משוררים מתים
כותבים טוב ממני
מבחר שירים
2016-1996

אלמוג בהר

אלמוג בהר נולד ב .1978-פרסם חמישה ספריםִ " :צ ְמאוֹן בְ אֵ רוֹת" (שירים ,עם-עובדַ" ;)2008 ,אנא ִמן ַאלְ -יהּוד"
(סיפורים ,בבל" ;)2008 ,חוט מושך מן הלשון" (שירים ,עם עובד" ;)2009 ,צ'חלה וחזקל" (רומן ,כתר" ;)2010 ,שירים
לאסירי בתי-הסוהר" (שירים ,אינדיבוק .)2016 ,ערך בין השאר את ספר שיריו הראשון של מרואן מח'ול בתרגום מערבית
לעברית" ,ארץ הפסיפלורה העצובה" (הוצאת קשב ,)2012 ,ויחד עם שותפים את כתב-העת "לרוחב" (הוצאת גרילה תרבות,
 ,2012זמין להורדה חינם) ואת האנתולוגיה העברית-ערבית לספרות צעירה ועכשווית "שתיים  /اثنان" (כתר .)2014 ,הרומן
"צ'חלה וחזקל" ראה אור בתרגום לערבית במצרים בתרגומו של נאאל אלטוח'י (הוצאת אלכותוב ח'אן.)2016 ,
"משוררים מתים כותבים טוב ממני" הוא מבחר השירים הראשון של אלמוג בהר ,זמין כעת להורדה חינם בבלוג
של אלמוג בהר.

קח את השיר הזה והעתק אותו
קח את ה שיר הזה והעתק אותו בכתב ידך על דף אחר .ושים מילים היוצאות
מלבך בין המילים שהעתיקו ידיך .ושים עינייך בחיבורים שעושות המילים
שהוציאו ידיך ובחיסורים שעושים סימני הפיסוק ,הרווחים והשורות הנשברות
בתוך חייך .קח את השיר הזה והעתק אותו אלף פעמים וחלק לאנשים בִ רחובה
הראשי של העיר .ואמור להם אני כתבתי את השיר הזה את השיר הזה אני
כתבתי זה השיר אני כתבתי זה אני כתבתי זה כתבתי זה .קח את השיר הזה
והכנס במעטפה ושלח לבחירת לבך וצרף לה מכתב קצר .ולפני שתשלח שנה את
כותרתו וקבע בסוף טוריו חרוזים מחרוזיָך .והמתק המר והעשר הדל וגשר הסדק
שנפער והקל המסורבל והחיה את המת וחרוז את האמת .שירים רבים יכול אדם
לקחת ולעשותם שלו .קח דווקא את השיר הזה ועשה דווקא אותו שלָך כי אף-
על-פי שאין בו דבר-מה המושך את הלב לעשותו שלך גם אין בו רכושנות זאת
שאומר אדם שירו הוא רכושו הוא רק שלו ולך אין זכות להתערב בו ולבקש בו
אלא דווקא זה השיר מבקש ממך להתערב בתוכו למחוק ולהוסיף והוא נמסר לך
חינם וחופשי מוכן להשתנות תחת ידיך .קח את השיר הזה ועשה אותו שירה שלך
וחתום עליו שמך ומחק שם קודמך אך זכור אותו וזכור כי כל מילה היא שירה
היא נולדת שירה והשירה שירת רבים ולא יחיד .וגם את שירך ייקח אחר אחריך
ויעשהו שלו ויצווה אחריו לבני-המשוררים קחו את השיר הזה והעתיקוהו על דף
אחר ועשוהו שלכם בכתב ידכם.

משוררים מתים
כותבים טוב ממני

טוב לכתי אחר (להלוי ,במילותיו)
טוֹב לכְ ִתי ַאחר ה ְמפזֵ ר בְ דֹלח אֵ ין לְ ל ְָקט ֹו
סף אל חּוט ֹו
וְ ִשבְ ִתי בֵ ין ִשבְ ֵרי חרּוזִ ים ִאיש ֹלא יא ֹ
כִ י ִד ְמעוֹת בְ ָדלְ חָ יו עלֵי ל ְחי ֹו בְ תוְֹך לִ בִ י נ ְח ְרטּו
ְדמָ עי בְ ִר ְד ָתם נ ְחפָ זִ ים אבָ ל דמע הלֵוִ י יו ֵֹרד לְ ִאּטוֹ.
ְדמָ עי בְ ִר ְד ָתם נ ְחפָ זִ ים וְ דמע הלֵוִ י יו ֵֹרד לְ ִאּטוֹ.
ידה עֵ ת נָטָ ה זְ מן יָד ֹו בְ שוֹט ֹו
ֹכה האמנְ ִתי לפְ ִר ָ
עד ֹלא האמנ ְִתי עֵ ת ִה ְשקנִי יֵין א ְשכוֹלוֹת ִשנָיו שָ חטּו
יתי כִ י החָ כְ מָ ה מָ ְצָאה ֵקן בְ פִ יו ּובְ עֵ ט ֹו
עֵ ת ָר ִא ִ
ּוצבִ י עלֵי ִשכְ מ ֹו ְמעִ יל צדק עָ טּו.
ַאריֵה ְ
עֵ ת ְ
ְדמָ עי בְ ִר ְד ָתם נ ְחפָ זִ ים וְ דמע הלֵוִ י יו ֵֹרד לְ ִאּטוֹ.
עֵ יניִ ם לִ י וְ ָאזְ ניִ ם אְך הֵ ן גִ לּו לִ י רק ְמעּט ֹו
נִמַאס זְ מנִי בְ עֵ יני וְ כָ תבְ ִתי כְ ִריתּות ֹו וְ גִ ּט ֹו
ּוכְ שגִ לּו ְ
אנ ְחנּו ְשבָ ִטים נו ְֹד ִדים וְ הּוא מ ֹולְֵך בְ ִשבְ ט ֹו
הּוא מוֹצֵ א וְ אוֹחֵ ז בְ מלְ כ ֹו ואנ ְחנּו ִמ ָדתֵ נּו מָ צוֹא וְ חָ טוֹא.
ְדמָ עי בְ ִר ְד ָתם נ ְחפָ זִ ים וְ דמע הלֵוִ י יו ֵֹרד לְ ִאּטוֹ.
ַאסכִ ין לְ שָ ְמט ֹו
אתיו עלֵי ְד ָרכִ ים ּומֵ ע ָתה ֹלא ְ
ְמצָ ִ
יתי הּוא מֵ בִ ין כְ לָל ֹו ּופְ ָרט ֹו
בְ כָל נגע שנִ ְנגעְ ִתי ּומ ְדוה ש ִנ ְדוֵ ִ
אֵ ין אֵ ש בָ ע ֹולָם וְ אֵ ין קסם בזְ מן כִ י ִאם להט ֹו
ּומ ְשפָ ט כִ י ִאם בְ שָ פְ טוֹ.
אֵ ין ְתשּובָ ה וְ אֵ ין צדק ִ
ְדמָ עי בְ ִר ְד ָתם נ ְחפָ זִ ים וְ דמע הלֵוִ י יו ֵֹרד לְ ִאּטוֹ.
נ ְמ ִתין ע ֵדי ָישּוב אֵ לֵינּו ִמּׁשּוט ֹו
ּותנּופת ְמשוֹט ֹו
ע ֵדי י ִָשיב אֵ לֵינּו כֹח ְמזִ ּמוֹתָ יו ְ
טוֹב לכְ ֵתנּו ַאחר ה ְמפזֵ ר בְ דֹלח אֵ ין לְ ל ְָקט ֹו
וְ ִשבְ ֵתנּו בֵ ין ִשבְ ֵרי חרּוזִ ים ִאיש ֹלא יאסֹף אל חּוטוֹ.
ְדמָ עֵ ינּו בְ ִר ְד ָתם נ ְחפָ זִ ים וְ דמע הלֵוִ י יו ֵֹרד לְ ִאּטוֹ.

חלומות באספניָה
מוקדש באהבה רבה לסבי יצחק בהר זכרונו לברכה

חזרתי לעירו של סבי ,בֵ חאר ,הסמוכה לכפר קא ְנ ֵדלא ְרי ֹו,
ומן הכיכר המרכזית התקשרתי אליו .קו טלפון ארוך
קיצר את מרחק געגועיו של יהודה הלוי ,וסבא יכול היה לשמוע
את קול עירנו שבסוף המערב ,אני יכולתי לשמוע את
הלמּות לבי שבקצה המזרח .דמיונו זכר את בחאר כעיר נמל
קטנה ,חוף אוניות תרשיש שירדו מגדולתן ,ואני מצאתי את העיר
מוקפת הרים משבעת צדדיה ,ולא סיפרתי לו שהוא יכול היה להיוולד שם,
וגם למצוא את מותו ,בין פני הזקנים שלא השתנות במאות
שמאז הגירוש ,ובדמם התערבב דמנו ודם מגרשנו .כשחזרתי לארץ,
אל שארית ימיו ,יכולתי לספר לו שנערה ספרדיה כמעט אהבה אותי
בעיר שלנו ,ושגם אני יכולתי להעביר שם חיים שלמים" .ושם משפחתה
היה בֵ חאראנ ֹו".
אחר-כך ,אוטובוס שוב האריך בי געגועים בנסיעה בתוך נופים
גליליים גשומים שהפרידו את בחאר ממדריד .עוד פרידה קשה
עם התרככות בקצוות ,כשמגע ידיה סומך את ההנאה אל הכאב.
לפני-כן ,באולם הכניסה של מלוני ,ביתי הזמני ומקבל האורחים בבחאר,
בין ט ֹו ֵררוֹס בלבושם הנשי ונשותיהם המודאגות ,כתבתי לה מילים
אחרונות .בדרך מן המלון לתחנת האוטובוסים המרכזית ,אתר תיירות
קבוע בקצה כל עיר ,ראיתי איך היו כל הציפורים מעלינו
תלויות באוויר ,ואותה מתרחקת .ניסיתי לאחוז
במושכות שערה האילם ,ובלוחות הפלדה הכבדים של שפתיה,
שהיו עוגנים המושכים למצולות ,ויכולתי ללחוש :כולנו מדברים שפות זרות.
בחיבוק אחרון היא תמיד מתרככת ,יודעת שיש סיפורי חיים
שלאיש אין אומץ לכתוב .ובמושב האחרון של האוטובוס
גיליתי את כיוון הגרביטציה של הדמעות בין מילותיה הכתובות.
יכולתי לומר לה :בשעה ענייה זו מילותיי הן כפות ידיים
פקוחות לנדבות ,ועיניים קוראות הן קהל רחוב אדיש
של נפשות קמוצות .יכולתי לומר :סבי נולד בְ ְספנְ י ֹולִ ית,
בלב ברלין ,ומת בכפר-סבא ,בשפה שאיש לא ישמע,
ושתיהן תמיד יהיו רחוקות מבחאר כמרחק כל הגעגועים,
בחאר שבה כף רגלו מעולם לא דרכה.

ִׁשיר ל ָשנָה חֲ ָד ָשה
"כִ י הָ ָרעָ ב לעָ ִני כָל ֵשנָה יפְ ִריד מֵ על ִאישוֹן /
גם ה ָשבָ ע לעָ ִשיר ֵאיננּו מנִיח ל ֹו לִ ישוֹן" ,רבי יהודה הלוי

הּׁשָ נָה בָ ָאה הגִ ירת הלֵב ִמן ה ִּמילִ ים אל ה ְּמ ָק ֵרר
וארוֹנוֹת ה ִּמ ְטבָ חִ .ה ְתמעטּות הגְ בִ ינָה וְ ה ְס ֵתר הפָ נִים
של הָ עוֹפוֹת וְ היְ ָרקוֹת עׂשּו את ֵקבוֹת היְ ל ִָדים קלוֹת יוֹתֵ ר,
ּוצעָ קוֹת .בְ גּוף ִא ְש ִתי
כִ ְמעט ְמרחפוֹת ,וְ נ ְחלש כֹחָ ן בְ קּובְ לָנוֹת ְ
ׂש ְּמחּו ְמ ִחילוֹת הּמֵ עיִ ם כְ שנ ְח ְסכָה מֵ הן הָ עבו ָֹדה ה ָקשָ הּ ,ומוֹכְ ֵרי
הפָ לָאפל בֵ ְרכּו או ִֹתי בָ ְרחוֹב לְ שָ לוֹם ִמבְ לִ י לְ עָ ֵרב בִ ִידידּותֵ נּו
ִאינְטר ִסים כלְ ָכלִ יִ ים .כְ שהו ִֹדיע לִ י ה ְּמנהֵ ל על פִ ּטּורי
ירה נִכְ תבת כְ ש ְרעֵ בִ ים" ,וְ ִחיְֵך בִ ְׂשבִ יעּות ָרצוֹן.
"ש ָ
ִהזְ כִ ירִ :
ִימית של ִמילִ ים,
ירה פְ נ ִ
ירה ִהיא הגִ ָ
ואנִי ִחּׁשבְ ִתי לְ ע ְצ ִמיִ :ש ָ
ִהיא הלִ יכָה ארֻ כָה של הלֵב ה ְרחֵ ק מֵ ע ְצמוֹ .וְ ִה ְתחלְ ִתי מ ֹו ֵכר ִש ִירים
לְ חבֵ ִרים וְ לּמ ְרבִ ים ב ְּמ ִח ִירים ,ת ֹולֵש דפִ ים ִמיוֹמָ נִ י
כְ ֵדי לְ חלְ ָקם בין כָל ִמי שינִ יח פְ רּוטָ ה בְ כף-י ִדי
הפְ שּוטָ ה בִ ְרחוֹבָ ּה של עִ יר.
ּומ ְׂש ְר ֵדי הָ אוֹצָ ר
יְ לָדי ִהכְ ִריז ֹו על צוֹם כְ נגד הּמ ְמשָ לוֹת ִ
מּול דלת חדר ה ֵּׁשנָה של הו ֵֹריהםִ ,א ְש ִתי ה ְחלִ יטָ ה
לְ נ ֵתק את הּטלפוֹן ,הּמיִ ם וְ הח ְשמל לִ פְ נֵי שתעׂשה כֵן הָ עִ ִיריָה,
בּורית.
ואנִי הָ לכְ ִתי ַאחריהָ לָדּור בְ גִ ינָּה ִצ ִ
ַאח ֵרי שּמָ כ ְר ִתי את כָל ִשירי בלי שיבואו במקומם חדשים
ִה ְתחלְ ִתי מ ְשלִ ים ַאט ַאט עִ ם מצָ בִ י ,וְ רק חּׁשבְ ִתי
אּולי אכְ תֹב ִה ְרהּור ַאחרוֹןִ ,שיר לְ שָ נָה ח ָדשָ ה שאפרסם
תמורת תשלום בעיתוןּ ,וב ֹו כּמָ ה ִמילִ ים על ח ְסרוֹן ה ִּמילִ ים
וְ על הּׁשפע של הלחם הנוֹתָ ר כָל ליְ לָה בּמאפִ יוֹת ,בָ צֵ ק רְך
לְ רכְֵך את ק ִֹשי הי ִּמים וְ לִ ְדחוֹת את מ ְהפֵ כוֹת הלֵב ה ִּמדפְ קוֹת
עד לי ִּמים הָ אחֵ ִרים.

לפני יום הכיפורים ה'תשס"ח
שני שירי שילוב לרבי יהודה הלוי

נוסח א' (מעין שיר אזור)
עת חדרים יצמצמו ימותיהם לְ לילות
ובורות בְ תוך בורות יעמיקו מחילות
עמודי עשן יאירו רמז לִ תפילות:
גזרי הלבבות הומים כים לאביהם
גצי הלהבות דומים כצאן לאביהם.
תבל אינה עומדת כגבר לְ עלילות
ואדמתה גוזרת מים וחורצת מסילות
עִ מה עונים הזמן והגורל בשאלות:
אולי נכמרו נחומיו וְ ָיחֹן עליהם
שמא נסכרו מנוחיו וירון עליהם.
סגולת הקיים זורה חסד בקללות
מברכת את החסֵ ר באלף פעולות
והם רואים עכשיו שיניו הזוללות:
אריה בחרדת אימיו רודף אחריהם
כוכב בחשכת שמיו שואף אחריהם.
נוסח ב'
והם רואים עכשיו שיניו הזוללות ,כאריה
בחרדת אימיו רודף אחריהם ,ככוכב
בחשכת שמיו שואף רגליהם .עת חדרים
יצמצמו ימותיהם לְ לילות ,עת בורות
בתוך בורות יבקיעו מחילות ,אז
עמודי עשן יאירו לפניהם רמז לִ תפילות.
גזרי לבותיהם הומים עכשיו כים לאביהם ,גנזי עשן
ואות סּומים בתוכם ככוכבים במסילותיהם .והם
חרדים לכובד ֻעלם אם ינודו כְ קין ,אם
ָימֹדּו פאות עולם מאין עד אין ,אם
כיתומים יְ צפּו את כולם מלב ומעין.
ואדמתם גוזרת מים וחורצת עלילות ,קוראת
לתבל לצאת מן הנסתר אל ה ִנגלות ,לענות
עם הזמן והגורל בשאלות .אולי נכמרו נחומיו
עד ְ ָיחֹן עליהם ,אולי נסכרו מנוחיו ועוד ירון
אליהם .ואיך תעמוד בְ רחוק ויהי כִ ליון,
איך יהיו למשל ולִ שחוק ואין פִ דיון,
איך יבוא ִקצם בלי חוק
ותעמוד בְ רחוק.

והם שפלו לעבדים בתוך חורבות מקדשי
אליליהם ,והם ישנים תחת כנפי מעיליהם,
והרחיק דר מרומים את רחמיו מעל אוהליהם,
עד יאמרו אֵ ליָך ֵנ ֵלכָ ה ,עד יתפארו ועינינו למעונָך.
כי מתעמרת בהם סגולת הקיים וזורה
חסד קל בקללות ,מברכת את החסֵ ר ערב ובוקר
באלף פעולות ,עד יקומו בהמון מחניהם,
עד יעבירו מעליהם ממשלות זדוניהם,
משכנעת את עצמה כי עוד יבעירו אש במוקדיהם.
ונפשי נמשלת כ ֹחרב בְ ִציוֹן ,נושאת אל השלל
עי ֵני אביון ,עצלה מנשוא עפעף עומדת
ואין חזיון.

ליהודה הלוי ,במילותיו (א)
א.
ַאל ִת ְשאלָה ִא ָשה עלוֹת כְ מ ֹו י ֵָרח
ֹלא שָ אלָה עִ מָ ְך עלוֹת כְ מ ֹו שמש
ִהיא בֵ ין עצֵ י עֵ דן כְ הדס פ ֵֹרח
ואתה ככוכב נידח וככסיל זורח
ב.
האזיני איך ִמלְ שוֹן ִאלֵם תעלה ְר ָננָה
וראי איך אל עין עיוור תיכנס תמונה
ואת עדיין עומדת כחרב בנדנה
את שומעת הכל ואת לא עונה
ג.
נּודי אסוֹנִ י יבוא תוך ביתי להתארח
בְ יוֹם תָ ִ
ובלבי יגוני יהיה את שמחותיו שוכח
יזכור כי לא הותרת אחריך ריח
ועל געגועיו לא יהי סולח
ד.
די ָלְך ְשכֹן ח ְד ֵרי החדרים
צאי וראי שירי הנהדרים
את כל דמעי בששון מוסכים
את כל עצבי מוזגים בחיוכים
ה.
ַאבְ נֵי הלבָ בוֹת ָשחקּו מֵ ימָ יִ ְך
וחצי הבבות עוררו שיריך
אין לי כי אם עמוד בשעריך
אחכה עד אשתחווה לפני אחרון מאהביך
ו.
אֵ ל בְ יוֹם בְ ָראָ ְך ֵק ֵרב ִמזְ ָרח ּומע ָרב
אסף אל טבורך הנחושת והזהב
יהי חושך ציווה על שער ראשך
ויהי אור אמר למצחך ולצווארך
ז.
ואם אומר כי אני הים והמון גליו
כי לבי אוקיינוס עולה על גדותיו
כי חדריו צמאים לאיים ולסוף הסתיו

שירי אינו יודע את סך מיליו
כי ִ
ח.
שפה ברורה מה לך בין עילגים
מים חיים מה לכם בין מקדשֵ י אלילים
יונת רחוקים מה לך בין נשרים
איילת חן מה לך בין זאבים

ליהודה הלוי ,במילותיו (ב)
א.
כי כן על כָל פאתֵ י תֵ בֵ ל כעת נְ הָ ָרה
א ֹור צח וְ אֵ ין עָ לָיו ע ָננָה
אם יִ ְתעלס הלילה לבב כל בִ ְסערה
אזי מחר חמה תחזיר אור לבנה
ב.
היא מּולְ ָך ובין הדסיה עופרים עמדו
ומתוך ענפיה ציפורי דרור נולדו
ובזמן מלבך יפרחו כל רעיונות
ישמח פיָך בשתיקות-עֵ דן עליו יירדו
ג.
ִקראו לְ עָ ב הָ בֵ א הרסיסים
מלא הגפן ויניבו העסיסים
ע ֵלי ראש לטף כסות השביסים
שירי העילוסים
וא ֵלי לִ ב ֹות קרב ֵ
ד.
יום פגשתיך ִמלְ חָ ייִ ְך פָ גְ עּו בי נְחָ ִשים
למחרת קמו עלי שני שדייך כרמחים
לב ארי לְך שוכן במחשכִ ים
ועפעפייְך כשל עופר א ֵלי קרב נסים
ה.
לְ חתן חתונתו זמן ע ָד ִנים  /חופתו נפתחת כפ ְר ֵדס רימונים
רימוניו לו לבדו ְצפּו ִנים  /מזכירים סוף לפירוד וליְ ג ֹונִ ים
ולחברים מריבה עם חתנים  /וחופה היא זמן אובדנים
ביין פירוד החבר מקוננים  /ומשיקים כוסות לִ נקמה ביגונים
ו.
עיניי צביית חן פצעו בלבך פצעים נאמנים
ואתה לוחש לה בואי וקרבי אלי הרשפים
והם בעינייָך כרביבים והם בעינייָך כפנינים
והם כצרי אשר מפיק הרופא מן הפתנים.
ז.
עם שתי עיניך איך אחיה ואותי הן מלטפות וגוזרות
ובין שני שדייך איך אלין ולי הם פיתיון ואסון
יום אחד אני נופל תחת מילותייך המרות

ויום שני אני קם ובנשיקותייך טובע בְ ששון
ח.
יונה על אפיקי מים  /תאווה היא לעיניים
איילה על צוקי הרים  /מבטה רך כשירים
גפן מעל מפגש אוהבים ִ /צלה כשמחת רביבים
תאנה בין שפתיי ידידים  /תהפוך לְ קלים הכבדים

עּוברים
ִׁ
סוד
ביאור לספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי ,מאמר רביעי (כ"ה),
ולספר יצירה לאברהם אבינו עליו השלום

כל לידה בריאה מחודשת
בְ קדמוניות העולם
וראשיתה חושך על-פני תהום
ורוח מרחפת על-פני מים
ותוהו ובוהו בין ארץ לְ שמים.
ואז נמצא מבדיל בין מים למים
החוקק חוצב תוהו ובוהו ורפש וטיט
ועושה ממש את שאינו ממש
ומקים עמודים גדולים מאוויר שאינו נתפס
מציבם כמעין חומה
מסוכך עליהם כסוכה
ויוצק עליהם מים עד שהם נעשים שוב עפר.
והעוברים סוד בריאתם בבטנים
שהם נקבה
כולם נ ֵֵקבות עשויות נ ְִקבות נִ ְקבות.
ּובְ חודש שני או שלישי
גלגל חוזר עובר בהן
לש בהן מותחן ומהפכן
ומשנה בריות ובריאות
ומעצבן.
כי כן נודע שכל איברי הזכר הם הם איברי הנקבה
רק מהופכים הם לצד חוץ
זכר ונקבה אותם איברים הם
רק אצל זאת מהופכים הם לצד פנים
ואצל זה מהופכים הם לצד חוץ.
כמו גם זריחה ושקיעה
אשר אינן כניסה ויציאה
כי כלפי הגלגל עצמו אחת הן
ורק כלפי יושבי ארץ מהופכות הן.
והלידה והבריאה בְ דיבור
ּובְ הבדלה ּובִ נתינת שם.
צאי וחשבי ,צא וחשוב :מה שאין הפה
יכול לדבר ,ומה שאין באוזן
יכולת לשמוע ,אין לגוף בְ גוף
יכולת לברוא.

כי אעבור על תל (להלוי ,במילותיו)
ּוׂש ֵרפָ ִתי
כִ י אעבֹר על ֵתל ָאהלֵי דוֹד  /אמָ ֵרר וְ אבְ כה ִש ְממוֹתָ יו ְ
עָ זב וְ נָתן בְ תוְֹך גִ זְ ֵרי לְ בָ בִ י ְמ ִסלוֹתָ יו ּ /ובֵ ין ִש ְממוֹת בֵ ית ֹו ְמ ִסל ִָתי
וא ִני ע ֹומֵ ד ּומ ְרוה פְ נֵי ארץ בְ ִד ְמעָ ִתי  /וְ הּוא ֹלא שוֹאֵ ל א ֵיה ִד ְמעָ ִתי
בּור ִתי
ִקירוֹת לִ בִ י בְ מר יִ ְצעקּו מה לְ ָך פֹה ּו ִמי ּ /ומה לִ י פֹ ה ִאם ֹלא ְק ָ
ִמיוֹם נְ ד ֹוד ד ֹוד עפָ ר ֹו ל ְח ִמי ּ /ובֵ ין ְר ָגבָ יו ָאתּור ְמנּוחָ ִתי
ואנִי עוֹמֵ ד ּומ ְרוה פְ נֵי ארץ בְ ִד ְמעָ ִתי  /וְ הּוא ֹלא שוֹאֵ ל א ֵיה ִד ְמעָ ִתי
אֵ לֵך וְ א ְראה ְמקוֹם ִחבּוק אשר האבִ יד  /וְ שָ ם אּולי א ְמצָ א אבֵ ָד ִתי
ביוֹם א ְצעק ְשמ ֹו לחּמָ ה ּ /ולְ עֵ ת ערב לָעו ְֹרבִ ים אשָ א בְ כִ ָי ִתי
ואנִי עוֹמֵ ד ּומ ְרוה פְ נֵי ארץ בְ ִד ְמעָ ִתי  /וְ הּוא ֹלא שוֹאֵ ל א ֵיה ִד ְמעָ ִתי
ִדין ַאהבָ ה לִ י לְ ָדת בִ ְרצוֹת אהּובִ י  /אבָ ל הנְד ֹוד אֵ ינ ֹו כְ תו ָֹר ִתי
ִקירוֹת לְ בָ בִ י לְ ִקירוֹת ָאהלָיו יהמּו  /אּולי יִ ְרצה בִ י ּובְ ִה ְשתחוָ י ִָתי
ואנִי עוֹמֵ ד ּומ ְרוה פְ נֵי ארץ בְ ִד ְמעָ ִתי  /וְ הּוא ֹלא שוֹאֵ ל א ֵיה ִד ְמעָ ִתי
ּטל לְ בָ בִ י ּוכְ בֵ ִדי כִ לְ בֵ ִנים לְ בֵ ית ֹו  /אּולי ָאז ֵתרְך ַאנְחָ ִתי
ִמי יִ ְתנֵנִ י וְ יִ ֹ
וְ ָלאו ְֹמ ִרים היֵדע אהּובְ ָך ִשבְ ְרָך  /אענה ֹלא יֵדע וְ הּוא ש ֹו ֵכן באחֻ זָ ִתי
ואנִי עוֹמֵ ד ּומ ְרוה פְ נֵי ארץ בְ ִד ְמעָ ִתי  /וְ הּוא ֹלא שוֹאֵ ל א ֵיה ִד ְמעָ ִתי
ִמי יִ ֵתן טל על ֵתל ָאהלֵי דו ִֹדי  /יְ חיה ִש ְממ ֹות בֵ ית ֹו ּומעצבְ ִתי
אבְ כה עִ ם הּטל ִד ְמע ֹות לִ בִ י  /עד אכבה ְׂש ֵרפָ ִתי וְ א ֹו ִדיע ֹו ַאהבָ ִתי
ַארוה פְ נֵי ארץ בְ ִד ְמעָ ִתי  /וְ הּוא ֹלא יִ ְשַאל א ֵיה ִד ְמעָ ִתי
אעמֹד וְ ְ

הואל-אל מחולל-ליל וימים
"כְ א ְתמ ֹול-מ ֹול לְ בָ בִ י-בִ י ע ֵדי כִ י
בְ פִ ְשר ֹון-ר ֹון אה ֵללֵ -ליל וְ ָי ִמים"
ר' יהודה הלוי
"יִ לְ אה ְנשֹא לֵב עוֹל ִש ְביָה
ָשח אמָ ִרים – מָ ִרים"
ר' ישראל נג'ארה

א.
הואל-אֵ ל ְמח ֹולֵל-לֵיל וְ י ִָמים
ונפלאות-אוֹת לְ אחד-חד תמימים
להָ בָ ה-הָ בָ ה בִ לבבות-בבות נדהמים
ובחפזון-זון לְ נאמָ ן-מָ ן ובשמים.
ישנים
זמָ ן-מָ ן לְ נעֵ ר-עֵ ר וִ ְ
לעזוב-זוב ודמעות-מעות ישָ נים
לאנשים-שים לבבם-בם בתבונים
ולעדינים-דינים הרחק-חיק ומעונים.
אפשר-שָ ר לבבי-בי ויקים
לְ בוראי-אי ובְ נהר-הר ענקים?
אפשר-שָ ר לבבי-בי ויקים
בכנפֵ י-פה לְ בוראי-ראי מעמקים?
אברְך-ברך לנ ְא ָדרָ -דר שחקים
והבן-בן שואל-אל להקים
לְ חתֵ ן-תן לבבי-בי לעשוקים
ולמקשיב-שיב שושנים-ושנים רחוקים.
הודיענִ י-עֵ ינִי כפ ֹו-פֹה לדבקים
מחוללי-לי מחולל-ליל וארקים
בששונים-נים כוכבִ ים-כבִ ים ונושקים
שחקים-חקים בלבבי-בי אפיקים.
ב.
ּומדינָה
שעריםִ -רים להעִ יר-עִ יר ִ
ִ
מלכִ י-כִ י ברחוב-חוב יגונה
אדמָ ה-מָ ה ממעונָה-עונָה בִ נגינָה
ובְ טמיונָה-י ֹונָה באדמָ ה-דמָ ה וִ ששונה?
לגלמודיןִ -דין ּומלונה?
ִ
אדמָ ה-מָ ה
ורשעִ ים-עִ ם נהדרים-דרים בְ רינה?
לנושים-שים אמרים-מרים ּומנה
ובמצודה-צודה מזימות-זימות ועננה.

איום-יום ביְ אור-אור יקרות
רוגזָ ְך-זְך ורחומָ ְך-מָ ְך להורות
לְ נעְ ָד ִריםָ -ד ִרים שערי-ערי הבצורות
לתקן-קן נשמות-שמות ואסורות.
ִצלו-ל ֹו ומעלי-לִ י לבדי
מעוֹנִ י-עוני וקלשוני-לשוני ועתידי
יחידי
ִ
ִתשעֵ ן-עין בלִ בה-בא
ואמונה-נא לחו ִֹסיםִ -שים מיילדי.
אפשר-שָ ר לבבי-בי ויקים
לְ בוראי-אי ובְ נהר-הר ענקים?
אפשר-שָ ר לבבי-בי ויקים
בכנפֵ י-פה לְ בוראי-ראי מעמקים?

איך ישכחו
יּמנע"
"יש שהלא-אוהב יכתוב שיר אהבה והאוהב ָ
רבי משה אבן עזרא ,ספר העיונים והדיונים

אֵ יְך יִ ְשכְ חּו הָ אוֹהבִ ים ַאהבָ תָ ם? אּולי כְ שיִ ְסעּו
בְ ִרכְ בָ ם ּומּולָם ,בּמ ְסלּול הנגְ ִדיִ ,ת ְתח ֹולֵל ְתאּונָה ,יִ ְשכְ חּו.
וְ אּולי כְ שיִ ְתעו ְֹררּו עיֵפִ ים ִמליְ לָה ָקצָ ר בְ שֵ נָה
וִ יחפְ ׂשּו את כוֹס הּמיִ ם ש ִהנִ יחּו סָ מּוְך לְ רֹאשָ ם ,יִ ְשכְ חּו.
וְ אּולי בְ א ְמצע הליְ לָה ,בֵ ין חלוֹמוֹת ,בּׁשקט הגָדוֹל,
א ֹו כְ שיִ ְראּו סרט וְ עֵ ינֵיהם יָחֵ לּו נעצָ מוֹת ,יִ ְשכְ חּו.
וְ אּולי דוְ ָקא כְ שיִ ְתק ְּׁשרּו הָ ָאהּוב א ֹו הָ אהּובָ ה
ַאח ֵרי ח ָד ִשים לְ ֹלא ִמלָה ,וְ יִ ְראּו ְשמָ ם
על מָ סְך הּטלפוֹן ,א ֹו יִ ְש ְמעּו ל ִָראש ֹונָה שּוב ק ֹולָם,
יִ ְשאלּו ע ְצמָ ם בְ רגע של ִשכְ חָ הִ :מי?
וְ לִ פְ עָ ִמים בחֹרף יִ ְשכְ חּו ,כְ שיִ ְתרכְ זּו בְ ִחזּוק
ארם בָ ְרחוֹב.
לִ פּוף הצָ עִ יף על צּוָ ָ
וְ לִ פְ עָ ִמים בְ עֵ ת כְ ִתיבת ִשיר ַאהבָ ה יִ ְשכְ חּו
כְ שבְ סערת בְ ִחירת ה ִדּמּויִ ים ֹלא י ְצלִ יחּו לְ ִהזָ ֵכר
בְ מגע ְקצוֹת ה ִצפָ ְרניִ ם של הָ ָאהּוב א ֹו הָ אהּובָ ה,
וְ ינִ יחּו את הָ עֵ ט ,יע ְצמּו עֵ יניִ ם וְ יִ ְשאלּו ע ְצמָ םִ :מי?

בקשה על הנשמה
"וא ִני גּוש וְ ִרּמָ ה  /עָ פָ ר ִמן הָ א ָד ָמה  /כְ לִ י מָ לֵא כְ לִ ּמָ ה  /אבן דּומָ ה"
רבי שלמה ִא ְבן גבִ ירוֹל" ,כתר מלכות"

פונה אני אליך אֹלהי אלהֵ י כל הנשמה  /בלב מלא ִמרמה  /ובעיניים ב ֹושות מכְ לימה  /ואיני יודע
ענ ֹות מָ ה ולמָ ה  /ועוד מעט אני רימה  /עפר אל עפר מן האדמה  /ואם לא אפנה אליך קודם
שתהיה נפשי תמימה  /חושש אני שלא אפנה אליך עד ארד דּומָ ה  /על כן פונה אני אליך עומד על
בלימה  /לָך כל החכמה  /ולי אין פתרון התעלומה  /יודע אני שלא מוכנה לי עדיין גאולה שלמה /
אך אם אין אתה גואלני עכשיו נשמתי להבל דומָ ה  /על כן פונה אני אליך עכשיו ואני עדיין מלא
אשמה  /כי מי יפנה אליך אם לא יִ ְמ ָלא אשמה ועל מה  /חטַאי בתוך נפשי מנהלים מלחמה  /ואם
ְ
אתה לא נלחם בעבורי אני חולף ואיך אהללָך בדממה  /ואם אתה נלחם בי אני הופך שממה /
ונפשי שופכת עד תום דמָ ּה  /עד תומּה  /ואם לא אפנה אליך עכשיו במילים אמור לי במה  /ואם
לא עכשיו אפנה אליך אמור לי להמתין כמה  /וכבר אני נִ מ ָלא מול גדולתך מול זְ דו ִני אֵ ימה  /וזמן
רב יעבור עד אלמד ָלכוֹף ברך וראש וקומה  /אתה מושל בעלמא  /יודע כל תולדות ֵקדמה וי ָּמה /
ואני אף אצל נשמתי איני יודע כל זממּה  /שהיא מלאה עורמה  /ועמוסה לכלוך וזוהמה  /ואם
הרגע הזה חולף בה ואין אתה נותן לה בָ מָ ה  /היא נא ָלמה  /היא לעולמים אולי לא ָשבה עדיָך
והיא נעלמה  /וחשֵ כה ממלאה את חייה תחת החמה  /ואין אני מוצא עוד מקומה  /ואין לה עוד
נחמה  /על כן פונה אני אליך להקימה  /להזכיר לה את שמה  /לצנן זעמה  /או לעוררּה מייאוש
ותרדמה  /ולענות אותה למה ּומה  /שהיא כתינוקת נדהָ מה  /שרק יצאה את רחם ִאמּה  /ועולמָך
עדיין אינו עולמה  /עומדת מול מלכותך העצומה  /ומבקשת לשוב נעימה  /אל ִאמּה אל רחמּה /
עדיין חדשה היא עם כל פעימה  /רוָאה שמש והיא אדומה  /ואתה חי עולמים והיא בת יממה.

עוד בקשה על הנשמה
ָאדם ...וְ יִ ְשכח ה ָּמות וְ הּוא
"כִ י בְ ָראתנִ י ֹלא לְ צֹרְך רק נְ ָד בָ ה  /וְ ֹלא בְ הכְ ֵרח כִ י ִאם בְ ָרצוֹן וְ ַאהבָ ה ...כִ י מה הָ ָ
ַאח ָריו ...וִ יחזֵ ק בְ ִריחֵ י ְשעָ ָריו  /וְ הּמָ ות בח ָד ָריו  /וְ י ְרבה ש ו ְֹמ ִרים ִמ ָכל עֵ בר  /וְ הָ או ֵֹרב יו ֵֹשב ל ֹו בחדר ...אֹלהי
יהמ ּו עָ לי רחמיָך  /וְ ַאל ְתכלה עָ לי זעְ מָך  /וְ ַאל ִתגְ ְמ ֵל ִני כְ מעְ בָ די  /ואמֹר לּמלְ אָ ְך הּמ ְש ִחית ָדי"
רבי שלמה ִא ְבן גבִ ירוֹל" ,כתר מלכות"

פונה אדם אל אֹלהיו  /בבקשה שיִ פנה האלהים אליו  /כי אין ִנשמע בתוך שאון גליו  /והמון
מעשיו וגלגליו  /קול האֹלהים מתהלך לרוח היום בג ָניו  /וקורא איכָה אחר ברואיו  //ואתה אֹלהי
 /שאני פונה אליך לפנות אלי  //נטעת בי חיים ללא כורח רק נדבה  /ואני שוכח יום יום חסד
פעולותיך באהבה  /המרחיקות ממני דאבה  //ומזכיר אני לך כי יכולתָ לתת בי לב מוכן ומזומן /
שאהיה זוכר תמיד ומרחיק עצמי מן החטא ומפיתו ֵיי הזמן  /רוחֵ ק ִמצּוף זרים ונשען על הּמָ ן //
אבל נתת בי לב קשה עשוי אבן  /רחוק מן הבָ ר ומצוי אצל התבן  //ואם תבקש להחליק לבי
והדמים  /יודע אתה כי לשם כך תיאלץ להכאיבִ י עד סוף הימים  //על כן למענך
בשטף הדמעות ָ
והמ ֵתק עו ֹוני  /שאוכל לשוב אליך ולבקש מחילת זדוני /
ְ
ולא למעני  /עׂשֵ ה מחסום לכאבי
ומחיקת מד ֹו ִנ י  /שאין אני יכול לשוב אליך ללא רגע של מנוחה והרווחה ויציאה מלחץ ועוֹני //
לשמך הגדול בשמי הקטן  /שתהיה לי לשטן  //שאני הבל ִוריק וזמני קצר  /ואתה ראשון
ומה ִ
חת אותי בתוכו כצופה באּולם  //ומזל
והנ ָ
ואחרון ואין מי שעליך צר  //ומזל עִ מי שבראת עולם ִ /
שהנחת
עמי שאין עולמך כולו דין  /שאם היה עשוי רק בדינך היה מיד מתפוצץ והיינו נאבדין ִ //
בעולמך גם חסד ורחמים  /להמתיק את הימים  //ולעודד הרשעים שאולי אנחנו מחטאינו
שבלעדי
ֵ
נרפָ אים  /ואתה מושיע החל ָכאים  //אך לא יכולת להניח בעולמך רק חסדך  /שיש מי
הדין לא היו מזהים הודָך  //שדרכם לזהות מלכּות בדין ובכוח ובשרירות  /ולא בר ֹוך ובמסירות
ִ
 //ואתה המלך הבאת אותנו חדריך  /עד כי נמשכנו אחריך  //לראות היְ ָקר והמלכות  /אך עינינו
רואות רק העפר ועיוורות מול הזְ כּות  //שאתה עין  /פקוחה מעל כל איִ ן  /שאתה עין-של-אין /
רואה כל הדברים כשלעצמם בלי לשאול ִמניין  /או לברר עדיין  //ואנחנו רואים רק מניינים
וחלוקות  /ומרבִ ים המחלוקות  //שכל הדברים ללא גבול וגדר לפניך ִנ ְקרים  /ואנחנו רואים רק
וגד רים  /רק מילים ושקרים  //שאין בעולמך הבדל בין החי למת  /בין שקר לְ אמת  //בין
גבולים ָ
הפרש הנפש מן הגוף  /הרוח מן החומר ה ָנגּוף
השותק ל ְמדבֵ ר  /בין העומד ָלעובֵ ר  //ואף לא נמצא ֵ
 //נשמה שבי לא ידעה שהיא נשמה  /עד שלא מילאה גופה באשמה  //לא ידעה לומר זה חומר
וזאת צורה  /זה שלם וזאת שבורה  //שלפניך הכל שווה  /בלי עתיד או עבר הכל הווה  //ואתה
מחזיק עולם בבטנך  /אין קרוב ואין רחוק ִמ ְנָך  //ואני כבר שנים בורח ָ /נד מצֵ ל ידך כדי להיות
אורח  //כלּוא בתוכך כדג המנסה למצוא מוצָ א מן המים  /כעוף המבקש מנוס ומנוחה מן
באפְ ָך ֵ
המחשב  //אבל עדיָך אני
השמיִ ם  //כמחשבה ששָ כחה את החושב  /כחשבון המבקש להתנתק מן ְ
תקנה  /ומחסה והגנה  /ומסתור מכל סכנה  /לנשמתי
שָ ב  /בכל פעם שאני ִנכאב  //מבקש שוב בך ָ
המסכֵ נה.

לרבי שמואל הנגיד ,במילותיו
א.
יתי בְ הבל חיי זְ מן הָ פּוְך
אנִי בן קיִ ן ָר ִא ִ
ָאדם שחק
וְ י ִָמים ְמשֻ נִים ,בָ הם יְ טפֵ ס ָ
וְ יִ ְקבע ל ֹו ְתהוֹם רבָ ה ְמע ֹונִים ,וְ יִ פן לְ מלְ אְך הּמָ ות –
וְ אֵ ין ל ֹו פָ נִים – וְ יֹאמר ִת ְר ְדפֵ נִ י שָ וְ א,
ָאחיו א ֹו קוֹל אֹלהָ יו וְ ָאבִ יו:
וְ יענה ל ֹו קוֹל ִ
"וְ ֹלא יָדעְ ָת כִ י כָל עָ נָף יָשּוב אל שָ ָרשָ יו?"
ב.
אנִי בן ִאיוֹב ָאמ ְר ִתי בְ אֵ בל חיי כִ י אֵ ין ָרחוֹק
לְ ִאיש כִ ְתמוֹל ,וְ ֹלא ָקרוֹב כְ מ ֹו היוֹם הבָ א,
ַארמוֹן
כִ י סוֹף כָ ל החי אלֵי מָ ות ,וְ סוֹף כָל ְ
ָאדם אחָ ד יוֹצֵ א לִ ְק ָרב,
לִ ְהיוֹת חָ ְרבָ הּ ,ובְ עוֹד ָ
שֵ נִ י חוֹפֵ ר ל ֹו חלְ קת קבר ְרחָ בָ ה ,זָ ר בְ לֵב זָ ר
ּוקרוֹבֵ יהם שֻ ָתפִ ים לְ ִד ְמעוֹת ְדָאבָ ה.
י ְח ִדירּו חרבְ ,
ג.
ָאדם
יתי בְ חבל חיי כִ י ארץ לְ ָ
אנִי בן קֹהלת גִ לִ ִ
בֵ ית כלא כָ ל יָמָ יו ,יָרּוץ מֵ ערב וְ עד בֹקר
ּומ ָכל עבָ ָריו חוֹמת שָ מָ יו,
מֵ ע ָרב עד ְספָ רד ִ
וְ ִהיא ִמ ְתג ָָרה בוֹ" :קּום צֵ א ִאם תּוכל"
וְ הּוא בְ תוְֹך בֵ יצָ ה בְ לִ י סדק ְמגֻלְ ָגל
רגע יָצָ א מֵ עפָ ָרּה ּובְ עוֹד רגע בעפָ ָרּה ְמאֻ כָ ל.
ד.
ָאמ ָרה לִ י:
אנִי בן חּוָ ה ׂש ְמ ִתי בְ תֵ בֵ ל חיי ,עד ְ
"הֹּלא א ָתה בָ ָארץ או ֵֹרחׂ ,שוֹכֵ ר לָערב חדר
יתָך
וְ לבֹקר מ ְחזִ יר הּמפְ ֵתח ,צֵ א ְּוראֵ ה אשר בָ נָה בֵ ְ
וְ הּוא שוֹכֵן בְ תוְֹך בָ ֵתי ְקבָ ִרים ,לְ מָ חָ ר ֵתלְֵך ַאח ָריו
ָאמ ָרה וְ הָ לְ ָכה
וְ ַאחריָך יִ ְשכְ נּו הביִ ת אחֵ ִרים"ְ ,
ירה או ִֹתי לְ האכִ יל נפְ ִשי בִ ְמרו ִֹרים.
וְ הו ִֹת ָ
ה.
אנִי בן ִמ ְשלֵי סוֹבבְ ִתי בְ סֵ בל חיי ,עד ָאמ ְר ִתי:
"לִ בִ יַ ,אל ָת ִריב עִ ם הזְ מן ,כִ י אֵ ין לְ ָך זְ מן
כִ י ִאם בזְ מן ,וְ אֵ ין לְ ָך שָ עָ ה ִמלְ בד הּׁשָ עָ ה הזֹאת,
וְ הבו ֵֹרא בָ ָרא הכֹל עד אֵ ין מָ קוֹם ּולְ אֵ ין שָ עָ ה".
עָ נָה לִ בִ י" :גם יֵש לְ ִאיש רוח בבכִ י ,שיָמָ יו
צֵ ל ע ֵלי ֵתבֵ ל ,וְ הבכִ י חו ֵֹרש בָ ּה ִסימָ ן לסֵ בל".

ו.
אנִי בן ְת ִהלִ ים ִׂשּמ ְח ִתי ב ֵנבל חיי כִ י חָ שבְ ִתי
ֹלא אבְ כה על יוֹם זה כִ י אּולי א ְמצָ א מָ חָ ר
רע ִמּמנּו וְ א ְתַאב לְ שּובוֹ ,וְ ִשננְ ִתי ָדבָ ר
ָאדם בֵ ין ְש ֵתי בְ כִ יוֹת" ,וְ הוֹספְ ִתי
שנאמר" :חיֵי ָ
כִ י גם ִׂש ְמחת לֵב יִ ְמצָ א אנוֹש בֵ ין בְ כִ יוֹת
וְ אֵ יְך יכִ יר הָ אוֹר בְ לִ י ְרא ֹות אל תוְֹך ה ְתהוֹמוֹת?

ַאיום (שני שירים לחג השבועות)
"שחק בְ לִ י סֻ לָם" ,אלעזר בן יעקב הבבלי

א.
ַאיוֹם ֵתן נָא לִ י פִ ְדיוֹם היוֹם
הנח לְ ָך ִמלוֹתי וְ ה ְמצֵ א בָ הן ִהגָיוֹן
עׂשֵ ה לִ בִ י שיְ הֵ א חד את הּמָ קוֹם
דּודי ְש ִתיקוֹתי עד יִ ּׁשָ מע קוֹל
וְ רפֵ א נְ ֵ
הגֵש ְׂשפת פִ יָך אל ְׂשפת ְתהוֹם
ּותהוֹם ִתּׁשק על פִ י ִש ְמָך ַאיוֹם
ְ
ַאיוֹם ֵתן נָא לִ י פִ ְדיוֹם היוֹם
ּותהוֹם ִתּׁשק על פִ י ִש ְמָך ַאיוֹם
ְ
ב.
בו ֵֹרא ע ֹולָם בְ נֵה סֻ לָם
וְ אעלה בו
יוֹצֵ ר ְתפִ לָה העמֵ ק ְמ ִחילָה
וְ אעבור בה
נוֹתֵ ן תו ָֹרה כסֵ ה או ָֹרּה
וְ אחזה ִס ְת ָרּה
אֵ ל ַאי ֹום ֵתן פִ ְדיוֹם
וְ אחיה היום

מנחת ִׁשירי חשק ותלונה לַאנדלּוס
ּומלְ חָ מָ ה ְשנֵיהם הו ְֹרגִ ים  /הוֹי על בְ נֵי חיִ ל וְ הוֹי על חו ְֹש ִקים" ,יעקב בן-אלעזר ,ספר המשלים
"חֵ שק ִ

*
צביה ,אלבישְך יום שמלות שיר
לבל תעוורי עין חמה,
ּובליִ ל ,בתוך חדרי חרוזיְך אתיר
ּובְ אֵ ין אוזן אשורר לְך שירה עירומה.
*
כלה ,למה כצביה תתלי בי עינייְך
ּותרמזי לי בדמעות שבויה,
וַאחר כלביאה את לבי תמחצי בין שינייְך
עד אשורר כעלמה בוכיה?
*
למה ,יעלה ,תשלחי ממרחק המונֵי חצייְך
ורבבות חללים – לא הכרת – תניחי שרועים בשדות,
ולקמים פצועים אלֵי יצועייְך – מבקשֵ י חוק דודייְך –
תסרבי ָגל ֹות סוד רפואות?
*
צביה ,משורר נאמנים שיריו מאהבתו:
ידמה את גבותייך לְ קשתות בלי לתת בך מבטו,
ואת מבטייך ישווה לְ חצים בתוקף מחשבתו,
וַאת מן המיטה קוראת לבואו והוא לא מניח עטו.
*
שיר אחד ידמה עינייך והן כיונים על אפיקים שוכנות,
ובשני יתרברב בצאתן אליו כספינות לוחמות,
אבל לא ֵידע צבען כשהן על מיטתו עצומות,
ויכתוב על מעמקים של שחור והן כשקד חומות.
*
כלה ,עזרי נא לי צאת מבית כלאי –
אני אסיר השיר,
פתחי נא לי השער הנועל את עולמי
ולעולמים אהיה שלך – אסיר.

*
מרבדי נשיקות רבדתי תחת גופך ליל כלולותייך
ֵ

ובתמרוקים נתתי בשרך,
ואת רבדת תחתי תפילות אימותייך
ובבשרי נתת בשרך.
*
לילה ראשון למשכב תכשיט בתולייְך
נותר אחרינו מונח על הסדין הלבן,
שושנת-דם אין לקטוף
מלב חתן.
*
לילה שני למשכב אגם האודם של פיטמותייך בלב חיוורון שדייך
הזכיר לי את כתם הדם המתוק על סדין הבתולין,
ומאז כל לילה בנשקי דדייך
מתחדשים עלינו אירוסין.

אז כוננת עולם
"אתה כוננת עולם ב ֹרב חסד" ,יוסֵ י בן יוסֵ י היתום ,כהן גדול
"אתה כוננת עולם מראש" ,סדר עבודה אנונימי ליום הכיפורים

נְת ע ֹולָם  /על בְ לִ י-מָ ה  /בְ שָ ְרש ֹו תֹהּו וָ הבל ְ /תהוֹם וָ בֹהּו וא ָדמָ ה
ָאז כוֹנ ָ
א ָדמָ ה בְ עו ָֹדּה ִציָה ִ /מ ְשכן צֵ ל-מָ ות ִ /שעְ שעְ ָת בִ ְׂשחוֹק ּובִ בְ כִ יָה  /וְ א ָתה הָ ָאדוֹן לְ ב ְדָך
בְ טרם אלף דו ִֹרים  /עָ לְ תָ ה תו ָֹר ְתָך בְ מחשָ בָ ה  /עִ ּמָ ּה ִדין וָ חסד  /עֵ יניִ ם ל ִּמ ְשפָ ט וְ לַָאהבָ ה
רּואים
צּורים  /בְ טרם הֵ ם נוֹצָ ִרים ּ /וכְ בָ ר ְשמוֹתֵ יהם ְקרּו ִאים  /וְ הֵ ם ֵאינָם בְ ִ
ַאהבָ ה לְ כָ ל יְ ִ
גְ בּול מָ ת ְח ָת לְ מוֹשָ בְ ָך  /גָד ְר ָת ְקצוֹת א ָר ִקים  /גֵר ְש ָת רּוחָך לִ ְשכֹן  /גְ נּוזָ ה בְ גָבְ הֵ י ְשחָ ִקים
ּומּׁשָ ם עֵ יניָך יְ שו ְֹטטּו  /בְ כָל אפס וָ ַאיִ ן
ְשחָ ִקים בָ ם ִתסָ תֵ ר  /בְ לִ י ְתש ְּורָך עיִ ן ִ /
ָדר ְש ָת סוֹף לָאפֵ לָה  /חֹשְך גֵר ְש ָת מֵ אוֹר ִ /הצבְ ָת נֹגּה כְ נגְ ָדם  /קֹדם כָל דוֹר
דוֹר ִראשוֹן צָ פִ יתָ ְ /מסֻ נְ וָ ר בְ אוֹר פָ ניָך  /לְ מענ ֹו זֹהר כִ ִסיתָ  /שָ מּור לְ דוֹר ַאחרוֹן
הוֹע ְד ָת דֹק לְ כֵס  /בָ ח ְר ָת ֵתבֵ ל להדוֹם  /הֵ נפְ ָת מאמָ ְרָך כְ נֵס ָ /ק ָראתָ ויְ ִהי יוֹם
יקים
יוֹם לָאוֹר ָק ָראתָ  /לְ הָ ִאיר לְ חו ְֹט ִאים ּולְ בֵ ינ ֹונִיִ ים  /וְ זֹהר הגָנּוז שָ מ ְר ָת  /לְ הָ ִאיר מוֹשב צ ִד ִ
וִ ע ְד ָת מ ְקהֵ לוֹת מלְ ָאכִ ים  /לְ רחֵ ף לִ פְ נֵי פָ ניָך ָ /ל ִשיר גְ בּורת ְמלָכִ ים ְּ /וד ָרכִ ים ִמ ְּמָך אֵ ליָך
ּוביִ ְרָאה נו ְֹד ִדים
רּורים  /בְ אֵ ימָ ה ְ
ּומ ְּמָך בְ בוָֹאם ִנפְ חָ ִדים  /בִ ְתבּונָה ּובְ מחשָ בָ ה ְצ ִ
אֵ ליָך יִ בְ ְרחּו נוֹצָ ִרים ִ /
ּומזה ִת ְקרת ְר ִקיעִ ים
זִ עְ זעְ ָת מיִ ם ִמּמיִ ם  /לְ הבְ ִדיל בְ ע ֹול ְָמָך שָ מיִ ם ִ /מזה ְתהוֹמוֹת נִבְ ָקעִ ים ִ /
ְר ִקיעִ ים נִשָ ִאים בְ ָידיָך  /וְ נו ְֹׂש ִאים את כִ ְסאָך  /לְ הו ִֹדיע פִ לְ אָך ּומעׂשיָך  /טל ּומָ טָ ר בִ ְרכוֹתיָך
חזִ יתָ בְ ע ֹול ְָמָך אֻ ְמלָלִ ים  /הוֹלְ כִ ים בְ לִ בוֹת נ ְִשבָ ִרים  /הֵ כ ְנ ָת לָהם ִמלִ ים  /וְ לחן נוֹגְ נִים וְ ִש ִירים
סּורים
ִש ִירים ל ִָשיר ְממָ ְר ִרים  /בִ ְדמָ עוֹת ּומלְ ָאכיָך סוֹפְ ִרים  /לנענ ִָשים בִ נ ְִדידוֹת ְמדו ִֹרים  /וְ לנוֹפְ לִ ים בְ בוֹר א ִ
טוֹבָ ה א ָדמָ ה לְ ִה ְתגלוֹת  /הוֹדעְ ָת מיִ ם ת ְחתוֹנִ ים  /וְ ׂש ְמ ָת חוֹל בִ גְ בּולֵיהם  /מ ְנעּול ּובְ ִריח לְ גלֵיהם
גלֵיהם ָר ִצים כְ ִמ ְתמָ ְר ִדים  /זוֹכְ ִרים מרד ְתהוֹמוֹת  /לִ וְ יְ תָ נֵי נָחָ ש בָ ִריח  /תנִינִ ים גְ ד ֹולֵי ע ֹולָמ ֹות
יִ דעְ ָת מיִ ם ת ְחת ֹונִים  /גִ זְ ֵרי ים סּוף ּ /ופִ ְרס ְמ ָת בּמיִ ם הָ עלְ י ֹונִים  /בוֹא קשת ּומבּול
מבּול הּׁשָ מּור עִ ְּמָך  /קו ֵֹדם לָָארץ וְ לּׁשָ מיִ ם  /לְ הזְ ִהיר חו ְֹר ֵשי רע ּ /ולְ ה ְמ ִשיל בָ א ָד ָמה מיִ ם
יחים הֵ ִציצּו  /בְ גִ נת עֵ דן כְ חֻ פָ ה
כְ כלו ְֹתָך דבֵ ר ָדבָ ר ִ /ד ְשאֵ י ארץ הֵ ִקיצּו  /עׂשָ בִ ים וְ ִׂש ִ
ּומבהמוֹת ה ָשדה
ָאדם הָ ִראשוֹן ּולְ חּוָ ה ּ /ולְ כָ ל זּוג עִ ְּמָך  /מֵ הָ עוֹפוֹת ִ
חֻ פָ ה הֵ כנ ְָת בְ ע ֹול ְָמָך  /לְ ָ
לִ ּמ ְד ָת ארץ לִ ְשכֹח  /אוֹר נֹגּה ִשבְ עָ תיִ ם  /ותערְֹך נֵרוֹת בָ ְר ִקיעיִ ם  /לִ ְמשֹל ביוֹם ּובליְ לָה
ליְ לָה הלְ בָ נָה וְ הכ ֹו ָכבִ ים  /דוֹלְ ִקים בְ רּוח פִ יָך  /צוֹפִ ים מֵ חלוֹנוֹת וְ כָבִ ים  /רו ְֹמזִ ים צָ פוֹן וְ ָדרוֹם
יקים לִ וְ יְ תָ נִים  /וְ כלא לְ ָנ ִביא בו ֵֹרח
ִמן הּמיִ ם הוֹל ְד ָת ִ /צבְ אוֹת ָדגִ ים וְ תנִ ינִ ים  /לְ ִמ ְש ֵתה צ ִד ִ
בו ֵֹרח ליָם כִ ּונ ְָת  /וְ אל ה ִּמ ְדבָ ִרים וְ ההָ ִרים  /יִ ְק ָרא ִש ְמָך בלֵילוֹת  /וְ א ָתה תענֵהּו לבְ ָק ִרים
נִע ְר ָת מיִ ם בְ רּוחָך  /לְ הָ עִ יר עוֹפוֹת שָ מיִ ם  /וְ הֵ ם ָק ִמים כְ ִמ ְתלו ְֹצ ִצים  /מו ְֹת ִחים כְ ָנפיִ ם וְ ָר ִצים
ימן לָעוֹף הּטָ מֵ א
ָר ִצים בֵ ין ְר ִקיעִ ים  /חו ְֹת ִרים אל בְ ִקיעִ ים  /בְ גּופָ ם חוֹתָ ם לכָשֵ ר  /וְ ִס ָ
ׂשוֹח ְח ָת עִ ם חּמָ ה  /וְ עִ ם לְ בָ נָה בִ ְמקוֹמָ ּה  /לִ לְ מֹד ְמ ִסלוֹתֵ יהן הֵ יטֵ ב  /עד בוֹא יוֹם
יוֹם יו ִֹדיעּום דֹם  /בְ גִ בְ ע ֹון ּובְ עֵ מק איָלוֹן  /וְ הּׁשמש ֹלא ָאץ  /וְ הי ֵָרח ֹלא ָרץ
ירת ֹו ָ /רָאה כִ י טוֹבָ ה  /חיְ ת ֹו-ארץ לְ ִמינָּה
יצ ָ
עָ לץ יוֹצֵ ר בִ בְ ִריָאת ֹו ׂ /שָ ׂש בו ֵֹרא בִ ִ
ּומי ְתשוֹטֵ ט בִ ְׂשדוֹתָ יו  /וְ ֹלא תּובָ א לְ בֵ ית ֹו
לְ ִמינָּה ָקבע בְ רּוח ֹו ִ /מי תעלה בְ ִמזְ בְ ח ֹו ִ /
פָ רׂש הָ ָאדוֹן בִ ְרכָת ֹו  /וְ ָאמר מּו ָכנָה סֻ כָ ת ֹו ּ /ולְ פָ נָיו הּׁשֻ לְ חָ ן עָ רּוְך  /וְ דשא ה ְּמנּוחוֹת סָ מּוְך
ּומי יְ שֻ ּמן ב ֹו
ּומי יְ דֻ ּׁשן ב ֹו  /הּׁשמן הּטוֹב בכוֹס ִ /
סָ מּוְך הּוא וָ ֵריק ִ /
ִצּוָ ה מ לְ ָאכָ יו לְ ִה ְתכנֵס  /מוֹעצת חכ ִָמים כִ נֵס ְ /שָאלָם ִמי ִנבְ ָרא  /וְ נכְ נִיס ֹו בְ דלת ע ֹולָם

ירהּו ְמעט ְבחָ כְ מָ ה
ע ֹולָם יִ ְהיה בֵ ית ֹו  /וְ גן עֵ דן נחלָת ֹו  /ננִ יח ֹו לְ שָ ְמ ָרּה ּולְ עָ בְ ָדּה  /וְ נ ְח ִס ֵ
ּומבְ ֵר ָרה
ָאדם  /בְ צלם ּובִ ְדמּות ּובְ ָדם  /מֵ עָ פָ ר ּומֵ רּוח ּומֵ א ָדמָ ה ִ /מּטוֹב ּומֵ רע ִ
ָק ְראּו נִבְ ָרא ָ
בְ ֵר ָרה ִאם יִ ְתפלֵל ִ /אם יְ קלְ ֵקל וִ יקלֵל ִ /אם יִ ְתקוֹשֵ ש וְ יִ ְשת ֹולֵל ִ /אם יִ ְתאו ֵֹשש וִ יפלֵל
ָאדם  /לגן נכְ נִיס ֹו היוֹם
ָרצָ ה הָ ָאדוֹן ִדבְ ֵריהם  /הו ִֹדיעָ ם פִ ְתרוֹן מעׂשֵ יהם  /לְ היוֹם נִ בְ ָרא ָ
היוֹם ְנ ָג ְרש ֹו לְ ע ֹולָם ֹ /לא יָלִ ין בְ עֵ דן  /יִ ָכנֵס כְ מוֹשֵ ל לְ אּולָם  /יֵצֵ א כְ נִדוֹן וְ נִכְ לָם
ּומזִ כָרוֹן  /לְ הו ִֹדיע ֹו זְ כּות וְ חָ רוֹן
ָאדם ִ /מּטעם ְרגָבִ ים ִ
ָאמרּו ִנצוֹר ָ
ׂשָ ְמחּו ּובָ כּו מלְ ָאכִ ים ְ /
חרוֹן הָ אֵ ל לּמ ְמ ִרים  /וְ ח ְסד ֹו לְ כָל הָ עו ְֹת ִרים  /בְ לִ ב ֹו נְשכֵן ֵשמוֹת  /לעתֹר בָ ם ּולְ רצוֹת
ָאדם ִ /הזְ ִהיר ֹו ִמ ָכל א ְשמָ ה
ָתפר בבָ ׂשָ ר אֹלּה  /הֵ פִ יח בְ ַאף נְשָ מָ ה ִ /ה ִניח בגן ָ
א ְש מָ ה ִאם יֹאכל  /מֵ הָ עֵ ץ בְ תוְֹך הגן ּ /ובָ ָר ִקיע ָקבע ת ְצפִ ית ֹו  /לְ שָ ְמר ֹו ִמפְ נֵי ְנפִ ילָת ֹו
ָאדם  /בצֵ ל בְ תוְֹך הגן  /עד בָ אּו החיוֹת  /לְ הָ ִקיץ את נ ְִר ָדם
שֵ נָה יָשן הָ ָ
ְנִרדם הֵ ִקיץ וְ ִנ ְנער ָ /קם ִהבִ יט וְ נִזְ כר  /עָ מד הָ לְך וְ נ ְִדבר  /פָ נָה לאֹלּה נ ְִס ָתר
ָרג ש אֹלּה ִמ ְּמקוֹמ ֹו ִ /מי קו ֵֹרא בִ ְשמ ֹו ִ /מי מ ְרעִ יש ע ֹולָמ ֹו ִ /מי ְמב ֵקש מענ ֹו
אּורים
מענ ֹו כְ בָ ר ָקבע  /קֹדם אלף דו ִֹרים ּ /וכְ תָ ב ֹו על סֵ פר  /וְ ִה ְצפִ ינ ֹו כְ תֻ ִּמים ּוכְ ִ
ּומלָתָ ם
ּוׂשפָ תָ ּה  /עוֹף וְ רמׂש ִ
ָאדם הָ ִראשוֹן  /וְ לִ ּמֵ ד ל ֹו לָשוֹן  /כָ ל בְ הֵ מָ ה ְ
ָק ָרא לְ ָ
ָאדם  /וְ הָ יָה עוֹנה ְסבִ יב ֹו  /על עִ ְנין ִצפ ִרים  /וְ על ִדבְ ֵרי ה ְּׁשוָ ִרים
ִמלָתָ ם לָקח ָ
גּורים וְ החמו ִֹרים
ָָאדם ִ /מן הנְשָ ִרים וְ ה ְדבו ִֹרים ִ /מן הָ ע ִ
צָ פָ ה ִמּׁשָ מָ יו וְ ָרָאה  /אֵ ין עוֹנה ל ָ
ירת ֹו ּ /ולְ ִציּוצ ֹו ּולְ זִ ְמזּומ ֹו ּולְ שאגָת ֹו
ָאדם נוֹתָ ר בִ בְ ִדידּות ֹו  /וְ אֵ ין עוֹנה לִ נְ עִ ָ
החמו ִֹרים בֵ ינֵיהם נוֹע ִרים  /וְ הָ ָ
ָָאדם לְ שוֹן ָא ָדם  /שֹּלא יְ ִהי בו ֵֹדד ּ /ופוֹנה אל אֵ ל
פָ קד מלְ ָאכָ יו לְ לּמֵ ד  /ל ָ
ָאדם לָָארץ נוֹפֵ ל ְ /דבָ ִרים רבִ ים חוֹשֵ ב  /מֵ הם ְמע ִּטים מֵ ִקים
אֵ ל בְ שָ מָ יו יוֹשֵ ב  /וְ ָ
ָאדם  /חָ תְך בְ גּופ ֹו ְשניִ ם  /זָ כָ ר ּונ ְֵקבָ ה פעמיִ ם
עָ רְך מָ קוֹם בגן ִ /הפִ יל שֵ נָה בָ ָ
שּוקה בְ לִ ב ֹו ִהבְ עִ יר
ּות ָ
פעמיִ ם פה וְ לָשוֹן  /פעמיִ ם לֵב וְ גָרוֹן  /וְ רחם בְ גּופָ ּה ִה ְש ִאיר ְ /
ָאדם ִה ִציג
ָאדם חּוָ ה  /לְ חּוָ ה ָ
סָ תם בָ ׂשָ ר בְ בָ ׂשָ ר  /וְ הֵ עִ יר יְ ל ָָדיו ְמאֻ ּׁשָ ר ִ /ש ֵדְך לְ ָ
יר ִּמים ְ /מכ ִסים גּופָ ם בְ ִמלִ ים  /שזָ כְ רּו ִמּמו ִֹרים נעל ִָמים
ִה ִציג וְ נעלם הּמ ִציג  /וְ נו ְֹתרּו ְשניִ ם עֵ ֻ
ָאדם  /מה ָיפה הגן
נע ְמ ָדה חּוָ ה בִ ְמקוֹמָ ּה ִ /שנְ נָה את ְשמָ ּה  /הו ִֹדיעָ ה בִ לְ ש ֹונָּה לְ ָ
ָאדם לָדעת  /הגן בְ תוְֹך הגן
הגן יָפה לָעֵ יניִ ם  /וְ ט ֹוב פִ ְרי ֹו ב ְשפָ תיִ ם  /וְ הו ִֹדיעָ ּה ָ
ִמלְ אּו ִׂשפְ תֵ יהם בְ טוֹב  /שָ כְ בּו בדשא הָ ָרטֹב  /זָ חל בֵ ינוֹתָ ם נָחָ ש  /על גְ חוֹנ ֹו לָחש
לָחש נָחָ ש בִ לְ שוֹנ ֹו  /כִ חֵ ש מוֹת יְ מֻ תּון  /נִ חֵ ש תאות עֵ יניִ ם  /יָדע יִ פְ ְקחּו עֵ יניִ ם
ל ְָמדּו עֵ ירֻ ִּמים הֵ ם ָ /תפְ רּו עָ לִ ים בִ ְמבּושֵ יהם ִ /ה ְסת ְתרּו בְ רּוח היוֹם ִ /מּמו ֵֹשל ליְ לָה וָ יוֹם
יוֹם בְ עֵ דן תם  /ליְ לָה ג ְֹרשּו לְ ד ְרכָם  /לעבֹד את הָ א ָדמָ ה  /לְ ה ְרבוֹת עצב ה ְרי ֹונָּה
כִ יל ִָדים מֵ עֵ דן ג ְֹרשּו  /זְ רוֹעוֹת בִ זְ רוֹעוֹת ִא ְּמצּו ָ /ראּו הלְ בָ נָה נ ְחסרת ָ /ק ְראּו ִראש ֹו ָנם קיִ ן
וְ קיִ ן לְ הבל ָאח ָ /דמָ יו בָ א ָדמָ ה ִשּטח  /חָ טָ א וְ ֹלא ִנ ְסלח  /הבֵ ן כָָאבוֹת גֹרש
ָאדם  /לְ דוֹרוֹתָ יו ּולְ דוֹרוֹת יְ ל ָָדיו  /נִכְ ְתבּו על התו ָֹרה  /לְ ָך לְ עָ בְ ָדּה ּולְ ָש ְמ ָרּה
יתר ִדבְ ֵרי ָ
לְ שָ ְמ ָרּה לְ דוֹר ַאחרוֹן  /וְ הָ יָה בְ ַאח ִרית הי ִָמים  /הר בְ רֹאש ההָ ִרים  /וְ כָל גוֹיִ ים נוֹה ִרים
טוֹב לְ הזְ כִ יר גְ בּורוֹת  /אֹלּה נ ְא ָדר בְ ִשירוֹת  /בְ סוֹף אלף דוֹרוֹת  /לְ שבֵ ח לְ רוֹמֵ ם לְ הלֵל
לְ הלֵל אֵ ל וְ חָ כְ מָ ת ֹו  /לְ הזְ כִ יר ִצ ְד ָקת ֹו וִ ישּועָ ת ֹו  /לְ הו ִֹדיע ְשמ ֹו ִמ ְתהוֹמוֹת  /לְ ב ֵשר ח ְסד ֹו בִ ְרנָנ ֹות
ּוממלֵל ּומֵ ִקיץ
חיָבִ ים יוֹדּו בְ חוֹבָ ם  /לְ בו ֵֹרא וְ יוֹצֵ ר וְ נעְ לָם  /לְ אוֹמֵ ר וְ עוֹׂשה וְ נ ְִס ָתם  /לִ ְמח ֹולֵל ְ
מֵ ִקיץ את נ ְִר ָדם ִ /מ ְתנּומוֹת לעבֹד לְ ל ְחמָ ם  /לאכֹל וְ לִ ְׂשבֹע ּולְ בָ ֵרְך ּ /ומֵ רחם לְ קבר ה ֹולְֵך
ָָאדם  /וְ ֹלא אסיֵם לְ הלֵל ּ /ולְ מ ֵלל גְ בּורוֹת אֵ ל  /תוֹלְ דוֹת אנוֹש וְ תֵ בֵ ל
זְ מן יארֹב ל ָ

שּורה בְ חבל  /סוֹבֵ ב ה ֹולְֵך ההבל  /וְ ַאחר ֹונִים וְ ִראשוֹנִ ים הוֹלְ כִ ים  /וְ הֵ ם ֵאינָם נִזְ ָכ ִרים
ֵתבֵ ל ְק ָ
צּורים
ּוק ָדמּונִי ַאלְ פֵ י ְמשו ְֹר ִרים  /וְ ִרבֵ י ִרבְ בוֹת ִש ִירים  /וְ הֵ ם ְמעט מזְ כִ ִירים  /כְ פִ י חוֹבת היְ ִ
ְ
ירי זִ ְמ ָרה  /לְ רנֵן וְ ל ִָשיר ּולְ זּמֵ ר  /מע ָׂשיו בְ טרם נְ ַאחֵ ר
צּורים בְ י ְָד ָך נו ְֹצרּו  /הבוֹחֵ ר בְ ִש ֵ
יְ ִ
ָאריו  /וְ ִספ ְר ִתי ְקצָ ת מעׂשָ יו  /וְ שוֹר ְר ִתי מֵ אלף אחָ ד
ִהנֵה יִ תם ה ִּׁשיר  /וְ זָ כ ְר ִתי ְמעט ְת ָ
ּושמ ֹו  /ואנ ְחנּו זְ מ ֵנינּו נִ ְקצָ בִ ים
אחָ ד הּוא בְ ע ֹולָמ ֹו  /ואנ ְחנּו בְ ע ֹולָמֵ נּו רבִ ים  /נצח הּוא ְ
ּותבּונָה  /ואנ ְחנּו דעְ ֵתנּו קלָה ֹ /לא כָפָ ה אמּונָה  /ו ִנקח ֵתבֵ ל לְ קלְ ְקלָּה
דעת נָתן ְ
לְ קלְ ְקלָּה ִמ ְּׁשלֵמּות עֵ דן  /לְ קלְ ְקלָּה ִמ ְּׁשלֵמּותָ ּה בתֹהּו  /לְ קלְ ְקלָּה ִמ ְּׁשלֵמּותָ ּה בָ ַאיִ ן  /אנ ְחנּו בְ נֵי קיִ ן
שּורה
אה גָָאה היָם ּ /ונְ הָ רוֹת וְ כָל ָדכְ יָם  /ואֹלּה בְ ִשבְ עִ ים לָשוֹן  /ואנ ְחנּו בְ לָשוֹן ְק ָ
ָג ֹ
סּורה לִ נ ְִמבְ זה ּולְ ָיפה  /בְ ָרן-יחד כוֹכְ בֵ י ִ /מנְ ה ְסעָ ָרה בָ ערב ּובבֹקר
שּורה בְ חּוט לפה  /א ָ
ְק ָ
בבֹקר נָׂשָ אנּו עֵ יניִ ם  /לָָארץ ִמתחת וְ לּׁשָ מיִ ם ָ /ר ִאינּו כעָ שָ ן נִ ְמ ָלחּו ּ /וכְ מ ֹו הבגד יִ בְ לּו
יִ בְ לּו גם יו ְֹשביהָ  /יְ מּותּון כָל תוֹשָ ביהָ  /וִ ישּועָ ת ֹו לְ ד ֹור דו ִֹרים  /וְ ִצ ְד ָקת ֹו ִמ ְתהוֹם רבָ ה
ָאמ ְרנּו אּולי נ ִָשיר  /בו ֵֹרא יִ ְשמע וְ יכִ יר  /גְ בּול ֹו ֹלא נ ִשיג ְ /ד ָרכָיו נ ְחקֹר וְ נכִ יר
נכִ יר טוֹבָ ה ליוֹצֵ ר  /שאת חיֵינּו קוֹצֵ ר  /עד נ ְִשמע ְמבשֵ ר  /נ ִָשיר וְ לִ כְ בוֹד ֹו נְזּמֵ ר:
נְת ע ֹולָם  /על בְ לִ י-מָ ה  /בְ שָ ְרש ֹו תֹהּו וָ הבל ְ /תהוֹם וָ בֹהּו וא ָדמָ ה
ָאז כוֹנ ָ
א ָדמָ ה בְ עו ָֹדּה ִציָה ִ /מ ְשכן צֵ ל-מָ ות ִ /שעְ שעְ ָת בִ ְׂשחוֹק ּובִ בְ כִ יָה  /וְ א ָתה הָ ָאדוֹן לְ ב ְדָך

צּופי
לילא ּומג'נּון ,שיר אהבה ִׁ
רּומי
מחווה לג'לאל אִ -דין ִ

אלוהים הגדיל את אהבת מגְ 'נּון לְ ליְ לא במידה כל-כך מופרזת
שגרמה לו לאבד עשתונותיו כשראה את כלבה רץ בְ סמטה.
וכשהיה הולך בעקבותיה בין דוכני השוק היה מנשק את הפירות
שנפלו מסל הקניות שלה
את המוכרים שהעניקו לה מחריפות תבליניהם
ואת אביה שנאם באותה שעה בבניין העירייה.
מג'נון היה מחכה שעות מול דלתה החתומה
רק כדי לחזות בעיניה המתעלמות ממנו בצאתה לרחוב
בהן דימה תמיד למצוא שתיקות קשובות
ואז היה הולך אחריה לנחל
מרווה אלפי צימאונות בהשתקפות פניה של לילא במים
ומשוחח עם הדגים על כל האדמות הח ֵרב ֹות ועל הרצון לשתות.
וכשהיתה בטלה לרגע משתיקתה מולו היתה שואלת לילא "למה
אתה צופה בי כמו משוגע ,מג'נון?" ,ומתרחקת כדי שלא לתת לו לחוש
את החום של קצות שפתיה אחרי הדיבור ,את העדינות של קצות אצבעותיה
בימות הקור ,ואת זרעי המים של פחדיה
הנוטפים מאחורי שלוות עיגולי עיניה
ומצננים את אלימות חיוכיה .לילא לא נענתה למג'נון
לאורך שנים של חיזורים ,ולא נתנה לו לנשק את כפות רגליה
היפות ,הגסות ,בהן אהב כל-כך להביט .והוא נותר מציצן,
רץ בין הגגות רק כדי לחזות באחת ממשרתותיה היוצאות ,טועה לראות
בשקיעות כולן מעין זריחות של עולם אחר ,צודק אולי יותר מכולם
כי מי עוד יכול לדעת טעמה של אהבה כמג'נון הנאמן
אשר שמר עליה שנים וחודשים בלי אות או סימן.
להי ְנדּו ְסטאן,
כל הפילים שואגים בלילה חלומות של שיבה ִ
ומג'נון מיילל בחלומותיו אל לילא ,שר על חירותו של השטן,
נולד אל תוך הצבע השחור ,ואז הופך לנר בְ רגע שכולו אור,
שאין עוד שעווה בעולם ,שאין לו צל .ובמסגד של יום שישי
היה נשאר שעות ומתפלל ,שוטח תודותיו לפני אללה
על בריאתו הכבירה ,על יפי אבן הכעבה ,על שצף הנהרות הגדולים,
הפרת ,החידקל והנילוס ,ועל כל איבר מאיברי גופה של לילא.
בדרך חזרה מן המסגד היה מג'נון זורק גרזן על חומות הכלא,
חושב אולי אחד מחבריו שרוי שם במצוקה ,חושב אולי זקוק הוא לְ פה
שיהיה רחב כרקיע ועמוק כתהום לספר בו את כל געגועיו האסורים.
לילא ,באותה שעה ,היתה יוצאת אל הכרמים והבוסתנים שמאחורי ביתה,
מתלבטת בטירופם של האוהבים ,מחפשת חיבה אצל עצים חסרי פיתולים,
נושאת הודעות מוצפנות בין הגפנים לתאנים,

מהססת להריח את המ ֹור הנוטף עובר על כפות המנעולים,
מנסה להשתיק את לבה ממחשבות
בעזרת עסיס הרימונים.

וריאציות ספניולִׁ יות
א .דיאלוג בין אם לִׁ מחזרת
–

–

–

–

יתי ,גְ ברתַ ,אל ָת ִטילִ י עֵ יניִ ְך
ַאל תעבְ ִרי לִ פְ נֵי בֵ ִ
על דלְ ִתי ,יֵש לִ י בֵ ן יָפה ,יָפה ִמדי
בִ ְשבִ י ֵלְך גְ בִ ְר ִתי.
אעבֹר לִ פְ נֵי דלְ ֵתְךִ ,אּמָ א ,אחפֵ ׂש בְ מבָ ִטי את בְ נְֵך
בְ כָל החלוֹנוֹתִ ,אם בְ נְֵך יָפה כָ מוְֹך ,אקח אוֹת ֹו
עִ ִּמי ביִ ת לִ בְ נוֹת.
ַאל תעבְ ִרי בחצֵ ִרי ,גְ ברתַ ,אל ְתמלְ ִאי בְ מ ְח ְשבוֹתיִ ְך
את גנִי ,יֵש לִ י בֵ ן רְך עֵ יניִ ם ,וְ ֹלא א ֵתן אוֹת ֹו
בְ יָד ַאלְ מ ֹונִית.
אעבֹר בחצֵ ֵרְךִ ,אּמָ א ,אָ ִשיר לִ בְ נְֵך ִש ִירים

של ַאהבָ הִ ,אם עֵ ינָיו יָפוֹת כְ עֵ יניִ ְך ,א ִצית בְ לִ ב ֹו
אֵ ש להָ בָ ה.
– אל ִמ ְטבָ ִחי ַאל ִתכָ נ ְִסי ,גְ ברתַ ,אל ִת ְטע ִמי ִמן הּמא ָכלִ ים
שהּוא אוֹהֵ בִ ,אם ִתלְ ְמ ִדי אוֹתָ ם לְ בּׁשֵ ל ,אאבֵ ד את בְ ִני
בְ לֵב דוֹאֵ ב.
– כְ בָ ר אוֹתָ ְך אנִי אוֹהבתִ ,אּמָ א ,העבִ ִירי בְ נְֵך לְ פָ ני
וְ אחזהִ ,אם אוֹתָ ְך אוֹהֵ ב הּוא כָמ ֹונִי ,נִּׁשָ בע היוֹם בָ ַאהבָ ה
זֹאת ָלזה.
ב .דיאלוג בין המחזרת לבן
– פְ תח לִ י הדלת ,אהּובִ י ,הּׁשמש שוֹקעת
–
–
–
–
–
–
–
–
–

וְ רוֹצָ ה אנִי או ְֹתָך לִ ְראוֹת.
אֵ יְך אפְ תח ָלְך הדלת ,אהּובָ הִ ,א ִּמי יוֹשבת לְ י ִָדי
וְ תוֹפרת לִ י חֻ לְ צוֹת.
גְ נֹב לָּה הּמחט ,אהּובִ י ,וְ אל תוְֹך הּׁשֵ נָה
רֹאשָ ּה יִ ְשקע.
ֹאשי רוֹדפת
אֵ ינִי ְנִר ָדם בליְ לָה ,אהּובָ ה ,את ר ִ
יקה.
מחשָ בָ ה על נ ְִש ָ
פְ תח לִ י הדלת ,אהּובִ י ,הּׁשמש כְ בָ ר שָ ְקעָ ה
וְ רוֹצָ ה אנִי ל ִָשיר לְ ָך ִש ִירים.
אֵ יְך אפְ תח ָלְך הדלת ,אהּובָ הָ ,אבִ י עוֹמֵ ד
וְ קו ֵֹרא בְ לחש ִמן ה ְספָ ִרים.
גְ נֹב ל ֹו ה ִּמ ְש ָקפיִ ם ,אהּובִ י ,וְ אל תוְֹך ה ֵּׁשנָה
רֹאש ֹו יִ ְצנח.
ֹאשי רו ֵֹדף חלוֹם
ב ָי ִמים אנִי י ֵָשן ,אהּובָ ה ,את ר ִ
על יוֹם ִא ָתְך אבְ רח.
פְ תח לִ י הדלת ,אהּובִ י ,הּׁשמש עוֹד ְמעט ִתזְ רח
וְ רוֹצָ ה אנִי או ְֹתָך לִ ְראוֹת.
אֵ יְך אפְ תח ָלְך הדלת ,אהּובָ ה ,אחו ִֹתי אֵ ינָּה נ ְִרדמת

ִהיא כוֹתבת ַאכְ זָ בוֹת.
– גְ נֹב לָּה את הָ עֵ ט ,אהּובִ יּ ,וב ֵּׁשנָה
רֹאשָ ּה יִ ָלכֵד.
–
–
–

–

כָל הזְ מן אנִי ְמחפֵ ׂש ,אהּובָ ה ,זְ מן שאֵ ינ ֹו יוֹם א ֹו ליְ לָה
כְ ֵדי שאּוכל עִ ּמָ ְך לְ ִה ְתַאחֵ ד.
כְ בָ ר עָ לְ תָ ה הּׁשמש ,אהּובִ י ,עָ לי לחזֹר אל בֵ ית הוֹרי,
וְ עִ ם בוֹא הָ ערב שּוב לִ ְקרֹא לְ ָך אעמֹד.
ַאל ֵתלְ כִ י ,אהּובָ ה רכָה ,אפְ תח לְָך הדלת ,אחו ִֹתי
ָאחזָ ה בָ ּה הּׁשֵ נָהִ ,א ִּמי ִמה ָרה אל החָ צֵ רָ ,אבִ י יָצָ א לעבֹד,
ַאל ֵתלְ כִ יַ ,אל ֵתלְ כִ י ,אהּובָ ה רכָה ,חכִ י לִ י
יקה.
ַאט ִמין בֵ ין ִׂשפְ תוֹתיִ ְך נ ְִש ָ
וְ ְ
יקה
שן אהּובִ י שןָ ,אבִ י קו ֵֹרא לִ יָ ,ארּוץ הביְ תָ ה בִ ְש ִת ָ
יקה ,וְ עִ ם רדת הּׁשמש אָ שּוב,
שֹּלא יחזה בִ י מ ְס ִמ ָ
אּולי מָ חָ ר או ִֹתי תכְ נִיס ָאהּוב.

וסטלָה מאי ֹו-כהן ילידת רודוס) ,והשני –
יביד ֹו אל פאס ֹו" (מפי ָא ֵמלִ י פִ יהָ א ילידת תורכיה ְ
וריאציה לשני ק ְנ ִטיגס ,שירים ליריים בספרדית-יהודית ,הראשון – "פְ רו ִֹה ִ
"ט ֹודוֹס סוֹן ִאינְק ֹונְבֵ ְנ ֵינ ְֵטס" (מפי רוזה ַא ְבזראדל-אלחדף ילידת רודוס); השירים הוקלטו על-ידי שושנה וייך-שחק וראו אור בספרה "אֵ ין בּואֵ ן ִסימָ ן" ,וזכו בנוסח
עברי של אבנר פרץ.

לונה היא לבנה בספניולית
לזכרה של לונה (לבנה) הלל

לּו ָנה ,שנקראה לבנה בלשונו של הלל הזקן,
סיפרה לנו על המרחק הגדול שעשו גולי ספרד.
עם תרמילים עצובים שנזרקו על כתפיים יתומות
הם הלכו ברגל מתחת לשמיים לכל אורך חופי הים-התיכון
מֵ אֵ ְספנְ ָיה לַא ְטלס ּומשם עד ירושלים ,ושרו
כשהגיעו מול חומות ירושלים ,עמדו ושרו,
עוד לפני שידעו עברית שרוִ " :א ְירמֵ י ֵקיר ֹו מא ְד ֵרי
ָאה ירושלים" .ללכת אמא אני רוצה עד ירושלים.
סיפרה לנו לונה ונזכרה במרחק הגדול בְ שנים
שעשתה בעצמה מילדותה בעיר העתיקה,
בין ערבים וארמנים ושומרונים וקראים,
כולם שבטים שיצאו מן היהדות,
ובין יהודים ספרדים ויהודים אשכנזים,
ועד זִ קנתה במורד רחוב הפלמ"ח,
בירושלים דלמטה.
נזכרה לונה באביה יצחק שָ לּום וקראה:
"איזה גבר היה! איזה גבר היה!"
וסיפרה איך היה מרעיד את לבבות העיר העתיקה
בערב פסח ,כששר את ההגדה בעברית ,לשון-קודש,
ובספרדית-יהודית .בלילה ההוא היתה מתקבצת כל העיר העתיקה
לפני חלונות ביתם ,ערבים ויהודים מהמגרב ועד פרס.
ובעלה ֵלוִ י סיפר איך ביקש את ידה
מן האב שהיה מרפא את עצמות כל העיר העתיקה.
היא נזכרה איך נולדה בעיר העתיקה
בין כל הערבים ,דם אחד ,איך אביה ניגש אליהם
ושאל" :מי האבא שלכם?" ,וכשענו לוִ " :אבְ רא ִהים",
אמר" :גם האבא שלי אברהם",
איך אמה אמרה" :רק האנגלים עשו את זה,
מיררו את חיי הערבים והיהודים,
חילקו את האדמה" ,ולונה שהיא לבנה הוסיפה:
"ואנחנו לא ידענו מה זה שלנו ושלהם .חיינו אתם
כמו אחים .הלוואי שלא היתה האדמה .שלא היה
על מה להילחם".
"כל השפות יפות" סיפרה לונה" ,אבל לאדינו
זה שפת אם שלי .לא דיברנו שפות אחרות בבית".
כל השפות יפות ,אמרה ,ושפתיה התמלאו געגועים

ללִ ינְ גְ וָ ה דּולְ סה שלה ,ואוזניה התמלאו ציפייה
ליום בו נכדותיה ישיבו לה את הר ֹומ ְנסאס פֵ ְר ִדידאס שלה.
"האשכנזים היו מאוד מודרניים" ,אמרה" ,אנחנו הספרדים
שמרנו על חוסר המודרניות" .אמרה וחשבה
על כל הפסוקים הממלאים את התנ"ך ,וכל החרוזים
הממלאים את שיריהם של ִאבְ ן-עזרא ו ִאבְ ן-גבִ יר ֹול,
וכל תרי"ג המצוות שהרמב"ם לימד והסביר בנימוקים,
וכל אלפי הבוסתנים וריח היסמינים
וְ הואזִ ִירים והסּולְ טאנִ ים
של חיי אבותיה ושל הרומנסות שלה.
היא סיפרה על מטוס שהחזיר אותה אל ארץ אמהותיה,
ספרד-א ְספ ְנ ָיה-אלְ ַ-א ְנדלּוס ,לכמה ימים,
שם ראתה יהודים מומרים ,אנוסים,
מדליקים נרות שבת במרתפים,
ויושבים כל הנ ֹוצ'ה דה שבת לפני שער בית-הכנסת
הנעול מאז הגירוש ,מאמצים את מחשבתם להיזכר,
לא יודעים להתפלל ,ממלמלים שברי מילים שרק
אל ִסינְ י ֹור דה ט ֹוד ֹו אל מּו ְנד ֹו יבין.
וכששאלתי אותה בעורמת גילי הצעיר מה יהיה על שפתה
בעוד מאה שנים ,היא ענתה לי בתשובה
שהכילה את כל חוכמת הסבלנות:
"אתה יודע כמה זמן אנחנו מדברים ספניולית?
חמש מאות שנים .אז אתה סופר לי את השנים הקטנות?".
ואני דימיתי שבלבה היא חושבת" :אולי לא אנחנו
מדברים ספניולית ,אולי הספניולית מדברת אותנו.
אבל כמה דורות היא תמתין לנו עד שנשוב אליה?
עד מתי תחכה?".

שיר הייקו ארוך
לאיסא ,משורר הייקו יפני ()1762-1826

אחרי שנסגרו דלתות המלחמה של הגוף
ומתה אישתו ,נותרו הקירות לבדם לשמוע
כובד קובלנות איסא ,משורר סביוני ההייקו,
ומבעד לחלון עיוור שוילונו עוד לא הוסט
ראה צללית הר געש קרוב רוטטת ברוח סתיו
ונהרות דם שמיים .איסא נזכר בגשם אביב
ובפיהוקי אישתו ,והבין שמכל גופו
רק צלו נותר שלם בעולם של טל
אבל

לִׁ י בָ אי והירח הריק
לִ י בָ אי ניסה לְ חבק את הירח המלא
ונפל לנהר .ומת .הוא פנה אל העולם
בְ סימניות סיניות שיכורות אותן אבין
רק אחרי שאתפכח .וְ אני רציתי לקום
ּולְ נסות לְ חבק את מילותיו ,אבל הבנתי
כמה ריק עכשיו הירח .רק אחרי שאתפכח
אנסה גם אני לחבק את הירח השחור
מגג ביתי מגג לבי השיכור מגג חיי המתנדנדים.
אני ,שלא חייתי אף פעם לצד נהר,
ולא למדתי לחבק עד שלא הרחקתי אלפי מילין מביתי
ודיברתי שפה זרה ,מכיר את עצב רגע מותו:
ברגע מותו היה לִ י בָ אי מילה שיכורה
שחיבקה את האוויר הנחצה ושמחה לִ טבול במים.
וגופו היה אבן שנפלה לנהר או לב גדול
שעלה על גדותיו או חלום שהתרוקן אל המים
בְ מוות קצר .העולם דיבר אליו במילים שיכורות,
והוא שתה כדי להבין ,וידע שאין זמן לפילוסופיה.
גם אני ,כמוהו ,אוהב את הירח המלא ,אבל לי אין אומץ
לחבקו .אני מחבק את הירח הריק ,ואת לבי
שלא יפול ,שלא ניפול.
לי באי ,משורר סיני בן המאה השמינית ,מת בגיל  61ונודע כשתיין גדול

מעיין פרחי האפרסק
דייג
שט
בנחל
ּומרחיק-בדרכ ֹו
פתאוֹם
חורש-עצי-אפרסק
נפעם
משתוקק-לקצה
הוא
שט
עד-מקור-הנחל
והר
ובו-פתח-צר
ּופתע
נוף-עמק-מואר
ואנשים
שמחים-וטובי-לב
שאלוהּו
למקומ ֹו
ואירחוהּו-ביין-ובשר
וקודם-לכתו
ביקשוהּו
שלא-ישמע-איש
דבר-מקומם
עד
יפלו
אלף-שושלות
עד
יקומו
עוד-אלף-חדשות
(ברוח האוטופיה הסינית הקטנה "מעיין פרחי האפרסק" של ָטאּו ְצ'ין (המוכר גם כטָ אּו יו'ָאןִ -מי ְנג) ,שחי לפני כ 1400-שנה ,וגרסתה
שיה לִ י ְנג-יו'ן (או וָ א ְנג וי) ,שנשאה את אותה הכותרת)
השירית של בן-דורוֹ ְ ,

שיר בחמישה מובנים
.1

סּוקי ְדי ֹו
אנִי קוֹנה לִ י ר ְחמֵ י ְניָר בִ פְ ֵ
ּומב ֵקש את ְסלִ יחת ה ְּׁש ִקיעָ ה על עָ ְרפִ י ה ְּמֹלהָ ט.
ְ
אנִי ְמחבֵ ר בֵ ין ְצלִ ילִ ים שיֵש לָהם מּובָ ן רק בְ עִ בְ ִרית
ּומב ֵקש לִ ְקסֹם את ד ְרכְֵך אֵ לי ,אל הדף הזה.
ְ

.2

כְ אֵ ב לִ בִ י הּוא חֵ לק ִמלִ בִ י
כְ מ ֹו ש ִש ְמחת לִ בִ י ִהיא חֵ לק ִמלִ בִ י
כְ מ ֹו ש ִד ְמעוֹתי החסֵ רוֹת הֵ ן חֵ לק ִמבִ כְ יִ י:
בְ עִ בְ ִרית גם נחל ַאכְ זָ ב הּוא נחל.

.3

פִ ילוֹסוֹף יְ וָ נִ י ָאפֵ ל גִ לָה :בְ עֵ רּות נ ְִמצָ ִאים
ָאדם יחד בְ אוֹת ֹו הָ ע ֹולָם,
כָל בְ נֵי הָ ָ
ּובְ לכְ ָתם לִ ישֹן פוֹנה כָל ִאיש
יתי ִא ָתְך
לְ ע ֹולָמ ֹו שלוֹ .ואנִי בחלו ִֹמי הָ יִ ִ
וְ ִה ְתעוֹר ְר ִתי לְ בד.

.4

חָ כם ִסינִ י לִ ּמֵ ד :רב
מה שיֵש לְ ה ְשלִ יְך ִמּמה שיֵש
לְ הו ִֹסיף .כִ י הּׁש ֹוכֵח מו ִֹסיף,
וְ ִאלּו הז ֹוכֵר גו ֵֹרע .ואנִ י ֹלא לָמ ְד ִתי ִמּמנּו ָדבָ ר.

.5

קֹהלת ָאמר :אֵ ין זִ כְ רוֹן.
ּומֵ ָאז לְ ּמ ְד ִתיו ִמ ְשפָ ט ֹו ְמלּוה
את חיי.

עצות ל ִׁמתפללִׁ ים
פעמים ִהיא מחתרת-נגד-הצער,
תפִ ילָה ִהיא ִקיר-נטּוי :לִ ִ
יתים ִהיא הצער-עצמוִֹ .אם חוֹבת תפִ ילה עליָך
לְ עִ ִ
אנשים תן לְ קוֹל הקהל לִ גבור על קוֹלָך
בְ בוֹאָך בְ קהל ִ
וְ חמוֹק מֵ עינה-של-רשּות .פֵ ן תהא ִהיא רוָֹאה בְ כאבָך
פֵ ן תחזה אתָ ה בְ שמחתָ הִ .אם את לבדְך וְ אֵ ין תפִ ילות רגִ ילות לִ שפתייְך
ּולְ פניְך מּונח הלילה ,פרוֹזדוֹר-ארוֹךֵ ,ריק-מֵ אוֹר ,כמ ֹו-טוֹב
צעקה-גדולָה
ָ
וזעקי
ִ
ימי לחמוֹק בְ שקט אל תוֹכוִֹ :התחזי לְ ִתינוקת
ַאל תסכִ ִ
אשר כמוהָ לא נהיתָ ה וְ כמוהָ לא ִתיווסף ,עד שתחרש אוֹזנָה-של-רשּות.
פן תחזִ י באביונָה ,פֵ ן תהא ִהיא רוָאה אוֹשרְך.
פנה אל הרשות בִ לשון-זכר ,עד שהיא תשנה את ִמינָה
עד ש ִהיא ִתפנה אליָך בִ לשון-נקבָ הִ .אם נפשְך ִהיא ִמדבר
תמי שפתייְך היבשות עד שהרשות תסכִ ין לְ דבר
ִח ִ
צרי,
נענעִ י גּופְך עד שגם גּופָ ה יתנוֹדד ,וְ אז עִ ִ
תמשיך לְ ִהתנדנד.
ִ
מדי שותקתִ .היא
עִ ִ
בחורף ִהתפלל לְ גשם :עוֹד שנָה אחת שחּונָה וְ יִ סתמּו כל מעיינוֹת-התפילה.
אּולי זאת התפילה :לִ שאוֹב מים מן העיִ ן .עצָ ה אחר ֹונָה:
הרוָֹאה תפילה בְ חלוֹמָ ה תעִ יר בְ לִ יבָ ה געגּועִ ים-עזִ ים
וְ ִתתפלל בְ תחנּונִ ים-רבִ ים .עד שתעשה תפילתָ ה קבע
עד שיעשּו חלומותיהָ ארעיים.

הגיאומטריה של אלוהים ,חלק ראשון
הערה ביוגרפית:

מי שהיה קדוש-מעונה שני לפילוסופיה
מנּודה
ָ
ומת בעליית-גג
ששאפה לראותייה יותר מדי מאבק העדשות
שליטש למחייתו
תרגם לְ רומית רזה
רעיונות שֵ ִמיִ ים עתיקים על ייחוד האל
וזכה בחיי-עולם בְ ספר.
הוא היה מאהב אומלל לאלוהים-הזקן
משוכנע באושרו
ואהבתו היתה רק ביטוי
לאהבת האל את עצמו
שפִ ינוֹזָ ה,
יקטּוס דה ְ ֹ
כלומר גם אותו ,בֵ נ ִֵד ְ
ברּוְך.
הוא היה עוד גבר עיקש בשרשרת גברים עקשנים,
נביא בוער של בשורת האל האחד ,כמו הרמב"ם,
כמו מֻ חמד ,כמו שלמה ,כמו משה.
ולּו היה ל ֹו בן היה עוקדו מול שערי הקהילה היהודית
של אמשטרדם כדי לומר :אני הקצנתי מכם
ומאבינו אברהם את המונותאיזם העתיק.
ואז היה עוקד עצמו כדי לצעוק לפני מותו:
שמע ישראל ה' אלוהינו
ה' הכל.

הערה ביוגרפית שניה:

מנודה
ָ
מי שחי בעליית-גג הולנדית
צאצא לאנוסי פורטוגל ששבּו אל דתם
יכול היה לבנות בראשו עולם אחר
שנכנע לסדר גיאומטרי.
אני חי בדירת סטודנטים רגילה למדי
בעירי ירושלים
חיים לא גיאומטריים בעליל
והעולם בונה אותי
בלי קווים ישרים ,בלי מעגלי מחוגה,
כולי שברי-שברים ומספרים אי-רציונליים
שסודם אין-סופי.
אני כותב עברית
שפתי שהיתה גם שפתו
כדי לסכסך שוב
בין המשולשים לבני-האדם
כדי להיחלץ מן העולם
התלוי באלוהים כבחוט-שערה
נופל אל תוכו
ונשאר במקומו ,בפנימו.

פניה אישית לפילוסוף:

שאלה מנחה:

אני קורא בספר-המידות שלָך
אותו מילאתָ גדרים ומופתים והערות
ומושכלות ראשונים ואחרונים
ומשפטים יוצאים ונגזרים
והעיקר חסר מן הספר.
ואני כותב עכשיו עברית כדי לחשוב את אלוהים
ולהכריז על חירותי שלי
בין מחסומי המילים.
איך יכולים
אלוקים ואדם
להתקיים בו-בזמן?

דירות רבות
ביאור לפרק ל"ו בספר התניא

קודם שנברא עולם
היה לבדו יתברך
יחיד ומיוחד
וממלא כל המקום הזה
לבד.
ואז פירשו חז"ל
שנתאווה
הקדוש ברוך הוא
שתהיה לו דירה
בתחתונים.
וזו תכלית
בריאת עולם הזה.
והפריד חושך מאור
ובנה חווה
ויצר אדם
ונתן תורה
ועל-ידי ריבוי
הלבושים המסתירים
אור
באה השתלשלות העולמות
וירידתם במדרגות
עד הדף הזה
עד המילה הזאת
שהיא חומרית ממש וגשמית ממש
תחתונה במדרגה
שאין תחתונה למטה ממנה
ומעליה פניו המוסתרים
בצעיפי עננים.
וחושך כפול ומכופל
מלא קליפות
עד שאפילו למלאכים
אין עיניים לראות
אור פניו
או חרון אפו.
ובאופק רק צל גופו
ועיניו הבורקות
המדמות חשוכא לנהורא
של סיטרא אחרא
הקורא עוז:
אני ואפסי עוד.

ושמי עולם אינסוף
פנויים משם בורא התהפוכות
שהיה לאפס לתוהו ולריק.
ואין עוד מלבדו.
רק עין של אין
צופה בעולמות
בעולמו
בלי להיות.
ודירות רבות
ריקות
לריבון הנשכחות
בתחתית העולמות
נסתרות
בחדרי לבבות
וסופי מסדרונות.
וקץ הימין
לקליפה הזאת
הוא שיתאוו ברואים
שתהיינה להם דירות
בעליונים.

שכר מצווה
ביאור לפרק ל"ז בספר התניא

שכר מצווה הוא המצווה עצמה
כי בעשייתה ממשיך אדם גילוי אור
אין-סוף בעולם-הזה מלמטה למעלה
ומלמעלה למטה .ואז אור אין-סוף
מתלבש בגשמיות עולם-הזה שהיה תחילה
תחת ממשלת קליפה וקיבל חיותו מתוכה.
כי אי-אפשר לנפש האלוהית לבטא בשפתיים
ופה ולשון ושיניים כי אם על-ידי נפש החיונית
המלובשת איברי הגוף ממש .וכל מה שמדבר
בכוח גדול יותר הוא המכניס ומלביש
יותר כוחות מנפש החיונית בדיבורים אלו
עד שכל העצמות אומרות שפע אור אין-סוף
ורמ"ח איברים נאבקים בשכחה
כי שכחה היא מקליפת הנפש והגוף
ושס"ה גידים של דם או נפש שהם כל אוכלין
ומשקין שאכל ושתה ונעשו דם נהפכים מרע לטוב
מטוב לרע מעשה ללא תעשה ומלא תעשה לעשה
ותרי"ג מצוות מבקשות למול עורלת הלב
שהיא קליפה משל עצמה ואין לה נגיעה
לדיבור או לשכחה .ונשארת רק מצווה אחת
מצווה סתם שיראה עין בעין ויתבלע ויתבטל
בסוד צדקה שאדם נותן מיגיע כפיו.
כי אחר שכל כוח נפשו החיונית מלובש היה
בעשיית מלאכתו ונשתכר בה מעות
כשנותנן לצדקה כל נפשו החיונית
עולה להשם .וצריך אדם פעם אחת
מדי חודש בחודשו לפקוח כף ידו
ולדור בעולמות האביונים
עם קול תחינתם לִ נדבה
וקול שתיקתם לְ מילה.
ולא יתן כספו בתום יום קבצנותו
כנדבה לאחר אלא ירכוש לו עצמו
אוכלין ומשקין צרים ומרים
ויאכל וישתה וידע שאנשים נתנו
מיגיע כפיהם וידע שהשתכר מעות אלו
מיגיע כף ידו הפקוחה
וכל נפשו החיונית תהא עולה להשם.
וצדקה תציל

גרזן עץ
כשדם הופך רעל
הגוף ה ֹופך לכאב עצמ ֹו
כמ ֹו עץ היער ה ִנכרת
להיות קת גרזן כורת לאילנות.
באיב ֹו של גרזן אחד
ּוכְ שחורש שלם ִנגדע ִ
מתג ָלה תוגת החל ֹום החסידי אשר ביקש
את עזרת העצבות הגדולה בשבירת הייאוש הגדול.
כמו מלחמה במוות בעזרת אלף מיתות קטנות
שתפקידן לפורר את פחד המוות הגדול
פחדים קט ִנים ,עד שא ִני נכנע
ברירי ִ
לש ֵ
מסכל אותיותיו והופך ַאיִ ן.
בחדר הסמוְך ישנִ ים ש ֵני אחייני תחת אורה הקל
של המנורה ,כך חוסכים הורי מֵ עיניהם את המראה המפחיד
של העולם הנעלם בחשכה .כְך נחסך מהם לעת בוקר
גם המראה הנפלא של העולם הבוקע מחדש מתוך בֵ יצת הליל
והַאיִ ן ומלביש באורו את כל החפצים והפחדים .אולי בגילם הצעיר
דם אינו רעל ,והכאב עצמו אינו מפחיד יותר
מן האושר עצמ ֹו .אולי הם עדיין לא יודעים שכְ שדם
הופך רעל ,הכאב הופך
לגוף האמיתי.

זיווגי אותיות
חּודא ְשלִ ים ,בשם כל ישראל ,הריני מוכן לומר שנים
ּוש כִ ינ ְֵתּה ,בִ ְד ִחילּו ְּור ִחימּו ְּור ִחימּו ְּוד ִחילּו ,לְ יח ָדא ֵשם י"ה ְבו"ה ,בְ יִ ָ
"לשם יִ חּוד קֻ ְד ָשא בְ ִריְך הּוא ְ
ועשרים אותיות התורה הקדושה .ויהיה רצון מלפניך ה' אלהי ואלהֵ י אבותי ,שתצרף ברחמיך הרבים את אותיות אלו לתבות כרצונך ,כי רחום אתה
נגדָך כל תאוותנו ,ואנחתנו ממך לא נסתרה".
ומרבה להטיב ,ואנחנו עבדיך ,בניך בני בְ חּוניָך ,כוונתנו לעשות רצונך .ה' ְ
רבנו יוסף חיים ("הבן איש חי") ,ספר לשון חכמים ,חלק שני ,סדר לימוד ַאלְ פָ "א בֵ יתָ "א

ִשי"ן ִהיא ִשכְ חָ הָ .דבָ ר ַאחֵ ר שקר.
וְ תָ "ו תו ָֹרה ְת ִמימָ ה .לָּמָ ה ֵקרב ִשי"ן
הּׁשקר לְ תָ "ו ה ְת ִמימָ ה? לְ הו ִֹדיע ש ִאם יְ ו ֵתר
הּׁשקר וְ יֵעָ ׂשה כְ תָ "ו ה ְת ִמימָ ה ,ה ֵרי הּוא
שוֹכֵח ל ֹו ,אְך ִאם ָת"ו נעׂשֵ ית
ש ְק ָרנִית ,אֵ ין שוֹכֵ ח לָּה .וְ ַאחר ה ָת"ו
ָאל"ף אמתּ .ובֵ י"ת בְ ָראָ ּה לְ ה ְצ ִמיד לָאמת
ִסימָ ן .גִ ימ"ל ְדבר גָלּות בָ ּה ָאמר
ָלעָ םָ .דבָ ר ַאחֵ ר גְ אֻ ָלהּ .ובְ ָדל"ת פָ תח
לִ ְש ֵתיהן דלת ,כִ ּוּון אחָ ד גָלּות ,כִ ּוּון
ַאחֵ ר גְ אֻ ָלה ,וְ אֵ ין יו ֵֹדע ִמי עוֹמֵ ד
ּומי לְ צד ַאחֵ ר .הֵ "א
לְ צד זהִ ,
ְשמוֹ ,וְ על וָ י"ו ת ֹולִ ין כָל הּׁשֵ מוֹת
ּו ְמחכִ ין .זיִ "ן זֹאת זִ ְמ ָרה שהָ יּו מלְ ָאכִ ים
ְמז ְּמ ִרין לְ פָ נָיו ִמן הָ או ִֹתיוֹתָ .דבָ ר ַאחֵ ר
אֵ לּו ַאנְ ֵשי אמּונָה שהָ יּו ז ֹועכִ ים ַאף
בְ לחשָ ם .חֵ י"ת שנְב ֵקש לְ פָ נָיו ל ְמרוֹת ח ְּטאוֹתֵ ינּו
כְ שאנ ְחנּו חפּויֵי ח ָרטוֹת ,כְ שאנ ְחנּו טוֹענֵי ְטעָ נוֹת,
כְ שאנ ְחנּו יו ְֹדעֵ י יְ שּועוֹת .בְ כ"ף פָ קח או ִֹתיוֹתָ יו
ידּה לְ ָלמ"ד ּולְ מֵ "ם
ָאדם ,וְ ִה ְצ ִמ ָ
נְדבָ ה לִ בְ ֵניָ -
לִ ָ
לְ לּמֵ ד אוֹתָ נּו מלְ כּות .נּו"ן נפְ תּולֵי נצח,
צּורי עָ ֵקב,
סָ מ"ְך ְסחּופֵ י סָ פֵ ק ,עיִ "ן ע ֵ
פ"ה ש ִאם הפָ נִ ים פוֹנוֹת ,אֵ לָיו ְצ ִריכוֹת
לִ פְ נוֹת ,צָ ִד"י צ ֹוע ֵקי צדקָ ,דבָ ר ַאחֵ ר
צָ ֵרי צ ִדיק ,ק ֹו"ף ָקמֵ י קדם .וְ ֵרי"ש
אשים וְ ָר ִשים ,וְ כָל הּמפְ ִריד בֵ ינֵיהם ָאל"ף,
ָר ִ
וְ כָל הּמפְ ִריד בֵ ינֵיהם ָרשָ "ע ,שעֵ ינ ֹו בְ ָכל
ָרש ,וְ אֵ ין הּוא שוֹעה לְ שוְ עָ תָ םִ .שי"ן
פעם ְשנִ יָה שָ לוֹםָ .דבָ ר ַאחֵ ר ָׂשטָ ן.
וְ תָ "ו ְשנִ יָה ת ֹולָד ֹותָ .דבָ ר ַאחֵ ר ת ֹו ֵכחוֹת.
וְ זִ ּוּוגֵי או ִֹתיוֹת אוֹת בְ אוֹת לְ ִמלִ ים רבוֹת
ֻכלָן שוֹכְ נוֹת בְ גִ ימ"ל גן ע ְדנ ֹו וְ ח ֹוצוֹת
ּומ ְתעבְ רוֹת.
יוֹם יוֹם ע ֹולָמוֹת וְ עוֹבְ רוֹת ְד ָל"ת ֹות ִ

חוט מושך מן הלשון
חוט מ ֹושך מן הלשון תחתיו בִ פנים הפה
מכביד את הדיבור מצֵ את ולמהר לשון צחּות
והמילים לאט נגנבות פנימה אל תוך הבטן
פונות אל ריבון העולמים אשר נתן
עולם והֵ יעלם בדיבור אחד
מתחננות.
איני בקי בשבעים לשונות אשר נתת
בין בני-אדם להפרידם ולחברם,
חיתוך לשון ִמ ְצריִ ם בין מֵ יצ ִרים
צר לי ,לשון אשדוד שודדת ממני
את סודה ,ולשון אשקלון לשון מידה
ומשקל נכון בין שיני הופכת ִקלשון.
ירושלים לשון שלמה הופכת ירושה כבדה
להשיל מעלי אל ים ,וחכמת לשון בגדאד
לשון בגד על בגד הופכת בפי לשון בגידה.
צפת ב ֹכל צופיה מצטופפת אל תוך אוזניי,
חפּות לשון חיפה יושבת על חופים
אוסרת מעלי כל חופש והופכת חרפה,
ויפו לשון יופי מתרחקת בימים
עמדי.
ושוב אינה עומדת ֹפה ִ
שבעים לשון נתת בין בני-אדם
לחברם ולהפרידם ,ואני מחובר ומופרד
לחכִ י ,דבֵ ק ונתלש.
בין לשוני ִ
עולם והיעלם עומדים לפני וחוט משּוך
ביניהם ,מן הלשון מעלה בִ פנים הפה
ואין מחסה .חוט ארוך משּוך
ושתי ידי אחוזות בו וסופרות הלשונות
באצבעות ,דבֵ ק ֹות ונִ ְתלש ֹות ,דבקות ונתלשות.

אין העניות מן העבירות
אֵ ין הענִ יּות ִמן העבֵ יר ֹות
וְ אֵ ין הע ִשירּות ִמן הזכּויוֹת.
אֵ לא ֵידע ַא ָדם בְ ע ֹו ְשר ֹו
כִ י אֵ ין ה ְמצלְ צֵ לִ ים אשר הּוא צ ֹובֵ ר בְ ַא ְרנק ֹו
ֵרכּוש ֹו
וְ אֵ ין ה ְמצלְ צֵ לִ ים הנ ֹופְ לִ ים ִמכףָ -יד ֹו
ַאבֵ דת ֹו.
וְ ֵידע ָגם ַא ָדם בְ ע ֹו ְני ֹו
כִ י ה ְמצלְ צֵ לִ ים החסֵ ִרים ל ֹו בְ חֵ ְשב ֹונ ֹו
אֵ י ָנם חֵ ְסר ֹונ ֹו
וְ ה ְמצלְ צֵ לִ ים להם ז ֹוכה פֵ תע כִ יס ֹו
אֵ י ָנם ֵנדבָ ה ִמשאֵ ינ ֹו ֵשל ֹו
א ֹו ְצד ָקה ַאשר ת ְצ ִדיק את ְש ֵכנ ֹו
ידה יְ דּועָ ה השבת ֵרכּוש ֹו
אֵ לא הם בְ ִמ ָ
א ֹו פִ יצּוי על ֵגזל ַאשר ִנגְ זל בעבר ִמ ִמ ְשפ ְחת ֹו.
כִ י ִמי ֵידע ִאם ֹלא ע ְמלּו ַאבִ יו א ֹו ִאמ ֹו
לְ פ ְרנסת א ֹותָ ם ְמצלְ צֵ לִ ים ה ִנזְ ק ִקים לְ כףָ -יד ֹו
וְ ִאם ֹלא יע ְמלּו בעבּו ָרם בְ נ ֹו א ֹו בִ ת ֹו
אם לא עמֵ ל הוא בעבורם יום יום בצערו ובמכאובו.
והעמל אינו הצדק מתחת לשמיים
והעמל אינו שווה לפני האלוהים
ואין המצלצלים באים לאדם כמידת יגיעת כפיו.
על כן אֵ ין הענִ יּות ִמן העבֵ יר ֹות
וְ אֵ ין הע ִשירּות ִמן הזכּויוֹת
אלא ידע אדם כל ימי חייו
בין אם עשירּות לו ,או מכת עניּות,
או שפע בינוניות,
כי אין פרנסתו פרנסת אמת בעמלו
או בירושת אביו או אמו
אלא רק באלוהים הזן אותו בטובו.
ולא יהיה הוא גואל את עולמו
עד אשר לא יירש בן העשיר את עושרו
ולא יירש בן העני את עוניו
אלא יירשו כולם את האלוהים ואת תורתו.
ביאור למאמר כ"ה ב "שבט יהודה" לרבי יהודה בן מוייאל האדמו"ר הגאון נר המערב ,אשר נולד במ ֹוגאד ֹור (כיום אצּווירא) שלחוף
האוקיינוס האטלנטי במרוקו בשנת תק"ץ ,ונפטר בירושלים עיר הקודש בשנת תרע"א ,וספרו יצא לאור ,אחרי שהיה גנוז כמאה שנה,
בשנת תשנ"ד על-ידי נכדיו.

*
"הדגים שוכחים זה את זה בנהרות ובאגמים ,בני-אדם שוכחים זה את זה באמנויות הדרך"
ג'ואנג דזה (תרגום :דן דאור) ,סין ,המאה ה 4-לפנה"ס
"איכה אוכל לחיות ככה  /מבלי הבין את כל זאת  /האם לשכוח ולשמוח  /או לזכור הכל ולבכות"
רבי אברהם אליהו קפלן ,אוקראינה ,המאה ה19-

וְ הָ יִ ינּו ִמ ְתא ְּמ ִצים לִ ְשכֹח את ע ְצמֵ נּו
עד זִ כָרוֹןִ ,מ ְתר ְּׁשלִ ים לִ זְ כֹר עד
ִשכְ חָ ה .דף גְ מָ ָרא בֵ ינֵינּו ,ואנ ְחנּו
יסטו ְֹריָה,
הּודים ח ֹולֵי זִ ָכרוֹן ,זָ בֵ י ִה ְ
יְ ִ
סּוקים בֵ ין
ְמשֻ גְ עֵ י תא ִריכִ ים .סוֹח ִרים פְ ִ
עִ בְ ִרית לא ָר ִמית ,מ ְחלִ יפִ ים ִמ ְשפָ ִטים בֵ ין
ע ָרבִ ית לְ יִ ִידיש ,בֵ ין יִ ִידיש לִ ְספ ְניוֹלִ ית,
ְמשנִים את הזְ מנִים בֵ ין עבָ ִרים
לע ִת ִידיםְ ,מבלְ בְ לִ ים בֵ ין רבוֹתֵ ינּו לְ תלְ ִמ ִידים.
ַאחר-כְָך מָ ר ְדנּו.
בִ ק ְשנּו לִ ְהיוֹת יְ וָ נִים וְ לָדּון את נפְ שֵ נּו
לִ גְ ֵדרוֹת הפִ ילוֹסוֹפְ יָה וְ ללוֹגוֹס .בִ ק ְשנּו לִ ְהיוֹת ִסינִים
יקים ,בְ מָ קוֹם ב ֹו אֵ ין
ּולְ שוֹטֵ ט בדרְך ֵר ִ
ה ִּמלִ ים וְ ה ְדבָ ִרים אחּוזִ ים אֵ לּו בְ אֵ לּו כְ ׂשערוֹת
זָ ָקן ,וְ ה ְחבֵ אנּו את הָ ע ֹולָם בְ ת ֹוכֵנּו ,עד
ש ִאיש ֹלא מָ צָ א אוֹתוֹֹ ,לא מָ צָ א
אוֹתָ נּו .וְ הָ יִ ינּו ִמ ְצטָ ְרפִ ים ל ָדגִ ים בנָהָ ר ,בְ לִ י
לְ פחֵ ד ִמן החָ ָרבָ ה ,בְ לִ י לִ זְ כֹר ,בְ לִ י
לִ ְׂשמֹח א ֹו לִ בְ כוֹת.
וְ ָאז שבְ נּו .עִ ם כָל ה ִּמלִ ים
שּׁשָ כ ְחנּו ׂשוֹח ְחנּו בֵ ינֵינּו ,דף גְ מָ ָרא
בֵ ינֵינּו ,בְ י ֵָדינּו כוֹסוֹת ה ֵתה ,וְ הָ ַאיִ ן
מבִ יט בָ נּו בְ עֵ ינ ֹו הָ ַאחת ,הי ִציבָ ה,
הנִ ְצ ִחיתּ ,ולְ ַאט לְ ַאט מפְ ִסיק לְ פחֵ ד
מֵ ִא ָתנּו ,מפְ ִסיק לְ הפְ ִחיד.

*
רבוֹתי הו ִֹרישּו לִ י בְ פתח בֵ ית-ה ִּמ ְד ָרש
על סף ְרחוֹבוֹת הנָהָ ר אֵ ל ִמ ְסת ֵתר
וְ הָ יּו מו ִֹרים לִ י בְ א ְצבע חזָ ָקה ַאל ְתו ֵתר
לִ ְראוֹת ֹו ִמ ְסת ֵתר בְ לֵב ַאחֵ ר בְ תוְֹך שפְ ִריר חבְ יוֹן
ּומלוֹת ח ְשבוֹן וְ רעְ יוֹן.
לְ גלוֹת ֹו מֵ עֵ בר פ ְרגו ִֹדים ִ
יתי שָ ב אל רבוֹתי מֵ ְרחוֹבוֹת הנָהָ ר
וְ הָ יִ ִ
ירם תו ָֹרת ֹו ה ְסתּומָ ה בְ חוֹתָ מ ֹו חתּומָ ה
לְ הזְ כִ ָ
וְ ִהיא נעְ לָמָ ה לְ הזְ כִ יר ֹו תו ָֹרתָ ם שכָבְ ָדה כְ הר
וְ זָ ה ָרה זֹהר וְ ִהיא איֻּמָ ה.
וְ לִ בִ י הָ יָה יוֹצֵ א נ ְִמהָ ר שָ ב אל ְרחוֹבוֹת הנָהָ ר
לְ חפֵ ׂש לִ י נחלֵי אמּונָה לְ ִה ְתקוֹמֵ ם נגד עָ ִריצּות ה ְתבּונָה
תּוקים
לִ ְדלוֹת מיִ ם עמֻ ִקים ִמצּוף ְמ ִ
ְדלִ י אחָ ד בִ ְתהוֹם הָ עיִ ן
ְּודלִ י ֵשנִי בְ אֵ י ְנסוֹף הָ ַאיִ ן
וְ יָדי קלוֹת ִמשֵ את כָבְ ד ֹו הנעְ לָם
כְ בֵ דוֹת מֵ רֹב ע ֹו ָלם.

*
אֵ ל ִה ְסת ֵתר לִ י .וְ הּוא עכְ שָ ו פו ֵֹרׂש י ָָדיו כְ ָאב
מֵ ַאיִ ן אל ַאיִ ן כָל מ ְרחב הּׁשָ מיִ ם
שוֹכֵח ש ִה ְסכִ ים לָבוֹא עִ ִּמי לִ ְמק ֹו ִמי
שוֹכֵח כָל פְ ָרטֵ י ָתוֵ י פָ ני
ִמלְ בד הכְ אֵ ב.
אֵ ל ִה ְסת ֵתר לִ י .בִ ְרחוֹבוֹת הנָהָ ר ,בִ ְמגֵרוֹת
ְטּושים ,בְ תָ אֵ י ה ְשחוֹק
הּׁשֻ לְ חָ ן ,בבָ ִתים הנ ִ
וְ הבכִ י ,בִ לְ שוֹנוֹת הבְ ָרכוֹת וְ ה ְקלָלוֹת ,בזְ מנִים שאֵ י ָנם
ִמן היוֹם וְ אֵ ינָם ִמן הליְ לָה ,בִ ְמקוֹמוֹת שאֵ ינָם
ְמקֻ ָד ִשים וְ אֵ ינָם ְמחֻ לָלִ ים ,בְ מחשָ בָ ה שאֵ ינָּה
זוֹכרת וְ אֵ ינָּה שוֹכחת.
אֵ ל ִה ְסת ֵתר לִ י .וא ִני רוֹצה עכְ שָ ו לְ הו ִֹדיע ֹו
כִ י ִמכָל ָר ִהיטֵ י הביִ ת ָאהבְ ִתי את הּׁשֻ לְ חָ נוֹת
שלָהם ְמגֵרוֹתִ ,מכָל ה ִּמלִ ים ָאהבְ ִתי
את ְש ִתיקוֹתָ יוִ ,מכָ ל הָ אֵ לִ ים
רק הּוא ִה ְסת ֵתר לִ י.

*
לרבי דוד בוזגלו (,)1903-1975
גדול פייטני יהדות מרוקו במאה ה20-

ִמכֵ יוָ ן שהָ ָיה עִ ּוֵ ר
ֹלא ׂשָ ם ֵלב לל ֹועגִ ים לְ ת ְרבּוש ֹו
וְ ִה ְמ ִשיְך ח ֹובֵ ש א ֹות ֹו בְ ארץ ָק ְדש ֹו
ֹבקר ֹבקר על ֹראש ֹו.
יטים
וְ הָ א ָנ ִשים מבִ ִ
ֹלא ר ֹו ִאים את עִ וְ ר ֹונ ֹו
קדש
ֵנס ָק ָרה בְ ארץ ה ֹ
ֹלא ָרָאה את עִ וְ ר ֹו ָנם.

"ספר אחד בחייו"
ואריאציה ל"אדם באמת אינו צריך" של אמיר גלבוע

כל חייו של אדם יכוֹלִ ים לְ ִהתקבץ לְ עיניו
בְ ספר פתּוח אחד
שלְ יוֹתר ממנ ֹו אדם באמת אינ ֹו ִנצרך.
יִ קרא ב ֹו ָדף אחר ָדף ויוֹם אחר יוֹם
בקריאתו
וְ ירגיש אֵ יְך הזמן ִנמזג ִ
וְ אֵ יְך האותיות השקטות מפרשוֹת את חייו ּומוֹתוֹ.
רחמים רבִ ים
ִ
וְ אל הספר הּוא יאסף בְ
ִאם יקפִ יד לאסוף אליו את הספר הנעזב
צריך אלא לְ אדם אחד בְ חייו.
שבאמת אינ ֹו ִ
וְ הספר קוֹרא באדם זמן אחר זמן וְ תּוגָה אחר ִשמחָ ה
ּומוֹזג את סליחוֹת וטינוֹת חייו אל עוֹמק הדפים המתפוררים בְ ידיו.
ּומשא כבד הוֹפך ִמילִ ים חרּוזוֹת ,והברוֹת בוֹדדוֹת הן עוֹגנים
אבל גָם ִמשקוֹלוֹת המוֹשכוֹת לְ קרקעית שאין בָ ה ס ֹוף.
חבּוקים בְ מעטפת אחת,
ִ
וְ חיים הם עכשיו דפִ ים
ּומוֹת ֹו – לא נִכתב –
הּוא ספר נעזב וְ עצב ספר נעזב
נִ שכח נעלב וְ כבה בִ סגוֹר ימיו.

שורות לפרימו לוי
במקום ממנו אף תפילה לא תציל
כל המילים הן תפילות ,וגם שתיית
מרק מפינכה נעשית ניגון של תפילה.
והמכות ,והקור ,והרעב ,והמספר המוטבע ביד,
לקוחים גם הם ממחזור התפילות.
כשנפתחו שעריי אושוויץ הכבדים ויצאו צללי האנשים
ישב אלוהים סמוך לפתח ּובכה ּוביקש מחילה
והתפלל לעמו שיסלח לו .סליחות אדם
לאדם אין מהן מנוס,
אין נורא מסליחה לאלוהים

השמיים נפתחו כתהום
ואריאציה לסיפור "שיחה בהרים" של פאול צלאן

מוטל על אבן
נזכרתָ תשוש-זיכרון באהבת-הלא-אהובים
אשר גדעה מגופה את פעמוניי-הידיים
וכרתה מפיה את חיוכי-הלשון
ועקרה מעולמה את חיבת-צל-האילנות
ונותרה כולה אש-לא-קדושה.
וכשראשך על האבן הקשה
התרוקן ממחשבות ונמלא דם
רגליך רחפו באוויר
והשמיים נפתחו כתהום פעורה תחתיך
וניסית ללכת
לברוח
בכל דרכי-העקיפין האפשריות
אבל כולן הובילו אותך
ממך אליך
והיית מוקף רבים
כולם מוטלים ישנים-בלי-שינה
שבויים בחלומות-ללא-חלום
וכולם לא אוהבים אותך
כי איך אפשר לאהוב אותך
אדם אחד
ואתה השבת אי-אהבה
כי הם היו רבים
ואיך יכול אחד לאהוב את כולם
התוודית לפני עצמך.
ואת אהבתך הצנומה
שהתרגלה במשך דורות לשתיקתך
ולא התבקשה זמן רב להשמיע קולה
כיוונת לנר אחד שבער והוסיף לבעור
בפינה השמאלית ביום השביעי
כי הוא היה הנר שלו
הנר שאבי אמותינו הדליק
לא רק מדליק הנר הוא היה
וביום השביעי הלא-אחרון אהבת את שרפתו
ושוב לא אהבת שום-דבר אחר בעולם
רק את שריפתו אהבת
כי יכולת לראות איך הפעם
תכלה שרפתו את כל המחשבות
ותעכל את כל האבנים הקשות
ותשים קץ לעולמו

לכאב המיתות המשונות והנוראות
ולבכי מלאכי-השרת
הנשפך כגופרית צהובה
על ראשי הניצולים-בינתיים
שנותרו עדיין מוטלים על האבנים
בין המתים הרבים
משוועים לאהבתם
משוועים למות עצמם
משוועים שלא ינקום הפעם
רק באוייביהם האנושיים
כי האוייב הפעם אינו רק אדם
ולא רק חטאי העם
הפעם גם הוא אוייבם
ועל-כן עליו לשים-קץ לעולם
ולהשיבו למים ,לתהום ,לעפר ,לאש ,לדם.

אותו דיבור ממית
לפאול צלאן

סירבתָ להלל אל אשר סרב
להלל אותָך .סירבת לחפור באדמתו
של מי שביקש לחפור באדמתך
את מותו .לקחת בידך שושנה
של ַאיִ ן ,של שום-איש,
כדי לדבר על קמילתך.
כתבתָ פרק-תהילים חדש,
קצר מפוגת-מוות ,כדי להעיד
על אבקן שומם-שמיים
ועל מילים של ארגמן
בין החוחים .ותמיד עיגול עיניים,
תמיד אבק פרחים.
כתבת גרמנית ,אותו דיבור ממית,
דרך סורג-שפה
אשר סגר עליך ויצר לך צוהר
עד שפיך נמלא
עד שצעקת שתיקות מלוא-הפה
ולא דרשת ש ֹיאמר דבר
או יסביר את צל-העבר.
אלוהי הכדים המלאים חלב שחור
השותים את עיניי העיוורים הריקות
ששוב אינן מצפות
לבקרים .אלוהי שקי השקדים המרים,
אלוהים האילם ,תהום מעורטל-מחורר.
ותמיד אבן קלה ,תמיד לילה כבד.
שרתָ לגרזן פורח ,לקבר
שניתן לנו ברוח .ועיִ ן-שלַ-איִ ן
נפקחה מעל רעש של רגע בנהר הסיינה
ושוב נעצמה .ותמיד המילים שבורות
בהעדר תשובה ,תמיד הגוף שוקע
במים .והמוות ,אומן מגרמניה,
מילא פיך שתיקות-ים.

החוזרים אליו ריקים
הגוף הוא המצבה לחי
השם המצבה לגוףּ .ובמוות
מוחלף הגוף בלוח שיש
עליו חרוט השם .ויש שקברים
מזדקנים ,נוטים למות ,גוועים
עם שם מחוק .ואז לוח השיש הריק
הוא מצבה אחרונה לשם שהיה חקוק עליו .וכשיפול הלוח
תקום גם לו מצבה :הבור שיפער באדמה.
אבי היה אולי לוחש :אני המצבה לאבי ,בְ גּופִ י.
ואנחנו מוסיפים להלך ממקום למקום .מצבות חיות.
פנחס שדה כנראה צדק:
אלוהים אוהב את החוזרים אליו ריקים.
ואסורות לנו הנאות הגוף
עד שנצא מן השבעה ,השלושים ,השנה,
החיים .כך קיבלנו עלינו בשבועה.
ולפתע שמחנו על כך שהחיים הם מחלה סופנית,
שלא לנצח תעמוד שבועתנו.
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מלָח ביבשה
לרפאל ַאלְ ב ְר ִטי

א.
אנִי מלָח ביבָ ָשה ,ספְ ָרן עִ ּוֵ ר
בְ מ ְרחבֵ י ִמ ְדבָ רִ ,איש שיְ רוֹת מ ִשי
בחנּות כָ לְ בוֹ ,נער מעלִ יוֹת בָ או ְֹקיָנוֹס.
אבָ ל אנִ י גם מלחָ ,דם
וא ָדמָ ה .אוֹ :ח ְמצָ ן ,בָ ׂשָ ר וְ גלִ ים.
אוֹ :כָל ה ְדבָ ִרים הלָלּו וְ ַאף
ֹלא אחָ ד מֵ הם.
ב.
וְ א ְת הָ א ְצבע הּמו ָֹרה אל הי ֵָרח ,אנִי
הָ עיִ ן הּמבִ יטָ ה אל הָ א ְצבע .א ְת
הגְ בּול בֵ ין הָ אמת לחלוֹם ,א ִני
הּמ ְשפֵ ְך בֵ ין ה ִש ְמחָ ה לָע ְצבּות .א ְת
כָל ה ְדבָ ִרים שֹּלא ִהכ ְר ִתי ,א ֹו ָדבָ ר
ּומ ָת ִמיד.
אחָ ד שאנִ י מכִ יר מֵ ָאז ִ
ג.
מלָח ביבָ ָשה :מלחָ ,דם וְ ִרגְ בֵ י א ָדמָ ה,
פָ ָרש בָ או ְֹקיָנוֹס :גלִ ים ,בָ ׂשָ ר וְ ח ְמצָ ן,
ִאיש שיְ רוֹת גְ מלִ ים בָ עִ יר ,ספְ ָרן עָ צּוב
תּוחים ,ב ְדוִ י
בּמ ְרחָ בִ ים הפְ ִ
בִ פְ סָ גוֹת מֻ ְשלָגוֹת ,א ְס ִקימו ִֹאי
בְ שמש קוֹפחתְ ,מתכְ נֵת מ ְח ְשבִ ים
ַאטל ְנ ִטיס
בִ ְמעָ ָרה ,בן ְ
בּמֵ ָאה הָ ע ְׂש ִרים וְ ַאחת.
ד.
עכְ שָ ו אנ ְחנּו נּוָ ִדים ,מ ָל ִחים ביבָ שָ ה,
מוֹבִ ילֵי גְ מלִ ים בּמֵ ָאה הָ ע ְׂש ִרים וְ ַאחת,
מוֹכְ ֵרי קרח לְ דוֹר ה ְמ ָק ְר ִרים ,דּוָ ִרים
בִ זְ מן של מ ְח ְשבִ ים .וְ הָ ַאהבָ ה? הגּוף
זוֹכֵר אוֹתָ ּה .אפִ לּו הּמָ קוֹם ז ֹוכֵר .רק
הנפש גוֹלשת ַאט לְ מָ קוֹם ַאחֵ ר.
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יום אחד
"כבר אהבתי אישה אחת .כבר כתבתי ספר אחד" (רפאל אלברטי)

יוֹם ַאחד הָ ִאיִ ים יִ ְטבְ עּו .גם הָ ִאיִ ים הגְ דוֹלִ ים
ה ִּמ ְתחזִ ים ע ָתה לְ יבָ שָ הּ .וכְ לֵי ה ִּמלְ חָ מָ ה
הּמּוכָ נִ ים ָת ִמיד לְ עָ ִתיד נו ָֹרא ֹלא י ְֵדעּו
מה לעׂשוֹת כְ נגד היָם .ואנ ְחנּו ,שהָ יִ ינּו
מל ִָחים ביבָ שָ ה ,נִ ְהיָה נּוָ ִדים בָ או ְֹקיָנוֹס,
נִתרגֵל לָאוֹר ה ָכחֹל העָ מּום הָ עוֹטֵ ף את הכֹל.
וְ ְ
נ ִָשים הָ רוֹת יִ ְׂשחּו על הגב ,וְ יִ ְהיּו הָ ִראשוֹנוֹת
לְ ו ֵתר על הבְ ג ִָדים בָ רחם הגָדוֹל של הּמיִ ם.
בּושים היב ְש ִתיִ ים
ַאח ֵריהן י ִּׁשילּו הנְעָ רוֹת את הּמלְ ִ
ּובְ עִ ְקבוֹתֵ יהן יֵלְ כּו הנ ִָשים ה ְמ ֻבגָרוֹת .וְ ַאחר ֹונִים יִ ְהיּו הגְ בָ ִרים
שעדיִ ן יְ נסּו לְ ה ְס ִתיר את ע ְרוָ תָ ם .שָ נִים י ְמ ִשיכּו
לְ ִה ְתכסוֹת בחגוֹרוֹת של עוֹר ,שֹּלא לְ הו ִֹדיע
מָ תי רּוחָ ם נוֹפלת ּומָ תי ָקמָ ה
בְ ע ֹולָם שכֻל ֹו חָ ׂשּוף ִמּמ ְרחק עוֹר וְ אוֹר .אבָ ל הנ ִָשים
ְתג ֵדלְ נָה דוֹר חָ ָדש של ִתינוֹקוֹת וִ יל ִָדיםְ ,רגִ ילִ ים לִ ְׂשחוֹת,
ְרגִ ילִ ים לָצּוףְ ,רגִ ילִ ים לִ ְצֹללְ ,רגִ ילִ ים לְ ִאי-לְ בּוש,
נִמשָ ְך ִמבִ ְטנֵי הָ ִאּמָ הוֹת לְ בִ ְרכֵי הָ או ְֹקיָנוֹס.
בָ רחם ה ְ
הנְעָ רוֹת יִ ְצחקּו לָָאבוֹת ה ְמכ ִסים את זכְ רּותָ ם,
וְ יו ִֹשיטּו גפיִ ם ִק ְד ִמיוֹת ואחו ִֹריוֹת
ַאחים ה ְצעִ ִירים.
ידי הָ ִ
לִ ֵ
ּומי שיִ לְ מד לִ ינֹק בְ תוְֹך הּמיִ ם יִ לְ מד לִ פְ תֹח
ִ
את הּטבּור ליָם ,לְ הפְ ִריד ח ְמצָ ן ִמפ ְחמָ ן ,לְ נּׁשֵ ק
בִ נְ ִשיקוֹת ְקטנוֹת זְ ר ֹועוֹת עד שי ְצ ִמיחּו ְסנפִ ִירים,
עד שיְ ג ְדלּו ק ְׂשק ִשיםּ ,ולְ סּמֵ ן ַאהבָ ה ֹלא בְ ִמלִ ים,
רק בְ בּועוֹת של אוִ יר ְסגּורוֹת בְ תוְֹך מיִ ם ,בִ ְׂש ָרכִ ים
ּומן הָ ע ְרוָ ה.
של ׂשֵ עָ ר שנִגְ ָר ִרים ִמן הָ רֹאש ִ
נְ עָ רוֹת יִ ְתי ְדדּו עִ ם ה ָדגִ ים ה ְקטנִים ,וְ יזְ כִ ירּו
לגְ בָ ִרים כִ י הפִ ְריוֹן ָתלּוי בהסָ רת החגוֹרוֹת בְ ה ְרבֵ ה
פִ נוֹת של יָםּ ,ובְ ִה ְתרגְ לּות לִ ְהיוֹת ִמ ְתב ֹו ְננִ ים אֵ לה בְ אֵ לה
כֵיצד אֵ לה פָ ִרים וְ אֵ לה ָרבִ יםָ ,דגִ ים בְ ָדגִ ים,
גְ בָ ִרים בְ נ ִָשים ,לִ וְ יְ תָ ִניוֹת בְ לִ וְ יְ תָ נִים.
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*
"מספיק דיברנו על האהבה בחדרים קודרים"
סלים נ ִסיב" ,אּום"

מספיק דיברנו על אהבה
בְ חדרים קודרים ,אמרה,
עתה גם העולם כבָ ה,
מספיק דיברנו ,ואין
מה לומר עכשיו.
עכשיו היא רק אוחזת
בכף-ידי ,נושמת
נשימות אחרונות של לילה
כמו מצפה בואם של השינה
ומעשי האהבה ,וכל מרחק הציפייה
להתעוררות השחר במזרח השחור.
די אמרנו ,אמרה,
עתה נשתוק .נשתוק ונסתגר
גוף וגוף ,או נצא החוצה יחד להביט
על ההתנשפויות הכבדות של הנילוס,
על התנועה הקודרת הסוחפת את הרחובות,
על אלמוניות אהבותינו בעיניי האל.
מחר היא שוב תשיר את מלותיי,
את הכאב הנורא ,ודיבורי האהבה שלנו
יבעירו את אולמות הקונצרטים המוארים
ואת הארצות שאותן כבש הרדיו של קהיר.
אבל עכשיו היא עדיין רק אוחזת
בכף-יד שהיא אולי שלי ,ונושמת
נשימות אחרונות של לילה .כבר מרגישה
איך בת-קולה תעורר את בתי-הקפה הצפופים,
ותציע להרבה נפשות עצובות
לאחוז באחיזה נואשות את שולי מטפחתה.
כל אחד משומעיה ינשום
בנשימות כמו אחרונות
את שברי הברותיה המתפתלות
כמו יצפה בואם של ההזיה
ומעשי האהבה ,וכל מרחק הציפייה
להתעוררות השחר במזרח השחור.
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ַאמל זאת תקווה
אתי אֵ לּו חיי,
ַאמל זֹאת ִת ְקוָ ה ,חי ִ
ּובִ זְ מן שהֵ ם נִפְ ָג ִשים
בֵ ין ְׂשפָ תיהָ של אֻ ם כֻלְ ת'ּום
לְ בֵ ין הָ ָאזְ ניִ ם שלִ י
ִצ ְמאוֹנוֹת רבִ ים כו ִֹרים בְ אֵ רוֹת
בְ לִ בִ י.

امل هي تِ ْق َوة
حَِياتي هي َح َياي،
ي ت ْق َوةَِ ،
أ َِمل هِ َِ
وعِِْندَِ َِما َِتِْلَِتقَِِيانِ
بين شفتي أم كلثوم
واِذنِيِ
حفِر آبارِا
عطش شديد َِي ِْ
في قلبي.
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פאחארוס אן אל ַאירה (שיר טרום-פמיניסטי)
כשתתקרב השבת אל חלון דירתי הירושלמית ,אני אכין פּול ִמ ְצ ִרי
עם שברי עגבניות ושיני שום חתוכות דק דק ובצל מטוגן שרוף שרוף,
ואורז לבן לבן כזה כמו שרק אמי יודעת להכין טוב טוב.
ובינתיים מֵ ְרסֵ ֵדס ס ֹוסָ ה שרה לי בספרדית
על זרועות אמה שנראות לה כמו ציפורים בשמיים:
בילדותי זרועות אמי היו ארוכות ארוכות
וידעו להגיע בזמן אחד לכל החדרים
ולעורר את כולנו ,ילדיה ,ליום החדש.
כשניסינו להאריך בשינה עצלה היה גם קולה מגיע
מלווה תמיד בריחות של טיגון ותבלינים.
וכך בזיכרוני ילדּות ּומטבח
התערבבו בְ מלח ּובִ בקרים מהירים.
כל בוקר הייתי בוחן מחדש את מלאּות הסירים,
ומבקש רק כריכים פשוטים,
של לחם ושוקולד ,ואת הבטחת אמי לשוב בצהריים.
ּוב ֹחזרנּו מבית-הספר כבר היתה אמי עומדת בין בעבועיי הסירים,
ושוב סירבתי לתבשילים בעלי הריחות הסודיים,
וביקשתי רק אורז לבן לבן ושעועית אדומה אדומה
או שניצל פשוט דק דק.
אמי היתה שבה אחר הצהריים לעבודתה,
ואנחנו פנינו לטלוויזיה ,לשיעורים ,למחשב.
ובערב כששוב עמדה במטבח
זרועותיה היו מגיעות לכל המסדרונות
כדי לשחק עמנו ילדיה.
אנחנו לא חשבנו לעזור לה
והיום אני לא יודע לבשל הרבה
מלבד אורז לבן עם פול מצרי ועגבניות ושום ובצל.
היום ידי אמי עדיין ארוכות ארוכות
ומסדרונות הבית התקצרו מאוד מאוד.
קשה לקצר זרועות שהתארכו
או לגמול לאם על אריכות ידיה.
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צמאון בארות ישנים
"וכל שאין בו רוח חיים זכרהו ונקבהו" ,ר' משה אבן-עזרא
"לשון הקודש ביד ר' אליעזר נוחו עדן עיר פרוצה אין חומה ,שיעשה מן הזכרים נקבות ,והפך הדבר ...ואמר שושן עמק איומה,
בעבור שתהיה חרוזתו עשירה" ,ר' אברהם אבן-עזרא
"ואין אני חושש מן המדקדקים" ,יעקב קלצקין ודוד וינפלד

אשכי יתמלאו צמאון בארות ישנים שהגשם זנח לפני שנים
אם יתכנסו כל העקרות והעקרים בקברי-הקדושים שבצידי-הדרכים
ויִ שאּו תפילת-המונים משותפת בעבור פו ִֹריּות ִשיפּולֵי-בטנים
ויִ שבעו לא לצאת שוב לִ נדודים ארוכים.
לִ בִ י יקבל את צורת הירח הכתום
המלא נבואות אודות רעידות-האדמה הקרבוֹת
אם בכל חלון וחלון יופיעו הגבירות הזקנות
ויקראו בקולן הגדול בשמם של אהובי ילדותן
אשר חזרו להתגורר ברחובות הסמוכים לביתן
וְ נִשאּו לחברותיהן הטובות מימי בית-הספר וצבירת-הסודות.
חזי יהמה רחש ליויתנים והרבה חופים אבודים
וירכי יתמסטלו מנשיקות חרקים סוערים מהירים
אם לא אגיע ביום מן הימים עד ס ְנ ְטיאג ֹו-דה-קּובָ ה
על מרכבת מים שחורים
ואקרא את שיריו של פד ִריק ֹו ג ְר ִסיָה לו ְֹר ָקה
מול הרוח והגלים ואדי היינות השתויים
לקצב מכות המשוטים
לקצב כל חלומותיי הטובעים.
אשכי יתמלאו צמאון בארות ישנים
אם אשמע את שמי נלחש בקול ילדים
מתוך מעבה חלומות לילותי היגעים
ואדע שכשאתעורר אשכח את הדרך בה שמעתי את שמי
ולא אשוב להאמין בניסים.
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שש וריאציות לפאבלו נרּו ָדה
תרגומים-עיבודים לשירים מתוך "עשרים שירי אהבה ואחד חסר תקווה" ( "Veinte poemas de
רּודה
" )1924 ,amor y una canción desesperadaלפאבְ ל ֹו נ ָ

שיר מס' ( 20הלילה אני יכול לכתוב)...
הלילה אני יכול לכתוב שורות הרבה יותר עצובות מכל מה שכתבתי אי-פעם .אני יכול
לכתוב ,למשל ,שהלילה ההוא היה מלא כוכבים ,כוכבים כחולים ,רועדים ,אשר עדיין
מביטים בי ממרחק רב ומעוררים בי געגועים .רוח הלילה חג ברקיע ושר ,ואני יכול לכתוב
שירים כה נוגים ,כאלו שלא כתבתי ,שלא הכרתי ,אף פעם .כי אני אהבתי אותה ,ולפעמים
היא אהבה אותי גם כן :בְ לילות כמו הלילה כשהיא היתה שלי היא היתה נכנסת אל בין
זרועותי ,ואני נשקתי לה אלף ריבוא פעמים מתחת לחופת השמים האינסופיים .היא
אהבה אותי ,ולפעמים אהבתי אותה גם כן :איך יכולתי שלא להיות מאוהב בעיניים
הענקיות שלה? אבל אני יכול לכתוב חרוזים הרבה יותר קודרים מאלו .כי איך אני יכול
להתחיל לחשוב על כך שהיא כבר לא שלי? איך אני אמור להרגיש עתה ,אחרי שאיבדתי
אותה? אני מקשיב ללילה העצום ,הנצחי ,ומגלה שהוא גדל מאז שהיא עזבה ,וחרוזי
נספגים בנשמתי כמו בבְ קרים כשהטל נספג בעשב שבחצר ביתי; הייתי רוצה שחרוזי
ייסָ פגו בנשימתה .ומה זה משנה שאהבָ תי לא החזיקה מעמד? הנוֹצ'ה מלא כוכבים והיא
לא כאן ִאתי .שם בחוץ נמצא הכול .ממרחק גדול מגיע אלי קולו של אדם שר .ונפשי אינה
מבטי מחפש אותה ,כמו מנסה להתקרב
ִ
יודעת לשמוח מאז שאיבדתי אותה .כל הזמן
אליה; ולבי מחפש אותה גם כן ,בתוך קהל הנשים האחרות ,מרובות המבטים; והיא לא
נמצאת עמדי .אני זוכר את אותו הלילה שבו יצאנו וצבענו את כל העצים בלבן ,אני זוכר
שמאז כבר דבר לא נותר כשהיה ,הפכנו אנשים אחרים ,שני זרים ,זרים .אני כבר לא אוהב
אותה ,בכך אני בטוח ,אבל כמה ,כמה אהבתי אותה אז? קולי חיפש רוח שתישא את שירו
– את צעקתו – אל אוזניה .עכשיו היא של אחר :אולי היא שקטה עם אחר ,כמו לפני
שנשיקותי הפֵ רו את שלוות גופה .הקול שלה ,גופה הזורח ,עיניה האינסופיות ...הן גדלות
עכשיו בדמיוני וממלאות שמיִ ם שלמים .אני כבר לא אוהב אותה ,כמובן ,אבל אולי בכל
השכחה הרבה יותר
זאת אני קצת אוהב? האהבה היא תמיד כל כך קצרה וענייה ,ואילו ִ
רחבת לב ונדיבה וארוכה .ובגלל שבלילות כמו זה היא היתה מונחת בין זרועותי ,לא
ממהרת להתפרק ,נפשי כבר לא יודעת לשמוח מאז אובדנה .ואף-על-פי-כן אני יודע שזה
היה הכאב האחרון שהיא גרמה לי ,ואלו הן השורות האחרונות שאני אכתוב לה.
שיר מס' ( 10אפילו את השקיעה החמצנו)...
אפילו את השקיעה החמצנו באותו ערב ,כשישבנו בידיים מאוחדות ,ולא ׂשמנו לב איך
לילה כחול צונח וממלא את העולם .ורק מ ֹו ָנ ָדה אחת ,כמו מטבע אוצר עשוי זהב ,הציתה
חתיכת שמש בתוך כף ידי הפנויה .אני ראיתי מחלוני את חג שקיעת החמה ְבים המערב
מעבר לגבעות הירוקות ,בשעת דמדומים ים-תיכונית קצרה אותה פגשתי בלעדייך .נפשי,
שנותרה תמיד נבדלת ,לא מוכנה להתערבב בשלְך ,הזכירה לך את עצב היכרותך אתי,
העצב שנולד בך מאז ידעת אותי .אם כן :היכן היית אז ,לפני? בין אילו אנשים? בין אילו
מילים? ולמה מכרתי את אהבת האסון שלי ,שנולדה מתוך אחת ממהלומות החיים ,כאשר
הבחנתי בעצב שנולד בלבך וראיתי אותך רחוקה רחוקה? הספר ,אשר תמיד היינו מושכים
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מן המדף בשעת בין-הערביים ,נפל ,וכמו כלב פצוע מעד והתגלגל עד שעצר בשולי גלימתי.
תמיד ,בהתקרב שקיעות ,היית בורחת אל אותה נקודה באופק בה הלילה נוזל אל תוך
השקט ויודעת :הלילה מוחק בש ִניות
היום במשפך הדמדומים .היית צופה בזרימת החושך ָ
פסלים ואנדרטאות שליום לקח שנים לִ בְ נות.
שיר מס'  ,9מהדורת ( 1924פיסה דקה של שמש)...
פיסה דקה של שמש צהובה עומדת ,לא שוקעת אף פעם ,לא נוזלת עם דם הרקיע ,לא נעה
ונדה ממקומה .רק רוכנת מעל הים החיוור ,ומראה פנים אנושיות :פיה ענק וטהור ,סּו
ב ֹו ָקה ִאינְ מֵ ְנסָ ה ִאי פּו ָרה ,והוא רוקם אותנו בנשיפות עזות על גבעולי ראשינו הכבדים,
ובנשיקות נועזות במצח פנינו הכבויים .הדומייה מפיצה אור בתוך החפצים הה ֹווים מחוץ
לזמן ,ומזכירה אזהרות שותקות של דברים רחוקים ,רחוקים יותר ממשך חיי אדם
שלמים ,או מאורך יד מושטת לשלום כשאין יד שתֵ יענה לה .כאבים טריים הם כאבים
ישנים שנולדו מחדש ,וכאבים מתים הם נבואות פסימיות על חזרה ,כמו אש וצלליות
המדפְ קות על חלון אחד .חלְ ִצי אותי מאהבתְך ,אהובתי ,אישה רחוקה ורבת יופי ,נתקי את
ִ
החבלים השקופים ,שחררי את מפרׂשֵ י נדודי השינה הלבנים של סירתי האחת ,המפילה
בשבי את ידייך .בשל יופיי ך וריחוקך אני מתייסר יום יום בערגונות ,אורג כעכביש חוטים
דקים של ציפיות ,מפליג אל תוך חלומות בהקיץ שאין להם קץ ,ולא נותן לאף רגע לחזור
ולהיות כפי שהיה ,כפי שאת היית ,כמעט עכשיו ,כך פשוט ,מולי .נפשי נעה ונדה ממקומה,
מתרחקת מן הים של השקיעות העיקשות ,אל מאר דה ל ֹוס א ֹובְ ְס ִטינדוֹס ְק ֵרפּו ְסקּול ֹוס,
בתעייה נוסטלגית הנשאבת אל תוך הצימאון בו היא הסתבכה .הים הוא רחב ידיים
וחופשי כדי להבטיח שאיש מהשוכנים לחופיו לא יהיה עצוב ,וכדי שסירה אחת ששוב לא
שטה תחוש ביטחון כאשר היא תיקשר בעוגנים של משי וזהב! עוגנים הם צימאון ,וגם
משי וזהב.
שיר מס' ( 9מבושם מנשיקות קיץ נדיבות)...
מבּוׂשם מנשיקות קיץ נדיבות ואיומות אני מנווט סירת מפרׂש של שושנים הנוטה לכיוון
מותו של היום הצנום .אני והסירה מתבוססים בבולמוס נוקשה ,חסר פשר ,של ספָ נים;
והיא חיוורת בזמן שהיא עוגנת אל מימי ,והמים מכלים אותה באש ,טורפים את תרניה
וזוללים את קורותיה; והיא מנסה לברוח ,עוברת לגדה השנייה של הנהר דרך ריח חמוץ
של אקלים חשוף ,אשר ָלבוש אפור ומכוסה צלילים מרים; ציפור אחרונה ,עצובה ,של
קצף זנוח ,שנותרה נטושה ,מתיישבת על מפרׂשיה .אני הולך ,מחזיק מעמד מול תאוות,
ירחיִ ,שמשי ,בוער ,צונן ,פתאומי .אני
רכוב על נחשול חד-פעמי של תשוקות כבויות ,נחשול ֵ
מנמנם בוואדי הצר של בני המזל ,צופה אל ִאיים לבנים ומתוקים כמו ירכיים חצופות.
היא רועדת בלילה הלח ממלבוש הנשיקות בו כיסיתי אותה; עמוסת מטענים חשמליים
היא דומה למטורפת – היא מעשה גבורה המתחלק לשניים ,בזמן חלום ,והשתכרויות
הוורדים שלה מנסות בי מזלן ,מתרגלות את תעוזתן .אני מוקף מיםָ :לכּוד בלב הגלים
הבוערים ,בין המים העליונים והתחתונים ,גשם ניתך על בִ טני וחלצי ,וסערות ים מכות
בגבִ י ,כולם התאחדו בִ ברית המבקשים לנתק בינינו; אך גופְך מקביל לגופי ,תפוס בקרס
בברכת גופי ,בין זרמי האנרגיה
ֵ
ואטי
זרועותי ,כמו דג הדבוק ָלנצח לנפשיׂ ,שוחה נחפז ִ
התת-תכולה של קרקעית המים והשמים.
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שיר מס'  ,1גרסא ב' (הו מּוחר)...
ה ֹו מּוחֵ ר ,אישה של אהבה ,תמונה של אהבה ,בין גבולות בגדים רכים וקצווי גופים קשים:
גבעות לבנות מסרבות חרישית ,מתגאות בכתרים של שמש חורפית ,חשוכה ,משיבות את
ידי ריקם .מחשבות על אהבות קל ֹות ,כקמח ,כְ מים ,וכִ נשיקת פרפר (וכמבט סבי) ,ואהבה
כבדה כחיי ,כרוח מדבר ,וכחומות ירושלים (וכמבטי שירשתי מאבי) .ממהרת להיקשר,
דלתי ערוגות,
ֵ
מזדרזת להיפרם ,ממאנת להתפורר .תחת סליחת חופי רקיע ,בפתח צומת
ראיתי סתיו של ארצות אחרות :נשארתי ֹכהן של כלים שבורים המבקש את סליחת שפת
גופְך וחוף שתיקתך בים זר של אויבים קשים ,במחילות וסעיפי סלעים שהיו פעם גופִ י
והיום הם בתי קינון לעטלפים .ושפתיים שותקות מילים וידיים נסוגות ממעשים :אני בא
בשער נשיקותייך הכבדות ,הגומעות בשנִ י ֹות לבבות אשר המתינו שנים ,אולי התכוננו
חיים שלמים .כאבים קשים של אהבות רכות ואצבעות דקות .אהבות רכות כקמח,
כנשיקות טיפות הגשם ביורה ובמלקוש ,כלטיפת פרפר; וקשות כמים בנהר ,כפסלים
בסלע ,כחומות ירושלים .תשוקות כבויות ,תלויות בחילופי עונות ,בנעיצות מחטים,
בתנודות קטנות שאינן מעִ ניין הלב .חוט בין העצים נפל תחת רגלינו ,קפץ לשמים ונשק
ערפל
לירח; אהבת קיץ מהירה בשעה הענייה הזאת ,עם התבׂשמותה העכורה ,המזכירה ְ
ינקּות :בין רעד הלילה לשלוות גופך ,בין רעש הכוכבים לשתיקת יומך ,בין ד ֵלקת השמים
לצינת עורך ,בין התפרצויות הרקיע לבדידות שמך ,בין ִׂשמחת הירח לחרון אפֵ ך ,בין שער
כקצו האכזב ,כאהבת עגלה לאמּה
השמש לסג ֹור רחמך .אהבה קלה כנחל בחורף וקשה ִ
לּוס ָיה .קרן אור אחרונה ,אדומה ,מעל מזח זנּוח :עת לעזוב ,עת
הפָ רה תחת עץ זית בַאנ ְָד ִ
לחזור ,עת להביט בגלים; בְ ֵקן דמיונִ י חיי פוגשים את חייה ,ומתנפצים הרבה לפני שובר
הגלים .קרן אור מעל מזח ,כדי להביט בגלים :כל-כך הרבה גלים.
שיר מס' ( 1גוף של אישה)...
גוף של אישה ,מּוחֵ ר ,נושא כתר גבעות לבנות ,מתפתל במורד ירכיים לבנות ,מופיע לעיני
ידי החקלאי שלי
כל העולם כהתגלמותה של המסירות .וגופי גוף איכר ,פראי ואכזרֵ .
כ ֹורות תחתיָך בור ,ואני – בנּה של קרקעית האדמה ,מנתר אל תוך לִ בה .חייתי לבדי בעולם
כמנהרה החצובה בהר :הציפורים ָנסו ממני ,והלילה פלש בלי רחמים אל תוך קרבי
המרוקנים ,שנכנעו לו .כדי לשרוד בניתי את גופי שיהיה כמו צבא ,כמו חץ אחד ְבקשתי
ָ
המתוחה ,כמו חלוק אבן אחד ,קטן ומדויק ,בקלע דוִ ד שלי .אבל שעת הנקמה כבר חלפה,
ועכשיו אני אוהב אותך .גוף של עור מתוח ומתקפל ,של טחב במורדות נחלים צמוקים
וסבוכים ,של חלב חם ואֵ יתן .אח ,כלי הדם השוקקים של החזה! אח ,העיניים של
ההיעדרות ,של רוחות הרפאים המאכלסות את עולמי! אח ,גן הוורדים של הערווה! אח,
קולך כשהוא ִא טי ועצוב ,זוחל על גופי ומפורר את נשמתי ומרעיד את לבי! גופּה של אישה
שלי ,מתמיד בלי גבול בחֵ ן שלו ,באדיבותו ובחסדו .צימאוני חסר תחתית ,כיסופי ללא קץ,
נתיבי מהוסס לא בטוח! הצימאון רודף אחרי בְ ערוצים אפלים של נחלים שאין להם מוצא
לים ,והם מתמשכים ָלנצח על האדמה במעגלים קטֵ נים והולכים ,שאני במרכזם .והלֵאּות
נִ ׂשרכת אחרי ברחוב כצל ,כמרגל ,והכאב אינסופי ,ממלא את התבל.
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לּואיס בורחס
שמונה וריאציות לחורחה ִׁ
מכיוון שבורחס התנצל לפני קוראיו בראש אחד מספריו וביקש את סליחתם במידה שיימצא בספרו שיר
אחד שמח ,מוצא אני לנכון להתנצל כאן מראש לפני הקוראים ומודיע מבעוד מועד כי אם אהיה כה חסר
נימוס עד שאכניס בין מילותיו העצובות חרוז אחד מאושר משלי או ביטוי אחד משועשע מלביֵ ,ידע נא מיד
הקורא או תדע הקוראת כי זו העבֵ רה לא היתה לי רשות לעשותה ,ואין בבורחס עצמו אשמה כלל.

.1
השחר חסר התועלת מצא אותָך נשען על פינת רחוב נטושה והעביר בראשו מחשבה לפני
שאמר אותה" :חייתָ יותר מן הלילה" .ורציתָ לומר לו" :הלילות דומים לְ גלים כחולים
וכבדי פסגות ועמוסים בכל קולות המחאה הם נזעקים כנגד
ֵ
כהים ,מלאים בגאווה
הפינוקים המתוקים ,המו ָכרים ,בשעה שהם עמוסים בִ דברים בלתי-סבירים" .אבל השחר
יודע כי ללילות יש מנהג לחלק מתנות וסירובים מסתוריים :הם נותנים דברים ללא
תמורה ,ומונעים אחרים ללא סיבה ,וגודשים בהנאות את חצי הכדור החשוך" .לילות
מתנהגים כך ,אני אומר לך" ,הקניט אותך השחר ,והתנועה הגלית של אותו הלילה
השאירה לך רק את הקרעים והדברים הקטנים חסרי הסיכוי :כמה חברים שנּואים
לשוחח עִ מם ,מוזיקה לחלומות ,ועישון של אֵ פר מר – דברים בהם אין ללבך הרעֵ ב כל
שימוש .אבל הגל הגדול של הרבה לילות הוא שהביא אותך לנקודה הזאת ,וגם מילים,
איזה שהן מילים שנזרקו וגררו עמן את צחוקך ,ואולי גם משפט אחרון שאמרתָ " :היית
שכחת את
ְ
יפָ ה כל-כך כשהעצלּות נִגלתה בכל כתלייְך ,למשל כשסיימנו לשוחח וכבר
המילים".
השחר מנפץ את החושך וזורה את רסיסיו על כל המדרכות ,ודווקא במדרכה של
הרחוב הנטוש ביותר בעירי ,שם אני עומד ,הוא מתעכב .הוא מזכיר לי בעצבותו את
הפרופיל שלְך המתרחק ,את הצלילים שהצטרפותם יוצרת את שמך ,את הזווית של
חיוכך ,את הפעם ההיא שראיתי מרחוק מישהי דומה לך וחשבתי שעד שאתקרב אליה
יוכל האל להופכה שתהיה ַאת :כל הצעצועים המהוללים שהשארת לי לשחק בהם .כל
לילה אני מאבד אותם והשחר מוצא לי אותם ,ושוב אני משליך אותם אל הכלבים חסרי
הבית ,אל הכוכבים התועים המנסים להאֵ ט את השחר ,ושוב הוא מחזיר לי אותם ,את
חייך הכהים והעשירים...
"ַאת חיית יותר מן הלילה והשחר יחדיו ,אני חייב לשוב אלייך בדרך כלשהי".
אני מניח בצד את הצעצועים הללו שהותרת לי ,ומבקש לסחור בהם ,לבקש תמורתם
את מבטך הנסתר ואת חיוכך האמיתי ,שהוא בודד ומבו ָים ,החיוך שרק המרָאה הקרה
שלך מכירה.
.2
איך אני יכול לאחוז בְך? אני מציע לך רחובות כחושים ,שקיעות נואשות ואת הירח של
הפרוורים המשוננים .אני מציע לך את המרירּות של גבר שהתבונן שנים ארוכות בלבָ נה
הגלמודה .אני מציע לך את אבותי ,גברים מתים שהפכו רוחות רפאים של ברונזה :אבי-
אבי המזוקן שנרצח ב ְספר של בואנוס איירס ,שני כדורים ניקבו את ריאותיו וחיילים
עטפו את גופתו והחביאו אותה בין הרבה פָ רות; וסבי-אמי שכשהיה רק בן עשרים וארבע
עמד בראש הסתערות של שלוש מאות גברים בפֵ רּו מול צבא המדינה ,ועתה הם שלוש
מאות רוחות רפאים על סוסים שקופים בשדות פֵ רּו .אני מציע לך כל רעיון שתוכלי למצוא
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שירתי .אני
באחד מספרי ,כל גבריות או הומור שתוכלי למצוא בדפֵ י חיי או ברחובות של ָ
מציע לך את הנאמנות של גבר שמעולם לא היה נאמן .אני מציע לך את הגרעין האמיתי
שלי ששמרתי איכשהו ,אשר סוחר אבל לא בחלומות ,אשר נוגע ו ִננגע אבל בלי קשר לזמן,
אשר הוא לב שלא עוסק בהנאה ,במצוקה או במילים .אני מציע לך את הזיכרון של ורד
שהסברת ותיאוריות
שנולדת .אני מציע לך הסברים ִ
ְ
צהוב הנראה בשקיעה ,שנים לפני
שבָ נית על עצמך ורק אני זוכר ,וחדשות מפתיעות ואותנטיות ביחס לעצמך.
אני יכול לתת לך את בדידותי ,את האפֵ לה שלי ,את הרעב של לבי; במקום זאת אני
מנסה לשחֵ ד אותך עם אי-הוודאות ,עם הסכנה ,עם התבוסה.
יַאט ִריס
לב ְ
שתי הווריאציות הראשונות הן תרגום-עיבוד ל"שני שירים אנגליים" שנכתבו באנגלית בשנת  ,1934הוקדשו ִ
יסמוֹ" (האחר ,הזהה) ,שיצא לאור
בִ יבִ יל ֹונִי ּובְ ְסטֵ ר דה בּויְ ִיריץ' ,והתפרסמו בספרו החמישי של בורחס" ,אל או ְֹטרוֹ ,אל ִמ ְ
בשנת .1964

.3
הדם ,התעָ לות של החלום והשינה,
אני :הגולגולת ,הלב הסודי ,הדרכים האי-נרא ֹות של ָ
הׂשי ער הזה ,הקרביים ,העורף ,השלד .אני הדברים הללו .ואף כי זה בלתי ייאמן אני גם
מערב גלמודה הצוללת אל הים ומתפזרת בְ זהב,
ָ
הזיכרון של חרב אחת נשלפת ושל שמש
בִ צלליות ,בְ ַאיִ ן .אני הוא זה שראה ראשון את חרטומי האוניות מן הנמל ,אני הספרים
הנקראים על-פה בבתים ובשווקים ,המודפסים על קלף או נייר כדי לנצֵ ח את יגיעת הזמן.
אני זה שקינא לאלו אשר כבר מתו.
נדיר יותר להיות האדם אשר שָ זר חיים בְ מילים בחדר אחד של בית אחד.
וריאציה זו היא תרגום-עיבוד ל"יוֹ" (אני) ,השיר הפותח את ספרו התשיעי של בורחס" ,לה רו ָֹסה פְ רוֹפּו ְנ ָדה" (הוורד
הסגור) ,שיצא לאור בשנת .1975

.4
לא חשֵ כה ולא כא ֹוס .החשכה דורשת עיניים פקוחות לראות ,כמו הקול והשקט אשר
בשברונו
דורשים את השמיעה ,והכאוס דורש עיניים עצומות לא לראות ,כמו הראי אשר ִ
הופך צורה אחת בודדה ,מיוחדת ,להרבה צורות מוכרות ,מנצנצות ,סרות טעם .לא מרחב
ולא זמן .אפילו לא נצח אחד המאפשר את השקט הפנימי של הלילה הראשון של הזמן,
שהוא תמיד נצחי .כי בנהר הגדול של הֵ ר ְקלִ יטּוס הָאפל ,שאת מה ָלכו שאין להשיב לאחור
השכחה.
והשכחה זורמת תמיד אל עבר ִ
לא ניחשתי ,העבָ ר זורם תמיד אל עֵ בר העתידִ ,
על כן אני אומר הָ ביאו לי קודם כול דבר-מה חי וקיים שכבר סובל ומתחנן ומתייסר.
אחר-כך תקריאו לי היסטוריה אוניברסלית.
עכשיו.
וריאציה זו היא תרגום-עיבוד לשיר "קוסמוגוניה" ,גם הוא מתוך הספר "לה רו ָֹסה פְ רוֹפּונ ְָדה".

.5
בנצח רק דבר אחד ַאיִ ןִ :שכחה .אֹלהים כותב בְ צופן אל תוך זיכרונו הנבואי את כל
הירחים שיהיו ואת אלו שכבר היו בִ זמן שהוא צופה בשקט בהשתנּות המתכות והפחם.
ָ
פניו נטשו זה מכבר את המראות המפזרות אלפי בבואות תחת השמש ,והוא לוחש לעצמו
ואל השמיִ ם המתרחקים" :מה-שהיה הוא שיהיה ומה-שנעשה הוא ש ֵיעשה" .והיקום הוא
69

קריסטל מנופץ לרסיסים ,אינסוף רסיסים של זיכרונות שונים המתפצלים בפרוזדורי
מבוך ארוכים ומייגעים ,כל אחד מהם כמעט חסר סוף ורק בקצהו שער הנסגר לקול צעדי
האֹלהים.
בצד השני של השקיעה ,במקום בו קינות חוזרות ונשמעות כמו מנ ְְט ָרה בין החורבות
לׂשָ דות השרופים ,אפשר לראות נפילים מסתוריים ,בנֵי האֹלהים האבודים מבראשית ,והם
בורקים בהוד ,נעלמים וכמעט נשכחים.
וריאציה זו היא תרגום-עיבוד לשיר "נצח" (במקור השם באנגלית) ,מתוך הספר "אל אוטרו ,אל מיסמו".

.6
איש לא הזיל דמעה מעיניו ואיש גם לא קם במחאה כשרעמה ההכרזה על גדולת האֹלהים
אשר באירוניה מופלאה העניק לי ברגע אחד את הספרים ואת הלילה .וכך הייתי לאדם
ה ָגר בעיר של ספרים ובבעלותו זוג עיניים ריקות מאור ,היכולות להתענג על הקריאה רק
בספריות חלומותיו .ופסוקים רבים מן השירים שלא שיננתי ,מהם ק ֵלי ערך ומהם רבֵ י
ערך ,נשרפו בְ אש תשוקתו הבוערת של האֹלהים אל השחר שלו ,הרחק מן השחר שלי.
ולשווא חולפים ימי מאז בתוך ספריו האינסופיים ,שהם קשים ומייגעים יותר מכל כתבי
היד השרופים של ספריית אלכסנדריה.
היסטוריון יווני סיפר על מלך אשר מת ברעב ובצמא בין המעיינות ועצי הבוסתן של
חצר ארמונו ,ואני נואש חסר דרך בין קווי האופק התוחמים את הספרייה העיוורת הזאת
של חיי ,אובד בבטנּה העמוקה והרחבה; אני נתקל כל הזמן בקירות העמוסים המציעים לי
אנציקלופדיות ואטלסים ,ספרי קודש של מזרח ומערב ,ספרי היסטוריה עם יובלות
ושושלות ,ספרי מדע חדשים על אודות הקוסמוס ותיאורים ישנים של קוסמוגוניות ,ועוד
לפני שקראתי אחד מהם אני יודע כי כולם מלאים בגאוותנות המוכרת של הבל הפה .אני
משליך צל ִאטי על הספרים הרדומים ,חוקר ביניהם בעזרת מקל הליכה הססן המתקשה
להחליט על דרכו ,וכשעוצמים עלי הדמדומים הנבובים אני נזכר כי פעם ,כמה רחוק הזמן,
דימיתי בתוך שיר את גן העדן לְ ספרייה.
מישהו אשר איש לא מעז לכנותו בשמו ,אבל אני יודע כי הוא יד המקרה ,תכנן את
המסדרונות המתעקלים והצרים הללו ומושל בכל הספרים הנכתבים ,ובלילות
המטושטשים אני צללית העוקבת אחר קול צעדיו בין שורות המדפים; הוא שב מנדודים
ארוכים בין הגלריות האיטיות של האדמה ,ומבטו האי-נִ ראה מעיר בי חרדה עצלה ואֵ ימה
קדושה ,עד שלפתע נולדת בי ודאות אחת :אני הוא האחֵ ר ,אני המֵ ת ,זה סופי – אמשיך
לפסוע מגשש בין אותם מעבָ רים ובין אותם המדפים כל הימים.
שניים יכלו לכתוב את השיר הזה ,אני יודע :בורחס הדמות שבאה בין אנשים רבים
באולמות הרועשים ,או בורחס הצללית הבודדה והעיוורת המכירה היטב את עומק
ספרייתה; אבל מה חשיבות המילים הללו שאני נותן על הדף? מה משמעות השם אשר
ניתן לי ,אם גם הוא אי-נראה ומ ֻכוָ וץ כמו קללה? קבלּו אותי או נדּו אותיִ ,קראו לי בו ְֹרחס
או בו ְֹרחס ,רק אני רואה את העולם הזה ,שהוא קר ומיותר ,איך צורתו נפגמת יום יום
כמו בשל הפסקת חשמל פתאומית ,ועכשיו אֵ פר חיוור מתגנב אל תוך חלומותי ,מעיד על
שינה או ִשכחה.
וריאציה זו היא תרגום-עיבוד לשיר "פו ֵֹא ָמה דה לוֹס ד ֹונֵס" (הפואמה של האדונים) ,מתוך ספרו הרביעי של בורחס" ,אל
ַאסֵ דוֹר" (בורא העולם) ,שיצא לאור בשנת .1960
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.7
המטאפורות ממלאות את אלף ואחד הלילות והופכות את הקריאה ביניהן למבוך של
שתי וערב במרבד ,והנהר אשר אינו ים ועל כן הוא
הרקמה הסבוכים ִ
מראות :אלו חוטי ִ
הריק שהוא המבוך האמיתי ,והחלום החוזר והמפָ ה
מאיץ כל הזמן את מהלכו ,והמדבר ֵ
לשטחו אין גבול בדמיון ,הזמן.
הבלתי-אפשרית של אותו חבל ארץ בלתי מוגדר אשר ִ
הׂשנאה.
והאהבה אשר נולדת תמיד מן הדימוי פורחת בין המטאפורות הללו ,כמו גם ִ
המטאפורה של המפה הבלתי-אפשרית של הזמן רומזת לאבסורד החבוי בכל ניסיון
אנושי למדוד ולסדר את הדברים ,למשל את השינוי ההדרגתי בגודל הצלליות לפנות ערב,
את הבְ ליה המתמדת של השיִ ש ואת קצב חילופי הדורות בנצח .ומתוך הניסיון מתארגנים
כל הדברים ִמשני עברי מתרס כצמדים של ניגודים :קול והד ,שיבה ועזיבהַ ,איִ ן ואינסוף,
וש כחה ,זיכרון וסליחה ,גבר ואישה ,עולמות של כסף לבן ועולמות של זהב אדום
נצח ִ
ונדודי השינה הארוכים של גרמי השמים.
המטאפורה של המרבד מציגה לראווה תוהו ובוהו של צבעים ושל חוטים ארוכים
המקרה .אבל כאשר
ומסובכים חסרי אחריות הנשלטים על-ידי תחושה של סחרחורת ויד ִ
מתעוררים אל תוך החלום המקביל ,שהוא היְ קום ,מגלים כי סדר נסתר אוחז בחוטי הבד,
כמו הסֵ פר של הלילות אשר עשוי כולו צפָ נים והר ֵגלים :שבעה אחים יוצאים לשבעה
מסעות וחוזרים נשואים לשבע אחיות ,שלושה דגי זהב מעניקים שלוש משאלות ,האוהב
הזָ ר והאהובה בעלת הׂשיער השחור כמו הלילה של הלילות נפגשים שלוש פעמים ונפרדים
שלוש פעמים ולבסוף מתאחדים בשלושה חדרים שלושה לילות רצופים ,שלושת הווזירים
נענשים בשל שלוש עבירות בשלושה עונשים; ומעל לכול הצופן הראשון והאחרון של ריבון
העולם ,אשר נוכֵ ח ולא נו ֵכח בלילות – האחד.
המטאפורה של החלום ללא שינה נולדה מן הפרדוקסים של זינון ומן המנוחה שאחרי
שעטת קרבות הפרסים ,כאשר באוהלים מאובקים נולדו בלב הלוחמים הזיות על
הבוסתנים המכושפים של המזרח ,על תסיסת הענבים ,ועל הטרקלינים המוצנעים
המלאים נשים הנאבקות בעזרת רעלות בהצטברות האבק על העור האנושי .וכך בחום
היום התברר איך חלום יכול להתפרק לתוך חלום אחר ,ואז אל תוך חלום נוסף ,ושוב
לחלומות אחרים ,עד שנארגים יחדיו כל מבוכי השוְ וא הרבים .וברגע של היסח דעת,
כשהתקרב סוף אלף ואחד הלילות ,המלכה מתחילה לספֵ ר למלך את ההיסטוריה של
שניהם ,שראשיתה בבגידת הנשים עם העבדים ,וקטילת הבתולות ,והסיפורים הרבים
שנולדו מתוך פחד הלילות; וכך חוזר הסיפור להתחלה ,שוב ושוב ,אחרי ששניהם כבר
שכחו ,ופתאום המלך זועם על קנאּות כְ פיל ֹו ,ופתאום שניהם נרגשים מאומץ לבה של
ש ְהראזאד ,ופתאום הם ילדים נפעמים מול ִנסֵ י המכשפים ,לא זוכרים א ֵיה כס מלכותם
ומכמה שעות מורכבת האפֵ לה ,וממשיכים בעֵ רּות ושינה מלאֵ י חלומות ,לילה לילה; וכך
ִ
הספר הנמצא בתוך עצמו מוליד מבוך שאין דרך להגיע אל סופו ,על אף שפתרונו ידוע.
המטאפורה של הנהר משחררת מתוך המים הרבים את האבנים הנוצצות של הערבים
אשר פוזרו על-ידי מלחים וסוחרים בין כל קצוות האוקיינוסים ובין אלף ואחת השפות.
המשנה
והדימויים שהם ִקסמי הערבית של טרם-האסלאם מגמישים את גופה של בת ִ
המספרת ,ואת גופו של המלך המאזין ואת גופם של גיבורי הסיפורים ,וברגע אחד של
צלילּות מתגלה כי קמֵ יע ֹכל-יכול אפשר שיהיה בו בזמן גם עבד :כמו הדמות המסתורית
הכלואה בבקבוק נחושת הסגור בחותמו של הסּולטן סּולִ ימאן; או הידיים הנשטפות באֵ פר
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יסא ֹו אשר צימאון
מקמטי השנים; או המסעות של ִסינ ְִדיבאד ,אותו או ִֹד ֵ
ומתנקות ִ
הרפתקאותיו דחק אפילו בָ אל האחד ,הגיבור המסתורי ביותר של כל הספרים; או מנורת
הקסמים רגע לפני שהתגלתה; או הקוף שגילה להפתעתו באמצע משחק שחמט כי הוא
אדם; או המלך מוכה הצרעת; או הר המגנט אשר כיוֵ ון את הספינה בים בבִ טחה במשך
שבועות ואז ניפץ אותה אל תוך סלעיו; או השייח' והצבייה; או היקום השופע צורות
המקרה ,עד
משונות כמו עננים ,צורות שאין יודע אם הן כפופות לצו הגורל או ליד ִ
שמתגלה לקורא כי שניהם זהים; או הקבצן שיכול היה להיות מלאך והמערה הנפתחת
לצליל שמּה; או ְשבועת המלך להסגיר את מלכָ תו לילה לילה לדין החרב.
הערבים אמרו כי אדם אינו יכול לעבור לקרוא בספרים אחרים ,אף לא בקוראן,
לאחר שהסתיימו הלילות ,כי הלילות הם הזמן כולו ,ולזמן אין יכולת לישון; ועל כן ,קורא
יקר ,כאשר תפתח מחר ,בלילה האלף ושניים ,ספר חדש ,מיד ימות היום ותיפול עליך
שינה והמלכה ש ְהראזאד תתייצב עם העלטה לצד מיטתך ,מקבלת על עצמה סיכונים
עצומים בשם כל בנות המוסלמים; היא תספר לך את ההיסטוריה שלך ,ומעט לפני לכתּה
תלחש לך אזהרות מפני פתיחת ספרים נוספים ,ותסביר כי מקובל בין הערבים לומר
שחסיד הוא אדם אשר אינו מונה את המחר בין ימי חייו ,מנסָ ה לקנות לעצמה ְבחיוכים
מנוחה ממלאכת סיפור הסיפורים.
ויהיה עליך לומר לה ,קורא יקר ,מילים של לילה אחרון ,כדי שתוכל גם היא לישון:
"ַאת יכולה להתרוקן ממחרוזות סיפורייך ,ש ְהראזאד ,המכשפים את המלך וקונים מחדש
את בתולייך לילה אחר לילה; את יכולה להפסיק להתכונן ללילה הבא ,ולהשקיט את
הלחשים שלמדת בילדותך ,עד שתיפול עליהם תרדמה .המלך המאושר ,ש ְה ִריאר ,כבר
נִ מלא שינה ,ואחותְךִ ,דינאזאד הקטנה ,כבר הלכה לחדרה ,ואלף לילה ועוד לילה חלפו.
תרת בכל ספריות זיכרונך אחר סיפורי ההיסטוריה של הערבים
ְ
ועתה ,אחרי שאלף ימים
והתייעצת עם ִדינאזאד ועם כל הג'ינים הטובים שבבִ טנך על עלילות הח'לִ יף הארּון אל-
ר ִשיד ועוזרו ג'עְ פר אלְ -ב ְרמכִ י ,הגיע הזמן לכ ֵנס את כל אגדות הערבים בְ ספר ,לא לגרוע
ולא להוסיף ,ולהתרחק מספריות הספרים החתומים .הגיע הזמן להתרוקן מן הצורך
במילים ,ולהיכנע לעייפות הכשָ פים עד שתבוא עלי ועלייך השינה הטובה המצילה כל אדם
מעצמו ומניחה אותו לילה לילה בידי אוהביו ,אויביו ואֹלהיו".
"מטאפוֹראס דה לאס ִמיל ִאי אּונָה נוֹצ'ס" (מטפורות של אלף לילה ולילה) ,מתוך
וריאציה זו היא תרגום-עיבוד לשיר ֵ
יסטו ְֹריָה דה לָה נוֹצ'ה" (היסטוריה של הלילה) ,שיצא לאור בשנת .1977
"א ְ
ספרו האחד-עשרה של בורחסִ ,

.8
במרחק ,לְ מטה ִמכוכב ,ציוץ ציפורים .צלליתה מתארכת עכשיו על המדרכה כשהיא
פוסעת בין שני פנסי רחוב ,והזמיר לא יודע כי צליל קולו כמעט מנחם אותה כשהיא
מתבוננת ורואה איך לבָ נה חדשה ,עדיין לא פגומה ,עוברת לאט בין שני בניינים נמוכים.
וריאציה זו היא הכלאה בין שלושה שירי היְ יקּו שכתב בורחס (שירים  15 ,12ו 17-מתוך קובץ של  17שירי הייקו) ,בספרו
(הספרה) ,שיצא לאור בשנת .1981
השנים-עשר" ,לה ִסיפְ ָרה" ִ
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שלוש וריאציות לרבִׁ ינדרנט טאגור
.1
כשאמו מרחיקה אותו מן השד הימני ,רק כדי למצוא כעבור רגע נחמה לפיו
ִ
התינוק בוכה
הצועק בפִ טמת השד השמאלי .ואני שעודני עומד על מפתן החיים הללו כתינוק ,נזכר איך
לחשת לי הצעה להפליג עמָך
ָ
כשהתחיל בוקע מן הרקיע העונג הנדיר של אור השחר
בְ סירה ,רק אתה ואני ,בלי שנפש בָ עולם תדע על כך ,על העלייה ָלרגל המשותפת לנו שאין
ס ֹופּה להגיע לְ אף ארץ או מטרה .באותו רגע דמיינתי את האוקיינוס בו נפליג ובאמצעיתו
סירתנו ,וראיתי אותך מקשיב לי שם בִ דממה מחויכת בזמן שאני שר לפניך את השירים
שלך ,ושירי מתגברים ככל שעובר הזמן ,והם רוכבים על הגלים ,חופשיים ממלט המילים.
ואז כשלא באתָ וצנח על העולם האוקיינוס חסר החופים שאנו קוראים לו לילה ,דמיינתי
את הסירה שלנו כקרן אור אחרונה בִ שקיעה אובדת בים ,וראיתי את הציפורים החולפות
מוצאות חופים של מנוחה במעופן כנגד סיכו ֵיי החשכה .שעות חיפשתי אותך לידי ,בחדרי,
בלי למצוא את פניך ,ועתה שקוע במחשבות ראיתי את עצמי כתינוק ההוא שרק נולד
היום ,ששוב אינו זר בתוך העולם מרגע שאמו לקחה אותו בזרועותיה ,ולחשתי לך בלי
לחפש את צלליתך כי בלילה הבא אקח אני אותך בסירה שלי אל הים ,אשמיע לך את
המוזיקה שלי עד שאגרום לך לרקוד ,אביא לך פרחים מלאים בסוד הצּוף עד שאפְ ך לא
יוכל עוד לעמוד בגודש הניחוחות המשכְ רים ,אּׁשק על פניך ועל פיך נשיקות דודים אסורות
עד שייוָ ולד חיוך בין שפתיך .ואז ,לרגע ,אדמיין את עצמי כֹלא-אדם ,כל גופי ילבש את הוד
גופך והדרו ויחּוש את כובדו ,ואעבור על פ ֵני גופך כרוח קיץ נעימה ,גופך שיתגלה לי פתע
אנושי.
תרגום-עיבוד לשלושה שירים של טאגור מתוך גִ יטא ְנג'אלִ י :מס'  62 ,42ו95-

.2
אני רק מחכה ָלאהבה כדי להסגיר עצמי סוף סוף אל תוך ידיָך .אני רק מחכה ָלאהבה כדי
למחוק את עצמי ולהתמסר לָך .על כן אני ממתין זמן רב כל כך לפני דלתך ולא הולך,
למרות שהשעה מתאחרת והעננים מתאספים עלי ומקימים בי חשֵ כה .כמה זמן עוד תיתן
לי להמתין? בִ שעות היום ,בשעות העמוסות של גאּות הצהריים ,אני עובד בָ רחובות
המאובקים של השוק כְ צייר ,ועוברים ושָ בים מביטים בי ובציורי ואומרים שהם רואים
אותך מביט בכל עבודותי .ואני כמעט שכחתי איך אתה נראה .האנשים האלו לא יודעים
שפעם היית לוקח אותי מתוך שנתי לשחק עמך .באותם ימים לא טרחתי ללמוד את
משמעות השירים ששרתָ לי ולא שיננתי אותם ,רק לבי קלט את המנגינות ואת עולמן וחי
ִאתן ,וכל גופי היה רוקד אז לצליליך ,גופי שעכשיו משתוקק להיזכר במילה אחת שלך.
והיום אני עומד לפני דלתך ומבקש ממך שתיתן לי בעזרת קצה הכנף של שירי לגעת בכפות
רגליך ,אני צועק לפניך שאם לא תראה לי את פניך איני יודע איך אעבור את השעות
ומתרצה ומבקש בלחישה שרק תאפשר לי
הארוכות והגשומות הללו בלעדיך ,אני מוותר ִ
להניח את מיטתי לפני דלתך ,כדי שאוכל להמשיך לבהות בקדרּות השמיִ ם ובעֵ רנות
חסרות מנוחה .אם אתה לא תדבר באוזני,
שׂשפתי תוכלנה ליילל באוזניך ְ
הכוכבים ,כדי ְ
לחכִ י עד שלא אומר את שמך אלף אלפי
אני אמלא את לבי בשתיקתך ולשוני לא תדבק ִ
פעמים.
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תרגום-עיבוד לשבעה שירים מתוך גיטאנג'אלי :מס'  102 ,97 ,19 ,18 ,17 ,2ו103-

.3
המשורר לובש דמות עלמה קבצנית ומבקש לקרוא מול כל איש העובר מולו :טיפש ,איך
תוכל לשאת את עצמָך על כתפיך שלך? למה אתה מנסה? מטורף ,מה הטעם לנקוש על
דלתך שלך ולהתחנן לנדבה? מי ישמע את תחינתך? הוא יושב בצד דרך מאובקת ומחכה
לאֹלהיו ,וגברים חולפים על פניו חוזרים לביתם מן העבודה ולוקחים מן הפרחים בהם
ביקש לקנות את לב מאהבו .השעות עצמן כבר ֵלאות ,בוקר מתחלף בצהריים שיקדימו
להביא את הערב ,ועיניו מתערפלות מלראות ,כי כל המראות אינם ׂשמים קץ לציפייה
המתארכים של האנשים.
ואינם מביאים אליו את האהוב שהעלים פניו תחת צלליהם ִ
חיוכֵ י הגברים המביטים במשורר ממלאים את בטנו בּושה המולידה בו דימוי חדש ,והוא
פונה אל עצמו בדברים :אני יושב כעלמה מקבצת נדבות ,אני מושכת ׂשלמתי מעל פני,
וכשהם שואלים אותי מה רצוני ,אני לא מעניקה תשובה ומשפילה מטה עיני .והׂשלמה
הנמשכת מעְ לה מסתירה את הפָ נים אך מגלה טפח מן הגוף ,וברגע הבושה הגדולה
מתעוררת התשוקה הגדולה ,תשוקה המושכת את הגברים ההולכים בדרך ,ועליה למשוך
את המאהב הנחבא .סלסילת המשורר-הקבצנית כבר ריקה כמעט מפרחים ,ובעי ֵני
הגברים החולפים אֹלהים הוא אוויר ,ואילו הנערה נושאת עיניים לשמיִ ם ,נאנחת ושואלת:
איך יכולתי לומר להם שלְ ָך אני מחכה ,ושאתה הבטחת לבוא ,והם רואים אותי יושבת
כאן וׂשלמתי אבק? את מילותי אליך מותר לבטא רק בִ ספרים או בְ שירים ,לא לפני קהל.
ובינתיים אין רמז לקול גלגלי מרכבותיו ,והנערה בוהָ ה בשמיִ ם ,ושוקעת בחלומות על
ההוד הפתאומי של אהובּה ,שירימהָ מעפר ויושיבּה לצדו .ובינתיים היא שומרת כנדוניה
את עונ ָיּה ,מחבקת גאווה זו בסוד לִ בה ,מאזינה לקול קרקוש התהלוכות האחרות שאינן
של רכבֵ י מאהבּה .המאהב עוד רגע יעמוד בצֵ ל דּומם מאחורי קהל האנשים ,והיא היחידה
ותבכה ותכלה שעותיה ותייחל לו בערגונות שווא .ובכל זאת בסוף היא תוכל
שתחכה לו ִ
לומר :הו אֹלהי ,אֹלהֵ י השמים כולם ,היכן היתה אהבתך שוכנת אלמלא הייתי קיימת?
תרגום-עיבוד לשלושה שירים מתוך גיטאנג'אלי :מס' 56 ,41 ,9
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לנִׁ יזאר קבאנִׁ י ,מעיל תשבץ משיריו
.1
ִאם מידת טירופְך היתה מגיעה לְ מידת טירופִ י
היית משליכה את כל צעצועֵ י תכשיטייְך ּובאה לישון בְ תוְך עיני.
ְ
ִאם מידת טירופִ י היתה מגיעה לְ מידת ִטירופְך
היי ִתי משליך את המילונים מספרייתי וְ נרדם בְ תוך דפְך הלבן.
אני שונא לְ אהוב בְ מידה כמו בני-אדם אחרים
אני שונא לִ כתוב בְ מידה כמו בני-אדם אחרים.
הלוואי וְ שירי ,כמו אהבתְך ,חייְך ּומותְך,
לא היו ניתנים לְ ִשחזור.
ומותי,
ִ
הלוואי ואהבתְך ,כמו שירי ,חיי
היתה מתועדת בְ כל חנויות הספרים של העולם הערבִ י.
בבקרים אני מחפש אותך בְ מראות הבית
אבל המראות מביטות בי ריקות.
בערבים אני מרגיש שהמראות מחפשות אותך בִ י
מזכירות לי כמה אני חסר בלעדיְך.
.2
כשהתאהבתי בך הדמדומים נרדמו בתוך מעילִ י
ועטפו אותי ,השמש זרחה מתוך צחוקְך.
הפכתי ילד המשחק עם החמה וְ הלבנה
כאילו הן חברותיו מינקות.
עם השנים השתניתי :כְ נער חשקתי בך עירומה כְ עץ,
כְ שהתבגרתי חשקתי בך מכוסה כְ מקדש.
גם את השתנית :כשבאת רצחת אלף נשים בתוך זיכרוני
כדי להיות יחידה ,אחר ביקשת שאשיר לך עליהן.
העצבות הפכה אותנו לְ אחד ,וכשבכית
עינייך היו לילה גשום ומילותי טבעו בתוכו.
אל דאגה אהובתי ,אמרתי לך ,גם אם תזדקני
שערותיך ישארו תמיד שחורות בין דפי.
.3
הרבה שנים אני מבקש לגלות דרך לאהוב אותך
בלי מילים ,בכל השפות אשר אינן מילים.
אבל רק הגוף יודע את כל השפות ,ועונה ביפות שבהן.
הגוף מזכיר לי את השעה שבה נכנסת אל חדרי.
מאות שנים לא התרחשו ניסים ,ופתאום בא גופְך
הערום והשכיח את כל הניסים של המוסלמים ,הנוצרים והיהודים.
ִאם מידת טירופִ י היתה מגיעה לְ מידת ִטירופְך באותו היום
הייתי משליך את כל מחברות השירים ממגרותיי
ִ
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וְ נרדם בין שדייְך הלבנים.
ִאם מידת טירופְך היתה מגיעה לְ מידת טירופִ י באותו היום
היית משליכה את כל חלומות לבְך
ְ
ּובאה לישון בְ תוְך שירי.
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י"ז וריאציות לנִׁ יזאר קבאנִׁ י
תרגומים-עיבודים לשירים מתוך "מאה מכתבי אהבה" ("مئة رسالة حب" (1970 ,לניזאר קבאני

א.
אנִי רוֹצה לְ ה ְמ ִציא ׂשָ פָ ה ח ָד ָשה כְ ֵדי לִ כְ תֹב בָ ּה
לאהּובָ ִתי ,אנִ י רוֹצה לִ ְנסֹע ה ְרחֵ ק ִמן ה ִּמל ֹונִים
שעל מ ְדפֵ י ִספְ ִרי ִָתי ,אנִי רוֹצה לְ הגֵר ִמלְ שוֹנִ י.
אנִי ר ֹוצה ׂשָ פָ ה שבָ ּה אּוכל לחרֹז את ה ִּמלָה גשם
עִ ם אבק הי ֵָרח ,עִ ם ע ְצבּות ע ָננִים א ֹפ ִרים,
עִ ם כְ אֵ ב נְ פִ ילת עלֵי שלכת על הָ א ָדמָ ה
וְ עִ ם חֹדש אלּול.
ב.
אתי בְ ילְ דּו ִתי
ְקחּו את כָ ל ה ְספָ ִרים אשר ָק ָר ִ
ְקחּו את כָ ל מ ְחבְ רוֹת בֵ ית-הסֵ פר אשר צָ ב ְר ִתי בִ ְמגֵרוֹתי
ְקחּו את הָ עפְ רוֹנוֹת וְ הָ עֵ ִטיםְ ,קחּו את ה ְּמחָ ִקים וְ ה ְמח ְד ִדים.
וְ ל ְּמדּו או ִֹתי ִמלָה ַאחת ח ָד ָשה שא ְתלה כְ עָ גִ יל
על אֹזן חבִ יב ִתי.
ג.
אנִי רוֹצה א ְצבָ עוֹת ח ָדשוֹת כְ ֵדי שאּוכל לִ כְ תֹב
'ירפוֹת
ירה ,א ְצבָ עוֹת ארֻ כוֹת כְ צּואר הגִ ָ
ִש ָ
וע ִדינוֹת כעשן ה ְּמדּורוֹת .עִ ם א ְצבָ עוֹת כָאֵ לּו
ּומ ְקצוֹעִ י,
א ְהיה חיָט של ִמלִ יםְ ,מדֻ יָק ִ
ירה
תוֹפֵ ר לאהּובָ ִתי מלְ בּושֵ י ִש ָ
שֹּלא יְ גלּו ָדבָ ר על אוֹדוֹת הּמחט וְ ה ְתפָ ִרים
ָאריג.
יקים את הָ ִ
הּמ ְחזִ ִ
ד.
בָ את אֵ לי בְ בֹקר יוֹם ִמימֵ י חֹדש א ָדר
יָפָ ה כְ חָ רּוז .עִ ּמָ ְך נִכְ נְ סָ ה הּׁשמש,
עִ ּמָ ְך נִכְ נס הָ ָאבִ יב.
ה.
כאשר בִ ק ְר ְת או ִֹתי בְ א ֹות ֹו יוֹם
ִמימֵ י חֹדש א ָדר הָ א ָדמָ ה ָרע ָדה
כוֹכָב נָפל אֵ י-שָ ם בָ ע ֹולָם.
היְ ל ִָדים חָ ְשבּו שהכ ֹוכָב הּוא עּוגִ ית ְדבש
הנ ִָשים חָ ְשבּו שהּוא צָ ִמיד עׂשּוי יהלו ִֹמים
וְ הגְ בָ ִרים חָ ְשבּו שהּוא אוֹת ִמּׁשָ מיִ ם
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ה ְמשו ְֹר ִרים ִהבִ יטּו בָ א ָדמָ ה ּובּׁשָ מיִ ם,
ביְ ל ִָדים ,בנ ִָשים ּובגְ בָ ִרים,
וְ ִה ְת ִחילּו לִ כְ תֹב ִש ִירים הּמ ְת ִחילִ ים ב ִּמלִ ים:
אנִי רוֹצה לְ ה ְמ ִציא ׂשָ פָ ה ח ָד ָשה כְ ֵדי לִ כְ תֹב בָ ּה לאהּובָ ִתי.
ו.
לִ ּמ ְד ִתי את ילְ ֵדי הָ ע ֹולָם
לְ איֵת את ְשמֵ ְך
וְ ִׂשפְ תוֹתֵ יהם הָ פְ כּו לְ ִׂשיחֵ י תּות.
ִהזְ ה ְר ִתי את הפֵ רוֹת הּמבְ ִשילִ ים על הָ עֵ ִצים
לְ בל יִ ְמתק טעמָ ם בי ִָמים בָ הם א ְת ְרחו ָֹקה.
ִמן הלְ בָ נָה בִ ק ְש ִתי שֹּלא ת ְראה את יָפְ יָּה
ַאר ִצי בִ ְר ָגעִ ים בָ הם ְׂשפָ תיִ ְך
מֵ על עִ ִירי וְ ְ
אֵ ינָן נו ְֹשקוֹת לִ ְׂשפָ תי.
עָ ת ְר ִתי לִ פְ נֵי הָ רּוח ש ְתסָ ֵרק את פחָ ם תלְ תליִ ְך
אְך ִהיא סֵ ְרבָ ה בְ ָא ְמ ָרּה שהזְ מן ָקצָ ר
ּוׂשעָ ֵרְך ָארְֹך.
ְ
ז.
אנִי אוֹהֵ ב אוֹתָ ְך...
וְ ֹלא אׂשחֵ ק עִ ּמָ ְך את ִמ ְׂשחק ה ִחזּור
ֹלא א ָלחֵ ם עִ ּמָ ְך כיְ ל ִָדים על ְדגֵי היָם...
ָדג ָאדֹם ָלְך...
ָדג כָ חֹל לִ י...
אחזִ י בְ כָל ה ָדגִ ים הָ אדֻ ִּמים וְ הכְ חֻ לִ ים...
וְ ה ְמ ִשיכִ י לִ ְהיוֹת אהּובָ ִתי...
ְק ִחי את היָם ,את ה ִסירוֹת ,את הּמל ִָחים...
ְק ִחי את כָ ל ה ְתמּונוֹת ש ִצל ְמנּו יחד
ְק ִחי את מ ְח ְשבוֹתי ּובְ ׂשָ ִרי וְ ה ְש ִא ִירי לִ י רק עֵ יניִ ם וְ א ְצבָ עוֹת...
אנִי רק ְמשו ֵֹרר
כּושי בְ מ ְחבְ רוֹתי...
כָל ְר ִ
ּובְ מבָ ט עֵ יניִ ְך...
ח.
ה ְחל ְט ִתי לִ ְנדֹד בָ ע ֹולָם
בְ אוֹתָ ּה דרְך בִ לְ ִתי-חֻ ִקית בָ ּה נוֹדדת הָ רּוח
ּובָ ּה נו ְֹדדוֹת ה ִצפ ִריםּ .וכְ שּׁשוֹאלִ ים או ִֹתי הּׁשו ְֹט ִרים
הָ עו ְֹמ ִדים בגְ בּולוֹת על כְ תָ בְ ִתי
אנִי ְמספֵ ר לָהם על ַאחת ה ִּמ ְד ָרכוֹת
עלֵיהן ָדרכְ ְת לַָאחר ֹונָה.
ּוכְ שהֵ ם ְמב ְק ִשים ִמּמנִי את ִמ ְסמָ כי
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אנִי מ ְראה לָהם את ְתמּונת עֵ יניִ ְך ,חבִ יב ִתי,
יחים לִ י לָלכת.
וְ הֵ ם ְמנִ ִ
הֵ ם יו ְֹדעִ ים ,חבִ יב ִתי ,שה ְמשֻ גָעִ ים,
ירה
ה ְמשו ְֹר ִרים וְ הָ אוֹהבִ ים נוֹלְ דּו לִ פְ נֵי ִמגְ ְדלֵי ה ְּׁש ִמ ָ
ִיחים לָנּו לעבֹר .אבָ ל עוֹד ְמעט
ּומ ְש ְקפוֹת הת ְצפִ ית וְ הֵ ם עדיִ ן ְמנ ִ
ִ
יגִ יעּו הפְ קֻ דוֹת הח ָדשוֹת ,הֵ ן עוֹבְ רוֹת עכְ ָשו
בּטלגְ ָרף ּובָ ִאינְט ְר ֵנט ,וְ גם רּוחוֹת
יִ ְצטָ ְרכּו לְ ה ִציג א ְשרוֹת מעבָ ר לִ פְ נֵי הּׁשו ְֹמ ִרים.
עוֹד ְמעט הֵ ם י ְת ִחילּו לִ ירוֹת גם בָ רּוחוֹת.
ט.
אנִי לִ ּמ ְד ִתי אוֹתָ ְך את ְשמוֹת הָ עֵ ִצים
וְ ִת ְרג ְמ ִתי לְָך את ִׂשיחוֹת ה ִצ ְרצָ ִרים בליְ לָה.
נָת ִתי לְָך את כְ תוֹבוֹת הכ ֹוכָבִ ים הָ ְרחו ִֹקים
וְ ָרש ְמ ִתי אוֹתָ ְך לְ בֵ ית-הסֵ פר של הָ ָאבִ יב.
לִ ּמ ְד ִתי אוֹתָ ְך את לְ שוֹן ה ִצפ ִרים
וְ את הָ ָאלפְ בֵ ית של הנְחָ לִ ים.
אנִי כָתבְ ִתי את ְשמֵ ְך בְ מ ְחבְ רוֹת הגשם
וְ על ְס ִדינֵי הּׁשלג וְ ִא ְצ ְטרֻ בְ לֵי הָ א ָרנִים
ַארנָבוֹת וְ הּׁשּועָ לִ ים
וְ לִ ּמ ְד ִתי אוֹתָ ְך אֵ יְך לְ דבֵ ר עִ ם הָ ְ
וְ אֵ יְך לְ סָ ֵרק את צמר הּטָ לה בָ ָאבִ יב.
יתי לְָך את ִמכְ ְתבֵ י ה ִצפ ִרים שֹּלא פ ְֻר ְסמּו
אנִי ה ְראֵ ִ
ּופִ עְ נ ְח ִתי לְָך את מפוֹת הקיִ ץ וְ החֹרף
כְ ֵדי ש ִתלְ ְמ ִדי אֵ יְך צוֹמחת ה ִחּטָ ה
וְ אֵ יְך נִ ָגר החָ לָב ִמ ְּׁש ֵדי הי ֵָרח...
י.
ִמּׁשנִ פָ ֵרד
כָל גבר שיִ ּׁשק לִ ְׂשפָ תיִ ְך
יִ ְמצָ א מֵ עלֵיהן
כרם ענָבִ ים ָקטָ ן
ש ִד ְמעוֹתי שָ ְתלּו...
יא.
אנִי עָ יֵף כְ סלע
אנִי זוֹעֵ ם כְ סלע
אנִי נִ כְ נָע כְ סלע
אנִי זוֹכֵר כְ סלע
את שּׁשָ כח הסלע.
כְ מ ֹו סלע א ִני ְמחכה ָשנִים
יצים בְ פָ ניִ ְך
לְ גלוֹת את הח ִר ִ
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מ ְס ִתיר את ְתגּובוֹתי.
ִהנֵה אנִי ְמאיֵם לְ ִהזָ ֵרק עָ ליִ ְך
וְ נָסוֹג ,אנִ י מנִ יח ע ְצ ִמי בשָ דה
ש ֵת ְשבִ י עָ לי לָנּוח ,אנִי ְמחכה
יקי את פָ ני עִ ם ִד ְמעוֹתיִ ְך,
שת ְחלִ ִ
אנִי רוֹבֵ ץ בִ ְמקו ִֹמי כְ שא ְת הוֹלכת בְ לִ י לָזּוז
כָל זִ יז שבִ י כְ בָ ר מ ְת ִאים לְ פִ נָה בְ גּופֵ ְך.
יב .
החָ שבְ ְת אֵ י-פעם לְ ָאן אנ ְחנּו הוֹלְ כִ ים?
ה ִסירוֹת יו ְֹדעוֹת לְ ָאן הֵ ן שָ טוֹת
וְ ה ָדגִ ים יו ְֹדעִ ים לְ ָאן הֵ ם ׂשו ִֹחים
וְ ה ִצפ ִרים יו ְֹדעוֹת לְ ָאן הֵ ן עָ פוֹת
ואנ ְחנּו רק בו ִֹהים בּמיִ ם
בְ לִ י לְ הֵ ָרטֵ ב .אנ ְחנּו לוֹבְ ִשים
ָארים על ְמקוֹמֵ נּו.
את בִ גְ ֵדי הּמסָ ע וְ נ ְִש ִ
אנ ְחנּו כו ְֹתבִ ים ִמכְ ָתבִ ים בְ לִ י לִ ְשֹלח אוֹתָ ם.
יסים לְ כָל ה ִּטיסוֹת היו ְֹצאוֹת
אנ ְחנּו קוֹנִים כ ְר ִט ִ
וְ נוֹתָ ִרים בִ ְׂש ֵדה ה ְתעּופָ ה של בֵ ירּות .א ְת ואנִ י
יטים עוֹד יוֹם בּׁשָ מיִ ם
וְ ה ְסלָעִ ים בחָ צֵ ר ,מבִ ִ
יחים שּמָ חָ ר נ ְחלִ יט את כָל הה ְחלָטוֹת החשּובוֹת
ּומבְ ִט ִ
יקה לְ בֵ ין הֻ לדת היְ ל ִָדים.
וְ נִבְ חר בֵ ין הּמסָ ע הָ ָארְֹך לְ ַאפְ ִר ָ
בֵ ינְתיִ ם ְמחכִ ים.
יג.
הוֹלכְ ְת או ִֹתי ש ֹולָל.
חָ שבְ ִתי שאנִ י טָ ס לְ ב ִדי לא ָרצוֹת ְרחוֹקוֹת.
אבָ ל בְ כָל ְׂש ֵדה ְתעּופָ ה
הּמוֹכְ ִסים מָ ְצאּו אוֹתָ ְך
ִמ ְסתתרת בְ ַאחת ִמ ִּמזְ וְ דוֹתי.
חָ ְשבּו שאנִ י מבְ ִריח אוֹתָ ְך
כְ ֵדי ל ְחסְֹך את ְמ ִחיר כ ְר ִטיס ה ִּטיסָ ה וְ א ְשרת הכְ נִיסָ ה.
הֵ ם ֹלא י ְָדעּו שאנִי בו ֵֹרח
ִמן ה ְּמקוֹמוֹת שלָנּו
הֵ ם ֹלא י ְָדעּו שאנִי בו ֵֹרח
ִמפָ ניִ ְך אֵ ליִ ְך.
הֵ ם ֹלא י ְָדעּו שא ְת בוֹרחת
אל ה ְּמקוֹמוֹת
בָ הם עוֹד ֹלא ִנפְ ג ְשנּו
הֵ ם ֹלא י ְָדעּו שא ְת בוֹרחת ִמבֵ ין כְ אֵ בי
אל תוְֹך ִשירי.
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יד.
לאחֵ ִרים א ְת בְ ודאי ִאּׁשָ ה ַאלְ מ ֹונִית
נִכְ נסת ַאחרי אל הּמ ֹו ִנית
לאחֵ ִרים א ְת בְ ודאי ִאּׁשָ ה בְ תוְֹך הָ מוֹן
חוֹלפת בְ לִ י לְ הו ִֹתיר זִ ָכרוֹן.
אבָ ל אנִ י ִמ ְתקּׁשה לְ ה ְחזִ יר אוֹתָ ְך לְ ַאלְ מ ֹו ִניּותֵ ְך
אנִי ֹלא מ ְצלִ יח לְ הָ ִשיב אוֹתָ ְך אל ההָ מוֹן
ַאר ְת
ח ְד ִרי מָ לֵא מזְ כָרוֹת מֵ היוֹתֵ ְך בִ ְדמּות פְ תָ ִקים ְקטנִ ים ש ִה ְש ְ
מּוסים בְ ִמ ְשפָ ִטים שָאמ ְר ְת ואנָחוֹת שנאנ ְח ְת
כָל יָמי ע ִ
יקים א ִני רוֹאה את ָתוֵ י פָ ניִ ְך בִ בְ ִהירּות ְמלֵָאה
ּובלֵילוֹת הָ ֵר ִ
ּומ ְסבִ יבֵ ְך אֵ ין ִאיש
ִ
ַאף ֹלא אנִ י.
טו.
על ְר ִציף התחנָה יָדעְ ִתי
שפָ ניִ ְך אל גבר ַאחֵ ר
אתי את ִמזְ וְ דוֹתיִ ְך יָדעְ ִתי
ּוכְ ש ָנׂשָ ִ
שהֵ ן יִ פָ ְרקּו בְ ח ְדר ֹו של גבר ַאחֵ ר.
יתי ְמנִ יפת רּוח ִסינִ ית
הָ יִ ִ
שהֵ ֵגנָה עָ ליִ ְך מֵ חֹם הקיִ ץ של בֵ ירּות –
מּוכָ נָה לְ ִהזָ ֵרק עִ ם ִחלּופֵ י הָ עוֹנוֹת.
יָדעְ ִתי ש ִּמכְ ְתבֵ י הָ ַאהבָ ה אשר אכְ תֹב לְָך
יִ ְהיּו לְָך כְ מ ְראוֹת ה ְמש ְקפוֹת את גאוָ תֵ ְך.
טז.
וְ עִ ם זֹאת ,כְ סבָ ל אשָ א את חפָ ציִ ְך
יחד עִ ם ְצרוֹרוֹת חבִ יבֵ ְך
וה ֵרי בֵ ין חפָ ציִ ְך ָארזְ ְת
את ְמ ִתיקּות יְ מֵ י חיי.
יז.
אנִי חי כְ ַאלְ מָ נָה
מֵ ָאז שהָ לכְ ְת.
אֵ ינִי יוֹצֵ א את הביִ ת
אלָא בִ לְ בּוש ְשח ֹו ִרים
וְ אֵ ינִ י קוֹנה יְ ָרקוֹת בּׁשּוק
אלָא ִאם היְ ל ִָדים ְרעֵ בִ ים.
ָקבעְ ִתי לְָך יוֹם זִ ָכרוֹן
ּוב ֹו אנִי ְמׂשוֹחֵ ח עִ ם ָאבִ יְך וְ ִאּמֵ ְך
ַאחיוֹתיִ ְך
וְ כָל ַאחיִ ְך וְ ְ
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כְ ִאלּו ע ֹוד ְמעט נִפָ גֵש בְ בֵ ית ה ְקבָ רוֹת.
בִ ִתי אשר ִתּוָ לֵד לִ י
ִתשָ א את ְשמֵ ְך
ַאחיוֹתי
ואב ֵקש גם מֵ ַאחי וְ ְ
לִ ְקרֹא בִ ְשמֵ ְך לִ בְ נוֹתֵ יהם.
ְתמּונָתֵ ְך ה ְממֻ ְסגרת ְשח ֹו ִרים
ְתלּויָה על ִקיר הסָ לוֹן
וְ על חוֹף היָם של בֵ ירּות
אנִי ה ֹולְֵך וְ נעלי בְ יָדי
ְמחכְֵך כָמוְֹך רגְ ליִ ם יְ חֵ פוֹת
על גְ בּול הּמיִ ם.
בעָ ִתיד אספֵ ר לְ ִא ְש ִתי ה ְּׁשנִ יָה עָ ליִ ְך
ִא ְש ִתי הָ ִראש ֹונָה ש ִה ְתַאלְ מ ְנ ִתי ִמּמנָה
נְסבוֹת ִמ ְסתו ִֹריוֹת
בִ ִ
וְ אֹמר לָּה שּמֵ ע ֹולָם ֹלא חָ שבְ ִתי שאּוכל לְ ִה ְתַאהֵ ב שּוב
ַאחריִ ְך.
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שיר לאסירי בתי-הסוהר
ירה .הּוא ְמאֹד ָאהב את שאגו ָֹתיו של ַאלְ -מֻ תנבִ י
"בְ זִ כְ רוֹנִ י ִמ ְצטיֵר פ ְחד ֹו של אבָ א כְ שבְ נ ֹו ה ְמשו ֵֹרר נָסע אל תוְֹך הָ אֹפק הָ ָרחוֹקֹ .לא ש ָשנֵא ִש ָ
ירה אבָ ל ֹלא ָרצָ ה שבָ נָיו יע ְסקּו בָ ּה .פְ עָ ִמים רבוֹת ,פְ עָ ִמים רב ֹות ,אנִי ז ֹוכֵר ,הָ יָה
סּוקי הזִ ּמָ ה של אבּו-נ ֻואס ֹ .לא ָׂשנֵא את ה ִּׁש ָ
וְ ָשמר את נפְ ש ֹו ִמפְ ֵ
ירה ֹלא ָתנִיב פת-לחם".
אוֹמֵ ר לִ י :היֵה רוֹפֵ א ִאם ִת ְרצה א ֹו לְ מד ִמ ְשפָ ִטים ,בֵ ן .ה ִּׁש ָ
סמיח אל-קאסם" ,צילום של הורים שאינם על קיר הבית החדש" ,תרגום :ששון סומך

יתי אוֹת ֹו לְ ָאבִ י.
ירי בָ ֵתי-הסֹהר וְ ה ְראֵ ִ
כָתבְ ִתי ִשיר על א ִס ֵ
ָאמר :מה יעזְ רּו ה ִּׁש ִירים ָלא ִס ִיריםּ ,ומה ָלנּו
כִ י נְזלְ זֵ ל בְ ִצ ְדקת הסוֹה ִרים וְ הּׁשוֹפְ ִטים וְ ה ְמחו ְֹק ִקים?
ָאמ ְר ִתי :על הּמאסָ ר שלָנּו אנִ י כוֹתֵ ב ,אבָ א,
יוֹם-יוֹם אנִ י חוֹזֵ ר ל ָתא ,מ ְמ ִתין לִ ְר ִמיזָ ת ֹו של סוֹהֵ ר ְמרֻ חָ ק,
ִאם יִ ְרצה אכְ בֹל יָדי באזִ ִקיםִ ,אם יְ ב ֵקש
א ְתחנֵן לְ פָ נָיו לְ חֹפש בְ מכוֹת על סו ְֹרגֵי החלוֹן.
ָאמר :חלוֹמוֹת ה ִּׁשיר ִמפִ יָך ְמדבְ ִרים ,וְ א ָתה ע ְצ ְמָך עוֹמֵ ד
ִמחּוץ לְ חוֹמת הכלא ,א ִני ֹלא הוֹל ְד ִתי בָ נִ ים לְ מאסָ ר ,בֵ ן,
ִאם ִת ְרצה א ְשלח או ְֹתָך לפָ קּולְ טָ ה לְ ִמ ְשפָ ִטים וְ אּולי
ִת ְהיה שוֹפֵ ט ,בִ ְמקוֹם ִש ִירים ִתכְ תֹב גִ זְ ֵריִ -דין
לְ הָ ֵקל על כְ אֵ בֵ י הָ ע ֹולָםָ .אמ ְר ִתיָ :אבִ י ,שאנִ י בִ נְָך,
ֹלא הוֹל ְד ִתי לִ י הו ִֹרים לְ פחֵ ד ,וְ הכלא גָדוֹל ִמ ְּׁשנֵינּו,
ס ֹוגֵר על ְשנֵינּוִ ,הנֵה ְמסּמֵ ן לְ ָך עכְ שָ ו הסוֹהֵ ר
ש ְתסָ ֵרב לְ הכִ יר בְ מאסָ ְרָך ,ש ְתב ֵקש ֹלא לָצֵ את
את גְ בּולוֹת ה ָתאָ .אמרִ :אם כֵן א ִס ִירים ֻכלָנּו
ֹלהים ,בְ נִיֻ ,כלָנּו עבָ ָדיו ,אְך מָ ה
בְ בֵ ית-כִ לְ א ֹו של א ִ
החֻ ִקים וְ ה ִּמ ְשפָ ִטיםֻ ,כלָם צו ְֹד ִקים ,וְ אֵ ין אחָ ד
שֹּלא יחטָ א ,ה ִאם שָ כ ְח ָת? ָאמ ְר ִתי :את הכלא הזה
ָאדם בָ נּו ,אבָ א ,וְ יוֹם-יוֹם אנ ְחנּו עוֹזְ ִרים לָהם
בְ נֵי ָ
לְ ה ְמ ִשיְך בִ בְ ִניָתוֹ ,לְ הו ִֹסיף אגפִ ים ,לְ ה ִציב מ ְצלֵמוֹת,
קּוקים לְ סוֹה ִרים ,יְ פ ְּטרּו את ֻכלָם
עוֹד ְמעט כְ בָ ר אֵ ינָם זְ ִ
ואנ ְחנּו נ ְמ ִשיְך לִ ְשמֹר על ע ְצמֵ נּו ,אנִ י ֹלא אֵ לְֵך
לפָ קּולְ טָ ה לְ ִמ ְשפָ ִטים ,אְך כְ בָ ר ה ְחל ְט ִתי לְ הפְ ִסיק
לִ כְ תֹב ִש ִיריםָ .אמר :כֵ יצד ה ְחל ְט ָת? ִהנֵה כְ בָ ר הוֹדעְ ִתי
לְ אֹרְך כָל ה ִּמ ְס ְדרוֹן בָ אגף שלָנּו בְ בֵ ית-הסֹהר
כִ י הבֵ ן שלִ י כוֹתֵ ב ִש ִירים לְ יוֹם ה ִּׁש ְחרּור ,כְ בָ ר לו ְֹמ ִדים
ּומז ְּמ ִריםָ .אמ ְר ִתי :אנִ י שוֹמֵ ע ,אבָ א,
ְשכֵ נֵינּו את ה ִּׁש ִירים ְ
ירי הסוֹה ִרים,
אבָ ל ֹלא את ִשירי הֵ ם ְמז ְּמ ִרים ,אֵ לה הֵ ם ִש ֵ
מֵ היוֹם אנִי אכְ תֹב גִ זְ ֵריִ -דין לְ ִה ְתחָ רוֹת בְ גִ זְ ֵריהם,
סּוקיהם ,אכְ תֹב לְ ָך
אכְ תֹב פִ ְס ֵקיִ -דין לְ ִה ְתחָ רוֹת בִ פְ ֵ
ּולְ ִאּמָ א ִמכְ ָתבִ ים ִמ ָת ִאי בָ הם אבשֵ ר כִ י ה ִּׁש ְחרּור
ֹלא יָבוֹא גם ֹלא בִ ימֵ י נכְ ֵדיכם ,הּמאבָ ק ָארְֹך
ִמּמה ּׁשיּוכְ לּו לְ תָ אֵ ר ה ִּׁש ִירים ,כ ְָשלּו כָל ה ִּׁש ִירים.
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לפרננדו פסואה
מי שם לב לשבירה בְ שורות השיר
אלא אם כן היא מגיעה בְ מקום
בלתי צפוי? ומי שם לב לקולות השונים
העולים מתוך גרונו של משורר
אלא אם כן הוא ייתן להם שמות שונים?
על כן שאפתָ ככל האדם להיות דמות
בתוך רומן בדיוני או ספר שירים,
להיות דמויות רבות בלי לידה ממשית
או מוות גשמי .להגר מן הכורסא
אל נבכי עבר או עתיד בלי לארוז
מזוודות ,בלי להביט בפניהם הרציניות
עד אימה של שוטרי הגבולות.
מי שיבקש לרגל אחר דמויותיך יגלה
כי ליסבון אינה קיימת ,ופרננדו פסואה
הוא שמו הבדוי של משורר סיני בן
מאה אחרת ,שהחל את דרכו בחיקוי
המרובעים של השירה הפרסית.
הוא יגלה שהוא עצמו נכתב כעת בגלקסיה
אחרת ,שאותיותיה הן כנפיים של חרקים
שתלשו משוררים אכזריים ,והדביקו על
נייר שהביאו להם מרגלים מסין,
סין זאת שגם היא אינה קיימת.
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ִׁשיר בהשפעתָ ה של יונָה וולְך
אלוהים מזמרת סרנדוֹת ִמתחת חלו ִני
וְ קולָה מתוֹק כק ֹול ֹו של או ִֹדיסֵ יאּוס
ירנוֹת
עת ניסה לְ פתות את ה ִס ֵ
לשיר לוֹ .וְ אני ,כמ ֹו אחת
ירנוֹת ,מּודעת לְ שקר צּוף הקוֹל
ה ִס ֵ
היפה ,לְ שקר דבש הגּוף המתוֹק,
העפעפיים ,הריסים .וְ עדיין ,אנִי פוֹתחת
פִ י לשיר על יָם עָ צֵ ב
וְ על מעיְ נוֹת הכְ אֵ ב ועל י ֹו ָנה
ו ֹולְך וְ על תנּועוֹת גּופ ֹו של
או ִֹדיסֵ יאּוס" :גָם אלוהים רוֹצָ ה לחזור
הביתה אל פֵ נֵלוֹפה .גם ִהיא
שקעָ ה בְ מסע בֵ ין ג ֹולָה לְ גאּולָה".
גם היא תהרוֹג את כל
מחזריהָ של פֵ נֵלוֹפה ,וְ גם את
יפּורה יקטע הוֹמרּוס בלִ י לְ תאר
ִס ָ
שנִים של זּוגיּות וְ ִהזדקנּות וְ אהבָ ה
ידה ּובסוֹף חדלָה .י ֹונָה ווֹלְך
שמחלִ ָ
משוֹררת סרנדוֹת ִמתחת לְ חלונִי וְ קולָה
מתוֹק כמ ֹו קוֹל האלוהים כְ ש ִהיא
ניסתָ ה לְ פתות את י ֹונָה ווֹלְך
ישיר לָה?
ּומי ִ
לשיר לָהִ .
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ִׁשיעּורי כאב
א.
טּוד ְנ ִטית לְ ִספְ רּות עִ בְ ִרית בְ הר-הצוֹפִ ים
ִאשָ ה בִ כְ אֵ בָ הְ ,ס ֵ
הּודה ע ִמיחי,
עִ ם זְ ִריזּות א ְצבָ עוֹת של א ְקד ֹוחָ נִית בְ פרפְ רזוֹת על יְ ָ
ֵיד ִתי ִהכְ ִאיבָ ה רק לְ ִא ִמיֹ ,לא לָע ֹולָם,
ָאמ ָרה לִ י" :ל ָ
ְ
ֹלא לִ י .מ ֹו ִתי יכְ ִאיב רק לִ י .בְ ֵלי ָד ִתי הָ ע ֹו ָלם שָ תָ ק,
ואנִי ע ֹוד חָ יִ ִתי את ִרגְ עֵ י הקץ של טרם ְהיו ִֹתי.
בְ מו ִֹתי הָ ע ֹולָם ֹלא יִ ָקרעֹ ,לא יִ גָזֵ ר בְ ִמ ְספְ ֵרי ב ְרזל ,ובשרו לא ירעש
מקטיעת חבל הטבור של חיי .וְ ִא ִּמי ,בְ מו ִֹתי,
איה ק ֹול צעקת ִא ִּמי?" .אנִי ֹלא הֵ אמ ְנ ִתי ָלה ,וְ ִסיפ ְר ִתי
על א ֹומָ ן-ה תענִ ית ה ְּמצ ְּמצֵ ם את גּופ ֹו כְ ֵדי לְ ִהיוָ לֵד מֵ חָ ָדש בְ מָ קוֹם אחֵ ר
ירה שאֵ ין ָלה אֵ מּון בְ פְ רוֹזָ ה" :גם ִאשָ ה בְ ה ְרי ֹונָה
פָ חוֹת מכְ ִאיבִ .היא ִה ְסבִ ָ
הּמ ְר ִחיבָ ה את גּופָ ה מבקשת לאפשר לתינוקה להיוולד מחדש
במקום אחר פחות מכאיב .וא ִני לִ ְקראת מ ֹו ִתי א ְש ִמין כְ ְמחָ ָאה.
אּולי בְ כָ ל ֹזאת אכְ ִאיב לע ֹולָם .יִ פְ ערּו בִ בְ שָ ר ֹו
ח ֹור גָד ֹול כל-כך לְ גּופִ י עד שהּוא ֹלא י ֹו ָכל ָלשֵ את א ֹו ִתי בִ פְ ִנימוֹ,
ם לְ הא ִּמין נאחָ זְ ִתי בְ גּופָ ה עד
עד שאנִ י אנגוס בו מתוכ ֹו" .בִ ְמקו ֹ
שגם אנִי ִה ְרג ְָש ִתי את הכְ אֵ ב ,וְ ִדיב ְר ִתי על ִאמָ ה שכְ בָ ר ִאיבְ ָדה את כְ אֵ בָ ה,
ִהיא שָ כְ חָ ה א ֹות ֹו בְ גוֹף בִ ָתה (אּולי גם כְ אֵ בֵ ְך יחלוֹף בְ ה ְרי ֹונְֵך ,לָח ְש ִתי,
ִאם ת ֹו ִרי ִשי א ֹות ֹו לְ ב ְתאוֹבֵ ן).
מּוק ָדם
מּוק ָדם לְ ו ֵתר על הכְ אֵ ב ,עוֹד ְ
"בְ גִ יל ע ְש ִרים וְ א ְרבע עוֹד ְ
מּוק ָדם לְ ִה ְתָאהֵ ב בְ ָך".
לְ דבֵ ר על הֵ ָריוֹן ,עוֹד ְ
ב.
ידה בפָ קּולְ טָ ה לְ מ ָדעֵ י הָ אוֹשר בירושלים,
ִאשָ ה בְ ִש ְמחָ תָ ה ,תלְ ִמ ָ
י ְָשבָ ה לְ ִצ ִידי בְ ִספְ ִריוֹת זִ כְ רוֹנִ י ,וְ אח ֵרי ש ִה ְק ִריָאה
ָאמ ָרה בְ לִ י לחשַ" :אתָ ה ְמפחֵ ד .את ה ְדבָ ִרים
בְ קוֹל את ִש ִירי ְ
שהכִ י כ ֹוַאבִ ים לְ ָך א ָתה מ ְר ִחיק מֵ ע ְצ ְמָך ,חוֹבֵ ק בְ סוֹגְ ריִ ם,
מחבִ יא בְ מֵ י ְרכָא ֹות ,מ ֹוסֵ ר ִמפִ י זָ ִרים ,כ ֹולא בְ ִשיר .עָ ליָך
לִ לְ מ ֹוד לְ אבֵ ד את ִסימָ נֵי הפִ יסּוק ּולְ דבֵ ר ,תָ ִמיד בְ גּוף ִראשוֹן:
מָ ה כ ֹואֵ ב לְ ָך? ִמי מכְ ִאיב לְ ָך? אֵ יְך תכְ ִאיב לִ י? אֵ יְך אכְ ִאיב
יקשָ ה שאשנה את ִש ִירי ,את ִשי ָרי,
אנִ י לְ ָך?"ִ .היא בִ ְ
וְ אחפֵ ש ִמ ְסתוֹר בִ ְמק ֹומוֹת ַאחֵ ִרים .לְ מָ שָ ל בֵ ין ְס ִדיניהָ .
ג.
ִאשָ ה ,י ֹושבת על ְקצֵ ה ה ִמיטָ ה שלִ י ב ְמעוֹנוֹת וְ ֹלא
מּוכָ ָנה לעזוֹב ,שָ אלָה ִאם אנִי מא ִּמין בְ ַאהבָ ה .גם א ִני
ִמ ֵדי פעם חוֹזֵ ר וְ ש ֹואֵ ל את ע ְצ ִמי ,לְ ב ִדיִ ,אם עוֹד ִני
מא ִמין בְ ַאהבָ ה .א ִני כְ מ ֹו אבן :זו ְֹר ִקים אוֹתָ ה
מֵ ֹראש בִ נְ יָן וְ עוֹד ד ָקה ִהיא ִמ ְתנפצת
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אבָ ל כְ ששוַֹאלִ ים אוֹתָ ה כש ִהיא עדיִ ן באוִ יר
הָ אבן ע ֹו ָנה ש ִהיא אוֹהבת לִ יפוֹלִ ,היא בוֹחרת לִ יפוֹל.
כָ ְך אנִי מא ִמין בְ ַאהבָ ה .בוֹחֵ ר בָ ַאהבָ ה.
ד.
ידה חוֹזֵ ר וְ נִפְ ָרד
ִאשָ ה הָ לְ כָ ה .וְ אנִ י ָכל פְ ֵר ָ
ידה הח ָד ָשה ְמהססת בְ רכּות,
ִמן הק ֹודמת .הפְ ֵר ָ
ידה שלְ פָ ניהָ  ,וְ א ִני ִנפְ ָגש
פ ֹורמת שּוב את חּוטֵ י הפְ ֵר ָ
עִ ם הכְ אֵ ב ה ָישָ ן .נִזְ ָכר ב ִראש ֹונָה ,שה ְרבֵ ה אח ֵרי לכְ ָתה
כָ תבְ ִתי ָלה א ֹו עלֵיהָ " :בְ לִ י ְדמָ עוֹת א ְת נ ְִראֵ ית עֵ ירוֹמָ ה",
נִזְ כָר ב ְשנִ יָה ,שה ְרבֵ ה לִ פְ ֵני בוָֹאה כְ בָ ר יָדעְ ִתי לִ כְ תוֹב
אֵ ליהָ א ֹו על אוֹדוֹתיהָ " :וְ א ְת ְמ ִשיבָ ה לִ י בִ ְשאֵ לוֹת".
סּוקים ,וְ ִחיּוכִ ים,
אנִ י ְמש ֵנן ְצלִ ילִ יםּ ,ופְ ִ
וְ הלָכ ֹות כְ מוֹ :אֵ ין ח ֹוזְ ִרין בְ דרְך בָ ה הוֹלְ כִ ין,
ּומחפֵ ש מ ְשמָ עּויוֹת בְ ִמילִ ים ,בִ זְ מ ִנים ,בְ פָ נִים,
ְ
בְ כְ אֵ בִ ים כְ מ ֹו :אֵ ין זוֹכְ ִרין דרְך
בָ ה ה ֹולְ כִ ין.
ה.
יעּורי כאב
שוב אנִ י ל ֹומד ִש ֵ
מדים א ֹו ִתי
וְ הם ל ֹו ִ
יעּורי כאב
שוב אנִ י מ ֹודד ִש ֵ
וְ הם מ ֹוד ִדים א ֹו ִתי.
שוב אנִ י כ ֹואב ִשיעּו ֵרי כאב
וְ הם אנִ י.
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ִׁשיטפון
"אבָ ל ְר ִאי ,כמָ ה מֻ גזמת עתה הפרידה ליד הפגישה" ,יהודה עמיחי

אהבתי היתָ ה מּוגזמת
ִ
ראי,
ִ
ִהיא ִמילָאה את כּולִ י
וְ ַאז החלָה לִ גְ לוֹש
יקשתי לְ העבִ יר מעט ִממנָה אליְך
ִ
ּובִ
שלא ִתשפְך לשווא
אבל ַאת כבר היית מלָאה בְ אהבָ ה אחרת
וְ לִ י לא נוֹתר בְך מקוֹם
צרים מלהכִ יל)
(אנחנּו כלֵי ִקיבּול ִ
שקיעָ ה מּוגזמת
ְר ִאי ,כמָ ה ה ִ
מזִ יעָ הִ ,מתאדמת ,מבכָהִ ,מתנשמת
גָם לָה יֵש טעם לְ דראמָ ה
רידה
בִ שעת הפְ ָ
ינתי מּוגזמת
תח ִ
ְר ִאי ,גָם ִ
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שיר מצד-דרך
עצרתי בְ צד-הדרְך
ִ
לא פעם
הטלתי מיִ ם על ִקיר א ֹו חוֹמָ ה א ֹו גדר א ֹו ִשיח א ֹו עֵ ץ
ִ
וְ
עמיחי
יהּודה ִ
ָ
ִזכרתי בְ שּורוֹת של
ִ
ּוכְ שהשתן נִיתז נ
כאלּו שלא ִשינּו את חיי
יהרתי לחזור לדרְך
ִ
וְ לא ִמ
בילדּותי במרָאה
ִ
הבטתי
ִ
בטתי בשמיִ ים כְ פִ י ש
וְ ִה ִ
מצפה לִ ראות אֵ יְך פני ִמשתנִ ים
נִזכרתי שגם במקום הכִ י יפה בעולם היה הלילה נִפרש מֵ עלינו
ִ
וְ
יחים אותו ללכת לִ ישון
מכר ִ
אריכות כְ ש ִ
עצוב ,כְ ילד המסדר ִמיטה בְ ִ
שכחתי שאולי יֵש ִמי שצופה בִ י
ִ
וְ
יתי
עש ִ
יתי בְ סתר ִ
עש ִ
שלא כל מה ש ִ
הבנתי שלִ בִ י לומֵ ד יוגָה
ִ
וְ
חדשים
ִ
גמישותו בְ תרגִ ילִ ים
מֵ חפש את גבול ִ
בסוף אנִ י נוגע בעץ או ב ִשיח או בגדר או בחומה או ב ִקיר
קיומי
ִ
אוסֵ ף הוכחות לְ
עצמי
רחיק את לִ בִ י מֵ ִ
מ ִ
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לפני המצור ואחריו
ָא ִחי מ ְחמּוד ד ְרוִ ישֹ ,לא אוֹיְ בִ ים ִמבטן אנ ְחנּו
נִתגוֹשֵ ש וְ נ ְִתרוֹצֵ ץ וְ נֹאחז ִאיש ע ֵקב ֵרעֵ הּו
ש ְ
בְ מאבָ ִקים של בְ כו ָֹרה וִ ירֻ ּׁשָ ה,
ֹלא אוֹיְ בִ ים על פִ י ְמק ֹום הכוֹכָ בִ ים בְ יוֹם ל ֵָדתֵ נּו
ּומוֹתֵ נּו ָאנּוֹ ,לא הָ אֵ ל ׂשָ מנּו זה מּול זה לְ ִהלָחֵ ם,
ּובְ ִספְ ֵרי ָק ְדשֵ נּו אֵ ין נְבּואוֹת על מאבָ ֵקנּו הָ עִ ֵקש.
מוֹלדת ְמשֻ תפת לָנּו ְמרֻ בת ְקדֻ ּׁשָ ה ,רעְ יָה ְמחֻ זרת
מלֵָאה שֵ מוֹת של ִחבָ ה ,וְ עָ לֵינּו לְ ִה ְתחלֵק בִ ְקדֻ ּׁשָ תָ ּה:
פל ְס ִטין וְ ִציוֹןַ ,אל-ח'לִ יל וְ חבְ רוֹן ,יְ רּושָ ליִ ם וְ ַאל-קֻ ְדס,
ְשכם וְ נאבְ לּוס ,עכ ֹו וְ עכא ,יָפ ֹו וֹיאפא.
ּורה בְ גּופֵ נּו ּובְ נפְ שֵ נּו,
ּובֵ ינְ תיִ ם הּמָ צוֹר צָ ר עָ לֵינּו ,צָ ר צ ָ
וְ צָ ָרה בת מֵ ָאה שָ נָה צָ ָרה ִמלְ הָ כִ יל את קוֹל כְ אֵ ב ְשנֵינּו.
וְ הכְ אֵ ב שלְ ָך נ ֹוגֵע בנְקֻ ָדה הכִ י חֵ רשת שלִ י,
וְ הכְ אֵ ב שלִ י נ ֹוגֵע בנְקֻ ָדה הכִ י ִאלמת שלְ ָך,
וְ אֵ יְך נְ דבֵ ר א ֹו ִנ ְשמע?
ָא ִחי מ ְחמּוד ד ְרוִ יש ,אֵ יְך ָנ ִמיר את כְ אֵ ב חיֵינּו
ה ְּמשֻ ָתפִ ים? אֵ יְך נ ְש ִקיט את רעם הפְ צָ צוֹת הָ עִ ְקשוֹת,
אֵ יְך נ ְקהה את ֹחד ִשנֵי הּמָ ות ה ָקשוֹת ,אֵ יְך ִנ ְסגֹר
את דלְ תוֹת ה ִּמלְ חָ מָ ה הכְ בֵ דוֹת ,הפְ תּוחוֹת? אֵ יְך ֵנ ֵרד
ֹבּוסים ,כְ ֵדי
ִמ ְּׁשמֵ י ה ְּמטו ִֹסים וְ נ ְִתרחֵ ק מֵ ְרחוֹבוֹת הָ אוֹטו ִ
שנּוכל לְ ִהפָ גֵש שּוב ּולְ ה ְק ִשיב?
יקים
ָא ִחי מ ְחמּוד ד ְרוִ ישֵ ,יש ָלנּו ִמלוֹן ְמשֻ ָתף ִמי ִָמים שֵ ִמיִ ים ע ִת ִ
אהים ָאבִ ינּו לִ ּמֵ ד אוֹתָ נּו
ּו ִמן הזְ מנִים הלָלּוִ .אבְ ר ִ
ֹלהים וְ ַאלְ לָה הֵ ם אחָ ד ,וְ ָאנּו קו ְֹר ִאים את תו ָֹרת ֹו
שא ִ
משה ,ישּו ּומֻ חמד .אבָ ל עכְ שָ ו מבָ טֵ ינּו הפּוכִ ים,
ִמפִ י ֹ
וְ הּׁשָ ִהיד שלְ ָך ָיכוֹל לִ ְהיוֹת ִצלְ צּול פעמוֹן
בְ תחנת הָ אוֹטוֹבּוס הָ ַאחר ֹונָה של חיי ּומו ִֹתי,
והרמטכ"ל שלִ י ֹלא שָ מע על ִמ ְקצב פָ ָרס
וְ על תּוגת ַאנ ְָדלּוס ,וְ הּוא ְמב ֵקש לְ כ ֵתת
כִ נוֹרוֹתֵ ינּו למסו ִֹקים וחלִ ילֵינּו לְ רוֹבִ ים ולכוונם עליָך.
יסטו ְֹריָה שלָנּו
ָא ִחי מ ְחמּוד ד ְרוִ ישִ ,מי ִסכְ סֵ ְך את ה ִה ְ
ירה הגְ בו ִֹהים
וְ ִה ִציב או ִֹתי זָ ִקיף לְ אֹרְך ִמגְ ְדלֵי ה ְּׁש ִמ ָ
הצוֹפִ ים על שע ֵרי עזָ ה הכְ בֵ ִדים
ב ֹולֵש על חלוֹנוֹת בָ ִתים דרְך כּוָ נוֹת רוֹבִ ים?
ִמי הֵ ִקים בֵ ינֵינּו חוֹמוֹת של בטוֹן ּוב ְרזל וְ עֵ יני מ ְצלֵמוֹת
וְ ִהפְ ִריד בֵ ינֵינּו כְ כוֹבְ ִשים וְ נִכְ בָ ִשים
כאשר עָ לֵינּו לִ ְהיוֹת ַא ִחים?
אלוהים מבִ יט בנו בְ עֵ יניִ ם ְסגּורוֹת ,לא רואה
איך אנחנו מאמנים את ילדינו לראות איש ברעהו
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את ִסבת אס ֹונָם .אבָ ל אנ ִָשים ַא ִחים אנ ְחנּו,
אקי
יר ִ
הּודי-עִ ָ
וְ לִ פְ נֵי פָ חוֹת ִמ ִּׁש ִּׁשים שָ נָה ִדב ְר ִתי ע ָרבִ ית שוֹטפת בְ נִיב יְ ִ
בְ בָ ֵתי-ה ֵתה של בגְ ָדאד ,וְ א ָתה הָ יִ יתָ בָ א ִמן הגָלִ יל לְ ב ֵקר,
זּורים
כוֹתֵ ב ִש ִירים על יְ פֵ יפִ יוֹת ה ִחדקלּ ,ו ִמ ְתיעֵ ץ עִ ִּמי בְ ִח ִ
ַאחֵ ר אהּובוֹת בָ בְ לִ יוֹתּ .ומֵ ָאז ִה ְתגלְ גלְ נּו פְ עָ ִמים אֵ יןְ -ספֹר
בִ ְמ ִחלוֹת החיִ ים .אנִ י שָ כ ְח ִתי ,בְ של ִסבוֹת ְמשֻ נוֹת,
את ְׂשפָ תֵ נּו ,וְ א ָתה לּמ ְד ָת לפני את ְׂשפָ ִתי,
ְׂשפת ְתפִ לוֹתי הָ ע ִתיקוֹת וְ געְ גּועֵ י ה ִּמ ְתעו ְֹר ִרים,
וְ ע ָתה אנִי ָיכוֹל לִ ְקרֹא את ִמלוֹתיָך רק דרְך מָ סְך ה ִת ְרגּום.
א ָתה ָיצָ אתָ ִמן הגָלִ יל כְ ֵדי לִ ְנדֹד ַאח ֵרי מ ְסלּול הגָלּות של עָ ְּמָך,
ואנִי שבְ ִתי לִ ְמקוֹם ע ִּמי,
דּודים לְ מענִ י.
ַאח ֵרי שהוֹרי וְ הו ֵֹרי הוֹרי עָ ׂשּו ְנ ִ
וְ היוֹם א ָתה חי בְ ָרמָ אלְ לָה  ,ואנִי בִ ירּושָ ליִ ם.
א ָתה הָ יִ יתָ לִ ְמשו ֵֹרר הּמָ צוֹרִ ,מבֵ ירּות וְ עד לְ כָ אן,
ואנִי רק מ ְת ִחיל את ד ְרכִ י בִ כְ ִתיבת ה ִּׁש ִירים.
א ָתה כָ תבְ ָת בְ ָרמָ אלְ לָה של ָינּוָאר  2002על הּמָ צוֹר,
יתי רוֹצה לִ כְ תֹב בִ ירּושָ ליִ ם של יּונִ י  2003על סוֹפ ֹו,
ואנִי הָ יִ ִ
א ֹו על טרם היוֹת ֹו .אנִי ְמנסה לִ כְ תֹב ִדיָאלוֹג בְ מוֹנוֹלוֹג ,
אתי בְ ִספְ ְרָך "מצב מָ צוֹר" ּובִ ק ְש ִתי לְ דבֵ ר אֵ ליָך,
כִ י לִ פְ נֵי שָ בּוע ָק ָר ִ
אבָ ל א ְתמוֹל חב ְר ִתי שָ ְמעָ ה פִ יצּוץ כְ שהָ יְ תָ ה בחנּות בְ ג ִָדים
וְ י ְָצָאה וְ ָראתָ ה גּופת אוֹטוֹבּוס ְמפֻחָ ם
אשי של הָ עִ יר בְ לִ י רּוח חיִ ים,
מּוטָ ל בִ ְרחוֹבָ ּה הָ ָר ִ
ירה
נִמלְ טָ ה רואה רק את מ ְסלּול בְ ִריחָ תָ ּה וְ את כף-יד שּותָ פְ ָתּה לְ ִד ָ
וְ ְ
ּולְ ִריצָ ה .וְ ֹלא ָנ ְשמָ ה עד שפָ ְנתָ ה לְ ִס ְמטָ ה צָ ָרה
כִ י הפחד ׂשָ ם מָ צוֹר על ֵראוֹתיהָ  .ועכשיו אני
מביט בך בעיניים סגורות ,ומי יפקח אותן?
ָא ִחי מ ְחמּוד ד ְרוִ יש ,לִ פְ עָ ִמים רק הָ עראק
שוֹמֵ ר עָ לי ִמפְ נֵי ִטינת הָ ְרחוֹבוֹת.
ּובֵ ינְ תיִ ם מֵ על ָראשֵ ינּו ְשמֵ י ה ְּמטו ִֹסיםּ ,ומּול עֵ ינֵינּו
יסטו ְֹריָה הח ָד ִשים
ֹבּוסים ,וְ ִספְ ֵרי ה ִה ְ
ְרחוֹבוֹת הָ אוֹטו ִ
הופכים אותנו לאוֹיבים .התנ"ך שלי הוא גם שלך,
ו ִשירת הג'א ִהילִ יָה שלך היא גם שלי ,ואם נשנן אותם יחד
אולי נצליח ָל ִׂשים ֵקץ לּמָ צוֹר?
ָא ִחי מ ְחמּוד ד ְרוִ יש ,אֵ יְך נ ְצלִ יח לה ֹפְך את ה ְּׁשעָ ִרים הכְ בֵ ִדים
אשר ת ְח ָתם עו ְֹמ ִדים ָלנּו ִש ְמשונִים ִמ ְתאבְ ִדים
ּמּודים וְ הבָ ִתים
ה ְּמב ְק ִשים לְ הפִ יל עָ לי וְ עָ ליָך את ָכל הָ ע ִ
ירה?
לְ שע ֵרי ִש ָ
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*
"הנשא לְ ִאשה כלשהי
ִ
מהזרים ,יפה יותר מבנות השכונה .אבל אל
תאמין לשום ִאשה זולתי"
חּוריָה"
מחמוד דרוויש" ,הוראותיה של ִ

בסוף לא התחתנתי עם אחת מבנות כיתתי בבית-הספר היסודי או בתיכון ,לא נִשאתי לזאת שהלכה
במהירות במורד הר חוב שלי .הן לא רצו בי ,ואני לא התעקשתי .כרוב האנשים הלכתי רחוק כדי
לחזור בסוף ,ולפחות לאישה אחת אמרתי :את ההבטחות אכתוב לך בעט אחר מזה שאני חותם בו על
ההמחאות .כמה פעמים אהבתי בלי לומר ,וכמספר הזה גם שנאתי בלי לומר .צעקתי משלושה ראשי
הרים בארצות שונות ,עד שהתרוקנו ריאותי מאוויר ,וראיתי הרבה יותר נשים עירומות ממה שרציתי,
ופּושקר ובֵ חאר ואיסטמבול וקהיר רק כדי לכתוב עליהן
ְ
וגם הרבה פחות .הרחקתי עד ניו-יורק ופראג
שירים ,ומעולם לא כתבתי שיר על רעננה .שאלתי מילים רבות משפות זרות ,ושנים רבות מדי חייתי
עם רובה מתחת למיטתי .התאהבתי בנשים מתולתלות שער רק כדי שאוכל למשוך בשערן בלי
להכאיב ,ולמדתי לנעול דלתות במקום לפתוח .התפללתי לאלוהים כשלא האמנתי בקיומו ,ושתקתי
באוזניו כשהאמנתי .לאבי-סבתי קראו ַאדוֹלְ ף ,ובכל שנה בצפירה ביום השואה דמיינתי אנשים
נשרפים בתנורים .צמתי מגיל עשר ביום-הכיפורים ,אבל לא עצמתי עיניים באותו יום-כיפור שבו
ראיתי אישה מתפשטת באחד מחלונות הבתים הסמוכים .לקחתי נערות לחוף-הים בבת-ים ,ליער
שעל הכרמל ,למועדון ביפו ,לגלידה בטיילת של נתניה ,לשיט על הגנְגס ,לפירמידות ,לבית-קברות
בהר-הצופים ,לגג בניין בבסיס צבאי ,לחצר בית-מגורים זר לפנות בוקר ,וחלמתי לפחות פעמיים שאני
נרצח ,פעם אחת בדקירת מפתח במצחי ,והצטערתי למותִ .קנאתי באנשים רבים ,וכשראיתי לוע
אקדח מכוון אל ראשי ברחוב שבו גדלתי לא הופתעתי .רציתי להיות יהודי ,להיות אדם ,להיות אב,
לדבר עם ילדי בערבית ובספניולית ,להקים מפלגות ,להזדקן ,והסתפקתי באפשרות לכתוב ספרים
אהובתי .לחשתי על אוזנֵי אהובותי מילים רבות שלא העזתי להכניס
ִ
ב לילות ,חושש להעיר את
בשירים כמותן ,ורציתי שיוולדו לי רק בנות ,שלא תצאנה למלחמות .פחדתי מעצמי יותר משפחדתי
מכל אדם ,ומעולם לא פחדתי מאלוהים .שתקתי לאורך שנים עם כמה אנשים ,עד שלא מצאתי מילים
לשבור בהן את השתיקה ,אבל רק פעמיים או שלוש חששתי באמת לשפיותי .גידלתי שפם ,גידלתי
זקן ,חיכיתי לכמה נערות שנים ,ואת האישה היפה ביותר בעולם ראיתי במקרה ,לכמה דקות ,בְ מקדש
ארי צהוב ,ולא העזתי להישאר
בְ הודו בְ יום-ההולדת של קרישנה ,מוקפת אחים ובני-דודים ,יחפה בס ִ
שם או לפנות אליה .התבוננתי בנשים הרות ובנשים המובילות עגלת-תינוק לפניהן וקינאתי בבעליהן,
ותמיד כשנשקתי לתלתלי ערווה חייכתי .מאז הגן לא הססתי ללכת מכות עם כל מי שהציע לי ,ובכל-
זאת אין לי סיפורי גבורה לספר לילדי על צלקותיי .לפחות פעם אחת רציתי לבכות בשל יופיה של
מוזיקה ,לקול מנגינת קאנּון ,ומכיתה א' ועד י"ב שמעתי שנה-שנה בדיחות נלחשות ונצעקות על צורת
אפי וגודלו .מעולם לא ביקשתי למות ,אבל כמה פעמים ביקשתי להתעוור או להתחרש ,ובילדותי
חלמתי להעביר כמה שנים בתא בבית-כלא כדי שאספיק לקרוא ולכתוב כפי חפצי ,והרגלתי עצמי
לאכול פרוסות לחם יבשות עם מלח .הייתי ילד רציני עד מוות ,ועד לפני כמה שנים האמנתי לדמות
בספר שטענה שכל סופר חייב לפחות פעם אחת בחייו ללכת לזונה .שתיתי דמעות של נערות שאהבתי,
וכל פעם שאחת מהן עזבה אותי עזבתי אני אחרת כנקמה .בכיתי ברחוב כשנערה עזבה אותי ,בכיתי
במקלחת תחת המים ,אבל בחדרי בכיתי תמיד בחסותה של מוזיקה חזקה .כל פעם שאישה התפשטה
לפני הופתעתי ,גם אחרי שנים .כמה פעמים קניתי לי רגעים של שקט במחיר איבת דורות ,אבל
בזמנים אחרים גם ויתרתי על לילות של אהבה בלי כל סיבה ,אולי מפחד .לא אחזור בתשובה ,לא
אחזור בשאלה ,לא אתחיל דת חדשה ,שיקרתי לעצמי הרבה יותר מששיקרתי לאחרים ,אפילו
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לגעגועיי שיקרתי .שרתי אין-ספור פעמים עד שנעשיתי צרוד ,צפיתי ביותר מדי תוכניות טלויזיה,
והתרגלתי כל-כך לעברית עד שאם אצטרך אי-פעם לצאת לגלות ,לא אצליח להתרגל לשפה אחרת.
רציתי להיות קפקא ,רציתי להיות בוב דילן ,רציתי להיות מרטין לותר קינג ,רציתי להיות עומר שריף,
והייתי צנזור של עצמי הרבה לפני שהתרתי לאחרים לקרוא בשירי .חציתי את אותו הנהר פעמיים ,אך
גיליתי ששמי השתנה ,ששמו נשכח ממני ,ששוב זיפי מאיימים לשרוט את בשר השמיים .עשיתי
חשבונות לחיי מגיל ארבע-עשרה ,והפרתי איסורי נגיעה ואיסורים רבים נוספים ,מדאורייתא
ומדרבנן .כל חיי התאמנתי כיצד להתפלל עם כוונה ,ושולי דפים הזרוקים במגרותֵ י מלאים בהבטחות
שהבטחתי לעצמי וכבר שכחתי.
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אני לא מכאן
א.
אנִי ֹלא ִמכָאן .וְ אֵ ין לִ י זִ כְ רוֹנוֹת .הּׁשָ מיִ ם כָאן זָ ִרים לִ י,
וְ הָ ְרחוֹבוֹת ,וְ הּׁשֵ מוֹת .וְ כּמָ ה ִמן הפָ נִים מזְ כִ ִירים
לִ י מּׁשהּו ,כְ מ ֹו הֵ ד ָרחוֹק ,אבָ ל הָ רֹב זָ ִרים.
אּולי בְ נִי יִ ְהיה ִמ ָכאן ,יִ ְהיּו ל ֹו זִ כְ רוֹנוֹת.
אנִי יוֹשֵ ב כָל ליְ לָה וְ ש ֹוכֵח את אבוֹתי ,יוֹשֵ ב ָכל יוֹם
וְ נִזְ כָר בִ ילָדיִ .אם נוֹל ְד ִתי ֹלא ה ְרחֵ ק ִמ ָכאן
זֹאת רק טָ עּות של גֵאוֹגְ ָרפִ יםִ .אם ָאמּות ָכאן
וְ י ִָקימּו לִ י קבר ,סוֹף סוֹף יִ ְהיה לִ י ביִ ת ִמּׁשלִ י.
ֹלא אב ֵקר ִאישֹ ,לא אב ֵקש שיְ ב ְקרּו או ִֹתי .רק אֵ שֵ ב
וְ א ְתב ֹונֵן ב ִּמ ְתרח ִקים ,ב ִּמ ְת ָק ְרבִ ים .עד שיִ ְהיּו לִ י
זִ כְ רוֹנוֹת ,עד שא ְהיה ִמ ָכאן ,עד שיִ ְהיּו הּׁשָ מיִ ם מֻ כ ִָרים,
וְ ה ְּׁשבִ ילִ ים ,וְ הּׁשֵ מוֹת על ְשָאר הָ אבָ נִים.
ב.
אנִי ֹלא ִמכָאןִ .אם הָ יּו לִ י זִ כְ רוֹנוֹת ,שָ כ ְח ִתי .הּׁשָ מיִ ם ה ָללּו
כָרים אּולי לִ בְ נִי ,אנִי עדיִ ן רוֹאה שָ מיִ ם אחֵ ִרים
מֻ ִ
ּופָ נִ ים אחֵ ִרים .הָ ְרחוֹבוֹת דו ִֹמים ל ְָרחוֹבוֹת שאנִי ז ֹוכֵר,
אבָ ל הֵ ם ה ְחלִ יפּו את ְשמוֹתֵ יהם וְ את די ֵָריהם.
אפִ לּו הפָ נ ִָסים הֻ ְחלְ פּו .רק הי ֵָרח הּוא אוֹת ֹו י ֵָרח .וְ הּׁשמש וְ הכ ֹוכָבִ ים.
ֹלא היָםֹ ,לא הנָהָ ר שאֵ ין כָאןֹ ,לא ק ֹולוֹת הָ אנ ִָשים.
אנִי שוֹכֵ ח ליְ לָה ליְ לָה את אבוֹתי ּובְ נִי נִזְ כָר ,אנִי זוֹכֵ ר יוֹם יוֹם
את הָ ִאּמָ הוֹת ּובְ נִי ש ֹוכֵחְ .תנּו לָנּו יוֹם שאֵ ינ ֹו יוֹם וְ אֵ ינ ֹו ליְ לָה,
ְתנּו לָנּו ליְ לָה שאֵ ינ ֹו ליְ לָה וְ אֵ ינ ֹו יוֹם ,וְ נָשּוב אל אוֹת ֹו מָ קוֹם
שאֵ ינ ֹו כָ אן וְ אֵ ינ ֹו שָ םּ ,ונְדבֵ ר בְ אוֹתָ ּה לָשוֹן שאֵ ינָּה זֹאת וְ אֵ ינָּה ַאחרת,
וְ נִזָ כֵר בְ כָל מה ּׁש ָראּוי לִ ְשכֹח ,נ ְִשכח את ָכל מה ּׁש ָראּוי לִ זְ כֹר.
ג.
אּולי בִ ת ֹו של בְ נִי ִת ְהיה ִמכָאן ,יִ ְהיּו לָּה זִ כְ רוֹנוֹת.
אנִי עוֹד ֹלא ִמכָאן .כְ בָ ר ֹלא ִמכָאן .אֵ ין לְ ָך דוֹר
שאֵ ינ ֹו ח ֹולֵף ,וְ אֵ ין לְ ָך דוֹר שאֵ ינ ֹו שָ ב .וְ עִ ּמָ נּו חוֹלְ פוֹת
הָ ִאּמָ הוֹת וְ חוֹלְ פִ ים הָ ָאבוֹת .בזְ מן הָ ִא ִּטי-מָ ִהיר
בפְ ָק ִקים של הבֹקר ,בזְ מן הּמָ ִהירִ -א ִּטי
של ה ִּׁשיבָ ה לְ עֵ ת ליְ לָה.
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אבות
אתכ ם בְ שבָ ת  /בֵ ין
יקה ְביִ ִידיש / ,בְ צֵ ְ
ַאב ָרהָ ם ,א ָתה שיו ֵֹדע ָׂשפוֹת / ,ש ִדב ְר ָת עִ ם ִא ִּמי בְ ָׂשפָ ה ע ִת ָ
ֹלהים של ְ
"א ִ
הכ ֹוכָבִ ים  //הָ עִ בְ ִרית שלִ י ֹלא נְ ִקיָה"
(אבות ישורון" ,גָאט פּון ַאבְ רֻ ם"" ,שיר בקשר")1976 ,

ִמיום שעזבנו את רח' עֵ יניים למשפט ,שפקידי העירייה אהבו לשבש ל"ע ִניִ ים למשפט" ,ועברנו
לרח' יהושע בן-נון ,אף אחד ברחוב שלנו כבר לא מדבר יידיש .שם היו ילדים מדברים ביניהם
ביידיש שפת ילדּות שלהם שאינך יודע ,שני בתים מימין ,והמילים במתיקות ילדּות ,כאילו לא
נזקקו לזיכרון קשה שיצרוף אותן או יעלה אותן באוב .הייתי אוסף אותן באוזני ,וכאן אין קול.
אז התחלתי מתהלך ברחובות עם ספרים של אבות ישורון ,שיעורר בי מעט מן היידיש הזאת .כך
ספריו מונחים בתיק ,ואין אני מוציא אותם דרך התמֵ ד יומם ולילה לקוראם ,אך הספרים כמו
משקולות מזכירים כובדם .אבות ,אני מוצא את עצמי אומר לו ביהושע בן-נון פינת עוזִ יה,
לספרות העברית יש אמנזיה כבר דורות ,היא לא תערוך את התפילה על אף אחד ,אף לא על
עצמה .אני מוצא את עצמי אומר לו ביהושע בן-נון פינת ָאסָ א ,אבות שברו אבותיהם ,איך לא
ושכחת אשמתם ושמחתם .אבות אינו
יִ שבְ רו בנים אבות ,שוב ושוב ישבְ רו עד כדי ִשכחת עצמם ִ
הרי
יסטאוו שבתוך לילות הרחובות הקטנים של תל-אביב עיר קודש ,וכאן צו ֵ
אסנִ ְ
לקר ְ
עונה ,נודד ְ
ירושלים עיר חול ,יידיש עוד נמצאת בפִ יות ,לא רק בכתלים ,עוד שומעים ערבית ,אבל מי מֵ בין
פֹ ה לשון רעהו ,מה מֵ בין בה .לּו יכולנו היינו מזמנים את הערבית והיידיש שתתבו ֵננה פעם
אחרונה בעברית הנקייה הזאת של הביאליקים ,של השלונסקים ,של האלתרמנים ,של הזָ כים,
אבותים .ודאי היו מתבוננות בה
ִ
המלְ בד-
של ספרי הלימוד לכיתה א' ,של שדרני הרדיו ,של כל ִ
לרגע והולכות יחדיו ,אומרות פעם הלכנו עִ מה והיינו מתקינות זו לזו שברים וכיסויים ,ועכשיו
נשברה זאת אף לעצמה .וכל הביאליקים והשלונסקים והאלתרמנים והזָ כים וילדי כיתות בתי
והמלבד-אבותים כלל לא היו ׂשמים לב למבטֵ י שתי אלו .אבות עדיין אינו
הספר ושדר ֵני הרדיו ִ
עונה ,ומרוב שהתמשך בי חסרון היידיש ניסיתי אף אני לומר משפט אחד משלי ביידיש זאת
ִישט פאר אּונְ ְדז .מעולם
שלהם ,של ילדי השכנים ושל אבות ,ואמרתי בה בנחרצותִ ,די וועלְ ט ִאיז נ ְ
לא היתה לי היידיש בית  ,לא איבדתי אותה ולא מצאתי ,והנה יוצאת ממני יידיש לשון עצבּות,
כאילו לא קמו בה גם לשונות חיבה ושמחה ,כאילו לא שמעתי עליהן .כך סתם ,בירושלים של
חול ,העולם הזה הוא לא בשבילנו ,ואיך נדבֵ ר בו ,איך נדבר עליו ,איך נדבר אֵ ליו .עוד מעט,
ביהושע בן-נון פינת אלעזר המודעי ,אולי אפגוש באיש עם רעמת שער לבנה כְ של אבות ואבקש
ממנו להעניק לי כמה מילים בכל לשון שיזכור ,ולא אבטיח דבר ,אף לא שאענה לו ,שכבר נעשיתי
המלבד-אבות הזה ,זורק מילים והולך ,בלי ש ָיניח לי רגע להשיב
כבד-שיחה מאוד .והאיש הזהִ ,
בּודים.
לו או לבקש הסבר ,הֵ יכ והֵ יכ ִמיר זיינען א ִ
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שכם1967 ,
הנה פ ְדווא טּו ָקאן שותקת שירים
בפתח ביתה הנאבְ לּו ִסי.
וקציני הצבא החונים בחצרה פוחדים
ושואלים:
האם לא יעלה בית-שיר אחד
בְ עטה של פדווא טוקאן
להיאבק בנו?
חודש ועוד חודש
שתיקתה מתארכת
ובכל בית ושדה
מן השטחים שכבש הצבא
היא שותקת שירה
כנגד קני הרובים.
מכוונת מילים של דיו לבנה
מול קני הרובים.
הנה פ ְדווא טּו ָקאן שותקת שירים
בִ פנים ביתה הנאבְ לּו ִסי.
הצבא חונה בְ חצרה
והיא מנופפת ִמחלונה
שירים של דיו לבנה.
לא אורזת חפציה ויוצאת לְ ג ֹולָה
אך כבר שירתה גולה ממנה.
חודש ועוד חודש
שתיקתה מתארכת
והרבה בתי-שיר שלא נולדו
מטביעים את לבה בדיו לבנה.
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*
"וידוע מה שכתב רבינו הגדול הרמב"ם שהשמחה בעבודת השם יתברך ובאהבתו בעשיית מצותיו עבודה גדולה היא ,וכל המונע
עצמו משמחת מצוה זאת ראוי ליפרע ממנו ...ועל זה סמכו גדולי הדורות של עדות המזרח לחבר שירים ופזמונים בלחן של שירי
ערבים לשורר ולזמר להשם יתברך במסיבות של חתן ובר מצוה ובמילה ,ובשבתות וימים טובים ,בשירים המיוסדים על פי לחן
של שירים ערביים .ויש להמליץ על זה :על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו"
ר' עובדיה יוסף

החדשה
ָ
שכּונתי
ִ
שבִ יתת קוֹל המּוַאזִ ין בִ
הותירה את אוזני
בְ ציפייה בלתי משתלמת
עד שהתחלתי הולך יום יום לְ בית-הכנסת
ּומנחָ ה .למה לנו
שחרית ִ
ִ
ערבִ ית,
ְ
רק שלוש תפילות בְ יום ,שאלתי את הרב,
למה אנחנו לא קוראים בְ עוז ממגדלים.
הוא סיפר לי על אברהם בן הרמב"ם
שבבית-הכנסת שלו היו מתפללים על שטיחים
בכריעה מוסלמית ,ואני סיפרתי לו
על ַאנְ ור שאול ,שקרא לעצמו ִאבְ ן ַאל-סמוְ ַאל,
בן משורר הג'אהלִ יָה הערבי-יהודי ,והספיד בְ מסגד
בְ בגדאד את ראש-ממשלת עיראק בק ִצי ָדה מפוארת.
ערב שבת אחד כששליח הציבור ירד לפני התיבה
וקרא את הקדיש באחד מסולמות המקאם
הצלחתי סוף סוף לשמוע שוב את המואזין
קורא למאמינים לעבודת האלוהים.
אם לא זימרו הלוויים בבית-המקדש בירושלים
בְ מואלִ ים ערביים בעודם מנצחים ומרננים
בִ נְגִ ינוֹת ,במזמורים ,בשירים על הגִ ִתית,
על עלָמוֹת ִשיר ,על יוֹנת אֵ לם ְרח ִֹקים,
וודאי זימרו בהם המתפללים בְ בית-הכנסת
של רבי יהודה הלוי כשהתכוננו
לשיר את פיוטיו ,וודאי נטלו את הפסוק
על-ע ָרבִ ים בְ ת ֹו ָכּה ָתלִ ינּו כִ נֹרוֹתֵ ינּו
ופירקו כל הברה להרבה צלילים בכוונה גדולה.
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כּותאב
"קטן אביו חייב ללמדו תורה ...וחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו...
מי שלא לימדו אביו חייב ללמד את עצמו"
הרמב"ם ,משנה תורה ,ספר המדע ,הלכות תלמוד תורה ,פרק א'

הֵ ק ְמ ִתי כּותאב ָקטָ ן עִ ם בְ נִי בסָ לוֹן.
בִ בְ ָק ִרים של יוֹם ִש ִּׁשי הּוא ָקם עִ ִּמי מֻ ְק ָדם
לִ לְ מֹד ,ואנִי מזְ כִ יר ל ֹו כִ י בחדר אֵ ין מוֹרה
וְ אֵ ין תלְ ִמיד ,רק תו ָֹרה לְ פָ נֵינּו ,ואנ ְחנּו ְמש ְננִ ים יחד
סּוקים בְ עִ בְ ִרית ואר ִּמית וע ָרבִ ית.
פְ ִ
ֹלהים
אנ ְחנּו נִ זְ הָ ִרים בְ ִמלִ ים רבוֹת ,בֵ ינֵיהן א ִ
וְ ַאללּה וְ הּׁשֵ מוֹת הָ רבִ יםּ ,וכְ שא ִני רוֹאה כֵ יצד
יִ ְרָאה ָקשָ ה ִמ ְתלבשת בְ פָ נָיו ,אנִי מ ְמ ִתיק ל ֹו או ִֹתיוֹת
בִ ְדבשְ ,מתכְ נֵן עִ ּמ ֹו כֵ יצד הכּותאב
ַאחיוֹתָ יו ,וְ נ ְמ ִתיק גם לָהם
יִ ְתרחֵ ב עִ ם אחָ יו וְ ְ
את הָ או ִֹתיוֹת בִ ְדבש ,וְ ֹלא נִלְ עג לנִכְ שָ לִ ים,
סּוקים.
ּונְבָ ֵרְך יחד לִ פְ נֵי וְ ַאח ֵרי הפְ ִ
ואנִי אוֹמֵ ר ל ֹו בְ ָכל בֹקר בְ תֹם הלִ ּמּוד,
ָאב חיָב לְ לּמֵ ד לִ בְ נ ֹו תו ָֹרה ,וְ ִאם אֵ ינ ֹו יָכוֹל לְ ל ְּמד ֹו
חיָב לִ ְׂשכֹר ְמלּמֵ ד לִ בְ נ ֹו ִמבְ נֵי עִ יר ֹו לְ ל ְּמדוֹ,
אבָ ל א ָתה ,בְ נִי ,עָ ליָך לִ זְ כֹר שגם יָבוֹא היוֹם
ש ִת ְהיה חיָב לְ ה ְרגִ יש כְ ִמי שֹּלא לִ ְּמד ֹו ָאבִ יו,
סּוקים
וְ ָאז ִת ְהיה חיָב לְ לּמֵ ד ע ְצ ְמָך כָ ל הפְ ִ
וְ הּׁשֵ מוֹת וְ הָ או ִֹתיוֹת וְ ה ָתגִ ים שֹּלא חָ לְ פּו בֵ ינֵינּו,
וְ כָל אֵ לּו שחָ לְ פּו בְ לִ י שָאמ ְרנּו ִמלָה ַאחת
על ְמקוֹמָ ם בְ חיֵינּו.
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באותו לילה כתבתי על קירות הספרייה
כתבתי על קירות הספרייה ִמבְ פנים
ִ
בְ אותו לילה
מילים של פרופסור זקן לְ קבלה" :אלוקים לא
יִ וותר אילם בשפה שבה ִהשביעו אותו אלפֵ י
פעמים ָלשוב וְ לחזור אל חיינו" .הספרים פערו
פיות ואיימו להוציא מתוכם מילים איומות ּולחשים
קשים ,ואני הבטחתי להם שאלוהים לא ישתוק
בְ שפה שבה ישבו אלפי דורות של חכמים
וגאונים ומקובלים וסופרי סת"ם לכתוב לפניו .הדלתות
נעלו עצמן בין החדרים וביקשו לכלוא אותי,
ואני הבטחתי להן שאלוהים לא ישתוק בשפה
שבה דיברו נביאיו אל העם עד שפתחו
פתחים מבעד לעורלת לבו .ראשי נרדם על
הספרים ששאלתי בבוקר וניסה ליישן גם אותי,
ואני הבטחתי לו שאלוהים לא ישתוק בשפה
שבה דיבר הלב הער אל הגוף ה ָישֵ ן
אלפיים חמש מאות שנה .באותו לילה כתבו
קירות הספרייה בתוך הספרים אלפי משפטים מבולבלים
על אלוהים ,באותו לילה מחקו הספרים במחאה
את המשפט שכתבתי על קירות הספרייה ,באותו
לילה ישנתי כפי שלא ישנתי בחיי .ואם
התעוררתי ולא שמעתי את אלוהים שותק ,היה
זה לבי שדרש שאצטרף לצעקות הספרים שביקשו
להחריש את קולו .באותו בוקר מחקתי ממחברותיי
אלפי מילים שלא זכרתי את משמעותן ,וכשנכנסו
הספרנים הם מצאו אותי מכה על הקירות
שמחקו מהם הספרים מילים שלא הצלחתי לשכוח,
וניסיתי להבטיח להם שאלוהים לא ישתוק אבל
כל מה שהצלחתי לומר היה שאני לא
אשתוק עד שהם לא ינסו ,עד שאנחנו
לא ננסה ,להשביע את אלוהים לחזור לחיינו.
גרש ֹום שלום במכתב לפרנץ רוזנצווייג
מז' בטבת תרפ"ז:26.12.1926 ,
"אלוקים לא יִ וותר אילם בשפה
שבה ִהשביעו אותו אלפֵ י פעמים
ָלשוב וְ לחזור אל חיינו" (במקור בגרמנית).
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הכפרים הריקים הללו
הכפרים השקטים הללּו ,שעשרות שנים היו עִ יוורים לְ מבטנו העיוור ,נותרּו סמּויים ִמן
למדה לְ שחק בְ חילופי שמ ֹות ושקדה על ריכוְך כובד העי"ן וְ החי"ת
העין העברית ,אשר ָ
דדים כְ מצב ֹות
המזרחיות .וְ הם בשתיקתם שמרּו על קיר ֹות בתים שנותרו לעמוד בו ִ
וצים ,הגנּו על אב ִנים שהתפזרו בֵ ין העשב שגדל פרא ,וְ שיננּו
אחרי שגווע הד הפיצ ִ
בלבם הנטוש מזה דוֹר את שמ ֹותיהם המחּו ִקים.
כמ ֹו בדרך העולה ממערב לִ ירושלים :בתי לִ יפְ תָ א ע ֹוד נשפכִ ים במורד ההררי ,וְ אין
וראים תגר על רּוח ֹות השינויים
חצי הרו ִסים ,ח ִצי עזובִ ים ,ק ִ
רועה שיכנסם ,וְ הם ִ
פאים ,בְ בעלי
פלדה ועל השמות החדשים .לִ יפְ תָ א מאּוכלסת רק בְ רוחות ר ִ
העשויות ָ
וצמים עיניים לְ שאלות הנערות
שירה מבני בְ ָר ְס ֵלב הבאים לִ טבול במעיין וע ִ
תשובָ ה ו ָ
החולפות ,בְ זוגות שאהבתם זקו ָקה נואשוֹת לְ גג וְ לקירותּ ,ובְ מזרקי ס ִמים מושלכִ ים.
אורחים מתחלפִ ים,
ִ
דשה מדי של
ּובְ חצ ֹות היוֹם ,בין הבתים הללּו המל ִאים פס ֹולת ח ָ
רואים ,חלום עֵ רּות פוֹלש לְ ראשי וְ אנִ י ִנזכר בִ נבואתו של ס .יזהר ,שנכתבה ע ֹוד
לא ק ִ
בימי המלחמה ההיא ,הארו ָכה ,הקשָ ה ,הרת-הגורל :לא לנצח יוכלּו הבתים הריקים
שתיקתם ,יוֹם יב ֹוא והם ירימּו את קוֹלם בְ הד צעקוֹת ישנ ֹות ,והקיר ֹות
הללּו לְ התמיד ב ִ
חדשים ,וידברּו בִ שפת י ֹושביהם הנושנים שהותירו
יזכירּו את עברם לי ֹושביהם ה ִ
אחריהם מיטָ ה חמת שמיכָ ה ,קפה לִ פני רתיחָ ה ,וְ ספר תפִ י ָלה המחכה עדיין להי ֹות
נקרא מאותָ ה הברכָ ה.
בֵ ית-המקדש השלישי ,האחרון ,ירד ִמשמיים בְ אחד הימים כּול ֹו מעשה ידי אל ֹו ִהים.
וגם הכפר ,הכפרים הרבים ,ירדּו משמיי האלוהים ,עִ ם יושביהם שכבר זקנּו מאוד,
יטים פלסטיניים ז ֹועמֵ י
וְ כְך י ִקיץ הקץ לנדודיהם הארוכים ע ֵלי-אדמ ֹות ,בֵ ין מחנ ֹות-פלִ ִ
זיכר ֹונ ֹותּ .וברגע ישּוב ֹו הקוֹלוֹת הישנים :קריאוֹת ההשכמָ ה לתפי ָלה וקריא ֹות
האימה ֹות ,ק ֹול ֹות השי ָרה באהבָ ה ּובחת ֹונ ֹות ,וק ֹולם של מספרי הסיפורים הזק ִנים
ימים את
השפמיםּ ,ובת-צחוקם הגדו ָלה כשיתארּו בְ משְך אלף ליל ֹות ו ִ
ִ
אדירי
ֵ
כפרים והתמלאּותם מחדש.
התרוקנּות ה ִ
ובינתיים ה ֹורים רבִ ים ,כְ אללה האחד בזמנוֹ ,ל ֹוקחים את ילדיהם ,כאת מּוסָ א נביא
ישראל לפני מ ֹות ֹו ,ומראים להם את הארץ המובטחת הזרּועָ ה כפ ִרים רי ִקים ,מהרי
נב ֹו הגבוהים ,הרבים ,הע ֹומ ִדים סבִ יב.
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צ'חלָה וחזקל ,שיר ערש יהודי-בגדאדי
ליצחק אבישור ,מאסף שירי עם של יהודי עיראק בערבית-יהודית ,שתרגומיו הולידו שיר זה .נהוג לשיר את
השיר לילדים בעִ תות של חמסין וגעגועים ,בניגון איטי ,כשהם צעירים מכדי להבין את המילים ,שלא ידעו
"טלעת עאלִ י בְ עאלִ י" ,עליתי גבוה גבוה.
איך כמעט ולא ִנשאו הוריהם ,והוא פותח במילים ְ

כדי המים
עליתי בְ סולם אל הגג לְ הניח את ֵ
להצטנן ברוח ,באה הרוח והתפתלה בין ידי,
נפלתי ,נפל הסולם ,נפלו הכדים.
עליתי בְ סולם העץ אל הגג לראות אם בא חזְ ֵקל
מן המסע ,רוכב על סוסה יגעה ועמוקת עיניים,
לראות מה הביא לי מאוצרות הממלכה,
שבה הרוח והתפתלה בין עיניי ,נפלתי,
נפל הסולם ,נפל מבטי.
עליתי בסולם והנהר הרחב כולו היה ערש לְ רוחי,
והגשרים הגבוהים היו כריות לְ ראשי,
בידי הנערות.
ּובחצר שבע מניפות התנופפו ֵ
נרדמתי על הגג בעודי לוחשת לחזקל שלי:
"אתה יונתי ,מצחך הצחור קנה בושם ,גבותיך הכהות
קנה בושם ,שושן אדום מן הבוסתן בלחייך ,שיניך
אבני-חן לבנות ,אנחנו תאומי-הצורה ,ירחם עלינו הרחמן,
בוא נלך יחדיו אל הצורף ונבקש ממנו שיצרוף לי טבעת
עליה יחרוט' :עוד מעט קט שב חזקל מן המסע'".
עליתי בְ סולם אל הגג וחזקל ישֵ ן בחצר,
שוכב על הערסל וכל הנערות סביבו חושקות בו,
מבקשות להעניק לו מאוצרות האל.
באה הרוח והתפתלה סביב חזקל,
התהפך הערסל ,נפל חזקל ,צחקו נערותיו.
לחשתי" :נערותי ,אל תקנאו בִ י ,אל תעשקו לְ אהובִ י,
אבקשנו לרדת ולרחוץ בנהר ולבוא רק אלי,
ויביא לי מי תמרים למלא בהם את הכדים שבידי".
עליתי בְ סולם אל הגג וחזקל ישֵ ן בחצר,
לחשתי" :אתם ההולכים מבגדאד בְ דרך מּוצּול אל סוריה,
קחו אותי ואת חזקל ,קחו אותנו בתוך כפלי משאותיכם,
הסתירו אותנו מן הנערות ,ואם יגמר כספכם בדרך
מכרו אותנו בדמשק ,ואעמוד מעל נהר פרפר
כפי שעומדת אני עתה על החדקל .אבל אם תמכרונו,
מכרו אותנו יחדיו ,מכרו רק לעשירי העשירים ,לראשי השרים,
לגדולי הווזירים ,לסולטאן ,ואבקש מבנות א-שאם
אשר יבואו במרוצה אחר ידידי ,אל תקנאו בִ י ,אל תעשקו לְ אהובִ י,
לָכן נערים רבים יפים בְ דמשק ,וחזקל לי יחידי".
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עליתי בְ סולם אל הגג וחזקל ישֵ ן בחצר ,כך תמיד,
חזקל שלי ישן ואני ערה ,אני ערה וחזקל שלי יוצא לְ מסע.
אולי אינו רוצה לחזור ,אולי אינו רוצה להתעורר ,אולי עטלפים
פלשו למחשבותיו ,אולי שערותיו כבר אינן כחוטֵ י הפנינים
בלילֵי הירח .קראתי אל הנערות" :אין אתן זוכרות
איך היינו בגאווה קוראות' :נ ְִחנָה בנאת א-ש ְמס וא-ש ְמס ִאמנָה
וס ִהיל אבּונָה ואלְ -ק ְמר ִאבְ ן ע ְמנָה'? אנחנו בנות השמש
והשמש אמנו ,כוכב הצפון אבינו והירח בן-דודנו,
כך היינו צועקות בימים ובלילות" .והן צוחקות.
לחשתי" :אתם ההולכים בדרך לְ ִהינְד ,קחו אותי לבדי
ומצאו לי שם
להינְד ִ
כי כבר מאסתי בהמתנה לידידי ,קחו אותי ִ
חתן .ואם יגמר כספכם בדרך מכרו אותי באמצע המדבר,
מכרו אותי לְ עניי העניים ,שַאכלה יְ מות חיי בְ אוהלים,
עד שאצעק לְ אלוהים ,עד שיודיעני אלוהים כי גם יְ מות חזקל כָלים,
כי עזבוהו כל הנערות וכל המסעות ,כי גם הוא עולה בסולמות
ושוכב על גגי כל השעות ,נרדם והוגה בי ,מחכה בחלומותיו לְ שובי".
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ִׁחיּוכו של פרנץ ק.
קפקא שרף דפִ ים
קרים בְ פראג ּובְ ברלִ ין.
וְ הם ִחיממו לֵילות ִ
הֵ ם ִמילאו את האוויר
בְ ֵריח נִ ייר שנידון לאש
וְ הכל היָה עצבּות גדולָה.
דמעוֹת של די ֹו
שנחרְך וְ נחתְך
אדישָ ה
נשרּו על ִריצפָ ה ִ
וְ שכחּו שהיו פעם ִמילִ ים.
ָגם את דו ָֹרה ִאילֵץ לִ שרוֹף את חייו ,את מעשה
ידיו ,בשנָה שלהם בְ ברלִ ין .וְ ִהיא בכתָ ה ,וְ ִהיא גָם ז ֹו
שבסוֹף ִהתעלפָ ה על ִקברוֹ ,וְ אביו הפנָה את גב ֹו
וְ ִהתרחק וְ אחריו האבלִ ים.
דוֹמנִ י שהּוא ִחיפש בָ ה שער לְ ִהימלט ב ֹו
ִמן הע ֹולָם .שער לְ ִהיחבא ב ֹו מֵ עצמוֹ.
ָגם אנִי בִ גללוֹ ,בְ עִ קבוֹתיו ,מחפש אחר השער כבר שָ נִים
וְ נוֹקש על דלתוֹת נעּולוֹת אולי רק לִ כאו ָֹרה.
הּוא היָה נבִ יא של ָדת חדשָ ה
פקיד הממּונה על סעִ יף אחד בחוֹק
א ֹו ִ
וְ עכשיו אנִ י מרגִ יש שאנִי מצטט אוֹתוֹ:
כִ י אנִ י לא יוֹדע ִאם דו ָֹרה שלִ י תֵ דע ש
שרה ,ש
ִחיבת ע ֹולָם אנִי חב בִ בְ ָ
שע ָרה .ש
ת ִמיהת ע ֹולָם אנִי תוֹלה בְ ֹ
ִתקוות ע ֹולָם אנִי מחפש בְ שע ָרה.
אנִי לא יוֹדע אֵ יְך ִהיא תדע.
אנִי רוֹצה לִ שרוֹף שּוב ,עִ ם דו ָֹרה שלִ י,
את דפיו השרּופִ ים של קפקא .וְ לִ בְ כוֹת יחד,
צּורה.
ִהיא ,וְ אנִי ,וְ דפִ ים ש ִאיבדּו גּוף וְ ָ
אנִי רוֹצה שבפעם הזאת ,השניָה,
יִ תמלא האוויר בְ נִ יחוח נייר שבחר להיות נִידוֹן לאֵ ש
וְ הכל יהיה ִשמחָ ה גד ֹולָה.
אנִי רוֹצה שחיּוכ ֹו של פרנץ ק.
כדי לְ נחם או ִֹתי מתוְֹך השריפָ ה.
יעלה ֵ
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גם משוררים חיים
כותבים טוב ממני
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כמו שתיקה
ישה עִ ם עֵ יניים עצובות
ִדילֵן אהב ִא ָ
נשים עִ ם עֵ יניים
וְ גם אנִ י ִמשתדל לְ אהוב ִ
שתיקה
יברה כמו ִ
עצובות .אהּובתו ִד ָ
וְ גם אנִ י ִמשתדל שַאהובותיי ידברו
אחורי שובר גלִ ים.
ֵ
כמו ְש ִתיקה .כְ מו היָם מֵ
בִ ְשנות השמונים ִשיריו כִ מעט ִהתרוקנו מֵ אהבָ ה.
הייתי זקוק לָה יותר מכל.
ִ
דווקא כְ שאנִי
ידעתי.
ִ
הּוא לא ידע .אנִי לא
רחמים.
ִ
עד שכוכב נופל עורר ב ֹו
רחמים
לִ בִ י כבד מכל ה ִ
אחרים.
ִ
שריחמו עלי וְ על
רחמים.
ִ
אּולי הגִ יעה שעת לִ בִ י לְ ִהיפתח וְ להיות בנק של
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ארבע הערות על העירום של ראשית-השיר
.1
ידה ,הוא יעקב דרעי יליד
לפני שנתיים – בהרצאה ירושלמית חד-פעמית של ז'אק ֵד ִר ָ
באנְ גְ לִ יזִ ית מצורפתת ומגורמנת על חוסר היכולת לחצות את גבולות
אלזִ 'יר ,שדיבר ִ
השפה ,ועל התנגדות השיר לתרגומו אשר בו-זמנית גם קוראת לקורא לבוא ולנסות את
כוחו ולאמץ שפתיו ולשונו באי-האפשרות כבניסיון בראשית – קראתי בקובץ תרגומים
מערבית לעברית שהתקין נעִ ים עריְ י ִדי ,יליד הכפר ְמע'אר שבגליל ,לשירי ַאד ֹונִיס ,הוא
ַאחמד סעִ יד ַא ְסבר.
המשורר הלבנוני יליד דמשק עלִ י ְ
.2
אדוניס המתורגם שר על העירום ,אשר תמיד קודמות לו שלוש נקודות ,העירום של
ראשית-השיר החופר גבולות בתוך חולות היקום הנובל וחושף גופות מילים זרוקות בין
הרי השירים הגוועים .האש של השירים ,של אדוניס ,אבדה במרחבי הזמן הקיים והלא-
קיים ,ושפתו התחלפה באחרת ,מצומצמת ,וצעדיו בעולם שמעבר להרי-הלבנון שוב לא
היו צעדיו.
.3
דרידה ,דובר הפו ְֹסט ,נעלם פתע מן האולם הגדול שבראשי ,וכשחזר היו בגרונו מילים
קשות להטיח על אוזניי הקרועות ,ומתוך שחידד את כאבו בחוסר רצונו לשאת-ולתת עם
הקץ אמר כי כל מוות הוא מותו של העולם ,לא של עולם אחד מרבים ,אלא של העולם
האחד כולו .והניצול מאותו מוות ,הסביר ,נידון לחיות לבדו את מות קרובו או רחוקו,
נידון לשאת לבדו את העולם המת על גבו .ואז הוא קרא שיר שכתב פאּול צלאן ,יליד
ְטש ְרנוֹבִ יץ' שבבוֹקוֹבִ ינָה ,פרובינציה-לשעבר של הממלכה ההאבסבורגית .הוא קרא את
השיר בג רמנית ,שפת מותו של צלאן ,ואחר קרא את תרגומו לאנגלית .ואני התחלתי
לכתוב את המילים הללו ,הספק-שיר הזה.
.4
צלאן המתורגם שר על זמזומו של שטף כוכבים שחורים ,אשר מחליקים הרחק ממנו ומן
השמיים ,מתרחקים ועדיין נשמעים .הוא שר על מצחו המבותר של הקורבן ,האייל שהיה
כפרתו של יצחק ,ובין קרניו היבשות ואכולות-הזמן ,ששוב אין בהן זעם או תשוקה לקרב,
חקק את דמות-הצער .שום-איש ,ידע צלאן ,שום-איש בעולם אינו חף-מפשע ,אף לא
העולם-עצמו או השיר-עצמו או האיל שמנע את פשעו של אברהם .העולם-עצמו מת ,הבין
צלאן ,או שהבין דרידה ,או שהבנתי אני דרכו ,ועתה עלי לשאת אותו כולו על גבי עד מותי
שלי.
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וריאציות לַאדונִׁ יס
תרגומים-עיבודים לשירים מתוך "שירים ראשונים" ("قصائد أولى" )1957 ,לאדוניס (עלי אחמד סעיד אסבר)

.1
הָ א ָדמָ ה אוֹמרת :שָ ָרשי ִמ ְסתבְ כִ ים
אל הנצח הָ ָארְֹךְ ,ממלְ ִאים גּופִ י כְ ִמיהוֹת,
ְמעִ ִירים ְדפִ יקוֹת בלֵב לִ ְשאֹל
על הָ ָרעָ ב אל היָפה,
אשית
לְ הזְ כִ יר אֵ יְך כְ בָ ר בָ ֵר ִ
נוֹלד ִציּור היֹפִ י בחָ זה
וְ עִ ּמ ֹו התאוָ ה הָ עמֻ ָקה
שאֵ ינָּה מ ְרפָ ה.
.2
פּוחים
היוֹם ֹלא י ְספִ יק לִ יֹ :לא אזְ כה לִ ְראוֹת את ְׂש ֵדה הת ִ
ִמ ְתמלֵא טל בֹקרֹ ,לא אחזה בְ גִ בְ עוֹתי
נו ְֹטפוֹת שפע זֹהר צָ הריִ םֹ ,לא אעצֹר לְ נּׁשֵ ק
את הָ אוֹר הָ רוֹעה בארֻ בוֹת עֵ יני לִ פְ נֵי ה ְּׁש ִקיעָ ה,
יתי
ֹלא ַאאזִ ין לנו ְֹט ִרים ש ִהצבְ ִתי על בֵ ִ
ְמבלִ ים את הליְ לָה בְ ִׂשיחוֹת עִ ם כ ֹוכָבִ ים,
ֹלא א ְשמע את הּמ ְס ְמ ִרים שנָעץ הליְ לָה בְ שּולֵי הָ ָר ִקיע
נוֹפְ לִ ים עִ ם יְ ִקיצת החּמָ ה על הגגוֹת.
ֹלא אשלֵם את החוֹב הגָנּוז בִ בְ ׂשָ ִרי ה ָקשה,
א ְסת ֵתר היוֹם בְ ִמ ְקלָטי וְ א ְצעק אֵ י ֹפה בָ ני,
מד וְ א ְק ָרא לָהם עד שיָשּובּו
אע ֹ
וְ א ְשַאל אוֹתָ ם אֵ יפֹ ה קוֹלִ י ,אעצֹם עֵ יניִ ם,
ַאר ִחיק יָדיִ ם ,עד שא ְהיה רק קוֹל
אאטֹם ָאזְ ניִ םְ ,
עוֹבֵ ר על השָ דוֹת בְ לִ י כֹבד הגּוף ה ָקשה הּמוֹשֵ ְך מּטָ ה,
רק אלף גְ רוֹנוֹת ִמ ְתרו ְֹמ ִמים מעְ לָה וְ קו ְֹר ִאים
אֵ יפֹה ,הֵ יכָןַ ,איכָה אד ֹונִ י.
.4-3
מכוֹת עִ ּוְ ר ֹות ִה ִתישּו את כֹחוֹתי ֹלא פעם:
לָח ְמ ִתי בָ הן עד שלָמ ְד ִתי מֵ הן לְ ִהכָנע
וְ להפְֹך את גּופִ י לְ סֻ לָם של ה ְש ָלמָ ה.
מֵ ָאז כָל הָ רְך וְ הג ִָמיש מלְ בִ יש או ִֹתי יוֹם יוֹם
בִ בְ ג ִָדים ,עוֹטֵ ף או ִֹתי בִ ְשכָבוֹת ְׂשמֵ חוֹת
אְך ְמרֻ בוֹת סוֹדוֹת ,ואנִ י מנִ יח אוֹתָ ן
על כפוֹת הּמֹאזְ ניִ ם יחד עִ ם כָ ל פִ ְסלֵי הָ אלִ ילִ ים
יחים לְ ִה ְתנגֵד
הָ עׂשּויִ ים בֹץ .רק הֵ ם מ ְצלִ ִ
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לְ כֹבד הָ או ִֹתיוֹת ה ְּׁשח ֹורוֹת הּמֻ נָחוֹת בצד הּׁשֵ נִ י.
הָ או ִֹתיוֹת שנעׂשּו חֵ ְרשוֹת עִ ם הזְ מנִים ,עד שאפִ לּו
את ְק ִריאוֹת הה ְש ָכמָ ה ל ְתפִ לָה אֵ ינָן שו ְֹמעוֹת עוֹד,
הּׁשמש מ ְשכִ ימָ ה וְ הֵ ן שו ְֹתקוֹת .הֵ ן שלִ ְּמדּו או ִֹתי
יתיִ ים,
אש ִ
יקים-ח ָד ִשים ,מ ְחזו ִֹריִ ים ּובְ ֵר ִ
לִ ְחיוֹת ,חיִ ים ע ִת ִ
של מו ֵֹרה דרְך וְ תיָר בְ עֵ ת ּובְ ע ֹונָה ַאחת.
עכְ שָ ו אנִ י קו ֵֹרא לְ בו ְֹר ִאי ּולְ ִנבְ ָרַאי לְ ה ְשכִ ים עִ ִּמי אל הּׁשמש
וְ לָקחת חֵ לק בִ ְמלאכת ה ְתפִ לָה ,לִ ְהיוֹת ְשלִ יחֵ י ִצבּור
וְ לִ ְהיוֹת ָקהָ ל ,לִ ְהיוֹת חֵ ְר ִשים-שו ְֹמעִ ים וְ רו ִֹאים-עִ ּוְ ִרים
ּולְ הוֹלִ יד ִמלִ ים ח ָדשוֹת ִמן הָ או ִֹתיוֹת היְ ָשנוֹת,
עד שנִ ְהיה ֻכלָנּו מֵ ִתים וְ נ ֹול ִָדים בִ זְ מן אחָ ד ,בְ מָ קוֹם אחָ ד,
א ֹו ַאחֵ ר.
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ֹלא יוסף לחלום
לרבקה מרים

החלומות שפתר י ֹוסֵ ף לא מניחים לי לישון עכשיו,
ּוכמו ָדוִ ד אני עולה ִמן המשכב לְ עֵ ת הָ ערב
לצפות בְ יופיה של בת-שבע רוחץ על הגגות.
החלומות מֵ בהלִ ים נפש ברז ֹונם עומדים על היְ א ֹור
ואילו האישה ט ֹובת מ ְראה ּובריאת בשר מאוד.
יקים במדבר עו ָלה גפן כְ פ ֹורחת
ּומֵ ַאחד הב ֹור ֹות ה ֵר ִ
אשכול ֹותיהָ ע ָנבִ ים
ּובגפן ְשל ֹושָ ה שָ ִריגִ ים ִהבְ ִשילּו ְ
המה נִ ְשח ִטים וממלאים כוסות יין רבִ ים
ִאיש כ ֹוס ֹו בְ ָיד ֹו ִמפחד חל ֹומ ֹו.
בעל החל ֹומ ֹות למד ִמבִ לְ עָ ם את שפת האתונות
פונה ַא ֵליהם ִש ְמעּו-נָא החל ֹום הזה ַאשר חָ ָל ְמ ִתי
מנסה לקרוא שמות חדשים לחיות ,לכוכבים ,לאלּומ ֹות.
נאמר ח ָיה ָרעָ ה ַא ָכ ָל ְתהּו וְ ִנ ְראה מה יִ ְהיּו חל ֹומ ֹותָ יו.
כמו אביו ניסה שנים למשוך סולמות אל השמיים
אולם הקול קולו ואילו הידיים אינן ידיו.
כמו אּו ִר ָיה ה ִח ִתי לא הצליח לכתוב שירי אהבה בלילות
אלא היה ִמתאבק בהם בדרך מול פ ֵני המלחמות והחלומות.
כמו אביו נותר לבדו ִנ ְש ָקף על פְ נֵי היְ ִשימוֹן
והתגושש עם בן-דמותו עד עלות שחר
עד כִ סָ ה אבק את עֵ ין הָ ָארץ ָלעִ יוור ֹון.
כמו פ ְר ֹעה הקיץ בבוקר במיטתו ולחלומותיו אין פִ תר ֹון
ֹלא רָאה כָ מ ֹוהם בְ ָכל-ארץ ִמ ְצריִ ם ָל ֹרע
ולא נ ֹודע כִ י בָ אּו אל ִקרבוֹ.
את החי ָא ֹנכִ י ְמב ֵקש ,אמר ,הגִ ידּו-נָא לִ י אֵ יפֹה,
את החי .שמן הזית שב אל הזיתים בלילות
והחי מחזיקים אותי שבוי בבארות .אל יְ בהלּונִ י
רעְ יוֹני ,מחזיקים אותי בִ זמן שאברהם
שב אל חָ ָרן ,שב אל אּור-כ ְש ִדים ,אחריו שבים
יִ ְצחָ ק וישמעאל ,עֵ שָ ו ויִ ְש ָראֵ ל ,אפרים ,מנשה ובנימין.
א ְרחוֹת
ארץ מצרים כבר רחוקה מרחק ֹ
ואין לחם בכל הארצות.
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הבן נשכח בבארות ואין מים בכל הארצות.
ָיד ַאל ִת ְשלְ חּו ב ֹו לְ מען ַא ִציל א ֹות ֹו ִמ ָי ָדם.
עוד מעט עולה הוא מן היאור כשבע הפרות היפות.
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מצוות עשה
"וָ ָאבִ א א ְתכם אֵ לָי" ,שמות יט ,ד
"אשר ִנבְ הל לְ בָ ב ֹו ִמלְ בָ ב ֹו" ,ר' שלמה ִא ְבן גבִ יר ֹול
"עפָ ֵרְך אנִ י ש ֹו ֵקק ...וְ לִ ְראו ֵֹתְך ֹלא נִ ָתן רק ִמּמ ְרחָ ק ...יִ תמּו ה ִמלְ חָ מ ֹות ִמ ְסבִ יבִ י" ,ר' יצחק רואש
"מק ֹו ְמָך ַאל תנחּ ..ו ְנפִ ילִ ים יהיו לִ נְ פָ לִ ים ...כִ י י ֹום לש ֹו ֵכן ְשחָ ִקים על כָ ל ע ָנ ִקיםִ ...מי לְ ה ְשפִ יל ּו ִמי לְ הָ ִקים" ,ר' דוד בוזגלו
ְ
"ת ֹוכ ֹו ָרצּוף ַאהבָ ה" ,שיר-השירים ג ,י
"מושך בחוט אהבה  /נפשי באד דאבה  /חידות כמלכת שבא  /תבוא לנסותי" ,יהודה ִא ְבן גִ יאת (על-פי כתב-יד אחד
בעולם ,ויתכן שהשורות משל יהודה הלוי)
"השיר אינו מכיר אלא את עולמו" ,יעקב שי-שביט

הייתי
ִ
זכרתי דבר אֹלהי וָ ָאבִ א א ְתכם אֵ לָי וְ
ִ
יתי בְ כִ יָה ארּו ָכה
ימים רבִ יםּ .ובכִ ִ
י ֹושב ּומחכה ִ
ירה לִ י כִ י
והזכִ ָ
אשר משכָ ה בִ ְשער ֹותָ י ִ
שר ִידים רבִ ים קדמ ֹוניים מחיינו ב ָים
עוֹד יש בנּו ִ
בֵ ין האצ ֹות .כְ איש אשר ִנבְ הל לְ בָ ב ֹו ִמלְ בָ ב ֹו
שבעתיים קמתי ולא נקמתי אשם איש ִריבִ י
וחיפשתי כל דרך לעזוב את ארץ ה ְנבוִֹ .התכסָ ה אֹלהי
בִ גלימ ֹות הזמן ּובִ בְ שר הגּופִ ים הרבִ ים לְ נסותו
ולנדודי לִ בִ י
ֵ
נפילתי
ִ
ולא שעה לִ
תחינתי יִ תמּו ה ִמלְ חָ מ ֹות ִמ ְסבִ יבִ י.
ִ
ּולְ
עולם כרוחב הדף צעקתו ואין מרחק
לראותו ואין מרחק לְ דמ ֹות ֹו ומי יְ ָנצח
קרב ראשית לאחריתו .מצוות עשה
על מלאכת השיר לְ ֵ
מיום שחרב הבית לכל ישראל להיות בְ גלות
ואם אינם נולדים בְ גלות מצוות עשה עליהם
מדאורייתא ומדרבנן לצאת ולִ גְ ל ֹות מביתם
אל הדרכים והשברים .ואינם שוברים כלי גולתם
אלא כדי לחברם מחדש ואינם משיבים יד גואלם
אלא כדי להניחו ריקם .ומקומם אינם מניחים בשאלתם
אם י ֹום לְ ש ֹו ֵכן ְשחָ ִקים על ָכל ע ָנ ִקים איך ידע
ִמי לְ ה ְשפִ יל ּו ִמי לְ הָ ִקים מי לאשמדאי
ומי נפשו באלוקים .ואם דרכ ֹו לְ דאבָ ה ואם ת ֹוכ ֹו
ָרצּוף ַאהבָ ה ואם חידותיו קשות מכל מחשבות
מלכת שבא .ואם ערגת רגעִ ים ג ֹורעת גער ֹות
בדמיונִ י איך אדע א ִני ִמי יבוא בִ ְמע ֹו ִני
ומי לא יסלח לעוֹנִ י .והרי השיר אינו יודע דבר
על עולמו הוא מחופר בתוך עצמו
כעובר במעי אמו כולו פנקס מקופל
סגור בחותמו .והשיר אינו קורא את עצמו
ואין בו להשיב איכה ְנפִ ילִ ים יהיו לִ נְ פָ לִ ים
איכה אם לִ ְרא ֹות ֹו ֹלא נ ִָתן רק ִמּמ ְרחָ ק
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הדחק ואיכה אם בתוכו
איכה יעלם ְ
לא יִ מצֵ א לב חדש איכה יִ בָ טל חשש
ועפרו אני שוקל אני שותק אני שואל אני שוקק.
זכרתי דבר אֹלהי וָ ָאבִ א א ְתכם אֵ לָי
ִ
כי
והייתי מחבר אותיות ומפרק אומר
תורתו ברה אומר תורתו סתורה
אומר היא אסורה היא אורה היא
אר היא רחם-מחר
נחל-לחן היא ראי-י ֹ
היא לבב-בבל היא שורות ארוכות
של משוררים רבים אשר נבהל לבבם מלבבם
ולא נדם.
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שיר על המטבח של סדנאות השירה
"מיזוג שבטים? וודאי .אך גם תחרות ניצחת
של שבט במשנהו כחוקות חזית.
המיית עתיד גנוזה שריריה מנפחת...
אמצי כוחך הגמוניה אשכנזית"
נתן אלתרמן
"אוסקוט יא חרא מוואדי מוסררה,
אני השמנת אתה הבררה"
דוד אבידן

עכשיו אני הפלפל הממו ָלא
של גברת ַאלְ מ ֹוזְ לִ ינ ֹו
שנכנס כך פתאום לשיר של ויזלטיר
שנכנס כך פתאום אל סדנת השירה.
ולא ידעתי אם שמחתי
למצוא כאן לפתע פלפלים ממולאים
באמצע הסדנא הזאת
והרעב הזה
או שאני כועס על ויזלטיר
שהשאיר מגברת אלמוזלינו
רק פלפלים ממולאים
או שאני כועס
על המנחה בסדנת השירה
שלא הביא שום שיר
של גברת אלמוזלינו על עצמה
או על משוררים אחרים
רק ויזלטיר ,ואלתרמן ,וזך ,ועמיחי ,ואבידן ,ופגיס.
או אולי אני לומד עכשיו מקום בְ חיי
הרחק מויזלטיר
הרחק מן השירה
קרוב לממולאים ולמטבח
אם רק הממולאים והמטבח
נותרו ממני בסדנאות השירה.
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לארז ביטון ,שיר בשני חלקים
א.
מאהבת נשים בטעם תּות-שדה
לפרברים
ִ
הייתָ חוזר
לעברית האחרת
ִ
ו
שהיתה ט ֹופחת על פיָך עד פקּוע חניכיים
ומביאה עמה ריחות דחויים ואהּובִ ים.
ובערבים הייתָ יוצא
לומד לאכול גלידה מבדולח בְ בתי-הקפה
מלמד את עצמָך לדבר במילים נקיות
בעברית מעודכנת מאוד
עם הרבה בבקשה ,עם הרבה אדוני.
הייתָ יושב לבדָך ,לא פונה לאנשים סביבָך,
ולא פעם התפתתָ לחשוב אולי תרוץ באמצע דיזנגוף
ותצעק בִ יהּו ִדית מָ ר ֹו ָק ִאית:
"ָא ָנא מן אלְ מגְ רב ָא ָנא מן אלְ מגְ רב"
ואחר-כך תעצור ותשב בְ רוֹוָ ל בִ לבוש עגָאל וְ ז ְרבִ יָה.
אבל אהבת נשים בְ טעם תות-שדה
לימדה אותך לשחק בְ חתול סיימי בת ֹוך סל ֹון יר ֹוק
הרחק ממשחקי הסנוקר של ילדותָך האבודה בקפה מ ְרק ֹו בְ לוֹד
הרחק מהטעם הצורב של העראק והריח הצורב של הזעְ פְ ָרן
שבוי הרחק מכפר הולדתה של אמָך
המתהפך בקירבָך עם ריח אדי הזעְ תָ ר
העולה מן המרתפים.
חפצים
ִ
הנה אתה אורז
בשעה האפלולית של דיזנגוף
האנשים
ִ
הרחק מן
לפרברים
ִ
וחוזר
רחיק הרחק אל תוך לבָך
מ ִ
מחכה שכולם יהיו ישנים
ואז משנן ִמסוֹת קטנות של באְך
ביהודית מרוקאית.
ב.
מה זה לִ ְהי ֹות א ֹותנ ְִטי ,אני יושב בשקט
וכ ֹותב ִשי ִרים לְ נשים בטעם תות-שדה,
מספר להן על טעם רווקותו של קפקא
ועל ריח בדידּות ֹו של ארז ביטון.
ושניהם מונחים על המדף מעל לְ מיטתי
בכריכות קרטון בלויות.
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ערב ערב ,לפני השינה ,אני לומד את טעם העראק,
עד שאולי אצליח להתרגל ,וריח הזעְ פְ ָרן
הוא בשבילי רק ביטוי משיר של ארז ביטון
חסרה
ָ
ולא זיכרון בקצה האף .העברית שלי
את היהודית המרוקאית ואת הערבית הבגדאדית,
ּומעולם לא ידעתי ,ולא אדע ,אהבת ילדים
בְ ז ְרבִ יוֹת לבנות .מה זה להיות אותנטי,
אֵ ין לִ י חיים אחרים ,ולא שמעתי את ז ֹוהָ ָרה ַאלְ פ ִסיָה
שרה בְ חָ צר המלך ברבָ אט כשחיילים נלחמו בסכינים
לגעת בשולי שמלתה ,לנשק את קצות אצבעותיה.
לא מצאתי אותה בְ אשקל ֹון ליד לשכת הסעד,
שירי קופסאות סרדינים לשטיחי מלך מרהיבים
בין ֵ
אומרת בקול צרוד" :מּוחמד החמישי ִאישוֹן עינינּו",
ּומעולם לא פגשתי בנים של מש ֹורר ֹות ,גם לא בנ ֹות
של מש ֹוררים ,גם לא את בתָך.
לא סיפרתי לבתָך שגם אני קצת כותב שירה,
והיא לא התחילה לדבר בָך ,משורר חשוב בָ ָארץ הזאת.
מה זה להיות אותנטי ,לכתוב שירים על ארז ביטון
ולקוות שיום אחד אני ארוץ באמצע דיזנגוף ואצעק:
"ָא ָנא ִמן בגְ דאדָ ,אנָא ִמן בגְ דאד".
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שיר לאחר יציאת הספר הראשון
"משל ליסודות הבית" ,ארז ביטון

ושורות שנטשת מחוץ לספרָך ההוא
אתה עמֵ ל להחזיר אל השני:
מזכיר לעצמָך כיצד בְ רגע הפך
עמק הבָ כָא לְ עֹמק הבְ כִ י ,ואיך
יסודות הבית וסודות הבית התערבבו,
עד שלא נותר מהם כל
משל .מזכיר לעצמָך איך אדם
נסגר בתוך חדר וחדר הולך
ונסגר בתוכו ,כמעט אדם נסגר
בתוך ספר והספר הולך ונסגר
בתוכו .בינתיים אתה הולך ונסוג
הרבה שפות ,פונה אל לשונות
הילדים ,אל לשונות ההורים ,אדם
פונה אל פניו וכל פניו
פונים ממנו.
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החרפת גלּות
"אני משורר מרוקאי גולה ...גולה מגלותי" ,מואיז בן-הראש

החלטתי להחריף את גלּו ִתי :מהיום לא אקרא עוד
ִ
בספרים שאני אוהב ,לא אוכל ממאכלי אמי,
לא אתגעגע שוב אל הרחוב שגדלתי בו ,לא אזכר
ילדה שחלקה עמי ריקוד ראשון .מעתה אני עומד לִ גלות
ב ָ
מחוץ לשפתי ושפת אמי ואבי ,מחוץ לביתי ,מחוץ
לְ פעימות הלב המוכרות לי .אחריף את גלותי
עד שכצעד אחרון אצעד במחאה החוצה מחוץ לעצמי,
ואגְ לה אף מחוץ לגלותי .זה לא שיר מחאה פוליטי,
בקושי שיר מחאה משפחתי .זה לא שיר
זה מכתב אחרון של נידון לְ גלות ,מכתב אחרון
שאכתוב בשפה שאינה שפת הגולים .בשבועות הקרובים
אלמד את שפת הגולים עד שאוכל סוף סוף לכתוב
את כל שירי בִ שפת הגולים ,היא שפת השתיקה.
עד שגלותי תתחנן לשמוע קול שאינו שתיקה,
שיר שאינו מכתב אחרון ,מחאה שאינה משפחתית.
עד שגופי יתחנן לגלות חזרה אל תוך גלותי,
אל תוך גופי ,אל תוך שפתי ושפת הורי ,אל תוך זיכרונות הילדּות
והנער ֹות ,אל תוך גופה של האישה החולקת עמי את יצוענו.
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הדיון על מרחב הכתיבה של שדרות
לשמעון אדף

וְ אם שדרות אינה קיימת וְ כולה
ספרי השירה?
שרטוטי מילים בִ גבולות ֵ
האם בְ מקום אחר קיימים הבתים ששוב אינם לבנים
ועומדים גם בהם בְ שורות? ּושמֵ י המתכת האפורים?
המקלטים
האם המוזיקה שבקעה מן ִ
והעניקה שפתיים לבני העיר
ממקלטים אחרים?
יכולה היתה לבקוע ִ
ומה הטעם לדבר על אהבה מוחלטת לְ מקום חסר אהבה
אם אנשיו הם רק דימויים של אנשים
וקשיּותם רק דימוי לְ ק ְשיּות
ולא הק ְשיּות עצמה?
"אני נקרא על שם סבי" כתב שמעון אדף
וסבו אותיות שחורות ומשחירות על מצבה
שנה אחר שנה .ערש הזמן הוא מרוקו
של סוף שנות הארבעים ,ומסע ההורים
מן המגְ רב עד שדרות ,בדרך הקשה
שלאורכה לא נשבו רוחות ערבסקות.
כשהגיעו לא היה דבר שיצנן את התבערה
של המדבר ,או יכחיש את סרבנות האדמה
של הדרום ,ובחצר ,באותה אדמה חרוכה,
תחת השמיים עמוסי החמסינים ,אמו הצמיחה לּו ִאיזָ ה
כדי שתעניק טעם לתה הגואל
ולשעות הארוכות הכבדות.
עשרים שנה עברו עד ששמע את רחש
טריקת הערב על הקרקע ,והבין
כי בְ תום דורות של שחיקה ילטפו הילדים
את המים באבן .הכאב בשדרות הוליד בו
אצולה חדשה ,ששכחה את זכויות האבות
אך לא את כאבם ,ובדרכו לתל-אביב יכול היה
לומר" :אין לי דבר שלם משל עצמי".
במסע האוטובוס משדרות לְ תל-אביב
גופו יצא לקרב אחרון מול ההיסטוריה:
"זה לא נכון מה שמספרים על המזרח" ,חזר
ואמר שוב ושוב ,הרי "אפילו ההורים שלי
שותקים משהו במערבולות אוויר קטנות".
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"זה לא נכון מה שמספרים על המזרח" ,אמר
לאיש המבוגר שישב לידו ,וקיווה שהוא
שנולד במרוקו ירגיע אותו ויאמר" :יש לי דבר
שלם משל עצמי" .אבל גילה שהוא אינו ממשיך עמו
לְ תל-אביב.
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ההיסטוריה שלנו
למתי שמואלוף ,אקטיביסט שירה

אם לא יכתבו ההיסטוריונים את ההיסטוריה
נכתוב אותה אנחנו המשוררים .יחד נלקט
את חרוזי הזמן של אבותינו ,נאסוף
את אבני החן של זיכרוננו שהטבענו
בתוך אוקיינוס הבושה ,ונציג אותם לראווה.
וההיסטוריה שהיתה מקום ההפסד הגדול
של הורינו ,ההיסטוריה ששוב לא היתה שלנו,
ההיסטוריה שנגנבה ,שבלעדיה אי-אפשר לכתוב
שירה גדולה ,ההיסטוריה שאילצה אותנו לכתוב
אלפי שירים של התנגדות להיסטוריה מול הגנבים ולא
שיר אחד למשפחותינו ,תהפוך למקום הניצחון.
נגנוב את המפתחות לחדרים האסורים,
נדבר עם ההורים ,ונלחש" :הפצעים
לא הגלידו ,רק הצעקות הושתקו,
והאסירים עדיין יושבים ומחכים ,אולי
עוד ארבע מאות שנה תיפול החומה".
ולא נלחש ,נצעק" :הדיכוי לא הסתיים,
הזעם מבקש לכתוב שיר אנאלפביתי".
אבל קשה לכתוב שירים אנאלפביתיים,
כמו שקשה לאחות שברים שפעם היו
כוס שלמה .קשה להיאבק באלימות המילים
בלי ללמד את עצמך להיות כאחד המתאגרפים.
הנה אתה אנאלפבית המלומד באלף שפות,
שבר נוצץ שדקירתו אינה מפלה אוהבים מאויבים,
מתאגרף המבקש לשים קץ לאלימות המילים.
ניסע יחד אל תוך בטנה של הציונות,
גנבת ההיסטוריה הגדולה ,עד שאולי נשים קץ
לשתיקת המשפחה ,עד שנלמד את ילדינו לדבר
ערבית.
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תפילת אב
שיר ויכוח עם יהודה עמיחי ("לא כברוש") וסמי שלום שטרית ("לא העולם ילד אותך ילד")

הֵ יה יחיד של מים ,יא בני,
יחיד של עשב
של אבק
של סוכר.
הילחם נגד הריבוי מלידתך ,יא בני,
אתה אחד
אמץ אל לבך גרגר יחיד של חול
לפעום נגדו.
ואב אחד ,יא בני ,רק אב אחד
ואם אחת,
כי לא מרבים נולדתָ  ,יא בני,
רק שניים
רק זוג של אוהבים
נתנו לך עולם.
ואחר-כך שנים של מגורים בבית הוריָך
בעולם
ילמדו אותך למצוא רבים ,יא בני,
בקמטים על פני הוריָך
ּובִ ידיהם
והבכי שהיה קריאה אחת בפיָך
יתפרק אל תוך מילים רבות
בשפת כזבי הדימויים האנושיים.
ואלוהים האחד ,יא בני,
אלוהים האחד של אמהותיָך ואבותיָך
שהיו רבים
ישתנה ויהפוך לאלוהים רבים
הרבה ניסים
הרבה פנים נסתרים
הרבה נביאים ונבואות של נייר.
וגם אתה ,יא בני,
שהייתָ יחיד בראשיתך
כולָך הווה במבט עיניים
תהיה הרבה איברים בתוְך תוכָך
הרבה מחשבות לב
הרבה רצונות בטן ויד
הרבה תשוקות וגעגועים באצבעות
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הרבה נשיקות מתגרות של שפתיים קלות
בבשר האלוהים.
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שני שירי פריחה
א.
מודעות אבל בִ רחוב בר-יוחאי בקטמונים
מספרות כי פְ ֵריחָ ה מתה אתמול ,ודווקא
לא היתה נשואה לְ ע ְרס ,דווקא ליחזקאל
בעלה .בְ שורשה היה פרח שמשמעותו שמחה,
אבל נכדיה ששכחו לדבר ערבית התביישו
בִ שמה מחוץ לכותלי הבית .לא רצו
שיצחקו עליהם ,וצדקו .גם כך לנכדותיה
של פְ ֵריחָ ה קוראים פְ ֵריח ֹות בבית-הספר,
והן לא מסבירות שפְ ֵריחָ ה זאת שמחה,
שנכדות צריכות להיות שמחות כשהן נקראות
בשם סבתן ,שפְ ֵריחָ ה מתה אתמול ולכן
הן שותקות כששוב קוראים אחריהן פְ ֵריח ֹות.
ב.
אתמול בבית-הספר הילדים אמרו פְ ֵריחָ ה
לזאת וע ְרס לזה .עצרתי את השיעור
כדי לשאול מי מהם יודע ערבית.
תלמיד אחד ידע והסביר מה זאת
פְ ֵריחָ ה ,אבל לא זכר מהו ע ְרס.
הוצאתי מהארנק דף מצולם ומקופל ,עליו
כתוב שיר אחד של סמי שלום
שטרית ,וביקשתי מאחד הילדים שיקרא" :פְ ֵריחָ ה
שם יפה אמרה .פְ ֵריחָ ה שם יפה".
קרא והילדים צוחקים .פְ ֵריחָ ה שם מצחיק.
אולי מעתה ,חשבתי ,כשישמעו פְ ֵריחָ ה יחשבו
על שירה ,או על בתיה הלבנים
של דאר אלְ ביְ דא במרוקו .כשיצאתי לרחוב
שמול בית-הספר ראיתי את מודעות
האבל לפְ ֵריחָ ה ,ולחשתי לה בלי שישמעו
האבלים :מי יביא מעט מעפרה של
דאר אלְ ביְ ָדא להניח עם עפר ארץ-
ישראל בקברְך ,פְ ֵריחָ ה ,נכדות רבות לך,
מי מהן תביא מעט מעפר דאר
אלְ ביְ ָדא להניח עם עפר ארץ-ישראל.

123

אבי
"ח ְספּוס ָי ָדיו ש ָכל הי ֹום
ִ
הָ יּו ִמ ְתעיְ פ ֹות להפֹ ְך עֵ ִצים
לְ שֻ לְ חָ נ ֹות"
אלי אליהו" ,התעקשות"

הרבה שולחנות יצרו ידיו .והרבה שולחנות
לא קרסו תחת ידי למרות המילים הרבות
והמבוזבזות שהעמסתי עליהם ,חלקם מעשי ידיו.
יאמרו עלי :בנו של נגר ,נכדו של גנן,
נינו של מתקן שטיחים ,והוא מה?
רק זה המספר אודות הנגר ,אודות הגנן,
אודות מתקן השטיחים? האין בו דבר-מה נוסף
מלבד אבותיו? מלבד סיפוריהם וזיכרונותיו?
אני זוכר ,אתה הולך מאחורי אמא מרחק מדוד
במדרחוב של נתניה ,אני כנראה מאחוריכם
והים כתמיד לא רחוק .אני זוכר ,אני הולך
מאחורי ,ופתאום
ֵ
ברחוב של עיר אחרת ,גם כן
בְ השתקפותי בְ חלונות הראווה אני מוצא בְ פני
ִמפ ֵניָך .אני זוכר ,אתה מחכה אחרי בְ קופת-חולים
או מחוץ לחוג או במכונית מחוץ לביתו של חבר,
ומספר לי אחר-כך כי הורות היא רובה המתנה,
כבר אז בבית-החולים המתנתָ לצאתי .ומאז
גם אני למדתי אחריך להמתין ,לְ אוטובוס,
לתוצאות בדיקה ,עדיין לא זוכר המתנתי
לִ בְ נִיבִ ִתי .אני הייתי ילד האומר מילתו הראשונה
בארמית :אבא ,ואתה באיזו שפה אמרתָ מילה ראשונה?
דנית או גרמנית? אבא או אמא? אתה הייתָ בן
האומר את מילותיו האחרונות להוריו בשפת הבכי,
בשפת גידול הזיפים ,ועוד קודם לכן שוב בשפת ההמתנה.
בזִ קנתם החליפו ההורים את הילדים ,בישיבתך עמם
בקופת-חולים עד קריאת האחות ,בהגשת ידך לפני המדרגות
עד שיענּו לה ,ובסוף ביציאה מבית-הקברות,
עם ההמתנה הבלתי-נגמרת לשובם.
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תלויים באוויר
ירה הס עדיִ ן ָתלּוי בָ אוִ יר ִמזה כּמָ ה דוֹרוֹת,
הּמָ טוֹס של א ִמ ָ
בֵ ין בגְ דא ד לִ ירּושָ ליִ ם ,כְ בָ ר ֹלא מ ְמ ִריא ,עדיִ ן ֹלא נוֹחֵ ת.
ה ִּמזְ וָ ָדה של מ ְחמּוד ד ְרוִ יש ,שאֵ ין לארֹז בָ ּה מוֹלדת,
אְך גם אֵ ין יוֹתֵ ר ִמּמנָה לגוֹלה וְ לפָ לִ יט ,עוֹברת שּוב וָ שּוב
ירי ה ִּׁשקּוף של הבִ דּוק הבִ ְטחוֹנִ י בִ ְׂשדוֹת ה ְתעּופָ ה.
דרְך מכְ ִש ֵ
ִיקי וִ ירּושָ ליִ ם של ִמיכל הלְ ד
ְּורחוֹבוֹת ִאיזְ ִמיר וְ סָ ל ֹונ ִ
מ ְמ ִשיכִ ים לְ דבֵ ר ְספנְ יוֹלִ ית גם כְ ש ִאיש ֹלא מֵ בִ יןִ ,מ ְתגעְ גְ עִ ים
ירּושליִ ם וְ לִ ירּושָ ליִ ם בְ ִאיזְ ִמיר.
ָ
לְ ִאיזְ ִמיר בִ
הָ ע ִתיקוֹת של טהא מֻ חּמד עלִ י עוֹד עו ְֹמדוֹת לְ אֹרְך חנּות ֹו
ּומ ְתלו ְֹצצוֹת
בְ פתח הּׁשּוק בְ נ ְָצרת ,נעׂשוֹת ע ִתיקוֹת יוֹתֵ ר ִ
עִ ם הסוֹח ִרים על הק ֹונִים וְ עִ ם הקוֹנִ ים על הסוֹח ִרים.
הּודה ע ִּמיחי קֹהלת מ ְמ ִשיְך לִ ְמחֹק שּורוֹת ִמ ִספְ רוֹ,
בֵ ין דפָ יו של יְ ָ
סּוקים ִמ ְספָ ִרים אחֵ ִרים.
וְ ַאח ֵרי שיְ סיֵם לִ ְמחֹק ִמּׁשל ֹו יִ ְמחק גם פְ ִ
ירה
וְ ִח ִיריָה של ענָת זְ כ ְריָה גוֹרסת את כָל ִספְ ֵרי ה ִּׁש ָ
וְ כוֹתבת על ה ְניָר ה ְממֻ ְחזָ ר ִש ִירים ח ָד ִשים ה ְמבעְ בְ עִ ים
בח ִמיצּות הר זבל ה ְמעּטֵ ר פִ ְסגָת ֹו בְ פא ְרק ָירֹק.
וְ כָאן בביִ ת ִמּמּול אנִ י רוֹאה כֵ יצד פיְ טָ נִים
יּוטים
ְמכּוְ נִים את ק ֹולָם וְ כו ְֹתבִ ים מֵ חָ ָדש פִ ִ
וְ שָ ִרים" :נִ ְשמט כָ ל חי".
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הערות אחרי ערב שירה עם משוררים רומנים
א.
גשרים של שפה
נבנים לאט.
הרבה שיחות של אי-הבנה
עד שאתה לומד לסמן כאב או שמחה לשכן זר
בְ שפה שאינה שפתָך.
ב.
אם סימון הכאב או השמחה בְ מילים לא יצליח
אולי יצליחו הבעות הפנים
או קיום פשוט
של מצוות ואהבת לרעָך כמוך.
והרי לא נאמר
ואהבתָ למשוררָך כמוָך.
ג.
ואין יתרון למשוררים או לשירה
על פני האדמה.
נגר מבין טוב יותר נגר אחר
ִמשפה אחרת.
מתפלל מבין טוב יותר מתפלל אחר
בְ שפה אחרת.
ביקשנו להיות כמכשפים הקדומים
ולהוביל בצלילינו את שבטנו
ונותרנו לכשף רק את עצמנו
בלי איש אשר ימתין למילותינו.
ד.
אני כותב
לעיתים בְ שורות קצרות
לפעמים בְ ארוכות.
אם יתרגמו מילים שלי לרומנית
הן לא תהיינה שירה או פרוזה
אלא פשוט שפה זרה בשבילי.
ה.
אם לא אמות ראשון
וודאי ימותו אחרים לפני
ואאלץ לחיות אחריהם.
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כך ,או שהנך מת
או שמתים אחרים.
עובדה זאת לכאורה לא שייכות לשיר זה
ואין בה הערה על המפגש עם המשוררים הרומנים.
אבל חשבתי עליה בזמן הקשבה לשיר בְ רומנית
שאיני יודע את פִ שרו
ואף-על-פי שניסיתי לא מצאתי לה
מקום אחר.
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שיר בגידה בשירה
" אּולי / :ה ִּׁשיר הּוא ִקיר ִ /מלָה ִהיא מ ְסמֵ ר  /הנפש פ ִּטיש...
א ִני קבְ לָנִ ית כוֹשלת / .הביִ ת ָרחוֹק ִמלעמֹד"
ענת לוין" ,מאיזה צד אוחזים בשפה עכשיו?"

א.
העמ ְד ִתי שוֹעֵ ר בְ רֹאש ה ִּׁשיר
ירה כוֹתבת ִקיר
ָאמ ְר ִתיִ :ש ָ
ָאדם ל ִּמלִ ים .לְ ִמלוֹתָ יו.
בֵ ין ָ
ב.
ָאדם יוֹצֵ א לִ ְנדֹד
ָ
ירה
לָּמָ ה יִ קח עִ ּמ ֹו ִספְ ֵרי ִש ָ
שיָאֵ ּטּו את ד ְרכוֹ?
אבָ ל ,אּולי ,בלֵילוֹת ה ָק ִרים בדרְך,
ִאם ֹלא י ֵָר ְטבּו הדפִ ים,
יִ ְשתּמֵ ש בָ הם ּובְ ַאלְ בוֹמֵ י ה ְתמּונוֹת
שנָטל בְ חָ פְ זָ ה ,בְ ִטפְ שּות,
דּורה?
לְ ה ְדלִ יק ְמ ָ
ג.
בּורּותי
ִ
אנִי נוֹׂשֵ א עִ ִּמי את
בְ מ ְחבָ רוֹת ְסגּורוֹת .בְ אוֹת ֹו זְ מן
ֹלהים בו ֵֹרא ע ֹולָמוֹת
א ִ
ּומח ִריבָ ם .אנִי כִ ְמעט אֵ י ִני
יתי
בו ֵֹרא ִמלִ ים .חבָ ל שֹּלא הָ יִ ִ
הָ ִראשוֹן לְ ה ְצבִ יע – שָ ם מיִ ם –
ּולְ חבֵ ר – שָ מיִ ם.
ד.
אבָ א מ ְרגִ יע את ע ְצמ ֹו בְ בִ קֹרת
על ִמ ְׂש ְר ֵדי הּמ ְמשָ לָה וְ התע ִׂשיוֹת הכְ בֵ דוֹת
מוֹשֵ ְך בְ דפֵ י עִ תוֹן.
וְ ִאּמָ א מֵ על ה ִס ִירים
ְמכִ ינָה עוֹד תבְ ִשיל לְ ה ְרגִ יע את החֵ ְך
בְ געְ גּועִ ים .אנִ י בְ אוֹת ֹו זְ מן
ֹלא מּוכָ ן לְ דבֵ ר על ע ְצבּות
בּותי
א ָלא ִאם ִהיא ע ְצ ִ
ֹלא מּוכָ ן לְ דבֵ ר על ִׂש ְמחָ ה
אלָא ִאם ִהיא ִׂש ְמחת אחֵ ִרים.
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ה.
ָאדם יוֹצֵ א לִ ְנדֹד
ָ
לָּמָ ה יֵלְ כּו ַאח ָריו ה ִּׁש ִירים?
ו.
בִ ְקצֵ ה הליְ לָה ליוֹם יֵש גּוף
ְמנֻּׁשָ ל ִמבִ זת כוֹכְ בֵ י אמש
וְ הָ עֵ ִצים מא ִריכִ ים את זְ מן הגשם
מו ְֹשכִ ים לְ ַאט לְ ַאט מֵ ע ְנפֵ יהם ִטפוֹת רכ ֹות
לְ ה ְר ִטיב את ְׂשעָ ִרי
לְ ה ְש ִקיט את ח ְרדת ה ִה ְת ָק ְרחּות
וְ ִהיא יֵש בְ גּופָ ּה את הָ עצב של הָ ִאיִ ים בליְ לָה
ה ְמשּוְ עִ ים לְ יבָ שָ ה גְ ד ֹולָה.
ז.
עכְ שָ ו אנִ י קו ֵֹרא ִדבְ ֵרי חָ כְ מָ ה
של אחֵ ִרים.
ָאדם יוֹצֵ א לִ ְנדֹד
לוֹמֵ דָ :
אבָ ל כְ בָ ר קֹדם לָכֵ ן געְ גּועָ יו ִמ ְתעו ְֹר ִרים.
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למרואן מח'ּול ,שיר ידידּות
"זהו מחנה הפליטים 'אל-ניְ ירב' ,המקום שבו הבנתי שאני כותב על אודות הבעיה הפלסטינית ולא מתוכה"
מרואן מח'ול" ,מחנה הפליטים אל-ניירב ,בערך"29.1.2007 ,

ּומה ֵנדע על החיִ ים .ע ְׂש ִרים וְ כּמָ ה שָ נִים
אנ ְחנּו ִמ ְתלבְ ִטים בֵ ין מהדּורוֹת הח ָדשוֹת
ּובֵ ין ְתנּועוֹת הָ ע ָננִים בּׁשָ מיִ ם ,נָעִ ים בֵ ין
ִאלְ מּות הָ עֵ יניִ ם לְ חֵ ְרשּות הלֵב .נָסעְ ָת
ּומָ צָ אתָ לְ ָך פתח לעבֹר בוֹ ,דרְך כף-יָד ֹו של זָ ֵקן,
יטים ַאל-ניְ ירב.
לְ ִהכָ נֵס אל מחנֵה הפְ לִ ִ
אּולי כְ שיָמּות הזָ ֵקן נֹאחז אנ ְחנּו בפ ִּטיש
וְ ְנִדפֹק בִ ְמקוֹמ ֹו בְ מ ְס ְמ ָריו שֹּלא ה ְחלִ ידּו
כְ ֵדי לְ ה ְצ ִמיד את סֻ לָמ ֹו ה ִנ ְצ ִחי אל כִ ְתפֵ י
הּׁשָ מיִ ם .אּולי נִזְ רֹק אנ ְחנּו את הפ ִּטיש
כְ מפְ ְתחוֹת אל הּׁשָ מיִ ם .ע ְׂש ִרים וְ כּמָ ה שָ נִ ים
יָשנּו ,גְ ֵדלִ ים על פִ ְצעֵ י הו ֵֹרינּו כְ נָכְ ִריםְ ,מטפְ ִחים
ירתֵ נּו ,וְ שָ ת ְקנּו,
פְ חָ ִדים א ִּמיצֵ י לֵב שיְ ע ְּטרּו את ִש ָ
שָ ִרים על ה ִּמלְ חָ מָ ה כְ פִ י שַאל-סמוְ ַאל שָ ר
דּורה של שֵ בט אהּובָ ת ֹו.
על חָ ְרבוֹת ה ְּמ ָ
ּומה ֵנדע על החיִ ים .ע ְׂש ִרים וְ כּמָ ה שָ נִים
בּורנּו
אנ ְחנּו ִמ ְתלבְ ִטים ,וְ אֵ ין ִמי שיִ פְ תֹר ע ֵ
יטים
את ה ִה ְתלבְ טּות .נָסעְ ָת וְ נִכְ נ ְס ָת לְ מחנֵה הפְ לִ ִ
ירי הל ֵָדה
ִמתוְֹך ִד ְממת החתֻ נָהִ ,מתוְֹך ִצ ֵ
אשר ִהכְ ִריעּו ִאּׁשָ ה ,וְ ָר ִציתָ לחזֹר לְ ָאחוֹר
וְ ֹלא לִ ְראוֹת את ְמעט הּמ ְראוֹת ש ָר ִאיתָ  .וְ אֵ יְך
נְת ֵקן את ִת ְקרוֹת הפח הקו ְֹרסוֹת ,הגו ְֹרמוֹת
לִ בְ כִ י הנְעָ רוֹת היָפוֹת? אֵ יְך נ ְר ִחיב את ה ִס ְמטָ אוֹת
בּורה ,לְ פָ חוֹת
הּמוֹנְ עוֹת את מעבר ארוֹנוֹת ה ְק ָ
עד שנִלְ מד כֵ יצד לְ צּווֹת על הּמָ ות ל ְחדֹל?
ּומה יוֹעִ יל כִ י נ ְִתביֵש? ואנ ְחנּו ְשנֵינּו כוֹפְ ִרים
יִ ְראֵ י שָ מיִ ם ,וְ ה ִּׁש ִירים בְ פִ ינּו ָרפִ יםֹ ,לא
רק ה ִס ְסמָ אוֹת .מה ֵנדע ִמגעְ גּועֵ י הָ ַאלְ מָ נוֹת,
ירי הָ ִאלְ ִמים ,מֵ ְרצ ֹונָם של ְקטּועֵ י הָ רגל לָרּוץ?
ִמ ִּׁש ֵ
וְ ה ִּׁשיר שלָנּו ,בְ ָאזְ נֵי החֵ ְר ִשים ,מָ ה הּוא יֵדע
על ָאזְ נֵיהם? ע ְׂש ִרים וְ כּמָ ה שָ נִ ים אנ ְחנּו חיִ ים,
ועדיִ ן אנ ְחנּו כו ְֹתבִ ים על אוֹדוֹת החיִ ים,
עדיִ ן ֹלא ִמת ֹוכָם.
* 'אל-ניירב' – מחנה פליטים פלסטיני ליד העיר חלב שבסוריה
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אישה מצפה להפצצה
למנאל מיקדאד

על ִמ ְשכָ בָ ּה בלֵילוֹת ,ב ִנסָ יוֹן הָ ָארְֹך לְ הֵ ָר ֵדם,
ָאספָ ה לְ ִספְ ִריָתָ ּה.
ִהיא חוֹשבת על ה ְספָ ִרים ש ְ
את ִספְ ֵרי ה ִּטיּולִ ים וְ הּטבע כְ דאי ש ְתקבֵ ל
חב ְר ָתּה הּטוֹבָ ה ִמן הכִ ָתה ,שחוֹלמת לִ ְראוֹת בקיִ ץ הבָ א
ּומ ְדבָ ִריוֹת ,את ִספְ ֵרי היְ ל ִָדים שנו ְֹתרּו על הּמ ָדפִ ים
נְחָ לִ ים ִ
כְ דאי שיִ ְקחּו לְ בֵ ית היְ תו ִֹמים שתוֹלִ יד ה ִּמלְ חָ מָ ה ,את היוֹמָ נִ ים
כְ דאי ש ְתב ֵקש מֵ ָאבִ יהָ לִ ְׂשרֹף ִאם הפִ יצּוץ ֹלא י ְש ִמיד אוֹתָ ם,
כְ דאי אּולי לְ ב ֵקש גם מֵ ה ְּׁשכֵ ִנים ,את ה ְספָ ִרים בְ ַא ְנגְ לִ ית ש ָקנְתָ ה
וְ עוֹד ֹלא ָק ְרָאה כְ דאי שיִ ְתנּו לְ בן דו ָֹדּה ,ש ִספֵ ר לָּה על חלוֹמוֹתָ יו
לעזֹב ,את ה ְספָ ִרים שּׁשָ אלּו חבֵ ִרים אפְ שָ ר שי ְש ִאירּו א ְצלָם
ִאם יבְ ִטיחּו ֹלא לְ קּמֵ ט וְ ֹלא לִ כְ תֹב בְ ת ֹוכָם ,וְ יִ בְ חרּו הֵ ם
לְ ִמי לְ הו ִֹריש אוֹתָ ם בְ ִמ ְקרה של הפְ צָ צָ ה נוֹספת.
ִהנֵה ִמּטָ תָ ּה ,אֵ ין גִ בו ִֹרים סָ בִ יב לָּה ,רק פחד בלֵילוֹת.
ה ְספָ ִרים שו ְֹת ִקים ,אֵ ינָם מ ֹו ִדיעִ ים לְ ִמי הֵ ם רו ִֹצים לְ ִהּמָ סֵ ר ַאחריהָ .
וְ ִהיא ְמקּוָ ה לְ ה ְצלִ יח הפעם לְ הֵ ָר ֵדם לְ שֵ נָה לְ ֹלא חלוֹמוֹת
שֹּלא תֻ פְ רע בְ רעש ההפְ צָ צוֹת ,שֹּלא תֻ פְ רע בְ רעש ִמ ְׂשח ֵקי ילְ ֵדי ה ְּׁש ֵכנִ ים
שכָל בִ ְטנָם בהָ לוֹת.
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מדף
יתי את ִספְ ֵריהם של ַאהרֹן ַאלְ מֹג
על הּמ ָדף ב ִספְ ִריָה ָר ִא ִ
וְ רּות ַאלְ מֹג ִנ ְשעָ נִים זה על זה בְ ַאהבָ ה .אבִ יב עצבת
יהּודה ִה ְרכִ ין רֹאש ֹו אל עֵ בר שָ ְרשֵ י אוִ יר ,וְ ִאם ִת ְראּו
ָ
בִ
סֻ כָה עָ פָ ה עָ מד ְמבֻלְ בָ ל ,בְ א ְשמת קו ֵֹרא נ ְִרגָש א ֹו ספְ ָרנִ ית
ימינ ֹו
פְ זִ יזָ ה ,וְ ִחיְֵך בִ ְמבּוכָה אל כָל הָ אֹשר הּמֻ פְ ָרז הזה בִ ִ
וְ אל זָ ָרה בְ גן עֵ דן בִ ְׂשמֹאל ֹו .חָ ש ְק ִתי לְ ע ְרבֵ ב עוֹד בֵ ין ה ְספָ ִרים
כִ ְמב ֵקש שהליְ לָה שב ֹו מֵ תָ ה ה ִציוֹנּות יִ פָ ֵרד מֵ ַאל ת ְצ ִחיקּו
ימי
את סבְ ָתא וְ יִ לְ חש ִמ ְשפְ טֵ י פְ ִתיחָ ה נוֹעָ זִ ים לָאגם הפְ נִ ִ
א ֹו לְ בְ ַאהבָ ה ,נָטלְ ָיה ,אבָ ל חָ ש ְש ִתי ִמּמבְ טֵ יהן הח ְש ָדנִ יִ ים
של הספְ ָרנִ י ֹות.
כּמָ ה ְתעּוזָ ה צָ ִריְך ,חָ שבְ ִתי ,כְ ֵדי לִ ְשכֹן כְָך על מדף החיִ ים
לְ עֵ ינֵי ֹכל ,רּות וְ ַאהרֹן בְ ַאהבָ ה .מֵ רֹב ְמבּוכָה
יתי ע ְצ ִמי כְ ִאלּו אנִ י מבִ יט
הֵ ס ְט ִתי את מבָ ִטי וְ עָ ִׂש ִ
בְ ִספְ ֵרי אחֵ ִרים ,וְ כָ ל הזְ מן הָ יָה מבָ ִטי חוֹזֵ ר לִ בְ דֹק
יהּודה רֹאש ֹו
ָ
ה ִאם עדיִ ן מ ְרכִ ין אבִ יב עצבת בִ
אל עֵ בר שָ ְרשֵ י אוִ ירָ ,כְך לְ עֵ ינֵי כֹל בְ ַאהבָ ה.
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ְמשו ְֹר ִרים ְמ ִתים
כו ְֹתבִ ים טוֹב
ִמּמנִ י
טוֹב ִמן ה ְּמשו ְֹר ִרים החיִ ים
טוֹב מֵ אֵ לּו שעוֹד ֹלא נוֹלְ דּו.
כְ שא ְהיה ְמשו ֵֹרר
ְמשו ֵֹרר מֵ ת
אּולי אכְ תֹב טוֹב
ִמּמנִ י
טוֹב ִמן החיִ ים
טוֹב ִמן ה ְּמשו ְֹר ִרים אשר עדיִ ן ֹלא נוֹלְ דּו.
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