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דבר הע ורכת
הנושא "זכרון" עלה כאפשרות לגיליון הנוכחי לאחר מבצע "צוק איתן" מתוך
רצון לתת "שביל" ליוצרים המתמודדים עם האובדן הקשה .גיליון  ,13שעסק
בנושא "הבית בצל המלחמה" ,לא הכיל את כל היצירות שהגיעו אל המערכת.
נושא ה"זכרון" לא הוגבל לערוץ סימנטי הכרוך באובדן גרידא ,אלא נשאר
פתוח לכל זכרון על כל מטעניו הסמנטיים .לכן נמצא בגיליון זה בצד השירים
המתמודדים עם אובדן גם יצירות המעלות זכרון ילדות ,זכרון קולקטיבי ,זכרון
היסטורי ,זכרון ספרותי בצד הזכרונות האישיים שלעתים חוברים יחדיו
ביצירה אחת.
מאמרה של פרופ' זיוה שמיר "אם אשכחך ירושלים" עוסק בזיכרון ושכחה
בסיפורו של ש"י עגנון "שבועת אמונים" ומנתח את הסיפור שדשו בו
החוקרים בעבר ובהווה ,מזווית אחרת ,מרתקת ,השופכת אור חדש על היצירה
כשבמוקד הדיון מוטיב הזכרון.
איך נוצר זכרון קולקטיבי? ניתן למצוא תשובה לכך במאמרה היפה של ד"ר
עמליה רן השמה את הדגש במאמרה על נדודי הזיכרון ההיסטורי :בין
ה"אישי "ל"רשמי"" .בניית אירועי העבר כרצף רטרואקטיבי מסתיים לעתים
קרובות ביצירת עולם דימויים פיקטיביים ובנטילת "בעלות" על העבר על-ידי
אנשי מפתח וקבוצות שולטות"...
המאמר של אברהם אוחיון ,הדן בדמותה המיתית של יהודית ומאורעות
היסטוריים מימי בית שני ,מדגים יפה קביעה זו.
"לזיכרון ההיסטורי משקל רב בתהליכי גיבוש הזדהויות קולקטיביים
ואישיים" .הזכרון האישי חובר עם הזכרון ההיסטורי בסיפורו של ד"ר זוהר
ברעם "גבעת ההפתעות" ובסיפורו של סא"ל בדימוס ,אביעד בן יצחק "גבעת
חיים" ,ומנגד שרה גר אמדור ואחרים מעלים ביצירותיהם זכרון ילדות שלא
קשור במלחמות הכלל ,אלא במלחמות הישרדות של הפרט הנתון בתוך פקעת
של קשיים בסביבתו הקרובה ובראש בראשונה ,המשפחה.
גם זכרונות מתקופת השירות הצבאי מצאו את מקומם בגיליון זה ,כדוגמת
סיפורו של רפי אגמון" ,קו הזכרון" וכן סיפורים ושירים הממשיכים להתכתב
עם זכרונות השואה :הסיפור "הלימון של תולי" מאת יוני אלבז ,השיר
"אירופה" מאת נורית שושני ,השיר "צלקת ,מזכרת יחידה מסבתי החורגת"
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מאת גלעד מאירי ואחרים .השביל האישי חובר עם שבילים אוניברסליים
בגיליון רב-גוונים זה בשירה ,בסיפורת ,במאמרים ובציורים הנפלאים שנבחרו
מתוך שלל היצירות שנשלחו למערכת.
תודותיי נתונות לחברי מועצת המערכת שמסייעים בניתוב כתב העת לשבילים
ההולמים את אופיו ולעורכים העושים אתי במלאכת העריכה :אברהם בן צבי
וד"ר הנריק רוסטוביץ וכן למשרד התרבות שתמך ואפשר את הוצאתו לאור
של הגיליון.
רחלי אברהם-איתן
גאווה  /דליה רביקוביץ
אֲפִ ּלּו סְ לָעִ ים נ ְִשבָ ִריםֲ ,אנִי אוֹמֶ ֶרת לְ ָך,
וְ ֹלא מֵ חֲמַ ת זִ ְקנָה.
שָ נִים ַרבוֹת הֵ ם שוֹכְ בִ ים עַ ל גַבָ ם בַ חֹ ם ּובַ קֹ ר,
שָ נִים כֹ ה ַרבוֹת,
כִ ְמעַ ט נוֹצָ ר רֹשֶ ם שֶ ל שַ לְ וָה.
אֵ ין הֵ ם זָזִ ים ִמ ְמקוֹמָ ם וְ כְָך נִסְ תָ ִרים הַ בְ ִקיעִ ים.
מֵ עֵ ין ַג ֲאוָה.
שָ נִים ַרבוֹת עוֹבְ רוֹת ֲעלֵיהֶ ם בְ צִ פִ יָה.
ִמי שֶ עָ תִ יד לְ ְְְְשַ בֵ ר אוֹתָ ם
ע ֲַדיִן ֹלא בָ א.
וְ ָאז הָ אֵ זוֹב ְמשַ גְ שֵ ג ,הָ אַ ּצוֹת נִגְ ָרשוֹת וְ הַ יָם מֵ גִ יחַ וְ ח ֹוזֵר,
וְ דוֹמֶ ה ,הֵ ם לְ ֹלא תְ נּועָ ה.
עַ ד שֶ יָבוֹא ֶכלֶב יָם קָ טָ ן לְ הִ תְ חַ כְֵך עַ ל הַ סְ לָעִ ים
יָבוֹא וְ ֵילְֵך.
ּופִ תְ אֹ ם הָ אֶ בֶ ן פְ צּועָ ה.
ָאמַ ְרתִ י לְ ָך ,כְ שֶ סְ לָעִ ים נ ְִשבָ ִרים זֶה קו ֶֹרה בְ הַ פְ תָ עָ ה.
ּומַ ה גַם ֲאנ ִָשים.
(מתוך 'הספר השלישי' ,הקיבוץ המאוחד)1969 ,
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מירון איזקסון

חילופי נפשות
ִחּלּופֵ י נְפָ שוֹת בֵ ין הַ יָם לְ חוֹפ ֹו
אֵ ינָם ְמוַ תְ ִרים לְ שּום חֹ מֶ ר:
ֲאנ ִָשים שֶ שָ כְ בּו שָ נִים עַ ל הַ חוֹף
ְטבּולִ ים עַ תָ ה בַ יָם לְ תָ ִמיד.
ָדגִ ים שֶ נ ְִמאֲסּו עַ ל הַ מֶ לַח
ְשרּויִים בִ ְנ ִשימָ ה עַ ל הַ חוֹל.
ַרק ֶכ ֶלב אֶ חָ ד ֲע ַד ִין ִמתְ עַ קֵ ש
לְ הַ ְש ִקיף מֵ הַ חוֹף עַ ל אֲדוֹנ ֹו הַ ּצָ ף.
גַם הָ עֹ מֶ ק מַ ֲחלִ יף אֶ ת רּוח ֹו:
ְרעִ ידוֹת הָ א ֲָדמָ ה וְ הַ נ ֹוזֵל הָ אֱנו ִֹשי
כְ בָ ר מַ ְש ִקיעִ ים אֶ ת כֹ חָ ם בַ יָם,
וְ לַשָ נָה נוֹתְ ָרה ע ֹונָה ַאחַ ת.
אֲפִ ּלּו הַ ְטבּועִ ים ִמ ִדבְ ֵרי הַ י ִָמים
ב ֹונִים לְ עַ צְ מָ ם זִ כָרוֹן בִ ְרחוֹבוֹת הָ עִ יר.

אתה המעיֵן
דּומים,
ְשמַ ע ,אַ תָ ה הַ ְמעַ יֵן בְ ִמכְ תְ בֵ י ְק ִ
ֹלא תָ נּוחַ עַ ד תִ ְמצָ א שָ ם
כְ תַ ב י ְָדָך הַ יַלְ דּותִ י
מַ זְ עִ יק אֶ ת אִ ְמָך לְ חַ ְד ְרָך
לְ כַבוֹת אֶ ת הַ ְמנו ָֹרה הַ ְמ ַכשֶ פֶ ת
בְ אוֹר גָלּות מַ לְ כּותִ י.
פּורי ֱאנ ֹוש.
וְ כָמוָֹך רֹב סִ ֵ
יֵש או ְֹמ ִרים שֶ אֵ ינָם אֶ ּלָא
ָארכּו עַ ל ִמ ָדתָ ם.
ִמכְ תְ בֵ י ַילְ דּות שֶ הִ תְ ְ
וַ אֲחֵ ִרים נ ְִשבָ עִ ים שֶ אֵ ינָם אֶ ּלָא ִקּצּור
ּושאֵ ִריוֹת ְמדֻ יָקוֹת
ְ
ִמ ְמגִ ּלָה אֲרֻ כָה ַאחַ ת
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יבחר גנואר

ערב במקום שלנו
וְ הָ אֲוִ יר צָ לּול כְ שֶ קֶ ט
קוֹל ְקרוֹנוֹת חוֹלְ פִ ים כְ ָאז
ּומַ שָ ב רּוחַ עָ ִדין
כְ י ְָדָך עַ ל פָ נַי -
וְ אֵ ין כְ אֵ ב בַ זִ כָרוֹן
עומר  -יוני 2015

חסד היש שבאין
עִ תִ ים אֶ זְ כֹר
אֶ ת יְפִ י כ ֵָרי הַ ֶדשֶ א שֶ הו ִֹריקּו
בְ שַ חַ ר ְשחֹ ר הַ שָ ֶדה הַ שָ רּוף.
עִ תִ ים ָאחּוש
אֵ יְך תו ַֹדת הֲמָ תַ ת הַ גָדוֹל
ְטמּונָה בַ כְ אֵ ב.
הֵ ן אִ לְ מָ לֵא גֹ ֶדל הַ שַ י
ֹלא הָ יָה כֹ ה כוֹאֵ ב
ֵזכֶר הָ ָאבִ יב
בְ חֹ ֶרב קַ יִץ.

*
וְ יוֹתֵ ר ֹלא הֵ בֵ אתָ פֶ ַרח –
הוֹתַ ְרתָ
נוֹצָ ה כֵהָ ה בַ ֲאג ְַרטָ ל שָ חֹר
"שֶ י ְַח ָדו נָעּוף"
ָאמַ ְרתָ
"עַ ד בוֹא אוֹר"
וְ ָי ַדעְ תִ י
שֶ כְ בָ ר ֹלא תַ ֲחזֹר
באר שבע – יולי 2015

עומר  -אפריל 2014
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אביבה דורון

והשיָרה נזכרת
בִ נְתִ יב חֲלוֹמוֹתֶ יהָ ִמתְ קַ ֶדמֶ ת,
נוֹבְ ִחים הֵ ם ְמג ְָר ִדים אֶ ת הַ ְקרוֹנוֹת,
קוֹפְ צִ ים עַ ל הַ פֵרוֹת ,פו ְֹרעִ ים בַ נִּצָ נִים
תוֹלְ ִשים בִ סְ פָ ֶריהָ .
נְשּוכָה ,חֲבּולָה ,הִ יא מַ ְמ ִשיכָה
בְ גַבָ ּה – ִחּצִ ים וְ הִ יא עוֹבֶ ֶרת
כִ נו ָֹרּה ְמזַמֵ ר ,הֶ ְמיָת ֹו נוֹסֶ קֶ ת אֶ ל ָרזֵי תַ עֲלּומוֹת,
מַ צְ ִמיחַ לָּה כְ ָנפַ יִם ַלמֻפְ לָא.
בָ אוֹר הַ ִמתְ עַ ּצֵ ם י ֵָרפְ אּו פְ צָ עֶ יהָ ,
פוֹצְ עֶ יהָ יִשָ כְ חּו.
וְ ָאז -
ְילַבְ לְ בּו וְ ִי ָזכָרּו
פִ ְרחֵ י ְד ָרכֶיהָ

ציור שמן על בד – אביבה ברגר
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נורית צדרבוים

עלם לעולם – ואני שואלת אותך
וַ ֲאנִי שוֹאֶ לֶת אוֹתְ ָך ָאבִ י ְיל ַָדי עֶ לֶם לְ ע ֹולָם
פּורים מַ בִ יט בָ נּו ִמבֵ ין עָ נָן
יוֹשֵ ב בִ ְמרו ִֹמים מֵ ָאז הַ כִ ִ
הַ אִ ם אַ תָ ה שוֹמֵ ר עַ כְ שָ ו עַ ל נֶכְ ְדָך נוֹשֵ א ִש ְמָך
הַ אִ ם הּוא ְמסֻמָ ן בְ הֵ יכַלְ ָך שָ מּור וְ נָצּור
הַ אִ ם אַ תָ ה תַ פְ ִק ְידָך עוֹשֶ ה שָ ם ִממַ עַ ל
ַאדמַ ת "ַאף שָ עַ ל"
כְ מ ֹו שֶ עָ ִשינּו כָאן עַ ל ְ
הַ אִ ם אַ תָ ה שוֹמֵ ר עָ לָיו ִמכָל ִמ ְשמָ ר
הַ אִ ם עַ כְ שָ ו זֶה אֶ פְ שָ ר?
וַ ֲאנִי שוֹאֶ לֶת אוֹתְ ָך ָאבִ י ְיל ַָדי עֶ לֶם לְ ע ֹולָם
פּורים מַ בִ יט בָ נּו ִמבֵ ין עָ נָן
יוֹשֵ ב בִ ְמרו ִֹמים מֵ ָאז הַ כִ ִ
ש ֹולֵחַ קֶ ֶרן אוֹר גַם כְ שֶ עָ בִ ים ָנסִ ים בִ ְשמֵ י הַ ְשחֹר
הַ אִ ם אַ תָ ה שוֹמֵ ר עַ כְ שָ ו עַ ל נֶכְ ְדָך נוֹשֵ א ִש ְמָך
בְ ַגאֲוָ ה בְ גָאוֹן בְ כוֹתֶ ֶרת חַ יָל גִ בוֹר
הַ אִ ם הּוא ְמסֻמָ ן בְ הֵ יכַלְ ָך שָ מּור וְ נָצּור
הַ אִ ם אַ תָ ה תַ פְ ִק ְידָך עוֹשֶ ה שָ ם ִממַ עַ ל
ַאדמַ ת "ַאף שָ עַ ל"
כְ מ ֹו שֶ עָ ִשינּו כָאן עַ ל ְ
הַ אִ ם אַ תָ ה שוֹמֵ ר עָ לָיו ִמכָל ִמ ְשמָ ר
הַ אִ ם עַ כְ שָ ו זֶה אֶ פְ שָ ר?
עַ כְ שָ ו אַ תָ ה קָ רוֹב לְ שּולְ חָ נ ֹו שֶ ל אֱֹלהִ ים
שָ ם בִ ְשמֵ י מָ רוֹם ַדבֵ ר עִ מ ֹו י ְִשירוֹת ַרחֵ ם
וְ הִ שָ בַ ע בְ ָרחֵ ל בִ תְ ָך הַ ְקטַ נָה הַ טוֹבָ ה
אֱמֹר ל ֹו בְ ִמּלִ ים בְ רּורוֹת בְ שָ פָ ה מּובֶ נֶת ל ֹו ּולְ ָך
ַאדמַ ת אֶ ֶרץ
שֶ הַ ֶנכֶד שֶ ּלְ ָך צָ ִריְך לִ הְ יוֹת כָאן עַ ל ְ
אָ נָא נַּצֵ ל בְ בַ קָ שָ ה בִ ְמֹלא הַ מֶ ֶרץ
ַארבָ עִ ים עֲשו ִֹרים
הַ ְקשָ ִרים שֶ יָצַ ְרתָ ְ
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ניפגש באותו יום
נִפָ גֵש ַאח ֲֵרי הַ ִמלְ חָ מָ ה בְ שֵ ש
וְ נָקַ בְ נּו תַ א ֲִריְך מֻ כָר לָנּו הֵ יטֵ ב
כָל כְָך טוֹב תַ א ֲִריְך 'מַ כְ תּוב'
אֵ ּלֶה נִפְ ג ִָשים בִ ְשמֵ י מָ רוֹם
ְמ ַרחֲפִ ים בְ ע ֹולָם שֶ כֻּל ֹו טוֹב
אֵ ּלֶה שַ כֻלוֹת בְ צֹמֶ ת הַ מַ כְ אוֹב
נְשוֹת הָ א ֲָדמָ ה שָ ם נִפָ גֵש
עַ ל מַ ּצֵ בֶ ת אֶ בֶ ן דו ְֹממָ ה
מַ בָ ט ְנלַטֵ ש
בְ אוֹת ֹו הַ יוֹם תָ ִמיד
כְ מ ֹו נֵר נָעִ יד לִ זְ כֹר
כִ י כָל שָ נָה יֵש
שֵ ש
ַאח ֲֵרי הַ ִמלְ חָ מָ ה
עַ ל שֵ מוֹת וְ עַ ל שַ מוֹת
ְשמ ֹו שֶ ל אֶ חָ ד ִמבְ כִ ֵירי ְנכ ַָדי אֵ יתָ ן,
חֵ לִ י כַתְ בָ ה לִ י בְ יָד בוֹטַ חַ ת וְ ִחיּוְך מַ ר
'ּצּוק אֵ יתָ ן' זֶה שֵ ם שֶ ל טַ יָס חָ תִ יְך
צַ בָ ר שֶ אִ ת ֹו רוֹצִ ים בִ כְ לָל לְ הִ תְ חַ תֵ ן.
וַ ֲאנִי חוֹשֶ בֶ ת עַ ל ִמלְ חָ מוֹת וְ שֵ מוֹת,
ַארבָ עִ ים שָ נָה
ְ
ְדבָ ִרים ,בַ מִ ְדבָ ר.
וְ עוֹד יוֹתֵ ר ,יוֹתֵ ר ִמ ַדי ָאז מָ ה נִסְ גַר?
ֲרּורה
בֶ אֱמֶ ת ,אֵ יְך נוֹתְ נִים לְ ִמלְ חָ מָ ה א ָ
שֵ ם כָל כְָך יָפֶ ה וְ טוֹב?
אֵ יְך בִ כְ לָל אֶ פְ שָ ר לִ כְ תֹ ב צֶ מֶ ד ִמּלִ ים
בו ְֹטחוֹת עִ ם נוֹכְ חּות שֶ אֵ ין בָ הֶ ם נָכּות
קוֹצֶ ֶרת ֲחלָלִ ים
שֵ ם שֶ ל ִמלְ חָ מָ ה
מוֹתִ ָירה נ ִָשים אִ מָ הוֹת
בְ לִ י ִמּלִ ים ,בְ לִ י כֹחוֹת.
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ְמסַ יֶמֶ ת לִ כְ תֹ ב אֶ ת אֵ ּלֶה הַ שּורוֹת
בְ עו ִֹדי
הָ ַר ְדי ֹו ְמעַ ְדכֵן אוֹתִ י טוֹב טוֹב ִמּלִ ים בִ צְ רוֹרוֹת:
בִ בְ אֵ ִרי ַאזְ עָ קָ ה"
"ַאזְ עָ קָ ה בִ בְ אֵ ִרי
כִ י בִ ְשבִ ילִ י 'בְ אֵ ִרי'
שּוב ע ֹולָה בִ י עָ קָ ה
ז ֹו זְ עָ קָ ה גְ ד ֹולָה.

סערות לא שוכחות
הַ סִ פּור שֶ ּלְָך הּוא ֹלא הַ סִ פּור שֶ ּלִ י
גַם כְ שֶ בַ חּוץ הַ כֹ ל סוֹעֵ ר
גֶשֶ ם ִמתְ הַ פֵך בְ שָ מָ יו
וְ רּוחוֹת ח ֲָדשוֹת ְמנ ְַשבוֹת
עַ ל גַלְ גַל הַ מַ זָלוֹת
ַאל תַ א ֲִמינִי שֶ הַ סְ עָ ָרה שָ כְ ָכה
סְ עָ רוֹת זוֹכְ רוֹת הַ כֹ ל
הוֹפְ כוֹת שָ מַ יִם וְ אֶ ֶרץ
רוֹכְ בוֹת בְ פֶ ֶרץ עַ ל עָ בִ ים
מַ ְרעִ ימוֹת ְשחָ ִקים בִ בְ ַרק אֵ ימָ תָ ן
ּוכְ שֶ הַ קֶ שֶ ת ְמצַ י ֶֶרת שֶ קֶ ט בְ קַ ו עָ גֹ ל
שוֹכְ חוֹת הַ סְ עָ רוֹת שֶ הֵ ן אֲמּורוֹת
לִ זְ כֹר הַ כֹל

הזיכרון שלי
הַ זִ כָרוֹן שֶ ּלִ י הֻתַ ר לְ בַ ד וְ שָ כַח עַ צְ מ ֹו ל ַָדעַ ת
ָאסַ ף אֵ לָיו ְשבָ בִ ים וְ נִיצוֹץ שֶ ל יוֹם אֶ חָ ד
שָ זַר אוֹתָ ם לְ זֵר בַ ֲעלֵי ַדפְ נָה כֶתֶ ר ְמשו ְֹר ִרים
ַאמתַ חַ ת לְ שָ עָ ה טוֹבָ ה בִ לְ תִ י נ ְִשכַחַ ת
וְ צָ ַרר עַ צְ מ ֹו בְ ְ
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סוד כמוס לפיל ולסוס
ז ֹוכ ֶֶרת ְרגָעִ ים טוֹבִ ים וְ יָפִ ים
עּורים
ֹלא ש ֹוכַחַ ת גַם אֶ ת אֵ ּלֶה הַ כְ ִ
מּורים בְ קּופְ סָ א ַאחַ ת
כּורים ְש ִ
ֻכּלָם זְ ִ
שֶ ֹּלא יו ַֹדעַ ת לְ הַ בְ ִדיל ִממַ עַ ל ּו ִמתַ חַ ת
ָאז הֶ עֱלִ יתִ י עַ ל עַ צְ מוֹתַ י עוֹר שֶ ל פִ יל
לְ הָ כִ יל סִ פְ ִריַת זִ כְ רוֹנוֹת עֲבֵ ִשים יְבֵ ִשים
לּושים ְמבַ ְק ִשים לִ הְ יוֹת ח ֲָד ִשים
ּותְ ִ
נ ֹוגַעַ ת בָ הֶ ם בְ יָד רוֹעֶ ֶדת חוֹשֶ שֶ ת לְ עַ ּוֵת
חּוטים וְ קו ַֹרעַ ת קֶ שֶ ר לְ אַ מֵ ת
פו ַֹרעַ ת ִ
ק ֹולֶפֶ ת ְקרּום שִ כְ חָ ה טו ֶֹרפֶ ת ְקלָפִ ים לְ מַ זָל
שוֹטֶ פֶ ת אוֹתָ ם בְ צִ נוֹר הַ חַ יִ ים ֶלאֱגֹ ר בַ מֵ יכָל
שֶ אּוכַל לְ הַ עִ ָירם לִ ְשזֹר לְ שַ ְרשֶ ֶרת זָהָ ב
בָ ּה נּוכַל ַל ֲעבֹר אַ בָ א אִ מָ א סַ בְ תָ א וְ סָ ב
וַ ח ֲַדר הַ זִ כְ רוֹנוֹת הָ יָה עָ מּוס ָל ֲעיֵפָ ה
וְ ֹלא נ ְִשַאר קֵ פֶ ל קָ טָ ן בַ מַ עֲטָ פָ ה
לִ כְ תֹ ב 'סוֹד כָמּוס לַפִ יל וְ לַסּוס'

נורית צדרבוים  -מתוך 'ספר אובייקט  -דיוקן
בשירת אגם'
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גלעד מאירי

הדרך לְ ָאפֵ ק
יוֹם אֶ חָ ד הִ גִ יעַ אִ יש
לִ כְ פַ ר הַ נֹ עַ ר ָרמַ ת ה ֲַדסָ ה,
ָאסַ ף ק ֹול ְֶקצְ יָה
ַארבָ עָ ה
שֶ ל ְיל ִָדים ,שְ ֹלשָ הְ ,
וְ לָקַ ח אוֹתָ נּו.
יטים ְקטַ נָה
שַ י ֶֶרת פְ לִ ִ
צָ ע ֲָדה בַ שֶ מֶ ש
לְ תַ ֲחנָה ְרחוֹקָ ה .בַ ֶד ֶרְך
ִדבַ ְרנּו ְשאֵ ִריוֹת
שֶ ל שָ פוֹתִ ,מּלִ ים
שֶ ל סוֹף ע ֹו ָנת
קַ יִץ .1949
הָ אוֹטוֹבּוס הָ יָה עָ מּוס,
עָ צַ ְרנּו הַ ְרבֵ ה וְ הִ גַעְ נּו בַ חֹ שֶ ְך
לְ ִקבּוץ .הָ לַכְ נּו ְשקֵ ִטים בַ ְשבִ ילִ ים,
ִמ ְטעָ נִים חו ְֹרגִ ים מֵ אֵ ירוֹפָ ה.
הָ אִ יש שָ ם אוֹתִ י בְ חֶ ֶדר
עִ ם ְיל ִָדים גְ דוֹלִ ים וְ הִ ְמ ִשיְך
לְ פַ זֵר אֶ ת הָ אֲחֵ ִרים
כְ מ ֹו צְ רוֹרוֹת לְ ֹלא מַ עַ ן.
בַ בֹקֶ ר שָ פְ כּו מַ יִם
עַ ל ִמטָ תִ י שֶ י ְַח ְשבּו
שֶ הִ ְרטַ בְ תִ י אֲבָ ל
זֶה ֹלא קָ ָרה לִ י מֵ ע ֹולָם
גַם ֹלא הָ יּו לִ י ִחתּולִ ים,
גַם ֹלא הו ִֹרים.
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המסלול מוכן
ּובְ הֵ עָ לוֹת הַ נַוְ טָ ן
עַ ל מָ סָ ְך יִסְ עּו
בְ נֵי י ְִש ָראֵ ל
בְ כָל מַ סְ עֵ יהֶ ם
כִ י שָ כַן עָ נָן
זִ כָרוֹן מָ לֵא כְ בוֹד ֹו
בְ ִרכְ בָ ם יוֹמָ ם
וְ אֵ ש ַל ְילָה ב ֹו.
אִ ם ֹלא ַי ֲעלֶה
הַ נַוְ טָ ן בְ שָ מָ יו
ֹלא יִסְ עּו עַ ד עֲלוֹת ֹו
כִ י הַ ֶד ֶרְך נִשְ כַחַ ת.
ַרק בְ עֵ ת הֵ עָ לוֹת
נַּוְ טָ ן ְמע ְֻדכָן לְ עֵ ינֵיהֶ ם
ְיכַס עָ נָן אֶ ת ִרכְ בָ ם
וְ יָחֵ לּו בִ נְסִ יעָ ה בְ טּוחָ ה
ַכאֲשֶ ר ַינְחֶ ה אוֹתָ ם
וְ יַגִ יעּו לְ ַיע ֲָדם.

צלקת ,מזכרת יחידה מסבתי החורגת
לאמי

ַארבַ ע.
הָ יִיתִ י בַ ת שָ ֹלש א ֹו ְ
ִשחַ ְקתִ י בַ בַ יִת .אַ תְ פָ ַרסְ תְ
ְשאֵ ִרית לֶחֶ ם ,סָ פַ ְרתְ
פְ רּוסוֹת ַדקוֹת כְ מ ֹו ְניָר .נָתַ תְ לִ י
ֶל ֱאכֹל ַאחֲר ֹונָהֹ .לא סִ פַ ְרתְ
שֶ יֵש ִמלְ חָ מָ ה,
שֶ ֲאנִי ֹלא ִמ ְשפָ חָ ה.
ָדפְ קּו בַ ֶדלֶת .קָ פַ צְ תִ י
ְשמֵ חָ ה לִ פְ תֹ חַ אַ ְך
עָ צַ ְרתְ אוֹתִ י
בִ זְ ִריקַ ת סַ כִ ין מֵ הַ ִמ ְטבָ ח,
ְהּודי קַ ל.
צַ יִד י ִ
ִמהַ ְרתְ לְ עֶ בְ ִרי וְ שָ לַפְ תְ
ִמ ֶכסֶ ת שִ כְ ִמי
נוֹצַ ת מַ תֶ כֶת ְמ ַדמֶ מֶ ת.
נָשָ את אוֹתִ י בִ ְדמָ מָ ה
לֶחָ לָל הָ ַרחּום בַ ִקיר,
בְ גַבִ י ִקשְ קּוש
שֶ ל חֲתִ ימָ ה.
בֵ ין נִיצוֹצוֹת נֵר ַאחֲר ֹונִים
שָ ַאלְ תִ י בְ שֶ קֶ ט ,לָמָ ה?
הִ צְ טַ ּלַבְ תְ וְ לָחַ ְשתְ
ָאסּור לִ פְ תֹ חַ .
אּולַי ַגם ָאמַ ְרתְ
כְ שֶ טָ אטָ ה בְ תַ ְחת ֹונִים
ֹלא פוֹתְ ִחים לַשְ ֵכנִים.
טָ אטָ ה בפולנית :אבא

שמן על בד – ארנון איתן
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אסתר זילבר ויתקון

איש ואישה בחוף
חֲשֵ כָה
אוֹרוֹת בו ְֹד ִדיםְ ,רחו ִֹקים
גַּלִ ים בְ קֶ צֶ ב ,בְ קֶ צֶ ף ִמ ְשתַ פְֵך,
יְחֵ פִ ים הִ יא וְ הּוא,
מַ גַע ג ְַרגְ ֵרי הַ חוֹל,
עִ ָדנִים הוֹלְ כִ ים הֵ ם יַחַ ד עַ ל חוֹפִ ים,
סְ לָעִ ים שו ְֹר ִטים ,צְ ָדפוֹת צוֹפְ נוֹת סוֹד,
אַ ּצוֹתְ ,דיּונוֹת נו ְֹדדוֹת,
עַ כְ שָ ו,
אֶ צְ בָ עוֹת נוֹגְ עוֹת ז ֹו בָ ז ֹו-
רּוחַ חָ פְ ִשית ְמשַ טָ ה בִ כְ עָ סִ ים ,בְ עֶ לְ בוֹנוֹת,
בְ טָ עֻיוֹת ,מַ ְטעִ ינָה אוֹתָ ם מ ֹולֶקּולוֹת ִשכְ חָ ה,
כְ צּוק סֶ לַע שֶ הֶ ֱעלָה ְירֹקֶ ת ע ֲִדינָה
מַ ְק ִשיב לִ ְק ִריאוֹת הַ שָ לוֹם ִמ ִמפְ ָר ִשים ְרחו ִֹקים,
עַ כְ שָ ו לְ בַ ָדם,
עַ ל הַ חוֹל הָ ָרטֹב,
לִ בָ ם נ ְִמלָא ָדם
כַפוֹת חַ מוֹת
שֶ מָ א
ַאהֲבָ ה

רישום דיוקן – ארנון איתן
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רועי גוברין

עד שיחשיך
ֲאנִי ֹלא יו ֵֹדעַ
אִ ם ֲאנִי הַ סּולְ יָה א ֹו הַ מַ סְ ִטיק.
בְ כָל אוֹפֶ ן
הִ גַעְ תִ י לְ אֵ יז ֹו תַ ְחתִ ית
מַ הּותִ ית
מַ ּצָ ב ב ֹו הָ גִ יתִ י ִשינּוי פְ לַסְ ִטי ְד ַרסְ ִטי
לְ הַ גְ ִדיר בִ ְמדֻ יָק
וְ לִ ְקפֹ ץ אֵ יכּותִ ית

ַלהֲפֹ ְך לְ ִמ ְטבָ ח אֶ ת אּולָם הָ אַ ְשמָ ה
יחים
נִקּוי הַ ְש ִט ִ
ַאחים
לִ בּוי הָ ִ
ִמ ְשתֶ ה ְמלָכִ ים לְ פוֹתְ חֵ י הַ ְדלָתוֹת
ַאחים וְ לִ סְ ִטיבָ ן סִ יגָל
לְ הו ִֹרים ,לְ ִ

לִ תְ קֹ ף מִ ָדתִ ית
מַ טָ ָרה ִמתְ ַכנֶסֶ ת
שֶ ֹלא תְ בַ יֵש גַם אֶ ת סְ ִטיבֶ ן סִ יגָל

לְ הַ גִ יש ְמעֹ ָרב ח ֲָרטוֹת ְמתֻבָ ל
לְ חַ ּלֵק הַ בְ ָרקוֹת
בְ סִ בּוב הַ גַל -בּוז!

ַלעֲשוֹת כֵן בְ חֵ ן.
בִ צְ בִ יעּות ִמתְ ַרפֶ סֶ ת
ָאדם
לִ ְרצֹחַ ָ
לִ גְ ֹלש
ַאל תַ ְק ִשיבּו!

עֲשּו עִ ִמי חֶ סֶ ד
עֲשּו מַ אֲמָ ץ וְ שָ ְרתּו הָ או ְֹר ִחים
ָאדם
לִ ְרצֹחַ ָ
אֵ צֵ א ל ִַמ ְרפֶ סֶ ת
אֶ ְקפֹ ץ וְ ָאעּוף
תּוחים
אֶ ל כְ חֻּלִ ים ּופְ ִ

אֵ ין צ ֶֹרְך בְ חֶ סֶ ד
בְ סֵ ֶדר אֶ הְ יֶה בַ שָ נָה הַ בָ ָאה
אֵ י ֶננִי מַ בְ ִחין בֵ ין סֵ ֶדר שֶ ל פֶ סַ ח
לְ סֵ ֶדר מוֹפְ תִ י בְ שּורוֹת ִמלְ חָ מָ ה

עַ ד שֶ י ְַח ִשיְך
כְ מ ֹו הַ סוֹף שֶ מַ תְ ִחיל

ַארמוֹן הַ נְשָ מָ ה
ישי בְ ְ
לְ סֵ ֶדר אִ ִ
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צביקה ניר
.1

עַ ל סַ פְ סָ ל בַ כִ כָר
יוֹשֵ ב מַ חֲלִ יק
אֶ ת לִ ב ֹו
בְ כַפוֹת י ָָדיו
כְ חֶ לְ מוֹן שֶ עָ ף
בֵ ין ְקלִ פוֹת
בּורה.
בֵ יצָ ה ְש ָ
לִ ב ֹו כָבֵ ד.
לִ ב ֹו קַ ל כְ נוֹצָ ה.
.3

ַארבָ עָ ה ֲאנ ִָשים הָ יּו ְמצ ָֹרעִ ים פֶתַ ח הַ שָ עַ ר []...
"וְ ְ
הַ יוֹם הַ זֶה יוֹם-בְ ש ָֹרה הּוא"( .מלכים ב ,ז )9 ,3

נָפְ לָה עָ לַי צָ ַרעַ ת.
לְ ַאחַ ר הַ בְ שו ָֹרה.
בְ ַאחַ ת נִפְ ְרמּו בְ ג ַָדי,
שַ עֲרוֹתַ י ,חֶ לְ קוֹת עו ִֹרי
ִנגְ עּו ִממַ בָ טֶ יהָ
הַ ְמצ ָֹרעִ ים שֶ ל אִ ִמי
ּומ ְשתִ יקָ ת ֹו הַ הֲלּומָ ה
ִ
שֶ ל ָאבִ י.
ֲאנִי הָ ָאח שֶ הֵ בִ יא
אֶ ת הַ בְ שו ָֹרה.
הַ בְ כוֹר עַ ל הַ ּצָ עִ יר.
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ִמחּוץ לַמַ ֲחנֶה גֹ ַר ְשתִ י.
אֶ ל מוֹשֶ בֶ ת ְמצ ָֹרעִ ים.
וְ ֹלא נ ְִשלַח נָבִ יא.
וְ ֹלא בָ א רוֹפֵ א
עוֹר א ֹו נֶפֶ ש ַל ֲעצֹר
ְרצִ יעַ ת הַ ּצָ ַרעַ ת
בְ צַ עַ ר בְ שָ ִרי.
.5
ֲאנִי ִמתְ אַ פֵר
כְ ֵדי לִ ְשמֹחַ .
בַ ַּל ְילָה הַ שָ עוֹן
הַ ְמעו ֵֹרר הַ פְ רוֹסְ טָ ִטי
יְחַ ּלֵץ אוֹתִ י
מֵ חֲלוֹם נו ָֹרא.
אֶ בְ הֶ ה בַ חֲשֵ כָה
בְ עֵ י ַניִם פְ קּוחוֹת
בַ אֲהּובַ י הַ מֵ תִ ים
ּובַ אֲהּובַ י הַ חַ יִ ים
ְמשַ ּלְ בִ ים זְ רוֹעוֹת
בַ ֲחלַל הַ חֶ ֶדר.
ְדמָ עוֹת יְסַ ְמנּו
פַ סִ ים אִ ינ ְְדיָאנִיִ ים
עַ ל פָ נַי הַ ְמאֻפָ ִרים.
אֵ ילּו חַ יִ ים נִפְ לָאִ ים.

יוני אלבז

נחכה בסבלנות

זיכרונות על הבמה

.1
נְחַ כֶה בְ סַ בְ לָנּות
בַ סוֹף הִ יא תִ שָ בֵ ר
זֶה י ְִטפַ ח בָ ּה
כְ הֵ ָריוֹן פַ ג תֹ קֶ ף

יֵש לִ י בַ מָ ה בָ רֹאש
בָ ּה הַ זִ כְ רוֹנוֹת
ִמצְ טוֹפְ פִ ים לְ או ִֹדישֵ ן
ִמתְ אַ ְמצִ ים לְ הִ תְ לַהֵ ק

וְ ָאז י ְֵרדּו הַ מַ יִם
וְ ָאז תִ פָ תַ ח
וְ ָאז תַ פִ יל
אֶ ת סו ָֹדּה.
.2
נְחַ כֶה בְ סַ בְ לָנּות
ִמּלִ ים ֹלא נ ְִדבָ קוֹת
ֹלא נוֹתָ רוֹת חֲקּוקוֹת
נ ְִשבָ רוֹת
שו ְֹקעוֹת וְ אוֹבְ דוֹת
ַרק הַ זִ כְ רוֹנוֹת
ְמהַ ְדה ֲִדים אֶ ת אוֹתָ ן הַ ִמּלִ ים
ְמחַ זְ קוֹת אוֹתָ ן בַ חֶ ֶרט
ישים אוֹתָ ן בְ ג ֹונְג
מַ ִק ִ
כְ ִט ְרטּור פַ סֵ י ְמסִ ּלוֹת
הָ ַרכֶבֶ ת הַ ִמזְ ַדחֶ לֶת לְ שָ ם.

אֵ ּלֶה הָ עֲצּובִ ים
ְמנַסִ ים לְ עו ֵֹרר חֶ ְמ ָלה
אֵ ּלֶה הַ כ ֹואֲבִ ים
ז ֹוע ֲִקים עַ ל קַ בָ יִם
אֵ ּלֶה שֶ ְשמֵ ִחים
ְמאֻפָ ִרים עַ ד כְ ֵדי גִ חּוְך
ֲרּוטים עָ מֹ ק
וְ אֵ ּלֶה שֶ ח ִ
וְ אֵ ּלֶה שֶ סְ תָ ם
מַ מָ ש סְ תָ ם
בָ אִ ים וְ עוֹלִ ים
וְ או ְֹמ ִרים כְ לּום
א ֹו אּולַי הַ כֹל
קָ ִדים ִק ָדה ע ֲִדינָה
ּומתְ י ְַשבִ ים.
ִ
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חגית בת אליעזר

יממה
כְ שֶ פָ ַני נּו ְקש ֹות מֵ הַ יוֹם
וְ עֵ י ַני צ ֹו ְרב ֹות מֵ חֹ ם צָ ה ָריו
זִ כְ ר ֹו ְנָך ְמ ַר ֵכְך אֶ ת הַ מַ בָ ע
ּו ְמ ַל ְח ֵלחַ אֶ ת הַ מַ בָ ט
הַ יִ פְ חָ ה הַ גְ ד ֹו ָלה בָ ָאה בַ ֵּליל ֹות
אַ ְך ַגם הִ יא ְמ ֹב ֶר ֶכת.

עלייה

משפט

אִ ִמי הַ גְ ד ֹולָה בְ סוֹף מַ ע ֲָרב
כְ שֶ ּלִ בִ י בַ ִמזְ ָרח פֹ ועֵ ם אֵ ָליְִך
הִ צְ טַ מַ ְקתְ אֶ ל הַ גּופָ ה הַ זאֹת
אוֹתָ ּה גַָאלְ תִ י
ַאדמָ תִ י הַ ח ֲִמימָ ה וְ הָ אוֹהֶ בֶ ת
לִ ְטמֹן בְ ְ
הַ ִמתְ קַ ֶדשֶ ת בְ בוֹאֵ ְך

ָדר בַ ָדר ֹום
ַדע ר ֹום
ְשפָ תַ י
ֹלא ִמתְ ָאהֶ בֶ ת בַ שָ פָ ה
ַגם ֹלא בְ ָך
בְ כִ י בְ כִ י
הַ ֲעלִ י בָ א ֹוב
ָדן א ֹותִ י
עַ ל הֶ עָ בָ ר
בַ ִמ ְדבָ ר
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יאיר בן חיים

לפני ששכחתי לזכור
פַ עַ ם כְ שֶ עוֹד הָ יְתָ ה לִ י מַ ְחשָ בָ ה
וְ הַ זִ כָרוֹן ֹלא בִ יֵש אֶ ת עַ צְ מ ֹו
הָ יִיתִ י עֵ ד לְ מַ עֲשַ י.
ַאח ָראִ י עַ ל הַ בּושָ ה
הָ יִיתִ י ְ
ּומֵ עֵ ת לְ עֵ ת
הָ יִיתִ י ְמשַ ְח ֵרר אוֹתָ ּה לֶחָ פְ ִשי.
ִמתְ גָאֶ ה בְ בּושָ תִ י.
פַ עַ ם זֶה הָ יָה פַ עַ ם
וְ הַ יוֹם זֶה הַ יוֹם
הַ בּושָ ה עָ ְשתָ ה קַ ְרי ֵָרה ִמשֶ ּלָּה
וְ הוֹתִ ָירה אוֹתִ י מֵ ָאחוֹר.
זֶה זִ כָרוֹן
שֶ נוֹתָ ר לִ פְ נֵי שֶ שָ כ ְַחתִ י לִ זְ כֹר.

פינה
פִ נָה ִמשֶ ּלִ י
ְשנֵי כִ ּוּונֵי אֲוִ יר
אֹ פֶ ק כָתֹ ם
גִ בּוי שֶ ל שֶ מֶ ש ח ֲִמימָ ה
רּוחי הַ ֲח ָדשָ ה.
ִמ ְטעָ ן סוֹלְ לוֹת לְ ִ
טַ עַ ם שֶ ֹּלא י ַָדעְ תִ י.
וְ זִ כָרוֹן.

זיכרון חד
הָ יִיתִ י כָאן ַרק אֶ תְ מוֹל
מָ צָ אתִ י עַ כָבוֹת עַ ל הַ ִקירוֹת
רּוחוֹת פְ רּוצוֹת לְ כָל עֵ בֶ ר
שָ מַ יִם חֲצּויִים לְ ֹלא תָ וֵי הֶ כֵר
הָ יִיתִ י כָאן ַרק אֶ תְ מוֹל
שָ כ ְַחתִ י א ֲָדמָ ה יְדּועָ ה לִ ְשמָ ּה
שּוחוֹת עֲגּונוֹת ִמ ְד ִחי ֶרפֶ ש
ְיזַכּו צְ ִמיחָ ה חַ ְדשָ נִית.
הָ יִיתָ כָאן עַ ד אֶ תְ מוֹל
הוֹתַ ְרתָ חָ לָל ָרפֶ ה וְ כָחּוש
תְ ָד ִרים נֶעֶ לְ מּו דֹם מּול הַ שֶ פַ ע
וְ קוֹלְ ָך הִ ְשתַ נֵק.
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רות נצר

אנג'לוס נובוס -מלאך
ההסטוריה
(לפי ציור של פול קליי)

ַא ְנ ֶג'לּוס נוֹבּוס
שַ בְ ִר ִירי
פָ גִ יעַ
מַ לְ אָ ְך ֶילֶד חֲסַ ר א ֹונִים
ב ֹוכֶה בִ ְראוֹת ֹו
אֶ ת הִ יסְ טו ְֹריַת הֶ עָ תִ יד
ִמי ִיתֵ ן וַ ַאעַ ְרסֵ ל אוֹתְ ָך בְ חֵ ִיקי

זה קרה
זֶה ֲאנִי ,הּוא ָאמַ ר ,בַ עֲוִ ית ִחיּוְך,
זֶה ֲאנִיֹ ,לא לְ ג ְַמ ֵרי מֵ ת,
ֹלא לְ ג ְַמ ֵרי חַ י,
זֶה ֲאנִי הַ זְ בּוב בַ תְ מּונָה,
כְ בָ ר ֹלא זְ בּוב עַ ל ִקיר,
כְ בָ ר ֹלא זְ בּוב ִשיר,
זֶה ֲאנִי ,הַ זְ בּוב הַ מַ ְט ִריד
הַ ְמז ְַמזֵם
שֶ מֵ עִ יד עַ ל כָל מָ ה שֶ הָ יָה,
שֶ שָ תַ ק ָאז כְ שֶ זֶה קָ ָרה
זֶה ֲאנִי הַ זְ בּוב שֶ ְמז ְַמזֵם,
שֶ מֵ עִ יר ִמשֵ נָה,
ְמשַ בֵ ש אֶ ת חֲלו ְֹמָך ,שֶ שָ תַ ק
ָאז בַ זְ מַ ן שֶ זֶה קָ ָרה.
ציור דיוקן – יפה ארפה
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אורי וייס

געגועים זעים
ַגעֲשֵ י ִק ְרבָ ה מַ כְ בִ ִידים א ֹו נִכְ חָ ִדים
עַ לְ מוֹת הָ אֶ תְ מוֹל
ְשרוֹך ֲע ָננִים עַ ל חַ יַי
ַאק ִריא לְָך בִ ְשנָתִ י
ְ
אּולַי ִש ָירתִ י תַ ִקיש עַ ל חֶ זְ י ֹונְֵך
וְ תַ פִ יל לְ ִחישָ תִ י עַ ל ָאזְ נְֵך
וְ לּו ַרק ַליִל אֶ חָ ד ָאחּוש בְ ַאהֲבָ תֵ ְך
וַ אֲפִ ילּו בְ הֶ ֶרף חֲלוֹם
וְ ַאף אִ ם הַ ֲחלוֹם י ְִקרֹס
קּומי עוֹד י ְִקרֹץ
הַ ְשחוֹק בְ ִ
וְ אַ תְ  ,גַּלִ ינִי :כְ לּום חָ ל ְַמתְ ? כְ לּום שָ מַ עַ תְ ?
וְ אֵ יְך אֵ ַדע? הַ תְ חַ בְ ִקינִי?

מ x -אל y
לזכר חבר
הִ ְמלַצְ תִ י לְ ָך לְ הִ ְשתַ ְח ֵרר מֵ הַ ּצָ בָ א שֶ ּלָהֵ ם
הֵ שַ בְ תָ לִ י ,כִ י
אַ תָ ה כְ בָ ר ֹלא תַ ֲעזֹב,
אֲבָ ל לְ יַלְ ְדָך תַ גִיד שֶ ֹּלא לְ הִ תְ ַגיֵס
אֵ חַ ְרתָ  ,יוֹסִ י .הַ חַ יִ ים זְ ִריזִ ים
וְ הַ סַ ְד ָרן מַ ְקפִ יד .יַלְ ְדָך ֹלא יָבוֹא

ֲאנִי  xה ֹולֵך ו ִֹמתְ מָ עֵ ט
וַ ֲאנִי  yפוֹסֵ עַ בִ ְמקוֹמ ֹו
שָ לוֹם ֲאנִי x
אוֹמֵ ר ֲאנִי ,y
אַ ְך ֲאנִי  xכְ בַ ר סָ ר
אֶ ל תַ ְר ֵדמָ ת ֹו.
ּומ y-אֵ ינ ֹו סְ כִ יזוֹפְ ֶרן.
זֶה שֶ ּצָ רּוף ִמִ x-
הּוא סְ תָ ם הִ תְ בַ גֵר,
אַ ְך הַ ֶילֶד שֶ הָ יִיתִ י עוֹד ֹלא הִ סְ תַ ּלֵק.
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ערן צלגוב

מפלצות
כְ שֶ הָ יִיתִ י קָ טָ ן
עָ צַ ְמתִ י עֵ י ַניִם ִמפְ נֵי הַ ִמפְ לֶצֶ ת
עַ כְ שָ ו כְ שֶ אַ תָ ה קָ טָ ן
ֲאנִי עוֹצֵ ם עֵ י ַניִם כְ ֵדי ֹלא לְ הַ בִ יט בָ ּה
אֲבָ ל מֵ צִ יץ ְקצָ ת
ְמוַ ֵדא שֶ עֵ ינֵיָך עֲצּומוֹת
וְ שֶ הַ ְש ִמיכָה ְמכַסָ ה אוֹתְ ָך עַ ד הַ בְ הוֹנוֹת.

שאלה קיומית
וְ ָאז הֵ ם ש ֹואֲלִ ים
אֵ יפֹ ה הָ רֹאש שֶ ּלְ ָך
אֵ יפֹ ה הַ שֵ כֶל
יֵש שָ ם מַ שֶ הּו ִמתַ חַ ת לַתַ לְ תַ ּלִ ים
וְ אַ תָ ה יו ֵֹדעַ
שֶ מָ ה שֶ יֵש שָ מָ ה
ֹלא ְמעַ ְניֵן ַאף אֶ חָ ד
וְ אַ תָ ה יו ֵֹדעַ
שֶ עָ ִדיף ַל ֲעמֹד עַ ל הָ רֹאש
ַל ֲעצֹם עֵ י ַניִם
לִ ְנשֹם עָ מֹק
ּולְ הֵ עָ לֵם
ציור אקוורל – חוה אפשטיין
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נפתלי צפורין

עמוד ה ֶדבֶ ר
לְ צֵ ל עַ מּוד הַ ֶדבֶ ר,
הִ תְ פ ֹוגֵג לִ ב ֹו שֶ ל בֵ ן
ַאן חָ לְ פָ ה לָּה שָ ם לְ עֶ בֶ ר
צְ ִריף ָאבִ יהָ הַ זָקֵ ן
וְ הָ ֵריחַ הֶ עָ תִ יק חָ לַף
וְ אֵ ין כְ בָ ר ַייִן שָ ָרף
אֵ ין כְ בָ ר אַ בָ א שֶ יִ נְַאף
נוֹתְ רּו ַרק הִ יא ּובֵ ן
ק ֹולָּה עָ מּום ,נָדוֹש ,נ ַָדם
לְ צֶ ל עַ מּוד הַ ֶדבֶ ר
הִ יא חָ ְשבָ ה עַ תָ ה יוֹתֵ ר
עַ ל בֶ ן בְ כוֹר כְ גֶבֶ ר
תָ ם הֲֹלא וְ תָ ם הַ כֵן
וְ תָ מָ ה ְק ָללַת הַ ֶדבֶ ר
ִרבְ בוֹת בְ נֵי חַ יִים
ַאחים לְ קֶ בֶ ר
הָ פְ כּו ִ
ַאן קָ ְרָאה לְ בֵ ן בְ תֶ ֶדר
וְ ַרק בַ ת קוֹל עָ נְתָ ה בָ חֶ ֶדר
נ ְִשאֲרּו ַרק הִ יא וְ בֵ ןּ ,ומָ בַ טָ ם לְ עֶ בֶ ר.

שמן על בד – שולי חיימזון
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גאולה הודס פלחן
*
הַ בַ יִת שֶ נ ְֶחתַ ְך
קּודת הָ אֶ ְמצַ ע
בִ ְנ ַ
ְמפַ ְרפֵר,
נְטּול ִשּוּוי ִמ ְשקָ ל.
תִ ְק ָרת ֹו זוֹעֶ קֶ ת
בֹקֶ ר.
ִרצְ פָ ת ֹו טוֹבַ עַ ת
בָ ֲעלָטָ ה.
הַ ּלְ בָ נָה וְ הַ חַ מָ ה
כוֹבְ שוֹת פְ נֵיהֶ ן ִממֶ נּו
בְ יֵאּוש:
מָ תַ י תִ תְ יַשֵ ב ַדעְ תְ ָך?!
27.7.14

*
הַ ִשכְ חָ ה -
כִ בְ שָ ה ְקטַ נָה
שֶ חָ ְמקָ ה מֵ עֵ ינֵי
הָ רוֹעֶ ה,
נְטּושָ ה.
ִמי יַַאסְ פֶ נָּה
לְ חֵ יק ֹו?
ִמי י ְַש ִקיט הַ לְ מּות
לִ בָ ּה הָ ַרְך?
ִמי יַבְ ִטיחַ לָּה
שֶ ֹּלא תִ כָתֵ ב
בְ סֵ פֶ ר הַ זִ כְ רוֹנוֹת
שֶ ל הַ זְ מַ ן שֶ ָדעַ ך?
10.8.14
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שמן על בד – הלל צהנווירט

תמי לדרמן ירבלום

בין ערות לתנומה
בֵ ין עֱרּות לִ תְ נּומָ ה
ֲאנִי ְדרוֹר בִ סְ פִ ירוֹת עֶ לְ יוֹנוֹת
מַ ִטילָה הַ ּצִ ָדה אֶ ת הַ מַ טָ לוֹת.
יחים בִ י
ֲאנ ִָשים מַ ִט ִ
קּוריהֶ ם.
ֵ
בְ אֶ נ ְֶרגְ יָה ִמתְ פָ ֶרצֶ ת
נוֹפֶ לֶת
וְ נִפְ כַחַ ת עִ ם רּוחַ
כַבִ ָירה.

ספינקס
קָ מָ ה מֵ הַ חוֹלוֹת
עֲטּויָה ַר ֲעלַת מַ ְחשָ בוֹת
הָ עֵ י ַניִם ְמ ַדבְ רוֹת
אֶ ת הַ פָ נִים הַ נ ְִשפָ כוֹת
ְדגִ יגִ ים עַ ל פְ נֵי הָ ֶרשֶ ת.
קָ מָ ה ִמן הַ ְדָאגוֹת
עֲטּויָה טַ ּלִ ית לְ בָ נָה
הָ עֵ י ַניִם פוֹתְ חוֹת
לְ מָ חָ ר ֶדלֶת.
פַ נָסֵ י הַ ֶד ֶרְך
הַ ִנ פְ תַ חַ ת
נ ְִדל ִָקים בְ ַאחַ ת.
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גאולה חמילבסקי

בדרך אל העתיד
אַ תָ ה! נָכוֹן ל ִַמלְ חָ מָ ה שֶ עָ בְ ָרה
ְצּורה,
בַ ֶד ֶרְך אֶ ל הֶ עָ תִ יד אֶ ל ַנ ֲחלָה נ ָ
סְ פ ֹונְטָ נִית ג ֹו ַננְתָ עַ ל חַ ְד ֵרי בִ ְטנְָך
ָארב לְ ָך עֲבָ ְרָך.
בַ מָ קוֹם שֶ ַ
אַ תָ ה! הִ סְ תַ ג ְַרתָ בְ לִ שְ כָה חֲבּויָה
בִ קַ ְשתָ לְ הַ תִ יר אֶ ת עֲבוֹתוֹת הַ ְק ָרב
ִמּלֵיל אֶ מֶ ש.
ְקשּות גֵב ָר ַכנְתָ עַ ל מַ פוֹת ּומַ ְחבָ רוֹת
ִחפַ ְשתָ פֵ שֶ ר לְ כֶשֶ ל הַ מַ סָ ע.
אַ תָ ה! מָ ה יֵש לְ ַדבֵ ר עַ כְ שָ ו
ֲשּורּה.
יָכֹ ל לִ ְקרֹא אֶ ת הַ מַ פָ ה ַלא ָ
עָ מַ ְדתָ עַ ל הַ ְשבָ ִרים
ג ֵַר ְשתָ אֶ ת מָ ה שֶ הָ יָה לְ פָ נִים
ִמבְ לִ י לְ הוֹתִ יר בְ ַדל מַ ְחשָ בָ ה
עַ ל הַ "סְ מֹ ְך".
אַ תָ ה! מָ ה יֵש לְ ַדבֵ ר עַ כְ שָ ו
סָ קַ ְרתָ אֶ ת הַ מַ ּצָ ג שֶ ל הֶ עָ תִ יד,
הִ ְרחַ ְקתָ אֶ ת צְ לִ ילֵי הַ ִמלְ חָ מָ ה
נִפַ צְ תָ אֶ ת הַ ִש ְריוֹן הֶ חָ לּוד שֶ ל הַ מַ ְחשָ בָ ה
ִמבְ לִ י לְ הַ שְ אִ יר שָ ִריד שֶ ל מִ ּלָה
ִמתַ חַ ת ַלעֲפַ ר הַ זִ כְ רוֹנוֹת שֶ ל מָ ה שֶ הָ יָה.
אַ תָ ה! מָ ה יֵש לְ ַדבֵ ר עַ כְ שָ ו
נָכוֹן ל ִַמלְ חָ מָ ה הַ בָ ָאה.
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מלכה ברזילי

נרות שבת
מַ פָ ה לְ בָ נָהְ ,שנֵי פָ מו ִֹטים
אִ מָ א ,צָ עִ יף שָ קּוף עַ ל פָ נֶיהָ
ְמבָ ֶרכֶת עַ ל נֵרוֹת שַ בָ ת
חֹ ם הַ ּלֶהָ בָ ה נ ְִטמָ ע בְ חֹ ם לִ בָ ּה
ֲאלֻמוֹת אוֹר ֶנ ֱאגָדוֹת לִ צְ רוֹר זוֹהֵ ר
מֵ פִ יצוֹת אוֹר ְקדֻ שָ ה
דּומים ,זְ ִריחָ ה ְמבַ צְ בֶ צֶ ת עַ ל פָ נֶיהָ
ְשעַ ת ִדמְ ִ
שו ֶֹרפֶ ת ִד ְמעוֹתַ י הַ נִכְ סָ פוֹת
מֵ ָאז כָבּו עֵ ינֶיהָ
ְמהַ ְדהֶ ֶדת ִש ָירתָ ּה בְ ָאזְ נַי
מַ ּצִ יתָ ה גַעְ גּועַ י
ְמאִ ָירה ְשבִ ילֵי חַ ַיי הַ נִפְ תָ לִ ים
וַ ֲאנִי פוֹסַ עַ ת לְ או ָֹרם.

שקט
יָשַ בְ תִ י מּול הַ גַּלִ ים
בּועוֹת עָ לּו ִמ ְמצּולוֹת
הֶ ְמיַת הַ יָם עַ זָה הָ יְתָ ה
תְ מּונוֹת חָ לְ פּו לְ פָ נַי בְ הֶ בְ ז ִֵקים
אִ וְ שַ ת הַ מַ יִם פִ זְ ָרה ֹרגַע
כְ חוֹל הַ מַ יִם צָ בַ ע הַ תְ מּונוֹת כָחֹ ל
כְ מ ֹו גַּלִ ים הַ מַ ְטבִ יעִ ים עֲקֵ בוֹת בְ חוֹל
נ ְִמחֲקּו עִ ְקבוֹת הַ זְ מַ ן הָ ָאבּוד
שָ עַ ְטתִ י לְ קַ בֵ עַ אֶ ת הַ זְ מַ ן הַ זֶה.
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סיגל זהבי

הצצה
ְמכ ֹונַת הַ תְ פִ ָירה
וְ סַ בְ תָ א אוֹמֶ ֶרת" :כִ יס בִ פְ נִימָ ה"
ּופִ תְ אֹ ם
כִ יס.
בַ ּלֵב פְ נִימָ ה ֲאנִי ְמבִ ינָה
שֶ ֹּלא עַ ל י ְֵדי מַ לְ אָ ְך וְ ֹלא עַ ל י ְֵדי שָ ָרף,
שֶ בֵ ין י ֶָדיהָ ִמתְ ַרחֵ ש הַ פֶ לֶא,
בִ בְ ג ֶָדיהָ שֶ בָ לּו בְ לִ י הֶ גֶה ִמתְ ח ֹו ֶללֶת
פַ עֲלּולָָאה וְ תַ ְך
נִסְ תַ ר מֵ עַ יִן.
וַ ע ֲַדיִן נ ְִמתַ ח בְ סַ בוֹן מּוצָ ק עַ ל בָ ד
אוֹת ֹו קַ ו ְמקֻ ָדש
אֵ לָיו ֲאנִי ח ֹוז ֶֶרת
בְ כָל ְמא ִֹדי
לְ מַ שֵ ש אֶ ת הַ בִ ְטנָה
הַ ְקטַ נָה
שֶ ל יַלְ דּותִ י.

פיסול באבן – אביבה ברגר
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מיכל דורון

"פְ ֶלש-בֶ ק"
פְ ג ְַשתִ יהָ בְ ָאלָבָ מָ ה
שָ ם שָ ָרה ֶג'ז ,בְ ֶר ֶדת עֶ ֶרב
אֶ ת נ ְִשמָ תָ ּה וְ לִ בָ ּה רוֹקֶ ֶדת
בִ ְד ִמי יָמֶ יהָ וְ לֵילוֹתֶ יהָ
ֲע ַד ִין ח ֹושֶ פֶ ת זּוג ַרגְ ַל ִים
ְד ִקיק ֹות עֲטּופוֹת ֲחצָ אִ ית ְקצָ ָרה
כְ מ ֹו שַ ְרשֶ ֶרת צִ בְ ע ֹו ִנית ְמקֻ שֶ טֶ ת,
הִ יא ְמ ַג ָּלה בְ ס ֹוד ,בְ שֶ קֶ ט;
" ַרגְ ַלי ַדק ֹות כִ כְ לּו ְנסָ א ֹות
כִ י מֵ ע ֹו ָלם ֹלא הָ ְיתָ ה לִ י ֲא ָדמָ ה
ֹלא בַ ִית וְ ֹלא ֲה ָג ָנה
ַכ ֲאשֶ ר הַ תְ ָל ִמים ח ֹו ְר ִשים אֶ ת פָ ַני
ימים
אֵ ין לִ י זִ כְ ר ֹונ ֹות ט ֹובִ ים וַ ֲח ִמ ִ
ֲא ֵליהֶ ם ֲא ִני ר ֹוצָ ה ַל ְח ֹזר
אֶ ָּלא ֵריח בְ עָ תָ ה וְ ַכעַ ס,
ְמבַ עְ בֵ עַ עַ ל הַ סִ ִירים
ש ֹות
ַרק עֵ י ַני ֲע ַד ִין ְמחַ פְ ֹ
צְ לִ ילִ ים ְמ ַרגְ ִשים ּומַ ְרא ֹות ֲח ָד ִשים
לְ הִ תְ ַנחֵ ם,
לִ בְ חֹ ר
וְ לִ זְ כֹ ר.

שינוי כיוון
ִנפְ ֶר ֶדת ִמזִ כְ ר ֹונ ֹות
ִמתְ מּונ ֹות.
מֵ הִ בְ הּובִ ים שֶ ל ֵריח ֹות ,ק ֹול ֹות,
ִשבְ ֵרי וִ כּו ִחים
בֵ ין הַ פ ֹו ְרמַ ְיקָ הַ ,לשַ ִיש הֶ חָ ָדש
שָ בָ ִניתִ י עַ ל הַ ְש ִר ִידים
אֶ ְק ָרא ַל ַנ ָגר א ֹו אוֹטֵ ם ְרעָ ִשים.
עָ ַיפְ תִ י ַל ְחפֹ ר ּולְ פָ ֵרק
ָכל א ֹות וְ ָכל סִ ימָ ן
מֵ ֲעכְ שָ ו
בִ ְמק ֹום ח ֹוקֵ ר ָא ָנלִ יסְ ט ּו ְמ ַנתֵ חַ מֹחַ ְמדֻ פְ ָלם
אּו ַלי פָ שּוט  -צִ פּוי זְ כּוכִ ית א ֹו פו ְֹרצֵ לָן ?
וְ ַגם אִ ם הַ כֹ ל ִיתְ ַנ ֵפץ לְ פֶ תַ ע לִ ְרסִ יסִ ים,
אֵ ַדע לְ פָ ח ֹות
שֶ ְמק ֹור הָ ַרעַ ש
הּוא הַ ה ֹווֶ ה הַ פָ צּועַ
וְ ֹלא שֵ ִדים ִנסְ תָ ִרים.
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אלה בנאי

כף יד קטנה
כַף יָד ְקטַ נָה
בְ כַף י ִָדי מּונַחַ ת.
כַף יָד תְ ִמימָ ה.
אוֹחֶ זֶת בְ ַרכּות בְ לִ י פַ חַ ד
לוֹפֶ טֶ ת ח ֲִמימָ ה.
הִ יא ֹלא חָ וְ תָ ה
יָגוֹן א ֹו סֶ בֶ ל
א ֹו גַעְ גּועַ ְמיַסֵ ר,
הִ יא ֹלא י ְָדעָ ה
כִ בְ לֵי הָ אֵ בֶ ל
וְ ֹלא בוֹא ֹו שֶ ל הַ ְמבַ שֵ ר.

געגוע
לזכרו של ד"ר ירון ממני ז"ל

הַ גַעְ גּועַ ֹלא נָמוֹג
ֹלא ֶנ ֱעלָם
ֹלא תָ ם.
הַ גַעְ גּועַ ֹלא נָסוֹג
הּוא ִמתְ עַ ּצֵ ם
פוֹעֵ ם.
בַ הֲמֻ ּלָה שֶ ל יוֹם
הַ זְ מַ ן עוֹצֵ ר פִ תְ אֹ ם.
שָ ִריד זִ כָרוֹן מַ בְ זִ יק
וְ הַ גָרוֹן מַ ֲחנִיק.
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אורן עילם

כַמָ ה אֶ פִ יזוֹדוֹת
ּובַ סוֹף מַ ְחשָ בוֹת
פָארק הַ י ְַרקוֹן.
פַ עַ ם הָ לָכְ תִ י עִ ם חֲבֶ ְרתִ י לְ ְ
זֶה הָ יָה לִ פְ נֵי עֶ שֶ ר שָ נִים.
ֲאנִי ֹלא ז ֹוכֵר מַ ה צֶ בַ ע הָ יָה לַמַ יִם
ז ֹוכֵר גִ ְשרוֹן שֶ נ ְִרָאה כְ מ ֹו כְ נָפַ ִים
הּוא ֹלא עָ ף לְ שּום מָ קוֹם
הַ אִ ם הָ יִיתִ י פָ חוֹת לְ בַ ד ָאז?
וְ ַנ ֲעבֹר לְ זִ כָרוֹן ַאחֵ ר ָ -ל"ג בָ עֹ מֶ ר
תַ פּוחֵ י א ֲָדמָ ה בְ תוְֹך הָ אֵ ש
בֶ ן כַמָ ה הָ יִיתִ י ָאז?
נַעַ ר צָ עִ יר בְ יוֹתֵ רֶ ,ילֶד
הַ אִ ם הָ יִיתִ י ָאז יוֹתֵ ר בו ֵֹדד? כְ כָל הַ נ ְִראֶ ה ֵכן
וַ ֲאנִי עוֹבֵ ר לְ זִ כָרוֹן ַאחֵ ר
ֲאנִי הִ יא וְ הִ יא,
עַ ל הַ חוֹףַ ,ל ְילָה
מּודים
ְשלוֹשָ ה לְ בָ בוֹת צְ ִ
הַ אִ ם הָ יִיתִ י ָאז פָ חוֹת בו ֵֹדד?
בְ לִ י צֵ ל שֶ ל סָ פֵ ק.
זִ כָרוֹן ַאחֵ ר ,טָ ִרי
ֲאנִי וְ הִ יא
יו ְֹשבִ ים בְ יַחַ ד ,כַמָ ה זְ מַ ן?
ְשעָ תַ יִם? שָ ל ֹוש?
טַ ֶילֶת צְ פ ֹונִית.
סוֹף שָ בּועַ שָ לֵם.
וְ כָל מַ ה שֶ טוֹב מֵ צִ יף אוֹתִ י וְ אוֹתָ ּה.
אֵ ין שּום סָ פֵ ק שֶ הָ יִיתִ י פָ חוֹת בו ֵֹדד ָאז.

וְ הַ נ ְִדירּות שֶ ל כָל זֶה
נ ְִד ַידת צִ פ ִרים ,מֵ אֵ יפֹ ה? לְ ָאן?
מֵ הַ מֹחַ אֶ ל ְקצוֹת הָ אֶ צְ בָ עוֹת
בְ אֹ פֶ ן כְ פִ יָתִ י מַ שֶ הּו כְ ֵדי לִ ְטווֹת עָ תִ יד
לְ הַ תְ ווֹת ֶד ֶרְך שֶ ֲאנִי הַ ִמתְ הַ ּוֶ ה תוְֹך כְ ֵדי
יִצְ טָ ֵרְך ָל ֶלכֶת בָ ּה
ֹלא צָ נּועַ לוֹמַ ר ִמתְ הַ ּוֶ ה בְ גִ יל 42
נּו טוֹב ,הַ מֶ ֶרד עוֹד ֹלא נִגְ מָ ר,
עוֹד ֹלא נֶאֶ ְמ ָרה הַ ִמּלָה הָ ַאחֲר ֹונָה.
30.8.13
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אלון אייזנר

שקיעה על החוף
כְ מ ֹו שֶ הַ יָם אוֹמֵ ר לַסַ פָ נִים –
נָתִ יב ,כְָך הּוא עָ שּוי לוֹמַ ר לַמַ ּצִ ילִ ים –
תְ הוֹם .וְ הֵ ם ְיג ְַדרּו אֶ ת ִמפְ תָ נ ֹו בְ ֶדגֶל
שָ חֹ ר .וְ הַ קַ ְרקָ עִ ית לְ צוֹלְ לִ ים
ִמ ְשתוֹקֶ קֶ תְ :רדּו אֶ ל ַגנִי.
הַ ָדבָ ר זֶה ִמכְ בָ ר יָדּועַ –
מַ יִם ַרבִ ים ֹלא י ְִש ְטפּו אֶ ת אֵ ש הָ ַאהֲבָ ה.
ְמדּורוֹת עָ שָ ן ְשטּות עַ ל פְ נֵי הַ יָם
ּובַ חוֹף –
ְש ִקיעָ ה.
ְש ִקיעָ ה עַ ל הַ חוֹף.
תֵ ן בְ ִמּלִ ים צְ בִ יטָ ה שֶ ל עֶ שֶ ב
תַ ְרשֶ ה ל ֹו ,לָאו ֵֹרחַ הַ מּוזָר.
אֵ ין מָ ה לְ גַּלוֹת
אֵ ין צ ֶֹרְך לְ הַ סְ תִ יר –
עַ ל הַ חוֹף ְש ִקיעָ ה.

*
הַ ַּל ְילָה ְמשַ ּלֵחַ אֶ ת כַלְ בֵ י הַ יָרֵ חַ הַ נוֹבְ ִחים
הַ מַ תִ יזִ ים ִריר כ ֹוכָבִ ים,
תּומים לָאִ יש ֹונִים הַ ִמתְ רוֹצְ צִ ים
הָ ְר ִ
בַ אֲפֵ לָה.
ְמג ְַש ִשים בְ מַ ְחשַ כֵי הַ זִ כְ רוֹנוֹת
לְ ָאן הֵ ם מו ְֹשכִ ים?
לְ ָאן חֲלוֹמוֹת מַ ְר ִח ִיקים?
אַ תְ יוֹשֶ בֶ ת לִ י עַ ל חוֹמַ ת הַ פְ חָ ִדים
עֵ ינַי ְקרּועוֹת כְ מ ֹו יָם מַ יִם.
דּודה בַ ֲא ָגנִים,
הַ יְ מָ נִית ְר ָ
הַ ְשמָ אלִ ית ְשקּועָ ה בְ מַ עֲמַ ִקים.
ֲאנִי ש ֹולֵחַ אֶ ת הַ זְ ָרעִ ים לַמַ ְרתְ פִ ים
עַ ד שֶ הֵ ם פוֹסְ ִקים.
עַ ד שֶ חֲלוֹמוֹת ִמתְ ַרסְ ִקים.
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רון גרא

יום הולדת
נֶכְ דוֹתַ י ִחבְ קּונִי
ֹלא מָ שּו.
ֹלא חָ שּו בַ ֲעלֵי גּופִ י הַ יְ בֵ ִשים
אֲשֶ ר ַאט ַאט נו ְֹש ִרים
גַם ֵריחַ גּופִ י שֶ פַ עַ ם
ּופָ עַ ם ֹלא הָ יָה
דוֹחֵ ק עַ כְ שָ ו בִ נ ְִח ֵירי הַ זְ מַ ן.
בְ שֶ קֶ ט ַרב
כִ ְמ ֻעּלָף ֶנאֱחַ זְ תִ י.
ָאחַ זְ תִ י.
כְ גַפְ רּור בְ טֶ ֶרם יִתְ לַקֵ חַ .
נִּצַ בְ תִ י לִ פְ נֵיהֶ ן
בַ ֲענָפַ י הַ גְ בוֹהִ ים.

יהורם גלילי

הצנחן הבוכה
לד"ר איציק יפעת

ַאבְ נֵי הַ כֹ תֶ ל הַ מַ ע ֲָרבִ י ְקמָ טֶ יָך,
צְ עִ ִירים ִקבְ ֵרי חֲבֵ ֶריָך,
ִד ְמעוֹתֶ יָך חֲנּוקוֹת בְ ָאבָ ק,
ֶנ ֱאגָרוֹת לְ אִ טָ ן
כְ עוֹבְ ִרים הַ נוֹבְ ִטים בְ ַרחֲמָ ן שֶ ל נ ִָשים
עַ ד יִפְ לּו לִ זְ רוֹעוֹתֶ יָך,
שֶ ָאחֲזּו בְ קַ סְ ַדת פְ ל ָָדה ּובְ מַ ְקלֵעַ .
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מיכל גולני
קוֹל ְמחַ זֵר עַ ל פְ תָ ִחים
ְמבַ קֵ ש
ְמלַחֵ ש
ּומַ בְ ִטיחַ
קוֹלְ ָך הּוא עַ ל פֶ תַ ח בֵ יתִ י
מַ זְ כִ יר נ ְִשכָחוֹת ּומַ ְשכִ יחַ .
קוֹלְ ָך
ִמסְ תַ נֵן אֶ ל ח ֲָד ַרי
כְ נִיחוֹחַ עּוגָה בְ תַ נּור
כְ מ ֹו הַ פְ ִרי הָ ָאסּור.

פנינה פרנקל

החפצים קטנים
בָ ָארוֹן מּונ ִָחים עִ ת ֹונִים ְמקֻ פָ לִ ים בְ תוְֹך שַ ִקיוֹת חֲתּומוֹת
רּורים ִממָ לוֹן בִ נְיּו-יו ְֹרק
ִמתוְֹך הַ ְמג ֵָרה ֲאנִי נ ֹוגַעַ ת בְ קֻ פְ סַ ת גַפְ ִ
ְממֻ לְ כ ֶֶדת בְ זִ כְ רוֹנוֹת חַ ִמים שֶ נִסְ פָ גִ ים בֵ ין אֶ צְ בְ עוֹתַ י,
בַ קַ ע ֲִרית שֶ ּלָשָ ה כַפְ תו ִֹרים שֶ נִתְ לְ שּו מֵ חּולְ צַ תְ ָך –
כְ בָ ר ֹלא צָ ִריְך לְ חַ פֵש לָהֶ ם חּוט ּומַ חַ ט.
יָקָ ר שֶ ּלִ י ,ח ֲַדר הַ שֵ נָה ע ֲַדיִן ְמ ָרשֵ ת אֶ ת עִ ְקבוֹתֶ יָך
כָל יוֹם ֲאנִי ְמגַשֶ שֶ ת בְ י ַָדי בֵ ין עֶ ְשרוֹת הַ חֲפָ צִ ים הַ ְקטַ נִים
שֶ ּצוֹבְ ִטים אֶ ת הַ כְ אֵ ב בְ מַ ָדד הָ פּוְך לְ ג ְָדלָם –
ֲאנִי טוֹעֶ מֶ ת שֶ ּלָשָ ה אֱגוֹזִ ים ,שֶ נוֹתְ רּו בַ שַ ִקית הַ פְ תּוחָ ה
פֵרּורים חו ֶֹרטֶ ת בְ תוְֹך הַ חֵ ְך עֱדֻ יוֹת
ּוש ִריטַ ת הַ ִ
ְ
יּומָך.
וְ תִ זְ כוֹרוֹת ְטעִ ימוֹת לְ ִק ְ
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נורית שושני

אירופה
מוֹחָ ה אֶ ת ְשפָ תֶ יהָ ִמשֶ מֶ ן בִ ְשבִ יעּות ָרצוֹן,
ְמחַ ֶיכֶת בְ בִ טָ חוֹן אֶ ל הֶ עָ תִ יד
ּומַ ִטיפָ ה ִטפוֹת מּוסָ ר נוֹצְ ִרי טָ פֵ ל
הּודי.
אֶ ל כוֹס ֹו שֶ ל הַ יְ ִ
צִ בְ ע ֹונִית ִמּצְ בִ יעּות הִ יא ְמחַ ֶיכֶת
אֶ ל אֵ ּלֶה הַ ְמאַ יְ ִמים לְ כָבְ שָ ה.
עּורי
עּוריִ ,
אֵ ירוֹפָ ה הַ ְמדֻ שֶ נֶת – ִ
יטי מַ בָ טֵ ְך לְ ָאחוֹר.
הַ סִ ִ
ְראִ י שָ ם מָ ה צוֹפֵ ן לְָך הֶ עָ תִ יד,
הָ כִ ינִי צְ עִ יפַ יְִך ל ְָרעָ לוֹת.
הּודי ְמצַ פֶ ה
יֵשּועַ הַ יְ ִ
לִ סְ ִט ַירת הַ ּל ִֶחי שֶ תִ סְ טֹר עַ ל ל ְֶחיְֵך:
הּוא רוֹאֶ ה בָ ּה עֹ נֶש
עַ ל כָל שֶ ע ֹולַלְ תְ לְ עַ מ ֹו.
וְ אַ תְ עִ ּוֶ ֶרת ִמתַ עֲנּוגוֹת הַ הֹוֶ ה
ישי אֶ ת ל ְֶחיְֵך הַ ְש ִניָה – לַסו ְֹט ִרים.
תַ גִ ִ
12.10.15

מח ומגרות זכרון – ציור :רחל רון
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נאוה אגהוב

ריקמה כחולה
שָ מַ עְ תִ י אוֹתְ ָך ִמּצַ עַ ר.
הַ מֶ לַח עָ שָ ה אֶ ת מַ פַ ת הַ שֻ לְ חָ ן הִ ינּומָ ה.
הַ פְ ָר ִחים עָ לֶיהָ ִ ,ר ְקמָ ה כְ חֻ ּלָה
שֶ נָבְ טָ ה
בֵ ין ִמּלָה לְ ִמּלָה.

פעם אחת
פַ עַ ם ַאחַ ת,
מּול ִשיחַ הַ פְ ָר ִחים הַ כְ חֻ ּלִ ים,
בַ ֶד ֶרְך הַ חּוצָ ה מֵ הֶ חָ צֵ ר הַ ְדבִ יקָ ה,
לְ יַד הֶ עָ לִ ים שֶ זָזּו לְ ַאט ,בַ ע ֲִדינּות,
נ ְִר ַד ְמתִ י
וְ ֹלא שַ בְ תִ י יוֹתֵ ר אֶ ל הַ יַלְ דּות.

מילימטר
הַ כֹ ל מֻ נָח בִ ְקפִ ָידה ְמדֻ יֶקֶ ת,
קַ ע ֲַרת הַ פֵרוֹת,
הַ פְ ָר ִחים.
וְ כָל יוֹם זָז מַ שֶ הּו קָ טָ ןִ ,מילִ ימֶ טֶ ר.
שמן על בד – אביבה ברגר
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אילן שיינפלד

האנדרטה
זֶה הִ ְתחִ יל בְ אֹות ִמ ְתנֹודֶ דֶ ת ,נֹוטָ ה

עַ ל צִ ָדּהִ .שחַ ְקתִ י בָ ּה ,מָ שַ כְ תִ י
בְ אֶ צְ בְ עוֹתַ י מַ עְ לָה מַ טָ ה ,עַ ד
שֶ הִ תְ נַתְ קָ ה ִמן הָ אֶ בֶ ן .ז ֹו הָ יְתָ ה
הַ ּלָמֶ ד שֶ ל ְרפָ אֵ לַ .אחַ ר כְָך
בָ אּו הַ מַ ְחשָ בוֹת עַ ל הָ ָאלֶף.
הִ יא הָ יְתָ ה ְמחֻ בֶ ֶרת הֵ יטֵ ב.
הוֹצֵ אתִ י א ֹולָר וְ תָ קַ עְ תִ י אוֹת ֹו
בֵ ינָּה לְ בֵ ין הָ אֶ בֶ ן .הֶ ֱעלֵיתִ י וְ הו ַֹר ְדתִ י
עַ ד שֶ נ ְִשמַ ע קוֹל הַ בִ תּוק שֶ ל הָ אוֹת
ִמבְ סִ יסָ ּה .נ ְִשאֲרּו ַרק הָ ֵריש וְ הַ פֶ ה.
אֲבָ ל הָ אוֹתִ יוֹת ֹלא נִכְ נְעּו ַלי ַָדיִם
הַ מַ פְ צִ ירוֹת בָ הֶ ן ,גַם ֹלא לַסַ כִ ין.
ָאז ִנג ְַשתִ י לְ בֵ ית הַ ִמ ְרקַ חַ ת ,קָ נִיתִ י
חֹ מֶ ר מֵ ִמיס ,וְ שָ פַ כְ תִ י אוֹת ֹו ֲעלֵיהֶ ן,
לְ הָ מֵ ס אֶ ת הַ ֶדבֶ ק שֶ הֱאֶ ִחיזָן בַ ּלּוחַ
בְ עִ ְקשּות ,בְ יָגוֹן .הֵ ן נִכְ נְעּו וְ נ ְָשרּו,
שּורת הַ שֵ מוֹת.
מוֹתִ ירוֹת חָ לָל בְ ַ
חָ לָל מַ צְ ִמית לֵבְ ,מרֻ קָ ן ,נָכוֹן.
הִ ְמשַ כְ תִ י לְ ג ֵָרד ,לְ הָ סִ יר שֵ ם
ַאח ֲֵרי שֵ ם ִמן הָ ַאנ ְַד ְרטָ ה.
הָ א ֹותִ יוֹת נ ְָשרּו לְ ַרגְ לַי
בּורים .הַ ּלּוחַ
בּורים צִ ִ
צִ ִ
נוֹתַ ר חָ לָק וְ עֵ ירֹם .כְ מ ֹו
בַ זְ מַ ן שֶ הֻסַ ע ִמן הֶ הָ ִרים,
הַ זְ מַ ן שֶ נ ֹולַד ִמן הָ אֶ בֶ ן.
כְָך נִזְ כֹר אֶ ת הַ נוֹפְ לִ ים.

פיסול באבן – אביבה ברגר
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רחלי אברהם-איתן

מחטף התקוה
לזכרו של סרן הדר גולדין ז"ל
שנהרג ע"י מחבל מתאבד ונחטף

ח ֲָר ָדה שָ בְ ָרה אֶ ת הַ שַ בָ ת.
צִ פִ יָה שֶ נ ְִמתְ חָ ה עַ ד כְ לוֹת
נ ְִשבְ ָרה לְ ִשבְ ֵרי הַ ח ֲָדשוֹת,
הָ ָדר ֹלא יָשּוב.
רּוח ֹו ְמלֵָאה ִחיּוְך
ְממַ ּלֵאת אֲרוֹנוֹת הַ נֶפֶ ש.
אֲרוֹנ ֹו
ֵריק.
מָ ה נוֹתַ ר
ִמגּופ ֹו?
ְשאֵ לָה ְמ ַרסֶ קֶ ת.
הֶ אֱצִ ילּו הו ָֹריו
לְ שַ ְח ֵרר ִמתָ א ִניַת אֵ ין קֵ ץ
לִ בְ חֹ ר בְ ֶד ֶרְך תְ ִחיָה
וְ נֹ חָ ם.
תְ אוֹמ ֹו ִמתְ הוֹמ ֹו סוֹפֵ ד.
אֲרּוסָ ת ֹו בְ קוֹל ְמ ַרסֵ ק:
ָאדם שֶ ַי ֲעבֹר לְ י ְָדָך
"אֵ ין ָ
וְ ֹלא יְקַ בֵ ל מַ שֶ הּו ִמ ְמָך".
עוֹבְ ִרים לְ יַד הָ ָארוֹן.
ְדמָ עוֹת ִנסְ פָ גוֹת בַ ֶדגֶל.
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סוף הסרט
לזכרו של
שנהרג בתקרית עם המחבלים בניר עם ב – .21.7.14
אתו נהרגו הגשש רס"ב קסהון ביינסאי מנתיבות,
סג"ם יובל הימן מאפרת וסמל נדב גולדמכר מבאר-שבע.

בֵ ין ַאהֲבָ ה לְ ִשגְ ַרת הַ ּצָ בָ א
גּורה
ּובֵ ין ַאהֲבַ ת אִ שָ ה ְש ָ
עַ ל פִ יו
יּורים שֶ ל בַ ת ַרכָה,
צִ ִ
וְ ִשגְ ַרת קָ פֶ ה בְ חֵ יק ֵרעִ ים
ּומ ְשפָ חָ ה - - -
ִ
ַאהֲבַ ת הַ מַ ִדים עַ זָה
לְ הָ גֵן עַ ל אֲהָ בוֹת
הָ עֹ ֶרף –
קּודיו.
סָ פְ דּו פְ ָ
ַרעֲמַ ת קַ ְרנֵי שֶ מֶ ש אֲדֻ מָ ה
צָ בְ עָ ה ִחּוְ רוֹן פָ נִים
ְמחַ כָה ל ֹו
ּלּומים
לְ סֶ ט צִ ִ
שֶ נ ְִקטַ ע
בְ קַ ו חַ ם עוֹטֵ ף עַ זָה.
ֶנעֱטָ ף גּופָ ּה ִשגְ ַרת
ַג עְ ג ּו עַ
וְ סֶ ֶרט
קָ ט ּו עַ

סא"ל דולב קידר ז"ל
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רחל פרג

סתו חיי
וְ הַ י ִָמים כְ עָ לִ ים
לְ כָל רּוחַ ַנ ֲענִים.
סְ תָ ו חַ יַי כְ בָ ר כָאן!
נוֹצֶ ֶרת אֶ ת הַ י ִָמים,
כָל יוֹם וְ צִ בְ ע ֹו,
כָל יוֹם וְ ִטיב ֹו.
הַ יוֹם הַ ָזהֹב מַ זְ ִמין אוֹתִ י
ֶל ֱאהֹב,
הַ יוֹם הַ כָתֹ ם מֵ בִ יא אִ ת ֹו
חֹ ם,
יוֹם א ֲַד ְמ ַדם וְ יוֹם צְ הַ בְ הַ ב
אֶ ת ֻכּלָם,
ֻכּלָם,
ֲאנִי אוֹסֶ פֶ ת
ּובֵ ין ַדפֵי הַ סֵ פֶ ר ט ֹומֶ נֶת,
כָל אֶ חָ ד יָקָ ר
ִי ָזכֵר לָעַ ד.
סְ תָ ו חַ יַי הִ נֵה הּוא כָאן
הַ חֹ ֶרף ִמתְ ַגנֵב ַאח ֲָריו,
אַ ְך אֵ י ֶננִי נוֹתֶ נֶת ל ֹו
לִ ְנשֹף בְ עָ ְרפִ י.
כְ שֶ מַ תְ ִחיל הַ קֹ ר,
ֲאנִי מוֹצִ יָאה אֶ ת סֵ פֶ ר
זִ כְ ר ֹונ ֹותַ י
וְ הֵ ם ְמאִ ִירים
אֶ ת ֵליל ֹותַ י.
צילום :פרופ' רוני אלוני
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שבילי תרגום

בטין אמיר
Au cimetière d'Enath

בבית הקברות של עינת

Cette fois ce n'est pas au
cimetière Montparnasse,
sur le gazon vert,
faisant l'amour
sous le ciel de Paris.

, זֶה ֹלא בְ בֵ ית הַ ְקבָ רוֹת שֶ ל מ ֹונְפַ ְרנָאס,הַ פַ עַ ם
,עַ ל הַ ֶדשֶ א הַ ָירֹק
ִמתְ עַ ּלֶסֶ ת
.תַ חַ ת ְשמֵ י פָ ִריז

Cette fois c'est au cimetière d'Enath,
sur un banc de bois,
je parle d'amour sous le ciel d'Israël.

, זֶה בְ בֵ ית הַ ְקבָ רוֹת שֶ ל עֵ ינַת,הַ פַ עַ ם
 ֲאנִי ְמ ַדבֶ ֶרת עַ ל ַאהֲבָ ה,עַ ל סַ פְ סָ ל עֵ ץ
.תַ חַ ת ְשמֵ י י ְִש ָראֵ ל

Un paradis de fleurs, de buissons,
d'arbres
de toutes les couleurs.
Deux petits oiseaux se suivent,
grimpent de leurs pattes si fines,
si fragiles,
jusqu'au sommet des arbres,
ils se sifflent, se gazouillent,
je les regarde et fredonne…

,יחים
ִ  שֶ ל ִש,גַן עֵ ֶדן שֶ ל פְ ָר ִחים
.שֶ ל עֵ צִ ים בִ ְשלַל צְ בָ עִ ים
,ְשתֵ י צִ פ ִרים זְ עִ ירוֹת עָ פוֹת ז ֹו ַאחַ ר ז ֹו
,ְמטַ פְ סוֹת בְ ַרגְ לֵיהֶ ן הַ ְד ִקיקוֹת
, עַ ד צַ ְמרוֹת הָ עֵ צִ ים,הַ שַ בְ ִר ִיריוֹת
,שו ְֹרקוֹת ז ֹו לְ ז ֹו
ְמצַ יְ צוֹת ז ֹו לְ ז ֹו
...ּומז ְַמזֶמֶ ת
ְ ֲאנִי מַ בִ יטָ ה בָ הֶ ן

Deux papillons blancs,
on dirait toujours les mêmes,
viennent à ma rencontre et tournent
au-dessus de ma tête
dans une valse d'outre-tombe,
dans ce monde
hors du temps.

,ְשנֵי פַ ְרפָ ִרים לְ בָ נִים
,פַרפָ ִרים
ְ ַנ ְִדמֶ ה שֶ אֵ ּלֶה תָ ִמיד אוֹתָ ם ה
אשי
ִ בָ אִ ים לִ ְק ָראתִ י וְ סוֹבְ בִ ים מֵ עַ ל ָר
,בְ וַ לְ ס ִמן הָ ע ֹולָם הַ בָ א
.בָ ע ֹולָם הַ זֶה שֶ ִמחּוץ לַזְ מַ ן

Etrange,
ces pierres silencieuses
prennent forme sous mon regard.
Je parle, j'écoute.
Pour un instant, la paix emplit mon âme.
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,מּוזָר
הָ אֲבָ נִים הַ ְשקֵ טוֹת הָ אֵ ּלֶה
.צּורה אֶ ל מּול עֵ ינַי
ָ לוֹבְ שוֹת
. מַ ְק ִשיבָ ה,ֲאנִי ְמ ַדבֶ ֶרת
. נַפְ ִשי יו ַֹדעַ ת שַ לְ וָ ה,לְ ֶרגַע אֶ חָ ד

דבר אינו אובד

Rien ne se perd

Et dire que c'etait
וְ ַל ֲחשֹב שֶ הַ כֹל
? fini
נִגְ מַ ר?
Mort et enterré.
מֵ ת וְ נ ְִקבַ ר.
Les saisons se suivent,
ִמתְ חַ ּלְ פוֹת הָ עוֹנוֹת,
les souvenirs pâlissent,
דוֹהִ ים הַ זִ כְ רוֹנוֹת,
l'oubli devient plus blanc que le blanc,
הַ ִשכְ חָ ה ַנעֲשֵ ית לְ בָ נָה ִמכָל לָבָ ן,
la terre tourne
הָ א ֲָדמָ ה סוֹבֶ בֶ ת
malgré les tremblements de terre,
,
ֹת
ל ְַמרוֹת הָ ְרעִ ידו
les raz-de-marée,
נ ְַחש ֹולֵי הַ מַ יִם,
les changements de climat,
ַאקלִ ים,
ִשנּויֵי הָ ְ
ceux qui disparaissent,
ceux qui remontent à la surface.
ִמי שֶ ֶנ ֱעל ִָמים
A peine une heure de vol et déjà
ּומי שֶ חוֹזְ ִרים לַּצּוף.
ִ
une autre planète s'approche.
ְשעַ ת ִטיסָ ה ְקצָ ָרה ּוכְ בָ ר
De sa petite fenêtre,
ִמתְ קָ ֵרב כ ֹוכָב ַאחֵ ר.
hésitant mais sûr,
מֵ חַ ּלוֹנ ֹו הַ ּצַ ר,
l'homme continue la recherche
,
חַ
ֹטֵ
ְמהַ סֵ ס אַ ְך בו
de l' âme soeur
ָאדם מַ ְמ ִשיְך לְ חַ פֵ ש
הָ ָ
enfouie dans son corps
ַאחַ ר הַ נֶפֶ ש הַ תְ אוֹמָ ה
où brûle
הַ ְטמּונָה בְ גּופ ֹו
ce besoin
שֶ בוֹעֵ ר ב ֹו
de pénétrer
הַ ּצ ֶֹרְך הַ ֶזה
l'Autre.

לְ הִ טָ מַ ע
בָ ַאחֵ ר.
תרגום מצרפתית :אבנר להב
בטין אמיר היא ציירת ומשוררת ילדית ביירות ,אשר עלתה לארץ ב.1950-
שיריה הראשונים פורסמו בארץ עוד ב ,1959-ברבעון לספרות קשת.
פרסמה ספר שירים ראשון בפריז ב 1963-וספר שני ,בתרגומו העברי של
בעלה המנוח אהרן אמיר ,ב .2006-ספר שלישי נמצא בשלבי כתיבה.
בשנים האחרונות פרסמה משיריה המתורגמים בכתבי עת ספרותיים:
קשת החדשה ,הליקון ,שבו ,עיתון  ,77ובצרפתית בכתב העת הישראלי
 .Continuumמאחוריה  28תערוכות שהוצגו בארץ ובעולם ,לרבות
במוזיאון לאמנות מודרנית בפריז.
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בוז'נה בובה דיגה
Bożena Boba Dyga
*
obserwuję Bliski Wschód
z bliska
moje własne oczy
podziwiają kolory i formy
a serce czuje czemu właśnie
z Tej Ziemi Bóg ulepił Adama

z Ziemi Świętego

*
ֲאנִי ִמתְ ב ֹו ֶננֶת עַ ל הַ ִמזְ ָרח הַ תִ יכוֹן
ִמקָ רוֹב
עֵ ינַי ִמתְ פַ עֲמוֹת ִמן הַ ּצְ בָ עִ ים וְ הַ ּצּורוֹת
וְ הַ ּלֵב מַ ְרגִ יש מַ דּועַ ַדוְ קָ א
ִמן הָ א ֲָדמָ ה הַ זֹאת
ָאדם
ָ ָאֱֹלהִ ים כִ יֵר אֶ ת ה

מארץ הקודש

wiatr marszczy wodę błękitu basenu הָ רּוחַ ְמקַ מֶ טֶ ת אֶ ת מֵ י הַ תְ ֵכלֶת בָ אַ גָן
*כְ מ ֹו הַ מַ לְ אָ ְך בְ תוְֹך בְ ֵרכַת בֶ תֶ סְ ָדה
jak anioł w sadzawce Betezdy
 שֶ קֶ ט וְ שַ לְ וָה,ִש ְמחָ ה ַרבָ ה בַ ּלֵב
spokój cisza w sercu błoga
czy tak pogodnie i leniwie
וְ עַ צְ לּות כֹ ה נְעִ ימָ ה
wygląda (rajskie) szczęście?
?הַ אִ ם כְָך נ ְִראֶ ה הָ אֹ שֶ ר בְ גַן הָ עֵ ֶדן
.*בתסדה – עיר בארה"ב

bogini basenu
rozmyślam nad pięknem
obok mnie przykład
dzieła które jest dobre
skóra mleczno-różowa
jak sól i pieprz
przyprawia je słońce i piegi
w bujnych włosach
złote pasma ufarbowało
poza kobieca
która natchnęła twórcę Wenus z Milo
leniwie i kokieteryjnie
przebiera palcami stóp
które ubarwiła sama
na kolor przylistków bugenwilli
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אֵ לת הבריכה
ֲאנִי ְמהַ ְרהֶ ֶרת אוֹדוֹת הַ יֹפִ י
 מָ שָ ל חַ י לִ יצִ ָירה טוֹבָ ה,לְ י ִָדי
הָ עוֹר וָ רֹד ֲחלָבִ י
ְמתֻבַ ל נְמָ ִשים בִ ֵידי הַ שֶ מֶ ש
כְ מ ֹו בְ פִ לְ פֵ ל ּומֶ לַח
ַבִ ְשעָ ָרּה הַ שוֹפֵ ע
נִצְ בְ עּו פַ סֵ י זָהָ ב
בִ תְ נּוחָ ה נ ִָשית
שֶ הִ פְ עִ ימָ ה אֶ ת יוֹצְ ָרּה שֶ ל וֶנּוס ִמ ִמיל ֹו
בְ לֵאּות ּובְ ַגנ ְְד ָרנּות
ְָמנִיעָ ה אֶ ת בְ הוֹנוֹתֶ יה
ָשֶ מָ ְשחָ ה בְ מ ֹו י ֶָדיה
בְ צֶ בַ ע עַ לְ ֲעלֵי הַ בּו ֶגנְוִ ילְ יָה

המזרח התיכון
חַ ם כָאן כָל כְָך

Bliski Wschód

jest tu tak ciepło
כְ מ ֹו ִמתַ חַ ת ַלּלֵב
jak pod sercem
ַאח ֲֵרי ל ֵָדה מֻצְ לַחַ ת
po udanym porodzie
ִחיּוכ ֹו שֶ ל הַ גָמָ ל מַ זְ כִ יר
uśmiech wielbłąda przypomina ufny
אֶ ת ִחיּוכ ֹו הַ מָ לֵא אֱמּונָה
uśmiech noworodka i greckich filozofów
שֶ ל תִ ינ ֹוק
וְ שֶ ל הַ פִ ילוֹסוֹפִ ים הַ יְ וָ נִיִ ים ּובָ ּה בָ עֵ ת
zarazem
רּוחַ ְקלִ ילָה וְ זִ ְמזּום שָ קֵ ט
lekki wiatr i cichy półśpiew
שֶ ל אֵ ינְסְ פוֹר הַ ּצִ פ ֹו ִרים
nielicznych ptaków
ים
שֶ ִמתְ עַ ְרבֵ ב עִ ם הַ ּצְ לִ ילִ
miesza się z dźwiękami
שֶ ל הַ מּוזִ יקָ ה הַ ְמקו ִֹמית
tutejszej muzyki
כְ מ ֹו בוֹלִ יוּוד חּושָ נִי
niby seksowne Bollywood
ְמשַ כְ נֵעַ אֶ ת הָ ע ֹולָם
uświadamia że świat
שֶ יֵש ש ֶֹרש אֶ חָ ד וְ ֶגזַע אֶ חָ ד
ma jeden pień i korzeń
אִ ינְטּואִ יצְ יָה ַאחַ ת שֶ ְמעו ֶֹר ֶרת
jedną intuicję która przybliża
אֶ ת הַ ִד ְמיוֹן
wyobraźnię
אשית הַ בְ ִריָאה הַ בִ לְ תִ י
ּומקָ ֶרבֶ ת לְ ֵר ִ
ְ
do niewidzialnego początku tworzenia
נ ְִראֵ ית
tak mógł wyglądać raj
יִתָ כֵן שֶ כְָך ִמצְ טַ יֵר לְ פָ חוֹת גַן עֵ ֶדן אֶ חָ ד
i wygląda (pewnie) choćby jedno
בְ תוְֹך ִמ ְשכַן הַ נֶצַ ח
z mieszkań w Wiecznym Domu

תרגום מפולנית :ברכה רוזנפלד
מתוך המחזור 'עלעלי הבוגנוויליה
מארץ קודש רחוקה' ()2005

בוז'נה בובה דיגה היא משוררת ,מלחינה וזמרת
המבצעת בעיקר את שיריה ושירי משוררים אחרים.
היא בוגרת האקדמיה לאמנויות יפות בקרקוב
במחלקה לשימור ושחזור יצירות אמנות .היא משמרת
ומשחזרת יצירות אמנות במוזיאונים שונים בפולין
ובגרמניה .חברת הועד המנהל של אגודת הסופרים
הפולנים ) (SPPסניף קרקוב.
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שביל לספרים חדשים

חדשים

מַ עֲבָ ר (הקיבוץ המאוחד  )2015הוא ספר שיריו האחד עשר של המשורר מירון ח.
איזקסון ,שזכה בפרסים חשובים ,ביניהם ,פרס נשיא המדינה לספרות עברית ופרס ברנר
לשירה .הספר כולל שלושה שערים ומתאפיין כקודמיו בפואטיקה המיוחדת המקורית שלו.
השער הפותח "למי מספר אדם" ,מוקדש למשפחה ולשיח האינטימי בקרבה .השער השני
מרחיב את היריעה אל "העיר המתפרקת" ,אל תופעות אוניברסליות ואל התבוננות עצמית
של האדם .השער השלישי "האור מתוח" ,חותם את הספר בהתבוננות בתופעות טבע.
הספר עתיר ניגודים וקונפליקטים ,וכמו בפואטיקה של ספריו הקודמים ,מביא הרגלים
ותופעות אנושיות אל פירוקן ושברונן .גם הבית אינו מבטיח את השלווה .על האהבה מרחפת
תחושת סכנה של התפרקות .המשורר מעלה ספקות בכל דבר יציב לכאורה ,בכל הכללים
המקובעים ,ומכאן גם שמו של הספר "מעבר" – הכל חולף .שום דבר אינו קבוע ,הכל
משתנה .הכאב הנלווה נחשף בקול אישי פנימי גלוי ואמיץ.
פני עצמי (עמדה  - )2015חלק ב' של טרילוגיה מאת יחזקאל נפשי מספר על הכניסה
לבית-החולים למשך כשנה וחצי ,ואשר בו עבר נפשי  4ניתוחים מרתוניים אשר הצילו את
חייו ,לרבות כל המסקנות אשר באו עם זאת .הוא מספר על ההליכים עצמם ,ורגעי השבירה
אשר היו בלתי נמנעים ,על הכמיהה לשחרור ממאווי החומר והנסיקה אל מעל לכבלי הגוף
השרוי במצוקתו ,על ההבנה שעומדת מאחורי ההבנה עצמה ,שהגוף הוא בעצם אינו אלא
אלגוריה לנשמת האדם .הוא מספר על פניו של האלוהים ,אלו אשר נשקפים בבירור דווקא
מן הגיהינום עצמו .על אנשים אשר הכיר בביה"ח ,כאלו שחוו חוויות דומות לשלו ,וכיצד
מסייעים זה לזה .בכלל ,חלק זה מתאר את החיים בביה"ח כמיקרוקוסמוס ,עולם בפני עצמו
המתנהל שלא בכפוף לחוקים אשר מחוצה לכתליו .חלק זה מתאר צום בכורח של כ 10 -
ימים ,ואת כל אשר מתווסף לאדם בהיותו שרוי במצב נפש שכזה ,כלומר ,מה שמתרחש
בנפשו פנימה ,וכיצד זה בא לידיי ביטוי באדם שהוא הופך להיות לאחר-מיכן.
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הממלכה (הקיבוץ המאוחד (2015 ,מאת אמיר אור היא סיפור חייו של דויד המלך
מההיבט האישי ,האנושי ,מלך בשר ודם .דויד המלך מתאר על כל מעלותיו
וחסרונותיו ,כמדינאי וכאיש משפחה כדמות מורכבת ומופלאה ,רבת ניגודים .דויד
השאפתן המפר את כללי המוסר ,האסטרטג ,המאהב ודויד המשורר המופלא והאב
המבכה את מות בנו שקם להורגו ומעדיף את מותו שלו תחת מות בנו.
הממלכה היא למעשה ,רומן סאטירי המבקר את המדיניות הישראלית העכשווית.
העלילה ההיסטורית של הממלכה באה להמחיש כי ההיסטוריה חוזרת על עצמה ועל
שגיאותיה ומעלה ביקורת חריפה על הממלכתיות הישראלית העכשווית המשפיעה על
חיינו כיום.
אמיר אור משורר בולט בפסיפס המשוררים העכשווי ,נולד וגדל בתל אביב ,דור
שלישי בארץ זכה בפרסים ישראליים ובינלאומיים ,ביניהם פרס ראש הממשלה ,פרס
הספרות הבינלאומי ע“ש סטפן מיטרוב ליובישה ,וספר הכבוד של הפליאדות על
תרומתו לשירת העולם.
כחץ מיתר שלוח ,ספרי עתון 2015 ,77מאת יניב עצמון הוא ספר שיריו הרביעי
השונה מקודמיו בתובנותיו ההגותיות ומכתב עם ספר השירה הקדום של קוהלת
בגישה של "אין חדש תחת השמש".
השירים מעלים חוויות אישיות ,אובדן הורה אהוב ,אהבה על פסגותיה ומשקעיה
וחוויות אוניברסאליות קיומיות ,קשיים קיומיים ויחד עמם כמיהה אל היופי השלם,
דואליות קיומית :הטבע החובק את האדם אך גם הורסו ומחריבו .בספר זה ניכרת
יותר הפואטיקה הקודמת עתירת החידודים וההומור.
מבחינת העיצוב האסתטי בולטת נטייתו למשחקי לשון ומצלול .שיריו "כחץ מיתר
שלוח" ללא כחל וסרק.
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הגוף היחיד ,שירים ,ספרא  ,2015מאת רות נצר  ,ספר שיריה העשירי של רות נצר ,זכה
בפרס אס"י לשנת  .2013השופטים ציינו כי "הקובץ עמוק ומרגש מאד ,רב תובנות וכתוב
היטב" .שיריה של רות נצר מכילים זיקות משפחתיות ,יהודיות ,מיתולוגיות ,אמנותיות,
פסיכולוגיות וארספואטיות; זיקות אל הגוף ,אל הנשמה ,ואל השירה.
שיריה מכילים תנועה דיאלוגית בין רגש לבין ניסוח תבוני ,בין עולם אמוני לבין ארכיטיפים
כלל אנושיים ,בין מטפורות לבין "דיבור מהפה ושם של החיים" .נמעני הדיאלוג הם האל
והטבע ובעיקר האדם – בני משפחה ,אנשים ברחוב ,דמויות מהמקרא ומהמיתוס ,ציירים
ומשוררים .הדיאלוג אינטימי ויש בו אמונה באפשרויות חבור ומגע ,בקיומם של עולמות
פנימיים וקוסמיים ,של אלוהות קרובה ורחוקה כאחת ,שהמשוררת מקיימת זיקה עמוקה וגם
מחאה כלפיה.
להשתגע באמצע היום ,שירים ,חדרים  2015מאת יאיר בן חיים מעלה מציאות כאוטית
ותמונת מצב מורכבת וקשה של חיי היומיום המערערת את שיווי המשקל של ה"אני" ואת
אמונתו" :כל יום גונבים לי את אלוהים".
שירתו אינה מתיימרת ללמד או לתקן דבר ,אלא מעלה את קשיי היומיום של האדם ומאירה
את שברונותיו ושגיונותיו .השירים תופסים את הרגעים שבין שפיות לשיגעון ואת המאבק
של ה"אני" בכוחות החשכה בפכחון מלא וללא אשליה עצמית .החיפוש אחר השלם והיציב
בא לידי ביטוי בפואטיקה הצורנית החביבה עליו :מסגרת מרובעת לתוכה יצוקות המלים
ומוצבות במסגרת ברורה ,כמו רצה המשורר לבנות עולם יציב סדור של הכאוס המשתלט על
הקיום היומיומי .הצורה החיצונית אינה מטשטשת את הכאוס הפנימי ,להפך היא מבליטה
אותו ביתר שאת.
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"הוליווד כבר גרה כאן" ,ספר המשוררים הישראליים ,מאגד מבחר שירים מכל קצות
הקשת ,מכל כנפי הארץ :משוררים ששירתם הלחם והמים ,שירה שהפכה נכסי צאן
ברזל; משוררים חדשים ,רעננים ,מפתיעים; משוררים ששירתם בוסרית ,אך ריח הפרי
כבר החל לבצבץ מהם ,וזאת להם במה ראשונה; משוררים שאך זה עתה יצאו מבטן
השירה; משוררים שכבר חובקים ספר שירה ,ואף שניים...
לראשונה ,כל אלה ואחרים דרים תחת קורת גג אחת ,בספר המשוררים הישראליים.
הוליווד כבר גרה כאן היא אנתולוגיה מרגשת הנושאת בשורה חדשה לאוהבי השירה
הוותיקה ,וזאת הנולדת עתה.
האי מאת משה גרנות – מתאר ,כיצד מתגשמים חלומותיהן של הפמיניסטיות
הרדיקליות ,כשהגברים מנודים מרפובליקת הנשים ומגורשים לאי ,בו הם אמורים
להתחנך מחדש ,להסיר מעליהם את התכונות הגבריות השליליות ולאמץ תחתיהן
תכונות נשיות חיוביות.
המהפכה הפמיניסטית המתחייבת לנוכח קיפוח של דורות החלה כתנועת שחרור ,אך
כמו כל מהפכה צועדת קוממיות לקראת שלטון של עריצות.
ד"ר משה גרנות פרסם עשרות סיפורים ,מאות מאמרים וערכים לאנציקלופדיות,
ולמעלה מ– 40ספרים בסיפורת ,ספרות ילדים ונוער ,הגות ,חינוך ,וכן ספרי לימוד
וספרי עזר .ערך ספרים ,סדרות ,אסופות ושנתונים .סיפורי הילדים שלו "להיות כמו
כולם"" ,הנדר"" ,מיקי"" ,הארמון הקפוא"" ,המלאך שמוחק זיכרונות"" ,אניזו" שודרו
ברדיו בהמשכים .ב 1983-זכה בפרס ע"ש יוסף ברסלבי מטעם החברה לחקר המקרא.
עורך את "לקסיקון סופרי ישראל" מטעם אגודת הסופרים.
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שבילי אמנות

הלל צהנווירט
"כשהיד והפנים נפגשים הם יוצרים הרמוניה המעצימה את ההבעה; היד מעצימה
את תחושת הריכוז בזכרונות .שמן על קנווס  100*100ס"מ.

.
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איתן פריד
"בחורה על אדן חלון ".שמן על קנווס .65*80
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הנריק רוסטוביץ
"אישה-נערה אתיופית :אצלנו נערה לא תעז להציץ בך חזרה ,אבל זה נחמד ככה,
כשמותר ".שמן על קנווס  60*50ס"מ.
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דניאל אופיר
"רקדנית של להקת מחול תימנית בשכונת התקוה בה גדלתי".
שמן על בד  610*460מ"מ.

52

רחל רון
"אישה אתיופית ,מייצגת פיסה בתולדות עמנו ,מארץ ְשבָ א הגיעה ארצה הזכירה לי
את שורשי משפחתי ממזרח אירופה ,את מי שלא זכה"...
גיר תחת זכוכית 40*30 ,ס"מ.
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נורית גזית
"ציור זכרון המבטא את מסירות הנפש של גנדי לא"י 70*50 ".ס"מ.

54

דניאלה פורת
"זכרון ילדות – ילדים מטפסים על עץ.
הציור מבטא יחסי הורים וילדים ".שמן על קנווס 100*75

55

אביבה ברגר
"אישה מהרהרת ליד החלון .הזכרונות מציפים אותה .הזכרון הוא חלק מכל אדם
ומניע אותי לעשייה אמנותית וליצירה" .שמן על קנווס .80*50

56

רנה סופרין שפירא
"אישה טיבטית ממערב סין צובעת בדים באטיק .למרות העבודה המפרכת מנקודת
מבט של אדם מערבי ,החיוך תמיד נסוך על פניה" .שמן על בד 70*50
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קלרי לב
"הרהורים – דיוקן עצמי עם משקפיים" .זפת על נייר  70*50ס"מ.
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שבילי עיון והגות

זיוה שמיר
אם אשכחך ירושלים
זיכרון ושכחה בסיפורו של עגנון "שבועת אמונים"
מקובל לחשוב ,שגברים ניחנו בדרך-כלל בזיכרון לינארי משוכלל יותר משל
נשים ,ואפשר שלא במקרה ' ָזכָר' ו'זיכרון' משורש אחד נגזרו .לעומת זאת,
המילה 'אישה' מקורה בשורש נש"ה שעניינו שכחה .ייתכן שהטבע דאג
להעניק לאישה זיכרון קצר-מועד ,כדי שתישכח ממנה גזֵרת הגורל שנקבעה
בשחר חיי האנושות ("בְ עֶ צֶ ב תֵ לְ ִדי בָ נִים"; בראשית ג ,טז) .האישה עתידה
לשכוח את סבל הלידה הראשונה :היא לא תסתפק בפרי-בטנה הראשון ,אלא
תוסיף להרות ולהעמיד בנים.
בסיפורו של עגנון "שבועת אמונים" ,בניגוד למקובל ,האישה ניחנה
בזיכרון ארוך-טווח :היא זוכרת הכול ועומדת בדיבורה ,אף מזכירה לגבר כל
תג ותו בנוסח השבועה שנשכח .לעומת זאת ,הגבר פסיבי ,פזור דעת ונוטה
לשכחה (על שושנה נאמר שהיא "אינה שוכחת אפילו מתוך שינה") .היפוך
תפקידים זה בין תפקידיהם הסטראוטיפיים המגדריים של הגבר והאישה
ניכְר כאן מלכתחילה ,שהרי עוד בשחר ילדותה מכריזה שושנה "כשאהיה
גדולה אקח אותו לאיש" .הכרזתה הופכת את היוצרות ,את ִשגרת המוסכמות
ואת ִשגרת הלשון.
ואין זה ההיפוך היחיד הניכר בסיפורו של עגנון .מכל עֵ בר עולה ובוקע בו
בוז לכל מוסכמה ולכל אפיון סטראוטיפי .אנו למדים ,למשל ,שיעקב רכניץ
הוכתר בתואר דוקטור במדעי הטבע (בוטניקה) ,אך נתבקש ללמד בגימנסיה
היפואית מדעי הרוח (רומית וגרמנית) .אמנם בעברית המילה 'סִ פרות' והמילה
'סְ פרות' מאותו שורש נגזרו ,אך בדרך-כלל אין מצפים מחוקר שקנה שם בין-
לאומי במדעי הטבע ,שיכַלה את ימיו במקצוע הומניסטי שאינו קשור לתחום
עיסוקו הראליסטי.
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העברית אף מזמנת ִקרבה בין ה'חשבון' הראליסטי ,שמעולם המעשה ,לבין
'המחשבות' הערטילאיות של עולם הרוח .אלה ואלה נגזרו מן השורש חש"ב,
ויעקב רכניץ ,כפי ששמו מעיד עליו ,הוא צעיר "בעל מחשבות" ,שהמחשבות
טורדות אותו ואינן מרפות ממנו .שמו מעיד על חשיבה ,תכנון ,סְ פירה,
הערכה ,חקירה וזכירה; ואף-על-פי-כן הוא שוכח את השבועה ומשבש את
הסדר הטבעי.
העובדה שרכניץ מתפרנס מהוראת מדעי-הרוח וממשיך ביוזמתו את
חקירותיו במדעי-הטבע ,מלמדת על אופיו הוורסטילי ,אך גם מצביעה על
אופיו הנרקיסיסטי ,על האֶ גואיזם הנאור שלו ,המתמקד בצרכיו האישיים ואינו
מתחשב בצורכי הקולקטיב ,בצורכי האומה .אך טבעי היה אילו הרים ד"ר
יעקב רכניץ ,חוקר הבוטניקה ,תרומה למפעל הציוני המתהווה .אך טבעי היה
אילו בחר להמיר את העט באֵ ת ואת חרישת המחשבות במחרשה ,או לפחות
במחקרים מועילים על צמחים ,שהיו מסייעים להפריח את הארץ ולגאול אותה
משממותיה .כך נהג ,למשל ,האגרונום אהרן אהרונסון ,מראשוני העלייה
הראשונה ,שגילה ב  1906 -את "אם החיטה" ,ותגלית זו הביאה לו תהילה
עולמית (ובין השאר ,הזמנה לביקורים באמריקה בדומה לגיבורו של עגנון),
אך גם הועילה לחקלאות בארץ .ואולם רכניץ נמשך דווקא לצמחי הים,
שלכאורה אין בהם כל תרומה לארץ וליישוב המתהווה בה (ואת פרנסתו מצא
מהוראה נינוחה בין כותלי הכיתה ,ולא מעבודת השדה הקשה והמפרכת או
מניסיונותיו הבוטניים).
רכניץ הגיע לארץ-ישראל מווינה ,מעירו של אבי הציונות המדינית ,אך
הושפע כנראה בעיקר מהגותו של יהודי וינאי אחר ,זיגמונד פרויד ,אבי
הפסיכואנליזה ,שהיא ענף הדעת האינדיווידואליסטי ביותר שיצרה רוח האדם
מעודה .יוצא אפוא שמי שחקירותיו הפכוהו ל"אור לגויים" לא הרים תרומה
לארץ וליישוב ,אלא "עשה לביתו" .אף-על-פי-כן ,אין המחבר המובלע מגנה
את רכניץ ,שכן העניין שלו במושא מחקריו התחיל מתוך סקרנות
אינטלקטואלית טהורה – "תורה לשמה" – נטולת כל אינטרסים פרגמטיים,
ורק בדיעבד זכה לכבוד ולתהילה בין-לאומיים ,שאותם לא חיפש מלכתחילה.
ההיפוכים ,הפרדוקסים והסתירות ,מצויים כאן אפוא על כל צעד ושעל.
הנובלה "שבועת אמונים" מייצגת בכל מישור ממישוריה "עולם הפוך",
המנפץ כל מוסכמה ומהפך את הטבעי והמקובל (ומקנה כאמור זיכרון לאישה
ושכחה לגבר).
ִ
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חוקרי עגנון הזכירו את אגדת חז"ל בדבר "חולדה ובור" (תענית ח ע"א)
כטקסט נרמז שהנובלה "שבועת אמונים" בנויה עליו ויונקת את כוחה ממנו.
ובדין ,אגדה זו על נדר הנישואין שנשתכח אכן עומדת בתשתיתה של הנובלה
שלפנינו ,אך בניגוד לסיפורם המבעית של חז"ל ,המגולל את גורלה של
הבטחה שנשתכחה ,אצל עגנון השיבוש בתחומי הזיווג מגיע לתיקונו ,מבלי
שיקבל תפנית טרגית ,ושבועת האמונים אינה מופרת ככלות הכול .באגדת
חז"ל נערכת שבועת האמונים בנוכחות חולדה ובור ,ובסיפורו של עגנון נערכת
ברכת מים
השבועה ,שלא לשכוח איש את רעותו מול דגי זהב השטים בתוך ֵ
עטורה צמחים בגן ביתו של הקונסול הווינאי .כאן וכאן לפנינו שני עדים
אילמים ,שאחד מהם הוא סמל פאלי ואחד מהם סמל נשי ,ושניהם משלימים
זה את זה ,ומגלמים בהיעלם אחד את הנאמנות המַ ריטלית שבין גבר לאישה.
כאן וכאן לפנינו עדים אילמים הדבִ קים זה בזה ,מתאחדים ויוצרים ש ֵלמות
סינרגטית אחת ,הגדולה מסכום מרכיביה (החולדה חופרת באדמה והיא
שבברכה ,שאף היא דומה לבור
ֵ
היוצרת את הבור; ולדגים אין חיים בלי המים
או לבאר) .הדמיון בין הטקסט הרומז לטקסט הנרמז יוצר אצל הקורא המיומן
ציפייה למִ פנה טרגי ,כבאגדת "חולדה ובור" ,אך גם במישור הבין-טקסטואלי
מופרות הציפיות ומתהפכות על פיהן .אירע כאן אומנם שיבוש פטלי ,ויעקב
שכח את השבועה ,אך שושנה לא שקטה והצליחה לחלץ מפיו את השבועה
המקורית ,כאילו לא השתנה דבר בשנים שחלפו מרגע פרדתם .גם יצירתו
המודרנית של עגנון בנויה כאגדה ,שבה השבועה ,שבע הבנות ושבעת כוכבי
הלכת נכרכים אלה באלה ומאותו שורש נגזרו.
אך לא אגדת "חולדה ובור" לבדה מהדהדת בין שורות הטקסט .עגנון ניהל
ביצירותיו דיאלוג סמוי גם עם טקסטים מודרניים ש ִנקרו בדרכו ,ולא השתקע
בסיפורי קדומים בלבד ,וכך נהג גם ב"שבועת אמונים" .אחד ממקורותיו
הקונטמפורניים היה כמדומה מחזהו של אנ-סקי הדיבוק ,שהוצג בברלין בין
השנים  ,1922-1921זכה להצלחה מרובה ,אף תורגם לגרמנית והפך ב1937-
לסרט פופולרי .להלכה לא היה הדיבוק מחזה גדול במיוחד .כך לפחות חשב
מתרגמו ח"נ ביאליק ,שלא אהב את השימוש שעשה בו אנ-סקי בפולקלור
הגולמי ,המביא בכפיפה אחת את הסולת ואת הפסולת .אף-על-פי-כן ,הפך
מחזה זה בתרגומו של ביאליק ל"קלסיקה" ולספינת הדגל של התיאטרון
העברי המתחדש ,וזאת מסיבות רבות ומצטלבות.
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למעמדו חסר התקדים של הדיבוק תרם ,כמובן ,תרגומו של ביאליק ,גדול
סופרי ישראל בעת החדשה ,שהעניק למחזה הבינוני הזה הילה של יוקרה;
תרמו לו גם כישרונם הרב של שחקני "להקת הבימה" והבימוי הגאוני של
וכטנגוב .הצלחת המחזה על בימות אירופה והפיכתו של הדיבוק לסרט נולדו
מתוך התאמתה המופלאה של עלילת מחזהו של אנ-סקי לאירועי הזמן :מבלי
שמחברו התכוון לכך מלכתחילה ,הפך "הדיבוק" ,על חומריו האתנוגרפיים
הססגוניים ,ליד-זיכרון לעיירה היהודית שזה אך נמחתה מתחת לשמים.
בעולם היהודי הפך מחזה זה למעשה חשוב של הנצחה המבטלת את השִ כחה.
אך גם ברחבי אירופה התעלה המחזה ,בעת העלאתו בראשית שנות העשרים,
לסמל פן-אירופי גדול ובעל משמעות אקטואלית הרת גורל .גם באירופה הלכו
אז ישויות רבות התפוררו ונמחו מתחת לשמים :הצארות הרוסית ,האימפריה
העות'מאנית ,האימפריה ההַ בסבורגית ועוד .למעשה ,כל סדריו של "העולם
הישן" הלכו אז לבית עולמם .כך הפך המחזה לסמל של הנצחת העולם ישן,
שהלך אז ונעלם .מסיבות שהזמן גרמן ,קיבל אפוא המחזה נפח ומשמעות
שמעבר למשקלו הסגולי ,שכן נולד בזמן הנכון ובמקום הנכון.
עדיין לא נבדק הקשר בין הספרות שנוצרה במרכז העברי בברלין ,מעוזה של
האמנות האקספרסיוניסטית ,לבין אמנויות הבמה והמסך שנוצרו באותו מרכז
עצמו :האם וכיצד הושפעו ,למשל ,הרומן חיי נישואים מאת דוד פוגל או
הנובלה "האדונית והרוכל" מאת ש"י עגנון מסרט ערפדים פופולרי כמו
"נוספרטו" ,מאושיות הקולנוע האקספרסיוניסטי הגרמני בן הזמן .מכל מקום,
עגנון ,שישב בברלין בזמן שהדיבוק הוצג שם ועורר התרגשות גדולה ,עשוי
היה למצוא בסיפורם הארכיטיפי של חנן ולאה מקור השראה לאחד המוטיבים
החשובים ביותר של יצירתו :המוטיב של שבועת האמונים שנשתכחה הופרה
וההתכחשות למה שמכּונה במזרח אירופה במונח "בַאשערטע"; דהיינו ,לזיווג
הנכון ,לנפש התאומה .זהו מוטיב המבריח כבריח ,בטרנספורמציות שונות
ומשונות ,את יצירותיו הגדולות והנודעות סיפור פשוט" ,שבועת אמונים",
"בדמי ימיה"" ,תהילה" ,שירה ועוד .מוטיב זה עולה אמנם כבר ביצירתו
המוקדמת של עגנון "עגונות" – אפשר שמתוך דיאלוג עם יצירות שהשפיעו
על אנ-סקי (כגון מחזותיהם של גולדפאדן ,י"ל פרץ ושלום אש) ,אך המפגש
עם מחזהו של אנ-סקי שימש לו קטליזטור להתפתחות המוטיב של השבועה
שנשתכחה ,לשכלולו ולהסטתו מן השוליים אל המרכז.
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עגנון הרחיב את המוטיב הזה ,הדרמטי ומרטיט הלבִ ,שכלל אותו ועשאו
לסמל על-זמני ,המייצג לא רק את הזיווג המשובש המתרחש ברשות הפרט,
אלא גם את השיבושים המתרחשים ברשות הכלל .השתכחות השבועה
והפרתה הפכה אצל עגנון לסמל ולמשל לכל שיבוש היסטורי התובע את
תיקונו ,גם אם במאוחר ,גם אם "אחרי מות" .ברוב סיפוריו "הפשוטים" של
עגנון מתבקש ,כידוע ,פירוש אלגוריסטי ,שלפיו מערכת היחסים בין גבר
לאישה מלמדת במוקטן על מערכת יחסיהם של הקב"ה וכנסת ישראל .ואולם,
את "הנוסחה" האלגוריסטית הזאת אין לתפוס בפשטות ,כאילו היא משקפת
את סיפורו התמים של אחד מ"שלומי אמוני ישראל" ,אלא יש לראות בה
מטפורה מורכבת למצבו של אדם מישראל ושל עם ישראל כולו בנקודה
מסוימת ברצף ההיסטוריה הלאומית ,מאז חורבן הבית ועד המאה העשרים.
את "שבועת אמונים" נוטע עגנון בשנות ִמפנה המאה העשרים ,בימים שלאחר
משבר אוגנדה ומותו בטרם עת של הרצל ,כדי לבדוק האם ניתן היה לשנות
דבר – במישור האישי ובמישור הלאומי – כדי שהשיבוש ההיסטורי ,שבעת
חיבור "שבועת אמונים" קלע את עם ישראל בכף הקלע ,בציפורני הצורר
הנאצי ,היה בא על תיקונו בעוד מועד .אחד השיבושים ,רומז הרומן ,מתבטא
בחוסר התואם שבין עיסוקו המחקרי של רכניץ ,הגורם לו הנאה ומפרסם את
שמו בעולם ,לבין צורכי הכלל .כמומחה לבוטניקה יכול היה יעקב ארליך
להרים תרומה גדולה למציאּות החקלאית ,שבאמצעותה ביקשו בני העלייה
השנייה להפוך את העט לאת ואת הזמירות של שולחן השבת למזמרות של חיי
החולין החלוציים .אולם רכניץ שכח את צורכי עַ מו ,ובחר דווקא לעסוק
בצמחי הים .הוא לא זכר לתת מחילו למאמץ הקולקטיבי של המציאּות
החדשה המתהווה בארץ-ישראל (כשם שלימים תיאר עגנון בשירה את
המלומד מנפרד הרבסט שערך את מחקריו האזוטריים ,ולא זכר לתת מחֵ ילו
למאמץ הלאומי של ימי המאבק על עצמאות ישראל) .האם צריך העם להיות
"עם לבדד ישכון" ,או שמא עליו לשאוף להיות "אור לגויים" .למרבה
האירוניה ,ייתכן שהתקופה שבּה ערך רכניץ את חקירותיו בפרובינציה נידחת,
הִ קנתה לו תהילת עולם ,וייתכן שעם מעברו לניו-יורק ייסתם הגולל על
חקירותיו .לפעמים ,למרבה הפרדוקס ,דווקא הפרובינציאליּות והבידוד מן
העולם עשויים לשמש תנאים נאותים וקטליזטור ליצירה גדולה ,שעשויה
במדבר הצחיח
להיות "אור לגויים" (ואין לשכוח שהתורות הגדולות נוצרו ִ
והמבודד ,ולא בבירות המעטירות ושוקקות החיים של העולם העתיק).
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מן הצד השני ,עגנון אף רומז שלבחירתו של רכניץ היה טעם עמוק ,גם אם
נסתר מעין ,שאינו מנותק מן המשמעות הלאומית אלא לכאורה .מדוע בחר
יעקב רכניץ לעסוק באצות ,ושכח אפילו את שבועתו לשושנה ,היפה מכל
פרחי הגן ומכל עלמות החן? יעקב רכניץ ,רומז לנו עגנון ,אף שקבע את
משכנו בארץ-ישראל ,נשאר בראש ובראשונה למדן יהודי טיפוסי ,וכלמדן
יהודי הוא בוחר להתמקד בצמח המזכיר את היהודי יותר מכול .האצה היא
מהצמחים העתיקים ביותר בעולם ,אין לה שורשים ,והיא נישאת לכל אשר
יישאוה הגלים ,ממש כמו עם ישראל שאת שמו נושא יעקב רכניץ ,וגם לאחר
שעלה ארצה הוא נשאר "יעקב" (ואינו משנה את עורו והופך ל"ישראל").
בבחירתו של רכניץ מגלה עגנון אמת עמוקה על העדפותיו האישיות :גם הוא
לא הפך עם עלותו ארצה ל"יהודי חדש" ,והמשיך לכתוב בארץ-ישראל על
תימטיקה יהודית גלותית על-זמנית ,שלא קירבה אותו אל בני הדור הצעיר,
אנשי ארץ-ישראל העובדת ובני דור המאבק על עצמאות ישראל .יעקב רכניץ
יסע בסופו של דבר לניו-יורק ,כי "יעקב" הוא אומנם שם-נרדף ל"יושב
אוהלים" ,אך הלמדנות הריהי עניין בין-לאומי ואקס-טריטוריאלי ,שהרי
אפשר לשבת ב"אוהלה של תורה" גם בבירות המערב המעטירות ,ולאו דווקא
בארץ-ישראל .יפו של ימי העלייה השנייה אינה יכולה להציע לצעיר מוכשר
דוגמת רכניץ מצע ראוי למיצוי כישוריו וכישרונותיו" .שיבוש" ו"תיקון" –
מושגים "נושנים" מן העולם החסידי העממי והנאיבי – הפכו אפוא אצל עגנון
לחלק אינטגרלי וחשוב במסכת יצירתו המודרניסטית ,הרחוקה ת"ק פרסה מן
הנאיביות העממית שממנה צמחו מושגים אלה .שבועת אמונים שנשתכחה
והופרה ,או זיווג שהשתבש ,הפך אצל עגנון לסמלו של מהלך לאומי משובש,
שעיכב את גאולתו של עם ישראל .משבר אוגנדה ,למשל ,הוא מהלך כזה,
שגרם לציונות המדינית ,ילידת וינה ,תרדמה עמוקה בת שנים רבות ,שאי
אפשר היה להתעורר ממנה אלמלא התרגשו צרות חדשות על העולם ותבעו
את תיקונן .אלמלא התעורר העם מן המשבר שפקדו בעקבות פטירתו בטרם
עת של הרצל ,ואלמלא התעשת וזכר את שבועת האמונים ההיסטורית של העם
לארצו ,לא היה הסיפור מסתיים בסינתזה המערבת את חוש הראייה וחוש
השמיעה ,להזכירנו את "וכל העם רואים את הקולות" ממעמד הר סיני" :נשמע
פתאום קול יוצא מבין ריסי עיניה של שושנה קורא לו בשמו" .השיבוש בא על
תיקונו ,והברית הישנה-נושנה לא הופרה .האם משום כך מתרחש כאן התיקון
לאחר סיור של הקונסול גוטהולד אהרליך ובתו שושנה באפריקה ,סיור אל
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"לב המאפליה" של התת-מודע שהפיל על שושנה ,היפהפיה הנמה ,תרדמה
עמוקה שממנה נתעוררה הנערה בדרך נס?
יעקב רכניץ שבא לארץ-ישראל מווינה מגלם באישיותו את המערב – את הים,
כשם שהרצל וחסידיו היו ה"מתמערבים" של התנועה הציונית .גם מקצועו
הריאליסטי – חקר האצות – וגם מקצועו ההומניסטי – הוראת רומית וגרמנית
– מלמדים על קשר לים בכל משמעיו של מושג טעון זה .הציונות ה"מדינית"
של הרצל וחסידיו קיבלה את "תכנית אוגנדה" ,שהולידה פולמוס ומשבר
בתנועה הציונית .הפלג ה"רוחני" בתנועה הציונית דחה את התכנית בהבינו כי
אפריקה לא תהווה מקור משיכה לבני העם היהודי לפזורותיו ,וכי אין לעם
ישראל לגביה חזקה מוסרית או היסטורית .העובדה שאביה של שושנה הוא
קונסול ,הנודד בעולם ,וכי בתו חלתה במחלת השינה באפריקה ,אך התעוררה
וחידשה את זיכרונה ,מעידה כי השכחה היא גם שכחת השבועה הנצחית:
"אִ ם-אֶ ְשכָחֵ ְך יְרּושָ ִ ָלם תִ שְ כַח י ְִמינִי ,תִ ְדבַ ק-לְ ש ֹונִי לְ ִחכִ י אִ םֹ-לא אֶ זְ כְ ֵרכִ י"
(תהלים קלז ,ה-ו) .נסיעתו של יעקב בסוף הסיפור לניו-יורק מלמדת שהיהודי
הנצחי יוסיף לנדוד ברחבי העולם ,וכי יוסיף להישבע "בשנה הבאה
בירושלים" (כבסיום ההגדה של פסח) ,לשכוח את שבועתו ולהיזכר בה,
לשכוח ולהיזכר.

רישום – ארנון איתן
71

עמליה רן
נדודי הזיכרון ההיסטורי :בין ה"אישי" ל"רשמי"
משקלו של הזיכרון ההיסטורי במרחב הסוציו-פוליטי והתרבותי כאחד
והדרישה לשוב לעבר כגישה אסטרטגית ,המבקשת ליצור מחדש את הארכיב
המייסד הסימבולי של קבוצה מסוימת (לאום ,קהילה ,עדה ,קבוצות מיעוט)
ולארגן את הארכיב באופן שישקף את התנאים החדשים ברחבי הגלובוס ,אינם
סממנים יוצאי דופן במרחב העולמי כיום .העיסוק בעבר נובע מתשוקה עיקשת
של פרטים וקבוצות "להשתייך" למקום כלשהו מול הנסיבות המשתנות,
בעידן הנשלט על-ידי כוחות גלובליזציה רבי-השפעה ,והמוטרד בידי איומים
גוברים על זהויות משפחתיות ומסורתיות כתוצאה מתפיסות אידאולוגיות
משתנות הרואות בטרנס-לאומיות גורם-על מגדיר.
החוקר הארגנטיני הוגו וסטי הגדיר את האובססיה ביחס לעבר כ"שינוי
במשטר הזיכרון" .לטענתו ,שינוי זה ביחס לתהליכי שימור זיכרון היסטורי
מתקשר להעדר אמיתות מוחלטות בעידן הנוכחי ,ומתבטא בקריאת תיגר על
"אתרי הזיכרון" הקנוניים של הקבוצה השלטת :המדינה ,הלאום ,המשטר
השולט .תהליך הדה-מיסטיפיקציה של אותם "אתרים" – סמלים ,מיתוסים,
אירועים שנתקבעו בזיכרון הקולקטיבי עד כדי הפיכתם לקלישאות לעתים –
פותח צוהר ליצירתו של זיכרון אחר ,אלטרנטיבי ואישי יותר1.
בניית אירועי העבר כרצף רטרואקטיבי מסתיים לעתים קרובות ביצירת עולם
דימויים פיקטיביים ובנטילת "בעלות" על העבר על-ידי אנשי מפתח וקבוצות
שולטות .סיפורי העבר נוטים לעבר המיתי ,ולכן בניית העבר לא באה לידי
ביטוי כתהליך זיכרון של אירוע ,אלא כהמצאת רשמים שקדמו לכל תהליך של
הענקת משמעות היסטורית .אירועים אלו ש"נטבעו" בזיכרון לא נרשמים
בחלל ריק .הם חווים את קיומם למיתוסים קטנים ביחס למקורות הקהילה
המדומיינת ,ומציעים מעין "הפוגה" בעולם הערכים המוסריים השולטים,
בסדר הסוציולוגי הקיים ,באמונה המיתית במסורת המתחדשת ,בכך שהם
נוגעים במציאות על-טבעית ומובחרת של האירועים המייסדים של החברה.
כלומר ,הם בונים "אתרי זיכרון" במרחב הקהילה המדומיינת.
Hugo Vezzetti, Historia y memorias del terrorismo de Estado en la Argentina .
Working Paper 2 (College Park, MD: Latin American Studies Center, 2001).
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1

פירוק מרכיבי הזיכרון ההיסטורי ,הקולקטיבי והקנוני ובנייתו מחדש עשויים
להציע גישה אחרת ביחס לעבר ,שתוביל להבנות חדשות ביחס לסְ פֵ רוֹת
התרבותיות והציבוריות .טענתי היא ,שסיפורים אישיים ו"היסטוריות זעירות"
מאפשרים לסוג אחר של זיכרון היסטורי לצוץ :אלטרנטיבה לגרסת הזיכרון
הקולקטיבי .הזיכרון האישי הינו מקור אינפורמטיבי חשוב אף הוא בבניית
העבר ואתרי הזיכרון הסימבוליים ,שכן מגוון הפרשנויות בנוגע לעבר
שמציעות העדויות האישיות וזוויות הראיה השונות והמגוונות ביחס ל"מה
שאירע" חושפים נרטיבים שאינם זהים בהכרח לנרטיב הרשמי של ההיסטוריה
הלאומית והבינלאומית ,כפי שהוא מתועד בספרי מחקר ,מאמרים ,מסמכי
ממשלה ,או כל מקור בר-סמכא מוכר על-ידי הרשויות.
מהי היסטוריה? לפי פול ריקר ,ההיסטוריה היא "סוג של סיפור" ,סיפור
"אמיתי" ,לעומת מיתוסים או סיפורי בדיה כגון אֶ פִ יקה ,דרמה ,טרגדיות,
רומנים וסיפורים קצרים .ההיסטוריה מספרת על מעשי האדם שאינם מומצאים
או מדומיינים ,אלא מוגדרים כ"אמיתיים" וכ"ריאליים" 2.מישל דה-סרטו טוען
בספרו  Heterologiesשההיסטוריה מתחילה בהפרדה בין העבר להווה ,ויש
לה יחסים מיוחדים עם ה"ריאלי" בכך שהיא מתימרת לייצג את העברIt " :
what is or what has takes authority by passing off asthewitness of
 3."beenקלוד לוי-שטראוס מוסיף שלייצוג העבר מטרה מסוימת :ההיסטוריה

נכתבת עבור דבר מה ,לא רק במובן של מטרה אידאולוגית כלשהי ,אלא זו גם
היסטוריה עבור קבוצה חברתית מסוימת או ציבור .מכאן ניתן להסיק שתהליך
הזיכרון ההיסטורי מתייחס לניסיון לבנות ולשמר ארכיב סימבולי על מנת
לשרת מטרות של קהילה מסוימת.
מהו תפקיד הזיכרון ההיסטורי? מעבר לשאלה "מה באמת אירע" וניתוח
היחסים בין העבר ,תהליך זכירתו והאתר הסימבולי שנוצר ,יש לזיכרון
ההיסטורי משקל רב בתהליכי גיבוש הזדהויות קולקטיביים ואישיים .ייצוגיות
העבר אם כך מקבלת משמעות נוספת ,שכן פירושה הוא קביעת אוטוריטה
( )authorityונטילת בעלות על הסיפור.
Paul Ricoeur, “Explanation and Understanding: On Some Remarkable Connections
among the Theory of the Text, Theory of Action, and Theory of History,” In The
Philosophy of Paul Ricoeur: An Anthology of His Work, edited by Charles Reagan
and David Stewart (Boston: Beacon Press, 1978).
3
Michel De Certeau, Heterologies: Discourse on the Other, translated by Brian
Massumi (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986).

2

73

הזיכרון ההיסטורי הוא בעל כוח פעולה כפול :הוא מוחק ומשמר ,שתי
פעולות מנוגדות המתרחשות בו-זמנית בתהליך בניית ארכיב הזיכרון .מצד
אחד ,קיים כוח השכחה ,לא כתהליך פאסיבי הטומן הפסד בחובו ,אלא
כפעולה ישירה כנגד ה"עבר"  ,טוען מישל דה-סרטו .מצד שני ,ישנו כוח
החוזר לנשכח כדי לייצגו מחדש בזיכרון :כוח השימור .שני כוחות אלו
הפועלים בתהליך הזיכרון מהווים חלק בלתי נפרד מתהליך סלקטיבי של
"אחסון" העבר באמצעות "רישומו" בארכיב הסימבולי ,אשר מייצר גם בו
בעת אירועים חדשים ,המחליפים את אלו שנמחקו קודם לכן .לאור זאת,
הארכיב הסימבולי אינו רק מיקום מיסודם של חומרי הזיכרון ההיסטורי
הקיימים ממילא ומקום שימורם ,אלא גם המרחב שבו תהליך השימור מייצר
ו"זוכר" את העבר.
ההיסטוריה נכתבת על ידי השארת חותם טיפוגרפי על פני השטח ,טוען ז'אק
דרידה .חותם זה יכול להיות מרומז או קשור למילה או מחווה הטבועות
בשפה ובדיון הציבורי (ומכאן בזיכרון הקולקטיבי) .הארכיב ,כמרחב של
פעולות ,סיבות ותוצאות ,דימויים וסמלים ,לא רק מייצר מחדש את העבר,
אלא גם מציע תשובה והבטחה ביחס לעתיד .השאלה בנוגע לבעלות על
ה"זיכרון" – לאוטוריטה הרשאית לבחור ולשמר את יחידות העבר ולקבוע את
ערכם ה"אמיתי" – חושפת את אופיו המייסד של הארכיב ,כלומר את הפן
המלאכותי הגלום בכל תהליך הזיכרון ההיסטורי4.
היידן וייט מוסיף ,כי תהליך כתיבת ההיסטוריה דורש שימוש בכלים
ספרותיים ,שכן "האירועים הופכים לסיפור באמצעות הכפפתם של כלים
מסוימים ,העלמתם או הדגשתם של אלמנטים אחרים באמצעות טכניקות כגון
אפיון ,חזרה מוטיבית ,גיוון בטון המספר ובנקודת הראייה ,שימוש
באסטרטגיות נרטיביות שונות וכדומה .כלומר שימוש בכל אותם כלים ,אשר
בדרך כלל מצופה למצוא בעלילת רומן או מחזה" .בניית האירועים
ההיסטוריים כרצף נרטיבי הנו תהליך המתרגם את אירועי העבר לסיפור
קוהרנטי ,ובכך הוא מייסד זכרונות ולא רק מתעד אותם ,שכן הוא נאלץ לחרוג
מן הממד ה"ריאלי" לעבר הממד המימטי ,מדמה-המציאות5.
Jacques Derrida, Archive Fever: A Freudian Impression , translated by Eric
Prenowitz (Chicago: University of Chicago Press, 1995).
Hayden White, Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism (Baltimore:
Johns Hopkins University Press, 1978).
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אינני מבקשת בנקודה זו למחוק את ההפרדה הברורה הקיימת בין אקט
דיסקורסיבי אחד – הסיפור ההיסטורי הקנוני ,הרושם אירועי עבר מקונטקסט
זמני-מרחבי מסוים – ובין אקט דיסקורסיבי אחר ,הבדיון ,אשר עושה שימוש
בעבר ,אך יחד עם זאת מדמיין ,ממציא ומשער סיפורים אחרים שמעולם לא
התרחשו .מטרתי היא רק לציין ,כי גם תהליך יצירת הסיפור ההיסטורי הוא
בעל אופי נרטיבי :ייצוג מילולי של חוויה .זהו אקט קוגניטיבי במטרתו
ומימטי בכלים שבו הוא משתמש.
ניתוח היחסים בין העבר ,תצורתו הנרטיבית והזיכרון מתקשר גם לעניין
הזהויות האישיות והקולקטיביות ולהזדהות של יחידים וקבוצות כשומרי הסף
הבלעדיים של ההיסטוריה והזיכרון הקולקטיבי.
עם הפיכת ההיסטוריה למדע ויצירת המוסדות הלאומיים בסוף המאה התשע-
עשרה ,הופר שיווי המשקל הזעיר בין מה שכונה עד אז "זיכרון" ובין
ה"היסטוריה" ,וזו האחרונה החלה לשלוט בתהליך שימור העבר .בשנות
השמונים של המאה הקודמת חל מהפך ביחס להיסטוריה ולזיכרון ההיסטורי:
הכול הפך לחומר היסטורי הראוי לזיכרון .אם עד לאותו רגע נתפסה
ההיסטוריה כרצף נרטיבי כרונולוגי ,צורתה החדשה המתמקדת בהווה דרשה
כלים שונים כדי להתייחס לעבר ולחבור אליו .כפי שמסכם פייר נורהno :
6."longer know where we are going or where we came from
השבירה מהגדרות מסורתיות של מושג ההיסטוריה ,לצד המעבר מתודעה
היסטורית "אובייקטיבית" לחברתית ,עמה כל קבוצה יכולה להצטרף לארכיב
על-ידי דרישה להיסטוריה וזיכרון משלה ,הפכה את הסיפור ההיסטורי
הלאומי לנרטיב ש"נחדר ,הופר והוצף" ,כדברי נורה ,על-ידי זכרונות של
קבוצות שונות" .אתרי זיכרון" שונים – אותן יחידות סימבוליות המרכיבות את
ארכיב הזיכרון הקנוני של הלאום – החלו לצוץ ולעצב מחדש את הזיכרון
ההיסטורי הקולקטיבי .ליתר דיוק ,אם נשתמש במושגיו של צבטאן טודורוב,
מזיכרון מקובע באירועים ההיסטוריים פר-סה ,זיכרון בעל פונקציה ליטרלית,
חל מעבר לזיכרון "ייצוגי" ,הלוקח בעלות על העבר על מנת להגיע להכללות
רחבות יותר מעבר לאירוע ההיסטורי עצמו ,ואשר מבקש להבין סיטואציות
חדשות בקונטקסט ההיסטורי הרחב יותר ובמרחב הציבורי של הזיכרון .בעוד

Pierre Nora, Les lieux de mémoire (Paris: Gallimard, 1984).
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שהשימוש הליטרלי בזיכרון מכפיף את ההווה לעבר ,השימוש הייצוגי בו
מאפשר לעצב מחדש את העבר מבעד להווה כדי להציג לקח כלפי העתיד.
היכולת האנושית לשחזר את הזיכרון האבוד עומדת במרכזם של מחקרים
רבים על הקשר בין ההיסטוריה ,יכולות הזיכרון לתעד אותה והתצורות
הנרטיביות המקבעות חוויות אלו .לזיכרון זה יש תפקיד חברתי חשוב ,כפי
שאף קובע יוסף חיים ירושלמי בספרו  .Zakhorכל קבוצה מוגדרת באמצעות
המרחב שלה והדרתם של אלמנטים שאינם שייכים לטריטוריה זו ,והיא
נשמרת באמצעות הזיכרון הקולקטיבי ביחס לעבר המשותף ,כגרסה אמיתית
של אירועים היסטוריים ,גם אם לעתים זה גובל יותר בממד המיתי מאשר
הריאלי7.
בהקשר היהודי ,טענה חנה ארנדט ,שהפרספקטיבה ההיסטורית היהודית
הפוכה :ככל שהאירועים ההיסטוריים רחוקים יותר על ציר הזמן ,כך הם צצים
באופן חדש ,ברור ומדויק יותר .לדבריה ,הזיכרון ההיסטורי היהודי מורכב
יותר מאירועים מרוחקים ,הזכורים באופן חי ,מאשר מאירועי עבר קרובים,
שנחוו באופן אישי.
הקולות האישיים המתעדים את העבר מנקודת ראות סובייקטיבית חושפים את
העובדה כי לא ניתן לדבר על הקהילה המדומיינת כחד-ממדית או הומוגנית,
אלא כקולקטיב המכיל בתוכו תתי-קבוצות שונות ,אשר דורשות כל אחת
בתורה את מיקומן בארכיב .הן מבקשות ממרחק לשמר הן את סיפורן האישי
והן את הסיפור הקבוצתי ,כפי שהוא משתקף בעיני אחת מן הקבוצות
המרכיבות אותה.
במובנים רבים ,זכרונות אלו מבקשים לארגן מחדש את הארכיב המייסד של
חברות אלו מתוך תשוקה לאחוז ב"שייכות" לזיכרון היסטורי זה ,על אף הפער
שנוצר בין העבר עצמו ומה שאירע "באמת" ובין האופן בו כל אחד מן
הקולות המספרים מתעד עבר זה באופן סובייקטיבי .סובייקטיביות זו ,כפי
דברי ,אינה פוגמת ב"מהימנות" אתר הזיכרון הנבנה ,אלא
שציינתי בתחילת ַ
רק מזכירה לנו שוב ושוב על אופיו החמקמק והמלאכותי של הזיכרון
ההיסטורי ,אשר ממשיך לנדוד לו בין האישי לרשמי.
Yosef Haim Yerushalmi, Zakhor: Jewish History and Jewish Memory (Seattle:
University of Washington Press, 1982).
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אברהם אוחיון
יהודית – גיבורת מופת או מיתוס?
אחד מן הספרים החיצוניים לתנ"ך הוא ספר יהודית המתאר את גבורתה של
אישה יהודייה ושמה יהודית .הספר נכתב בעברית ,אך המקור העברי אבד,
והוא נשתמר בתרגום השבעים היווני .בימי הביניים הוא תורגם לעברית
בתרגומים מסורתיים או בסיכומים מדרשיים שנקראים "מעשה יהודית"8,
ומאוחר יותר ועד לזמננו נוספו תרגומים 9.שיחזור מדעי של הספר לעברית,
נעשה בידי גרינץ 10.הוא נחשב לקרוב ביותר למקור ,ועליו נסתמך בדיוננו זה.
ספר יהודית הנו ספר יהודי מלא חיים ומתח ,המתאר מאורע מחיי עם ישראל
בימי בית המקדש השני .הוא מספר על מלחמתה של יהודית ,המצליחה בעזרת
תעוזתה ויופייה להביא לניצחון של היהודים על אויביהם .הספר עשיר
באזכורים של שם ה' ,תפילות ,מצוות ,תיאור של עבודת הכוהנים בבית
המקדש ,יראת שמים ומסירות נפש למען עם ישראל.
השאלה שנדון בה כאן ,ושליוותה את חוקרי הספר מאז ועד ימינו ,היא האם
העלילה שמתוארת בו היא תיאור היסטורי של מאורע שקרה ,או שזהו רומן
ספרותי-היסטורי .דהיינו ,האם יהודית היא גיבורת מופת או מיתוס?
שאלה זו נשאלת לגבי ספר זה ולא לגבי ספרים עלילתיים אחרים ,כגון מגילת
אסתר שבתנ"ך או טוביה ,שושנה ו ֲחנוך שבספרים החיצוניים ,מכיוון שבניגוד
לאלו ,בספר יהודית נתגלו קשיים היסטוריים וגיאוגרפיים מהותיים ,כפי
שנפרט בהמשך ,ואלה הציבו סימן שאלה על עצם קיומו של האירוע.
בדיוננו נציג את שתי הדעות ונדון בהן ,אך תחילה סיפור המעשה.
 .כגון :ספר חמדת ימים ,מיוחס לנתן העזתי ( ,)1643-1680קושטא תצ"ה ,נדפס מחדש בירושלים תש"ל ,כרך
ב ,עמ' נו ע"א – נח ע"א (תרגום הספר); י .ד .אייזנשטיין ,אוצר המדרשים ,עמ' ( 204-209תרגום הספר);
משה הרשלר' ,מעשה יהודית' ,בתוך :גנוזות א :קסה-קסח ,ירושלים תשמ"ד (סיכום הספר); א' ילינק (-1820
 ,)1893בית המדרש ,ח"א ,ירושלים תרצ"ח עמ' ( 130-131סיכום הספר).
9
 .כגון :א' כהנא ,הספרים החיצונים ,ב ,תל אביב תרצ"ג ,עמ' שנד-שעו; י' זעקיל פרענקיל (,)1765-1835
כתובים אחרונים ,ירושלים תשכ"ו ,עמ'  ;139-159א' ש' הרטום ,הספרים החיצונים ,ג ,תל אביב תשכ"ג ,עמ'
.9-45
10
 .י' מ' גרינץ ,ספר יהודית – תחזורת הנוסח המקורי בצירוף מבוא ,פירושים ומפתחות ,ירושלים תשי"ז.
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סיפור המעשה
נבוכדנצר מלך אשור ,שמקום מושבו בנינווה והוא שולט על עמים רבים ,יוצא
מדי ועמים נוספים המסייעים לו .לפני צאתו
למלחמה כנגד ארפכשד מלך ַ
למלחמה הוא שולח שליחים אל הארצות שתחת חסותו ,מדמשק ולבנון ,דרך
ארץ יהודה ,עד מצרים הגובלת בכוש שהיא קצה גבול ממלכתו ,בקריאה
שיבואו לסייע לו במלחמתו ,אבל הן מסרבות .הוא נלחם לבדו ומנצח .לאחר
מכן הוא מחליט לנקום בעמים שסירבו להשתתף עמו במלחמה ,ושולח את שר
צבאו אולופַ רנא עם חַ יִל כבד מאוד להילחם בארצות אלו .הצבא יוצא מנינווה,
מכניע עמים והורס ארצות ,חוצה את סוריה ומגיע לא"י .פחדו של אולופַ רנא
נופל על אנשי ערי החוף שבארץ (שהם אינם יהודים) ,מצידון שבצפון ועד
אשקלון שבדרום ,והם שולחים אליו שליחים לשלום ולכניעה .צבא אשור
חונה בעמק יזרעאל במגמה לכבוש את ארץ יהודה ולהמשיך דרומה.
משמגיעה לירושלים הידיעה על צבא אשור ,נופל פחד גדול על יושבי העיר.
יו ָיקים ,הכהן הגדול ,שולח איגרות אל הישובים היהודיים שבגבול השומרון,
ודורש מהם להתחזק ,לתפוס עמדות על ההרים ולעצור את התקדמות האויב
לבל יגיע אל ירושלים ואל המקדש .המשימה מוטלת במיוחד על שני ישובים
הנמצאים בחזית מול האויב – בְ תּולְ ָיה ובית-חומותיים.
כשנודע לאולופַ רנא על היערכות יושבי השומרון כנגדו ,הוא מכנס את מנהיגי
העמים כדי לשאול על טיבם של היהודים .אחיאור ,ראש בני עמון ,מספר לו
את ההיסטוריה של עם ישראל ואומר לו שכל זמן שהיהודים אינם חוטאים ,ה'
עמהם ואי אפשר לנצחם .תשובה זו מעוררת את כעסו של אולופַ רנא ומחזקת
בו את רצונו לנצח את ישראל .הוא גם מעניש את אחיאור בהעבירו אותו אל
מחנה ישראל ,כדי שימות שם כשהם יובסו במלחמה.
אולופַ רנא מחליט לכבוש תחילה את בְ תּולְ ָיה ,שממוקמת על הר .הוא צר עליה
וגם משתלט על המעיינות  -מקורות המים של הישוב .התוצאה היא שהמזון
והמים בישוב אוזלים ,ותושבי המקום דורשים מראשי הקהילה להיכנע .בלחץ
התושבים מחליטים ראשי הישוב שאם בחמשת הימים הקרובים לא יקרה נס
של הצלת העיר ,הם ייכנעו ויסגירו אותה לידי האויב.
דבר החלטה זו מגיע אל אחת מבנות העיר ,אישה אלמנה חסודה ויפה ושמה
יהודית .היא מנסה לשכנע את ראשי העיר שלא יקבעו גבול לחסדי ה' ושלא
ייכנעו – אך ללא הצלחה .אז היא מודיעה להם על החלטתה לצאת אל מחנה
האויב בכדי להציל את העיר ,מבלי לפרש כיצד תעשה זאת.
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היא מתייפה ומתלבשת בהידור ,ויוצאת מן העיר הנצורה בלוויית שפחתה
הנאמנה .היא מגיעה אל מחנה האויב ומבקשת שיביאו אותה אל אולופַ רנא ,כי
יש לה מידע חשוב לומר לו .היא מובאת אליו ,והוא מתרשם מאופייה
ומיופייה ומקבל אותה בסבר פנים יפות .תחילה היא מאשרת בדבריה את דברי
אחיאור ,אך בהמשכם היא מודיעה לו ,שמכיוון שיהודי בתוליה החליטו
לחטוא – לאכול מדברים שאסרה התורה (בגלל הרעב בעיר) – קרובה שעת
הכושר שלו לנצחם .היא מבטיחה לו שתודיע לו על המועד המתאים לכך
ותביא את צבאו אל לב העיר ואל ירושלים ומנמקת את בגידתה בעמה בבגידת
תושבי בתוליה בדתם ובאמונתם ,ודבריה מתקבלים על דעתו .ביום הרביעי
לבואה עורך אולופַ רנא משתה ,ומתוך שהוא חושק ביהודית הוא מזמין אותה
להשתתף .לאחר המשתה נשאר אולופַ רנא לבדו עם יהודית באוהלו ,והוא
שיכור ונרדם מיד .היא לוקחת את חרבו וכורתת את ראשו .למחרת בבוקר
(ביום האחרון שהקציבו אנשי בתוליה להגעת הנס) ,היהודים מוקיעים את
ראש האויב מעל לחומת העיר ,ויוצאים להילחם באשורים עם תגבורת מערים
אחרות .פחד ובלבול נופלים על האשורים בעקבות מות מנהיגם ,הם נסים ,ובני
ישראל מכים בהם ובוזזים אותם.
הספר מסתיים בשיר תהילה לה' ששרים יהודית והעם ,ובאמירה שבמשך כל
חיי יהודית ועוד זמן רב לאחר מכן לא היו מלחמות כנגד עם ישראל.
תיאורי ריאליה בספר
הספר עשיר בפרטים היסטוריים ,גאוגרפיים וטופוגרפיים המאששים את
האירוע :יש בו שמות עמים שנלחמו בנבוכדנצר ואלו שלא סייעו לו; פירוט
מסלול תנועת צבא אשור עד הגיעו לארץ; שמות העמים שניצח; שמות ערי
חוף שנכנעו לו ,כגון :צידון ,צור ,כזיב ,יבנה ,אשדוד ,אשקלון וכן בית שאן
ויריחו; מצוינים שמות ישובים יהודיים בצפון השומרון שעמדו בדרכו של
אולופַ רנא; נזכרים שמות הכהן הגדול ,ראשי העיר בתוליה ,פירוט שמות
יהודיים של ייחוסה המשפחתי של יהודית עד ליעקב אבינו ,שם בעלה;
מוזכרת עבודת הכוהנים במקדש וציון של מצוות הנוהגות בזמן הבית.
בכל אלה יש כדי לחזק את האמיתות של האירוע.
קשיים באימות הסיפור
למרות ריבוי פרטי הריאליה שבספר ,ועל אף שתיאורי הרקע שבספר נראים
אמינים למדי ,התקשו החוקרים ליישב את הנתונים שבו עם המציאות
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ההיסטורית והגאוגרפית הידועה .כגון :נבוכדנצר המקראי ( 605-562לפנה"ס)
לא היה מלך אשור אלא מלך בבל; אשור ,מדי ונינווה כבר לא היו בזמנו של
נבוכדנצר המקראי; בממלכת אשור לא ידוע על מלך בשם נבוכדנצר,
ובממלכת מדי לא ידוע על מלך בשם ארפכשד; לא ידוע ממקורות אחרים על
כהן גדול בשם יויקים (או :יהויקים); כל שמות הישובים היהודיים בגבול
השומרון שנזכרים בספר אינם ידועים ממקורות אחרים; היישוב היהודי בארץ,
בימי בית שני התרכז במקומות אחרים ולא בשומרון שהייתה כותית; אין
התאמה בין התיאורים הטופוגרפיים שבספר לבין אלו שבשטח וכן אין לסיפור
זה סימוכין ממקורות אחרים – יהודיים או זרים.
הגישה ההיסטורית
שתי גישות בסיסיות אפיינו את החוקרים בדרכם להתגבר על הקשיים שבספר:
הגישה ההיסטורית והגישה האלגורית .חוקרי הגישה ההיסטורית ,מציעים
הסברים ופתרונות לקשיים שהועלו ,אך חלוקים ביניהם בשאלה לאיזה רקע
היסטורי שייך הספר .הדעות מתחלקות לשתי אסכולות עיקריות :יש
המשייכים אותו לתקופה הפרסית ,החל מתקופת "שיבת ציון" ו"הכנסת
הגדולה" והלאה 11.כך ,למשל ,גרינץ משער שהוא חובר בשלהי התקופה
הפרסית ,בשנת  366לפנה"ס ,בסוף ימי ארתחשסתא השני .אחרים משייכים
אותו לתקופה ההלניסטית-החשמונאית ,למאות השנייה והראשונה שלפני
הספירה" 12.האסכולה היוונית" שלטה מאז ימי הביניים ,אך מחקריהם
המדוקדקים של גרינץ ,ואחריו של זרטל (הערות  )4-3חיזקו את "האסכולה
הפרסית" .על מחקריהם והסבריהם אפשר לקרוא במקורות שצוינו.
הקשר לחג חנוכה
האירוע בספר אינו נזכר בספרות התנאית .רמז אליו בתלמוד אפשר למצוא
בדברי הגמרא בבבלי שבת כג ,ע"א בעניין חנוכה" :נשים חייבות בנר חנוכה,
מימי בית  .א' כהנא (לעיל הערה  )2עמ' שנב; גרינץ (לעיל הערה  )3עמ'  ;15דוד פלוסר' ,שני חיבורים
שני' ,מולד טו ,145-146 :תשי"ז; אדם זרטל' ,הראליה הגאוגרפית והארכאולוגית של ספר יהודית' ,ארץ ישראל
– מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה ,כט ,161-175 :ירושלים תשכ"ט.
12
 .א' ש' הרטום (לעיל הערה  ,)2בהקדמה לספר יהודית; צבי פרץ חיות' ,ספר יהודית' ,בסוד עמי ,ירושלים
תשכ"ב ,עמ'  ;73-75אנציקלופדיה מקראית ,ג ,ירושלים תשכ"ה ,עמ' .512
11
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שאף הן היו באותו הנס" – כמו שנקבע בחיוב נשים במקרא מגילה בפורים
(מגילה ד ,ע"א) ובשתיית ארבע כוסות בפסח (פסחים קח ,ע"א) .אולי הכוונה
בנס המוזכר היא לאירוע של מעשה יהודית ,אולם רש"י שם משייך אמירה זו
לאירוע אחר שקרה בימי היוונים ושמפורט במגילת תענית13.
ובכל זאת הקשר לחנוכה נשאר :בחלק מהתרגומים המדרשיים של ספר יהודית
נעשו שינויים מן הנוסח המקורי .למשל ,בתרגום שבספר חמדת ימים (לעיל
הערה  )1מצוין שמעשה יהודית היה בימי אליפורני מלך יוון .בנוסף ,מובא שם
שיהודית השקתה את המלך בחלב שהביאה עמה .ייתכן שהוסיפו זאת כדי
לדמות את המעשה שלה לזה המקראי של יעל אשת חבר הקֵ יני ,שהשקתה את
סיסרא בחלב ולאחר מכן הרגה אותו (שופטים ד') .פוסקי ההלכה דאז14,
השתמשו בשינויים ובתוספות לסיפור ,לחיזוק הקשר בין מעשה יהודית לבין
חנוכה בדרך ההלכה ,והדברים קיבלו את תבניתם הסופית בשולחן ערוך :א.
"...ונוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בעוד הנרות דולקות "...ב..." .יש
אומרים שיש לאכול גבינה בחנוכה לפי שהנס נעשה בחלב שהאכילה יהודית
את האויב" 15.ועוד ,גבורת יהודית מצטרפת לגבורת המכבים,ובפרט ליהודה
המכבי.
לדעת מיכאל ששר ,השינויים שנעשו בתרגום הספר היו מכוונים ,ונועדו
להצמיד את מעשה יהודית לחנוכה ,אף שאינו שייך לו ,כדי לשמר את אירוע
זה לדורות( 16.כפי שנעשה לגבי י"ז בתמוז וט' באב – הוצמדו להם אירועים
נוספים על אלו שקרו בהם ,כדי לשמר אותם).
הגישה האלגורית
גרינץ מציין במבוא לספרו (לעיל הערה  )3שראשיתה של גישה זו לספר
יהודית ,היא במאה ה 16-אצל הכומר מרתין לותר בגרמניה .הוא ראה בספר
 .מגילת תענית ,הסכוליון לי"ז באלול; אוצר המדרשים (אייזנשטיין) דף קפה; האירוע :היוונים גזרו על
ישראל שהבתולות הנישאות צריכות להיבעל תחילה לקסטרין (איש מבצר) גוי .היה מעשה שבתו של מתתיהו
בן יוחנן כהן גדול הגיע זמנה להינשא ,ואחיה הגיבורים קינאו לה ,הרגו ביוונים וביטלו את הגזרה; גם
במקורות שבמסכתות מגילה ופסחים רש"י לא מזכיר את יהודית ,אבל כאן "התוספות" מזכירים.
14
 .כגון :פירוש התוספות לפסחים קח ,ע"ב; פירוש הר"ן שם; רבי אברהם ברבי נתן הירחי ( ,)1155-1215ספר
המנהיג ,א ,ירושלים תשל"ח ,עמ' רמט; רבינו משה מקוצי (המאה ה ,)13-ספר מצוות גדול ,ירושלים תשל"ג,
דף כז ,ע"א; כלבו ,דוד אברהם (מהדיר)( ,יש השערות שונות לגבי מחברו ,נדפס לראשונה בניאפולי בשנת
 ,)1490ירושלים תש"ן ,עמ' רפא.
15
 .שולחן ערוך ,אורח חיים ,תרע ,א-ב .סעיף ב הוא בדברי הרמ"א.
16
 .מיכאל ששר' ,חבלי חנוכה' ,הארץ , 26.12.1986 ,עמ'  6ב.
13
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משל חזוני ,ומצא בו סמלים לעניינים מופשטים .לדעתו ,אילו אפשר היה
להביא ראייה מן ההיסטוריה על אמיתות הספר ,ודאי שהיה נחשב ל"ספר יקר
שמקומו נכון לו גם במקרא" .אלא שאין זו היסטוריה אלא "שיר קדוש ונאה",
והשמות שבו סמליים :האלמנה יהודית – סמל לעם ישראל ,שהוא כאלמנה
עזובה אך שומרת אמונים לה' .בתוליה – "בתולת ישראל" (ירמיהו ל"א ,ג),
שכל זמן שהיא נקייה מחטא ,אין אומות העולם יכולות לה .אולופַ רנא – הוא
אולופרנס ,סמל אלילי למושל שלא יודע את ה' .תכליתו של הספר היא דתית-
אידיאולוגית – להראות את השגחת ה' על עם ישראל שיש לבטוח בו בעת
צרה .בכך הוא בא לעודד את העם ששב מהגלות.
בגישה זו נוקטים גם מן החוקרים בני זמננו .מור טוען שמטרת המגילה היא
יותר תאולוגית מאשר היסטורית 17,לדעת יעקב ליכט ,יתכן שיש כאן גרעין
היסטורי של זיכרון עמום שעליו נבנה הרומן ,אבל הספר הוא יצירה ספרותית
שכולה דמיון טהור 18.אמנון שפירא ,במאמרו "העיר בתוליה – שם גאוגרפי
או פיקציה"? 19מסכם שבתוליה היא פיקציה ספרותית ,בגלל העובדה שעל אף
המחקרים שנעשו ,לא התגלתה שום ראייה לקיומו הגאוגרפי של הישוב ,וגם
לא לקיומה ההיסטורי של העלילה .לדבריו ,בשל ההתפתחות המדעית שחלה
מאז ,גדלה הסבירות שהרקע לסיפור הוא ספרותי-תאולוגי ,יותר מאשר ריאלי.
הוא מוסיף על האלגוריה של השם "בתוליה" :השם רומז על יהודית ,שמאז
מות בעלה ,סירבה להינשא לאיש ושמרה בקפדנות שאיש לא יקרב אליה.
"בתוליה" כמו "יהודית" מגלמים את עם ישראל – "בתולת יהודה" (איכה א',
ה) ,ו"בתולת בת ציון" (מל"ב י"ט ,כא) – ובא להבליט את שמירת האמונים
של עם ישראל לה'.
נציין שגם העדר אזכור של האירוע בכמה מקורות שהיינו מצפים שיוזכר
בהם – ספרי החשמונאים ,ספר קדמוניות היהודים של יוספוס ,הספרות
התלמודית בכלל ומגילת תענית בפרט וגם רש"י – אומר דרשני ומטיל בספק
את קיומה ההיסטורי של העלילה.
, 1985 ,76
. New York Judith:,The Anchor
Bible . C.A, .Moore
18
 .יעקב ליכט' ,ספר יהודית כיצירה ספרותית' ,בתוך :ב' קורצווייל ,ספר ברוך קורצווייל ,ת"א תשל"ה ,עמ'
17

.169-183

 .אמנון שפירא' ,העיר בתוליה – שם גאוגרפי או פיקציה ספרותית?' ,מחקרי יהודה ושומרון ,יד,67-76 :
אריאל .2005
19
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כיוון אלגורי אחר ,המופיע במאמריהם של לוריא ,רויטמן ושפירא 20,משווה
בין מגילת אסתר לבין ספר יהודית .לדבריהם ,מגילת אסתר מעוררת תהיות
רבות באשר לנורמות העולות ממנה .תיקונים למגילה עצמה נעשו בחז"ל21,
בתוספות למגילת אסתר שבתרגום השבעים וגם אצל יוספוס בקדמוניות
היהודים22.
לדעתם ,מחבר ספר יהודית ,שזמנו הוא לאחר מגילת אסתר ,נקט בדרך
אחרת :הוא חיבר יצירה ספרותית חדשה ,סיפור-בבואה אפולוגטי ,שהוא
אנטיתיזה מתקנת למגילת אסתר.
סיכום
המחלוקת בין החוקרים על אמיתות האירוע לא תסתיים כאן ,אבל אין חולקים
על כך שיהודית הפכה למיתוס לגבורה נשית ויהודית לכל הדורות :סמל
לכוחה של אישה ,שבאמונה עזה ,בתחכום ובתעוזה יכולה לנצח אף גייסות
לוחמים.בכך הצטרפה יהודית אל נשים שהפכו לשם דבר בהיסטוריה של עם
ישראל בשל גבורתן ,כגון :שפרה ופועה שסיכנו את עצמן בהצלת ילדי ישראל
(שמות א') ,דבורה הנביאה ששפטה את ישראל והצילה אותו מכף אויביו ,יעל
אשת חבר הקיני שבאה לעזרתה של דבורה והשלימה את הניצחון בתחבולה
ובאומץ (שופטים ד') ,אסתר המלכה שהצילה את ישראל וחנה ,אם שבעת
הבנים ,שעקדה את בניה ואת עצמה כדי שלא ישתחוו לפסל (מקבים ב).נשים
אלו היוו סמל והשראה לגבורת נשים במשך הדורות ,עד לגבורתן של נשים
במלחמת העולם השנייה – הן בגטאות והן בלחימה – ועד לשותפותן
במלחמות לתקומת מדינת ישראל.

 .ב"צ לוריא' .ספר יהודית לעומת מגילת אסתר' ,האומה כו ,344-347:תל אביב ,תשמ"ט; אדולפו רויטמן
ואמנון שפירא' ,ספר יהודית כסיפור-בבואה מתקן של מגילת אסתר' ,בית מקרא ( 49קעט) ,127-143 :ירושלים
תשס"ד.
21
 .כגון :הסבר לשמה הלועזי" :ולמה נקרא שמה אסתר? על שם שהייתה מסתרת את דבריה" – מסתירה את
מוצאה (מגילה יג ,ע"א); הסבר לנישואיה לגוי במדרש אגדת אסתר (מהד' בובר ,קראקא תרנ"ז ,עמ' :)20
"ותילקח אסתר" (מגילת אסתר ח' ,ח) – "בעל כורחה ושלא בטובתה" ,ועוד הסברים בסנהדרין עד ,ע"א-
ע"ב ובמגילה יג ,ע"א; פירוט מזונה בבית אחשוורוש :המלך האכיל את אסתר "מאכל יהודי" (מגילה יג,
ע"א).
22
 .יוספוס ,קדמוניות היהודים ,ג ,ספר יא ,ירושלים תשל"ג ,עמ'  ; 22יוספוס כתב שאסתר התפללה אל ה'
שלושה ימים שירחם עליה.
20
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שבילי סיפור

שרה גר אמדור
קרחת
"קרחת ,"...מתריס שיערי השחור ,הארוך ,המבריק ,מראשהֶ .ננָה .אני מזהה
אותה מיד .מבלי לשאול אני יודעת ,כיצד היא נוהגת לכנות את עצמה .אולי
אני מכירה אותה יותר משאני מכירה את עצמי .אולי היא מכירה אותי יותר
משאני מכירה אותה" .את עשית לה את זה ,נכון?" ,היא מנופפת כנגדי בבובה.
בובתי .מתחת לקרחת מהנהן נכלם מה שנותר ממני .מה שנותר ממנה.
"אבל למה?" .רק שמץ של כעס  -וכבר ממלאות דמעות את עיני.
שוב הדמעות .די במבט אחד 'שלה' ,והן באות .שוב 'היא' מעלי ,גונחת .על
הרצפה שערותי .קווצות גזוזות של תהום שחורה ביני ו'בינה' .מתמיד .לעולם.
בבואתי נעלמת .אני לא מעזה להניד עפעף .אסור ש'היא' תראה שאני בוכה.
אם תראה שאני בוכה...
אבל מיד משחררת רווחה גדולה את עיני .אבא וסבתא חוזרים .בבת אחת שָ בָ ה
אלי בבואתי" .קרחת ,"...משתלחת בי גם היא מן המרָאה בלעג ,ופורצת
במחול עוועים.
"אוי פֶ לָה ...פלה ...מה כבר עשית לה עוד פעם?" ,ממלמל אבא.
"רק יצאתי לדקה וזה מה שאת עושה?!" ,צועקת סבתא.
לדורקיניּו! את לא
ְ
"את המכשיר קניתי בשבילי ,לא כדי שתעשי בו תספורת
יודעת שאני לא מספיק ללכת להסתפר כשאני חוזר מן העבודה?"
"למה השארתָ את זה בחוץ?" ,קוראת לעברו סבתא" .אמרתי לָך להחביא!".
"לא תיארתי לעצמי שהיא תעשה דבר כזה…".
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הם עומדים להם ומתנצחים וכל אותו זמן 'היא' ממשיכה לגלח את שערותי
ומכשיר הגילוח מייבב בין 'ידיה' בקול רעש גדול.
"זה כבר בסדר ,פלה .אולי די?!" ,ממלמל אבא.
"תפסיקי! זאת כבר לא תספורת ,זאת קרחת!" ,מנסה סבתא למשוך 'ממנה'
את מכונת הגילוח .אבל 'היא' חובטת בסבתא במכונת הגילוח וצועקת" :עזבי
אותי! עזבי אותי ,אַ תְ ! אל תתערבי!" ,וחמתה בוערת בה עד להשחית.
בבת אחת אני חוזרת להיות כתם מטושטש במראה.
"לא לבכות! לא לבכות!" ,מסמנת לי סבתא מאחורי 'גבה'" .אם תבכי תהיי
חולה! 'כמוה'!".
אבא מתבונן בי ונאנח" .אבל למה גזזתְ לה כל כך הרבה?" ,הוא נוזף 'בה'
ומחלץ את מכונת הגילוח מבין 'ידיה'.
"השערות שלה ארוכות מדי ,כבר אי אפשר לסרק אותה! היא גם לא נותנת לי
לחפוף לה!" ,אני חוזרת בקול בוכים אחרי 'תשובתה'.
"לא חבל? תראי איך שהיא נראית …" ,נוזפת בי ננה" .ולמה היא ערומה?".
מבוישת אני מרימה פיסת בד קרועה ,מלוכלכת ,מן הרצפה".זאת השמלה
שלה?" ,היא מתפלצת.
"מה זה איתך? ככה את דואגת לבובה שלך? מסכנה ,איזה אמא יש לה."...
ומיד ,לפני שאני מספיקה לעצור בעדה ,היא בוחשת בין קירות הבית כבתוך
שלה ,שולפת מאן שהוא עיתון ישן ומתחילה לקרוע בו שעה ארוכה .איזה
רעש ,נשמט גופי אל תחתית כפות רגלי .ומה יהיה אם 'היא' תתעורר? אבל
לפני שאני מספיקה לסמן לה להפסיק ,מנופפת ננה בשמלת עיתון חדשה
ומלבישה בה את הבובה.
"את מבטיחה שמעכשיו תטפלי בה יפה?" ,היא דוחקת בי.
"כן…" ,אני משקרת.
"תדעי לך שאני אבוא לבדוק איך את מטפלת בה!" ,היא מאיימת ,ונעלמת
דילוגים דילוגים .ריח שרף מתקתקֵ ,ריחָ ּה ,חוצה את האוויר שלרגע השחיר גם
בין שתינו.
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ליאורה ורדי

גונב המלים
צפת של שבת אחר הצהריים .בעלי כדרכו הלך לישון לאחר הסעודה הכבדה
עתירת הטשולנט .ממש לפני שאצטרף אליו אני נכנסת לחדר הילדים להעיף
מבט על נתן בן השנה וחצי ,ולא מוצאת אותו .חיפוש בשלושת חדרי הדירה
מסתיים במפח נפש ,וריצה בהולה לאמבטיה ,למטבח ולשירותים מסתיימת
בחרדה .היכן הילד? מבט לעבר דלת הכניסה מבהיר את הכול .האורחים לא
סגרו את הדלת ,כשיצאו מהבית ,והתינוק שלי ברח.
אני מעיפה מבט לעבר שעון הקיר – אלוהים ישמור ,כבר עשרים דקות ,מאז
שאחרון האורחים עזב .במרוצה אני עוזבת את הדירה ויורדת לרחוב .ראיתם
תינוק זהוב שיער וכחול עיניים? אני מפצירה בכל עובר אורח .מעט אנשים
עוברים ברחוב בשעה זו .בשכונה הדתית שלנו כולם הולכים לנום את שנת
הצהריים .אבל המזל מאיר אלי פנים .האדם השלישי שאני נתקלת בו ,גבר גבה
קומה שפוסע עם אשתו ושני ילדיהם ,משפיל אלי מבט חומל ועונה :ראיתי
איש מבוגר עם זקן ארוך שניגש לילד ,כמו שאת מתארת ולקח אותו לשם –
הנה ,לבניין ממול ,בקומת הקרקע .לשם הם נכנסו.
תודה לאל ,אני זורקת ושועטת לבניין שהצביע עליו .אני נוקשת על דלת העץ
הישנה של הדירה היחידה בקומת הקרקע ,והנה היא נפתחת ,ואני נכנסת
פנימה ועינַי מתקשות לראות באפלולית ששוררת שם .נתן! אני זועקת ,ואז אני
רואה אותו .שוכב על מזרן בחדר היחיד בדירה ,אגודלו בפיו ,נם לו שנת
ישרים .מתנשפת אני מתכופפת לעברו ,מודה בלבי לבורא עולם ,ומציינת
לעצמי שעלינו להחליף את מנגנון הנעילה של הדלת למנגנון טריקה ,מלטפת
את פניו הקטנות ,השלוות ,עד כמה שאפשר לראות באפלה ,ואולי אני לא
רואה ,אלא מדמה זאת ,והנה מופיע גבר חסר גיל ,בעל זקן אפור עבות ועטוי
שחורים מכף רגל ועד ראש.
רגע אחד! קולו רועם ,ואני מזדקפת ומתייצבת מולו .אתה הבאת לפה את
הילד? אני מהססת אם להטיל אשמה או להודות לו ,ומחליטה להחליק
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במהירות את העניינים ולברוח מהדירה האפלה ,שכל רהיטיה מסתכמים בשני
מזרנים ,שולחן וארון .תודה לך ,אדוני ,ששמרת על הילד שלי ,ועכשיו אני
אקח אותו הביתה.
אני הצלתי אותו משוטטות הרת אסון ,הוא מגיב ,ואולי מלהידרס בכביש ,ולכן
אני דורש תשלום.
נבעתת מתגובתו אני עונה :לא צריך לדרוש ,בשמחה אתן לך ,אך תצא השבת
ואבוא הנה עם ארנק הכסף שלי.
אין לי חפץ בכספך ,הוא עונה ,ואני תוהה מה עיסוקו של האדם המוזר הזה
שמדבר במילים של ספר ,נסוגה צעד ומתחילה לחשוש מה הוא רוצה אם לא
כסף .אני מיטיבה את המטפחת לראשי ,מסמנת לו בכך שאני אישה נשואה,
דתייה ,ואם יש לו איזה שהן כוונות ,רחמנא ליצלן…
אני רוצה ממך מילה ,הוא אומר ,מילה אחת שלעולם לא תוכלי יותר להגות
אותה.
אתה מתכוון למשל למילה "צלחת"? אני משתאה ,שלעולם לא אוכל להגיד –
צלחת? זה התשלום שאתה דורש ממני?
בדיוק .תבחרי מילה שקל לך לוותר עליה ,ואשיב לך את ילדך .והוא פוסע צעד
ועומד מצדו השני של המזרן ,קרוב לילד כמו שאני קרובה אליו.
אני מישירה אליו מבט ,מנסה לבחון אם מולי עומד מטורף או מכשף ,כי אם
זה מטורף אז לא אכפת לי לזרוק איזו מילה שתעלה בדעתי ,אבל אם כוח
קסמים בידיו אז מאוד חשוב שאבחר בקפדנות את המילה .ואני מתבוננת בדש
בגדו הדהוי ,או שאולי הוא רק נראה דהוי בגלל האפלולית ,וחושבת שאין
סיכון גדול לוותר על המילה דש .זו מילה שממילא לא אהודה עלי ,ואם ארצה
למסור ד"ש אוכל תמיד להגיד "דרישת שלום" .דש ,זו המילה שאני נותנת לך,
אני אומרת ורוכנת לעבר בני ,אוחזת בידו ומקימה אותו .רדום כולו הוא פורש
אלי זרועותיו ואני מרימה אותו ונושאת אותו בזרועותַ י ,הולכת לעבר הדלת,
שנשארה פתוחה לרווחה ,ומסובבת את ראשי כלפי הדייר המוזר .הוא נשאר
נטוע במקומו ולא מגיב ,ואני חוזרת על המילה ,לבל תהיה שום טעות ,לבל
יגנוב ממני אף מילה אחרת .דש ,שמעת? ויתרתי על דש .שלום!
אני יוצאת במרוצה מהבניין ,עינַי מסתנוורות מהשמש שמפציעה מבין העבים,
ואני חוזרת לביתי ,נועלת את הדלת ומתרה בבני לא לצאת יותר לבד מהבית,
87

לעולם! בעלי עדיין אחוז תרדמה ,ואני שמחה שנפטרתי מהצורך לדווח לו על
האירוע המוזר ולספוג את גערותיו על שלא שמרתי על הילד.
למחרת ,בשיעור הספרות שאני מעבירה לתלמידות כיתה ו' ,אני פותחת :היום
נלמד סיפור ח… ח… ח… ולחרדתי אני לא מצליחה לבטא את המילה
"חדש" .ואני מתעשתת ואומרת – סיפור שונה ,ובלבי מקנן החשש שלא
אצליח להגות אף מילה המכילה את "דש" .אני מסתובבת אל הלוח ומנסה
להגיד בקול שקט "דשים" ,וזה לא הולך .אני מנסה לבטא מילים וחלקי מילים
שאני ממציאה כמו מדשים ,שקדשים ,ברדשים – ולא יכולה להגותן .כאשר
אני מנסה לבטא עם סֶ גולֶ ,דש ,זה כן הולך .אבל הבעיה היא שלעולם לא אוכל
להגיד בגד חדש ,סיפור חדש ,מצב חדש – הח' נתקעת לי ואני מגמגמת אותה
בלי יכולת להגיע לדש .וכאשר מסתיימים השיעורים אני רצה קצרת נשימה
לבית המשונה ודוחפת את הדלת .בעל הזקָ ן נעמד מולי.
תחליף לי את המילה! אני זועקת .אני לא יכולה לא להגיד ח… ח… ח… לא
ידעתי שגם מילה שמכילה את… את… את זאת שלקחת לי – לא אוכל לבטא.
תחליף לי למילה… מחסנאית! בהבזק של רגע תפסתי שצריך לבחור מילה
ארוכה ונדירה יחסית .כמה פעמים בימי חייו יוצא לאדם להגיד "מחסנאית"?
אבל בעל הזקן לא מוכן לזה .אני אחליף לך את המילה דש באות ,הוא אומר.
תבחרי אות שאת מוכנה לוותר עליה.
אני ממצמצת בעיני ולא יודעת במה להתרכז כעת :בניתוח המצב המשונה
שנקלעתי אליו או בבחירת האות שעליה עלי לוותר .תחושה פנימית אומרת לי
שאין לי ברירה ,ועדיף שאבחר בתבונה .הוא עוד עשוי להגיד לי שזמני תם
ואני אשאר מעתה עם הח… ח… במקום "חדש".
צד"י סופית! אני מכריזה ומחייכת לעצמי עמוק בפנים .תמיד אוכל לומר עציץ
עם צדיק רגילה בסוף .עציצ .מי ירגיש? הוא מאשר ,וברגע שאני יוצאת
החוצה השמש שוב זורחת לה ולבי מתרונן .דש ,אני קוראת בגאווה ,חדש!
דשדש!
אני נכנסת לדירתי ורואה את המוצץ של נתן על הרצפה" .נתן ,תרים את
המוצֶ ב!" מוצֶ ב! מוצֶ ב! חרדה תוקפת אותי .במקום צד"י סופית יוצאת לי
האות בית .נתן שולח אלי מבט שואל ,ואני מתכופפת בהכנעה ואוספת את
המוצץ ,ודמעה ניגרת לה מעיני ונוחתת על ה"מוצב" .אני נצמדת לחלון
ובוהה ,ומבטי נתקל בחצץ שעל הקרקע ,ואני לואטת את המילה :ח-צ-ב.
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הקריין ברדיו מדבר על קיצוץ חדש בתקציב ,ואני חוזרת ושונה אחריו :קי-צו-
ב .הלכה לי הצדיק הסופית ובמקומה קיבלתי "בית" .ואני חושבת ,איזה אות
אציע לאיש המאוס הזה במקום ץ ,ואני תפוסה בהרהורים עד שאוחזת בי שנת
הליל.
למחרת אני חוזרת מהעבודה הישר לבית המוזר ,דוחפת את הדלת ומכריזה:
אני פה! והוא מופיע כמו משום מקום ,כרגיל עוטה עליו בגדים שחורים,
ושואל אותי ללא חיוך מדוע באתי.
מוצֶ ב! אני זועקת .חצב! חָ מֶ ב! אתה יודע מה זה בשביל אישה דתית לא
להגיד בפסח את המילה חמֶ ב? ואיך אם לתינוק לא תגיד מוצֶ ב? ואני מורה!
איך אוכל להמשיך ללמד? אני אאבד את הפרנסה שלי אם לא אוכל להגיד
צד"י סופית .אז בבקשה ,תחליף לי לאות עי"ן .קח ממני את העי"ן .ואני יודעת
שכעת לא תהיה בעיה ,כי אם אבטא אל"ף במקום עי"ן ,איש לא ירגיש ,ממילא
אני עושה זאת .הוא מסכים ,אבל כשאני חוזרת הביתה ומדברת עם בעלי ,הוא
שואל מדוע אני אומרת ההֶ רב במקום הערב ,ההלילה במקום העלילה ,וההיקר
במקום העיקר .כי אני הייֶפה ,אני עונה לו ומפהקת ,בורחת לחדר של נתן
ומלטפת את ראשו .כפרה הלֶיך בבת הֶ יני ,מתוק שלי ,סיבכת אותי ,אני לוחשת
ויושבת לידו עד שעיני נעצמות.
למחרת בכיתה אני משתדלת פחות לדבר ויותר להטיל עבודות על התלמידות,
ובתום השיעורים נחפזת לבית של האיש המסתורי .ואני עומדת מולו וצועקת,
למה נדרש ממני כזה מחיר הָ ל כך שהוא שמר לי הָ ל הילד ,למה הוא לא יכול
להָ שות מצווה בלי תשלום ,למה בחיים האלה צריך לשלם הָ ל כל דבר ,למה אי
אפשר לקבל משהו במתנה .והוא מגרד בפדחתו בידו השמאלית ואוסף את
הצעקות שלי אל תוך דלי גדול שחור שמחזיק בידו הימנית ,ואומר לבסוף
שהוא מוכן להחזיר לי את האות עי"ן ,ורק מבקש שאבוא אליו אחת לשבוע
ואצעק את כל טענותי ,כי אותן מילים שנאמרות ברגש חשובות לו .אני עומדת
מולו המומה ,שוקלת מהי המשמעות של התחייבות כזו ,ומחליטה שהיא
עדיפה על פני להישאר בלי עי"ן ,כי בלי עי"ן ,עבורי ,זה לאבד את הפרנסה
ואת כבודי בפני אנשים .לבוא אליו פעם בשבוע לצעוק – ניחא ,הרי אני רגילה
לצעוק .מי לא זכה לשמוע את צעקותי? בעלי ,תלמידותי ,אחיותי וגם חברות.
אפילו על שכנות צעקתי פה ושם ,כשהשאירו את הברז מטפטף בחדר הזבל,
כשלא שילמו מסי ועד בית בזמן ,כשהילדים שלהן זרקו בוץ על נתן.
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ואחת לשבוע אני מגיעה לבעל הזקן ,וצועקת על בעלי שלא מספיק עוזר לי
בבית ,ועל הילד שלי שאינו ממושמע ,ועל התלמידות שלא הכינו שיעורים,
ועל חברות שמאכזבות אותי ושכנות שמרגיזות אותי ,והוא אוסף את כל
הצעקות לתוך הדלי השחור ,וכשאני מסיימת הוא סוגר היטב את המכסה ,ואני
הולכת הביתה בצעד קליל יותר ,מתפלאת כיצד אני מרגישה כל כך טוב אחרי
שהשארתי אצלו את הטענות החשובות שלי ,שהיו חלק כה נכבד מחיי במשך
השבוע האחרון .חשבתי שלא אוכל להסתדר בלעדיהן ,ומתברר לי שאני יותר
מאושרת לאחר שנפטרתי מהן.
וכך ,במשך חצי שנה ,אני ממשיכה להגיע אליו ,ואיש אינו יודע .ואז מגיע יום
שאני מהססת אם ללכת אליו ,מפני שאין לי שום טענות ,היה לי שבוע יפה,
ובלבי מתרונן לו שיר .אבל בגלל המחויבות שלי והחשש מתגובתו אני בכל
זאת נכנסת לדירה ,ולהפתעתי היא ריקה ושלט גדול מתנוסס על הדלת:
להשכרה .אני מסתובבת בדירה ומחפשת משהו שיעיד על בעליה ,אבל אין שם
שום דבר פרט לשני מזרנים ,שולחן וארון ריק ,ורק בחוץ ,ליד הפחים הירוקים
הגדולים של העירייה ,עומד פח שחור ,שלידם נראה קטן .בהיסוס אני
מתקרבת ומושיטה ידי לגעת במכסה .סקרנותי עצומה .מה אגלה שם? אולי
יהיו בתוכו חפצים או מסמכים שיגלו טפח על בעל הזקן המסתורי? אבל
בעודי שולחת ידי לגעת במכסה ,אני נזכרת במה שהפח הזה אסף אל קרבו
בששת החודשים האחרונים ,ובהבזק של שנייה אני מסיטה ידי ,קולטת
שבשום אופן אינני רוצה שאותן טענות ומענות ,אי שביעות רצון וקיטורים,
שליוו את חיי מגיל צעיר ,ייצאו כעת מהפח ויתיישבו עלי בחזרה ,ואני נסוגה
לאחור ,מסתובבת ונסה על נפשי ,יודעת שלעולם לא אחזור לשם.
בלי להסתכל אחורנית אני חוזרת לביתי ,מתיישבת על הכורסא ונמוגה לתוך
מחשבות .והנה ידיים מלטפות אותי ,ידיים של ילד .אני פוקחת עין – נתן שלי
שם ידיו על ירכי ,ואומר כהרגלו" ,מוצֵ ב ,אמא ,תני לי מוצֵ ב"" .אומרים
מוצץ" ,אני אומרת בעייפות ,קמה ממקומי ומחפשת את המוצץ .אני נכנסת
למטבח – הכלים בכיור ,ממתינים למוצאי שבת .מחכה לי עבודה רבה.
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משה גרנות
ועידת שלום בבנגקוק
היה יום קצת יבש ,וכבר חששתי שזה יהיה אחד מימי הנאחס במכירות .למרות
שיום קודם הלך לי קלף לא נורמאלי ,בכל זאת יום חלש לא מועיל למצב רוח.
קלטתי אותם מרחוק – גבר אחד שתי נשים מכוסות ורעולות ,רואים להן רק
את העיניים .היו איתם גם שלושה ילדים .הדופק שלי עלה.
"סלאם עליכום".
"עליכום א-סלאם ,תפדלו!" ,זרמתי.
הוא שואל אותי בערבית" :מאין אתה ,בן-אדם?"
בלי לעפעף עניתי:
"מן פלסטין"
"יא רבי ,אנחנו אחים! אני מערב הסעודית".
אני לוחץ לו את היד בחום .הוא מצביע בידו הפנויה על הסוֹלְ ט ,מלח ִמיַם
המלח שמיועד למשוח בו את הגוף (שישים דולר!):
"שו האדה?"
"האדה קוואיס".
יותר מזה לא יצא לי – עברתי לאנגלית.
"למה אנגלית? למה לא בשפה שלנו ,בשפה של הנביא?"
"מה לעשות ,אני מילדות באוסטרליה ,בסינגפור ,ברוב עוונותיי – שכחתי"...
"אבל אתה מקפיד להתפלל ,כן?"
"איזו שאלה! בוודאי".
"תגיד לי ,אחי ,מה יהיה טוב לַפָ ִנים שלי?"
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בדרך כלל ,אני מציע ללקוח את המוצרים הזולים ,ולאט-לאט אני מתקדם
ומראה לו מוצרים שעושים פלאים בעורו ובנפשו של האדם ,וגם עולים
בהתאם .הפעם ישר הצעתי לו את הסֶ רּום ,שהוא בסיס לקרם ,והוא מן
המוצרים היקרים ביותר ,ולמה? כיוון שעל המרקע מאחוריי ריצד הפרסום מים
המלח ,ושֵ ם ישראל הופיע שָ ם כמעט כל דקה ,לכן מיהרתי.
מוטב למכור מוצר אחד יקר ,ולהיפטר מהלקוח איכשהו.
"אתה רואה ,אחי ,הסרום הזה עושה אותך צעיר ,מבהיר לך את הפנים ,העור
שלך נעשה גמיש .אפשר להשתמש בו ביום ובלילה .כמובן ,אם תרכוש את כל
קראב ,סבון הפלא לַפָ נִים ,אז אתה
יישיֵיל סְ ָ
הקיט ,שכולל בָ אפֶ ר ,בו ִֹדי בָ אטֶ ר ,ופֵ ִ
באמת מסודר".
הסעודי לקח טוש ,ורשם בערבית על קופסת הקיט ,איך משמשים בסרום ,איזה
שימוש יש לכל מוצר .כך הוא הצהיר בעצם בעלות בטרם שילם.
טוב מאוד!
"תגיד לי ,לא תעשה הנחה לאח הערבי שלך?"
ההנחה הרי מחושבת מראש ,והיא למעשה ,אוטומטית ,אבל צריך להציג
מצוקה בעניין הזה – גירדתי בפדחת:
"תראה ,אחי ,זה תלוי ,איך אתה משלם".
"מזומן ,יא אחי" ,והוא מוציא מהכיס סטיפה של דולרים ,ומראה לי.
"אם מזומן ,אז יש על מה לדבר – כל הקיט עולה  350דולר ,בשבילך – רק
 ,250לא תשיג הנחה כזאת בשום מקום ,אבל דחילק – במזומן ,כן?"
הוא הביט עליי עקום ,אבל שילם.
אני לא אוהב להעמיס על הקליינט מוצרים רבים ,ולהתחשבן עמו רק בסוף .זה
לא יעיל ,כי הסכום הגדול מבהיל אנשים ,ויש כאלה שחוזרים בהם ,ואחרי
שבלבלו לך את הראש חצי שעה באלף שאלות ,הם אומרים לך את המנטרה
הידועה" :אבוא אליך פעם אחרת" .מניסיון אני יודע שצריך להציע מוצר אחד,
ולבקש תשלום ,אחר כך לפתות אותו עם מוצר אחר ,ושוב לבקש תשלום .כך
הוא משלם ומשלם ,וכיוון שזה במנות מדודות ,הוא איננו חש בַ חוֹר הגדול
שנוצר לו בכיס.
אחרי שהכסף נכנס לקופה ,אפשר להמשיך בציד:
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"יא אחי ,מה עם האישה?"
השתדלתי לא להביט אליה ,אבל מזווית העין ניתן היה להבחין שהיא עטופה
כולה בשחור ,ורק העיניים חשופות.
"יש לי ג'ל שיכול לצנן את העיניים .צריך למרוח מתחת לעין"...
בדרך כלל אני מדגים על הקליינטית ,ואז היא מרגישה בהבדל ,ויש אפילו
קריאת התפעלות – אבל עם הפלונית הזאת?! הרי סכנת נפשות אפילו
להסתכל.
אחד הילדים ,פספוס ,בן עשר מקסימום ,הפך את הקיט ,וקרא בקול:
"מייד אין יזריאל".
התחלתי לסדר את הקופסאות על הדוכן ,כולי שקוע בעניין הזה .כבר החלטתי
על הסבר:
"תראה ,הישראלים ,אתה יודע ,אי אפשר להתחרות בהם ,יש להם סחורה
מצוינת ,וגם ים המלח נמצא אצלם"...
הוא אמר שלום חטוף ,לקח את שתי נשותיו ואת שלושת ילדיו ,שם את הקיט
מתחת לבית השחי ,ומיהר לעזוב את המקום .הנשים שלו יצטרכו להסתדר בלי
ג'ל לעיניים.
רצה הגורל שבאותו היום היה לי עוד ביקור של ערבים :קבוצה של גברים,
מספר נשים ,ילדים ,ילדות .הנשים מכוסות ראש בשלושה צעיפים מהודקים
לגולגולת ,אבל הפנים גלויות ,לא כמו של הסעודיות .הגברים לבשו מותגים:
גוצ'י ,לקוסט ,ארמני ,לולא הגוון הכהה של פניהם יכולת לחשוב שהם
אירופים עשירים .הם התכוונו לחלוף על פני הדוכן שלי ,אבל אני הקדמתי
אמפְ ל ,כלומר ,דוגמית חינם של סולט .אני בוזק
אותם ,והצעתי להם פְ ִרי סַ ְ
לגבר הראשון מעט על כף היד ,ושאר החבורה מצטרפים ומבקשים גם הם את
הפרי סאמפל.
"מה זה עושה?" שואל אותי הגבר הראשון באנגלית.
"בוא ,בבקשה לכיור ,רחץ את ידיך".
כשמערבבים את הסולט עם המים יש תחושה נעימה בכף היד ,כאילו נמרח
עליה קרם ידיים.
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"יא סלאם ,זה פלא זה!"
לזה אני חיכיתי .אני מנגב לגבר את היד במפית ,ושואל:
"הציפורניים שלך טבעיות?" (וכי ירכיב לעצמו ציפורניים תותבות?!)
"בוודאי ,בן אדם ,כמו שברא אותן אללה".
"אם ככה ,אני מוכרח להראות לך משהו" ,ואני מוציא בָ אפֶ ר מהקופסה ומשייף
לו את ציפורן האצבע ,ואז אני נרתע אחורה ,כאילו נדהם ממה שהצלחתי
לעשות :הציפורן מבריקה כאילו כוסתה בלאק שקוף .אני יודע שזה להיט אצל
המוסלמיות האדוקות ,כי לפי דת האיסלאם אסור להן לשים לאק על
הציפורניים ,כי הוא מיוצר עם אלכוהול.
"יא סלאם! ,פאטמה ,עזיזה ,עיישה ,בואו תראו"  ,והם מדברים בהתפעלות
בערבית ,ואני מבין כל מילה (תבורך שרונה ,המורה שלי לערבית!) ,אבל אני
חושש לדבר בערבית ,כי הניב שלהם דמה לזה של ערביי ארץ ישראל ,ערבית
ברורה .חשבתי שהם עזתים ,והם בוודאי היו מגלים מייד מניין המבטא של
הערבית שלי .ליתר ביטחון דיברתי באנגלית במבטא אוסטרלי.
ואז הוא מגיע לעניין" :כמה עולה?"
"אם תהיה מוכן לקנות את קיט הסולט ,אני יכול לתת לך את הנייל קיט
לציפורניים ,פלוס קרם ,פלוס שמן לעור שבין הציפורן לאצבע ,פלוס פצירה –
מתנה .איך אני?"
נקבתי לו את הסכום ,והוא פקח עיניים בתדהמה.
"איך אתה משלם?"
אם הוא מראה לי כרטיס אשראי (לא חשוב איזה) ,אני אומר לו שבדיוק
לחברת האשראי הזאת יש מבצע ,ומגיעה לו הנחה .אילו הציע לי מזומן ,כמו
הקונה הקודם ,הייתי נותן לו במתנה גם סבון עם מלחים מים המלח.
הוא מוציא את הארנק ,ומטבע נופל לו על הרצפה .הסתכלתי עליו – הוא עם
הכרס הענקית שלו אין סיכוי שיתכופף .אני רוצה לעשות מחווה ולהרים את
המטבע .בינתיים אחת הילדות שואלת אותי באנגלית מצוינת" :מאין אתה?"
אהה! הגענו לנקודה .לי יש בכיס תמיד מטבע למזל .הכנסתי יד לכיס,
והקפצתי אותו שם בפנים .אם זה "עץ" ,אני אומר אמת ,אם זה "פַ לי" – אני
משקר .נפל "פַ לי".
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"מאוסטרליה".
בינתיים אני רואה שהוא מבקש להפוך את הקיט ,ושם כתוב "מייד אין
יזריאל" .אני תופס את הקיט ,ומסביר לו כאילו מה כתוב על הצד הקדמי ,ותוך
כדי הסבר אני שוב מתכופף להרים את המטבע ,אלא שיום קודם גזרתי
ציפורניים ,ואני לא מצליח להרים אותו .בכיס השני יש לי אולר ,והוא כאילו
נועד להיות תחליף לציפורניים ,ואני מתכוון כבר להוציא את האולר מהכיס,
ואז אני שומע את הילדה אומרת בערבית:
"הוא מישראל ,הוא יהודי!".
זה עוד היה חסר לי ,שיראו אותי עם אולר – יהודי וסכין! התאמצתי ,ובסוף
הצלחתי להרים את המטבע .נתתי לו ,ואני שומע את הגבר השני" :בטח
מישראל ,כתוב 'ים המלח' ".
הכסף היה כבר בקופה ,אבל הילדה הביטה בי במבט של תוכחה .ילדים
רגישים מאוד לאי צדק – מצד 'הגדולים' ,לא מצדם.
"תראו ,אני באמת מאוסטרליה ,אבל המוצרים מישראל".
"לא צריך מה שאתה אומר( ...הוא הבין שאני משקר) אנחנו מדובאי ,אבל
אוהבים את ישראל .תן לי את היד".
האמת שחששתי .הוא לחץ לי את היד בחום ,וטפח לי על השכם" ,אתם בסדר
גמור".
חשבתי שאולי כדאי לקיים ועידת שלום בבנגקוק.

ציור – קלרי לב
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רפי אגמון
קו הזיכרון
הרכב גלש ברכות חרישית על הכביש לכוון ירושלים .חלמון השמש החלה
להיבלע באובך שבאופק מאחור כביצה עלומה .בערב יום שישי תמיד הרגשתי
שקט מיוחד המצפה לכניסת השבת .יצאנו השבוע ,בדרך לסעודת השבת אצל
ההורים בירושלים .הילדים יושבים מאחור בבטחה ,והפעם אשתי נהגה ,כך
שהתפניתי ליהנות מהנוף המוכר ולשקוע במחשבות .בצידי הדרך הבחנתי
בג'יפ צבאי ממוגן ,על כביש  .443משהו זע בי .רוב האנשים רגילים לראות את
הנוכחות הצבאית ולא מייחסים לזה שום חשיבות .מעטים אולי יעריכו את
העבודה שהחיילים מבצעים ,גם בשבתות וחגים .אצלי המראה מעורר
זיכרונות מהמילואים לפני מספר שנים ,כאשר "עשיתי קו" ברכב דומה.
נקודות האור נראו כמרחפות באוויר בשמי הלילה הקיצי ,כרגע בו קפא הזמן
מלכת .ישבתי על מכסה המנוע של הג'יפ מביט בשתיקה .אפשר לראות מכאן
את נוף מרכז הארץ ,פרוס לפנינו כתצרף של אורות מנצנצים .רוב אוכלסיית
ישראל ,נמצאת לרגלנו ,רובם שקועים כעת בשינה ,ספונים בבטחה בביתם .אף
אחד לא יודע שאני כאן .לו ידעו ,לרוב זה לא ממש משנה.
"תראה מה זה ,איזה מטורף" ,אמר אחד מהלוחמים לצידי" ,אתה קולט כמה
מטוסים נמצאים בכל רגע באוויר מעל בן-גוריון?"
"כן ,זה נראה ממש כמו פצצות תאורה" ,ענה חברו" ,בוא ,נכין משהו
לשתות" ,והם עברו אל חלקו האחורי של הג'יפ ,הפונה לעבר פאתי אחד
הכפרים בקרבת ראנטיס .בזמן שתפעלו את פק"ל הקפה ,חלקים משיחתם
הגיעו לאוזניי ,נישאים על גבי הרוח הקלה שנשבה במרומי ההר שבו חנינו.
"...אתה חושב שיש להם?"
"בטח שיש להם .הם מצוידים בכמויות שאי אפשר להאמין .אר-פי-ג'י
מהכפר יכול להוריד אותנו כמו כלום "...אותי דווקא בכלל לא הדאיג אר-פי-
ג'י ,וגם לא האמנתי שישתמשו בו בגזרה הזאת .אם כי לא יכולתי שלא לחשוב
על אותם מראות שראיתי בחדשות ,יותר מדי פעמים .פתאום אני מוצא את
עצמי כאן ,כנהג של "סופה" ממוגנת .כשקצינת הקישור הודיעה לי שמדובר
בתורנות נהיגה ,לא הבנתי בתחילה למה הכוונה" .יש סבב בין היחידות ,וכל
יחידה צריכה לתרום" ,הסבירה בסבלנות .מסתבר שאין ממש קשר למקצוע
הצבאי ,ומבחינת הצבא כל אחד יכול לנהוג .לאחר "קורס" מזורז ביותר,
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הוסמכתי וקבלתי רישיון נהיגה על "סופה" .הדבר העיקרי שלמדתי שזה הרכב
הכי מסוכן בצה"ל .מסתבר שטונות של מיגון שהותקנו על רכב עם מרכז כובד
כזה גבוה לא עוזרים לשמירה על היציבות ,או כפי שאחד מקציני הבטיחות
שינן באוזננו "הרכב ממוגן מירי ,לא מתאונות"...
"נהגוס ,בוא תשתה קפה" ,הקריאה מאחור קטעה את מחשבותי ,ומיהרתי
להצטרף אל הלוחמים .לא יצא לי להיות אתם קודם .למעשה בכל משמרת
הייתי עם אנשים אחרים .רובם ככולם היו חברה מגובשים מאותה יחידת חי"ר
(בניגוד גמור אליי) ,ויצא לי לפגוש טיפוסים שונים ומשונים במהלך אותו
החודש .יוני היה המפקד של הנסיעה ,ורועי ועידו היו הלוחמים .יצא לי כבר
להיות עם המפקד "המורעל" שלפני הנסיעה דאג שנבצע תרגולות התהפכות,
פריקה וכו' או המפקד ה"אדיש" שניקר רוב הנסיעה .יוני לעומת זאת היה
מפקד מטיפוס ה"סחבק" הוא ורועי לא הפסיקו לדבר ולצחוק .היה לי מוזר
לראות אנשים בוגרים שמתנהגים כמו ילדים בתיכון .כשהם התחילו לדבר על
החומוס שאכלו בצהרים ומה שזה עשה להם ,הרגשתי שזה מוגזם .לרועי היה
טלפון נוקיה חדיש ,עם מסך גדול יחסית ,והוא לא הפסיק להשמיע קטעים
מתוכניתו של דידי הררי ולהתפקע מצחוק בקולי קולות .לפתע קראו לנו
בקשר 66" ,מחפ"ק" 66" .שומע"
"תפגוש אותי עוד חמש קטנות בקבר השיח .יש לי בעיה באחד הרכבים ואני
צריך לקחת מכם חלק" .קבר השיח היה נקודת ציון לאורך הגדר ,מקום שבו
היו מדי פעם הפרות סדר ,אבל לי הוא מוכר יותר כמקום שבקרבתו היינו
עוצרים מדי פעם במהלך היום להפסקות קפה .התארגנו ליציאה .התחלתי
בנסיעה איטית ,יורד בזהירות מההר הגבוה עליו היינו .לקח לי קצת זמן
להתרגל להילוכים הידניים ,לאחר שנים של נסיעה על גיר אוטומטי ,בנוסף
לכובד של הכלי הממוגן .באיזשהו מקום הרגשתי גם שכנהג רובצת עלי
האחריות לשלום הרכב והצוות .על מנת להפעיל את מצב נהיגת השטח של
"ארבע על ארבע" צריך להיות בעצירה מלאה .כלומר צריך להעריך את הצורך
לפני התחלת הנסיעה אחרת עלול להיות מצב בו הרכב עלול לדומם מנוע ,ואז
לא יהיה ניתן לבלום וכנראה שהדרך לצאת משם תהיה כבר רק עם חילוץ...
נסעתי לאורך הגדר ,עד שראיתי את הג'יפ של החפ"ק .יוני ירד מהג'יפ ומייד
חזר עם הנהג של החפ"ק שביקש שאפתח את המכסה של המנוע .הוא שלף
חלק ואמר בקצרה" :תמתינו כאן ,ותכבו את האורות ".תוך שניות נעלמו,
ונשארנו ג'יפ בודד צמוד לגדר מוקף בעלטה שחורה וקודרת .הדלת של יוני
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נשארה פתוחה ,ויכולתי לראות את גדר המתכת הצמודה ,מאחוריה באפלה,
נמצא הכפר העוין .מי יודע מי מביט עכשיו ,בג'יפ העומד משותק ללא יכולת
לנוע ,ממש מולם .רועי ועידו קפצו החוצה" .טוב ,זה הולך להיות ארוך"...
"וואי ,וואי ,איך אכלנו אותה ".פתחתי את הדלת שלי ,ורועי הפעיל את
ההקלטות בפלאפון .הוא הניח אותו על הדשבורד ,כאשר פניו אלי ומסכו
הרחב מאיר אותי ואת פנים הג'יפ .העוצמה היתה מטורפת והשיר נשמע בקולי
קולות "...את זונה ,את בת זונה "...רועי נשפך מצחוק ,בפעם המי יודע .רעד
עבר ברגלי" .נהיה ממש קר" ,אמרתי ,מקווה שאף אחד לא ראה .הנמכתי מעט
את הווליום של הפלאפון בנון-שאלנט ויצאתי מהג'יפ ,מקיף את הג'יפ וכדרך
אגב סוגר את הדלת בצד של רועי ,הפונה לכפר .המשכתי להקיף את הג'יפ
וחזרתי לצד של הנהג ,כאשר הרכב חוצץ ביני לבין הגדר" .נהגוס ,אתה בא
איתנו גם במוצ"ש?" ,רועי שאל אותי" .מה יש במוצ"ש?"
"יש מעצר מבוקשים" ,אמר בהתלהבות" ,ניכנס פנימה ,נתפוס מבוקשים
ונראה לחארות האלה מי אנחנו" .בלעתי את רוקי" .לא יודע ,לא דיברו איתי,
זה תלוי בהקצאה של המשמרות "...דיווח בקשר של התצפיתנית קטע את
השיחה" .וולבו מבת הים .אני מזהה תנועה של שני מלוכלכים" ".כאן וולבו,
קיבלתי ,תמשיכי לעקוב ".קפאתי .האם הם זיהו שאנו עומדים כאן? האם הם
יודעים שאנו תקועים פה כברווז במטווח? "תשאל אותה אם הם באזור שלנו",
אמרתי ליוני ,מנסה לשוות לקולי גוון רגוע" .בת הים מ .66-האם המלוכלכים
סוגרים לכוון המיקום שלנו?"
" 66מבת הים .אני לא רואה אותך ,אתה בש.מ".
"היא לא יודעת .אתה יודע מה זה ש.מ .נהגוס?" "כן" ,אמרתי .את זה אפילו
אני יודע .זה שטח מת ,שטח מת .מת .למרות צינת הלילה זעה החלה לכסות
את מצחי .הבטתי סביב .החשכה נראתה סמיכה ואפלה עוד יותר .בעיני רוחי
התחלתי לדמיין את הדיווחים בחדשות ,שידרשו לחקור את שרשרת הכשלים
שהובילה למחדל ...נכנסתי לג'יפ ,שעכשיו היה לא יותר מקופסא .חשבתי אם
כדאי להדליק אורות .נשארתי חונה על הציר ,הכל קרה כל כך מהר ולא
חשבתי שישאירו אותנו ככה .אם אדליק את הצ'קלקה אולי זה ירתיע ויצור
רושם של פעילות צבאית" .הכל בסדר יקירי? אתה שקט היום" ,אשתי קטעה
את קו הזיכרון" .בסדר גמור" ,אמרתי" ,רק נזכרתי במשהו" .חייכתי אליה
והסטתי את מבטי אחורה לעבר התינוקות הישנים .חושב מה יראו הם
כשיגדלו...
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אביעד בן יצחק

גבעת חיים
למה אני חושבת על גבעת חיים כל הזמן? למה בשם אלוהים? אולי בגלל
מיכלי-התערובת שקנינו מהם .מתי זה היה? מציאה גדולה .אבי ראה אותם
מהכביש ,שני מיכלים ענקיים זרוקים ליד הרפת .קנינו אותם בגרושים ,והם
החזיקו מעמד שנים .אכסנו תערובת להמון תרנגולות .אולי מאה או בעצם
אלף .אבל היה משהו לפני כן ,מה זה היה? אה במלחמה ההיא אחרי ששת
הימים .יום כיפור .כן .כל הגברים היו מגויסים ,שיא עונת קטיף הכותנה
והילדים של גבעת חיים ,דוהרים על הטרקטורים ,מקצרים דרך כבישי הכפר,
נוהגים עגלות עמוסות כותנה בדרך למנפטה .בקושי ראו את הראשים של
הילדים בתוך הטרקטור הענק .וילד קטון נוהג בהם ,נדמה לי שככה אומרים.
חקלאים למופת ,ילדים שעשו עבודה של מבוגרים.
מה עוד היה עם גבעת חיים? איפה למדו שני הילדים שגרו אצלי? חיים וגדי,
הגיעו עם המון בעיות ,לא רצו לקום בבקר ,לא היו מוכנים לצחצח שיניים
בבקר ובערב ,המון בעיות .בטח .הם למדו בגבעת חיים בבית ספר מיוחד.
הגיעו עם המון בעיות אבל קבלו אצלי משמעת וחינוך ,שלוש שנים או ארבע,
אולי חמש .כמה זמן הם היו אצלי? ובסוף ההורים שלהם נשקו לי את הידיים,
לא ידעו איך להודות על מה שעשיתי .שניהם הלכו לצבא ,כולם חשבו שאין
סיכוי אבל צבא שניהם עשו .פייטרים הם לא .והטלפונים שלהם הרבה אחרי
שעזבו ,כל חג חיים וגדי אחד אחרי השני .מתי הם התקשרו בפעם האחרונה?
לפני שנה או שנתיים? אולי שלוש .למה אני לא זוכרת?
היה גם הסיפור עם הבריטים ,שבת בבקר וכל חדרה רצה .אנשים עוברים דרך
הכפר ,התרגשות גדולה ,צעקות" ,הבריטים המנוולים מקיפים את גבעת חיים,
מצור על הקיבוץ ,לא ניתן להם ,קדימה .".....זה היה לפני שקמה המדינה.
בארבעים ושש או אולי ארבעים ושבע .אחר כך נתנו שם לשבת הזו .יוסקה רץ
ראשון גבוה וחסון ,ואחריו חבורה מהכפר .יוסקה חטף כדור בצוואר ,אבל לא
בגבעת חיים ,אחר כך במלחמה ,דודיק מהכפר סחב אותו על הגב קילומטרים,
למרות שאמרו לו שאין סיכוי" .חבר מהילדות ,לא יכולתי לוותר" הוא אמר
תמיד .עד שמצא רופא ובאיומי רובה הכריח אותו לטפל ביוסקה .איזה מזל
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היה ליוסקה ,חי שנים אחר כך ,עם לאה ,אומרים שגם עם עוד כמה אחרות.
הוא בטח חי עדיין יוסקה .דודיק סחב אותו על הגב ,דודיק ,זה שנישק אותי על
השפתיים ,הראשון שנישק אותי ככה ,גם ניסה קצת להכניס ידיים לתוך
החולצה ,כמובן שלא הרשיתי לו.
עכשיו הם רצים כל החבורה ,יוסקה ודודיק ויוסיק ,כמה כאב לי על יוסיק ,אחי
הגדול ,אבל זה היה אחר כך .כזה בחור מוכשר ורגיש ,כל הבנות רצו אחריו
לכל מקום .אז הוא כבר היה מפקד בפלמ"ח .שבתאי רץ איתו ,שבתאי חיזר
אחרי והיה חייב לעשות רושם גם עלי וגם על יוסיק ,כולם צחקו עליו ,כי היה
עולה חדש עם מבטא משונה ,הוא רץ איתם בכל הכוח ,היה נמוך מהם בהרבה
אבל לא ויתר .מי עוד היה בחבורה שרצה להציל את הקיבוץ? אה הממזר הזה
נחצ'ה ,למה ממזר? כי בכל פעם ששומר הלילה של הפרדסים היה יוצא
לשמירה ,נחצ'ה היה הולך לשמור על אשתו של השומר .בסוף הבריטים עצרו
המון חבר'ה מחדרה .יוסיק הזיל ריר ועשה את עצמו מפגר ,שחררו אותו,
נחצ'ה הממזר כמובן השתחרר .שבתאי וכל השאר ישבו במעצר ,בלטרון או
ברפיח .עכשיו נחצ'ה נהיה המרוויח הגדול מכל הסיפור .מכיוון שהשומר
נעצר ,הוא בילה אצל אשתו כל היום וכל הלילה .כל הכפר דיבר על זה בזמנו.
איך קראו לשבת הזו? הא ...קראו לשבת הזו השבת השחורה ובסוף לא מצאו
שום דבר בגבעת חיים .אבל יוסיק כבר איננו ,ממתי? מארבעים ושבע ,כן לפני
המלחמה ההיא .שבתאי כבר איננו ממתי? משמונים ומשהו? דודיק הלך קצת
אחרי שבתאי ,היה שכן טוב עד שנפטר .אני נשארתי ,חושבת כל הזמן על
דברים שקשורים בגבעת חיים.
למה אני חושבת כל הזמן על גבעת חיים?
******
"שרה ,שרה ,צריך לקום ,מספיק לישון" העיניים נפקחות מול הקיר .אני עוד
חיה ,חיים שאני מזמן לא רוצה .מישהו תלה לוח שנה על הקיר מעל המיטה.
זה יכול להיות שכבר יוני? כבר  ?2014באמת?
"שרה ,שרה ,צריך לקום" אומרת האשה בחלוק הלבן ,מה כתוב לה על
החלוק? נדמה לי שגבעת חיים ועוד משהו.
"שרה ,צריך להתארגן ,עוד מעט הילדים שלך מגיעים".
באמת יש לי ילדים?
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זוהר ברעם

גבעת ההפתעות
בעיצומה של מלחמת העצמאות פעל גן הילדים שלי בגבעת רמב"ם כמימים
ימימה ,עם השירים ,המשחקים והפעילויות .יום אחד ביקשה ממני הגננת
לארגן קבלת שבת ,וכהרגלה נתנה לי לארגן הכול .הייתי ילד עצמאי למדי
ויצירתי ברעיונות .להפתעתה סידרתי את הילדים בשורה .אחרי שיצרנו מעגל
החזקנו זה במותניו של זה ,עשינו עצמנו כאילו אנו גמלים ,ושרנו בקול רם:
"גמל גמלי ,חבר אתה לי ,חבר אתה לי בזיפזיף" .זה היה בהחלט שיר מקובל
ומושר באותם ימי תש"ח ,מה גם שעד המלחמה היה זה מראה רגיל לראות
בעונת ההדרים שיירות גמלים מובילות ארגזי תפוזים לנמל יפו .הגננת
החווירה ,נתנה לסיים את הריקוד ,וגם העמידה אותי בפינה במשך כמה דקות.
אבל כולם נהנו ,והיה שווה לעשות את הפאדיחה הזאת…
יום אחר היו אזעקות במרחב גוש דן ,ושלחו אותנו לבתינו מוקדם .הייתה שעת
צהריים .הלכנו ביחד ארבעה ילדים .חצינו לאיטנו את מרום הגבעה ,שנראתה
לנו גבוהה מאוד ,והתחלנו לרדת במדרון .לפתע נשמע בשמים רעש מוכר של
מטוס מצרי .הסתכלתי אחורה לכיוון הים ,וראיתי להפתעתי מטוס מתקדם
באוויר ונופלות ממנו נקודות שחורות .לא שמעתי אותן מתפוצצות .הן נפלו
על האדמה .זה היה עניין של שניות .המטוס התקדם לעברנו וירה לכיווננו
כדורים ממקלעו .הדיבר ניתק מפי .לא יכולתי לומר מילה ,אבל בידי הראיתי
לילדים שאתי לרוץ אחרי .רצנו כמה מטרים בודדים ונפלנו לתוך שוחה
טבעית .הכדורים פגעו בחול לא רחוק מאתנו .קמתי רק כדי לראות שהמטוס
שב וחוזר אלינו .שוב זרק נקודות שחורות מרחוק ,וכשהתקרב ירה לעברנו.
אינני יודע מניין היה לי האומץ או המחשבה ,אבל שוב הוריתי לילדים לרוץ
אחרי .לא הייתי מסוגל להוציא הגה מפי .הם ראו את תנועת ידי ושוב רצו
אחרי .שנית נמלטנו ממסלול הירי שלו בכמה מטרים .זה היה מטוס בוכנה לא
גדול .הוא חלף רועם מעלינו ,הסמל המצרי על זנבו ,סב באוויר ,מיהר לטוס
לכיוון הים ,ומשם התרחק לכיוון מצרים .צפיתי בו בעניין עד שנראה כמו
נקודה קטנה באוויר ונעלם .כן ,בהחלט הרגשתי שניצלנו מסכנת חיים .נשארנו
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לשכב שם בחולות הכורכר זמן רב ,אולי שעות ,עד שמישהו מההורים בא
ולקח אותנו .אף אחד מהילדים לא דיבר .כולנו היינו מפוחדים.
כמה חודשים אחר כך הפתיעה הגבעה שוב .בעיצומה של מלחמת העצמאות
ראיתי שיירה של עשרה עולים חדשים ,עם תיקי גבם (שקראנו להם רּוקסַ קים),
יורדת מהגבעה לביתי .אלה היו קרובי משפחתי מצד אמי ,שהגיעו מקפריסין.
במקום היו ממולדובה ,רומניה ,מאזור בקאו .הסתכלתי עליהם מוקסם .פתאום
היו לי קרובי משפחה .היה אחד שהגיע לפניהם לארץ כמעפיל ,דודי יונתן,
גבר ענק ואהוב עלי מאוד .גויס כתותחן בחטיבת "הראל" בקרבות באזור
שלימים נהיה מבשרת ירושלים – הר אדר .אחת מהנשים החזיקה בידיה
תינוקת ,היא בת דודתי .בראש הטור הלכה בגאווה אישה זקנה למדי ,מקל
הליכה בידה הימנית ,אבל זקופה להפליא ומרשימה מאוד .היא הגיעה עד אלי,
התכופפה ונישקה אותי ואמרה באידיש" ,זוריק ,אני סבתך .הגענו"" .כן",
עניתי לה" .למה אתם הולכים בשיירה? האם אתם קרובי?" הורי לא היו בבית,
ומישהו תרגם את תשובתה" :זוריק ,ככה עברנו את כל אירופה .הלכנו תמיד
בשיירה ,ימים ולילות רבים ,כמו היתר .עכשיו שאני רואה אותך ,ברור לי
שסופסוף הגענו הביתה" ,ובכתה ובכתה .בנותיה ,דודותי ,גם בכו .הן אמרו
שלראשונה ראו אותה בוכה ,מה שלא קרה לה לא במהלך מלחמת העולם
השנייה ולא בבריחה לארץ שאחריה .סבתא שאלה מיד אם אני יודע היכן
נמצא יונתן ,בנה הפצוע מהקרב" .כן" ,עניתי" ,הוא בהדסה בירושלים .אמא
אתו כבר יומיים .עשו לו ניתוח" .יונתן – ז'ונואיי ,ככינויו המוזר – החלים,
אבל פציעותיו תמיד העיקו עליו.
חלפו עוד כמה חודשים .סבתי הצ'כית "מאמא" ובתה הילדה הגיעו לארץ .הן
ירדו מהגבעה ,שתי נשים קטנות ,ולבושן סמרטוטים .באטיות איומה תמכו זו
בזו .ביובש ענייני אמרה סבתא בצ'כית לאבי המתייפח" ,זה כל מה שנשארנו
מהנאצים המנוולים באושוויץ".
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ציור – שמשון קוטלובסקי

זוהר טשרטוק

מזל טוב
"וַיִ ְקרָ א יִצְ חָ ק אֶ לַ -יעֲקֹ ב ַויְבָ ֶרְך אֹ ת ֹו ַויְצַ ּוֵהּו [ ]...קּום לְֵך פַ ֶדנָה א ֲָרם בֵ יתָ ה בְ תּואֵ ל אֲבִ י אִ מֶ ָך
וְ קַ ח-לְ ָך ִמשָ ם אִ שָ ה מִ בְ נוֹת לָבָ ן א ֲִחי אִ מֶ ָך ( ".בראשית .כח ,א'-ב').

אתמול ,נגמרו לי המים באמצע המקלחת .גם החמים וגם הקרים .אפילו לא
זרזיף של מים .רק רעש האוויר עולה בצינור במקום כמה טיפות של חמלה.
עטוף במגבת פרחונית ,עטור בכתר של קצף סבון ריחני ונוטף מים אחרונים,
החלטתי לצאת ולבדוק את צינור המים הראשי בבניין.
"יעקב ,בוא .הצטרף אלינו" ,שמעתי את אבי וחמי לעתיד קוראים לי מהסלון.
"המים נגמרו לי באמצע" ,השבתי כדי להתחמק מהם בנימוס .הם לא התייחסו
לדברי והושיבו אותי על הספה הדו מושבית ,אבי לוחץ מצד אחד וחמי דוחק
מהצד השני .בני משפחה נוספים קרובים ורחוקים ,שישבו בסלון ,נעצו בי את
מבטם .בוחנים את הסחורה ה"טרייה" שהוצעה להם .אבי מציג לראווה את
מטלטלי וחמי מציץ לתוך אוזני השמאלית ופותח את פי כדי לבדוק את שיניי.
אבי וחמי לא הצליחו להסכים על ערכי ובעצה אחת עם בני המשפחה החליטו
לבדוק אותו בכיכר העיר .זה מנופף ברמ"ח אבריי בגאווה ,וזה ממשש ,בוחן
ומציג לעוברים ושבים את הפגמים הרבים שמצא בי.
בעוד השווי שלי מתנדנד בשוק החופשי ובאי הכיכר צועקים את חוות דעתם,
אשתי לעתיד פלסה את דרכה אלי-הלבישה אותי בבגדי השבת הלבנים ,ענדה
טבעת לאצבעי ואמרה" :מקודש ,מקודש ,מקודש".
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יוני אלבז

הלימון של תולי
ערב יום הזיכרון לשואה – תשע"ד

בחצר בית האבות שממה .מידי פעם נראה אחד הקשישים מתהלך לאט-לאט,
בצעדים זהירים ,כמו בהליכה בשדה מכשולים .צריך להיזהר לא למעוד .בגיל
שכזה כל מעידה יכולה להיות מעידה אחרונה .יש מי שהולך בגפו ,יש מי
שהולך עם הליכון ,וישנו תולי ,שהולך עם מקל הליכה מאלומיניום וידית
פלסטיק ,כזה מקל מהסוג הפשוט ביותר.
בחצר עומד לו עץ לימון ,נטוי על צדו ונתמך במקל ,כמו מזדהה עם דיירי
המקום .צמרתו הזעירה כפופה ,מביטה אל האדמה .כך התיימר עץ הלימון
לפאר את עגמומיות החצר ויושביה אך ללא הצלחה .ענפיו דקיקים .העץ הזה
נראה שיודע להסתדר לבד ,נמצא במחלקת עצמאים אבל נראה לחלוטין תשוש
למרות גילו הצעיר .ענפיו הרכינו מבט ,משתחווים בהערצה לכל מי שהצליח
לצאת לחצר ,רוב ענפיו עירומים ,ללא עלים ,אך היו כאלו שנשאו לימונים
זעירים שאמנם לא הספיקו להתפתח ,אך נראו כלימון לכל דבר .תולי התקרב
עם מקלו אל עץ הלימון ,צעדיו זהירים ,מגשש קודם עם המקל  ,מבטיח את
הצעד הבא ומתקדם לאט .כשהתקרב מספיק ,עמד והחליף מבט של תשוקה
אל הפרי .הפרי נענה ברצון אך היה גבוה ורחוק .תולי עמד והתחבט עם עצמו
מנסה למצוא פטנט להגיע אל הלימון .אחר כך הוא חיפש מיקום מתאים
ומבטיח ,הכי קרוב לאחד הלימונים .אחרי שהתמקם והרגיש בטוח ,ניסה
להושיט יד אל הלימון הרחוק .ייתכן שלא אמד נכון את המרחק אל הלימון
בגלל ניתוח הקטרט שעבר רק לפני כמה ימים .אך משחש שהלימון נשאר
רחוק מכף ידו ,הניף את מקל ההליכה ונעץ את קצהו בענף ,מנסה לזעזע אותו
בתקווה שהלימון ייפול מהזעזועים .כך היה מנדנד את הענף .אך לי נראה
שהענף מנדנד אותו .שניהם היו רזים בערך באותה המידה .אני מתבונן בתולי
המרקד ריקוד מזעזע עם הענף הדקיק ומתחיל לחשוש שמא ימעד .מעידה
בגיל כזה ,כבר אמרנו ,יכולה להיות גורלית .ריקוד הזעזועים נמשך אך הלימון
נשאר דבוק בעקשנות לענף .תולי לא היה מורגל בחיים של ויתורים ,אלא
בחיים רוויי מאבקים .לכן לא פלא שהתעקש לזכות בלימון .לרגע הפסיק את
זעזועי הענף ,ניגב את הזיעה ממצחו ,הפך את מקלו ,והגביה את ידית האחיזה
אל הענף .הוא ניסה לכופף את הענף אליו .אכן הצליח לכופף את הענף אך
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הלימון הזעיר נשאר רחוק מכף ידו הזעירה .עכשיו הוא נראה אובד עצות,
והתחילו לעלות בו הרהורי נטישה ,הוא יסתדר ללא הלימון הזה כמו שהסתדר
פחות או יותר במשך כל חייו .התבוננתי בו בהערצה ,ורגע לפני שהתחיל
למדוד את צעדיו חזרה אל הספסל הריק ,ניגשתי אליו והצעתי לו עזרה.
"תוריד לי את הלימון הזה בבקשה" ,כך הוא אמר בנימוס כמעט מתחנן.
הורדתי את הענף לכף ידו ,והוא סובב את הלימון הדקיק עד שניתק ונקטף ישר
לכף ידו .הלימון נבלע בכיס המכנסיים הרחבים .שחררתי את הענף לעמדתו
הטבעית .אך תולי נשאר עומד מתחת לעץ ,מורה לי באצבעו על עוד לימון
ואומר בקול צרוד וסדוק " :תוריד לי גם את זה בבקשה" ושוב כופפתי עוד
ענף והוא סובב לכף ידו עוד לימון זעיר שנבלע בכיס הרחב ,ואחר כך עוד
אחד ,ועוד אחד ,ומשהרגיש שסיפק תאוותו ,אמר תודה רבה וליוויתי אותו אל
הספסל .ישבתי לידו ושאלתי" :למה אתה צריך לימונים?" .הוא ענה בקול רם
והחלטי ואמר" :בשביל התה" .הבנתי מסיפורו כי הוא לא מקבל לימון עם
התה ,והמשיך והתלונן על חוסר הטעם שבתה ללא לימון .תולי התבונן בי בזוג
עיניים גדולות כחולות ויפות ,במבט עמוק ,ואמר בכעס תוך שהוא מציג בפני
אצבע משולשת שהשתתפה אף היא בכעסו" :כלום לא מקבלים כאן ,הכל
חרה ,אוכל לא אוכל ,שתיה לא שתיה ,טיפול לא טיפול "...והמשיך לדבר כמו
בראיון חושפני " .תראה אותי ,אני בן שמונים וארבע עוד מעט ,תראה אותי
איך אני נראה ,תדע לך שאני שוקל פחות מארבעים קילו ,כמעט כמו ילד" .כל
מילה שאמר הייתה כועסת ומוכיחה ודורשת צדק שנעלם .משראה שאני
מקשיב לו ,נפתח מעצמו והחל לספר לי את סיפורו בחלקים קטנים קטנים,
ואני בלעתי בשקיקה כל מילה והתמלאתי אהבה עד השמיים לגוף הילדותי
שמדבר בכעס בקול של זקן .כעס של זקנים הוא הגרוע בכעסים כי הוא יכול
ללוות אותם עד לעולם הבא ,ולא נעים להגיע לשם כועס ,כך לא מתחילים את
הגלגול הבא.
הייתי כמי שנשבה בקסמיה של אגדה חיה .הוספתי לשאול והא המשיך לענות.
ולבסוף אמר כמי שמסכם" :אין לי אף אחד" ,התקשיתי להבין או לקלוט
והוספתי " :אף אחד? .הוא הניע את ראשו לצדדים כמי שמתקשה לחזור על
העובדה" .אין לך בנים? אישה? דוד? אח "...הוא הפסיק אותי כמי שחס על
זמני ופסק" :אף אחד! אני ילד אושוויץ ,אני לבד ,לבד ,לבד!"מאז אני מגיע
כל שבת עם לימונים מהעץ שבחצרי ,ומביא קצת ופלות או בפלות ,שקיות תה
בטעמים שונים ,כוסות חד פעמיות ,סוכר  -תשורה קטנה צרורה בשקית
פשוטה .הייתי מחכה לו שיופיע עם מקלו מגשש דרכו לשום מקום ,ואז הייתי
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ניגש אליו .והוא היה חוטף מידי את השקית ואומר תודה רכה ומהירה ,וממהר
להחביא אות השקית מתחת לכנף הז'קט המרופט .תולי תמיד שמח לראות
אותי ,אפילו שראה רק בעין אחת ,אפילו שעיניו היו מכוסות בחבישה ומשקפי
שמש כהים בגלל הניתוח שעשה בעין .ונראה כי היה מצפה לבואי ,אני לא
ויתרתי על הפגישות השבועיות שלנו .בכל פעם הוסיף להעשיר אותי בסיפורי
חיים קשים מילדותו ומבגרותו .כשהגיע זמן ארוחת הצהרים .נותר לבדו
בחצר מתנחם בחצי הסיגריה התורנית ,הייתי משדל אותו ללכת לאכול ,אבל
כמו ילד קטון ועקשן היה מסרב ,אומר בכעס " :זה אוכל זה? אפילו בגטו היה
אוכל יותר טוב" .ברור ,שהוא הגזים ,אי אפשר להתווכח עם ההרגשה שלו.
סיפרתי על תולי לכיתת החינוך שלי ,והודעתי כי אני תורם בשם הכיתה חבילת
שי לתולי .בכיתה הייתה הסכמה מלאה .עם הזמן תולי ואני נהיינו קצת חברים
וסיפרתי לו על הכתה שלי ועל כך שהייתי רוצה להביא אותו אלינו ליום
הזיכרון לשואה ,שיספר לנו את הסיפור שלו ,מי יודע אם בכלל מישהו שמע
פעם את הסיפור שלו .ומאז הוא לא הפסיק לשאול " :נו? מתי אתה לוקח
אותי לילדים שלך?" ,ואני תמיד רציתי שהזמן יחלוף מהר ,שיום השואה כבר
יגיע .נותרו שלוש שבתות עד יום השואה .שנינו ספרנו את הימים וחיכינו לרגע
הגדול ,היום שבו יגיע תולי עם מקלו אל הכתה ויספר כיצד נפרד מהוריו כילד,
כיצד שרד את התופת ,וכיצד עברו עליו  84שנים בבדידות מחרידה .הכתה
וצוות השכבה ציפו לבואו של תולי .בשבת האחרונה הוא לא נראה בחצר.
חדרו היה ריק ,מיטתו לא מסודרת כאילו שזה עתה רק קם ממנה .משלא נראה
בשום מקום ,התחלתי לחשוש ,הגעתי לחדר האחות ושאלתי על תולי .האחות
לא ענתה וחשבה שאבין את התשובה המובנת משתיקתה ,אבל שוב שאלתי:
"איפה תולי?" והיא אמרה" :אתה מתכוון לנפתלי רוזנצוויג? הוא יצא אתמול
לסיבוב בחוץ ,מעד ונפל ".כל מילה הרחיקה אותו ואותי מחלומנו .היא
המשיכה בתיאור .תולי קיבל התקף לב .אמבולנס אסף אותו לבית החולים,
משם נלקח ללא מלוים וללא קרובים לקבורת סנהדרין בבית העלמין ירקון.
תולי ,הגיבור שלי ,סיים את חייו .ערירי ,נטול כול ובעיקר נטול כבוד .אני לא
יודע ,אם היה מישהו שאמר עליו הספד ,אני לא יודע לאיזו הלוויה הוא זכה.
מאז חלפה שנה .שנה שבמהלכה אני אומר עליו קדיש בשבתות .תולי לא
הצליח להתארח אצלנו ,אבל לפחות קראתי לכם את הסיפור הזה לזכרו .תולי
הוא אחד מאלף ניצולי שואה שהולכים לעולמם בכל חודש .הם הולכים עם
הסיפורים שלהם ומשאירים אותנו עם מצפון לא שלם .יהי זכרו ברוך.
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מרפא בכוח הזיכרון
אני שמה מוזיקה קבלית ועוצמת עיניים ,סקרנית ,לאן יזרים אותי זִ כרוני .אני
רואה רימונים אדומים וענקיים ,הנראים עסיסיים מאוד… כתר גדול בראשם
משווה להם חזות של ראש מלכה .בהדרגה מתבהרים העצים המצמיחים
אותם .הגזע דק יחסית והעלים מאורכים ,כאילו מחשבה מסוימת גורמת להם
לשאוף כלפי מעלה .מתוכם יוצאת תפרחת אדומה ,ומתוכה מבצבץ הכתר
האדום .והנה גדל למקום מבטחים הרימון כולו ,שלם ועגול ,מחוסן מכל פגע.
עכשיו מבצבץ בזִ כרוני הבוסתן כולו :לצד עצי הרימון מתנשאים עצי פקן
גבוהים מאוד ,ועצי תפוח מוצנעים בירוק המשולבים בעצי אפרסק ,הנושאים
גם הם פירות כתומים גדולים ועסיסיים .הפירות סגורים כולם בשקיות נייר
חומות ,השומרות על הטעם השמימי המוצפן מפני המזיקים המאיימים לפגוע
בהם .והבוסתן כולו מלא בריח מיוחד ,כמו תבשיל המכיל את כיסופי הלב
וממלא באהבה את נפש הילדה הדואבת .זוכרת אני גם את התרנגולות הלבנות
בעלות המקור האדום ,חופשיות מכל מסגרת ,מסתובבות ומטילות ביצים
כרצונן; ואת הסלמנדרות שאחי הביא מטיוליו בגליל .גם הן מצאו מקלט
בטוח בתוך שלולית ענק מתחת לחדר ההורים הצנוע .הייתה זו סביבה טבעית
ויפה ,אי של שפיות בין הקוצים האנושיים החבויים בנוהלי קיבוץ קשיחים,
המבטאים ערכים נשגבים של חברה "מתוקנת" .כאן ליקטתי עלים יבשים
בצבעים משתנים של חום ירוק ואדום ,אספתי ביצים ,ואכלתי תפוחים
ואפרסקים שהבשילו; ורק הרימונים והאגוזים נשארו להורי ,שהכינו מהם
מטעמים לנו ,לשכנים ולאורחים אהובים :יינות ,ריבות וחטיפים לצד עוגה
קטיפתית בטעם משובח.
ומצעד הזיכרון מעיר בי גם את היום שבו הגעתי לבית לווינשטיין לאחר
השתלות העור שנועדו להעלות ארוכה לגופי השרוף .אותו היום היה יום גשום
במיוחד ,והאפרוריות וחוסר הוודאות ייסרו אותי .הוכנסתי לחדר ובו חמש
נשים ,שגפיהן שנמקו מסוכרת נקטעו .מולן גברו עלי ייסורי הנפשיים .ואז –
החילותי לספר להן מה אני רואה מבעד לחלון .מדי יום תיארתי להן בפרטי
פרטים את הפארק הענק עם האגם הגדול ,המלא בברבורים לבנים ,את העצים
מרובי הגוונים ואת הפרחים המיוחדים .לכך צירפתי סיפורים אודות תינוקות
בעגלות ,ציפורי שיר יפהפיות המקפצות מענף לענף ,ועוד ועוד .כל בוקר הן
ביקשו ממני לספר מה אני רואה מבעד לחלון .ובתוך כך ,הדמיון הבא
מאיזשהו זיכרון שיכך את כאביהן .בדמיון הזה היו תקווה ותשוקה לימי אור,
לשמחה ולאהבה רבה ,וכל אלה נשאו עמם מרפא לדיירי החדר ,ועמן –
למספרת עצמה.
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סבא יצחק
כבת ארבע-עשרה הייתה נעמי כשהתלוותה לאמה אפרת בחיפושיה אחר
מצבת הוריה ב"בית מועד לכל חי" שבגבעת שאול .המצבות נצצו משמשו של
בוקר ככוכבי מטה ,וצפרירי הבוקר ליטפו פני שתיהן ברכות .עד מהרה מצאה
האם את הציון של אמה ,סבתא תותי ,ובמרחק עשרה מטרים ממנו את ציון
אביה .בזכרונה של נעמי נחרת הכיתוב על המצבה" :יצחק בן-אברהם" .באחד
האביבים ,כשישבו לאכול דובדבנים ,סיפרה אפרת שנהגה לתלות זוג
דובדבנים על אזניה של נעמי הקטנה בת השנתיים .עיניה של נעמי ,שכמהו
לסיפור ,הובילו את מבטה של אפרת לנקודה סמויה ,והיא המשיכה והוסיפה:
"לאבי היה מטע דובדבנים שבו שני זנים :האדום העז והמתוק (גודגדן)
והחמצמץ בצבעי אדום-כתום-צהוב .המטע שכן למרגלות הרי האלבורז,
הגובלים עם דרום-מזרח ארמניה ,וזרם בו מעיין שמימיו הגיעו מההרים".
סבתא תותי ועוזרתה ניצלו את חודשי האביב ופריחת הדובדבן כדי לצאת
לחיק הטבע .בעוד הילדים רצים בינות העצים המצלים ,מתגלגלים על הדשא
ומתיזים מים אחד על השני ,ניצלו הנשים את השמש ומי המעיין הקולחים גם
לכביסה .השעות חלפו בעצלתיים וברוגע ,ולקראת אחר-הצהריים כבר
הספיקו הנשים לקפל את הכביסה ולמלא את הסלים בדובדבנים להכנת מיצים
וריבות .האם זכרה כיצד פרסות סוסים הפרו את השקט הפסטורלי .יצחק –
גבר מרשים בשנות הארבעים לחייו – ירד מן הדורושגה ,כרכרה הרתומה
לסוסים ,ועמו נער עוזר ,נושא שני אבטיחים מרופדים בקרח ,שייאכלו בסופו
של יום כשיתכנסו בפרגולה שבקצה המטע .לימים ,במפגש משפחתי נדיר,
הבחינה נעמי בגבר לתלפיות בצד החדר ,בעל עיני נץ ,מבט נוקב וקרחת
נוצצת" ,הסמל המסחרי" של הגברים במשפחה .מנבכי שנות-דור צצו ועלו
אותן אותיות בורקות בשמש-בוקר :יצחק בן-אברהם .כמעט על מרפקיה,
נשענת על ההליכון ,מקור מבטחה הרעוע והאחרון ,מדדה אפרת אל עבר
הכורסה .ככל שבגד בה גופה ,צלילותה וזִ כרונה העמיקו .דמיון פיזי וקשר
נפשי ,ללא מלים ,היה שזור בינה ובין אחיה דניאל ,שנותרו כזוג עלים על ענף,
שבכל רגע ינשרו לנהר הזורם.
מדי יום ,סביב השעה שתיים בצהריים ,הייתה דרוכה ,מצפה לצליל המכוון
לעוצמה מלאה .לשמעו הושיטה לאטה את ידה ,כאילו רצתה למשוך עוד קצת
את ההנאה שבציפייה לקול המיוחל שיוציאה מבדידותה .קולו של דניאל בקע
מעברו השני של הקו" ,הלו אפרת" .לאחר חילופי מילות נימוסים בשפת אמם
והתעניינות בשלומה אמר" :לא הצלחתי לפלס דרך ולהניח אבן על מצבת
ההורים ,בשל ריבוי הכוכבים דלמטה".
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אלזה
הלווייתה של קרובת משפחתנו נחמה ,שנפטרה בשיבה טובה ,התנהלה
בדומייה מופתית .ברגעים עצובים אלה התקרבו קרובי המשפחה זה לזה,
מעניקים חסות איש לרעהו .לידי צעדה נכדתי שיר .לאחר שהמלווים הניחו
כנהוג אבנים קטנות על הקבר הטרי ,שאלתי את שיר נכדתי הבכורה" :תרצי
להצטרף אלי לפקוד את קברה של סבתא?" שיר הנהנה בראשה לאות הסכמה.
לעתים ,באירועים משפחתיים ,אני נוהג להציגה בסגנון שובב" :נא להכיר את
חברתי הקטנה…" .החיוך שעל שפתיה באומרי זאת מעיד על הכימיה
שבינינו.
למרות עשרים וחמש השנים שחלפו מאז פטירת אמי ,לבי פעם בחוזקה.
תחושת החמצה הכתה בי .אילו הייתי מודע לכל פעליה ,הייתי נוהג אחרת.
הזכרונות החזירו אותי לתקופת הילדות :יפו העתיקה! גרנו בחדר אחד גדול,
ששימש בעבר כיתה בבית הספר אליאנס .אמא דאגה למחסורנו הבסיסי,
האוכל! העיקר לאכול הכול – לא לזרוק דבר! אוכל לא שופכים! בכל תחנות
חייה התמודדה אמי אלזה עם האתגרים שבפניה בצניעות ובקבלה ,ועם זאת
בנחרצות .בפני אביה עמדה על זכותה לקבל חינוך והשכלה ,לפי המטרות
שהציבה לעצמה .אף למדה בפקולטה לרפואת שיניים בשטרסבורג שבצרפת,
מסלול לימודים שלא היה שכיח בקרב נשים וסיימה בהצלחה.
לדברי ,ואני המשכתי בסיפורי" :עוד בשנות נישואיה
ַ
שיר הייתה קשובה
הראשונות התמודדה אמי עם בטיפול בהורים המבוגרים של אבי וכן באחותו
שגרה אתנו ,מאחר שהייתה בעלת צרכים מיוחדים .למרות כל הקשיים
הצליחה להקים מרפאת שיניים!
החיים במהלך מלחמת העולם השנייה ,עת נלקח אבי למחנות עבודה ,הוסיפו
לקשיים הגדולים מנת חלקה .עצרתי בדברי כדי להבחין בתגובתה של שיר:
"סבא ,תמשיך בבקשה" ,אמרה כשפניה מביעות סקרנות מהולה בעצב.
הפלגתי שוב בזכרונותי" :התמודדות קשה אחרת של אמי הייתה בתקופת
אלמנותה – כשבע עשרה שנים! מדי פעם היא הייתה חולקת אתי את רגעי
בדידותה וגעגועיה לבחיר לבה.
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"באותם רגעים קשים העזתי פעם לשאול אותה בזהירות' ,האם לא חשבת פעם
אולי למצוא זוגיות חדשה ,כנגד הבדידות?' אמא הביטה בי ואמרה' ,יעקב,
הייתה לי אהבה גדולה אחת בחיי ,והיא לא ניתנת להמרה' .חיבקתיה חזק
ונישקתי לה על מצחה .נשארנו מחובקים זמן מה ,ואלה היו רגעי נחמה
לשנינו".
שוב עצרתי בשטף דברי ,מאחר שהייתי מאוד מרוגש ממבול הזכרונות
שהציפו אותי .שיר הרימה מבטה אלי בציפייה לעוד .אספתי את כל כוחותי
והמשכתי" :זכורני מפגש מיוחד ,שהדגים את אישיותה :בעת השבעה למות
אמי ישבנו בביתה ביפו ,ולפתע הגיעו נשים ערביות אחדות והתיישבו בפינת
החדר ,כולן מקוננות ובוכות .לאחר זמן מה ניגשתי אליהן ובעדינות שאלתי על
הקשר בינן לבין אמי' .אמך אישה קדושה! היא טיפלה בנו חינם .תשלמו לי
כשתוכלו ,הייתה אומרת' .בלכתן בירכתי אותן והוספתי' :כשאדם הולך
לעולמו הגוף נטמן בעפר ,ואילו הנשמה – מלווה אותנו תמיד'".

שמן על בד – ד"ר הנריק רוסטוביץ
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שתיקת המסך
ברכבת לתל אביב הוא יושב מולי .איש בגיל העמידה ,בעל גובה בינוני ,עיניים
שחורות .הוא מוציא מחשב נייד ,מחבר אותו לשקע שבדפנות הקרון ,ומתרכז
בהקלדה .אני קמה לחלץ את רג ַלי מהישיבה הממושכת ,ומעיפה מבט חטוף
לעברו .לתדהמתי ,המסך שלו ריק לחלוטין .שום מילה ,שום סימן או איור.
הדבר מעורר את סקרנותי .הרי האיש לא הפסיק להקליד לרגע ,אז איפה הסימן
לעשייתו? אולי הוא מקליד בשפת העיוורים?
אני מחליטה לעקוב אחריו .הוא יורד בעזריאלי ,ואני בעקבותיו .הוא פונה
לתחנת האוטובוס ,ועולה במספר  171לשוסטר שברמת אביב ג .גם אני.
באוטובוס אני מתיישבת מאחוריו .הוא לא שם לב אלי .בשוסטר הוא פונה
לקפה הילל .גם אני .מזמין קפה שחור ,גם אני .שוב מוציא את מחשבו ומתחיל
להקליד במרץ .אני קמה כאילו לשירותים .הוא לא מבחין בי ,שקוע כל כולו
בעמלו .אני עוברת לידו .מסך המחשב ריק לגמרי ,והוא ממשיך לעקוב אחרי
שורות דמיוניות .אני ניגשת למלצרית ,נותנת לה שטר של חמישים שקל
ומבקשת ממנה להעיף מבט אל עבר המסך .תחילה היא מסרבת ,אבל אני
משכנעת אותה :זאת אולי שאלה של חיים ומוות ,אם האיש נושא במחשבו
פצצה .היא מסכימה ,אבל מחזירה לי את השטר.
אני לא עושה את זה בשביל כסף! היא אומרת בהחלטיות .יש לי מצפון!
יופי! אמרתי בחיוך ,מרוצה מהשתלשלות הדברים
היא ניגשת אליו עם קפה חם על מגש קטן .הוא דוחה את השתייה" .לא
הזמנתי שום דבר ,זו טעות ",ממלמל לעברה בלי להביט בה ,וממשיך להקליד.
היא חוזרת אלי והקפה על מגשה .אין כלום על המסך .אמא'לה ,איש כזה מוזר
לא פגשתי בחיי! אני צריכה ליידע מייד את בעל הבית ,שיחליט מה לעשות.
אבל זה יותר מדי בשבילי .אני מסתלקת מכאן.
סקרנותי גוברת .אני לא פוחדת ,אני רוצה לפתור את התעלומה .קמה
ומתיישבת לידו" .היי ,קוראים לי אמה .מה שמך?"
הוא עונה בלי להרים את עיניו מהמקלדת :אבשלום!
אתה מקליד הרבה זמן ...מה אתה כותב?
את לא תביני!
נסה אותי ,עניתי בלי להניד עפעף.
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אני כותב בשפת הטלפתיה.
טלפתיה? אני חוזרת אחריו בתדהמה.
כן ,מה שאת שומעת .אני טלפתי.
אתה עובד עלי! מגיע לי .הפרתי את הפרטיות שלך .סלח לי בבקשה.
את לא מפריעה לי ,הישארי .זה מוצא חן בעיני .בדרך כלל האנשים מסתייגים
ממני .קלטתי אותך עוד ברכבת.
איך? מתי בדיוק?
אספר לך ,את באמת ראויה לכך .הוא נושם ארוכות וממשיך בטון מתכתי:
"אני בא מזמן אחר .אני בעצם יכול להופיע כמו כל אדם רגיל מהשכונה ,אבל
זה לא נכון .אני בא מעתיד הרחוק מאתנו מיליוני שנים .כשכדור הארץ התנפץ,
שרדו אחדים בלבד ,ואלה שכללו את התקשורת ביניהם על מנת שלא יהיו עוד
מלחמות .מי יודע ,אולי את שייכת באיזה אופן למשפחתי הקדומה? אולי
בזכות הרגישות ,הסקרנות והאומץ שלך את נושאת יכולות של טלפתיה .אולי
בזכות האוצר הזה היית מסוגלת לגשת אלי בלי פחד!" אני שוקעת
במחשבותַ י .דבריו של האיש המוזר הזה מכניסים אותי לסוג של הלם" .מי זה
לעזאזל? מאיפה הוא בא באמת? ולמה יש לי תחושה של היכרות קודמת?"
אני בוהה בו ארוכות ,ולפתע שני בריונים לבושים חלוקים לבנים מתנפלים על
שולחננו.
מה קורה? אני צועקת בבהלה .מה אתם עושים?
אל תדאגי ,אמה .הכול תחת קונטרול.
הם מרימים את האיש בחוזקה וגוררים אותו אל מחוץ לקפה .סקרנים
מצטופפים סביבי ודואגים לשלומי .אני נחנקת בבכי היסטרי.
הוא פגע בך? הם שואלים בחמלה.
לא ,בכלל לא .הוא היה כל כך נחמד שהתחלתי לחבב אותו.
מה הוא סיפר לך?
הוא פשוט תהה אם אני שייכת למשפחתו הקדומה ,עניתי בתדהמה .מעגל
הדוק של אנשים נוצר סביבי .הם מתלחשים ,נועצים בי את מבטיהם .אחדים
מסובבים את האצבע ברקה ,סימן אוניברסלי ללוקה בנפשו .אני מנסה למצוא
שרוול מילוט בין ההמון ,ללא הצלחה .מישהו עוצר את צעדי המבולבלים.
אחר קורא לבריונים בלבן :קחו גם אותה! היא לא בסדר.
תרגיעו ,אנחנו מכירים אותה ואותו מצוין .הם חוסים אצלנו.
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