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דבר הע ורכת
בעיית הגוף והנפש היא אחד הנושאים הקלסיים של הפילוסופיה .קיית
קמפבל בספר :פתח דבר והשלמות מאת ישעיהו ליבוביץ מסביר את
מהותה :ארבעה פסוקי טענות ,שלכל אחד מהם לעצמו יש טעמים
המאפשרים לקבלו כאמתי .הטענות הסותרות זו את זו הן :שהגוף הוא
חומרי; שהנפש אינה חומרית; שקיימים יחסי גומלין בין גוף ונפש;
שאין כוחות לא חומריים פועלים באדם.
"מאחר ולנשמה יש שורשים עמוקים בחיי החברה ובחיים הפרטיים
וערכיה כה הפוכים מן העניינים המודרניים ,הדאגה לנשמה יכולה
בהחלט להפוך לפעולה רדיקלית ,אתגר עבור נורמות מקובלות".
( תומאס מור מתוך הספר "חינוך הלב").
גוף ונפש הוא הנושא הנבחר לגיליון זה מתוך הבנה ,כי הגוף והנפש
בחיי הפרט בסופו של דבר קובעים את פני החברה כולה" .רק כוחה של
הנשמה יכול להתגבר על כוחה של החרב" ,קבע מהאטמה גנדי.
"עֵ יני חוֹזרוֹת אֶ ל פנֵיכֶם  /ו ֲאנִי רוֹאֶ ה אֶ ת המאֲמָ ץ הָ עִ קֵ ׁש  /לִ בנוֹת מֵ חָ ָדׁש
אֶ ת המצִ יאּות ׁשֶ עָ לֶיהָ חֲלמתֶ ם  /קדרּות מאֲפִ ילָה על פנֵיכֶם"...
יחיאל חזק משוחח עם הוריו ששרדו את השואה ופרשו מן העולם.
בשיריו העוצמתיים מצאנו לנכון לפתוח גיליון זה.
שירתו של מירון איזקסון למן ראשיתה עוסקת בגוף ובאברי הגוף כחלק
אינטגרלי מהלכי נפש ורוח .מאמרה של פרופ' זיוה שמיר "אֵ יבָ ִרים
ימים אֵ לֶה אֶ ת אֵ לֶה  -אזכורי הגוף ואיבריו בשירת מירון איזקסון"
מר ִד ִ
תרמה תרומה חשובה לגיליון המטפל בנושא "גוף ונפש" .כן תוכלו
למצוא מאמר מעניין מאת דר' גתית הולצמן על הרמב"ם וידידו אבן
ראשד .שניהם כתבו ספרי הלכה ורפואה רבי היקף ותפוצה ,ונודעו עקב
התמסרותם ללימוד הפילוסופיה היוונית ולחקר משמעותה הדתית
והחברתית .מאמרו של אברהם אוחיון "גוף ונפש" חיבור וניגוד" כתוב
מנקודת מבט יהודית מרתקת.
תודה לכל משתתפי הגיליון ,משוררים ,סופרים ואמנים על היצירות
האיכותיות שנשלחו לגיליון זה ולמשרד התרבות תודה מיוחדת,
שתמיכתו אפשרה את הוצאתו לאור.
רחלי אברהם-איתן
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שירה
שבילי
יחיאל חזק
יחיאל חזק
*
ֹלא יָדעתִ י מָ ה יִק ֶרה
כׁשֶ אֶ פָ גֵׁש ׁשּוב עִ ם הוֹרי אֵ יׁ-שָ ם
האִ ם אֲנסֶ ה להסבִ יר אּולי להִ תנצֵ ל
ׁשֶ אֲנחנּו נִסִ ינּו ו ָרצִ ינּו הרבֵ ה פעָ ִמים,
אֲבָ ל ה ִמדרוֹן ׁשֶ ִחכָה לָנּו הָ יָה תָ לּול
וׁשּוב הִ תדרדרנּו
מנסִ ים להֵ ָאחֵ ז באֵ יזֶה ׁש ֶֹרׁש
א ֹו בדל ׁשֶ ל נבּוַאת נֶחָ מָ ה
עֵ יני חוֹזרוֹת אֶ ל פנֵיכֶם
ו ֲאנִי רוֹאֶ ה אֶ ת המאֲמָ ץ הָ עִ קֵ ׁש
לִ בנוֹת מֵ חָ ָדׁש אֶ ת המצִ יאּות ׁשֶ עָ לֶיהָ חֲלמתֶ ם
קדרּות מאֲפִ ילָה על פנֵיכֶם
ימים ליוֹם עֲבוֹדתכֶם בבִ ניָן ּובשָ ֶדה
כׁשֶ אתֶ ם מׁשכִ ִ
מנסִ ים להֲפֹ ְך אֶ ת הָ א ֲָדמָ ה
ולעֲקֹ ר ִמת ֹוכָּה אֶ ת כָל הָ עֲשָ בִ ים הּׁשו ִֹטים.
עֲדיִן ֲאנִי מב ִחין בִ ׁשאֵ ִרּיוֹת ׁשֶ ל מֶ לח
הזֵעָ ה על ִשפתוֹתֵ יכֶם.
עכׁשָ ו ֲאנִי פ ֹוגֵׁש אֶ ת המ ִחיר הכָבֵ ד
ׁשֶ ִּׁשלמתֶ ם בחּיֵיכֶם על כִ ברת הָ ָא ֶרץ הזֹאת
ואֵ י ֶננִי מצלִ יח להחֲזִ יר אֶ ת מָ ה ׁשֶ ֱהיִיתֶ ם ראּויִים ל ֹו.
ואֲפִ לּו ֱהיִיתֶ ם מא ֲִמינִים ל ִדב ֵרי ההבטָ חָ ה
ׁשֶ ל ֹו" :כד הקֶ מח ֹלא תִ כלֶה וצפחת הּׁשֶ מֶ ן
 | 4שבילים | גיליון 18

ֹלא תֶ חסר עד יוֹם תִ תֵ ן ה' גֶׁשֶ ם
על פנֵי הָ א ֲָדמָ ה"
ה ֲֵרי ֹלא פעם יׁשבתֶ ם עד בוֹׁש
ו ִחכִ יתֶ ם לגֶׁשֶ ם ׁשֶ ָּיב ֹוא והּוא ֹלא בָ א –

*
למרוֹת נִסיוֹן הָ ָאבָ ק לָבוֹא ִמן ה ִמז ָרח
ּולה ִטיל מ ֲחנָק על נ ִׁשימוֹתֵ ינּו
הזמן ֹלא עָ צר אֶ ת טֵ רּוף הָ הָ ר.
וׁשּוב פָ רץ בָ נּו יוֹם כִ פּור
כמ ֹו אֵ יזֶה טֵ רּוף ׁשֶ אֵ ינ ֹו עוֹצֵ ר
ואֵ ינ ֹו מנִיח לָנּו
אוֹחֵ ז בָ נּו הטֵ רּוף ואֵ ינ ֹו מנִיח לָנּו
ּומג ֹו ֵלל עָ לֵינּו אֶ ת כֹבֶ ד הָ אׁשמָ ה
מָ תי יּונח לָנּו?
יוֹם כִ פּור בסֻבכ ֹו
ִמתפּׁשֵ ט על פנֵי הָ א ֲָדמוֹת
ורק עד ׁשֶ ּיִ דעְך נֵר ֹו
גם ֲאנִי אֶ פֹ ל על פָ ני ב ִקדת הסלִ יחָ ה
ואֲנסֶ ה לָקּום ִמכָל מֵ תי

בדיחה שגרתית
אׁשים ֻהחלפּו
קֹ ֶדם הָ ָר ִ
וכָל הקָ הָ ל ׁשֶ ּיָׁשב פעּור פֶ ה
ֹלא יָדע אִ ם לִ צחוֹק א ֹו לִ בכוֹת,
והִ מ ִׁשיְך לִ געוֹת בִ צחוֹק
ולִ מחֹ א כפיִם
ּומיׁשֶ הּו אֲפִ לּו צָ עק
ִ
ב ָראו ֹו
ורק המצִ יאּות
אּולי הָ יתָ ה זֹאת הָ אֱמֶ ת
בִ קׁשָ ה לָּה מָ קוֹם בחּוץ
על ה ֶדׁשֶ א
א ֹו בכִ כָר
ל ֲחזֹר
ּולהִ תנמנֵם
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חמוטל בר יוסף
*
יֵׁש לִ י בנק להפ ִקיד ב ֹו אֶ ת כספִ י
אֲבָ ל אֵ ין לִ י מָ קוֹם
להפ ִקיד ב ֹו אֶ ת נפ ִׁשי.
נפ ִׁשי כִ לבִ יָאה ׁשוֹאֶ גֶת
גּוריהָ נוֹרּו לעֵ ינֶיהָ ,
ׁשֶ ֶ
ִמתרוֹצֶ צֶ ת בּיער
ביער עָ בוֹת
ִמתרוֹצֶ צֶ ת ביער עָ בוֹת סח ֹור סח ֹור
סבִ יב זנָבָ ּה הזוֹעֵ ם ,המיֻתָ ר.

*
הבֵ ט בִ י ,מטֻרטֶ ֶרת ִמכאֵ בִ ים,
מטֻ ׁשטֶ ׁשֶ ת ִמקָ טָ רקט
מֻ תֶ ׁשֶ ת ִמזִ קנָהּ ,וראֵ ה בתוֹככִ י
אֶ ת הָ אִ ּׁשָ ה הּי ֹול ֶֶדת,
ואֶ ת הנע ֲָרה ה ִמזדקֶ פֶ ת,
ואֶ ת הּיל ָדה.
בֹא בפתָ ִחים הל ִחים ,הּׁש ֹואֲלִ ים
ׁשֶ נִׁשאֲרּו קבּועִ ים באוֹתָ ם
המקוֹמוֹת.

חלומות כחולים – ציור :שולי חיימזון
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גד קינר קיסינגר
מיטות
פעם ָד ִמינּו ל ִמטוֹת מָ לוֹן יוֹק ָרתִ י.
תּוחים ,לֹלא קֶ מֶ ט,
ס ִדינִים ב ֹוה ֲִקים ,מ ִ
דרּוכִ ים לִ פ ֻעלָה,
ציתָ נִים ,גדּוׁשֵ י אֶ נֶרגיָה ,ק ִר ִירים,
ממֻ קָ ִדים,
נ ִדיבִ ים.
ַאכז ִָרּיִ ים.
ועל הכ ִָרית ֻסכ ִָרּיָה.
ב ִדּיּוק בָ אֶ מצע.
ב ִדּיּוק.
הּיוֹם כ ִמטָ ה זּוגִ ית ,הׁשכֵם ,כׁשֶ ָאנּו
מּוטים,
מזנ ִקים לִ פעִ ילּות יוֹמֵ נּו ,ס ִדינִים ק ִ
מֻ כתָ ִמים ,רוֹפסִ ים ,כרּוכִ ים זֶה בזֶה,
מבֻלבָ לִ ים ,נבוֹכִ ים ,כאִ לּו נִתפסּו באֶ מצע,
מ ֻבּי ִָׁשים ,חיי ָכנִים ,מאֹ הָ בִ ים זקֵ נִים כָאֵ לֶה,
חֶ לקָ ם נִש ָרְך על הָ ִרצפָ ה,
מ ִדיפֵ י צחֲנת גּופוֹתֵ ינּו עוֹד טֶ ֶרם
פָ תוֹלוֹג.
ב ִקצּורֹ :לא מאֻפָ סִ ים כָאֵ לֶה,
רכִ ים ,בלִ י לִ דפֹ ק חֶ ׁשבוֹן לַאף אֶ חָ ד.
בלִ י לִ דפֹ ק.
בלִ י.
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יוסי אלפי
מחכה לאור
קָ ם בחֹ ׁשֶ ְך
מחכֶה לָאוֹר
רוֹצֶ ה הביתָ ה
וקָ ׁשֶ ה לִ י ל ֲחזֹר
מחפֵ ש קצָ ת ׁשֶ קֶ ט
ֹלא ָיכֹל לִ ׁשמֹר
ֹלא ק ֹולֵט אֵ יְך
הִ צלחתִ י לִ ׁש ֹבר
אֶ ת צִ בעֵ י הקֶ ׁשֶ ת
ׁשֶ ּׁשָ ַאפתִ י לִ צ ֹבר
כלּום ֹלא נִׁשַאר
חוֹבָ תִ י לִ סגֹ ר
לעצ ִמי אֶ ת הָ ֶרׁשֶ ת
אִ י אֶ פׁשָ ר ל ֲעבֹר
אֵ ין יוֹתֵ ר קֶ ׁשֶ ר
אֵ ין אֶ ל ִמי לִ דהֹר
הזמן דוֹחֵ ק בִ י
ֲאנִי ח ָּיב לִ בחֹ ר
להמ ִׁשיְך ָל ֶלכֶת
א ֹו אּולי ל ֲחזֹר
להת ִחיל מֵ חָ ָדׁש
א ֹו פָ ׁשּוט לִ גמֹ ר
לִ גמֹר א ֹו ל ֲחזֹר
לִ נ ֹצר א ֹו לִ פתֹ ר
קָ ם בחֹ ׁשֶ ְך
ּומחכֶה לָאוֹר
מָ ה יִהיֶה מָ ה יִהיֶה
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אִ ם ֹלא אּוכל ל ֲחזֹר
פעם יָדעתִ י
פ ָר ִחים לִ סגֹ ר
קוֹצִ ים פָ עֲרּו בִ י
חֹ ר ׁשָ חֹ ר
ועכׁשָ ו כָל ה ֶד ֶרְך
עָ לי לִ גרֹר
אֶ ת כֹבֶ ד עצ ִמי
ואֶ ת כֹ בֶ ד הצרוֹר
מבקֵ ׁש קצָ ת ׁשֶ קֶ ט
מנּוחָ ה ּומָ זוֹר
להָ בִ ין מדּוע
וִ כּוח לִ צבֹר
לִ למֹד להָ בִ ין
לָדעת לחֲקֹר
כִ י ׁשֶ קֶ ט נפ ִׁשי
הּוא ִמצרְך הדוֹר
ֹלא קל ֹלא קל
אוֹת ֹו ֶלאֱגֹ ר
לִ גמֹר א ֹו ל ֲחזֹר
לִ נצֹר א ֹו לפתֹ ר
מחֻ בָ ר לׁשֶ קע חׁשמלִ י  110ווֹלט
מחֻ בָ ר לאֶ נֶרגיָה ַאחֶ ֶרת
תרבּות ׁשֶ ל עם ַאחֵ ר
מֶ רחָ ב אֶ לֶקטר ֹונִי
ָרחוֹק
כמ ֹו החֹ ק

ביחד ולחוד
ביחד:
יָצָ אתִ י אִ תָ ְך ביחד ל ִטּיּול לא ֶֹרְך הּיוֹם
הֲלִ יכָה סבִ יב הָ הָ ר
ואֲרּוחת בֹקֶ ר ׁשֶ בָ ָאה מאֻחָ ר
וַאהֲבָ ה ּותׁשּוקָ ה
ותֵ ה בלִ י ֻסכָר
ּובמכ ֹונִית הִ גענּו
ל ִמבצָ ר ,לצד ז ֶֶרם מֵ י החֹ ֶרף
ׁשֶ ל יר ֵדן ה ֲָר ִרי קר
הָ לכנּו יחד יָד ביָד
לצד המיִם בִ ׁשבִ יל צר ועָ לִ ינּו ל ָָרמָ ה
ונִכנסנּו ל ִמבׁשֶ לֶת הבִ ָירה
ויָׁשבנּו צד אֶ ל צד אֶ ל הבר
וׁשָ תִ ינּו וָאכלנּו
נּוקים ו ִחּיּוְך נִסתָ ר
ו ִקבלנּו פִ ִ
ּופָ תחּו בפָ נֵינּו אּולָם קוֹלנוֹע
סֶ ֶרט על מָ סָ ְך מקֻ מָ ר
ּוכמ ֹו ׁשרנּו בֵ ינֵינּו ִׁשיר
וזִ מזמנּו פִ זמוֹן ׁשֶ חָ זר
והִ כנִיסּו אוֹתָ נּו ִחנָם
וטָ פחּו לָנּו על הּׁשֶ כֶם
וׁשָ מחּו בָ נּו כמ ֹו במכָר מ ֻבגָר
וחָ זרנּו שמֵ ִחים ל ִמטת
ַאחר הצָ הֳריִם לנִמנּום קָ צָ ר
והָ עֶ ֶרב יָרד ַאח ֲֵרי ׁשֵ נָה עֲמֻ קָ ה
קמתִ י ִמ ִמטָ תִ י מהֻרהָ ר
וחָ ׁשבתִ י מֶ ה הָ יָה קו ֶֹרה
לּו הָ יִיתִ י ח ֹוזֵר על הּיוֹם הנִפלָא הזֶה לבד
הגָלִ יל ה ָּירֹק הָ יָה נִראֶ ה ַאחֶ ֶרת ,אֲהּובָ ה
בִ לעֲדיְִך הָ יָה מִ דבָ ר

האהבה קרה  -אולגה קושניר  -שמן על
בד  70*90ס"מ
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לחוד:
הָ לכתִ י סבִ יב הָ הָ ר
ואֲרּוחת בֹקֶ ר בטעם מאֻחָ ר
ֹלא יָדעתִ י ָאהֲבָ ה א ֹו תׁשּוקָ ה
והתֵ ה ׁשֶ הֵ כנתִ י נִׁשַאר קר
במכ ֹונִית הִ געתִ י
ל ִמבצָ ר ,לצד ֶז ֶרם מֵ י החֹ ֶרף
ׁשֶ ל יר ֵדן ה ֲָר ִרי קר
הָ לכתִ י לבד ח ֹו ֵכְך יָד ביָד
לצד המיִם בִ ׁשבִ יל צר
עָ לִ יתִ י ל ָָרמָ ה
ונִכנסתִ י ל ִמבׁשֶ לֶת הבִ ָירה
ויָׁשבתִ י מּול הברמֵ ן אֶ ל הבר
וׁשָ תִ יתִ י וָאכלתִ י
ו ִקבלתִ י מבָ ִטים ו ִחּיּוְך נִזהָ ר
ּופָ תחּו בפָ ני אּולָם קוֹלנוֹע
סֶ ֶרט על מָ סָ ְך הה ֹולְֵך ונִסגר
ּוכמ ֹו ׁשרתִ י בֵ ינִי לבֵ ינִי ִׁשיר
וזִ מזמתִ י ִק ָנה בכאֵ ב ׁשֶ חָ זר
והִ כנִיסּו אוֹתִ י ִחנָם
וָאחֲזּו בִ י בּׁשֶ כֶם
וׁשָ מרּו עָ לי כמ ֹו על מ ֻבגָר
וחָ זרתִ י ל ִמטת ַאחר הצָ ֳהר ִים
לנִמנּום קָ צָ ר
והָ עֶ ֶרב יָרד ַאח ֲֵרי ׁשֵ נָה עֲמֻ קָ ה
קמתִ י ִמ ִמטָ תִ י מסֻח ָרר
וחָ ׁשבתִ י מֶ ה הָ יָה קו ֶֹרה
לּו הָ יִיתִ י ח ֹוזֵר על הּיוֹם הקָ ׁשֶ ה הזֶה אִ תָ ְך
הגָלִ יל ה ָּירֹק הָ יָה פו ֵֹרח יוֹתֵ ר ,אֲהּובָ ה
בִ ל ֲעד ִיְך הָ יָה מִ דבָ ר
כְָך הָ יָה נִראֶ ה אוֹת ֹו יוֹם מּוזָר
אִ ם הָ יִיתִ י ח ֹוזֵר על הכֹ ל אִ תָ ְך
ב ִדּיּוק ָדבָ ר ַאח ֲֵרי ָדבָ ר
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חוה  -עליזה בורשק  -ציור על
מזונית בטכניקה מעורבת בפחם
ואקריליק 50*135

נילי דגן
מתוך מחזור שירים על המים
.1
ה"ּׁשוֹגּון" וה"סָ לָמנד ָרה" כבָ ר חָ זרּו למ ֲעגָן,
הסלָעִ ים כֻסּו בִ רׁשָ תוֹת,
בֶ גֶד הּיָם ִטפטֵ ף ב ִמקלחת.
רק נִפנּוף כנפֵ י הּׁשחָ פִ ים סִ מֵ ן סעָ ָרה:
מָ ה עִ ם אֲרּוחת הָ עֶ ֶרב?
הָ אֱמֶ ת ׁשֶ ֹּלא לָקחתִ י בחֶ ׁשבוֹן אֶ ת
המֶ רחָ קׁ ,שּוק ה ָדגִ ים ,עֹ מֶ ס התנּועָ ה
הָ אִ יׁש עִ ם ה ֶכלֶב ,הגֶׁשֶ ם הצָ פּוי.
כָל המ ִריבוֹת ׁשֶ לָנּו ִמתעוֹררוֹת
ִמזֶה ׁשֶ ֲאנִי ֹלא יוֹדעת פִ יזִ יקָ ה -
ׁשּוב ֹלא ִחממתִ י טוֹב אֶ ת המחֲבת.
בוֹא ֵנלְֵך לִ יׁשֹן לִ פנֵי ׁשֶ נֹ אמר
מָ ה ׁשֶ אֵ ינֶנּו ִמתכּונִים.
.2
אֲנחנּו ב ִמטָ ה,
בצֹהר הָ ִרים עוֹלִ ים ויוֹר ִדים,
הבָ תִ ים הּיׁשָ נִים על הָ ֶרכֶס
ִמתנוֹד ִדים בסֵ ֶדר מֻ פלָא
מעלָה מטָ ה ,נוֹפלִ ים
אֶ ל הזָוִ ית הטוֹבָ ה ביוֹתֵ ר למצלֵמָ ה.
וׁשּוב הכ ִָרית הלבָ נָה מֻנחת בֵ ינֵינּו
כחוֹמָ ה בִ לתִ י נִראֵ ית.

אור בוקר – ציור :שולי חיימזון
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רחלי אברהם-איתן
השנים הקפיאו את הפחד

הרופא כבר כאן

ב ֶרגע מֶ ִדיטָ ִטיבִ י
מ ִמ ָירה אֶ ת צפִ ירת הָ ָאזניִם
בסֶ ֶרנ ָָדה ׁשֶ ל מוֹצרט
ואֶ ת תאֲנוֹתָ יו ִממֶ רחָ ק הּׁשָ נִים
ב ִרכּוז קֶ ֶרן הָ עיִן
המפכָה בִ כחֹ ל מעֲמ ִקים
מוֹׁשֶ כֶת צלִ יל עכׁשָ וִ י
לחֶ ביוֹן עָ תִ יד.

על אֶ ֶדן החלוֹן ׁשֶ ל הפטי ֹו
תחת כפוֹת ה ֶדקֶ ל
רוּויוֹת טל הבֹקֶ ר
יוֹׁשֶ בֶ ת בקו ההתחָ לָה
מנקֶ ֶרת זֶרע ֹונִים
חוֹטֶ פֶ ת לגָרוֹן ִטפוֹת מיִם
הנוֹׁשרוֹת על הגֶזע.

ִמקוֹמת-הגג מבִ יטָ ה בׁשּולֵי ה ֶד ֶרְך
א ֲִחיתֹ פֶ ל מחָ ֵרׁש חֶ ֶרׁש
לׁשבֵ ׁש מהֲלְך הָ עִ תִ ים.
צִ פוֹר מזמֶ ֶרת ִממרוֹמֵ י הֵ הֲגִ יגִ ים
מׁשֻח ֶר ֶרת מֵ הֶ בֶ ל הָ הֲבָ לִ ים
רוָֹאה ב ִׁשויוֹן אֶ ת אֵ ׁשֶ ת הָ אִ יׁש
(ׁשֶ הָ יָה ׁשֶ לִ י)
וׁשֶ קֶ ר החֵ ן בכֹ בֶ ד התכ ִׁשיט
והגּוף.
אֵ ינ ֹו יָכוֹל עוֹד להָ רע
הּׁשָ נִים הִ קפִ יאּו אֶ ת הפחד.
הּׁשָ מיִם ִמלאּו אֶ ת הפָ נִים ת ֵכלֶת.
ילָדי בחֶ ֶדר
יוֹׁשבִ ים אֶ ל הפסנתֵ ר.
הּוא יִרחק עִ ם הצלִ יל.
סלִ יל ֲע ָננִים מכ ִחיל
לעֵ ת ׁשחר יותֵ ר.
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הָ אֲוִ יר עוֹמֵ ד
ממתִ ין בִ נקֻ דת ה ִּׁשנּוי ׁשֶ ל הזמן
ׁשּוב החֲתָ ְך בגּוף
הָ אִ זמֵ ל חוֹתֵ ך אֶ ת הזמן
ַאחר-כְָך הָ אֲוִ יר יָזּוז
יִתערבֵ ל
עד ׁשֶ ּיִ מצָ א אֶ ת כִ ּוּון הז ִרימָ ה
הנָכוֹן
אֶ ל ההחלָמָ ה
אֶ ל ההמ ָרָאה
אֶ ל המרָאה המ ֲחנִיפָ ה
הּׁשָ עוֹן ֶנעֱצר
מח ֹוגָיו מהססִ ים להִ תק ֵדם
בקֶ צֶ ב הנָכוֹן
הָ ָאחוֹת בחֶ ֶדר הלָבָ ן
משוֹחחת עִ ם מחׁשבוֹתי
המלבִ ינוֹת מֵ ֶרגע ל ֶרגע
"הָ רוֹפֵ א כבָ ר כָאן"
עוֹד ֶרגע קָ ט יִׁשתנֶה הזמן

רוני אלוני
דרך הגב
הגב ׁשֶ ל אֲהּובָ תִ י
ָרכּון לכִ ּוּון המחׁשֵ ב
סלִ יחָ ה ,המכּׁשֵ ף
הָ אִ ינטֶ רנֶט מהפנֵט
והּׁשבִ ילִ ים צִ בע ֹונִּיִ ים
בִ לתִ י נִגמָ ִרים
הִ תנדבּות א ֹו עבדּות
מָ ה הִ תגלָה בגלִ יׁשָ ה?
ׁשֶ אֵ ין מוֹצָ א
הָ ע ֹולָם הָ פְך וִ ירטּוָאלִ י
הָ א ֲִמתִ י ה ֹולְֵך ונָמוֹג
מחפֵ ש אֶ ת עצמ ֹו

ציפור הנפש  -נורית גזית ,טכניקה מעורבת  80*100ס"מ
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לאה הרפז

יח

היכן התוגה שלי
בָ רדי ֹו ִמיׁשֶ הּו ׁשָ ר בַאנגלִ ית
"כָאן מת ִחיל הבלּוז ׁשֶ לִ י"
מֹחי ע ֹונִים ב ִׁש ָירה
וגלגלֵי ִ
ׁש ֹואֲלִ ים אוֹתִ י ,אֶ ת עצמָ ם
"הֵ יכָן מת ִחילָה התּוגָה ׁשֶ לִ י?"
ו ֲאנִי ה ֲֵרי כָל כְָך מתֻר ֶגלֶת
בִ תׁשּובוֹת סָ רוֹת טעם
ויוֹדעת :התּוגָה ׁשֶ לִ י מת ִחילָה
הֵ יכָן ׁשֶ אתָ ה נִגמר לִ י
ּוכבָ ר בָ טּוח על פִ י צֶ בע הכאֵ ב
ההִ תאּינּות ׁשֶ לָך הִ יא לנֶצח
והכאֵ ב הזֶה יִׁשכֹן לבֶ טח
בנִימֵ י הנֶפֶ ׁש הד ִקים
אְך גם בִ ׁשכבוֹת הבָ שָ ר והָ עוֹר
מּודים יִרַאת כָבוֹד לנֶפֶ ׁש הזוֹעֶ קֶ ת
ל ִ
לתּוגָה ה ִמתמקֶ מֶ ת בנוֹחּות
כמ ֹו בָ ָאה לׁשָ הּות אֲרֻ כָה
לֹלא שֶ גֶב א ֹו הָ ָדר
מכִ ינָה לעצמָ ּה מצָ ע רְך
ּוכאֵ ב דק מִ דק
חד וָארְֹך כגָלּות
מחפֵ ש אֶ ת דרכ ֹו
לרפֵ ד אֶ ת הביִת החם.
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שלוליות
ִמתב ֹו ֶננֶת במרָאה
בוֹחֶ נֶת אֶ ת ׁשלּולִ ּיוֹת הנֶפֶ ׁש
אֵ ין בָ הֶ ן רֹאׁשנֵי צפרדעִ ים
הָ עֲתִ ִידים להִ תגלגֵל לִ נסִ יכִ ים
הֵ ם ממתִ ינִים לִ נ ִׁשיקת נסִ יכָה
(מפֻקפֶ קֶ ת כָמ ֹונִי)
ו ֲאנִי ה ֲֵרי ׁשָ כחתִ י
אֵ יְך נִרָאה נָסִ יְך
עוֹטֶ ה גלִ ימת קרפָד
אֵ יְך נוֹׁש ִקים עוֹר
המֵ גֵן על נֶפֶ ׁש אֲצִ ילִ ית
על ָדם כָחֹ ל
אֵ יְך עוֹצ ִמים עֵ יניִם
ֹלא לִ ראוֹת
ׁשֶ הנָסִ יְך הּוא פּוׁשטָ ק יָחֵ ף
בוֹטֵ ׁש ביחפּות ֹו
בדיּונוֹת הָ רכּות.

יוני אלבז
שיעור חינוך
ַאל ת ֲא ִמינּו ל ִּׁש ִירים
ודאי ֹלא לזעָ ק ֹות ׁשֶ ל ׁשֹלמֹ ה בר
עָ ָליו בִ זבזּו אֶ ת ָכל הדבׁש
ׁשֶ ִנמרח על אוֹתִ ּיוֹת הָ ָא ֶלף בֵ ית.
ָלנּו ֹלא ִנׁשַאר ׁשּום ָדבָ ר.
אּולי בִ גלל ׁשֶ כפָ ר טּוד ָרה
הָ ָיה סבי ֹון-הִ ילס
שֶ ל ֲה ֵרי הָ ַאטלס
ָלנּו בׁשּול ִים ,במ ִלאח ה ָּיׁשָ ן
ִנׁש ֲארּו רק מקלוֹת.
אֶ צלֵנּו במ ִלאח ה ָּיׁשָ ן ׁשֶ במכ ֵנס
מֶ ר ָכז ׁשֶ ל ׁשּום מָ ק ֹום
בֵ ין באב אלמלאח
לבֵ ין ֶדרב אֶ לחכם
הָ יּו מכ ִניסִ ים אֶ ת ה ֶּי ֶלד
לתלמּוד ת ֹו ָרה
כׁשֶ הִ גִ יע לגִ יל חָ מֵ ׁש.
ׁשֶ ּיקבֵ ל נ ֲעלּיִ ם ָכל ׁש ָנתּיִ ם.
ּוב ָג ִדים לק ִיץ ָכל ׁשָ ָנה.
ּומעִ יל לחֹ ֶרף ָכל ׁשָ ָנה.
ּומכ ֹות ָכל י ֹום.
ּול ִמי ׁשֶ ָכתב ִמספָ ר ֹלא ָנכ ֹון
א ֹו י ֹותֵ ר ָנכ ֹון ,טָ עָ ה בת ֹוצָ ָאה
הָ יתָ ה בָ ָאה
מדאם מרצ ָיאנ ֹו ה ָּיפָ ה
המ ֹו ָרה הצָ רפתִ ָּיה לחֶ ׁשב ֹון
אנ ִטּיּות
ּובנ ֹון ׁשל ִ

מח ִטיפָ ה ס ִט ָירה
על ה ֶל ִחי הקר ֹובָ ה לכף ָי ָדּה.
אֶ צלֵנּו במ ִלאח ה ָּיׁשָ ן ׁשֶ במכ ֵנס
הָ ָיה ה"מ ֹו ֶרה" לת ֹו ָרה
מ ֹוסי ֹו כֹ הֵ ן
מׁש ֵנן ָלנּו
אׁשית בָ ָרא".
"ב ֵר ִ
ּומדאם מרצ ָיאנ ֹו ה ָּיפָ ה
המ ֹו ָרה הצָ רפתִ ָּיה לחֶ ׁשב ֹון
ִׁשנ ָנה ָלנּו "וע ֹוד" ו" ֶכפֶ ל"
ִמי ׁשֶ בָ רחָ ה ל ֹו הּׁשּו ָרה
הָ ָיה ֶנ ֱעקד בלּולַאת ֲחג ֹו ָרה מֵ ע ֹור
ּובמקֵ ל ָג ִמיׁש
רגל ִים בגִיל חָ מֵ ׁש
חָ טפּו הצ ָלפ ֹות ַאחת-עֶ ש ֶרה.
הכאֵ ב פִ תֵ ל והִ רעִ יד אֶ ת הגּוף
כִ זנב לטָ ָאה ָכרּות
זעָ ק ֹות
חָ זרּו כהֵ ד מֵ ה ִקיר ֹות
ב ָכל מִ ק ֶרה
בב ִית ִנת ָנה הׁש ָלמָ ה
שכר ִמי ִנימּום
הָ ָיה כבָ ר ָאז
ָאז הָ ָיה הגּוף לׁשֶ טח הֶ פקֵ ר
והזִ כרוֹנוֹת הָ פכּו ל ִמג ָדל ֹור
המ ֹו ֶרה לִ י ׁשבִ יל
בֵ ין ׁשּור ֹות תל ִמידי.
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הנר הזה
ִי ָזקֵ ף לִ זכּות ֹו
שֶ הֵ עִ יר ָלנּו ֵליל ֹות
בָ הֶ ם הָ יִינּו
ִנש ָרגִ ים על ֲחצִ י ִמז ָרן
ממּׁש ִׁשים אֶ ת ִנׁשמָ תֵ נּו
מדפדפִ ים בר ֵזי גּופֵ נּו
בִ ק ִריָאה מע ֶנ ֶגת
ִמ ָלה ב ִמ ָלה
מהכ ִרי ָכה הָ ר ָכה
ֶד ֶרְך ִמש ֲחקֵ י ההק ָדמָ ה
עד העֹ ֶנג הבָ א.
והּואׁ ,שֶ ָכל הלי ָלה הֶ חזִ יק
מ ֻאּׁשָ ר
ִמׁשת ֹו ֵלל פִ תא ֹום
כמ ֹו פָ ע ֹוט בפָ ִניקָ ה
מנסֶ ה להִ ׁשתח ֵרר ִמג ֹו ָרל ֹו
ִמתּיפֵ ח בִ דמָ ע ֹות
ט ֹובֵ ע
ו ָכבֵ ה אֶ ל ס ֹופ ֹו
ּובהִ בָ דֵ ל הי ֹום מהחֹ ׁשֶ ְך
ִמבֵ ין ִקמטֵ י הזמָ ן בזוִ ית הָ עֵ י ָניִם
הֵ בנתִ י
געגּוע מהּו.
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על אחת כמה וכמה
על ׁשֹלׁשָ ה דבָ ִרים
בעל ָכרח ֹו
הָ ע ֹו ָלם ע ֹומֵ ד
ו ֲא ִני על ׁשת ִים
בצ ֲע ֵדי ֲע ָנק
כ ֹוׁשֵ ל
ואת
על ֶר ֶגל ַאחת
הת ֹו ָרה ֻכ ָלּה
ָכל ע ֹול ִָמי.

אורה עשהאל
ונפשו

מורא

בחֹ ׁשֶ ְך הכָבֵ ד
בלֵיל הסעָ ָרה
הִ ב ִריק בָ ָרק
נִׁשמָ ע קוֹל רעם
אֹרן הּי ִָׁשיׁש
ועֵ ץ הָ ֶ
קָ רס מֵ על פִ נת ה ִמשחָ ִקים
ׁשֶ ל הנכ ִָדים.
ֲאנִי ז ֹוכ ֶֶרת ׁשתִ יל צָ עִ יר
ג ֵָדל לעֵ ץ המחָ ִטים,
אִ צטרֻ בָ לִ ים ִקּׁשטּו
עוֹרבִ ים מאֲפִ ילִ ים בצמרת ֹו.
עוֹד מעט יָבוֹא הכו ֵֹרת
לחֲתֹ ְך גוִ ּיָת ֹו
ׁשֶ תִ בער ,תחמֵ ם,
ויִתָ כֵן ׁשֶ בכפָ ר הָ ע ֲָרבִ י
תׁשמֵ ׁש ָלאֲפִ ּיָה ו ֲהכָנת
תב ִׁשילִ ים .יָפִ ים יִהיּו
הָ ֶרמֶ ץ והגֶחָ לִ ים.
הָ עֵ ץ הָ יָה חָ בֵ ר,
לאֹ ֶרְך הּׁשָ נִים
ָאהבתִ י אֶ ת צִ ל ֹו,
גּופ ֹו יִהיֶה לִ פרּודוֹת
זעִ ירוֹת החוֹברוֹת
להֶ מׁשֵ ְך החּיִ ים,
ונפׁש ֹו – ֲאנִי ׁשוֹאֶ לֶת:
האִ ם אֵ ין נֶפֶ ׁש לָעֵ צִ ים?

בחּוט ה ִּׁשד ָרה
החֻ ליוֹת ֶנ ֱאנָחוֹת
ִממשָ א הּׁשָ נִים
כבָ ר ֹלא נוֹתר סחּוס מרכְֵך.
חּוטּיִ ים
הָ עֲצבִ ים ה ִ
סוֹבלִ ים כָל כְָך
מֵ ה ִחכּוְך וכָל ה ִּׁשנּויִים
ֲעלֵיהֶ ם מספרוֹת קרנֵי
הָ ֶרנטגֶן הנִׁשלָחוֹת
לגלוֹת מדוִ ים,
ּוכבָ ר אֵ ין תקָ נָה
לגּוף ה ֶנ ֱאנָח
וֹלא כ ָדאִ י
דּורים.
לָקחת כ ִ
רק להִ תחבֵ ר
לז ִריחוֹת ולּׁש ִקיעוֹת
לקוֹלוֹת הצִ פ ֳִרים
ולַָא ֲהבוֹת המ ִקיפוֹת,
מרפדוֹת חּיִ ים
ברּוח אֵ יתָ נָה
ׁשֶ קָ ׁש ָרה לגבָ ּה
משָ אוֹת כבֵ ִדים
וסָ ללָה ֶד ֶרְך נכ ֹונָה
לחֲצוֹת בָ ּה
גלִ ים אֵ יתָ נִים
ׁשֶ ל מו ָֹרא
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שמואל ויזל
צליל נחת
"בוקר אחד גיליתי /שהאמת אינה רואה ,כי אין לה עיניים  /אינה אומרת דבר ,כי אין
לה לשון  /היא לא עפה ,כי אין לה כנפיים"
[ יעקב בסר " -קורא בשמך" -הנה מנשבת רוח ,גוונים ,2006 ,עמ .] 324

עֵ יניִם  -וֹלא ִיראּו
ָאזניִם  -וֹלא - - -
ִׁשי ָרתָ ם ִ -ריק
תָ ו אֶ ל תָ ו
ֹלא מב ִחינִים
תְך אֶ ל תְך
פוֹר ִמים.
כָתֵ ף בכָתֵ ף ׁשָ טחּו כנָפיִם
מֵ יתָ ִרים נִמתחּו מֹלא גָר ֹון
עוֹד מעט המ ָרָאה
אֶ ל ׁשחֹ ר הֶ חָ לָל
בלִ יל לׁשוֹנוֹת חוֹבֵ ק ע ֹולָם
הִ נֵה חׁשרת עָ בִ ים
צֵ ל אל ֹון נִתָ ְך
צלִ יל ֶנ ֱא ָלם.
בקׁשּו אוֹר!
עֵ יניִם וֹלא ---
ָאזניִם וֹלא
יאֲזִ ינּו
הָ אֱמֶ ת מקֻ רקעת.
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בלפור חקק
מלאכי שירתי
מלָאכִ ים
רּוחוֹת
ז ָר ִמים
ר ִקיעִ ים
הִ נֵה יָמי ֲאלֵיכֶם גּופִ י ונפ ִׁשי
הִ נֵה י ִָמים בָ אִ ים
המלָאכִ ים המתקנִים הֲרת ע ֹולָם
במלכּות ׁשָ די
ִׁשלחּו לִ י ה ִמלִ ים עֲבּור ִׁשירי.
הָ רּוחוֹת הממֻ נוֹת על הצעָ קוֹת
בִ פנֵי יו ֵֹדע תעֲלּומוֹת
ִשימּו בכָל מָ קוֹם צעֲקת יָמי.
הז ָר ִמים הממּונִים על הָ רח ֲִמים
פזרּו בכָל מָ קוֹם אֶ ת רחֲמי.
הָ ר ִקיעִ ים הּׁשוֹל ִחים בכָל מָ קוֹם ִׁש ִירים
בתהוֹמוֹת בחֲצֵ רוֹת ּובבָ תִ ים
ִשימּו בכָל אֲתָ ר אֶ ת צלִ ילִ י ׁשָ קּוף
אֶ ת ִׁש ָירתִ י ,נֶפֶ ׁש וגּוף.
מלָאכִ ים
רּוחוֹת
ז ָר ִמים
ר ִקיעִ ים
יוֹם יוֹם ָלכֶם או ֶֹדה
אִ ם תָ ִשימּו ִׁש ָירתִ י
לִ פנֵי המֶ לְֶך בצֵ את ֹו לשָ ֶדה.

באש ובמים – ציור :נורית גזית  70*100ס"מ
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אשר גל
הרקיע מתמוטט
"אֶ חָ ד לאֶ לֶף ותרנ"ו ׁשָ נָה הָ ָר ִקיע ִמתמוֹטֵ ט" -בראשית רבה פרשה לח'

ׁשי ֵָרי כ ֹוכָבִ ים
נוֹפלִ ים.
פתוֹתִ ים זהֻבִ ים.
ָזה ֳָרם ִמתפזֵר בשָ דוֹת
יׁשּיִ ים
חֲׁשּוכִ ים .ח ֲִר ִ
ָאנּו ׁשוֹכבִ ים על הגב
ִמתבוֹננִים.
ַאחר הוֹלכִ ים לִ לקֹ ט נִפלָאוֹת
לבקֵ ׁש גחלִ ילִ ּיוֹת.
י ִָמים ַאחֲר ֹונִים ׁשֶ ל ילדּות.
התׁשּוקָ ה הבוֹעֶ ֶרת
להִ תחבֵ ק
לחֹלק לֵילוֹת כאּובִ ים.

בן קטן
ֹלא יהִ י לע ֹולָם
כִ י זָקנתִ י ורחֲמֵ ְך נִסגר.
ורחֲמי עָ לֵינּו גָדלּו
ׁשֶ אֵ ין ָאנּו יכוֹלִ ים להע ֲִמיד עוֹד
ֶילֶד זקּונִים
ׁשֶ ּיׁשמׁשֵ נּו בָ ַאח ֲִרית כוֹחֵ נּו
בִ ׁשלׁש מֵ אוֹת אמָ ה בֵ יתֵ נּו
הָ ֵריק ִמּׁשָ אוֹן.
פָ רחּו כי ֹונָה ִמבעד לצֹהר
ִשמחוֹתֵ ינּו
ֹלא יָׁשּובּו להָ נִיח
כף רגלָם.
"הרבֵ ה צער נִצטעֵ ר נֹ ח בתֵ בָ ה ׁשֶ ֹלא הָ יָה
ל ֹו בֵ ן קָ טָ ן ׁשֶ יׁשמׁשֶ נּוָ ,אמר לִ כׁשֶ אֵ צֵ א ֲאנִי
מע ֲִמיד לִ י בֵ ן קָ טָ ן ׁשֶ יׁשמׁשֵ נִי" -
בראשית רבה פרשה לו'

דייגים ביפי  -איקי בוברמן ,שמן על בד 80*90
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דן אלבו
בטפטפות של דם
עָ מֹ ק עָ מֹ ק בעִ מקֵ י הפחד,
בֵ ין הסרעֶ פֶ ת והֹּלע ,מֻנחת תָ ִמיד לּולַָאת צלִ ילִ ים ׁשֶ ל צעָ קָ ה גד ֹולָה
בהמתָ נָה להִ צָ עֵ ק ,כ ָרץ על קו הזִ נּוק כוֹרעת דוֹמֶ מֶ ת בִ תנּוחת הִ כוֹן,
יׁשית ,דוֹמעת
ח ֲִר ִ
מלֵַאת ח ֲָר ָדה ׁשֶ ֹּלא תֵ צֵ א חֲלִ ילָה לחָ לָל
לִ פנֵי ֲהנָפת המ ֲא ֶכלֶת
וֹלא ַאלפִ ית ׁש ִנּיָה ַאח ֲֵרי ח ֲִדירת להב סכִ ין הּׁש ִחיטָ ה בִ בשר הצּוָאר,
ֹלא לִ פנֵי הִ תפצחּות צלִ ילֵי מכת הסנוֹקֶ ֶרת בל ִחי,
הִ תנפצּות הָ אלָה על כִ פת הגֻלגֹ לֶת,
וֹלא בדל ֶרגע ַאח ֲֵרי
עצמוֹת הגבִ ינִין,
הסנטֵ ר א ֹו הלסָ תוֹת
אֲרֻ בוֹת הָ עֵ יניִם,
בטפטָ פוֹת ׁשֶ ל ָדם.
והִ תכסּות עֵ ינֵינּו ,עפעָ פֵ ינּו ּופָ נֵינּו

כריך הנקניקיות הראשון
ֲאנִי מב ִחין בַאדנּות הזִ כָרוֹן בִ מיֻמָ נּות ׁשֶ ל ֶילֶד
ׁשֶ לָמד מהּו הָ עִ תּוי המדֻ ּיָק ׁשֶ ב ֹו ָראּוי לִ פרֹץ בִ צחוֹק,
בסִ ּיּומָ ּה ׁשֶ ל ב ִדיחָ ה.
ֲאנִי ז ֹוכֵר מה ָראּוי ֶלאֱכֹ ל ּומה ֹלא ,וגם מה ּׁשֶ ָזנִיח ,אֱוִ ילִ י ,חֹ לִ יׁ ,שּולִ י,
פָ ג-תֹ קֶ ף ,קלִ יׁשָ אי תָ פֵ ל ּומטֻ פָ ׁשֹ ,לא מֵ בִ ין אֵ יְך הזִ כָרוֹן
זּומית צפּופת־פ ָר ִחים
מב ִחין בֵ ין עלוִ ית ירֻ קָ ה וזמ ִ
ּובֵ ין ִׁשטוֹת ירֻ קוֹת־עלוָ ה וׁשו ִֹטים ירֻ קֵ י עֵ יניִם
ּומיזנתרוֹפ תֵ ל אֲבִ יבִ י
בֵ ין סִ ינ ִדיקָ לִ יסט אׁשדו ִֹדיָ ,אנרכִ יסט ירּוׁשל ִמי ִ
מדפדֵ ף באִ ינוֶנטָ ר הנתּונִים הָ אֵ ין סוֹפִ י
ׁשָ ב וע ֹושֶ ה סֵ ֶדר בִ פתִ יתֵ י הניָר ,בדפִ ים ,במגֵרוֹתׁ ,שָ ב
ּומעּיֵן בקטלוֹג הכאֵ ב ב ִמ ָדה כָלׁשֶ הִ י ׁשֶ ל נוֹסטלגיָה
כפִ י ׁשֶ אּולי ,פלִ יטֵ י חֶ ֶרב מֻ כֵי ָרעָ ב נִזכ ִָרים
ִיקּיוֹת המטֻ גָנוֹת
בנִיח ֹוח הנקנ ִ
בכ ִָריְך הָ ִראׁשוֹן ׁשֶ ָאכלּו ב ֲהגִ יעָ ם לחוֹף ִמבטָ ִחים.
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חיים ספטי
קוראת אלי בקולי הכמוס
ברּוח סוֹבֶ בֶ ת
ֶד ֶרך הָ רּוח דרכְֵך
צָ ָדה חּיי בדרכִ י בֵ ין קלִ יפוֹת ,הסתָ ִמּיּות לפִ לחֵ י ההֶ בֶ ל
קו ֵֹראת אֵ לי בקוֹלִ י הכָמּוס לִ ׁשמֹ ע נפ ִׁשי
קו ֵֹראת אֵ לי בִ שפת הּׁשֶ מֶ ׁש בִ ז ִריחוֹת פִ תאו ִֹמּיוֹת
בצִ בעֵ י זָהָ ב וא ֶֹדם ד ֹולָה צִ דפוֹת הָ אוֹר
לפוֹתחָ ן במאֲבָ ִקים ׁשֶ ל חֶ סֶ ד הגִ לּוי ורעת הכִ סּוי
אוֹמֶ ֶרת לנפ ִׁשי :צאִ י ִמלִ ב ֹו הקָ פּוא בִ מחוֹלוֹת הָ רּוח החָ פ ִׁשּיִ ים
לֹלא ִחיל ּורעָ ָדה לֹלא כחָ ל ּוס ָרק
מ ִמסָ ה מעֲטֶ פֶ ת ה ִקפָ אוֹן סבִ יב עוֹרקי
מפִ יחָ ה הָ רּוח בלִ בִ י.

יתמו רגעי
יִתָ מּו רגָעיׁ ,שעוֹתיׁ ,שנוֹתי
תחּוׁשת הּיצִ יבּות על פנֵי הָ א ֲָדמָ ה
תחּוׁשת מּוצָ קּות הגּוף ,תחּוׁשת החֹ ם ,הקֹ ר ,התִ קוָ ה ,הָ ַאכזָבָ ה
ה ִּׁשג ָרה ,הָ ָרצוֹן לאֹ ׁשֶ ר ,כוֹחוֹת התׁשּוקָ ה
תחּוׁשת הָ ִרפיוֹן ,הָ ֲעיֵפּות ,תנּופת הּיצִ ָירה
הָ ִרגׁשָ ה ,הנֹ עם ,הָ עֶ דנָה ,הָ רֹגע
חּיי.
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אפרת בן יצחק
נקודת עגינה

את

ותֵ ׁשֶ ב על שפת הָ ָרצִ יף
לחפֵ ש לָך נקֻ דת עֲגִ ינָה
ו ֲאנִי ָאבוֹא אֵ לֶיָך
לָׁשֶ בֶ ת עִ מָך

ִמס ֶננֶת לִ בִ י צפּופָ ת החו ִֹרים
מנפָ ה ִמלִ בִ י ִרגׁשוֹת עָ בָ ר
בִ תנּועוֹת מעגָל ּובִ תנּודוֹת תזָזִ יתִ ּיוֹת
מדֻ ּיָקוֹת

כׁשֶ אֵ ׁשֵ ב לצִ דָך בצד המּוָאר ׁשֶ בָך
נ ִָרים ביחד יָד ִים ונגִ יע עד הּׁשָ מיִם
ותִ קטֹף לִ י כוֹכב ִמׁשָאלוֹת

משרטֶ טֶ ת מֵ על רֹאׁשֵ ְך ב ָידיִם גבוֹהוֹת
חּוגָה גד ֹולָה ׁשֶ ל ח ָּייְִך
עִ גּול ועוֹד עִ גּול
ביָדיִם זקּופוֹת

כׁשֶ אֵ ׁשֵ ב לצִ דָך הָ ָאפֵ ל
נחזִ יק יָד ִים ונבִ יט בעֵ ינ ִים
לִ ראוֹת ֲעיֵפּות בוֹדֵ ָדה ויִרָאה
ונחלִ יף מראוֹת ונחשֹף רגָׁשוֹת
ואֵ לְֵך
ּוביוֹם המָ חָ ר כׁשֶ אָ ׁשּוב לִ ראוֹתָך
ואֵ ׁשֵ ב לצִ דָך בצד המּוָאר
תֵ דע ׁשֶ בָ חרתִ י לָׁשּוב
כִ י רוֹצָ ה לִ ראוֹת אֶ ת הָ אוֹר ׁשֶ בָך
ונחזִ יק יָדיִם בעֵ ינים ׁשֶ ל צחוֹק ו ִשמחָ ה
ואֵ לְֵך

ִטפטּופֵ י ׁשאֵ ִרּיוֹת נִתָ זִ ים
בצֶ בע כֵהֶ ה מׁשֻמָ ׁש
ִממֵ ְך אֶ ל ִרצפת ִמׁשבָ צוֹת לבָ נָה
את המֻ כתֶ מֶ ת ,מעבִ ָירה סמרטּוט
ִמּי ִָמין לשמֹ אל ִ ,משמֹ אל ליָמִ ין
וׁשּוב .לנקוֹת ּולפנוֹת מָ קוֹם ל ֶרגֶׁש
חָ ָדׁש
בלִ בֵ ְך ׁשֶ ֹּלא יָדע עוֹד שֹבע

ּובּיוֹם ׁשֶ ַאח ֲֵרי כׁשֶ אתָ ה תֵ ׁשֵ ב באוֹתָ ּה נקֻ ָדה בָ ָרצִ יף
ָאבוֹא לָׁשֶ בֶ ת לצִ דָך הָ ָאפֵ ל להחזִ יק יָד ִים חָ ָזק
להבִ יט
אתָ ה תנִיח רֹאׁשָך לעֲגֹ ן על כתֵ פִ י הּיצִ יבָ ה
תעצֹם עֵ י ֶניָך בעֶ רגָה ,כִ י תֵ דע ׁשֶ בָ אתִ י הפעם להִ ּׁשָ אֵ ר
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שמעון בוזגלו
ההלוויה
"ההלוָ יָה ׁשֶ ל המֵ ָאה הָ עֶ ש ִרים",
כְָך קָ ראּו להלוָ יָה
ׁשֶ ל המֶ לְֶך חּוסֵ ין,
עָ לָיו הּׁשָ לוֹם,
ׁשלִ יט יר ֵדן קָ רוֹב לח ֲִמ ִּׁשים ׁשָ נָה,
בֶ ן ה ִמׁשפָ חָ ה ההׁשֵ ִמית,
צֶ אֱצָ א לנָבִ יא מּוחמד,
עָ לָיו הּׁשָ לוֹם.
ֲאלָפִ ים על ֲאלָפִ ים לִ ּוּו אֶ ת הָ ָארוֹן,
זקֵ נִים בָ כּו,
נ ִָשים יִללּו,
סָ פקּו על הֶ חָ זֶה,
ּוגבָ ִרים צעִ ִירים ,פרּועֵ י פָ נִים,
זִ נקּו על הכבִ יׁש
לִ פנֵי הָ ֶרכֶב ׁשֶ הוֹבִ יל אֶ ת הָ ָארוֹן.
המֶ לְֶך חּוסֵ ין מֵ ת.
מֵ ת המֶ לְֶך חּוסֵ ין –
ואִ ת ֹו ַאחד הצעִ ִירים הָ אֵ לֶה.
נִד ָרס ִמתחת לגלגל
בלִ י ׁשֶ חּוסֵ ין הִ רגִ יׁש בִ כלָל.
"בעד החלוֹן נִׁשקפָ ה
ותיבֵ ב אֵ ם סִ יס ָרא ,בעד הָ אֶ ׁשנָב:
מדּוע ב ֹוׁשֵ ׁש ִרכב ֹו לָבוֹא?
מדּוע אֵ חֲרּו פעֲמֵ י מרכבוֹתָ יו?"
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והטֵ לֵוִ יזיָה ,בִ צ ָרחָ ה,
הִ ׁש ִקיפָ ה בגבָ ּה הד ִקיק –
ַאחח ,יא יאמָ א –
ו ִׁשד ָרה בלּופ
ת"הלוָ יָה ׁשֶ ל המֵ ָאה הָ עֶ ש ִרים".

אורן עילם
*
להִ יבִ יסקּוס המיֻבָ ׁש יֵׁש ֵריח ׁשֶ ל הִ יבִ יסקּוס מיֻבָ ׁש
וֹלא ׁשֶ ל ׁשּום ָדבָ ר ַאחֵ ר
הּיֹבֶ ׁש לִ כׁשֶ עצמ ֹו אֵ ין ל ֹו ֵריח
ואֶ ת ֵריח ֹו ׁשֶ ל ההִ יבִ יסקּוס כבָ ר
ה ִד ָירה ׁשֶ לִ י אֵ ינָּה ז ֹוכ ֶֶרת
ברוֹקוֹלִ י
ִׁש ִירים אֵ ינָם ע ֲִדיפִ ים על מצָ בִ ים אֲחֵ ִרים
יֵׁש לָהֶ ם ִקּיּום ׁשֶ אֵ ינ ֹו מֻטָ ל בסָ פֵ ק
יֵׁש לָהֶ ם ִקּיּום ׁשֶ אֵ ינ ֹו מֻטָ ל לרגלֵי עצמ ֹו
יֵׁש לָהֶ ם ִקּיּום ׁשֶ אֵ ינ ֹו
פָ ָרדוֹקסָ לִ י מּׁשֶ הּו
ֲעיֵפּות כמ ֹו ִמב ֶרׁשֶ ת נֹ עם ׁשֶ חו ֶֹד ֶרת אֶ ת הָ עפעפיִם
ִימי
ּומלטֶ פֶ ת אֶ ת הָ עֵ יניִם ִמן החֵ לֶק הפנ ִ
כֵן ,הָ ֲעיֵפּות הִ יא חֲבֵ ָרה ׁשֶ לִ י
אּולי הטוֹבָ ה ׁשֶ בָ הֶ ן כ ֶָרגע
כָל עוֹד ל
ה ִחפּוש ַאחר הָ אֹ ׁשֶ ר נִמׁשָ ְך
וההגׁשָ מָ ה הָ עצ ִמית
תנִי לִ י ֶל ֱאהֹב אֶ ת הגּוף ׁשֶ לְָך בנִפ ָרד
ׁשֶ ל ִמי ׁשֶ הָ יָה ֲאנִי
וַאחר כְָך אֶ ת הנֶפֶ ׁש בנִפ ָרד
ורק בסוֹף אֶ ת ׁשנֵיהֶ ם יָחד
בסִ ינתֶ זָה גד ֹולָה
ָאז אֹ הב אֶ ת ֻכלְֵך יָחד
ואֲפָ ֵרק וַארכִ יב לְָך גּוף-נֶפֶ ׁש כמ ֹו פאזֶל
אְך זֶה ֹלא יׁשנֶה עוֹד
כִ י הסְך הכֹל ׁשֶ ל ֻכ ָלְך הּוא קָ בּוע
ב ִמׁשוַאת הָ ַאהֲבָ ה וה ִקרבָ ה.

*
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יבחר גנאור
בידָך
ַאח ֲֵרי כָל הּׁשָ נִים ביחד
ֲאנִי מוֹצֵ את אֶ ת ַאהֲבָ תָך ,אְך
ֹלא במקוֹמוֹת ׁשֶ אתָ ה חוֹׁשֵ ב -
ֹלא ביָדָך המלטֶ פֶ תֹ ,לא
בגּופָך הנִד ָרְך ב ֶרגע ה ִשיא.

בנס
הקָ פֶ ה בבֹקֶ ר,
התֵ ה בחָ לָב בַארבע
ועִ ם לִ ימוֹן בָ עֶ ֶרב.
ביָדָך המוֹסִ יפָ ה תָ ִמיד
כפִ ית ֻסכָר ַאחת
ב ִדּיּוק ,כמ ֹו ׁשֶ ֲאנִי
אוֹהֶ בֶ ת

גוף ונפש
רּוחי
כׁשֶ לעֵ ינֵי ִ
בחֶ זיוֹנוֹת חֲלו ִֹמי
מּוסָ ִרים כִ סּוייְִך וכָל הנִסתָ ר
נֶחשָ ף ִמתגלֶה ונִדמֶ ה כ ֻמכָר;
כׁשֶ באֵ ינּות מגָעֵ ְך
בגּופִ י י ִָדי כמוֹת יָדֵ ְך
זֶה סִ ימָ ן ׁשֶ ֲאנִי אֵ ליְִך כָמֵ ּה
דוֹמֶ ה כ ִמתגעגֵע לכָל ׁשֶ מֵ ע ֹולָם
ֹלא הָ יָה קּיָם בֵ ינֵנּו.
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פנחס ענברי
מלים סחּופות
צִ ָנה מכָה בצמָ רוֹת
פסּוקֵ י ִׁש ִירים ִמתעוֹפפִ ים בָ רּוח
ִמי ֶיאֱסֹ ף ִמלִ ים סחּופּות?
ִמי יג ֹונֵן ִמפֶ ֶרץ וסּופוֹת?
ִמלִ ים גבוֹהוֹת ִמתבוֹססוֹת ב ֶרפֶ ׁש
בנפתּולֵי מָ צוֹק ׁשֶ ל גּוף וָ נֶפֶ ׁש

רפי אגמון
שחיה לילית
ֲאנִי עוֹמֵ ד זָקּוף
והִ יא שרּועָ ה לרגלי
מבִ יט עוֹד ֶרגע
בפָ נֶיהָ הּׁשלֵוִ ים
נטּולֵי הקמָ ִטים
ורוֹאֶ ה בָ ּה אוֹתִ י
ֲאנִי חו ֵֹדר בִ נ ִחיׁשּות
והִ יא ִמּיָד עוֹטֶ פֶ ת אוֹתִ י
המגָע המֻ ָכר נָעִ ים
ֲאנִי מוֹתֵ ח אֶ ת אֵ בָ רי
והִ יא מכִ ילָה אוֹתִ י
תוֹמֶ כֶת בגּופִ י ב ִחבּוקָ ּה
ַאדוָ ה ׁשֶ ל חֶ דוָה
ִמתפּׁשֶ טֶ ת לכָל עֵ בֶ ר ואֵ בָ ר
גּופִ י ִמתאזֵן
ואִ ת ֹו גם נפ ִׁשי...
ֲאנִי מגבִ יר אֶ ת הקֶ צֶ ב,
חֲלִ יפת זֵעָ ה ד ִקיקָ ה
נִתפֶ ֶרת ל ִמדוֹת גּופִ י
נתָ זִ ים ׁשוֹבָ בִ ים
מקפצִ ים ּונמ ֹוגִ ים
ׁשוֹאֵ ף ונוֹׁשֵ ףֹ ,לא עוֹצֵ ר ל ֶרגע
בִ תנּועוֹת מעגָלִ ּיוֹת
ע ֹולֶה ,יו ֵֹרד ,ע ֹולֶה
ממ ִׁשיְך אֶ ל עֵ בֶ ר ִשיא
בתֹ ם ה ִמקלחת ׁשֶ ַאח ֲֵרי

אילנה צמחוני
האמנתי
"הֶ אֱמנתִ י כִ י אֲדבֵ ר ֲאנִי עָ נִיתִ י
מאֹ ד" (תהִ לִ ים קטז )10

הֶ אֱמנתִ י בקוֹלִ י
במראוֹת ׁשֶ נִגלּו לִ י
ביָדי ׁשֶ ָאצּו לשרטֵ ט הֲגִ י ֵגי
רּוחי.
חֶ זיוֹנוֹת ִ
עָ ִטיתִ י כסּות ִמלִ ים
חוֹברוֹת ל ִמׁשפָ ִטים
בוֹנוֹת פִ סקָ אוֹת ּובָ תִ ים
מעט מעט עָ נִיתִ י
ל ִחידוֹת אוֹר צֵ ל
ִמתהססִ ים
ִמדפ ִקים על דלתִ י.
עִ תִ ים יוֹתֵ ר ,עִ תִ ים פָ חוֹת
אֻּׁשרתִ י בעֵ יני הרבֵ ה פָ חוֹת
מֵ הסוֹבבִ ים אוֹתִ י
ֹלא "ָאמרתִ י בחָ פזִ י
ָאדם כֹ זֵב"
כָל הָ ָ
כִ מׁשו ֵֹרר תהִ לִ ים
ו ֲאנִי הֵ ן עָ נִיתִ י מאֹ ד
רק כָמהתִ י
לכמָ ה ַאנׁשֵ י אֱמֶ ת
אֲׁשֶ ר ישכִ ילּו
לִ קרֹא אֶ ת שפָ תִ י
גיליון  | 18שבילים | 27

שמחה סיאני
יהלומים בשלכת
ֲעלֵי ׁש ֶלכֶת נָׁשרּו לרגלי
לַאט,
מרחֲפִ ים דּומָ ם
כמ ֹו מנסִ ים להָ סֵ ב
תשּומֶ ת לִ בִ י לצִ בעֵ יהֶ ם
הָ אֲדֻ ִמים
הכת ִֻמים
הזהֻבִ ים...
נָדמּו הֵ ם
ָל ֲאנ ִָׁשים
ב ִמגוָן צִ בעֵ יהֶ ם
הנוֹׁש ִרים מֵ הָ עֵ ץ
כ ֲעלֵי ׁש ֶלכֶת
מֵ אִ ג ָרא ָרמָ א
לבִ ָירא ע ֲִמיקתָ א
נִד ָרסִ ים ב ִמנעָ לִ ים
מחֻ ָד ִדים ּופחּוסִ ים
מׁשנִים אֶ ת צִ בעָ ם
ואִ ּׁשָ ה זקֵ נָה ַאחת
ָאמ ָרה לִ י פעם:
"אִ ם תחפ ִשי
בֵ ין ֲעלֵי הּׁש ֶלכֶת הָ אֵ לֶה
תּוכלִ י לִ מצֹא בֵ ינֵיהֶ ם
גם יהֲלו ִֹמים"
המצִ יפִ ים
אֶ ת סבִ יבוֹת הָ עֵ ץ,
יׁשית.
בהֲמֻ לָה ח ֲִר ִ
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רויטל הורוביץ
גירוש
לכִ י לְָך
ּוממוֹלדתֵ ְך
מֵ ַארצֵ ְך ִ
ּומבֵ ית ָאבִ יְך ואִ מֵ ְך
ִ
אֶ ל אֶ ֶרץ הּׁש ֶלכֶת הצִ בע ֹונִית בסתָ ו
ואֶ ל תִ פרחת עֲצֵ י הדֻ בדבָ ן בָ ָאבִ יב
ותִ היִי מאֻּׁשֶ ֶרת בחֶ לקֵ ְך
ותִ היִי ׁשלֵמָ ה בִ תחּוׁשוֹתיְִך
ותִ היִי אֵ ם גֵָאה בִ ילָדיְִך
ותִ היִי אִ ּׁשָ ה טוֹבָ ה לב ֲעלְֵך
והּוא יִמׁשֹל בָ ְך.

טל חסן
עינייך בסער

אניצי צמיחה קשים

עֵ יניְִך בסער
ּותכֹ ל ׁשָ מיִם
ִמתעבֶ ה עִ ם
עָ נָן ח ֹולֵף וי ִָמים
נִק ָרעִ ים לִ ׁשניִם –
ל ֲעבֹר ב ֶרגע הכאֵ ב.
ּובגנִי ה ֶנ ֱעלָם
אִ ילָן זָע ברּוח סחרחר
ונוֹף הָ הָ ר
נִמתָ ח
וׁשוֹׁשָ ן בלהט,
עִ ם טלָלִ ים
ב ֹוה ֲִקים,
ׁשוֹפֵ ְך על
ה ִמתרחֵ ׁש; והצִ פוֹר,
ׁשֶ ח ֹולֶפֶ ת לָארכִ י,
מאבֶ ֶדת אֶ ת
ִׁשּוּוי-ה ִמׁשקָ ל
בִ ראוֹתֵ ְך עוֹד
ׁשוֹקעת בִ מ ָלח ִיְך – –

בכָל יוֹם הִ יא מה ֶדפֶ ת אֶ ת הצִ נָה הּׁשחרח ָרה,
בכָל יוֹם הִ יא מ ֲעלָה אֶ ת נִׁשמת-המצִ ילָה;
יׁשי,
אְך בתמּונוֹת עֵ ינֶיהָ בסער ח ֲִר ִ
ּיּוריהָ הפָ נִים מרּוחוֹת בהֶ סתֵ ר
ּובצִ ֶ
קָ לּוׁש .מבֻלבָ ל ֲאנִי בוֹהֶ ה
בָ אֹ פֶ ק ׁשֶ מֵ על
ִמצחָ ּה
הָ ָאפֹ ר ּומגלֶה
ֲאנִיצֵ י צ ִמיחָ ה קָ ִׁשים.
גּורים עוֹד בָ אִ ים
יָמֶ יהָ הס ִ
לפִ תח ֹו ׁשֶ ל חָ ָרְך צִ ינִי – דוֹמ ִמים
אֶ ל מֵ עֵ בֶ ר ָלאֹפֶ ק הדל :אוֹר ֹו הֶ חָ ׁשּוְך
ׁשֶ מנגִ יׁש לָּה
המָ חָ ר –

חזי סנדר – הציירת – אקריל על קנווס
60*50
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גאולה חמילבסקי
חיבוק
ֲאנִי חָ יָה
ִמכֹח ֹו ׁשֶ ל ִחבּוק
הבוֹקֵ ע ִמנִׁשמת י ָָדיו ׁשֶ ל ִדבּוק
ונִכנָס בִ י כסם  -אֶ לִ יקסִ יר.
יָדיִם חוֹבקוֹת,
ׁשֶ בכָל ַאחת מֵ הֶ ן שפת הֲבָ רוֹת
גָבִ יע ׁשֶ ל קוֹלוֹת ,מּׁשָ ק ׁשֶ ל מחוֹלוֹת .
רחׁש ׁשֶ פוֹעֵ ם בתוֹכִ י כבת קוֹל
מלטֵ ף ברכּות אֶ ת גּופִ י ,חג בטֵ רּוף סבִ יב בִ טנִי
ּומתפתֵ ל בגו ָֹרלִ י ,כמ ֹו פתָ נִי.
אוֹסֵ ף אוֹתִ י אֶ ל ִקרב ֹו ִ
יָדיִם לוֹפתוֹת
מרתקוֹת אוֹתִ י אֶ ל דֹפֶ ן ִקב ֹורוֹתָ ן ,ג ֹוהֲרוֹת על גדוֹת כתֵ פִ י,
ִמסתָ רגוֹת סבִ יב עָ רפִ י ,כמ ֹו הָ יּו רעׁש ׁשֶ ל אֶ ׁשֶ ד אֵ ין סוֹפִ י.
ב ֶרגע הָ לּום ,זרוֹעוֹתָ יו טָ רפּו אֶ ת ֲהלְך מחׁשבתִ י.
ִקרעֵ י צלִ ילִ ים הִ תגנבּו אֶ ל תוְֹך מו ִֹחי ,הִ תַאכסנּו בנִׁשמָ תִ י.
ִקפדּו אֶ ת תׁשּוקָ תִ יׁ ,שֶ הָ יתָ ה כמ ֹו סם ׁשֶ הִ ט ִריף אֶ ת דעתִ י.
סם ,רק ֲאנִי אוֹת ֹו יוֹדעת,
רק ֲאנִי אֵ לָיו ִמתגעגעת,
ּוב ִקסמ ֹו ֲאנִי נִבלעת.
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אבוא בשבת

כמו חיזר

ָאבוֹא בׁשבָ ת
בּיוֹם ׁשֶ אֱֹלהִ ים מבִ יט בָ אנּו
ִמבעד לכָחֹ ל כקוֹבלט
יחד נמ ִריא נָתּור ַאחר ִמקלָט.

כמ ֹו חיזָר אתָ ה בָ א וה ֹולְֵך
י ֶָדיָך טוֹפפּו חֶ מ ָדה בעָ רפִ י,
טֶ ֶרם נהֲמת לִ בָך נִרקמָ ה באפִ י
אתָ ה ה ֹולְֵך.

ָאבוֹא בׁשבָ ת
בִ זמן ׁשֶ הז ִמירוֹת
הֵ ן סִ לסּול ׁשֶ ל רגָׁשוֹת,
הפוֹרצוֹת ִמבעד לבֵ ין הּׁשמָ ׁשוֹת
ונעֲנוֹת לסֵ ֶדר הָ אֱֹלהִ י
בפָ נִים כבּוׁשוֹת.

ג ָרמֶ יָך פל ָָדה ,עֲרּוכִ ים מֵ אֶ תמוֹל
להקסִ ים אֶ ת חּוָ ה לב ָדּה.

ָאבוֹא בׁשבָ ת
דּומים ,עֵ ת הקדּוׁשָ ה
עִ ם ִדמ ִ
הֶ חלִ יפָ ה פָ נִים,
טֶ ֶרם נָהר הסהר,
יָדָך כאֶ ׁשֶ ד טָ רפָ ה חֲמּוקיִם ע ֲִדינִים.
יֹפִ י נוֹׁשֵ ק לגּוף סחּוף יצָ ִרים
בָ עֲרּוגוֹת ׁשֶ ל כ ֹוכָבִ ים ז ֹוה ֲִרים.
כ ֹוכָבִ ים ׁשֶ ָרׁשפּו בָ נּו
רגָעִ ים אֲחָ ִדים ׁשֶ ל ַאהֲבָ ה.

גּופָך תָ ִמיר ,תֻכנת ִמלֵיל אֶ מֶ ׁש
לִ ׁשבוֹת אֶ ת הפֵ יָה
ׁשֶ צָ צָ ה ִמן הָ אג ָָדה.
עֵ ינֶיָך כָחֹ ל ׁשֶ ל ׁשָ מיִם ,אוֹמרוֹת ִמּׁשֶ כבָ ר
לָצּוד אֶ ת וֶנּוס הָ ע ֹו ָלה ִמן המיִם.
קוֹלָך רְך ועָ נֹ ג ,מׁשחֵ ר בנֶׁשֶ ף
להרעִ יד לֵב אִ ּׁשָ ה ּומבּוׁשָ ּה.
כמ ֹו חיזָר אתָ ה בָ א וה ֹולְֵך
ַאהֲבָ תָך מתכֹ נֶת עֲרּוכָה
ִמׁשתוֹקֶ קֶ ת לפלֵס נָתִ יב אֶ ל ֶרגע מט ִריף,
אְך ִמּיָד ח ֹולֶפֶ ת כמ ֹו הָ יתָ ה זרזֵף.

שבת שלום – איקי בוברמן – שמן על בד  80*50ס"מ
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דוד ברבי
אדם לאדם
ָָאדם כמ ֹו עָ לֶה נ ִָדף א ֹו עָ נָף עֵ ירֹם
ָאדם ל ָ
ָ
ורּוח ִמז ָר ִחית תקמֵ ט ּותיבֵ ׁש אֶ ת עוֹרקָ יו
האִ ם ֶד ֶרְך מִ לִ ים ׁשקֵ טוֹת בִ שפת לאֹם
א ֹו ב ֶד ֶרְך ׁשֶ ל נִעּור עלעל ׁש ֶלכֶת ׁשֶ ֶנעֱזב
ָאדם י ֹונֵק ֲחלֵב ִמלִ ים ב ֵריח יס ִמין
ָאדם מֵ ָ
ָ
ת ֹולֶה על ק ֹולָב ֹו אֶ ת הָ אֶ תמוֹל כמ ֹו ֹלא הָ יָה
ר ֹוגֵע ברגלָיו אֶ ת צלִ ילֵי כעֲס ֹו הִ נֵה בוֹקעִ ים
וזִ כָרוֹן כָבֵ ד ׁשֶ מׁשכִ יח ֵריחָ ּה ׁשֶ ל תאֲוָה
ּומ ִני ָאז ועד הּיוֹם יִהיֶה זֶה נִצחוֹן מחׁשָ בָ ה
ִ
ָאדם זאֵ ב א ֹו תן א ֹו רּוח רפָ אִ ים
ָאדם ל ָ
על ָ
וע ֲָד ִרים ש ֹוע ֲִטים אֶ ל צּואר הבקבּוק הבָ א
וֹלא יִראּו אֶ ת ִמנחת ה ֶד ֶרְך ביוֹם חמסִ ין
והפחד יִהיֶה כִ נצִ יב מֶ לח ׁשֶ נָמס ביוֹם ׁשָ ָרב
ָאדם עָ לֶה א ֹו ִמיׁשֶ הּו ׁשֶ ָאהב
ָאדם ל ָ
וֹלא ֵידע ָ

שפת הריח
חֹ ׁשֶ ְך נוֹׁשֵ ק לָאוֹר ו ֵריחוֹת מחלחֲלִ ים
בסִ דקֵ י ִדמיוֹן פָ רּוע
כֹחָ ּה ׁשֶ ל מִ לָה יָכוֹל להָ בִ ין שפת ֵריח
והטֶ בע צו ֵֹרב בת ֹוכֵנּו אֶ ת ֵריחוֹת הזמן
ֵריחוֹת גּוף וחֵ ׁשֶ ק ִמתערבבִ ים
ב ֵריח ההִ ּׁשָ רדּות ׁשֶ ל צִ מחֵ י הבָ ר
ואֲנחנּו ברּואֵ י הּיקּום הֶ עָ גֹ ל הזֶה
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להעלב
להֵ עָ לֵב ז ֹו זכּות ׁשֶ בָ ָאה ִממָ קוֹם ׁשֶ ל ֲאנ ִָׁשים א ֹוהֲבִ ים
להֵ עָ לֵב זֶה סּוג ׁשֶ ל כאֵ ב צוֹרֵ ב לקֹ מֶ ץ ׁשֶ ל רגָעִ ים
ׁשֶ עוֹמ ִדים לָהֶ ם מִ ֶלכֶת כמ ֹו ׁש ֹואֲלִ ים וגם ע ֹונִים
והגּוף נָסוֹג אֶ ל פִ תחֵ י ס ָדקָ יו כמ ֹו גלגל ֲענָק
חו ֵֹרק אֶ ת ִׁשנָיו מסָ ֵרב לָסֹ ב על צִ יר ֹו
וזֶה תָ ִמיד יִהיֶה רק ל ֶרגע בִ גלָל ֹו
ואּולי יִהיֶה גם וגם בִ ג ָללָּה
להֵ עָ לֵב ז ֹו כמ ֹו ַאהֲבָ ה
להֵ עָ לֵב ז ֹו ֶד ֶרְך
להבִ יע זֹאת
בדרכָּה

רעב הזכרון

מלים שנוגעות

צִ לצּולֵי זִ כרוֹן ילדּות
מנגנִים אֶ ת יצִ ירוֹת החּיִ ים
ׁשֶ הֵ ן הׁשלָמָ ה לִ רעב הזִ כָרוֹן
מּודע
חָ בּוי הּוא אֶ ל התת ָ
ּומנתֵ ח אֶ ת הֶ עָ בָ ר הסָ דּוק
ָאצָ ה ל ֹו ה ֶד ֶרְך לִ רקֹע
אֶ ת נקֻ דוֹת החֵ ן
ה ִמתהּווֹת בִ קצוֹת הגּוף
והנֶפֶ ׁש נִקׁשֶ ֶרת

ואֵ יְך ִמלִ ים נוֹגעוֹת בחֹ מֶ ר
מ ִמסוֹת מחׁשָ בָ ה
ואֵ יְך ִמלִ ים יוֹדעוֹת סוֹד לפָ ני
ואֵ יְך ִמלִ ים בוֹטחוֹת בּׁשתִ יקָ ה
הִ נֵה עכׁשָ ו הֵ ן לפָ ני קוֹראוֹת לָרּוח
ׁשֶ תִ שָ א אוֹתָ ן לִ זמן ַאחֵ ר
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חיים תורג'מן
הירח הוא שבר גוף
הּי ֵָרח הּוא ׁשֶ בֶ ר גּוף
ָארץ
ׁשֶ נִכנָע לכדּור הָ ֶ
ונָע סבִ יב ֹו בִ תנּועָ ה
מעגָלִ ית קבּועָ ה
ֲאנִי ׁשֶ כמ ֹו י ֵָרח
נִתפסתִ י בכֹח המ ִׁשיכָה
מ ִקיף אוֹתָ ְך
וזו ֵֹרח לת ֹוכְֵך
בּׁש ִקיעָ ה

קרב מלים
בלילָה ההּוא
ֹלא נוֹת ָרה בֵ ינֵינּו
אֶ לָא נ ִׁשימָ ה וצֵ ל גּוף
על תִ קרת חֶ ֶדר
כָל פִ ילוֹסוֹפית הנֶפֶ ׁש
ֹלא הִ צלִ יחָ ה ל ֲחדֹר
עוֹר ּובָ שָ ר
ּומֵ ַאחֲר ֹונֵי החּיָלִ ים
נִׁשַארנּו ׁשנֵינּו
מּוטָ לִ ים על ִמטת עֵ ץ יׁשָ נָה
גּוף תחת גּוף
נֶפֶ ׁש תחת נֶפֶ ׁש
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דיתי רונן
הקיץ מהלך על בהונות
מהלךֹתעל בהונות
הקיץ
הקיִץ מהלְֵך על בהוֹנו
בִהרקיחוִץֹבומֹתהלהְֵָךעִ עירל בהוֹנוֹת
ֹּלאולֹבוהָ עִֹת הָירעִאֶירת הָ רּוח.
בִׁשֶ רח
רּוחֵָ.רח ׁשוֹתֵ ק.
ֹּלאָהלהָכעִָבּוייר .אֶאֲפִת הָלּו הּי
הׁשֶליל
לּוָןה ִּימ ֵָרתחחבֵׁשאוֹתֵהקס.כִ ין.
ָבּויֹד.עאֲפִהֵ יכ
יׁשלאֵָהינ ֹכו יו ֵ
אִהלי
אִאֲנח
גּוףהסכִ ין.
ָט ֵֹדיםע ִהֵמ יקכוָןֹרו ִמֹתתחהבֵ א
יׁשנּואֵ נינִמ ֹולי ִו
ֶת
כ
ר
ֶ
ד
מִ
ה
י
תֵ
פ
ש
ִ
ב
ים
ֲד
ִ
מא ֹוֲנעחנּו נִמל ִָטים ִמקוֹרוֹת הגּוף
נמֶח ֹובָע ִִטֲדים
ים בֵב ִיןשפדתֵמָ ימוהמִֹת ד ֶרכֶת
ת
וֶ
מָ
נפֶחחבָד ִ-טהים בֵ ין דמָ מוֹת
יםוֶ ִמתקלָט ב ִמקל ֶֶדת הנֶפֶ ׁש -
מפחחפדִ-שהמָ
.
יר
ּׁש
ִ
ִממפחלפט ִשהים ִמקלָט ב ִמקל ֶֶדת הנֶפֶ ׁש -
ִמפלט ה ִּׁשיר.

חגית בת אליעזר
הבזק זכרון
במ ֲעבֶ ה הֶ עָ בָ ר
נ ֲע ָרה גִ בע ֹולִ ית
ש ֶר ֶגת ב ֶגזע חָ סֹ ן
מ ֹ
ביער גִ ׁשמֵ י התׁשּוקָ ה
ה ֶגזע ִנגדע
משָ ֶר ֶכת דרכִ י
הּיער ע ֹו ֵדנּו ח ֹו ֵגג
זּוג ֹות ׁש ֹוק ִקים
אׁש ֵרי ה ִנטָ עִ ים בזמָ ן
יער בסיביר – אולגה קושניר ,שפכטל  50*60ס"מ

בעל כרחי

כח המשיכה

יֵׁש ׁשֶ ָא ָדם ִנכ ָנס לע ֹו ָל ִמי
ָיכ ֹול ל ָכל מנגנ ֹו ֵני ה ֲה ָג ָנה
ִמתיּׁשֵ ב בלִ בָ ּה ׁשֶ ל ההִ תַא ֲהבּות
ּו ִמצטָ ֵרף לׁש ֹוכ ֵני הקֶ בע

ראִ יתִ יו ִנ ָגׁש לעֶ ב ָרּה
וט ֹומֵ ן אֶ ת פָ ָניו בִ מ ִניפת שעָ ָרּה
הצָ עִ יר לֹלא גִ יל

אֵ ין מ ֹוצָ א ִמן המָ ק ֹום ה ֶזה

זֶה ָדבָ ר ֹלא ָרגִ יל:
מסלּו ָלם הֶ חזִ ָירם
אׁשית ַא ֲהבָ תָ ם
לִ נקֻ דת ֵר ִ
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תות הרמס סטורי
קיץ

תועלתן הפיזיולוגית של
תנוחות האסונות ההפוכות

1
קיִץ להָ ִקיץ י ִקיצָ ה ַאחת
פ ִקיחָ ה ַאחת
עיִן לנֶפֶ ׁש קדּומָ ה.
וקֵ ץ הגּוף נָמוֹג אֶ ל פעִ ימָ ה
ׁשֶ אֵ י ֶננָה גּוף במּובָ ן תכלִ ית.

ֲהגֵה במחֲׁשבתָך :כָל זֶה
טוֹב ׁשֶ הָ יָה ִמּׁשֶ ֹּלא הָ יָה
אֶ לֶף ֵזכֶר ִׁשיר ילדּות צֵ ל
ִמלחָ מָ ה גז.

2
זמן לָחּוג
לָׁשּוב
אׁשית כִ ביָכוֹל
ל ֵָר ִ
בהָ ִקיץ להָ ִקיץ
אֵ ינזמנ ֹו.

כָאז ָינֵץ סָ גֹ ל בחלוֹן הנֶפֶ ׁש המבֹעֶ ֶרת
ִׁשבעָ תיִם י ֲעלֶה צּוף ה ָדם בָ עוֹר ִקים
ִמז ָרקָ ה ׁשֶ ל אֹ ׁשֶ ר
חּיִ ים!

*
מו ִֹטיב החלוֹן הפָ תּוח נִׁשמט ִמּי ֵדי פִ יטֶ ר פֶ ן
הבָ א על ּוֶנ ִדי הבָ א על אִ מ ֹו כִ ביָכוֹלֹ .לא ָכאן.
אֵ י ֶננִי פִ יטֶ ר פֶ ן .הִ יא ַאף ׁשֶ ּׁשמָ ּה כִ ׁשמָ ּה ׁשָ ם
אֵ י ֶננָה .כׁשֶ ּׁשָ מטָ ה אֶ ת המו ִֹטיב מֵ חּיי
הִ קפִ ָידה להִ ת ָראוֹת עִ ִמי בחּוג הביִת.
הִ קפדתִ י להָ ִטיח אֶ ת רֹאׁשָ ּה במו ִֹטיב
ה ִמתנפֵ ץ לִ רסִ יסֵ י חלוֹן פָ תּוח עד ׁשֶ מֵ תָ ה
והִ כבִ ָידה על מעּופֵ י גּופִ י בתוְֹך גּופָ ּה הקר
דקרתִ יהָ כ ֶד ֶרְך החּיוֹת.
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בִ ׁשנת חּיי
בִ ׁשנת חּיי הָ ַאחֲר ֹונָה
הָ יתָ ה ׁשנָתִ י נו ֶֹד ֶדת אֶ ל חּיֶיהָ
ֹאׁשי ּומלָאכי
תוְֹך וחּוץ חֲרּוט ר ִ
בֵ ין גּופֵ י ֲענָני וגּופִ י
אֵ ין יוֹצֵ א ּובָ א.

מיכל גולני
*
הצּיָר ׁשֶ חָ לָה
ויָד ֹו ָרע ֲָדה
צִ ּיֵר גלִ ים ,תלתלִ ים
ִקמטּוטֵ י הבָ עָ ה.
הִ רעִ יד לבָ בוֹת
כִ תֵ ת ח ֲָרבוֹת
חֲדל להכ ִריז
על גּופ ֹו ִמלחָ מָ ה.

*
קָ צ ָרה י ִָדי
ּוָארי
גם צ ִ
אֲבָ ל בִ פנִים
אׁשי חָ פ ִׁשי ונָע
ֹר ִ
רוֹאֶ ה אֶ ת ִמי ׁשֶ לפָ ני
ּומי ׁשֶ לִ צ ָדדי
ִ
רוֹאֶ ה ָרחוֹק לפנִים
בִ פנִים ֲאנִי רוֹקֶ ֶדת.

יפי וולמן
עיניו כבו
סָ גר אוֹתָ ן כאוֹמֵ ר עד כָאן.
פֹ ה וָ שָ ם פִ ֵזר חֶ ל ִקיקֵ י ִמלִ ים
לֹלא פֵׁשֶ ר ,בָ הֶ ן ֶנאֱחזתִ י כעֹ גֶן.
לנעֵ ר אוֹת ֹו ָרצִ יתִ י
כמ ֹו ׁשֶ מנע ֲִרים שק תלָאוֹת
ׁשֶ ּיגִ יד ִמלָה א ֹו ׁשתיִם
אְך הִ בטתִ י ב ֹו בעֶ צֶ ב תהו ִֹמי
וכִ י מָ ה יָכֹ לתִ י לעֲשוֹת...
כאֲׁשֶ ר הֶ חלִ יט ָדבָ ר
ֹלא נִתן להֲזִ יז ֹו ולּו בִ מעט
כפֶ ֶרד הּׁש ֹוכֵב פרק ָדן
מֻ תָ ׁש ִממאֲמָ ץ
אוֹמֵ ר עד כָאן.
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עינת ד .בן עזרא
*

קֹ ֶדם כָל תִ פר ִמי אֶ ת
עצמֵ ְך ִמגּופ ֹו
ׁשֶ ל המֵ ת
זֶה הָ יָה צָ ִריְך לִ קרוֹת כבָ ר
ִמזמן את
חוֹׁשֶ בֶ ת לעצמֵ ְך
אִ ם רק הָ יִית ִמתאמֶ צֶ ת קצָ ת
ַאחר כְָך תָ כִ ינִי
תֵ ה צמָ ִחים
ִמן הסּוג
ׁשֶ הָ יִית צ ִריכָה
לִ ׁשתוֹת יוֹתֵ ר
אִ ם רק הָ יִית ִמתאמֶ צֶ ת קצָ ת
בִ זמנִים אֲחֵ ִרים הָ יִית אוֹמֶ ֶרת
ׁשֶ את לבד
ׁשֶ זֶה הסִ פּור ׁשֶ לְָך
הּיוֹם את ֻכ ֵָלְך
תָ כנִית עֲבו ָֹדה.

יהורם גלילי
מטמורפוזה
בוֹקֵ ע ִמקלִ פת ֶרחֶ ם,
ׁשּוׁשי,
מ ִּׁשיל בחוֹל נֵׁשֶ ל יב ִ
מג ֵדד נוֹצוֹת מֵ עוֹר ׁשמנּונִי.
מנעֵ ר קשקשֵ י ָדג
ִמשעָ רוֹת מכסִ יפוֹת.
ימים
מ ִּׁשיר זִ ִ
עִ ם כָל טִ פת אֲוִ יר.
פוֹׁשֵ ט ִׁשריוֹן צָ ב מכבִ יד
מֵ עֲצָ מוֹת מרחֲפוֹת.
מ ִמיס אֶ ת דרכִ י ִמ ִקפא ֹונָּה
לִ פ ִקיעת חֲלוֹמוֹתי.
מרחֵ ף כגֹ לֶם ׁשלֶפֶ תע
מצ ִמיח כנָפיִם.
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AŞKA AŞKA ÖVGÜ

Neş e Yaşın
Kırılan dallar gibiydik son talanda
kanıp dururken sevişen bahara
Bir olmak
O imkânsız arzu
zamanın sınırında
Sen dizelerine uyanırdın
uzak ülkenin
Ben mahmur bir kedicik
yatağında mucizenin
Açılmaz kapılardan
Krallığına girerdim
çıplak ayaklarıyla korkumun
Benim aklım bir rüzgârdı
Ağaçlarla, bulutlarla konuşan
Seni sevişim
Bilinmezin sınırında
kanatlanan güvercin
Kelebeğin birden belirişi
Ürperişi bir çiçeğin

אוֹדה לאהבה
 אמיר אור והמשוררת:מטורקית
כ ֲענָפִ ים ׁשבּורֵ י בִ זָה ַאחֲר ֹונָה
הָ לכנּו ׁש ֹולָל ַאחר אֲהָ בָ יו ׁשֶ ל הָ ָאבִ יב
לִ היוֹת אֶ חָ ד
אוֹתָ ּה תׁשּוקָ ה ֹלא־אֶ פׁשָ ִרית
על גבּול הזמן
ִהתעוֹררתָ ׁשּוב אֶ ל טּורֵ י ִׁשיר
ׁשֶ ל ַארצָך הָ רחוֹקָ ה
 חֲתלתּול יׁשנּונִי,ֲאנִי
ב ִמטת הנִסִ ים
נִכנס ִתי אֶ ל ממלכתָך
דּומים
ִ ִמּׁשעָ ִרים ר
על כפוֹת רגלָיו הָ עֲרֻ מוֹת ׁשֶ ל פח ֲִדי
רּוחי נָׁשבָ ה
ִ
 עִ ם ֲע ָננִים,מדבֶ ֶרת עִ ם עֵ צִ ים
ַאהֲבָ ִתי אוֹתָך
הָ יתָ ה י ֹונָה בִ מעּופָ ּה
על גבּול הֹּלא־נו ָֹדע
הוֹפָ עָ ת ֹו הפִ תאו ִֹמית ׁשֶ ל פרפר
ֶרטֶ ט פֶ רח
■

Seni sevişim
Havai fişeklerin
geceyi öpüşü

ַאהֲבָ תִ י אוֹתָך
קּוקים
ִ ִכמ ֹו ז
נוֹׁש ִקים ללילָה
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Korkuyla kaçarken
ağaca dönüşen
Defneden yataklarda
ışıkla sevişen

הוֹפֶ כֶת לעֵ ץ
בעו ָֹדּה נָסָ ה מפֹ חֶ ֶדת
ִמתעלֶסֶ ת עִ ם הָ אוֹר
על ִמטת ֲעלֵי דפנָה

Gülümsemiştin
Gözlerinin ta içinde
kalbin rüyasını gördüm
Göller, kuğular, titreşen dallar
gördüm

ִָחּיכת
עָ מֹ ק בתוְֹך עֵ ינֶיָך
יתי אֶ ת חֲלוֹמ ֹו ׁשֶ ל הלֵב
ִ רָ ִא
 ֲענָפִ ים,בּורים
ִ  בר,יתי אֲג ִמים
ִ רָ ִא
ר ֹוע ֲִדים

Kırmıştın
İçimde paramparça ülkeler gördüm
Uzaklaşan salını
Boğuluşumu
Dörtnala atlıların işgalini gördüm
Başka bir kıyıda duruşunu

נִפצע ִתי
 אֲרָ צוֹת ׁשבּורוֹת רסִ יסִ ים:יתי
ִ רָ ִא
רפסוֹדתָך נִסחֶ פֶ ת למֶ רחָ ק
טבִ יעָ ִתי
פלִ יׁשָ ה ׁשֶ ל רוֹכבִ ים ד ֹוה ֲִרים
עֲגִ ינָתָך בחוֹף ַאחֵ ר

Aşkın yedinci gecesindeydik
Zamanın diğer ölçüsünde
Kalpte gizli kulübede
Kuytusunda bedenin

■
הָ יִינּו בלילָה הּׁשבִ יעִ י ׁשֶ ל הָ ַאהֲבָ ה
בִ ספִ ירת זמן ַאחֶ ֶרת
בבִ קתָ ה הנִסתֶ ֶרת ׁשֶ בלֵב
במחֲבוֹא הגּוף

Arzunun kıskacındaydık
Dilimizin ıslağında
Issızında varoluşun
Sonsuzlukta bir andaydık
Andaki sonsuzda

ֲאחּוזִ ים בִ לפִ יתת התׁשּוקָ ה
לּוחית לׁשוֹנוֹתֵ ינּו
ִ בלח
ב ִׁשממת ה ִקּיּום
הָ יִינּו ב ֶרגע־בתוְֹך־נֶצח
בנֶצח הָ ֶרגע

Gidilmek istenene varmadan dönmüş
dönerken varmış gibiydik

ׁשבנּו בטֶ ֶרם ִהגענּו לנִכסָ ף
ִהגענּו בׁשּובֵ נּו

Arzunun ateş böceği
Kabaran denizin teni
Bilinmezin uğultusu gibiydik
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הָ יִינּו גחלִ ילִ ּיוֹת ׁשֶ ל תׁשּוקָ ה
ִמרקם הּיָם הגוֹאֶ ה
יִללת הֹּלא־נו ָֹדע

Hatırla
Karlar altındaki şehri
Çıplak bedenleri
aşkın ilk belirişini
kanatlarını masumiyetin
kalbin küçük mucizesini
Hatırla
gecenin iniltisini
Sessizliğe dalıp çıkan
teknesini bedenlerin
Ulaştığımız ülkeyi
Islak taşları
Kavuşan soluğumuzu hatırla
Çekişini özlemin ipini
Birbirimize karışmamızı
Yok oluşumuzu hatırla
Hatırla
Titreyişini alev almış bedenin
Yükselişimizi
Eriyen kanatları
Arzunun çırpınışını
Unutuşun huzurunu hatırla
Sihirli nektarı içişimizi
birbirimizin ıssızında
Çoğaltıyorum sessizlikte
boşlukta yanan soruyu
Yakınken yabancı
Yabancıyken yakın oluşu
Gizli kederini tutkunun

■

זכֹר
אֶ ת הָ עִ יר ִמתחת לּׁשֶ לֶג
אֶ ת הגּופִ ים הָ עֲרֻ ִמים
הּׁשחר הָ ִראׁשוֹן ׁשֶ ל הָ ַאהֲבָ ה
כנפֵ י התֹ ם
הנֵס הקָ טָ ן ׁשֶ ל הלֵב
זכֹר
אֶ ת אֶ נקת הלילָה
אֶ ת ספִ ינת גּופֵ ינּו בּׁשֶ קֶ ט
 החּוצָ ה,צוֹללִ ים פנִימָ ה
ָארץ אֵ לֶיהָ הִ גענּו
ֶ ָזכֹר אֶ ת ה
אֶ ת הָ אֲבָ נִים הָ רטֻבוֹת
אֶ ת נ ִׁשימוֹתֵ ינּו ִמתַאחֲדוֹת ׁשּוב
מוֹׁשכוֹת אֶ ת חּוט הגעגּוע
אֶ ת ִהתמוֹססּותֵ נּו זֶה בָ זֶה
אֶ ת הֵ עָ למּותֵ נּו
■

זכֹר
אֶ ת רעד גּופֵ נּו הבוֹעֵ ר
אֶ ת נסִ יקָ תֵ נּו
אֶ ת הכנָפיִם הנמסוֹת
אֶ ת נפִ ילת התׁשּוקָ ה
את ׁשלות ה ִּׁשכחָ ה
אֶ ת ג ִמיעָ תֵ נּו ִמנֶקטר הקסָ ִמים
זֶה ב ִׁשממָ ת ֹו ׁשֶ ל זֶה
בִ דמָ מָ ה ֲאנִי מטפֶ סֶ ת
במ ֲעלֵה הּׁשאֵ לָה הּיוֹקֶ ֶדת בָ ִריק
ׁשֶ ל לִ היוֹת ז ִָרים בעו ֵֹדנּו קרוֹבִ ים
קרוֹבִ ים בעו ֵֹדנּו ז ִָרים
המֵ לנכוֹליָה הסו ִֹדית ׁשֶ ל התׁשּוקָ ה
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מה ּׁשֶ נוֹתר
הָ רחוֹב ׁשֶ אתָ ה מׁשוֹטֵ ט ב ֹו בחֲלוֹמוֹתי
הפסִ יעוֹת הָ רוֹמסוֹת אֶ ת נִׁשמָ תִ י
הֶ עָ לֶה בִ מעּופ ֹו ב ִמנהָ ָרה

Senden kalan
Rüyalarımda dolaştığın sokak
İçimi ezen adımlar
Dehlizde savrulan yaprak
Hatırla
son sarılışı
çöl fırtınasında

זכֹר
אֶ ת ה ִחבּוק הָ ַאחֲרוֹן
בסּופת ה ִמדבָ ר
ִאם אֵ י פעם יגִ יע ה ִּׁשיר הזֶה אֵ לֶיָך
הֵ ָאחֵ ז בִ כנָפָ יו
ַאל תו ִֹתיר אֶ ת זִ כרוֹנ ֹו המר־מָ תוֹק ׁשֶ ל
הלֵב יָתוֹם

Bu şiir bir gün uçup gelirse sana
Kanatlarına tutun
Kalbin acı-tatlı hatırasını
öksüz bırakma

יראת עוגן  -דיונות – שמן על בד – 60*60
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מסוט סונול

KIR ÇİÇEĞİ

פרח פראי

MESUT ŞENOL

 אפרת אביב:מטורקית

Durulmuş ova esintisinde
Sabahın ve akşamın Dönen
grisinde
Beyaz açarım
Çakıl taşları tozlu topraklar
Titrer üzerime dokunmadan
Yıkanır güneş suyunda
Sarı giyerim
Uzanır kuşlar üzerime
Konar kelebekler
Sevincim gibi yeşil
Yapraklanırım
Bir can bir ruh Sevgi
ile beslenir Beni
dalımda tutana
Tutulurum

,בִ ב ִריזת ה ִמיׁשוֹר הּׁשָ לֵו
,בָ ָאפֹ ר הנִׁשנֶה
,ׁשֶ ל הבקָ ִרים והָ עֲרָ בִ ים
.ֲאנִי נִפתָ ח בלָבָ ן
חֲלּוקֵ י נחל וא ֲָדמוֹת מאֻבָ קוֹת
, ִמבלִ י לגעת בִ י,רוֹט ִטים
.נִׁשטָ פִ ים במֵ י הּׁשֶ מֶ ׁש
.בת ֹוכָם ַאצהִ יב
הצִ פ ֳִרים כָל ֻכלָן מֵ עָ לי
.נ ֹוחֲתִ ים הפרפ ִָרים
ֲאנִי הוֹפֵ ְך עלוָה ירֻ קָ ה
כמ ֹו ה ִשמחָ ה ׁשֶ בִ י
נׁשָ מָ ה ַאחת ונֶפֶ ׁש ַאחת
מאֲכִ ילוֹת אוֹתִ י בַאהֲבָ ה
הָ אֶ חָ ד ׁשֶ ּיֹאח ֵזנִי ב ֲענָפי
.לי ָָדיו אֶ פֹ ל
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שביל לספרים חדשים

חיי מלחמה מאת פרופ' ניצה בן דב .ירושלים :יד יצחק בן-צבי 263 .2014 ,עמ'.
חיי מלחמה עוסק בתודעת המלחמה ,בחוויות הצבא ,בדחף לנקום ,במקומו של
היחיד בתוך קבוצה ,ביחסי כובש-נכבש ובהתמודדות עם אובדן ושכול כפי שהם
משתקפים ביצירות נבחרות בסיפורת הישראלית ,ממלחמת העולם הראשונה ועד
לערב מלחמת לבנון השנייה .כל פרק מתמקד בסוגיה אחרת בקיום היהודי
והישראלי החי בצל מלחמות.
המבוא לספר דן בייצוג מלחמות בספרות בכלל ובספרות העברית בפרט ,ומכיל
תובנות על הקשרים המורכבים שבין ספרות לתיעוד היסטורי .הפרק האחרון בספר
מאתר ומגדיר את מקומן של הנשים ברומנים הנידונים בו .ניצה בן דב מעצבת את
הסיפור הישראלי דרך המחיר של מי שחיים על החרב .הילדים-החיילים ,אבות
ואימהות ,בני המשפחה ,החברה כולה.
השלישי האפשרי – מחקר מונוגרפי על עבודתו של יואל הופמן מאת פרופ'
רחל אלבק-גדרון אור מדיה .2016
"חוקרת הספרות רחל אלבק-גדרון מדובבת את הפרוזה השירית של הסופר יואל
הופמן בקול ביקורתי המיוחד לה ,באופן שהופך את חידת הופמן לשאלה עיונית
מרתקת ,ובעיקר לתובנה חדשה לסוג חדש ומומצא זה של פרוזה עברית פוסט-
מודרנית שאפשר אולי לכנותה "הופמנית" .בשבעת פרקיו משוחח הספר בלשון
ביקורתית משוכללת עם שפות הסיפור השונות שהפרוזה של הופמן "משתמשת"
בהן :לשון השירה ,חידות הקואן ומכתמי הזן ,שפת התצלום המצוטט וסיפורי
העלילה של גיבוריו המתמיהים של הופמן .זהו ספר ביקורת המעורר את קוראיו
להמציא לעצמם אף הם שפת קריאה משל עצמם ביצירותיו של אחד הסופרים
המעוררים ביותר בספרות העברית של זמננו( ".יגאל שוורץ ותמר סתר)
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שברים ורעש מאת אלי הירש ,הוצאת קשב לשירה.2017 ,
שברים ורעש חושף חוויות-חיים נועזות בעיצוב פואטי מתפתח ומשתבח מספר
לספר .השירים בספר זה חושפים את השברים בתהליך הצמיחה וההתבגרות בציר
הזמן האנושי מרגע לידתו ועד צאתו של האדם מן העולם ואת הרעשים הנלווים
לשברים שבחיים והצער על האובדנים במהלך הצמיחה ההתבגרות.
השירים מפתיעים במידת החשיפה של החוויות האינטימיות ובולטים באותנטיות
שלהם.
זהו ספרו החמישי של אלי הירש ,משורר ,עורך ומבקר .בעל הטור השבועי "אלי
הירש קורא שירה" במדור הספרותי של ידיעות אחרונות .אלי הירש עורך סדרת
הפרוזה "חרגול פלוס" (בהוצאת חרגול) ומנחה סדנאות לכתיבה יוצרת בחוג
לספרות באוניברסיטת תל אביב.
הדלתא של חייך מאת יקיר בן משה ,הוצאת מוסד ביאליק ,ירושלים ,מאי ,2017
עריכה :ליאת קפלן ,עיצוב :תמיר להב רדלמסר 86 ,עמודים.

על הרגעים הקטנים של הבוקר אנחנו סולחים ,גם על הרגעים הגדולים של הלילה
(חלומות ,ריח הגוף); אך מה נעשה עם שעת הצהריים? וכי מה יקרה בה? דבר לא
יקרה .תרנגול הודו ישוטט על המזח ,ילד יבעט בכדור בדרכו מבית הספר ,אנשים
יכתבו שירים ויצנחו מחלומם .לכל אחד האודיסאה הקטנה שלו ,שעת הצהריים
הבוקעת כמו לחם מתוך מאפיית חייו .זוהי שירת המעוף ,שפת ההורות ,אור השמש
והשכחה הגדולה .זוהי הדלתא של חיינו.
" ִמ ֵדי עֶ רֶ ב ֲאנִי בו ֶֹדה מֵ חָ ָדׁש אֶ ת ההִ יסטוֹריָה / .בחֲדר הּׁשֵ נָה ,על כִ סֵ א נָמּוְךֲ ,אנִי מגלֶה
לִ ילָדי  /אֶ ת לחׁש הכׁשָ פִ ים בעֹ מֶ ק הפִ ָיר ִמ ָידה הגד ֹולָה ׁשֶ ל ח'וֹפּו / ,אֶ ת סוֹד המד ֵרגוֹת
המתעתעוֹת הָ עוֹלוֹת לׁשער חֻלדָ ה  /קָ רוֹב לאֶ בֶ ן הּׁשתִ ּיָה בבֵ ית ה ִמק ָדׁש / ,ואֶ ת אֹ רֶ ְך
הָ ֳאנִּיוֹת הזהֻבוֹת ׁשֶ ל קוֹלוֹמבּוס  /החוֹצוֹת יָם ׁשו ֵֹרץ גלִ ים ב ֶד ֶרְך להֹ דּו;  /יחד אֲנחנּו
מוֹד ִדים אֶ ת גֹ בּה החוֹמָ ה הסִ ינִית / ,צ ֹוח ֲִקים על הכוֹבע המָ עּוְך ׁשֶ ל נפ ֹולֵאוֹן בִ קרב
ווֹטֶ רלּו"( ...על כסא נמוך").
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עטרת קוצים – דברי סופרים בפרס ברנר מאת פרופ' נורית גוברין וד"ר רחל
סטפק (הוצאת גוונים  254 ,2017עמ').

הספר 'עטרת קוצים' כולל דברי סופרים שנאמרו במעמד קבלת פרס ברנר ,במלאות
שבעים שנה לייסוד הפרס (תש"ה – 1945/תשע"ה .)2015/הספר כולל את דבריהם
של שלושים ותשעה סופרים שאותרו ,מתוך שישים ותשעה מקבלי הפרס .ביניהם
חמש-עשרה נשים שרק דבריהן של תשע מהן אותרו .בספר נכללו גם מבואות על
פרסים ספרותיים בכלל ,תולדותיו של פרס ברנר בפרט והמאמץ המחקרי לאיתור
דברי הזוכים .הנספחים כוללים את תולדותיו של מייסד הפרס ומממנ ֹו לאורך שנים
יעקב האפט ,ורשימה מפורטת של כל מקבלי הפרס ותמונותיהם.
אסופה זו ,ראשונה מסוגה ,בוחנת את תולדותיו של פרס ספרותי חשוב זה לאורך
שבעים שנות קיומו ומלמדת על החיים הספרותיים בארץ בתקופה זו .האסופה
מאפשרת התבוננות היסטורית ואישית מקיפה על דברי סופרים הנאמרים במעמד
קבלת פרס ספרותי.

נקמת הילד המגמגם מאת רוני סומק (זמורה ביתן)2017 ,
הילד שגמגם בילדותו זועק בבגרותו בשיריו את זעקת הנדכאים בשולי החברה.
גמגום הדיבור בילדותו ככוח מניע את זעקת הלב ,כ"נוסע מתמיד" מסיע את זעקתו,
בשיריו המוקדמים והמאוחרים ,בחתירה אל תיקון עוולות חברתיות ובעמידה לצד
החלש .קובץ שיריו החדשים ,המוצב כשער האחרון בספר לאחר מבחר השירים
מארבעת ספריו הקודמים" ,די-ג'יי במעון נשים מוכות" ,מציב בכותרת את הנשים
שבעל כורחן נדחקו למחתרת ,במעון הנשים המוכות להסתתר מפני מעוולי העוולות
של מי שאמורים היו להגן עליהם .הקובץ נקרא כשם השיר בעמ' " :163די-ג'יי
במעון נשים מוכות" וכמו שיריו הקודמים ניכרת חתירה לשיפור פני החברה ולתיקון
עוולותיה ,גם אם באופן עקיף .שירתו של רוני סומק בספרו החדש ,האחד-עשר
במספר ,מאששת את שבחי הביקורת על שירתו עד כה (רחלי אברהם-איתן).
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שומר השאול ,פברואר ,מאי  2017מאת אביבה תומר-ענברי ופנחס ענברי
אסף-אורפאוס יורד אל השאול כדי להחזיר אליו את רננה שלו שנלכדה במבוכי
השחיתות הון-עיתון-שלטון ,הטרור ואורגיות הסקס הפרועות .בדרכו הוא חייב
להתגבר על קרברוס ,הכלב הנורא בעל שלושת הראשים  -שומר השאול.
האם תצלח רננה את הדרך מן השאול אל ארץ החיים?
זנגו ,עיתונאי חוקר ,חושף קנוניה חובקת עולם לעשות פיגוע במסגדים על הר הבית,
כדי לחולל מלחמה ישראלית-פלסטינית לצרכים כלכליים .חומת השתקה נבנית
סביבו כדי שלא יוכל להביא מידע זה לידי פרסום .האם יפרוץ את החומה? איזה
מחיר ייאלץ לשלם עבור זה? "שומר השאול" מוריד אותנו לרחובות התת קרקעיים
של ירושלים ההרודיאנית ,ואל החללים הרי עולם שמתחת למסגד אל-אקסא.
אביבה תומר ענברי היא מרצה לענייני אומנות וקרמיקאית.
פנחס ענברי הוא עיתונאי ופרשן לענייני המזרח התיכון.
"שומר השאול" הוא ספרם השני ,אחרי "על גב סופה".
קטמון הישנה מאת אביחי קמחי (הוצאת קשב לשירה ,נוב'  )2016הוא ספר
השירה הרביעי שלו .הספר זכה למענק מפעל הפיס ותמיכת קרן אקו"ם .קמחי זוכה
פרס ראש הממשלה לספרות ושירה תשע"ז.
"בספר מעמיק קמחי חקור אל נבכי הפרטים הקטנים של עולם הילדות שבגר ,ויוצר
מעין אקסטרים קלוז־אפ ביוגרפי שלו .יפי שירתו נובע מכך ,שממש לפני הגלישה
לתהום הסנטימנטליות המאפיינת את העיסוק בעבר ,הוא יודע לעצור בסוף השיר
ולא לגלוש אל הקיטש המושך כמלכודת דבש .הילדות וההתבגרות מתחברות אל
האישה בשיריו ,אל חוויות הזוגיות .כי אין בוגר יותר מלגלות שאתה והסביבה אינם
יחידים בודדים בעולם הזה אלא שיש שותפה לדרך .חלק מן השירים בנויים כקטעי
פרוזה קצרים וחווייתיים של אווירה ,המבקשים להעביר בפרטים  -כי אלוהים הרי
מצוי בהם  -את תחושת הזמן והמקום בחלוף השנים .התחושה הרליגיוזית מפעמת
לא אחת בשירים של קמחי ,תחושת אמונה חזקה ,מלווה תמיד באלמנט ביוגרפי
עוצמתי של בית אמא ואבא".
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שבילי אמנות

מירה זימן
"הילדה הזו היא אני .הילד הקטן המסתתר בכל אחד מאתנו .העצב הנשקף
מפניה מביע את החסך ,"...שמן על בד  70*80ס"מ.

גיליון  | 18שבילים | 49

נורית גזית
"'כשהעיניים מאירות'  -העיניים מספרות יותר מכל על האדם,
על מראה נפשו פנימה ,בתוך הגוף הגשמי" ,טכניקה מעורבת  60*80ס"מ
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טלי עירוני
"אמא מחבקת ילד  -הקשר בין הגופני  -לנפשי :חיבוק פיזי ועידוד נפשי.
עיקר ההתרחשות ,הפגיעה הפיזית והנפשית של הילד ,לא מוצגת במפורש
וניתנת רק לניחוש  ...הפער בין סערת הרגשות לחיצוניות המאופקת באה לידי
ביטוי בבחירת הצבעים ,הנוף "...אקריליק על קנווס  210*180ס"מ.
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עינת מיזהר
" ציירתי סדרה "נשים עמלות"  -נשים החיות ביננו ,אולם עמלות באותן
מלאכות שנשות המקרא עמלו ,כמו האישה המוסקת זיתים ,יושבת בכבדות
ומקבלת בהכנעה את גורלה" שמן על בד  70*50ס"מ.
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אולגה קושניר
"ילדה סיבירית  -אני אמנם מסביר ,אך ציירתי מהראש ילדה שמשתקף
בדיוקנה האופי הבוגר לגילה .לאנשים החיים בסיביר יש אופי מיוחד".
נייר בשמן בטכניקת מכחול יבש 30*40 ,ס"מ.
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יצחק בוברמן
"לונדון לא מחכה לי – אני מנסה לצייר כל מה שפנים וגוף של אשה יודעים
לבטא ,ורק לאחר שאני מציירם ,אני למד על הצד הנשי שבי ,על החללים
שבתוכי ...ופורש לפינתי" .שמן על בד  60*70ס"מ.
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יעקב גבאי
"ציירתי את בני יהוא .הציור זכה בפרסים יוקרתיים ,והוצג בנשיונל גלרי
בלונדון ובנשיונל גלרי באדנבורג" ,שמן על בד  50*70ס"מ.
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אלבינה דניאל
"אישה מצועפת בצעיפי נפשה" .שמן על בד  100*80ס"מ.

 | 56שבילים | גיליון 18

מירה זימן
"גוף ונפש אחד המה ,תת-מודע משפיע על המודע וככל שנאמר לעצמנו
משפטים חיוביים הרי שנברא לעצמנו את המציאות הרצויה בעבורנו".
שמן על בד 70*80 ,ס"מ.
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"תפילה על גג העולם".
טכניקה של שפכטל מכחול וטוש אקרילי 50*60 .ס"מ.

יחזקאל סנדר
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"'כי האדם עץ השדה' – נולדתי בעמק וציורי הנופים הם חלק אינטגרלי ממני .אבני חיי נערמות ,העץ לעומת זאת
ממשיך לפרוח וללבלב" .אקריליק על קנווס 80* 60.ס"מ.

רנה סופרין שפירא
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"התחלתי לצייר לפני  4שנים ,כשנאלצתי לבלות בבית חולים חודשיים ללא ידיעה מתי אשתחרר.
הדבר היחיד שהיה לי בחדר זה חלון ,עיפרון ודף .שם התחילה החיבה היצירתית שלי לחלונות על כל מה שהם מסמלים,
בפרט חלון לנפש" .שמן על בד  50*60ס"מ ".שמן על בד  60-50ס"מ.

גלינה חנוכייב
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" כשנתקלתי באקראי בתצלום זה באינטרנט ,מיד חשתי שניבט אליי העצמי האמיתי שלי...
אני ,לנצח ,התינוק הבוכה ,העורג אל אמו ומתאבל על מה שלא עלה בידיה להיות לו בחייו" .צבעי גיר על נייר  18*28ס"מ.

שרה גר אמדור
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שחקני קלפים בשוק –שמן על קנווס  70*50ס"מ.

הנריק רוסטוביץ
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"אהבת גוף האשה ויופיו ,העדינות ,הרכות ,בעיניי הוא קסם הבריאה" ,שמן על בד 60*50 ,ס"מ.

רותי יותם
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הנריק רוסטוביץ
"אישה עם עגלת קניות ברמלה .הפנים מספרות את סיפורּה"...
שמן על עץ  70*62ס"מ.
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שבילי עיון והגות

זיוה שמיר
ימים אֵ לֶה אֶ ת אֵ לֶה
אֵ יבָ ִרים מר ִד ִ
אזכורי הגוף ואיבריו בשירת מירון איזקסון*
שירו הקצר של מירון איזקסון "יצאתי" מכיל לדעתי "אֶ ת כָל תוֹלדוֹת
הָ הָ ר בִ רסִ יס הָ אֶ בֶ ן" (כמאמר אלתרמן בשיר "ליל תמורה" מתוך עיר
היונה) .זהו אחד השירים היפים של המשורר הוורסטילי שלפנינו –
מונולוג של בן הפונה אל אִ מו ומבטא את כמיהתו לחזור למצב העּוברי
– לחזור אל תוך רחמּה .זהו ספק שיר נוסטלגי של בקשת מרגוע ,ספק
ָאדם
שיר טרגי של אכזבה מן המציאּות ,שהרי כבר לימדנו ספר איוב ש" ָ
אמתיים" מזמנים לאדם גם
לעָ מָ ל יּו ָלד" וכי המפגש עם החיים ה" ִ
מכאוב וסבל ,ולא רק אושר וברכה:
יָצָ אתִ י ִמתוְֹך גּופֵ ְך
כמ ֹו נער הָ ע ֹוזֵב ל ִָראׁש ֹונָה אֶ ת בֵ ית ֹו,
בת ִחלָה ׁש ֹוכֵח בכּוָ נָה סֵ פֶ ר
ַאחר-כְָך ח ֹוזֵר בת ִקיפּות לנּׁשֵ ק אֶ ת אִ מ ֹו
עּוריו.
לבסוֹף לוֹקֵ ח על כתֵ פָ יו אֶ ת ִמטת נ ָ
חָ זרתִ י לתוְֹך גּופֵ ְך
מֻט ָרד ִמכָל הקרוֹבִ ים ה ִמתרבִ ים
אֲׁשֶ ר אֶ צטָ ֵרְך לנחֵ ם אֶ ת מוֹתָ ם,
ֹאׁשי.
עמּוד הָ אֵ ׁש בר ִ
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שיר קצר – מעט המחזיק את המרובה – שניתן לזהות בו את כל
מולקולות
הדנ"א של שירתו רבת-הפנים של מירון איזקסון :הקונצפטואליּות,
המשפחתיּות ההדוקה ,האחריות חסרת המנוח של אב לילדיו ,המּודעּות
המפוכחת למגבלות הגוף האנושי וידיעת גזר דינו של החלוף.
כשאלתרמן הִ קדים את אלכסנדר פן וקרא בספרו כוכבים בחוץ לאדמה
"א ֲָדמָ ה רחּומָ ה" (בשירו "אל הפילים") הוא ביקש לרמוז לקוראיו
שרחמּה של האדמה ,שהוא גם רחמּה של אם חמה ורחומה וגם רחמּה
של אם קרה ומתנכרת; שהיא בעבורו גם באר-מים-חיים וגם בור רקב
וקבר .בשיריו הראה לא פעם שהאדמה מוציאה חיים מרחמּה ,אוהבת את
עולליה וחומלת עליהם ,אך גם בולעת אותם ללא רחֵ ם .על כן ,במשאלה
שמביע כאן הבֵ ן – לחזור למצב הרחמי – יש גם מן הרצון להחזיר את
הגלגל לאחור ,אל גן-העדן האבוד של הילדּות ,וגם שמינית של משאלת
מוות סמויה שלא קל לתת לה ניב שפתיים.
רבים משיריו של מירון איזקסון הם מונולוגים ודיאלוגים :בן פונה
לאִ מו ,בעל לאשתו ואישה לבעלה .כך גם השיר "איסור" ,שהוצב בפתח
חוברת  40החגיגית של גג – כתב העת של איגוד הסופרים (דצמבר
אמתי ,ספק היפותטי ומדומיין – של
 ,2016עמ'  .)7ובו מונולוג – ספק ִ
אישה לבעלה:
סּורי ע ֲָריוֹת
לכָל אִ ֵ
הִ צטָ ֵרף בעל על אִ ׁשת ֹו,
הִ יא זֹאת ׁשֶ פִ יהָ פָ סק:
"קָ רוֹב אתָ ה ִמכ ֵדי ׁשֶ תֵ ָדעֵ נִי
ּובמֶ ה טוֹבוֹת אִ מָך ואֲחוֹתָך ִממֶ נִי?
אתָ ה ו ֲאנִי גּופִ ים המגדלִ ים יחד אֶ ת ָדמָ ם
ואֵ ין לָהֶ ם ספִ ָירה נִפ ֶר ֶדת,
לָׁשוֹן ַאחת גו ָֹרלֵנּו
בתוְֹך גָרוֹן נָגּוע"]...[ .
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"הֲֹלא זֹאת אִ ׁשתָך מֻ תֶ ֶרת"
צ ֹוע ֲִקים ח ֲָד ָריו על לִ ב ֹו.
ֲסּורים לע ֹולָם,
אִ יׁש ואִ ּׁשָ ה זֶה לזֹאת א ִ
ָאדם עָ צּור ִמכֹח ֹו.
ָ
גם כאן ,כמו בשיר הקודם ,ניכרת מודעות רבה לאיברי הגוף ,שבשירת
מירון איזקסון אינם מצייתים תמיד לתפקידם הקונבנציונלי ,אלא
סּוראליסטיים
מקבלים לפעמים על עצמם באורח אוטונומי תפקידים ֵ
ומוזרים שלא קל להבין את פשרם ,כבציור של סלוודור דאלי ("לָׁשוֹן
ַאחת גו ָֹרלֵנּו  /בתוְֹך גָרוֹן נָגּוע",
או "צ ֹוע ֲִקים ח ֲָד ָריו על לִ ב ֹו"; ובשיר נוסף מאותה סדרת שירים –
ימים אֵ לֶה אֶ ת אֵ לֶה [ ]...אֶ צלִ י
"מלאכת השינה" – נכתב :אֵ יבָ ִרים מר ִד ִ
אֲזו ֵֹרי הָ עיִן מפטפ ִטים בִ צ ִרידּות") .לא חדרי הלב צועקים ,ולא הפה
מפטפט ,אלא חללים ואיברים בגוף האדם המפירים את תפקידם הטבעי
והמקובל.
אכן ,במכלול יצירתו של מירון איזקסון – בשירים וברומנים – ניכר
ריבוי האִ זכורים של איברי גוף ושל תפקודיהם .למעשה ,אין כמעט שיר
שאין בו אִ זכור כזה – למן השעָ רוֹת והאצבעות ועד ללב ולמוח .ניכרת
בשירים רגישות רבה לריחות הגוף ,וכל זה מקנה לשירים האלה אווירה
מאוד חושנית וארוטית ,אך גם היפוכה של האווירה החושנית .יש
בשירים גם אותות של פרישות ונזירות :של חובות והגבלות שמטיל אדם
על עצמו ועל יצריו כדי להתנזר מהנאות העולם הזה ,להתנתק מן הארצי
ולהתחבר לעולם הרוח ,החלום וההזיה .יש בשירים הללו גם משהו
מופשט מאוד ,שסותר את התחושה שלפנינו שירה חושנית וחושיית.
השיר "איסור" המצוטט לעיל הוא דוגמה מובהקת לפסיחה האופיינית
לשירת מירון איזקסון בין הֶ תֵ ר לאיסור ובין סער לרסן.
כשכתבתי סקירת ביקורת על הרומן "היריונה של עליזה" ("ספרות
של רמז וסוד" ,גג :כתב-עת לספרות ,גיל'  ,]2010[ 23עמ' ,)56 – 55
הרומן הרביעי והאחרון לפי שעה של מירון איזקסון ,שמתי לב שהספר
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עמּוס עד מאוד בסמלים פרוידיאניים ,וראש וראשון להם הוא התיק ,או
הארנק ,שכמוהו כרחם הנושא בחּוב ֹו עּובר או כקּופה האוצרת בתוכה
סוד :עליזה מוֹכרת תיקים וארנקים ,כלומר מֵ כלים מחופים בעור
(בדומה לגוף האנושי שאף הוא "כלי" העטוף בעור) ,המכילים את
סודותיה האינטימיים של האישה .התיקים והמיכלים המרובים ביצירתו
של מירון איזקסון מכילים בחּובם שפע של רמזים מוצפנים ,לרבות
רמזים אֶ רוטיים – ויש בהם מן ה"גילוי" ומן ה"כיסוי" כמאמר ביאליק
במסתו הידועה.
גם שירתו של מירון איזקסון עמוסה בתיקים ,מגירות ,ארונות,
והיא אוצרת בתוכה סודות – סודות אינטימיים ,סודות משפחה ,וגם
סודות במעגלים רחבים יותר ,מופשטים והגותיים ,כמו למשל בשיר
"למחרת יום הכיפורים"" :הזמן עוֹמֵ ד מּול חדרו  /מּוכָן להִ ָכנֵס למגֵרוֹת
ׁשֶ הִ נחתִ י / .יס ֵדר אֶ ת הּילדּות  /וגם אֶ ת ק ִריעת הג ֶֶרב הזָקֵ ן / :אתָ ה בנֵה לָך
אֶ ת הָ ָארוֹן ,הּוא אוֹמֵ ר לִ יֲ / ,אנִי כבָ ר אֵ דע אֶ ת ִמדוֹתֶ יָך" .כדאי לשים לב
בשיר הזה לכפל המשמעות של "ארון" ,המגלה את המודעות המתמדת
לידיעת גזר דינו של החלוף ,וכן להפכי הקריעה והתיקון ,הבנייה
והסתירה.
*מתוך דברים שנאמרו ביום-עיון שנערך באוניברסיטת בר-אילן ביום  8.6.2015על
יצירותיו של פרופסור מירון איזקסון במלאת ארבעים שנה להוצאת ספרו הראשון
שחר נגינתי ולרגל השקת ספר שיריו מעֲבָ ר.

נעמי פוקס  -לומדת לעוף – "חלומה של יוצרת לנסוק עם היצירה הנובעת
ממעמקי הנפש" ,מיקס מדיה על קנווס  55*120ס"מ
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רחלי אברהם-איתן
"גול ברגל שמאל"  -על שירת רוני סומק
שירתו של רוני סומק בספרו האחרון "נקמת הילד המגמגם" ,המביא
מבחר שירים מספריו הקודמים בצד קובץ שירים חדש ,מאששת את
שבחי הביקורת על שירתו *.שירתו ממשיכה לפרוץ "בקילוחים דקים".
גודש התמונות הנדחסות לתוך שירים מצומצמים בהיקפם אינו מרחיק
את הקורא .להפך הוא מקרב אותו .הקורא חש את המעיין השירי
המבעבע מעבר לשפת הרחוב ולמטאפורות הנמוכות ,המוגבהות בשיריו
לעתים על-ידי הנושא המדובר בשיר ,לעתים על-ידי הצירופים
האוקסימורוניים המאחדים את הניגודים ,ולעתים על-ידי החיבור בין
עולם-הפנים ועולם-החוץ .כך למשל השיר "הנבדל של האהבה" (עמ'
 .)72הכותרת ,כמו השיר כולו ,פוסעת בשני מסלולים :מסלול נמוך
מעולם הכדורגל ומסלול גבוה – האהבה .שניהם מתלכדים באחדות של
ניגודים ופורצים "בקילוחים דקים" את תודעת הקורא.
"הנבדל" – דו משמעי :נבדל בכדורגל ,על-ידי עברה שבוצעה על-ידי
שחקן שנבדל מחבריו והסתנן אל מאחורי ההגנה של היריבים כדי
לכבוש שער בלא שהשתתף במהלכי ההתקפה ,ו"נבדל" בבחינת
"שונה" ,אינו משותף ,פורש מהכלל.
הרובד הנמוך מתחום הכדורגל יוצק משמעויות חדשות אל הרובד
המוגבּה במסלול של שיר אהבה.
זהו קו פואטי בולט בשירתו של רוני סומק – להכניס "גול ברגל שמאל",
לפרוץ את תודעת הקהל בדרך לא שגרתית; לתת מסר בר משמעות
כבדרך אגב ,תוך עיסוק ביומיומי הנמוך ,כמו בשיר המודגם – העיסוק
בכדור.
*וכן מאשש את הביקורת שלי "שירים ממחתרת החלב" ,פסיפס  2006 ,63וספרי
כאב השורשים הכפולים.2008 ,
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הכותרת מכוונת את הקורא להתבוננות מקבילה בשני הרבדים בעת
ובעונה אחת :הרובד האקסטרוברטי של עולם-החוץ ,עולם הכדורגל,
והרובד האינטרוברטי של עולם-הפנים ,עולם האהבה .המשורר מכדרר
במלים ,משחק בתודעת הקורא ושולט בה היטב כשחקן השולט בכדור
ומבקיע שער:
הסִ י ִנים ִמלאּו אוֹת ֹו בפִ ׁשתָ ן
ה ִמצ ִרים במוֹץ תבּוָאה,
הָ ר ֹומָ אִ ים תָ פרּו אוֹת ֹו ִמקֵ בָ ה ׁשֶ ל פר
ּומ ֻלמ ֵדי הָ ֶרנֵסנס ָדחֲסּו ב ֹו ׁשער תָ לּוׁש ִמסּוס
להזכִ יר ל ֹו ׁשֶ ּיִ דהר.
ָלכֵן ִמי ׁשֶ רוֹצֶ ה להחֲזִ יר אֶ ת הכדּור
ל ִמג ָרׁש חּיָיו צָ ִריְך למלֵא אוֹת ֹו ׁשּוב
בִ שער אִ ּׁשָ ה ׁשֶ ָאהב,
להָ ִריע לָּה
וֹלא לִ בעֹ ט ַאף פעם
במָ ה ׁשֶ ִמתגלגֵל
ִמתחת לרגלָיו
מונדיאל 2006

השיר נחלק לשני חלקים :חמש השורות הראשונות מוסרות מידע
אינפורמטיבי יבש בנושא גלגוליו ההיסטוריים ,התעשייתיים של הכדור.
איך ייצרו אותו בארצות שונות ובתקופת שונות במטרה שישיג את מטרת
השימוש בו ,שניתן יהיה לגלגלו בקלות ,לשלוט בו ,או בלשון השיר,
המהווה גשר אל הרובד המוגבּה של שיר אהבה" ,להזכיר לו שידהר".
החלק השני ,הפותח במילת התוצאה "לכן" ,מוביל אותנו אל הרובד
הגבוה ומוליך אל עולם-הפנים הערכי בבחינת "צא ולמד" ,אם
בהיסטוריית הכדור השקיעו עמים מחשבה רבה על-מנת לשפר אותו
ולהגיע בעזרתו להישגים טובים יותר ,על אחת כמה וכמה ,כאשר
מדברים על בני אדם ,ובפרט על האדם הקרוב ביותר – בת הזוג" ,במה
שמתגלגל מתחת לרגליו"ִ " :מי ׁשֶ רוֹצָ ה להחזִ יר אֶ ת הכדּור  /ל ִמגרׁש חּיָיו
צָ ִריְך למלֵא אוֹת ֹו ׁשּוב  /בשֵ עָ ר אִ ּׁשָ ה ׁשֶ ָאהב  /וֹלא לִ בעֹ ט ַאף פעם"...
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אי-אפשר להתעלם מההומור המאכלס את השורות ומעורר חיוך.
השיר הסמוך אל שיר זה "גול ברגל שמאל" (עמ'  )73מתייחס
להיסטוריית שחקן הכדורגל ההונגרי ,פרנץ פושקאש (לזכרו מוקדש
השיר) ,שעשה היסטוריה בתחום הכדורגל .השיר מסמיך את מגרש
הכדורגל אל בית הכנסת ומסמיך מונחים מטאפיסיים למונחים יומיומיים
נמוכים" .בימים ההם היה מגרש הכדורגל קרוב לבית הכנסת .הדשא
שלא צמח בו היה רך כפרוכת על ארון הקודש" .אף הביטוי השגור
במגרש הכדורגל "יש אלוהים" כביטוי לשמחת הניצחון מקבל הגבהה
טרנסצנדנטאלית.
רוני סומק נאמן לדרכו הפואטית המשלבת את המסרים הערכיים
בריאליה היומיומית .מתן כבוד לתחום הכדורגל בין השורות הפיוטיות,
הינו בגדר פריצת שער פואטי בספר זה .רוני ממשיך לשחק באותו מגרש
פואטי כך למשל השיר "ריה"ל מדריד" (מחתרת החלב ,עמ' )30
המשתמש בצימוד שונה האות ריאל-ריה"ל וקושר באמצעות משחק
לשוני זה בין הדמות הנשגבת של ר' יהודה הלוי ובין קבוצת הכדורגל
ריאל מדריד" .שימוש יומיומי במיתוס יהודי ובדמויות נאצלות נעשה
על-ידי המשורר ,רוני סומק ,להעברת מסר עכשווי' ...מה נשאר מבעיטת
הגעגועים  /של רבי יהודה הלוי?  /אולי כדור מתגלגל על דשא נובל /
בין שער המזרח לשער המערב'" (ראה ספרי ,כאב השורשים הכפולים,
עקד .)2008
שירתו של רוני סומק שומרת על קו פואטי נוסף – דחיסות בנושאים
המאכלסים קובץ אחד ודחיסות בלשון הפיגורטיבית של השירים .גם
קובץ זה מטפל בנושאים רבים בעת ובעונה אחת :הנושא הבינתרבותי
שבין מזרח ומערב ,נושא האהבה ,המשפחה ,התבגרות ,הורות ,מחאה
חברתית ותרבותית ,ארס-פואטיקה ,חיים ומוות.
מבחר שירי "המתופף של המהפכה"" ,קו העוני"" ,מחתרת החלב",
אלג'יר "כוח סוס" ממשיכים להדהד גם מתוך הקובץ החדש בספר "די-
ג'יי במעון נשים מוכות" ,ששמו מעיד על הנטייה לשירה חברתית
המביעה את מצוקתם של מי שנדחקו אל שולי החברה בעל כורחם:
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ֲאנִי רוֹצֶ ה לִ היוֹת ִדיֵ -ג'יי
בִ מעוֹן נ ִָׁשים מֻ כוֹת,
ל ִָׁשיר ִׁש ִירים ׁשֶ ּיָדּוגּו דגֵי חֶ ֶרב
ִמתחתִ ית עיִן ,יטבִ יעּו כ ִריׁשֵ י כאֵ ב
וִ ימלאּו בִ דגֵי זָהָ ב
ַאקוריּום לֵב.
אֲבָ ל הָ אֹ זֶן ׁשֶ ל נ ִָׁשים מֻ כוֹת הִ יא
בוֹר מָ לֵא קלָלוֹת,
והֵ ן מבֹהָ לוֹת ִמכָל ש ִריטָ ה ׁשֶ על ִשפתֵ י מִ לָה,
ִמסכִ ין חד כלָׁשוֹן,
ִממֶ ִׁשי בלוֹף המרפֵ ד חֲלל גָרוֹן,
"נ ִָׁשים ,נ ִָׁשים"ֲ ,אנִי לוֹחֵ ׁש לעצ ִמי,
" ֲאנִי מקׁשקֵ ׁש כדף תָ לּוׁש ִמסֵ פֶ ר חּיֵיכֶן,
ואתֶ ן ׁשּורוֹת בִ בלּוז ׁשֶ אֶ כתֹ ב בָ א"ב ׁשֶ ל הּׁשָ עוֹת,
בָ הֶ ן ֱהיִיתֶ ן ֹלא יוֹתֵ ר ִמסתָ ם בָ שָ ר
אֲׁשֶ ר הֻׁשלְך מֶ אִ טלִ יזֵי הגֵהִ ינֹ ם".
הדובר בשיר מזדהה עמוקות עם כאבן של הנשים המוכות ,הנכלאות
במעון כדי להציל את נפשן מפני בעליהם המאיימים על חייהן .הדובר
רוצה בכל מאודו לשמח את הנשים הנדכאות האלה ומבטא את רצונו
להיות די-גיי במעון בו הן נכלאות בעל כורחן .יתר על כן הוא חותר לכך,
ששיריו ידוגו מהן את כל הכאב "מתחתית העין"  -אסוציאציה לנשים
עם הפנסים בעיניים מהבעל המכה .את "דגי החרב" ואת הכרישים
המאיימים על שלומן של הנשים מבקש הדובר לדוג באמצעות שיריו
ולנטרל את הרוע שפוגע בהן .אולם אליה וקוץ בה ,מכיוון שאין הנשים
פנויות להאזין לשירים ,כי אזניהן מלאה קללות ,והן מבוהלות " ִמכָל
ּו"מסכִ ין חד כלָׁשוֹן" ,הן חרדות חרדה
ש ִריטָ ה ׁשֶ על ִשפתֵ י ה ִמלָה" ִ
קיומית .הן אינן מאמינות במלים ,כי כל חייהן שבעו שקרים .שקרים
שגרמו להם להתפתות ,להאמין לבעל המכה שלא ישוב להכותן ,לחרטה
שהביע שוב ושוב בפניהן ולהיאחזותן לשווא במלות הבטחותיו ,שתמיד
התבדו במכות שלא איחרו להגיע" :הֵ ן מבֹהָ לוֹתִ ...ממֶ ִׁשי בלוֹף המרפֵ ד
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חֲלל גָרוֹן ".הן מבוהלות מחלקלקות לשון הבלוף והשקר בגרונם של
המשקרים להן ופוגעים באימונן פעם אחר פעם ,ואין אוזנן כרויה
למילים ולשירים המושמעים להן .לכן הדובר מבין את מוגבלות יכולתו
לעזור להן באמצעות השירים.
השיר "נחליאלי" (עמ'  )92עושה שימוש במוטיב הציפור כגשר בין
מזרח ומערב ,בין הוותיק-המנהל ובין העולה החדש – הפקיד .בחלקו
הראשון של השיר הוא מופיע כחלק מן הריאליה הקיומית של האב,
העולה החדש ,הפוגש מידי יום ביומו את נחליאלי המנהל ,במשרדי מס
רכוש .התיאור עתיר הומור גם בהמשך השיר" :בִ ׁשבִ ילִ י הּוא תָ ִמיד יָעּוף
כצִ פוֹר מס רכּוׁש  /עִ ם מקוֹר דל ֻסכָר ,עֵ יניִם מבֹהָ לוֹת ִממכוֹת  /וכנפֵ י מנג ֹו
חר ָדל" .מדמותו של המנהל נחליאלי עובר הדובר השירי לתאר את
הנחליאלי הציפורַ" :אף אֶ חָ ד ֹלא ָאמר לִ י ָאז ׁשֶ נחֲלִ יאֵ לִ י הּוא  /גם
צִ פוֹר"...
בחלק האחרון מתוארת דמותו של המנהל נחליאלי מנקודת המבט של
הבן הזוכר את קיומו של האב כעולה חדשּ" :וכׁשֶ אתָ ה ,מר נחֲלִ יאֵ לִ י,
ח ֹולֵף מֵ עָ ליַ ,אל תִ ׁשכח ׁ /שֶ ֲאנִי מכִ יר כָל כפתוֹר ׁשֶ ּׁשָ כחתָ לִ תפֹ ר בחֻ לצת
המנהֵ ל  /ואֶ ת מחבוֹא המפתֵ ח למג ֵָרה בָ ּה ׁשָ מרתָ  /חֲלוֹמוֹת / .ואִ ם אתָ ה
רוֹאֶ ה ׁשָ ם בּׁשָ מיִם ׁשֶ מֵ על ה ִמש ָר ִדים ׁ /שֶ בִ גבּול רמלָה לוֹד אֶ ת ָאבִ י ,תגִ יד
ל ֹו ,בבקָ ׁשָ הׁ / ,שֶ ֹּלא עוֹבֵ ר יוֹם בלִ י ׁשבמג ִדיר הצִ פ ֳִרים ׁשֶ לִ י  /נִרעד לפָ חוֹת
דף אֶ חָ ד ִ /ממּׁשָ ק כנָפָ יו".
שילוב זה של חומרים מן היומיום עם חומרים "גבוהים" מוביל את נתיבי
השיר בשבילי לשון ייחודיים ,המעבירים את המסר השירי המטפל
בנושא הבינתרבותי ,בדרך ייחודית הממחישה את המציאות החברתית-
התרבותית -הישראלית על שלל גווניה .בלִ יל התרבויות מקבל ביטוי בקו
הפואטי הייחודי לסומק ומתגלם בהכלאות שבין הסטריאוטיפים ובין
מטענים תרבותיים הנחשבים ל"גבוהים".
הקובץ אלג'יר ממנו בחרתי שיר זה מעניק תשומת לב ייחודית אל הפן
המזרחי שבהווייתו ובהווייה החברתית הישראלית .צבעי המזרח מובאים
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הן כחלק מן הריאליה ,לעתים כרקע לנושא הנדון בשיר ,והן כמוטיב
מייצג בנושא מפגש התרבויות.
השיר "גמלים" (עמ'  )77מטפל בנושא התבגרות הבת והתמודדות האב
עם מחזריה ,ומתאר הוויה מזרחית כחלק ריאלי של תיאור השוק
באנטליה .מהראליה המזרחית מוליך אותנו המשורר אל עולם הפנים ,אל
הווייתו ,אל זכרונותיו .ההווה השירי משליך על העבר" :ו ֲאנִי מקּׁשֵ ט
בחֲרּוזֵי עִ נבָ ר אֶ ת הָ ֻאכָפִ ים ׁ /שֶ חָ לפּו פעם בחמסִ ין ִ /מנוֹאֵ יבָ ה  /לראס
מּוחמדָ / .אז הָ יּו יָמי  /חוֹלוֹת נוֹד ִדים" .חרוזי הענבר בפתיחת השיר,
שהם חלק מן המציאות של מוכר התכשיטים באנטליה ,הופכים בסיום
למטונימיה המייצגת את תרבות המזרח ואת נדודיו של ה"אני" השירי
הנודד כמו על אכפים בין העולמות ,בין התרבויות.
חומרי הריאליה בהם משתמש רוני סומק נטולים מסביבתו ,הסביבה
המוכרת לכולנו ,על-כן הם תורמים לאותנטיות של התיאורים
ולקומוניקטיביות שלהם.
העולם הריאלי בשיריו מעלה ,בין היתר ,תמונות חרוטות בזכרון
הקולקטיבי של החברה הישראלית ,כמו תמונתה של הילדה רוז פיזם,
שחייה נאספו אל תוך מזוודה בדרך אכזרית ,של מי שאמורים היו לפרוש
חסות על הילדה ,לגדל ולטפח ,להיות הורים כדרך אדם מן השורה .רוני
סומק מופיע בשיר זה ,כמו באחרים ,כסייסמוגרף רגיש .רגישותו של רוני
לילדים ולאופן גידולם וטיפוחם נחשפה בפנינו כבר בשיריו המוקדמים,
כדוגמת "אזיקים ,שיר רחוב"" ,קו העוני"" ,קילו ילד" ובשירים
המאוחרים ,כדוגמת "מחתרת החלב" ו"הערת שוליים לפואמה
הפדגוגית"
כותרת השיר של רוני "כשתמצאו אותי מקופלת בתוך מזוודה" (עמ' ,)88
כמו השיר כולו ,מנציחה את הילדה כילדה חיה המנהלת דיאלוג עם
החברה הישראלית ,שלא הגנה עליה מבעוד מועד "כׁשֶ תִ מצאּו אוֹתִ י
מקֻ פֶ לֶת בתוְֹך ִמזוָ ָדה" .המשורר החייה את רוז בשירו ונפח בה רוח
ויכולת רטורית .התמונות בשירו של רוני מזעזעות בפני עצמן בהציבו
אותן כחלק מצוואתה של הילדה המתה" :נקּו אֶ ת הָ אצוֹת מֵ ִריסיִ / ,מׁשכּו
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ִמ ִּׁשנֵי הָ ִריצ ָ'רץ' קוֻצוֹת שֵ עָ ר / .נּׁשקּו ִשפתֵ י ָדגִ ים ׁשֶ בָ אּו לִ ׁשתֹ ק  /על עו ִֹרי,
 /וקעקעּו אֶ ת עֵ יני על דֹפֶ ן ַאחת הסִ ירוֹת ׁ /שֶ חָ לפּו על בּועוֹת המיִם ׁשֶ פָ לט
קּוקּיוֹת על ָראׁשֵ י הּילָדוֹת ׁשֶ ּינוֹפפּו /
פִ י / .קּׁשטּו אוֹתָ ּה בבָ ל ֹונִים ,תלּו ִ
למיִם ִמסִ פּונָּה .קָ ראּו לָּה 'בת הּירקוֹן הקטנָה'  /והֵ ִׁשיטּו בָ ּה אֶ ת ׁשֶ א ֲָריוֹת
החּיִ ים ׁשֶ ּיָכלּו  /לִ היוֹת חּיי" (עמ'  .)28השיר המוצב בסמוך לו מתאר
נערה אחרת בשולי החברה ,בשולי החיים "שיר לנערה ממחלקה ד'
במרכז לבריאות הנפש" (עמ' .)89
כמי שבריאליה היומיומית מורגל להתבונן בצעירים שהוא פוגש מידי
יום כמורה ,מנסה לחדור בשיר אל עולם התודעה של הנערה
המאושפזת" :עלמָ ה הִ יא ח ֹולֶמֶ ת בלילָה ב ֹו ׁ /שּועָ לִ ים מחֻ פָ ִשים לחֹ ׁשֶ ְך /
מ ִקיפִ ים אֶ ת ִמטָ תָ ּה ונ ֹוה ֲִמים על המנו ָֹרה  /כאִ לּו הָ יתָ ה י ֵָרח מֻ כֶה כלֶבֶ ת?...
" (שם).
הנטייה לאוריינטאלי בספר זה מקבלת ביטוי בהתייחסות לארצות ערב:
"אלג'יר"; "אנטליה ,שפת הים"" ,גמלים" "בוקר טוב קהיר"" :קָ הִ יר,
קָ הִ יר ,עִ יר ה ִמתנוֹפֶ פֶ ת כ ִמפ ָרש על ספִ ינָה ׁ /שֶ בבִ טנָּה מֻסתָ ִרים ַארגזֵי הָ אוֹר
ָאדם מֵ הּׁשֶ מֶ ׁש / .אֶ ת ׁשּורוֹת הָ ַאהֲבָ ה הָ אֵ לֶה ֲאנִי כוֹתֵ ב על
ׁ /שֶ ּׁשָ דדּו בנֵי ָ
חוֹל  /המחכֶה לדרבּוקת הָ רּוח ׁשֶ תנענֵע  /אֶ ת בִ טנ ֹו בסּופָ ה" (עמ' .)104
את בטננו נענע המשורר בדרבוקות הצירופים הייחודיים והערבסקות
המאכלסות את הספר החדש "נקמת הילד המגמגם" (מבחר וחדשים
 )1997-2017הן במבחר שקיבץ והן בשירים החדשים בקובץ "די-ג'יי
במעון נשים מוכות".

רוני סומק בילדותו – תמונה מתוך מצגת אירוע ההשקה המשותף:
"בובת האשבול (א.א.רחלי) וכוח סוס" (רוני סומק)
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גתית הולצמן

פילוסופיה וספרות ,יהדות ואסלאם -
דיאלוג פנטסטי ומציאות אפשרית
הרהורים בעקבות ספרו של אילי גורליצקי:
הסוד הכמוס  -הרמב"ם וידידו אבן רשד1
במאה השתים-עשרה פעלו בעולם היהודי ובעולם המוסלמי שתי דמויות
שגיבות .היו אלה ר׳ משה בן מימון ( )1204 - 1138ואָ בּו ָאל-ווָאלִ יד
רּושד (أبو الوليد محمد بن رشد) ( .)1198 - 1126אבן רושד
מּוחָ מָ ד אִ בן ִ
נולד בקורדובה שבספרד ובה חי ופעל מרבית ימיו מלבד תקופה קצרה
בה כיהן כשופט במרוקו .הרמב״ם נולד אף הוא בקורדובה ,חי כחמש
שנים בעיר פז שבמרוקו ,אך מרבית חייו הבוגרים התנהלו במצרים .גם
הרמב"ם וגם אבן רושד עסקו ברפואה וכן מלאו תפקידי הנהגה בכירים
במסגרת הקהילות בהן פעלו .אבן רושד שימש רופא הח׳ליפה במרקש
וכן קאדי ראשי בקורדובה .הרמב״ם היה רופא בחצר שליט מצרים צלאח
אלדין וכן נשא בתואר "ראיס אל-יהוד" (=ראש היהודים) של יהודי
מצרים .עם זאת ,שני האישים קנו את מרבית פרסומם בזכות פועלם
העיוני וחיבוריהם המקוריים ורבי ההשפעה .שניהם כתבו ספרי הלכה
ורפואה רבי היקף ותפוצה ,אך נודעו בעיקר עקב התמסרותם ללימוד
הפילוסופיה היוונית ולחקר משמעותה הדתית והחברתית .גם הרמב״ם
וגם אבן רושד הושפעו מתורתו הפילוסופית של אריסטו ובחנו את
האופן בו ניתן לשלב את עקרונות הפילוסופיה הרציונליסטית עם
נאמנות לדת המונותיאיסטית .שני האישים העלו רעיונות דומים בסוגיה
זו ובעיקרו של דבר גרסו ,כי לדת המונותיאיסטית פנים שונות
המתאימות לקהלי יעד מגוונים .פשוטי העם ,מי שלא נתברכו בתשוקה
לרכישת השכלה מדעית ופילוסופית ,אמורים להבין את כתבי הקודש
כפשוטם ולקבל על עצמם אמונה תמימה באל הכרוכה בקיום מצוות
הדת .מנגד ,יחידי הסגולה החותרים לפיצוח סודות הטבע והדת באופן
 1אילי גורליצקי ,הסוד הכמוס  -הרמב״ם וידידו אבן רשד ,תל-אביב .2002
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מדעי יבינו בסופו של דבר כי סיפורי המקרא ,ולחילופין דברי הקוראן,
אינם אלא כסות לאמיתות הפיזיקה והמטפיזיקה אותן הציג בבהירות
הפילוסוף היווני אריסטו .שניהם ראו באריסטו אדם שבשכלו האוטונומי
גם אם גאוני ,וללא כל התגלות או נבואה – השכיל להבין את מבנה
היקום ואת העקרונות הטבעיים המונחים בבסיסו.
אבן רושד והרמב"ם שילבו בחייהם ובאישיותם מנהיגות חברתית ודתית,
גאונות פרשנית ,עומק פילוסופי וגדולה אישית ,שהטביעה את חותמה
על הדתות אליהן השתייכו וכן על תרבות העולם לאורך מאות בשנים.
שניהם אף עוררו שורת פולמוסים ,כל אחד במסגרת החברה בה פעל.
ואולם מפעלם חסר התקדים ומשולל ממשיכים באותו סדר גודל העמיד
בסופו של דבר בצל פולמוסים אלה.
העובדה ,כי באותה מאה הצמיחו בקרבן היהדות והאסלאם שני אישים
כה מקוריים ושונים מסביבתם מחד גיסא ,אך בעלי קווי דמיון
משמעותיים איש לרעהו מאידך גיסא  -לא נעלמה מעיני החוקרים אשר
ניסו לאתר אותות להיכרות אישית או השפעה הדדית ממשית בין
השניים .אבן רושד מעולם לא הזכיר את הרמב״ם ואין כל ראיה לכך כי
הכיר את כתביו .לעומת זאת הרמב"ם הזכיר את אבן רושד באיגרותיו
ואף המליץ על חיבוריו ,אך מעולם לא ציטט מכתביו .שניים מחוקריה
המובהקים של הפילוסופיה היהודית הימי-ביניימית ,שלמה פינס
ואברהם עברי ,נדרשו לֿ סוגיית הקשר בין שני ההוגים והעלו רעיונות
שונים בהקשר זה .שלמה פינס סבר ,כי כתבי הרמב״ם אינם משקפים
השפעה ישירה של רעיונות אבן רושד ,וכי הדמיון ביניהם מוסבר על
רקע העובדה שהתחנכו בתרבות משותפת ובסביבה דומה 2.אברהם עברי
גרס ,כי הקירבה בין כתבי הרמב״ם לכתבי אבן רושד מלמדת כי הראשון
הושפע מהאחרון .שני החוקרים ציינו כי הדמיון בין שני ההוגים טמון
בשתי סוגיות מרכזיות:
 .1תפיסת האל כשכל עליון אשר התקשרות עמו מחייבת פיתוח הכושר
השכלי האנושי.
 .2הצבעה על פער בין הבנה פילוסופית של עקרונות הדת בה מחזיקים
יחידי סגולה לבין אמונה דתית עממית המבוססת על הבנה פשטנית של
כתבי הקודש ,ודיון בהשלכותיו של פער זה.

2שלמה פינס ,״המקורות הפילוסופיים של ׳מורה נבוכים׳״ ,בין מחשבת
ישראל למחשבת העמים ,ירושלים תשל״ז ,עמ׳ .151 - 149
גיליון  | 18שבילים | 77

ספר "הסוד הכמוס" מאת אילי גורליצקי צומח מן הקושיה המתעוררת
לנוכח העובדה כי מחד גיסא קיים דמיון ביוגרפי ,תרבותי ורעיוני ניכר
בין הרמב״ם לבין אבן רושד ,ומאידך גיסא אין ראיות לקיום קשר אישי
ממשי בין השניים .הספר פותר קושי זה באורח יצירתי ואמנותי על ידי
פרישת התכתבות ,אשר כביכול ארעה בין שני האישים למן שנות
ילדותם עד ימי זקנתם .הספר הינו רומן מכתבים בדיוני העוקב אחר
קורות חייהם ,נדודיהם ,לבטיהם הרעיוניים ,והאופן בו התמודדו עם
שאלת היחס בין הדת לבין הפילוסופיה בכלל ,ומקומם כאנשי עליה
בקרב בני עמם בפרט .המכתב הראשון נכתב לכאורה על ידי הרמב״ם בן
השלוש-עשרה בשנת  1148אל רעהו הבוגר ממנו ומתאר פגישות
שכביכול ארעו ביניהם בקורדובה שנים אחדות קודם לכן .המכתב
האחרון בספר גם הוא מכתבו של הרמב״ם אשר נשלח אל רעהו הותיק
 50שנים מאוחר יותר ,בשנת  .1198סיפור המסגרת של רומן המכתבים
הוא סיפורו של יוסף בן יהודה ,תלמיד הרמב״ם אשר למענו ולמען
הדומים לו בידיעותיהם נכתב מורה נבוכים .בפתח הספר מתאר יוסף כי
בעת שביקר את מורו השוכב על ערש דווי מסר לו הלה את התכתובת
האישית שהיתה חסויה עד אותה עת .במעמד זה סיפר לכאורה הרמב״ם,
כי מצא לנכון להסתיר את הקשר האישי שהתרקם בינו לבין אבן רושד
ידידו היות ובני עמם לא היו רואים קשר זה בעין יפה ולא היו מגלים
סובלנות כלפי ההשקפות הפילוסופיות אותן חלקו השניים.
שאלה מתבקשת היא  -מה מוסיף ספר מיוחד זה למכלול הידע אודות
הרמב״ם ואבן רושד? המחקר ההיסטורי קבע ,כי קשר ביניהם לא
התקיים ,ואילו המחקר הפילוסופי כבר ניתח לעומק את הרעיונות
המשותפים להם ואת הזיקה האפשרית ביניהם .במענה לשאלה זאת נביא
מדברי ש"י עגנון בהרצאה אותה נשא במכון וייצמן למדע .וכך אמר:
מעשה פעם אחת לפני ארבעים שנה בא אצלי הפרופסור אדמונד לנדא
מגטינגן שהיה פרופיסור אורח באוניברסיטה העברית שלנו שבירושלים.
בכניסתו שאל אותי ...מה שלומך אדוני הקוליגה? אמרתי לו ,קראת לי
קוליגה ,במה אנו קוליגים? ענה ואמר לי ,אנחנו המתימאטיקאים
משתדלים כל ימינו לעשות את העקום למישור ,והנה אתה עשית זאת
3
בספרך והיה העקוב למישור.

3ש״י עגנון ,״דברי אשר דיברתי במכון וייצמן למדע״ ,מעצמי אל עצמי,
תשל״ו ,עמ׳ .103 - 102
ירושלים
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מדברי עגנון עולה ,כי המתמטיקה והספרות ,ואולי המדע והאמנות בכלל
– אינם תחומים זרים זה לזה .באופן מסוים עוסקות שתי הדיסציפלינות
הללו באותם נושאים ,היות והן חוקרות את טבע העולם וטבע האדם ,כל
אחת בכליה שלה .על פי גישה זו יצירת האמנות אינה פרי דמיון חופשי
ושרירותי לחלוטין .אדרבא ,היא מעמיקה לחקור בטבע המציאות,
ומעלה קושיות לגביהן תוהה גם המדע .האמנות במיטבה – מציגה
תשובות לשאלות אלה ,תשובות שגם אם אין להן ביסוס אמפירי ,הרי יש
להן אחיזה עמוקה בטבע האנושי .בכך יכולה האמנות להרחיב את
גבולות עולמנו הרציונלי ולפרוש לפנינו אופקים חדשים של רעיונות,
חוויות ורגשות .המתמטיקאי הצביע על כך כי הסופר השכיל להפוך את
העקום למישור ,לרבע את המעגל .בהשראת דימוי זה נוכל לומר ,כי
גורליצקי השכיל להראות כי שני קוים מקבילים יכולים להפגש ולחלוק
נקודות משותפות רבות.
כאמור לעיל חלקו הרמב״ם ואבן רושד הערצה לפילוסוף היווני אריסטו
ופירשו את כתבי הקודש לאור עקרונות הפיזיקה והמטפיזיקה אשר הגה.
אולם אריסטו חקר גם את מהות היצירה האמנותית ובחיבורו
״פואטיקה״ קבע ,כי תפקיד האמנות אינו לחקות את המציאות .היא אינה
נדרשת לתיאור אירועים שהיו אלא תפקידה לתאר ״את סוג הדברים
שעשויים לקרות״ 4.אריסטו קבע ,כי לפיכך יצירת הספרות ״יותר נכבדה
מן ההיסטוריה״ (שם)  -שכן אינה עוקבת אחרי אירועים שקרו ,כי אם
מעמיקה לעיין בטבע המציאות ומציגה תרחישים בעלי תוקף של אמת,
גם אם לא ארעו בפועל ממש .הספר "הסוד הכמוס" מבטא עיקרון זה
היות והדיאלוג הדמיוני המתואר בו מצייר את דמויות הדוברים על סמך
המורשת שהותירו ,ובוחן מה היה קורה לו זכו לשוחח וללבן בצוותא את
הסוגיות אותן העמיקו לחקור .אם כן ,כשם שהפילוסופיה של אבן רושד
והרמב״ם טבועה בחותם העקרונות האריסטוטליים ,כך אף הדיאלוג
המתואר בספר "הסוד הכמוס" .אמור לעיל ,הקירבה הרעיונית בין אבן
רושד לרמב״ם טמונה בפרשנותם הפילוסופית לדת ,בהבנתם ,כי פרשנות
זאת אינה נהירה למרבית בני האדם ,ובתחושת בידוד מסוימת שחשו
עקב כך .החידוש בספר הנדון הוא יצירת דיאלוג מתמשך ונסתר בין
הרמב״ם לאבן רושד ,כאשר המוטיבציה ליצירה מקורית זאת היא הזיקה
המהותית בין שתי דמויות אלה .זיקה זאת מושתתת על העובדה ,כי כל
אחד מהם חש ניכור מסוים כלפי החברה הסובבת אותו וההוויה הדתית
המאפיינת אותה .הדיאלוג הדמיוני גורס ,כי כל אחד מהם נזקק לחבר
4אריסטו ,פואטיקה ,תירגמה והוסיפה מבוא והערות :ד״ר שרה הלפרין ,תשל״ז,
עמ׳  .33רעיון זה נזכר בהקדמת הספר "הסוד הכמוס" ,עמ׳ .11
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נפש עמו יוכל לחלוק את עולמו הפנימי וכך הוקירו איש את ידידות
רעהו וטיפחו את הקשר ביניהם ,גם כשחיו במרחק רב זה מזה .הספר
עוקב אחר האופן בו מתפתחים השניים במקביל הן באופן רוחני ,והן
במסלול ציבורי וחברתי .שניהם מעמיקים בלימוד הפילוסופיה
האריסטוטלית ומגיעים למסקנה ,כי התפתחות רוחנית אמתית תלויה
בפיתוח השכל האנושי הפרטי .יחד עם זאת תופסים השניים מקום מרכזי
בהנהגת הציבור ,וזאת מתוך סברה כי לאדם המשכיל יש אחריות כלפי
החברה הסובבת אותו וכי מוטל עליו להשתמש בכישוריו ולהנהיגה
באופן תבוני.
אחת המסקנות החשובות מן המסכת הרעיונית המשותפת לאבן רושד
ולרמב״ם היא הקביעה כי דווקא מי שרכש השכלה מעולה וניחן
בכישורים אינטלקטואלים חריגים המבדילים אותו מכלל בני עמו -
דווקא הוא מחויב לחוש אחריות כלפי החברה .תורתו המדינית של
אפלטון גורסת ,כי המנהיג האידיאלי הוא המלך הפילוסוף ,הקובע עבור
החברה כולה ערכים ויעדים ,אשר גם אם אינם מקובלים עליה
מלכתחילה ,הרי עליו לחתור להטמעתם במסגרתה וכך לחנך את בני
העם ולאפשר לכל אחד מהם למצות את הפוטנציאל האישי הגלום בהם.
אבן רושד והרמב״ם היו בקיאים ,ושניהם היטיבו להגשים את האידיאל
האפלטוני.
הסוגה הדיאלוגית תפסה מקום של כבוד בספרות הפילוסופית היהודית
בימי הביניים .באופן זה נכתבו הספרים החשובים "מקור חיים" מאת
שלמה אבן גבירול" ,ספר הכוזרי" לר׳ יהודה הלוי ,וכן Dialoghi di
" – Amoreשיחות על האהבה" מאת רבי יהודה אברבנאל .הדיאלוג בין
הרמב״ם לבין אבן רושד אותו הציב אילי גורליצקי על מדף הספרות
העברית מצטרף אם כן לשורה נכבדה של דיאלוגים ספרותיים דמיוניים.
ויתרה מכך :תיאור חליפת מכתבים בין הרמב"ם לאבן רושד מציג פתרון
לחידת הקשר בין שני אישים אלה באומרו ,כי אף אם קשר כזה לא
התקיים בפועל הרי בנסיבות שונות יכול היה להתרחש ולהיות בעל
תרומה ניכרת לכל השותפים בו ,דוברים וקהל מאזינים גם יחד.

יחזקאל סנדר  -בדרך לתפילה  -טכניקה מעורבת ,מכחול וטוש אקרילי על קנווס  50*70ס"מ.
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אברהם אוחיון

גוף ונפש – חיבור וניגוד
שיאו של תהליך בריאת העולם הוא ביצירת האדם ,שהוא נזר הבריאה
ותכליתה ,כפי שנאמר (בראשית א' ,כז)" :בצלם אלוקים ברא אֹ תו".
וצורת בריאתו היא באמצעות שילוב של גוף ונפש ,כפי שנאמר (שם ב',
ז)" :וייצר ה' אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים,
ויהי האדם לנפש חיה" ,ופירש רש"י" :עשאו מן התחתונים ומן
העליונים ,גוף – מן התחתונים ,ונשמה – מן העליונים".
הגוף והנפש (או :הרוח ,הנשמה) 5הם שני המרכיבים של קיומנו :הגוף
הוא המעטפת ,המשכן לנפש והביטוי הפיזי של קיומנו ,ואילו הנפש
נותנת חיים ותנועה לגוף ,ושולטת על הרגשות והמחשבות שהם המהות
והביטוי הרוחני של קיומנו.
בדברים שלהלן נבקש להראות ,מחד גיסא ,את הקשר והתלות ההדדית
שבין הגוף לבין הנפש ,ומאידך גיסא ,את המתח והניגודיות הקיימים
ביניהם בעקבות העובדה שכל אחד מהם "מושך" לכיוון אחר ,ניגודיות
אשר יש לה השפעה על תפקודנו היומיומי.
חיבור משולל היגיון
על פי היהדות ,הגוף והנפש הם שתי ישויות נפרדות זו מזו ,אשר הזדמנו
ל"פונדק אחד" בחייו של האדם .כאשר הם מחוברים ,הנפש משפיעה על
הגוף ומעניקה לו חיּות וממד רוחני ,ואף הגוף משפיע על הנפש ,כפי
שיובא להלן .כאשר מסיים האדם את חייו ,הנפש עוזבת את הגוף,
וחוזרת להיות יחידה אוטונומית בפני עצמה.
 . 5ראו בר"ר יד ,ט; נפש ,רוח ,נשמה – לעיתים רואים בהם שמות נרדפים ,ולעיתים – שלושה
אספקטים שונים של המרכיב הרוחני שבאדם :הנפש – נמוכה מבחינה רוחנית ואחראית לתפקוד
הגוף; הרוח – החלק הרוחני בזמן שהוא נפרד מן הגוף; הנשמה – חלק רוחני אלוהי שבאדם.
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חיבור זה מופלא הוא וחסר הבנה ,שכן כיצד אפשר להבין חיבור ויחסי
גומלין בין חומר פיזי בעל תכונות פיזיקליות ,לבין ישות חסרת חומר
שאינה תופסת מקום במרחב .חז"ל עמדו על פלא זה ,ותיקנו על כך
תפילה מיוחדת:
"אלוקי ,נשמה שנתת בי טהורה היא ...אתה נפחתה בי ,אתה משמרה
בקרבי ,ואתה עתיד לטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא".
יש לשים לב לארבע הפעולות הנפרדות המוזכרות כאן :נתינת הנשמה
בגוף; שימור הנשמה; נטילת הנשמה והחזרתה .מצבים רבים אינם
צריכים "שימור" ,והם נמשכים מאליהם עד שישנו אותם .לעומת זאת,
נתינת הנשמה אינה מצב שיכול להמשיך מאליו ,שכן חיבור הגוף
והנשמה משולל היגיון והסבר .על כן ,לא די בנתינת הנשמה ,ונצרכת גם
שמירתה בגוף בכל רגע ורגע .גם החזרתה של הנשמה לאחר שניטלה,
הוא דבר מיוחד מאת הבורא.
גוף ונפש – יחסי גומלין
לגוף ולנפש יחסי גומלין זה עם זה .כיצד הנפש משפיעה על הגוף וכיצד
הגוף משפיע על הנפש?
על פי היהדות ,הנפש היא כל עולמו הפנימי של האדם ,ואילו הגוף אינו
אלא המקום המאכסן את הנפש .תכונות כמו מּודעּות עצמית ,הכרה
ובחירה חופשית ,אינן יכולות להתקיים בגוף חומרי-פיזי בלבד ,והם
תכונות של נשמה רוחנית שיש באדם ,וראו על כך במאמרו המקיף של
6
פרופ' יקיר שושני" :בין גוף לנפש".
מעבר לכך ,ידוע כיום כי תכונות ורגשות נפשיות משפיעות השפעה
פיזית על הגוף .התרגשות תגרום לפעימות לב מואצות ,וגם חוויה של
חרדה יכולה לגרום לדופק מואץ ,לרפיון שרירים ,להזעה ועוד .וכפי
שנאמר בספר משלי " :שמועה טובה תדשן עָ צֶ ם" (ט"ו ,ל); ומנגד –
"ורוח נכֵָאה תיבֶ ׁש ג ֶָרם" (י"ז ,כב) .על פי משנת הרמב"ם במקומות
6

אודיסאה.2010 ,52-58 :8 ,
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רבים ,האדם צריך להקפיד על תכונות נפשיות טובות לצורך שמירת
גופו ,כגון :מיצוע המידות ,הסרת התפעלויות נפשיות (ריגושים חזקים),
התנהגות מוסרית ואנושית ,קיום מצוות ,צחוק ושמחה ,ניגון ,הרחת
ריחות טובים ,שתיית משקאות "משמחים" ועוד 7 .ונוסיף :מחשבות
חיוביות ,ביטחון עצמי ,קבלת עידוד ותמיכה ,אתגרים חדשים ,מסגרת
חברתית ועוד.
גם לגוף ופעולתו ,השפעה ניכרת על הנפש .ידועה אִ מרת הרמב"ם" ,נפש
בריאה בגוף בריא" .אִ מרה זו באה להדגיש את החשיבות של בריאות
הגוף ושימורו עבור בריאות הנפש .על פי עיקרון זה ,עלינו להשקיע
בבריאות התקינה של גופנו ,כגון בהתעמלות ,תזונה נכונה ,תוספי מזון,
תרופות ועוד ,ובכך נשמור גם על הבריאות של הנפש .ואם לא נעשה כן,
הרי שבעיות פיזיות עלולות לגרום לנו למתח ,לדיכאון ולמחלות נפש.
מכאן ,שהגוף והנפש קשורים ביניהם בקשרי גומלין וצריכים לפעול
בהרמוניה ובאיזון כיחידה אחת .נפש בריאה בגוף בריא – וגוף בריא
בנפש בריאה .כך התפקוד של האדם יהיה תקין נפשית וגם גופנית.
גוף ונפש – מאבק וניגוד
כפי שהבאנו קודם ,על פי היהדות האדם בנוי מגוף ומנפש .זו גם
מסקנתו של הפילוסוף הצרפתי רנה דקארט ( 8)1596-1650שנחשב לאחד
המשפיעים החשובים בהיסטוריה המערבית ,הידועה כגישת הדואליזם
(בניגוד לגישת המוניזם הטוענת שגוף ונפש הם ישות פסיכופיזית אחת).
השוני שבין הגוף והנפש הוא גם במהות :מכיוון שהגוף הוא חומרי הרי
שהוא נוטה אל הגשמיות ,התאוות והנאות הגוף ,ואילו הנפש שהיא
רוחנית ,נוטה אל הרוחניות ,האושר הנפשי ומימוש הפוטנציאל האישי
שבאדם .כל אחד מהם "מושך" לכיוון אחר .חז"ל במדרש (קה"ר ו ,ז)
ממשילים את הניגוד הזה במשל הבא:
7

אודיסאה.2010 ,52-58 :8 ,
p.181 .,Key Philosophical Writings, Descartes

8
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"משל למה הדבר דומה? לעירוני (אדם פשוט) שנשא בת מלכים .אם
יביא לה כל מה שבעולם אינן חשובין לה כלום .למה? שהיא בת מלך.
כך הנפש ,אילו הבאת לה כל מעדני עולם אינם כלום לה ,למה? שהיא
מן העליונים".
מציאות זו גורמת לנו בכל עת למתחים פנימיים ולהתלבטויות ,בשאלה
מה עלינו לעשות וכיצד עלינו לנהוג – האם להתפתות להנאות הגוף ,או
לדחות זאת ולהתעסק בעניינים רוחניים וערכיים .פעמים שהגוף מנצח
ופעמים שהנשמה מנצחת.
תכלית האדם
על פי התורה ,העליונות של האדם על בעלי החיים מתחילה מעצם היותו
בעל "צלם אלוקים" ,בעל נשמה שהיא נצחית .תכליתו של האדם היא
להשליט את הנפש על הגוף ,את הרוח על תאוות החומר.
כאשר האדם נפטר מן העולם ,הנשמה חוזרת אל בוראה ,נותנת דין
וחשבון על מעשיה ,ומקבלת את גמולה בעולם הרוחני .המוות איננו
הפסקת החיים אלא שינוי בחיים – מחיים גשמיים אל חיים רוחניים .על
פי הרמח"ל ("מסילת ישרים" ,פרק א) קבלת הגמול בעולם הרוחני ,היא
תכליתו של האדם בעולמו ,ועל זאת האדם צריך לעמול.
סיכום
ראינו כי הגוף והנפש הן שתי ישויות נפרדות שהתחברו עם יצירת האדם,
והאינטראקציה ביניהם היא בסיס הקיום של האדם במשך חייו ,ובסיס
מטרתו ותכליתו .בין הגוף והנפש יש הרמוניה מופלאה אך גם קיימת
ניגודיות .בכדי שהאדם יעבור את תקופת חייו בשלום ויגיע למימוש
תכליתו ,עליו להשליט את הנפש על הגוף ולא לתת דרור לגוף לשלוט
על הרוח ,ובכך יזכה ששניהם ייטלו את שכרם בבוא העת.
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ממעמקים קראתיך – דניאלה פורת – שמן על בד
למטה :תפילה ליד הכותל – אלבינה דניאל – שמן על בד
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יבחר גנאור

על השיר עֵ דּות של דן פגיס
דן פגיס נולד ב  1929 -ברומניה ונפטר ב  1986 -בישראל .ב 1946 -
עלה לארץ .עם עלייתו ,עיברת את שמו לדן .הוא לא סיפר על ילדותו
בשואה ,וסירב לגלות את שמו המקורי .בנוסף להיותו משורר ,דן פגיס
חקר את שירת ימי הביניים של יהדות ספרד .היכרותו עם המקורות באה
לידי ביטוי בשירתו .בסקירה הבאה אנסה להמחיש זאת באמצעות ניתוח
של השיר עֵ דּות:
ֹלא ֹלא :הֵ ם בהֶ חלֵט
ָאדם :מ ִדים ,מגָפיִם.
הָ יּו בנֵיָ -
אֵ יְך להסבִ יר .הֵ ם נִבראּו בצֶ לֶם.
ֲאנִי הָ יִיתִ י צֵ ל.
לִ י הָ יָה בו ֵֹרא ַאחֵ ר.
והּוא בחסד ֹו ֹלא הִ ׁשאִ יר בִ י מָ ה ׁשֶ ּיָמּות.
ּובָ רחתִ י אֵ לָיו ,עָ לִ יתִ י קלִ יל ,כָחֹ ל,
מ ֻפּיָס ,הָ יִיתִ י אוֹמֵ רִ :מתנצֵ ל:
עָ ׁשָ ן אֶ ל עָ ׁשָ ן כֹל יָכוֹל
ׁשֶ אֵ ין ל ֹו גּוף ּודמּות.
דן פגיס" ,גלגול" ,הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל.1970 ,

הבית הראשון ,מתנגד לטענה המקובלת שהנאצים ,שמוזכרים בכינוי
"הם" ,לא היו בני אדם .הדובר בשיר ממחיש שהם היו בני אדם באומרו
שהיו להם מדים ומגפיים .חשוב לשים לב שאין להם פנים .על פי השיר,
ככל בני האדם הם נבראו בצלם .כפי שכתוב בבראשית" :וּיִ ב ָרא אֱֹלהִ ים
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ָאדם בצלמ ֹו ,בצֶ לֶם אֱֹלהִ ים בָ ָרא אֹ ת ֹוָ ,זכָר ּונקֵ בָ ה בָ ָרא אֹ תָ ם"
אֶ ת הָ ָ
(בראשית א  .)27אפשר להבין את השורה "אֵ יְך להסבִ יר .הֵ ם נִבראּו
בצֶ לֶם ".כפשוטם ,שהם דובר מנסה להסביר לקורא ,שהעובדה שהם
נבראו בצלם מעידה על היותם בני אדם .אך אפשר לראות כאן ביקורת
על האלוהים ,שהאדם אותו ברא בצלמו מסוגל למעשי רצח.
בבית השני מעיד הדובר על עצמו " ֲאנִי הָ יִיתִ י צֵ ל" .המילה צֵ ל דומה
למילה צֶ לֶם .אך בעוד שהצלם הינו דבר מוצק ,קיים .הצל הוא רק עדות
לקיום ,אך לא הקיום עצמו .הדובר אומר" :לִ י הָ יָה בו ֵֹרא ַאחֵ ר" .אפשר
לקרוא זאת ,שלא ייתכן שבצלם אותו אלוהים נברא גם התליין וגם
הקורבן .מעניין לחשוב על כך שהמילה לבָ ֵרא משמעה לכרות או לעקור.
אז אולי בורא מופיע כאן מלשון לבָ ֵרא ולא מלשון לִ ברֹא.
בבית הבא ,הדובר אומר "והּוא בחסד ֹו ֹלא הִ ׁשאִ יר בִ י מָ ה ׁשֶ ּיָמּות" .האם
הוא מתייחס לאלוהים הבורא ,או לנאצי המבָ ֵרא? כך או כך יש כאן
משפט ציני ,החיים במחנה ההשמדה הפכו את הדובר למישהו שאינו בן
תמותה ,שאין בו כבר שום דבר שיכול למות .הוא כבר מת לפני מותו.
" ּובָ רחתִ י אֵ לָיו ,עָ לִ יתִ י קלִ יל ,כָחֹ ל" .הדובר בורח ועולה לאלוהים
בקלילות .העשן הוא קל ועולה למעלה .אבל אם נחליף את האות ק'
באות כ' ,נקבל את המושג "ע ֹולָה כָלִ יל" .כמו שכתוב בשמואל " :וּיִ קח
ׁשמּואֵ ל טלֵה חָ לָב אֶ חָ ד וּי ֲעלֵהּו ע ֹולָה כָלִ יל ליהוָ ה" (שמואל א' ,ז' .)9
עולה כליל זו עולה שנשרפת בשלמותה.
המילה המוזרה כאן היא כָחֹ ל .על פי הניקוד מדובר בצבע הכחול .העשן
שעלה השמימה מהמשרפות בוודאי שלא היה כחול .אולי יש כאן סמל
להתחברות עם טוהר השמיים הכחולים .אם מתעלמים מהניקוד ,אפשר
לחשוב על המשמעות של כחֹ ל ,כִ דבר חֻ לִ ין .בניגוד לקורבן של הקודש,
יש כאן קורבן של חול ,שאין בו קדושה .אפשרות אחרת ,אם מתעלמים
מזה שהמילה כָחֹ ל כתובה בחולם חסר ולא כחוֹל בחולם מלא ,אפשר
לפרש שהעשן עולה כמו שהחול והאבק נישאים ברוח בסופת חול.
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אולי יש כאן אף רמז להבטחה של אלוהים לאברהם" :כִ י בָ רֵ ְך אֲבָ ֶרכָך
והרבָ ה ַארבֶ ה אֶ ת זרעֲָך ככוֹכבֵ י הּׁשָ מיִם וכחוֹל אֲׁשֶ ר על שפת הּיָם ויִרׁש
זרעֲָך אֵ ת ׁשער אֹיבָ יו" (בראשית כב  .)17אפשר שיש כאן טענה לאלוהים
שאינו מקיים את ההבטחה .זו אפשרות רבת משמעות ,שכן ההבטחה
הזאת ניתנה לאברהם מיד אחרי האירוע של עקדת יצחק .העשן עולה
מ ֻפּיָס .אפשר כפשוטו שאין בו כעס .אין בו האשמה ויש בו השלמה.
אבל אולי המילה מ ֻפּיָס מרמזת שכך נגזר גורלו של הקרבן לעלות
לשמיים .מ ֻפּיָס מהמילה פיִס ,שמשמעה גורל או הגרלה .במחשבה
ראשונה זו משמעות מוזרה .אבל היא הופכת סבירה כשלומדים שבלשון
חז"ל ,פיִס היא ההגרלה שהייתה נעשית בבית המקדש בין הכוהנים
לצורך חלוקת העבודה בהקרבת הקורבנות .במסכת יומא פרק ב' משנה
ּומי
ִימיִ ,
ּומי מדּׁשֵ ן ִמזבֵ ח הפנ ִ
ג' נאמר" :הפיִס הּׁשֵ נִיִ ,מי ׁשוֹחֵ טִ ,מי זו ֵֹרקִ ,
ּומי מ ֲעלֶה אֵ בָ ִרים לכֶבֶ ׁש ,הָ רֹאׁש והָ ֶרגֶלּ ,וׁשתֵ י הּיָדיִם,
מדּׁשֵ ן אֶ ת המנו ָֹרהִ ,
הָ עֹ קֶ ץ והָ ֶרגֶל ,הֶ חָ זֶה והג ֵָרהּ ,וׁשתֵ י הדפָ נוֹת ,והק ָרביִם ,והסֹ לֶת ,והחֲבִ תִ ין,
וה ָּייִןׁ .שֹלׁשָ ה עָ שָ ר כֹ ֲהנִים זָכּו ב ֹו" .לא רק שהדובר עולה מפויס הוא עולה
" ִמתנצֵ ל" .המילה מתנצל מתחרזת עם המילה "צל" .היא מכילה בתוכה
את שתי המילים מת וצל .אפשר גם לראות בה שילוב של מתן צל.
העולה היא מתנה לאל שהיא רק צל.
בשורה הבאה מופיע "עָ ׁשָ ן אֶ ל עָ ׁשָ ן כֹל יָכוֹל" .העשן מהכבשנים במחנה
ההשמדה עולה לאלוהים המתואר כ"עָ ׁשָ ן כֹל יָכוֹל" .התיאור של אלוהים
כעשן מזכיר את תיאור מעמד הר סיני ,בו אלוהים יורד להר והעשן עולה
למעלה כמו העשן העולה מהכבשן" :והר סִ יני עָ ׁשן כֻל ֹו ִמפנֵי אֲׁשֶ ר יָרד
עָ לָיו יהֹוָ ה בָ אֵ ׁש וּיעל עֲׁשָ נ ֹו כעֶ ׁשֶ ן הכִ בׁשָ ן ו ֶּיחֱרד כָל-הָ הָ ר מאֹ ד" (שמות יט
 .)18בהתייחסות לאלוהים כאל עשן כל יכול יש אולי גם ציניות.
אלוהים הוא לכאורה כל יכול ,אבל הוא לא עשה דבר להציל את העם
בשואה .העשן עולה לבורא "ׁשֶ אֵ ין ל ֹו גּוף ּודמּות" .השורה מרמזת לאחד
משלושה עשר העיקרים של הרמב"ם ,על פיו הבורא אינו גשמי .עיקרון
זה מופיע בפיוט מהמאה ה" ,13 -יגדל אלוהים חי" במילים "אֵ ין ל ֹו
דמּות הגּוף ואֵ ינ ֹו גּוף".
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כאן נסגר המעגל .הצורר הנאצי נברא מצלם .זהו צלם של בני אדם עם
מדים ומגפיים .קורבנות השואה נוצרו מצלם של בורא אחר .בורא שאין
לו דמות הגוף .או במלים של פגיסֲ " :אנִי הָ יִיתִ י צֵ ל / .לִ י הָ יָה בו ֵֹרא
ַאחֵ ר".

איקי בוברמן – רכבת המוות – שמן על בד  80*70ס"מ
למטה :ציור של פאול קור – משפחה יהודית נמלטת במלה"ע ה 2 -
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שבילי סיפור

חוה אפשטיין

נשקף לעשרות מתוך המכיתות
זמן רב השתהית שם ,ואני ,מודאגת ,חיפשתיך .מבעד לדלת הסלון
המוגפת מפני שמעתי עדיין רחש שיחתך .אחר נאלם גם הוא.
קולו של מפתח המסתובב בחור המנעול הסב את תשומת לבי אל דלת
הכניסה .היא נפתחה ואמי התפרצה פנימה כרוח סערה" .הוא הסתלק
כבר?" שאלה ,כשהיא פותחת דלת אחר דלת ובולשת לתוכו" ,והספר?"
היא הרימה את הספר המושלך על השטיח .ניסיתי לחטוף אותו מידיה.
"זה רק ספר טלפונים ,דפי זהב"...
"טלפונים! חה .ככה כותבים בספר טלפונים?"
היא דפדפה ועיינה בספר.
"אני מקווה שהיה לו מספיק שכל לשמוע בקולי ,והוא לא העז לקרוא
את זה ".אמי הסירה את מבטה מן הדפים המחוללים ונעצה אותו בי.
"אה .כבר נתת לו לקרוא את זה ",אמרה בארס" ,באיזו רשות פתחת את
הדלת שלך לגבר זר ונתת לו לפלוש לחדרייך ולחטט בספרייך?"
"הוא לא זר .הוא יקר ",התגוננתי" ,פניו טמונים בתוך פני ,גופו חבוי
בתוך גופי ,וכשאני מתבוננת במראה הוא מציץ בי מארובות עיני".
"זר ומכוער .נמאס לי לראות את הפרצוף שלו בכל הציורים שלך".
שלפה את תמונתו מן הקיר.
"לפחות אל תתלי אותם לעיני כולם ,לנגד עיני".
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עתה היתה התמונה מושלכת על הרצפה ,מנופצת זכוכית .בעקב נעלה
המחודד רוצצה אמי את פניו שבתמונה ורוצצה את אפו.
"ומיהו בכלל? בסך הכול בן של סנדלר".
בבואת פניה השתקפה אלי במראת הפרוזדור ,סמוך לקולב המעילים .לא
אכפת לה לרמוס את עולמי ,חשבתי ,והיא יפה כל כך ,כמו כלנית .למה
בכל הספרים שקראתי היפה טוב והרע מכוער? מכוער ,מכוער .השלתי
את נעלי מעל רגלי והטחתי אותו בפני אמי שבמראה.
המראה התנפצה ברעש והנעל נשקפה לעשרות מתוך המכיתות .עצמתי
את עיני ודימיתי לנפשי שהמכיתות צועדות בבבואות נעליהן ומרעישות
כשריון בעת קרב.
"ואם הוא בן של סנדלר אז מה?" צעקתי" ,אני אוהבת נעליים ולא אכפת
לי שתהיינה ישנות ,קרועות ,שבורות עקב ,פעורות סוליה ,מעוכות
חרטום ,אילמות לשון .אני בעצמי מין נעל כזאת .הלוואי שהיה מכניס
לתוכי את הרגל שלו והולך לאן שיתחשק לו .הלוואי שהיינו ביחד בתוך
נעל סירה ,בלב ים ,מתנועעים על גבי הגלים מעלה ,מטה ,מעלה ,מטה".
"על מה את מקשקשת?" רגזה אמי" ,את לא חושבת שכתבת מספיק
שטויות מעין אלו בספר האווילי שלך?"
היא תלשה וקרעה בלהט דף אחרי דף.
"יש לו מזל שהוא לא נענה לך .היית מטביעה את שניכם ,אם לא בגלל
חור בסוליה אז בגלל המערבולת שבנשמה שלך ,המבולבלת".
רכסתי את נעלי בזעם וצעקתי" :ואת .לא תצליחי להטביע אותי בים של
קרעים".
הפיסות עפו החוצה דרך דלת הכניסה הפתוחה ,מרקדות מעלה כעלי
שלכת בשרירות ליבה של הרוח .הורדתי את ילקוט בית הספר שהיה
תלוי על הקולב .מילאתי אותו בפיסות הדפים ,אלה שנפלו ואלה שעופפו
בהישג יד" .בגללך עוד אאחר לבית ספר ",רטנתי.
יצאתי מחדר המדרגות כשאני ממשיכה לרדוף אחר הפיסות המעופפות
ולאסוף אותן לתוך ילקוטי ,אבל רובן נתלו בצמרות העצים או נדרסו
בגלגלי המכוניות או התגלגלו אל הביבים.
"אני אכתוב אתכן מחדש ",הבטחתי להן" ,פיסה ,פיסה וסיפורה".
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חוה אפשטיין  -נשקף לעשרות  -תחריט  21* 39ס"מ
בציור למטה :שלוש נשים  -שלושה גורלות.
צבעי מים (אקוורל) בגודל  11*19ס"מ
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רות גודינגר

שער הרחמים
כאשר צלצל השעון בשש בבוקר הפטיר רחמים קול מחאה חלוש ,בעודו
מסתובב בעצלתיים כדי להשתיקו .כבר מצלצל השעון הארור הזה.
בקושי הספיק לישון הלילה .חלום הזוי חלם ,חלום מעצבן.
"לא מספיק שאני פוגש את האנשים האלה כל יום ,אני עוד צריך לפגוש
אותם בחלומותי בלילה? נו באמת!" חשב לעצמו והביט בשעון בעיניים
מזוגגות .לא מאמין ,שאכן מתחיל היום עוד שבוע של עבודה קשה
בחנות.
רחמים קם בכל בוקר בשש .מתארגן ,מנשק את אשתו וילדיו הישנים,
יורד במדרגות ביתו אל מכוניתו הגדולה ונוסע אל החנות ,מרחק של
כעשרים דקות נסיעה .בהגיעו לעבודה הוא מברך את עובדיו בחיוך
רחב" :בוקר טוב לכם .מה נשמע? הכול בסדר?"
היום זה בוקרו של יום ראשון ,והוא מתעניין בחביבות ,איך הם בילו
בסוף השבוע וכיצד הם מרגישים .מחבב הוא את רוב עובדיו .מסורים
הם ועובדים עמו כבר שנים רבות .את רוב עובדיו ...למעט כמה שאינו
מחבב במיוחד...
"שלום רב ,רחמים!" רץ אליו גבריאל מקצה החנות " .מה שלומך? ומה
שלום אשתך? ומה שלום"?...
רחמים מביט בו ,כאילו מקשיב לשטף השאלות הבלתי נדלה של עובדו.
כל יום אותו דבר .מה שלום זה ומה שלום זאת ברשימת חנופה של
שאלות בלתי נגמרות .מחשבותיו נודדות למחוזות אחרים לגמרי כאשר
גבריאל מסיים את רצף השאלות .אבל הוא אינו ממתין כלל לתשובות
מעבידו.
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"אתה שומע? אני חייב לספר לך .אתה לא מאמין מה קרה לי אתמול."...
רחמים מביט בו במבט עייף ופולט לעברו:
"עזוב גבריאל ,לא עכשיו .יש הרבה עבודה לעשות הבוקר .יותר
מאוחר ."...הוא מתפלל בלבו שה"יותר מאוחר" הזה לא יגיע לעולם...
מדי בוקר לפני פתיחת החנות הצוות מתכנס לישיבת בוקר ,שבה דנים
באירועי האתמול ובבעיות שעלו וצצו לאחרונה .מדי שעה או שעתיים
רחמים מקפיד "לעשות סיבוב" :להסתובב בין המחלקות השונות
ולבדוק שהכול מתנהל כשורה .מדי פעם הוא עוזר בטיפול בלקוח נרגן
כזה או אחר וממהר לחזור אל משרדו .שם הוא שוהה עד שעות
הצהריים ,עסוק בטלפונים אינסופיים לספקים וללקוחות ,לרואה
החשבון ולכל הקשורים בעבודה השגרתית של החנות.
בסביבות שבע בערב הוא נפרד מעובדיו .ממהר לארוחת הערב עם
אשתו .אבל שלא מרצונו ,הוא מהרהר בימים שעברו עליו בעבודה .עובד
אחד מטריד אותו במיוחד ,ברוך .כבר זמן רב שהוא נעדר מעבודתו
בתירוצים שונים ומשונים" .מה לעשות אתו?" חושב רחמים" .כשהוא
בעבודה הוא עובד כל כך טוב .אין מנוס ,אני חייב לשוחח אתו מחר.
אולי קרה משהו בחייו האישיים שהוא אינו מספר לי עליו?"
וגם חביבה .בעוד שבוע היא רוצה לקחת יום חופש .מה הוא אמור
לעשות? נמאס לו כבר עם ההתעסקות האינסופית הזאת בבעיות עובדיו.
האם לו עצמו אין בעיות רבות וכל מיני עניינים פרטיים? לבן שלו לא
היה רסיטל במוזיקה לפני שבוע? והאם הלך? לא! מסור הוא לעבודתו
ולא יעזוב את החנות סתם כך באמצע היום! אז למה חביבה חייבת
לנסוע לאירוע סיום הקורס הצבאי של בנה? אם היא לא תגיע הוא לא
יסיים את הקורס?"
גשם חזק ניתך בחוץ .רחמים מביט בטיפות הגדולות הזולגות על שמשת
המכונית ועצב מתגנב אל לבו .ידוע הדבר שמזג אוויר אפרורי מביא
לעתים עצבות אל לב האדם ,חושב לעצמו ,אבל סיבות טובות יש
לעצבות זו גם במזג אויר שמשי ונעים...
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איש מקשיש רחמים ,ושגרת יומו מכבידה עליו לא אחת .אבל מה יעשה
ופרנסה צריך להביא הביתה? מי יעשה זאת? אשתו? חולנית היא וכבר
שנים רבות שאינה עובדת ,מאז ילדה את בנם הרביעי .שישה פיות בבית,
והחנות כבר לא מצליחה כמו בעבר .אדם מאמין הוא רחמים ,ובכל שבת
בבית הכנסת הוא מתפלל לפרנסה טובה בכוונה רבה .אין הם עניים
חלילה ,אך גם לא הרבה מעבר לזה...
הגשם מתחזק ,ורחמים מנסה לתמרן בין השלוליות הרבות מבלי להתיז
את המים והבוץ על העוברים ושבים במדרכה שלידו" .איזה בוץ יש
פה" ,הוא חושב בלבו" ,כמעט כמו הבוץ שנכנסתי אליו כשקיבלתי את
גבריאל הזה לעבודה".
איש מעצבן הוא גבריאל .אבל מה לעשות? אדם כה בודד הוא ,ואם
יפטרו תהיה זו עבורו מכה קשה .מי יעסיקו בגילו? בלתי אפשרי לפטרו
עכשיו .מה הוא יכול לעשות עם הנודניק הזה? הוא מגיע כל הזמן אל
משרדו ומדבר בלי סוף .כמה הוא יכול להמשיך להקשיב לברבורים
שלו? אבל אם חשב רחמים שיצליח להתחמק היום מהסיפור של גבריאל
– הוא טעה...
כרבע שעה לפני שהסתיים יום העבודה נכנס גבריאל למשרדו ,התיישב
מולו והחל לספר לו על פגישה עיוורת שהייתה לו .הבחורה מאוד נאה,
ממש אשת חלומות .החמיאה לו לאורך כל ארוחתם במסעדה ,אך
לדאבון לבו קיבלה לפתע שיחת טלפון ,התנצלה והשאירה אותו לבדו.
רחמים חייך לעצמו בעודו עוקף רכב הנוסע לפניו באטיות מעצבנת.
הטריק הידוע לברוח מפגישה רעה .היא בטח ביקשה מחברה להתקשר
אליה באמצע הדייט ,ובכך לחלץ אותה אם הבחור לא לטעמה .והוא נפל
בפח המחמאות שלה ...ודאי שעמם אותה למוות...
לפתע נזכר בחלום המוזר שפקד אותו הלילה .הוא חלם שהוא מגיע
לאירוע לו חיכה זמן רב – השקת ספר הביכורים של בתו הבכורה .לפתע
פרץ גבריאל לאולם והחל לרדוף אחריו בין השולחנות ,תוך כדי שהוא
מספר לו משהו לא ברור וצוחק בלי סוף .רחמים ניסה לברוח ממנו,

גיליון  | 18שבילים | 95

וראה איך כל האורחים מביטים בהם בתדהמה ,וגם בתו כועסת והמומה
בשמלתה היפה והחדשה.
לידה אשתו ,מביטה בו במבט זועם .הוא מנסה לקרוא לה שתציל אותו
מגבריאל ,אך היא לא מבינה את דבריו .בצד עמדה חביבה ולפתע החלה
גם היא לרדוף אחריו ולצעוק" :אבל הבטחת לי חופשה של שבועיים
כדי שאוכל לנסוע לאיים הקריביים!"
לפתע נכנס אדם בלתי מוכר ,גורר אחריו אלונקה ועליה שוכב ברוך,
עטוף כולו בתחבושות ומבט מאשים בעיניו .והוא ,רחמים שבחלום,
עצר את מרוצתו והביט בו המום" :מה קרה לך ,ברוך?"
ברוך מלמל בלחש" :עכשיו אתה שואל? לא ידעתי שאכפת לך ממני
בכלל! למה לא שאלת עד היום?"
החלום היה לו די ברור .גבריאל מטרידו כל הזמן בעבודה ,חוסר
האסרטיביות שלו להעמידו במקומו .לעתים לא נעים לו לקטוע את שטף
דיבורו ,והוא אף מאחר להגיע הביתה לאשתו ולילדיו הממתינים לו
לארוחת הערב .האורחים ההמומים הם מחשבותיו ,המתרוצצות במוחו
בלי הרף – "די! תפסיק אותו כבר וצא הביתה! איפה עמוד השדרה
שלך?" את הכעס של בתו ואשתו על איחוריו הרבים לא צריך לפרש .גם
בחלומו ,כמו במציאות ,הוא חסר ישע ומתחנן לעזרת אחרים .גם
במציאות הוא מוצא עצמו חלש ומתנצל מול כעס משפחתו" .מה אני
יכול לעשות? לא היה לי נעים להפסיק אותו באמצע"...
גם חביבה וברוך רדפו אותו בחלום המוזר .מה הם רוצים ממנו?
"כנראה אני לא היחיד בעולם שיש לו בעיות" ,חשב" .אולי אני צריך
להיות קצת רגיש יותר לעובדי ,ולא להיות עסוק רק בבעיות שלי".
הוא נכנס לחניית ביתו וסגר את השער מאחורי הרכב .בעצלתיים עלה
במדרגות הבית ולפתע נעצר .קול בכי חלוש נשמע מהקומה העליונה.
"מה זה יכול להיות?" נבהל והחיש את צעדיו .כפות נעליו הבוציות
הותירו כתמים מכוערים על המדרגות .חדווה אשתו ישבה בוכייה על
המיטה בחדר השינה שלהם.
"מה קרה? איפה הילדים?" שאל בבהלה.
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"אל תדאג ,הילדים הלכו לסרט" ,ענתה לו חדווה בקול סדוק מבכי.
"אז מה קרה?"
"נעמי סיפרה לי היום שהיא רוצה להתחתן עם שלמה .אתה יודע ,הבחור
שהיא יוצאת אתו זה מספר חודשים .אז מסתבר שהם כבר חושבים על
חתונה .ומניין ניקח את כל הכסף הדרוש? איך נצליח לממן חתונה ולא
כל שכן עזרה לזוג הצעיר בדיור ובכל הנדרש? אתה יודע שגם הוריו של
שלמה אינם בעלי נכסים .מה יהיה עכשיו?"
רחמים הביט בפניה המכורכמים של אשתו .לא יפת מראה הייתה .גם
עגומה הייתה כנראה משחר נעוריה .חיוך לא האיר את פניה לעתים
קרובות .עם זאת ,אהב אותה אהבת נפש .צנועה הייתה וטובת לב .לבו
יצא אליה .פניה שטופות הדמעות הביטו אליו.
הוא הביט חסר אונים אל הגשם ששטף את חלונות הזכוכית .המנורה
שעמדה על שידת הלילה הפיצה אך אור עמום ,מאירה בהססנות את
כתמי הבוץ הדביק שעקבו אחריו אל חדר השינה.

הנריק רוסטוביץ – מוכר ירקות בשוק ,שמן על קנווס –  70*60ס"מ
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ליאורה ורדי

ניחומים
זה היה עצוב – וכי מתי בשבעה אין זה עצוב?
זה היה מעצבן – "השם לקח אותו אליו" (החרדי).
"הוא סיים את משימתו פה" (הדתי).
"נשמתו נצחית ,הוא יחזור הנה בגוף אחר" (הרוחני).
ובמיוחד הרגיז מה שאמר הפיזיקאי" :שום דבר בטבע אינו הולך
לאיבוד ,כך שכל מולקולה מגופו נשארת היכן שהוא ,אולי אפילו את
תנשמי חלק מהן יום אחד".
היא ישבה על שרפרף ,גווה כפוף ,עיניה טרוטות ,פניה מיוסרים .נחמה
לא הייתה שם .ואני ישבתי שם שותקת ,וייגעתי את מוחי מה לומר ,איך
מנחמים אישה ששכלה את בנה.
ובאותו לילה חלמתי חלום .בחלומי הייתי אישה מוארת .בעצם ,לא
הייתי אישה .ההארה הייתה חווית אין-אני .הייתי הכול ,באושר מוחלט,
ללא מחשבות ,ללא ספקות ותהיות ,ללא שאלות .במיוחד ללא גוף .ובלי
אפילו לשאול איך מנחמים על אבל ,התשובה הייתה ברורה כמו שמש
ביום בהיר .אין מוות ,מה שלא נולד לא יכול למות ,האני המואר קיים
לנצח .הגוף ,בספירה שבה הייתי ,חסר חשיבות; רעיון בלבד .הייתי הכול
והכול היה אהבה .רק אהבה .אהבתי הייתה כה עצומה ,שאפילו כל
האנושות לא הספיקה לה כדי לחבק אותה ,לעודד אותה ,לנחם אותה.
לאהבה לא היה שום דירוג :אהבתי באותה מידה את הטובים ואת
הרעים ,את היונקים ואת החרקים ,את הצומח ואת הדומם .כמו השמש
שמאירה לכולם ללא הבחנה ,כך שפעה אהבתי לכל הנברא .כל גרגיר
חול היה חשוב ואהוב .ובה בעת ,כל היקום היה כמו מחשבה חולפת,
כשהנצח הכיל אותו באופן זמני ,הניק אותו ושחררו .ואני הייתי הנצח.
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וגם כל זה הוא מילים בלבד ,שמנסות לתאר את מה שקיים מעבר
למילים ,הרבה מעבר.
לא ידעתי כמה זמן נמשך החלום ,שכן לא היה זמן במרחב ההוא ,גם לא
היה מרחב .השכל לא תפקד שם ,ואולי דווקא בזכות זה השתחררה
החוויה ,העצמי האמיתי ,שהשכל הוא כלי קטנטן שלו ,העצמי שהינו
עוצמתי יותר מאשר ניתן לחוות בחלום .התעוררתי המומה ונרעשת,
והמחשבה הראשונה שחלפה במוחי הייתה – מי חלם את מי? אולי אני
בחיים האלה זה רק חלום ,החלום שלו ,של העצמי האמיתי ,הנצחי...
עדיין נרעשת ,עדיין המומה ,קמתי ושעטתי לבית חברתי .עכשיו ידעתי
כיצד לנחם אותה .אני אספר לה במדויק את מה שחוויתי ,אפרט ככל
שניתן ,אכניס אותה לחוויה שלי ,ואז היא תבין ש… היא תבין שהבן
שלה הוא נשמה ,הוא נצחי .הוא בחר לעזוב שכן השלים את מה שבא
לעשות פה .הוא יחזור או לא ,זה לא חשוב ,הוא קיים ,אם אני חוויתי
חוויה של הארה אז גם היא יכולה; ואז היא לעולם לא תדאג לא עליו
ולא על שום דבר ,כי מי שחווה הארה לא יכול יותר לדאוג.
היא הייתה לבד בחדר ,ישובה על כסא נמוך ,עיניה עייפות ,גופה שמוט,
שפתיה לוחשות "קשה לי".
עצרתי את דהירתי ,החנקתי את שמחתי ובלעתי את חיוכי .בצעד מהוסס
התקרבתי ,ביד רכה ליטפתי את ראשה ,חיבקתי אותה בחוזקה ,דמעתי
מתאחדת עם דמעתה ,ליבי פועם את פעימות ליבה" .תודה" ,היא לחשה.

איקי בוברמן – אישה על כורסה ,שמן על בד  70*60ס"מ
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דליה אלעזר

נפש-גוף
נפש האדם מורכבת .יש לה קיום גם מחוץ לגוף; טרם היכנסה לגוף
האדם וכן לאחר צאתה כשהגוף מת ,אין עניין המיתה חל על הנפש.
הנשמה היא נצחית ומתקיימת לעולם .בעזרת הנפש ,מגלה הגוף את
כוחותיו ,כפי שארע לי.
אלו היו ימי חורף קשים ...רעמים וברקים הבקיעו את השמים ,וגשם
שוטף ליווה אותנו לחנייה .המטרייה השחורה הגדולה של בעלי גוננה
על שנינו בדרכנו למכונית .באותו היום עזבתי את ביה"ח אסף הרופא
לאחר שהות בת חודשיים עקב אסון השריפה בתאונת הרחיפה בה כמעט
ניטלו חיי .ניתוחים רבים עבר גופי המצולק מהשריפה להשתלת תאי עור
חדשים .וועדה רפואית החליטה להעבירני למקום שיקומי .לא יכולתי
לעמוד או לשבת ,אלא לשכב בלבד .התקפות החרדה שככו קמעה ,אך
תחתם חלחלו מחשבות דאגה אינסופיות ...לא היה ביכולתי לשאוב
איזושהי תקווה לימים אחרים ,ללא כאב .הכל קדר ונראה נורא .כיסא
הגלגלים היה לי נחמה ,הוא נשא אותי ממקום למקום.
הגענו לבית לוינשטיין .המגדל רב הקומות הרגיע אותי ,החלונות הרבים
שנפרשו לגובהו היוו סוג של תקווה לחלונות הנפש .הייתה בי תחושה
שזה המקום הנכון שיוכל לתת פתרונות ולהחדיר מעט אור פנימה...
עלינו במעלית לקומה שש; נכנסנו למסדרון ארוך שהוביל אותנו לתחנת
האחיות .האחות הטמירה בחלוק הלבן הייתה נחמדה מאוד .שערה
השחור היה אסוף בקפידה והייתה בה רכות ועוצמה גם יחד שהקרינו
עליי קורטוב של בטחון .היא שאלה ,האם אני דליה ולתשובתי אישרה
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שציפתה לבואי .האחות חייכה אלי ואמרה שהכינה חדר עבורי ,והוא
כאן צמוד לתחנת האחיות.
היא פנתה לבעלי ואמרה שימתין איתי ,עד שיביאו לי מגבות ויעלו אותי
למיטה .הרגשתי ביטחון ותחושת שייכות למקום שכלל לא הכרתי.
לחשתי לבעלי שהוא יכול להתפנות ללכת לעבודתו ,שאני אהיה בסדר
ושיגיע בשעות הערב ,והוא נפרד ממני במילות עידוד .הגיע אח ונשא
אותי למיטתי ,סגר את הווילון סביב וביקשני לנוח .ברגע שהווילון נסגר
ושמעתי את רחש צעדיו המתרחקים נתקפתי רחמים עצמיים .התחלתי
לבכות בכי היסטרי .לאט-לאט התעייפתי ופשוט נרדמתי ...מחשבותיי
הפליגו לילדותי לימי הלינה המשותפת בקיבוץ ,כאשר נותרתי לבד
במיטה מפוחדת לאחר כיבויי אורות ושמעתי את צעדיו של אבי
מתרחקים ...בכיתי עד שעייפתי ופשוט נרדמתי ללילה מחבק וטוב.
בשעה  00:17הכל היה חשוך ...הגיע האח והעיר אותי לארוחת הערב,
הוריד אותי לכסא הגלגלים ונשא אותי לחדר האוכל .ההתמודדות הייתה
לא פשוטה ,הפה והגרון היו שרופים ולא יכולתי לבלע אוכל מוצק.
המסתי אותו בפה עד שיכולתי לבולעו .כשסיימתי גיליתי שחדר האוכל
התרוקן מאנשים ונתקפתי חרדה ...לא ידעתי איך אגיע חזרה לחדר...
חשתי חסרת אונים .האח שמע את בכיי ונחפז לעזור לי ...לקח אותי
לחדרי ,העלה אותי למיטה ...ולשמחתי ,בעלי הגיע עם בנותינו .הרגשתי
כילדה שקיבלה מתנה גדולה! שאבתי כוחות מהביקור...
התמדתי בשיעורי הפיזיותרפיה והתקדמתי לאט-לאט .הריפוי בעיסוק
ושיחות הנפש עם חבריי החדשים במחלקה ,העלו את מפלס המוטיבציה
לחיות .מצאתי בתוכי כוחות שהלכו והתחזקו; למדתי להתמודד עם
פעולות שגרתיות ,בדרך לקיום עצמאי כתינוק שלומד שלב שלב לשבת,
לקום ,לעמוד ,ללכת ...כל התקדמות נטעה בי בטחון ושמחה ללא גבול.
כעבור כמה חודשים חזרתי הביתה כאדם חדש אל השגרה שלפני
התאונה .אך במובנים רבים אדם אחר ,אדם שגילה כוחות אינסופיים
בתוכו ומוכן להעצים בהם את האחרים שהדרך אל האור עדיין עלומה
מעיניהם.
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אולגה קושניר – פרגים – שמן על בד 100*100
למטה :נעמי פוקס – חיזיון אדום – מיקס מדיה על קנווס  100*100ס"מ
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אביעד בן יצחק

תעלומה משפחתית
דליה התרווחה בכיסא המנהלים המרופד במשרדה המפואר .לא העיזה
להרים את רגליה ולהניח אותן על השולחן ,כפי שכה התאוותה לעשות.
ניסתה לקחת אתנחתא קטנה מיום מטורף .הטלפון לא הניח לה ,הוא
בשלו ,צלצל וניגן את מנגינת "לו יהי" ,השיר שנשזר בנימי נפשה מאז
אותו ערב בקיבוץ ב  .73 -המנגינה הזו הרטיטה את ליבה כל פעם
מחדש.
היא הגיעה לקיבוץ כמתנדבת צעירה ,השאירה ארוס ,משפחה מחבקת
ושנה ראשונה באוניברסיטה מאחור ובאה להתנדב לחודש חודשיים
בישראל .משהו לא אפשר לה להישאר בארה"ב המדושנת ,כשישראלים
נהרגים ונפצעים באלפים במלחמה .לראשונה שמעה את המנגינה הזו
מתפזמת בפיו של אודי ,באותו ערב שבו התיישב מולה בחדר האוכל
וניסה להתחיל אתה .צנחן צעיר במדי צבא מאובקים ונעליים שחוקות,
בלונדיני ותכול עיניים .הקיבוצניק הטיפוסי מהסרטים של הסוכנות
חייכה לעצמה.
"אחרי כל הבלונדינים שראיתי באמריקה אתה נראה לי מזויף" התריסה
בחיוך שחצני ומיד התחרטה .משהו בעיניו היה עצוב ,משהו "ישב" עליו
והפך את עיניו הכחולות למעט אפורות .העצבות הזו ,חוסר היכולת
לחייך חיוך שלם ,כל זה נגע לליבה ומשך אותה אליו כמגנט .אחרים
יספרו לה חודשים רבים אחר כך על מה שעבר עליו בסיני במלחמה
הארורה הזו .ניסה להסביר לה על מה מדבר השיר ,אמר משהו על ה Let
 it beשל הישראלים אבל אוצר המילים שלו לא עמד במשימה .אבל
אודי זה אודי ,והוא מיד גייס את כל חדר האוכל בכדי ליטול חלק
במלאכת התרגום .בסוף הערב כתב לה את כל מילות השיר בעברית
ובאנגלית על מפית נייר שבחלקה האחורי היה רשום שמו של הקיבוץ.
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מפית הנייר הייתה מעוטרת בכתמי שוקולד ,מזכרת נצח מהעוגה
שהגישו באותו ערב בחדר האוכל .הערב ההוא שינה את חייה,
ההתנדבות הקצרה הפכה לעלייה ,ההכרות עם אודי הפכה חיש מהר
לנישואין ,נולדו להם שלושה ילדים ,המבטא האמריקאי כמעט ונעלם
לחלוטין והמשרד שלה לענייני פלילים פרח ושגשג במרכז תל אביב.
עיניה נדדו ימינה ,המפית הממוסגרת עם מילות השיר נחה במקומה על
השידה ,מעל הטלפון המשוכלל .הטלפון המשיך לנגן את המנגינה
המופלאה .לגמה לגימה אחרונה מספל אספרסו קטנטן ומעודן וענתה
סוף סוף לשיחה .תהתה איזו הפתעה מחכה לה מהצד השני של הקו.
ניסיונה רב השנים במקצוע לימד אותה שלהפתעות אין גבול .על
ההפתעות האלה בנתה את משרדה .עיניה חזרו אל הקיר וטיפסו אל מעל
לטלפון .אל תמונת המשפחה שהקימה עם אודי ואל תמונת המשפחה
המורחבת שלו .משפחה שבה הרגישה כבת לכל דבר.
על הקו היה קרוב רחוק מארה"ב ,מה הוא רוצה מהחיים שלי בסוף היום,
חשבה לעצמה .הוא גילה במקרה את שם המשפחה המקורי של הסבא
שלהם ובהמשך לכך גם קרובי משפחה בישראל ,הייתה התרגשות
בקולו" ,הזוג המבוגר משה וחנה רוזנבלום גרים ברחובות" ,הוא חושב.
החזיקה חזק את הטלפון שכמעט ונשמט מידיה .ויש להם גם "ילדים"
הוא נקב בשמותיהם של מנחם הבן וטובה הבת .נשימתה נעתקה .בליבה
קיללה קללה עסיסית שלעולם לא יצאה מפיה" .האח מאנגליה ,האח
הנעלם פא "...סיננה מפיה .לא מצליחה לבטא את כל המילה ההיא בקול
רם" .על מה את מדברת?" תהה הקרוב מעבר לקו.עומר ,בנה בכורה,
נולד חמישה חודשים אחרי החתונה" .זרז חתונות" הם קראו לו בינם
לבינם .השמחה והאושר על הולדת הילד הראשון נמהלו מהר מאוד
בבעיה רפואית שמיטב הרופאים לא הצליחו לפתור .המשפחה נכנסה
למערבולת .חודשים ארוכים של נסיעות מהקיבוץ המרוחק לאינסוף
בדיקות וטיפולים בכל רחבי הארץ חייבו אותם לעבור למרכז ולעזוב את
הקיבוץ .זה נגמר אצל פרופסור בהדסה .מומחה עולמי בתחום.
"אתם קרובי משפחה" הוא בישר לה ולאודי ,בעלה" .התופעה שממנה
עומר סובל נובעת מקרבה גנטית הדוקה .הדוקה מדי .בילד הבא ,כבר
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נטפל בזה מראש" חייך מתחת לשפמו "ההיריון הבא יהיה יותר מבוקר,
אבל זה לא צריך להרתיע אתכם" הוא סיכם.
איפה מלמדים אותם את העניין הזה? באיזה בית ספר? הם יונקים את
זה עם חלב אמם… כל הישראלים אותו דבר ,חשבה בליבה .זה יכול
להיות משה מהירקות או פרופסור ,מומחה עולמי מהדסה .מיד הם ידברו
אתך בצורה הכי ישירה וחצופה שאפשר .אני בעצמי עוד לא הקדשתי
בדל מחשבה לעניין הילד הבא ,והפרופסור כבר מדבר על זה בוודאות
מוחלטת .הוא כבר יודע שיהיה לי עוד ילד .מזל שלא ציין כמה ילדים
נוספים הוא מתכנן עבורי .אולי הוא רוצה לקבל מינוי להיות מנהל הרחם
שלי ואולי גם מנהל חיי נישואיי.
דליה ואודי השקיעו מאמצים כבירים ,עברו ותחקרו את כל הסבים
והסבתות ולא הצליחו להבין ,איך האיש שנולד בקיבוץ בגליל יכול
להיות קרוב הדוק של עולה חדשה מארה"ב הרחוקה .איתרו קרובים
שנספו בשואה ,מיפו את כל המשפחה וסרקו כל אפשרות שתי וערב אך
ללא הועיל .היה קרוב אחד שלא הצליחו לאתר ,אחד האחים של סבא
של אודי ,האיש היגר לאנגליה ונעלם כאילו בלעה אותו האדמה.
עניין הקרבה המשפחתית נותר תעלומה במשך כעשרים שנה.
בשיחת טלפון אחת התברר לעורכת הדין הפלילית שסבא שלה היה
פושע נמלט וחשוב מזה ,סבא שלה וסבא של אודי בעלה ,אחים.

מתיישב אמריקאי – איקי בוברמן – שמן על בד  50*60ס"מ
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רחל שקד

יום הולדת לבת שבע
בוקר יום הולדת  .77שמלה פרחונית מרעננת את פניה המקומטים של
בת שבע ,ותכלת עיניה זוהרת כבגיל  ,27כשעמדה נרגשת תחת החופה
עם אלוף נעוריה ואבי שלושת ילדיה.
האישיאס כואב ומעיק על רגל שמאל ,והיא יושבת על כורסא אורתופדית
ומפעילה כפתור ,ששולח זרמים נעימים לגב ומרפה את המתח בגב
התחתון .בת שבע עוצמת עיניים ומתרווחת בשעה שסוניה ,המטפלת
המסורה שלה ,מתרוצצת סביבה ועורכת שולחן עם עוגות וגביעי מוס
דקי רגליים .סוניה שופעת מרץ ורצון טוב ,היא אוהבת את בת-שבע,
כבר שבע שנים היא מטפלת בה ,ומיום ליום אוהבת אותה יותר ,גם את
המשיגעסים שלה" ...שרק תהייה בריאה ,גברת כזו מקסימה פוגשים רק
פעם בחיים".
קול שירה אופראית צלול נכנס מבעד לחלון .בבניין ממול ,בקומה
הרביעית ,גרה זמרת אופרה גבוהה ושמנה; "איזה ציצים יש לה – צריך
מנוף בשביל להרים אותם" ...זמרת האופרה מופיעה על בימות יוקרתיות
בעולם כולו ,זה עתה חזרה מלה-סקלה באיטליה .לה ,לה ,לה ,לה וחזק
יותר לה ,לה ,לה ,ופתאום צלילי שירה המופלא של כרמן בבית סוהר
מפכים באוזניה של בת שבע ,המתעטפת בצלילים הנכנסים מהחלון.
הגבולות בין גוף זקן ,להמיית הלב ,הצעיר תמיד והמחשבות נמסים עם
הצללים .תדעה צלולה עולה בתוכה ומתנסחת במילים שקופות ובוהקות
כקריסטלים משובחים.
"כשהלב מתמלא באהבה על העיניים עולות עדשות של אור וכול מה
שאני רואה באהובי הוא האור הקורן מתוכו .אור שמיישר קמטים ומסיר
שנים וכתמי זקנה – אורו של היופי הפנימי" .מ ,מ ,מ" ,מילים יפות עלו
בי" היא מהרהרת.
"נו טוב ,מוזיקה מסירה חלודה ,והנשמה יוצאת במחול עם תובנות
עמוקות היישר מהליבה הצלולה שלה .בעודה מאזינה לשירה דמותו של
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אברהם אהובה ממלא את עיני רוחה ,כאילו נכנסה דמותו מתחת
לעפעפיה המתמסרים לצלילי הזמרה הצלולה .אברהם הוא "חתיך" בן
" .70תפסתי צעיר ,היונגערמאן" היא מהרהרת ,וליבה מתמלא מתיקות.
את אברהם פגשה במועדון גיל הזהב בפעם הראשונה והאחרונה שפקדה
אותו" .אמא" הפצירו בה אז הבנות "צאי קצת למועדון ,תפגשי אנשים,
תשמעי הרצאות ,די להיות תקועה בבית".
בחוסר רצון הלכה והחמיצה פנים לכול הזקנים שפגשה" .מכוערים"
חשבה בליבה ,מה יש לראות פה? קמטים ,כתמים ,רעד בסנטר ,רגליים
שבקושי הולכות – גועל נפש ,זה רק עושה לי דיכאון".
מנהלת המקום ,עם מאור פנים ,השמור ללקוחות חדשים ,קיבלה את
פניה והושיבה אותה בשולחן של שישה .בקושי הרימה עיניה ,ולפתע
שמעה קול ערב מזמר שיר ביידיש מבית אבא .הרימה עפעפיים שכבדו,
מחמת אי רצונה להתבונן בזקנים .נפקחו עיניה וכול התכלת נגלתה
במלוא יופייה – היא ינקה בעיניה את הצלילים והבחינה בזקן יפה ,שמור
היטב ,לבוש בבגדים נקיים ,מגולח למשעי עם קצת בריליינטין להכנעת
שערות השיבה היבשות על ראשו ,קורא עיתון ושר" .אוח ,איזה קול!"
"בראוו!" קראה .כשנדמו הצלילים הוא הצטחק – כנראה מורגל
בתשומת לב נשית" .אני אברהם" הושיט אליה יד ,שמה ידה בכפו
הגדולה.
"בת שבע שמי ,הזכרת לי את אבי ,עליו השלום ,שגם אהב לשיר את מיין
שטייטלע באלז".
מגע ידו חם ונעים ,בעיניו החומות ירוקות גיצים של צחוק ושובבות
צעירה" .המחייה ,לראות כזה אקזמפלר רענן במרכז יום לקשישים" היא
חושבת לעצמה.
"אני פעם ראשונה פה" ,היא אומרת" ,תגיד יש פה גינה שאפשר לשבת
בחוץ?"
"כן ,יש פה גן יפה עם ספסלים".
למרות שהיא משתדלת לקום בקלילות האישיאס מפריע והיא מזדקפת
לאט ,לאט.
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הוא מושיט לה זרוע לאנגאז'ה ומוביל אותה לגינה .הוא גבוה ממנה
בראש ,זקוף ,צעדיו קלילים ,וריח נעים עולה מפניו .הוא מנחה אותה
לגינה יפה ובה ספסלים ,בריכה קטנה עם דגי זהב ונופרים פורחים.
"איזה יופי!" היא מתפעלת .הם סובבים מעט בגן בצעדים איטיים,
מתבוננים בדגי הזהב המשייטים במי הבריכה הצלולים ומתיישבים על
ספסל .היא משאירה את זרועה בזרועו ,והוא מניח כף יד חמה ,מסוקסת
קמעה על כף ידה מנומרת בכתמים חומים.
"אברהם במה עבדת?"
"הייתי רצף אומן  57שנה".
"מרגישים את זה ביד שלך ,שאתה איש עבודה".
"כן ,עבדתי בזה מגיל  ,17להוציא את השנים שהייתי בבריגדה ,כול ימי
עסקתי בריצוף".
"בריגדה?" היא שואלת "אתה מכיר את לייזר אברמוביץ?"
"לייזר מטבריה?" הוא שואל.
"כן" היא עונה.
"בטח מכיר ,השתתפנו יחד בחבורת המתאגרפים בבריגדה ,את רואה את
האף שלי הוא שבור מאז".
היא מתבוננת באפו ואומרת "לא מרגישים".
הוא מחייך וליבה נמס .דיבורם קולח ,הזכרונות נפרשים ביניהם כמו
קורות של גשר .והנה בתיה ,המטפלת ,באה לקרוא לאברהם לארוחת
צהריים" .כשנהנים הזמן עובר מהר ",אומר אברהם ומזדקף ,מושיט לה
שתי ידיים חזקות ועוזר לה לקום ושוב זרועות משתלבות באנגאז'ה עד
לחדר האוכל" .נדמה כאילו כול החיים אנו הולכים יחד" היא אומרת,
והוא מחייך.
"אולי מפה נמשיך ללכת ביחד".
צלילי הזמרה האופראית נדמו ,ובת שבע פוקחת עיניים .שנתיים חלפו
מאותו היום ,והם ממשיכים להיפגש בכול יום – פעם לקפה של בוקר
ופעם לתה אחר הצהריים ,פה לסרט ושם להצגה ואף פעם לא משעמם.
כמתנת יום הולדת לעצמה ,החליטה להזמינו לבוא לגור עמה בביתה
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הישן והצנוע ,שחצרו גדולה ויפה עם עצי פרי ,דליות ,שושנים ריחניים
כמו פעם
ופסיפלורה עתירת פירות  -אהבה מתוקים חמצמצים.
"צדקה אמא ז"ל ,כשאמרה שהלב תמיד צעיר ולאהבה אין גיל ".היא
מהרהרת ,ותנומת קשישים אוחזת בה בהמתינה לילדיה ,נכדיה ולאהובה.
היא מתמסרת ללאות המתוקה האופפת אותה" ,כשיגיע הוא ,בוודאי,
יעיר אותי בנשיקה" .השינה מחליקה את קמטיה וחזה עולה ויורד בקצב
איטי ונינוח.
סוניה מנגבת ידיים בסינרה ומסירה אותו מעל מתניה ,מתבוננת על
השולחן הערוך ומזיזה קצת ימינה את צנצנת הפרחים ,הכול מוכן ליום
ההולדת של בת שבע .אפשר לשבת ,לשתות בנחת לימונדה קרירה
ולחכות לאורחים .עיניה נחות על בת שבע המתנמנמת" ,יום הולדת
שמח מאמל'ה שלי ,שתזכי לשנה הבאה עד מאה ועשרים שנה".
דצמבר 2015

דניאל אופיר  -אמנון ותמר  -אקוורל+צבעי זכוכית  595*495מ"מ
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גלית והבה שושה ,ראש מנהל התרבות ואורי
אליס ,מנהל המחלקה לספרות במשרד התרבות
בטקס חלוקת פרסי ראש הממשלה ע"ש לוי
אשכול5.7.17 ,

דר' רחלי אברהם-איתן מקבלת את הפרס על
מכלול שירתה ותרומתה לספרות ,צביקה ניר ,
יו"ר אגודת הסופרים ,מר אהרון ידלין ,יו"ר
חבר הנאמנים של הפרס וגלית והבה שושה,
בטקס חלוקת פרסי ראש הממשלה 5.7.17

משורר בעירו  -אירוע ביוזמת אגודת הסופרים ועיריית מודיעין למשוררת דר' רחלי
אברהם-איתן (מימין) ,משמאלה ,חיים ביבס ,ראש העיר וראש מרכז השלטון
המקומי ,שלמה פסי ,מ"מ ראש העיר וסגנו ,מויש לוי ,סגן ראש העיר5.7.17,
צילום :עידו גרונר
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ערב שבילי אדריכלות ויצירה  – 28.12.16סגני ראש העיר ונכבדי עיריית מודיעין,
צביקה ניר ,יו"ר אגודת הסופרים העברים( ,שורה  , 2שלישי משמאל) ,פרופ' גד
קינר ,קיסינגר יו"ר איגוד הסופרים הכללי (שורה  , 2שני משמאל),
ומשתתפי גיליון  17של שבילים

מקהלת "תו התפר" בניצוחה של יעל גרמן בערב שירי זכרון לנופלים במערכות
ישראל ממודיעין והסביבה 29.4.17
צילום :יוני אלבז
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צילום תמונות  -יוני אלבז

אביעד בן יצחק

אירית ברעם

יעקב אשכנזי

מרים לפיד
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שרה גר אמדור

זוהר ברעם

ערן טולרן

יפי וולמן

צילום :יוני אלבז ,אביב חזק ורפי אגמון

משורר בעירו  3.5.17לכבוד ד"ר רחלי אברהם-איתן ,במעמד ראש העיר מודיעין
חיים ביבס (במרכז) ,סגניו :שלמה פסי ומוישיק לוי ,יו"ר אגודת הסופרים צביקה ניר
(מימין) ,אוה רוכמן מנהלת רשת הספריות (משמאל) הנחה :דר' צדוק עלון (מימין).

ערב שבילי אדריכלות ויצירה  – 28.12.16סגני ראש העיר ונכבדי עיריית מודיעין ,צביקה ניר,
יו"ר אגודת הסופרים העברים( ,שורה  , 2שני משמאל) ,פרופ' גד קינר ,קיסינגר יו"ר איגוד
הסופרים הכללי (שורה  , 2ראשון משמאל) ,ומשתתפי גיליון  17של שבילים

ערב שירי זכרון לנופלים ממודיעין והסביבה
בבית התרבות בשילת 29.4.17
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