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לאתר לכל הרוחות 
סרקו את הברקוד

ת ו ד ו ת

תל  באוניברסיטת  פורטר  ולמכון  לספרות  לחוג  נתונה  תודתנו 

העת.  כתב  את  להפיק  לנו  סייעה  הנדיבה  ותרומתם  עזרתם  אביב. 

ולכל  ביצירות  הגיליון  לאמנים שהעשירו את  לב  מודים מקרב  אנו 

הכותבים והכותבות, מסאי ומסאית, וכן למרואיין, אשר כולם קשורים 

לאוניברסיטת תל אביב, כעובדות או כתלמידים, בעבר או בהווה.

כתב   - הרוחות  ״לכל  ובאתר  באינסטגרם  בפייסבוק,  אותנו  חפשו 

העת״.
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דבר המערכת

מערכת כתב העת "לכל הרוחות" התכנסה בתחילת השנה והחליטה 

כמובן  מדובר  "מגעים".  הנוכחי,  הגיליון  נושא  על  אחד  פה  כמעט 

בסוגיה אייקונית, אוניברסלית, מעניינת – ולא מפתיעה במיוחד. 

הנושא "מגעים" הוא הרוח שעימה מערכת לכל הרוחות נדדה השנה. 

לגיליון של שנה שעברה  מין תשובה  הוא  הנוכחי  הגיליון  בדיעבד, 

)"פג תוקף"( שנערך בתנאים וירטואליים. לעומתו, זכינו השנה להיות 

במגע, להיפגש, ולהתראות פנים אל פנים. המעברים הללו בין ריחוק 

וקרבה הולידו שאלות על הצורך במגע ובקשרים חברתיים, שאלות 

באופן  קוראות  או  בידכן  מחזיקות  שאתן  זה  מגיליון  גם  העולות 

דיגיטלי.

קצרים  סיפורים  ואתגרים.  הרפתקאות  אינספור  מול  עמדנו  השנה 

תרגומים  עם  מורכבים  מפגשים  שהולידו  שירים  אותנו,  שהפתיעו 

את  ליצור  כדיי  ולילה  יומם  שקדנו  שעבורם  ומגוונים  עשירים 

השני,  עם  אחד  הטקסטים  שמייצרים  השונות  הזיקות  "מגעים". 

אותנו  העמידו  והאומנותיים  הפוליטיים  הבין־ספרותיים,  הקשרים 

נדרשנו לערוך כתב עת לספרות בעולם  בחוויה סוריאליסטית, בה 

שמעמיד בסימן שאלה את הצורך במדעי הרוח. אך החל בתרגומים 

עכשוויים מאוקראינית וכלה בהצלת דגי אקווריום, נפגשנו עם יצירות 

יוצאות דופן באמירותיהן על המציאות בת זמננו.

לסוגיות  הגיליון המובא בפניכן פורסות התייחסויות שונות  יצירות 

של מגעים וקשרים. הן מבקשות להקיף חיים שלמים וכמעט בלתי 

שיבוש  עורכות  אף  ולעיתים  תמות,  נושאים,  של  למסגור  ניתנות 

ז'אנרי מיוחד ומערער. יותר מהכול, יש בהן היכולת לגעת. 
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גיליון זה מוקדש למי שבאה במגע עימו,

למי שהתגעגעה ליד מלטפת של שיר מנחם,

למי שחסרה לו נוכחות התרגום האינטימי, 

למי שאוהבים סיפור שאפשר כמעט למשש אותו, 

למי שאוהבת מסות שאפשר להתחכך בהן,

למי שקשורות עמוקות בהתפתלות הממכרת של רקמות 

המילים. 

אנו מאחלות ומאחלים לכן קריאה מהנה ונוגעת ללב,

 מערכת ״לכל הרוחות״
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* / נועם אבני 

ְּכָבר  ֶׁשָּלנּו  ַהּמֹוֵלקּולֹות  ּבֹו.  ִנְמָצִאים  ֲאַנְחנּו  ֲאִויר.  ְּכמֹו  ֶזה  ַעל  ַּתְחֹׁשב 

ְּתנּוָעה  ֶׁשל  ֶחְלִקיִקית  ִּבְקִלילֹות  ַּבָּבָׂשר  ְוָדְבקּו  ַהֹּכל  ַעל  ִטְּילּו  ִמְּזַמן 

ַאָּתה  ִמּמּול,  ַהֶּלִחי  ֹרַחב  ֶאת  ִלְמֹּדד  ִנְׁשְלָחה  ְּכָבר  ֶׁשְּלָך  ְוַהָּיד  ֶהְכֵרִחית 

ְּכמֹו  ִלְׁשּתֹות,  ְּכמֹו  נֹוֵזל,  ְּכמֹו  ֶזה  ַעל  ַּתְחֹׁשב  ָּדָבר.  ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ֹלא 

ְלַטְפֵטף, ְּכמֹו ִלְבּכֹות. ִּתְרֶאה, ָּכָכה ֲאַנְחנּו ַקָּיִמים. ָקִרים ִמַּבחּוץ ְוַחִּמים 

ַּתְחֹׁשב  ְמַסְּפִרים.  ֹלא  ֲאָבל  ֶטְמֵּפָרטּורֹות  ְלַהְׁשוֹות  ְמַחְּפִׂשים  ִמִּבְפִנים, 

ַעל ֶזה ְּכמֹו ֶלֱאֹמד ַרּכּויֹות, ְלִהְתמֹוֵסס, ְּכמֹו ְלַהִּגיד ְּבַיַחד ֲחָלִלים ֵריִקים 

ִמַּתַחת ַלָּלׁשֹון. ַּתְחֹׁשב ַעל ֶזה, ַּבּסֹוף ַהֹּכל ַיְמִריא ְוִיְתַּפֵּזר ְוִיְדַּבק ְּבַקְצוֹות 

ָהאֹוְקָינֹוס  ִּבְׁשֵמי  ֶׁשָּלנּו  ַהָּגז  ֶׁשל  ֲעֵקבֹות  ִיְמָצא  ִמיֶׁשהּו  ָהַאְטמֹוְסֵפָרה. 

ָהַאְטַלְנִטי, ְוַיֲחֹׁשב ֶׁשַּגם ִּפיצּוץ ֶׁשל ִּתְרֹּכֶבת ְׁשגּוָיה הּוא רֹוַמְנִטי.
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*
נועם אבני היא סטודנטית לתואר ראשון במסלול לכתיבה יוצרת של החוג 

לספרות והרב תחומית במדעי הרוח. זהו פרסומה הראשון.
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 אש משפחתנו / הלינה קרוק
תרגם מאוקראינית: אלכס אוורבוך

ספרות  וחוקרת  מתרגמת  משוררת,  היא   )1974( קרוק  הלינה 

אוקראינית. פרסמה חמישה ספרי שירה, קובץ פרוזה קצרה וארבעה 

ספרי ילדים. יצירותיה תורגמו ליותר מעשרים שפות. זכתה בשורת 

פרסים ארוכה. בשנים 2017–2019 הייתה סגנית הנשיא של מועדון 

אוקראינית  ספרות  מלמדת  בלביב.  מתגוררת  האוקראיני.   PENה־

וספרות כללית באוניברסיטה הלאומית על שם איוון פרנקו בלביב.

זמן ללא זמן )הומאז'(

 33 על 48
 טכניקה משולבת
דינה ספרשטיין
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*

ִצֵיּר ַּבָּׁשַמִים

ְסנּוִנית ְוַדָּיה

אֹוֵמר ִלי: ִעְקִבי

ַאֲחֵרי ְׁשֵּתי ֵאֶּלה ִּבְתנּוָעָתן,

ַאֲחֵרי ְׁשֵּתי ֵאֶּלה ְּכזּוג

ְוֵהן ְּכָבר ֹּכה ְרחֹוקֹות

ֶׁשֵאיֶנִּני רֹוָאה ִמי ֵאיֹפה

ֹלא ַמְבִּדיָלה ֵאיֹפה ִמי

ַהַּתְגִלית ָהֲעצּוָבה ְּביֹוֵתר ִהיא

ֶׁשֹּלא ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַרק טֹוב

ֵאין טֹוב ְּבִלי ַרע

ֵאין טֹוב ְוַרע ִּבְלָעַדי

ערב חג מולד עצוב

ַׂשְמִּתי ֶאת ְּבִני ִמַּתַחת ָלֵעץ –

ְּבֵנה ַּבִית, ְּבִני, ָּכל עֹוד ַאָּתה ָקָטן

ָּכל עֹוד ֹלא ִפַּׁשְלָּת ַּבַחִּיים

ִהֵּנה ִהיא – ֵאׁש ִמְׁשַּפְחֵּתנּו

ֹּכה ָעַיְפִּתי ִמְּלהֹוִסיף ְזָרִדים ְלתֹוָכּה 

ִהֵּנה ִהיא ְׁשִתיָקֵתנּו – ְסָיג ַלָחְכָמה,

ַקח ַּכָּמה ֶׁשִּתְרֶצה,

ִּבְׁשִביְלָך ְּכלּום ֹלא ֲחָבל ִלי

ִּבַּׁשְלִּתי ָּכל ַמה ֶּׁשָּיַדְעִּתי –

ְּתֵריַסר ַמֲאָכִלים ִמֶּלֶחם ּוַמִים
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ְמקֹומֹות ֵריִקים ֵאֶּלה ִמָּסִביב ַלֻּׁשְלָחן – 

ִנְקָרִאים, ְּבִני, ּדֹורֹות ִמְׁשַּפְחֵּתנּו 

ֶאת ִׁשיר ַחג ַהּמֹוָלד ַהֶּזה ַאף ֶאָחד ִמְּׁשֵנינּו ֹלא יֹוֵדַע ָלִׁשיר

ַאל ַּתְתִחיל

ַּבְּתִפָּלה ַהֹּזאת ֵאין ִמִּלים – 

ָּכל ֶאָחד ָּפׁשּוט ׁשֹוֵתק ַעל ֶׁשּלֹו

ֱאֹלַהי, ֲאִני רֹוָצה ְלַהְחִזיר ֶאת ַהֵּצָלע ְלִמיֶׁשהּו

ֲאָבל ְלֻכָּלם ְּכָבר – ֵיׁש 

*

ֱאֹלַהי,

ִאם ִיַעְדָּת ִלי ֹּכה ַהְרֵּבה

ָהָיה ָצִריְך ָלֵתת ִלי ֲעַצִּבים ְּכַכְבֵלי ְסִפיָנה

ָהָיה ָצִריְך ָלֵתת ִלי עֹור ַּגס ְּכַבד־ִמְפָרִׂשים

ָהָיה ָצִריְך ָלֵתת ִלי ֵלב ָּכֵבד ְּכֹעֶגן

ְּכֵדי ִלְזֹרק אֹותֹו ֵמֵעֶבר ַלֹּדֶפן – 

ֶׁשַאף ַּגל ֹלא ָיִזיז אֹותֹו ִמְּמקֹומֹו

ְּבָים ָּפתּוַח

ְּבָים ָּפתּוַח ְּכֶפַצע

ְּבָים ָמלּוַח ָּפעּור ְּכֶפַצע־ָמֶות

ַאָּתה אֹוֵמר ִלי:

ִחְתִרי ְּבָיַדִיְך, ַיְלָּדִתי, ִחְתִרי ְּבָיַדִיְך

ַעד ֲאֶׁשר ַאְמִציא ְמׁשֹוִטים
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 *

ְּכֶׁשֲאִני ִנְרֶּדֶמת ִּבְזרֹועֹוֶתיָך עֹוד ְּבִצּדֹו ַהֵּׁשִני ֶׁשל ִסיַני

ְּכֶׁשְּבתֹוְך ַהחֹולֹות ַהְּזרּוִיים

      ֶׁשל ְמאֹות ַהָּׁשִנים

           ַאֲחֵרי ָּבֶניָך

   יֹוֵתר ְויֹוֵתר ָעֹמק ׁשֹוְקִעים

ֵּביֵניֶהם

            ַוֲאִפּלּו

ֹלא ָּבִאים ְּכָבר ַּבֲחלֹומֹות ְלִאיׁש 

           ָּתֵגן ָעַלי 

ְּכֶׁשֶאְתעֹוֵרר ּבֹוֵדָדה

       ְּבָיִמים ְסדּוִקים ְּבֶחְצָים

ְּבָמקֹום ּבֹו ַהֹּכל ִנְרֶאה ְּפִרי ֲהָזָיה ּוְכֵאב

ְּבעֹוָלם ֶנְעַּדר ְצָלִלים

      ּבֹו ֲאִפּלּו ָהָאֶרץ ְנטּוַלת ָׁשָרִׁשים

ִמְתַּגְלֶּגֶלת ְּכֵעֶׂשב ּבֹוֵרַח ֵמֵעֶבר ְלֹאֶפק ַּגְבנּוִני

ֱאֹלַהי ָהָאבּוד

           ַּגן ֵעֶדן ֶׁשֹּלא ָמָצאִתי

ִעם ַהָּׁשִנים ַמְחִסיָרה יֹוֵתר ֵׁשָנה ַּבֵּלילֹות

        ְויֹוֵתר ִמַּדי – 

ָּפִנים

ְּכִאּלּו ָעַלי ְלִהָּזֵכר ַּבֵּׁשם ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם

      ְּכֶׁשֲאִני ִנְרֶּדֶמת...
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*
וחוקר  מתרגם  ורוסית(,  )אוקראינית  דו־לשוני  משורר  הוא  אוורבוך  אלכס 
החל  בישראל.  מתגורר   2001 משנת  באוקראינה,  ב־1985  נולד  ספרות. 
מ־2015 הוא דוקטורנט במחלקה לשפות ולספרויות סלאביות באוניברסיטת 
בעברית,  ספרותיים  תרגומים  ומגוון  שירה  ספרי  שני  פרסם  טורונטו. 
ובכתבי  באנתולוגיות  פורסמו  ותרגומיו  שיריו  ואנגלית.  אוקראינית  רוסית, 
הוא  שבהם  האחרון  רבים,  ופסטיבלים  שירה  אירועי  ארגן  ספרותיים.  עת 
הפסטיבל הבינלאומי לשירה אוקראינית בת ימינו, בקיץ 2020. שירתו עוסקת 
באתניות מקוטעת, ריבוי זהויות ורב לשוניות, קוויריות, כתיבה תיעודית וזיכרון.

תודה לנועה מונסטר על עריכת התרגום.
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ב=ראשית / נעה שבתאי

ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהַּדף

ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו ְוחֶׁשְך ַעל־ְּפֵני ְּתהֹום;

ְורּוַח ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל־ְּפֵני ַהַּדף.

ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹות; ַוְיִהי־אֹור.

ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת־ָהאֹות ִּכי־טֹוב; ַוַּיְבֵּדל ֱאֹלִהים ֵּבין ָהאֹות ּוֵבין 

ַהִּמָּלה ּוֵבין ַהִּמְׁשָּפט ּוֵבין ַהִּפְסָקה

ַוִּיְקָרא אֹלִהים

ָוֶאְקָרא ָוָאנּוַע, יֹום ֶאָחד.

*
של  ראשית  עורכת  בספרות.  שני  לתואר  סטודנטית  היא  שבתאי  נעה 
הספרים  בהוצאת  שירה  ועורכת  ותרבות,  לספרות  ביקורת  מגזין  רשומון - 

קתרזיס. חיה מילים ומטפסת על סלעים.
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 למה אני מוציאה לאור ספרים? 
או: מבט פנימה במבט לאחור / שירה חפר

לפני עשר שנים, כשנכנסתי למקצוע ההוצאה לאור העצמאית, לא 

ידעתי למה אני נכנסת. לו ידעתי, ייתכן שלא הייתי עושה זאת. מעולם 

המקצוע.  את  הכרתי  לא  כאמור,  לאור.  מוציאה  להיות  חלמתי  לא 

את  הצדקתי  לא  מעולם  אבל  ספרים,  לקרוא  אהבתי  תמיד  ואמנם 

ומדעי  אמנות  של  רבים  תחומים  אהבתי  ספרים".  "תולעת  התואר 

לאור,  למוציאה  הפכתי  זאת  בכל  ומדוע  איך  מידה.  באותה  הרוח 

ובקיצור למו"לית? ומה גורם לי להישאר?

ואת  הנסיבות  את  לשחזר  יכולה  אני  עשור  של  ברטרוספקטיבה 

אבל  ה"מדוע".  ועל  ה"איך"   על  ולענות  העניינים  השתלשלות 

העבודה   – בישראל  המקצוע  על  היום  יודעת  שאני  מה  בהינתן 

הקשה לצד הרווח הנמוך; השוק המקומי הפצפון; הבעלות הצולבת 

האנכית  הבעלות  או  הספרים,  רשתות  על  הגדולות  ההוצאות  של 

הגבוהה  לריכוזיות  נקרא  שלא  איך  )או  ההוצאות  על  הרשתות  של 

בענף(; וירידת ערכו של הספר, הן הפיזי הן כמוקד עניין – אני מודה 

שהתשובה לשאלה "בשביל מה להישאר" כבר אינה מובנת מאליה. 

האם זו היוקרה לכאורה שבלהיות מו"ל? האם זו תחושת השליחות, 

או החופש שבלהיות עצמאית? האם זו בכל זאת אהבת המקצוע, או 

שמא נקלעתי אליו, ובאין משרה חלופית נתקעתי? אולי אלו תגובות 

הקוראים המכירים תודה? אני לא יודעת.

במסה קצרה זו אגולל את סיפור הגעתי למקצוע, ואולי אצליח לחלץ 

השערה לשאלה "בשביל מה להמשיך". ייתכן שהתשובה תיוולד מן 

הדברים, אבל ייתכן גם שתמשיך להיות מעורפלת. מכל מקום, חיבור 

זה אמור לשמש לי חקירה. אני מבטיחה להיות כנה. 

סה
מ
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אז מה זה בכלל מוציא לאור?

נכנסתי למקצוע, כאמור, בלי לדעת עליו דבר. אבל בעשר השנים 

בו:  ולהתבונן  כלשהו  מושג  לקבל  זמן  לי  היה  בו  עוסקת  שאני 

כזירה מסחרית ותרבותית,  בענף הספרים כמקצוע, בשוק הספרים 

בזרמים  קוראים,  בקהלי  כמכלול,  והעולמית  המקומית  בתעשייה 

ספרותיים וביחסי הגומלין בין כל המרכיבים הללו. לעיתים קרובות 

שאלתי את עצמי מה מהותו של המו"ל ואיפה אני ממוקמת ביחס 

למושג הזה. האם אני מנהלת עסק כלכלי, כלומר "ביזנס", שנסמך 

על מסחר בקניין רוחני? כלומר, האם אני בעצם אשת עסקים? או 

פרי  יצירות  חושפת  אני  שבו  עצמאי  תרבותי  מפעל  הקמתי  שמא 

רוחו של האדם בעודי מנסה להתפרנס מזה? התשובה האובייקטיבית 

נעה על הציר שבין שני הקצוות – המו"ל העצמאי )הקלאסי( הוא גם 

בעלים של עסק וגם מקים של מפעל תרבותי. אלא שבהינתן מתח 

הרווחים המזערי ממכירת ספרים בישראל כבר זמן רב, אם באתם 

בשביל ביזנס, אתם לא בתחום הנכון, ולכן התשובה הסובייקטיבית 

המחפש  כאדם  העצמאיים:  עמיתיי  למרבית  גם  כנראה  נכונה  שלי 

משמעות יותר מרווחה חומרית מיותרת, הקמתי מפעל תרבותי שאני 

מנסה להתפרנס ממנו. וזוהי מהות המו"לות העצמאית. זהו מפעל 

תרבותי.

ואולם היום הענף במשבר חמור מאי פעם. תהליכים שהחלו לפני 

התווספות  ועם  מוגבר,  בקצב  האחרון  בעשור  הואצו  שנה  עשרים 

נהר הסטרימינג השוצף־קוצף והטלפונים הניידים לכל ילד, הספרות 

והספרים ספגו מכה קשה. נוסיף את אירועי השנתיים האחרונות – 

עושה  המצור  שהוסר  ומרגע  מצור,  עלינו  שכפתה  עולמית  מגפה 

מזון  בצורת  בעיקר  וזמין,  מיידי  בפיצוי  שלנו  הצורך  שָגאה  רושם 

מנחם ובידור שאינו דורש מאמץ – והציפייה שלנו שאנשים יתעניינו 

באמת,  נחלש  הספר  של  מעמדו  לאכזבה.  נהפכת  אפעס,  בספרות, 
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ההיסטורית,  בדיאלקטיקה  סינתזה  כמעין  אולי  מוטציה,  וכמעין 

כדי לשרוד, הספרות מוכרת את עצמה למדיום הוויזואלי, וסופרים 

כותבים ספרים במחשבה תחילה על הפיכת ספרם להפקה מצולמת.

תרבותי  מפעל  כתפיו  על  שמחזיק  מו"ל  אותו  זה,  עניינים  במצב 

המעטה,  בלשון  להתערער  מתחיל  ממנו,  להתפרנס  ומנסה  עצמאי 

וההצדקה לקיומו מתחילה להיות מוטלת בספק.

עם תנועת נגד כה מאסיבית, מדוע להמשיך? מה אני 
רוצה להשיג?

נחזור להתחלה.

***

בגיל שלושים ושש נעשיתי למוציאה לאור עצמאית. באותה תקופה, 

2012, כבר תרגמתי ספרות במשך כמה שנים והתייחסתי אל  שנת 

עבודתי ברצינות רבה; רציתי להיות רמי סערי, המתרגם הרב־לשוני 

וחקר  תרגום  בלימודי  שני  תואר  היה  בידי  ביותר שהכרתי.  הרציני 

כל  על  תרגום  חקירת  לצד  ששם,  בר־אילן,  מאוניברסיטת  התרגום 

משם  ויצאתי  וספרות,  פרגמטיקה  סגנון,  עריכה,  גם  למדתי  סוגיו, 

כך,  על  נוסף  המתרגם.  של  מעמדו  על  להילחם  קרב  רוח  מלאת 

בהיותי דוברת שמונה שפות )דנית, שוודית, נורווגית, פינית, צרפתית, 

ספרדית, אנגלית ועברית( הייתי נלהבת מהרעיון שאוכל להשתמש 

בכישוריי ולבחור בעצמי את מיטב הסופרים לתרגום ספרותי.

עמדת הפתיחה שלי הייתה אפוא של מתרגמת, ואחת כזאת שחשוב 

לה לא לבזבז את זמנה לריק אלא לתרגם ספרות בעלת ערך. רציתי 

להיות אמנית התרגום.

אבל בעצם, הסיפור מתחיל שנתיים קודם לכן, כשהכרתי את אוריאל 

קון, העורך של הוצאת סמטאות. בזכות היכרותנו תרגמתי וערכתי 
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ואף  מספרדית  מצרפתית,  מדנית,  הסופרים  מיטב  של  תרגומים 

הספרות  את  לתרגם  הזדמנות  וקיבלתי  משותף(,  )בתרגום  מיפנית 

העכשווית המעניינת. עד אז עבדתי בשביל ההוצאות הגדולות והן 

הזמינו ממני תרגומים בעיקר לספרים אמריקניים, ובעיקר לרומנים 

שום  בפניי  הציבו  ולא  אמנותית  התעלות  שום  נשאו  שלא  גנריים 

אתגר, לא אינטלקטואלי ולא יצירתי.

דה  בריו  יורק,  בניו  חודשים  כמה  של  משהות  חזרתי   2011 בסוף 

ז'אן אשנוז,  לרוץ מאת  )בעודי מתרגמת את  איירס  ובבואנוס  ז'נרו 

הוצאת  בשביל  קורניה,  אוגו  מאת  מחיר  בכל  אושר  את  ועורכת 

סמטאות(. בבואנוס איירס נחשפתי לסצנה עירונית שוקקת ומלהיבה 

בנושא  ומפגשים  מסיבות  השקות,  מלאת  עצמאית,  מו"לות  של 

ספרים וגדושת ספרים, סופרים, מתרגמים, מו"לים צעירים, אמנים 

ומוזיקאים, ששיחקו ביניהם פינג פונג מטפורי, ולא מטפורי כלל, עד 

אמצע הלילה. אני עצמי הייתי רווקה בלי מחויבות, לא לבן זוג ולא 

לילדים. כל זמני עמד לרשותי.

שלה  שהמו"ל  ַמְנָסְלַבה,  במיוחד:  אחת  הוצאה  חותם  בי  הותירה 

פרנסיסקו ָגַראמֹוַנה – משורר, אמן, מוזיקאי, סופר וקולנוען – מחזיק 

עד היום חנות ספרים יד שנייה ששמה "לה אינטרנסיונל ארחנטינה". 

קראו  הם  ולה  גלריה,  גם  זוגתו  עם  גראמונה  פתח  עת  באותה 

)יופי ושמחה(. צירוף המילים הזה בהקשר   Belleza y Felicidad
של הפעלתנות התוססת בספרות, באמנות ובמוזיקה הילך עליי קסם, 

היה  העירונית  בקהילה  החברתי  הדבק  הם  ושמחה  שיופי  והרעיון 

בשבילי כמו הארה.

ועם הרעיון הזה נטוע עמוק בליבי חזרתי לארץ.

שנוהגים  קודקודים  יושבים  שבראשם  תאגידים  תעשייתיות,  כיעור, 

משכורת  מקבלים  עובדות(  אחוז   90( שהעובדים  שעה  בג'יפים 

חנויות  החוצה  ודוחקים  שהולכים  ספרים  רשתות  סניפי  משפילה, 
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והרוחני,  הפיזי  המרחב  על  בחדגוניות  ומשתלטים  פרטיות  ספרים 

ייצורו של החפץ הקרוי ספר כמוצר צריכה שנערם בכמויות ונמכר 

במבצעים צעקניים – כל אלה קידמו את פניי. אם כי האמת מוכרחה 

להיאמר: כלל לא הייתי מודעת לזה באותו הזמן, כי מלבד העובדה 

שקיבלתי ספרים חסרי ערך לתרגום, עדיין לא הכרתי את הענף.

אבל הכרתי את אוריאל קון, שכבר צבר כמה שנות ניסיון במו"לות 

הישראלית וידע מספיק כדי להשוות אותה למה שהכיר מארגנטינה 

סיים  הוא  תקופה  באותה  עיניי.  במו  עתה  שראיתי  ולמה  מולדתו, 

את עבודתו בהוצאת סמטאות וכך, במרס 2012 – בדיוק עשור לפני 

רפאים,  עמק  ברחוב  ירושלמי  קפה  בבית   – אלו  שורות  שנכתבות 

הגינו את הוצאת זיקית. הרעיון היה ספרות אמיתית מרחבי העולם, 

בתרגום מעולה, בפורמט כיס, בעיצוב מוקפד, במחיר אחיד ובמכירה 

השם  את  בחרנו  הספרים.  רשתות  בלי  בלבד,  העצמאיות  בחנויות 

"זיקית" כדי להמחיש את הרבגוניות שרצינו להציע, חרתנו על דגלנו 

שהרס  מה  לכל  קונטרה  לתת  עמדנו  לדרך.  ויצאנו  ושמחה"  "יופי 

שדחה  מה  כל  את  הפחות,  לכל  או  בישראל,  הספרות  את  בעינינו 

אותנו בפרקטיקה המקומית. וזה הצליח מעל ומעבר לציפיות.

רצה המקרה, וממש במקביל להתהוותה של זיקית, עוד לפני שידעתי 

שזה עומד להתממש, הכרתי את בן זוגי לחיים. בדיעבד גם התברר 

לי ששבוע לאחר ההכרזה על ההוצאה התעברתי מבן זוגי, וכך יצא 

שתשעה חודשים לאחר אותו ערב בבית הקפה בעמק רפאים יצאו 

לאור ספרי הראשון כמו"לית )פרנסוס על גלגלים( וכעבור שבועיים, 

בני הבכור. מעתה נעשיתי אחראית לכלכלת משפחה, ופרנסוס היה 

צריך לפרנס.

אין זה סוד שהאנרגייה שפתחנו בה את הוצאת זיקית – אותו מרד 

בדיכוי התרבותי שסבלנו ממנו – עוררה גל עצום של תגובות. חווינו 

הישירות  בקניות  העצמאיות,  הספרים  בחנויות  פריחה  בעקבותיו 

מאיתנו באתר, בהדפסות החוזרות ובהשקות השוקקות שארגנו עם 
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יציאת כל ספר, לצד הדהוד גדול בתקשורת. בלי שצפינו את זה, אם 

כי בהחלט ציפינו לזה, נחלנו הצלחה גדולה, ואף סללנו את הדרך 

להרבה הוצאות קטנות שקמו במקביל לזיקית או אחריה.

ובכל זאת, כפי שכתבתי בתחילת דבריי, התחלתי כמתרגמת. קסמה 

אלא שפתאום  הספרים שאתרגם.  את  בעצמי  לבחור  האפשרות  לי 

הייתי שותפה בהוצאה לאור, שותפה לעסק שמפיק ספר חדש בכל 

קרה  מה  תשאלו  נולד.  עתה  שזה  לתינוק  והורה  שבועות.  שישה 

הספרים  ושלושה  עשרים  מתוך  התרגום?  אמנית  להיות  לשאיפתי 

זיקית, תרגמתי ספר אחד  קיומה של  שהוצאנו לאור בשלוש שנות 

בלבד. אבל בינתיים נעשיתי מוציאה לאור. ועורכת. ומפיצה. ורעיה 

ואם. והיה לנו קהל קוראים גדול ותומך.

שנמשיך  היה  טבעי  אך  בזיקית,  השותפות  את  לסיים  כשהחלטנו 

וכך  קהל.  לו  ושיש  היטב  עושים  שאנו  שנוכחנו  מה  את  לעשות 

מצאתי את עצמי מקימה את הוצאת לוקוס, שפירוש שמה בלטינית 

הוא "מקום" ובעברית זהו סוג של דג מעמקים, ובכלל מילה שחדרה 

לעברית מן הערבית. עתה הייתי מו"לית עצמאית לחלוטין.

שש שנים וחצי עברו מהקמתה של לוקוס, וכפי שכתבתי, המגמות 

שהיו בעיצומן כבר לפני עשור רק החמירו והאמירו. ב־2014 נכנס 

ועל הוצאות  לתוקף "חוק הספרים", שהיה אמור להגן על סופרים 

לאור מפני ירידה בערכם ולעזור להם להמשיך לפעול )כפי שקורה 

בצרפת(, אולם ב־2016 הוא בוטל במחי יד, ומאז לא הוחזר. הרוח 

וגברה. החזקים התחזקו על חשבון החלשים, ומתוך  הנגדית הלכה 

ארבעים חנויות ספרים עצמאיות ב־2012 נותרו כיום עשר; העשירים 

התעשרו וסטימצקי פתחו הוצאה לאור משל עצמם )תכלת( – הרי 

בעלים של  לאור שאינן  הוצאות  להם; ספריהן של  יש  כבר  חנויות 

אחת מרשתות הספרים הודרו עוד יותר אל השוליים בחנויות הרשת, 

שהרוב המוחלט של תושבי הארץ לא מכיר אחרות מלבדן. ההוצאות 

המובילות בענף, שהתחילו לפני כמה עשורים כמוסדות בעלי מצפן 
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ספרותי ואחריות תרבותית, נהפכו עם הסחף הקפיטליסטי למכבש 

עצום ומאוחד הרואה רק את החור שבגרוש ומרדד כמעט כל ניצן של 

חשיבה רעננה או מקורית שנקרה בדרכו, ויחד עם תאגידי התקשורת 

)מדורת השבט( והעיתונים של המדינה, לא נשאר הרבה מהתודעה 

התרבותית בישראל.

כל זה נשמע שחור ופסימי. ואכן, איך שלא הופכים את זה, התוצאות 

בשטח מצביעות על מגמות ירידה בקרנם של הספרים ושל הספרות 

בקרב מרבית האוכלוסייה המקומית. ואת המו"ל העצמאי זה שוחק 

מנטלית ומחליש כלכלית.

זאת.  בכל  ושקורים  שקרו  הטובים  בדברים  להביט  הרגע  זה  אולי 

קמו  ובעקבותיה  לצידה  לבד;  הייתה  לא  זיקית  כאמור,  ראשית, 

לפניה,  קיימות  היו  כבר  כמה  וכמובן  נוספות,  עצמאיות  הוצאות 

ורובן ממשיכות להיאבק על קיומן עד היום. שנית, בזכות הרשתות 

הספירה  של  וירטואלית  קהילה  בעברית  מתקיימת  החברתיות 

הספרותית, ובקרּבה קיימת מודעות לחשיבות של הספרות כמחוללת 

ופריחה  רבות  פרטיות  ספרותיות  יוזמות  יש  כך,  על  נוסף  תרבות. 

בתחום של קהילות הכתיבה וכתבי העת. ב־2021 אגף התרבות של 

עיריית תל אביב אפילו ארגן אירוע שנועד לחזק את ההוצאות לאור 

עצמאיות  הוצאות  יריד  של  הרבה  להצלחתו  בהמשך  העצמאיות, 

שָיַזמנו עם "הקולקטיב הספרותי". לבסוף, אם תשאלו אותי, אשליך 

מיד מעצמי ואענה שבהחלט יש קהל לספרות בכלל ולספרות טובה 

בישראל, ובקיומו של הקהל אני מאמינה לכל אורך הדרך. וזו אולי 

מילת המפתח, אמונה.

"בורות  שקרוי  מה  מתוך  עיוורת,  לתחום  נכנסתי  דרכי  בתחילת 

מבורכת". בנאיביות רבת־עוצמה קפצתי ראש פנימה במטרה להביא 

לקוראי העברית קצת מהספרות שנכתבת במקומות אחרים בעולם, 

בשפות אחרות, שרבים מסכימים שהיא ספרות גדולה. אלה הספרים 

שמעניינים אותי באופן אישי: אמנות הכתיבה, מה שאפשר לעשות 
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כל  אותי  שהחזיק  ומה  ובמשמעויות.  במקצבים  בסימנים,  במילים, 

קהל  שקיים  האמונה  כוח  הוא  משבר,  אחרי  משבר  האלה,  השנים 

בחלקם,  לפחות  או  כמוני,  דברים  באותם  שמתעניין  מספיק  רחב 

שמסרב לפתוח את הפה בפסיביות אל המזון הרוחני הדל ואף הרעיל 

שמאכילים אותנו בסיטונות. 

כיום המציאות טופחת על פניי ומאלצת אותי להביט בה נכוחה: אני 

כבר לא בטוחה שהקהל הנישתי ממילא גדול דיו להצדיק את קיומה 

הגדול  נשחקה. בעבר חשבתי שהאתגר  של ההוצאה. האמונה שלי 

הוא לאגף את המנגנונים הגדולים ולהגיע אל הקהל באופן ישיר, כי 

גישה אליו. אבל השנים האחרונות לימדו אותי  ורק צריך  הוא שם 

לזוז  ממהר  שאינו  ונראה  שלי,  מהציפיות  שונה  הישראלי  שהקהל 

נגמר  בו בלופ בלתי  יסתובב  גם אם  והמוכר,  מאזור הנוחות הזמין 

ויתאכזב חדשות לבקרים מסופריו האהובים.

***

העגומה  התמונה  לאור  להישאר".  מה  "בשביל  בשאלה  התחלתי 

שציירתי, לאילו מסקנות כבר אפשר להגיע?

שחורה  במרה  להתבוסס  שלי  לאופי  מתאים  לא  מיואשת.  לא  אני 

וגם אין לי זמן לזה )או שזה לא לכבודי להודות בתבוסה?(. אני לא 

מיואשת אבל אני מרגישה שדווקא עכשיו, אחרי עשור, העיניים שלי 

פקוחות לרווחה, הן לכוחות העצומים הפועלים בישראל, הרומסים 

מיצירתיות,  שנובעים  ושמחה"  "יופי  של  הרעיון  את  טבעם  מעצם 

מקוריות, המצאה ובריאה, הן להיותו של הספר בשקיעה. אני סבורה 

שהוא עבר את שיאו, וכי העידן הדיגיטלי והמעבר למסכים כבר תפס 

את מקומו כפעילות הפופולרית ביותר לשעות הפנאי. 

למרות הפיתוי, אני לא שופטת. זה מצב העניינים ועימו צריך לעבוד. 

יש לי שתי מסקנות להמשך:
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כן,  היום.  עצמאית  לאור  הוצאה  של  לתפקידה  קשורה  הראשונה 

ודאי שיש לה מקום, אדרבה ואדרבה אם היא חותרת תחת ההשטחה 

התודעתית הגורפת. כל עוד יש התנגדות להפיכתנו לגופים צרכניים 

שדעתם נגנבה, יש מקום למאבק, יש לתת פייט. יש לעודד כל יוזמה 

כולנו.  לטובת  הם  אותם,  ולחזק  עצמאיים  תרבותיים  מפעלים  של 

באופן אישי איאבק עד שאוכרע, איני יודעת מתי. אבל זה מאבק.

את  שואלת  כשאני  עימה.  שפתחתי  לשאלה  התשובה  היא  השנייה 

עצמי באופן הכי אישי, הכי אינטימי, מה הייתי רוצה לעשות בחיי, 

עתה משהתעוררתי מן החלום הפרטי שלי, החיבור הזה עזר לי לנסח 

את מה שאני מרגישה כבר זמן מה, אולי גם מתוך התבגרות מסוימת: 

יעשיר את  ייטיב עם העולם סביבי,  רוצה שמה שאני עושה  הייתי 

החברה שאני חיה בה, ישמח אותה ויתרום לה. כרגע יש בידיי מפעל 

קטן ליצירת ספרים איכותיים. אחרי עשור אני יכולה לומר שאת זה 

יודעת לעשות. הלוואי שאצליח להביא את המשהו הטוב הזה  אני 

דרך המפעל שבניתי. אולי זה יצדיק את קיומו.

מרס 2022

*
מתרגמת  לוקוס,  הוצאת  של  והבעלים  המקימה  מו"לית,  היא  חפר  שירה 

ועורכת. גרה בתל אביב.
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בלשכות הגבוהות / נועם ביבי

ִלְׁשָּכה־ִלְׁשָּכה 

ַאְקַוְריּום־ַאְקַוְריּום

ָמִׁשיִתי ִמן ַהַּמִים

ְוַעל ֶּפֶתק ָּדִביק ָּכַתְבִּתי

"ַהָּדִגים ֻׁשְחְררּו"

 

ִאם ֵּבין 2013 ְל־2016 

ְרִאיֶתם ַחָּיל ַעל ַמִּדים ָרץ ִמְּגבּול

ִּגְבָעַתִים ִלְגבּול ֵּתל ָאִביב

ְּדעּו ֶׁשָהְיָתה זֹו ְמִׂשיָמה ְלֻאִּמית

 

ָהַאָּגָדה ְמַסֶּפֶרת ֶׁשַעד ַהּיֹום

ַּבְּבֵרָכה ִמַּתַחת ְלִבְנָין ֵאֶלְקְטָרה ַהָּגדֹול

ׂשֹוִחים ָּדִגים ֶׁשּיֹוְדִעים ָּדָבר אֹו ְׁשַנִים

ָּדִגים ֶׁשֻחְּלצּו

ִמְּבִסיס ַהּמֹוִדיִעין ַהּסֹוִדי ְּבִגְבָעַתִים

*
צרפת.  ותרבות  יוצרת  לכתיבה  במסלול  לספרות  סטודנט  הוא  ביבי  נועם 

חולם וכותב, מעריץ את אימא שרה, ומאמין בטוב.

28



ראש הנקרה / גבי דובדבני

ֵּביַבר ְזכּוִכית ַּבָּסלֹון ֶׁשל ַסָּבא ְוָסְבָתא, 

ַמְׁשִקיף ַעל ָים, ַעל צּוק. 

רּוחֹות ַמְרִעידֹות ְּכַלְבַלֵּבי ּפֹוְרֵצָלן, ָהֲאָבִנים ְצבּועֹות –

ִחּפּוִׁשית, ַּבת ָים, צֹוֶלֶלת.

 

סּוס ּדֹוֵהר ְוָסִבי ַעל ַּגּבֹו, ׁשֹוֵעט ְּבַמַּטע ַהָּבָננֹות, ׁשֹוֵלף ִּפְגיֹונֹות 

ִמִּגְזֵעי ָהֵעִצים.

ַהַּלַהב ֲהִכי ַחד הּוא ַרק ְלִקּלּוף, הּוא ַמְסִּביר. 

ָחִריץ ָנכֹון ְוַהְּקִלָּפה נֹוֶׁשֶרת, ַהָּבָׂשר ָהַרְך ֶנְחָׂשף. 

ֶמַלח ָים ַעל ָּבָנָנה, ַזְרֵעי ִּפְׁשָּתן ּוַמִים. 

ַּגִּלים ִמְתַנְּפִצים ֶאל ַהּצּוק, 

ִנְתִלים ַּבִּצָּפְרַנִים ַעל ֶסַלע,

ַהַּמִים ִהְׁשִחיזּו קֹוִצים־קֹוִצים,

ְּכֶׁשֵּתְלִכי ַעל ַהּצּוק ְיֵחָפה, ֹלא ִּתְמַּתק ְּדִקיָרָתם. 

 

ַהַּגִּלים ִיְנֲהמּו ַּבְּנָקרֹות, ְוַהַּמִים ַיִּׂשיגּו אֹוָתְך 

ִּבְמָעַרת ַהּקֹוְלנֹוַע, ְּכֶׁשַהֶּסֶרט ֶׁשל ֶמְרַּכז ַהְמַבְּקִרים

ַיִּתיז ְּדָמעֹות ִמַּפַעם ַעל ָּכל ַהִּכְסאֹות

ְוַהְּמָעָרה ִּתְהֶיה אֹוְקָינֹוס

ְוַאְּת ְּבתֹוכֹו, ַעל ַסף ְּתהֹום,

ְוַהִּפיל ַהָּלָבן ְיַחֶּכה ָלְך ְלַמָּטה. ִמְגֵלֶׁשת ֹחִרים ָּתִביא אֹוָתְך ֵאָליו,

ְוִתְׂשִחי ְּבִנְקַּבת ַהְּדָמעֹות, ְוָתרּוִצי ַמֲעָגִלים, ּוְתַכְּפִרי ְּכַתְרְנגֹול.

ְוַהַּמִים ָיִציפּו,

ּוֵבית ָהֵעץ ִיְתַאֵּסף ִלְׁשלּוִלית ֲעֻמָּקה, ְוַהַּכְלָּבה ִּתְנַּבח, 

ְוָהֶאֶבן ַהְמֻצֶּיֶרת ִּתְׁשַקע ֵּבין ַהַּגִּלים.

*
גבי דובדבני 

היא סטודנטית 
לתואר ראשון 

בתיאטרון 
ובספרות 
במסלול 

 לכתיבה יוצרת. 
כותבת ועורכת 

במגזין מתוק 
ומר. חובבת 

נסיעות ארוכות 
וביקורים אצל 

הסבים בקיבוץ.
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משחקי מים / עזרא פלדמן

את אופק כהן פגשתי לראשונה בחדר האימון בבניין ללימודי מוזיקה 

שבאוניברסיטה, ושם ניגן על הפסנתר קטע מתוך הקונצ׳רטו בסול 

מז׳ור של מוריס ראוול, קטע שהכין אף שהיה עליו להתכונן לרסיטל 

ולא לקונצרט, וכששאלתיו על כך ענה לי שהוא מתאמן רק על קטע 

התווים  דף  על  הצביע  והוא  הקונצ׳רטו,  את  הפותח  קצר 

השמאלי ביותר, שעליו היו רשומים במבנה חוזר של ארפג׳יו 

 ,pp עיגולים שחורים עולים ויורדים, שהוצמד להם הסימן

קיצור של pianissimo, מילה איטלקית שפירושה “מאוד 

 p באות  המסומנת   ,piano מהמילה  ושנגזרה  בשקט“ 

ופירושה “בשקט“, אף כי יש לה פירושים נוספים, כגון: 

“שטוח“, “באיטיות“, “בעדינות“, ואופק מיהר לומר לי כמה 

מיוחדים הם אותם קטעים בספרות הפסנתר שבהם יש צורך 

נמוכה,  בעוצמה  אחר  ומצד  גבוהה  במהירות  אחד  מצד  לנגן 

כלומר רק בעדינות ולא באיטיות, והוסיף בחיוך עקום שהדבר גם 

אינו קל מבחינה טכנית, בלשון המעטה, ושנדרשת רגישות מיוחדת 

כדי לשלוט בעוצמת המכה שנותנת האצבע לקליד כאשר האצבעות 

כה זריזות, וניתן להמשיל את הדבר למרגל שנאלץ למסור מידע סודי 

ייתפס, אבל החיסרון של  ובלתי פוסקת כדי שלא  בלחישה מהירה 

האנלוגיה הזו היא שדבריו של המרגל לעולם לא יהיו מכשפים כמו 

אותם אקורדים שכתב ראוול בקונצ׳רטו שלו, שבעצם אין להם צורך 

כפי  הֵנֶבל  של  תנועתו  את  מחקים  הם  כי  חיצונית,  אנלוגיה  בשום 

את  מחקה  בעצמו  והנבל  הקונצ׳רטו,  בהמשך  מתבטא  שהדבר 

ספרות  של  מרכזית  מטפורה  הם  המים  והרי  המים,  של  תנועתם 

הפסנתר האימפרסיוניסטית, שראוול הוא ממיצגיה הבולטים, ואכן 

המים הם אנלוגיה נפלאה לאותו קטע משום שהם זורמים במהירות, 
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רחשם חרישי, ויש להם איכות מכשפת במשחקי האורות והתנועה 

קטע  אותו  וגם  שלהם,  המתעתעים  בריצודים   – נרצה  אם  שלהם, 

פי  על  אף  מכשפת,  איכות  לו  יש  הקונצ׳רטו  את  הפותח  בפסנתר 

והחליל  כך  כל  קצר  שהוא  משום  תחילה  בו  ניכר  אינו  שהדבר 

המשמיע מלודיה עזה מתגבר עליו, על כל פנים כשהתאמנתי 

עליו, אמר אופק, לאט ולבדי, זיהיתי בו את הכישוף השמיימי 

ּוַודאי למים כיוון ראוול, שהרי כבר כתב כמה  של המים, 

כלומר   –  Jeux d׳eau כמו  במים,  העוסקות  יצירות 

“משחקי מים“ – או océan׳Une Barque sur L – שזה 

ביטא  הללו  המילים  ואת   – באוקיינוס“  “סירה  בעברית 

אופק במבטא צרפתי באופן מרשים וכנראה גם מדויק, וגם 

באותה  ראוול  של  הגדול  המתחרה  שהיה   – דביסי  קלוד 

תקופה – דיבר על המים ביצירתו eau׳Reflets dans l, ואת 

אותו Reflets ניתן לתרגם גם כ“השתקפות“ וגם כ“הרהור“, ולכן 

“השתקפויות במים“ או “הרהורים על המים“, כך שכבר בשמה של 

לגרום  העשויה  המים,  של  מתעתעת  איכות  אותה  נרמזת  היצירה 

שעשה  כפי  בהם,  עצמו  את  להטביע  רופפת  שדעתו  צעיר  לנער 

“סירה  יצירתו  שהרי  לכך,  מודע  בבירור  היה  ראוול  וגם  נרקיסוס, 

כל  ולמעשה  )מראות(,   Miroirs האוסף  בתוך  נמצאת  באוקיינוס“ 

אותה אובססיה למים במוזיקה אמנותית מערבית )בביטוי זה בדיוק 

יצירה  השתמש אופק כשהתייחס למוזיקה קלאסית( החלה באותה 

מאוחרת של פרנץ ליסט Este׳eau à la Villa d׳Les Jeux d, כלומר 

“המזרקות של הווילה ד׳אסטה“, שפרנץ ליסט מייצג את הפיעפוע 

היצירה  שכל  כך  קדושה,  של  בהילה  אותן  ואופף  שלהן  המוזיקלי 

ספוגה במטפוריקה הדתית המאפיינת את יצירותיו המאוחרות של 
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קטע מתוך “משחקי מים“, מאת מוריס ראוול.
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שנמצאות  האלה,  במזרקות  כלומר,  בהן,  ביקר  אכן  וליסט  ליסט, 

בטיבולי שבאיטליה, ממש ליד רומא, ולאחר שראה אותן כתב ליסט 

את יצירתו, שבהתייחסות אליה כתב ראוול את “משחקי מים“, ולכמה 

מאז  מדיבורו  לרגע  פסק  שלא  אופק  של  קולו  את  איבדתי  רגעים 

שנכנסתי לחדר האימון הצנוע, שֶרֶמז לריח זיעה הסתמן בו, משום 

שדעתי שקעה באותן מזרקות רחוקות באיטליה שזרימתן חלחלה אל 

פרנץ ליסט והמשיכה לנוע דרך מוריס ראוול עד שנמסרה לאופק 

ומאוחר  רוחי את המזרקות,  בעיניי  וראיתי  לי,  כהן שהעביר אותה 

יותר ראיתי אותן במו עיניי בתמונה שהוצגה בעמוד הוויקיפדיה של 

בכל  כי  סבור  היה  ואמר שרחמנינוב  המשיך  ואופק  ד׳אסטה,  וילה 

יצירה ישנו קטע קצר שהוא לב־ליבו של היצירה כולה, ואופק 

טען לפניי שמצא את הקטע הסודי הזה ב“משחקי מים“ של 

מלודיה  מתוך  כאשר  היצירה,  של  סופה  לקראת  ראוול 

ענן  עמוד  כמו  וניצב  מים  גל  מתרומם  ועגומה  שקטה 

הנפש,  את  המזככים  אהבה  של  גלים  קורנים  וממנו 

את  בפסנתר  וניגן  אופק  התיישב  לדבריו  ישיר  ובהמשך 

ואני  ונעצמות,  מתעמעמות  היו  ועיניו  הקטע,  אותו 

הקריצה  ולאחר  מבוכה,  טיפת  וחשתי  חרש  הקשבתי 

המוזיקלית שסיימה את היצירה נעשה שקט, ובהפוגה שניתנה 

לי שקלתי אם כדאי לצאת משם באיזה תירוץ מנומס, אבל לפני 

שהחלטתי חזר אופק ועמד ואמר שאחד הדברים המעניינים ביצירה 

זו, וביצירות הדומות לה, הוא שכאשר בוחנים את דפי התווים אפשר 

במיוחד  ניכר  והדבר  ויזואלי,  באופן  היצירה  של  בזרימתה  להבחין 

מטפסות  השחורות  הנקודות  כל  את  כשרואים  מים“,  ב“משחקי 

ויורדות בפירמידות חוזרות ונשנות, אבל אפילו בפתיחת הקונצ׳רטו 
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בסול מז׳ור אפשר לזהות את הדפוס העולה ויורד, שמגלם את ההוויה 

בל  קשר  קשורים  המים  שבגללה  המים  של  הרוטטת 

ובהרחבה  הנשימה,  ועם  הלב  פעימת  עם  יינתק 

עם החיים עצמם, אבל אם נסתכל במבט רחב 

יותר, יהיה אפשר להזכיר את אטיוד אופוס 

10 מספר 1 של שופן, שבו בולט במיוחד 

אותו אפקט ויזואלי, שניתן לזהות בקלות 

השכלה  של  סוג  לשום  להזדקק  בלי 

מוזיקלית, תנועה של תווים עולים ויורדים 

עולים  יעקב,  ויורדים כמלאכיו של  עולים 

והיו  התקרה  את  ששברו  עד  גבוה  כה 

חמשת  מעל  הרחק  לנדוד  עשויים 

מתגוררים  שהתווים  הישרים  הקווים 

בהם, וכדי שלא ייעלמו כליל, הוריד אותם שופן 

למטה ובנה להם גג קווקווים נוסף, כדי לסמן שהתווים 

אותם  לנגן  יש  בעצם  אבל  יד  בהישג  רשומים  האלה 

אוקטבה אחת למעלה, ואותו אטיוד של שופן אכן מכונה 

“המפל“, דבר שמצביע על תנועת המים כמקור השראה או 

כמטפורה המרכזית של היצירה, אלא שאת השם הזה – כמו 

שמות אחרים שניתנו ליצירותיו של שופן – המציאו אנשים אחרים, 

ואף על פי שייתכן כי אותו שם שתפס את הדמיון הפופולרי מבטא 

לזכור  צריך  בהחלט,  אפשרי  והדבר  היצירה,  של  מדויקת  הבנה 

 forte שמסמלת את המילה האיטלקית ,f שהיצירה מסומנת באות

שפירושה “חזק“, כך שאף על פי שהיצירה מהפנטת אין בה הכישוף 

האפל והחרישי של המים שכה ניכר ביצירותיהם של ראוול ודביסי, 
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הכישוף שקשור באופן כה הדוק לֵנֶבל ולנשיות, 

על  משהו  לומר  אופק,  אמר  שכחתי,  וכמעט 

בקונצ׳רטו  אותו  מחקה  שהפסנתר  הנבל, 

שניגנתי לך קודם, ופתאום גיליתי שכבר יצאנו 

מחדר האימון ומבניין המוזיקה והלכנו בקמפוס 

בכיוון כלשהו והתחיל להחשיך, ואופק חזר ואמר 

שמבחינה היסטורית הנבל הוא כלי נשי, שהרי בעבר 

שכולה  בתזמורת  ולעיתים  זה,  בכלי  ניגנו  נשים  ורק  נשים 

מנגנת  הייתה  לא  וזו  אחת,  מוזיקאית  רק  הייתה  גברים  מוזיקאים 

האיכות  על  חושבים  כאשר  ברור  והדבר  מהנבל,  לבד  כלי  בשום 

המכשפת של הנבל, שכן הֲאשמות בכישוף תמיד הוטלו ביתר שאת 

על נשים, ואם הגברי הוא f והנשי הוא p, הרי שהנבל בוודאי קרוב 

יותר ל־p, ולכן מסתתר בצליליו הקסם הטמון בכל הדברים השקטים, 

וישנם כאלו הסבורים, אמר אופק, כי מוזיקה אמנותית מערבית אינה 

אלא אמנות גברית ופאלית מטבעה, ויש בזה מידה מסוימת של אמת 

כאשר חושבים על אותו טה־טה־טה־טאם מחריש אוזניים בסימפוניה 

החמישית של בטהובן, אבל הרי אותו גרמני היה גם מסוגל לכתוב 

כמו  הדממה,  של  העלום  בחן  שמלאות  אניגמטיות  יצירות 

בסונטה מספר 30, או בפרק הרונדו של סונטה מספר 7 – 

שם הנושא מתחיל, ומיד נקטע! פשוט כך! שלושה תווים 

שנבלמים, כאילו מתו באמצע התנופה של חייהם, שלושה 

תווים שלעולם לא יהיו מלודיה, ובאופן כללי אפשר לומר 

לו  שהייתה  ספק  כמעט  שאין  בטהובן,  של  שהמוזיקה 

שהיא  וכשם  ניגודים,  של  מוזיקה  היא  מניה־דיפרסיה, 

מסוגלת לחגיגה של אלימות כך ניחנה ביכולת מדיטטיבית 
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להשתהות עם זכוכית מגדלת על שבבים מוזיקליים זעירים ועדינים, 

עם  בטהובן  את  המאחדת  דו־קוטבית  איכות  אותה  כי  ברור  והנה 

והיא  הפסנתר,  של  גם  המובהקת  תכונתו  היא־היא  שלו  המוזיקה 

שעושה את הפסנתר לנעלה על כל שאר הכלים, אמר אופק בביטחון, 

והייתי מטיל ספק בהכרזה זו, שנשמעה לי אטומה וגנדרנית, אם לא 

pi�  הייתי שוכח את העניין כשאופק אמר שהשם לפסנתר באנגלית,

ano, נגזר משמות איטלקיים לגרסאות עתיקות יותר של הפסנתר, 
שנקראו forte-piano או piano-forte, כלומר חזק-

חלש או חלש-חזק, תמיד עם אותו מקף דו־קוטבי, 

ומעניין אם הפיאנו קודם לפורטה או הפורטה 

קודם לפיאנו, והרי בגרסה השנייה של סיפור 

קודם  האדם  נוצר  ב,  בבראשית  הבריאה, 

בכך  מזהה  השגורה  והפרשנות  לאישה, 

ביטוי לשליטת הגבר, אך אם החיות שנוצרו 

לפני האדם מדגישות שדווקא אחרון־אחרון 

חביב, האם לא תהיה האישה האחרונה נזר 

הבריאה? ואם עדיין ירצה אי מי להתעקש 

ואת  השנייה  על  הראשון  את  ולהעדיף 

מתוקף  ייאלץ  לא  האם  האישה,  על  הגבר 

אותו היגיון להעדיף את בראשית א על בראשית ב, 

מהרהר  בעודי  יחדיו?  והאישה  הגבר  נבראו  שם  והלא 

נקרא  הפסנתר  פנים  כל  שעל  אופק  אמר  זו,  בנקודה 

פיאנו-פורטה או פורטה-פיאנו בשל חדשנותו הטכנולוגית, 

כך  הקליד,  על  בלחיצה  עוצמות  של  מגוון  המאפשרת 

שאפשר לנגן בלחש או בחוזקה על אותם קלידים ממש, ואין 
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הקומות  מרובה  באורגן  כמו  מקלדת  ולרדת  לעלות  צורך 

שקדם לפסנתר, ואי אפשר לדמיין את גבולותיו של עולם 

אותה  טכני,  שינוי  אותו  בעקבות  שנוצר  החדש  ההבעה 

“דינמיקה“, הדינמיקה שפירושה תנועה, שפירושה חיים, 

שפירושה מוזיקה, והיא זו שעשתה את הפסנתר לפסנתר 

הנגינה  לכלי  יותר  טוב  שם  להיות  יוכל  לא  לעולם  ולכן 

הזה, גם לכך רציתי להתנגד אבל אופק כבר המשיך ואמר, 

האם לא הייתה זו וירג׳יניה וולף, וכשאמר וירג׳יניה וולף אני 

כבר הבנתי שלא איפטר ממנו בקלות, האם לא הייתה זו וירג׳יניה 

וולף שטענה בחדר משלך שהסופר או הסופרת הטובים ביותר ניחנו 

וולף  זיהתה  ואם את התכונות האלה  בתכונותיו של האנדרוגינוס? 

אצל שייקספיר וג׳יין אוסטן, האם לא נוכל להמשיך אותה ולזהות את 

הפסנתר כאנדרוגיני? אולי גם בקטע של ראוול שדיברנו עליו, שמנוגן 

קשורה  שהאיטיות  משום  אנדרוגיני,  משהו  יש  מהיר,  בפיאניסימו 

והמהירות  בחשכה,  המתגנב  איש  כמו  נמוכה,  בעוצמה  כלל  בדרך 

או  ִאגרוף  בשק  מכות  כמו  גבוהה,  בעוצמה  כלל  בדרך  קשורה 

ההיפוכים של מכונת כביסה, אבל אותו קטע שפותח את הקונצ׳רטו 

שניתן  ההופכית,  התמונה  ואולי  מהירה,  בלחישה  נמסר 

בפרלוד  נמצאת  כ“צעקה-איטית“,  אותה  לאפיין 

שם   ,20 מספר   28 אופוס  שופן,  של  לפסנתר 

מוכרזים אקורדים מרובעים ביד ימין ואוקטבות 

חזקות ביד שמאל, והפתיחה מסומנת ff בקצב 

מבטא  הזה  שהפרלוד  ּוַודאי  איטי,   largo
העוצמה  יורדת  במהלכו  שכן  שונים  קטבים 

היצירה,  של  סופה  עד  ממש  מטה־מטה, 
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זה ראיתי שהאוטובוס המתקרב  ובשלב  שנחתמת בקרשנדו, 

לתחנת  עד  אחריי  עקב  אופק  כי  שלי,  האוטובוס  הוא 

אופק,  זאת  וכשהבין  דקות,  כמה  חיכינו  ושם  האוטובוס 

מיהר לומר לי שאם ארצה אוכל לשמוע את הרסיטל שלו 

משודר ברדיו, ולמרות תשישותי התלהבתי מיד ושאלתי 

אותו איפה, ואופק אמר שבקול התרבות בשלישי באחת 

וחצי בצהריים, ודלתות האוטובוס נסגרו ונופפתי לו לשלום 

והוא לי, וככה שיננתי שלישי באחת וחצי שלישי באחת וחצי 

עד שהתיישבתי ורשמתי את הפרטים בנייד, וכבר לא ידעתי מה 

לא באמת  וחצי  ביום שלישי באחת  ובסוף  אופק,  אותו  לחשוב על 

הקשבתי לקול התרבות, אבל בשישי בבוקר התחרטתי ונכנסתי לאתר 

שלהם וחיפשתי את התוכנית ששודרה באותה שעה, ולא מצאתי אלא 

מוזיקה סימפונית פומפוזית, מתקתקה להחריד, שלא הייתה יכולה 

להיות מנגינה קלישאתית יותר ממנה, ושוב לא ידעתי מה לחשוב על 

אופק, ובמשך הזמן דבק בי הרעיון שאופק אינו אופק, שאופק לא 

היה ולא נברא אלא משל היה, משל גדול ואני איני יודע מה הנמשל, 

ופעם אחת עוד ראיתי אותו מחוץ לקפיטריה כשהלכתי לבדי, מדבר 

דחוף  לי  נראה  לא  שעה  ובאותה  אליי  לב  שם  לא  והוא  חבר,  עם 

למשוך את תשומת ליבו, אבל נדמה לי שלרגע אחד עינינו הצטלבו 

ומאז לא ראיתיו עד עצם היום הזה.

*
בחוג  ראשון  לתואר  ג׳  שנה  סטודנט   ,2000 שנת  יליד  הוא  פלדמן  עזרא 

לספרות ובחוג לפילוסופיה, זה הוא לו פרסומו הראשון.
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התמוססות / מורן קבסו

ַקְרחֹוִנים

ִנָּצִבים ִּבְבִדידּוָתם

ַהִחֶּוֶרת, ֲעָנִקים ֲעגּוִמים,

עֹוָרם ָלָבן ִמן ָהַעְצבּות

ְּבֵעיֵניֶהם ַהְּכֻחּלֹות ִּדְמָעה זֹוֶהֶרת

ֵהם ֹלא ָיׁשּובּו עֹוד ֶאל ָהֶרַגע ּבֹו ָנְגעּו

זֹו ָהְיָתה ַהַּפַעם ָהַאֲחרֹוָנה. ְזרֹועֹות ָים

ַחְסרֹות ַרֲחִמים ּתֹוְלׁשֹות אֹוָתם

עֹוד ְמַעט ִיָּסֲחפּו ַּכֲעָנָנה

ֵּבין ַּגֵּלי טּוְרִקיז ָקִרים

ּגֹוָרָלם ֶנְחַּתם. ָהאֹוְקָינֹוס ַיֲעֶלה ֶאל ַהָּׁשַמִים

ָּכל ָהֲאָנִׁשים ַהּטֹוִבים

הֹוְפִכים ְלַמִים, ָּכל

ַהְּדָבִרים ַהָּיִפים

אֹוְבִדים

ָלַעד.

*
מורן קבסו היא סופרת ומשוררת, בעלת תואר ראשון בספרות. מורן זכתה 
בכמה פרסים על כתיבתה, ועד כה פרסמה ארבעה ספרים: הכלה מטבריה, 

רובים ובועות סבון, מעיין נעורים וזוהר הים, שראה אור בשנת 2021.
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תשעים וארבעה אחוזי לחות / טל גרמיזה

ֲאִני ְלדֹוִדי,

ּדֹוִדי ִלי.

ָהַלְכנּו ְלִאּבּוד

ְּבִתְׁשִעים ְוַאְרָּבָעה ֲאחּוֵזי ַלחּות

ְּבתֹוְך ַעְצֵמנּו

ְּבִעָּקר.

ֵאין ָּדָבר.

ִׁשּכֹוִרים ָהִיינּו

ֶזה ִמּנֹוְכחּות זֹו.

ֻמָּתר.
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מצרים / טל גרמיזה

ַּבַּלְיָלה ָחַלְמִּתי ַעל ִמְצַרִים.

ִחַּפְׂשִּתי ֶאת ַאַחי ְוַאְחיֹוַתי

ָנָעה ְוָנָדה ְלָאְרָּכן ֶׁשל ְּגדֹות ַהִּנילּוס,

ְמַהֶּלֶכת ָּברּוַח ַהַחָּמה ֵּבין ְקֵני ַהּסּוף 

ֶׁשִּמְסּתֹוְדִדים ָלֶהם ְקבּוצֹות־ְקבּוצֹות.

 

ְּבעֹוד ַהֶּׁשֶמׁש ָׁשָטה ַמֲעָרָבה

ִנְתַקְלִּתי ְּבֵאלֹות ִמְצַרִים ַהְּגדֹולֹות.

ֵהן ִהְראּוִני

ִמְקָּדִׁשים ְּגדֹוִלים ְוֹכֲהנֹות ְמַלֲחׁשֹות,

ּכֹוָכִבים ְמִאיִרים ַעל ַמְׂשֵאי ַׁשָּירֹות.

 

ֵהן ִהְראּוִני

ְׁשָבִטים נֹוְדִדים ַּבחֹולֹות,

ִמְרָים ָׁשָרה ְוַהָּנִׁשים עֹונֹות,

קֹול ְמִצְלַּתִים ַוֲהֻמַּלת ְמחֹולֹות.

ְנבּוָאה ֶׁשִּנְכֶּתֶבת ִּביֵדי ָנִׁשים ּגֹוֲאלֹות.
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ֵהן ְׁשָלחּוִני

ְּבַחְּפִׂשי ַאַחר ַהַּמָּפץ ַהָּגדֹול, ְּתִחָּלתֹו ֶׁשל ַהֹּכל,

ִלְנֹּדד ֶאל ִסיַני, ְלִהְצָטֵרף ֶחֶרׁש ִלְמדּורֹות ַהַּלְיָלה,

ָלֶׁשֶבת ְמצֹוֶפֶפת ִעם ֲאָנַׁשי

ַּבַּמָּסע ֵמֵעֶבר ְלחֹול ַהִּמְדָּבר ֶׁשֹּלא ִנְגָמר, ַהַּבְיָתה.

 

ֵהַקְצִּתי ִמְּׁשָנִתי ְוָיַדְעִּתי

ֶׁשֶאל ַאְחיֹוֵתיֶהן ָׁשְלחּו אֹוָתנּו ֵאלֹות ִמְצַרִים,

ֶאל ֵאלֹות ְּכַנַען ַהְּגדֹולֹות.

זֹו ְּכָבר ַהֵּמָאה ָהֶעְׂשִרים ְוַאַחת ָּבָאֶרץ ַהֻּמְבַטַחת ַוֲאִני ֲעַדִין

ְמַחֶּפֶׂשת ֶאת ֵאלֹות ְּכַנַען ַּבחֹולֹות.

*
טל גרמיזה היא משוררת ויוצרת מחול, בעלת תואר שני באמנות בינתחומית.
מתכננת  וכיום  סטימצקי  בהוצאת  בדף  מקום  בשם  שירים  ספר  פרסמה 
עמוד  ואת  בדף  מקום  הפייסבוק  עמוד  את  מתחזקת  השני.  הספר  את 
וכן מופיעה  השירים של טל. היא עורכת ערבי הקראת שירה,  האינסטגרם 
וידאו  מודרני,  מחול  שמשלבות  האדם  לנפש  ומסע  כושרות  היצירות  עם 

וטקסטים פרי עטה.
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ציון שבוית ארץ / רות פוירשטיין

ִצּיֹון ְׁשבּוַית ֶאֶרץ, ָמה ָּכָאב ָּבְך ֵׁשם

ְוַדְעֵּתְך ָמה ִנְטְרָפה ִּכְטֵרָפה ְּבִפי ַהּדֹור 

ִמְתַּגָּלה ִּבְנאֹות ּגֹוָלה, ֹלא ַיִּכירּו ָּבְך ָּפִנים

ִּכי ָּבָאֶרץ ִּכְפזּוָרה ׁשֹוְטטּות ַהִּׁשְנָאִנים 

ְּבכֹוָרֵתְך ִיְבּכּו ָמָרה – ֲחָלַלִיְך ֹּכֲהִנים 

ְוֵגַרִיְך, לּו ָׁשַמְעְּת ַׁשְוַעת ַהִּמְתַעִּנים.

ֶאֱעֹבר ָּבְך ְּכִדְמָעה ִמן ַהר ָצפֹון ֱאֵלי ִמְדָּבר

עֹוְרַקִיְך ֶׁשָּיָבׁשּו, ֶׁשְּיָעֵרְך ֻּכּלֹו ָנַׁשר

ִמי ִיְפֹרס ֶאת ָּכל ְּכָנפֹו ֲעֵלי ּגּוֵפְך--- 

ִמי ֹיאַמר ָלְך ֶׁשָחַיִיְך ְּבָדֵמְך? 

ָהִעיר ַהְּכרּוָיה ְּכֹאֶזן ֶאל ִׁשיר 

ְּכלּום ַׁשְבְּת ִּבְתרּוָעה ֶאל ַמְלכּות ִעְּזבֹוֵנְך

ּוְכמֹו ִׁשְכָחה ְזרּוָעה ְּבַגֵּנְך – 

ַּכָּלה ֶׁשִּנְרֶּדֶמת ְּבֶכֶלא ַאְרמֹון

ְלמּוַדת ַהְּדָמָמה ֶׁשל ִעָּדן ֵאין-ּדֹוֵפק

ֶאְצטֹוֵפף ְּבַרְחֵמְך ְוָאִׁשיר ַׂשְרַעִּפים

ָּבּה ָּבַּתִיְך ָרְקדּו, ֲהמּוֵמי ְרָעִפים

    

 ְמַבְּקֵׁשי ָּפָניו ֶׁשל ֵאל ְצָבאֹות ִאֵּלם

ְוגּוֵפְך ָמה ִנְתַיָּפה ְּכִמְזֵּבַח ַלָּׁשֵלם.

ִּכי קֹוֵלְך קֹול ַיֲעֹקב ְוָיַדִיְך ֹׁשַׁשִּנים

ְועֹוִלים ָּבְך ַמְעָלה-ַמָּטה ִּבְבִכי ֵעֶדר ֲעָנִנים.

ַעְלמֹוַתִיְך ְמַזְּמרֹות ִּבְגרֹונֹות ֻמֵּכי ְּגָפִנים

ִצּיֹון, ֲהֹלא ָׁשַאְלְּת ִלְׁשלֹום ֵעדֹות ַהַּנֲעִנים?

לּו ַעֵּמְך ֵעיָניו ָּפַקח ֲאז ָהִיינּו ְּכָנָהר

ָוֶאְרֵאְך ְּכִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבִזיֵוְך ֲאֶׁשר ָעַבר.

ַעל ֶעְרַית אֹורֹות ָעַרִיְך ְוַעל ִּפיְך – ְׁשִתיַקת ִמְבָצר?

ְוָׁשָּתְתת ַעד ָׂשְבָעה ּוַמְעָיֵנְך ֻּכּלֹו ִנָּגר.

ּוִפי ֲאהּוָבּה ַּבּגֹוָלה

ְּכמֹו ֶאל ּגּוף ָזר ְרדּוף ַמֲחָלה?

ִמָּכל ְּתבּוָאֵתְך ׁשּוב עֹוָלה;

ְוֵאין ֲחלֹוָמּה ְּגֻאָּלה.

ֵעת ֻיְּבׁשּו ָּכל ִּבּצֹות ִּכּסּוִפים

ְּכמֹו ָהִרית ִזְכרֹונֹות ַעל ְיֹׁשֶרת ְׂשָרִפים

ִמַּמּבּול ִּתְׁשָּבחֹות ְוִזְמרֹות.



ֶּכֶתר ָהָיה ָלְך קֹולֹו ֶׁשל ָאָדם

ָחָזה ָּבְך ֵלילֹות ֲעמּוֵסי ְמאֹורֹות 

ִקְלַלת ֲחִניתֹות ֶאל ִּבְרַּכת ַמְזֵמרֹות

ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע: ֹלא ִיְּׂשאּו ּגֹוִיים ֶחֶרב

ֵעיֵנינּו ָמִׁשיַח ְּבָכל ּבֹוא ִּדְמָעה

לּו ָאְזַנִים ִיְׁשָמעּו ְצרּורֹות ָהֵאיָמה

ָאז ָיׁשּובּו ָּבִנים ֵמֵחיק ַּתְרֵּדָמה

ַּפְרֵּדִסים ְּבֵלב ָּכל ַחי ְוָׁשַמִים ְּבִקְרֵּבְך 

יֹום ָיבֹוא ּוְצחֹוק ׁשֹוָפר ְיִביֵאִני ְלָבֵרְך 

ְמצּולֹות ֲאִויר ָזהּור, ְּכמֹו ַהֶּׁשֶמׁש ִהְתַהֵּפְך  

ְּבָפֵנינּו ָהֶאָחד ִיְתַּגֶּלה ָאז ֲאהּוֵבְך  

ַׁשְּבִחי ֶאת ֱאֹלַהִיְך ֶׁשֲעַדִין ֹלא ָׁשַכח 

ְּדמּות ִצּפֹור ְּדמּוָעה ִמֶּקֶסם ְּבגּוֵפְך ַהֶּנֱאָנח 

ּבֹו ָׁשַכְנְּת ָּכל עֹוד ָיַמִיְך, ּוִבְׁשַעת ַעְרִבית ִנְפַּתח. 

ֵהן ַעָּתה – ִצּיֹון ּגּוֵפְך ִהיא, ֲחלֹומֹות ָיִלינּו ָּבְך 

ָי, ָהֶאָחד, ַהְּמֹבָרְך, ָצְמָאה ְלָך ַנְפִׁשי." "ְיִי ֹיְ

ֶׁשֻּנַּׁשב ְּבָזָהב ֵּבין ִקירֹות

ַאֲהָבה ְמַמֶּתֶקת ֵּפרֹות

ְלַקֵּדׁש ְנִׁשיַקת ֲאָדָמה.

ְוֹלא ֵיְדעּו עֹוד ִמְלָחָמה

ִּכי ָּכל עֹוָלֵמינּו ֻאָּמה.

ִמֶּכֶלא ָחְלֵינּו ֻמֵּכה ַהְּדָמָמה

ֶאל עּור ְנבּוַאת ֶנָחָמה.

ִמִּמְזָרח, ֵּגאּות ַהַּטל עֹוד ַּתְׁשִמיַע ֶאת קֹוֵלְך

ֶׁשֲעָׁשִני ַּבת-ַחָּוה ְוָאָדם ַלְחזֹות ָיְפֵיְך:

ְוַעל ֹעֶמק ָהעֹוָלם אֹור ַּכָּים ֵיינֹו נֹוֵסְך,

עּוִרי אּוִרי ָלְך ַּכָּלה, ּבֹוא ָיבֹוא יֹום ְּכלּוָלֵתְך.

ֵאיְך ָעַבְרְּת ִמְדָּבר ְּבֶעֶצב, ַאְּת – ִאָּׁשּה ְוֹלא ַמְלָאְך

ַׁשְחְרִרי ֶאל ֱאֹלַהִיְך ֶאת ַנְפֵׁשְך ִמֶּזה ַהְּסַבְך 

ִצּיּוֵרי ַאְרצֹות ַהְּתֵכֶלת ֶׁשִהְתַקְנְּת ִהְמִּתינּו ָלְך

ּוַבַּׁשַחר ְּתַהְּלִכי ַעל ְּגבּולֹוֵתינּו ֶּפה ִנְפָּתח:

"ָהַאַחת, ַהְּיִחיָדה, ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות – 

ָמה ֶּתֱהִמי ּוָמה ְּתַבְּקִׁשי?"



 שירים מתוך “ספר השעות“ / 
 ריינר מריה רילקה 

מגרמנית: רות פוירשטיין

I, 14

ֵאִלי ְרֵאה ַּכָּמה־ָּכֵמַּה 

ֲאִני, אּוַלי ָּכֵמַּה ַהֹּכל:

ַלֲאֵפלּות ָהֵאיְנסֹוף ֶׁשל ָּכל ַּפַעם ִלֹּפל

ּוְלֶרֶטט ָהאֹורֹות ֲאֶׁשר הֹוִמים ַּבַּמֲעלֹות.

ַחִּיים ָּכאן ֶׁשֵאיָנם רֹוִצים ָּדָבר, ַּבֲאָלִפים,

ְוֶדֶרְך ִּדיֵניֶהם ַהֹּכה ְקִליִלים, ְּכִמְתַעְּטִפים

ַּבֲחָלקּות, ִמְתַנֲהִלים ֵהם ְּבָׁשאֹון. 

ֲאָבל ַאָּתה, ִׂשְמָחְתָך ִנְמֵצאת ְּבָכל ַהַּפְרצּוִפים

ֶׁשְּמָׁשְרִתים ְּבִצָּמאֹון. 

ַאָּתה ִׂשְמָחְתָך ִנְמֵצאת ְּבָכל ַהִּמְׁשַּתְּמִׁשים ַּבִּמְכלֹול

ֶׁשְּלָך ְּכַמְכִׁשיִרים. 

ַאָּתה ֲעַדִין ֹלא ַקר, עֹוד ֹלא ְמֻאָחר ִמַּדי      

ְלֹעֶמק ַההֹוֶוה־ּוִמְתַהֶּוה ֶׁשְּלָך ִלְצֹלל,

ַלָּמקֹום ּבֹו ַהַחִּיים ַעְצָמם ְּבֶׁשֶקט ַמְסִּגיִרים.
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I, 18

ַמה ַּמְתֶעה ׁשּוב ֶאת ָיִדי ֶאל ַהִּמְכחֹול?

ִאם ֲאַצֵּיר אֹוְתָך, ֵאל, ֹלא ַּתְבִחין ַוַּדאי.

ֲאִני ָחׁש ְּבָך. ַּבּנֹוף ֶׁשל סֹוף חּוַׁשי

ַמְתִחיל ְּפזּור־ַּדַעת, ְּכִאִּיים ְּבתֹוְך ָּכֹחל,

ְוֵעיְנָך, ֶׁשַּלֲעֹצם ֵאיְנָך ָיכֹול,

ֲאִני ֶמְרָחְבָך.

ַאָּתה הּוא ֶׁשֹּלא עֹוד ְּבתֹוְך הֹוְדָך,  

ֵהיָכן ֶׁשָּכל־ׁשּורֹות ַהַּמְלָאִכים־ַהְמחֹוְלִלים

ֶאת ֶמְרַחֶּקיָך ְמַכִּלים ְּכֵעֶדר ֲחִליִלים, –    

ֶאל ְמעֹוְנָך ָהַאֲחרֹון ַאָּתה נֹוֵסק.     

ָּכל ַהָּׁשַמִים ַמְקִׁשיִבים ִּבי ְלקֹוִלי    

ִּכי ַלֲהגֹות אֹוְתָך, ֲאִני ׁשֹוֵתק.
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*
ובתוכנית  לספרות  בחוג  הראשון  התואר  את  מסיימת  פוירשטיין   רות 
הרב־תחומית במדעי הרוח; היא עובדת בימים אלו על תרגום ספר השעות 

לריינר מריה רילקה, ועל ספר שיריה הראשון.
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ללא כותרת

 עבודת מושן להצגה בלולאה אינסופית
מיכל רגב



הבכורה / ירדן יוסף בן־צור

ִמֶשכהו עיניה של רוזה נעשו ביקוריו של קובי תכופים, וככל שנעשו 

הייתה שואלת למשל:  עליו למעמסה.  והיו  רבו שאלותיה  תכופים, 

דמוי  התרמיל  כלפי  מחווה  וכשהיה  עובד?“  אתה  במה  “בובלעך, 

העור, ואומר “אני פרילנסר, את יודעת, על דברים. פרויקטים, נכנסים 

ויוצאים,“ הייתה חוזרת: “כן, אבל מה אתה עובד? רופא, עורך דין?“ 

החליט לומר: “עורך דין, מיזוגים ורכישות. קונה, מוכר חברות,“ כי 

חשב שבוודאי לא זכרה עוד את אסי אחיו, שעבד במשרד עורכי הדין 

וכשבא להבא היטיב קובי את בגדיו, המיר את הטי  הגדול במשק. 

שפיץ.  ונעלי  מחויטים  במכנסיים  הג׳ינס  ואת  במכופתרות,  שירטס 

את התרמיל דמוי העור מ“פריימארק“ שהלך והתקלף, משאיר שובל 

ג׳יימס  בתיק  החליף  האבות,  בית  שטיח  על  פוליאסטר  רסיסי  של 

בונד מרובע ואלגנטי. וככל שעטה על עצמו את מלבושי עורך הדין, 

את  מושח  הקבלה,  לפקידת  מחייך  היה  חדשות:  תכונות  צימח  גם 

שערו במשחה שמנונית, טופח בחביבות על זרוע האינסטלטור שבא 

לסדר לרוזה את האסלה בחדר, ומטמין טיפ בתנועה חשאית בכף ידו 

המאוגרפת. 

ויתר מזמן על הבכורה לטובת אחיו הצעיר.  קובי היה הבכור אבל 

איש לא היה יכול להאמין שהוא, הגמלוני, שהשתרך תמיד מאחור 

שנים  שלוש  נולד  הכדורגל,  ובמגרש  השעשועים  בגן  בוהה,  במבט 

ממולח.  ויתור  היה  הבכורה  אובדן  אולם  המעומלן.  אחיו  לפני 

ומשפחתו  קשריו  הליכותיו,  תחכום  אסי,  של  המקצועית  ההצלחה 

אפשרו לקובי לנוע בשבילים צדדיים וליהנות משקט תעשייתי בכל 

כבר  זה  הסתיימו  הילדים  חשוכי  נישואיו  כמותיים.  למדדים  הנוגע 

בצרימה ובסכסוך נדל“ני מייגע, וככל שרחקה ממנו אשתו לשעבר, 

כך לילותיו נמלאו יותר בה ובריחותיה.   
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אסי אימץ את הבכורה אל חזהו המוצק, ניהל אותה, מינף אותה, טייב 

לקבוע  כדי  מזכירתו  את  מפעיל  היה  לצרכיו.  בה  והשתמש  אותה, 

להוריו טיפולים רפואיים, לשלוח פרחים בימי הולדת, מתקשר לדרוש 

בשלומם בנסיעות ארוכות, או כמה דקות לפני החדשות, ויודע שעם 

רצה,  לא  ברוזה  אבל  רווחה.  בתחושת  לנתק  יוכל  האות  הישמע 

וביתר שאת מאז שעברה לבית האבות מדירתה הישנה בבבלי. הבניין 

כמעט  והוא  העיר,  את  שגרף  התמ“א  לבולמוס  הופקר  בו  שעמדה 

שחדל מלבקרה. רוזה הייתה מאז התיק של אחיו שאיבד את בכורתו. 

חובתו האחת של בן הזקונים מבחירה.     

הפנאי של קובי הושקע בצורה בלתי יעילה, בעיקר בתרגום עיזבונות 

משפחתיים של צאצאים ליהודי גרמניה, שביקשו לחבר פיסה חסרה 

לתצרף המטושטש של עברם. הוא נהנה לרסק את הפנטזיה שלהם על 

יוחסין מפוארים, כשגילה שהגרמנית של אבותיהם משובשת ורצופת 

טעויות. עם הזמן הבין כי כל בורגני מהוגן סופו להתגלות כמהגר 

מערבות   – צ׳רנוביצי  וכל  צ׳רנוביצי  הוא  וינאי  כל  מהמזרח.  פוחח 

רוסיה בא. לתשוקה האמיתית שלו, תרגום של ספרות יפה, הקדיש 

ניחם  הוא  העבודה.  יום  של  אפקטיביים  הלא  בשוליים  מועט,  זמן 

את עצמו בתואנה שהעיזבונות, שיירים של ממש, של חיים שנשברו 

הקשיחה,  בעובדתיות  בעיקר  ספרות,  כל  על  מתעלים  לרסיסים, 

הבלתי ניתנת להמרה בבדיון, שעלתה מהם.   

כי חשש  ולא שאל מעולם, אולי  ידע דבר,  דווקא על משפחתו לא 

בורגנית מסביבות  לו מילדות: משפחה  לסדוק את הנרטיב שסופר 

פראג; האב סיים את חוק לימודי הרפואה שלו באוניברסיטת קרל 

העתיקה, ומשמת בשחפת בטרם זמנו – עלו רעייתו ובתו רוזה ארצה. 

כאן, בעיבורה של תל אביב, נולדה אמו של קובי, בתה של רוזה, ולא 

זכרה מניין באה. כאן צעדה במדי הצופים המגוהצים לשבט ברחוב 

אורבת  הדרך  בצידי  כאילו  לשמאל,  או  לימין  סטתה  ולא  הירקון 

תזכורת איומה לאמת מסוכסכת, לכיעור או לעליבות; כאילו שכנה 
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האמת הזאת בהרכב האדמה שהקדימה את האספלט, או בעשבייה 

העקשנית שהבקיעה בו דרך.  

קובי גילה ברוזה עניין מחודש דווקא משגבה החיץ בינה ובין המציאות 

לאביב  הסנונית  רק  היה  הבובלעך  הזמנים.  בין  החומות  כל  ונפלו 

שלדבריה  יידיש,  קטן.  עד  מגדול  מקשקשת  הייתה  שבה  היידיש, 

התחנכה  הרי  כי  ידעה,  לא  שכלל  אימה,  שפת  הייתה  לא  בעבר 

קרלובי  המרחצאות  עיירת  על  לו  מספרת  החלה  גבוהה.  בגרמנית 

וארי, שהיתה אז קרלסבד, על קפה “טרמינל“, על אימה בשמלת ערב 

שחורה, רוקדת עם גברים זרים כשאביה הרופא מבושש לבוא, והיא, 

רוזה, מופקדת בבר כמו חבילת דואר אצל מוזגת עבת בשר, שמרשה 

לה להסתתר מתחת לדלפק ולהציץ בלקוחות הרחוצים. “אח, רוזה, 

תני לכתוב את הסיפור הזה, בשביל הארכיון המשפחתי,“ מלמל, שלף 

מכיס חולצת הכפתורים פנקס קטן ועיפרון, ושרבט בשפתו דברים 

שהותירו עליו רושם: “לעמוד בגובה רצפה, להציץ מן החור, אימה 

אותי  וגוררת  במרוצה  באה  פתאום  ארגמן.  פרגוד  מאחורי  נעלמת 

בידה. לפעמים אני מספיקה לראות את אבא שלי מתנדנד פנימה“.

לפעמים הייתה נרדמת, וכשהתנערה מתרדמתה הסתכלה עליו במבט 

תועה: “אז איך אמרת שקוראים לך, מותק?“ “אסי,“ לא היסס לרגע. 

בין־יבשתית,  ענק  עסקת  על  לחתום  נסע  עכשיו.  במינכן  הרי  אסי 

קובי שוב  וכשבא  רוזה.  לבקר את  ימהר  לא  אז...  וגם  ועד שישוב, 

הביא לה מתנה: אודם. היא ביקשה שימרח לה אותו. הוא עשה את 

זה במיומנות ואז הגיש לה מפית. היא ביקשה שיביא לה את עגילי 

הטורקיז: “אם כבר אז כבר,“ זרחה פתאום. “יש פינה קולדה במגירה 

הראשונה“, החוותה על ארון העץ המעוטר, “תמזוג לסבתא שלך“. 

הוא הגיש לה כוס נמוכה מלאה עד חצייה בנוזל הלבן הסמיך, ועיטר 

היא  בובלעך,“  “לחיים,  הסמוכה.  במגרה  שמצא  ורודה  במטרייה 

נקשה את כוסה בכוס הסודה שלו. המרקם של הפינה קולדה דחה 

אותו. “לחייך, רוזה,“ הוא אמר, היטיב את צווארונו הנוקשה, והעביר 
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מאז שנעשה  עליו  שנכפה  התכוף  מהגילוח  המגורה  צווארו  על  יד 

אסי. התפרחת הגרגרית שפעמה על עורו נעמה לו.

***

היה לה לרוזה כלוב ובו שני תוכונים קטנים צהובים, שהיה מותקן 

על מעקה המרפסת החיצוני “כדי שיהיו בחברה טובה של ציפורים 

אחרות, ויקבלו אוויר טוב,“ נהגה להסביר. קובי תמיד סלד מהפתרון 

הזה, ואזר אומץ אחרי ההתקרבות שחלה בין השניים. יום חורפי אחד, 

כשבישל לה אשרשתה, מרק אטריות וקטניות שלמד להכין מאימה 

זיעה חמוצה,  בריח  מילא את החלל  והכמון  גרושתו הפרסייה,  של 

אמר לה: “רוזה, עדיף שיהיו בסלון. שלא יראו מה הן מפסידות, את 

מבינה. שיחשבו שכל העולם זה רפרודוקציות של ראובן וקדישמן. זה 

עדיף על לראות כל הזמן מסביב את כל מה שבחיים לא יהיה שלך,“ 

וכבר התחרט על ההתפייטות. רוזה קימטה את מצחה כלא מבינה, 

ואז געתה בצחוק מטורף: “אולי תשים אותם במטבח שיראו את העוף 

המכובס שאימא שלך שולחת לי. אז הם בכלל יבינו שהחיים זה לא 

פיקניק.“ “תשמעי,“ הוא הרצין, “גם פראו טל מלמטה מתלוננת,“ כי 

ידע כמה חששה מסכסוכי שכנים.    

הציפורים נכנסו פנימה ושרו חזק מאי פעם, וקובי הקפיד לבקר את 

רוזה בתדירות הולכת וגוברת, לפעמים פעמיים בשבוע. תמיד הגיע 

משבר  על  גאוותו,  בגלל  שהתפוצץ  ומתן  משא  על  בסיפור  חמוש 

שהתגלע ונפתר בחריפות מוחו, או על עסקת ענק שכמעט הוחמצה, 

למחברת  נהפך  שלו  הפנקס  הלולייניות.  בתחבולותיו  הוצלה  אך 

שמעליה היה מרחף בעטו במהלך הפגישה כולה, עד ששאל אותה 

יצאתי  “פעם  הידועה.  לתשובה  וציפה  לארץ  הגיעו  איך  בפשטות 

מאחורי הדלפק. הקפה כמעט נסגר,“ נצטרדה רוזה. “המוזגת נרדמה 

ואני זחלתי לחפש את אימא שלי, אבל לא מצאתי אותה  בעמידה, 
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FISHI

 33 על 48
 טכניקה משולבת

דינה ספרשטיין

בשום מקום אז התחלתי ללכת הביתה ברגל. כשהגעתי ראיתי את 

אימא שלי שוכבת על המדרגות, והשמלה השחורה שלה קרועה כולה. 

בבכי:  אותי פרצה  וכשראתה  היא דפקה באגרופים על דלת הבית, 

‘המנוול החליף את המנעול. הוא זרק לי את כל הבגדים לאשפה׳. 

כדי לשלם את  והלכנו למלון קטן, עבדנו במטבח  עזרתי לה לקום 

שכר הדירה ואפילו הצלחנו לחסוך קצת. אחרי שלושה חודשים כבר 

האבות  שבבית  הקטנה  ביחידה  השתרר  שקט  לפלשתינה.“  נסענו 

“משען“ חולון. הפעם נותרה המחברת סגורה וידו של קובי שמוטה. 

הוא אפילו לא הספיק להקליט אותה באפליקציה.  



***

לקרן  הצעה  והגיש  תרגום  השלים  קובי,  נעדר  שבועות  חמישה 

של  הצמודה  השחורה  השמלה  את  מדד  בערבים  בגרמניה.  מחקר 

אשתו לשעבר, שהשאירה את בגדיה לאסוף אבק בארונם המשותף, 

ולפעמים משך על מפשעתו גם תחתוני לייקרה. פתאום הרגיש את 

חלציו תופחים כשהם מתחככים בבד הסינתטי ומידלדלים כשחשב 

לבדה  דרכה  את  ועושה  המזיגה  לדלפק  מתחת  מזדחלת  רוזה  על 

כשהגיע  החשוכים.  קרלסבד  ברחובות 

הפקידה  לו  אמרה  שוב,  אותה  לבקר 

דוגמת  על  לה  שהחמיא  אחרי  למטה, 

רוזה  אצל  יש  שכבר  החדשה,  ג׳ל  הלק 

יותר,  רזה  אבל  לו,  דומה  מישהו, 

והבגדים יושבים עליו “יותר שיקי כזה.“ 

“שלא תבין לא נכון,“ סלסלה את שערה, 

“בקטע טוב. גבר לא צריך להיות שיקי 

שגבר  אומרת  תמיד  שלי  אימא  מדי, 

צריך להיות רק קצת יותר יפה מקוף.“ 

קובי מיהר למעלה וכשנכנס רעדו כתפיו 

באלבום  כשדפדף  מצחוק,  אסי  של 

קובי,“  זה,  את  “תראה  ישן.  תמונות 

צווח אסי כמו צבוע מיוחם. “תראה את 

זה...“ השתנק. “אתה התינוק הכי מכוער 

שראיתי. אגב,“ הוא רכן לעברו והנמיך 

את קולו מתחת לטווח מכשיר השמיעה 

רוזה. “סבתא אומרת שלא הפסקת  של 

לדבר איתה על עניינים עסקיים, ושהיא 

לא ידעה בכלל שזה מעניין אותך, אבל 
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לא רצתה להעליב: ‘הוא התלבש יפה ושם בושם, אבל אתה מכיר את 

אסי  לי,“  אמרה  היא  מהלמטה׳,  החולצה  לו  יוצאת  תמיד  קובי׳לה, 

הצוואה,  את  איתה  פתחת  שלא  מקווה  “אני  צחוק.  פרץ  עוד  כבש 

כולנו ביחד  זה  ואת הסיפור של הדירה בבבלי. אמרנו שנסגור את 

כמו בני אדם.“

קובי העביר יד על גופו. החולצה דווקא הייתה תחובה היטב במכנסיים 

הימני  המכנס  שולי  כי  והבחין  למטה,  הביט  אז  אבל  המחויטים, 

שתולים בתוך הגרב הצהובה בדוגמת המעוינים. הוא מיהר לשחרר 

אותם, רכן אל אחיו הגוהר עדיין על אלבום התמונות ולאט: “זוכר את 

השבת ההיא, כשגיליתי שפתחת לי את המגרה בלי רשות וקראת לי 

את היומן? אני הרבצתי לך והרבצתי והרבצתי, בלי להרפות, ואמא 

הגיעה בצרחות: ‘איציק, הילד השתגע, הוא יהרוג אותו!׳“ אסי הרים 

את עיניו מהאלבום, ופנה לאחיו במצח מקומט: “נו?“ “אז אחי הקטן, 

תזכור שאין לי כלום, אל תפשיל לי גם את המכנסיים,“ אמר ולחץ אל 

אסי היושב בכורסה את חלציו. 

אסי הדף אותו לאחור בעדינות, ואמר בטון מרגיע שחיפה על בהלה: 

כמו  בשווה,  שווה  מסודר,  הכול  נחלק  מדבר,  אתה  מה  על  “קובי, 

שצריך, קום איל פו,“ וטפח באבהיות על לחיו המחוספסת. קובי לא 

שלט בצרפתית ותמה למה אמר אסי “עילפון“, אבל הניח שזה ז׳רגון 

משפטי והתבייש לשאול. רוזה, שמכשיר השמיעה באוזניה קלט רק 

את קולות הפצפוץ והרחישה מהמטבח, שם נשכחו ביצים קשות על 

האש, וריח של גומי שרוף שעלה מהידית החרוכה החל לדגדג באפה, 

יופי שעוד רואים אתכם  קטעה את השיחה מכורסתה: “קינדרלעך, 

ביחד“. האחים, אסי היושב עדיין בכורסה וקובי הרכון על המסעד, 

שבה  אחרת,  תמונה  על  עיניהם  נחתו  ואז  במבוכה,  בזה  זה  הביטו 

בגובהם,  דומים  הניינטיז. שני האחים,  פורים אחד מתחילת  הונצח 

התחפשו לקאובוי ולאינדיאני, אבל הצטלמו מגבם, כך שהיה קשה 

לזהות למי שייך הגובה רחב התיתורה ולמי מפולת הנוצות. 
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גלאי העשן החל לצפצף וקובי נזעק לכבות את הגז, שפך את הביצים 

לכיור והפעיל את הזרם הקר. “זוכר, אסי? אמא תמיד הייתה אומרת 

רוזה  בחיוך.  יחד  שניהם  אמרו  תרמי,“  “שוק  לביצים...“  לתת  לנו 

הגבירה בינתיים את מכשיר השמיעה, והסתכלה על האחים בתמיהה. 

“צריך להפתיע אותן עם הקרים. ככה הן מתקלפות בקלות,“ אמר לה 

קובי ברוך, “אחרת הן מאבדות צורה“.

*
ירדן בן־צור הוא דוקטורנט לספרות השוואתית ומתרגם מגרמנית. פרויקט 
פרסם  ועברית.  גרמנית  פרסית,  בספרות  הגן  בייצוגי  עוסק  שלו  המחקר 

פרוזה ושירה פרי עטו בבמות שונות.
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* / סמדר פייל

 ָּכָכה ְּבֶעֶרב יֹום ְרִביִעי ַעל ְנַהר ְּכָבר

 ָעְברּו ֵמָעַלי ָּכל ַהְּדָבִרים ַהֲחׁשּוִבים

 ְשֹרּוָעה ַוֲעקּוָדה ַעל ַהַּסָּפה ַהְּכֻחָּלה

 ָעַלי ִלְבֹּדק ִמְבָחִנים ַוֲאִני ְשֹרּוָעה

 ְוֵאין ִּבי ֹּכחֹות ִלְכֹּתב ָלָאדֹון ִּכְמַעט

 טֹוב ְמֹאד אֹו ָעֶליָך ְלִהְשַּׁתֵּדל

 ַוֲאִני יֹוַדַעת ֵהיֵטב ֶשָׁעַלי ְלִהְשַּׁתֵּדל

ְוֵיׁש ִּבי ּפֹוֶטְנְצָיאל ַּגם ָּכָכה ַעל ְנַהר ְּכָבר.
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* / סמדר פייל

ֲאִני רֹוָצה ָּתִמיד ֵעיַנִים

ַּבַּגב

ְּבָׁשָעה ֶׁשֲאִני חֹוֶרֶטת ַעל

ַהּלּוַח

ִלְראֹות

ְׁשלִׁשים ַוֲחִמָּׁשה זּוגֹות ֵעיַנִים

נֹוְׂשִאים ְּתִפָּלה ַלַהְפָסָקה

ְוזּוג ֵעיַנִים ֶאָחד ִמְתַּפֵּלל

ַרק ֶׁשֹּלא ִּתְהֶיה

ַרק

ֶׁשֹּלא ֵּתָחֵׂשף ַהְּבִדידּות.

ַוֲאִני אֹוֶרֶזת ִּתיק ְלַבד

ְמָבֶרֶכת ַעל ַהָּקֵפִאין

ַהּטֹוב ְוַהֵּמיִטיב.
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הפסיכולוגית / סמדר פייל

הפסיכולוגית מתה מקורונה בתחילת הסגר השני. שבוע לפני כן עוד 

או  בו הוא שמנת  ישבנו בחדר שלה, שהצבע הבולט  הייתי אצלה. 

קרם, כמו שסבתא שלי הייתה אומרת, ויש בו כל כך הרבה כריות 

לו  קוראים  חתול.  גם  ויש  בדואי.  במאהל  להיות  כמו  כמעט  שזה 

ויניקוט. אני יכולה להישבע. 

הצהריים.  אחר  בחמש  שלישי  ביום  אליה  באה  אני  שנתיים  במשך 

לפעמים זו שעה מוארת ולפעמים כבר חשוך לגמרי, תלוי בעונה. יש 

לה גינה ענקית ולפעמים הייתי רוצה שהיא תציע לי שנשב שם לכוס 

תה צמחים. זה אף פעם לא קרה. אני חוצה את הגינה ואת רעמת 

הבוגנוויליה בכניסה ונכנסת בדלת הצדדית. 

ישבנו רחוק ושתינו עטינו מסכות. על שלי היו  ביום שלישי ההוא 

ציורים של עוגן ושלה סתם שחורה. דיברנו על זה שאני לא מצליחה 

לצאת מהקשר עם ארי כבר כל כך הרבה זמן ושבאמת כבר אין לי 

ושוב  שוב  ישן  כאב  משחזרת  אני  שאולי  אמרה  והיא  ממנו,  אוויר 

התרגזתי  אני  מעגליות.  של  תחושה  ושיש  זה  על  דיברנו  ושכבר 

לא  הפסיכולוגית  דרך.  כן  גם  מתרגזת.  אני  ככה  לבכות.  והתחלתי 

והניעה  העיניים  עם  חייכה  היא  נבהלת.  לא  פעם  אף  היא  נבהלה, 

לקראתי חבילת טישו. אמרתי לה שאעביר לה בביט את הכסף או 

שאביא מזומן ביום שלישי הבא, אבל לא נפגשנו בשלישי הבא כי היא 

לא הרגישה טוב. אחרי שבועיים היא מתה. 

כשיצאתי ביום שלישי ההוא מהקליניקה התיישבתי באוטו ולא היה 

לי כוח להתניע. באוטו שחנה ממול באדום־לבן ישב מישהו שנראה 

סידר  הוא  מדי  והנקייה  הכסופה  מהמכונית  יצא  כשהוא  מוכר.  לי 

את הסוודר שלו והפנה לכיווני את פניו, וראיתי שזה אבי אדולפי, 
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שלמד איתי בתיכון. הוא לא ראה אותי. הוא נעל את האוטו והתחיל 

ללכת ואז ניגש אל השער וחצה את הגינה של הפסיכולוגית שלי. לא 

הצלחתי להבין מה הוא עושה שם. כשהבנתי, הרגשתי כאילו ראיתי 

משהו שאסור לי לראות. עברה לי בראש מחשבה כמו: למה שאבי 

אדולפי יצטרך טיפול בכלל? 

ירקון.  הפעם הבאה שראיתי את אבי אדולפי הייתה בבית העלמין 

הפסיכולוגית מתה וכל מה שיכולתי לחשוב עליו היה מי מהאנשים 

מטופל שלה כמוני וכמה סודות היא באמת לוקחת אל הקבר. אני 

שונאת בתי קברות, עשיתי את עצמי מחפשת משהו בתחתית התיק 

כדי לא לפגוש עוד עיניים. כשהרמתי את המבט אבי אדולפי הנהן 

אליי מרחוק והתלבט מה לעשות לרגע לפני שניגש אליי. לא ראיתי 

אותו לפחות עשר שנים. 

מערכת  את  צייר  שהוא  זיכרון  לי  יש  בביולוגית.  זו  ליד  זה  ישבנו 

הרבייה על השולחן, וכשהלבורנטית צעקה עליו הוא אמר שזה חלק 

מהחומר. הוא תמיד חבש כובע מצחייה שחור. גם עכשיו, כאן, בבית 

העלמין ירקון. הבנים בשכבה היו יורדים עליו ומצדיעים במועל יד 

והוא  לי היטלר,"  וצועקים: "אדולפי, תעשה  בכל פעם שהיה עובר 

היה עובר שם ומתרוקן לתוך הדיסקמן שלו כאילו לא שמע אותם, 

או לא שמע על היטלר. 

"את גם?" הוא שאל בטון רך להפתיע.

"כן, מבינה שגם אתה."

"כן, לא ייאמן, איך דבר כזה קורה?" הוא אמר, יותר לעצמו 

מאשר לי. 

"ומה אתה חושב על זה?" עשיתי לו חיקוי של הפסיכולוגית.  
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מישהו  שהצחקתי  התביישתי  חיוך.  חצי  חייך  והוא  שנייה  לו  לקח 

בהלוויה אבל חשבתי שהיא דווקא הייתה מרוצה ממני. הומור זו דרך 

בריאה להביט על המצב מבחוץ, סוף ציטוט שלה. 

שיהיה  אותו. חשבתי  דמיינתי  ככה  לא  לדבר.  עלה  בעלה  כך  אחר 

אדים  מלאים  היו  שלו  המשקפיים  יותר.  צעיר  ואולי  יותר  גבוה 

רק  הייתה  לא  היא  כי בשבילו  בגלל המסכה החד פעמית־ודמעות, 

פסיכולוגית. הוא אמר שהיא הייתה חשובה לכל כך הרבה אנשים ויש 

כאן המון אנשים בקהל שהיא ממש הצילה אותם. הרבה מהנוכחים 

הנהנו ואני דמיינתי בועת דיבור מעל הראשים שלהם, שתתאר למה 

מה  סיפרה  היא  ולמי  אותו.  הצילה  היא  ואיך  אליה  הגיע  אחד  כל 

שלומה היום ואיך עבר עליה השבוע?

נערה שעלתה לדבר, בטח הבת שלה, אמרה שיש כמה אנשים שלא 

יכלו להגיע כי הם נכנסו לבידוד או נדבקו והם מאחלים להם רפואה 

שלמה. אני עשיתי בדיקה ויצאתי שלילית. מה הפסיכולוגית הייתה 

אומרת על זה? היא לא הייתה מאלה שאומרות לך לחשוב חיובי וגם 

לא האמינה בשתיקות ארוכות. אהבתי שלא הייתה נוקשה מבחינת 

הזמנים ולפעמים נשארנו עוד כמה דקות אפילו שהזמן כבר נגמר. 

זה עזר לי להרגיש חשובה. 

הגיעו  פנימה  אותו  לדחוף  בכי שמנסים  וקולות של  דיברה  הנערה 

אליי מכל הכיוונים. לא בכיתי. דווקא עכשיו, דווקא עכשיו לא בכיתי 

אפילו קצת. בבית העלמין לפניי הלכה חיילת לבדה. היא החזיקה 

ויניקוט.  על  חשבתי  ואני  עז  ורוד  בצבע  בוגנוויליה  של  ענק  ענף 

הלכתי בשקט בטור האנשים לצידו של אבי אדולפי. לא היה נעים לי 

לשאול אותו אם יש לו רעיון לפסיכולוגית אחרת. 
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"תגידי, את הרבה זמן אצלה?" הוא שאל אותי בחצי לחישה 

והזרוע שלו התחככה בשלי. 

"שנתיים."

"הרבה."

"וזה עזר לך?"

 "איך יודעים?"

אינטימיות"יודעים. נראה לי." 

 80 על 80
 קולאז' - חיתוכי נייר
יעל שחר־שריד
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פתאום הרגשתי כעס על זה שהיא עזבה אותי באמצע, ודמעות זלגו 

לי על הלחיים. אוף איתי. אני חייבת לעשות משהו. אני חייבת לעזוב 

את ארי, חשבתי, לפחות את זה אני אעשה בשבילה. מגיע לה.

המשכנו ללכת בשקט. שתי נשים הלכו לידנו באותו קצב. הן חיפשו 

היכן להניח את הידיים שלהן ומדי פעם הביטו לאחור. ידעתי שהן 

גם מטופלות שלה. בעלה הסתובב אלינו ואמר: "בשבילכם היא קמה 

בבוקר, שתדעו". שתקתי, אבל אבי אדולפי שם לבעל של הפסיכולוגית 

יד על הכתף וקצת לחץ עליה ואחת הנשים ציירה עם הרגל בחול. 

הגדול  המשותף  המכנה  של  קטן  מעגל  במעין  איתו  עמדנו  ככה 

בעולם, מועדון שלא הייתי בטוחה שאני רוצה להיות חלק ממנו.

המשכנו ללכת בשתיקה עוד קצת. אבי אדולפי שתה מים מבקבוק 

ביום  לה  אספר  מה  וידעתי  האבן  על  התיישבה  הנשים  אחת  קטן, 

שלישי כשהיא תשאל אותי: נו, אז איך עבר עלייך השבוע? 

 

*
תואר שני בספרות. ספר  ומחנכת. בעלת  מורה  היא משוררת,  סמדר פייל 
שיריה כל היותר מדי זכה בפרס שרת התרבות לספר ביכורים, וספר שיריה 

ממלאת מקום ראה אור לאחרונה.
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קפה בטעם זיכרון / יפעת בורשטיין 

ַּבָּקֶפה ְּברֹוְטִׁשיְלד

ָסְבָתא ֶׁשִּלי ַהֵּמָתה 

זֹו ֶׁשִהְתַנְּגָדה ֶׁשֶאְהֶיה ִצְמחֹוִנית

ׁשֹוַלַחת ָיד ֲאֻרָּכה ֵמֵעֶבר ִלְכֵתִפי,

מֹוִסיָפה עֹוד ֻסָּכר

ֶלָהפּוְך ַעל סֹוָיה ֶׁשִּלי – 

ּוְמַעְרֶּבֶבת

*
ועורכת תוכן, בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה  היא כותבת  יפעת בורשטיין 
אביב.  בתל  חיים  מחצי  יותר  כבר  גרה  אבל  ירושלים,  ילידת  וסוציולוגיה. 
מתנדבת ב"אתגר 22", אוהבת לקרוא, אוכלת יותר מדי שוקולד ומשוגעת על 

בעלי חיים. פרסמה בעבר בכתב העת מאזניים.
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קור רוח / שגיא שדור

ְּדָבִרים ַרִּבים ָיַרְׁשִּתי

ִמָּסְבָתא ָרֵחל,

ְואּוַלי יֹוֵתר ִמֻּכָּלם

ַהְּסִליָדה ֵמַהֹּקר.

 

ַּבֹחֶרף

ָהְיָתה ִנְצֶמֶדת

ֶאל ַּתּנּור ַהִחּמּום

ַעד ֶׁשַעל ַרְגֶליָה ִנְראּו ִסיָמֵני ְּכִוּיֹות,

ֶׁשֹּלא ָחָׁשה ָּבֶהם ְּכָלל.

 

ַּבִּמָּטה

ָהְיָתה ִמְתַּכְרֶּבֶלת

ְּבתֹוְך ְׂשִמיַכת ַהּפּוְך,

ֶנֱאֶבֶקת ְּבָכל ִּפַּסת ֹחם 

ֶׁשִהְצִליָחה ִלְתֹּפס ִּבְׁשֵּתי ָיֶדיָה.
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ַּבַּצַּלַחת

ָהֹאֶכל ֶׁשִּבְּׁשָלה

ֶהֱעָלה ָעִבים,

ּוִמֶּׁשִּנְכָנס ֶאל ֲחַלל ַהֶּפה

ָׂשַרף ֶאת ַּדְרּכֹו

ִמן ַהֹּלַע ַעד ַלֶּוֶׁשט,

ֶׁשֹּלא ִנְׁשַּכח,

ֶׁשֹּלא ֶיְחַסר ִמֶּמּנּו ְּכלּום.

ָּכל־ָּכְך ַקר ָׁשם, ְּבּפֹוִלין.

ַהְּבָגִדים ִּכְמַעט ֹלא ְמִגִּנים

ִמְּפֵני ַהְּכפֹור.

ֹלא ֶּפֶלא ֶׁשָּיְצאּו ִמָּׁשם

ֲאָנִׁשים ְקפּוִאים.

*
שגיא שדור הוא סטודנט לתואר ראשון בפיזיקה. הוציא לאור שלושה ספרי 
 .)2022( ועולם חדש משוגע   )2020( השליח   )2018( הרים וגבעות   – שירה 

מקים-שותף בארגון "שירת הכרך" לקידום שירה צעירה בישראל.
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* / יובל קומם

ְּכֶׁשֲאִני ַמִּביָטה ִמָּקרֹוב

ַעל ָהֵעץ ֶּבָחֵצר 

ֶׁשל ָסְבָתא 

ֲאִני רֹוָאה אֹותֹו 

נֹוֵׁשם 

ְּכֶׁשָאַמְרִּתי ְלִאָּמא 

ֶׁשָהֵעץ ָצִריְך ָחֵבר 

ִהיא ֵהֵחָּלה ְלַמְלֵמל 

ְּכֶׁשִהַּבְטִּתי ִמָּקרֹוב 

ַעל ִאָּמא 

ָרִאיִתי אֹוָתּה 

קֹוֵפאת 

ְּכֶׁשָאַמְרִּתי ְלַאָּבא 

ֶׁשִאָּמא ְצִריָכה ָחֵבר 

הּוא ֵהֵחל ְלַמְלֵמל 

ָחַזְרִּתי ֶאל ָהֵעץ 

ִׂשַחְקִּתי ִאּתֹו ָׁשעֹות 

ִאָּמא ָּבָאה ֶלֱאֹסף אֹוִתי –  

ָרִאיִתי ֶאת ָּפֶניָה ִמְׁשַּתּנֹות 
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ְקָמִטים־ְקָמִטים 

ָהְפכּו ַחִּדים 

ְוָיַדְעִּתי אֹוָתם 

ְּכמֹו ֶׁשֹּלא 

ֵהַבְנִּתי ַּבַחִּיים.

ִהיא ָאֲחָזה ְּבָיִדי

ֶהְחַזְקִּתי ָחָזק 

ְּכמֹו ֶׁשָהִיינּו עֹוׂשֹות 

ְּכֶׁשָהִייִתי ַּבָּגן

ָרִציִתי ְלִהְסַּתֵּכל ֵאֶליָה 

ְלַׂשֵחק ִאָּתּה 

ֲאָבל ָּפַחְדִּתי, 

ֶׁשִהיא ִּתְרֶאה 

ֶׁשֲאִני ַעְכָׁשו 

ְצִריָכה ָחֵבר.

*
ובתוכנית  יוצרת  לכתיבה  במסלול  לספרות  סטודנטית  היא  קומם  יובל 
הרב־תחומית במדעי הרוח. יוצרת, ציירת וכותבת. היא עורכת ערבי הקראה 

ולעיתים מציירת משוררים ומשוררות.

71



החיים עצמם / יונתן דה שליט 

בפברואר 2010 טסתי לניו יורק אחרי שלא הייתי בה כמעט עשרים 

של  קבוצה  ראיתי  ובאופק  ניוארק,  של  התעופה  בנמל  נחתי  שנה. 

גורדי שחקים. הם נראו לי קטנים ונמוכים למדי, ואמרתי לעצמי שזו 

בוודאי ניוארק הסמוכה, עיר שלא הייתי בה מעולם. בטוח שזו לא ניו 

יורק, שמגדליה חודרים את השמיים ומגיעים לעננים.

שלי  הראשונים  בימים  מרחוק.  שראיתי  העיר  היא  מנהטן  טעיתי. 

בהמשך  אותה.  שזכרתי  מכפי  קטנה  נראתה  באמת  יורק  ניו  בעיר, 

היא גדלה ושבה לממדיה, אבל לאט־לאט.

היה קר מאוד בפברואר. אבל לא הקור הוא שהבריח אותי אל חנות 

הספרים הנפלאה של בארנס אנד נובל ביוניון סקוור. החנות הענקית 

הזאת משכה אותי אליה בכוח מאות אלפי הספרים שבה, נוצצים כמו 

אבני חן יקרות ומושכות לב.

את  ומעתיק  המחשב  מול  יושב  אני  מכן,  לאחר  שנים  עשרה  אחת 

שתרגמתי:  ספר  של  דבר  אחרית  מתוך  האלה  הקצרות  הפסקאות 

סופר  סולטר,  ג'יימס  האמריקאי  הסופר  של  אחרון,  לילה  אמש, 

שאמרו עליו: ברצותו הוא יכול לשבור את ליבך במילה אחת. סופר 

שאני יודע שכאשר כתב, מלאך ישב על כתפו.

חמישה  פרסמתי  הספרים  בחנות  ההוא  המתמשך  השיטוט  מאז 

אמנם  בלומר.  לייט  אני  הספרים  בתחום  ארבעה.  ותרגמתי  ספרים 

קראתי ספרים מהרגע שידעתי לקרוא, והעמדתי פנים  שאני קורא 

ארוכות  שנים  בשלהי  מאוחר,  התחלתי  לכתוב  אבל  כן.  לפני  עוד 

בעבודה שאסור לי לספר עליה דבר. 

סה
מ
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בספרו על הכתיבה אמר סטיבן קינג: "אם אתם רוצים להיות סופרים, 

אתם חייבים לעשות בעיקר שני דברים: לקרוא המון ולכתוב המון." 

קינג הסביר כי "החשיבות האמיתית של הקריאה נעוצה בכך שהיא 

יוצרת נוחות ואינטימיות עם תהליך הכתיבה ]...[ היא תאפשר לכם 

נגישות לידע מתרבה בהתמדה לגבי מה נעשה ומה לא נעשה, מה 

נדוש ומה רענן, מה עובד ומה סתם רובץ גוסס )או מת( על הדף."

מתחום  לו  המוכר  עולם  על  כותב  אדם  כאשר  מעניינת:  שאלה  זו 

עיסוקו המקצועי, האם הקריאה )כפי שמציע קינג( היא שתעזור לו 

להיות סופר, או שמא ההיכרות הבלתי אמצעית עם העולם שהוא 

מתכנן לכתוב עליו היא נשקו הסודי?

ג'יימס  פ.ד.  הביון הבריטי;  זוטר בשירות  היה מרגל  לה קארה  ג'ון 

עבדה עשרות שנים בתפקידים מנהליים־פקידותיים בשירות הבריאות 

האירית  התעופה  בחברת  פקיד  היה  באנוויל  ג'ון  הבריטי;  הלאומי 

"אייר לינגוס" ובהמשך עבד כעורך בעיתונים בדבלין; ג'יימס סולטר 

היה טייס קרב. לה קארה כתב על מרגלים, פי.ד. ג'יימס כתבה על 

פיענוח מקרי רצח, כתיבתו של באנוויל רחבת יריעה, ואחד מספריו – 

המוקצה – הוא ספר מופתי על ריגול. סולטר כתב על תשוקה ואהבה.

אינני שולל את חשיבותה של האותנטיות. הקורא רוצה שהסופר ידע 

על מה הוא כותב. הוא לא רוצה לקרוא דברים שבדיעבד יתבררו לו 

כשטות מוחלטת. לכן סופרים עושים תחקיר. מאיר שלו אמר באחת 

מהרצאותיו שמותר לסופר לבדות, אבל אסור לו לטעות. הוא מספר 

בהומור עצמי איך בספר רומן רוסי טעה לגבי צבעו של הטרקטור 

מתוצרת "ג'ון דיר", והמיט על עצמו את זעמם של חקלאים רבים, 

שכתבו לו שלא יקראו עוד את ספריו. אסור לטעות. זה אותו רומן 

לפר  בהמשך  שנהפך  צעיר,  עגל  כתפיו  על  נושא  בחור  שבו  רוסי 

ענק, השוקל מן הסתם כמה טונות. זה בסדר. מותר לבדות. האמינות 

והדיוק חשובים, אבל האם צריך להיות רופא כדי לכתוב רומן על בית 

חולים? האם צריך להיות שוטר או פושע כדי לכתוב מותחן בלשי?

73



לתעד את המציאות  היא מתיימרת  אם  גם  עריכה,  היא  כל אמנות 

באופן אובייקטיבי. אין דבר כזה, תיעוד אובייקטיבי. המתעד בוחר 

זווית ראייה, בוחר פריים, מחליט מה להכניס לתמונה ומה להשמיט. 

הוא זה הקובע אם מאורע שארך חמש דקות יוצג כתמצית מרוכזת 

בעשרים שניות או בהילוך איטי מתמשך. אם יום בחייה של דמות 

יתואר בפסקה קצרה אחת או לאורך ספר שלם. אפילו משחק כדורגל 

המשודרות  משחק  של  דקות  תשעים  הכולל  חי,  בשידור  המשודר 

במשך שעה וחצי, הוא סיפור ערוך: זוויות הצילום, התקריב של הרגל 

העיניים  מכאב,  המתעוותות  הפנים  האלימה,  ההחלקה  הבועטת, 

הזוהרות באור ניצחון, השוט הסוקר את הקהל הנלהב, מתמקד בפניו 

של ילד שליבו נשבר, של אוהדת שמתאהבת בקבוצתה מחדש. לכן 

גם אם המעשה הספרותי היה מתמצה בתיאור מקצועי מדויק – יהיה 

זה תיאור ערוך. תיאור של ניתוח לב פתוח, של קרב אוויר, של מארב 

ברחוב חשוך, של נשיקה נרגשת.

שבכל  אמרנו  )וכבר  תיאור  רק  הוא  אם  מציאות,  של  תיאור  אבל 

מקרה הוא מעשה עריכה(, אינו מעניין את מי שרוצה לקרוא ספרות. 

כי הקורא רוצה קונפליקט, רגש, קנאה ושנאה ותשוקה. הוא רוצה 

אלה  על  לכתוב  וכדי  וייאוש.  רצון  וכוח  ותקווה  אכזבה  על  לקרוא 

הסופר צריך להיות אמן, לא איש מקצוע. קחו אלף מרגלים ובקשו 

מהם לכתוב על פגישה חשאית במזרח ברלין בימי המלחמה הקרה, 

ואולי אחד מהם יכתוב ספרות. תשע מאות תשעים ותשעה המרגלים 

האחרים יכתבו דוח. איש מקצוע טוב ידע להעריך מה היו מניעיו של 

אנתוני בלנט, פרופסור לתולדות האמנות, יועץ בית המלוכה, איש 

ביון בימי מלחמת העולם השנייה, שבחר לרגל עבור ברית המועצות. 

דמותו  בן  על  ספרות  לכתוב  ידע  באנוויל  ג'ון  כמו  סופר  רק  אבל 

ויקטור מאקסל, על אובדן דרכו הרגשית בטלטלות המאה  הבדיוני 

העשרים. רק באנוויל ידע לרמוז ששיעמום קיומי הוביל אדם לבגידה 

במדינתו. 
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בשירות  איסוף  כקצין  האפורה  בעבודתו  השתעמם  קארה  לה  ג'ון 

הביון הבריטי, האם־איי-6. מפקדיו היו רחוקים שנות אור מדמותו 

של ג'ורג' סמיילי, הדמות הבדיונית שיצר, איש משכיל ומופנם, שקט 

וערמומי, דמותו עגלגלה ופניו חיוורים, אך בתוכו הוא נועז, קשוח, 

רגיש וקנאי לארצו. אם התרחשו אירועים מסעירים בחייו המקצועיים 

של לה קארה, הם היו נדירים ורחוקים זה מזה. ריגול הוא המתנה, 

אומרת אחת מהדמויות שיצר, ובחיים האמיתיים ההמתנות ארוכות 

ומייגעות. הדרך שמצא הייתה לכתוב על מציאות שלא הייתה, אבל 

הייתה יכולה לקרות. עולם מומצא שבו הדמויות מורכבות, אפלות 

ויצריות, המבצעים מתוחכמים ואכזריים, העלילה מתקדמת במהירות 

והגופות מוטלות קרות ברחובות רטובים ואפלים. בספרות מצא לה 

קארה את החירות שלא הייתה לו בעבודתו המקצועית. אולי שימר 

בה את הבירוקרטיה המאובקת שנתקל בה, את ההסקות המרעישות 

והמדרגות הרעועות, את היוהרה והנפיחות של בוגרי אוניברסיטאות 

היוקרה, אבל מכאן ואילך היו אלה דמיונו וכישרונו כסופר שלקחו 

אותו למחוזות של מציאות מדומיינת, ועם השנים היא קיבלה תוקף 

משל עצמה. 

של  מעולמם  שנלקח  משהו  היה  "הסנדק"  בסרט  אם  מושג  לי  אין 

מנסים  עבריינים  אלפי  לאור,  שיצא  שמאז  בטוח  אבל  הגנגסטרים. 

לחקות את שראו על המסך.

הספרות נובעת פעמים רבות מהעולם המוחשי, האמיתי. אבל היא 

בעיקר דמיון ורוח, מילים וסגנון, הרפתקה של הנפש היוצרת.  

*
ומתרגם.  סופר  הביטחון.  כוחות  איש  של  הבדוי  שמו  הוא  שליט  דה  יונתן 

ספריו, וביניהם בוגד וסודות, היו לרבי מכר בארץ ובחו"ל. 
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בבת אחת / יעל שחר־שריד

ִּבְדָמעֹות, ׁשֹוֶאֶלת:

“ַאָּבא ֶׁשִּלי, הּוא ָּכל ָּכְך ָאַהב אֹוִתי,

ָלָּמה הּוא ִהְפִסיק ָלבֹוא?“

ְמַהֶּסֶסת ִאם ְלַהִּגיד ָלּה ׁשּוב, ֶׁשְּכָבר ָׁשִנים ֵאיֶנּנּו ַחי, ֶׁשֹּלא 

ְלָהִעיר ֶאת ַהְּמִציאּות.

 

ַאַחר־ָּכְך,

ִהיא ַמְצִּביָעה ַעל ִּבִּתי ֶׁשּיֹוֶׁשֶבת ְלָיִדי,

ְואֹוֶמֶרת: “ִמי ַאָּבא ֶׁשָּלּה, ַּתְזִּכיִרי ִלי.“

ֲאִני נֹוֶׁשֶכת ֶאת ְׂשָפִתי. 

 

“ֵאין ָלּה ַאָּבא,“ ְמִׁשיָבה ָלּה.

-“ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות,“ אֹוֶמֶרת ִאִּמי ַּבת ַהִּתְׁשִעים.

-“ָיכֹול,“ ֲאִני עֹוָנה, “ִהיא ֵמַהַּבְנק.“

- “ַּבְנק? ַאְּת צֹוֶחֶקת ָעַלי? ֵאיֶזה ַּבְנק? ַּבְנק ִּדיְסקֹוְנט? ַּבְנק 

ַהּפֹוֲעִלים?״

 

טֹוב ֶׁשַּמֶּׁשהּו ִהיא זֹוֶכֶרת.

*
ומורה. בעלת תואר ראשון  יעל שחר-שריד היא ציירת, עיתונאית, משוררת 
בספרות וחינוך מיוחד ותואר שני בלקויות הוראה, בהתמחות במחוננים. היא 
סופרים  של  רבים  קולאז'ים  ויצרה  בעבר  המאיירים  אגודת  מנכ"ל  שימשה 
ואף קיבלה  ומשוררים, שהוצגו בכל העולם. השתתפה באנתולוגיות שונות, 

פרס לעידוד יצירה מהמשורר אלן גינסברג בניו יורק בסוף שנות השמונים.
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גן עדן / אנסטסיה ויצוסקי

ָּכל ַהֵּׁשמֹות ַּבַּגן

ְנגּוִעים

ִּבְׂשָפתֹו 

ְּבקֹולֹו

ְׁשָלֵחִני ִמָּכאן 

ַהִּניֵחִני 

ָׁשם

ֵהיָכן ֶׁשֹּלא ָנְגָעה ָידֹו

ְּבִקְרַבת ַמִים ֲאֵחִרים

ֵהיָכן ּפֹוְרעֹות ֶאת ְׂשָעָרן

ָנִׁשים

ּומֹוִרידֹות ֹראָׁשן 

ֶאל ָהֲאַגם ַהָּׁשֵקט

ָהָרגּוַע

ַוֲאַטֵהר ּבֹו ַּגם ֲאִני

ֶאת ְּבָׂשִרי

ְוִתְׁשַּתֵּקף ִמֶּמּנּו ַּגם ֵאָלי

ְׂשֵבַעת ָרצֹון

ְּכִאָשּׁה ֲאֶׁשר ִהְזִריָעה ְוָיְלָדה

ְּדמּות ְׁשֵלָמה

חֹוֶצֶבת ְּבֵארֹות

ֲאֶׁשר ָיִכילּו ַמִים

ֲאֶׁשר ִיְּתנּו קֹוָלם

ְוִיָּׁשְמעּו

ְּבֶאֶרץ ֹלא ְזרּוָעה ֲעַדִין
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אמא עכבישה / אנסטסיה ויסוצקי 

ֲאִני ִאָּמא ַעְכִביָׁשה

ֹלא נֹוַגַעת

טֹוָוה

קּוִרים ְסִביב ְיָלַדי

ִלְתֹּפס ָּבֶהם

ָּכל ְצִליל

ָּכל ְנִׁשיָמה

ָּכל ָאּה

ְוָכל ָאּה ָאּה

ָּכל ַּתֲענּוג

ַּפַחד

ָּכל ַלַחׁש

ָּכל ִרְׁשרּוׁש

ַהָּתָזה ְׁשֵקָטה ֶׁשל ֹרק

חּוט

ַׂשֲעָרה

ִריס

ֶחְלִקיק ִצֹּפֶרן ְקַטְנַטָּנה

ְׁשבּוָרה

ֶׁשִּיָּתְפסּו ָּבֶרֶׁשת

ִמְלמּול

ִניחֹוַח

*ְטִעיָמה
אנסטסיה ויסוצקי היא 
דוקטורנטית לספרות 

באוניברסיטת תל אביב.
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תפוסה ברשת

 29.6 על 28.5
 איור דיגיטלי
דניאל מדמון
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 שלושה שירי בדידות / איתמר גריילסאמר 
ערכה את השירים: אורין ויינברג יצהר

עת 

ֵעת 

ֵעת ָעַמְדִּתי ְוִצִּפיִתי ָלְך 

ְלֹאֶרְך ַהֶּדֶרְך, 

ְוֹלא ִהַּגַעְּת ֲעַדִין ְוָהַלְכִּתי ְוִחַּפְׂשִּתיְך 

ְוֹלא ִהַּגַעְּת. 

ֵעת ִחַּפְׂשִּתי אֹוָתְך ְּבִמְׁשעֹוִלים ְלֹלא אֹור 

ִּבְכִביִׁשים ָּבֶהם ִאיׁש ֹלא ֵּבֵרְך אֹוִתי לָׁשלֹום. 

ֵעת 

ָעַמְדִּתי ְּבִפּנֹות ֲחָדִרים הֹוִמים 

ְוֵעיַני ָּתרּו ַאֲחֵרי ַהְּסָפִרים ָּבֶהם ְּדמּוֵתְך ֻאְזְּכָרה ַּבּׁשּוַלִים, 

אֹו מּול ַהָּים ַהּגֹוֵעׁש ַּבֹחֶרף, ְּבֵלב ֵּדֶצְמֶּבר, ַהּבֹוֵדד ֶׁשֶּבֳחָדִׁשים. 

ַּבְּזַמִּנים ַהָּללּו ָּבֶהם ָהִייִתי ָצִעיר ּובֹוֵדד ַעד ְּכֵאב, 

ְוַרק ָהַאְסַפְלט ְוַהֶּׁשֶתן ֶׁשל ַהֲחתּוִלים ָהיּו ֵעִדים ְלִיּסּוֵרי ִחּפּוַׂשי 

ַאֲחַרִיְך – – 

ַרק ָאז ֵהַבְנִּתי ֶׁשָעַלי ַלְחֹּדל, 

ֶׁשַרק ְּכֶׁשֶאְׁשַּכח ִמִּקּיּוֵמְך ָּבעֹוָלם

אּוַכל סֹוף־סֹוף ַלֲעֹקב ַאֲחַרִיְך. 

אּוַכל ְלַהְבִחין ָּבְך ֵּבין ֵמאֹות ַוֲאָלִפים ֶׁשל ְׁשָחִפים ַהְּנסֹוִגים ֶאל 

ַהחֹוף 

ְּבִחּפּוָׂשם ְּבִנְבֵכי ָהַאְׁשָּפה ְוַהִּבּיּוב 

ַאֲחֵרי ַמִים.
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דמדומי האור  

ְּכמֹו ִמְטִרָּיה ֶׁשַּצְלָעּה ִנְׁשְּבָרה ָלרּוַח ָהאֹוֶמֶרת אֹו 

ְמׁשֹוֵרר, ָצִעיר ָּכל ָּכְך, ֲאֶׁשר ִנְפָחד ָלרּוַח ָהעֹוֶבֶרת ּבֹו, 

ֶׁשְּבִדידּותֹו ְמַהֶּלֶכת ֶחֶרׁש ֵמֵעֶבר ְלִׂשיֵחי ַחָּייו. 

ְּכמֹו ַהְמׁשֹוֵרר, ַהְמַחֵּפׂש ַאֲהָבה ִּבְתנּוַבת ַהָּׂשדֹות, 

ַהִּמְתַנֶּקה ֵמֲחַׁשׁש ַהְּדִחָּיה, ַהְּצִריָבה ַהּנֹוָרָאה ַהּבֹוֶעֶרת ּבֹו, 

ְּכמֹו ַהְּסָתו אֹו 

ֲערּוגֹות ַהְּפָרִחים ַהחֹוְגגֹות ֶאת ׁשּובֹו ֶׁשל ַהַחי ְלֵחיָקן, 

ְּכִצֳּפִרים נֹוְדדֹות ַהחֹוְזרֹות ֵמָהֵאֶפר ֶהָהִרי ַהָּלָבן, אֹו 

ְּכָחרּוז ְּבִׁשירֹו ֶׁשל ָאָדם ֵמת, 

ַנְפִׁשי ִמְתַהֶּלֶכת ְסגּוָפה ַוֲעגּוָמה ַהַּלְיָלה, ְׁשתּוָיה ִמַּיִין ּוִמִּצִּפּיֹות, 

ַּגם ֲאִני ֵאיָתן, ְוגּוִפי ֶּבן ֶעְׂשִרים ָוֵׁשׁש, 

ְוֵאין ְּבָיִדי ָּדָבר, ְּכַחְקַלאי ַהחֹוֵפן ֲאָדָמה ְּבַכּפֹות ָיָדיו 

ְוֹלא מֹוֵצא ֶאָּלא ָאָבק.  

ַּגם ֲאִני ְמַחֶּכה ָלַאֲהָבה ְוֹלא מֹוֵצא אֹוָתּה ֲעַדִין ְוִהיא ִנְרֵאית 

ְּכאֹור ִעְוִעים ַאֲחרֹון 

ַעל ָהֹאֶפק ֶׁשל ַחַּיי ֶׁשְּכָבר ִּכְמַעט ָׁשַקע.
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דמיונות אמיתיים

ְּכֶׁשֲאִני יֹוֵצא ֵמַהַּבִית ַהְמֻקָּלל, 

ְּכֶׁשֲאִני ִנְפָלט ַהחּוָצה, ְמֻחְרָפן, ֻמָּתׁש, ָחֵרד 

ֵמַאְכָזָבה ּוִמִּטְרָחה, ִמִּׁשְעּבּוד ַלֲחלֹומֹות ִּתְפַרַחת, 

ּוְכֶׁשֲאִני הֹוֵלְך ָּבְרחֹובֹות, ָּפַני ְמרֹוָקִנים,  

ָיַדי ְּפׁשּוטֹות ְּבִריְתמּוס ֹלא ַמְתִאים, ְּפִקידי ַוֲאִציִלי,  

ּוְכֶׁשֲאִני חֹוֵדר ֶאל אֹוטֹוּבּוִסים ְמחּוִצים ִּבְבֵני ָאָדם 

ֲאֶׁשר חֹוְזִרים אֹו ׁשֹוֲעִטים ֶאל ַיְעָּדם, 

ֲאִני ַמְצִליַח ְלַדְמֵין אֹו ְלַנֵחׁש ֶאת ְּדמּות אֹוָתּה ַאַחת 

ְוֹלא ָּברּור, ְּבֶעֶצם, ִאם ֲחלֹום ֻמְׁשָּתת ְּבַמָּבִטי אֹו ֶׁשָּמא 

ֲאִמִּתית ַהְּנִהָּיה ַהֹּזאת ַאֲחֵרי ִאָּׁשה ֶׁשְּתַקֵּבל אֹוִתי ְּכִפי ֶׁשֲאִני 

ֲאָבל 

ֶזה ְמַנֵחם אֹוִתי, ְלֶרַגע ָקט, אֹותֹו ִּדְמיֹון ֻמְפָׁשט, 

אֹותֹו ֹׁשֶבל ֶׁשל ֵריַח 

אֹוָתּה ָהֲאָנָחה אֹוָתּה ְצִרידּות נּוָגה 

ְוֵאין ֶזה ְמַׁשֶּנה ִּבְכָלל ְּבאֹותֹו ֶרַגע 

ִאם ֲאִני ְמַדְמֵין אֹוָתּה 

*
אביב.  בתל  מתגורר  וכעת  בירושלים,   1995 יליד  הוא  גריילסאמר  איתמר 
סטודנט לתואר שני בספרות ולתעודת הוראה. פרסם בעיתון 77, קול ההמון, 
תרגום  פרסם  כן  הליקון.  העת  בכתב  שירים  שבעה  ופירסם  יקום.תרבות 
מצרפתית לשיר מהרנסנס במוסף הספרות של עיתון הארץ. ב־2019 ערך 
וכמה ערבי שירה ברחבי הארץ במסגרת  ואמנות  גיליון מקוון בנושא שירה 

המיזם "קוץ - קהילה וכתב עת".
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עוגת תפוחים שוקולד / איתמר קציר

הוא דפק על הדלת של טליה. שלוש נקישות. אין מענה. תשע בבוקר, 

היא בטח ישנה. הוא הלך הביתה, הליכה איטית כזאת, גוררת רגליים, 

נגררת. כשהוא חיכה במעבר החצייה מול כיכר המושבות, האייפון 

השמיע פינג.

ִאיִלי, הכל בסדר? הרגשתי שקצת ברחת הבוקר ואני לא מבינה 

אם קרה משהו ואני קצת אוכלת על זה סרט.

גן  המושבות.  כיכר  ללכת.  והמשיך  לכיס  הטלפון  את  הכניס  הוא 

ניתק  הוא  הבניין  דלת  מול  הלוי. כשנעמד  יהודה  ברזילי.  החשמל. 

את צרור המפתחות מהמכנסיים, מצא את המפתח של הבית, אחז 

שש- הקודן.  על  הקוד  את  במפתח  והקיש  השחור  בפלסטיק  אותו 

עד  המפתח  את  להחזיק  המשיך  הוא  תשע-שבע-ארבע-כוכבית. 

הלך  נכנס.  סובב,  הכניס,  הראשונה,  בקומה  הירוקה  לדלת  שהגיע 

 send ישר למיטה, קרס על הבטן, חיבר את הטלפון למטען. לחץ 

בוואטסאפ. החתולה שלו התמתחה על הספה. הוא הפך את הטלפון 

על פניו ורץ מהר להתקלח. כשיצא חיכו לו שתי הודעות. אחת מיעל, 

אחת מטליה. הוא קרא אותן עטוף במגבת. 

אוקיי, אני לא מבינה מה קרה אבל זו זכותך ואני מקבלת את 

זה. זה חבל, אבל אני מניחה שכבר החלטת, כתבה יעל. 

טליה כתבה: מה קורה מותק, חיפשת אותי?

והרגיש את הצלעות בצד  הוא לא הצליח למקד את המבט בכלום 

שמאל נמחצות, מאבדות אוויר. 

אני בא.
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יעל בהתה במסך הטלפון שלה. האותיות לא הסתדרו לה, הן ברחו 

בעיניים,  לה  הבהבו  צבעים,  החליפו  המסך,  של  לצדדים  וקפצו 

חסרות היגיון. היא לא הצליחה להרכיב מהן משפט. אתמול הכול 

היה בסדר – הם ישבו בפארק ושתו יין, והיא הייתה לבושה יפה, הכול 

בשחור. אילי לבש סוודר בצבע מנטה וסיכה של משהו כחול, והם 

צחקו, וכשהיא אמרה שהוא קצת נעלם בשבועיים האחרונים דווקא 

והתנצל,  יפה  ממש  זה  את  קיבל  הוא  אותו,  צריכה  הייתה  כשהיא 

וכשהוא אמר לה שהוא רוצה לקחת דברים לאט פשוט כי הוא רוצה 

להכיר אותה יותר היא שמחה, ואחרי זה סתם היה להם כיף לדבר 

ולהתנשק, וכשהם כבר כמעט סיימו את היין הוא אפילו רצה לעלות 

לישון אצלה, והיא שמה מוזיקה שהיא אוהבת ואורות שהיא אוהבת, 

והוא עשה לה בדיוק כל מה שהיא אוהבת, והם גמרו יחד אבל זה לא 

הספיק לה, אז הוא פשוט גרם לה לגמור עוד פעם. היא נרדמה ברגע. 

ועכשיו זה. הוא באמת ברח בבוקר. היא לא דמיינה. משפט אחד לא 

התחבר לאחר. אפילו לא היה לו אומץ להגיד לה משהו בפנים. כל 

והמעיל השחור  והסרט בשיער  הסטייל הזה של הבלונד המחומצן 

והלשלוח לי כל יום שיר שאני לא מכירה בספוטיפיי וה"אני מקשיב 

לך ומתקשר לך את הרגשות שלי," הכול פייק. בסוף הוא סתם עוד 

בן כמו כולם, גומר ובורח. לא מדבר. פחדן. אפס. 

אני לא מקבלת את זה. אני לא מכבדת את זה. לא מבינה מה 

אני חייבת להגיד  קרה. אתה בטח כבר עמוק בלימודים אבל 

שזה לא ברור לי. אתמול אמרת שאתה רוצה להכיר אותי טוב 

ולכל  ושמדבר  פתוח  בנאדם  שאתה  אמרת  זה.  ועכשיו  יותר 

אורך הדרך עשית בדיוק ההפך. אני מרגישה פספוס ואני לא 

מבינה. מי מתנהג ככה?

היא זרקה את הטלפון לתיק ויצאה ללימודים.

טליה פתחה את הדלת. היא לא זוכרת מתי ראתה את אילי ככה. היא 

לבשה טריינינג ונעלי בית. השיער המחומצן שלה עדיין רטוב לגמרי. 

84



״דפקתי פה בדלת ברבע לתשע ולא שמעת," הוא אמר. 

״יו, סורי. התקלחתי."

היא חיבקה אותו חיבוק ארוך והם התיישבו ליד השולחן. 

״יעל?״ היא שאלה.

״כן".

״מה היה?״

אילי נאנח. איך שהוא יספר את זה עכשיו יהפוך לאיך שהוא מספר 

את זה.

הוא ניסה לסדר לעצמו את המחשבות בראש.

זה  על  כועסת  שהיא  אמרה  יעל  המסילה.  בפארק  ישבו  ויעל  הוא 

שהוא לא היה שם בשבילה אחרי הדייט הקודם, עם הקונדום שנקרע. 

אחרי זה הוא אמר לה שהוא רוצה לקחת את הדברים קצת יותר לאט, 

שהם יוכלו להכיר, ושהוא גם רוצה לישון הלילה בבית שלו כי יש לו 

מבחן בסוף השבוע והוא צריך לישון וללמוד.

"אבל זאת לא באמת סיבה, אילי."

"לא."

לדירה  אליה  יעלה  שהוא  רצתה  ממש  היא  היין  את  סיימו  כשהם 

חייב  היה  והוא  שלה,  החדש  החדר  את  סידרה  היא  איך  לראות 

יצא  כשהוא  עלה.  הוא  אז  היין,  מכל  מקרה  בכל  לשירותים  ללכת 

מהשירותים היא חיכתה לו בחדר עם חצי מהבגדים, ומוזיקה כזאת 

ששמים בסדרות כשרוצים לשים ״מוזיקה סקסית״. היא משכה אותו 

למיטה. אחרי שהם שכבו הוא רצה ללכת, אבל היא שאלה ״מה אני 

צריכה לעשות כדי שתישאר?״ והוא אמר לה "רק תבקשי."

אז היא ביקשה. הוא אמר כן. הוא עדיין לא יודע למה. הוא לא הצליח 

להגיד לא. זה יהיה בסדר. מה כבר יקרה. 
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הראש,  את  עליו  והניחה  השולחן  על  המרפק  את  השעינה  טליה 

מסתכלת על אילי בלי לומר כלום. היא החזיקה לו את היד. 

"כן," הוא המהם. 

״והלכתם לישון פשוט?"

״לא. היא אמרה שבא לה עוד, אבל אני לא יכולתי. אמרתי 

שאני לא מסוגל אבל שאפשר לעשות דברים אחרים."

"אז המשכתם."

"כן."

"ולא רצית."

"לא."

"ולא הצלחת להגיד."

"כן."

 אישה גברתנית מכניעה נערה

 טוש על נייר
 29.7 על 21
דלילה מסל גורדון
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אחרי חצי שעה של "דברים אחרים" הם הלכו לישון. בעצם היא הלכה 

לישון. הוא פשוט שכב שם עם עיניים פקוחות, הסתובב מצד לצד, 

היחידה  אליו. הפעם  נצמד  לקיר,  התרחק ממנה, הפנה את הפנים 

שהוא התנהג ככה קודם הייתה כשדוד ניסה לגעת בו מתחת לשמיכה 

כשהם היו בני 15, יום לפני יום הזיכרון לרבין. עכשיו הוא זוכר איך 

הוא התעורר באמצע הלילה כשהיד של דוד בתוך כף היד שלו, ומשך 

את היד מיד. הוא זוכר את היד של דוד מתנחשלת מתחת לשמיכה, 

הסתובב  אילי  לחפש.  ממשיכה  שלו,  לבטן  מגיעה  משהו,  מחפשת 

עם הגב אליו ונדבק לקיר. אף נוגע בצבע הלבן הקר. הוא תכנן איך 

לברוח משם באמצע הלילה. הוא ימצא את המפתח של הבית ויתגנב 

בלי שההורים של דוד ישמעו וינעל ויזרוק את המפתח מתחת לחריץ 

או  לילה  קו  ימצא  ואז  כדי לא להשאיר את הבית פרוץ  של הדלת 

וכשהם  להם,  קורא  כמו שהוא  לבית של סבפתא שלו,  מונית  אולי 

ישאלו מה קרה ולמה הוא מגיע כל כך מאוחר, הוא יגיד שהוא היה 

אצל חבר ולא נרדם ולא נרדם. כשהוא ודוד קמו בבוקר ולבשו את 

החולצות הלבנות לטקס, דוד אמר לו ״וואי, שום דבר לא מעיר אותך, 

אה?״ ואילי צחק ואמר: "למה שיעיר." ואז, מהרגע שהם הגיעו לבית 

הספר, הוא לא דיבר יותר עם דוד עד כיתה י״ב. הוא לא יירדם כבר 

למה  הלכתי?  לא  למה  חם.  לו  היה  לו.  הפריע  אחד  יתוש  הלילה. 

בכלל עליתי? למה אתה אומר כן? הוא הריץ שוב ושוב את התסריט 

של הערב עם יעל. היה לו קר. דייט ראשון מהמם, דייט שני כאוטי, 

דייט שלישי של לנסות שוב. הוא אמר שהוא רוצה לישון בבית, היא 

אמרה אוקיי, היא סיימה את היין, לקחה אותו אליה, שמה מוזיקה, 

הובילה אותו למיטה, עשתה איתו סקס, ביקשה שיישאר. היא רצתה 

לגמור. היא ביקשה שימשיך. היא הלכה לישון. הוא לא ישן. רק שכב 

בעיניים פקוחות והאף דבוק לקיר. כשהשעון הראה שמונה וחצי הוא 

קם, אמר שהוא חייב לעוף ללמוד והלך הכי מהר לבית של טליה. 

עכשיו טליה החזיקה לו את היד. 
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"זה נשמע נורא," היא אמרה. מה כבר היה להגיד. היא יודעת 

בדיוק מה עבר עליו. אין מה. בסוף היא מצאה. 

"בעצם," היא אמרה, ״ידעת כבר שאתה לא רוצה אותה, נכון?״

"נכון."

"באיזה שלב?"

"בשנייה שראיתי אותה."

"אז למה?"

אילי הסתכל עליה ושתק. הוא הכניס את היד לכיס של המעיל והוציא 

את הטלפון. כבר היה 11:00, אולי חיפשו אותו בעבודה. חיכתה לו 

שם הודעה מיעל. 

אני לא מקבלת את זה. אני לא מכבדת את זה. לא מבינה מה 

קרה.

אתה בטח כבר עמוק בלימודים אבל אני חייבת להגיד שזה לא 

ברור לי.

אתמול אמרת שאתה רוצה להכיר אותי טוב יותר ועכשיו זה. 

אמרת שאתה בנאדם פתוח ושמדבר ולכל אורך הדרך עשית 

בדיוק ההפך.

אני מרגישה פספוס ואני לא מבינה. מי מתנהג ככה?

הוא סובב את מסך הטלפון והגיש אותו לטליה. הוא כבר לא ילמד 

היום. הוא קם מהכיסא, הלך למטבח, נשען על הקיר, החליק למטה, 

בהה בתקרה. 

״למה זה חייב להיות ככה?״

לקנות דברים.  "הולכים  וקמה מהכיסא,  "בוא," קראה טליה 

אתה עושה עוגה."

*
איתמר קציר הוא מוזיקאי ועיתונאי מתל אביב, כותב קבוע במוסף התרבות 
גלריה שישי בעיתון הארץ. לומד ספרות במסלול לכתיבה יוצרת. זהו הסיפור 

הראשון שהוא מפרסם.
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עד כאן / יוני דוד

ֶּבן ְׁשמֹוִנים ֶאְהֶיה ּוַמה

ּטֹוב ִלי ֵמַעְכָׁשו. ֶאת

ִׁשַּני ֲאִני ִמֵּמיָלא ְּכָבר

ָחב ְלַאֵחר

ְוֶׁשֹּלא ְנַדֵּבר ִּבְכָלל 

ַעל ַמְלּבּוַׁשי. ּבּוָׁשִתי

ֵאיָנּה ְּכִלָּמה ְוִצְמאֹוִני

ֵאינֹו ָרֶוה ָהָרָעב ֵאיֶנּנּו. ַּגִּבי ּכֹוֵאב

ֹמִחי ּדֹוֵאְבָּתׁשּוש

ַיְׁשָבִני ְמַדֵּמם ַּגם

ֶאְצְּבעֹוַתי. ַמה ּטֹוב 

ִלי ְּבַחַּיי ּוָמה ַהַּטַעם 

ְלַהְמִׁשיְך ַעד ִּגיל ְׁשמֹוִנים

ְּכֶׁשַּנְפִׁשי ֹּכה ְזֵקָנה 

ְמַחְרֶּבֶנת ְּבִסיִרים. טֹוֶבֶלת

ֶלֶחם ָאִחיד ָּפרּוס

ְּבכֹוס ֶּתה רֹוַתַחת

ֹּכה ּבֹוֵדָדה ַעד ִּכי

ֵאין ִמי ֶׁשְּיַנֵּגב ָלּה ַּב
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ִמֵּמיָלא ַהֹּכל ָמֵלא 

ָׁשם ָּדם. ּוִמֵּמיָלא ֲאִני

ְּכָבר ָּכל ַהּיֹום ְמֻנְמָנם

אֹו ּבֹוֶהה ַּבַחּלֹון ֲהֵרי

ַּפַעם ָהִייִתי

סּוס ֶּפֶרא ּדֹוֵהר ַעל חֹוף ָים 

ָאדֹם

ּוָמה ֲאִני ַהּיֹום ַמה 

ִּנְׁשַאר ִמְּמָך ַהּיֹום

ֲחמֹור ָּפצּוַע ְמַחְרֵחר

ֶאת ִחְרחּורֹו ָהַאֲחרֹון

ִאי, ָיא

ִאי, ָיא

הֹו.
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אחריאהבה / יוני דוד

ָאְמָרה ִלי ֲאהּוָבִתי ּבֹוא

ִנָּׁשֵאר ֲחֵבִרים ָאַמְרִּתי ַלֲאהּוָבִתי;

ִנְדֶמה ִלי ֶׁשֹּלא ַמְתִאים

ָאְמָרה ִלי ֲאהּוָבִתי ְועֹוד ֵאיְך

ַמְתִאים ִמי עֹוד ַמִּכיר

ְּכמֹו זּוג ֶׁשָהיּו ַּפַעם אֹוֲהִבים 

ָאַמְרִּתי ַלֲאהּוָבִתי; צֹוֶדֶקת

ַמְתִאים ְוָהִיינּו ְלזּוג ֲחֵבִרים

ֲהִכי טֹוִבים ְוִהיא ָיְדָעה ַעל ְּבִדידּוִתי

ַוֲאִני ָהִייִתי ֻּכִּלי ֹאֶזן ֶׁשָּדֲחפּו ְלתֹוָכּה

ֵאיָבִרים ְמַאֲהִבים ַרִּבים ַרִּבים

ַוֲאִני ָהִייִתי יֹוֵׁשב ְלַבִּדי ָּבֲעָרִבים

אֹוֵחז ֶאת ֵאיָבִרי ְּבָיִדי ְוחֹוֵׁשב ֵאיְך ֲעָרִבים

ִנְכָנִסים ְויֹוְצִאים ִמּתֹוְך ֲאהּוָבִתי ְוָהָיה ִלי

ְלֹעֶנג ְלַכָּמה ְרָגִעים ּבֹוְדִדים ָהִייִתי ְוָאַהְבִּתי 

אֹוָתּה ְוָהִייִתי ּבֹוְדִדים ּבֹוְדִדים ָהִייִתי ּוָפֵתִטי

ּוַמְקִסים 

*
יוני דוד הוא בן 34. שנה שנייה בלימודי ספרות ומקרא באוניברסיטת תל אביב. 
מילים  בכתיבת  בקריאה,  לעביר  הימים משתדל  ואת  בערבים  כברמן  עובד 
או בתהיות עליהן. לפני קצת יותר משנה פרסם נובלה בשם אשפתון ומאז 
החליט שזה יהיה העיסוק העיקרי שלו והתחיל את הלימודים באוניברסיטה. 

כיף לו מאוד. קשה לו מאוד. טוב לו עכשיו. ועוד יהיה יותר טוב. 
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בעיה אחרת / יונתן תדמור 

להט״ב,  של  בי״ת  האות  עוררה  אחרת  בעיה 

להגדרה  קשה  הביסקסואלית  השירה  שהרי 

שבהם  בשירים  מדובר  אם  טבעה...  מעצם 

מוזכרת אהבה לגברים ולנשים כאחד, או בשירים 

 – ובזהות הדו־־מינית  העוסקים במפורש בהוויה 

ובכן, כמה שירים כאלה כבר יש?

רונן סוניס ודורי מנור, נפלאתה

ַקל, מּוָטב, לֹוַמר

ָאַהְבִּתי אֹותֹו   ָאַהְבִּתי אֹוָתּה

ַקל, מּוָטב, ְלָתֵאר ֶּגֶבר   ְלָתֵאר ִאָּׁשה

ָּכל ֶאָחד ְּבטּורֹו ְוַאַחת ְּבטּוָרּה

ַקל, מּוָטב, לֹוַמר ֲאִני   לֹוַמר ְּדַבר־ָמה

 

ֵיׁש ָּכֶזה ִׁשיר?

ֵיׁש ָּבֶזה ִׁשיר ַּבָּדָבר ַהֶּזה?

ְּכלּום  

הּוא מֹוִתיר ִסיָמִנים ְצֻהִּבים ַעל ָהֶאְצָּבעֹות?

ְּכלּום הּוא ַמְסִּתיר?

ְּכלּום הּוא ִּכּסּוי ִמָּטה?

ְּכלּום הּוא ַׂשר ְלֹלא ִּתיק?

ְּכלּום ָהֶרֶגׁש ֶהָעֹמק ְּביֹוֵתר ֶנְחָׂשף ִּבְׁשִתיָקה—

ֹלא ִּבְׁשִתיָקה, ֶאָּלא ְּבִאּפּוק?

ַּכָּמה ִׁשיִרים ָּכ ֵא ֶּל ה ְּכָבר ֵיׁש?
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ִמְּלָתא ַאַּגב אּוְרָחא:

ְּביֹום ֲחִמיִׁשי ַהָּגׁשּום

ָּכל ַהַּמִים ִהְתַנְּקזּו   ַנֲעׂשּו ֵמי ִּבּיּוב

ִטָּפה ַאַחת נֹוְתָרה ְּבׁשּוֵלי ַהְּכִביׁש

ְוִנְדְּבָקה ְלׁשּוֵלי ַאַּדְרּתֹו ֶׁשל ַּתן ּתֹוֶעה

הּוא ּדֹוֶמה ִלְצִבי ָּכלּוא ְּבאֹורֹות ַהָּפָנִסים ַהִּקְדִמִּיים

ֲאָבל הּוא ֹלא ִנְמָנע ִמְּתנּוָעה

ִאְּפָכא ִמְסַּתְּבָרא   ַהְּתנּוָעה ִנְמַנַעת

ִמֶּמּנּו   ִמי ְמַטֵּפַח ֶאת ַהְּצָמִחים ְּבׁשּוֵלי

ֶּדֶרְך ְפרֹוְיד?   הּוא ּתֹוֶהה 

ְּכָכל ַהִּנְרֶאה ִמי ֶׁשְּמַטֵּפַח ֶאת ַיֲערֹות ַהֶּגֶׁשם

ְּכלֹוַמר   ַאף ֶאָחד

ַהֶּפְטִריכֹור )ֵּכן, ַהֶּפְטִריכֹור(

ְּכָבר ֻמָּכר לֹו ְוהּוא ֹלא ֵמִעיף ַמָּבִטים

ְמֻיָּתִרים ְּבִטּפֹות ֵמי ַהֶּגֶׁשם

ַהֶּנֱאָספֹות ּוִמְצַטְּברֹות

ִלְכֵדי ָים   ִמי ִיְצֹלל

ְּבָים ָּכֶזה?   ִאיׁש ֹלא ֶיְׁשַנְרֵקל ּבֹו 

ַהּזּוגֹות ַהְּצִעיִרים ֹלא ִיְפְרׂשּו ַמָּגבֹות ַעל ָידֹו

ֵאין ַמְטקֹות ֵאין ְיָלִדים צֹוֲהִלים     

ֵאין ַמִּציל ַׁשְמנּוִני עֹוד יֹוֵתר ֵאין מֹוֵכר ְּגִליָדה ַׁשְמנּוִני  

ַהֶּׁשֶקט ֵאיֶנּנּו ֵעֶרְך

ֲאָבל הּוא ָחׁשּוב 

ָהעֹוָלם רֹוֵעׁש ִמַּדי

ַעל ְׂשַפת ַהָּים   ֹּכחֹו ׁשּוב
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ֹלא ִאּתֹו ֹּפה   ַלְּׁשלּוִלית ֵאין ְּפַנאי 

ָּפֶניָה מּוָעדֹות ְלגּוֵפי ַמִים ֲאֵחִרים

ְוַהַּיְלָלן ַהֵּליִלי ֵמִבין ַרק ֲחָצֵאי ִמְׁשָּפִטים—

ֵהם ִהְתָּגְרׁשּו, ַאְּת ְמִביָנה?

ֵאין ִלי ְזַמן ָלֶזה ַעְכָׁשו

ְׂשֹמאָלה ְוָאז ְׂשֹמאָלה

ָּכל ַהּיֹום ּכֹוֵאב ַהַּגב

ְׁשֵני ֲחָצֵאי ִמְׁשָּפט ִּכְמַעט ָׁשִוים

ְלִמְׁשָּפט ָׁשֵלם   ְוֹלא ִנָּתן

ְלַהְבִחין   ִּבְמֻיָחד ֲעבּור ַהַּתן

ָמַתי ַהֵּׁשִני ַמְתִחיל ּוָמַתי ָהֶאָחד ִנְגָמר

ַהְּכִביׁש ְמֹפָאר   ַוַּדאי   ִמְּלַבד ַהַּפַער

ֶׁשהּוא מֹוִתיר ַּבַּמָּפה ֶטֶרם ַהִּׂשְרטּוט

ִׁשעּור ָזִהיר ְּבתֹוַרת ַהֶּגֶזר ְוַהַּנּבּוט

ַהֵּׁשִני   ְלֻעַּמת ֹזאת   נֹוַתר ָסתּום

ּתֹוָדה ָלֵאל ֶׁשַהַּמּפֹות ְּכָבר ֻׂשְרְטטּו

ִמי ֶׁשְּמַהֵּלְך ְּבׁשּוֵלי ֶּדֶרְך ְפרֹוְיד   ִּבְמֻיָחד

ִאם הּוא ַּתן   מּוָעד ְלֻפְרָענּות

ְּכֶׁשַּיִּגַיע ְלָמָת״ם ְוִיְרֶאה   ָסֵפק

ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה   ֶאת ַהָּים
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קחי אותי הביתה

 מדיה דיגיטלית
 30 על 30 ס״מ 
גליה ברס



קחי אותי מכאן

 מדיה דיגיטלית
 30 על 30 ס״מ 
גליה ברס
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 עתלית 
             שיר הלל לרכבת ישראל 

יונתן תדמור

ֶחְבָרה ְיָקָרה,

ִמי חֹוֵרז ָלְך? ִמי ּכֹוֵרז ָלְך

ַעל ַהְמִסָּלה?

ֲהלֹוא ָאֹנִכי ֲאתֹוְנָך

ֲאֶׁשר ָרַכְבָּת ָעַלי ֵמעֹוְדָך

ַהַהְסֵּכן ִהְסַּכְנִּתי ַלֲעׂשֹות ְלָך כֹּה?

ֹלא—

 

ֶחְבָרה ְקדֹוָׁשה,

ִהְׁשַאְרְּת ִלי ְׁשִניֵצִלים ַבְּמָקֵרר

ַלֲארּוַחת ָצֳהַרִים ְמֻאֶחֶרת

ּוְכֶׁשֶאְחֹזר ִמֵּבית ַהֵּסֶפר

ֶאֱעֹבר ֹקֶדם ֶאְצֵלְך

ִאם ֹלא ָׁשַכְחְּת ְלַהְׁשִאיר ִלי ַמְפֵּתַח

ִמַּתַחת ִלְׁשִטיַח ַהְּכִניָסה—

ֶחְבָרה ֲחִביָבה,

ַאְּת ְמִהיָרה     סּוִסיָתא 12

ַאְּת ְיִעיָלה      ֶעְגַלת ָקֶפה ְּבֵבית חֹוִלים

ַאְּת ְנִדיָבה      ַמֲעַנק ֶּפַסח ְלעֹוְבֵדי ִנָּקיֹון

ַאְּת ְזִהיָרה      ֲעִציָרה ְּבׁשּוֵלי ְּכִביׁש 6, ָחֵמׁש ַאַחר ַהָּצֳהַרִים

ַאְּת ְמֻיֶחֶדת     ֵּבִרי ַסֲחרֹוף ְּביֹום ָהַעְצָמאּות

ַאְּת טֹוָבה       ָּכל ָּכְך טֹוָבה ָלנּו ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשַאּת—
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ֶחְבָרה ֲאהּוָבה,

ְקִחי אֹוִתי ִמָּכאן

ְקִחי אֹוִתי ַהַּבְיָתה

ְקִחי אֹוִתי ְלָאְנֶׁשהּו

ְלָפחֹות ְלָׁשם ַאֵחר—

 

ֶחְבָרה ֶׁשִּלי,

ִמי ָּכמֹוְך יֹוַדַעת

ֶׁשָהִעּׁשּון ָאסּור ְּבָכל ֶחְלֵקי ַהַּתֲחָנה

ְלַמֵעט ַּבְּמקֹומֹות ַהְמֹיָעִדים ְלָכְך—

* מתוך המחזור על המסילה המערבית

*
יונתן תדמור הוא סטודנט לתואר שני ומתרגל בחוג לספרות, ועובד במרכז 

קיפ לחקר הספרות והתרבות העברית. נמצא בדרך הביתה.
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 "פופ זו לא פינה, 
פופ זה הכל": 

ריאיון עם אלעד בר נוי

)כאן  רדיו  איש  עיתונאי,   – בר־נוי  אלעד  עם  קרובה  לשיחה  נפגשנו 

תרבות(, העורך והמגיש של ההסכת פופ אפפופ אפ – כדי לנסות להבין קצת 

בין הספרות לתרבות הפופולרית? מה  יותר: אילו מגעים מתקיימים 

והמבקר.ת  הקורא.ת  של  התפקיד  מה  הספרות?  בעולם  היום  קורה 

בתחילת  למראיינות  הצעותיו  הן  ומה  אין־־סופית?  כתיבה  של  בעידן 

דרכן?

יובל קומם ודניאל פרלמוטר
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 "ההבנה שאפשר לדבר עכשיו 
 על עדן בן זקן ועל זהבה בן 
 ובאותה נשימה להזכיר 
 את דומיניק לה קפרה – 
זו מבחינתי העבודה."

 צילום: 
דוד עדיקא
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אילו הכנות אתה עושה לקראת הריאיון?

הרבה מזה תלוי בנסיבות של הריאיון. הרבה מהראיונות שאני 

ביחס  טובים,  מרואיינים  הם  וסופרים  לסופרים,  הם  עושה 

לשאר האוכלוסייה: הם יודעים לנסח את עצמם, הם עסוקים 

בעצמם – אלה אנשים שעובדים בזה. 

צריך  מרואיין.  להיות  קשה  זה  איך  מבין  אני  פתאום  )וואו, 

להיזהר במילים. תמיד אני רואה את המרואיינים שלי נזהרים 

ואני חושב: "מה הם כל כך נזהרים?"(. 

עושים,  שסופרים  מה  זה  כי  נורא.  מסוכן  גם  זה  שני  מצד 

מספרים  כשהם  גם  אז  נכון?  ספרותיות,  תחבולות  כותבים 

את הסיפור של עצמם, הם יודעים לבנות את זה מאוד יפה. 

ואז כמראיין אני יכול להיות מוקסם ממה שאומרים לי, ולא 

לשאול את השאלות שאני אמור לשאול כמראיין. 

הדרך הכי טובה לדבר עם בן אדם זה לא לקרוא את הוויקיפדיה 

הקודמים  הראיונות  כל  ואת  כתב,  את מה שהוא  אלא  שלו, 

שלו, כדי שלא יהיה שום דבר שיפתיע אותי. זו שגיאה גדולה 

אמר  שמרואיין  אחת  פעם  הייתה  בריאיון.  מופתעים  להיות 

כזה  ואני  ילד,"  יצאה מהארון כשהייתי  ואימא שלי  "כן,  לי: 

"מה?!" והייתי כל כך מופתע שקצת איבדתי את הרצף של 

זה, כי  וגם לא שאלתי את השאלות הכי טובות על  הריאיון 

עם מחברת  מגיע  אני  לריאיון  בא  כשאני  אז  לא התכוננתי. 

מפוצצת בשאלות. גם אם לא אגיע לכולן. 
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הרבה פעמים הריאיון הוא סוג של עבודת יח"צ. מה אתה 
מנסה לעשות מעבר לעבודת היח"צ הזו? 

– אותי לא מעניין למכור ספרים.  כול  שאלה מעולה. קודם 

יש  זה להביא את הדמות שיושבת מולי.  מה שמעניין אותי 

לי דוגמה: ריאיינתי את יונית נעמן. משוררת וכותבת מסות 

מדהימה. עכשיו, היא מרואיינת עשירה בסיפורים, היא מדברת 

אחרונות,  ידיעות  לקוראי  אותה  להביא  אחריותי  וזו  מדהים 

קהל מאוד רחב. איך אני אעשה את זה? אז היה איזה רגע 

עליהם  הסתכלה  היא  ואיך  השירה  גדולי  על  דיברה  שהיא 

כשהיא הייתה צעירה. היא אמרה: "איך אני יכולה להרשות 

לעצמי לחשוב, לההין, לכתוב שירה, כשיש בעולם אנשים כמו 

זך או ויזלטיר." עכשיו, "לההין" )להעז( זו מילה מאוד מאוד 

גבוהה, יונית נעמן היא האדם היחיד שמשתמש במילה הזאת, 

זו לא מילה שכותבים בעיתון. נקודה.  זו מילת פסיכומטרי, 

זה  והיה לי ברור שזו המילה שנכנסת: "לחשוב, לההין". כי 

רגע שאת קוראת, ובום – את מבינה מי הדמות שיושבת מולך. 

את  להכיר  זה  רוצה  שאני  מה  ריאיון  לקרוא  ניגש  כשאני 

הבן אדם. פתאום לשמוע סופר כמו שמעון אדף מדבר על 

וזה  מעניין  באמת  זה   – רואה  הוא  סדרות  ואיזה  נטפליקס 

באמת מלמד. זה לא רק במובן הרכילותי של "באיזה סדרות 

הם צפו". אלא מעניין אותי איך הוא מסתכל על נטפליקס, 

איך הוא נשמע כשהוא מדבר על הנושאים האלה. אין ריאיון 

מה  בבוקר?  קם  הוא  איך  היום:  שגרת  על  אשאל  לא  שאני 

הוא עושה? מה השגרה שלו? איך זה נראה? נגיד בריאיון של 

מרגרט אטווד, השאלה על סדר היום שלה הובילה לזה שהיא 

המציאה סיפור שלם על כך שיש לה סדר יום של מכשפה, 

וכך הריאיון נפתח: "אני קמה בבוקר, והדבר הראשון שאני 

עושה זה לשתות קצת דם".

103



האם ריאיון מוליד הבנה חדשה בנוגע לפואטיקה של 
הסופר?

חד־משמעית. זה מזכיר לי שריאיינתי את שירה סתיו, והיא 

ותתחילי  לשולחן  "שבי  אפפל:  שולמית  של  שורה  ציטטה 

לבגוד בכולם". אני מדבר על זה ויש לי צמרמורת, זה משפט 

שמפרק אותי, כי זו הבנה עמוקה מאוד לגבי מה ספרות אמורה 

לעשות. ספרות אמורה לבגוד. וזו בגידה בחיים עצמם: לבגוד 

בזמן,  לבגוד  עליהם,  כותבים  שאנחנו  שלנו  בחיים  באנשים 

כי אין שום היגיון בלכתוב, שום היגיון, זה לבגוד בכל היגיון. 

נאמר  כזה, שהוא ציטוט מתוך ספרות אבל  נגיד משפט  אז 

בריאיון ביחס למעשה הכתיבה של סתיו, אותי זה לימד המון. 

וזה מלמד אותי בעיקר כקורא. כי כותב אני לא. אבל אפילו 

כקורא אני אומר לעצמי: גם אני קצת שותף לבגידה הזו, גם 

בזה יש הפניית גב.

יש לך טיפים למראיינות צעירות?

שעושים  אנשים  יש  במעגלים.  הולך  תמיד  כמעט  ריאיון 

הדברים  על  מדברים  מעגל:  להיות  צריך  אבל  רשימה, 

בהתחלה בצורה קצת שטחית אבל חוזרים לזה בהמשך. ואז 

שוב להעמיק, להעמיק, להעמיק. הרבה פעמים תשאלו שאלה 

יחשוב  והוא  חייו,  סיפור  כל  את  יספר  והמרואיין  ראשונה 

שהוא כבר סיפר את כל מה שיש לו להגיד. זה מעולה אבל זה 

לא אומר כלום – זה רק התפריט או תוכן העניינים. שימו לב 

לדברים האלה ותמשיכו איתו הלאה. תיצרו נתיב הליכה עם 

המרואיין, באיזה שיח מעגלי. זה משהו שלקח לי הרבה זמן 

ללמוד. אז אני כן ממליץ על משך. אבל אתן צעירות, יש לכן 

זמן, סטודנטיות, כאילו מה.

104



מתי תשאלו אותי את השאלות הקשות שמביך אתכן לשאול?

אל תדאג, הן עוד יגיעו בהמשך. 

אז עוד טיפ: שאלות קשות כדאי לשמור לאמצע. תעשו את 

ה־shit sandwich: תתחילו במשהו נחמד, שימו את החרא 

באמצע ותסיימו במשהו נחמד, שיחליק את זה איכשהו בגרון. 

לא סתם אמרתי שתשאלו את השאלות הקשות, אני מודע לזה 

שוודאי יש כאלה. 

אל   – קשה  שאלה  שואלות  אתן  שאם  זה  מעולה  טיפ  ועוד 

אתן  נגיד אם  הזו מלחיצה אתכן.  תראו למרואיין שהשאלה 

שואלות אותי שאלה קשה אז אתן יכולות להתעסק תוך כדי 

בכפית[.  קפה  כוס  בחישת  ]מדגים  ככה  נגיד  אחר,  במשהו 

עכשיו, למה זה טוב? כי המרואיין רואה את זה ואומר: "אה, 

זה אפילו לא כזה מעניין אותו, אז זה לא כזה נורא." כלומר 

נסוג,  הייתי  הקשים  במקומות  ללחוץ  במקום  מראיין  בתור 

ואז אני אגרום למרואיין להגיד אפילו: "אה, רגע, יש לי עוד 

דברים להגיד על זה." זו אליפות. גם אם זה יכול להיראות לא 

מכבד. זה טיפ קטן מאוד שהשתמשתי בו כמה פעמים, בעיקר 

כשהייתי מבוהל מהשאלה שלי, וזה עבד. 

אז אולי באמת נשאל: לפני שנתיים היית חבר בוועדת 
השופטים בפרס ספיר, ורצינו לשאול: בתוך עולם כל כך 

קטן, שבו כולם מכירים את כולם )ולפעמים גם שוכבים 
עם כולם( והשערוריות בו רבות – איך עושים את זה 

מבחינה אתית?

קודם כול חשוב להגיד: אין סטריליות, אין דבר כזה שמישהו 
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והוא לא פגש לפחות אחד  מקבל רשימה של מאה סופרים 

עובדים  העבר,  שערוריות  למרות  ספיר,  פרס  אנשי  מהם. 

בצורה קפדנית מאוד. הייתי צריך לכתוב על כל אינטראקציה 

שהייתה לי עם כל אחד מהכותבים. אם הייתה אינטראקציה 

שקשורה בכסף, מישהו שהיה בוס של מישהו, עסקה, קשר 

משפחתי, רומנטי, אם אני עובד באיזושהי הוצאה שיצא בה 

– כל אלה הם קשרים מאוד מאוד בעייתיים.  אחד הספרים 

יחסית לשופטים אחרים, אני עוד הייתי מקרה קל: היו אנשים 

חברי  כמה  גם  והיו  למשל,  שנתיים  של  בטווח  שריאיינתי 

בשיח  ְמעֹוֶרה  שהוא  שופט  למצוא  היכולת  אבל  פייסבוק. 

אף  מכיר  לא  גם  אבל  סיפור,  לשפוט  כלים  ובעל  הספרותי 

סופר – היא אפסית. 

אגב, גם על שופטים שהם אנשי אקדמיה )ולא רק עיתונאים( 

שזה  חושב  אני  בסטריליות.  חיים  לא  הם  גם  ביקורת,  יש 

כי  חיובי.  דבר  זה  השופטים  מוועדת  חלק  הם  שעיתונאים 

ההיכרות כאן היא לא רק תאורטית אלא גם חומרית. אנשי 

האקדמיה יש להם את מה שיש להם ואי אפשר לקחת להם 

את זה, אבל לא הייתי רוצה שהספרות שלנו תוערך רק על 

ידי מבקרי  גם על  ידי אקדמאים. הייתי רוצה שהיא תוערך 

ספרות למשל, מבקרי תרבות, שמה שהם עושים זה לא רק 

יום־יומי על ספרות  שיח תאורטי על הספרות אלה גם שיח 

ותרבות. 

יש לך ביקורת כלשהי על הוועדה? 

אני לא אגיד שום ביקורת על הפרס. אבל אני חושב שבאופן 

כללי, בתחומים האלה צריך שתהיה הפרדה. נגיד שאם הוצאת 

אז  ספיר,  לפרס  מועמד  להיות  שיכול  בשנה האחרונה ספר 
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שנה  מסוימת.  תקופה  לאורך  שופטת  להיות  יכולה  לא  את 

נשמעת לי כמו טווח הגיוני. אז לי נשמע הגיוני שעד שנה 

אחרי ההשתתפות שלי בפרס ספיר לא אכתוב שום דבר על 

פרס ספיר. לא לטובה ולא לרעה. 

רצינו לדבר גם על "פופ אפ" – הסכת שהתחלת לערוך 
ולהגיש בתאגיד השידור במרץ 2021. איך התוכנית הזאת 

נולדה? 

התחלתי לעבוד בתאגיד לפני שנה וחצי. באתי על תקן של 

לי  היה  אבל  קיימות,  תוכניות  מיני  כל  ערכתי  ומגיש,  עורך 

ברור שאני רוצה להיות גם מאחורי מיקרופון. ניסינו לראות 

מה עדיין אין, ודי מהר הבנתי שאין תוכנית שתעסוק בתרבות 

פופולרית באופן מעמיק. כלומר יש תוכניות שיש להן "פינת 

הפופ" – אבל אני חושב שיש שם חוסר הבנה נורא עמוק לגבי 

מה זה פופ. פופ זו לא פינה, פופ זה הכול. והרעיון הוא שתהיה 

תוכנית שבה יהיה אפשר לדבר על "לא רק בלונדינית" במשך 

חצי שעה ולקרוא בו קריאה שהיא גם מגדרית, גם קולנועית 

בפניו, ממש  לעמוד  יכולתי  שלא  רעיון  זה  "ספרותית".  וגם 

זקן  רציתי את זה. ההבנה שאפשר לדבר עכשיו על עדן בן 

ועל זהבה בן ובאותה נשימה להזכיר את דומיניק לה קפרה 

בתחום  מחקריו  בזכות  בעיקר  ידוע  אמריקאי,  ]היסטוריון 

לכתוב היסטוריה,  ואת הספר שלו  - המראיינות[  הטראומה 

מבחינתי  זה  כאילו,   – היגיון  בזה  ויהיה  טראומה  לכתוב 

העבודה. 

מת  הייתי  כזה.  משהו  לי  יעשה  אחר  שמישהו  מת  הייתי 

ללמוד על "תרבות הבלינג" ולשמוע ברקע היפ־הופ, ללמוד 

על תאוריות מגדריות תוך כדי שמנגנים לי מוזיקה, שמישהו 
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שכבר  אחרי  באמת  המעניינות  השאלות  את  עבורי  ישאל 

סיימנו עם הניוז. אני גם לא מקבל את העניין הזה של "עכשיו 

אז  כאילו  אקדמאים,"  אנחנו  עכשיו  מאמר,  קוראים  אנחנו 

בתואר  כשהייתי  כדי.  תוך  קורה  הכול  לא,  נגמרים.  החיים 

הראשון היו המון אנשים שרצו לכתוב כל מיני תזות על עומר 

מאולץ.  קצת  משהו  בזה  היה  ותמיד   – כאלה  ודברים  אדם 

אבל  שתיים.  מקסימום  אחת,  בקריאה  יסתכם  תמיד  זה  כי 

צעדים  כמה  לקחת  יכולה  שהאקדמיה  שכמו  חושב  כן  אני 

לקראת התרבות "הנמוכה", גם התרבות הפופולרית או השיח 

על התרבות הפופולרית יכולים to man up ולהתחיל לקרוא 

קצת, להתחיל להבין שספרות זה גם חלק מהעבודה. השיח 

על התרבות הפופולרית לא מספיק מתייחס לעצמו ברצינות. 

קשה למצוא אנשים שגם מתעניינים בכל מה שקורה ב"המרוץ 

לדראג של רו פול" וגם יכולים לשלוף תאוריות תרבותיות או 

פוסט־סטרוקטורליסטיות ככה מהמותן.

צורך.  שאני  תרבות  של  רחב  מאוד  מנעד  יש  אישי,  באופן 

תוך כדי שאני כותב או עונה למיילים אני בדרך כלל צופה 

בריאליטי כי זה מה שמעסיק אותי, כי אני צרכן תרבות רעב. 

אני יכול ללמוד המון דברים על העולם, לא פחות ממה שאני 

טוב  כתובים  או  יותר  למורכבים  שנחשבים  מתכנים  אלמד 

יותר. עכשיו, אני מרגיש שכל העניין הזה של גבוה ונמוך כבר 

נעלם מהעולם, אבל הוא לא באמת נעלם. אנשים מתנצלים 

על זה שהם רואים "אמילי בפריז": "אוי כן, אני רואה את זה 

וזה נורא." למה? הצורך הזה להתנצל על דברים הוא פתטי 

סבבה  שאתם  תבינו  עצמי,  ביטחון  תצברו  באמת,  בעיניי. 

ושמה שאתם רואים זה בסדר.
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אז יש לנו אור ירוק לצרוך נטפליקס? 

חד־משמעית! אני חושב שבתור נער – הייתי מסתיר דברים 

Desti- ־שאני מאזין להם. בילדותי לשמוע מוזיקה מזרחית ו

s Child׳ny נראה לי נחות או לא גברי. ואז היה לי איזה מין 
רגע כזה של "וואט דה פאק!? מה אכפת לי?" והיום אני עונד 

אני  קורא ספר,  אני  צורך:  כל מה שאני  בכבוד, את  זה  את 

זה לא   – זה לא טוב  זה טוב, לפעמים  רואה סרט, לפעמים 

משנה לי. אני נהנה מזה שאני יכול ללמוד על מקומות שלא 

תכננו לשרטט אותם מלכתחילה.

אם נתעמק עוד ביחסים שבין הפופ אפ לספרות, או בין 
התרבות הנמוכה לגבוהה: מי משפיעה יותר על המציאות 
סביבנו? מי קדמה למי, הספרות או התרבות הפופולרית?

כול בספרות. אני חושב  כל דבר שקורה בחיים קורה קודם 

ברמת  לקרות  הולך  מה  יודע  עכשווית  ספרות  שקורא  שמי 

השיח ובטח בהקשרים פוליטיים. למשל ההבנה שהשיח על 

גבריות צריך לקרות מתישהו קרתה בספרות קודם, והדברים 

האלה תמיד עולים אחר כך "למעלה", לפופולרי. ואז פתאום 

בסדרה כמו "אופוריה" יקרו דברים. הסדרה הזאת מבוססת 

על המון שיח ספרותי ושיח אקדמי, שאפשרו לסדרה לצאת 

בשיח מפותח מאוד בעיניי לגבי כל מיני נושאים כמו מגדר, 

אלימות וגבריות. אז אני חושב שהספרות היא חלק מהתהודה 

החיבור  זה  הפופולרית  והתרבות  האנושית,  הקולקטיבית 

ליום־יום, חיבור שהוא חזק יותר, מהיר יותר ותקשורתי יותר, 

כזה שאפשר לדבר עליו יותר. הסיכוי שאנחנו נדבר על ספר 

שיצא תמיד נמוך מהסיכוי שנדבר על סדרה שיצאה עכשיו.
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ההתרשמות שלנו הייתה דווקא הפוכה, שהתרבות 
הפופולרית היא שמקדימה את הספרות. אולי מפני שהיא 

נשפטת ביד פחות קשה על ידי מבקרים ויש גם פחות 
"שומרי סף", וכך ערכים חדשים יכולים להתגלם בקלות 

רבה יותר בתרבות הפופולרית. 

מעניין מה שאתן אומרות. קודם כול אני רוצה לעשות הפרדה 

בין ספרות עברית לספרות אמריקאית או אנגלית, כי הקצב 

של הספרות האנגלית והאמריקאית מהיר יותר. נגיד ספרות 

לרוב  ויוצאת  יותר  איטי  באופן  מתפתחת  בישראל  טרנסית 

ספרים  ב־2016,  בלונדון  כשגרתי  אבל  שוליים.  בהוצאות 

רואים  אנחנו  ועכשיו  נון־סטופ,  שנה  באותה  יצאו  קוויריים 

ב"אופוריה" את ג'ולס למשל, שהיא מהממת, וראינו כבר כמה 

דמויות כמותה בטלוויזיה. אבל אני חושב שהתסריטאי שבא 

לשבת לכתוב סדרה או כותב שבא לכתוב שירים – הם יושבים 

חושב  אני  הספרות.  דרך  לשיח  שנכנסו  חדשים  ערכים  על 

שזה עובד בשיטה כזאת: סופר יכתוב איזה אפוס על גבריות, 

מסה,  זה  על  תיכתב  יורק טיימס  בניו  כך  אחר  שנים  ארבע 

המסה הזאת כבר מתקרבת יותר להמונים, וזה מה שיאפשר 

לתסריטאי לעשות כל מיני דברים שהם לא ידע שהוא יכול 

לעשות קודם, ויום אחד הוא פשוט ישב לכתוב את הסדרה 

הזאת. כמובן לא באופן מוחלט, כי יש גם תסריטאים שהם 

פורצי דרך.

אבל  בספרות,  מתחילים  לדעתי  אמיתיים  עומק  תהליכי  אז 

בתרבות  מעניין  יותר  הרבה  באופן  מתפרצים  לפעמים 

הפופולרית. התרבות הפופולרית הרבה יותר חדה מהבחינה 

אישה  על  ספר  יקראו  לא  האנשים  רוב  מהספרות.  הזאת 

טרנסית, אבל הם יראו אותה על המסך. הכוח של הדבר הזה 

הוא כוח עליון. 
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אז מה קורה בספרות העברית? 

קצת מרחיק לכת מבחינתי לענות על זה, אבל אני כן אגיד 

שהתפקיד של הספרות זה לייצג את הנפש האנושית, זה כל 

מה שהיא צריכה לעשות. האם היא עושה את זה? אני חושב 

כן,  נושאים פוליטיים אז  שחלקית. אם אנחנו מסתכלים על 

הספרות העברית אוהבת לעסוק בעניינים פוליטיים. אבל יש 

ואני  יותר  טוב  לעשות  יכולה  העברית  אחד שהספרות  דבר 

רוצה שהיא תעשה, וזה שהצורה שלה תהיה מאתגרת יותר 

ושמרנית פחות. יוצא לי לקרוא דברים שיצאו עכשיו בעולם 

שזה למות מבחינת טכניקה ופריצת דרך. לא רק לגעת בנושאים 

שהם הוט טופיקס, אלא להצליח לפרק גם את הצורה והתוכן. 

קוויריות זה לא רק לכתוב על זוג לסביות, כן? קוויריות זה גם 

שבכתיבה תהיה איזו התמודדות עם ההטרונומיה של השפה. 

נגיד מבנה הרומן, או הכתיבה הפאלית הזאת של עלילה אחת 

פרגמנטרית  שספרות  ולמרות  לשבור,  שצריך  דברים  אלו   –

כבר קיימת, אנחנו עדיין לא שם.

איזה ספר נחשב פורץ דרך בעיניך? 

DMZ Colony )של דון מי צ'וי, סופרת דרום קוריאנית( זה 
ספר שירה שהוא בעצם גם ספר מחקר שמדבר על מלחמת 

קוריאה. כך שיש בו גם שירה, גם טקסט וגם אירועים, והוא 

בפונטיקה  להעביר  מנסה  היא  הקריאה:  גם מבחינת  מעניין 

איך דברים נשמעים, איך כאב נשמע. היא מדברת בקוריאנית 

הרגשתי  פיזיות,  מין  בו  ויש  אנגליות  באותיות  כותבת  אבל 

באיזשהו שלב שאני בתוך יער קוריאני. זה היה ממש חזק. 

גם שמעון אדף למשל לא נאמן לשום מסורת. הוא יודע את 
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המסורת, הוא מכיר את כל המסורות, את כולן: מדע בדיוני, 

המסורת היהודית – קרא הכול, לעס הכול – ועדיין הוא עשה 

עצמך  על  לוותר  זה  שלו  רומן  לקרוא  לגמרי.  חדש  משהו 

שלא  חוויה  וזו  לספר,  להתמסר  להצליח  כדי  רבה  במידה 

במוזיקה  האלה  הנדירים  הרגעים  כמו  זה  הרבה.  מתרחשת 

שפתאום יש קרשנדו ואת מתה. 

רצינו לדבר איתך גם על הכובע השני שלך, כמבקר 
ספרות. הרולד שימל אמר פעם בריאיון להלית ישורון 

שאסור למבקר הספרות להנכיח את הטעם האישי שלו, 
כי בסופו של דבר הקוראים יאבדו עניין. מה התפקיד של 

מבקר ספרות לדעתך?

זה. כתבתי ביקורות  אני לא מבקר ספרות, צריך להגיד את 

זה  ביקורות ספרות, אבל  ואני מאמין שעוד אכתוב  ספרות, 

לא ה־דבר שאני עושה. אני יכול להגיד לכן מה דעתי על זה: 

אני מבין את האמירה הזו אבל אני חושב שזה מצחיק נורא, 

כי בסופו של דבר אנחנו לא יכולים להימנע מלהנכיח טעם 

אישי. בכל מקרה ביקורת ספרות טובה היא ביקורת העומדת 

בפני עצמה, כטקסט ספרותי בעל ערך בעולם המשרטט לי 

את  להבין  לי  שגורמת  ביקורת  זו  מהלך.  קורפוס,  איזשהו 

העולם טוב יותר, בלי אפילו לקרוא את הספר. 

אבל אני לא מבקר ספרות. 

למה?

קודם כול מבחינת ניסיון. כתבתי בערך 30 ביקורות ספרות, 

 20 כבר  ביקורת ספרות  כותב  גלסנר  אריק  לא מספיק.  וזה 
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שנה כל שבוע. אני חושב גם שיש לי ארגז כלים טוב לביקורת 

ספרות ויש יצירות שאני אקרא ואני אגיד: זה השיט שלי, פה 

אני ממש יודע, אבל לא כל יצירה שאני אקבל. מבקר ספרות 

יודע  צריך להיות אחד שלא משנה מה מנחיתים עליו, הוא 

לכתוב על זה. זה מבקר ספרות אמיתי. אני חושב שיש זילות 

גדולה מאוד של המקצוע היום, כל אחד שיש לו דעה חושב 

שהוא יכול לעשות ביקורת ספרות – זה לא נכון. אני לא אוהב 

את הרעיון שאני אכתוב ביקורת ספרות וזה יהיה "מה אהבתי 

בספר ומה עלה לי לראש תוך כדי וכיף או לא כיף משעמם 

או לא משעמם". אני חושב שצריך ארגז כלים וניסיון רב מאוד 

להתנסח,  יודעים  כולנו  היום.  בעיה  איזושהי  ויש  בקריאה, 

לפני  לכתוב  מאוד  ממהרים  אנחנו  פוסטים.  כותבים  כולם 

שאנחנו קוראים. נגיד סדרה – כל אחד יכול לכתוב ביקורת על 

סדרה, נכון? לא. לא נכון. זו טעות. נגיד, מי שכותב על סדרת 

טלוויזיה לא יכול להיות שהוא ראה רק "חברים" ו"סיינפלד". 

ובספרות זה פי מאה חמור יותר.

מאז השינויים של שנות התשעים בתקשורת ובעולם 
הספרים יש תחושה שמבקרי הספרות האינטלקטואלים 

הגדולים הולכים ונעלמים, והמקום שלהם הולך 
ומתערער. 

התייבש  הסף  שלשומרי  העובדה  כי  מאוד,  מורכב  עניין  זה 

המוח והם כבר לא רלוונטיים, זה לא צעד שהוא רק שלילי. 

כי שומרי הסף השאירו בחוץ הרבה מאוד אנשים ונשים מסוג 

מסוים וסגנון כתיבה מסוים. מנגד אנחנו חיים בזמן משונה 

מאוד שבו כולם כותבים. זה ממש נהיה עסק קיצוני; כל אדם 

יכול לכתוב ספר ולפרסם אותו בהוצאה מוכרת תמורת כמה 

עשרות אלפי שקלים, ולבסוף זה יוצר שמירת סף מסוג אחר: 
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קודם כול, רק מי שיש לו כסף יכול בפועל להוציא ספר, אבל 

בואו נגיד שאנשים לקחו הלוואה, בואו נגיד שכל אחד יצליח 

להוציא ספר, בסדר? אין סינון. ואין לי דרך לדעת אם ספר 

יצא כי הוא טוב או כי שילמו עליו כסף. אין לי דרך לדעת. 

ואין לי דרך לדעת. זה כמובן  יושב כאן  ממש ברגע זה אני 

אסון גדול מאוד, כי אנחנו מוצפים בספרות... בינונית, נקרא 

לזה? אז ממי אני אמור לדעת אם ספרים טובים או לא? 

אתה מגדיר את עצמך כמבקר תרבות?

אותי  כששואלים  האלה.  בדברים  קרציה  נורא  אני  תשמעו, 

מה אני עושה אני אומר "עיתונאי." איזה עיתונאי? "עיתונאי 

תרבות." 

האם זו דרך להתחמק מהביקורת שנתת עכשיו על כל 
שאר מבקרי הספרות?

לא. זה מדהים כי אני מעביר סדנאות ביקורת תרבות ב"ספיר", 

כאילו זה דבר שאני עושה, אני עורך ביקורות, אני מתעסק 

מאוד  גדולה  יומרה  שיש  מרגיש  אני  אבל  זמן,  המון  בזה 

בלקרוא לעצמי "מבקר ספרות" או "מבקר תרבות". 

)עוצר לחשוב(

כן. מבקר תרבות. יאללה. *
ובתוכנית הרב־ יוצרת  היא סטודנטית לספרות במסלול כתיבה  יובל קומם 
הקראה  ערבי  עורכת  היא  וכותבת.  ציירת  יוצרת,  הרוח.  במדעי  תחומית 

ולעיתים מציירת משוררים ומשוררות.

1992. מסיימת בימים אלו את התואר הראשון  ילידת  היא  דניאל פרלמוטר 
שלה בתכנית ללימודי נשים ומגדר ובחוג לספרות במסלול לכתיבה יוצרת.
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תלויה / מור חן

ֵמָאה ְוַאַחת ְנִׁשיקֹות

ַעד ֶׁשִהַּגְעָּת ַאָּתה

“ֹלא ִּתְׂשַּבע ָהַעִין ִלְראֹות“

רֹוָצה ֶלֱאֹכל ְּבַתֲאָוה

ְּבָיַדִים ַזּכֹות נֹוֶבֶרת ְּבַאְׁשּפֹות ָזִרים

ַהֹּכל ֻּבְזַּבז ָלִריק

ַהֹּכל ֻּבְזַּבז ָלִריק

זֹו ָהעֹוָנה ֲהִכי ָיָפה ַעל ַהְּׁשִביִלים ֶׁשל רֹוְטִׁשיְלד

ַהְּפָרִחים ָהֲאֻדִּמים נֹוְׁשִרים ַעל ָהִרְצָּפה

ַּגם ֲאִני רֹוָצה

ֹלא ִלְהיֹות ְּתלּוָיה
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יומני היה קר / מור חן 

ִהיא נֹוֶעֶלת ַנֲעַלִים ְּבֵריַח ָלֶבְנֶּדר

ּוְבָכל ֹּבֶקר ׁשֹוָתה ֲחִצי ִלימֹון

ַאַחר ָּכְך ְמַקַּנַחת ְּבֶׁשֶמן

ַּגְרִּגיֵרי ִרּמֹון

ִהיא ֹלא לֹוֶבֶׁשת ְּבָגִדים

ִהיא קֹוֵראת ָלֶזה ֶטְקְסטּורֹות

ִאם ִאָּמא ֶׁשָּלּה ָיְדָעה

ֶׁשִהיא ִהְתַּפְּׁשָטה ָהֶעֶרב ְּבִמָּטה ֹלא ֶׁשָּלּה

ִלְצִליֵלי ַאֲהֹרן ַעְמָרם

אּוַלי ִלירֹון?

ִהיא ׁשֹוֶאֶפת 

ְונֹוֶׁשֶפת

נֹוֶתֶנת 

ַמה ֶּׁשֵּיׁש ָלּה.

ַמה ֶּׁשֵאין ָלּה

ֵאין ָלּה
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ִהיא חֹוֶלֶמת ַעל ָרֵחל

ֶׁשֹּלא ִמְתַּבְלֶּבֶלת

ֹלא עֹוָׂשה ְּדָרָמה

ֶׁשַבע ָׁשִנים ָאְמרּו ָלּה ַחִּכי

ְוָאז

עֹוד ֶׁשַבע

ִחְּכָתה

ֶזה ִּכְמַעט ָּפתֹולֹוִגי ַמה ֶּׁשִהיא עֹוָׂשה

ּכֹוֶתֶבת ַעל ַהַּדף ְּבָכל ַּפַעם

ֶאת אֹוָתּה ַהְּטָרֶגְדָיה

ְּבִמִּלים ֲאֵחרֹות

*
בתערוכות  הוצגו  שיריה  יוצרת.  לכתיבה  במסלול  סטודנטית  היא  חן  מור 
כקארי  נפנופים  ומחלקת  העיר  ברחבי  מתהלכת  היא  שירה.  ערבי  ובמגוון 

בראדשו התימנייה, ובימים אלו מנהלת סושיאל מדיה ויוצרת תוכן.
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קטע ארכיון

יותם ראובני היה משורר, סופר, מתרגם, עורך ועיתונאי. הוא נולד 

בעיר יאשי ברומניה בשנת 1949 בשם ז'אן ריבן. כשהיה בן 15 הגיע 

עם אביו ושלושת אחיו לישראל. המשפחה קבעה את ביתה באשדוד, 

ושם חי ראובני לסירוגין עד מותו. 

ראובני נמנה עם היוצרים הראשונים בספרות הישראלית שכתבו על 

 2000 בשנת  בישראל.  כהומו  החיים  ועל  הומוסקסואליות  תשוקות 

הקים את הוצאת הספרים נמרוד, שבה ראו אור ספרי הפרוזה שלו. 

בשנת 2015 זכה בפרס לנדאו היוקרתי על שירתו. 

עם מותו בשנה שעברה פניתי למשפחתו בבקשה להעביר את עיזבונו 

כדי  אביב,  תל  באוניברסיטת  העברית  הספרות  לחקר  קיפ  למכרז 

שיעמוד לרשותם של חוקרות וסטודנטים )חלקים מן הארכיון האישי 

של ראובני הועברו עוד בחייו למכון גנזים( – והיא נענתה ברצון. 

הקטע הקצר המובא כאן כתוב בכתב ידו על בלוק צהוב ומוגדר כחלק 

מיומן. ראובני כותב בישירות ובגילוי לב על בדידותו, על חסרונה של 

אהבה ועל התרחשויות אקטואליות שמעוררות בו סלידה ודאגה. 

דנה אולמרט
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1982

ליל שבת, 16 באפריל 

החלטתי לשוב לכתוב יומן משום שיש דברים שעליהם אני רוצה לדבר 

ופשוט אין לי עם מי לשוחח עליהם. וגם משום שהגעתי למסקנה כי 

ייטב אם אדחה את כתיבת הספר ״זיכרון״ שלשמו קניתי את המחברת 

הזאת. בספר זה יש בכוונתי לראות באיזו מידה אכן האני הוא סיכום 

ומהו ערכו של  ובכלל מהי חשיבותו  ושל אחרים(  )שלו  זיכרון  של 

ההווה. שכן, אם אני משתעמם עכשיו איזו עזרה אפשר לשאוב מן 

העבר, מעניין ככל שלא היה? העניין עדיין לא מחוור לי לגמרי. מה 

באשר לפשע, לרצח, למשל. הלא הרצח עצמו הוא פעולה שנעשתה 

בעבר, זמן רב לפני המשפט, ומיהו האדם הנשפט – הרוצח או "אני" 

על  בספרים  קצת  לברר  בכוונתי  אחר?  לגמרי  "אגו"  שונה,  לגמרי 

פעולת הזיכרון – נדמה לי כי ידוע על כך מעט מאוד באופן "מדעי".

המתרחשים  הדברים  היומן.  לכתיבת  הדחוף,  הראשון,  והטעם 

יום־ עניין של  הם  והרג בשטחים  רצח  הימים האלה:  בעצם  בארץ 

יום והמאזינים מתרגלים לכך כאילו זהו מזג האוויר. ועדה בראשות 

השופט לשעבר חיים כהן קבעה, כי הרשות פעלה בצורה "ברברית" 

– אילצו אותם לקבל תעודות זהות ישראליות  כלפי הדרוזים בגולן 

אחרי שהתקבל "חוק הגולן" והדרוזים סירבו. התוצאה: התנכלויות, 

ניתוק טלפונים, מכות. 

חיילים בני עשרים, ריקים מכל תוכן, מנופחים מחשיבות עצמית שאין 

לה על מה לסמוך, מונעים באלימות סוטה על ידי מפקדים שאינם 

טובים מהם – זה מה שקורה עכשיו בשטחים. שמעתי סיפורים על 

איני  ברמאללה.  בודד  ערבי   )!( שלמה  מחלקה  הכתה  שבו  האופן 

הזאת,  האלימות  אבל,  תכלת.  של  טלית  כולם  שהערבים  אומר 

שאינה יהודית ואינה ישראלית, אלא היא אלימות של חיות צעירות, 
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לעצירת  מהתנועה  אלה  כמו  שפויים  בלתי  אנשים  רסן,  משולחות 

הנסיגה... האלימות הרחוקה הזאת מפחידה, לא באופן אישי, בהיותה 

מחוץ לגדר סכנה אישית. אבל היא מפחידה ומדאיגה. והמשכיל בעת 

ההיא יידום. האם זה מה שמתבקש לעשות?

אין  אין אהבה,  לא חסר, אבל  מין  אין שום להט.  ובמישור האישי: 

תשוקה. אהבה הייתה, אבל נראה לי שמעולם לא הייתי מאהב לטיני. 

ראיתי היום בצהריים סרט – סזאר ורוזאלי של קלוס סוטה. אין שום 

דבר מעניין בטלוויזיה, והחדשות מעצבנות אותי. טיילתי קצת בגן. 

לא היתה שום היענות. אולי מוטב כך – אינני מרגיש שאני רוצה מין, 

וברור שהיתה באה זקפה אם הייתי מביא מישהו לכאן. 

ושעמום.

הדברים האלה שאמרתי כאן הרגיעו אותי קצת. קומוניקציה. נראה 

לקונצרטו  מאזין  אני  בכתב.  רק  באמת,  זה,  את  לעשות  יכול  שאני 

תזמורת  עם  אליסטראק  דויד  מנגן  בטהובן.  של   61 אופוס  לכינור 

בריה"מ. 

*
ד״ר דנה אולמרט היא חוקרת ומרצה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. 
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הסיפור המוזר על בטי 
ובארני היל / אורית צמח

ְּכֶׁשָרֲאָתה ְּתנּוַעת אֹור ִּבְׁשֵמי ְניּו ֶהְמְּפֵׁשיר, 

ִּבְקָׁשה ֶׁשַּיֲעֹצר ַּבַּצד. 

"ֶזה ַרק ָמטֹוס," ִׁשְפֵׁשף ֵעיָניו ָהֲעצּומֹות ְלֶמֱחָצה. 

"ָמטֹוס ֹלא ְמַׁשֶּנה ְצָבִעים," ָחְרָצה ְוהּוא ָׁשַתק, 

ַאף ֶׁשֹּלא ָׁשְזפּו ֵעיָניו ֶאָּלא ֲחִצי ָיֵרַח ְוָהִרים ְלָבִנים ְּבִלי ִּפְסָּגה.

 

ָּכל ַהְּבָעיֹות ַמְתִחילֹות ְּכֶׁשחֹוְתִרים ְלַמָּגע. ַּכּדּור ָהָאֶרץ, 

19 ְּבֶסְּפֶטְמֶּבר 1961, ֶעֶׂשר ָוֵחִצי, ְּכִביׁש ִמְסָּפר ָׁשלׁש. 

ַהִאם ְמַאֵּׁשר ֲחִטיָפה, ֲעֹבר.

 

חּוץ ֵמֶהָהִרים ַהְּלָבִנים ֹנַסח ְטַרְנִסיְלַבְנָיה, ָהָיה ָׁשם 

ָּכל ַהָיָּדה ָיָדה ָהָאֵמִריָקִני: ְּכִביׁש ׁשֹוֵמם, אֹור מּוָזר, ֶאְקָּדח, 

ֶׁשְברֹוֶלט. 

זּוג ְמֹעָרב. ֵהם נֹוֲחִתים ָעֵלינּו! ִהיא ָצֲעָקה, 

ֲאָבל ׁשּום ָּדָבר ֹלא ָנַחת, ַרק ָיֶדיָה ִנְלֲחצּו ֶאל ָעְרּפֹו 

ְוָקְרעּו ֶאת ְּבָגָדיו.

 

ַּבאְרִני ָעַצר ְּבֶאְמַצע ַהְּכִביׁש ּוָבַרח ִמֶּמָּנה ֶאל ָּפָנֵסי ַהְּמכֹוִנית, 

ֵּבִטי ָנַמָּסה ֵּבין ַקְרֵני ָהאֹור ַהחֹוֵזר, ֵעיֶניָה ָּבֲהקּו ְוִנְמְּתחּו ַהִּצָּדה 

ְּכִמְׁשֶקֶפת ַמִים, 

ִּפיָה ֶנֱעַלם ַּתַחת ַהֹּזַהר, ֶצַבע ָהַאְסַפְלט ְוָהאֹור ִנְמַהל ְּבעֹוָרּה 

ָהֲאַפְרַּפר, 

ִהָּׁשֵאר ִּבְמקֹוְמָך, ִצְפְצָפה ִּפיּפ ִּפיּפ, ֲאִני ִאְּתָך. ִּפיּפ – –

ְּכָבר ֹלא ָצִריְך ְלִהְסַּתֵּתר.
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הּוא ָנַהר ֶאל ַהָּׁשַמִים, ַהַּפַעם ִיְהֶיה ֶזה ַאֶחֶרת. ּבֹוִאי ִנְתַּפֵּיס, 

אֹוּה... ֵּכן. 

ַעל ִמַּטת ַהִּנּתּוִחים ִהִּׁשיק ֶאת ַזְרעֹו ְּבָגִביַע, הּוא ֹלא ָיֹכל ִלְגֹמר 

ְּבָאֵמִריָקה ֶׁשל ְׁשנֹות ַהִּׁשִּׁשים, ֶאָּלא ַּבֲחָלִלית ִעם ִצּנֹוִרית 

ָּבֶרְקטּום. 

אֹוי, ַמְרִּגיִׁשים ֶאת ָּכל ַהֻחְליֹות ַּבַּגב, 

ֶאת ֵנֶטל ַההֹוָכָחה.

 

ֶרַגע ֶאָחד ֲאַנְחנּו ַּבָּיֵרַח, ְוֶרַגע ַאֵחר ַעל ִּפְסַּגת ֵאיֶזה ַהר, 

ְּכמֹו ַמְצִּביַע ֶלְיֶזר ַעל לּוַח. 

ִפְתאֹום ַּפְנֵקְיק ֶאָחד ָּגדֹול ֵמָעֵלינּו 

ְוָכל ַהְּׁשעֹוִנים ֶנֱעָצִרים.

ַהֶּטַבע ֵאינֹו סֹוֵבל ָחָלל ֵריק.

*
אורית צמח היא עורכת ספרות ולשון, בוגרת התוכנית ללימודי תעודה בעריכה 
לשונית ובעלת תואר שני בהיסטוריה כללית מהאוניברסיטה העברית. שיריה 
פורסמו בבמות שונות, ובהן שבו, הליקון והמוסך. פרסמה שני ספרי ילדים 

ובימים אלו מסיימת את כתיבתו של רומן פנטזיה למבוגרים.
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געגוע / ירדן ברקאי

וגילתה  יום ראשון שקמה באמצע הלילה  מאז אותו 

ושוב  הלוך  התהלכה  היא  לצידה  אינו  כבר  שהוא 

בדירתם, מחכה לסימן חיים ממנו. הצלחות מסעודת 

המרק  קערית  השולחן.  על  נותרו  עוד  כיפור  צאת 

שלו, שתוכנה היה נגמע לרוב בשניות אחדות, נותרה 

כמעט מלאה, כמו מעידה שמשהו לא רגיל אירע כאן. 

במקום לסעוד ברוגע ולחלוק זה עם זו את התובנות 

התיק  בהכנת  עסוקים  היו  הם  איתו  מביא  שהצום 

הכבד, שיהיה מוכן אם יצטרכו אותו. היא אפילו לא 

שמעה אותו יוצא מהמיטה. 

החושך ששרר בדירה ִהקשה עליה למצוא את המכתב 

הפשוט וגרם לה לדמיין את הגרוע ביותר, שלא ידעה 

שהוא ריאלי מתמיד. בימים שהיה עליו לצאת לעבודה 

לפניה, היה ְׁשֹלֹמה משאיר לה מכתב קטן על השולחן 

כדי שתדע לאן יצא. דליה הייתה בטוחה שגם עכשיו 

תמצא מכתב כזה. מרוב בהלה ורצון למצוא אותו היא 

גם שמרוב  אפילו לא חשבה להדליק את האור, מה 

עייפות חשבה שהם עדיין במהלכו של יום הכיפורים. 

שנזכרה  עד  באימה  מהולות  רבות  דקות  עוד  חלפו 

שזהו יום חול והדליקה את האור במטבח. המכתב היה 

מונח מתחת לקערית הכבדה שעל השולחן. המרחק 

אבל  יותר,  לא  צעדים,  כמה  היה  לשולחן  המתג  בין 

את  להשקיט  כדי  אותו  לרוץ  שעליה  הרגישה  דליה 

ליבה. מראה כתב ידו רק הוסיף עוד משקל לדאגה. 

שימרי על עצמך

 70 על 100
 טכניקת אקריליק

יעל שחר־שריד
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גופה התמוטט על כיסא העץ בעודה שותה בשקיקה כל מילה כדי 

לנסות להבין מה שנתה העמוקה גרמה לה לפספס.

כבר תקופה ארוכה שדליה ניסתה לשכנע את שלמה לחבר את דירתם 

לקו טלפון. נכון שתצטרך להפעיל בשביל זה קשרים, הייתה אומרת 

כל  אותו? אחרי שסיימה לקרוא את  נצטרך  לו, אך מה אם באמת 

המכתב והתברר לה המצב האבסורדי, דליה התחרטה על כך שלא 

רבה איתו קצת יותר. העובדה שהיא בכל מקרה לא ידעה למי לחייג 

כדי להשיגו אפילו לא חלפה במוחה. 

היא התעטפה בחלוקה וירדה במדרגות לקומה מתחתיה, אל הדירה 

של שרה. שרה פתחה לה את הדלת עוד לפני שהספיקה לדפוק על אף 

שעת הלילה המאוחרת. היה נדמה לדליה שפניה חרושות הקמטים 

של שרה הולידו עוד כמה קמטים חדשים בשעות הבודדות שעברו 

מאז שהתראו בבית הכנסת. למרבה הפתעתה הייתה זו שרה שנפלה 

אל בין זרועותיה לחיבוק, מחביאה את דמעותיה בתוך החלוק. “לקחו 

גם את שמעון וגם את אליהו,“ הצליחה שרה להגיד מבעד לדמעות. 

“צעקתי לקצין ההוא בטלפון: למה אתה צריך גם אב וגם בן? אתה 

רוצה להשאיר אותי בלי כלום?!“ המשיכה בעודה מייבבת אל תוך 

חלוקה. “אני כבר מבוגרת, דליה, אני לא אעמוד בזה אם יקרה להם 

משהו,“ היא הספיקה להגיד לפני שבקעה מגרונה יבבת אבל חייתית, 

כאילו משהו כבר קרה. 

עיניה של דליה היו שטופות דמעות והיא הידקה את אחיזתה בשרה, 

כאילו הייתה היא המבוגרת מביניהן ולא להפך. “בעזרת השם הכול 

בשרה  לאחוז  הפסיקה  ולא  למלמל  הצליחה  רק  היא  בסדר,“  יהיה 

הרועדת. כשנרגעה שרה מהרעד הביאה לה דליה כוס מים והכניסה 

אותה למיטתה. שרה נרדמה מיד, מותשת מהדמעות הרבות שעברו 

בעיניה. דליה כיבתה את האור בחדר וסגרה את דלת הדירה, הדמעות 

ממשיכות לשטוף את עיניה בשקט, שלא תעיר את שרה. היא עלתה 

חזרה אל דירתם הריקה, נעלה את הדלת ונותרה לעמוד עוד דקות 
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בבית  מביטה  הכבד,  העץ  על  ראשה  את  משעינה  לצידה,  ארוכות 

הריק ולא יודעת מה עליה לעשות עכשיו, עד שתיפול עליה הבשורה 

או ההקלה.

רגליה  לדירתה של שרה מהפחד להתיק את  ירדה  לא  מאותו ערב 

מהקן שלהם ושהכול יתפורר בשנית, כמו אז כשישנה. שרה עלתה 

אליה כמה פעמים והן ישבו בשקט, חובקות כוסות תה חם בידיהן, 

נושאות תפילות חרישיות שאולי היום ישמעו מהם משהו. הרגעים 

ששרה באה לבקרה היו היחידים שבהם הייתה נותנת מנוח לרגליה 

הייתה  בלילות,  וגם  בימים  הזמן,  שאר  בכל  רגעים.  לכמה  ויושבת 

מתהלכת בדירה הלוך ושוב, מבקרת בכל אחד ממעט החדרים שהיו 

לרשותם ומתפללת שאולי היום יפתיע, וכמו שהלך כך יחזור פתאום. 

בזמנים שנמאסה עליה ההליכה הייתה נעמדת ובוהה בתמונות של 

שניהם, או בספה החומה, כמהה לשבת שוב חבוקה בזרועותיו ולדבר 

על דברים ריקים. הייתה בה תקווה שהפעולות הריקות האלה יפיגו 

קצת את הגעגוע אך הן רק העצימו אותו עד שגבר עליה, דמעות 

נוספות נקוו בעיניה והכאב במרכז החזה רק הלך וגבר.

אחרי ארבעה ימים הרגישה דליה שהיא עומדת לצאת מדעתה. שרה 

אמרה שלא שמעה דבר מאהוביה, וגם משלמה לא התקבלו חדשות. 

תוכל  ושוב, מקווה שבהליכתה  הלוך  הולכת  בדירתה,  נותרת  דליה 

לזרז את ריצתו אליה. באותו יום הרגליים כבר הודיעו לה שהתעייפו 

מההליכות חסרות התועלת, ולא נותרה לה ברירה אלא להקשיב להן. 

והוציאה מהמגרה את המכתבים  ניגשה לשידה שלצד מיטתם  היא 

ששלח לה שלמה לפני שנים, כשעוד היה טירון, לפני שקשרו את 

חייהם זה בזו. הנייר התחיל להצהיב מעט אך הדיו השחורה נשמרה 

כשהייתה, והמילים עוררו בדליה את אותן תחושות כמו לפני שנים. 

וגבר ככל שהמשיכה לקרוא, עד שנאלצה להניח  הכאב בחזה הלך 

את המכתבים מידה ולאחוז במפתח החזה, דואגת לשלומה שלה ולא 

לשלמה בפעם הראשונה מזה ימים ארוכים. 
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הכאב בחזה לא הרפה ממנה ודליה התחילה לדאוג באמת. היא ניסתה 

ולבקש ממנה  לדירתה של שרה  עד  לרדת  כוח  בה  יש  אם  לחשוב 

גל  אלו.  טרופים  בימים  פנויה  עזרה  בכלל  יש  ואם  לעזרה,  לקרוא 

עצום של כאב לפת אותה בהתקף אחד, ובבת אחת הסתיים בתחושת 

רעב משונה. היא לא ידעה להגיד אם איבדה את הכרתה או שהכאב 

היה עד כדי כך קצר, אך הוא נגמר פתאום. כשהביטה שוב למטה 

נפל אל מתחת  בוודאי  נעלם.  אל השידה היא ראתה שמכתב אחד 

למיטה, חשבה והציצה תחתיה, אבל לא מצאה כלום. היא פשפשה 

בערמת המכתבים במהירות, לא מבינה לאן נעלם אותו מכתב, אך 

לא הצליחה למצוא אותו. 

דליה צנחה בכבדות על כיסא שהיה לידה וחבטה את גופה במשענת. 

דמעות של תסכול החלו שוב להיקוות בעיניה כשפתאום שמעה רחש 

וגילתה  באימה  מבטה  את  הורידה  היא  מתקמט.  נייר  כמו  חרישי, 

יד נוספת שבקעה ממעמקי החזה שלה, גורסת עוד מכתב ומכניסה 

אותו פנימה, אל תוך הבטן של דליה. מפרקי האצבעות של אותה 

היד נעו לאט, סוגרים על כל פינה בדף לפני שהביאו אותו אל תוכה, 

בליווי כאב עמום. אחר כך השתרר שקט. הרעב נגוז. 

בהתה  ורק  צעקה,  קול  אפילו  להוציא  דליה  יכלה  לא  חרדה  מרוב 

באימה ביד הזרה לוקחת מכתב אחר מכתב, מקמטת אותם וגורסת 

אותם אל תוך גופה שלה, עד אשר כילתה את כל ערמת המכתבים. 

נשימתה נעשתה כבדה. איך אני לא מרגישה אותה זזה בגופי? היא 

תהתה לעצמה, בעוד היד סיימה את העבודה ונותרה תלויה רפויה 

ממנה. אך דווקא כשחדלה היד מהבליסה היא קיבלה נוכחות, וכובד 

השרירים והעצמות החדשים הורגש. 

דליה התרוממה מן הכיסא בזהירות, ופנתה אל עבר חדר האמבטיה 

ואל המראה. היד נראתה ממש כמו אחת משתי הידיים שכבר היו 

לה, רק במיקום לא נכון. גם הלק האדום שעיטר את אצבעות ידיה 

המקוריות בהק על אצבעות היד הנוספת. טבעת נישואין לא הייתה 
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עליה, ודליה תהתה אם מלכתחילה היא לא הייתה קיימת או שגם 

אותה גרסה. היד החלה שוב להזיז את אצבעותיה באיטיות, ודליה 

נותרה רק לבהות בה בלי שליטה על תנועתה. היד נמשכה קדימה, 

של  המדף  עבר  אל  קדימה,  דליה  של  גופה  את  גם  הטתה  ובכך 

שלמה. היא רפרפה על החפצים המונחים על המדף ולרגע נעצרה 

על הבושם שלו, הריח שדליה אהבה כל כך, שהזכיר לה את הבית 

שלהם. בתנועה מהירה פתחה היד את הבקבוק, התיזה מהבושם אל 

האוויר וניכסה אותו אליה, כולל המכסה. דליה שאפה אל תוכה את 

הריח, תוהה איך תסביר לו מה קרה כשיחזור.

היד המשיכה לעבור על המדף באיטיות, בוחנת כל תמרוק בריכוז 

רב, מעבירה עליהם אצבע דקה ומוכרת. היא כילתה לתוכה גם את 

להב הגילוח שלו, שזיפי שיער קטנים עוד היו תקועים בו, ואת מסרק 

הכסף שלו, שבו היה מסרק את שיערו יום־יום לפני צאתו למפעל. 

רצון  שום  בליבה  עלה  ולא  אלו  כל  את  בולעת  בה  הביטה  דליה 

להתנגד, משום שלא הרגישה את חפציו נעלמים. 

הרעב שיחק איתן מחבואים, הופיע ונעלם כמו אמן תעתועים. דליה 

איבדה כל רצון להכניס מזון לפיה, אך נראה שהיד לא ידעה שובע, 

מזכירה את נוכחותה דווקא כשדליה חשבה שאין ליד יותר מה לקחת. 

עם כל חפץ שהיד העלימה לתוכה, הרגישה דליה כאב עמום בחזה 

הלוך  ההסתובבויות  של  הארוכים  בלילות  בראשה.  הקלה  ותחושת 

האלה  מהדברים  אחד  אם  תחוש  מה  לעצמה  דמיינה  בדירה  ושוב 

מוגנים  הדברים  שכן  שקט,  עננת  אותה  עטפה  בעת  בה  אך  יאבד, 

אצלה במקום השמור ביותר. 

במשך ימים ארוכים המשיכה דליה לפסוע בדירתה, מתעכבת בכל 

ונותנת ליד לקחת כרצונה. ממיטתם לקחה את כיסוי המיטה  חדר 

שלו  הצד  ליד  שניצב  הרכה  בכריכה  הספר  את  לחתונתם,  שקיבלו 

במיטה, אפילו את נעלי הבית האפורות שלו לקחה והעלימה בתוכה, 

ודליה לא ראתה אותן יותר. מהמטבח היא לקחה את צלחת הפסח 
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הכחולה שהיה  הכיפה  את  הקבוע,  כיסאו  את  הוריו,  מבית  שהביא 

מניח על ראשו בעדינות אין קץ בהליכתם אל בית הכנסת בערב שבת 

ואת חתיכת עוגת השמרים שנותרה מערב יום כיפור, שרצה לקחת 

עימו לעבודה ביום המחרת. 

לה,  הניחה  ודליה  כרצונה  הבית  חלקי  מכל  לקחת  המשיכה  היד 

הולכת אחריה בשעות לא שעות כדי להשביע את רעבונה, עד אשר 

כך  ככל שהבית התרוקן  מוזר,  באופן  דבר.  בדירה כמעט  נותר  לא 

גבר רעבונה שלה, ודליה התחילה לאכול. היא גברה על כל תכולת 

המזווה הקטן בעצמה, ואילו היד ניכסה לעצמה רק את קערת המרק 

המלאה למחצה של שלמה, זו שדליה לא העזה לשטוף. רק לאחר 

שהבולמוס נגמר הבינה דליה מה עשתה. מה תגיש לשלמה כשישוב 

אליה, חשבה, ולרגע שקלה לרדת קומה אחת למטה ולבקש משרה 

שתצא עבורה לקניות. אך איך תוכל להסביר לה את היד החדשה? 

גם אם שרה לא תתעלף לנוכח המראה, כיצד תוכל להסביר לה את 

פעולותיה אם היא עצמה לא מוצאת בהן טיפת היגיון? עם תחושת 

היא  שהן,  כפי  להישאר  ההחלטה  בליבה  גמלה  בה  שעלתה  הקבס 

והיד, בתקווה שהרעב יחלוף בסופו של דבר. 

מכתב  לא  אפילו  ממנו,  שמעה  לא  ועדיין  משבוע  יותר  כבר  עבר 

קטן ומרגיע. שרה דפקה על דלתה פעם או פעמיים וביקשה למסור 

להיכנס בטענה שהיא  לה  נתנה  לא  דליה  תוכן, אך  עדכונים חסרי 

חולה במחלה מידבקת מאוד. שרה לא ויתרה והן היו מנהלות שיחות 

היד  את  להחביא  הקפידה  ודליה  החלון,  דרך  בכי  ומלאות  דלות 

הרעבתנית בתוך מעיל הפרווה ששלמה קנה לה כשטיילו לראשונה 

בחוץ לארץ. כשהיו מסיימות לדבר ושרה הייתה חוזרת פנימה, דליה 

נהגה להישאר עוד קצת ליד החלון, להכניס מעט אוויר לריאות ולתת 

ליד להשתחרר מעט.

ערב אחד היא החליטה להישאר בחוץ קצת יותר מהרגיל. היא ידעה 

החלון  אדן  על  להישען  לעצמה  הרשתה  ולכן  ישנה  כבר  שרה  כי 
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בחדר השינה, היד הנוספת מתופפת על המעקה בעדינות. היא בהתה 

אליה,  בדרך  שהוא  לכך  קלוש  סימן  בתקווה  מחפשת  האופק,  אל 

אך חדלה מכך מהר מהפחד שהיד תכלה גם את עיניה שלה. דליה 

שאלה את עצמה אם ביום שיחזור אליה סוף־סוף תנכס היד גם אותו 

ועצב קטן החל להתפשט בתוכה. פתאום התקשתה דליה  לעצמה, 

להיזכר בריח שלו, בדרך שבה הזיפים שלו היו מתחככים בה כשהיה 

נושק לה על לחיה נשיקת לילה טוב. היא ניסתה לרגע לשלוט ביד 

ולגרום לה להוציא מתוכה דבר־מה, את הבושם או מכתב אחד, אך 

היד המשיכה לתופף על המעקה כחסרת דאגות. 

*
יוצרת  לכתיבה  במסלול  ב׳  שנה  סטודנטית   ,1999 ילידת  היא  ברקאי  ירדן 
ומגדר. בעלת ניסיון בכתיבת ביקורות, אך זה הוא סיפורה הראשון שמתפרסם. 
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 שני שירים סיניים מתקופת 
 שושלת טאנג )907-618 לספירה(

תרגום: עינת מרבך־בר

ְּגִביַרת ַהָּיֵרַח ַצ'אְנג־ֶאה1 / לי שאנג־ִין

ַעל ְּפֵני ַהְּמִחָּצה ָהֲעׂשּוָיה ְנִציץ2 ַמֲעִמיק ִצּלֹו ֶׁשל ַהֵּנר,

ְׁשִביל ֶהָחָלב נֹוֶטה ְלִאּטֹו, ּכֹוַכב ַהֹּבֶקר3 ׁשֹוֵקַע ִחֵּור. 

ַצ׳אְנג־ֶאה ַוַּדאי ִמְתָחֶרֶטת ַעל ֶׁשָּגְנָבה ַהְּגלּוָלה ַהְּקסּוָמה, 

ָים ֶׁשל ַסִּפיר ָׁשַמִים ְּכֻחִּלים, ַלְיָלה ַלְיָלה ְּבִדידּות ְּבִלָּבּה.

ַצ'אְנג־ֵאה – דמות מהמיתולוגיה הסינית. צ'אנג אה היתה אשתו של   1 

חּואֹו־ִאי, שהציל את העולם משריפה כשירה בקשתו בתשע מתוך עשר 

השמשות שהיו קיימות בעולם. חואו־אי קיבל גלולה המעניקה חיי 

אלמוות. צ'אנג־אה מצאה את הגלולה ובלעה אותה, הפכה לבת־אלמוות 

ועפה לירח. לפי אחת הגרסאות היא עפה לירח כדי למצוא שם מקלט 

מזעמו של בעלה, לפי גרסה אחרת חצי גלולה היתה אמורה להעניק חיי 

אלמוות, ומכיוון שהיא לקחה גלולה שלמה ההשפעה של מנת היתר 

היתה התרוממות בלתי נשלטת לשמים. מאז חיה צ'אנג־אה בירח.

2  ְנציץ – מיקה בלעז. מינרל בעל מבנה גבישי הבנוי משכבות. ניתן לפצ־

לו בנקל ללוחיות דקות מאוד.

כוכב הבוקר – שמו הסיני של כוכב הלכת נגה. ניתן לראותו טרם זריחה   3

או זמן קצר לאחר השקיעה.

134



שיר לעץ הערבה / ֵחה ג'י־ַג'אנג  

ִקּׁשּוט ַאְבֵני ָּבֶרֶקת ֶׁשָהַפְך ְלֵעץ ָּתִמיר,

ִרּבֹוא ַּבָּדיו ִסְרֵטי ֶמִׁשי ְיֻרִּקים ְּתלּוִיים.

ֵאיִני יֹוֵדַע ִמי ָּגַזר ֶאת ֶהָעִלים ָהֲעִדיִנים,

רּוַח ֶׁשל ְּתִחַּלת ָאִביב ְּכַלַהב ַהַּסִּכין.

*
עינת מרבך־בר

שני  תואר  ובעלת  לספרות  החוג  בוגרת  היא 
קלינית  ובפסיכולוגיה  מזרח-אסיה  בלימודי 

עסקו  שלה  המחקר  עבודות  תל-אביב.  מאוניברסיטת 
"עצמי" בפסיכולוגיה  ובמודלים של  בסין,  בתפיסת החלום 

העכשווית ובבודהיזם המוקדם. תרגמה מסינית את המחזה 
"קריאה  פרויקט  עבור  'ֵיאן  ִשׄיְנג־גְְ ַגאֹו  מאת  בקיץ  שלג 
ראשונה" של תיאטרון הקאמרי. תרגומיה מסינית וכן שירים 
המוסך,  הו!,  בכתבי-העת  התפרסמו  עטה  פרי  ופרוזה 

ננופואטיקה, עתון77, מוטיב והליקון.

 John Stephenson  
 and James Morss
Churchill 
1836
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במטר הזה / יהונתן אלון

ַּבָּמָטר ַהֶּזה

ִנָּצת ְסָמַדר ַהֻּבְסָּתִנים

ִנְכָּבׁש ְּכִרַּבת ּתּוִתים ֲאַדְמַּדָּמה

ַהחֹוֶלֶׁשת ֵּבין ִׂשְפֵתי ַהֵּגיָאיֹות

ַהְּכַחְלַחּלֹות

ֶׁשְּבִמְדרֹונֹות ִאיׁשֹוַני.

 

ַּבְּׂשֵרפֹות ַהִּמְתַלֲהטֹות

ֶׁשל ֲעֵצי ַהִפיקּוס

ַהִּנְכִּבים ְּכמֹו ֶחְרָּפה ִנֶּתֶכת,

רֹוֲעדֹות ִּבי ַהְּׁשִתיקֹות ַהְּדלּוחֹות,

ַהְמֻעָּפׁשֹות

ְּבַתֲחַרת ַמְלָמָלה ְּכרּוָתה.
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ְּבִעֵּיי ֶהֳחָרבֹות

ַהִּמְׁשַּתְּבִרים 

ִּכְגַמִּלים ֶנֱאָנִקים, 

ָׁשם

ֵעיֹרם ְוֶעְרָיה

ַמְמִּתין ְלָך

ַעל ֶסַלע ַהִּמְדָּבר.

 

ּבֹוֲאָך ֵאַלי,

עֹוְרִבים צֹוְוִחים ְּכַמֲהמֹורֹות ַחֵּיינּו,

ֵּתֶכף ֲעִסיס ִרּמֹוַני

ְיֻפַּצח ַעל ָיְדך,

ִיְהֶיה ִלְרִקיַקת ַּגֲאָוֶתָך

ָהַאְוִריִרית

ְּבֹנַגּה ִׁשְקְטָך.
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בין מאורותיך / יהונתן אלון

ֵּבין ְמאּורֹוֶתיָך,

ֲאהּוִבי,

צֹוְמחֹות ְּגָבעֹות ַנְרִקיִסים

ֵריָחִנּיֹות

ֶׁשֵּיׁש ָּבֵהן ֶחְמַּדת ְנָחִלים ְמַרְׁשְרִׁשים,

ֶּכֶלא ִצֳּפִרים ֲאפּוף ָיִקיְנּתֹוִנים.

 

ֵּבין ְמאּורֹוֶתיָך

ֲאִני ֶנְחָּבא

ִמְּנָׁשִרים ּדֹוִאים ַּבָּׁשַמִים,

ִמְּתעּוַקת ֱאֹלִקים ָהרֹוֶדֶפת

ִצִּלי ַהָּסלּוק ַּבְּתהֹומֹות

ַהְמֻׁשָּקִעים

ְּבַאְדַמת ָהָאֶרץ 

ַהֹּזאת.
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ַּבֲחִליֵלי ְׁשִביֶליָך

ִנְפָּתִחים ִרּבֹוא ְיגֹונֹוַתי,

ִמְתַעְּטִרים ִּבְצִריחֹות ְזרֹועֹוֶתיָך

ֶׁשּבֹוְצרֹות אֹוִתי

ֶאל ֶׁשְּלָך,

ְּכמֹו ְּתֵאֵני ְקִטיָפה ַהִּנְׁשָזרֹות

ֶאל ַרְגלֹו ַהְמַדָּדה

ֶׁשל ְצִבי ֶהָהִרים.

 

ְּבתֹוְך ַיֶּמיָך

קֹוִצים,

ֵמֵעין ַלַהק

ַׁשְחרּוִרים

ֶׁשּתֹוֵקף ֶאת

ַׂשְלַמת ַּפֲעמֹוַני ַהִּמְתַּבֶּדֶרת

ְּברּוֲחָך. 

*
יהונתן אלון הוא סטודנט לתואר שני בחוג לספרות.

139



 פרופרטיוס / יואב גלבוע 
תרגום מלטינית 

של  בתקופתו  שחי  רומי  אלגיות  משורר  היה  פרופרטיוס  סקסטוס 

הקיסר אוגוסטוס. הוא נולד בערך בשנים 45–50 לפני הספירה ומת 

בערך בשנת 15 לפני הספירה. עד ימינו שרדו ארבעה ספרי אלגיות 

מצמדי  מורכבת  האלגיה  הכול.  בסך  שירים  כ־92  ובתוכן  שחיבר 

השני  והטור  הקסמטר  במשקל  הוא  בצמד  הראשון  הטור  טורים, 

במשקל פנטמטר. בדומה לכמעט כל משוררי האלגיות של תקופה זו, 

פרופרטיוס מארגן את שיריו סביב דמות אישה אשר אליה הוא מפנה 

את שורותיו ואת מחשבותיו. דמות האישה בשירתו של פרופרטיוס 

נושאת את הפסבדונים קינת׳יה. 

כתיבתו של פרופרטיוס מתאפיינת לעיתים קרובות במעבר חד בין 

נושאים, באתגור השפה הלטינית מבחינת מילים ותחביר, ובאזכורים 

לסיפורים מוכרים פחות מהמיתולוגיה. 

תרגום זה אינו נוקט את המשקל האלגי המקורי, כי אם נע בגמישות 

ריתמית בין טור לטור. בחירה זו נובעת מתוך הכרה בחוסר הטבעיות 

של המשקל האפי בשפה העברית השגורה, ומתוך תחושה כי הבחירה 

בעל  כמשורר  פרופרטיוס  של  גדולתו  את  מגלה  המשקלי  בחופש 

התכונות שכה מזוהות עימו.

*
יואב גלבוע הוא בוגר החוג ללימודים קלאסיים. עורך, משורר, מתרגם ומוציא 
ספרות  של  לאור  הוצאה  שעיקרה  קתרזיס,  הספרים  הוצאת  מקים  לאור. 

עברית חדשה וצעירה לצד ספרות מתורגמת מהמאות הקודמות.
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אלגיה 19 ספר 1 / פרופרטיוס 

ֵאיִני ְמַפֵחד, ִקיְנִת'ָיּה ֶׁשִּלי, ֵמַהְּׁשאֹול ָהַעְרמּוִמי 

ְוַגם ֹלא ִמַּדְרִּכי ָהַאֲחרֹוָנה ּוִמְגָזר ַהִּדין,

ֶׁשַאֲהָבֵתְך ֵּתָעֵלם ִמּגּוָפִתי –

ֶזהּו ַּפַחד ֶׁשּיֹוֵתר ַמְבִעית ִמּמֹוִתי.

ַאְך ָאמֹור ֹלא ִרֵחם ַעל ֵעיַנִיְך ַעד ְּכֵדי ָּכְך

ֶׁשָהֵאֶפר ֶׁשִּלי ִיְתרֹוֵקן ֵמַאֲהָבֵתְך, ְוָאז ִיָּׁשַכח.

ָׁשם, ִּבְמחֹוזֹות ָהֹאֶפל, ְפּרֹוֶטִסיָלאּוס ַהִּגּבֹור

ֶאת ִאְׁשּתֹו ַהֲעֻנָּגה ֹלא ִהְצִליַח ְלַהְפִסיק ִלְזֹּכר.

ַלָּׁשְוא ִנָּסה ָלַגַעת ָּבֹאֶׁשר, ְמֵלא ְּתׁשּוָקה, בָיד ְמֻדָּמה,

ִּכי ְּכרּוַח ְרָפִאים ֶאל ֵּביתֹו ַהָּיָׁשן, ָהִאיׁש ַהִתּ'יָסאִלי ָאז ָּבא.

ָׁשם, ָמה ֶׁשֹּלא ֶאְהֶיה, ְלַבת קֹוֵלְך ֶאְהֶיה ְּבֶצֶלם

ִּכי ֲאִפּלּו ֶאת חֹוֵפי ַהָּמֶות חֹוָצה ַאֲהָבה רֹוֶעֶמת.

ָׁשם, ֶׁשְּתַקֵּבְלָנה ָּפַני ְּבַמְקֵהָלה ִּגּבֹורֹות ָנאֹות – 

אֹוָתן ַהָּׁשָלל ַהְּטרֹוָיאִני ַלְּגָבִרים ַהְּיָוִנִּיים ָנַתן.

ַאף ַאַחת ֵמֶהן, ִקיְנִת'ָיּה, ֹלא ְּתַעֵּנג אֹוִתי ְּכמֹוֵתְך.

ֲאִפּלּו )הֹו, ֵאַלת ָהֲאָדָמה, ַרק הֹוִאיִלי ְּבטּוֵבְך(

ִאם ְיַעְּכֵבְך ּגֹוָרל ֶׁשל ִזְקָנה ֲאֻרָּכה ְלַמַּדי – 

ַּגם ָאז, ַעְצמֹוַתִיְך ִּתְהֶייָנה ְיָקרֹות ְלִדְמעֹוַתי.

לּו ַרק ּתּוְכִלי ְלַהְרִּגיָׁשן ְּכֶׁשַאְּת ַּבַחִּיים ַוֲאִני ָּבֵאֶפר,

אֹו ָאז ֲעבּוִרי ַהָּמֶות ְלעֹוָלם ֹלא ַיְנִּביַע ֶעֶצב!

ַּכָּמה ֶׁשֲאִני ְמַפֵחד, ִקיְנִת'ָיּה, ֶׁשאֹוָתְך, ְּבִבּזּוי ְקבּוָרִתי

ִיְתֹלׁש ִמִּקְבִרי ָאמֹור ָהַעְרמּוִמי, ְוַיְכִריֵחְך

ַאף ְּבִנּגּוד ִלְרצֹוֵנְך, ֶאת ַהְּדָמעֹות ַהּזֹוְלגֹות ֵמֵעיַנִיְך ְלַיֵּבׁש!

ֲאִפּלּו ַנֲעָרה ֶנֱאָמָנה ֻמְׁשֶחֶתת מּול ֶרֶצף ִאּיּוִמים ִּבְלִּתי ּפֹוֵסק.

ַעל ֵּכן, ָּכל עֹוד ֶאְפָׁשר, ֶׁשִּנְתַעֵּנג ַיַחד, ְמֹאָהִבים.

ְלַאֲהָבה ְמֻמֶּׁשֶכת ֵאין ְלעֹוָלם מֹוֵעד ִסּיּום ַמְתִאים.
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 איך טוענים נפש שהתרוקנה / 
דנה שניצר־משיח

ַחְּברּו

ֶנֶפׁש ְלֶנֶפׁש

זֹו מּול זֹו

ַוְּדאּו ַּתִּקינּות ַהִחּבּור

 

ַּבְּצעּו ַהְתָנָעה

ְּבֶנֶפׁש ַהַּמְטִעיָנה

ַאַחר ָּכְך ַּבִּנְטֶעֶנת

 

ְזִהירּות! ְלִחיָצה ַעל ַהַּדְוָׁשה

ֲעלּוָלה ְלַהְפִעיל ַלַחץ

ַעל ַהֶּנֶפׁש ַהְּתקּוָלה

 

ְּבֶאְמָצעּות ֶקֶׁשר ַעִין

ְוַקִּׁשיבּות ְמֵלָאה

ִׁשְמרּו ַעל ַהִחּבּור

ַעד ְלִמּלּוי ַהֶּנֶפׁש ָהֵריָקה

*
זוגה ושני  והיא מתגוררת בה עד היום עם בן  דנה שניצר גדלה בתל אביב, 
בעברה.  דין  עורכת  קלינית,  סוציאלית  ועובדת  פסיכותרפיסטית  ילדיהם. 
כותבת מאז שלמדה לאחוז בעט, אך רק בשנים האחרונות מפרסמת את 
וגם תרפיסטית  שיריה בבמות שונות. הכתיבה עבורה היא גם חברה טובה 
ורבים  הכתיבה,  לעולם  הטיפול  עולם  שבין  החיבור  את  אוהבת  מצוינת. 

משיריה עוסקים בנפש, בקשר ובטיפול. 
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צריך להיות נכלולית / מאי אטר

ָצִריְך ִלְהיֹות ַנְכלּוִלית

ְּכמֹו ָחתּול 

אֹו ַעְכָּבר

ָלַדַעת ָמַתי ְלֵהָעֵלם

ִלְצֹלל ְלתֹוְך ְׁשלּוִלית 

ֵעיַנִים ְּגדֹולֹות ִלְפֹער 

ָׁשָפה ְנפּוָחה ְלַהְרִטיט

ּוָמַתי ִלְׁשֹּתק אֹו ִלְטֹען

ְלִאי ְׁשִפּיֹות ְזַמִּנית.

*
יוצרת,  היא סטודנטית לתואר ראשון בספרות במסלול לכתיבה  מאי אטר 
בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה. היא עוסקת בניהול קהילות דיגיטליות פוליטיות 

וחברתיות. כותבת שירה ופרוזה ויוצרת בתחומים נוספים.

143



תוכל להגיד שהיית אי-שם / אדר נסים

ָהִיינּו ָׁשם

ָּגבֹוַּה,

יֹוֵתר ִמֹּכל

ַהְּגבֹוִהים ֶׁשְּבָהִרים.

 

ֲאִני זֹוֵכר

ִנִּסיִתי ֶלֱאֹחז ָּבֶזה

ָחָזק,

ּוְלַהִּקיף

ְּבָכל ּגּוִפי.

 

ֲאִני זֹוֵכר

ֶאת ַהְּתחּוָׁשה;

ְנָמִלים ְנָמִלים.

ֹלא ָהִייִתי מּוָכן ְלַׁשְחֵרר

ַּגם ַּכֲאֶׁשר

ֹלא ִהְרַּגְׁשִּתי ֶאת ַהָּיַדִים.
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ָאַמְרת ִלי ָאז:

"ַּתִּגיד ִלי ִמִּלים"

ֲאִני ֹלא ַמְרִּגיׁש ֶאת ַהְּזרֹועֹות.

"ָּכֵאֶּלה ָיפֹות"

ֲאִני ֹלא ַמְרִּגיׁש ֶאת ָהַרְגַלִים.

"ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה ּכֹוֵתב"

ֲאִני ֹלא ַמְרִּגיׁש ֶאת ֶהָחֶזה.

"בְסָפִרים ָהִאּיּוִמים ֶׁשְּלָך"

"נּו! ַרק ַּתִּגיד ִלי ִמִּלים ָיפֹות"

ֲאִני ֹלא ַמְרִּגיׁש ֶאת ַהֵּלב.

*
הזה.  בסדר  בהכרח  לא  וחולמת,  שירה  כותבת  מתכנתת,  היא  נסים  אדר 
רוח  בין  על התפר  חיה  וניהול.  בהנדסת תעשייה  ראשון  לתואר  סטודנטית 

למדע; בין האהבה למילים ובין התשוקה לטכנולוגיה. זהו פרסומה הראשון.
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אדם פלוני בשעת ערב / רונן צדוק

יובל ישב בשורת הכיסאות האחורית בסטודיו, משתדל לשמור על 

מלפניו.  היושבים  מאחורי  להסתתר  לא  וניסה  דורון,  עם  עין  קשר 

הרישום שלו הוצג על כן לצידו של דורון. "רציתי ללכוד רגע אינטימי 

דורון,  לו  ענה  רצית,"  "אז  רישום ההנקה.  על  לבנה," אמר  בין אם 

ראש הסטודיו. הוא די חיבב את דורון עד כה. הוא ידע שהוא לא 

עדות  שלו  והקשה  הייחודי  באופי  ראה  אבל  שגרתי,  מרצה  בדיוק 

לצד האמנותי שבו. "מה שיצא לך פה זה רישום בנאלי וילדותי של 

ו... ? כבר אמרתי לכם אלף פעם, אל תשעממו  נו,  אישה מיניקה. 

אותי. כמה פעמים כבר ראיתם רישום של הנקה? הבנו. ביקשתי רגע 

מביא?  שאתה  מה  וזה  חושפני,  אינטימי,  אדם.  של  בחייו  אינטימי 

וחצי  שעה  השקיע  הוא   הבין.  לא  יובל  ברכבת?"  שמיניקה  אישה 

של נסיעה ברכבת בשביל הרישום הזה. ועוד שלוש שעות וחצי של 

תיקונים בבית. למה הוא משפיל אותי ככה מול כל הסטודיו? חשב. 

"טוב שזה לא זקן שמאכיל יונים," המשיך דורון. 

דורון היה גבר גבוה בעל קול עבה, והוא תמיד חייך כשהעביר ביקורת 

וניסה  יובל  על  הסתכל  הוא  ששנא.  ורישומים  ציורים  על  שלילית 

לעצמו  וחשב  עיניו,  את  לתפוס  הצליח  לא  אך  מבט  אליו  להישיר 

שיש בו משהו, אבל צייר הוא כנראה לא יהיה. "אני לא רוצה שתצייר 

יותר נשים וילדים, לפחות לא בתקופה הקרובה, זה יעשה לך טוב, 

תאמין לי." יובל לא האמין. כשדורון  חזר להביט ברישום כדי לחשוב 

על ביקורת, הוא הביט בנוכחים, שניסו להסוות את השקיקה שבה 

הקשיבו לדברים שהטיח בו. הם אולי מחבבים את יובל, אך לא את 

התחרות. 
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בחינה אפשרית,  יצירתו מכל  הותקפה  דקות שבהן  לאחר כעשרים 

עבר דורון לרישום הבא: "בחור מודד חולצה מול מראה". גם כעת 

הייתה לו ביקורת, אך לשונו הייתה רכה יותר. יובל רצה לצאת משם, 

לשמוע כל דבר חוץ מקולו, אך לא היה יכול. הוא חייב היה להראות 

יכולת  זו  שכן  עין,  למראית  אם  גם  ביקורת,  לקבל  מסוגל  שהוא 

הכרחית למקצוע. לכן הוא נאלץ להישאר שם עוד כשעה עד שיצא 

החוצה, אל הרעש המרגיע של העיר. בפנים הוא התאפק לא לדמוע, 

וכעת וכעת משיכול, לא היה מסוגל.

הוא הלך הביתה דרך הרחובות הקטנים של נווה צדק שאהב. בלילה 

הזה הם נראו לו מיוחדים מהרגיל. אפילו את המגדל של הצרפתים 

האורות  השכונה:  של  הטבעי  בנוף  השתלב  שלא  אף  חיבב,  הוא 

הכחולים, המרפסות הגבוהות, מגדל בלתי נגיש ומסקרן. רחוב פינס 

ושורת הבתים בני שתי הקומות היו האהובים עליו ביותר, במיוחד 

הסקיצה  את  לו  הזכירו  הם  עדן.  קולנוע  שליד  התאומים  הבתים 

הראשונה שרשם בחייו, בחופשה משפחתית באירופה כשהיה בן 13, 

ולכן בלי משים הלך לכיוונם. הוא נעצר מול התאום הדרומי. פנס 

הרחוב מחוץ לבית היה כבוי, ולכן עמד בחושך והביט על פנים הבית 

המואר. הווילונות לא היו מוגפים, וזה ִאפשר לו לראות שני ילדים 

כבני שש, לבושים בפיג'מת חיות, רבים מול טלוויזיה דולקת. הוא לא 

היה יכול לשמוע דבר מתוך הבית, אך המראה של שניהם בתוך הבית 

הציורי הזה הזכיר לו את האיסור המגוחך של דורון. ילדים מורכבים 

יותר מגברים כושלים בגיל העמידה, חשב לעצמו. 

ממשפטיו  באחד  נזכר  לפתע  הערב,  אירועי  על  מהרהר  בעודו 

שהכול  לפני  עוד  בית  פה  קנו  שלי  "ההורים  דורון:   של  הקבועים 

התייקר," היה מציין כשמישהו היה מביא רישום של נופי השכונה, 

מי  שגם  הבין  יובל  המשתנה.  אופייה  על  מתלונן  היה  מכן  ולאחר 

שזלזל בו גר באחד מבתי הקרקע בשכונה, וגם בו אפשר לצפות דרך 
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הילדים  מן  בשונה  אותו,  אך  לרחוב;  פונים  אשר  הזכוכית  חלונות 

התמימים, אפשר לרשום. הוא החליט: אם הוא רוצה ממנו רישום 

אינטימי של גבר, הוא ייתן לו אחד בדמותו.

בנאלי  "רישום  והמילים  שהושפל,  הערב  מאז  עברו  ימים  שלושה 

וילדותי" לא יצאו לו מהראש; שלושה ימים הוא לא הפסיק לחשוב 

על נקמתו המתוכננת. הוא כבר ראה בראשו את ערב הצגת הסקיצה 

החדשה בסטודיו. הוא תכנן להציג זאת כרישום של אדם פלוני בשעת 

ערב. רק את פניו של דורון היה משנה מעט ברישום, כדי שלא יוכל 

לדעת באופן מוחלט כי הוא מושא היצירה, אך הוא ידע שדורון יהיה 

חד מספיק כדי לנחש זאת גם ללא הוכחה. 

עם  שרעבי  לרחוב  להגיע  כדי  בערב  וחצי  תשע  עד  חיכה  הוא 

בריסטול הרישום שלו. הרחוב היה במרחק חמש מאות מטרים בלבד  

מהסטודיו שלמד בו, אבל הוא מעולם לא היה שם. שרעבי 5, בדיוק 

מגודר,  היה  הבית  הפתעתו  למרבה  אך   .144 באתר  שהופיע  כפי 

יצירה  והגדר הסתירה את החלונות. "אמן טוב עושה הכול בשביל 

טובה. לנסוע ברכבת ולצייר נוסעים, זה קל," היה אחד מהמשפטים 

שהטיח בו דורון לפני שלושה ימים. יובל ראה פח זבל ירוק שעמד 

גרר אותו עד לנקודה  בו. הוא  וחשב שיוכל להשתמש  מחוץ לבית 

בגדר שידע כי יוכל לעבור אם יעלה על הפח. 

לא  במהירות,  והתנשף  הבית  חצר  אל  הגדר  מן  בזהירות  ירד  הוא 

התכופף  הוא  הנפשי.  מהמאמץ  אלא  שהשקיע  הגופני  מהמאמץ 

והתקדם בזהירות אל עבר החלון המזרחי, היחיד שהיה מואר בבית, 

ייחודית.  בצורה  מעוצב  מסודר,  סלון  ראה  הוא  פנימה.  והתבונן 

הקירות היו צבועים בצבע כתום אפרסק, ועליהם ציורים רבים מזרמי 

האימפרסיוניזם והאקספרסיוניזם. גם "הצעקה" של מונק מצאה את 

מקומה על אחד הקירות. מוזאון זול, חשב לעצמו. 
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האור המרכזי בחדר היה צהבהב וחלש ובקע מאהיל גבוה שעמד לצד 

ספת עור חומה בעיצוב איטלקי. על הספה שכב גבר שחום, עייף, 

יחף לבוש בגופייה ובבוקסר לבן. לרגע הוא ריחם עליו, כאשר אור 

והעייפות  ביותר,  גם את קמטיו הקטנים  הטלוויזיה המרצד הדגיש 

ניכרה בפניו. קריקטורה, לא דיוקן. הוא לא היה יכול לייחל למשהו 

טוב יותר. דורון היה שקוע בטלוויזיה ולא הבחין בו, ובעוד הסלון 

היה מואר, חצר הבית הייתה חשוכה לחלוטין. יובל הוציא את עיפרון 

ולכן  רב,  זמן  לו  ידע שאין  הוא  לצייר.  והחל  הרישום מכיס מעילו 

הצליח לסיים את הבסיס ב־20 דקות. את היתר יוכל להשלים בבית 

מזיכרונו. גם הגשם שהחל לרדת לא הפריע לו. 

המשימה הושלמה, חשב לעצמו. כל מה שנותר כעת הוא לשפץ מעט, 

ולהגיש את הנקמה בסטודיו בשבוע הבא. הוא הכניס את בריסטול 

הרישום אל כיס מעילו הפנימי כדי שלא יירטב מהגשם, והחל לחזור 

בדרך,  נקוותה  קטנה  שלולית  אך  ממנה,  שנכנס  בגדר  הנקודה  אל 

אל  להגיע  כדי  הראשי  הגישה  שביל  דרך  אותה  לעקוף  עליו  והיה 

השער. כפוף הוא התקדם באיטיות ובזהירות אל שביל האבנים שליד 

הבזק  האיר  תזוזה,  של  שניות  כחמש  לו  שנדמה  מה  לאחר  הדלת. 

אור לבן וחזק את החצר. לרגע הוא חשב שזה ברק, אך היה זה פנס 

שהוצב בכניסה לבית, אשר הופעל על ידי חיישן תנועה. דורון ראה 

את האור נדלק וקם פתאום מהספה. הוא הלך לחלון, וראה דמות 

מכופפת ניצבת על שביל הכניסה. 

יובל ידע כי עליו לברוח במהירות האפשרית. הוא לא חשב על שום 

דבר שיוכל להגיד להגנתו אם ייתפס. הוא קם במהירות והחל לרוץ 

זה?  "מי  אחריו.  לרוץ  והחל  מביתו  יחף  יצא  דורון  השער.  לעבר 

עצור!" צעק לעברו. יובל הגיע אל השער, אך בעודו מנסה לשחרר 

ארצה,  אותו   והדף  בכתפו  דורון  אותו  תפס  הפנימית  הנעילה  את 

לדשא הרטוב. "מי אתה?" צעק. יובל שתק והביט בו מבועת. "יובל?" 

דורון זיהה אותו, את המבט המפוחד שלו, וחייך. 
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"אני מצטער, לא התכוונתי להבהיל אותך," מלמל יובל. "אני פשוט... 

לא יודע." הוא באמת לא ידע כיצד להסביר את נוכחותו שם. דורון 

מהגשם,  כולך  רטוב  אתה  "בוא,  ידו:  את  לו  הגיש  ואז  לרגע  שתק 

תיכנס". "לא, בבקשה, אני מצטער, אבל אני... אני חייב ללכת," אמר 

בגמגום קל, כי  פחד מהרגע שדורון יגלה את תוכניתו. דורון חייך 

אליו שוב ואמר: "אתה חייב לי כמה הסברים, אבל קודם כול בוא 

פנימה. לא התכוונתי להפיל אותך, לא ידעתי שזה אתה." הוא שתק 

ונכנס אחריו לבית. כעת היה בסלון שרשם דקות לפני כן. 

"שב, אני ארתיח מים, חבל שתתקרר, אני שונא לראות בחורים צעירים 

וחסונים חולים," אמר דורון והלך לכיוון המטבח. יובל לא ענה, מה 

כבר היה יכול להגיד. שוב הרגיש מושפל, אך הפעם באשמתו, חשב 

לראות  יכול  היה  לא  מבחוץ  הטלוויזיה.  על  הסתכל  הוא  לעצמו. 

במה דורון צפה. זו הייתה תוכנית של נשיונל ג'אוגרפיק על צבועים 

באפריקה. הוא הספיק לראות את הצבועים עומדים וצופים בלביאה 

צדה, שכן תכננו לגנוב את שאריות השלל שלה לעצמם. 

לידו  והתיישב  ליובל  אותה  הגיש  גדולה,  תה  כוס  עם  חזר  דורון 

ובציורים  בו  יובל הביט  "אז מה אתה עושה פה?"  על ספת העור: 

האקספרסיוניסטיים שהיו מעליו, והחליט לספר לו את האמת. הוא 

ידע שאין לו לאן לברוח, וגם אם יעיף אותו מהסטודיו, זה כנראה 

מגיע לו. "אני מצטער, אין לי משהו חכם להגיד, אבל רציתי לעשות 

סקיצה שלך," אמר והשפיל את מבטו. אחרי רגע שאל דורון: "למה?" 

לו את השתלשלות האירועים.  וסיפר  לגימה מכוס התה  יובל לקח 

דורון הביט בו שוב ותהה לעצמו אם לפני שלושים שנה גם הוא היה 

נראה כך, נאה אך שברירי. הרבה זמן לא ישב מישהו כה קרוב אליו 

על הספה. "אני חייב להגיד לך שאני די מתרשם," אמר. הוא ראה את 

הבלבול על פניו של יובל והמשיך: "כלומר, אני יכול להעיף אותך 

אני  אבל  למשטרה,  להתקשר  יכול  אפילו  שאני  האמת  מהסטודיו, 

מתרשם. לא ציפיתי ממך לעשות משהו אמיץ." יובל הביט בציורו 

של מונק. 
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"תראה לי מה הספקת," ביקש דורון. "אני לא יודע, דורון, אני אקרע 

באמת  אני  לא,  "לא,  בעיניו.  סוף־סוף  והביט  ענה  באמת,"  זה,  את 

רוצה לראות את זה, אולי זה טוב. לפחות שנדע אם זה היה שווה את 

זה." יובל שתק, הוציא מכיס מעילו את הרישום והעביר לדורון. הוא 

בחן את הציור במשך כדקה, ואמר לו מחייך: "אני אוהב את זה. אתה 

ידו על  בזה עומק." הוא הניח את  יש  וחושפני,  אינטימי  זה  רואה, 

הברך של יובל בעודו אמר זאת. יובל הרגיש לא בנוח, אבל המחמאה 

הקהתה את התחושה. "אתה יכול לזרוק אותו, אני באמת מצטער, 

אני גם לא אבוא יותר לסטודיו," אמר לו בשקט. "מה פתאום? אתה 

משוגע?" ענה דורון. "אני רוצה שתבוא ותציג את זה בשבוע הבא, 

זה אחלה רישום. כמובן שלא נגיד לאף אחד איך השגת אותו, ואת מי 

ציירת," אמר והניע את ידו על הברך. כעת גם ההצעה להשלים את 

תוכניתו לא האפילה על תחושת אי הנוחות. "דורון, תודה, אבל..." 

רוצה  פשוט  אני  "אבל  הואצו,  ליבו  דפיקות  לשנייה,  השתהה  הוא 

הביתה, זה הכול," הוא הזיז את ידו של דורון מרגלו בעדינות. "רגע, 

רגע, אני לא יכול לתת לך ככה ללכת, הרישום לא גמור, אני רוצה 

שתמשיך". "מה?" יובל לא הבין. "אני רוצה שתמשיך ברישום. בעצם 

כל  נרטב. חבל שעשית את  זה קצת  כי  עדיף שתתחיל אחד חדש, 

זה, ובסוף תחזור בלי כלום הביתה," חזר דורון על ההצעה. "אני לא 

חושב. זאת הייתה טעות, אני יודע, אבל אני לא חושב שאני מסוגל 

לצייר אותך עכשיו," אמר וקם מן הספה. 

דורון התרווח לאחור על הספה, יצר קשר עין ואמר: "תקשיב, אני 

נותן לך פה הזדמנות מצוינת. מי נראה לך שהיה מקבל עוד הזדמנות 

כזו בסטודיו? אני רק רוצה שתשב על הכורסה מולי ותעשה רישום, 

היום  פה  שעשית  מה  הסטודיו?  את  לעזוב  מעדיף  אתה  הכול.  זה 

לא חוקי. אתה מבין את זה, נכון?". הוא הבין. והוא באמת חשב על 

ההזדמנות מול ההשפלה שבעזיבת הסטודיו. "רק רישום, נכון?" שאל 

בחשש קל. "כן, פשוט תשב פה, ותצייר אותי, זה הכול, אנחנו לא 

חייבים להחליף מילה אחת בינינו אם לא תרצה." הוא הנהן והתיישב 
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שאתה  "מה  שאל.  שאצייר?"  רוצה  אתה  "מה  שמולו.  הכורסה  על 

רואה," אמר וחייך. 

ריצוד הטלוויזיה,  מול  באור צהבהב,  בסלון המואר  ישבו שם,  והם 

יובל רושם על בריסטול את דמותו המעוותת של דורון, בין יצירות 

אמנות לא קשורות, ודורון רושם בראשו את דמותו של יובל, בעודו 

מביא את עצמו לסיפוק על ספת עור איטלקית. 

 

*
סירקיוז  לאוניברסיטת  היהודית  הסוכנות  ושליח  תסריטאי  הוא  צדוק  רונן 
שלי  הוא  ברביעי  סיפורו  לקולנוע.  בחוג  תסריטאות  מגמת  בוגר  יורק.  בניו 

התפרסם בגיליון השלישי של לכל הרוחות.
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מחר נלכה לאין / זהר קטן

ָמָחר ֵנֵלָכה ְלַאִין

ְוִנְׁשֹמר ַעל ַהְּפִניִנים ֶׁשְּבֶלְחְיָך,

ִנָּׁשֵטף ַּבֶּמַלח ַהִּמְתַּפֵּזר ַעל ּגּוֵפינּו –

ִחירּוִרים ְקַטִּנים ֶׁשַהחֹול ְמַחֶּפה ֲעֵליֶהם.

ְּכֶׁשַהְּׂשָפַתִים ִמְתַיְּבׁשֹות ֲאִני

ְמַחֶּבֶלת ִּבְצָעַדי ּוַמְחִליָפה אֹוָתם ְּבִמְׁשָּפִטים ְמֻקָּטִעים.

ָמָחר ֵנֵלָכה ְלָׁשם,

ֵמי ַהָּדִגים ִיָּדְבקּו ְלֻסְליֹות ַהְּפַלְסִטיק ֶׁשל ַנֲעֶליָך

ְוֵתֵלְך ְּבַרַעׁש ָּגדֹול, ֵּתֵלְך ְותֹוִכיַח ְּבתֹוְך ְזרֹועֹוַתי.

ַהָּׁשַמִים ִיְפֲערּו ְּבָגלּוָתם ֵמֵעת ְלֵעת,

ִיְׁשַּתְּקפּו ְּבַמִים ַהְּסרּוִחים, ְּבִלְבַנת ִצָּנה,

ְוַהָּׁשַמִים ְיַכּסּו ַעְפַעַּפִים ֲאִני 

ַאְצִּביַע ְלָמקֹום ַאֵחר.

ָמָחר ִנְתעֹוֵרר ְוָהַעְפַעַּפִים ְמֻכִּסים

ֲאִני קֹוֵראת ָלֶזה קּוֵרי ֵׁשָנה,

ִּתְקָרא ְלֶזה ֻזֲהַמת ַהּגּוף, ֵאיְך ֶׁשִּתְרֶצה,

ֵאיְך ֶׁשֲאִני רֹוָצה.

*
זהר קטן היא ילידת 1998, סטודנטית בשנתה האחרונה לתואר ראשון בחוג 
לספרות  ביקורת  מגזין   - רשומון  ועורכת  ופרוזה  שירה  כותבת  לספרות. 

ותרבות. 
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ערב / אורית פוטשניק־נוימאר 

ְּבָכל ַּדָּקה ֲאִני יֹוַדַעת ֵאיֹפה ַאְּת,

ְׁשקּוָעה ְּבתֹוְך ִׂשיַחת ֻחִּלין, ַּבֲהֻמָּלה.

ֲאִני ׁשֹוֶקֶדת ְלַהְסִּתיר ֶאת ַהַּמָּבט

ֶׁשָּתר ָּתִמיד ַאַחר ְּדמּוֵתְך. ֲאִני ְּכבּוָלה

ּוְמֻרֶּסֶנת, ַאְך יֹוַדַעת ֵאיֹפה ַאְּת.

 

ֲאִני ׁשֹוֶקֶלת ִּבְזִהירּות ֶאת ְצָעַדי,

ְקֵרִבים ִמְתַרֲחִקים ְּבִמין ִרּקּוד מּוָזר.

ִזְמזּום ַהֶחֶדר ֶנֱאָלם ְּבתֹוְך ָאְזַני

ְּכֶׁשֲאִני סֹוֶבֶבת ְסִביב ָהִאי ֶאְפָׁשר

ּוִמְתַרֶּׁשֶלת ְלַחֵּׁשב ֶאת ְצָעַדי.

 

ֵהָּנה ֲאִני מּוֵלְך, ֵעיַנִיְך ְמַחְּיכֹות.

ּגּוֵפְך ִנְלַחץ ֵאַלי ְלֶהֶרף ַעִין ַרְך.

ִחּבּוק ִטְקִסי ָקָצר, ֲאַנְחנּו ִמְתַנְּתקֹות

ְוׁשּוב ַמֶּכה ִּבי ָהֲאִויר, ֵּכֶהה ְוַלח.

ֵהָּנה ֲאִני מּוֵלְך, ֵעיַנִיְך ְמַחְּיכֹות.
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ְׂשָפַתי ָנעֹות ּוִמְתַאְּמצֹות ִלְמֹצא ִמִּלים.

ִׂשיַחת ֻחִּלין ְּפׁשּוָטה ֶׁשַרק ִלְפֵני ַּדָּקה

ָהְיָתה ַקָּלה, ְׁשרּוָיה ַעְכָׁשו ִּבְסַבְך ָעִלים

ֵּכִהים, ֵאיִני רֹוָאה מֹוָצא ֵמַהְּׁשִתיָקה.

ּוְלׁשֹוִני ְּכֵבָדה ְּבִפי, ֵמֹרב ִמִּלים.

 

ַאְּת ְמַמֵּלאת ֶאת ֶהָחָלל ִמִּלים טֹובֹות.

ׁשֹוֶטֶפת ְּבַרּכּות ָּכֹזאת ְּבִבָּטחֹון.

אֹוֶחֶזת ִּבי, ֶאְצְּבעֹוֵתינּו ִמְׁשַּתְּלבֹות

ְלֶרַגע ְוָאז ַאְּת ִנְפֶרֶדת ׁשּוב. ָהמֹון

עֹוֵבר ֵּביֵנינּו. ֶהָחָלל ִנְמָלא ְצִריבֹות.

ְוַאְּת יֹוֵצאת ּוִמְתַרֶחֶקת ֶאל ַחַּיִיְך.

ֲאִני נֹוֵׂשאת ֶאל ִמָּטִתי ֶאת ַהְּתבּוָסה,

ֶאת ַהְּתׁשּוָקה ִלְרֹּדף, ָלרּוץ ְּבִעְּקבֹוַתִיְך,

ֲאִני ּפֹוָנה ִמָּׁשם ָוָהְלָאה ְרצּוָצה.

ֵלב ַהַּכְלָּבה ֶׁשִּלי מֹוֶנה ֶאת ְצָעַדִיְך.

*
ותרגומים  שירים  שירה.  ומתרגמת  משוררת  היא  אורית נוימאיר־פוטשניק 
ספר  והליקון.  המוסך  מאזניים,  העת הו!,  בכתבי  התפרסמו  עטה  פרי 
שיריה הראשון עינה של האורקל, יצא ב2019 בהוצאת פרדס בעריכת אנה 
וזיכה אותה בפרס שרת התרבות למשוררים בראשית דרכם. עורכת  הרמן 
האנתלוגיה את כל הרצון - מבחר שירה לסבית עברית עכשווית שראתה אור 

ב2022 בהוצאת ה־21 ואפרסמון.
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הניצוץ / אֹוָרן דינלטון

ְׁשלּובֹות ָיַדִים ְׁשֵּתי ֵעיֵנינּו.

ְצֵמֵאי ִקְרָבה, ַיְרֵחי ְׂשָפַתִים.

ַעָּתה ִנְדָלק ַהֵּנר ֵּביֵנינּו,

ָחֵרד הּוא ָׁשט ַעל ְּפֵני ַהַּמִים.

ָּכְך ַׁשְלַהְבּתֹו ָהְלָכה ִהְגִּדיָלה,

ַהַּמִים ֶקֶצף ָּגֲעׁשּו.

ְּתִפַּלת ָיִמים ָנָׂשאנּו ְּפִניָמה,

ָּבָרק ָוַרַעם ִנְכֲעסּו.

רּוחֹות ַהְּקָרב ֻּתִּפים ִהְרִעיׁשּו.

ַׁשְבִריר ָזִעיר ֶׁשל ֲאבּוָקה.

ְּבֵעת ְצָרחֹות ַהָּים ֶהְחִליׁשּו,

ָׁשַקט ַהֵּנר, ְּפִתילֹו ָּכָבה.

ַאְך ָלְך ְוִלי ְׁשמּוָרה ַּגֶחֶלת,

ֵיׁש ֵמַאִין ִהיא ִנְּצָתה.

ָלַעד ִּתְבַער, ָלַעד ׁשֹוֶמֶרת

סֹוד ִקְסָמּה ֶׁשל ַהְּדֵלָקה.

*
אֹוָרן דינלטון הוא יליד 1997, מתגורר בחולון ובמקור ממשגב שבגליל. הוא 
עתיד לסיים את לימודיו לתואר ראשון בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד ובחוג 
לתקשורת. החל לכתוב שירה במהלך טיול ארוך והגיע לעולם זה דרך כתיבה 
והלחנה של מוזיקה מקורית. חולם להוציא את ספר השירה שלו ִהְסַּתְּיגּות 

בשנה הקרובה.
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24-7 / נועם נוה 

ִעיר ִנְמַּתַחת ְּכֶרֶׁשת ֵמָעל

ְזָרִמים ֲחִמיִמים ֶׁשל ְּבִדידּות 

לֹוְכִדים ַׂשִּקּיֹות ַנְילֹון ְסחּופֹות.

אֹור ָחָלב ְמַטְפֵטף ֶאל ָהִעיר 

ַהּדֹוֶמֶמת. ַרק ְּפִעימֹות ַהְּכִביׁש ַהָּמִהיר

הֹוְלמֹות, ְלַמְחָׁשבֹות ֵיׁש ֵהד. ֵהן ֲאָדוֹות 

ִמְתַרֲחבֹות, ִנְתָקלֹות ְּבִקירֹות ִּבְנָיִנים.

ַהּקֹול ַהִּמְתַעֶּבה ְסִביְבָך הּוא ֶׁשְּלָך – 

ַרק יֹוֵתר ָׁשֹחר.

ָהִייָת רֹוֶצה ֶׁשִּמיֶׁשהּו ִיְׁשַמע, ֲאָבל ָּבִעיר 

ֵיׁש ַרק ֲאָנִׁשים ֶׁשֹּלא ָיִבינּו 

ְּדָבִרים ֶׁשַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע ְלַהְסִּביר. 

ִמּתֹוְך ַהחֶׁשְך ַהּגֹוֶאה, ַמְבִזיִקים

ְּכִמְגַּדּלֹור – אֹורֹות ֵנאֹון ִאְּלִמים

24/7

ֲאִריזֹות ַמְבִריקֹות: ֶנָחָמה ְוֶׁשַפע

ְּבַאַחד ָעָׂשר ֶׁשֶקל ִּתְׁשִעים

ֶּדֶלת ֶׁשְּלעֹוָלם ֹלא ִנְנֶעֶלת,

אֹורֹות ֶׁשְּלעֹוָלם ֹלא ָּכִבים,

ַהּקֹולֹות ְּבֹראְׁשָך ִנְבָלִעים

ֵּבין ְלָהקֹות ִצְבעֹוִנּיֹות ֶׁשל ַמְדֵּבקֹות ּוְמִחיִרים. 

 

*
נועם נוה היא שחקנית 

וסטודנטית במסלול 
מצטיינים במשחק 

בפקולטה לאמנויות.
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 דפניס וכלואה / לונגוס 
תרגום מאת שירה כסלו

דפניס וכלואה מאת לונגוס, הוא רומן מן המאה הראשונה או השנייה 

רומנים  חמישה  מבין  אחד  זהו  עתיקה.  ביוונית  שנכתב  לספירה 

אהבתם  סיפור  דומה:  בנושא  עוסקים  כולם  בשלמותם,  שהשתמרו 

של שני צעירים, אשר נסיבות ואירועים שונים מונעים את איחודם 

לאורך הרומן כולו. דפניס וכלואה הם צמד רועי צאן מן האי לסבוס 

הגורל  רצה  כבשים.  רועת  וכלואה  עיזים  רועה  הוא  דפניס  שביוון, 

ידי הוריהם באי,  - שניהם ננטשו על  ילדות דומה  ולשניהם הייתה 

נצלו בהשגחה אלוהית והונקו על ידי הצאן שהם עתידים לרעות, עד 

ידי איכרים מן החוות הסמוכות. לאורך הרומן  שלבסוף אומצו על 

האל  עם  יחד  לשלומם,  שדואגת  נימפות  קבוצת  הצמד  את  מלווה 

פאן ועם ארוס אל התשוקה. הצמד מבלה את כל ימיו יחד, ולאורך 

הרומן הם מתאהבים ולומדים יחד על ייסוריי האהבה ועל התשוקה 

האירוטית. לבסוף, לאחר שהתאחדו עם הוריהם הביולוגים, נישאים 

בכפר וחיים בו עד מותם. החלקים המתורגמים מטה לקוחים ברובם 

מן הספר הראשון בו ניצתים גחליה הראשונים של אהבת הרועים. 

ליל  סיפור  הרומן:  של  החותמים  הפרקים  שני  מצורפים  לבסוף, 

יותר  כלולותיהם אשר מסופר מנקודת מבט קרובה לכלואה. חלקו 

מפחיד ומאיים מאשר פסטורלי ורומנטי וחלקו האחר סתום וקשה, 

כך שמלאכת הגישור והפרשנות נותרת בסוף אך ורק בידי הקורא. 

הקריאה בטקסט עתיק כופה על הקוראת מגעים עם דמויות, עידנים, 

ועם קוראים רבים אחרים שקדמו לה. היא תורמת לנו היכרות עם 

נקודות מגע בין עולמנו אנו והעולם העתיק, שלא הינו ערים אליהן אך 

הן תמיד היו שם. הקריאה בדפניס וכלואה מלמדת אותנו ראשית על 
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האידיליה הכפרית של תקופתו של לונגוס, על הפנטזיות הארוטיות 

הטבע  כמה  מדגישה  גם  אך  ונשים,  גברים  יחסי  ועל  זמנו  בני  של 

האנושי )או התרבות האנושית( נותר בתחומים רבים בלי כל שינוי.

ברצוני להודות לד״ר טדי פסברג שהכיר לי את היצירה והנחה אותי 

בתרגומה.

Aristide Maillol 
1937

159



 מתוך ספר 1: 
המקלחת והמונולוג של כלואה

13. לאחר שהגיעו דפניס וכלואה אל מעיין הנימפות, הוא נתן לה 

שהוא  בזמן  עליהם  שתשמור  כדי  הרועים  ילקוט  ואת  כותנתו  את 

נעמד במעיין, שטף את שיערו ואת כל יתר הגוף. שיערו היה שחור 

ומלא, גופו היה צרוב שמש כאילו צל השיער נתן לו את צבעו. דפניס 

בעיניה  נראה  לא  שמעולם  ומאחר  למראה,  יפהפה  לכלואה  נראה 

יפה קודם לכן היא סברה שהשטיפה היא האשמה ביופיו. לאחר מכן, 

בזמן שרחצה את גבו, גופו הרך כה נכנע למגע ידה עד כי היא נגעה 

יותר  קטיפתי  עורו  אם  לבדוק  מנסה  ושוב,  שוב  בהיחבא  בעצמה 

משלה. אז )הרי השמש כבר עמדה לשקוע( הם הובילו את העדרים 

הביתה וכלואה לא הרגישה שום דבר בלתי רגיל, חוץ מכך שחשקה 

לחזור ולראות את דפניס רוחץ. 

בבוקר למחרת היא הצטרפה אל המרעה, דפניס ישב תחת עץ כהרגלו 

וניגן בזמן שהשגיח על העיזים הרובצות בלי לזוז, כאילו היו מאזינות 

גם  אך  הכבשים  עדר  על  והשגיחה  לצידו  ישבה  כלואה  למוזיקה. 

התבוננה בדפניס; בעודו מנגן, דפניס שוב נראה יפה בעיניה, והפעם 

היא סברה שהמוזיקה היא האשמה ביופיו. לכן היא לקחה לידה את 

חליל הפאן וניגנה בו, מקווה שכמוהו גם היא תיעשה יפה. היא אף 

שכנעה אותו לרחוץ שוב, חזרה והתבוננה בו רוחץ ולאחר שהתבוננה 

היטב היא גם חזרה ונגעה בו כמו ביום הקודם, ופעם נוספת חזרה 

הביתה אחוזת התפעלות; וההתפעלות הייתה תחילת האהבה. 

נערה  שהייתה  מאחר  מרגישה,  שהיא  הדבר  מהו  הבינה  לא  היא 

צעירה שהתחנכה בכפר ובחייה אפילו לא שמעה מישהו נושא את 

שמו של ארוס;  נפשה התייסרה, עיניה לא צייתו לה והיא דיברה רק 

על דפניס. היא שכחה לאכול, בלילה הייתה שוכבת ערה ואת כבשיה 

הזניחה. פעם צחקה ופעם בכתה; הנה ישבה בשקט וכבר קפצה על 
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סובלת  לא  פרה  אפילו  בסומק.  נצרבו  ושוב  החווירו  פניה  רגליה; 

כך כשהיא נעקצת על ידי חרק. פעם אחת, כשהייתה לבדה, אמרה 

לעצמה את הדברים הללו:

לי,  כואב  מחלתי.  מהי  יודעת  לא  אני  אך  עכשיו,  חולה  ״אני   .14

ואין לי שום פצע; אני מתייסרת, ואף אחת מכבשותיי לא אבדה לי; 

הפטל  אותי  דקר  רבות  פעמים  בצל.  יושבת  בעודי  גם  בוערת  אני 

ולא בכיתי, כמה פעמים תקעו בי הדבורים את עוקצן ולא זעקתי. 

הדבר שדוקר את ליבי חד יותר מכל אלה. דפניס יפה, אך הרי כך 

גם הפרחים. כלי הנגינה שלו משמיע זמר מתוק, אך כך עושה גם 

הזמיר. והנה אף אחד מאלו לא נחשב בעיניי. הלוואי שהייתי החליל 

שלו כדי שינשוף בי, הלוואי שנהפכתי לעז כדי לרעות תחתיו. אוי, 

מים נוראיים, רק את דפניס עשיתם יפה ואני לשווא התרחצתי! אני 

הולכת, נימפות אהובות, וגם אתן לא תוכלו להציל את בת טיפוחיכן. 

מי יקשט את ראשיכן בכתרים במקומי? מי יישא אליכן את הטלה 

האומלל? מי יטפל בחגב הפטפטן, שלכדתי בעמל רב כדי שירדים 

דפניס,  בגלל  ערה  שוכבת  אני  כעת  לצליליו?  המערה  בפתח  אותי 

והחגב מפטפט לחינם!״

Aristide Maillol 
1937
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התאהבותו של דפניס 

17. כלואה, נרגשת מדברי השבח ומשתוקקת לנשק את דפניס מזה 

זמן רב, לא יכלה לחכות עוד ולכן זינקה ונישקה אותו, אמנם בצורה 

חסרת ניסיון ומגושמת, אך באופן שיכול להרתיח את הנפש מאוד. 

דרוקון ברח משם בצער, מחפש מוצא אחר לאהבתו; דפניס, לעומת 

תקפו.  וכפור  עצוב  מיד  נעשה  נדקר,  אלא  נושק  לא  שכאילו  זאת, 

הוא לא שלט בליבו הרועד, חשק רק להתבונן בכלואה וכשהתבונן 

הבחין  הבהיר,  משיערה  התפעל  הראשונה  בפעם  בסומק.  התכסה 

שעיניה גדולות כמו של פרה ושפניה לבנות אפילו יותר מחלב עיזים. 

כאילו לראשונה קיבל לרשותו זוג עיניים וקודם לכן היה עיוור. ובכן, 

הוא לא אכל, חוץ מאשר טעימה קטנטנה, וגם לשתות, כאשר צמא 

הכריע אותו, שתה מספיק רק להרטיב את שפתיו. אם קודם לכן היה 

קשקשן כמו חגב, כעת השתתק, ואם היה פעם חרוץ יותר מן העיזים,  

עתה נעשה עצלן. הוא שכח מעדריו, השליך ארצה את חליל הפאן 

ונעשה חיוור יותר מדשא בקיץ. רק עם כלואה היה משוחח, וכאשר 

מצא עצמו בלעדיה היה מקשקש לעצמו דברים ברוח הזו:

רכות  שלה  השפתיים  כלואה?  של  נשיקותיה  לי  עשו  זה  ״מה   .18

יותר מוורדים, פיה מתוק מדבש, אבל נשיקותיה דוקרות יותר מעוקץ 

את  ואפילו  רכים  כלבים  גורי  גדיים,  נישקתי  רבות  פעמים  דבורה. 

העגל שנתן לנו דרוקון; אבל הנשיקה הזו שונה מכל אלה. האוויר 

ובה בעת אני  יוצא ממקומו, נפשי נמסה,  נמלט ממני, הלב כמעט 

רק רוצה להתנשק שוב. איזה ניצחון עגום, איזו מחלה מוזרה שאינני 

יודע אפילו לכנותה בשם. האם כלואה טעמה רעל לפני שנשקה לי? 

כיצד לא מתה אם כן? בזמן שהזמירים מזמרים, חלילי שותק; בזמן 

שהגדיים מקפצים, אני עומד במקום; הפרחים פורחים, ואינני קולע 

אפילו  האם  נובל.  ודפניס  מלבלבים,  והיקינתונים  הסיגליות  זרים, 

דרוקון יפה מראה ממני?״
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הציקדה 

25. פעם, בשעה שדפניס ניגן מנגינת צהריים והעדר הסתתר בצל, 

כלואה נרדמה בלי שישים לב. כשדפניס הבחין בכך הוא הניח את כלי 

הנגינה והתבונן בכל כולה בלי שישבע ממראה עיניו, כי לא התבייש 

כלל, ובה בעת גם לחש ברכות: ״אילו מין עיניים ישנות אלה, ואיזה 

מין הבל פה! אפילו תפוחים ואגסים לא ינצחו אותו. אבל לנשק אני 

פוחד; הנשיקות דוקרות את ליבי, עושות אותי למשוגע כאילו היו 

ציקדה  אותה.  אעיר  מנשקה  בעודי  מפחד שמא  גם  אני  טרי.  דבש 

וגם התיישים נלחמים בחבטות  נותנת לה לישון!  רעשנית, היא לא 

קרניים... הו זאבים, זאבים פחדנים יותר משועלים, חבל שלא חטפו 

את אלה.״

26. ובזמן שנאמרו דברים כגון אלו על ידו, נפלה ציקדה על חזה של 

כלואה, בעודה נסה מפני סנונית אשר חשקה לצוד אותה, והסנונית 

שעקבה אחריה לא הצליחה אמנם לתפוס את טרפה אך בשל המרדף 

התקרבה עד כדי כך שליטפה את לחיה של כלואה בכנפיה. היא, שלא 

ידעה מה קרה, התעוררה מן השינה בזעקה גדולה. לאחר שראתה את 

הסנונית מעופפת עדיין בקרבת מקום ואת דפניס הצוחק מבהלתה, 

חדלה מהפחד ושפשפה את עיניה, שעוד רצו לישון. הציקדה בינתיים 

שבה לשרוק על החזה שלה כבת חסות המודה על הצלתה. כלואה 

זעקה שוב ודפניס צחק, וגם ניצל את ההזדמנות, שלח את ידו אל 

גם  הנהדרת, שלא חדלה לקשקש  והוציא משם את הציקדה  שדיה 

בתוך כף ידו הימנית. כלואה, ששמחה בראותה אותה, לקחה אותה 

מידו, נישקה אותה וגם השיבה אותה מקשקשת לחיקה.
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 מתוך ספר 4: 
ליל הכלולות וסופו של הרומן

39. לא רק אז, כי אם את יתרת חייהם כולה העבירו דפניס וכלואה 

ואת ארוס כאליהם,  בסגנון כפרי. הם עבדו את הנימפות, את פאן 

הפירות  את  ומחשיבים  צאן,  של  רב  עדר  כרכוש  לעצמם  אוחזים 

והחלב כמטעמים המתוקים ביותר. הם העבירו את בנם הזכר תחת 

פטמת עז, וכשנולדה אחריו בתם נתנו לה לינוק מפטמת כבשה. הם 

קראו אותו פילופוימון )אוהב הצאן( ואותה אגלה )עדר( ]ובדרך זו 

הללו הזדקנו יחד איתם[. הם גם עשו סדר במערה, הציבו בה ציורים 

ובנו מזבח לארוס הרועה; לפאן הם סידרו במקום האתר אצל האורן 

מקום מגורים במקדש, וכינו אותו פאן הלוחם. 

40. אבל הקריאה בשמות והמעשים הללו הגיעו מאוחר יותר. באותו 

זמן, בבוא הלילה, הובילו אותם כולם לחדר המיטות, אלה מנגנים, 

בוערים.  לפידים  מעלה  אוחזים  והאחרים  בחלילים,  נושפים  אלה 

כשקרבו אל הדלת הם עברו לשירה בקולות קשים ומחוספסים, כאילו 

היו משברים את האדמה בחרמשים ולא שרים שירי כלולות. דפניס 

וכלואה שכבו יחד עירומים, התחבקו והתנשקו, ערים בלילה ההוא 

שלוקאיניון  הדברים  מן  משהו  עשה  דפניס  ינשופים.  מאשר  יותר 

לימדה אותו, ואז, לראשונה, למדה כלואה שכל אותם דברים שעשו 

ביער היו משחק רועים ותו לא.

לכתיבה  במסלול  בספרות  ראשון  תואר  בוגרת  )כמעט(  היא  כסלו  שירה 
יוצרת ובלימודים קלאסיים.
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 הרוח מתערסלת / תמרה חלוצי
בעקבות "הרוח מיניקה את גורי הרוח" מאת אורין רוזנר

ָהרּוַח ִמְתַעְרֶסֶלת ְּבִׁשיַרִיְך,

ְרוּוַית־ַטל, ִהיא ַמֲאִכיָלה ֶאת ּגּוֶריָה 

ֶׁשּבֹוְגִרים ְלִאָּטם,

ְּכמֹו ָהיּו ַחּיֹות־ַּבר.

 

ְּכֶׁשָהרּוַח ִמְתַרֶּפֶקת ַעל ָחֵזינּו

ָאנּו יֹוְדעֹות ַרֲחִמים.

 

ַאַחר ָּכְך,

ָהרּוַח ַהּטֹוָבה ָּבָאה ִּבי ְּכמֹו ְסָעָרה,

ָעַלי ְוַעל ַצָּואִרי:

ְּבָיִדי ָהַאַחת ַאֲאִכיל ֶאת ּגּוֶריָה

ּוְבָיִדי ָהַאֶחֶרת – 

ָאחּוׁש ְּבֵעיֵניֶהם ֶאת ָהֹאֶפק.

*
הרב־תחומית  ובתוכנית  בבלשנות  ראשון  תואר  בוגרת  היא  חלוצי  תמרה 
למדעי הרוח. שירים, סיפורים קצרים ומחזות שכתבה פורסמו באנתולוגיות 
משיב הרוח;  וכן בכתבי העת  ובגדות האפשר;  עורי שפת עבר  כגון:  שונות, 
עת לטעת,  ואחרים. כתבה את המחזה  סלון הדחויים  ביטאון שירה,  צריף; 

הצגה עצמאית שעלתה ברחבי הארץ בין 2015 ל־2017.
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יונקת הדבש / עמית מלמד

יֹוֶנֶקת ַהְּדַבׁש ַּבַחִּיים ֹלא ּבֹוָכה

ְוִהיא ֲהִכי ֹלא רֹוָצה ִחּבּוק

ִהיא ַאף ַּפַעם, ְלעֹוָלם, ֹלא ְצִריָכה

ְּבִיחּוד אֹותֹו

ִהיא יֹוַדַעת

 

יֹוֶנֶקת ַהְּדַבׁש ָאְמָרה לֹו ֹלא

ָׁשלׁש ְּפָעִמים ִהיא ָאְמָרה לֹו ֹלא

ַאְרַּבע ְּפָעִמים ִהיא ָאְמָרה לֹו ֹלא

ִהיא ִנְּסָתה

הּוא ָאַמר עֹוד ֶרַגע

ְוִנְׁשַאר עֹוד ֶרַגע

 

יֹוֶנֶקת ַהְּדַבׁש ֹלא ָהְלָכה.

ִהיא ַּגם ֹלא ָרְצָתה ֶׁשהּוא ֵיֵלְך.

ִהיא ֹלא ָאְמָרה לֹו ֶׁשֶּזה ֹלא ָהָיה

ְּבֵסֶדר, ִהיא ֹלא ָיְדָעה

ִאם ֶזה ְּבֵסֶדר.

ִהיא ֹלא ָזֲעָמה.

 

ַהְּדַבׁש ֹלא ָהַפְך ְלֶזֶפת.

ַהֶּזֶפת

ֹלא ִהְכִּביָדה

עמית מלמד היא סטודנטית בשנה א׳ ַעל ּגּוָפּה ֶׁשל יֹוֶנֶקת ַהְּדַבׁש.
ובספרות  במשפטים  ראשון  לתואר 
במסלול לכתיבה יוצרת. אקטיביסטית 

בהתהוות וחנונית עם אדג׳.
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רצתי / רוני קרן

ַרְצִּתי ָּכל עֹוד ַנְפִׁשי ִּבי

ָנַפְלִּתי ַאְרָצה ּוִפי ִהְתַמֵּלא

ֶּבָעָפר. ַעד ְיסֹוד ָהִייִתי ְמֻכָּסה

ְּבֹבץ ְוֻזֲהָמה. ָיְכלּו ְלָהִריַח אֹוִתי

ֵמַהָּקֶצה ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהֶחֶדר

ִהְסַּתַּכְלִּתי ְלָאחֹור ְּבָכל ֶרַגע

ֶׁשֵעיַני ֹלא ָהיּו ֲעמּוסֹות בְּדָמעֹות

ֶׁשֹּלא ִהְסִּכימּו ִלֹּפל ְוֵהם ָהיּו

ָׁשם ֵמֲאחֹוַרי ַוֲאִני ַרְצִּתי

ַרְצִּתי ָּכל עֹוד ַנְפִׁשי ָהְיָתה ִּבי

ַעד ֶׁשֹּלא ָיֹכְלִּתי יֹוֵתר

ְוָהָאֶרץ ֹלא ִהְסִּכיָמה ִלְבֹלַע אֹוִתי.

*
רוני קרן היא סטודנטית לתואר ראשון בספרות במסלול תרגום. שיריה לא 
במגוון  יצרנית  באמנות  עוסקת  היא  לכתיבה  נוסף  זה.  לרגע  עד  אור  ראו 

מדיומים ובאפייה. ידועה גם כרוני הג'ינג'ית.
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נעים / מעיין אגמון 

רק שנינו בחדר שלו, במיטה. עד עכשיו תמיד היינו בשטח שלי. זה 

מוזר להיות פה אבל איכשהו, בתוך החיבוק שלו, הצלחתי להירדם, 

ולחלום. אני אף פעם לא חולמת, בטח לא בתוך חיבוקים, אבל איתו 

הבסיסית  בפשטות  בזה,  להודות  אותי  מביך  בטוח.  זה  מה  משום 

של  לי.  נעימה  הזאת  הנורמליות  כמה  של  ואישה,  גבר  של  הזאת, 

אני מטגנת שניצלים  בסיוטים שלי  זה.  את  לאהוב  מוגנת,  להרגיש 

ומתעלם משני  לבנה  גופייה  ולובש  חזר מהעבודה  לבעלי, שבדיוק 

לאסוף את  צריך  היה  כי  זמן לעשות שורשים  היה  לא  ולי  הילדים 

הקטנה מהגן. ובסיוט הזה הוא צועק עליי ואז תופס לי בתחת ואני 

בכלל טבעונית, מה לי ולשניצלים? אני מדמיינת את הבריחה מקריית 

שמונה, איך אני חוזרת לתל אביב ומתחילה הכול מחדש.

והנה עכשיו, איתו, זאת ההתחלה של הסוף. להרשות לו לחבק אותי 

אומר להודות שנעים לי, להודות שאני צריכה. ולמה לעזאזל מחרמן 

אותי להיות האישה שלו? איך זה שכשמגיע הלילה אני נכנעת לחלק 

אהובה.  קטנה,  בעולם,  יפה  הכי  מוגנת.  להרגיש  רוצה  שרק  שבי 

אוצר. כמה מביך. 

אני מתחילה להרגיש את הזין שלו עומד, מתחכך בי. וזה נעים לי, 

אני  אז  להירדם.  הצלחתי  בדיוק  אבל  נחשקת,  להיות  נעים  באמת 

אני   לומר.  גם  בסדר  שזה   - עכשיו  שגיליתי  הזה  הדבר  את  מנסה 

אומרת שעכשיו אני לא רוצה את זה. והוא מבין. נראה לי. רק לרגע. 

כי אחר כך הוא ממשיך. לוקח לי זמן אבל אני אוספת את עצמי ושוב 

אומרת שלא רוצה. הוא שוב מבין והפעם מתנצל. אני אומרת שאין 

על מה, זה בסדר, בוא נלך לישון. והוא ממשיך. נוגע בי. מנשק אותי. 

מלטף אותי. אני רוקדת איתו בתוך זה, גם הגוף שוכח לפעמים את 
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והרי אמרתי  ועדיין, אני מחכה לחזור לחלום,  מה שהנפש ביקשה. 

כבר פעמיים לא. אז אני מצליחה לומר בפעם השלישית. הוא מבין 

ונשכב לי על הבטן. הוא אומר שהוא מבואס ושנעים שם בפנים. 

אני מבינה אותו ומאשימה את עצמי. נתתי לזה לזרום, אבל אני לא 

רוצה. אם קודם זה היה רק הגוף העייף, עכשיו כל הראש מתערב 

וצועק שאסור לי, אסור לי, לוותר על ה״לא״. לא עכשיו. לא אף פעם. 

הוא קם, מתלבש, הולך רגע להשתין, חוזר. אין לי כוח יותר להרגיש 

אשמה. אני יודעת שהוא מהטובים, מאלה שיבינו, אני יודעת שהוא 

בצד שלי, אז אני מסבירה שאם אשכב איתו עכשיו לא אוכל לשכב 

איתו יותר אף פעם. שכשמשכנעים אותי שכדאי לי להכניס את הזין 

לכוס שלי כשאני לא רוצה, אני מיד חושבת על הפעם ההיא ששכבתי 

בלי  הזין  את  הכניס  והוא  המשותפים  במזרנים  למאבטח  הגב  עם 

לשאול. אני חושבת על הפעם שביקשתי מבן הזוג שלי שיפסיק כי 

כואב לי והוא המשיך, ועוד כעס עליי. קפאתי. אני חושבת על כל 

הפעמים שזייפתי אורגזמה כי הבנתי שהגניחות מהפורנו עושות את 

העבודה יותר טוב מלהסתכל אחד לשנייה בעיניים. שהייתי צריכה 

מקלחת אחרי, שתשטוף מעליי את כל זה. כי אולי אם מספיק מים 

יזרמו לי על הגוף זה ייעלם, ולא יהיו הוכחות לכלום. הייתי מספיק 

בשקט, אין צורך שידעו. גם לא אני.

ופתאום מגיע רגע שאני מסיטה את עיניי מהתקרה ומסתובבת אליו, 

אל זה שלידי. לראות את העיניים שלו, שנוצצות בחושך, את הסיגריה 

בוערת בין השפתיים. לשמוע את הנשימות, להרגיש את החיוך.

״בואי, בואי אליי. בואי נתחבק קצת ונלך לישון.״

בשוק  עדיין  אני  למה  לומר.  מותר  שבאמת  מבינה  אני  ופתאום, 

שהדבר  בי  דפוק  כך  כל  מה  ״לא״?  אומרת  כשאני  לי  שמקשיבים 

המובן מאליו, לא מובן לי בכלל? למה הוא צריך ללמד אותי את זה? 

למה הרשיתי לאחרים ללמד אותי אחרת? 

170



״יפה שלי, את הכי יפה בעולם, את יודעת את זה?״

אני יודעת את זה, אבל זה לא קשור עכשיו. אני חוגגת בכלל משהו 

אחר. אז אני מחייכת ונותנת לעיניים שלי להיעצם. אני הולכת לישון. 

*
מעיין אגמון היא מדריכת נוער, גרה ומלמדת בכפר הירוק. בוגרת תואר ראשון 
במדעי החיים ובעיצומו של תואר שני בחינוך. עוסקת בכתיבה ופרפורמנס 
מאז שהיא זוכרת את עצמה, כותבת במגזין מתוק ומר ופרסמה את שיריה 
במספר מקומות, ובהם סלון הדחויים. הופיעה עם שירי הספוקן וורד שלה 

על במות ברחבי הארץ, ובהן על במת הפואטרי סלאם.
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אהבה בנגטיב

 42 על 28
 קולאז' - גזירי תמונות

יערה בן דוד

172



173



חומוס, צ׳יפס, סלט / גיתית דהן

ְּבָׂשִרי ָּבא ְּבָיִמים ְּכִתּקּוָנם ְוָעב ָעַלי.

ַמָּבִטי ָּכבּוׁש ַּכֲעֵרַמת ַהְּכרּוב, ַמְצִּביָעה:

ֶאָחד ִמֶּזה, ְׁשַנִים ִמֶּזה, ַזְרִזיף ִמֶּזה,

ַמֵּלא ָּכל ַהִּפיָתה, ְּכבֹודֹו.

ְּכֵרִסי ִנְלֶטֶׁשת ִּבְנַיר ֵעיֵני ְּגֶבֶרת,

ָנִעים ִלְראֹות ִאָּׁשה אֹוֶכֶלת ְּבִלי ְלַכּסֹות ַעל ַּתֲאָוה.

ִהיא מֹוִסיָפה ְּבִהְתַנְּצלּות ְקלּוָׁשה, ָּפׁשּוט ֹלא ְיכֹוָלה

ֶׁשֹּלא ִלְראֹות ֵאיְך נֹוֵזל ִלי ְוֹלא ִאְכַּפת, ּוֶבַטח ֶזה טֹוב

ּוְמֻיָחד ִאם ֶזה ַחָּיב ַעְכָׁשו ְלִהָּבַלע ּוְלַהְכִּתים. ִהֵּנה,

ַּגם ִהיא קֹוָנה, ֶׁשֹּלא ַאְרִגּיׁש ֶׁשַרק ִּבי ִמְתַאָּוה ֶנֶפׁש

ַּבֲהִמית ִליֹנק ָעִסיס ָחמּוץ ָחִריף ִמַּׁשד

ַּפת ּדֹוֵלף. ָקֶׁשה ְלַחֵּיְך ְּבֶלִחי ֲעמּוָסה.

ָּכל ְנִגיָסה ְמַמֵּלאת אֹוִתי ַוֲאִני ְמַמֵּלאת ֶאת

ָהָאֶרץ, ּגּוִפי ַהְמֻכָּבד, עֹוֶלה, ּגֹוֵלׁש, ָּבֵצק,

רֹוֵטט, ָלָבן, ָּתפּוַח.

ֵמַהַּנָּיד ִנְצֶלֶפת ַהְתָרָאה: ְרִאי ְּתמּוָנה,

זֹו ַאְּת ַהּיֹום ִלְפֵני ָחֵמׁש ָׁשִנים.

ִהְתַעַּקְׁשְּת ִלְנֹּגס ַּתּפּוַח,

ָהִיית ַּכֲעָנָנה

ֶׁשַּמְגִׁשיָמה

ְּכֵדי ֹלא ְלִהְתַּגֵּׁשם. ִּבְגִליָלה ְמִהיָרה ֵּבין

ְּתמּונֹות ּתּוְכִלי ִלְראֹות ִאָּׁשה ִנְפֶקֶדת ִטִּפין

ֵמַעְצָמּה. ֱאֶמת, ָאַכְלִּתי ֹקִׁשי ּוְבַקּלּות ָּבִכיִתי,

ָּגַמְעִּתי נֹוְזִלים ֲעכּוִרים ְנטּוֵלי ֻסָּכר,

ִּדַּלְלִּתי ְּתִמַּסת ָמזֹון ְרפּוִאי ְּבֵמי ַמּבּוַע ָּתִמי ָּבר,
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ִהְתַּכַחְׁשִּתי ְוִהְתַאֵּויִתי ָלָרָעב ָּבּה ָּבֵעת,

ִוַּתְרִּתי, ַזְנִּתי, ָחַטְפִּתי ַּבֵּסֶתר, ָטַרְפִּתי ְּגלּויֹות,

ָיַסְפִּתי ִלְטרֹוף, ָּכִליִתי, ִלַּקְקִּתי ּוֵמַאְנִּתי,

ִנְׁשַקְלִּתי, ִנְׁשַקְלִּתי, ִנְׁשַקְלִּתי,

ֻסֵּמאִתי, ִעַּוְרִּתי, ָּפַגְמִּתי ְּבַסּבֹון ַׂשִּקית ַמֲאִפים.

ָצַפְדִּתי ּוְלָכְך ִקִּויִתי ְוָרִציִתי, ָׁשַדְפִּתי ַּדי.

*
גיתית דהן כותבת תזה בתוכנית ללימודי נשים ומגדר. התחילה לפרסם שירה 
לכל הרוחות.  בשנה האחרונה, ושיר שלה אף התפרסם בגיליון הקודם של 
)סדק יהלום אימי( שעתיד לצאת בשנה  היא עובדת כרגע על ספר שירה 

הקרובה בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
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בכיתי נהרות בבל / גיתית דהן

ָּבִכיִתי ַנֲהרֹות ָּבֶבל.

ְּתִחָּלה ָחַצב ַהֶּבִכי ֶאת ְנִתיב ַהִחֶּדֶקל,

ַאַחר ָּגַבר ִלְפָרת ְוָזַלג ְליּוַבָּליו.

ָּבִכיִתי ַנֲהַרִים ֶׁשָּׁשְטפּו ּוְנָׂשאּוִני ִּבְקִלַּפת

ֱאגֹוז ָּפצּוַח. ְּבעֹוִדי ִנֵּׂשאת ָּתִהיִתי ֵאי

ְמקֹוָרם, ְוַהִאם ֵיׁש ְנָהרֹות ֶׁשֹּלא זֹוְרִמים

ַלָּים, ְוֵאיְך ֵאיָנם עֹוִלים ַעל ְּגדֹוֵתיֶהם ַלְמרֹות

ָהֶעֶצב ֶׁשּפֹוֶׂשה ַּבֲאָנִׁשים.

ָיַדְעִּתי ְּבתֹוִכי ֶׁשֵּיׁש

ָמקֹום ָׁשכּוַח, ְוהּוא ָׁשכּוַח ַלּטֹוב

ּוְמַצֶּוה ַלֶּדַמע ְלַהְטִּביעֹו ִלְרָוָיה.

ָמה ָצִריְך ַלֶּבִכי?

ִמְמֶחֶטת ְנָיר ַרָּכה, ַמַען ְלִיּדּוַע, ַמְטִלית

ְזִעיָרה ְלִנּקּוי ַהְּזגּוִגּיֹות ְלֹלא ֵׂשרּוט, ּוְקִלָּפה

ְלִהָּנֵׂשא ָּבּה ַּבֲאִפיֵקי ַהֶּנִהי ֶׁשְּלעֹוָלם ֹלא ַמְכִזיִבים. 

*
גיתית דהן כותבת תזה בתוכנית ללימודי נשים ומגדר. התחילה לפרסם שירה 
לכל הרוחות.  בשנה האחרונה, ושיר שלה אף התפרסם בגיליון הקודם של 
)סדק יהלום אימי( שעתיד לצאת בשנה  היא עובדת כרגע על ספר שירה 

הקרובה בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
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בדיקה שגרתית / דניאל מדמון

ְּכֶׁשֲאִני ִנְתֵלית ַעל ָּגֵדר ְּגֹבָהה ּוְמִציָצה ֵּבין ַהֲחַרִּכים

ֲאִני ִנְזֶּכֶרת ָּבַרְגַלִים ַהְּפׂשּוקֹות.

ַהֵּלב ֶׁשִּלי ֻמְפָׁשל ַעל ִּכֵּסא ַהִּגיֵנקֹולֹוג ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר: “ֵיׁש ָלְך 

ֶרֶחם ְיֵפהֶפה.“ 

ֲאִני קֹוֶלֶטת ֲחָצֵאי ּגּוף ּוָפִנים, ֶאת ְׂשָעֵרְך ַהָּׁשֹחר.

ֲאִני ַמְרִּכיָבה אֹוָתם ִלְכֵדי ְּתמּוָנה - 

ֶיֶלד מֹוִׁשיט ָלְך ָיד.

ַאֶּתם ִמְתַיְּׁשִבים ְלַׂשֵחק ְּבַאְרַּגז ַהחֹול, 

ֵאין ָלְך ִמְכָנַסִים ִמַּתַחת ַלִּׂשְמָלה. 

ַאְּת ְמִסיָטה ֵאת ָהֹראׁש ַוֲאִני ִנְבֶהֶלת, ִנְלֶחֶצת ֶאל ּתֹוְך ַעְצִמי.

הּוא אֹוֵמר: “ַּתְרִּפי, ַּתְרִּפי, ַאל ִּתְתַנְּגִדי,“

ֶרַגע ֶנֱעָלם, 

ַאְּת ֶנֱעֶלֶמת

ְּכֶׁשהּוא ְלַבּסֹוף ּפֹוֵסק: “ַהֹּכל ָחַזר ִלְמקֹומֹו.“

*
בחוג  ראשון  לתואר  ג׳  שנה  סטודנטית  לשתיים,  אמא  היא  מדמון  דניאל 
לספרות עברית ולספרות אנגלית במסלול לכתיבה יוצרת. שיריה וסיפוריה 

ראו אור בבמות שונות. בימים אלו היא עובדת על ספרה הראשון.
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תודה ליוצרות שנתנו מיצירותיהן לעיטור גיליון זה:

דינה ספרשטיין היא סטודנטית לתואר ראשון בפילוסופיה ובתכנית 

הרב תחומית באמנויות באוניברסיטת תל אביב, וגם בוגרת לימודי 

שלה  בסטודיו  יוצרת  דינה  בהצטיינות.  תכשיטים  ועיצוב  צורפות 

קולאז’ים צבעונים ושמחים על בסיס חומרים בשימוש חוזר, וחלק 

היא  מודרנית".  ו"אלכימיה  אמנותי"  ב"מיחזור  עוסקות  מעבודותיה 

חובבת ערימות ג’אנק ומיחזורן, ומשלבת צילומים, הדפסים, צבעים, 

מרקמים, טקסטים )גם מהמקורות(, וטקסטים משירים שהיא כותבת.

היגרה  ובילדותה  בארגנטינה   1968 ילידת  היא  גורדון  מסל  דלילה 

לישראל. דלילה למדה בחוג לקולנוע ובחוג לספרות. הוציאה כמה 

ספרי שירה וספרי ילדים: ענן בכניסה לבניין בהוצאת ידיעות אחרונות; 

הלשון הגדולה של אמא )שבעבורו זכתה בפרס למשוררים בראשית 

החיים  והכי עסוק בעולם,  ורוד  התמנון הכי  ספר שמואלה,  דרכם(, 

והאמהות  העירומות  העוגות  קוקי,  ומתתיהו,  עמיקם  של  העצובים 

הקטנות - כולם בהוצאת אבן חושן.

ראשון  לתואר  ג׳  שנה  סטודנטית  לשתיים,  אמא  היא  דניאל מדמון 

יוצרת.  לכתיבה  במסלול  אנגלית  ולספרות  עברית  לספרות  בחוג 

שיריה וסיפוריה ראו אור בבמות שונות. בימים אלו היא עובדת על 

ספרה הראשון.
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יעל שחר-שריד היא ציירת, עיתונאית, משוררת ומורה. בעלת תואר 

ראשון בספרות וחינוך מיוחד ותואר שני בלקויות הוראה, בהתמחות 

ויצרה  בעבר  המאיירים  אגודת  מנכ"ל  שימשה  היא  במחוננים. 

קולאז'ים רבים של סופרים ומשוררים, שהוצגו בכל העולם. השתתפה 

באנתולוגיות שונות, ואף קיבלה פרס לעידוד יצירה מהמשורר אלן 

גינסברג בניו יורק בסוף שנות השמונים.

במקהלה  וזמרת  קולאז'  אמנית  ותיקה,  משוררת  היא  דוד  בן  יערה 

ובפילוסופיה  בספרות  ראשון  תואר  בעלת  אביב.  תל  הפילהרמונית 

ותואר שני בספרות השוואתית מהאוניברסיטה העברית.

מיכל רגב היא תושבת בניין מקסיקו לשעבר, אמנית ומעצבת גרפית 

בוגרת שנקר בהווה.

גליה ברס היא אמנית בין-תחומית. בוגרת בית הספר לאמנויות המילה 

במדעי  ראשון  לתואר  סטודנטית  בירושלים.  לשירה"  "מקום  מבית 

פורסמו בכתבי עת  יצירותיה  באוניברסיטת תל־אביב.  ומגדר  הרוח 

שונים, ביניהם: כרמל, המוסך, ננופואטיקה, ומעלה. חיה בתל אביב.
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