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שומֵרי נעוַרי 

ָנְפָלה" ֶות  ּוֵבין ַהּמָ יִני  ּבֵ ה  ִחּצָ         "ַהּמְ
ְסִוויְפט עם מות אמו

י ְדּתִ ֻהּלַ ִעיר  ּבְ הּוִדי  ַהּיְ ֵבית־ָהָאבֹות  ּבְ
ים ּלִ ְלּגַ ּגַ ִכְסאֹות  ּבְ ִבים ׁשֹוְמֵרי ְנעּוַרי  יֹוׁשְ

ָתו ָהַרֲעָנן. ֲאִויר ַהּסְ ּבַ ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּבַ ְורֹוֲחִצים 

ָעְבִרי: ּבְ ְבָגַדי  ּבִ ָיַדִים ְצפּודֹות אֹוֲחזֹות 
ַע ֶאת ְזרֹוִעי  ּבֵ ּקִ ׁשֶ יֶמל, ָהרֹוֵפא  ּגִ ה  ּתָ ִמּכִ מֹוָרִתי 

ִים(, ְרִכיָבה ָהִראׁשֹוָנה ַעל אֹוַפּנַ ּבָ ָרה  ּבְ ׁשְ ּנִ )ׁשֶ
הּוִדי. ַהּיְ ֶפר  ית ַהּסֵ ָה"ב, ָהָאחֹות ִמּבֵ ַהּזָ ׁשֹוֵמר 
יֶהם ְצלּוִלים ר ְוָראׁשֵ ְלַדּבֵ עֹוד ְיכֹוִלים  ה ׁשֶ ֵאּלֶ

ֵעיַנִים ּדֹוְמעֹות; ֲאֵחִרים ּבְ ִזְכרֹונֹות  ַמֲעִלים 
ם. ֹראׁשָ ּבְ ְוָנִדים  ִמְתּבֹוְנִנים 

ף ּפּוִרים" ֶנׁשֶ ּבְ ַחְקּתְ ֶאת ָהָמן  "ׂשִ
ֶנת ֵמָהֲעָמִמי, ֶצת ַהְמַנּגֶ ְמַצּיֶ

ֶבֶרת  ּגְ ׁש  ָבר ַמּמָ ּכְ ו ַאּתְ  "ְוַעְכׁשָ
ְך". ּלָ ֶ ָחה ִמּשׁ ּפָ ִעם ִמׁשְ

ל ָהֲארּוחֹות בֹוָהה — ִמּכָ ּגְ ִהיא  ה ׁשֶ ּמָ ּכַ ְראּו  "ּתִ
י. ל ֲחֶבְרּתִ ּה ׁשֶ ִית", מֹוִסיָפה ִאּמָ ּבַ ּבַ ָאְכָלה ֶאְצִלי  ׁשֶ

ִריָחה, ַמֲחִליָקה  ַהּפְ יא  ׂשִ ּבְ אן ֲאִני ֲעַדִין  ּכָ
ְתֵפיֶהם  ּכִ ָיד ֲעִדיָנה ֶאת ָהְרִדיִדים ַעל  ּבְ

ְסאֹות ַהּכִ ִהירֹות ַעל  ַהּבְ ֶמר  ַהּצֶ ִמיכֹות  ֶרת ֶאת ׂשְ ְמַסּדֶ
ַלי ְלַחּיָ ִריָדה ְמעֹוְדדֹות  ּפְ ת ִמּלֹות  ְולֹוֶחׁשֶ

ֲחִזית. ּבַ ׁשֶ
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יידיש

1
ים, ַרּבִ ּגּוף ְנקּוב ְרָמִחים 
ם י ַהּדָ ּכִ ם ֲעַדִין, ַאף  נֹוׁשֵ

ֲאָדָמה ְרֵעָבה, זֹוֶעֶקת. ּבַ ג  ִנְסּפָ

ָנִתי. ׁשְ ּבִ ֵקט  ָ ְקָצב ַהּשׁ ֲאִני ׁשֹוַמַעת ֶאת ַהּמִ

ַפת ָהַאּלּוִפים, פָאלקשול ָהְיָתה זֹו ׂשְ ּבַ
ְרנּו ׁשַ ַזע:  ַהּיֶ ִמיֵדי ִמְפֲעֵלי  ַמׁשְ

ל ַהּסֹוְצָיאִליְזם  ָהב ׁשֶ ַהּזָ ַעת  ַעל ַטּבַ
מַאמע־לָאשן.  ֵצר ַרק ּבְ ְלִהּוָ ְכָלה  ּיָ ׁשֶ

ו ֶאת מֹות ָהעֹוָלם ַיְחּדָ ינּו  ּכִ ּבִ
עֹוף ַהחֹול ָיקּום ִמן ָהֵאֶפר ְוָנַדְרנּו ׁשֶ

פַארטיזַאנער־ליד. ּבַ מֹו  ּכְ ׁש  ַמּמָ
ן־ּגּוְריֹון ּבֶ י ָלַדַעת ַעל  ָיֹכְלּתִ ֵאיְך 

ִרים פֹות ַהְמַהּגְ ִסיד ֶאת ׂשְ ּבְ ַהּקֹוֵבר 
ֵלד ֵמָחָדׁש. ְלִהּוָ ָהִעְבִרית ּתּוַכל  ׁשֶ

2
רֹוְדָיה, ְלּפָ ְך  ֶנְהּפָ ַהּכֹל  ִייִדיׁש  ּבְ

ֶהָעָרה ַעל ֻיְמרֹות ָהעֹוָלם ַהּמֹוֶדְרִני 
ְצִחי. ַהּנִ ר  ַהּזָ ל  טֹו ׁשֶ ת ַמּבָ ֻקּדַ ִמּנְ

ם ֶזה מּוָזר, ּגַ ִלית  ַאְנּגְ ּבְ יר  ְלַהְסּבִ
נּות. ַרְגׁשָ ּבְ ֶמת  הֹוָדָאה ְמֻגְמּגֶ

יר ָהרֹוק ֶהָחָדׁש ֲאִני ׁשֹוֶאֶלת ַעל ׁשִ
ּוְלֶפַתע ִייִדיׁש",  ּבְ ה אֹוֵמר "ֶזה  ַאּתָ
ֲאִני רֹוָצה ְלַהֲאִמין, ְלַדְמֵין עֹוָלם

ל ִאירֹוְנָיה ִאיִדיִלית. ׁשֶ
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3
ן ּקֵ ֶאְזּדַ ׁשֶ ּכְ
ה ֲאִני ְמַקּוָ

ָנה ַהְיׁשָ ָפה  ַלּשָׂ ָאׁשּוב  ׁשֶ

ים ּלִ ַהּמִ ית  ַטּלִ
ֵלמּות. ל ׁשְ ֵמעֹוָלם ׁשֶ
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התרחשּות חוזרת 

1
ַמע ְוִנׁשְ ה  ַנֲעׂשֶ

ֶרת ִעּוֶ ֲחָזָרה 
ֶדת ְמַלּמֶ

ָמעּות — ַמׁשְ
ּלּות אֹוָתּה ִהְתּגַ

יָעה ּגִ ּמַ ׁשֶ
ים. ִעם ֵקהּות ַהחּוׁשִ

ָהיּו ָיִמים
ה ִפּלָ ּתְ ּוַרת  ּשׁ ׁשֶ

י ּבִ ָהְיָתה ְמעֹוֶרֶרת 
ה — ַרּבָ ַרּכּות ּכׁה 

ֶקֶדם — ּכְ ָיֵמינּו  ׁש  ַחּדֵ
אֹותֹו ָרָעב ָלׁשּוב

ר ָלנּו ּכָ ּמֻ ֶ ׁשּ ֶאל ַמה 
ֶרְך אֹותֹו ָהָרָעב ּדֶ ַרק 

2
ה ֵנרֹות, עֹוׂשָ ֵקָנה ׁשֶ ַהּזְ יָנה,  ּדִ
ִמיד ּתָ ֶניָה  ּפָ ׁשֶ פּוָפה  ּכְ ְך  ל־ּכָ ּכָ

ְפָסָלּה ִמְלמּול ִמּסַ ּבְ ָלָאֶרץ, ָקָמה 
ֶנֶסת ֵבית־ַהּכְ ּבְ

ים" ַחּיִ ל "ֵעץ  סּוִקים ׁשֶ ַמע ַאֲחרֹוֵני ַהּפְ ָ ִהּשׁ ּבְ
ּוַמְתִחיָלה ִלְפֹסַע 

ֶלת ַהּדֶ ֲעָבר ָהָאֹרְך ֶאל  ּמַ ּבַ
ה ָרׁשָ ּדְ את  ִעיר ַמְתִחיל ָלׂשֵ ַהּצָ ָהַרב  ׁשֶ ּכְ

ִלית. ַאְנּגְ ּבְ
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י  ִלְגַלְגּתִ ִמיד ִהְצִחיק אֹוִתי,  ּתָ ֶזה 
ֲחזֹוִרּיּות —  י ַעל ַהּמַ ִעם ִאּמִ

קֹום. ַפת ַהּמָ ֶנֶגד ׂשְ ּכְ ִים  ּנַ ִ ְמָחָאָתּה ַחְסַרת־ַהּשׁ

ו ֲאִני רֹוָאה אֹוָתּה ַעְכׁשָ
רֹוֶכֶנת ֵמַעל ְקֵדַרת ֵחֶלב 

ִתיל טֹוֶבֶלת ֶאת ַהּפְ
ׁשּוב ָוׁשּוב

ְכָבה מֹוִסיָפה ׁשִ
ְכָבה — י ׁשִ ּבֵ ּגַ ַעל 

א — עֹוָלם ַהּבָ ּבָ ִמית ֲאִפּלּו  ׁשְ ּגַ
לּו. ְיֻחּלָ ל  ּבַ יֹוֶצֶרת ֵנרֹות 



 ~   14   ~

מלכה

ִדְמַמת ֵליל ַקִיץ, ּבְ ים,  ְלִעּתִ
ּבֹוֵער. ָרּה  ׂשָ ּבְ ֲאִני ְמִריָחה ֶאת 

ים ִלים ָאִרּיִ ַחּיָ יֵדי  ּבִ ָתה  ֻהּצְ ׁשֶ ה  ְקּתָ ַהּבִ
ין ְלׁשִ ר ַהּמַ ִנית: ָהִאּכָ ַחת ׁשֵ ִמְתַלּקַ

ן. ְתּבֵ ִקיף ִמן ַהּמַ ַמׁשְ

ים זֹוֲעקֹות ׁשִ ַהּנָ
ּדֹוִדי ׁשֶ ּכְ

ּגֹוֵרר אֹוָתן ַהחּוָצה
ַאַחת ַאַחת

ִאיר אֹוָתּה  ַמׁשְ
ׁשּות, ִעּקְ ּבְ

ְגבּוָרה, ּבִ
ַלּסֹוף.

ם ִהיא  ְוׁשָ
ֶאֶרת ִנׁשְ

ִביִלי — ׁשְ ּבִ
ְרִטיָזִנית — ַהּפַ ּדֹוָדִתי 
ר ַהּבֹוֵער. ׂשָ ַהּבָ ת  ַמְלּכַ
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מלכה למעלה מימין, מוקפת בעיגול
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מדנציג לחוות־החזירים
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חזירים

ְייר. ְגלֹוְסֶטְרׁשַ ּבִ ת־ֲחִזיִרים  אִצית ְלַחּוַ ַהּנָ ְנִציג  ִמּדַ ְרחּו  ּבָ הֹוַרי 
ְוַלֲחֹטף ַמּכֹות ֶרַצח ּלֹות  ה, מּוָכִנים ְלִהְתּגַ ּטָ ּמִ ּבַ רּו  ֹחֶדׁש ִהְתַחּפְ

חּוץ ַלַחּלֹון. ּמִ ָמה ֵמַהֲחִזיִרים ׁשֶ ּכָ ֵנהּו ָזכּו ְלַהׁשְ ּוְבִמׁשְ
י ָהִעיר, ַחּיֵ יָפה ֶאת  י ֶהְעּדִ ְזַמן ַרב — ִאּמִ ֲארּו  ִנׁשְ ֵהם ֹלא 

ה ָזַכר ֶאת ַהֲחִזיִרים ָהֵאּלֶ ִמיד  ּתָ ַחת ַהְפָצָצה. ַאְך ָאִבי  ֲאִפּלּו ּתַ
יָרם ַהְזּכִ ּבְ ַחר  ְוֵהִעירּו אֹותֹו ִעם ׁשַ ּבֹו ְמַפְרֵנס  ָראּו  ׁשֶ

לֹות.  א ָאָדם ִעם ַמּטָ הּוא ֹלא ַרק ָאָדם ֶאּלָ ׁשֶ
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תחנת הֹוְלּבֹוְרן 
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תחנת הֹוְלּבֹוְרן

אן ּכָ ַחת ְללֹוְנדֹון:  ָעֹמק ָעֹמק ִמּתַ
תּוָחה, ְזָוָדה ַהּפְ ּמִ ּבַ ן  ָיׁשַ ָאִחי  ׁשֶ ּכְ ֶנֱהֵריִתי 

ִקיָפה ָהֲאִויִרית —  הֹוַרי ִהְצטֹוְפפּו ִלְצִליֵלי ַהּתְ
ODAQ 26 3 ר  ָטח ִמְסּפָ ַעל ִמׁשְ

ּבֶֹקר —  ּבַ ׁש  ְיָלה ַעד ׁשֵ ּלַ ּבַ ֵרה  ֵמַאַחת־ֶעׂשְ

ים ַחּיִ ים  ְמַצּוִ
ִביָבם ּוִמּסְ ֲעֵליֶהם  ּמֵ ׁשֶ ּכְ

אֹותֹו ִטְרטּור ֶמָכִני
ַמְזִהיר

ם ֵאי־ׁשָ ׁשֶ
הּו ָימּות ִמיׁשֶ

ִעיר ּבָ ֲאִני  ַעם ׁשֶ ּפַ ָכל  ּבְ ַהּזׁאת  ֲחָנה  ּתַ ּבַ ֶרת  ֲאִני ְמַבּקֶ
ׁש ְלַרּצֹות ּיֵ ׁשֶ ְזֵקָנה  ּדֹוָדה  מֹו  ּכְ

יֵנינּו ּבֵ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ֲאִפּלּו ִאם ֵאיָנּה זֹוֶכֶרת ֶאת 
ִהיא אֹוֶהֶבת ְקרֹוִבים ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ָזִרים  ְואֹוֶהֶבת 

ינּו ּתֵ ׁשְ ְמיֹון, ֵאיְך  ַהּדִ ם רֹוָאה ֶאת  ּגַ ֲאִני 
ָלִטים אֹות ׁשְ ָרִכים, נֹוׂשְ ּדְ ֲחנֹות  ּתַ

ָראּוָמִתי, ַעל ֲעָבֵרנּו ַהּטְ
ּדֹוֲאגֹות ַרק ָרט ַלֲעִצירֹות ְקבּועֹות,  ּפְ ַאְך 

ת ָהֶרַגע. ַלֲהֻמּלַ
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מבט 

יל אֹותֹו, ַנְגּדִ ּלֹא  ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ
ְרָמִני ּגֶ ל  ַחּיָ ם  ּלֵ ּצִ ׁשֶ ְצלּום ָסָבִתי  ּתַ

ִליָדה, 1916, ּבְ
ּוָברּור. ֵעיֶניָה נֹוַתר ַחד 

ר ּוב ַהּקַ פֹות ֶאת ַהִחּשׁ חֹוׂשְ
כֹול ָהָיה ּיָ ׁשֶ ל  ּבֹו ָאְמָדה ֶאת ַהַחּיָ

ְלַהְחִליט ִלְלֹחץ ַעל ַהֶהֶדק
ְצֵלָמה  ְפּתֹור ַהּמַ ּכַ ְמקֹום ַעל  ּבִ

יבֹו ְחּבִ ּתַ לּו ֶזה ָהָיה 
ְוֹלא ִצּלּום.

ָמעּות ֹזאת ַמׁשְ
ְלָחָמה — ֲאִני טֹוֶעֶמת ֵמֵאיָמָתּה ַהּמִ

ֵעת ּכָ ּה  ּבָ יָטה  ֲאִני ַמּבִ ַאף ׁשֶ
ֶרְך ֵעיֵני  ּדֶ

א. ַהְמַדּכֵ

ֵניֶהם. ׁשְ ת  ַוֲאִני יֹוַדַעת ֶאת ֶחְרּפַ
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אחד הלילות הללו

י ָנה ְלמֹות ִאּמִ ָ יֹום ַהּשׁ ּבְ
ּוַבד נֹוֵצץ. ְרּבּוׁש  ּתַ ִתי, עֹוָטה  ה ְלַצד ִמּטָ ּנָ מּות ְמׁשֻ ּדְ הֹוִפיָעה 

מּות  ית, ַהּדְ נּוָעה ָהִאּטִ ֶזה ָהָיה ִמְסּתֹוִרי ַעד ְמֹאד — ָהאֹור ֶהָעמּום, ַהּתְ
קּוָפה… ַהּזְ יָקה,  ּקִ ַהּדַ

ְוִנּגּון ְצִליל  ּבִ ִייִדיׁש,  ִדּבּור —  ּבְ ְצָחה  ּפָ ְוָאז 
ִנים. י ׁשָ ַמְעּתִ ּלֹא ׁשָ ׁשֶ

דו קענסט מיר נישט
יָרה אֹוִתי. ַאְך ֲאִני ֲחֵבָרה ִהיא אֹוֶמֶרת, "ֵאיֵנְך ַמּכִ

ִיְך, ַחּיַ ר ַעל  ְלַדּבֵ ְוִהיא ֹלא ַמְפִסיָקה  ם,  ָ ְך ִמּשׁ ל ִאּמֵ ׁשֶ
ְוֵאיְך ֵאיֵנְך ַמֲעִריָכה אֹוָתּה, ַגִיְך,  ֶהּשֵׂ ַעל 

ַאּתְ ְמַפְסֶפֶסת ְדִעי ׁשֶ ּתֵ ׁשֶ ַוֲאִני רֹוָצה 
ּבֹו ַאּתְ ּתֹוֶפֶסת אֹוָתּה". ׁשֶ ֹאֶפן  ּבָ ָמעּוִתּיֹות  ה ֻעְבּדֹות ַמׁשְ ּמָ ּכַ

י?" ֲאִני ׁשֹוֶאֶלת, ּנֹוַלְדּתִ ׁשֶ תּו ִלְפֵני  ּמֵ "ַהִאם ַאּתְ ַאַחת ַהּדֹודֹות ׁשֶ
ְמַעט ָצפּוי ּכִ ַחר  ל ֶטֶרם ׁשַ ּקּור ֶזה ׁשֶ ּבִ מֹו ָהָיה  ּכְ

י. עֹוָלם ָהֲאִמּתִ ּבָ ם  ּגַ ְוֶהְגיֹוִני ְלַגְמֵרי 
ווָאס קריכטסו צו דעם, ס'איז נישט וויכטיק

ים? ֶרֶלַוְנִטּיִ ְדָבִרים ֹלא  ּבִ "ַמּדּוַע ַאּתְ עֹוֶסֶקת 
עּוד. ת ּתִ ׂשֶ ִמיד ְמַחּפֶ ּתָ ַאּתְ  ִהיא ָאְמָרה ִלי ׁשֶ

ְדִעי — ּתֵ ׁשֶ ֲאִני רֹוָצה  ֶ ּשׁ ַמה 
יֹוֵתר ּבְ ָבר ֶהָחׁשּוב  ַהּדָ ה  ּזֶ ׁשֶ ֶבת  ַוֲאִני חֹוׁשֶ

ֵעֶבר — ּמֵ ׁשֶ ֲאִני ְיכֹוָלה ְלָהִביא ֵמָהעֹוָלם  ׁשֶ
ֱאֶמת ָאֲהָבה אֹוָתְך". ּבֶ ְך  ִאּמֵ הּוא ׁשֶ
ְך ָלבֹוא ְלָכאן", ּדֵ ִמּצִ ֶנְחָמד  "ְמֹאד 

ה ה ַאּתְ ְצִריָכה לֹוַמר ִלי, ָלּמָ ֲאִני אֹוֶמֶרת, "ֲאָבל ָלּמָ
ו ה ַעְכׁשָ ְוָלּמָ ְך —  ּכָ

ל ֲאָבִקים ְלַקּבֵ ל ַהּמַ ּכָ לּו,  ַהּלָ ִנים  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ַאֲחֵרי 
ל אֹוִתי?" ּה ְלַקּבֵ ֶאת ִאי־ְיָכְלּתָ

"ֲאִני ֹאַמר ָלְך — ֲאִני ֹלא אֹוֶהֶבת ְלִהְתָעֵרב,
ו, אן ַעְכׁשָ ּכָ ְוֹלא ָהִייִתי 
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ִחּיּוִני ה  ּזֶ ׁשֶ י  ְבּתִ ִאְלָמֵלא ָחׁשַ
ִיְך, ַחּיַ ֵאִרית  ִלׁשְ

ה… ַהּזֶ אֹור  ּבָ ִנְרֵאית טֹוב  ֲאִני  ֶבת ְלהֹודֹות ׁשֶ ַחּיֶ ֲאָבל ַאּתְ 
ת צּוָרה ַאֶחֶרת ַחת לֹוֶבׁשֶ ַהּנַ ׁשֶ יָרִתי, ִהיא  ַיּקִ ָהֱאֶמת, 

ְך ׁשֹוֶאֶבת ֹעֶנג יֹוְמיֹוִמי ִאּמֵ קֹום ַההּוא — ׁשֶ ּמָ ּבַ
ים ַחּיִ ים — ֲאִפּלּו ִאם ֵאּלּו  ַחּיִ ּבַ ֵמֲהָנאֹוַתִיְך 

ְרָעה ּכָ ׁשֶ ּכְ עֹוָלם ֹלא ֵהִביָנה  ּמֵ ׁשֶ
ּה". ּלָ ׁשֶ ַחת ֵנֶטל עֹוָלָמּה  ּתַ

יָרִתי", ֲאִני עֹוָנה, ַיּקִ "ָהֱאֶמת ִהיא, 
י ָרַקְמּתִ ּזֹוִהי ַפְנַטְזָיה ׁשֶ "ׁשֶ

י". ַחּיַ ֵאִרית  ֵדי ְלָהֵקל ַעל ׁשְ ּכְ
ַמְנַטְזָיה! "ַפְנַטְזָיה ׁשְ

ָהִני ֵמַהֵחרּות! ּתֵ
ְמָחה אֹוָתּה ׂשִ ּבְ ִלי ֶאת ֶזה  ַקּבְ

ה ְחֶרֶרת ֶאת ֶהָחִזּיָ ַאּתְ ְמׁשַ ׁשֶ ּכְ ה  ַאּתְ ָחׁשָ ׁשֶ
ּוְמָפֵרְך! ַאֲחֵרי יֹום ָאֹרְך 

ֶמת ֶ ְכָלל ֹלא ִמְתַרּשׁ ּבִ ֲאִני  ְדִעי ׁשֶ ּתֵ ׁשֶ ֲאִני רֹוָצה 
ְך ּלָ ׁשֶ ּה ַהּדֹור  ּבָ ׁשֶ ֶרְך  ֵמַהּדֶ

ִליִלּיֹות יַע ְלַמְסָקנֹות ׁשְ ְלַהּגִ ב  ַחּיָ ִמיד  ּתָ
ֶכם". ּלָ ׁשֶ ּתּוִחים  ַהּנִ ָכל  ּבְ

ַעְצָמּה —  ּבְ ָאה  ּבָ ה ִהיא ֹלא  "ָאז ָלּמָ
ָנִציג?" ֹלַח  ֶבת ִלׁשְ ַחּיֶ ָהְיָתה 

ֶרת  ָבר ְמַדּבֶ ּכְ ֲאִני  ֲאִני קֹוֶלֶטת ׁשֶ
ּה ּלָ ׁשֶ ִגיָנה  ּנְ ּבַ

ֲחָדה —  ּפָ "ִהיא 
ְך. ֲחָדה ִמּמֵ ּפָ ִמיד  ּתָ ִהיא 

ַעְצָמּה. ּבְ בֹוא  ָאה ִהיא ּתָ ַהּבָ ַעם  ּפַ ּבַ אּוַלי 
ׁש ֵהַבְנּתְ ַעם ֹלא ַמּמָ ּפַ ַאף 

ה  ּנָ ַאּתְ ֲחָזָקה ִמּמֶ ָבה ׁשֶ ֵאיְך ָחׁשְ
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ים ִפית ָעֶליָה ָלֶלֶכת ִלְמקֹומֹות ֲחָדׁשִ ּכָ ְוֵאיְך 
ּסֹוף ָלְמָדה ּבַ ְוֵאיְך 

ְוֵאיְך ָהְלָכה.
ָגלּוי ּבְ ֹנא  ֲאִפּלּו ֶאת ֵסרּוֵבְך ִלׂשְ

נּות ִהְצִליָחה ְלָהִבין. ּמְ ר ַעל ַהִהְזּדַ ּוְלַוּתֵ
ָהֱאֶמת ִהיא — 

ְחּתְ ִנּצַ
ִהיא יֹוַדַעת ֹזאת

ָאה. ּגֵ ְוִהיא 
ָלְך ְוִהיא ָאְמָרה ִלְמֹסר 

קֹול —  ּבְ יָרה  ּבֹו ַאּתְ קֹוֵראת ׁשִ ׁשֶ ִהיא אֹוֶהֶבת ֶאת ָהֹאֶפן  ׁשֶ
ֶמת ַאּתְ ֲעַדִין ְמַגְמּגֶ ַאף ׁשֶ

ה ָטֻעּיֹות". ּמָ ּכַ ה  ְוָתִמיד עֹוׂשָ
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מורשת 

ה ִלי א הֹוִריׁשָ מֹוָתּה, ִאּמָ ּבְ
ִנים — ַהְיׁשָ ָגִדים  ַהּבְ ֶאת 

ס ַהּצֹוְרמֹות ְמלֹות־ַהֶהְדּפֵ ֹלא ַרק ֶאת ׂשִ
ים — ָבִרים ְקָלִסּיִ ּדְ ם  ּגַ א  ד ַהְמָגְרדֹות, ֶאּלָ ְוֶאת ֲחָצִאּיֹות ַהּבָ

ִחים ּבָ ּוְסִריִגים ְמׁשֻ ׁשּוטֹות  ּפְ ֻחְלצֹות 
ה קּוק ַרק ְלַכּמָ ּזָ ׁשֶ ּוְמִעיל 

ּקּוִנים ּתִ
ם. ֵדי ִלְהיֹות ְמַהּמֵ ּכְ

ם ֻרּבָ י ֶאת  ַלְכּתִ ֲאָבל ִהׁשְ
ְוַרק ַהּיֹום,

ָארֹון, ּבָ ָגִדים  ַהּבְ י ַעל  ָעַבְרּתִ ׁשֶ ּכְ
ה ּנָ ל ִמּמֶ י "ָמַתי ֲאַקּבֵ ְבּתִ ָחׁשַ

עֹוד ֲחִביָלה?"
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קולות בעֹורי 

1
זׁאת ּכָ ה  "ֵהיָכן ֶאְמָצא עֹוד ִמּטָ

ֵהיָכן ֶאְמָצא עֹוד נֹוף?
סּו אֹוִתי ִיְתּפְ ְסַטּפֹו  ַהּגֶ ֲהֵרי 

ה". ה ָמה ֶאֱעׂשֶ ּנֶ ֹלא ְמׁשַ

ל ָמצֹור, ִנים ׁשֶ י ׁשָ ּבֵ ִנים ַעל־ּגַ ׁשָ
ה ָאִבי עֹוֶדּנּו ְמַבּכֶ

ַהּצֶֹרְך ְלַהֲחִליף  ֶאת 
ְמקֹום ִמְסּתֹור.

2
לּוי  ּתָ ׁשֶ ֶלט  ֶ אֹוָהיֹו. ַהּשׁ

ֶלת אֹוֵמר: ה ַהְמֻבְלּבֶ יׁשָ ׁשִ ַהּקְ ַעל 
”RETS ZU MIR IDDISH“

ּוֻמְמֶחה ֵמאּוִניֶבְרִסיַטת
ן ֻזּמַ יֶגן  ִמיׁשִ

ֵדי ּכְ ּה,  ר ִאּתָ ֵדי ְלַתְקׁשֵ ּכְ
ִלְקּבַֹע ֶאת ֶזהּוָתּה.

נֹות ִנְרּכָ ַהֶחֶדר ָלָבן, ָהֲאָחיֹות 
ֱחָלׁש. ַהּנֶ ה ִלְקֹלט ֶאת קֹוָלּה  ּטָ ַלּמִ ֵמַעל 

רֹוֶפּסֹוִרית. ֵמְך?" ׁשֹוֶאֶלת ַהּפְ ְ ּשׁ "ַמה 
ַפֲעמֹון ָהלּום.  ּכְ יב ַהּקֹול  "הֹוְפַמן, ָאָנה", ֵמׁשִ

ְלֶזן". ּבֶ ְרֶגן  ?" — "ּבֶ "ֵמֵהיָכן ַאּתְ
ֶבֶרת ּגְ זֹוִהי ָאֶמִריָקה, 

ית־חֹוִלים, ּבֵ הֹוְפַמן. ַאּתְ מּוֶגֶנת. ֶזהּו 
ִדיקֹות, ֹלא ּבְ ִעים  1990. ֲאַנְחנּו ְמַבּצְ

ִנּסּוִיים.
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דֹוָלה", אבי המשוררת בעיגול משמאל ַהּגְ ְלָחָמה  ָמה ַאֲחֵרי ַהּמִ ּלְ ּצֻ ׁשֶ מּוָנה  ה ּתְ "ִהּנֵ
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3
דֹוָלה — ַהּגְ ְלָחָמה  ָמה ַאֲחֵרי ַהּמִ ּלְ ּצֻ ׁשֶ מּוָנה  ה ּתְ "ִהּנֵ
ּכֹוִסּיֹות מּוָרמֹות. נּו ִעם  ּלָ ּכֻ ה  ָנה ַהֲחָדׁשָ ָ ֶעֶרב ַהּשׁ ּבְ

ְך ַרק ָאִביְך ֵאינֹו ְמַחּיֵ
ַרק הּוא יֹוֵדַע ַמּדּוַע."

4
רֹוִנית ַהּזֹאת ַהּגְ ָפה  ַמּדּוַע ְצִריָכה ַהּשָׂ

ֵעת? ּדֹור ּכָ ָלְך  ְלַהְפִריַע 
יק ָרחֹוק. י ָצִריְך ִלְהיֹות ַמְסּפִ ִליׁשִ ׁשְ

ְמִרי ֹזאת ְלַעְצֵמְך. יֹוֵתר ּוְבֵכן, ׁשִ
ָבה. ַהְקׁשָ ּבַ ֵיׁש  י ֶרַוח  ִמּדַ

5
ר ְזֵקָנה ֲאַדּבֵ ֶאְהֶיה  ׁשֶ ּכְ

ֵבית־ָהָאבֹות ּבְ י.  מֹו ִאּמִ ּכְ ִייִדיׁש 
ׁשֹון ַלּלָ ָאׁשּוב 

י ָלִראׁשֹוָנה. ּה ָסַבְלּתִ ּבָ ׁשֶ

ֲאִני עֹוֶיֶנת, ַיְחׁשֹב ׁשֶ ֶגל  ַהּסֶ
ֶסִניִלית, ְמִעיָקה. ֲאָבל ִלי ֹלא

ֵרָרה. ּבְ ְהֶיה  ּתִ
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השּוק

ִחיָטה. י ִלְבֹחר עֹופֹות ִלׁשְ י ָלֶלֶכת ִעם ִאּמִ ָנַהְגּתִ
ֹוֵחט. ֲחָרה אֹוָתם אֹו ֶהֱעִביָרה ַלּשׁ ּבָ ֵאיִני יֹוַדַעת ֵאיְך 

לּוב ַהּכְ ָכָכה ְלַיד  ַלּסְ ְענּו  ִהּגַ ׁשֶ ּכְ ם ֵהם ָהיּו  ַאְך ׁשָ
ם ָאַזל. ַהּדָ ְקָרה ַעד ׁשֶ ָוִוים ֵמַהּתִ לּוִיים ַעל  ּתְ

ל ַהּמֹוֵרט, ִריזֹות ׁשֶ ַהּזְ עֹוָתיו  ֶאְצּבְ ּבְ ז  י ְלִהְתַרּכֵ ָנַהְגּתִ
סּוָפה ּכְ ְתעֹוְפפֹות  ּנֹוצֹות ַהּמִ ּבַ

ס  ר, ַהְמֻחְסּפָ ִאיָרה ֶאת ָהעֹור ַהִחּוֵ ה ַהּמְ ִתיִלּיָ ְוַהּפְ
י. ּלִ ְלׁשֶ ְך  ל־ּכָ ּכָ ָמה  ּדָ ֶפַתע  ּלְ ׁשֶ

ל ַהֲחָלִקים, ּכָ קּו  ִנְבּדְ ִית  ּבַ ּבַ
רֹות. ַרְגַלִים ְצֻהּבֹות ֻמּכָ ּלֹא נֹוְלדּו,  ׁשֶ יִצים  ּבֵ

ן, ּמָ ׁשֻ עֹות  ְטחֹול ָקָטן, ֶאְצּבְ
ָרה ִנְפְרׂשּו ַעל ֶקֶרׁש ַהַהְכׁשָ

ּיֹור. ַהּכִ תֹוְך  ּבְ ֲאַלְכסֹון  ּבַ ַען  ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ת, ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ִנית  נּו ׁשֵ ׁשְ ִנְפּגַ
נֹות: ָכל ַאַחת ִמן ַהּמָ ּבְ

ֵיׁשּוָתם, דּו ֶאת  ִאּבְ ׁשֶ ֵבִדים  ּכְ
ן, ּמָ ְוׁשֻ ָצל  ּבָ ְקצּוִצים ִעם 

ּכַֹח ֶאת ְמקֹוָרם ֵמֶאְתמֹול ִלׁשְ עּו  ּיְ ּסִ ׁשֶ

ֶקת  ן ְמֻזּקֶ ְמִצית ָקְרּבָ ּתַ ָרק,  ְוָאז ַהּמָ
אֹות. ַלּבָ ַהְבָטָחה  ּכְ ִעם ֵעיֵני ֶחְלמֹון 

ָנַפִים, ַהּכְ ְזכּות  ּבִ ַהּכֹל ָהָיה ִלְמֻיָחד  ַאְך 
ּצֹוִלים  ַהּנִ ל הֹוַרי  ְזּכֶֹרת ׁשֶ ּתִ י ִעם  ְחּתִ ְלַצּלַ ׁשּו  ֻהּגְ ׁשֶ

יִרים. ִ ּוק ֶאל ֹעֶמק ַהּשׁ ָלעּוף ֵמַהּשׁ



 ~   29   ~

הוַרי הניצולים
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ֵעירּומו של אבי

ֵתָפיו, ּכְ ֲאִני זֹוֶכֶרת ֶאת 
ֵהן חּומֹות ָעה ׁשֶ ֶאת ַהַהְפּתָ

ַחת ְלִחְורֹון ּוְרָחבֹות ִמּתַ
ָיְפיֹו — ים.  ׁשִ ָגִדים ַהְמֻבּיָ ַהּבְ

ְוָעִדין — ְוָגדֹול  ָחבּוי 
ִמיד ּתָ

יָמִתי. ְנׁשִ ָעַצר ֶאת 
 

ד אֹוִתי הּוא ִלּמֵ
ִים, ּמַ ּבַ ֹלא ְלַפֵחד 

ֵהִרים אֹוִתי
ה, ַהחּומֹות רֹועֹות ָהֵאּלֶ ּזְ ּבַ

 
ָרִאיִתי אֹותֹו ָלִראׁשֹוָנה ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו 

ּגּופֹו ָהֵעיֹרם ִנְמָרץ,  ִטּפּול  ּבְ
ים  ַלַחּיִ ר  ְמֻחּבָ

ְיֵרָאה י  ֶגִטי, ָאַצְרּתִ חּוֵטי־ְסּפָ ּבְ
ֵלמּות ַצְלמֹו. ֶאת ׁשְ
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שבץ 

ָאִבי ָצַנח
ֶבל ּבָ ל  ְגּדַ ִמּמִ
ָעה ּוְבָכל ׁשָ

הּו ֶ ר ִלי ַמּשׁ ה ְלַסּפֵ ְמַנּסֶ
ֶדֶרְך ַאֶחֶרת. ָמה ָהִעְנָין? ֲאִני ׁשֹוֶאֶלת. ּבְ

ממממממממממממ 
א? ה רֹוֶצה ֶאת ִאּמָ ַאּתָ

ממממממממממממ
ֵמ"ם? ּבְ הּו? ֶזה ַמְתִחיל  ֶ ַמּשׁ
רּוִתים! ֵ ַלּשׁ ה רֹוֶצה  ָאה, ַאּתָ

ְוִהְנהּון מממממממממממ 
"ַאל   

י רֹוֶטֶנת. ים ְלִפיו!" ִאּמִ ְכִניִסי ִמּלִ ּתַ
ֶלת  "הּוא ֹלא יֹוֵדַע ַמה הּוא רֹוֶצה", ַהְמַטּפֶ

ְוָאז ָהֵריַח ַמְבִטיָחה ִלי, 
ן. ּכֵ הּוא  מֹוִכיַח ׁשֶ

ֵבית־ָהָאבֹות ּבְ
ֶדת ִנְלּכֶ ֶקת ִלְלָחָייו ָהרֹוֲעדֹות,  ֲאִני נֹוׁשֶ

י, ּלִ ְלׁשֶ ּדֹומֹות  ִהירֹות ׁשֶ ַהּבְ ֵעיַנִים  ּבָ
ִאיָרה אֹותֹו ּוַמׁשְ

ל ְגּדָ ַלּמִ ַחת  ָדד, ָמחּוץ ִמּתַ ּבָ

לּות  ּגָ ּבַ
ׁשּוב.
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סיפורי תל ־אביב

                    לאלונה פרנקל

1
ָעָבר הּוא ָעָבר,

ִמיד, ּתָ ָאְמָרה 
ים י ֶאת ַהַחּיִ ְלּתִ ִהּלַ ִמיד  ּתָ ַוֲאִני 

ֵהִקיָמה ֵמֵאֶפר. ׁשֶ
ְיָלִדים סֹוְבִלים ֲהמֹון 

ָאְמָרה. ִלי ֶזה ָקָרה
קֹום ַמן ּוְבאֹותֹו ַהּמָ ַהּזְ אֹותֹו  ּבְ

ֶעֶצם ּבְ ה ִמיְליֹון ֲאֵחִרים.  ָ ּשׁ ְלׁשִ מֹו  ּכְ
ָצאנּו, ּיָ ׁשֶ רּות ַאֲחֵרי  ּגְ י ֶאת ַהִהְתּבַ ׁש ָאַהְבּתִ ֹלא ַמּמָ

ּבֹו ָחִיינּו ׁשֶ ָעַזְבנּו ֶאת ָהָארֹון  ׁשֶ ַאֲחֵרי 
ְקֶרה ַהּטֹוב. ּמִ ּבַ ֶבל,  ּזֶ ּבַ ים  ִנים. ַהַחּיִ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ּבְ

ִליָטה. ֵיׁש ִלי ׁשְ ו ְלָפחֹות  ַעְכׁשָ

ה! עֹוָדּה ָיָפה, ׁשֹוַפַעת ָ ֵאיזֹו ִאּשׁ
ים ַחּיִ ְמַחת  ְוׂשִ ִסּפּוִרים 

ט. ִלי ְלָהִעיף ַמּבָ ּבְ ִאיׁש ֹלא חֹוֵלף 

יָרה ַהּדִ ו ִהיא ֹלא ְיכֹוָלה ַלֲעֹזב ֶאת  ְוַעְכׁשָ
ָנה ִעים ׁשָ ָרה ַאְרּבָ ּגָ ּה  ּבָ ׁשֶ

ֲעָבר ְלָמקֹום ָחָדׁש —  ִנְלֶחֶצת ִמן ַהּמַ
ח — ּוְמֻרּוָ ָיֶפה  דֹול,  ּגָ

ִמיד ָחְלָמה ָעָליו. ּתָ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ

ה. ָהָארֹון ַיְלּדָ ָארֹון,  ּבָ ֲאִרי  ָ ִהּשׁ
נּו ּלָ ּכֻ יל אֹוָתנּו.  ַיּצִ

ָארֹון ֶזה אֹו ַאֵחר. ּבְ
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2
ּכֶֹלת, ַלּמַ ל ַהְכָרַזת ִמְלָחָמה ֲאַנְחנּו הֹוְלִכים  ּכָ ִעם 
ל ַהְתָקָפה. ִמְקֶרה ׁשֶ ּבְ ר  ּמֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ אֹוְגִרים 

יִצים ּבֵ ְלָחה ִלי ַאְבַקת  י ׁשָ ־73 ִאּמִ ּבְ
ם ָקֶפה. ּגַ ְוטּוָנה ֵמָאֶמִריָקה, 

ּה ּלָ ׁשֶ ֹוָאה  ְוִאיׁש ֹלא ָצַחק ַעל ֶמְנָטִלּיּות ַהּשׁ
ִמיד. ּתָ ינּו  ָעׂשִ ִפי ׁשֶ ּכְ

ְקָלט, ּמִ ּבַ ִחּיֹות  ַהּפַ ַמְרנּו ֶאת  ׁשָ
ם ַרְדנּו ְלׁשָ ּיָ ׁשֶ ַעם ַהְיִחיָדה  ַהּפַ ַאף ׁשֶ

יֹום צֹום. ּבְ ָהְיָתה 

ֵאיְך ּדֹור לֹוֵעג ְלדֹור — 
ְוִנְהֵייִתי ִהיא י  י ַעל ִאּמִ ִלְגַלְגּתִ ֵאיְך 

ֳאָפִנים ׁשֹוִנים. ּבָ
ה. ָ יֻרּשׁ ּבִ ל ׁשֹוָאה עֹוְבִרים  ִנים ׁשֶ ּגֶ

3
ַלְסֶטִרים ּוּפְ יָטרֹות  ּגִ ַהְיָלִדים יֹוְרִדים ְלִסיַני ִעם 

בֹוהֹות. ּגְ ּיֹות  ְוִצּפִ
ֵיׁש ִלי ְלֶפַתע ֹאֶרן אֹוֵמר: 

ה ְנִטיׁשָ ת  ֶחְרּדַ
ֵמַהְמָקֵרר.

ִנְרָאה אי  ַוּדַ ּבְ ָאִבי  ִפי ׁשֶ ּכְ ִנְרֶאה  הּוא 
ַרק ֶהֱחִלים, ׁשֶ ּכְ
ֲחִסי ַהּיַ חֹון  ּטָ ּבִ ּבַ

ִליץ, ַהּבְ ְתקּוַפת  ּבִ ל לֹוְנדֹון  ׁשֶ
ְוָנֶאה ר  ְמֻגְנּדָ

ַעְצמֹו. ּבְ ּוָבטּוַח 
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ְתֹאם ֲאִני ְמִביָנה ּפִ
ַעם. ה הּוא ֲאִנין־ַהּטַ ָלּמָ

יר ִלי ַמְזּכִ ִמי  ּדָ ְתֹאם  ּפִ
ת ָהָרָעב. ֶאת ֶחְרּדַ

4
יָה ַחּיֶ ּכֹוֶתֶבת ֶאת ֲעבֹוַדת  י אֹוִרית  ּתִִ ּבִ

ָמעּותֹו, ּוַמׁשְ ִית  ּבַ ַעל 
יב, ַיּצִ ֵמָהה ְלָמקֹום  ּכְ
ַקח. ְלִהּלָ ּלֹא יּוַכל  ׁשֶ

חֹון. רּות ְלִבּטָ ְמֹבֶעֶתת ֵמִהְתַמּכְ

מֹו ַהּיֹום ֲאִני זֹוֶכֶרת ּכְ ׁש  ַמּמָ
ִית, ּבַ ְפָתה ַעל ָאִבי ִלְקנֹות  ּכָ י  ֵאיְך ִאּמִ

ְתנּוָעה, ּבִ ַרד  ָזְכרֹו ֵאיְך ׂשָ ּבְ ַמֲאִפיר 
ַצַעד. ּבְ אִצים  ַהּנָ ים ֶאת  ּיֹו ְלַהְקּדִ ּדַ ָזִריז 

ֵתל־ָאִביב ּבְ ן  ָיׁשָ ִית  ּבַ ׁשֶ ר  ן, אֹוִרית, ֶאְפׁשָ ּכֵ
ִחיד ַהּיָ א  ְרּפֵ ַהּמַ ִיְהֶיה 

ָלֳחָלֵיי ֲאבֹוֵתינּו.
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חתוֵלי תל ־אביב

מֹות. ְנׁשָ ִגְלּגּול  ּבְ ּוַמֲאִמין  ְפֵניֶהם  ּבִ יט  ה ַמּבִ ַאּתָ
ים. ַרּבִ ּכֹה  ים  ְרֵקי־ַחּיִ ּפִ ֵעיֵניֶהם ָסְבלּו 

ְכֵאב, ּבִ ֶהם, ַהּצֹוְוחֹות  ּלָ ׁשֶ ֲאִפּלּו ְמִריבֹות ָהַאֲהָבה 
ָבִרים, ַהּדְ ֲעמּום ִמּכַֹרח  ֶמץ ׁשִ אֹות ׁשֶ נֹוׂשְ

ַתְפִקיֵדיֶהם ּבְ לּוִאים  ּכְ ֵהם  ָיְדעּו ׁשֶ מֹו  ּכְ
ּומּוָכִנים ָלמּות ְלַמֲעָנם.
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חתולים מיּוחמים

ֶפת ּה ֲחֵצֵרנּו ַהְמֻטּנֶ ּבָ ׁשֶ ֹזאת ָהעֹוָנה 
ֶות. ְוַלּמָ ים  ַלַחּיִ ִזיַרת ִאְגרּוף  ית  ַנֲעׂשֵ

ַהּנֹוְכִחי מֹוִפיִעים יבּוב  ּסִ ּבַ
ֵקן, ַהּזָ ס,  ֶהָחתּול ָהָאֹפר, ַהְמֻפְסּפָ

ָאר ְ ל ַהּשׁ ּכָ ֹחָרה.  ּוׁשְ ּוְבתּוָלה ֲחָלָקה 
ף, ּתֵ ּתַ ֵדי ְלִהׁשְ ּכְ ִביב  יִנים ִמּסָ ַמְמּתִ

ָרָמה. ּדְ ּבַ ם ֵהם,  ּגַ

ֵדה ְקָרב. יָרה ִהיא ׂשְ ַהּזִ ים  ְלִעּתִ
דֹול ֹלא נֹוֵתן ְלָכל ֶאָחד ְלִהְתָקֵרב. ַהּגָ ָהָאֹפר 

ּגַֹרׁש ָנב,  ַהּזָ ֹחר, ְנטּול  ָ ד ַהּשׁ ּמָ ַהּגַ
ֵדי ְלִהְתּבֹוֵנן. ּכְ ְצִניעּות ַרק  ּבִ ָעִמים ַרּבֹות, ְוחֹוֵזר  ּפְ

ת ֹזאת, 'יְנִג'י ַהְמֹסָרס, ְלֻעּמַ ַהּגִ
נּות ּמְ ִהְזּדַ ל  ְוָקא ְמַקּבֵ ּדַ

ָגה, ל ַהַהּצָ ּכָ ה ֶאת  ְועֹוׂשֶ
ג ֵמֶרֶגל ְלֶרֶגל ְמַדּלֵ

ּה ְרַות ָעְרּפָ ּפַ ְואֹוֵחז ֶאת 
יו. ּנָ ׁשִ ין  ּבֵ ֲעִדינּות  ּבַ

ֵכִנים ִמְתעֹוְרִרים ֵמַהְיָללֹות! ְ ְוָכל ַהּשׁ
ז ֶמְרּכַ ּבְ ֵקָבה, ְלֶפַתע  ַהּנְ ִלְפָעִמים זֹו ֲאִפּלּו 

ֶטל. ּנֵ ּבַ את  ֵאיָנּה נֹוׂשֵ ה ׁשֶ ַרּבָ ּכֹה  ׂשּוֶמת־ֵלב  ּתְ
ּוְמִעיָפה ְצָוָחה נֹוָרִאית  ּבִ ִהיא ּפֹוָנה 

ָתנּות, ּפֹוֵרׁש ַצּיְ ּבְ ה  ּנָ דֹול. הּוא ּפֹוֶנה ִמּמֶ ַהּגָ ֶאת ָהָאֹפר 
ָזָכר ַאְלמֹוִני ְוׂשֹוֵרט 
ִמְקֶרה ֵעד. ּבְ ָהָיה  ׁשֶ
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ְרחֹוב, ּבָ ּצֹוְוחֹות  ׁשֶ יֶרנֹות  ַהּסִ
ן ְלִפּגּוַע, ַדְרּכָ ּבְ אּוַלי 

ּגֹוְרמֹות ָלֶהם ֲאִפּלּו ֹלא 
ְלַהְפנֹות ֶאת ָהֹראׁש.
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החתול בפח הִמחזּור

ֵתל־ָאִביב: ּבְ ֶזה ָקָרה ַהּיֹום 
ֹהב לּוב ַהּצָ ּכְ ּבַ

ַלְסִטיק. ַהּפְ ְקּבּוֵקי  ּבַ ין  ּבֵ ׁשֹוֵקַע 

ה, ּפָ ַהּכַ ָרִאיִתי ָלִראׁשֹוָנה ֶאת  ׁשֶ ּכְ
ּוְבָמקֹום ַאֵחר ֶאת ָהָאְזַנִים,

הּוא ֵמת, ָזרּוק י ׁשֶ ְבּתִ ָחׁשַ
ה. ּפָ מֹו ַאׁשְ ּכְ ח  ּפַ ּבַ

 
ַאְך ָאז הֹוִפיעּו ָהֵעיַנִים,

ַחד. ַמה ּפַ קּוחֹות, ַחְסרֹות  ּפְ
ב ָעַלי, ְמִסיָטה הּוא חֹוׁשֵ

ת ׂשֶ ְקּבּוִקים, ְמַחּפֶ ַהּבַ ֶאת 
ְנעּול, ְצָבת ִלְפִתיַחת ַהּמַ

ּתֹק. ׁשְ ּתִ ׁשֶ ה  ְלּבָ ַהּכַ צֹוֶעֶקת ַעל 

ֶקט ׁשֶ ּבְ י  ּבִ יטֹות  ָהֵעיַנִים ַמּבִ
ְקּבּוִקים ּבַ ּבַ עֹודֹו ׁשֹוֵקַע  ּבְ

ּלֹו ׁשֶ ֹהב  ַהּצָ לּוב  ּכְ ּבַ
ְוָאז ֵעִזי  ים.  ַוֲאַנְחנּו ְמַחּכִ

ְקּבּוִקים ַהּבַ ֶלת,  ַהּדֶ ּפֹוֵתַח ֶאת 
ֵהָריֹון ּבְ ְוַהֲחתּוָלה  ִכים ַהחּוָצה  ּפָ ִנׁשְ
ה ַהִהיְסֶטִרית ְלּבָ ַהּכַ ֵני  ּבֹוַרַחת ִמּפְ

ה ַהְרּבֵ ּבְ ה  ּנָ ה ִמּמֶ ַטּנָ ַהּקְ

ַהֲחתּוָלה ַמֲאִמיָנה ַוֲאִני יֹוַדַעת ׁשֶ
יָנה ְוִהְמּתִ ְלָאה אֹוָתּה  ּכָ ׁשֶ ֲאִני ֹזאת  ׁשֶ

ִמיד ּוְלַהׁשְ ִלְלּכֹד 

ִמיד ּוְלַהׁשְ ִלְלּכֹד 
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חתוֵלי הקמפוס

י ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ִקים  ּלְ ִמְסּתַ
ֶפֶטְריֹות ְסגּורֹות ַהּקָ

תּוַח ֶבל ּפָ ַהּזֶ ח  ּפַ

ֵהם ְרגּוִעים. ה ׁשֶ ְוַכּמָ
ִאּלּו ַהְרָצאֹות ּכְ

ַמְלִחיצֹות אֹוָתם.
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ציפורים באוניברסיטת תל ־אביב

ָהעֹוֵרב ׁשֹוֵמט ֱאגֹוז
ְדָרָכה ת ַהּמִ ּסַ ּפִ ַעל 

ָרִדי, ִמחּוץ ְלִמׂשְ
ׁשֹוֵלף ֶאת ַהּתֹוְך
ִלּפֹות ַהּקְ ַבְך  ִמּסְ

א ִנּשָׂ ּוִמְתעֹוֵפף ְלַעּמּוד 
ִלְסעּוָדה.

ל עֹוְרִבים ִנים ׁשֶ ּגֶ א  הּוא נֹוׂשֵ
צּו ֶאת ְמזֹוָנם ִחּלְ ׁשֶ
ה ּנֶ אֹותֹו ֹאֶפן ְמׁשֻ ּבְ
ִנים ַרּבֹות ִלְפֵני ׁשָ

ִרים. ְכּתָ ַהּמֻ ַחְצרֹות  ּבְ

לּוי. ּה הּוא ּתָ ּבָ ׁשֶ ֹזאת ָהָאֶרץ ַהְיִחיָדה 
ָלֵכן הּוא ׂשֹוֵרד.
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עורבים 

1
ִנְגַמר. ְמַעט  ּכִ ֶזה 

ֲאִני רֹוָאה
ִרים ּזְ ֶאת ָהעֹוְרִבים ִמְתּפַ

י, ִקּנִ ֵמַחּלֹון 
עֹון ּגָ ׁשִ ל  ֹחרֹות ׁשֶ ּסֹות ׁשְ ּפִ

ה רּוַח ֲחָדׁשָ ּבְ ֶנֱאָבקֹות 
ים. ַמִים ֲאֹפִרים ַעְגמּוִמּיִ ׁשָ ּבְ

ֶזה ַרק ִהְתִחיל,
ּבֹוֵדד עֹוֵרב 

נֹוֵחת ַעל ֶאֶדן ַחּלֹוִני
ֵעיַני ּבְ ל  ּכֵ ִמְסּתַ

ְלֶרַגע
ט־עֹוֵרב ַמּבַ ּבְ

ִלְמּדֹד
וֹות ְלַהׁשְ

ג  ְלַמּזֵ

ְוחֹוֵזר
ַמִים. ָ ְלֵטרּוף ַהּשׁ

2
עֹוְרִבים יֹוְדִעים

ה ֹלא ַמְבִחין ַאּתָ ׁשֶ
ין עֹוְרִבים ּבֵ

ִלים ֶאת ֶזה ְוֵהם ְמַנּצְ
ְואֹוְמִרים ֶזה ָלֶזה
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ִנים ּפָ ַנֲעִמיד  ָהָבה 
ִפים ֲאַנְחנּו ִמְתַחּלְ ׁשֶ

בּו ַיְחׁשְ ְוֵהם 
ֲאַנְחנּו ְקבּוָצה ׁשֶ

3
ֶיַדע הּוא ִלְפָעִמים

ּבֹוֵדד עֹוֵרב 
רֹוֵקד ְלַבד
ת ּסַ ּפִ ְלַצד 

מּוָטה, ִריְך ׁשְ ּכָ
ִצּלֹו נֹוֵפל
ֶסל  ּפֶ ַעל 

ְקָרא "ָחְכָמה" ּנִ ׁשֶ

4
ֲאִני ְועֹוֵרב

ִפים  ִלְפָעִמים ִמְתַחּלְ
ֲאִני יֹוַדַעת

ֶהְבֵזק ּבְ
ִלְקֹרא ְלֶבן זּוִגי

בֹוּהַ ּגָ ֵמָעָנף 
ּבֹוֵדד. ל ֵעץ  ׁשֶ

5
ַאְלמֹוִנּיּות ִהיא ִלְפָעִמים

ַהַהְסָוָאה ֲהִכי טֹוָבה
ֹחר ְמִעיל ׁשָ
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ֲאֵפַלת ּבַ
ַצח ַהּנֵ

ֲאִפּלּו עֹוֵרב
ב ַעְצמֹו חֹוׁשֵ

ִאיְנִדיִבידּוָאל
ּפֹוֵעל ׁשֶ
ֶחְבָרה ּבְ

6
ִנים ִלְפֵני ׁשָ

ֹחר ָ י ֶאת ְמִעיִלי ַהּשׁ ּתִ ָלַבׁשְ
י ֹחר ְלֹראׁשִ ֶרב ׁשָ ּגֶ ּכֹוַבע  י  ּתִ ָחַבׁשְ
ּלֹא ָהיּו נֹוִחים ׁשֶ ַפִים  ַמּגָ י  ְוָנַעְלּתִ

אֹו ֲחִסיֵני ַמִים 
רֹוְדֵווי. ּבְ ּבִ ֶלג  ַרד ׁשֶ ּיָ ׁשֶ ּכְ

י  ִדּיּוק ָקַרְעּתִ ּבְ
ָטר ָהַאֲחרֹון ְ ֶאת ַהּשׁ

'יְנס ַהּגִ יס  י אֹותֹו ִמּכִ ְכּתִ ׁשַ ּמָ ׁשֶ ּכְ

י ִלְצֹעד ְוֶנֱאַלְצּתִ
ח ְפּתַ ּנִ ׁשֶ ִחיד  ַהּיָ ְנק  ַלּבַ

ָלג אֹותֹו יֹום ֻמׁשְ ּבְ

ֶלג י ׁשֶ ּלֵ ּתִ י ַעל  ְסּתִ ִטּפַ
יעּו ַעד ָמְתַני ִהּגִ ׁשֶ

ִחיד ַהּיָ ָבר  ַהּדָ ְוָהִייִתי 
ְרחֹוב ּבָ ז  ּזָ ׁשֶ
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7
רּוֶזר, ּקְ ּבַ י  ַהְגּתִ ּנָ ׁשֶ ּכְ ַעם,  ּפַ

ֹחר ְמִעיל ׁשָ ּבִ ה  ָ ָרִאיִתי ִאּשׁ
ִניִתי ּקָ ׁשֶ מֹו ֶזה  ּכְ ִדּיּוק  ּבְ

ִלְפֵני יֹוֵבל ְועֹוָלם.
ֹראׁש מּוָרם, ּבְ ְמִהירּות,  ּבִ ִהיא ָהְלָכה 

ּה. ּלָ ׁשֶ ִאּלּו ָהְרחֹוב  ּכְ

8
ּלֹא יף ׁשֶ ֲאִני ַמְעּדִ

ָאַמר ָהעֹוֵרב
י ַלֲחֹלק ְעּתִ ִהּצַ ׁשֶ ּכְ

ִריְך ַהּכָ ִאּתֹו ֶאת 

ם י אֹותֹו ׁשָ ַאְרּתִ ִהׁשְ ַאף ׁשֶ
י ְוֶנֱעַלְמּתִ

ְדָרָכה ּמִ ּבַ ְמִציָצה 
ָרד ׂשְ ֵמַחּלֹון ַהּמִ

ְיִדידּות ַהּמּוֶפֶרת. ּבַ ֵדי ַלֲחזֹות  ּכְ

9
יָחה ׂשִ ּבְ קּוָעה  ָהְיָתה ׁשְ ׁשֶ ּכְ

ָרד  ׂשְ ַלּמִ ִדּיּוק ִמחּוץ  ּבְ
ָעָרּה עֹוֵרב ָעף ְלתֹוְך ׂשְ

ָמטֹוס  ּכְ צֹוֵלל 
ְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה. ִמּמִ

ְוִהְמִריא ֲחָזָרה הּוא ָצַלל 
ָהמּום 

תֹו. ֻעּזָ ִמּתְ
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10
ָהעֹוְרִבים ְיכֹוִלים

ם ֵמֲחתּוִלים ְלִהְתַעּלֵ
ּגֹוְנִבים ֵאיָנם  ׁשֶ ּכְ

ִמיד ּתָ ֲחתּוִלים ֹלא  זֹון ׁשֶ ֶאת ַהּמָ
ָדנּות ַקּפְ ּבְ ׁשֹוְמִרים 

ֲאַנְחנּו ֹלא ְיכֹוִלים
ם ֵמָהעֹוְרִבים ְלִהְתַעּלֵ

11
ל עֹוְרִבים ים ׁשֶ ּפִ ּדַ ים ַעל  ּפִ ּדַ

ֹחִרים ל ְמִעיִלים ׁשְ ָעִלים ַעל ָעִלים ׁשֶ

12
ַאֲהַבת עֹוְרִבים

ֶבת ֵאיָנּה ְמַחּיֶ
ּלּוָיּה. ּגִ ֶאת 

13
ץ ּבֵ ׁשְ ּתַ

ל עֹוְרִבים,  ׁשֶ
א  ִטיַדת עֹוְרַבּיָ ׁשְ ּפַ

ִצְנַעת ּבְ הֹוָדָאה 
ים ּלִ ַהּמִ

ֲעלּוַמת ּתַ ִלְפֵני 
ים ַהַחּיִ
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אדם קורא בשם לחיות

ּגֹוֵהר ֵמַעל ְיצּור מּוָזר ָאָדם 
ה ָחתּול". ֶמׁש. "ַאּתָ ֶ ּשׁ ּבַ רֹוֵבץ 

ִחיָנִתי ר, "ַאְך ִמּבְ ֵכן", הוא ְמַגְרּגֵ "ִיּתָ
ה ַמֲעִניק ַאּתָ ּנּוי ׁשֶ ַהּכִ

ית".  ל ַאֲחָריּות ִאיׁשִ ּכָ ּגֹוֵרר  ֵאינֹו 

ה ַלַחּיָ ְמבּוָכה הּוא ּפֹוֶנה  ּבִ
ֶלב", ַהְמטֹוֶפֶפת ֵמָאחֹור. "ּכֶ

בֹון ּנָ ע. "ַמה  הּוא אֹוֵמר, ֻמְפּתָ
ִמיד ֶאְהֶיה ּתָ ָך ָלַדַעת!  ּדְ ִמּצִ

ב ְלָך". ַחּיָ
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רצונו

ְסֹדם ּבִ ָרה  ּקָ ַמה 
ּה? ּבָ ּגַ ִהְפְנָתה ֶאת  ׁשֶ ּכְ

ה עֹוָלִלים ְמֹבָעִתים ּמָ ּכַ
ָבִרים ּגְ ִנְתלּו ַעל ִאּמֹוֵתיֶהם? ֵאילּו 

יֶהם ָלָרִקיַע זֹוֲעִמים אּו ָראׁשֵ ָנׂשְ
ה ּמָ ּכַ יִמים?  ְאּדִ ַמִים ַהּמַ ָ ַעל ַהּשׁ

ָמה ילּו ֶאת ָהַאׁשְ ֲחָכִמים ִהּטִ

ְכָלִלים ק ַהְמׁשֻ ׁשֶ ַהּנֶ ֵלי  ּכְ ַעל 
ל ַאְבָרָהם? ׁשֶ
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גברת לֹוט

ֲאָלה  ְנָתה ֲחָזָרה ׁשָ ּפָ ׁשֶ ִלְפֵני 
ז?" ַהּגָ ינּו ֶאת  ּבִ ּכִ ׁשֶ טּוִחים  ּבְ ם  "ַאּתֶ

ֹדם. ִחי ִמּסְ ּכְ ׁשְ ְוָעִנינּו "ּתִ

ה." ֶרְך ֲאֻרּכָ ּדֶ ְלָפֵנינּו עֹוד 

ר ְדּבָ ַהּמִ ָצִפינּו ְלֵעֶבר 
ר ָהְרחֹוִקים  ְדּבָ ַהּמִ אֹות  ִמּנְ

ָנַטׁש, ָבר  ּכְ ָהֵאל  קֹומֹות ׁשֶ ַלּמְ
ְרָחק ּמֶ ּבַ ם  ֵאי־ׁשָ ְוָיַדְענּו ׁשֶ
ַלִים, ת ְירּוׁשָ ַ ׁשֹוְכנֹות ְקֻדּשׁ

ל־ָאִביב. ְמַחת ּתֵ ׂשִ

חֹול, ּבַ ה  יַצד ִהיא ְמִאּטָ ּכֵ י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ַאְך 
סֹות, ׁשֹוֶקֶלת ִסיעֹוֶתיָה ְמֻהּסָ ּפְ

ִלְזּכֹר ּגּוָפּה ָרָצה  ִאּלּו  ּכְ
ּכַֹח. ִלׁשְ ָרָצה  מֹו ׁשֶ ּכְ ִדּיּוק  ּבְ
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פסח 

ֶנֶעְלָמה ֵקָנה  ַהּזְ ה  ָ ָהִאּשׁ
ק ִעם ָאִביו ּלֵ ְצָחק ִהְסּתַ ּיִ ׁשֶ ּכְ

ִלְבִני ֹלא ָהִייִתי נֹוֶתֶנת 
ְך ּכָ ִלְהיֹות ֻמְקָרב 

ִלי ַמֲאָבק  ּבְ
ין ְקֵני סּוף ּבֵ ָבה  ּתֵ
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יוסף ואני

ֲאִפּלּו ֶאָחיו י ָלַדַעת ׁשֶ ָיֹכְלּתִ ֵאיְך 
ל, י־ִנְסּבָ ְלּתִ ּבִ ְחָצן  הּוא ׁשַ בּו ׁשֶ ָחׁשְ

ן, ְפּתָ ָרִאיִתי אֹותֹו ַעל ַהּמִ ׁשֶ ּכְ
ֶרת אֹור? ֲעִרית ְמֻמְסּגֶ ַהּנַ ְזָרתֹו  ּגִ

ָחק ה ָהָיה ִמׂשְ ּזֶ ׁשֶ י ָלַדַעת  ָיֹכְלּתִ ֵאיְך 
ם: "ַחף ּלָ ּכֻ ֵחק ִעם  הּוא ׂשִ ׁשֶ

ֶיֶלד ָּך". ֲאִני רֹוָאה  ִמּמֶ
ִקיָפה ֲאִני ַמׁשְ ַעם ׁשֶ ּפַ ָכל  ּבְ ֶדה  ּשָׂ ּבַ ה ּפֹוזֹות  עֹוׂשֶ

ִגיְלָך ּבְ חּוִרים  ּבַ ׁשֶ ֵמַהַחּלֹון ְואֹוֶמֶרת: "ֵהי, ֲאִני יֹוַדַעת 
ְוָרִאיִתי ֵאיְך ים,  ׁשִ ּוְמֻבּיָ ׁשֹוְקִקים 

י, ִבְרּתִ ּגְ יֵרַכי". ְוהּוא אֹוֵמר: "הֹו,  ּבִ יט  ה ַמּבִ ַאּתָ
ָיִדי, ּבְ ָנַתן  ֵיׁש ְלַבְעֵלְך  ר  ל ֲאׁשֶ ּכָ

ָבִרים ַהּגְ ּתֹו. ָלנּו  ֲאָבל ֹלא ָיֶפה ָלַקַחת ֶאת ִאׁשְ
ת ְרכּוׁש". ם ֲחֻלּקַ ֵיׁש ֶהְסּכֵ

ה צֹוֵדק. ָהִייִתי ְצִריָכה ָלַדַעת ַאּתָ
ל ַהּבֹוס ּתֹו ׁשֶ ִאׁשְ ּכְ ה זֹו —  ְנֻקּדָ ּבִ ַלְעֹצר 

ּגּוִפי.  ִאית ְלַהֲעִניק ֶאת  ָ ַרּשׁ י  ֵאיֶנּנִ
ֶעֶבד ָיכֹול ְלָסֵרב ֲאָבל ִמי ָהָיה ַמֲאִמין ׁשֶ

ת ַמֲעָמדֹו? ָעה ִמּבַ ְלַהּצָ
ָיִדי ּבְ ּוִבְגדֹו  י  ָאז נֹוַתְרּתִ

רּובֹו, ַמְצִחין ִמּסֵ
ּוְמַיֶחֶלת  ית  ׁשִ ה ִטּפְ יׁשָ ַמְרּגִ

ֶכל  י ׂשֵ ּדֵ ְהֶיה ִלי  ּיִ ׁשֶ
ַנְפָקִנית ּכְ ׁש  ְלִהְתַלּבֵ

יַע ִלי ּגִ ַהּמַ ל ֶאת  ּוְלַקּבֵ ַאְלמֹוִנית 
ָמר  ּתָ ָתה  ָעׂשְ מֹו ׁשֶ ּכְ

ים ַהּקֹוְדִמים. ּפִ ּדַ ּבַ
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כ-כ-כ-כ-כ 

ֹחֶסר ַסְבָלנּות. ּבְ ה", ֲאִני אֹוֶמֶרת  ָבר, מׁשֶ ּכְ "נּו 
ַבת־ַאַחת!" ּבְ ה  ּלָ ַהּמִ ל  ּכָ ָבר ֶאת  ּכְ ן  "ּתֵ

ְמּגּום, ַאּתְ יֹוַדַעת", ּגִ "ֶזה ֹלא 
ְתֹאִמית. ּפִ ַצחּות ָלׁשֹון  ּבְ הּוא אֹוֵמר 

ַעת ַעְצָמּה, ּדַ ל אֹות ְיכֹוָלה ִלְפנֹות, ַעל  "ּכָ
ּוּוִנים ׁשֹוִנים. ּכִ ַלֲהמֹון 

ֵהר ְלִהּזָ ב  ַחּיָ ֲאִני 
ַבר־ָמה ּדְ ן ֹאַמר  ּפֶ

ָרֵאל ִיׂשְ ֵני  ּבְ ׁשֶ
ְיָפְרׁשּו

צּוָרה מּוָזָרה. ּבְ

ב ַלְחֹקק ַחּיָ ָלֵכן ָהִייִתי 
י ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ ים  ֶאת ַהֻחּקִ

ֶאֶבן". ּבָ
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בת־שבע

ה  אִתי ְלאּוִרּיָ ִנּשֵׂ
ָרב, ּקְ ּבַ תֹו  ִהּלָ ּתְ ל  ׁשֶ ּבְ

ג ַהּגָ י ַעל  ִהְתַרַחְצּתִ
ִמיד ָהָיה ּתָ י הּוא  ּכִ

ֲחִזית. ּבַ

ג ַהּגָ י ְלִהְתַרֵחץ ַעל  ָהַלְכּתִ
ֶבר  ּגֶ ַרק  ֵדי ׁשֶ ּכְ

ִיְרֶאה. י  ּנִ בֹוּהַ ִמּמֶ ּגָ

י ּלִ ֶ בֹוּהַ ִמּשׁ ּגָ ֶבר  ּגֶ ַרק 
יּוַכל ְלַהֲחִליף אֹותֹו

י ּלִ ֶ בֹוּהַ ִמּשׁ ּגָ ֶבר  ּגֶ ַרק 
ִיְרֶאה ִמי ֲאִני.

יִתי ג, ָעׂשִ ַהּגָ י ַעל  ִהְתַרַחְצּתִ
ְסִמין ַהּיַ ַאֲהָבה ִעם ָהֲאִויר, 

ִים ְמּדּוִמים, ַהּמַ ַהּדִ א ֶאת  ִמּלֵ
ק, ֵהֵצּנּו ֶאת עֹוִרי ַהְמֻאּבָ

ַהּיֹוֵרד ְיָלה  ַהּלַ
ְפָקח ַהּנִ ִרי  ׂשָ ּבְ ַעל 

תֹו —  ִהּלָ ּתְ ל  ׁשֶ ּבְ ה  אִתי ְלאּוִרּיָ ִנּשֵׂ
י ְחּתִ ִנְפּתַ ְיָלה ַההּוא,  ּלַ ּבַ ג,  ַהּגָ ַעל 

י ַעל ַאֲהָבה. ָיַדְעּתִ ּלֹא  ֶ ּשׁ ְלַמה 

י ּלִ ֶ בֹוּהַ ִמּשׁ ּגָ ֶבר  ּגֶ
ג, ָצָפה ַהּגָ ָרַאִני ַעל 

יִקיָצִתי, ֱהִביַאִני ּבִ
ַלִים. ֵלי ְירּוׁשָ ְלִמְגּדְ
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שלֹמה

ַנֲעֹבר ַעל ֶזה ׁשּוב: ּבֹואּו 
ְטִני ּבִ ִרי  ּפְ ינֹוק —  ה ַהּתִ ִהּנֵ

ּה. ּלָ ׁשֶ הּוא  ֵכָנה אֹוֶמֶרת ׁשֶ ְ ֲאָבל ַהּשׁ
ִאּלּו ּכְ ִנְרֶאה  ֹוֵפט  ְוַהּשׁ

ה ְזּכֶ ּתִ ת לֹו ִמי ֵמַהּזֹונֹות  ׁש ִאְכּפַ ֹלא ַמּמָ
ים — ְקּדִ ּתַ ִלְקּבַֹע  — ַרק רֹוֶצה 

ינֹוק ַמְרִעיׁש  ְוַהּתִ
ֹוֵפט ֵאב ֹראׁש — ָאז ַהּשׁ ּכְ נּו  ְלֻכּלָ ה  ְועֹוׂשֶ

ׁשֹוֵלף ֶאת ַחְרּבֹו ְואֹוֵמר ּבֹואּו 
אּוַלי ֶבת ׁשֶ ַוֲאִני חֹוׁשֶ ַנִים.  ִלׁשְ ַנְחּתְֹך אֹותֹו 
ִלי ְלַהְפִסיד ּבְ י מֹוְכִרים  ּלִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲעבֹוָדה  ּבַ

ֲעלּות. ּבַ ל ַאֲהָבה, ֹלא  ִעְנָין ׁשֶ א ֶזה  ֲאָבל ִלְהיֹות ִאּמָ
ּוֵבין ַהֶחֶרב. ינֹו  ּבֵ יָבה ֶאת ַעְצִמי  ְוָאז ֲאִני ַמּצִ

ְך. ּלָ ׁשֶ ה, הּוא  ִהּנֵ ֹוֵפט אֹוֵמר  ַהּשׁ

ׁשּוט ֹלא ּתֹוֵפס. ּפָ ה  ַוֲאִני אֹוֶמֶרת, ַאּתָ
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ֵאם בועז

ם ֵלב ְמּתֶ ַהִאם ׂשַ
ּפּור ּסִ ּבַ ה ַהְיִחיָדה  ָ ֲאִני ָהִאּשׁ ׁשֶ

ְנֹזֶנת ַהּזַ ֵאיָנּה ְמֹזָהה?  ׁשֶ
ה יׁשָ ַהּדִ ת ֲחַדר  ה ַעל ִרְצּפַ ַהּמֹוֲאִבּיָ

ָעַבר ִלְמֻפְרֶסֶמת, ָהְפָכה ֶאת ֲחמֹוָתּה־ְלׁשֶ
יָה. ַחּיֶ ֵאִרית  ְך ׁשְ ּוִפְרְנָסה אֹוָתּה ְלֶמׁשֶ

ַוֲאִני
ָתא א־ַרּבְ ַסְבּתָ

ִוד ּדָ ל  ׁשֶ

ֲאִפּלּו ֹלא זֹוָכה ְלִבּקּוִרים 
ת ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ
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חסד 

ֶות" יל ִמּמָ ּצִ ּתַ "ּוְצָדָקה     
              )משלי י, ב(.

י ֲעִקיָבא ְלַרּבִ ִאְצַטְגִניִנים אֹוְמִרים 
ּתֹו ּבִ ׁש  ּכַ ּתֻ ָתּה  יֹום ֲחֻתּנָ ּבְ ׁשֶ

ָנָחׁש ְוָתמּות. יֵדי  ּבִ

ֳחָרת ִהיא ִמְתעֹוֶרֶרת ֹבֶקר ַהּמָ ּבְ ַאְך 
ה. ְוַחּיָ ה  ַחּפָ

ַהּזּוַלת ה ְלָצְרֵכי  ְרִגיׁשָ
ֵאָביו ּכְ ה ֶאת  ּוְמִקּלָ ׂשֹוֶרֶדת 

ׁש ָלּה —  ּיֵ ֶ ּשׁ ָכל ַמה  ּבְ

לּולֹוֶתיָה ַמֲעִניָקה ּכְ ֶאת ְסעּוַדת 
ֶלת ָצן ְלַיד ַהּדֶ ְלַקּבְ

ַלְיָלה ּבְ )ֵאיְך ָרֲאָתה אֹותֹו 
ּה?( ּלָ ׁשֶ ָרּה  ּכֹה ָחׁשּוב ְלָאׁשְ

ָעָרּה ָסְרָקּה ֶאת ׂשְ ּבְ
פּוי  ֶות ַהּצָ ִהיא ְמִסיָטה ֶאת ַהּמָ

ָעָרּה ת ׂשְ ִסּכַ ּבְ ים  ִלי ֵמׂשִ ּבְ ָעְקָרּה  ּבְ
ילֹון ּוִ ּבַ ין  ְמּתִ ָחׁש ַהּמַ ַהּנָ ֶאת ֵעין 

זֹו
ַהּמּוָדעּות

ין ּבֵ ׁשֶ ר  ׁשֶ ַלּקֶ
ָבִרים ַהּדְ ל  ּכָ
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ּנֹות ַהּצֶֹרְך ְלׁשַ
ת ָהעֹוָלם ּסַ ּפִ ֶאת 

זּוטֹות ּבְ ְולּו 

ים ַחּיִ ילֹות  ּצִ ּמַ ׁשֶ

ֶחֶסד

יָרה ׁשִ
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ָאַרְכֶנה 

ַחּלֹוָנּה, ּבְ ָאַרְכֶנה טֹוָוה 
ט. יָרה ֵאַלי ַמּבָ ּוַמְיׁשִ ּה  ְמִריָמה ֶאת ֹראׁשָ

ה, יׁשָ יׁשִ ּכִ ְבתּוָלה, נּוָגה  ּכִ ה  ַקּלָ
ֶמׁש. ֶ ּשׁ ַבּ ּבֹוֶהֶקת  ת ָהִרְקָמה  ֶרׁשֶ

ְך, ּלָ ׁשֶ ה קּוִניְנג  "טֹוָבה ֵמַהּדֶ
י ִלְהיֹות ָיֹכְלּתִ
ים ְלָנׁשִ מֹוֵפת 

ִנים. עֹוד ְמאֹות ׁשָ ּבְ

ָאֶתֶנה, ּכְ ִאית  ַקּנָ  , ַאְך ַאּתְ
ְך,  ּלָ ׁשֶ ִית  ַהּבַ ֵאַלת 
ו ם ַעְכׁשָ ּגַ זֹוֶמֶמת 

נּוִתי".  ן ָאּמָ ֶאת ֻחְרּבַ

ֵרק? ה ִמְתּפָ ַהּזֶ קֹום  ַהּמָ ִמי ָאַמר ׁשֶ
ְוֶאְטֶוה ב ְקָצת  ֵאׁשֵ ֶבת ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֶ

ֵני ֵמַעי. ִמּבְ יר  ׁשִ

ַסח ִנְקיֹון ַהּפֶ ִאיר ֶאת  ַנׁשְ
ְליֹום ַאֵחר.

ה. ַהְתָחָלה ֲחָדׁשָ
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ה ֶנלֹוּפֶ ּפֶ

י...  ְנּתִ ׁשַ ּיָ ׁשֶ ּכְ ַרם  ּפָ ַהּנּול 

ֻיְכַרע,  ם,  ּיֵ ִיְסּתַ ה  ּזֶ ׁשֶ ָאְמָנם ָרִציִתי 
ם ִאם ָאז ּגַ ֵחר,  ִיּבָ ר ֶאָחד  ַחּזֵ ּמְ ׁשֶ

ְך ִיְתַהּפֵ ָהעֹוָלם 
ָמָחר, ָהָאִריג
ָחְזָקה ּבְ ֵזר  ָ ִיּשׁ
ֶצַבע ּבְ חּום  ּתָ

ָבר ּדָ ׁשֶ ְך  ּכָ חּום 
ֵלט. ֵאין ִלי ֵלב ִיּמָ ֹלא 

ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש.
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אֹודיֵסאּוס 

אן ּכָ ֵיׁש 
ָנה ַסּכָ

ים ֲעַמּקִ ּמַ ּבַ
י. ים ִמּדַ ים, ַהַחּמִ ָהַרּכִ

ָנה. ַסּכָ
ְלעֹוָלם ֹלא ָנצּוף,

ָלֶנַצח ֹנאַבד,
ָנׁשּוב ְלעֹוָלם ֹלא 

ְלֵביֵתנּו.
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ֶאּוִריִדיֶקה 

ָמּה ְזֹכר ֶאת ׁשְ
ַדע ּתֵ ְוָאז 

ִנְכָסף ה  ְלָמה ַאּתָ

ׁשּוָקה ּתְ ֵאיזֹו 
ֶניָך את ִמּפָ ֶנְחּבֵ

ִתיָקְתָך ׁשְ ּבִ
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מׁשיחים

ִנים ְ ים ְמַעּשׁ ְרּבּוִרים ֱאֹלִהּיִ ּבַ ַהִאם 
מּוָתה? נֹות־ּתְ ּבְ ּקּור ֵאֶצל  ּבִ ַאֲחֵרי 

ּנּו ֶאת ָהעֹוָלם ִ ּשׁ ׁשֶ ַאֲחֵרי 
ְמִחי אֹוְרַגְזָמה ּבִ

ב ַהּגַ ַהִאם ֵהם ַמְפִנים ֶאת 
ִנים  ִויׁשֵ

ִנים? ְמאֹות ׁשָ



 ~   62   ~

ה  אני מסבירה את ַדרווין ָלֶרּבֶ

ֶסת — ְרּפֶ ַהּמִ ִבים ַעל  ַוֲאִני יֹוׁשְ ֵקן  ַהּזָ
ר ּכֵ ֶמֶזג ָהֲאִויר ַהְמׁשַ

ה אֹוָתנּו ַהחּוָצה ִעם ְסָפֵרינּו. ְמַפּתֶ
ְוֵטרּוף ָהעֹוָנה

ית:  ְבֵראׁשִ ּבִ עּור  ִ ּגֹוֵרם ִלי ַלְעֹצר ֶאת ַהּשׁ
ְרִוין?" ּדַ ָך ַעל  ְעּתְ ּדַ ה, ַמה  "ֶרּבֶ

ִלית —  ַאְנּגְ ל ַהכיפעלעשול ֹלא יֹוֵדַע  ה ׁשֶ ָהֶרּבֶ
מַאמע־לָאשן. ּתֹוָרה ּבְ ּבַ ִנים  ּדָ ֲאַנְחנּו 

ָבר ָיכֹול ָלַדַעת ּכְ ּוַמה הּוא 
יִנים" ַעל "מֹוָצא ַהּמִ

יָרה — ַוֲאִני ַמְסּבִ יר —  ַאְסּבִ ׁש ׁשֶ ָאז הּוא ְמַבּקֵ
ֵרה —  ת ַאַחת־ֶעׂשְ ּבַ ל  ּטֹון ַהּבֹוֵגר ׁשֶ ּבַ

ִריָרה ַהּבְ ַהּג'ּוְנְגל, ַעל  ַעל ַהּקֹוִפים, ַעל 
ְבִעית. ַהּטִ

ֹוָאה. ִנים ֵמָאז ַהּשׁ ֵרה ׁשָ ָחְלפּו ַאַחת־ֶעׂשְ
ֵקט, ִמְתנֹוֵדד ְמּדּוִמים הּוא ׁשָ ַהּדִ אֹור  ּבְ

ִסיָקתֹו. ּפְ ן ֶאת  ּוְמַאְרּגֵ ַקּלֹות 

י, ֹראׁשִ ּבְ ָנָדה  ַוֲאִני  "בָאבע־מעשה", הּוא אֹוֵמר, 
ְתֹאִמית. ּפִ ּלּות  ִהְתּגַ ּבְ

ֶפר ֶבת ְלֵבית־ַהּסֵ ַחּיֶ ַאּתְ  ֶ ּשׁ ְלְמִדי ַמה  "ּתִ
ִאיׁש ֵאינֹו ָיכֹול רּור ׁשֶ ּבָ ֲאָבל 

ֵאּלּו". ּכָ ִסּפּוִרים  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ְלַהֲאִמין 
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מדע בוקר

ּבֶֹקר. ַוֲאִני אֹוְכִלים ֲארּוַחת  ְפרֹוְיד 
ָבר  ּכְ י ְוהּוא  עֹוד ֹלא ִהְתעֹוַרְרּתִ

ר ּוַבּצֶֹרְך ְלַסּפֵ י  ּלִ ׁשֶ ִהיְסֶטְרָיה  ּבַ ק  ִמְתַעּסֵ
ל סֹודֹוַתי ַלֲחֵבֵרינּו. ּכָ ֶאת 

ִזיִגי" הּו,  ֶ יר ַמּשׁ ן ִלי ְלַהְסּבִ "ּתֵ
ה ְלִהְתּגֹוֵנן. ֲאִני ְמַנּסָ

'ִוּדּוִיים'. ִלְכּתֹב  יָפה  ִעית, ֲאִני ַמְעּדִ ִתיָבה ַמּדָ ּכְ ה אֹוֵהב  "ַאּתָ
ה ּתֹוֵקף אֹוִתי, ַאּתָ ַעם ׁשֶ ּפַ ָכל  ּבְ ָחֶזה  ּבֶ ֵאִבים  ּכְ ֵיׁש ִלי  ָאז 

י ְלֵתאֹוְריֹות ּלִ ׁשֶ ִטּיֹות  ַהּסְ ֲאָבל ֲאִני ְלָפחֹות ֹלא הֹוֶפֶכת ֶאת 
ם". ּוְלֻכּלָ ִמיד  ּתָ ֵקפֹות  רֹות ִלְהיֹות ּתְ ְתַיּמְ ּמִ ׁשֶ

ָגִנים, ּדְ א ְלַעְצמֹו עֹוד ַקֲעַרת  ְפרֹוְיד ְמַמּלֵ
ֶנְעָלם. ּבֹו,  ֵרׁש  ֵמִרים ֶאת ָהִעּתֹון, ְמַרׁשְ

ֲאִני ׁשֹוַמַעת אֹותֹו ְמַכְרֵסם
ֵמֵעֶבר ְלַחְדׁשֹות ַהחּוץ.
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הגלגול

"נֹוָנה". ּבְ ַוֲאִני ׁשֹוִתים ָקֶפה  ְפַרְנץ 
הּו ְמֻתְכָנן —  ֶ ֶזה ֹלא ָהָיה ַמּשׁ

ף ָאְזֵני ָהֲעַטּלֵ ָרִאיִתי אֹותֹו ִעם 
ֶרּסֹו. ּגֹוֵהר ַעל ּכֹוס ֶאְסּפְ

ר ִהְתַיּסֵ ִנְרֶאה ׁשֶ
ֶהְתֵקף ֲחָרָדה ּבְ

ּלֹו. ׁשֶ ְלָחן  ֻ ַלּשׁ י  ְוָעַבְרּתִ

ם ֵאַלי ֵלב, ֹקִשי ׂשָ ּבְ הּוא 
ה  ָחִזּיָ ִלי  ּבְ ַבחּורֹות  ּבְ יט  ַמּבִ

ֶהן  ּלָ ׁשֶ ָצרֹות  ְרְטס ַהּקְ י־ׁשֶ ּטִ ּבַ
ִכּוּון ֶאָחד ּבְ ּפֹוְסעֹות 

ְמִעיל ּבִ ּוָבחּור ָחׁשּוד 
ֲחָזָרה. ּבַ הֹוֵלְך 

ָראג", ָאַמר, ּפְ "ּבִ
י ֶאת אֹוְיַבי. ְרּתִ "ִהּכַ

ד ֶאָחד — ֵהם, ִמּצַ
ִני — ֲאִני. ׁשֵ ד  ִמּצַ

ה יֹוֵתר  אן ֶזה ַהְרּבֵ ּכָ
ְך". ְמֻסּבָ
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בבית הקפה

ים  ל ָהֲאָנׁשִ ִמּכָ
ָוׁשֹוב ַהחֹוְלִפים ָהלֹוְך 

ַהּבֶֹקר ֶרּסֹו  ֵני ֶאְסּפְ ּפְ ְוַעל  ַני  ּפָ ַעל 

עֹוֵצר ִחיד ׁשֶ ַהּיָ
ֶות. הּוא ַמְלַאְך ַהּמָ

ִנְרֶאה ָזרּוק הּוא 
ְיָלה. ַהּלַ ל  ּכָ ִאּלּו ָרַקד  ּכְ

ֲאִלי", הּוא אֹוֵמר ׁשְ ּתִ "ַאל 
ָניו ּפָ יר ֶאת  ּוַמְסּתִ ב  ֵ ִמְתַיּשׁ

עּונֹות. ְ ָיָדיו ַהּשׁ ּבְ

ים ַחּיִ ּבַ "ַאּתְ 
ִביִני". ּתָ ֹלא 
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לפתוח פה לשטן

תּוִחים, ִמיד אֹוֵרב ְלִפּיֹות ּפְ ּתָ הּוא 
נּות ּמְ ְלִהְזּדַ ין  ִמיד ַמְמּתִ ּתָ

רֹוְנָך ּגְ ִלְקּפֹץ ֶאל ּתֹוְך 
ַעְנּתָ ּטָ ׁשֶ ׂשֹוָרה  ּבְ ל  ּכָּ ְך  ּוְלַהּפֵ

י ִהיא ְנכֹוָנה — ּכִ

ֲחָלְתָך, ֶהֱחַלְמּתָ ִמּמַ ׁשֶ
ָלֶדיָך ּיְ ׁשֶ ֶנֱאָמָנה,  ַרְעָיְתָך  ׁשֶ
ָך. ְחּתְ ּפַ ּדֹוִמים ִלְקרֹוֵבי ִמׁשְ

ָיֵמינּו, ּבְ
הּוא ֲאִפּלּו אֹוֵרב ְלַקְרֶירֹות,

ה ֵמֵעז לֹוַמר ְוִאם ַאּתָ
ְלּתָ ַלֲעבֹוָדה, ִהְתַקּבַ ׁשֶ

ים רּוׁשִ ַהּדְ ָפִסים  א ֶאת ַהּטְ הּוא ְמַמּלֵ
ל. ֶוֱאִויל ַאֵחר ִמְתַקּבֵ

ים ּדֹוְרׁשִ ה  ֵאּלֶ ּכָ ים  ַחּיִ
ה ּנָ ּתֹוָדָעה ְמׁשֻ
ֶלת ֶאת ַבּטֶ ּמְ ׁשֶ

רּות ָהֶאְפׁשָ
ֲאִפּלּו ְלַדְמֵין

ִריַאת ָהֵעֶדן. ּבְ ֶאת 
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סבתא סורגת ומהרהרת 

דֹוָלה ּגְ ה  ה ֲאֻדּמָ ּפָ ּכִ
ה ְלּדָ ַהּיַ ל  ָמּה ׁשֶ ֵגן ַעל ׁשְ ּתָ ׁשֶ
עּות ָהִראׁשֹוָנה — ָהְיָתה ַהּטָ

ְוַאְלמֹוִנית ה  ה ְקַטּנָ ַיְלּדָ
ס ְלַבְרּדָ ַחת  ִרים ִמּתַ ֶניָה ֻמְסּתָ ּפָ

י ט ָהֱאנֹוׁשִ ּבָ ֵמַהּמַ
ַער ּיַ ּבַ

ה ָאֹדם? ְוָלּמָ
ן ָלּה ֶאּתֵ ֹלא ָהָיה ָעִדיף ׁשֶ

יַח קֹוָצִני ל ׂשִ ֶצַבע ַהְסָוָאה ׁשֶ
ְלִתְמרּון ַקל

ה ַער ַהְמַפּתֶ ּיַ ּבַ
ֵאב  ַהּזְ ׁשֶ יִדיָעה  ּבִ

ְך ִנְמׁשָ
ְלֹזַהר

ְיָלדֹות ְקַטּנֹות? ל  ׁשֶ

ֶרת ַרק ּוַמּדּוַע ִהיא ֻמּכֶ
ְגִליָמה זֹו ּבִ

ּה ִלּבָ ל טּוב  ׁשֶ ּבְ ְוֹלא 
ְלָסָבָתּה?

ָהְיָתה זֹו ָטעּות
ית ֶאת ֹעל ְלָהׁשִ

ִקּיּוֵמנּו
ֵתֶפיָה ּכְ ַעל 
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ניז'ינסקי

ית ַהַהְבָרָאה ּבֵ ן ְלַיד  ּגָ ּבַ ּיּול  ּטִ ּבַ
ִניִז'יְנְסִקי ּבְ ת  ה ּופֹוֶגׁשֶ ִנּיָ ּפְ ּבַ ֲאִני טֹוָעה 

ְוַסְנֵטרֹו  ָיָדיו  י  ּתֵ ׁשְ ּבִ עּון  ׁשָ
ָיֹרק.  עֹודֹו  ל, ָעָנף ָעֶבה ׁשֶ ַעל ַמּקֵ

הּוא חֹוֵלק סֹוד ִעם ֶהָעָנף
יִלית ַהּלֵ ָעָרה  ּסְ ּבַ אי  ַוּדַ ּבְ ר  ּבַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ֶמׁש ָנֶאה ֶזה. ְדָמה ְליֹום ׁשֶ ּקָ ׁשֶ
 

ְפָסל ֶבת ְלִצּדֹו ַעל ַהּסַ ֶ ֲאִני ִמְתַיּשׁ
ָיִגיב ּלֹא  ׁשֶ ְכַנַעת  ְמׁשֻ

תֹו ְתִהּלָ ּבִ ֶלת ַלֲחֹלק  ַאְך ְמַפּלֶ
ל יֹומֹו. ַהּנּוֶגה ׁשֶ ֶקט  ֶ ּוַבּשׁ

 
ה" אי ָהָיה ָקׁשֶ ַוּדַ ּבְ "ֶזה 

ָמה ַהּבָ ם ַעל  ֲאִני אֹוֶמֶרת, "ׁשָ
ַמִים ְוׁשָ ין ֶאֶרץ  ּבֵ

ים ְוָנׁשִ ָבִרים  ּגְ ין  ּבֵ
ָמה".  ּוְנׁשָ ָסאִטיר 

ְתֹאִמית ִפיָצה ַהּפִ "ְוַהּקְ
ֵמֵעֶבר ְלָכל ֶזה", הּוא ְמַמְלֵמל,

ִהירּות, ּבְ ֶיֶתר  ּבְ ְוָאז 
ַהּנֹוָרָאה ִפיָלה  "ְוַהּנְ

ּבֹו ׁשֶ ֶאל ָהעֹוָלם 
ל". ָמעּות ַלֶהְבּדֵ ֵיׁש ַמׁשְ
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נאהבים

ְכִניָסִתי ַלֶחֶדר ֲאִני ׁשֹוַמַעת ֶאת ֶאְנָקתֹו — ּבִ
ָזֵקן ׁשֹוֵאף ֲאִויר ֵחֶרף ְרצֹונֹו — ִאיׁש 

ה ְלַבד ַוֲאִני קֹוֵראת "ַאּתָ
ֵאיְנָך הּו ׁשֶ ֶ ה ַמּשׁ ה עֹוׂשֶ ַאּתָ אֹו ׁשֶ

יָלה ִלְכֵדי ִצְחקּוק,  ֶאְרֶאה?" ָהֲאָנָקה ַמְבׁשִ רֹוֶצה ׁשֶ
תֹו, ֶבת ַעל ְקֵצה ִמּטָ ֶ ֲאִני ִמְתַיּשׁ ְוַעד ׁשֶ

ַחת  ּפַ ַהּנַ ׁשֶ ִאּלּו  ּכְ ִחּיּוִכים, ֶמְפַלְרֵטט  ּלֹו  ּכֻ
ָחק.  ׂשְ ּגְֹרׁשּו ֵמַהּמִ ֶקת ָהֵראֹות  ְוַדּלֶ

יׁש, ּגֹוֵסס ֵאיְך הּוא ַמְרּגִ ֹלא ׁשֹוֲאִלים ָאָדם 
ִרְגׁשֹוָתיו ְמֹעָרִבים, ׁשֶ ּכְ ְמֻיָחד  ּבִ

ֵאלֹות  ֶמת ִלׁשְ ָאז ֲאִני ִמְתַקּדֶ
ְהֶיה ְמֻאָחר. ּיִ ׁשֶ ׁשּוָבה ִלְפֵני  ּתְ ֲעֵליֶהן ֶאְצָטֵרְך  ׁשֶ

יָת?" ָעׂשִ ִוּתּוִרים ׁשֶ ה ִמְתָחֵרט ַעל  "ַאּתָ
ִעיל.  ֶטת ֶאת ַהּמְ עֹוִדי ּפֹוׁשֶ ּבְ ֲאִני ׁשֹוֶאֶלת, 

ְסִריט ּוְכִאּלּו ָעַרְכנּו ֲחָזרֹות ַעל ַהּתַ
יב "ַעל ֶאָחד". הּוא ֵמׁשִ

ו ָאנּו רֹוְקִדים ַוְלס, ַעְכׁשָ
ל ְלּגֵ ְתּגַ ַהּמִ ּפּור  ָנִטים ֵמַהּסִ ְמֻהּפְ

ּדֹוָדִנית ָנה, ַעל  ים ׁשָ ִ ּשׁ ׁשִ ֵני  ּפְ ַעל 
ַחְדרֹו ּבְ ָרה  ּקְ ּבִ ׁשֶ ה,  ֵני ֵאירֹוּפָ ִכְבׁשְ ּבְ ְרָפה  ׂשְ ּנִ ׁשֶ

ָלה ָעָליו.  ּכְ ְוִהְסּתַ ָלה  ּכְ ְוִהְסּתַ ָלה  ּכְ ְוִהְסּתַ ַלְיָלה  ְכֹתֶנת  ּבִ

ָלּה ְנָתה  ּפָ ֲחדּו — ִהיא  ּפָ ַאְך ֵהם 
ְוָהְלָכה. ֵמעֹוָלם ם ֲאִני(  ּגַ ה  ָהִייִתי עֹוׂשָ ׁשֶ ִפי  )ּכְ

ְיָלה ַההּוא. ַהּלַ רּו ַעל  ּבְ ּדִ ֹלא 

ו ְמּדּוִמים. ַעְכׁשָ ּדִ ַעת  ׁשְ ּבִ ֵקט  ַהֶחֶדר ׁשָ
ּגֹוֶחֶנת ֵמָעָליו ֲאִני רֹוָאה אֹוָתּה 

ה, ְמַעט ֵעיֻרּמָ ּכִ
ַמְזִמיָנה.



 ~   70   ~

מפת ברוקלין
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המשוררת עם דודתּה חסיה
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ברוקלין

ְיָלה ַההּוא. ּלַ ּבַ י ֵהיָכן ָהִייִתי  ָיַדְעּתִ ֹלא 
ִויְנתֹוְרּפְ ְרחֹוב  ּבִ ה  ָהְיָתה ְמִסּבָ

י ּלִ ׁשֶ ְרטֹון  י ִעם ִמְזֶוֶדת ַהּקַ ְעּתִ ְוִהּגַ
ן. ּפֶ ֲחַנת  ּתַ ֶרְך  ּדֶ ר ֵמרֹוֶצ'ְסֶטר  ַהְיׁשֵ

Q ַקו  ּבְ ֶבת  ַרּכֶ ּבָ ֳהַרִים  י ַאַחר־ַהּצָ ְעּתִ ִהּגַ
טּוחֹות, ָזָהב ׁשְ ּוְבַנֲעֵלי  ְיַרְקַרק  ָז'ֶקט ֲאִביִבי  ּבְ

רּוְקִלין, ּבְ ּבִ ָהִייִתי  ׁשֶ ֵסֶדר, ַאף  ּבְ ְוָהִייִתי 
ְיָתה. ַהּבַ ְוִיְקחּו אֹוִתי  יעּו  ַיּגִ י ֲחֵבַרי  ּכִ

ה. ַהּזֶ ְרחֹוב  ּבָ ָרה  ּגָ יָלא ַהּדֹוָדה ַחְסָיה  ּוִמּמֵ
ע ׁשַ ּתֵ ִציץ ַהחּוָצה ְסִביב  ּתָ ה,  ַחּכֶ ּתְ ְוִהיא 

ּה ּלָ ׁשֶ יִצים  ַהּבֵ ֵמַחּלֹון ֲחנּות 
ָאבֹוא ִליׁשֹן ֶאְצָלּה. ה ׁשֶ ּוְתַחּכֶ

יעּו. ִהּגִ י ֹלא  ְרּתִ ִהּכַ ׁשֶ ֲאָבל ַהֶחְבֶר'ה 
ֲחדּו ּפָ ָהיּו ַאְזָהרֹות סּוָפה ְוֵהם 

י ְלַבד ְבּתִ ָיׁשַ ֶלג. ָאז  ֶ ל ַהּשׁ ׁשֶ ּבְ ֵגר  ּסָ ּתִ ָהִעיר  ׁשֶ
י ֶעְזָרה. ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ִרים ֹלא  ִמּזָ ַחד  ּפַ ּוֵמֹרב 

ִים ין ָהַעְרּבַ ּבֵ י ָלֶלֶכת  ְוִהְתַחְלּתִ ְזָוָדה  ַהּמִ י ֶאת  ָלַקְחּתִ
י ְבּתִ ְוָחׁשַ ִלְנׁשֹר.  ים ֵהֵחּלּו  תֹוִתים ְקַטּנִ ּפְ ׁשֶ ּכְ

ע־ֵמאֹוִתים יַע ָלֶאֶלף־ַאְרּבַ ְלַהּגִ ל, ֲאִני ְצִריָכה ַרק  ַמּזָ ֵאיֶזה 
ַחּלֹון. ּבַ ין ִלי  ְמּתִ ּתַ ּדֹוָדה ַחְסָיה  טּוָחה,  ּבְ ְוֶאְהֶיה 

ְוָהְרחֹוב ָהָיה ָנטּוׁש יְך  ָבר ֶהְחׁשִ ּכְ
ֲעִמיק. ֶלג ַהּמַ ֶ ּשׁ ּבַ ּוְנָעַלי ַהֲחִגיִגּיֹות ִנְתְקעּו 

ֵרה ְמֻפֶחֶדת ׁש־ֶעׂשְ ת ׁשֵ ּבַ י,  ְוִנְרַטְבּתִ י  ּתִ ׁשְ ִהְתַעּטַ
ּוְדָמָמה.  ַלְיָלה  ּבְ ם  ְרחֹוב ַהְמַאּיֵ ּבָ
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ִרים ָעְצרּו. ָהְרחֹוב ְסּפָ ְוַהּמִ
ְוָהֱאנֹוׁשּות ְוַגם ָהאֹור  ִנְגַמר 

ּמּו ְוֹלא ָהִייִתי ְקרֹוָבה יֹוֵתר ּתַ
יִצים. ַהּבֵ ַחּלֹון ֲחנּות  ּבְ ַלּדֹוָדה ַחְסָיה 

ֶאֶלף ֵמָאה, ֶאֶלף ּוָמאַתִים,
ה ָהיּו ְסגּורֹות ּנָ ּפִ ּבַ ַהֲחֻנּיֹות 

ֶלג. ָקָפאִתי ִמּקֹר. ֶ ְגַלל ַהּשׁ ּבִ
א ָאְמָרה ִלי ֹלא ָלֶלֶכת. ִאּמָ

ים: ְלַחּיִ הּו ִהְתעֹוֵרר  ֶ ְתֹאם ַמּשׁ ּפִ
כֹוִנית ת ַהּמְ ְמׁשַ ה ֶאת ׁשִ ּקָ ּנִ ׁשֶ ֶבר  ּגֶ

ְרָחק ִלְנֹהג. ֲאִפּלּו ִמּמֶ ִביל  ׁשְ ּבִ יק  ַמְסּפִ
ּכֹור. ׁשִ הּוא  רּור ׁשֶ ּבָ ָהָיה 

י ַאְלּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ יר", הּוא ָאַמר  ה ְלַהְסּבִ "ָקׁשֶ
ח אֹוָתְך". ֶנְעַלם ָהְרחֹוב. "ֲאִני ֶאּקַ ְלָאן 
י ַקְלּתִ ּוּון ֶהָהפּוְך. ׁשָ ַלּכִ ְנָתה  ּפָ ְמכֹוִניתֹו 

ִאי ַוּדָ ֶקת ֵראֹות ְלמּול ָמֶות  ְוַדּלֶ ֶרְך  ּדֶ ָאְבַדן 

ּוַפַחד. ִויְסִקי  י ֵמֵאֵדי  ְמּתִ י. ֻסּמַ ְוִנְכַנְסּתִ
ָהֶרֶכב ָנַסע ׁשֶ ּכְ י ְמאּום  ֹלא ָאַמְרּתִ

ִויְנתֹוְרּפְ מֹוַרד ְרחֹוב  ּבְ
ְוָאז ׁשּוב. ְוָיִמיָנה,  ָיִמיָנה,  ֶהֱחִליק 

ל אֹור. ִרּבּוַע ׁשֶ ִזּנּוק, ֲחִריָקה, 
ַעד ַלַחּלֹון. ּדֹוָדה ַחְסָיה ְמִציָצה ִמּבַ

כּוָנה נֹוָרִאית". ַלְיָלה נֹוָרא! ֵאיזֹו ׁשְ "ֵאיֶזה 
יץ אֹוִתי". ל ָחֵבר ִהְקּפִ א ׁשֶ י, "ַאּבָ ֵסֶדר", ָאַמְרּתִ ּבְ "ֶזה 
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אחֵרי

ֵסֶדר ּבְ ָהִייִתי  יָחה ׁשֶ ַמּנִ ֲאִני 
טּוָחה ּבְ לֹוַמר ֲאִפּלּו ֹלא ָהִייִתי  ּכְ

ׁש ה ָהָיה ֹאֶנס ַמּמָ ּזֶ ׁשֶ
ם. ְוָרִאיִתי ֶאת ַהּדָ ְיָתה  ַהּבַ י  ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ ַעד 

ֱאֶמת ּבֶ ַאב  ּכָ לּום ֹלא  ּכְ
י ּבֹו ֹראׁשִ ׁשֶ קֹום  חּוץ ֵמַהּמָ

כֹוִנית. ֶהֶגה ַהּמְ ּבְ הּוַטח 

רּו ָהָיה ָנכֹון: ּפְ ּסִ ֶ ּשׁ ֲאָבל ַמה 
ֵמאֹותֹו ָהֶרַגע ָהִייִתי

גּוָמה. ּפְ ְסחֹוָרה 

חּור ֶאָחד, ִריִצ'י, ּבָ ָהָיה 
ּיֹום ָהִראׁשֹון, ּבַ ֶנְחָמד  ׁש  ָהָיה ַמּמָ ׁשֶ

ְדֵרגֹות י ַעל ַהּמַ ב ִאּתִ ְוָיׁשַ ִעים,  ּדָ ַהּמַ ֶדת  ַמְעּבֶ ּבְ
י —  ְחּתִ ִהְתַיּפַ ׁשֶ ּכְ

ֲאָבל ַסְבָלנּותֹו ָאְבָדה אֹו אּוַלי
חּוִרים טֹוִבים עֹוְמִדים ֶזה ְלַצד ֶזה —  ּבַ ׁשֶ ֻהְזַהר 

ָדה ְעּבָ ּמַ ּבַ ף  ּתָ ׁשֻ ּוִפְתֹאם ֶהֱחִליף 
ה נֹוֶסֶפת י ִמּלָ ְוֹלא ֶהֱחִליף ִאּתִ

ים ׁשִ ּנָ ׁשֶ ָרט ְלַאְזָהָרה  ּפְ
ּצֹוֲעקֹות "ֹאֶנס" ְיכֹולֹות ְלֵהָעׂשֹות ׁשֶ

ט. ּפָ ׁשְ ֵבית ַהּמִ ּבְ זֹונֹות 

י. ֵהַבְנּתִ ׁשֶ ִנְרֶאה  י ֵאָליו, ֲאָבל  ְעּתִ ְעּגַ ִהְתּגַ

ה חּוִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּבַ ּכָ ׁשֶ ּכְ ר  ִעּקָ ּבְ
ְתֹאם ּפִ י  ָרצּו ָלֵצאת ִאּתִ

ֵהִבינּו ׁשֶ ּכְ ְוֶנֶעְלמּו 
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ּתֹות ְוִלׁשְ ּתֹות  י ִלׁשְ ֹכְלּתִ ּיָ ׁשֶ
ּכַֹח ִלׁשְ ֲאָבל ֹלא 

ע ּגָ ַהּמַ ֶאת ֵאיַמת 

ְיָתה ַהּבַ ַטח ָהְלכּו  ּבֶ ֵהם 
ְוָאְמרּו ֶזה ָלֶזה

ם ֵהם ּגַ ׁשֶ
ָמה ַהְסּכָ ּבְ י  ָהיּו ִאּתִ

ה ָהִייִתי ַחּמָ ְוׁשֶ

חּוִיים ֶחְבָרִתית, י ִעם ַהּדְ ֵמָאז ִהְסּתֹוַבְבּתִ
אֹוִנים, ַההֹומֹוִאים, ַהּמֹוִרים. ַהּגְ

ַוֲאִני ֹלא הֹוֶלֶכת ִלְפִגיׁשֹות ַמֲחזֹור,
י עֹוֵרג ִלּבִ י  ּכִ ִאם 
ְלַאְלָמה ַמאֶטר.
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בגיל חמישים וארבע 

1
ה — ַהּזֶ יל  ּגִ ּבַ י  ֲאִני זֹוֶכֶרת ֶאת ִאּמִ
ְוַלֲחלּוִטין ֹלא מּוָכָנה ְוָזָרה  ְזֵקָנה 

ַכת עֹוָלִמי. ְלַמְהּפֵ

ה ּנָ י ִמּמֶ ָרַחְקּתִ
ְיָלה ַהּלַ ל  ּכָ חּוץ  ּבַ י  ַאְרּתִ ְוִנׁשְ

ְוִהיא ר.  ֵ ִלי ְלִהְתַקּשׁ ּבְ
ח ְטּבָ ְלַחן ַהּמִ ָבה ֶאל ׁשֻ ָיׁשְ

ַחְסַרת אֹוִנים.

ֵרה ע־ֶעׂשְ ת ַאְרּבַ ּבַ ָהִייִתי 
ִליָטה ָעַלי: ל ׁשְ ּכָ ָדה  ְוִהיא ִאּבְ

ֶרת ְלִמְחָיִתי, ּכֶ ּתַ ִמׂשְ
קֹוֵראת ֶקרּוָאק

ׁשֹוָתה ַסאּוֶת'ְרן קֹוְמפֹוְרט
יק ּתִ ּבַ ְקּבּוק ָקָטן  ִמּבַ

ֶרְך ְלמֹוֵעד ב'. ּדֶ ּבַ

א ְמָסֶרֶבת ִלְראֹוָתּה ֶאּלָ
דּות. א ְלִהְתַנּגְ ֻמּשָׂ ּכְ

ע, ְוַאְרּבַ ים  ִ ת ֲחִמּשׁ ּבַ ְוִהיא ָהְיָתה 
חּוָקה ֵמָאְבַדן ׁשְ

ים ֵמֲאהּוֶביָה, ַרּבִ
ים ָהֲעָקִרים ַאֲחֵריֶהם — ְוַהִחּפּוׂשִ
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ח ְטּבָ ְלַחן ַהּמִ ֶבת ֶאל ׁשֻ יֹוׁשֶ
ְלָזִרים  ְיָלה  ַהּלַ ל  ּכָ ֶרת  ֶ ּוִמְתַקּשׁ

י. ֶנֱעַלְמּתִ ְלָבֵרר ְלָאן 

2
ֵסֶדר ֶאְצֵלְך? ּבְ ּלֹא  "ַמה 

ְך ָרָעה?" ל־ּכָ ּכָ ֵאיְך ָיָצאת 
ְלָחן ֻ ַהּשׁ ָצֲעָקה ִמְקֵצה 

ֲחַדר ָהֹאֶכל, ּבַ
ְרּדֹף ַאֲחַרי ֲעֵיָפה ִמּלִ

ֶלת, ּפֶ ַוֲאִני, ֻמׁשְ
יב י ֶאת ַעְצִמי ְלָהׁשִ ְצּתִ ִאּלַ

ֹרַגע ּבְ
ָעָיה  ַהּבְ ְך  ַדְעּתֵ ּלְ "ַמה 

א, ִאּמָ

ה ּתֹוָרׁשָ
אֹו 

ְסִביָבה?"

3
ל ֲאִפּלּו ָאז ָהיּו ְרָגִעים ׁשֶ
יִרים ְוׁשִ ָחִקים  ר, ִמׂשְ ֶקׁשֶ

ְוִדְבֵרי ּתֹוָרה,
ָזָרה ּכֹה  ְדְמָתה  ּנִ ׁשֶ ת  ַהּבַ ׁשֶ ּכְ

ָתה, ּמְ ּדִ ה ֻמְחֶלֶפת,  ַיְלּדָ ְמַעט  ּכִ
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הּו ֶ ל ַמּשׁ ָפה ִהְבהּוב ׁשֶ ָחׂשְ
ִלים. ָעַבר ֵאֶליָה ֵמֲאבֹוֶתיָה ַהְמֻהּלָ ׁשֶ

ָבר ֹלא ָמְצָאה ּכְ ָאז  ַלְמרֹות ׁשֶ
ֵעָרה, ַהּבְ ׂש ֶאת ְמקֹור  ֶאת ַהּכֹחֹות ְלַחּפֵ

ר ֵ ַעְצָמּה, ְלַאּשׁ ּבְ ַלֲהִזינֹו 
ַחת. ּתַ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ּיּות ַעְצָמִאית  ִאיׁשִ

4
ֶנת ֶ ְפָחה, ֵאם ְמֻיּשׁ ַהִאם ָרִציִתי ׁשִ

ִית ּבַ ּבַ יָנה  ר, ַמְמּתִ ְוִסּנָ ְקִרינֹוִליָנה  ּבִ ֲחטּוָבה 
ֹמַע ֵאיְך ָעַבר יֹוִמי? ִעם ָחָלב ְועּוִגּיֹות, ִלׁשְ

ִעיר ּבָ יצֹות  ּפִ י ֶאת ַהֹחֶפׁש ִעם  ְפּתִ ֶהְעּדַ
רּות ַוֲחֵבִרים ֲאסּוִרים, ֶחְדַות ַהֶהּכֵ

'ַמאְיָקִני  ַהּגָ חֹוקֹו  ּצְ ׁשֶ מֹו ַאְנֶג'ל ִפיִניִזי  ּכְ ִנים  ּבָ ִעם 
ֶדה ָקפּוא. ׂשָ ּבְ ְמדּוָרה  ּכִ ם אֹוִתי  ִחּמֵ

ל הֹוַרי, ִמימּות ׁשֶ ּוֵמַהּתְ ֶנֱהֵניִתי ֵמַהַהְזָנָחה 
ְרֻצּיֹוַתי. ִלְפָעִמים ָהִייִתי ֶהם ֵמִהְתּפָ ּלָ ׁשֶ ַחד  ַהּפַ

י ְצפּוָיה, ְלּתִ ּבִ יִתית זֹוֶעֶמת,  ּבֵ ֵאָלה 
ְדָבָרּה. ִלְפָעִמים ּכִ ׁש ַלֲעׂשֹות  ּיֵ ׁשֶ

ם. ַיַחד ִאּתָ ּבְ ֶרת,  י ִלְהיֹות ְמַהּגֶ ַחְרּתִ ּבָ
ּדֹוֶאֶגת ל ַעְצִמי,  ֶ ים מּוָזִרים ִמּשׁ ַחּיִ י  ָיַצְרּתִ ָלֹרב 

ִלְבִריאּוִתי, ַמְרִויָחה ֶאת ַלְחִמי
ִתיָקה. ְוׁשֹוֶמֶרת ַעל ׁשְ
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5
ל  י ְלַקּבֵ אּוַלי ֹלא ֵהַעְזּתִ

יגּו ַיּסִ ִרים  ּזָ ׁשֶ י  ַחְדּתִ ּפָ ֵעצֹות — 
בּוִלי. ּגְ ֶאת 

ְיָלַדי, מֹו  ּכְ י לֹוַמר,  ָיֹכְלּתִ ֹלא 
ּוְבַאֲהָבה — יחּות  ְקׁשִ ּבִ

ִעם ֶזה ֶאְתמֹוֵדד
ְלַבד.

6
ִגיל 54 ּבְ ה ֲאִני  ִהּנֵ ֲאָבל 

ָדה ֲעַדִין ְיתֹוָמה ִמּלֵ
ִגיִלי, ּבְ י,  ִאּמִ ׁשֶ ֶלת  ִמְתַאּבֶ
ֵלִני ְלַקּבְ ֹלא ָהְיָתה ְיכֹוָלה 

ֲאִני. מֹו ׁשֶ ּכְ
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אמריקה 

ָצִלים ַהּבְ ָאֶמִריָקה ֲאִפּלּו  ּבְ
ָמעֹות ּדְ ֹלא ְמִביִאים ִליֵדי 

ְך ְלָפחֹות ָזכּור ִלי ּכָ
ּבֹו י  ַדְלּתִ ּגָ ׁשֶ ָהעֹוָלם 

י יֹום ִית ִמּדֵ ר ֵמַהּבַ ְדּבָ ַהּמִ ת ֶאת  ֲאִני ְמָגֶרׁשֶ ׁשֶ ּכְ
כֹות ַלֲארּוַחת ָהֶעֶרב. ָ ִלְפֵני ַהֲהָכנֹות ַהְמֻמּשׁ

ה ָנ"ְך ֵאיֶנּנָ ֶאֶרץ ַהּתָ
ִית — יֹוִנים ּבַ ֶאֶרץ ְלַעְקרֹות 

ִביָסה ַהּכְ ְלׁשֹות ַעל  ְמַלׁשְ
ר ׂשָ ְוַהּבָ ִנְפָסק  ַמל  ֶזֶרם ַהַחׁשְ

יא ְקּפִ ּמַ ּבַ ְמַטְפֵטף 
ָבא  ַלּצָ ָבִרים הֹוְלִכים  ּגְ

ֶחְלָקם
חֹוְזִרים

י ֶעֶרב. ִית ִמּדֵ ּבַ ּבַ אן ֵהם  ּכָ
ַאּתְ סֹוֶמֶכת מֹו ׁשֶ ּכְ ַאּתְ ְיכֹוָלה ִלְסֹמְך ֲעֵליֶהם 

ּבֹון. ַהּסַ ֶלפֹון, ַאְבַקת  ִים, ֶחְבַרת ַהּטֶ ַעל ַהּמַ
ֶלִויְזָיה מֹוִכיחֹות ּטֶ ּבַ ַהֲחָדׁשֹות 

ּוָרה. ָהָרִעים ּשׁ ּכַ ַהּכֹל  ׁשֶ
ְקָצָרה(, ִלְפֵני )ּבִ ִפים  ֶנְחׂשָ

ים )ֲאַנְחנּו( ָבִרים ָהְרִציִנּיִ ַהּדְ ׁשֶ
יִעים ַמּגִ ַמְתִחיִלים. ָאז 

ְרִכילּות, ֶמֶזג ֲאִויר, ָאֶנְקדֹוטֹות
יזֹות —  ַעּלִ

ּכֹוֶאֶבת, ְלֹלא ַהְפָלָלה ַעְצִמית 
ָמה ִנּתּוַח ְלֹלא ַהְרּדָ
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ה ַהּפֹוֵעם ל ֵלב ָהֻאּמָ ׁשֶ
ָתְכִנית ָהֵארּוַח ּבְ ֶפה  ְלַחן ַהּקָ ַעל ׁשֻ

ב  ּוְמַכּזֵ ָצל ׁשֹוֵכב  ַהּבָ ֲאִפּלּו 
ְחּתֹו. ַצּלַ ּבְ ַנַחת  ּבְ
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כביסה צבאית

ה. ְיֻרּקָ ִביָסה  ּכְ ּמּוִלי רֹוִחי ּתֹוָלה  ֶסת ׁשֶ ְרּפֶ ּמִ ּבַ
ים, ים ְועֹוד ַמּדִ ִהיא מֹוִריָדה ֵמַהֶחֶבל ַמּדִ

ְקִנּיֹות, ּתִ ְוגּוִפּיֹות  ים  ְחּתֹוִנים ֲאֻרּכִ ּתַ ו מֹוַתַחת ָעָליו  ְוַעְכׁשָ
ְמַדְגֶמֶנת ִלי ֶאת ֵמיַטב ָאְפַנת ַהֹחֶרף 

פֹון. ּצָ ּבַ ּכֹחֹוֵתינּו  ל  ׁשֶ

ִים ְלָבִנים ְרּבַ ּגַ יק  ֵיׁש ַמְסּפִ י  ּלִ ׁשֶ ַעל ַהֶחֶבל 
ַוֲחָצִאּיֹות ַזִית  ֶצַבע  ּבְ י־ַרְגַלִים, ְסֶוֶדִרים  ל ַמְרּבֵ ְלָצָבא ׁשֶ

ַפִים ְמֻצְחָצִחים ַמּגָ בּוַע.  ְוַתְחּתֹוִנים ְלׁשָ
ֹחרֹות ַנֲעֵלי אֹוְקְספֹוְרד ׁשְ ָנִחים ַעל ֶאֶדן ַהַחּלֹון, ְלַצד 

ֱאֶמת ְזקּוִקים ּבֶ ינֹות ְלתֹוָרן. "הֹוִרים  ְמּתִ ַהּמַ
לֹות ְצָבִאּיֹות", ֲאִני אֹוֶמֶרת. ּטָ ְלֻחְפׁשֹות ִמּמַ

יָמה. ָבר נֹוָרא", ִהיא ַמְסּכִ ּדָ ת ֵהן  ּבָ ׁשַ "ְיִציאֹות 
ים". יׁשִ חֹות ַמּתִ ים ּפָ ְזַמּנִ ּבִ ֵגׁש  ִנּפָ "ּבֹוִאי 
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סערה אחת

ׁש אֹוִתי. ם ְמַרּגֵ ׁשֶ ַהּגֶ
ים ָהַאֲחרֹוִנים, ֹיֶבׁש ֶהֳחָדׁשִ

ן, ּקֵ ִמְזּדַ עֹור  ּכְ ֶקת  ִנְסּדֶ ֲאָדָמה 
ְטָנּה ים ּבֹוְקעֹות ִמּבִ ִ ִאּשׁ

ל ַמְבִעיִרים, ִתים ׁשֶ אֹו ְלָבבֹות ֻמּצָ
אִדּיֹות ּוָ ּבַ ֲחִלים  ִמְזּדַ ַזְרִזיִפים 

ֶרת ְנסֹוָגה ּנֶ ַהּכִ ְנָחִלים,  ַעם ָהיּו  ּפַ ׁשֶ
יַח ִעם חֹוֶפיָה — ָרה ַעל ּדּו־ׂשִ ִוּתְ מֹו  ּכְ

ׁש  ִנְגּדָ י  ְוִלּבִ ְסָעָרה ַאַחת 
י ִאּלּו נֹוַלְדּתִ ּכְ ְקָוה,  ּתִ

ַרק ֶאְתמֹול
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אבק קיץ

ִיץ ּקַ ּבַ ָך אֹוֶבֶדת  ְרּכְ ּדַ ים  ְלִעּתִ
ֲאִויר ּבָ ִאּלּו ִניחֹוַח ָאָבק  ּכְ

ל ְמקֹומֹות  ע ׁשֶ ֵטׁש ֶאת ְטִביעֹות ָהֶאְצּבַ ְמַטׁשְ
ֵעיַנִים ֲעצּומֹות ּבְ ְרּתָ  ִהּכַ ׁשֶ ַוֲאָתִרים 

ִנְדִמים ְלִהּפּוָכם ְוֵהם 
ִלְלָוָיה. ה  ין ֲחֻתּנָ ּבֵ ֵאיְנָך ַמְבִחין  ַעד ׁשֶ

ָצְבֵענּו ֶאת ַהֶחֶדר ָאנּו ַמְתִחיִלים ָלִריב,  ּבְ
יִצים ים ֶאת ֲאַבק ַהּקֵ ְמַכּסִ

ְוִקיר ָאֹדם — ִקיר ָלָבן  ּבְ
ִתיָקֵתנּו ְמִביָכה אֹוָתנּו, ׁשְ

מֹו ּכְ ֵחָמה ֲחבּוָיה  ּבְ ִדים  חֹוׁשְ
ָהִיינּו ֲחֵבִרים טֹוִבים, ׁשֶ ַכְחנּו  ׁשָ

תּוָקה, ׁשּוָקה ׁשְ ּתְ ָיַדְענּו  ֵמעֹוָלם ֹלא 
ְפנּו ְלִפְגֵעי ַהּתֹהּו ֶנְחׂשַ ֹלא 

ים. ַרּבִ ל ֵקיִצים  ׁשֶ

ַהּזּוג ֵמִאיָתָקה, מֹו  ּכְ ִרים —  ִנְזּכָ ְוָאז ֲאַנְחנּו 
ה,  ּטָ ַהּמִ ִמְתַאֵחד — סֹוד 

ְרַקע ַהּמּוָצָקה.  ּקַ ּבַ יָה ָעֹמק  ָרׁשֶ ׁשָ
ֱאֶמת ְקבּוָרה,  ּכֶ ְלֶפַתע ַהֶחֶדר ָקִריר, ָאֵפל 

ּוָבּה ָתה  ּלְ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ֵתַבת־אֹוָצר  ּכְ ְמֹבָרְך 
ּיֹות, ִיחּוִדּיֹות. ֲאָבִנים טֹובֹות, ִאיׁשִ
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חוף הרצליה

הֹו, ֲאהּוִבי,
ָאנּו ׁשֹוְכִבים ַיַחד ַעל ַהחֹול ׁשֶ ּכְ

ֲעֹרב יֹום ַקִיץ ּבַ
ֲעֶנה ַהּנַ ּכֹה ָמתֹוק ַעל עֹוְרָך  ַלח  ַהּמֶ

ּלֹו ַעל ְלׁשֹוִני ּכֻ ן ָהֵעֶדן  ּגַ

ְרַקע ִמְתרֹוֶמֶמת ְפִנים ַהּקַ ּבִ
ְפלּו ּנָ ׁשֶ יֵדי ּדֹורֹות  ּבִ ֶכת  ְמֻהּפֶ

ַעל ַטַעם ַהחֹול.
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פרדס

ה, ְיֻרּקָ ס  ְרּדֵ ַהּפַ ַקְרַקע 
רֹות  ל ַהּפֵ ּכָ ה.  ּוְצֻהּבָ ה  ֻתּמָ ּכְ

ִנְקְטפּו ּלֹא  ׁשֶ
נֹות מֹוֲעָדם, ָקְרּבְ ּבְ

ם ִבים ְלִאּטָ ְלָחָמה, ׁשָ ַהּמִ
ֶלָעָפר — ְמִפיִצים
ְלֵזֶכר  ֵריַח ָחִריף 

ְזנּו ְזּבַ ּבִ ׁשֶ ִמים  ַהּיָ ל  ּכָ
יִלים ַלּטִ ָנה  ַהְמּתָ ּבְ

צּו ֶאת ַחּלֹונֹות ַנּפְ ּיְ ׁשֶ
ינּו. ַחּיֵ
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הרהורים על כתיבת אנגלית בישראל

1
ּבּור ָעֹמק  ַהּדִ ה,  ַחּיָ ּבֹו ֲאִני  ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ

ירֹות  ְזּכִ ּמַ ׁשֶ ֵמַהֲחִפירֹות ָהַאְרֵכאֹולֹוִגּיֹות 
ְלַרְגֵלינּו. ַחת  ּתַ ּמִ ׁשֶ ָכבֹות ָהַרּבֹות  ְ ֶאת ַהּשׁ

ֶמת ַקּיֶ ֲאִני 
ַהּזׁאת ָפה  ּשָׂ ּבַ

ַני ַהֲחבּוִיים ּפָ ה ֶאת  ְמַגּלָ
ָוׁשּוב ׁשּוב 

ים ְמֻרָחקֹות ִמּלִ ּבְ
ל ר ְמֻעְרּפָ ְנֵוה־ִמְדּבָ ּכִ

ּה. ּבָ ּכֹוֶתֶבת  י  ַאְך ֵאיֶנּנִ
ְיָלה ַהּלַ ל  ָאְזנֹו ׁשֶ ּבְ ֲאִני זֹוֶעֶקת  ים ׁשֶ ּלִ ַהּמִ

ָיר ַהּנְ מֹות ַעל  ְמֻתְרּגָ
ת יֹוֵתר, ְלָדָבר ְמֻתְרּבָ

ָלט. ִנׁשְ

2
ִעְבִרית. ּבְ יר רֹוק  ּכֹוְתִבים ׁשִ ֲאַנְחנּו 

ֶנְחָמד. ט  ּפָ ֲאִני אֹוֶמֶרת, ֶזה ִמׁשְ
ְעָיהּו ָאַהב אֹותֹו. ְיׁשַ ם  ּגַ ן,  ּכֵ ה אֹוֵמר,  ַאּתָ

3
ְיָלַדי ַפת  ׂשְ ּבִ ֲאִני צֹוַלַעת 

ָפִתי, ׂשְ ּבִ הֹוַרי ָצְלעּו  מֹו ׁשֶ ּכְ
ְכִרית. ַהּנָ ְרִהיטּוִתי  ּבִ ּבֹוֵדָדה 

ֶכת ֶנְהּפֶ י  ַפת ִאּמִ ׂשְ
י. ְלִאּמִ
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4
ִלית ְלַאְנּגְ ֵמִעְבִרית 

ֶזה ִמיהּוִדית ְלנֹוְצִרית,
'יְמס. ּגֵ ֶלְך  ַהּמֶ ל  ַלְבָלר ָאנֹוִניִמי ׁשֶ

ֶרת ָהֲעִדיָנה ּנֶ ַהּכִ
ָגְוָעּה ּבְ ָעֶליָה ָחְלָמה ָרֵחל  ׁשֶ

ִגים. ְוַהּדָ ֶחם  ַהּלֶ ֶכת ְלֵנס  ֶנְהּפֶ

ָמע ְלַהֲחִליף עֹוָלמֹות. ם ַמׁשְ ְלַתְרּגֵ

5
תּונֹות ְלָמרּוִתי! ַהּנְ ֻרּיֹות  הֹו ָהֶאְפׁשָ

ּצֶֹמת ּבַ ּנֶֹפת  ִנְפֶנה ֵמַהּטִ ֶלב  ַהּכֶ
ַעְרִבית "וֹוַסח".  ּבְ ּפֹוְקִדים  ׁשֶ ּכְ

י ָלְמָדה ִאּמִ ים ׁשֶ י הּוא ִמּלִ ּלִ ׁשֶ ָללֹות  ְמקֹור ַהּקְ
ָרכֹות ַהּבְ ּפֹוְגרֹוִמים,  ּבַ ִלים רּוִסים  ֵמַחּיָ

ַפת י־ֵעיַנִים, ָהִאירֹוְנָיה ִמּשְׂ ַרּכֵ יָמִנים  ִמּתֵ
שטעטל.  ָנה ּבַ ַהְיׁשָ ָרה  ַהַהּזָ

פֹות, ְנִזיד ׂשָ ֶזה 
ל ּכָ ׁשֶ ּכְ ִלים  ְ ַבּשׁ ּמְ ׁשֶ ֶזה  ּכָ

ְמָקֵרר ּבַ ַהְיָרקֹות 
ּוְזקּוִקים ְלִחּדּוׁש. נֹוְבִלים 
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6
ָאֶמִריָקה, ּבְ בּוַע  סֹוְפׁשָ ּכְ ְנִעיָמה  ה זֹו,  ֻחְפׁשָ ּבְ

ַאְרֵצנּו, ּבְ ִרים  ים ִלְמַבּקְ ַנֲעׂשִ ֲאַנְחנּו 
ָנַסְענּו ֶהן  ּבָ ׁשֶ ָרִכים  ּדְ ּבַ נֹוְסִעים 

אֹוַפּנֹוִעים. ּבְ ְמכֹוִנּיֹות,  ּבִ ים,  ִג'יּפִ ּבְ
ִרים ּיָ ַהּתַ יִטים ֵמַחּלֹון אֹוטֹוּבּוס  ַמּבִ

ינּו ַאֲהָבה, ֶהם ָעׂשִ ּבָ ׁשֶ ֵני ְמקֹומֹות  ָאנּו חֹוְלִפים ַעל־ּפְ
ִנים. ִניָת ִלְפֵני ׁשָ ּבָ ׁשֶ גּורֹות  ּמְ ְוַהּמַ

יַע ְדִריְך ַמְצּבִ ְוַהּמַ
ָיֵעל ֶהְחִטיָפה ּבֹו  ׁשֶ קֹום  ַעל ַהּמָ

ּה. ּלָ ׁשֶ יַתד ָהֹאֶהל  ּבִ ְלִסיְסָרא 
"ְלָמקֹום ֶזה קֹוְרִאים ְמִגּדֹו",

ה, ֻנְקׁשֶ ִריִטי  ּבְ ִמְבָטא  ּבְ הּוא אֹוֵמר 
הּו צֹוֵעק ּוִמיׁשֶ

"ַאְרָמֶגדֹון!"
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תל ־אביב

זֹו בֹות זֹו ְלַצד  ֵהן יֹוׁשְ
ַתֲחַנת ָהאֹוטֹוּבּוס, ּבְ

ֶגְרַמְנָיה ּבְ ׁשֶ ה  יׁשָ ׁשִ ַהּקְ
ָהְיָתה 76421

ֹחל ַהּכָ ר  ְרּפָ ַהּפַ ִעיָרה ִעם  ְוַהּצְ
ֵתָפּה ַהֲחׂשּוָפה. ּכְ ַעל 

ַוֲאִני, ֲאַנְחנּו ֵעדֹות י  ּתִ ּבִ
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גלויות לפלשתינה )1920-1900(

לשרה פורר גוט, שנתנה לי את הגלויות     
במקום לזרוק אותן     

אד ְרְלְסּבַ א ֶעְזָרא ִמְתלֹוֵנן ִמּקַ ַסּבָ
ֵאר, ַאְך הּוא ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ָהרֹוְפִאים רֹוִצים  ׁשֶ

ְרִלין ְלּבֶ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ָבר  ּכְ
ִלְקנֹות ָרִהיִטים. ָהִאיְנְפַלְצָיה

ַע ְעּגֵ ה ְוהּוא ִמְתּגַ ָרה לֹו ִעְסָקה ְמֻעּלָ ִסּדְ
יקֹות. ְנׁשִ ְוׁשֹוֵלַח ָלֶהם  ַלְיָלִדים 

יָנה ּתִ ֶלׂשְ ְלּפָ מֹות  לּויֹות ַהְמֻצּלָ ַהּגְ
ה ָ ה ִאּשׁ ִהּנֵ ְמַחְלֲחלֹות ַלֲחלֹומֹוַתי: 

ה זֹוֶכֶרת, ְמִציָצה א ֵאיֶנּנָ ֲאִפּלּו ַסְבּתָ ׁשֶ
ֵאר.  ַהּבְ ל ִרְבָקה ְלַיד  ׁשֶ ּכְ ְוִתְלּבֶֹשת  ֵמֲאחֹוֵרי ְרָעָלה 

לּוָיה ַהּגְ ַגב  ּבְ ְתָבה  ּכָ ֶרת ֶנַצח",  "ַמְזּכֶ
־1924. ּבְ ָתה  ּמֵ ׁשֶ ל ֵעִזי  ַלּדֹוָדה ׁשֶ

ְרַמְנָיה ִמּגֶ לּויֹות  ַהּגְ ל  ּכָ ֲאִני עֹוֶרֶמת ֶאת 
ְרַפת — ֲעֵרָמה נֹוֶסֶפת ִמּצָ

יּו־יֹוְרק ִמּנְ ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש ֲאִפּלּו 
'ְרִזי — ּגֶ ְניּו  ְיְקוּוד,  ּוִמּלֵ

פֹות ׁשֹונֹות ַאְך ְלאֹוָתּה ׂשָ ּבְ ן  ּלָ ּכֻ
ל־ָאִביב. ֹתֶבת — פֹוֶרר, ָיפֹו ּתֵ ַהּכְ

ָנה טֹוָבה ת ׁשָ ְרּכַ ּבִ ה ַאַחת ֹלא ְמֹזָהה —  ִהּנֵ
ים ַעל ֲחִפירֹות.  ז ְמִגּנִ ּגָ כֹות  ַמּסֵ ּבְ ִריִטים  ּבְ ִלים  ַחּיָ ּוָבּה 

ָנה, ְבִעים ׁשָ ְפֵני ׁשִ ִנְרֶאה ִמּלִ ּיּוד  ַהּצִ
ה ַהְרּבֵ ּבְ ֹלא ׁשֹוֶנה 

ֻאְפְסנּו כֹות ׁשֶ ּסֵ ֵמַהּמַ
מֹוַרד ָהְרחֹוב. ּבְ ׁשֶ ְחָסן  ּמַ ּבַ
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ֲעָרִבי, ַהּכֶֹתל ַהּמַ מּונֹות  ל ּתְ ּכָ ין  ּבֵ ְוָאז, 
ן ְרּדֵ ַהּיַ ַמר  ִמׁשְ ּבְ בּות  ְ ִלים ְלַיד ְמטּוָלה, ַהִהְתַיּשׁ ּפָ ַהּמַ

יׁש ֵזיִתים, ָקׁשִ ּוְבֵעין 
כֹון — ת ִחּסָ ַע ְלֻקּפַ ׁשֹוֵמט ַמְטּבֵ

ָרֵאל" ְלִיׂשְ ֶמת  ַקּיֶ ית — ֶקֶרן  ֻאּמִ ַהּלְ ֶרן  ַהּקֶ "ִזְכרּו ֶאת 
ָקִלים ּדְ ֹלָשה  ִייִדיׁש. ׁשְ ּבְ ב  ִנְכּתַ

ְרָחק... ּמֶ ּבַ ב  ים ֲאָחִדים ְמַלֲחִכים ֵעׂשֶ ַמּלִ ּגְ ים,  חֹולֹות ֵאיְנסֹוִפּיִ ּבְ

ֹזאת ָהָאֶרץ ָעֶליָה ָחְלמּו הֹוַרי
ִליָטא — ָהֲאָדָמה ּבְ יָלִדים  ּכִ
ִרי ֵבִדים ִמּפְ ּכְ ַכּסּו ֵעִצים  ּיְ ׁשֶ

ו ֻמְחָזִרים ַעְכׁשָ ּמְ ׁשֶ ָהֵעִצים 
ָתה ַהּצָ ּבְ
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גברות פורנו

לֹוְנִדיִנּיֹות — ּבְ ן  ּלָ ּכֻ ִסְדָרה זֹו  ּבְ
ֵני זּוָגן ּבְ ׁשֶ ֵתַפִים  ַהּכְ ָער ַעד  ׂשֵ

ף ָיד  ֶהּנֵ ּבְ יֶהם  ק ִמּפִ ְיכֹוִלים ְלַסּלֵ
מֹו  ּכְ נֹות,  ִנְרּכָ ֵהן  ׁשֶ ּכְ

ה ִפים אֹוָתן ַאְך ְלַמֲעׂשֶ ְמַלּטְ
ָער ים ֶאת ַהּשֵׂ ְמַפּנִ

ְצֵלָמה ַהּמַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ
ה. ֻעּלָ ַהּפְ ְזַמן  ּבִ ֵנס  ְלִהּכָ ּתּוַכל 

ר ָלַדַעת ִאי ֶאְפׁשָ
י ַבע ֲאִמּתִ ַהּצֶ ִאם 

חֹות, מּוָכנֹות י ֵהן ְמֻגּלָ ּכִ
ֵני זּוָגן   ּבְ ם  ּגַ ְך  ּכָ ּתּוַח.  ַלּנִ

ֵניֶהם ְלעֹוָלם ֵאיָנן זֹוכֹות ִלְראֹות, ּפְ ֶאת  ׁשֶ
יִנים ְלתֹוָרם, ׁשֹוְמִרים ַמְמּתִ

ָיַדִים. ְזִריזּות  ֶעְזַרת  ּבְ ַעל רּוַח ְמרֹוֶמֶמת 

ָבִרים ַהּגְ ִסְדָרה זֹו  ּבְ
ַנֲעֵליֶהם ְלעֹוָלם ֹלא חֹוְלִצים 

ֵהם ַעל ַהחֹוף ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו 
ם ּתָ ּבֹוֵלַע ֶאת ֲחִמׁשְ ם  ְוַהּיָ
ם ּלָ ּכֻ ֵאֶליָה  ה ׁשֶ ָ ְוֶאת ָהִאּשׁ

ִנְכָנס ֱאֶמת  ּבֶ ֶ ּשׁ ים ַלְחּדֹר. ַמה  ְמַנּסִ
ְרָקם טּוָחה, ַהּמִ ּבְ ֶזה ַהחֹול, ֲאִני 

ֹחר ַהְמֻגְרָען, ַחד ָ ַהּשׁ
ָבן. ַהּלָ ֶנֶגד עֹוָרּה  ּכְ
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ֶבת ֵאיְך ִהיא ַוֲאִני חֹוׁשֶ
ֶזה —  ּכָ ִמְתּכֹוֶנֶנת ְלִצּלּום 
יֶנקֹולֹוג ַהּגִ ב,  ּלָ ַהּגַ ר,  ּפָ ַהּסַ

ְזִריַקת ּוַלִים ִעם  ּשׁ ּבַ ין  ְמּתִ ַהּמַ
ּיֹוִטיָקה — ֵאיְך ָהַאְנִטיּבִ

ְסִריט, ִהיא עֹוֶבֶרת ַעל ַהּתַ
נּוחֹות ַהְמֻתְזָמרֹות, ַהּתְ

יַמת ֵלב ְלָכל ֶאָחד ׂשִ
יִנים ְמּתִ ִפים ַהּמַ ּתְ ּתַ ׁשְ ֵמַהּמִ

ִים, ְרּכַ ּבִ ַעל 
ֶנת ֵאיְך ִהיא ִמְתַאּמֶ
ָוחֹות ַהּצְ ְנּדֹו  ְקֶרׁשֶ ּבִ

ְוֵאיֹפה ֲאִני
ְיכֹוָלה ִלְמֹצא

ֶזה. ּכָ ָפתֹון ָעִמיד  ׂשְ
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ֵנצח גיל המעבר 

             לאן סקסטון

ה , ֵעיֻרּמָ ה ַאּתְ ִהּנֵ ָאז 
ְך, ל ִאּמֵ ְרָוה ׁשֶ ַהּפַ ַחת ִלְמִעיל  ִמּתַ

ָהג ַהּנֶ ב  מֹוׁשַ ּבְ
ִעם ָמנֹוַע ּפֹוֵעל
גּור. ּמּוָסְך ַהּסָ ּבַ

נּות ָהַאֲחרֹוָנה  ּמְ ֶזהּו־ֶזה ָאן, ַהִהְזּדַ
מֹו ֶמִריִלין ּכְ ָגדֹול  ּבְ ֵחק אֹוָתּה  ְלׂשַ

ו ַעְכׁשָ ַוֲאִפּלּו ׁשֶ ְוִסיְלִבָיה. 
ִנים ַרּבֹות, ׁשָ ּבְ ֶרת  ֲאִני ְמֻבּגֶ
ַיְעֹזר.  ֹאַמר ֹלא  ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ

ּתֹק. ָכל ֹזאת ֲאִני ֹלא ְיכֹוָלה ִלׁשְ ּבְ

ֲחִזיִקי ַמֲעָמד — ּתַ
ֲחִליֵפי הֹוְרמֹוִנים ּתַ ִיְהיּו  ָקרֹוב  ּבְ

ִגיל 45 ּבְ ַחף ָלמּות  ְוַהּדַ
ַיְתִחיל ִלְהיֹות מּוָבן.

ה! ַהּזֶ יל  ּגִ ּבַ ֱאֹלִהים, ֲאִני זֹוֶכֶרת ֶאת ַעְצִמי 
ֵלילֹות ַזַעם ְמֵלֵאי ֲחָרדֹות ֲעלּומֹות,

ֻנּיֹות ֲאבּודֹות. ּמְ ִהְזּדַ וּוֵיי  ּדְ ָיִמים 

ְוֵאיָלְך אן  יָרה, ִמּכָ ַיּקִ ַהֲאִמיִני ִלי 
ר. ּפֵ ּתַ ֶזה ִמׁשְ
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להוריד את הזבל 

      לזלדה

ַעת ֵאיְך,  ּגַ ֵכָנה ַהְמׁשֻ ְ ַלּשׁ ֶרת  ֲאִני ְמַסּפֶ
ה,  ַיְלּדָ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ
י  י ִעם ִאּמִ ַרְבּתִ

ּה. ּה ָרָבה ִאּתָ ּתָ ּבִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִדּיּוק  ּבְ

ֶבל ַהּזֶ ח  ּפַ ׁשֹות ְלַיד  ִנְפּגָ ֲאַנְחנּו 
ק ֶאת ּתֹוְצאֹות ה ְלַסּלֵ ִהיא ְמַנּסָ ׁשֶ ּכְ

ת, ל ַהּבַ ָנִתי ׁשֶ ְ ַהּשׁ ּקּור  ַהּבִ

ָחּה ִמְטּבָ ּבְ ָרחֹות  ַהּצְ ׁשֶ ּכְ
ָבר ֹלא ָהיּו ַרק קֹולֹוֶתיָה ַהְמֹטָרִפים, ּכְ

ִויץ. ִזְכרֹונֹוֶתיָה ֵמַאּוׁשְ ֹלא ַרק 

ְדּתְ ֶאת הֹוַרִיְך?" ִהיא ׁשֹוֶאֶלת ּבַ ּכִ "ַהִאם ֹלא 
יָרה ִמיָלַדי ֲאִני ַמּכִ אֹותֹו קֹול ּתֹוֶהה ׁשֶ ּבְ

ׁשּוט ּפָ ׁשֶ ַוֲאִני מֹוָדה  ִזים.  ּפָ ֻאׁשְ ּוִמּמְ
ם. ר ִאּתָ ּדֵ י ְלִהְסּתַ ָיֹכְלּתִ ֹלא 

ָתִמיד, ּכְ ֲאִצילּות,  ּבַ ֲאִני נֹוֶהֶגת  ֶבת ׁשֶ ִהיא חֹוׁשֶ
ֶאָחד. ּכְ י  סֹוֶבֶלת אֹוָתּה ְוֶאת ִאּמִ

י אֹוָתּה ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ֶדת  ְך ִהיא חֹוׁשֶ ַאַחר־ּכָ
ָרִקים. ּפְ ה  לׁשָ ׁשְ ּבִ יְסַהְרמֹוְנָיה  ּדִ ירֹות  ַלּקִ נֹוֶאֶמת 

ד, ְמֻצּדָ ּבִ י ְלֶרַגע  ּבִ ִהיא ִמְתּבֹוֶנֶנת 
ִים, ּנַ ִ ַהּשׁ ַהּזֹוֵרַח, ַהְמֹטָרף, ֲחַסר  ִחּיּוָכּה  ְוָאז חֹוֵזר 

יָעה ֲאִני ַמּצִ ַהּנַֹחם ׁשֶ ֲאִסיַרת־ּתֹוָדה ַעל 
ר. ה ֵאילּו ִסּפּוִרים ֲאַסּפֵ ּנֶ ֹלא ְמׁשַ

יזּות, ַעּלִ ּבְ ְמַעט  ּכִ ְלִטּיּוָלּה,  ִהיא יֹוֵצאת 
ּה. ִמיד ִאּתָ ּתָ ׁשֶ ּגֹוֶרֶרת ֶאת ָהֲעָגָלה ַהְמֻגֶחֶכת 
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ֶקת, ֲחָזָרה, ֹלא ְמֻסּפֶ ּבַ ֲאִני עֹוָלה 
ִיְהֶיה ֶרת ָלּה — ֶזה  ּקֶ ְלעֹוָלם ֵאיִני ְמׁשַ

ר ְליֹוָמִני, ּקֵ ְלׁשַ מֹו  ּכְ
י,  ּלִ ׁשֶ ָלֲאִני ַהּסֹוִדי 

ג ַהּגָ ת  ֲעִלּיַ ּבַ ִלְדיֹוְקִני 
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* FELD-HURE

           בעקבות תצלומו של פאול גולדמן "נהלל", 1945

ֶניָה: ּפָ ֵאיְנָך רֹוֶאה ֶאת 
ָחָזּה  ּבְ ֶדת  ְצֵלָמה ִמְתַמּקֶ ַהּמַ

ֲעקּוַע. ע ַהּקַ ם ֻמְטּבָ ׁשָ

ה רֹוֶאה ַאְך ַאּתָ
קּופֹות ַהּזְ ֵתֶפיָה  ּכְ ֶאת 
עֹוֶתיָה ַהֲחָזקֹות ֶאְצּבְ

ֹחר ָ ֶגד ַהּשׁ ַהּבֶ ילֹות ֶאת  ַמְפׁשִ
ר  ֵדי ְלַאְפׁשֵ ּכְ

עּוִדי. ט ַהּתִ ּבָ ַהּמַ ֶאת 

ים ַחּיִ ּבַ ה  ִאם עֹוֶדּנָ
ְזֵקָנה ָבר  ּכְ ִהיא 

ת 80  ּבַ אּוַלי 
ִניִנים ִעם 

ּלֹא  ׁשֶ ה  ִמּדָ ּבְ
רּו אֹוָתּה ִעּקְ

ר  ֵדי ְלַאְפׁשֵ ּכְ
ּצּוַע ַהּבִ ֶאת 

FELD-HURE

י ַמְעּתִ ֵמעֹוָלם ֹלא ׁשָ
ח ִלְפֵני ֵכן ּנָ ַהּמֻ ֶאת 

רּוׁשֹו ּפֵ ְוָכֵעת 
ִנְצָרב

ִרי. ְבׂשָ ּבִ

FELD-HURE )גרמנית( – זונת שדה.  *
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ארוחת צהריים

א. ּסֵ ַהּכִ ְלָיִדי ַעל  ב  ִריְך יֹוׁשֵ ַהּכָ
ּוִמְרָקמֹו ה הּוַכן,  הּוא ָטִרי, ֶזה ַעּתָ

עֹוד ָחָדׁש.

עֹות ע ׁשָ ֵיׁש עֹוד ַאְרּבַ
ֵגׁש ְלִהּפָ ּנּוַכל  ׁשֶ ַעד 

ַנַחת, ּבְ ְך,  ּכָ ב לֹו  ַאְך הּוא יֹוׁשֵ
יַח. ין ְלדּו־ׂשִ ַמְמּתִ

ַהּבֶֹקר ֲארּוַחת 
ָבר ָחה ֶזה ִמּכְ ּכְ ִנׁשְ

ֶנת ּוְמֻאּזֶ ִריָאה  ּבְ
ָהְיָתה. ָכל ׁשֶ ּכְ

ִריְך ַהּכָ
מֹו ָחֵבר ָחָדׁש ּכְ הּוא 

ּלֹא יֹוֵדַע ַעל ָהֲאֵחִרים ׁשֶ
ּוִמְתַעְנֵין ַרק

ֹהֶוה ּבַ

ֲאִני ַמְפָנה ֶאת ֵעיַני ְוַאף ׁשֶ
נּוָעה ֵמֵעֶבר ַלַחּלֹון ֶאל ׁשֹוֵטר ַהּתְ

ל ְמֹאד ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ
ה ְלהֹוִציא אֹוִתי ֵמָהֶעְמּדָ

ֶרת ֶ ּשׁ ְתּפַ ַהּמִ
ַהּזֹאת ָהִאיְנִטיִמית 

נּוָעה ּוְלַפּנֹות ֶאת ַהּתְ
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ֵדי ִלְמֹצא ָמקֹום ּכְ
ֵרד ּבֹו נּוַכל ְלִהּפָ ׁשֶ

ת —  ֶרׁשֶ ַלְסִטיק ְמַרׁשְ ַהּפְ ית  ּקִ ׂשַ
יס" ּבִ "ַרק 

יס", "ּבִ
ֲאִני עֹוָנה לֹו,

"ַיֲהֹרס
רֹוּפֹוְרְציֹות ֶאת ַהּפְ

ֶלָעִתיד".

יק" ֱאֶמת ֹלא אֹוֶכֶלת ַמְסּפִ ּבֶ "ַאּתְ 
ֵהן ִמּלֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹות.



 ~   104   ~

מזון 

ָנף ּכָ ה  ִהּנֵ
אֵתְך ַעד ַל"ֶחֶדר" —  ְלׂשֵ

ָזִרים ַהּגְ ה  ִהּנֵ
ת. ּבָ ׁשַ מֹו  ּכְ ְמתּוִקים 

ל — ּכֵ ַקח", עּוַגת מּוַסר־ַהׂשְ ה ַה"ּלֶ ִהּנֵ
י ֶלַקח טֹוב "ּכִ
י ָלֶכם"  ָנַתּתִ

י ְלּתִ ִעּכַ ְך  ּכָ
ָנה ּוָ ּכַ

רּוָסה ּפְ ָכל  ּבְ
י. ל ִאּמִ ְלָחָנּה ׁשֶ ַעל ׁשֻ

ִנים ַאֲחֵרי ׁשָ
י ֶאת סֹודֹות ָלַמְדּתִ

ֶפה ּקָ ּבַ ִריָאה  ַהּקְ
ִרירּות ְסִחיַטת ַהּמְ

ֶטֶרם ּבְ ִמן ַהּכֹוס 
ָנה ּוָ ּכַ ִחּפּוׂש 

ַהּיֹום ָאנּו אֹוְכִלים ֹאֶכל טֹוב
ל ְלֹלא ֵסֶדר ָקבּוַע ָ ֻבּשׁ ּמְ ׁשֶ
ֵכִלים ֹלא ְקבּוִעים ּבְ ׁש  ֻמּגָ

ים ִלְראֹות ּוְמַחּכִ
ְצַמח ּיִ ַמה 

ֵמַהְמָצָאֵתנּו,
ּלּוֵבנּו, ׁשִ

ֵאִריֵתנּו. ׁשְ
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אני תמיד מחפשת את משקַפי

ֵעיַני ּבְ
ק ָהעֹוָלם ְמֻחּלָ
ה. ּוְלִמּלָ ים  ְלַחּיִ

ים ּדֹוְרׁשִ ים  ַטּנִ ַהּקְ ָבִרים  ַהּדְ
ׂשּוֶמת־ֵלב ְמֻיֶחֶדת,  ּתְ

ל ֲעָדׁשֹות  רּור ׁשֶ ּבָ ִמּקּוד 

ים ּיִ ָבִרים ָהֲאִמּתִ ַהּדְ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ
רֹוִצים ְלֵהָראֹות

ה ַטּנָ ַהּקְ כּוִכית  ַהּזְ ִלי  ּבְ

ֲאִני ְזקּוָקה ַאף ׁשֶ
ְלִכְונּון,
ַהְבָהָרה

יַע ְלַהּגִ ֵדי  ּכְ ַרק 
ם. ִמּפֹה ְלׁשָ

ָקַפִים  ׁשְ ת ֶאת ַהּמִ ׂשֶ ִמיד ְמַחּפֶ ּתָ ָאז ֲאִני 
ּקֹות ּדַ ַזַעם ִלְפֵני  ּבְ י  הֹוַרְדּתִ ׁשֶ

ים ׁשִ ֹוְקִעים ֻמְקּדָ ְוָיַמי ַהּשׁ
ֵאָלה ֵאיְך ֶאְרֶאה ְ ַלּשׁ

ָבִרים ַהּדְ ר  ׁשֶ ּפֵ ְוֹלא ַמה 
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שַדי הצעירים

)בעקבות ִשחזור שדיים(

ֶהם — ָהרֹוְפִאים ּבָ י  ַחְרּתִ ּבָ ֹלא 
הּו —  ֶ ִריְך ַלֲעׂשֹות ַמּשׁ ּצָ ׁשֶ ָאְמרּו 

י. ְדּתִ ׁש ִהְתַנּגַ ם ֹלא ַמּמָ ּגַ ֲאָבל 

דֹות ַאּגָ ּבָ ֵקנֹות  ַהּזְ מֹו  ּכְ
ְלַבד, ּבִ ָדָבר ֶאָחד  ּבְ קֹות  חֹוׁשְ ׁשֶ

י ַרק ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ
ֵלָמה. ֵאר ׁשְ ָ ְלִהּשׁ

ִעיָכִתי, ּדְ נֹות  ׁשְ ּבִ ו,  ְוַעְכׁשָ
ָמה, ְ ּשׁ ית ִהְתּגַ ׁשִ ּפְ ַהּטִ ָתּה  ׁשָ ּקָ ּבַ ׁשֶ עֹוֶתֶרת  ּכְ

יִחים ִלי ַמּנִ ּלֹא  ׁשֶ ַדִים ְצִעיִרים  ֵיׁש ִלי זּוג ׁשָ

ֲאִני ִמְתּכֹוֶנֶנת ִליׁשֹן ׁשֶ ּכְ ֶעֶרב,  ּבָ
ים ֵהם ִמְתעֹוְרִרים ְודֹוְרׁשִ

ח אֹוָתם ִלְרֹקד. ֶאּקַ ׁשֶ
יבּו", ֲאִני אֹוֶמֶרת, "ַהְקׁשִ

ה, ַהּזֶ ּגּוף  ּבַ ם ֹלא ַהְיִחיִדים  "ַאּתֶ
ל ַהּיֹום ּכָ ה  ֶחְלֵקנּו ָעַבד ָקׁשֶ

ׁשּות". ְוָזקּוק ְלִהְתַחּדְ

ם. ה ֲעֵליֶהם ׁשּום רׁשֶ ֶזה ֹלא עֹוׂשֶ
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ֶהם ּלָ ֶ ֵיׁש ָלֶהם ָרצֹון ִמּשׁ
צּוָרָתם ּכְ מּוָצק 

ְוֵאין ׁשּום ְרִפיסּות
ְתׁשּוקֹוֵתיֶהם. ּבִ

יְנג" "ָאז ַרק ְקָצת ׁשֹוּפִ
ֶלס, ְקִני ֵאיֶזה ְסְטֶרּפְ ְכְיִנים, "ּתִ ֵהם ִמְתּבַ

ִית ּבַ ּבַ י אֹותֹו  ׁשִ ְלּבְ ּתִ
יקּו". ּתֵ ֲאַנְחנּו  יד ׁשֶ ְוַנּגִ
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ֶהסדר 

י ְלהֹוִציא ְלַעְצִמי ֵמָהֹראׁש ָיֹכְלּתִ לּו ַרק 
ִמים ַהּיָ ֶאת ֲחזֹון ַאֲחִרית 

ּגּוָפִתי ֵרַפת  ה ַעל ׂשְ ָהִייִתי ְמַצּוָ

ְהֶיה ִאם ּיִ ַאְך ַמה 
בֹוא ּיָ ׁשֶ ּכְ

ה ִנּיָ ׁשְ נּות  ּמְ ִהְזּדַ לּו  ְיַקּבְ ם  ּלָ ּכֻ
ַוֲאִני
ֵאֶפר
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אחר הצהריים 

ַעּמּוֵדי ָהֵערּוי 
ּדֹם עֹוְמִדים 
ִמְצטֹוְפִפים

ז ַהֶחֶדר ֶמְרּכַ ּבְ

אּו ָנׂשְ ַהּבֶֹקר  ל  ּכָ
ְזרֹועֹוֵתיֶהם ּבִ ֵבד  ּכָ א  ַמּשָׂ
ִאּזּון. ֹחֶסר  ּבְ טֹות  ַהּמּוׁשָ

ל ַאַחת ּפֹוָנה ּכָ
ע, ֵיׁשַ ְלחֹוֶלה ֲחַסר 
ְך ָקׁשּור ַעד  ל־ּכָ ּכָ

רּוִתים ֵ ַלּשׁ הּוא ָעׂשּוי ְלַקְחּתֹו  ׁשֶ
ּבֹו. ֵמְך  ּוְלִהּתָ

ֳהַרִים ַהּצָ ַאַחר 
ֵיׁש ֹצֶרְך

ַיַחד ַלֲעֹמד 
ְדָמָמה ּבִ

ל ֶחֶדר ֵריק ִלְכאֹוָרה. ׁשֶ
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ניסיון תפילה

ל אֹוִתּיֹות: ָעָיה ׁשֶ ּבְ ֵאין זֹו ַרק 
ה. ּלָ ַהּמִ ל  ּכָ ֶהן ֹלא רֹוִאים ֶאת  ּבָ ִדים  ְתַמּקְ ּמִ ׁשֶ ּכְ

ים ּלִ ַהּמִ ֶזה ֲהמֹון 
ִמְקָטִעים ֹלא ֲאִחיִדים ּבְ ְצטֹוְפפֹות  ּמִ ׁשֶ

בּולֹות. ּגְ ִלי ַמְנִהיג אֹו  ּבְ
יָנִתי ב ִמּבִ ּגָ ִנׂשְ ֶהְגיֹוָנן 
ג ָהֶרֶצף ּשַׂ ּמֻ ׁשֶ ְודֹוֶמה 

לּוי ֱאמּוָנה. ַאף הּוא ּתְ

ים, ִהּלִ ּתְ ֲאִמיִנים ְמַמְלְמִלים  ֵבית־ַהחֹוִלים ַהּמַ ּבְ
ִמְתַנְדְנִדים ַעל ָעְמָדם

ְכָלמֹות ַהּנִ ֵניֶהם  ּפְ ים ֶאת  ּוְמַכּסִ
ַטּנֹות. ַהּקְ ַכְנֵפי ִסְפֵריֶהם  ּבְ

ים, ִמים, ֵהם ְמַבְקׁשִ ַהּיָ ּוְבַאַחד  ן  ִיּתֵ ִמי 
ַחד י ִמּפַ ֶאְהֶיה ָחְפׁשִ

ְואּוַכל ְלָהִבין ֶאת ֶרֶצף ָהַרְעיֹונֹות,
ֵגיא ַצְלָמֶות. ּבְ ּיֹוִליֵכִני  ׁשֶ
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היום אני מבינה פתאום

ַחד ֵמַעִין ָהָרע. ֶאת ַהּפַ
ְנָאה ַהּקִ ֵאין זֹו ֵאיַמת 

א ַהְיִדיָעה ֶאּלָ
ְמָחה, ִעם ַהְכָרַזת ַהּשִׂ ׁשֶ

ִהיא ֻמְחֶלֶטת
ּוְלִפיָכְך
ֲהִפיָכה.
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כשהנוירוכירורג

ּפּול ל ֶאת ַהּטִ ּטֵ ּבִ
ֶרְך ְלֵבית־ַהחֹוִלים. ּדֶ ּבַ ָבר  ּכְ ָהִיינּו 

ְמקֹום. ּבִ ָנַסְענּו ִלְרֹחץ ֶאת ָהאֹוטֹו 
ְבָרׁשֹות ְוַהּמִ ִזים  ּתָ ַהּמַ ֲעֶרֶכת  ּמַ ּוְכׁשֶ

ְוָיְרָקה אֹוָתנּו ָלה  ִעּכְ

ִית. ּבַ ּבַ מֹו  ּכְ נּו  ׁשְ ִהְרּגַ
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מחקר רפואי

ֶצה ָמט ֵמַהּקָ ִנׁשְ ָיִחיד,  ָאָדם 
ְלתֹוְך ִקְברֹו

ה  ִנְמׁשֶ
ָיַדִים ֵאיְנְספֹור  ּבְ

ַאְלמֹוִנּיֹות

ַדְעָנה ְלעֹוָלם ּתֵ ּלֹא  ׁשֶ
ֵהן יֹוְצרֹות ס ׁשֶ ַהּנֵ ֶאת 
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איני יודעת איך להתחיל

ֹזאת ַהּכֹל ּכָ ַאֲחֵרי ַמֲחָלה 
ְזּבּוז ּבִ ִנְדֶמה ְסָתִמי, 

ְדָרׁש ְלִהְתמֹוְדדּות  ַהּנִ ּכַֹח 
ים ַחּיִ ִדיקֹות,  ּבְ ִעם רֹוְפִאים, 

י. עֹוָלם ָהֲאִמּתִ ּבָ

אּוַלי ֹזאת ָהִעְסָקה:
ֲחָזָרה ּבַ ל  ַקּבֵ ּתְ

יָך ַחּיֶ ֶאת ְמׂשֹוׂש 
ֹלא ָהָרצֹון ּבְ ַאְך 

ִלְכּתֹב
ׁשּוט. ּפָ יר  ׁשִ
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אבנים

ה —  ל ָהֲאָבִנים ָהֵאּלֶ ּכָ יעֹות  ִין ַמּגִ ִמּנַ
ָבִרים ַהּקְ ִלים עֹוְרִמים ַעל  ְתַאּבְ ּמִ ׁשֶ ַהַחּלּוִקים 

ם ַהחּוָצה? ַדְרּכָ ּבְ
ָרן ִעם ַלִיל הּו ְמַפּזְ ַהִאם ִמיׁשֶ

ֳחָרת? יֹום ַהּמָ ּבְ ּמּוׁש ֵמָחָדׁש  ְלׁשִ
אֹוָתם ַחּלּוֵקי־ֶאֶבן טּוָחה ׁשֶ ּבְ )ֲאִני 

י ֶאת רּוַח ָאִבי ֶהם ָצַרְרּתִ ּבָ
ִנית ֲאָדָמה, הֹוִפיעּו ׁשֵ ּבָ ָעֹמק 

ְלָוַית חֹוְתִני( ּבִ
ל ְכּפָ א ֵהן ֵאיְנסֹוף ְמׁשֻ ּמָ אֹו ׁשֶ
רֹות  ִנּגָ יֵדי אֹוֵפה ֲאָבִנים —  ּבִ

ירֹות ְלַאְדַמת ה ַאּדִ ְבִנּיֹות ֲאִפּיָ ִמּתַ
ָברֹות? אּוַלי ֵהן נֹוֵזל, ית־ַהּקְ ּבֵ

ִרים ְמבּוָכה ֲעגּוָמה, ְמַזּמְ ּבִ ַוֲאַנְחנּו, 
ם ֵאיֶנּנּו ָמֵלא. ְוַהּיָ ּכֹה ַרּבֹות  ְדָמעֹות  ּבִ
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כשלג יּולּבנו

ֶזה ַמְחִמיר ְוהֹוֵלְך — 
ִטּיּוַח ֲחָטֵאי ָעָבר

ִתְקָוה ּבְ ַהְנָמקֹות ֲחָדׁשֹות,  ּבְ
ו ְלַהְפִריְך ֶאת ָהֱאֶמת. ַעְכׁשָ

ֶעְזַרת ּבְ ֶבת ׁשּוב  ֲאִני יֹוׁשֶ
ּוִבְמקֹום  ים —  ׁשִ ַהּנָ

י נֹוֶדֶדת ְעּתִ ּדַ ִפּלֹות  ּתְ
דֹולֹות ּגְ ים  ּומֹוֵצאת ִמּלִ

ְלִנּקּוי ַהּלּוַח,
י ּנִ דֹוִלים ִמּמֶ ּגְ חֹוְטִאים 

אּו אֹוִתי. ַחּטְ ּיְ ׁשֶ

ִנים ָ ּשׁ ּכַ י ֲחָטֵאינּו  ּכִ ַאף 
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שוקולד

י ַעל ֶזה, ְרּתִ ּבַ ִהְתּגַ
רּות, ְלָפחֹות ַעל ַהִהְתַמּכְ

בּוַע לֹוַמר ָעַבר ׁשָ ּכְ
י ַרק ְוָאַכְלּתִ

י ֲחִפיסֹות. ּתֵ ׁשְ

ֶנֱהֵניִתי. ַוֲאִפּלּו ֹלא 

ֵיׁש ְרָגִעים 
ֶהם ֲאִני עֹוד ְזקּוָקה לֹו ּבָ ׁשֶ

ו ֲאָבל ֲאִני יֹוַדַעת ַעְכׁשָ
ּפּוק ֲאִפּלּו ַהּסִ ׁשֶ

ָהָיה. ֶ ּשׁ הּוא ֹלא ַמה 
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ה עַלי  ַחּפֵ

ֲאִני יֹוֵצאת 
ִלְכּתֹב

ְך יר. ַהְמׁשֵ ׁשִ
ִלירֹות

י. ֵמַעל ְלֹראׁשִ
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להביט החוצה לעבר העולם

ט ו ג ־ י ע ל ק ל א משוחח עם קרן  ט  ר כ י י ו י  פ ר

השירי  בעולמך  מבוטל  לא  חלק  יש  משפחתך  לתולדות 
המתאר את הגנאלוגיה שלך על רקע מוראות המאה העשרים. 
נוצרה  שבהם  הביוגרפיים  ההקשרים  את  לתאר  תוכלי  האם 

שירתך?

לומדת  אני  אמת.  בזמן  עלינו  משּפיעים  הורינו  כמה  עד  יודעים  איננו 
זאת שוב ושוב דרך השירים. העּובדות ברורות למדי, אך לקח לי שנים 
ההורים.  עם  יחַסי  את  ולהבין  העובדות  שמאחורי  האמת  את  להשלים 
האנשים והמקומות שבראו את הוַרי אבדו לפני שנולדתי. אחת הסיבות 
לפני  רב  זמן  לליטא(  השתייכה  הימים  )שבאותם  מִליָדה  בריחתם  היא 
בשל השתתפות  נער,  בהיותו  עוד  נאסר,  אבי  השנייה.  העולם  מלחמת 
לו  הייתה  לא  שנתיים  לאחר  וכששוחרר  קומוניסטיות,  בפעילויות 
למלטו  כדי  חילוץ  מבצע  תכננה  אמי  מחדש.  חייו  את  לבנות  אפשרות 
בתקווה  לדרכון,  יזדקק  לא  ומשם  רב־לאומית,  עיר  שהייתה  לדנציג, 
לקבל ויזה לפלשתינה או לכל מקום אחר שיהיה "בטוח" ויציב. אך כל 
הניסיונות היו לשווא. הם השתתפו בשני כנסים של אספרנטו בשוודיה 
גורשו  הנאצים  פלישת  לפני  שבועות  ומספר  ונכשלו,   — להימלט  כדי 
מנמל פלשתינה בידי הבריטים. אחותה של אמי, מלכה קרביץ, המתינה 
להם בנמל דנציג עם ויזות חקלאיות לאנגליה. בשנות המלחמה הם חיו 
ואני.  אחי  נולדנו,  ושם  בליטא,  שנשארו  לאחרים  לעזור  וניסו  בלונדון 
אבל אחרי המלחמה הם התבקשו לעזוב, ולמרבה המזל מצאו בארצות־
הברית קרובת משפחה אחת שׂשרדה — דודתה של אמי — שעזבה את 
שרוב  התברר  יותר  מאוחר  לקבלם.  והסכימה  שנים  לפני  הישן  העולם 
אמי  של  המורחבת  משפחתה  כל  אבל  שרדו,  אבי  של  ואחיותיו  ֶאָחיו 
נספתה בשואה ולכן לא היה דבר כמעט שיחבר אותה לעבר. אחי ואני 
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יכלה, רכשה אמי בעבורנו בית,  נשאנו בנטל של הקשר לעתיד. כשרק 
משפחות  עם  גדלנו  כך  מאירופה.  פליטים  לשיכון  ממנו  חלק  ותרמה 

רבות סביבנו ושמענו שפות שונות.
דת,  בלימודי  דגש  עם  עברי  לבית־ספר  נשלחתי  בארצות־הברית 
ואחרי שעות הלימודים הלכתי לפָאלק־שול יידי, עם דגש סוציאליסטי. 
ה שלימד אותי  מספר פעמים בשבוע התענגתי גם על ביקור אצל הֶרּבֶ
תנ"ך בתרגום ליידיש. אינני יודעת אם זה היה רעיון של הוַרי או שלי, 
אבל לא סבלתי. נהניתי מזה יותר משיעורי הפסנתר או הצ'לו, אף־על־

פי שהייתי משוגעת על מוזיקה — מכל הסוגים.
בבית־הספר אהבתי לכתוב מחזות, להפיק אותם ולביימם, ולעתים 
בעבודה  עסוקים  שהיו  שהוַרי,  מבינה  אני  היום  בהם.  לּככב  אפילו 
רבות,  לשעות־חסד  לבד  אותי  הותירו  רבות,  התנדבותיות  ובפעילויות 

וִהתירו לי לבטא את היצירתיּות שלי בכל דרך שאבחר.
בהיותי עצמאית כאמי, הלכתי לעבוד בראשית שנות־העׂשֵרה שלי — 
כסייעת בסטודיו לקרמיקה, בהוראה ובשמרטפות. רציתי להיות מסוגלת 
לשלם  מכונית,  לעצמי  לקנות  כשהצלחתי  והתגאיתי  בעצמי,  להחליט 
פשוט  היה  שלא  מניחה  אני  שרציתי.  לאן  וללכת  שלי,  החינוך  בעבור 
להתנסות  ורצתה  מוזרה  לחברה  שנמשכה  קטנה,  מורדת  לגדל  להוַרי 
בהרפתקאות משונות. אני זוכרת קיץ אחד, שבמהלכו למדתי צרפתית 
נהניתי  ומאוד  במיוחד(  חתיך  היה  מהם  אחד  )כי  ישועים  קבוצת  עם 
בשל האיסור על עצם הכניסה לכנסייה. אפילו הבאתי את החתיך, רורי 

קלהיין, לארוחת ערב בבית הוריי והצגתי אותו כרוי כהן.
מערכת היחסים הזאת, של ִקרבה והימנעות, השפיעה על כתיבתי 
ספרי  פרסום  עם  שירה.  קריאת  של  עשורים  מחמישה  פחות  לא 
אמי  עותקים למשפחתי.  ארוטית, שלחתי  ספרון של שירה  הראשון, 
וצדק  בצחוק,  ענה,  הוא  "מטפורות",  זה?".  "מה  לאחי  מיד  התקשרה 
פוליטי,  הוא  הארוטי   — בשכבות  כותבת  אני  ייס.  משּפִ פחות  לא 
גם  אני  מצחיקה  כשאני  ולהפך.   — וסוציולוגי  פסיכולוגי  פילוסופי, 
מונולוגים  כותבת  כשאני  הנכון.  הוא  ההפך  וגם  להחריד,  רצינית 
אני  עצמי  על  כותבת  וכשאני  עצמי,  על  גם  כותבת  אני  דרמטיים 

משחקת — ולּו במעט.
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המשפחתיים  חייך   .1972 משנת  ברציפות  בישראל  גרה  ַאת 
עצמך  ֶאת  רואה  ַאת  האם  בישראל.  מתנהלים  והאקדמיים 

ישראלית? כמשוררת 

לחלוטין. באתי לכאן משום שישראל התאימה לי. ואני גרה פה בתיאבון 
עצום ובתחושת אחריות כבדה. אני מרגישה שאני חלק מהארץ הזאת, 
ומנסה להשתתף בה כמה שאני יכולה. אבל אני חיה גם בתוך הספרות 

הבריטית והאמריקנית.
באוניברסיטה  אחד  לסמסטר   1966 בקיץ  לראשונה  לכאן  הגעתי 
אז  ישראל. החלטתי  ובפרובינציאליּות של  בקֹוֶטן  והתאהבתי  העברית, 
התאהבתי  הלימודים.  את  קודם  לסיים  צריכה  הייתי  אבל  כאן,  שאגור 
בבחור ישראלי, וגרנו יחד בארצות־הברית עד שחזרנו לכאן. אבל חזרתי 
אליה.  להסתגל  רב  זמן  לי  ולקח  שעזבתי,  מזו  מאוד  שונה  לישראל 
הייתי  כי  מאוד,  אינטימיים  שירים  הזמן  כל  כותבת  עצמי  את  מצאתי 
פתאום  ואז  אותם.  יקרא  שמישהו  ציפיתי  ולא  בכתיבה,  בודדה  כל־כך 

הגיעו התרגומים והפרסומים וחיי הפרטיים נהפכו לציבוריים.
 

המשולש  של  השפעתו  השירי  בעולמך  ביטוי  לידי  באה  איך 
יידיש־אנגלית־עברית?

מי יודע? אני כותבת באנגלית, ושואבת התייחסויות מהשירה האנגלית, 
החשיבה  בתשתית  נמצאת  שהיא  וחושבת  יידיש  אוהבת  אני  אבל 
הוַרי  של  מעורבותם  היה  בילדותי  עַלי  האהובים  הדברים  אחד  שלי. 
במועדון התרבות היידי. הם היו אחראים לארגון אירוע חודשי ביידיש, 
באחד  השפה.  אל  ליחִסי  אופיינית  הללו  באירועים  והשתתפותי 
אלמוני  )שהיה  בשביס־זינגר  יצחק  את  הזמינו  הם  למשל,  האירועים, 
עדיין(, בדיוק אחרי שקראתי את "השטן בגוריי", מיד עם צאתו. אחרי 
אַלי,  אותו  ואמי הביאה  נעלב מדבריו התמוהים  היידי  ההרצאה, הקהל 
ילדה בת חמש־עשרה שיושבת בפינה. "הנה", היא אמרה, "היא תתעניין 
הייתה  שכוונתה  ידעתי  כי  אם  בעננים,  הייתי  להגיד!"  לך  שיש  במה 

להעליב אותו.
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ללא  שפה  זו  ביידיש.  שמגּולם  פרספקטיבה  של  אלמנט  גם  יש 
בגיל  מבחוץ.  בעולם  אירוניה, שפה שמתבוננת  זו שפה של  ולכן  ארץ, 
תשע בערך, ביליתי כמה חודשים בבית־חולים עם סיבוכים של דלקת 
שקדים. אמנם היו לי הרבה חברים גויים, אבל בית־החולים היה הטבילה 
תחושת  את  להפחית  נהגה  אמי  הלא־יהודי.  בעולם  שלי  הראשונה 
ההומניזציה,  לשם  ביידיש  הרפואיות  העּובדות  הצגת  על־ידי  המוזרּות 
וזה עזר. הייתי לבד בחדר עם חלון גדול שצפה למסְדרון, כדי שהאחיות 
יוכלו לראות אותי. בדצמבר האחות מארי קישטה את החלון בשלט "חג 
אמי  צבעוניות.  ונורות  וירוק  באדום  קישוטים  מיני  ובכל  שמח",  מולד 
אמרה לי שהשלט Merry Christmas אמר, למעשה, "מארי, קראץ מיך", 
כלומר "מארי, גרדי לי", ושּכל מה שאני צריכה לעשות אם מגרד לי זה 
שּבּה  בסביבה  עליונּות  לנו תחושת  סיפקה  היידיש  בקול.  אותו  לקרוא 
אותי  משרתת  עדיין  והיידיש  אונים,  וחסרת  מפוחדת  מטופלת  הייתי 
באותו האופן, גם אם אין סביבי אנשים רבים שִאתם אּוכל לחלוק את 

השפה. אני עדיין משתמשת בפרספקטיבה האירונית הזאת.
לעברית יש מקום אחר. אני חיה בעברית, והאנגלית הופכת בהקשר 
הזה לשפה סודית. החוויות בבסיס היצירה מתרחשות בעברית, וכשאני 
מתרגמת אותן לאנגלית בשביל השיר, או הבלוג שלי, אני רואה אותן 
מאותה פרספקטיבה שּבּה ראיתי את החיים ביידיש כששכבתי בבית־
העּובדה  הסודית.  לשפה  שלי,  ליידיש  נהפכת  שהאנגלית  כך  החולים. 
תמיד  העולם  של  שונים  בחלקים  נקראת  כותבת  שאני  שהשירה 
מפתיעה אותי — כאילו נחשפתי בשידור חי באמצעו של מעשה פרטי 

במיוחד.
על  לחשוב  לי  גורמת  הלשונית  והמוזרּות  שהזרּות  חושבת  אני 
מזווית  הכל  לראות  אפשר  תמיד  מוחלט.  אינו  דבר  שום  אחרת.  הכל 

אחרת.
 

בהן  ועושים  מקראיות  בדמויות  עוסקים  משירייך  אחדים 
את  מה  לפי  הללו?  הדמויות  אל  יחסך  מה  מודרני.  שימוש 
ללּבֹוש  תזכה  לתאר  רוצה  את  שאותה  החוויה  אם  מחליטה 

העתיק? העולם  מן  דמות 
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כשאני  שיש.  מה  את  כותבת  פשוט  אני   — מגובשת  מדיניות  לי  אין 
עליהן  שחשבתי  משום  זאת  עושה  אני  מקראיות  דמויות  על  כותבת 
מצד  במקומן.  מתנהגת  הייתי  איך  דמיינתי  פרשנויות,  קראתי  זמן,  זה 
אחד, התנ"ך לא הגיוני בכלל בעיַני, אך מהצד השני, הוא עכשווי לגמרי. 
אם  בישראל.  האדמה  כמו  היא  שלי  שהשירה  חושבת  אני  לפעמים 
זמן  כמה  יהיה,  זה  מה  יודע  אינך  לעולם  יצמח.  משהו  אותה,  תשקה 
משהו.  שם  יש  תמיד  אבל   — באו  מניין  או  שם,  טמונים  היו  הזרעים 
להודות  חייבת  אני  רבות.  כה  שנים  במשך  נזרעה  פשוט  הזאת  הארץ 
גם  כמו  שלו,  הדרמטיים  ומהמונולוגים  מאנגר  מאיציק  שהושפעתי 
ממרטין בובר, מסרן קירקגור ו... יכול להיות שהעניין שלי בתנ"ך מגיע 
הגומלין  יחסי  של  הרעיון  אך  בראשי,  נושאת  שאני  השפות  משלוש 

והדיאלוג עומד בבסיס הכתיבה שלי.
כדיוקן חלקי, להבין  לי  רוצה להשלים מה שנראה  לפעמים אני רק 
בפרוטרוט את החיים באותה התקופה. רבקה, למשל, היא אחת מארבע 
האמהות, דמות נערצת ומודל לחיקוי, אבל אני חושבת איך היא הרגישה 
כנערה הרפתקנית כשראתה לראשונה את הגבר שימשול בשארית חייה. 
השורות  אם  תמהה  ואני  שלה,  הגמל  מגב  נפלה  שהיא  נאמר  בתנ"ך 
הללו, שקשורות לפסוקים בסוף הפרק המתארים איך יצחק אהב אותה 
צעירה  היא,  הנה   — עצוב  סיפור  איזה  למעשה  חושפות  לא  חייו,  כל 
מכלא  להימלט  מכדי  והתכשיטים  המשרת  למראה  מוקסמת  יפהפייה, 
מתורבת־למחצה  מבוגר,  גבר  עם  חיה  שהיא  מבינה  היא  ולפתע  חייה, 
ופרובינציאלי, שתקוע במערכת יחסים מוזרה עם המסורת המשפחתית 

שלו.
מסתברא.  לאיּפכא  האנושי  השיקול  כנפי  על  נסחפת  אני  לפעמים 
אני תמיד רואה את הפרט בתמונה הגדולה, לא את בני ישראל שחוצים 
של  בשירו  וכמו  קורה,  מה  יודע  שלא  הבחור  את  אלא  ים־סּוף,  את 
שזו  מניחה  אני  לפניו.  שצועד  האיש  בעקבות  הולך  רק  "נסים"  עמיחי 
כלל  בדרך  השירה  אבל  ובדרמה,  בסיפורת  למודרניזם  אופיינית  תכונה 
מתבטאת בכתיבה וידויית. אני אוהבת לכתוב גם שירה אוטוביוגרפית, 
הזולת  עם  לחלוק  היכולת  אם  כי  הווידוי  אינה  האמיתית  הסיבה  אבל 

את רעיון האינטימיות.
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ביותר  הכמוסים  סודותייך  ֶאת  חושפת  ַאת  כך  ובשל 
בשירים?

לחלוטין,  ייחודית  חוויה  שזאת  וחושבת  בבית,  משבר  עוברת  אני  אם 
וכותבת על זה, אני מגלה שיש עוד רבים שה"ווידוי" שלי מועיל להם, 
וגם הם חשבו שהם לבד. כשאני כותבת, למשל, על הבגדים שלי, ועל 
נושא  כלפי  אדירה  אמפתיה  מגלה  אני  מגלמים,  שהם  הזהות  מאבקי 

שמעטים — אם בכלל — כתבו עליו. 
מובן שאני מושפעת מאוד מָאן סקסטון בהקשר הזה, וכותבת עליה. 
ומפגיס שהחשיפות האישיות שלהם  יותר מעמיחי  אבל אני מושפעת 

הן תמיד חלק מתולדות העם היהודי.

פוליטי־ בשם  לכנות  אפשר  שאותו  צד  גם  יש  לשירתך 
הקיום  על  המתמשכת  המלחמה  בנושא  עמדותיך  מה  חברתי. 

בישראל?

כותבת  הייתי  לא  ועקבית  מגובשת  פוליטית  תיאוריה  לי  הייתה  לּו 
שירה, אלא רצה לכנסת. אני חושבת שתפקידי כמשוררת הוא לשאול, 
עידוד  האנשים,  של  ההומניזציה  לבקר.  תיאוריות,  לבחון  לחקור, 
והחיים  הסביבה  האנושות,  כלפי  שלנו  ולמחויבות  לאֵחר  המודעּות 
כולם חשובות לי יותר מתיאוריות פוליטיות ספציפיות. מובן שבשירים 
נצחי  ולעתים לאמיתותיהם תוקף  ניתן למצוא עמדה ברורה,  מסוימים 
בנוגע  שעמדוַתי  יודעת  אני  שטעו.  מוכיח  הזמן  אחרות  פעמים  אך   —
לעּובדות ולמשמעותן השתנו בשנים האחרונות — פעם חשבתי, למשל, 
שתולדות מדינת ישראל היו אחרות מאלו שאני מכירה כיום — אבל אני 
נותרת נאמנה לעיקרון שלפיו השירה מביאה הארה, וזו הארה הכרחית 

מבחינה פוליטית.
 

לספרות  כפרופסור  ממׂשרתך  תפרשי  אחדות  שנים  בעוד 
מחקרך  התמקד  במה  תל־אביב.  באוניברסיטת  אנגלית 
באוניברסיטת  הארוכות  השנים  במשך  לימדת  מה  האקדמי? 

הבאות?  לשנים  לך  יש  תכניות  וֵאילו  תל־אביב 
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יותר מַדי על תכניות  יודעת מה אעשה מחר, כך שאינני חושבת  אינני 
במתווה  ימשיך  חיי  דפוס  אם  אבל  להישרדות.  פרט  ארוכות־טווח 

הנוכחי, התשובות באשר לעתיד מתבהרות מהתבוננות בעבר.
את  התחלתי  לי.  שקרה  מה  בעקבות  השתנו  תמיד  חיי  ראשית, 
שפעם,  משום  האמריקנית  השירה  בחקר  שלי  האקדמית  הקריירה 
וגמגמתי  ֶרְתֶקה  בסמינר, המרצה ביקש ממני לתאר את שירת תאודור 
הפרופסור,  ָרעם  שפה!"  ִיְצִרי  "אז  זה.  את  לתאר  שיכולה  שפה  שאין 
ההתמקדות  לישראל  כשהגעתי  שלי.  הדוקטורט  עבודת  הייתה  וזו 
בן־גוריון  באוניברסיטת  יפה  בעין  לא התקבלה  שלי בשירה אמריקנית 
)"את חייבת להודות שהספרות האמריקנית רזה למדי", אמרה לי ראש 
לספרות  יותר  התקרבתי  בידיה,  היה  עתידי  כי  שידעתי  ומשום  החוג( 
רבות  שמצוטטים  במחלוקת  שנויים  מאמרים  כמה  ופרסמתי  נשים 
אקבל  שלא  לי  נאמר  זאת,  לעומת  תל־אביב,  באוניברסיטת  היום.  עד 
קביעּות אם לא אכנס לתחומים קלסיים ואקדמיים יותר, דוגמת השירה 
הוויקטוריאני  בז'אנר  הנשים  השתקת  על  כתבתי  אז  הוויקטוריאנית. 
בסוגיות  להתעניין  שבתי  הקביעּות  קבלת  עם  הדרמטי.  המונולוג  של 
ותרבות  שירה   — מרכזיים  נושאים  שני  על  עובדת  ואני  עכשוויות, 
בוודאי  אמשיך  זמן  לי  כשיהיה  בישראל.  האנגלית  וכותבי  פופולרית, 

לחקור אותם.
ו/או  בוודאי הבחנָת שלא הזכרתי את כתיבת השירה כחלק מעָברי 
עתידי. פשוט אין לי בֵררה אלא לכתוב. זה האופן שּבֹו אני קולטת את 
העולם, ואני תמיד רעבה לזה. שיר מאחה בעבורי את העולם הכאוטי, 

בין אם זה העולם החיצוני או עולם פרטי של רגשוַתי הזעירים.
אבל אני יכולה לנסות לסקור את שיַרי במבט של מבקר, להעריך את 
ה"התפתחות" שלי. זה מתחיל בכיתה א', כשנתקלתי לראשונה ברעיון 
הכתיבה. לא יכולתי לתפוס את הרעיון של הקריאה, של הרצף, ותמהתי 
כי  די בקלות. אולי התקשיתי  כל העניין  כיתתי, שהסתדרו עם  בני  על 
הייתי צעירה מהשאר בשנה. ביום הראשון בבית־הספר נאמר לנו לצייר, 
ואני הייתי מרוצה מהיצירה שלי. אחר־כך המורה אמרה לנו לכתוב את 
שמותינו על הציור, ואני פחדתי, כי לא היה לי מושג ְלמה היא התכוונה. 
של  הראשונה  במחצית  ל"חנה"  והפכתי  משכנתי,  השם  את  העתקתי 



 ~   127   ~

הזה  בשלב  התגלתה.  והאמת  לבית־הספר  הגיעה  שאמי  עד  א',  כיתה 
המורה הבינה ששיננתי את כל המקראה לכיתה א' מהאזנה לתלמידים 
ומיד התחלתי  זכיתי בקורס מזורז בקריאה,  כך  האחרים שקראו בקול. 
הצגת  את  כתבתי  ובכיתה ז'  סיפורים  כתבתי  כבר  ה'  בכיתה  לכתוב. 
אהבתי  שנחשף.  גייזר  כמו  היה  זה  וסיפורים.  שירים  גם  כמו  הכיתה 

לכתוב.
אבל כתבתי רק כשהתבקשתי. אם מורה או חבר ביקש ממני לכתוב, 
שנים  כמה  במשך  אז  כלל.  כתבתי  לא  עידוד  בלי  הגבול.  היו  השמים 
לא כתבתי שירה, למיטב זיכרוני. אבל עם סיום הדוקטורט על תאודור 
המשונות  החוויות  כל  את  להביע  והתקשיתי  לישראל  הגעתי  ֶרְתֶקה, 
טובה  הייתה  לא  שלי  והעברית  אנגלית,  דוברי  הכרתי  לא  שעברתי. 
משונה  חוויה  הייתה  זו  לעצמי.  שירים  לכתוב  התחלתי  אז  מספיק, 

מאוד.
רק אחרי שכמה כותבי עברית, ובהם אשר רייך, איל מגד, עודד פלד, 
לחשוב  התחלתי  שיַרי,  את  ופרסמו  תרגמו  שיינפלד,  ואילן  חלפי  רחל 
על פרסום בארצות־הברית. השירים הראשונים ההם היו דחוסים, כמו 
כתיבה בקצרנות, והתרחבו עם השנים. אני חושבת שההרחבה הושפעה 
במידה מסוימת ֵמֶרְתֶקה. הוא טען שכשאתה כותב לראשונה, אתה מחקה 
אחרים, משום שזה מה שאתה מכיר בכתיבה. ואז, אחרי שלמדָת לתמרן 
הייחודי שלך.  הקול  ואת  לחקור את עצמך  להתחיל  יכול  בשפה, אתה 
העולם  לעבר  החוצה  להביט  התחלתי  ומשוררת,  אדם  משידעתי שאני 
— על מאהב, על אחרים, על החברה ועל היקום כולו. אני ממש מרגישה 
של  היא  ההרגשה  אבל  שיפור,  זה  שאין  ייתכן  הזאת.  ההתרחבות  את 
תבונה עמוקה, ואני מקווה להמשיך ולגדול עם החברה הנפלאה הזאת, 

שירה.

תל־אביב
קיץ 2010
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