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"ה ְּמ ִח ָ ּצה ֵּבינִ י ּובֵ ין ַה ָּמוֶ ת נָ ְפלָ ה"
ַ
ויפט עם מות אמו
ְסוִ ְ

ית־ה ָאבוֹ ת ַה ְ ּיהו ִּדי ְּב ִעיר ֻה ַ ּל ְד ִּתי
ָ
ְּבבֵ
יוֹ ׁ ְשבִ ים ׁשוֹ ְמ ֵרי נְ עו ַּרי ְּבכִ ְסאוֹ ת ַ ּגלְ ַ ּג ִּלים
וְ רוֹ ֲח ִצים ַּב ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַּב ֲאוִ יר ַה ְּס ָתו ָה ַר ֲענָ ן.
יָ ַדיִ ם ְצפוּדוֹ ת אוֹ ֲחזוֹ ת ִּבבְ גָ ַדי ְּב ָעבְ ִרי:
ימלָ ,הרוֹ ֵפא ׁ ֶש ִ ּק ֵּב ַע ֶאת זְ רוֹ ִעי
מוֹ ָר ִתי ִמ ִּכ ָּתה ִ ּג ֶ
אשוֹ נָ ה ַעל אוֹ ַפ ַ ּניִ ם),
(ש ִ ּנ ׁ ְש ְּב ָרה ָּב ְרכִ יבָ ה ָה ִר ׁ
ֶׁ
ׁשוֹ ֵמר ַה ָ ּז ָה"בָ ,ה ָאחוֹ ת ִמ ֵּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְ ּיהו ִּדי.
אש ֶיהם ְצל ּולִ ים
ֵא ֶ ּלה ׁ ֶשעוֹ ד יְ כוֹ לִ ים לְ ַד ֵּבר וְ ָר ׁ ֵ
ַמ ֲעלִ ים זִ כְ רוֹ נוֹ ת ְּב ֵעינַ יִ ם דּ וֹ ְמעוֹ ת; ֲא ֵח ִרים
ֹאשם.
ִמ ְת ּבוֹ נְ נִ ים וְ נָ ִדים ְּבר ׁ ָ
"שִׂ ַח ְק ְּת ֶאת ָה ָמן ְּבנֶ ׁ ֶשף ּפו ִּרים"
ְמ ַצ ֶ ּי ֶצת ַה ְמנַ ֶ ּגנֶ ת ֵמ ָה ֲע ָמ ִמי,
"וְ ַעכְ ׁ ָשו ַא ְּת ְּכבָ ר ַמ ָּמ ׁש ְ ּגבֶ ֶרת
ִעם ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ִמ ּׁ ֶש ָ ּל ְך".
"ת ְרא ּו ַּכ ָּמה ׁ ֶש ִהיא ְ ּגבוֹ ָהה — ִמ ָּכל ָה ֲארוּחוֹ ת
ִּ
ׁ ֶש ָאכְ לָ ה ֶא ְצלִ י ַּב ַּביִ ת" ,מוֹ ִס ָיפה ִא ָּמ ּה ׁ ֶשל ֲחבֶ ְר ִּתי.
ָּכאן ֲאנִ י ֲע ַדיִ ן ְּבשִׂ יא ַה ּ ְפ ִר ָיחהַ ,מ ֲחלִ ָיקה
ְּביָ ד ֲע ִדינָ ה ֶאת ָה ְר ִד ִידים ַעל ִּכ ְת ֵפ ֶיהם
ְמ ַס ֶדּ ֶרת ֶאת שְׂ ִמיכוֹ ת ַה ֶ ּצ ֶמר ַה ְּב ִהירוֹ ת ַעל ַה ִּכ ְסאוֹ ת
וְ לוֹ ֶח ׁ ֶשת ִמ ּלוֹ ת ּ ְפ ִר ָידה ְמעוֹ ְדדוֹ ת לְ ַח ָ ּילַ י
ׁ ֶש ַּב ֲחזִ ית.
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יידיש

1
ּגוּף נְ קוּב ְר ָמ ִחים ַר ִּבים,
נוֹ ׁ ֵשם ֲע ַדיִ ןַ ,אף ִּכי ַה ָדּ ם
נִ ְס ּ ָפג ַּב ֲא ָד ָמה ְר ֵעבָ ה ,זוֹ ֶע ֶקת.
ֲאנִ י ׁשוֹ ַמ ַעת ֶאת ַה ִּמ ְק ָצב ַה ּׁ ָש ֵקט ִּב ׁ ְשנָ ִתי.
פאלקשול ָהיְ ָתה זוֹ שְׂ ַפת ָה ַא ּלו ִּפים,
ַּב ָ
ַמ ׁ ְש ִמ ֵידי ִמ ְפ ֲעלֵ י ַה ֶ ּיזַ עַ ׁ :ש ְרנ ּו
ַעל ַט ַּב ַעת ַה ָ ּז ָהב ׁ ֶשל ַה ּסוֹ ְציָ אלִ יזְ ם
מע־לאשן.
מא
ָ
ׁ ֶש ָ ּיכְ לָ ה לְ ִה ָ ּו ֵצר ַרק ְּב ַ
ִּב ִּכינ ּו יַ ְח ָדּ ו ֶאת מוֹ ת ָהעוֹ לָ ם
וְ נָ ַד ְרנ ּו ׁ ֶשעוֹ ף ַהחוֹ ל יָ קוּם ִמן ָה ֵא ֶפר
רטיזאנער־ליד.
פא
ַ
ַמ ָּמ ׁש ְּכמוֹ ַּב ַ
ֵא ְ
יך יָ כֹלְ ִּתי לָ ַד ַעת ַעל ֶּב ּ
ן־גו ְּריוֹ ן
ַה ּקוֹ בֵ ר ְּב ִסיד ֶאת שְׂ פוֹ ת ַה ְמ ַה ְ ּג ִרים
ׁ ֶש ָה ִעבְ ִרית ּת ּוכַ ל לְ ִה ָ ּולֵ ד ֵמ ָח ָד ׁש.

2

ְּביִ ִיד ׁיש ַהכּ ֹל נֶ ְה ּ ָפ ְך לְ ּ ָפרוֹ ְדיָ ה,
ֶה ָע ָרה ַעל יֻ ְמרוֹ ת ָהעוֹ לָ ם ַה ּמוֹ ֶד ְרנִ י
ִמ ְ ּנ ֻק ַדּ ת ַמ ָּבטוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּזר ַה ִ ּנ ְצ ִחי.
לְ ַה ְס ִּביר ְּב ַאנְ ְ ּגלִ ית ַ ּגם זֶ ה מ ּוזָ ר,
הוֹ ָד ָאה ְמגֻ ְמ ֶ ּג ֶמת ְּב ַרגְ ׁ ָשנוּת.
ֲאנִ י ׁשוֹ ֶאלֶ ת ַעל ׁ ִשיר ָהרוֹ ק ֶה ָח ָד ׁש
ַא ָּתה אוֹ ֵמר "זֶ ה ְּביִ ִיד ׁיש"ּ ,ולְ ֶפ ַתע
ֲאנִ י רוֹ ָצה לְ ַה ֲא ִמין ,לְ ַד ְמיֵ ן עוֹ לָ ם
ׁ ֶשל ִאירוֹ נְ יָ ה ִא ִידילִ ית.
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3
ְּכ ׁ ֶש ֶאזְ ַדּ ֵ ּקן
ֲאנִ י ְמ ַק ָ ּוה
ׁ ֶש ָא ׁשוּב לַ ּ ָׂש ָפה ַהיְ ׁ ָשנָ ה
ַט ִּלית ַה ִּמ ִּלים
ֵמעוֹ לָ ם ׁ ֶשל ׁ ְשלֵ מוּת.
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התרחשוּת חוזרת

1
נַ ֲעשֶׂ ה וְ נִ ׁ ְש ַמע
ֲחזָ ָרה ִע ֶ ּו ֶרת
ְמלַ ֶּמ ֶדת
ַמ ׁ ְש ָמעוּת —
אוֹ ָת ּה ִה ְת ַ ּג ּלוּת
ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ָיעה
ִעם ֵקהוּת ַהחו ׁ ִּשים.
ָהי ּו יָ ִמים
ׁ ֶש ּׁשו ַּרת ְּת ִפ ָ ּלה
ָהיְ ָתה ְמעוֹ ֶר ֶרת ִּבי
ַרכּ וּת כּ ׁה ַר ָּבה —
ַחדֵּ ׁש יָ ֵמינ ּו ְּכ ֶק ֶדם —
אוֹ תוֹ ָר ָעב לָ ׁשוּב
ֶאל ַמה ׁ ּ ֶש ֻּמ ָּכר לָ נ ּו
ַרק ֶדּ ֶר ְך אוֹ תוֹ ָה ָר ָעב

2
ִדּ ינָ הַ ,ה ְ ּז ֵקנָ ה ׁ ֶשעוֹ ָ ׂשה נֵ רוֹ ת,
ָּכ ָּ
ל־כ ְך ְּכפו ָּפה ׁ ֶש ּ ָפנֶ ָיה ָּת ִמיד
לָ ָא ֶרץָ ,ק ָמה ְּב ִמלְ מוּל ִמ ַּס ְפ ָסלָ ּה
ית־ה ְּכנֶ ֶסת
ַ
ְּבבֵ
"עץ ַח ִ ּיים"
ְּב ִה ּׁ ָש ַמע ַא ֲחרוֹ נֵ י ַה ּ ְפסו ִּקים ׁ ֶשל ֵ
ו ַּמ ְת ִחילָ ה לִ ְפס ַֹע
ַּב ַּמ ֲעבָ ר ָה ָאר ְֹך ֶאל ַה ֶדּ לֶ ת
ְּכ ׁ ֶש ָה ַרב ַה ָ ּצ ִעיר ַמ ְת ִחיל לָ ֵ ׂשאת ְדּ ָר ׁ ָשה
ְּב ַאנְ ְ ּגלִ ית.
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זֶ ה ָּת ִמיד ִה ְצ ִחיק אוֹ ִתי ,לִ גְ לַ גְ ִּתי
ִעם ִא ִּמי ַעל ַה ַּמ ֲחזוֹ ִר ּיוּת —
ת־ה ּׁ ִש ַ ּניִ ם ְּכנֶ גֶ ד שְׂ ַפת ַה ָּמקוֹ ם.
ְמ ָח ָא ָת ּה ַח ְס ַר ַ
ַעכְ ׁ ָשו ֲאנִ י רוֹ ָאה אוֹ ָת ּה
רוֹ כֶ נֶ ת ֵמ ַעל ְק ֵד ַרת ֵחלֶ ב
טוֹ בֶ לֶ ת ֶאת ַה ּ ְפ ִתיל
ׁשוּב וָ ׁשוּב
מוֹ ִס ָיפה ׁ ִשכְ בָ ה
ַעל ַ ּג ֵּבי ׁ ִשכְ בָ ה —
ַ ּג ׁ ְש ִמית ֲא ִפ ּל ּו ָּבעוֹ לָ ם ַה ָּבא —
יוֹ ֶצ ֶרת נֵ רוֹ ת ַּבל יְ ֻח ָ ּללוּ.
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מלכה
לְ ִע ִּתיםְּ ,ב ִד ְמ ַמת לֵ יל ַקיִ ץ,
ֲאנִ י ְמ ִר ָיחה ֶאת ְּבשָׂ ָר ּה ּבוֹ ֵער.
ַה ִּב ְק ָּתה ׁ ֶש ֻה ְ ּצ ָתה ִּב ֵידי ַח ָ ּילִ ים ָא ִר ִ ּיים
ִמ ְתלַ ַ ּק ַחת ׁ ֵשנִ יתָ :ה ִא ָּכר ַה ַּמלְ ׁ ִשין
ַמ ׁ ְש ִקיף ִמן ַה ַּמ ְת ֵּבן.
ַה ָ ּנ ׁ ִשים זוֹ ֲעקוֹ ת
ְּכ ׁ ֶשדּ וֹ ִדי
ּגוֹ ֵרר אוֹ ָתן ַהחו ָּצה
ַא ַחת ַא ַחת
ַמ ׁ ְש ִאיר אוֹ ָת ּה
ְּב ִע ְ ּק ׁשוּת,
ִּבגְ בו ָּרה,
לַ ּסוֹ ף.
וְ ׁ ָשם ִהיא
נִ ׁ ְש ֶא ֶרת
ִּב ׁ ְשבִ ילִ י —
דּ וֹ ָד ִתי ַה ּ ַפ ְר ִטיזָ נִ ית —
ַמלְ ַּכת ַה ָּבשָׂ ר ַה ּבוֹ ֵער.
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מלכה למעלה מימין ,מוקפת בעיגול
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מדנציג לחוות־החזירים
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חזירים
ת־חזִ ִירים ִּבגְ לוֹ ְס ֶט ְר ׁ ַשיְ יר.
הוֹ ַרי ָּב ְרח ּו ִמ ַדּ נְ ִציג ַה ָ ּנ ִ
אצית לְ ַח ַ ּו ֲ
ח ֶֹד ׁש ִה ְת ַח ּ ְפר ּו ַּב ִּמ ָּטה ,מ ּוכָ נִ ים לְ ִה ְת ַ ּג ּלוֹ ת וְ לַ ֲחטֹף ַמכּ וֹ ת ֶר ַצח
ּובְ ִמ ׁ ְשנֵ ה ּו זָ כ ּו לְ ַה ׁ ְש ָּכ ָמה ֵמ ַה ֲחזִ ִירים ׁ ֶש ִּמחוּץ לַ ַח ּלוֹ ן.
ֵהם לֹא נִ ׁ ְש ֲאר ּו זְ ַמן ַרב — ִא ִּמי ֶה ְע ִדּ ָיפה ֶאת ַח ֵ ּיי ָה ִעיר,
ֲא ִפ ּל ּו ַּת ַחת ַה ְפ ָצ ָצהַ .א ְך ָאבִ י ָּת ִמיד זָ כַ ר ֶאת ַה ֲחזִ ִירים ָה ֵא ֶ ּלה
ׁ ֶש ָרא ּו ּבוֹ ְמ ַפ ְרנֵ ס וְ ֵה ִעיר ּו אוֹ תוֹ ִעם ׁ ַש ַחר ְּב ַהזְ ִּכ ָירם
ׁ ֶשהוּא לֹא ַרק ָא ָדם ֶא ָ ּלא ָא ָדם ִעם ַמ ָּטלוֹ ת.
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תחנת הוֹ לְ ּבוֹ ְרן
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תחנת הוֹ ְל ּבוֹ ְרן
ָעמֹק ָעמֹק ִמ ַּת ַחת לְ לוֹ נְ דוֹ ןָּ :כאן
יתי ְּכ ׁ ֶש ָא ִחי יָ ׁ ַשן ַּב ִּמזְ וָ ָדה ַה ּ ְפתו ָּחה,
נֶ ֱה ֵר ִ
הוֹ ַרי ִה ְצטוֹ ְפפ ּו לִ ְצלִ ילֵ י ַה ְּת ִק ָיפה ָה ֲאוִ ִירית —
ַעל ִמ ׁ ְש ָטח ִמ ְס ּ ָפר ODAQ 26 3
ת־עשְׂ ֵרה ַּב ַ ּליְ לָ ה ַעד ׁ ֵש ׁש ַּב ּב ֶֹקר —
ֵמ ַא ַח ֶ
ְמ ַצ ִ ּוים ַח ִ ּיים
ְּכ ׁ ֶש ֵּמ ֲעלֵ ֶיהם ו ִּמ ְּסבִ יבָ ם
אוֹ תוֹ ִט ְרטוּר ֶמכָ נִ י
ַמזְ ִהיר
י־שם
ׁ ֶש ֵא ׁ ָ
ישה ּו יָ מוּת
ִמ ׁ ֶ
ֲאנִ י ְמבַ ֶ ּק ֶרת ַּב ַּת ֲחנָ ה ַה ּזׁאת ְּבכָ ל ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ֲאנִ י ָּב ִעיר
ְּכמוֹ דּ וֹ ָדה זְ ֵקנָ ה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לְ ַרצּ וֹ ת
ֲא ִפ ּל ּו ִאם ֵאינָ ּה זוֹ כֶ ֶרת ֶאת ַה ֶ ּק ׁ ֶשר ֵּבינֵ ינ ּו
וְ אוֹ ֶהבֶ ת זָ ִרים ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִהיא אוֹ ֶהבֶ ת ְקרוֹ בִ ים
ֲאנִ י ַ ּגם רוֹ ָאה ֶאת ַה ִדּ ְמיוֹ ןֵ ,א ְ
יך ׁ ְש ֵּתינ ּו
ַּת ֲחנוֹ ת ְדּ ָרכִ ים ,נוֹ שְׂ אוֹ ת ׁ ְשלָ ִטים
ַעל ֲעבָ ֵרנ ּו ַה ְּט ָראו ָּמ ִתי,
ַא ְך ּ ְפ ָרט לַ ֲע ִצירוֹ ת ְקבוּעוֹ ת ,דּ וֹ ֲאגוֹ ת ַרק
לַ ֲה ֻמ ַ ּלת ָה ֶרגַ ע.
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מבט
ַּכ ָּמה ׁ ֶש ּלֹא נַ גְ ִדּ יל אוֹ תוֹ ,
ַּת ְצלוּם ָסבָ ִתי ׁ ֶש ִ ּצ ֵ ּלם ַח ָ ּיל ֶ ּג ְר ָמנִ י
ְּבלִ ָידה,1916 ,
נוֹ ַתר ַחד ּובָ רוּרֵ .עינֶ ָיה
חוֹ שְׂ פוֹ ת ֶאת ַה ִח ּׁשוּב ַה ַ ּקר
ּבוֹ ָא ְמ ָדה ֶאת ַה ַח ָ ּיל ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ָהיָ ה
לְ ַה ְחלִ יט לִ לְ חֹץ ַעל ַה ֶה ֶדק
ִּב ְמקוֹ ם ַעל ַּכ ְפ ּתוֹ ר ַה ַּמ ְצלֵ ָמה
ל ּו זֶ ה ָהיָ ה ַּת ְח ִּביבוֹ
וְ לֹא ִצ ּלוּם.
זֹאת ַמ ׁ ְש ָמעוּת
ימ ָת ּה
ַה ִּמלְ ָח ָמה — ֲאנִ י טוֹ ֶע ֶמת ֵמ ֵא ָ
ַאף ׁ ֶש ֲאנִ י ַמ ִּב ָיטה ָּב ּה ָּכ ֵעת
ֶדּ ֶר ְך ֵעינֵ י
ַה ְמ ַד ֵּכא.
וַ ֲאנִ י יוֹ ַד ַעת ֶאת ֶח ְר ּ ַפת ׁ ְשנֵ ֶיהם.
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אחד הלילות הללו
ְּביוֹ ם ַה ּׁ ָשנָ ה לְ מוֹ ת ִא ִּמי
הוֹ ִפ ָיעה ְדּ מוּת ְמ ׁ ֻש ָ ּנה לְ ַצד ִמ ָּט ִתי ,עוֹ ָטה ַּת ְר ּבו ּׁש ּובַ ד נוֹ ֵצץ.
זֶ ה ָהיָ ה ִמ ְס ּתוֹ ִרי ַעד ְמאֹד — ָהאוֹ ר ֶה ָעמוּםַ ,ה ְּתנו ָּעה ָה ִא ִּטיתַ ,ה ְדּ מוּת
ַה ַדּ ִ ּק ָיקהַ ,ה ְ ּזקו ָּפה…
וְ ָאז ּ ָפ ְצ ָחה ְּב ִד ּבוּר — יִ ִיד ׁישִּ ,ב ְצלִ יל וְ נִ ּגוּן
ׁ ֶש ּלֹא ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ׁ ָשנִ ים.
דו קענסט מיר נישט
ְ
"אינֵ ְך ַמ ִּכ ָירה אוֹ ִתיַ .אך ֲאנִ י ֲחבֵ ָרה
ִהיא אוֹ ֶמ ֶרתֵ ,
ׁ ֶשל ִא ֵּמ ְך ִמ ּׁ ָשם ,וְ ִהיא לֹא ַמ ְפ ִס ָיקה לְ ַד ֵּבר ַעל ַח ַ ּייִ ךְ,
ַעל ֶה ּ ֵ ׂשגַ יִ ְך ,וְ ֵא ְ
יך ֵאינֵ ְך ַמ ֲע ִריכָ ה אוֹ ָת ּה,
וַ ֲאנִ י רוֹ ָצה ׁ ֶש ֵּת ְד ִעי ׁ ֶש ַא ְּת ְמ ַפ ְס ֶפ ֶסת
ַּכ ָּמה ֻעבְ דּ וֹ ת ַמ ׁ ְש ָמעו ִּת ּיוֹ ת ָּבא ֶֹפן ׁ ֶש ּבוֹ ַא ְּת ּתוֹ ֶפ ֶסת אוֹ ָת ּה".
"ה ִאם ַא ְּת ַא ַחת ַהדּ וֹ דוֹ ת ׁ ֶש ֵּמת ּו לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ּנוֹ לַ ְד ִּתי?" ֲאנִ י ׁשוֹ ֶאלֶ ת,
ַ
ּ
ּ
ְּכמוֹ ָהיָ ה ִבקוּר זֶ ה ׁ ֶשל ֶט ֶרם ׁ ַש ַחר ִּכ ְמ ַעט ָצפוּי
וְ ֶהגְ יוֹ נִ י לְ גַ ְמ ֵרי ַ ּגם ָּבעוֹ לָ ם ָה ֲא ִמ ִּתי.
וואס קריכטסו צו דעם ,ס'איז נישט וויכטיק
ָ
"מדּ ו ַּע ַא ְּת עוֹ ֶס ֶקת ִּב ְדבָ ִרים לֹא ֶרלֶ וַ נְ ִט ִ ּיים?
ַ
ִהיא ָא ְמ ָרה לִ י ׁ ֶש ַא ְּת ָּת ִמיד ְמ ַח ּ ֶפ ֶ ׂשת ִּתעוּד.
ַמה ּׁ ֶש ֲאנִ י רוֹ ָצה ׁ ֶש ֵּת ְד ִעי —
וַ ֲאנִ י חוֹ ׁ ֶשבֶ ת ׁ ֶש ֶ ּזה ַה ָדּ בָ ר ֶה ָח ׁשוּב ְּביוֹ ֵתר
ׁ ֶש ֲאנִ י יְ כוֹ לָ ה לְ ָהבִ יא ֵמ ָהעוֹ לָ ם ׁ ֶש ֵּמ ֵעבֶ ר —
הוּא ׁ ֶש ִא ֵּמ ְך ֶּב ֱא ֶמת ָא ֲהבָ ה אוֹ ָת ְך".
"מאֹד נֶ ְח ָמד ִמ ִ ּצ ֵדּ ְך לָ בוֹ א לְ כָ אן",
ְ
"אבָ ל לָ ָּמה ַא ְּת ְצ ִריכָ ה לוֹ ַמר לִ י ,לָ ָּמה
ֲאנִ י אוֹ ֶמ ֶרתֲ ,
ָּכ ְך — וְ לָ ָּמה ַעכְ ׁ ָשו
ַא ֲח ֵרי ָּכל ַה ּׁ ָשנִ ים ַה ָ ּללוָּּ ,כל ַה ַּמ ֲאבָ ִקים לְ ַק ֵּבל
ֶאת ִאי־יְ כָ לְ ָּת ּה לְ ַק ֵּבל אוֹ ִתי?"
"אנִ י א ַֹמר לָ ְך — ֲאנִ י לֹא אוֹ ֶהבֶ ת לְ ִה ְת ָע ֵרב,
ֲ
וְ לֹא ָהיִ ִיתי ָּכאן ַעכְ ׁ ָשו,

~ ~ 21

ִאלְ ָמלֵ א ָח ׁ ַשבְ ִּתי ׁ ֶש ֶ ּזה ִח ּי ּונִ י
לִ ׁ ְש ֵא ִרית ַח ַ ּייִ ְך,
ֲאבָ ל ַא ְּת ַח ֶ ּיבֶ ת לְ הוֹ דוֹ ת ׁ ֶש ֲאנִ י נִ ְר ֵאית טוֹ ב ָּבאוֹ ר ַה ֶ ּזה…
ָה ֱא ֶמת ,יַ ִ ּק ָיר ִתיִ ,היא ׁ ֶש ַה ַ ּנ ַחת לוֹ בֶ ׁ ֶשת צו ָּרה ַא ֶח ֶרת
ַּב ָּמקוֹ ם ַההוּא — ׁ ֶש ִא ֵּמ ְך ׁשוֹ ֶאבֶ ת עֹנֶ ג יוֹ ְמיוֹ ִמי
ֵמ ֲהנָ אוֹ ַתיִ ְך ַּב ַח ִ ּיים — ֲא ִפ ּל ּו ִאם ֵא ּל ּו ַח ִ ּיים
ׁ ֶש ֵּמעוֹ לָ ם לֹא ֵהבִ ינָ ה ְּכ ׁ ֶש ָּכ ְר ָעה
ַּת ַחת נֵ ֶטל עוֹ לָ ָמ ּה ׁ ֶש ָ ּל ּה".
"ה ֱא ֶמת ִהיא ,יַ ִ ּק ָיר ִתי"ֲ ,אנִ י עוֹ נָ ה,
ָ
"שזּוֹ ִהי ַפנְ ַטזְ יָ ה ׁ ֶש ָר ַק ְמ ִּתי
ֶׁ
ְּכ ֵדי לְ ָה ֵקל ַעל ׁ ְש ֵא ִרית ַח ַ ּיי".
"פנְ ַטזְ יָ ה ׁ ְש ַמנְ ַטזְ יָ ה!
ַ
ֵּת ָהנִ י ֵמ ַה ֵחרוּת!
ַק ְּבלִ י ֶאת זֶ ה ְּבאוֹ ָת ּה שִׂ ְמ ָחה
ׁ ֶש ַא ְּת ָח ׁ ָשה ְּכ ׁ ֶש ַא ְּת ְמ ׁ ַש ְח ֶר ֶרת ֶאת ֶה ָחזִ ָ ּיה
ַא ֲח ֵרי יוֹ ם ָאר ְֹך ו ְּמ ָפ ֵר ְך!
ֲאנִ י רוֹ ָצה ׁ ֶש ֵּת ְד ִעי ׁ ֶש ֲאנִ י ִּבכְ לָ ל לֹא ִמ ְת ַר ּׁ ֶש ֶמת
ֵמ ַה ֶדּ ֶר ְך ׁ ֶש ָּב ּה ַהדּ וֹ ר ׁ ֶש ָ ּל ְך
ָּת ִמיד ַח ָ ּיב לְ ַה ִ ּג ַיע לְ ַמ ְס ָקנוֹ ת ׁ ְשלִ ילִ ּיוֹ ת
ְּבכָ ל ַה ִ ּנ ּתו ִּחים ׁ ֶש ָ ּלכֶ ם".
"אז לָ ָּמה ִהיא לֹא ָּב ָאה ְּב ַע ְצ ָמ ּה —
ָ
ּ
ָהיְ ָתה ַח ֶיבֶ ת לִ ׁ ְשל ַֹח נָ ִציג?"
ֲאנִ י קוֹ לֶ ֶטת ׁ ֶש ֲאנִ י ְּכבָ ר ְמ ַד ֶּב ֶרת
ַּב ְ ּנגִ ינָ ה ׁ ֶש ָ ּל ּה
"היא ּ ָפ ֲח ָדה —
ִ
ִהיא ָּת ִמיד ּ ָפ ֲח ָדה ִמ ֵּמךְ.
א ּולַ י ַּב ּ ַפ ַעם ַה ָּב ָאה ִהיא ָּתבוֹ א ְּב ַע ְצ ָמ ּה.
ַאף ּ ַפ ַעם לֹא ַמ ָּמ ׁש ֵהבַ נְ ְּת
ֵא ְ
יך ָח ׁ ְשבָ ה ׁ ֶש ַא ְּת ֲחזָ ָקה ִמ ֶּמ ָ ּנה
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וְ ֵא ְ
יך ָּכ ִפית ָעלֶ ָיה לָ לֶ כֶ ת לִ ְמקוֹ מוֹ ת ֲח ָד ׁ ִשים
וְ ֵא ְ
יך ַּב ּסוֹ ף לָ ְמ ָדה
וְ ֵא ְ
יך ָהלְ כָ ה.
ֲא ִפ ּל ּו ֶאת ֵסר ּובֵ ְך לִ שְׂ נֹא ְּבגָ לוּי
ּולְ וַ ֵּתר ַעל ַה ִהזְ ַדּ ְּמנוּת ִה ְצלִ ָיחה לְ ָהבִ ין.
ָה ֱא ֶמת ִהיא —
נִ ַ ּצ ְח ְּת
ִהיא יוֹ ַד ַעת זֹאת
וְ ִהיא ֵ ּג ָאה.
וְ ִהיא ָא ְמ ָרה לִ ְמסֹר לָ ךְ
ׁ ֶש ִהיא אוֹ ֶהבֶ ת ֶאת ָהא ֶֹפן ׁ ֶש ּבוֹ ַא ְּת קוֹ ֵראת ׁ ִש ָירה ְּבקוֹ ל —
ַאף ׁ ֶש ַא ְּת ֲע ַדיִ ן ְמגַ ְמ ֶ ּג ֶמת
וְ ָת ִמיד עוֹ ָ ׂשה ַּכ ָּמה ָט ֻע ּיוֹ ת".
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מורשת
ישה לִ י
ְּבמוֹ ָת ּהִ ,א ָּמא הוֹ ִר ׁ ָ
ֶאת ַה ְּבגָ ִדים ַהיְ ׁ ָשנִ ים —
ת־ה ֶה ְד ּ ֵפס ַהצּ וֹ ְרמוֹ ת
לֹא ַרק ֶאת שִׂ ְמלוֹ ַ
וְ ֶאת ֲח ָצ ִא ּיוֹ ת ַה ָּבד ַה ְמגָ ְרדוֹ תֶ ,א ָ ּלא ַ ּגם ְדּ בָ ִרים ְקלָ ִס ִ ּיים —
ֻחלְ צוֹ ת ּ ְפ ׁשוּטוֹ ת ו ְּס ִריגִ ים ְמ ׁ ֻש ָּב ִחים
ו ְּמ ִעיל ׁ ֶש ָ ּזקוּק ַרק לְ כַ ָּמה
ִּת ּק ּונִ ים
ְּכ ֵדי לִ ְהיוֹ ת ְמ ַה ֵּמם.
ֲאבָ ל ִה ׁ ְשלַ כְ ִּתי ֶאת ֻר ָּבם
וְ ַרק ַה ּיוֹ ם,
ְּכ ׁ ֶש ָעבַ ְר ִּתי ַעל ַה ְּבגָ ִדים ָּב ָארוֹ ן,
"מ ַתי ֲא ַק ֵּבל ִמ ֶּמ ָ ּנה
ָח ׁ ַשבְ ִּתי ָ
עוֹ ד ֲחבִ ילָ ה?"
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קולות בעוֹ רי

1
"היכָ ן ֶא ְמ ָצא עוֹ ד ִמ ָּטה ָּכזׁאת
ֵ
ֵהיכָ ן ֶא ְמ ָצא עוֹ ד נוֹ ף?
ֲה ֵרי ַה ֶ ּג ְס ַט ּפוֹ יִ ְת ּ ְפס ּו אוֹ ִתי
לֹא ְמ ׁ ַש ֶ ּנה ָמה ֶא ֱע ֶ ׂשה".
ׁ ָשנִ ים ַע ַ ּ
ל־ג ֵּבי ׁ ָשנִ ים ׁ ֶשל ָמצוֹ ר,
ָאבִ י עוֹ ֶד ּנ ּו ְמבַ ֶּכה
ֶאת ַהצּ ֶֹר ְך לְ ַה ֲחלִ יף
ְמקוֹ ם ִמ ְס ּתוֹ ר.

2
אוֹ ָהיוֹ ַ .ה ּׁ ֶשלֶ ט ׁ ֶש ָּתלוּי
ישה ַה ְמבֻ לְ ֶּבלֶ ת אוֹ ֵמר:
ַעל ַה ְ ּק ׁ ִש ׁ ָ
“”RETS ZU MIR IDDISH

ו ֻּמ ְמ ֶחה ֵמא ּונִ יבֶ ְר ִס ַיטת
ישיגֶ ן זֻ ַּמן
ִמ ׁ ִ
ְּכ ֵדי לְ ַת ְק ׁ ֵשר ִא ָּת ּהְּ ,כ ֵדי
לִ ְק ּב ַֹע ֶאת זֶ הו ָּת ּה.
ַה ֶח ֶדר לָ בָ ןָ ,ה ֲא ָחיוֹ ת נִ ְר ָּכנוֹ ת
ֵמ ַעל לַ ִּמ ָּטה לִ ְקלֹט ֶאת קוֹ לָ ּה ַה ֶ ּנ ֱחלָ ׁש.
"מה ּׁ ְש ֵמ ְך?" ׁשוֹ ֶאלֶ ת ַה ּ ְפרוֹ ֶפ ּסוֹ ִרית.
ַ
"הוֹ ְפ ַמןָ ,אנָ ה"ֵ ,מ ׁ ִשיב ַה ּקוֹ ל ְּכ ַפ ֲעמוֹ ן ָהלוּם.
"מ ֵהיכָ ן ַא ְּת?" — ֶּ
"ב ְרגֶ ן ֶּבלְ זֶ ן".
ֵ
זוֹ ִהי ָא ֶמ ִר ָיקהּ ְ ,גבֶ ֶרת
הוֹ ְפ ַמןַ .א ְּת מ ּוגֶ נֶ ת .זֶ ה ּו ֵּבית־חוֹ לִ ים,
ֲ .1990אנַ ְחנ ּו ְמבַ ְ ּצ ִעים ְּב ִדיקוֹ ת ,לֹא
נִ ּס ּויִ ים.
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"ה ֵ ּנה ְּתמ ּונָ ה ׁ ֶש ֻ ּצ ְּל ָמה ַא ֲח ֵרי ַה ִּמלְ ָח ָמה ַה ְ ּגדוֹ לָ ה" ,אבי המשוררת בעיגול משמאל
ִ
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3
"ה ֵ ּנה ְּתמ ּונָ ה ׁ ֶש ֻ ּצ ְּל ָמה ַא ֲח ֵרי ַה ִּמלְ ָח ָמה ַה ְ ּגדוֹ לָ ה —
ִ
ְּב ֶע ֶרב ַה ּׁ ָשנָ ה ַה ֲח ָד ׁ ָשה ֻּכ ָ ּלנ ּו ִעם כּ וֹ ִס ּיוֹ ת מו ָּרמוֹ ת.
ַרק ָאבִ ְ
יך ֵאינוֹ ְמ ַח ֵ ּי ְך
ַרק הוּא יוֹ ֵד ַע ַמדּ ו ַּע".

4
ַמדּ ו ַּע ְצ ִריכָ ה ַה ּ ָ ׂש ָפה ַה ְ ּגרוֹ נִ ית ַה ּזֹאת
לְ ַה ְפ ִר ַיע לָ ְך ָּכ ֵעת? דּ וֹ ר
ישי ָצ ִר ְ
יך לִ ְהיוֹ ת ַמ ְס ּ ִפיק ָרחוֹ ק.
ׁ ְשלִ ׁ ִ
ּובְ כֵ ןִ ׁ ,ש ְמ ִרי זֹאת לְ ַע ְצ ֵמ ְך .יוֹ ֵתר
ִמ ַדּ י ֶרוַ ח יֵ ׁש ַּב ַה ְק ׁ ָשבָ ה.

5
ְּכ ׁ ֶש ֶא ְהיֶ ה זְ ֵקנָ ה ֲא ַד ֵּבר
ית־ה ָאבוֹ ת
ָ
יִ ִיד ׁיש ְּכמוֹ ִא ִּמיְּ .בבֵ
ָא ׁשוּב לַ ָ ּל ׁשוֹ ן
אשוֹ נָ ה.
ׁ ֶש ָּב ּה ָסבַ לְ ִּתי לָ ִר ׁ
ַה ֶּסגֶ ל יַ ְח ׁשֹב ׁ ֶש ֲאנִ י עוֹ יֶ נֶ ת,
ֶסנִ ילִ יתְ ,מ ִע ָיקהֲ .אבָ ל לִ י לֹא
ִּת ְהיֶ ה ְּב ֵר ָרה.
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השוּק
נָ ַהגְ ִּתי לָ לֶ כֶ ת ִעם ִא ִּמי לִ בְ חֹר עוֹ פוֹ ת לִ ׁ ְש ִח ָיטה.
ֵאינִ י יוֹ ַד ַעת ֵא ְ
יך ָּב ֲח ָרה אוֹ ָתם אוֹ ֶה ֱעבִ ָירה לַ ּׁשוֹ ֵחט.
ַא ְך ׁ ָשם ֵהם ָהי ּו ְּכ ׁ ֶש ִה ַ ּג ְענ ּו לַ ְּסכָ כָ ה לְ יַ ד ַה ְּכלוּב
ְּתל ּויִ ים ַעל וָ וִ ים ֵמ ַה ִּת ְק ָרה ַעד ׁ ֶש ַה ָדּ ם ָאזַ ל.
נָ ַהגְ ִּתי לְ ִה ְת ַר ֵּכז ְּב ֶא ְצ ְּבעוֹ ָתיו ַה ְ ּז ִריזוֹ ת ׁ ֶשל ַה ּמוֹ ֵרט,
ַּב ּנוֹ צוֹ ת ַה ִּמ ְתעוֹ ְפפוֹ ת ְּכסו ָּפה
וְ ַה ּ ְפ ִתילִ ָ ּיה ַה ְּמ ִא ָירה ֶאת ָהעוֹ ר ַה ִח ֵ ּורַ ,ה ְמ ֻח ְס ּ ָפס
ׁ ֶש ְּל ֶפ ַתע ָדּ ָמה ָּכ ָּ
ל־כ ְך לְ ׁ ֶש ִּלי.
ַּב ַּביִ ת נִ בְ ְדּ ק ּו ָּכל ַה ֲחלָ ִקים,
ֵּב ִיצים ׁ ֶש ּלֹא נוֹ לְ דוַּ ,רגְ לַ יִ ם ְצ ֻה ּבוֹ ת ֻמ ָּכרוֹ ת.
ְטחוֹ ל ָק ָטןֶ ,א ְצ ְּבעוֹ ת ׁ ֻש ָּמן,
נִ ְפ ְרשׂ ּו ַעל ֶק ֶר ׁש ַה ַהכְ ׁ ָש ָרה
ּ
ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַען ַּב ֲאלַ כְ סוֹ ן ְּבתוֹ ְך ַה ִּכיוֹ ר.
נִ ְפ ַ ּג ׁ ְשנ ּו ׁ ֵשנִ ית ְּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת,
ְּבכָ ל ַא ַחת ִמן ַה ָּמנוֹ ת:
ְּכבֵ ִדים ׁ ֶש ִא ְּבד ּו ֶאת יֵ ׁשו ָּתם,
ְקצו ִּצים ִעם ָּב ָצל וְ ׁ ֻש ָּמן,
ׁ ֶש ִּס ְ ּיע ּו לִ ׁ ְשכּ ַֹח ֶאת ְמקוֹ ָרם ֵמ ֶא ְתמוֹ ל
וְ ָאז ַה ָּמ ָרקַּ ,ת ְמ ִצית ָק ְר ָּבן ְמזֻ ֶ ּק ֶקת
ִעם ֵעינֵ י ֶחלְ מוֹ ן ְּכ ַהבְ ָט ָחה לַ ָּבאוֹ ת.
ַא ְך ַהכּ ֹל ָהיָ ה לִ ְמיֻ ָחד ִּבזְ כוּת ַה ְּכנָ ַפיִ ם,
ׁ ֶש ֻה ְ ּג ׁש ּו לְ ַצ ַ ּל ְח ִּתי ִעם ִּתזְ כּ ֶֹרת ׁ ֶשל הוֹ ַרי ַה ִ ּנצּ וֹ לִ ים
לָ עוּף ֵמ ַה ּׁשוּק ֶאל ע ֶֹמק ַה ּׁ ִש ִירים.
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הורי הניצולים
ַ
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ֵעירוּמו של אבי
ֲאנִ י זוֹ כֶ ֶרת ֶאת ְּכ ֵת ָפיו,
ֶאת ַה ַה ְפ ָּת ָעה ׁ ֶש ֵהן חוּמוֹ ת
ו ְּר ָחבוֹ ת ִמ ַּת ַחת לְ ִחוְ רוֹ ן
ַה ְּבגָ ִדים ַה ְמבֻ ָ ּי ׁ ִשים .יָ ְפיוֹ —
ָחבוּי וְ גָ דוֹ ל וְ ָע ִדין —
ָּת ִמיד
ימ ִתי.
ָע ַצר ֶאת נְ ׁ ִש ָ
הוּא לִ ֵּמד אוֹ ִתי
לֹא לְ ַפ ֵחד ַּב ַּמיִ ם,
ֵה ִרים אוֹ ִתי
ַּב ְ ּזרוֹ עוֹ ת ָה ֵא ֶ ּלהַ ,החוּמוֹ ת
אשוֹ נָ ה
ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶש ָר ִא ִיתי אוֹ תוֹ לָ ִר ׁ
ְּב ִט ּפוּל נִ ְמ ָרץּ ,גוּפוֹ ָה ֵעירֹם
ְמ ֻח ָּבר לַ ַח ִ ּיים
י־ס ּ ָפגֶ ִטיָ ,א ַצ ְר ִּתי יְ ֵר ָאה
ְּבחו ֵּט ְ
ֶאת ׁ ְשלֵ מוּת ַצלְ מוֹ .
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שבץ
ָאבִ י ָצנַ ח
ִמ ִּמגְ ַדּ ל ָּבבֶ ל
ּובְ כָ ל ׁ ָש ָעה
ְמנַ ֶּסה לְ ַס ּ ֵפר לִ י ַמ ּׁ ֶשה ּו
ְּב ֶד ֶר ְך ַא ֶח ֶרתָ .מה ָה ִענְ יָ ן? ֲאנִ י ׁשוֹ ֶאלֶ ת.
ממממממממממממ
ַא ָּתה רוֹ ֶצה ֶאת ִא ָּמא?
ממממממממממממ
ַמ ּׁ ֶשהוּ? זֶ ה ַמ ְת ִחיל ְּב ֵמ"ם?
ָאהַ ,א ָּתה רוֹ ֶצה לַ ּׁ ֵשרו ִּתים!
מממממממממממ וְ ִהנְ הוּן
"אל
		 ַ
ּ
ַּתכְ נִ ִיסי ִמ ִלים לְ ִפיו!" ִא ִּמי רוֹ ֶטנֶ ת.
"הוּא לֹא יוֹ ֵד ַע ַמה הוּא רוֹ ֶצה"ַ ,ה ְמ ַט ּ ֶפלֶ ת
ַמבְ ִט ָיחה לִ י ,וְ ָאז ָה ֵר ַיח
מוֹ כִ ַיח ׁ ֶשהוּא ֵּכן.
ית־ה ָאבוֹ ת
ָ
ְּבבֵ
ֲאנִ י נוֹ ׁ ֶש ֶקת לִ לְ ָחיָ יו ָהרוֹ ֲעדוֹ ת ,נִ לְ ֶּכ ֶדת
ָּב ֵעינַ יִ ם ַה ְּב ִהירוֹ ת ׁ ֶשדּ וֹ מוֹ ת לְ ׁ ֶש ִּלי,
ו ַּמ ׁ ְש ִא ָירה אוֹ תוֹ
ָּב ָדדָ ,מחוּץ ִמ ַּת ַחת לַ ִּמגְ ָדּ ל
ַּב ָ ּגלוּת
ׁשוּב.
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סיפורי תל ־אביב
לאלונה פרנקל

				

1
ָעבָ ר הוּא ָעבָ ר,
ָא ְמ ָרה ָּת ִמיד,
וַ ֲאנִ י ָּת ִמיד ִה ַ ּללְ ִּתי ֶאת ַה ַח ִ ּיים
ימה ֵמ ֵא ֶפר.
ׁ ֶש ֵה ִק ָ
ֲהמוֹ ן יְ לָ ִדים סוֹ בְ לִ ים
ָא ְמ ָרה .לִ י זֶ ה ָק ָרה
ְּבאוֹ תוֹ ַה ְ ּז ַמן ּובְ אוֹ תוֹ ַה ָּמקוֹ ם
ְּכמוֹ לְ ׁ ִש ּׁ ָשה ִמילְ יוֹ ן ֲא ֵח ִריםְּ .ב ֶע ֶצם
לֹא ַמ ָּמ ׁש ָא ַהבְ ִּתי ֶאת ַה ִה ְת ַּב ְ ּגרוּת ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ָ ּי ָצאנוּ,
ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ָעזַ בְ נ ּו ֶאת ָה ָארוֹ ן ׁ ֶש ּבוֹ ָחיִ ינ ּו
ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשנִ יםַ .ה ַח ִ ּיים ַּב ֶ ּזבֶ לַּ ,ב ִּמ ְק ֶרה ַה ּטוֹ ב.
ַעכְ ׁ ָשו לְ ָפחוֹ ת יֵ ׁש לִ י ׁ ְשלִ ָיטה.
ֵאיזוֹ ִא ּׁ ָשה! עוֹ ָד ּה יָ ָפהׁ ,שוֹ ַפ ַעת
ִס ּפו ִּרים וְ שִׂ ְמ ַחת ַח ִ ּיים
ִא ׁיש לֹא חוֹ לֵ ף ְּבלִ י לְ ָה ִעיף ַמ ָּבט.
וְ ַעכְ ׁ ָשו ִהיא לֹא יְ כוֹ לָ ה לַ ֲעזֹב ֶאת ַה ִדּ ָירה
ׁ ֶש ָּב ּה ָ ּג ָרה ַא ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָ ה
נִ לְ ֶח ֶצת ִמן ַה ַּמ ֲעבָ ר לְ ָמקוֹ ם ָח ָד ׁש —
ָ ּגדוֹ ל ,יָ ֶפה ו ְּמ ֻר ָ ּוח —
ָּכל ַמה ּׁ ֶש ָּת ִמיד ָחלְ ָמה ָעלָ יו.
ִה ּׁ ָש ֲא ִרי ָּב ָארוֹ ן ,יַ לְ ָדּ הָ .ה ָארוֹ ן
יַ ִ ּציל אוֹ ָתנוֻּּ .כ ָ ּלנ ּו
ְּב ָארוֹ ן זֶ ה אוֹ ַא ֵחר.
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2

ִעם ָּכל ַהכְ ָרזַ ת ִמלְ ָח ָמה ֲאנַ ְחנ ּו הוֹ לְ כִ ים לַ ַּמכּ ֹלֶ ת,
אוֹ גְ ִרים ָּכל ַמה ּׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ַּת ֵּמר ְּב ִמ ְק ֶרה ׁ ֶשל ַה ְת ָק ָפה.
ְּב־ִ 73א ִּמי ׁ ָשלְ ָחה לִ י ַאבְ ַקת ֵּב ִיצים
וְ ט ּונָ ה ֵמ ָא ֶמ ִר ָיקהּ ַ ,גם ָק ֶפה.
וְ ִא ׁיש לֹא ָצ ַחק ַעל ֶמנְ ָטלִ ּיוּת ַה ּׁשוֹ ָאה ׁ ֶש ָ ּל ּה
ְּכ ִפי ׁ ֶש ָעשִׂ ינ ּו ָּת ִמיד.
ׁ ָש ַמ ְרנ ּו ֶאת ַה ּ ַפ ִח ּיוֹ ת ַּב ִּמ ְקלָ ט,
ַאף ׁ ֶש ַה ּ ַפ ַעם ַהיְ ִח ָידה ׁ ֶש ָ ּי ַר ְדנ ּו לְ ׁ ָשם
ָהיְ ָתה ְּביוֹ ם צוֹ ם.
ֵא ְ
יך דּ וֹ ר לוֹ ֵעג לְ דוֹ ר —
ֵא ְ
יתי ִהיא
יך לִ גְ לַ גְ ִּתי ַעל ִא ִּמי וְ נִ ְהיֵ ִ
ָּב ֳא ָפנִ ים ׁשוֹ נִ ים.
ֶ ּגנִ ים ׁ ֶשל ׁשוֹ ָאה עוֹ בְ ִרים ִּב ֻיר ּׁ ָשה.

3

ַהיְ לָ ִדים יוֹ ְר ִדים לְ ִסינַ י ִעם ִ ּג ָיטרוֹ ת ו ּ ְּפלַ ְס ֶט ִרים
וְ ִצ ּ ִפ ּיוֹ ת ְ ּגבוֹ הוֹ ת.
לְ ֶפ ַתע א ֶֹרן אוֹ ֵמר :יֵ ׁש לִ י
ישה
ֶח ְר ַדּ ת נְ ִט ׁ ָ
ֵמ ַה ְמ ָק ֵרר.
הוּא נִ ְר ֶאה ְּכ ִפי ׁ ֶש ָאבִ י ְּבוַ ַדּ אי נִ ְר ָאה
ְּכ ׁ ֶש ַרק ֶה ֱחלִ ים,
ַּב ִּב ָּטחוֹ ן ַה ַ ּי ֲח ִסי
ׁ ֶשל לוֹ נְ דוֹ ן ִּב ְתקו ַּפת ַה ְּבלִ יץ,
ְמגֻ נְ ָדּ ר וְ נָ ֶאה
ּובָ טו ַּח ְּב ַע ְצמוֹ .
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ּ ִפ ְתאֹם ֲאנִ י ְמבִ ינָ ה
ין־ה ַּט ַעם.
לָ ָּמה הוּא ֲאנִ ַ
ּ ִפ ְתאֹם ָדּ ִמי ַמזְ ִּכיר לִ י
ֶאת ֶח ְר ַדּ ת ָה ָר ָעב.

4

ִּב ִּתי אוֹ ִרית כּ וֹ ֶתבֶ ת ֶאת ֲעבוֹ ַדת ַח ֶ ּי ָיה
ַעל ַּביִ ת ו ַּמ ׁ ְש ָמעוּתוֹ ,
ְּכ ֵמ ָהה לְ ָמקוֹ ם יַ ִ ּציב,
ׁ ֶש ּלֹא י ּוכַ ל לְ ִה ָ ּל ַקח.
ְמב ֶֹע ֶתת ֵמ ִה ְת ַמ ְּכרוּת לְ בִ ָּטחוֹ ן.
ַמ ָּמ ׁש ְּכמוֹ ַה ּיוֹ ם ֲאנִ י זוֹ כֶ ֶרת
ֵא ְ
יך ִא ִּמי ָּכ ְפ ָתה ַעל ָאבִ י לִ ְקנוֹ ת ַּביִ ת,
ַמ ֲא ִפיר ְּבזָ כְ רוֹ ֵא ְ
יך שָׂ ַרד ִּב ְתנו ָּעה,
אצים ְּב ַצ ַעד.
זָ ִריז ַדּ ּיוֹ לְ ַה ְק ִדּ ים ֶאת ַה ָ ּנ ִ
ל־אבִ יב
ֵּכן ,אוֹ ִריתֶ ,א ְפ ׁ ָשר ׁ ֶש ַּביִ ת יָ ׁ ָשן ְּב ֵת ָ
יִ ְהיֶ ה ַה ַּמ ְר ּ ֵפא ַה ָ ּי ִחיד
לָ ֳחלָ יֵ י ֲאבוֹ ֵתינוּ.
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חתולֵ י תל ־אביב
ַא ָּתה ַמ ִּביט ִּב ְפנֵ ֶיהם ו ַּמ ֲא ִמין ְּבגִ לְ ּגוּל נְ ׁ ָשמוֹ ת.
י־ח ִ ּיים כּ ֹה ַר ִּבים.
ֵעינֵ ֶיהם ָסבְ ל ּו ּ ִפ ְר ֵק ַ
ֲא ִפ ּל ּו ְמ ִריבוֹ ת ָה ַא ֲהבָ ה ׁ ֶש ָ ּל ֶהםַ ,הצּ וֹ וְ חוֹ ת ִּבכְ ֵאב,
נוֹ שְׂ אוֹ ת ׁ ֶש ֶמץ ׁ ִש ֲעמוּם ִמכּ ַֹרח ַה ְדּ בָ ִרים,
ְּכמוֹ יָ ְדע ּו ׁ ֶש ֵהם ְּכלו ִּאים ְּב ַת ְפ ִק ֵיד ֶיהם
וּמ ּוכָ נִ ים לָ מוּת לְ ַמ ֲענָ ם.
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חתולים מיוּחמים
זֹאת ָהעוֹ נָ ה ׁ ֶש ָּב ּה ֲח ֵצ ֵרנ ּו ַה ְמ ֻט ֶ ּנ ֶפת
נַ ֲע ֵ ׂשית זִ ַירת ִאגְ רוּף לַ ַח ִ ּיים וְ לַ ָּמוֶ ת.
ַּב ִּסיבוּב ַה ּנוֹ כְ ִחי מוֹ ִפ ִיעים
ֶה ָחתוּל ָה ָאפֹרַ ,ה ְמ ֻפ ְס ּ ָפסַ ,ה ָ ּז ֵקן,
ּובְ ת ּולָ ה ֲחלָ ָקה ו ׁ ְּשח ָֹרהָּ .כל ַה ּׁ ְש ָאר
ַמ ְמ ִּתינִ ים ִמ ָּסבִ יב ְּכ ֵדי לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף,
ַ ּגם ֵהםַּ ,ב ְדּ ָר ָמה.
לְ ִע ִּתים ַה ִ ּז ָירה ִהיא ְ ׂש ֵדה ְק ָרב.
ָה ָאפֹר ַה ָ ּגדוֹ ל לֹא נוֹ ֵתן לְ כָ ל ֶא ָחד לְ ִה ְת ָק ֵרב.
ַה ַ ּג ָּמד ַה ּׁ ָשחֹר ,נְ טוּל ַה ָ ּזנָ בּ ,ג ַֹר ׁש
ּ ְפ ָע ִמים ַר ּבוֹ ת ,וְ חוֹ זֵ ר ִּב ְצנִ יעוּת ַרק ְּכ ֵדי לְ ִה ְת ּבוֹ נֵ ן.
ַה ִ ּג'ינְ גִ 'י ַה ְמס ָֹרס ,לְ ֻע ַּמת זֹאת,
ַדּ וְ ָקא ְמ ַק ֵּבל ִהזְ ַדּ ְּמנוּת
וְ עוֹ שֶׂ ה ֶאת ָּכל ַה ַה ָ ּצגָ ה,
ְמ ַד ֵ ּלג ֵמ ֶרגֶ ל לְ ֶרגֶ ל
וְ אוֹ ֵחז ֶאת ּ ַפ ְרוַ ת ָע ְר ּ ָפ ּה
ַּב ֲע ִדינוּת ֵּבין ׁ ִש ָ ּניו.
וְ כָ ל ַה ּׁ ְשכֵ נִ ים ִמ ְתעוֹ ְר ִרים ֵמ ַהיְ לָ לוֹ ת!
לִ ְפ ָע ִמים זוֹ ֲא ִפ ּל ּו ַה ְ ּנ ֵקבָ ה ,לְ ֶפ ַתע ְּב ֶמ ְר ַּכז
ְּתשׂ ו ֶּמת־לֵ ב כּ ֹה ַר ָּבה ׁ ֶש ֵאינָ ּה נוֹ שֵׂ את ַּב ֵ ּנ ֶטל.
ִהיא ּפוֹ נָ ה ִּב ְצוָ ָחה נוֹ ָר ִאית ו ְּמ ִע ָיפה
ֶאת ָה ָאפֹר ַה ָ ּגדוֹ ל .הוּא ּפוֹ נֶ ה ִמ ֶּמ ָ ּנה ְּב ַצ ְ ּי ָתנוּתּ ,פוֹ ֵר ׁש
וְ שׂ וֹ ֵרט זָ כָ ר ַאלְ מוֹ נִ י
ׁ ֶש ָהיָ ה ְּב ִמ ְק ֶרה ֵעד.
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ַה ִּס ֶירנוֹ ת ׁ ֶשצּ וֹ וְ חוֹ ת ָּב ְרחוֹ ב,
א ּולַ י ְּב ַד ְר ָּכן לְ ִפ ּגו ַּע,
לֹא ּגוֹ ְרמוֹ ת לָ ֶהם ֲא ִפ ּל ּו
ֹאש.
לְ ַה ְפנוֹ ת ֶאת ָהר ׁ
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המחזוּר
החתול בפח ִ
ל־אבִ יב:
זֶ ה ָק ָרה ַה ּיוֹ ם ְּב ֵת ָ
ַּב ְּכלוּב ַה ָ ּצהֹב
ׁשוֹ ֵק ַע ֵּבין ַּב ְק ּבו ֵּקי ַה ּ ְפלַ ְס ִטיק.
אשוֹ נָ ה ֶאת ַה ַּכ ּ ָפה,
יתי לָ ִר ׁ
ְּכ ׁ ֶש ָר ִא ִ
ּובְ ָמקוֹ ם ַא ֵחר ֶאת ָה ָאזְ נַ יִ ם,
ָח ׁ ַשבְ ִּתי ׁ ֶשהוּא ֵמת ,זָ רוּק
ַּב ּ ַפח ְּכמוֹ ַא ׁ ְש ּ ָפה.
ַא ְך ָאז הוֹ ִפיע ּו ָה ֵעינַ יִ ם,
ּ ְפקוּחוֹ תַ ,ח ְסרוֹ ת ּ ַפ ַחדַ .מה
הוּא חוֹ ׁ ֵשב ָעלַ יְ ,מ ִס ָיטה
ֶאת ַה ַּב ְק ּבו ִּקיםְ ,מ ַח ּ ֶפ ֶ ׂשת
ְצבָ ת לִ ְפ ִת ַיחת ַה ַּמנְ עוּל,
צוֹ ֶע ֶקת ַעל ַה ַּכלְ ָּבה ׁ ֶש ִּת ׁ ְש ּתֹק.
ָה ֵעינַ יִ ם ַמ ִּביטוֹ ת ִּבי ְּב ׁ ֶש ֶקט
ְּבעוֹ דוֹ ׁשוֹ ֵק ַע ַּב ַּב ְק ּבו ִּקים
ַּב ְּכלוּב ַה ָ ּצהֹב ׁ ֶש ּלוֹ
וַ ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ַח ִּכים .וְ ָאז ֵעזִ י
ּפוֹ ֵת ַח ֶאת ַה ֶדּ לֶ תַ ,ה ַּב ְק ּבו ִּקים
נִ ׁ ְש ּ ָפכִ ים ַהחו ָּצה וְ ַה ֲחת ּולָ ה ְּב ֵה ָריוֹ ן
ּבוֹ ַר ַחת ִמ ּ ְפנֵ י ַה ַּכלְ ָּבה ַה ִה ְיס ֶט ִרית
ַה ְ ּק ַט ָ ּנה ִמ ֶּמ ָ ּנה ְּב ַה ְר ֵּבה
וַ ֲאנִ י יוֹ ַד ַעת ׁ ֶש ַה ֲחת ּולָ ה ַמ ֲא ִמינָ ה
ׁ ֶש ֲאנִ י זֹאת ׁ ֶש ָּכלְ ָאה אוֹ ָת ּה וְ ִה ְמ ִּתינָ ה
לִ לְ כּ ֹד ּולְ ַה ׁ ְש ִמיד
לִ לְ כּ ֹד ּולְ ַה ׁ ְש ִמיד
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חתולֵ י הקמפוס
ִמ ְס ַּת ְּל ִקים ְּביוֹ ם ׁ ִש ּׁ ִשי
ַה ָ ּק ֶפ ֶט ְריוֹ ת ְסגוּרוֹ ת
ּ ַפח ַה ֶ ּזבֶ ל ּ ָפתו ַּח
וְ כַ ָּמה ׁ ֶש ֵהם ְרגו ִּעים.
ְּכ ִא ּל ּו ַה ְר ָצאוֹ ת
ַמלְ ִחיצוֹ ת אוֹ ָתם.
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ציפורים באוניברסיטת תל ־אביב
ָהעוֹ ֵרב ׁשוֹ ֵמט ֱאגוֹ ז
ַעל ּ ִפ ַּסת ַה ִּמ ְד ָרכָ ה
ִמחוּץ לְ ִמשְׂ ָר ִדי,
ׁשוֹ לֵ ף ֶאת ַה ּתוֹ ְך
ִמ ְּסבַ ְך ַה ְ ּקלִ ּפוֹ ת
ו ִּמ ְתעוֹ ֵפף לְ ַע ּמוּד נִ ּ ָׂשא
לִ ְסעו ָּדה.
הוּא נוֹ שֵׂ א ֶ ּגנִ ים ׁ ֶשל עוֹ ְרבִ ים
ׁ ֶש ִח ְּלצ ּו ֶאת ְמזוֹ נָ ם
ְּבאוֹ תוֹ א ֶֹפן ְמ ׁ ֻש ֶ ּנה
לִ ְפנֵ י ׁ ָשנִ ים ַר ּבוֹ ת
ְּב ַח ְצרוֹ ת ַה ֻּמכְ ָּת ִרים.
זֹאת ָה ָא ֶרץ ַהיְ ִח ָידה ׁ ֶש ָּב ּה הוּא ָּתלוּי.
לָ כֵ ן הוּא שׂ וֹ ֵרד.
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עורבים

1
זֶ ה ִּכ ְמ ַעט נִ גְ ַמר.
ֲאנִ י רוֹ ָאה
ֶאת ָהעוֹ ְרבִ ים ִמ ְת ּ ַפ ְ ּז ִרים
ֵמ ַח ּלוֹ ן ִק ִ ּני,
ּ ִפ ּסוֹ ת ׁ ְשחֹרוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ִש ָ ּגעוֹ ן
נֶ ֱאבָ קוֹ ת ְּברו ַּח ֲח ָד ׁ ָשה
ְּב ׁ ָש ַמיִ ם ֲאפ ִֹרים ַעגְ מו ִּמ ִ ּיים.
זֶ ה ַרק ִה ְת ִחיל,
עוֹ ֵרב ּבוֹ ֵדד
נוֹ ֵחת ַעל ֶא ֶדן ַח ּלוֹ נִ י
ִמ ְס ַּת ֵּכל ְּב ֵעינַ י
לְ ֶרגַ ע
ְּב ַמ ַּבט־עוֹ ֵרב
לִ ְמדּ ֹד
לְ ַה ׁ ְשווֹ ת
לְ ַמ ֵ ּזג
וְ חוֹ זֵ ר
לְ ֵטרוּף ַה ּׁ ָש ַמיִ ם.

2
עוֹ ְרבִ ים יוֹ ְד ִעים
ׁ ֶש ַא ָּתה לֹא ַמבְ ִחין
ֵּבין עוֹ ְרבִ ים
וְ ֵהם ְמנַ ְ ּצלִ ים ֶאת זֶ ה
וְ אוֹ ְמ ִרים זֶ ה לָ זֶ ה
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ָהבָ ה נַ ֲע ִמיד ּ ָפנִ ים
ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ִמ ְת ַח ְּל ִפים
וְ ֵהם יַ ְח ׁ ְשב ּו
ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ְקבו ָּצה

3
יֶ ַדע הוּא לִ ְפ ָע ִמים
עוֹ ֵרב ּבוֹ ֵדד
רוֹ ֵקד לְ בַ ד
לְ ַצד ּ ִפ ַּסת
ָּכ ִר ְ
יך ׁ ְשמו ָּטה,
ִצ ּלוֹ נוֹ ֵפל
ַעל ּ ֶפ ֶסל
"חכְ ָמה"
ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ָ

4
ֲאנִ י וְ עוֹ ֵרב
לִ ְפ ָע ִמים ִמ ְת ַח ְּל ִפים
ֲאנִ י יוֹ ַד ַעת
ְּב ֶהבְ זֵ ק
לִ ְקרֹא לְ בֶ ן ז ּוגִ י
ֵמ ָענָ ף ָ ּגבוֹ ַּה
ׁ ֶשל ֵעץ ּבוֹ ֵדד.

5

ַאלְ מוֹ נִ ּיוּת ִהיא לִ ְפ ָע ִמים
ַה ַה ְסוָ ָאה ֲהכִ י טוֹ בָ ה
ְמ ִעיל ׁ ָשחֹר
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ַּב ֲא ֵפלַ ת
ַה ֵ ּנ ַצח
ֲא ִפ ּל ּו עוֹ ֵרב
חוֹ ׁ ֵשב ַע ְצמוֹ
ִאינְ ִדיבִ ידו ָּאל
ׁ ֶש ּפוֹ ֵעל
ְּב ֶחבְ ָרה

6
לִ ְפנֵ י ׁ ָשנִ ים
לָ בַ ׁ ְש ִּתי ֶאת ְמ ִעילִ י ַה ּׁ ָשחֹר
ֹאשי
ָחבַ ׁ ְש ִּתי כּ וֹ בַ ע ֶ ּג ֶרב ׁ ָשחֹר לְ ר ׁ ִ
וְ נָ ַעלְ ִּתי ַמ ָ ּג ַפיִ ם ׁ ֶש ּלֹא ָהי ּו נוֹ ִחים
אוֹ ֲח ִסינֵ י ַמיִ ם
ְּכ ׁ ֶש ָ ּי ַרד ׁ ֶשלֶ ג ִּב ְּברוֹ ְדוֵ וי.
ְּב ִד ּיוּק ָק ַר ְע ִּתי
ֶאת ַה ּׁ ְש ָטר ָה ַא ֲחרוֹ ן
ְּכ ׁ ֶש ָּמ ׁ ַשכְ ִּתי אוֹ תוֹ ִמ ִּכיס ַה ִ ּג'ינְ ס
וְ נֶ ֱאלַ ְצ ִּתי לִ ְצעֹד
לַ ַּבנְ ק ַה ָ ּי ִחיד ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ַּתח
ְּבאוֹ תוֹ יוֹ ם ֻמ ׁ ְשלָ ג
ִט ּ ַפ ְס ִּתי ַעל ִּת ֵ ּלי ׁ ֶשלֶ ג
ׁ ֶש ִה ִ ּגיע ּו ַעד ָמ ְתנַ י
יתי ַה ָדּ בָ ר ַה ָ ּי ִחיד
וְ ָהיִ ִ
ׁ ֶש ָ ּזז ָּב ְרחוֹ ב

~ ~ 43

7
ּ ַפ ַעםְּ ,כ ׁ ֶש ָ ּנ ַהגְ ִּתי ַּב ְ ּקר ּוזֶ ר,
יתי ִא ּׁ ָשה ִּב ְמ ִעיל ׁ ָשחֹר
ָר ִא ִ
יתי
ְּב ִד ּיוּק ְּכמוֹ זֶ ה ׁ ֶש ָ ּקנִ ִ
לִ ְפנֵ י יוֹ בֵ ל וְ עוֹ לָ ם.
ֹאש מו ָּרם,
ִהיא ָהלְ כָ ה ִּב ְמ ִהירוּתְּ ,בר ׁ
ְּכ ִא ּל ּו ָה ְרחוֹ ב ׁ ֶש ָ ּל ּה.

8
ֲאנִ י ַמ ְע ִדּ יף ׁ ֶש ּלֹא
ָא ַמר ָהעוֹ ֵרב
ְּכ ׁ ֶש ִה ַ ּצ ְע ִּתי לַ ֲחלֹק
ִא ּתוֹ ֶאת ַה ָּכ ִר ְ
יך
ַאף ׁ ֶש ִה ׁ ְש ַא ְר ִּתי אוֹ תוֹ ׁ ָשם
וְ נֶ ֱעלַ ְמ ִּתי
ְמ ִצ ָיצה ַּב ִּמ ְד ָרכָ ה
ֵמ ַח ּלוֹ ן ַה ִּמשְׂ ָרד
ְּכ ֵדי לַ ֲחזוֹ ת ַּביְ ִדידוּת ַה ּמו ֶּפ ֶרת.

9
ְּכ ׁ ֶש ָהיְ ָתה ׁ ְשקו ָּעה ְּבשִׂ ָיחה
ְּב ִד ּיוּק ִמחוּץ לַ ִּמ ְ ׂש ָרד
עוֹ ֵרב ָעף לְ תוֹ ְך שְׂ ָע ָר ּה
צוֹ לֵ ל ְּכ ָמטוֹ ס
אשוֹ נָ ה.
ִמ ִּמלְ ֶח ֶמת ָהעוֹ לָ ם ָה ִר ׁ
הוּא ָצלַ ל וְ ִה ְמ ִריא ֲחזָ ָרה
ָהמוּם
ִמ ְּת ֻע ָ ּזתוֹ .
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10
ָהעוֹ ְרבִ ים יְ כוֹ לִ ים
לְ ִה ְת ַע ֵ ּלם ֵמ ֲחת ּולִ ים
ְּכ ׁ ֶש ֵאינָ ם ּגוֹ נְ בִ ים
ֶאת ַה ָּמזוֹ ן ׁ ֶש ֲחת ּולִ ים לֹא ָּת ִמיד
ׁשוֹ ְמ ִרים ְּב ַק ּ ְפ ָדנוּת
ֲאנַ ְחנ ּו לֹא יְ כוֹ לִ ים
לְ ִה ְת ַע ֵ ּלם ֵמ ָהעוֹ ְרבִ ים

11
ַדּ ּ ִפים ַעל ַדּ ּ ִפים ׁ ֶשל עוֹ ְרבִ ים
ָעלִ ים ַעל ָעלִ ים ׁ ֶשל ְמ ִעילִ ים ׁ ְשח ִֹרים

12
ַא ֲהבַ ת עוֹ ְרבִ ים
ֵאינָ ּה ְמ ַח ֶ ּיבֶ ת
ֶאת ִ ּג ּל ּויָ ּה.

13
ַּת ׁ ְש ֵּבץ
ׁ ֶשל עוֹ ְרבִ ים,
ּ ַפ ׁ ְש ִט ַידת עוֹ ְרבַ ָ ּיא
הוֹ ָד ָאה ְּב ִצנְ ַעת
ַה ִּמ ִּלים
לִ ְפנֵ י ַּת ֲעלו ַּמת
ַה ַח ִ ּיים
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אדם קורא בשם לחיות
ָא ָדם ּגוֹ ֵהר ֵמ ַעל יְ צוּר מ ּוזָ ר
"א ָּתה ָחתוּל".
רוֹ בֵ ץ ַּב ּׁ ֶש ֶמ ׁשַ .
ְ
"אך ִמ ְּב ִחינָ ִתי
"יִ ָּתכֵ ן" ,הוא ְמגַ ְר ֵ ּגרַ ,
ַה ִּכ ּנוּי ׁ ֶש ַא ָּתה ַמ ֲענִ יק
ישית".
ֵאינוֹ ּגוֹ ֵרר ָּכל ַא ֲח ָריוּת ִא ׁ ִ
ִּב ְמב ּוכָ ה הוּא ּפוֹ נֶ ה לַ ַח ָ ּיה
ַה ְמטוֹ ֶפ ֶפת ֵמ ָאחוֹ רֶּ .
"כלֶ ב",
"מה ָ ּנבוֹ ן
הוּא אוֹ ֵמרֻ ,מ ְפ ָּתעַ .
ִמ ִ ּצ ְדּ ָך לָ ַד ַעת! ָּת ִמיד ֶא ְהיֶ ה
ַח ָ ּיב לְ ָך".
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רצונו
ַמה ָ ּק ָרה ִּב ְסדֹם
ְּכ ׁ ֶש ִה ְפנְ ָתה ֶאת ַ ּג ָּב ּה?
ַּכ ָּמה עוֹ לָ לִ ים ְמב ָֹע ִתים
נִ ְתל ּו ַעל ִא ּמוֹ ֵת ֶיהם? ֵאיל ּו ְ ּגבָ ִרים
אש ֶיהם לָ ָר ִק ַיע זוֹ ֲע ִמים
נָ ְ ׂשא ּו ָר ׁ ֵ
ימים? ַּכ ָּמה
ַעל ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ַה ַּמ ְא ִדּ ִ
ֲחכָ ִמים ִה ִּטיל ּו ֶאת ָה ַא ׁ ְש ָמה
ַעל ְּכלֵ י ַה ֶ ּנ ׁ ֶשק ַה ְמ ׁ ֻשכְ לָ לִ ים
ׁ ֶשל ַאבְ ָר ָהם?
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גברת לוֹ ט
לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ּ ָפנְ ָתה ֲחזָ ָרה ׁ ָש ֲאלָ ה
"א ֶּתם ְּבטו ִּחים ׁ ֶש ִּכ ִּבינ ּו ֶאת ַה ָ ּגז?"
ַ
"ת ׁ ְש ְּכ ִחי ִמ ְּסדֹם.
וְ ָענִ ינ ּו ִּ
לְ ָפנֵ ינ ּו עוֹ ד ֶדּ ֶר ְך ֲא ֻר ָּכה".
ָצ ִפינ ּו לְ ֵעבֶ ר ַה ִּמ ְד ָּבר
ִמ ְ ּנאוֹ ת ַה ִּמ ְד ָּבר ָה ְרחוֹ ִקים
לַ ְּמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ָה ֵאל ְּכבָ ר נָ ַט ׁש,
י־שם ַּב ֶּמ ְר ָחק
וְ יָ ַד ְענ ּו ׁ ֶש ֵא ׁ ָ
ׁשוֹ כְ נוֹ ת ְק ֻד ּׁ ַשת יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם,
ל־אבִ יב.
שִׂ ְמ ַחת ֵּת ָ
ַא ְך ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי ֵּכ ַיצד ִהיא ְמ ִא ָּטה ַּבחוֹ ל,
ּ ְפ ִסיעוֹ ֶת ָיה ְמ ֻה ָּססוֹ תׁ ,שוֹ ֶקלֶ ת
ְּכ ִא ּל ּו ּגו ָּפ ּה ָר ָצה לִ זְ כּ ֹר
ְּב ִד ּיוּק ְּכמוֹ ׁ ֶש ָר ָצה לִ ׁ ְשכּ ַֹח.
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פסח
ָה ִא ּׁ ָשה ַה ְ ּז ֵקנָ ה נֶ ֶעלְ ָמה
ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְצ ָחק ִה ְס ַּת ֵ ּלק ִעם ָאבִ יו
יתי נוֹ ֶתנֶ ת לִ בְ נִ י
לֹא ָהיִ ִ
לִ ְהיוֹ ת ֻמ ְק ָרב ָּכ ְך
ְּבלִ י ַמ ֲאבָ ק
ֵּתבָ ה ֵּבין ְקנֵ י סוּף
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יוסף ואני
ֵא ְ
יך יָ כֹלְ ִּתי לָ ַד ַעת ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ֶא ָחיו
ָח ׁ ְשב ּו ׁ ֶשהוּא ׁ ַש ְח ָצן ִּבלְ ִּתי־נִ ְס ָּבל,
יתי אוֹ תוֹ ַעל ַה ִּמ ְפ ָּתן,
ְּכ ׁ ֶש ָר ִא ִ
ִ ּגזְ ָרתוֹ ַה ַ ּנ ֲע ִרית ְמ ֻמ ְס ֶ ּג ֶרת אוֹ ר?
ֵא ְ
יך יָ כֹלְ ִּתי לָ ַד ַעת ׁ ֶש ֶ ּזה ָהיָ ה ִמ ְ ׂש ָחק
"חף
ׁ ֶשהוּא ִ ׂש ֵחק ִעם ֻּכ ָ ּלםַ :
ִמ ֶּמ ָּך"ֲ .אנִ י רוֹ ָאה יֶ לֶ ד
עוֹ ֶ ׂשה ּפוֹ זוֹ ת ַּב ּ ָׂש ֶדה ְּבכָ ל ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ֲאנִ י ַמ ׁ ְש ִק ָיפה
"היֲ ,אנִ י יוֹ ַד ַעת ׁ ֶש ַּבחו ִּרים ְּבגִ ילְ ךָ
ֵמ ַה ַח ּלוֹ ן וְ אוֹ ֶמ ֶרתֵ :
ׁשוֹ ְק ִקים ו ְּמבֻ ָ ּי ׁ ִשים ,וְ ָר ִא ִיתי ֵאיךְ
ַא ָּתה ַמ ִּביט ִּב ֵירכַ י" .וְ הוּא אוֹ ֵמר" :הוֹ ּ ְ ,גבִ ְר ִּתי,
ָּכל ֲא ׁ ֶשר יֵ ׁש לְ בַ ְעלֵ ְך נָ ַתן ְּביָ ִדי,
ֲאבָ ל לֹא יָ ֶפה לָ ַק ַחת ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ  .לָ נ ּו ַה ְ ּגבָ ִרים
יֵ ׁש ֶה ְס ֵּכם ֲחלֻ ַ ּקת ְרכו ּׁש".
יתי ְצ ִריכָ ה לָ ַד ַעת
ַא ָּתה צוֹ ֵדקָ .היִ ִ
לַ ְעצֹר ִּבנְ ֻק ָדּ ה זוֹ — ְּכ ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל ַה ּבוֹ ס
ֵאינֶ ִ ּני ַר ּׁ ָש ִאית לְ ַה ֲענִ יק ֶאת ּגו ִּפי.
ֲאבָ ל ִמי ָהיָ ה ַמ ֲא ִמין ׁ ֶש ֶעבֶ ד יָ כוֹ ל לְ ָס ֵרב
לְ ַה ָ ּצ ָעה ִמ ַּבת ַמ ֲע ָמדוֹ ?
ָאז נוֹ ַת ְר ִּתי ּובִ גְ דוֹ ְּביָ ִדי
ַמ ְצ ִחין ִמ ֵּסרוּבוֹ ,
ישה ִט ּ ְפ ׁ ִשית ו ְּמיַ ֶחלֶ ת
ַמ ְר ִ ּג ׁ ָ
ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לִ י ֵדּ י שֵׂ כֶ ל
לְ ִה ְתלַ ֵּב ׁש ְּכנַ ְפ ָקנִ ית
ַאלְ מוֹ נִ ית ּולְ ַק ֵּבל ֶאת ַה ַּמ ִ ּג ַיע לִ י
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָע ְ ׂש ָתה ָּת ָמר
ַּב ַדּ ּ ִפים ַה ּקוֹ ְד ִמים.
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כ-כ-כ-כ-כ
משה"ֲ ,אנִ י אוֹ ֶמ ֶרת ְּבח ֶֹסר ַסבְ לָ נוּת.
"נ ּו ְּכבָ רֶ ׁ ,
ת־א ַחת!"
ֵּ
"תן ְּכבָ ר ֶאת ָּכל ַה ִּמ ָ ּלה ְּבבַ ַ
"זֶ ה לֹא ִ ּג ְמ ּגוּםַ ,א ְּת יוֹ ַד ַעת",
הוּא אוֹ ֵמר ְּב ַצחוּת לָ ׁשוֹ ן ּ ִפ ְתא ִֹמית.
ָּ
"כל אוֹ ת יְ כוֹ לָ ה לִ ְפנוֹ תַ ,על ַדּ ַעת ַע ְצ ָמ ּה,
לַ ֲהמוֹ ן ִּכ ּו ּונִ ים ׁשוֹ נִ ים.
ֲאנִ י ַח ָ ּיב לְ ִה ָ ּז ֵהר
ר־מה
ּ ֶפן א ַֹמר ְדּ בַ ָ
ׁ ֶש ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל
יְ ָפ ְר ׁש ּו
ְּבצו ָּרה מ ּוזָ ָרה.
יתי ַח ָ ּיב לַ ְחקֹק
לָ כֵ ן ָהיִ ִ
ֶאת ַה ֻח ִ ּקים ׁ ֶש ִ ּק ַּבלְ ִּתי
ָּב ֶאבֶ ן".
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בת־שבע
אתי לְ או ִּר ָ ּיה
נִ ּ ֵ ׂש ִ
ְּב ׁ ֶשל ְּת ִה ָ ּלתוֹ ַּב ְ ּק ָרב,
ִה ְת ַר ַח ְצ ִּתי ַעל ַה ָ ּגג
ִּכי הוּא ָּת ִמיד ָהיָ ה
ַּב ֲחזִ ית.
ָהלַ כְ ִּתי לְ ִה ְת ַר ֵחץ ַעל ַה ָ ּגג
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַרק ֶ ּגבֶ ר
ָ ּגבוֹ ַּה ִמ ֶּמ ִ ּני יִ ְר ֶאה.
ַרק ֶ ּגבֶ ר ָ ּגבוֹ ַּה ִמ ּׁ ֶש ִּלי
י ּוכַ ל לְ ַה ֲחלִ יף אוֹ תוֹ
ַרק ֶ ּגבֶ ר ָ ּגבוֹ ַּה ִמ ּׁ ֶש ִּלי
יִ ְר ֶאה ִמי ֲאנִ י.
יתי
ִה ְת ַר ַח ְצ ִּתי ַעל ַה ָ ּגגָ ,ע ִ ׂש ִ
ַא ֲהבָ ה ִעם ָה ֲאוִ ירַ ,ה ַ ּי ְס ִמין
ִמ ֵ ּלא ֶאת ַה ִדּ ְמדּ ו ִּמיםַ ,ה ַּמיִ ם
ֵה ֵצ ּנ ּו ֶאת עוֹ ִרי ַה ְמ ֻא ָּבק,
ַה ַ ּליְ לָ ה ַה ּיוֹ ֵרד
ַעל ְּבשָׂ ִרי ַה ִ ּנ ְפ ָקח
אתי לְ או ִּר ָ ּיה ְּב ׁ ֶשל ְּת ִה ָ ּלתוֹ —
נִ ּ ֵ ׂש ִ
ּ
ּ
ּ
ַעל ַה ָגגַ ,ב ַליְ לָ ה ַההוּא ,נִ ְפ ַּת ְח ִּתי
לְ ַמה ּׁ ֶש ּלֹא יָ ַד ְע ִּתי ַעל ַא ֲהבָ ה.
ֶ ּגבֶ ר ָ ּגבוֹ ַּה ִמ ּׁ ֶש ִּלי
ָר ַאנִ י ַעל ַה ָ ּגגָ ,צ ָפה
ִּב ִיק ָיצ ִתיֱ ,הבִ ַיאנִ י
לְ ִמגְ ְדּ לֵ י יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם.
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שלֹמה
ּבוֹ א ּו נַ ֲעבֹר ַעל זֶ ה ׁשוּב:
ִה ֵ ּנה ַה ִּתינוֹ ק — ּ ְפ ִרי ִּב ְטנִ י
ֲאבָ ל ַה ּׁ ְשכֵ נָ ה אוֹ ֶמ ֶרת ׁ ֶשהוּא ׁ ֶש ָ ּל ּה.
וְ ַה ּׁשוֹ ֵפט נִ ְר ֶאה ְּכ ִא ּל ּו
לֹא ַמ ָּמ ׁש ִאכְ ּ ַפת לוֹ ִמי ֵמ ַהזּוֹ נוֹ ת ִּתזְ ֶּכה
— ַרק רוֹ ֶצה לִ ְק ּב ַֹע ַּת ְק ִדּ ים —
וְ ַה ִּתינוֹ ק ַמ ְר ִע ׁיש
ֹאש — ָאז ַה ּׁשוֹ ֵפט
וְ עוֹ שֶׂ ה לְ כֻ ָ ּלנ ּו ְּכ ֵאב ר ׁ
ׁשוֹ לֵ ף ֶאת ַח ְר ּבוֹ וְ אוֹ ֵמר ּבוֹ א ּו
נַ ְח ּת ְֹך אוֹ תוֹ לִ ׁ ְשנַ יִ ם .וַ ֲאנִ י חוֹ ׁ ֶשבֶ ת ׁ ֶשא ּולַ י
ַּב ֲעבוֹ ָדה ְּכמוֹ ׁ ֶש ִּלי מוֹ כְ ִרים ְּבלִ י לְ ַה ְפ ִסיד
ֲאבָ ל לִ ְהיוֹ ת ִא ָּמא זֶ ה ִענְ יָ ן ׁ ֶשל ַא ֲהבָ ה ,לֹא ַּב ֲעלוּת.
וְ ָאז ֲאנִ י ַמ ִ ּציבָ ה ֶאת ַע ְצ ִמי ֵּבינוֹ ּובֵ ין ַה ֶח ֶרב.
ַה ּׁשוֹ ֵפט אוֹ ֵמר ִה ֵ ּנה ,הוּא ׁ ֶש ָ ּל ְך.
וַ ֲאנִ י אוֹ ֶמ ֶרתַ ,א ָּתה ּ ָפ ׁשוּט לֹא ּתוֹ ֵפס.
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ֵאם בועז
ַה ִאם שַׂ ְמ ֶּתם לֵ ב
ׁ ֶש ֲאנִ י ָה ִא ּׁ ָשה ַהיְ ִח ָידה ַּב ִּס ּפוּר
ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְמז ָֹהה? ַה ַ ּזנְ זֹנֶ ת
ישה
ַה ּמוֹ ֲאבִ ָ ּיה ַעל ִר ְצ ּ ַפת ֲח ַדר ַה ִדּ ׁ ָ
ָה ְפכָ ה ֶאת ֲחמוֹ ָת ּה־לְ ׁ ֶש ָעבַ ר לִ ְמ ֻפ ְר ֶס ֶמת,
ו ִּפ ְרנְ ָסה אוֹ ָת ּה לְ ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ְש ֵא ִרית ַח ֶ ּי ָיה.
וַ ֲאנִ י
א־ר ְּב ָתא
ַסבְ ָּת ַ
ׁ ֶשל ָדּ וִ ד
ֲא ִפ ּל ּו לֹא זוֹ כָ ה לְ בִ ּקו ִּרים
ְּבלֵ יל ׁ ַש ָּבת
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חסד
			
			

"וּצ ָד ָקה ַּת ִ ּציל ִמ ָּמוֶ ת"
ְ
(משלי י ,ב).

ִא ְצ ַטגְ נִ ינִ ים אוֹ ְמ ִרים לְ ַר ִּבי ֲע ִקיבָ א
ׁ ֶש ְּביוֹ ם ֲח ֻת ָ ּנ ָת ּה ֻּת ַּכ ׁש ִּב ּתוֹ
ִּב ֵידי נָ ָח ׁש וְ ָתמוּת.
ַא ְך ְּבב ֶֹקר ַה ָּמ ֳח ָרת ִהיא ִמ ְתעוֹ ֶר ֶרת
ַח ּ ָפה וְ ַח ָ ּיה.
ישה לְ ָצ ְרכֵ י ַה ּז ּולַ ת
ְרגִ ׁ ָ
שׂ וֹ ֶר ֶדת ו ְּמ ִק ָ ּלה ֶאת ְּכ ֵאבָ יו
ְּבכָ ל ַמה ּׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ ּה —
ֶאת ְסעו ַּדת ְּכלוּלוֹ ֶת ָיה ַמ ֲענִ ָיקה
לְ ַק ְּב ָצן לְ יַ ד ַה ֶדּ לֶ ת
ֵ(א ְ
יך ָר ֲא ָתה אוֹ תוֹ ְּבלַ יְ לָ ה
כּ ֹה ָח ׁשוּב לְ ָא ׁ ְש ָר ּה ׁ ֶש ָ ּל ּה?)
ְּב ָס ְר ָק ּה ֶאת ְ ׂש ָע ָר ּה
ִהיא ְמ ִס ָיטה ֶאת ַה ָּמוֶ ת ַה ָ ּצפוּי
ְּב ָע ְק ָר ּה ְּבלִ י ֵמשִׂ ים ְּב ִס ַּכת שְׂ ָע ָר ּה
ֶאת ֵעין ַה ָ ּנ ָח ׁש ַה ַּמ ְמ ִּתין ַּב ִ ּוילוֹ ן
זוֹ
ַה ּמו ָּדעוּת
לַ ֶ ּק ׁ ֶשר ׁ ֶש ֵּבין
ָּכל ַה ְדּ בָ ִרים
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ַהצּ ֶֹר ְך לְ ׁ ַש ּנוֹ ת
ֶאת ּ ִפ ַּסת ָהעוֹ לָ ם
וְ ל ּו ְּבזוּטוֹ ת
ׁ ֶש ַּמ ִ ּצילוֹ ת ַח ִ ּיים
ֶח ֶסד
ׁ ִש ָירה
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ָא ַר ְכנֶה
ָא ַרכְ נֶ ה טוֹ וָ ה ְּב ַח ּלוֹ נָ ּה,
ֹאש ּה ו ַּמיְ ׁ ִש ָירה ֵאלַ י ַמ ָּבט.
ימה ֶאת ר ׁ ָ
ְמ ִר ָ
ישה,
יש ׁ ָ
ַק ָ ּלה ִּכבְ ת ּולָ ה ,נ ּוגָ ה ִּכ ׁ ִ
ֶר ׁ ֶשת ָה ִר ְק ָמה ּבוֹ ֶה ֶקת ַּב ּׁ ֶש ֶמ ׁש.
"טוֹ בָ ה ֵמ ַה ֶדּ ה ק ּונִ ינְ ג ׁ ֶש ָ ּל ְך,
יָ כֹלְ ִּתי לִ ְהיוֹ ת
מוֹ ֵפת לְ נָ ׁ ִשים
ְּבעוֹ ד ְמאוֹ ת ׁ ָשנִ ים.
ַא ְך ַא ְּתַ ,ק ָ ּנ ִאית ְּכ ָא ֶתנֶ ה,
ֵאלַ ת ַה ַּביִ ת ׁ ֶש ָ ּל ְך,
זוֹ ֶמ ֶמת ַ ּגם ַעכְ ׁ ָשו
ֶאת ֻח ְר ַּבן ָא ָּמנו ִּתי".
ִמי ָא ַמר ׁ ֶש ַה ָּמקוֹ ם ַה ֶ ּזה ִמ ְת ּ ָפ ֵרק?
ֲאנִ י חוֹ ׁ ֶשבֶ ת ׁ ֶש ֵא ׁ ֵשב ְק ָצת וְ ֶא ְטוֶ ה
ׁ ִשיר ִמ ְּבנֵ י ֵמ ַעי.
נַ ׁ ְש ִאיר ֶאת נִ ְקיוֹ ן ַה ּ ֶפ ַסח
לְ יוֹ ם ַא ֵחר.
ַה ְת ָחלָ ה ֲח ָד ׁ ָשה.
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ּ ֶפנֶלוֹ ּ ֶפה
ַה ּנוּל ּ ָפ ַרם ְּכ ׁ ֶש ָ ּי ׁ ַשנְ ִּתי...
יתי ׁ ֶש ֶ ּזה יִ ְס ַּת ֵ ּים ,יֻ כְ ַרע,
ָא ְמנָ ם ָר ִצ ִ
ׁ ֶש ְּמ ַח ֵ ּזר ֶא ָחד יִ ָּב ֵחרּ ַ ,גם ִאם ָאז
ָהעוֹ לָ ם יִ ְת ַה ּ ֵפ ְך
ָמ ָחרָ ,ה ָא ִריג
יִ ּׁ ָשזֵ ר ְּב ָחזְ ָקה
ָּתחוּם ְּב ֶצבַ ע
חוּם ָּכ ְך ׁ ֶש ָדּ בָ ר
לֹא יִ ָּמלֵ טֵ .אין לִ י לֵ ב
לְ ַה ְת ִחיל ֵמ ָח ָד ׁש.
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אוֹ דיסֵ אוּס
יֵ ׁש ָּכאן
ַס ָּכנָ ה
ַּב ַּמ ֲע ַמ ִ ּקים
ָה ַר ִּכיםַ ,ה ַח ִּמים ִמ ַדּ י.
ַס ָּכנָ ה.
לְ עוֹ לָ ם לֹא נָ צוּף,
לָ נֶ ַצח נֹאבַ ד,
לְ עוֹ לָ ם לֹא נָ ׁשוּב
יתנוּ.
לְ בֵ ֵ
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יקה
ֶאו ִּר ִיד ֶ
זְ כֹר ֶאת ׁ ְש ָמ ּה
וְ ָאז ֵּת ַדע
לְ ָמה ַא ָּתה נִ כְ ָסף
ֵאיזוֹ ְּת ׁשו ָּקה
נֶ ְח ֵּבאת ִמ ּ ָפנֶ ָ
יך
ִּב ׁ ְש ִת ָיק ְת ָך
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משיחים
ׁ
ַה ִאם ַּב ְר ּבו ִּרים ֱאל ִֹה ִ ּיים ְמ ַע ּׁ ְשנִ ים
ת־תמו ָּתה?
ַא ֲח ֵרי ִּב ּקוּר ֵא ֶצל ְּבנוֹ ְּ
ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ּׁ ִש ּנ ּו ֶאת ָהעוֹ לָ ם
ִּב ְמ ִחי אוֹ ְרגַ זְ ָמה
ַה ִאם ֵהם ַמ ְפנִ ים ֶאת ַה ַ ּגב
ישנִ ים
וִ ׁ ֵ
ְמאוֹ ת ׁ ָשנִ ים?
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אני מסבירה את ַדרווין לָ ֶר ֶּבה
ַה ָ ּז ֵקן וַ ֲאנִ י יוֹ ׁ ְשבִ ים ַעל ַה ִּמ ְר ּ ֶפ ֶסת —
ֶמזֶ ג ָה ֲאוִ יר ַה ְמ ׁ ַש ֵּכר
ְמ ַפ ֶּתה אוֹ ָתנ ּו ַהחו ָּצה ִעם ְס ָפ ֵרינוּ.
וְ ֵטרוּף ָהעוֹ נָ ה
אשית:
ּגוֹ ֵרם לִ י לַ ְעצֹר ֶאת ַה ּׁ ִשעוּר ִּבבְ ֵר ׁ ִ
ֶ"ר ֶּבהַ ,מה ַדּ ְע ְּת ָך ַעל ַדּ ְרוִ ין?"
ָה ֶר ֶּבה ׁ ֶשל ַהכיפעלעשול לֹא יוֹ ֵד ַע ַאנְ ְ ּגלִ ית —
מע־לאשן.
מא
ָ
ֲאנַ ְחנ ּו ָדּ נִ ים ַּב ּתוֹ ָרה ְּב ַ
ו ַּמה הוּא ְּכבָ ר יָ כוֹ ל לָ ַד ַעת
ַעל "מוֹ ָצא ַה ִּמינִ ים"
ָאז הוּא ְמבַ ֵ ּק ׁש ׁ ֶש ַא ְס ִּביר — וַ ֲאנִ י ַמ ְס ִּב ָירה —
ת־עשְׂ ֵרה —
ַּב ּטוֹ ן ַה ּבוֹ גֵ ר ׁ ֶשל ַּבת ַא ַח ֶ
ַעל ַה ּקוֹ ִפיםַ ,על ַה ּג' ּונְ גְ לַ ,על ַה ְּב ִר ָירה
ַה ִּטבְ ִעית.
ת־עשְׂ ֵרה ׁ ָשנִ ים ֵמ ָאז ַה ּׁשוֹ ָאה.
ָחלְ פ ּו ַא ַח ֶ
ְּבאוֹ ר ַה ִדּ ְמדּ ו ִּמים הוּא ׁ ָש ֵקטִ ,מ ְתנוֹ ֵדד
ַק ּלוֹ ת ו ְּמ ַא ְר ֵ ּגן ֶאת ּ ְפ ִס ָיקתוֹ .
ֹאשי,
"באבע־מעשה" ,הוּא אוֹ ֵמר ,וַ ֲאנִ י נָ ָדה ְּבר ׁ ִ
ָ
ּ
ּ
ּ
ְּב ִה ְת ַגלוּת ִפ ְתא ִֹמית.
ית־ה ֵּס ֶפר
ִּ
ַ
"תלְ ְמ ִדי ַמה ּׁ ֶש ַא ְּת ַח ֶ ּיבֶ ת לְ בֵ
ֲאבָ ל ָּברוּר ׁ ֶש ִא ׁיש ֵאינוֹ יָ כוֹ ל
לְ ַה ֲא ִמין ֶּב ֱא ֶמת ְּב ִס ּפו ִּרים ָּכ ֵא ּלוּ".
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מדע בוקר
ְפרוֹ יְ ד וַ ֲאנִ י אוֹ כְ לִ ים ֲארו ַּחת ּב ֶֹקר.
עוֹ ד לֹא ִה ְתעוֹ ַר ְר ִּתי וְ הוּא ְּכבָ ר
ְ
ִמ ְת ַע ֵּסק ַּב ִה ְיס ֶט ְריָ ה ׁ ֶש ִּלי ּובַ צּ ֶֹרך לְ ַס ּ ֵפר
ֶאת ָּכל סוֹ דוֹ ַתי לַ ֲחבֵ ֵרינוּ.
"תן לִ י לְ ַה ְס ִּביר ַמ ּׁ ֶשהוּ ,זִ יגִ י"
ֵּ
ֲאנִ י ְמנַ ָּסה לְ ִה ְת ּגוֹ נֵ ן.
"א ָּתה אוֹ ֵהב ְּכ ִתיבָ ה ַמ ָדּ ִעיתֲ ,אנִ י ַמ ְע ִדּ ָיפה לִ כְ ּתֹב 'וִ דּ ּויִ ים'.
ַ
ָאז יֵ ׁש לִ י ְּכ ֵאבִ ים ֶּב ָחזֶ ה ְּבכָ ל ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ַא ָּתה ּתוֹ ֵקף אוֹ ִתי,
ֲאבָ ל ֲאנִ י לְ ָפחוֹ ת לֹא הוֹ ֶפכֶ ת ֶאת ַה ְּס ִט ּיוֹ ת ׁ ֶש ִּלי לְ ֵתאוֹ ְריוֹ ת
ׁ ֶש ִּמ ְתיַ ְּמרוֹ ת לִ ְהיוֹ ת ְּת ֵקפוֹ ת ָּת ִמיד ּולְ כֻ ָ ּלם".
ְפרוֹ יְ ד ְמ ַמ ֵ ּלא לְ ַע ְצמוֹ עוֹ ד ַק ֲע ַרת ְדּ גָ נִ ים,
ֵמ ִרים ֶאת ָה ִע ּתוֹ ןְ ,מ ַר ׁ ְש ֵר ׁש ּבוֹ  ,נֶ ְעלָ ם.
ֲאנִ י ׁשוֹ ַמ ַעת אוֹ תוֹ ְמכַ ְר ֵסם
ֵמ ֵעבֶ ר לְ ַח ְד ׁשוֹ ת ַהחוּץ.
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הגלגול
ְפ ַרנְ ץ וַ ֲאנִ י ׁשוֹ ִתים ָק ֶפה ְּב"נוֹ נָ ה".
זֶ ה לֹא ָהיָ ה ַמ ּׁ ֶשה ּו ְמ ֻתכְ נָ ן —
יתי אוֹ תוֹ ִעם ָאזְ נֵ י ָה ֲע ַט ֵ ּלף
ָר ִא ִ
ּגוֹ ֵהר ַעל כּ וֹ ס ֶא ְס ּ ְפ ֶר ּסוֹ .
נִ ְר ֶאה ׁ ֶש ִה ְתיַ ֵּסר
ְּב ֶה ְת ֵקף ֲח ָר ָדה
וְ ָעבַ ְר ִּתי לַ ּׁ ֻשלְ ָחן ׁ ֶש ּלוֹ .
הוּא ְּבק ִֹשי שָׂ ם ֵאלַ י לֵ ב,
ַמ ִּביט ְּבבַ חוּרוֹ ת ְּבלִ י ָחזִ ָ ּיה
י־ש ְר ְטס ַה ְ ּק ָצרוֹ ת ׁ ֶש ָ ּל ֶהן
ַּב ִּט ׁ ֶ
ּפוֹ ְסעוֹ ת ְּבכִ ּווּן ֶא ָחד
ּובָ חוּר ָח ׁשוּד ִּב ְמ ִעיל
הוֹ לֵ ְך ַּב ֲחזָ ָרה.
ִּ
"ב ּ ְפ ָראג"ָ ,א ַמר,
"ה ַּכ ְר ִּתי ֶאת אוֹ יְ בַ י.
ִ
ִמ ַ ּצד ֶא ָחד — ֵהם,
ִמ ַ ּצד ׁ ֵשנִ י — ֲאנִ י.
ָּכאן זֶ ה ַה ְר ֵּבה יוֹ ֵתר
ְמ ֻס ָּב ְך".
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בבית הקפה
ִמ ָּכל ָה ֲאנָ ׁ ִשים
ְ
ַהחוֹ לְ ִפים ָהלוֹ ך וָ ׁשוֹ ב
ַעל ּ ָפנַ י וְ ַעל ּ ְפנֵ י ֶא ְס ּ ְפ ֶר ּסוֹ ַה ּב ֶֹקר
ַה ָ ּי ִחיד ׁ ֶשעוֹ ֵצר
הוּא ַמלְ ַא ְך ַה ָּמוֶ ת.
הוּא נִ ְר ֶאה זָ רוּק
ְּכ ִא ּל ּו ָר ַקד ָּכל ַה ַ ּליְ לָ ה.
"אל ִּת ׁ ְש ֲאלִ י" ,הוּא אוֹ ֵמר
ַ
ִמ ְתיַ ּׁ ֵשב ו ַּמ ְס ִּתיר ֶאת ּ ָפנָ יו
ְּביָ ָדיו ַה ּׁ ְשעוּנוֹ ת.
"א ְּת ַּב ַח ִ ּיים
ַ
לֹא ָּתבִ ינִ י".
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לפתוח פה לשטן
הוּא ָּת ִמיד אוֹ ֵרב לְ ִפ ּיוֹ ת ּ ְפתו ִּחים,
ָּת ִמיד ַמ ְמ ִּתין לְ ִהזְ ַדּ ְּמנוּת
לִ ְק ּפֹץ ֶאל ּתוֹ ְך ְ ּגרוֹ נְ ָך
ּולְ ַה ּ ֵפ ְך ָּכל ְּבשׂ וֹ ָרה ׁ ֶש ָּט ַענְ ָּת
ִּכי ִהיא נְ כוֹ נָ ה —
ׁ ֶש ֶה ֱחלַ ְמ ָּת ִמ ַּמ ֲחלָ ְת ָך,
ׁ ֶש ַר ְעיָ ְת ָך נֶ ֱא ָמנָ הֶ ׁ ,ש ְ ּילָ ֶד ָ
יך
דּ וֹ ִמים לִ ְקרוֹ בֵ י ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ְּת ָך.
ְּביָ ֵמינוּ,
הוּא ֲא ִפ ּל ּו אוֹ ֵרב לְ ַק ְריֶ רוֹ ת,
וְ ִאם ַא ָּתה ֵמ ֵעז לוֹ ַמר
ׁ ֶש ִה ְת ַק ַּבלְ ָּת לַ ֲעבוֹ ָדה,
הוּא ְמ ַמ ֵ ּלא ֶאת ַה ְּט ָפ ִסים ַה ְדּ רו ׁ ִּשים
וֶ ֱאוִ יל ַא ֵחר ִמ ְת ַק ֵּבל.
ַח ִ ּיים ָּכ ֵא ֶ ּלה דּ וֹ ְר ׁ ִשים
ּתוֹ ָד ָעה ְמ ׁ ֻש ָ ּנה
ׁ ֶש ְּמבַ ֶּטלֶ ת ֶאת
ָה ֶא ְפ ׁ ָשרוּת
ֲא ִפ ּל ּו לְ ַד ְמיֵ ן
ֶאת ְּב ִר ַיאת ָה ֵע ֶדן.
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סבתא סורגת ומהרהרת
ִּכ ּ ָפה ֲא ֻד ָּמה ְ ּגדוֹ לָ ה
ׁ ֶש ָּתגֵ ן ַעל ׁ ְש ָמ ּה ׁ ֶשל ַה ַ ּילְ ָדּ ה
אשוֹ נָ ה —
ָהיְ ָתה ַה ָּטעוּת ָה ִר ׁ
יַ לְ ָדּ ה ְק ַט ָ ּנה וְ ַאלְ מוֹ נִ ית
ּ ָפנֶ ָיה ֻמ ְס ָּת ִרים ִמ ַּת ַחת לְ בַ ְר ָדּ ס
ֵמ ַה ַּמ ָּבט ָה ֱאנוֹ ׁ ִשי
ַּב ַ ּי ַער
וְ לָ ָּמה ָאדֹם?
לֹא ָהיָ ה ָע ִדיף ׁ ֶש ֶא ֵּתן לָ ּה
ֶצבַ ע ַה ְסוָ ָאה ׁ ֶשל שִׂ ַיח קוֹ ָצנִ י
לְ ִת ְמרוּן ַקל
ַּב ַ ּי ַער ַה ְמ ַפ ֶּתה
ִּב ִיד ָיעה ׁ ֶש ַה ְ ּז ֵאב
נִ ְמ ׁ ָש ְך
לְ ז ַֹהר
ׁ ֶשל יְ לָ דוֹ ת ְק ַט ּנוֹ ת?
ו ַּמדּ ו ַּע ִהיא ֻמ ֶּכ ֶרת ַרק
ימה זוֹ
ִּבגְ לִ ָ
וְ לֹא ְּב ׁ ֶשל טוּב לִ ָּב ּה
לְ ָסבָ ָת ּה?
ָהיְ ָתה זוֹ ָטעוּת
לְ ָה ׁ ִשית ֶאת עֹל
ִק ּיו ֵּמנ ּו
ַעל ְּכ ֵת ֶפ ָיה
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ניז'ינסקי
ַּב ִּט ּיוּל ַּב ָ ּגן לְ יַ ד ֵּבית ַה ַהבְ ָר ָאה
ֲאנִ י טוֹ ָעה ַּב ּ ְפנִ ָ ּיה וּפוֹ גֶ ׁ ֶשת ְּבנִ יזִ 'ינְ ְס ִקי
ׁ ָשעוּן ִּב ׁ ְש ֵּתי יָ ָדיו וְ ַסנְ ֵטרוֹ
ַעל ַמ ֵ ּקלָ ,ענָ ף ָעבֶ ה ׁ ֶשעוֹ דוֹ יָ רֹק.
הוּא חוֹ לֵ ק סוֹ ד ִעם ֶה ָענָ ף
ּ
ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַּבר ְּבוַ ַדּ אי ַּב ְּס ָע ָרה ַה ֵלילִ ית
ׁ ֶש ָ ּק ְד ָמה לְ יוֹ ם ׁ ֶש ֶמ ׁש נָ ֶאה זֶ ה.
ֲאנִ י ִמ ְתיַ ּׁ ֶשבֶ ת לְ ִצדּ וֹ ַעל ַה ַּס ְפ ָסל
ְמ ׁ ֻשכְ נַ ַעת ׁ ֶש ּלֹא יָ גִ יב
ַא ְך ְמ ַפ ֶ ּללֶ ת לַ ֲחלֹק ִּב ְת ִה ָ ּלתוֹ
ּובַ ּׁ ֶש ֶקט ַה ּנ ּוגֶ ה ׁ ֶשל יוֹ מוֹ .
"זֶ ה ְּבוַ ַדּ אי ָהיָ ה ָק ׁ ֶשה"
"שם ַעל ַה ָּב ָמה
ֲאנִ י אוֹ ֶמ ֶרתָ ׁ ,
ֵּבין ֶא ֶרץ וְ ׁ ָש ַמיִ ם
ֵּבין ְ ּגבָ ִרים וְ נָ ׁ ִשים
אטיר ּונְ ׁ ָש ָמה".
ָס ִ
"וְ ַה ְ ּק ִפ ָיצה ַה ּ ִפ ְתא ִֹמית
ֵמ ֵעבֶ ר לְ כָ ל זֶ ה" ,הוּא ְמ ַמלְ ֵמל,
וְ ָאז ְּביֶ ֶתר ְּב ִהירוּת,
"וְ ַה ְ ּנ ִפילָ ה ַה ּנוֹ ָר ָאה
ֶאל ָהעוֹ לָ ם ׁ ֶש ּבוֹ
יֵ ׁש ַמ ׁ ְש ָמעוּת לַ ֶהבְ ֵדּ ל".
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נאהבים
ִּבכְ נִ ָיס ִתי לַ ֶח ֶדר ֲאנִ י ׁשוֹ ַמ ַעת ֶאת ֶאנְ ָקתוֹ —
ִא ׁיש זָ ֵקן ׁשוֹ ֵאף ֲאוִ יר ֵח ֶרף ְרצוֹ נוֹ —
"א ָּתה לְ בַ ד
וַ ֲאנִ י קוֹ ֵראת ַ
אוֹ ׁ ֶש ַא ָּתה עוֹ שֶׂ ה ַמ ּׁ ֶשה ּו ׁ ֶש ֵאינְ ךָ
רוֹ ֶצה ׁ ֶש ֶא ְר ֶאה?" ָה ֲאנָ ָקה ַמבְ ׁ ִשילָ ה לִ כְ ֵדי ִצ ְחקוּק,
וְ ַעד ׁ ֶש ֲאנִ י ִמ ְתיַ ּׁ ֶשבֶ ת ַעל ְק ֵצה ִמ ָּטתוֹ ,
ֻּכ ּלוֹ ִח ּי ּוכִ יםֶ ,מ ְפלַ ְר ֵטט ְּכ ִא ּל ּו ׁ ֶש ַה ַ ּנ ּ ַפ ַחת
וְ ַד ֶ ּל ֶקת ָה ֵראוֹ ת ּג ְֹר ׁש ּו ֵמ ַה ִּמ ְ ׂש ָחק.
לֹא ׁשוֹ ֲאלִ ים ָא ָדם ּגוֹ ֵסס ֵא ְ
יך הוּא ַמ ְר ִ ּג ׁיש,
ִּב ְמיֻ ָחד ְּכ ׁ ֶש ִרגְ ׁשוֹ ָתיו ְמע ָֹרבִ ים,
ָאז ֲאנִ י ִמ ְת ַק ֶדּ ֶמת לִ ׁ ְש ֵאלוֹ ת
ּ
ׁ ֶש ֲעלֵ ֶיהן ֶא ְצ ָט ֵר ְך ְּת ׁש ּובָ ה לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ִי ְהיֶ ה ְמ ֻא ָחר.
"א ָּתה ִמ ְת ָח ֵרט ַעל וִ ּתו ִּרים ׁ ֶש ָעשִׂ ָית?"
ַ
ּ
ֲאנִ י ׁשוֹ ֶאלֶ תְּ ,בעוֹ ִדי פוֹ ׁ ֶש ֶטת ֶאת ַה ְּמ ִעיל.
ּוכְ ִא ּל ּו ָע ַרכְ נ ּו ֲחזָ רוֹ ת ַעל ַה ַּת ְס ִריט
"על ֶא ָחד".
הוּא ֵמ ׁ ִשיב ַ
ַעכְ ׁ ָשו ָאנ ּו רוֹ ְק ִדים וַ לְ ס,
ּ
ּ
ְמ ֻה ּ ְפנָ ִטים ֵמ ַה ִּס ּפוּר ַה ִּמ ְת ַגלְ ֵגל
ַעל ּ ְפנֵ י ׁ ִש ּׁ ִשים ׁ ָשנָ הַ ,על דּ וֹ ָדנִ ית
ׁ ֶש ִ ּנ ְ ׂש ְר ָפה ְּבכִ בְ ׁ ְשנֵ י ֵאירוֹ ּ ָפהֶ ׁ ,ש ִּב ְ ּק ָרה ְּב ַח ְדרוֹ
ִּבכְ תֹנֶ ת לַ יְ לָ ה וְ ִה ְס ַּת ְּכלָ ה וְ ִה ְס ַּת ְּכלָ ה וְ ִה ְס ַּת ְּכלָ ה ָעלָ יו.
ַא ְך ֵהם ּ ָפ ֲחד ּו — ִהיא ּ ָפנְ ָתה לָ ּה
יתי עוֹ שָׂ ה ַ ּגם ֲאנִ י) וְ ָהלְ כָ הֵ .מעוֹ לָ ם
ְּ(כ ִפי ׁ ֶש ָהיִ ִ
לֹא ִדּ ְּבר ּו ַעל ַה ַ ּליְ לָ ה ַההוּא.
ַה ֶח ֶדר ׁ ָש ֵקט ִּב ׁ ְש ַעת ִדּ ְמדּ ו ִּמיםַ .עכְ ׁ ָשו
ֲאנִ י רוֹ ָאה אוֹ ָת ּה ּגוֹ ֶחנֶ ת ֵמ ָעלָ יו
ִּכ ְמ ַעט ֵע ֻיר ָּמה,
ַמזְ ִמינָ ה.
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מפת ברוקלין

~ ~ 70

ּ
דודתה חסיה
המשוררת עם
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ברוקלין
יתי ַּב ַ ּליְ לָ ה ַההוּא.
לֹא יָ ַד ְע ִּתי ֵהיכָ ן ָהיִ ִ
ָהיְ ָתה ְמ ִס ָּבה ִּב ְרחוֹ ב וִ ינְ תוֹ ְר ּ ְפ
וְ ִה ַ ּג ְע ִּתי ִעם ִמזְ וֶ ֶדת ַה ַ ּק ְרטוֹ ן ׁ ֶש ִּלי
ַהיְ ׁ ֵשר ֵמרוֹ ֶצ ְ'ס ֶטר ֶדּ ֶר ְך ַּת ֲחנַ ת ּ ֶפן.
ר־ה ָ ּצ ֳה ַריִ ם ָּב ַר ֶּכבֶ ת ְּב ַקו
ִה ַ ּג ְע ִּתי ַא ַח ַ
ְּבזָ ֶ'קט ֲאבִ יבִ י יְ ַר ְק ַרק ּובְ נַ ֲעלֵ י זָ ָהב ׁ ְשטוּחוֹ ת,
וְ ָהיִ ִיתי ְּב ֵס ֶדרַ ,אף ׁ ֶש ָהיִ ִיתי ִּב ְּברו ְּקלִ ין,
ִּכי ֲחבֵ ַרי יַ ִ ּגיע ּו וְ יִ ְקח ּו אוֹ ִתי ַה ַּביְ ָתה.
Q

ו ִּמ ֵּמילָ א ַהדּ וֹ ָדה ַח ְסיָ ה ָ ּג ָרה ָּב ְרחוֹ ב ַה ֶ ּזה.
וְ ִהיא ְּת ַח ֶּכהָּ ,ת ִציץ ַהחו ָּצה ְסבִ יב ֵּת ׁ ַשע
ֵמ ַח ּלוֹ ן ֲחנוּת ַה ֵּב ִיצים ׁ ֶש ָ ּל ּה
ו ְּת ַח ֶּכה ׁ ֶש ָאבוֹ א לִ ׁישֹן ֶא ְצלָ ּה.
ֲאבָ ל ַה ֶחבְ ֶר'ה ׁ ֶש ִה ַּכ ְר ִּתי לֹא ִה ִ ּגיעוּ.
ָהי ּו ַאזְ ָהרוֹ ת סו ָּפה וְ ֵהם ּ ָפ ֲחד ּו
ׁ ֶש ָה ִעיר ִּת ָּסגֵ ר ְּב ׁ ֶשל ַה ּׁ ֶשלֶ גָ .אז יָ ׁ ַשבְ ִּתי לְ בַ ד
ו ֵּמרֹב ּ ַפ ַחד ִמ ָ ּז ִרים לֹא ִּב ַ ּק ׁ ְש ִּתי ֶעזְ ָרה.
לָ ַק ְח ִּתי ֶאת ַה ִּמזְ וָ ָדה וְ ִה ְת ַחלְ ִּתי לָ לֶ כֶ ת ֵּבין ָה ַע ְר ַּביִ ם
ְּכ ׁ ֶש ּ ְפתוֹ ִתים ְק ַט ִ ּנים ֵה ֵח ּל ּו לִ נְ ׁשֹר .וְ ָח ׁ ַשבְ ִּתי
ע־מאוֹ ִתים
ף־א ְר ַּב ֵ
ֵאיזֶ ה ַמ ָ ּזלֲ ,אנִ י ְצ ִריכָ ה ַרק לְ ַה ִ ּג ַיע לָ ֶאלֶ ַ
וְ ֶא ְהיֶ ה ְּבטו ָּחה ,דּ וֹ ָדה ַח ְסיָ ה ַּת ְמ ִּתין לִ י ַּב ַח ּלוֹ ן.
ְּכבָ ר ֶה ְח ׁ ִש ְ
יך וְ ָה ְרחוֹ ב ָהיָ ה נָ טו ּׁש
ּונְ ָעלַ י ַה ֲחגִ יגִ ּיוֹ ת נִ ְת ְקע ּו ַּב ּׁ ֶשלֶ ג ַה ַּמ ֲע ִמיק.
־עשְׂ ֵרה ְמ ֻפ ֶח ֶדת
ִה ְת ַע ַּט ׁ ְש ִּתי וְ נִ ְר ַטבְ ִּתיַּ ,בת ׁ ֵש ׁש ֶ
ָּב ְרחוֹ ב ַה ְמ ַא ֵ ּים ְּבלַ יְ לָ ה ו ְּד ָמ ָמה.
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וְ ַה ִּמ ְס ּ ָפ ִרים ָע ְצרוָּ .ה ְרחוֹ ב
נִ גְ ַמר וְ גַ ם ָהאוֹ ר וְ ָה ֱאנוֹ ׁשוּת
יתי ְקרוֹ בָ ה יוֹ ֵתר
ַּת ּמ ּו וְ לֹא ָהיִ ִ
לַ דּ וֹ ָדה ַח ְסיָ ה ְּב ַח ּלוֹ ן ֲחנוּת ַה ֵּב ִיצים.
אתיִ ם,
ֶאלֶ ף ֵמ ָאהֶ ,אלֶ ף ו ָּמ ַ
ַה ֲחנֻ ּיוֹ ת ַּב ּ ִפ ָ ּנה ָהי ּו ְסגוּרוֹ ת
אתי ִמ ּקֹר.
ִּבגְ לַ ל ַה ּׁ ֶשלֶ גָ .ק ָפ ִ
ִא ָּמא ָא ְמ ָרה לִ י לֹא לָ לֶ כֶ ת.
ּ ִפ ְתאֹם ַמ ּׁ ֶשה ּו ִה ְתעוֹ ֵרר לְ ַח ִ ּיים:
ֶ ּגבֶ ר ׁ ֶש ִ ּנ ָ ּקה ֶאת ׁ ִש ְמ ׁ ַשת ַה ְּמכוֹ נִ ית
ַמ ְס ּ ִפיק ִּב ׁ ְשבִ יל לִ נְ הֹגֲ .א ִפ ּל ּו ִמ ֶּמ ְר ָחק
ָהיָ ה ָּברוּר ׁ ֶשהוּא ׁ ִשכּ וֹ ר.
ָ"ק ׁ ֶשה לְ ַה ְס ִּביר" ,הוּא ָא ַמר ְּכ ׁ ֶש ּׁ ָש ַאלְ ִּתי
"אנִ י ֶא ַ ּקח אוֹ ָת ְך".
לְ ָאן נֶ ְעלַ ם ָה ְרחוֹ בֲ .
ְ
ְמכוֹ נִ יתוֹ ּ ָפנְ ָתה לַ ִּכ ּווּן ֶה ָהפוּךָ ׁ .ש ַקלְ ִּתי
ָאבְ ַדן ֶדּ ֶר ְך וְ ַד ֶ ּל ֶקת ֵראוֹ ת לְ מוּל ָמוֶ ת וַ ָדּ ִאי
וְ נִ כְ נַ ְס ִּתיֻ .ס ַּמ ְמ ִּתי ֵמ ֵא ֵדי וִ ְיס ִקי ו ַּפ ַחד.
לֹא ָא ַמ ְר ִּתי ְמאוּם ְּכ ׁ ֶש ָה ֶרכֶ ב נָ ַסע
ְּבמוֹ ַרד ְרחוֹ ב וִ ינְ תוֹ ְר ּ ְפ
ֶה ֱחלִ יק יָ ִמינָ ה ,וְ יָ ִמינָ ה ,וְ ָאז ׁשוּב.
זִ ּנוּקֲ ,ח ִר ָיקהִ ,ר ּבו ַּע ׁ ֶשל אוֹ ר.
דּ וֹ ָדה ַח ְסיָ ה ְמ ִצ ָיצה ִמ ַּב ַעד לַ ַח ּלוֹ ן.
"איזֶ ה לַ יְ לָ ה נוֹ ָרא! ֵאיזוֹ ׁ ְשכ ּונָ ה נוֹ ָר ִאית".
ֵ
"א ָּבא ׁ ֶשל ָחבֵ ר ִה ְק ּ ִפיץ אוֹ ִתי".
"זֶ ה ְּב ֵס ֶדר"ָ ,א ַמ ְר ִּתיַ ,

~ ~ 73

אחרי
ֵ
יתי ְּב ֵס ֶדר
ֲאנִ י ַמ ִ ּנ ָיחה ׁ ֶש ָהיִ ִ
יתי ְּבטו ָּחה
ְּכלוֹ ַמר ֲא ִפ ּל ּו לֹא ָהיִ ִ
ׁ ֶש ֶ ּזה ָהיָ ה אֹנֶ ס ַמ ָּמ ׁש
יתי ֶאת ַה ָדּ ם.
ַעד ׁ ֶש ִה ַ ּג ְע ִּתי ַה ַּביְ ָתה וְ ָר ִא ִ
ְּכלוּם לֹא ָּכ ַאב ֶּב ֱא ֶמת
ֹאשי
חוּץ ֵמ ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ּבוֹ ר ׁ ִ
הו ַּטח ְּב ֶהגֶ ה ַה ְּמכוֹ נִ ית.
ֲאבָ ל ַמה ּׁ ֶש ִּס ּ ְפר ּו ָהיָ ה נָ כוֹ ן:
יתי
ֵמאוֹ תוֹ ָה ֶרגַ ע ָהיִ ִ
ְסחוֹ ָרה ּ ְפגו ָּמה.
ָהיָ ה ָּבחוּר ֶא ָחדִ ,ר ִיצ'י,
אשוֹ ן,
ׁ ֶש ָהיָ ה ַמ ָּמ ׁש נֶ ְח ָמד ַּב ּיוֹ ם ָה ִר ׁ
ְּב ַמ ְע ֶּב ֶדת ַה ַּמ ָדּ ִעים ,וְ יָ ׁ ַשב ִא ִּתי ַעל ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת
ְּכ ׁ ֶש ִה ְתיַ ּ ַפ ְח ִּתי —
ֲאבָ ל ַסבְ לָ נוּתוֹ ָאבְ ָדה אוֹ א ּולַ י
ֻהזְ ַהר ׁ ֶש ַּבחו ִּרים טוֹ בִ ים עוֹ ְמ ִדים זֶ ה לְ ַצד זֶ ה —
ו ִּפ ְתאֹם ֶה ֱחלִ יף ׁ ֻש ָּתף ַּב ַּמ ְע ָּב ָדה
וְ לֹא ֶה ֱחלִ יף ִא ִּתי ִמ ָ ּלה נוֹ ֶס ֶפת
ּ ְפ ָרט לְ ַאזְ ָה ָרה ׁ ֶש ָ ּנ ׁ ִשים
ׁ ֶשצּ וֹ ֲעקוֹ ת "אֹנֶ ס" יְ כוֹ לוֹ ת לְ ֵה ָעשׂ וֹ ת
זוֹ נוֹ ת ְּבבֵ ית ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט.
ִה ְת ַ ּג ְע ַ ּג ְע ִּתי ֵאלָ יוֲ ,אבָ ל נִ ְר ֶאה ׁ ֶש ֵהבַ נְ ִּתי.
ְּב ִע ָ ּקר ְּכ ׁ ֶש ָּכל ַה ַּבחו ִּרים ָה ֵא ֶ ּלה
ָרצ ּו לָ ֵצאת ִא ִּתי ּ ִפ ְתאֹם
וְ נֶ ֶעלְ מ ּו ְּכ ׁ ֶש ֵהבִ ינ ּו
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ׁ ֶש ָ ּיכֹלְ ִּתי לִ ׁ ְש ּתוֹ ת וְ לִ ׁ ְש ּתוֹ ת
ֲאבָ ל לֹא לִ ׁ ְשכּ ַֹח
ימת ַה ַּמ ָ ּגע
ֶאת ֵא ַ
ֵהם ֶּב ַטח ָהלְ כ ּו ַה ַּביְ ָתה
וְ ָא ְמר ּו זֶ ה לָ זֶ ה
ׁ ֶש ַ ּגם ֵהם
ָהי ּו ִא ִּתי ְּב ַה ְס ָּכ ָמה
יתי ַח ָּמה
וְ ׁ ֶש ָהיִ ִ
ֵמ ָאז ִה ְס ּתוֹ בַ בְ ִּתי ִעם ַה ְדּ ח ּויִ ים ֶחבְ ָר ִתית,
ַה ְ ּגאוֹ נִ יםַ ,ההוֹ מוֹ ִאיםַ ,ה ּמוֹ ִרים.
וַ ֲאנִ י לֹא הוֹ לֶ כֶ ת לִ ְפגִ ׁישוֹ ת ַמ ֲחזוֹ ר,
ִאם ִּכי לִ ִּבי עוֹ ֵרג
אטר.
לְ ַאלְ ָמה ַמ ֶ

~ ~ 75

בגיל חמישים וארבע

1
ֲאנִ י זוֹ כֶ ֶרת ֶאת ִא ִּמי ַּב ִ ּגיל ַה ֶ ּזה —
זְ ֵקנָ ה וְ זָ ָרה וְ לַ ֲחלו ִּטין לֹא מ ּוכָ נָ ה
לְ ַמ ְה ּ ֵפכַ ת עוֹ לָ ִמי.
ָר ַח ְק ִּתי ִמ ֶּמ ָ ּנה
וְ נִ ׁ ְש ַא ְר ִּתי ַּבחוּץ ָּכל ַה ַ ּליְ לָ ה
ְּבלִ י לְ ִה ְת ַק ּׁ ֵשר .וְ ִהיא
יָ ׁ ְשבָ ה ֶאל ׁ ֻשלְ ַחן ַה ִּמ ְט ָּבח
ַח ְס ַרת אוֹ נִ ים.
ע־עשְׂ ֵרה
ָהיִ ִיתי ַּבת ַא ְר ַּב ֶ
וְ ִהיא ִא ְּב ָדה ָּכל ׁ ְשלִ ָיטה ָעלַ י:
ִמשְׂ ַּת ֶּכ ֶרת לְ ִמ ְחיָ ִתי,
קוֹ ֵראת ֶקרו ָּאק
ׁשוֹ ָתה ַסאו ֶּת ְ'רן קוֹ ְמפוֹ ְרט
ִמ ַּב ְק ּבוּק ָק ָטן ַּב ִּתיק
ַּב ֶדּ ֶר ְך לְ מוֹ ֵעד ב'.
ְמ ָס ֶרבֶ ת לִ ְראוֹ ָת ּה ֶא ָ ּלא
ְּכ ֻמ ּ ָׂשא לְ ִה ְתנַ ְ ּגדוּת.
וְ ִהיא ָהיְ ָתה ַּבת ֲח ִמ ּׁ ִשים וְ ַא ְר ַּבע,
ׁ ְשחו ָּקה ֵמ ָאבְ ַדן
ַר ִּבים ֵמ ֲאה ּובֶ ָיה,
וְ ַה ִח ּפ ּושִׂ ים ָה ֲע ָק ִרים ַא ֲח ֵר ֶיהם —
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יוֹ ׁ ֶשבֶ ת ֶאל ׁ ֻשלְ ַחן ַה ִּמ ְט ָּבח
ו ִּמ ְת ַק ּׁ ֶש ֶרת ָּכל ַה ַ ּליְ לָ ה לְ זָ ִרים
לְ בָ ֵרר לְ ָאן נֶ ֱעלַ ְמ ִּתי.

2

"מה ּלֹא ְּב ֵס ֶדר ֶא ְצלֵ ְך?
ַ
ְ
ְ
ֵאיך יָ ָצאת ָּכ ָּ
ל־כך ָר ָעה?"
ָצ ֲע ָקה ִמ ְק ֵצה ַה ּׁ ֻשלְ ָחן
ַּב ֲח ַדר ָהאֹכֶ ל,
ֲעיֵ ָפה ִמ ִּל ְרדּ ֹף ַא ֲח ַרי
וַ ֲאנִ יֻ ,מ ׁ ְש ּ ֶפלֶ ת,
ִא ַ ּל ְצ ִּתי ֶאת ַע ְצ ִמי לְ ָה ׁ ִשיב
ְּברֹגַ ע
ְ
"מה ְּל ַד ְע ֵּתך ַה ְּב ָעיָ ה
ַ
ִא ָּמא,
ּתוֹ ָר ׁ ָשה
אוֹ
ְסבִ יבָ ה?"

3
ֲא ִפ ּל ּו ָאז ָהי ּו ְרגָ ִעים ׁ ֶשל
ֶק ׁ ֶשרִ ,משְׂ ָח ִקים וְ ׁ ִש ִירים
וְ ִדבְ ֵרי ּתוֹ ָרה,
ְּכ ׁ ֶש ַה ַּבת ׁ ֶש ִ ּנ ְד ְמ ָתה כּ ֹה זָ ָרה
ִּכ ְמ ַעט יַ לְ ָדּ ה ֻמ ְחלֶ ֶפתִ ,דּ ְּמ ָתה,
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ָח ְ ׂש ָפה ִהבְ הוּב ׁ ֶשל ַמ ּׁ ֶשה ּו
ׁ ֶש ָעבַ ר ֵאלֶ ָיה ֵמ ֲאבוֹ ֶת ָיה ַה ְמ ֻה ָ ּללִ ים.
לַ ְמרוֹ ת ׁ ֶש ָאז ְּכבָ ר לֹא ָמ ְצ ָאה
ֶאת ַהכּ ֹחוֹ ת לְ ַח ּ ֵפשׂ ֶאת ְמקוֹ ר ַה ְּב ֵע ָרה,
לַ ֲהזִ ינוֹ ְּב ַע ְצ ָמ ּה ,לְ ַא ּׁ ֵשר
יש ּיוּת ַע ְצ ָמ ִאית ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ַּת ַחת.
ִא ׁ ִ

4
יתי ׁ ִש ְפ ָחהֵ ,אם ְמיֻ ּׁ ֶשנֶ ת
ַה ִאם ָר ִצ ִ
ֲחט ּובָ ה ִּב ְק ִרינוֹ לִ ינָ ה וְ ִס ָ ּנרַ ,מ ְמ ִּתינָ ה ַּב ַּביִ ת
ִעם ָחלָ ב וְ ע ּוגִ ּיוֹ ת ,לִ ׁ ְשמ ַֹע ֵא ְ
יך ָעבַ ר יוֹ ִמי?
ֶה ְע ַדּ ְפ ִּתי ֶאת ַהח ֶֹפ ׁש ִעם ּ ִפיצוֹ ת ָּב ִעיר
וַ ֲחבֵ ִרים ֲאסו ִּריםֶ ,ח ְדוַ ת ַה ֶה ֵּכרוּת
ִעם ָּבנִ ים ְּכמוֹ ַאנְ גֶ 'ל ִפינִ יזִ י ׁ ֶש ְ ּצחוֹ קוֹ ַה ָ ּג ַ'מאיְ ָקנִ י
ִח ֵּמם אוֹ ִתי ִּכ ְמדו ָּרה ְּב ָ ׂש ֶדה ָקפוּא.
יתי ֵמ ַה ַהזְ נָ ָחה ו ֵּמ ַה ְּת ִמימוּת ׁ ֶשל הוֹ ַרי,
נֶ ֱהנֵ ִ
יתי
ַה ּ ַפ ַחד ׁ ֶש ָ ּל ֶהם ֵמ ִה ְת ּ ָפ ְר ֻצ ּיוֹ ַתי .לִ ְפ ָע ִמים ָהיִ ִ
ֵאלָ ה ֵּב ִיתית זוֹ ֶע ֶמתִּ ,בלְ ִּתי ְצפ ּויָ ה,
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לַ ֲעשׂ וֹ ת ִּכ ְדבָ ָר ּה .לִ ְפ ָע ִמים
ָּב ַח ְר ִּתי לִ ְהיוֹ ת ְמ ַה ֶ ּג ֶרתְּ ,ביַ ַחד ִא ָּתם.
לָ רֹב יָ ַצ ְר ִּתי ַח ִ ּיים מ ּוזָ ִרים ִמ ּׁ ֶשל ַע ְצ ִמי ,דּ וֹ ֶאגֶ ת
לִ בְ ִריאו ִּתיַ ,מ ְרוִ ָיחה ֶאת לַ ְח ִמי
וְ ׁשוֹ ֶמ ֶרת ַעל ׁ ְש ִת ָיקה.

~ ~ 78

5
א ּולַ י לֹא ֵה ַעזְ ִּתי לְ ַק ֵּבל
ֵעצוֹ ת — ּ ָפ ַח ְד ִּתי ׁ ֶש ָ ּז ִרים יַ ִּסיג ּו
ֶאת ְ ּגב ּולִ י.
לֹא יָ כֹלְ ִּתי לוֹ ַמרְּ ,כמוֹ יְ לָ ַדי,
ִּב ְק ׁ ִשיחוּת ּובְ ַא ֲהבָ ה —
ִעם זֶ ה ֶא ְתמוֹ ֵדד
לְ בַ ד.

6
ֲאבָ ל ִה ֵ ּנה ֲאנִ י ְּבגִ יל 54
ֲע ַדיִ ן יְ תוֹ ָמה ִמ ֵ ּל ָדה
ִמ ְת ַא ֶּבלֶ ת ׁ ֶש ִא ִּמיְּ ,בגִ ילִ י,
לֹא ָהיְ ָתה יְ כוֹ לָ ה לְ ַק ְּבלֵ נִ י
ְּכמוֹ ׁ ֶש ֲאנִ י.
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אמריקה
ְּב ָא ֶמ ִר ָיקה ֲא ִפ ּל ּו ַה ְּב ָצלִ ים
לֹא ְמבִ ִיאים לִ ֵידי ְדּ ָמעוֹ ת
ָּכ ְך לְ ָפחוֹ ת זָ כוּר לִ י
ָהעוֹ לָ ם ׁ ֶש ָ ּג ַדלְ ִּתי ּבוֹ
ְּכ ׁ ֶש ֲאנִ י ְמגָ ֶר ׁ ֶשת ֶאת ַה ִּמ ְד ָּבר ֵמ ַה ַּביִ ת ִמ ֵדּ י יוֹ ם
לִ ְפנֵ י ַה ֲהכָ נוֹ ת ַה ְמ ֻמ ּׁ ָשכוֹ ת לַ ֲארו ַּחת ָה ֶע ֶרב.
ֶא ֶרץ ַה ָּתנָ ְ
"ך ֵאינֶ ָ ּנה
ֶא ֶרץ לְ ַע ְקרוֹ ת ַּביִ ת — יוֹ נִ ים
ְמלַ ׁ ְשלְ ׁשוֹ ת ַעל ַה ְּכבִ ָיסה
זֶ ֶרם ַה ַח ׁ ְש ַמל נִ ְפ ָסק וְ ַה ָּבשָׂ ר
ְמ ַט ְפ ֵטף ַּב ַּמ ְק ּ ִפיא
ְ ּגבָ ִרים הוֹ לְ כִ ים לַ ָ ּצבָ א
ֶחלְ ָקם
חוֹ זְ ִרים
ָּכאן ֵהם ַּב ַּביִ ת ִמ ֵדּ י ֶע ֶרב.
ַא ְּת יְ כוֹ לָ ה לִ ְסמ ְֹך ֲעלֵ ֶיהם ְּכמוֹ ׁ ֶש ַא ְּת סוֹ ֶמכֶ ת
ַעל ַה ַּמיִ םֶ ,חבְ ַרת ַה ֶּטלֶ פוֹ ןַ ,אבְ ַקת ַה ַּס ּבוֹ ן.
ַה ֲח ָד ׁשוֹ ת ַּב ֶּטלֶ וִ יזְ יָ ה מוֹ כִ יחוֹ ת
ׁ ֶש ַהכּ ֹל ַּכ ּׁשו ָּרהָ .ה ָר ִעים
נֶ ְחשָׂ ִפים ִּ(ב ְק ָצ ָרה) ,לִ ְפנֵ י
ׁ ֶש ַה ְדּ בָ ִרים ָה ְר ִצינִ ִ ּיים ֲ(אנַ ְחנוּ)
ַמ ְת ִחילִ יםָ .אז ַמ ִ ּג ִיעים
ְרכִ ילוּתֶ ,מזֶ ג ֲאוִ ירָ ,אנֶ ְקדוֹ טוֹ ת
ַע ִּליזוֹ ת —
לְ לֹא ַה ְפלָ לָ ה ַע ְצ ִמית כּ וֹ ֶאבֶ ת,
נִ ּתו ַּח לְ לֹא ַה ְר ָדּ ָמה
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ׁ ֶשל לֵ ב ָה ֻא ָּמה ַה ּפוֹ ֵעם
ַעל ׁ ֻשלְ ַחן ַה ָ ּק ֶפה ְּב ָתכְ נִ ית ָה ֵארו ַּח
ֲא ִפ ּל ּו ַה ָּב ָצל ׁשוֹ כֵ ב ו ְּמכַ ֵ ּזב
ְּבנַ ַחת ְּב ַצ ַ ּל ְח ּתוֹ .
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כביסה צבאית
ַּב ִּמ ְר ּ ֶפ ֶסת ׁ ֶש ּמ ּולִ י רוֹ ִחי ּתוֹ לָ ה ְּכבִ ָיסה יְ ֻר ָ ּקה.
ִהיא מוֹ ִר ָידה ֵמ ַה ֶחבֶ ל ַמ ִדּ ים וְ עוֹ ד ַמ ִדּ ים,
וְ ַעכְ ׁ ָשו מוֹ ַת ַחת ָעלָ יו ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ֲא ֻר ִּכים וְ גו ִּפ ּיוֹ ת ִּת ְקנִ ּיוֹ ת,
ְמ ַדגְ ֶמנֶ ת לִ י ֶאת ֵמ ַיטב ָא ְפנַ ת ַהח ֶֹרף
ׁ ֶשל כּ ֹחוֹ ֵתינ ּו ַּב ָ ּצפוֹ ן.
ַעל ַה ֶחבֶ ל ׁ ֶש ִּלי יֵ ׁש ַמ ְס ּ ִפיק ַ ּג ְר ַּביִ ם לְ בָ נִ ים
י־רגְ לַ יִ םְ ,סוֶ ֶד ִרים ְּב ֶצבַ ע זַ יִ ת וַ ֲח ָצ ִא ּיוֹ ת
לְ ָצבָ א ׁ ֶשל ַמ ְר ֵּב ַ
וְ ַת ְח ּתוֹ נִ ים לְ ׁ ָשבו ַּעַ .מ ָ ּג ַפיִ ם ְמ ֻצ ְח ָצ ִחים
נָ ִחים ַעל ֶא ֶדן ַה ַח ּלוֹ ן ,לְ ַצד נַ ֲעלֵ י אוֹ ְק ְספוֹ ְרד ׁ ְשחֹרוֹ ת
ַה ַּמ ְמ ִּתינוֹ ת לְ תוֹ ָרן" .הוֹ ִרים ֶּב ֱא ֶמת זְ קו ִּקים
לְ ֻח ְפ ׁשוֹ ת ִמ ַּמ ָּטלוֹ ת ְצבָ ִא ּיוֹ ת"ֲ ,אנִ י אוֹ ֶמ ֶרת.
ימה.
"יְ ִציאוֹ ת ׁ ַש ָּבת ֵהן ָדּ בָ ר נוֹ ָרא"ִ ,היא ַמ ְס ִּכ ָ
ּ
ישים".
"בוֹ ִאי נִ ּ ָפגֵ ׁש ִּבזְ ַמ ִ ּנים ּ ָפחוֹ ת ַמ ִּת ׁ ִ
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סערה אחת
ַה ֶ ּג ׁ ֶשם ְמ ַר ֵ ּג ׁש אוֹ ִתי.
יֹבֶ ׁש ֶה ֳח ָד ׁ ִשים ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים,
ֲא ָד ָמה נִ ְס ֶדּ ֶקת ְּכעוֹ ר ִמזְ ַדּ ֵ ּקן,
ִא ּׁ ִשים ּבוֹ ְקעוֹ ת ִמ ִּב ְטנָ ּה
אוֹ לְ בָ בוֹ ת ֻמ ָ ּצ ִתים ׁ ֶשל ַמבְ ִע ִירים,
אד ּיוֹ ת
זַ ְרזִ ִיפים ִמזְ ַדּ ֲחלִ ים ַּב ָ ּו ִ
ׁ ֶש ּ ַפ ַעם ָהי ּו נְ ָחלִ יםַ ,ה ִּכ ֶ ּנ ֶרת נְ סוֹ גָ ה
ּ־ש ַיח ִעם חוֹ ֶפ ָיה —
ְּכמוֹ וִ ְּת ָרה ַעל דּ ו ִ ׂ
ְס ָע ָרה ַא ַחת וְ לִ ִּבי נִ גְ ָדּ ׁש
ִּת ְקוָ הְּ ,כ ִא ּל ּו נוֹ לַ ְד ִּתי
ַרק ֶא ְתמוֹ ל

~ ~ 83

אבק קיץ
לְ ִע ִּתים ַדּ ְר ְּכ ָך אוֹ בֶ ֶדת ַּב ַ ּקיִ ץ
ְּכ ִא ּל ּו נִ יחוֹ ַח ָאבָ ק ָּב ֲאוִ יר
ְמ ַט ׁ ְש ֵט ׁש ֶאת ְטבִ יעוֹ ת ָה ֶא ְצ ַּבע ׁ ֶשל ְמקוֹ מוֹ ת
וַ ֲא ָת ִרים ׁ ֶש ִה ַּכ ְר ָּת ְּב ֵעינַ יִ ם ֲעצוּמוֹ ת
וְ ֵהם נִ ְד ִמים לְ ִה ּפ ּוכָ ם
ַעד ׁ ֶש ֵאינְ ָך ַמבְ ִחין ֵּבין ֲח ֻת ָ ּנה לִ לְ וָ יָ ה.
ְּב ָצבְ ֵענ ּו ֶאת ַה ֶח ֶדר ָאנ ּו ַמ ְת ִחילִ ים לָ ִריב,
ְמכַ ִּסים ֶאת ֲאבַ ק ַה ֵ ּק ִיצים
ְּב ִקיר לָ בָ ן וְ ִקיר ָאדֹם —
ׁ ְש ִת ָיק ֵתנ ּו ְמבִ יכָ ה אוֹ ָתנוּ,
חוֹ ׁ ְש ִדים ְּב ֵח ָמה ֲחב ּויָ ה ְּכמוֹ
ׁ ָשכַ ְחנ ּו ׁ ֶש ָהיִ ינ ּו ֲחבֵ ִרים טוֹ בִ ים,
ֵמעוֹ לָ ם לֹא יָ ַד ְענ ּו ְּת ׁשו ָּקה ׁ ְשתו ָּקה,
לֹא נֶ ְחשַׂ ְפנ ּו לְ ִפגְ ֵעי ַה ּתֹה ּו
ׁ ֶשל ֵק ִיצים ַר ִּבים.
ית ָקה,
וְ ָאז ֲאנַ ְחנ ּו נִ זְ ָּכ ִרים — ְּכמוֹ ַה ּזוּג ֵמ ִא ָ
ִמ ְת ַא ֵחד — סוֹ ד ַה ִּמ ָּטה,
ׁ ָש ָר ׁ ֶש ָיה ָעמֹק ַּב ַ ּק ְר ַקע ַה ּמו ָּצ ָקה.
לְ ֶפ ַתע ַה ֶח ֶדר ָק ִרירָ ,א ֵפל ֶּכ ֱא ֶמת ְקבו ָּרה,
ְמב ָֹר ְך ְּכ ֵתבַ ת־אוֹ ָצר ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ְּל ָתה ּובָ ּה
יש ּיוֹ ת ,יִ חו ִּד ּיוֹ ת.
ֲאבָ נִ ים טוֹ בוֹ תִ ,א ׁ ִ
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חוף הרצליה
הוֹ ֲ ,אה ּובִ י,
ְּכ ׁ ֶש ָאנ ּו ׁשוֹ כְ בִ ים יַ ַחד ַעל ַהחוֹ ל
ַּב ֲערֹב יוֹ ם ַקיִ ץ
ַה ֶּמלַ ח כּ ֹה ָמתוֹ ק ַעל עוֹ ְר ָך ַה ַ ּנ ֲענֶ ה
ַ ּגן ָה ֵע ֶדן ֻּכ ּלוֹ ַעל לְ ׁשוֹ נִ י
ִּב ְפנִ ים ַה ַ ּק ְר ַקע ִמ ְתרוֹ ֶמ ֶמת
ְמ ֻה ּ ֶפכֶ ת ִּב ֵידי דּ וֹ רוֹ ת ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו
ַעל ַט ַעם ַהחוֹ ל.
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פרדס
ַק ְר ַקע ַה ּ ַפ ְר ֵדּ ס יְ ֻר ָ ּקה,
ְּכ ֻת ָּמה ו ְּצ ֻה ָּבהָּ .כל ַה ּ ֵפרוֹ ת
ׁ ֶש ּלֹא נִ ְק ְטפ ּו
ְּבמוֹ ֲע ָדםָ ,ק ְר ְּבנוֹ ת
ַה ִּמלְ ָח ָמהָ ׁ ,שבִ ים לְ ִא ָּטם
לֶ ָע ָפר — ְמ ִפ ִיצים
ֵר ַיח ָח ִריף לְ זֵ כֶ ר
ָּכל ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶש ִּבזְ ַּבזְ נ ּו
ְּב ַה ְמ ָּתנָ ה לַ ִּטילִ ים
ׁ ֶש ְ ּינַ ּ ְפצ ּו ֶאת ַח ּלוֹ נוֹ ת
ַח ֵ ּיינוּ.
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הרהורים על כתיבת אנגלית בישראל

1

ַּב ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ּבוֹ ֲאנִ י ַח ָ ּיהַ ,ה ִדּ ּבוּר ָעמֹק
ֵמ ַה ֲח ִפירוֹ ת ָה ַא ְרכֵ אוֹ לוֹ גִ ּיוֹ ת ׁ ֶש ַּמזְ ִּכירוֹ ת
ֶאת ַה ּׁ ְשכָ בוֹ ת ָה ַר ּבוֹ ת ׁ ֶש ִּמ ַּת ַחת לְ ַרגְ לֵ ינוּ.
ֲאנִ י ַק ֶ ּי ֶמת
ַּב ּ ָ ׂש ָפה ַה ּזׁאת
ְמגַ ָ ּלה ֶאת ּ ָפנַ י ַה ֲחב ּויִ ים
ׁשוּב וָ ׁשוּב
ְּב ִמ ִּלים ְמ ֻר ָחקוֹ ת
ה־מ ְד ָּבר ְמ ֻע ְר ּ ָפל
ִּכנְ וֵ ִ
ַא ְך ֵאינֶ ִ ּני כּ וֹ ֶתבֶ ת ָּב ּה.
ַה ִּמ ִּלים ׁ ֶש ֲאנִ י זוֹ ֶע ֶקת ְּב ָאזְ נוֹ ׁ ֶשל ַה ַ ּליְ לָ ה
ְמ ֻת ְר ָ ּגמוֹ ת ַעל ַה ְ ּניָ ר
לְ ָדבָ ר ְמ ֻת ְר ָּבת יוֹ ֵתר,
נִ ׁ ְשלָ ט.

2

ֲאנַ ְחנ ּו כּ וֹ ְתבִ ים ׁ ִשיר רוֹ ק ְּב ִעבְ ִרית.
ֲאנִ י אוֹ ֶמ ֶרת ,זֶ ה ִמ ׁ ְש ּ ָפט נֶ ְח ָמד.
ַא ָּתה אוֹ ֵמרֵּ ,כןּ ַ ,גם יְ ׁ ַש ְעיָ ה ּו ָא ַהב אוֹ תוֹ .

3

ֲאנִ י צוֹ לַ ַעת ִּבשְׂ ַפת יְ לָ ַדי
ְּכמוֹ ׁ ֶשהוֹ ַרי ָצלְ ע ּו ִּבשְׂ ָפ ִתי,
ּבוֹ ֵד ָדה ִּב ְר ִהיטו ִּתי ַה ָ ּנכְ ִרית.
שְׂ ַפת ִא ִּמי נֶ ְה ּ ֶפכֶ ת
לְ ִא ִּמי.
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4
ֵמ ִעבְ ִרית לְ ַאנְ ְ ּגלִ ית
זֶ ה ִמיהו ִּדית לְ נוֹ ְצ ִרית,
'ימס.
לַ בְ לָ ר ָאנוֹ נִ ִ
ימי ׁ ֶשל ַה ֶּמלֶ ְך ֵ ּג ְ
ַה ִּכ ֶ ּנ ֶרת ָה ֲע ִדינָ ה
ׁ ֶש ָעלֶ ָיה ָחלְ ָמה ָר ֵחל ְּבגָ וְ ָע ּה
נֶ ְה ּ ֶפכֶ ת לְ נֵ ס ַה ֶ ּל ֶחם וְ ַה ָדּ גִ ים.
לְ ַת ְר ֵ ּגם ַמ ׁ ְש ָמע לְ ַה ֲחלִ יף עוֹ לָ מוֹ ת.

5

הוֹ ָה ֶא ְפ ׁ ָש ֻר ּיוֹ ת ַה ְ ּנתוּנוֹ ת לְ ָמרו ִּתי!
ַה ֶּכלֶ ב נִ ְפנֶ ה ֵמ ַה ִּט ּנ ֶֹפת ַּבצּ ֶֹמת
ְּכ ׁ ֶש ּפוֹ ְק ִדים ְּב ַע ְרבִ ית "ווֹ ַסח".
ְמקוֹ ר ַה ְ ּקלָ לוֹ ת ׁ ֶש ִּלי הוּא ִמ ִּלים ׁ ֶש ִא ִּמי לָ ְמ ָדה
ֵמ ַח ָ ּילִ ים רו ִּסים ַּב ּפוֹ גְ רוֹ ִמיםַ ,ה ְּב ָרכוֹ ת
י־עינַ יִ םָ ,ה ִאירוֹ נְ יָ ה ִמ ּ ְׂש ַפת
ימנִ ים ַר ֵּכ ֵ
ִמ ֵּת ָ
ַה ַה ָ ּז ָרה ַהיְ ׁ ָשנָ ה ַּבשטעטל.
זֶ ה נְ זִ יד ָ ׂשפוֹ ת,
ָּכזֶ ה ׁ ֶש ְּמבַ ּׁ ְשלִ ים ְּכ ׁ ֶש ָּכל
ַהיְ ָרקוֹ ת ַּב ְמ ָק ֵרר
נוֹ בְ לִ ים ּוזְ קו ִּקים לְ ִחדּ ו ּׁש.
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6
ימה ְּכסוֹ ְפ ׁ ָשבו ַּע ְּב ָא ֶמ ִר ָיקה,
ְּב ֻח ְפ ׁ ָשה זוֹ  ,נְ ִע ָ
ֲאנַ ְחנ ּו נַ ֲע ִ ׂשים לִ ְמבַ ְ ּק ִרים ְּב ַא ְר ֵצנוּ,
נוֹ ְס ִעים ַּב ְדּ ָרכִ ים ׁ ֶש ָּב ֶהן נָ ַס ְענ ּו
'יפיםִּ ,ב ְמכוֹ נִ ּיוֹ תְּ ,באוֹ ַפ ּנוֹ ִעים.
ְּבגִ ּ ִ
ַמ ִּב ִיטים ֵמ ַח ּלוֹ ן אוֹ טוֹ ּבוּס ַה ַּת ָ ּי ִרים
ל־פנֵ י ְמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ָּב ֶהם ָעשִׂ ינ ּו ַא ֲהבָ ה,
ָאנ ּו חוֹ לְ ִפים ַע ּ ְ
וְ ַה ַּמ ְּמגוּרוֹ ת ׁ ֶש ָּבנִ ָית לִ ְפנֵ י ׁ ָשנִ ים.
וְ ַה ַּמ ְד ִר ְ
יך ַמ ְצ ִּב ַיע
ַעל ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ּבוֹ יָ ֵעל ֶה ְח ִט ָיפה
יתד ָהא ֶֹהל ׁ ֶש ָ ּל ּה.
לְ ִס ְיס ָרא ִּב ַ
"לְ ָמקוֹ ם זֶ ה קוֹ ְר ִאים ְמגִ דּ וֹ ",
הוּא אוֹ ֵמר ְּב ִמבְ ָטא ְּב ִר ִיטי נֻ ְק ׁ ֶשה,
ישה ּו צוֹ ֵעק
ו ִּמ ׁ ֶ
"א ְר ָמגֶ דוֹ ן!"
ַ
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תל ־אביב
ֵהן יוֹ ׁ ְשבוֹ ת זוֹ לְ ַצד זוֹ
ְּב ַת ֲחנַ ת ָהאוֹ טוֹ ּבוּס,
ישה ׁ ֶש ְּבגֶ ְר ַמנְ יָ ה
ַה ְ ּק ׁ ִש ׁ ָ
ָהיְ ָתה 76421
וְ ַה ְ ּצ ִע ָירה ִעם ַה ּ ַפ ְר ּ ָפר ַה ָּכחֹל
ַעל ְּכ ֵת ָפ ּה ַה ֲחשׂ ו ָּפה.
ִּב ִּתי וַ ֲאנִ יֲ ,אנַ ְחנ ּו ֵעדוֹ ת
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גלויה לפלשתינה 3
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גלויות לפלשתינה ()1920-1900
				
				

לשרה פורר גוט ,שנתנה לי את הגלויות
במקום לזרוק אותן

ַס ָּבא ֶעזְ ָרא ִמ ְתלוֹ נֵ ן ִמ ַ ּק ְרלְ ְס ַּבאד
ׁ ֶש ָהרוֹ ְפ ִאים רוֹ ִצים ׁ ֶש ִ ּי ּׁ ָש ֵארַ ,א ְך הוּא
ְּכבָ ר ַּב ֶדּ ֶר ְך לְ ֶּב ְרלִ ין
לִ ְקנוֹ ת ָר ִה ִיטיםָ .ה ִאינְ ְפלַ ְציָ ה
ִס ְדּ ָרה לוֹ ִע ְס ָקה ְמ ֻע ָ ּלה וְ הוּא ִמ ְת ַ ּג ְע ֵ ּג ַע
לַ יְ לָ ִדים וְ ׁשוֹ לֵ ַח לָ ֶהם נְ ׁ ִשיקוֹ ת.
ַה ְ ּגלוּיוֹ ת ַה ְמ ֻצ ָ ּלמוֹ ת לְ ּ ָפלֶ שְׂ ִּתינָ ה
ְמ ַחלְ ֲחלוֹ ת לַ ֲחלוֹ מוֹ ַתיִ :ה ֵ ּנה ִא ּׁ ָשה
ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ַסבְ ָּתא ֵאינֶ ָ ּנה זוֹ כֶ ֶרתְ ,מ ִצ ָיצה
ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ְר ָעלָ ה וְ ִתלְ ּב ֶֹשת ְּכ ׁ ֶשל ִרבְ ָקה לְ יַ ד ַה ְּב ֵאר.
"מזְ ֶּכ ֶרת נֶ ַצח"ָּ ,כ ְתבָ ה ְּבגַ ב ַה ְ ּגל ּויָ ה
ַ
לַ דּ וֹ ָדה ׁ ֶשל ֵעזִ י ׁ ֶש ֵּמ ָתה ְּב־.1924
ֲאנִ י עוֹ ֶר ֶמת ֶאת ָּכל ַה ְ ּגלוּיוֹ ת ִמ ֶ ּג ְר ַמנְ יָ ה
ֲע ֵר ָמה נוֹ ֶס ֶפת ִמ ָ ּצ ְר ַפת —
יֵ ׁש ֲא ִפ ּל ּו ַּכ ָּמה ִמ ְ ּניוּ־יוֹ ְרק
ו ִּמ ֵ ּליְ ְקווּד ,נְ י ּו ֶ ּג ְ'רזִ י —
ְ
ֻּכ ָ ּלן ְּב ָ ׂשפוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת ַאך לְ אוֹ ָת ּה
ל־אבִ יב.
ַה ְּכתֹבֶ ת — פוֹ ֶרר ,יָ פוֹ ֵּת ָ
ִה ֵ ּנה ַא ַחת לֹא ְמז ָֹהה — ִּב ְר ַּכת ׁ ָשנָ ה טוֹ בָ ה
ּובָ ּה ַח ָ ּילִ ים ְּב ִר ִיטים ְּב ַמ ֵּסכוֹ ת ָ ּגז ְמגִ ִ ּנים ַעל ֲח ִפירוֹ ת.
ַה ִ ּצ ּיוּד נִ ְר ֶאה ִמ ִּל ְפנֵ י ׁ ִשבְ ִעים ׁ ָשנָ ה,
לֹא ׁשוֹ נֶ ה ְּב ַה ְר ֵּבה
ֵמ ַה ַּמ ֵּסכוֹ ת ׁ ֶש ֻא ְפ ְסנ ּו
ַּב ַּמ ְח ָסן ׁ ֶש ְּבמוֹ ַרד ָה ְרחוֹ ב.
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וְ ָאזֵּ ,בין ָּכל ְּתמוּנוֹ ת ַהכּ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָרבִ י,
ַה ַּמ ּ ָפלִ ים לְ יַ ד ְמט ּולָ הַ ,ה ִה ְתיַ ּׁ ְשבוּת ְּב ִמ ׁ ְש ַמר ַה ַ ּי ְר ֵדּ ן
ּובְ ֵעין זֵ ִיתיםָ ,ק ׁ ִש ׁיש
ׁשוֹ ֵמט ַמ ְט ֵּב ַע לְ ֻק ּ ַפת ִח ָּסכוֹ ן —
"זִ כְ ר ּו ֶאת ַה ֶ ּק ֶרן ַה ְּל ֻא ִּמית — ֶק ֶרן ַק ֶ ּי ֶמת לְ יִ שְׂ ָר ֵאל"
נִ כְ ַּתב ְּביִ ִיד ׁישְ ׁ .של ָֹשה ְדּ ָקלִ ים
ְּבחוֹ לוֹ ת ֵאינְ סוֹ ִפ ִ ּייםּ ְ ,ג ַמ ִּלים ֲא ָח ִדים ְמלַ ֲחכִ ים ֵע ֶ ׂשב ַּב ֶּמ ְר ָחק...
זֹאת ָה ָא ֶרץ ָעלֶ ָיה ָחלְ מ ּו הוֹ ַרי
ִּכילָ ִדים ְּבלִ ָיטא — ָה ֲא ָד ָמה
ׁ ֶש ְ ּיכַ ּס ּו ֵע ִצים ְּכבֵ ִדים ִמ ּ ְפ ִרי
ָה ֵע ִצים ׁ ֶש ְּמ ֻמ ְחזָ ִרים ַעכְ ׁ ָשו
ְּב ַה ָ ּצ ָתה
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גברות פורנו
ְּב ִס ְד ָרה זוֹ ֻּכ ָ ּלן ְּבלוֹ נְ ִדינִ ּיוֹ ת —
ֵ ׂש ָער ַעד ַה ְּכ ֵת ַפיִ ם ׁ ֶש ְּבנֵ י ז ּוגָ ן
יְ כוֹ לִ ים לְ ַס ֵ ּלק ִמ ּ ִפ ֶיהם ְּב ֶה ֵ ּנף יָ ד
ְּכ ׁ ֶש ֵהן נִ ְר ָּכנוֹ תְּ ,כמוֹ
ְמלַ ְּט ִפים אוֹ ָתן ַא ְך לְ ַמ ֲע ֶ ׂשה
ְמ ַפ ִ ּנים ֶאת ַה ּ ֵׂש ָער
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַה ַּמ ְצלֵ ָמה
ּת ּוכַ ל לְ ִה ָּכנֵ ס ִּבזְ ַמן ַה ּ ְפ ֻע ָ ּלה.
ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לָ ַד ַעת
ִאם ַה ֶ ּצבַ ע ֲא ִמ ִּתי
ִּכי ֵהן ְמגֻ ָ ּלחוֹ ת ,מ ּוכָ נוֹ ת
לַ ִ ּנ ּתו ַּחָּ .כ ְך ַ ּגם ְּבנֵ י ז ּוגָ ן
ׁ ֶש ֶאת ּ ְפנֵ ֶיהם לְ עוֹ לָ ם ֵאינָ ן זוֹ כוֹ ת לִ ְראוֹ ת,
ַמ ְמ ִּתינִ ים לְ תוֹ ָרםׁ ,שוֹ ְמ ִרים
ַעל רו ַּח ְמרוֹ ֶמ ֶמת ְּב ֶעזְ ַרת זְ ִריזוּת יָ ַדיִ ם.
ְּב ִס ְד ָרה זוֹ ַה ְ ּגבָ ִרים
לְ עוֹ לָ ם לֹא חוֹ לְ ִצים נַ ֲעלֵ ֶיהם
ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶש ֵהם ַעל ַהחוֹ ף
וְ ַה ָ ּים ּבוֹ לֵ ַע ֶאת ֲח ִמ ׁ ְש ָּתם
וְ ֶאת ָה ִא ּׁ ָשה ׁ ֶש ֵאלֶ ָיה ֻּכ ָ ּלם
ְמנַ ִּסים לַ ְחדּ ֹרַ .מה ּׁ ֶש ֶּב ֱא ֶמת נִ כְ נָ ס
זֶ ה ַהחוֹ לֲ ,אנִ י ְּבטו ָּחהַ ,ה ִּמ ְר ָקם
ַה ּׁ ָשחֹר ַה ְמגֻ ְר ָעןַ ,חד
ְּכנֶ גֶ ד עוֹ ָר ּה ַה ָ ּלבָ ן.
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וַ ֲאנִ י חוֹ ׁ ֶשבֶ ת ֵא ְ
יך ִהיא
ִמ ְתכּ וֹ נֶ נֶ ת לְ ִצ ּלוּם ָּכזֶ ה —
ַה ַּס ּ ָפרַ ,ה ַ ּג ָ ּלבַ ,ה ִ ּגינֶ קוֹ לוֹ ג
ַה ַּמ ְמ ִּתין ַּב ּׁש ּולַ יִ ם ִעם זְ ִר ַיקת
ָה ַאנְ ִט ִּיב ּיוֹ ִט ָיקה — ֵא ְ
יך
ִהיא עוֹ בֶ ֶרת ַעל ַה ַּת ְס ִריט,
ַה ְּתנוּחוֹ ת ַה ְמ ֻתזְ ָמרוֹ ת,
ימת לֵ ב לְ כָ ל ֶא ָחד
ִ ׂש ַ
ֵמ ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפים ַה ַּמ ְמ ִּתינִ ים
ַעל ִּב ְר ַּכיִ ם,
ֵא ְ
יך ִהיא ִמ ְת ַא ֶּמנֶ ת
ִּב ְק ֶר ׁ ֶשנְ דּ וֹ ַה ְ ּצוָ חוֹ ת
וְ ֵאיפֹה ֲאנִ י
יְ כוֹ לָ ה לִ ְמצֹא
ְ ׂש ָפתוֹ ן ָע ִמיד ָּכזֶ ה.
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נֵצח גיל המעבר
לאן סקסטון

				

ָאז ִה ֵ ּנה ַא ְּתֵ ,ע ֻיר ָּמה
ִמ ַּת ַחת לִ ְמ ִעיל ַה ּ ַפ ְרוָ ה ׁ ֶשל ִא ֵּמ ְך,
ְּבמוֹ ׁ ַשב ַה ֶ ּנ ָהג
ִעם ָמנוֹ ַע ּפוֹ ֵעל
ַּב ּמו ָּס ְך ַה ָּסגוּר.
זֶ ה ּו־זֶ ה ָאןַ ,ה ִהזְ ַדּ ְּמנוּת ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה
לְ שַׂ ֵחק אוֹ ָת ּה ְּבגָ דוֹ ל ְּכמוֹ ֶמ ִרילִ ין
וְ ִסילְ בִ יָ ה .וַ ֲא ִפ ּל ּו ׁ ֶש ַעכְ ׁ ָשו
ֲאנִ י ְמבֻ ֶ ּג ֶרת ְּב ׁ ָשנִ ים ַר ּבוֹ ת,
ָּכל ַמה ּׁ ֶשא ַֹמר לֹא יַ ְעזֹר.
ְּבכָ ל זֹאת ֲאנִ י לֹא יְ כוֹ לָ ה לִ ׁ ְש ּתֹק.
ַּת ֲחזִ ִיקי ַמ ֲע ָמד —
ְּב ָקרוֹ ב יִ ְהי ּו ַּת ֲחלִ ֵיפי הוֹ ְרמוֹ נִ ים
וְ ַה ַדּ ַחף לָ מוּת ְּבגִ יל 45
יַ ְת ִחיל לִ ְהיוֹ ת מ ּובָ ן.
ֱאל ִֹהיםֲ ,אנִ י זוֹ כֶ ֶרת ֶאת ַע ְצ ִמי ַּב ִ ּגיל ַה ֶ ּזה!
לֵ ילוֹ ת זַ ַעם ְמלֵ ֵאי ֲח ָרדוֹ ת ֲעלוּמוֹ ת,
יָ ִמים ְדּ ו ּויֵ י ִהזְ ַדּ ְּמנֻ ּיוֹ ת ֲאבוּדוֹ ת.
ַה ֲא ִמינִ י לִ י יַ ִ ּק ָירהִ ,מ ָּכאן וְ ֵאילָ ְך
זֶ ה ִמ ׁ ְש ַּת ּ ֵפר.
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להוריד את הזבל
					 לזלדה

ֲאנִ י ְמ ַס ּ ֶפ ֶרת לַ ּׁ ְשכֵ נָ ה ַה ְמ ׁ ֻש ַ ּג ַעת ֵא ְ
יך,
ְּכ ׁ ֶש ָהיִ ִיתי יַ לְ ָדּ ה,
ַרבְ ִּתי ִעם ִא ִּמי
ְּב ִד ּיוּק ְּכמוֹ ׁ ֶש ִּב ָּת ּה ָרבָ ה ִא ָּת ּה.
ֲאנַ ְחנ ּו נִ ְפ ָ ּג ׁשוֹ ת לְ יַ ד ּ ַפח ַה ֶ ּזבֶ ל
ְּכ ׁ ֶש ִהיא ְמנַ ָּסה לְ ַס ֵ ּלק ֶאת ּתוֹ ְצאוֹ ת
ַה ִּב ּקוּר ַה ּׁ ְשנָ ִתי ׁ ֶשל ַה ַּבת,
ְּכ ׁ ֶש ַה ְ ּצ ָרחוֹ ת ְּב ִמ ְט ָּב ָח ּה
ְּכבָ ר לֹא ָהי ּו ַרק קוֹ לוֹ ֶת ָיה ַה ְמט ָֹר ִפים,
לֹא ַרק זִ כְ רוֹ נוֹ ֶת ָיה ֵמ ַאו ׁ ְּשוִ יץ.
"ה ִאם לֹא ִּכ ַּב ְד ְּת ֶאת הוֹ ַריִ ְך?" ִהיא ׁשוֹ ֶאלֶ ת
ַ
ְּבאוֹ תוֹ קוֹ ל ּתוֹ ֶהה ׁ ֶש ֲאנִ י ַמ ִּכ ָירה ִמילָ ַדי
ו ִּמ ְּמ ֻא ׁ ְש ּ ָפזִ ים .וַ ֲאנִ י מוֹ ָדה ׁ ֶש ּ ָפ ׁשוּט
לֹא יָ כֹלְ ִּתי לְ ִה ְס ַּת ֵדּ ר ִא ָּתם.
ִהיא חוֹ ׁ ֶשבֶ ת ׁ ֶש ֲאנִ י נוֹ ֶהגֶ ת ַּב ֲא ִצילוּתְּ ,כ ָת ִמיד,
סוֹ בֶ לֶ ת אוֹ ָת ּה וְ ֶאת ִא ִּמי ְּכ ֶא ָחד.
ַא ַח ָּ
ר־כ ְך ִהיא חוֹ ׁ ֶש ֶדת ׁ ֶש ּׁ ָש ַמ ְע ִּתי אוֹ ָת ּה
לשה ּ ְפ ָר ִקים.
נוֹ ֶא ֶמת לַ ִ ּקירוֹ ת ִדּ ְיס ַה ְרמוֹ נְ יָ ה ִּב ׁ ְש ׁ ָ
ִהיא ִמ ְת ּבוֹ נֶ נֶ ת ִּבי לְ ֶרגַ ע ִּב ְמ ֻצ ָדּ ד,
וְ ָאז חוֹ זֵ ר ִח ּי ּוכָ ּה ַהזּוֹ ֵר ַחַ ,ה ְמט ָֹרףֲ ,ח ַסר ַה ּׁ ִש ַ ּניִ ם,
ֲא ִס ַיר ּ
ת־תוֹ ָדה ַעל ַה ּנ ַֹחם ׁ ֶש ֲאנִ י ַמ ִ ּצ ָיעה
לֹא ְמ ׁ ַש ֶ ּנה ֵאיל ּו ִס ּפו ִּרים ֲא ַס ּ ֵפר.
ִהיא יוֹ ֵצאת לְ ִט ּי ּולָ ּהִּ ,כ ְמ ַעט ְּב ַע ִּליזוּת,
ּגוֹ ֶר ֶרת ֶאת ָה ֲעגָ לָ ה ַה ְמגֻ ֶחכֶ ת ׁ ֶש ָּת ִמיד ִא ָּת ּה.
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ֲאנִ י עוֹ לָ ה ַּב ֲחזָ ָרה ,לֹא ְמ ֻס ּ ֶפ ֶקת,
לְ עוֹ לָ ם ֵאינִ י ְמ ׁ ַש ֶ ּק ֶרת לָ ּה — זֶ ה יִ ְהיֶ ה
ְּכמוֹ לְ ׁ ַש ֵ ּקר לְ יוֹ ָמנִ י,
לָ ֲאנִ י ַה ּסוֹ ִדי ׁ ֶש ִּלי,
לִ ְדיוֹ ְקנִ י ַּב ֲעלִ ַ ּית ַה ָ ּגג
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* FELD-HURE
			

בעקבות תצלומו של פאול גולדמן "נהלל"1945 ,

ֵאינְ ָך רוֹ ֶאה ֶאת ּ ָפנֶ ָיה:
ַה ַּמ ְצלֵ ָמה ִמ ְת ַמ ֶ ּק ֶדת ְּב ָחזָ ּה
ׁ ָשם ֻמ ְט ָּבע ַה ַ ּק ֲעקו ַּע.
ַא ְך ַא ָּתה רוֹ ֶאה
ֶאת ְּכ ֵת ֶפ ָיה ַה ְ ּזקוּפוֹ ת
ֶא ְצ ְּבעוֹ ֶת ָיה ַה ֲחזָ קוֹ ת
ַמ ְפ ׁ ִשילוֹ ת ֶאת ַה ֶּבגֶ ד ַה ּׁ ָשחֹר
ְּכ ֵדי לְ ַא ְפ ׁ ֵשר
ֶאת ַה ַּמ ָּבט ַה ִּתעו ִּדי.
ִאם עוֹ ֶד ָ ּנה ַּב ַח ִ ּיים
ִהיא ְּכבָ ר זְ ֵקנָ ה
א ּולַ י ַּבת 80
ִעם נִ ינִ ים
ּ
ְּב ִמ ָדּ ה ׁ ֶשלֹא
ִע ְ ּקר ּו אוֹ ָת ּה
ְּכ ֵדי לְ ַא ְפ ׁ ֵשר
ֶאת ַה ִּבצּ ו ַּע
FELD-HURE

ֵמעוֹ לָ ם לֹא ׁ ָש ַמ ְע ִּתי
ֶאת ַה ֻּמ ָ ּנח לִ ְפנֵ י כֵ ן
וְ כָ ֵעת ּ ֵפרו ּׁשוֹ
נִ ְצ ָרב
ִּבבְ שָׂ ִרי.
* ( FELD-HUREגרמנית) – זונת שדה.
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ארוחת צהריים
ַה ָּכ ִר ְ
יך יוֹ ׁ ֵשב לְ יָ ִדי ַעל ַה ִּכ ֵּסא.
הוּא ָט ִרי ,זֶ ה ַע ָּתה ה ּוכַ ן ,ו ִּמ ְר ָקמוֹ
עוֹ ד ָח ָד ׁש.
יֵ ׁש עוֹ ד ַא ְר ַּבע ׁ ָשעוֹ ת
ַעד ׁ ֶש ּנ ּוכַ ל לְ ִה ּ ָפגֵ ׁש
ַא ְך הוּא יוֹ ׁ ֵשב לוֹ ָּכ ְךְּ ,בנַ ַחת,
ַמ ְמ ִּתין לְ ד ּו־שִׂ ַיח.
ֲארו ַּחת ַה ּב ֶֹקר
נִ ׁ ְש ְּכ ָחה זֶ ה ִמ ְּכבָ ר
ְּב ִר ָיאה ו ְּמ ֻא ֶ ּזנֶ ת
ְּככָ ל ׁ ֶש ָהיְ ָתה.
ַה ָּכ ִר ְ
יך
הוּא ְּכמוֹ ָחבֵ ר ָח ָד ׁש
ׁ ֶש ּלֹא יוֹ ֵד ַע ַעל ָה ֲא ֵח ִרים
ו ִּמ ְת ַענְ יֵ ן ַרק
ַּבהֹוֶ ה
וְ ַאף ׁ ֶש ֲאנִ י ַמ ְפנָ ה ֶאת ֵעינַ י
ֵמ ֵעבֶ ר לַ ַח ּלוֹ ן ֶאל ׁשוֹ ֵטר ַה ְּתנו ָּעה
ׁ ֶש ִּמ ׁ ְש ַּת ֵדּ ל ְמאֹד
לְ הוֹ ִציא אוֹ ִתי ֵמ ָה ֶע ְמ ָדּ ה
ַה ִּמ ְת ּ ַפ ּׁ ֶש ֶרת
ימית ַה ּזֹאת
ָה ִאינְ ִט ִ
ּולְ ַפ ּנוֹ ת ֶאת ַה ְּתנו ָּעה
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ְּכ ֵדי לִ ְמצֹא ָמקוֹ ם
ׁ ֶש ּבוֹ נ ּוכַ ל לְ ִה ּ ָפ ֵרד
שַׂ ִ ּקית ַה ּ ְפלַ ְס ִטיק ְמ ַר ׁ ְש ֶר ׁ ֶשת —
ַ"רק ִּביס"
ִּ
"ביס",
ֲאנִ י עוֹ נָ ה לוֹ ,
"יַ ֲהרֹס
ֶאת ַה ּ ְפרוֹ ּפוֹ ְר ְציוֹ ת
לֶ ָע ִתיד".
"א ְּת ֶּב ֱא ֶמת לֹא אוֹ כֶ לֶ ת ַמ ְס ּ ִפיק"
ַ
ּ
ֵהן ִמלוֹ ָתיו ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת.
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מזון
ִה ֵ ּנה ָּכנָ ף
"ח ֶדר" —
את ְך ַעד לַ ֶ
לְ שֵׂ ֵ
ִה ֵ ּנה ַה ְ ּגזָ ִרים
ְמתו ִּקים ְּכמוֹ ׁ ַש ָּבת.
ִה ֵ ּנה ַה ֶ ּ
ר־השְׂ ֵּכל —
"ל ַקח" ,ע ּוגַ ת מו ַּס ַ
ִּ
"כי לֶ ַקח טוֹ ב
נָ ַת ִּתי לָ כֶ ם"
ָּכ ְך ִע ַּכלְ ִּתי
ַּכ ָ ּונָ ה
ְּבכָ ל ּ ְפרו ָּסה
ַעל ׁ ֻשלְ ָחנָ ּה ׁ ֶשל ִא ִּמי.
ַא ֲח ֵרי ׁ ָשנִ ים
לָ ַמ ְד ִּתי ֶאת סוֹ דוֹ ת
ַה ְ ּק ִר ָיאה ַּב ָ ּק ֶפה
ְס ִח ַיטת ַה ְּמ ִרירוּת
ִמן ַהכּ וֹ ס ְּב ֶט ֶרם
ִח ּפוּשׂ ַּכ ָ ּונָ ה
ַה ּיוֹ ם ָאנ ּו אוֹ כְ לִ ים אֹכֶ ל טוֹ ב
ׁ ֶש ְּמבֻ ּׁ ָשל לְ לֹא ֵס ֶדר ָקבו ַּע
ֻמ ָ ּג ׁש ְּבכֵ לִ ים לֹא ְקבו ִּעים
ו ְּמ ַח ִּכים לִ ְראוֹ ת
ַמה ִ ּי ְצ ַמח
ֵמ ַה ְמ ָצ ָא ֵתנוּ,
ׁ ִש ּל ּובֵ נוּ,
ׁ ְש ֵא ִר ֵיתנוּ.
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אני תמיד מחפשת את משקפַ י
ְּב ֵעינַ י
ָהעוֹ לָ ם ְמ ֻח ָ ּלק
לְ ַח ִ ּיים ּולְ ִמ ָ ּלה.
ַה ְדּ בָ ִרים ַה ְ ּק ַט ִ ּנים דּ וֹ ְר ׁ ִשים
ְּתשׂ ו ֶּמת־לֵ ב ְמיֻ ֶח ֶדת,
ִמ ּקוּד ָּברוּר ׁ ֶשל ֲע ָד ׁשוֹ ת
ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ַה ְדּ בָ ִרים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים
רוֹ ִצים לְ ֵה ָראוֹ ת
ְּבלִ י ַה ְ ּזכ ּוכִ ית ַה ְ ּק ַט ָ ּנה
ַאף ׁ ֶש ֲאנִ י זְ קו ָּקה
לְ כִ וְ נוּן,
ַהבְ ָה ָרה
ַרק ְּכ ֵדי לְ ַה ִ ּג ַיע
ִמ ּפֹה לְ ׁ ָשם.
ָאז ֲאנִ י ָּת ִמיד ְמ ַח ּ ֶפשֶׂ ת ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ָק ַפיִ ם
ׁ ֶשהוֹ ַר ְד ִּתי ְּבזַ ַעם לִ ְפנֵ י ַדּ ּקוֹ ת
וְ יָ ַמי ַה ּׁשוֹ ְק ִעים ֻמ ְק ָדּ ׁ ִשים
לַ ּׁ ְש ֵאלָ ה ֵא ְ
יך ֶא ְר ֶאה
וְ לֹא ַמה ּ ֵפ ׁ ֶשר ַה ְדּ בָ ִרים
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שדי הצעירים
ַ
(בעקבות ִשחזור שדיים)

לֹא ָּב ַח ְר ִּתי ָּב ֶהם — ָהרוֹ ְפ ִאים
ָא ְמר ּו ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך לַ ֲעשׂ וֹ ת ַמ ּׁ ֶשה ּו —
ֲאבָ ל ַ ּגם לֹא ַמ ָּמ ׁש ִה ְתנַ ַ ּג ְד ִּתי.
ְּכמוֹ ַה ְ ּז ֵקנוֹ ת ָּב ַא ָ ּגדוֹ ת
ׁ ֶשחוֹ ׁ ְשקוֹ ת ְּב ָדבָ ר ֶא ָחד ִּבלְ בַ ד,
ִּב ַ ּק ׁ ְש ִּתי ַרק
לְ ִה ּׁ ָש ֵאר ׁ ְשלֵ ָמה.
וְ ַעכְ ׁ ָשוִּ ,ב ׁ ְשנוֹ ת ְדּ ִעיכָ ִתי,
ְּכעוֹ ֶת ֶרת ׁ ֶש ַּב ָ ּק ׁ ָש ָת ּה ַה ִּט ּ ְפ ׁ ִשית ִה ְת ַ ּג ּׁ ְש ָמה,
יֵ ׁש לִ י זוּג ׁ ָש ַדיִ ם ְצ ִע ִירים ׁ ֶש ּלֹא ַמ ִ ּנ ִיחים לִ י
ָּב ֶע ֶרבְּ ,כ ׁ ֶש ֲאנִ י ִמ ְתכּ וֹ נֶ נֶ ת לִ ׁישֹן
ֵהם ִמ ְתעוֹ ְר ִרים וְ דוֹ ְר ׁ ִשים
ׁ ֶש ֶא ַ ּקח אוֹ ָתם לִ ְרקֹד.
"ה ְק ׁ ִשיבוּ"ֲ ,אנִ י אוֹ ֶמ ֶרת,
ַ
"א ֶּתם לֹא ַהיְ ִח ִידים ַּב ּגוּף ַה ֶ ּזה,
ַ
ֶחלְ ֵקנ ּו ָעבַ ד ָק ׁ ֶשה ָּכל ַה ּיוֹ ם
וְ זָ קוּק לְ ִה ְת ַח ְדּ ׁשוּת".
רשם.
זֶ ה לֹא עוֹ שֶׂ ה ֲעלֵ ֶיהם ׁשוּם ׁ ֶ
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יֵ ׁש לָ ֶהם ָרצוֹ ן ִמ ּׁ ֶש ָ ּל ֶהם
מו ָּצק ְּכצו ָּר ָתם
וְ ֵאין ׁשוּם ְר ִפיסוּת
ִּב ְת ׁשוּקוֹ ֵת ֶיהם.
"אז ַרק ְק ָצת ׁשוֹ ּ ִפינְ ג"
ָ
"ת ְקנִ י ֵאיזֶ ה ְס ְט ֶר ּ ְפלֶ ס,
ֵהם ִמ ְת ַּבכְ יְ נִ יםִּ ,
ִּתלְ ְּב ׁ ִשי אוֹ תוֹ ַּב ַּביִ ת
וְ נַ ִ ּגיד ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ֵּתיקוּ".
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הֶ סדר
ֹאש
ל ּו ַרק יָ כֹלְ ִּתי לְ הוֹ ִציא לְ ַע ְצ ִמי ֵמ ָהר ׁ
ֶאת ֲחזוֹ ן ַא ֲח ִרית ַה ָ ּי ִמים
יתי ְמ ַצ ָ ּוה ַעל שְׂ ֵר ַפת ּגו ָּפ ִתי
ָהיִ ִ
ַא ְך ַמה ִ ּי ְהיֶ ה ִאם
ְּכ ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א
ֻּכ ָ ּלם יְ ַק ְּבל ּו ִהזְ ַדּ ְּמנוּת ׁ ְשנִ ָ ּיה
וַ ֲאנִ י
ֵא ֶפר
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אחר הצהריים
ַע ּמו ֵּדי ָה ֵערוּי
עוֹ ְמ ִדים דּ ֹם
ִמ ְצטוֹ ְפ ִפים
ְּב ֶמ ְר ַּכז ַה ֶח ֶדר
ָּכל ַה ּב ֶֹקר נָ שְׂ א ּו
ַמ ּ ָׂשא ָּכבֵ ד ִּבזְ רוֹ עוֹ ֵת ֶיהם
ַה ּמו ׁ ָּשטוֹ ת ְּבח ֶֹסר ִא ּזוּן.
ָּכל ַא ַחת ּפוֹ נָ ה
לְ חוֹ לֶ ה ֲח ַסר יֵ ׁ ַשע,
ָּכ ָּ
ל־כ ְך ָק ׁשוּר ַעד
ׁ ֶשהוּא ָעשׂ וּי לְ ַק ְח ּתוֹ לַ ּׁ ֵשרו ִּתים
ּולְ ִה ָּת ֵמ ְך ּבוֹ .
ַא ַחר ַה ָ ּצ ֳה ַריִ ם
יֵ ׁש צ ֶֹר ְך
לַ ֲעמֹד יַ ַחד
ִּב ְד ָמ ָמה
ׁ ֶשל ֶח ֶדר ֵריק לִ כְ אוֹ ָרה.
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ניסיון תפילה
ֵאין זוֹ ַרק ְּב ָעיָ ה ׁ ֶשל אוֹ ִת ּיוֹ ת:
ְּכ ׁ ֶש ִּמ ְת ַמ ְ ּק ִדים ָּב ֶהן לֹא רוֹ ִאים ֶאת ָּכל ַה ִּמ ָ ּלה.
זֶ ה ֲהמוֹ ן ַה ִּמ ִּלים
ׁ ֶש ִּמ ְצטוֹ ְפפוֹ ת ְּב ִמ ְק ָט ִעים לֹא ֲא ִח ִידים
ְּבלִ י ַמנְ ִהיג אוֹ ְ ּגבוּלוֹ ת.
ֶהגְ יוֹ נָ ן נִ שְׂ ָ ּגב ִמ ִּבינָ ִתי
וְ דוֹ ֶמה ׁ ֶש ֻּמ ּ ַ ׂשג ָה ֶר ֶצף
ַאף הוּא ְּתלוּי ֱאמ ּונָ ה.
ית־החוֹ לִ ים ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ְמ ַמלְ ְמלִ ים ְּת ִה ִּלים,
ַ
ְּבבֵ
ִמ ְתנַ ְדנְ ִדים ַעל ָע ְמ ָדם
ו ְּמכַ ִּסים ֶאת ּ ְפנֵ ֶיהם ַה ִ ּנכְ לָ מוֹ ת
ְּבכַ נְ ֵפי ִס ְפ ֵר ֶיהם ַה ְ ּק ַט ּנוֹ ת.
ִמי יִ ֵּתן ּובְ ַא ַחד ַה ָ ּי ִמיםֵ ,הם ְמבַ ְק ׁ ִשים,
ֶא ְהיֶ ה ָח ְפ ׁ ִשי ִמ ּ ַפ ַחד
וְ א ּוכַ ל לְ ָהבִ ין ֶאת ֶר ֶצף ָה ַר ְעיוֹ נוֹ ת,
ׁ ֶש ּיוֹ לִ יכֵ נִ י ְּבגֵ יא ַצלְ ָמוֶ ת.
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היום אני מבינה פתאום
ֶאת ַה ּ ַפ ַחד ֵמ ַעיִ ן ָה ָרע.
ימת ַה ִ ּקנְ ָאה
ֵאין זוֹ ֵא ַ
ֶא ָ ּלא ַהיְ ִד ָיעה
ׁ ֶש ִעם ַהכְ ָרזַ ת ַה ּ ִׂש ְמ ָחה,
ִהיא ֻמ ְחלֶ ֶטת
ּולְ ִפיכָ ְך
ֲה ִפיכָ ה.
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כשהנוירוכירורג
ִּב ֵּטל ֶאת ַה ִּט ּפוּל
ית־החוֹ לִ ים.
ַ
ָהיִ ינ ּו ְּכבָ ר ַּב ֶדּ ֶר ְך לְ בֵ
נָ ַס ְענ ּו לִ ְרחֹץ ֶאת ָהאוֹ טוֹ ִּב ְמקוֹ ם.
ּוכְ ׁ ֶש ַּמ ֲע ֶרכֶ ת ַה ַּמ ָּתזִ ים וְ ַה ִּמבְ ָר ׁשוֹ ת
ִע ְּכלָ ה וְ יָ ְר ָקה אוֹ ָתנ ּו
ִה ְר ַ ּג ׁ ְשנ ּו ְּכמוֹ ַּב ַּביִ ת.
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מחקר רפואי
ָא ָדם יָ ִחיד ,נִ ׁ ְש ָמט ֵמ ַה ָ ּק ֶצה
לְ תוֹ ְך ִקבְ רוֹ
נִ ְמ ׁ ֶשה
ְּב ֵאינְ ְספוֹ ר יָ ַדיִ ם
ַאלְ מוֹ נִ ּיוֹ ת
ׁ ֶש ּלֹא ֵּת ַד ְענָ ה לְ עוֹ לָ ם
ֶאת ַה ֵ ּנס ׁ ֶש ֵהן יוֹ ְצרוֹ ת
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איני יודעת איך להתחיל
ַא ֲח ֵרי ַמ ֲחלָ ה ָּכזֹאת ַהכּ ֹל
נִ ְד ֶמה ְס ָת ִמיִּ ,בזְ ּבוּז
כּ ַֹח ַה ִ ּנ ְד ָר ׁש לְ ִה ְתמוֹ ְדדוּת
ִעם רוֹ ְפ ִאיםְּ ,ב ִדיקוֹ תַ ,ח ִ ּיים
ָּבעוֹ לָ ם ָה ֲא ִמ ִּתי.
א ּולַ י זֹאת ָה ִע ְס ָקה:
ְּת ַק ֵּבל ַּב ֲחזָ ָרה
ֶאת ְמשׂ וֹ שׂ ַח ֶ ּייךָ
ַא ְך ְּבלֹא ָה ָרצוֹ ן
לִ כְ ּתֹב
ׁ ִשיר ּ ָפ ׁשוּט.
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אבנים
ִמ ַ ּניִ ן ַמ ִ ּגיעוֹ ת ָּכל ָה ֲאבָ נִ ים ָה ֵא ֶ ּלה —
ַה ַח ּלו ִּקים ׁ ֶש ִּמ ְת ַא ְּבלִ ים עוֹ ְר ִמים ַעל ַה ְ ּקבָ ִרים
ְּב ַד ְר ָּכם ַהחו ָּצה?
ישה ּו ְמ ַפ ְ ּז ָרן ִעם לַ יִ ל
ַה ִאם ִמ ׁ ֶ
לְ ׁ ִש ּמו ּׁש ֵמ ָח ָד ׁש ְּביוֹ ם ַה ָּמ ֳח ָרת?
י־אבֶ ן
ֲ(אנִ י ְּבטו ָּחה ׁ ֶשאוֹ ָתם ַח ּלו ֵּק ֶ
ָּב ֶהם ָצ ַר ְר ִּתי ֶאת רו ַּח ָאבִ י
ָעמֹק ָּב ֲא ָד ָמה ,הוֹ ִפיע ּו ׁ ֵשנִ ית
ִּבלְ וָ יַ ת חוֹ ְתנִ י)
אוֹ ׁ ֶש ָּמא ֵהן ֵאינְ סוֹ ף ְמ ׁ ֻשכְ ּ ָפל
ִּב ֵידי אוֹ ֵפה ֲאבָ נִ ים — נִ ָ ּגרוֹ ת
ִמ ַּתבְ נִ ּיוֹ ת ֲא ִפ ָ ּיה ַא ִדּ ירוֹ ת לְ ַא ְד ַמת
ית־ה ְ ּקבָ רוֹ ת? א ּולַ י ֵהן נוֹ זֵ ל,
ֵּב ַ
וַ ֲאנַ ְחנוִּּ ,ב ְמב ּוכָ ה ֲעגו ָּמהְ ,מזַ ְּמ ִרים
ִּב ְד ָמעוֹ ת כּ ֹה ַר ּבוֹ ת וְ ַה ָ ּים ֵאינֶ ּנ ּו ָמלֵ א.
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ּלבנו
כשלג יו ּ
זֶ ה ַמ ְח ִמיר וְ הוֹ לֵ ְך —
ִט ּיו ַּח ֲח ָט ֵאי ָעבָ ר
ְּב ַהנְ ָמקוֹ ת ֲח ָד ׁשוֹ תְּ ,ב ִת ְקוָ ה
לְ ַה ְפ ִר ְ
יך ֶאת ָה ֱא ֶמתַ .עכְ ׁ ָשו
ֲאנִ י יוֹ ׁ ֶשבֶ ת ׁשוּב ְּב ֶעזְ ַרת
ַה ָ ּנ ׁ ִשים — ּובִ ְמקוֹ ם
ְּת ִפ ּלוֹ ת ַדּ ְע ִּתי נוֹ ֶד ֶדת
וּמוֹ ֵצאת ִמ ִּלים ְ ּגדוֹ לוֹ ת
לְ נִ ּקוּי ַה ּלו ַּח,
חוֹ ְט ִאים ְ ּגדוֹ לִ ים ִמ ֶּמ ִ ּני
ׁ ֶש ְ ּי ַח ְּטא ּו אוֹ ִתי.
ַאף ִּכי ֲח ָט ֵאינ ּו ַּכ ּׁ ָשנִ ים
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שוקולד
ִה ְת ַ ּג ַּב ְר ִּתי ַעל זֶ ה,
לְ ָפחוֹ ת ַעל ַה ִה ְת ַמ ְּכרוּת,
ְּכלוֹ ַמר ָעבַ ר ׁ ָשבו ַּע
וְ ָאכַ לְ ִּתי ַרק
ׁ ְש ֵּתי ֲח ִפיסוֹ ת.
יתי.
וַ ֲא ִפ ּל ּו לֹא נֶ ֱהנֵ ִ
יֵ ׁש ְרגָ ִעים
ׁ ֶש ָּב ֶהם ֲאנִ י עוֹ ד זְ קו ָּקה לוֹ
ֲאבָ ל ֲאנִ י יוֹ ַד ַעת ַעכְ ׁ ָשו
ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ַה ִּס ּפוּק
הוּא לֹא ַמה ּׁ ֶש ָהיָ ה.
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חַ ּ ֵפה עלַ י
ֲאנִ י יוֹ ֵצאת
לִ כְ ּתֹב
ׁ ִשירַ .ה ְמ ׁ ֵשךְ
לִ ירוֹ ת
ֹאשי.
ֵמ ַעל לְ ר ׁ ִ
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להביט החוצה לעבר העולם

רפי וייכרט משוחח עם קרן אלקלעי־גוט

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

ּ
משפיעים עלינו בזמן אמת .אני לומדת
איננו יודעים עד כמה הורינו
זאת שוב ושוב דרך השירים .העוּבדות ברורות למדי ,אך לקח לי שנים
יחסי עם ההורים.
להשלים את האמת שמאחורי העובדות ולהבין את ַ
הורי אבדו לפני שנולדתי .אחת הסיבות
האנשים והמקומות שבראו את ַ
היא בריחתם מלִ ָידה (שבאותם הימים השתייכה לליטא) זמן רב לפני
מלחמת העולם השנייה .אבי נאסר ,עוד בהיותו נער ,בשל השתתפות
בפעילויות קומוניסטיות ,וכששוחרר לאחר שנתיים לא הייתה לו
אפשרות לבנות את חייו מחדש .אמי תכננה מבצע חילוץ כדי למלטו
לדנציג ,שהייתה עיר רב־לאומית ,ומשם לא יזדקק לדרכון ,בתקווה
לקבל ויזה לפלשתינה או לכל מקום אחר שיהיה "בטוח" ויציב .אך כל
הניסיונות היו לשווא .הם השתתפו בשני כנסים של אספרנטו בשוודיה
כדי להימלט — ונכשלו ,ומספר שבועות לפני פלישת הנאצים גורשו
מנמל פלשתינה בידי הבריטים .אחותה של אמי ,מלכה קרביץ ,המתינה
להם בנמל דנציג עם ויזות חקלאיות לאנגליה .בשנות המלחמה הם חיו
בלונדון וניסו לעזור לאחרים שנשארו בליטא ,ושם נולדנו ,אחי ואני.
אבל אחרי המלחמה הם התבקשו לעזוב ,ולמרבה המזל מצאו בארצות־
הברית קרובת משפחה אחת ששׂ רדה — דודתה של אמי — שעזבה את
העולם הישן לפני שנים והסכימה לקבלם .מאוחר יותר התברר שרוב
ֶא ָחיו ואחיותיו של אבי שרדו ,אבל כל משפחתה המורחבת של אמי
נספתה בשואה ולכן לא היה דבר כמעט שיחבר אותה לעבר .אחי ואני
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נשאנו בנטל של הקשר לעתיד .כשרק יכלה ,רכשה אמי בעבורנו בית,
ותרמה חלק ממנו לשיכון פליטים מאירופה .כך גדלנו עם משפחות
רבות סביבנו ושמענו שפות שונות.
בארצות־הברית נשלחתי לבית־ספר עברי עם דגש בלימודי דת,
לפאלק־שול יידי ,עם דגש סוציאליסטי.
ואחרי שעות הלימודים הלכתי ָ
הר ֶּבה שלימד אותי
מספר פעמים בשבוע התענגתי גם על ביקור אצל ֶ
הורי או שלי,
תנ"ך בתרגום ליידיש .אינני יודעת אם זה היה רעיון של ַ
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
שהורי ,שהיו עסוקים בעבודה
אפילו לכּ כב בהם .היום אני מבינה
ַ
ובפעילויות התנדבותיות רבות ,הותירו אותי לבד לשעות־חסד רבות,
ִוהתירו לי לבטא את היצירתיוּת שלי בכל דרך שאבחר.
בהיותי עצמאית כאמי ,הלכתי לעבוד בראשית שנות־העשׂ ֵרה שלי —
כסייעת בסטודיו לקרמיקה ,בהוראה ובשמרטפות .רציתי להיות מסוגלת
להחליט בעצמי ,והתגאיתי כשהצלחתי לקנות לעצמי מכונית ,לשלם
בעבור החינוך שלי ,וללכת לאן שרציתי .אני מניחה שלא היה פשוט
להורי לגדל מורדת קטנה ,שנמשכה לחברה מוזרה ורצתה להתנסות
ַ
בהרפתקאות משונות .אני זוכרת קיץ אחד ,שבמהלכו למדתי צרפתית
עם קבוצת ישועים (כי אחד מהם היה חתיך במיוחד) ומאוד נהניתי
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
לא פחות מחמישה עשורים של קריאת שירה .עם פרסום ספרי
הראשון ,ספרון של שירה ארוטית ,שלחתי עותקים למשפחתי .אמי
התקשרה מיד לאחי "מה זה?"" .מטפורות" ,הוא ענה ,בצחוק ,וצדק
משפייס .אני כותבת בשכבות — הארוטי הוא פוליטי,
לא פחות
ִּ
פילוסופי ,פסיכולוגי וסוציולוגי — ולהפך .כשאני מצחיקה אני גם
רצינית להחריד ,וגם ההפך הוא הנכון .כשאני כותבת מונולוגים
דרמטיים אני כותבת גם על עצמי ,וכשאני כותבת על עצמי אני
משחקת — ול ּו במעט.
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ַא ת גרה בישראל ברציפות משנת  .1972חייך המשפחתיים
והאקדמיים מתנהלים בישראל .האם ַא ת רואה ֶא ת עצמך
כמשוררת ישראלית?

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.
הגעתי לכאן לראשונה בקיץ  1966לסמסטר אחד באוניברסיטה
העברית ,והתאהבתי בקוֹ ֶטן ובפרובינציאליוּת של ישראל .החלטתי אז
שאגור כאן ,אבל הייתי צריכה לסיים קודם את הלימודים .התאהבתי
בבחור ישראלי ,וגרנו יחד בארצות־הברית עד שחזרנו לכאן .אבל חזרתי
לישראל שונה מאוד מזו שעזבתי ,ולקח לי זמן רב להסתגל אליה.
מצאתי את עצמי כותבת כל הזמן שירים אינטימיים מאוד ,כי הייתי
כל־כך בודדה בכתיבה ,ולא ציפיתי שמישהו יקרא אותם .ואז פתאום
הגיעו התרגומים והפרסומים וחיי הפרטיים נהפכו לציבוריים.
איך באה לידי ביטוי בעולמך השירי השפעתו של המשולש
יידיש־אנגלית־עברית?

מי יודע? אני כותבת באנגלית ,ושואבת התייחסויות מהשירה האנגלית,
אבל אני אוהבת יידיש וחושבת שהיא נמצאת בתשתית החשיבה
הורי
שלי .אחד הדברים האהובים עלַ י בילדותי היה מעורבותם של ַ
במועדון התרבות היידי .הם היו אחראים לארגון אירוע חודשי ביידיש,
ליחסי אל השפה .באחד
והשתתפותי באירועים הללו אופיינית
ִ
האירועים ,למשל ,הם הזמינו את יצחק בשביס־זינגר (שהיה אלמוני
עדיין) ,בדיוק אחרי שקראתי את "השטן בגוריי" ,מיד עם צאתו .אחרי
ההרצאה ,הקהל היידי נעלב מדבריו התמוהים ואמי הביאה אותו אלַ י,
ילדה בת חמש־עשרה שיושבת בפינה" .הנה" ,היא אמרה" ,היא תתעניין
במה שיש לך להגיד!" הייתי בעננים ,אם כי ידעתי שכוונתה הייתה
להעליב אותו.
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יש גם אלמנט של פרספקטיבה שמגוּלם ביידיש .זו שפה ללא
ארץ ,ולכן זו שפה של אירוניה ,שפה שמתבוננת בעולם מבחוץ .בגיל
תשע בערך ,ביליתי כמה חודשים בבית־חולים עם סיבוכים של דלקת
שקדים .אמנם היו לי הרבה חברים גויים ,אבל בית־החולים היה הטבילה
הראשונה שלי בעולם הלא־יהודי .אמי נהגה להפחית את תחושת
המוזרוּת על־ידי הצגת העוּבדות הרפואיות ביידיש לשם ההומניזציה,
למסדרון ,כדי שהאחיות
וזה עזר .הייתי לבד בחדר עם חלון גדול שצפה
ְ
יוכלו לראות אותי .בדצמבר האחות מארי קישטה את החלון בשלט "חג
מולד שמח" ,ובכל מיני קישוטים באדום וירוק ונורות צבעוניות .אמי
אמרה לי שהשלט  Merry Christmasאמר ,למעשה" ,מארי ,קראץ מיך",
כלומר "מארי ,גרדי לי" ,ושכּ ל מה שאני צריכה לעשות אם מגרד לי זה
לקרוא אותו בקול .היידיש סיפקה לנו תחושת עליונוּת בסביבה ּ
שב ּה
הייתי מטופלת מפוחדת וחסרת אונים ,והיידיש עדיין משרתת אותי
שאתם אוּכל לחלוק את
באותו האופן ,גם אם אין סביבי אנשים רבים ִ
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 ּ
שב ּה ראיתי את החיים ביידיש כששכבתי בבית־
החולים .כך שהאנגלית נהפכת ליידיש שלי ,לשפה הסודית .העוּבדה
שהשירה שאני כותבת נקראת בחלקים שונים של העולם תמיד
מפתיעה אותי — כאילו נחשפתי בשידור חי באמצעו של מעשה פרטי
במיוחד.
אני חושבת שהזרוּת והמוזרוּת הלשונית גורמת לי לחשוב על
הכל אחרת .שום דבר אינו מוחלט .תמיד אפשר לראות הכל מזווית
אחרת.
אחדים משירייך עוסקים בדמויות מקראיות ועושים בהן
שימוש מודרני .מה יחסך אל הדמויות הללו? לפי מה את
ּ
ללב וֹ ש
מחליטה אם החוויה שאותה את רוצה לתאר תזכה
דמות מן העולם העתיק?
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אין לי מדיניות מגובשת — אני פשוט כותבת את מה שיש .כשאני
כותבת על דמויות מקראיות אני עושה זאת משום שחשבתי עליהן
זה זמן ,קראתי פרשנויות ,דמיינתי איך הייתי מתנהגת במקומן .מצד
אחד ,התנ"ך לא הגיוני בכלל בעינַ י ,אך מהצד השני ,הוא עכשווי לגמרי.
לפעמים אני חושבת שהשירה שלי היא כמו האדמה בישראל .אם
תשקה אותה ,משהו יצמח .לעולם אינך יודע מה זה יהיה ,כמה זמן
הזרעים היו טמונים שם ,או מניין באו — אבל תמיד יש שם משהו.
הארץ הזאת פשוט נזרעה במשך שנים כה רבות .אני חייבת להודות
שהושפעתי מאיציק מאנגר ומהמונולוגים הדרמטיים שלו ,כמו גם
ממרטין בובר ,מסרן קירקגור ו ...יכול להיות שהעניין שלי בתנ"ך מגיע
משלוש השפות שאני נושאת בראשי ,אך הרעיון של יחסי הגומלין
והדיאלוג עומד בבסיס הכתיבה שלי.
לפעמים אני רק רוצה להשלים מה שנראה לי כדיוקן חלקי ,להבין
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.
בתנ"ך נאמר שהיא נפלה מגב הגמל שלה ,ואני תמהה אם השורות
הללו ,שקשורות לפסוקים בסוף הפרק המתארים איך יצחק אהב אותה
כל חייו ,לא חושפות למעשה איזה סיפור עצוב — הנה היא ,צעירה
יפהפייה ,מוקסמת למראה המשרת והתכשיטים מכדי להימלט מכלא
חייה ,ולפתע היא מבינה שהיא חיה עם גבר מבוגר ,מתורבת־למחצה
ופרובינציאלי ,שתקוע במערכת יחסים מוזרה עם המסורת המשפחתית
שלו.
ּ
לאיפכא מסתברא.
לפעמים אני נסחפת על כנפי השיקול האנושי
אני תמיד רואה את הפרט בתמונה הגדולה ,לא את בני ישראל שחוצים
את ים־סוּף ,אלא את הבחור שלא יודע מה קורה ,וכמו בשירו של
עמיחי "נסים" רק הולך בעקבות האיש שצועד לפניו .אני מניחה שזו
תכונה אופיינית למודרניזם בסיפורת ובדרמה ,אבל השירה בדרך כלל
מתבטאת בכתיבה וידויית .אני אוהבת לכתוב גם שירה אוטוביוגרפית,
אבל הסיבה האמיתית אינה הווידוי כי אם היכולת לחלוק עם הזולת
את רעיון האינטימיות.
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ובשל כך ַא ת חושפת ֶא ת סודותייך הכמוסים ביותר
בשירים?

אם אני עוברת משבר בבית ,וחושבת שזאת חוויה ייחודית לחלוטין,
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
מאבקי הזהות שהם מגלמים ,אני מגלה אמפתיה אדירה כלפי נושא
שמעטים — אם בכלל — כתבו עליו.
מאן סקסטון בהקשר הזה ,וכותבת עליה.
מובן שאני מושפעת מאוד ָ
אבל אני מושפעת יותר מעמיחי ומפגיס שהחשיפות האישיות שלהם
הן תמיד חלק מתולדות העם היהודי.
לשירתך יש גם צד שאותו אפשר לכנות בשם פוליטי־
חברתי .מה עמדותיך בנושא המלחמה המתמשכת על הקיום
בישראל?

ל ּו הייתה לי תיאוריה פוליטית מגובשת ועקבית לא הייתי כותבת
שירה ,אלא רצה לכנסת .אני חושבת שתפקידי כמשוררת הוא לשאול,
לחקור ,לבחון תיאוריות ,לבקר .ההומניזציה של האנשים ,עידוד
לאחר ולמחויבות שלנו כלפי האנושות ,הסביבה והחיים
המודעוּת
ֵ
כולם חשובות לי יותר מתיאוריות פוליטיות ספציפיות .מובן שבשירים
מסוימים ניתן למצוא עמדה ברורה ,ולעתים לאמיתותיהם תוקף נצחי
שעמדותי בנוגע
— אך פעמים אחרות הזמן מוכיח שטעו .אני יודעת
ַ
לעוּבדות 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.
בעוד שנים אחדות תפרשי ממשׂ רתך כפרופסור לספרות
אנגלית באוניברסיטת תל־אביב .במה התמקד מחקרך
האקדמי? מה לימדת במשך השנים הארוכות באוניברסיטת
וא ילו תכניות יש לך לשנים הבאות?
תל־אביב ֵ
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מדי על תכניות
אינני יודעת מה אעשה מחר ,כך שאינני חושבת יותר ַ
ארוכות־טווח פרט להישרדות .אבל אם דפוס חיי ימשיך במתווה
הנוכחי ,התשובות באשר לעתיד מתבהרות מהתבוננות בעבר.
ראשית ,חיי תמיד השתנו בעקבות מה שקרה לי .התחלתי את
הקריירה האקדמית שלי בחקר השירה האמריקנית משום שפעם,
בסמינר ,המרצה ביקש ממני לתאר את שירת תאודור ֶר ְת ֶקה וגמגמתי
שאין שפה שיכולה לתאר את זה" .אז יִ ְצ ִרי שפה!" ָרעם הפרופסור,
וזו הייתה עבודת הדוקטורט שלי .כשהגעתי לישראל ההתמקדות
שלי בשירה אמריקנית לא התקבלה בעין יפה באוניברסיטת בן־גוריון
("את חייבת להודות שהספרות האמריקנית רזה למדי" ,אמרה לי ראש
החוג) ומשום שידעתי כי עתידי היה בידיה ,התקרבתי יותר לספרות
נשים ופרסמתי כמה מאמרים שנויים במחלוקת שמצוטטים רבות
עד היום .באוניברסיטת תל־אביב ,לעומת זאת ,נאמר לי שלא אקבל
קביעוּת אם לא אכנס לתחומים קלסיים ואקדמיים יותר ,דוגמת השירה
הוויקטוריאנית .אז כתבתי על השתקת הנשים בז'אנר הוויקטוריאני
של המונולוג הדרמטי .עם קבלת הקביעוּת שבתי להתעניין בסוגיות
עכשוויות ,ואני עובדת על שני נושאים מרכזיים — שירה ותרבות
פופולרית ,וכותבי האנגלית בישראל .כשיהיה לי זמן אמשיך בוודאי
לחקור אותם.
הבחנת שלא הזכרתי את כתיבת השירה כחלק מעבָ רי ו/או
בוודאי
ָ
עתידי .פשוט אין לי ֵבררה אלא לכתוב .זה האופן ּ
שבוֹ אני קולטת את
העולם ,ואני תמיד רעבה לזה .שיר מאחה בעבורי את העולם הכאוטי,
רגשותי הזעירים.
בין אם זה העולם החיצוני או עולם פרטי של
ַ
שירי במבט של מבקר ,להעריך את
אבל אני יכולה לנסות לסקור את ַ
ה"התפתחות" שלי .זה מתחיל בכיתה א' ,כשנתקלתי לראשונה ברעיון
הכתיבה .לא יכולתי לתפוס את הרעיון של הקריאה ,של הרצף ,ותמהתי
על בני כיתתי ,שהסתדרו עם כל העניין די בקלות .אולי התקשיתי כי
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 לְ מה היא התכוונה.
העתקתי את השם משכנתי ,והפכתי ל"חנה" במחצית הראשונה של
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כיתה א' ,עד שאמי הגיעה לבית־הספר והאמת התגלתה .בשלב הזה
המורה הבינה ששיננתי את כל המקראה לכיתה א' מהאזנה לתלמידים
האחרים שקראו בקול .כך זכיתי בקורס מזורז בקריאה ,ומיד התחלתי
לכתוב .בכיתה ה' כבר כתבתי סיפורים ובכיתה ז' כתבתי את הצגת
הכיתה כמו גם שירים וסיפורים .זה היה כמו גייזר שנחשף .אהבתי
לכתוב.
אבל כתבתי רק כשהתבקשתי .אם מורה או חבר ביקש ממני לכתוב,
השמים היו הגבול .בלי עידוד לא כתבתי כלל .אז במשך כמה שנים
לא כתבתי שירה ,למיטב זיכרוני .אבל עם סיום הדוקטורט על תאודור
ֶר ְת ֶקה ,הגעתי לישראל והתקשיתי להביע את כל החוויות המשונות
שעברתי .לא הכרתי דוברי אנגלית ,והעברית שלי לא הייתה טובה
מספיק ,אז התחלתי לכתוב שירים לעצמי .זו הייתה חוויה משונה
מאוד.
רק אחרי שכמה כותבי עברית ,ובהם אשר רייך ,איל מגד ,עודד פלד,
שירי ,התחלתי לחשוב
רחל חלפי ואילן שיינפלד ,תרגמו ופרסמו את ַ
על פרסום בארצות־הברית .השירים הראשונים ההם היו דחוסים ,כמו
כתיבה בקצרנות ,והתרחבו עם השנים .אני חושבת שההרחבה הושפעה
במידה מסוימת ֵמ ֶר ְת ֶקה .הוא טען שכשאתה כותב לראשונה ,אתה מחקה
שלמדת לתמרן
אחרים ,משום שזה מה שאתה מכיר בכתיבה .ואז ,אחרי
ָ
בשפה ,אתה יכול להתחיל לחקור את עצמך ואת הקול הייחודי שלך.
משידעתי שאני אדם ומשוררת ,התחלתי להביט החוצה לעבר העולם
— על מאהב ,על אחרים ,על החברה ועל היקום כולו .אני ממש מרגישה
את ההתרחבות הזאת .ייתכן שאין זה שיפור ,אבל ההרגשה היא של
תבונה עמוקה ,ואני מקווה להמשיך ולגדול עם החברה הנפלאה הזאת,
שירה.

תל־אביב
קיץ 2010
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