שבילים

SHVILIM

בית הסופר מודיעין והסביבה ע"ר 284085085

מועצת המערכת :פרופ' הלל ברזל ,פרופ' עמרי וונדל ,פרופ' רוני אלוני ,רוני סומק,
פרופ' צבי מלאכי ,ד"ר עמליה רן ,פרופ' נורית כנען קדר ,ד"ר ליאת בן דוד
עריכה ראשית :ד"ר רחלי אברהם-איתן
עורכי משנה :אברהם בן צבי וד"ר הנריק רוסטוביץ
ציור שער קדמי :בת הים הקטנה – אביבה ברגר
ציור שער אחורי :היער  -מקום התרחשות האגדות – שוש שאבי
גרפיקה :מיכל לייבה ואפרת בן יצחק
עיצוב כריכה :עידית אפרים
דוא"לbethasofer.modiin@gmail.com :
אתר אינטרנטwww.bethasofermodiin.org.il :
נושא גיליון  – 82זיכרון
יש להגיש שירים מנוקדים.
שם המחבר (פרטי ומשפחה) יש לכתוב בשם הקובץ.

לכב' מערכת שבילים – כתב-עת ,רח' קשת  ,04מודיעין-מכבים-רעות ,ת.ד78744 ,108 .
אבקש להצטרף כחבר  ,לפרסם יצירות ,להשתתף באירועים ובתערוכות שירים וציורים ולקבל
את חוברות שבילים.
שם פרטי ומשפחה________________________________________
כתובת_______________________________________________:
טלפון /נייד____________________________________________:
מצורפת המחאה על סך  ₪ 514דמי חבר שנתיים (כולל משלוח חוברות ,השתתפות
מודיעין81והסביבה.
הסופרגיליון
בתערוכות ופרסום) לפקודת בית תוכן
בנק _________________סניף _________ מס' המחאה ___________
1

תוכן גיליון 80
שבילי שירה
רבבא צרודה ,סוסים חבושי עיניים ,עינייך – ארז ביטון  •2-1הקרפול והוורד – לאה
גולדברג  •7במה דברים אמורים ,הייתי מת רגעים – מירון איזקסון  •8-4אגדת בוקר,
במעגל – אמיר אור •84-88פרקי היום של גוף אסטראלי – איתמר יעוז-קסט  •85רומאו
ויוליה ,גלגול נשמות ,מבול – יעקב ברזילי  •81-82הנווד הזקן מבכה את הים ,וידויו של
גרנטופיל – אילן שיינפלד  •81-87דיתי רונן  •88אגדה – קרן אלקלעי גוט  •84-58הזאבה,
הבור – קרן קוך  •58-55אטלס ,הסלע ממתין ,כיפה לבנה ,לא חלילן – יהודה גור אריה 51-
 •52אגדת הקשת – אסתר זילבר ויתקון  •51אגדה – תות הרמס סאטורי  •57אל מול פסל
ניקה – שרה גר אמדור  •58ציפורה ,מרים ,אגדת מציאות ,כן דובים וכן יער – רחלי
אברהם-איתן  •54-14הדובה הגדולה – מיכל מורן גלזר  •14וואחידה מפחידה – רחל רון
 •18-11קינת הלנה – ליאת בן דוד  •10הצתה מאוחרת – יהושע יעל  •10אשת פוטיפר ,אל
תעוררי נחשולים ,לרגע אחד שמשון – גאולה הודס פלחן  •12במיטבו ,מבחן בד – חגית
בת אליעזר  •11פתקי אהבה – אלברט בן יצחק  •17הדלת לגן עדן ,כלוב הזכוכית של תל-
אביב – יהורם גלילי  •18-14לא כאשת לוט – גאולה חמילבסקי  •04צדף ,כמו ששומעים –
נאוה אגהוב  •08נרות שבת ,שקט – מלכה ברזילי  •05עץ הידידות – יעקב אשכנזי  •05זאת
אמי ,סיפור הלימון של אבי – דוד ברבי  •00-01אניגמה  -רחל הרפז 00
שביל לספרים חדשים
קריאת הדורות ,כרכים ה-ו – נורית גוברין  • • 02ניצבת – א.ב .יהושע  •46הבשורה על-פי
יהודה – עמוס עוז • 01הצללים נעים באיטיות –גאולה הודס פלחן  •47המסע לקומה
השביעית – רחלה הרפז  •07דקה לפני זריחה – אלה בנאי  •48הולך בירושלים – אביחי
קמחי  •80אור ירח – דוד ברבי 08
שבילי אמנות
טוני הירש  • 04דניאלה פורת  24דניאל ביטן  • 28שולי חיימזון ויינר  • 25דב שגב •21
אלבינה דניאל  • 20הנריק רוסטוביץ  • 22ג'ורג' רוט  • 21שירז וולמן  • 27איתן פריד 28
• נורית גזית  • 24יראת מזל עוגן  • 14בתיה וייס  •18הלל צהנווירט  •15מטי לשם •11
רחל רון 10
שחור-לבן :חוה אפשטיין ,חיים שפיר ,דניאל אופיר ,אביבה ברגר ,איתן ארנון ,יצחק
בוברמן ,נורית גזית
שבילי עיון והגות
השיר חכם מהמשוררת – ...פרופ' נורית גוברין  •12-18אליס בארץ הפלאות  -האמנם מסע
נפשי? – רות נצר  •14-70על העמדה הטיפולית של המספר בסיפור "מדירה לדירה" לש"י
עגנון – ד"ר יאיר קורן מימון 72-88
שביל סיפור
האור הגדול – איבט-אביטל לוי  • 85-81משליך הסכינים – ראובן שבת  •84-88הלילות
הקסומים – שירז אפיק  •89-91חנה ממזכירות הקיבוץ– אביעד בן יצחק  •92-95ריקוד
הניצחון ,פתיתים – זוהר טשרטוק  •96כדור קטן – רפי אגמון  •97-101ריחוף בחלל –
יעקב אשכנזי  •102-103שביל החלב – נורית גזית  •104-105אשת הצדפים – שושי
אברבוך  • 106-107מישקו – מרים לפיד  •848-844דף יומי – יצחק וילנר 884-885

2

דבר הע ורכת
גיליון  80מטפל בנושא "מיתוסים ואגדות" ביצירות הספרותיות
והאמנותיות ,אם במישרין ואם בעקיפין .לאחר העיסוק בנושא הכבד של
גיליון " - 81הבית בצל המלחמה" בעקבות מבצע "צוק איתן" בו טראומות מן
העבר התעוררו ביתר שאת ,מצאנו לנכון להירגע בעולמן הקסום של האגדות.
פתחנו בשירים של המשורר ארז ביטון ,זוכה פרס ישראל ,ואנו מאחלים לו
המשך יצירה פוריה עוד שנים רבות.
מתוך הכרה בקשר ובהקשרים של היצירה העכשווית לספרות העבר ,בין אם
במודע ובין אם לאו ,ומתוך חשיבותו של קשר זה ,כפי שסוברים גדולי
החוקרים של ימינו כדוגמת הלל ברזל ,נורית גוברין ,דן מירון ואחרים ,מצאנו
לנכון לצטט בפתחן של גיליונות "שבילים" שירים של משורר מופת מן
הספרות העברית לדורותיה.
בשל מיעוט הבמות הספרותיות המודפסות אנו מבינים את המצוקה של
המשוררים והסופרים המבקשים לפרסם את יצירותיהם בכתב-עת שאינו
מקוון ,אך לא נוכל להיענות לכולם ,גם אם היצירות איכותיות והיו יכולות
להתאים ל"שבילים".
בחירת הנושא "מיתוסים ואגדות" ,גם בה יש כדי לבטא את ההכרה בעקרון
שיצירה לא צומחת בחלל ריק ,אלא מתוך הנדבכים הקודמים הנחרטים
בתודעה התרבותית הקולקטיבית ובתודעת היחיד .ואכן היצירות שנבחרו
לגיליון זה ,יש בהן ביטוי לעולם המיתוסים והאגדות השייך לעבר ,אף בשעה
שהנושא הישיר של היצירה מטפל בנושא עכשווי ,הבוער בלב היוצר ומכוון
את יצירתו בשבילי עבר והווה בעת ובעונה אחת ,בין אם במודע ובין אם לאו.
ניתן לראות במיתוסים ובאגדות תוסף תזונה רוחני הכרחי לעולמו של האדם
המודרני .המיתוס הוא המרכיב הבסיסי של כל תרבות אנושית וללא מיתוסים
מכוננים ,מניעים ,מובילים ,וקובעי חזון ,נדונה כל תרבות לאבדון ולהתנוונות.
המיתוס מאפיין מצב מעורר השראה המבוסס בעיקר על המסתורין ,על
היקסמות מן העולם ועל רגש ההתפעמות ולא על אמיתות מוחלטות והיגיון
צרוף .מיתוסים ואגדות מדברים אלינו בשפה סימבולית המייצגת את תת-
המודע הקולקטיבי והאינדיבידואלי ומעלים מאורעות מוזרים מנקודת מבטו
של האדם ,אך יש בהם מתן ביטוי להגשמת משאלות ולהתגברות על יריבים.
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הספרות המחקרית הפולקלוריסטית מציעה התבוננות מזווית שונה במיתוסים,
באופן עיצובם ובתפקידם החברתי :כסיפורים שעוסקים בשיח שבין האדם
לאלים וכאמנה חברתית המאדירה אידיאולוגיות שונות ומבנים היררכיים.
השיח עם האלים מבדיל את המיתוסים מן האגדות על אף שהצענו אותם
בנשימה אחת וכנושא אחד לגיליון זה .למרות קווי הדמיון הרבים בין
המיתוסים לבין סיפורי האגדות קיימים הבדלים בולטים .העלילה במיתוס,
בשונה מסיפור האגדה ,לא יכולה לקרות לכל אדם ,ומכאן נובעים גם
ההבדלים בפואטיקה הסיפורית בשתי סוגות אלו .כך למשל ,סיפורי המיתוס
מסתיימים כמעט תמיד בסוף טראגי .לעומת זאת סיפורי האגדות מסתיימים
תמיד בסיום אופטימי.
נגעתי במקצת באבחנה ביניהם בשל השאלה שעולה לא פעם (גם בקרב שולחי
היצירות) לעניין ההבדלים בין מיתוס ואגדה ולעניין הצבתם כנושא אחד
לגיליון.
נוכחות המיתוסים בחיינו מקיפה מעגלי יצירות רבים .נעשה בהם שימוש
בהקשרים שונים ובאופני ביטוי מסועפים בטקסטים ,בצורות ,בפיסול ,בעיצוב
גיבורים ,בעולם התיאטרון ,באנדרטות ,בציור ובכתיבה היצירתית לסוגותיה,
והם נותנים משמעות נכרת לניסיון האנושי ,כפי שניתן יהיה להתרשם גם מן
היצירות שנבחרו לגיליון זה בשירה ,בסיפור ובציור לסוגותיהם השונים.
רחלי אברהם-איתן
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הנסיכה והעדשה – ציור  :אביבה ברגר

שבילי שירה

ארז ביטון

ַרבָּ אבָּ א צרודה

*

מָּ ה אַ תָּ ה ְמחַ פֵּ ׂש בִּ י חֵּ ְך שֶׁ ל זְמַ ן ַאחֵּ ר
עֲסִּ יס אֲבַ ִּטיחַ גָּדוֹל
גַלְ עִּ ינֵּי תָּ מָּ ר מַ בְ הִּ ִּיקים
מָּ ה אַ תֶׁ ם ְמחַ פְ ִּׂשים בִּ י י ַָּדיִּם לְ ִּמ ְׂשחַ ק הֶׁ חָּ מֵּ ש
ֲאנִּי שֶׁ הָּ לַכְ תִּ י בְ נֵּבֶׁ ל לְ שַ דֵּ ל אֶׁ ת הַ פו ְֹריוֹת
חָּ ז ְַרתִּ י חָּ רּוְך.
לַשָּ וְ א עַ כְ שָּ ו
תֻּפֵּי טַ ְמטַ ם ְקטַ נִּים מַ זְ ִּמינִּים בִּ י אֶׁ צְ בָּ עוֹת חו ְֹשקוֹת
לַשָּ וְ א חֶׁ ְמ ַדת קַ יִּץ מִּ ַדפֶׁ קֶׁ ת צְ מֵּ ָאה עַ ל אִּ יש ֹונֵּי עֵּ ינַי
ְשתֵּ י ְשקָּ תוֹת ְשבּורוֹת
עַ כְ שָּ ו
לִּ בִּ י מֵּ ת לְ הִּ ינוֹמ ֹות לְ בָּ נוֹת.
ַלעֲסִּ יס אֲבַ ִּטיחַ גָּדוֹל.
עַ כְ שָּ ו
רּודה בְ חֵּ יק שָּ חֹר.
ֲאנִּי ַרבָּ אבָּ א צְ ָּ

סוסים חבושי עיניים
בְ כָּל אִּ יש עִּ ּוֵּר
נָּטּועַ סּוס דוֹהֵּ ר
הַ שוֹאֵּ ף לִּ ְשעֹ ט
לְ מֶׁ ְרחַ ִּקים
5

עיניִּך
ִּׂש ְמחַ ת עֵּ י ַניְִּך בַ נוֹף הַ יָּפֶׁ ה הַ זֶׁה
הִּ יא שֶׁ ְממַ ֵּלאת אֶׁ ת ֲחלַל עֵּ ינַי.
עַ כְ שָּ ו אַ תְ שָּ ם
עַ כְ שָּ ו ֲאנִּי כָּאן
עַ כְ שָּ ו ִּׂש ְמחַ ת עֵּ י ַניְִּך לְ בַ ד
ֲחלַל עֵּ ינַי לְ בַ ד

המשורר ארז ביטון ,חתן פרס ישראל ,והמשוררת רחלי אברהם-איתן משוררים-אורחים
בבית ספר בנתיבות .רחלי קוראת שיר של ארז ביטון "זוהרה אלפסיה" ,אחד מרבים
שנחקרו בספרה "כאב השורשים הכפולים" .בספר תואר ביטון כמי שהוביל שירת
מחאה חברתית לאחר העליות הגדולות מאסיה ומצפון אפריקה בשנות ה –  24וה – .14

6

לאה גולדברג

הקרפול והורד
א
ָארגְ נּו ִּמן הַ בַ ד שֶׁ טָּ וִּ ינּו,
בְ עַ צְ מֵּ נּו ַ
וְ הָּ יָּה הַ בַ ד גַם לָּבָּ ן גַם חָּ לָּק,
שֶׁ יְ הֵּ א ְמ ֻּציָּר ַאבְ ָּרהָּ ם ָאבִּ ינּו,
ַאבְ ָּרהָּ ם ָאבִּ ינּו ּובְ נ ֹו יִּצְ חָּ ק.
כִּ י הָּ יָּה י ְֵּרא-אֱֹלהִּ ים ּובֶׁ ן-חַ יִּל
וְ תָּ ם וְ יָּשָּ ר כְ מ ֹו הַ בַ ד הֶׁ חָּ לָּק,
בְ שָּ עָּ ה שֶׁ הָּ לְַך ּופָּ גַש בָּ ַאיִּל,
שֶׁ הִּ צִּ יל אֶׁ ת בְ נ ֹו ,אֶׁ ת בְ נ ֹו יִּצְ חָּ ק.
הִּ לְ בַ ְשנּוהּו בִּ גְ ֵּדי הָּ ָּדר וְ תִּ פְ אֶׁ ֶׁרת
וְ ֹלא חַ סְ נּו עַ ל תְ ֵּכלֶׁת וְ עַ ל שָּ שַ ר
שֶׁ יִּ הְ יֶׁה הַ נַעַ ר פו ֵֹּרחַ כְ ֶׁוֶׁרד
וְ כָּל רוֹאֵּ הּו יְהֵּ א ְמאֻּשָּ ר.
כִּ י עַ ל-כֵּן אֲהֵּ בּוהּו הָּ עֵּ צִּ ים בַ יַעַ ר,
הַ לִּ בְ נֶׁה הַ ְמסֻּלְ סָּ ל ,הָּ אַ שּוחַ הָּ ָּרם,
כִּ י עַ ל-כֵּן הִּ צִּ יל הַ בו ֵֹּרא אֶׁ ת הַ נַעַ ר
שֶׁ ְדמּות ֹו הַ יָּפָּ ה תְ ׂשַ מַ ח אֶׁ ת הָּ עָּ ם.

*בכפרים שבדיים היו מציירים עוד במאה הקודמת תמונות פרימיטיב על נושאים מן התנ"ך,
המשתלבים עם חיי הכפר והוויו .הסמל הוא על הרוב הקרפול הוורוד.
(מוקדם ומאוחר ,ספריית פועלים.)5441 ,
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מירון איזקסון

במה דברים
ֲמּורים:
בַ מֶׁ ה ְדבָּ ִּרים א ִּ
בְ אוֹתָּ ּה פִּ נַת שֻּ לְ חָּ ן שֶׁ נִּסְ תָּ ר בָּ ּה הַ צֶׁ בַ ע
ּומַ פָּ ה ֹלא כִּ סְ תָּ ה אֶׁ ת הָּ אוֹר.
שָּ םַ ,רק שָּ ם ,נְכ ֹונִּים הַ ְדבָּ ִּרים,
בְ אוֹתָּ ם זְ עִּ ִּירים שֶׁ הִּ צְ טָּ ְרפּו לְ חַ יֵּינּו
כְ ֵּדי לְ צַ לְ צֵּ ל בֶׁ הָּ גּוי ּובָּ עֶׁ צֶׁ ם,
וְ חוֹזְ ִּרים לְ הֵּ יכָּן שֶׁ שָּ הִּ ינּו
זָּהִּ יר ּומַ ְר ִּקיעַ ִּשגְ ע ֹונָּם.
ֲמּורים:
בַ מֶׁ ה ְדבָּ ִּרים א ִּ
בְ ִּמי שֶׁ פָּ חַ ד ְמאֹד,
וְ נ ְִּמלַט ִּמ ִּדבּור ּומֵּ חֶׁ ֶׁרב,
מֵּ עוֹרוֹת ֲאנ ִָּּשים וְ נִּגְ עָּ ם,
עָּ לָּיו ִּמתְ פַ שֵּ ט ִּמ ְשפָּ טֵּ נּו
כְ ָּדבָּ ר שֶׁ טֶׁ ֶׁרם נ ְִּמ ַדד.
הַ ְדבָּ ִּרים כְ תּובִּ ים
בְ סִּ פְ ֵּרי ִּמ ְשפָּ חָּ ה עַ ל בַ ִּדים ,בְ ִּחבּוק
שֶׁ ל הַ ָּדם וְ הַ ֶׁז ַרע,
ְמהִּ ִּירים לְ הַ כְ תִּ ים אֶׁ ת כֹ חָּ ם.
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ציור – יצחק בוברמן

הייתי מת רגעים
א
הָּ יִּיתִּ י מֵּ ת ,כַמָּ ה ְרגָּעִּ ים
הָּ יִּיתִּ י מֵּ תֲ ,אנִּי אוֹמֵּ ר לְ ָך,
ֹלא שָּ מַ עְ תִּ י מַ ה הֵּ ם ִּדבְ רּו
גַם אִּ ם הֶׁ ְראּו אֶׁ ת הַ ְדבָּ ִּרים.
הָּ יִּיתִּ י מֵּ ת ְרגָּעִּ ים ,כְ מ ֹו זֶׁה
שֶׁ לו ְֹק ִּחים ִּממֶׁ נּו אֶׁ ת הַ גּוף,
ּומַ ה שֶׁ או ְֹמ ִּרים לְ אִּ ְשת ֹו
וְ הִּ יא ֹלא יְכ ֹולָּה לִּ ְנשֹם מַ שֶׁ הּו חָּ ָּדש.
הָּ יִּיתִּ י גָּדוֹל עַ ל הַ סַ פָּ ה –
ָּראּו אוֹתִּ י ִּמכָּל ֶׁרגַע
וְ גַם הַ ִּמ ְשבְ צוֹת הָּ יּו ְמלֵּאוֹת
וְ ֹלא ִּשנָּה לָּהֶׁ ן ִּמי תָּ פַ ר אוֹתָּ ן.
מֵּ ת לּו הָּ יִּיתִּ י יוֹתֵּ ר מֵּ ְרגָּעִּ ים אֲחָּ ִּדים,
ָאמרּו לָּנּו בַ חוֹף לְ חַ כוֹת
כְ מ ֹו שֶׁ ְ
ע ֹונָּה א ֹו ְשתַ יִּם וְ ָאז נ ְִּרגָּעִּ ים.

ציור – יצחק בוברמן

9

אמיר אור

אגדת בוקר
עִּ ם שַ חַ ר קָּ ם אִּ יש ּופָּ תַ ח חַ לוֹנ ֹו:
קַ ו שֶׁ מֶׁ ש – ִּמ ִּמזְ ָּרח וְ עַ ד יָּם! –
וְ ָּנגַע עַ ד לִּ ב ֹו ,וְ הֵּ אִּ יר יְגוֹנ ֹו,
וַ יֹאמֶׁ ר :יָּפֶׁ ה הָּ ע ֹולָּם.
וַ יֹאמֶׁ ר :עַ ל מַ ה כֹה נ ְִּדכֵּאתִּ י מָּ ָּרה?
מַ ה חֲלוֹם בִּ י עָּ בַ ר? אֶׁ תְ עו ֵֹּרר!
ע ֹולָּם חָּ ָּדש לִּ י הַ בֹקֶׁ ר אֶׁ בְ ָּרא;
אֶׁ הְ יֶׁה! – אֵּ ין מָּ תַ י ַאחֵּ ר.
אֶׁ ל ע ֹולַם הֶׁ עָּ לִּ ים ָאקּום וְ אֵּ צֵּ א,
אֶׁ גַע בְ לִּ ב ֹו הַ ָּירֹק!
כְ פַ ְרפַ ר א ֲַרפְ ֵּרף בֵּ ין פְ ָּר ִּחים וְ אֶׁ ְמצֶׁ ה
אֶׁ ת צּוף הַ חַ יִּ ים הַ מָּ תוֹק.
ָאז יָּצָּ אֹ ,לא הִּ ְר ִּחיק; עֲׂשָּ ָּרה צְ עָּ ִּדים
חַ פִּ ים מֵּ חַ יִּ ים שֶׁ הָּ יּו,
עִּ ם שַ חַ ר צָּ עַ ד מּול ִּמזְ ָּרח מַ אְ ִּדים,
וְ עֵּ ינָּיו נִּפְ ְקחּו וְ ָּראּו.
עֲׂשָּ ָּרה צְ עָּ ִּדיםֹ,לא יוֹתֵּ ר .בִּ ְשבִּ יל ֹו –
אֲרֻּ כִּ ים מֵּ חַ יָּיו שֶׁ עַ ד פֹ ה:
בְ תוְֹך ֶׁרגַע-הַ צּוף ִּמי י ֵַּדע אֶׁ תְ מוֹל ֹו,
עֲׂשָּ ָּרה נְצָּ ִּחים ִּמי יִּסְ פֹ ר?
אֵּ י פַ עַ ם אֵּ י שָּ ם אֶׁ ל עֵּ ֶׁדן נ ְִּשכָּח
עִּ ם שַ חַ ר קָּ ם אִּ יש – ּופָּ תַ ח.
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במעגל
כְ ִּמין ח ֹונִּי בְ תוְֹך עֵּ ינֵּי זּולַת
מַ עְ גָּלְ ָך סָּ גּור ,מַ ְמתִּ ין לְ מַ יִּם.
כָּל אִּ יש ִּמתוְֹך מַ ְראוֹת נַפְ ש ֹו נִּבָּ ט,
רוֹאֶׁ ה אוֹתְ ָך-אוֹת ֹו ,מַ ְראֵּ ה כִּ לְ ַאיִּם.
אַ ְך בְ עֵּ ינָּיו מָּ צָּ אתָּ  ,כְָּך נ ְִּדמֶׁ ה,
גְ שָּ ִּמים שֶׁ ל ַאהֲבָּ ה ,מַ ְרוֵּי צָּ מָּ א,
ּוממַ ְראִּ ית עֵּ ינָּיו אַ תָּ ה שוֹתֶׁ ה –
ִּ
ֹלא עוֹד ִּמ ַנפְ שְ ָך שֶׁ לְ ָך תִּ גְ מַ ע.
אֶׁ חָּ ד אַ תָּ ה וְ אֵּ ין לְ ָך שֵּ נִּי
אֲבָּ ל לְ הַ ְמ ִּשילְ ָך הַ ְרבֵּ ה אֶׁ פְ שָּ ר,
וְ גַם בִּ ְראִּ י הַ ִּשיר ,כְ מ ֹו פִּ ְטע ֹונִּי,
יּוסְ פּו לְ ָך אֵּ בְ ֵּרי ִּד ְמיוֹן מּוזָּר.
בְ יַעַ ר הַ מַ ְראוֹת ַאל נָּא תִּ תְ עֶׁ ה:
בְ כָּל מַ ְרָאה אֵּ ינְָך אֶׁ ָּלא מַ ְראֶׁ ה.

ביאליק – איור – איתן ארנון
* פטעוני :ה – Jabberwocky-יצור לשוני-ספרותי שיצר לואיס קרול
בתוך "עליסה בארץ המראה" (ע"פ תרגום אהרן אמיר).
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איתמר יעוז-קסט

פרקי היום של גוף אסטראלי
הַ ְמנו ָֹּרה ז ְָּרתָּ ה אוֹתוֹת עַ ל הַ שֻּ לְ חָּ ן,
עֶׁ ֶׁרב ,בֹקֶׁ ר וְ הַ זְ מָּ נָּה ַלאֲרּוחַ ת-הַ צָּ ה ֳַר ִּים;
חַ לוֹן הֵּ ִּטיל מַ ְראוֹת עַ ל הַ קַ ְרקַ ע ,חָּ לַף-ל ֹו יוֹם יָּשָּ ן
 וְ הַ ַל ְילָּה שּוב הִּ צִּ יב אֶׁ ת חֻּ קָּ ת ֹו בְ כָּל חַ ְד ֵּרי הַ בַ יִּת;נ ְִּמחַ ק לְ ַאט-לְ ַאט כָּל נוֹף שֶׁ חַ י ע ֲַדיִּן,
ּומֹחי.
וְ כֹ ה מֻּ פְ שָּ ִּטים הָּ יּו פָּ ַניְִּך ִּ
נ ְִּדמֶׁ ה עֻּצְ בּו ִּמגָּלְ מֵּ י-אֵּ ש ,מֵּ חֹ מֶׁ ר ַאסְ ְט ָּראלִּ י שֶׁ בְ תוֹכִּ י;
עֵּ ת כִּ י בְ מַ עְ גְ לֵּי הַ הִּ תְ אַ יְ נּות – שָּ ל ְַטתְ בְ לֵּב-הַ ַליִּל.
ָאכֵּן ְדמּותְ -דיוֹקָּ נְֵּך הָּ עֲלּומָּ ה ָּר ְדתָּ ה כִּ י כִּ " ְמצִּ יאּות ַאחֶׁ ֶׁרת",
ּוכְ מ ֹו מַ לְ כָּה מֵּ אַ גָּדוֹת-יַלְ דּות – אַ תְ לִּ ְמ ַראֲשוֹתַ י נִּצֶׁ בֶׁ ת,
ּושתֵּ י עֵּ י ַניְִּך ְמצַ ּווֹת עָּ לַי" :לָּנּועַ ! ַל ֲעצֹר!"
עו ֵֹּדְך חַ יָּה ְ
ּושכוֹל –
וְ עוֹד גּופִּ י נ ְִּמשָּ ְך אֵּ ַליְִּך בְ כִּ סּופֵּ י ָאבְ ָּדן ְ
כְ בָּ ר ֹלא ע ֹולַם-הַ מּוחָּ ִּשי ָאחַ ז בִּ י ,כֹחַ מַ הּותֵּ ְך בְ נִּיםֹ-לא-נִּים,
ּומן הָּ א ֲָּדמָּ ה הֵּ גִּ יחַ – ת ֹולַע-הַ כִּ ָּליוֹן בְ גוֹן-הָּ אֲבָּ נִּים.
ִּ

איור – איתן ארנון
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יעקב ברזילי

רומאו ויוליה
(פואמה בגירסה חדשה)
כְ שֶׁ רוֹמֶׁ א ֹו ִּחבֵּ ק אֶׁ ת אִּ ְשת ֹו הַ ְט ִּריָּה,
קָּ ַרץ לָּּה ְק ִּריצָּ ה מַ ְמז ִֵּּרית וְ לַחַ ש בְ ָאזְ נָּּה סוֹד.
יּולִּ יָּה ג ְָּמלָּה ל ֹו בְ ִּחיּוך ְמפַ תֶׁ ה
ּובְ מַ סָּ ע ִּדלּוגִּ ים ְמתֻּכְ נָּן הֵּ יטֵּ ב
חָּ מַ ק הַ זּוג הַ צָּ עִּ יר ִּמן הֶׁ הָּ מוֹן הַ ח ֹוגֵּג
וְ ֶׁנ ֱעלַם בְ מַ עֲבֵּ י הַ יַעַ ר.
כְ שֶׁ ָּדהָּ ה הָּ אוֹר בְ בִּ ְקתַ ת הָּ ַאהֲבָּ ה,
ג ְַחלִּ ילִּ יוֹת נ ְִּדלְ קּו
לְ הָּ אִּ יר ִּׂש ְמחַ ת הָּ א ֹוהֲבִּ ים,
שֶׁ הִּ ִּשילּו בִּ גְ ֵּדי כְ לּולוֹתָּ ם
וְ עָּ ְמדּו זֶׁה מּול זֶׁה ,בְ מַ ֵּדי ַאהֲבָּ ה.
יּולִּ יָּה הִּ תִּ ָּירה אֶׁ ת ׂשַ ע ֲָּרה הָּ ָאסּוף
שֶׁ ָּגלַש ְקוּוצוֹת – ְקוּוצוֹת מֵּ עַ ל כְ תֵּ פֶׁ יהָּ הַ לְ בָּ נוֹת
וְ לִּ חֲכּו אֶׁ ת עַ גְ בוֹתֶׁ יהָּ .
רוֹמֶׁ א ֹו הִּ צְ ִּמיד אֶׁ ת ל ְֶׁחי ֹו אֶׁ ל ל ְֶׁחיָּּה,
ָאסַ ף אֶׁ ת ְקוּוצוֹת ׂשַ ע ֲָּרה
ּוָּארם.
וְ כ ַָּרְך אוֹתָּ ן פַ עֲמַ יִּם סְ בִּ יב צַ ָּ
פִּ ְטמוֹתָּ יו נ ְָּשקּו לְ פִּ ְטמוֹתֶׁ יהָּ
וְ כָּל גּופ ֹו הָּ יָּה לְ סֵּ יְסְ מוֹגְ ָּרף ָּרגִּ יש
לִּ ְק ַראת טֶׁ קֶׁ ס ֲהנָּפַ ת ֶׁדגֶׁל הָּ ַאהֲבָּ ה
עַ ל תו ְֹרנ ֹו הַ ִּמזְ ַדקֵּ ר.
י ְֵּדי יּולִּ יָּה גִּ ְששּו בְ מָּ בוֹך גּופ ֹו הַ לוֹהֵּ ט.
מּומים וְ שוֹתְ ִּקים עָּ ְמדּו הַ ְש ַניִּם,
ְד ִּ
ְׂשפָּ תָּ םְׂ ,שפַ ת לָּשוֹן הָּ יְתָּ ה.
יּולִּ יָּה הִּ ְש ִּחילָּה אֶׁ ת ַרגְ לָּּה בֵּ ין ַרגְ לָּיו
הִּ ְדקָּ ה ב ֹו אֶׁ ת א ֲִּחיזָּתָּ ּה,
ּובִּ תְ נּועָּ ה זְ ִּריזָּה מָּ ְשכָּה אוֹת ֹו אֶׁ ל הַ מַ ְרבָּ ד.
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גלגול נשמות
הָּ יָּה לִּ י י ִָּּדיד
שֶׁ ַאף-פַ עַ ם ֹלא יָּצָּ א אֶׁ ת ד' אַ מוֹתָּ יו.
אִּ ילָּן זָּקֵּ ן ,שֶׁ נ ֹו ַלד
יַחַ ד עִּ ם הָּ עִּ יר הָּ עִּ בְ ִּרית הָּ ִּראש ֹונָּה
שֶׁ עוֹד ִּדי ֶׁזנְגוֹף הָּ יָּה מַ ְשקֶׁ ה בְ מֵּ ימָּ יו.
שָּ נִּים הָּ יִּיתִּ י יוֹשֵּ ב לְ מַ ְרגְ לוֹתָּ יו
פּורים עַ ל עֵּ צִּ ים וְ ַיעֲרוֹת עַ ד.
ּומסַ פֵּר ל ֹו סִּ ִּ
ְ
יוֹתֵּ ר ִּמכֹ ל ָאהַ ב לִּ ְשמֹ עַ סִּ פּור עַ ל עֵּ ץ אֶׁ חָּ ד
שֶׁ חַ י ל ֹו יוֹתֵּ ר מֵּ אֶׁ לֶׁף שָּ נִּים,
וְ הּוא הָּ יָּה ב ֹוכֶׁה וְ עַ לְ וָּ ת ֹו ז ֹו ֶׁלגֶׁת
כְ מ ֹו מַ יִּם כְ לּואִּ ים שֶׁ ִּקבְ לּו ֲחנִּינָּה.
יוֹם אֶׁ חָּ ד ,סְ עָּ ָּרה גְ ד ֹולָּה פָּ ְק ָּדה אֶׁ ת הַ גַן
וְ הָּ אִּ ילָּן הַ זָּקֵּ ן הִּ תְ נ ְַדנֵּד ִּמצַ ד לְ צַ ד
וַ ֲאנִּי ִּחבַ ְקתִּ י אוֹת ֹו,
וְ הּוא כ ַָּרְך סְ בִּ יבִּ י אֶׁ ת ֲענָּפָּ יו
וְ הָּ יִּינּו לְ עֵּ ץ אֶׁ חָּ ד.
כְ בָּ ר יוֹתֵּ ר מֵּ אֶׁ לֶׁף שָּ נִּים
ֲאנִּי ְמחֻּ בָּ ר ָּלא ֲָּדמָּ ה
וְ נוֹשֵּ ם ָּירֹק.

ציור – חוה אפשטיין
14

מבול
קָּ שּוב ַלגַלִּ ים
ֲאנִּי שוֹמֵּ עַ אֶׁ ת הַ נָּהָּ ר
קו ֵֹּרא לִּ גְ דוֹתָּ יו
לְ הִּ תְ מַ זֵּג בְ חֵּ יק ֹו.
ּושתֵּ י הַ גָּדוֹת שֶׁ ֹּלא נִּפְ גְ שּו מֵּ ע ֹולָּם,
ְ
נִּכְ נָּעוֹת ַלנָּהָּ ר
הַ חוֹמֵּ ד לִּ בְ ֹלעַ
אֶׁ ת הַ יָּם הַ גָּדוֹל.
וַיְ ַזנֵּב הַ נָּהָּ ר
בַ יָּם הַ נָּסוֹג
וְ כָּל הַ מו ִֹּריק יַצְ הִּ יב,
וְ כָּל הַ חַ י ֹלא יִּצְ מַ ח,
וְ כָּל הַ צוֹמֵּ חַ ֹלא י ְִּחיֶׁה.
וְ יִּּוָּ תֵּ ר ַרק נֹ חַ שֶׁ יֹאמַ ר:
בַ שֵּ נִּית בָּ ָּרא אֱֹלהִּ ים
ָארץ
אֶׁ ת הַ שָּ מַ יִּם וְ אֶׁ ת הָּ ֶׁ
ָארץ הָּ יְתָּ ה מַ בּול
וְ הָּ ֶׁ
וְ רּוחַ אֱֹלהִּ ים ְמ ַרחֶׁ פֶׁ ת
עַ ל פְ נֵּי הַ מַ יִּם.

מבול רגשי  -ציור :רנה סופרין שפירא
*השיר הולחן בידי יורם מיוחס
מקהלת "נעמה"זכתה בפרס ראשון ,בתחרות בינלאומית בסין ב  . 5440השיר "מבול" נכלל
ברפרטואר שלה.
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אילן שיינפלד

הנווד הזקן מבכה את הים
הַ חַ יִּ יםָ ,אמַ ר ,טוֹעֵּ ם אֶׁ ת הַ ִּמלִּ ים ִּמבַ עַ ד לַמִּ ְקטֶׁ ֶׁרת,
הֵּ ם כְ מ ֹו גַל .תְ חִּ לָּתָּ ם בָּ רּוחַ  ,וְ ַאח ֲֶׁריהָּ הַ תְ נּועָּ ה
אשית עַ ד כִּ בּוש וְ עַ ד ַאח ֲִּרית.
הַ יְ פֵּ הפִּ יָּה ,הַ ִּמתְ עַ צֶׁ מֶׁ ת ,מֵּ ֵּר ִּ
ָארכָּם קָּ צָּ ר ,וְ יֵּש אֲשֶׁ ר כֹחָּ ם הּוא
י ְֶׁשנָּם כָּאֵּ לֶׁה שֶׁ ְ
ַרב ּומָּ לֵּא עָּ צְ מָּ ה .אֲבָּ ל ֻּכלָּם יו ְֹר ִּדים
ּומ ְשתַ פְ לִּ יםִּ ,מתְ נ ְַמכִּ ים וְ ֶׁנאֱסָּ פִּ ים אֶׁ ל
ִּ
פּורקָּ נַן.
או ְֹקיָּנוֹס הַ נְשָּ מוֹת הַ ְמצַ פוֹת לְ ְ
הַ בֵּ טָ ,אמַ ר לִּ י וְ סוֹבֵּ ב אֶׁ ת ִּמ ְקטַ ְרת ֹו בְ פִּ יוְ .ש ֵּכנֶׁיָך מֵּ תּו
וְ הַ ְשָאר עו ָֹּדם מֵּ תִּ ים .אַ ְך הַ בָּ תִּ ים אֵּ ינָּם ִּמתְ מ ֹו ְט ִּטים עִּ מָּ ם.
הֵּ ם ַרק מוֹתְ ִּחים אֶׁ ת עוֹר פְ נֵּיהֶׁ ם הַ ְמבֻּקָּ ע ,לִּ ְמע ְֻּדכָּן.
ָאדם נ ֹול ִָּּדים אֲחֵּ ִּרים.
בְ אוֹת ֹו מָּ קוֹם ב ֹו מֵּ תִּ ים בְ נֵּי ָּ
אֵּ לֶׁה וְ אֵּ לֶׁה נו ִֹּטים לְ הַ שְ כִּ יחַ ִּמלִּ בָּ ם
אֶׁ ת הֱיוֹתָּ ם ַרק קֶׁ צֶׁ ף עַ ל מֵּ ימֵּ י הַ זְ מַ ן.
הּורי הַ גְ נַאי הָּ אֵּ לֶׁה ,לּולֵּא
ֹלא הָּ יִּיתִּ י מַ לְ אֶׁ ה אוֹתְ ָך בְ הִּ ְר ֵּ
ָּראִּ יתִּ י אֶׁ ת הַ ִּמלְ חָּ מָּ ה ְק ֵּרבָּ ה אֵּ לֵּיכֶׁם,
הָּ ֲאנ ִָּּשים הַ ְמג ְַדלִּ ים אֶׁ ת יַלְ ֵּדיהֶׁ ם ,וְ גַם אֵּ לֶׁיָך,
הַ ְמיַסֵּ ר אֶׁ ת נַפְ ְשָךִּ ,מתְ בו ֵֹּדד עַ ל חוֹף הַ יָּם.
אִּ ם יֵּש ָּדבָּ ר הַ ְמיָּאֵּ ש בָּ כֶׁם הּוא אִּ י-הַ יְ ֹכלֶׁת לִּ לְ מֹ ד ,לְ הָּ בִּ ין
סּורד בִּ לְ ִּקיחַ ת חַ יֵּיכֶׁם ,א ֹו בִּ לְ ִּקיחַ ת חַ יֵּי ַאחֵּ ר,
אֶׁ ת ִּמ ַדת הָּ אַ בְ ְ
בַ עֲבּור ַנ ֲחלָּה א ֹו עֵּ ֶׁרְך א ֹו כֹחַ  ,וְ ָּלרֹב עֵּ רּוב שֶׁ ל אֵּ לֶׁה,
כְ שֶׁ ְמדֻּ בָּ ר ,לְ מַ עַ ן הָּ אֱמֶׁ תַ ,רק בְ ִּקצּור תַ הֲלִּ יכִּ ים.
פּורים
מַ ה אִּ כְ פַ ת ָּלכֶׁם הֶׁ תְ מֵּ ד חַ יָּיו שֶׁ ל הַ זּולַת? יָּמָּ יו סְ ִּ
ָאדם ,אֲחּוזִּ ים בַ צ ֶֹׁרְך
כִּ ימֵּ יכֶׁם .אֲבָּ ל אַ תֶׁ ם בְ נֵּיָּ -
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לְ הַ ְש ִּחית חַ יֵּי ַאחֵּ ר בַ עֲבּור שַ לְ וַ ת חַ יֵּיכֶׁם,
בַ עֲבּור הָּ אַ ְש ָּליָּה שֶׁ ל הִּ תְ גַבְ רּות עַ ל מָּ וֶׁ ת,
בַ עֲבּור הָּ אֱמּונָּה בְ כֹ ֲחכֶׁם הַ מְ דֻּ מֶׁ ה ,הָּ ַרבְ ְרבָּ ן.
סּורים הָּ אֵּ לֶׁה .אֱמֹר לִּ י -
לְ שֵּ ם מַ ה ,אִּ ם כֵּן ,כָּל הַ יִּ ִּ
מַ ה הַ ָּדבָּ ר עָּ לָּיו אַ תָּ ה מּוכָּן לִּ ְמסֹר אֶׁ ת נַפְ ְשָך,
אֲשֶׁ ר נִּתְ נָּה לְ ָך לִּ זְ מַ ן קָּ צּוב ,לִּ כְ ֵּדי ְשהּות עַ ל אֶׁ ֶׁרץ.
חֻּרבָּ ן?
לְ א ִֻּּמיּות? ַדת? ֶׁנאֱמָּ נּות? תַ בְ נִּיוֹת שֶׁ ל תְ קּומָּ ה וְ שֶׁ ל ְ
לִּ בִּ י לִּ בִּ י עָּ לֶׁיָך ,י ְִּד ִּידי ,עַ ל שֶׁ הִּ ְרחַ ְקתָּ עַ ד לְ כָּאן.
ָאדם זָּקֵּ ן ,מַ ְש ִּחית אֶׁ ת ִּמלוֹתַ י.
אֲבָּ ל ֲאנִּי ָּ
זְ מַ ן ָּרב ִּמ ַדי בִּ לִּ יתִּ י מּול הַ יָּם .אֵּ ין בְ לִּ בְ ָך עָּ לַי
ּובְ פִּ י אֵּ ין שּום תוֹעֶׁ לֶׁת .אַ תֶׁ ם תַ ְק ִּדימּו אֶׁ ת מוֹתְ כֶׁם
וְ תִּ סָּ פּו .וְ הַ יָּם ,י ְִּד ִּידיַ ,רק הַ יָּם ,עַ תִּ יר ְנש ֶֹׁרתְ ,מזֹהָּ ם,
יִּּוָּ תֵּ ר לְ הָּ עִּ יד עַ ל מַ ה שֶׁ הָּ יָּה ּומַ ה שֶׁ ַכלָּה כָּאן.
ֱהיֵּה שָּ לוֹם .אָּ שּוב כָּעֵּ ת אֶׁ ל תוְֹך הַ ַדעַ ת שֶׁ בָּ ְרָאה אוֹתִּ י,
קוֹל ַנ ֲעלֶׁה ,בִּ ְדמּות נַּוָּ ד זָּקָּ ן עַ ל פְ ֵּני צּוקֵּ י הַ יָּם.
הַ מוֹנוֹלוֹג הַ זֶׁה הָּ יָּה כְ ֹלא הָּ יָּהַ .רק בְ רּוא מַ ְחשַ בְ תְ ָך ֲאנִּי.
ַלא ֲִּמת ֹו שֶׁ ל ָּדבָּ ר ,מֵּ ע ֹולָּם ֹלא הָּ יִּיתִּ י כָּאן.

המעיין הנסתר – ציור :נורית גזית
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דיתי רונן
*
בְ תוְֹך הַ מּוסִּ יקָּ ה טָּ מּון מָּ חוֹל
ּובְ תוְֹך הַ מָּ חוֹל טָּ מּון הַ מָּ חוֹל הַ בָּ א.
ימינִּי
כְ שֶׁ הָּ לַכְ תְ לִּ ִּ
ְשלּובַ ת זְ רוֹעַ
ּובִּ לְ תִּ י נ ְִּראֵּ ית,
י ַָּדעְ תִּ י אוֹתָּ ְך
יוֹתֵּ ר מֵּ אֲשֶׁ ר אֶׁ ת עַ צְ ִּמי.
*
עִּ ם שַ חַ ר ִּנגַר הַ י ֶַׁדע
ְמסַ פֵּר אֶׁ ת תוֹלְ דוֹת הַ פְ קַ עַ ת
ְמסַ פֵּר אֶׁ ת תוֹלְ דוֹת הַ חֹ שֶׁ ְך
אֶׁ ת הַ סַ ף ,אֶׁ ת הַ חַ לוֹן
ְמסַ פֵּר אֶׁ ת תוֹלְ דוֹתַ י.
כְָּך שְ לּובִּ ים חַ יֵּינּו
אִּ שָּ ה בְ חַ יֵּי אִּ שָּ ה בְ חַ יֵּי אִּ שָּ ה
ז ֹו אֶׁ ל ז ֹו ,ז ֹו בְ ז ֹו ִּמתְ קַ ְדשוֹת
דּומים
ְמחוֹלְ לוֹת ֳא ָּגנִּים ְק ִּ
מֵּ חַ ְדשוֹת ֲאג ִַּמים נְבּואִּ יִּ ים
מ ֹוע ֲֵּדי לְ בָּ נָּה גוֹאִּ ים
עוֹלוֹת ֶׁרחֶׁ ם אֶׁ ל ֶׁרחֶׁ ם
ָּדם אֶׁ ל ָּדם ,גּוף אֶׁ ל גּוף
ֶׁרגֶׁל בְ ֶׁרגֶׁל חוֹגְ גוֹת
י ַָּדיִּם שָּ ַדיִּם מָּ תְ ַניִּם
א ֲָּדמָּ ה ּומַ יִּם.
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*
אַ תְ יַד נ ֹוגַעַ ת
פֶׁ ה ְמנַשֵּ ק
אוֹר זְ ִּריחָּ ה
זוֹחֵּ ל אֶׁ ל תוְֹך הָּ אֹהֶׁ ל.
גַם בַ ִּמ ְדבָּ ר
ַרק אַ תְ
סּופַ ת מָּ חוֹל
וְ ַאחַ ר כְָּך ְדמָּ מָּ ה.
עֵּ ינַי עֲצּומוֹת
גּופֵּ ְך חָּ צּוב בְ אִּ יש ֹונַי
שָּ מַ יִּם אֵּ ינְסוֹפִּ יִּ ים
לֶׁס וְ הִּ תְ עַ לְ סּות.
ִּמצַ ד אֶׁ ל צַ ד בַ מֵּ צַ ד
צָּ דוֹת אֶׁ ת הַ זְ מַ ן
כַדּור קוֹצִּ ים
ִּמסְ תַ לְ סֵּ ל אֶׁ ל הָּ אֹ פֶׁ ק.
שָּ ַדיְִּך ִּמזְ ַד ְק ִּרים
שֶׁ מֶׁ ש
ִּד ְמדּומֵּ י עֶׁ ֶׁרב ,אִּ וְ שָּ ה
צִּ פוֹר חוֹצָּ ה.
לְ ָאן ֶׁנ ֱעל ְַמתְ
צֵּ ל ִּׂש ְמלָּתֵּ ְך בָּ רּוחַ
תַ עְ תּועֵּ י ְש ִּקיעָּ ה
שֶׁ ל עַ יִּן בְ ַאיִּן.
הַ ַל ְילָּה ְמפַ נֶׁה עַ צְ מ ֹו
ִּמפָּ ַניְִּך.

קרן אלקלעי גוט

אגדה
הָּ יָּה פַ עַ ם אִּ יש שֶׁ אֶׁ צְ בְ עוֹתָּ יו ז ְָּממּו נֶׁגְ ד ֹו.
בַ בֹקֶׁ ר ,כְ שֶׁ הִּ תְ לַבֵּ ש וְ הִּ לְ בִּ יש אֶׁ ת ְיל ָָּּדיו
הֵּ ן הָּ יּו בְ שֶׁ קֶׁ ט ,אֲפִּ לּו זִּ ְמזְ מּו לְ עַ צְ מָּ ן
כְ שֶׁ הַ ת ֹוצָּ אוֹת מָּ צְ אּו חֵּ ן בְ עֵּ ינֵּיהֶׁ ן,
ַכאֲשֶׁ ר קָּ שַ ר אֶׁ ת הַ סֶׁ ֶׁרט עַ ל רֹאש יַלְ ָּדת ֹו
א ֹו סֵּ ֵּרק אֶׁ ת ׂשַ עֲרוֹת בְ נ ֹו,
ָּרָאה כַמָּ ה ג ַָּדל יָּפֶׁ ה.
כְ שֶׁ לִּ טֵּ ף אֶׁ ת י ְֵּרכֵּי אִּ ְשת ֹו
הֵּ ן ׂשָּ ְמחּו
וְ ִּק ְש ְקשּו בְ הִּ תְ ַרגְ שּות.
אֶׁ צְ בַ ע ַאחַ ת הָּ יְתָּ ה אּו ַלי מו ֶֹׁר ֶׁדת?
וְ לוֹחֶׁ שֶׁ ת לִּ ְש ֵּכנֶׁיהָּ
ׂשַ ע ֲָּרּה ֹלא ַרְך כְ שֶׁ הָּ יָּה,
זְ קּוקָּ ה לִּ ְק ֶׁרם חָּ זָּק.
אֲבָּ ל בְ סַ ְך הַ כֹ ל הֵּ ן ֶׁנהֱנּו.
בַ עֲבו ָֹּדה הֵּ ן הָּ יּו עֲסּוקוֹת.
ַדּורים,
בְ בֵּ ית הַ ִּמ ְרקַ חַ ת הֵּ ן עָּ זְ רּו לִּ סְ פֹ ר כ ִּ
לְ הַ חֲזִּ יר עֹ ֶׁדף ,לְ סַ ֵּדר אֶׁ ת הַ מַ ָּדפִּ ים.
הֵּ ן הִּ ְרגִּ ישּו ְשקֵּ טוֹת.
אּולַי ִּמ ֵּדי פַ עַ ם,
הַ ְק ִּמיצָּ ה א ֹו הָּ אַ מָּ ה הָּ יּו ְמפַ סְ פְ סוֹת
דּורל,
וְ ִּש ְח ְררּו אֵּ יזֶׁה קֻּ פְ סָּ ה שֶׁ ל סֶׁ ָּ
א ֹו מַ עֲטָּ פָּ ה עִּ ם ַאנ ְִּטיבִּ יו ִֹּטיקָּ ה
אֲבָּ ל כְ אִּ לּו בְ טָּ עּות,
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ֹלא עִּ ם כַּוָּנוֹת סְ דו ִֹּמיוֹת.
בְ סַ ְך הַ כֹ ל הֵּ ן הִּ תְ ַנהֲגּו לְ פִּ י הַ הו ָֹּראוֹת,
כְ חֶׁ לְ קֵּ י גּוף שֶׁ יו ְֹדעוֹת
ִּמי הַ מֶׁ לְֶׁך.
בַ ֶׁד ֶׁרְך הַ בַ יְתָּ ה
בָּ אוֹטוֹבּוס
הִּ תְ ִּחילָּה הֲסָּ תָּ ה
הּוא יָּשַ ב עִּ ם י ַָּדיִּם עַ ל הַ בִּ ְר ַכיִּם
ּוכְ שֶׁ כָּל הַ נוֹסְ עִּ ים הִּ ְק ִּשיבּו לַמּוזִּ יקָּ ה שֶׁ לָּהֶׁ ם בַ טֶׁ לֶׁפ ֹון
הּוא שָּ מַ ע אֶׁ ת אֶׁ צְ בְ עוֹתָּ יו ִּמתְ מַ ְר ְמרוֹת
ָאדם
"הּוא סְ תָּ ם בֶׁ ן ָּ
הּוא ִּמתְ נַהֵּ ל בְ לִּ י ִּד ְמיוֹן
יטיב אֶׁ ת חַ יָּיו וְ חַ יֵּינּו
יָּכֹ לְ נּו לְ הֵּ ִּ
מֻּרכְ בּותֵּ נּו".
אִּ ם הָּ יָּה מֵּ בִּ ין אֶׁ ת ְ
ַארגֵּן לְ הִּ תְ קו ְֹממּות"
"בוֹאּו נִּתְ ְ
ַכאֲשֶׁ ר שָּ מַ ע הָּ אִּ יש
אֶׁ ת הַ ִּמלָּה הִּ תְ קו ְֹממּות,
פָּ ָּרש אֶׁ ת י ָָּּדיו עַ ל בִּ ְרכָּיו,
פָּ תַ ח אֶׁ ת ַרגְ לָּיו,
וְ צָּ עַ ק "מַ סְ פִּ יק!"
ֻּכלָּם בָּ אוֹטוֹבּוס חָּ ְשבּו
שֶׁ הָּ אִּ יש הַ זֶׁה
ֹלא בְ סֵּ ֶׁדר
שֶׁ הָּ אִּ יש הַ זֶׁה
ֹלא ְמ ַדבֵּ ר בַ טֶׁ לֶׁפוֹן
ֹלא כוֹעֵּ ס עַ ל שְ ֵּכנָּיו
וְ ֹלא נִּלְ חַ ם בְ ִּמפְ לָּצוֹת ְמדֻּ מוֹת,
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אֶׁ לָּא עִּ ם עַ צְ מ ֹו.
אֲבָּ ל הֵּ ם טָּ עּו.
ָאדם אֶׁ צְ בָּ עוֹת נְקֵּ בוֹת
ַכאֲשֶׁ ר יֵּש לְ בֵּ ן ָּ
אֵּ יְך ָּיכֹל לִּ ְחיוֹת אִּ תָּ ן
בְ לִּ י לָּתֵּ ת לָּהֶׁ ן
ְשלִּ יטָּ ה עַ ל מַ עֲׂשֵּ יהֶׁ ן?
ֲגּודלִּ ים מָּ ה לוֹמַ ר.
בְ וִּ כּוחַ הַ זֶׁה ֹלא י ְָּדעּו הָּ א ָּ
אּולַי הִּ תְ ַנגְ דּו לַָּאח ֲָּריּות שֶׁ מֻּטֶׁ לֶׁת ֲעלֵּיהֶׁ ם
מֵּ ָאז שֶׁ ִּשנּו לָּהֶׁ ם אֶׁ ת ְשמָּ ם ִּמבֹהֶׁ ן וְ גַם
אֶׁ ת זֶׁהּותָּ ם הַ ִּמינִּית .אּולַי הָּ ַאח ֲָּריּות
שֶׁ ִּקבְ לּו בְ זִּ כְ ִּריּותָּ ם
הָּ פְ כָּה אוֹתָּ ם לְ צַ יְתָּ נִּים יוֹתֵּ ר.
אֲבָּ ל כָּל הָּ אֶׁ צְ בָּ עוֹת הָּ אֲחֵּ רוֹת
שָּ אֲפּו לְ מַ מֵּ ש אֶׁ ת זֶׁהּותָּ ן
וְ ֹלא נ ְִּרגְ עּו עַ ד שֶׁ הָּ אִּ יש קָּ נָּה לְ עַ צְ מ ֹו
כְ פָּ פוֹת וְ רֻּ דוֹת וְ לָּבַ ש אוֹתָּ ן
עַ ד עֶׁ צֶׁ ם הַ יוֹם הַ זֶׁה.

ציור – איתן ארנון
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קרן קוך

הזאבה
יֵּש ִּמישֶׁ הִּ י
שֶׁ פַ עַ ם הָּ יְתָּ ה
וְ אּולַי ַרק בַ חֲלוֹם.
ִּמישֶׁ הִּ י שֶׁ קַ ְרנֵּי הַ שֶׁ מֶׁ ש הָּ יּו נו ְֹשרוֹת ִּממֶׁ ָּנה נו ְֹטפוֹת זֵּעָּ ה
ּובְ לֵּילוֹת י ֵָּּרחַ מָּ לֵּא הָּ יְתָּ ה ְמ ַי ֶׁללֶׁת ,שוֹקֶׁ קֶׁ ת חַ יִּ ים.
הַ יוֹם הַ זְ אֵּ בָּ ה עוֹׂשָּ ה כֵּלִּ ים
עוֹׂשָּ ה כְ בִּ יסָּ ה עוֹׂשָּ ה ְיל ִָּּדים עוֹׂשָּ ה בַ יָּד
עוֹׂשָּ ה אֶׁ ת עַ צְ מָּ ּה
חַ יָּה
קַ ְרנֵּי הַ שֶׁ מֶׁ ש מַ חֲלִּ יקוֹת ִּממֶׁ נָּה אֶׁ ל הָּ א ֲָּדמָּ ה בְ לִּ י לְ הַ ְשאִּ יר חוֹתָּ ם.
הִּ יא עוֹצֶׁ מֶׁ ת עֵּ י ַניִּם לְ הִּ ָּזכֵּר בַ חַ יִּ ים,
וְ נ ְִּר ֶׁדמֶׁ ת ,הָּ ֲעיֵּפּות מַ כָּה בָּ ּה,
הָּ אֵּ ש שֶׁ הָּ יְתָּ ה ׂשו ֶֹׁרפֶׁ ת אוֹתָּ ּה ִּמבִּ פְ נִּים
הַ יוֹם הִּ יא לֶׁהָּ בָּ ה ְקטַ נְטַ נָּה ח ֲִּמימָּ ה,
אֶׁ פְ שָּ ר אּולַי לְ חַ מֵּ ם עָּ לֶׁיהָּ קָּ פֶׁ ה א ֹו תֵּ ה.
לוֹחֶׁ שֶׁ ת גֶׁחָּ לִּ ים הִּ יא ִּמתְ קוֹמֶׁ מֶׁ ת ִּמפַ עַ ם לְ פַ עַ ם
ְמנַסָּ ה לְ חַ קוֹת אֶׁ ת יִּלְ לוֹת הַ זְ אֵּ בָּ ה בַ לֵּילוֹת א ֹו בַ י ִָּּמים
אֲבָּ ל ָאז נ ְִּשמָּ עוֹת ְילָּלוֹת אֲחֵּ רוֹת מֵּ ח ֲַדר הַ ְיל ִָּּדים,
וְ הִּ יא ָּרצָּ ה ֲאלֵּיהֶׁ ם
מַ ְמ ִּשיכָּה לְ הַ ע ֲִּמיד פָּ נִּים
שֶׁ הִּ יא עו ֶֹׁדנָּה עַ צְ מָּ ּה.
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איור – שלומי אשר

הבוֹר
אשית,
בְ ֵּר ִּ
הִּ תְ ב ֹו ַננְתִּ י סְ בִּ יבִּ י.
ַרק ְמאֻּחָּ ר יוֹתֵּ ר ָּזכ ְַרתִּ י לְ הָּ ִּרים אֶׁ ת הַ מַ בָּ ט לְ מַ עְ לָּה.
ַאחַ י י ְָּשבּו וְ ָאכְ לּו לֶׁחֶׁ ם.
ָּראִּ יתִּ י אֶׁ ת גַבָּ ם.
אּולַי ַרק קוֹל לְ עִּ יסָּ תָּ ם.
הַ זִּ כָּרוֹן ְמתַ עְ תֵּ עַ .
בַ בוֹר הָּ יָּה פָּ חוֹת חָּ שּוְך
ִּמכְ פִּ י שֶׁ נ ְִּדמֶׁ ה.
בְ אֶׁ צְ בָּ עִּ י ִּׂש ְרטַ ְטתִּ י אֶׁ ת ְש ִּמי
בָּ א ֲָּדמָּ ה
עָּ פָּ ר שֶׁ ָּדבַ ק בִּ י
הִּ פְ ִּריד בֵּ ין גּופִּ י לְ בֵּ ין אֲחֵּ ִּרים.
שָּ מַ עְ תִּ י אֶׁ ת קוֹל לְ עִּ יסָּ תָּ ם
גַבָּ ם כְ בָּ ר הָּ יָּה בִּ י,
ְרחו ִֹּקים ִּמן הָּ ע ֹולָּם
שָּ כַבְ נּו ,חֲלוֹמוֹתַ י וַ ֲאנִּי,
לִּ ישֹן.
כְ שֶׁ בָּ אּו לְ קַ ְחתֵּ נִּי
הָּ יּו אֵּ לֶׁה אֲחֵּ ִּרים.
הֵּ נַפְ תִּ י זְ רוֹעוֹת אֶׁ ל הָּ ע ֹולָּם
שֶׁ יִּ ְמ ְש ֵּכנִּי בַ ֲחז ָָּּרה.
ֲאנִּי ז ֹוכֵּר שֶׁ יָּצָּ אתִּ י ִּמן הַ בוֹר,
אּולַי .הַ זִּ כָּרוֹן ְמתַ עְ תֵּ עַ .
23

יהודה גור אריה

אטלס
הָּ ע ֹולָּם מַ כְ בִּ יד עָּ לַי – הִּ תְ ל ֹו ַננְתָּ –
וַ ֲאנִּי ,קַ ל כְ נוֹצָּ ה
נוֹׂשֵּ א אוֹת ֹו עַ ל כְ תֵּ פַ י
ַאטלַס ֲאנִּי.
כְ אִּ לּו בֶׁ ן-בְ נ ֹו שֶׁ ל ְ
אִּ ם יוֹסִּ יף וְ יַכְ בִּ יד
וַ ַדאי י ְִּמחַ ץ אוֹתִּ י תַ חַ ת כֹ בֶׁ ד ִּמ ְשקָּ ל ֹו,
א ֹו לְ ִּחלּופִּ ין –
ִּמי יו ֵֹּדעַ אֵּ יזֶׁה ַיהֲלוֹם יֵּצֵּ א ִּממֶׁ נִּי
חָּ בּוי בֵּ ין ְשכָּבוֹת ֵּגיאוֹלוֹגִּ יוֹת
ָארץ,
בְ ֻּע ְמק ֹו שֶׁ ל כַדּור הָּ ֶׁ
שֶׁ מֻּטָּ ל עָּ לַי לְ ׂשֵּ את ֹו עַ ל ִּשכְ ִּמי,
ַאטלַס.
כְ אִּ לּו ֲאנִּי בֶׁ ן-בְ נ ֹו שֶׁ ל ְ

הסלע ממתין
עִּ ָּדנִּים חוֹלְ פִּ ים עַ ל פָּ נָּיו
כְ מ ֹו הַ חוֹל –
ְמכַסֶׁ הְ ,מ ַגלֶׁה חֲלִּ יפוֹת.
שָּ קּועַ בְ ׂשַ ְרעַ פִּ ים כְ בֵּ ִּדים
ז ֹוכֵּר עַ ם ַרב צִּ חֵּ ה-צָּ מָּ א
שוֹתֶׁ ה בִּ ְש ִּקיקָּ ה אֶׁ ת מֵּ ימָּ יו.
וַ ע ֲַדיִּן מַ ְמתִּ ין ,גַם עַ כְ שָּ ו
לְ הַ לְ מּות הַ מַ טֶׁ ה
לְ הַ גִּ יר מֵּ י חַ יִּ ים
ֶׁנ ֱאג ִָּּרים ב ֹו ִּטפִּ יןִּ -טפִּ ין.
הַ סֶׁ לַע סַ בְ ָּלנִּי
הַ סֶׁ לַע מַ ְמתִּ ין.
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כיפה לבנה
הַ בִּ יטּוְ -ראּוְ ,יל ִָּּדים:
אֵּ יזֶׁה פֶׁ לֶׁא!
הַ כִּ פָּ ה שֶׁ ל "כִּ פָּ ה אֲדֻּ מָּ ה"
עַ כְ שָּ ו – לְ בָּ נָּה.
טּוטים בְ ַיעֲרוֹת אֲפֵּ לִּ ים
מֵּ רֹב ִּש ִּ
ְמלֵּאִּ ים זְ אֵּ בִּ ים ,שּועָּ לִּ ים ,צַ י ִָּּדים,
כִּ פָּ תִּ י הָּ אֲדֻּ מָּ ה כְ שֶׁ לֶׁג הִּ לְ בִּ ינָּה.
ַאל תִּ ְראּונִּיְ ,יל ִָּּדים
שֶׁ כִּ פָּ תִּ י ׂשֵּ יבָּ ה.
בְ בוֹאִּ י בַ י ִָּּמים,
שֶׁ מֶׁ ש קַ יִּץ יִּבְ שָּ ה לְ שַ ִּדי,
קּורים.
שָּ ְמטָּ ה אֶׁ ת שָּ ַדי הַ זְ ִּ
רּוחוֹת-קָּ ִּדים חָּ ְרצּו בִּ י
תַ לְ מֵּ יְ -מ ִּרירּות בְ זָּוִּ יוֹת-פִּ י,
סְ ָּד ִּקים נִּבְ עּו בִּ ְׂשפָּ תַ י-דֻּ בְ ְדבָּ ן,
י ִָּּמים מָּ ִּרים הוֹתִּ ירּו בִּ י
עֲקֵּ בוֹת מָּ ִּרים.
אֲבָּ ל עֵּ ינַי הָּ עֲשֵּ שוֹת
צְ מֵּ אוֹת ע ֲַדיִּן
לְ מַ ְראוֹת אֲחֵּ ִּרים,
נְׂשּואוֹת בִּ ְש ִּקיקָּ ה אֶׁ ל עֵּ בֶׁ ר הַ תְ ֵּכלֶׁת,
הַ לֵּב עוֹד ֹו נִּפְ עַ ם
סּומים
לְ מַ ְראֶׁ ה הַ מַ ְראוֹת הַ ְק ִּ
בַ יַעַ ר הַ ְמכֻּשָּ ף,
קָּ שּוב לְ הֵּ ד ַרגְ לֵּי הַ ְמבַ שֵּ ר –
נָּסִּ יְך ְשחֹ ר-בְ לו ִֹּרית
עַ ל סּוס ֹו הַ לָּבָּ ן.

עִּ צְ מּו עֵּ י ַניִּםְ ,יל ִָּּדיםְ ,ראּו:
ׂשּומים
רּוחוֹתָ-אבִּ יב בְ ִּ
פו ְֹרעִּ ים אֶׁ ת תַ לְ תַ ַלי הַ זְ ֻּהבִּ ים
[שֶׁ ג ֹונָּם הֶׁ אֱפִּ יר].
ַר ְח ִּמי הָּ ֵּריק י ֹולֵּד ע ֲַדיִּן
בְ עֶׁ צֶׁ ב ּומַ כְ אוֹב
ֶׁילֶׁד – ִּשיר.

לא חלילן
ֹלא חֲלִּ ילָּן –
קוֹסֵּ ם ,וִּ ְירטּואוֹזְ ,מהַ פְ נֵּט,
שּורה אֲרֻּ כָּה
מוֹשֵּ ְך ַאח ֲָּריו בְ ָּ
סִּ יעַ ת עַ כְ בָּ ִּרים
ְמכֻּשָּ פֵּ י צְ לִּ ילִּ ים,
אַ צִּ יםָּ -רצִּ ים בִּ בְ לִּ יַ -דעַ ת
לִּ צְ ֹלל בַ ְמצּולוֹת
לְ קוֹל חָּ לִּ יל ְמפַ תֶׁ ה
בִּ ְט ֶׁרמוֹל ֹו רוֹטֵּ ט.
ֲאנִּי ,לְ ת ִֻּּמי ַרק ְמ ַנסֶׁ ה לְ הַ תְ ִּריעַ
בְ קוֹל ְנכָּאִּ ים
עַ ל סִּ פּון הַ סְ פִּ ינָּה הָּ חו ֶֹׁרקֶׁ ת
בְ ַדל-חֲשַ ש ּומַ חֲשֶׁ בֶׁ ת עִּ ּוְ עִּ ים:
שֶׁ מָּ א ז ֹו תִּ שָּ אֵּ ר לְ בָּ ס ֹוף
לְ ֹלא עַ כְ בָּ ר אֶׁ חָּ ד לִּ ְרפּוָאה
וְ כָּל עַ כְ בְ ֶׁריהָּ הַ נְב ֹונִּים
טוֹבְ עִּ ים בְ ַד ְרכָּם אֶׁ ל הַ חוֹף.
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אסתר ויתקון זילבר
שיינפלד

אגדת הקשת

בְ עֵּ ת ִּרקּוד עָּ נָּן וְ ֶׁנגֶׁן גֶׁשֶׁ ם
צָּ פּוף בַ קֶׁ שֶׁ ת הַ נ ְִּד ֶׁרכֶׁת
אֹ ֶׁדם ַכ ָּלנִּית דו ֵֹּרְך עַ ל בְ הוֹנוֹת שֶׁ ל ֶׁוֶׁרד
ְמבַ קֵּ ש סְ לִּ יחָּ ה בְ ָּזהֹב ,נָּבוְֹך נִּפְ תָּ ע,
ְמ ִּשיבָּ ה ל ֹוֶׁ ,וֶׁרד ,בְ ִּחיּוְך בַ יְשָּ ן,
ַארגָּמָּ ן
ִּׂש ְמלַת כְ לּולוֹת עוֹטָּ ה עִּ ם בֹׂשֶׁ ם ְ
בֵּ ין חוֹפֵּ י י ִַּמים לְ חוֹל ִּמ ְדבָּ ר
ֶׁנע ֱָּר ִּמים חֲלוֹמוֹתֵּ ינּו וְ אֵּ ין פוֹתֵּ ר
צִּ בְ עֵּ י ל ֵָּּדה וְ תֹ ם עוֹלִּ ים ,יו ְֹר ִּדים בְ קֶׁ שֶׁ ת
עֹ מֶׁ ק בַ גְ רּותֵּ נּו הַ נִּפְ לָּא ִּמגֶׁשֶׁ ת
וְ עֶׁ צֶׁ ב שֶׁ נ ְִּדחָּ ק ִּמבֵּ ין סְ ָּד ִּקים
בֵּ ין חַ מּוקֶׁ יהָּ חֶׁ ֶׁרש יִּתְ מַ קֵּ ם
בְ אֵּ ין רוֹאִּ ים ְי ַנגֵּן הַ פֵּ שֶׁ ר
שֶׁ בִּ לְ עָּ ָּדיו י ְַחוִּ ירּו הַ צְ בָּ עִּ ים,
יַהַ פְ כּו לְ אֵּ פֶׁ ר
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תות הרמס סאטורי
שיינפלד

אגדה
ֹלא ַלחֲֹלם! ֲאנִּי מַ כִּ יר אֶׁ ת הָּ הַ ְרגָּשָּ ה:
עוֹד ֶׁרגַע ֲענָּפִּ ים ִּנ ְנעֲצִּ ים בְ גּופִּ י .בְ קֹ ִּשי מָּ ה
הִּ צְ ַל ְחתִּ י לְ הֵּ חָּ לֵּץ ִּמתוְֹך הַ סְ בַ ְך .יָּם
שָּ קֵּ ט לִּ חֵּ ְך אֶׁ ת הַ חוֹל וְ סִּ ְנוֵּר בְ כָּחֹ ל
שּום יַבָּ שָּ ה ֹלא נ ְִּראֲתָּ ה גַם
ֹלא ֲע ָּננִּים בַ שָּ מַ יִּם .חָּ צִּ יתִּ י תְ חִּ לָּה אֶׁ ת הַ חוֹל
הֶׁ חָּ לָּק וְ הַ לַח וְ ַאחַ ר כְָּך הַ יָּבֵּ ש וְ הַ פָּ ִּריְך הַ נ ְִּדבָּ ק
לִּ בְ הוֹנוֹת הָּ ַרגְ ַליִּם .פְ ָּרט לְ שַ חַ ף בו ֵֹּדד
שֶׁ נ ְִּק ָּרה לִּ פְ עָּ ִּמים בְ ַד ְרכִּ י הָּ יָּה הַ מָּ קוֹם שָּ קֵּ ט
ְמאֹ ד .הַ יַעַ ר הָּ יָּה עָּ בֹת וְ סָּ בּוְך וְ שּום ָּדבָּ ר ֹלא
נַע בְ תוֹכ ֹוֹ :לא צִּ פוֹר אֲפִּ לּו ֹלא
חֶׁ ֶׁרקַ .כ ֲעבֹר ֶׁרבַ ע שָּ עָּ ה בְ עֶׁ ֶׁרְך
יחים הַ קוֹצָּ נִּיִּ ים.
פִּ לַסְ תִּ י לִּ י ֶׁד ֶׁרְך בֵּ ין הַ ִּש ִּ
כָּאן ֹלא הָּ יּו עֵּ צִּ ים ז ֹו הָּ יְתָּ ה ִּט ָּירה:
אֵּ לֶׁה ְׂש ִּר ִּידים שֶׁ ל ִּמגְ ָּדל וְ כָּאן הָּ יּו מַ ְד ֵּרגוֹת
שֶׁ הוֹלִּ יכּו לְ רֹאש הַ חוֹמוֹת לִּ פְ נֵּי דוֹרוֹת
ַרבִּ ים לְ פִּ י הַ מַ ְראֶׁ ה.
ַאריֵּה עָּ צּום וִּ ִּידידּותִּ י (הִּ יא
ְ
כְ לָּל ֹלא עָּ צְ ָּרה ל ְַחשֹב אִּ ם הּוא י ְִּדידּותִּ י
א ֹו ֹלא) קָּ ָּרא ַליַלְ ָּדה הַ ְקטַ נָּה בִּ ְשמָּ ּה.
ַארצָּ ה
חַ יָּלִּ ים ַרבִּ ים נָּפְ לּו אַ פַ יִּם ְ
עּורים.
אֲפִּ לּו הַ גַמָּ ִּדים עָּ ְמדּו בְ פִּ יוֹת פְ ִּ
כַמָּ ה הֵּ חֵּ לּו נְסוֹגִּ ים
אֲבָּ ל הֲמוֹן הַ חַ יוֹת הִּ תְ גו ֵֹּדד מִּ סָּ בִּ יב
ַאריֵּה שֶׁ הִּ כְ תִּ יר אֶׁ ת הַ נָּסִּ יְך לְ מֶׁ לְֶׁך
ָּל ְ
וְ שָּ לַח אֶׁ ת הַ יְ ל ִָּּדים בְ מַ ֵּדי בֵּ ית הַ סֵּ פֶׁ ר אֶׁ ל ְרצִּ יף
תַ ֲחנַת הָּ ַרכֶׁבֶׁ ת.
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שרה גר אמדור

אל מול פסל ניקֶׁ ה
"נִּיקֶׁ ה הִּ יא יָּפָּ ה ִּמכֹל בְ רֶׁ גַע הִּ סּוסָּ ּה" (זביגנייב הרברט)

כִּ ְמעַ ט כְ מ ֹו נִּיקֶׁ ה
הִּ יא מ ֹונַעַ ת ִּממֶׁ נִּי אֶׁ ת ִּחבּוקָּ ּה
לְ בַ ל נֻּכְ ַרע בַ ְק ָּרב
ב ֹו נִּפֹ ל ז ֹו עַ ל ז ֹו
חָּ לָּל
נִּכְ ל ִָּּמים ז ֵֵּּרי הַ ַדפְ נָּה
מַ ה יָּפִּ ים ח ֲִּר ֵּירי הַ תְ בּוסָּ ה
הַ חו ְֹרצִּ ים בְ ִּמ ְרקַ ם נִּצְ ח ֹונֵּנּו
סְ בִּ יב גּופִּ י הֶׁ הָּ רּוס
מַ שַ ק נ ְִּשבָּ ר
סְ בִּ יב הַ הֶׁ עְ ֵּדר שֶׁ ל זְ רוֹעוֹתֶׁ יהָּ
ְק ַָּפלַי מֵּ אֶׁ בֶׁ ן
נֶׁצַ ח נִּכְ מָּ ר
כִּ עּור ֹו שֶׁ ל הַ ֶׁרגַע
בֵּ ינָּּה ּובֵּ ינִּי
כְ שֶׁ לְ ֹלא הִּ סּוס
ְמשַ לַחַ ת בִּ י אִּ ִּמי אֶׁ ת מוֹתָּ ּה
ְמשַ לַחַ ת ֲאנִּי בָּ ּה אֶׁ ת מוֹתִּ י
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צפורה

מרים

מַ ְמטֵּ רוֹת קַ ְרנֵּי שֶׁ מֶׁ ש
עַ ל י ְִּריעַ ת ֶׁדשֶׁ א לִּ בֵּ ְך
ִּׂש ְר ְטטָּ ה אוֹת בְ ִּרית
בֵּ ינִּי ּובֵּ ינְָך.
בְ צֹר נ ְִּחישּותֵּ ְך
כ ַָּרתְ עָּ ְרלַת לִּ בִּ י
הַ ִּמסְ תַ בֵּ ְך
מֹרְך.
בְ תּוגָּה ּובְ ֶׁ

הַ טוֹב נִּגְ לָּה לָּּה בַ תֹ ף
לִּ ְקבֹעַ ִּמ ְקצַ ב תָּ וֵּי חַ יֶׁיהָּ
ּולְ ַאקו ְֹר ְדיוֹן ק ֹולָּּה הֶׁ עָּ ֵּרב
שֶׁ הִּ ְמתִּ יק יוֹמָּ ּה הֶׁ עָּ צֵּ ב.

נ ְִּקבְ צּו צִּ פ ֳֵּרי יַלְ דּות
סְ בִּ יב הַ מַ יִּם שֶׁ קָּ וִּ ית
בְ לֵּב הַ ֶׁדשֶׁ א ַל ֲאגַם
ִּדשַ נְתְ זִּ ְרעֵּ י מַ ְרדּות
לִּ ְשטֹף בְ צִּ נוֹר הַ גַן
בֹץ הַ נ ְִּרקָּ ם עַ ל גּופִּ י
וְ עַ ְננֵּי אֹ בֶׁ ְך.

לַדוֹר הַ צָּ עִּ יר הו ִֹּרישָּ ה
ְמסִּ לַת יְשָּ ִּרים ּוסְ פָּ ִּרים
ּובַ צְ לִּ יל הָּ עוֹבֵּ ר הָּ לְ ָאה
ֹלא לְ הִּ תְ עָּ ֵּרב.
עֵּ ינָּּה מַ ְשגַחַ ת מֵּ ָּרחוֹק
רוֹאֶׁ ה אֶׁ ת חוֹמַ ת הַ סּוף
צוֹמַ חַ ת ּומַ ְר ִּחיקָּ ה ַאחֶׁ יהָּ
בִּ סְ בַ ְך מַ לְ כּות הָּ עֶׁ ֶׁרב.

הַ ֶׁד ֶׁרְך ע ֹולָּה
בִּ ְׂשדוֹת עֵּ י ַניְִּך
הַ מַ אֲפִּ ילוֹת בַ מַ ֲחלָּה
ּופוֹתַ חַ ת נְתִּ יבֵּ י חֶׁ ְמלָּה
לַתוֹעִּ ים בְ חֶׁ שְ כַת הָּ אוֹר
ּולְ כָּל נֶׁעבֶׁ עְך.

איור – ארנון איתן
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אגדת-מציאות
שּוב מַ סָּ ע הַ לֵּב הָּ רוֹחֵּ ש כְ יַעַ ר בְ רּוחַ
וְ נִּפְ תַ ח כְ ִּשבְ עִּ ים ְשעָּ ִּרים.
אַ תָּ ה אוֹחֵּ ז הֵּ יטֵּ ב בַ הֶׁ גֶׁה
ּומוֹבִּ יל אוֹתָּ נּו אֶׁ ל אַ ג ַָּדתְ -מצִּ יאּות
הַ הוֹפֶׁ כֶׁת ָאפֹ ר לְ ַכ ְרתֵּ י,
ִּשגְ ָּרה לְ ִּמ ְשתֶׁ ה.
ַרעְ יוֹן ְמפַ תֶׁ ה
לוֹקֵּ חַ אֵּ ת הַ זְ מַ ן שֶׁ לָּנּו
אֶׁ ל ִּקסְ מֵּ י הַ בְ ִּריָאה.

מיכל מורן גלזר

כן דובים וכן יער

הדובה הגדולה

הַ יַעַ ר ֻּכסָּ ה ֹדק ָאפֹ ר שֶׁ ל מֶׁ תֶׁ ק עָּ נָּן
ִּׂשיחֵּ י הַ פֶׁ טֶׁ ל לְ אֹ ֶׁרְך הַ נַחַ ל
שָּ בְ רּו אֶׁ ת הַ ִּדיאֶׁ טָּ ה
טָּ עַ ְמנּו מֵּ הַ פְ ִּרי ּומֵּ הַ גֶׁשֶׁ ם הַ צָּ לּול
שֶׁ שָּ טַ ף אוֹתָּ נּו לְ פֶׁ תַ ע.
סְ נָּאִּ י נִּבְ הַ ל
ִּטפֵּ ס אֶׁ ל צַ מֶׁ ֶׁרת הַ מֵּ ְיפֵּל.
בַ ח ֲָּדשוֹת שֶׁ ל אֶׁ תְ מוֹל:
ָאדם נ ְִּט ַרף עַ ל-י ְֵּדי דֹב בִּ שְ עַ ת הַ לֶׁקֶׁ ט.
ָּ
הַ דֹפֶׁ ק הּוַאץ
שֶׁ מָּ א צוֹפֶׁ ה בָּ נּו הַ דֹב
לְ הַ ְשלִּ יְך אֶׁ ת הַ פְ ִּרי וְ לָּסֶׁ גֶׁת בִּ זְ הִּ ירּות,
ָאמַ ר לִּ בִּ י.
"אִּ ם יָּבוֹא דֹב ,אֵּ ַדע מָּ ה ַלעֲׂשוֹת"
הִּ כְ ִּריעַ חוֹקֵּ ר הַ טֶׁ בַ ע.

הַ דֻּ בָּ ה הַ חֻּמָּ ה
אִּ מָּ א
גּורים
לִּ ְשֹלשָּ ה ִּ
בְ ֶׁרקַ ע לָּבָּ ן בוֹהֵּ ק.
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ֹלא קָּ שֶׁ ה לִּ ְראוֹתְ כֶׁם ִּממֶׁ ְרחַ ִּקים
מוֹבִּ ילָּה בְ מֶׁ ְרחָּ ק פְ סִּ יעוֹת ֵּנכָּר
גּוריְִּך הַ ִּמתְ אַ ְמצִּ ים
אֶׁ ת ַ
בְ ִּמ ְדרוֹן הַ ר הַ שֶׁ לֶׁג
בְ תוְֹך ְשמָּ מָּ ה שֶׁ אֵּ ין לָּּה פֵּ שֶׁ ר.
לָּמָּ ה תֵּ לְ כִּ י
אֵּ י בֵּ יתֵּ ְך?
הֵּ יאַ ְך תֵּ ְדעִּ י הַ ֶׁד ֶׁרְך
בְ שּום הַ מָּ קוֹם וְ הָּ עֵּ ֶׁרְך
הַ מו ֶֹׁרשֶׁ ת דֻּ בִּ ים ְמתַ עֲתַ עַ ת בָּ ְך?
ִּמ ִּמ ְרקָּ ע בֵּ יתִּ י צוֹפִּ יָּה בָּ ְך
ְשבּויָּה

רחל רון

וּוַאח ָּידה מפחידה
ִּ
.8

ישי טוֹב עֵּ י ַניִּם
אִּ ִּ
ּוטהוֹר הַ מָּ בַ ט
ְ
בִּ ְשעַ ת בֵּ ין עַ ְרבַ יִּם
ִּקבְ ַלנִּי מַ תַ תְ .
אִּ מ ֹו בַ ח ֲָּרה בִּ י
ִּמכָּל הַ בָּ נוֹת.
אֶׁ ל הָּ עִּ יר הֵּ בִּ יַאתְ נִּי
בְ לֵּיל הַ כְ לּולוֹת.
אֶׁ ת עו ִֹּרי ֹלא חָּ ְׂשפָּ ה
בַ ִּש ְמחָּ ה הַ גְ ד ֹולָּה.
אֶׁ ת כֻּלִּ י הִּ יא עָּ טְ פָּ ה
בְ בֹהַ ק ִּׂשמְ לָּה.

לְ הַ בְ לִּ יט יְפִּ י עו ֵֹּרְך,
לְ הַ צְ נִּיעַ נ ְִּשמַ תֵּ ְך".
ֹלא עוֹד עֶׁ לֵּז ְׂשפָּ תָּ יִּם
עַ ל גוֹן עו ִֹּרי,
עָּ לָּי יְג ֹונֵּן בָּ י ַָּדיִּים
מֵּ ַאנְשֵּ י עִּ יר ֹו ,עִּ ִּירי.
בְ עִּ יר הַ חוֹף עַ כ ֹו,
בְ לֵּיל ִּׂש ְמחָּ תֵּ נּו,
ל ִֶּׁחי אֶׁ ל ל ִֶּׁחי יִּישָּ קּו
מֵּ יטַ ב או ְֹרחֵּ ינּו.

ישי ְשחוֹר עֵּ י ַנ ִּים
אִּ ִּ
ּוצְ לּול הַ מַ בָּ ט
בְ ִּׂש ְמחַ ת ְמצִּ ילְ תַ יִּם
עַ ד יוֹם מָּ ח ֳַרת.
טֶׁ ֶׁרם עֵּ ינָּיו י ְִּשזְ פּונִּי
בְ לֵּיל צְ לָּלִּ ים,
טֶׁ ֶׁרם ָּי ָּדיו ְיל ְַטפּונִּי
ע ֲֵּדי שָּ חַ ר ְטלָּלִּ ים.
בְ אוֹר בֹקֶׁ ר י ְִּרעַ ש.
לִּ ב ֹו י ְִּמלָּא ַגאֲוָּה
ּולְ ָאזְ נִּי ָאז יִּלְ חַ ש:
"אַ תְ לִּ י מַ לְ כַת ְשבָּ א.
צבעי זכוכית – דניאל אופיר
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אֶׁ ת גּופֵּ ְך אֶׁ עֱטְ פָּ ה
ּוק ִּטיפָּ ה,
בְ בּוץ ְ
.5
אֶׁ ת הֲמוֹן הַ ְקרּואִּ ים
ֹלא הִּ כ ְַרתִּ י ,בָּ אתִּ י מֵּ הַ כְ פָּ ר.
ֹלא י ַָּדעְ תִּ י בַ ֲאנ ִָּּשים
שּורי ִּמסְ חָּ ר.
לְ ִּמי כִּ ֵּ

ּובְ עו ֶֹׁדנִּי בְ ָך צוֹפָּ ה,
ֹאשָך נ ְֶׁחבַ ט
ר ְ
בַ א ֲִּריחֵּ י הָּ ִּרצְ פָּ ה
וְ חָּ שַ ְך הַ מַ בָּ ט.

ִּמי בַ ס ֹוח ֲִּרים
קָּ רוֹב לְ לִּ ב ֹו
ּומי בַ ס ֹוע ֲִּדים
ִּ
חוֹמֵּ ד אֶׁ ת כַסְ פ ֹו

בְ ִּׂש ְמלָּה לְ בָּ נָּה
עַ ל כֵּהּות עו ִֹּרי,
נִּצֶׁ בֶׁ ת חַ סְ ַרת הֲבָּ נָּה,
אֵּ יְך בְ ַאחַ ת כִּ בּו אֶׁ ת או ִֹּרי.

וְ סוֹחֵּ ר אֶׁ חָּ ד
שֶׁ בְ נ ֹו ל ֹו ָאבַ ד
בִּ ֵּידי ָאבִּ יָך פְ תִּ יל חַ יָּיו קֻּ פַ ד,
ְד ָּרס ֹו בְ ִּרכְ ב ֹו הֶׁ חָּ ָּדש הַ ְמיּוחָּ ד.

ַרק ַאלְ לַה שֶׁ צָּ פָּ ה ִּמקָּ רוֹב
עוֹצֵּ ם ְשחוֹר עֵּ ינָּיו,
ָּרָאה אֶׁ ת לִּ ב ֹו הַ טוֹב
וְ לָּקַ ח ָאהּובִּ י אֵּ לָּיו.

מַ אֲוַ יֵּי נ ְִּקמָּ ת ֹו ִּמשֶׁ כְ בַ ר הַ י ִָּּמים
בְ ָאבִּ יָך הַ מֻּקָּ ף ס ֹוח ֲִּרים,
ֹלא הִּ צְ לִּ יחַ מַ מֵּ ש
ּומַ טָּ ָּרה ַאחֶׁ ֶׁרת בִּ קֵּ ש.

הַ מָּ קוֹם ב ֹו נִּׂשֵּ אנּו
הָּ פַ ְך מֶׁ ְרכַז חַ יַי ,חַ יֵּינּו.
מֵּ הַ ְשכֵּם עַ ד עֲרוֹב
ְמשוֹטֶׁ טֶׁ ת בָּ ְרחוֹב.

אוֹתְ ָך מָּ צָּ א ּובֵּ ַרְך בְ מֶׁ תֶׁ ק ְׂשפָּ תַ ִּים,
עֵּ ת לְ כוֹסְ ָך נָּסַ ְך סַ ם תַ ְרעֵּ לָּה.
לְ עֶׁ בְ ִּרי שָּ ל ְַחתָּ ִּחיּוְך עֵּ י ַנ ִּים
לְ פָּ נַי שֶׁ כֻּסּו ְרעָּ לָּה.

.1
ְמחַ פֶׁ ׂשֶׁ ת פַ עֲמֵּ י ַרגְ לְ ָך
עַ ל א ֲִּריחֵּ י ִּמ ְד ָּרכָּה,
אֶׁ ת עֲקֵּ ב ַנעֲלְ ָך
עַ ל ַאבְ נֵּי הַ שָּ פָּ ה.

קָּ ֵּרב אוֹתְ ָך י ִָּּדי ַאוְ תָּ ה
אֵּ לַי ,בִּ שְ ִּקיקָּ ה.
הַ ְרווֹתְ ָך ַנפְ ִּשי חַ פְ צָּ ה
ִּחיּוְך וְ גַם בִּ נ ְִּשיקָּ ה.
ּובְ טֶׁ ֶׁרם גּופְ ָך אֵּ לַי ַנ ֲענָּה
ּובְ עו ְֹדָך ל ֹוגֵּם יַיִּ ן ָאדֹם
מָּ הּול בְ רוֹש וְ ַל ֲענָּה
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ְמכַתֶׁ תֶׁ ת ַרגְ לַי,
ְמעַ יֶׁפֶׁ ת גּופִּ י
לְ הַ כְ הוֹת מַ כְ אוֹבַ י,
גַעְ גּועַ י נ ְִּשמָּ תִּ י.
אוֹטֶׁ מֶׁ ת ָאזְ נַי
לְ לַעַ ג נְעָּ ִּרים
עַ ל ַרגְ לַי וְ י ַָּדי
שֶׁ אוֹתְ ָך ְמבַ ְק ִּשים.

לְ פֶׁ תַ ע עָּ צַ ְמתָּ עֵּ ינֶׁיָך ָּרדֹם.
"מַ גְ 'נּונָּה" בַ יוֹם,
"מַ גְ 'נּונָּה" בַ לֵּיל,
ֹלא פָּ סַ ק אַ בּו עָּ קָּ ה
אוֹתִּ י לְ קַ לֵּל.
נְקָּ מָּ ה לִּ י בִּ קַ ְשתִּ י מֵּ אַ בּו עָּ קָּ ה
שֶׁ הִּ תְ ַנהֲגּות ֹו עַ ל נַפְ ש ֹו ֹלא הֵּ עִּ יקָּ ה,
עַ ל ְד ָּרכָּיו הַ נְלוֹזּות ,עַ ל רֹעַ מַ ֲע ָּללָּיו,
עַ ל שֶׁ ְר ַדפָּ נִּי בְ כִּ נּויָּו ּובְ ִּקלְ לוֹתָּ יו.

.0
בָּ ַרח בְ בֹשֶׁ ת פָּ ִּנים
וְ לִּ ְרחוֹבִּ י ,מַ ְמלַכְ תִּ יֹ ,לא שָּ ב.
ֹלא יָּסַ ף לְ הַ לְ עִּ יז כִּ נּויִּים,
לִּ לְ עֹ ג לִּ י בִּ פְ נֵּי חֲבֵּ ָּריו.

י ַָּדעְ תִּ י או ְֹרחוֹת הִּ לְ כוֹתָּ יו,
מוֹעֵּ ד ב ֹו הּוא וַ חֲבֵּ ָּריו
ֶׁיחֱצּו גְ בּולוֹת מַ ְמלַכְ תִּ י,
יְטַ ְמאּו אֶׁ ת ְרחוֹב ָאהּובִּ י.

ַרק ְׂשפָּ ת ֹו עוֹד הִּ ְרעִּ ָּידה:
וּוָאח ָּידה מַ פְ ִּח ָּידה,
ִּ
"ז ֹו
ְמחַ פֶׁ ׂשֶׁ ת לַשָּ וְ א
אֲהּובָּ ּה שֶׁ עָּ זַב".

אֶׁ ת ְשחוֹר פָּ נַי הִּ לְ בַ נְתִּ י
בְ קֶׁ מַ ח מַ סֵּ כָּה
ּובְ אֶׁ לֶׁם תְ נּועָּ ה שָּ כַבְ תִּ י
עַ ל אֶׁ בֶׁ ן ִּמ ְד ָּרכָּה.

ָאהּובִּ י סְ גוֹר עֵּ י ַניִּם
ּופֶׁ חַ ם הַ מַ בָּ ט
א ֹוהַ בְ ָך ִּשבְ עָּ תַ יִּם
עַ ד לִּ בִּ י יִּלְ הַ ט

הִּ ְמתַ נְתִּ י לְ אַ בּו עָּ קָּ ה
ע ֲֵּדי ִּׂש ְמלָּתִּ י ָּנגַע
ּובַ חֹ שֶׁ ְך ,בִּ ְדמָּ מָּ ה,
פִּ ל ְַחתִּ י ְשָאגָּה.

וְ יִּכְ בֶׁ ה.

צָּ עַ ְקתִּ י בִּ גְ ר ֹונִּי
וְ הּוא קָּ פָּ א אֶׁ לֶׁם.
ג ְַרזִּ ינִּי בִּ י ְִּמינִּי
וְ הּוא ֻּהכָּה הֶׁ לֶׁם.
תַ ְמצִּ ית פְ חָּ ַָּדיו
הִּ צְ הִּ יבּו ִּמכְ נָּסָּ יו.
תַ ְרכִּ יז מֵּ ימָּ יו
הִּ ְר ִּטיבּו ַנ ֲעלָּיו.

איור – איתן ארנון
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ליאת בן דוד

קינת הלנה
ּומָּ ה כְ בָּ ר בִּ קַ ְשתִּ יֲ ,אנִּי ,שֶׁ הָּ יִּיתִּ י הַ יָּפָּ ה בַ נ ִָּּשים?
ֹלא ָּד ַר ְשתִּ י שֶׁ ֶׁיחֱצֶׁ ה או ְֹקיָּנוֹס בַ ֶׁד ֶׁרְך אֶׁ ל ְׂשפָּ תַ י.
אֶׁ ת הַ שָּ קָּ תָּ ן שֶׁ ל אֶׁ לֶׁף סְ פִּ ינוֹת ,פָּ נַי ֹלא חָּ ְמדּו.
סִּ ימָּ נֵּי הַ חֶׁ בֶׁ ל שֶׁ שָּ ְרטּו בְ צַ ּוָּאר ֹו ֹלא הָּ יּו גְ לּויִּים לִּ י
עֵּ ת הִּ גִּ יעַ נוֹׂשֵּ א טֶׁ ֶׁנא שֶׁ ל כְ זָּבִּ ים.
ּומיַבֵּ ב כְ ֶׁרחֶׁ ם שֶׁ נ ְִּטלּו ִּמפְ ָּרׂשָּ יו.
וְ הַ יָּם ֵּריק ְ
טָּ פְ ֵּרי עֵּ ץ שֶׁ נִּתְ זּו ִּמסּוס תַ ְרעֵּ לָּה ר ֹוח ֲִּשים לְ ַרגְ לַי.
פְ נִּינֵּי מַ עֲמַ ִּקים ְרחו ִֹּקים דו ְֹר ִּשים אֶׁ ת עֶׁ ְרגָּתִּ י,
מו ְֹשכִּ ים בְ מוֹסֵּ רוֹת הַ לַהַ ט
הַ ְמכַשֵּ ף,
הַ ִּמתְ פ ֹוגֵּג,
הַ לוֹעֵּ ג לְ אִּ ּוַ לְ תִּ י.

יהושע יעל

הצתה מאוחרת
ַאהֲבָּ ה ְמאֻּחֶׁ ֶׁרת
ְקצָּ ת ש ֹונָּהְ ,מעַ ט ַאחֶׁ ֶׁרת.
עִּ תִּ ים קָּ שֶׁ ה ,עִּ תִּ ים נ ְִּמהֶׁ ֶׁרת.
בָּ ָאה בְ אִּ חּור בִּ ְמקוֹם הָּ ַאחֶׁ ֶׁרת.
ַלאֲחֵּ ִּרים אּולַי ְמיֻּתֶׁ ֶׁרת
ּוממַ כ ֶֶׁׁרת.
אַ ְך ַרכָּה ְ
ְמכַבָּ ה בְ עֵּ ַרת לֵּב
ָאפֹ ר ִּמ ְדוַי ּומֵּ אֵּ פֶׁ ר.
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אשת פוטיפר
עַ פְ עַ ף סָּ גּור נוֹצֵּ ר סוֹד ֹו
עַ ד בוֹא הָּ עֵּ ת.
הַ זְ מַ ן הַ בוֹגְ ָּדנִּי או ֵֹּרב לְ לָּכְ ד ֹו
אִּ ם חַ י ,אִּ ם מֵּ ת.
וְ אִּ ם בֵּ ין צְ לָּלִּ ים שֶׁ נִּפְ ְרׂשּו נֶׁגְ ד ֹו
חֶׁ ֶׁרש י ְִּשזְ רּו סִּ יבֵּ י אֱמֶׁ ת,
הּוא יִּפְ קַ ח מֻּ פְ תָּ ע ,כְ ִּמי שֶׁ נִּמְ שַ ְך בִּ גְ ד ֹו
וְ אֵּ שֶׁ ת פו ִֹּטיפַ ר ְמנַסָּ ה לְ פַ תוֹת ֹו.
84.85.80

לרגע אחד  -שמשון
כּודה בְ תוְֹך עַ צְ מֵּ ְך
אַ תְ לְ ָּ
מּודי ִּמ ְקסַ ם הַ שָּ וְ א
עַ ֵּ
ָּר ִּמים וְ נִּשָּ אִּ ים...
הַ אִּ ם תּוכְ לִּ י לִּ הְ יוֹת ,לְ ֶׁרגַע אֶׁ חָּ ד,
ִּש ְמשוֹן?
מּודים!
בְ עֹ ז הַ פִּ ילִּ י אֶׁ ת הָּ עַ ִּ

אל תעוררי נחשולים
" ַויְמַ ן ה' ָּדג גָּדוֹל" )יונה ,ב)5 ,

גַם לְ נ ְַחשוֹל –
נְקֻּ ַדת רְֹך.
אִּ ם תִּ בָּ לְ עִּ י בָּ ּה,
יִּפְ ֹלט אוֹתָּ ְך הַ גַל.
ִּק ְראִּ י לִּ נְקֻּ ַדת הָּ רְֹך:
ָּדג גָּדוֹל.
ִּק ְראִּ י לָּּה:
ֶׁרחֶׁ ם.
ַאל תִּ ְשכְ ִּחי לְ זַמֵּ ן.
ַאל תִּ ְשכְ ִּחי ל ִָּּשיר.
ַאל תָּ נּוסִּ י
ִּמנ ְַחשוֹלִּ ים.
ַאל תְ עו ְֹר ִּרי אוֹתָּ ם
עַ ד שֶׁ י ְַחפְ צּו.
2.84.80

הַ סְ לִּ יל ִּמסְ תַ ְח ֵּרר סְ בִּ יב עַ צְ מ ֹו
ְשמָּ שוֹת ל ֹוחֲכוֹת חֲלוֹמוֹת
וַ ֲאנ ִָּּשים
הֵּ קַ צְ תְ  .אֵּ ינְֵּך ִּש ְמשוֹן,
מּודים.
בְ עֹ ז הֵּ קַ ְמתְ אֶׁ ת הָּ עַ ִּ
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חגית בת אליעזר

במיטבו
ֶׁגבֶׁ ר בַ ְש ַלבִּ ים הָּ ִּראש ֹו ִּנים שֶׁ ל הַ ִּחזּור
הּוא הַ ָּדבָּ ר הַ ִּנפְ ָּלא וְ הַ קָּ סּום בָּ ע ֹו ָּלם
וְ הַ קָּ ר ֹוב בְ י ֹותֵּ ר לְ הִּ תְ ַגלּות אֶׁ ל ֹוהִּ ית
ֲאבָּ ל ֲא ִּני ֹלא מַ א ֲִּמינָּה
ֹלא ל ֹוקַ חַ ת אֶׁ ת הַ חֹ מֶׁ ר הַ ְמשֻּ בָּ ח הַ ֶׁזה ָּל ֵּרא ֹות
מַ ְשאִּ ָּירה א ֹות ֹו בַ ֲחלַל הַ פֶׁ ה
שֶׁ ל ֹובֵּ ש צּו ַרת ִּחיּוְך ְמשֻּ ֲעשָּ ע

מבחן בד
אַ תָּ ה ֹלא הִּ צַ לְ תָּ א ֹותִּ י ִּמצָּ ָּרה ְקטַ ָּנה.
ָּנפַ לְ תִּ י כְ מ ֹו ִּמק ֹומָּ ה ִּראש ֹו ָּנה
לְ ת ֹוְך ֶׁדשֶׁ א ֲאבִּ יבִּ י ַרְך,
ַרק חַ בָּ לָּה בָּ ֶׁרגֶׁל  -אֶׁ ְרקֹ ד אֶׁ שְ ַכח
ֲאבָּ ל אַ תָּ ה ָּנפַ לְ תָּ בַ זֹאת
ִּמ ִּמגְ ַדל הַ ֲע ָּרצָּ תִּ י אֶׁ ל בִּ יבֵּ י הַ בּוז.
לְ מַ סַ ע חַ ַיי בַ ג'ּו ְנגֶׁל הָּ ֱאנ ֹו ִּשי
ֹלא ַא ַלהֵּ ק א ֹותְ ָך.

איור – שלומי אשר
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אלברט בן יצחק

פתקי אהבה
פִּ תְ קֵּ י ַאהֲבָּ ה .כְ תַ ב גִּ יּוס שֶׁ ל כוֹחוֹת.
הָּ ֶׁרגֶׁש חוֹבֵּ ק אֶׁ ת הַ הִּ גָּיוֹן ,וְ אֶׁ ת הַ סוֹד
ֹלא ְמגַלִּ ים .יָּאללָּה תַ עֲלִּ י!
ֲאנִּי עוֹד רוֹצֶׁ ה ל ַָּדעַ ת לְ הַ חֲזִּ יק
אֶׁ ת עַ צְ ִּמי ,עוֹד יֵּש לִּ י חֵּ שֶׁ ק לִּ הְ יוֹת
יוֹתֵּ ר טוֹב ִּממַ ה שֶׁ ֲאנִּי ,לְ הַ ְקנוֹת
לַמֹחַ ֶׁרגֶׁש .כַמָּ ה זְ מַ ן
ַאחֲזִּ יק מַ עֲמָּ ד? כִּ י עַ ד ָאז
זֶׁה הַ כֹ ל א ֲִּמתִּ י .פִּ תְ קֵּ י ַאהֲבָּ ה
שוֹפְ עִּ ים תִּ ְקוָּה
בְ אִּ בּוד גְ בּולוֹת ,בְ ִּחיּוכֵּי ע ֲִּמ ָּידה
אֵּ ין הִּ תְ חַ יְ בּויוֹת ,וְ אִּ ם אֵּ ין סַ בְ לָּנּות
ִּמי מַ פְ סִּ ידִּ ,מי מַ ְרוִּ יחַ .
חֲסֵּ ִּרים לִּ י גְ שָּ ִּמים
ַליֹבֶׁ ש הַ זֶׁה ,לַהִּ תְ מַ ְשכּות הַ סְ תָּ וִּ ית
חֲסֵּ ִּרים לִּ י פִּ תְ קֵּ י ַאהֲבָּ ה.

ציור – חיים שפיר
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יהורם גלילי

הדלת לגן עדן
ַָּארמוֹן הַ טוֹסְ קָּ נִּי הוֹתִּ יר אָּ מָּ ן עֲלּום שֵּ ם
בַ כְ נִּיסָּ ה ל ְ
אֶׁ ת ֶׁדלֶׁת הַ כְ נִּיסָּ ה לְ גַן עֵּ ֶׁדן.
יטים מַ ְרהִּ יבִּ ים
תַ בְ לִּ ִּ
בְ נֵּי כְ  044 -שָּ נָּה ,בְ עֵּ ץ בוֹהֵּ ק,
ּומסְ ג ֶֶׁׁרת,
מַ לְ ָאכִּ ים ְמחֻּ לָּלִּ ים בְ כָּל פִּ נָּה ִּ
תו ְֹקעִּ ים בַ חֲצוֹצְ רוֹת לְ בוֹא הַ גְ ֻּאלָּה,
ְמג ֹו ְננִּים בְ גּופָּ ם הָּ עֵּ ירֹם עַ ל חַ ּוָּ ה,
לוֹכְ ִּדים אֶׁ ת הַ נָּחָּ ש הַ ְמפַ תֶׁ ה בִּ זְ רוֹעַ נְטּויָּה,
עו ְֹק ִּדים עַ ל הַ ִּמזְ בֵּ חַ אֶׁ ת הָּ אַ יָּל שֶׁ ל ַאבְ ָּרהָּ ם.
ֲאנִּי מַ בִּ יט בָּ הֶׁ ם ִּמבַ עַ ד לְ מָּ סָּ ְך ְמע ְֻּרפָּ ל,
מַ בְ ִּחין כֵּיצַ ד בְ מַ שְ קוֹפֵּ י הַ ֶׁדלֶׁת
ִּמתְ עו ְֹר ִּרים אֱלִּ ילִּ י כְ נַעַ ן הַ קַ ְדמ ֹו ִּנים,
ּומּול הַ צּוק הָּ אֵּ יתָּ ן ְמלַבִּ ים
ִּׂשנְָאתָּ ם הַ שֵּ ִּמית הָּ עַ תִּ יקָּ ה,
ִּמתְ חַ זְ ִּקים עִּ ם כָּל צִּ יּוץ גַזְ עָּ נִּי
ּופוֹסְ ט ִּמתְ לַהֵּ ם בָּ אִּ ינְטֶׁ ְרנֶׁט,
ִּׂשנְָאה בֵּ ין חוֹבְ שֵּ י כִּ פוֹת לְ חוֹבְ שֵּ י כַאפִּ יוֹת
ִּמ תְ פָּ ֶׁר צֶׁ ת
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הקפות  -ציור – יצחק בוברמן

כלוב הזכוכית של תל אביב
קַ ּוִּ ים ב ֹוה ֲִּקים בִּ ְר ִּקיעַ תֵּ לָ-אבִּ יב,
ת ֹוח ֲִּמים אֶׁ ת חַ יֶׁיָך בִּ כְ לּוב זְ כּוכִּ ית.
בַ חַ לוֹנוֹת שֵּ ינ ְִּקין
מַ בָּ ט חָּ לּול שֶׁ ל בֻּבוֹת ַראֲוָּ ה,
ֲכּורים.
שַ בְ ִּר ִּירי כִּ גְ בִּ יעֵּ י בְ ֹדלַח ע ִּ
לְ יַד ִּרבּועַ הַ מַ יִּם סָּ מּוְך לְ הַ בִּ ימָּ ה,
הָּ ע ֹולָּם ִּמתְ רוֹצֵּ ץ עַ ל ִּשנֵּי גַלְ גַלִּ ים.
ּובִּ ְׂש ֵּדרוֹת רו ְֹט ִּשילְ ד כִּ סְ אוֹת פְ ל ָָּּדה
ָאדם.
יְתו ִֹּמים ִּממַ גַע ָּ
ָאב ְמזֻּקָּ ן עָּ טּוף בִּ ְשנֵּי ְיל ָָּּדיו
ר ֹוכֵּב עַ ל אוֹפַ נָּיו,
בֵּ ין צַ מָּ רוֹת ְמ ֻּפיָּחוֹת וַ חֲשֵּ כָּה יו ֶֹׁר ֶׁדת,
חוֹצֶׁ ה אֶׁ ת הָּ ְרחוֹב בַ ֶׁד ֶׁרְך אֶׁ ל הַ גְ ֻּאלָּה
כְ מ ֹו מָּ ִּשיחַ עַ ל חֲמוֹר לָּבָּ ן.

על גגות תל-אביב  -ציור – שלומי אשר
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גאולה חמילבסקי

לא כאשת לוט
ַארתִּ י מֵּ אֲחו ַֹרי נוֹף סְ חּוף ְשלָּגִּ ים
הִּ ְש ְ
וְ ָּר ִּקיעַ מָּ לֵּא בְ חַ ְש ַרת ֲע ָּננִּים.
זּורים ַאהֲבָּ ה
הוֹתַ ְרתִּ י מֵּ אֲחו ַֹרי י ִָּּמים ְש ִּ
אוֹתָּ ם נָּצַ ְרתִּ י בְ ִּחבָּ ה
אוֹתָּ ם נָּׂשָּ אתִּ י בִּ תְ פִּ לָּה.
ׂשַ ְמתִּ י פָּ נַי אֶׁ ל הַ ִּמזְ ָּרח
אֶׁ ל אֶׁ ֶׁרץ אֲבוֹתַ י.
נִּכְ סַ פְ תִּ י אֶׁ ל נוֹף סְ חּוף תַ לְ אּובוֹת
אֶׁ ל ָּר ִּקיעַ עָּ מּוס ְשמָּ שוֹת.
הַ שֶׁ מֶׁ ש הִּ כְ תָּ ה בִּ י
הַ שָּ ָּרב צָּ פַ ד אוֹתִּ י
הַ שָּ פָּ ה הִּ תְ לָּה בִּ י,
אַ ְך ֹלא הֵּ סַ בְ תִּ י פָּ נַי ָאחוֹר.
הַ י ֵָּּרחַ הִּ ְק ִּדיר פָּ נָּיו
הָּ ְרחוֹב הִּ תְ ַנכֵּר לִּ י
בֵּ ית הַ סֵּ פֶׁ ר הֶׁ ְח ִּריד אוֹתִּ י,
אַ ְך ֹלא הֵּ סַ בְ תִּ י פָּ נַי
כְ אֵּ שֶׁ ת לוֹט.
צַ עַ ד צַ עַ ד - - -
קָּ נִּיתִּ י לִּ י חֲבֵּ ָּרה טוֹבָּ ה
ִּחיַכְ תִּ י לְ מו ָֹּרה קַ שּובָּ ה,
הִּ בַ ְטתִּ י מֵּ עַ ל ִּר ְקמָּ ה כְ אּובָּ ה
יָּצַ ְרתִּ י לִּ י מַ ְמ ָּלכָּה ח ֲָּדשָּ ה.
בָּ ּה ָּלמַ ְדתִּ י
לִּ ְראוֹת בַ הֲמוֹן תַ ְרבּות אוֹתֶׁ נ ְִּטית
וְ ג ֹונֵּי עַ ִּמים
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הָּ עוֹלִּ ים כְ אֵּ ד לְ מַ ְרגְ לוֹת תַ ְרבּות
ְהּודית -י ְִּׂש ְראֵּ לִּ ית ִּמתְ הַ ּוָּה
י ִּ
לְ ת ֹוכָּּה נוֹצַ ְקתִּ י
ּומֵּ ַר ְחמָּ ּה נ ֹול ְַדתִּ י מֵּ חָּ ָּדש
אַ ְך ֹלא הֵּ סַ בְ תִּ י פָּ ַני
כְ אֵּ שֶׁ ת לוֹט.

נאוה אגהוב

צדף
הָּ בֵּ א לִּ י צֶׁ ֵּדף אֶׁ חָּ ד שָּ בּור
שֶׁ בָּ כָּה,
שֶׁ י ַָּדע כַמָּ ה ָּרחוֹק נ ְֻּשלְַך ,
שֶׁ ֹּלא יָּכוֹל לְ הַ ְחזִּ יר אֵּ לָּיו אֶׁ ת מֶׁ לַח הַ לֵּב שֶׁ לִּ י,
שֶׁ הָּ פַ ְך אוֹתִּ י לְ נֶׁקֶׁ ב ְמעַ טֵּ ר אֶׁ ת סִּ פ ֹו
כְ מ ֹו בְ פֶׁ תַ ח גַן הָּ עֵּ ֶׁדן.

כמו ששומעים
כְ מ ֹו שֶׁ שו ְֹמעִּ ים
א ֹו בוֹלְ עִּ ים מַ שֶׁ הּו
וְ הַ כָּל זָּז
ָּרחוֹק מֵּ הַ שֶׁ מֶׁ ש הַ ְקטַ נָּה,
ָּרחוֹק ִּמ ְמָך.
אֵּ י שָּ ם בְ תוְֹך סִּ פּור,
בַ יַלְ דּות שֶׁ לִּ י
שֶׁ נ ְִּשא ֲָּרה בְ אוֹתִּ יוֹת גְ דוֹלוֹת,
לִּ פְ נֵּי שֶׁ תְ ִּמימּותָּ ן נ ְָּש ָּרה,
הַ שֶׁ מֶׁ ש ָּזזָּה בְ ת ֹוכָּן
וְ צֵּ ל שֶׁ נ ְִּרָאה כְ מ ֹו שֶׁ פִּ תְ אוֹם תַ פְ תִּ יעַ ,
תָּ זִּ יז אֶׁ ת הַ שֶׁ מֶׁ ש וְ תֵּ צֵּ א מֵּ ָאחו ֶֹׁריהָּ
ּותְ חַ בֵּ ק אוֹתִּ י לְ ע ֹולָּם.
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מלכה ברזילי

נרות שבת
מַ פָּ ה לְ בָּ נָּהְ ,שנֵּי פָּ מו ִֹּטים
אִּ מָּ א ,צָּ עִּ יף שָּ קּוף עַ ל פָּ נֶׁיהָּ
ְמבָּ ֶׁרכֶׁת עַ ל נֵּרוֹת שַ בָּ ת
חֹ ם הַ לֶׁהָּ בָּ ה נ ְִּטמָּ ע בְ חֹ ם לִּ בָּ ּה
ֲאלֻּמוֹת אוֹר ֶׁנ ֱאגָּדוֹת לִּ צְ רוֹר זוֹהֵּ ר
ְמפִּ יצוֹת אוֹר ְקדֻּ שָּ ה
דּומים ,זְ ִּריחָּ ה ְמבַ צְ בֶׁ צֶׁ ת עַ ל פָּ נֶׁיהָּ
ְשעַ ת ִּדמְ ִּ
ׂשו ֶֹׁרפֶׁ ת ִּד ְמעוֹתַ י הַ נִּכְ סָּ פוֹת
מֵּ ָאז כָּבּו עֵּ ינֶׁיהָּ
ְמהַ ְדהֶׁ ֶׁדת ִּש ָּירתָּ ּה בְ ָאזְ נַי
מַ צִּ יתָּ ה גַעְ גּועַ י
ְמאִּ ָּירה ְשבִּ ילֵּי חַ יַי הַ נִּפְ תָּ לִּ ים
וַ ֲאנִּי פוֹסַ עַ ת לְ או ָֹּרם.

שקט
יָּשַ בְ תִּ י מּול הַ גַלִּ ים
בּועוֹת עָּ לּו ִּמ ְמצּולוֹת
הֶׁ ְמיַת הַ יָּם עַ זָּה הָּ יְתָּ ה
תְ מּונוֹת חָּ לְ פּו לְ פָּ נַי בְ הֶׁ בְ ז ִֵּּקים
אִּ וְ שַ ת הַ מַ יִּם פִּ זְ ָּרה ֹרגַע
כְ חוֹל הַ מַ יִּם צָּ בַ ע הַ תְ מּונוֹת כָּחֹ ל
כְ מ ֹו גַלִּ ים הַ מַ ְטבִּ יעִּ ים עֲקֵּ בוֹת בְ חוֹל
נ ְִּמחֲקּו עִּ ְקבוֹת הַ זְ מַ ן הָּ ָאבּוד
שָּ עַ ְטתִּ י לְ קַ בֵּ עַ אֶׁ ת הַ זְ מַ ן הַ זֶׁה.
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יעקב אשכנזי

עץ הידידות
שּורה
ְשתִּ יל – הַ תְ ָּ
הִּ צְ הִּ יל פְ נֵּי הָּ א ֲָּדמָּ ה
בִּ זְ ִּקיפַ ת קוֹמָּ ה
בִּ ְשלַל ג ֹונֵּי הַ ָּירֹק
שֶׁ ל הָּ עַ לְ וָּ ה
הַ ְשטּופָּ ה בְ שֶׁ מֶׁ ש ַרכָּה
שֶׁ חָּ ְד ָּרה אֶׁ ל עוֹר ֹו.
ָּכל ֵּרעַ הָּ לְַך לְ ַד ְרכ ֹו - - -
הַ יְ ִּדידּות כ ְַשתִּ יל שֶׁ צָּ מַ ח
וְ הִּ גִּ יעַ לִּ גְ בּורוֹת
כְ שֶׁ ֲאנִּי ִּמתְ ב ֹונֵּן בְ ַרעְ מַ ת
הַ יַעַ ר שֶׁ אֵּ ינ ֹו מַ ְק ִּריחַ
ֲאנִּי יו ֵֹּדעַ שֶׁ הָּ ֵּרעּות
לְ ע ֹולָּם תַ בְ ִּטיחַ
ִּקיּומָּ ּה.

דוד ברבי

זאת אמי
זֹאת אִּ ִּמי וְ זֶׁה ֲאנִּי ְשנֵּינּו לְ בַ ד ִּמסְ תַ כְ לִּ ים
בֵּ ן וָּ אֵּ ם
וַ ֲאנִּי יו ֵֹּדעַ מָּ ה ֲאנִּי רוֹאֶׁ ה וְ הִּ יא ֹלא
וַ ֲאנִּי ֹלא שוֹמֵּ עַ ָּדבָּ ר וְ הִּ יא אּולַי כֵּן
צְ ִּריבַ ת הַ חַ יִּ ים עוֹבֶׁ ֶׁרת בְ תוֹכִּ י
ְמנַסֶׁ ה לְ פַ עְ נֵּחַ אֶׁ ת הָּ אֵּ ין סוֹף
וְ אֵּ יְך אּוכַל ֲאנִּי
וְ אֵּ לֶׁה שֶׁ מַ א ֲִּמינִּים
מָּ ה יְכוֹלִּ ים לוֹמַ ר
תַ ֲעלֶׁה בְ ִּמ ְרכֶׁבֶׁ ת אֵּ לִּ יָּהּו
שָּ ם תִּ פְ גֹ ש ֲאנ ִָּּשים עַ תִּ ִּיקים
מֹחי יו ַֹדעַ ת שֶׁ ֹּלא
ּוצְ ִּריבַ ת ִּ
וְ עַ כְ שָּ ו ֲאנִּי מַ בִּ יט בָּ ּה
וְ הַ מַ בָּ ט חֲסַ ר הָּ א ֹונִּים
נִּכְ לָּא בְ תוֹכִּ י
נִּצְ ַרב לְ זִּ כְ רוֹן מוֹתִּ י

סיפור הלימון של אבי
סוֹף שָּ בּועַ הּוא סוֹף וְ הַ תְ חָּ לָּה ִּמתְ כ ֹו ְננִּים לְ חַ ג ִּש ִּשי
וְ כְָּך מֵּ אֵּ שֶׁ ת חַ יִּל וְ עַ ד ל ִַּקדּוש ָאבִּ י ֵּילְֵּך
לְ בַ קֵּ ר אֶׁ ת שְ ֶׁכנְת ֹו שֶׁ הִּ יא אֲחוֹת ֹו
י ְִּטעַ ם ִּממַ ֲא ָּכלֶׁיהָּ וְ ַי ֲחזֹר ׂשָּ מֵּ חַ עִּ ם לִּ ימוֹן בְ יָּד ֹו
הֵּ בֵּ אתִּ י אוֹת ֹו מֵּ אֲחוֹתִּ י יֹאמַ ר כְ שֶׁ ִּחיּוְך שָּ פּוְך עַ ל פָּ נָּיו
וְ אִּ ִּמי תַ ְרצִּ ין ּומָּ ה גַם ָאכַלְ תָּ שָּ ם?
ַרק ְטעִּ ימוֹת יֹאמַ ר ָאבִּ י
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וְ אִּ ִּמי תַ ְרצִּ ין יוֹתֵּ ר וְ הַ ִּמלִּ ים יָּצְ אּו אֵּ לָּיו עַ ד כִּ י ֶׁנעֱצַ ר ִּחיּוכ ֹו
וְ ַנעֲׂשָּ ה חָּ מּוץ כְ מ ֹו הַ לִּ ימוֹן בְ יָּד ֹו
לִּ פְ עָּ ִּמים כְ ֵּדי ֹלא לְ הַ ְרגִּ יז אֶׁ ת אִּ ִּמי
הָּ יָּה ְמבַ קֵּ ש ִּממֶׁ נִּי ָּל ֶׁלכֶׁת ַלאֲחוֹת ֹו
לְ הָּ בִּ יא ל ֹו לִּ ימוֹן שֶׁ כָּל כְָּך ָאהַ ב
וַ ֲאנִּי לְ י ִָּּמים נָּטַ עְ תִּ י
וְ ָאמַ ְרתִּ י לְ ָאבִּ י הִּ נֵּה הַ לִּ ימ ֹונִּים עַ כְ שָּ ו
כְ שֶׁ תַ ֲחזֹר מֵּ אֲחוֹתְ ָך ֹלא תִּ הְ יֶׁה הָּ עֵּ דּות בְ י ְָּדָך

רחל הרפז

אניגמה
י ִָּּדית שֶׁ ל ֶׁדלֶׁת חֲבּויָּה בַ זְ מַ ן הַ בָּ לֶׁה.
ְמפַ ְרפֶׁ ֶׁרת בְ כַפִּ י ,גו ֶֹׁר ֶׁרת אוֹתִּ י
אֶׁ ל מֶׁ ְרחָּ ב ַאחֵּ ר בִּ תְ הוֹם בֵּ יתִּ י -
קּודן הַ ְמכֻּשָּ ף,
שָּ ם אֶׁ לֶׁף בֻּבוֹת ְמכַתְ רוֹת אוֹתִּ י בְ ִּר ָּ
ָּדג ְמשַ יֵּט לְ י ִָּּדי פְ עּור פֶׁ ה לְ נַשֵּ ק,
ְמ ִּחלָּה ִּמתְ פַ תֶׁ לֶׁת סְ בִּ יבִּ י
ְמפַ תָּ ה לְ הִּ ְשתַ חֵּ ל בָּ ּה.
גּושֵּ י ִּטיחַ נִּתָּ ִּקים ִּמ ִּקיר ,צו ְֹרבִּ ים אֶׁ ת עֵּ ינַי
ֲכּורים נ ְִּקלָּעִּ ים בִּ ׂשְ עָּ ִּרי,
מַ יִּם ע ִּ
חּושים,
תֻּפֵּי טַ ם-טַ ם הוֹלְ ִּמים בְ סַ ע ֲַרת ִּ
צֶׁ 'ל ֹו מוֹשֵּ ְך קֶׁ שֶׁ ת ִּמן הַ תְ הוֹם
מַ צְ ִּמיד אוֹתִּ י אֶׁ ל מֵּ יתָּ ָּריו,
אַ בּובִּ ים ְמיַלְ לִּ ים
הו ְֹדפִּ ים אוֹתִּ י
אשית.
אֶׁ ל ל ֵָּּדה ִּמבְ ֵּר ִּ
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שבילי לספרים חדשים

חדשים

כרכים ה-ו של קריאת הדורות :ספרות עברית במעגליה מאת חוקרת ומבקרת הספרות ,נורית
גוברין ,הם המשכם של ארבעת קודמיהם שראו אור בשנים  5445ו –  .5448בכרכים אלה רוכזו
מיטב מחקריה של גוברין .המחקרים פורשים מניפה מרהיבה בעושרה ובהיקפה של הספרות
העברית לדורותיה :החל בכתביהם של ראשוני המשכילים וכלה ביצירות עבריות שהופיעו
בשנים האחרונות.
כרכים אלו כקודמיהם נפרשים על פני כאלף עמודים ומאגדים עבודות מחקר לצד טקסטים של
הרצאות ,מאמרים קצרים ומגוון של התייחסויות ספרותיות ליוצרים ,ליצירות ולכתבי עת
ספרותיים .בתוכם שמחנו למצוא מאמר המבוסס על הרצאה באירוע של בית הסופר מודיעין על
כתב העת "שבילים"" :הקטר והקרון :שבילי מודיעין" (עמ' .)554 – 580
כרכים אלו הוסיפו נדבך מחקרי חשוב על כתבי העת העבריים בעבר ובהווה שרובם נסגרו
מסיבה זו או אחרת :המעורר ,המליץ ,הפרדס ,העומר ,ילקוט הרעים ,עלי שיח ,הדור ,מולד
הצפירה ,מאזנים ואחרים.
בכרך ה :שער שני" :בין ספרות למקרא" ,שער שלישי" :סופרי מופת" (ביאליק ,רבינצקי ,ש.
בן ציון ,יוסף חיים ברנר ,אורי ניסן גנסין ,עגנון) שער רביעי" :סופרי דורות בארץ" (יצחק
אוורבוך אורפז ,אריה סיון ,אהרון מגד ,מרדכי טביב ,חיים באר).
בכרך ו :שער חמישי" :מקום בספרות" ,שער ששי" :עיתונאים וכתבי עת" (המעורר ,המליץ,
הפרדס ,העומר ,ילקוט הרעים ,עלי שיח ,הדור ,מולד הצפירה ,מאזנים ושבילים) ,שער שביעי:
"ביקורת" (שירה :זלמן ארן ,איתמר יעוז-קסט ,אבנר טריינין ,ש .שפרה ,אביבה דורון ,יעקב
ברזילי; פרוזה :פנחס גוברין ,נח טמיר ,לימור שריר ,משה גרנות ,יוסי יזרעאלי ,יעל מדיני,
מירון ח .איזקסון ,בן ציון יהושע ,אלי עמיר ,מיכאל פריאנטה ורות נצר; מחקר :אבנר הולצמן,
אביבה מהלו ,רות בקי-קולדוני ודב בן מאיר).
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ניצבת ,הספריה החדשה 5482 ,מאת א.ב .יהושע
ברומאנים של א.ב יהושע נשים תמיד היו במרכז .אך ב"ניצבת" אשה מוצבת מתחילתו
ועד סופו ומובילה את הסיפור כולו .נוגה ,גרושה ירושלמית בת ארבעים ושתיים ,נגנית
נבל בתזמורת סימפונית בהולנד ,המסרבת להביא ילדים לעולם ומתגרשת מבעלה על רקע
זה למרות אהבתו אליה .אנו מתוודעים לכל ההתרחשויות דרך תודעתה של נוגה.
בהמלצת אחיה ,בנוסף על עיסוקה כנבלנית בזמנה הפנוי כשהיא בארץ ,עוסקת נוגה גם
כניצבת בסרטים .ניצבות המשקפת פאסיביות שלא עולה בקנה אחד עם היותה נבלנית
ידועה ומקצועית ולא עם דעתנותה הפמיניסטית בנושא הבאת ילדים לעולם .כל נושא
ההורות והילדים דרך מבטה נמסר באופן לא חיובי ,בלשון המעטה .הילדים החרדים
שפולשים כאורחים לא קרואים אל דירתה בירושלים מתוארים כמטרד בלתי נסבל.
דמויות הורים לילדים מתוארות כממורמרות .אשה שנוגה פוגשת כשהיא מופיעה כניצבת
בסרט מספרת לנוגה בעצב שארבעת ילדיה השחיתו את יופיה ,בעלה לשעבר שהתגרש
ממנה רק בגלל סירובה ללדת והקים משפחה חדשה והוא אב לילדים איננו מאושר בחייו.
שאלת היעדר הילד היא המרכזית ברומן.
הבשורה על פי יהודה ,כתר 5482 ,מאת עמוס עוז
ברומן זה חוזר עמוס עוז אל מיכאל שלי ואל סיפור על אהבה וחושך .סיפור אהבה מעוגן
בנופי העיר החורפית ובאירועים מימי בן גוריון .עמוס עוז בוחן באמצעות גיבוריו את
עצם ההחלטה להקים מדינת יהודים ושואל אם אפשר היה לבחור בדרך היסטורית חלופה
אחרת.
חברתו של שמואל אש עוזבת אותו ,הוריו פושטים רגל ,והוא נאלץ לקטוע את לימודיו
באוניברסיטה .הוא מוצא לו מפלט בבית אבן ירושלמי נושן ,ומתפרנס מהשגחה על זקן
נכה ושנון .הוא פוגש בעתליה אברבנאל ,המבוגרת ממנו ,אישה יפה ומושכת הרומזת לו
שמוטב שלא יתאהב בה ,פן יסולק מן המקום כמו קודמיו .אבל שמואל הביישן והעדין
מתאהב בה נואשות .בהדרגה נחשפים בפניו הסודות הרודפים את הבית וקושרים את
דייריו בעבותות של חושך.
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הצללים נעים באיטיות ,שירים ,פיוטית  ,5482מאת גאולה הודס-פלחן.
שירי הספר כתובים בצמצום .זוהי שירה המדודה במשורה ומביעה איפוק רב .ייחודו של הספר
ששיריו מביעים עומק רוחני תוך שליטה ברזי רזים ששייכים לארון הספרים היהודי .הכותבת
עושה שימוש מושכל במקורות הקדומים על כן ביצירה משתקפים משקעים ממיתוסים מן העבר
מספרי הסוד של הקבלה והמיסטיקה .נמצא בספר בין הצללים יצורים מיתולוגיים ,אווירה
מיסטית וראיית חלומות .כתיבתה של גאולה הודס-פלחן משובבת נפש והקורא מלווה את
הכותבת בהתבוננות הפנימית בעולמה.
קולה של המשוררת הוא קול ייחודי בנוף המקומי בהיותה כותבת על מיסטיקה ורוחניות מזווית
ראייה שיש בה חדות ואפיון נקי ללא עודפות .נימה מיסטית בולטת בכתיבתה של המשוררת
הירושלמית .שירה אמתית של אישה שכורכת עצמה בעולמות עליונים תוך כתיבה.
המסע לקומה השביעית ,סיפורת ,גוונים  ,5482רחל הרפז.
הספר "המסע לקומה השביעית" מספר על ילד ,על אשה מבוגרת ועל גבר צעיר .המשותף
ביניהם הוא הכמיהה :הילד שאיבד את אמו חולם שתהיה לו סבתא; הגבר משתוקק להיות אב
לילד; והאשה בבנה החולה ,מאייר ויוצר קומיקס מיוחד ,המחליט לסיים את חייו שאינם חיים,
בבקשת מיתת חסד .גם אהבה נרקמת במסע החיים.
רחל הרפז ילידת ירושלים ,גדלה בבית הכרם ,למדה מוזיקה והיתה מורה לפסנתר שנים
רבות .בעשור האחרון כתבה רומנים ,שירה וספרי ילדים :ענדי לך שרשרת ברזל; האניות עגנו
במלטה; לגלות את הבדולח; גידי ודידי; פינת החי של יעלי; ועתה :המסע לקומה השביעית
וצלילים עוברים בהם בחוט השני.
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דקה לפני זריחה ,שירים 5482 ,מאת אלה בנאי.
אלה בנאי ,ילידת סנט-פטרסבורג שברוסיה ,עלתה ארצה בשנת  ,8444בגיל
עשרה .מתגוררת במודיעין .את שיריה הראשונים התחילה לכתוב עם עלייתה ,תחילה
בשפה הרוסית בלבד .עד כה יצאו לאור שני ספרי שירים שלה בשפה הרוסית" :הדרך
אליך" ו"בעקבות הרוח" .כיום אלה כותבת בשתי השפות ועוסקת בתרגום שירה .שיריה
ברוסית ובעברית פורסמו בעיתונים ובכתבי עת שונים .בעלת תואר ראשון בסיעוד ותואר
שני בבריאות הציבור וברפואה קהילתית .עובדת כאחות ומקדמת בריאות.
נשואה ואם ל  0 -בנות.

ארבע-

הולך בירושלים ,שירים ,קשב לשירה –  ,5482מאת אביחי קמחי.
אביחי קמחי החל לכתוב מרגע שחלה .ראשית בבלוג בו תיעד את התמודדותו עם
המחלה ,ולאחר מכן בספר "רשימון סרטן" .שיריו פורסמו בעיתונות היומית ובכתבי-עת
ספרותיים .הולך בירושלים הוא ספרו ה – .0
נולד בירושלים ב ,8411-בוגר תיכון מקיף 'דנמרק' .בנערותו עסק בפעילות חברתית
למען הנוער בעירו ,ונבחר לראשות מועצת הנוער בירושלים ב.8488-
השתחרר מצה"ל בדרגת סגן-אלוף .קמחי הוא מוסמך אוניברסיטת בר-אילן במגמה
לשלטון מקומי ומינהל ציבורי .נשוי ,אב לבן ובת.
אור ירח ,שירים ,רן יגיל 5482 ,מאת דוד ברבי.
דוד ברבי משלב בכתיבתו נופי טבע .התחיל לכתוב שירה ב  5484 -לאחר שאביו נפטר.
ספר ביכוריו ''חוויה מתקנת'' התפרסם ב  ,5488 -ספר שני "מרחקי נגיעה" ספר שלישי
"ספינות מותרות" ספר רביעי; "ומי יהלך"; ספר חמישי ; "אור ירח" הוא ספרו החמישי
של ברבי .מלחין ושר משיריו ומשירי משוררים.
הספר כמו ספריו האחרים כולל שירי טבע אהבה ומחשבה חברתית פוליטית ומשובצים
בו איורים של בתו צופית שהייתה מעורבת בעריכה הראשונית של הספר ובחלוקת
השירים ועימודם.
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שבילי אמנות

טוני הירש
"האיש בחלון ,חייו בירושלים חרוטים על פניו ,על פי צילום של אילן בר"
ציור דיגיטלי מודפס על קנוואס  54*60ס"מ

49

דניאלה פורת
"יוצא תימן שהגשים את משאת נפשו ועלה לארץ התנ"ך מושא געגועיו ,עיניו
עצומות וצחוקו מתגלגל"
שמן על קנוואס  24*74ס"מ

51

דניאל ביטן
"רועה צאן מסיציליה ללא הקידמה המערבית ,שמח בחלקו ורואה כל טוב בחיים
בריאים ושלמים לו ולילדיו"
שמן על קנוואס  74*844ס"מ

51

שולי חיימזון ויינר
"ערבייה נכה מבית לחם מוכרת פירות בשכונת תלפיות בירושלים"
אקריליק על קנוואס  24*14ס"מ

52

דב שגב
"הכנות אחרונות ,נשים מכינות את ארוחת החג של המימונה"
שמן על קנוואס  84*844ס"מ

53

אלבינה דניאל
"אישה יושבת בגינה שבביתה ממתינה לביקור נכדיה"
שמן על קנוואס  24*74ס"מ

54

הנריק רוסטוביץ
"בדואית בשוק באר שבע מוכרת פירות וירקות ,נינוחה נשענת על אוצרותיה"
שמן על קנוואס  24*14ס"מ

55

ג'ורג' רוט
"נער הולנדי פולה קרציות מהכלב שלו"
שמן על נייר  24*74ס"מ

56

שירז וולמן
"בני ,כפיר ,בן השנה חובש תחפושת בעלת ראש אריה כגרסה ילדותית להרקולס
הגיבור מהמיתולוגיה היוונית"
שמן על קנוואס  04*24ס"מ

57

איתן פריד
"בעוד המוזיקה חוצה זמנים ,הפרפרים חיים זמן קצר ,ובציור אני משמר אותם
כפרפרים מתכתיים"
שמן על קנוואס  84*844ס"מ

58

נורית גזית
"אישיותו של הרב שלמה קרליבך הייתה לאגדה ,כל כולו היה ביטוי של אהבה ללא
גבולות בניגון ובחיבור אמת לכל אדם באשר הוא"
שמן על קנוואס  14*84ס"מ

59

יראת מזל עוגן
"רצה ...עייפה ...יושבת על הספסל מחכה בצפייה ,למי?"
שמן על קנוואס  14*84ס"מ

61

בתיה וייס
"אישה מאוגנדה עם תינוקה על גבה נמלטת משריפה בכפר שבו היא גרה"
שמן על קנוואס  24*74ס"מ

61

הלל צהנווירט
"במהלך ברכת הכהנים הם מקיימים את מצוות נשיאת כפיים כאשר ידיהם מושטות
כלפי הציבור בתנוחה שבציור ,וזו מכונה סימן הכהנים"
שמן על קנוואס  24*14ס"מ

62

מטי לשם
"טובתיה ,אישה ממוצא אתיופי ,בבגדים מסורתיים בשוק באר שבע"
שמן על קנוואס  24*14ס"מ

63

רחל רון
"טרם פשטתי גלימת הווה וכבר אל זוהר עילאי אווה ,אל טוהר ,זוך וחום מיצוי
הגעש עד תום ,טרם יקהו חושי בלהט יום"
אקריליק על קנוואס  14*14ס"מ
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שבילי עיון והגות

נורית גוברין
השיר חכם מהמשוררת – על ספר שיריה של ענת זגורסקי
שפרינגמן 'כלה קרננית' (קשב*)5482 ,
אני אוהבת את שיריה של ענת זגורסקי ,ולא פחות את הדרך שבה היא
קוראת ומבצעת אותם .כך בשעה שהיא קוראת משירי אחרים ,ובמיוחד
כשהיא קוראת את שיריה שלה.
שיריה של ענת זגורסקי הם תמציתיים ,מרוכזים ,גבישיים .מועט המחזיק
את המרובה .מילות השירים חדות ,פוצעות ,אכזריות" .לא עושות
חשבון" ("אישה אקטואלית" .)14 ,יש בשיריה הסתכלות מפוכחת
בעולם ,מבלי להסתיר ולהתעלם מן הרוע והאכזריות שבו .הטון הוא
שילוב של ציניות מעורבת בהומור .צריך לקרוא את השירים כמה פעמים
כדי להיטיב ולהבין את המסתתר מאחורי המילים ,הנינוחות כביכול.
ענת זגורסקי היא "דור השני" לניצולי שואה ,נולדה בפולין ,ועלתה
לארץ עם הוריה בשנת  ,8427בת  .84שיריה מצטרפים ליצירתם של בני
דור זה ,אבל בה בעת מקוריים ,נועזים ומפתיעים.
הביוגרפיה הלא קלה היא אחד ממרכיביו החשובים של שיריה" :הַ קַ ו
הַ קָּ צָּ ר בְ יוֹתֵּ ר בֵּ ין ְוַרשָּ ה לִּ ירּושָּ ַליִּם עוֹבֵּ ר ֶׁד ֶׁרְך לִּ בִּ י" ("ירושלים" .)847 ,כך
גם בשיר "קשרי משפחה"ֲ " :אנִּי אֲחוֹת ֹו שֶׁ ל ָאבִּ י  /שֶׁ יָּרּו בָּ ּה וְ תִּ ינוֹק
בִּ זְ רוֹעוֹתֶׁ יהָּ " ( .)11אלה חומרי הגלם המפרנסים אותם .וכך גם בניסוח
כללי יותר בשיר" :פרומתאוס"" :וַ ֲאנִּי אֶׁ ת הַ חֲשֵּ כָּה ֹלא ש ֹוכַחַ ת" (.)54
שימו לב למצלול של אותיות החיך הבלתי נעימות לאוזן" :וַ ֲאנִּי אֶׁ ת
הַ חֲשֵּ כָּה ֹלא ש ֹוכַחַ ת".
השיר "משוררת" ( ,)851שהוא שיר-מפתח ,מגדיר את השילוב המקוטב
של אישיותה ושירתה" :אֶׁ ְקסְ הִּ יבִּ יצְ י ֹונִּיסְ ִּטית ּובַ יְשָּ נִּית" ,ואת תפקיד
השירה בחייה" :תִּ הְ יֶׁה ִּש ָּירתָּ ּה הַ ִּש ַניִּם הַ בְ ִּריאוֹת שֶׁ ל נַפְ שָּ ּה".
יש בשיריה שילוב של מוחש ומופשטַ" :אנְקוֹל לָּשוֹן" ("סופרמן";)00 ,
65

יש בשיריה שילוב של לשון גבוהה ,ספרותית ,עם לשון הרחוב
ַאקטּוָאלִּ ית  /שֶׁ ֹלא עוֹׂשָּ ה חֶׁ ְשבוֹן" ("אישה אקטואלית",
והיומיום" :אִּ שָּ ה ְ
 ;)14לשון הזמן החדשֲ " :אנִּי אִּ שָּ ה מוֹדּול ִָּּרית" (.)08
הדימויים הבלתי שגרתיים ,ההשוואות המקוריות והמפתיעות ,המַ שווים
דבר אחד לדבר אחר ,רחוק ממנו לכאורה ,ויוצרים מציאות שירים
ֲבּוקים/ ,
חדשה ,גם הם מאפיינים את שירתה .כגוןּ" :ובְ אֶׁ ְמצַ ע ָאנּו ח ִּ
חֶׁ לְ מוֹן בְ תוְֹך חֶׁ לְ בוֹן" ("אהבה" .)81 ,יש הרבה שירי אהבה ,אבל דימוי
כזה הוא אכן מקורי ומפתיע עד מאוד .וכן" :הַ תִּ ְקוָּ ה לְ גַן-עֵּ ֶׁדן ְמ ֻּגיֶׁסֶׁ ת בְ צַ ו-
ְשמ ֹונֶׁה" ("התקווה" .)74 ,השירים מגלים תשתית תרבותית קלאסית
רחבה וענפה :פרומתאוס ,אורפאוס ,פנדורה – הם שלושה מרבים מאוד
מגיבורי שיריה .אלה שירים נשיים מאד ,שירי אישה הבוחנת את
נשיותה ,אהבתה ,מיניותה בלשון ישירה ,חדה ,נועזת ובוטה" :בִּ ְטנִּי זִּ ַירת
פַ עֲלּולִּ ים הוֹמָּ ה" (.)01
הנשיות המתריסה בשיריה" ,שֶׁ ֹלא עוֹׂשָּ ה חֶׁ ְשבוֹן" כמו בשיר "אישה
אקטואלית" ( ,)14מסדרת שירי "בלילות על מרבצי" ,באה לידי ביטוי גם
בשם הספר' ,כלה קרננית'" .קַ ְרנָּן" וכן "בַ עַ לְ -ק ָּר ַניִּים" הם כינויים
מושאלים למי שאשתו בגדה בו ,הצמיחה לו "קרניים" כלשון העם.
מקורם ,לפי מילון אבן-שושן ,ביוונית .האם כאן הכוונה למי ש"בוגדת"
בבעלה ,או למי שבוגדים בה? נדמה לי שצורה בלתי שגרתית זו,
"קרננית" ,היא שימוש מקורי של המשוררת בצירוף צלילי זה.
שיריה מוצפנים היטב ,כדבריה בשיר המפתח "משוררת"" :בַ זְ מַ ן הַ נוֹתָּ ר
מַ ְד ִּריכוֹת אוֹתָּ ּה הַ יֵּשֻּיוֹת  /לְ הַ צְ פִּ ין  /אֶׁ ת סוֹדוֹתֶׁ יהָּ בַ ִּש ִּירים" ( .)851הכול
מרומז ,מוסתר ,ורק שמץ מבצבץ ומחכה לחישוף .באחד השירים
המוצפנים האלה אני רוצה לעסוק כעת .הכוונה לשיר "אהבת אשת לוט"
( .)55השיר נכלל במחקרי "המבט לאחור – שירי אשת לוט" ,בכרך ה
של ספרי 'קריאת הדורות – ספרות עברית במעגליה' ,שהופיע לאחרונה
בהוצאת גוונים ואוניברסיטת ת"א ,וכולל כ 14-שירי אשת-לוט.
השיר מסתמך על הקורא המכיר את הסיפור ויודע על חורבן העיר ,על
המבט לאחור ועל הפיכתה של אשת לוט לנציב מלח .בגוף השיר נרמז
על חורבן כפולִּ " :מ ְשכָּן לִּ נְצִּ יבֵּ י זִּ כָּרוֹן סְ דו ִֹּמייםִּ / ,מבַ יִּת ִּראשוֹןִּ ,מבַ ית
שֵּ נִּי" .המבט לשמיים ,השפתיים ה"עֲלּוקוֹת" ה"חֲשּוק ֹות בְ גָּבִּ יעַ " –
מרמזים על כאב אישי ,המזדהה עם הצער המיוחס לאשת לוט על חורבן
עירה .הביטוי " ְדבַ ש בְ חָּ לָּב תַ חַ ת לְ ש ֹונִּי" יש לו משמעות כפולה – של
דברים נעימים ומתוקים ושל דברי חלקות ומחמאות ,המחפים על האמת
המרה .יש בו גם רמז למדרש המתאר את חטאיה של אשת לוט ,ביניהם
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הסיפור על כך שמרחו בדבש את גופה של "ריבה אחת ,שהוציאה פת
לעני בכדה"" ,והעמידוה על גג החומה ובאו דבורים ואכלוה"( .ספר
האגדה ,ל' עמ' כח) .פתיחת השיר מעידה על המשכו ,רוח נמוכה של
כניעה" :אֵּ שֵּ ת לוֹט שֶׁ בִּ י  /נִּכְ נַעַ ת לְ טַ עֲמֵּ י הַ שָּ מַ יִּם" ,של מי שיודעת מראש,
שהיא נאלצת להמשיך ולחיות עם האסונות שהיו מנת חלקה .סדום היא
בעיקר סבל ,חורבן ,הרס העולם ,ולא רק חטא מיני" :גּופִּ י ִּ /מ ְשכָּן
לִּ נְצִּ יבֵּ י זִּ כָּרוֹן סְ דו ִֹּמיים" ( .)55השיר מעמם את משמעויותיו ,ומנסה
לבטא באמצעות אשת לוט כאב רב שאינו ניתן לביטוי ישיר.
מכתבה של ענת זגורסקי שפרינגמן אלי (ד' בניסן תשס"ח )4.0.5448 /
שופך אור ממרחק השנים על הרקע לכתיבת השיר" :אמנם השיר פורסם
ב 7 -לינואר  ,8440במוסף הספרותי של העיתון 'דבר' ,אבל הוא נכתב
מספר שנים לפני כן .ובכן ,בין השנים  – 8488-8474שני הורי נפטרו זו
אחרי זה .אמי לא יכלה לחיות ללא אבי .היא נטלה את חייה במו ידיה.
באותו שבוע ,שנפטרה אמי ,נפרד ממני בעלי הראשון .היו אלה נשואים
סוערים ,וחלפו כ 2-שנים ,סוערות לא פחות ,עד שהתגרשנו רשמית ב-
 .8481בשלב הראשון של השכול ,שנמשך שנים רבות ,הצלחתי לעשות
אידיאליזציה של שני הבתים – בית ראשון ,בית הורי – עם שורשים
קטועים בשואה ,ובית משפחתי השנייה ,שאבדתי עם הגירושים .באותה
תקופה ,הקדשתי את כל כולי לזכור ולבכות את שהיה בעבר .לא פלא
אפוא ,שהרגשתי כאשת לוט "תקועה" במקום ומביטה אחורה בזמן.
לאט ובהדרגה ,רכשתי לעצמי כלים ואמצעים ,להתחזק ולבנות עתיד
חדש .זאת גם התקופה שבה התחלתי לכתוב ...הערה זאת הייתה לגבי
השורות הראשונות של השיר "אהבת אשת לוט" .בהמשך ,אני זוכרת
שחיפשתי במילון מילה נרדפת ל'עיניים' .היא לא נראתה לי מספקת.
החוויה שניסיתי לתאר בהמשך השיר ,היא חוויה מיסטית .כמו בציורים
הקלאסיים ,שבהם הקדושים נראים מביטים כלפי מעלה ,אל השמיים-
הרקיע .משם צריכה הייתה לבוא גאולתם .הכוונה שלי הייתה לתאר
דמות של אישה המקובעת במקום אחד ,בין העבר לבין העתיד ,כשכל
עולמה נחרב ,ואין ביכולתה להתקדם ממנו .הפתרון שלה הוא לקוות
למעט חסד זמני מרגיע ,שיאפשר לה לשרוד .היום אני מודעת ,שהשיר
נשמע ארוטי .כנראה שהשיר ,כרגיל ,חכם מהמשוררת".
המשוררת המשיכה להרהר בשיר ,וימים אחדים לאחר מכן כתבה אלי
(ט"ז בניסן תשס"ח" :)58.0.5448 ,רציתי להוסיף מספר מילים ביחס
לפסקה האחרונה של שירי 'אשת לוט'' :אשת לוט שבי  /נכנעת לטעמי
השמים' .אחד הפרושים האפשריים להבנת פיסקה זו ,הוא מתן פרוש
ברמה הרוחנית :הדוברת מקבלת על עצמה את חוקי השמים ,ובכך
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הופכת להיות חלק מהטבע – חלק של הקוסמוס .נראה לי שפרוש זה
מאיר את השיר כולו באור שונה .כלומר ,ז"א ,מאפשר לו משמעות של
חוויה אקסטאטית ,יותר מחוויה ארוטית בלבד .מעניין יהיה לציין,
שהשיר נכתב בתקופה האחרונה של האבל על האבדנים שהיו לי ,אותם
הזכרתי במכתבי הקודם .תקופה זו מוגדרת בתהליך עבוד השכול ,על ידי
הפסיכולוגים ,כשלב 'ההשלמה עם המציאות' ,או 'קבלת דין הגורל'".
פרשנות עצמית זו ,כפי ששוחזרה ממרחק השנים ,היא דוגמה מאלפת
לשלושה נושאים עקרוניים שהביקורת והמחקר מתלבטים בהם דרך
קבע:
א .חשיבות עדותו של המשורר .השאלה "למה התכוון" המשורר איננה
"שאלה גסה" .המשורר עצמו ,כפרשן של יצירתו ,מפרש אותה באופן
שונה ללא מרחק וממרחק השנים .הכלל הוא :יש חשיבות להכרת
פרשנותו האישית של המשורר ,אבל אסור להשתעבד לה ולקבלה
כאפשרות היחידה .תמיד יש הכרח לבחון כל שיר מתוכו ולגופו.
ב .האפשרויות הפרשניות שכל שיר מזמֵּ ן לקוראיו-מפרשיו הן פתוחות:
כדבריה" ,היום אני מודעת ,שהשיר נשמע ארוטי .כנראה שהשיר ,כרגיל,
חכם מהמשוררת" .הכלל הוא :ככל שהשיר עמום יותר ,כך רבות יותר
האפשרויות הפרשניות שלו.
ג .כל פרשן בא אל השיר עם השקפת עולמו ,ומוצא בו מה שהוא מחפש.
שיר זה מייצג את שיריה של ענת זגורסקי במיטבם .יש לחזור ולקרוא
בהם פעמים אחדות כדי להעמיק את הקשב בהם .בטכניקה של "הרחקת
עדות" מגייסת המשוררת את הרובד המקראי והמדרשי ,ומבטאת
בעזרתם על דרך הרמז והסוד את רגשותיה בהווה.

* דברים בהשקת ספר השירים בבית הסופר בת"א ,י"א בניסן תשע"ה (.)31.3.2015
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רות נצר
אליס בארץ הפלאות – 1האומנם מסע נשי?
השאלה היא ,אמרה אליס ,אם אתה יכול לכפות על מילים מובנים כל כך
רבים ושונים .השאלה היא ,אמר המפטי דמפטי ,מי כאן האדון – זה הכל.

2

על-

בניגוד למסעות ילדים בסיפורת ובאגדות ,מסעה של אליס לא נגרם
ידי מצוקת חיים ,המחייבת את הילדים למצוא פתרונות ולחשל עצמם
לבדם במסע החיים .אליס נמשכת למסע בגלל השעמום ובעקבות
הסקרנות ("בוערת מסקרנות") ,שהם הצורך בהתחדשות .היא רצה
בעקבות הארנב ,שבמיתולוגיה האינדיאנית מוכר לנו כסמל של
הטריקסטר ,שמעלליו הבלתי צפויים ובלתי שגרתיים פותחים את הנפש
לתודעה חדשה ,והיא יורדת בעקבותיו למחילה "מבלי ששאלה את
עצמה אפילו פעם ,איך ,בשם האלוהים ,היא תעלה משם חזרה" (עמ'
 .)41זו הפזיזות הסקרנית של הנעורים ,שמאפשרת הרפתקאות מעניקות
ידע ,שהמבוגר הזהיר לא יתנסה בהן .ואמנם אז היא נופלת-צונחת אל
מה שנראה כבאר עמוקה מאוד .נפילה בלתי צפויה עשויה להיות נפילה
למצוקה קשה ,אבל כאן הנפילה היא מתנה שמכוונת על-ידי הגורל,
המטרים את העתיד ,כדי שיתרחש באליס תהליך התפתחותי.
תהליך ההתפתחות של התודעה מחייב התמצאות בזמן ובמרחב של
המציאות האנושית .אולם אחרי שתודעת האני והמציאות התגבשה,
קיימת סכנת קיבעון בגבולות התודעה .כדי להתפתח ,חייב הגיבור לשוב
אל המצב הקיומי של טרום תודעה ,לרדת למעמקים ולדלות את מה
ששכח או לא הכיר כלל ,ושממתין שם בעבורו כארץ הפלאות .הנפילה
לבור מקבילה לירידה לשאול של גיבורי המיתולוגיה ,משם הם אמורים
להביא את האוצר והידע החדש שהעולם הלא-מודע שומר בתוכו .זו גם
וריאציה של מוטיב קיים באגדות ,שבו הנערה יוצאת לדרך ונופלת אל
באר או יורדת לתוכו ,מגלה מרחב אחו או גן פורח ,וצועדת לקראת
מפגשים משמעותיים ומסוכנים כאחד .כך מתחיל מסע החניכה שלה.
הבור הוא גם התהום של השוטה בקלפי טארוט ,תהום שצפויה ליוצא
לדרך ,והיא חלק מהמסע ,בידיעה שחייבים לעבור דרכה וממנה יגיע
הידע.
1

קרול לואיס ,הרפתקאות אליס בארץ הפלאות (תרגום רינה ליטווין) ,הקיבוץ המאוחד

.7991
2

קרול לואיס ,מבעד למראה ומה אליס מצאה שם (תרגום רינה ליטווין) ,הקיבוץ

המאוחד .7999
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הארנב מביט בשעון ואומר – "אוי אני מאחר" .השעון הוא סמל התודעה
האנושית .אבל עכשיו הוא בידי המבט של יצור מטריטוריית נפש אחרת,
שהשעון שלו אינו פועל בהתאם למקובל .במסיבת התה השעון מראה
כל הזמן את השעה שש .הזמן העומד במקומו הוא הזמן הנצחי של
הקיום המיתי ,שבו הווה ועתיד הם היינו הך .זה הזמן האלוהי-מיתי של
"שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון" .הזמן העומד על מקומו מבוטא
גם בסיפור על אליס ושאר היצורים שיוצאים משלולית הדמעות ,וכדי
להתייבש הם רצים במעגל .כלומר ,הם נכנסים למצב קיומי של מעגל
סגור ,שבו אין התחלה וסוף לזמן ולמרחב .האירוניה היא ,שהם מכריזים
שצריך לחלק פרסים ,כי כולם ניצחו .אולם כשהזמן עומד ,אין הישגיות
וניצחון .אליס נופלת לבור בנפילה מתמשכת אל מקום שכמו בחלומות
לא חלים בו חוקי הזמן והמקום .למרות זאת ,היא אינה מאבדת בזמן
הנפילה את התודעה המתבוננת .התודעה המתבוננת מסייעת לה בדרכה.
היא נופלת אל מצב קיומי שאפשר לדמותו למחוז הנפשי של הלא מודע,
אולם היא עצמה אינה מאבדת את התודעה שלה .המקום התת-קרקעי
שאליו היא נופלת היה עד כה בחזקת לא מודע לה ,אולם הוא כשלעצמו
מלא ידיעה חדשה .הוא העולם האחר שמשלים את התודעה ,המוגבלת
תמיד בתוך חוקיה היא.
אליס מלאת אמון .היא נותנת אמון בדרך שהיא הולכת בה ,למרות שכל
הזמן היא נתקלת באירועים משונים ומפחידים ,ששוברים את הכללים
המוכרים לה .בכל זאת היא נותנת אמון ,ומצייתת לכל מה שמוצע לה
בתמימות שיכולה להיות מסוכנת .ההומור המלווה את הסיפור שומר על
הקורא מכדי חשש מסכנה גדולה מדי .אליס לא נסוגה אלא ממשיכה
הלאה ,חוקרת ושואלת ללא הרף ומחפשת תשובות לשאלותיה .הרשות
לקול משלה (הספר נכתב ב )8812-הוא חידוש חשוב לעומת המסר של
"בת הים הקטנה" של אנדרסן ( ,)8811שנדרשת לוותר לגמרי על קולה.
גם אם היא בוכה ,היא שוחה בבריכת הדמעות של עצמה ,שממנה אפשר
לצאת .האמון הבסיסי הזה הכרחי כדי שהגיבור יצא לדרך וכדי שיתמיד
בה .היא גם מוכנה לטעום מהמאכל והמשקה שמוצעים לה ולהפנימם.
מיד כשהיא מגיעה היא מוצאת מפתח זהב זעיר על השולחן .המפתח
מסמל את פתיחת שערי הנפש ,והזהב מסמל במטפוריקה האלכימית את
זהב הנשמה של העצמיות .זהו מפתח לדלת הגן ,שבו יש ורדים ,שאפשר
לדמותו לגן העדן האבוד .לכן אין פלא שהיא לא מצליחה להיכנס.
כשהיא שותה מהמשקה שמזמין אותה לשתות אותו ,היא קטנה ושוכחת
את המפתח ,וכשהיא אוכלת מהעוגה שמזמינה אותה לאכול ,היא גדלה
מדי.
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מתרחשים בה שינויי הגדלה והקטנה שלה – מצבים אופייניים בגיל
ההתבגרות – שמסמלים שינויי תחושת זהות ,ערך עצמי ומצבי רוח,
תנועה בין תחושת כל-יכולה גרנדיוזית לבין תחושת חוסר ערך; בין
קטנות וגדלות .כשהיא פוגשת בזחל והוא שואל אותה מי היא ,היא עונה
שאינה יודעת מפני שהשתנתה פעמים אחדות" ,מפני שאני לא אני
עצמי" ,וגם מפני שאינה זוכרת דברים כמו קודם ,והרי הזיכרון הוא
הבסיס לרציפות תודעת האני .הזחל נותן לה עצה – לאכול מהפטרייה,
שצד אחד שלה מגדיל והצד השני מקטין .בעזרת אכילה מבוקרת כזו
היא מצליחה לווסת את גודלה ולשלוט בתהליכי השינוי ,ונכנסת לגן.
בגן מתברר ,שבנוסף לפרחים מופלאים יש שם גם פרחים שהגננים
צובעים! הגננים שתלו בטעות ורדים לבנים במקום אדומים שהמלכה
ציוותה ,והם צובעים אותם באדום .הוורדים ,סמל שלמות עצמיות
הנפש ,עוברים אינוס של תדמית כוזבת .המלכה ,המולכת בקפריזיות,
כורתת את ראשי אלה שהקפריזה שלה צונחת עליהם ,ולא מאפשרת
לצמיחה האמיתית של הנפש להתקיים .נראה שההבטחה של גן עדן
שמסמל אם טובה המעניקה שפע טוטלי מתבדה כאן .חלק מהפרחים הם
זיוף ,והאם-המלכה היא אם בולעת ,המסרסת-ממיתה .הפיתוי של
הפרחים מושך אל סכנה של קיום מזויף ,כמו הבית של המכשפה ,שבנוי
ממתקים ,כדי שהנכנסים בו ייתפסו על-ידי המכשפה שתבלע אותם.
כבר בפגישתה הראשונה עם המלכה שכועסת על הגננים מגלה אליס
חוצפה :המלכה שואלת – "מי הגננים האלה" ,ואליס עונה – "מניין לי
לדעת" ,כשהיא עצמה מופתעת מהאומץ של עצמה .נקל לשער
שבתקופה הוויקטוריאנית ,כשילד הרשה לעצמו לדבר כך אל אמו,
הייתה זו חוצפה של ממש! המלכה כועסת ומצווה לכרות את ראשה.
אליס מגיבה בקול רם" ,שטויות" ,והמלכה השתתקה .אחר כך,
כשהמלכה מצווה לכרות את ראשי הגננים ,אליס אומרת להם שלא יערפו
אותם ,והיא מכניסה אותם לתוך עציץ.
אנו רואים שאליס עוברת תהליכי שינוי :הראשון – שינויי גדילה פיזיים;
השני – היכולת לשלוט בשינוי על-ידי אכילה לסירוגין משני צדי
הפטרייה; השלישי – מרד במלכה הקפריזית; והרביעי – זיהוי שהמלכה
אינה אלא מלכת קלפים ולא מלכה אמיתית .הצלתה את הגננים היא
הצלה של היסוד הגברי בנפשה היא (היסוד שמייסד את האגו ותומך בו,
המוציא לפועל של העצמי והאנימוס) .המאבק במלכה-אם – שהיא
שתלטנית ובולענית – הוא המאבק בחלק הקפריזי-אמוציונלי ,הדחפי
הבלתי מודע בנפשה ,ששייך לטריטוריית האם הגדולה השלילית .אבל
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המלכה גם מסמלת תודעת אגו שמופעלת על-ידי סופראגו תוקפני.
הקפריזיות של המלכה חושפת לפנינו את המקורות הבעייתיים של
הכללים שהמבוגרים מציבים בפני הילד מתוך צורכיהם הנרקיסיסטיים-
הגחמניים ,שעשויים לחסום את האינדיבידואליות שלו .הכניסה לגן
אפשרית רק כשאליס מוקטנת מאוד ,ויכולה לעבור בדלת .אבל אז
טמונה הסכנה ,שכשהיא קטנת-ממדים ומושפעת מהשיקויים והמאכלים
של ארץ הפלאות ,היא תשתעבד לממלכת האם ההרסנית .בכל זאת אליס
מצליחה למרוד באם בחוצפה ,וכך לרכוש עצמאות משלה .המשך
ההכוונה שלה מתרחש כשהיא פוגשת בחתול .היא שואלת אותו לאן
ללכת והוא עונה – "זה תלוי לאן את רוצה להגיע" .היא אומרת – "לא
חשוב לי ,ובלבד שאגיע למקום כלשהו" .הוא עונה" :בטוח שתגיעי
לאנשהו ,אם רק תתמידי בהליכה" .אכן אליס אינה יודעת לאן היא רוצה
להגיע .הרי זה משל על המסע האנושי ,שבו ברוב הזמן איננו יודעים לאן
אנחנו רוצים להגיע גם כשאנחנו חושבים שאנחנו יודעים.
בארץ הפלאות הכאוס חוגג בטירוף מלא הומור .שלוש פעמים יש בספר
אמירות – שבעצמן מבלבלות ופרדוקסליות בניסוחן – כנגד הניסיון
(וכביכול גם בעדו) לתת לספר פשר ופתרון .בהתחלה במסיבת התה
הכובען שואל חידות כשבעצמו אין לו מושג באשר לפתרונן ,ואליס
מחליטה שאין זמן לבזבז על חידות כאלה .אחר כך הדוכסית כביכול
מוצאת מסר בכל משפט .היא אומרת" :בכל דבר יש מסר אם רק יודעים
לגלות אותו" (עמ'  .)841והיא מצטטת מסרים שנשמעים כאמירות
חכמות (מוכרות עד כדי קלישאה) כשלעצמן ,שאין קשר של ממש בינן
ובין האירוע שהדוכסית משייכת אותם אליו .למשל" :האהבה היא
שמניעה את העולם"; "כשהכוונה צלולה הצלילים מתכוונים מאליהם".
בסוף המשפט שנערך כנגד הגננים ,כשאליס שומעת את כתב ההרשעה,
היא אומרת" :אני לא מאמינה שיש שמץ משמעות בכל זה" .והמלך
אומר" :אם אין משמעות מה טוב :זה חוסך המון טרחה ,את מבינה ,כי
לא נצטרך לגלות אותה ,ובכל זאת [ ]...נראה לי שאני מבחין באיזו
משמעות אחרי ככלות הכול" (עמ'  .)804היכולת להיות בכאוס נטול
לוגיקה ובהיגיון שהוא אי-הגיון פרדוקסלי הוא עצמו רב-ערך .קבלת אי
הוודאות והעדר המשמעות במסרים של התבונה ,והגיחוך של הנונסנס
ושל הניסיון למצוא פשר – הם מרחב התפתחותי חדש עבור התודעה,
שמוכנה לוותר על כליה המוכרים כדי להיפתח למרחבים חדשים של
חוויה וחכמת מעמקים של על-מציאות .אליס מוכנה להיות בתוך הכאוס
הזה שנפלה לתוכו ,וחשוב לציין שאין זה הכאוס המייאש והדכאוני חסר
המוצא של קפקא ,אלא כאוס קרנבלי שבו שולטת שמחת החיים
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וההומור הטריקסטרי ,שמשמר את עקרון ההיפוך החתרני והמאתגר,
שמפתח את התודעה וההתחדשות .ועם זאת ,אליס שומרת על תבונת
סנס לעומת הנונסנס של ארץ הפלאות .היא גם מחווה את דעתה ,רואה
את השטויות וחוסר ההיגיון ,מתווכחת ,מפתחת ביקורתיות כדי להדוף
את הסכנות של הכאוס שמיוצגות על-ידי המלכה .לא פשוט לפתח
מודעות ושיפוט נכונים ,כי אולי גם היא כבר חלק מהטירוף .כשאליס
שואלת את החתול לאן ללכת הוא אומר לה" :מצד אחד גר הכובען
ומהצד הנשי הארנב ,אחת היא אצל מי משני אלה תבקרי ,שניהם
משוגעים .היא אומרת" :אבל אינני רוצה לבוא בין משוגעים" ,והוא
עונה" :מזאת לא תימלטי .כאן כולנו משוגעים .אני משוגע ,את
משוגעת"" .מנין לך שאני משוגעת?" "בוודאי ,אחרת לא היית באה
לכאן" (עמ'  .)14ההבחנה בין שיגעון ולא שיגעון איננו ברור .כמו שאמר
לי מטופל על הקולות שבתוכו" :הם רוצים למשוך אותי לשיגעון של
חולי רוח ,במקום השיגעון הרגיל של בני אדם" .גם אנחנו כמטפלים,
אלמלא היה בנו משהו מהשיגעון לא היינו נכנסים לארץ הפלאות
והסכנות של המטופלים שלנו .כפי שאמר לי אותו מטופל" :אם אין בך
שיגעון ,לא תוכלי לטפל בי".
היכולת לשמור על חשיבתה העצמאית בתוך עולם שבו החוקים משתנים
וקפריזיים ומטורפים ,היא מעלתה של אליס .האיום המתמיד של המלכה
כלפי כל מי שכעסה עליו – "כרתו את ראשו" – הוא האיום של הכאוס:
לאבד את הראש התבוני .הפרדוקס הוא שכדי להתעשר מהנונסנס
הפרדוקסלי צריך באמת לאבד את הראש התבוני .והמלכה שמאיימת
לכרות ראשי אנשיה בעצמה מתנהגת כערופת ראש נרקיסיסטית ,לקוית
רגש ומוסר.
בסופו של דבר ,הספר מהווה הבטחה לילד שאפשר לעמוד במפגש עם
השאול התת-קרקעי של הפנטזיה ,להתעשר דרכו ,לאגור תבונה ושיפוט
חדשים ועצמאיים ,לגלות את האפשרות לערער על חוקי הממסד ההורי
על-ידי הכרת חוקים אירציונליים אחרים ,שיש בהם תבונה פנימית ,גם
אם כאוטית ופרדוקסלית ,שאינה נופלת מחוקי עולם המבוגרים המתגלה
בכל טפשותו .הילד שקורא בספר מגלה ,כמו הילד בבגדי המלך
החדשים ,שההורה-המלך ערום ,ואת חכמת השטות.
בספר השני" ,אליס בארץ המראות" ,אליס צועדת על לוח שחמט
והופכת בעצמה מלכה .בתהליך החניכה שלה ,שהחל בארץ הפלאות,
היא בעצמה הופכת כאן למבוגרת .השאלה היא אם אליס תהיה מלכה
אמיתית ,או תהיה קריקטורה ,כמו מלכת הקלפים של ארץ הפלאות,
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שנשלטת על-ידי קומפלקס כוחנות ושתלטנות במקום עקרונות מוסר
ואנושיות .האם תהפוך למבוגרת נוקשה וכוחנית ,או שתשמר את
הפרחחיות הטריקסטרית והיצירתיות הילדית ,שהיא המהות הקיומית של
ארץ הפלאות? סיום הסיפור מעניק את התשובה החיובית :כשאליס
מתעוררת מחלום המסע שלה ,היא מספרת לאחותה את הרפתקאותיה,
ואחותה גם היא חולמת תמונות ממה שאליס חלמה .אבל אחותה יודעת
בו בזמן שהמציאות סביבה קיימת .חלומה של אחותה הוא כעין חוליה
מגשרת בין חלום-מסע דמיוני לבין המציאות .השיבה מהמסע ,שבה
הנוסע מביא אתו לעולמו את החיוניות החדשה ,היא השיבה הנכונה
המגשרת בין העולמות .ולכן אחותה של אליס ,שהיא חלק נפשה שיכול
להיות כאן ולחלום על שם ,מציירת בעיני רוחה איך אליס בבוא היום
תהיה לאישה בוגרת" ,ואיך תשמר בכל שנות בגרותה את הלב התם
והאוהב של ילדותה; כיצד תאסוף ילדים קטנים אחרים ,ותצית בעיניהם
שלהם את הברק והלהט ,בסיפורים מוזרים לא מעט" (עמ' .)802
האם מסעה של אליס מאפיין את המסע הנשי? דומני שכלל לא .סיפור
זה יכול היה להיכתב גם על ילד ולתאר את מסע הגיבור 3.הסקרנות,
החיפוש ,השאלות ,החקרנות ,גמישות המחשבה והתושייה ,האומץ
והמרי נגד התודעה ההורית הממסדית – מאפיינות את המסע באשר הוא.
ואולי החידוש החשוב עד מאוד של לואיס קרול הוא הענקת זכות המסע
וזכות ההתפתחות והחשיבה העצמאית לנערה ,שעד כה ,בתקופתו,
נועדה לשתוק ,לציית ולשרת :לדעת לתפור ולבשל ולגדל ילדים ,ולא
להתפתח במסע משלה.
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במיתוס ,במעגל החיים ובתרפיה ,מודן
הנפשאפשטיין
התהוות– חוה
נצר רות ,מסע הגיבור – תהליך איור
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יאיר קורן מימון
"והעולם התחיל מתרפא והולך" – על העמדה הטיפולית
4
של המספר בסיפור "מדירה לדירה" לש"י עגנון
מיתוסים ,אגדות ומעשיות מתארים לא אחת את כוחם הפלאי והכריזמטי
של ילדים .בחוכמתם ובאומץ לבם מצליחים הילדים לגבור על
המבוגרים ,לצלוח את המשימות והאתגרים הנקרים בדרכם ולהפוך
למנהיגים .ידועות למשל דמויותיהם של לאטריו ,המציל את ארץ
פנטזיה והופך לגיבורה; דורותי ,שהורגת את המכשפה המרשעת מן
המערב ושבה אל ביתה בקנזס; סמירמיס ,רמוס ורומולוס ,שננטשים על-
ידי הוריהם ,מאומצים על-ידי חיות והופכים לשליטים נערצים.
סמירמיס ,שיונים מגדלות אותה ,הופכת למלכה ,ורמוס ורומולוס,
שגדלים ע"י זאבה – מקימים את רומא.
במאמר זה אתמקד בסיפור "מדירה לדירה" מאת עגנון ,ואתייחס לדמותו
של הילד בובי .סיפור החיפוש של המספר אחר הדירה שתהפוך בעבורו
בית יתברר כסיפור של אדם המחפש משמעות לחייו .הילד פותח בפני
המספר את הדרך לשינוי ,ומקדם אותו אל עבר הגשמתו העצמית.
הסיפור "מדירה לדירה" ,5שהתפרסם לראשונה בהארץ ב,8.85.8414 -
לא זכה למאמרי פרשנות רבים .עלילת הסיפור המסתורי נעה בין רובד
ריאליסטי ורובד דמיוני ,והופכת לחידתית .ממבט ראשון נתפס המספר,
שלא בצדק כמספר בלתי מהימן .אי מהימנותו מקשה על הקורא להבין
את העובדות ,וליישב את הסתירות בסיפור .בנד 6תיאר בעיקר את תוכנו
של הסיפור ,אך לא עמד על משמעותו הכוללת .הבית בסיפור איננו
מקום גאוגרפי בלבד ,אלא סמל למצבו הרוחני של המספר.
ברזל 7טען שהסיפור מבוסס על המוטיב התנ"כי הידוע של השליחות
הגואלת ,כפי שבא לידי ביטוי בסיפורו של הנביא אליהו בסיפור הנביא
אלישע המחיה את בנה של השונמית .לדבריו ,עיקרו של הסיפור התנ"כי
4

מאמר זה הינו פרק מספרי העומד לראות אור בקרוב" ,יחסי מטפלים-מטופלים

ביצירותיו של ש"י עגנון" ,הוצאת רסלינג.
5
6

הציטוטים לקוחים מתוך :ש"י עגנון ,סמוך ונראה ,שוקן ,ירושלים ותל אביב .7919

Arnold Band, Nostalgia and Nightmare, Barkley and L.A university of

California press, 1968, pp.220-221.
7

הלל ברזל ,בין עגנון לקפקא ,בר אוריין ,רמת גן  ,7911עמ' .761-787
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הוא גם עיקרו של הסיפור העגנוני :אקט ההצלה של הילד החולה על-ידי
שליח .לוי 8סברה ,שבמרכז הסיפור עומדת דווקא גאולתו של המספר
באמצעות הקשר עם הילד .לדעתה ,בסיפור אין החייאה ניסית על-ידי
כוח עליון ,אלא תיאור סמלי של תהליך התרפאותו של אדם ממחלת
בדידותו על-ידי מימוש אנושיותו.
בן-דב 9טענה שבובי ,רפאל ומשולם שייכים לקטגוריית התינוקות
החולים והחכמים ביצירת עגנון .תינוקות אלה מגלמים עבור הוריהם
הוויה שירית ,שהושתקה בעולם החומר ,הבשר והמעשים של המבוגרים.
עד כאן מהמעט שנכתב על הסיפור .המספר פותח את סיפורו האישי
בתיאור מצבו הבריאותי הלקוי תוך שהוא מייחס את חוליו הפיזי לעונת
החורף .בשל מחלותיו נעשים ביקורי הרופא בביתו תכופים ,והוא נאלץ
ליטול תרופות .הרופא לא מצליח למצוא את הגורם הפיזי הברור
למחלותיו ,ולכן מחליף "סממנים בסממנים ועצות בעצות" (שם) .למרות
הטיפול התרופתי לא חל כל שיפור במצב המספר .ניתן להניח ,שהרופא
הבין שהבעיה של המספר איננה אורגנית ,אלא מצוקה נפשית שמקורה
בבדידות מייסרת :מהסיפור עולה שהמספר הוא אדם מבוגר וערירי ,שחי
בניתוק חברתי ומשפחתי .הוא עובר מדירה לדירה וממקום למקום ללא
תלות גורם משפחתי או אחר .הבטחת ה"חברים" להשכיר למספר חדר
במקום אחר מתגלה כהבטחת שווא .הבדידות מסבה לו סבל ,ולכן הוא
אינו מוצא את מקומו לא בירושלים ,לא בתל אביב וגם לא ביישוב
הכפרי .ניתן להבין את נִּסיונותיו "להיאבק" במחלותיו כאמצעי להפיג
את הבדידות .הוא בעצם אינו מעוניין להחלים ממחלותיו ,כדי שיוכל
לשמור על הקשר הידידותי שנוצר בינו לבין הרופא.
קונפליקט פנימי התובע הכרעה :המספר המבוגר ,שחי בבדידות מעיקה,
ניצב על פרשת דרכים .הוא חש שעליו להגיע לידי הכרעה :האם
להמשיך ולהיאחז בדפוס החיים של חיי רווקות ,שמביא עליו חולי ,או
שמא עליו לקבל את המחויבות והעול הכרוכים בה? מתוך הסיפור
מסתמנות שתי סיבות לרווקותו של המספר :ייתכן שבשל גילו המבוגר
היה ספקני ביחס ליכולתו למצוא אישה שיאהב .כשעזב את חיי הקומונה
בקיבוץ ,מתוך שחש בהזדקנותו והרגיש שאינו שייך לעולם הצעירים:
"אילו לא עברו עלי רוב שנותיי ואילו לא שכרתי לי דירה אצל הוריה של
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ריבה אפשר שהייתי משתייר באותה קבוצה" (עמ'  .)874גישתו הספקנית
מעידה על חוסר ביטחון ופסימיות ביחס ליכולתו להשתלב במסגרת
חדשה .בנוסף ,המספר אינו איש מעשי מטבעו ,אלא אדם פסיבי ,סביל
ונטול יוזמה ,שחי לא מעט בעולם המחשבות והדמיונות ,כפי שהוא
בעצמו מעיד" :אני שלא הגעתי למעלת צנועים ולא לזריזותם של אנשי
מעשה יושב הייתי ומהרהר" (עמ' .)871
העדר זוגיות ומשפחה והחיפוש אחריהם נרמזים בסיפור על-ידי
דמויותיהם של הרופא והאישה .הרופא ששומט צלוחיות ושובר אותן,
שטומן פתק עם שֵּ ם של אישה ומניחו בבגדו או בשעונו ,מבקש למעשה
לאותת למספר שהניסיון לפתור את בעייתו על-ידי טיפול תרופתי נכשל,
ועתה עליו לטפל בצד הנפשי .כמו כן האישה ,שמוצאת למספר בית
בכפר ,שמסמל חיים בחיק משפחה ,כאילו מבקשת לכוונו לקראת
הפתרון שהיא מאמינה שייטיב עמו .את הקונפליקט הפנימי של המספר
בין רווקות לחיי משפחה מלווים בסיפור ארבע דירות ושני ארכיטיפים
נפשיים :ארכיטיפ הילד (בובי) וארכיטיפ הזקן החכם (בעל-הבית).
ארבע הדירות המוזכרות בסיפור מסמלות שתי אפשרויות קיום לחיי
אדם .הדירה בירושלים ,שנקשרת לחולי ,והדירה ביישוב שבפאתי העיר,
שנקשרת למוות ,מסמלות בחירה בְ חיים המנותקים מכל מגע חברתי,
בעוד שהדירות בתל-אביב ובקיבוץ ,שנקשרות לעשייה ולפעלתנות,
מסמלות בחירה בחיי שותפות ומעורבות חברתית .ההתלבטות של
המספר בבחירת הדירה שתתאים לו היא שאלה נפשית ביסודה ,הקשורה
לדרך החיים שהוא מבקש לטוות לעצמו.
המספר נפגש עם הילד והזקן בצומת משמעותי של חייו .לפי משנתו של
יונג 10,הילד הארכיטיפלי מסמל את ראשית החיים ומקורם ,את המצב
הלא מודע או הלא מוגשם שבנפש ואת פוטנציאל המימוש שקיים
ב"עצמי" .לעומתו ,הזקן החכם הארכיטיפלי מסמל את ידע הדורות
המצטברים ,את ניסיון החיים וחוכמתם משחר האנושות .מעבר להיותן
דמויות קונקרטיות בעלילת הסיפור ,הילד בובי ובעל הבית הזקן עשויים
להיות גם סמלי העצמי של המספר ,מעין דמויות צל ,השתקפות חלקי
הנפש המנוגדים שמתקיימים בנפשו .בובי משקף את חרדתו של המספר
להתפתח ,להשתנות ולהיפרד מהילד הנצחי שטבוע באופיו ,ואילו בעל
הבית הזקן מבטא את אחריתה של קבלת ההחלטה ותוצאותיה ,את
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ההגשמה העצמית בסיומה של הדרך .הזקן המרבה דברים עומד לעומת
הילד שאינו מדבר ומרבה מגעים .שני אלה מציעים למספר במפגש עמו
שתי דרכי טיפול להתמודדות :טיפול מילולי ולא-מילולי ,דרך מגע
ומשחק .הילד ,שמשמיע קולות בראשיתיים ,מזכיר למספר את מה
ששכח ,את החיבור הטבעי שעליו לקיים בינו לבין העולם החיצוני אם
ברצונו להפיג את בדידותו ולהתמודד עם קשייו.
פרויד 11עמד על העמדה הרגשית הכפולה שחש המטופל כלפי המטפל
במפגש הטיפולי .המטופל נרתע מהמפגש עם המטפל ,משום שזה עלול
לעורר בו זִּ כרונות מודחקים ,קונפליקטים ורגשות קשים .אולם הוא רואה
במטפל אדם שיש ביכולתו לסייע לו במצוקתו ולהושיעו ,ולפיכך לא
אחת מייחס לו כוח אומניפוטנטי ומאגי .יחסו האמביוולנטי של המספר
אל הילד דומה ליחסו הדו-ערכי של המטופל כלפי מטפלו.
הילד והמספר – טיפול לא מילולי
הקשר הטיפולי ההדדי שמתקיים בין המספר לילד מקורו בקווי דמיון
נפשיים :שניהם סובלים ממחלה פסיכוסומטית .הילד סובל ממחלת
עיניים וממחושי גוף ,והמספר סובל ממחלות פיזיות שונות ,שהן כאמור
ביטוי לבעיית בדידותו ולמצוקתו .שניהם כרוכים זה אחר זה וכמהים
לאהבה.
בתוך "מרחב המשחק" עולים על פני השטח החיים הפנימיים והצרכים
הנפשיים של כל אחד מהם .בכדי להתמודד עם חרדת הנטישה וההזנחה
ההורית ,מבקש בובי מחד לממש את הצורך שלו באהבה ובמגע( ,הוא
תובע מהמספר שיישא אותו בידיו) ,ומאידך הוא משליך את רגשותיו
התוקפניים כלפי הוריו (דוחף אצבעות לעיני המספר) ,ובכך נותן פורקן
לכעס ולתסכול על ההזנחה האצורים בתוכו .דרך המשחק מפצה הילד
את עצמו ומשיב לעצמו תחושת שליטה .המספר ,שמאמץ את הילד
לחיקו ,סופג את חום גופו ,אך גם נכון להכיל את האגרסיות שלו .כך
הוא מפיג את בדידותו ומגלה בתוכו פנים אחרות.
בהמשך לפרויד 12,שטען שהפסיכואנליזה היא ביסודה "ריפוי בדיבור",
התלוי בשניים המדברים זה אל זה ,סבר ויניקוט 13שגם היחסים בין האם
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לתינוקה והתקשורת הבלתי מילולית בשנים הראשונות עשויים ,להוות
את הדגם הראשוני והיסודי להבנת התהליך האנליטי .לכן המליץ למטפל
למלא את כלל הפונקציות האמהיות בעבור המטופל ,שכמוהו כילד
המבקש שיספקו את צרכיו .הטיפול בין בובי למספר אמנם מתקיים ללא
מילים ,אך דווקא בהעדר התקשורת המילולית שולטת חוויה אנושית
עמוקה ומשמעותית של נוכחות והכלה רגשית .בחיבוק הפיזי מכיל
המספר את הרגשות הקשים של הילד ,ומסייע לו בהתמודדות עם
מצוקתו" .העמדתיו על הקרקע היה קורא אויט אויט ,דויט דויט ,כלומר
עוד עוד ,דוד דוד" (עמ' " .)871ומאחר שהיה מבקש עוד הייתי חוזר
ונוטלו על זרועותיי ומנענעו" (שם) .הגננת של הילד המתקנת את שפתו
משמשת כמעין פונקציה של אם והמספר פונקציה של אב .שניהם
מהווים תחליפי הורים .נראה שהמספר מודע לתפקיד האבהי שלקח על
עצמו ,ובָּ מָּ קוֹם שבו האל וההורים כשלו הוא מבקש לשנות ולתקן.
יונג 14ראה בטרנספורמציה המתרחשת בטיפול דימוי אלכימי של
התרכבות בין שני חומרים .כל זמן ששני חומרים מתקיימים באופן נפרד
לא יתחולל בהם שינוי; אבל כשהם נכנסים לתהליך משותף ,עשוי
להיווצר חומר שלישי ,חדש .האינטראקציה בין המספר לילד יוצרת
טרנספורמציה בו זמנית על שניהם.הטבה ניכרת חלה בסימפטומים
הפסיכוסומטיים של השניים :לקראת סיום הסיפור נראה שהמספר
מבריא ומתחזק" ,כל הקולות הללו נתרופפו והלכו" (עמ'  ;)888לא
הרעש החיצוני נחלש ,אלא "הרעש" הפנימי .דבר דומה למה שקורה
לילד" :כל היום לא נראה שחוק על פיו חוץ משעה זו שנועץ ציפורניו
בעיניי [ ]...תינוק זה זבובים ויתושים עומדים על פצעיו מתרשל
להבריחם ,נזדמנו לו שתי עיניי מיד נעשה זריז" (עמ'  .)871הילד שחש
באהבה היוצאת אליו דרך עיני המספר הופך שמח ,ערני ובריא.
ההתרחשות השגרתית של אדם מבוגר ,שחי בשכנות לילד קטן ומשחק
עמו ,עשויה להיתפס כסתמית ,אולם מבטיהם העמוקים של הילד
והמספר זה בזה ,תנועות ידיהם והמגע ההדדי ,החמימות והחיבה
שיוצאת מגופם ,שמחתו של הילד "שאין לה פֶׁ ה" (שם) ונחת רוחו של
המספר – כל אלה הם עדות חיה לחוויה טיפולית נסתרת –שמתממשת
ללא מילים על אסקופת הבית.
הזקן והמספר – טיפול מילולי
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בטרם יכריע המספר לטובת הישארותו בתל אביב ,הוא יוצא לבדוק את
הבית שמחוץ לעיר :בין כרמים ופרדסים מבצבצת גבעה מוקפת מארבע
רוחותיה באילנות נאים .ועל הגבעה עומד בית קטן .עולים לשם
במדרגות שמגדלות דשאים וגדר עצי פרי מקיפה את הבית שמצלים
עליו( .עמ'  .)870הדירה ,שמתוארת בפיוטיות לירית עומדת בניגוד גמור
לדירת הגיהנום במרכז העיר .סיפורו של בעל הבית משיק לסיפור חייו
של המספר בנקודות לא מעטות:
– בסיפורו ,פגישתו של בעל הבית הזקן עם הקוצרים בשדה התבואה
מחוללת שינוי מהותי בחייו ,מפני שבעקבותיה הוא מחליט לעלות
ארצה" :וזכרתי את ארץ-ישראל [ ]...שישראל יושבים על אדמתם
וחורשים וזורעים וקוצרים [ ]...מכאן ואילך לא זזה ארץ-ישראל מנגד
עיני" (שם) ,ממש כשם שפגישתו של המספר עם הילד על אסקופת הבית
מחוללת שינוי דרמטי בסגנון חייו .השינוי מתגלה עם החלטתו לשוב
לדירה התל אביבית כשרגע ההתפכחות ,שעמו תגיע התובנה ,יתרחש
בסמוך לאסקופת הבית הגדול שבפרברי העיר" :נפל בי לבי פתאום
והבטתי על אסקופת הבית [ ]...אבל אותו תינוק לא ישב שם [ ]...וחזרתי
לאחורי .נגרר הסבל אחרי ומטלטלי על כתפו" (עמ'  .)884המספר מבין
שדווקא העיר החיה והתוססת עדיפה על הפריפריה המבודדת והדוממת.
– בעל הבית יוצא לתור בארץ לפני שהוא מקבל את ההחלטה להעתיק
את ביתו לגבעה המרוחקת מטבורה של העיר" :התחלתי מסייר
בסביבותיה של העיר ומצאתי גבעה זו" (עמ'  ,)877כשם שהמספר יוצא
למסע בן שמונה ימים ברחבי הארץ בכדי לפנות לעצמו זמן חשיבה
לקבלת החלטה סופית היכן יתגורר .ניתן לראות שדמותו של בעל הבית
עשויה להתקיים כמעין ישות צל פנימית או הוויה רוחנית בנפש המספר.
הזקן החכם ,שבע הימים ועתיר הניסיון ,מסייע למספר המתלבט ומצביע
למענו על השיקולים שעליו לקחת בחשבון ומניע אותו בעקיפין לצאת
למסע אישי .כך נוצרת זיקה בין הרובד הגלוי של תיאור המסע בארץ
לרובד הסמוי של המסע הנפשי ,ושוב מתחזקת הטענה ששאלת מקומו
של הבית אינה שאלה גיאוגרפית ,אלא שאלת זהות ,של הכרה בצרכיה
היסודיים של הנפש.
פסקת הפתיחה שבאקספוזיציה רומזת על הפתרון שעשוי המספר לאמץ
לעצמו בסיום הסיפור:
בין כך לכך עברו ימות הקור .החמה התחילה משכימה בכל יום ושהתה
כל יום יותר .השמיים הסבירו פנים לאדמה והאדמה הסבירה פנים
לבריות ,העלתה ציצים ופרחים ,עשבים וקוצים .כבשים נתגלגלו ובאו
וכיסו את הארץ ותינוקות בצבצו מכל בית ומכל צריף .זוג ציפורים בא
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מן השמיים ובפיהן עלים וקשים ,ניתרו מחלוני לאילן ומאילן לחלוני,
צייצו ועשו להן בית .רוח חדשה נישבה בעולם והעולם התחיל מתרפא
והולך (עמ' .)874
בואו של האביב המבשר התחלה חדשה; האדמה הנקבית שהופרתה על-

ידי השמים הזכריים באמצעות הגשם ,שמגלה יחס אדיב כלפי הבריות
בנופיה המחודשים :ציצים ופרחים; לידת התינוקות; והבחירה של זוג
הציפורים לבנות קן דווקא בחלונו של המספר ולא בעץ האילן – כל אלה
מאותתים להתרת הסיבוך בחיי המספר ,בדמות של בית ותינוק
(משפחה) .בסיום הסיפור מבין המספר את שלא הבין בראשיתו.
ההחלמה ממחלותיו איננה תלויה בתרופות ,אלא בשינוי מהותי שעליו
לבצע בחייו.
מעניין שגם מיכאל הרטמן ,גיבור הסיפור "פנים אחרות" ,מטה אוזניו
אל הקולות .הראשון מטה אוזניו לקולותיה של האישה ,והשני לקולותיו
של הילד .ההקשבה לקולות היא גם רגע ההתוודעות של הגיבורים אל
האמת הפנימית של עצמם ואל השפעת הגומלין הבלתי פוסקת שקיימת
ביניהן .היכולת להבחין בין השניים ולשאוף לאחד ביניהם היא ראשיתו
של התיקון.
בחינת הסיפור בהקשר טיפולי מעלה ,כי עגנון מציע בסיפור שתי דרכים
אלטרנטיביות של טיפול ,שהן בבחינת אנטיתזה לדרך הטיפול
הפרוידיאנית הקלאסית :הראשונה מוצגת באמצעות הזקן ,שמרבה
דברים ומדבר במקום מטופלו .כמטפל הוא משמש בעבור המספר –
שמחלתו האוראלית פגעה בכלי הדיבור שלו :לשונו ,שפתיו וגרונו –
"קול" שמבטא את צרכיו הנפשיים  .לעומתו ,הילד – שאינו מדבר ,אך
מרבה לגעת במספר ומתכרבל בזרועותיו – מביא אותו לחוות טיפול
באמצעות מגע .המפגש עם המגע הרך של הפעוט מעורר את מודעות
המספר לרגשותיו האבהיים ,ומחזק את יכולתו ליצור אינטראקציה
חיובית עם הזולת.

ש"י עגנון – שמן על בד – אביבה ברגר
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שבילי סיפור

איבט אביטל לוי

האור הגדול
השעה  4.44בבוקר .נורית דוחפת את דלת הכניסה למחלקת העור בקומה
 2בבית החולים הדסה עין כרם .זה שלושה שבועות היא שוכבת בחדר
גדול שהיא חולקת עם חולת פסוריאזיס .רק השם מעלה בה חלחלה.
בחדר המרווח מרפסת גדולה ,הצופה על נוף מדכא של קירות האגף
הפנימי .ריח חריף של אקונומיקה שולט על ריחות הכאב ,המגוונים
בצבעם ,בצורתם ובעוצמתם .החדר נושא על דלתו את המספר  .8כל
פעם שפותחים או סוגרים את הדלת ,המספר מסתובב על הבורג שלו,
ונראה שאף הוא איבד את זהותו בעולם הסוריאליסטי ההזוי הזה.
נורית הגיעה לכאן עקב אלרגיה קשה ובלתי מזוהה .גירודים בכל גופה
לא הרפו ממנה מאז העתיקה את מקום מגוריה לאזור כפרי ביער בן שמן.
היא רק סובלת ,ואיש אינו יודע איך לגמלה מייסוריה .ד"ר סגל ,רופא
בכיר במחלקה ,הגה טיפול נועז שאמור לעזור בזיהוי מחלתה :הזרקה
מסיבית וחד-פעמית של קורטיזון במטרה לזעזע את גופה ולגרום לו
לגלות את סוד ההתלקחות האדירה והפתאומית שלו .כך חשב הדוקטור
וכך עשה ,ובזה גזר את דינה של נורית.
לנורית ובני משפחתה אין מושג על מטרות טיפול האקסטרים הזה .הלוא
קורטיזון לא נפסק אף פעם בבת אחת ,בוודאי לא בברוטליות כזאת.
כולם יודעים שתהליך הגמילה ממנו הוא תהליך ארוך במיוחד ,לא זבנג
וגמרנו .למרות זאת יש שתיקה מקיר לקיר .אין התייחסות מינימלית
לאדם החולה .יש אך ורק התייחסות למחלה – לדעת את מקורה,
עוצמתה ,אפיונה .נקודה .החולה הוא קורבן ,שפן ניסיון ,המספק
לרפואה רודנית וחודרנית את גופו ,בהעדר אישיותו ,נשמתו ,רגישותו.
ד"ר סגל מגיע .נורית מושיטה לו באמון בלתי מעורער את ידה
השמאלית לקבלת הזריקה הגורלית .על פניה חיוך מתוק .הנוזל חודר
לווריד ,וידה מיד מתנפחת ומשלשת את נפחה .לא כואב עדיין .נדהמת
מתגובת גופה ,אבל עדיין מאמינה ,היא שואלת את המזריק.
– ד"ר ,זה בסדר?
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– אל דאגה ,ממלמל הרופא ,אבל הבעת הפאניקה אומרת משהו אחר.
נורית מבינה ברגע זה שמשהו השתבש ,אבל משום מה היא מסתפקת
במסר הלאקוני של הרופא .מסובבת את עצמה לכיוון חלון המרפסת
ונרדמת מייד .השעה  .55.44בחוץ חושך מוחלט .אסתר חולת
הפסוריאזיס משוחחת בקולי קולות עם דויד ,חולה מחדר אחר .גם הוא
התאשפז לפני כשבועיים בשל אלרגיה קשה .דויד מפורסם בארץ .הוא
מנחה תוכנית טלוויזיה אודות סודות הרכב .מבטאו האמריקאי הכבד
כבש מייד את הצופים הישראלים .אבל לא רק המבטא הביא לו תהילה.
אישיותו המקסימה וההומור המיוחד שלו תרמו רבות לפרסומו .נורית
מתחילה לדאוג .היא חשה זרמים מוזרים בכל גופה .היא מנסה לבקש
קצת שקט משכנתה לחדר ,אבל שום צליל אינו יוצא מפיה .איש אינו
שומע אותה .היא מסובבת את ראשה שמאלה וימינה ,מנסה להתרומם
ללא הצלחה .ניסיונותיה למשוך את תשומת לבה של אסתר כושלים.
מיואשת וחסרת כוחות היא מרגישה שכוח חיצוני מושך אותה כלפי
מעלה.
פתאום אור ענק לבן זהוב מכסה את הקיר מול מיטתה .מתוך האור
מופיע על הקיר שביל מלא באנשים הלבושים כולם בלבן .מוקסמת,
נורית עונה בשמחה להזמנתם להצטרף אליהם .רוגע ואושר מציפים
אותה .היא מרגישה שגופה משאיר את קליפתו העלובה בתוך המיטה,
כשהיא עצמה מרחפת בקלילות מעליו .חיוך מתוק מאיר את פניה
השלוות .אין סבל יותר ,אין כאב .הכול נעים ,כל כולה במקום מבטחים.
עוד רגע קט והיא מוצאת את מקומה בשיירת הדמויות בלבן… הנה היא
נפרדת .ברגע זה בדיוק צלילים צורמים מפריעים לה לסיים את מסעה
לעבר השביל המואר .חצי מעולפת ,היא שומעת קטעי דיבור ברקע
סביבה.
 זה התקף לב .זהירות ,היא נושמת .הישארי מתוקה ,הישארי מתוקה.תחזיקי עוד קצת.
ד"ר עמנואל ,ידיד משפחתה של נורית ,מרחיק את כולם ממיטתה.
החומר שהוא מזריק בזריזות ומיומנות חודר במהירות לדמה.
הגוף והנפש מתברגים שוב זה לזו.
נורית שאחרי חוויית המוות הקליני היא לא נורית שלפניו 51 .שנה מאז,
וכל יום אין מאושרת ממנה ,אין בטוחה ממנה ,אין מציאותית ממנה.
חיונית וחייכנית ,היא משרה סביבה פרופורציות לאירועים השונים של
היום-יום של החיים .כל יום בשבילה זו יצירת מופת חדשה ,חלקת
אלוהים הפרטית שלה .שום דבר אינו גדול עליה ,מלבד היא עצמה.
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ראובן שבת

משליך הסכינים
נאבו ,אביו של לואידור ,החל ללמדו את אמנות הטלת הסכינים
בהיותו בן חמש .אכן הייתה זו הזדמנות חגיגית ,עת הוזמנו לארמון
המלך .חודשים ארוכים התכונן האב בחצר הבית וביער למופע
המיוחד .שותפיו להכנות היו האישה אחסתר ובעלה יניסוף ,שליוו
אותו זה שנים רבות במופעיו ולהטוטיו.
בעת האימונים הייתה אחסתר היפה והתמירה נצמדת אל לוח העץ
הגדול ,שמלתה הצבעונית הדוקה לגופה ,זרועותיה פשוקות לצדי
גופה ,ונאבו היה יורה לעברה את הסכינים .עשרה במספר נהג
להשליך .שלושה סביב ראשה ,שניים בצדי פניה ,וחמשת האחרים
מתלהטים ביעף ונוחתים בצמוד אליה .חיוכה של אחסתר מעולם
לא מש מפניה אל מול שריקת הסכינים המועפות לעברה ,פולחות
את האוויר במהירות .אחר כך היה עולה על דרגש העץ בן זוגה,
יניסוף .גם כלפיו הוטלו עשרה סכינים ,וגם הוא נותר תמיד שלו
ורגוע .אף לא אחת מהסכינים פגעה בו אי פעם.
כולם הכירו את נאבו ,מטיל הסכינים .הוא גר בקצה הממלכה
הקטנה ,על פאתי ההר שתחתיו פעפע אגם אפלולי ,סבוך צמחייה.
בית אבן קטן ,מעט סגפני .בחצרו צמחו הרבה שיחי פרא ,ועמם גם
אשד שושנים אדומים כדם ,ציפורני ארי סגולים ,כובעי נזיר ירוקים.
לא היו שם חיות בית .בתוך הבית הייתה רק כירת אבן ,שבה נהג
להכין את מעט האוכל לעצמו ולבנו הקט .סמוך לכירה ניצבו שולחן
עץ גדול ממדים וארבעה כסאות ענק ,שהיו כמעט תמיד מיותמים
מיושבים .בצד אלו היו שתי גומחות רחבות ובהן שני מזרנים
מגובבי קש וצמר גמלים .מעליהם היו שמיכות טלאים תפורות ביד
גסה .אלו שימשו להחם את שניהם ,את האב ואת בנו הקטן.
פשטות זו הייתה פרי בחירתו של האב ,עוד לפני שמתה אמו של
לואידור .האם קיפחה את חייה בעודה חובצת ומגבנת כד חלב על
מנת לשמר בו גבינה קשה מחלב עזי הבר שהסתובבו לפרקים בחצר
הבית .חזיר בר פראי נכנס טרוף רעב ושיגעון אל החצר ,והיא לא
הספיקה להימלט .הוא רמס ודרס בה ,השחית את פניה וגופה.
לואידור בעריסתו הבקיע בבכיו הרם את העמק כולו ,ואביו ששהה
אז אצל ראש הכפר שמע את הזעקה ,ורץ כל עוד נפשו ורוחו בו.
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טרוף דעת רכן האב על גופת אהובתו המתה ,ולא יכול היה לעשות
דבר אלא לגאות בבכי זועק.
חודשים רבים פסע נאבו בין היערות האפלים והאגם .הוא נטל עמו
את שלל סכיניו ,ונשבע כי לא יירגע ,עד שישחט את החזיר שהרג
את אהובתו .כאשר נאבו לימד את בנו ,הוא דיבר אך בקושי .כל
כולו נתון היה במלאכתו ,שנדמתה בעיניו למלאכת קודש ,עד כי
הדיבור עצמו כמעט ונשתכח מעִּ מו .לפני זריקת הסכינים והטלתם
באוויר נהג ללטף את הקת ,את החוד ,לגעת בברזל הזקור ,ללטפו,
להעניק לו מחום כפות ידיו .כך גם לימד את לואידור.
והנה הגיע היום הגדול ,היום שבו יראה אותו המלך .הנה ,המלך
יראה אותו במלאכתו ,יתפעל ממנו ואולי אף ימנה אותו למשרה
נכבדה ששכרה בצדה – יאמן את חייליו בהטלת סכינים ,ואולי
אפילו יפתח שם בית ספר למטילי סכינים בחסותו של המלך .ולא
יִּשנו יותר הוא ובנו על מצעי קש ,ולא ישתו מחלב עזי הבר ,ולא
ייזונו מבשרם הגס של חוגלות ושלווים ,אלא יהיו מאכלים טעימים.
ישתו יין מתוק ,יאכלו בשר טווסים ,ויקנחו במרקחות תאנים.
מלבושיהם יהיו יפים ומי יודע ,אולי ישחק לו מזלו של נאבו ,וימצא
לו גם בת זוג ראויה ונהדרת מקרב פמליית המלך.
ביום המיועד ,לאחר שאסחתר תפרה במיוחד מיני מלבושים יפים,
זוהרי צבע ,מרהיבים במראם ,הם שכרו כרכרה יפה מראש הכפר ,וזו
הובילה אותם ישירות לארמון המלך .המולה וצבע ,המוני אדם,
ליצני חצר ולולייניות יפהפיות ,בולעי אש ,מנפחי שרירים עד
להתפקע ,קוסמים מלהטטים ,טבחים כרסתנים ומיני בשלניות –
כולם נחפזו סביב רחבת הארמון .המוני בני הממלכה צבאו והגיעו,
ממהרים לתפוס מקומות ישיבה .ומכל עבר להקות נגנים ,מכשפים
סומים ומעלות באוב חסרות שיניים .כל אלו נבלעו מהר ,מהר מדי,
במבע עינו התאב ,הסקרן של לואידור ,שכף ידה של אחסתר אוחזת
בו בחוזקה .הנה כמתוך חלום עוברים חולפים המראות כולם.
המלך ,הדור ויפה תואר ,ישוב בכסאו המפואר ,עטור יהלומים
בורקים ,מצווה להתחיל את החגיגות .הנה בולעי האש ויוצקי
החרבות אל גרונם ,הנה הטרובדורים השרים בקול ומנגנים בקתרוס
את מילות אהבתם .כבר הגיעה שעת בין השמשות .הכול אוכלים
מדודי הענק בהם מתבשלים טווסים ותרנגולי בר ,ויין מתוק נלגם
וניגר ,מתלעלע בחום בגרונות .הגברים הבילי ריח תשוקה חובקים
את הנשים ,צחקניות ומבוסמות .אבל נאבו אינו צוחק ואינו נוטל
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חלק בהילולה .כל כולו שקוע במלאכתו .הנה הגיעה העת והכול
עוצרים נשימתם.
מטיל הסכינים ,הידוע בכל הממלכה ,מופיע לפני המלך בכבודו
ובעצמו .תחילה מוטלות הסכינים לעבר יניסוף .הקהל משתתק,
קפוא לרגע .עשרת הסכינים מוטלים בזה אחר זה מעל ראשו של
יניסוף ,בצדי זרועותיו ,ליד פניו .בשקט ובשלווה אוסף נאבו את
עשרת הסכינים .הקהל שואג ,והמלך מהנהן בראשו בשמחה .והנה
ניצבת עתה אחסתר ,מצמידה גופה אל לוח העץ .סכין מוטלת מעל
ראשה ,סכין מוטלת לצדי זרועותיה ,סכין מוטלת בצד הימני של
פניה .סכין מוטלת בצד השמאלי של פניה .והנה זעקה עזה ,מקפיאת
דם .חצי מלחיה השמאלית של אחסתר חתוך ,זולף דם .הקהל נותר
פעור פה .רבים צועקים בזעם .אחסתר בוכה .יניסוף רץ לקראתה,
קורע בד מחולצתו מנסה להספיג מהר את קילוחי הדם .נאבו שומט
את הסכין .המלך זועם .נאבו נוטל את לואידור ורץ משם כל עוד
רוחו בו .לואידור בזרועותיו ,מגיע לביתו ונועל את הדלת אחריו.
עשר שנים יחלפו כך על האב ובנו.
נאבו יחליף מעט מילים עם לואידור .הוא לא ידבר עמו על סכינים
והטלתם ,גם כאשר יגיעו אחסתר ויניסוף לנחמו או להביא להם
אוכל .אט אט הוא הלך והצטמק ,בוהה במבטו הריק החלול אל עבר
פאתי שמש שוקעת .ממתין לקץ .מחכה למותו .ואכן ,יום אחד,
בבואו להעיר את אביו ,מצאו לואידור פשוק שפתיים ,עיניו חלולות.
רבות בכה על אביו .קשה היה לו לקוברו ,והוא ביקש מאחסתר
ויניסוף שיעזרו לו בכך .הם הגיעו ,וסייעו לו .לאחר מכן ביקשו כי
יבוא להתגורר עמם .עודנו צעיר ,אמרו לו ,ומוטב כי יגדל ויתבגר
אצלם .תחילה מיאן ,ולאחר מכן הסכים .השנים חלפו כבחלום.
בת אחת ויחידה הייתה לאחסתר ויניסוף ,יפה כירח ,וחייכנית .ניע
עיניה הירוקות כבש מהר את לבו של לואידור .אף היא נכרכה
אחריו .לואידור ביקש בביישנות את ידה של ליאה מהוריה ,והם
הסכימו בשמחה מרובה .חתונה צנועה התקיימה ,ולאחריה ביקשו
לואידור וליאה לצאת את הממלכה ,לא להיות עוד במקום זה.
ביקשו לפתוח דף חדש ולראות מקום אחר.
עם מעט מטלטליהם נטלו שלושה גמלים ויצאו אל עבר הממלכה
השכנה .לואידור קיווה למצוא לעצמו עבודה ברעיית צאן או
בחרושת ברזל ,אך מלאכות אלו היו נתונות בידי בעלי חזקה.
לואידור וליאה היו אובדי עצות.
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לילה אחד גמלה החלטה בלבו של לואידור .הוא ליטף כמעט בלי
משים את האמתחת שבה היו חבויים עשרת סכיני ההטלה של אביו.
ליאה הבינה ללא אומר מה עליהם לעשות.
למחרת החלו האימונים .תחילה חשה ליאה אימה ופחד .אחר כך
התרגלה .ידיו האמונות ,מלאות הכשף של לואידור היו זריזות
מאוד .הם התאמנו ללא חסך .לבסוף החליטו לצאת לדרך .הם
הופיעו בירידי כפרים וערים בממלכה ,והאמתחת התמלאה
במטבעות כסף וזהב .החיוכים זרמו ,והכבוד עלה .הגיעה העת,
וראש הפלך הזמינם לחצר המלך .בחצר המלך ניצבו שריו וסריסיו,
שועי ארץ ונכבדיה .עיני כולם נשואות היו בהערצה אל הגבר
ואשתו המסורה ,היפה ,המוכנה לסכן כך את עצמה בעבורו .סכין
אחת מוטלת אל מעל הראש ,השנייה לצדי הזרוע ,והשלישית לצד
ימין של הפנים .הרביעית רוחפת במהירות עזה ,וננעצת בלבה של
ליאה .היא נאנקת מעט ,נושכת שפתיה ונופלת ארצה ,דמומה .הכול
נאלמים .לואידור זועק במררתו ,רץ לעברה ,חסר אונים .לפתע הוא
חש לפיתה חמה בכתפו .הוא מסב מעט פניו ברעדה .אדם זקן מאוד,
עיניו חודרות ,זקנו לבן ,מביט בו".בוא אתי!" מצווה האיש.
"לאן?" שואל לואידור.
"אתה רוצה להציל אותה?" לוחש הזקן.
"כן!" משיב לואידור בדמעות חנוקות.
"אם כך ,בוא אתי!" משיב הזקן.
הזקן מושיבו בכרכרה לבנה ,רתומה לשני סוסים אפורי צבע.
הכרכרה מזנקת במהירות ממקומה.
הם מגיעים לפתחה של מערה גדולה שאור עז בוקע ממנה.
"כאן אני נפרד ממך" ,פוסק הזקן.
"אבל" ,מנסה לואידור לומר ,אך הזקן והכרכרה נעלמים כבר.
בתוך המערה אגם כסוף ,מואר בזהורית של צבע לבן ,מסמא עיניים.
לואידור מעפעף בעיניו .לפתע הוא רואה מולו דרקון קטן ,קמוט
פנים.
"מדוע הטלת את הסכין" ,שואל הדרקון הזקן.
"איני יודע" ,משיב לואידור בקול חנוק.
"אל תפחד ממני ומכל דבר כאן .רק אמור לי מדוע הטלת את
הסכין".
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"כי הייתי חייב" ,השיב לואידור ,והדמעות חונקות את גרונו.
"אם כך ,הסר אותה ,כעת!" ציווה הדרקון.
"כיצד ,כיצד עלי להסיר אותה? הרי במו ידי המתתי את אהובתי".
"לא" ,השיב הדרקון" .לא מלאכת ידיך הייתה זו ,כי אם מלאכת
פחדיך .יראת להשליך את סכיני הפחד והטרדה מאחוריך למרות
אהבתך .יראת להשליך את משא סכיני הבדידות המרה והקשה
שידעת .יראת לתת לידך לשמוט את סכיני הנקם והזעם .אבל כל אלו
לא מלאכת ידיך הם ,כי אם מלאכת פחדיך .עתה בבואך לכאן
נרפאת מהם ,וידך לא תאחז יותר לעולם בסכינים מגואלות הדם
הללו".
לואידור שתק .הדרקון סב אחור .הוא נטל בשיניו שפופרת קטנה,
שניחוחה ריח צמחי משכר" .קח" ,הורה ללואידור" .בזה תרפא את
אהובתך .היא תחיה" .לואידור נטל את המשחה ,וביקש לצאת מהר
לעבר אהובתו.
"אבל אנא ,רעי הצעיר ,בעת כואבת זו ,אמור לי בבקשה מה למדת
מכל אשר אירע לך" ,שאל לפתע הדרקון.
לואידור נאלם .הוא הביט לעבר שובלי האור שבכניסה למערה.
לפתע צנח ,ודמעות אושר וכאב מזגגות את עיניו" .למדתי" ,הוא
השיב" ,שאהבה אינה זקוקה לסכיני כאב כדי להתקיים .כל שהיא
זקוקה לו באמת מצוי בנשמות האוהבים .זאת למדתי!"
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שירז אפיק

הלילות הקסומים
הצפרדע נפלה עליו משמים ,כמו נס קטן .היא נשמטה מידו של ילד קטן
שעבר על המדרכה בסמוך אליו ,והלל גרף אותה בעזרת מקל ההליכה
שלו ,מהר-מהר ,לפני שהילד או אימא שלו יבחינו בחסרונה .הוא הסתיר
אותה מתחת לכנף מעילו ,וספר עד חמישים לפני שהוציא אותה משם
ובחן אותה לאור פנס הרחוב .זו הייתה צפרדע גומי לא גדולה ,והצבע
שלה ירוק עמוק ,כשל מרחבי דשא ונהרות .היו לה שתי עיניים בולטות
ומצחיקות ושסתום קטן בבטן ,ממנו אפשר היה להשפריץ מים .הילד
בטח השתגע עליה .אבל לא עוד .מעכשיו היא הייתה הצפרדע של הלל.
הוא בחן את הצפרדע ,לא מרים ממנה את עיניו אף כשעובר אורח נרכן
מעליו והשליך מטבע לתוך קופסת הפח שלו .לא היה צריך להסתכל.
חצי שקל ,הוא כבר זיהה לפי הצליל .הוא הניח את הצפרדע קרוב אליו,
שלא יעלה בדעתו של אף אחד לחטוף אותה ,והעיף מבט לעבר מגדל
השעון ,שתמיד מקדים בשלוש דקות .השעה הייתה שבע עשרים
ושתיים ,כלומר שבע עשרים וחמש .עד חצות נשאר לו המון זמן
להתכונן .הלל הוציא מכנף מעילו את הנסיך .זו הייתה בובת לגו שצד
אחד מפניה משופשף ,כאילו יד קטנה ועמלנית קרצפה אותו בנייר
זכוכית .הלל הוציא מכיסו פיסת בד ארגמנית ,גיהץ אותה בעזרת ידיו,
ועטף בה את הנסיך .הוא בחן את התוצאה בשביעות רצון .סביבו הלך
הרחוב והחשיך ,וממקום מושבו על הרצפה ראה כעת הלל פחות ראשים
של ילדים ויותר ברכיים של מבוגרים ,פה ושם כלב ברצועה ,וכולם
ממהרים ,אצים-רצים להם לדרכם .לא הוא .היו לו ארבע שעות.
הלל הוציא כעת את בובת הבארבי מכיס מעילו .רגל אחת שלה הייתה
חסרה .הלל לא אהב לחשוב איך זה קרה ,מי תלש אותה והיכן היא
מתגוללת עכשיו .חוץ מהרגל החסרה ,היא הייתה במצב מצוין .הלל דאג
להרטיב את שערה הארוך מדי יום ואז להתפיח אותו ,שיישאר חלק
ובוהק .לפעמים היה מעביר אצבע שחורת ציפורן על קווי המתאר של
גופה ,על החזה נטול הפטמות ועל הרגל הארוכה-ארוכה שנותרה
מחוברת לגופה .כעת השעין אותה כנגד הקיר ,רגלה האחת פשוטה
קדימה ,כמו שלו ,ואז הוציא מכיסו קופסת גפרורים ,פתח ושלף מתוכה
כתר קטנטן עשוי נייר אלומיניום .כמה עמל להכין את הכתר הזה .הוא
השתמש בנייר אלומיניום שתלש משלוש חפיסות סיגריות שונות ,ווידא
שיתאים בדיוק לראש היפהפה של הבובה .כעת הניח את הכתר על
ראשה ,ופניו התעקמו בחוסר שביעות רצון .בידו האחת החליק את
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השיער הארוך ,הזיז מעט את הכתר שמאלה וימינה ,בוחן את התוצאה
כמו אמן מול הבד ,עד שהתנוסס בדיוק במקום הנכון.
צל קרב ורכן מעליו ,והלל קפא .נשמע צליל של מטבע נוחת ,עשר
אגורות או אולי מטבע זר ,ואז צעדים הולכים ומתרחקים .הלל הוציא
עכשיו את הכלבלב מכיס המעיל .הוא מצא אותו יום אחד בתוך פח
למחזור .זו הייתה הפתעה נהדרת .הוא
האשפה ,כשחיפש בתוכו פחיות ִּ
לקח את הכלבלב לגינה שמעבר לכביש ,ושם שטף אותו טוב-טוב מתחת
לברזייה ,עד שכל הצבע העכור ירד ממנו .אחר-כך הושיב אותו בשמש
עד שהתייבש ,וגילה בהנאה שצבעו האמיתי מתחת ללכלוך הוא חום-
ג'ינג'י .אחר כך קשר לצווארו של הכלבלב סרט מתנה ורדרד ,שחיכה
שבועות בכיסו להזדמנות כזו בדיוק.
כעת הניח את הכלבלב לא הרחק מנסיך הלגו .הוא חייך חיוך קטן
כשזמזם לעצמו .מה יפים הלילות הקסומים .הוא היה בן ארבע ,ריח
האפטרשייב הנעים של אבא ,וידה של אימא רכה וחמימה כשאחז בה.
יום אחד ,חשב אז ,יום אחד גם הוא ידיף ריח כזה ,של בושם של אבאים.
נעים וחמים היה לו בין אימא לאבא ,קצת לפני שהכול התקלקל.
הוא נתן לחיצה קטנה לידה של אימא ,כשנורית גלרון עלתה לבמה.
אימא החזירה לו לחיצה ,ונורית גלרון התחילה לשיר .תוך שניות ראשו
הסתחרר מרוב פיות וגמדים שריקדו להם עד עלות השחר ,בלי להתעייף
ובלי לעצור .המילים בקעו מהבמה ועטפו אותו במקום מושבו בקהל.
למשך כמה דקות מופלאות ,הלל לא ישב עוד בכסאו .הוא נמצא פתאום
בתוך יעד עד ,רוקד בין עצים ,וסביבו כל אותם יצורי אגדות מופלאים
שסבתא אהבה לספר לו על מעלליהם לפני שנרדם .הוא ,הלל ,היה הנסיך
יפה התואר .השיר המשיך להדהד בתוכו גם אחרי שהסתיים ,אחרי
שדעכו מחיאות הכפיים והתחיל השיר הבא .הוא בילה לילות רבים
בעיניים פקוחות לרווחה במיטתו ,מחכה לשווא לקסם שיתחיל ,נדרך
מכל משב רוח ,משוכנע שהנה ,עכשיו .השיר לא עזב אותו מעולם,
מתנגן בתוך ראשו שוב ,ושוב ושוב ,מסתחרר כמו אותן פיות קסומות.
הלל תפס קווצת שיער מזקנו ,וסלסל אותה סביב אצבעו פעם ועוד פעם.
היה לה מגע מוכר ,כמו חוטי הצמר העבים שסבתא נהגה לסרוג מהם
שמיכות וצעיפים .הוא הציץ שוב לעבר מגדל השעון ,חש עקצוץ של
ציפייה .שלוש שעות ואחת-עשרה דקות נותרו .השמים כבר היו פרושים
מעליו במלוא כהותם ,ותנועת האנשים ברחוב התדלדלה זה מכבר.
בחצות הוא ייתן את האות ,וכל הדמויות שאסף וסידר בקפידה יתעוררו
לחיים ויתחילו לחולל בריקוד מכושף על המדרכה .הוא הצטמרר והיטיב
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את מעילו כשמשב רוח חדר לעצמותיו" .האם פיה או רק חלום?" המהם
לעצמו" ,או סיפור שלא נגמר ,מהקיץ שעבר?" קולו ,שמזה זמן רב לא
היה מיומן בשירה או בשיחה ,בקע צרוד מגרונו ,מלא חלודה.
הציפייה שדגדגה מבפנים גברה והלכה .הוא אפילו לא קילל כשיד
נעלמה השליכה בדל סיגריה בוער לתוך קופסת המטבעות שלו ,ורגליים
משועשעות התרחקו ממנו והלאה .בדרך כלל היה מתרגז כשאנשים זרקו
כל מיני דברים לתוך קופסת המטבעות .הם חשבו שזה מצחיק להשליך
פנימה נייר טואלט משומש ,מצתים ריקים או עטיפות קונדומים .הפעם
הוא רק דג בשלווה את הבדל מתוך הקופסא ,והשליך אותו הרחק משם.
הלילה הזה היה מיוחד.
עוד משב רוח הבריש את הרחוב הריק ,חזק מקודמו .הפעם נשא עמו
הרוח את כתר הכסף של הנסיכה .הכתר ,חסר משקל ,הסתחרר מספר
פעמים על המדרכה ,והלל הושיט יד מגושמת כדי לתפוס אותו" .גשם עז
בחוץ ירד" ,שר בכוונה רבה ,כאילו מתפלל" ,ולבו הקט רעד ."...מולו
ראה כפות רגליים עבות קרסוליים ,כלואות בנעליים אורתופדיות,
מתקרבות אליו באטיות .הוא לא שמע את צליל המטבע של עשרה
שקלים כשנחת בקופסה ,רק את קול המעיכה החרישי כשרגל כבדה
רמסה את הכתר אל תוך המדרכה .השיר שהתנגן בראשו ללא הרף נפסק
באבחה אחת ,ושקט מוזר השתרר פתאום בין אוזניו ,כמו רדיו שנתלש
מהחשמל.
הלל לא זכר הרבה ממה שאירע לאחר מכן .הוא ידע שהיו שם צעקות
ומשיכות ודחיפות ,והיה גבר גדול אחד שתלש מידו את מקל ההליכה
שלו וצעק עליו שהמשטרה בדרך ושיפסיק ,שיפסיק תיכף ומיד להרביץ
לגברת .היה לאותו גבר גדול ריח טוב ,ריח של אפטרשייב .הלל ידע שזה
ריח של זיכרון נעים מפעם ,אבל יותר מזה לא הצליח לזכור.

ציור – יצחק בוברמן
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אביעד בן יצחק

חנה ממזכירות הקיבוץ
הַ גְ בָּ ִּרים הַ פוֹתְ ִּחים חַ לוֹנוֹת
הַ נ ִָּּשים הַ סוֹגְ רוֹת תְ ִּריסִּ ים
נוֹתְ נִּים מָּ קוֹם לְ קַ ּווֹת
שֶׁ עוֹד יִּתְ ַרחֲשּו נִּסִּ ים
אֵּ לֶׁה הַ גְ בָּ ִּרים הַ ְקטַ נִּים
אֵּ לּו הַ נ ִָּּשים הַ נְכוֹנוֹת

בְ הַ תְ מָּ ָּדה כְ מ ֹו נְמָּ לִּ ים
בְ תָּ אִּ ים כְ מ ֹו ִּמ ְשפָּ חוֹת
אשי
ְממַ לְ אִּ ים תַ פְ ִּקיד ָּר ִּ
בַ מַ ֲחזֶׁה שֶׁ אֵּ ין ב ֹו כ ֹוכָּב
(מתוך" :תפקיד ראשי" של נתן זך(

כתרים רבים נקשרו לראשיהם של בני הקיבוץ הוותיק .פובליציסטים
צמחו בו ושמעם נשמע למרחוק .מנהיגי תנועה מילאו תפקידים רמים,
נשאו נאומים חוצבי להבות וצוטטו לא אחת בחרדת קודש .אנשי צבא
ומגן לחמו בעשרות מבצעים ומלחמות ,חלקם טרם הקמת המדינה,
מחוללים מחול אינסופי של סיפורים ועלילות .גם מקומם של המחנכים
והמורים לא נפקד .אלו הקימו את המוסד החינוכי האזורי ,שגדרו צמודה
לגדר הקיבוץ ,מוסד שהפך לשם דבר בתנועה ומחוצה לה .אך אילו היה
נערך ביום מן הימים משאל בין חברי הקיבוץ לדורותיו ולאורך כל
שנותיו ,איש לא היה משער בנפשו ,שלרשימה המפוארת הזו תצטרף יום
אחד גם חנה ממזכירות הקיבוץ .איש לא היה מעלה על דעתו ,שלחנה יש
בכלל סיכוי להתקרב לרשימה המכובדת ביותר של הקיבוץ.
כמו כל התנועה ,גם קיבוץ "משמר השפלה" ידע ימים יפים וזוהרים.
הנהיגו אותו אנשים משכמם ומעלה ,חדורי תחושת שליחות ,תודעה
סוציאליסטית עמוקה ואידיאלים נשגבים .בעמל רב הפך המשק ,תחת
הנהגתם ,משדה נטוש ושומם לגן פורח ומלבלב .מנהיגי הקיבוץ היו
עסוקים מעל הראש ,אם כי לעתים השליחות במשרדי התנועה בתל אביב
הייתה נוחה הרבה יותר מעמל הכפיים במשק ,ולפעמים מרכזי המשק
עמלו קשה במגורי המתנדבות וקצת פחות במשרדם ,כך שגם הקיבוץ
הכל-כך סוציאליסטי התחלק למעמדות .שולה עם הצווארון הכחול קמה
כל יום בארבע לפנות בוקר לחליבה ברפת ,והטווס היה ב"שליחות"
במשרדי התנועה בתל אביב .אברם טיפח את הפרדס מחמש בבוקר בכל
יום ,והחרגול ,איש המזכירות התעורר בתשע ,ובעשר כבר מצא מקום
של כבוד בחדרי המתנדבות .מישהו ראה את אופניו כמעט בכל יום
שלישי ליד החדר של "הטווס" ,שאשתו נותרה בודדה במשק בעת שזה
ביצע שליחויות כאלה ואחרות.
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חנה מהמזכירות לא עשתה שום כותרת .היא סבבה כרואה הכול ,וכמעט
שאינה נראית בין אנשי העמל והפרך ,בין אנשי המעש והחזון ,בין
המנהיגים שנאומיהם חצבו להבות ובין אנשי הרהב ,הריב והמדון.
במשך עשרות שנים קמה בכל בוקר לעמל יומה ,לבושה בבגדיה
הפשוטים .בדרך כלל מכנסי עבודה כחולים וחולצת כפתורים פשוטה,
נעולה בנעלי עבודה שראו ימים טובים יותר .רכובה על אופניים
מיושנים .חולפת בין שבילי הקיבוץ בדממה ,לא משכה אחריה אפילו
מבט אחד .גם במשרדה הצנוע עבדה בדממה כנמלה חרוצה המכינה את
הקיבוץ לימי החורף הסוערים שעוד יבואו .כשהחרגולים והטווסים נעו
בבגדיהם הנאים במסדרונות השררה והתחככו עם שועי עולם ,או
לחלופין שהו במגורי המתנדבות או סתם שתו קפה בעיר ,חנה עשתה את
עבודתה בפינתה ללא אומר .החיוך המבויש ,אך מאיר הפנים ,היה ננסך
לעיתים על פניה .אף פעם לא הרימה את קולה לא בטרוניה ולא בטענה.
היא עשתה הרבה מעבר למה שדרשו ממנה "החכמולוגים"
ו"הבלגניסטים" שניהלו אותה .והיו גם רינונים .מאחורי גבה רחשה
שמועה עקשנית על ירושה שמנה שקיבלה מהוריה.
המשבר הגדול בתנועה לא פסח גם על הקיבוץ המפואר .החברים נדהמו
לשמע החוב הכספי העצום .על מאה מיליון שקלים הם לא חשבו
מעולם .שנים של בוז לכסף וסגידה לשוויון לא הכינו אותם למשבר
העצום .הביטויים שנשמעו היו "שוקת שבורה"" ,חורבן הבית"" ,עם
הגב לקיר"" ,כל עמלנו היה לשווא" ועוד כהנה וכהנה .אנשי הקיבוץ
ובעיקר מייסדיו הגאים שקעו בייאוש גדול.
הפתרון היחיד עלה וצץ מטובי המוחות במשק ובתנועה .אספת הקיבוץ
נדרשה להכריע .הנוכחות הפעם הייתה גבוהה מהרגיל ,כיאה לכובד
הנושא וחשיבותו .חנה מהמזכירות ישבה בפינה הקבועה שלה עם שולה
מהרפת ,מסרגות וצמר בידי שתיהן" ,כי חבל לבזבז זמן יקר בבטלה;
אפשר בינתיים לסרוג משהו לנכדים" .החרגול עיקם את פרצופו והסב
את תשומת לבו של חברו הטווס "לשתי הזקנות ,שגם בשעה כה קשה
למשק עסוקות במסרגות ,והן עוד יחליטו לנו על גורל המשק…".
החבר'ה מהפרדס ישבו בחבורה מכונסת בפינה הנגדית .לא במקרה כולם
לבשו מעל בגדי העבודה הכחולים את הסווטשרט שבחזיתו הכיתוב
"פרדס משמר השפלה" .אברם ,מרכז הפרדס הוותיק ,פכר את אצבעותיו
וכסס את ציפורניו ,לא יודע מה יעשה מחר .שמוליק האגרונום ,הוותיק
לא פחות ,ומי שרבים מההישגים בפרדס נזקפים לזכותו ,ישב לימינו
בפנים נפולות וחיוורות ,ידיו מעט רועדות.
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האספה הכריעה פה אחד בעד הקמת תחנת דלק ומרכז מסחרי על שטח
הפרדס .גורלו של הפרדס המטופח והמוריק נחרץ משום קרבתו לכביש
הראשי וסמיכותו לצומת החשוב" .לוקיישן מעולה" ,כפי שהסביר עורך
הדין התל אביבי המעונב מטעם חברת הדלק.
עיניה של חנה פגשו את עיניו של אברם ,חברה מנוער עוד מקן התנועה
בצ'כיה" .אין ברירה" ,נעו שפתיה .הוא הנהן והרכין ראשו" .החלטה
קשה אבל הכרחית" ,סינן אברם מרכז הפרדס לעבר שמוליק האגרונום,
שלבו כמעט נשבר ,תוך שהוא מחקה בקולו את חיתוך הקול של
"הטווס" .הרעד בידיו של שמוליק רק גבר .חברי המשק עברו לידם וניסו
לעודדם בטפיחה על השכם .אברם ושמוליק הרגישו כמו ב"שבעה".
מצב הרוח של הנוכחים השתנה מקצה לקצה .החרגול והטווס רצו
להרים כוסית לחיי הדרך החדשה ,אבל הפנים הנפולות של אברם וצוות
הפרדס הרגו את הרעיון בעודו באבו .חנה הביטה ממושכות בשרוול
הוורוד שסרגה ,מרוצה שלא איבדה אפילו עין אחת בסריגתה .אחר כך
אספה את המסרגות והצמר ,קיפלה הכול בקפידה לתוך תיק הבד שתפרה
בעצמה .הניחה את הסל בסלסלת האופניים ודיוושה בשקט לביתה.
שלושה חודשים אחרי האספה המכרעת ,עננים שחורים הטילו שוב את
צילם הקודר על מדשאות הקיבוץ .העיסקה עם חברת הדלק עמדה בפני
סיכום ,התכניות ההנדסיות אושרו ,הסכומים והתקבולים נדונו לפרטי
פרטים ,ונותרה רק החתימה האחרונה על המסמכים .אולם הלא ייאמן
קרה .העסקה טורפדה .מנהל מקרקעי ישראל טען בתוקף וביובש
האופייני לו ,ש"החלקה הספציפית אינה שייכת לקיבוץ .היא שייכת
לקטגוריית הנכסים של נפקדים מ ,8408-ובפועל שייכת לאפוטרופוס
הכללי .אם הקיבוץ עשה שימוש בנכס ללא הסכם ,יהיה עליו לשלם…"
השמועה פשטה כאש בשדה קוצים ,מצב הרוח היה קודר ,ואווירת
הנכאים השתלטה על החברים .שוב חזרו הביטויים על חורבן הבית.
והיה כבר מי שחישב את החוב המעודכן של הקיבוץ בהתאם לאמור.
החרגול והטווס ,שניהלו את המשק ביד רמה זה שנים רבות ,כינסו
במשרד המזכיר מספר חברי משק ותיקים .כולם זכרו שאחרי המאורעות
של  8414נקנתה הקרקע מהערבים בכסף מלא .איש לא זכר דבר מעבר
לכך .שולה הכניסה את הראש למזכירות ,ועל רקע הצעקות בחדר הסמוך
הניחה על שולחנה של חנה תרמוס גדוש בתה חם" .חנה'לה ,תרימי את
הראש מהניירות לשלוש דקות ,תשתי קצת .אשה חולה צריכה להיות
בבית ולא כאן" ,היא לחשה על אוזנה ,אבל חנה ידעה טוב ממנה.
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הישיבה בחדר הסמוך התפזרה לדרכה .הקיבוץ לא מסוגל להוכיח את
הבעלות על הקרקע .נובע מכך שדינו של הקיבוץ נחרץ .יימכר כל מה
שרק ניתן ,יוחזרו חלק מהחובות לבנקים ,והקיבוץ ייוותר בעצם ללא
אמצעי יצור וללא יכולת קיום .המזכיר נעמד שפוף וקודר מעל שולחנה
של חנה המנוזלת והדומעת" .חנה ,כדאי שתלכי הביתה ,את חולה".
"כדאי שאלך הביתה ,לא כי אני חולה ,אלא כי יכול להיות שיש לי משהו
בשבילך" ,אמרה ויצאה מן החדר .המזכיר הביט בדמותה המתרחקת
והרהר :אולי נכון הסיפור על הירושה המסתורית .אבל מאה מיליון?
חנה ידעה לאן מועדות פניה .בכל פעם ש"הבלגניסטים" בקיבוץ זרקו
ניירות לפח ,היא הייתה נוברת בהם וממיינת אותם ביסודיות ,בוררת
בקפדנות את המוץ מהתבן ושומרת את כל הדברים החשובים בסדר
מופתי .היא עשתה את זה במשך שנים על חשבון זמנה הפרטי .איש לא
דרש את זה ממנה .את הדברים החשובים ביותר שמרה בשלושה ארגזי
קרטון מתחת למיטה בחדרה הצנוע.
עברו מספר ימים מהישיבה הגורלית .השעה הייתה ארבע אחר הצהריים,
חנה פתחה את דלת החדר לשמע רעש חזק של טרקטור מבחוץ .אברם
וצוות הפרדס עמדו מחויכים על השביל מול ביתה .על עגלת הטרקטור
ניצב לו עץ שמוטי עב גזע ,מסויד לבן ומוכן לשתילה" .החלטנו שזה
מגיע לך למרות שחיסלת לנו את הפרנסה" ,אברם אמר והצוות הנהן
בראשו" .איפה את רוצה שנשתול אותו?"
בשלב הזה כל ילד וכל מבוגר בקיבוץ ובקיבוצי הסביבה כבר ידע
לדקלם ,איך חנה איתרה את מסמך המכר המקורי של הפרדס ,זה שכולם
היו בטוחים שאבד ,ואיך המסמך מלפני יותר משישים שנה הציל את
"משמר השפלה".

חלוצה בקיבוץ – אקריליק – איתן ארנון
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זוהר טשרטוק

ריקוד הניצחון
שעון הקיר הפסיק לתקתק .לבד בחושך מוחלט במרכז הרחבה הוא רוקד
את ריקוד הניצחון .איש לא ידע למה החליט שזה הזמן והמקום לקום
מכיסא הגלגלים ולרקוד את ריקודו .מכל מקום ,כשעלה השחר על רחבת
הריקודים ,נותר רק כיסא הגלגלים שלו במרכזה ,ואיתמר נעלם ואיננו.
בשנות השלושים המוקדמות לחייו הזיקנה באה לביקור ונשארה .היה
חוזר לביתו עם אופניו ,עייף מעבודתו המשרדית באגף ש.ע.ל – שירות
עזרה לתושב – מכין כוס תה עם לימון ויושב ליד החלון דמוי הצוהר,
מביט על עוברי האורח ברחוב שמתחת לביתו .בעצם ישיבתו כאילו
אמר ,אני מפנה עבורם חלק מהמקום שתפסתי במרחב ובזמן .עיסוקיי
המגוונים תמו ,שיחיו הם את חייהם.
ביתו קיבל בהדרגה את הרגליו החדשים :כותלי הקירות גידלו קורי
עכביש ,כוס התה שמונחת לידו על שולחן האירוח מיאנה להתקרר,
העיתון היומי תפס את מקומו בסל העיתונים הגדוש מבלי שהיה בו
שימוש; הידיעות וההתרחשויות בו לא עניינו אותו כלל.
הרגל נוסף שאימץ – החלפת אופניו לכיסא גלגלים ,וכך היה באפשרותו
לעצור ולנוח היכן שרצה .לעבודתו המשיך להגיע בעזרתו ,ואף
לאירועים משפחתיים שעליהם לא ויתר .במפגשים אלה היתה לו
הזדמנות להמליץ ,לכל מי ששאל לשלומו ולפשר כיסא הגלגלים שאליו
היה מרותק מרצונו ,לקחת כמותו פסק זמן ,לעצור ולו לרגע את מהלך
חייו – עד כדי כך ,שברצונו יעמוד מלכת שעון הקיר.

פתיתים
לפנות ערב ,הוצאתי את החתול מהשק והוא ילל ושרט את פני .כפוי
טובה .מדמם וחבול כשלתי אל זוגתי שהכינה פתיתים ברוטב במטבח.
התקרבתי ומשכתי בשולי שמלתה .בהתחלה ניסתה לסלק אותי כאילו
הייתי זבוב טורדני ,אך משהבחינה בפצעי :נגבה את פני ,קרבה את כף
התבשיל אל שפתי וערסלה אותי בידיה.
ליקקתי את ידה .ולא יללות שבר ולא כפיות טובה ,רק גרגור חתולי
נשמע.
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רפי אגמון

כדור קטן
הגעתי ברגע האחרון בריצה להסעה לבית הספר ,כשאלברט הנהג התחיל
כבר לנסוע .כולי מתנשף ומזיע .אילו איחרתי ,אמא היתה כועסת מאוד.
אני שמח שהספקתי .התישבתי במקומי הקבוע מאחור ,והרכב טיפס
במעלה הרחוב אל מול שמש הבוקר .נראה ,שלאלברט זה לא הפריע,
והוא לא הרפה מדוושת הגז ,עד שפנה ימינה לנקודת האיסוף הבאה .לא
התחשק לי לדבר עם אף אחד היום ,לכן הדבקתי את ראשי לחלון.
הילדים האחרים כבר רגילים ,וידעו שלא כדאי להפריע לי .בהיתי
החוצה ,משנן מספרי מכוניות מעניינים ,העין שלי כבר נדבקת למספרים
בלי לתכנן .חלק עם אותה ספרה החוזרת מספר פעמים ,אחרים עם
מספרים עוקבים או קשורים .המשחק הרגיע אותי .פעם ראיתי מספר 85-
 ,102-41ראיתי גם מספר שכולו חמישיות ,אבל לא סיפרתי לאף אחד.
פתאום ראיתי אותו ,בשמיים הכחולים והצלולים ,ירח עגול ומושלם.
עומד ברוב חוצפתו מול השמש בשעה שבע וחצי בבוקר .היה משהו
מאוד יפה בירח המלא על רקע השמיים הכחולים .יפה ,אבל גם מוזר.
הירח אמור להיות בלילה ולא בבוקר ,ובכל זאת ראיתי באופן ברור
שהוא שם .קצת דומה לי הירח .גם אני לפעמים עושה דברים שאני לא
אמור לעשות .המורה פעם אמרה שאני חוצפן ,לא צפוי .אמא אמרה,
שהמסגרת לא יודעת להתאים את עצמה לכל אחד.
השיעור הראשון התחיל .חבצלת המורה לתנ"ך דיברה וכתבה על הלוח,
אבל אני איבדתי אותה די בהתחלה .פתאום נזכרתי ,ששכחתי לקחת
רטלין .איזו טעות! התעוררתי מאוחר ,רצתי להסעה ,ושכחתי את
הרטלין .פתאום נהיה לי חם .כוורת דבורים שלמה התרוצצה בראשי.
"אסי ,תפסיק להקפיץ את הרגל" ,גערה בי חבצלת.
לא הרגשתי ,שהרגל זזה לפני שהיא אמרה .אבל עכשיו כשניסיתי לעצור
אותה ,הרגל השניה התחילה .הושטתי את ידי אל הרגליים רוכן קדימה,
משנה תנוחה שוב ושוב.
"אסי  ,מה קרה?"
"המורה  ,אני  ...אני צריך לשירותים" .קמתי ומיהרתי החוצה .נדמה לי,
ששמעתי צחוקים ,כשיצאתי מהכיתה .המשכתי ,עד שהגעתי לחצר.
זמזום הדבורים הפך לפרסות סוסים דוהרים .התחלת לרוץ מקיף את
97

החצר ,מהר ,יותר מהר ,עוד יותר מהר ,רצתי ביחד עם הסוסים ,סוסי פרא
הדוהרים בהרים ,סוסים חופשיים הדוהרים בלי לחשוב ,כי זה מה שסוסי
פרא עושים .התנשפתי בכבדות ,והנשימות תפסו את מקום הפרסות.
התחלתי להאט ,רגוע וצלול יותר ,ועברתי להליכה ,מנסה לסדר את
המחשבה .היום התחיל הפוך ,ונראה שרק הולך ונהיה גרוע יותר .אמא
תכעס מאוד ,ואז אבא יגיע והוא יכעס וכולנו נריב ,שוב ,כפי שהיה
קורה ,לפני שהלכנו לבחינה ההיא ב"מכון לבדיקת הפרעת הקשב"
במכבים .כשהרגשתי שאני יכול ,חזרתי לכיתה .השארתי את המחברת
בתיק .ברור שלא אצליח להעתיק מהלוח היום ,גם ביום רגיל אני עדיין
מתקשה .עד הצהריים כבר רבתי עם רונן שיושב לידי ועם דנה שיושבת
לפני ,ויצאתי שלוש פעמים מהכיתה .סגנית המנהל הביטה בי בייאוש,
"אני מתקשרת לאמא שלך שתביא את הרטלין ,או שתבוא לקחת אותך".
"לא ,לא צריך ,אל תתקשרי לאמא שלי .בבקשה אל תתקשרי ,הנה לא
נשאר עוד הרבה ,ואני אשב בשקט אני מבטיח"...
"חמוד ,אתה יודע ,שאתה צריך את הרטלין ,וגם אמא שלך יודעת .היא
לא היתה צריכה לשכוח .זה חוסר אחריות ,לא רק כלפיך ,אלא גם כלפי
שאר התלמידים וכלפי המורה".
"זאת אשמתי .אני לא התעוררתי בזמן ,מרוב שמיהרנו ,שכחנו .תני לי
עוד הזדמנות".
היא פלטה אנחה" ,טוב ,בסדר ,אבל עוד תלונה אחת ,ואני מתקשרת.
תיכנס לשיעור הבא אחרי ההפסקה".
השיעור הבא היה שיעור ספרות עם המורה שלווה ,שנכנסה לכיתה
בחיוך רחב .היה נעים לראות חיוך לשם שינוי .חבצלת היתה מגיעה
תמיד לשיעורים זועפת ,עוד לפני שהתחלתי להפריע ,וסגנית המנהל
כיווצה את פיה בשיחתנו ,עד שנראתה כמו ציפור .שלווה כתבה שיר על
הלוח .אוסף של מלים ללא משמעות בשורות קצרות.
התבוננתי ברונן שישב לצידי ועצרתי שנייה ,לפני שפניתי אליו .לא,
אסור לי ,הבטחתי לסגנית ,אני רק צריך לשבת בשקט ולהתרכז .הרגשתי
התחלה של זמזום קטן בראשי ,זמזום קטן המאיים להתפרץ ולהשתלט
על מחשבתי .כבר תיארתי לי מה אמא תגיד ,כשתגיע עצבנית ,לאחר
שתיאלץ לצאת מהעבודה .כיווצתי את ידיי חזק חזק לאגרופים ,והכרחתי
את עצמי לנסות ולהקשיב לדברי המורה.
שלווה החלה להקריא את השיר ,קריאה איטית ,בהדגשה של כל מילה
ומילה במבטא תימני קל .פתאום זה התחיל להישמע אחרת .זה היה
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מרשים ואפילו מסקרן .התחיל להתפתח דיון בכיתה .בהתחלה תשובות
לשאלות של שלווה ובהמשך גם דעות של הילדים לגבי משמעות השיר.
פתאום ראיתי בשיר דברים שלא ראיתי קודם לכן .משמעות במילים,
שנותנת משמעות גם למילים ,שבכלל לא כתובות בשורה הקצרה .זה
נראה לי פתאום כמו סוג חידה בלשית שראיתי פעם בטלוויזיה .רונן
הצביע ואמר את דעתו לגבי השיר ,אבל הוא אמר רק את מה שרשום.
נראה לי ,שהוא פספס את כל הכוונה .הוא לא הבין שיש חידה .התפרצתי
ואמרתי את דעתי שהמשמעת היא בעצם אחרת.
דנה מייד אמרה" :המורה  ,אסי לא הצביע .אסור לדבר בלי להצביע!"
אבל כנראה שהמורה לא שמעה ,מפני שהיא היא רק אמרה" :יפה מאוד
אסי! זה ניתוח יפה של השיר .יש פרשנים חשובים שזאת גם דעתם".
התפשטה בי מין חמימות מוזרה .אף פעם לא ידעתי ,ששיעור יכול
להיות מעניין ומהנה ,ממש כמו משחק או סרט בלשי .אף פעם לא
הסכימו ,עם מה שאמרתי בצורה כזאת.
"תעתיקו מהלוח ,לפני שאמחק .אסי ,מדוע אתה לא מעתיק?"
"אני ,אני שכחתי את הרטלין היום" ...
"בכל זאת ,אני מבקשת שתעתיק למחברת".
"אבל אני לא אספיק".
תעתיק מה שתספיק ,ואם תצטרך ,אני אעזור לך אחרי השיעור".
הוצאתי מחברת והתחלתי להעתיק .הספקתי מעט יותר מחצי הלוח.
אחרי השיעור היא ניגשה אלי וביקשה שאלווה אותה .היא אספה את
הקלסר הגדול שנהגה להביא לשיעורים ,בתוכו שירים סיפורים ותרגילים
שנהגה לחלק ,וצעדנו לעבר חדר המורים.
"אסף ,מאוד נהנתי מהתשובות שלך היום בשיעור" ,אמרה בחיוך חם.
"באמת? אה ,תודה" .שוב התחושה המוזרה הזאת בבטן.
"אתה ילד נבון מאוד ,אבל אתה צריך לעבוד קשה ולא לוותר לעצמך.
אם אתה תעשה את המקסימום אתה תראה את התוצאות .אם היום
הספקת להעתיק שתי שורות מחר תספיק שלוש ,ועד סוף השנה כבר
תעתיק הכל לפני הזמן"...
"תראי ,יש לי בעיה .אני צריך לקבל הקלות ,את יודעת".
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"אתה צריך לעבוד יותר קשה .מה שלא תספיק בכיתה תשלים אחר כך.
אתה יכול לקחת מחברות מחברים .אם תצטרך ,אני תמיד מוכנה
להשלים מה שחסר .אם תסתתר מאחורי ההקלות אתה תישאר מאחור.
כבר ראיתי ילדים עם יכולת נמוכה משלך שקיבלו  44ואפילו  844בסוף
השנה .אתה פשוט צריך להאמין בעצמך ולתת  844 %מעצמך .זה לא
יהיה קל ,אבל זה ישתלם .עובדה היא שהיום התנהגת למופת כל
השיעור .לא הפרעת ,לא יצאת באמצע השיעור ,ואפילו השתתפת,
ודווקא היום היית בלי הרטלין".
אף מורה לא דיבר אלי ככה .לאף מורה אחר לא ממש אכפת .השאלה
שבדרך כלל הם שואלים אותי היא "לקחת את הרטלין הבוקר? יופי".
לאחר שהשלמתי ממנה את שאר החומר ,דבריה המשיכו ללוות אותי .כל
הנסיעה הביתה חשבתי על מה שאמרה ועל ההרגשה הנעימה שהרגשתי
בשיעור ,וכשהגעתי הביתה התחלתי מייד לעבוד על השיעורים .זה לא
היה קל .בהתחלה לא הבנתי כלום ומייד קמתי .הכרחתי את עצמי לחזור
ולהתרכז בשיעורים .מדי פעם מצאתי את עצמי מתעסק עם כל מיני
דברים אחרים שמסביב מלבד השיעורים .הייתי צריך למצוא את המחדד
הטוב ,וכל מספר דקות חידדתי את העיפרון ,עד שיהיה לו שפיץ מושלם.
ברוב המקרים הוא מייד נשבר לי ,ואז הייתי צריך לחדד אותו מחדש .היו
לי המון מחיקות שהותירו ערמה של פירורים מהמחק .שמתי לב ,שאני
בוהה בחלון הרבה פעמים .פעמים אחרות הייתי צריך לעשות הפסקה
לשרותים ,לאכול תפוח ,לזרוק את המסטיק או סתם להניח את הראש
במיטה .זה לקח לי המון זמן ,אבל בסופו של דבר ,בפעם הראשונה
השלמתי את כל המטלות .היתה כבר שעת ערב מאוחרת ,והרגשתי סחוט
לגמרי ,אבל הרגשתי גאווה אמיתית.
באותו לילה חלמתי על המורה שלווה .היא ישבה על הכיסא בחדרי
ובדקה את המחברות"- .המורה?" ,שאלתי.
 "אסי! הערתי אותך?" ,שאלה בחיוך נעים" ,באתי לראות אם עשיתשיעורים"
"הכנתי הכול ,המורה". "אני ידעתי שאתה תצליח .אם רק תאמין בעצמך אתה תוכל לעשותהכל" .בוא!" היא קראה ונעמדה על רגליה .פתאום ראיתי ,שהיא כבר
לא לובשת סוודר ומכנסיים משובצות .היא לבשה בגד כחול עם גלימה
של  .Super-Girlלרגליה חצאית כחולה קצרצרה ועל חולצתה הצמודה
הסמל בצורת  Sשנראתה עגולה מודגשת מעל החזה שלה .שיערה הארוך
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פזור .היא אחזה בידי ומשכה אותי אל החלון .לפני שהספקתי להתנגד
היא קפצה ואני אחריה ,מרחפים באוויר הלילה ,מעלה מעלה .עצמתי את
עיניי ,מרגיש את הרוח מלטפת את פני .לפתע היא נעצרה .פקחתי עיניים
וראיתי שאנו מרחפים מול הירח הענק הלבן .שמתי לב שמסביבו היו
שמיים כחולים ובהירים .שלווה נעמדה מולי ,פניה קרובים לשלי,
תלתליה האדומים נראו ברוח כלהבה מרצדת" .זה מדהים"! אמרתי,
"איזה כיף זה שאת יכולה לעוף"
"גם אתה יכול .אתה רק צריך לרצות ולהאמין בעצמך" .השפלתי את
מבטי ,וראיתי שהיא כבר לא מחזיקה את ידי ואני מרחף לבדי .תחושה
מדהימה של שלווה עטפה אותי ,כשריחפתי בדממה .רק קול חרישי של
מים זורמים נישא ברוח" .זה בטח משביל החלב" ,חשבתי לעצמי.
כשהתעוררתי בבוקר עדיין לוותה אותי תחושה נעימה .קמתי ללא צורך
בתזכורות קולניות נוספות ,והתארגנתי במהירות שיא מול עינה
המשתאות של אמי .המתנתי בחוץ עשר דקות ,עד שההסעה הגיעה.
בהפסקה ראיתי ,ששלווה היא המורה התורנית בחצר .היא עמדה בפינה
אוחזת בספל קפה בידה" .שלום המורה" ,אמרתי.
"אסי ,מה שלומך?" ,שאלה בחיוך נעים.
פתאום הסמקתי בלי סיבה" .טוב" ,עניתי" ,טוב מאוד .חשבתי הרבה ,על
מה שאמרת לי אתמול והחלטתי" .הושטתי את ידי ופתחתי את כף היד.
"החלטתי להפסיק עם הרטלין"
"מה? זה לא מה שאני אמרתי .אף פעם לא אמרתי לך לא לקחת את
הכדורים" .אני "...היא נעצה את מבטה בכדור הקטן שבידי ושאלה" :זה
הכדור שאתה לוקח כל בוקר?"
"לא ,זה הכדור שלקחתי כל בוקר" ,תיקנתי" ,הפסקתי לקחת אותו".
היא לקחה ממני את הכדור ,הושיטה לפיה ונגעה בו בלשונה" .מה את
עושה?"
"זה לא כדור רטלין ,זה סתם סוכרזית".
"מה?! לא יכול להיות .אמא נותנת לי את זה כל בוקר בשנה האחרונה".
"חומד ,אני מורה כבר עשרים שנה .תאמין לי שאני יודעת לזהות
סוכרזית".
ינואר 5448
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יעקב אשכנזי

ריחוף בחלל
המתח שלקראת השיגור נמוג עם ההתנתקות מכדור הארץ .הרגשתי כמו
ציפור דרור היוצאת למסע .כל המאפיינים של בן אנוש כאילו נעלמו
ממני בעוד אני מרחף בחלל .למראה השמים הקסומים ,הזרועים כוכבים,
הרגשתי שחרור עילאי מכל ההתחייבויות שלי על כדור הארץ .תהיתי
באיזה כוכב נצליח לנחות .האם נפגוש יצורים הדומים לבני אנוש?
הופתעתי כשנחתה החללית נחיתה רכה להפליא ,כאילו היה זה משטח
נחיתה טבעי .כשיצאנו מהחללית הבחנו ביער עבות שצמחייתו צפופה
ועשירה .עצי עד הזדקרו לגובה רב .לאחר מנוחה קצרה החלטנו לפלס
דרכנו דרך היער ,במטרה למצוא חיים!
אחרי הליכה קשה בתוך סבך הצמחייה שמענו קולות ורעשים.
להפתעתנו גילינו בקצה היער עמק יפהפה ,שבו בקתות קטנות צפופות,
ובני אדם משונים למראה מתרוצצים ביניהן .עירומים היו כביום
היוולדם ,ורק עלים גדולים כיסו את ערוותם .כולם כהי עור ,שיערם
השופע נשפך על גבם השעיר ,ומראה פניהם נאה ,הן הגברים והן
הנשים .חששנו מאוד מתגובתם הראשונית ,אבל להפתעתנו הם חייכו
אלינו ,קדו קידה והורו לנו בתנועות ידיים להתקרב למקום משכנם .הם
הושיבו אותנו על מחצלות עלים ברחבה גדולה הפרוסה לפני הבקתות
הקטנות .נערים עטו אלינו עם פירות ממינים שונים ומשונים ,וקבוצת
נערות פצחה בשירה ובריקודים .אכן ,לא ציפינו לקבלת פנים כזאת.
מולנו התיישבה קבוצת זקנים ,כסופי שיער ובעלי חזות אצילית.
התקשורת בינינו לבינם התקיימה באמצעות מחוות ידיים ורגליים .מדי
פעם הם השמיעו קולות משונים ,אבל רכים .חששנו שמא בשלב מסוים
הם יתנכלו לנו ,אבל לא הספקנו לדאוג הרבה ...תוך כדי שיחה עייפנו
מתלאות הדרך ונרדמנו על המחצלות הנאות.
כשהתעוררנו עדיין ישבו על ידינו תושבי המקום ,סוקרים אותנו מכף רגל
ועד ראש ,בעוד החיוך לא מש מפניהם .ברקע התנגנה מוזיקה רכה.
האווירה הייתה פסטורלית ושלווה ,אבל הם היו פעילים מאוד .מהם
שכרתו עצים ,אחרים ליקטו עשבים ,וחלקם הבעירו אש והכינו מאכלים
מוזרים .הכול נעשה ברוגע ובסדר מופתי .הרגשה נוחה מאוד אפפה
אותנו .בעודי יושב ,אישה צעירה קרבה אלי ,ליטפה את פני ,הושיטה את
ידה והובילה אותי אל אחת המדורות .היא הושיבה אותי לידה ,לקחה
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מצע של עלים והעמיסה עליהם מהמטעמים המשונים .היא הושיטה
אותם לעברי ,חיוך גדול נסוך על פניה .להפתעתי הגדולה – המאכלים
ערבו לחכי .חייכתי אליה בעודי ממשיך וטועם מהמאכלים שהגישה לי.
האווירה הפסטורלית גרמה לי לאבד את חוש הזמן .האישה הצעירה
שלידי אחזה בי במותנַי ,גופה הצעיר צמוד לגופי .ניסיתי בכל הדרכים
לתקשר איתה :תנועות ידיים ,קולות וסימנים .חשתי קרבה אינטימית
ליקירי.
ַ
אליה ...אבל ככל שתחושת הקרבה התגברה ,כן חשתי געגועים
הבנתי שבסופו של דבר אצטרך להתנתק מאווירה קסומה זו ולחזור
הביתה.
נראה שגם חברי לטיסה הרגישו זאת .העלמות בסביבתנו חשו את
מצוקתנו .הן לקחו אותנו יד ביד במעבר היער למקום חנייתה של
החללית ,וכל אותה העת לא פסקו מלחייך .העלמה שלצדי חזרה ונצמדה
אלי בחוזקה כאומרת ,אינני רוצה להתנתק ממך...
לכל אורך הטיסה חזרה חשתי את החיים מתממשים בי בעוצמה שלא
הכרתי עד אז .האם זהו גן העדן? את מחשבתי זו קטעה קריאתה של
אשתי" :יעקב ,צריך לקום! אתה צריך לקחת את ליאור לגן!" אנחת
רווחה נפלטה מפי – ידעתי שחזרנו לארץ!
בדרך לגן ,יד זעירה אחוזה בידי ,ראשי שקוע במאורעות היום ,אמרה לי
הנכדה" :סבא ,תריח את הפרחים היפים בגן" .זקפתי את ראשי ,ראיתי
את הכלניות בשדה ,את השקדיות הפורחות לקראת האביב ואמרתי
בלבי " :גם לנו יש חלקה קטנה מגן העדן"...

ציור – איתן ארנון
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נורית גזית

שביל הלב
מוקי ,דמות אפרורית בגיל השלושים פלוס ,מצא עצמו באמצע החיים
יוצא למסע .זה לא שבעבר הוא לא טייל בארץ ובעולם ,אבל מסע מעין
זה היה לו פעם ראשונה .בתחילה נעזר במפות ובאתרי אינטרנט
למיניהם ,שניתבו את דרכו לאזורים שונים ,אך ככל שחלף לו הזמן ,דרך
זו יגעה והתישה אותו וגרמה לו לשנות כיוון מחשבה ולצאת לדרך
חדשה – דרך ללא הכוונה ,דרך ללא מפות ועצות ,דרך אינטואיטיבית.
ביום שלישי ,אמצע השבוע ,אמצע החיים ,יום שבו השמש החורפית
מלטפת ומחממת ,החל מוקי במסע אל הלא נודע .כשהרחיק קמעה
מהעיר וממסלולי הכבישים המהירים ,הרגיש שהדרך צוחקת לפניו .מוקי
עמד בלב יער עמוס בעצי אורן וברוש .מתחתיו שיפולי ההר יורדים
ומתעבים .סלעים חבויים בין שיחים דוקרניים .ענפים ועלים פזורים על
רגבי אדמה .חיפושיות ונחילי נמלים מתרוצצים מצד לצד ומייצרים
מחילות בבטן האדמה .מוקי עמד משתומם וחיפש נתיב לפסוע בו.
הנתיבים היו רבים ,ולכן החליט לשבת קמעה על האדמה ,להרגיש את
החומר ולמשש את הרגבים .מוקי עצם עיניו ,ולקח כמה נשימות עמוקות
להרפיה .תחילה עוד ראה בדמיונו את הנוף העירוני הצפוף ,ושמע את
שאון הרכבים מהכבישים העמוסים לעייפה .לאט לאט התנתק
מהסביבה ,שאף לתוכו את הריחות הפשוטים הטבעיים ,והרגיש את ריח
האוויר והאדמה נספגים בגופו ומביאים אותו לשיכרון חושים מן הטבע
הסובב.
לאחר התבוננות פנימית ארוכה פקח מוקי את עיניו והרגיש בלבו את
המשך הדרך .מוקי החל ללכת בשביל לא מסומן ,שביל צדדי ,עם
מהמורות ושיחים גבוהים הגדלים פרא משני צדיו .למוקי הייתה זו דרך
המלך .דרך אנונימית ,אך מזמינה .הוא התקדם לאטו ,מתבונן סביבו,
מנסה להקשיב למסרים שהטבע שולח לו .צלילי ציפור נדירה נשמעו
ברקע .מוקי עצר מלכת והקשיב לציוצי הציפור .הצלילים היו עדינים
ורכים ,כמזמינים אותו לסימפוניית טבע מרגשת .מוקי האזין בקשב רב
וחיפש אחר הציפור המזמרת .והנה לפניו ,בגובה לא רב ,התעופפו
ציפורים צבעוניות מצד לצד ויצרו לבבות צבעוניים באוויר ,כאילו
שורטטו בתכנית טבע מובנית .מוקי השתהה מול המחזה ,מרגיש שזו
הדרך שלו.
באנרגיות מחודשות המשיך מוקי במסע ,מפנה מקום בלבו לריגושים
חדשים .צעדיו נעשו קלילים ועליזים ,ותנועות דילוג וריקוד נטמעו
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בגופו וליוו אותו בדרכו .הגיעה שעת צהריים ,שעה שהגוף דורש מנוחה.
מוקי התיישב על סלע מוצל ,אכל את ארוחתו הצנועה והרגיש שהטבע
מחבק אותו .המשך הדרך קסם לו ,ורגליו כאילו הלכו מבלי שכיוון
אותן ,נשאבו לאקסטזת הטבע בריקוד מכושף .העלים סביבו קיבלו צורת
לבבות והתנופפו סביבו בריקוד צבעוני אוהב .מוקי התעטף בזרימת
העלים המחבקת ,ומילות שיר אהבה עתיק התנגנו בתוכו.
הדרך נעשתה סבוכה ומסתורית .מוקי לא נרתע ,הקשיב ללבו והמשיך
בדרכו .והנה במבט אל האופק ראה מוקי שביל מתפתל בצורת לב .זהו
שביל הלב! קרא מוקי בקול גדול .ההתלהבות שלו התעצמה ככל
שהתקרב למקום .והנה מצא עצמו מוקי יושב באמצע השביל המפותל,
במרכז הלב ,ומקשיב לדופק החיים המזדמנים לו ביום שטוף שמש זה.
"לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי" ,שמע מוקי את
הנשמה מדברת אליו .הוא הבין שמסע זה מוביל אותו למקומות נשגבים,
ועולמות דמיוניים החלו להתרקם בתוכו .כל העולם התעטף בלב גדול-
ממדים ועצום ,והוא חבוי בפנים ונהנה מתחושת החמימות שעוטפת
אותו .באותם רגעים עילאיים הבין מוקי את המסר ששולח לו היקום:
"אהבה" .בכל מקום ,מכל פינה ,נשלחו אליו ניצוצות אהבה מלטפים
שרומזים לו :מצאת את השביל הנכון ,שביל הלב.
מוקי המשיך לפסוע בשביל ,בעוד השמש ניצבת מולו בצבעי שקיעה
מרהיבים ,ובתוכה מצויר לב ענק ,ששוקע אט אט ושולח אנרגיית אהבה
לעולם כולו .כל העולם נצבע בלבבות ,ומוקי הרגיש שהגיע לשביל
הנכון ,ללא מפות והדרכות .הוא הלך עם הלב ,וקיבל אהבה שנטמעה
בתוכו ונתנה לו יכולת נתינה – ללא גבולות.
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שושי אברבוך

אשת הצדפים
בולוניה ,ערב קטיפתי ,שנת האלף החשוך השלישי

בערב מיוחד זה הצליחה המרקיזה לאונורה לנגן בפסנתרה יצירה כה
נוגה ומלאת געגועים ,עד אשר קלידי השנהב החלו להפיק באופן עצמאי
קולות שוברי לב של פילים ,שנזכרו לראשונה בגלגולם הקודם.
הדוכס הגדול קוסימו השלישי ,שהוזמן על ידי המרקיז פרדיננד קוספי,
שומע צלילים מוזרים אלו כאשר שיירת הכרכרות נעצרת לפני שערו
המסורג של הארמון והפמליה נכנסת אל הרחבה .הנגינה פוסקת וקולות
אחרים נשמעים :דלתות הכרכרות הנפתחות ,רשרוש בדי שמלות המשי
והחרוזים ,קול פסיעות על החצץ המבהיק ,צחקוקים ומילים ,צניפת
סוסים ונביחות כלבים.
הנשים מוזמנות אל חדרי האירוח ,והגברים מתבקשים להגיע לאולם
ההסבה ,הספון בקירות עץ ותגליפי אניות .תיבה גדולה נישאת לשם.
המרקיז נכנס אל החדר והאורחים קדים לפניו .הדוכס מברך את מארחו
ומוסיף :יהיה לי לעונג רב אם תואיל לקבל תשורה נדירה זו ,אשר מקווה
אני ,כי תעשיר את אוסף הצדפים של שושלת מדיצ'י המפוארת .רחש
עובר בחלל החדר .פרחי היסמין וציפורני החתול מטים מעט את
גבעוליהם ,כדי להיטיב מבט.
מהתיבה מוצאת בזהירות דמות אישה דקיקה ,עשויה כולה מצדפים כה
פריכים,
עד אשר כל הנוכחים עוצרים את נשימתם באחת ,כדי שמלאכת האמנות
הזו לא תתפורר .פרדיננד אינו מצליח להסתיר את סערת רגשותיו ,וניגש
ראשון אל הפסל העדין .הוא מביט בו בפליאה .נדמה לו כי הדמות
האוורירית נעלמת מעיניו מדי פעם ,ענן ערפילי מסתיר אותה ואז היא
נגלית בשנית .כל פרט בשמלתה שונה ומיוחד ,אינסוף של גוונים
וצורות .כשמעביר פרדיננד את מבטו אל עיניה המשובצות באבנים
תכולות שקופות ,הוא מרגיש כטובע ,מסתחרר ומועד.
למחרת ,מעט לפני הזריחה ,לאונורה רעייתו מתעוררת לרחש המגיע
מהקומה הראשונה .היא עוטה חלוק ,נועלת את נעלי הבד ,יורדת בשקט
במדרגות הספיראליות .הרחשים מגיעים מחדר ההסבה .לבה פועם
בחוזקה .היא עומדת מאחורי הדלת ומקשיבה (בעדותה כעבור שנים,
היא תישבע כי שמעה רחש של גלי ים) .כשהיא מסובבת את ידית הדלת
נפסקים הרחשים באחת .בשבריר שנייה היא מספיקה לראות תבליט של
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ספינה נע בקיר העץ וחדל .אשת הצדפים ניצבת ליד החלון הגדול ,קרני
השחר הראשונות מאירות את פניה החיוורות ,על לחיה זולגות דמעות.
בשעות בין הערביים ,עם עזיבת האורחים ,פרדיננד מגיע אל הספרייה
אליה העבירו משרתיו את אשת הצדפים .הוא מסתגר שם לשעות
ארוכות.
הדממה בחדר שונה ,סמיכה יותר ,האוויר קריר יותר וריח קל של אצות
ופרחים נישא בחלל .הוא מהרהר :אין ספק כי דמות הצדפים משפיעה
על אקלים החדר .יש לבנות עבורה מקום מיוחד ,אך לפני כן עלי לחקור
כל פרט ופרט בה .הוא מתקרב בזהירות אל הדמות .עתה הוא כבר יכול
לראות על שמלתה את מאות הצדפים המכוסים בכתב צפוף ושרטוטי
מפות .בשולי השמלה ,הנראים כסלסולי תחרה ,ציורי ספינות וכוכבים.
על עיניה אינו מעז להביט ,כדי שלא יתרחש שוב אפקט הסחרור .הוא
מוציא ממגירת המכתבה דפים ,טובל את העט בקסת ומתחיל לרשום.
מרישומיו של המרקיז פרדיננד קוספי
צדף מסוג קסנופורה – מפיק הצלילים המערפלים
כפי הנראה מחופי אטלנטיס ,נדיר ביותר ,צבעו אפור כסוף ,ביכולתו
להשמיע רחשי גלים ולב ,משמש כתליון.
 52צדפים מסוג ארכיטקטוניקה פרדיקס – מבנים ומבוכים
בגווני ורוד ,הים האפל ,תכלת וסגול ,כיתוב בשוליים :נמצאו ליד מגדלי
הקריסטל .צורתם היא מעין השתקפות של המבנים .מונחים על כתפי
הפסל ,שלושה מכל צד .השאר מפוזרים בקפלי השמלה.
 27צדפים מסוג קולומבליניאה – תגליות של יבשות
צבעי תבלינים בגוון הקרם והצהוב ,מקורם מאינדונזיה ,צורתם איים משוננים.
משמשים ככפתורים.
 144צדפים מהסוג הנפוץ אונסטוס אקסיטוס – התרגשויות של הבריאה
מצויים לרוב בפסיפיק ,פזורים לאורך שובל השמלה .ללא כיתוב למעט
שרטוטי פרחים וצמחים זעירים.
 54צדפים מסוג אסטרלוס סולריום – כוכבים ושמשות
מצויים רק על שוניות ים האלמוגים ,שרטוטי כוכבים ומערכות שמשיות,
מפוזרים ללא סדר על לבוש האישה ,חמישה ענודים על אצבעותיה.
 844צדפים מסוג אולוידיאה – זיכרונות שאבדו
מקורם מימת סין ,זעירים ,בעלי גוון שקוף.
כעבור שעה נשמעת נקישה על דלת הספרייה.
– אני מבקש לא להפריע לי!
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– הוד מעלתו ,רצינו לבדוק אם הכול כשורה .גם רעייתו מודאגת.
– הייתכן? יצאתם מדעתכם?
הוא ניגש אל חלון חדרו ופתח אותו .בחוץ שרר לילה אביבי רגיל .הוא
הציץ בשעון הכיס שלו – מלאכת מחשבת של בונה שעונים מזהיר ,שעון
המחשב גם את זמן סיבוב הכוכבים הרחוקים ביותר.
– הרי נכנסתי לחדר לפני  14דקות!
– הרשה לי לציין כי מאז שהסתגרת בספרייה ,כאן ,מעבר לדלת ,עברו
שלוש יממות .נקשנו בדלת ,אך אתה לא הגבת .רק עתה אנו שומעים את
קולך .אנא ממך ,פתח את הדלת .הוד מעלתה מתייפחת ללא הרף!
פרדיננד מסובב את ידית הדלת .אוויר שונה זורם אל פנים החדר,
ומערבולת פרפרים צבעוניים מגיחה מתוך  54כרכים נדירים של ספרי
בוטניקה וזואולוגיה של היקום החדש .החורף הגיע בפתאומיות,
והפרפרים מתעופפים מבעד לחלון אל הגן ,מסתחררים עם פתותי השלג
שהחל לרדת ונעלמים.
כאשר מסיט פרדיננד את מבטו אל הפינה בה דמות הצדפים ניצבת ,הוא
מגלה כי דמותה נמוגה .רק צדף אחד ,הנדיר מכולם ,נותר על רצפת
החדר.

ציור – חיים שפיר
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מרים לפיד

מישקו
מארישיו ,ספרי לנו בבקשה ,מי היה מישקו הראשון?
אימה אחזתני .אימצתי את זכרוני ,אפי החל להזיע" .מדוע את יושבת?
קומי כשאת עונה לשאלתי" ,ציוותה המורה .קמתי מבוישת ועמדתי לצד
הספסל .ספסל מחובר ,עשוי עץ אלון עם משענת ,מזכיר כיסאות כנסייה,
עם מדף פנימי לאפסון ספרים .בראש השולחן משוקע היה אגרטל קטן
של דיו .כתבנו בציפורן .עט נובע היה מותרות ,ומי שמע על עט כדורי,
למרות שגם זה נשמע "ענטיקה"?
טובלת הייתי את הציפורן בקסת הדיו ,והמחברת הייתה מתמלאת
בכתמים ,אותם הייתי סופגת בנייר סופג מיוחד ,והכול היה מתערבב
בדמעות ,בעיקר בשיעורי כתיבה תמה .היינו כותבים את האותיות
הלטיניות בזהירות ,בכתב מחובר מיוחד ,כמו בספרים העתיקים.
נעמדתי זקופה ליד הספסל .לא ידעתי את התשובה .הרגשתי שפני
בוערים ,נחשבתי לתלמידה טובה מאוד ...הרגשתי זערורית ,גם
התכווצתי קצת .בנוסף ,הספסלים עצמם מחוברים היו להגבהה .המורה
הביטה בי במבט מרוכז מעל הקתדרה ,ונראתה כמו גוליבר.
הפעמון הצילני! יוצאים להפסקה .הזוג הראשון" :את ומרישיו ,עִּ מדו
על יד הדלת" .כיוון שהייתי בין הנמוכות בכיתה ,היינו לעתים קרובות
חברתי ואני הזוג הראשון.
יצאנו להפסקה בין קירות צבועים בז' ,בצבע שמן ,והסתובבנו במעגלים.
אסור היה לצאת מן השורה .למדתי אז אולי בכיתה ד' ,בבית הספר ע"ש
מדאם קירי בקאטוביץ .היה זה בשנות החמישים של המאה הקודמת.
מאחר שהיינו מאחורי "מסך הברזל" ,ולאחר תקופת מלחמת העולם
השנייה ,וההתאוששות הכלכלית הייתה אטית ,גרנו למעשה ברהיטים,
ובמה שנותר מלפני המלחמה .כך הייתה לי הזדמנות להציץ אל המאה
ה .84-כך גם נראה בית הספר – רצפות פרקט ,מדי בית ספר ,ומסורת
גרמנית של בית ספר למדעים.
כשחזרנו מן ההפסקה נעמדתי ליד הספסל ,כי לא סיימתי את העניין עם
המישקו הזה… שוב התחלתי להזיע" .נו ,אני רואה שאת לא יודעת.
חסר לך שלא תדעי לשיעור הבא .זה ענין עקרוני בבית הספר .את תקבלי
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אצלי 'מקל'" – הוא ציון הטיפשים ,אחד מתוך חמש" .אלמד" ,הבטחתי
לה ,קצת אובדת עצות .אמא הייתה "רומנייה" מצ'רנוביץ ,בת למשפחת
רבנים ,וידעה יידיש ורומנית .קיוויתי שאולי העוזרת מארילה תצילני…
אני לא זוכרת איך למדתי ,אבל מסתבר שיודעת אני עד עצם היום הזה,
שמישקו הראשון ,שליט לבית פיאסט ,איחד את השבטים הסלביים בין
הים הבלטי להרי הקארפטים ,השליט את הדת הקתולית בפולין ,וכל זה
היה במאה העשירית לספירה .בנו בולסלב הגיבור היה מלכה הראשון
של פולין .אבל לא חשבתי שזה טמון בזכרוני .בעיקר בשנת ,5482
כשמחכים לביבי או לבוז'י...
בדיוק בימים אלה הייתי בדרך ל"מכון הפולני" ,עם החבר הכי טוב שלי,
חזי .בשנים האחרונות אני שומעת לעתים הרצאות ,בעיקר בשל
התעניינותי "בדור השני שלאחר השואה" .אצה לנו הדרך ,ומיהרנו
לאורך שדרות רוטשילד ,המתחדשות והופכות ל"רוטשילד" .החבר'ה
הצעירים כולם בבתי קפה; כלב ,אופניים ,עיתון וארוחת בוקר .ממילא
לא יספיק לדירה…
כשחצינו את רחוב אלנבי נזכרתי ,שבפינה יש חנות ממתקים מדהימה.

ציור – יצחק בוברמן
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יצחק וילנר

דף יומי
אני מסתכל עליו מבעד לדף הגמרא שאותו פתחתי" .הרוסי" ,כך אנחנו,
תלמידי שיעור הדף היומי ,קוראים לו .אפילו שם אין לו; והוא אפילו לא
רוסי ,כי גם את מעט המילים הרוסיות שיהודה יודע הוא לא מבין.
"כנראה שהוא מכיר רק את אחת השפות הנידחות שמדברים ברוסיה",
משער יהודה ,מלמד השיעור.
יהודה מתחיל בשיעור ,ועיניו של הרוסי נעוצות בדף הגמרא שאחד מן
הלומדים פתח לו .הוא אינו מבין דבר ,אבל המנגינה המתוקה הנלווית
לדברי יהודה נעימה לו.
יום אחר יום אנחנו מגיעים השכם בבוקר לשיעור ,ויחד אתנו גם הרוסי.
הוא מקבל את כוס התה החם שאחד הלומדים הכין לו ,וניגש אל המקום
הקבוע שלו.
יהודה עוסק בסוגיית לימוד קשה .הלומדים מאמצים את מוחם כדי
להבין ,והרוסי בעולם משלו .רעש והמולה סביב .הלומדים לא מקבלים
את הסבריו של יהודה ומתפתחים ויכוחים .הרוסי מחייך חיוך עדין
וממשיך להסתכל בגמרא.
ולפתע התרגשות בחדר .הרב לאו מגיע! כולם קמים לכבודו ומברכים
אותו בברכת בוקר טוב .גם עיניו של הרוסי בורקות מהתרגשות ,אבל
הוא אינו אומר מילה" .נשמה אילמת" ,אני אומר לעצמי ,כאשר אני נזכר
בסיפורו של י"ל פרץ על אותן נשמות אילמות שאינן יודעות להביע את
עצמן" :שני דרכים מובילים לשמו יתברך .דרך אחת היא דרך המשכיל,
שמחדד את מוחו בתורה ועולה מעלה מעלה ,והדרך השנייה היא דרך
הלב .ואל יאמר אפוא עם הארץ' ,הן אני עץ יבש ,אילן סרק אנכי ,ואין
עלי פירות וניצנים ועל כן נסתרה דרכי מה' .בלי המאור שבתורה חושך
ישופני ועינו ,כביכול ,אינה רואה אותי באפלה ועל כן נשמתי אבלה,
לבושה שחורים ועטופה שחורים".
יהודה מעביר לידי הרב את שרביט ניהול השיעור ,והלימוד מתחדש
ביתר מרץ .גם אלו שהתנומה אחזתם בשעת בוקר מוקדמת כל כך
מתעוררים ,ושבים לפצח את הסוגיה התלמודית.
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עיני נמשכות אל הרוסי ,ולפתע אני רואה את עצמי ,ילד צעיר שמגיע
לשנת הלימודים הראשונה שלו בישיבה התיכונית ,ילד שעיניו נמשכות
מדף הגמרא שלפניו אל הכיפה המצוירת שמעל בית המדרש .אני עומד
לעשות תחרות ריצה עם הצבי הזריז שרץ שם ,אלא שלידו אני מבחין
בחיות אימתניות ,ואני נבהל מהאריה והנמר העומדים לזנק עלי מלמעלה
ומהנשר העומד לעוט עלי .אני מבקש להתכופף מתחת לשולחן ,אלא
שסמוך לכך אני מבחין שמעליהם כתוב הפסוק מתהילים "כל הנשמה
תהלל יה" ,ולפתע הם נראים לי כחיות מחמד כנועות ורגועות .לבי
מתמלא שמחה ושירה למראה המצלתיים והחצוצרות ויתר כלי הנגינה
שבמקדש ,המעוטרים בפסוקים "הללוהו בנבל וכינור הללוהו בתוף
ובמחול" .רגלי מתחילות לפזז ,אלא שאז נשמע קולו הזועם של הרב:
"יצחק ,אולי תחזור לעולם שלנו ותסתכל בגמרא?" אני שב להסתכל
בגמרא ,המלאה אותיות שחורות ,ללא ציורים ואפילו ללא הפסקות בין
הקטעים ,ואני מרגיש עצבות ,ושוב נמשכות עיני כלפי מעלה ,אל
הכיפה ,ואני מבחין במשפטו של הרב קוק הרשום שם" :אין נשמה
בודדת גדועה אלא הכל משורג וארוג בהוויה כולה".
מיהי "הנשמה הבודדת" אני יודע ,אבל מהי "ההוויה כולה" אני לא
מבין ,ואני מבטיח לעצמי שיבוא היום ואתעמק בכך .רעש הכיסאות
מחזיר אותי מהישיבה התיכונית אל שיעור הדף היומי שהסתיים ,אבל גם
מחר אבוא ואתעמק בלימוד הגמרא ,ואנסה לפתור את חידת "ההוויה
כולה" .ויום רודף יום ,ובהעדרו של יהודה אני מעביר את השיעור,
וסביבי תלמידי חכמים שמקשיבים לי .אבל עיני נמשכות אל הרוסי ,ואני
שומע אותו אומר לי ללא מילים" :אני לא אגלה את סודך".

ציור – נורית גזית
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