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תכנית מסע
לֹא ָהיִ ִיתי רוֹ ָצה ַ ּגן ֵע ֶדן.
ַ ּגם ְּבכִ ְתבֵ י ַה ּק ֶֹד ׁש
ַה ָדּ בָ ר ָּברוּר:
ְמ ׁ ַש ֲע ֵמם לִ ְהיוֹ ת ַט ִּלית ׁ ֶש ֻּכ ָ ּל ּה ְּתכֵ לֶ ת
ְס ָתםְּ ,בלִ י ִ ּג ּווּן,
ׁשוּם ֵדּ רוּג.
יֵ ׁש ִ ׂש ְמ ָחה כּ ֹה ַר ָּבה ִּב ִיצ ַירת
ִמ ְפ ָ ּג ׁש ָח ָד ׁש ְּבכָ ל ֶרגַ ע
ַה ְּמגָ ֶרה ִה ְת ּבוֹ נְ נוּת.
ַח ּיַי ִמ ְתנַ ֲהלִ ים ְּב ֶמ ְר ָח ׁק ָשוֶ ה
ֵמ ַא ֲח ִרית ַה ָ ּי ִמים ו ִּמן ַה ֵ ּג ִיה ּנֹם,
לֹא ָרחוֹ ק ֵמ ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ּבוֹ
לְ ִפי ַה ָּמס ֶֹרת ָמצוּי ַ ּגן ָה ֵע ֶדן,
וַ ֲחלוֹ מוֹ ַתי ִמ ַּטלְ ְטלִ ים
ְּכ ִס ָירה ַעל יָ ם סוֹ ֵער
וְ יַ ֶּב ׁ ֶשת ָּבא ֶֹפק ַאיִ ן.
ּובְ כָ ל זֹאת ֲאנִ י חוֹ לֶ ֶמת.
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מכס
טול עשרים וחמש ערימות אפר שהוטלו פה ושם בעיבורי עיר ,צייר בדמיונך כמה מהן שצמחו לממדי הרים
ואת סביבתם הריקה כים ,ותקבל מושג ברור מה מראם הכללי של ה"אנקנטאדאס" ,או "האיים הקסומים".
קבוצה שנראית כהרי געש כבויים ,לאו דווקא כאיים ,אשר בעיני העולם הגדול אפשר שיידמו לנידונים לעונש
אחרי הלקאתם.
הרמן מלוויל

הביטו בחמניה!
אלן גינזברג" ,סוטרה חמניה"

לִ ְפ ָע ִמים
ָהיִ ית עוֹ ָ ׂשה ַהכּ ֹל ִּב ׁ ְשבִ יל ַח ָּמנִ ָ ּיה:
וְ לֹא ְמ ׁ ַש ּנֶה ַעד ַּכ ָּמה ִהיא ֲעל ּובָ ה.
נַ ִ ּנ ַיח ׁ ֶש ַא ְּת ַּב ּתוֹ ר ָה ָרגִ יל ִּבנְ ַמל ַה ְּתעו ָּפה,
ֲאר ְֹך ִמ ָּת ִמיד ְּב ׁ ֶשל ֲח ׁ ָש ׁש ִמ ְּמ ַח ֵּבל
ישה ּו חוֹ בֵ ׁש ְּת ִמיכַ ת ַ ּגב ִמ ֶדּ גֶ ם לֹא ֻמ ָּכר
אוֹ ׁ ֶש ִּמ ׁ ֶ
אוֹ ׁ ֶש ַה ַּמ ְח ׁ ֵשב ֵאינוֹ ְמת ָֹאם ַּכ ִ ּנ ְד ָר ׁש
אוֹ ׁ ֶש ֶּמזֶג ָה ֲאוִ יר ֵאינוֹ ְמ ַצ ּיֵת לַ ַּת ֲחזִ ּיוֹ ת
וְ ַא ְּת אוֹ ֶמ ֶרת ַמ ּׁ ֶשה ּו ִּבלְ ִּתי נִ ְסלַ ח ְּכמוֹ
"זֶ ה נוֹ ָרא לֹא ְּב ֵס ֶדר"
ימת ְדּ בָ ַריִ ךְ
וְ ַה ּמוֹ כֵ ס ִמ ְת ַר ֵעם ַעל נִ ַ
ְּב ֶצ ֶדקְּ ,כ ִפ ׁי ֶש ַא ְּת ְמבִ ינָה לְ ַא ַחר ַמ ֲע ֶ ׂשה.
ְּבזֶה ָה ֶרגַ עַ ,ח ָּמנִ ּיָה ַא ַח ׁת ֶש ָ ּצ ָצה ִמ ּתוֹ ְך ֲע ֵר ַמת ַא ׁ ְש ּ ָפה
ֵּת ִיטיב לְ ָהבִ יא ָמזוֹ ר לְ נַ ְפ ׁ ֵש ְך
ֵמ ַה ֻּמ ׁ ְשלָ ם ַּב ְ ּו ָר ִדים.
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כישוף טבעי
אכן ,ישנן עונות שבהן זרמים חריגים לחלוטין זורמים עד למרחק רב מסביב לקבוצה כולה ,והם כה חזקים
ובלתי־סדירים עד כי עשויים הם להטות הגה של ספינה השטה במהירות ארבעה או חמישה מילין לשעה
ולשנות את כיוונה הסטייה בחישובי הספנים שנובעת מסיבות אלה ,לצד האור והרוחות הקלות והמשתנות,
הזינה זמן רב את האמונה ,שקיימות שתי קבוצות נפרדות של איים בקו הרוחב של האנקנטאדס במרחק
משוער של מאה ליגות (כ־ 550קילומטרים) זו מזו ...ומיקומם החמקמק וההזוי של האיים היה כנראה ביסודו
של הכינוי שהעניקו להם הספרדים האנקנטאדה ,או האיים הקסומים.
הרמן מלוויל

ַה ֵ ּגאוּת נָ ָעה ְּבכִ ּווּן ֶא ָחד
ָהרו ַּח נוֹ ׁ ֶשבֶ ת ְּבכִ ּווּן ַא ֵחר
וְ ָה ִא ִ ּיים ַה ְ ּקסו ִּמים
יַ ֲעל ּו ּ ִפ ְתאוֹ ם ִמן ָה ֲא ָד ָמה
ִּב ְפ ִת ָיעה
ְּכ ִה ְת ַ ּג ּל ּו ׁת ֶשל
ֵאיזֶ ה ׁ ֵשד ֶדּ מוֹ נִ י
אוֹ ְס ָתם ְּכ ִתזְ כּ ֶֹרת
ׁ ֶש ָהעוֹ לָ ם לֹא ָּת ִמיד
ִמ ְת ַמ ֵּסר לַ ֲהבָ נָ ֵתנוּ.
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ארי־הים הסולטן
קוֹ ֵרא לְ ַה ְרמוֹ נוֹ :
"ה ְת ַר ֵח ְקנָ ה ִמן ַה ְ ּיצו ִּרים ַה ּמ ּוזָ ִרים ַה ָ ּלל ּו
ִ
ּ
ּ
ַה ְמגִ ִיחים ִמן ַה ָים!"
ַא ְך ַה ְ ּנ ֵקבוֹ ת ְמ ָס ְרבוֹ ת לְ ַה ְק ׁ ִשיב
ו ִּמ ְת ַע ְ ּק ׁשוֹ ת לִ ְ ׂשחוֹ ת ֵאלֵ ינ ּו
ָחגוֹ ת וְ נוֹ ֲהמוֹ ת
ו ִּמ ׁ ְש ַּת ְדּ לוֹ ת לִ לְ כּ ֹד ֶאת ֵעינֵ ינ ּו
ְמ ַק ְדּ מוֹ ת ֶאת ּ ָפנֵ ינ ּו
ְּבגַ ן ֵע ֶדן
ִאם ַרק נַ ְצלִ ַיח
לְ ִה ׁ ְש ַּת ְח ֵרר ֵמ ַע ָּכבוֹ ֵתינוּ,
לְ ִה ְת ַמ ֵּסר לְ ַת ֲענוּגוֹ ֵתינ ּו
ּולְ ִה ְת ַמ ּזֵג ִעם ַה ְּסבִ יבָ ה

~ ~ 14

08/06/2014 15:30:22

~ ~ 15

.indd 14-15םימוסקה םייאה תריש-טוג יעלקלא ןרק

פני השטח
שני האיים [אלבמארל ונרבורו] מכוסים בשטפי לבה שחורה ועירומה ,שזרמה משפת לועם של הרי הגעש
כקצף הגולש מסיר רותח ,ופרצה מסדקים קטנים יותר במדרונות; בזרימתם כיסו מילין רבים של חוף הים...
צ'רלס דרווין

ַה ּסוֹ דוֹ ת ַע ִּת ֵיקי ַה ּיוֹ ִמין
ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ְרצ ּו ִמ ַּמ ֲעבֵ ה ָה ֲא ָד ָמה
ִמ ִ ּק ְד ַמת ֶדּ נָ א
ַמ ְת ִמ ִיהים אוֹ ָתנ ּו ִּב ׁ ְשלַ ל צוּרוֹ ֵת ֶיהם.
ַעל ּ ְפנֵי ַה ּׁ ֶש ַטח ּ ְפזו ִּרים
ְּב ִק ִיעים וְ ח ִֹריםֲ ,ח ַר ִּכים ו ׁ ְּשבָ ִרים
ׁ ֶש ּנוֹ ְצר ּו ְּב ִפ ְר ֵצי לַ ָּבה ַח ִּמים יוֹ ֵתר אוֹ ּ ָפחוֹ ת.
ֶס ֶדק ֶא ָחד ַמזְ ִמין אוֹ ְת ָך לְ ִה ָּכנֵ ס;
ר־מה נוֹ ָר ׁא ֶש ָעלוּל לִ ְפרֹץ
ַה ּׁ ֵשנִי ַמ ְת ִר ַיע ִמ ּ ְפנֵי ְדּ בַ ַ
ִאם ַרק ָּת ֵעז לִ ְתחֹב ֶאת ֶא ְצ ָּב ֲע ָך
ימה.
ּ ְפנִ ָ
ּובְ כָ ל זֹאתְּ ,כ ׁ ֶש ְּל ַע ְצ ָמם
ֵהם נִ ְר ִאים
ׁ ָשוִ ים
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זמן
ָה ִא ׁיש ַה ָ ּז ֵקן ּובַ ת זוּגוֹ
אוֹ ֲחזִ ים יָ ד ְּביָ ד
וְ עוֹ ְמ ִדים
ַעל ַהחוֹ ף ַה ּו ּולְ ָקנִ י ָה ֵעירֹם.
"ת ֲא ִרי לְ ַע ְצ ֵמ ְך,
ָּ
ַ ּג ִּלים ָּכ ֵא ֶ ּלה ְמלַ ֲחכִ ים
ֶאת ַהחוֹ ף זֶ ה
ַא ְר ָּב ָעה ִמילְ יוֹ נֵ י ׁ ָשנִ ים!"
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כוכבי שמיים אין ספור
ַה ֵּבט:
ְרבָ בוֹ ת כּ וֹ כָ בִ ים
נוֹ ְצ ִצים ִּב ׁ ְש ֵמי ַקו ַה ַּמ ׁ ְשוֶ ה
ֵאינֶ ּנִי ַמ ִּכ ָירה ָּכל ּ ְפ ָרט
ַּב ּמוֹ ָפ ׁע ֶש ִ ּנגְ לָ ה לְ ֵעינַי לְ ֶפ ַתע
ְּב ִה ְת ּ ַפ ֵ ּזר ָה ֲענָ נִ ים.
ַרק ֶאת ַמ ֲא ִדים זִ ִה ִיתי
לְ ִפי ִצבְ עוֹ ּ ,ופֹה וְ ׁ ָשם
ְקבו ָּצה אוֹ ַמ ֲע ֶרכֶ ת.
כּ ֹה ַר ִּבים ,כּ ֹה ְּב ִה ִירים!
זֶה לְ ַמ ְעלָ ה ִמכּ ִֹחי
לִ ְמנוֹ ָתם.
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הבובי כחול־הרגליים
ַא ָּתה רוֹ ֶצ ׁה ֶשהוּא יִ ְהיֶה ָחכָ ם יוֹ ֵתר ִמ ַּמ ְר ֵאה ּו
ַא ָּתה רוֹ ֶצה ׁ ֶש ֵּמ ֲאחוֹ ֵרי ֵעינָ יו
ִמ ְס ַּת ֶּת ֶרת ֱא ֶמת ֲע ֻמ ָ ּקה.
"מיֻ ָחס"
ֲאבָ ל לִ ְפ ָע ִמים ַה ַּמ ֲע ָמ ׁד ֶשל ְ
לֹא ְמלַ ֶ ּוה ִה ְתנַ ֲהגוּת הוֹ לֶ ֶמת.
ָה ַרגְ לַ יִם ַה ַּמ ְד ִהימוֹ ת ׁ ֶשל ַה ּבו ִּּבי
ֵאינָ ן ֲח ׁשוּבוֹ ת לוֹ ַמ ְס ּ ִפיק
ׁ ֶש ָ ּיזִ יז אוֹ ָתן ַה ִ ּצ ָדּ ה
ְּכ ׁ ֶשהוּא ְמ ַח ְר ֵּבן.
וְ ָה ֶא ְפרוֹ ַח ְּכ ׁ ֶש ּזֶה ַע ָּתה ָּב ַקע ִמ ֵּב ָ ּצתוֹ
נִ ְר ָאה ָחכָ ם ְּכמוֹ ִא ּמוֹ .
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נפלאות הפרגטה
ִצ ּפוֹ ר ַה ּ ְפ ֶרגָ ָטה ָע ָטה
ֵמ ַעל
לַ ְחמֹס ֶאת ַה ָּמזוֹ ן ַה ְּמ ֻע ָּכל
ישה
ׁ ֶש ַה ּבו ִּּבי ַה ַּת ָּמה ִה ִ ּג ׁ ָ
לְ גוֹ זָ לָ ּה ׁ ֶש ּ ָ ׂש ַרד.
ַהכּ ֹל ִה ְת ַר ֵח ׁש ְּכבָ זָ ק
ִהיא לֹא ֵהבִ ינָ ה
ַמה ָק ָרה
וְ הוֹ ִס ָיפה לְ ֵה ָראוֹ ת
ִט ּ ְפ ׁ ִשית ִּכ ׁ ְש ָמ ּה
ָאנ ּו ַהצּ וֹ ִפים
ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים
ַּב ֶח ְמלָ ה
ֵאינֶ ּנ ּו ּתוֹ ְפ ִסים
ִּכי ַמ ׁה ֶש ָ ּק ָרה
יִ ְק ֶר ׁהשוּב
וְ ׁשוּב
ׁ ֶש ֵּכן ֻח ֶ ּק ָיה
ַע ִּת ִיקים ְּב ַה ְר ֵּבה
ִמ ּׁ ֶש ָ ּלנוּ.
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הקהל על המעקה
רק בעולם מקולל יכולה לקיים ארץ כזאת.
הרמן מלוויל

ָה ִא ְצ ַט ְדיוֹ ן ַה ּמו ָּאר ִמ ַּת ְח ֵּתינ ּו —
ָאנ ּו ַה ָ ּק ָהל ַה ֵּמ ִר ַיע
ַהצּ וֹ ֶפה ֵמ ַעל ַה ִּס ּפוּן
קוֹ ְר ִאים זֶה לְ זֶה ְּב ִה ְת ַר ְ ּג ׁשוּת
ְּכ ׁ ֶש ַה ְ ּיצו ִּרים
ַה ִּמ ְת ַע ְּל ִמים ִמן ַה ְּתרוּעוֹ ת
ְמבַ ְ ּצ ִעים ֶאת ַד ְרוִ ין
ֲא ִרי יָם ּבוֹ לֵ ַע ְדּ יוֹ נוּן
לְ ָצ ֳהלַ ת לִ ֵּבנ ּו
ַה ּ ַ ׂש ְקנַ אי ָסר ְמ ַעט ִמ ְ ּנ ִתיב ַה ִּס ָירה
ֹל א ָ ׂששׂ לְ וַ ֵּתר ַעל ְמקוֹ מוֹ ֵמ ַעל ַה ָדּ גִ ים
ׁ ֶש ִ ּנ ְק ְּבצ ּו ֶאל ָהאוֹ ר ,ו ַּמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ֶאת ַדּ ְרכּ וֹ ִּב ְצלָ לִ ים
ְּכמוֹ ֵ ּג'ק ַה ְּמ ַר ֵּט ׁש ָהאוֹ ֵרב ִּב ְרחוֹ בוֹ ת לוֹ נְ דּ וֹ ן.
ּ ִפ ְתאוֹ ם ַה ּ ַׂש ְקנַ אי ּפוֹ ֵרץ ִּב ׁ ְש ָע ָטה ,יֶ ׁש ּו
ַעל ּ ְפנֵי ַה ַּמיִ ם ,וְ ַה ָדּ ג ֶ(ט ֶרף ָעלוּב) ָטס
ָּב ֲאוִ ירְ ,מנַ ֵּתר ֵמ ַעל ַה ַּמיִם וּבוֹ ֵר ַח
זוּג ִצ ּפוֹ ֵרי ּ ְפ ֶרגָ ָטהֲ ,א ִד ׁישוֹ ת,
עוֹ בְ רוֹ ת ֵמ ָעלֵ ינוּ.
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שוֹפנהאוּאר
ׁשוֹ ּ ֶפנְ ַהאו ֵּאר וַ ֲאנִ י יוֹ ׁ ְשבִ ים ְּב ִס ָירה
"ת ְמ ֲח ִקי ֶאת ַה ִח ּיו ְּך ַה ְּמ ֻט ּ ָפ ׁש ֵמ ַה ּ ָפנִ ים ׁ ֶש ָ ּל ְך.
וְ הוּא אוֹ ֵמרִּ :
זֶ ׁה ֶש ַה ֶהגֶ ה ְּביָ ַדיִ ְך לֹא אוֹ ֵמר
ׁ ֶש ַא ְּת ְמבִ ינָה לְ ָאן מו ָּעדוֹ ת ּ ָפנַ יִ ְךַ .א ְּת לֹא קוֹ ְמ ּ ְפ ֶרנְ ֶדר
ַא ְּת ַהלִ ינֶ גוֹ ׁ ֶשל ַה ִ ּנ ּווּט ,וְ ֵאין לָ ְך ֻמ ּ ָ ׂשג
ֵהיכָ ן ָעלֵ ינ ּו לַ ֲעגֹן".
ֲאנִי ּפוֹ נֶה ְמ ַעט ,לְ לֹא צ ֶֹר ְךְּ ,כ ֵדי לְ ִה ְתיַ ּׁ ֵשר.
"יָ כֹלְ ִּתי לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָּכ ְך ָּכל ַה ּיוֹ ם"ֲ ,אנִ י אוֹ ֶמ ֶרת
"א ָּתה רוֹ ֶאה ֶאת ַה ַ ּנ ָ ּו ׁט ֶש ִּלי?"
ְּבלִ י ּ ִפ ְק ּפוּקַ .
הוּא קוֹ ֵרא "טוֹ ְרט ּוגָ ה!" ו ַּמ ְצ ִּב ַיע.
וְ ֵאין לִ י ָּבעוֹ לָ ם ֻּכ ּלוֹ
ָדּ בָ ר ָח ׁשוּב ִמן ַה ּׁ ַשיִט לְ ַצד ַק ְרלוֹ ס
וְ ָצבִ ים ָּכל ַה ֶדּ ֶר ְך.
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צבים
צער מתמשך וייאוש כבד כשלהם אינו מתבטא בדרך הולמת יותר בשום בעל חיים; ואילו המחשבה על אריכות
ימיהם הנפלאה רק מעצימה את הרושם.
הרמן מלוויל

ֵאין ֵּבינֵ ינ ּו ָדּ בָ ר ְמ ׁ ֻש ָּתף:
ַא ָּתה ַמ ִּביט ִּבי ְּב ָחכְ ָמ ְתךָ
ַע ִּת ַיקת ַה ּיוֹ ִמין וַ ֲאנִי נִ בְ ֵראת ֵמ ָח ָד ׁש.
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נשמות אבודות ,גופים אבודים
אל נכון הפינגווינים אינם דגים ,בשר או עוף… אף על פי שהוא קשור בכל שלושת המינים ,ויש בו סממנים
מכל אחד ,הפנגווין אינו שייך לאחד מהם.
הרמן מלוויל

ַה ּ ִפינְ ְ ּגוִ ינִ ים ְּבגָ לָ ּ ָפאגוֹ ס
ְמ ַד ְּלגִ ים ְּבלֵ אוּת
ַעל ַה ְּסלָ ִעים ַה ּו ּולְ ָקנִ ִ ּיים,
ְּכ ַמ ְריוֹ נֶ טוֹ ת
ׁ ֶשל ַא ּ ְפלָ טוֹ ן,
ִח ּקוּי ָעלוּב
לַ ּ ִפינְ ְ ּגוִ ין
ָה ִא ֵיד ָאלִ י
ַּב ּק ֶֹטב ַה ְדּ רוֹ ִמי.
ֵהם ְמרו ִּטים ו ַּמ ּקוֹ ָרם ֲאוָ זִ י
וְ ַעל ּ ְפנֵ ֶיהם ֲא ֶר ׁ ֶשת ִּת ָּמהוֹ ן:
ַמה ַה ְּסבִ יבָ ה ַה ּמ ּוזָ ָרה ַה ּזֹאת
ׁ ֶש ֶ ּז ֶרם ַההו ְּמ ּבוֹ לְ ט
ִה ׁ ְשלִ יכָ ם ֵאלֶ ָיה
לִ ְפנֵי דּ וֹ רוֹ ת?
וְ ֵהם ְּכמוֹ ְמ ַצ ּ ִפים
לַ ְּס ִפינָה ַה ּגוֹ ֶאלֶ ת
ׁ ֶש ַּת ְחזִ יר אוֹ ָתם לְ מוֹ לַ ְד ָּתם.
וְ ַה ּבו ִּּביַ ,ה ַּס ְר ָטן,
ַה ַּת ָ ּי ִרים ַה ִ ּנ ְר ָ ּג ׁ ִשים ַּב ִּס ָירה
ֵאינָ ם ַמ ִ ּנ ִיחים לִ ְתחו ׁ ַּשת ַה ָ ּזרוּת ַה ּזֹאת
לְ ִה ְת ּפוֹ גֵ ג.
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הסרטן
ָצ ִר ְ
יך ָהיִ ָית לִ ְהיוֹ ת
ֶמלֶ ְך ֶדּ נְ ַמ ְרק
הפה
ַאכְ זָ ר וִ ֵיפ ֶ
ׁ ַש ִּליט נָ חו ּׁש
ַּב ֲח ַר ֵּכי ַה ְּסלָ ִעים
ְּכ ִא ּל ּו ָּכל יְ צוּר ַא ֵחר
ַּב ְּסבִ יבָ ה
ְמיֻ ָּתר
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קורמורן פורש
ְּכנָ ַפיִם ַק ְדמוֹ נִ ּיוֹ ת,
ַמ ְס ְר ֵקי נוֹ ָצה נִ ְפ ָר ִ ׂשים
לִ ְמלֹא ָהר ַֹחב
וְ נִ ְמ ָּת ִחים ְּבגָ אוֹ ן
ְּכהוֹ כָ ָחה ַה ִ ּנ ַ ּצ ַחת
ׁ ֶשהוּא ֶמלֶ ְך
ַה ֶּסלַ ע ַה ֶ ּזה.
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פלמינגו בודד
ְּבלָ ג ּונָ ה ְצל ּולָ ה
נוֹ ׁ ֵשק לִ ְדמוּתוֹ ִּב ְר ִאי ַה ַּמיִ ם
ְּכמוֹ ֵאין ִּבלְ ּתוֹ
ְּבגַ ן ֵע ֶדן
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מכאן והלאה – הדרקונים
הסלעים שעל החוף שורצים לטאות גדולות ושחורות ,בין שלוש לארבע רגליים אורכן.
צ'רלס דרווין

ֵהן ּ ְפזוּרוֹ ת ְּבכָ ל ָמקוֹ ם:
ִאיגו ָּאנוֹ ת ׁ ְשחֹרוֹ ת ׁ ֶש ִּב ְטנָ ן ַעל ַה ֶּסלַ ע
ַּכ ּ ָפן ָה ַא ַחת ְסמ ּוכָ ה לְ ֵרעו ָּת ּה
ְּכמוֹ ַּב ִ ּצ ּי ּו ׁר ֶשל ֶא ׁ ֶשר
"אם ֻּכ ָ ּלן ַּב ֲעלוֹ ת ַדּ ם ַקר
ִ
ְ
ַמדּ ו ַּע ֵהן נִ ְצ ָמדוֹ ת ָּכל ָּכך זוֹ לְ זוֹ ?
ַמה ּגוֹ ֵרם לָ ֶהן לָ גַ ַעת
ְּב ָח ֵמ ׁש ֶא ְצ ָּבעוֹ ת ֲא ֻרכּ וֹ ת?"
"וְ ֵא ֶ ּלה ֻּכ ָ ּלן נְ ֵקבוֹ ת,
ֲא ָחיוֹ ת ַעל אוֹ תוֹ ַה ֶּסלַ ע!"
ַּ
"כ ִ ּנ ְר ֶא ׁה ֶש ֵ ּי ׁש ָּב ֶהן ֵאיזֶ ה ר ְֹך
ַה ָ ּזקוּק לְ נֶ ָח ַמת ָה ֲא ֵחרוֹ ת",
ֲאנִ י טוֹ ֶענֶ ת.
ַ"דּ ְרוִ ין לְ בַ דּ וֹ ֵאינוֹ ַמכְ ִּתיב ֻח ִ ּקים,
ַק ָ ּי ִמים ְּבוַ ַדּ אי ְמקוֹ רוֹ ת ֲא ֵח ִרים".
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יום האיגואנה
נראה שאין להן שום נטייה לנשוך; אך כשהן נבהלות מאוד ,הן מתיזות טיפת נוזל מכל נחיר.
צ'רלס דרווין

ֵאינֶ ִ ּני יוֹ ַד ַעת ִמי ּ ָפ ַתח ְּב ַת ֲחרוּת נְ ִע ַיצת ַה ַּמ ָּב ִטים,
ָצ ַע ְד ִּתי לִ י ַּב ּׁ ְשבִ ילִ ים ָה ֵהם ְּככָ ל ַּת ָ ּיר
נֶ ֱהנֵ ית ֵמ ַה ְ ּצבָ ִעיםִ ,מן ַה ּי ִֹפיִ ,מן ַה ֶּמ ֱחווֹ ת ָה ִא ָּמ ִה ּיוֹ ת ַה ְּמתוּקוֹ ת,
ּגוּר אוֹ בֵ דּ ,בו ִּּבי ֲאבָ ִהיִ ,צ ּפוֹ ר ּ ְפ ֶרגָ ָטה אוֹ ֶרבֶ ת,
ָּכל ַמ ׁה ֶש ִּמ ְת ָק ֵרב
לָ ֱאנוֹ ׁ ִשי ְּב ִה ְתנַ ֲהגוּתוֹ ְּ .כמוֹ לְ ָמ ׁ ָשל
ָה ֻעבְ ָדּ ׁה ֶש ֵהם ֵאינָם זָ זִ ים ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַא ָּתה ִמ ְת ָק ֵרב,
רוֹ בְ ִצים ַעל ַה ֶדּ ֶר ְך ְּכ ִא ּל ּו נוֹ ְצ ָרה
לַ ֲהנָ ָא ָתם ִּבלְ בַ דַ ,ס ְפ ָסל ְּבגַ ן ָה ֵע ֶדן.
ָה ִאיגו ָּאנָ ה קוֹ לֵ ט ֶאת ַמ ָּב ִטי
לֹא ִּכ ְמ ַא ֵהבֶ ,א ָ ּלא ִּכיצוּר נָ בוֹ ן
ַה ְּמ ֻמ ּנֶה ַעל ַ ּגן ָה ֵע ֶדן ,וְ ֵעינַי ַה ַּס ְק ָרנִ ּיוֹ ת
קוֹ ְראוֹ ת ִּת ָ ּגר
ַעל הוֹ ד ַס ְמכוּתוֹ .

חוֹ ֵקר ַה ֶּטבַ ע ַמ ְס ִּביר:
הוּא ִמ ְת ַע ֵּט ׁש ְ,מ ׁ ַש ְח ֵרר ֶאת ַה ֶּמלַ ח
ִמן ָה ָאצוֹ ת ׁ ֶש ָּבלַ ע.
וַ ֲאנִי ַמ ְמ ׁ ִשיכָ ה לְ ִה ְס ַּת ֵּכלְ ,מ ׁ ֻשכְ נַ ַעת
ׁ ֶש ִאם ֵאינֶ ִ ּני ְמבִ ינָ ה
ׁ ֶש ָה ִאיגו ָּאנָ ה אוֹ ֵמר לִ י
לָ סוּר ִמ ַדּ ְרכּ וֹ
ֲאנִ י ִא ְידיוֹ ט וְ ֵאינֶ ִ ּני ְרא ּויָ ה ְּכלָ ל
לַ ְחלֹק ִע ּמוֹ ֶאת ַה ֶּמ ְר ָחב.
וְ ׁשוּב ַמ ִ ּג ַיע ָמ ָּתז
וְ ׁשוּב.
וַ ֲאנִי ְמוַ ֶּת ֶרת ַעל ֶעלְ יוֹ נו ִּתי
לַ ֲחלו ִּטין.

ֹאש
ַא ְך הוּא ֵאינוֹ ֵמנִ יד ר ׁ
ַא ׁף ֶש ָהיָה ֵמנִ יד ַ ּגם ֵמנִ יד ,ל ּו ֲאנִי זָ כָ ר
ַהחוֹ ׁ ֵשק ְּב ַה ְרמוֹ נוֹ  .הוּא לֹא
נָע וְ לֹא זָ ע.

ֵאין זֶה ְמ ׁ ַש ּנֶה ְּכלָ ל ַמה
אוֹ ֵמר חוֹ ֵקר ַה ֶּטבַ ע ַה ְּמלֻ ָּמד.

ֲאנִי ַמ ְק ׁ ִשיבָ ה לְ חוֹ ֵקר ַה ֶּטבַ ע
ַה ַּמ ְר ֶצה ַעל ְ ׂש ִר ִידים ו ּולְ ָקנִ ִ ּיים
ו ַּמ ִּב ָיטה ַעל ָה ִאיגו ָּאנָ ה
וְ הוּא ָעלַ יֲ .אנִי זָ זָה ַה ִ ּצ ָדּ ה.

ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ָמ ָּתזִ ים ׁ ֶשל ִאיגו ָּאנָ ה
וַ ֲאנִ י יוֹ ַד ַעת ַמה ְמקוֹ ִמי.
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ַמ ּׁ ֶשה ּו ְּב ֵעינָ יו מוֹ ִתיר
אוֹ ִתי לְ כו ָּדה.
ֲאנִ י נָ סוֹ גָ הַ ,מ ׁ ְש ִ ּג ָיחה.
ימה וַ ֲאנִי נִ ְר ַּת ַעת.
הוּא יוֹ ֵרק ָמ ָּתז ָר ָחב ָק ִד ָ
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רכילות בטלה
ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ַט ְ ּילוֹ ת ֵּבין נַ ְק ּב ּובִ ּיוֹ ת לַ ָּבה
ְדּ מוּיוֹ ת ִמ ַ ּק ֶ ּצ ֶפת ְמ ֻא ֶּבנֶ ת
ו ִּמ ְתיַ ּׁ ְשבוֹ ת לָ נו ַּח ַעל ַמ ָדּ ף
מוּל ַה ָ ּים
ְמ ַפ ְט ּ ְפטוֹ ת ַעל ִענְ יְ נֵ י
לְ בו ּׁש ְּבגִ ילֵ נ ּו
וְ כֵ ַיצד נִ ַּתן לְ ׁ ַש ּ ֵפר ֶאת
ַמ ְר ֶאה ִצ ּ ָפ ְרנֵ ינוּ.
ָאנ ּו ַמ ְמ ׁ ִשיכוֹ ת לְ ַפ ְט ּ ֵפט
ו ִּפ ְתאוֹ ם ִמ ְת ָּב ֵרר
ׁ ֶש ֶאת ַמ ָדּ ֵפנ ּו וְ ִ ׂש ָיח ֵתנ ּו חוֹ לֶ ֶקת
לָ ּה ְּב ׁ ַשלְ וָ ה
ִאיגו ָּאנָ ה ְ ּגדוֹ לָ ה
ׁ ֶש ַּמ ְק ׁ ִשיבָ ה
ִּב ְתשׂ ו ַּמת לֵ ב
ּובָ רוּר
ׁ ֶש ּת ּוכַ ל
לְ ַה ְח ִּכים
ַה ְר ֵּבה
ִמ ְד ָּב ֵרינוּ.
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נחמת מלכים
ועל הגבעות זן מכוער ונפוץ (של לטאות) במידה שווה( ,שצבעו) צהוב־חום .ראינו (לטאות) רבות כאלה בורחות
בכבדות מפנינו ,ואחרות מדשדשות להן למאורותיהן...
צ'רלס דרווין

וְ ִה ֵ ּנה ִאיגו ָּאנָ ה
ׁ ֶש ּנוֹ גַ ַעת לְ לִ ִּבי:
ּ ָפנֶ ָיה לְ בָ נִ ים ֵמ ֲח ַמת ִ ּגילָ ּה
וְ ִהיא קוֹ לֶ ֶטת ֶאת נוֹ כְ חו ֵּתנ ּו
ְּב ׁ ַשלְ וַ ת נֶ ֶפ ׁש ְמדו ָּדה.
ְּב ָקרוֹ ב ַּת ִ ּג ַיע
עוֹ ד ְקבו ַּצת ַּת ָ ּי ִרים.
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דולפין לבן גחון

ברירה טבעית

ֶא ְפ ׁ ָש ׁר ֶש ָהיִ ִיתי ְרחוֹ ָקה ִמ ַדּ י
ֲאבָ ל ִּבי נִ ׁ ְש ַּב ְע ִּתי,
יתי
נִ ְד ֶמה לִ ׁי ֶש ָר ִא ִ
ּ
ֶאת ַהדּ וֹ לְ ִפינִ ים ְמ ַח ְיכִ ים
ְּכ ׁ ֶש ֲחבֵ ָרם ִּב ֵ ּצ ַע ַסלְ ָטה ְמ ׁ ֻש ֶ ּל ׁ ֶשת
ָ ּגבוֹ ַּה ָּב ֲאוִ יר.

ָּ
"כל ׁ ֶש ָעלֵ ינ ּו לַ ֲעשׂ וֹ ת
ְּכ ֵדי לֹא לְ ִה ְת ָע ֵרב
ַּב ְּב ֵר ָרה ַה ִּטבְ ִעית
הוּא לְ ָה ׁ ִשיב ֶאת ַה ָ ּגלָ ּ ָפאגוֹ ס
אשוֹ נִ י",
לְ ַמ ָ ּצבָ ם ָה ִר ׁ
ָא ַמר ׁשוֹ ֵחר ֵאיכוּת ַה ְּסבִ יבָ ה
וַ ֲאנִי ִה ְפנֵ ִיתי ֵאלָ יו ַמ ָּבט ְּכ ֵדי לִ ְקלֹט
ֶאת ָה ִאירוֹ נְ יָ ה.

ַה ִאם ָע ְרכ ּו לְ ַמ ֲענֵ נ ּו מוֹ ַפע ַר ֲאוָ ה
ְּכמוֹ ֵּבית ֵס ֶפר לְ ַס ְמ ָּבה ְּב ִריוֹ ?

ֲאבָ ל הוּא נוֹ ַתר ְר ִצינִ י
ְּכ ִא ּל ּו ׁ ֶש ִּמ ְּב ִחינָ תוֹ
ַדּ ְרוִ ין
הוּא ּתוֹ ָרה ִמ ִּסינַ י.

ָּכ ְך אוֹ ָּכ ְך,
ָאנ ּו ִּב ִּלינ ּו ְּב ִד ּיוּק ׁ ָשם,
לוֹ גְ ִמים ָק ֶפה ַעל ַה ִּס ּפוּן
ְּבבוֹ ָאם
לְ ַק ֵדּ ם ֶאת יוֹ ֵמנ ּו ִּבבְ ָרכָ ה
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הסביבה

דורות עוברים מן העולם

זֶה ַמ ּׁ ֶשה ּו ׁ ֶש ָעלַ י לִ לְ מֹד
ַה ֲע ָד ַפ ׁת ִש ּמוּר ַה ֶּטבַ ע
ַעל ִק ּיוּמוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּי ִחיד.

ׁ ִשבְ ִעים ֶאלֶ ף ִע ִ ּזים נִ צּ וֹ ד ּו ָּב ִאי ִאיזָ ֶּבלָ ה
ׁ ִשבְ ִעים ֶאלֶ ף ִע ִ ּזים ְמלַ ֲחכוֹ ת ֵעשֶׂ ב
ׁ ִשבְ ִעים ֶאלֶ ף ִע ִ ּזים ְמ ַח ְּסלוֹ ת ֶאת ְמזוֹ נָ ׁם ֶשל
ַה ָ ּצבִ ים ַה ְּמקוֹ ִמ ִ ּייםַ ,ה ְ ּנת ּונִ ים ְּב ַס ָּכנַ ת ַהכְ ָח ָדה
ַ ּגם לְ לֹא ִא ּיוּם ְּב ָר ָעב.

ְּכ ׁ ֶש ֶפ ְרנַ נְ דוֹ ִס ּ ֵפר לָ נ ּו
ַעל ְקבו ַּצת חוֹ בְ בֵ י ֶטבַ ׁע ֶש ָרגְ מ ּו ָחתוּל
ִמ ּׁש ּו ׁם ֶש ָ ּצד ִצ ּפוֹ ִרים לְ ִמ ְחיָ תוֹ
וְ ֵה ֵפר ֶאת ָה ִא ּזוּן ָה ֶאקוֹ לוֹ גִ י

ׁ ִשבְ ִעים ֶאלֶ ף ִע ִ ּזים
ׁ ֶש ִ ּנצּ וֹ ד ּו ֶּב ָה ִרים ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְ ּזכָ ִרים ְמיֻ ָח ִמים
ָע ְקב ּו ַא ַחר נְ ֵקבוֹ ת ְמ ֻס ָּמנוֹ ת
וְ כָ ְך נָ ְפל ּו ִּב ֵידי ַה ַ ּצ ָ ּי ִדים.

נִ ְת ַק ְפ ִּתי ַחלְ ָחלָ ה
ְּכ ִא ּל ּו ִּבי ְמ ֻד ָּבר

לַ ֲאה ּובֵ י יָ ִדיד ׁ ֶשהו ַּטל ָעלָ יו
לְ ַח ְּסלָ םַ ,עד ֶא ָחד.

ֵא ְ
יך ְמ ֻס ָ ּגל אוֹ ֵהב
לִ לְ מֹד לַ ֲהרֹג?

וְ כֻ ָ ּלם ָהי ּו ְמ ֻר ִ ּצים:
ַה ַ ּצ ָ ּי ִדים ׁ ִש ְח ְרר ּו ֶאת ָה ִאי.
ַא ְך ֵהם לֹא
ָהי ּו ִע ִ ּזים.
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שריון
ֵא ְ
יך נוֹ ֵפל ָעלַ י ּ ָפ ַחד ַהזּוֹ ֲחלִ ים,
ֲהגַ ׁם ֶש ָּבר ּו ׁר ֶש ַה ָ ּצב ָה ֲענָ ק,
ׁ ֶשצּ וֹ ֵעד לְ ִא ּטוֹ לְ ֻע ָּמ ִתי,
ַּכ ָ ּונוֹ ָתיו ְטהוֹ רוֹ ת
ְ
וְ ֵעינָ יו ׁשוֹ ֲחרוֹ ת ַאך טוֹ ב,
ֲאנִי זָ זָה ַה ִ ּצ ָדּ ה וְ הוּא ְּב ׁ ֶש ּלוֹ ,
וְ ׁשוּב נִ ְר ַּת ַעת וְ נֶ ְח ֵּבאת
ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ָ ּק ָהל,
ְּב ִאינְ ַפנְ ִטילִ ּיוּת ַק ְדמוֹ נִ ית
ַרק ְּב ַת ְצלוּםְּ ,ב ׁ ִשיר,
ֲאנִי ְמ ִע ּזָה לַ ֲחצוֹ ת ֶאת ַה ַ ּקו.
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