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דבר המערכת
הָ יִינּו כְּ חוֹזְּ ִרים אֶ ל חֲלוֹם
הָ יִינּו כְּ חוֹזְּ ִרים אֶ ל חֲלוֹם.
ִּתּוקים אֶ ל שָ לֵם.
קו ְֹּש ֵרי נ ִ
שּוב עָ לָה זֹהַ ר עַ ל גַגוֹת יְּרֻ שָ לֵם
שֶ מֶ ש צָ עִ יר.
וְּ אִ ם עֵ ר וְּ אִ ם ח ֹולֵם
ֻסלָם נִצָ בּ ,ב ֹו ַלעֲלוֹת
חָ תַ ר עִ ם שָ לֵם.
(אמיר גלבוע)

כל הסמלים בשיר של אמיר גלבוע "כחוזרים אל חלום" מדברים על
הקשר בין העבר ההיסטורי ,למן תקופת המקרא – חלום יעקב והבטחת
ארץ כנען לזרעו ועד החתירה של עם שלם אל מימוש החלום במעשה
הקמת המדינה.
בחרתי לפתוח בשיר זה ,כי גם השיבה למודיעין העתיקה וחידוש
ההתיישבות בה היא כמאמר השיר" :היינו כחוזרים אל חלום" .בכל פעם
שאני מתבוננת בעיר הגדלה ומתעצמת ,אני מתרגשת מחדש ורואה בעיני
רוחי את העיר החשמונאית ,חיה ,תוססת ונושמת .חזון של איש אחד
רקם עור וגידים.
חלום השיבה והתקומה הוא חלק ממגוון עשיר של חלומות במישור
הלאומי ובמישור הפרטי המאכלסים את היצירות הספרותיות
והאמנותיות של הגיליון הנוכחי.
כל היצירות שנשלחו למערכת ,בין אם שיר ,סיפור ,מאמר ובין אם
עבודת אמנות רב תחומית ,קשורים אל נושא הגיליון "חלום ומציאות".
משמח לראות את מגוון היצירות על מודיעין ההולך ומתרקם במקביל
לצמיחת העיר .בכל גיליונות "שבילים" ניתן לראות את פריחת היצירה
הנכתבת על מודיעין .העיר היפה על מורשתה ההיסטורית מעניקה
השראה למשוררים ,לכותבי הסיפורים ולכל האמנים גם יחד.
ד"ר רחלי אברהם-איתן
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שבילי שירה
ליאת בן דוד
היינו כחולמים
ָארץ ,הָ יִינּו כְּ חוֹלְּ ִמים.
ּבִ ימֵ י ְּשֹלט הַ טֵ רּוף ּבָ ֶ
עו ְֹּמדוֹת הָ יּו ַרגְּ לֵינּו עַ ל הָ הָ ר,
עַ ְּרפֶ ל הַ הֶ בֶ ל סִ מֵ א אֶ ת עֵ ינֵינּו הַ כָלוֹת
מַ סְּ ּתִ יר אֶ ת ִשנֵי הַ סְּ לָעִ ים הַ מַ ְּמּתִ ינִים לְּ טַ ְּרפָ ם,
ש ֹוח ֲִרים ל ַָדם הַ לוֹהֵ ט ,צְּ מֵ אִ ים לַּבָ שָ ר הַ חַ י.
מּוזָה טו ְֹּר ָדנִיתְּ ,י ָללָה ,הַ בְּ טָ חָ ה שֶ ל ְּש ִמ ָירה,
הו ִֹשיטָ ה י ָָדּהֹ ,לא אֶ ּתֵ ן לְָך לִ פֹ ל ,וְּ ָדחֲפָ ה.
ּבוֹאִ י ְּשבִ י שּוב לְּ צִ ִדי ,מּוזָה,
בּורתֵ נּו הָ עֲלּובָ ה ,הַ נ ְֶּחשֶ קֶ ת,
ּונְּסַ פֵר אֶ ת עֲלִ ילוֹת גְּ ָ
שֶ הָ יְּתָ ה הַ יָפָ ה ּבַ נ ִָשים.
אֶ ת מַ ְּחלְּ פוֹתֶ יהָ ָגזַזְּ נּו לְּ ֹלא ַרחֵ ם.
כִ י זֶה הַ יוֹם עָ ִשינּוָ ,ראּוי לְּ הִ ָזכֵר ּב ֹו.
ּומכֻּוָ ץ הּוא מּונָח ּבְּ חַ ְּדר ֹו הָ ָאפֵ ל,
יָבֵ ש ְּ
מַ גִ יף ּבְּ חָ זְּ קָ ּה אֶ ת ּתְּ ִריסֵ י הַ זִ כָרוֹן.
הַ יוֹם הַ ְּש ִמינִי.
וְּ ַאחַ ר הָ אֵ ש קוֹל ְּדמָ מָ ה ַדקָ ה.

פיסול – אביבה ברגר
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ארבעה בתים וגעגוע
אִ לּו הָ יִיתָ פֹ ה עַ כְּ שָ ו,
הָ יִיתִ י ְּמלַמֶ ֶדת אוֹתְּ ָך לְּ נַשֵ ק אוֹתִ י נָכוֹן.
עֵ ינֵינּו נְּעּולוֹת,
ְּשפָ תֵ ינּו ְּמלֵאוֹת,
לְּ ש ֹונֵנּו ִרנָה.
אִ לּו הָ יִיתָ פֹ ה עַ כְּ שָ ו,
ַארצוֹתֶ יָך,
הָ יִיתִ י מַ ְּט ִריפָ ה שּוב אֶ ת ְּ
הָ יִינּו כְּ חוֹלְּ ִמים
ַרגְּ לֵינּו נְּמֵ סוֹת
אֶ צְּ ּבָ עוֹת חו ְֹּקרוֹת.
אִ לּו הָ יִיתָ פֹ ה עַ כְּ שָ ו,
הָ יִיתִ י נוֹתֶ נֶת לְּ ָך לְּ גַלוֹת שּוב אֶ ת מַ סָ עִ י.
חֶ לְּ קַ ת עוֹר סוֹמֶ ֶרת,
ִש ְּמחַ ת ּבֵ ית הַ שָ בִ ים,
פְּ עִ ימוֹת ִמתְּ ַאחֲדוֹת.
אִ לּו הָ יִיתָ פֹ ה עַ כְּ שָ ו,
הָ יִיתִ י מוֹבִ ילָה אוֹתְּ ָך אֶ ל הַ מִ סְּ ּתו ִֹרין,
הַ לֵב הַ ִמתְּ ר ֹונֵן,
הַ ִמלִ ים הַ נוֹגְּ עוֹת,
הַ הֲבָ נָה הַ שוֹתֶ קֶ ת.
אִ לּו הָ יִיתָ פֹ ה עַ כְּ שָ ו,
הָ יִיתָ ְּמ ַנגֵב לִ י אֶ ת הַ ְּדמָ עוֹת.

ציור  -חוה אפשטיין
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רחלי אברהם-איתן
דלת-החלום
"הבלתי משתנה והטהור ...משוחרר מכבלי האגו" –
קארל יונג מתוך" :חלומות – לזכור ,לפתור וליישם".

ֶדלֶת-הַ חֲלוֹם נִפְּ ּתַ חַ ת
אֶ ל ּתַ תַ -גלִ ים
ז ֹוה ֲִרים
ּבְּ אוֹר קוֹסְּ ִמי קָ דּום.
עוֹף דוֹאֶ ה ּבְּ חֶ ְּדוָה
ּבָ אֲוִ יר ָרטֹב
שֻח ָרר ִמכִ בְּ לֵי-אֶ ג ֹו.
ְּמ ְּ
ֲאנִי ֶנ ְּחּבָ א
ּבְּ אַ ֶד ֶרת-שָ פָ ה
נ ְֶּחשָ ף ּבְּ מַ סָ ע חֲלִ ימָ ה
רּורה
כִ תְּ מּונָה ּבְּ ָ
ְּמ ַרצֶ ֶדת
עַ ל כ ִָרית.
ּבְּ נִים וְּ ֹלא נִים
ֲאנִי ַאחֵ ר
כְּ בַ מַ אי
ּבְּ מַ א ֲַרג מֵ ַידע ּתַ ת-גַלִ י
שֶ ל עָ בָ ר הוֹוֶה וְּ עָ תִ יד
מַ פְּ ּתִ יעַ ּבַ א ֲִמיתוֹת
פו ֵֹרץ מַ ְּחסוֹמֵ י ִמלִ ים
ּבִ תְּ מּונוֹת
וְּ זו ֵֹרעַ פְּ נִינֵי אוֹר
ּבְּ תַ חֲנוֹת זְּ מָ ן
שוֹנוֹת.

ענני מוסיקה
.1
י ֵָרחַ ֲענ ִָקי
כוֹבֵ ש מָ קוֹם ּבָ טּוחַ
ּבָ ֲע ָננָה סְּ ֻגלָה.
ּבִ נְּתִ יב הַ חֲלוֹמוֹת
א ֹוחֲזִ ים אֶ ת הַ ִמ ְּקסָ ם
עַ ל סַ ף הַ ַל ְּילָה.
.2

צְּ לִ ילִ ים כִ נְּהָ רוֹת
ְּמצִ יפִ ים אֶ ת הַ גּוף
עַ ְּננֵי ּבְּ ֹדלַח
מו ְֹּשכִ ים אוֹת ֹו
אֶ ל מַ ְּרבַ ד כ ֹוכָבִ ים
ד ֹולֵק כְּ צַ מָ רוֹת ּבָ אוֹר הַ לֵילִ י
ִמּתוְֹך הַ מּועָ קוֹת צוֹמֵ חַ
ּבְּ ִמ ְּקסַ ם נְּעִ ימוֹת
וְּ כֹ בֶ ד הַ גּוף כְּ ִרפְּ יוֹן נוֹצָ תִ י
.3

עִ ם הַ צְּ לִ ילִ ים הַ ח ֲָד ִשים
ְּקּודת הַ זִ נּוק זו ֵֹרם
אֶ ל נ ַ
מַ ְּמ ִריא ִמּתְּ הוֹם-עָ בָ ר צָ רּוב
ּבְּ ִדיסְּ ק-הַ זִ כָרוֹן
ִמתְּ חַ לֵף ּבַ חֲלוֹם נִצָ ת
כְּ יַעַ ר שֶ נ ְִּש ָרף
ּומתְּ חַ ֵדש ּבְּ נִיצָ נָיו.
ִ
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במלאת  02לרעות
כְּ סּופִ ים ּבְּ רוֹשֵ י גִ בְּ עַ ת הַ מַ כָּבִ ים
ּבְּ לו ִֹריתָ ם ְּמח ֹו ֶללֶת עִ ם הָ רּוחַ
כִ יל ֵָדינּו זו ְֹּקפֵ י קוֹמָ ה
ח ֹובְּ שֵ י ֻכ ְּמת ֹות ּופִ ְּרחֵ י ְּק ֻצנָה.
ּבָ ּתִ ים ְּמטֻ י ִָחים לָבְּ שּו מַ ֵדי א' וְּ כ ְֻּמּתָ ה אֲדֻ מָ ה
"זֵהִ ים כְּ מ ֹו ּבְּ ִמסְּ ָדר ",חָ ְּמדּו לָצוֹן הָ או ְֹּר ִחים.
"כְּ ַאבְּ נֵי הַ שָ ֶדה וְּ שֶ מֶ ש ֲעלֵיהֶ ן ְּמ ַרחֶ פֶ ת",
הֵ ִשיבָ ה ְּמשו ֶֹר ֶרת הָ ֵרעּות.
חֶ סֶ ד הַ שַ חַ ר עַ ל ֻע ֵלי הַ י ִָמים
אשיתָ ּה,
שֶ י ְָּדעּו ְּימֵ י ֵרעּות מּבְּ ֵר ִ
הִ תְּ עַ פְּ רּו ּבֶ עָ פָ ר עַ ל א ֲָדמָ ה ּבְּ תּולִ ית
עֵ ת שַ עַ ל-שַ עַ ל ִנבְּ ְּנתָ ה
ּתִ ינוֹקוֹת שֶ ִשחֲקּו ּבַ חוֹל
גִ לּו עֹ ז רּוחַ
עַ ל פְּ נֵי א ֲָדמָ הּ ,בָ אֲוִ יר ּובַ ָים
מֵ הֵ ם שָ בּו א ֵלי עָ פָ ר לָנּוחַ
עֹ ז צֶ מַ ח ,צְּ בִ יקָ ה זִ ימֶ ן ,נִיר כֹ הֵ ן,
ַאריֵה
ָאמיר ּבֶ ן ְּ
אּורי ַאבְּ ִניָ ,ינִיב ּבַ ְּראוֹןִ ,
ִ
...
ִשיר הָ ֵרעּות נ ְִּמשַ ְך ִמדוֹר לְּ דוֹר
צִ פ ֳֵּרי הַ ִשיר פָ ְּרשּו ָכנָף
עָ טּו ַכנְּפֵ י טַ יִס
עַ ּתָ ה שָ בִ ים אֶ ל ּבָ ּתֵ י הָ ָאב
ִמי יִבְּ נֶה לָהֶ ם ּבַ יִת
עַ ל גִ בְּ עוֹת ֵרעּות
וְּ ָישּובּו ּבָ נִים לִ גְּ בּולָם.
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מיכל מורן
בחלום רע ובמציאות רעה לא פחות
ּבַ חֲלוֹם ,עֵ ינַי פְּ קּוחוֹת
וַ ֲאנִי ְּמסַ ֶד ֶרת
ּומסַ ֶד ֶרת,
ח ֹוז ֶֶרת לְּ שָ ם ְּ
מוֹצִ יָאה ּומַ כְּ נִיסָ ה,
י ַָדי וְּ עֵ ינַי סו ְֹּרקוֹת
כְּ מ ֹו ּבְּ אִ ישוֹן ַל ְּילָה
כְּ ִמתְּ ַגנֶבֶ ת ְּמהַ ְּרהֶ ֶרת ּבִ פְּ לִ יָאה
מָ ה עוֹד הוֹתַ ְּרּתִ י שָ ם
ַאח ֲֵרי הַ כֹ ל .
ְּמגֵרוֹת קֻ פְּ סָ אוֹת
ָאדם ּבְּ סֶ ֶרט
או ֶֹרזֶת כְּ מ ֹו ָ
הַ נ ְֶּחפָ ז לְּ הַ ְּשלִ יְך ְּשאֵ ִריוֹת עֲבו ָֹדת ֹו
ַארגָז קַ ְּרטוֹן
לְּ ְּ
נוֹשֵ א אֶ ת מָ ה שֶ נ ְִּשכַח
אּולַי נ ְִּשכַח מַ שֶ הּו.
עו ֶֹרמֶ ת ְּמפַ ז ֶֶרת מַ הֵ ר מַ הֵ ר
וְּ זֶה ְּקצָ ת ִמסְּ ּתו ִֹריְּ ,קצָ ת חָ שּוְך,
כְּ שֶ צוֹפָ ה ִממֶ ְּרחָ ק ּבַ ֲאנ ִָשים מִ שָ ם
ּבְּ לִ י ִדּבּור ּבְּ לִ י שּום שָ לוֹם.
ּבַ ְּמצִ יאּות ,עֵ ינַי עֲצּומוֹת
עָ צַ ְּמּתִ י אוֹתָ ן ּבְּ חָ זְּ קָ ה
שֶ ֹּלא ַאחֲזִ יר מַ ּבָ ט אֲחו ָֹרה לַעַ וְּ לוֹת
פָ נַי קָ ִדימָ ה ַרק קָ ִדימָ ה.

ציור – אודליה רוזנפלד
9

אביבה תומר ענברי
בתערוכה

הייקו באילת

ּתַ חַ ת ִמטָ תֵ ְך הַ נְּזִ ִירית י ֵָרחַ עָ גֹ ל זו ֵֹרחַ
קּורים אֶ ל חֲלוֹמֵ ְך
ש ֹולֵחַ עַ ְּרפִ לֵי ִ

ָדגִ ים צִ בְּ ע ֹונִיִ ים
נ ְִּקיקֵ י ַאלְּ מֻ גִ ים
חֻ פְּ שַ ת-קַ יִץ

ימית ,גֵוָ ּה עָ רֹם
וֵנּוס הַ ְּשמֵ ִ
ּבוֹקֵ עַ ּבֹהַ ק ִמּתוְֹך גְּ בָ בַ ת הַ ּבְּ ג ִָדים
ּבָ ּה ְּטמּונִים פָ נֶיהָ
ְּמחַ פֶ שֶ ת אּולַי ּבֶ גֶד ה ֹולֵם
יטי ּבִ ְּדמּותֵ ְך
ּבַ מַ ְּראוֹת הַ ְּמכֻשָ פוֹת ּתַ ּבִ ִ
כְּ לּוָאה ּבְּ תוְֹך סו ְֹּרגִ ים ,מַ ּבִ יטָ ה מֵ חַ לוֹן
ר ֹוכֶסֶ ת סַ נ ְָּדל א ֹו רוֹקֶ ֶדת
וְּ ֹלא ּתֵ ְּדעִ י אִ ם יְּצִ ֵירי ִד ְּמיוֹן א ֹו ְּמצִ יאּות
סוֹבְּ בִ ים אוֹתָ ְך
ִחזְּ ִרי ִחזְּ ִרי לִ ישֹן
וְּ י ֵָרחַ עָ יֵף י ְִּשקַ ע ּתַ חַ ת ִמטָ תֵ ְך

ְּמלוֹן ְּד ָרכִ ים
עַ ל נֵר כָחֹ ל
שָ ט ָדג ָירֹק
אֹ פֶ ק נָמוֹג
הָ ִרים סְּ גַלְּ גַלִ ים
ּבֻלְּ ּבּול עַ ל עָ נָף
ְּדכִ י הַ גַלִ ים
אִ וְּ שַ ת הָ רּוחַ
ְּמשו ֵֹרר ּומּוזָה
ִמ ְּדּבָ ר לוֹהֵ ט
ִמּתַ חַ ת לַחַ לוֹן
שָ ר סֵ ֵרנ ָָדה הַ מַ זְּ גָן
הָ ִרים אֲדֻ ִמים
אֲבָ נִים צִ בְּ ע ֹונִיוֹת
הוֹי אֵ ילַת
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שרה אמדור

צחי גור

חלומציאות

בלילות האור האלה

" ֲא ִני מּוכְּ ָרחָ ה ָל ֶל ֶכת עַ כְּ שָ יו"
חָ ַז ְּרּתִ י ּבִ י מֵ ֲחל ֹומָ ּה
"הַ שָ מַ ִים ּב ֹו ֲע ִרים וְּ הַ פְּ צָ צָ ה"...

ּבְּ לֵילוֹת הָ אוֹר הָ אֵ לֶה
וְּ הָ רּוחַ ּבְּ לֵב הָ ֲאנ ִָשים
יָסִ יר מֵ עַ ל ִמצְּ ח ֹו הָ אִ יש הַ הּוא
אֶ ת פַ חַ ד הַ ּבְּ רּואִ ים

" ֲא ִני ִמתְּ ע ֹו ֶר ֶרת" ,עָ ְּנתָ ה
"הַ ִמ ְּק ָלט שֶ ִחפַ ְּשנּו ִנכְּ חַ ד
ע ֹוד ְּמעַ ט יִשָ מַ ע הַ ּבּום הַ נ ֹו ָרא"
"הִ סְּ ּתַ כְּ לִ י עַ ל י ַָדיִיְך"
הִ פְּ צַ ְּרּתִ י
"אֶ צְּ ּבַ ע ַאחַ ר אֶ צְּ ּבַ ע
ֲאנִי ּבְּ טֵ לָה ִמגּופֵ ְך
עוֹד ְּמעַ ט ּתֵ עָ לְּ ִמי"
" ֲא ִני מּוכְּ ָרחָ ה ָל ֶל ֶכת עַ כְּ שָ יו"
חָ זְּ ָרה ּבָ ּה מֵ ֲחל ֹו ִמי
"הַ פְּ צָ צָ ה כְּ בָ ר פָ גְּ עָ ה
גַם אַ ּתְּ ֶנע ֶלמֶ ת לְּ אִ טֵ ְך
עַ כְּ שָ יו
כְּ שֶ ַרק ֲא ִני עַ ל פְּ ֵני הַ ֲא ָדמָ ה"
"גַם אַ ּתְּ גַם אַ ּתְּ " צָ עַ ְּקּתִ י ַאח ֲֶריהָ
כְּ שֶ ֶנע ַל ְּמּתִ י מֵ ֲחל ֹומָ ּה

יִצְּ חַ ק הַ לֵב ּבְּ עֵ ת יִזְּ כֹר
וְּ י ְַּמ ִריא אֶ ל הַ שָ מַ יִם
יָשּוט נ ִָקי ּבָ ֳּאנִיוֹת אוֹנ ֹו
אֶ ל זֶמֶ ר חֲלוֹמ ֹו
ּתֹ אמַ ְּרנָה צִ פ ֳִּרים הִ נֵה זֶה
ֹאמרּו ֲעלֵי הָ עֵ ץ
י ְּ
הָ אִ יש הַ הּוא ּבְּ לִ י זְּ מַ ן
מָ לֵא ִמּתוְֹך כָל הָ ע ֹולָם
וְּ עִ יר יָפָ ה יְּרּושָ ַליִם
לְּ ַאט ּתִ פְּ ּתַ ח אֶ ת אֲבָ נֶיהָ
וְּ עִ יר ְּשקֵ טָ ה לִ ּבָ ּה יִמַ ס
ִד ְּמעָ ה ַאחַ ר ַאחַ ת
*

ּבִ ירּושָ ַליִם צָ עַ ְּדּתִ י לְּ ַאט
אֶ בֶ ן ַאחַ ר אֶ בֶ ן ַאח ֲֵרי ַכלָה
סוֹבֵ ב עַ ל ִשיר –
ּבְּ חֵ ן ֵריקָ ן.
ּבְּ עִ יר הָ אֵ ל נ ְִּק ֵראתִ י
אֶ ל חֵ יקֵ ְך
לִ ְּקרֹא עֲשֶ ֶרת ִדּבְּ רוֹתַ יְִך
ִמּתוְֹך ְּשבָ ִרים שֶ ל פַ עַ ם
כִ י אֵ ין ַאחֶ ֶרת כְּ ַד ְּרכְֵך.
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מיכל סנונית
אחרת

פחד

קָ ְּראּו לָּה סְּ תָ ו.
וְּ עַ ל ְּשפָ תֶ יהָ ּ ,תָ ִמיד כְּ עוֹמֶ ֶדת לִ נְּפֹ ל,
הָ יְּתָ ה ּתְּ לּויָה ִטפַ ת הַ גֶשֶ ם הָ ִראשוֹן.

הַ נ ְַּדנ ֵָדה הַ זֹאת שֶ ל
הִ בְּ הּובֵ י הַ מֹחַ
ִמ ְּקצְּ בֵ י הַ לֵב
ַאטמֵ י הָ ָאזְּ ַניִם
ְּ
הַ נ ְַּדנ ֵָדה הַ זֹאת
שֶ ל חֶ ְּר ַדת הָ ַאיִן
ַרעַ ד קַ ל
עִ פְּ עּוף הָ עַ יִן

ּולְּ אִ יש ֹלא הָ יָה אִ כְּ פַ ת
שֶ נוֹלְּ ָדה ּבְּ שִ לְּ הֵ י הָ ָאבִ יב
ּבַ נְּגִ יעָ ה הָ ִראש ֹונָה שֶ ל הַ קַ יִץ.
גּופָ ּה הָ יָה ְּמזֻכְָך וְּ עָ ִדין
כִ ְּמעַ ט ּבִ לְּ ּתִ י נ ְִּראֶ ה
ישיוֹת
ּומילוֹתֶ יהָ ח ֲִר ִ
ִ
עַ ד לִ בְּ לִ י הִ שָ מַ ע.
כְּ אִ לּו נוֹלְּ ָדה לִ הְּ יוֹת ִמישֶ הִ י ַאחֶ ֶרת
ָאמ ָרה.
ִמ ְּשמָ ּה ּומַ ְּראָ ּה ְּּודבָ ִרים שֶ ְּ

חֲלוֹמוֹת פו ְֹּר ִשים כְּ נָפַ יִם
לָאֵ ין-סוֹף.

ּבַ חֲלו ִֹמי
ּבַ חֲלו ִֹמי הָ חֲצָ בִ ים פו ְֹּר ִשים כְּ נָפַ יִם.
אִ י אֶ פְּ שָ ר ַלחֲֹלם עַ ל פְּ ִר ָידה
חֲגִ יגִ ית ִמז ֹו.

קָ ְּראּו ָלּה סְּ תָ ו
וְּ ֹלא הָ יָה ּבֵ ינָּה לְּ בֵ ין הַ סְּ תָ ו ָדבָ ר
זּולַת ִטפַ ת הַ גֶשֶ ם הָ ִראשוֹן
ּבִ ְּקצֶ ה ְּשפָ תֶ יהָ .
ּולְּ אִ יש ֹלא הָ יָה אִ כְּ פַ ת.

ציור – נורית שושני
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אירית תהילה סולטן
בתוך חלום ,אני
הָ ָר ִקיעַ הִ בְּ ִריק כְּ תַ עֲלּומָ ה ּבְּ תוְֹך הַ חֹ שֶ ְך
ִמתְּ נַפֵ ץ עַ ל הַ נוֹף ,לְּ סֵ רּוגִ ין.
ֲאנִי צוֹעֶ ֶדת ּבִ זְּ הִ ירּות -
ּתָ ָרה ַאחַ ר הַ לְּ בָ נָה
ָדבָ ר ֹלא מְּ לַטֵ ף אוֹתִ י.
ֹלא ָראִ יתִ י פְּ ָר ִחיםֹ ,לא מָ צָ אתִ י אֶ ת הַ לְּ בָ נָה
ֹלקים
חָ שַ בְּ ּתִ י עַ ל א ִ
ּבְּ תוְֹך כָל הַ סִ יּוט הַ זֶה.
אֵ ינִי יו ַֹדעַ ת הֵ יכָן ֲאנִי.
ְּרגָעִ ים ְּשל ִֵמים ֲאנִי צוֹעֶ ֶדת ּבִ זְּ הִ ירּות ,אֵ ין ע ֹולָם,
ַרק פַ חַ ד.
ּבֹקֶ ר ,הֵ סַ ְּטּתִ י אֶ ת הַ ּוִ ילוֹן וְּ נָשַ ְּמּתִ י לִ ְּרוָחָ ה
צוֹפָ ה ּבְּ פִ זּוזֵי הַ חַ מָ הְּ ,מאֹ הֶ בֶ ת ּבָ עֵ צִ ים
ֹלקים
חָ שַ בְּ ּתִ י עַ ל א ִ
וְּ ִקּוִ יתִ י,
שֶ חֲלוֹמוֹת ֹלא ִמתְּ ג ְַּש ִמים.

ראובן שבת
חלום סרנדה
ּבַ חֲלו ִֹמי ָנגַעְּ ּתְּ
פָ ַרעְּ ּתְּ וְּ סִ כְּ סַ כְּ ּתְּ כָל
ּובְּ טֶ ֶרם נְּגִ יעָ ה
ָאמַ ְּרּתְּ ְּרבִ יעִ יוֹת קַ לוֹת
וְּ גּופֵ ְך ִנגֵן פְּ ָר ִחים וְּ ָדם
שֻחַ ק ִמ ְּשחַ ק צ ֹו ֲע ִניָה
ּבְּ נָמֵ ל סְּ פָ ַר ִדי
זְּ נּוחַ שֵ ם.
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רחל פרג
אגדה ומציאות
ָאמרּו לָנּו
ְּ
אִ ם ּתִ ְּרצּו – אֵ ין ז ֹו אַ ג ָָדה,
ָרצִ ינּו
ּבְּ כָל נַפְּ שֵ נּוּ ...ובָ ָאה הַ ְּמצִ יאּות.
צָ עַ ְּקנּו
צֶ ֶדק חֶ בְּ ָרתִ י!
נִבְּ לְּ עָ ה הַ צְּ עָ קָ ה ּבַ פְּ עָ ִרים
ּבַ ְּשסָ עִ ים.
חָ ל ְַּמנּו
עַ ל כָבוֹד לַקָ ִשיש ,עֶ זְּ ָרה לְּ ַאלְּ מָ נָה ,לְּ יָתוֹם....
וְּ נ ְִּרמַ ס הַ חֲלוֹם ּבְּ יָד אַ לִ ימָ ה,
ּבִ קַ ְּשנּו
ּבוֹא שָ לוֹם עָ לֵינּו
ּובָ אּו ִמלְּ חָ מוֹת
וַ ֲאנִי שֶ חָ ל ְַּמּתִ י עִ ם ֻכלָם,
ִמתְּ פַ ֶללֶת לְּ בו ֵֹרא ע ֹולָם
ה ֹו ,אֵ לִ י הַ טוֹב,
ַאל ּתִ קַ ח ִממֶ נִי אֶ ת ז ֹו הָ אַ ג ָָדה,
ּתֵ ן ּבִ י כֹחַ לְּ הַ ְּמ ִשיְך ַלחֲֹלם
וְּ ֹלא לְּ אַ ּבֵ ד אֶ ת הַ ּתִ ְּקוָ ה,
לְּ פָ חוֹת
עוֹד ַאלְּ פַ יִם שָ נָה.
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בינה ברזל
תפילה
ֲאנִי ּבָ ָאה וְּ ה ֹו ֶלכֶת
ּובָ ָאה וְּ ה ֹו ֶלכֶת
ּובָ ָאה וְּ ה ֹו ֶלכֶת,
ֲאנִי רוָֹאה מֵ ָאחוֹר
ּומלְּ פָ נִים,
ּומלְּ פָ נִים ּומֵ ָאחוֹר ִ
ִ
ֲאנִי עֵ ָרה
וְּ עֵ ָרה וְּ עֵ ָרה וִ ישֵ נָה,
ֲאנִי יְּשֵ נָה וְּ עֵ ָרה
וְּ ֹלא חָ שּוב ִמי ּבָ א
וְּ ֹלא ּבָ א ִמי שֶ חָ שּוב.
ֲאנִי ה ֹו ֶלכֶת
לְּ ַאטֲ ,אנִי ח ֹוז ֶֶרת.
ֲאנִי ּתָ ִמיד כִ תְּ מוֹל שִ לְּ שוֹם,
ֲאנִי חוֹמֶ לֶת
וַ ֲאנִי ז ֹוכ ֶֶרת.
ֲאנִי ּבָ ָאה וְּ ז ֹוכ ֶֶרת
וְּ ה ֹו ֶלכֶת וְּ חוֹמֶ לֶת,
וְּ כָל כְָך ּבָ רּור שֶ כְָך
הַ ְּדבָ ִרים אּולַי יִשָ אֲרּו ,אּולַי
יִשָ אֲרּו ,אּולַי יִהְּ יּו
כְּ ִמי ִָמים י ִָמימָ ה,
לָמָ ה אַ ּתְּ כָל כְָך
מַ ְּש ִקיעָ ה?
ֲאנִי ח ֹוז ֶֶרת וְּ שוֹאֶ לֶת
לָמָ ה אַ ּתְּ ּבִ כְּ לָל ּובִ ְּמיֻחָ ד
עוֹשָ ה אֶ ת כָל מָ ה שֶ עוֹשָ ה.
אּולַי ֲאנִי ש ֹוגָה?
אּולַי ָככָה ֲאנִי גַם
ה ֹו ֶלכֶת וְּ גַם ּבָ ָאה,

וְּ ָאנָה ֲאנִי ּבָ ָאה?
וְּ ַאחַ ר-כְָך ּתִ הְּ יֶה מִ לַת הַ קוֹד שֶ לִ י
ַארמוֹנוֹת
שֶ ּתִ שָ א אוֹתִ י ּבֵ ין הָ ְּ
וְּ הַ ּבִ ְּקּתוֹת ,מַ עֲבָ ר לֶהָ ִרים
וְּ לַּבַ ּתוֹת,
ַאחַ ר-כְָך חַ כְּ מֵ י סְּ פָ ַרד יָקּודּו וְּ יִסוֹגּו
וְּ ָראשֵ יהֶ ם יָנּועּו ּבְּ חֵ ן :כֵןֹ ,לא ,כֵן.
ּובְּ פַ ַרס י ְִּמּתְּ חּו י ְִּריעוֹת ּתְּ ֵכלֶת
ַארגָמָ ן וְּ ָירֹק ַרעַ ל,
ּובֹץ וְּ ְּ
וְּ ַאחַ ר-כְָך יָנּועּו אַ מוֹת הַ סִ פִ ים
וְּ הַ ִקירוֹת גַם
וְּ י ִָד ְּר ְּדרּו הָ אֲבָ נִים וְּ ק ֹולָם הַ סו ִֹדי ִידֹם.
וְּ י ִָדי ֹלא ּתִ הְּ יֶה ּבַ מַ עַ ל
כִ י וְּ ַאחַ ר-כְָך ַיעֲטֶ ה ע ֹולָם גְּ לִ ימָ ה
ּובְּ כָל אֲשֶ ר אֶ פְּ נֶה אֶ ְּשַאל
ָאנָה ֲאנִי ּבָ ָאה,
הַ אִ ם ז ֹו הָ עִ יר וְּ ז ֹו הַ ְּמ ִדינָה?
אֲפִ לּו חַ כְּ מֵ י סְּ פָ ַרד אֵ ינָם יו ְֹּדעִ ים
לְּ כְָך ּתְּ שּובָ ה.
וְּ ַאחַ ר-כְָך ֲאנִי ַאפְּ צִ ירֲ :אנִי רוֹצָ ה,
ֲאנִי אֹמַ ר .
וְּ ַאחַ ר-כְָך הָ אוֹר יּומַ ר
וְּ אִ יש אִ יש עִ ם יְּגוֹנ ֹו יִדוֹם.
וְּ ָאז -
יָבוֹא נו ָֹרא!
יָבוֹא נו ָֹרא,
יָבוֹא נו ָֹרא?
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דוד ברבי
שיר דאדא
ְּט ִריקַ ת ֶדלֶת צֶ בַ ע טָ ִרי רּוחַ חַ מָ ה מוֹתַ חַ ת עוֹר
שֶ קֶ ט ּבְּ ַכנְּפֵ י צִ פוֹר אִ יש צ ֹולֵעַ לְּ עֵ בֶ ר כִ כָר יַּבָ שָ ה
נַעַ ל ּבוֹדֵ ָדה ְּמחַ פֶ שֶ ת ָאחוֹת וְּ ֶד ֶרְך כ ְֻּרכָר נ ְִּמ ַרחַ ת
עַ ל שָ ִטיחַ ָאדֹם
ְּשֹלשָ ה ֲאנ ִָשים ְּמחַ פְּ ִשים אִ שָ ה ַאחַ ת
ּונְּעָ ִרים צְּ עִ ִירים קוֹפְּ צִ ים ּבְּ תוְֹך עַ ְּרסָ ל צִ בְּ ע ֹונִי
הָ ע ֹולָם הַ זֶה וְּ הָ ע ֹולָם הָ ַאחֵ ר
אּולַי הָ ע ֹולָם הַ זֶה הּוא הַ גֵיהִ נוֹם שֶ ל ע ֹולָם ַאחֵ ר,
ָאמ ָרה הַ יָפָ ה וְּ ֹלא יָסְּ פָ ה ,כְּ מ ֹו ִמ ְּשפָ ט ּתָ ִמים שֶ יוֹצֵ א ִמּת ֹוכָּה
ְּ
וְּ אֵ ין לִ י ּתְּ שּובָ ה ְּקצָ ָרה לְּ הָ ִשיב.
ָאמ ָרה שֶ טוֹבִ ים הַ כְּ לָבִ ים ִמן הָ ֲאנ ִָשים שֶ נוֹבְּ ִחים לְּ מּולָּה...
ּובִ ּתִ י ְּ
וְּ אֵ יְך זֶה ּבְּ גַן הָ עֵ ֶדן?
הַ אִ ם י ְֶּשנָם שָ ם כְּ לָבִ ים?
חֲלוֹמָ ּה שֶ לָּה
אֹרז ּובַ עֲלִ י שוֹפֵ ְך עָ לַי גְּ ָרנ ֹולָה עִ ם ְּשקֵ ִדיםַ .רק הָ רֹאש ּבַ חּוץ
ט ֹובֶ לֶת ּבַ ֲחלֵב ֶ
וְּ הּוא ְּמ ַרחֵ ף מֵ עָ לַי ִמ ֵדי פַ עַ ם ,מוֹשֶ ה אוֹתִ י שֶ אֶ קַ ח אֲוִ יר.
אֹרז ּבְּ תוְֹך הָ ֲאגַםּ .בַ עֲלִ י נֶעלָם וַ ֲאנִי
ּושדוֹת ֶ
הַ ּבְּ ֵרכָה הוֹפֶ כֶת ַל ֲענ ִָקית כְּ מ ֹו ֲאגַם ְּ
מַ ְּרגִ ישָ ה י ַָדיִ ם נו ְֹּשאוֹת אוֹתִ י.
ּומ ֵדי פַ עַ ם מַ ְּרגִ ישָ ה ּבְּ תוְֹך ִשנַי אֶ ת פִ צּוחַ
אֹרז ִ
ֲאנִי טוֹעֶ מֶ ת אֶ ת ֲחלֵב הָ ֶ
הָ אגוֹזִ ים.
אֹרז חָ גִ ים סְּ בִ יבִ י ּבְּ מַ עְּ גָלִ ים וַ ֲאנִי מַ ְּרגִ ישָ ה כֵיצַ ד גּופִ י ַנ ֲענֶה לִ י.
פ ֹו ֲעלֵי הָ ֶ
וְּ הִ נֵה ,פֶ תַ ח יוֹצֵ א ִמן הָ ֲאגַם וְּ נ ִָשים סִ ינִיוֹת ְּקטַ נוֹת ְּמקַ לְּ חוֹת אֶ ת גּופִ י,
מַ לְּ ּבִ ישוֹת אוֹתִ י ּבְּ ַנ ֲע ַליִם ְּקטַ נוֹת ּומַ גִ ישוֹת לִ י ּתֵ ה.
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אבינעם צברי
רגעי לידה

רגעי מוות

ִרגְּ עֵ י כְּ אֵ ב
ִרגְּ עֵ י מֶ תַ ח
ִרגְּ עֵ י הַ ְּמּתָ נָה
ִרגְּ עֵ י ּתִ ְּקוָ ה
ִרגְּ עֵ י ה ֹול ָָדה
ּובְּ ֶרגַע כְּ נִיסָ תְּ ָך לָע ֹולָם
ִרגְּ עֵ י אֹ שֶ ר לְּ ֻכלָם
ּולְּ ָך ,הֵ ם ִרגְּ עֵ י ּבֶ כִ י
וַ ֲאנִי ְּמהַ ְּרהֵ ר וְּ שוֹאֵ ל
מָ תַ י יִּוָ לֵד ּתִ ינוֹק
שֶ נוֹצָ ר מֵ ִרגְּ עֵ י ַאהֲבָ ה
יָגִ יחַ הַ חּוצָ ה
יְּחַ יְֵך ּבְּ ִש ְּמחָ ה
וְּ אִ ם זֶה י ְִּק ֶרה
אֵ ַדע ,כִ י חָ ל ִשנּוי ּבַ טֶ בַ ע

ִרגְּ עֵ י כְּ אֵ ב
ִרגְּ עֵ י מֶ תַ ח
ִרגְּ עֵ י הַ ְּמּתָ נָה
ִרגְּ עֵ י יֵאּוש
ִרגְּ עֵ י ִטפּולִ ים
ּובְּ ֶרגַע יְּצִ יָאתְּ ָך מֵ הָ ע ֹולָם
ִרגְּ עֵ י ּבֶ כִ י לְּ ֻכלָם
ּולְּ ָך ,הֵ ם ִרגְּ עֵ י ְּדמָ מָ ה
וַ ֲאנִי ְּמהַ ְּרהֵ ר וְּ שוֹאֵ ל
ָָאדם
מָ תַ י י ְִּק ֶרה ל ָ
שֶ נ ֹולַד ִמ ִטפָ ה סְּ רּוחָ ה
לִ פְּ נֵי שֶ יִ טָ מֵ ן
יֹאמַ ר אֶ ת ִמלָת ֹו הָ ַאחֲר ֹונָה
וְּ אִ ם זֶה י ְִּק ֶרה
אֵ ַדע ,כִ י חָ ל ִשנּוי ּבַ טֶ בַ ע
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תות הרמס סאטורי
בחלום הלילה
לד"ר רחלי אברהם-איתן,
הפורשת עולם עתיר-צבעים
וצורה :לִ בחור ולהשתנות

ּבַ חֲלוֹם הַ ַל ְּילָה ּבָ א מַ לְּ אָ ְך אֵ לַי
ְּּודמּות ל ֹו ַכזֹהַ ב הַ מַ בְּ הִ יק
וְּ ָאמַ ר אֵ לַי ּבַ שָ מַ יִם עַ יִן
ָארץ כ ֹוכָבִ ים.
ּובָ ֶ
וְּ שָ נּו הַ ִמלִ ים ּבְּ טּוסָ ן מֵ עָ לַי כְּ ִמין
נֻסְּ חַ ת פְּ לָאִ ים
ָארץ כ ֹוכָבִ ים
ּבַ שָ מַ יִם עַ יִן ּובָ ֶ
ַאט ַלנ ְִּטיס עָ לְּ תָ ה
וְּ ְּ
כְּ מ ֹו ִמּתוְֹך ִשכְּ חָ ה ְּרטֻ ּבָ ה
ְּמתֻקֶ נֶת וַ עֲטֻ יָה
הוֹד אֹלהִ ים.
*
צִ יּור
הּוא אַ ְּש ָליָה
שֶ ל ְּמצִ יאּות
שֶ הִ יא אּולַי
אַ ְּש ָליָה
שֶ ֲאנ ְַּחנּו.
הַ צַ יָר הּוא הָ ַרמַ אי
הַ מֻ ְּשלָם.
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חסד שאינו
מּורה
חֶ סֶ ד שֶ אֵ ינ ֹו ְּמצַ פֶ ה לִ תְּ ָ
א ֹו לְּ תַ ְּשלּום .אַ ּתָ ה חָ לּום.
חַ יֶיָך ֹלא לְּ ָך
אֵ ין הֵ ם אֶ לָא שָ ֶדה
מו ֶֹדה לְּ בַ סוֹף הַ ְּמזֻקָ ן מֵ עֵ בֶ ר ל ֶַדלְּ פֵק
ּבִ ְּש ֵדה הַ ּתְּ עּופָ ה.
זִ ְּמזּום אֲוִ ירוֹן עַ צְּ ָלנִי נָח
עַ ל קֶ ַרח כְּ חוֹל עֵ ינָיו
כְּ מ ֹו עַ ל כַר לִ נ ְִּחיתָ ה.
הַ אִ ם זֶהּו חֶ סֶ ד עַ כְּ שָ ו?

דפנה לובל-לדרר
עץ החוסן
כְּ ִמיהָ ה אֶ ל צַ מֶ ֶרת
שָ ָרשַ י חֲשּופִ ים
ּבַ א ֲָדמָ ה ַרכָה שוֹמֶ ֶרת,
ֲח ֹדר מַ ע ֲִמ ִיקים.
צִ פ ֳִּרים חוֹסוֹת,
ּבֵ ין ֲענָפִ ים עֵ יר ִֹמים
ֹלא ְּמדֻ שָ ן ַדי ֹו לְּ כַסוֹת
ּבְּ ָירֹק ְּרגָעִ ים קָ ִשים.
חֻרשַ ת עֵ צִ ים יְּרֻ ִקים
ּבְּ לֵב ְּ
שו ֵֹרד גַם קַ יִץ גַם חֹ ֶרף.
עִ ּתִ ים ּבִ סְּ עָ ָרה ֲענָפָ יו נֶאנ ִָקים
ּוקשֵ ה עֹ ֶרף
אַ ְך חָ זָק הָ עֵ ץ ְּ
שו ֵֹרד ִשגְּ ָרה ְּמעַ יֶפֶ ת
ּבְּ קֶ ֶרן שֶ מֶ ש מּואֶ ֶרת
י ִָמים קו ְֹּד ִרים ְּמלַטֶ פֶ ת
ְּמעִ ָירה מֵ חָ ָדש
כְּ ִמיהָ ה אֶ ל צַ מֶ ֶרת.

יהורם גלילי
פליטי החלום
ְּמהַ בְּ הֲבִ ים עַ ל הַ צָ ג הַ כְּ חַ לְּ חַ ל
ּבִ ְּר ִדיפָ ה ַאחַ ר הַ כֶסֶ ף הַ גָדוֹל
ּבַ מוֹט הַ כָסּוף עַ ל הַ ּבָ מָ ה
א ֹוחֲזִ ים וְּ נֶאחָ זִ ים
ְּמחוֹלְּ לִ ים ּבְּ בִ גְּ ֵדי הַ נֶפֶ ש
ְּמחַ לְּ לִ ים א ֲִמיתוֹתֵ יהֶ ם
ְּמכַסִ ים ּבַ חֲשֵ כָה עֶ ְּרוַ ת נַפְּ שָ ם
נִלְּ חָ ִמים ּבְּ עֵ ירֹמָ ם
ּבִ לְּ בּוש הָ אַ שְּ לָיוֹת
מַ בְּ עִ ִירים ַאהֲבָ ה ּבְּ בֶ גֶד הַ ּתְּ שּוקוֹת
ִמּבְּ לִ י לְּ הַ בְּ ִחין ּבִ בְּ גִ ַידת הַ מַ ְּחשָ בוֹת
כְּ בּולִ ים ּבָ אֲזִ יקֵ י ּתְּ הִ לוֹת
ֹלא ַלאֲד ֹון ע ֹולָם
ְּמ ֻסנ ְִּוָרים מֵ הֶ בְּ זֵק מַ צְּ לֵמוֹת,
חֹ ם לִ ּבָ ם מֵ הַ הֶ בְּ זֵק הַ ח ֹולֵף
כְּ ִמ ְּשנָתָ ם אֶ ל הָ עָ ם
הַ שוֹקַ עַ ת ְּמהֵ ָרה ּבְּ נַחַ ל ַאכְּ זָב
רּורית
ִימיּות ַאפְּ ִ
אֶ ל ַאנ ֹונ ִ
נִפְּ ל ִָטים ִמן הַ חֲלוֹם.
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עליזה ישי
התפכחות
ַאף קֶ מֶ ט ּבְּ פָ נַי יַסְּ גִ יר אֶ ת הַ סְּ תָ ו
ַאף מַ ּבָ ע ֹלא יַסְּ גִ יר קֹ ר גּופִ י
לּו נִּתָ ן הָ יָה לִ ְּראוֹת ּבְּ עֵ י ַני אֶ ת הַ יו ֶֹרה
רּוחוֹת הַ חֹ ֶרף הַ ס ֹועֲרוֹת הָ יּו מַ סְּ גִ ירוֹת לִ ּבִ י
ֹלא .אֵ י ֶננִי אֶ בֶ ן
אַ ְך הָ אֶ בֶ ן קֹ ְּרצָ ה ִממֶ נִי
ֹלא ֲאנִי הַ י ֹונֶקֶ ת ִמסֶ לַע.
נילי רינסקי
הורה
אחר ואני
אֶ חָ ד מַ ְּטּבִ יעַ יְּגוֹנ ֹו ּבְּ מַ ְּשקֶ ה
ַאחֵ ר ּבְּ ַאהָ בִ ים
ֲאנִי ּבְּ ִש ִירי.
אֶ חָ ד מַ ְּטּבִ יעַ גַעְּ גּועָ יו ּבְּ ִשכְּ חָ ה
ַאחֵ ר ּבַ חֲלוֹמוֹת
ֲא ִני ּבְּ עַ צְּ ִמי.

ְּעּורנּו ּובְּ זִ ְּקנָתֵ נּו
ּבִ נ ֵ
כְּ זּוג כֵלִ ים שְּ לּובִ ים
י ֹובֵ ל שָ נִים ְּמ ֻתיָג
ְּעּורים.
וְּ צֹפֶ ן נ ִ
שֵ עָ ר ָדלִ יל מַ כְּ סִ יף
ְּש ִחיקַ ת סְּ חּוסִ ים
ְּקמָ ִטים חו ְֹּרצִ ים ּבָ עוֹר
חּושים
ּוסְּ עָ ַרת ִ
י ִָדי ֵריקָ ה
ְּמגַשֶ שֶ ת ּבַ אֲפֵ לָה
זוֹעֶ קֶ ת אַ ֶיכָה
סוֹבֵ ב הַ מַ עְּ גָל ּבִ סְּ עָ ָרה
ְּעּורים
הו ָֹרה נ ִ
ּבִ לְּ עָ ֶדיָך.
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אביבה הימן
הציור של אנה
הָ עֶ ֶרב ֵריק ִמכ ֹוכָבָ יו
ּבְּ חֶ ֶדר שֶ הִ תְּ כַּוְּ צּו ִקירוֹתָ יו
עֵ ת הּוגַף חַ לוֹן
ּומַ שָ ב הָ רּוחַ ּבַ ּוִ ילוֹן
נֶעצָ ר.
נ ְִּשימַ ת יַלְּ ָדה נֶעתֶ קֶ ת
ּבְּ תוְֹך הַ ְּש ִמיכָה
פְּ עִ ימוֹת לִ ּבָ ּה ה ֹולְּ מוֹת יְּצּועָ ּה
ּוזְּ עָ קָ ה חֵ ֶרשֶ ת
סו ֶֹדקֶ ת אֶ ת הַ ִקירוֹת הַ מְּ כֻּוָ צִ ים.
ְּמ ָדנֵי ָאב וָ אֵ ם חו ְֹּר ִשים לִ ּבָ ּה
ּתְּ ל ִָמיםּ-תְּ ל ִָמים.
ְּמצַ פָ ה לְּ אוֹר ִראשוֹן
לִ טֹל ַדף וְּ עִ פָ רוֹן - - -
ּבְּ עֶ ֶרב ֵריק ִמכ ֹוכָבָ יו
יְּצּור עִ ם ָאזְּ ַניִם אֲרֻ כוֹת
צ ֹומֵ חַ ִמּתוְֹך הַ ַדף
גַפָ יו ְּקצָ רוֹת
ּבֶ טֶ ן ְּמלֵָאה סוֹדוֹת
עֵ ינָיו ִנגָרוֹת
כְּ אֵ ב
ּופַ חַ ד נ ְִּטישָ ה
כְּ עֵ ינֶיהָ הַ ּבְּ הּולוֹת.

ציור – חוה אפשטיין
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חגית בת אליעזר
חלום ופשרו
כּוכֵי כּוכִ ים עִ ם ִמטוֹת י ִָחיד
עַ ד ְּקצֵ ה הָ אֹ פֶ ק
ּבָ הֶ ם זּוגוֹת זּוגוֹת שֶ הֵ ם אֶ חָ ד
הּודת לְּ בָ בוֹת פ ֹוע ֲִמים ּת ֹוא ֲִמים
ּתֵ בַ ת ּתְּ ַ
נִצ ֹולֵי ִמ ְּדּבָ ִריוֹת הַ מֶ ְּרחָ ִקים ּבֵ ין הַ גּופִ ים
כְּ מ ֹו ֲהזָיוֹת מַ ע ֲָדנִים
מֻרעָ ב
שֶ ל הַ ְּ
קָ רוֹב לַסַ ף

הארה
יוֹם ְּמ ֻענָן אֶ חָ ד הֵ בַ נְּּתִ י
שֶ הַ שֶ מֶ ש שֶ לִ י כְּ בָ ר ֹלא ּתֵ צֵ א
לְּ ח ֹולֵל ּבַ כְּ ָר ִמים
ימיִ ים שֶ חָ גִ ים סְּ בִ יבִ י
הָ ֲאנ ִָשים הָ אוֹפְּ ִט ִ
הֵ ם זָן זָר ֹלא מּובָ ן

ציור – אביבה ברגר
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גאולה חמילבסקי דהרי
רוטורואה – ניוזילנד*
ר ֹוט ֹורּוָאה ,פִ יהָ פָ ע ֲָרה
אֵ ש וְּ גָפְּ ִרית ג ְָּמעָ ה,
ָרעֲשּו ּבְּ נֵי מֵ עֶ יהָ
הָ מּו ְּק ָרבֶ יהָ .

י ְַּח ָדיו חָ בְּ רּו אֶ ֶרץ וְּ שָ מַ יִם
ר ֹוט ֹורּוָאה לָבְּ שָ ה לָבָ ן.
חֻ פָ ה שֶ ל ְּטלָלִ ים
הִ ְּדהִ ימָ ה אֶ ת הַ ְּשחָ ִקים,

ִקלּוחֵ י מַ יִם אַ ִד ִירים
הִ ְּרעִ ידּו אֶ ת סִ פֶ יהָ ,
קָ ְּרעּו אֶ ת ְּקרּום ּבְּ תּולֶיהָ .

וְּ הַ שֶ מֶ ש שָ לְּ חָ ה קַ ְּר ַניִם
צָ בְּ עָ ה אֶ ת אֶ ֶרץ הֶ עָ נָן הַ לָבָ ן
ּבְּ אֶ לֶף גְּ וָ נִים שֶ ל ָאדֹם לְּ בַ נְּּבַ ן.

מַ יִם ל ֹוה ֲִטים
ִמתְּ רוֹצְּ צִ ים ּבְּ בֶ טֶ ן הָ א ֲָדמָ ה
ְּמפַ כִ ים ּבְּ תוְֹך ַרחֲמָ ּה,
צִ ִירים ָאחֲזּו ּבְּ ר ֹוט ֹורּוָאה.

ִמכְּ לוֹל יֹפִ י אֹלהִ י
כְּ מ ֹו הָ יָה נֵס
שֶ הִ תְּ ח ֹולֵל לְּ ֶנגֶד הָ עֵ י ַניִם.

פֶ ֶרץ שֶ ל מַ יִם ל ֹוהֲבִ ים הִ גְּ ּבִ יהּו עּוף
הוֹלִ ידּו ֵרָאה ּתֶ ְּר ִמית יְּרֻ קָ ה.
פִ כְּ פּוְך שֶ ל ֲאג ִַמים ,יַעַ ר עָ בוֹת,
ֵג ְּיז ִֶרים נו ְֹּטפֵ י ְּרשָ פִ ים ר ֹו ֲהבִ ים.
נְּתָ זִ ים נו ְֹּד ִדים
נ ְָּשָאה אוֹתָ ם הָ רּוחַ ,
כְּ מ ֹו הָ יּו חַ ְּש ַרת ֲע ָננִים.

*כְּ פָ ר ּתֶ ְּר ִמי ּתוֹסֵ ס
ציור – דניאל אופיר
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לחייל שלי
חַ יָל שֶ לִ י
זֶה עוֹד ִמ ְֹּשחָ ק ,חָ שַ בְּ ּתָ
ּבְּ טֶ ֶרם נָטַ ְּשּתָ
ַארגַז הַ חוֹל מֵ עֵ בֶ ר לַּבִ ְּקּתָ ה.
אֶ ת ְּ
אִ מָ א אוֹתְּ ָך ָר ְּקמָ ה
ר ֹוכֵב ְּמפֻשָ ק עַ ל כִ תְּ פֵ י ָאבִ יָך
ּבְּ עוֹד אֶ צְּ ּבְּ עוֹתָ יו הָ ר ֹועֲדוֹת
ּבִ ְּדרּו אֶ ת ְֹּשעַ ְּרָך הָ ַרְך.
הָ יָה ַדי ּבְּ כְָך לוֹמַ ר
שֶ זֶה ֶרגַע ְּמתֹ עָ ד שֶ ל ַאהֲבָ ה
אוֹתָ ּה נָצַ ְּרּתָ כְּ לֶהָ בָ ה
וְּ אִ ּתָ ּה יָצָ אתָ אֶ ל הַ מַ סָ ע ּבִ סְּ עָ ָרה,
כְּ פִ י שֶ ָאבִ יָך עָ שָ ה זֹאת לְּ פָ נֶיָךֹ ,לא ִמזְּ מַ ן.
חַ יָל שֶ לִ י
זֶה עוֹד ְּק ָרב אוֹת ֹו ֹלא קָ ָראתָ
ּבְּ טֶ ֶרם נ ְֶּחּבַ ְּטּתָ
ּבְּ חֵ יק הָ ֶרכֶב שֶ חָ נָה מֵ עֵ בֶ ר לַצָ פוֹן.
כְָך הִ גִ יעַ ֶרגָע ּב ֹו
עָ לֶיָך ַל ֲעמֹד מּול חַ מַ א"ס וְּ ִחיזְּ ּבְּ ַ-אלְּ לָה
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לְּ הַ ְּר ִחיק קָ סָ אם וְּ גַם קַ ְּטיּושָ ה
מֵ חוֹמוֹת שֶ נ ְִּטעּו ּבְּ מֶ ְּרחַ ב יָּה.
חַ יָל שֶ לִ י
כְּ שֶ אַ ּתָ ה ּבו ֵֹדד שָ ם ּבַ מַ ע ֲָרכָה
הִ תְּ י ֵַדד עִ ם הַ זִ כְּ רוֹנוֹת
עִ ם ִר ְּקמַ ת פְּ לָאִ ים שֶ ל אִ מָ א
עִ ם י ִ ַָדים ְּמל ְַּטפוֹת שֶ ל אַ ּבָ א.
וְּ אִ ם ּתַ אֲזִ ין ּבִ ְּד ִריכּות
לִ כְּ תַ ב יָד ֹו שֶ ל הַ גו ָֹרל
ַאל ּתִ ָכנַע וְּ ַאל ּתִ תְּ חַ נֵן לְּ שָ לוֹם,
הִ לָחֵ ם! כִ י זֶה גו ָֹרלֵנּו ,אֵ ין מַ ה
לְּ הִ תְּ ל ֹונֵן.
כְָך ּתְּ ַגלֶה חוֹתָ ם אֹלהִ י שֶ ְּמהַ ְּדהֵ ד
חַ יִ ים.

יום ראשון  6אוגוסט 2006

תמי לדרמן ירבלום ארבך

תומר אברהם ונונו

כחלום תעוף

חלומות  -שווא ידברו?!

עִ נְּבֵ י גִ ילִ י הִ בְּ ִשילּו אַ ְך
פֵרוֹת חֲלו ִֹמי
אּושים.
ַנעֲשּו ּבְּ ִ

שָ וְּ א י ְַּדּבְּ רּו הַ חֲלוֹמוֹת?
וְּ ֹלא אֶ חָ ד ִמ ִש ִשים ּבִ נְּבּוָאה?

כְּ עָ לֶה נוֹתַ ְּרּתִ י
ָרחוֹק ִמן הָ עֵ ץ וְּ עַ לְּ וָ ת ֹו.

הַ ּבֹקֶ ר חָ לַף וְּ הֵ צִ יץ
ֲע ַדיִן ח ֹולֵם ּבְּ הָ ִקיץ

הֵ קַ צְּ ּתִ י
אֶ ל חֲלוֹם ִמתְּ נ ְַּדנֵד
ּבְּ רּוחַ הַ זִ כָרוֹן.

נַפְּ ש ֹו ְּמבֹעָ תָ ה
מֵ חֲלוֹמ ֹו הָ ַרע
ֵילְֵך לְּ חָ כָם  -וְּ י ְֶּחכַם,
י ְַּמצִ יא ל ֹו ְּדבַ ר ְּרפּוָאה ְּמחֻ כָם,

הָ יָה הַ חֲלוֹם לְּ אוֹת עַ ל י ִָדי.
ֲהתִ הְּ יֶה ז ֹו ִמנְּחָ תִ י
לַקו ֵֹרא
א ֹו יְּהֵ א הַ ִשיר קָ ְּרּבָ ן
ּתָ ִמיד

ּתַ ֲענִית חֲלוֹם,
ְּמ ִשיבָ ה כָל לֵב הֲלוֹם.
שָ וְּ א י ְַּדּבְּ רּו,
א ֹו מֶ סֶ ר ְּמזֻכְָך י ְִּשלְּ חּו?

רוֹצָ ה ַלחֲֹלם ּבְּ הָ ִקיץ
וְּ ֹלא לְּ הִ תְּ נַפֵץ
עַ ל ְּרסִ יסֵ י הַ ְּמצִ יאּות.

ִח ָידה הִ יא ֹלא ִמּתְּ מוֹל
ה ֲִקיצֹתִ י מֵ חֲלוֹם
אֶ ל ּתוְֹך חֲלוֹם.

לְּ הִ שָ אֵ ר חֲלוֹם.

ציור – דניאל אופיר
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דליה אלבלינג
לרגעים

בחלומות כולנו יחד

לִ ְּרגָעִ ים
רוָֹאה אֶ תְּ כֶם יְּשּובִ ים
עַ ל סַ פְּ סָ ל ּבַ ְּש ֵד ָרה הַ שְּ בִ יעִ ית
לְּ עֵ ת עֶ ֶרב,
פְּ נֵיכֶם כְּ פִ י שֶ נִצְּ ְּרבּו ּבִ י
ּבַ יוֹם הַ הּוא הַ ֶנ ְּח ָלם
שֶ ע ֲַדיִן ֹלא ּתַ ם,
שַ ְּרבִ יט נוֹצוֹת ּבִ ֵידיכֶם
מַ ְּחלִ יק קַ לוֹת עַ ל פָ נַי
לְּ סַ לֵק אֲבַ ק ְּד ָרכִ ים
וְּ קֻ ְּשיוֹת,
לוֹטֵ ף כְּ רּוחַ ּבֵ ין
ְּשנֵי ע ֹולָמוֹת נִפְּ ָר ִדים ע ֲַדיִן.
לִ ְּרגָעִ ים – ֲאנִי שָ ם.

ּבַ חֲלוֹמוֹת ֻכלָנּו יַחַ ד
מֵ תִ ים וְּ גַם חַ יִ ים ּבְּ בַ יִת ְּמשֻּתָ ף,
הַ ְּמשַ נֶה פָ נָיו עַ ל פִ י ַד ְּרכָן
שֶ ל עֲלִ ילוֹת או ְֹּרגוֹת
אֶ ת מַ ְּרכִ יבָ ן –
וְּ אֵ ין מָ קוֹם לִ ְּשאֵ לוֹת,
ְּשנוֹת דוֹר הַ מַ פְּ ִרידוֹת
ּבֵ ינֵינּו לְּ בֵ י ָנם
זו ְֹּרמוֹת ּבְּ תוְֹך יְּקּום שָ לֵם
שֶ ֹּלא מַ תְּ ִחיל וְּ ֹלא נִשְּ לַם,
פוֹלְּ שוֹת ל ְַּקרּום הַ ַדק ִמ ַדק
שֶ ּבֵ ין עֵ רּות לְּ בֵ ין ִמ ְּקסָ ם –
ּבְּ רּוכִ ים אַ ּתֶ ם – ּבָ אֵ י ע ֹולָם!

גם רגע זה יהפוך

אשמורת שנייה

כְּ אֹ סֶ ף מַ זְּ כָרוֹת
נֶע ָרמוֹת
הוֹפְּ כִ ים ִרגְּ עֵ י הַ זְּ מַ ן
לְּ זִ כְּ רוֹנוֹת –
הוֹפַ עְּ ּתָ ּבַ חֲלו ִֹמי הַ ַל ְּילָה
כָפּוף ּוגְּ לּוי עֵ י ַניִם,
ֹלא הֵ בַ נְּּתִ י ִמ ַניִן הֵ ג ְַּחּתָ
ּולְּ ָאן ּתָ שּוב –
עַ ד הַ ּבֹקֶ ר עָ לִ יתָ הַ שָ מַ יְּמָ ה
ּבִ סְּ עָ ָרה ,
הוֹתַ ְּרּתָ ּבִ י
כֶתֶ ם ִשכְּ חָ ה

מֹרת ְּש ִניָה עו ֶֹדנִי עֵ ָרה,
אַ ְּש ֶ
ְּשמּורוֹת עֵ ינַי כְּ בֵ דוֹת
ִמסְּ ּתַ ְּח ְּררוֹת ּבְּ חּוג
מַ ְּחשָ בוֹת ְּטרּופוֹת
ָכ ֳּאנִיוֹת ּבַ ַל ְּילָה –
ישית ע ֲַדיִן
מֹרת ְּשלִ ִ
אַ ְּש ֶ
ְּמצַ פָ ה
לַפְּ צִ יעָ ה שֶ ּבֵ ין אֹפֶ ל לְּ או ָֹרה,
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לִ ּבְּ ָך ּבְּ תַ ְּר ֵדמָ ה ֲעמֻקָ ה –
גַם ּבַ שֵ ָנה ֲאנ ְַּחנּו
ֲלּוקים –
ח ִ

דוד שטיינברג

עופר דובר

בואי המלכה

הותרתי משאי במדרון

לְּ בּושָ ה שַ ּבָ ת ּבְּ ִמ ְּשיְֵך ְּראִ יתִ יְך
ֹלא בַ חֲלו ִֹמי ּבַ לֵילוֹת.
אַ ְך הָ יּו ְּשעוֹתַ י אֵ לּו שֶ ּבֵ ינְּתַ יִם,
כִ בְּ דוֹת חֲלוֹם.

הוֹתַ ְּרּתִ י מַ שָ אִ י ּבַ ִמ ְּדרוֹן,
ּבְּ נֹ חַ ם
ּובִ סְּ לִ יחָ ה.

ּבְּ או ָֹרם שֶ ל נֵרוֹת הַ שַ ּבָ ת
אַ ּתְּ מַ אֲצִ ילָה צִ לְֵך
אֲבָ ל ֲאנִי ֹלא ּבָ ְך
ִדין וְּ ַרח ֲִמים אַ ּתְּ ּבַ זְּ מָ ן
וְּ עַ ּתָ ה אַ ּתְּ ּבִ לְּ בּוש
חֲסָ ַדיְִך ַרק...
ּבוֹאִ י הַ מַ לְּ כָה ּבִ י
וַ ֲהיִי לִ י שַ ּבָ ת לְּ מַ ְּרגֵעָ ה
ּבַ נֵרוֹת הַ דוֹלְּ ִקים
ֲאנִי רוֹאֵ ְך
כַשּול ִַמית ּבֵ ין ּבְּ נוֹת יְּרּושָ ַליִם
שַ ע ֲֵרְך ג ֹולֵש עַ ל צַ ּוָ ארֵ ְך.
כְּ ִמיַלְּ דּות,
חֲלו ִֹמי – חוֹתָ ם עַ ל לִ ּבִ י

גַם ַאהֲבוֹתַ י ,גַם ְּשנָאוֹתַ י
צְּ רּורוֹת,
מֻטָ לוֹת לָרּוחַ .
עֲקֵ בוֹת נְּמָ לִ ים יַחַ ְּרצּו
עִ ְּקבוֹתַ י.
בתחנה
ּבֵ ין הָ ַרכֶבֶ ת שֶ יָצְּ ָאה לְּ ז ֹו
שֶ ּתָ בוֹא...
סוֹפֵ ר ִמ ְּרצָ פוֹת וְּ יוֹשֵ ב
וְּ קו ֵֹרא
וְּ חוֹשֵ ב
וְּ נ ְִּר ָדם
וְּ א ֹוכֵל
ּומשַ לֵם
ְּ
וְּ אוֹהֵ ב
וְּ ש ֹונֵא
וְּ צוֹחֵ ק
ּוב ֹוכֶה
וְּ כוֹתֵ ב
ּומוֹחֵ ק
וְּ קָ ם
וְּ נוֹפֵ ל
ּומַ ּבִ יט ּבַ שָ עוֹן הַ גָדוֹל...
"הֶ בֶ ל הֲבָ לִ ים ,הַ כֹ ל הֶ בֶ ל"!
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רחל הרפז
מחפשת כתובת
ֵיש ּבַ יִת שֶ עָ לַי לִ ְּקרֹא ּב ֹו ִשיר
אֲבָ ל אֶ ת ְּשמ ֹו אֵ ינִי ז ֹוכ ֶֶרת,
גַם ֹלא הֵ יכָן הּוא,
פְּ נֵי הָ עוֹבְּ ִרים וְּ שָ בִ ים חֲתּומוֹת
כְּ מ ֹו הָ יִיתִ י ְּשקֻ פָ ה.
מֹחי ְּמ ַדפְּ ֵדף ּבַ זִ כָרוֹן
ִ
לָצּוד אֶ ת הַ ִשיר שֶ אּולַי כְּ לָל ֹלא כָתַ בְּ ּתִ י...
הַ אִ ם ּבַ א ֲִמ ֵירי הַ ְּש ֵד ָרה שָ בּוי הַ ִשיר
שֶ אֶ ת ִמלוֹתָ יו הַ ד ֹוחֲקוֹת לְּ הֵ ָאמֵ ר
אֵ ינִי ז ֹוכ ֶֶרת?
ּבַ ּבֹקֶ ר ,עַ ל הַ שִ ָדהּ ,בְּ פֶ תֶ ק הַ מַ כֹ לֶת
מּונָחוֹת הַ ִמלִ ים:
וְּ הָ רּוחַ ּבַ ְּש ֵד ָרה
ְּמנַשֶ בֶ ת ּבְּ ִש ֵירְך

מלכה נתנזון
אור שחרית
ַרק הַ יוֹם חָ זְּ ָרה לִ ְּנשֹם ּבְּ כֹחוֹת עַ צְּ מָ ּה
ּוכְּ בָ ר ֲאנִי רוָֹאה אוֹתָ ּה
יְּשּובָ ה כְּ ֶנגֶד הַ חַ לוֹן מּופֶ זֶת אוֹר שֶ מֶ ש
ּופַ עֲמ ֹונֵי הַ צְּ חוֹק שֶ לָּה
ֹאשי.
ִמתְּ גַלְּ גְּ לִ ים ּבְּ תוְֹך ר ִ
כְּ שֶ הִ יא ְּמאוֹתֶ תֶ ת קוֹד ֻמכָר,
אוֹר שַ ח ֲִרית נ ְִּרקָ ם ּבְּ תוְֹך חָ זִ י.

תליוני שמש
ִמּבַ עַ ד ַלח ֲַרכֵי עֵ ינַי פִ ְּרחֵ י הַ צֶ אלוֹן
כִ ְּשבִ יס צָ הֹב עַ ל רֹאשָ ּה שֶ ל אִ ִמי.
פִ ְּרי ֹו הַ מָ א ֳָּרְך מַ נְּּבִ יט ּתִ לְּ י ֹונֵי שֶ מֶ ש
ּוָארּה
לְּ צַ ָ
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שביל לשיר נבחר

ציור:

אוה רוכמן

אהרון אמיר
גבוה
אינני זוכרת ,אם חלמתי על ארץ ישראל ,לפני שהביאוני הורי אליה.
זוכרת ,כי התעוררתי למציאות שונה לגמרי מזו שהכרתי ואת המראה
שנגלה לעיני בפעם הראשונה בחיי  -חוף הים של חיפה ,הרי הכרמל
המתנשאים מעל והציפורים החגות מעל הגלים המתנפצים אל החוף.
ומנגד זוכרת גם את ההתמודדות עם שפה חדשה וחברים חדשים.
מעט אחרי הגעתנו ארצה ,שמעתי בפעם הראשונה על ה"ירקון" ,שזורם
בעיר הגדולה ביותר בישראל .מאותו רגע ואילך במשך שבועות הירקון
הופיע בחלומי .חלמתי ,שהירקון הוא ים ענק עם חוף וגלים מתנפצים,
ואני ציפור עם כנפיים ענקיות מרחפת מעליו .אולי בורחת? אולי מנסה
להתמודד עם המציאות החדשה?
לימים ,כאשר הגעתי לתל אביב וראיתי את נחל הירקון ,רק אז הבנתי עד
כמה שונה המציאות מהחלום ,שחלמה הילדה הקטנה שאין לה יותר
צורך לברוח.
מילותיו של השיר "גבוה" מאת :אהרון אמיר ,מחזירות אותי בכל פעם
אל תחושת החלום של ילדותי.
ּתִ בְּ ַרח מֵ הֶ ם
ּתָ עּוף מֵ הֶ ם וְּ הָ לְּ ָאה:
ּתִ בְּ ַרח מֵ הֶ ם
ּתִ סַ ק מֵ הֶ ם ּומַ עְּ לָה
ּובִ ְּמרוֹמֵ י –אֵ ינְּסוֹף
שָ ם ּתִ סָ תֵ ר –
אֶ בְּ ָרה ּתִ פְּ רֹש
ּוקפֹ ץ-מַ קוֹרְּ ,שלּוף צִ פֹ ֶרן
ְּ
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קָ ַרחַ ת רֹאשֶ ָך ּתִ זְּ קֹ ף מּול שֶ מֶ ש:
ֵגוְּ ָך כְּ חֵ ץ שָ חּוט
שָ לּוחַ עָ ל
נִשָ א ּבָ ָדד ּבַ ּתְּ כֹל
זִ ְּרמֵ י-אֲוִ יר יִפְּ לַח
ֵירֹם אֵ יתָ ן ּובַ ל-יִלְּ אֶ ה –
וְּ לִ ְּרגָעִ ים
ּתִ ְּקפָ א ּתַ ְּחּתֶ יָך
ּתַ ְּשפִ יל מַ ּבָ ט אֶ ל ָד ֵרי-מַ טָ ה:
גֵאֶ ה ּתִ צְּ פֶ ה ּבְּ נו ְֹּד ֵדיָ -כנָף
אֲשֶ ר צָ ָרה עֵ ינָם ּבְּ מֻטָ תְּ ָך ,וְּ הֵ ם
חָ גִ ים ּבְּ מַ עְּ גְּ לוֹתַ -להֲקוֹתָ ם
מַ ְּרּבֵ י ִט ְּרחָ ה וָ ט ַֹרח
ּתָ ִרים טֶ ֶרף לָמ ֹו
ִמּת ֹולֵעָ ה וְּ עַ ד זְּ בּובֵ י ּבְּ אֹש -

אוה בילדותה בפולין
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Ernesto Kahan

שבילי תרגום

Mi pacto... testamento
(Dedicado a mi amor, los niños del mundo
Ernesto Kahan, 2013 )

En nuestra Tierra plantado
y atado a los preceptos del amor
hoy firmo un nuevo pacto...
Ya es noche y oculto mis palabras,
las que de tanto andar,
están cansadas.
Desperté y sentí mis manos... y mucha sed
y al bañarme en fría agua,
purificante de mi ser,
se silenciaron los sonidos y entré en la intimidad.
Consulté los pulsos del tiempo
y mi conciencia en el espejo...
y de pronto,
volvieron a hablar las palabras,
las heridas de las plantas,
los afectados reflejos,
tú, el pueblo
y la luz que nos llama,
en anuncios y demandas
para un renovado Sermón de la montaña.
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ארנסטו קהאן
תרגום מספרדית :תמי לדרמן ירבלום ארבל
אור תחת הירח
הברית שלי....צוואה
מוקדש לאהבתי ,לילדי העולם
ארנסטו קהאן5483 ,

ַאדמָ תֵ נּו
נָטּועַ ּבְּ ְּ
ּומחֻ ּבָ ר לְּ חֻ קֵ י הָ ַאהֲבָ ה
ְּ
הַ יוֹם ֲאנִי חוֹתֵ ם עַ ל ּבְּ ִרית
כְּ בָ ר ַל ְּילָה וַ ֲאנִי מַ צְּ פִ ין אֶ ת ִמלוֹתַ י
אֵ לּו שֶ כָל כְָך צָ עֲדּו
הִ נָם לֵאִ ים
הֵ קַ צְּ ּתִ י וְּ חַ ְּשּתִ י אֶ ת י ַָדי ...וְּ צָ מָ א ַרב
ּובִ ְּטבִ ילָתִ י ּבְּ מַ יִם צ ֹו ְּננִים,
ּומי,
הַ ְּמטַ ה ֲִרים אֶ ת ִקי ִ
ימיוֹת.
ָד ְּממּו הַ צְּ לִ ילִ ים וְּ נִכְּ נַסְּ ּתִ י לָאִ ינ ְִּט ִ
נוֹעַ צְּ ּתִ י עִ ם פְּ עִ ימוֹת הַ זְּ מַ ן
וְּ תו ַֹדעְּ ּתִ י ּבַ מַ ְּרָאה,
ּופִ תְּ אֹ ם..
הַ ִמלִ ים שָ בּו לְּ שוֹחֵ חַ ,
פִ צְּ עֵ י הַ צְּ מָ ִחים,
הַ הִ ְּשּתַ ְּקפֻיוֹת הַ נְּגּועוֹת
אַ ּתָ ה ,הָ עָ ם
וְּ הָ אוֹר שֶ קו ֵֹרא לָנּו,
ּבִ בְּ שוֹרוֹת ּובִ ְּד ִרישוֹת
עֲבּור הַ ְּד ָרשָ ה הַ ְּמחֻ ֶדשֶ ת שֶ ל הָ הָ ר.

02

Racheli Abraham-Eitan
Traducción al español: Ernesto Kahan

Muñeca espigada
La muñeca de Iaeli, ojos intensos caídos,
las mías, ojos abiertos de asombro.
Intenté acostarlas
en una cama de hojas de maíz
y entre líneas interminables,
también allí quedé.
En esas espigas muñecas,
tal los vestidos de mi hermana,
dibujé flores blancas, violetas,
amarillas y rojas;
trencé trenzas con los hilos dorados
que flotaban libremente
en los hombros
y expiré en ellas la ternura de mi infancia
de la feminidad primera...
Pigmalión y Galatea
Mi cuerpo estaba florecido en erupción
y hermoso el rostro esperando las pasiones
de Narciso y Eco
¡Oh, Eco!
Que de repente
con infancia tardía
como río de amor
enrojeció al final de ella.
En la vitrina
la muñeca mostró sus encantos
y una lágrima en sus ojos de vidrio ahogados,
trajo un retumbo del pasado
que hizo temblar la cama donde dormía.
¡Recuerdos distantes!
Oh! Eco!
Cierra los ojos
y tu cuerpo será una espiga en erupción
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איתן-רחלי אברהם
בובת אשבול
לְּ ָיעֵ לִ י ּבֻּבָ ה עוֹצֶ מֶ ת עֵ י ַניִם ּבִ ְּשכִ יבָ ה
ּבּוּב ֹותַ י פָ עֲרּו עֵ י ַניִם ּבִ תְּ ִמיהָ ה
ַאף שֶ נִסִ יתִ י עַ ל מַ צָ ע ֲעלֵי הַ ּתִ ָירס
ּבֵ ין הַ שּורוֹת הָ אֵ ינְּסוֹפִ יוֹת
. שָ ם ִש ַכנְּּתִ י גַם אוֹתִ י.לְּ ַי ְּש ָנן
צִ י ְַּרּתִ י אֶ ת ִקלְּ חֵ י ּבּוּב ֹותַ י
פְּ ָר ִחים לְּ בָ נִים ּוסְּ גֻלִ ים
צְּ הֻּבִ ים ַואֲדֻ ִמים
כְּ ִש ְּמל ֹותֶ יהָ שֶ ל אֲחוֹתִ י
צַ מוֹת קָ לַעְּ ּתִ י מֵ חּוטֵ י הַ עלִ י
שֶ ל זְּ הַ ב ּתִ פְּ ְּרח ֹות הָ אֶ ְּשּבוֹל
הַ גוֹלְּ ִשים ּבְּ ִרפְּ יוֹן עַ ל כִ תְּ פֵ י הַ קֶ לַח
נָפַ ְּחּתִ י ּבָ הֶ ן עֶ ְּד ַנת יַלְּ דּות
וְּ נ ִָשיּות ִראש ֹו ָנה
כְּ פִ גְּ מַ לְּ י ֹון ּבְּ ָגלִ יתֵ יָאה
הָ ָיה גּופִ י כְּ תִ פְּ ַרחַ ת ּבָ אֶ ְּשּבוֹל
ּופָ נִים יָפוֹת ּבְּ צִ יפַ ת הַ ּתְּ שּוקָ ה
שֶ ל ַנ ְּר ִקיס וְּ אֶ ק ֹו
 אֶ ק ֹו,ה ֹו
יַלְּ דּותֵ ְך הַ ְּמאֻחֶ ֶרת שֶ הִ וְּ ִר ָידה פִ תְּ אֹ ם
ּבִ ְּנהַ ר ַאהֲבָ ה
ּובֻּבַ ת חַ לוֹן הָ ַר ֲאוָה
קָ סְּ מָ ה ִמ ְּקסָ מָ ּה וְּ הָ יְּתָ ה שֶ ָלְך
ִד ְּמעָ ה ּבְּ עֵ ינֵי הַ זְּ כּוכִ ית נֶחֶ נְּקָ ה
וְּ הֵ ד ִמן הֶ עָ בָ ר עָ ָלה
הִ ְּרעִ יד אֶ ת הַ מַ צָ ע הָ ַרְך ּב ֹו ִישַ נְּּתִ י
זִ כְּ רוֹנוֹת ְּרחו ִֹקים
ה ֹו אֶ ק ֹו
עִ צְּ ִמי עֵ י ַניְִך
וְּ הָ יָה גּופֵ ְך כְּ תִ פְּ ַרחַ ת הָ אֶ ְּשּבוֹל

שבילי עיון והגות
חלום ומציאות בהבנת היקום :מעבר לשביל החלב
פרופ' עמרי וונדל
מאז ומתמיד חלם האדם לגעת בכוכבים ,להבין את מבנה היקום
שבתוכו אנו חיים .מימי קדם עד לתקופת הרנסאנס נראה זה כחלום
בלתי מושג ואף נחשב לקריאת תיגר על האלים ,ועל כן נרדפו שוחרי
הדעת לא אחת על ידי הכנסייה .רק עם פרסום תורתו של קופרניקוס,
שכדור הארץ אינו מרכז היקום ,אלא סובב סביב השמש ,החלה האנשות
להתקרב למציאות .במאות הבאות נעשו צעדים חשובים להבנת סביבת
החלל הקרוב אלינו – האסטרונומים הצליחו להראות שמערכת השמש
שלנו קטנה לאין שעור בהשוואה למרחק לכוכבי השבת – אף הקרובים
שבהם – שהם למעשה שמשות מרוחקות.
אולם רק בתחילת המאה העשרים התקרבה האסטרונומיה באופן
משמעותי לקראת הבנת טבעו של היקום .היה זה כאשר אדוין הבל,
מגדולי האסטרונומים בכל הזמנים ,גילה ,כי היקום שלנו אינו מסתכם
במערכת שביל החלב כפי שהאמינו עד אז ,אלא מכיל "שבילי חלב"
רבים לאין ספור המרוחקים לאין שיעור מעבר לכוכבי השבת .צעד נוסף
לקראת הבנת היקום עשה הבל כמה שנים לאחר מכן ,כאשר גילה את
התרחקות הגלקסיות ,התפשטות היקום ואת החוק הנקרא על שמו,
העומד בבסיס התורה המקובלת כיום של היקום – הלא היא תורת
המפץ הגדול ,ה Big Bang -באנגלית .תגליתו של הבל גרמה לאלברט
איינשטיין להודות ב"שגיאה הגדולה של חייו"  -הכנסת ה"קבוע
הקוסמולוגי" למשוואה בתורת היחסות הכללית המתארת את היקום,
כיוון שמשוואה זו חזתה יקום ההולך ומתפשט ,בניגוד ליקום הסטטי,
שהיה מקובל על המדענים בתחילת המאה העשרים.
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הצעד המשמעותי הבא בגילוי מהות היקום נעשה על ידי שני פיסיקאים
מניו ג'רסי ,ארנו פנציאס ורוברט וילסון ,אשר בשנת  5691גילו במקרה
את קרינת הרקע הקוסמית בגלי מיקרו .קרינה זו נחזתה על ידי מודל
המפץ הגדול ,שתגליתו של הבל מהווה את בסיסו הניסיוני .על תגלית
זו זכו פנציאס ווילסון בפרס הנובל בפיסיקה ,בענף חדש יחסית –
הקוסמולוגיה ,המתארת את מבנה והיווצרות היקום .באמצע שנות
התשעים גילה הטלסקופ הלוויני  COBEאת אי-האחידות של קרינת
הרקע הקוסמית .מדובר באדוות בשיעור של אחד למאה אלף
בטמפרטורה של קרינת הרקע שהן זרעי המבנה של הגלקסיות – שבילי
החלב – ביקום הקדום .בשנת  6009זכו המגלים  -ג'ון מאת'ר וג'ורג'
סמוט  -בפרס הנובל בפיסיקה.
בשנת  5661גילו אסטרונומים מאוניברסיטת ברקלי שבקליפורניה
שהתפשטות היקום אינה מואטת ,כפי שחשבו מאז תגליתו של הבל,
אלא הולכת ומואצת ,תגלית אשר זעזעה את אשיות הקוסמולוגיה .מאז
תגליתו של הבל שלטה בכיפה תורת המפץ הגדול שהפכה לקונצנזוס
לאחר גילוי קרינת הרקע הקוסמית .לפי תורה זו היקום מתפשט ,אולם
בקצב הולך ומאט ,בשל כוח המשיכה הגרביטציוני שמפעילות זו על זו
הגלקסיות המרכיבות אותו .ממדידת המרחקים של התפוצצויות
סופרנובה בגלקסיות מרוחקות הסיקו האסטרונומים סול פרלמוטר
ועמיתיו כי קצב התפשטות היקום בכ  1 -מיליארד השנים האחרונות
(כשליש מגילו הנוכחי) דווקא הולך וגדל .למסקנה זו השלכה מרחיקת
לכת על הבנתנו את טבע היקום .כיון שכוח הגרביטציה פועל רק בכיוון
משיכה ,חייב להיות כוח דחייה ,מעין לחץ ,המתגבר על המשיכה
הגרביטציונית וגורם להאצת התפשטות .כוח כזה ניתן לתיאור על ידי
הוספת איבר קבוע למשוואה ,בדומה לזה שהוסיף בזמנו איינשטיין,
הנקרא בשם "הקבוע הקוסמולוגי" ,או בשמו החדש "אנרגיה אפלה",
על משקל "החומר האפל" .בעקבות שילוב תגליתם של פרלמוטר
ועמיתיו עם קרינת הרקע הקוסמית אנו יודעים כיום שאיננו מבינים את
רוב היקום הסובב אותנו :כ  70% -ממנו אנרגיה אפלה ,ו 30% -
הנותרים חומר ,שרובו אפל ושונה במהותו מהחומר המוכר לנו .שניהם
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טרם הובנו ונמצאים בין החידות הגדולות של הפיסיקה .בשנת
הוענק על תגלית זו פרס הנובל לפיסיקה.
התגלית המשמעותית הבאה שאולי תזכה את מגליה בפרס הנובל
הרביעי בקוסמולוגיה הגיעה במרס  .6052חוקרים מאוניברסיטת
הרווארד דיווחו כי מצאו את העדויות המוקדמות ביותר שנמצאו עד כה
מן המפץ הגדול שאירע לפני כ  80 -מיליארד שנה .מדובר בתנודות של
גלי כבידה (גרביטציה) ,שנוצרו בחלקיק השנייה הראשון של המפץ
הגדול .גלי כבידה הם אדוות במרחב-זמן שנחזו על ידי תורת היחסות
הכללית של איינשטיין כבר בשנת  ,5659אך טרם נמצאו עדויות ישירות
לקיומם.
כעת נראה כי הם התגלו בקרינה הבראשיתית מן המפץ הגדול על ידי
הטלסקופ  BICEP-2המוצב בקוטב הדרומי .הם נמצאו על ידי ניתוח
הפולריזציה (קיטוב) של קרינת הרקע הקוסמית .צוות הטלסקופ עובד
על המחקר זה  51שנים ,אבל רק בחדשים האחרונים הגיע לממצאים
בדרגת סבירות מספקת .עדיין צריך לאמת את הממצאים בתצפיות
בטלסקופים אחרים ,כמו הטלסקופ הלווייני פלאנק ( ,)PLANCKהצופה
גם הוא בקרינת הרקע הקוסמית.
גלי כבידה מן המפץ הגדול נחזו באופן תיאורטי וגילוים עשוי לספק
הבנה מעמיקה יותר על האינטראקציה בין תורת הקוונטים ותורת
היחסות הכללית .חיבור שתי התיאוריות הללו לתורה מאוחדת הוא
המשימה הגדולה ביותר העומדת בפני הפיסיקה התיאורטית במשך
כמעט מאה שנים .אלברט איינשטיין עבד על נושא זה עשרות שנים ללא
הצלחה ,ועד היום זוהי בעיה בלתי פתורה העומדת בבסיס הבנת היקום
וחוקי הפיסיקה.
נראה שכיום האנושות נמצאת
קרוב מאי פעם להפיכת החלום
העתיק – הבנת יקום  -למציאות.
6055

W. Freedman (Carnigie Obs.) , L.
Frattare (STScI) et al.
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החלום באספקלריה של הזמן
ברוריה בן-דוד (וייס)
עיקר המקורות שמהם אנו למדים על החלום וטיבו בימי קדם לקוחים
מן המקרא ,ממסופוטמיה (אזור המשתרע בין הפרת והחידקל),
ממצרים ומן הספרות היוונית העשירה.
בכתובים אכדיים נזכר במקומות מועטים "אלוהי החלומות" .המקורות
האכדיים מביאים שלושה שמות של אלוהי החלומות האחד "שומרי"
שמשמעו פשוט חלום (אל החלום).
מבחינים בשני סוגי חלומות עיקריים "תיאולוגי" ו"סמלי" .בחלום
ה"תיאולוגי" אנו מוצאים דברי אלוקים ,המתחלקים לבשורה ,צו או
אזהרה .המקורות אינם נותנים משמעות לחלום הסמלי ,אלא אם נראה
לכוהן או למלך ,או לגיבור שהמקורות מספרים עליו .החלומות
הסמליים לעתים קלים לפתרון כמו חלום יוסף (בר' לז ה-ט).
במצרים ובמסופוטמיה נוצרה ספרות ,העוסקת בפתרון חלומות
שמוצאים בהם רמזים לעתידו של החולם.
ענף ספרותי זה היה מפותח מאוד במצרים ,שחרטומיה עסקו בשקידה
בחקר החלום .ממצרים הגיעו לידינו קטע של פפירוס היראטי (אחד
משלוש צורות הכתב ,בהן נכתבה השפה המצרית הקדומה .כתב
היראטי קיבל את שמו מהמילה היוונית היראטיקוס  -של הכוהן .הכתב
היה בשימוש לכתבי קודש בלבד) ,מהשושלת הי"ב מהמאה ה – 88-84
לפסה"נ ,וגם פפירוס דמוטי (מהמילה היוונית דמוטיקוס  -עבור העם.
טקסטים חילוניים לשימוש יומיומי נכתבו בכתב דמוטי) מהמאה
השנייה לסה"נ .הפפירוס העתיק מסדר את החלומות בצורת טבלה על
פי טיב העתידות הנרמזים בהם .תחילה באים החלומות המבשרים
טובות ואחריהם המבשרים פורעניות.
אמונות המצרים השפיעו כמעט על כל העמים ,והעיסוק בחלומות עבר
גם לעולם ההלניסטי .הדעה שבחלום
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מגלים האלים את רצונם לאדם הייתה רווחת גם בעולם היווני רומי.
אפלטון ,אריסטו ,קיקרו האמינו בכך.
היה מקובל ללון במקדשים מסוימים כדי לקבל בחלום את תשובת האל.
הקדמונים ראו את החלום גם כדרך של משא ומתן עם המתים ועם
הכוחות העל אנושיים ,או שייחסו למראות החלום סמליות המרמזת על
העתיד להתרחש ,וכך יצאו לאור ספרים לפתרון חלומות המפרשים
אותם.
לעתים קרובות התגלות האל בחלום משמשת עילה להקים מקדש
במקום ההתגלות .במצרים יש לנו דוגמה
על הערך שייחסו לחלום ,אסטילת החלום שהוצבה במקדש הספינכס.
כבר בסיפורי המקרא משמש החלום אמצעי קשר בין האדם לאלוקים.
גבולות הארץ נתחמו בראשונה
בברית בין הבתרים .הברית בין ה' ובין אברם וזרעו אחריו נכרתה
בחלום לילה (בר' טו ט ואילך).
דברי ברכה ובשורה נאמרו בחלום הלילה גם ליצחק בגרר וליעקב בבית
אל (בר' כו כד; כח יא-יז).
בימי האבות החלום שימש אמצעי אזהרה או התגלות גם לנוכרים .כך
הוזהר אבימלך על דבר שרה (בר' כ ג-ז) ,ולבן על דבר יעקב (בר' לא
כד).
חלומות סמליים :חלום יעקב על הצאן (בר' לא יא-יג) ,חלומותיו של
יוסף (בר' לז ה-יא) ,חלומותיהם של שרי פרעה (בר' מ' ה-כ) ,חלומו של
פרעה ,אצלו החלום נשנה פעמיים (בר' מא א-לו).
חלומות מוזכרים גם בספרי המקרא האחרים .ה' מורה לבלעם את
המעשה שיעשה ואת הדברים אשר ידבר "מחזה שדי יחזה" (במ' כב
ח-יג יט כ ; כד טז) .גדעון מתעודד לשמע חלומו של אחד מאויביו
(שופ' ז יג-יד).
ה' נגלה לשמואל בחזיון הלילה במשכן שילה .שמואל שומע את קול ה'
הקורא אליו ואחר כך נמסרת לו חזות קשה על בית עלי (שמ"א ג ג
ואילך) .שאול שואל בה' בכל הדרכים הידועות לו גם בחלומות (שמ"א
כח ו).
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חלומותיו של נבוכדנצר משמשים אזהרה והתראה לבאות (דנ' ב א-מו;
ד ב-כה) .על מראות אלוקים הנראים בחלום מדברים גם רעיו של איוב
(איוב ד יב-טז ; לג יד-טז).
החלום במקרא נקרא בשמו המפורש כגון בר' לא כד ,או נרמז בביטויים
שונים מחזה (בר' טו א) ,מראה (במד' כד טז כמילה מקבילה לחלום).
חזון לילה (יש' כט ז) חזיון לילה (איוב כ ח).
המקרא רואה בחלום אחת מדרכי ההתגלות האלוקית והנבואה (במד' יב
ו ; דב' יג ב -ו ; שמ"א כח ו).
אנו למדים ,שבני אותם הדורות ייחסו חשיבות מרובה לחלומות ,אך
בניגוד לעמים אחרים לא התפתחה בישראל שיטה מוסכמת ומסודרת
של פתרון חלומות ,לא קם מעמד של פותרי חלומות מקצועיים.
הנביאים מקבלים את פתרון חזיונותיהם בחלום עצמו (זכ' ד; דנ' ז).
אמנם לא חסרו גם בישראל פותרי חלומות ,שסיפקו את צרכי האמונה
העממית .יש עדות מתקופת בית שני על כ"ד פותרי חלומות שהיו
בירושלים (ברכות נה ע"ב) .לפי יוסף בן מתתיהו (קדמוניות יז יג ג)
עסקו האיסיים (כת יהודית סגפנית מתקופת בית שני) בפתרון חלומות.
גם יוסף בן מתתיהו ,הטוען שבנעוריו היה מתלמידי האיסיים מתפאר
בבקיאותו בחכמה זו (תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים ספר ג
פרק ח פסקה ג).
בתלמוד ניתנת דוגמה של חכם ,ששמו היה בר -הדיה שפתר חלומות
לאמוראים אביי ורבא .למי שנתן לו שכר טרחה ניתן פיענוח חיובי ,ומי
שנמנע מלתת לו שכר טרחה שמע פיענוח שלילי על אותו חלום (ברכות
נו ע"א).
החלום הטביע את חותמו באמונות ודעות של בני אדם בכל התקופות.
פנים רבות לו ,לפעמים הוא בבועה לנפש החולם ,לפעמים למשאלותיו
ולפחדיו .הוא אינו מוגבל ע"י ההיגיון והמוסר ,ורעיונות ומשאלות
כמוסים נעשים בו עובדות .החלום מאפשר לאדם להתנתק מקשיי
המציאות ולהתחבר לשאיפותיו האמתיות.

39

שבילי סיפור
חלום
ד"ר אורית בלאו
בלילה ההוא חלמתי אותך ,והחלטתי לעשות מעשה .צלצלתי וקבעתי
תור .ביקור אצל רופא נשים מעולם לא היה חביב עלי ,אף לא בעת
הריונות מרגשים ,אך הפעם ידעתי ,שיהיה זה שונה" .שחר של יום
חדש" איננו תמיד שמאלץ .אתה היית ,שחר ,נקודת זמן חשובה במסע
שלי .אהבתי אותך אהבה אמיתית ראשונה ,וכשלבשתי חג ועמדתי
שעות מול הראי ,הבחנתי בפסי הכסף שבשערי ובקמטים שבזוית העין,
וידעתי שאינם משקרים.
אני פותחת את דלת משרדך המפואר ורואה בחלון את הים .עינייך עדין
בתיק הקודם ,ואתה מבקש ממני לשבת .יש בדיבורך זיק התנשאות של
רופא מדופלם .קולך כבר אינו צנוע ומהסס כשהיה ,ואולי רק נדמה לי?
ריסיך נותרו ארוכים וכמעט נוגעים בזכוכיות המשקפים ,אך התלתלים
נעלמו ושיערך האפיר.
שולחנך המשרדי עמוס ומגובב .מתמונות המשפחה ניבטות פניהם
השזופות של צעירים צוחקים ,בוגרים ומתבגרים וגם של קטנטנים
בהירי עור ושיער .האם כולם ילדיך? אני תוהה ,ואולי הקטנטנים
מאישה שנייה ,צעירה ,או שמא אלו בכלל נכדיך? אני מזהה את אביך
ז"ל בתמונה הגדולה וחושבת לעצמי ,כמה היה שונה כאיש צעיר ובריא.
היטב אני זוכרת כמה אהבת אותו .אין על שולחנך תמונת אישה ואני
סקרנית לדעת מדוע.
אתה פותח גיליון מחשב חדש ומתחיל לרשום ,תאריך ,שעה ,שם,
כתובת ו"בעצם מה הבעיה?" אתה שואל ומרים מעט את ראשך.
וכשאתה מסתכל עלי ,עינייך יוקדות ונבונות כשהיו ואני במשקפי שמש.
יש לי סבלנות רבה ,ואני מחכה ,שתמשיך למלא את הפרטים החשובים,
בת  ,15נשואה ,אמא ,משכילה ,דוקטור ואפילו סבתא.
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"ומה מביא אותך אלי כל כך מרחוק?" אתה חוקר עניינית ,ואני עונה
"שמך כמובן" ומחייכת מבפנים .אתה מקליד במהירות ,בדיוק כפי
שפתרת את התרגילים הכי מסובכים במתמטיקה ,כשכולם היו עומדים
משתאים .אפילו ידיך נשארו כשהיו ,ואני זוכרת אותן היטב מאז ימי
השרות הלאומי ,כשקטפנו תפוזים ונגעת בפני.
אהבת אותי מאוד ,אבל אני ,שכל כך רציתי אותך ,פשוט לא ידעתי ,איך
וכשכאב לבי והשתוקק ,שיתק אותו פחד עתיק.
"אז ספרי לי למה באת?" אתה שואל שוב וקוטע את חוט זכרונותי.
אני קצת מתבלבלת ,ואתה מבקש ,שאתחיל לפרט את ההיסטוריה
הרפואית שלי ,הגניקולוגית כמובן ,וזה מביך אותי מאוד" .וסת ראשונה,
מתי?” אתה חוקר" ,ואחרונה?" אתה רושם" .מתי עשית בפעם
האחרונה פאפ סמיר? ומתי ממוגרפיה?" אני מסבירה ,שכבר הרבה זמן
אני מתרחקת מבתי חולים ומבדיקות .בעצם מאז שהפסקתי לעבוד .אני
שונאת בתי חולים ,דוקטור ,עבדתי שם שנים רבות מדי.
"אז איך אני יכול לעזור לך ,אם את לא רוצה בדיקות ,גברתי?" קולך קר
ומבטך מרוחק ,ואני נושמת לרווחה ומודה בסתר לבי ליושב במרומים.
לא כך אהבתי אותך.
אין לך מושג כמה שאתה עוזר ,אני חושבת ביני לביני אבל לא מסגירה
ולו טיפה ממה שמתרחש בתוכי.
"אשמח לשמע ,בגילי ובמצבי ,מה צריך ומה מומלץ לבדוק ,ולכן באתי
לקבל חוות דעת ממומחה מנוסה כמוך".
"ובכן גברתי ,ממצבך החיצוני ,אם לכך התכוונת ,אני מתרשם מצוין.
בת כמה בדיוק אמרת שאת? אבל על מצבך הבריאותי לא אוכל לומר
דבר מבלי שאבדוק אותך ואשלח בדיקות למעבדה".
אתה זז באי נוחות בכיסאך המהודר" ,תביני ,אני לא פסיכולוג ,אני
רופא!" אתה רוטן ובצדק.
גם אז לא הבנת את שפת גופי הדקיק ,את ערגת עיני השחורות,
המתחננות .שכחת אותי תוך יום והתנחמת בין זרועותיה של איזו
פרציפלוחה ,שכישפה אותך בין עצי הקיבוץ ושביליו.
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"כן ,אני יודעת" אני שומעת את עצמי עונה" ,ברור שבדיקה הכרחית,
ובכל זאת חשבתי קודם לכן לבא ולהתייעץ עם מומחה גדול" ,אני
חוזרת על המחמאה ומקווה למשוך זמן שהרי לי יש סבלנות.
"למעשה ,השתחררתי זה מכבר מאשפוז" אני מוסיפה ,מחכה שתקליד
ומחייכת את חצי החיוך המוכר שלי .אני ממשיכה ומסבירה ,שגם בתי
החולים לא ממש מבינים אותי ,ולמרות שאני מתרחקת מבתי חולים ,הם
לא מתרחקים ממני.
"מה הייתה סיבת האשפוז?" אתה שואל עניינית" ,חסימת מעי" ,אני
משיבה" .ואיך זה קשור אלי?" אתה מקשה ואני לא מוותרת" ,על כך
בדיוק באתי לדבר איתך" .אתה נועץ בי מבט ממושך ומסוקרן כאומר
בלבך ,את ממש ,אבל ממש מוזרה.
"חסימה בגוף היא חסימה בנפש" אני מסבירה בסבלנות" ,וחסימה
בנפש היא עומס ,שמכביד על החיים ויוצר בעיות בריאות בכל מני
מקומות הגוף .לי יש ,דוקטור ,כל מני כאבים מוזרים בבטן וקשה לי
לעכל .קשה לי לשחרר וקשה לי להשתחרר ,ואני חושבת שזו בעצם
הבעיה האמיתית שלי".
אתה כבר ממש מאבד סבלנות ,אבל ,באדיבות צוננת ,מסביר לי ,שבגיל
המעבר קורים כל מני משברים ,ומומלץ מאוד לראות פסיכולוג ולדבר.
"היום זו כבר לא בושה" ,אתה אומר כיודע דבר" ,ויש גם כדורים
מרגיעים .אם תרצי ,נוכל ,כמובן ,לשוב ולדבר בעוד כמה חודשים".
את זה כבר שמעתי ממך לפני שנים רבות .אז ,חיכיתי עד כלות ,אבל
עכשיו כבר אינני מתרגשת מתגובותיך ומחשיבותך העצמית ,ואני
ממשיכה לספר לך ,איך אני כותבת ומתכתבת ,כאשר העומס מכביד וכל
הגוף כואב .כך היה כשהייתי ילדה ואחר כך נערה ,ומשום שקשה לי
להיפרד ,שמרתי את כל מה שכתבתי לעצמי וגם את כל מה שכתבו לי.
"לא מזמן" אני אומרת ומבטיחה ,שממש כדאי לך להקשיב לדברי,
"מצאתי מכתבים ששמרתי מתקופת התיכון והיו כמה שריגשו במיוחד.
בגלויה אחת ,מעוטרת ,כתב לי חייל שיר תודה על כובע גרב שסרגתי לו
ושלחתי בחבילה לשדה הקרב של מלחמת יום הכיפורים .אבל דווקא
מכתב אחר ,מצהיב ,שנכתב בדיוק באותה התקופה ,גרם לי לבכות .אלה
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היו ימים קשים שאחרי המלחמה ,ואנחנו יצאנו לעזור בקיבוצים.
הלבבות להטו ,אבל לבי שלי נשבר .בן כתתי שאהבתי ,שכח אותי והלך
להתנחם בזרועותיה של אחרת ,מתנדבת בהירת שיער שהגיעה מהנכר,
ואני לא שכחתי מעולם את ההשפלה ,שהרי קשה לי לשחרר וקשה לי
להשתחרר ,אבל לא מהמכתב אני מתכוונת ,אלא ממך".
גם עכשיו מבטך לא אתי ודברי נופלים על אוזניך שנאטמו עוד יותר עם
השנים .אתה מרוכז במסך המחשב ,מסכם את התרשמותך והמלצותיך
לטיפול נפשי ותרופתי ומסיים להקליד בנקודה דגושה ובהנפת אצבע
כאומר "גברת ,סוף".
אתה עושה עצמך חכם ,ובעוד אצבעותיך רצות על המקלדת ,בראשי
הלמות פטישים .ומתוך אינספור מחשבות מתפוצצות ,עולה מתוכי
ידיעה אחת עמוקה ,כזו שאומרת" ,לכי מכאן אישה אמיצה ,שובי
מושכת ורצויה אל זרועות בעלך ,אל יחידך ,אשר אהבת".
נטועה בכסא מולך ,אני פוסעת כבחלום בין תחנות חיי ,נפתחת ,נפרדת,
מוחלת ,משתקפת לעצמי ומבינה שזו עת להירפא .בתנועה איטית אני
מסיטה את הכסא לאחור ,מסירה את משקפי השמש הכהות ומשילה את
המטפחת שלשערי .ורק כשאתה מסיים סוף סוף לסכם את שאינך מבין,
ורק כשאתה נושא אלי מבט מתנשא של איש קר ויהיר ,פוגשות עיניך
בשלי .וכשפיך נפער בתדהמה כפיו של תינוק ,מתחנן שלא אקום כבר
ללכת ,אני סוגרת בדממה אחרי את הדלת.

ציור – נורית שושני
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מציאות
רפי אגמון
הרוח החמה צרבה את פני ,נראה שגם הלילה נישן כאן ,על הגג .באופק
יכולתי לראות את הנהר הגדול נושק לשוק היונים .הנהר נראה שלו
וידידותי ,לא מאיים לסכן את החנויות הגדולות המכוסות רשתות יונים.
תמיד חששתי ,שהמים יגיעו מעל המדרגות ,ויציפו את החנויות ,כפי
שסופר לי שקרה לא פעם .מבטי הוסט מקו האופק של בגדאד אל פני
הגג .מיטות הברזל נמנמו באופן קבוע על גבי הגג ,ממתינות לימים
כאלה ,בהם נעלה את המזרנים ונישן כולנו ביחד על הגג .לגג היתה
צורת 'ח' גדולה ,ואני עמדתי על הדופן ,מעל הבית שלנו .יכולתי מכאן
לראות את ביתו של סבי ממולי ואת ביתו של דודי לימיני .בקצה הגג
ניצבו הכלובים והשובכים .הבטתי ביונים היפות שלי .היו לי יונים מכל
הסוגים .יונים חומות ,יונים אפורות ,חלקן עם עיטורים נדירים .וידאתי
שיש מספיק מים בקערות .ליטפתי את מקורה של יונה לבנה .לאור קרני
השמש השוקעת היא קיבלה גוון אדמדם נהדר .עברתי שוב ושוב על
הראש והמקור ,עד שהרגשתי יותר נינוח .עוד מעט עלי צריך להגיע.
תכננתי ,אלו יונים אציע לעלי ,וניסיתי לחשב ,כמה דינאר לדרוש ממנו,
כך שיהיה מקום למשא ומתן מספק .זה תלוי ,כמובן ,כמה הוא יבקש,
ואם ירצה רק לבנות או גם "מיוחדות" ,אבל אני מאמין שבעסקה טובה
תמיד שני הצדדים צריכים להרגיש מרוצים בסופו של דבר .עד מחר
בכל מקרה כולן כבר יעופו אלי בחזרה ואוכל להציע אותם למחמוד.
העליתי חיוך רחב על פני ,וברכתי את עלי לשלום.
***
התעוררתי מהשקט .הסתכלתי קדימה ,ולא ראיתי כלום .הסתכלתי
לצידי ,וגיליתי ,שגם הנהג שלצידי נרדם .לא היה זכר לאף אחד
מעשרות הרכבים שהיו לפנינו בשירה .הדממה הלמה באוזני בפראות.
"אלי! ,אלי!" נגעתי בזרועו של הנהג.
"מה? מה קרה? ממשיכים לנסוע? אה ,איפה כולם?"
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הוצאתי את הראש מהחלון ,וראיתי מאחורינו את שאר הרכבים שלי,
משאית ושני זחלמ"ים .שאר השירה שהייתה לפנינו נעלמה .נשארנו
ארבעה כלי רכב ,מוקפים בדיונות של סיני מכל עבר .לא יודע כמה
שעות נסענו ,או כמה שעות עוד נשאר לנו ,עד שנגיע ליעד התרגיל.
הנסיעה בסיני הייתה בשיירות צפופות ,כמעט ללא אורות ,למעט "עיני
הינשוף" .מדי פעם היו עצירות קצרות מסיבות שונות אבל השונה
הפעם ,שגם הנהג נרדם ולא שם לב ,שהשיירה המשיכה בלעדינו...
שאפתי אוויר ושפשפתי את עיניי" ,טוב ,תמשיך ,תיסע ישר" אמרתי.
לאחר פרק זמן שנדמה כנצח ,פגשנו בג'יפ שנשלח לחפש אותנו.
כשהתקרב הוא הבהב באורות ,עד שעצמתי את עניי מסונוור.
***
קרני השמש הפריעו לי .למרות שעיניי היו סגורות ,הרגשתי אי נוחות.
לפתע חשתי בנוכחות של מישהו נוסף .מין תחושה כזאת שמישהו צופה
בי .אוזני נדרכו ,אבל לא שמעתי דבר מלבד הלמות ליבי .פתחתי את
עיניי לכדי חריץ ,והסטתי את מבטי באיטיות .ישבתי בכורסה גדולה
הפונה לחלון ,ולכן לא הצלחתי לראות את כל חלל הדירה .הרגשתי
במשב רוח קל מאחורי .יכולתי לחוש בנשימתו ממש מאחורי גבי.
רציתי לקום ולא הצלחתי לזוז .פתחתי את פי ללא קול ,פי היה יבש
לגמרי ,ונדמה שלשוני דבקה לחיכי .המחשבה הראשונה שעברה במוחי
הייתה שהם מצאו אותי .לאחר כל כך הרבה שנים הם סוף סוף מצאו
אותי .הם באו לדרוש את נקמתם .יד כבדה הונחה על כתפי.
"הנה ,הבאתי לך מים ,בבקשה".
***
התקרבתי אליה ,מהופנט מעיני השקד הגדולות שלה .שפתי התקרבו אל
שפתיה הבשרניות .נשקתי לה ברכות .היא נראתה מעט מופתעת אבל
לא הראתה התנגדות .רכנתי לעברה שוב ,הפעם הנשיקה הייתה ארוכה
וחושנית .היא הושיטה את ידיה ואחזה את ראשי בידיה במשך שניות.
"וואו ,"...אמרה לבסוף ,וחיוכה חשף שיניים לבנות ומבריקות.
הנחתי את ראשי על כתפיה ,משיב את נשימתי .נשקתי קלות לנקודת
החיבור של צווארה הארוך ,שואף את ניחוחה לתוכי .ידי ליטפה את
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פניה ושיחקה בשערה" .את יודעת מה משותף לנשיקה צרפתית
ולאינטרקום?" ,שאלתי" .מה?"
"בשניהם עומד מישהו למטה שרוצה להיכנס"...
היא צחקה בחביבות ואמרה בקול גבוה" :פ-ת-ו-ח"...
הושטתי את ידי לעברה ,כשרעש פתאומי גרם לי לקפוץ ממקומי.
"שוב הוא נרדם עם העיתון ביד?!"
העיתון התקפל חלקית ,אבל עדין יכולתי לראות חיוך לבן שיניים מוכר,
מתנוסס על גבי פרסומת משחת שיניים.
"אין זה תפקידי להרים עיתונים כל היום!" האישה הזועפת ניקתה את
הרצפה .היא לבשה מדים ירקרקים והתקדמה בתנועות נמרצות יחסית
לאישה בגילה .עצמתי את עיניי ,מנסה נואשות לראות אותה שוב...
***
"עשינו את כל הבדיקות והרופא אמר לי ,גבירתי ,אין מה לעשות .אין לו
שום בעיה ברגליים ,הבעיה היא במוח ,באזור שאחראי על ההליכה,
ובגיל הזה כבר לא מטפלים ".האישה המבוגרת דיברה בקול רם ,כמי
שמורגלת לדבר עם כבדי שמיעה .לידה ישבו בחור ובחורה צעירים.
"אם הוא היה צעיר יותר היו עושים פיזיותרפיה ושיקום אבל בגיל שלו?
לא עושים כבר כלום ".היא נאנחה והוסיפה" :עכשיו ,כשאישרו לנו
מטפל ,המצב הרבה יותר טוב"...
"ואיך הוא מרגיש?" ,שאל הבחור הצעיר.
"רוב הזמן הוא יושב ובוהה או מנמנם ,חלק מהזמן הוא מדמיין דברים,
לפעמים הוא חושב ,שהוא נמצא במקום אחר או בתקופה אחרת .ויש
רגעים ,יש רגעים שהוא צלול לגמרי ,ואז נראה ,כאילו לא נפל ונחבל
בראשו "...היא השתתקה ובלעה את רוקה ,ולאחר מספר שניות מלמלה,
ספק לעצמה..." ,ואז אני תוהה ,מי מאתנו הוא זה שלא יודע להבדיל
בין מציאות לדמיון ."...עיניה החומות והגדולות נצצו ,וקולה גווע.
הסטתי את עיניי והבטתי בה .רכנתי והושטתי את ידי הרועדת לעברה,
מחליק את ידי בידה המקומטת.
ידינו המחורצות השתלבו כגלגלי שיניים בהתאמה מלאה.
לדוד ,אפריל 6052
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עניבה חונקת בחלום
רונית אטלינגר
בתוך שניות הרגיש גלעד איך קירות החדר הולכים וסוגרים עליו,
מצמקים את מנת האוויר שהותיר לו חדרו הגדול עם החלון המשקיף אל
הים המכחיל ,אטום לאוויר ,לריח ,לצבע ,למשב רוח קלילה.
העניבה הכחולה שקנתה לו ענבר לכבוד התפקיד החדש ,הולכת וחונקת
את צווארו .הוא מבקש נואשות להשתחרר מאחיזתה  -ללא הצלחה.
ידיו נאחזות בשולחן המשרד עצום המימדים ,העשוי מעץ טיק המכבד
את משרדו ,את מעמדו ,בעוד אצבעותיו מחפשות את הטלפון הנייד.
הוא שומע את קולו זועק ,צועק ,מתחנן לאוויר ,הקירות מתקרבים אליו
עד אשר נעצרים בדופן השולחן משני צידיו .נותר ישוב על כסאו
המוגבה ,זה שהוחלף לו יחד עם שינוי שמו על דלת החדר :גלעד נאור
סמנכ"ל שיווק .
פניו הכהות של שמואל מגיחות לפתע ,נצמדות קרוב קרוב אל פניו
המעוותות מאימה .שמואל מנסה לומר לו דבר מה ,אך קולו לא נשמע,
רק עיניו ממשיכות לחייך לעומתו.
איך קשור שמואל ל ?...דמותו הזניחה של המנקה שוב עולה לעומתו,
חסרת בהירות ביחס לפרטים הנוספים .תמיד שמח לכניסתו של שמואל
למשרד המטאטא בידו ,וחיוך שלא מש מעיניו .תמיד תהה כיצד המנקה
בעליבותו ,עטוף שמחה ,כזו שאין בה מאמץ ואינה תלויה בדבר .שמחה
שריחה ריח אוויר צח לאחר הגשם ,פשוטה וטבעית ומעוררת קנאה.
אך עתה אף לא אחד מהפרטים הללו מעסיק את מוחו ,הוא רק רוצה
לחזור ולנשום .רעד משונה נשמע בעוצמה הולכת וגדלה ,הוא חש איך
רגלי השולחן הולכים ומתקצרים ,הולכים וקטנים מול עיניו והופכים
לרגלי שולחן מוכר ,את שולחן העץ שיצר במו ידי אי שם בשנות
העשרים לחייו.
אותו שולחן שכה היה גאה בעיצובו ,הוא נזכר ,כיצד העבודה מילאה
את לבו תשוקה של עשייה ורצון להמשיך ולהתמקצע .אך עתה לועגות
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לו רגלי השולחן ההוא ,שהולכות ונעלמות ואיתם הקירות שהולכים
ומתהדקים לעומתו ,מקצרות את זמנו לחיות.
הוא נעור באחת .ענבר עדיין ישנה ,נינוחה לצידו ,לא חשה בסיוט שעבר
עליו ,לא שמעה את זעקותיו לעזרה .הוא שמע את פסיעותיו של ליאור
מתקרב לחדר השינה" .בוקר טוב אבא" -
כמה מתוק קולו ,כמה היה רצה לשמוע את הקול שמנגן על מיתרי לבו -
לא רק בבוקר בשעת ההשכמה ולעת ערב לפני ההשכבה  -הוא כמּה
לגעת בקול המתוק ,בתלתלים החומים היורדים אל מצחו ,להעביר את
אצבעותיו על העור ,על העיניים הירוקות ,על הלחיים שעדיין גם בגיל
עשר מלאות וורדרדות כתינוק.
"איך החדר החדש שלך אבא?" שואל ליאור" ,מפואר? עם נוף לים?"
כן אני עונה ,מאוכזב לשמוע את השאלה הראשונה שליאור בוחר
לשאול אותי ,על הבוקר.
"ומתי יחליפו לך את האוטו ,הבטיחו לך גי'פ של מנהלים? נכון אבא?"
"כן ",אני ממהר להשיב קצרות ,מנסה לעבור לנושא אחר.
"איך בבית הספר?"
"בסדר".
"ומה עם המבחן במתמטיקה ? אתה מוכן?"
"כן".
"אתה רוצה ,שנעבור קצת על החומר?"
ליאור מביט בי קצת מופתע לנוכח הזמן הקצוב שיש לנו להתארגן
לקראת היציאה מהבית.
"לא .אמא ישבה אתי אתמול בערב .אני מוכן" .קצר ולעניין מסובב גבו
לעברי להמשיך את שגרת הבוקר.
…...................
גילה המזכירה נכנסת לחדרי מניחה על שולחני אגרטל דק גזרה עם
חמניות צהובות ארוכות צוואר התרות אחר קרני שמש בודדות .כמה זמן
ימשיכו להגביה ראשן ,עד אשר היעדר אור אוויר ואדמה יכניעו צווארן
וירכינו כותרתם הצהובה מטה?
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השיחה עם ליאור עוד מנקרת במוחו .הוא שנא לחשוב ,שמעמדו בעיני
בנו נקבע על סמך התפקיד המכובד והתנאים המתלווים אליו ,המחשבה
שייעודו כאבא מתכווץ לשורות רזומה מרשים בעיני חבריו של ליאור
לכיתה ,חבריו שלו ,מכריו ,הוריו ,אשתו.
כל אלו ניזונים מאדי פרוטוקול ההישגים המרשים שלו .חוץ ממנו .הוא
נזכר לפתע בעניבה החונקת בחלומו ,מושיט את ידו אל צווארו לשחרר
עניבתו הנוכחית.
שנים ייחל לתואר המכובד שנחת עכשיו בכיסאו התואם .כמטפס הרים
עם סבלנות אין קץ עלה שלב שלב בעודו מותיר את מתחריו מאחור.
קולות הדרבון של ענבר נשמעים באוזניו ,עוד צעד ועוד צעד עד שכבש
את הפסגה.
שמואל נוקש בדלת מבקש אישור להיכנס .דמותו החייכנית מהחלום
דומה מאוד לשמואל ברגע ההווה" .מזל טוב אדון גלעד" ,הוא מברך
בקול" .תודה שמואל" ,אני משיב ללא רוח שמחה בקולי.
"מה שלומך?" אני ממשיך את חוט השיחה שנקשר" ,תודה לאל ,הבת
שלי מתחתנת מחר ,בשעה טובה" .חיוכו ממשיך את גבולות פיו ולא
נעצר" .מזל טוב שמואל" ,אני ממהר לומר משיב בחיוך אל חיוכו.
“יגורו אצלנו" ממשיך שמואל ,אמנם יהיה קצת צפוף ,אבל כולנו
עכשיו משפחה אחת ,נסתדר" .זה רק נדמה לנו ,שאנשים צריכים בית
גדול ,אוטו גדול ,משכורת גדולה כדי להיות שמחים" .שמואל מדבר
בעודו מנקה את החדר ,נדמה כי מלמוליו מכוונים לעצמו מאשר אליי,
אך אני מקשיב.
שיחת טלפון מענבר פולשת אל החדר .האור של שמואל הולך ומתפוגג.
היא מספרת לי ,שההורים שלה מאוד גאים בי ,גם ליאור שמח מאוד
לספר לחברים שלו על הקידום ועל הג'יפ .אני ממהר לסיים את השיחה
שאינה ערבה לי.
ומה עכשיו ? ראשו כבד עליו ,פיו יבש ,בידיו הוא מרגיש רעד קל וזיעה
מכסה את כפות ידיו .יותר שעות עבודה ,פחות שעות עם ליאור שהולך
ומתרחק ,קירות החדר שוב נדמה הולכים וצרים עליו ,ממש ברגעים
אלו.
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הוא נעמד באחת פותח את דלת חדרו ושועט החוצה ,אל האור ,אל
הרוח הקלילה שממתינה לו ,מתגעגעת לחבוק אותו כמי שלא ראתה
אותו זמן רב  ,רב מדי.
צעדיו הולכים ומתגברים ,שאון המכוניות מכסה על הלמות ליבו
השועטות לפניו .קו החוף נראה למרחוק הולך ומתקרב עם צעדיו
שהופכים אט אט לריצה קלה .הוא רוצה לראות את הים כולו נפרש
מולו ,לגעת בחול הים שכבר שכח את מגעו ,להריח את הריח שכה
אהוב עליו .לא זכור לו מתי היה בים בשנים האחרונות ,גם בעניין זה
כמו בדברים נוספים הוא ויתר,העדיף את רצונה על פני רצונו ,רוכש לו
ולמשפחתו מנוי לקלאב השכונתי עם הבריכה המטופחת והחברים
המכובדים.
ועכשיו הוא נוגע במים הצלולים ,טומן עמוק את כפות רגליו בחול
החמים וטוב לו .במרחק נגיעה ממנו יושבים זוג הורים וילדון בן חמש.
ארמון חול הולך ומתגבה .ארמון שאין לו ערך נד"לני ,אין חדרים בו
ומשרתים אינם מהלכים בין חדריו ,אין חצר מטופחת סביבו ,רק ילדון
שמח שגאה להוסיף עוד צריח מנטיפי חול ומים.
הוא נותן לעיניו להיעצם ,שרוע כולו על החול,חולצתו ומכנסי הבוטיק
כבר מלאים בחול הדביק .השמש נועצת קרניה החמימות בפניו הרגילות
באור ניאונים ,מלטפת ,מתיידדת ,מברכת אותו לשלום.
עכשיו הוא שמח .מתי היה באמת שמח בשנים האחרונות? הוא רוצה
להמשיך להיות שמח -בשביל עצמו .הוא יודע שאנשים לא באמת
צריכים הרבה דברים כדי להיות פשוט שמחים ,הוא היה שם בילדותו
הצנועה והמאושרת.
גם הוא רוצה  .להיות שמח .לחזור להיות שמח  .ובהחלט יכול להיות
שענבר וליאור והחברים שלו ,ההורים שלו ושלה לא יהיו שמחים פחות .
אבל זה כבר לא משנה.
השמש מערסלת אותו בין קרניה .הוא מרגיש איך קירות החדר הולכים
ונסוגים ממנו ,מפנים לו אוויר ,הרבה אוויר .חלון החדר נפתח לרווחה
מכניס רוח פרצים שסובבת אותו בין כנפיה שואבת את כל תכולתו של
החדר החוצה ,מותירה אותו נקי ומאוורר.
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הילריו ,המכונית רוסיננטה ואני
מרגלית מתתיהו
הילריו קרא לה רוסיננטה .לחש את שמה ברכות ,רטט קסום היה בקולו.
היא נענתה לו מתוך הלחשים ,נסעה ,נאמנה לאדונה ,לצד דון קישוט
שלה בדרכים.
יצאנו לדרך .הילריו המכונית רוסיננטה ואני.
בפניו הרזות של הילריו להטו שתי עיניים שחורות .המלים לא נתנו לו
מנוח ,זרקו סערה בקולו האיטי ,הרך ,הקטוע ,דהר בתוך עצמו ,חרש
בשדה הנשמה ,העיר תאי זיכרון ,ניסה להאיר את חושך הקיום.
האותיות היו שורשים בתוכו .צימח עצי שירה.
רוסיננטה לפתע השתנקה ,עייפה.
"יש לעצור" ,אמר" ,הפסקת קפה" ,לחש לה ,לרוסיננטה ,היא תנוח
קמעא ,תחליף כוח.
אולי תשתה דרכו ...יצאנו .ידיו ליטפו את גופה הכחוש ,האצילי.
התקרבנו לפתח בית קפה כפרי על אם הדרך ,הדלת פתחה את לבה
בפנינו .נכנסנו.
אהילי בד תלויים הפיצו אורות עמומים ,התפשטו בחלל ונחו על
שולחנות עץ כבדים.
מעל ספלי הקפה שיחות נפש חצו זו את זו.
בצאתנו רוויים ,מיהר הילריו אל רוסיננטה" ,חזרנו ,רוסיננטה ,חזרנו",
אמר לה.
ארבעת גלגליה החלו לנוע ,כמו יש בהן פרסות חדשות .ההגה היה
לרסן ופיו לחש" :קדימה ,רוסיננטה ,דרך צליחה!" הכביש מתחתיה
נכבש .צלילי אנדלוסיה עלו בחלל המכונית ,מילאו את גופה של
רוסיננטה .נסענו בכבישים של מחוז לאון.
"משה דה-לאון ,איש הזוהר נולד כאן" ,אמר לפתע הילריו אחרי שתיקה
עמוקה.
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מחשבותיו נדדו לאנדלוסיה .שלוש שנים נשם שם מערות ואת ריחם
של הצוענים ,נגע אדמה ,נגע שמים ,נתן מים לגופו ,רוח לנפשו וחפר
וחפר ...כוחה של המלה נסק...
רוסיננטה אישרה .לפתע גברה מהירותה כמו זרם אש בה.
הרי לאון היו הלכו והתקרבו .בתחילה נראו באופק רק צללים נוגעים
שמים.
אט אט נראו כענקי אבן לבני" .זו עיר הירח" אמר הילריו ,זו הדרך אל
"ואלפורקרו" ,מערת נטיפים בת מליוני שנים.
רוסיננטה טיפסה באומץ ,קטנה הייתה ליד צלעי הרים ענקים ,עלתה
סחור סחור בכביש הצר ,זקנה ,אך עדיין גומעת דרכים.
"עלי רוסיננטה" ,לחש לה" ,הכוח זורם ממני אליך ,רוסיננטה" ,והיא
עלתה .הגיעה לפתח ההר.
"עכשיו תנוחי ,נחזור ,אל דאגה ,לא ננטוש אותך" אמר לה.
פסענו בשביל המוביל אל המערה .נכנסנו .מראה טבע מהמם נגלה,
יצירת מים צבעונית,
אולמות בהם חיים וצורות ,פסלים דימויי אדם ,נוצרו ללא מגע בן אנוש,
רק מים ונפש הטבע.
ארמונות ,עמודים מעוטרים ,שערים פתוחים אל חלל מיסטי ,אל אגם
ששיקף חלל אחר.
נטיפי ענק התגודדו כעדה השומרת על נטיפי הטף הקטנים ,יונקים
עדיין ,דקים ,מתפתלים ,צעירים בני אלפי שנים ...הילריו מלמל את
לחשיו ...אני לצידו מהלכת עטופת שתיקה.
יצאנו ,רוסינננטה אספה אותנו אל תוכה להובילנו בנאמנות אל הדרכים
האחרות.
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רצפט איטלקי
ראובן שבת
הם נפגשו ליד קולנוע ארמון בחולון .מקום שאינו קיים יותר .סרטים
אינם מוקרנים שם כבר שנים רבות ,ואין יותר בחזיתו שלטים מוארים
עם פניהם של גיבורי תחילת שנות השמונים ,גוועים ומתמוססים
במעגלי הזמן של הסרטים ,הנותרים לעיתים בתוכנו נצחיים ,לעד אולי.
ואין שם בחזית האפורה של קולנוע ארמון בחולון דבר מה ,שיזכיר את
הרגע שבו לחצו ידיים זה לזו ברפרוף מהיר .יופיה פולח את עיניו.
תנועות גווה מהירות וזריזות כפנתר שחור ,אצבעות ידיה רכות כציפור
עדינה ,אצבעות ידיו חמות ודקות.
כך הייתה פגישתם הראשונה .יום רביעי ,ערב חורף קר של שנת .5619
הנה משק שמלתה הארוכה ,רחבת השוליים נוגעת בו כמו באקראי,
בשעה שהם חוצים את הרחובות בחיפזון ביישני בדרך אליה ,מחליפים
כמה מילים קצרות ,והיא באותו אופן מפתיע כל כך שכה יאפיין אותה
אחר כך אמרה לו פתאום" :תגיד ,אתה מפחד ממני או משהו?" והוא,
נבוך מה מתבונן לעברה ,מצטנף ,משיב" :לא ,לא מה פתאום".
שאלתה הנמהרת הביאה אותם לפתח ביתה ברחוב ביאליק .דירה
שכורה ,שאותה חלקה עם אחיה ,שהיה גדול ממנה בשנה אחת .ארבע
קומות והליכתה במדרגות נחפזת ,כבר אז בא ריחה המשכר באפו,
ותלולית קרסולה שהייתה נתונה בסנדלים שחורות ,ארוכות גזרה משום
מה ,קסמו לעיניו.
הוא התיישב .היה קר בדירתה .היא ביקשה מאחיה ,שיכין בעבורם שני
כוסות קפה בחלב ,ויביא איזו עוגה מוכנה ,שמישהי ,חברה ,כנראה,
אפתה לכבודה .על השולחן היו מונחים שתי חפיסות של סיגריות:
אירופה ונובלס .פתחם פעור לרווחה.
אחר כך כאשר עישנו הוא אמר לה במעין בדיחות דעת ,שהוא מעולם
לא ראה בחורה שמעשנת אירופה והיא הראשונה בכך והם צחקו .הערב
הראשון שלהם יחד נמלא מהרה אור .פרסו חיוכים .אמרו דברים .רעד
מה בקולו .סקרנות גדולה בעיניה הגדולות.
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היא ,כן היא ,כמו מפשיטה אותו מהר במבטה .הם צעירים.
אמרה לו שהיא בת  .66לומדת אמנות במכללה גדולה כאן בחולון,
שוטחת על השולחן הקטן מיני בדים ורישומים .צבעוניים של נוף .של
גופות חשופים במעט של נשים וגברים ,נטולי פנים הנמצאים במעין
מקום המזכיר בצבעוניות שלו גן עדן פלאי.
עצב לא היה שם .הם ינקו סיגריות בשרשרת .כזאת שכמעט ולא נפסקה.
אחיה התנצל שעליו ללכת פתאום .הוא הלך והם נותרו לבדם.
הוא סיפר לה שהוא בן  .61סיים זה עתה ללמוד תסריטאות בבית צבי
והנה מה שהם דיברו עליו בטלפון ,תסריט אחד ,שאהוב בעיניו ,אבל
הוא מחפש מישהו ואולי מישהי שיחד יוכלו באמת לפתח מהדבר הזה
סרט אמיתי ,והסרט הוא על יצרן ממתקים איטלקי שמגיע לישראל.
מתאהב באיזו בחורה שהיא זמרת בלהקת ג'אז מקומית ומציע לה
ולחברי הלהקה שלה לעזור להם.
זה התסריט .הוא מוצא חן בעיניה .הם מנסים לפתח רעיון .עיניה שוב
לטושות בו .רפיון מה ,מחיש פעמיו אל גופו .חש נבוך ,שאין הוא יכול
לשלוט בגברות המתפרצת למול פניה ,ריחה ,לבושה.
אחר כך מבלי משים הוא יירדם .הוא ימצא עצמו במיטתה הפרחונית,
שהייתה מעוטרת במעין סדינים כהים דווקא ,והיא קטנה ופונה לעבר
המרפסת הפתוחה תמיד ...למרות הקור הרב הוא יחוש את חום גופו
עולה ופושה בו בבואו לקרבה .היא תנשקו ותאמר לו לבסוף בלחש
מלטף" :תלך עכשיו!"
הוא ילך .מהיר חימה .זעם .כאב .כמעט בוכה.
אינו יודע ,מה היה וכיצד אירע דבר .הנה רחובותיה האפלים של חולון
כמו מתריסים אליו מתוך חלום רע ,זדוני וארסי.
חלפו חודשיים ימים .התסריט והרעיון נותרו אצלה ,והוא זועף ,חש
מרומה ,כאוב .חשב לעצמו ,כי הנה התסריט נותר אצלה והוא נתן לה
כתפארת מילות מליצה של משורר גם את גופו וגם את תסריטו! אלא
שימי החיים דרכם היא ערמומית ומעורפלת ואת שהם יאהבו הם יגשימו
בסוף .כך או כך.
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ערב אחד הלך לסרט הקולנוע "לבו של אנג'ל" .סרט טעון ,קשה ,אפל
מאוד .ולפני הכניסה לקולנוע אמר לחברו" :אתה זוכר את טלי ,זאת
מחולון שסיפרתי לך עליה ,אתה יודע שהיא מה זה דומה לליזה בונה
מהסרט ,יש לי הרגשה משונה שאפגוש אותה כאן".
וחברו ,מושך בכתפיו באדישות מעושה.
באולם המבואה (אולי קולונע חן או הוד ,הוא אינו זוכר זאת במדויק),
ליד הקיר ומאחוריה כרזה של סרט ישן ,משולט צבעוניות ,היא עמדה.
שמלה הודית צבעונית ,רחבת שוליים ,שיערה החום פזור ממוללת
באצבעותיה איזו סיגריה ולידה אופנוען צעיר ,מתולתל שיער ,עם קסדה
ומבט נבוך של טמטום בעיניו.
היא חייכה אליו קלות ,והוא ניגש אליה בטווח של הבל פה .העיניים
התראו שוב .הפנים רעדו.
שיחה קצרה ,והם קבעו כי למחרת ידברו בטלפון.
לאחר השיחה נפגשו בביתה .חלונות המרפסת סגורים .אחיה הכין שתי
כוסות קפה בחלב .על השולחן כמה פרוסות חמות ,עגולות ,של מלוואח
משכר בריחו .הוא בוצע חתיכה .נשק לאחותו והלך.
הם נותרו לבדם .שתיקה ארוכה מרפרפת ביניהם.
לפתע מררה בבכי .אין בקרבתו אליה נחמה .ציוריה היפים פזורים על
הרצפה.
הוא נבהל .אינו יודע ,מה למה ומדוע זה היא בוכה כך פתאום .חרטה
ופחד התעוררו בו .הוא יעזוב כעת את הכל .ילך מכאן יסתלק וזהו נגמר.
"אז אתה פוחד ממני ,נכון שאתה פוחד ממני ,אנשים פוחדים ממני!"
"אני לא פוחד ממך טלי ,למה שאפחד ,למה שאפחד!"
"בוא נדבר על התסריט" ,פסקה.
"בוא נעשה משהו עם זה .בוא נעשה משהו לעצמנו".
בסופו של הערב היו מוטלים חבוקים .דמעותיהם עולים בהם מבלי
משים זה על פניו של זו.
הם היו מאוהבים .מאוד .בכל ליבם .נשמתם .גופם .רוחם הצעירה
המלחלחת את האוויר הקר ,הנורא שזרם בדירה.
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היא סיפרה לו מעט על ילדותה .הוריה זקנים מאוד בעיניה ,והם גרים
שם ,בשכונת התימנים בחולון ,ולא אבתה לומר הרבה מעבר לכך ושני
אחים בוגרים מאוד ,לה ,אח ואחות ,נשואים ואחיה הלה ,הצעיר הוא
כנשמה תאומה לה ,ואין הוריה אוהבים אותה באמת ,בהיותה ממילא
כעין עוף מוזר בעיניהם .אבל היא אוהבת אותם ואוהבת את מראות
השכונה ,ריחותיה ,טעמיה ,אנשיה ,תפילות בתי הכנסיות הצנועים שבה.
מראית הנחבאות על הכלים של אנשיה ,שהיא לדידה ,כך אמרה ,לא רק
מראית אלא אמת צרופה וקסומה.
" הרבה מהציורים שלי זה משם" ,פסקה יום אחד.
כאשר הזמינה אותו לערב שישי בבית הוריה הלך לשם ,גולמני וביישני
כדרכו בבואו להתארח בביתם של זרים .הם התבוננו בו במעין מאור
עיניים שהפתיע אותו עד מאוד.
הריחות ההם של יסמין ומרווה .שכרון זה פשה בכל גופו ולא ישכח
ממנו לעולם.
הם ניסו לברוא לעצמם עולם משלהם .הם כתבו .הם צחקו .הם אהבו.
בתוכה הוא היה כמו נשמה אלוקית הבאה ושואבת אותה אל קרבו
ושאלתה הקשה ,הנוקבת ,שמעולם הוא לא העז לשאול לפשרה":אתה
פוחד ממני ,נכון שאתה לא פוחד ממני ,נכון!"
באו ימי הגשם ,והם אצו חופזים ברחובות נוטפי מי שמיים לעבר ביתה.
אדים הבילים עולים מלבושם .הם נכנסו לעלטת חדר מדרגות אחד והיא
במעין פתאומיות פושטת לנגד עיניו חולצתה הרטובה ...ובפעם אחרת,
בעת ניקיון ומירוק הרצפה השליכה מגב על הרצפה ,קיבל מכה עזה
בפדחתו ,והיא גחנה מעליו":אהוב אותי עכשיו!"
ויום אחד כאשר שחקן תיאטרון ידוע פתח פאב בתל אביב והוא הוזמן,
הלך לשם עימה .הם עמדו בפתח ,והיא אמרה לו ברצינות מעושה" :אני
לא נכנסת לשם .אני לא נכנסת תראה ,איך איבגי לבוש ,איזה מעיל
משונה בחייך .אני לא נכנסת וזהו"!
אבל מאחר והוא הטיב להכיר משוגותיה וגם אהב אותה ואותם ,הוא
ניאות לעזוב את האירוע הנוצץ .פסעו בשתיקה מתוקה לאורך רחוב
הירקון עד לסופו ,וירח עגול מצחק אליהם במיטבו.
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הימים חלפו .חורף נחפז מדיי .באו ימים אחרים ,מבשרי רע כמבע עיניו
מלאות הזדון של זאב צמא דם ,מנטף משפתו שאריות של קורבנותיו.
כך היה.
"אין לי תאבון בימים האחרונים .אני מרגישה סחרור משונה בראש.
אולי אני צריכה להפסיק לצייר .אולי בכלל אעשה הפסקה מהלימודים".
"אבל את מציירת יפה מאוד ,טלי ,אל תפסיקי ,הלימודים האלה,
חשובים לנו".
"למי הם חשובים ,אני בכלל לא רואה שאנחנו מתקדמים לאנשהו עם
התסריט הזה .נתקענו איתו .מה עושים?"
" נהיה סבלנים".
"יש לך מילים טובות אתה .איפה ההצלחה שלי עם הציורים שלי תפסה
אותי ,תגיד לי ,אפילו חברות שלי אדישות לזה ,ואני בטוחה ,כי אתה
מנומס מדיי בשביל האמת".
"לא ,זה לא ככה ,באמת שזה לא ככה".
סכיני מילותיהם פולחות את האוויר .ערבים שלמים .היא מרבה ל צעוק,
לבכות ,והוא בכסילותו אינו ממש מבין את בכיה.
יום אחד שבה והיא קצוצת שיער .עשתה תספורת לדבריה .החליטה
לקצץ.
"זה יפה לי? טוב אל תתייחס .יאללה בוא נמשיך לכתוב את התסריט".
כתבו .ישבו ערבים שלמים וכתבו.
יום אחד בשובו הביתה לעת ערב לא ראה אותה .הוא נחרד .נבואת לבו
בישרה לו רעות.
אחיה הגיע ואמר לו שהיא בבית החולים ,מחוסרת הכרה.
"תאונה" ,הוא זועק.
"לא ,זאת לא תאונה .טלי חולה .חולה מאוד".
רגעים נקפו בשתיקה .מול המרפסת הגדולה ,הוא עומד משכל רגליו על
מסעד תריסי ההזזה ,מעשן ללא הרף בשרשרת ,דמעות גדולות מזגגות
את עיניו.
באותו ערב חזר לבית הוריו .לא אבה בו האומץ להיוותר שם .ללכת
לראותה.
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עברו שלושה ימים .הוא חזר .טלי הייתה עדיין בבית החולים.
הוא הלך לראותה.
הוא ראה אותה.
היא ראתה אותו.
יופיה היה פתאום שבור .שיני זאבים נעצו בקסם השחור שלו .קסם חייו
את שיניהם .שקערוריות מרות בעיניים הבוכיות ,הכבויות כמעט ממילא.
"אתה פוחד ממני ,תגיד לי ,אתה פוחד ממני?
"לא יקרה שלי ,כיצד אפחד מחיי ,אני חי בשבילך יקרה רק בשבילך,
איך אפחד ממך?"
"באמת ,באמת ,באמת".
איש אינו בחדר .איש אינו שומע אותם .הם מתחבקים .הם מתנשקים.
הם אוהבים .הוא לא מש ממיטתה שם.
סרטן הדם אכל מהר את גופה .מהר מדיי.
יום אחד ,בחופשה בת יום ,בדירתה .על אדן החלון ,עיניה חיוורות,
פניה לטושות בו ,אצבעות ידיה רועדות והיא מבקשת אותו בתוכה ,וקול
אנקתה פולח את לחישותיהם הרעות של זאבי המוות ,כולם.
להשהותם .להסותם ולו רק לאותם שברי רגעים של אהבה גדולה שלא
תשוב להיות לעולם.
זאת הייתה אהבתם.
כאשר מתה טלי הוא נפל ממוטט על תלולית העפר שבקרבה נטמנה.
חודשים ארוכים של שכחה עיקשת עשו את המלאכה והוא נרפא.
בחלומות יש ויראה אותה שבה אליו ,זוהרת ,קוראת אליו בנגוהות
חיוכה וצחוקה אליה,
ואין בפיה כלל השאלה באם הוא מפחד מעימה אם לאו.
רק שתדע כי נותרה בו עדיין אהבה .לכל.
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פרפר ביד
נופר רודריג
בין הסמטאות נחבאת חנות קטנה .אין שלט ,אין הכוונה ,אין הזמנה.
תכנסו ותראו.
בדלפק האפור ישב מר אסל עם שפמו הזהוב .חיוך ממתיק סוד טמון
בין שפתיים.
"איזה יום יש לך היום?" שאל אותי.
"בסל ",עניתי בלי להרים מבט לעיניו ,בטני געשה בפרפרים רגוזים
וכאובים" .אפשר לפרוק?"
בלי מילים הגיש לי מר אסל מחברת קטנה ועפרון .בתסכול קל גופי נחת
באחת הכורסאות הלבנות שלצד הדלפק .במרץ נשפכו מחשבותיי
מהיום על דפי המחברת .על האופניים שהתקלקלו ,על החנות הסגורה,
על האישה ברחוב שקראה לי בשמות ,על האהבה שלא מגיעה ,על
הלימודים שזוחלים על גחונם ,על החירות הכבולה של גיל ההתבגרות
המבוגר.
עשן עלה מרוב מהירות הכתיבה וצרב את עיניי .ריח הבצל של המחברת
החניק גרון והבריח דמעות תוהות .סגרתי את מחשבותיי ,ורגליי צעדו
בכבדות חזרה אל הדלפק.
"איזה דרגה תרצה לקרוא?" שאל מר אסל.
"שלוש ",עניתי בהיסוס" .אחת מעל שלי"...
הוא לקח את המחברת ונתן לי מפתח קטנטן עם הספרה שלוש.
"תודה".
עקפתי את הדלפק אל המסדרון הארוך מאחוריו .זוג דלתות מאסיביות
חלפו משני צדדי ,מעליהן המספרים אחד ושתיים .גופי נעצר מול דלת
מספר שלוש .המפתח נכנס בצורה חלקה למנעול והקליל המתכתי העיר
את המסדרון .פסעתי פנימה בהתרגשות .מדפים עמוסים מחברות עטו
עליי מימין ושמאל כמאיימים ליפול .אצבעותיי חגו על המחברות
כמחפשות מוצא .באנחה קלה שלפו מחברת מעט מרוטה .בסוף החדר
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המתינו לי הכורסאות השחורות עם מנורות הקריאה .בהתרווחות קלה
שילבתי רגליים ,והדלקתי את המנורה.
"נכנס ברכב שלי רכב אחר ,וכל הבגאז' הלך ",קראתי בין הדפים" .לא
נשארו מצרכים בחנות לארוחה שתכננתי כבר שבועות ,וכל האנשים
שהזמנתי אישרו שהם מגיעים ,המלצרית מעדה ונשפך שמן על הבגד
החדש ,החלקתי ופתחתי את המצח".
לפעמים נחמד לדעת ,שיש אנשים שיש להם ימים שמדיפים ניחוח חזק,
יותר ממה שעבר עליי .סגרתי את המחברת ,והנחתי אותה על המדף.
בקליק נוסף נעלתי את מספר שלוש .פזילה קטנה החדירה לעיניי אור
מחדר מספר חמש .חצי במודע נעו רגליי לעבר הדלת .אף סקרן הציץ
פנימה בסקירה מהירה .הדלת הפתוחה הזמינה להיכנס פנימה ,המפתח
עדיין נח במנעול .אצבעותיי הרעבות שלפו מהמדף מחברת אקראית.
"שמעתי שהטבע שם קץ לחייו של חברתי אהובה ",לבי נקפץ" .ראיתי
במו עיניי נשמה של חתלתול פורחת מגופו הזעיר ,גיליתי שלא אוכל
להקים משפחה ,ראיתי את מלאך המוות גוער מעל גוזל בעל תקוות
גדולות ,פתחתי את הראש ,והחיטוי בבית החולים לא היה נקי ונדבקתי
באיידס".
"מי שם?" שמעתי קול מירכתי החדר.
מהבהלה החליקה לי המחברת מהיד .רצתי החוצה אל פתח החנות .מר
אסל בחיוך חם הגיש לי פרפר נייר קטן עם המספר שתיים .החלפתי את
הפרפר במפתח של דלת שלוש ,ועיניי עלו מכף ידו אל פניו.
חיוכו האדיב היה מדבק .שפתיי התעקלו בלי מודע.
"שיהיה לך יום אסל ",אמר והחזיר את המפתח למגירה.
"תודה ",יצאתי החוצה.
מר אסל מקפיד לתת לכולם פרפרים לפני שהם חוזרים למציאות.
ביציאה מהחנות מבחינים במשפט הכתוב קצת מתחת לגגות המבנים
החוסים על הסמטה .כי רק לאחר שפורקים ,באמת אפשר להסתכל אל
השמיים .במשפט כתוב :אם פרפר מחליט ללוות אותך בדרכך סימן
שמשהו טוב קרה ,ואם יש לך פרפר ביד – עוד יקרה.
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תרגיל הבלונים בסדנת הכתיבה
דינה טרן אלימלך
לאחרונה אני בדיאלוג מתמשך עם האגו שלי שנוטה להתנפח .כעת
לאחר הפרישה מהעבודה הפה נח יותר ,והמחשבות מקבלות דרור;
מתנפחות כבלון ,מנתחות אנשים ואירועים ,עושות ספירת מלאי אחורה
וקדימה  -את מי העצמתי ,את מי הקטנתי?
משחק ניפוח הבלונים וניפוחם הופך למשחק מחשבתי משעשע ברגעים
מסוימים וברגעים אחרים  -מטלטל.
הקלה ותחושת ניצחון קטן מופיעה ,כאשר אני מצליחה להוציא אט אט
את האוויר מהבלון שניפחתי .הו כמה בלונים ניפחתי בחיי! היום אני
מנפחת פחות; שומרת את החמצן לטובת ראותי ,רק מתבוננת על צבע
הבלון ,גודלו ,מרקמו ומקומו.
הבלונים של חיי חיים לעיתים בהרמוניה זה עם זה; כל בלון שומר על
תחום קיומו .לעיתים פורצת אנדרלמוסיה בין הבלונים ,כל בלון מושך
לכיוונו ,ואני מתחילה לעשות ביניהם סדר ולקבוע לכל אחד את מקומו .
כמורה מנוסה פונה לכל בלון :אתה בלון הידע המופרז .זכור! אתה לא
יודע הכל! יש לך עוד מה ללמוד .אל תקפוץ כל פעם להפגין ידע ולומר
"מניסיוני" ו"יש לי ניסיון" .תקשיב ,גם לאחרים יש ניסיון וידע .
ולך בלון החריצות וההיפראקטיביות ,די מותר לך לנוח אתה בפנסיה.
למה שלא תתרווח על הכורסא ,תפתח מעט את הקשר בצווארון ,ותן
לאוויר להיכנס ולצאת .אומרים שנשימות ארוכות ומתונות הן סגולה
לבריאות טובה ואריכות ימים.
לפתע קפץ בלון השנינות ,יש לו משהו דחוף לומר .אתה מפסיד את
הרגע ,בזמן שאתה מתכנן את שורת המחץ.
ואילו בלון העלבון הסתתר לו מאחורי הבלונים .הי למה אתה מסתתר?
אני מתבייש בכל הפעמים שבחרתי להיעלב .פירשתי אמירות וניפחתי
אותם לממדים אדירים .היום אני בדרך להחלמה ופחות נעלב! כבר לא
בוחר ליחס לבני אדם כוונות זדון .אולי הערותיהם באות לשקף לי משהו
חשוב ,שצריך לשים לב אליו במקום להימצא באזור ההיעלבות,
להתנסות במקום של תיקון ומחילה.
בלונים שלי ,בחרתי לא לפוצץ אתכם ,בכל מקרה האוויר יצא מכם ואתם
תחזרו לממדים אנושיים רגילים.
61

מפגש הזוי
תמר מחלין
רופאו הוזעק בדחיפות .גם אחיו הוזעק ,מפריז .בעל הבית מצא אותו
שרוע ליד הכניסה ,העלה אותו לחדרו שבקומה העליונה והשכיב אותו
על מיטתו .הפצוע הגיע למקום בכוחותיו האחרונים ,מדמם מפצע
בבטן ,והתמוטט על המדרכה .תעלומה הייתה זאת.
ד"ר פול גאשה לא הצליח להוציא את הכדור ,שנשאר בעומק גופו
המיוזע של הגבר הצעיר .אחיו לא הצליח להציל מפיו את פשר פציעתו.
כן הציור ופלטת הצבעים נמצאו זרוקים על הקרקע ,בשדה קרוב .גם
כובע הקש שלו ,מעט קרוע ,נמצא בסביבה ,לאן שהרוח העיפה אותו,
בין שיחים קוצניים .אך כלי הנשק לא נמצא בשטח .רק כתמי הדם
היבשים היו לעדים אילמים ,מסמנים על השביל את דרך הייסורים אל
הכפר.
עבר יום .הפצע החל להזדהם ,חום גופו של וינסנט עלה ,הוא נדנד את
ראשו בתנועות פראיות ,ומתוך החשכה שהחלה להתגנב אל החדר
נשמעו מלמולים מבולבלים.
"הירושיגה ,איפה אתה? לאן נעלמת לי פתאום?"
עיניו ההוזות של וינסנט התמקדו בחלון ,כמו תרות אחר דמות שנעלמה
באיזו נקודה לא ברורה בצד השני של הרחוב .או אולי מעל הבתים
שממול .או אולי מעבר להם ,הרחק משם.
"הירושיגה ,מדוע עזבת אותי? מדוע?" זעק ,מנסה לשווא להתרומם.
שני הגברים עמדו רכונים מעליו והצמידו מחדש את כתפיו אל המזרן.
הם החליפו מבטים של צער וייאוש .ד"ר גאשה בדק שוב את הפצע,
ניקה אותו וביקש מבעל הבית להביא לו פיסת בד נקייה ספוגה במים
קרים כדי לצנן את מצחו הקודח של הפצוע.
תיאו דיבר ברכות ,מדמה שיש לקולו הכוח להיטיב עם אחיו" .וינסנט,
עליך לנוח "...ידו הימנית ליטפה את שערותיו הפרועות של אחיו,
למרות שווינסנט היה בוגר ממנו ,הוא חש כלפיו אחריות ,כאילו היה
בנו" .השינה תרגיע את רוחך".
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תיאו התבונן בקירות מקולפי הטיח ,הבחין בדלות שברהיטי החדר
שזעקו עזובה .עיניו פגשו באחד הציורים שאחיו צייר לאחרונה ,בעודו
מאושפז בסן רמי .וינסנט הראה לו אז את העבודה הזאת והעיר
במרירות" ,אתה רואה ,תיאו ,זה אדם זקן בצערו" .האח התבונן
בתמונה ,לבו מתכווץ מצער ,והשלים במוחו את המשפט ,זה אדם
שמתקרב לסוף ...הוא שב עתה להתבונן בציור ,גוף של גבר ישוב על
כיסא פשוט ,מכופף קדימה ,מרפקיו שעונים על רגליו ,וידיו המאוגרפות
מכסות את פניו .אדם מובס .אלוהים אדירים ,בכה בשקט וצעק פנימה,
אחי היקר ,איזה סבל ,איזו בדידות!
הרופא הניח יד מנחמת על שכמו של תיאו ,וכמו ניחש את מחשבותיו
אמר לו בשקט ,כמצטדק" ,כל כך השתדלתי לעזור לו "...נענע את
ראשו ונאנח .מחשבה איומה נשכה את נפשו .הוא העלה השערות ,נראה
שווינסנט ירה בעצמו ,אולי עקב הזיה מחרידה ,אולי נשאב אל תוך חור
שחור של ייאוש .אין לדעת.
תיאו החל להלך הלוך ושוב בתוך החדר ,בצעדים מהוססים ,ראשו
מושפל ,נתון בין ידיו הלוחצות על רקתו .שאלות ולבטים כבדים כרסמו
בנשמתו המיוסרת .האם עשיתי די? האם פעלתי נכון שלא הכרחתי
אותו להישאר בפריז ,תחת השגחתי? האם הזנחתי אותו בגלל חתונתי?
האם השתדלתי מספיק כדי למכור את ציוריו? מחשבותיו הפכו לשדים
המשתלטים על מוחו ,רוקדים ברשעות וצועקים לעברו האשמות
מכאיבות" .הירושיגה ,בוא! אני צריך לדבר איתך" ,צעק וינסנט ,כמו
חזרו אליו הכוחות.
"הוא שוב הוזה .החום עלה" ,פסק ד"ר גאשה .דמותו הממוסגרת של
הרופא ,המונחת בפינת החדר ,החזירה לו מבט עגום .זאת התמונה
שהצייר הבטיח לו ,ונדמה לרופא שהיא מבריקה במיוחד ,כאילו צבע
השמן נותר עדיין לח ,כאילו דמעות של עצב נספגו בתוך הבד ,וזה מיאן
להתנחם .הרופא עצמו ייסר את עצמו ,הרהר במרירות על חוסר האונים
שלו ,הוא חש איך ידיו היו לחסרות ערך מול החולה הדועך מול עיניו.
אני חייב להציל אותו ,ציווה לעצמו ,אך ידע שזה יהיה לשווא.
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תיאו תהה לשנייה מה פשר קריאתו הנואשת של אחיו .הוא נזכר
בזיגפריד בינג ,הסוחר הגרמני בעל הגלריה שנהג מזה שנים לייבא חפצי
אומנות מיפן .זה היה כשווינסנט הגיע לפריז ,צמא לחידושים ,מחפש
לפתח צורת הבעה שונה ,ייחודית משלו .בגלריית בינג הוא גילה את
הדפסיו של אוטגואה הירושיגה ,הצייר היפני שכבש את לבו .ימים
ארוכים הוא בילה מול עבודות אלה ,המפתיעות בסגנונן .הן כמו הפנטו
אותו ,התבונן בהן נפעם ,מרותק .וינסנט שיתף את אחיו בהתרגשות
שזעזעה אותו ,כאילו התחוללה בתוכו רעידת אדמה.
הצייר דיבר עכשיו כמו מתוך שינה ,בעיניים עצומות" .תיאו ,בבקשה,
תביא לי את הציור" .אחיו רכן לעברו" ,איזה ציור ,יקירי?"
"את 'עץ השזיף הפורח' ,שציירתי פעם ,בפריז"
"הוא נשאר אצלי בדירה ,אינך זוכר? בפעם הבאה שאגיע לכאן אביא
לך אותו" .הבטחתו נאמרה בטון בוטח ,אך בתוכו הדהד ספק כבד ,האם
תהיה בכלל הזדמנות נוספת? הדבר אירע בפריז ,בזמנים שבהם וינסנט
החל לצייר בקדחתנות .אז הוא צייר את התמונה היפהפייה ההיא ,על פי
ההדפס 'גן השזיפים בקאמידו' של הירושיגה .וכך קרה שנפשו הסוערת
והשסועה של הצייר הצעיר ,החי בלב פריז ,נקשרה בנפשו של הצייר
ההוא ,שמזה שלושים שנה היה לאפר בבירה העתיקה של יפן.
"תיאו" ,התחנן וינסנט" ,לך תקרא להירושיגה".
"אחי ,הוא לא פה".
"אבל אני פגשתי אותו"" .איפה?"
"שם ...בשדות של ארל .והוא גם ביקר אצלי בבית ,כשפול עזב".
הדיבור שלו הפך למלמולים שהלכו ונחלשו" .נעשינו ידידים ,ידידים
טובים" .רק תקתוק השעון ענה לו .תיאו ראה את אחיו דרך וילון
הדמעות שכיסה את עיניו.
"אתה לא מאמין? הוא הבטיח לי לבוא היום" .במאמץ רב עלה בידו
להמשיך לדבר" .הוא הבטיח לקחת אותי ליפן .תיאו ,בבקשה ,תחפש
אותו ,תביא אותו .הוא הבטיח"...
דיבורו הפך ליבבה ,כמו של גור כלבים נטוש .תיאו הפנה את פניו לקיר
ויבב בעצמו .וינסנט עצם את עיניו .גל של מראות נוף מטושטשים
64

הציף את מוחו ועורר בו געגועים .המראות התחדדו מדי פעם ,זהרו,
ושוב התערפלו .שדות פרובנס גליים ,שנדלקים בצבעים עזים מתחת
לשמש בוערת ,כפריים שעוסקים בבציר בין כרמים אדומים הנראים
כעולים באש ,אגמים תכולים עם הר מושלג ברקע ,גשרי עץ מתעגלים
על פני נהרות ,אנשים קטנים מכופפי גב מתחת למטחי גשם .אלה
התערבבו באלה ,המראות הנסערים והמראות השלווים .זעקת נפשו
המדממת של וינסנט נאחזה בהתבוננות הרוגעת של הירושיגה.
הוא הביט לעבר החלון ,מצפה בכל רגע לבואו של ידידו היפני.
"הוא הבטיח לקחת אותי לשם ,תיאו" .הוא נשם ,חרחר ,והמשיך" ,אני
ביקשתי ממנו שיראה לי את הנופים שבדרך ,שייקח אותי אל האנשים
שהולכים ברגל מאדו ועד לקיוטו ,אל כפריהם ,אל העצים שלהם"...
הרופא הניח עוד רטייה קרה על מצחו של וינסנט .זה נרגע לרגע ,אך
מיד חזר לקריאות המתחננות שלו.
"הירושיגה ,הבטחת לתת לי מנה משלוותך .הבטחת לסלק ממני את
הצער" .הוא השתעל ,נחנק ,נאנק" .לסלק ממני את הבדידות".
שעות אחדות חלפו ,ונדמה היה שגופו מתחיל להתגבר על הזיהום,
שנשימתו הופכת סדירה יותר.
אז פתח וינסנט את עיניו ולחש" ,שלום ,ידידי .לא הספקת להגיע".
תיאו וד"ר גאשה נרעדו .האח הנהן וקונן" ,וכל כך מעט הוא טעם
מהחיים "...הרופא מלמל" ,אדם חולם חלומות ,ובן רגע עלול לאבדם".
וינסנט נאנח ,חזהו עלה וירד ,נלחם על כל טיפת אוויר ,נחנק.
הוא מלמל" ,העצב כבר יישאר אצלי לנצח".
נשימתו האחרונה של הצייר כמו הרעידה מיתרים רחוקים .תיאו וד"ר
גאשה שמעו צלילים של צ'לו מתאבל ,שניגן אי שם את סבלו של
האדם.
אחר כך החדר החריש ,והתרוקן מחלומות.
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התייעצות
שושנה גוטשלק סבג
הם ישבו ליד המיקרוסקופ זה מול זה.
"מה דעתך על המקרה הזה? שאל ד"ר יפתח לב את פרופסור מיכאל
שטיין -מנהל המחלקה.
יפתח היה רופא קפדן ,עבד לאט ובדייקנות .על פי רוב נשאר שעות
רבות מעבר ליום העבודה המקובל .לבדו ,בצוואר כפוף ,ישב מול
המיקרוסקופ .לא פעם חש כאבים חזקים בגבו אך מעולם לא התלונן על
כך בפרהסיה .כששוחח על כך עם אשתו אמרה לו ,לא בלי שמץ של
לגלוג" ,תבקש כסא אורטופדי כמו זה של שטיין".
מיכאל שטיין ,לעומתו ,זריז היה בעבודתו .ואף על פי שחילק ביניהם
את מספר הבדיקות בצורה שווה והוגנת ,תמיד סיים את עבודתו מוקדם
מחברו .בכל יום ,דרך קבע ,לפני שיצא את המחלקה היה מציץ לחדרו
של ד"ר לב ומכריז ברוח של עליזות "ידידי ,השולחן שלי נקי" .גבוה
היה וזקוף בהליכתו .נקישות סוליות נעליו הדהדו למרחוק והתערבלו
עם שובל של בושם רענן ,שנמשך אחריו .ניכר בו שמכיר בערך עצמו.
לא פעם עלתה בלבו של יפתח טרוניה על קלילות זו של מיכאל,
ולהרגשה זו התלווה גם חשש מתוצאות שגויות היכולות לנבוע
כתוצאה מבדיקה שטחית וקצרה שכזו .אבל הוא זכר היטב שגם לו
עצמו היו מספר פעמים ,אם כי יש להודות שאלו היו נדירות ,שבהם
ניסה אף הוא להזדרז" .תזכור" ,אמר מיד לעצמו בכל אותם רגעים
שחש באיזו רשלנות שמסתננת לשגרת עבודתו ",תזכור שמאחורי כל
מקרה ומקרה שמונח לך כאן תחת המיקרוסקופ עומד בן אדם ,ישנו
עולם ומלואו" .בסוף יום העבודה היה מקפיד ,לאחר שכיבה את
המיקרוסקופ ,לכסותו בעטיפת הניילון הכחולה שדהתה במשך השנים,
דבר שהיה מעלה כל פעם מחדש חיוך על פניו של מיכאל שטיין.
היה לו לד"ר לב ניסיון וידע רב .הוא השתתף בכנסים ובהשתלמויות
בארץ וברחבי העולם ,וקנה לו במשך השנים שם של רופא אחראי בקרב
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רופאי בית החולים" .כל הרופאים שלנו סומכים על אבחנותיך בעיניים
עצומות" אמר לו דרך חיבה פרופסור שטיין בכל הזדמנות.
אף על פי כן לעיתים קרובות ,יש אומרים קרובות מדי ,נהג ד"ר לב
להתייעץ עם פרופסור שטיין ,ועל פי רוב קבל את דעתו.
אותו היום נותר לו לד"ר לב עוד מקרה אחד לפני סיום יום העבודה,
אבל כבר בבדיקה ראשונית הבין שלפניו מקרה לא שיגרתי .הוא
הסתכל במיקרוסקופ שוב ושוב ובמקומות מסוימים התעכב זמן ממושך
כשהוא עובר מהגדלה נמוכה להגדלה גבוהה מספר פעמים .הרהר
למשך רגעים ארוכים וקשה היה לו להחליט אם מדובר בגידול ממאיר
או בגידול שפיר .אחר קם ממקומו לקח ספר עב-כרס ,הפך בו את
הדפים בזריזות ,וכיון שהיה בקי והכיר כמעט את כולו בעל פה ,פתח
מיד בעמוד המתאים אף מבלי לעיין בתוכן העניינים .קרא בו באיטיות
ובריכוז ,ותוך כדי כך ,מדי פעם בפעם חזר ובחן במיקרוסקופ את
התאים .רק לאחר שהיה סמוך ובטוח שהבין את התיאור על כל פרטיו,
ורק שהיה ברור לו שזה אכן תאם למקרה שלפניו ,רק אז הגיע למסקנה
שמדובר בגידול שפיר.
השעה כבר הייתה כמעט שבע בערב .לפתע נזכר שהערב הם מוזמנים,
הוא ואשתו ,לארוחה בביתו של פרופסור שטיין" .שלא תאחר לי גם
הפעם" נזף בו פרופסור שטיין לפני שיצא ,אך בה בעת גם חייך אליו
חיוך רחב.
בביתו מצא יפתח את אשתו יפה מתהלכת מפינה לפינה הלוך וחזור,
זרועותיה שלובות" ,רק עבודה יש לך בראש" התפרצה בזעם .הוא לא
השיב ופנה להתקלח במהירות.
הם הגיעו באחור .ריח תבשילים עלה והציף את חדר המדרגות ועל
מפתן הבית כבר המתין להם מיכאל שטיין .יפה חייכה אליו" ,רק
עבודה יש לו בראש" ורמזה לכוונו של בעלה .השולחן עמד ערוך
ומוכן לסעודה .שני נרות עמדו כבר דלוקים במרכזו ולידם צנצנת קטנה
ובה שלושה פרחי ציפורן אדומים" .תכנסו ,בבקשה" אמר להם מיכאל
בנימה רגועה" .הממ…  ,איזה ריח" פלטה יפה בקול עסיסי ,צעדה
קדימה ראשונה ,וחצתה את המבואה .מיכאל כרך את זרועו סביב
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מותניה והוביל אותה בהליכה גנדרנית אל השולחן .נראה היה שחיבבו
אחד את השניה שכן נהגו בחופשיות .היא ציחקקה ולכסנה מבט
לבעלה .יפתח השתהה למשך רגע קל על סף הדלת ואחר נכנס אחריהם
לאט ובהיסוס" .מה אתה צריך הזמנה מיוחדת?" שאל אותו מיכאל
בחיוך טוב ,חיכך את ידיו בהנאה והוסיף "הפעם בישלתי משהו יוצא
מהכלל" .הם התיישבו סביב השולחן והוא הגיש את האוכל בתנועות
קלות וגמישות .כשהחל למזוג יין ,פשטה יפה מיד את ידה ,הניחה
וכיסתה את כוסו של יפתח "הוא" ניענעה בראשה לכוונו של יפתח
"הוא ,מוטב שלא ישתה אלכוהול .כוסית אחת קטנה וכבר ראשו
מסתחרר עליו .הוא עייף ,וצריך עוד לנהוג את כל הדרך חזרה הביתה".
יפתח מלמל בשקט מספר מילים לא ברורות.
"נו ,ספר מיכאל ,איך היה הכנס בפריס?" שאלה ופלבלה בעיניה.
"האמינו לי" פתח ואמר מיכאל "רק עכשיו אני מבין את שלא הבנתי עד
לפני זמן לא רב .היום אני הולך לכנסים רק לראות ולהראות ,אך בעיקר
מה שמעניין אותי זה לאכול טוב ולבלות יפה ".הם הקישו כוסות,
ומיכאל המשיך וסיפר בהתלהבות ,ובפרטי פרטים על אופן הכנת
הדגים ,מתכון אותו למד בנסיעתו האחרונה .במשך כל הערב צחקו
והשיחה נסבה בעיקר על מאכלים.
יפתח פיהק מידי פעם בפעם וביקש סליחה.
מיכאל הסיט את ראשו והביט בעצב בדיוקנה של אשתו ,תמונה שהוא
עצמו צייר זמן קצר לאחר שנפטרה ,וניכר בו ,שעדיין קשור אליה מאד.
מותה הפתאומי של אשתו גרם לו לשנות את אורח חייו מן הקצה אל
הקצה .נטש את כל עבודות מחקרו ועסק אך ורק בעבודה השיגרתית.
"עכשיו לאחר שאבדה לי ,כך פתאום ,אני מבין עד כמה שוטה הייתי",
אמר בעיניים אדומות ,ושוב הסתכל בדיוקן" ,ימינו קצובים ,ועל כן
עלינו לנצל את כל התענוגות שמאפשר לנו העולם הזה" ,אמרה לי
אשתי לא פעם ,אך אני לא שמתי לב לדבריה ,והקדשתי את כל כולי אך
ורק לעבודה ,ועכשיו?" אמר ופשט ידיו לצדדים באיזו תנועת יאוש,
"עכשיו כבר מאוחר".
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יפה הגביהה את ראשה מעבר לכתפו של בעלה והסתכלה בתמונה אף
היא" .כן" אמרה בקול רם ,ודומה היה ששמחה על ההזדמנות שניתנה
לה לדבר על נושא זה .נושא שיפתח מעולם לא ייחס לו חשיבות ולא
רצה להקשיב לה" .כן ,החיים קצרים ,וצריך ליהנות עד כמה שאנו
יכולים ",ותוך כדי כך הניפה את כוס היין ,כמו לאשר את דבריה .לגמה
לגימה קטנה וצחקה ,ומיכאל צחק גם הוא .יפתח התבונן בשניהם ,והחל
לשרוק את "מוסיקת לילה זעירה" והיא פנתה אליו בפנים חמוצות,
"אבל אצלו ,כל החיים רק עבודה".
יפתח כווץ את גבותיו ,ונעץ בה מבט קשה.
"נדמה" ,הוסיפה כמתלוצצת" ,שגם עלי הוא מביט דרך המיקרוסקופ".
"די… תפסיקי…"קטע יפתח את דבריה ,הציץ בשעון ואמר" :כבר
מאוחר ,בואי נלך ,מחר יש לי הרבה עבודה".
יפה פנתה למיכאל כמבקשת תמיכה" ,עכשיו הגענו ,הערב לא התחיל".
"עייפים ,מה?" אמר מיכאל ,טפח על שכמו של יפתח וחייך לכוונה של
יפה ,מנסה להפיג את המתח ,ולהפגין חיבה לשניהם גם יחד.
בלילה ישן יפתח שינה רעה .אף על פי שהיה בטוח באבחנה ,החשש
שמא שגא לא נתן לו מנוח ,ומשהו מהספק החל מקנן בו .התהפך מצד
לצד ,וניסה לראות בעיני רוחו שוב את התאים שראה במיקרוסקופ.
היסוסים החלו שוב להטרידו ומחשבות ניקרו במוחו" ,ומה אם הוא
בכל זאת טועה? ואם זה גידול ממאיר? ואם יופיעו גרורות?"
למחרת ,קם השכם בבקר ,ולמרות שלא ישן יותר משעתיים-שלוש,
הרגיש עצמו רענן .הגיע לעבודה מוקדם מהרגיל ,ובאופן טבעי ,כמו
הדבורה החוזרת לכוורת ,ניגש לספר שנשאר פתוח על שולחנו עוד
מאמש ,ועיין בו שוב מספר רגעים ואחר-כך העיף מבט נוסף
במיקרוסקופ .עתה מנוי וגמור היה עמו שמדובר בגידול שפיר ובכל זאת
ניגש לספריית המחלקה כדי לעיין בספר החדש ,שנרכש רק לפני שבוע,
אך זו הייתה נעולה" .אני לא סומך על אף אחד ,אפילו לא על הרופאים
שלנו" ,אמר לו פעם פרופסור שטיין ,ספק בהלצה ספק בכעס ,לאחר
שנעלם אחד הספרים .למרות שהספר הוחזר כעבור יומיים ,בחשאי
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כמובן ,ולמרות שמאז חלפה יותר משנה ,הוא ממשיך ונועל אותה בכל
יום בסיום העבודה.
לא בלי שמץ של תרעומת חזר יפתח על עקבותיו ,עלה בזריזות לקומה
העליונה ,שבה שוכנת הספריה הכללית של בית החולים וצילם שלושה
מאמרים המתארים מקרים דומים לאלו שלו .קרא את שלושתם
בדקדקנות .היו אף מספר פסקאות שחזר וקרא בם פעם נוספת ,כיוון
שנדמה היה לו שהתקשה בהבנתם .משסיים בא לכלל מסקנה ,שאין זה
יכול להיות אלא גידול שפיר .חיוך עלה על שפתיו ,והרגשה של בטחון
ושל סיפוק גם יחד אפפה אותו .לפתע עלתה בזיכרונו תמונה מימי
ילדותו .הוא נזכר באותם לילות חורף גשומים וקרים ,כשפחד ללכת
לישון ,ואמו הייתה עוטפת אותו בשמיכה עבה ומלטפת אותו ,וכך מתוך
תחושה של שלוה וחום היה נרדם .אנחת רווחה נפלטה מפיו ,והוא ירד
בדילוגים את כל המדרגות .מיד בכניסה למחלקה קידם את פניו בחיוך
מלא פרופסור שטיין ,שאך זה עתה הגיע ,ויפתח משום מה החליט בכל
זאת לשמוע את חוות דעתו.
הם ישבו שניהם ליד המיקרוסקופ ,זה מול זה.
"מה דעתך על המקרה?" שאל ד"ר לב את פרופסור שטיין ברוח טובה.
הלה הציץ במשך שניות קצרות במיקרוסקופ כשהוא מוביל את המשטח
הלוך וחזור בפזיזות ,ובתוך רגע קל הרים את עיניו מהמיקרוסקופ.
"גידול ממאיר" פסק.
פניו של ד"ר לב האדימו ,והוא נשך את שפתיו .למשך שניות ספורות
נשימתו נעצרה כשעיניו עדיין שקועות במיקרוסקופ .חש בהלה,
ובדממה שהשתררה ביניהם ,יכול היה לשמוע את הלמות דופק לבו.
אחר-כך נשם נשימה עמוקה הרים את ראשו באיטיות ותלה בשטיין זוג
עיניים מופתעות.
"לדעתי זה גידול שפיר" .אמר בחצי קול.
רצה להוסיף ולנמק ,אך המילים שעלו על שפתיו יצאו בערבוביה.
השתתק במבוכה ,אבל בו-בזמן הושיט את המאמרים שצילם באותו
הבקר ושהיו עדיין תחת בית שחיו .פרופסור שטיין הניח אותם על
השולחן בתנועת ביטול ,מיד לאחר שהעיף בם מבט קצר.
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"ממאיר!" חזר וקבע "גידול ממאיר ,בלי כל ספק".
אחר-כך קם על רגליו הניח את ידו על כתפו של ד"ר לב והוביל אותו
במרץ לספרית המחלקה .שלף מתוכה ספר ודפדף בו קדימה ואחורה.
לבסוף ,כשמצא את הדף המבוקש ,החל משוטט עם אצבע המורה
במהירות ,בתנועות פיתוליות ,לאורך השורות ,תוך שהוא מנענע
בשפתיו" .הנה כאן" קרא באיזו שמחה ילדותית של ניצחון ,כשהוא
משאיר את אצבעו קבועה באותה שורה למשך זמן מה .אצבעותיו היו
ארוכות ,דקות ובעלות ציפורניים מטופחות" .ברור כשמש בצהריים,
בדיוק כמו המקרה שלנו" המשיך ,ועל פניו הייתה נסוכה ארשת של
שביעות רצון .אחר-כך קפץ את כף ידו בבת אחת ,והספר שהיה נתון
בה נסגר ברעש עמום .כיון שהיה חדש ,הפיץ ריח שהיה נעים לו ,והוא
נשם נשימה עמוקה וקולנית .לאחר מכן החזיר אותו לספריה ,כשהוא
טופח קלות על גב הכריכה ומיישרו בהתאם לשורת הספרים שעל
המדף .הוא שב אל מקומו ,והתרווח על מסעד הכסא.
"תחתום על האבחנה" ,אמר ללא היסוס ,וחיוך של סלחנות עלה על
פניו" ,גידול ממאיר ,חד וחלק".
ד"ר לב חזר לחדרו וניצב שם במרכזו שעה ארוכה בלי לנוע .קרני
השמש נפלו על מתכת המיקרוסקופ וסנוורו את עיניו .התיישב ליד
המיקרוסקופ אחז בכפתור הפוקוס ,ניסה למקד את התמונה ,אך ידיו
רעדו ועיניו מצמצו .במסדרון הדהדו קולות צחוק .קבוצה של רופאים
עברה בדרכם לקפיטריה .פרופסור שטיין נקש על דלתו והזמין אותו
בקול עליז להצטרף .הוא הרים את ראשו מעל המיקרוסקופ התבונן בהם
זמן קצר ,ולפתע חש כמו זר ביניהם" .אינני רעב" ,אמר והניע ראשו
לשלילה .אחר-כך כששמע אותם מתרחקים קם ממושבו וטרק בכעס
את דלת חדרו .חזר ורכן אל המיקרוסקופ והסתכל פעם נוספת ,אך
מלבד צבעים מטושטשים לא ראה דבר.
לפני הניתוח בקשה אמה של הילדה להיפגש עם הפרופסור.
דפקה חרישית על דלתו ונכנסה בהיסוס .הוא קיבל אותה בסבר פנים
יפות והזמין אותה לשבת .היא התיישבה באיטיות על קצה המושב
וסקרה את כל התעודות שהיו תלויות בצפיפות ,ושכיסו את מרבית
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הקירות .דומה היה על פי הבעת עיניה שחלק גדול מתעודות אלו אף לא
הבינה את שכתוב בהן ואף על פי כן מבט של יראת כבוד ניכר היה
בפניה .על השולחן עמדה תמונה ובה אשה צעירה אוחזת בידיה תינוק,
ושניהם מחייכים זה לזה .בתחתית התמונה היה כתוב בכתב יד מסולסל
"לאבא וסבא באהבה ".חיוך קל עלה על שפתיה ,אך מיד שבו פניה
והרצינו .הוא עקב אחר עיניה ושתק ,אך מצורת ישיבתו הסתמנה
נינוחות ואפילו איזו הנאה.
"סלח לי" ,פתחה מגמגמת מבלי להביט בפניו" ,אני מבקשת סליחה
ומצטערת שאני גוזלת מזמנך .המנתח אמר לי ,שלאחר הניתוח תישאר
לבתי צלקת לאורך כל הלחי .רציתי לדעת ,האם ברור מעל לכל ספק
שזה גידול ממאיר" .הוא התמתח בכסאו ועל פניו עלתה ארשת פנים
רצינית" .את יכולה לסמוך עלי" ,אמר בזחיחות ,וללא כל היסוס
המשיך" ,אני באמת מצטער ,אבל מדובר כאן בגדול ממאיר ".עיניה היו
אדומות" .אתה מבין" ,לחשה" ,היא נערה ,למעשה עוד ילדה ...והניתוח
הזה ...והצלקת ...זה יעוות לה את הפנים ".הוא הביט בה ושאף
מהסיגר" .אני מבין" ,ענה בסבלנות "ודאי שאני מבין ".היא הורידה את
ראשה וכתפיה רטטו .אחר-כך התבוננה בתמונה שעל השולחן וכעבור
זמן מה חזרה ושאלה בקול נואש" :אבל מה דעתך דוקטור ,אתה בטוח
שצריך לנתח?" למרות שדיבר בנימוס ,ניכר היה שאין הוא מתייחס
אליה אלא בצורה פורמלית בלבד .חבריו אמרו עליו ,שמאז האסון
שפקד אותו ,הוא החל להתייחס בשוויון נפש לכל הסובב אותו ,ועם כל
רצונו הטוב איננו מכיר בסבלם של החולים.
"פשוט אין ברירה גברת" ,אמר ללא שמץ של פקפוק והפנה את מבטו
לכוונו של ד"ר לב .שישב כל אותה העת לצידו ,רכס והתיר את כפתורי
חלוקו אך לא הוציא מילה" .אם את רוצה לשמור על חייה של בתך ,אין
לך ברירה ,חייבים לנתח ".עיניה הביעו חשש ועצב גם יחד" .אני" ,עוד
הוסיף באיזו נימה מתרברבת" ,אני ,מעולם לא טעיתי" ,וכשחייך נראו
שני טורי שיניים לבנות וישרות.
ד"ר לב לא אהב את הדברים ששמע .הוא רצה לצעוק" ,גברת את
צריכה ,את חייבת ,להתייעץ עם עוד רופא ,אל תמהרי עם הניתוח ,יש
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בינינו חילוקי דעות ,זה כלל וכלל לא ברור שזה גידול ממאיר ,קיימת גם
אפשרות אחרת ,לגמרי אחרת ,רק לא להזדרז ,לא להזדרז ".אבל אף על
פי כן הנהן בראשו ושתק שתיקה של הסכמה ,משל לשונו לא נשמעה
לו ,ורק חיכה בקוצר רוח לסיום שיחה זו שנקלע אליה בעל כורחו.
בתום הפגישה היא נראתה מהורהרת ,שקועה בתוך עצמה ,אם כי מעט
יותר מעודדת .פרופסור שטיין החליק בידו על שער ראשו ,והבעת פניו
הייתה שלוה.
למחרת נותחה הילדה.
ד"ר לב ישב בחדרו מכווץ בכיסאו ,סומך פניו בתוך כפות ידיו ,ועיניו
נתונות בנקודה אחת .הוא ידע ששגה ,כשלא עמד על דעתו ביתר תוקף
והצטער על כך" .פחדן" ,השתלח בעצמו בקול רם" ,מוג לב וחסר
מצפון" .אך השתתק כעבור רגעים ספורים ,כשלחדרו נכנס פרופסור
שטיין .הוא עמד זקוף בפיסוק רגליים ,כשידיו נתונות בכיסי חלוקו,
"מה אפשר לעשות" ,אמר בקול חלול" ,טעינו ,קורה! יכול לקרות לכל
אחד" ,ועוד הוסיף ,כשהוא מעקם את פיו ספק חיוך ספק לגלוג,
"שופטים לא טועים? גנרלים לא טועים?" יפתח לא ענה ,רק המשיך
לשבת ללא תנועה .פרופסור שטיין ניגש ,טפח על שכמו ,והזמין אותו
לקפיטריה .אבל יפתח שהעדיף לשתות קפה ביחידות מלמל" ,תודה,
כשאסיים את הבדיקה".
המחשבות התרוצצו במוחו והוסיפו להטרידו במשך הימים הבאים .הן
לא הרפו ממנו ,וגזלו ממנו שעות עבודה יקרות .לעתים קרבות חש
עייפות כבר בתחילת יום העבודה והחל להיות פחות ופחות מרוכז.
היסס יותר ויותר במתן אבחנות ,ובה בעת נמנע מלהתייעץ .בדיקות,
שנדחו מיום אחד למשנהו ,החלו להצטבר על שולחנו .הוא החל לפגר
בעבודתו .העבודה שקודם מצא בה סיפוק הייתה לו עכשיו לטורח.
הבושה והאשמה ,על שלא מנע את הניתוח ,לא הרפו ממנו גם בלילות.
אולם הקפיטריה היה מוצף חולים ומבקרים .ד"ר לב בחר לעצמו פינה
צדדית ,שתה קפה וקרא בעיון בכתב עת שלקח עמו .רשם הערות בשולי
העמוד ,מידי פעם בפעם הרים ראשו והעיף מבט מסביבו ,אך מיד היה
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שב וקורא .לא עברו רגעים ספורים ,והאותיות החלו רצות ומתחלפות
לנגד עיניו באיזו סתמיות ,ממש כמו זרם העוברים ושבים שעברו לידו,
עד אשר עיניו נעצמו והעיתון נשמט מידיו .הוא נמנם למשך זמן קצר
והתעורר לקול צחוקן הרעשני של קבוצת נערות שחלפה על פניו .פקח
את עיניו ,הסתכל עליהן מתוך פיזור דעת ,ומבטו נפל על אחת מהן
שמשום מה משכה את תשומת לבו .הרגשה מוזרה התעוררה בו עכשיו.
שוב חזרו אליו המחשבות אודות המקרה ההוא .לגם מהקפה לגימה
קצרה נוספת ,קירב אליו חזרה את העיתון ,הוסיף לעלעל בו ,ושוב נפלה
עליו איזו תרדמה קלה .חבורת הבנות חזרה ועברה על פניו .דומה היה
לו עכשיו ,שאותה נערה מחייכת אליו ,והוא נד לה בראשו מתוך היסח
הדעת ,אף שלא הכיר אותה .לרגע חטוף אחד ,כמו מבלי משים ,עצרה
לידו ,טלטלה את ראשה ,ואגב כך הסיטה את שערה לאחור .בו ברגע
נגלתה לנגד עיניו צלקת ארוכה ומכוערת שעוותה מחצית מפרצופה .לא
עברה יותר ממחצית השניה ,וכבר צנח שערה וכיסה שוב את פניה .היא
הסתלקה מהמקום במהירות והצטרפה אל חברותיה ,אך לפני
שהתרחקה ממנו ,עוד הספיק לראות ,שעל פניה הופיע חיוך של בוז.
צמרמורת עברה בכל גופו .הוא קם ממקומו ,כשהוא מותיר אחריו את
כוס הקפה כמעט מלאה וחזר לעבודתו .ערימה של בדיקות הייתה
מונחת על שולחנו .בחוץ כבר החל להחשיך הוא הדליק את נורת הניאון
וחזר והתיישב רכון אל המיקרוסקופ.

פיסול – חוה אפשטיין
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מסע בנחיל דבורים
חוה אפשטיין
פרק  -8ספר כולו לך ועליך
עם שחר עוררת אותי משנתי בין הכרים והכסתות הרכים והתהלכת
לצדי .הייתי עדיין מטושטשת ונבוכה מאד.
הכנסתיך אל הסלון .רהיטיו הכבדים היו מכוסים במפות וכוננית
הספרים מלאה אבק .הדלקתי למענך את האור בנברשת עתיקת היומין,
ששזורה היתה אבני בדולח ופיתוחי נחושת ,והנחתי לו לרצד ולפזז על
התקרה ,עד שיצר מעלינו מניפת זהרורים.
"אני מתנצלת בשל האבק ".אמרתי" .החדר הזה סגור כמעט תמיד.
אנחנו פותחים אותו רק למען אורח חשוב מאד".
"פשוט לא ידעתי שקיימים חדרים כאלה בעולם ".ענית" .שעה שיש
משפחות הדחוקות בחדר אחד ,הורים וילדים יחדיו".
ניגשת אל הספרייה העמוסה .שלפת מתוכה ספר וקראת בשמו" :כל מה
שלא ידעת על המין ולא העזת לשאול" .התחלת לצחוק והוספת" :גם
את קראת את זה?"
"זה לא שלי ".התנצלתי" .זה של אבא שלי".
ובלבי חשבתי :עכשיו אקרא את זה בשנית כדי לדעת בדיוק את אשר
קראת .שלפתי מן המדף ספר אחר והגשתי לך.
דפדפת בו ,תמה ,ואמרת" :כתבת ספר שכולו לי ועלי ואני כלל לא
קראתי בו".
עמדת וקראת במשך שעה ארוכה ואני התבוננתי בך בשתיקה .אחר
הסברת לי" :לא חשתי אלייך דבר ,וזה שאני לא מגיב ,עלייך להבין"...
קטעתי אותך (תנועותיך הבוטחות והשלוות) "חכה לי רגע ".אמרתי.
ניגשתי לחדר האמבטיה .התרחצתי ,התקדשתי וטיהרתי את עצמי
לקראת דבריך .אחר הברשתי שערי היטב ,מתבוננת במראי בלב דופק.
מאד פחדתי שתיעלם בינתיים ,אבל כשחזרתי עדיין היית שם.
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"עלייך להבין ".סיימת דבריך ,מבטך הכחול נעוץ בי" .אפילו אם תכתבי
אלי דפים על גבי דפים לא אוכל לחוש אלייך דבר לעולם".
פרק  - 5שירה חרישית
"לא ".התמרדתי" .אני לא מסכימה .זה לא אנושי .תמיד שנאתי את
הסלון .הוא היה חדר קר .מת .מנותק .שמור לאורחים החשובים שכה
מיעטו לבוא".
בזעם הטחתי את דלת הסלון ,ונותרתי לבדי בפרוזדור .מבעד לדלת
הסגורה של "החדר הגדול" ,חדרו של אבא שלי ,שמעתי קול נגינה
נפלאה .מתיקות פשטה בכל אברי .דימיתי בלבי שאי שם ,מעבר לדלת,
מזמרת עבורי מקהלה של מלאכי שרת.
חרש פתחתי את הדלת ,בחרדת קודש .אך לא את אבא שלי ראיתי שם
אלא אותך .בתוך מיטתו שכבת ,מפזם למעני שירים בקול חרישי
ומופלא .מילות השירים נישאו על כנפי הדבורים וריחפו אלי ,לוטפות
סביב,סביב ,ונושקות ברפרוף על ריסי עיני המסתכלות האזנתי מוקסמת
ושותקת .אחר ביקשתי לקרב אליך ,אבל משהו עצר בעדי .עודני סתורת
שיער .נרתעתי .ובכלל ,לא יאה לי להיראות בפניך בכותנתי בלבד .מוטב
שאתלבש ואסתרק ורק אז אפגוש בך.
פרק  - 3שיקוי קסמים
כשהייתי מוכנה ,ישבת כבר אל שולחן המטבח ,וסקרת את צורתו
המחומשת ואת הארובה הקעורה שבפינה (תנועותיך בוטחות ושלוות.
בוטחות ושלוות ).שפתי את הקומקום ,הכנתי לך שיקוי ,וקיוויתי
שכמוהו אמסך גם אני בדמך ,עד שאגיע אל לבך .נעצת בי מבטים כל
כך נוקבים ,עד שלא בטחתי בידי שמא ירעדו ,יפילו ,ישברו ויגרמו לי
מבוכה רבה .הרגעי .אמרתי אל לבי .העמידי פנים כאילו מדי יום ביומו
את מוזגת לו שיקוי .כאילו רגע זה יתמשך עד אין סוף ולא יחלוף
לעולם.
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"לא השתנית ".אמרת ,לוגם מן המשקה" .קטנה ושמנמנה כמו שהיית".
"גם אתה לא השתנית בכלל ,להפתעתי ".עניתי" .חוץ מהקול ,אולי".
"זה בגלל שאני צרוד קצת היום ".הגנת על קולך .ואני התכוונתי דווקא
לאותה שירה חרישית ,מופלאה ,שאפפה אותי באלם".לפעמים אני
מרגיש שאני מזדקן ".הוספת" .הכרס והקרחת ודאי לא יפסחו עלי".
"בשבילי זה לא היה משנה"...הסגרתי" .אפילו שתיראה כמו אבא
שלך( ".אביך חסר החן ,המכוער כמו אבא שלי).
חייכנו זה אל זה .אחר השפלתי את עיני והפסקתי .כשהרמתי אותן,
ראיתי שאתה עדיין מחייך ,על כן שבתי וחייכתי ובשנית השפלתי את
עיני ,הרמתי ושוב נעניתי אל חיוכך המתמשך .עודנו מחייכים והנה
נשלחה ידך ,נעלמה מעיני ,ואחזה בידי .חשתי בה ,חמה ונעימה .נתונה
בכפי בלחיצה אמיצה וממושכת .כמו נשלחה אל הַאיִן ובכל זאת קיימת
היתה ,מומשת ביד .מחשבה חצופה עברה בי :כל עוד הוא לא מרפה
ממני ,אני לא ארפה .לא ארפה אבל צלצול טלפון חד ונוקב הרתיע את
ידי בבהלה" .זה בשבילי ".אמרת ויצאת אל המסדרון.

ציור – חוה אפשטיין
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שלהבת
מירה ולדמן
בכל בוקר נהגה שלהבת להכין לעצמה כוס קפה וכריך ,לשבת ליד
השולחן שבחצרּה ולהביט בעץ שגדל בו .כך עשתה גם הבוקר ,היא
הביטה בפרחי הוורד שכבר נשרו ובעלי העץ שנותרו עדיין ירוקים
וביניהם ּבִ צבצו פרחים צהובים .שלהבת שאפה נשימה עמוקה.
היא אהבה מאוד את ריח הדשא הגזום ואת ריח האדמה הרטובה.
איזה יום יפה!" אמרה וביטאה במשפט זה את רגשותיה ואת תקוותה.
היום תבקש מיאיר לבוא אליה לארוחת ערב .יאיר ,הבחור החדש
שהתקבל לעבודה ,הוא בעל מבנה גופו מלא ,מתחיל להקריח ,קצת
ביישן אך נעים הליכות .הוא לא בדיוק מה ששלהבת חיפשה ,אך בגיל
שלושים החליטה להתחתן ויהי מה.
במזנון שבקומה העשירית ישבו שלהבת ויאיר ואכלו ארוחת צהריים.
לפני ששבו לעבודתם ,שאלה שלהבת את יאיר" :האם תרצה לבוא אליי
לארוחת ערב?" יאיר הניד ראשו בחיוב ,ופניה של שלהבת אורו" :תגיע
בשעה שבע וחצי" ,אמרה.
שלהבת עבדה בהוצאה לאור של עיתון טיימס .בין עמוד לעמוד
שקראה ,חשבה על התפריט שתכין הערב .מדי פעם הציצה בשעון כדי
לראות אם כבר הגיעה השעה לעזוב .בסיום העבודה ,מיהרה שלהבת
למרכול לקנות את המצרכים הנחוצים לבישול הארוחה וכן בקבוק יין
משובח.
כשהגיעה לדירתה חשכו עיניה" :מה אעשה קודם?" אי־סדר שלט
בסלון ,כוסות וצלחות מערב קודם היו מפוזרים בכל מקום .היא החליטה
לשלב בין השניים" :אנקה ואבשל בו־זמנית ".היא ניגשה למטבחִ ,קלְּ פה
את הירקות ,שמה במחבת ,הוסיפה מעט שמן ופיזרה תבלינים ,נטלה
בשר טחון ויצרה כדורים; שמה אותם בסיר עמוק ושפכה עליהם רוטב
ברביקיו .את המחבת והסיר עם הבשר שמה על האש שיתבשל ,ניגשה
לסלון במהירות לעשות סדר ולנקות את השטיח .ברגע שסיימה לנקות,
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שמעה קולות של פיצוצים שהגיעו מהמטבח .היא ניגשה מיד למטבח.
בעת שערבבה את התבשיל בסיר אחד ובדקה אם התבשיל מוכן בסיר
השני ,צלצל הטלפון .שלהבת נתנה למשיבון לענות .היא שמעה את קולו
של יאיר" :אינני יכול להגיע הערב ".ולאחריו נשמע קול ניתוק
השיחה .לִ בה צנח .בעודה עומדת ,אוחזת בידה את כף העץ מעל הסיר,
עלה באש שרוול חולצתה .היא ניסתה לחנוק את האש במגבת ,אך
לשווא .הלהבה התפשטה .שלהבת רצה החוצה והתגלגלה בדשא.
השכנים ראו אותה והזעיקו מיד עזרה.
שלהבת הובאה לבית החולים מחוסרת הכרה .בחלומּה ,שבה
לניו־המפשיר שבארצות־הברית ,שם גרה בילדותה בצִ דה של גבעה,
שממנה נשקף נוף מדהים .היא אהבה לטייל בתוך היערותְּ .יפי השמש
המבצבצת בין העצים קסם לה .במיוחד אהבה את עונת הסתיו ואת
חילופי הצבעים של עלי העצים בתקופת השלכת .היא לקחה אופניים,
רכבה בנחת לאורך הנחל ,והסתכלה בעצים הירוקים ובעצים הצבועים
בגוונים אדומים ,כתומים ,צהובים ובצבעי ברונזה שונים .במיוחד אהבה
לעלות ברכבל לראש ההר קנון .מהפסגה הגבוהה ביותר הביטה למרחוק
אל המרבדים הרחבים .חלקם כאילו כוסו בצמר כבשים בשלל צבעים,
חלקם נראו כשטיח אדום" .אין מקום אחר בעולם עם נוף כזה ".חשבה
בשמחה.
היא התהלכה באִ טיות בשבילים המפותלים ,עלים נשרו עליה כמו טיפות
גשם גדולות .שלהבת הִ ביטה מעלה אל להקת ציפורים שחגו מעליה,
נהנית מהטבע .לפתע זינקו הציפורים לעברה והפילו אותה על מרבד של
ירק ,נועצים בבשרה את טפריהם .היא התגלגלה מצד לצד ,מנסה לנער
אותם מעליה.
שלהבת התעוררה לפתע בתחושה כבדה .היא לא ידעה היכן היא נמצאת.
"זה רק חלום ",חשבה .אז גילתה את התחבושות סביב גופה .פתחה את
פיה כדי לצעוק בכעס אך כוחה בגד בה .שום קול לא יצא מגרונה.
דמעות זלגו מעיניה ,כשנזכרה באש שאחזה בשרוול חולצתה .אמּה
ישבה לצדּה במשך כל אותם הימים שבהם שכבה מחוסרת הכרה .היא
קרבה את כיסאה אליה ,ניגבה את דמעותיה של שלהבת ,מתאפקת שלא
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ללטף את ידה שמא תכאיב לה" .הרופאים אמרו שאת חזקה ",לחשה.
שלהבת הסתכלה על הוריה וביקשה" ,אל תתנו לי למות ,יש לי תכניות
רבות לחיים".
"את תעמדי על שתי רגליך ,ותעשי כל מה שתכננת ".עודד אותה אביה
בנחישות.
לאחר סיום הלימודים ,באחד הקיצים ,הציעה חברה של שלהבת
שיצטרפו לתכנית "תגלית" המאפשרת לכל צעיר וצעירה יהודים ,בני 11
עד  ,26לבוא לישראל ,לסיור חינוכי של עשרה ימים ולהיכרות ראשונית
עם הארץ ,במטרה לחזק את הקשרים בין צעירים בקהילות היהודיות
שבתפוצות לבין ישראל .הן הגיעו לארץ ,ביקרו באתרים היסטוריים,
פגשו ישראלים בני גילם וסיירו באתרים הקשורים לתולדות העם
והמדינה .בתום התכנית ,החליטה שלהבת להשתקע בארץ .היא התקבלה
לאוניברסיטה ,ללימודי ארכיטקטורה .חלומה היה לבנות בתים יפים
בישראל.
החדר שלה בבית החולים היה מלא מבקרים .כולם ניסו לנחם אותה ובו
בזמן התאפקו שלא לבכות .שלהבת ביקשה שלא יבואו שוב .רק הוריה
שהו לצדּה .חצי שנה שכבה שלהבת בבית חולים והרופאים טיפלו
בפצעיה .בו בזמן שתחבושת אחת הוסרה והשמחה היתה רבה ,תחבושת
שנייה הוחלפה שוב והפצע לא הגליד .התקרית עדיין חרוטה בזיכרונה
בחדות רבה .היא ניסתה להשכיח את הצער והכאב בהעלאת זיכרונות
מטיוליה הפסטורליים בשדות ,בין העצים הירוקים .היא ניסתה להאזין
לרעשים ולראות בעיניה את הסובב אותה שם .רק לא לחשוב על
המציאות.
באחד הבקרים ,בעת שישבה אמּה לצדּה קוראת לשלהבת מהספר ,נכנס
הרופא" .מה שלומך?" שאל" .איך מתייחס אליך צוות בית החולים?"
ניסה לרכך את הבשורה הרעה שפיו.
"מה קורה?" שאל האב" :הפצע שברגל ימנית לא החלים ,וריקבון
התחיל להתפשט .צריך לכרות אותה ".אמר הרופא .להפתעת ההורים
המודאגים ,שלהבת הסכימה .מטרתה היתה להישאר בחיים .עברו ימים,
עברו לילות ומצבה לא השתפר.
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בחלומּה ,היא החזיקה בחוזקה צרור בלונים .נשבה רוח חזקה ואחד
הבלונים התפוצץ .היא המשיכה לאחוז בבלונים שנותרו ולא רצתה לתת
להם לעוף .בלון שני השתחרר .היא צעקה" .אולי תוכלו לתפוס אותו!
"אך הבלון עף לו הרחק הרחק .מרחוק שמעה שלהבת את קול אמּה,
"זה סופו של כל בלון ".היא הבינה .עם כל הצער והכאב היא נתנה ליתר
הבלונים לעוף אל בין הכוכבים ,מנופפת להם לשלום.
שלהבת פקחה את עיניה ,הביטה בהוריה ואמרה להם שלום בפעם
האחרונה .על אדן החלון ישב נשר .שלהבת אמרה לנשר" :נעוף נשר
נפלא אל רום של דממה .שם שקט .אני ואתה נעלה רחוק מהאימה".

ציור – דניאל אופיר
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שבילי ריאיון

הפינה של
מיכל מורן

ריאיון עם המשוררת ד"ר רחלי אברהם-איתן
לכבוד הוצאת ספר שיריה
"בובת האשבול" (הקיבוץ המאוחד )2014

רחלי זהו ספר שירייך השמיני במספר
ובנוסף להם גם שני ספרי מחקר .אני
תוהה ומתפעלת מהיכולת והשפע
הבלתי נדלה הזה של המילים בתוכך
שמתנסחות בשירה .מאיפה כל זה בא
ונובע? מהו דלק הבעירה?
דלק הבערה הוא העולם הפנימי
הדינאמי הנוטה להתרגש מכל תופעה
בטבע הסובב אותי או בטבע האדם.
האנרגיות הפנימיות הן אינסופיות.
העולם הפנימי רוחש ,מתרגש ,מגיב,
משוחח ...כל הדינאמיקה האינסופית
הזאת מבקשת למצוא את שבילי
הביטוי לצורך המאזנים והאיזונים של המשאבים הנפשיים .המעורבות
הגבוהה בכל המתרחש ,בבית ,במשפחה המורחבת ,בחברה ,במדינה
ובעולם תובעת את ביטויה .אני יכולה לכתוב מחרוזות של שירים
שפורצות מתוכי כאילו מאליהן .יחד עם זאת ,אני מודה ,שהרבה שירים
לא נכתבים על אף הפרץ העצום הזה של הרגש וההשראה שבאה בקלות.
זאת משום העבודה ההתנדבותית הרבה שלקחתי על עצמי :לדאוג
לקיומו של בית הסופר מודיעין והסביבה ,לקיומו של כתב העת
"שבילים" ,לפעילות השגרתית והבלתי שגרתית ,למפגשי היוצרים
ולאירועים המיוחדים שאנו חוגגים .הרבה פעמים אני נמנעת מלתת
לשיר להיכתב בשל ענייני בית הסופר התובעים את זמני הרב.
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למה בעצם להוציא עוד ספר .מילא להמשיך לכתוב זה די מובן .אבל
עוד ספר להוציא?
את השאלה הזו שאלתי את עצמי במהלך הוצאת הספר הראשון "בוקר
ירוק" לאור ,שהמשורר נתן יונתן עודד אותי להוציאו ,ובשלב מסוים
התחרטתי וביקשתיו לעצור מיידית את כל התהליך ,אך נתן חייך ואמר
לי" :גבירתי ,כבר מאוחר הלידה מתקרבת" .אולם התגובות על הספר היו
מצויינות .קיבלתי שלושה פרסים ,ביניהם פרס שר החינוך לספרי
ביכורים ומצאתי עצמי מסתגלת לרעיון של התחלקות ב"אני" שלי עם
הקהל הרחב .היום הדיאלוג עם קהל קוראים הוא חלק חיוני שלי
כמשוררת .כמו שחקן או זמר שלא יכול להסתפק בשירה באמבטיה .כך
גם אני אינני מסתפקת לכתוב שירים למגירה או לרחם-המחשב.
הספק "בובת האשבול" לא יכול היה להישאר במגרה מסיבה נוספת .זה
ספר שהקדשתי לאחותי ,תאומתי במהותה הנפשית .אחות רגישה
שדאגה לכולם אף יותר ממני .היא הייתה אלטרואיסטית במלוא מובן
המילה .רציתי להנציח אותה בספרי.
בספר יש  2שערים מדוע? במה ספר זה שונה מספרייך הקודמים?
אכן בספר "בובת האשבול" יש  2שערים:
השער הראשון קרוי על שם הספר ושם השיר הפותח את הספר "בובת
האשבול" .השיר הפותח" ,בובת האשבול" שעל שמו נקרא הספר ,נכתב
כזיכרון לבובות שהכנתי בילדותי מקלחי התירס .לי לא היו בובות
אמיתיות כמו לילדות אחרות .את הצעצועים יצרנו במו ידינו .למזלנו
גדלנו במושב ,במרחב ,היו לנו כל האפשרויות להפעיל את הדמיון,
ליצור ,לחקור את הטבע ...לגדול בתנאים המתאימים לילדה כמוני
שאהבה לשוטט בשדות ,להתבונן בפלאי הטבע ...וליצור...
הבובה הראשונה שאי פעם נרכשה עבורי הייתה בגיל מבוגר ,כשאני כבר
אם לשלושה ילדים בגירים .בובה ייחודית ,בובה גדולה מאוד של
אספנים ,לא בובת צעצוע ,שהעלתה בי את זיכרון בובות האשבול
שיצרתי במו ידיי בילדותי.
"בובת האשבול" מבטאת בספר את המהות הפנימית שלי ושל אחותי
ברוריה ז"ל שהלכה לעולמה (גם את החיצוניות שלנו מההיבט של
היופי) .שתינו היינו מין "בובות" בבית ,שעשו מעל ומעבר לציפיות
מילדה צעירה ,כדי לסייע ולעזור במשפחה ברוכת הילדים .הדאגה
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האינסופית והעשייה האינסופית למען אחרים (כשהאני נשכח לא מעט)
היא קו מהותי משותף בינינו .אהבנו זו את זו והבנו זו את זו ,כפי שאף
אחד לא הבין .הייתה בינינו שפה משותפת גם ללא מלים.
השער השני "לזכרם" מוקדש לזכרם של אחי אבשלום שנהרג בתאונת
דרכים זמן קצר לאחר שחרורו מצה"ל ,אבי ואחותי ברוריה שנפטרה
מסרטן .למעשה רוב השירים נכתבו בספר זה עליה.
השער השלישי "סטינו מעץ הדעת" מטפל ב"ליקויים" ברמת הפרט
וברמת הכלל ,במחדלים אנושיים ,חברתיים ולאומיים ...ברצון "לתקן
את העולם" ,ליישב את הדעת ,לשמור על הארץ ועל האני החף מכל
זדון ...מתוך שאיפה לעולם טוב יותר שניצור במו ידינו ,ע"י מודעות,
אכפתיות ,מחשבה ואחריות ,לשמור על ה"אני" הטהור ולשמור על
הארץ...
השער הרביעי "חצי עולם" מכנס את מרבית שירי האהבה בספר .שמו
נובע מהעובדה שרוני כמדען נמצא חצי שנה בקנדה ,בחצי השני של
כדור הארץ ,לצורכי מחקר ,זאת בנוסף לטיוליו סביב העולם לצורך מתן
סימינרים והרצאות בכנסים מדעיים אליהם הוא מוזמן וכתוצאה
מחברותו באקדמיה הבינלאומית למדעי העץ ובאקדמיה הלאומית
הגרמנית למדעים .המרחק מוליד לא מעט שירי אהבה .לשאלתו של רוני
למה כשאני אתו אינני כותבת שירים הגבתי בשיר "טובה שעה משיר":
ימפ ֹו ְּניָה עַ ל גּוף
כְּ שֶ הַ י ִָמים פ ֹו ְּר ִטים סִ ְּ
מָ תּוחַ כְּ מֵ יתָ ר
כְּ שֶ מֶ תֶ ק פְּ ִריחַ ת הַ ּתַ פּוז ִמתְּ רוֹעֵ עַ ּבָ אֲוִ יר
הַ ָדחּוס לִ ְּרוָ יָה
כְּ שֶ זּוג ע ֹו ְּרבָ ִנים ּבְּ ַרהַ ב נוֹצוֹת
ִמתְּ קוֹטֵ ט ּבְּ חֵ ן א ֹוהֲבִ ים
ּופַ ְּרפָ ִרים ּבֵ ין פִ ְּרחֵ י הַ יַסְּ ִמין
ּבְּ ִשכְּ רּות הָ ִרקּוד ר ֹו ֲחפִ ים
כְּ שֶ י ֶָדיָך ִנכְּ ָרכ ֹות סְּ בִ יב מָ תְּ ַני -
הַ ַדפִ ים לְּ בָ נִים ּבְּ ֹלא ִמלִ ים
וְּ ִשי ַרת הַ לֵב
ּתוֹפַ חַ ת פְּ נִימָ ה
כְּ ַאהֲבָ ה ֻעּבָ ִרית.
השער החמישי "בתלמי יצירה" מוקדש לשירים ארס-פואטיים.
אני לא הרגשתי שוני בין ספר זה לקודמיו ,אך חוקר הספרות פרופ' הלל
ברזל ראה בו" :דוגמה טובה לפריצת דרך ,מתוך שליטה באופני מבע
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מרובים" .עוד ציין על גב הספר וב"אחרית דבר" שהוסיף לספר :מוצאים
בשירתה עולם ישן ,המנחיל מורשת מצוינת משירת תימן ופיוטי קודש,
לצד עולם מודרני בעמידה על כתפי ענקים ועמם פוסט-מודרניים ,המתיר
פריצות דרך אישיות לחלוטין ומקוריות מפתיעה"...
השירים על אבלות אחותך חזקים מאד וקורעים .מיתרי הזמן  ,בתום
השבעה,ניסיון על ,חבלי הבשורה ,שוכבת כבובת קרח ,איכה ...הם
מבטאים עוצמה .תרצי להוסיף משהו בנוגע למשמעות השירים האלה
עבורך בזמן כתיבתם?
שירים רבים נכתבו במהלך המודדותה של אחותי ,שהייתה תמיד
אופטימית ,עם מחלת הסרטן .ואחרים נכתבו לאחר פטירתה .יום אחרי
ההלוויה חיתנתי את בני לישי .למזלי ,הוא ואשתו התעקשו נמרצות על
חתונה מצומצמת בבית הכנסת ברעות .בדיעבד ,היה זה מזל שכך...
גם כך היה קשה מנשוא .נתתי לזה ביטוי גם בשירים ,כך למשל" ,חופת
האינסוף":
חֻ פַ ת הָ אֵ ינְּסוֹף נִפְּ ְּרשָ ה לֶאסֹף אֶ ת אֲחוֹתִ י
ֶרגַע לִ פְּ נֵי שֶ נִפְּ ְּרשָ ה חֻ פַ ת אֹשֶ ר
עַ ל חֲלוֹם ּבְּ נִי.
ּבֵ ין הַ חֻ פוֹת נֶפֶ ש כְּ רּועַ ת יָגוֹן
עוֹקֶ ֶרת עַ צְּ מָ ּה ִמּתַ ְּחּתִ יוֹת הַ צַ עַ ר
ְּמ ַכנֶסֶ ת אוֹרוֹת ַאחֲר ֹונִים
אֶ ל ִשפּולֵי הַ נְּשָ מָ ה
ַלעֲמֹ ד עַ ל קַ ו הַ הַ תְּ חָ לָה שֶ ל ּבְּ נִי
חֲנּוקַ ת ְּדמָ עוֹת
ְּשטּופַ ת אוֹר.
83.1.1

האם את רואה התפתחות בשיריך לאורך זמן .באיזה כיוון ובאיזה אופן?
אני מבחינה ,שעם השנים הפתיחות בשיריי היא גדולה יותר .אינני
חוששת לחשוף את עצמי ,כפי שחששתי בספרי הראשון .ובאשר להיבט
של קשר משורר-קהל קוראים :אני מופיעה הרבה מאוד במוסדות חינוך
ותרבות בכל רחבי הארץ כמשוררת-אורחת .במהלך ההופעות אני גם
שרה משיריי המולחנים במהלך ההרצאות והשיח עם התלמידים.
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אני מקווה שגם בתי ספר תיכוניים וחטיבות ביניים בעיר שלי מודיעין
יזמינו אותי; "יש נביא בעירו".
מתוך שירייך עולה מורכבות גדולה עומסים וטרדות .איך זה בשבילך
להיות את? האם השירה עבורך היא מרפא?
אכן ,כן .השירה מאזנת את הנפש בפרט כשחיי מורכבים מלאי תהפוכות
ועולמי הרגשי תוסס .אני לוקה ברגישות יתר לטוב ולרע .השירה היא
המתג ,שמדליק את האור הפנימי גם כשיש חשכה בחוץ ,כשצריך
להתמודד עם מצבים לא פשוטים.
בשירך  -בבית החולים האיטלקי -התייחסת לאחותך ברוריה כילדה -אם.
ניכר שהיא עזרה לך מאד האם תוכלי לספר יותר ולציין ,מי היא היתה
עבורך?
במשפחתי ברוכת הילדים האחים הבוגרים שימשו כהורים צעירים
לאחים הצעירים מהם .כך גם אני מילאתי תפקיד של "הורה" ביחס
לאחים הצעירים ממני .הדבר בה לידי ביטוי בערה בשיעורים ,דאגה
לצרכים היומיומיים ,ללוות ,להרגיע ,ואף לחנך...
התחברתי מאוד לאחותי ברוריה בשל רגישותה הרבה לזולת ,חכמתה
וחום לבה הבלתי נדלה .היא הייתה לי אמא שנייה.
בילדותך היית ילדה עטוית מטפחת חושך?
הכוונה בצירוף ציורי זה ,שהייתי ילדה נוגה ,מלנכולית במובן מסוים
בשל רגישות יתר לעצמי ולסובבים אותי.
האם מכרייך מתקופת ילדותך היה מנחש שתהפכו למשוררת בהמשך
חייך? מי זה? ואם לא כיצד זה?
אחותי הבכורה ,גדולה מברוריה בשנה ,הייתה הגננת שלי בגן ולימדה
אותי קרוא וכתוב בגיל ארבע .ידעתי לחרוז שירים ואף לכותבם .כך גם
ילדיי בגיל  0-2חרזו שירים וכתבו במחברת  .כשליאהב היה בן  2יצא
ספר שיריי הראשון לאור והוא כעס מאוד שלא הוצאתי לו ספר "לך אין
אפילו מחברת" מחה בפניי.
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אחותי הצעירה שימשה אוזן קשבת לשיריי בגיל ההתבגרות ואהבה
לשמוע שוב ושוב שירים שאני כותבת ,אך אינני בטוחה שמישהו מאחיי
חשב שאהיה משוררת.
אני מודה שיש לי העדפה לשירים קצרים לא תמיד יש לי סבלנות
לשירים ארוכים .מאחר והנטייה שלך לכתוב באריכות אני תוהה אם
שקלת לכתוב פרוזה ? האם ניסית?
יש לי גם שירים קצרים מאוד ואף שירי הייקו קצרצרים .בתקופת
הגירושים התחלתי לכתוב רומן .כתבתי  844עמודים ,אך הבחנתי
שהדמויות מעסיקות את מוחי ,גם כשילדיי משוחחים אתי ,והחלטתי
לגנוז את הספר .העדפתי להתפנות לנפשות בבית מאשר לדמויות בספר.
כשהילד הצעיר בגר ,ניסיתי לחזור לרומן הזה ,אבל התשוקה לכותבו
הצטננה.
היום אני עמוסה במטלות ולא מספיקה למלא חובות כתיבה ,כמו ספר
מחקר נוסף שנזנח .יתכן שהשירים הארוכים מפצים על אי התפנות
לכתיבת פרוזה .לעתים מצב הנפש נצרך לכלי קיבול של מבע שיכיל
יותר את הפרץ הפנימי המאיים להסתער על הדף.
האם את מסכימה עם הסברה שסבל מוליד שירים טובים יותר לעומת
רגעי שמחה בחיים .מהו ההסבר שלך לכך?
לעתים גם פרץ של שמחה מוליד שיר ,כמו השיר על לידת נכדי הראשון
אורי .נכון הוא שכאשר הלב מלא השראה שנובעת משמחה לא תמיד
מפנים את הזמן לכתיבה ,אבל כשמשהו לוחץ על הנפש ,זה כבר צורך
שדוחק את השיר לצאת ולרפא את פצעי הנשמה .לכן על אף שיש שירים
אופטימיים במיטבם .אני בכל זאת מסכימה עם הסברה שסבל מוליד
שירים טובים .אני מזמינה אותך לבדוק זאת בעין אובייקטיבית ולהשוות
בין שירי האהבה בשער הרביעי "חצי עולם" ובין שירי האבל "לזכרם"
ואת תחליטי אם הם טובים יותר משירי האהבה והשמחה.
אני מתרשמת שקשר האהבה עם רוני הוליד נטייה לשירי טבע וצומח .גם
שם הספר? עד כמה זה נכון שההתחברות עם אדם אהוב ועולמות התוכן
שלו נוכח בחייך ובא לביטוי בשירתך?

17

כילדה שגדלה במושב ,בתוך הטבע,
ושוטטה בשדות הפנמתי אותו לקרבי .אני
שמחה שגם רוני כחוקר טבע ,אוהב כמוני
לטייל .ולכן מטבע הדברים שירי האהבה
שלי קשורים בנופי הטבע ,בהם אנו מרבים
לבלות.
באחד משיריי ,שהתפרסם בעיתון הארץ ,יש
אנלוגיה בין איש המדע לאשת השיר ,והספר
הקודם "להעיר את האנזימים" מושפע מאוד
מעולמו של איש המדע הן בשפה שאליה
חדרו מונחים מדעיים והן בנושאי השירים.

פעילות בית הסופר מודיעין והסביבה – ערב שבילי נס ואמונה
מימין :נאוה לוי-זקין ,ליאהב איתן ,ד"ר רחלי אברהם-איתן ,ח"כ לשעבר גאולה כהן,
שי שורק ,מלכה נתנזון ,פרופ' ארנסטו קהאן ,אודליה רוזנפלד ,גאולה חמילבסקי
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שבילי מחזה
שמשון ודלילה  -מחזה היסטורי]*
ד"ר צבי מלאכי
[תמוז תשעא]

מערכה ראשונה
שמשון לבוש פיזמה גומר לעיין במגילת ספר .דלילה סורקת את
שערותיה הארוכות למול הראי.
על הקיר ציור של דגון זקוף ולו שתי ידיים אנושיות .בפינת החדר
מחשב .על הדלפק טלפון.
שמשון :דלילה ,כבר אחת בלילה .את באה לישון? קמתי הבוקר בשש,
ועבדתי כל היום ביקב .הימנעות ,את יודעת.
דלילה :איזה הימנעות ,שמשון?
שמשון :הימנעות מיין .להזכיר לך שאני נזיר?
דלילה :מה זה להיות מזיר ,פזיר ,נזיח? קשור משהו בחזיר שאסור לכם
לאכול?
שמשון :גם .קשור בלהיות קדוש ,להימנע משתיית יין ושיכר.
דלילה :יין – אבי אבות השמחה והזנות .הכהנים הקדושים שלנו בבית
האל דגון מתקדשים בשתיית יין ובניסוכו על גוו של האל .ממלאים קנקן
יין תוסס ויוצקים על ראש השיש של דגון – ראש אדם על גו דג זקוף
מניף ידיו לברכה .אחר כך מלקקים את היין השפוך על גופו ,מוזגים כדי
יין לבתולות הקדשות ,ומתהוללים בקדושה להביא לנו פריון ושלל דגים.
איך הם שרים לאל בשכרותם? פלישתים עליך ,אבינו ,זוננו ומגננו
בשריון קשקשיך!
*מובאות כאן  3מערכות בלבד מתוך  84מערכות של המחזה.
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שמשון :שמעתי כבר על קדושתם התפלצתית של כוהניכם ובתולותיכם.
אני עייף מאד .את באה לישון?
דלילה :קודם עלי להתרחץ ,ועוד לא ראיתי את הדף היומי באינטרנט.
מזוג לי כוס קפה שחור חזק ,שלא ארדם ליד המחשב.
שמשון[ :מוזג לה קפה] עם הל?
דלילה :לא .בטעם אספרסו .ואל תעשהו כדרכך חלש מידי .אתה מכריח
אותי לשפוך את הקפה שעשית ולהכין בעצמי ספל חדש .ואחר כך עלי
לקחת כדור שינה ,ואיני מצליחה להירדם עד ארבע בבוקר .וכשאני
נרדמת אתה מעיר אותי בנחירותיך .מרוב עייפות אני ישנה עד הצהריים.
שמשון so what? :ממילא אינך עושה כלום כל היום ומחכה לערב כדי
ללכת לעוד איזה קורס במדיטציה טרנסנדטאלית ,בפשר חלומות ,בתורת
הגלגולים ,או לשיחה לתוך הלילה עם הפסיכולוג שלך ,אודות האדיפוס
שלך והשפעת סבתך מצד אימך על בטלנותך המושכלת .לילה טוב לך.
השתדלי לאסוף את השערות הנושרות שלך מהכיור שלא יסתמו את
הביוב.
[יוצא לחדר השינה .דלילה מפזמת לה שיר].
דלילה :הוא חושב ששערותיו הארוכות יפות יותר משלי .אני אדאג
לקצץ לו את בלוריתו ואקריב את תפארת שערו לדגון שלנו .אולי אלביש
זר שערות שמשון לראש דגון  ..עכשו אפתח אשנב ואלכה לי אל העולם
הגדול .קטן עלי פלשת והפלישתים צרי האופק ,ציידי שועלים .כובעי
פרוות השועל שלהם – שהם כל כך מתפארים בהם – מחממים להם את
המוח ומעלים אדי טפשות בראשיהם .השמשון היהודי הזה שם אותם
בכיס ,מסוגל לצוד  300שועלים בלילה אחד .ביקשתי שיכין לי פרוות
שועל אדום – אין לאף אחת מבנות עזה פרוות שועל אדום – הם נדירים
מאד ונחבאים מאד .הבטיח שיביא[.מודדת שמלה סקסית] הוא שפוט
עלי ,ימלא כל משאלותי ויעשה כל רצוני .אולי רק דבר אחד ימנע ממני
– גזיזת שערותיו היפות הארוכות .אבל אני אדאג לכך כי דרך נשים לי,
ויודעת אשה דרך ללב הגבר .תבטוש בו אך מעט ויאבד את שכלו ואת
הונו.
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[ניגשת למחשב] עכשו אקרא את הדואר ששלחו לי מאהבי ,ואחר כך
אשוטט במרחבי עולמי .כן ,כל העולם שלי ,בהישג יד ובלחיצת מקש.
אכן ,גיבור האיש שלי ,משוגע עלי ,אבל משעמם אותי בחידותיו
האינטליגנטיות .עדיף לראות אתרי אופנה ,קוסמטיקה ,אם כי גם מעט
פוליטיקה לא תזיק .אחרי הכל ,זו שיחת החשובים בעיניהם.
[סוף המערכה]
מערכה שניה
שמשון מתאמן במשקולות .דלילה מכינה ארוחה.
דלילה :שימי מותק ,קיבלת שרירים נפוחים כמו של מתאגרף .אתה מנצל
את כוחותיך שלא במידתיות .קצת עוקצים אותך ,ואתה רץ להרים את
שערי העיר .מה עשו לך העזתים המסכנים החפים מפשע ,שאתה חושף
אותם לחדירת היהודים? בסך הכל אזרחים ישרים ,בעלי משפחות
מרובות ילדים ,עובדי דגון נאמנים ,פלישתינים שלוים שאינם נוגעים
לרעה בדולפינים ,ומתידדים עם הסירנות המזמרות שבים .שמעתי בשוק,
כי אולי מקהלת סירנות תופיע בקרוב במקדש דגון – מתנהל משא ומתן
על ארגון מופעים תרבותיים וחילופי אמנים עם מדינת תרשיש ,החשובה
בכרכי הים .ואתה ועמך מתנכלים להם תמיד .לא יפה ולא נאה .קשה לי
להאמין ,שבאת בלילה אחד במפתיע והרמת וסילקת את שערי עזה .לא
חששת מתגובת המדינות השכנות? כולם מגנים את הפעולה החשאית
ומחפשים אותך.
שמשון :מה הבעיות שלך ,דלילה? .את תמיד נגדי .תגידי לבני עמך
לחדול מהתקפות עלינו ועל ישובינו .התנחלויות אתם קוראים להם ,ובזה
מתירים את דם ילדינו .מתנחלים מותר להרוג .ואתם מניין באתם?
מתנחלים מכפתור! גויי הים שפשטו והשתלטו על חבל ארץ לא להם,
פולשים! ולא די לכם בחמשת עריכם הגדולות – אתם מנסים להשתלט
על כל ארץ ישראל ,מתרבים כמו שרצים ופושטים על ישובינו .עכשיו
תחליטי ,עם מי הצדק ועם מי את מצדדת? הלנו את או לצרינו?

91

דלילה [בחנחון ,ניגשת ומלטפת אותו ] .הירגע ,שימי ,אני אוהבת אותך,
ואלך עמך באש ובמים ,בשדות ששרפת באש ,ובמים של ים עזה ,שם
הפכת את ספינות הדייגים התמימים.
שמשון :תמימים? מנחיתים דרך הים את לוחמיכם על כפרינו.
דלילה[ :מחבקת אותו] טוב .נחדל מזה .בוא לאכול.
יוצאים.
מערכה ג
שמשון נכנס הביתה נושא מגילות .דלילה תולה ציורי דגים מוזרים על
הקירות .מובייל של דג מעופף.
שמשון :מניין הציורים היפים הללו?
דלילה :מחוג הציור הימי שלנו .יש לנו מורה לציור  -אמן ,גבר שנראה
בעצמו כמו ציור .אחלה גבר! טוען שהאמנות יותר יפה מהמציאות,
בגלל כוח ההמצאה והדמיון האנושי .למשל ,בטבע אין קוים ישרים,
הכל מעוגל .ראית אשה מרובעת? אברים מרובעים? פרחים מרובעים?
כוכב מרובע? הכל ביקום מעוגל ,אבל בציור אנו מרבעים את העיגול
ובוראים בריאות חדשות .הקורס שלנו נקרא "האדם כבורא".
שמשון :אצלנו אומרים על האדם "ותחסרהו מעט מאלוקים" ואז הוא
חושב שהוא מעל אלוקים :בורא מרובעים ,מצולעים ,קוים ישרים ,רק
לבו נשאר עקוב ,עקום ,וחרבותיו מעוקלות .ולישרים בלבותם נאוה
תהילה ,מעטים הם על פני הארץ.
[דלילה אל שמשון] :שוב אתה מתפלסף? שוב מטיף מוסר? אתה
ואלוהיך! שכחתי שאתה יהודי .ועכשו למציאות חיינו .מה הבאת
הפעם? קנית עגבניות? מה שוב הבאת גליונות ספרים? אתה עם
מגילותיך .היכן נאכסן אותן? הבית כבר מלא מגילות .סיפורים ישנים על
אבות אבות אבותיך ,אברהם מסדר את מלך פלישתים ,יצחק מסדר את
אבימלך .אתם הישראלים העברים עוברי עבירות סדרתיים נגד החוק
והמלוכה .בהתחשב בעובדה שאני צאצאית של פיכול שר הצבא
המהולל בפי כול ,אני מכירה את כל הסיפורים מהצד שלנו .זה לא כל כך
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תמים כמו שאתה מספר לי .הסבא של הסבא שלך היה קוסם גדול,
והכניס באבימלך ובביתו מחלות ,עצירויות נוראות וקשיי לידה .ככה
מתנהגים בשלטון נדיב שהסכים בכלל כי תגורו בארצו? באים,
מתיישבים עם כל השבט ,ומתחילים לחפור בארות מים .מה יש? אין
לכם מספיק מים בים בשביל כל המקנה הרב שלכם? תעשו קסמים
ותתפילו את המים המלוחים ,ולא תגזלו את מימינו המתוקים.
שמשון  :אבימלך הזה היה רודף נשים ורצה לגזול את אשת אברהם .זה
בסדר?
דלילה :אצלנו כל גבר וכל אשה רשאים לבחור מספר בני זוג כרצונם.
שוויון! אתה חושב שאשה כמוני תסתפק בגבר אחד ואפילו הוא גיבור
כשמש!
[ממשיכה לתלות ציורים]
שמשון :אני חוזר ומתפעל מציורייך היפים .לא ידעתי שיש לך כשרון
כזה! יש בך ניצוץ של גאונות אמנותית .ציירתם לפי דוגמניות או
מהדמיון?
דלילה :החלק הריאלי לפי דגים משוק הדגים של עזה ,החלק הפנטאסטי
– לפי הדמיון שלי .אני שמחה ,שהציורים מוצאים חן בעיניך .זה מאד
חשוב לי .מה אתה אומר על הצבעים? הרכבתי בעצמי מצמחים
ומעפצים ,ומעפרות זהב ונחושת ירוקה וחול צבוע שהובאו מהנגב.
שמשון :מוכשרת ,אין ספק .אם רק תתרכזי בזה ,תעשי לך חיל ושם.
[מחבקה קלות ועיניו נוצצות ,מהורהר] :את יודעת ,דלי ,יש שני מיני
שמחה .אפשר לשמוח שמחה גשמית ,שמחת המוח ,כמו לשמח אדם את
עצמו ואת חבריו בסעודה טובה ,לשמוח ביין המשמח ובבשר המשביע
מדושני עונג ,לשמוח בזמני שמחה חגיגיים.
ויש שמחה רוחנית ,פנימית ,נלבבת ,שמחת הלב באהבתו ,באהובתו.
לעתים אני מרגיש בעומק לבי ,שאני שמח בך ,באהבתי אותך ,בעצם
היותך אתי .לו גם היית שלי...הייתי משתכר ביין אהבתי.
שר :נגילה ונשמחה בך ...נזכירה דודיך מיין!
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דלילה :קשקוש בלוש! סימן? שלשום בבוקר לא הכנת לי קפה בארוחת
הבוקר! אתה סתם מתחנף .אינך יודע לגלות אמפתיה .סיפרתי לך את
הבעיות הנפשיות שלי ,ולא גילית בכלל אמפתיה .לא הנדת ראש בצער,
לא הנהנת ,לא נאנחת אנחות של תמיכה והשתתפות בצערי ובחרדותי,
רק בהית בי כמו טמבל ,משעין גולגולתך על זרועך כמו פסל האיש
החושב .אף פעם אינך מצדיק אותי ,אתה תמיד נגדי .ואם אתה פותח את
פיך הרי זה כדי לסנגר על הנשים שאני שונאת .זאת אהבה? בוז לך
ולהתפלספות שלך!
שמשון [אל עצמו] בן אדם! אם תאמר לה "אני אוהב אותך" היא תנאם
לך את נאום התוכי ,נאום "ורבאלי" ,שהיא חוזרת עליו לפרטיו ולפרטי
פרטיו בכל הזדמנות ,בלי לאות ובלי לשכוח אף פרט .היא תחזור ותוכיח
לך מההיסטוריה ,כי אתה שקרן מרושע ואגואיסט ,היא תשלוף מזכרונה
הסלקטיבי את כל עלילות העוולות ומרקחת הרשעויות שעשית לה
לדעתה מיום שנפגשתם לראשונה ועוד קודם לכן ...נראה אותה כשאזכיר
לה את כל הצרחות וההשתוללויות שלה ,כשזרקתי בטעות את שקית
ה"מלח לגירוש שדים" שלה ,או כשלא נתתי לה לשתות יין מכוס
ההבדלה – לא ידעה שאשה השותה מכוס ההבדלה מצמיחה זקן ,ועוד
כהנה וכהנה רעות חולות שעשיתי לה ...חבל שאין לי זכרון מצוין
כשלה .אולי אתחיל לנהל רישום ...ואוי לי אם אזכיר את כל הטובות
שאני עושה לה כל יום כל היום ,מלבד הסעות יומם ולילה לכל
השיעורים הפסיכולוגיים שלה ,טיולים לכרכי הים ,סידור הבית וזיווג
הגרביים שלה ,איסוף כוסות הקפה שהיא משאירה בכל מקום ,שטיפת
כלים ,וכו' וכו'  -הס מלהזכיר !
[יוצא]
דלילה :צועקת אחריו :ותוציא מכאן את כל הספרים שלך! הם מעלים
ריח עובש ומסריחים את הבית.
[בעגמומיות ]:אין דבר ,יש יותר גרועים ממך...
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הפינה של
ד"ר ליאת בן דוד

שבילי ספר

לחיות באמצעות הזיכרון
על הספר "הפרומושיקאים" ,מאת משה גרנות
(עתון)77

הזיכרון הוא מספר הסיפורים הגדול ביותר ,אולי היחיד ,הקיים .ברצותו
יאדיר ,ברצותו ישכתב ,ברצותו ימחק כליל .הוא החורץ את גורלו של
הווה כלשהו ,אם להמשיך להיות נוכח בתודעה האנושית או לאו.
בלעדיו ,לא יהיה מה שיוותר אחרינו .וככזה ,הזיכרון הוא בעל היכולת
להעניק חיים למה שבכל דרך אחרת מסולף ,נשכח ,הולך ונעלם ,או גרוע
מכך  -מוכחש .זו תשתית ההבנה שעליה מתבסס ספרו של משה גרנות,
"הפרומושיקאים".
בשפה כנה ,פשוטה וקולחת ,גרנות מתאר את זיכרונות ימיהם של אנשי
פרומושיקה  -עיירה קטנה בצפון רומניה" .אל תטרחו למצוא את העיירה
פרומושיקה במפת התיירות של רומניה  -היא איננה מופיעה בה...את
המילה פרומושיקה לא ניתן לתרגם לעברית כי בשפתנו אין כמעט תבנית
של שם תואר עם הקטנה של חיבה .בתרגום חופשי הייתי חותם על
המילה יפהפיונת ,כלומר  -היפהפיה הקטנה הנדבקת ללב" .ואכן ,ככל
שמעמיקים בקריאה ,העיירה הקטנה הזו ,פרומושיקה  -שלרגעים נדמית
כאחותה הקטנה והענווה של כתריאלבקה  -היא וגיבוריה נדבקים ללב.
ערב מלחמת העולם השנייה ,רובם המכריע של תושבי פרומושיקה היו
יהודים .גרנות עצמו ,ד"ר לספרות ואיש חינוך ,נולד בעיירה לאב סוחר
אמיד ואם אחות .כשהיה בן שנתיים וחצי הגיעו הנאצים ,החרימו את
רכוש המשפחה ,גרשו את המשפחה מהעיירה ושלחו את האב לעבודות
כפייה .ב 51-עלו לישראל .היום לא נותר שם אף יהודי אחד .הקשר
האישי של הסופר למקום ולתושביו ,כמו גם סגנון הכתיבה ,שמים את
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הספר על קן התפר שבין סיפור-עדות לבין ספרות יפה .בשתי וערב של
דוברים ,הספר מגולל את קורותיהם של שנים עשר גיבורים ,גברים,
נשים ,הורים וילדים ,יהודים וגויים ,שלכולם מכנה משותף אחד :הם
"פרומושיקאים"  -תושבי העיירה .הסיפורים נשזרים זה בזה במעגלים
ורשתות ,הטווים תמונה מרתקת ועשירה של תולדות העיירה וגורל
תושביה ,ומלווים אותם בתקופה שקדמה למלחמת העולם השנייה,
תקופת המלחמה ,הגירוש ,העלייה ארצה וההשתרשות בה ,תקופות
המורכבות מאירועים קשים ואנושיים כאחד .גרנות אינו חושש מחשיפת
הפחדים ,הקשיים ,החולשות ואפילו הרוע של גיבוריו ,לצד יופי,
תשוקה ,הומור וטוב לב .כל אלה יוצרים מארג רגשות ועשייה אנושיים
הנותנים לקורא תחושה כאילו היה הוא עצמו עד למתרחש.
חולשתו העיקרית של הספר היא בהיעדר קולות מובחנים בין הגיבורים
השונים .הדמויות הדוברות דומות מאד זו לזו בסגנון תיאור הדברים ,עד
כי לעיתים קרובות נדמה שמדובר במספר אחד ,ולקורא מתברר שמדובר
בדוברים שונים בעיקר על סמך היחס המשפחתי ,המגדרי או יחסי
מרחב-זמן שבהם נע הסיפור .סגנון כתיבה כזה מתאים יותר לז'אנר של
ספרי עדות מאשר לספרות יפה ,המבקשת להיקרא כרומן .יחד עם זאת,
סגנון זה אינו פוגע ביכולתם של הסיפורים לרתק ולמשוך את הקורא
בזכות נימתם האנושית והחמה .גם ברגעים הקשים ביותר ,מסתתרת
מאחורי נימת הסיפור חמלה ואפילו מידה מסוימת של תמימות הנובעים
ממנו ,המסייעים ביצירת היכרות אינטימית עם הסיפורים ומשאירה אותם
פועמים וחיים בזיכרון .שפתו הישירה של
גרנות אינה מתייהרת ,מתנצלת או מתחנפת,
ובכך הוא יוצר תחושה של הצדעת כבוד למה
שהיה ואיננו ,כבוד החורט מקום ונוכחות
בזיכרון הקולקטיבי של תקופה שהיום יותר
מבעבר מוטלת עלינו החובה לרשום ,לזכור
ולספר.
בשנת  2012זכה גרנות ,על יצירה זו ,בפרס
אקו"ם על יצירה בפרוזה שהוגשה לשופטים
בעילום שם.
06

רחל פרג

יעקב אשכנזי ושי שורק

אל"מ במיל .שאול אריאלי ,לדרמן תמי,
ד"ר רחלי א .איתן ,חמילבסקי גאולה ,שפיר
אורלי ,שאבי שוש ,אבוגוב אורלי

תמי לדרמן ירבלום ארבל

יהורם גלילי

שוש שאבי
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שביל לאמנים
אביבה ברגר
"הציור 'חלום ומציאות' מבטא את החלום של כל אדם באשר הוא לאהבה
חום ומשפחה .המציאות לא תמיד מטיבה עמנו ,ויש צללים שונים ברקע.
היצירה היא חלק מיצירות ,העוסקות בתופעה האנושית על היבטיה החיוביים
והשליליים" .ציור שמן 05*05
.
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012

קלרי לב
"ציירתי בת של אם ישראלית ואב מקהילת העבריים מדימונה".
שמן על בד 52*54
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שוש שאבי – שקיעה במודיעין
"משפחתי ואני טיילנו בגבעות הדרומיות באזור מודיעין ,לנגד עינינו הופיעה שקיעה
מרהיבה רבת גוונים .החלטתי להנציח את השקיעה המרהיבה ביופיה".
הציור על קנבס בצבעי אקריליק ,גודל 60*10 :ס"מ
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018

שביל לספרים חדשים
פרופ' הלל ברזל" :ספר השירים בובת האשבול
הוא דוגמה טובה לפריצת דרך ,מתוך שליטה
באופני מבע מרובים ,תוך הקשבה דרוכה לכל מה
שהמסורת עשויה להעניק ...מוצאים בשירתה של
רחלי אברהם-איתן עולם ישן ,המנחיל מורשת
מצוינת משירת תימן ופיוטי קודש ,לצד עולם
מודרני בעמידה על כתפי ענקים ועמם פוסט-
מודרניזם ,המתיר פריצוֹת דרך אישיות לחלוטין
ומקוריּות מפתיעה .החיבור בין ז'אנר לז'אנר
בשירתה הוא מתוך חירות ובחירה .עבר ,הווה
ועתיד הגנוזים באותיות י ה ו ה נוכחים בשירה
בזרימה מתמדת .הלשון עשירה ומורכבת מכל
רובדי השפה :הלשון התנ"כית באווירת קדומים
ביחד עם שפת המודרנה והפוסט-מודרנה,
במונחים של תקשורת אלקטרונית ובמערבל,
המערבל את כל הרבדים במעשה השיר ,במעמדו
המוחשי ובסמליותו .כל ספריה מצויים בתנופה
מתמדת של חידוש ...לפנינו מפעל פיוטי ססגוני,
רב-כיוונים ,המבטיח המשך בתמורה וברציפות".
"
הספר רגע לפני שבת מאת ד"ר ליאת בן דוד
מזמין אתכם למסע ייחודי :עיון בפרשות השבוע
מתוך תפיסת עולם חילונית ,ציונית ונשית
באמצעות טקסטים פילוסופיים-ספרותיים ,שירים
וסיפורים הקשורים לפרשות.
בשפה שווה לכל נפש ,הספר מזמן עיסוק
בסוגיות ובהקשרים לא שגרתיים ,הרואים בתנ"ך
נכס תרבותי של העם היהודי ,בין אם שומר
מצוות ובין אם לאו .משנת  2001בן דוד
מפרסמת ,באינטרנט ובמסגרות נוספות ,טור
שבועי שכותרתו היא "רגע לפני שבת" .הטור
מציג מחשבות ,רעיונות ,שירים או סיפורים
קצרים ,שלכולם מכנה משותף אחד :הם קשורים
בדרך כלשהי ,ישירה או עקיפה ,לפרשת השבוע.
ספר זה כולל אוסף נבחר של טורים אלה,
המסודרים על פי פרשות השבוע.
כריכת הספר  -בה רקע לבן ופתוח מצמיח
מניפות צבעוניות נדיבות הפרישה  -עוצבה ביד
אמן של נוי ניימן.
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הספר אני אומרת זאת מאהבה (הוצאת מודן,
 )2013הוא ספר שיריה ה 13-של מיכל
סנונית .קדמו לו בין היתר" :נגיעה";
"ללחוש אהבה"; דרך היופי דרך הכאב";
"שירת הלב" ו"שאהבה נפשי" .וכמובן
ספרה הנודע "צפור הנפש" שתורגם ל31-
שפות והפך לנכס צאן ברזל ,שהעניק השראה
גם ליוצרים בתחומי המחול ,המוסיקה
והתיאטרון ,בארץ ובעולם.
לצד שירתה הלירית הנודעת ,תופסים בספר
מקום מרכזי שירים שחלקם בעלי גוון מחויך
ואירוני ואחרים ,הנוקטים לשון ישירה ,בוטה
וכואבת.
לספר שלושה שערים:
שער ראשון" :מתוך העשבים השוטים עולים
ובאים ימים טובים".
שער שני" :נקודת תצפית" – שירי התבוננות
בתהליכי הזמן ,בנופי והלכי הנפש.
שער שלישי" :לילה לילה לאה".
לא פשוט לכתוב שירי נוף שיחרגו מקורטוב
ופרפריםם
של קיטש הנוגע בציפורים ופרפרי
רומנטיים .יש כאלה המשתמשים במידועַ
רומנטיים
(לשון מדע) בשירה כדי לתאר נוף :הגדרות
ביולוגיות ובוטניות ,ויוצרים שירה טובה; אך
לעִ תים קרה ומרוחקת .דוד ברבי ,בדומה
ליעקב פיכמן הנפלא בשעתו ,בוחר דווקא
בדרך הרגש .עם זאת ,שיריו אינם גולשים אל
שיריי הנוף את
הקיטש ,כי הוא יוצק לתוך שיר
המגע האישי שלו עם הסביבה כחקלאי אוהב
טבע ומגדל פרחים.
אבל ברבי לא מסתפק רק במבט בצומח
ובדומֵ ם ,אנשים מעניינים אותו ,מסקרנים
אותו ,דרכם בעולם כיחידים וכקבוצה ,ובשל
כך הוא גם משורר חברתי כואב ,עדין ולירי,
כמו בשיר "הכפר ירתאח" .בספר שיריו
לקוחים השירים הללו "ומי
נו לקוחים
ממנו
הרביעי ממ
יהלך" ,הוא מגיע לאיזון נדיר בין אהבתו
לשיר המולחן ,לשיר החופשי הלירי( .רן יגיל)
הספר בנוי משני חלקים ,יש
הבוחרים לפתוח בקריאת סיפורי
השני ולעבור אל סיפורי החלק
החלק
001
הראשון ,ואחרים דווקא מוצאים
ששנכון לקוראו מראשית ועד אחרית.
כך או כך זוהי ספרות במיטבה.

על גב סופה מאת אביבה תומר ענברי ופנחס
ענברי הוא סיפור אהבה נואשת הנמשך לאורך
שני דורות בחילופי העיתים של מלחמת
העולם והנכבה :אהבתם של הולידיי
ואדווארד ,נוצרים מכפר בגליל המערבי ,ושל
בתם הולידיי עם אורי על רקע נופיה הקסומים
של איטליה והסמטאות הקמורות של עכו
וכפרי הגליל המערבי.
פלשתינאית שגדלה
הולידיי ,יפהפייה
באמריקה ,נלחמת על מעמדה כאישה
חופשיה .מתעקשת לרכב על סוס כמנהג
הגברים וללבוש מכנסי רוכב .היא מעמידה את
אדווארד ,האיש העשיר ביותר בחברה
הפלשתינאית בימי המנדט ,ערבי מסורתי בכל
רמ"ח אבריו ,בקונפליקט הולך ומתעצם עד
הסוף המפתיע.
אחרי מלחמת השחרור בתם ויולט מתאהבת
באורי :עמית לעבודה-יהודי.
האם אפשר יהיה לממש אהבה כזאת?
הספר בנוי משני חלקים ,יש הבוחרים
נפשי:
יחזקאל
המשורר
שירה חדש
ספר
השני
החלק
מאתסיפורי
בקריאת
לפתוח
הראשון,
סיפורי
ולעבור
,)2011
החלקעמדה,
בחשכה (
אל מיילל
הקיים
הערך
לקוראו:
ששנכוןוולקשטיין
מוצאים"ר עודד
כהגדרתו של ד
ספר,
אשר דווקא
ואחרים
".
רבים
ימים
לו
ציפו
"מראשית ועד אחרית .כך או כך זוהי
מן הבולטים במשוררי הדור
ספרותנפשי הוא
יחזקאל
במיטבה.
אחד מן הפעילים ביותר במרוצת
אולי
הצעיר.והחידקל.
הפרת
שנות
ה ,2000-ואחד ממפיצי השירה היותר ידועים
בבמות רבות (סדרת התערוכות "שיח
משוררים" ,ופינות הגשת שירה ברשתות
שונות) .זוכה פרס "אייזנברג" לשירה על ספר
שיריו הראשון "עכשיו פתיחה" .שירתו של
נפשי סוחפת ומתארת את מכלול עולמו
הרוחני והשקפת עולמו הפנימי .היא כתובה
בשפה פיוטית וייחודית מאוד ,כזו אשר כל
מהותה היא מסע של האדם על עבר האלוהים
השוכן בקרבו.
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כל פרק של הספר אלונים עתיקים מציג ,כמו
בצילום של רגע ,סיפור בו מופיעות דמויות
השייכות לחמישה דורות של משפחת
המחברת .דרכן ניתן להרכיב פסיפס שמגלה את
תולדות המשפחה ,משפחה שנעה בין שלוש
יבשות ,במשך מאה השנים האחרונות .ניתן
למצוא בין הדפים מצוקות ושמחות שהן מנת
חלקם של מהגרים ,חיפוש זהות של בני
המהגרים ,תיאור ההווי שמאפיין מקומות
רחוקים ותקופות שחלפו ,וחוויות אישיות ברצף
מילדות ועד זקנה .מצבים אנושיים ותיאורים של
אירועים היסטוריים מתערבבים ויוצרים אריג
צבעוני ורבגוני.
הסיפורים מתרחשים לאורך ציר הזמן מאז
העשור האחרון של המאה התשע עשרה ועד
העשור הראשון של המאה הנוכחית .הם אף
נעים בציר המרחב ,החל ממזרח אירופה ,לעבר
ארגנטינה ,ועד לתחנה הסופית בישראל.
על המחברת :עלתה מארגנטינה ,ב.1966-
נשואה לד"ר מיכאל מחלין ,אם לשלושה וסבתא
לששה ,כולם ילידי הארץ.
סדרת הספרים "זכור לאברהם"  -על המועדים -
מאת תומר אברהם ונונו ,מונה בשלב זה ארבעה
חלקים :חלק א'  -על חג הפורים ומסכת מגילה
(אדר תשע"ג)  -ניתוח סוגיות מעניינות במסכת
מגילה ומאמרים מגוונים על חג הפורים.
חלק ב'  -על חג הפסח (ניסן תשע"ג)  -עוסק
בעניינים רבים ,בתקופה שבין ראש חודש ניסן
ועד לחג השבועות ,מהם :חג הפסח  -בהלכה
ובמחשבה ,חידושים וביאורים על הגדה של
פסח ,ביאורי מנהגים וחשיבות השמירה על
המנהגים ,ביאורים על מסכת אבות ,ספירת
העומר ,פסח שני ,ועוד.
חלק ג'  -על חג השבועות (סיון תשע"ג)  -דן
במספר רב של עניינים מגוונים ,מהם :מעלת
הכנסת
ספר תורה בחג זה ,מעלת לימוד התהלים ,יסוד
מנהג שפיכת המים זה על זה ,ועוד.
חלק ד'  -בין כסה לעשור וחג הסוכות (תשרי
תשע"ד)  -עוסק בענייני חודש אלול והתשובה,
מנהגי ראש השנה ,הסוכה כמודל הראוי לאורחות
חייו של האדם ועוד.

ייחודה של סדרה זו הוא שהיא משלבת
מאמרים מכל חלקי פרד"ס התורה:
פשט ,רמז ,דרש וסוד.
בו יוכל כל אדם למצוא את הקרוב
לליבו :הלכות החג בקצרה ,מאמר
002עמוק ,ביאור טעמי מנהגים,
מחשבתי
עוד.
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