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כתב העת שלפניכם הוא כתב עת מוטה. אלמלא היה 

מוטה, לא היינו טורחים להוציאו לאור. הוא מוטה 

מצד משתתפיו והוא מוטה מצד השקפותיו. והוא 

מוטה נגדכם.

כפועל יוצא של הטיה מובהקת זו נגדכם, כתב העת 

שלפניכם מתנגד לכל ספרות שגורמת לכם להרגיש 

טוב עם עצמכם. ספרות שעושה לכם נעים היא ספרות 

שעושה שקר בנפשותיכם, שקר שהנפש קולטת ברגע 

שהיא מסיימת לקרוא וחוזרת לחיות; ספרות שמאשרת 

עבורכם שאתם צודקים לחלוטין ומוסריים לעילא אינה 

ספרות – היא תעמולה.

כאן, אצלנו, לא יהיה לכם טוב כל כך. מכאן תצאו 

בהרגשה רעה, חבולים ומבולבלים. וטוב שכך. אמת, 

יש בחיים גם אמת, צדק, יופי מעוור – אבל אלה 

נפלאים מבינתנו, לעד רחוקים מהישג ידינו. מה 

שנותר הוא הפער התהומי בין מי שאנחנו למי שאנחנו 

יכולים להיות. והפער הזה הוא שמייצר השקפת עולם. 

והשקפת העולם – תמיד מבחוץ, גם כשהיא פנימית 

לחלוטין – היא שמייצרת ספרות ניסיונית.

בכתב העת שלפניכם אין מראות, רק חלונות. ואתם 

לאו דווקא תאהבו את מה שיש לראות מבעדם. הנה 

נופים משוללי אנחנו, מקומות שלא יכירנו, זמנים 

שאינם זמננו, חיים שאינם חיינו – והידיעה הקשה, 

המעוררת ומשתקת לסירוגין, שהם היו יכולים להיות. 

שהם עדיין יכולים להיות.

כמו יד 
המושטת 

לקראתכם 
ממערכת 

שמש 
אחרת

עודד כרמלי כָּל כָּךְ ַהְרבֵּה זֶה ְקצָת ְמאוֹד!״  ״לֲַעזָאזֵל, ׁשֶ
- פרננדו פסואה
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תשדורות מלוויין ריגול

 עם נפילת משטר נתניהו )תפילת יזכור( / עודד כרמלי
– 

ונזכור את כולם:

את ארז ביטון, חבר מפלגת העבודה, שהחרים את עצמו לטובת פרס ישראל.

את רועי חסן, שקיבל את פרס שרת התרבות והילל וקילס ושיבח את מירי רגב.

את סמי שלום שטרית, שהקפיד להדפיס בראש כל תכנייה של פסטיבל השירה 
את ברכת השרה המממנת, תא"ל )במיל'( הסודנים-הם-סרטן. 

את אופיר טובול, שקרא לתמוך בש"ס, והגדיל להשוות את דרעי לאובמה, 
בשביל ג'וב בתאגיד.

את שלומי חתוכה, שהצדיק את הספין של ש"ס לסגירת התאגיד - כי מה שווה 
התאגיד אם אנחנו לא שולטים בו? - וגם הוא קיבל ג'וב בתאגיד.

וכמובן את בני ציפר, שרק לאחרונה פרסם מסה על שירת שמואל בן ארצי, אביה 
של שרה נתניהו, ועוד קיווה להתמנות בכך לשגריר ישראל בפריז.

נזכור את כולם.

– 
 הנושא היחיד שראוי לכתוב עליו, לפי עשורים / עודד כרמלי

– 
 שנות ה-2000 - כיבוש

 שנות ה-2010 - זהות
שנות ה-2020 - טבעונות?

דוגמאות: השלאגר "אני הפינגווינית הקיסרית שאתם לא מכירים"; השיר 
הקונטרוברסיאלי, ובעקבותיו הריאיון-המדובר-הבא אצל קובי מידן: "ואני לא 
אסלח ולא אשכח / איך שרפת את הספרים של זך / ופלטת פחמן דו-חמצני".

– 
 הקרנף ושינויי האקלים )מסקנה( / עודד כרמלי

– 
המסקנה: ברייה סתגלנית הוא הקרנף. הוא מתאים עצמו לסביבתו ולא ייכחד 

במהרה. סוד כוחו של הקרנף בכך שהוא חפץ להפיק מקרנו - אפילו במחיר חייו 
- מוצרי נוי מגוונים לקישוט בתי שליטיו.

ֵפרֹות ָים / יונדב פרידמן ָרה ּבְ ֲעָדה ְלַהּכָ ת ָמֳעָמדּות ֶאל ַהּוַ שַׁ  קֹול קֹוֵרא ְלַהּגָ
– 

יֵרי ֶרֶגל  ים ּוַמֲעשִׂ ָוִתּיִ יכֹות, ּדּו־ַקשְׂ ל ַחְסֵרי ֻחִליֹות, ַרּכִ ָקנֹון שֶׁ ֵחם ּבְ ַעל ְמָנת ְלִהּלָ
ּיֹוָמה  ָרקּודֹות ְקשֹׁות ִבּ ל ּבָ ָרָתן שֶׁ ֵדי ַהּדָ רֹות ָים ּתֹוְך ּכְ ל ּפֵ ָרה שֶׁ טּו ַעל ַהַהְגּדָ ּלְ ּתַ ִהשְׁ שֶׁ
רֹוב ָהִאיגּוָאָנה ֲהִכי ְנפֹוָצה  ָעִתיד ַהּקָ ּבֶ ָכְך שֶׁ ב ּבְ קּוָפה, וְּבִהְתַחּשֵׁ וָּבָקָלה ֶהְדיֹוִטית שְׁ

ִוית ּוְתכּוָלה, ָאנּו  ים ִמּתָ ִיּ ְקּבּוֵקי ֶקְטשֹׁוּפ ָחְפשִׁ ה ּבַ ְהֶיה ְלַמֲעשֶׂ גֹוס ּתִ ַלּפָ י ּגָ ִאּיֵ ּבְ
ָיּה ְוָכל ֲאִריַזת  ְקאֹות ֵאֶנְרּגִ ל ַמשְׁ ִחּיֹות ַזְרָחִנּיֹות שֶׁ ים1, ּפַ שִׁ ּמָ ַמְזִמיִנים ְקָרִסים ְמשֻׁ

ל ּכּור ִיּצּוָרּה,  ִריטֹוְרָיִלִיּים שֶׁ ִים ַהּטֵ ִהְפִליָגה ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ קֹוְנּדֹוִמים אֹו ַטְמּפֹוִנים שֶׁ
י, ַהְצָהַרת הֹון ְוִאּשּׁור ַעל  ֵצרּוף ִחּבּור ִאישִׁ ישׁ ֶאת ָמֳעָמדּוָתם ַעד ְלסֹוף ַהחֶֹדשׁ ּבְ ְלַהּגִ

ים  ם ַהֲחָדשִׁ רֹות ַהּיָ ל ּפֵ מֹוֵתיֶהם שֶׁ ַפְרֵסם ֶאת שְׁ ֲעָדה ּתְ ֵקָפה. ַהּוַ תֶֹבת ְמגּוִרים ּתְ ּכְ
ה. ָנה ָהֶאְזָרִחית ַהֲחָדשָׁ ִלְקַראת ַהּשָׁ

– 
 משנה לשנה זה )מיומנו של סטודנט( / הארי זייטלבך

–

ה יֹוֵתר ִמינֹוִרי ָנה ֶזה ַנֲעשֶׂ ָנה ְלשָׁ  ִמּשָׁ
ּסֹוף ְך ִמינֹוִרי ּבַ ל ּכָ  ֶזה ִיְהֶיה ּכָ

ָנה ָלֶזה. ּוְ ִהיא ָאְמָרה ְוִהְתּכַ

ְזַּמן ֲאִני טֹוֵבַע ּבַ ָשׁה שֶׁ  ֲאָבל ִלי ֵישׁ ַהְרָגּ
ֲאִני טֹוֵבַע ִמְזַּמן ה שֶׁ שָׁ  ֵישׁ ִלי ַהְרּגָ

ס. ִהּסֵ

יָבה ה ֶהְגמֹוִני, ֵהשִׁ ַאּתָ ֵני שֶׁ  ֶזה ַהּכֹל ִמּפְ
מֹוִני. ה ֶהְגמֹוִני, לֹא ּכָ ַאּתָ ֵני שֶׁ ֶזה ַהּכֹל ִמּפְ

י.  ֶזּהּוִתי שׁוּב לֹא ִאּתִ ב שֶׁ י יֹוֵדַע. ִלְפָעִמים ֲאִני חֹושֵׁ  ֵאיֶנּנִ
ִליִלי. ל שְׁ ִמינֹוִרי, ַאּתְ יֹוַדַעת, ֶזה ַצד ַאֵחר שֶׁ

ּלּוְיָך  ֲאִני יֹוַדַעת ַוֲאִני ְמָבֶרֶכת אֹוְתָך ַעל ּגִ

 ֲאִני ְמָבֶרֶכת אֹוְתָך ַעל ֶצַבע ֵעיֶניָך

ִריִביֶלְגָיה ֵאיְנָך ַמְשִׁאיר ַאֲחֶריָך. שּׁום ּפְ

ַמְדִאיג אֹוִתי, ִדּיּוק ַמה ּשֶׁ  וְּבֵכן ֶזהּו ּבְ
יד אֹוִתי, ַמְסּפִ ִדּיּוק ַמה ּשֶׁ  וְּבֵכן ֶזהּו ּבְ

ישׁ. ָאְמרּו ִלי ְלַהְרּגִ וְּבֵכן ֶזה ַמה ּשֶׁ

ח ְוֵחרּותֹו  ּכָ שְׁ בֹוד ַהּנִ 1 חֹק ְיסֹוד: ּכָ
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יף אֹוְתָך.  ישׁ טֹוב ְוַהּטֹוב ַמּקִ ה ַמְרּגִ ה טֹוֶעה: ַאּתָ  שׁוּב ַאּתָ
יב אֹוְתָך, ֵתָפיו הּוא ַמְרּכִ  ַעל ּכְ

ְהֶיה ַסְבָלִני, הּוא ַיֲעזֹב אֹוְתָך.  ִאם ּתִ
ָך.  ב ְלַגּלֹות ְבּ ָבר הּוא ַחּיָ ל ּדָ סֹופֹו שֶׁ  ּבְ

ה עֹוְבִדים. ּנּוִיים ָהֵאּלֶ ה יֹוֵדַע ֵאיְך ַהּמִ ַאּתָ

– 
ֶמר נּוֶגה / עודד כרמלי  ּגֶ

–

י,  ֲהִתְשַׁמע קֹוִלי, רֹוִעי ִצ'יִקי ֶשִׁלּ
ֵרִזיֶדְנִסיָך -  ֲהִתְשַׁמע קֹוִלי, ּבְ

 קֹול קֹוֵרא ְל'הֹו!', קֹול קֹוֵרא 'ְיִהי'
ַמן, 'ַמֲעָין' ָקָפא? ּוֵמַעל ַלּזְ

– 
 אם תיתקע במסה של מירון על גרינברג / עודד כרמלי

–

ְרּג ִריְנּבֶ ל ִמירֹון על ּגְ ה שֶׁ ַמּסָ ַקע ּבְ ּתָ  ִאם ּתִ
ְזּכֹר אֹוִתי  ּתִ

ם י ִמּשָׁ ּלֹא ָחַזְרּתִ  ֲאִני שֶׁ
ַקע ּתָ  ִאם ּתִ

ְרּג ִריְנּבֶ ָעה ַעל ּגְ  ִעם ּדֵ
קּוַע ה ּתָ  ִאם ַאּתָ

ְרּג ִריְנּבֶ ָעה ַעל ּגְ  ִעם ּדֵ
דֹק ֵהיֵטב  ּבְ

ְבּתָ  אּוַלי לֹא שַׁ
ל ִמירֹון ה שֶׁ ּסָ  ִמּמַ

ְדֶמה ְלָך  ֶשּׁנִ

ַמן ִהיא ִנְגְמָרה ִמּזְ  שֶׁ
ָהָאֶרץ יָכה ּבְ ְוִהיא ַמְמשִׁ

 אהבה / שווארמה צוק
–

פוסט של אקטיביסטית פמיניסטית: בבוא היום נעמיד את קלגסי הפטריארכיה 
אל הקיר ונשליך את גופותיהם המרקיבות לקברים המוניים.

 מגיבה א': תודה שניסחת בדיוק כזה את מחשבותיי 
 מגיבה ב': סוף סוף. כל מילה, אהובה  

מגיבה ג': מושלמת שאת   

– 
 לֹא ִמְפרֹוְיְדָך ְולֹא ִמַלאָקאְנָך / יונדב פרידמן

–

תֹות אֹו ֱאמּוָנה,  ל ּדָ ִקּיּוָמן שֶׁ ְכָנִעים ּבְ ָאֵתִאיְסִטים ְושֹׁוְמֵרי ֱאלִֹהים ְמשֻׁ ִפי שֶׁ ִדּיּוק ּכְ ּבְ
י ֶעְרָוה. זֹוִהי  ֵנּ ָנן ִכּ שְׁ ּיֶ ם שֶׁ שֵׁ נֹו ִמין ּכְ שְׁ ּיֶ ְך שֶׁ יִמים ַעל ּכָ ּפֹוִליָאמֹוִרים ּוְנִזיִרים ַמְסּכִ

ְך  ְרּגּול ִמְתַמּשֵׁ ת ַהּצּוָרה, ּתִ ין ִיחּום ִלְתִחּיַ ְפָרשׂ ּבֵ ּנִ ִגיָאה ֲאדּוָקה. ִמין הּוא ַהֶחֶבל שֶׁ שְׁ
יָכה.  ִבידֹות ּוְמשִׁ ֹאֶרְך ְזַמן לֹוֵבשׁ ּגּוִפים, ּכְ ּלְ ֵאי ִמין, ִעְצּבוִּבים ְוֶאְנּדֹוְרִפיִנים שֶׁ ל ּתָ שֶׁ

 'X ה ְלִמין ִעם ל 'ֲאִני ַנֲעשֶׂ ה ִמין ִעם X' ָלזֹו שֶׁ ין ָהֲאִמיָרה 'ֲאִני עֹושֶׂ ל ּבֵ ַהֶהְבּדֵ אן שֶׁ ִמּכָ
ְרנֹוָבה. ין ּפֹוְרנֹוְגַרְפָיה ְלסּוֶפּ ּבֵ ל שֶׁ קּול ַלֶהְבּדֵ שָׁ

– 
 נורווגים בשעה חמש / זאב סמילנסקי

–

.1

ָעה ָחֵמשׁ סֹוְגִרים, שָׁ  ַהּנֹוְרֵוִגים ּבְ
זֹוְרִקים ַהּכֹל, הֹוְלִכים

ם הֹוְלִכים, ַמה ֵיּשׁ  ְלָאן ַאּתֶ
ם  ֲעשּׂו שָׁ אן ַמה ּתַ ֵאין ּכָ ם שֶׁ  שָׁ

ר? חֹות ֶאְפשָׁ אן ּפָ ּכָ שֶׁ

ינּו ְמּתִ ַחּכּו ְקָצת, ּתַ  אּוַלי ּתְ
 ַעד, ָנִניַח

שׁ ָעה שֵׁ שָׁ
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 .2 
ָרִדים שְׂ ּמִ ָכה: ּבַ ם ָאז ּכָ ְרצּו ָלַדַעת ֵאיְך ֶזה עֹוֵבד שָׁ  ְוִאם ּתִ

ד וְּבִמְנְסרֹות  נֹוֵפל ָלֶהם ָהֵעט ֵמַהּיָ
שׁ אֹוָלאף, דֹולֹות ִנּגָ  ָהֵעץ ַהּגְ

שׁ ָפיו הּוא ִנּגָ הֹב וְּבַמּגָ ְזָקנֹו ַהּצָ  ּבִ
י ַמל ָהָראשִׁ ְלֶטר ַהַחשְׁ  ֶאל שַׁ

אם!  ּומֹוִריד אֹותֹו: ּבָ
דֹולֹות ִיג ַהּגְ  ְוַעל ֳאִנּיֹות ַהּדַ

פֹוִני ַרח ַהּצְ  ַהחֹוצֹות ֶאת ָים ַהּקֶ
ֱאֶמת ם ַמה ּקֹוֶרה, ּבֶ  שָׁ

ג. ֵאין ִלי שּׁום ֻמּשָׂ

– 
 רחוב בורוכוב / זאב סמילנסקי

–

ת ַהּנַֹער  ְרחֹוב ּבֹורֹוכֹוב יֹוֵצא ֵמְרחֹוב ֲעִלּיַ
יַע ִלְרחֹוב ַאְרלֹוזֹורֹוב.  ַאְך ֵאינֹו ַמּגִ

ים ים ַרּבִ ְרחֹוב ּבֹורֹוכֹוב ָהֲאָנשִׁ  ּבִ
 ַאְך ַהּתֹוֶעֶלת ֻמָעָטה.

ְרחֹוב ּבֹורֹוכֹוב ים ּבִ  ָהֲאָנשִׁ
ָבר יִעים ְלשּׁום ּדָ  לֹא ַמּגִ

 אּוַלי ָלְמדּו זֹאת ִמּבֹורֹוכֹוב ַעְצמֹו
שׁ ים ָושֵׁ לשִׁ ִגיל שְׁ ֶקת ֵראֹות ּבְ ּלֶ ִקיֵיב ִמּדַ ת ּבְ ּמֵ  שֶׁ
יף ֵאָליו ִהּטִ ְרְקִסיְסִטי שֶׁ ַהּסֹוְצָיאִליֶזם ַהּמַ ְך שֶׁ  ּכָ

ח ַנְחָמן ִסיְרִקין. ֻנּסַ ְפֵני ַהּסֹוְצָיאִליֶזם ַהּקֹוְנְסְטרּוְקִטיִבי ּבְ ף ּבִ ִנּגַ

– 
 שיעור ספרות / לאון פרנקו

–

ָאה ָהֶעְשִׂרים  ָיפֹו, ַהֵמּ
ְלִמיִדים  ַהּמֹוָרה ְלִסְפרּות הֹוֶרֶגת ַאְרָבִעים ַתּ

ף ֲאִני ף ַאַחר ַדּ ף ַאַחר ַדּ יָבה ַדּ ִהיא ַמְכִתּ ָבר ָשָׁעה שֶׁ  ְכּ

עֹוָלם לֹא ֶאְקָרא ְוַהָיּד ּכֹוֶאֶבת ֲאִני ים ֶשְׁלּ ּפִ א ַדּ  ְמַמֵלּ
ה אֹוָתּה, ְועֹוֵצם ֵעיַנִים ב ּוְמַעֶסּ  ַמְפִסיק ִלְכתֹּ

ב, ַרק ְלֶרַגע ֲאִני ַאְמִשׁיְך ִלְכתֹּ  ַרק ְלֶרַגע, ִלְפֵני שֶׁ
ל ִניְנּג'ֹות ַקְטָלִנּיֹות  ְמַדְמֵין ִמְתָקָפה שֶׁ

גּוָרה ֶלת ַהְסּ ִניָמה ֶאת ַהֶדּ ְנִהיג ּבֹוֵעט ּפְ  ַהַמּ
ע ִניְנּג'ֹות ּפֹוְרצֹות ֵמַהַחּלֹונֹות  ַאְרַבּ

ה צֹות נֹוֵפל ַעל ָהִרְצּפָ ֶשׁם ְזכּוִכּיֹות־ִמְתַנּפְ  ֶגּ
ְטִרית ִיְפַעת שִׁ  ֶאָחד ּתֹוֵקַע ֶחֶרב ְבּ

ֱאֶמת, ֲאָבל ִהיא ְקרֹוָבה ַלַחּלֹון ּה, ּבֶ לּום ֶנְגָדּ  ֵאין ִלי ּכְ
 ּוִמיֶשׁהּו ַחָיּב ָלמּות

ּה ָלּ א ַמְשִׁאיָלה ֶאת ַהּטּוִשׁים שֶׁ לֹּ ְנָחס ַהַחְנָפִנית שֶׁ ּתֹור ִהיא ִמיַכל ּפִ ָאה ּבַ  ַהּבָ
יְנּג'ֹות עֹוְרפֹות ֶאת רֹאָשּׁה  ַהִנּ

ֶרת ַלּלּוַח ִקים ֶאת ֻחְלַצת ַהּמֹוָרה ַהְמֻכְפֶתּ 'ה ְמַרְתּ ֵני ּכֹוְכֵבי ִניְנָגּ  שְׁ
הּו( ים )ִהיא יֹוַדַעת ַמֶשּׁ ַחּיִ  ֵהם רֹוִצים אֹוָתּה ּבַ

ְנִהיג ַמּ יִבים ִמְלָחָמה! ֹאֶרן ֵלִוי ְוַגְיא ַמְנצּור ֶנֱאָבִקים ּבַ  ֲאַנְחנּו ְמשִׁ
נּו יֹוְדִעים קֹוְנּג־פּו( ָלּ ים ִניְניֹו ָרִצים ַלַחּלֹונֹות )ּכֻ  ָאִבי ּכֵֹהן ְוִנּסִ

ָפה ָז'ה ַהָיּ ְלָחן ֶשׁל ֶאִתי ּבֶ ה, ַלשֻּׁ ָתּ י ִניְנּג'ֹות הֹוְלכֹות ִלְקֵצה ַהּכִ  ְשֵׁתּ
ְלָחן ֵמַעל ָהָראִשׁים ֶשׁל  ְלָחן ְלשֻׁ ב ְלָיָדּה ּבֹוֵרַח. ֲאִני קֹוֵפץ ִמשֻּׁ ּיֹושֵׁ ָרק מֹור שֶׁ  ּבָ

יְנּג'ֹות ק ַעל ַהִנּ ֶרְך ְלַזֵנּ ֶדּ  ְשׁלֹוִמי ּכֵֹהן, ָשִׁני ּבּוְחּבּוט ְוִלימֹור ָהָדר, ּבַ
ל ְרֶשׁה ִלי ַהכֹּ ְך ַתּ ַאַחר ּכָ יל ֶאת ֶאִתי שֶׁ  ּוְלַהִצּ

ירּות!" ְזִכּ ַמּ שׁ ְלֵהָרֵשׁם ּבַ  "ֵלאֹון ְפַרְנקֹו! ַגּ
ָהֵעיַנִים ִנְפָקחֹות מּול ַהּמֹוָרה ְלִסְפרּות.

– 
 מהו שיכתוב אדם שירת אני / נצר לאו

–

שאלו להם: מהו שיכתוב אדם שירת אני בגוף ראשון? 

אלה אומרים יכתוב וראוי ואלה אומרים ימנע מלכתוב ואינו ראוי.

בוא ושמע מעשה במשורר. שהיה נתן זך יושב בבתי קפה בתל אביב עם חבריו 
וכותב שירת אני. ולא עוד אלא שכתב מאמרים ומניפסטים בשבח שירת האני 

ומכנס חבריו ודורש אותה שהיא זרימה אינטימית של הרגש והריתמוס הפנימי של 
משורר ועטו אל הדף. והיו משוררים ומשוררות הולכים לקראתו וקוראים את שירתו 
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י" וגו'.  ר ָיַדְעּתִ "נוסח". ולא רק זאת, אלא שקדמתו רחל וכתבה "ַרק ַעל ַעְצִמי ְלַסּפֵ
ללמדנו שאין לאדם אלא עולמו שלו לספר עליו ויכתוב שירת האני וראוי.

ואמנם יכתוב וראוי? והרי היה המשורר אברהם חלפי יושב יחדיו עם משוררים 
סימובוליסטיים והיה כותב שירת אני ובכל זאת היה אומר: "ֲאִני ְמַצְמֵצם ֶאת 

גּוִפי/ ַמְלֻכּיֹות". ומשמע שצריך אדם  א ְלַהְטִריד ּבְ לֹּ ה/ ַאְלמֹוִנית/ שֶׁ ֵדי ְנֻקָדּ ַעְצִמי/ ּכְ
לצמצם עצמו על מנת להיות חלק מדבר גדול הימנו. ולא עוד אלא שאדם נברא 
בצלם. וכיון שכל אדם נברא בצלם אין לאדם מקום לשים עצמו באמצע. וראוי 

שימנע מלכתוב שירת אני.

ב לֹוַמר,  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ַחּיָ וקשה לגופם של דברי רחל שכתב במשנה "ְלִפיָכְך ּכָ
עֹוַלם ְנָמָלה". אם  ִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם" )סנהדרין, ד, ה( וכתבה רחל "ַצר עֹוָלִמי ּכְ שְׁ ּבִ

בשבילה נברא, כיצד צר? לא קשה שאמר רבי שמחה בונים מפשיסחה שצריך 
ִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם" ובשני  שְׁ שיהא לו לאדם שני כיסים. באחד יהיה כתוב "ּבִ

"ְוָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפר" )בראשית יח, כז(. יצא זה לאזן זה. שכל אחד רואה את העולם 
לעצמו וכל אחד רואה עצמו כבטל בעולם. וגם לחלפי נוח בזה שמצמצם עצמו 
לעפר ואפר אך רואה ביכולתו להטריד מלכויות  בגופו, ונעה השירה בין גדלות 

לקטנות ונוצרת מן המתח שביניהן. 

ואם שירה נוצרת מן המתח בין גדלות וקטנות, מהו שיכתוב וראוי או שימנע 
מלכתוב? היה צריך לומר, פעמים שיכתוב וראוי ופעמים שימנע מלכתוב. אלא 
שבזמננו, שכותבים כולם שירת אני ואין משאירים רגע לתהות על צורך השעה 

ועל גוף הכתיבה אלא על מצב הנפש שלהם בלבד, שפתח זך שער לשירה ומצינו 
הדיוטות כותבים ואין אתה מוצא מה תגיד להם שהריתמוס פנימי ואינטימי ומי 
יבחין בין שירת אני גדולה ושירת אני גרועה? ועוד שאין נזהרין במלאכת השיר 
ועושים בשפה כבפוסט ברשת. על כן ראוי שימנעו מלכתוב שירת אני על מנת 

לשמור על השירה.

וזה שאמר הלל הזקן: "ִאם ֵאין ֲאִני ִלי, ִמי ִלי." )אבות, א, יד( שחייב אדם לכתוב 
שירת עצמו שאם לא יכתוב אין לו קיום, ושהוסיף ואמר "ּוְכֶשֲׁאִני ְלַעְצִמי, ָמה 

ֲאִני." כלומר האיזון שדיברנו. שצריך אדם לכתוב שירת אני בתחילה אלא 
שלאחריה חייב לצאת מעצמו ולכתוב שירת עולם שאם לא כן נשאר לא מלוטש 

וארעי וקטן. 

הקשה ההוא יוצר צעיר: איזהו גדול? הכותב שירת אני או הכותב שירת עולם? 
שהכותב שירת אני מציב עצמו במרכז ורואה עצמו כגדול ולפיכך נברא אדם 

יחידי. אלא שהמצמצם עצמו, היינו כותב שירת עולם, מציב עצמו כחלק אחד עם 
העולם כולו והולך ומגדיל.

ָאָדם  רּוְך הּוא, שֶׁ דֹושׁ ּבָ ל ַהּקָ תֹו שֶׁ ֻדּלָ יד ּגְ בוא ושמע "ְלִפיָכְך ִנְבָרא ָאָדם ְיִחיִדי... ְלַהּגִ
חֹוָתמֹו  ל ָאָדם ּבְ ן ּדֹוִמין ֶזה ָלֶזה... ְוהּוא ָטַבע ּכָ חֹוָתם ֶאָחד ְוֻכּלָ עֹות ּבְ ה ַמְטּבְ ּמָ טֹוֵבַע ּכַ

ל ָאָדם ָהִראשֹׁון ְוֵאין ַאַחד ֵמֶהן ּדֹוֶמה ַלֲחֵברֹו" )סנהדרין, ד, ה(. שטבע כל אחד  שֶׁ
כאדם הראשון, משמע שכל אחד נברא יחידי ומהלך בעולם כיחידי, ואם כותב 

שירת אני הרי שכותב שירת עולם ולהיפך. ומכל מקום מוצא עצמו מרוכז בעצמו 
ותו לא.

אם כך הדבר, מהו שיכתוב שירת אני ומהו שימנע מלכתוב. בין כך ובין כך נשאר 
חסר דברי שירה חיים. עומדת ביניהם הזיקה. שכתב מרטין בובר בספרו אני 

ואתה כי אין האדם נודע דבר בעולמו מלבד אם מקיים זיקה עם הטבע, עם בני 
האדם או עם יצירי הרוח. ו"הזיקה היא הדדיות" דהיינו, שיחס העצמי אל עצמיות 

אחרת מוציאה את האדם מאני אל אנחנו גדול. ולפיכך אין הבדל בין שירת אני 
לשירת עולם אלא הזיקה. שאם כותב שירת אני המקיימת זיקה אל החוץ הרי 
שגדל גם האני הפנימי וראוי. ואם כותב שירת עולם שאינה מקיימת זיקה אל 

החוץ הרי שנשאר קטן ואינו ראוי.

למדנו: ראוי לו לאדם שיכתוב שירת אני ובלבד שיקיים בה זיקה ויצא מעצמו 
ויפתח עולמו לעולמות וייזהר להטריד בגופו מלכויות.
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ַעכּוּזוֹ  ֶׂה, ְקצַר־ָהרוַּח, כְַּבד־ֶהָחזֶה; ָאִבי ׁשֶ ָאִבי ַהלָּחוּץ, ֲחַסר־ַהּמֲַעש

ֶּה  ּפַּתוֹת, ַהּמְִתלַב ּמִּפִיו ִחצִּים, ַהּמְִתנַּפֵל כְּכֶלֶב ַאׁשְ קוֹצִים, ָאִבי ׁשֶ

כַּּמִפְָרצִים, ַהּפוֵֹחד ִמן ַהּמִיָתה כְֵּאׁש ַמְמלִיָטה; הוֹ ָאִבי ַהגּוֹלֵׁש ַעל 

ִרים  ְ ּמְָקְרִרים ְמֻקלְָקלִים ִמְתַקׁשּ ַהחֹק, הוֹ ָאִבי ַמְרִעידֵנִי ִמצְּחוֹק, )ׁשֶ

ּמְָקְרִרים ְמֻקלְָקלִים ָעשׂוּ אוֹתוֹ  ֵאלָיו בְּׁשָעוֹת־לֹא־נוֹחוֹת(, )ׁשֶ

לֲַאנָחוֹת(; ָאִבי ַהּזֵָקן, ַהּקֵָרב ֶאל ַהּפַַחת, ַהִאם נִצְלַח ֶאת ִהְתָקְרבוּת 

ַהיּוֹם־לֹא? ַהִאם נִצְלַח ֶאת ִהְתָקְרבוּת ַהנֵּצַח־לֹא?   רוֲֹעדִים כִַּחּטָה   

ָמִעים לְִמלֶאכֶת ַהבֶֹּקר, נְִמּתִָחים, נְִמלִָאים  ּטָה   נִׁשְ ִ בּוֹדְדִים כַּׁשּ

דְָּאגָה, ִמן ָהעוֹלֶה לָבוֹא, )ִמן ָהעוֹלֶה בְּיֶֹקר(, ְמנַּסִים לִצֹּק ּפָנִים 

ִהיא ֲהלֹא, ַרק ַעד ׁשָם־ֵאין, ַרק ַעד ֵהיכָן־ֵאין, ַרק ַעד  לַצְִּעידָה, ׁשֶ

ֵאין ֵהם נְִעיִמים, וְֵאין ֵהם בִּלְּתִי־נְִעיִמים. ָמַתי־ֵאין – בְָּרגִָבים – ׁשֶ

הוֹ ַטּפְִסי ַטּפְִסי ּפִָסיפְלוָֹרה ְמַעְרֶסלֶת, כַּּסִינִי ַעד לֹא ֵאדַע 

ֵהיכָן הוּא ִמפְָתּנִי. קוִּמי־קוִּמי דָּלֶ"ת ַאּמוַֹתי, קוִּמי זֵר ּפוֵֹרַע.

ַחּפִי ִמּזָר, ַחּפִי ֵמֵרַע. )בְּצִלֵּךְ ּתְִרוַח כַּּפָָרה כִּפְִריַחת ַהּפְִרי, 

ּפִלְָּחה ֶאת ּתְנוָּמִתי ּתִדְֶהה כְּנִיחוָֹחּה(,  כְָחה, ִמי ׁשֶ ּתְִמֶחה ׁשִ

ֲערוּנִי כֵנַי יְׁשַ כַּּסִי כַּּסִינִי ְסַבךְ ָטִרי, כַּּסִי כַּּסִינִי ְסַבךְ ָטִרי, )ׁשְ

כְִּקיְקלוֹּפ, ָאדוֹן ַהּמְִתַחּפֵר בֲַּחפָצִים(, הוֹ גָּדֵר ַחיָּה ֲהיִי 

ל ּתִפְַרַחת, ֲהיִי ּתְׁשוָּבה, דָָּבר לְַהֲעצִים, ֲהיִי ַחיִץ ׁשֶ

ֲהיִי נִצַַּחת, ֲהיִי גְּדוֹלָה ִמּסַךְ ַהנִּחוִּמים, גּוָֹרלִית וַּמגְזִיָמה, 

ִביל ָהֵריק,  ְ ֲהיִי ּפְִרִאית וֲַעִסיִסית, גֳָּעלִית וְַרחוָּמה, ִהְתפַּּתְלִי כַּׁשּ

ִטי, ַחיַּת גָּדֵר,  ְ ִטי, ַקׁשּ ְ ִהּטָפְלִי ֶאל ֵריקוִּתי, ֲהיִי ְסבוּכָה, ַקׁשּ

ֲהיִי ַמְרָבד לֲָאגָלִים, ֲהיִי ֶמֶתק לַצְָּרעוֹת, ֲהיִי ּפוָֹרה יוֵֹתר ִמּסַךְ 

ַהנִּיחוֹחוֹת, ֲהיִי ֶמְרכָּז לַדִּּמוּיִים.      לִפְִתי, לִפְִתי, לִפְִתי, 

דּוֵֹמם, נְִּקָרה, לִפְִתי כָּל ַמה ׁשֶּ ֶ לִפְִתי כָּל ַמה ׁשּ

ִּי ֶאת ֲחָמָתם, ֲהיִי גְּלוּיָה, כְּפֶׁשַע ּתָם,  רוּיָה בַּכֹּל, לַב ֲהיִי ׁשְ

ֲהיִי ִמְסּתוֹר לְַמפַּזֶזֶת, לַּטְרוָּטה בְּדֲַעָתּה, 

ֵאין בּוֹ ָרע,  ֵאין בּוֹ ֵחן, ֲהיִי ַמְרֶאה ׁשֶ ֲהיִי ַמְרֶאה ׁשֶ

ִּיָרה,  ֲהיִי רוֹדֶפֶת־עוֹד, גְַּמלוֹנִית וְכַב

ֲהיִי ּתוֶֹחֶמת לֶַהפְֵקר: ְמַעדֶּנֶת ַהגְּזֵָרה.  

ברגבים שני פוקרברכה לגדר החיה  שני פוקר

 שכנים, אנשי־אוזניים, שותפים לפח־אשפה
אכה בכם גדר־חיה
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.1

יר ֶעֶרשׂ ְמלָאכוִּתי ׁשִ

ׁשֶל וַאלְיוּם

יוֵֹרד ַמדְֵרגַת

פֶל ׁשֵ

ךְ בְֵּמי ֶמלַח ּתַכְׁשֵ לְִהׁשְ

יוֹצְִרים ֶרֶטט בֵּין 

לְוַת ַהּטֶַבע ׁשַ

לְָאנְַרכִיָּה ּפְנִיְמזִיִמית

ׁשֶל נְַהר נְעוִּרים

)הוּא ֵאינוֹ יוֹדֵַע לְִטבַֹּע(.

.2

ָחלוּל ּפִיו ׁשֶל ַהּפִיל

ַהיּוֹׁשֵב ַעל ְקצֵה ֲעִריָסִתי

נֶת וְׁשָר לִי ַמנְגִּינָה נוֹׁשֶ

ימוֹת ַהלְָּבנָה ַהּמְִתדַּּפֶֶקת לִנְׁשִ

לְַחלּוֹנִי

כֲַּאנָָחה חוֹזֶֶרת

וְׁשוֶֹאלֶת –

בְֵּאיזֶה

      אוְֹקָטָבה

ּתַגֵַּע                לְִהׁשְ

                            זֶה?

.3

טוְֹרנָדוֹ צָהֹב

עוֹד ֵמָהאוֹב

         ָעלְָתה ֲאנִי כְּ

דוֹרוִֹתי

ּטְָבָעה בִּי         זְכֹר ֶאת ׁשֶ

כִּי ֲאנִי

           דּוֹרוִֹתי

לְכוּדָה

        בְּטוְֹרנָדוֹ

צָהֹב.

מישל פלצ'יקאמא היא מעבדה )מעבדה היא אמא(

ִהְסּפִיָקה לְִטבַֹּע ֵהיָאךְ ַאְטבִּיַע ֶאת ַהנֲַּעָרה ׁשֶ

ֶטֶרם ִטיַּלְּתִי ַעל גְּדוֹת ַהנַַּחל כִּכְפָפָה ֲאבוּדָה?

ִטּפְָסה ֶאל צַּמֶֶרת ֵעץ ָהֲעָרָבה

ׁשָה בִּפְָרִחים לְִקטֹף בָּּה וִּבּקְ

ִאם ָהיָה זֶה ְרצוֹנָּה –

ֵהיָאךְ ֵאדַע?

ִאלְּתִיָה ּה ֵאל ַהנַַּחל וּׁשְ ְבּתִי בְּנַפְׁשָ ׁשַ

ָׂה בָּּה ַעיִן ָהַרע ִמי ָעש

ִמי ּפָׁשַט ַקיָּמוּת ֵקָהה

ּה ַמיִם ִמלֵּא רֹאׁשָ

ָמּה – וְָקָרא לָּה בִּׁשְ

זֶה ֵאינֶנּוּ ׁשֵם ּתוֹצַר ָאִביָה,

ֵאפוֹא ִמנַּיִן ִהגִּיַע?

נָפְלָה ִמנַּיִן נָפְלָה

וּלְָאן ִהיא ִהגִּיָעה.

מישל פלצ'יקהם קוראים לי אופליה
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ׁשוִּבי לִׁשְהוֹת בִּי

נוּיָה בְַּמֲחלֶֹקת ׁשְ

בְּׁשוִּבי

בוּיָה בְַּמֲחלֶֹקת ׁשְ

ִָּרים ַמלְכֹּדֶת ַעכְב

ְמַחכָּה

לִי

בְּׁשוִּבי.

מישל פלצ'יקשוב
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ַאּתְ ִסּפְַרּתְ לֶָהם ַעל ֵהָעדְרוִּתי
וֲַאנִי ִסּפְַרּתִי ַעל ַחּפוֵּתךְ

ָחפַנְּתִי ַמיִם ֵאלַיִךְ בְּכָל ַהדְָּרכִים
כְּדֵי לְֵהינִיק ֶאת נוֹכְחוֵּתךְ

לְפְַענֵַח ֶאצְלֵךְ בְֵּביִתי

לְָהפִיק ֶאת ַהְסּלִיָחה

לִיָחה לִׁשְאֹל ַעל ַהֶהפְֵקר וְַעל ַהּשְׁ

ֶאל בִּיָתנִים יְֻרּקֵי־ַעד, צְרוּפֵי יְִריקוֹת 

וִּּתְַרּתְ ַעל ַהַהְבָחנוֹת אוּלַי ִהכְַּרְתּ אוִֹתי לִפְנֵי ׁשֶ

ִאם ָהיִית יוֹדַַעת ָהיִית זוֹכֶֶרת.

וְא וְלַיְלָה ׁשֶהוּא לְוַאי יֵׁש בֶֹּקר ׁשֶהוּא ׁשָ

וְיָכֹלְנוּ לְִבחֹר יַַחד ֶאת ַהכֻּּתֳנוֹת

ַאךְ גָּזְלוּ אוָֹתן ֵמִאּתָנוּ בְֵּהָעדֵר ַמבַּט ָהְרׁשוּת

רוּת לְִבחֹר צְָבִעים ֲאֵחִרים ְבֵּהָעדֵר ָהֶאפְׁשָ

רוֹכִים ְׂ לִׁשְאֹל כֵּיצַד ֲאנְַחנוּ ֲאמוּרוֹת לְִקׁשֹר ֶאת ַהּש

ְבּתוֹךְ כָּל ַהדְִּמיוֹן ַהּזֶה

לְדַּמוֹת אוִֹתי בָּךְ ַרק כִּי לֹא ִהְסּפְַקּתְ לְדְַמיֵן אוִֹתי בִּי

ָהיִית ְמַחבֶֶּבת אוִֹתי. ֶבת ׁשֶ ֲאנִי חוֹׁשֶ

לָּּה ַאּתְ נוֶֹבלֶת, יוֹם בְּיוֹמוֹ ֵהם ְמנַּסִים ֲעוָה ׁשֶ ַ כְּמוֹ ַהּשׁ

בִּי כָּל כָּךְ ְמנַּסִים לְִסּפֹג ֶאת ַהּמְַראוֹת ׁשֶ

נֱֶּהָרס וְחוֹזֵר לְַהּטוֹת ֶאת ַהכְּלָל ׁשֶ

ֲאנִי –  בֵּינֵךְ לְֵבינִי, כְּׁשֶ

ַהִאם ַאּתְ יוֹדַַעת ַבּת כַּּמָה ַאּתְ ׁשָם?

ַהִאם ַאּתְ יוֹדַַעת בַּת כַּּמָה ֲאנִי כָּאן?

ָאסוּר לָנוּ לִׁשְאֹל כִּי ַהֲחִקיָרה ֵאינָּה ִמְסּתֶַעפֶת
ְ ֵאִריּוַֹתיִך ְמבֶֹרכֶת ַהכְּלִיָאה בֵּין ׁשְ

ֵאינָן ּתוֹפְסוֹת ֶאת ַהדְִּמיוֹן. ׁשֶ

דִּּמִיִתי אוָֹתךְ ִאּתִי

ֵאלוֹת ַאלְּתְ אוִֹתי ׁשְ ּתְ ׁשָ ׁשְ וְגַם ִאם לֹא בִּּקַ

לוֹמוֹ בְֵּסדֶר ׁשְ

ֶבֱּאֶמת בְֵּסדֶר

ּסִיָמנֵי ֲאלֻנְָקָתּה עוֹד ְמצַיְּצִים ֵמַהּקִירוֹת לְַמרוֹת ׁשֶ

ָהיִית ְמַחבֶֶּקת אוָֹתנוּ ׁשָם ִאם ָהיִית זוֹכֶֶרת

ׁשוּ ִמּמֵךְ ַרק לְִבהוֹת בִּּקְ לִפְנֵי ׁשֶ

גל עזרןבתוך כל הדמיון הזה

)ּתְִרִאי אוִֹתי כָּאן בֶָּחלוּק ַהכָּחֹל ָרִאיִתי אוָֹתךְ ׁשָם בֶָּחלוּק ַהכָּחֹל(

ֲאָבל ַאּתְ לֹא זוֹכֶֶרת

ָם, בִּּקְרוּ ֶאת ַהבְִּהיּוֹת ֵהם ָמצְצוּ אוָֹתנוּ ִמּשׁ ֲאַסּפֵר לָךְ ׁשֶ

לְַהְסבִּיר לֶָהם לֹא אוּכַל

ּמְַחיְּגִים לַנֵּכָר ו ַהּתָפוּס כְּׁשֶ ֶאת ַהּקָ

ָאר ְ דָּהוּי ֵאצֶל ַהּשׁ ו ׁשֶ ֶאת ַהּקָ

ּ כְָּבר ִהְתַמּמְׁשו וְַאּתְ צוֶֹרֶמת בִּי ִהּתָכְנוּיוֹת ׁשֶ

ְּׁשוּ, וְֵהם ְמפֲַחדִים. ִהְתגַּב ַמֲחלוֹת ׁשֶ

ְמפֲַחדִים ִמּמֶנִּי

ָעלַיִךְ ֵהם ֲאפִלּוּ כְָּבר לֹא ְמַרֲחִמים

נְִּסּתַּמֵן ֲאנִי וְַאּתְ גַּם ִמּמֶנִּי יִוֵָּתר ַרק כְִּמַעט ִמנְיָן וּכְׁשֶ

לְָחן ֻ דֶּלֶת ָהֶרכֶב נְִטֶרֶקת ּתִָמיד לִפְנֵי ׁשֶעוְֹרכִים ֶאת ַהּשׁ

ׁשֵ ם   גּ וּ ׁש   ֶח לְ ָק ה

ַטְרּפְדִי אוָֹתנוּ ֶאל ָהֲאדָָמה

ּ יְִּבהו ּתְנִי לֶָהם ׁשֶ

בֱֶּאמוּנַת ַהנֵּר ׁשֶל ַהלֶָּהָבה ַהנְִּרדֶפֶת

ּתְנִי לֶָהם לְִרדֹּף אוָֹתנוּ בְּגָלוּי

וְּתנִי גַּם לָנוּ לְִרדֹּף אוָֹתם בְֵּהָחֵבא
ְ נְַקבּוִּביּוֹת ׁשֶל ַהכָָּרה גּוְֹרפוֹת ֶאת ׁשְמוַֹתיִך

לְַבדִּי ִאוֵָּתר בַּגַּנִּים.

ַחְקּתְ ִאּתִי בְּאוָֹתם גַּנִּים ִׂ וְַאּתְ ש

ִהְתַחבֵּאת לִי בֵּין ַהַהצְלָלוֹת

ַער ַהֶחֶסד לְֵבין ׁשַ

ּפְַחּתִית. ִריָקה ַהּמִׁשְ ַמְענוּ ֶאת ַהּשְׁ וְלֹא ׁשָ

יָכֹלְּתְ לֱֶאהֹב ּתֵָאְטרוֹן.

נוַֹתיִךְ ִאם לֹא דֶֶּרךְ ַעצְִמי וְֵאיךְ אוּכַל לְִרקֹם ֶאת ּתָוֵי ׁשְ

וְֵאיךְ ּתוּכְלִי לְִהְתנַגֵּד ִאם ַאּתְ לֹא לִיִמינִי

ֲאנִי כָּאן ִאּתִי ֵאיךְ ּתֵדְִעי ׁשֶ

יֵרינוּ בְֵּסֶבל ֲאנִי ְמזַכָּה ֶאת יַּקִ וּכְׁשֶ

ִסְבלֵךְ ְמַבּקֵׁש ֵאלַי וֲַאנִי נְִבדֶּלֶת כֻּלִּי

כּוַֹרַעת ּתַַחת ַהנֵֶּטל ׁשֶל ֵהָעדְֵרךְ בְֵּהָעדְִרי
ְמנַּסָה לְַתּקֵן ֶאת ַהלְִּחי ֲעבוֵּרךְ

ים ָעוֹן ִמבְּלִי לֲַחדֹר לֶָהם לֲָאנָׁשִ לְַהֲענִיק ֶאת ַהּשׁ
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ִאיר אוָֹתךְ ׁשוּ לְַהׁשְ בִּּקְ לֲָאזוִֹרים ַהְמֻרּמִים ׁשֶ
ֵמךְ, בְֶּחלְָקֵתךְ בִּׁשְ

ָעְברוּ ֲעבוֵּרנוּ ְבַּקוִּים נִים ׁשֶ ָ לְִהלֵָּחם בַּׁשּ
ְ ִבילֵך ְקצָת יוֵֹתר בִּׁשְ

יָּבוֹאוּ לְִקבוָּרֵתךְ ָקנִינוּ לָךְ זִֵרים כְּדֵי ׁשֶ
ְ נּוּכַל לְזַכֵּך נִים כְּדֵי ׁשֶ גִּלְגַּלְּתְ אוָֹתנוּ ׁשָ

ֵאינָם זַכִּים. ֶאת ַהדְָּבִרים ׁשֶ

כּוֵֹאב לִי ַעל ָאִבי.

ֲאנִי זְקוָּקה לוֹ זֶה ַרק עוֹד ְקצָת ֶמלֶט ׁשֶ

כְּדֵי לְַהְטִמיַע ֶאת נוֹכְחוֵּתךְ, לְָהפִיַח אוָֹתךְ בֶָּהם ׁשוּב

כְּדֵי ׁשֶאוּכַל לָנוַּח ֲאנִי

וֲַאנִי ָאנוַּח
ְ ֲאנִי לֹא ֲאכַוֵּץ לֶָהם ֶאת ָהעוְֹרִקים ִבּגְלָלֵך

ֲאנִי לֹא ֶאֱערֹק ֵמֵעֶבר לְגִדְֵרךְ

ֲאנִי לֹא ֵאצֵא ִמגִּדְִרי
ְ ִבילֵך בְִּשׁ

ִבילִי כְָּבר ֵאינֶנִּי יוֹצֵאת כִּי גַּם בִּׁשְ
כְַּחְתּ זֶה ַרק בִּזְכוֵּתךְ וְִאם כְָּבר נִׁשְ

נוֹכֵַח  ַהנְִּמָחק  ִמְתּפֵָאר  בְַּמצָּבוֹ   ַהבִָּהיר

ֲאנִי לֹא[ ָה ׁשֶ ]כַּּמָה כַַּעס יֵׁש בִּי ַעל ָהִאּשׁ

ּתְִרִאי,

ֵהם  זוֲֹחלִים  לִי  בַּּפֶה  וְדוֹלְפִים  בַּלַּיְלָה   

לָיוֹת ––––– יְֵמי ַהּטֶֶרף ִסְרפְּדוּ בִּי ַאׁשְ

נִּים בֵּין ִקינוֹת לְׁשוֹׁשַ

בְּכוַֹרת יוִֹמי ְרגוָּמה  בְִּמֵרִעים;  אוְֹרגִים

ִתי ֵעֶרב וּׁשְ

ִתי           וְּשׁ

בּוֹן ֶאת ֲחלֻּקַת ָהרוַּח  דְָרה לֹא ֵהִביא ְבֶּחְשׁ ִ וֵָעֶרב נִצּוּל ַהּשׁ

כַּּמָה ׁשוֶֹקלֶת ְבּדִידוּת?

וְַעדְָמַתי ַהזְַּמן ַהָקּרוַּע בְּיוֵֹתר?

)ַאדְָמַתי ַהזְַּמן ַהּקָרוַּע בְּיוֵֹתר(

ו  ו      ַעכְׁשָ ו      ַעכְׁשָ ַעכְׁשָ

                          זֶהוִּתי  כְּפוּפָה

ְ                                        ל

                          ַאדְנוּת ּתְמוָּרה   

                                       לִ 

                          ְסכוּם ַהּתוֹדָעוֹת

ּתַיִם ל ׁשְ                           בְַּמכְּפֵלוֹת ׁשֶ

רוֹת ַמֲעִביר בִּי ֶאת כָּל ַהִהְסּתַבְּרוּיוֹת ַהבִּלְּתִי ִמְתַאפְׁשְ

לוֹנוֹת ––––––– –– ִהְׂשכַּלְּתִי ְבּנִגּוּן ַהכִּׁשְ

                    זֶה ִענְיָן ׁשֶל ַמלְכוּת

                             ַהּסֵֶבל ַהּזֶה 

עומרי דנינובמצבי הבהיר
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ָרצִיִתי כָּל ׁשֶ

ֵאינֶנִּי

וְלֹא  ָרצִיִתי     

              ִהנֶּנִּי

ָרצִיִתי  לְֵבין  לֹא וֵּבין ׁשֶ

בֵּין ֵאינֶנִּי   לְ   ֵבין ִהנֶּנִּי

ֲענֵנִי

עומרי דנינו ¤
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מחזור הדם שלי מורעל. משהו זר זורם בו. אני לא מצליח להירגע. 

העיניים שלי צורבות. יש בי דיבוק. אני לא מצליח לחשוב. אני 

לא מצליח לא לחשוב. יש בי אובססיה. אני יודע שיש נקודה אחת 

ביקום שאם אגיע אליה הכול יסתדר לנצח. אם אגיע לשם הכול יקבל 

משמעות בדיעבד. זה יהיה פיצוי על הכול. זו תהיה התכלית של 

הכול. לשום דבר אחר לא תהיה חשיבות. לא יהיה שום דבר אחר. 

הבעיה היא שזה לגמרי בלתי אפשרי. יותר מדי מכשולים ניצבים 

בדרך. נכון שעצם הידיעה שהנקודה קיימת ושיש דרך המובילה 

אליה אמורה הייתה להספיק לי. להעניק לי את אותה המלאות כמו 

עצם ההגעה. אבל זה לא עובד ככה. אני רוצה להגיע לנקודה 

עצמה וזה מוציא אותי מדעתי. נכון שגם אם הבלתי אפשרי יקרה 

ואגיע לנקודה, בסופו של דבר ימאס לי ממנה כמו מכל דבר אחר. 

אבל הידיעה הזאת לא מעלה ולא מורידה ממצבי. אני רוצה להגיע 

לנקודה וזה מוציא אותי מדעתי. אני חוטף התקף אפילפסיה בספרייה 

הלאומית. נאקה חייתית קורעת את קרום הדממה של אולם הקריאה. 

אני נופל ארצה. אני מתפתל. גפיי מתעקמות. פניי מתעוותים. קצף 

נפלט מזוויות פי. אנשים מתגודדים סביבי. רוכנים אליי. מדברים 

אליי. מדברים ביניהם. הם אומרים שאסור שאבלע את לשוני. הם 

מזעיקים רופא. אני כבר רוצה להסתלק משם. הכול מחליא אותי. 

ההתקף בעיצומו והספירה לאחור עד לפעם הבאה כבר החלה. אני 

לא יודע לאן אלך ומה אעשה עם עצמי. בעבר ניסיתי מין טיפול 

בהלם. שיקעתי את עצמי עד למעלה מראשי במדמנה ולאחר מכן 

עשיתי מאמץ על-אנושי להיטהר. הטוהר הזה החזיק מעמד זמן-מה 

ואז שבה והופיעה הנקודה האחת ביקום, הטהורה ממנו, הטהורה 

ממני. מחזור הדם שלי מורעל.

יום בלהות עבר עליי אחרי ההרפתקה ההיא. במשך כל אותו יום 

התחבאתי בתעלה לצד הכביש. נהגתי כמוג לב, נפולת נמושות 

של ממש. ציפורניי התחפרו באדמה. אבל הייתה גם גבורה ביום 

ההוא, כי לא יכולתי להמשיך ולא יכולתי להפסיק ולא יכולתי לצאת 

מהתעלה ולא יכולתי להישאר בה. בסוף נשארתי בה יום שלם, 

מתחפר באדמה. לא שהתעלה הגנה עליי מחרון השמיים. במשך כל 

אותו יום ניתכו ארצה מטחי ברד חצציים. נאחזתי באדמה, טמנתי 

בה את ראשי לבל אראה את חרון השמיים, ובעל כורחי עשיתי 

מעשה גבורה. עיניי, נחיריי, אוזניי נמלאו גרגירי אדמה לחים. הריח 

הטחוב החניק אותי. הפקרתי את גבי לחרון השמיים, ובעל כורחי 

צלחתי את היום. נשמתי לא יצאה; היא נשארה בפנים, נחבאת בבשר 

הגרום, שעדיין נותר בו משהו מחמימות החיים. ולמרות ההרפתקה 

ההיא, החשבתי את עצמי לבר מזל. אמנם, לא נותר לי דבר אחרי 

ההרפתקה ההיא, מלבד נשמתי והסחבות הדבוקות לבשרי. אבל 

אמרתי לעצמי, באותו קול פנימי שמאז ומתמיד דיבר בתוכי, ונאלם 

רק בעיצומה של ההרפתקה ההיא – אמרתי לעצמי, כשהקול חזר 

אליי, שכל עוד רוחי בי, אוכל להתחיל מחדש. אוכל לנטוע את 

רוחי במקום אחר. אוכל להשקות אותה במים חיים. האינסטינקטים 

שלי דחפו אותי להמשיך ולהתחפר גם לאחר שפסקו מטחי הברד, 

אבל עשיתי מעשה גבורה והתהפכתי על גבי. ניערתי את ידיי 

מתרדמתן, מחיתי מהן את האדמה; שפשפתי את עיניי. דרך דוק 

של דמע ראיתי שמיים כהים, שחורים-סגולים, מוכתמים בצבעי 

אש, כאילו זרמו בהם נהרות לבה. האטמוספירה של כדור הארץ 

לא הייתה מאפשרת מראה כזה. רחוק סחפה אותי ההרפתקה ההיא. 

פליטהתקף אפילפסיה בספרייה הלאומית אמוץ גלעדיאמוץ גלעדי
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אֲנַחְנוּ זוֹהֲִרים הַלַּיְלָה

ֶאלֶף ֶרגֶל תַּחַת הַדְּבִָרים

הַפְּׁשוִּטים עַל פְּנֵי הַּקְַרַקע.

אֲנִי הוֹפֵךְ ַרגְלַיִם סְנַפִּיִרים

אַתְּ נוֹׁשֶֶמת בִּי זִיִמים

עוֶֹקבֶת אַחֲַרי לְַמּטָה

אוֹר כָּחֹל לוֹהֵב

כָּךְ צוֹלְלִים, הַכֹּל תְּנוּעָה

צְִמיגוּת בְּכָל ַמגָּע

אֵין ָמקוֹם ׁשֶלֹּא ָמלֵא

חֶלְִקיִקים רוְֹקדִים בְּתוֹךְ ַאצּוֹת

ׁשֶל זִיק.

הָעוֹלָם הַתַּת־יַּמִי ָמקוֹם

יָּדַעְנוּ: ֶ מוָּאר ִמּשׁ

פָּנָסִים ִמכָּל ֶאפְׁשָר ׁשֶל הֲוָיָה.

ְריוֹן, חוֹל וְאַלְֻמגִּים ַמיִם וְׁשִ

הַכֹּל נִגְָמל ִמּמַׁשְָמעוּת וִּמתְפֵָּרק

לְאוֹר וְלִתְנוּעָה.

פֶּלֶא ִמין אָדָם

ָׂר הוֹפֵךְ חַׁשְַמל. בָּש

נִיצוֹצוֹת ׁשֶאֵינֶנּוּ יוֹדְעִים

כָּבִים בַּכְּפוֹר וַּמדְלִיִקים לְֶרגַע

חֲַרכִּים ְקַטנִּים ׁשֶל אוֹר,

ְמכֻסִּים ָקָטן בְּחׁשֶךְ.

וַאֲנַחְנוּ ְמנַפְּחִים גּוּף בַּאֲוִיר,

ׁשוֹבְִרים ֶאת הִָאיגְלוּ וְּמחַכְּכִים יָדַיִם.

נִיצוֹצוֹת ׁשָבִים לְֶרגַע וְנִכְבִּים בַּּקֹר,

ִטפּוֹת ִטפּוֹת בָּאוֹת וַּמחֲלִיקוֹת

עַל כִּיסֵי אֲוִיר בֵּין יָד לְגוּף.

וְּמנַפְנְפִים כְּדֵי לָעוּף וְּמכַבִּים

עוֹד נִיצוֹץ זָעִיר ַמבְעִיר חְַמצָן ָקפוּא

בּוֵֹרא בּוּעָה, כִּיס חַיִּים לִנְׁשֹם,

לְדַבֵּר וּלְנַצְנֵץ ִקיּוּם ְמעַט

בְּׁשְִמַמת ֶמְרחָבִים ׁשֶל תְּנוּעָה

ְמִמיתָה תְּנוּעָה.

בּוֹאי נִתְחַּמֵם בַּּמְדוָּרה,

ֶלֶג נִׁשְכַּב עַל ֵאׁש נְַמסָּה בַּּשׁ

וְנִתְַמּמֵׁש כְּפִי ׁשֵֶאינֶנּוּ יוֹדְעִים

נדב נוימןנדב נוימן ניצוצותבשר חשמל
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מי

ומי

ולמי

ולאלו

לאלו

מאלו

ממה

וכפי

שכפי

שככל

שכנראה

שאולי

אולי

אבל

ולכן

ולא

שלא

שמעולם

מעולם

ומעולם

ומתמיד

בעבר

בזמנו

בשעתו

מעודי

בילדותי

זכרתי

זוכר

יודע

יודעת

חושבת

חושב

ולבסוף

מכן

אחר־כך
מאוחר

יותר

ויותר

ליותר

להרבה

לעוד

עוד

כבר

עדיין

אמנם

שאמנם

שגם

שאם

שכאשר

וכאשר

ואז

ומיד

ומייד

תיכף

אשוב

ואראה

אשב

נשב

ניפגש

נעבוד

וניצור

נכין

תכינו

הכינו

סבור

סבורה

טוענת

הטוענת

הטוענים

הסבורים

הסוברים

שסוברים

שסובר

שכיון

כיון

משום

ומשום

ולכן

ולא

שלא

שעדיין

עדיין

אמנם

אומנם

אבל

וגם

ואפילו

אפילו

ואולי

אולי

שאולי

שגם

שאם

שכאשר

וכאשר

ואז

והכינו

והגישו

והגיש

מגיש

כמגיש

כמנחה

ומנחה

ומנחת

מנחת

במנחת

שדה־

בשדה

שדה

השדה

שהשדה

האלקטרומגנטי

המגנטי

המגנטיים

החשמליים

חשמליים

אלקטרוניים

דיגיטליים

וירטואליים

אינטראקטיביים

אינטראקטיבי

ויזואלי

חזותי

החזותי

האמנותי

איל גרּוס בשדה*

בשדה לאהובתי היחידה והנצחית ברקת 

מרפא לזמן מרפא למרחב מרפא ללב אני 

מקדיש לך את השיר הזה

*המשפט האחרון שכתבה לי אהובה )המילים המודגשות(, "מואט" פי 18 

בניסיון להקפיאו בזמן. בינה מלאכותית המציאה שרשראות של מילים בין 

המילים, איפה שהיה לי כואב מדי להעמיק בעצמי.
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ּתֻפְּתַע כִּי ַהיָּם בְֵּתל ָאִביב ִמְתנֵַהג כְּמוֹ ַהיָּם ְבֵּחיפָהִאם ַהַחיִּים ָהיוּ ְמֻסבָּכִים ֵהם לֹא ָהיוּ נוֹצִָרים כְּמוֹ ׁשֶ

יואב עזראיואב עזרא הפתעההאגדה אם
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ַחלּוֹן נוֹפֵל וֲַאנִי ֵמצִיץ דְַּרכּוֹ ַהחוּצָה

לָּּה פָה וְַהּמוּזִיָקה ׁשֶ ָׂ ָהעוֹלָם ַהנִּפְלָא ׁשֶל ַהבְִּריאוֹת כָּל ש

לִּי ֲאנִי ֵמִבין פָה ׁשֶ ָׂ ל ַהּש ֶאת ַהּמוּזִיָקה ׁשֶ

כָּל

ִמלָּה

טוָֹבה

ִהיא

קֹדֶם

כֹּל

ַמנְגִּינָה טוָֹבה

ַמְרגִּיַע ַעצְִמי בְַּמנְגִּינוֹת טוֹבוֹת ִמבֵּית ַאבָּא

וְַהכַָּרת ַהּטוֹב בַּיְדִיָעה ַהּמָָרה

ַחיְדַּּקִים ׁשֶ

אוֹכְלִים

אוִֹתי

ִמבִּפְנִים

ַהחוּצָה

יֵׁש

ֶקַטע

כָּזֶה

ֲאנִי ׁשֶ

ַמְרגִּיׁש

ִמְתּפוֵֹרר

ל לְָמׁשָ

נַּיִם ְרקוּבוֹת ֲאנִי ְמַחיֵּךְ ִעם ׁשִ

לִּי לְּפֶַתע זֶה ַהִחיּוּךְ ַהִטְּבִעי ׁשֶ ׁשֶ

וְטוֹב לִי

וְתוֹדָה לִי

בִּכְדֵי לֲַחווֹת ְמצִיאוּת ְמדֻּמָה ַהּקֶַטע ַהְמטָֹרף ׁשֶ

ַאּתָה ַחיָּב לְַקיֵּם גּוּף בְּצוָּרה ֲאִמּתִית

יואב עזראיואב עזרא החוויה והצורהמנגינות
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.7

ֶׂה ָאִסיד ִאם ּתֲַעש

ֶׂה ָאִסיד ּתֲַעש ֲאנִי ַמצִּיַע ׁשֶ

ֶׂה ָאִסיד בְּתוֹךְ ָהָאִסיד ּתֲַעש דְַּהיְנוּ ׁשֶ

ּתְִהיֶה ַעל ָהָאִסיד כְּלוַֹמר לִכְׁשֶ

לַָּקְחּתָ ָאִסיד ַאֲחֵרי ׁשֶ

ּתוֹךְ כְּדֵי ָהָאִסיד

ֶׂה ָאִסיד ּתֲַעש

בְּתוֹךְ ָהָאִסיד וְִתְהיֶה בָָּאִסיד ׁשֶ

ַקח ָאִסיד בְּעוֹדְךָ ַעל ָאִסיד

נֱֶּאַמר  כְּמוֹ ׁשֶ

בְּתוֹךְ ָהָאִסיד ָהָאִסיד ׁשֶ

.3

ּ ילְד דֵרוֹת רוְֹטׁשִ ְׂ ּפַַעם בִּש

ָהיִיִתי ַעל ָאִסיד ִעם ָחֵבר

וְּבעוֹדֵנוּ ַעל ָאִסיד

ֶׂה ָאִסיד ָאַמְרנוּ בּוֹא נֲַעש

ינוּ ָאִסיד ִׂ וְָעש

לֹא ְסָתם ָאִסיד

בְּתוֹךְ ָהָאִסיד ָאִסיד ׁשֶ

וְַאַחר כָּךְ ַהיָּם ָהיָה ֻקבִּיְסִטי

בְּעוֹד ֶהָעִתיד ּתְִרגֵּל ַטאי צִ'י

ְמיֻּמָנוּת ִמְסּתוִֹרית 

ל ַהּטֶכְנִיָקה ָהַרכָּה  ׁשֶ

בְּחוֹף גְֻּאלָּה

ּתוֹךְ כְּדֵי ָהָאִסיד 

בְּתוֹךְ ָהָאִסיד ָהָאִסיד ׁשֶ

חוּמוּס!

ָחזְַרנוּ לַדִּיָרה ַאֲחֵרי וּכְׁשֶ
ְ ל ַהִהּפוּך ַהִהּפוּךְ ׁשֶ

לֹּא נֵצֵא לֲַעבֹד ֵהַבנּוּ ׁשֶ

י בַּבֶֹּקר לִיׁשִ זֶה ָהיָה יוֹם ׁשְ

ג'רמי פוגל האסיד שבתוך האסיד
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בסדר עם האסיד! לא צריך עוד אסיד! תודה על האסיד תודה! 

עשית אסיד בתוך האסיד? עשית טוב. עשית מספיק. גם לא 

צריך לעשות אסיד. לא חייבים. אני נראה לי סיימתי עם האסיד, 

בבוקר ההוא בנהר הירדן. לא עשיתי הרבה אסיד, אבל עשיתי 

מספיק. עם זאת, יש מצב שלא עשיתי מספיק די.אמ.טי. וכן, 

אולי, ואולי אפילו ייתכן מאוד, שלא עשיתי מספיק אסיד. 

.5

ַאּתָה ׁשוֵֹאל אוִֹתי ַעל ָמה ֲאנִי חוֹׁשֵב?

ב ֲאנִי לֹא בְּדִיּוּק חוֹׁשֵ

ֲאנִי ַעל ָאִסיד

וְִאם ַאּתָה ְמַחּפֵשׂ אוִֹתי

ַאּתָה ּתְִמצָא אוִֹתי

בְּתוֹךְ ָהָאִסיד בָָּאִסיד ׁשֶ

יוֹׁשֵב ׁשָם יָפֶה

ּתֵדַע ׁשֶ

בְּתוֹךְ ָהָאִסיד בָָּאִסיד ׁשֶ

יוֹׁשֵבבבבבב

יוֹׁשׁשׁשׁשׁשׁש

ׁשׁשׁשׁשׁש

ׁשׁשׁש

וְָהַאבָּא בַּבּוֹר

בְּתוֹךְ ָהָאִסיד וֲַאנְַחנוּ בָָּאִסיד ׁשֶ

יָצָאנוּ לְָאִסיד

וְִהְסּתַבֵּךְ ִעם ָהָאִסיד

נְִהיָה ָאִסיד בְּתוֹךְ ָהָאִסיד

וְהוּא, ֶהָחֵבר, ָרָאה ֵמֲאחוַֹרי

יַע יֵׁשוַּע דְּנָצְַרת ֶאת ַהּמוֹׁשִ

ָרָאה אוֹתוֹ ַעל גֶֶּרב

ּתָלוּי לְיִבּוּׁש

וְלֹא ָאַמר לִי

ּתְִסּתוֵֹבב

יֵׁשוַּע מוֹפִיַע ֵמֲאחוֶֹריךָ ַעל גֶֶּרב

ֵאיזֶה ֲחָבל ׁשֶהוּא לֹא ִסּפֵר

ַעל יֵׁשוַּע ֵמֲאחוַֹרי

ַעל ַהגֶֶּרב

יַע יֵּׁשוַּע ַהּמוֹׁשִ לָּמָה לֹא לְַסּפֵר לִי ׁשֶ

מוֹפִיַע לוֹ ַעל גֶֶּרב

ּתָלוּי לְיִבּוּׁש

ֵמֲאחוַֹרי

בְּתוֹךְ ָהָאִסיד בָָּאִסיד ׁשֶ

.2

תודה לך על העשית שבראת, תודה לך על העשית שעשית, על 

שעשית את האסיד שלך, היית צעיר בשדות של אנגליה, נער 

יהודי רוקד בגוף זהב והחבר שלך היה ניוטון, והפכתם לחיות 

בר בבור ביער, וראית את הזקנים בתוך השביל נושמים עם 

פיני אבן, ודרקוני העננים מזדיינים או הולכים מכות, לא חד־

משמעיים היו העננים, ואוטוטו אתה כבר בן ארבעים, הסנטר 

שלך מדוזאי, איפה אתה ואיפה אסיד איפה, תראה אותך לפני 

שנתיים על שפת הירדן, עושה לך אסיד לעת זקנת האמצע, מבין 

שצריך לשחרר את קקיך לטבע מבלי להביט על עבודת הנמלים, 

והחבר הוא חכם סיני על שפת הנהר, ובבוקר לא עקבת אחרי 

הסדרות של המתמטיקאי, היו גדולות עליך בבוקר הסדרות, 

או שמא הוא לא דיבר לעניין, גם ככה רק רציתי להירדם, כי 

היה ברור שמשתגע מי שנרדם אחרון. עשית מספיק אסיד! הכל 
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כָּל ַהנְָּעִרים ַהּסוֲֹעִרים ְמדַלְּלִים ַעל ַהדֶּלְּפֵק בַּּמְזָוֶה

כָּל ַהנְָּערוֹת ַהּסוֲֹערוֹת ְמדַלְּלוֹת

                                               בְּחוֹף ַהּמוָֹעצָה

וְָהִביל ַהּמִיׁשוֹר

וְָחׁשוּד ַהּפְַרדֵּס

ָרֵאל ְׂ ַמע יִש וְּבצֵל נְָחלִים ׁשְ

ּזוּלָת נָכוֹן לְעוֹלֵל ַמה ׁשֶּ

כָּל ַהְמׁשוְֹרִרים ַהּסוֲֹעִרים בּוֲֹעִרים בִּנְִטיעוֹת רוָּחנִיּוֹת

כָּל ַהְמׁשוְֹררוֹת ַהּסוֲֹערוֹת  בּוֲֹערוֹת

                                                מוּל ֲהמוֹן ְמזַלְזְלִים   

     ואם נִפְגּׁש בִּידִידְיָה נִדְחֹף לִידִידְיָה

     וְאם נִפְגּׁש בְּגְַבִריֵאל נִדְחֹף לְגְַבִריֵאל

     ואם נִפְגּׁש בִּיהוֹנָָתן נִדְחֹף כָּלָה וְנֱֶחָרצָה 

ָרֵאל  ְׂ ים בְֶּאֶרץ יִש ִׂ כָּךְ עוֹש

ַמלְכִּיּוֹר, ַמלְכִּיּוֹר, ַמלְכִּיּוֹר, ַמלְכִּיֶבֶּרז

ַמדּוַּע לֹא בָּאָת לֵָראוֹת ֶאת ּפָנַי?

ְמלַת ַאלְְמנוָּתם, ִׂ ַמיִם ּפָׁשְטוּ ש ָ ַהּשׁ

ַהכּוֹכִָבים ָעְמדוּ ִמלֶּכֶת.

יֶֶרך ּפַז נָטוּ ָהַאיָּלוֹת,

ְַּרדּ ִעפְְֵעף ַהלִּוְיָָתן. בְִּסַבלְב

וִּמי לֹא ָקם?

ַמלְכִּיּוֹר!

כָּל ַהלַּיְלָה נִּקֵר ֶאת ַחיּוָּתה נַָתנְזוֹן.

ַחר? ִביל ַהדַֹּאר ֵמִאיר ַהּשַׁ ַהִאם בִּׁשְ

ְַּרדּ?! ִביל ַהלִּוְיָָתן ִבְּסַבלְב ַהִאם בִּׁשְ

ַמיִם ַמלְכִּיּוֹר ְמֻטְמָטם, ֵאיךְ ָסגְַרָתּ ֵעינַיִם ָ ֵאיךְ נָפַלְּתָ ִמּשׁ
ָ ֶמׁש ִמלְַּבדְּך ֶ ִמי יְִרֶאה ֶאת ַהּשׁ

ֶמׁש יר ַהּשֶׁ ַמע ֶאת ׁשִ ִמי יִׁשְ

ֵאינְךָ רוֶֹאה כִּי לְֵעינֶיךָ ְמִאירוֹת יָדֶיךָ ַהכְּעוּרוֹת?!

ךְ ָהָאֶרץ בִּגְלַל ַחיּוָּתה נַָתנְזוֹן ּתְֶחׁשַ

ֶמׁש ֲאחַֹרנִּית ֶ ֶׂר ַמֲעלוֹת ּתָׁשוּב ַהּשׁ ֶעש

יְִקּפְאוּ ַהיַּּמִים וָּמָטר לֹא יְֶחדַּל

ּ בֹּתו קֹר וָחֶֹרף וָלַיְלָה לֹא יִׁשְ

כָּל יוֹם יְִהיֶה לָכֶם ַחג ַהּמוֹלָד

וְכָל זֹאת בְּׁשֶל ַחיּוָּתה נַָתנְזוֹן.

וְַאּתָה ַמלְכִּיּוֹר

ֶמׁש כִּי ֶ לֹא ּתְִמצָא ָמקוֹם ּתַַחת ַהּשׁ

ֶמׁש ּמָה ֵאין ׁשֶ ר ַאּתָה הוֹלֵךְ ׁשָ בֲַּאׁשֶ

יֵדְעוּ כָּל ַהגּוֹיִם כִּי ַאּתָה ֶהֱעלֵיָת ֶאת ֲחָמִתי

ָּלִית  ים כִּי בִּגְלָלְךָ ַהִהְתָקְררוּת ַהגְּלוֹב יֵדְעוּ כָּל ַהנָּׁשִ

ְַּרדּ. יֵדַע ַהלִּוְיָָתן בְִּסַבלְב

אייל שלום בארץ ישראלעמנואל יצחק לוי השמש שרה למלכיור



46

68

47

68

חורף 02019 גיליון 00013

-

ה

ב

ה 

ל

ה

ב

א

-

ִּיַע יוֹם ַרַעׁש לְַרַעׁש יַב

ַמיִם יַכְּתִים כְָּתִמים ִמּתַַחת ׁשָ

ֶקט לֵיל כַַּחׁש לְכַַחׁש יְִתּפַּתֵל ַעד ׁשֶ

ַהיְַּרדֵּן יֲַעזֹב ֶאת רוֲֹחצָיו

בִּזְַמנֵּי יְצִיַאת ַהיִָּמים

ּ וּכְנִיַסת ַהלֵּילוֹת לְיֵָמינו

ָמׁשוֹת ֲהפוּכוֹת ְ כְבוּ ַהּשׁ ָ יִּשׁ

ֹ ַעל בְִּטנָן יְַחּתְמוּ זוֹ ֶאת זו

ּ ֲעוָה ֶאת ָהֶעֶרב יָצִיפו וְּבׁשַ

ַמיִם יְַחּפְשׂוּ ֶאת ֵעינֵינוּ ׁשָ

ִּים בְּנֵרוֹת ְמכֻב

ַעל ָמָסךְ ְמֻטפְַטף כּוֹכִָבים

בֵּין ִקְבֵרי ַהגַּבּוֹת וְַהּמֵצַח

לֲַעוִית ּפֶה נְֻקׁשָה ִמיָּדִית

יִּתָלֶה יְֵרֵחנוּ ָהַאף וְיִָאיר

אמיר מנשהוף יציאה

ֵאינְךָ יוֹדֵַע ַאךְ ִקיּוּמוֹ יָדוַּע לְךָ. ִמּתַַחת ָהֵעינַיִם יוֹדְעוֹת דָָּבר ׁשֶ

גַּם ְמכוֹנַת ַהּפֶה ֶאת ַהּקוֹלוֹת מוֹצִיָאה בְִּעלּוּם ׁשֵם 

ךְ  ׁשֶב ִמְתנַּקְזִים בִּיצִיָאה ַאַחת. ַהּמַבָּט נְִמׁשָ י ַהּקֶ כְִּביׁשֵ

ּפָחוֹת ִמּמֵָאה וּׁשְמוֹנִים ַמֲעלוֹת 

ָהאוִֹתיּוֹת ְקֵרבוֹת: ָהאוֹן ִמזְדֵַּהר ִמּתוֹךְ ַהִחכָּיוֹן בְּכָל ּפַַעם ׁשֶ

ֵּר יֲַעמֹד לָּה   ֶּה אוָֹתּה. ַרק ַהדִּב ַהדִּבּוּר לֹא יְכַב

כָּל עוֹד ָהֲעצָמוֹת בּוֹלְטוֹת וְַהּזָָהב נוֹגֵַע ֲאנְַחנוּ בַּּמָקוֹם ַהנָּכוֹן.

פָתוֹ ְׂ יבוֹ לִש ֵּל יֵׁש לֲַהׁשִ ִאם ַהּמָקוֹם ִמְתבַּלְב

נָּה ׁשֶל ַהלֵּב וֹׁשַ ָׂפָה ִהיא ַהּשׁ ַהּש

 

בֵּין ִאם בְָּרכָה אוֹ ְקלָלָה ִהיא, ִהיא הִיא. אֲנַחְנוּ נִהְיֶה בַּּמָקוֹם הִַהיא 

וְגַם אִם מְקוֹמָהּ בְּתוֹךְ הַגּוּפָה הַהִיא, עָלֵינוּ לְהָנִיחַ לָהּ לְהִתְעַצֵּם עַד מְאֹד

לֵַּח בָּּה כִּי בָּנוּ בֲָּחָרה וְלֹא ֲאנְַחנוּ בַָּחְרנוּ בָּּה וְָרצִינוּ לְׁשַ

ֶאת כָּל ּתֵאוֵּרי ַהּזְַמן, ַהּמָקוֹם, ַהּמִדָּה וּלְהוֹכִיַח לָּה 

ֵאין בָּנוּ ָמקוֹם לְָתֵאר  לֹּא ֲאנְַחנוּ, ׁשֶ ׁשֶ

וְִהיא ָמדְדָה כָּל ִמלּוֵֹתינוּ וּפְגֵָמינוּ 

וְיָצְָקה וְיָצְָרה

ספיר יונס אבדא כדבר
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נִים ֲחוָיָה נְֶהדֶֶּרת ַאַחת לִפְנֵי כָּךְ וְכָךְ ׁשָ

ָהלַכְּתִי בְָּרחוֹב וְכֻלּוֹ דָָּמה לִי לְַחָמּנִיּוֹת

דֶה ּפָתוַּח ַהיּוֹם לִי כְּׁשָ

ָהְרחוֹב ַחּמָנִיּוֹת ּפְתוּחוֹת

ִמפְגָּׁש ֶאָחד בִּלְּתִי ֶאְמצִָעי ֶאָחד

כַַּחת ַאַחת נוֹכְחוּת ַאַחת בִּלְּתִי נִׁשְ

ּתִָמיד ֲאנִי רוֹצָה לֲַחזוֹר וְלֲַחזוֹר ֵאלֶיָה ׁשֶ

ֹ וּלְַהְעּתִיק ֶאת ַהֲחוָיָה ַהּזו

י דֶה ַהּמַּמָׁשִ ָׂ ֵמַהּש

ענת קרמין* ¤

*ענת קרמין הלכה מאתנו בספטמבר האחרון, הרבה בטרם עת. ענתי פרסמה 

משיריה בכתב העת וביימה סרט קצר בהשתתפות חבורת הבה להבא. שיר זה 

מתפרסם לזכרה.
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יצחק פוסע על סף המים של אגם ירוחם וכשמגיעה העת רוכן מטה; 

משעין את גבו לפנים אל מימי האגם העכורים בבואתו נשקפה 

בקושי בזרמים חלושים על-גבי המים. שיחים סבוכים וּנמוכי קומה, 

– עטורים תפארות שושנים ורודות בשמש הדורות ותמות מסורות 

לאור מדיפות ריח מתוק שותות מים ומרוות – הטילו צלליהם הלחים, 

כאילו היו דמויות אבלים בשחורים פונים מתנודדים ותשושים – 

לאחר שעזבו האורחים לביתם ונשכחו, – אל חדרי-השינה, קברם 

הפתוח, מכבים את האורות ]מתג אור חדר-מטבח מורד, אור חדר-

סלון, אור חדר-מבואה, אור חדר-שינה[ ונרדמים בתנוחות שבורות 

ורצוצות על היצועים שכמו היו ארוגים מכסיסת ציפורניים, ומחמת 

אבלותם שכחו לנעול את הדלת. שמא נדמים הצללים, אם נאזין 

בשימת-לב ללחישתם, לחלומות ערפילים באים בשינה כמו על 

כתובת-מצבה, כמו על סרקופג, דומים לזרעים שהיו טמונים אלפי 

שנים, אטומים לאוויר, בחדרי הפירמידות. כאילו ממעבי מוח 

מקרינים על דופנות פנים עצם-גולגולת סרטים עשנים וקודרים 

רועי כספי ת ְשָׂרִפים ִצְרּדַ

ללא נחמה; וגלגלי-העיניים, במערות עפרם, לאחר מאמץ הכרוך 

במידת מה של כאב וגמישות מוצאות לבסוף זווית אל התמונות 

המרצדות על קירות מערה לחים, לכל צל סיוטיו שלו, ופורצות 

בבכי: שבוע לא היית בעבודה מאז פטירתה, אבל הציעו לך לקחת 

כחודש ימים ממניין ימי המחלה או החופשה, אפילו התחננו בפניך, 

ניסו לדבר אל ליבך, איך ייתכן שאדם לא ינצל את מלוא תקופת 

האבל, ועוד על מות אשתו. אפילו הסבירו, בקול שמבקש להבין, 

שבחירתך תמוהה ועוד עלולה להתפרש כאילו מותה כלל לא משפיע 

עליך; ושמועות מתלחשות על כך שאתה בוודאי לא מרוצה, אבל 

מלא הקלה; והם מרכלים על שהיית פוגע בה לפני שחלתה, מגדף 

ומטנף משפיל ומייסר. הדלת השבורה עוד תבוא למסור עדות 

והקירות יחקרו, והשיחה מוקלטת - • -. העורכים על כיסאות עור 

שחורים, בסחרחורת, כמו בקרוסלה בגינה הניפו ראשיהם כמו – 

צחקו חלודים ומחקו רעשים, אולי עוד היו מדברים בזכותך; ובמקומם, 

מקשיב, הם הדביקו קטעים מקטעים של סרטים אחרים; בחדר-

עריכה הם גוזרים, במחשב חלקים, ובמקומם הם שמים חלקים 

אחרים, מעתיקים ומוחקים ומדביקים, מה זה מדביקים, אמר הרש: 

ִָּקים לְַמְעלָה וּלְַמּטָה. זה היה זריז, לא  נִּדְב כֵָּעת יֵׁש לְגַלּוֹת סוֹדוֹת ׁשֶ

הבנת, אתה מאזין מבולבל, קורא הפוך: גזרו אותך ונתנו לחרקים 

הנפרדים אלה מאלה למיניהם. דברים שצריכים להיקרא בלחישה: 

הם משנים את רצף התמונות, ואולי מחליפים גורל, ואולי על מקומך 

גוזרים צילומים מחקירות אחרות של גזורים אחרים, כאילו על 

מקומך שולחן עבודה של עורך, ומדביקים; ומרכלים; – על שולחן 

אפור מסכי-מחשב פזורות כוסות-קפה. לך לפסיכולוג: "איפה 

המפתחות, אני רוצה לנסוע לראות אותה." – "אשתו של יצחק 

מתה" – "הנה, אבי היה מובטל" – "אבל הוא אוהב אותה ככה 

לא בחיים" – "בסדר פצועים. כמה הרוגים?" – "החיים ממשיכים, 

זה נכון – אבל לאן?" – "כמה כסף זה עולה? כל פעם המחיר 

עולה" – "לא בקטע רע" – "הנה, ספרתי, ספרתי הכול – יותר 

 ״אל נא תשחיתו את הדבר האחרון: הזיכרון״
- וו.ג. זבאלד
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מזה אני לא יודע" – "יודע, יודע. כמה),( כמה אתה לא יודע" 

– ארוגות סחלבים בגינת האין, צרעות קופצות מסחלב לסחלב, 

האם נעים לסחלב, כן – מעבר להפריה, שקצה חודר על לשונו, 

עקוץ; שבחצר הבית הנמתח אלי-ים, ממש גינה בריטית מסיפורי 

קנטרברי, צרעה מזמזמת תחת לחלון מטבח על לשון הסחלב, 

מרבצים של מינרלים, עוגת אוכמניות חמה על אדן החלון, סתם 

שם כדי שמישהו יגנוב – שועל קטן ומצויר קופץ לו, הופה, הופה 

– לדחוף איבר-מין אל עוגמת אוכמניות, לטרוף עגבנייה ולבכות 

במקלחת; לשבור כוס על הרצפה, ולדרוך על זכוכיות; וההוא, 

בגינת האין – ארוגות, ארוגות של סחלבים מכל הצבעים ממש, את 

רואה את זה? בתוך כל החשך, זרמים תכולים – תכלת שחורה – 

בין סחלב לסחלב, בינות צרעות כרטיטות, מזמזמות בלי-הרף, כל 

כך אוהבות, שודדות עוגת אוכמניות, בכוונה שמה את העוגה שם, 

בכוונה עשית את כל זה – שמת את העוגה על אדן החלון, כל פעם 

אותו הסיפור, לא ראית סרטים מצוירים? למה לא עשית אחרת, 

למשל – לא מכינה מלכתחילה עוגת אוכמניות ויושבת ומלקקת את 

הקיר עם לשון, או עושה הכול עוגמת אוכמניות. ומה אתה עשית 

כבר כל היום, אתה עושה את עצמך קלידוסקופ רק שצבעים שחורים 

יוצאים ממך. הם מרכלים, הנה הם פולטים – על ששמעו את 

ֶקר" ------- הם מוסיפים לפרטי-פרטים,  החוקרים מענים – "עד ָשׁ

על איך היית כשהיית משפיל אותה, בפה וביד – שופך את אשך 

מבלי שהייתה לך שליטה בפה וביד, או באשך. ]הלכו לעשות קול-

נוע המשוררים, חיים בסרט, צאו מהסרט, חיזרו לספרים.[ |||| 

החוקרים )יש גם מאלה( מריצים את ההקלטות לאחור, במיומנות, 

כפי דפדוף לאחור בספר, יותר כפי שמריצים לפנים ולאחור בסרט, 

ומחלישים מאוד את הקול )- +( ומאטים את התמונה, בקרבה כזאת 

אינטימית לפאוזה, ||, במרחק אצבע -;- . אפשר לראות בסימן 

-;- את שאני מבקש להראות בנוגע לתנועהפסקה של האצבע 

המתעקמת בקצּה כבר מציפיית הלחיצה )ילדים על ברכיים, בקיץ 

חשופות – אלוהים מהמכונה(. Times New Roman; מוכיחים אז 

שהיית אומר בפניה דברים שאסור היה לך לומר, על אחת כמה 

וכמה שלא לפני הילדים, שאשך אף לא חסה עליהם – מושתנים, 

כינית אותם, והזדקפת על כך, מתוך תגלית סמנטית, כשאתה חוזר 

ואומר, כמו מסתייג אך נפלט במבואה קדימה, ומצהיר – מושתנים! 

על שממש השתנת אותם החוצה – מרביץ בשניים מעשה בראשית 

 The gardens were before" ַהיֵּצֶר.  ביד  וְַהיּוֹצֵר  ַהיְצוּר   –

gardeners", אתה אומר בלחישה. החוקרים מבקשים להקפיא את 

התמונה ומעבירים מיד-ליד צילום באיכות עיתון-יומי, לפתע צילומים: 

גן-רוחות-בריטי, פסלי-אבירים-במבוכים, אזוב ירקרק עליהם, 

צילומים כמעט פורנוגרפיים של שושנים בתנוחות ורודות ונשים עם 

חזה זהוב שופע, ממגזין ישן מאובק, צילומים שהזמן כמעט כילה, 

במסגרות תכלת, החליקו להן פנימה גלויות, כתחת לגלויה של דלת; 

פרפוריו האחרונים של פרפר אקזוטי, נרקיסים באור צהוב מבהיק; 

שמש משועממת שכובה על מזרוני-בריכה תכולים מכופפת רוח 

בדשא, פרץ אלים של כתם דיו סגול, איבר-מין זקור בין שפתיים 

ולשון חמימה, רגלי גבעולים ארוכים, כרומטיים, ושמשייה מחלידה 

ברוח, משמש מעט בוסרי ירקרק אבל שמשי כזמש, גלויות בין 

שאר תצלומים, למבוכת החוקרים: פרחי נרקיס צומחים מקרקפת 

לרקיע תכול, בתער על זכוכית או קרח שרטטו גבעולי נרקיס 

ברקיע לכתרי נרקיס שבזריחה: ארוגות נרקיסים צומחות הפוך 

מתפזורת ריסים, לברכת שמיים צלולים בקווי תכלת, צומחים כמו 

מתוך שבר ענן של נוצה, והרוח מצייצת בתפזורת זהב כציפור על 

מישורי בדולח אנכיים. בתפזורת אבקנים מאישונים כאבני אננסים, 

מזריעים רקיע שבתוך הרקיע, רקיע ירוק, הולוגרמה, ממנו מביטות 

עיניים מרקיע ורוד ודשן שהתכול מהבהב בתוכו, כעצי אננס שבפרדס 

קריסטליים. האור הנעים הדק נכנס, ועשר אצבעות בנוזלי אננס 

מצלוחית לבנה, אננסים שבזריחה פרוסים משופעים אננס על 

משטחים לבנים נקיים שבשזירה, אפשר עם לשון שבבינה ללקק; 
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כשאצבעות פרושות כשערים על שולחן, הרם עיניים וצלול עם הגוף 

לברכה תחת סוכת גפנים: לצבוט ענב שבאשכול ענבים ולהריח 

נהרות של יין, ללטף אפרסק ולצחוק ברשרוש של זהב בינות ענפים 

שמכסים ובצילו מסתופפים מיני חרקים ושחפים שבסרטון, ומנגינה 

משנות השמונים של המאה הקודמת מנגינה של המאה העשרים, 

וממתינים, זוג עורכי-דין במעלית: סגול היוד על אצבע שבקצה 

נחתכה, ראי, משב של אש ירוקה, והגוף רובץ תחת סוכת גפנים. 

צביטה אהובה מלקקת בקצה הלשון קצהו של אשכול ענבים. | ַסלֵּק 

ַּק, זהר פרשת בא.  לְָחנְךָ, וְנְִרֶאה ִמּמִי הוּא וְֵאיזֶה צַד יִדְב ִמּמֶנּוּ ֶאת ׁשֻ

)"איך נהיים לחסרי-בית: בני-אדם שכל מה שלימדו אותם הוא 

למחוק, או שחידדו את העיפרון עד שנותר רק הברזל של המחק. 

תחילה כתבו ומיד ערכו, ומחקו וכתבו וערכו, וערכו – ומחקו עד 

שהפכו לתנודה עצבית של הברזל של המחק. מחקו ובקושי נשמו, 

מחקו עד שחיקו נשימה, מחקו כל זיכרון-הווה, שלא לדבר על 

עתיד: כזה המגיע מנחל אפרסמון רחוק זרחני כקול נהרה שהולך 

ומהבהב במירקור-רפה-חרישי עד שלבסוף יבש, וכל מה שיש בנהר 

הזה הוא שקל, מנצנץ בקרקע יבשה בחמה, טורקיז כצדקה, כאור 

מברק מהעולם הבא."( מתשלילים הם מפתחים אותך בשפלותך; 

אך ישנן גם תמונות שהוברחו מחדר-העריכה, על-ידי עורכים 

משלנו, מגלים פני תמונה בכוונה הושחתה, תצלומים גזורים מחדש 

ִָּקים, דאדאיסטים מהאלף שלנו עושים קולאז'  נִּדְב מחברים, סוֹדוֹת ׁשֶ

– אחד ועוד אחת = יחיד/ה ומיוחד/ת, או, יחידים + יחידות = 

מיוחדים ומיוחדות: למשל במטבח, בן ארבעים + )+ –( – הגבר 

עוד )עוצמת איתותיך( + + – יושב, בארבע ארבעים-ושמונה 

לפנות-בוקר בגופייה מגלה חזה מנומש, על שולחן עץ ישן – מתקלף 

– הכיור ישן, וישנות הן דלתות העץ הלבנות של הארונות לאורך 

הוּ, בְִּמצְמוּץ- הקיר. אחר תאורת הניאון, ]ַמנְגְּנוֹן ַהפְָעלָה כָּלְׁשֶ

ַאבְזִָמים-כֹּחָנִי, חַדְגּוֹנִי[, עומדת חשכה, נכנסת דרך אשנבים מאובקים, 

חולפת כרפאים בצריפים, גוף-אישה-לאה, אם בסרט, )כך רשום 

בתסריט(, בין כיריים למכונת כביסה, נכרכת כצילום-רנטגן חשכה 

סביב עלים ירוקים-פרוותיים של גרניום, לימון חצי-חתוך מתגלגל 

כמו הושלך מציור אל הרצפה, וקו-צהוב נמתח בחשכה; תה אדום 

בכוס זכוכית שעלי-נענע ירוקים-שחורים עליה מזיעים, כעץ דקל 

מזיע על אופק שקיעה; ואילו בתמונה אחרת, מוצג לפניכם שולחן 

שבור עליו פזורים באקראי תצלומי שולחנות מוכתמים שמן ודיו, 

וכמו בסטופ-מושן: רואים אותו מרים את ראשו, עיניים חומות 

מאחורי משקפיים מרובעים ]בקצה הימני העליון של התמונה יש 

כתם[; ולמרגלות אצבעות ידיו המנומשות זורם בעט נהר תפארת 

ירוק ולגדותיו מחברת כתיבה לבנה עם סליל מתכת בצידה – קשה 

לאבחן את מבטו, באיכות התמונה הזאת – כאילו רואה משהו בפתח 

החדר, על-יד מקרר, אולי צל שממית, אולי ילד. עוד רגע ניגש 

לשאול אותך – מה אתה כותב שם, ]וזכרו על-מה הצבענו קודם-

לכן -||- שעוד אינו רשאי לחצות את הנהר הירוק הזורם בין הגדות 

– בין אצבעות כסוסות של ילד, לעור-אצבעות אכולות של אב – 

אבל כעת אנו רשאים לשמוע המייתו של נהר ירוק בעט, שגם 

נדרוש לבסוף לבנות דרכו ובאמצעותו גשר – בין ציפורן כסוסה 

של ילד לעור בוהן אכולה של אב. אבל כעת עוד עלינו לסגת. 

שמא, בגשר שנבנה יעברו אלה שאין ראויה כוונתם, גם לא של 

הכותב. ערפל מכתם חידה תהא גדרם – שני אגרופים סגורים, 

באחד מטבע, היכן? לא מוצא חן בעינייך הסיפור הזה, זה שלא 

השיב לשאלה עמד במבחן. אדיפוס, נכשל.[ אבל הצופים רואים 

אותו כעת מהסס, עד שלבסוף נסוג אל החדר שלו, אל הלילה שלו, 

ללא-צל-אחריו כפטר שלמיל, למרות שלא מכר, לא מכר! כבר 

לא זוכר, הוא לא זוכר אם מכר. הולך לו ללא רע, לא מתקבל, 

ואור מטבח מרים ידו, על כל סכו"מיו, לטבוח ילד במבואה. צללי 

רהיטים נפרשים על קיר, גומעים ומרווים אור-שפוך-מטבח, צללי 

נרות דועכים באישון חשך. ועדשת-מצלמת האבטחה מוסיפה, 

והחוקר משתיק את הקול, כדי לראות, אותך, בתאורת-לילה, יושב 
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על מיטה ומדבר, למרות שאין איתך איש בחדר; ]אוחזים בו כיסופים 

כמעט זנוחים, לממלכתן של רוחות[, אולי אתה מדבר אל רוחות-

רפאים, הוא מדבר, מדבר עם שדים, מדבר – מדבר עם שדים, 

מדבר, הוא מדבר עם שדים, מדבר, מדבר לשדים, אפילו מתחנן 

שיעזבו אותו בנחת השדים? אתה רוצה שיעזבו אותך בשקט? והם 

צוחקים. חה-חה, חה-חה-חה-חה. מה זה צוחקים, בעודם כורכים 

אצבעות-ציור גרומות סביב גרונם, צחוק צרוד של חולות בסכיזופרניה 

שהיו מעשנות את כל הפחדים מאחורי דלתיים סגורות. ]וְרַֹע ַהּזְַמן 

גָּלוּי וְַאּתָה / ּתְַבּקֵׁש לָךְ גְּדוֹלוֹת ֵאל ּתְַבּקֵׁש?[, יושב על קצות מיטה 

תחת חלון, זרוע שמאל באוויר מונפת, נחש חשמל סביב נכרך לה 

– מי מבין ליתומים, קשוב לאלמנות – מי יושב עם חסרי-בית, 

ֶחה ְבכָל-לַיְלָה, ִמּטִָתי;  ְׂ מפרש חלומות לגרים. ]יָגְַעּתִי, בְַּאנְָחִתי--ַאש

י ַאְמֶסה[ וְָאז רוַּח ֻטְמָאה ׁשוָֹרה ַעל אוָֹתם ַהיָּדַיִם, ׁשֶהוּא  ִׂ בְּדְִמָעִתי, ַעְרש

רוֹת ַעל ָמקוֹם ֵריק, וְּבָרכָה לֹא ׁשוָֹרה בְָּמקוֹם ֵריק. אבל אתה  דְַּרכּוֹ לִׁשְ

ּמְַתְרגְִּמים: בְִּתפִלָּה. והם  טוען להגנה: ֲהִרמִֹתי יָדִי ֶאל ֵאל ֶעלְיוֹן, ׁשֶ

ְׂמֹאל ]רמז מצוי בשאלת התרגום,  משיבים לך: צִָריךְ לְָהִרים יִָמין ַעל ש

שבארמית נכתב, דְִּמַתְרגְִּמינָן בִּצְלוֹ, שבצלו היא בלשון עברית: 

ָחָטא בַּכֹּל | ֲהֵרי כָּתוּב ה'  ָחָטא, וְַאַחר כָּךְ  בתפילה[ ֲאָבל בְִּרצוֹנוֹ 

לֹּא ָעַמד בְִּקיּוּמוֹ כָָּראוּי, לֹא יָצָא  צַדִּיק יְִבָחן וְגוֹ' | וְַאף ַעל גַּב ׁשֶ

ִמּתַַחת ְרׁשוּת ֲאדוֹנוֹ לְִהדֵָּבק בַּצַּד ָהַאֵחר. – "להתפלא באיזו קלות 

הם הולכים רכיל ומגלים סודות משפחה, לכתוב ספרות אומר בהכרח 

גם להלשין, שאל צל אחד. אם לא על חייך אז גרוע מכך, על חיי 

שאר בשרך. אמר צל אחר, כל אדם מוסר מידע על חייו, מסגיר 

משהו שיודע על מישהו, יש כאלה שבלשון ברורה ויש בעקיפין, 

אף הדממה מאזינה, ומכולם – היא שרוצה להיכנס לשיחה, מושיטה 

יד לשולחן, דוחפת לדבר ומה שיצא כבר לא משנה, אבל יש שכאילו 

מתעלמים מפניה, והאם אכן מתעלמים מפניה? שאל צל אחד, וענה 

הצל האחר, אינני יודע. אולי לדממה אין לשון?" – והנשים, תחת 

משקופי חדרים, רומזות לבעליהן בקול מצפצף ומעריץ כלפיה – 

מרטיבות בלשונן את שפתן העליונה – שמא בקול מלא תוכחה, על 

שתכננה כבר לעזוב אותך אילו לא המחלה שהחלה בדם והתפשטה 

לכל איברי הגוף, ובידיים נשברות – כאילו מן מפרק ידן מטה 

לשורש כף היד פקעים וקרעים בגידים שלא ניתן כלל עוד לאחות 

והעצמות חלושות ובקועות אבל עדיין תלויות על סיב דק כרוך 

בגידים וסבוך בבשר ובעצם – מגלות שכבר החלה שואלת בשמות 

עורכי-דין לגירושין, כבשמות מלאכי פרידה, | לא שמת לב, והחיים 

חולפים לפניך כדפדוף באלבום תמונות; ]כמו רווח שרוח בו נלכדת, 

בריק חסר-העניין[, אם תזרז מבטך תוכל לראות את האצבע האיומה 

מטילה צל, חוזרת שוב ושוב על אותן תמונות – ואילו אתה מצידך 

שבוי של התמונה האחת, יושב על ספה אפורה-בלויה בתאורת-

סלון-סתמי, מביט במשהו נטול פנים שותה הפוך נטול ומציג לך 

את אותה התמונה, שוב ושוב ושוב. סתם אתה הורס את הסיפור, 

זה מביך כבר איך שאתה מתנהג, הורס את הטקסט – אתה הורס 

את הטקס הזה. לך לכיור רחץ פנים, עשה פרצופים למראה, אם 

צריך גם באמצע הלילה, זוכר שהיינו עושים פרצופים מול המראה? 

| הבט במראה שמאלה, שם מלאכית עם רגלי עגורה וידיה טפרים 

מתקלחת לתאורת-נר סוחטת כנפי-זהבה. | במקום שישנו מוות 

ישנם גם אלבומי-תמונות ישנים, לצד פיצוחים, כמנהג חגיגות 

ימי-ההולדת, בצלחות-פלסטיק לבנות זיזיות בשולי מעגליהן 

החיצוניים. בורקסים מפוררים, אחד פתוח תפוח-אדמה נגוס אחד 

עם פטריות כמו אפר במאפרה, מלפפונים חמוצים ירקרקים שניצה 

צהובה בקצם שוחים; באים לשיניים ומיץ-חמצם חמוץ בפה. זיתים 

שיש כמה וכמה דרכים לאכול אותם, יש שאוכלים אותם כמו סנאים 

מלפנים סביב הגרעין, ויש שמעבירים בין שיניים טוחנות לשיניים 

קדמיות בסיוע לשון ופולטים חרצן לכף-יד. סכו"ם פלסטיק שאף 

אחד לא באמת מרוצה ממנו אבל זה ננעץ בביצה למרות שזית יכול 

גם יכול לשבור את שיניו. | הדודים יושבים במרפסת מרביצים 

כוסות של וויסקי וצוחקים, על מה כבר יש לצחוק אולי שסכין 
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פלסטיק לא חותכת את תאורת הסלון הצהובה ובקושי חותכת, יותר 

מותחת, את חוטי האור כאילו היו חוטי גומי, והנה הם עולים 

ומסתדרים, כשבין חוט לחוט טפטוף חשכה כקול הברז שבכיור 

המטבח, מתיישרים בתהליך איטי ודועך של רטיטה; גניחה מיואשת 

בסלון, שמא קובלנה, שמא כזו שמפיקים מכך שההווה הזה יהפוך 

לימים לזיכרון רחוק )ייתכן שמגוחכים מבטי הייאוש בין אנשים 

פרטיים; ואדם שהיה במצבי, ייתכן שיידמה לאלה המסוגלים לעמוד 

בעלבונות, כפי שחסרי-תקווה הם מהשגת פיצוייה – ניסיתי לתרגם 

כאן את סר תומאס בראון( – ומדי פעם מבליחות עיניים מבעד 

לחוטי האור, כמו עולות מעט, כמו מציצות מחבלי כביסה בזמן 

שקצות אצבעות מעט מסיטות מטה, ניגשות אולי לתפוס זית, אולי 

כדי פשוט להביט בעיני שאר האבלים, אבל מביט באבל; אבל 

האורחים, מכרים כאלה ואחרים, כאילו מסיטים, לפחות מנסים, 

את הבגדים שיבשו במרפסת, הדודה עוזרת, וכולם מנסים לתמוך, 

עד כמה שאפשר, אנחנו לא מצפים ליותר. תפוחים חתוכים מחמיצים, 

פירות יבשים מוגלדים, זקנה חולפת בחדר, חושפת עניותו של בית. 

כוסות-תה ריח-סיגריות בכוסות-קפה, מתסיס אפר-עשן-דק, כפי 

טקס חדש. שיחות בטלות שעד היום אינך מבין על מה ולמה נאמרו, 

ומי בכלל אמרם, ובשביל מה? בקבוקים של משקאות מוגזים ומיץ-

תפוזים ואשכוליות מלאכותיים, מיצי-פז; והוא יושב בצד, ילד, 

ומדמיין כלי מכיל לאין תכלית וקצה. והוא קטון בידך תאחזהו. 

ורחוק ממך לתפוש את אשר בו. גם אם עין בעין תחזהו. נקודה 

שחורה, שמא זבוב זעפופי, זעה על הקיר, צילום של הילד תלוי 

שם, פנים תפוחות, שפתיים מלאות, חולצה סגולה על רקע גדר 

גן-חובה. אלבומי-תמונות הם טיול סתמי בבית הקברות של החיים. 

אין, די – הזמן הקודם, עבר – נצמיח אותו מחדש בנבכי-חיינו 

המתחדשים – על-כן| עליכם להכריז: לא, לא תתפוסו אותנו, לא 

תתפוסו אותנו, לא תפספסו אותנו. המצלמות יכלו רק להוכיח שדיבר 

אל מעבר לתמונה שהמצלמה עצמה, בחינת רפלקסיה מידית, ביקשה 

לנצור אותו בתוכה, ואולם בכך אף קוצר-ידה שלא יכלה להודות, 

בשל גאוותה הרבה, במה שאינו אלא בחינת הטכניקה שלה היא-

עצמה ותחום שיפוטה. הילד בחינת כולל השייך, לכאורה, למעגל 

הסגור של המודרנה, ואילו הילד בפרטיותו המוחלטת, למד בשפתו, 

בלשון תפילה, לחרוג מכל תמונת עולם סגורה זאת אל עולם הפנימי 

שלו, הפרוץ אמנם למבט המבוגרים הנעול, אך הפתוח באינסופיותו 

מתוכו פנימה. אולם השתיקו החוקרים את קולו שטען שיש בידו 

דעת החורגת לתמונה, בין אם רצו ובכך ובין אם לאו; אם עלינו 

להאשים את החוקרים ביד-מכוונת כנגד חריגות אלה, שמא לא 

יכלו כלל לראות את החריגה בגלל שהם בחינת שגיאה שביקשו רק 

להגחיך אותה, ואת הכלים העמוקים להקשיב לה, לא היו להם. 

עמוק מכל תהום וחקר, )פעמים מספר היה מתעורר המום משנתו, 

אחר שחלם נפילה ארוכה ובלתי-נגמרת, על רצפת-החדר הקרה.( 

נהימות ליבו הליליות בניסיונו להיחלץ מכל צלם-חיצוני שנכפה 

עליו על-ידי מבטו העמוק פנימה, החורג מכל מצלמה – רק צעקה 

הנשלחת כיד מתחננת שדבר מה יחזיק בה. אנא מכם, קראו את 

החלק הראשון של הכוכב, פ"ר, האדם ]אדון על הפילוסופיה[. – 

אולם לא רק על הפילוסופיה, אלא גם על ספרותו שלו – לא, 

בספרות אין אדונים. כך אנחנו למדים להכניס יסודות-חיים אל תוך 

חדרי הזיכרונות, ומייצבים בכך את הקשב בפנים אותם החדרים. 

קשובים להתנצות הסביונים הלבנים לקול נשיפה בחצר שטופת-

שמש, רסיסי-מלח מתפזרים מימי השפל-גאות של עברנו על פני 

פצעי חוף ההווה שלנו: מספיק רסיס יחיד שמרד מהרגע ההוא כדי 

לבקע את חומת-הזמן ולהגיע אלינו כעת, כניצוץ מאיר שמתייצב 

לנוכח מרידתו של אותו כעת-מורד כדי שיבוא עמו בדברים חיים.
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לְִקַראת ִהיַרְרכִיָּה ׁשֶל ִספְרוּת ַאנְִטי־הוָּמנִית

ּמָא נְַתִחיל בֶַּחדֶר ַהּזֶה ׁשֶ

ו יְכֻּסֶה ַעכְׁשָ ו וְׁשֶ ֶׂה בּוֹ ַעכְׁשָ יֵָּעש ׁשֶ

ֵאָבִרים ֵאָבִרים ֲאנִיּוָּתם בִּלְִתּי־ּתְִתַרצֶּה

ּמָא־ּתְֻמצֶּה ֵאָבִרים ֵאָבִרים ֲאנִיּוָּתם ׁשֶ

ֵאָבִרים ֵאָבִרים לְִקַראת ַאנְִטי־ַעל־גַּּפַיִם – יָדְַענוּ –

ַאךְ גַּם לְִקַראת ַאנְִטי־ַעל־יָדְַענוּ, ּתְִרֶאה:

דְַּעּתוֹ ּפְזוָּרה  בְּכֶֹבד־רֹאׁש לְִקַראת ַמּתֶכֶת־גּוּף ׁשֶ

ְבַּמּתֶכֶת עֹל־ַהנֵּצַח – יָדְַענוּ, ּתְִרֶאה –

ל ּפְסֹלֶת גּוּפָנִית ָעלֶיָה ֵאין ִרבּוֹן בֶַּחדֶר ַהּזֶה; ָבִבים ׁשֶ בְַּמדְגֵָּרה ֵאצֶל ׁשְ

יֵּׁשוָּתם ַמְרִאית־ַעיִן בְַּאְסּפְַקלְַריַת ַהֶחדֶר  בֲַּחָמִמית ֵאצֶל ֶהֶרף־ֶחלְִקיִקים ׁשֶ

ַהּזֶה;

בְּסוּפוֹת־ָאָבק לְַמְעלָה ַעל כַּדּוֵּרי־ֵאׁש לְַמְעלָה ַעל ָמָסה־יְסוֹדִית בְּעֹל־

גּוּפוֹת בֶַּחדֶר ַהּזֶה;

ּתִזְדֵַּהר ַהּמוֹנָדוֹת וְִתזְדֵַּהר ַהצִּינוֹק וְִתזְדֵַּהר ֲחַרךְ־לֵב־ַהיֵּׁשוּת ֵאצֶל ֲחַרךְ־

ַקְרֶקפֶת־ַהגֹּלֶם: 

בִָּענּוּיִים, 

ַבִּהְתַעלְּלוּת 

בֵָּעינַיִם בֶַּחדֶר ַהּזֶה.

ַעּתָה נִפְגּׁש ֶאת ַהּמוּם. ַהּמוּם ַמהוּ? ִמי ָעשׂוּי לְַהְבדִּילוֹ ִמן ַהיְָבבוֹת? – 

ֵאלֶּה לִּקוּי־יְָבבוֹת.

ַהּמוּם ִמּתוֹךְ יֵׁשוּתוֹ נוָֹתר עוֹלָם; ִמי ָעשׂוּי לְַהְבדִּילוֹ ִמן ַהצְּוָחוֹת ַעל 

ִענּוּיֵי־ָהֵעינַיִם? – ֵאלֶּה לִּקוּי־ֵעינַיִם.

נְיָן? –  נִּכְַרת ִמיֵּׁשוּת ַהּמוּם: ִמי ָעשׂוּי לְַהְבדִּילוֹ ִמיֵּׁשוּת־ַהּקִ בֲַּעלֵי מוּם ׁשֶ

ֵאלֶּה ִקנְיַן־כָּל־ַהצֵּרוּפִים: לְַהלָּן 

ָהְרכוּׁש ַהּמִלּוּלִי – 

ִּיַע ָעלָיו?  כֵּיצַד ּתַצְב

כֵּיצַד יְִתכּוֹנֵן ָהָאדָם בְּדֶֹמן־כָּל־ָהֵעינַיִם בְּכָל־ַהֲחדִָרים?

ִּיַע ָעלָיו?  כֵּיצַד ּתַצְב

כֵּיצַד נֲַעשׂוּ בֲַּעלֵי ַהּמוִּמים לְכָל ָהָאדָם? 

ִּיַע ָעלָיו?  ִמי יַצְב

נְִּתכּוֹנֵן כִּי  כֵּיצַד בֲַּעלֵי ַהּמוִּמים הוִֹריׁשוּ ִקנְיָנָם־זֶה ֵאצֶל כְּרוֵּתי־ַהגַּּפַיִם ׁשֶ

יגוּ לֱֶאחֹז בְֵּאילוּ־ֵעינַיִם – ַהִאם ֵאלֶּה יָדַיִם־ֵעינַיִם?  ִ ּׂ כָּל ִעּקָר ִהש

                                  ַהִאם ֵאלֶּה ַהיָּדַיִם ׁשֶל בֲַּעלֵי ַהּמוִּמים?   

נמרוד ברקו לקראת היררכיה של ספרות אנטי־הומנית

כִּיל:  ְׂ ָׂם ּפְָעָמיו ֵאצֶל ַאַחד ַהֲחדִָרים, יָצָא, ִהש ש

כִּיל –  ְׂ ָאַמְרּתִי ִהש ָאַמְרּתִי יָצָא – צֵרוּף־הוֹנָָאה – הוּא ׁשֶ  הוּא ׁשֶ

ּזְַמנּוֹ לִכְאוָֹרה  צֵרוּף ׁשֶ

ֶבת. ֵמָעלָיו וִילוֹנוֹת.  י: ֵהִביא לָׁשֶ  ַמֲחִריג ֶאת ָהֱאנוֹׁשִ

ל ּפְנִיָמה ַעיִן.  ֲעלָָטה ׁשֶ

 כַּזְָבנוּת ׁשֶל ַהגְּרוֶֹטְסָקה ַהּפְִסיכוֹפִיזִית; ִהְתִמיד וְִהְתִמיד: 

ֶבת. ֵהִביא לָקוּם.  ֵהִביא לָׁשֶ

ָׂם ּפְָעָמיו ֵאצֶל ַאַחד ַהֲחדִָרים,   ֵהִביא צַלָּחוֹת וְֻקְרנִָסים. ש

יב: ֵהם כָּאן.  ִהפְִטיר: ָמַתי ֵהם ַמגִּיִעים? ֵהׁשִ

יב: ִהְתַחכְּמוּ ָעלֶיךָ.   ִהפְִטיר: ֲאנִי לֹא רוֶֹאה אוָֹתם. ֵהׁשִ

ִהפְִטיר: יֵׁש קוֹלוֹת ֲעלֵיֶהם. 

יב: יֵׁש קוֹלוֹת ָעלֶיךָ. ִהפְִטיר: לֹא, יֵׁש קוֹלוֹת ֲעלֵיֶהם.   ֵהׁשִ

יב: לֹא, לֹא, יֵׁש קוֹלוֹת ָעלֶיךָ.   ֵהׁשִ

יב: ַחכֵּה כָּאן. ִהפְִטיר: ֲאנִי ְמַחכִּים.  ִהפְִטיר: ֲאנִי ִמְתנַצֵּל. ֵהׁשִ

ּ יב: כַַּתּר ְמַעט וְִתּטֵָרק ַהדֶּלֶת וְיָבוֹאו ֵהׁשִ

 לְֵהָאֵסף דֶֹּמן־ׁשֶל־ֵאָבִרים וְיָבוֹאוּ לְָהלִיט קוֹלוֹת ֲאָחדִים. 

יב: ִהפְִטיר: כַּּמָה ֵמִאּתָנוּ יֵָעשׂוּ ֵעדִים? ֵהׁשִ

לְִקַראת ִהיַרְרכִיָּה ׁשֶל ִספְרוּת ַאנְִטי־הוָּמנִית

כֵָּרת 

ַעל ְמצוּלוֹת־כָּל־ָהֵעינַיִם בְֵּבית־ּתְפִיַסת־ַהגְּלִָמים; ִהפְִטיר:

לֹּא נְִתַקדֵּׁש בְִּרִאיָּה ׁשֶ

לֹּא נְִתַקדֵּׁש ְבֵּעדִים־ׁשֶל־ֵאינְסוֹף ׁשֶ

יֵּׁשוַּתיִּים־אוֹר ְבּתוֹלִָעים־ׁשֶל־אוֹר ׁשֶ

יֵּׁשוַּתיִּים־ִקנְיָן בְּגַּפַיִם־ׁשֶל־אוֹר ׁשֶ

יֵּׁשוַּתיִּים־ֵעד בְַּתצְּפִית־כָּל־ֵעד ׁשֶהוּא ׁשֶ

לְֵהי־ָהֵעד ׁשֶהוּא בְּׁשִ

לְֵהי־כָּל־ֵעד בְּׁשִ

ָׂפָה ְטרוָּטה: ַמְבִחילָה כְּמוֹ יֲַחֵסי־ִמין,  ּמִחוּץ לוֹ ש ׁשֶ

ית.  כְִּמַעט ֱאנוֹׁשִ
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מפגש עם הפיקציה המתמטית

-

"אדוני יודע, אני בעצם רק פיקציה מתמטית", אמרה בחיוך הפיקציה 

המתמטית, מקושטת קמעה, שניצבה לפתע ניכחו, קדה בפניו קידת 

נימוסין וטענה בתוקף כי היא כשלעצמה נוסחה צורנית בלבד, בלי 

היבט חומרי כלשהו, אף כי בינתיים – כנראה בהתאם לפעולתה, או 

בעקבות פעולות על-פי נוסחתה, החל להשתנות סביבו כל המרחב 

החללי והגופני באופן לאו דווקא מתמטי. "הרי אני הומצאתי ופותחתי 

רק במהלך המאה שעברה", המשיכה לטעון הפיקציה, "על-ידי 

לוגיקן פולני ידוע, תוך קשר להצעותיהם של קנטור והילברט, וחוץ 

מזה אני מתייחסת רק לענייני המיקרו, בתחום הזעיר מכל זעיר, 

ואין לי עניין בכלל עם מה שמתרחש בחלל הרגיל", הוסיפה בחיוך 

הפיקציה, בזמן שכל המרחב מסביב הוסיף להשתנות בצורה יוצאת 

דופן בעת פעולות על-פיה, כשבכלל לא ברור אם היא מתארת באמת 

מצבים בתחום זעיר מכל זעיר, או שהיא עצמה נתון צורני יחיד 

שאפשר לציין מתחת לגודל מסוים, תחום המונח ביסוד כל שאר 

התחומים אמנם, שלא ברור בו מה הוא איבר במשוואה מתמטית 

ומהו קיום פיזי מוזר ככל שיהיה.

צדדים של מוזרות

-

עכשיו, יותר מתמיד, התחיל לגלות מדי פעם בעצמו צדדים מוזרים 

נוספים, האם תודעתו, או כל מה שהיווה את עצמו, היה למעשה 

בגדר יבשת מלאת הפתעות, או בכל מקרה אזור מלא אפשרויות של 

הפתעות, שחלק ניכר מהן טרם יצא מהכוח אל הפועל, אבל חלק 

מיבשת פנימית זו או מתחום פנימי זה היה אולי אף מוזר יותר מכדי 

שישתבח בו בעל התחום הזה, או מי שבעצם היה בעצמו התחום, 

מלא הברקות, כישרונות ומוזרויות באספמיה. ריבוי המוזרויות הזה 

הפתיע לעיתים גם אותו, למרות שאחדות מהן לא היו בעצם בלתי-

גבריאל מוקד שתי וריאציות

צפויות, ולעיתים אף התנהגו כידידות ותיקות לכל דבר. אבל הוא 

נהג בהן בצינה נימוסית, כי מי רצה לשקוע ולשכוח את אופי עצמו 

כמתכנן רציונלי גדול בקרב ידידות מוזרות כאלו, שכבר חיבקו 

אותו מתוך קירבה, שאולי הייתה אמיתית, או אולי דווקא מזויפת, 

או הפחות מלאכותית למדי. בינתיים, מתוך ניסיון לא לקחת את כל 

הדמויות הללו ברצינות רבה מדי, חיבק עתה דווקא את המוזרות 

שהייתה בינתיים הקיצונית ביותר והתקדם חבוק איתה בצעדי מחול, 

תוך זימרה נונשלנטית של מנגינות מקרקסי ילדותו, כאות שבעצם 

איננו לוקח גם אותה ברצינות רבה מדי, כאשר מרכז המציאות שלו 

מופעם אמנם מהמוזרויות, ובמיוחד מזו שהייתה בינתיים הקיצונית 

שבהן ומתחולל איתן, אך הוא עצמו מצוי בכור המצרף של רצינותו, 

ניצב הרבה מעל כולן, ספון במעיל הכוכבי של רצינותו המוחלטת. 

לשווא זעקו ונזפו בו המוזרויות העיקריות: "מה היית בלעדינו?! 

אתה ניזון מכוחנו!" אבל הוא, ספון באפוד-הכהונה של רצינותו 

החמורה והמוחלטת, בלב עיצומן של ההפשטות, החליט לקיים 

וקיים באמת )או לפחות בדמיונו החלומי( שיח רק עם ההפשטות, 

שהיו בעצם המפות הנכונות ביותר של מרכז הקיום של כולן גם 

יחד, והתעלם ממחול המוזרויות המוחשי שהקיף אותו מכל עבר, 

וגם סביב פנים מהותו, ושמתוך הושטת אלפי זרועות ניסה למשוך 

אותו לתוכו, ואף השמיע השבעות שכנוע: שלך אנחנו! מתוכך 

צמחנו! מה היו יכולותיך בלעדינו? אתה מוזר עוד יותר משאתה 

חושב! תן תודה! אבל אז הופיעה המוזרות הפנימית האמיתית שלו 

וגירשה אחת ולתמיד את כל המוזרויות האחרות, לא בניגוד, אלא 

מתוך קרבה מסוימת, אל ההפשטות עצמן.
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ֵאלֶּה ַהכֵּלִים 

וְכָכָה ֵהם ְמֻסדִָּרים:

ַהַחיָּלִים ַרבִּים    

עוְֹבֵרי־ׁשוָּרה, ַרֲחֵבי ּפָנִים. 

נֱֶּחַרד ֵמִהלּוּכָם ָהָאִחיד ִמי ׁשֶ

ַמע ֶאת נֲַהָמָתם ַהּקְבוָּעה ָ ּשׁ ִמי ׁשֶ

יִרים בַּּמַכְׁשִ  

ָרָאה ֶאת ּפְנֵיֶהם ָהֲאכוּלִים ִמי ׁשֶ

הוּא יִנְַהג זְִהירוּת 

ּמוִֹביל נֵָמר בְּחוּט. כְִּמי ׁשֶ

ַאל ּתְַרֵחם   

ֵביֶהם ים דּוְֹקָרנִים בְִּעּקְ ִׂ מוָּטב לָש

נֵּיֶהן  ְׂאוּ בְּׁשִ ִאּמָהוֹת יִּש

ֶאת ַחיֵּיֶהם   

יְלַּמְדוּ בְָּבּתֵי ֵספֶר.

כָּאן ִעם ַהּפְַרצוּף ָהָארֹךְ זֶה ַהּסוּס.

לֵוִים בָֻּאְרוָה, יָָמיו עוְֹבִרים ׁשְ

ֶמׁש  כֵּם בַּבֶֹּקר, ׁשֶ בַּבֶֹּקר, ַהׁשְ

ְמַחּמֶֶמת ֶאת ָהֲאדָָמה;

ַאּפוֹ ַמפְלִיט ִסילוֹנִים לְָבנִים

נְּפוֹגִים ֶאל ָהאוֹר ַהּסְָתוִי. ׁשֶ

ּפָׁש וְנִכְנָס ֵרת ּפוֵֹתַח ּפִׁשְ ְמׁשָ

ּמֵן ֶאת ָהְרצוּעוֹת  לְׁשַ

לִגְרֹף ֶאת ַהצּוָֹאה וּלְַהְבִריׁש.

ר ַהּזְבוִּבים  ַׂ ְרֵאה ֶאת זְנָבוֹ ַמצְלִיף בְִּבש

)ִמּזְנָבוֹ ַהיָּפֶה קוֹלְִעים ְקׁשָתוֹת וֵּמיָתִרים(

וּפִיו ְממוֹלֵל ֲאֻרכּוֹת ֶאת ַהּקַׁש, 

יר ָחדָׁש. לּוֵֹמד ׁשִ כְִּמי ׁשֶ

לְוָתוֹ זְַמנִּית. יְצוּר זֶה ׁשֶל ָהֲאגַּפִים, ַמְרִעיד  ים לֵב – ׁשַ ִׂ ש

ַעל ּפְנֵי ַהּקְִטיפָה. ַהְקׁשֵב לַנְִּחירוֹת ָהעוְֹברוֹת

דֵרוֹת, לְָרִקיָעה ַהּטְמוָּמה ְׂ בַּּש

בֲָּאדָָמה.   

ַהַהְתָקפָה ַהּטוָֹבה בְּיוֵֹתר 

ִהיא ִאי־ַהַהְתָקפָה. 

רעואל שועלי שחמט לילדים

ַהבִּיׁשוֹּפ ַחיָּל ָמסוּר, הוּא נָע

בְּצֵל ַהּמְִקצוַֹע ַהּמִֵמית

כֻּלָּם נְִרִאים בְּפָנָיו, בְִּתבוּנָה 

ֲעוָה  הוּא מוֵֹסר ִמיָּד ֶאל יָד ִמכְּתִָבים ֲחתוֵּמי־ׁשַ

ָבה רוָּחנִית  וַּמְחׁשָ

)בְּצְָרפַת הוּא נְִקָרא לֵיצָן, ֵאצֶל ָהֲעָרִבים – גָָּמל(. 

ים.  נַיִם ַמְקבִּילִים לְעוֹלָם לֹא נִפְגָּׁשִ ֵהם ׁשְ

ים  ָּם ִמלִּים לְנָׁשִ ׁשוֹנִים בְּלִב

בְּדְַרכָּם ֶאל ָהעֶֹרף.  

יְִּהיוּ לְךָ כַּּמָה וְכַּמָה. ֵהם ֲחׁשוִּבים בְּיוֵֹתר.   ַהּמְִבצָר, בֵּן. דְַּאג ׁשֶ

ֵהם ָהֲאדָָמה.  

ָהפַךְ לְִביׁשוֹּפ אוֹ  ַהּמֶלֶךְ ַעצְמוֹ הוּא ַחיָּל ׁשֶ

ָהפַךְ לְַחיָּל. בֵּין כָּךְ וֵּבין כָּךְ הוּא נְֶחלָׁש  בִּיׁשוֹּפ ׁשֶ

ֶמׁש ַחיָּיו  יו, הוּא רוֶֹאה ֶאת ׁשֶ ָׂ ִמכָּל ַמֲעש

יוֶֹרדֶת בָָּהר. הוּא חוֹׁשֵב ַעל ִקנּוַּח ַהדָּם בַּּסְדִינִים. 

ָאר  בַּּמָצוֹר הוּא נִׁשְ  

ֵּר ִעם ֱאלָֹהיו. וְַהיַַּער זָז.  ְמדַב

ָעלֶיךָ לְַחׁשֹד בְּכָל ַהיִָּמים,

ִמדֵּי יוֹם ָהֶעֶרב ַמְקדִּים – כָּכָה זֶה. צֵל ָהִרים 

ֶׂב.  נוֹפֵל בַּגַּנִּים וָּבֵעש

ית ָהָאִביב,  ַאךְ דַוְָקא בְֵּראׁשִ

ֶמׁש ּפְִתאִֹמית    ל ׁשֶ ָעה ׁשֶ בְּׁשָ

בְִּמפְַתּח יָדְךָ ּתְִתגַּלֶּה – 

ַהּסַכִּין.  

לְַבּסוֹף, ַהּמַלְכָּה. 

ִאם לָכַדְּתָ אוָֹתּה בְַּמּסָע נְִמָהר

ׁשוּם דָָּבר לֹא נִגְַמר.  

ָחק לִילָדִים. ְׂ ְחָמט – ִמש זֶה ׁשַ

ךָ ַמְחׁשָבוֹת ַעל ִמין. ֲעקֹר ֵמרֹאׁשְ
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דֶיָה  בְּכֵן ׁשֶחוֹלֵד ַעל כַּנּוֹ ַהכֹּל מוּצָא לְִתלִיָּה. ֲחשׂוּפָה לְַהְרִעים, ׁשָ

ִחזְָרנָן נִפְּתַע בְִּסָעָרה,  ים בֲַּחלוָּקּה כְַּחיּוֹת כִּיס ׁשֶ ּתַפְֵתּךְ נְִרָעׁשִ ל ׁשֻ ׁשֶ

ַמצְִהיִרים ַעל צוָּרָתם ַהנְּגִיׁשָה ִמבַַּעד לְִקימוֹנוֹ ִעם דֻּגְָמאוֹת ׁשֶל 

ֵאין כֵּן  ֲעגוִּרים צוֹנְנִים וְגֵיׁשָה דְּמוּיַת ִקדָּה. ִמְתכּוֹנֶנֶת לְכֵנוּת ׁשֶ

ְַּרבִּיָטל כְּפָתוֹלוֹגִית  ִמּסִלּוּפָּה, קוֹלָּה ַמצְִריד ֶאת ַהּמִלָּה ּפֶנְטוֹב

ּמַּתִיָרה ֶאת ִסבַּת ַהּמָוֶת לְצוֹפֶיָה ׁשֶל ִסדְַרת ּפֶׁשַע ּפְִתיָרה, יוֹדֶה  ׁשֶ

ִחיזִים  ּמֵיָתָריו ַמׁשְ ֵאין זוּלָת זוּלִָתי ַהּזוּלָת ׁשֶ זוּלָת ַאַחר זוּלָת כְִּאלּוּ ׁשֶ

ּפִיגְֶמנְִטים ִמְתָחִרים נִלְָחִמים ַעל  בְֶּבֶטן ַהדִּיָרה. ָאסוּר בְּיֵָרךְ ׁשֶ

ּמְקוֹדֵד  ֶטף דָּם ׁשוֵֹטַח ֶאת כְּחֹל־יְרוֹקוֹ בְּעוָֹרּה כְַּסיָּר ׁשֶ פְָעָתּה, ׁשֶ ׁשִ

ֵּי בִּּטוַּח ַחיִּים ׁשֶהוַּסב לְַמּפָה, ַמְקדִּיר ֶאת גְּוָנָיו  נְוֵה ִמדְָבּר ַעל גַּב

ֵאִריּוֹת סוּפְֶּרנוָֹבה בְַּרגְלוֹ ַהּמְֻקֶרֶמת ׁשֶל ַמְתִקין  ל ׁשְ כְַּקֲעקוַּע דּוֶֹהה ׁשֶ

ּתַפְֵתּךְ ַמזְִמינָה אוָֹתךְ ֵמעֶֹמק  ִחיָּה. גְּלוּיַת יִעוּד וֲַהזָָעה, ׁשֻ ְֹ בְֵּרכוֹת ש

ָקתוֹ ׁשֶל ִספְָרּה "לְגַדֵּל צְָמִחים בֲַּחלָלָ ּה",  ָ ּתַּתֵף בְֶּעֶרב ַהּשׁ ַרְחָמּה לְִהׁשְ

ָתּה נִדְֵמית כְַּמגִּיָעה  ׁשָ בַּּקָ ךְ כָּךְ ׁשֶ ְעּתָּה כְּנֶגֶד רֹאׁשֵ ַׂ ַמצִּיָבה ֶאת ִמפְש

ל ַהּקִימוֹנוֹ ְסִביב ַהר ֶעְרוָָתּה,  ִמּסְַבךְ ִמינָּה. ִמְתבּוֹנֶנֶת ַעל ַאדְווָֹתיו ׁשֶ

דְָרה כְַּמנְִהיגַת כַּת  ַאּתְ ְמנֶַחׁשֶת אוָֹתּה עוֶֹמדֶת לִפְנֵי ִמיְקרוֹפוֹן דַּק ׁשִ

לִפְנֵי ַהַהכְָרזָה ַעל מוֹת מוָֹתּה, ְמַאפֶֶרת ַעל ַהּקָָהל ֶאת ּתֵאוֵּרי ַהגִּ'ים 

ל ִאּמָּה, ֶאת גִּלּוּי דּוּ־נְִטיָעָתּה דֶֶּרךְ ִסְרֵטי  יָבה ׁשֶ ֵׂ ֲערוֹת ַהּש ַׂ בִּים בְּש

ּמֵעוֹלָם לֹא ִאּמֵץ אוָֹתּה  בוֹ ׁשֶל ָאִביָה ַהבִּיּוֹלוֹגִי ׁשֶ ַהּפוְֹרנוֹ בְַּמְחׁשְ

לֹּא  ית ׁשֶ לִיׁשִ לְִבּתוֹ ַהיְִחידָה. ּפוֹנָה ֶאל ַטבּוָּרּה כְֶּאל ֵהָעְרכוּת לְַעיִן ׁשְ

יּוֹצֵא ִמּמְָעָרתוֹ  פַָתיִךְ כְּגוּר ֲעַטלֵּפִים ׁשֶ ְׂ ׁש ִמבֵּין ש ֵ צָלְָחה, דִּבּוּר ְמגַּשׁ

בָּּה ִהיא ׁשוֹכֶֶבת  וָּרה ַהּזֹאת ׁשֶ ּתַפְֵתּךְ ַעל ַהּשׁ לִָראׁשוֹנָה, ׁשוֵֹאל ֶאת ׁשֻ

פִיכָה, ַעל  לָּךְ כְּמוֹ דּוֹדֵָקֶהדְרוֹן ׁשֶל גַּפַּיִם, ּפַַחד וּׁשְ ִעם ַההוּא ׁשֶ

ָמן ׁשֶל כְּלַל ַהיְלָדוֹת  ּתִינָה ַעל ַמצַָּעיִךְ בִּׁשְ ַהלְַּאַחר ִמכֵּן ַהּפוֹלֵַח בּוֹ ִהׁשְ

יָרָתּה. לְהוֹצִיא ֶאת ַהנֵּצַח, דָָּבר ֵאינוֹ  ּמֵֶהן בָּנְָתה ֶאת ׁשִ ַהדְּחוּיוֹת ׁשֶ

ֻמפְָרע. 

ה,  חּוץ עֹוֵין צּוָרה. ְלַהֲעִצים ִמּזֶ ִנים ָעִמיד ּבְ ל ּפְ ְניְזִמית ִליִציָרתֹו שֶׁ 1 ֶטְכנֹולֹוְגָיה ִמיְקרֹואֹוְרּגָ

יף  ִלים ְיכֹוִלים ְלַהּקִ ִרים ְמֻגּדָ ֶהן ֻעּבָ ּיֹות ּבָ ְנַיּת ִציְסטֹות ֱאנֹושִׁ ל ּבִ נּות שֶׁ ַאְדִריָכלּות ִהיא ָהֻאּמָ
ָלָכה.  ּדּוד, ָרצֹון ְוַהשְׁ יַע ּבִ ּבִ ל ֵאֵפְקט ֲחָמָמה ַמשְׂ ע ַעד ְלהֹוָפָעתֹו שֶׁ ַאְקִליָמם ַהּנָ ֶאת ַעְצָמם ּבְ

ִמים  ל ְמַגְמּגְ ֶרת ְלַזן מּוַטְנִטי שֶׁ ַאְפשֶׁ ּמְ יְסָטה שֶׁ יָרה ִהיא ַהּצִ ְך ְלאֹוָתּה ַהְחָצָנה, שִׁ ֶהְמשֵׁ ּבְ
יַטת ַהֲהָוָיה  ִנים, שִׁ ל ּפָ ָפָתּה. ַעל ּכָ יל ֶאת ַעְצָמּה ִלשְׂ ת ְלַהְרּגִ שֶׁ ְתַעּקֶ ּמִ ָפה שֶׁ תֹוְך שָׂ ִלְחיֹות ּבְ

יֵרי ֶעֶרשׂ,  ל ִציְסָטה, ָראּו: שִׁ ים שֶׁ ְרָטִנּיִ ְגָלה. )ְלעֹוד ִמְקִרים ּפַ ל ַהּמֻ יְסָטה שֹׁוָנה ִמּזֹו שֶׁ ל ַהּצִ שֶׁ
ְנִזירּות ְוַאֲהָבה(.

יונדב פרידמןִציְסָטה1

ךְ ּתוֹלֵׁש ֶאת  צּוָּרתוֹ ֻרּסְָקה. גָּנוַּח ֵמהוֹנָָאה, ִאיׁשֵ ְמכָֹער הוּא ַהּתֹכֶן ׁשֶ

ּמְַחיֶּצֶת בֵּין זְָחלִים לְִביּוֹטוֹּפָּה,  לּוֹ ִמּתוֹכֵךְ כְַּתלְִמידַת ֲחִטיָבה ׁשֶ ֶ ּשׁ ׁשֶ

ּמַזְִעיק ֶאת ְמִעיל זְקוּנָיו  ִּיֵרךְ כְּהוְֹמלֶס ׁשֶ עוֵֹקר ֶאת ַקְרדֻּּמוֹ ִמכַּב

ִמּתֻּפָּה ַהּטַבּוִּרי ׁשֶל ְמכוֹנַת כְִּביָסה. זָווּג בִּכְִאיָבה, ֵאָברוֹ דּוֵֹעךְ לְפָנָיו 

ים וּלְֶרגֶל נִּזוָֹקה,  כְִּמְתנַּפֵַח לְֵארוִּעים נְפוִּחים ׁשֶהוִֹביל לְפְִתחוֹן ָראׁשִ

ּמֶלַח נְִבזַק ַעל גּוָֹרלָּה. ָעקוּד  כָיו כֲַּחשׂוּפִית ׁשֶ ִמְתכַּוֵּץ ֶאל ֵמיִמיַּת ֲאׁשָ

ךְ ְמכֻנִָּסים  ִריֶריָה ְמִקלִּים בְַּהְבָטָחָתּה, ֲאחוָֹריו ׁשֶל ִאיׁשֵ ְ ּשׁ לְיֵָרךְ ׁשֶ

בִּיִּים ׁשֶל ִעיר מוּגֶפֶת ַמגֵּפָה, ַמְבלִיִעים ֶאת  ְׂ ָעֶריָה ָהֶעש בְּנְֻקׁשוָּתם כִּׁשְ

ּמְגִנּוֹת ַעל רֹךְ ִקיּוָּמּה ׁשֶל צִדְּפָה ִמּפְנֵי ַמדְֵקרוֹת־ ווֹת ׁשֶ ָׂ ֲחִריצָם כְִּקש

אַֹרח וָּבֵאי ְקפִיָחה. ִמְתַאפְיֶנֶת לְִקַראת ָהֶרגַע בּוֹ יִדְָּרׁשוּ לְיָדֵךְ 

ּמְַסּמֶנֶת ֶאת  ַהְמַעּסָה, ַמבֵָּטךְ ְמנַּתֵר ֵמֻחלְיָה לְֻחלְיָה כְַּקְרטוֹגְָרפִית ׁשֶ

ְחַקן  ַׂ גְּבוּלוָֹתיו ׁשֶל גֵּיא צִּפִיָָּתּה, ַמדְִרים ַעד לְגֻּמוֹת ַאּפוֹלוֹ בְּדוֶֹמה לְש

חוֹזֵר ַעל ֶהְרגֵּלֶיָה ׁשֶל דְּמוּתוֹ ַהְמֻתְסֶרֶטת ִמּטְִבָעּה. ִמְתכּוֹנֶנֶת  אֹפִי ׁשֶ

ּמְִתַחּזֶה לִדְבוָֹרה, ַאּתְ ְמנֶַחׁשֶת כֵּיצַד  ֶאל צוּפֵךְ כְַּרְקָבן ְמפְֻספָס ׁשֶ

ַחת ּפֶלֶא ִסינִית בְּגוֹנֵי דַּם בָָּמה לְֵהָרדְמוּת  רוּ ִמּמְִריָחָתּה ׁשֶל ִמׁשְ ְ ּתִּשׁ

ְטֵחי ּפְִרסוָּמּה, חוֹזָה ֶאת ָהאֹפֶן  ּמְָאַרַחת ֶאת ׁשִ מוּל ּתָכְנִית ֵארוַּח ׁשֶ

יַמת ּתוֹפְעוֹת ַהלְּוַאי ׁשֶל  בוּ ְמֻסכִָּמים צַוְּתָא לְצַד צַוְּתָא כְִּרׁשִ בּוֹ ּתֵׁשְ

ּתְרוּפָה לְִבָעיוֹת בְּדְַרכֵי ַהּזִּקָה. ָהֲאנְַחנוּ ַהּמַּקִיף בְּיוֵֹתר הוּא ֲעדַיִן 

יֲַעַרת ּפְרוּדָה. 

ְסַטְנִציִטיִבי  ַרְנסּוּבְ ְמִהיל ַהּטְ לֹוַמר, ֶאת ַהּתַ ֵאי ִמין, ּכְ ל ּתָ עֹוֵטף ֶאת ְיִציָרָתם שֶׁ 2 ֶקֶפל עֹור שֶׁ

ֲחָלה.  יִצית, ֶזַרע ְושַׁ ִכים, ּבֵ ק ֲאשָׁ שַׂ ִנים ּכְ מֹוָתיו ַהְמֻעּנָ שְׁ ר ּבִ ר ֻמּכָ יָבה, ֲאשֶׁ ר, ֶרֶגשׁ ַוֲחשִׁ שָׂ ל ּבָ שֶׁ
ָלב  ּבֹו ֱאלִֹהים ְמֻמְסָמר ַלְצּ חּוִתי שֶׁ ּתְ או־ִהְתּפַ ָׁלב ַהּתֵ ְענּו ַלּשָ ִהּגַ ֵכן שֶׁ ֵמַהְסָמָלה ְלַהְסָמָלה, ִיּתָ

ִזּיגֹוָטה. ָמה ּבַ ּשְׁ ִהְתּגַ ָוָאה ְלתֹוָדָעה שֶׁ ַהשְׁ יִצים ּבְ חֹל ּבֵ ּמּוי ּכְ הּוא ּדִ

יונדב פרידמןְסְקרֹוטּום2




