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דבר העורכת
הגיליון שלפנינו הוקדש לנושא" :נס ואמונה" ,והוא יוצא לאור בסמיכות לימי
החנוכה בעיר מודיעין ,המסמלת עבורנו את נס התחדשות היישוב היהודי
במודיעין ההיסטורית של ימי החשמונאים.
האם יש נסים? השכל הישר אומר ,שהחיים אינם מבוססים על נסים ,אלא על
התרחשויות לוגיות ורציונליות גרידא .האמנם? אנשי האמונה ,לאו דווקא
הדתית ,יראו נסים רבים סביבם ,גם בהתרחשויות שגרתיות לכאורה ,כגון:
תופעות טבע ,לידה ,הצלה ,היחלצות מאסון ,יצירה ,הצלחה במשימה וכיו"ב.
לאותן התרחשויות ,או "נסים" ,השכל הישר ימצא לא מעט סיבות
רציונאליות .כך למשל ,יש הרואים בהקמת המדינה ,נס; נצחון המעטים על
הרבים ,כמו בימי החשמונאים .אחרי אלפי שנות גלות ,העם היהודי שב מכל
קצוות תבל למדינת ישראל .קשה לקבל עובדה זו כמובנת מאליה בכוח
הסיבות ההגיוניות גרידא .חנוכה הוא חג של שני ניסים :ניצחון החלשים על
החזקים ,ונס פך השמן ,שדלק שמונה ימים .במנהיגות הדורות ,שקדמו
להקמת המדינה ,פיעמה רוח איתנה ,רוח של חזון ואמונה כרוחם של המכבים.
בזכות החלוצים הראשונים ,שהלכו והתרבו והדביקו אחרים באותו החזון,
הוקמה המדינה .וכן הדבר ביחס לתחיית השפה העברית; כמה שפות מתות
זכו לתחייה מחודשת כשל השפה העברית?
השכל הישר פועל בתחום הסביר ,האפשרי ,ה"הגיוני" .אך אלברט אינשטיין
אמר ,כי "דמיון חשוב יותר מידע" .יתר על כן ,המילה העברית "מציאות",
היא בדיוק מאותו השורש של המילה העברית "להמציא"; אנחנו ממציאים את
המציאות שלנו .אכן יש ניסים בעולם .משמעותם היא לסמן את רוח האדם
וגדולתו .מקורם בדמיונו ובכוח נחישותו .המציאות מורכבת .היא אינה
מתפתחת בצורה לינארית ,אלא כוללת קפיצות קוונטיות ,נסיגות ,פיתולים,
חלונות הזדמנות שנפתחים לזמן קצר .לכן הובלת המדינה והחברה היא שילוב
של עבודה מקצוענית ,מעמיקה ,מבוססת על ההגיון הישר ,על עובדות ,אך
יחד עם זאת מעוגנת באמונה בייעוד ובחזון" :באין חזון יפרע עם" (משלי
כ"ט ,יח).
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"כל ציור מבחינתי הוא נס .ליצור יש מאין .התהליך של הפיכת בד קנבס לבן
לציור טעון משמעויות הוא נס" ,כתבה האמנית ,עירית מלכי.
"כל חוברת חדשה היא בבחינת 'נס' חדש ומתחדש ,כתבה המבקרת
הספרותית ,פרופ' נורית גוברין במאמרה על כתב העת ש ב י ל י ם (גיליון )2
ובמכתבה האחרון למערכת ש ב י ל י ם" .בספרות העברית לדורותיה",
הסבירה גוברין" ,אין קיומו של כתב-עת ספרותי מובטח .כך היה בעבר,
ולצערי ,כך קורה גם בהווה .כל כתב-עת זקוק להתמסרות טוטאלית של עורכו,
ומתקיים רק בזכות מסירות-נפש של ממש על הופעתו ובזכות מאבק עקשני על
כל גיליון וגיליון" (פרופ' נורית גוברין).
אני שמחה שעולה בידינו לחולל את הנס הזה של הפקת הגיליון החדש "נס
ואמונה" .כל יצירה ,שקיבלתי משישים ואחד המשתתפים בגיליון זה ,היא
בבחינת נס .ואשרינו שזכינו לשפע יצירות ,שפע של נסים ,בעיר המתחדשת
מודיעין והפריפריה; "נס גדול היה פה" .אם נהיה מגובשים ובעלי חזון ואתוס
– עוד הרבה ניסים לפנינו ,כמו נס הקמת בית לכל היוצרים במודיעין
והסביבה.
ד"ר רחלי אברהם-איתן
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שבילי שירה
איתמר יעוז-קֶ סְ ט
סימן-האמונה
לאֱמּונה :אֵ ין כל סִ ימן-הֶ כֵר עַ ל-פְ נֵי העוֹר ה ַרְך,
אַ ְך ִמלֵדה צוֹמַ חַ ת הִ יא בִ בְ שַ ר הַ ֶילֶד שֶ נ ְִר ַדם לְ צַ ד אִ ּמ ֹו
בְ צֵ ל עוֹלם שוֹקֵ עַ ּ ,וכְ נִיצוֹץ ַ -רק מַ ְמתִ ינה בְ תוְֹך דמ ֹו
לְ בוֹא הַ זְ מן לִ בְ עֹ ר - - -
בֵ ין כֹה לְ כֹ ה ח ֹולֵף מַ לְ אְך
ּומגְ ְדלֵיְ -ש ִמירה ,בְ עוֹד העֶ ֶרב ַרד,
מֵ עַ ל צְ ִריפִ ים ִ
וְ שר עַ ל אֱמּונה וְ נֵס ק ֵרבּ-ובאּ ,ופְ ע ִמים גַם ְמלַחֵ ש
ִש ֵירי-תְ נּומה לְ ֶילֶד ע ֲִר ִירי  -בְ לֵב עוֹלם שֶ ל אֵ ש
לְ מַ עַ ן י ֵַדע בְ ה ִקיצ ֹו כִ י לְ חַ יִ ים נוֹעַ ד.
וְ ַאף-כִ י הִ זְ ִקין הַ ֶילֶד בְ תוֹכִ י :בְ עֵ ת לֶכְ תִ י לִ ישֹן
עוֹד זִ יק נִתז וְ עף-וְ עף ִמג ֶֶדר-תַ יִל שֶ בַ זִ כרוֹן
ּומן הַ חֲלוֹמוֹת בוֹקֵ עַ קוֹל רחוֹק ,עַ תִ יק-יו ִֹמין
ִ
כְ קוֹל תְ פִ לה  -וְ נוֹף רוֹמֵ ז לִ י .צֵ ל ח ֹולֵף-עוֹבֵ ר.
ּומזְ ַדהֵ ר,
מַ לְ אְך מֵ נִיעַ אֶ ת כְ נפיו .ה ֶרגַע ִמתְ ַאפְ לֵל ִ
 -וַ ֲאנִי תמֵ הַ עַ ד הַ יוֹם עַ ל פֵשֶ ר הַ ִּמלה" :לְ הַ א ֲִמין".
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רחלי אברהם-איתן
חופת יונים בשמי מודיעין
"כשאני אני כי אתה אתה ,ואתה אתה כי אני אני
אז אני לא אני ואתה לא אתה( "...הרבי מקוצק)

י ֹונִים לְ בנוֹת וְ ַכנְפֵ י ענן
עַ ל זְ הַ ב מו ִֹדיעִ ין
סוֹגְ ִרים אֶ ת הַ ּמֶ ְרחק
בֵ ין עִ יר הַ ּמַ ַכבִ ים ַל ִּמ ְקדש.
חֻ פה זְ הֻבה ְמ ַל ֶכ ֶדת אֶ ת האֲוִ יר
בֵ י ֵנינּו.

בְ רּוחַ ַגלִ ית ְמשַ ְח ֶר ֶרת סַ עַ ר
י ֹונִים לְ בנוֹת וְ ַכנְפֵ י ענן
כְ חֻ פַ ת אֱמּונִים ְקדּומה עַ ל ראשֵ ינּו.
מודיעין8.84.88 ,

גַעְ גּועַ ִמתְ נַחֵ ל בַ גּוף ש ֹולֵחַ שר ִשים
אֶ ל ְנעּו ֵרינּו הַ הו ִֹמים
ִמתְ ַלכְ ִדים בְ גוֹרל צפּון
וְ עוֹלִ יםְ ,מצִ יפִ ים נְהרה
שוֹלְ ִחים אוֹתוֹת שֶ ל ַד ְמיּות
ֲאנִי-אַ תה ,אַ תהֲ -אנִי
עַ ל ַאף שֶ ֲאנִיֲ -אנִי וְ אַ תה-אַ תה
זְ ִרימַ ת העֶ ְרגה ְמפַ עְ פַ עַ ת בַ ּקוֹל הרחוֹק
כְ אִ לּו ע ֹולֶה סמּוְך וְ ֹלא נִתק
אוֹר כְ חַ לְ חַ ל שוֹטֵ ף אֶ ת ההר
מַ ְר ִטיט אֶ ת ִקבְ ֵרי הַ חַ ְשמוֹנאִ ים
הֵ יכן ט ְמנּו אֶ ת הַ נ ִשים
שֶ לחֲמּו עַ ל אֵ ש אֲהבתן?
גּוף ִנצב מּול עֵ ץ חֲרּובִ ים נוֹשן
ִנצַ ת בַ ּקוֹל הַ ּמַ ע ֲִמיק ּומֵ עִ יר
אֶ ת ש ְרשֵ י הַ גּוף לִ פְ רֹץ
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פיסול בשיש – אביבה ברגר

ליאת בן דוד

מיכל סנונית

סליחות

פתח לנו שער

בַ ּמקוֹם ב ֹו הִ תְ נַשֵ את כְ סֶ לַע,
ֹלא נתַ ת גַם לִ שְ בִ יב ְמ ַרצֵ ד
שֶ ל ַגעֲגּועַ
ַלחֲמֹ ק מֵ הלֵב הַ ּקַ ר
ּולְ הנִיעַ אֶ ת האֶ צְ בע הַ ְּקפּוצה.
בַ ּמקוֹם ב ֹו ֹלא הִ בַ ְטת לְ ָאחוֹר,
ֹלא הוֹתַ ְרת ַאף סֶ ֶדק בִ לְ תִ י נ ְִראֶ ה,
ֲרּורי אוֹר
שֶ י ְַח ִדיר ַזה ֵ
ֶד ֶרך חוֹמוֹת ְדבֵ קּותְ ָך
אֶ ל הַ יד שֶ לִ ְטפה.

ֲאנִי האִ שה שֶ פנֶיה ר ֲחבּו כְ ָאסם
ּומלְ אּו עֵ י ַניִם
וְ ַרגְ ֶליה כשְ לּו בְ ק ְרָאה
אֱֹלהִ ים ,אֵ י-מתַ י יִפתְ חּו הַ שמַ יִם?
ָארכּו כְ ִמ ְדבר לֵילוֹתֶ יה
ֲאנִי האִ שה שֶ ְ
ּומלְ חּו כְ י ִַּמים ִשפְ תוֹתֶ יה
דו ֶֹרשֶ ת בַ זֹאת אֱֹלהִ יםֲ ,ע ֵננִיֲ ,ע ֵננִי,
ְדב ְרָך מִ לתְ ָך הַ ְש ִמיעֵ נִי.
פְ תַ ח לנּו שַ עַ ר ּותְ נֵנּו מַ ְרגוֹעַ
עַ ל פחוֹת ִמכְך
אֵ ינִי רוֹצה לִ ְשמֹ עַ .

בַ ּמקוֹם ב ֹו אֵ ין לְ ָך ספֵ ק,
ֹלא הוֹתַ ְרת אֲפִ לּו פִ נה
עֲבּור הִ בְ הּוב ְקצַ ְרצַ ר שֶ ל תְ הִ יה,
שֶ תִ צְ רֹב סִ ימַ ן ְשאֵ לה
וְ תִ בְ חַ ן אֶ ת ְרסִ יסֵ י הַ חֲלוֹם שֶ נֶעְ זַב.

וְ אִ ם קוֹלִ י ,קוֹל אִ שה ברמה,
ֹלא ִיגַע בְ קוֹלְ ָך וְ ֹלא יִשמַ ע,
ֲאנִי האִ שה בְ מ ֹו ידי ּומוֹצא פִ י
אֲפַ לֵס ַד ְרכִ י אֶ ל פִ סַ ת תְ ֵכלֶת ּומַ ְרגוֹעַ
וְ אֶ פְ תַ ח הַ שמַ יִם בְ פנֶיָך ,אֱֹלהַ .

בַ ּמקוֹם הַ זֶה
ש ֹולֵט הַ צֶ ֶדק.
בַ ּמקוֹם הַ זֶה
אֵ ין סְ לִ יחה.

הֵ עלמות
הַ כ ְַרכ ִֻּמים אֵ ינם מֵ תִ ים לְ אוֹר הַ יוֹם
ַאטַ-אט הֵ ם נְמוֹגִ ים אֶ ל תוְֹך הַ חֹ שֶ ְך
כְ ֵדי לְ הִ ּולֵד
בְ עֵ ת ַאחֶ ֶרת
מֵ חדש.
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הדס לאור אשור
מים מעל ומתחת
ִחזיוֹן היה לִ י עַ ל מַ יִם
ּומכאן
ִמשם ִ
יטיבה לִ ְשחוֹת.
וַ ֲאנִי מֵ ִ
וְ היה שם סֶ לַע
ָאפֹ ר וְ כבֵ ד
ַארבַ ע הרּוחוֹת
עצּום כְ ְ

ּובְ כל אֲשֶ ר אַ בִ יט אֶ ְראֶ ה לְ פֶ לֶא
אֵ יְך נִבְ נִים אִ תִ י עַ ל סֶ לַע
בִ ְמ ִשיחַ ת ִמכְ חוֹל
בְ יַד ָאמן
ָארמוֹנוֹת ִמתוֹך הַ זְ מן.
ְ

תלּוי וְ עוֹמֵ ד
בֵ ינִי ַלשמַ יִם
ּומתְ עַ בֶ ה
ה ֹולְֵך ִ
וְ הּוא יִפֹ ל עלַי.
מַ טה מַ טה ְי ַנ ֲה ֵלנִי
בִ ְמצּולוֹת ים יְשַ ְקעֵ נִי.
וַ ֲאנִי ֹלא אֹחַ ז
בְ סַ נְסִ ניו וַ אֲטַ פֵ ס עליו
מַ ְד ְקרוֹתיו לִ י מַ ְד ְרגוֹת
וְ ֹלא תִ טֶ ה אַ שּו ִרי ִמן הַ ֶד ֶרְך.
יחי מַ עְ לה ִמן הַ תֹ הּו
ּובְ הֲגִ ִ
נשֹם וְ רגֹ עַ
אֶ פְ קַ ח עֵ י ַניִם
וְ הִ נֵה
שֶ קֶ ט עַ ל הַ ּמַ יִם.
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רנה מגריט – טירה בהרי הפירנאים

נורית שושני
ברוח ברעש ובדממה
לּוחית שֶ ל מֶ לַח בִ ְשפתֶ יָך
ל ְַח ִ
וְ ֵריחַ מַ יִם באֵ זוֹב.
בַ ח ֲִמימּות ַרכה
י ַֹדע אוֹתְ ָך הַ סֶ לַע קַ ְשיּות ֹו-
ַליְלה לבן פרּוש עלֶיָך.
כַּמה שמַ יִם רקַ ע אֱֹלהַ
וְ אֹ פֶ ל בהֶ ם נתַ ן – אֳפ ִקים אֳפ ִקים.
כַּמה מַ יִם לְ ָך אֵ ל הִ בְ ִדיל
ּוסְ לעִ ים בהֶ ם נתַ ן -
ֹרְך קַ ְשיּותם ברּוחַ הַ גבֹהַ .
ברּוחַ ב ַרעַ ש ּובַ ְדממה
תִ ְשמַ ע קוֹל ֹו.
בְ טַ עַ ם הַ ּמֶ לַח הַ לח ,בְ ֵריחַ הַ ּמַ יִם –
אֱֹלהִ ים דוֹבֵ ר אֵ לֶיָך.

גזירה
לְ ֹלא מוֹסְ רוֹת הַ זְ מן לִ ְשמֹעַ
בְ אֵ ין גְ בּולוֹת עִ תִ ים לִ ְראוֹת
היִיתִ י כְ ִש ֹבלֶת ִמתְ עַ ְרבֶ לֶת בִ ְמצּולוֹת.
ש ֶֹרש וְ ק ֹונְכִ ית היִיתִ י
ּוסְ נַפִ יר ֹו שֶ ל דג,
בְ ירֹק ָאפֵ ל הִ בְ הַ בְ תִ י,
עוֹד זִ יק אוֹר אֶ חד.
בְ חּוט שֶ ל מַ חֲשבה
אֶ ל הרדּוד נ ְִמשַ כְ תִ י ַלעֲלוֹת
מֵ ָאז,
נִגְ זַר עלַי לִ ְשמֹ ע,
נִגְ זַר עלַי לִ ְראוֹת
ּובְ יֵשּותִ י כְ לּוָאה צוֹוַחַ ת –
ִד ְממַ ת הַ ְּמצּולוֹת.
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מיכל גולני

נילי רינסקי

נסיכה

דיאנה

לּו יכֹ לתִ י
היִיתִ י ְמ ַרפֶ ֶדת לְך ,נְסִ יכתִ י
אֶ ת הַ חַ יִ ים בִ ְש ִמיכוֹת פּוְך
מוֹצִ יָאה לְך אֶ ת העֲד ִשים

מַ לְ כּות לְ רֹאשה
נְסִ יכה בְ מַ חֲֹלקֶ ת ְשנּויה:
דהַ ר לִ ְקראתה ---
בַ ס ֹוף
חתַ ר תַ ְחתה ---
מַ שב גַעְ גּועַ ַלחֲצַ ר הַ ְּמלּוכה
לְ פַ ְרסַ ת אַ בִ יר חֲלוֹמה
שַ ְרבִ יט הו ִֹשיט בְ עִ יר זרה
בְ פִ תּולֵי ִמנְהרה חֲשּוכה
הַ ּמֵ רוֹץ נ ְִקטַ ע
נוֹתְ רה אַ גדה

גאולה חמילבסקי -דהרי

אינך יחידה

אל הגן

כאן ב ֹונִים
סִ כּון ְממֻ ּקד אֶ ל פִ י פַ חַ ת
אֱמּונה קַ ְטלנִית
ב אַ ֲה ב ה.
וַ ֲע ַדת תִ כְ נּון ּובְ נִיה
ְמסַ ֶכלֶת קַ ְרקַ ע פ ֹורה.

ִמתַ חַ ת ל ִַּמזְ רוֹן.
אַ ְך ֲאנִי ַרק אֵ ם
ֹלא מַ לְ כה כֹל יְכוֹלה
וְ י ִדי הַ ְּמבַ ּקֶ שֶ ת לְ ג ֹונֵן
רוֹעֶ ֶדת לִ פְ ע ִמים.

גַם אִ ם הַ יַעַ ד קו ֵֹדר וְ ָאפֵ ל
אשי סְ חַ ְרחַ ר
ַגם אִ ם ר ִ
וְ חסַ ְרתִ י פְ עִ ימה - - -
לִ נְעֹ ל אֶ ת צַ ע ֲַדי ֹלא אּוכַל
וְ לִ גְ מֹ עַ מֶ ְרחַ ִּקים,
ֹלא אֶ ְח ַדל.
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אֵ ינְֵך י ְִחידה.

בלפור חקק
אל הפלא
ַאחַ ר הַ ְדב ִרים האֵ לֶה
כְ שֶ הִ תְ חַ לְ תִ י לִ כְ תֹ ב ִמלִ ים
לְ בַ ּקֵ ש פֶ לֶא
ִקבַ לְ תִ י ַד ְרכוֹן להר הַ גדוֹל
פֵרּושים.
ִ
שֶ ל הַ ִשירה וְ הַ
מצאתִ י שם ב ֶרפּובְ לִ יקה הַ סִ פְ רּותִ ית
שֶ אֵ ין בעוֹלם אַ גדוֹת
וְ נִסִ ים אֵ ינם ִמתְ ַרח ֲִשים.
בהר הַ ִחיצ ֹונִי שֶ ל הַ ִשירה
נִסּו להַ פִ יל אוֹתִ י בַ ּמִ ְדרוֹן
אֶ ל הַ ְּקר ִשים.
בְ תוְֹך סִ פּור חַ יַי
חיִיתִ י סִ פּור בְ תוְֹך סִ פּור,
וְ שם הִ תְ ַנהֲלּו חַ יַי
בְ תוְֹך ַדלְ תוֹת זהב.
כִ י הַ חֲס ִדים ֹלא תַ ּמּו
וְ ֹלא כלּו ַרחֲמיו.
בְ כל פַ עַ ם שֶ נפַ לְ תִ י
בַ סִ פּור הַ ִחיצ ֹונִי
וְ שַ ְרתִ י ִש ַירי כפּות בִ כְ תֹ נֶת מְ שֻ געִ ים
ב ַר ְחתִ י וְ חיִיתִ י
ִימי בִ כְ תֹ נֶת פַ סִ ים
בַ סִ פּור הַ פְ נ ִ
וְ כתַ בְ תִ י ִש ִירים נִפְ לאִ ים.
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תות הרמס סאטורי
צר
ִמי זוֹעֵ ק בַ חֲלוֹמ ֹו בַ חֲבליו
ִמי זֶה שר כְ אֵ לֶם בְ אֶ לְ מ ֹו בַ עֲלמיו
ָאבּוד בֶ ֱאבֹד תִ ְקות ֹו תִ ְקוַ ת הַ סּומא הרעב
לִ ְמנַעְ נְעיו שֶ ל סֶ בַ סְ ִטיָאן זְַך ל ְַּמ ֻעלֶה
ל ְַּמשֻ פר .עַ ד כְ ֵדי כְך צַ ר.
סִ ירת ֹו שֶ ל ָארְֹך*
אֵ ין בה מקוֹם אֶ לא לִ זְ מן מצּוי
שֶ אֵ ינֶנּו בַ ִנ ְמצא.
מסעי-המלך
גִ בְ עַ ת האֳרנִים נ ְִמלְ ָאה בתִ ים וַ אֲנ ִשים
דּומיה.
וְ הֶ ְמיַת צִ ֳפ ִרים בה ִ
לֵב הַ ּמֶ לְֶך הַ טוֹב יצא אֶ ל הַ סְ פִ ינה
ּומַ לְ כת ֹו בְ הֵ יכלֶיה הו ִֹמיה.
רּוחַ עבְ רה בְ ראשֵ י האֳרנִים
כְ לֵי נ ְִקישה וְ כֵלִ ים כְ בֵ ִדים
עלּו עַ ל הַ ּמַ מְ לכה לְ ַנגֵחַ .
וְ ֹלא שב הַ ּמֶ לְֶך וְ לִ ב ֹו ִמּמַ סעיו
וְ רּוחַ נו ְֹשבה בַ פְ רצִ ים
ּובַ חֲד ִרים בַ ת קוֹל בוֹכִ יה.
* אריה ארוך ( ,)8448-8470צייר ודיפלומט ישראלי ,חבר קבוצת "אופקים חדשים" ,מעוטר
פרס-ישראל ( .)8478יצירתו הושפעה מה"פופ ארט" והאמנות המופשטת ,כמו גם מהמסורת
היהודית ומסמלים בעלי משמעות מטאפיזית – יהודיים ומערביים (אוניברסאליים) כאחד.
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חגית בת אליעזר
שבועת אמונים
הַ כַדּור הַ ּמַ ְרהִ יב הַ זֶה
אשיתִ יִ ים
בְ צִ בְ עֵ י כחֹ ל ירֹק בְ ֵר ִ
שֶ נִשא בֶ חלל הַ ּקר וְ הַ שחֹ ר כְ מ ֹו חוֹר
טּור ִקיז הַ יְ קּום
הּוא אֶ בֶ ן חֵ ן יְקרה ִמכֹ ל ְ -
ַכ ִנ ְראֶ ה י ְִשרֹד אֶ ת שִ כְ בַ ת הַ צִ יוִ ילִ יזַצִ יה הַ ַדּקה
כְ מ ֹו אֶ ת קו ְֹדמוֹתֶ יה
ֲאנִי בֵ ין חֲסִ ידיו מו ִֹקיריו
עִ ם כל עַ צְ מאּות ֹו
תְ מּונַת יפְ י ֹו וְ תֻּמ ֹו
נוֹצֶ ֶרת ֶד ֶרְך עֵ ינַי ּומֵ אֲחו ֵֹריהֶ ן
בַ ּמֹחַ האוֹהֵ ב הַ ְּמשַ לֵב וְ הַ ש ֹוזֵר
לכֵן ֹלא אֶ עֶ זְ ב ֹו מֵ ְרצ ֹונִי
עַ ל ִמ ְשמַ ר הוֹד -הֲדר ֹו
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דוד שטיינברג
השחרית באחרית
אֶ חד היה ַאבְ רהם ל ֶרשֶ ת
ָארץ
אֶ ת ה ֶ
לְ ַאבְ רהם העִ בְ ִרי ּולְ ַאבְ רהם אֲשֶ ר
ִמז ְַרע ֹו שֶ כוֹכבם הֵ אִ יר בְ לֵיל החֹ שֶ ְך
כוֹכב ֹו שֶ ל ַאבְ רהם העִ בְ ִרי ד ַרְך בַ חֲשֵ כה
ֱֹלקים
וְ ז ַרח ִמּקֶ ֶדם בְ הִ גלוֹת ל ֹו א ִ
ּובְ לַפִ יד אֵ ש בֵ ין הַ בְ ת ִרים כ ַרת עִ ּמ ֹו
הַ בְ ִרית
ָארץ
ל ֶרשֶ ת אֶ ת ה ֶ
ל ֹו ּולְ ז ְַרע ֹו ,עַ ד ַאח ֲִרית
וַ יַבֵ ט בַ כוֹכבִ ים...
ּולְ ַאחֲריו היה כוֹכב ֹו ְמאַ יֵש
בַ שמַ יִם.
וְ ַכאֲשֶ ר חשַ ְך הַ יוֹם ,נ ְֶחבא
הַ כוֹכבּ ,ובֵ ין האַ ְשמּורוֹת
היה נו ֵֹדד.
עַ ד אֲשֶ ר בא לְ ַאח ֲֵרי אַ ְשמּורה
ישית בַ שַ ח ֲִרית.
ְשלִ ִ
וַיִ ַגה באִ יש ַאבְ רהם
וַ יַצֵ ת ב ֹו הַ ַלפִ יד
לְ האִ יר ל ֹו הַ ֶד ֶרְך
לַגְ אּולה ע ֲֵדי עַ ד
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אַ ְך בְ הַ גִ יעַ ַאבְ רהם אֶ ל הַ סַ ף:
סַ ף הַ ּמַ לְ כּות – הַ ּמַ לְ כּות העִ בְ ִרית
ַדלְ תוֹת הַ שַ עַ ר ֹלא נִפְ תחּו
וַיִ פֹ ל שם גּופ ֹו
וַיִ כְ בֶ ה ָאז הַ לַפִ יד
וְ אּולַי ֹלא כבה
אּולַי נִגְ נַז בִ ְשמֵ י הַ כוֹכבִ ים
בַ כוֹכב אֲשֶ ר נו ֵֹדד שּוב בֵ ין
האַ ְשמּורוֹת
עַ ד ישּוב אֶ ל הַ שַ ח ֲִרית בַ ַאח ֲִרית

רחל הרפז
כף יד חרדה
לארי

ִמן ה ֶרחֶ ם הַ ִננְטש מַ ְחלִ יקה ח ֲִמימּות ְדבִ יקה
עוֹטֶ פֶ ת אֶ ת מַ ֲערּומֶ יָך בִ לְ בּוש ִראש ֹונִי
לְ הֵ ָאסֵ ף אֶ ל חֵ ִיקי בִ ְמתִ יקּות שֶ ֹּלא תִ תְ מ ֹוסֵ ס.
ֵריחַ הִ יּולִ י אוֹפֵ ף אֶ ת גּופְ ָך הַ זעִ יר
מַ פְ ִשיר בְ ֹרְך אֶ ת מַ ְח ְשבוֹתַ י הַ ִנגר ֹות אֶ ל הֶ חלל
ּובְ כַף יד ֲח ֵרדה
לְ עַ ְרסֵ ל פֶ לֶא בֶ ן יוֹם.

התפללתי
ִמן הַ פְ ֶרלּוד שֶ ל בַ אְך בִ ּקַ ְשתִ י
לְ טַ פֵ ס בְ ֻסלמ ֹו אֶ ל ְשמֵ י יְרּוש ַליִם
לְ הוֹבִ יל תְ ִחנתִ י
לְ הַ פְ צִ יעַ אֶ ל הֶ חלל הַ גדוֹל
וְ ֶרטֶ ט הַ הֵ ד יְפַ עֵ ם בְ עֵ ינַי
יִשא אוֹתה
אֶ ל הָאקו ְֹרד בְ ד ֹו מז'וֹר
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מלכה נתנזון
כריתה
כְ שֶ אַ תה מַ ִּקיף אֶ ת עַ צְ מְ ָך
בְ חוֹמה
ֲאנִי יו ַֹדעַ ת שֶ הַ ִּמלְ חמה כְ בר כאן.
לִ פְ ע ִמים מַ צְ לִ יחה לְ ה ְדפה
בְ ֶד ֶרְך כְ לל
לְ הִ בלַע
*
העֵ ץ ְמשַ ּוֵעַ לַשֶ מֶ ש
הַ נֶפֶ ש לִ ְמלֵאּות
וַ ֲאנִי,
ַלהֲויתְ ָך ְטרוֹם נְבּוטַ ת-הַ ִּמלְ חמה.
פוֹסַ עַ ת בֵ ין ְשנֵי סִ פֵי גֶשֶ ר ַאנְחוֹתֶ יָך
י ִדי הַאחַ ת עַ ל עֵ ינְָך
י ִדי הַ ְשנִיה
ֹאשָך
עַ ל ר ְ
ּותְ פִ לַת אֵ ל נְקַ ּוֶה
עַ ל לְ ש ֹונִי
הַ צבה
*
עֵ ץ הַ גֶפֶ ן הַ כרּות
כְ מ ֹו הַ ַזיִת
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ַאדמַ ת הַ כְ אֵ ב
פֶ צַ ע ְמ ַדּמֵ ם עַ ל ְ
שַ ד כרּות
פֶ צַ ע בְ קַ ְרקַ ע הַ נֶפֶ ש
נֶפֶ ש כְ רּותה
גּוף
שֶ ז ְַרעֵ י תוֹלעיו כְ בר ר ֹוח ֲִשים
בֵ ין ִרגְ בֵ י דמיו.
כְ רּותַ ת נוֹכְ חּותְ ָך
ֲאנִי פוֹסַ עַ ת בֵ ין ְשבִ ילֵי הֲויתְ ָך
הַ ִּמתְ אַ ֶינֶת
ְמבַ ּקֶ שֶ ת לִ לְ כֹד עוֹד ֶרגַע
אֶ חד

דליה אלבלינג
לכבודה של נשמה יתירה
בַ חֲלוֹמוֹת כֻלנּו יַחַ ד
מֵ תִ ים וְ חַ יִ ים
בְ בַ יִת ְמשֻ תף
ְמשַ נֶה פניו
עַ ל פִ י ַד ְרכן שֶ ל עֲלִ ילוֹת
או ְֹרגוֹת מַ ְרכִ יבֵ יהֶ ן - - -

תומר אברהם ונונו
אֵ ין מקוֹם לִ ְשאֵ לוֹת,
ְשנוֹת דוֹר מַ פְ ִרידוֹת
בֵ ינֵינּו לְ בֵ ינם
זו ְֹרמוֹת בְ תוְֹך ְיקּום
שֶ ֹּלא מַ תְ ִחיל וְ ֹלא נִשְ לם,
פוֹלְ שוֹת ל ְַּקרּום הַ ַדק ִמ ַדק
שֶ בֵ ין עֱרּות לְ בֵ ין
ִמ ְקסם -
בְ רּוכִ ים אַ תֶ ם  -באֵ י עוֹלם!

להלל
נִשא עֵ ינֵינּו לאֵ ל ,נ ְִשתַ דֵ ל בְ כל תֵ ל
לְ הַ לֵל אֶ ת הַ הַ לֵל ,לִ כְ ב ֹוד האֵ ל,
עוֹטֶ ה עֲרפֶ ל ,וְ נִסִ ים ְמח ֹו ֵלל;
בְ עַ ּמ ֹו ִמתְ הַ לֵל,
המה י ְִשראֵ ל,
עַ ם האֵ ל,
בַ ּמֶ לֶל,
" ְשמַ ע י ְִשראֵ ל" .ברּוְך האֵ ל,
אֲשֶ ר ֹלא הִ ְשבִ ית גוֹאֵ ל,
ּומסַ כֵל ִמתְ ַנכֵל ,וְ כל נ ֹוכֵל,
ְ
לְ עַ ּמ ֹו י ְִשראֵ ל,
אֵ ליו ְמפַ לֵל,
בְ ִש י ַר ת
הַ ֵל ל !
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ציור:

שביל לשיר נבחר
אורי צבי

הפינה של אוה

גרינברג []8841-8488

שיר נס השיר
בחרתי להביא בפניכם לגיליון "נס ואמונה" את שירו של המשורר
הלאומי ,אורי צבי גרינברג "שיר נס השיר".
השורה הראשונה בשיר" :כל שיר אמתי – הוא נס" ,שבתה את לבי
והביעה את תחושותיי ואת דעותיי בנושא תהליך כתיבת שיר .היכולת
של משורר להביע במספר מלים מצומצם עולם ומלואו – היא אכן נס.
תוך כדי קריאת השיר חשתי ,שאני מפעילה את כל חמשת החושים.
יכולתי להריח את "ריחות הניחוח מן השדה האבוד" ,לראות את
הציפורים העפות ,את המשורר מדדה אחרי "ציפור מדדה  -שם גם אני
מדדה" ,ולמשש "את הענפים וגזעי העצים החמים" .ובנוסף גם לחוש
את געגועיו של המשורר לימי ילדותו ,לאביו ולאמו ,לאובדן על שאינם
עוד ,על שאִ תם אבדה גם הילדות על כל חוויותיה.
באמצעות תיאורים פיזיים-תמונתיים ,הרחוקים ,לכאורה ,ממלים ומשיר,
העביר המשורר עולם מלא של תחושות וחוויות בחסכון מלים.
נשאבתי לעולמו של האחר ,והייתי אתו במקומות שהעלה בשירו.
אותה תחושה חווים ,כאשר מתבוננים ביצירת אמנות טובה השואבת את
המתבונן אל עולם הצבעים ,הקווים והרישומים של האמן.
בשיר אחד ,בשורות קצרות ,מצליח משורר טוב לחולל נס ולהעביר
חוויות ,תחושות ,עולם ומלואו ,שעה שרומן נזקק למאות עמודים
להצגתו.
השיר "שיר ונס השיר" מאת המשורר המופלא ,אורי צבי גרינברג
מוקדש בהערכה לכל המשוררים.
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אורי צבי

גרינברג []8841-8488

שיר נס השיר
כל ִשיר ֲא ִמתִ י – הּוא ֵנס:
הּוא פְ תִ יחַ ת הַ שַ עַ ר וְ הַ פְ ש ַלת הַ ּוִ יל ֹון:
מַ ִשיב ֵריח ֹות הַ ִניח ֹוח ִמן הַ ש ֶדה הָאבּוד:
מֵ אִ בֵ י הַ ַנחַ ל ּו ִמ ֶנפֶ ש הַ בְ אֵ ר וְ הַ ִּקיל ֹון:
לְ שם עפ ֹות צִ ֳפ ִרים בְ עֵ י ַנ ִים סְ גּורּות:
כנף לְ מַ טה וְ כנף לר ֹום - - -
הַ ַילְ דּות הִ יא מֵ עֵ בֶ ר ִמ ֶזה שֶ ל הַ תְ ה ֹום:
הַ שֶ מֶ ש ע ֹולה שם כְ ֵלב הַ לְ בב ֹות הַ ּק ֹו ְר ִנים
בְ שַ ֲא ַגת כִ סּופם לְ מַ עְ לה ִמן ֲחל ֹום.
ֲא ִני ְממַ שֵ ש אֶ ת ה ֲענפִ ים וְ גִ זְ עֵ י העֵ צִ ים הַ חַ ִּמים
אֶ ת ה ַרגְ ַל ִים הַ ַדּק ֹות שֶ ל ַא ְיל ֹות הַ ש ֶדה
וְ אֶ ת גּופן,
וְ ַא ֲח ֵרי צִ פ ֹור ְמ ַדדה  -שם ַגם ֲא ִני ְמ ַדדה.
האֵ ם אֵ י ֶננהֺ ,לא אֵ ַדע ְמק ֹום ֲעפרה
אַ ְך ְטבּועה הִ יא בְ מַ הּותִ י בְ ֶכסֶ ף שֵ יבתה וְ ֻתּמַ ת הַ ַנ ֲערה.
ש עַ ל גְ ִדי הַ זהב
וְ ִשיר העֶ ֶר ֹ
שֶ נסַ ע לִ סְ ח ֹור ְמג ִדים
צִ ּמּו ִקים ּו ְשקֵ ִדים ּווְ ר ִדים
ה ֹומֶ ה בַ ֵלב כְ כִ ֶנ ֶרתִ -נגּוניו שֶ ל הָאב.
ֲא ִני א ֹוהֵ ב הַ ּמַ ֲאכלִ ים וְ הַ בְ שמִ ים שֶ הּוא ָאהַ ב
וְ כ ֹואֵ ב כְ אֵ ב גלּות הַ שְ כִ ינה ֲאשֶ ר הּוא כַאב.
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שבילי תרגום
שה קה 沙克的诗 -

תרגום מאנגלית :רחלי אברהם-איתן

אור תחת הירח
אֲפִ לּו הַ י ֵרחַ ֹלא יכֹל לוֹמַ ר בְ בֵ רּור
אִ ם אוֹר הַ י ֵרחַ שַ יְך ל ֹו
וְ אִ ם אוֹר הַ י ֵרחַ יְסַ פֵר
מה ִקבֵ ל ִמּמֶ נּו
לְ בַ ד ִמשֵ ם הַ ִּמ ְשפחה.
אֲפִ לּו האוֹרוֹת בְ כל ַרחֲבֵ י העִ יר
וְ טַ ילֵי הַ ַליְלה שֶ ל הַ כְ פ ִרים
ֹלא יְכוֹלִ ים לוֹמַ ר בְ בֵ רּור אִ ם אוֹר הַ י ֵרחַ
בא מֵ הַ י ֵרחַ שֶ ל הַ שוֹשֶ לֶת הַאחֲרוֹנה
א ֹו מֵ האוֹבְ י ְֵקט הַ טס בַ הֹוֶ ה
ַאק ַראי)
(ֹלא ֲאנַפְ נֵף ַדעְ תִ י בְ ְ
כל הַ פְ לנֵטוֹת ,הַ לַוְ ינִים וְ הַ זְ מַ נִים
ּומסוֹבֵ ב
פ ֹועֲלִ ים בְ מַ סְ לּול שֶ ל סִ בה ְ
(ֹלא בְ קַ לּות ֲא ַגלֶה זֹאת)
ת ִמיד כְך ,הַ זֹהַ ר הַ בהִ יר
מֹחי.
הּוא מַ תְ נַת נוֹף לְ ִ
שה קה ( )8410הוא סופר מהאיכות הגבוהה ביותר ,נציג של קבוצת המשוררים שחזרה
לשירה שלפני מהפכת התרבות בסין .עורך בכיר ,עיתונאי וחבר איגוד הכותבים הסינים .מאז
שנות ה ,84 -הוא פרסם למעלה מ 344 -מיליון אותיות סיניות בנושאי ספרות של שירה,
פרוזה ,כתבות ,ביקורות ועוד .ספריו העיקריים הם" :אביב השקיעה"" ,עוצמת הכשרון",
"שירים ליריים של שה קה"" ,משהו עף למרומים" (על שירה)" ,יפה כמו המזוייף" (פרוזה),
"מבנה לב ,ספרות ואמנות" ,ועוד.
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Sha Ke - 沙克的诗
Moonlight under the Moon
Even the moon can not tell clearly
Whether the moonlight is its own
Neither can the moonlight tell
What it has got from the moon
Except for the family name
Even the lights all over the city
And the night walkers of villages
Can not tell clearly whether the moonlight
Comes from the moon of the last dynasty
Or the present flying object
(I will not air my opinion randomly)

All planets, satellites and calendars
Take actions in the vector of some reason
(I will not reveal it easily)
Always like this, the clear and bright splendor
Gift sight to my brain
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Mallarĝa ponto
/ Teksto

Melodio: popola
Trad. J. Murĵan

Estas la tuta mond’ – {tre mallarĝa pont’} x3
Kaj precipe, precipe do, ne timiĝi, ne timiĝi tute
!Kaj precipe, precipe do, ne timiĝi, ne timiĝi, ne
מילים ומנגינה :עממי
תרגום לאספרנטו :יוסף מורז'או

כל העולם כולו – גשר צר מאוד ,גשר צר מאוד
והעיקר ,והעיקר ,לא לפחד ,לא לפחד כלל

פרופ' עמרי ונדל
השיר "גשר צר מאוד" עיקרו בטחון באל ובאמונה ,למרות שהעולם הוא
כגשר צר שעלולים לפול ממנו ,המשורר קורא לאדם המאמין הבוטח
באמונתו שלא לפחד כלל .התרגום לאספרנטו הינו תמציתי כמו השיר.
השיר נמצא בדיסק הכפול של  35שירים עבריים ידועים המתורגמים
לאספרנטו ,שיצא ב 5488 -בעריכת פרופ' עמרי ונדל ובהוצאת האגודה
לאספרנטו בישראל.
יש לו גם סיפור אישי .כאשר בתי מאיה יצאה למשלחות לפולין ,נודע
לחבריה שהיא דוברת אספרנטו ,ובביקור בבית הקברות היהודי בוורשה,
שם קבור אליעזר זמנהוף ,יוצר האספרנטו ,הסבירה לכל החברים על
זמנהוף והשפה שהמציא .השיר "גשר צר מאוד" בתרגום לאספרנטו הפך
להמנון הקבוצה .זה היה לפני שנים רבות (מאיה כיום בת  ,)52אך לפני
זמן קצר שמעתי ממדריך קבוצות בפולין ,שתמיד כאשר הוא מדריך מול
קבר זמנהוף בוורשה הוא משמיע שיר באספרנטו .איזה שיר? בוודאי
ניחשתם" :גשר צר מאוד".
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Translation: Ronna englesberg
Poetry
“He who has the soul of a creator must create…
The flame of the soul arises of itself” Rabbi Kook)

The flame of the soul
Sings to me of hope
Winds around the gates of Paradise
On the way to the unknown
Chaos arises in me daily
But poetry allows me to orchestrate
The mysteries of the soul

The beauty of nothingness
How did nothingness catch me
How did it suck me in
Like an infant in the darkness of the womb
Later emerging from the abyss
To create my life.
The trees breathe the solitude
Of those that dwell in the Image
Walking among their shadows
I inhale the greenness of their leaves
Into empty spaces within me
Unsolved solitude
Embraces my days.
I swim in the water and stir up wavelets
I see how
Seagulls dive to the bottom
Shedding the blue of their dresses
Transparent like the soul
Of man.
How was I trapped by the beauty of
nothingness
Like an infant in the darkness of the womb

Later emerging from the abyss
To create my life.
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תמי לדרמן ירבלום ארבל
שירה
..."מי שיש לו נשמה של יוצר מוכרח להיות יוצר
)כי שלהבת הנשמה עולה היא מאליה" (הרב קוק

שַ לְ הֶ בֶ ת הַ נְשמה
ְמשו ֶֹר ֶרת בִ י תִ ְקווֹת
ְמלַפֶ פֶ ת שַ ע ֲֵרי גַן עֵ ֶדן
בַ הֲלִ יכה אֶ ל הֲֹלא נו ַֹדע
ִמתְ עו ֶֹר ֶרת אֶ ל כאוֹס יו ִֹמי
וְ הַ ִשירה ְמסַ ֶד ֶרת לִ י
.ִמסְ תו ֵֹרי נֶפֶ ש
ביפי הַאין
אֵ יְך לְ כַדנִי הַאיִן
אֵ יְך לְ תוֹכ ֹו נ ְִשַאבְ תִ י
כְ תִ ינֹ קֶ ת בְ מַ חֲשַ כֵי ה ֶרחֶ ם
וְ שַ בְ תִ י ִמן התֹ הּו
.לִ בְ רֹא אֶ ת חַ יַי
האִ ילנוֹת נו ְֹש ִמים בְ ִדידּותם
שֶ ל הַ יו ְֹשבִ ים בְ צֶ לֶם
ֲאנִי הַ ה ֹו ֶלכֶת בֵ ין צִ לְ לֵיהֶ ם
נוֹשֶ מֶ ת י ְַרק עַ לִ ים
עּורים בִ י
ִ ְאֶ ל חֲללִ ים פ
בְ ִדידּות ֹלא פְ תּורה
.ְמלַחֶ כֶת ימַ י
ַאדווֹת
ְ שוֹחה בַ ּמַ יִם ּומַ עֲלה
רוָֹאה אֵ יְך
ְשח ִקים ִמתְ נַפְ צִ ים אֶ ל הַ ּקַ ְרקעִ ית
ְמאַ בְ ִדים כְ חֹ ל שַ לְ מתם
.ְשקּופִ ים כְ נֶפֶ ש הָאדם
אֵ יְך נִלְ כ ְַדתִ י בִ יפִ י הַאיִן
כְ תִ ינֹ קֶ ת בְ מַ חֲשַ כֵי ה ֶרחֶ ם
וְ שַ בְ תִ י ִמן התֹ הּו
.לִ בְ רֹא אֶ ת חַ יַי

 יוסף הרמן:תרגם לאנגלית

מיכל מורן גלזר
אין לנו אלוה בלעדיך
כְ מ ֹו יוֹנה שֶ בִ ּקֵ ש ל ֹו ִקיקיוֹן
ַי ַדי פְ רּושוֹת לר ִקיע
ֹלא מַ בְ ִדילוֹת בֵ ין מַ יִם לְ מַ יִם
ַרגְ לַי כִ גְמַ לִ ים בְ עבְ ִרי עַ ל פְ ֵני
.עֵ ץ סחּוף עַ ל צִ ד ֹו כִ סְ פִ ינה ְטרּופה

כְ מ ֹו יוֹנה שֶ צמֵ א לְ ִקיקיוֹן
יוֹשֶ בֶ ת עַ ל ִרצְ פַ ת הַ נַחַ ל הֶ ח ֵרב
בְ צִ לה הַ דלִ יל שֶ ל ִשטה סְ לִ ילנִית
ס ֹו ֶככֶת בִ נ ְִמיכּות רּוחַ עלַי
פּושית ְשחוֹרה עֲקּומַ ת ַרגְ ַליִם
ִ וְ עַ ל ִח
.ִמתְ רוֹצֶ צֶ ת בְ ִמ ְשחק סֻלמוֹת וַ חֲבלִ ים
ַארבעה עו ְֹרבִ ים צְ עִ ִירים
ְ מַ גְ בִ יהִ ים מֵ עלֵינּו
.ְקלִ ילִ ים כְ מַ שב צְ וחוֹתֵ יהֶ ם ַכח ֲִריקוֹת הַ זִ ְקנה
.וְ אֵ ין לנּו אֱֹלהַ בִ לְ ע ֶדיָך
We Have No God Beside You
And like Jonah sorrowing for his castor bean plant
My hands are spread to the firmament
Not dividing between water and water.
My legs, like those of a camel, pick their way
By a tree on its side, shipwrecked by erosion.
Like Jonah thirsting for a bit of shade
I sit on the floor of the dry watercourse
In the sparse shadow of a spiraling acacia
Sheltering me humbly as it does a black beetle
With crooked legs, moving by fits and starts
As in a game of ropes and ladders.
High above us four young crows still circle
Light as a breeze, their cries
Like the grating of old age.
And we have no God beside You.
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שבילי עיון והגות
כוחה של אמונה :הסוכן הכפול וארבעה-עשר חברי הרזיסטנס
שקפצו מהרכבת לאושוויץ
ד"ר צילה הרשקו*
ביולי  8400נפלו  80חברי הרזיסטנס היהודי בצרפת במלכודת של
הגסטאפו .חוסר זהירות ופזיזות הובילו למאסר זה ,הידוע כפרשת
הסוכן הכפול וכן כפרשת רו דה לה פומפ ,על שם משרדי הגסטאפו,
ששכנו ברובע השש עשרה בפריז .אומץ ,תושייה ,אמונה וקורטוב של
מזל סייעו להם להימלט מהצורר האכזר.
ב 8404 -לאחר כיבוש צרפת על ידי הנאצים הם היו קבוצה קטנה ,אשר
האמינה ,שיש להתנגד לכיבוש הגרמני .הם גם חרתו על דגלם את
המאבק למען הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל לאחר הניצחון על
הנאצים .במהלך הכיבוש הצטרפו אליהם קבוצות התנגדות יהודיות
אוטונומיות ,וביחד הם קיימו פעילות מחתרתית ,שהביאה להצלה של
אלפי יהודים וגם לגיבושן של קבוצות התנגדות צבאיות בערים ובהרים.
פרשת הסוכן הכפול החלה ,כאשר אנשי ה"צבא היהודי" (ארגון מרכזי
בקרב הרזיסטנס היהודי בצרפת) ביקשו להשיג נשק ויצרו קשר עם קצין
מודיעין בריטי ,שהציג עצמו בשם שארל פורל .שמו האמיתי היה קארל
ראביין ,והוא היה ,למעשה ,סוכן כפול גרמני .הקשר נוצר באמצעות
חברתו של הסוכן הכפול לידיה צ'רבינסקי ,שפנתה למכריה בקרב חברי
הרזיסטנס היהודי .פורל הצליח לרכוש את אמונם של אנשי הרזיסטנס
היהודי ,והם הגיעו להסכם ,לפיו המודיעין הבריטי יספק להם נשק,
והם ישולבו בצבא הבריטי כלגיון יהודי ,אשר יישלח לארץ ישראל .הם
סיכמו עוד ,ששניים מנציגיהם ,ז'ק לאזארוס (שהיה סרן בצבא הצרפתי
וממפקדי "הצבא היהודי") והרב רנה קפל ,יטוסו ללונדון כדי לחתום
על ההסכם .הוסכם ,שלאחר הישמע סיסמה ברדיו ,המאשרת את הגעתם
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של שני השליחים ללונדון ,יתייצבו שאר מפקדי "הצבא היהודי" בפריז
למפגש עם שליחי המודיעין הבריטי.
קפל ולאזארוס התייצבו אמנם לפגישה עם פורל ,שהיה אמור להוביל
אותם ב 87 -ביולי  8400במטוס ללונדון .במהרה הם נוכחו לדעת,
שהייתה זו מלכודת ,ובמקום להגיע ללונדון הם הובאו באיומי אקדח
למשרדי החקירות של הגסטאפו ברחוב דה לה פומפ בפריז.
למחרת נלכדו על ידי הגסטאפו חברי מחתרת נוספים.את הסיסמה
המבשרת ,שלזאזארוס וקפל הגיעו בשלום ללונדון .למעשה ,לפי
הוראות מפקדיהם ,הם היו אמורים להתייצב בדירת המפגש עם "סוכני
האינטליג'נס" ,רק לאחר ששמעו את הסיסמה .להיטות זו לבצע את
התכנית ,מבלי שנקטו באמצעי הזהירות הנדרשים ,ומבלי שנשמעו
להוראות מפקדיהם ,גרמה לכך שארבע עשר חברים :שנים עשר גברים
ושתי נשים ,נפלו גם כן בידי הגסטאפו .האסירים עונו באכזריות במטה
הגסטאפו ,אך לא חשפו מידע על חבריהם ומפקדיהם.
האסירים היהודים הועברו למחנה המעצר דרנסי על יד פריז ,ומשם
נשלחו ברכבת האחרונה מדרנסי לאושוויץ .רכבת זו נסעה באיטיות רבה
ועצרה מידי פעם בשל ההפצצות המסיביות של בעלות הברית ,שגרמו
נזקים למסילת הרכבת .חברי הרזיסטנס היהודי קדחו פתח קטן בדופן
הרכבת ,כדי שיוכלו להימלט דרכו .הם חיכו לרגע המתאים :בעת
שהרכבת תאט קמעא את נסיעתה ובעת שתנאי הראות יאפשרו להם,
שלא להתגלות על ידי השומרים הגרמנים הרבים ,שליוו את הרכבת
בקרון הסמוך .החברים הגרילו מספרים בין נוסעי הקרון כדי לארגן את
סדר הקפיצה מהרכבת דרך הפתח הצר .בהינתן האות ,ארבעה עשר
מאנשי הקרון הצליחו לקפוץ מהרכבת .כאשר הרכבת עצרה בשל
מסילה פגומה ,השומרים הנאצים נכנסו לקרון וגילו את דבר הבריחה.
אלפרד פרנקל ,שלא הספיק לקפוץ מהרכבת ,העיד ,שתחילה הגרמנים
רצו להוציא מיד להורג את אלה שנשארו ברכבת .בסופו של דבר,
הוחלט לשלוח את חלקם לאושוויץ ,ואחרים ,כולל הוא עצמו ,נשלחו
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למחנה עבודה בגרמניה ,שם הם עבדו בבית חרושת ליצור חלקי
מטוסים .בעת פינוי המחנה ב 8402 -הוא ברח עם קבוצת חברים ושוחרר
על ידי הצבא האמריקאי.
ז'ק לאזארוס היה בין אלה שהספיקו לקפוץ מהרכבת .הוא הגיע לפריז
והשתלב במאבק על שחרור העיר באוגוסט  .8400שבועות אחדים אחרי
כן הוא נקרא למשרדי המשטרה החוקרת הצרפתית בקיי דה ג'ברה
( .)Quai de Gesvresלאזארוס הופגש עם ראביין פורל ,שנעצר ב 28 -
לאוגוסט  8400על ידי כוחות צרפת הפנימיים .ראביין נדהם לראות את
אחד מקורבנותיו" ,פנטום חי" כדברי העדות של לאזארוס .פורל ניסה
להכחיש את ההאשמות ,אך לבסוף הוא נשבר והודה באשמתו.
זמן קצר לאחר שחרור פריז ,הנרי פוהורילס ויוסף לינוויל ,חברי
הרזיסטנס היהודי הגיעו למטה האינטליג'נס הבריטי בפטי פאליי כדי
לקבל מידע נוסף על ראביין .לינוויל סיפר ,שהם פגשו קולונל אנגלי
שהודה ,שהשרות שלהם ידע על המלכודת שהטמין הסוכן הכפול .הוא
הוסיף בבוטות ,שאנשי האינטליג'נס הבריטי לא טרחו להזהיר את חברי
הרזיסטנס היהודי ,כי הם לא ראו בפרשה נושא בעל עניין עבורם.
תגובת הקצין במטה האינטליג'נס הבריטי מחזקת את הסברה שפורל,
אכן ,היה סוכן כפול וכי הבריטים ,ראו בשרותיו אינטרס חיוני עבורם.
נראה ,שהם היו מוכנים להקריב את חברי הארגון היהודי ,כדי שלא
לחשוף את הסוכן הכפול.
סברה זו מוצאת ביסוס מסוים במסמך של המודיעין הכללי הצרפתי,
המציין ,שבמהלך חקירתו ראביין סיפר ,שקבוצת קצינים גרמנים אנטי-
נאצים פנו אליו ,שייצור קשר עם השגרירות האנגלית בשוויץ כדי
להשתתף בהכנות למבצע להפלת הטלר .ראביין טען ,שהוא לא יכול
היה להשלים את משימתו בשל מעצרו על ידי הצרפתים.
ראביין אמנם הועמד למשפט בצרפת ב 8425 -יחד עם חברי גסטאפו
נוספים מרו דה לה פומפ ,שהיו מעורבים בעינוים האכזרי של חברי
המחתרת היהודית ושל חברי קבוצות מחתרת צרפתיות אחרות ,שנפלו
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ברשתו של הסוכן הכפול .בית המשפט הצרפתי גזר על כולם עונשי
מאסר כבדים ,אך ראביין נמלט ועקבותיו נעלמו.
גם לינדה צ'רבינסקי הצליחה לחמוק מעונש על חלקה בפרשה .חברי
הרזיסטנס היהודי אמנם עצרו אותה לאחר שחרור פריז ורצו להוציאה
להורג .היא נשבעה ,שאף היא הוטעתה על ידי פורל ,ואנשי הרזיסטנס
היהודי לא הצליחו להוכיח ,שהייתה מעורבת ביודעין בבגידה ,ולכן
שחררוה .היא עלתה לארץ ישראל ,אך זמן קצר אחרי כן עברה לדרום
אמריקה ,שם אבדו עקבותיה ,כפי שאבדו עקבותיו של הסוכן הכפול.
מה עלה בגורלם? האומנם הנאהבים נפגשו מחדש במקום מחבואם?
פרשה זו ,רב הנסתר בה על הנגלה .שאלות אלה נותרו בגדר תעלומה .
לאחר המלחמה חברים אחדים השמיעו ביקורת עצמית ,על
שמלכתחילה התפתו להצעה של הסוכן הכפול הגרמני .הם טענו
בדיעבד ,שהפרשה העידה לא רק על חוסר זהירות ,אלא גם על אשליות
עצמיות לגבי כוחם וחשיבותם .לגרסתם ,ההבטחה הגרנדיוזית של
ראביין ,בקשר להקמת לגיון יהודי לחברי הרזיסטנס היהודי ,הייתה
צריכה לעורר חשדות בקרב המפקדים של הארגון.
שנים רבות אחרי כן ,חברים בארגון ותיקי הרזיסטנס הסכימו עדיין
ביניהם ,שביקורת עצמית זו ,על שהאמינו יותר מידי בכוחם ,אמנם יש
בה מידה מסוימת של אמת .יחד עם זאת הם גם טענו בבטחה ,שאותה
אמונה בצדקת המטרות שלהם ובכוחם לבצען לנוכח אויב אכזר ,העולה
עליהם בכוחו עשרות מונים ,היא גם זו שסייעה בידם .האמונה בכוחם
ובמטרות שלהם שימשה להם כאור של תקווה בקצה המנהרה .בזכות
אמונה זו הם קפצו מהרכבת לאושוויץ כנגד כל הסיכויים .בזכות אמונה
זו הם הצליחו להחזיק מעמד במשך למעלה מארבע שנות מאבק
מחתרתי קשה ומסוכן ולהתמיד בעבודת הקודש של הצלת יהודים.
*ד"ר צילה הרשקו היא חוקרת בכירה במרכז בגין סאדאת -בס"א למחקרים אסטרטגיים
באוניברסיטת בר אילן .הפרשה מתועדת בספרה :ההולכים בחושך יראו אור.
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אשה ואם בישראל  -בתנ"ך
גאולה כהן*
סקירה קצרה בנושא "אשה ואם בישראל" ,צירוף שקיים אך ורק
בתרבות העברית ,ואין דומה לו בשום אומה ולשון.
אסקור ולּו בנגיעה קלה – את סיפורן של ארבע-עשרה נשים בספר-
הספרים שלנו ,שעיצבו את תולדות ישראל לדורותיהם; ארבע-עשרה
נשים ואמהות ,שהמכנה המשותף שמאפיין אותן הוא זה שבכל הצמתים
ההיסטוריים בתולדותיו של העם שלנו ,צמתים שדרשו הכרעה לכאן או
לכאן  -היו אלו הן שקיבלו החלטה מנהיגותית ששינתה את המציאות.
האשה והאם הראשונה  -אם כל חי:
חווה  -לאכול או לא לאכול מעץ הדעת? אכן ,הנחש פיתה אותה ,את
חווה ,אבל חווה היא זאת שהתפתתה לאכול מן העץ לטוב ולרע בשל
תאוותה אל העץ ,שהיה בעיניה ,ככתוב "תאווה לעיניים"; חווה היא זאת
שהתפתתה ,אבל היא זאת גם שפיתתה :היא זאת שהטעימה מפרי העץ
גם את האיש שלה ,אדם .מכאן התגלגל סיפורם של חווה ואדם אל
החטא ,שהוציא אותם אל מחוץ לגן העדן ,שהוציא אותנו ,צאצאיהם ,אל
העולם ,כפי שאנו חיים בו היום.
ואדם? אדם הראשון היה פסיבי לגמרי בסיפור זה מראשיתו ,וְ לא נותר
לו אלא להתנצל לפני אלוהים ,לאמר :לא אני! לא אני" :האשה אשר
נתת עמדי היא נתנה לי מהעץ ואוכל".
*גאולה כן  -חכ"ל ,יקירת ירושלים וכלת
פרס ישראל .עם ישראל עומד בסימן החיבור
לבית ישראל וליהדות ,בסימן החיבור,
שמחבר שמים וארץ ממשיך עם ישראל,
לעלות ולרדת ולעלות בסולם החיים
והיצירה .בסימן החיבור הזה של דורנו
עומדת אייותה ודמותה האגדית של גאולה
כהן שפעלה בעוז ובאמונה ,בדרך נחושה
וישרה ,עוד לפני קום המדינה במחתרת ועד
היום ,ממשיכה  -בפועלה ובדרכה המיוחדת
לה ,ללוות אותנו לתרום לעם ישראל ,ולארץ
ישראל.כשאתה מחובר לעם ישראל אתה
מחובר ליהדות ,כשאתה מחובר ליהדות אתה מחובר לשורשים :מהשורשים האלה יצמחו
עצים ,שצמרתם תגיע לשמים ,שזרעם יעמיד שוב פרות ופרחים שיופים וריחם ימלא את
עולמו של הקב"ה (דליה אסרף) .בתמונה :גאולה כהן בערב "שבילי נשים" במודיעין.
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ארבע האמהות:
שרה :שרה אמנו ,שאילצה את אברהם לגרש את שפחתה הגר ואת בנה
ישמעאל ,היא זו שהכריעה לגבי ההפרדה הגורלית-היסטורית ,בין
ישמעאל ליצחק ,הפרדה שאת תוצאותיה אנחנו חיים וחווים עד היום.
ומה היה תפקידו של אברהם בנושא?" ...וירע הדבר מאד בעיני אברהם,
על אודות בנו" .לבו של אברהם לא היה שלם עם גזירת שרה אשתו ,אבל
גבר עליו ציווי אלהים ,לאמר" :כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה".
רבקה :אם התאומים עשו ויעקב ,היא זו שהכריעה בתחבולות-מרמה
שיעקב ,שיצא שני מרחמה ,ולא עשיו הבכור ,יזכה ראשון בברכה
הגורלית מבחינה היסטורית ,של יצחק אביו .יצחק היה זקן מדי ,ועיניו
כהו מדי לעמוד על עורמתה של אשתו רבקה ,שהלבישה את יעקב
בבגדיו השעירים של עשיו ...וגם אם פלט יצחק את המלים" :הקול קול
יעקב והידיים ידי עשו"  -הוא נלכד ברשתה של אשתו רבקה ,שהעדיפה
את בנה יעקב על פני בנה עשו ,וקבעה את גורלותיהם לעתיד.
רחל ולאה :רחל יפת התואר ,בִ תו של לבן הארמי ,נשכה אולי שפתיים,
כשאביה החליף אותה באחותה לאה כאשה ליעקב ,אבל על פי פרשנות
חז"ל רחל לקחה חלק בתחבולת אביה ,לבן ,להקדים לתת ליעקב את
אחותה לאה לאשה .רחל היא ששכנעה את אחותה לשחק באותו לילה
ראשון של לאה עם יעקב ,כאילו היא היא רחל – ואכן רק בבוקר נגלתה
ליעקב הרמייה" :ויהי בבקר – והנה היא לאה".לאה לא היתה נאה כרחל
אחותה ,אבל היא זו שהעמידה ליעקב את רוב הוולדות ,שהיוו אח"כ את
רוב שבטי ישראל ,ואילו תפקידה של רחל בתולדות העם שלנו ,הוא
להיות "האם הלאומית נגד שתיקה" – האם שבוכה ומזעזעת את כסא
הכבוד על גורל בניה בין הגויים ,וְ הקב"ה מבטיח לה" :יש תקווה
לאחריתך; ושבו בנים לגבולם" .ויעקב?  -יעקב היה אמנם מי שברך את
בניו וחזה את עתידם של השבטים ,אבל שתי האמהות ,רחל ולאה,
בנאמנות ובמסירות נפשן  -הן שהקימו וקיימו את משפחת בית ישראל.
יוכבד ומרים :יוכבד אשתו של עמרם ואמו של משה ,ומרים ,אחותו של
משה  -השתיים שבעזרת תושייתן של המיילדות העבריות ,שפרה ופועה,
עקפו את גזירת פרעה שצווה" :כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו";
השתיים שהשכילו להסתיר את הינוקא משה בתיבת גומא ,הניחו אותה
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בסּוף על שפת היאור ובעסקה שעשו עם בת פרעה ,שיצאה לרחוץ
ביאור ,הצילו את חייו .הספור המקראי אינו טורח לספר לנו איפה בכל
הפרשה הזו היה האב ,עמרם מבית לוי ,אבל כל אחד יודע את התשובה :
הוא לא היה שם בשבילם; כשם שכל אחד יודע את התשובה לשאלה
הרטורית :היכן היה משה בלי אמו יוכבד ואחותו מרים ,והיכן היינו אנו
היום ללא משה.
דבורה הנביאה :אשת לפידות ,עמדה מול הכרזת המלחמה של מלך כנען
ושר צבאו סיסרא ,והזעיקה את "רמטכ"ל" צבא ישראל מקדש נפתלי,
ברק בן אבינועם ,וציוותה עליו ליטול פיקוד ולצאת למלחמה .תשובת
ברק בן אבינועם לדבורה" :אם תלכי עמי – והלכתי ,ואם לא תלכי עמי
לא אלך"" .הלוך אלך עמך" 'השיבה דבורה",אפס כי לא תהיה תפארתך
על הדרך אשר אתה הולך כי ביד אשה ימכור ה' את סיסרא".
ברק בן אבינועם בלע את העלבון ויצא למלחמה ...אבל את שירת
הניצחון שרה דבורה" :עד שקמתי דבורה – שקמתי את ישראל" ,ניצחון
על כל מחנה יבין מלך כנען ושר צבאו סיסרא ,שברח מן המערכה.


יעל :אשת חבר הקיני ,שסיסרא ,בבריחתו מן המערכה ,מגיע לאהל שלה
ומבקש מסתור" .בית חבר הקיני" לא נמנה אמנם על בית ישראל ,אבל
יעל נמנתה על אוהבי ישראל ,ולכן כשסיסרא מבקש רק מים  -יעל משקה
אותו חלב ,וכשנרדם מעייפות היא אמנם מכסה אותו שייחם לו ,אבל לא
מהססת ליטול אחד מיתדות האהל שלה ולתקוע אותו ברקתו של סיסרא;
דבר שמזכה אותה ,בשירת הניצחון של דבורה ,בברכה" :תבורך מנשים
יעל ,אשת חבר הקיני ,מנשים באוהל תבורך" :שוב יוזמה של האשה,
שביקשה להכריע במו ידיה את הניצחון הסופי על אויבי ישראל.
חנה :חנה היתה אשתו העקרה של אלקנה ,אבל שלא כמו בעלה ,חנה
אינה משלימה עם עקרותה ואינה מוכנה להתפתות לדברי הפיוס
והאהבה של בעלה ,האומר לה" :הלא אנכי טוב לך מעשרה בנים" .חנה
נאבקת לשנות את גורלה .הנשק שלה הוא התפילה לפני אלהים בבית
עלי הכהן .עלי ,שהבחין בשפתיה הנעות ,חשב אותה לשיכורה .בסופו
של דבר ,אלוהים שעה לתפילתה של חנה; ותהר ותלד בן" .אל נער הזה
התפללתי" ,אמרה ,וקראה לבנה שמואל – מי שברבות הימים היה
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הנביא ,שהקים את המלכות בישראל ,אבל גם הנביא ,שקרע את ממלכת
ישראל לשנים :למלכות יהודה ולמלכות ישראל.


בת שבע :הכל זוכרים את בת-שבע ,מפרשת חטאו של דוד המלך :דוד
שראה אותה רוחצת מעל הגג" ,והאשה טובת מראה מאד" ,ציווה
להביאה אליו ,ואת בעלה ,אוריה החיתי ,שלח להיהרג במלחמה – חטא
שעליו ננזף דוד בתוכחה הקשה של נתן הנביא ,שהמשיל עליו את גזילת
כבשת הרש ,שבעטיו נשא דוד בעונשים רבים עד יומו האחרון.
עם זאת בת שבע היא שילדה לדוד את שלמה ,היא זו שבתושייתה
הבטיחה את המשך מלכות דוד ע"י מלכות בנה שלמה ,מי שבנה את בית
המקדש ,על כל המשתמע מכך למורשת ישראל לדורותיה.


נעמי ורות :שתי הנשים המופלאות של מגילת רות .נעמי מתגלה כמי
שעושה תיקון לקלקול של בעלה אלימלך ,שירד מארץ יהודה למואב
בזמן הרעב ,ירידה שהסתיימה במותו ובמות שני בניו .נעמי חזרה ועלתה
לארץ-ישראל ,לשדות בית לחם ,עם כלתה רות המואביה ,שגילתה שאר
רוח ונאמנות לחמותה ,לאמר" :אל אשר תלכי אלך ...עמך עמי ,אלהיך
אלוהי" .אבל רות מתגלה כאישה עצמאית בעלת יוזמה ועוצמה ,שבעצת
נעמי חמותה היא מחזרת ,בשיא הצניעות ,אבל גם בשיא הנחישות ,אחרי
האיש שיכול לגאול אותה מאלמנותה ,הוא הבעל בעמיו בועז ,שנשא
אותה לאשה ,והם מולידים את עובד ,שהוליד את ישי ,שהוליד את דוד -
הוא דוד מלך ישראל ,ממנו יצא משיח ישראל.
ואחרונה – אסתר :אסתר המלכה ממגילת אסתר ,שבזכותה אנו חוגגים
את חג הפורים ,את כל התכונות שמנינו בדמויותיהם של הנשים שפעלו
בספר הספרים שלנו ,החל משרה אמנו  -תכונות של מסירות נפש,
התמסרות ,חוכמת חיים ,דיפלומטיה ,שכל טוב ואומץ לב  -תכונות
ששינו גורלות בישראל  -את כל אלה אנו חוזרים ומוצאים בהתנהגותה
ובמדיניותה של אסתר המלכה אל מול אחשורוש המלך ואל מול המן.
מאחוריה של אסתר אמנם עמד דודה ,מרדכי היהודי ,אבל אסתר ,היא זו
שקיבלה את ההחלטה לסכן את עצמה ולפעול אצל המלך נגד המן; היא
זו שאמרה" :איככה אוכל וראיתי ברעה אשר תמצא את עמי ...כאשר
אבדתי אבדתי "...וניצחה .תושייתה הצילה עם שלם מאבדון.
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על הנס והחירות האנושית
הרב אלי רייף
סיפור מופלא מופיע בתלמוד הבבלי" :מעשה באדם אחד ,שמתה
אשתו ,והניחה בן שהיה צריך לינוק ,ולא היה לאב כסף לשלם למניקה.
נעשה לו נס ,ונפתחו לו דדים והניק את בנו" (מסכת שבת נג,ב) .בהמשך
מופיעות שתי תגובות לסיפור .הראשונה" :כמה גדול אדם זה ,שנעשה
לו נס כזה" .והשניה" :כמה גרוע אדם זה ,שנשתנו לו סדרי בראשית".
השבח מובן ומייצג את אמונת ההמון ,אולם מה פשר הגינוי?
יש אימרה צבאית :אם מחלקים הרבה צלשים ,סימן שמשהו לא פעל
כשורה .יציאה למערכה צבאית דורשת היערכות מסודרת ותכנון מוקדם
ואינה בנויה על מעשים הרואיים של יחידים .הבחירה החופשית היא נזר
האדם וצלם אלוהים שניחן בו .בעולם נטול חוק וסדר ,וכששום דבר לא
צפוי ,אי אפשר להטיל על האדם את כובד האחריות לנהל את מעשיו
ולתבוע ממנו שיקול דעת והכרעה מוסרית.
ויפעת הנס משקפת את קוצר היד של ההתנהלות הטבעית במסגרת חוקי
הטבע .אב שגילה חוסר האונים והתרשל בחובה ההורית הבסיסית -
הדאגה למזון לבנו ,התינוק התלוי בו ,ראוי לגינוי.
עיקרון יסוד בהגות היהודית ובהלכה ,כי "אין סומכים על הנס" .הסומך
על הנס מבקש להתנער מקבלת האחריות האישית .הוא מבקש להטיל
את האחריות על השמים .החובה והאתגר המוטלים על האדם הם
התבוננות במציאות בטבע ובחוקיו לקידום החיים האנושיים.
ברם ,יש זמנים ,שתוקפת את האדם אמונה זרה אחרת .הוא סבור ,כאילו
הוא אסיר בחוקי הטבע ועד להשקפות ,שביקשו לבטל את הבחירה
החופשית .השקפות כאלו רווחו בימים קדומים בין עובדי עבודה זרה
ואמונות פטליסטיות ,וגם בעת החדשה בין אלו שדגלו בהשקפה
המטריאליסטית" .במקרה הטוב" הן מובילות את החברה לפסיביות
הרשע.
וייאוש ,ובמקרה הרע סופן שמצדיקות את ֶ
33

קו ישר נתמתח מהשקפות אלו ועד לצידוקה של העבדות .אם חוקי
הטבע רודים בכול ,הרי שחוק טבע הוא כי החזק רודה בחלש .אם עבד
הוא האדם ונטול בחירה חופשית ,הרי שאינו אלא כנמלה עמלה בקן
הנמלים העולמי ,ומכאן קצרה הדרך לשעבודו למעמדות האחרים או
למלכות.
ומן העבר השני כאשר חוקי הטבע הם חזות הכול ,האם נותרה עוד
תקווה לעבד לצאת מקליפת העבדות? עול העבדות קשה ,אך שיעבוד
הרוח קשה ממנו .העבד יהפוך לעבד ,בשעה שיאבד את האמונה בעצמו
ובחירותו ,וכשיתייאש מהאפשרות לשנות את מצבו.
המתבונן במקרא מגלה ,שהנס מופיע לראשונה בספר שמות .הניסים
מופיעים לבני ישראל במצרים .בשעה שבני אדם מצויים במיצר
העבדות; הנס התריס כנגד הכרחיותם של חוקי הטבע .אל תוך תרבות
מצרית שטופת אמונה אלילית הרודה בבני אדם ומשעבדת אותם ,פרצו
האותות והמופתים " -אַ תֶ ם ְראִ יתֶ ם אֵ ת כל אֲשֶ ר עשה ה' לְ עֵ ינֵיכֶם בְ אֶ ֶרץ
ַארצ ֹו...האֹתֹ ת וְ הַ ּמֹ פְ תִ ים הַ גְ דֹלִ ים ההֵ ם"
ִמצְ ַריִם לְ פַ ְרעֹ ה ּולְ כל עֲבדיו ּולְ כל ְ
(דברים כט,א-ב).
הניסים האירו לעבדים וגילו להם ,כי הם אינם כבולים ובאפשרותם
להיות בני חורין .הנס הוא פרי הפרשנות של האמונה הנטועה בלב
המאמין .זו הפרשנות בסדק הצר בין הנגלה לנעלם ,בין הצפוי לאפשרי
ובין חוק הטבע למה שמעבר לו .אולם אליה וקוץ בה ,כי אמונת הנס
עלולה לשחרר מעבדות אחת וליצור עבדות אחרת .הציפייה לנס עלולה
ליצור חוסר מעש ,תלות ושיעבוד למסתורין ,וכפי שתופעות אלו ליוו
את קורות בני ישראל לאורך תקופת המדבר.
משעה שנפתח הפתח להכרה ,כי המוחש אינו חזות הכול ,גם נפתח
הפתח לאמונה כי א-ל אמת גם זמן ומקום לא יכלכלוהו .אמונה זו
יכולה להופיע גם דרך התבוננות מעמיקה בחוק ובסדר שבמציאות ,בין
אם "אלוהים אינו משחק עם קוביות" כאמרתו של איינשטיין ,או כפי
התשובה המיוחסת לנילס בוהר" :תפסיק לומר לאלוהים ,מה לעשות עם
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הקוביות שלו" .כך היתה אמונתו של אברהם ,אבי האומה ,שלא הופיעה
דרך ניסים ולא נזקקה להם.
מי שמאמין ,שרוח מפעמת באדם ,וכי בני אדם אינם יצורים גשמיים
בלבד ,מכיר כי חוקי הטבע המוכרים לנו אינם חזות הכול ,ותעלומה
ומסתורין אופפים את המציאות .החירות האנושית יכולה להתממש רק
במסגרת האמונה בעולם גשמי שיש בו חוק וסדר ,אך בתנאי שהיא
עצמה אינה משועבדת לגמרי לחוק זה .יש שהחירות נזקקת לנס לאשר
את עצמה ,אך סכנה אורבת לה ,אם תתלה בו את כל יהבה ,כי הנס
הגדול ביותר הוא החירות האנושית עצמה.

צילום :פרופ' רוני אלוני
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נס ואמונה
דליה אלעזר
אמונה היא מצב פסיכולוגי בקרב בני אדם ,כאשר הם חשים ,שטענה או
הנחה כלשהי היא נכונה ואמיתית .בני אדם ממציאים אמונות מדי יום
ביומו .די בהוכחה סותרת כדי להניא אדם מלהאמין בדבר מה .נס הוא
אירוע המצביע או מסמל התערבות על־טבעית במציאות ,במיוחד אירועי
הצלה ,ריפוי או ניצחון.
המלים :אמונה ונס ,אני מבינה את המהפך,
כשאני מתבוננת בצירוף ִ
שעשו חיי במבנה המיוחד ,שרקמו לי על דגל מהותי ,ומודה  -זכיתי .
אמתית היא כאשר מתרחש נס ,כאשר האמונה
מהי הזכייה? זכייה ִ
מביאה אותנו בנתיב הקשבה עמוק ,המאפשר לשמוע את דברי חוכמתו
של בורא העולם .זכייה מתרחשת ,כאשר אנו חשים שאיבדנו את הדרך,
ופונים למקום האמונה הגבוהה .הכול לטובה ...ומאפשרים לגלותה.
מלשון הכלל אעבור לנס האישי שקרה לי:
עד לתאונה שאירעה לי בגיל  ,04הייתי דליה ,שבנתה אמונות בתוכה;
שתצא מכל מצב ,וידה על העליונה" .אני לבד!" "אין מלבדי ,זולתי"...
האמונה שהריצה את גלגל חיי התבססה על המִ לים :כיבוש ,השגה,
ריצה ,תשוקה ,מטרה ורצון מכוון וכיו"ב היו ִמלים ,שדרכן חייתי
וראיתי את העולם כולו .כל מכשלה עוררה אותי לרוץ חזק יותר וגבוה
יותר כדי לפרוץ ,לכבוש ולהגיע אל היעד .מכאן אל הסיפור הטרגי
שגרם למהפך רציני בחיי והתבוננותי בעולם.
אני זוכרת את היום המכריע ,שבו שאל אותי אישי ,שאהב כל מה
שקשור במטוסים" :דליה ,היית רוצה ללמוד לטוס?" ואני? מה עשתה
לי שאלה זו? עוררה אמביציה של הצלחה .לא התעכבתי לשאול שאלות
מתבקשות מפאת חוסר נסיוני ,אלא מיד ענה בי קול האמונה הפנימי
הישן :שוב הגיע אתגר ,אוכיח שגם אותו אצלח.
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אני זוכרת את המראת הסולו הראשונה .הייתי לבד בעת שהקשר נותק,
בגובה רב ללא ניסיון כלשהו בהמראה ובנחיתה ,ללא כישרון או
מיומנות בסיסית להטסת מטוס .הפחד החל להשתלט עליי" .הנה
המחיר שעכשיו תשלמי ",אמרתי לעצמי" ,מוות בטוח!"
בררה ,את כבר כאן ,נסי
לרגע היה קול חזק ממני שאמר לי" :אין לך ֵ
ליהנות מהגובה הרב ,אחר־כך תראי מה יהיה ".נשמעתי לקול הזה.
התחלתי להביט סביב ,למעלה ולמטה .זה היה מדהים .כמו ציפור
הדואה במרחב ללא אחיזה של ממש ורואה יופי עוצר נשימה מתחתיה.
לאחר כמה דקות הגיע קול אחר שאמר לי" :טוב ,הביטי היכן את ,היכן
השדה שאליו תנחתי ,נסי לזהותו ולגלות אותו ".זה היה קשה .אך לפתע
ראיתי את שדרת העצים ,דרכה הגענו עם שחר למקום .עקבתי אחרי
המקום הזה ,עד שהתגלה השדה הגדול שהמראתי ממנו" .עכשיו הורידי
הילוך והנמיכי גובה עוד ועוד ".המשיך הקול להדריכני .וכך עשיתי
אט־אט .והנה התקרבתי ממש ,ואז קולות המדריך ,שנחרטו בראשי בעת
האימון ,החלו לתת את הוראות הנחיתה ,ונחתתי באופן מושלם!
זה היה ניצחון של ממש ,ניצחון הפחד והצלחת המשימה.
באותה עת היתה לי ידיעה ברורה .דליה את לא טייסת ,מהיום והלאה
את מתלווה לטיסות אישך! וכך היה .כעשר שנים של טיסות נפלאות
והנאה מרובה ,הוא הטייס ואני המתלווה ,העזר כנגדו .ואז זה קרה.
יום שישי לפני כתשע שנים 85 ,בנובמבר  ,5440בטיסה שגרתית מעל
המקום האהוב עלינו כל־כך ,מודיעין-מכבים-רעות .בשדה המשיק בין
שלושת היישובים ,המנוע דמם .אני חובקת מאחור את אישי הטייס,
קשובה לתנועותיו וחווה מקרוב את פחדיו .שנינו לבד דואים כציפור
גדולה מעל האדמה ועומדים בפני אסון נורא .ידעתי ,שהפעם המוות
בטוח .המטוס הקל שהיה מלווה במצנח ,שט עם הרוח לעבר כבלי
החשמל ,ושם במרומים יצא גץ אש ענק ,שפרץ את מיכל הדלק שליַדי
והתיז את תכולתו עליי .בשנייה אחת הפכתי ללפיד בוער ,ונפלנו מטה,
לאדמה שקלטה אותנו באהבתה .אני זוכרת את רגעי האימה .ידעתי,
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שאלו רגעיי האחרונים .נשאתי תפילת אהבה לכל משפחתי ועצמתי את
עיניי .אני זוכרת את האמבולנס ,את בית־החולים ואת כאבי התופת.
כעבור עשרה ימים התעוררתי למציאות קשה מכל .שבר כלי .מול חוסר
סיכוי לעמוד על רגליי ,לחשוב ,להבין ולזכור .הכול "הלך" ונעלם .אין
יותר מטרות ,אין כיבוש ,אין תשוקה ,אין תיאבון ,ואין דבר לחלום עליו.
רק מציאות עגומה ורצון להיעלם .רק אז ,בצעדים קטנים מאוד ובעזרת
הסובבים אותי התחלתי ללכת מחדש ,לאכול ,לנשום .עורי הוחלף
בניתוחים רבים לעור בתולי ,נושם אור ,נושם "אחרת".
שם למדתי מה זאת אהבה ,מהי קבלה ,ומהי נתינה ,מהי הרגשת חוסר
אמתית ,מהי תפילה עם כוונה גבוהה .שם הבנתי ,שאני נקודה
אונים ִ
קטנה על פני האדמה ,ושהַ צלתי מתופת האש היא נס .שם למדתי
להקשיב לקולות הפנימיים ,הקולות שמעבר לפחדים ,הקולות של
"הבורא" .למדתי ,שהעיקר בחיים הוא אהבה ,שדרך האהבה מגיעה
רווחה ,ובאהבה יש נתינה גדולה מאוד ,נתינה אין־סופית ,נתינה ללא
תנאי .המשימה היא אחת  -לגלות בכמה שיותר דברים ,תחומים
ובאנשים את היופי ,את היצירתיות והאחווה .לגלות את נתינת הבריאה
האדירה ,את השלמות ,את החיבוק ,ולפתח יותר ויותר את הרגש החיובי
לעולם .זו ידיעה ברורה מאוד ,שאין דבר שניקלע אליו שהוא באמת רע,
הוא טוב ומועיל ממש ,רק צריך לגלות איך ובמה .היום אני כבר
"עגולה" ,יודעת להתנהל מתוך רגש החמלה ,החסד ,הסבלנות
והרחמים ,דרכם לגבור ,לחבור ולדעת ידיעה פנימית חד־משמעית :יש
אלוהים!
הנס שקרה לי כלל הצלה ,ריפוי וניצחון .אחרי התרחשות שכזו אין
אמונה אחרת מאשר  -הכול כאן בזכותו ,ובזכותו טמון בכל אחד מאִ תנו
זרע של יוצר בריאה של ממש ,רק צריך להיות קשובים לחוקי האלוהים
שמעבר לחושים ,להתפתח וליהנות.
אלוקים הוא חלק בי ,ואני חלק זעיר ממנו .לכן יש לכבד את כל היש,
להתענג ולברך -אמן!
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שבילי סיפור
עקודה
ד"ר אורית בלאו
כשהסתיו בחלוני והעצים ערומים ,אני רואה אותה שוב .שעת בוקר
מוקדמת ,השעון המעורר מטרטר ,ואני קופצת מהמיטה לעוד יום של
שיגרה .שי והילדים עדין ישנים .בחוץ קר ושקט .אני אוהבת את השקט
של הבוקר .בסלון בוערת האח ,ושלשת החתולים מכורבלים על הספה.
שותה קפה ,מכינה כריכים ונכנסת להתקלח .המים החמים מקלים על
כאבי ,אך האדים בחלון לא מקהים את התמונה .אל גזע הצפצפה
הערום שבחצר ביתנו עקודה הילדה ,בודדה ומושפלת ,ונשמתה חלולה.
אני נחפזת להתלבש ,פותחת תריסים ,מעירה את שי והילדים ונפרדת
מהם בנשיקה .רכבי גולש אל הכביש הראשי בין ערפלי בוקר ,יערות
עצי מחט רטובים ומכוניות של עובדים המשכימים לצאת .דיווחי תנועה
ברדיו ,אני מעבירה תחנה ומתענגת על קולו העמוק של לאונרד כהן,
אבל היא לא מרפה .בין המגבים על שמשת החלון הקדמי ,צפה הילדה.
אני שבה ופוגשת בה כל שנה ,כשהקור מתגבר והשמים מתקדרים.
עזובה ומפוחדת היא מתחננת ,שיניחו לה לנפשה ,מבקשת רחמים.
הפעם נשמע גם קולה המצמרר ,וריחה עומד באוויר .אני חונה בפאתי
המגרש המרכזי של בית החולים ויוצאת מהמכונית ,פוסעת בכבדות אל
חדר עבודתי .רוח חזקה נושבת בגבי ,ועננים אפורים מכסים את השמים.
תחושה מוזרה בגופי .מישהו מתבונן בי .ריח קפה ופטפוטי רכלניות
עולים מהמטבחון שבכניסה למבנה הישן .אני חולפת על פניה של
"גברת בוס ",מחייכת כהרגלי" :בוקר טוב" ,ויורדת ישר למעבדה
שבקומת המרתף האפלה .מהבעת פניה הקפוצה אני יודעת ,שהסערה
קרובה .ימים כאלה באים כמו מחזוריות נשית שאין עליה שליטה.
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שקשוק מבחנות וטרטור מכשירים .הלבורנטיות מתרוצצות ,עמלות
כנמלים .בעונה זו של השנה יש חולים רבים והצפה של בדיקות.
אני פותחת את דלת משרדי הקטן ,מדליקה את מנורת הנאון ,מתיישבת
ליד שולחן העץ השבור ומתחילה לנהל את העניינים :לדאוג להזמנות
השוטפות של הציוד ,להתעדכן בנהלים שמשתנים חדשות לבקרים
ולעבור על תוצאות הבדיקות טרם צאתן למחלקות .אך כש"גברת בוס"
דופקת על דלת חדרי ומשרבבת ראשה פנימה ,ברכי רועדות .היא
שואלת ,אם יש לי זמן ,וחיוכה אינו מאפשר התנגדות .הפעם ,היא
מפילה עלי את הגרעון התקציבי של כל המעבדה .לטענתה ,דווקא
הבדיקות שבאחריותי יוצרות את הגרעון ,ולכן צריך לוותר על השיטות
החדישות שהוספתי .צריך לקצץ בחומרים יקרים ,צריך להוריד שעות
לעובדים ,להתפשר ...אני מנסה להסביר לה באדיבות ,להראות את היקף
העבודה ,לשכנע ,שלא ראוי לוותר על איכות ,אך היא מגביהה את הטון,
גורמת לי להיכנע וסוגרת מאחוריה את הדלת .ברק פולח בחלון ,רעם
חזק מרעיד ומבין גזעי העצים ,בגשם הסוחף שוב נבטים פניה של
הילדה העקודה .היא זועקת לעזרה ,שמלתה קרועה ובעיניה אימה.
אני נמלטת מהמשרד ונבלעת בחלל המעבדה ,מכנסת סביבי את
העובדות ומעדכנת אותן בקיצוצים הקרבים .הן פוערות מולי עיניים
משתאות ומתנהלות בעצלתיים אל הדלפקים העמוסים בבדיקות.
בסוף יום עבודה אני נחפזת לאוטו ,ממהרת לביתי החם ,לילדי ,אך
הילדה אינה מרפה .מהורהרת ,אינני מבחינה ברכב המתקרב לעברי.
חבטה .דממה .מעבר לכך אינני זוכרת דבר.
***
מבעד החלון ליד מיטתי במחלקה ,נשקפות צמרות עצי אקליפטוס
עתיקים .בחוץ כבר שמש אביבית .חלפו חודשים ארוכים מיום
התאונה" ,והרופאים אומרים ,שיחלוף עוד זמן רב ,עד שניתן יהיה
לאמוד את הנזק ואת סיכויי להשתקם .אני מוטלת עקודה אל המיטה,
חבושה וקשורה לאינספור מכשירי ניטור וצינורות הזנה .עטופה בחלוק
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בית חולים דהוי ומטפחת עדינה לראשי אני בוהה בחלל החדר ,מסרבת
לדבר .אינני מרגישה את רגלי וגם ידי כמו נעלמו .רק תסריטי אימה
עתידיים חולפים בראשי .בחדרים הסמוכים גניחות כאב של פצועים
ומנותחים ,כאלה שמצבם גרוע משלי ,ובחדרי לבי אותו לחץ מוכר
מימים ימימה .שי מטפל בי ובילדים במסירות אין קץ ומביא אותם
לביקור קצר רק לעיתים רחוקות .הם אוהבים להתרוצץ בין המכשירים
ולשאול המון שאלות ,ולי אין כוח .הבוקר השתוללו כל כך ,שפשוט
עצמתי את עיני ,ועשיתי עצמי ישנה ,ובדיוק אז שמעתי ,שמתכוונים
לשלוח עובדת סוציאלית כדי לבדוק ,במה ניתן לסייע לי ולמשפחה.
***
בזמן שאחות משמרת הבוקר עוזרת לי ליטול את ידי ,נכנסת אל החדר
אישה צעירה ונאה .שערה אסוף בקפידה במטפחת כהה .מתחת לחלוקה
הלבן מבצבצת ברכות חצאית קפלים שחורה ,ארוכה ,ולחולצתה
הבהירה צווארון גבוה .על תג פלסטיק מלבני וכחול בדש חלוקה ,חרוט
שמה ,ואני חושבת לעצמי ,ששם של פרח אינו אופייני לאישה חרדית.
חזותה משדרת בטחון ואנושיות ,אך מתוך עיני הספיר המזוגגות שלה
נבטת עגמומיות ,ואחת מהן ממצמצת.
היא מציגה עצמה בנועם .קולה מתנגן ,דיבורה ענייני ורק המבט
השקוע ,חלול .האם פגשתי בה כבר או שמא רק דומה היא ,אך למי?
היא מזיזה כסא ,יושבת ליד מיטתי ,שואלת לשלומי ומסבירה את
תפקידה כעובדת סוציאלית .מטרתה ,כמובן ,לעזור .היא פותחת קלסר
עם דפים ריקים והמון טפסים ומבקשת לשמוע על בעלי ,על ילדי ,על
מקומות העבודה שלנו ,על מצבנו הכלכלי ,וכן גם על הורינו ,עברם
ומצבם כיום ,האם הם חיים ,היכן הם מתגוררים ,תומכים או נתמכים.
שאלותיה מהירות וחקרניות ,ואני מבקשת ממנה להאט את הקצב .היא
רושמת הכל ואינה מביטה בי" .תעני לשאלותי רק בקצב שלך ,ואם
תתעייפי נמשיך מחר ".עדינותה נוגעת ללבי .עד כה הרגשתי כמו שפן
ניסיונות רופאים נפוחים ,והנה יושבת לידי אישה שמתעניינת בי באמת.
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למחרת ,עם שובה ,היא מבקשת לשאול שאלות יותר אישיות" .ספרי
קצת על בעלך ,על עבודתו ,כמה שנים אתם יחד? היכן הכרתם? האם
את מקבלת ממנו מספיק עזרה ביום יום? איך הקשר שלו עם הילדים
ואיך הקשר האינטימי ביניכם?"
אני מפהקת ושואלת ,למה לא מספיק כל מה שעניתי אתמול.
"אם יש משהו בשאלותי שמסעיר את רוחך ,אל תתייחסי ונמשיך .אני
יודעת שמצבך קשה ,ואינני רוצה לצער אותך ,אבל כדי לעזור לך
באמת ,נחוץ לי שיתוף פעולה מצידך".
אני מתעקשת להבין ,מדוע חשובים לה כל כך הרבה פרטים
מההיסטוריה שלי ,אך כשהיא מבקשת ממני לסמוך עליה ולהוריד קצת
את מפלס ההתנגדות ,אני מתנצלת ומתמצתת" :הכרתי את בעלי
בתקופת השירות הצבאי ,הוא מהנדס ,מנהל פרויקטים שעוסק בפיתוח.
עד לפציעתי הִ רבה לנסוע לחו"ל .הוא אבא נהדר ,ואנחנו אוהבים מאוד.
באמת שאין לי יותר מה לספר לך".
היא חשה עייפות בקולי ומבקשת ממני לעצור ,אך כשקמה ללכת
הוסיפה ,כבדרך אגב ,ששמה לב לכך ששמרתי על שם משפחתי מנעורי.
עיניה החודרות מבקשות הסבר ,אך אני מבטלת את חשיבות העניין
בתנועת אצבעות רופסת ,והיא מבטיחה לשוב בהקדם ולהמשיך בשיחה.
***
מלחשושי האחיות אני מבינה ,ששוקלים להעביר אותי לשיקום ,אך
נמנעים בשל מצבי הנפשי .אני בוהה שעות רבות מדי בעצי האקליפטוס
ובורחת מהתמודדות עם המצב .איש אינו מבין ,שדווקא בין העצים
טמון סודי .שם ,בעומק הצמרות נעדרות הגזע ,אני צופה בה עפה נטולת
פחד וכאב .גבוהה ודקיקה היא מרחפת במרומים התכולים ,ודבר אינו
עומד בדרכה .ממנה אני שואבת את חיותיו תקוותי .בלילה ,כשהכל
סביבי רדום וחשוך ,אני שומעת אותה מבעד לחלון הסגור ורחש
הצמרות .קולה הדק קורא לי לבוא אליה ולרקוד איתה לאור הכוכבים.
כשהפרח חוזרת עם אינסוף טפסים ,היא דורשת בקצרה בשלומי
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ומקווה ,שהיום נדבר יותר בחופשיות .יש לה עוד מספר שאלות
אישיות" .היכן נולדת?" היא פותחת" ,היכן למדת? ספרי לי בבקשה,
על בית ההורים ועל הקשר ביניכם ".העין שלה ממצמצת בחוזקה
ומעלה בתוכי עצבנות .אני תוהה לפשר התחקיר האינסופי.
"חשוב שנדבר" ,היא מתעקשת "זה טוב בשבילך" .כשאני מזכירה את
שם בית הספר בו למדתי היא נדרכת ,אך מיד מהנהנת ואומרת ,שעד
היום הוא נחשב שם דבר .היא רוצה לדעת ,מי היו המורים והחברים
שלי ,ומבקשת שאזכיר שמות .אני מגמגמת ,מציינת כמה שמות של
מורים ומנסה להסביר ,שכמעט ולא היו לי חברים" .אני לא זוכרת שמות
של ילדים ,רק שמות בודדים ,בעיקר של אלו שהציקו לי ".אני מנסה
לחייך ,אבל הבעת פניה נעשית רצינית .משהו בדברי גורם לה להתנועע
באי שקט ,עיניה מרצדות ,אך היא לא מוותרת" ,האם נזקקת אי פעם
לסוג כל שהוא של טיפול פסיכולוגי או נפשי?"
האם היא מרגישה משהו? האם כולם רואים שאני רדופה? ובעצם ממה
אני בורחת? מה יש לי כבר להפסיד? לבסוף ,אני מספרת לה על הלחץ,
שקדם לתאונה במקום עבודתי וברצון העז שהיה בי לעזוב הכל ולמצוא
את עצמי .דברי מסקרנים אותה ,אך היא נחושה לשמע דווקא על
ילדותי ,ואני מבקשת ממנה לעזוב את החדר .כשנפתחת דלת חדרי,
והיא נבלעת לתוך מסדרון המחלקה ונעלמת ,לבי מתכווץ.
הימים עוברים ואני מצפה לשובה.
***
יש ובבקרים ,סמוך להשכמה ,בזמן שאני מתפללת בלבי את ברכות
השחר ומבקשת רחמים ,אני חשה ,בדיוק כמו באותו בוקר ערפילי
במגרש החנייה .הבוקר הייתה לי תחושה חזקה ,שהילדה עומדת מעבר
לדלת חדרי ועוקבת אחרי .שמעתי קולות של אחיות מפטפטות ,והיה
נדמה לי ,שקוראים בשמי.
אני מתעוררת ממנוחת הצהרים בשעת דמדומים ורואה אותה שוב ליד
מיטתי ,ממתינה בסבלנות ועיניה רכות .היא מחייכת ,מתנצלת על
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העדרות ארוכה ומבקשת לעזור לי לשתות קפה בקשית .אין לה טפסים
וגם את הקלסר הגדול לא הביאה .הביקור איננו שיגרתי .הפעם לא באה
לשאול ,אלא דווקא לספר.
אני מקשיבה בדומיה ,והיא מדברת בקול חרישי.
"גדלתי במשפחה חסידית ,חמה ונדיבה ,ולמרות שהיה לי הכל ,חשתי
תמיד מועקה .לקראת הבת מצווה סיפרו לי שאני מאומצת .אך רק
כשהגעתי לבגרות ועמדתי להינשא ,בשידוך כמובן ,נדרשתי לפתוח את
תיק האימוץ והתוודעתי לשורשי האמתיים".
היא משפילה מבט ,פורמת כמה מכפתורי חלוקה ומתנשמת בכבדות.
צמרמורת מתפשטת בגופי ,עיני נלכדות בעיניה ,ובדיוק כשהיא
מתכוונת להמשיך לספר ,פורץ מתוכי קול פנימי בלתי נשלט ,ואני
שומעת את עצמי מייבבת" :גם אני חשתי חנק בילדותי ,והייתי תמיד
עצובה"" .למה?" היא שואלת ,ואני מספרת שהיו אינספור ריבים בבית
והרבה בדידות .אני משתהה והיא ממשיכה.
"מהכתוב בתיק האימוץ גיליתי ,שאמי הביולוגית שמה קץ לחייה
בהתקף דיכאון ,לאחר סבל של שנים .מחלת הנפש שלה התפרצה כבר
בילדות ,אך הוריה ,סבי וסבתי זכרם לברכה ,עשו כל שביכולתם כדי
להסתיר את המחלה ושלחו את אמי ,בתם היחידה ,לחינוך רגיל בבית
ספר איכותי ולא סיפרו לאיש דבר על מצוקתה".
שפתיה רועדות ,ובעודה עוצרת לשבריר שניה את סיפורה ,אני שוב
פולשת לדבריה" :גם אני למדתי בבית הספר איכותי ,אבל כמו שכבר
אמרתי לך ,לא היו לי שם הרבה חברים .פעם ,בחורף קר וקודר ,קשרה
אותי ילדה מטורפת לאחד מעצי הפיקוס העתיקים בשדרה הסמוכה
לביתי ,ואיש לא בא לעזרתי .לעולם לא אוכל לשכוח את החלל בעיני
הספיר השקועות שלה ואת צחוקה האכזר".
אני מבקשת ללגום מים ,אך היא מכווצת חזק את מצחה ,סומכת את
ראשה בידה וחוזרת לדבר בשטף.
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"בהתקף זעם אחד ,נפלה בידיה האכזריות של אמי החולה ,ילדה אחת
קטנה ורזה ,צעירה ממנה במספר שנים .לנגד עיניהם של ילדים
משועשעים ושל עוברים ושבים ,אשר חשבו שמדובר במשחק ילדים,
קשרה אמי את הקטנטנה לאחד מעצי הפיקוס שהיתמרו בשדרה וכרכה
סביבה את החבל בעוצמה רבה מבלי לאפשר לאיש לחוש לעזרה".
אני מבקשת ממנה להפסיק ,אך היא מחישה את קצב דיבורה.
"האירוע הסעיר את השכונה ,ולמרות גילם הצעיר של המעורבים אף
מצא דרכו אל בין כתלי בית המשפט .הילדה נמסרה להשגחתה של
קצינת מבחן ,אך מצבה הנפשי הלך והדרדר .טרם סיימה את חוק
לימודיה הרתה לגבר נשוי ומבוגר ,שניתק איתה כל קשר וסרב להכיר
בתינוקת ,שנלקחה מאמי ונמסרה לאימוץ .הוריה ,סבי וסבתי ,נפטרו,
התקפי המחלה נעשו קשים ותכופים וכך גם האשפוזים בבתי חולים
פסיכיאטרים ,עד ששלחה יד בנפשה" ...
חשיכה מוקדמת צונחת על חלל החדר .אני עוצמת עיני ,צוללת לתוך
עצמי וחומקת אט אט מהד קולה המתחנן שאקשיב היטב לסוף הסיפור.
"תקופה ארוכה חשתי אשמה על לא עוול בכפי .חיפשתי בכל דרך
אפשרית פרטים על המקרה ,בדקתי בארכיוני העיתונות ובתי המשפט,
איתרתי שמות ,התפללתי לפגוש את הקורבן ,אך לא אזרתי אומץ .דווקא
כשהרפיתי ובחרתי בדרך של כפרה וחמלה ,הופיע פתאום שמך
ברשימת החולים המופנים לטיפולו של השרות הסוציאלי במחלקה
שבאחריותי והבנתי שעשני כלי לשליחותו".
קולה הופך נעים ורך כניגון" ,לרגע עוד כינן בלבי ספק ,אך במהלך
השיחות איתך ידעתי ,שמשמיים ניתנה לשתינו הזדמנות לחיים חדשים,
נס אמיתי מאת השם יתברך".
הדמעות שוטפות את פני ,גלי חום נעים בכל חלקי גופי ,רגלי מבקשות
לרקוד ,סביבי מלאכים ,שערי שמים נפתחים .הצינורות שקשורים אלי
מתמוססים ,וראשי מתרומם מעצמו ,מבקש להספיק לראותה בחלון,
מנופפת לשלום ,עפה אל על ונעלמת לנצח.
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חנוכה בבית כלא של מוסקבה
יוסף ביגון
מהי חנוכה? שואלים חכמי תלמוד כדי לעורר את הויכוח על משמעותו
ואופיו של החג הייחודי ,שהיהודים חוגגים בכל מקום הימצאם .אבל
ברוסיה הסובייטית יהודים לא ידעו דבר על החנוכה ולא על מורשתם.
אחרי מלחמת ששת הימים קמה בבריה"מ תנועה למען העלייה לארץ
ישראל ,שכללה פעילות תרבותית ענפה :לימוד עברית ,הפצת חומר על
יהדות ,על תולדות עם ישראל ,על הציונות וכיו"ב .מסורבי העלייה רצו
לחיות כמו כל היהודים; לחגוג את חגי ישראל :פסח ,פורים ,חנוכה...
בעיני ה – ק.ג.ב חגיגת מועדי ישראל נחשבה ל"ציונות" האסורה
בברה"מ .מיותר לומר ,שהתקרבות לתרבותנו חיזקה את רוחם של
מסורבי העלייה לעמוד תחת לחץ ה – ק.ג.ב .בהקשר זה אני רוצה לספר
על מקרה ,שהתרחש בימי חנוכה במוסקבה בשנת  8475לפני כ  04-שנה.
בחודש דצמבר ,בחורף הקר של רוסיה ,קבוצת יהודים נכלאה בכלא של
מוסקבה ואני ביניהם .האם עברנו על החוק? התשובה היא לא .העילה
למאסרנו הייתה ששבתנו רעב במקום פומבי .אכן שבתנו רעב כדי
למחות נגד הסירוב ולאפשר ליהודים לעלות ארצה .המשטרה עצרה
אותנו ,ובית המשפט קבע לכל אחד מהקבוצה שנעצרה  82ימי מאסר.
אני הייתי יחסית מסורב עלייה צעיר .היו גם מאסרים של יהודים
לתקופות ארוכות מאוד.
המצב בכלא בריה"מ היה גרוע( .אין מה להשוות לבתי כלא בישראל
בהם נכלאים אנשי טרור) לא היו לנו כלי שינה ,מזרונים ,שמיכות...
שכבנו על לוחות עץ חשופים .האוכל היה תפל ומעופש .למרות התנאים
הקשים אי אפשר לומר שהיינו מדוכאים ,כי היינו יחד בתחושת אחדות
גורל .כולנו יהודים .כולנו נלחמנו למען אותה מטרה .כולנו מתמודדים
עם אותם עניינים וחולמים אותם חלומות .על כן היה לנו הרבה נושאים
משותפים לשוחח עליהם .רוב האנשים בקבוצה שלנו היו אנשים עם
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השכלה גבוהה :מתמטיקאים ,פיזיקאים ,מורים ,רופאים ...היו גם מורים
לעברית ,והם לימדו אסירים אחרים .בתאי הכלא קיימנו הרצאות ודיונים
בנושאים רבים ומעניינים כמו ציונות ,דת ,מדע ,היסטוריה...
היה בינינו חבר מיוחד ,המהנדס ולרי ( )valeriבעל ידי זהב ,שגילה
כשרון לעשות דברים בלתי רגילים .בתא שלנו הוא יצר כלי שח! איך?
וממה? מלחם! ולרי יצר מהלחם של הכלא הכבד והרטוב חומר כמו
חימר ,ומזה יצר את כל כלי השחמט .קיימנו אליפות שח בקרב יהודי
אסירי ציון שבכלא מוסקבה.
כשחג החנוכה קרב ובא ,כל מעיינינו התרכזו בנושא החג .כל אחד
סיפר ,מה שידע על הניצחון הגדול של היהודים בתקופת החשמונאים,
על משמעות המלחמה ועל הייחוד של חג החנוכה .גילינו דמיון מדהים
בין מצבם של היהודים תחת המשטר הסובייטי ובין מה שהיה בזמנו של
יהודה המכבי ואחיו החשמונאים תחת מלכות אנטיוכוס ,שלא הרשה
ליהודים לחיות לפי הדת והמסורת של אבותיהם .גם אנחנו בברה"מ,
כמו החשמונאים ,נלחמנו למען זהותנו לחיות כיהודים ,לפי המסורת
של עמנו .הקומוניסטים סרבו לאפשר לנו ללמוד את שפתנו העברית,
ללמוד ולקיים את הדת והמסורת שלנו ,בדיוק כפי שהיוונים אסרו על
היהודים לקיים את דתם.
חג החנוכה עורר את רגשותינו הלאומיים .היינו גאים בזהות היהודית
שלנו ,ובכך שאנו חוגגים את חג החנוכה! ולרי יצר בשבילנו סביבון,
דומה לזה שקונים בחנות ,וחרט עליו את ארבע האותיות – נ' ,ג' ,ה' ,כ'
 "נס גדול היה כאן".דבר אחד חשוב חסר לנו כדי לקיים את החג כהלכתו  -נר .בכלא הכל
היה אסור ליהודים .מהיכן נקבל נר? היינו עצובים לחגוג חג אורים ללא
נר של חנוכה.
לא די בכך ,אלא שביום הראשון של חנוכה ולרי התחיל להתלונן ,שהוא
מרגיש לא טוב .הוא נתקף כאבי בטן עזים ,ולקראת הערב מצבו הורע.
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אנו נבהלנו והחלטנו להזעיק רופא .התחלנו לדפוק על דלת התא
ולקרוא בקולי קולות :רופא! רופא!
הופיע איש בחלוק לבן ,ולרי נאנח בכבדות ואמר" :דוקטור רע לי מאוד,
אני סובל מהתקף טחורים איום .תעזור לי בבקשה ,אני זקוק מאוד
לנרות ".אחרי כרבע שעה הביאו לתא את הנרות לטחורים .כל אחר
קיבל תפקיד :להמיס בעזרת גפרורים וכף של אלומיניום ,שהיו לכל
אסיר ,כי מותר לעשן בכלא ,ומהחומר של הנר הרפואי עשינו נר ממשי
עם פתיל .וכך בערב חג החנוכה זכינו לאור החנוכה כמו בכל בית יהודי
בישראל.
האור הזה היה הנס של חנוכה שלנו בכלא הסובייטי.

חנוכה בכלא הסובייטי
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"ללב יש היגיון משלו" – חלק ראשון
מלכה נתנזון
המסדרון הלבן היה ארוך וצר מתמיד ,דומה היה למערה חשוכה,
שעטלפים מתעופפים בה ,ורגליו של נמרוד ,שבדרך כלל כבדות היו מן
הקילומטרים הרבים שעשה בחדרו המואפל ,הפכו לשקים גדושי
עופרת .שום נס לא קרה בארכה הנוספת שניתנה לו – שבעת הימים,
כמו ארבעים השנים שקדמו להם ,לא הביאו עימם בשורה .התרופה
החדשה" ,החזקה ביותר שיצאה עד כה לשוק ",היתה לא יותר מאשר
ולריאן לשפתיו של גוסס – זרזיף מקוטע בבאר חרבה.
כבר ארבעים שנה הוא נושא את סלע התופת שלו אל מעלות הזיכרון,
וזה שב ומפיל אותו אל החול הרוחש חלקי גופות זועקות אליו לילה-
לילה ,משוועות לחיבור ,לצד שרידי טנקים שרופים ,וכל כמה שיתאמץ,
אין הוא מצליח לחבר את החלקים זה לזה כיאות.
"אני לא מצליח!" הוא זועק בשנתו" ,אני לא מצליח!"
שוב ושוב ללא הרף ,וכסיזיפוס של זמן אחר הוא מנסה ללא הצלחה
לצרף מחדש ראש ערוף וגפיים לגוף תואם ,ונדון להוסיף לנדוד בלב
המאפליה שבנפשו האבודה.
כמי שהתרוקן מאישיותו ,פשט ולבש צורה ,עד שהתגלגל לנגרר ,לנרפה
ולחסר חיים ,האחוז תחת בית שחייה ,ורק אלם תחנוניו נספג ומשיב הד
עמום מכתלי המסדרון הלבן ורצפתו החורקת תחת כובד רגליו .כל תא
ותא בגופה של ריקי זעק את נרפותו המבועתת ,ובמוחה הלכו ונוצרו
המלים:
"הגלים עוד לא הגיעו אל גובה הזיותיך ,מלא עד אפס יד ,רגל ,עין,
חביצת מוח ,תנשמת נושמת נושפת ממתינה לתורה ...בין גושי ברזל,
חלקי קנה ,צריח ,מקלע ,בית בליעה ,מלוהטים כשנגעת בהם"...
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אור לבן פרץ לפתע במסדרון ,סגר עליהם במדקרותיו הרעות .חישוקים-

חישוקים הקיף אותם ביהירותו ,מטביע חותמו על הכתלים ,על הרצפה,
על נפשם המשוועת לשקט.
כמו השמש ,שהמשיכה בטיפוסה הבלתי נלאה ,עד שנתלתה על קנוקנת
הרקיע – ענק אור עיוור רבץ כמפלצת מיתולוגית ,ריבוא זרועותיו
משתברות על הכלים הכבדים ועל גרגרי החול הלבנים .כשנחתו
הפגזים ,הצליח הגוף להקיא מקרבו את מכת הסנוורים ואת להט האש
המתהפכת.
שירת הדממה הבלתי צפויה השרתה על הלוחמים רפיון .אפילו הנאה
סמויה הצליחו למשוך מאפיק השקט הפתאומי .משהתפוגג המתח,
התפוגגה גם הדריכות .הם הצליחו אפילו להתקלח ממי המכליות
הממונעות ,שניצלו את ההפוגה והגיעו" .לפחות נהרגו נקיים ",ניסה
לנחם עצמו לאחר אחד מסיוטי הלילה היותר מזוויעים – "לפחות נהרגו
נקיים".
והנפש ביקשה הצלה ונאחזה בכל שביב של שקט .אבל השקט ,כהרגלו,
לא האריך ימים...

ציור :דניאל אופיר
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שולה הפנינים
רפי אגמון
הגלים ניגנו חרישית על החוף הסלעי .השמש המלטפת ,שכבר עברה
מזמן את שיאה ,החלה בהכנות אחרונות וצבעה את עטרת ראשו בגוון
ברונזה בוהק ,כהילה המקיפה את ראשו הצעיר .את פניו הבהירות
עיטרו נמשים אחדים ,עיניו החומות ,גדולות ובורקות ,הביטו בי .אני לא
יודע כמה זמן עבר ,תמיד אבדתי את תחושת הזמן כשהבטתי בו ,עוד
מיום היוולדו.
"אתה רוצה שאכין לך תה קמומיל?" ,הציע בדאגה.
"לא ,תודה ,אני בסדר" ,עניתי ,מעלה חיוך על פני" .כנראה ,שעמדתי
יתר מידי בשמש הקופחת ,באזכרה של סבי".
בתי-קברות תמיד גרמו לי הרגשה לא טובה .הפעם גם הייתי מאוד
מוטרד .הוא ,כנראה ,חש בסערה שהתחוללה בתוכי .הוא קיבל מאמו
את היכולת הזאת לקרוא אותי.
"אתה מתגעגע אליו ,אבא?" ,שאל בפשטות.
"כן" ,אמרתי" ,אני חושב עליו הרבה .יש לי הרבה זכרונות ממנו .חלקם
מתערפלים בחשכת הזמן ,עד שאיני בטוח ,אם אמת היו או שמא רק
שיברי חלום או פרי הדמיון .אחרים חקוקים בי לעד .ריחו ,חליפותיו
המגוהצות ,זקנו המטופח ,הסוכריות שנהג לחלק לנו .הוא יכול היה
לשבת ימים שלמים מול ספריו ,אבל כאשר הגענו לבקר ,תמיד שמח
לארח .הוא היה מוזג לנו מים קרים ,שתמיד נלווה להם איזשהו טעם
לוואי ,מבקבוק זכוכית ישן ,בכוסות מקושטות דקיקות .בנוסף הגיש גם
צלחת של פירות ,ששהו במקרר זמן רב ,והיה להם טעם מוזר .אבל
תמיד היה גם שולף מאחד הארונות אוסף של מסטיקים וסוכריות
מסוגים שונים...
"אתה זוכר ,שפעם לקחתי אתכם לראות היכן הוא גר ,כשהיינו
בירושלים?"
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"כן ,בטח ,כשהיינו בשוק מחנה יהודה".
"תמיד כשאני בירושלים ,וזה מתאפשר לי ,אני עובר ליד ביתו ,גם אם
זה לא בדרך שלי .במרחק מטרים ספורים מהרחוב הראשי ,במעבר דרך
סמטה צרה היה מתגלה פטיו גדול ופשוט ,שהיה מכוסה חול ,מוקף
במספר שיחים ,אבל גם עצי תות ענקיים ,עליהם היינו מטפסים ואוספים
תולעי משי בקופסאות נעליים .הבית שלו עתיק עם דלתות עץ ענקיות.
השירותים והמעבר לקומת המגורים היו מחוץ למבנה .אבל רוב הזמן
הוא היה בחדרון עמוס ספרים ,שהיה למעשה חנות לספרים נדירים.
לפני האזכרה הלכתי לשם ,לאחר תקופה ארוכה שלא הגעתי לבקר.
התברר שפינת החמד שהיתה ,רוצפה כולה מחדש .מכל העצים נותר רק
עץ בודד שענפיו נגזמו .המבנה מיועד להריסה ומתוכננת להיבנות
תחתיו מסעדה".
"טוב ,זה הגיוני ,שמחדשים אזורים ישנים".
"כן ,ברור ,אבל בכל זאת משהו נצבט לי בלב .לפעמים אני חש תחושת
אבדה על הדברים שהיו ונעלמו .אני בעד חידוש וקדמה ,אבל יש אנשים
שמותם מסמן גם סופה של תקופה .אנשים שאין להם תחליף ולאחר
לכתם ,כלום כבר לא יהיה אותו הדבר".
"לפחות הם קיבלו מחיר טוב על הבית?" שאל במעשיות האופיינית לו.
"הבית נמכר על ידי דודי לפני הרבה שנים .אבי ,שפחד ממאבקי ירושה,
סרב לקחת בזה חלק .בכל מקרה זה היה לפני עליית המחירים".
"וחנות הספרים?"
בלעתי את רוקי .זה היה הדבר שהכי הכאיב לי" .היום התברר לי,
שאחות של אבי שמרה את הספרים בארגזי קרטון בחצר ,ולבסוף פשוט
נתנה אותם לאחת החנויות ".אני נדהמתי כששמעתי .היו שם מאות
ספרים ,ספרי מופת ,ספרי שירה והגות ,ספרי יהדות ,ספרים נדירים .אתה
יודע מה ,היא ענתה לי כששאלתי אותה למה? "
הוא הניד בראשו .היא ענתה" :אלו ספרים ישנים ,מי כבר קורא היום
ספרים? היום כולם רוצים רק את הטאבלט הזה".
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הדממה שהשתררה ,הגבירה את רחש הגלים לכדי זעקה.
"אני זוכר את סבי ,תמיד יושב עם ספר על שולחנו הפשוט ולצידו
מחברת ועט נובע .הוא היה מעתיק למחברתו קטעים שאהב במיוחד,
סוגיות שהתעמק בהן ,ורצה לבדוק מול מקורות אחרים ,אמרות חוכמה
שליקט בשקדנות...
והקדמה ,אבל איזה
"אתה יודע ,שאין לי שום דבר נגד הטכנולוגיה ִ
תחליף יש למגע הנייר ,לריח הספר .לשלווה שהוא משרה?"
"קראתי ,שיש פרויקט עצום של מיפוי ספרים בכל השפות והכנסתם
למאגר של גוגל ,כך שבעזרת ספר אלקטרוני תוכל לגשת לעשרות אלפי
ספרים".
"זה לא אותו הדבר .אנשים היום מתרגלים לקרוא באינטרנט רק כותרות
ולינקים שטחיים עם תמונות בוהקות .תראה ,איך השיחה הפכה
להודעות קצרות ,והיום כבר רק 'מצייצים' בטוויטר".
"אולי זה נכון ,אבל מה שחשוב זה ,שהתכנים נשמרים ומועברים כך
שהם נגישים לכולם .תחשוב שבשניות יהיה ניתן לשלוף נתון מכל ספר
שנכתב בעולם .זה יתרון עצום .וחוץ מזה אתה לימדת אותי לא להסתכל
על הקנקן אלא על מה שבתוכו ,לא?"
פרצתי בצחוק ,לראשונה מזה זמן רב" .מכל מלמדי השכלתי...
ומתלמידי יותר מכולם .אולי יש משהו בדברך.
אני זוכר ,שבנעורי ראיתי סרט על שולי פנינים באוקיינוס .ילדים
צעירים ,שעוצרים את נשימתם וצוללים במשך דקות ארוכות ,ללא שום
מכשור ,למעט סכין קטנה וידם החשופה .הם הגיעו למיומנות כזאת,
שיכלו לעצור את נשימתם לזמנים ארוכים ,ממה שנחשב אפשרי בעולם
המערבי .אם כי רבים שילמו בחייהם לשם כך .היום בוודאי מכונות
עושות את העבודה בקלות וללא הסיכון".
"כן ,אבל הפנינה היא פנינה בכל מקרה ,לא?"
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כשנפגשנו שוב ,מספר ימים מאוחר יותר ,הנושא לא עלה שוב .אבל רגע
לפני שנפרדנו הוא אמר" :אה ,אבא ,הכנתי לך משהו ...חכה רגע" ,
והעביר לידי נייר מקופל.
"מה זה?" ,שאלתי" .תקרא את זה ,אני חייב לזוז ,נדבר כבר "...הוא
נשק לי ונעלם .פתחתי את הנייר וקראתי עד שעיני התערפלו:

שולה הפנינים  -ר .א.
שנִים
גַם ֲעשו ִֹרים
נֶאֶ סְ פּו
עֵ יניו הַ פְ קּוחוֹת
ע ֲַדיִן תרוֹת
ַאחַ ר הַ זֹהַ ר הַ נִסְ תר

ּובְ ִשלְ הֵ י הַ זְ מן
סְ פריו הַ יְ ק ִרים
יֵעלְ מּו ַאחֲריו
וְ ַרק מַ ְחשֵ ב
קַ ר וְ שטּוחַ
בו ֵֹדד יִּותֵ ר

ְמבֻדד
ישית
בִ צְ לִ ילה ח ֲִר ִ
שב ּומַ ע ֲִמיק
חוֹצֶ ה ְשכבוֹת
לְ ֹלא סְ יג

אַ ְך ַגם מחר
כְ מ ֹו אֶ תְ מוֹל
אוֹר הַ יְ קרוֹת
ֹלא ֶנ ֱחלַש
פְ נִינִים עַ ד עוֹלם

בְ יד ֹו הַ חֲשּופה
ַרק עֵ ט ֹו הַ ּמֻ ְשחז
בַ חֲנּות סְ פ ִרים יְשנה
ּומלַּקֵ ט
יוֹשֵ ב ְ
פְ נִינֵי חכְ מה

אוקטובר 5485
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ציור :אפרת בן יצחק

הנוסע של רני
אביעד בן יצחק
קיץ  – 8445רני מעביר לי את "המושכות" .אני מחליף אותו בתפקיד
מנהל פרויקט ִמחשוב ענק .בשלושה שבועות דחוסים הוא מלמד אותי,
כל מה שעליי לדעת על הפרויקט המורכב הזה .אני מקבל ממנו
שיעורים פרטיים על היבטים טכנולוגיים שלא הכרתי .אנחנו עוברים
יחד בכל הבסיסים שבהם הפרויקט מותקן .הבסיסים נמצאים ברובם
בדרום הרחוק ,אנחנו מבלים זמן רב בנסיעות ובטיסות ארוכות .רני
עורך לי היכרות עם כל בעלי התפקידים ,נותן לי דו"ח מצב מפורט על
השלבים בעבודה בכל אתר ואתר ומקפיד על כל פרט ,הוא לא פוסח על
דבר .מעולם לא העביר לי איש תפקיד בצורה כה יסודית .פרק הזמן
המוקדש לחפיפה מסתיים .התחלת התפקיד קשה והבעיות סבוכות.
רני מזמין אותי אליו הביתה לכמה ערבים של השלמת חומר על חשבון
הזמן הפרטי שלו ושל משפחתו ,כדי שלא אפסיד שום פרט חיוני וכדי
להקל עליי ככל האפשר .בתוך כמה שבועות האיש ,שהכרתי ברמה של
שלום־שלום במסדרון ,הופך לאחד מחבריי הטובים ביותר .בנופש
מרוכז ,שמתקיים כמה חודשים לאחר מכן ,אנחנו מפגישים את
המשפחות.
קיץ  ,5448רני ואני ,שנינו עכשיו ביחידות שונות ,נוסעים יחד מטעם
הצבא" ,לגמרי במקרה" לתערוכת מחשבים בלאס וגאס .לאחר
שמסתיימת התערוכה ,אנחנו מתכננים טיול לפארקים בסביבת העיר.
הטיול משתבש ,ומה שנותר ממנו הוא נסיעה ארוכה ,יום שלם ,מווגאס
ללוס אנג'לס וחזרה ,רק כדי לשחזר כרטיסי טיסה .עם חזרתי הביתה אני
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מודיע לאשתי ,שנסעתי עם הקצין הכי מנומס והכי תרבותי ,שפגשתי
בכל עשרים ומשהו שנותיי בצבא.
תשעה בספטמבר  ,5443בשעה  87:02מסתיים כנס קצינים גדול
בצריפין .ברגע שאני נכנס למכונית ,אני מתקשר לרני .הוא יוצא מהחניה
ואני אחריו .הוא עוצר את הרכב לקבוצת חיילים .אחד מהם משוחח
אִ תו ,אני שומע את השיחה דרך הדיבורית .רני לוקח את החייל לתחנת
ההסעה שליד שער יפו ,זו הנמצאת ביציאה מצריפין לכיוון תל־אביב.
הנוסע התיישב במכונית והסתכל שמאלה לעבר הנהג  .הוא נראה קצת
שחום הסגן אלוף הזה ,חשב לעצמו .לא נראה בדיוק הטיפוס של ילד
טוב ירושלים שאתה מדמיין לעצמך .מחשבותיו נדדו הלאה .כבר
שנתיים שאני נמצא בצבא ,זה יותר ממאה שבועות .יוצא כל יום הביתה
דרך תחנת ההסעה הזו ,כלומר חמש פעמים בשבוע כפול מאה .זה אומר
חמש מאות פעם .לאחר שנתיים וחמש מאות פעמים ,היום לראשונה,
רכב עוצר לי ,עוד לפני שהספקתי להרים את היד ולבקש הסעה .בדרך
כלל זה לוקח להם כמה דקות טובות ,עד שהם עוצרים .יצא לי לחכות
לא פעם ולא פעמיים חצי שעה ואף יותר .היום הוא ,כנראה ,יום המזל
שלי .אני חייב לעצור למלא טופס לוטו בדרך הביתה .היום אני זוכה,
הוא אמר לעצמו ולא ידע במה יזכה.
טור המכוניות הארוך הזדחל לכיוון היציאה מצריפין כשיירת נמלים
העסוקות בעמלן ואינן יודעות ,את מי מהן תרמוס בעוד רגע קט רגלו
של ענק רשע.
רני ואני מפטפטים בטלפון בזמן נסיעה ,מישהו מחפש אותי בטלפון
בדחיפות .אני נפרד מרני ושוקע בשיחה החדשה ,בלי לדעת ,שבעוד זמן
קצר השיחה הדחופה הזו תראה לי שטותית לחלוטין .בלי משים אני
מגיע לרמזור ביציאה מצריפין .אני פונה ימינה לכיוון רמלה .רני,
56

הנמצא מכונית אחת לפניי ,מאותת שמאלה ומתכוון לפנות לכיוון
תל־אביב .הרכב שלו גולש לעבר הרמזור .הרמזור הירוק מהבהב .נדמה
לי שהוא עוצר ,אני לא בטוח .משאית מסתירה לי את שדה הראייה ,אני
לא מצליח לראות בוודאות ,אם עבר את הצומת או עצר.
רעם עז מכה באוזניי ,כשאני עובר את הצומת ומשתלב בתנועה .הרכב
רועד .במראה אני רואה את עשן הפיצוץ בתחנת ההסעה לכיוון
תל־אביב .זו התחנה שהייתה מחוז חפצו של הנוסע של רני עד לפני כמה
דקות.
אני עוצר את הרכב בצד הכביש ,מתנתק במהירות מהשיחה שאני מנהל
ומנסה להשיג את רני בטלפון .האצבע הלוחצת על המקשים לא נענית
לי .בשתי הפעמים הראשונות אני מחייג חיוג שגוי .כף היד שלי מזיעה
פתאום .אני מסתכל במראה .יוצא מהמכונית ומנסה לקלוט את כל
התמונה ,אך ללא הועיל .אין לי צל של מושג ,אם רני פנה שמאלה או
לא .מיליון נהגים ישראלים היו עוברים בלי לחשוב פעמיים .אני סומך
עליו ,כמעט מתפלל ,שגם הפעם הכריעו הנימוס והתרבות הידועים של
רני .הטלפון שלו תפוס או שאינו זמין .אני לא מצליח ליצור אִ תו קשר.
עשרה בספטמבר  ,5443שעה  .7:44כביש ירושלים תל־אביב התזזיתי,
בכל בוקר של חול ,אינו כתמול שלשום .הנהגים נוסעים לאט מכפי
הרגיל .איש לא נחפז ,ואיש לא עובר מנתיב לנתיב בפתאומית .איש לא
עוקף ,איש לא מנסה לעקוף .טורי המכוניות נוסעים במקביל במתינות.
במכוניות הסובבות אותי ,הנוסעים יושבים דוממים ,מאזינים לרדיו
ובוהים בכביש שלפניהם .מימיני ,נהג מבוגר מוחה דמעה .אישה צעירה
במכונית משמאל מסירה את משקפי השמש ,משפשפת את עיניה
ומקנחת את אפה ,פניה סמוקים .כל תחנות הרדיו מדברות על הפיגועים,
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שאירעו אתמול אחר הצהריים בירושלים ובצריפין .רשימת ההלוויות
ארוכה.
תשעה בספטמבר  ,5444בשעות הערב ,הנוסע של רני נוהג ברחוב תל
אביבי הומה אדם .היום הוא יום ההולדת השני שלו .לפני דקות ספורות
קנה את כרטיס הלוטו השנתי ,וכעת הוא בדרך להוריו להרים כוסית.
אולי חשב על המספרים בכרטיס הלוטו ,אולי נרגש מהתאריך ואולי
סתם לא היה מרוכז ,כשהרמזור הירוק לפניו התחיל להבהב .הוא עצר,
כפי שהוא מקפיד לעשות בכל מקרה כזה מאז אותו ערב ב־  .5443הפעם
זו הייתה עצירה פתאומית וחדה.
מאחור נשמעה חריקת בלמים מלווה בצפירה ארוכה .הוא הביט
במראה .הרכב שמאחוריו הצליח לעצור במרחק נגיעה ממכוניתו" :מה
קרה לך אידיוט?" האיש מאחור צעק במלוא גרונו דרך חלון מכוניתו
הפתוח.
הנוסע של רני הרים את שתי ידיו במעין תנועה של התנצלות ,העיף מבט
נוסף במראה ,חייך חיוך מבויש ,כמעט בלתי נראה ,משך קלות בכתפיו
ואמר בלִ בו" ,לא יעזור כלום אדוני .כשהרמזור הירוק מהבהב ,אני תמיד
עוצר".

ציור :עירית מלכי
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אמונה שבלב
מירה ולדמן
אף אחד לא ידע ,מה שמו של האיש .לראשו רעמת ֵֹשער לבנה ,עיניו
כחולות ,נוצצות ,בתיקו התלוי על שכמו שמר קופסה חלודה שבנה
לעצמו ומכתב אחרון מאִ מו .ממותניו השתלשלה שרשרת שבסופה
שעון ,שנותר לו מאביו .בכיסו היו תמונות ששמר מהבית .מכל הדברים
האלה לא נפרד אף פעם .הוא נהג להסתובב בגנים ,היכן שהתקבצו
ילדים ,שם סיפר את סיפוריו ,על כן כינו אותו בשם 'הספרן'.
ביום קיץ אחד ,יצא 'הספרן' לטייל בגני יהושע והתיישב על ספסל
לאורך הטיילת .לפניו נפרס שטח רחב ופתוח ,מכוסה בדשא ירוק שרק
נגזם ,וריחו מתוק ומרענן .עצים גבוהים נתנו צל ,וילדים שיחקו בכדור.
כשהילדים הבחינו בו ,ניגשו אליו וביקשו שיספר להם סיפור' .הסופר'
החליק את ידו על ראשו ואמר" :אספר על אודות הנס ,שקרה בעקבות
האנייה שטבעה".
אלעזר נולד בקושיצה שבסלובקיה .בכל בוקר בשעה שמונה נהג לחצות
בנחת את כיכר "ארבע הכניסות" ,שרוב שטחה מרוצף ובאמצעה פארק
קטן ובו מזרקות שרוקדות לצלילי מוזיקה ,כדי לפתוח את חנות
הקריסטלים של דודו שמו.
בוקר אחד ,בתחילת מלחמת העולם השנייה בדרכו לחנות נתקל בכיכר
במהומה רבה .קריאות בוז נשמעו לעבר הממשל שנכנע לגרמנים.
אלעזר עמד בצד ,כאשר משאיות סובבו את הכיכר .חיילים גרמנים
חמושים קפצו לרחוב ודחפו את הגברים למשאיות .הוא ניסה להימלט
אך לא הצליח .משם נלקחו האנשים למחנות עבודה הרחק מביתם.
"בגדכם מסריחים ,החליפו אותם!" צעק חייל גרמני והצביע לכיוון
ערמה של בגדי חיילים" .מדוע הם רוצים שנתחזה?" לחש באוזנו של
אלעזר גבר נמוך קומה שרעד מפחד.
במחנה היו שלושה ביתנים ארוכים ,צריפים עם גגות שטוחים ,שהגשם
דלף מהם ,וביתן ִמלבנים וגג רעפים לחיילים הגרמנים .בכל בוקר נצטוו
האסירים לקום לפני עלות השחר לעבוד בבניין .הכריחו אותם לרוץ
הלוך וחזור ,להביא חומרי בניין וכלי עבודה .היה עליהם להרחיב את
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המחנה .העבודה הייתה קשה בתנאים קשים ביותר .אלעזר פגש את
אליהו ,התחבקו השניים בשמחה גדולה ועם אשר ,חבר נוסף מהעיר,
חיכו לרגע ,שיוכלו לברוח מהמחנה .הם שמעו על אנייה בלתי ֶלגלית,
שעומדת לצאת מרומניה לפלסטין ,לשם היו מועדות פניהם.
"אין סיכוי שתצליחו ",אמר הגבר נמוך הקומה ,שעמד מאחורי חבית
מים והקשיב לשיחתם" .שתהיה לך מעט אמונה בלב ",הרגיע אותו
אלעזר" .תצטרף אלינו ",הזמין אותו אליהו .נמוך הקומה התעקש" :אין
סיכוי ",אמר ,סובב את גבו אליהם וחזר אל הביתן ואל מטתו הצרה,
שחלק עם אסיר נוסף.
אלעזר ,אליהו ואשר עשו דרכם ברגל ביערות ,ומדי פעם עברו בכפרים
כדי לגנוב מעט אוכל .בגדי הצבא הגרמני עזרו להם להשתלב בין
האזרחים .אשר היה הולך ומפזם לעצמו .הם לא שוחחו ביניהם ,שמא
ייוודע מקור מוצאם .השמים היו "קורת הגג" שלהם ,וכשהלילה ירד הם
התכרבלו על אדמת היער לצדו של עץ ארז ונרדמו .היער היה ברובו עצי
מחט גבוהים .צפיפות העצים ביער צמצמה את אור השמש שנגעה
בקרקעית היער .בבוקר התעוררו לקרני השמש שנדמו כווילון על חלון
שלא הוסר .הם צעדו ,גם כשהשמש הייתה לוהטת והזיעה נגרה
מפניהם .גם כאשר הברק הבריק ,והרעם הרעים .הגשם ירד ,האדמה
הייתה בוצית ,וקשה היה ללכת .מטרתם האחת הייתה להגיע לאנייה.
לאחר שבוע ימים של הליכה קשה שכבו לישון ברדת החשכה .בבוקר
אליהו לא יכול היה לקום .מעלות השחר ישב על אבן ביער מחמם את
עצמותיו הכואבות" .כמה נעים לשבת מתחת לעצים המלבלבים ",אמר
בלחש .אלעזר ענה לו" :כל שנה העצים מלבלבים מחדש ,עוד נזכה
ליהנות מהם ,קום ,צריך להמשיך ללכת ".אך אליהו לא שמע את דבריו
של אלעזר .הביט למעלה אל ראש העצים ואמר" :מעולם לא היה
לבלוב יפה כל־כך ".אלעזר הסתכל על חברו בחרדה גדולה .אלעזר
ואשר ישבו לצִ דו של אליהו כל אותו היום .הלילה היה חם ,קול קרקור
הצפרדעים שנשמע מהביצות לא נתן להם מנוח .למחרת ,לאחר שקברו
את אליהו בין העצים ,יצאו לדרך ביגון רב.
קודם שהגיעו לנמל ,פנו לכפר סמוך להחליף את בגדיהם .כסף לא היה,
לכן עברו בין הבתים ולקחו חולצות ומכנסים שהיו תלויים על חבלי
כביסה.
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הנמל בסולינה שברומניה המה אדם :גברים ,נשים וטף .הקברניט הכריז
בקול רם" :אנשים טובים ,אנו יוצאים למסע ארוך ,אנא קחו נשימה
ארוכה והתאזרו בסבלנות .עלינו להכין צידה לדרך ".הוא דחף מריצה
ריקה מקווה למלא אותה באוכל .ילד שאחז בידה של אמו ,שאל" :לאן
נוסעים כל האנשים האלה?" מלאת תקווה האם ענתה ,כשחיוך מהול
בעצב על פניה" :לעולם אחר ,יפה וחדש".
לאניית הגרר הישנה עלו חמש מאות איש .מבטן האנייה נשמעו קולות
של צעקות ,צווחות ,קול שירה וצחוק .אלעזר ואשר היו בין האחרונים
לעלות לאנייה הבלתי ֶלגלית .לכן היה עליהם למצוא פינה על הסיפון.
הובטח להם ,שכאשר יגיעו לנמל בישראל ,הם יקבלו היתר כניסה .אך
ההיתר לא הגיע .לאחר ששה חודשים בים ,האנייה נקלעה לסופות
אוקטובר ולא יכלה עוד להמשיך לשוט .החשש פן יטבעו בים סחפה את
האנשים למריבות ובכי .על הקברניט היה להרים את קולו ולעשות סדר.
הוא צעק לתוך הרמקול" :נוסעים יקרים עם קצת אמונה אלוקים ירחם
עלינו מכל רע ".ואז ראה הקברניט מרחוק פס יבשה שחור .הוא הצביע
עליו בשמחה וקרא" :צל של עצים ".בעמל רב הביאו המלחים את
האנייה אל האי .כשהגיעו למטרתם ,לא היה שם ולּו עץ אחד או ירק על
האדמה .האי היה גוש סלע ענק מלבה.
כל אחד אסף את מטלטליו ,והם ירדו מהאנייה במהירות .למלחים היה
מעט זמן להציל את האוכל המועט שנותר .לפתע נשמעה חבטה חזקה.
האנייה נתקלה בסלע וירדה למצולות ים .בייאוש רב התפזרו הנוסעים,
מחפשים מקום נוח להניח את מטלטליהם ולנוח .מישהו מבין הנוסעים
שם לב לאנייה באופק .צעקת השמחה של אותו נוסע הקימה את
החברים שנמנמו .הנוסעים נפנפו במטפחות או בכל בגד אחר והקימו
רעש גדול .אך האנייה חלפה על פניהם.
סדין לבן שלקח הקברניט ,רשם עליו את האותיות אס־או־אס ושם אותו
על ראש הסלע ,הביא בסופו של דבר את האנייה האיטלקית אליהם
והצילה אותם .הם נלקחו למחנה באיטליה .מצבם היה גרוע ,כי האוכל
היה מועט ביותר ,רק פעם ביום .אלעזר בנה לעצמו קופסה מפחיות
שימורים ,שמצא בפחי האשפה של החיילים ,ושמר בה חלק מהאוכל
שקיבל ,קליפות תפוחי אדמה ,בצל ולחם יבש ,שיהיה לו לעת הצורך.
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יחסם של החיילים האיטלקים היה יחסית טוב לעומת מחנות ההשמדה
בפולין .לא החרימו את מטלטליהם ולא החליפו בגדיהם בבגדי אסירים.
הגברים יצאו לחטוב עצים למען תושבי הסביבה ,שהיו צריכים להסיק
את בתיהם ,והנשים עסקו בתפירה .אשר ,שאהב לשיר ,ארגן מדי פעם
שירה בציבור ,ויחד יצאו בריקודים .החיילים האיטלקים ,שמצבם לא
היה טוב יותר ,הסתובבו במחנה בפנים נפולים .בגדיהם תלויים עליהם
כסחבות .הם פנו אל האסירים" :על מה אתם שמחים?" הקשיש
שבחבורה שישב בצד ,ענה לו" :כך הם היהודים גם כשהלב כואב
מוצאים הם סיבה לשמוח".
לאחר ארבע שנים ,כשמטוסים אמריקנים טסו מעל המחנה ,ידעו
הנוסעים שבשבילם נגמרה המלחמה.
"איזה סיפור מפחיד!" קראו הילדים.
"מי שמאמין לא מפחד ",ענה הספרן.
82.1.83

ציור :דניאל אופיר
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מחנה פליטים
חדוה מרוז
פול אחז בידו את התיק הקטן ,ששמה בו ננסט מעט בגדים ,והלך
בשביל המוביל מהחווה אל הדרך הראשית .אחריו צעדו האישה הזרה
המלים שאמרו
וילדתה .הוא היה בן חמש ולא הבין כל־כך את משמעות ִ
לו" :המלחמה נגמרה ,אמא באה לקחת אותך ".את חווית המעבר
ממקום למקום כבר חווה בעבר והבין ,ששוב יגיע לבית חדש ויצטרך
להתרגל לחוקים חדשים ולאנשים חדשים.
הילדה עזבה את ידה של האישה ,רצה קדימה והלכה לצִ דו של פול.
"אתה יודע שאני אחותך? קוראים לי ז'נט ,המלחמה נגמרה ,וכעת נהיה
עם אמא ואבא שלנו ,כמו כל הילדים ".פול לא השיב לה .הוא התבונן
בילדה הזרה ,הרזה ,ששֹערה שחור ומתולתל ,ועיניה השחורות כאילו
צחקו .גם לאישה היה ֵֹשער שחור.
"ז'נט ,פול ,עִ צרו וחכו לי! "קראה האישה.
הילדים חיכו לה ,ואז ראה פול עגלה רתומה לפרד ,עומדת בקצה
השביל .שלושתם עלו על העגלה ויצאו לדרך.
המוני אדם היו אף הם בדרך .עגלות עמוסות ברהיטים ותיקים ,אנשים
בכלי תחבורה שונים ,רעש והמולה .ובצִ די הדרך ניתן היה לראות
מכוניות ועגלות שרופות או תקועות.
פול התבונן סביב ושמע את האשה" :אנשים רבים חוזרים הביתה.
סוף־סוף יהיה טוב.
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"השמש כבר שקעה ,פול היה עייף ,אך פחד לעצום את עיניו ,הוא עדיין
לא ידע ,אם הוא יכול לבטוח באשה ,בלאה ,שאמרה לו ,שהיא אמא
שלו.
לאחר נסיעה ארוכה בחשֵ כה ראה פול אורות ושמע קולות אנשים.
העגלה נעצרה ליד שער .לאור הפנסים שדלקו ,נראו אוהלים רבים,
ואנשים הלכו או עמדו ודיברו זה עם זה.
"הגענו ,צריך לרדת ".אמרה אמא.
" איפה הבית? אמרת שהולכים הביתה ".שאלה ז'נט.
"זהו מחנה פליטים ,אנחנו נישאר כאן כמה ימים ואחר־כך ניסע ברכבת
ימים אחדים ונגיע הביתה ".ענתה אמא" ,כעת כבר מאוחר וצריך לישון,
כולנו עייפים .מחר אסביר לכם ".אמא לקחה בידיה את התיקים והלכה
לכיוון אחד האוהלים .פול וז'נט הלכו אחריה .בהגיעם לאוהל הגדול
ראו אנשים וילדים ומיטות רבות .אמא הובילה אותם למיטה ואמרה
להם ללכת לישון.
בבוקר ,כשפקח את עיניו ,ראה פול שהוא לבדו ,ופחד מילא את לִ בו.
הוא יצא מהאוהל וראה את אחותו רצה ומשחקת עם כמה ילדים .הוא
נרגע מעט וניגש אליה" .איפה לאה? איפה היא?" שאל בקול רועד,
וראה ,שהיא מתקרבת לעברו ולצִ דה הולך גבר .זה בטח אבא שלנו,
חלפה מחשבה במוחו.
"תכירו את דרגו ,אנחנו עובדים יחד ".אמרה אמא" ,בואו נלך לאכול
משהו".
הילדים הלכו בעקבות אמם וראו תור של אנשים המחכים לקבל אוכל.
בצד עמדו שולחנות ארוכים ועל הספסלים ישבו אנשים ואכלו .לאחר
שקיבלו את האוכל ,הם התיישבו על אחד הספסלים .פול היה רעב מאוד
והתחיל לאכול.
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"איפה הבית?" שאלה שוב ז'נט.
"אתם יודעים שהיתה מלחמה .במלחמה אנשים רבים עזבו את הבתים
שלהם והלכו לגור בארץ אחרת .גם אני עזבתי את הבית .אנחנו עכשיו
בצרפת אבל הבית שלי ,שלנו ,הוא ביוגוסלביה .כאן אתם רואים מחנה
של פליטים .כל האנשים האלה עזבו את יוגוסלביה .אני אחראית על כל
האנשים פה .בעוד כמה ימים תגיע רכבת ,וכולנו ניסע בה יחד כדי
לחזור הביתה".
"ואיפה אבא שלנו?" המשיכה ז'נט ,שהייתה שובבה ודברנית ,בעוד פול
שותק ומנסה לעכל את המשמעות של הדברים שנאמרו לו.
"אתם יודעים ,שאנשים רבים לא חזרו מהמלחמה ,גם אבא שלכם עדיין
לא חזר .הגשתי בקשה ל'צלב האדום' ,הם יחפשו אותו ".אמרה ולא
הוסיפה.
"אז ניסע לפני שאבא מגיע? איך הוא ימצא אותנו?" הקשתה ז'נט.
"הוא יֵדע מה לעשות ".ענתה אמא וקמה" ,כעת יש לי עבודה רבה,
נתראה בערב .תהיו ילדים טובים".
וכך ,במשך ימים ארוכים ,אמא קמה בבוקר כדי ללכת ולעבוד ,ופול
וז'נט נשארו לבד .הם בילו את הזמן במשחק עם יתר הילדים ולמדו
שפה חדשה .בשובם לביתם ידברו בה.

ציור :עירית מלכי
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הכיתה בשדה
רחל פרג
בשנות השישים ,טרם הכירו בעיר בית־שמש את המושג לקויי קשב
ולמידה ,אך תלמידים ש"הציקו" למערכת ,היו גם היו .אנשי חינוך
מכובדים התאספו ,חשבו וחשבו ,דנו בסוגיה בכובד ראש ,ולבסוף
מצאו פתרון יצירתי .כל התלמידים ה"בעייתיים" מכל הכיתות ,כאלו
"שאינם מאפשרים ללַמֵ ד" ,יֵאספו ,יוכנסו לכיתה אחת ויִמצֵ א מורה,
שיוכל "להחזיק" אותם בשקט  -ובא לציון גואל.
"כיתה מקדמת" קראו לפתרון היצירתי הזה .באחד מבתי־הספר אף
הגדילו לעשות ,חיפשו ומצאו דירה במרחק בטוח ושיכנו שם את
הכיתה ,שלא יִראו ולא יִשמעו ,מה נעשה שם ,בבחינת "מה שאין רואים
אינו כואב".
יום אחד נקראתי ל"כיתה מקדמת" כזו" .המפקח בכבודו ובעצמו הורה
להעביר אותך אל הכיתה בשדה ".כך סיפר לי המנהל ,בעת שנסענו
להכיר את המקום .הוא הוסיף" :אני צריך להכין אותך .חמש מורות כבר
ברחו משם ,והשישית מחכה לנו בכיליון עיניים".
בעודי מעכלת את הבשורה המשמחת שנשמעה מפי המנהל ,הגענו אל
הדירה ,מצאנו שם את המורה יושבת על במה קטנה באמצע חדר
האורחים .והתלמידים? לא הספקתי לשאול היכן הם? המורה ,ברגע
שראתה אותנו ,קפצה ממקומה והחלה אורזת בחיפזון את חפציה .היא
ידעה שהגעתי ללמד במקומה ומיהרה לעזוב ,פן אתחרט כשאראה מה
מצפה לי" .לפני שאת עוזבת ",אמרתי לה" ,ספרי לי מעט על
התלמידים" ".תהיי קשוחה אִ תם ,שום חיוך!" זרקה לעברי ,בדרכה
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החוצה" ,מההתחלה תהיי קשוחה אִ תם ,אחרת "...את ההמשך לא
הצלחתי לשמוע ,היא טרקה את הדלת ונעלמה.
גם המנהל נעלם ,הוא הלך לחפש את התלמידים .בינתיים הסתכלתי
סביבי על החדרים הריקים ,על הקירות החשופים ועל השולחנות
הישנים ,יצאתי החוצה ,והבנתי מהיכן צץ הכינוי "הכיתה בשדה".
הבית עמד בתוך שדה גדול ,מלא קוצים ועשבים .הוא היה מבודד
מבתים אחרים שלצִ דם היו גינות ירק ועצי פרי .בחצרות הבתים יכולתי
לראות תרנגולות שהסתובבו להן בנחת ,וגם עֵ ז או שתיים שטיילו
להנאתן.
בשעה טובה חזר המנהל עם כל "המניין" ,עשרה תלמידים .הם בחנו
אותי בגיחוך קל ועיניהם אומרות" ,חכי ,חכי ,את לא יודעת ,מה מצפה
לך ,מעניין כמה זמן תחזיקי מעמד ".המנהל הציג בפניי את החבורה,
טפח לכל ילד על שכמו והוסיף "מחמאה אישית"" .לוי ושמעון מכיתה
ב' ,אינם יודעים לקרוא ".ציין בפניי" .דוד ויצחק מכיתה ג' ,נשארו
כיתה וגם הם בקושי קוראים ".המשיך המנהל בנחת" .אלה ,צילה ,דינה
ורינה מכיתה ד' ,הן יודעות לקרוא דווקא ".שיבח אותן אך מיד הוסיף,
"חשבון ,אינן קולטות בכלל ".המנהל עצר ,נשם נשימה עמוקה והמשיך
"שלמה ויעקב הגיעו אלינו מבית־ספר אחר ,הם אמורים להיות בכיתה
ה' ,שום בית־ספר לא הסכים לקבל אותם ,לכן המפקח שלח אותם
לכאן ".עמדתי שם המומה משטף ה"תשבחות" שהרעיף המנהל על
התלמידים .הוא מיהר לסיים" :אחרונה אחרונה זו יונה ,היא בת
חמש־עשרה ,היא נשארה כיתה שלוש פעמים .היא ראש החבורה ,מה
שהיא אומרת הם עושים".
בסיום "הצגת" התלמידים בפניי ,פנה המנהל אל החבורה ואמר,
"ילדים ,זו המורה החדשה שלכם ,תקשיבו לה ותלמדו יפה .עכשיו,
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כיוון שהשעה כבר מאוחרת ,אני משחרר אתכם ומחר תבואו בזמן,
תתנהגו בנימוס ולא תפריעו".
נסעתי לביתי בירושלים .בדרך ,היה לי זמן להרהר במשימה הבלתי
אפשרית שהוצבה בפניי ,וניסיתי לשעֵ ר ,כמה זמן אחזיק מעמד" .תהיי
קשוחה אִ תם ,שום חיוך!" נזכרתי בדברי המורה ,שברחה מ"שדה
הקרב" .כל עוד נפשה בה .כשהגעתי לביתי ,נעמדתי מול הראי,
והתחלתי להתאמן בעשיית "פרצופים קשוחים" .בתי בת שלוש עמדה
מאחור וצחקה .ככל שהתאמצתי יותר ויותר לעוות את פניי ולשוות להן
מראה קשוח ,כך הלך וגבר צחוקה" :אמא ,מה קרה לך? את ממש
ליצנית היום" ".ליצנית?" חשבתי" ,זהו!! נכשלתי!! כבר מחר אני
מחזירה את המפתח ואומרת למנהל ,שאינני מוכנה ללמד בכיתה זו".
מודאגת ,הסתובבתי בבית מחדר לחדר ,ובתי אחריי צופה בהתנהגותי
המשונה ומחכה ,שהליצנית תמשיך בתעלוליה .פתאום צפו ועלו
בזיכרוני דברי מורתי ,הדברים ,שאמרה בטקס סיום הלימודים במכללה,
"אפשר לסכם את כל מה שלמדנו כאן בשני משפטים" :ילד עסוק איננו
מפריע"" .כל ילד לומד לפי יכולתו" .אם תזכרו את שני המשפטים הללו
ותפעלו לפיהם ,תוכלו להצליח בכל כיתה" ".אאורקה ....מצאתי!"
אמרתי לבתי שהביטה בי בפליאה" ,בואי! הולכים לטייל".
כל אותו אחר הצהריים סיירתי בין חברותיי ,ואספתי צעצועים,
משחקים ,תמונות ,מפות ,וילונות ,צבעים ודפים ריקים .בערב ,לאחר
שנרדמה בתי עמוסת חוויות ,הכנתי עשרה תיקים .כתבתי לכל ילד את
שמו באותיות גדולות ,ולכל אחד התאמתי (לפי "דברי השבח"
ששמעתי מהמנהל) דפי עבודה משעשעים ,דפי צביעה ומשחקי קריאה
שונים .כל הלילה עבדתי ,בעודי מדקלמת שוב ושוב את שני משפטי
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הזהב" :ילד עסוק איננו מפריע"" ,כל ילד לומד לפי יכולתו" .השכם
בבוקר" ,חמושה" בכל החומרים שהכנתי ,הגעתי עם בעלי אל הדירה.
במשך שעתיים ,תלינו וילונות ותמונות ,פרסנו מפות ,הכנו פינות
משחקים ,פינות יצירה ופינת תחפושות .לבסוף ,הנחתי את התיקים על
השולחנות ,ופיזרתי את כרטיסי העבודה" .זהו" חשבתי" ,עכשיו הבית
נראה נעים ,צבעוני ומזמין למשחק וללמידה ,שרק יגיעו".
מרוצה מהתוצאה ישבתי לחכות לתלמידים ,משננת לעצמי בלחש את
שני משפטי הזהב .השעה  8:44חלפה ,ואף אחד לא הגיע ,8:84 ,ואני
עדיין לבד ,התחלתי להתלבט" ,לצאת לחפש אותם"? "לחכות עוד
קצת"? "כבר ".8:54
לפתע ,נפתחה הדלת ,ואל החדר נכנסה בסערה ובצעקות אשה פרועת
ֵֹשער ,לבושה בחלוק ולרגליה נעלי בית.
"הילדים שלך" ,צעקה האשה" ,הגנבים האלה ...אני ...אני תכף ומיד
מתקשרת למשטרה ".בעודי מנסה להרגיע אותה ולהבין מה קרה,
נפתחה הדלת שנית .בפתח נראתה יונה "ראש החבורה" ,היא נכנסה אל
אמתית! וכל
הכיתה ,כשעל פניה חיוך רחב ,גוררת אחריה ....עֵ ז ,עֵ ז ִ
החבורה צועדת בשורה אחריה ,צוהלת בשמחה .יונה נעצרה ,וכל
החבורה הביטה בי בציפייה לראות ,כיצד אגיב.
"את רואה ",האשה המשיכה לצעוק" :גנבים! פושעים! גנבו את העֵ ז
שלי"...
"חס וחלילה" אמרתי לה" ,הם לא גנבים ,זו אשמתי ,אל תכעסי עליהם.
אני ביקשתי מהם להביא עֵ ז לכיתה .אני מתנצלת ,שלא הודעתי לך
קודם ,ולא ביקשתי את רשותך .חג שבועות מתקרב ,ואנחנו לומדים על
החלב ומוצריו" .פניתי אל יונה ,שהביטה בי במבוכה וקרצתי אליה,
"יונה ,תודה רבה לך ,את עוזרת הוראה מצוינת ,תודה רבה שהבאת את
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העֵ ז ,בפעם הבאה ,זכרי ,שצריך לבקש רשות .בבקשה ,העלי את העֵ ז על
הבמה ,תכף אתחיל להסביר לילדים .ובינתיים ,הביאי כיסא לאשה
והכיני לה תה .אני רוצה ,שהיא תראה ,איך אנחנו מקבלים אורחים".
וכך התחיל השיעור הראשון שלי .מזלי ,שגם העֵ ז נדהמה כמו
התלמידים ועמדה בשקט ,בזמן שהסברתי על החלב ומוצריו .גם אסתר,
בעלת העֵ ז נרגעה ,לגמה בהנאה את התה שהגישה לה יונה .כשיצאה,
(עם העז כמובן) ,אמרה ,שתשמח להביא אותה שוב אם נצטרך.
בינתיים ,הספיקו התלמידים להציץ סביבם ולהתרשם מהשינוי .הם
הסתובבו בין השולחנות ,בחנו את החידושים ,וַאט־ַאט התיישבו ,כל
אחד במקומו ,והתחילו לעבוד ולשחק" .ילדים" ,אמרתי" ,אני ממנה את
יונה לעוזרת ההוראה שלי ,אם אתם צריכים משהו תִ פנו אליה".
כעבור שבוע ,בשעת צהריים ,הגיע המנהל .הוא נזכר לבדוק ,מה עלה
בגורלי .הוא עמד בחצר הנקייה והמסודרת והסתכל מבולבל לצדדים,
שמא לא הגיע אל המקום הנכון? היכן הקוצים ושברי הבקבוקים?
בזהירות ובחשדנות פתח את הדלת" .שלום המנהל"ִ ,קדמה אותו יונה,
עוזרת ההוראה שלי ,במאור פנים" ,המורה יושבת עם קבוצה ,עוד רגע
היא תבוא אלֶיך ,בינתיים אני אכין לך קפה עם עוגיות שאנחנו אפינו
בבוקר".
המנהל הביט סביבו בתדהמה ,הוא התחיל לספור את התלמידים שישבו
בקבוצותִֹ ,שחקו ,ציירו וכתבו .לבסוף הצליח לומר "כולם כאן ...כולם..
איך ?...מה "?...לפני שהספקתי לענות ,הגיעה יונה עם הקפה והעוגיות,
קרצה לעברי ודקלמה את כל התורה כולה" ,אתה מבין המנהל ,המורה
לימדה אותנו רק שני דברים" ,ילד עסוק איננו מפריע" ,ו"כל אחד לומד
לפי יכולתו" ".ואני ",המשיכה יונה" ,אני מוסיפה דבר שלישי ,צריך
להאמין בילדים ,אפילו בכאלה שמפריעים".
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תינוקת גדולה שלי
חוה אפשטיין
קאליש

85.5.88 -

תינוקת גדולה שלי,
אני מלטפת בשתי כפות ידי את צמד התצלומים המכילים את דמותך.
כה שונים הם זה מזה ,עד כי לא אוכל לזהות אותך ,אלא אם תראי לי את
כתם הלידה שמאחורי אוזנך .הכתם שהפריד ביני לבינך והותיר אותך
כפצע פעור בזיכרוני הדואב.
אני עונה לך ,בתקווה שנוכל לרפא יחדיו פצע זה ,ולו במעט .ואני גם
יודעת שאותו פצע ממש פעור גם בלבך שלך ,אף שלפני כמה חודשים
לא ידעת עליו דבר.
אני שולחת אליך העתק של התצלום האחד שאינך מכירה .זה השחור-
לבן או בעצם שחור-מצהיב .ויתרתי עבורו על מעיל החורף החם שלי,
שהיה אומנם קצת קצר ורחב על הצלם ,ולמרות שסבלתי לא מעט בימי
השלג הקפואים ,מעולם לא התחרטתי על כך .פעמים כה רבות ליטפתי
את תלתלייך הבהירים שבתמונה הבודדת שבידי ,נזכרת שוב ושוב
בזהבם הרך והמשיי .חיוכך התם והמאושר המונצח על פני הנייר ,היה
שב ומחבר אותי אל אותה שנה ,בה ניחמת את חיי בנוכחותך הברוכה.
למענך חייתי .למענך שרדתי .תינוקת גדולה שלי.
כשראיתי לראשונה את התצלום הצבעוני שבידי השנייה .זה ששלחת לי
מגובה שלושים ושבע שנותייך ,קלטתי פתאום ,שהתינוקת ההיא לא
תחזור אלי ,גם אם תממשי את משאלתי ותבקרי אותי .היא לא קיימת
יותר אלא בלב שתינו .בתוך זיכרוני החי .בתוך זיכרונך האבוד .אותו
זיכרון ,שאני רוצה בכל מאודי להשיב לך .לי.
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כל אותה שנה לא עלה בדעתי ,שאני מגדלת תינוקת יהודייה .אם בשל
שערך הזהוב ועינייך התכולות ,או בעיקר משום שידעתי שהחייל
הגרמני ,שהביא אותך אל המחנה הצבאי ,חילץ אותך מזרועותיה
המתות של פולניה כפרית ,שגוננה בגופה על חייך מאותה התקפה
אווירית ,שקטלה את מרבית אנשי הכפר.
הייתי בטוחה ,שבזרועות אמך ניצלת ,וכבר מן הרגע הראשון ידעתי,
שלא אפקיר אותך בידי אותו חייל גרמני ,שהפקיד אותך בידי ולא אתן
שייקח אותך עמו אל עמו הרצחני.
יחסית הוא היה אדם טוב .היו גם כאלו בין הנאצים .וגם יפה תואר
להפליא וכמוך זהוב שיער ותכול עיניים .חיילים רבים היו יפי תואר ועם
זאת כה גסי רוח ורעי לב .שם ,במחנה ,למדתי שיפה וטוב הם לא אחת
דבר והיפוכו .וזה גם חיזק את רוחי .מעולם לא הצטיינתי ביופי או בחן,
אבל מעולם גם לא הייתי מסוגלת להרע ולו לזבוב.
אני יודעת ,שבשל מראי ניצלתי לא אחת מלהיות קורבן לאונס אכזרי,
למרות ,שלצערי ,חזיתי במעשים מעין אלו ואף בגרועים מהם .חיי
במחנה הצבא הגרמני היו דומים יותר לגיהינום.
נכון .הייתי הטבחית שלהם .זו היתה הדרך היחידה ,בה יכולתי לשרוד
ולא למות מרעב כמו אחותי הפעוטה וכמו אמי .אל תשכחי שהיתה זאת
כבר שנת  .8400חמש שנות מלחמה כבר עברו עלי ועל בני עמי .אמנם
לא הרגו אותנו בשיטתיות ,כפי שנהגו עם עמך ,אבל אבי נהרג כבר
בימים הראשונים ,עם פלישת הגרמנים לפולין ,וגם אחי וגם הארוס
שלי ,יאנק ,נעלמו ללא הותיר עקבות.
נותרתי לבדי בעולם קר ואכזר ,לכודה בין חיילי אויב שנואים .אם
אפשר היה הייתי מגדלת כלב ,חתול או אפילו עכבר ,ובלבד שתהיה עמי
נפש חיה אחת שאוכל לאהוב.
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לפיכך תביני ,תינוקת גדולה שלי ,שלא רק אני הצלתי את חייך .את
הצלת את חיי .ולא אשכח את האהבה שהציפה את כל גופי ושלחה את
זרמיה עד קצות אצבעות ידי ורגלי .רק כשילדתי את בתי מרינה (קראתי
לה בשמך) שבה וחיתה בכל אברי אותה אהבה שאיבדתי ,אבל מעולם
לא שכחתי.
אני זוכרת כאילו היה זה אתמול ,איך התחלת לזחול .איך גידלת את
צמד שינייך הראשונות (בכית כל כך בשל כך ,עד שכבר היה חייל גרמני
חסר לב ,שאיים לחנוק אותך ולולא הגנתו של הרמן ,אני מודה ,אולי גם
היה מממש את האיום).
הרמן .למראית עין טיפלתי בך עבורו ,אך לאמתו של דבר ,האמנתי
שאני אהיה אמך ,ואף פעם לא אעזוב אותך .במוחי תחבלתי בלי סוף,
איך אזכה בך .אפילו דמיינתי את עצמי נישאת להרמן וחוזרת אתו ואתך
לארצו הארורה ,אבל הוא ,היפיוף ,לא הראה שום משיכה פיזית כלפי
ואני ,בשל מראי ,לא העזתי להראות לו שמץ ממשאלתי זאת.
המלה הראשונה שאמרת היתה 'אמא' .כך קראת לי בתמימות התינוקית
ִ
שלך ,וקולך היה כה מתוק .והוא עדיין מתנגן באוזני כצלצול פעמונים:
'אמא .אמא .אמא' .לא ידעתי אז שאזכה אי פעם להיות לאם במו גופי.
כבר עברתי את גיל השלושים ,ואז ,בתקופה ההיא ,נחשבתי בעיני עצמי
לרווקה זקנה.
הרוסים ,לפי השמועות ,היו כבר קרובים .החיילים הכינו את עצמם
לנסיגה .הרמן פקד עלי להצטרף אליהם עם התינוקת "שלו" .לשווא
התחננתי אליו ,שיאפשר לי להישאר ולחכות לו בעיירה הסמוכה עד
אחרי המלחמה .הוא לא בטח בי.
פחדתי פחד מוות ,שמא הוא יחשוד ,בהחלט בצדק ,שאני רוצה להפקיע
אותך מרשותו .ועוד פחדתי ,שהרוסים יגיעו ויהרגו אותנו עם הגרמנים.
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מצאתי את עצמי לכודה בין הפטיש לסדן .באישון לילה ,לאחר שעות
של ערות ,החלטתי לברוח אתך מן המחנה ויהי מה ולחזור אל עיירתי
הנטושה והמופצצת ,ששכנה במרחק כשלושים קילומטר.
למחרת צררתי בסתר מנות לחם וכן מיכל מלא מים .ניצלתי את המהומה
שהשתררה במחנה המתפרק ,ועם לילה נמלטתי משם.
שעות הלכתי ואת בזרועותי ,אוצר יקר וכבד מנשוא .כפות רגלי היו
מיובלות ודואבות אך אני המשכתי וברחתי ,כשאני תוחבת פיסות לחם
אל פיך לבל תרעבי .מדי כמה שעות עצרתי להחליף את סמרטוטייך ,עד
שלא נותרה בידי פיסה אחת נקייה .לבסוף נשאתי אותך עירומה,
ושטפתי את הזוהמה תחת מימיו הקרים של ברז איכרים מזדמן .לא
אחת הבריחו אותנו האיכרים ,כאילו היינו חיה משוטטת .היה גם מי
שירה והחטיא למרבה המזל.
איכרה טובת לב ,שראתה אותי משתמשת במימיה הלינה אותנו באסם
ביתה .לחמנו אזל ,ואני הייתי כבר באפיסת כוחות ,שכן רוב הזמן
חסכתי מפי את מזונך .היא הסכימה ,שנשאר רק לשני לילות ,כי היתה
בטוחה שאני יהודייה נמלטת ,למרות שהראיתי לה את הצלב שעל
צווארי ...הירקות ותפוחי האדמה שגידלה באדמתה והאכילה אותנו
בהם ,ואף ציידה אותנו בצאתנו ,הצילו את נפשנו.
אישה יקרה זו היתה .איכרה קשת יום ,שאיבדה בקרב את שני ילדיה .כל
אותו יום ישבה וקרעה את בגדיהם ,כדי שאוכל להמשיך ולחתל אותך.
בית הורי שבעיירת מולדתי הפך לחורבה אפלה בלב השממה.
הצטופפנו במרתף הבית בחברת עוד ניצולים .הייתי בטוחה ,שנמות
כולנו מרעב ,אבל אז הגיעו הרוסים ,וראשית כל נפתח כאן בית תמחוי.
ושוב עבדתי במקצועי ,והייתי הטבחית של מחנה החיילים הרוסים,
כשאת משחקת בארגז גדול שלצדי ומפטפטת תערובת של מלים ללא
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פשר ומלים חדשות שלמדת מיום ליום .גם הם נהגו בגסות ובעיקר כלפי
הנשים היפות והצעירות ,מה שהביא אותי למסקנה שעַ ם הצבא משחית
את אופי חייליו ,אבל למזלי כאן לפחות האמינו ,שאת הבת שלי ,ואף
אחד לא העלה על דעתו לקחת אותך ממני.
וכשהם הלכו קרה נס .יאנק חזר.
הוא איבד רגל ועין ובא אלי כילד עזוב שחזר אל אמו ,ואני אספתיו אל
חיקי ואל חיי בחמלה ובאהבה וחדווה בלבי ,על שאני יכולה להעניק לך
גם אבא ,נכה אמנם אבל חי וקיים .ולא ידעתי שסיוט המלחמה
שהסתיים סוף סוף יביא עלי את אסוני יחד עם האשה שילדה אותך.
ועליך להבין ,זה היה המאבק הקשה ביותר בחיי .יותר מן הרעב .מן
הקור .יותר מן הפצעים והמחלות ,כי הכאב הפיזי נשכח ,כשהוא חולף,
אבל הכאב הנפשי חותך בבשר החי שנים על שנים .מכרסם עוד ועוד
ומכלה את הלב .איך לקחו לי את התינוקת שלי .איך ואיך ואיך.
אם התנחמתי במרינה בתי שנולדה אחרי שנתיים? לא אוכל להגיד
שלגמרי לא ,אבל אמא לעולם לא תשכח את התינוק שגידלה ,ואפילו
אם לא נולד מרחמה.
אמא שלך .לא רק שלא חשבתי שהיא תזכה במשפט נגדי אלא גם הייתי
בטוחה שהיא משלה את עצמה שאת התינוקת שלה .והיא היתה רזה
מאד וקרחת ,האמא שלך ,והעיניים שלה היו ענקיות וכהות וכמו הכילו
בתוכן את כל עצב העולם .אנשים התלחששו אודותיה באולם בית
המשפט ואני שמעתי אותם אומרים 'אוששששוויץ' ושוב
'אוששששוויץ ...שששש '...והיה גם מישהו שלחש לי למה המקום הזה
ידוע לשמצה.
באמת .ריחמתי עליה מאד .כי איזו אמא היתה רוצה להפקיר ,או יותר
נכון להפקיד את התינוקת שלה ,שזה עתה נולדה ,בידי המיילדת .ובכל
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זאת ככל שריחמתי עליה ,לא הייתי מוכנה לוותר עלייך .תינוק שייך,
למי שמשקיע ומגדל אותו .כך לפחות האמנתי אז .ותביני – אני עדיין
לא ילדתי ,ולא חוויתי על בשרי את החיבור שבין אשה והעובר שצומח
בבטנה ,ולא הבנתי ,איך המפגש העז בין חבלי הייסורים של מכאוב
הלידה ובין אושר בכי התינוק מצית את ניצוץ האהבה האימהית שבוער
ולא כבה .קשה לתאר כמה פעמים ייסרתי את עצמי ,על שלא בדקתי כל
פיסה בגופך ,ולא ידעתי דבר וחצי דבר אודות כתם הלידה שמאחורי
אוזנך .הכתם שהביא לניצחונה של אמך.
ואם תשאלי אותי ,תינוקת גדולה שלי ,מה הרגשתי ,אני הנוצרייה,
שינקה את האנטישמיות עוד משחר ילדותה ,כשנודע לי שהתינוקת
האהובה שלי היא יהודייה .ובכן אומר לך – את לימדת אותי לדעת,
שהשוני בין עמים וגזעים אינו אלא קליפה דקה ומתעתעת ,ומתחתיה
כולנו רקמה אנושית אחת חיה.
אמך סירבה לסלוח לי ,על שברחתי אתך שוב באישון לילה ,והפעם
בעזרת בעל צולע וסוס ועגלה .זה היה מעשה של ייאוש ,כי היה לי
ברור ,שהשוטרים יחפשו אותנו אצל הורי בעלי .או אולי מעשה של
מחאה .ואני התחננתי אליה ,כשהנחתי אותך בזרועותיה ,שתספר לך
אודותי ,ואם לא בילדותך ,כי אז בבגרותך ,וכה פיללתי ,שיום אחד
אשוב לראותך .אילו רק ידעת ,מה רבים היו הגעגועים לגעת בך שוב.
לרחרח את ניחוחך התינוקי שבגר .לשוב ולחבק אותך.
מאמך האחרת שאוהבת אותך ומתפללת יום יום לשלומך ומתגעגעת
אלייך תמיד.
מתילדה.
נ.ב .אני שולחת לך גם תצלום שלי מהימים שאחרי המלחמה הארורה .התינוקת שבזרועותי
היא מרינה 'אחותך' .האם את זוכרת את האישה הזו ,אפילו במטושטש?
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שלום דיפרסיה
יהורם גלילי
הרוחות החזקות טלטלו פעם אחר פעם את עצי האזדרכת העירומים
בשלכת ,והרעידו את חלון הסלון של לירן ,שנרדם על הספה .טיפות
הגשם התלויות על הענפים נצנצו כיהלומים .בין הענפים התנועע ,הלוך
ושוב ,בלון בצורת לב אדום ,מרוקן מעט מאוויר ,והמילה  LOVEבולטת
במרכזו באותיות שחורות .בתוך הבית ,על השולחן ,המכוסה כתמים
אדומים ופירורי גבינה ,היה מונח בקבוק שקוף ובו טיפות אחרונות,
עליו התנוססה תווית לבנה ובה איור של איש לבוש חליפה ,חובש
צילינדר שחור וצועד אל עבר הלא נודע.
״מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?״ רעם קולו של שלום חנוך בשירו
המפורסם ,שהתנגן באייפון השחור וקטע את דממת המוות שֶ שֹררה
בדירה .לירן העיף מבט בספרות האדומות שבממיר השחור" :השעה
כמעט תשע ,אני מאחר".

זו אינה הפעם הראשונה ,שלירן לא התעורר בזמן .מאז שגלית עזבה את
חייו ואת הדירה המשותפת ,העדיף לא לפקוח עיניים אל הריקנות
היומיומית .לירן קם מהספה החמימה אל חדר האמבטיה ונתקל במזנון.
קול ההתנפצות טרדוהו" :איזה טמבל .רק לא הפסל מהחופשה
באילת ",אמר לעצמו והתכופף לאסוף את שברי פסלון האוהבים.
מברז הנירוסטה הישן שבחדרון האמבטיה זרמו מים רעננים .לירון קיער
את שתי ידיו ושטף את קורי השינה מעיניו" .לא אספיק להתגלח ,אני
חייב לטוס מפה ",אמר לעצמו ,בעת שניגב את הזיפים הקשים במגבת,
שידעה פעם ימים טובים ,לבנים יותר .כדי לסרק את ֵֹשערו השחור
הארוך נעזר במברשת ֵֹשער וורודה ,עליה כתוב בטוש שחור ג' .לאחר
דקות אחדות כבר היה מחוץ לדלת הכניסה ,במכנסי ג'ינס כחולים ומעיל
עור שחור ,דהוי .על כתפו תיקו השחור ,ובידו צרור מפתחות" .מה
קורה לאוטו הזה?" שאל בקול לאחר כמה ניסיונות עקרים להתניעו.
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שום רחש לא נשמע מכיוון המנוע" .כנראה שהמצבר הלך פייפן ,ממש
בזמן ".אמר בכעס ,טרק בחוזקה את דלת הנהג ושלח בעיטה לגלגל
הקדמי השמאלי.
אף שכן או מכר לא נראה בשעה זו בסביבה .לירן שלף את הטלפון
מהכיס האחורי של מכנסיו .זמני הרכבת ממודיעין לתל-אביב הופיעו על
מסך האייפון שלו".88:05 ,88:43 ,84:05 ,4:05" :
לירן צעד מרחוב אדמונית לכיוון קניון עזריאלי ומשם לתחנת הרכבת.
רוחות סערו סביב ובנפשו .בחצר אחת הדירות נעצר ,מוקסם ממערבולת
עלי שלכת ,חול ואבק וכמה דפי עיתונים מצהיבים" .צעיר קפץ .....פסי
רכבת ...נוסעים ...תחנת הרצליה ...רופא ...מותו ...מכתב התאבדות...
המלים של כותרת העיתון וחדרו אל מוחו.
אהבה נכזבת ".התערבלו ִ
בבת אחת נפסקה המערבולת ותכולתה נפוצה לכל עבר ,מותירה ענני
לכלוך ואבק בכל מקום.
לירן המשיך ללכת בקצב מונוטוני ,מהרהר במה שהתרחש בחלומו ליל
אמש :בשעה מאוחרת צלצל פעמון המתכת שעל דלת הכניסה ,והעיר
אותו משנתו .הוא שמע קול מפתחות בחור המנעול .״מי זה?״ קרא
בקול חרד וחשב :״רק לגלית יש מפתח לדירה ,אך היא לא תבוא יותר.״
הוא זינק מהספה וקרא שוב :״מי הגיע?״ בה בעת הבחין בצל אדם,
שהלך והתקרב אליו אט־אט מכיוון מסדרון הכניסה של הדירה.
לירן אחז בדבר הראשון שהיה מונח סמוך לו – כוס זכוכית גבוהה ריקה
שהדיפה ריח אלכוהול ,וכיוון את הכוס אל עבר הדמות המסתורית
שהלכה והתקרבה אליו .״גלית? מה את עושה פה?״ שאל בתדהמה.
חברתו לשעבר לבשה בגדי עור צמודים בצבע שחור ,שהבליטו היטב
את חיטובי גופה ולא הותירו כל מקום לדמיון .נזכר ,כמה אהב לצלם
אותה בכל הזדמנות במצלמת הקאנון הפשוטה שלו ובאייפון.
לירן ניגש לחבק את גלית ,אך הבחין לפתע בצמח דוקרני שצמח סביב
גופה .אך לא יכול היה לעמוד ביִצרו וניסה לחבקה שנית .הקוצים שרטו
אותו ולא יכול היה להתקרב לאהובתו משכבר הימים .מרוב ייאוש החל
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שערותיו ,עד שדמותה נמוגה באפלה .לפתע,
לצעוק ולמרוט את ֹ
התעורר בבהלה ונוכח ,שנרדם שוב על הספה השחורה בסלון .הדמות
היחידה שראה מולו היתה של השחקנית הבלונדינית בטלוויזיה,
שנותרה דולקת ,בסרט אימה אמריקני .צֶ מַ ח טורף צמח מתוך גופה
והחל לכרסם ברעבתנות את בן זוגה .לירן כיבה את הטלוויזיה ,השליך
את השלט האדום על הספה ושכח לכבות את הממיר .הספרות של
השעה  5:07הבהבו ממנו .כשהתעורר הבחין בבהלה שהשעה .8:21 -
הוא החל להתארגן במהירות כדי להספיק להגיע לריאיון העבודה.
"יש לך נשק?" שאלה אותו המאבטחת הבלונדינית בכניסה לתחנת
הרכבת .סדרן לבוש מכנס שחור ,חולצה כחולה אלגנטית ועניבה
אדומה תחב משרוקית לפיו ונשף לתוכה .לירן נכנס לאחד הקרונות
הכחולים והתיישב ליד שולחן פנוי.
מראה זוג צעירים אוהבים צבט בלבו .הוא החל לחטט בעצבנות בתיקו
ושלף ממנו את האייפון וזוג אוזניות לבנות מוכתמות בשומן .קולו של
שלמה ארצי בשירו "אגדת  "58הוסיף לקדרותו" :זוגות עברו לי ברחוב
מול העיניים ,אם יש עוד בעיניים דמעות ,ברחתי לבית הוריי כדי לשבת
לבכות ...בא לי לקחת תרמיל ולנסוע עוד פעם אחת ,ברכבת מעופפת
גבוה־גבוה לאן שאת נסעת"...
שמלים אלו קדחו ,כביכול ,ממוחו .גם לו התחשק לארוז
לירן חשִ ,
תרמיל ,לקחת רכבת מעופפת ולנסוע בעקבות אהבת חייו ,שכבר
הספיקה למצוא אחר במקומו .הוא עצם את עיניו ונזכר ,כיצד לפני
שלושה חודשים הופיע בפאב קטן בתל־אביב ,לראשונה בלי גלית.
התאורה העמומה וחולצת הטריקו השחורה הבליטו את רזונו.
״שלום דפרסיה ,תגידי מה שלומך?״ שר לירן בהופעה בפני ְקהל
צעירים מכונסים סביב שולחנות עץ ,מנשנשים מיני פיצוחים ושותים
משקאות קלים ואלכוהול.
הוא חש צריבה בבטנו בשל בהיעדרה של גלית ,שנהגה לשבת בקהל
ולצפות בו בהערצה .השיר החביב ביותר "שלום דפרסיה" נשלח לכל
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תחנות הרדיו בארץ .אף שדרן לא מצא לנכון לשדר אותו" .שיר דיכאוני
מדי"" ,מי שר שירים על דפרסיה?"" ,הקהל אוהב היום שירי חפלות
ולא שירי דיכאון"  -אלה היו מקצת מהסיבות ,ששמעו רן ומנהלו
האישי דני משדרני הרדיו ,מתחקירני תכניות האירוח ומבעלי פאבים,
שלירן ביקש להופיע בהם תמורת סכום סמלי.
לירן הוציא מארנקו המהּוהַ נייר צהוב מקופל לארבע ,וקרא בו:
"לירן ,אהבת חיי ,האדם האחרון שחשבתי שיאכזב אותי היה מי
שבסופו של דבר אִ כזב אותי יותר מכל ...אהבתיך ,וחלמתי להינשא
לך .בגידתך ניפצה את כל התכניות והחלומות המשותפים שלנו ולא
הותירה בי שום תקווה ...צריך להניח לדברים להישטף בגשם שעוד
מעט יבוא .לאחר החורף הזה יהיו לי זיכרונות אחרים"...

בסיימו לקרוא עיניו הדומעות נתקלו עיניו בזוג הצעירים החבוקים ,ולִ בו
נחמץ מכאב.
"צעיר קפץ ....פסי רכבת ...נוסעים ...מכתב התאבדות ...אהבה
המלים מסופת הבוקר בדרכו לתחנה.
נכזבת "...שוב התערבלו במוחו ִ
הוא קיפל בחזרה את המכתב ,הכניס אותו לכיס האחורי של מכנסיו
ובלִ בו גמלה ההחלטה" :לריאיון העבודה הזה אני לא נוסע".
"התחנה הבאה פאתי מודיעין" ,הכריז קול נשי מתכתי וקר במערכת
הכריזה .לירן העמיס על גבו את תיקו השחור ,מרגיש שהמשא על
כתפיו הרחבות כבד מאוד ,כאילו נשא את כיפת השמים והארץ כאטלס.
הוא שיווע לדמות חזקה כמו הרקולס ,שתישא במקומו את הנטל הכבד.
הרכבת עצרה בתחנה הקרובה .מגפיו השחורים טפפו על רצפת הבטון
בחצותו את הקו הצהוב ,המורה על האיסור לעבור אותו" .מעניין איפה
הפס הזה מסתיים ".לאחר כ־ 544מטרים הסתיים הפס הצהוב ואִ תו גם
הרציף .רעש חזק נשמע כאשר הרכבת נסעה ,ואוויר חם ומהביל אפפו.
"התחנה האחרונה .הרכבת הגיעה לסוף דרכה ".אמר וקפץ למטה ,נוחת
במרחק של סנטימטרים ספורים מאחת המסילות .אבני החצץ הלבנות
שפשפו את מגפיו ,נזהר להיתקל באחד מפסי המתכת ,שלעולם כבר לא
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יובילו אותו לאהובתו .מהאוזניות הלבנות ,שהיו תחובות עדין בתוך
אוזניו ,שמע את השיר" :מתחיל לרקוד על פס אחד ,הרגשה שכזאת
מחלחלת .אני חי פעם אחת ,אסור לבזבז זמן בדרך"...
השמש החלה להפציע ,מפזרת את העננים הקודרים ומחממת את היקום.
לירן השליך מעל גופו את המעיל השחור ואת תיקו ,הוציא עט מכיסו
ואת מכתבה של גלית וכתב בצִ דו השני:
"עוד מעט אסתלק ואהפוך לכלום אמיתי .אסתלק מהעולם ,שלא
ירגיש בחסרוני .להתראות לך דפרסיה".

באופק נראה הקטר ,המוליך קרונותיו האדומים במסעם המחזורי .אחריו
יבואו מסעות נוספים אל אותם יעדים ,אל אותם מקומות בשגרה חונקת.
לירן נשכב על פסי הרכבת ,מצפה לבוא הרכבת שתגאל אותו מייסורי
הדפרסיה .בדקה התשעים חשב" :אני אפרד מגלית בפעם האחרונה",
ושלף את האייפון מהכיס האחורי .הרכבת התקרבה במהירות.
"להתראות גלית .היית ונשארת אהבת חיי .אוהב לנצח לירן ".הקליד
הודעה ולחץ על 'שלח'.
הוא הבחין בהודעה קולית מדני ,מנהלו האישי ,שהגיעה זה עתה" :לירן
אחי ,אתה חייב להתחבר לרדיו .בתחנת  FM845משדרים עכשיו את
'הדפרסיה שלך' .כל הכבוד ,ממש שיחקת אותה .השדרן  ...מחמאות
ואמר ש ...הדבר המרענן הבא ב ...רוק הישראלי"...
צפירות הרכבת הלכו וגברו .לירן הנרגש לא הצליח לשמוע את ההודעה
בשלמותה .נהג הקטר לחץ על הבלמים בניסיון נואש לעצור את הרכבת.
לירן קפץ הצִ דה במהירות ,וירד לגמרי מהפסים .פניו וגופו נשרטו
משיחי הקוצים ,שגדלו פרא ומאבני החצץ הפזורות סביב מסילת
הברזל .אוויר מהביל וחם מרחמי מנהרת הרכבת עטף את גופו ,מעלה
בתת-המודע את החמימות הנעימה ברחם אִ מו לפני  58שנים.
בפאתי מודיעין הרגיש כאילו נולד מחדש .הד מן הגבעות סביב ענה
לקריאתו הנרגשת" :שלום דפרסיה ,לכי לך דפרסיה!"
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חלום
יהושע יעל
לא נרדמתי עד השעה שלוש לפנות בוקר .סגרתי את הספר ,שלא היה
מעניין במיוחד ,כיביתי את מנורת הלילה ,וכנראה שנרדמתי.
אני עומד לחתן את הבת ,לא ברור מי מהן ,אבל גם לא משנה לי .זה
נראה מובן מאליו .צִ דו השמאלי של האולם ממוקם על צוק גבוה ,שהוא
גם צִ דה הימני של לשון ים .מצִ דה השני של הלשון מתרומם קיר גבוה
ומעליו כבל מתכת ,המוביל מהחוף לאורך הלשון.
מעל האולם ,המשתרע על מרחב גדול ,ישנם מתקני תאורה המקושרים
באמצעות כבלים ,והרבה מאוד אורות וקישוטים רבים .המקום אינו
מקורה .אני עסוק ,ואני יודע ,שעוד מעט יגיע הזוג .פתאום אני שומע
קולות רמים של "אש ,אש מדורה" ,אש ,אש מדורה" ,בקצב כמו
שנוהגים לקרוא בל"ג בעומר .כאשר אני מסובב את הראש ,אני רואה
להבות אש סביב כל האולם ,ואני מבין ,שהאולם עולה בלהבות.
האנשים ממשיכים עדיין לקרוא בקצב ובצהלה" :אש ,אש מדורה".
לאחר שהתחלחלתי כולי ,אני מבין ,שזאת הלצה ,והאש אינה
מציאותית .אני הולך לצד השמאלי של האולם ,כל הרצפה מזוהמת
ומלוכלכת בפיח ובחלקי עצים .אני מתחיל לנקות ,ואני יודע שלא
אספיק .ואז פתאום מופיעים קרובים ואנשים נוספים שאינני מכיר
ומצטרפים לעבודת הניקיון .אבק ופיח שחור עולים ,וזה עושה לי רע,
אך אני רואה שוב רצפה נקייה ,וזה עושה לי טוב.
אני שוב רגוע ומתיישב על משהו .המשהו הזה מתחיל לנסוע לאורך
לשון הים פנימה .אני מבחין ,שהידיים שלי קשורות ,אך אינן הדוקות
מאחור ,ואני מנסה להשתחרר מהמקום הזה .אחרי כחמישים דקות אני
מושלך בריחוף לכיוון המים .מנסה בכל כוחי להתקרב לצוק שבצד
השמאלי של האולם ,ולשמחתי ,אני מצליח .אך הצוק חלק ,ואני לא
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מצליח לטפס עליו .הידיים שלי עדיין קשורות מאחור ,ואני חושב
מודאג ,איך אוכל לשחות במצב זה.
אני מוצא את עצמי במים שוכב על הגב ,ואני יודע ,שזה עניין של כמה
זמן אוכל לשרוד .אני מנסה לצעוק בכול כוחי ,אך לא מצליח להוציא
אפילו צליל אחד .אני רואה את האורות של האולם ,החתן והכלה
צריכים להגיע ,ישנם אנשים רבים ורעש רב ,רק אני לא מצליח להוציא
קול.
ואז הצלחתי להוציא צעקה ,שהעירה אותי והוציאה אותי מהחלום
המוזר הזה.

חתונה – ציורים :מלכה צנציפר
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מוסטנג
נופר רודריג
השעון המעורר קימט את שנתי חסרת החלומות והשליכה לפח בצפצוף
נוראי .יד חוששת נשלחה מחוץ לטווח הבטוח של השמיכה וגיששה
לעבר השעון הצווח להפסיקו .בעיניים עצומות קמתי לישיבה שפופה,
מנידה ראשי מצד לצד ,בטלטול עדין ,להסיר את רסיסי השינה מעליי.
עיניי ,שהיו רגילות לחושך הלילה ,הבחינו בקרני השמש החורפית,
שחדרו את הווילון המוסט באלכסונים רכים וחלשים.
חברתי עדיין ישנה במיטתה ,שערה מפוזר על הכר ,ופיה פתוח בנחירות.
נראה ,כי עברה על שמיכתה אירוע לא קל ,חציה על המיטה בזוויות
שונות ,וחציה נעול תחת רגל איתנה כמנסה לברוח לרצפה.
זוג גרביים עבים שמשכתי על רגליי ,אִ פשרו לי לדרוך על הרצפה
הקרירה בדרכי לחדר האמבטיה .צמתי נפרמה ַאט־ַאט בקצב צעדיי .אגם
מים חמימים קטן נח בין כפות ידיי מעל הכיור ,זוג עיגולי טורקיז בהו
בי חזרה בטשטוש .במראה ראיתי ,שהתלוו לעיניי זוג שקים שחורים.
בקצות אצבעותיי מיששתי את הכהויות ,מקווה בלִ בִ י ,שייעלמו במהלך
היוםֵֹ .שער ערמוני כיסה את קודקודי ,נח בתלתלים עיקשים על כתפיי
כרעמה חסרת מוסר .בסרט שחור איגדתי ֵֹשערי לזנב סוס על עורפי.
יבוא יום ואצליח להשתלט על ֵֹשערי מהזדקרותו לכל עבר.
בצעדים אילמים ניצבתי לצד מיטתה ,אצבעותיי סגרו על השמיכה ,והיא
התעופפה לצִ דו השני של החדר .להעיר אותה בכל בוקר זה אתגר,
שבלעדיו יומי לא יכול להתחיל.
"אממממ ",מלמלה חברתי בניסיון נואש להשיב לחיקה את השמיכה,
שהיתה הרחק מטווח ידיה" .קייט ,תחזירי"...
"קומי צ'ארלי ",החנקתי צחוקי" ,שתינו יודעות ,שזו הדרך היחידה
שתתעוררי .קדימה ,לקום!"
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חברתי פקחה לעברי חצי עין במבט מתריס והסתובבה לצד השני,
מתכרבלת בבגדיה.
בהסטת וילון ,אור הבוקר הקלוש מילא את החדר והעלה חיוך על פניי.
השמש זרחה מבעד למעטה עננים צפופים וגרמה לניצני הקרח על האגם
וההרים לנצנץ כשברי בדולח .נראה ,כי האוויר הקריר לא ירפה
מעצמותיי בצאתי החוצה ,לא משנה מה אלבש .בגדי השינה הוחלפו
במכנס טייטס שחור עבה וכמה שכבות עליונות .מעל ז'קט לבן נוסף
צעיף ארגמני עבה כדובדבן מעל קצפת .זוג מגפיים חומים עטפו את
הגרביים העבים בבטנה פרוותית ונעימה.
צ'ארלי עדיין שכבה על גבה במיטתה ,ועיניה הפקוחות פוזלות לכיווני.
"הולכת למוסטנג?" שאלה.
"כן ,לראות ,איך עבר עליה הלילה הראשון של תחילת החורף".
"בהצלחה בחציית החצר".
"אעבור אותה כך או כך ".חייכתי בעודי ניגשת לדלת.
צ'ארלי התיישבה במיטתה והחלה להתמתח .חוש שישי אמר לי,
שכוונותיה העתידיות לא כללו קימה מהמיטה" .אל תחזרי לישון".
פקפקתי בגלוי באמינות מתיחותיה.
"אבל קייט!" יללה צ'ארלי וטפחה בידיה על המזרן" :תראי את מזג
האוויר ,אני לא רוצה לצאת מהמיטה!"
"צאי ,או שאחביא את השמיכה ,כך שלעולם לא תמצאי אותה ".אִ יום
התלווה לקולי המתון .רטינה קטנה ננשפה משפתיה ,והיא קמה ,מדדה
באִ טיות לחדר האמבטיה" .אראה אותך בארוחת הבוקר ".קראתי ,ואוזני
נצמדה לחריץ הדלת טרם סגירתה.
רטינה נוספת חמקה לאות הסכמה בפה מלא משחת שיניים ומברשת.
בחיוך גדוש סיפוק סגרתי אחריי את הדלת .לא היה במסדרון איש
מלבדי .כולם עדיין ישנו או רק התעוררו ,כמו צ'ארלי .שני טורים
ארוכים של דלתות סגורות ליוו אותי במסעי לחצר .זמזמתי מנגינה ישנה
שעלתה בדעתי ,ומבטי נתפס לעִ תים בדלת שחלפה לצִ די .בידיים
85

תחובות בכיסי הז'קט ,פתחתי את דלת המגורים .האוויר הקפוא העלה
בפניי אדים בכל נשימה .רגליי התקדמו כבשגרה לכיוון מבנה האורוות.
טיפות גשם ליוו את צעדיי על השביל .ערפל בוקר רכן על הדשא.
בעיניים עצומות מילא האוויר המעורר את ריאותיי .הבוקר קסום יותר
מיתר שעות היום .אפשר לראות בבירור את העולם מתעורר לחיים
בשעות מוקדמות של יום חדש .שיחי התותים העטופים בצד פתח
האורוות היו עמוסים בפֵ רות אדומים וכבדים .קטפתי גבעול גדוש
ובדחיפה קלה בגבי נפתח השער הגבוה .בדחיפה נוספת מצִ דו השני,
נסגר וכלא את האוויר החמים בפנים .במיומנות נרכשת הודלקו
המנורות ואור צהבהב כשמש מעומעמת מילא את פנים המבנה .הצעיף
והז'קט נפשטו לאִ טם והונחו על כיסא פנוי.
בכיור נשטפו הקרח והאדמה שדבקו בפֵ רות .בעדינות ניתקו אצבעותיי
תות יחיד מהגבעול .ניגשתי לתא השני ,בידי האחת הגשתי תות לפי,
ובשנייה הורדתי מצווארי שרשרת דקיקה ועליה מפתח קטן למנעול .על
קצות אצבעותיי נכנסתי בגבי לתא ,מקפידה לסגור אותו חזרה בשקט.
היה זה מאוחר מדיי ,זוג נחיריים שחורים נצמדו לתות הנגוס שבין
אצבעותיי ,ולשון עצומה ליקטה אותו בזריזות מיומנת.
"מוסטנג! זה לא היה בשבילך!"
המבט שניבט מעיניה היה כלועג לסיטואציה .סוסת פל־פוני ,גבוהה
באופן חריג ,עמדה מולי במלוא קומתה ,שני מטרים של גוף שחור
מוצק .רעמתה החלקה שזורה בצמה על העורף ,ובפניה צל של חיוך.
בנשיפה עצבנית הסטתי קצוות ֵֹשער מעיניי ,וניגשתי למשימותיי לבוקר
זה.
בשוקת יש מים ואין נזילות ,בחורף הקודם כל כלי הפלסטיק שהיו בהם
מים ,נסדקו ונשברו מהקור .החלפנו את כל השקתות באורווה למתכת
מגולוונת .האבוס הריק נלקח עִ מי מהפינה אל המחסן.
הסוסה עקבה אחר פעולותיי מעל פתח תאה דרך מסך הזהב של
אישוניה .עיניה בגוון זהב מותך ,חדרו כל מעטפת והגיעו עד זיזי
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הנשמה .מתוך התעלמות ממבטה הנוקב ,מילאתי את הכלי בתערובת
שעורה טרייה ,וידי הפנויה אספה קובית חציר חדשה מהערמה .האבוס
הוחזר למקומו ,ואת צִ דו על רצפת הקש תפסה ערמת החציר.
מוסטנג פלטה במכוון נשיפה קולנית .הקשר ,שאיגד את ערמת החציר,
התעקש להישאר במקומו ומשך את מלוא תשומת לִ בי .כשגבי מופנה
לכיוון הקול ,רחש תנועה על הקש הקפיץ אותי ממקומי וגרם לי
להסתובב מיד .הסוסה התקרבה אליי באִ טיות ,פרסה אחר פרסה,
מורידה את ראשה לכיווני .גופי נדרך ,לכל מה שעשוי להתפתח.
במשך השנתיים האחרונות היא אילצה אותי להתמודד מול כל
שיגעונותיה באשר הם .היו לילות ,שביליתי במבנה האורוות ,מחשש
שתברח ותיעלם לעולמים.
לפני כשנתיים וחצי היה יום קיצי ,שלא אשכח לעולם .בטיול ספונטני
על שפת האגם ,ניסה ראשי להתנקות ולמצוא השראה לציור חדש.,
ישבתי על קצה המזח ,והשמש טפחה על ראשי בקרניים נעימות .ספר
הסקיצות נח בחיקי ,קצה העיפרון כורסם בלי משים.
פני האגם היו חלקים .נראה ,כי קיים יקום שלם בתוך השתקפות השמים
חסרי העננים ,כמראה הניתן לקפוץ לתוכה אל עולם אחר.
הדי גלים קטעו את מחשבותיי .לא חשתי ברוח סביבי ,אין זה סביר,
שהדי גלים יגיעו לכאן בלי תנועה שתתחיל אותם .חוסר מנוחה הציף
את ראשי .עיניי חיפשו את מקור הגלים ואיתרו תנועה הרחק בתור עומק
האגם .קול מבועת נשמע במעומעם מכיוון האגם.
הספר והעיפרון הונחו על לוחות העץ הרחבים ,ורגליי פתחו בריצה
מהמזח לאורך שפת האגם ,אל נקודה קרובה יותר למקור התנועה .מבלי
לחשוב על האיסור הכרוך בכך ,דהרתי אל תוך היער .בזווית מבטי
נשמר קשר עין עם המים .הגעתי ללשונית אדמה ,שחדרה לתוך האגם
במקום קרוב לתזוזה שהלכה ופחתה.
בקפיצה לתוך האגם ,בלעו המים הקרירים את כולי .בגדיי ספגו
במהירות את הנוזל וראשי נותר מעל קו המים ,ממוקד ביַעדי .ככל
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שקרבתי ,התנועה שקטה .זיהוי קל הדהד בתודעתי ,זוג רגלי סוס נדמו
ונעלמו .בתנועות זריזות ,חתר גופי אל הנקודה האחרונה ,שבה ראיתי
את הרגליים .אחת מנעלי הספורט שנעלתי החליקה מכף רגלי ,אך לא
ייחסתי לכך חשיבות יתרה.
בשאיפה ,מילא אוויר גדוש חמצן את ריאותיי ,ראשי הצטרף מתחת
למים ,ועיניי נפקחו לרווחהֵֹ .שערי התפרק מקשירתו והתפתל סביב פניי
כנחשים בוערים .בטשטוש רב הבחנתי בגוף גדול ושחור שוקע
בשלווה ,בנופו כְ חול העד של האגם .ידיי ורגליי זעו בתנועות גדולות
לכיוון הגוף ,כמה בועות השתחררו מדי פעם מפי .היתה זו סייחה
שחורה .בועות אוויר קטנות עיטרו את נחיריה הדוממים .שתי ידיי תפסו
את ראשה ,ורגליי בעטו בכל כוחי.
בקושי רב הצלחתי להגיע אל פני האגם ,טרם אזל החמצן מריאותיי.
השתעלתי ,בעת שהתחדש ונכנס אוויר רענן לתוך גופי .כף רגלי
החשופה חשה בקרקעית ,בידיי ,כובדה של הסוסה הכפיל עצמו.
במאמץ ממוקד נמשכה הסוסה מחוץ למים .הנחתי את אוזני על עצם
חזה ,משקיטה את נשימותיי הרועשות .פעימה מעורפלת נקלטה כל
כמה שניות.
חום השמש עזר לייבש את עורה השחור .רעמתה ,כווילון משי ארוך
וכהה ,היתה מפוזרת על האבנים .נחיריה נפתחו ונסגרו באִ טיות ,נחלי
מים זעירים בקעו מהם .רגליה זעו מעט ,ובטנה החלה לעלות ולרדת
במתינות .ישבתי על האבנים במרחק מה ממנה ,עיניי חוקרות תנועותיה.
תחושה לא נעימה דקרה בגב ראשי וגרמה לי להסתובב לאחור.
גררתי את הסוסה לאזור היער ,אליו אסור להיכנס .העצים הצפופים
ניבאו רעות וצמרמורת קרירה זחלה במורד גבי .הסייחה פקחה לעברי
חצי עין ,צבעה המיוחד הפנט אותי .בצעדים אִ טיים לקחתי רגליה בידיי,
ממששת כל פרסה ובודקת שאינה פצועה .הסייחה הרימה את ראשה
הגדול ונגעה בפניי באפה ,התחושה הקרירה דגדגה בלחיי .חיוך הקלה
נשלח אליה מבעד למסך ֵֹשערי הרטוב.
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"צריך לצאת מהשטח הזה ומהר ",ציין לעצמי קולי החלוש .הסייחה
הטתה אליי את אוזנה כמקשיבה .היא התרוממה ונעמדה על רגליה,
מנערת את ראשה מהמים הזולגים .זנבה ליטף את אבני האגם .אמדתי
את גילה ביחס לגודלה ,לא ניכר ,כי עברה את מחצית השנה .קצה
ראשה הגיע לכתפי.
צעדנו יחד בחזרה למזח ,היא לא ניסתה לברוח .ייתכן שמבגדיי נטף
ריח מזון ,שנספג בהם מארוחת הצהריים ,והסייחה ראתה בכך הזדמנות
זמנית להתאושש ולאזור כוח .היא המתינה ,בזמן שאספתי את ספר
הסקיצות והעיפרון מהמזח.
הסייחה הוכנסה לתא פנוי במבנה אורוות ,ומאז היא מוסטנג.
שרירי רגליי רטטו ממאמץ הדריכות .סוסתי המשיכה להתקרב אליי,
מגוון תנועות מהירות ,שהיה ביכולתי לעשות ,נשללו בכל צעד .הסוסה
הצמידה את מצחה לחזי ודחפה אותי לערמת החציר החדש שמאחורי
רגליי .גופי קרס לתוך הערמה לקול צהלותיה .היא ניתרה ממקומה אל
שער תאה ,נתלתה עליו בעזרת רגליה הקדמיות ודחפה אותו לכיוונה,
פותחת אותו לרווחה .לקח לי כמה שניות להבין ,מה קרה .כשלתי
בסרבול מערמת החציר אל מחוץ לתא.
נשיפת הקלה חמקה מפי למראה עיניי .מוסטנג אספה בפיה את גבעול
התותים העמוס שהונח בכיור וחזרה בנחירת ניצחון .היא הניחה את
התותים באבוס עם התערובת החדשה ואכלה בתאבון.
הנדתי את ראשי מתוך ניעור החציר שנדבק למכנסיי .בלחץ קל השמיע
המנעול נקישה .הז'קט חזר לעטוף את חזי בחמימות ,והצעיף נכרך
סביב צווארי.
"קייט!" קלטו אוזניי קריאה רחוקה.
מרחוק היה ניתן להבחין בצ'ארלי מנופפת לעברי במפתח המגורים.
השער הגבוה של מבנה האורוות נסגר ,מותיר מאחוריה את האור
החמים דולק להמשך היום.
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שבילי ריאיון

הפינה של
מיכל מורן

ריאיון עם אל"מ במיל .שאול אריאלי
לכבוד הוצאת ספרו "גבול בינינו וביניכם"
(ידיעות ספרים)5483 ,

בכדי לכתוב ספר בנושא טעון כזה יש צורך
בזווית ראייה ייחודית ,המאפשרת לראות את
הצד השני הפלסטיני .שאלתי את שאול לגבי
התפתחות ראייה כזו ומה תרם לכך?
"נראה לי שזה משהו שהתפתח אצלי עם השנים.
להבין ,שאין אמת אחת ,ולאף אחד אין מונופול על הצדק או הידיעה.
החשיבות האדירה בלהכיר את הצד השני ,את שורשי עמדתו ומחשבתו,
גם אם אינך מקבל אותם .בהיותי ראש מנהלת המו"מ בצבא קבע ,היתה
הזדמנות להכיר ,ולדעת יותר לעומק; הרגשתי מחויבות אדירה לדעת
כדי להתנהל נכון ולהבין את הדברים בעומק ההיסטורי המלא ככל
שאוכל .כל אשר אני יודע על הסכסוך ,למדתי בעצמי בשקדנות
ובסקרנות אין קץ ב  54 -השנים האחרונות".
 שאול סבור שהוא מבין את הסכסוך כתוצאה משילוב של לימודמעמיק ומתמשך וממשהו פנימי אינטואיטיבי שאינו יכול להגדירו.
מה בחוויותיך בילדותך תרם לעיסוקך הנוכחי ולכתיבת הספר?
"ראשית ,היותי בן זקונים בין  7אחים ואחיות ,שפרגנו ,עודדו ונתנו את
התחושה ,שתמיד יש למי לחזור .שנית ,אבא חילוני ומשכיל ,שדיבר 1
שפות על בוריין ,והיווה כתובת לכל השכנים ,לכל בקשה "אקדמית".
הורי ,יחד עם  3אחיי הבוגרים ,עלו בינואר  8424מטהרן שבאירן,
מותירים מאחוריהם משפחה ונכסים רבים .עוברים את כל חוויות
הקליטה הלא מוצלחות ,שאצל אבי היו קשות הרבה יותר ,משום היותו
אקדמאי ,דובר שפות ,ש"איים" בהשכלתו על "מחלקי המשרות" ,ונדחה
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בעבודות ,שהיו אף מתחת לרמתו .התגוררנו בשכונה ,שהיום היו
מגדירים אותה "שכונת מצוקה" -שכונת שמשון (עתיקות) באשקלון .אך
כילד ,הייתה לי ילדות מאושרת ,והדברים הללו מעולם לא עלו לשיח
משפחתי .התמיכה המשפחתית והעמדת ההשכלה ,החינוך ,היושר
והמחויבות החברתית מעל לכל דבר אחר יצרה והובילה אותי להיות
הנושא היחידי בתעודת בגרות בשכונה בה גדלתי .שימשתי
כיו"ר מועצת תלמידים ביסודי ובתיכון ,ואף הייתי חבר בנבחרת ישראל
לנוער בכדור יד".
 מה עשה אותך כה מחויב לחברה?"ארצה לציין את עניין היוזמה החברתית .השכונה בה גרתי לא נראתה
"מטופחת" ,בלשון המעטה .זכורים לי מבצעים שאבי ארגן ,ולאחר
שהלך לעולמו בהיותי בן  ,80השרביט עבר אליי ,לניקיון השכונה .אבי
נהג לרכוש בכספו מברשות שיניים ,או בקבוקונים של שמפו ,משחות
נעליים ,וחילק אותם ,לכל מי שהשתתף במבצע הניקיון של השכונה .כך
היינו משיגים שתי מטרות :שכונה נקייה וילדים נקיים .כששימשתי יו"ר
מועצת התלמידים בתיכון "תגר" באשקלון (שרבים מבוגריו מתגוררים
כיום ברעות-מכבים) ,יזמתי מפעל לשיעורים פרטיים (בחינם) ,שתלמידי
יא העניקו לתלמידי ט-י המתקשים במקצועות שונים .אני עצמי לימדתי
כימיה .התמורה  -על כל תלמיד מכיתות ט-י ,שהיה מגיע באופן קבוע
לשיעורים אלו ,לאמץ תלמיד מבית ספר יסודי באחת מהשכונות
החלשות של העיר".
שאול הינו ,כדבריו" ,דג שאינו שוחה בזרם" .ההשראה לכתיבת הספר
מקורה בספרו של ארנסט גומבריך" :היסטוריה של העולם לאנשים
צעירים מכל הגילים" .ספר שיהיה פשוט ,קריא ונהיר .
"כתיבת הספר הינה תוצר עניין עמוק ועיסוק של  54שנה במסגרת צבאית
ומחוצה לה בנושא זה וקיומם של מפגשים רבים מספור עם הקהלים
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השונים .זהו ניסיון לענות על השאלות ,המיתוסים ,הפערים והתפיסות
באמצעות הצגת הסכסוך כולו בצורה מלאה ושיטתית".
שאול קיים סיורים והרצאות לעשרות אלפי אנשים ,פרסם מאות מאמרים
ו  1 -ספרים ,מעורב ביוזמות אזרחית רבות ,בעמותות שונות הפועלות
למען השגת הסכם ,ועומד לשירותם של מקבלי ההחלטות מכל
המפלגות .כמו"כ מקדיש רבות מזמנו בניסיון לקדם ,את מה שהינו
מאמין בו ,את חזון פתרון הסכסוך בינינו לבין שכנינו מתוך תחושת
שליחות .שאול הוא איש של אנשים המאמין בשינוי" :אני מאמין שעלי
להתאמץ ולשנות את החברה בה אני חי ,לטובה יותר ,ושהאתגר האמיתי
הוא לצאת נגד הזרם ,שעה שאתה מאמין ומשוכנע בדרכך".
ביקשתי משאול לבחור תמונה משמעותית ,והוא בחר בשתיים ,שהן
משלימות ומשקפות את פעולתו בניסיון לקדם תודעה ציבורית התומכת
ביישוב הסכסוך הישראלי – פלסטיני" :הרצאה וסיור בשטח יוצרים
שילוב אופטימאלי להכרת הסכסוך והדרכים ליישובו ,כאשר לעתים
מורכבות הסכסוך והדרכים ליישובו מתבהרים באחת ,ולעתים ההיפך
נותרת תחושה של כאוס בלתי מובן ובלתי פתיר".
אחד המניעים החזקים לעשייה זו היא תחושת האחריות כלפי עתידם
של ילדיו.
שאול מדגיש את העובדה" ,כי תודעת הסכסוך מקורה וקיומה בשני
נארטיבים לאומיים בעלי תוקף משפטי ומוסרי ,שאינם יכולים להתיישב
זה עם זה זולת חלוקה .הפלסטיני גורס ,כי עקרון ההגדרה העצמית לא
הוחל על העם הפלסטיני בעת שניתן כתב המנדט על פלשתינה ב,8455-
למרות היותו הרוב המוחלט של תושבי הארץ ,כפי שהקהילה הבינ"ל
הודתה בדו"ח ועדת החלוקה .הציוני ישראלי גורס ,כי הזכות להגדרה
עצמית היא זכות טבעית שישנה לכל עם במולדתו ,ולעם היהודי בארץ
ישראל ,כפי שהקהילה הבינ"ל הכירה בהצהרת בלפור ובכתב המנדט.
שני הצדדים אינם מסתפקים רק בהדגשת זכותם ,אלא מקפידים לשלול
את זכותו של האחר על ידי שלילת הגדרתו כעם .אנו טוענים ,כי אין דבר
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כזה עם פלסטיני ,ומדובר באוסף של עדות ערביות ,והם טוענים שיהדות
היא דת ואינה לאום ,ולכן אין לעדת מאמינים זכויות לאומיות .לפיכך,
כל ניסיון ליישב את הסכסוך על-ידי גישור על הפער התהומי בין
הנארטיבים הלאומיים נדון מראש לכישלון .כך גם לגבי הגישה המנסה
לצייר את הסכסוך כדתי ובלתי פתיר .זוהי גישה אכסיומטית ,נעדרת
פשרה ,המבקשת לגייס את הדת למאבק הלאומי ,באופן שיגשים את
הצדק המוחלט של צד אחד על ידי חורבנו הגמור של האחר".
ולעניין הפשרה ,הנהגות שני הצדדים מודעות לכך ,כי נכנסו לתהליך
המדיני ,בשל מה ששאול מכנה" :תודעת אין ברירה"" .הפלסטינים,
כמו גם כל העולם הערבי ,הכירו בחוסר יכולתם להשיג את הצדק
המוחלט בכוח משום העליונות הצבאית הישראלית ומשום הלגיטימציה
הבינלאומית למדינת ישראל בגבולות  .8417הישראלים ,הבינו ,כי המשך
שליטתם בעם אחר תביא לאובדן החזון הציוני של מדינה דמוקרטית
יהודית ,לבידוד בינלאומי ולסכסוך מתמשך הטומן בחובו איום על
שרידותם במזרח התיכון".
שאול מאמין בדרך פרגמטית :על הצדדים לגשת בצורה מפוכחת וצנועה
ליישוב הסכסוך .הנארטיבים המנוגדים יכובדו בשולי שולחן המו"מ.
לב לבו של הספר מוקדש למציאת הסכמה ביחס לארבע סוגיות הליבה:
ביטחון ,גבולות ,ירושלים ופליטים ,בקווי הצעה אלו:


 17כבסיס וחילופי שטחים



חלוקת מזרח ירושלים לשתי הבירות



מדינה פלסטינית מפורזת וסידורי ביטחון



יישוב סוגיית הפליטים באמצעות שיבה בעיקר למדינת פלסטין ופיצויים.

נר לרגליו  -השקפתו של אמפדוקלס ,בן יוון העתיקה ,שכתב" :לאחר
שראו חלק קטן מן החיים ,האנשים ,קצרי  -היומין ,עולים ומתנדפים
כעשן ,וכל אחד מאמין רק במפה ,שפגש בדרכו ...מי יכול איפה לטעון
שמצא את הדבר השלם?"
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שאול אינו פוטר עצמו מההתחבטות ותהייה" :מה אם אתה טועה
ובפעילותך גם מטעה?"
הוא משלם מחיר במאבק היומיומי כנגד "תגיות" המנסים להדביק לו
המתנגדים לעמדותיו .כנגד הרשעות והשקרים המופיעים במקומות
שונים (טוקבקים ופרסומים באתרים הזויים) ,כנגד ה"מתקרנפים"
הנושאים בעמדות ממסדיות.
 האם איננו די חזקים כדי להסתכן בשלום שיש בו ויתורים עם שכנינו?"אנו חזקים דיינו ,היום יותר מאי פעם ,להסתכן בשלום .אך גם כאנשים
מבוגרים ואחראים הננו בוחרים בחיינו בין חלופות .אנו יודעים ,כי אין
באמת בחירה בין טוב לרע או בין גרוע למצוין  -הבחירה היא בין
חלופות שונות ,שעה שאנו מעריכים את הסיכויים והסיכונים לאור
המטרות שלנו .האם עתידנו מאוים יותר ב"סיכון" שבהסדר שלום או
בהמשך המגמות הנוכחיות ,כאשר מדובר גם על הפן המוסרי ,חברתי
כלכלי ועוד".
 האם אתה חושב על תפקיד בעשייה פוליטית?"בשלב זה הנני מרוצה ממידת המעורבות שלי בתהליכים הפוליטיים
מבלי לשאת בתפקיד רשמי .כך אני שומר שכל זמני יוקדש לרעיונות
בהם אני מאמין ,ושלא יושקע ב"תחזוקה" פוליטית ,ובשרידות
מפלגתית .יחד עם זאת ,ברור לי לגמרי ,כי את ההכרעות מקבלים
במערכת הפוליטית ,ומן הראוי שזה יהיה כך .אולי בעתיד"...
אי אפשר ,שלא להתרגש ממחויבותו העמוקה של שאול בחשיבה
ובעשייה לפתרון הסכסוך.
לשאול משאלה לראות בחתימה על הסדר קבע ,ובמימושו .הסדר צנוע,
אך כזה שיאפשר מציאות מדינית וחברתית אחרת בישראל וביחסיה עם
שכנותיה .לו יהי!
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הפינה של
ד"ר ליאת בן דוד

שבילי ספר
"אייכה"

מסע אל זהות ומשמעות  -ספר הביכורים של משה שרון
הוצאת "רימונים"

לאחר שאכל מעץ הדעת ,האדם בורח ומתחבא מאלוהים המחפש אותו
בגן .בשאלה הראשונה המופיעה בתורה ,האל קורא אל האדם ושואל
אותו" :אייכה" .פרשנים טוענים ,שזה לא בגלל שאלוהים אינו יודע,
היכן האדם נמצא ,כמובן ,אלא שבשאלה זו האל למעשה דורש מהאדם
להתבונן בעצמו ,אל תוך עצמו ,ולחשוב היטב ,היכן הוא נמצא ,או
במילים אחרות :להגדיר מי הוא ,מהי זהותו ומה משמעותה .בשאלה
הקטנה הזו ,מתבקש האדם לצאת למסע גילוי עצמי ארוך ומורכב.
כבר מתחילת הקריאה בספר "אייכה" ברורה בחירתו של הסופר ,משה
שרון ,בשם זה לספר הביכורים שלו .שרון ,בעל רקע דתי וקבלי מובהק,
מכיר היטב את מקורה ומשמעותה של שאלה זו ,שהיא השאלה אולי
השאלה הכי עמוקה ,שהאדם שואל את עצמו משחר ההיסטוריה .זו
השאלה המרכזית שבה עוסק הספר.
"איכה" הוא סיפור מסעותיהם של כל הגיבורים המוזכרים בו ,שכולם
עסוקים בזהות העצמית שלהם ובמשמעות חייהם .אריאל ,הגיבור
הראשי ,הוא מדריך פסיכומטרי ,מפקד בצנחנים ,בן יחיד להוריו ובן
זוגה מזה שמונה עשרה שנה של עלמה .באופן לא מאד מפתיע ,הוא גם
ספקן ,מרוכז בעצמו וביקורתי מאד ,שיותר משאינו מסוגל לראות היטב
את האחר ,אינו מסוגל באמת לראות את עצמו .בכך הופך הנתק הרגשי
שלו לכפול – הן מהאנשים האמורים להיות הקרובים לו ביותר ,והן
מהזהות העצמית שלו .שלושה שבועות לפני חתונתם – חתונה,
שהעובדה שהוא לא יזם ולא באמת בחר בה ,מייצגת אולי יותר מכל את
עומק הנתק העצמי שלו  -הוא משאיר לעלמה פתק על הכרית ובורח
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להודו .מובן ,שגם עלמה לא בדיוק "נקיה" בכל הסיפור הזה .חייה הם
סדרה של טראומות עוקבות ,המותירות בה צלקות קשות של אובססיה
והיסטריה ,שהיו מזמן מבריחות כל אדם קצת יותר פתוח לסביבה.
אריאל לא סתם בוחר בהודו – היא מייצגת את כל מה שהפוך מעולמו.
כל מה ששמונה עשרה שנות חיים ניסו להחדיר בו ,הוא משאיר מאחור
ויוצא למסע חייו – הולך מארצו וממולדתו ,אל מקום אחר ,בו אולי
ימצא את עצמו מחדש .הוא פוגש טיפוסים שונים בדרך ,כל אחד מהם
משאיר משהו בצידנית המסע של אריאל ,אבל החשובה מכולם היא
הגיבורה השנייה של הספר ,נועה ,בחורה דתית שאריאל פוגש בבית
חב"ד בדרמסאלה .נועה ,השייכת לזרם של הרב קוק ,מתנדבת בבית
חב"ד ומחשפת גם היא את עצמה .המפגש בין אריאל לבין נועה יוצר
מסע משותף ,ששניהם יוצאים ממנו מאד שונים מכפי שהם נכנסו אליו.
אני מודה ,שתחושתי בשעת הקריאה היתה שכבר קראתי את הסיפור
הזה ,הן מבחינת הסגנון והן מבחינת התוכן .לא הופתעתי כאשר ,לאחר
קריאה של כמחצית הספר ,גיליתי ,ששרון הוא תלמידו של אשכול נבו:
סגנון הכתיבה דומה מאד לסגנון הכתיבה של סופרים ישראלים אחרים,
שכתבו על מסעות זהות וגילוי ,ונבו בראשם .גלריית הדמויות אינה
מפתיעה ,ותהליכי השינוי שעוברים הגיבורים צפויים למדי ,ולא
מותירים תחושה של מסע חדש ,אלא של מסע מוכר וידוע מראש.
מבחינה זו ,יש כאן החמצה של רעיון ,שיכול
היה להתפתח לכיוונים מפתיעים וחדשניים.
יחד עם זאת ,הספר כתוב בלשון קולחת,
ישירה ופשוטה מבלי להיות פשטנית ,ומעניק
לקורא תחושה שהוא מצטרף לתהליך השינוי
והגילוי שעוברים הגיבורים .הספר משובץ
בהרבה מאד קטעי פילוסופיה והגות מסוגים
שונים ,המעוררים סימני שאלה ויוצרים חשיבה
אצל הקורא .מומלץ לכל אוהבי הז'אנר הזה.
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שביל לאמנים
אביבה ברגר – האמנם?
"האירוע  ,שהתרחש בבית שמש לפני כשנתיים ,בין החרדים הקיצוניים לילדה
הדתית ,גרם לי סערת רגשות ,שבעקבותיה צירתי את הציור ".שמן על קנבס .74*24

.
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קלרי לב – ״הנס אינו יכול לעוף באויר ,או ללכת על המים,
אלא ללכת על האדמה״.
"ציירתי ציור זה בהשראת נערה מקהילת העברים בדימונה ".שמן על בד .52*54
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עירית מלכי – שובר שוויון
" כל ציור הוא נס .ליצור יש מאין .תהליך הפיכת קנבס לציור עם פרשנות ומשמעות הוא נס.
בציור המופשט יש הרבה מן הנסתר .ניתן לפרש את הציור איש כאוות נפשו ".טכניקה
מעורבת :צבעי אקריליק ,זכוכית ,מראות וצבע תלת מימד .גודלו .44 x84
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יצחק מרק – תבליט סמלי יהדות
"המגן דוד והמשולשים  -עם סגולה .שלוש נקודות,סימן הניקוד סגול ,יוצרים חץ ,המורה
על העלאת החומר והורדת הרוחניות ...לבלוב העץ הכרות – התחדשות והמשך פועלם של
הנופלים .הסדקים באבן והלהבה  -ביטוי לשיברון ולקושי .החרב והעלה  -השלום צומח
מתוך מלחמה .מפת הארץ והמגל המשך התקומה וקיומנו במולדתנו"...

114

חני ברוכין – מיתולוגיה אישית לאבי
"צילמתי את אבי במסע שורשים .אבי שעּון על זגוגית חלון ראווה מכוסה תחרה בעיירת
הולדתו .בשקערוריות הרבועות ...שילבתי דמויות זעירות מילדותו ונעוריו בפולין ,לפני
הבריחה לרוסיה בספטמבר  :8434חוות הסוסים של הוריו ,השלג על העצים ,מוכר
הנקניקיות ונגן תיבת הנגינה בתחנת הרכבת  -כולם הפכו לנוף ילדות שנמזג בדמות הניצול".
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יפה אוליאמפרל – נס הלילה
"בעקבות טיול בעיר ירושלים לקראת ערב נראתה שקיעה מרהיבה ,כשבתי הכפרים הסובבים
את העיר ,מנצנצים בחשיכה ".שמן על בד  14*84ס"מ.

116

דניאל אופיר– חטיבת הנגב באום רשרש 8404
"במרץ  ,8404הגיע החלוץ של חטיבת הנגב לתחנת המשטרה הנטושה באום-רשרש היא
אילת להניף את הדגל".
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חדוה מרוז – נס הגן הפורח
"עבודת קווילט עשויה  3שכבות .העליונה מבדי כותנה מודפסים וצבועים ,האמצעית
מאקרילן והגב מכותנה .העבודה בטכניקה של גזירה ותפירה במכונת תפירה בקו עקלתון
והדבקה .אני אוהבת מאוד פרחים ומרבה לשלב בדים פרחוניים בעבודותיי"
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אורלי אבוגוב – טיול בפארק הירדן
"ציור מתוך צילום שלי בטיול אביבי של פריחה ומים בפארק הירדן".
 14*84ס"מ"
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שביל לספרים חדשים
התנסויות (כרמל )5485 ,הוא ספרה השני של
המשוררת חגית בת-אליעזר ובו מתן ביטוי שירי
אמיץ לקשת רחבה של חוויות אנושיות :ההורות,
הזוגיות ,התשוקה ,גיל ההתבגרות ומהקצה השני
– ההזדקנות.
על כך מעידים שמות פרקי הספר :חֶ ְר ַדת אֵ ם,
בְ צֵ ל הַ הו ִֹרים ,בִ ְשבִ י הַ זְ מַ ן ,מְ בוֹא הרֶ גֶשִ ,שיחַ
שבּור ,עקה ,הֲקלה.
החוויות הממשיות משמשות גרעין ההתהוות של
עננת הדמיון האמנותי מסערת נפש או נוטפת
קבלה והשלמה.
שירים אחדים מרעיפים מבט אוהד וחומל על
כלל היצורים החיים מתוך אחוות-הברואים .כמו
כן נעשה שימוש ברעיונות מדעיים שונים כדי
להאיר דרכם על מצבים אנושיים גרידא .אווירתם
של שירי ההתמודדות עם שאלות תכלית החיים,
כדאיות החיים אפלה וקודרת ,אך בשער האחרון
של הספר – "הקלה" – מכונסים שירים בהירים
הנוטעים תקווה חדשה בלב הקורא .

כריכת הספר  -בה רקע לבן ופתוח

"ספרה של מלכה נתנזון ללב יש היגיון משלו
מניפות
מצמיח
נדיבות מפקד
צבעוניותשל בעלה,
מוקדש לסיפורו
)5483
(עקד,
טנק ,שעבר הלם קרב במלחמת ההתשה של
אמן של
נמסר ביד
הסיפורעוצבה
הפרישה -
נוי של
התצפית
מנקודת
.8414
הרעייה .הספר מעלה את הסבל האישי של
ניימן.
הנפגע ,ואת המשפחה הגרעינית שנפגעת גם
היא .סבלה של האשה מוכפל בשל הדי הרקע
של היותה בת לניצולי שואה .אחיה ואחותה
נרצחו בגטו ,והוריה לא הצליחו להצילם.
הספר אותנטי ,מעניין ,מרתק וקריא .הסגנון של
המחברת עשיר וציורי ,והעובדה שהספר אינו
כתוב בצורה כרונולוגית – רק מעצימה את
החוויה( ".פרופ' חנה יעוז-קסט).
"בשפה פיוטית מתמודדת המחברת עם מוגבלות
כוחן של המלים לתאר את שביליהם הנפתלים
של קרעי הנפש .היא סוחפת את הקורא אל תוך
עולם קשה( "...פרופ' אביבה דורון).
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הספר לפעמים פצע לפעמים סופה – מאת
שושנה גוטשלק-סבג (הקיבוץ המאוחד)הוא
ספר סיפורים ראשון של המחברת .בשני
חלקיו של הספר מובילה המחברת (רופאה
שהיא עצמה בת קיבוץ) את הקורא בכישרון
סיפורי מפתיע וסוחף באיכויותיו ,אל תוככי
החיים בקיבוץ על מורכבותם האנושית,
וחושפת פינות נסתרות באור חד ,ישיר,
מכאיב ,בלתי מכסה ולעיתים מקומם
ומתריס .מפתיע עד כמה בשלים ,הסיפורים
בשני חלקיו של הספר ,ועד כמה מיטיבה
המחברת לרקום עלילות ,לאור העובדה שזהו
ספרה הראשון.
חברי קיבוץ ,בני קיבוץ שעזבו ,וגם כל מי
שאינו מכיר קיבוץ ורוצה להאזין להדהודי
העומק הרותחים או רוטטים מתחת למעטה
האידיאולוגי ימצא בספר זה ביטוי אותנטי
למרקם האנושי הקרוי קיבוץ מתוך מבט
מבפנים( .לאה שניר).
הספר בנוי משני חלקים ,יש
הספר מעברות חיים – מאת ליליאן דבי-גורי
הבוחרים לפתוח בקריאת סיפורי
הוא ספר שיריה השלישי .הספר מציג בפני
סיפורי החלק
ולעבור
וחושנית,
אל עשירה
בשפה
השני חיים
החלק פיסות
הקורא
מוצאים
דווקא
ואחרים
הראשון
המשלבת ,לשון מקראית בלשון יומיומית.
אחרית.
מראשית ועד
ברזי
ותהייה
לקוראו התבוננות
ששנכון נחשפת
בשיריה
עולם ,.רסיסי
הבוראות
במיטבה
והמליםספרות
האותיותכך זוהי
כך או
האלוקות והבריאה ותחושת תימהון
הפרתעל
הגות
והחידקל.
לנוכח פלאי הטבע.
בנימה לירית ובסגנון כתיבה חסכני נחשפים
חייה וחיי הסובבים אותה על רקע בתי
הקפה ,בתי היין והטבֶ רנות ,תוך תחושת
התרפקות ,חדורת פכחון ,על עולמות ונופים
בראשתיים לנוכח החלוף.
ההשתרשות בנופי הארץ מלווה בשיריה
בתחושת "כאב השורשים הכפולים" (שם ספר
המחקר של חלי אברהם-איתן) וההינתקות מנופי
הולדתה בבגדד ונופי הפרת והחידקל.
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צילום :אלי גל ,שירלי איתן ,יהורם גלילי ורפי אגמון

אביבה הימן קוראת את שירה "הירדן יסב אחור"
מתוך גיליון "שבילים"

מקהלת "קולות מודיעין" בניצוחו של זאב
אולמן בערב לכבוד פרופ' הלל ברזל 2.2.83

"שבילי זמן וספרים – מחווה לסופר"
.58.2.83
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בערב לכבוד פרופ' הלל ברזל .משמאל לימין :א.ב
יהושע ,פרופ' עוזי שביט ,אברהם קנטור וד"ר רחלי
אברהם-איתן

מקהלת "תו התפר" בניצוחה של יעל גרמן" -שבילי
זמן – מחוה לסופר" .58.2.83

משתתפי ערב "שבילי זמן" :משוררים ,סופרים
ואמנים ממודיעין והפריפריה.
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