי ציפור", 2021. 
א ורית גידלי, משוררת, סופרת ילדים, מנחה לכתיבה ומנהלת שותפה של בית הספר 

לכתיבה "סדנאות הבית".
ג לית דהן קרליבך, ילידת 1981, מתגוררת בירושלים, מלמדת כתיבה יצירתית. פרסמה 
שבעה ספרים. זוכת פרס ראש הממשלה, פרס אקו"ם ועוד. בשנה הקרובה יתפרסם רומן 

חדש שלה בהוצאת "אחוזת בית". 
ש ני הררי, 44, סופרת, עיתונאית ומעצבת. ספרה הראשון )לילדים( "ציירי לי קורונה", 

יצא ביוני 2020. ספרה השני, "פילים", יראה אור ב־2022.
עודד וולקשטיין, עורך ומתרגם, כותב על ספרות ומלמד במכללת ספיר.

י הודה ויזן הוא משורר, מתרגם, מבקר ועורכם של כתב העת והוצאת הספרים "דחק".
לשנת  לספרות  ישראל  פרס  כלת  ולמבוגרים,  לילדים  ומשוררת  סופרת  זרחי,  נ ורית 

תשפ"א. 
ג ילי חיימוביץ', משוררת ומתרגמת בעברית ובאנגלית, מלמדת כתיבה ועורכת. שניים 

מספריה זכו במענק יצירה מאקו"ם. שיריה תורגמו לכ־30 שפות. 
מ שה ב. יצחקי הוא משורר, מתרגם, עורך, איש חינוך וספרות, פרופסור בדימוס במכללת 
אורנים. פרסם תשעה ספרי שירה ותרגם שישה ספרי שירה ופרוזה מהספרות הרומנית.

עינת יקיר היא סופרת ומתרגמת.
א ליעז כהן, משורר, מעורכי כתב העת לשירה "משיב הרוח", פעיל שלום. חבר קיבוץ 
כפר עציון. ספר שיריו השישי, "מזמור ליום חול", ראה אור השנה בהוצאת "הקיבוץ 

המאוחד".
ו יקי כהן נולדה בנתניה, למדה בחיפה, מתגוררת בתל אביב. זהו הפרסום הראשון שלה 

בפרוזה.

נולד בקריית ביאליק )1970(, חי בתל אביב. דוקטור לפילוסופיה. מנהל  ז הר כוכבי, 
מחלקת המחקר במכון זולת לשוויון וזכויות אדם. ספר הביכורים שלו יראה אור בקרוב.
ח יה לוי, ילידת 1967, משוררת ומורה. ספריה: "אכלתי פרחים", "עיתון 77" 2014 
)תחת השם "חיה סדן"(; "אחת חיה", "פרדס" 2018; "מאושרת ועצובה", "עיתון 77", 

.2020
ע נת לויט, משוררת, סופרת ועורכת ספרים. פרסמה 12 ספרי שירה ופרוזה. זכתה בפרס 

ורטהיים לשירה, בפרס ברנשטיין לביקורת ובפרס ראש הממשלה.
במדיה  ולשיווק  לתוכן  חברה  בעלת  אביב.  בתל  מתגוררת   ,1980 ילידת  ליס,  ס נונית 
חדשה. ספרה הראשון, "כל הג'אז הזה", זכה לשבחים והיה לרב מכר. בקרוב יראה אור 

ספרה השני.
ד "ר שלומית ליר היא פעילה פמיניסטית וחוקרת מגדר באוני' בר־אילן. בין הספרים 
שכתבה וערכה: "הגדת פה סח" – הגדה אלטרנטיבית, האסופה "בגוף ראשון 8 נשים 8 

סיפורי חיים" ו"לפרוש כנף" )"עיתון 77"( – שירה פמיניסטית.
)"גוונים",  הבתולה"  "דם  ספריה:  ומוזיקאית.  ספרותית  עורכת  משוררת,  מילק,  ל ורן 
2000(, "פרפר פרלין" )"ספרא", 2012, זוכה פרס אס"י לשירה(, "בורא מיני יללות" 

)"טנג'יר", 2020(.
ל י ממן היא משוררת, מנחת סדנאות כתיבה ועורכת ראשית בהוצאת "פרדס". ספרה 
"למה הדבר דומה" זכה בפרס שרת התרבות למשוררים, בפרס רעיית הנשיא לשירה 

עברית ועוד. 
נ ועה מנהיים היא עורכת ומסאית, ראש מחלקת ספרות עברית בהוצאת "כנרת, זמורה, 

דביר" ומחברת הספר "הרשת התרבותית – מסות על מסעותיהם של הרעיונות". 
ש חר־מריו מרדכי, משורר. שירו ״יעקב״ זכה במקום הראשון בתחרות ״שירה על הדרך״ 
אין  ״פואט   .2017 לשנת  אשכול  לוי  ע״ש  הממשלה  ראש  פרס  חתן   .2010 לשנת 

רזידנס״ באוני' הופקינס בבולטימור )ארה״ב( לשנת 2018/2019.
ס יגל נאור פרלמן, משוררת וחוקרת ספרות. ספר שיריה "מחלוטה" ראה אור לאחרונה 

בהוצאת "פרדס״.
נ ועם נוי, בן 33, גדל בירושלים וחי בתל אביב עם כֹותם החתולה. בוגר לימודי תסריטאות 
וכותב  בימים  קופירייטר  בפראג.  לקולנוע  הספר  בבית  קולנוע  ולימודי  שפיגל  בסם 

בלילות.
למדעי  הספר  בבית  לספרות  ודוקטורנטית  מורה  משוררת,   ,1983 ילידת  נסים,  מ יטל 
התרבות באוני' תל אביב. ספרה השלישי, "לא אבודה בקריון", ראה אור ב"עם עובד" 

בשנת 2020.
ג ל נתן, משוררת וספרנית. מתגוררת בתל אביב. ספר השירה הראשון שלה, "הלטאות 

הסגולות בחוץ", ראה אור ב־2020.
נ עמה סגל היא ציירת, מאיירת ספרי ילדים ואמא מאמצת. בגיליון מובאת טעימה מספרה 
ב"כנרת־ השנה  אור  שיראה   – שלה  המאמצת  האמהות  על  אישית  מסה   – הראשון 

זמורה".
על  הגותית  עיונית  ובכתיבה  ספרותית  בעריכה  בתרגום,  עוסקת  סופרת,  סמיט,  ש הם 
ספרות ותרבות. זכתה בפרס ראש הממשלה, פרס שרת התרבות לספרות ילדים ע"ש 

דבורה עומר, פרס לאה גולדברג, פרס ביאליק ועוד.
ע ופרה עופר אורן, סופרת ומשוררת, כתבה תשעה ספרי פרוזה וספר שירה. זוכת פרס 

ראש הממשלה לסופרים עבריים ופרס שרת החינוך למשוררים )2019(. 
לחקר  המכון  ומנהל  ופסיכולוגיה  לחינוך  במחלקה  פרופסור  הוא  עשת־אלקלעי  י ורם 
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חדשנות וטכנולוגיות למידה באוני' הפתוחה. ספרי הפרוזה שלו )"אדם הולך הביתה" 
יוה"כ  ממלחמת  קשה  וכנכה  כחייל  הטראומטיות  בחוויותיו  מעוגנים  תמר"(  ו"ציר 

ועוסקים במאבק לשימור הצלם של בני אדם שחרב עולמם.
ל אה פילובסקי, משוררת ועוסקת בהוראה מתקנת. ספריה )בעריכת ליאת קפלן(, עליהם 
זכתה בפרסים: "אמנות זה" )"פרדס", 2009(, "מקשיב גם לי דווקא עכשיו" )"קשב 
)"כרמל",  כרמי"  ט.  בעקבות  פואטי  מסע   – הריק  בכיסו  "המפתח   ,)2013 לשירה", 

 .)2018
ר וני פינקרפלד, משוררת ועורכת. מנחה מפגשי כתיבה ועוסקת בליווי תהליכי יצירה 

אישיים. שיריה התפרסמו בכתבי עת שונים ובאנתולוגיות לשירה.
אורי פרץ, בן 30. מטפל וכותב, אח ורע. זהו הפרסום הראשון שלו בשירה.

נ עם פרתום, משוררת, פרפורמרית ומנחת סדנאות כתיבה. זוכת פרס ראש הממשלה, פרס 
רמת־גן, פרס שרת התרבות למשוררים ועיטור אנדרסן הבינלאומי לתרגום.

פ רופ' עירית קינן, משוררת, סופרת וחוקרת חברה ותרבות. פרסמה שמונה ספרים, שניים 
מהם זוכי פרסים. שירים פרי עטה פורסמו באתרי שירה. ספר שיריה הראשון ֵיצא לאור 

בשנת תשפ"ב.
ל יאת קפלן, משוררת ועורכת שירה. מלמדת באונ' העברית, באונ' תל אביב ובפסיכודהרמה. 

חברה בקבוצת "ירח חסר", המוציאה לאור שירי הייקו בעברית.
"ידיעות ספרים".  ועורך בהוצאת  וכותב ב"ידיעות אחרונות"  בן 49, עורך  י ואב קרן, 

עובד בימים אלה על ספרו השני.
ד ויד ראש־פינה פרסם את ספר הסיפורים הראשון שלו בליסבון בשנת 2004 ואת ספרו 
הדו לשוני הדיגיטלי ב־2012. עבד כתסריטאי בטלוויזיה הפורטוגזית וסיים תואר שני 
בקליפורניה בכתיבה ותסריטאות. עלה לארץ בשנת 2017, מתגורר כיום בתל אביב 

ועובד כמנהל תוכן.
ב"הוצאת  לנדאו  ומו"לית שותפה עם אורנה  מייסדת  ועורכת.  סופרת  רוזובסקי,  מ ירי 

שתיים".
א ורין רוזנר מתגוררת בתל אביב. פסיכולוגית בהתמחות קלינית, משוררת, כותבת תוכן 

ועורכת. ספרה הראשון, "גורי רוח", יצא ב־2019 בהוצאת "הקיבוץ המאוחד".
י הודית רותם כתבה 13 ספרים, ביניהם "אהבתי כל כך", "קריעה", "על משכבם בלילות", 

"מתי תבוא אלי" ו"שובי נפשי.״
ו"דיו   )2016( הנסיעה"  "עכשיו  שלו  השירה  ספרי  וסופר.  משורר  רחמים,  י חזקאל 
למשוררים  התרבות  שרת  בפרס  זכה  "פרדס".  בהוצאת  אור  ראו   )2018( מרחקים" 

בראשית דרכם ובפרס ראש הממשלה לסופרים עבריים.
אור  ראה  מרחקים"  "כאב  ספרה  ספרות.  ועורכת  משוררת  סופרת,  היא  שביט  ש רי 

לאחרונה בסדרת "כבר" לשירה, הוצאת מוסד ביאליק. 
י ותם שווימר הוא העורך הראשי של הוצאת "טל־מאי", מייסד שותף ועורך של כתב 

העת המקוון "הפנקס", מרצה ומבקר ספרות.
ע די שורק )1970(, סופרת, חוקרת ספרות יהודית ועורכת. עורכת־מייסדת של סדרת 
הפרוזה "ושתי" בהוצאת "רסלינג". על ספרה "נתן" הייתה מועמדת לפרס ספיר בשנת 

2019, ובאותה שנה זכתה בפרס היצירה לסופרים עבריים ע"ש לוי אשכול. 
י ערה שחורי היא סופרת ועורכת ספרים. ספרה הבא יראה אור בהוצאת "כתר" ב־2022.

בקליגרפיה  שיריה  את  המצפינה  פלסטית  ואמנית  משוררת  ויגודסקי,  שרף  א ילנית 
עברית. עובדת על ספר שיריה הראשון, "חבצלת רטובה", בעריכת אלי הירש.


