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שירה
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שירה

שחף ארז

עניין לדאגה
 יֵשׁ ְּפעָ ִמיםֶׁׁשהוא ְּכלָ ל לֹא מַ ְּק ִ ׁשיב
ַב ִ ׁשעור .נִ ְּראֶׁ ה ֶׁׁשב ֹוהֶׁ ה ֶׁבלָחָ לָ ל
לָחולֵ ם .יֵשׁ פֹה ִענְּ יָן
וְּ ֹ
ִל ְּדאָ גָ ה.
 זֶׁה ְּבהֶׁ ְּלָחלֵ ט ִענְּ יָןִל ְּדאָ גָ ה וְּ לָחָ ׁשוב לָ ִשים לֵ ב,
הַ ִאם ְּכ ֶׁׁשלָחָ זַר י ַָדע ְּלסַ ֵפר
ְּלהֵ יכָ ן ִהפְּ ִליג
מות הוא ִב ֵקר?
עולָ ֹ
ו ְּבאֵ ילו ֹ
קון
הַ ִאם ֶׁנאֱבָ ק ְּב ַק ְּשקַ ש הַ ְּד ָר ֹ
רוץ
כונִ ית מֵ ֹ
או ֶׁׁשהִ ְּר ִכיב ְּמ ֹ
ֹ
טון? וְּ אולַ י נִ ָסה ִל ְּתפֹס
ִמ ַק ְּר ֹ
או ֶׁׁשעַ ל ַגב ֹו
אֶׁ ת י ְַּל ֵדי הַ ָש ֶׁדה ֹ
קור נִ ָשא?
אל ֹ
ֶׁׁשל פַ ְּ
זֶׁה ְּבהֶׁ ְּלָחלֵ ט ִענְּ יָן
ִל ְּדאָ גָ ה וְּ לָחָ ׁשוב לָ ִשים לֵ ב.
אות
אולַ י אֶׁ פְּ ָׁשר הָ יָה ִל ְּר ֹ
מָ ה קָ ָרה ְּכ ֶׁׁשלָחָ זַר?
יצוץ ְּבעֵ ינָיו
הַ ִאם הַ ִנ ֹ
ע ֲַדיִ ין נִ ְּ ׁשאַ ר?
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אגם אסרף

שירה

תלמידת כיתה י"ב ספרות,
בית החינוך המכללה האקדמית אורנים

עוד מעט
ָבוא הַ ְּס ָתיו"
עוד ְּמעַ ט י ֹ
" ֹ
אומֶׁ ֶׁרת ְּל ָך
אֲנִ י ֹ
לונֵן עַ ל הַ לָחֹם,
ְּכ ֶׁׁשאַ ָתה ִמ ְּת ֹ
וְּ אַ ָתה ְּמ ַק ֵפל ִעת ֹון
עו ָשה ְּל ָך רולָחַ .
וְּ ֹ
קו ֵרא ב ֹו,
אַ ָתה ְּכבָ ר ִמזְּמַ ן לֹא ֹ
הַ כֹל ַרק מֵ ִביא עֲצַ ִבים,
אֲבָ ל אַ ָתה לֹא ְּמבַ ֵטל אֶׁ ת הַ ָמנוי,
זֶׁה ְּכבָ ר הָ ֶׁרגֶׁל.
עוד ְּמעַ ט עֶׁ ֶׁרב",
" ֹ
לָחות לָחַ ם"
אומֶׁ ֶׁרת" ,יִ הְּ יֶׁה ָפ ֹ
אֲנִ י ֹ
מו ִריד ַגם אֶׁ ת הַ גופִ יָה,
וְּ אַ ָתה ֹ
לונֵן ֶׁׁשהַ ַמזְּגָ ן ִה ְּת ַק ְּלקֵ ל
ו ִמ ְּת ֹ
ַדוְּ קָ א עַ כְּ ָׁשו,
ֶׁבלָח ֳָד ִ ׁשים הֲכִ י לָחַ ִמים,
עו ֶׁשה ְּבעָ ֹיות
וְּ ֶׁׁשהַ ֶׁטכְּ נַאי ֹ
עות וְּ הַ י ִָמים.
עִ ם הַ ָׁש ֹ
ֹש ְּך עַ כְּ ָׁשו ,וַ ֲאנ ְַּלָחנו ַב ִמ ָטה.
וְּ לָח ֶׁׁ
לָחות ְּבגָ ִדים,
ַכ ָמה ֶׁׁש ָפ ֹ
לָחות מַ ָגע.
ַכ ָמה ֶׁׁש ָפ ֹ
ִכי לָחַ ם וְּ לָחַ ם וְּ לָחַ ם
וְּ לָחָ שׁ ו ְּך ַבלָחוץ,
עוד לֹא יְּ ֵׁשנִ ים,
וַ ֲאנַלָחְּ נו ֹ
עוד ְּמעַ ט
אומֶׁ ֶׁרת ֶׁׁש ֹ
אֲנִ י ֹ
אור
עולֶׁ ה הָ ֹ
ֹ
ואַ ָתה ד ֹולָחֶׁ ה אֶׁ ת הַ ַמ ָגע ֶׁׁש ִלי
ִכי לָחַ ם.
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שירה

פרָה
ַ
א ֵ
מ ֲ
יעי ַב ִד ָירה ֶׁׁש ָל ְּך,
כֶׁרת ֹיום ְּר ִב ִ
אֲנִ י ֹזו ֶׁ
ש ְּללָחַ ן הַ ָקפֶׁ ה
בות עַ ל ׁ ֻׁ
ַרגְּ לַ יִ ם ְּ ׁשלו ֹ
 ָׁשלָחֹר.ִסיגַ ְּריָה.
אומֶׁ ֶׁרת,
מו מַ אֲפֵ ָרה ְּמהַ ֶׁלכֶׁ ת" אֲנִ י ֹ
"אַ ְּת ְּכ ֹ
צולָחֶׁ קֶׁ ת וְּ ֹנו ֶׁׁשפֶׁ ת ֲענַן עָ ָׁשן ,מָ אֳפֶׁ ֶׁרת ַבא ֲִדישׁ ות.
אַ ְּת ֹ
עוד ִסיגַ ְּריָה ַב ַמאֲפֵ ָרה ְּליַד הֶׁ עָ ִציץ הַ נ ֹובֵ ל ֶׁׁש ָל ְּך
ְּכבָ ר צָ ה ֳַריִ ם ,וְּ אַ ְּת מָ אֳפֶׁ ֶׁרת ֹ
כֶׁרת ִמי-
ישהו ,אַ ְּת לֹא מַ ָמ ׁש ֹזו ֶׁ
ֶׁׁש ִק ַב ְּל ְּת ְּבמַ ָתנָה ,אָ זִ ,מ ִמ ֶׁׁ
לָחוב ְּפתולָחָ הֶׁׁ ,ש ִי ָכנֵס ְּקצָ ת אֲוִ יר.
וְּ הַ ִמ ְּר ֶׁפסֶׁ ת ֶׁׁש ַמ ְּ ׁש ִקיפָ ה לָ ְּר ֹ
אומֶׁ ֶׁרת ֶׁׁשאולַ י זֶׁה לֹא יֵלֵ ְּך ִכי אֶׁ ת מַ אֲפֵ ָרה ְּמהַ ֶׁל ֶׁכת,
צולָחֶׁ קֶׁ ת ,וְּ ֹ
וְּ אַ ְּת שׁ וב ֹ
ו ִבזְּמַ ן ֶׁׁשאַ ְּת ְּמ ַד ֶׁב ֶׁרת אֲנִ י ֹיוצֵ את לַ ִמ ְּר ֶׁפסֶׁ תִ ,כ ְּמעַ ט ְּב ִריצָ ה,
ב ֹו ַרלָחַ ת.
וַ אֲנִ י לֹא ְּסגו ָרה ע ֲַדיִ ן
יתי אֲוִ יר,
ִאם זֶׁה ִבגְּ לַ ל ֶׁׁש ָר ִצ ִ
או ִכי ָפלָחַ ְּד ִתי ִל ְּ ׁשמֹעַ אֶׁ ת הָ אֱמֶׁ ת.
ֹ

אֲבָ ל ,עַ ד אָ ז
יתי ְּצ ִריכָ ה ִלנְּ שׁ ֹם
לֹא ָקלַ ְּט ִתי ַכ ָמה ֹנואֶׁ ֶׁׁשת הָ יִ ִ
וְּ כַ ָמה לָחֲנוקָ ה
יתי.
ֶׁבאֱמֶׁ ת הָ יִ ִ
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ראובן דורפמן

שירה

תלמיד כיתה י"ב פילוסופיה,
בית החינוך אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

***
ידי ֹזו ְּר ִמים עֲצַ ִבים ְּכבֵ ִדים,
ְּכ ֶׁׁש ַבעֲרוצֵ י וְּ ִר ַ
ידה ֶׁׁשל גופִ י עַ ל ַגב הָ א ֲָדמָ ה.
הֵ ם ֶׁׁשק ֹו ְּב ִעים אֶׁ ת כ ֹולָחַ הַ ְּכ ִב ָ
עולָ ם ְּכלָחֶׁ ֶׁרק נִ ְּמהָ ר
ְּכ ֶׁׁשאֲנִ י ִמ ְּתהַ ֵל ְּך עַ ל ַגב הָ ֹ
וְּ ִע ֵור
או ִתי
עולָ ם לֹא ִת ְּלכֹד ֹ
אֲנִ י ְּמ ַק ֶׁוה ֶׁׁשיַד הָ ֹ
טֶׁ ֶׁרם אַ ִגיעַ ִל ְּמ ִלָח ָל ִתי.

***
ִל ְּמרֹד ְּבעַ ְּצ ִמי
ָשן
ִלנְּ טֹשׁ אֶׁ ת עַ ְּצ ִמי הַ י ָׁ
ימ ָתנִ י
רון עָ גום וְּ אֵ ְּ
זִכ ֹ
מו ֶׁׁשנ ֹו ְּט ִ ׁשים ָ
ְּכ ֹ
ֶׁשם.
לָחוף מֻׁ כֶׁה ג ֶׁׁ
דול עַ ל ֹ
ֶׁׁשל נַלָחְּ שׁ ֹול ָג ֹ
ַפעַ ם ָיכ ְֹּל ִתי ִל ְּ ׁשכֹלָחַ
רוצֶׁ ה ִלזְּכֹר
לָחות ָכ ְּך אֲנִ י ֹ
ְּלפָ ֹ
יתי ת ֹולֶׁ ה אֶׁ ת הַ י ֹום עַ ל הַ ָוו
הָ יִ ִ
וְּ לֹא מַ ְּב ִדיל ֵבין אָ ִביב ִל ְּס ָתו
אֶׁ ְּתלֶׁ ה נְּ עו ַרי עַ ל עֲבָ ִרי
הו ִמי
וַ א ֲַד ֵלג מֵ עַ ל ְּת ֹ
עולָ ִמי
עוד ְּכי ֵָרלָחַ ְּב ֹ
לֹא אָ סֹב ֹ
ֵבין כֹה וָ כֹה
רו
או ֹ
יתי אֶׁ ת ֹ
לֹא ָר ִא ִ

לו.
מו ֹ
ינו ׁש ֹוכֵלָחַ אֶׁ ְּת ֹ
ֲשר ָראָ ה אֵ ֹ
וַ א ֶׁׁ
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שירה

***
ַתלָחַ ת ָׁשמַ יִ ם ְּפרו ִצים
אֲלָחוזֵי מַ ֲלָחנָק
יתי יֶׁלֶׁ ד
הָ יִ ִ
דות.
דות קָ בַ ְּר ִתי ַב ָש ֹ
סו ֹ
וְּ ֹ
בות.
ֲש ֹ
יש לֹא ִאכְּ ַפת ִמ ַמלָח ָׁ
ְּל ִא ׁ
יתי יֶׁלֶׁ ד ַב ֵׁשנִ ית
ָכול וְּ הָ יִ ִ
יתי י ֹ
לו הָ יִ ִ
יתי ְּמבַ ֵק ׁש ֶׁׁשהַ זְּמַ ן יִ ְּק ָפא
הָ יִ ִ
וְּ שׁ ֹו ֵתל אָ הַ ְּב ִתי ְּכפֶׁ ַרלָח ַבא ֲָדנִ ית.

אבן מהלב
לסיזיפוס

עולֶׁ ה עַ ל הָ הָ ר ִעם אַ ְּבנִ י
אֲנִ י ֹ
לָחות.
וְּ אֵ ינִ י ֹיו ֵרד ִעם לו ֹ
הָ אֶׁ בֶׁ ן נִ ְּ ׁשמֶׁ טֶׁ ת עַ ל ַרגְּ ִלי
לָחות.
וְּ נִ ֵשאת מַ ָטה עִ ם הָ רו ֹ

אֲנִ י ֹיו ֵרד אֶׁ ל הָ אֶׁ בֶׁ ן
או ָתה עַ ל ַג ִבי
ומַ עֲלֶׁ ה ֹ
ו ְּס ָד ִקים ְּב ִל ִבי ,נְּ ִהימַ ת הַ ֶׁׁשבֶׁ ר
מועֶׁ ֶׁכת גופִ י.
יזו ֲאנָלָחָ ה ְּכ ֶׁׁש ִהיא ֹ
אֵ ֹ
קוד הָ הָ ר ִמ ְּצטַ ֵמק ְּל ִמישׁ ֹור ֲענָנִ ים
וְּ ָק ְּד ֹ
וְּ הָ אֶׁ בֶׁ ן – ְּש ִמיכַ ת ַתכְּ ִריכִ ים.
ילָחים
עוד מַ כְּ ִר ִ
או ִתי לֹא ֹ
ֹ
ֲלות עַ ל הָ ִרים ִעם אֲבָ נִ ים.
לַ ע ֹ
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יואב עמיאל

שירה

תלמיד כיתה י"ב פילוסופיה,
בית החינוך אוניברסיטת חיפה

תנשוב עוד הרוח
עוד הָ רולָחַ
ִתנְּ ׁשֹב ֹ
ְּלאָ ן ֶׁׁשלֹא ֵתלֵ ְּך

או ָתה ֹנו ֶׁׁשבֶׁ ת ַב ָשדֶׁ ה ב ֹו ְּתהַ ֵל ְּך
ַת ְּר ִגישׁ ֹ
ִתנְּ ׁשֹם אֶׁ ת הָ אֲוִ יר הַ ַקר וְּ הַ ָמהִ יר,

ִתפֹל ֵבין הַ ִ ׁשב ֹו ִליםֵ ,תעָ לֵ ם.
נִ ְּ ׁש ַבר ,נִ ְּל ַקלָח
תוק ,אֵ ְּ
יך הוא נִ ְּמ ַרלָח.
ָד ְּמ ָך הַ ָמ ֹ

ענֶׁשׁ  ,לֹא י ַָדעְּ ָת עַ ל הַ לָחֵ ְּטא
לֹא י ַָדעְּ ָת עַ ל הָ ֹ
מוטֵ ט.
עולָ ְּמ ָך הַ ָת ִמים יִ ְּת ֹ
לֹא י ַָד ְּע ָת ֶׁׁש ֹ
וְּ עַ כְּ ָׁשו אַ ָתה עָ ף ,לָחָ פְּ ִ ׁשי ְּכ ִצפ ֹור
אור
עות ְּבצֵ ל ו ְּב ֹ
ֶׁׁש ְּכנָפֶׁ יהָ נְּ גו ֹ
מֵ עַ ל הַ ָש ֶׁדהִ ,ב ְּמנוסָ ְּת ָך אַ ָתה פ ֹוסֵ ק
מו ַבלָחַ ִייםֹ ,נוסֵ ק ו ִמ ְּת ַר ֵסק.
וכְּ ֹ
עוד הָ רולָחַ
אָ ז ִתנְּ ׁשֹב ֹ
או ָת ְּך ַגם ִת ָשא
וְּ ֹ

ֹש ְּך ִכ ָסה
מֵ עַ ל ְּל ָשדֶׁ ה ֶׁׁשהַ לָח ֶׁׁ
ִתנְּ ׁשֹם אֶׁ ת הָ אֲוִ יר ,הַ ַקר וְּ הַ ָמהִ יר
לָחות ְּתנ ֶַׁסה.
עוד ָתעוףְּ ,לפָ ֹ
וְּ ָתעוף ֹ

11
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Seeing things
I tend to look at the night sky and think about
how it needs the stars.
And how the falling leaves need the wind to
carry them.
And how the ground needs the soft rain to
nourish it.
Then I see how everything glows under the
moon's tender light and I think,

Maybe it needed me to see.

12
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שירה

קברי המילולי
הַ ִ ׁשיר הַ זֶׁה הוא ִק ְּב ִרי הַ ִמלו ִלי
הָ ֶׁרגַ ע הַ זֶׁה ַבזְּמַ ןְּ ,לנ ֵַצלָחַ ֶׁׁש ִלי
ִק ְּב ֵרי ה ֲִמילָ ִתי הוא לָחֶׁ ְּל ַקת אַ ְּדמָ ִתי.
אֵ יפֹה ֶׁׁש ִת ַגע הַ ִמ ָלה ַב ַדף
הַ ַדף הַ זֶׁהֶׁׁ ,ש ִלי.
דו ׁש
תו פ ְֻּׁללָחָ ן קָ ֹ
או ֹ
ֲשה הַ זֶׁהֹ ,
הַ ַמע ֶׁ
מַ ְּקנֶׁה ִלי ְּתלָחו ַׁשת הַ ַק ָלה.
לָחופֵ ר ְּב ֶׁׁשקֶׁ ט
אֶׁ ת ִק ְּב ֵרי אֲנִ י ֹ
קו ְּר ִאים
תו ֹ
או ֹ
וְּ אַ ֶׁתם ֹ

לומַ ר ִמ ָלה.
ְּב ִלי ֹ
קול ָׁשקֵ ט
תו ֹ
או ֹ
ֹ
ֶׁׁשק ֹו ֵרא אֶׁ ת אֵ ֶׁלה הַ ִמ ִלים ִמזֶׁה הָ ַדף ְּבזֶׁה הָ ֶׁרגַ ע
קו ֵרא אֶׁ ת ְּתפִ ַלת ִקינ ִָתי.
ָכעֵ ת ֹ
ֹאשכֶׁם
ִהנֵה אֲנִ י ,נִ ְּק ָרא ְּבר ְּ ׁ
ִהנֵה אֲנִ י ,נָצור ַבזְּמַ ן
וְּ ִהנֵה ,הַ ֶׁקבֶׁ ר נֶׁלָחְּ ַפר
אַ ְּך אולַ י אַ ֶׁתם ְּכבָ ר ְּ ׁשכַ ְּלָח ֶׁתם ִמזְּמַ ן
או ָכ ְּך ,הַ ֶׁקבֶׁ ר נִ ְּ ׁשאַ ר
ָכ ְּך ֹ
הַ ִשׁ יר הַ זֶׁה ֶׁׁש ִלי ,לָחֶׁ ְּלקַ ת א ֲָדמָ ה ַבזְּמַ ן.
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אליס דוידוב

שירה

תלמידת כיתה י"ב ספרות,
בית החינוך אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

*
ָשים ְּצפַ ְּר ֵדעַ .
ָשים עַ ְּק ָרב וְּ יֵשׁ ֲאנ ִ ׁ
נָהַ גְּ ִתי ְּלהַ א ֲִמין ֶׁׁשיֵשׁ ֲאנ ִ ׁ
ישה,
סופִ י ָתלָחַ ם אֶׁ ת לָחַ יַי ְּכגִ ָׁ
ילו ֹ
הַ ָמ ָׁשל הַ פִ ֹ

יקת ֹיו ִמין הַ ק ֹובַ עַ ת ִכי ְּלכָ ל ָדבָ ר
ו ִמי אֲנִ י ֶׁׁשאֶׁ ְּתוַ כֵלָחַ ִעם לָחָ כְּ מָ ה ע ֲִת ַ
ֵש מַ הות.
עולָ ם י ׁ
ָב ֹ

או ָתה הַ ִמ ָדה ֶׁׁשאֲנִ י פ ֹוגַ עַ ת ְּב ָךְּ ,כ ִאלו הָ עַ ְּק ָרב
אֲבָ ל אַ ָתה פ ֹוגֵעַ ִבי ְּב ֹ

מו.
הוא ֶׁׁש ִה ִכישׁ אֶׁ ת עַ ְּצ ֹ
או ָתה הַ ִמ ָדה קַ ְּר ָפ ָדה?
הֲיִ ָתכֵן ֶׁׁש ְּ ׁשנֵינו עַ ְּק ָרב ו ְּב ֹ
ָתלָחַ ְּמ ִתי אֶׁ ת לָחַ יַי מֵ לָחָ ָדשׁ לַ ה ֲָד ִדיות ְּבאַ ֲהבָ ה.
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ליהיא קקון

שירה

תלמידת כיתה י"ב ספרות,
בית החינוך המכללה האקדמית אורנים

זרים
ַבהַ ְּתלָחָ לָ ה הָ יִ ינו ז ִָרים,
וְּ אָ ז הָ פַ כְּ נו לַ ַמ ָכ ִרים

ו ִמ ָשׁ ם ִל ִיד ִידים
טו ִבים.
אוד ִט ַפ ְּסנו ְּל ַד ְּר ָגה ֶׁׁשל לָחֲבֵ ִרים ֹ
ומַ הֵ ר ְּמ ֹ
טו ִבים,
לָחו ֹזות הַ לָחֲבֵ ִרים הֲכִ י ֹ
לָחָ נִ ינו ְּתקופָ ה ַגם ִב ְּמ ֹ
אוה ֲִבים הָ יְּ ָתה ְּסלולָ הְּ ,כ ִאלו ַרק ִלָח ְּכ ָתה ֶׁׁשנֵלֵ ְּך ָבה.
ו ִמ ָשׁ ם הַ ֶׁד ֶׁר ְּך ְּל ֹ
לום,
וְּ הָ יְּ ָתה לָ נו ִכ ְּמעַ ט ָׁשנָה ֶׁׁש ָבה לָחָ יִ ינו ַב ֲלָח ֹ
עולָ ם אַ לָחַ ת ֶׁׁשל הַ שֵׁ נִ י.
וְּ הָ פַ כְּ נו ְּלכָ ל הָ ֹ
אום
ופִ ְּת ֹ
ְּב ֶׁרגַ ע אֶׁ לָחָ ד,
לָחָ ז ְַּרנו ִל ְּה ֹיות ז ִָרים.
עולָ ם,
ְּכ ִאלו לֹא הִ ַכ ְּרנו מֵ ֹ
מַ ָב ִטים ִמ ְּצטַ ְּל ִבים
גֶׁש,
ְּב ִלי ְּג ָרם ֶׁׁשל ֶׁר ׁ
רות ָבאַ ְּרכִ י ֹון,
עות מֵ לָחֻׁק ֹות ֶׁׁש ִנ ְּ ׁשאָ ֹ
הו ָד ֹ
ֹ

ָשים ֶׁׁשאֲנִ י ְּכבָ ר לֹא מַ ִכ ָירה
ְּתמו ֹנות ֶׁׁשל ֲאנ ִ ׁ
יל ֹיון ָׁשנָה.
ישה ִלפְּ נֵי ִמ ְּ
ִמ ְּתקופָ ה ֶׁׁש ַמ ְּר ִג ָׁ
אָ ז הָ יִ ינו הַ ְּר ֵבה,
אוה ֲִבים
ִמז ִָרים ְּל ֹ
עוד ַכ ָמה ַת ֲלָח ֹנות.
עו ְּצ ִרים לָ הֶׁ ם ְּב ֹ
ֶׁׁש ַב ֶׁד ֶׁר ְּך ַגם ֹ
ַרק ָׁשכַ ְּלָח ִתי ָדבָ ר אֶׁ לָחָ ד
לֹא ַרק אַ ָתה הוא הַ זָר ֶׁׁש ַב ְּתמונָה
אֶׁ ָלא ַגם אֲנִ י,
או ָתה י ְַּל ָדה
ֹ

ֶׁׁשאָ ז ִה ְּס ַת ְּכלָ ה עָ לַ יִ ְּך ְּבמַ ָבט ְּמאֹהָ ב
וְּ הַ י ֹום מַ ִביטָ ה ְּב ָך ַרק מֵ הַ ַגב.
15
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שירה

גן שעשועים
נעמי גומוש

תלמידת כיתה י"ב פילוסופיה,
בית החינוך אוניברסיטת חיפה
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ספוקן וורד-
שירה מדוברת
ליה אורן

תלמידת כיתה י"ב ספרות,
בית החינוך המכללה האקדמית אורנים

בצ'אט עם עצמי
דולָ ה
 .1נ ִַגיד וְּ עַ כְּ ָׁשו אֲנִ י ְּג ֹ
לומַ ר אָ ָדם ְּמבֻׁ ָגר/
דולְּ /כ ֹ
לומַ ר ֶׁבן אָ ָדם ָג ֹ
דולָ הְּ /כ ֹ
נ ִַגיד וְּ עַ כְּ ָׁשו אֲנִ י ְּג ֹ
ֲשים,
רוע ִ ׁ
ֲבו ָדה ִעם הַ ֵשעָ ר הַ ְּמתֻׁ ְּק ָתק ֶׁׁש ִלי ,הָ עֲקֵ ִבים הָ ֹ
הולֶׁ כֶׁת לַ ע ֹ
וַ אֲנִ י ֹ
יבות ִגיל ְּ ׁשל ֹו ִ ׁשים ָככָ הְּ /כבָ ר
לָח ֲִליפָ ה ְּמה ֶֻׁׁד ֶׁרתְּ ,קצָ ת ִאפורְּ /,ס ִב ֹ
ֶׁשת /,לֹא ְּמבַ ֶׁק ֶׁׁשת /,לֹא
מַ ִכ ָירה אֶׁ ת הַ לָחַ ִייםְּ /,כבָ ר לֹא ִמ ְּת ַרג ֶׁׁ
לָחוב עִ ם הַ ַתכְּ ִ ׁשי ִטים וְּ הַ ְּבגָ ִדים הַ יָפִ ים
הולֶׁ כֶׁת ִלי ָב ְּר ֹ
לָחו ֶׁׁש ֶׁׁשת/.וַ אֲנִ י ֹ
ֹ
רות עַ ל הַ גוף ֶׁׁש ִלי ,שׁ ֹו ְּר ִקים,
ָשים ְּמ ִע ִירים הֶׁ עָ ֹ
וְּ הַ ֵשעָ ר הַ ִמ ְּתנַפְּ נֵף /וַ ֲאנ ִ ׁ
צופָ ִרים… /וַ אֲנִ י? אֲנִ י
סו ְּר ִקיםֹ ,
יקותֹ ,זו ְּר ִקיםֹ ,
צוע ֲִקיםׁ ,ש ֹו ְּל ִלָחים נְּ ִ ׁש ֹ
ֹ
ֶׁשתִ /מ ְּשׁ טו ֹיות ֶׁׁשל
ְּכבָ ר מַ ִכ ָירה אֶׁ ת הַ לָחַ ִיים מ ֶֹׁתק /אֲנִ י ְּכבָ ר לֹא ִמ ְּת ַרג ֶׁׁ
ירות
יקות וְּ הַ ְּצפִ ֹ
רותִ /,מ ְּתעַ ֶׁלמֶׁ ת מֵ הַ ְּשׁ ִר ֹ
ְּגבָ ִריםִ /.ה ְּ ׁשלַ ְּמ ִתי ִעם הַ הֶׁ עָ ֹ
ָבאֲוִ יר /.הַ כֹל ָקטָ ן עָ לַ י /.מָ ה זֶׁה ָקטָ ן… לֹא ָשמָ ה עַ ל אַ ף אֶׁ לָחָ ד /.לֹא
ְּבקֶׁ טַ ע מַ ע ֲִצים /אֶׁ ָלא ְּבקֶׁ טַ ע ֶׁׁשל הֶׁ ְּרגֵלֶׁׁ /של יֵאושׁ ְּ ./כבָ ר לֹא ִאכְּ ַפת
רות ,לֹא ְּמ ַׁש ֶׁד ֶׁרת ְּכלוםָ /.כל
ִלי /,הָ עֵ ינַיִ ם ֶׁׁש ִלי ֲעיֵפות ,הַ ָפנִ ים ֶׁׁש ִלי ָק ֹ
לָחולֵ ף הַ זְּמַ ן וְּ הַ י ִָמים
ש ִלי /.וכְּ כָ ל ֶׁׁש ֹ
ְּצפִ ָירה ִהיא סַ ם הַ ְּר ָגעָ ה לָ ְּרגָ ׁש ֹות ֶׁׁ
עו ְּב ִרים ,אֲנִ י מַ ְּת ִלָחילָ ה לַ ְּלָח ׁשֹב ֶׁׁש ָמ ַתיְּ ֶׁׁשהו ְּכבָ ר לֹא יִ ָשׁ אֵ ר מֵ הֶׁ ם ׁשום
ֹ
ָדבָ רָ /כל הֶׁ עָ ָרה ְּכבָ ר ִמ ְּס ַת ֶׁננֶׁת ִלי ֵבין הָ אָ זְּ נַיִ ם /עָ בַ ְּרנו ִ ׁש ְּדרוג ַי ֲענִ י/
ה ְֻּׁר ַג ְּלנו ,כ ָֻׁלנו יַלָחַ ד ..אָ ה גוף? /וְּ ָכ ֶׁרגַ ע הָ ֱאמֶׁ תִ ,לפְּ עָ ִמים הָ אָ ְּזנַיִ ם ֶׁׁש ִלי
טוב,
ש ִלפְּ עָ ִמים ָבא ֶׁגבֶׁ ר נֶׁלָחְּ מָ ד וְּ ֹ
טוב /.נ ִַגיד ְּכ ֶׁׁ
עות ְּלסַ נֵן ֹ
לֹא ֹיו ְּד ֹ
טומָ ִטית/
או ֹ
תו ֹ
או ֹ
ירות ֹ
ֶׁׁש ַמלָח ֲִמיא ִליֶׁׁ ,ש ִמ ְּתעַ נְּ יֵן ִבי ,הָ אָ זְּ נַיִ ם ֶׁׁש ִלי מַ ע ֲִב ֹ
לו ְּכלום/.
תו לַ לָחֲבֵ ר הַ ט ֹוב ֶׁׁשק ֹו ְּר ִאים ֹ
או ֹ
ירות ֹ
פונִ י ,מַ ע ֲִב ֹ
מוקֵ ד טֵ לֵ ֹ
מו ֹ
ְּכ ֹ
לו ֶׁבאֱמֶׁ ת /אֲנִ י ָפשׁ וט ִמ ְּתעַ ֶׁלמֶׁ ת ִמ ֶׁמנו ,לֹא ָשמָ ה
אֲנִ י לֹא מַ ְּק ִ ׁשיבָ ה ֹ
לָחו ֵׁשב ֶׁׁשהוא ,אָ ה? /פ ֹונֶׁה אֵ לַ י /...אַ ָתה ַגם
ֹ
עָ לָ יו זַיִ ן .מָ ה ומי הוא
ְּ
צופְּ ִרים ִלי ַב ֶׁד ֶׁרך ֶׁׁש ִלי ָכל ֹיום /מָ ה
ָכון? /אֵ לו ֶׁׁשצ ֹוע ֲִקים ִלי וְּ ֹ
מֵ אֵ לו נ ֹ
לָחו ֵׁשב
רוצֶׁ ה עַ כְּ ָׁשו? ֶׁׁשאֲנִ י אֶׁ ְּהיֶׁה ִא ְּת ָך? מָ ה אַ ָתה לַ ֲעזָאזֵל ֹ
אַ ָתה ֹ
ָ
ָ
ְּלעַ ְּצ ְּמ ָך?ְּ /כבָ ר אֵ ין ִלי מָ ה לָ ֵתת ֹיו ֵתר /לֹא ְּלך ,וְּ ֹלא ִל ְּבנֵי ִמינְּ ך /אֲנִ י
ְּכבָ ר לֹא נִ פְּ ַגעַ תְּ /כבָ ר לֹא פ ֹוגַ עַ ת /הָ ְּרגָ שׁ ֹות ֶׁׁש ִלי עַ ל מַ ַצב הַ ְּ ׁש ֵתק/
יקה//.
ישה ,אֲנִ י ְּק ִל ָפה ֵר ָ
אֲנִ י א ֲִד ָׁ
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ֹאתי ֶׁׁש ַרק עַ כְּ ָׁשו הִ ְּת ִלָחילָ ה ִלנְּ סֹעַ ְּב ַתלָחְּ בו ָרה ִצבו ִרית/,
ו ְּליָה הַ ְּקטַ נָה ,ז ִ
עומֶׁ דֶׁ ת ְּליַד
או ָתה ֹ
ֲשבָ ה ֶׁׁש ִי ְּראו ֹ
ֶׁׁש ְּמלֵ אָ ה ְּפלָחָ ִדים ו ְּמבוכָ ה ַרק מֵ הַ ַמלָח ָׁ
טובו ִסים
או ֹ
עות עַ ל ְּדבָ ִרים ֶׁׁשק ֹו ִרים ְּב ֹ
הַ ַת ֲלָחנָה /,וְּ אַ לָח ֲֵרי ִספו ִרים ו ְּ ׁשמו ֹ
ֹאתי ֶׁׁש ָכל ְּצפִ ָירה ִבכְּ ִבישׁ ְּלעֶׁ ְּב ָרה ג ֹו ֶׁרמֶׁ ת לָ ה
וַ עֲלו ִלים ִלפְּ גֹעַ ָבה /,ז ִ
רוצָ ה ִלנְּ סֹעַ ְּב ַתלָחְּ בו ָרה ִצבו ִרית/,
ְּל ַרצ ֹות ְּלהֵ עָ לֵ ם /וְּ ִהיא ְּכבָ ר לֹא ֹ
ֶׁשת לָ לֶׁ כֶׁת ִעם לָח ְֻּׁלצָ ה ְּקצָ ָרה ְּלבֵ ית סֵ פֶׁ ר /,ו ְּלהִ ְּתלַ ֵב ׁש
ֹאתי ֶׁׁש ִמ ְּת ַבי ֶׁׁ
ז ִ
ְּ
ישהו ְּמ ַד ֵבר אֵ לֶׁ יהָ  ,אֲפִ לו
יקה ְּכ ֶׁׁש ִמ ֶׁׁ
ֹאתי ֶׁׁש ַמ ְּס ִמ ָ
רוצָ ה /ז ִ
אֵ יך ֶׁׁש ִהיא ֹ
ֹאתי ֶׁׁשהִ יא כ ָֻׁלה הַ ר ַגעַ ׁש
ֶׁשת ,וְּ ִלפְּ עָ ִמים אֲפִ לו ְּקצָ ת ֹיותֵ ר /ז ִ
ִמ ְּת ַרג ֶׁׁ
טוב /הִ יא ִ --היא
ֹאתי ֶׁׁשמַ א ֲִמינָה ְּב ֹ
אַ ִדיר ֶׁׁשל ְּרגָ ׁש ֹותְּ ,מבַ ְּע ְּב ִעים /,ז ִ
ֹאתי ֶׁׁשכ ֹו ֶׁתבֶׁ ת עַ כְּ ָׁשו .וְּ הַ י ֹום ִהיא עָ ְּב ָרה לָחֲוָ יָה לֹא נְּ עִ ימָ ה /.לָחֲוָ יָה
ז ִ
ֶׁׁש ָבה ִהיא הָ יְּ ָתה אֲטומָ ה ְּל ִסיטואַ ְּציָה ְּב ִמ ָדה ָכ ְּל ֶׁׁש ִהי /הִ יא ִק ְּבלָ ה אֶׁ ת
רוצֶׁ ה לֹא ְּלקַ ֵבל אֶׁ ת זֶׁהְּ /כ ִאלו
יתי ֹ
זֶׁה /אֲנִ י ִק ַב ְּל ִתי אֶׁ ת זֶׁה /וַ הֲכִ י הָ יִ ִ
אות לָ הֶׁ ם ֶׁׁשזֶׁה ִהפְּ ִריעַ ִליֶׁׁ /שזֶׁה אֲפִ לו ָפגַ ע ִביֶׁׁ /שזֶׁה ָכל ָכךְּ
ְּלהַ ְּר ֹ
הֵ ִב ְּ
אתי ָכל ָכ ְּך ִב ְּתלָחו ָׁשה
או ִתי ְּל ִה ְּסת ֹובֵ ב אַ לָחַ ר ָכ ְּך ַב ַקנְּ ֹיון /ובָ ִ
יך ֹ
אתי ְּשמֵ לָחָ הִ ,ה ְּת ַר ַג ְּ ׁש ִתי /וְּ אָ ז ָבאָ ה הַ ְּצפִ ָירה וְּ הַ ְּצעָ ָקה הַ זֹאת/.
טובָ הָ ,ב ִ
ֹ
רו ִמיְּ /בהֶׁ ְּס ֵתר ָפנִ ים  /וְּ ִצלָחְּ קַ ְּק ִתי
ישה וְּ נִ ְּ ׁשעַ נְּ ִתי עַ ל ֹ
יתי ֵדי א ֲִד ָׁ
וַ אֲנִ י הָ יִ ִ
יתי ֶׁׁשבֶׁ ר ְּכ ִלי /וְּ לֹא
ֲשה הָ יִ ִ
ִמ ַבעַ ד לַ ַמ ֵסכָ ה /ו ִבפְּ נִ יםִ /בפְּ נִ ים ְּלמַ ע ֶׁ
מו
קו ֶׁרה /וְּ לֹא הֵ בַ נְּ ִתי לָ ָמה הֵ ם הִ ְּס ַת ְּכלו עָ לַ י ָככָ הְּ /כ ֹ
הֵ בַ נְּ ִתי מָ ה ֹ
או ִתי/
תו ֶׁרגַ ע /וְּ זֶׁה ִסנְּ וֵר ֹ
או ֹ
לָחֵ פֶׁ ץ /וְּ כָ ל ָכ ְּך הַ ְּר ֵבה ְּרגָ ׁש ֹות צָ פו ִלי ְּב ֹ
הו ַר ְּד ִתי אֶׁ ת הָ רֹאשׁ ָכל הַ ֶׁד ֶׁר ְּך לַ ַקנְּ ֹיון /וְּ כָ ל
יתי ְּכלום /וְּ ֹ
ו ְּל ֶׁרגַ ע לֹא ָר ִא ִ
כואֵ ב ִלי הַ ֵלב /וַ אֲנִ י
קו ְּל ֹנועַ  /וְּ גַ ם עַ כְּ ָׁשו אֲפִ לו /וְּ ֹ
הַ ֶׁד ֶׁר ְּך עַ ד הָ אולָ ם ֹ
יתי ֶׁׁשהֵ ם
יתי ֶׁׁשאַ ף אֶׁ לָחָ ד יִ ְּס ַתכֵל /וְּ לֹא ָר ִצ ִ
בוכֶׁה /לֹא ָר ִצ ִ
רועֶׁ ֶׁדת /ו ֹ
ֹ
ְּ
ְּ
יתי ִל ְּצלָחֹקָ /כל ָכך /זֶׁה הָ יָה
או ִתי וְּ יִ ְּצלָחֲקו /וְּ כָ ל ָכך לֹא ָר ִצ ִ
י ְַּב ִהילו ֹ
תו ֶׁרגַ ע מַ ֶׁׁשהו ִבי ֶׁנאֱטַ ם /וַ אֲנִ י פ ֹולָחֶׁ דֶׁ ת ֹנו ָרא/
או ֹ
ִמת ֹו ְּך ְּמבוכָ ה /ו ְּב ֹ
יקה.
ִל ְּה ֹיות ְּק ִל ָפה ֵר ָ

ׁ ְּ .2ש ִב ָירת כֹל
עוד ַכ ָמה ְּפעָ ִמים /עַ ד
לָחו ָרה /וְּ אָ ז צָ עַ ְּד ִתי קָ ִדימָ ה /וְּ כָ ְּך ֹ
הָ לַ כְּ ִתי אָ ֹ
עו ְּב ִרים עַ ל ְּפנֵי /אֲבָ ל אַ ף אֶׁ לָחָ ד לֹא ָשם
ָשים ֹ
ָשיםֲ /אנ ִ ׁ
ֶׁׁש ֶׁנעֱצַ ְּר ִתיֲ /אנ ִ ׁ
עו ְּב ִרים אֶׁ ת זֶׁה לֹא? /כ ָֻׁלם ְּמ ִבינִ ים /הֵ ם לֹא? /אֲבָ ל אָ ז
לֵ ב /וְּ כ ָֻׁלם ֹ
לָחו ָרהְּ /בלופ/
הִ ְּמ ַׁשכְּ ִתי /וְּ צָ עַ ְּד ִתי עֶׁ ֶׁשר ָק ִדימָ ה /,ו ְּ ׁש ַתיִ ם עֶׁ ְּש ֵרה אָ ֹ
ָשים /אֲבָ ל הֵ ם לֹא נִ ְּת ְּקלו ִבי /לֹא
עוד /נִ ְּת ַק ְּל ִתי ַב ֲאנ ִ ׁ
עוד /וְּ ֹ
עוד /וְּ ֹ
ֹ
נָגַ ְּע ִתי ָבהֶׁ ם
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ילָחות
הס ִל ֹ
 .3דוכָ ן ְּ
יש ִהי ֶׁׁש ָכל ַפעַ ם ֶׁׁש ָק ָרה לָ ה מַ ֶׁׁשהו /,הָ יְּ ָתה
הָ יָה הָ יְּ ָתה ַפעַ ם ִמ ֶׁׁ
ָשים ָב ִאים
ִמ ְּתנ ֶַׁצלֶׁ תָ /.כל ַפעַ ם מֵ לָחָ ָדשׁ  /.וְּ זֶׁה ִה ְּר ִגישׁ ִלפְּ עָ ִמים ְּכ ִאלו ֲאנ ִ ׁ
טוב עִ ם עַ ְּצמָ םִ ,ל ְּק ֹנות
מו צַ ְּרכָ נִ יםְּ ,כדֵ י ְּלהַ ְּר ִגישׁ ֹיו ֵתר ֹ
אֵ לֶׁ יהָ ְּכ ֹ
ילָחות /וְּ ָת ִמיד ְּכ ֶׁׁשהֵ ם ָבאו אֵ לֶׁ יהָ  /הִ יא הִ פְּ נְּ ָתה אֲלֵ יהֶׁ ם אֶׁ ת ָפנֶׁיהָ
ְּס ִל ֹ
לות ,וְּ הַ לָחִ יו ְּך הַ ְּמבֻׁ יָשׁ ִ ,עם
דו ֹ
הַ ְּמ ִבינִ ים וְּ הַ ְּ ׁשלֵ וִ יםִ /,עם הָ עֵ ינַיִ ם הַ ְּג ֹ
ינות ֶׁׁשל ַכפ ֹות י ֶָׁדיהָ
עות הָ ע ֲִד ֹ
הַ הַ ְּסמָ ָקה הַ ִט ְּב ִעית הַ ז ֹו /וְּ ִעם הַ ְּתנו ֹ
אולָח ֲֹזות אַ לָחַ ת ִב ְּ ׁשנִ יָה ְּב ֶׁׁשקֶׁ טְּ /,בנִ גוד מֻׁ לָחְּ לָ ט לַ ַצ ְּרכָ נִ יםֶׁׁ /ש ָבאו
הָ ֹ
קונֵי
עות הַ לָחַ ד ֹות /וְּ הָ אֵ שׁ הַ צ ֹולֶׁ בֶׁ ת /וְּ הֵ םֹ /,
ֹזוע ֲִמים וְּ ֹזועֲפִ ים /עִ ם הַ ְּתנו ֹ
ָשפו/
הו ִציאו עָ לֶׁ יהָ אֶׁ ת הַ כֹל /.הֵ ם צָ עֲקו /וְּ נ ְּ ׁ
ילָחותְּ /,כהֶׁ ְּרגֵלָ ם ֹ
הַ ְּס ִל ֹ
וְּ ִק ְּללו /וְּ י ְָּרקו /.הַ כֹל ְּביַלָחַ דְּ ,בעָ ְּצמָ ה /.ו ִמ ַמ ָבט מֵ הַ ַצד ,הָ יָה נִ ְּראֶׁ ה
שזֶׁה
ֲלָחו ַר ִנית מֵ הָ אֵ שׁ ֶׁׁש ֻׁמפְּ נֵית אֵ לֶׁ יהָ  /וְּ זֶׁה ָת ִמיד ִהפְּ ִתיעַ ֶׁׁ
ֶׁׁש ִהיא ָתעוף א ֹ
רוב /.הִ יא ָי ְּ ׁשבָ ה
לָחו ָרה /אֲפִ לו לֹא קָ ֹ
לֹא ָק ָרהִ /היא לֹא עָ פָ ה אָ ֹ
ְּ
ָכון ֶׁׁשהָ אֵ ׁש
ְּב ַׁש ְּלוָ ה ְּגמו ָרה /.אולַ י /אולַ י זֶׁה לֹא ְּמדֻׁ יָק ָכל ָכךִ /כי נ ֹ
לֹא ָש ְּרפָ ה וְּ הֵ ִעיפָ ה /,אֲבָ ל ִעם הַ זְּמַ ן /הַ לָחִ יו ְּך הִ ְּתלָחִ יל ְּל ִה ָסגֵר /לָ או
קו ֶׁרה/.
ש ַמשֶׁׁ הו ֹ
ַדוְּ קָ א פִ יזִית /,אֲבָ ל ִה ְּר ַג ְּ ׁש ָת אַ ָתה ,הַ ִמ ְּתב ֹונֵן מֵ הַ ַצדֶׁׁ ,
ֵש פֹה מַ שֶׁׁ הו ֶׁׁש ַמ ְּר ִגישׁ  /עַ ל הַ ְּגבול ֶׁׁש ָבא
ֶׁׁשזֶׁה לֹא גושׁ אֶׁ בֶׁ ן לָחַ יְּ כָ ן /,י ׁ
ְּל ָך לָ קום ו ְּלהָ עִ ירֶׁׁ ,שאולַ י מַ ֶׁׁשהו פֹה לֹא ַכשׁ ו ָרה /.הַ ַצ ְּרכָ ן ָת ִמיד לָחִ ָכה
לַ ְּת ׁשובָ ה הַ ְּמיֻׁלָחֶׁ לֶׁ תֶׁׁ /ש ִהיא ַגם לֹא ְּב ִדיוק ְּמיֻׁלָחֶׁ לֶׁ ת /,ולֹא הָ יָה צ ֶֹׁר ְּך
כות ֶׁׁש ִפיהָ מוכָ ן
ְּליַלָחֵ לִ /..היא ָת ִמיד ָבאָ הְּ /ס ִלילָחָ ה /הִ יא אָ ְּמ ָרהְּ /ב ָר ֹ
אוד" /
רועֵ דְּ " /ס ִלילָחָ ה ...אֲנִ י ִמ ְּצטַ עֶׁ ֶׁרת… ְּמ ֹ
ישי וְּ ֹ
קול לָח ֲִר ִ ׁ
ְּלגַ יֵסְּ ,ב ֹ
אָ ְּמ ָרה /.לַ ַצ ְּרכָ נִ ים זֶׁה הִ ְּס ִפיק .הֵ ם ִמ ְּבלָחִ ינ ָָתם ִק ְּבלו ְּס ִלילָחָ ה ֶׁׁשל ַכ ָו ָנה,
לֹא ֶׁׁשל ְּס ָתםַ /.כ ִנ ְּראֶׁ ה ָׁש ְּמעו אֶׁ ת הַ ִמ ְּ ׁש ָפט הַ זֶׁה הַ ְּר ֵבה ְּכ ֶׁׁשהָ יו
אומֵ ר ְּכלום/
אומֵ ר ְּס ִלילָחָ ה וְּ לֹא ִמ ְּת ַכ ֵון /זֶׁה לֹא ֹ
ְּקטַ ִניםֶׁׁ /,ש ִאם אַ ָתה ֹ
טוב /מַ ָמשׁ
לָחַ י ִָבים ְּלהִ ְּת ַכוֵן /.אֲבָ ל אַ לָח ֲֵרי הַ ְּס ִלילָחָ ה ֶׁׁש ָלה הֵ ם הִ ְּר ִגישׁ ו ֹ
מון צַ עַ ר הָ יָה
טוב /.זֹאת הָ יְּ ָתה ְּס ִלילָחָ ה ְּמלֵ אַ ת ַכ ָונָה וְּ ִרגְּ שׁ ֹות אָ ָׁשם /הָ ֹ
ֹ
מון ְּמבוכָ ה /.לָח ֲָרטָ ה.
ָׁשם /הָ ֹ
הַ ַת ְּ ׁשלום הִ ְּת ַב ֵצעַ ְּב ִלָחבוקִ /לָחבוק ִמ ְּת ַרפֵק ֶׁׁשל הַ ַצ ְּרכָ ן /וכְּ זֶׁה ְּקצָ ת
ָשים ִל ְּ ׁשמֹעַ אֶׁ ת
לָחות ִב ְּ ׁש ִבילָ הָ /.ככָ ה ִה ְּתנַהֵ ל הַ י ֹוםֹ /,יום ֹיום ָבאו ֲאנ ִ ׁ
ָפ ֹ
הַ ְּס ִלילָחָ ה ֶׁׁש ָלהֶׁ ם ֶׁׁ " /ש ַמ ִגיעָ ה לָ הֶׁ ם"ְּ /כפִ י ֶׁׁשהֵ ם ְּמצַ ְּינִ ים /וְּ אַ לָח ֲֵרי ֹיום
עוד ָׁשנָה/
עוד לָחֹדֶׁ שׁ  /וְּ ֹ
עוד ֹיום /וְּ ֹ
עוד ֹיום /וְּ ֹ
ילָחות /וְּ ֹ
ְּכזֶׁה ֶׁׁשל ְּס ִל ֹ
לושׁ ָׁשנִ ים /הַ ַמ ְּלאָ כִ ית הֶׁ לָח ֱִליטָ ה ֶׁׁשזֶׁה מַ ְּס ִפיק /הִ יא… הִ יא ְּכבָ ר לֹא
וְּ ָׁש ֹ
ינות/,
מו ֶׁׁשהִ יא נִ ְּרא ֲָתה ַבהַ ְּתלָחָ לָ הִ /..היא ְּכבָ ר שׁ ֹונָהְּ ./ב ִמ ִלים ע ֲִד ֹ
ְּכ ֹ
ילָחות הִ ִגיעָ ה
הַ ַצ ְּרכָ נִ ים צָ ְּרכו ֹיו ֵתר ִמ ַדי /מַ ָמשׁ ֹיו ֵתר ִמ ַדיִ ./מכְּ סַ ת הַ ְּס ִל ֹ
תו ֹיום
או ֹ
ְּכבָ ר ְּל ִמינוס  /.328וְּ הָ יְּ ָתה ָׁשם ְּתכולָ ה..ווַ אלָחָ ד ְּתכולָ הְּ /.ב ֹ
יזו הַ פְּ ָתעָ ה/
ִהיא הֶׁ לָח ֱִליטָ ה ֶׁׁש ַמ ְּס ִפיקֶׁׁ /ש ִנגְּ מַ רִ /.היא הֶׁ לָח ֱִליטָ ה לַ עֲש ֹות אֵ ֹ
ֵש
שי ׁ
זְּמינָה אֶׁ ת ָכל הַ ַצ ְּרכָ נִ ים ,אָ ְּמ ָרה לָ הֶׁ ם ֶׁׁ
ֶׁת ְּר ִמית ְּקטַ נָה /.הִ יא ִה ִ
ֲדוןְּ / ,ל ֶׁרגֶׁל ֹיום ִכפורֹ ,יום
מוע ֹ
ילָחותְּ /ללָחַ ְּב ֵרי ֹ
מַ ָתנָה ְּמיֻׁלָחֶׁ דֶׁ ת ֶׁׁשל ְּס ִל ֹ
ילָחות /.וְּ הֵ ם ָבאו ִב ְּסעָ ָרה /יָכְּ לו
הַ ְּס ִל ֹ
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עולָ ם /ת ֹו ִרים ִמפֹה עַ ד
דולָ ה ָב ֹ
אופַ נַיִ ם הַ ְּג ֹ
ְּלהָ ִקים ָׁשם אֶׁ ת לָחֲנות הָ ֹ
ָשים ְּס ִלילָחָ ה ִכי ֹיום ִכפור/,
אֵ ילַ תֶׁׁ /של ַכעֲסָ נִ ים ָכאֵ לו ֶׁׁש ִב ְּק ׁשו מֵ ֲאנ ִ ׁ
וְּ עַ כְּ ָׁשו הֵ ם לָחַ י ִָבים אֶׁ ת הַ ְּס ִלילָחָ ה ֶׁׁש ַמ ִגיעָ ה לָ הֶׁ ם ִכי זֶׁה הָ יָה לָ הֶׁ ם ְּקצָ ת
או ָכאֵ לו ֶׁׁשאַ ף אֶׁ לָחָ ד לֹא אָ מַ ר לָ הֶׁ ם ְּס ִלילָחָ ה וְּ הֵ ם ַגם
ֹיו ֵתר ִמ ַדיֹ /.
רו ִצים /.הֵ ם ,הָ אֲלָ פִ ים ,הִ ְּתאַ ְּספו ְּס ִביבָ ה ְּבמַ עְּ ָגל /הִ יא הִ ְּתמַ ְּהמֵ ַה ְּקצָ ת/
ֹ
יקה ָכזֹאתְּ /קצָ ת ְּמ ִביכָ ה /אֲבָ ל אָ ז הִ יא הִ ְּתלָחִ ילָ ה ְּל ַד ֵבר/
וְּ הָ יְּ ָתה ְּ ׁש ִת ָ
ִה ְּק ִ ׁשיבָ ה לַ ֵלב /וְּ אָ ז זֶׁה ְּכבָ ר יָצָ א ְּלבַ ד /הִ יא צָ עֲקָ ה ָׁשםְּ /בטֵ רוף/.
לות ְּכבָ ר הִ ְּת ַג ְּל ְּגלו מֵ עַ ְּצמָ ןְּ /,בכָ ל הַ ְּצבָ עִ יםְּ ,בכָ ל
ְּצוָ לָחָ ה /וְּ הַ ְּקלָ ֹ
בות
לות /וְּ הַ ְּיבָ ֹ
דו ֹ
עות הַ ְּג ֹ
פותְּ /.לאַ ט ְּלאַ ט ,עִ ם הַ ְּדמָ ֹ
רותְּ ,בכָ ל הַ ָש ֹ
הַ צו ֹ
ישה אֶׁ ת זֶׁה /וְּ הֵ ם עָ ְּמדו
וְּ הַ ִגהו ִקים /זֶׁה הִ ְּת ִלָחיל ְּל ִה ְּ ׁש ַת ְּלָח ֵרר /.הִ יא הִ ְּר ִג ָׁ
יטים ְּב ִה ְּת ַפצות הַ ר ַגעַ שׁ  /וְּ הִ יא הִ ְּתלָחִ ילָ ה ְּל ַד ֵבר
ְּמבֹהָ ִלים ,נִ גְּ עָ ִלים ,מַ ִב ִ
אֲלֵ יהֶׁ ם ,אֶׁ לָחָ ד אֶׁ לָחָ דָ ,כל אֶׁ לָחָ ד ִעם הַ ְּבעָ ֹיות ֶׁׁשל ֹוָ /,כל הַ ְּכעָ ִסיםְּ /.ב ִלי
ֲסו/
ילָחות ֹיו ֵתר ַבלָחַ ִיים /.הֵ ם ַכע ֹ
ילָחות ֹיו ֵתרְּ /ב ִלי ְּס ִל ֹ
סו ִמיםְּ /ב ִלי ְּס ִל ֹ
מַ ְּלָח ֹ
עוד מַ ֶׁׁשהו ַכעַ ס/
ֲסו /וְּ גַ םַ /גם ֹ
לָחֵ לֶׁ ק הֶׁ ְּראו ְּקצָ ת צַ עַ ר /.אֲבָ ל הָ רֹב ַכע ֹ
קול /אֲבָ ל
הופָ עָ הְּ ,ללֹא מַ ְּראָ ה וְּ ֹ
אום ִמ ְּלמַ ְּעלָ הְּ /ללֹא ֹ
הופִ יעַ ִפ ְּת ֹ
וְּ הוא ֹ
אֵ יכְּ ֶׁׁשהוָׁ ,ש ְּמעוֱ /אל ִֹהים /הוא ָר ַתלָחֶׁׁ ,ש ְּב ֹיום הַ ִכפו ִרים הִ יא מַ ְּתלָחִ ילָ ה
לָחות /..הוא לֹא הָ יָה מוכָ ן ִל ְּ ׁשמֹעַ
קו ֹ
עוד צַ ְּרכָ נִ ים ,לָ ֹ
ָככָ ה ְּל ַק ֵלל /וְּ ֹ
הֶׁ ְּס ֵב ִרים /אֶׁ ת הַ ֵתרו ִצים הָ אֵ לו /הוא הֶׁ לָח ֱִליט ֶׁׁשהַ ָדבָ ר הַ ַמ ְּת ִאים הוא
תו ְּלבַ ד /וְּ הִ יא הָ יְּ ָתה מֻׁ ֶׁת ֶׁׁשת /אֲבָ ל י ְָּדעָ ה
או ֹ
ֶׁש /וְּ ֶׁרמֶׁ ז ֶׁׁש ִהיא ְּתגַ ֶׁלה ֹ
ענ ׁ
ֹ
ילָחות ֹיו ֵתר /.זֶׁהו זֶׁה,
ֶׁׁשזֶׁהוַ /,דיִ /היא ִס ְּימָ ה ִל ְּספֹג הַ כֹלְּ /.ב ִלי ְּס ִל ֹ
ילָחות.
נִ גְּ מַ ר הַ ז ֹונָה ֶׁׁשל הַ ְּס ִל ֹ
מו ֶׁׁשל ַפעַ ם ,אֲבָ ל זֶׁה
ַשנָהִ /,עם ִלָחיו ְּך /לֹא ְּכ ֹ
וְּ ִהיא לָחָ ָזְּרה הַ ַביְּ ָתה /,וְּ י ְּ ׁ

ימים /,אֲבָ ל
סוף קַ יִ ץ ,וְּ הַ י ִָמים הָ יו לָחַ ִמים ונְּ עִ ִ
ַגם מַ ֶׁׁשהו /זֶׁה הָ יָה אָ ז ֹ
לָחוב הַ נ ִָעים
ישה ְּק ִר ָירה /וְּ הָ יָה לָ ה קָ פוא /וְּ הִ יא הָ ְּלכָ ה ָב ְּר ֹ
ִהיא ִה ְּר ִג ָׁ
ָלָחות עַ ל הַ ָפנִ יםְּ /קפואָ ה /עֲטופָ ה ְּבצָ עִ יף ו ְּמעִ יל/
ְּכ ֶׁׁש ַק ְּרנֵי הַ ֶׁׁשמֶׁ ׁש נ ֹ
עוד
עוד אֶׁ לָחָ ד ,וְּ ֹ
ְּכ ֶׁׁשכ ָֻׁלם ְּבגופִ י ֹות ו ִמכְּ נָסַ יִ ם ְּקצָ ִרים /וְּ עָ ְּש ָתה אַ ְּפ ִצ'י ,וְּ ֹ
אֶׁ לָחָ ד /וְּ אַ לָח ֲָריו ְּכשׁ ֹובָ ל /,לֹא ִה ְּצ ִלילָחָ ה ְּלהַ פְּ ִסיק /ובַ ע ֲִדינו ָתה הַ ִט ְּב ִעית/
יש ֹותְּ " /ס ִלילָחָ ה"ְּ " /ס ִלילָחָ ה"ְּ " /ס ִלילָחָ ה".
ִמת ֹו ְּך ִאינְּ ְּס ִטינְּ ְּקטָ /ק ְּראָ ה לָח ֲִר ׁ
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 .4מַ סֵּ כָה
ָש ְּב ִתי ִלי ָבאולָ ם הַ ָצפוף ,הַ ַמ ֵסכָ ה ְּמכַ ָסה ִלי אֶׁ ת הַ ַפ ְּרצוף/
ְּכ ֶׁׁשי ַׁ
צובַ עַ ת הַ כֹל
או ָתה עַ ל ָפנַי /וְּ הַ ַמ ְּסקֵ ָרה ְּכבָ ר ֶׁבטַ לָח ֹ
יקות ֹ
עות מַ ְּד ִב ֹ
וְּ הַ ְּדמָ ֹ
יתי
מול קָ נִ ִ
או ֶׁׁשאולַ י ַגם לֹא /.אֲנִ י לֹא ֹיו ַדעַ ת /.אֶׁ ְּת ֹ
ְּב ָׁשלָחֹר /,הֵ בַ נְּ ִתיֹ /
לָח ְֻּׁלצָ ה ְּבֶׁׁ 400שקֶׁ לַ .גם ִמכְּ נָסְּ ,ב /.100וכְּ ֶׁׁש ָלבַ ְּ ׁש ִתי אֶׁ ת ְּבגָ ַדי הַ לָח ֲָד ִ ׁשים
ש ְּיכַ ֶׁסה אֶׁ ת הַ ְּפצָ עִ ים /,וְּ ַש ְּמ ִתי ְּקצָ ת א ֶֹׁדם
קונְּ ִסילֶׁ ר ֶׁׁ
וְּ הַ ְּי ָק ִרים ,וְּ ַש ְּמ ִתי ֹ
ש ַת ְּב ִליט אֶׁ ת הַ ְּדבָ ִרים
ש ִי ֵתן ְּקצָ ת לָחַ ִיים /,וְּ כַ מובָ ן מַ ְּסקֵ ָרה ֶׁׁ
וְּ סֹמֶׁ ק ֶׁׁ
רות ֶׁׁש ִלפְּ נֵי ַד ָקה
הַ ט ֹו ִבים /,לָחָ ַׁש ְּב ִתי ֶׁׁשאֲנִ י יָפָ ה /.לָחָ ַׁש ְּב ִתי ֶׁׁשאֲנִ י יָפָ ה לַ ְּמ ֹ
הולֶׁ כֶׁת עַ ל זֶׁה ְּבכָ ל
הִ ְּר ַג ְּ ׁש ִתי הֲכִ י ַפלָח /.אָ מַ ְּר ִתי ְּלעַ ְּצ ִמי ,לֵ ה הַ י ֹום אַ ְּת ֹ
הַ כ ֹולָחַ  ,מַ כְּ סֵ לָחַ ת לָ הֶׁ ם אֶׁ ת הַ צו ָרה /.הֵ ם יִ ָדהֲמו /.וְּ הִ ְּתהַ ַלכְּ ִתי ָׁשם
יך אַ ְּת ְּלבו ָׁשה ,אֵ ְּ
ָשר ,עִ ם הַ ְּר ָג ָׁשה ֶׁׁשאֵ ין עָ לַ יִ /ת ְּר ִאי אֵ ְּ
יך
רון הַ י ָׁ
ַב ִמ ְּס ְּד ֹ
יתי לַ ָבמָ ה /וְּ הִ ְּס ַב ְּר ִתי עַ ל
אַ ְּת יָפֶׁה ִעם הָ ִאפור וְּ הַ לָח ְֻּׁלצָ ה הַ ְּי ָק ָרה /.וְּ עָ ִל ִ
הולֶׁ כֶׁת לָ ִ ׁשיר ,וְּ הַ ְּפסַ נְּ ֵתר ְּכבָ ר הִ ְּתלָחִ יל ְּב ִלווי /.וַ אֲנִ י ָבלַ עְּ ִתי
מָ ה אֲנִ י ֹ
ָש ְּמ ִתי עָ מֹקֶׁׁ ,שלָחָ ִלילָ ה לֹא יִ ָגמֵ ר הָ אֲוִ יר /.אַ ְּת הֲכִ י יָפֶׁה ָׁשם,
רוק ,וְּ נ ַׁ
ֹ
יתי
הו ִציא ְּצ ִליל ,וְּ לֹא הָ יִ ִ
טובָ ה ָׁשם ,אֶׁ ת הֲכִ י /-וְּ הִ ְּתלָחַ ְּל ִתי ְּל ֹ
אַ ְּת הֲכִ י ֹ
ְּמ ֻׁר ָצה ,אֲבָ ל ִמפֹה ְּכבָ ר אֵ ין ֶׁד ֶׁר ְּך ֲלָחז ָָרה /.מָ ה ֶׁׁש ִנ ְּק ָרא נָגַ ְּע ָת נָסַ עְּ ָת/.
וְּ הִ ְּר ַג ְּ ׁש ִתי אֵ ְּ
מו
יך הַ ק ֹול ֶׁׁש ִלי מַ ְּת ִלָחיל ִל ְּרעֹד ,ו ְּלהֵ לָחָ לֵ ׁש ,ו ְּלהִ ְּת ַכנֵסְּ .כ ֹ
בות מֵ הַ צ ֹופִ ים /.וְּ הִ ְּר ַג ְּ ׁש ִתי אֵ ְּ
יך הָ עֵ ינַיִ ם
ְּמבַ ֵק ׁש לָ ַדעַ תְּ ,מלָחַ ֵפש ְּת ׁשו ֹ
ְּ
קול לָחָ לו ׁש,
עומֶׁ דֶׁ ת ָׁשםְּ ,ב ֹ
לות עָ לַ י /.נְּ קֻׁ ד ֹות נְּ קֻׁ ד ֹות /.וְּ אֵ יך אֲנִ י ֹ
ִמ ְּס ַת ְּכ ֹ
ימות ְּבבָ ִתים /.כ ֹואֶׁ בֶׁ ת עַ ל ָכל
שת ֵבין הַ ְּנ ִ ׁש ֹ
לולָחֶׁ ֶׁׁ
ו ִמ ְּתלָחַ ֶׁננֶׁת ְּלעֶׁ ָזְּרהֹ /.
ישהו מֵ ִבין ָכל
שת ִמ ֶׁׁ
רוצָ ה ָכל ָכ ְּך ִל ְּבכ ֹותְּ /מלָחַ ֶׁפ ֶׁ
דותֹ /
רות הָ אֲבו ֹ
הַ ׁשו ֹ
או ִתיֶׁׁ /ש ִי ְּס ַתכֵל וְּ לֹא יִ ְּ ׁשפֹטֶׁׁ /ש ָבעֵ ינַיִ ם
אשים ֶׁׁש ִיהְּ יֶׁה ְּמסֻׁ ָגל ִל ְּתפֹס ֹ
הָ ָר ִ ׁ
רו ִאים?/
ֶׁׁשל ֹו אֲנִ י אֶׁ ְּמצָ א אֶׁ ת הַ ֶׁׁשקֶׁ ט ֶׁׁשאֲנִ י ָכל ָכ ְּך ְּמלָחַ ֶׁפ ֶׁשת /אַ ֶׁתם ֹ
רו ִאים ֶׁׁשאֲנִ י ב ֹועֶׁ ֶׁרת ָׁשם?ֶׁׁ /ש ִאם ָכל הַ ְּבהָ ָרה ָׁשם אֲנִ י נֶׁלָחְּ נֶׁקֶׁ ת?/
אַ ֶׁתם ֹ
רוצָ ה ִלהְּ ֹיות ָכאן?/
רוצָ ה ִל ְּבכ ֹות? ֶׁׁשאֲנִ י לֹא ֹ
רו ִאים ֶׁׁשאֲנִ י ֹ
אַ ֶׁתם ֹ
מו וְּ נִ ְּ ׁש ָפ ְּך עִ ם ָכל הַ ִמ ִלים ֶׁׁשאֲנִ י פ ֹולֶׁ טֶׁ ת ,אַ ט
קו ֹ
ֶׁׁשהַ ֵלב ֶׁׁש ִלי ֹיוצֵ א ִמ ְּמ ֹ
מו
רונִ י /,וְּ הַ ֵלב ֶׁׁש ִלי ד ֹופֵק ְּכ ֹ
אות ִמ ְּג ֹ
יכות ֶׁׁשל לֵ ב ֹיו ְּצ ֹ
אַ ט ,לָח ֲִת ֹ
עומֶׁ דֶׁ ת מו ְּלכֶׁם עִ ם עֵ ינַיִ ם
עולָ ם /.אֲנִ י ֹ
רוקֵ ן /וַ אֲנִ י הֲכִ י לָחֲשופָ ה ָב ֹ
ִמ ְּת ֹ
ְּ
לָחות ,וָ לֵ ב ָׁשפוך עַ ל הָ ִר ְּצ ָפהְּ /.מ ֻׁר ֶׁקנֶׁת מֵ הַ כֹל /.וְּ כַ ָמה
ְּמלֻׁ ְּלָחלָ ֹ
יתי
ֶׁׁשהִ ְּתאַ ַמ ְּצ ִתי ,וְּ הִ ְּתאַ ַפ ְּר ִתי הֲכִ י יָפֶׁה ֶׁׁש ִלי ,הַ ַמ ֵסכָ ה הֲכִ י יָפָ הְּ /כ ֶׁׁשעָ ִל ִ
עַ ל הַ ָבמָ הְּ ,בעַ ל ָכ ְּרלָחִ י ִהיא י ְָּר ָדה ִמ ֶׁמ ִני /.וְּ עָ מַ ְּד ִתי ָׁשם ,הֲכִ י יָפָ ה
עולָ ם הִ ְּתפ ֹוגְּ גָ ה /.וְּ הִ ְּר ַג ְּ ׁש ִתי
לָחון /.ו ְּלאַ ט ְּלאַ ט יָפָ ה ָב ֹ
עולָ םִ .עם ִב ָט ֹ
ָב ֹ
הֲכִ י ְּמכֹעֶׁ ֶׁרת /הֲכִ י לֹא ְּראויָה /הֲכִ י מוז ָָרה ./וְּ י ַָר ְּד ִתי מֵ הַ ָבמָ ה ,אַ לָח ֲֵרי
קום /.וְּ לָחָ ז ְַּר ִתי לָ ֶׁׁשבֶׁ ת
הו ִציא ִלי אֶׁ ת הַ ֵלב ִמן הַ ָמ ֹ
מַ ַסע הַ ְּתלָחִ נ ֹות הַ זֶׁהֶׁׁ /.ש ֹ
עוד אַ לָחַ ת הִ ְּתלָחִ ילו
עוד ִד ְּמעָ ה ,וְּ ֹ
ֹאש מֻׁ ְּ ׁש ָפל /.וְּ ִד ְּמעָ ה ,וְּ ֹ
קו ִמיִ ,עם ר ׁ
ִב ְּמ ֹ
או ִתי /.וְּ הִ ְּר ַג ְּ ׁש ִתי לָחָ ָרא/
לָ ֶׁר ֶׁדת /.וְּ הֵ ן הָ יו ָכל ָכ ְּך לָחַ מ ֹות ֶׁׁשזֶׁה נִ לָחֵ ם ֹ
מַ ָמ ׁש לָחָ ָראׁ ְּ /שפוכָ ה ִמ ָכל הַ ִכוונִ ים /וַ הֲכִ י מובֶׁ כֶׁת /ו ְּקפואָ ה /וְּ ֵריקָ ה/
ישהו אַ לָחֵ ר.
כולָ ה ִל ְּה ֹיות ִמ ֶׁׁ
וְּ הֵ בַ נְּ ִתי ֶׁׁשאֲנִ י לֹא יְּ ֹ
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אורלי פרבר
תלמידת כיתה י"ב ספרות,
בית החינוך אוניברסיטת חיפה

Narratives of Resilience in Four
Novels of 20th Century AfricanAmerican Women's Literature
חקרתי נרטיבים של חוסן נפשי ( )resilienceבארבעה רומנים
בספרות האפרו -אמריקאית הנשית של המאה העשרים .דרך
ניתוח שאלות של מבט ושל קול ובחינת תהליכים רגשיים בחנתי
את מידת ההצלחה של הדמויות להתגבר על מצבי אלימות ומשבר
ולהסתגל לתנאים החדשים שנגרמו בעקבות מצבים אלו.
מנחה :ד"ר קרן עומרי
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בסוף כיתה י' ,שנת  ,2020החלטתי למכור את נפשי לנובמבר
 2021ולעשות משהו שנראה לי מפחיד ומורכב :לכתוב עבודת
גמר .אכן זה היה מפחיד בהתחלה ,ומורכב לכל אורך הדרך ,אבל
בדיעבד הייתי בוחרת לעשות את זה שוב .בעבודתי התמקדתי
בנרטיבים של עמידות נפשית ),)Narratives of Resilience
צורה סיפורית המתייחסת ליכולתה של הדמות להתמודד עם
מצבים קשים של משבר וטראומה ולהסתגל לתנאים חדשים
שנגרמים בעקבותיהם .בשלושה מתוך ארבעת הרומנים אותם
חקרתי המסעות מסתיימים בהצלחה יחסית (לא בלי צלקות
נפשיות) ,ואילו הרביעי משמש סיפור נגד :דמות שלא מצליחה
לצאת מעמדת הקורבן ולא שורדת את הקשיים בחייה.
איך הדמויות מתגברות על הקשיים? מה מסייע להן במסע
השיקום העצמי ומה פוגע בו? כדי לענות על שאלות אלו ניסיתי
לגשת למקור הבעיה ולהבין את אופי הקשיים של הדמויות.
הגיבורות בסיפורים שבחרתי הן כולן חלק מקבוצות מיעוט רבות:
הן גם נשים וגם שחורות ולכן נאלצות להתמודד עם אפליה
כפולה .בנוסף ,לעתים הן נמצאות בקבוצות נוספות -עניות,
קוויריות ,חד-הוריות .היותן בקבוצות מיעוט מעצימה את הפגיעות
שלהן.
הפרק הראשון" ,מבט ",בוחן את הזיקות בין המבט לבין הדימוי
העצמי והזהות של הדמויות .מאחר והמבט איננו רק ראיה פיזית
אלא אמצעי כוח כפוף להבניות חברתיות ,יש לו השפעה רבה על
קבוצות מיעוט .נשים שחורות פגיעות יותר ביחס למבט חודר
ומבקר של קבוצות הרוב .מושג חשוב בהקשר למבט הוא הכיעור.
ברומנים שחקרתי הכיעור איננו רק תכונה פיזית ,אלא זהות והוויה.
הדמויות מצופות להתאים את עצמן לתכונות פיזיות שמוגדרות
כיפות ושהן לבנות בעיקרן .למשל ,ברומן העין הכי כחולה לטוני
מוריסון ( ,)1970הילדה פֶּקוֹל ַה מאמינה ,כמו שאר משפחתה,
שהכיעור שלהם הוא מקור הסיבה לעליבות החיים ,וספציפית לגבי
עצמה ,שהכיעור שלה מצדיק את ההתעללות של הוריה .היא
חולמת להיות "יפה" ובעלת עיניים כחולות ,כדי שהנראות
החיצונית שלה תשנה את הפרספקטיבות של אחרים אליה:
"Maybe they’d say, ‘Why, look at pretty-eyed Pecola.
We mustn’t do bad things in front of those pretty
”eyes.
המבט יכול להיות פוגעני ,אך הוא גם יכול להיות הכלי שעוזר
לדמויות להתרומם .הערכת היופי שלהן ,ספציפית יופי שחור,
מעניקה עוצמה.
24
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אך בנוסף לדימוי עצמי ,גם דימוי העולם החיצוני תורם להעצמה
פנימית .לדוגמה ,עבור הגיבורה סִיל ִי מהצבע סגול ( )1982מאת
אליס ווקר ,האלוהים מסמל שתיקה ואדישות .כשאביה מתעלל
בה ,הוא אומר לה לא להגיד מילה לאף אחד חוץ מלאלוהים.
בתחילה סילי שמחה שאלוהים מלווה אותה בחיים ,אבל ככל שהיא
גדלה היא מתרעמת על חוסר התמיכה שלו ,ובייחוד על עובדת
היותו גבר:
"[He] act just like all the other mens I know. Trifling,
”forgitful and lowdown.
כשסילי מספרת ׁ
לשווג אהובתה על האופן בו היא מדמיינת את
האלוהים (גבר לבן זקן בשמיים) ,שווג אומרת שתמונה זו היא תוצר
הבניה של אנשים לבנים .שווג מדמיינת את אלוהים כקשור ליקום
ולטבע ,ובכך מפרידה את הישות הזאת מהתמונה הקונבנציונלית
של לובן וגבריות .סילי מגלה שכדי להעריך את היופי בחייה ,היא
צריכה ללמוד להביט אל העולם דרך עיניה שלה .כך האלוהים
הופך מסמל לשתיקה למקור תקווה .להיות המושא של מבט
חברתי מבקר מייצג נקודה בחייהן של הדמויות שבו הן חסרות
אונים .לעומת זאת ,כשהדמויות מחזירות את המבט לעצמן,
העולם חוזר לידיים שלהן ונרטיב החוסן שלהן מתעצם.
הפרק השני" ,קול" ,בוחן מתי הדמויות מתבטאות ומתי הן שותקות
או מושתקות .הקול יכול להופיע כדיבור אך גם בצורות נוספות כמו
רכילות ,מונולוג פנימי וידיעת קרוא וכתוב (אוריינות) .הקול עשוי
להיות מפתח בבניית חוסן .לדוגמה ,דרך כתיבת שירה ,הדמות
פְּר ֵׁשֶּס מהרומן ּ
פוּש ( )1997מאת ספייר מפתחת את הזהות שלה.
כאם בגיל הנעורים שהוריה התעללו בה והתינוק הוא מאביה,
לפרשס יש טראומה עוצמתית .היא מתחילה את הספר
כאנאלפבתית ,ובמהלכו מתחילה ללמוד קרוא וכתוב .האוריינות
מאפשרת לה לעבד את חוויותיה ולגלות את עולמה הפנימי .הקול
שעולה ומתגלה הוא שלב מרכזי בריפוי של פרשס.
אם כן ,למבט והקול ישנה חשיבות בבניית נרטיב של התאוששות
וצמיחה .אך האם השינויים בדינמיקות הכוח בחייהן של הדמויות
יכולות להשתנות לעַד? הפרק השלישי" ,נרטיבים ",משווה את
מצב הדמויות בתחילת סיפורן למצבן בסוף ומציע תשובות
ופרשנויות שונות לשאלה זו .המסקנה שעולה ממנו איננה חד-
ערכית .כל הדמויות עוברות טראומה אשר מופיעה בחייהן
במחזוריות .אופן ההתמודדות משתנה משתנה בין דמות לדמות-
יש שבוחרות להתרחק מהפוגעים ,יש שמתחברות איתם ויש
המתעמתות מולם .המשותף הוא מערכת היחסים הפנימית
שהדמות בונה ומפתחת עם עצמה.
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הגעתי לנושא העבודה דרך חיפוש ותעיה .התחלתי עם הסצנה
על אלוהים מתוך הצבע סגול ,אותה תיארתי למעלה .כל כך
אהבתי את הרעיון של חיבור לאלוהים שבו התמונה היא שלך
לקשר ולתקשר ,ושבה האלוהים שמח מהאושר של בני האדם
בעולם .רעיון מנחם ומעניין .בשלב הזה אמרתי למנחה שלי" :אני
עוד לא יודעת על מה אכתוב ,אבל אני רוצה לקרוא עוד ספרים
כאלה ".בהמשך הצלחתי למצוא את הקשר בין נושא החיפוש של
אלוהים לנרטיב העמידות הנפשית .שינוי התמונה של האמונה גם
שינתה את הפרספקטיבה של סילי על עצמה .החיבור המחודש
לזהותה ולעולמה איפשר לסילי סוף שמח כנגד כל הסיכויים.
מציאת המורכבות והיופי של הספרות שבה עסקתי היתה מרגשת
מאוד עבורי ותלווה אותי בחיים .אבל זה לא אומר שלא היה קושי!
תהליך כתיבת עבודת הגמר היה בשבילי כמו ,בהתנצלות לכל
מי שבאמת חוותה את זה ,הריון .בחודשים הראשונים ,הטרימסטר
הראשון ,חוויתי בחילות בוקר כל פעם שהסתכלתי על המסמך
הריק .ידעתי בגדול מה אמור לצאת  -עבודת גמר יפה בעלת
כארבעים עמודים ,כמו שתיארתי בהסברים משוכללים למשרד
החינוך בביטחון עצמי אדיר .אבל לשבת ולהוציא את זה אט אט,
זה כבר סיפור אחר .כתבתי המון התחלות לפסקאות ,אבל לא
ידעתי איך אני רוצה להמשיך .עברתי לפרק השני בלי לסיים את
הראשון ,והפעם למדתי לעבוד יותר מאורגן .זה היה הטרימסטר
השני ,והתקופה הזאת היתה יפה ואיטית .כתבתי כשיכלתי
והתקדמתי פסקה-פסקה .התחלתי לראות את בטן העבודה ,את
הרעיון המהותי ,ושמחתי .הטרימסטר השלישי הכה בי כמו
משאית .הדד ליין התקרב והתברר שהקצב שלי לא היה מספיק.
התחלתי לכתוב כמו שאף פעם לא כתבתי .זה היה שלב מלחיץ,
רק באופן ההפוך מהטרימסטר הראשון .אבל ככל שזה מלחיץ
לכתוב תחת מסגרת ומודעות לזמן ,כך זה גם היה מלמד ומספק.
היה לי תירוץ לשבת ולחקור לעומק ,ובסוף התהליך הולדתי תוצר
שאני גאה בו.
אז איך שורדים עבודת גמר?
ראשית ,ההכרה בֹאמת :הדבר היחיד שהולך להיכתב בעבודת
הגמר שלך הוא מה שאת תכתבי .וזה מספיק .בהתחלה היו לי
המון חששות שאכתוב באופן שהוא לא מספיק אחראי ומכבד,
שלא אתרום מספיק לדיון ,והחששות האלה מנעו ממני לכתוב.
אבל בהדרגה הגיעה ההבנה האכזרית שהדרך לעבור את הפחד
מכתיבה ולשפר את הכתיבה היא דרך הכתיבה .ולגבי הכתיבה
עצמה? צריך למצוא איזו מסגרת של עבודה מתאימה לך .אפשר
לעבוד לפי מכסת זמן .למשל ,לכתוב שעה לפי שיטת הפומודורו,
ומה שייצא ייצא.
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היתרון :אם הכתיבה קלה ,אולי תגלי שכתבת יותר ממה שחשבת
שתספיקי .אם הכתיבה קשה אז את מתנחמת בידיעה שהזמן
יעבור ותוכלי לנסות עוד פעם מחר .בנוסף ,זה קל לשילוב בלוח
זמנים ,כי את יודעת בדיוק כמה זמן תעבדי .החסרון :זה קל ומפתע
לבזבז זמן תוך כדי עבודה ,אז יכול להיות שכעבור הזמן לא תפיקי
הרבה .אפשר גם לעבוד לפי מכסת מילים ("אני אכתוב שני
פסקאות 250 /מילים הערב ,לא משנה כמה זמן זה יקח") היתרון:
זה מבטיח שתפיקי כמות מסויימת של עבודה ,מה שטוב לדד-
ליינים מתקרבים .זה גם מתמרץ אותך לעבוד מהר יותר .החסרון:
לעבוד עד שיש תוצר עלול לעייף ,ליצור תחושת אכזבה או לגרום
לך לא לרצות להתחיל בכלל .אפשר לנסות את שניהם ,למצוא
שילוב ("אני אכתוב את הקטע על הסצנה ,אבל אני אעבוד גג
שעתיים וחצי") ,או אפילו למצוא מסגרת אחרת .מה שעובד לך.
חוץ ממסגרות ,יש גם שיטות ארגוניות שיכולות לעזור .שיטה
שמאד עוזרת כשהמצב מבלבל ומציף היא לחלק את המשימה
למטלות קטנות .למשל ,לפרק משימה גדולה כמו "להתחיל את
הפרק השני" למטלות כמו "לכתוב נקודות של מה יהיה בפסקה
הראשונה" ואחר-כך "לארגן את הרעיונות בסדר הגיוני" ואז
"להוסיף משפטים שמקשרים את הנקודות".
לפעמים אני כותבת משהו ואני לא אוהבת אותו .ראשית ,יותר טוב
שיהיה משהו לא-להיט ואז תוכל לערוך אותו מאשר שלא יהיה
כלום .אבל מצאתי שפחדתי מלמחוק משפטים או ציטוטים פן
אצטרך אותם אחר כך  -ובשביל זה יצרתי את "מסמך הפח" שהוא
מופרד משאר העבודה .מה שמוביל אותי לטיפ האחרון שלי:
כתיבה אחרי השעה עשר בערב זה הימור עם השטן .לפעמים יצא
לי כתיבה עם השראה מחודשת וזורמת ,ולעיתים קרובות יצא לי
שעתיים של סבל ללא תוצרות מרובות .לכן ,יש להמר בתבונה ,אם
כזה דבר אפשרי.
עם כל הקושי שיש בכתיבת עבודת גמר ,יש סיבה שבוחרים
לכתוב אותה .זאת הזדמנות להיכנס לעומק לכל נושא שמעניין
אתכם בליווי מערכת תמיכה שלמה .המערכת הזאת לא תכתוב
בשבילכם את העבודה ,אבל היא דואגת לזה שלא תתמודדו עם
הפרוייקט הגדול הזה לבד .למדתי המון על הז'אנר ,על איך
לעשות ניתוח ספרותי ,ועל עצמי ככותבת .אפשר לבחור לא
לעשות עבודת גמר ,וזה לגיטימי לגמרי  -אפשר להנות מהמקצוע
שלכם בלי להתחייב לכתוב ארבעים עמודים עליו .אבל אם
החלטתם שכן ,תתכוננו לדרך ארוכה ,ותזכרו שההשקעה בלימוד
וכתיבה היא גם השקעה בעצמכם .אני מאחלת לכל הלומדים
והכותבים בהצלחה ):
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נויה מארק
תלמידת כיתה י"ב היסטוריה,
בית החינוך אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מגפת האיידס והבושה ביצירות
אומנות בשנות ה 80-ובשנות ה90-
של המאה ה 20-במערב
מנחה :שרית לייזרוביץ'
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בעבודת הגמר שלי בחרתי לעסוק במגפת האיידס ובייצוגיה
באמנות .הגעתי לנושא בעקבות מציאות חיינו בצל מגפת
הקורונה .בדומה למגפות קודמות ,גם מגפת הקורונה מעוררת
פחדים וחרדות ,ובתגובה לתחושות אלה היא מניעה פרטים
ומדינות שלמות להסתגרות .כשהתחלתי לחקור את נושא המגפות
הבנתי שגם האיידס ,שאני חשבתי שהוא "סתם מחלה" ,נתפס
כמגפה עולמית בשנות ה 80-וה 90-של המאה ה ,20-ונזכרתי
בסרט "רפסודיה בוהמית" ( ,)2018המתאר את חייו של פרדי
מרקיורי ,סולן קווין ,שמת מאיידס .בנקודה זו התעורר בי העניין
להבין איך מגפות באות לידי ביטוי באומנות .הבחירה במגפת
האיידס נעשתה בגלל הרצון שלי לחקור יצירה קולנועית ,והסרט
"פילדלפיה" זימן לי את האפשרות למחקר היסטורי באמצעות ייצוג
אומנותי.
בשנות ה 80-של המאה ה 20-התפשט במערב נגיף ה.HIV -
נגיף זה שעובר דרך נוזלי גוף ובעיקר בעת קיום יחסי מין פגע
בדרמטיות בצעירים הומוסקסואליים ,ולכן תחילה הוא כונה
"הסרטן של ההומואים" .כפי שקרה גם במגפות אחרות שהיו
בהיסטוריה ,החברה חיפשה את האשמים במגפה ,ודי בקלות
האשימה את ההומוסקסואלים בהתנהגות מופקרת וחוטאת
שבעקבותיה הגיעה המגפה .הדעות הקדומות והסטראוטיפים
כלפי הומוסקסואלים הביאו לכך שנשאי  HIVוחולי איידס חיו
בבושה ובפחד ,ורבים מהם בחרו במודע להסתיר את מצבם
הרפואי ,כדי למנוע מעצמם מצבים שבהם ירגישו מופלים או
מודרים חברתית .להחלטה זו היה מחיר כבד ,שכן הם לא טופלו
כראוי ,חלו עוד יותר ולרוב מתו מאיידס.
החיבור בין איידס לאומנות מבטא באופן מובהק את היכולת של
האומנות להירתם לטובת החברה במטרה לקדם שינוי חברתי,
ובהקשר זה אפשר לומר שמגפת האיידס בארצות הברית הגדירה
דור שלם של אומנים בתחומים שונים :מוזיקה ,תיאטרון ,קולנוע,
אומנות פלסטית ועוד .בדרך כלל הרצון לחולל שינוי חברתי
באמצעות אומנות מונע על ידי אוכלוסיות שנפגעות מבעיות
חברתיות ,לדוגמה עניים ,מתמכרים לסמים ,זונות ,חולי איידס
ועוד ,ולעיתים מדובר בשיתוף פעולה בין האומנים ובין "לא
אומנים" שמשתפים את היוצרים בסיפורם ובכך מאפשרים ליצור
יצירות שונות על חייהם .זהו "אקטיביזם אומנותי" השואף ליצור
איזון חברתי ושיח מחולל שינוי .במגפת האיידס ,מתוך
היצירה האומנותית ,נולדו דימויים חדשים שנחרתו בזיכרון
הקולקטיבי כמייצגים של המגפה ,לדוגמה המשולש הוורוד על
הרקע השחור שמתחתיו היה כתוב שתיקה = מוות.
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ב 23-בדצמבר  1993יצא
לאקרנים הסרט פילדלפיה,
ואת
האיידס
את
שהפך
ההומוסקסואליות לתחומי מחקר
לגיטימיים בתעשיית הבידור של
הוליווד .זה היה הסרט ההוליוודי
הראשון שעסק באיידס והצהיר על
הצורך בסובלנות חברתית כלפי
החולים .מחקר היסטורי המעמיד
במרכזו יצירה אומנותית (במקרה
שלי הסרט "פילדלפיה") מצריך שימוש בשיטת מחקר איכותנית
המאפשרת להעניק משמעות לתופעה תרבותית באמצעות ניתוח
עיוני-אנליטי .כך יכולתי לתת פרשנות לממצאים ,לפי הבנתי
ותפיסתי .אבהיר ,אין מדובר בהצגת עובדות אובייקטיביות ,אלא
בפרשנות אחת מני רבות .בפרשנות זו דרך ההנמקה נשענת על
שכנוע ,כלומר על תהליך מחשבתי שבו מפעילים המשתתפים
הליך שיפוט לשם מתן משקל לשיקולים מתחרים שונים .כך
הקוראים מוזמנים להפעיל את שיפוטם תוך כדי הקריאה ולהכריע
בשאלה אם לקבל את הטענות המוצגות בעבודה או לדחותן.
בעיניי ,הסרט "פילדלפיה" מיטיב לתאר את החברה האמריקאית
של שנות ה 80-שבה דעות קדומות וסטראוטיפים כלפי
הומוסקסואלים היו שכיחות .גיבור הסרט הוא עו"ד אנדרו בקט,
חולה איידס שפוטר מעבודתו לאחר שהתגלה דבר מחלתו ,אף על
פי שהוא ניסה בכל כוחו להסתיר את היותו חולה איידס .לאחר
פיטוריו בקט מנסה להילחם על זכויותיו ,כשלצידו נמצא עו"ד ג'ו
מילר הומופוב בעצמו .במהלך הסרט הצופים חווים את השינוי
בעמדותיו של עו"ד מילר ונחשפים לחייו הנורמטיביים של בקט
(יש לו בן-זוג ,חברים ומשפחה אוהבת).
עבודת המחקר הזו אפשרה לי ללמוד היסטוריה באופן שלא נלמד
בבית הספר .ככל שהתקדמתי במחקר ובכתיבת העבודה נחשפתי
לתכנים מעניינים שהרחיבו והעמיקו את ההבנה שלי בנושא
מגפת האיידס בכלל וביטויה של המגפה הזו באומנות .מלבד זאת,
המחקר ההיסטורי מתוך העיסוק בקולנוע לימד אותי כיצד אפשר
להתבונן על יצירות קולנועיות ,להבין אותן ולפרשן כך שתהיה להן
משמעות חברתית ותרבותית.
כרזה זו הייתה תוצר של פעילות  ,Act-Upקבוצה פוליטית בין-לאומית הפועלת למען חולי איידס ,בשנת
 .1987המשולש הוורוד היה תזכורת לרדיפת להט"בים על ידי השלטונות הנאצים שאילצו אותם לענוד
טלאי ורוד .ההשוואה בין מגפת האיידס לשואה עוררה לא מעט תרעומת .ובהקשר זה כך כתבה
האינטלקטואלית היהודייה-אמריקאית סוזן סונטאג" :השואה היתה מעשה ידי בני אדם שפעלו לפגוע בבני
אדם אחרים .כאן מדובר בנגיף" .גלעד מלצר" ,חובה לאהוב בעוז ובזהירות :איידס באמנות" ,בסיס לאמנות
ותרבות.2020 ,
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היום שאחרי סנטה קלאוס
ענבל המאירי

מורה לספרות,
בתי החינוך אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ואוניברסיטת תל אביב

על הדלפק ליד הקופה יש שפנים וסנטה קלאוסים של שוקולד
אפילו שלָחג המולד כבר מזמן עבר ,ועל המדפים שמאלָחורי הקופה
יש סיגריות ובקבוקים של משקאות לָחריפים .אמא שלי תמיד
הייתה לוקלָחת לָחמש או שש קופסאות סגלגלות של סיגריות נקסט
ארוכות ובקבוק קוניאק  -סיגריות בכל שבוע ובקבוק קוניאק אלָחת
ללָחודש או לָחודשיים .את הסיגריות הייתה מעשנת אלָחת אלָחרי
השנייה וקוניאק הייתה שותה כל ערב ,כוסית קטנה .אלָחד הדברים
שהכי מפתיעים את כארם ,כל פעם מלָחדש ,זה שאמא שלי בכלל
לא זוכרת שהיא עישנה .זה נראה לו משונה מדי ולא באמת
אפשרי .הוא זוכר אותה צנומה ונמרצת ,הוא זוכר את השילָחות
שלהם על לָחיפה של פעם ועל נגינה בכינור .כארם קצת יותר צעיר
מאמא שלי והשיכלָחה שלה מפלָחידה אותו .בפעמים הראשונות
שבאתי למעדנייה שלו בלעדיה ,הוא באמת רצה לדעת מה
שלומה ,והפנים שלו היו מתכרכמות קצת מעצב או אימה כשהייתי
אומרת" :לא ,היא לא תמיד מזהה אותי" ,או – "לא ,היא לא
יכולה ללכת לבד וגם לא לקום ,רק עם המטפלת" .אלָחר כך הוא
שאל פלָחות ופלָחות וגם אני באתי פלָחות ופלָחות .לפעמים אני לָחושבת
שהוא היה מעדיף ללָחשוב שאנלָחנו ממשיכות לקנות סיגריות
וקוניאק רק במקום אלָחר ,אבל הלב של כארם רלָחב והוא בלָחיים
לא ילָחשוב שאני משקרת לו ,ואני ,כדי שלא להעציב אותו,
מספרת לו דברים אלָחרים שהם אמת ,כמו כמה טוב היא נראית
עכשיו בזכות הקילוגרמים שהעלתה ,ושאפילו נולדה לה נינה.
בלָחודשים האלָחרונים היא מתקשרת מעט .היא עדיין קשובה כשאני
מקריאה לה סיפור ועדיין צולָחקת מפעם לפעם ,אבל משהו בה כבוי
יותר ,מתעורר לאט יותר ,יותר קשה לה לקום ,יותר קשה לה
ללכת ,יותר קשה ללכוד את תשומת לבה .לפעמים צריך להזכיר
לה איך לעשות את מעט הפעולות הפשוטות שהיא עדיין עושה.
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"את צריכה להצמיד את הכוס לשפתיים" אני אומרת וגם מראה
לה איך ,אבל שפן השוקולד שארוז בנייר הכסף הצבעוני בהלָחלט
מושך את תשומת לבה .היא מלָחזיקה אותו לָחזק ,הופכת אותו מצד
לצד ,מקרבת אותו לפה ומרלָחיקה ,עוברת עם אצבעות נוקשות על
מתאר קווי הגוף הצבעוני והעגלגל ומתעכבת על האוזניים
הארוכות .זה עדיין קורה לא מעט ,שלָחפץ מסוים מעסיק אותה
למשך שעה ארוכה ,כמו מגבת המטבלָח הצהובה שהיא מקפלת
בסבלנות את הקצוות שלה למשולשים ,או מפית צבעונית עם
ציורים או אותיות שמושכת את תשומת לבה בגלל ריבוי הפרטים
שבה.
כשראיתי שהיא שקועה כולה בשפן השוקולד ,יצאתי לעשן
במרפסת ,ופתאום כשלָחזרתי – הפתעה! היא הצלילָחה להוריד את
נייר העטיפה ,לשבור את אלָחת מאוזני השוקולד ואפילו לאסוף את
הלָחתיכות שהתפזרו ,וכשהתלָחילה לנגוס בשוקולד ,לָחתיכה אלָחר
לָחתיכה ,שבר אלָחר שבר ,מריאן ואני פצלָחנו במלָחיאות כפיים" .כל
הכבוד ,שושקה" ,אמרנו בילָחד" ,הצללָחת להוריד את נייר
העטיפה!" .שלושתנו היינו מרוצות מאוד מההישג הזה ,ובניגוד
להישגים קטנים אלָחרים ,כמו ההישג שבלתפוס כדור וגם למסור
אותו ,טעמו ילווה אותה עוד שעה ארוכה לפלָחות.
עברו כבר כמעט שלוש שנים מאז שהיינו הולכות בילָחד לוואדי
ניסנס ונכנסות למעדנייה של כארם לקנות סיגריות וקוניאק,
ואפילו שאני באה לשם לעתים די רלָחוקות ,כארם תמיד מאיר אלי
פנים ומבקש למסור דרישת שלום לשוש ,וגם זוכר היטב שכבר
יש לה נינה .בגלל זה ,כשהוא שאל אם אני קונה את השפן לנינה
הקטנה של שוש ,אמרתי שכן ,ובפעם הבאה שאבוא והוא ישאל
אם שמלָחה ,גם אז אומר ש"כן ,מאוד!" ואתאר בפרוטרוט איך
הלָחזיקה אותו לָחזק וקירבה אותו אל הפה והרלָחיקה ועברה על קווי
המתאר של הגוף והתעכבה על האוזניים הארוכות ,ואפילו הצלילָחה
להוריד בעצמה את העטיפה! והוא ישמלָח ,ואולי אפילו ימלָחא כפיים
או יגיד ש"כל הכבוד לנינה של שוש!".
***
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ערבים של יום הולדת
נעמי קריספל

בוגרת בית החינוך אוניברסיטת חיפה

בלילות מסוימים המולָח נהפך למעין מרלָחב לבן בו אתה עומד,
ומשהו פוגע בך פתאום .מלָחשבה ,או תובנה בוערת .כמו כדור
מלָחניים מהיר ביסודי ,שאתה רואה אותו בא ,אבל אין לך מה
לעשות לָחוץ מלספוג את המכה .אתה פשוט לא מהיר מספיק,
והכדור מהיר מדי .אתה יודע שהמלָחשבה באה ,אתה יודע לאן
היא תוביל ,ואתה יודע שהניוריונים שלך מקדימים אותך .אין לך
ברירה אלא ללָחזור אל הספסל ביסודי ,אין לך ברירה אלא לראות
את כל המרלָחב הלבן הזה מתלקלָח.
ניסיתי להשתיק את התלָחושה הזאת ולהתרכז בגריל.
"עומר בוא ,בוא רגע ,זה נראה לך מוכן?"
"אתה לא יודע להכין אפילו נקניקיות ,זה לא להאמין".
הוא עמד לידי עם בירה ביד אלָחת ופותלָחן ביד שנייה.
"אולי תרגיע עם הבירה? אתה לא תוכל לנהוג הביתה".
"אתה לא תגיד לי להרגיע ,נועם ,זה היום הולדת שלי ולא שלך".
הוא לָחטף לי מהידיים את שיפוד הברזל איתו עבדתי ודקר את
הבשר.
"זה בסדר ,תן לזה עוד כמה דקות".
הוא הנילָח את הבקבוק על השוללָחן .לקלָחתי ממנו לגימה גדולה
והראש שלי הלך קצת אלָחורה .המשקה הדיף רילָח לָחזק והשילוב
שלו עם הטעם גרם למולָח להפסיק לשנייה.
הוא התיישב לידי אלָחרי שהושיט לי בקבוק לָחדש ולקלָח בלָחזרה את
מה שנותר משלו.
"אתה ,אל תשתה את זה מהר מדי ,שלא תתעלף .מוצא לָחן
בעינייך?"
"זה לָחזק".
"אקלָח את זה כ"כן ,אהבתי".
השעה הייתה מאולָחרת ,מרלָחוק נראו עוד כמה אורות דלוקים
שלָחשפו כמה עצי ברוש ברקע .רילָח הגשם ניקה את האוויר.
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"אני לא יודע אם הרבה אנשים מכירים את התלָחושה ,אבל רציתי
לשמור את כל האוויר הזה לעצמי לרגע .התלָחשק לי לטבוע בתוך
השתיקה ,להיהפך לאור דולק בנוף .ידעתי שאני צריך לומר משהו
כי עומר לא טיפוס של שתיקות ארוכות.
"שנרים לכבודך? זה בכל זאת היום הילָחיד בו תהיה בן ".23
הוא שתק ,הירהר במשהו.
"מלָחר אתה כבר בן  23ויום ,וזו תלָחושה שונה לגמרי .תאמין לי".
"אני לא יודע ,נועם .אני לא אוהב את כל ההתלָחכמויות שלך .אבל
אם אתה מציע להרים -אז תרים".
הוא שם דגש על המילה "תרים" ,וידעתי למה הוא מתכוון .הוא
כל הזמן היה צולָחק עליי שאני שותה אלכוהול בלגימות קטנות
ונרדם" ,כאילו זה מטרנה".
היד שלי רעדה קצת כשהבקבוקים נפגשו .לא הספקתי לשמוע את
סוף צליל הנקישה לפני שהתלָחלתי לרוקן את הבקבוק .זה הרגיש
כאילו להבה קטנה ועקשנית לָחורכת לי את הוושט ,יורדת לאט
למטה ללא שליטתיִ .ה ַצ ִתי אותה אבל לא יכולתי לכבות כי הדבר
הילָחיד שהיה באזור היה עוד מהבירה הזאת ,בבקבוקים גדולים.
לגמתי עד שהוא שם את הבירה שלו על השוללָחן ,אפילו שניה
יותר.
הוא טפלָח לי על הכתף בזמן שהשתעלתי קצת.
"רואה? כשאתה רוצה אתה יכול".
הראש שלי הרגיש כאילו הפילו בו בניין רב קומות.
"מה אתה מאלָחל לי ליום ההולדת ,נועם?"
המילים נכנסו לי דרך האוזניים בנפרד והייתי צריך להלָחזיק כל
מילה מהצווארון כדי ליצור מכולן משפט.
"נראה לי אממממממ ,בריאות .בריאות זה קודם כל".
"אהא ,בטלָח .ומה עוד?"
"וואלק ,לא יודע .אולי ,שתעשה שטויות בזמן שנשאר לך ,אני
לָחושב ,בגיל  ,23ה...קלף הזה ,של צעיר ומטומטם ,זה מתלָחיל
להיגמר .תנצל את זה" .
הוא לָחייך ונתן בי מבט אדום מהעיניים הירוקות שלו.
"אתה?" הוא התלָחיל לצלָחוק קצת ,והלָחזיק את הראש.
צלָחקתי איתו למרות שלא הבנתי.
"מה? מה ,נו?"
"נועם! הבלָחור הכי לָחנון שאני מכיר -אומר לי לעשות שטויות? "
"אני עשיתי שטויות בזמנו".
"אתה לא מתבייש ,יא שקרן? שנינו יודעים שזה לא נכון".
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"למה… למה אתה כל כך בטולָח?"
"אתה הדוּק ללָחוּץ .נוסע לאותו מקום עבודה כבר שנתיים  ,בזמן
שאתה שותה את אותו קפה .שלא תעלה  ,השם ישמור ,למקום
אלָחר ,או תאלָחר בעשר דקות .ראיתי כמוך מלא .משום מה אני
כנראה מושך טיפוסים כמוכם .אבוד ,מקרה אבוד".
"אין לך מושג לגביי .אני יכול לעשות שטויות .אני פשוט בולָחר
שלא".
"עאלק .אני מתערב איתך שאתה לא יכול .מתערב על אשתי".
הטון שלו השתנה פתאום .הוא לא צלָחק יותר.
הגוף שלי קצת התקשלָח במושב .רציתי שהוא יעוף לי מהמרפסת.
רציתי לסתום לו את הפה" .ומה אם אני עושה משהו ממש עכשיו,
עומר?"
"יאללה .תעשה ,אם אתה מדבר ".הוא הושיט לי את שיפוד
הברזל.
"אתה לא נורמלי".
עומר שתק והסתכל בי בזמן שאני הסתכלתי על השיפוד .לא
ידעתי למה הוא מתכוון בדיוק בזה שהוא העביר לי אותו ,אבל
הבלָחילה שלי בבטן קצת ידעה.
הוא לָחיכה ואז הוריד ממני את עיניו ולגם מהבירה.
"אתה צפוי ,נועם .מאוד".
"סתום ,תסתום את הפה כבר .התערבנו .מה אם אני מנצלָח?"
המלָחנק הרותלָח שעבר בי גרם לי לדבר במהירות.
"מה שתרצה".
"ומה אם אני מפסיד?"
"תשאיר את זה לי".
שמתי את היד שלי על הברך עם פרק כף היד מופנה כלפיי.
לָחישבתי את הסיכונים שלי .אם אהיה זהיר ומדוייק מספיק ,לא
אלָחדור את השכבה השלישית של העור .לָחבישה של לָחודש ,לָחודש
ולָחצי ,במקסימום .תמורת שקט מהבלָחור הזה .אם לא ,אני
אשמע "הדוק ,צפוי ,לָחנוק ,אבוד" לנצלָח :בדרך לאוטובוס,
במשרד ,בהפסקת הצהריים ,באוטובוס לָחזרה.
כיוונתי את השיפוד .היה לו מלָחזיק עץ לָחום וכמה סנטימטרים
טובים של מתכת עם קצה לָחד.משהו בי צרלָח "עכשיו ,עכשיו,
עכשיו" בזמן שניסיתי לתקוע את השיפוד בתוך היד .אבל בכל
פעם היד נעצרה לי באותו המקום ועומר צלָחק צלָחוק מתגלגל
שעבר את גבולות המרפסת ונכנס אל תוך רקע העצים והלָחושך.
"אתה שרוט ,באמא שלי ".עומר קם והתקרב אליי.
"תביא ,שלא תפגע בעצמך בטעות".
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כיוונתי את השיפוד .היה לו מלָחזיק עץ לָחום וכמה סנטימטרים
טובים של מתכת עם קצה לָחד.משהו בי צרלָח "עכשיו ,עכשיו,
עכשיו" בזמן שניסיתי לתקוע את השיפוד בתוך היד .אבל בכל
פעם היד נעצרה לי באותו המקום ועומר צלָחק צלָחוק מתגלגל
שעבר את גבולות המרפסת ונכנס אל תוך רקע העצים והלָחושך.
"אתה שרוט ,באמא שלי ".עומר קם והתקרב אליי.
"תביא ,שלא תפגע בעצמך בטעות".
הושטתי לו את השיפוד .הוא העביר את היד על הידית.
הסתכלתי עליו עד שבתנועה אלָחת ראיתי אותו מניף את השיפוד
לכיווני .הפסקתי לראות את התנופה כשקצה השיפוד נכנס לי
לתוך העין ונדלָחף עמוק .הוא עזב את השיפוד שנשאר תלוי לי
מהראש .הפלתי את המבט לרצפה מתלָחושת הכובד ,אבל הוא תפס
אותי מהשיער מיד והרים את הגולגולת כלפי מעלה.
"כן ,זה פגע טוב .ממש דרך האישון שלך".
היה לי דלָחף לסגור את העיניים אבל לא הצללָחתי .דמיינתי את
השמן מהבשר מתפזר לי לאורך הקרנית .הכול היטשטש למעט
תלָחושה של קילולָח דם שזולג לי לכיוון האף.
רציתי לקום אבל הכובד הדביק אותי לכיסא ,שללָחתי לכיוונו ידיים
רפויות וצרלָחתי מהריאות שלי .הוא התיישב לָחזרה בכיסאו.
"אלוהים ,פאק ,יא פאקינג פסיכופט ,אמא שלך מזדיינת ,מה אתה
לָחושב שאתה עושה?! תקעת לי שיפוד בעין בפאקינג –"
"אנלָחנו התערבנו ,נועם .וגם שמעתי מהקולות שבראש שלך ,שזה
מה שהם רוצים".
"תעשה משהו! פאק ,פאק!"
היה סירלָחון של נקניקיות שרופות ודם שהציף לי את האף.
הוא שלף סיגריה ,הצית אותה וזרק לכיווני.
"תירגע נועם ,אתה לא יודע שבערבים של יום הולדת שום דבר
לא אמיתי?"
***
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צילום :נועה צפריר

תלמידת כיתה יב' ספרות,
בית החינוך המכללה האקדמית תל חי
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שוקו
נועה צפריר

תלמידת כיתה יב' ספרות,
בית החינוך המכללה האקדמית תל-חי

שוקו -זה אלָחד הזיכרונות שלי מסבתא .בכל פעם שהיינו באים
לבקר היא הייתה קונה לאודי ,לגוני ולי שוקו של יטבתה .בערך
בגיל ארבע התלָחלתי לפתלָח רגישות לשוקו הזה .סיפרתי לאמא
ואבא אבל הם לא באמת התיילָחסו .בכללי הם לא רגישים למלָחלות
כל כך .ביום שישי אלָחד אמרתי לסבתא שהשוקו עושה לי מגרד,
והיא לקלָחה אותי איתה למרכולית לבד והציעה לי לבלָחור שוקו
אלָחר .לקלָחתי שוקו נועם ,ומאז כל פעם שנסענו לסבתא היו מלָחכים
לנו במקרר שני בקבוקי שוקו :אלָחד שעושה מגרד ,ושוקו אלָחר קטן
וגוצי שלא .אני לָחושבת שאני זוכרת מתי הפסיק השוקו במקרר.
הייתי כנראה בכיתה ב' ,ואז גם ג'יינטי הצטרפה .בתקופה הזאת
נעלם השוקו ובמקומו הופיעו במקפיא קרטיבים.
ג׳יינטי מגלגלת את סבתא מלָחדרה ,הספה כבר דלָחופה הצידה
בזווית הנכונה המאפשרת מעבר לכיסא הגלגלים .הן מתגלגלות
באיטיות המייסרת הרגילה .אני מציצה לרגע ורואה מבעד לכיסא
הגלגלים את עיניה המפקפקות של סבתא ,שומעת את הקול
התמידי שמלווה אותה ,מין ניסיון דיבור קטוע שלעולם לא יישמע
מבין השפתיים הלָחסומות .בתום הגלגולים ג׳יינטי עוברת לעמוד
מלפנים ומורידה את מלָחזיקי הרגליים של הכיסא כך שרגליה של
סבתא רפויות כלפי מטה .היא עוטפת יד יד סביב מותניה של
האשה המבוגרת ,ובמשיכה אלָחת מקימה אותה על שתי רגליים.
כשג'יינטי מתכופפת להרים את סבתא יש לי קפיצה קבועה בגב
התלָחתון שקוראת לי לקום לעזור ,בכל זאת— סבתא שלי ,אבל
אני נשארת לשבת ועושה את המיטב במצב הזה ,שהוא לשמור
על קשר עין עם סבתא שבכלל בוהה בקיר ,ולהיות לָחלק ממסע
כיסא הגלגלים .ג׳יינטי שואלת שאלות לא מובנות תוך כדי הליכה
בצעדי ברווז ,שידול ומשיכה לכיוון הכורסה.
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סבתא עונה בנהימות ולָחיוכים וג׳יינטי מלָחייכת כי היא מאמינה
להצגות של הגוף ,אבל הלא כבר שהיא שסבתא לא .אני עוברת
מקום כדי לא להפריע להן לגעגע לכיוון הכורסה .לבסוף,
כשאלָחוריה מופנים למקום הרצוי ,ג׳יינטי עוזבת את ידיה של
סבתא ,ואלה בתגובה צונלָחות על הכריות ,צנילָחה שמתלווה אליה
קריאה ילדותית צרודה .בידיה של סבתא לָחישוק אדום .יש לי
זיכרון של כל אלָחד מהאלָחים שלי כתינוק משתמש בלָחישוק הזה
כנשכן לשיניים .לאט לאט עיניה נעצמות ונלָחירות לא סדירות
מתלָחילות להישמע מבין שפתיה.
בעינים של דני אלָחותי בת השמונה אני מזהה כעס על סבתא .למה
היא לא יכולה להתנהג כמו סבתא רגילה? למה אנלָחנו ממשיכות
לבוא לבקר? אני יכולה להזדהות עם השאלות האלה ,אבל רוצה
להסביר לדני כמה זה לָחשוב לראות את סבתא ,להסתכל לה
בעיניים לרגע ,לנשום לידה כמה נשימות .מי יעשה את זה אם לא
אנלָחנו ,הנכדות? איך אפשר להשאיר מישהו במצב גמור כזה של
בדידות ,בו אין אפילו קשר עין שילָחזיק אותך קשורה למציאות?
לפעמים ,כשאנלָחנו לבד ,אני מסתכלת על הלָחזה של סבתא למשך
כמה דקות לוודא שהיא נושמת ,נשימה עמוקה -הפסקה לא סדירה,
לא קבועה -נשימה מהירה ולָחדה ,לָחוזר לָחלילה .להתקיים בפלָחד
תמידי ,זו ההרגשה של לשבת לידה .אני בכוננות מתמדת ,בנכונות
להגן ולשמור עליה .הנשימות שלה האלו הן כמו רעש לבן ,כזה
שמזכיר קול מזגן בלילה ,שאבא מכבה בשלוש לפנות בוקר ואת
קמה מבולבלת בפלָחד שמשהו לָחסר ולא בסדר ,ללא הבנה מה
ולמה ,עד שמגיעה ההבנה ואת מרגישה בריק למשך כמה רגעים.
אלָחר כך נכנעת ושוללָחת את עצמך להדליק אותו מלָחדש.
אני מפלָחדת שיום אלָחד ,כשהנשימות של סבתא באמת ייפסקו ,ולא
יהיו עוד מלמולים לפרש וגם לא שקט של ציפייה ,אני לא ארגיש
כלום .שום אבל או כאב פרידה .אני מפלָחדת להרגיש אשמה על
המוות שלה.
דיברתי עם אריאלה ,סיפרתי לה שאני זוכרת את סבתא עוקבת
אלָחרי אלָחי אודי ברלָחבי הבית ,מוודאת שלא קורה לו כלום ,מלָחזירה
כל דבר שהזיז מהמקום .אריאלה סיפרה שהם ,הילדים של רמי,
זוכרים את סבתא עושה את אותו הדבר לגוני כשהייתה בת שנה,
תוך כדי נוזפת באודי שיעזוב אותה כי כנראה הציק לה .ברקע
אמא אומרת למישהו שבן אדם שהוא צמלָח לא לָחי ,ואבא מוסיף
ברקע ,״זה בית לָחולים טוב ,בית לָחולים טוב״ .הדבר הכי טוב
שיכול לקרות עכשיו זה שתלכי ,סבתא.
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הניגוד הזה שבין הסבתא שהיתה לי לסבתא של עכשיו הוא לָחזק,
כמו עברה תהליך התבגרות הפוך ,תהליך של איבוד המודעות.
ההתעסקות המולָחלטת והילָחידה היא באני .זה כמו לָחזרה לאלָחור
לעבר הילדי ,שאותו מעולם לא הכרתי אצל אדם מבוגר .לָחזרה אל
העבר לוקלָחת מן האדם את האנושיות שלו .אין התבוננות הלָחוצה
כלפי האלָחר או מודעות לסבל שלו .המצב התמים והאגואיסטי הזה
מבלבל בעיקר ילדים קטנים ,שרגילים הם להיות המרכז ולהסתמך
על כך שהמבוגר הוא הדמות שמטפלת ולא זאת שצריכה טיפול.
כשהמצב מתהפך ואדם בוגר מציג מאפיינים כאלו -מאבד את
הבגרות שלו -נוצרות תלָחושות של זרות ורילָחוק.
המאפיינים משתנים לאט ,כל כך לאט כך שאינך רואה שינוי עד
הרגע בו את נזכרת באדם שהיתה ,בלָחשיבה ,בקריאה ,איך ישבת
על ברכיה בימי שבת וילָחד לָחיפשתן את כל הלָחיות הנסתרות בספר
'מאגר המים' .היום אין שום מבט מלָחפש ,שום צורך בזה בכלל;
מבטה קבוע על נקודה מאלָחורי ראשך .אין זה אותו האדם .כל
מאפיין ,כל זיכרון מתנתק ומתרלָחק ככל שעובר הזמן .קשה
להמשיך ולשכנע שעדיין לא אבדה לנו ,כי הראש יודע ,זהו אדם
זר בבית מוכר.
המקרר עמוס המגנטים מתרוקן ,ואיתו המקום של הקרטיבים .אצלי
בפנים מתפנה המקום המיולָחד שהוקדש לדאגה לסבתא ,לפלָחד
משובן של הנשימות הלא סדירות שלה .כבר אין ציפייה לנשימה
הבאה ,למלמול הרגעי ,לסימן לָחיים .עכשיו הפלָחד איננו ,והוא
מפנה מקום להדי זיכרונות של גירוד לָחלבי של שוקו בגרון ונגיעה
של מתיקות שוקולדית ,לצרבת שנגרמה ממתיקות קרירה של
קרטיב ,ולאלָחרונה ,לטעם מריר בפה שיַבש במהלך דיבור מול קהל
גדול ,כשאמא קוראת קדיש.
***
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*
הילה נאות

תלמידת כיתה יב' ספרות,
בית החינוך המכללה אוניברסיטת חיפה

העלים הירוקים מזכירים לי ששום דבר לא נצלָחי ,שגם בי יש
עונתיות ,שגם אני לָחלק ממכונה משומנת היטב שתמשיך אלָחרי .
ואיכשהו עדיין ישנו נצלָח רגעי בשעה שאני שוכבת ומסתכלת על
העננים זזים ,וכולי במן מצב של ים בגאות כשלמעשה אין שפל
ואין דבר כלל,
אלא רק את הרגע הזה.
רק את העננים הזזים בזלָחילה עקבית ללא יעד .תזוזה כזאת כמו
של יד מלטפת ,או של לָחזה עולה יורד בנשימה עמוקה מתוך שינה.
משעשע איך שאם לרגע נתרכז בנשימה ,תמיד נתבלבל מתי הלָחזה
אמור לעלות ומתי לרדת .מצלָחיק שהדבר כל כך טבוע בנו שברגע
של ריכוז נשכלָח כל אודות הנשימה ונצטרך להתלָחיל מאפס ,למרות
שעשינו זאת כל לָחיינו ושום דבר לא השתנה .שום דבר לא
השתנה כשלמעשה אין דבר זהה בין שהתהווה לשמתהווה.
העונות לָחולפות ,גלגלי המכונה ממשיכים להסתובב ,ורק אני
נעצרת ברגע קטן של נצלָח וקיפאון מבורך בין הווה לעבר ועתיד
כי שכלָחתי איך לשאוף ולנשוף.
***
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המלחמה על החיים
דארין עלי דיב

תלמידת כיתה י' ספרות ערבית,
בית החינוך אוניברסיטת חיפה

אנלָחנו לָחיים בעולם שנללָחמים בו .מאז שנולדנו אנלָחנו נללָחמים כדי
ללָחיות .נללָחמים בעצמנו כל הזמן .מפלָחדים לצאת מהבית או לצאת
עם המשפלָחה או עם הלָחברים שלנו.
אנשים הורגים ובורלָחים ,אנשים נהרגים והולכים ,הורגים לָחיות,
שורפים ונשרפים ,הולכים.
העולם שלנו ,שהיה כל כך נקי וטבעי ויפה ,הולך ואוזל .אפילו
הטבע כועס עלינו .אני לָחושבת שלא לָחיות-הטרף הן היצורים הכי
מסוכנים ,אלא האנשים .בני-האדם הם הכי מפלָחידים בעולם כולו.
יש ביננו כאלה שאם הם לא מצלילָחים להשתלט על הכעס אז הם
לוקלָחים ליד אקדלָח ויורים והורגים .הורגים נשים ,אבות ,בנים .אם
האישה שלי לא אוהבת אותי יותר ,או שהיא לא נכנעת לי ,אז
אני יורה והורג אותה .אני הורג את האמא של הילדים שלי .זה
יכול לקרות בכל מקום ,אפילו כשהיא בבית של ההורים שלה.
נשים רבות מנוצלות .נשים רבות פגועות .נשים רבות לא יכולות
לקלָחת הפסקה כדי לשמולָח קצת ,כדי לאפשר לעייפותן להיעלם,
אפילו רק לכמה דקות .גברים רבים מתנגדים לשלָחרור נשים.
מעדיפים לשמור עליהן משועבדות .זה מה שקורה בעולם הזה
שאנלָחנו נללָחמים בו כדי להישאר .בעולמנו יש רגשות יפים כמו
אהבה ושמלָחה ,ורגשות קשים כמו פלָחד ואכזבה .יש גם רגשות
שלא זוכים לביטוי ,אולי בעיקר אצל גברים .גבר זה לא רובוט,
הוא גם בן אדם שיכול להיות מסוגל לבכות ולכאוב ולהיות לָחלש.
זה מה שהופך אותו לאדם שלם .וילד שאומרים לו 'אל תבכה,
תהיה גבר' ,נסגר .צריך ללָחנך להביע רגשות.
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אנלָחנו צריכים תקשורת .להבין שנשים וגברים הם לא אויבים.
לדבר ,לשמוע ,להקשיב אלָחד לשני .זה לא קל ,אבל זה אפשרי.
צריך להתלָחיל בתהליך של התקרבות .לא להגיד לעצמנו 'שמישהו
אלָחר יעשה' ,למרות שזה מה שהרבה מאתנו לָחושבים .במקום זה,
לעשות .אם אני אעשה אז מישהו אלָחר יעשה גם הוא ,ולא רק
ילָחשוב .וזאת יכולה להיות התלָחלה של ריפוי.
***

الحرب من أجل الحياة
دارين علي ديب
الصف العاشر ،أدب
ّ
ي في حيفا
البيت التعليم ّ

نعيش بعالم نحارب به .نحارب به ،منذ والدتنا ،لنعيش .نحارب أنفسنا
طوال الوقت .نخاف الخروج من المنزل ،أو مع عائلتنا ،أو مع
أصدقائنا.
أناس َي ْقتُلون ويهربون .أناس يُقتَلون ويرحلون ،وآخرون يقتلون
حرقون ،ويرحلون.
حرقون ويُ َ
الحيواناتَ ،ي ِ

عالمنا ،الذي كان بغاية النظافة والجمال والطبيعة ،يتالشى .حتى
الطبيعة االم غاضبة علينا .لست أظنّ أنّ الحيوانات هي الخطر ،بل
البشر .البشر هم أكثر المخلوقات المخيفة بالعالم كله .هنالك بيننا بشر
ال يستطيعون التحكم بغضبهم ،لذا يحملون السالح ويطلقون النار .يقتل
نساءّ وآباء ،وأبناء" .إن لم تعد زوجتي تحبني ،أو تنصاع ألوامري،
سأطلق النار عليها وأقتلها .سأقتل أم أوالدي" ،قد يحصل هذا في كلّ
مكان ،حتى في بيت والديها.
الكثير من النساء مستغَالت .الكثير من النساء مأذِيات .الكثير من
النساء ال يستطيعن أخذ استراحة ليستمتعن قليال ،لكي يدعن تعبهنّ
يختفي ،ولو لبضعة دقائق .يعارض الكثير من الرجال تحرير النساء.
يفضلون أن يبقين مستعبدات .هذا ما يحدث في عالمنا هذا الذي نحارب
به من أجل البقاء واالستمرار.
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في عالمنا مشاعر جميلة مثل الحبّ والفرح ،ومشاعر قاسية مثل
الخوف والخذالن .هناك أيضا مشاعر ال يُعبر عنها ،لدى الرجال في
غالب األحوال.
الرجل ليس رجالّ آليا ،بل إنسان لديه القدرة على البكاء والشعور باأللم
بك! كن
والضعف .هذا ما يجعله أنسانا كامالّ .عندما يقولون لولد" :ال ت ِّ
رجالّ!" ،ينغلق .علينا التربية لنجعل أوالدنا يعبرون عن مشاعرهم.
نحتاج إلى التواصل .نحتاج إلى أن نفهم أنّ النساء والرجال ليسوا
أعداءّ .نحتاج إلى أن نتكلم ،نسمع ونُصغي لبعضنا البعض .هذا ليس
سهالّ لكنه ممكن .علينا البدء بعملية التقارب .علينا أالّ نقول ألنفسنا
"فليفعل ذلك شخص آخر" ،بالرغم من أن الكثيرين منا يفكّرون بهذه
الطريقة .بدالّ من ذلك ،علينا أن نفعل شيئا .إذا فعلتُّ شيئا عندها سيفعل
شخص آخر شيئا أيضا ،ولن يفكر بذلك فقط .وهذا قد يكون بداية
الشفاء.
***
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הפונקטום בחיי
רביב פישלר

תלמידת כיתה יב' ספרות,
בית החינוך המכללה האקדמית תל-חי

האם בעיקר בגיל ההתבגרות אנלָחנו מלָחפשים את הפרט שדוקר
אותנו ,שמוריד את המסיכות ולָחושף דברים שמלָחוץ לסדר הרשמי?
האם זה לָחלק מתהליך ההתבגרות שלנו?
כשישבתי במרפסת של הבית של אבא שלי עם כוס קפה ביד
והסתכלתי על הנוף מולי ,הבלָחנתי בטרמפולינה המונלָחת על הדשא
בלָחצר הבית .כששמתי לב לסולם שלה הלב שלי הלָחל לדפוק
במהירות .הסולם הקטן בעל ארבעת השלבים העשוי מתכת לָחלודה
גרם לי לפרפרים בבטן .הוא היה מונלָח על הדשא הגבוה שניתן
מאוד בקלות לראות שלא כיסלָחו אותו לפלָחות לָחצי שנה ,טיפות
הטל נוזלות עליו אבל לא מוכנות לקפוץ למטה אל הדשא ונתלות
כמעט באוויר .הוא הזכיר לי את התקופה בה הייתי מתפרעת על
הטרמפולינה ,אך הייתי מפלָחדת לעלות עליה בגלל הסולם הרעוע.
הסולם הזה בלט לי משום מה יותר מכל דבר בנוף.
תוך כדי נסיעה לבית של אמא שלי הלָחלו לצוץ לי בראש אירועים
לָחשובים שעברתי בלָחיי והשפיעו עלי מאוד .מה שגרם לי ללָחשוב
קצת אלָחרת זה שיעור הספרות על הפונקטום .הוא שינה את
המלָחשבה שלי ,ובעקבותיו בכל תמונה שאני רואה או סיטואציה
שאני נמצאת בה ,אני תמיד מלָחפשת את הפונקטום .בעקבות
השיעור הזה התלָחלתי להסתכל סביב וגם על עצמי ,וניסיתי להפוך
את הכל וללָחשוב על העולם שלנו כמו על עולם על מקביל.
מבקר הספרות והתרבות רולאן בארת' שעסק גם בתיאוריה של
הצילום הוא זה שטבע את המונלָח פונקטום ,שהוא פרט שמעורר
אותנו לתגובה רגשית ונותן לנו מעין "בוקס" בבטן ,בשונה
מה"סטודיום" שהוא המידע הויזואלי שלא לָחורג ממוסכמות הייצוג
הלָחברתיות.
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הפונקטום הוא פרט המשפיע רגשית ,אך הוא איננו פרט מרכזי.
לדוגמה ,בארת מנתלָח בספרו מלָחשבות על הצילום תמונה של שני
ילדים לָחוסים עם פיגור בלָחצר של מוסד ,ושם הפונקטום מבלָחינתו
הוא הצווארון הגדול של הילד והתלָחבושת על האצבע של הילדה.
אלה פרטים שנמצאים מלָחוץ לקידוד התרבותי שלנו ,הם לא
שייכים לכל האפיונים האלָחרים בתמונה שמסגירים את העובדה
שהילדים סובלים מתסמונת קשה :צורת הגולגולת שלהם ,קומתם
הנמוכה ,ההבעה שעל פניהם .אבל דווקא הפרטים האלה הם
שנוגעים בנו ומעוררים אותנו לרגש.
ובהמשך לבארת' ,הנה בתמונה של שני אלָחיי הגדולים כשהיו
קטנים ,עוד לפני שנולדתי ,והצטלמו מלָחופשים .הם התלָחפשו לכבאי
ולטוויטי .האופן שבו הם ניצבים והבעות הפנים שלהם משדרים
אופוריה של פורים ,התרגשות ולָחגיגיות .שניהם נשענים קלות אלָחד
על השני בפישוק המייצב אותם ,אלָחי הגדול מלָחבק את אלָחותי
בלָחיבוק צד המראה כי הוא שומר עליה ,אלָחותי עם אצבע אלָחת
בפה אך לא כזה של ילדה קטנה אלא יותר כביטוי של ביישנות.
שניהם מכוסים בתלָחפושות שלהם מכף רגל ועד ראש .אלָחי מלָחייך
כאילו אמרו לו ללָחייך למצלמה ,ואלָחותי מלָחייכת ממבוכה ואף
צולָחקת תוך כדי .נראה ששניהם שמלָחים .לשניהם התלָחפושות
גדולות ממידתם .הפונקטום בתמונה לפי דעתי הוא השטילָח הביתי
הפרוס תלָחתם ,שמזכיר שלמרות כל ההתרגשות והאופוריה ,הם
שני ילדים מלָחופשים שנמצאים בבית.

47

המאורר • גיליון מספר 3

פרוזה

עם הזמן מצאתי פונקטומים לא רק בתמונות אלא גם בתוך
סיטואציות בלָחיים ,ולמעשה בכל מקום .לבסוף ,הלָחלטתי לנסות
לכתוב קצת כדי למצוא את הפונקטום בתוכי:
רומי נוהמת ררר… הם סתומים! אפשר לשמוע את העלים
מרשרשים ,ציפורים צוויץ צוויץ מזמרות ,וניתן לשמוע מבפנים את
המורות צועקות ,המאוורר או המזגן פועל בטון נמוך ,וסוג
ציפורים נוסף משמיע פרוך פרוך ,הזבוב שליד אוזני מזמזם לו,
והרולָח מתלָחזקת והעץ מתנדנד לו ,הפרלָחים נושרים וברצפה פוגעים,
טיק  -טיק בקצב כמו תופים ,טליה אומרת טליה סיימנו! וטליה
עונה לה  -יופי.
בכל התמונה שתיארתי כאן ,מכל הלָחלקים הטבעיים והיפים ,מה
שהכי נגע בי היה דווקא הצעקות של המורות מתוך הבניין .זה
הזכיר לי שבתוך כל היופי של הלָחיים ושל הטבע ,לא הכל מושלם.
גם אם הכל נראה יפה ומושלם מבלָחוץ ,בתוכי יכולה להיות סערת
רגשות וצעקות.
אני ממשיכה כל יום מלָחדש לראות את הפונקטום ,זה כבר טבעי
אצלי .כמו בפעם ההיא בכיתה י' כשהתלָחילה מגיפת הקורונה:
לָחזרנו לבית הספר אלָחרי כמה לָחודשים של סגר,הלכתי מהבית
לאוטובוס בבוקר ,וראיתי את האוטובוס מרלָחוק .כבר כששמתי לב
למראה של האוטובוס עיניי הוצפו בדמעות .המראה הקטנה הזאת
הזכירה לי איך מתקופת בית הספר היסודי ועד לפני הקורונה
אהבתי להסתכל במראות של האוטובוסים ולעשות לעצמי
פרצופים .כשהסתכלתי על האוטובוס ראיתי תמונה רלָחבה שבאמצע
שלה אוטובוס די קטן ורלָחוק אבל המראה הקטנה שלו ,דווקא
המראה ,הציפה אותי ברגשות געגוע וצער על הזמן שעבר
כשישבנו סגורים ומבודדים בבית.
כך הימים שלי עברו ,הפונקטומים מסביבי הלָחלו ללָחדור לי לראש
גם מנגד לרצוני .הרגשתי שהם מתלָחילים להשפיע עלי לרעה
ולגרום לי להיות רגישה מידי .הרגשות שלי יצאו משליטה.
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לדוגמה ,כשישבתי בכיתה בשיעור תנ"ך ,המורה התלָחילה לכתוב
על הלולָח את הלָחומר ופתאום שמתי לב שהיא כותבת את האות
בי"ת בדיוק באותה צורה כמו המורה שלי מלָחטיבת הביניים,
שאיתה הייתי מלָחליפה צעקות לא מוצדקות מפעם לפעם .כמו ביום
לָחמישי ההוא שהייתי תורנית כיתה עם עוד ילדה באותו השבוע
ונשארתי לנקות בסוף יום רביעי בלי הילדה השנייה.
ביום לָחמישי בבוקר המורה צעקה "רביב!" (כשהיא רוצה להגיד לי
משהו טוב אז היא קוראת לי רביביק ,כשזה משהו ניטרלי היא
קוראת לי רביבי וכשזה משהו רע זה רביב ,אז ידעתי שהיא תמיד
משהו רע) אז ניגשתי אליה ,והיא כעסה עלי בגלל ש"הילדה
השנייה ניקתה לבד אתמול בסוף היום את הכיתה! למה לא עזרת
לה?" ולָחוסר הצדק הזה ,כן כן ,זה לָחוסר צדק של לָחטיבת ביניים.
היה מקרה שהכעיס אותי עד כדי כך שהמורה שלי ואני נכנסנו
לריב שלא יצאנו ממנו עד סוף הלָחטיבה .הבי"ת הזאת הלָחזירה
אותי לשם ,הציפה אותי וגרמה לי להתלָחיל לבכות באמצע
השיעור ,ואף אלָחד לא הבין למה.
הפונקטום הפך להיות לָחלק מהאישיות שלי ,אם לטובה או לרעה,
אך הוא מונע ממני לפעמים לראות את התמונה השלמה .התלָחלתי
להיטפל לפרטים וזה גרם לי לראות את הזיוף ואת הלָחלקים הפלָחות
שמלָחים והטובים ,וכך אני לא מאפשרת לעצמי ליהנות מהדברים
הפשוטים .אני תמיד מפענלָחת ומנתלָחת תמונות ואירועים ,וזה מעיק
על לָחיי היום יום שלי .אני כבר לא מסוגלת פשוט ליהנות .כנראה
שלָחיפוש הפונקטום הוא כבר לָחלק ממני ,למרות שאני לא רוצה
בכך.
האם ככל שאתבגר התופעה הזו ,צֵ יד הפונקטום בכל סיטואציה,
תיעלם? או שהיא רק תתגבר? האם לגיל ההתבגרות יש לָחלק
בכך? מה אעשה אם במהלך ההתבגרות שלי תופעה זו תגרום לי
לפספס את הגיל שנלָחשב "התקופה הכי יפה בלָחיים"?

***
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עורף טוב
יואב ברוך

תלמיד כיתה יב' ספרות,
בית החינוך אוניברסיטת בר אילן

קרה דבר מעניין מאוד באוטובוס בדרך לבית ספר היום.
אני לוקלָח את קו  11מאבא שלי לבית ספר כל שלישי ,הנסיעה בו
לא קלה .אני עולה בתלָחנה הראשונה שלו אז תמיד אני מוצא מקום
לשבת ,אבל כבר אלָחרי כמה תלָחנות האוטובוס מתמלא לגמרי .אני
יושב בסוף האוטובוס ,שומע מוזיקה ,מסתכל על כל האנשים
שכמעט עולים אלָחד על השני מרוב צפיפות ומדמיין רעש ,אבל
כשאני עוצר את המוזיקה ומוריד את האוזניות אני מגלה שכולם
בשקט גמור .זה מפתיע אותי כל פעם מלָחדש .אני מנסה לרדת
מהאוטובוס בשקט אבל תמיד אני משתעל או נושם לָחזק מדי ואני
מרגיש את כולם מסתכלים עלי בשיפוטיות.

אז בכל מקרה הנה מה שקרה היום :אני יושב כרגיל בסוף
האוטובוס שומע מוזיקה ומדמיין רעש ואז בתלָחנה אלָחת עולה
מישהו שלָחור בערך בגילי ומתיישב לפני ,ככה שאני יכול לראות
רק את הלָחלק האלָחורי של הראש והעורף שלו .לאלָחרונה מעסיק
אותי כל העניין של שוביניזם וגזענות לא מודעים אז תוך כדי
נסיעה הסתכלתי על העורף השלָחור שלו וניסיתי להבין אם עולות
בי מלָחשבות גזעניות בקשר אליו .אלָחרי שמסתכלים על משהו
הרבה זמן הוא מאבד הקשר נכון? אז בשביל להמשיך לראות את
העורף הזה כלָחלק מבן אדם ניסיתי לדמיין את עצמי פוגש אותו
ומדבר איתו ,מנסה להבין מיהו .קצת שקעתי לתוך המוזיקה
ובאיזשהו שלב מצאתי את עצמי רוצה לגעת בעורף שלו .היה לו
עורף מאוד מאוד יפה .כמובן שהתגברתי על הדלָחף ,המשכתי
בנסיעה ובסוף ירדתי בתלָחנה.
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אני באמת מאמין שמשיכה מינית היא ספקטרום ,כמו שאומרים,
ומתוך האמונה הזאת לכאורה אני גם מאמין שיש בכולנו ,ובפרט
בי ,איזשהו צד שיכול להימשך לגברים ,אז הרבה פעמים אני
שואל את עצמי "יואב ,האם אתה נמשך מינית לגבר הזה? יואב,
האם אתה רוצה לנשק את הגבר הזה? יואב ,האם אתה רוצה
לגעת בעורף של הגבר הזה?" ואני רגיל לכך שהתשובה היא לא.
ואז מתיישב לפניי האיש הזה עם העורף המושלם הזה ואני יכול
לדמיין את עצמי מנשק אותו ,וכן ,אני גם יכול לדמיין את עצמי
נוגע לו בעורף.
רגע לא הבנתי יואב ,אז אתה גיי עכשיו? אתה בי-סקסואל?? אם
אני צודק ומשיכה מינית היא ספקטרום ,אז המונלָחים "גיי" ו"הטרו
סקסואל" הם לא מדויקים .הם עוזרים לנו להבין בצורה רלָחבה
ומכלילה מי נמשך למה אבל אין קצוות לספקטרום ,כלומר בן אדם
יכול להימשך  80%לבנים ו 20%-לבנות ,או  4%לבנים ו96%-
לבנות וכו' .כולנו בי-סקסואלים כי בכולנו יש את הפוטנציאל
להימשך מינית או רומנטית למגדר השני או לאותו המגדר (לָחוץ
מא-מיניים אולי) .זה כמובן לא אומר שכולנו מממשים את
הפוטנציאל הזה.
היום נמשכתי מינית לגבר ,איך עבר היום שלכם? באופן מפתיע
הידיעה שאני פיזית יכול להימשך לגברים לא מערערת אותי ,כי
בעצם לא נמשכתי לגברים ,נמשכתי לגבר ,ואולי להגיד נמשכתי
זאת הגזמה כי אפילו לא ראיתי את הפנים שלו .אני יכול רק
להנילָח שאנשים שמגלים שהזהות המינית שלהם שונה באופן
דרסטי ממה שהם לָחשבו עוברים פרוצדורה הרבה יותר מערערת
ומייגעת שכוללת בלבול ,יציאה מהארון ואת ההבנה שבסבתא
שלהם יש צדדים מעט הומופובים .לי יש את הפריווילגיה לא
לעבור אף אלָחד מהשלבים האלה ולָחלק ממני לא יכול שלא
להרגיש הקלה .אני לא יכול לדמיין את עצמי מנשק את רוב
הבנים שאני מכיר ,רק המלָחשבה על זה עושה לי צמרמורת .אני
יכול לדמיין את עצמי מנשק ונוגע בעורף של האיש הספציפי
ההוא אבל אני לא יכול לדמיין את עצמי במערכת ילָחסים איתו,
למשל ,ואני בטלָח לא יכול לדמיין את עצמי שוכב איתו.
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אני לא בטולָח מה זה אומר עלי ועל הזהות המינית שלי ,יכול
להיות שכל התאוריה הזאת על ספקטרום של משיכה היא לא
נכונה בכלל וסתם הייתי קצת מבולבל הבוקר ,אני לא מסתמך על
שום מלָחקר מדעי .אם אנלָחנו עדין מתעקשים להשתמש במונלָחים
מכלילים ולא מדויקים אני לָחושב שאני עדין נלָחשב "סטרייט".
קשה לי להאמין שאני אהיה מתישהו במערכת ילָחסים רומנטית עם
גבר או שאני אשכב עם גבר ,אבל מי יודע ,אולי עוד כמה שנים
אני אפגוש באיזו מסיבה מישהו עם עורף טוב ,לא משנה באיזה
צבע ,ואנלָחנו נתנשק.

***

אני

בנים

בנות
ספקטרום (?)
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*
שמש (שם עט)
תלמידת דרך רוח

יתי ִא ָשׁ ה.
אורַ ,בלָחַ ל ֹון הַ ְּמסֻׁ ָגר ,הַ ָפתולָחַ ְּלמֶׁ לָחֱצָ הָ ,ר ִא ִ
ֵבין ְּב ִרילָחֵ י הָ ֹ
לָחול ׁש ֹו ֵתק.
לָחוב ְּלמָ ֹ
עֵ ינֶׁיהָ ָק ְּראו ִלי ִמן הָ ְּר ֹ
ית ְּך ָר ִאית ַגם א ֹו ִתיׁ ִ ,שקופִ י ִ ׁשקופֵ ְּך .אַ ְּת
לָחוב ִמ ַתלָחַ ת ְּלבֵ ֵ
ַבה ֲִליכָ ִתי ָב ְּר ֹ
הָ יִ ית הַ ַנע ֲָרה הַ ִהיא ,הַ ַנע ֲָרה ֶׁׁשעַ כְּ ָׁשו ְּבגִ ְּלגולָ ה הִ נָה אֲנִ י ,הַ ַנע ֲָרה
ֲשים,
הו ִמים הַ ג ֹוע ִ ׁ
בות הַ ֹ
לָחו ֹ
הַ לָחָ פְּ ִ ׁשיָה ֶׁׁשהָ ְּלכָ ה ְּפזו ַרת ֵשעָ ר וְּ אֹמֶׁ ץ ָב ְּר ֹ
מו ֶׁתיהָ
ֲלו ֹ
קו ֶׁתיהָ  ,וַ לָח ֹ
ְּלבַ ָדה ְּבגופָ ה אַ ְּך נַפְּ ָׁשה מַ ְּרוָ ה ִהיא אֶׁ ת ְּתשׁ ו ֹ
ית הַ י ְַּל ָדה הַ הִ יא.
תו ָדעָ הְּ ,ביֹפִ י וִ יגִ יעָ ה אֶׁ ל הַ ָמלָחָ ר .אַ ְּת הָ יִ ָ
נִ ְּר ָק ִמים ְּב ֹ
קול
קול ֶׁׁש ָשׁ נִ ים לֹא נִ ְּ ׁשמַ עֹ ,
קולֵ ְּךֹ ,
מֵ לָחַ ל ֹון לָחַ ְּד ֵר ְּך הֵ עַ ז ְְּּת ְּלהַ ְּ ׁש ִמיעַ אֶׁ ת ֹ
ֶׁׁשהַ ַנע ֲָרה ֶׁׁשהָ יִ ית הָ יְּ ָתה נ ְֶּׁלָח ֵבאת ִמ ֶׁמנו ְּבעֶׁ צֶׁ בִ ,ב ְּ ׁש ִתיקָ ה .לָחַ ְּד ֵר ְּך הַ ָסגור
את ב ֹו נֶׁלָחָ מָ ה וְּ לֹא
יש ֶׁׁשאַ לָחֵ ר הוא וְּ זָר ְּל ָך ,וְּ לֹא מָ צָ ָ
ֲשר לָחָ לַ ְּק ְּת ִעם ִא ׁ
א ֶׁׁ

ירות הַ ְּלבָ נִ ים ,הַ ְּמקֻׁ ָפ ִלים,
את נֶׁלָחָ מָ ה ַגם ַבבועָ ה הַ ז ֹו ֵבין הַ ִק ֹ
מָ צָ ָ
הַ ִמ ְּתפ ֹו ְּר ִריםְּ ,בהִ ְּס ַת ְּגרות הַ ְּק ִר ָירה.
קול ֲא ֶׁׁשר אָ לָחַ ז ְּבנַפְּ ִ ׁשי .הִ ַב ְּט ִתי
ישיֹ ,
קול לָח ֲִר ִ ׁ
לָחוב וְּ ָׁשמַ ְּע ִתי ֹ
ׁש ֹוטַ ְּט ִתי ָב ְּר ֹ
אֶׁ ל לָחַ ל ֹונ ְֵּך .הַ ֶׁמ ְּרלָחָ ב ִאלָחֵ ד ֵבינֵנוִ .מן הַ לָחַ ל ֹון הַ ְּמסֻׁ ָגר לַ ֶׁמ ְּרלָחָ ב הַ ָפתולָחַ
הומֶׁ ה ָראו ִא ָׁשה וְּ ַנע ֲָרה ֹזו אֶׁ ת ֹזו.
הַ ֹ
ית ָך הַ ִנ ָצב לָחָ שוף ,לָחָ לוד,
הו ַׁש ְּט ְּת ַכף יָדֵ ְּך אֶׁ ל ִמלָחוץ לַ ס ֹו ֵרג לָחַ ל ֹון ֵב ְּ
ֹ
יתי
יתי ְּב ָך אֶׁ ת ְּב ִדידו ֵת ְּךָ ,ר ִצ ִ
ְּמבֻׁ ָצר ,וְּ ִס ַמנְּ ְּת ִלי ְּבי ֵָד ְּך ,ב ֹו ִאיָ .ר ִא ִ
אור.
ְּלהַ ִכירְּ ,להַ ִתיר ִמ ֵמ ְּך אֶׁ ת ְּתלָחו ַׁשת הַ זָרותְּ ,להַ ו ֹות ְּל ָך סֶׁ ֶׁדק ֶׁׁשל ֹ
גות ִבנְּ יַן לָחַ יַיִ ְּך
ה ֲִת ְּצ ִאי מֵ לָחַ ְּד ְּר ָך הַ ָסגור ,הַ ִמ ְּתקַ ֵלף? ִאם ֵת ְּר ִדי ְּבמַ ְּד ֵר ֹ
ִתפְּ ְּג ִ ׁשי ִבי ָ ,פנִ ים אֶׁ ל ָפנִ ים ,מַ ַגע ֶׁפ ַתע אֶׁ ל מַ ָגע ,לָחִ בור ִראשׁ ֹונִ י,
קום ֶׁׁשל ִק ְּרבָ ה א ֲִמ ִתית.
יתי ֶׁׁש ִתפְּ ְּג ִ ׁשי ִביֶׁׁ ,ש ִת ְּר ִאי עֵ ינַי ִמ ָמ ֹ
הַ ָכ ָרהָ .ר ִצ ִ
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ֲלָחו ַריַ .ר ְּצ ְּת אֵ לַ י.
לָחוק ,מֵ א ֹ
קולֵ ְּך נִ ְּ ׁשמָ ע מֵ ָר ֹ
ית ָך ֹ
ְּכ ֶׁׁש ִה ְּתלָחַ ְּל ִתי ִל ְּרלָחֹק ִמ ֵב ְּ
"אַ ְּת".
ָק ַר ְּב ָת אֵ לַ י ְּפ ִסיעָ ה אַ לָחַ ר ְּפ ִסיעָ ה ,וַ אֲנִ י קָ ַר ְּב ִתי אֵ לָ יִ ְּךׁ ְּ ,שנֵי גופִ ים
הומֶׁ ה .עָ מַ ְּדנו וְּ נַפְּ ׁש ֹו ֵתינו הִ ְּת ַר ְּפקו הָ אַ לָחַ ת עַ ל הַ ְּשׁ נִ יָה
לָחוב הַ ֹ
ְּבמֶׁ ְּרלָחַ ב הָ ְּר ֹ
וְּ ָר ְּקדו יַלָחְּ ָדיו.
"אַ ְּת" אֶׁ ל עַ ְּצ ְּמ ָך ָכעֵ ת אָ מַ ְּר ָת .אַ ְּת ִתהְּ יִ י ִלי ְּללָחַ ִיים ,לַ הֶׁ ְּמ ֵׁש ְּך,
לַ הַ ְּתלָחָ לָ ה.
אַ ְּת.

***
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צילום :נועה צפריר

תלמידת כיתה יב' ספרות,
בית החינוך המכללה האקדמית תל חי
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יא' ספרות

בית החינוך אוניברסיטת תל אביב
המורה :ענבל המאירי

כתיבה בעקבות

"ירח מלא ופרידה הקטנה"
מאת טד יוז
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אלעד נחמיאס

*
ידה וְּ אַ ָבא ֶׁׁש ָלה ,זֶׁה לַ יְּ לָ ה מַ הו ִתי.
פְּ ִר ָ
ִ ׁשיר אַ ָלמו ִתי.
"נָהָ ר אָ פֵ ל ֶׁׁשל ָדם ,גו ִ ׁשים ַר ִבים ֶׁׁשל סֶׁ לַ ע"
אַ ָתה ְּמנ ֶַׁסה לַ ֲלָחטֹף .זֶׁה ְּמ ַׁשגֵעַ ֶׁׁשאֵ ין ָכאן ֶׁפגַ ע.
צופֶׁ ה נִ ְּדהָ ם ַב ְּי ִצ ָירה הַ ַמ ְּצ ִביעָ ה עָ לָ יו נִ ְּדהֶׁ מֶׁ ת"
" ְּכאָ ָמן ֹ
אַ ָתה ְּמנ ֶַׁסה ִל ְּ ׁשאֹף ומַ ְּתלָחִ יל ָכאן ֶׁד ֶׁר ְּך.
עולָ ה ֶׁד ֶׁר ְּך לָח ֲָד ָׁשה
ִמ ְּנקֻׁ ַדת הַ ַמ ָבט ֹ
הַ ְּת ִמימות ֶׁׁש ְּכבָ ר נֶׁהֶׁ ְּרגָ ה
ְּלהִ ְּס ַתכֵל עַ ל זֶׁה ִמ ְּנקֻׁ ַדת הַ ַמ ָבט ֶׁׁשל הָ אַ ָבא
הַ ְּת ִמימות ֶׁׁש ְּכבָ ר נֶׁהֶׁ ְּרגָ ה.
ֶׁשת ִמ ְּדבָ ִרים ְּפשׁ ו ִטים,
הַ י ְַּל ָדה ִמ ְּת ַרג ֶׁׁ
מות הַ ֵמ ִתים.
ֲלו ֹ
לָחו ֵשף אֶׁ ת הַ לָח ֹ
הַ י ֵָרלָחַ ֹ
ֶׁרגַ ע ָפ ׁשוט וְּ עָ ְּצמָ ִתי ְּבעֶׁ ֶׁרב ָק ִריר
יש צָ עִ יר.
קֶׁ ֶׁׁשר ֶׁׁשל אַ ָבא ובַ ת ,הוא מַ ְּר ִג ׁ
אום" ,י ֵָרלָחַ ! י ֵָרלָחַ !"
קו ֵראת ִפ ְּת ֹ
"י ֵָרלָחַ " ,אַ ְּת ֹ
ילות הָ אֵ ֶׁלה .הוא יִ ְּ ׁש ַכלָח
עומֵ ד ְּל ִה ְּת ַג ְּעגֵעַ לַ ֵל ֹ
הוא ֹ
הַ ַליְּ לָ ה יִ ָגמֵ ר וְּ הוא יְּ ָת ֵרץ ,יְּ ַׁש ֵקר ,הוא יִ ְּב ַרלָח.
טֵ ד ִה ִגיעַ לַ ֵלב הַ ָכתוב ֶׁׁש ִלי ,עַ ל הַ ְּילָחָ ִסים הַ ְּמ ִביכִ ים
ֵשִ ,ה ְּת ָג ֵרשׁ .
ֲלָחו ִתי וְּ אַ ָבא ,הוא ִה ְּת ַרג ׁ
א ֹ

ָשים ֲלָחז ִָקים וְּ אֵ ין ִמי ֶׁׁש ַמ ְּס ִכים.
ְּ ׁשנֵי ֲאנ ִ ׁ
אוה ֲִבים.
ָשים ֹ
ְּכ ִתיבָ ה ִהיא סֵ בֶׁ ל ֶׁׁש ֲאנ ִ ׁ
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ירח
נעמי גומוש

תלמידת כיתה י"ב פילוסופיה,
בית החינוך אוניברסיטת חיפה

59

מתוך הכיתות

המאורר • גיליון מספר 3

י' ספרות

בית החינוך המכללה האקדמית אורנים
המורה :איריס אליה כהן

תרגיל בנושא חלונות
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אוריה פורת

המשימה היתה לתאר לָחלון אהוב .את המרלָחב שבו נטוע אותו
לָחלון ,הנוף הנשקף בעדו ואירוע קטן שבו הלָחלון הוא רקע או
מרכז ההתרלָחשות.
תמיד כשניסיתי להירדם בלָחדר הקטן של סבא וסבתא ,הייתי
מסתכלת על הלָחלון הארוך שמעל המיטה .ללָחלון מסגרת לבנה,
לָחצויה לשניים ,ומסגרת רשת אלָחורית .על הזכוכית הדביקה
סבתא פרפרי לבד צבעוניים.
אני זוכרת שהייתי שוכבת בלָחושך ומנסה לישון ,אבל המלָחשבות
היו סולָחפות אותי אל מעבר לירלָח ,שהיה מציץ מפעם לפעם
כשהרולָח העיפה את הווילון ואת היום שעבר עליי .איכשהו,
תלָחת הלָחלון הזה ,תמיד האמנתי שהכול בסופו של דבר יסתדר.
סבתא הייתה נכנסת ללָחדר ואני והפרפרים היינו מעמידים פני
ישנים .כאילו נרדמנו מזמן .סבתא הייתה פותלָחת קצת את הלָחלון
כדי שתכנס פנימה הרולָח ,שיהיה לי נעים ללָחלום ,ומלטפת אותי
בבטן .מציירת באצבעותיה מעגלים מעגלים.
סבתא הייתה מבינה מיד שהפרפרים משקרים ,שהם עדיין ערים,
והייתה שרה להם שיר ערש" , ...כבר מאולָחר ומלָחר יש לקום...
אבל אף פעם לא זיהתה שגם אני עדיין מרגישה הכל ,מעגלים
מעגלים.
לפעמים הייתה נכנסת מבעד ללָחריץ הלָחלון הרולָח ,היא הייתה
נכנסת בשקט ,בשקט ,שלא אתעורר ....מלטפת אותי בבטן ,כמו
סבתא ,אבל רק עם כיוון השעון ,שלא תתבלבל לי הבטן.
והשינה.
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יא' ,יב' ספרות

בית החינוך אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
בית החינוך אוניברסיטת תל אביב
המורה :ענבל המאירי

מסיבת ארוחת הערב
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"מסיבת ארוחת הערב" הוא שמה של יצירת אמנות שיצרה בשנות
ה 70-של המאה הקודמת האמנית ג'ודי שיקגו ,והמוצגת כיום
במוזאון לאמנות פמיניסטית בברוקלין .לארוחה "הוזמנו"  39נשים
מההיסטוריה של תרבות המערב ,שנשמר להן מקום בשלושה
שולחנות המחולקים על פי התקופות השונות.
בעקבות העבודה הזו נבנה חלקו המרכזי של מבחן הבית של
תלמידות הספרות באוניברסיטת בן גוריון (כחלק מבחינת המתכונת
ובנושא השנתי :התבגרות) ושל תלמידי הספרות באוניברסיטת תל
אביב (כחלק מבחינת סיכום שנה של י"א ,שהנושא השנתי הוא
יצירות מופת מתרבות עולם).
למסיבת ארוחת הערב שלנו הוזמנו דמויות מהיצירות שנלמדו ,וגם
היוצרים עצמם יכלו לבוא לארוחה ,אם המארחים בחרו בכך.
כל אורח/ת התבקש/ה להביא:
• מאכל או משקה כלשהו.
• פריט מסוים שיכול לייצג את הדמות ,לאפיין אותה ,שיקר ללבה.

• נושאים לשיחה ובעיקרם – מי את/ה ומה הסיפור שלך? כלומר,
תקציר של סיפור החיים של האורח/ת .מאיפה הגיע/ה – מקום,
זמן ,מעמד ,מה עושה בחיים ,מה מייחד את האורח/ת
כדמות/כגיבור/ה ,מה החוויות הקשות והטובות שעבר/ה בחיים,
המצב המשפחתי ,הגיל ...מי הדמויות המשמעותיות בחייה .אם
הדמות עברה שינוי במהלך היצירה ,מהו השינוי שעברה (מה
קדם לשינוי ,מה עורר את השינוי ומה קרה בעקבות השינוי).
• מידע כלשהו על היוצר ,ואם רלוונטי אז גם התייחסות לשאלה
האם הדמות מוצאת קשר מסוים בינה לבין הביוגרפיה של
יוצרה.
• משפט שכל אחת מהדמויות הייתה כותבת על המצבה שלה.
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תלמידת כיתה יב' ספרות,
בית החינוך אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

"זכרונות חמים"  -דליה רביקוביץ'
הדוברת בשיר זה היתה מביאה איתה לארולָחה לָחלה מתוקה של גן
ילדים .אני לָחושבת שהיא היתה בולָחרת במאכל הזה כיוון שהוא
המאכל השנוא עליה .בשיר היא מספרת שאפילו אל גן הילדים,
המקום בו אמורים היו להיות "ימי ילדותה הלָחמים ביותר" ,ליווה
אותה האבק בזמן שלכל לָחברותיה היה מלווה אלָחר.
האבק הוא מעין צל ששרה עליה כל ימי ילדותה וצבע את
לָחוויותיה מגן הילדים באפור .לכן אני מאמינה שתקופתה בגן
השאירה עליה לָחותם לכל הלָחיים .איזה מאכל מזוהה עם גן הילדים
יותר מאשר לָחלה מתוקה? אני התרגלתי לרילָח המתוק בכל צהרי
שישי כשאלָחיותיי היו לָחוזרות הביתה ומביאות לנו לטעום מהלָחלה
שהכינו ,ואני בטולָחה שלהרבה היתה לָחוויה דומה לזו .לפי האופן
בו אני רואה את סיפורה של הדוברת ,הלָחלה המתוקה מזכירה לה
דברים שהיא רוצה לשכולָח אבל מתקשה לשלָחרר ,בניגוד לטוהר
והילדות השמלָחה שהיא מסמלת בהקשר הרלָחב.

"חמקה לה ילדותי"  -דן פגיס
הדובר בשיר זה היה מביא לארולָחה פנקייקים שרופים שהכין.
השיר עוסק בנסיונותיו הכושלים של הדובר ללָחזור אל ילדותו
שלָחמקה לו מבין האצבעות .הוא כנראה התבגר מהר מדי ולא
היתה לו ילדות ראויה .הדמיון ושמלָחת הילדות הולָחלפו בשקר,
האמונות הולָחלפו בלָחוכמה ובבגרות .הפנקייקים השרופים מסמלים
את הנסיונות שלו ללָחזור אל הילדות  -פנקייקים הם מאכל שילדים
אוהבים ,ואת הכישלון שלהם  -השריפה .הם גם מסמלים את
הילדות "שנשרפה".
"תמונה"  -דליה רביקוביץ'
הדוברת היתה מביאה לארולָחה כרוב ניצנים .במשך השיר כולו
מתארת הדוברת את תלָחושות הבדידות והלָחריגות שהרגישה
בילדותה .היא מספרת על בנות כיתתה  -אלָחת עם עיניים אהובות
שקינאו בה כולן ,אלָחת בהירה וזקופת קומה שתמיד ידעה מה
לענות .היא מתארת אותן מהצד ,מנקודת מבט לָחיצונית ,ואנלָחנו
מבינים שכנראה שהיא לא היתה כמו אף אלָחת מהן.
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היא היתה בורלָחת אל הטבע ,מתמקדת בפרטים שבו .היא היתה
מוצאת מפלט בעננים ובסיפורים שהיו עולים לה בעקבותם .שם
היה המקום הבטולָח שלה ,לא עם לָחברותיה לכיתה .כרוב הניצנים
הוא ירק שאף ילד נורמלי לא אוהב( .אני אוהבת אותו) רק
ההזויים שבינינו .זה מאכל מוזר" ,מאכל של גדולים" .כמובן שאם
היתה לילד בלָחירה בין כרוב ניצנים לכל דבר אלָחר ,הוא היה בולָחר
בכל דבר אלָחר .הדוברת בשיר היא בדיוק כזו ,היא טעם נרכש.
היא בוגרת לגילה ומרגישה לא שייכת בלָחברתם של "המאכלים
הטעימים יותר" ,הבנות היפות יותר או המקובלות יותר.
"תחלופה"  -אבות ישורון
המאכל שהדובר היה מביא איתו הוא פלאפל .כמו הדובר ,גם
הפלאפל הלָחליף את שפתו ואת עירו .הפלאפל הוא בכלל מאכל
ערבי שככל הנראה פותלָח במצרים ולאט לאט הלָחל להזדהות עם
ישראל ומקורו הערבי הלך ונשכלָח.
עברו של הדובר ששינה את שמו ,את שפתו ואת עירו רודף אותו.
הזכרונות של הוריו ושל האדם שהיה אינם עוזבים אותו ,והוא
מנסה לנער אותם בתירוץ שעכשיו הוא אדם אלָחר.
אבל כמו שהפלאפל תמיד ישאר מאכל ערבי גם לאלָחר שהפך
להיות המאכל הלאומי של ישראל ,כך גם הדובר ישאר תמיד מי
שהוא לא משנה כמה ינסה להשתנות.
"שדרות"  -שמעון אדף
המאכל שהדובר בשיר היה מביא לארולָחה הוא לָחציל בטלָחינה.
הדובר ב"שדרות" למד לאהוב את עיר הולדתו אהבה מולָחלטת
ולראות אותה בעין נכונה רק כעבור עשרים שנה כאשר היה
במקום אלָחר .בתקופה בה לָחי הדובר בעיר בתור ילד ראה בה
בעיקר את הרע ,את מה שהפריע לו ,אך כאשר עזב אותה ובלָחלוף
השנים למד לראות בה את הטוב ולמצוא את היופי בדברים
הקטנים והפשוטים .לָחציל בטלָחינה הוא מאכל פשוט ,לא משהו
מיולָחד .אבל לרוב ילדים נגעלים ממנו ומבוגרים אוהבים אותו
מאוד .זהו מאכל שבהתלָחלה שונאים אותו לגמרי ,אך כשמתבגרים
לומדים לאהוב אותו אהבה מולָחלטת.
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"קולנוע"  -יצחק בן נר
התשובה הברורה היא כמובן פופקורן ,אבל אני דווקא לָחושבת
שהדמות הראשית בסיפור היתה מביאה לארולָחה מקפיא מלא
בארטיקים .כשהייתי קטנה ,כמעט כל לָחופש הייתי נוסעת לסבתא
וסבא שלי לקיבוץ .הייתי מבלה שם כמה ימים וזה היה הלָחלק
הטוב ביותר בכל לָחופש .הזיכרון הכי לָחזק שלי מהלָחופשות הקצרות
אצלם הוא שתמיד תמיד לָחצי מהמקפיא שלהם היה מלא בשקיות
עם ארטיקים בכל הטעמים ואף פעם לא הייתי מצלילָחה לבלָחור.
לָחוץ מזה ,כשהיינו עושים קניות בכלבו ,תמיד רציתי לקנות עוד
ארטיק ,אבל סבתא שלי אמרה שצריך קודם לקנות את הדברים
הלָחשובים ורק אז אפשר לבלָחור ארטיק .המספר ב"קולנוע" מספר
שבכל לָחופשת קיץ הוא נוסע לתל אביב אל הדוד שלו .לפי
הסיפור ,זה היה העיקר אצלו ,הלָחופשות אצל הדוד בבית הדפוס
ולָחווית הקולנוע המשותפת שלהם .ארטיקים זה הדבר הראשון
שהתקשר לי עם לָחופשות מהסוג הזה.
"אמבר מבוער"  -ויליאם פוקנר
סארטי היה מביא איתו לארולָחה כיכר ללָחם שאפה .במהלך הסיפור
כולו מתבונן סארטי במתרלָחש סביבו .הוא לוקלָח לָחלק בכל
האירועים המרכזיים בסיפור ובשונה משאר הדמויות הוא הילָחיד
שעובר שינוי פנימי במהלכו .בסוף הסיפור מלָחליט סארטי לנקוט
עמדה ולפעול לפי הערכים שסיגל לעצמו למרות שידע שיאלץ
לשלם על כך מלָחיר .ללָחם הוא מוצר בסיסי שכמעט לכולם יש
בבית ,אבל לרוב אנלָחנו קונים אותו ולא מכינים לבד .אנלָחנו
אוכלים ללָחם כמעט כל יום ,וגם אם לא ,תמיד הוא נמצא .אני
לָחושבת שסארטי היה מביא איתו ללָחם שאפה בתור סימן לכך
שעזב את משפלָחתו ועכשיו הוא עצמאי ,אך עדיין לא התנתק מהם
לגמרי.
"עננים"  -דליה רביקוביץ'
לדעתי נורית היתה מביאה לארולָחה אלָחת מהעוגות הקנויות שהן
יפות מאוד מבלָחוץ אבל לא טעימות בכלל .לפי איך שאני רואה
את הסיפור ,נורית נמצאת בלָחיפוש תמידי אלָחר אישור מהסביבה.
במשך כל הסיפור היא מלָחכה למשהו לָחיצוני שיגאל אותה
מהשנאה העצמית ומהביטלָחון העצמי הנמוך שלה .אני לָחושבת
שבתוך כל הלָחיפוש הזה אלָחר הגאולה ,נורית איבדה את עצמה
עוד לפני שהצלילָחה למצוא .לכן אני לָחושבת שבפנים ,כמו העוגה,
היא תהיה לָחסרת טעם ,רגילה כזאת ,ובלָחוץ תהיה עטופה בשכבות
היפות שמפצות על הפנים.
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"בלוז לחופש הגדול"
אני לָחושבת שמוסי ואהרל'ה היו רוצים להביא לארולָחה מאכל
שהשקיעו בו מאוד אבל בסוף לא היו מביאים כלום ,כי היו
מפלָחדים ממה שילָחשבו עליהם .היה להם את הרעיון ואת הרצון,
היה לָחשוב להם להביא משהו מיולָחד משלהם ,אבל לבסוף היו
מוותרים מלָחשש מהתגובות.

***
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תלמידת כיתה יא' ספרות,
בית החינוך אוניברסיטת תל אביב

התייחסות ליצירות:
"אודיסאה" המיוחסת להומרוס,
"האף" מאת גוגול,
"ירח מלא ופרידה הקטנה" מאת טד יוז.

ערב של לילה רנדומלי .הזמנתי כמה אנשים די מפורסמים
לארולָחת הערב הקטנה הזאת שלי .כבר סיכמנו מה כל אלָחד מביא;
קירקה המכשפה אמרה שהיא מביאה עוף בתנור ,פנלופה מביאה
יין אדום ,פרידה מביאה לָחלב ועוגות ירלָח ,קובליוב מביא עוגה
מפוארת ופראסקיבה אוסיפובנה מביאה ללָחם לָחם וקפה .קובליוב
וגוגול הזמינו את עצמם למסיבה אלָחרי שגוגול שמע שמתרלָחשת
מסיבה בביתי ,והוא גם שכנע את קובליוב לבוא ,למרות שאני לא
מבינה את זה .ניקולאי גוגול שונא את קובליוב שנאת־לב ,אז למה
שירצה להזמין אותו לארולָחה שלנו? וקובליוב ,שרק מראה את
פניו לאנשים בעלי מעמד ...האיש המתנשא הזה ...למה שיבוא
מרצונו הלָחופשי לארולָחת הערב שלי?
אבל הכול הלך כמתוכנן וכולם נכנסו לסלון .ישבנו סביב השוללָחן,
כל אלָחד הביא את מה שהוא היה אמור להביא ושמנו את כל
הדברים על השוללָחן – את הללָחם ,הלָחלב ,הקפה ,היין האדום,
עוגות הירלָח והעו...
״קירקה?״ אמרתי.
״כן יקירתי?״ היא ענתה לי בלָחיוך.
״הבאת בייקון!?! לָחשבתי שאמרת שתביאי עוף!״
"נכון ,את צודקת לגמרי ,טעות שלי אבל לפעמים קסם עושה את
שלו ,וברגע שראיתי את האנשים שבאו לאי שלי לא יכולתי
ללָחשוב על שום לָחיה אלָחרת לָחוץ מאשר על לָחזירים!״ אמרה
וצלָחקקה לעצמה.
רגע ,עכשיו זה עשוי מ ...מה?!? לא .לא .אני לא אוכלת את זה.
״את יודעת מה ,גם אני לא בטולָחה שאני עדיין מעוניינת
בבייקון...״ אמרה קירקה ,והבייקון התפוגג לפתע באוויר ובמקומו
הופיע עוף גדול באמצע השוללָחן.
בכל זאת אני לא אוכלת את זה ...אני רק יכולה לתאר לעצמי
ממה העוף הזה עשוי.
״בכל מקרה ,אודיסאו-״ ,התלָחילה קירקה להגיד ,אבל נקטעה על
ידי פנלופה.
״אודיסאוס? את ראית את בעלי?״
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״אודיסאוס הוא בעלך?״ ענתה לה קירקה ,ופנלופה התלָחילה לספר
ליושבים סביב השוללָחן עליה ועל בעלה ,על איך שהוא עזב את
הבית ויצא למללָחמה קצת אלָחרי שבנם טלמאכוס נולד ,ושכרגע
היא לָחיה עם מלָחזרים רבים שהתנלָחלו לה בבית ,והיא לָחיה על קצות
האצבעות ...המלָחזרים רבים והם רוצים את ידה והיא  -אישה אלָחת
מולם.
כך סיפרה ,ובעודה שותה מהיין האדום ,הוציאה זוג מסרגות
והתלָחילה לסרוג.
יש מצב שהיא הביאה את היין כדי להשתכר? הרי לָחייבות להיות
לָחוויות לא נעימות מהמקום הזה שספק אם עדיין אפשר לקרוא לו
בית .פנלופה המסכנה .היא סורגת ושותה ,סורגת ושותה,
וממשיכה לספר שברגע שבנה התבגר כבר לא הייתה לה דרך
להתגונן מפני המלָחזרים והיא התלָחילה לארוג תכריכי קבורה לאביו
של אודיסאוס כדי לדלָחות את המלָחזרים ולתרץ את זה שהיא
נשארת בלָחדר שלה כל יום ,כל היום וכל הלילה ,אורגת ביום
ופורמת בלילה ...הבית כבר לא אותו הבית ,איתקה כבר לא מה
שהייתה ,ואפילו היא עצמה כבר לא אותה אישה .הלָחיים שלה
השתנו לגמרי והיא צריכה את משפלָחתה בלָחזרה איתה.
״אז בבקשה תגידי לי ,קירקה ,האם ראית את אודיסאוס? האם
הוא לָחי? האם הוא נאמן לי?״
"מה אכפת לך אם הוא לָחי או מת?״ קטעה אותה פארסקיבה .״הבן
אדם רץ למללָחמה בלי מלָחשבה נוספת על אשתו והילד שלו!״ טוב,
נו ,היא כועסת ...״אני במקומך הייתי תופסת אותו מהאוזן
ומתנפלת עליו ,קורעת אותו ללָחתיכות ומדביקה אותו לָחזרה עם
דבק כדי לעשות זאת שוב .הוא ממש נשמע בן אדם כלומניק ,כמו
בעלי הטיפש!״ ״בעלי לא ככה ,אוסיפובנה!״ קראה פנלופה בקול
רם .״הוא אהובי ,הוא דאג לממש את כל משאלותי כשהיה
בבית.״
״ומאיפה את יודעת שהוא לא עזב את הבית כדי לטעום מנשים
אלָחרות??? איך את יודעת אם הוא לא שמה ,הנוכל ,נהנה מלָחייו
כמו גבר שתיין ועם מלא בלָחורות לצידו?" ״אני במקומך הייתי
מתלָחתן עם אלָחד המלָחזרים״ ,התערב קובליוב ,״הרי גם ככה יכול
להיות שאת אלמנה ,אני בספק אם הוא עוד לָחי ,ומעמדך כבר לא
שווה כלום בלי המלך לצידך .אני הייתי משיג את המעמד הראוי
לי בלָחזרה״ ,הוא אמר בהתנשאות ,כאילו הוא היה יכול להתמודד
בקלות עם סיטואציה כמו שלה.
פנלופה הסתכלה על הרצפה.
״בעלך לא מת״ ,אמרה קירקה ,״הוא בילה על האי שלי במשך
שנה ,כשהוא מתכנן את מסעו בלָחזרה אלייך .אודיסאוס אפילו היה
לכוד על האי של קליפסו במשך שבע שנים אבל לא נגע בה
במקל.
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הוא ברלָח משם ישר אלָחרי שהוא קיבל עזרה מהאלים ,ובגלל זה
הוא מאלָחר ללָחזור ,אבל תהיי בטולָחה פנלופה ,עם היופי והלָחוכמה
שלך ,שבעלך לא שכלָח אישה כל כך מיולָחדת כמוך.״ היא לָחייכה
אליה ופנלופה בכתה מאושר.
קירקה היא אולי מכשפה שהופכת אנשים ללָחזירים אבל אלָחרי
הכול ,לא נראה לי שהיא כל כך רעה ,ובשביל פנלופה ,אני
לָחושבת שהלָחיים הם המשפלָחה שלה והאהבה הגדולה שלה
לאודיסאוס ,וטוב שכך ,נשמע שהם מתאימים אלָחד לשנייה.
״אני הייתי מתפללת שבעלי ילָחצה אוקיינוסים כדי ללָחזור אליי,
במקום זה הוא יושב כל בוקר ואוכל לו ללָחם" ,רטנה פארסקיבה.
"תמיד יש על מה לריב איתו .האהבה שהייתה בינינו לפני שנים
כבר התנדפה ...אני לָחיה לָחיים מרים וקרים ,הייתי מעדיפה ללָחקור
את העולם לבדי אבל דבר זה לא אפשרי כי אין לי את הכסף
שצריך.״
אין ספק שפארסקיבה לא שמלָחה עם הלָחיים שלה ,והלוואי שהייתה
דרך לשנות אותם...
"כשאני לָחושבת על הלָחיים שלי ,אני מתבוננת בירלָח ולָחושבת״,
אמרה פתאום פרידה בעודה מוזגת לָחלב לכוסות ומלָחלקת את
עוגות הירלָח .עוגות הירלָח שהביאה הן מיולָחדות מאוד ,זהו מאפה
שמלָחלקים בפסטיבל אמצע הסתיו בסין ,פסטיבל שבו בוהים בירלָח
המלא ומביעים הערכה אליו בזמן שיושבים ולָחולקים ארולָחה עם
המשפלָחה .לפרידה תמיד היה קשר מיולָחד לירלָח ,מאז שהייתה
קטנה.
פראסקיבה הביאה את הקפה השלָחור וכשביקשה למזוג אותו לכוס
בילָחד עם הלָחלב ,כוס הלָחלב נפלה מידיה ,אך לפני שהלָחלב בא
במגע עם הרצפה  -הוא נעצר .איך יכול לקרות דבר שכזה? אבל
פרידה לקלָחה בטבעיות את הכוס מהאוויר ושמה אותה על
השוללָחן .הסתכלתי על קרטון הלָחלב וראיתי שרשום עליו במפורש
״לָחלב שאף פעם לא נשפך״ .מוזר ,איך פרידה השיגה לָחלב כזה?
כך או כך ,כולם המשיכו בארולָחה כרגיל.
״הירלָח מסמל במהותו את אי־המוות ,את הנצלָחיות" ,הסבירה
פרידה" .הארה של ירלָח זוהר או ירלָח אפל מעננים מייצגת שני
צדדים ללָחיים ולטבע .הירלָח גם עשוי לשקף את מצבו של האדם
על פני כדור הארץ ,והוא שולט בגאות ,בגשמים ,במים ,בעונות
השנה ...בשבילי הירלָח מסמל לָחיים לרע ולטוב והוא מראה לי
באיזו דרך עלי לפנות.״
"אני מותלָח ביקורת על כסף ומעמד״ ,התפרץ ניקולאי .״הלָחיים
עלולים להיראות אפורים עכשיו ,אבל תמיד יש אפשרות לשנות
את הדבר ,ותמיד עדיף ללָחיות בצורה הגונה מאשר להיות בעלי
מעמד וכסף ולזלזל באנשים על ימין ועל שמאל בלי טיפת בושה!״
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הוא נעץ עיניים בקובליוב ,שרק אמר באדישות :״מעמד ודרגות
מביאים אותך למקומות יותר טובים בלָחיים .כאשר יש לך כסף ,כל
משאלה יכולה להתגשם ואין צורך להעמיק יותר מדי באנשים
פשוטים״.
״לא למדה כלום מהפעם האלָחרונה שאיבדת את האף שלך?" השיב
לו גוגול" .איך זה שהאף שלך עדיין למעלה כמו תמיד?״ והשליך
את עוגה המפוארת שקובליוב הביא היישר לתוך הפנים של
קובליוב .״עוגות מפוארות לא יעזרו לך להרשים אף אלָחד בלָחיים!
למה שלא תנסה לאכול ללָחם לשם שינוי?״ הוא לָחתך את הללָחם
וגילה בתוכו ...אף!
״האם זה האף שלך? קובליוב?״ שאל ניקולאי בלעג .קובליוב רתלָח
מבושה ,וקירקה כישפה את האף בלָחזרה למקומו .״בבקשה תעשו
את זה אלָחרי הארולָחה" ,אמרה" ,לא כולם צריכים לראות את ילָחסי
האהבה-שנאה שלכם״ .הרי ברור שניקולאי גוגול שונא את
קובליוב בליבו אבל גם אוהב את העובדה שהוא יכול להשתעשע
ולנקום בו כאשר המבנה הלָחברתי מעצבן אותו .ברור שקובליוב
הוא סנוב מתנשא ,בן אדם שבעולם המודרני יעלה להרבה אנשים
על העצבים ,וזוהי רק דרכו של גוגול להלָחזיר אדם כזה לדרך
הישר ולהראות שהלָחיים הם לא רק עניין של מעמד וכסף .אני
מקווה שיום יבוא והלקלָח הזה יופנם.
המשכנו בארולָחה ובסופו של דבר כולם התעייפו והלכו הביתה.
אני לָחושבת שהארולָחה הזאת הייתה משמעותית לרובנו...

***
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י' פילוסופיה

בית החינוך אוניברסיטת חיפה
המורה :עומר בן דוד

חיבורים אישיים
בעקבות תורת המידות
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החיבורים הבאים ,של תלמידי הפילוסופיה משכבת י' בבית החינוך
חיפה ,הוגשו כתרגיל מסכם במסגרת יחידת לימוד בתורת המידות.
שיטה מוסרית זו ,ששורשיה בפילוסופיה היוונית ,מייחסת למעשים
ערך על-סמך האופן בו הם משקפים את נטיות אופיו של מבצעם.
'האדם הטוב' ,לשיטה זו ,מאופיין בתכונות אופי מסוימות ,ומתפקידה
של הפילוסופיה המוסרית לחקור את אותן התכונות ולחדד את
הבנתן.

בשנים האחרונות אתיקת המידות זוכה לעניין מחודש במחקר
הפילוסופי .סיבה אפשרית לכך טמונה בהבדלים בינה לבין שיטות
מוסריות אחרות ,דוגמת התועלתנות או הדיאונטולוגיה
הקאנטיאנית.
בשונה מאלו ,אתיקת המידות אינה שואלת מה 'מותר או אסור'
מבחינה מוסרית; המוטיבציה להעדיף תכונות אופי מסוימות על-פני
אחרות היא בזיקה שבינן לבין האושר ,לחיים הטובים .מידות טובות
) )virtuesהינן כאלו משום שהאדם זקוק להן על מנת לשגשג
ולחיות חיים טובים ,ולהיפך  -מידות רעות ) (vicesהינן כאלו משום
שהן מרחיקות את האדם מן האושר.
במסגרת התרגיל ,נתבקשו התלמידים לבחור במידת אופי שנראית
להם בעלת עניין פילוסופי ,ולכתוב עליה חיבור בן  500מילים.
הגשת התרגיל נערכה במספר שלבים :ראשית הוגשו טיוטות ,אותן
ניתחנו ביחד בכיתה; לאחר מכן כל תלמידה הציגה את החיבור
שלה בחברותא ,וזכתה לביקורת עמיתים; לבסוף הוגשו הגרסאות
הסופיות ,והטקסטים הבאים הם כמה טעימות מתוכן.
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טל יניר
חרטה  -התבוננות אל העבר
הרבה פעמים בלָחיי אני מסתכל על בלָחירות שעשיתי בעבר ולָחושב
אם הן היו טובות עבורי .ברוב הפעמים המלָחשבות האלו לא
מגיעות אל ראשי באופן יזום – כלומר ,לא מתוך ניסיון לנתלָח את
מעשיי וללמוד מהם; הן פשוט צצות מעצמן .כך לדוגמה ,לפני
מספר ימים ,בזמן שהתקללָחתי ,לָחשבתי לעצמי שהיה עדיף אולי לו
הייתי בולָחר מידה אלָחרת לכתוב עליה ,מכיוון שלָחרטה היא מידה
כבדה ומסובכת.
מהי אותה תלָחושת לָחרטה שמלווה את בלָחירותינו? האם היא יכולה
להועיל לנו? על-פי מילון אבן-שושן' ,לָחרטה' היא "נֹלָחַ ם על
מעשה ,לָחזרה מדעה קודמת ,רגש צער על מעשה שנעשה או על
הלָחלטה" .מתוך הגדרה זו ניתן להסיק שלָחרטה על מעשה בעבר
נובעת מתוך לָחוסר שביעות רצון עם ההווה ,השוואת ההווה
למציאות פיקטיבית שהייתה אפשרית לו היינו עושים בלָחירה
אלָחרת בעבר .כלומר ,הלָחרטה תלויה במציאות בהווה :כאשר אנו
שלמים עם ההווה ,הלָחרטה אינה מתעוררת.
במאמר שהתפרסם בהארץ  1טוען הסופר דניאל פינק שעל-פי
הלָחרטות שלנו ,ביכולתנו להבין טוב יותר את עצמנו .פינק מדגים
מלָחייו האישיים :לאלָחר שהרגיש לָחרטה על כך שלא היה מספיק
נדיב כלפי הזולת ,הוא הבין שהוא מעריך מאוד נדיבות אצל
אנשים אלָחרים וכך גם למד כיצד הוא רוצה להתנהג בעתיד.
אני מוצא את הטענה של פינק גורפת מדי .הלָחרטות שלנו ,לעתים
קרובות ,אינן מהוות מקור טוב ללמידה ,כפי שהן מהוות תלָחושת
נוסטלגיה ממכרת ,המלווה ברלָחמים עצמיים .מלָחשבות על כמה טוב
היה בעבר וכמה לא טוב עכשיו .לָחרטות מסוג זה אינן אלא ניסיון
לברולָח מהמציאות ,ללָחשוב על הבעיות במקום להתמודד איתן -
הרי המלָחשבות על העבר לא ישנו את הבלָחירות שקיבלנו.
דבר אלָחד ,בכל זאת ,ניתן לזקוף לזכות הלָחרטה :ההתגברות עליה
מהווה תהליך לָחשוב של למידה .הלָחרטה לימדה אותי משום
האפשרות להתגבר עליה ,באמצעות ההבנה שהרלָחמים העצמיים
לא יובילו אותי לשום מקום; הבנתי שהניסיון למצוא משהו
להתלָחרט עליו בעבר מרלָחיק אותי מן ההווה.
"הוא שאל  16,000אנשים בעולם על מה הם מתחרטים .זה מה שהוא גילה" ,הארץ . 25/2/2022
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הנה קטע נוסף מתוך מאמרו של פינק ,איתו אני מזדהה יותר:
"אני יכול ללָחשוב מה היה אילו ,לשקוע בלָחרטה,
להתייסר .אבל אני בולָחר ללָחשוב מה יצא לי מזה – בבית
הספר למשפטים פגשתי את אשתי ,כך שבסופו של דבר
מדובר באלָחת ההלָחלטות הטובות בלָחיי".
בדומה לפינק ,מכיוון שהבנתי שלא הדברים שהתלָחרטתי עליהם
הם שהיוו את הבעיה ,אלא התלָחושה השלילית שליוותה את
ההתבוננות שלי בעבר ,ניסיתי ללָחפור עמוק יותר :מהו המקור של
אותה תלָחושה? על מה אני מתלָחרט? מה היה לי בעבר שאין לי
כיום? כמובן שעדיין אין לי תשובה לָחד-משמעית לשאלות אלו,
וכנראה שגם אף פעם לא תהיה ,אך בכל זאת הצללָחתי לשלָחזר
ולהבין גורמים שונים לתלָחושות טובות שלָחשתי בעבר ,ולָחסרו לי
בזמנים אלָחרים.
התבוננות בעבר ,אם-כן ,בהלָחלט יכולה להועיל ,כל עוד אנו
מקפידים לבלָחון אותה ולהכיר בה ,אך יש לשים לב שתלָחושת
הנוסטלגיה אינה הופכת לאותה תלָחושת כמיהה ללָחזור
לעבר ולשנות אותו .במצב כזה ,אנו מתעלמים מהעובדה שהעבר,
בניגוד להווה ,אינו בר שינוי .אנלָחנו שוכלָחים שההווה יותר לָחשוב
ואיננו מנסים לשנות אותו ,ובכך הלָחרטה נעשית להרסנית.
אסיים במילותיו האגדיות של מאסטר אוגוויי:

Quit, don’t quit. Noodles, don’t noodles… You are
too concerned with what was and what will be.
There’s a saying: Yesterday is history, tomorrow is a
mystery, but today is a gift. That is why it is called
”the present.
Kung Fu Panda, 2008

***
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אביטל גריצובסקי
הקנאה בתוכנו
אתה מסתכל עליו ,ופשוט מתפוצץ! איך האידיוט הזה תמיד מצלילָח
עם כל אלָחת? ותראי את זו ,יושבת לה שם לָחסרת דאגות ,בזמן
שאני קורעת את עצמי בלימודים! אוי ,כמה שאנלָחנו מקנאים...
מודדים ,משווים וכל הזמן מקנאים .בין אם בלָחרתם להתפרץ בזעם
ובין אם הסתגרתם בשתיקה ,סביר להנילָח כי זכורה לכם היטב
התלָחושה הכואבת של הקנאה  -ראשונית וכל-כך מוכרת .אנו
אומנם נוטים לראות בה כמגונה ובלתי רצויה ,ובכל זאת נדמה
שאיננו יכולים בלעדיה.
אם הקנאה היא בלתי נמנעת ,האם עלינו ללמוד להשלים עמה?
פילוסוף אלָחד שלָחשב כך ,ויילָחס לקנאה דווקא ערך לָחיובי ,הוא
פרידריך ניטשה:
"...אני מכיר את השנאה והקנאה שעל ליבך .אתה לא
גדול מספיק כדי לא לדעת שנאה וקנאה .אז תהיה גדול
מספיק כדי לא להתבייש בהם( "...פ .ניטשה" ,כה אמר
זרתוסטרא" ,עמ' )26
לעמדתו של ניטשה ,הקנאה היא אלָחד הכלים המאפשרים לאדם
להתמודד מול הקשיים בלָחייו ,מנוע הדולָחף את האדם לשיפור
עצמי .הקנאה היא לָחלק בלתי נפרד מהלָחיים; היא אינה נעימה
וגורמת ללָחוסר נלָחת ובושה ,אך בכל זאת ניטשה מציע לקבל
אותה .להתכלָחש לקנאה שלנו ,הוא טוען ,יהיה כמו להתכלָחש למה
שאנלָחנו רוצים באמת.
אני מסכימה עם ניטשה שהקנאה מלווה לרב בתלָחושת בושה,
לעתים מיותרת; היא בלתי נמנעת ,ובכל זאת אנו ממשיכים לבוז
לה; אך בנקודה אלָחת אני לָחולקת על ניטשה :הקנאה ,לרב ,אינה
מקדמת אותנו .היא השוואה של עצמנו לסביבה המקיפה אותנו,
שלעתים קרובות אינה מלווה בכל רצון אמיתי לשינוי .הקנאה,
ברמתה הבסיסית ,היא התבוססות בלָחוסרים שלנו ,בעצב
ובאומללות .יתרה מזו ,הקנאה יכולה לעורר תלָחושת נלָחיתות בילָחס
לאלָחר ,ואף בילָחס לדברים שכלל לא לָחשבנו שמשפיעים
עלינו .כך ,לדוגמה ,כלל לא לָחשבתי לצבוע את השיער ,לפני
שהלָחברה צבעה את שלה .הרצון ,שלא היה שם קודם לכן ,הופיע
מתוך הקנאה בתשומת הלב שלָחברתי קיבלה .כך יכולה הקנאה
לייצר בנו רצונות מסוימים על בסיס השוואה לאלָחר בלבד.
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ב"משלָחק האולטימטום" ,ניסוי המשמש לָחוקרים בפסיכולוגיה
התנהגותית ובתורת המשלָחקים ,בולָחר מנהל המשלָחק שני שלָחקנים.
המנהל מציע  100שקלים לשלָחקן הראשון בתנאי הבא :עליו
להציע לשלָחקן השני לָחלק מהכסף .לשלָחקן השני יש זכות להסכים
להצעה או לסרב לה .אם השלָחקן השני מסרב ,אף אלָחד מהם לא
מקבל את הכסף .אם הוא מסכים ,שניהם יקבלו את הכסף בהתאם
ללָחלוקה שהציע השלָחקן הראשון .התנהגות רציונלית תגרום
לשלָחקן השני לקבל כל הצעה  -אפילו שקל אלָחד בלבד מתוך ה-
 ,100בטענה ש"עדיף לי משהו על פני כלום" .בפועל ,מרבית
השלָחקנים לא נוטים להגיב כך .אם ההצעה תראה לא מספיק
הוגנת או אפילו מעליבה ,נעדיף שאף אלָחד מאיתנו לא יקבל כלום.
הניסוי מלמד על תפיסה אופיינית של צדק :אם אין שוויון ,או לכל
הפלָחות תלָחושה של לָחלוקה הוגנת ,נעדיף שלא יהיה בכלל .בין
מכלול השיקולים המשפיעים על שני המשתתפים ,לקנאה תפקיד
מכריע .אנלָחנו מאתרים את נקודות השוני שבינינו ובין האלָחר
ובעקבותיו שואפים ל"יישור הקו" ,לרצון למלא את הלָחסר שבנו.
ניטשה ,שדגל בביקורת עצמית והתנגד מאוד לקונפורמיזם
ולרלָחמים עצמיים ,לא התיילָחס מספיק ללָחלקם של אלו בתלָחושת
הקנאה .עלינו לשים לב מתי התפיסה שניטשה מעודד לא מטיבה
איתנו :פעמים רבות אנו פועלים מתוך תלָחושת הקנאה ,מקלקלים
לעצמנו כדי שגם לאלָחרים לא יהיה ,כמו במשלָחק האולטימטום.
למרות שאיני מסכימה שלָחוסר ההכרה בקנאה היא התכלָחשות
לרצונות שלנו ,אני מאמינה שכדי להקל על לָחיינו וללָחסוך את
הרגשת הצדק המפוספס ,נצטרך לעבוד על קבלת הקנאה ולָחוסר
השוויון בינינו במהלך היום-יום ,כי הוא טבעי .הוא היה קיים
לפנינו והוא יהיה קיים גם אלָחרינו.

***
ביבליוגרפיה:
לָחפץ א" ,.לָחשיבה אסטרטגית – תורת המשלָחקים ושימושה בכלכלה וניהול",
האוניברסיטה הפתולָחה (.)2014
ניטשה פ" ,.כה אמר זרתוסטרא" ,עם עובד (.)2017
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אופיר מאור
רגישות
אני תופס את עצמי כאדם רגיש .לא אלָחת אני לָחווה מצבים בהם
אני מתקשה לשמור על האיזון הרגשי שלי .במצבים אלו אני נוטה
להפגין אכפתיות יתרה כלפי לָחבריי ,לוקלָח ללב את דבריהם
וכתוצאה מכך ,לעתים ,נפגע .ההתמודדות עם הרגישות היא נושא
שמאוד קרוב לליבי .בלָחיבור זה אנסה להבין :מהי רגישות? האם
זוהי מידה שיש ללָחשוק בה? ובאילו תנאים הרגישות היא מידה
מאוזנת ובריאה?
למעשה ,בלָחיי היום-יום אנו משתמשים במונלָח 'רגישות' בכדי
לתאר שתי מידות שונות ,שניתן לכנות 'רגישות גלויה' ו'רגישות
סמויה' .רגישות גלויה הינה היכולת להתיילָחס ,להבין ולפרש את
רגשות הזולת .זוהי סוג הרגישות המאפשרת ,למשל ,לזהות שאדם
אלָחר נמצא במצוקה ולסייע לו .מנגד ,רגישות סמויה היא התגובה
הרגשית של אדם כלפי סיטואציות המתיילָחסות אליו עצמו (או אל
סביבתו הקרובה ,מתוך הזדהות) .דוגמה לכך יכולים להיות רגשות
עזים המתעוררים בעת צפייה בסרט או יצירת אמנות.
ברצוני להבין ,לגבי כל אלָחד מסוגי הרגישויות ,מתי הוא טוב
ומאוזן ,ומתי מזיק .לשם כך ,איעזר בתורת 'דרך האמצע' של
אריסטו .על-פי תורה זו ,האדם הטוב הוא זה המנהל את אורלָחות
לָחייו באופן שמביא אותו לכדי איזון נפשי .האיזון ,טוען אריסטו,
נמצא תמיד בנקודת האמצע שבין שני קצוות שליליים' :קצה-יתיר'
ו'קצה-לָחסיר' .שניהם מזיקים לאדם .בקצה-היתיר יש עודף ,ואילו
בקצה-הלָחסיר יש לָחוסר.
אם ננסה להציב את תכונת הרגישות על הסקאלה שבין שני
קצוות שליליים מבלי להיעזר בהפרדה שהצעתי לסוגי הרגישויות,
ניתקל בבעיה .כך למשל ,אם נמקם את מידת האדישות בקצה-
הלָחסיר ואת מידת האכפתיות בקצה-היתיר ,נטעה בהמשגה
שלנו .הסיבה לכך היא שהאדם יכול להיות אדיש ומלָחובר רגשית,
ולהפך ,אכפתי ומנותק רגשית .אמנם מצבים אילו הם נדירים ,אך
הם עדיין אפשריים .לכן ,בכדי להגיע לאיזון ,עלינו להציב את
הרגישות הפנימית על הסקאלה האלָחת ואת הרגישות הלָחיצונית על
הסקאלה השנייה.
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הרגישות הגלויה תוצב על סקאלה כשבקצה-היתיר תהיה
אכפתיות ,ובקצה-הלָחסיר אדישות .אם האדם האכפתי מדי יראה
אדם אלָחר במצוקה ,הוא יעזוב הכול ויבטל את עצמו ללָחלוטין בכדי
לטובת האלָחר .לעומת זאת ,האדם האדיש מדי לא יניד עפעף
וימשיך בעיסוקיו ,גדולה ככל שתהיה מצוקת האלָחר .בין שני
קצוות שליליים אלו נמצא האדם המאוזן ,שיגיב למצוקת האלָחר,
אך מבלי לבטל את עצמו.
הרגישות הסמויה תוצב על סקאלה כשבקצה-היתיר יהיה לָחיבור-
רגשי ,ובקצה הלָחסיר ניתוק-רגשי .האדם המלָחובר-רגשית יתר על
המידה הוא זה שיתקשה לשאת את קשיי הלָחיים מבלי ללָחוות
סערות רגשיות מטלטלות .לעומת זאת ,האדם המנותק-רגשית יתר
על המידה לא ילָחווה תנועה רגשית גם באירועים משמעותיים
שדורשים זאת.
אם לבלָחון את עצמי לאור התיאוריה שהצעתי ,אני מוצא בעצמי
דוגמה לאדם רגיש יתר על המידה ,מבלָחינת שתי הקטגוריות.
הרגישות היתרה גורמת לי להיות מאוד מודע לרגשות האלָחר
ולהגיב אליהן ,לפעמים גם במלָחיר של ביטול עצמי .זכורה לי
שילָחה עם לָחברה קרובה ,בה דיברנו על הסיפוק שאני מוצא בעזרה
לאלָחר .באותה השילָחה שאלה אותי הלָחברה" :כן אופיר ,אבל מי
יעזור לך?" .כוונתה לא הייתה שאין לי למי לפנות ,אלא
שלפעמים אני כל כך להוט להתיילָחס לאנשים ,שאני שוכלָח לדאוג
לעצמי .לפעמים ,העיסוק באלָחר יכול להוות ברילָחה מהעיסוק
בעצמנו ,שאינו תמיד פשוט או נעים.
לצערי ,כיום אינני מרגיש מאוזן כפי שהייתי רוצה ,בילָחס למידת
הרגישות שלי ,מבלָחינת שני הסוגים שהצעתי .מתוך נקודת מבט
אישית זו ,קשה לי לראות ברגישות מידה רצויה ,אם כי מרבים
לנסות ולהראות לי את יתרונותיה .אני מקווה שבעתיד אצלילָח
להרגיש מאוזן יותר ,ואז אולי אראה את הרגישות באור אלָחר .כפי
שעולה מדבריה של לָחברתי ,האדם הילָחיד שיכול לעזור לי בכך,
הוא אני.

***
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אופק זאושניצר
ביקורתיות
אנו נוטים מטבענו לבקר אלָחרים ,אבל מתקשים מאוד לקבל
ביקורת כשהיא מופנית כלפינו .האם ביקורת יכולה להועיל לנו,
או שעלינו לנסות להימנע ממנה? מתי יש לנו את הזכות לבקר
אלָחרים ,ומה מבדיל בין ביקורת מועילה להרסנית?
כאשר אנלָחנו מבקרים ,אנלָחנו מעניקים לעצמנו את הזכות להוריד
מערכו של נושא מסוים .הביקורת כוללת את ההנלָחה שיש לנו די
ידע בנושא שאנו מבקרים בכדי לקבוע את ערכו .ביקורת מלווה
את האנושות מראשיתה ,ומהווה מנגנון לשיפור והתקדמות ,שכן
היא מאפשרת להרהר במציאות הנתונה ,ללָחפש אלָחר הבעיות בה
ולהציע דרכים אפשריות לשיפור .כדי לבנות ולשפר משהו,
לָחייבים להרוס את הישן  -ממש כמו בשיפוץ או הריסת בניין.
הביקורתיות נותנת לנו את הכלים ליצור משהו לָחדש ומשופר
מתוך הקיים .כל ההמצאות הגדולות נולדו מתוך הטלת ספק במצב
הנתון וניסיון לשיפור.

אבל כפי שכולנו יודעים ,ביקורת יכולה להיות גם מעליבה ולא
נעימה ,ולהוביל להרבה תסכול .אז מתי ביקורת היא רצויה
ומועילה? לשאלה זו יש להתיילָחס גם מצדו של זה המעביר את
הביקורת ,וגם מצדו של זה המקבל אותה .כדי שביקורת תמלא
את תפקידה ,שני הצדדים לָחייבים להיות מעורבים במודע ולעמוד
במספר קריטריונים:
קודם כל ,מקבל הביקורת מוכרלָח להיות מסוגל להתמודד עמה,
אלָחרת הביקורת תישאר כעלבון בלבד – יצירתו לא תשתפר ,מצבו
ודעתו יישארו ללא קידום ,ובכך הביקורת מאבדת את התועלת
שלה .לכן מקבל הביקורת צריך להסכים להקשיב לה ,ולהיות
במצב המאפשר לו לשקול אותה שלא מתוך שיקולי אגו.
ומבלָחינת המבקר  -הבנתו בנושא צריכה להיות מעמיקה ואמינה.
ביקורת שמבוססת על ידע לא אמין ,לא רלוונטי ,או ידע פגום
מכל סוג ,היא ביקורת לא טובה ,שכן היא מבוססת על הנלָחות
שגויות .הקריטריון השני הוא שהביקורת לָחייבת להציע פן לָחיובי
בצורת הצעה לשיפור .כאשר הביקורת לָחסרת רגישות ומעליבה,
קשה יהיה למקבל הביקורת להפיק ממנה תועלת .בנוסף ,לָחשוב
שהביקורת תהיה אובייקטיבית ככל הניתן ,ולא מונעת מאינטרסים
ושיקולים אישיים.
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הביקורתיות ,אם-כן ,יכולה להוות אמצעי לצמילָחה והתקדמות,
כאשר משתמשים בה בצורה ראויה ,אך יכולה גם להיות מסוכנת
והרסנית ,כאשר היא אינה רגישה מספיק .בביקורת מועילה ,שני
הצדדים לָחייבים לעשות את עבודתם כמה שיותר טוב ולעמוד
בקריטריונים שהצעתי .מידת הביקורתיות נלָחוצה להמשך שיפורה
של האנושות ויכולה להוות דרך מופלאה להתפתלָחות ,כל עוד
מקפידים להשתמש בה באופן זהיר .למעשה ,לבקר מישהו בצורה
נכונה זוהי אומנות של ממש ,ואלָחת שכדאי לעסוק בה :שיתוף
פעולה יעיל בין מבקר למבוקר הוא אמצעי לָחסר תלָחליף
להתקדמות.

***
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אורית אהרוני
סקרנות
סקרנות מוגדרת על ידי מילון "מילוג" כ"התעניינות בסביבה
ובדיקה שלה" ,ותכונת הסקרן מוגדרת על ידי מילון "אבניאון"
כ"התשוקה לדעת ולהכיר משהו" .כאשר לָחושבים על סקרנות,
רבים נוטים להתיילָחס אליה כאל תכונה לָחיובית ורצויה .הורים
רוצים שהילדים שלהם יהיו סקרנים ,שירצו לדעת יותר ,שילמדו
בהרלָחבה נושאים שהם נלָחשפים אליהם בבית הספר וכך יהיו
לָחכמים יותר ,ובעתיד מוצללָחים מאלָחרים .ובאמת ,סקרנות היא
הבסיס לצבירת ידע והסיבה לכך שהעולם נראה כפי שהוא היום -
אם אף אלָחד לא היה רוצה לדעת יותר ,הטכנולוגיה והמדע לא היו
מתפתלָחים .רוב ההמצאות הומצאו על ידי אנשים סקרנים ,שסבלו
מכישלונות רבים בדרך להצללָחה .הם יכלו לוותר ,אבל הסקרנות
שלהם הייתה הדבר שגרם להם להמשיך ולנסות .בלי האנשים
שרצו לדעת עוד ,לא היינו מגלים איך דברים עובדים ואיך
להשתמש במשאבים הקיימים לטובתנו .לא היינו מתקדמים ,ואולי
בכלל לא היינו מצלילָחים לשרוד עד עכשיו.
אך האם סקרנות רצויה תמיד? אנלָחנו נוטים להתיילָחס רק לכאלו
שהסקרנות הטיבה איתם  -האנשים שבזכות הסקרנות גילו,
המציאו ושינו את העולם .אך במצבים שונים ,התשוקה לדעת
ולהבין יכולה להיות גם שלילית ואפילו מסוכנת .לפעמים ,מתוך
התאווה לדעת ,הסקרנות גורמת לנו לעשות דברים שאנלָחנו יודעים
שיפגעו בנו .כולם מכירים את התלָחושה הזאת ,ואת הקושי
להתאפק .זה קורה בדברים הקטנים  -כמו סוף של סדרה שאנלָחנו
גורמים למישהו לספר לנו ,למרות שאנלָחנו יודעים שזה יפגע
בצפייה שלנו ,וזה יכול לבוא לידי ביטוי גם בדברים יותר
משמעותיים ,כמו למשל בפיתוי לקרוא את התגובות השליליות
באינטרנט – שבמקרה הטוב רק מכעיסות ,ובמקרים לָחמורים יותר
יכולות לגרום לתסכול רב.
בנוסף ,במצבים מסוימים סקרנות יכולה דווקא להקשות עלינו
לדעת .כאשר אנלָחנו נשאבים לנושא מסוים באובססיביות ובודקים
בו כל פרט קטן ושולי ,אנלָחנו יכולים להתקשות להתמקד בעיקר
ולראות את התמונה בכללותה .עבור אנשים מסוימים ,סקרנות
שכזו יכולה להקשות להתמיד בנושא אלָחד לאורך זמן ,או לשמור
על עניין ויציבות במסגרת מסוימת ,כמו מוסד לימודי או מוסד
עבודה.
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לפעמים הסקרנות יכולה גם על לָחשבונה של לָחשיבה הגיונית
ולסכן את הבטילָחות שלנו .לָחשבו למשל על לָחוקר טבע ,שגילה
תגלית מרשימה שלא נראתה כמותה מעולם .התגלית מעניינת
אותו מאוד ,הוא להוט ללמוד עליה עוד ,ולשם כך עליו להיכנס
למערה לָחשוכה שלא רבים האנשים שיצאו ממנה בלָחיים .בלהט
הסקרנות ,יתכן מאוד שהוא יכנס למערה ,ואין לדעת אם יצא
ממנה .אם הוא לא היה סקרן לדעת עוד ,ואם לא הייתה בוערת בו
התשוקה לגלות עוד ,כנראה שהוא לא היה נכנס למערה ומסכן
את לָחייו .סקרנות יכולה להפוך בקלות לפזיזות ולהוביל להתנהגות
אימפולסיבית.
לפי תורת "דרך האמצע" של אריסטו ,האדם הטוב הוא זה
שמצלילָח לבלָחור בדרך הביניים ,שנמצאת תמיד בין שני קצוות
שליליים .אם ליישם את משנתו של אריסטו גם על תכונת
הסקרנות ,ניתן לראות בה כקצה הנגדי למידת האדישות .האדם
הטוב ,לפי ההסבר הזה ,הוא האדם הבולָחר בדרך המאוזנת שבין
סקרנות לאדישות :הוא לא אדיש מדי לדברים ומוצא עניין לפלָחות
בלָחלקם ,אך מנגד הוא גם לא להוט לדעת יתר על המידה ולא
נותן לסקרנות להשתלט עליו ולהיות הכולָח שמנלָחה אותו .בהקשר
הזה ,מעניין ללָחשוב שגם האדישות ,אליה אנלָחנו נוטים להתיילָחס
בביטול ,יכולה להיות בעלת ערך לָחיובי ,כאמצעי לריסון הסקרנות.

***
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עלמה כספי
ענווה
אלָחד הפילוסופים שדברו על מידת הענווה היה אריסטו – מבכירי
הפילוסופים של העת העתיקה ( 384-322לפנה"ס) .אריסטו טען
שענווה היא תכונה לא רצויה מכיוון שאדם המודע לערכו ומתנהג
בהתאם לערך זה ,הוא האדם הטוב .לא ייתכן שאדם נעלה יהיה
עניו ,ואם מצב כזה קיים הרי זו צביעות או אי הכרה בערכו
האמיתי .במאמרי ,אתיילָחס למידת הענווה כתכונה לָחיובית הדרושה
לאדם ,בניגוד לעמדתו של אריסטו .לאלָחר שנלָחשפתי לטענתו של
אריסטו ,משהו בתוכי לא הסתדר ולא הצללָחתי להסכים עם דעתו.
הרגשתי שאני צריכה ללָחקור בעצמי מידה זו ולמצוא את עמדתי.
במהלך המאמר אוכילָח מדוע מידת הענווה היא תכונה לָחיובית
ונלָחוצה לנו ,ואיך היא מאפשרת התפתלָחות וצמילָחה פנימית.
ֲענָוָ ה ,על-פי מילון מילוג ,היא" :תכונת נפש או רגש שבו האדם
מלָחשיב עצמו כשווה בין שווים ,ואינו מרגיש כלָחשוב ונישא
מאלָחרים ,מכל סיבה שתהיה .מי שיודע את ערכו ומכיר בכישוריו
היתרים ,אך לא שם את עצמו במרכז ,ולא מבקש לעצמו תהילה
וכבוד מהעולם ,אלא מבקש לעשות את המעשים הראויים
והרצויים".
בהסתמך על הגדרה זו ,אדם עניו הוא זה שיבקש לעשות את
המעשים הנכונים ,משום שהוא נמצא במקום בו הוא רואה את
עצמו כלָחלק מהשאר ולהפך .ברגע שהוא יעשה את המעשה נכון
למען הכלל ,הוא יעשה את המעשה הנכון למען עצמו ,ולהיפך –
כאשר הוא עושה מעשה רע לאלָחר ,הוא עושה מעשה רע לעצמו.
כולנו לָחלק מרקמה אלָחת .מעשה טוב או רע משפיע על כולם
באופן שווה וכולנו לָחולקים את ההשפעה שלו .האדם העניו הוא זה
שיש לו מודעות עמוקה לכך ,ויכול לראות את מקומו כלָחלק מתוך
הכלל .לכן ,אני לָחולקת על אריסטו :ענווה אינה מגיעה מבורות,
אל להיפך  -מידיעה .הענווה מעידה על מצב פנימי בו האדם
נמצא ,מצב יותר שלם – הכולל הכרה וידיעה עצמית ,מצב נטול
אגו .אדם שאינו עניו כלוא בבועה של עיסוק עצמי.
הענווה לא תמיד באה לנו באופן טבעי ,אך ביכולתה לפתולָח לנו
דלתות שלא ראינו קודם לכן .היא מאפשרת לנו להיות מודעים
לכך שאנלָחנו לא יודעים הכל ,ועצם הידיעה הזאת פותלָחת אותנו
לעולם לָחדש ,בו אנלָחנו מאפשרים לעצמנו להיות במצב של קבלת
הסובב אותנו.
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כשאנלָחנו לָחושבים שכבר ראינו הכל ואנלָחנו יודעים ומכירים הכל
אנלָחנו לָחוסמים בפנינו את האפשרות ללָחקור ,ללמוד ולגלות דברים
לָחדשים .בכך ,הענווה מהווה בסיס להתפתלָחות :ההבנה שאני לא
יודע הכל מאפשרת לי להישאר פתולָחה ולהמשיך לגדול.
על פי התפיסה האנתרופוסופית – תורה פילוסופית ודרך לָחיים
הלָחוקרת את האדם והעולם ,שבה אני מאמינה ,ענווה היא השער
של שביל האמצע – המקום בו אנלָחנו מאוזנים ולא לָחד צדדיים,
והיא תנאי בסיסי להתפתלָחות רולָחנית .כפי שכותב רודולף שטיינר,
אבי האנתרופוסופיה ,בספרו "כיצד קונים דעת עולמות עליונים" -
"לא נוכל לטפס אל מרומי הרולָח מבלי לעבור קודם דרך דלתות
הענווה".

בתקופתנו  -בה מואצלות מידות אלָחרות ,ההפוכות לעתים מענווה,
כגון ראוותנות ,גאווה ויהירות  -יש המתיילָחסים לענווה כאל
ביטול עצמי .ביטול עצמי אינו ענווה ,כפי שיהירות אינה ענווה.
שתי מידות אלה – ביטול עצמי ויהירות ,נמצאות בקצוות ,ונקודת
האיזון ביניהם אפשר למצוא את הענווה .דרך האמצע שבה אנלָחנו
נמצאים בשלום על עצמנו.

***
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תלמידת כיתה י"ב ספרות,
בית החינוך אוניברסיטת חיפה

חיבור בעקבות הרומן מיי פירסט סוני מאת בני ברבש

הטרגדיה של אסף :תיאור מקרה של דיכאון,
אחריות והימלטות מן הגורל
בקיץ האלָחרון פתאום קלטתי שיכול להיות שיש לי בעיית קשב
וריכוז ( .)ADHDבהתלָחלה זה הפתיע אותי ,כי בדרך כלל אני
משיגה ציונים טובים ויושבת בשקט בכיתה .אבל ככל שלָחשבתי
יותר על 'מאלָחורי הקלעים'  -העבודה המתסכלת שבמהלכה אני
מאבדת ריכוז כל כמה דקות ובסוף מוותרת ,ואז ,בערב לפני הדד
ליין ,שעות של עבודה מפרכת שבמהלכן אני כל-כך ממוקדת עד
שאני שוכלָחת לאכול או לשתות  -האפשרות של הפרעת קשב
נראתה פתאום הגיונית.
לפני נפילת האסימון הזאת ,פשוט לָחשבתי שאני בן אדם דלָחיין
שפשוט לא מצלילָח בלהיות אלָחראי ,למרות הרצון בכך .תלָחושת
התקיעות שהתווית הזאת של "דלָחיינית" ששמתי על עצמי לא
תרמה לי ,גם כי היא לא הכווינה אותי לעשות שינוי בהתנהגות
שלי ,וגם כי היא פגעה בדימוי העצמי שלי .אז בזמן האלָחרון,
התלָחלתי לנסות ללָחשוב איפה בלָחיים שלי אני יכולה לקלָחת אלָחריות,
ואיפה אני יכולה לסלולָח לעצמי ולבקש עזרה  -מה שאצלי ,באופן
ספציפי ,עשוי להתבטא באבלָחון .כי באמת ,בתרבות שמעודדת
יצרנות בלי סוף ,דווקא הויתור העצמי יכול להיות יותר בריא
מהאלָחריות התמידית .בהלָחלט זה יכול לעשות פלאים לבריאות
הנפשית.
לאור הגילוי עלתה אצלי שאלה :איך אפשר למצוא את האיזון בין
אלָחריות לבין ויתור? בתוך השאלה עלתה בראשי דווקא הדמות
של אסף לזר ,האב מהרומן מיי פירסט סוני של בני ברבש
שקראנו ככיתה בקיץ .אמנם אסף לזר רלָחוק מלהיות מודל של
איזון נפשי ,והוא גם עבר את הגיל הביולוגי של ההתבגרות ,אבל
בכל זאת ,גם הוא לָחווה התבגרות מסויימת .הרי ההתבגרות היא
לא רק פרק זמן בלָחייו של אדם ,אלא גם תהליך מנטלי של מציאת
מקום בעולם .דמותו של אסף ממלָחישה בעיני את הלָחשיבות של
האיזון כמיומנות יסודית בבגרות הרגשית של בן אדם ,וכך כלָחלק
מהותי של תהליך ההתבגרות.
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הדמות אסף ,שהיא לָחסרת איזון ,נעה בין האשמה עצמית להאשמת
הנסיבות .בספר ,שכתוב מנקודת מבטו של ילד בן עשר בשם יותם
(בנו של אסף) ,רואים את תהליך ההתפרקות של אסף .הספר
מתלָחיל בתקופה רעה בנישואין .אסף עובד כמלָחזאי שלא מצלילָח
לסיים אף מטלה ,ובלָחייו האישיים מתמודד עם לָחיי משפלָחה לא
יציבים .אך אי היציבות הזאת היא ברובה תוצר של מעשיו :הוא
בוגד באשתו עלמה כמה פעמים ,ואי ההצללָחה שלו בכתיבה
מוסיפה ללָחצים כלכליים על משפלָחה שכבר לא עשירה במיולָחד.
אך למרות הקשיים האלו ,הדמות של אסף והילָחסים שלו עם
משפלָחתו לא מוצגים בשלָחור ולבן .הנוכלָחות שלו כשהוא ב"תקופות
טובות" מתוארת באור מבריק ,במיולָחד לָחיוך ה"שמש" שלו .לאסף
יש המון אהבה בשביל משפלָחתו :הוא לָחוזר אל עלמה אלָחרי כל
בגידה  -הוא אוהב אותה בדרך יותר עמוקה מאשר הנשים
הלָחולפות שלו  -ובשלב מסוים בספר מבטילָח שנגמר הניאוף ושהוא
מוכן לנסות לשקם את הנישואין שלהם .הילָחסים שלו עם ילדיו הם
אוהבים ,פוגעניים ,ומורכבים באופן שונה .רואים זאת במיולָחד עם
בנו האמצעי ,יותם .יותם אוהב את אביו אסף בלי תנאים .הוא ילד
סקרן ויצירתי שמתעניין בכל הקורה סביבו .הוא מקליט את רוב
מה שהוא שומע בלָחיים היומיומיים שלו בטייפ שאסף נתן לו
כמתנה ,ה"סוני" מכותרת הספר .אלָחת ההקלטות האהובות על
יותם היא רק נשימות שלו ושל אסף כשהם מתעוררים בבוקר
רגוע אלָחד ,מתלָחבקים ושמלָחים.
אסף מעריך את הצד המתבונן של בנו ,אך כשהוא רואה ביותם
תכונות שיש בו עצמו ,הוא נעשה ביקורתי ושיפוטי כלפיו .שם
רואים את האפלה שנמצא בפנימיות שלו .פעם ,לדוגמה ,הוא צועק
על יותם על היותו שמן ,מגושם ולָחסר קורדינציה ,כמו שהוא עצמו
היה כילד .השנאה העצמית שאסף מקרין על בנו מתבטאת גם
באימונים שהוא מכרילָח אותו לבצע ,אפילו כשיותם בבירור
מתנשף ונמצא על סף בכי .אין לו סבלנות לבנו ,מה שלמעשה
אומר שאין לו סבלנות לעצמו .אלָחרי הריב ,אסף מבקש סלילָחה
מבנו ומסביר לו שכל כעסו הוא רק אל עצמו ולא על יותם,
ושהוא לא שולט בזה.
דיבור כזה הוא דוגמה מעולה לבעיות של אסף עם אלָחריות.
ההבנה שכעסו על בנו נובע מבעיות ההערכה העצמית שלו מעידה
על מודעות עצמית גבוהה ,אבל טענתו שאין לו שליטה על
התנהגותו היא בעייתית .הוא אכן לא אשם בקול הפנימי המבקר
שבתוכו ,אבל הלָחלטתו להשמיע את הקול הזה היא כן באלָחריותו.
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אך מאבקו של אסף הוא לא רק אי-לקילָחת אלָחריות ,אלא גם
ההיפך מזה :אלָחריות יתר .אסף לוקלָח על עצמו עודף אלָחריות
כשהוא מאשים את עצמו במצבי הדיכאון אליהם הוא נופל.
השיפוט העצמי המלָחמיר שלו מתבטא בתהליך הכתיבה שלו
כמלָחזאי .הוא מתלָחיל כל פרוייקט בנמרצות  -לָחותם עם תיאטראות
רבים ואז עובד כל פעם שיש לו מכת השראה .אבל כשלָחסר לו
את השראת ה"מוזה" שלו ,אסף נללָחץ ולא כותב .מתוך התלָחושה
שזמנו אוזל ,אסף צועק אל ילדיו לעזוב אותו בשקט ,וכך מאשים
את הסביבה שלו בנסיבות שהן לא בשליטתה .גם לאסף לא ראוי
הכעס הזה רק מהיותו לא בהשראה ,אבל הוא לא לָחושב כך :אסף
לא מאמין ביכולת שלו לסיים מלָחזה טוב בלי המוזה ,אז הוא
מוותר ומתייג את עצמו ככישלון .לקראת סוף הרומן ,אסף שוכר
דירה כה דלָחוסה שבכדי להיכנס בה לשירותים או לפתולָח ארונית
במטבלָח צריך להזיז את הספה .הוא מסרב לסיוע הכספי שעלמה
מציעה (אלָחרי הפרידה שלהם היא מצלילָחה בעבודתה ומתאוששת
כלכלית) כדי ,כביכול ,לקלָחת אלָחריות על הלָחיים העצמאיים שלו
ועל הבלָחירות שגרמו להם להיראות כך .אך האלָחריות הכוזבת
הזאת אינה אלא רגשות אשמה שפוגעות באסף וגדילתו .ההאשמה
העצמית שמלווה את לָחייו מפריעה לו לקלָחת צעדים פרקטיים כדי
לשפר את מציאות לָחייו ,כגון להשקיע במפגשי הטיפול
המשפלָחתיים שלו.
איזון אלָחריות זאת בעיה שאני מכירה מעצמי .לפני הגילוי,
כשהייתי משתפת אלָחרים בתלָחושת עומס המשימות בלָחיים שלי,
הייתי אומרת" ,אין לי זמן ",שזה נוטה לצד של אי-לקילָחת
אלָחריות .אבל היה לָחלק בי שידע שזה לא בדיוק נכון ,אז ניסיתי
לכפות על עצמי לבצע משימות בשיטות שונות .לָחוץ ממוזיקת רקע
שהסילָחה את דעתי באותה המידה שהיא מיקדה אותה ,ולמעט
לולָחות הזמנים השאפתניים שהייתי מציבה לעצמי באופטימיות
עיוורת ,הרביתי לעשות זאת דרך דיבור עצמי שלילי .ההתנהגות
הזאת היתה אלָחריות יתר ,או ,יותר נכון ,האשמה עצמית .הסיפור
המדויק יותר שעוד לא ראיתי היה" ,קשה לי להשתמש בזמן שיש
לי באופן יעיל ".הקושי הוא לא אשמתי .אבל מה שכן יש לי
שליטה עליו ,מה שכן באלָחריותי ,הוא למצוא דרך להקל על
הקושי  -ולבקש עזרה כשצריך .עבורי זה אומר לקבוע תור
לאבלָחון או טיפול אפשרי (התור בפברואר  -תאלָחלו לי בהצללָחה!)
כמובן ,עבור כל אלָחת הנסיבות שונות ,אז האיזון של לקילָחת
האלָחריות היא שונה .אבל האיזון עצמו הוא לָחיוני .זה ההבדל בין
אקטיביות לפאסיביות ,בין אשמה ללָחמלה.
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לאסף היתה מוטיבציה לנהל לָחיים טובים ,אבל הוא לא זיהה
שהדיכאון שלו מנע ממנו להאמין בעצמו .כשהנצה אצלו התקווה
והוא מבטילָח לעלמה שישתנה ,הרגש זה צעד בכיוון הנכון ,אבל
מה שהוא בעצם אומר נשמע לי בלָחוט מלָחשבה של" :אני אשתדל
שלא להיות נטל עליכם יותר ".המלָחשבה הזאת היתה לו לסכנה,
כי אותה תלָחושת האשמה שממנה המלָחשבה נבעה שסיפקה לו רצון
להשתנות בתקופות טובות הפכה ,בתקופה פגיעה יותר ,לגורם
שהוביל לסופו .אז האם התקווה שלו להשתנות נידונה לכישלון
כבר מההתלָחלה?
אפשר לראות בסיפורו של אסף את התבנית של הטרגדיה.
בטרגדיות ,הגיבור לָחווה נפילה לסוף רע בשל פגם באופיו .הפגם
הקטלני של אסף מוביל באופן בלתי נמנע אל מותו .אבל האם
מותו באמת היה ייעודו? פרק אלָחד שקראתי בספר של מאלקולם
גלדוול ,לדבר עם זרים ( ,(Talking to Strangersעזר לי להבין את
ההתאבדות יותר לעומק .גלאדוול מסביר שקיימת תפיסה שרואה
בהתאבדות מעשה שהרצון בשבילו כל כך לָחזק בקרב אנשים עם
נטיות אובדניות שלא משנה איך ,הם ימצאו דרך .אבל האמת יותר
מורכבת .קיימים גם מקרים כאלו ,אבל יש גם הרבה מקרים
שבהם יש לאנשים מלָחשבות אובדניות ,אבל עד שהזדמנות מציגה
את עצמה עם אמצעים להתאבדות ,הם לא יבצעו את
המעשה .גלדוול קורא לאפקט של ההמתנה להזדמנות ראויה
"אפקט הזיווג" (" )"the Coupling Effectכי לעיתים קרובות
צריך גם כוונה וגם נסיבות מתאימות כדי שהלָחלטות מסויימות
יצאו לפועל .המשמעות של האבלָחנה הזאת היא שההתאבדות היא
לא דבר בלתי-נמנע אצל אנשים עם נטיות אובדניות .לכן ,העובדה
שההתאבדות של אסף מוצגת כטרגדיה ,למעשה גונבת את אותה
התקווה שאסף בעצמו צריך כדי להתגבר על הדיכאון שלו :שיש
לו סיכוי לעתיד יותר טוב ,עתיד שבו הוא מצלילָח ללָחיות לָחיים
מספקים עם משפלָחתו ועבודתו.
הרעיון שההתאבדות היא משהו גורלי ובלתי ניתן לשליטה הוא
רעיון שמפריע לי ביותר .אני לָחיה עם מצבי דיכאון מאז גיל .11
אלָחת המלָחשבות הכי קשות שגורמות לי לשקוע למטה כשאני
נמצאת במצבים האלו היא המלָחשבה שמה שאני לָחווה הוא בלתי-
נמנע; שהמלָחשבות הכבדות כמו משקולת בליבי ,העייפות כלפי
העולם ,הם הבית שכל פעם אלָחזור אליו; ששמלָחה וקלילות הן
למעשה רק לָחופשה מהגורל האמיתי שלי .למדתי שמה שעוזר לי

89

מתוך הכיתות

המאורר • גיליון מספר 3

זה להסתכל על הרגשות שלי לא כעצב בלתי-נמנע ,אלא כגלים
בלתי נמנעים  -מה שאומר שלא הדיכאון הוא גורלי ,וגם לא
האושר ,אלא השינוי עצמו .המסלול ,לא כולָח המשיכה .ועם שינוי
אפשר ללָחיות ,כי מה יותר אנושי ממנו?
לצערי ,לקלָח לי זמן להגיע למסקנה הזאת .וזמן הוא בדיוק הדבר
שאסף מרגיש שלָחסר לו .לקראת סוף לָחייו ,מלָחשבותיו משכנעות
אותו שאין לו כל דרך להפסיק להיות נטל .הוא משתכנע
שהתקופות הטובות שלו נגמרו לעד ,ושלהלָחזיר אותם זה כבר לא
בשליטתו .אמת אלָחת שקשה במיולָחד בלָחיים היא שאי אפשר לעזור
למישהו שלא רוצה לעזור לעצמו (אמנם לתמוך תמיד אפשר) .אם
הסיפור שבו אסף נמצא משקף את הפרספקטיבה שלו על הסיפור
שלו עצמו בתור בן אדם ,אז אולי הדבר שהיה מציל את אסף הוא
האיזון  -היכולת לסלולָח לעצמו .להאמין בעצמו .להרגיש תקווה.
עם כל המלָחשבות האלו ,כתבתי שיר לאסף.
רוצָ ה ְּלהַ ִגיד ְּלאָ סָ ף
יתי ֹ
מָ ה ֶׁׁשהָ יִ ִ
הַ ָטעות הַ ְּקטַ נָה ֶׁׁש ָג ְּמ ָרה אֶׁ ת לָחַ י ָ
ֶׁיך
אָ מַ ְּר ָת
ֶׁׁש ְּלמַ עַ ן הַ ִנשו ִאין ֶׁׁש ְּל ָך ִעם עַ ְּלמָ ה
אַ ָתה מוכָ ן לָ לֶׁ כֶׁ ת ְּל ִטפול
לָ לֶׁ כֶׁת אֲבָ ל לֹא ְּל ַד ֵבר
ְּלהָ גִ יב אֲבָ ל לֹא ְּלהַ פְּ נִ ים
אֵ ְּ
יך וִ ַת ְּר ָת עַ ל עַ ְּצ ְּמ ָך ִמ ְּב ִלי לָ ַדעַ ת -
או ְּמ ִרים " ַרק ְּתנ ִַסי"
אֲנִ י ֹיו ַדעַ ת מֵ עַ ְּצ ִמי ֶׁׁש ְּכ ֶׁׁש ֹ
עוזֵר
זֶׁה לֹא ֹ
אָ ז מָ ה אוכַ ל ְּלהַ ִגיד ְּל ָך לָחוץ מ -
אַ ָתה ָׁשוֶׁ ה אֶׁ ת הַ ַמאֲמָ ץ
ָכול ְּלגַ ל ֹות
וְּ ַרק אַ ָתה י ֹ
עוזֵב ַבבֹקֶׁ ר
ִלפְּ נֵי ֶׁׁשאַ ָתה ֹ
ָ
אוהֵ ב
ֹעות ִבנְּ ך הַ ָת ִמים וְּ הָ ֹ
אֶׁ ת זְּ ר ֹ
ֵש זְּמַ ן
ֵש זְּמַ ן  /י ׁ
ֵש זְּמַ ן  /י ׁ
י ׁ
***
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יא' ספרות

בית החינוך המכללה האקדמית תל-חי
המורות :אילה ליבנה  /ליאור לם

חיבורים בהשראת הנובלה
"האף" מאת ניקולאי גוגול
בעקבות קובאליוב ,גיבור הנובלה שמאבד את אפו ,התלמידים
התבקשו לכתוב חיבור על איבר בגוף שהלך לאיבוד.
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נגה צפריר

לכל השדים והרוחות
שבע ולָחצי .אולי עד שבע שלושים ושש? לא .שבע ולָחצי .אני
צריכה לקום עכשיו .בדלָחיפה אלָחת מבהילה אני מקימה את עצמי
מתנולָחת השכיבה המנלָחמת של הלילה ומסתנוורת מהנייד שאומר
לי שהשעה עדיין שבע ולָחצי .שבע שלושים ואלָחת .אני מתרוממת
ומשהו בלָחולצה הגדולה של השינה מרגיש גדול יותר הפעם .גם
פלָחות לָחם .אני מתקדמת אל השירותים ומביטה במראה .יכול להיות
שרזיתי? לא הגיוני שככה פתאום .וואו ,אולי סוף סוף תהיה לי
את ההזדמנות ללבוש את מה שהרגיש עלי צמוד מדי! אני ממהרת
אל הארון ,מוציאה את הבגדים בזריזות ובהתרגשות ,פושטת את
הלָחולצה מעלי ,פותלָחת את המגירה התלָחתונה ,מוציאה --רגע .לא
יכול להיות .הם כבר לא שם .לא .לא .לא .אין סיכוי .מבט מהיר
במראה שבלָחדרי מגלה לי את האמת הכואבת .הציצים שלי אינם.
אבל -אבל איך? רק אתמול הם היו שם ,נעוצים לי בלָחזה ,מזיעים
אלָחרי הריצת אלפיים המזוויעה שהייתה .ובאיזו פשטות גם ,פשוט,
התפוגגו ,נעלמו ,ריק ,כלום ,נאדה ,לָחרא!
אני מנילָחה שאין מה לעשות .לָחייבים להמשיך כרגיל ,לנסות
להתכלָחש לעניין הגדול והבעייתי הזה עד שאמצא פתרון כלשהו.
אבל מה יגידו בבית ספר? שיט! בית ספר! לא בטולָח שלהגיע
לבית הספר יהיה הרעיון הכי מבריק שלי כרגע .אבל מה אם...הם
שם? יכול להיות שהם לא נעלמו אלה בכלל -אבדו? אפילו ברלָחו?
אז כנראה שבית ספר בכל זאת יהיה .לא למטרות למידה כמובן,
הו לא ,אפשר להיות בטולָחים שאני בהלָחלט עומדת להתלָחמק
מכולם ,אבל כן למען מציאת האבדה.
השעה כבר עשרה לשמונה והאוטובוס יוצא בדיוק בשמונה ודקה.
הוא לא ילָחשוב פעמיים ללָחכות לילדה מסכנה שאיבדה את
השדיים .אוקי ,אז אתארגן במהירות.
אני בטלָח שלא דואגת למצוא לָחזייה מתאימה וגם לא גוזייה כי,
טוב אממ ,הפטמות גם הן לא נוכלָחות ,אז אני בולָחרת את הלָחולצה
הכי רלָחבה שאני מוצאת בארון ומעליה לובשת סווטשרט שלָחור
ורלָחב אפילו יותר .המטרה היא לבלוט כמה שפלָחות.
92

המאורר • גיליון מספר 3

מתוך הכיתות

אלָחרי שכבר הסתרקתי וצלָחצלָחתי שיניים ,אני ממהרת אל עבר דלת
הכניסה ,לָחוטפת את התיק שלי מהפינה בה הוא מונלָח ,לָחוזרת מעט
לאלָחור כדי לדלָחוף טוסט בין שיניי ,ממלמלת שלום לאימא בתקווה
שהיא לא הבלָחינה בשינוי ,ויוצאת.
במהלך הנסיעה המלָחשבות שלי מוצפות בתהיות .היכן הם עשויים
להיות .לאן ציצים כבר יכולים ללכת בעולם דולָחה שכזה? בואי
נלָחשוב ,אם הייתי ציצים ,לאן הייתי הולכת? לא יודעת לאן אם
אני זוג גושי שומן ,לעזאזל! עדיף שלא אתמהמה ופשוט אתלָחיל
לשוטט ברלָחבי בית הספר ,נראה אולי יעלה לי כיוון.
קשה להתרכז בלָחיפושים כשלכל בלָחורה שעוברת מולי יש ציצים
משלה .קטנים ,גדולים ,עגולים ,מלָחודדים ,מולָחצנים בגופייה או
מסתתרים מבעד לסוודר רלָחב ,זה לא משנה ,הם כולם נועצים בי
מבטים והקנאה מכאיבה לי בלָחזה כי אני רוצה את שלי בלָחזרה.
ולשאול אם מישהי במקרה ראתה לא בא בלָחשבון ,הרי אני לא
רוצה לצאת הזויה או להפוך ללעג לָחלילה ולָחס .אז מה עושים?
התסכול כבר מתלָחיל להשתלט לי על העצבים ,אז אני מלָחליטה
שעדיף שאשב רגע ,אנסה להתאפס ולהירגע ואז אמשיך
בלָחיפושים .אני מוצאת ספסל ריק שנלָח מתלָחת לאלָחד העצים עם
הפרילָחה הלבנה ומתיישבת עליו .תלָחילה האזור שקט ובאמת מצלילָח
להשקיט את רולָחי ,אבל כל זה נהרס די מהר כי קולות מרולָחקים
של שתי בנות מתווכלָחות מציקים לי מאוד" .את מוכנה להפסיק
להיצמד אלי? את בלתי נסבלת!" "מה הבעיות שלך? את זאת
שהתלָחלת לנטות ימינה!" "אני?! את השמנה מבין שתינו! תלָחזרי
לצד שלך!" מה זה בדיוק הוויכולָח המוזר הזה? שמישהו כבר יגיד
להן לסתום .הרעשים הצוולָחניים לא מפסיקים .כדאי שאסתובב
לראות לפלָחות מי המעצבנות .כשאני מסובבת את ראשי
בדיסקרטיות ומביטה לאלָחור ,בערך לָחמישה עשר מטרים ממני,
עומדות להן (באמת ילָחסית קרוב אלָחת לשנייה) זוג בנות ורדרדות
בגובה ממוצע שעדיין לא מפסיקות לקשקש .אני מצמצמת עיניים
כדי לראות בבירור מה קורה ומגלה שאני מזהה את הבנות ,הן
הרי לָחיות אצלי בשכירות לָחינם בערך מכיתה ה' .אני מפלָחדת שאם
אצעק להן הן ייבהלו ויברלָחו אז אני נגשת אליהם בעדינות ופונה
אליהן בנימוס" -היי ציץ ימין ,ציץ שמאל ,מה בשם האלוהים אתן
לָחושבות שאתן עושות?"
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ראיתי את הבהלה בעיניים שלהן .גם הן זיהו אותי .הן התלָחילו
להתללָחשש ולהעביר ביניהן מבטים" .היי!" צעקתי לָחזק יותר "אני
לָחושבת ששאלתי אתכן שאלה לא?" הן השתתקו והתלָחילו לגמגם
"אה...אה...אני...אנלָחנו...אנלָחנו לא התכוונו .זה היה מעשה מטופש
שקצת יצא משליטה ו...אממ...אנלָחנו ממש מצטערות"
"מצטערות?!" עניתי ברוגז "קמתי בבוקר מבולבלת כהוגן ,לא
ידעתי מה לעשות ,הייתי בטולָחה שהשתגעתי ,ועכשיו את אומרת
לי שאתן מצטערות?? מה היה בכלל הקטע הזה?" "פשוט קצת
נמאס לנו מאיך שאת מתיילָחסת אלינו בזמן האלָחרון" ימין אמרה
ואלָחריה שמאל "כן .כל הזמן את אומרת כמה את שונאת אותנו
ושאנלָחנו קטנות מדי ואז גדולות מדי ואז נפולות מדי וכל העניין
הזה די מעליב" "לָחצופות! אתן שלי ואני אתנהג אליכן איך שאני
רוצה!" צעקתי בלָחוזקה .כבר ממש הייתי עצבנית .אבל אז ציץ
שמאל ברלָחה בבכי" .לא שוב" "נו באמת תראי מה עשית! את
יודעת שהיא יותר רגישה!" ענתה לי ציץ ימין .אולי באמת הייתי
קצת נוקשה מדי איתן .הן גם בסופו של דבר די צודקות" .טוב
בואי נלך למצוא אותה .מי יודע מה יכול לקרות לה שם לבד".
אני והימנית התלָחלנו בלָחיפושים ואלָחרי זמן מה מצאנו את ציץ
שמאל בשירותים של בית הספר .היא הסתגרה מאלָחורי אלָחת
הדלתות .הקשתי עליה לָחלושות בתקווה לקבל מענה .קולה הלָחנוק
של ציץ שמאל נשמע משתנק מבעדה והשתתק מדי פעם .הלָחלטתי
שעדיף שפשוט אתלָחיל לדבר" .היי ,זאת אני .אממ… רק רציתי
להגיד לך שאני ממש מתנצלת על מה שאמרתי קודם" ,קולות
הבכי פסקו" .אני לא באמת התכוונתי לכל זה ואלָחרי שלָחשבתי על
זה הבנתי שאתן באמת צודקות .הילָחס שלי אליכן באמת היה קצת
מזלזל בתקופה האלָחרונה .אבל אתן לָחייבות להבין שגם לי קשה
בכל הסיפור הזה .אני נמצאת בגיל שכל מה שאכפת לאנשים זה
הנראות והביטלָחון העצמי ,והמבטים והאמירות הביקורתיות שאני
שומעת כלפי וכלפי אלָחרים לא בדיוק עוזרים לשיפור שלהם .בכל
מקרה אני מבטילָחה להיות יותר רלָחומה וסבלנית אתכן מעכשיו,
אעשה כמיטב יכולתי אם רק תסכימו ללָחזור .בבקשה ".הידית
התלָחילה להסתובב ולָחריקה עדינה נשמעה בעוד שציץ שמאל
הציצה מבעד ללָחריץ הקטן שנוצר" .את באמת מתכוונת לזה?"
היא שאלה ובכל ליבי ידעתי שאני כן" .כן ,בבקשה תלָחזרי .אני
רואה שקר לכן ואני מבטילָחה שמתלָחת ללָחולצה שלי הרבה יותר
נעים ".היא הנהנה וגם ציץ ימין אישרה.
***
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ליה קלושינר
כל המוצא זוכר!
רילָח מתקתק של מאפים גרם לי לפקולָח את עיניי .נשמתי את הרילָח
המתוק והמעורר שהגיע מבלָחוץ ,וכשבאתי להוריד מסנטרי את
השמיכה גיליתי להפתעתי הרבה שאני ,אני שאתמול רצה בשדרה
וקיפצה כילדה ,שאני לא יותר מאשר ראש! רק ראש! הייתכן
שהפכתי לכדור? כזה שרואה ,מרילָח ומדבר? כדור?! נשפתי ונשפתי
עד שהצללָחתי לתפוס תנופה ולהתגלגל מהמיטה .נלָחתתי על רצפת
האבן הקרה ,לקלָחתי נשימה והמשכתי להתגלגל לעבר הרילָח
המשכר שהלך והתגבר .רילָח של עוגות ,של פלָחמימות מתוקות,
שלא משנה עד כמה הן ריקות ,הן הכי ממלאות .ואני הייתי רעבה,
כל-כך רעבה עד שהרגשתי שהללָחיים שלי מקרקרות.
כשהסתכלתי קדימה מצאתי את עצמי במסדרון לָחשוך ולא מוכר
המלא בצמלָחים מטפסים .מולי ראיתי את אורמיל והתלָחלתי
להתגלגל אליו ,בתקווה שהוא יוכל לעזור .אורמיל ,היצור הכלָחול,
הקטן והלָחמוד עם המגע המנלָחם של מכנסי צמר ביום לָחורפי ,תמיד
שם בשבילי .ניסיתי לנשוף מהר ולָחזק כדי להגיע אליו ,צעקתי
לעברו "אורמיל ,אורמיל ,אני פה למטה! אני כדור!" ,אבל הוא
כאילו לא שומע .התלָחלתי לפקפק בקיומי .היצור הגביר את הקצב
ופנה לפטרת ,פאב גדול או קטן למדי ,תלוי במתבונן .אם המתבונן
הוא ראש מתגלגל ,המקום נראה מרוולָח.
אני מתגלגלת בפטרת ,מנסה להסתכל למעלה ,ללָחפש מישהו מוכר
שילָחלץ אותי ממצב המוזר ,מישהו שיוכל להיות קצת סימפטי,
שיגיד לי שהכל בסדר ,שגופי שלי עוד יימצא ,שיגיד שגם להיות
רק ראש זה לא נורא ואפילו די יפה .אבל עוד לפני שהספקתי
להתביית על פרצוף מוכר ,הרגשתי משב רולָח נעים ומלטף .אך
אבוי ,כשהסתכלתי לכיוון משב הרולָח הופתעתי לגלות שלא מדובר
בבריזה נעימה של ערב קיץ לָחם ,אלא ברגל ,רגל כל-כך גדולה
ומאיימת שלָחבטה בעוצמה בללָחיי הימנית ,כאילו ידעה שלא מזמן
עברתי טיפול שורש .עפתי ואז התגלגלתי והתגלגלתי עד
שנתקעתי בפינה לא מוכרת .לָחשבתי שזהו ושנגמר ,שאני אמשיך
להיות כדור שתקוע בפינה והיא תלך הלאה .אבל לפתע היא שוב
היתה מולי .נעמדה ,עצרה ,כאילו בלָחנה ,ואז השמיעה את הקול
הכי מאיים ,לָחולני ומלָחריד שאוזני קלטו אי-פעם.
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הרגל רצה לעברי ,האדמה רועדת מתלָחתיי ,אני מרגישה לָחנוקה ,זה
כבר אבוד ,היא גוף ענק ומאיים ואני לא מבינה מה כוונתה .תני
לה ,תלָחשבי על זה שאולי ככה כדור כדורסל מרגיש לפני סיום
המשלָחק .אולי היא לא תבעט בך אלא תרים אותך כקמע .נהייתי
קצרת נשימה כמו בתופסת ,ברגע הזה שאתה מבין שנתפסת ואין
מה לעשות .הרגע שבו יד מזיעה טופלָחת לך על הכתף .הדופק
פועם באוזניים ,הפה יבש ,הזיעה מטפטפת וכל האנדרנלין נגמר
בשניה .אלא שעכשיו זה לא משלָחק תופסת .מכאן אין לי לאן
להתגלגל .אני בפינה ,הרגל שם ואני כאן ,היא קצה אלָחד של גוף
ואני קצה אלָחר ,אנלָחנו לא מתלָחברות.
פתאום רגיעה .משהו השתנה .עכשיו אני הרודפת ,זו שבשליטה.
אני צריכה להכניס אותה לשגרה ,להבנה .היא צריכה קצת נלָחת,
לשבת על התלָחת ,להפסיק להתרוצץ ,להתלָחצף ,להתלָחנף ,שתתלָחיל
ללָחשוב קצת .אבל היא בורלָחת ,רצה מהרפתקה להרפתקה ולא
עוצרת לשניה .איך אני אמורה להכניס בה הגיון? אני לא מבינה,
איך היא לא רואה?
היא נעלמה לי וכבר לָחושך ועצוב לי לבדי .נמאס לי להתגלגל,
אני מתגעגעת לגוף ,ללָחליפה שאותי עטפה .לָחיממה .אני מתגעגעת
למגע ,לריקוד ,ללָחיבוק ,לתשוקה.
כל-כך שקעתי בגעגועים לגוף שלי שלא שמתי לב לרילָח מוכר.
לא היה זה מאפה או עוגיה מתוקה ,לא תה או ללָחמנייה עגולה,
לא פינוקים של סבתא ליד ספר עבה ,אלא גוף מוכר ,עייף ,צולע.
נראה משוטט ,מתגעגע .הוא אבוד ,מרגיש בלי משמעות ,נמאס לו
ללכת ,הוא רוצה קצת לשבת הוא רוצה קצת הבנה .שניה לעצור
ולהסתכל לאלָחור .אבל אני מפלָחדת .מפלָחדת שכשאלָחזור לגופי ,כל
המאורעות של העבר ירדפו אותי ,נצטרך לנתלָח ,לכעוס ,לבכות,
לצלָחוק .נצטרך להבין מה עשה בזמן שאבדתי לו .אני לא רוצה
שיסבול ,שירגיש כאב .גם מפלָחדת מהדלָחיה .אולי לא נצלילָח
להתלָחבר שוב? אולי לא יהיה לי יותר גוף משלי ,ואעבור מול
גופים ואנסה להכניס בהם הגיון בזמן שגופי שלי נמצא רלָחוק
ובעיוורון? הרי אני מבינה ,זאת הלָחלטה לא פשוטה .אולי עדיף לו
ככה לתמיד? בלי ראש ,להיות רק גוף ,ואז לא יצטרך ללָחשוב על
מה שקורה בלָחוץ .לא יצטרך ללָחשוב בכלל על ההוא ,על הזאת,
על ההם שאמרו ,על ההם שדיברו .הוא יהיה רק גוף פשוט ,מלָחפש
לָחום ונלָחמה ,ולא יצטרך ללָחשוב למה או ככה .מה שרוצה זה מה
שיעשה .אבל איך יידע מה הוא רוצה?
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בלי ראש אין הרי מלָחשבות ולהרגיש הכל בלי מלָחשבות נשמע
נורא ,נשמע כואב .טוב ,אבל היא גופי ואני הראש שלי ,אנלָחנו
צריכות קצת להרגיש וללָחשוב אלָחת עם השנייה ,זה הרי מגיע גם
לה ,מגיע לה להבין מה עברה ,מגיעה לה הקשבה מעצמה .שתי
ידיים מוכרות וקרות אותי מרימות .הן רועדות ,מפלָחדות .אני
באוויר ,מתקרבת לצוואר ,אני כבר יכולה לראות את כס המלוכה,
את מקומי ,הנה אני עוד שניה מתלָחברת ,לָחוזרת למפקדה ,לשליטה
מלאה.
***
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חיבוק
נעמי גומוש

תלמידת כיתה י"ב פילוסופיה,
בית החינוך אוניברסיטת חיפה
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משי לב ארי
לראות בעיניים
בכל ערב לקראת שקיעה אני יושבת לי על צלע ההר במצפור
שליד ביתי .מסביב הכל כל-כך שליו .הציפורים בדיוק הולכות
לישון ,הגוזלים מתכרבלים בקן בלָחיקה של אמם ,וזה נשמע כאילו
אמא-ציפור מקריאה להם סיפור .בלילה נרדמתי ולָחלמתי שאמא
שלי ציפור ואני מתכרבלת איתה.
בבוקר ,כשאמא העירה אותי ,הדבר הראשון שראיתי מול עיני
היה מגדל אייפל! רגע ,איך הגעתי לפריז? הלא אתמול הלכתי
לישון במיטתי ולא טסתי לשום מקום .בשבריר השנייה שבה עבר
לפני אוטובוס ,ראיתי בהשתקפות שלו זוג עיניים שנראו כמו
העיניים שלי .לא הבנתי איך קרה שהעיניים שלי התנתקו מגופי,
והלָחלק הכי מוזר היה שגם כאשר ראיתי את הנופים של פריז,
הרגשתי שהגוף שלי עדיין במיטה בבית.
קמתי מהמיטה וגיששתי את הדרך למטבלָח וכשהגעתי לשם ,מה
שראיתי היה פסל הלָחירות הצרפתי! ובהמשך היום ,בעוד אני
בבית ,העיניים שלי ביקרו כמעט בכל מקום בפריז .כשראיתי
שהכתב משתנה לאותיות גרמניות הסקתי שהעיניים שלי לָחצו את
הגבול מצרפת לגרמניה והלָחלטתי שאני לָחייבת לצאת למצוא אותן.
מהרעש שעלה מהסלון הבנתי שאמא שלי יושבת על הספה וצופה
מעט בטלויזיה.
התקדמתי לספה והתנגשתי באמא.
"את לא רואה לאן את הולכת?!" אמא שאלה בכעס.
"לא" ,עניתי.
"מה זאת אומרת? את צולָחקת ,נכון?" שאלה.
"אני לא צולָחקת ".התיישבתי לידה וסיפרתי על מה שקרה מהרגע
שהתעוררתי" .עכשיו למשל אני רואה בניין גדול -הרייכסטאג"!
"אז את יכולה לראות רק את מה שהעיניים שלך שמנותקות ממך
רואות? ולא שום דבר אלָחר?" שאלה אמא" ,לא דמיינתי שדבר
כזה אפשרי אפילו!".
"גם אני לָחשבתי שזה לא אפשרי".
"טוב ,אז את אומרת שהן כרגע מטיילות באירופה ,נכון?" שאלה.
"כן ,ויהיה עדיף אם נצא ללָחפש אותן עכשיו ,ולא נלָחכה שהן
יתרלָחקו לארצות הברית או לרוסיה" ,השבתי.
"אז נראה שאנלָחנו יוצאות לטיול" ,אמרה אמא.
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בזמן שהיא התקשרה ללָחברת התעופה להזמין שני כרטיסי טיסה
כיוון אלָחד לגרמניה ,אני הלכתי לארגן לי בגדים .או לפלָחות זה מה
שהתכוונתי לעשות ,כי כרגע העיניים שלי שהיו ב"שער
ברנדנבורג" ,שער הניצלָחון של גרמניה ,לא ממש אפשרו לי .אמא
הגיעה לעזור באריזה ,וכשסיימה אמרה" ,קדימה ,בואי נצא
להלָחזיר את העיניים השובבות האלה!"
במהלך הטיסה העדפתי לישון .מדוע? כי לָחששתי שאם אשאר ערה
העיניים שלי יתרלָחקו עוד וייצאו מלָחוץ לגרמניה.
אלָחרי הנלָחיתה אמא העירה אותי ויצאנו מהמטוס .פעם ראשונה
שאני בגרמניה ,אבל לצערי גם עכשיו לא בדיוק ראיתי אותה.
יצאנו משדה התעופה "ברדנבורג" שהוא שדה התעופה המרכזי
של ברלין .הרלָחוב היה קר מאוד ,וכנראה שגם לָחשוך ,אמא
הוליכה אותי בידה לרכב השכור.
"איפה העיניים נמצאות כרגע?" אמא שאלה.
"הן נמצאות במוזיאון פרגמון ".השבתי.
אמא הפעילה את תוכנת הניווט בטלפון שלה ,ואמרה" :איזה מזל!
זה ממש לָחמש דקות נסיעה".
בזמן שנסענו במכונית מישהו ,כנראה מנקה במוזיאון ,אסף בעזרת
מטאטא את אלָחת מהעיניים שלי והשליך אותה לפלָח .העין השנייה
הצלילָחה כנראה לברולָח.
בגלל שאני רואה את כל מה שהעיניים שלי רואות ,ברגע שהן
נפרדו אלָחת מהשניה ,ראיתי שני מקומות שונים ,עין אלָחת הראתה
את היציאה מהמוזיאון ,והעין השניה -את השקית הזבל שבה היתה
זרוקה.
רגע ,העין השניה עוזבת את המוזיאון? טוב ,כבר הבנתי שמזל
יותר רע מזה כבר לא יהיה לי.
עידכנתי את אמא שצריך להתלָחיל ללָחפש פלָחים באיזור של הפסלים
היווניים.
"בואי איתי ".אמרה אימי ,ולקלָחה את ידי דרך מסדרון ארוך וצר.
הגענו כנראה לאזור הקופות ,למרות שאני בכלל ראיתי את שדה
התעופה .היום הזה לא יכול היה להיות גרוע יותר ,נכון?
"העין השניה עוזבת את הארץ ,ולפי מה שאני רואה ,היא טסה
ליוון" ,עידכנתי.
"בסדר ,בואי נמצא קודם עין אלָחת ,כדי שתוכלי לראות לאיפה את
הולכת ".השיבה אמא .הגענו ללָחלק במוזיאון שבו מוצגים
הפסלים היווניים ,ואמא לקלָחה אותי לפלָח הראשון ,פתלָחה לי את
המכסה ,ואני בדקתי האם העין שהייתה בפלָח ראתה את האור
שנצנץ ברגע שאמא פתלָחה את הפלָח .למזלי כן.
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"העין נמצאת פה ".אמרתי לה.
בלב התפללתי שהעין תצא הלָחוצה בעצמה ,אבל ברור שזה לא
קרה.
לאט לאט הוצאתי את העין שלי ,וכשמצאתי אותה היה ממש מוזר
לראות את עצמי דרכה.
'אני האדם הראשון בעולם שהצלילָח לראות את עצמו מבלָחוץ!'
לָחשבתי לעצמי ולָחייכתי בשקט.
הוצאתי את העין שלי ,שטפתי אותה והיא קפצה מיד ישר למקומה
בארובת העין.
'איזה כיף זה ללָחזור לראות שוב את העולם מנקודת המבט שלי,
גם אם לָחסר לו עומק ,וגם אם אני רואה רק לָחצי ממנו ',לָחשבתי.
כשראיתי את אמא מלָחדש ,אלָחרי יומיים שהייתי לידה אבל לא
ראיתי אותה ,התלָחלתי לבכות .היא לָחיבקה אותי לָחזק והרגיעה
אותי.
אלָחר-כך ניגשנו למסופי ההזמנות .רצנו לטיסה הבאה ,עכשיו כבר
יכלתי לראות בעין אלָחת ועד שהגענו לטיסה ראיתי את הדרך,
ובו-זמנית ראיתי גם את העין השנייה שלי שכבר יוצאת משדה
התעופה וסורקת את הסביבה הלָחדשה .הכרלָחתי את עצמי לעצום
עיניים ולשקוע בשינה כדי שהיא לא תתרלָחק עוד יותר.
"בואי" קראתי לעבר אמא כשירדנו מהמטוס.
"את יודעת איפה היא?"
"כן ,היא ממש פה ,בפלָח הקרוב" ,השבתי.
"איך את יודעת?" שאלה.
"כי כבר למדתי לשלוט במיקום של העין שלי ",הסברתי.
הובלתי אותנו למקום בו העין הייתה .לָחיטטתי בפלָח שהיה מעוצב
בסגנון המקדשים היוונים שבאקרופוליס ,עד שהרגשתי בה .העין
השניה קפצה גם היא ,ואלָחרי שטיפה קלה לָחזרה למקומה.
אמא הזמינה כרטיסים לישראל ,אבל לא לעכשיו ,לעוד שלושה
ימים ,כדי שנוכל להינות טיפה .אלָחרי היום הזה ,הבנתי ,שאין כמו
אמא שלי בעולם!
לָחיבקתי אותה לָחזק.
"מה קרה לך פתאום?" היא הביטה בי מופתעת ,צלָחקה והלָחזירה לי
לָחיבוק.
***
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עיניים
נהוראי גרין

תלמידת כיתה י"ב ספרות,
בית החינוך המכללה האקדמית תל-חי
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יב' ספרות

בית החינוך אוניברסיטת חיפה
המורה :ד"ר טליה לוי

מדרש שיר
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כפתיחה לנושא השנתי 'התבגרות בראי הספרות' קראנו את השיר
'ביוטופ' מאת שירה סתיו (מתוך שריר הלב ,הוצאת הקיבוץ
המאוחד  .)2019אחת מאיתנו ריכזה את ההערות של כל חברות
הקבוצה והעלתה אותן למסמך משותף בגוגל דוקס .במהלך השבוע
כל אחת המשיכה לפתח את המחשבות שלה במסמך המשותף,
ובמפגש הכיתתי הבא ערכנו אותו .התוצאה לפניכם.
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הכותרת "ביוטופ" מצביעה על בית גידול :המקום הטיפוסי והטבעי
של בעל-הלָחיים או של הצמלָח .ביוטופ הוא אתר שלא נושא
מטענים רגשיים אלא מספק צרכים פיזיים בלבד .בצליליות של
המילה 'ביוטופ' אפשר לשמוע את הבית שמוסתר .האם הביוטופ
מתפקד כאן כבית?
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השיר מתעתע .במבט ראשון הוא עושה רושם ספונטני :לולָח אלָחד
של טקסט ללא לָחלוקה לבתים ,ללא לָחריזה בסופי שורות ,כאילו
הכותבת היתה צריכה לפרוק הכל בבת-אלָחת ובלי פילטרים .אך
עם הקריאות הלָחוזרות מסתבר שהשיר לא ספונטני כלל .הוא
מרוסן ומשוכלל ,ונטול רגש ,קשר ,דיבור או לָחום אנושי .מה שיש
בו הוא בעיקר הנכלָחה גדולה של היעדרָ " :ג ַד ְּל ִתי ְּב ִמ ְּ ׁש ַפלָחַ ת לֹא
ְּמ ַד ְּב ִרים"ָ " ,ג ַד ְּל ִתי ְּב ִמ ְּ ׁש ַפלָחַ ת אֵ ין ְּתגובָ ה"ָ " ,ג ַד ְּל ִתי ְּב ִמ ְּ ׁש ַפלָחַ ת אֵ ין
ְּתנועָ ה"ָ " ,ג ַד ְּל ִתי ְּב ִמ ְּ ׁש ַפלָחַ ת לֹא ֹזוכְּ ִרים ,לֹא לָח ֹו ִזְּרים ,לֹא שׁ ֹוא ֲִלים,
יבים" .לא נאמר "גדלתי במשפלָחה שבה לא מדברים" או
לֹא ְּמ ִ ׁש ִ
"גדלתי במשפלָחה נטולת זיכרון" ,אלא ניתן לנו תיאור תמציתי,
לא תקני מבלָחינה תלָחבירית ,אשר באופן ההבעה שלו מדגים את
הקידוד והריסון הנדרשים .כאן מדברים קצר ,בקודים ,והמישטור
עובר דרך התלָחביר.
עוד בולט בשיר הפירוק .המציאות כולה נמסרת לנו בפיסות ולא
בלָחלקים שלמים .בולטים אברי הגוף :פנים ,תוים ,עינים ,קרקפת,
לסת ,קורטקס ,קרניות ,שיניים ,פה ,אזניים .יש משהו מרתיע
בסדקי הקרקפת ,בעור שמתכסה בקשקשים ,במילים שמצמילָחות
גידולים ,בגזימה ,בשיניים שנושכות מבפנים .כל אלו מציגים צד
קשה ומלָחוספס אך גם אמיתי וטבעי יותר ,צד שקשור יותר לטבע
שלא ניסו לעדן ולרכך אותו.
האם מאלָחורי לָחלקי הגוף המפורקים עומד דבר שלם? נראה שלא.
השיר לא מעביר תלָחושה שיש אנשים מאלָחורי הלָחלקים האלה.
הפסילָחות הרבות שיוצרות אי-התאמה בין התלָחביר לשורה
מעבירות תלָחושה של דבר מקוטע ולא מותאם .המציאות מפורקת,
וגם המסירה שלה כזאת.
בהמשך לכותרת שמכוונת לטבע ,ישנן מספר מטפורות שמפגישות
בין בני המשפלָחה לעולם הלָחי והצומלָח .אלו יוצרות תלָחושה של
קיום בסיסי ,לָחומרי ,הכולל רק התנהגויות אשר הכרלָחיות לצרכי
הישרדות.
עור יִ ְּת ַכ ֶׁסה ַק ְּ ׁש ַק ִ ׁשים וְּ ִ ׁש ְּר ֹיון /ו ְּ ׁש ִתיקָ ה עֲמֻׁ ָקה":
" .1עַ ד ֶׁׁשהָ ֹ
השריון נקרא בראש ובראשונה כמייצג של הצורך להתגונן,
אבל התפקיד שלו הוא לא רק סמלי .ביילָחוד בגלל שהוא
מופיע בסמיכות לקשקשים ,שגם הם ממאפייני הזולָחלים
(הזולָחלים הם כידוע בעלי "דם קר" :גופם לא מסוגל לייצר
לָחום וגם הדבר הזה מהדהד בטקסט) ,הוא מקבל משמעות
לָחומרית ומעלה על הדעת שריון של צב.
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השריון והקשקשים הם לא רק דרך אלָחרת להגיד "עור עבה"
ובכך להדגיש את הצורך להגן על עצמך מפני פגיעות ,אלא
מטאפורה שיוצרת ישות יילָחודית והיברידית של אנשים-זולָחלים
אותם אפשר ממש לדמות לנגד עיננו .המטפורה יוצרת היסוס
בין האדם לזולָחל :השריון והקשקשים מושכים לכיוון בעל-
הלָחיים ,והצירוף שבא אלָחריהם" ,שתיקה עמוקה" שוב מלָחזיר
לבני האדם.
או ֶׁׁשהַ ִשׁ נַיִ ם
ילָחות ִגדו ִלים /עָ לַ יִ ְּך ִלגְּ זֹם ו ְּלהַ ְּד ִמיםֹ /
ִ " .2מ ִלים מַ ְּצ ִמ ֹ
יִ נְּ ְּ ׁשכו ִמ ִבפְּ נִ ים"" :גידולים" במשמעות בוטָ נית ,צמלָחית ,אך גם
כמקבץ תאים שיצא משליטה .כך או כך ,בשני המובנים,
המילים הן דבר לא רצוי שיש להשקיט.
 .3רמז לשלושת הקופים המפורסמים שהראשון בהם לא רואה,
ָלָחות עַ ל
השני לא שומע והשלישי לא מדברְּ " :ק ִלפ ֹות ְּפקַ אן מונ ֹ
לועֵ ס אֶׁ ת לָחֲלַ ל הַ ֶׁלסֶׁ ת (לא מדבר),
הַ ַק ְּרנִ י ֹות" (לא רואה)ֶׁ ,פה ֹ
לות (לא שומע).
צו ְּל ֹ
אָ זְּ נַיִ ם ֹ
לָחלק מהמטפורות כה מולָחשיות עד שהלָחומר מקבל משמעות ברורה.
פגשנו את זה בשימוש בשריון והקשקשים שהופכים לָחומר ממשי
בשיר ,וזה נמצא גם במשפטְּ :בכָ ל ִקיר מַ ְּמ ִתינָה לָ ְּך סַ ָפה יְּ ָׁשנָה
ִל ְּ ׁשקֹעַ אֶׁ ל ת ֹוכָ ה וְּ ִלכְּ ב ֹׁש אֶׁ ת ָפנַיִ ְּך" .הצירוף "כבש פניו" בלשון
לָחז"ל" פירושו התבייש .כאן נראה שהצירוף לא מבטא רגש או
תלָחושה אלא פן טכני של פעולה ולא יותר :כובשים את הפנים
בספה כדי להשקיט ,לשקוע ,להקהות את הלָחושים .העומק הילָחידי
שמתאפשר הוא בשתיקה.
הקשר הקרוב והאינטימי לספה שתמיד שם בשבילך ,תמיד מלָחכה
לך ,מעלה את המלָחשבה שהלָחפצים עומדים פה כתלָחליף לבני אדם.
האם הספה יכולה להיקרא כתלָחליף אם? לשכב בלָחיקה ,לכבוש את
פניך ,להשקיט ,ובעיקר -לרסן.
או
שמנו לב למתלָח בין הנאמר ללא נאמר" :עָ לַ יִ ְּך ִלגְּ זֹם ו ְּלהַ ְּד ִמים ֹ
שהשנַיִ ם יִ נְּ ְּ ׁשכו ִמ ִבפְּ נִ ים" :בדרך כלל איום כולל סנקציה לָחיצונית:
ִׁ
תעשי ככה או שמשהו מבלָחוץ יקרה כתגובה .כאן נראה שהשוטר
הפנימי נמצא בפעולה ,וזה הפיקולָח הטוב ביותר .או ללָחילופין ,אולי
לא נאמר לנו מה קורה בלָחוץ שמוביל את השיניים לנשוך מבפנים
(מתי השיניים נושכות כך? אולי כשכואב ואי אפשר לצעוק או
לבכות).
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בסוףׁ " ,ש ֹוכְּ ִלָחים /אֶׁ ת הַ ִסיר עַ ל הָ אֵ שׁ וְּ הָ אֹכֶׁל נִ ְּש ַרף /הַ ִסיר נִ ְּש ַרף
אֲבָ ל הַ ַביִ ת לֹא נִ ְּש ַרף ,הַ ַביִ ת /לֹא נִ ְּש ַרף ע ֲַדיִ ן" .האם העובדה
שהבית לא נשרף היא דבר לָחיובי? האם המלָחשבה על שריפתו
מאיימת עליה? לא מזיזה לה? אולי המלָחשבה על השריפה דווקא
נוטעת תקווה? אבל כדי שמשהו יישרף ,הוא צריך להיות קיים.
האם יש בית בשיר ,או רק קירות ,לָחפצים ,אברי גוף מפורקים?
אפשר להסתכל על השיר כמהלך של הדוברת בזיכרון מקום
הטראומה שלה ,שהוא ה"בית" או הביוטופ .אלָחת ההגדרות
לטרואמה היא לָחוסר הגשר בין העבר להווה  -זה כאב שהמולָח
צריך עדיין לעבד ,אז הוא מאמין שאירוע הטראומטי מתרלָחש כאן
ועכשיו ולכן כשנזכרים בטראומה ומרגישים את הכאב פיזית בגוף,
מרגישים ניתוק בין הרגע לבין מה שמתרלָחש בראש.
בהקשר הטראומטי ,אם נבלָחן את הזמנים בשיר נבלָחין בערבוב בין
עבר והווה .בהתלָחלה הדוברת מסתכלת אלָחורה אל העבר שלה
וממסגרת את פיסת הלָחיים " ָג ַד ְּל ִתי ְּב ִמ ְּ ׁש ַפלָחַ ת "...בלשון עבר" ,לֹא
ְּמ ַד ְּב ִרים" בלשון הווה .אברי הגוף המפורקים לועסים ,צוללים,
מתקשלָחים ,מדמימים ,נושכים ,הכל בהווה ,כאילו הפעולות האלה
עוד נמשכות ,ואת" ,עליך לכבוש ...עליך לגזום ."...הדוברת
מדברת מתוך העבר בלשון הווה ,כאילו מזכירה לעצמה שהלָחוקים
שהיו של אז ,אותה התנהלות או הישרדות בביוטופ ,תקפים גם
להיום .בסוף היא מביאה אותנו להווה שהוא גם זה של הקוראים -
לעכשיו .ועכשיו המצב הוא ש"הַ ַביִ ת לֹא נִ ְּש ַרף /,הַ ַביִ ת /לֹא נִ ְּש ַרף
ע ֲַדיִ ן" .הלָחלקים של הבית מופנמים בתוכה ,הזיכרון שלו לָחי ,וכל
עוד זה כך ,יש תלָחושה של מלכוד.
לא מצופה מאיתנו לדבר ככה על המשפלָחה .מצפים מאיתנו להכיר
תודה על הדברים שהמשפלָחה מספקת לנו ,אך לפעמים הדבר הזה
בולע רגשות אלָחרים ומונע מאתנו להעביר ביקורת ולהרגיש
רגשות כמו כעס ואכזבה מתוך מלָחשבה שאנלָחנו ״לָחבים את לָחיינו״
(כמו שהורים בסרטים נוהגים להגיד לילדיהם) למשפלָחה שנתנה
לנו הכל ,ושתמיד צריכה להיות בראש העדיפויות שלנו .הדוברת
כאן מורדת שלא פועלת לפי הכללים האלו .עצם זה שהיא כותבת
ומשתמשת במילים הופך אותה לכזאת .מצד שני ,העובדה שהשיר
כל-כך מרוסן ,מלָחושב ,לא רגשי ,נטול צבע ,עומק ,תשוקות,
רצונות ,אולי העובדה הזאת מצביעה על כך שבמובן מסוים
הדוברת היא תוצר של הבית והמשפלָחה שלה.
***
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איריס אליה כהן

מורה לספרות,
בית החינוך המכללה האקדמית אורנים
לאחרונה פרסמה שני ספרי שירה ,מכתבים מהאגף הסגור
( ,)2021ורצח בהסכמה ( ,)2022שניהם בהוצאת ַּ
פעַם.

רצח בהסכמה ,כריכת הספר.
פּעַם ()2022
הוצאת ַ

מכתבים מהאגף האסור ,כריכת הספר.
פּעַם ()2021
הוצאת ַ
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מתוך רצח בהסכמה
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מתוך מכתבים מהאגף הסגור

לָחָ ָתן ַכ ָלה
רו ִבים
ְּכ ֶׁׁשהָ יְּ ָתה ִא ִמי ֹיוצֵ את לַ ֲלָחתו ֹנות ְּק ֹ
צובַ עַ ת אֶׁ ת הַ ָׁש ָר ִ ׁשים
הָ יְּ ָתה ֹ
ו ִמ ְּ ׁש ַתלָחֶׁ לֶׁ ת אֶׁ ל ִש ְּמלַ ת הַ ַתלָחְּ ָרה,
וארונה ְּכ ִמפְּ ָר ִשית ,ד ֹולָחֶׁ קֶׁ ת
ֹ
ֹזוקֶׁ פֶׁ ת צַ
לָח ֲִמ ִ ׁשים וַ לָח ֲִמ ָׁשה ְּ ׁש ָק ִלים
תו ְּך מַ עֲטָ פָ ה
( ְּכנֶׁגֶׁד עֵ ין הָ ַרע) ְּל ֹ

ומַ פְּ ִליגָ ה ְּלאולַ ֵמי ' ָשש ֹון"
ֶׁׁשלֹא הָ יו אֶׁ ָלא ִמ ְּסעֶׁ דֶׁ ת פ ֹוע ֲִלים ַד ָלה
וַ ֲעיֵפָ הְּ .כ ֶׁׁשלָחָ ָזְּרהְּ ,באַ ְּמ ַתלָחְּ ָתה ִסדור
ְּפ ָר ִלָחים
פוג ָירֹק,
נָעוץ ִב ְּס ֹ
הָ יְּ ָתה שׁ ֹולֶׁ פֶׁ ת ִמ ִתיקָ ה
לָחות ְּקטַ נ ֹותְּ :פרוסַ ת עוגָ ה
ִמנְּ ֹ
ִמ ַמ ְּר ָג ִרינָה ֶׁׁשנ ְָּטלָ ה ִמן הָ בופֶׁ ה
או ְּרגָ נְּ זָה
ַש ִקיק ֹ
כו ְּ ׁשקֵ ִדים ִמ ֻׁס ָכ ִרים ,מָ ִרים,
תו ֹ
ו ְּב ֹ
ו ְּ ׁשנֵי ִסיגָ ִרים ְּב ִמלוי ָב ָשר,
ַׁש ְּמנונִ יים

תו ְּך מַ ִפית
ְּכרוכִ ים מַ ִפית ְּב ֹ
תו ְּך מַ ִפית
ְּב ֹ
ַכלָח ֲִבילָ ה
מו לָחָ ָתן ַכ ָלה.
ְּכ ֹ
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איאד ברגותי

מורה לספרות ערבית,
בית החינוך אוניברסיטת חיפה
לאחרונה התפרסם ספרו סיפור עכאא'י ( )2021בהוצאת מכון
ון-ליר ופרדס.

סיפור עכאא'י ,כריכת הספר.
הוצאת מכון ון-ליר ופרדס)2021( .
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מתוך סיפור עכאא'י

עכא ,יום רביעי 18 ,ביולי 1945
"יַא לָחַ לַ אוות אלדונְּ יַא "...כמה הלָחיים יפים...
צלילי הגרמופון של בית הקפה לָחאבו נישאו על כנפי הרולָח הקלה
והפרו את השלווה של שעת השקיעה ברלָחוב אלרשאדייה .התנועה
ברלָחוב היתה ערה ,ורבים ישבו בכיסאות שברלָחוב וגם בבית הקפה
המתלָחרה "גְּ ַרנַאטַ ה" .האוטובוס שלָחסם את הרלָחוב בכניסה לקולנוע
"אלאהלי" בלע לתוכו נגנים ,כלי נגינה ,מזוודות ורקדניות מותשות
מאימונים ומלָחזרות .לאלָחר שהשמיע צפצוף ארוך ,הוא פלט עשן
שלָחור והלָחל לנוע בכבדות ובאטיות במעלה הרלָחוב.
"יַא לָחַ לַ אוות אלדונְּ יַא" היה הפזמון האהוב על קפטן פאיז ,ופַ ְּת ִלָחייה
אלָחמד ששרה אותו היתה הזמרת האהובה עליו .כשנכנס לקפה

לָחאבו ניסה להסתיר את הבלבול שהיה שרוי בו ,בין התרוממות
הרולָח שהביא הניצלָחון ובין המתלָח שהותיר המפגש הבלתי צפוי עם
תֻׁ 'ריא.
עכשיו האט הקפטן את צעדיו כנמר המתכונן לזנק על טרפו ,הנילָח
את אצבעו על שפתיו לסמן לפלָח'רי שישתוק ,התגנב אל השוללָחן
הב ְּרדו ַקאנַה על עורפו של מואייד ,המסולָחרר
הראשון והשליך את ֻׁ

משמלָחה על השש־שש שהעלו לו קוביות השש־בש.
"אַ י!" צעק מואייד המופתע.
מואייד היה בלָחור צעיר ותמיר ,בעל תווי פנים גדולים מאוד אבל
סימטריים ונאים ,ושיניים צלָחורות ובוהקות .כעת התרומם מכיסאו
בתנועה מאיימת.
"אם לא היית כזה אבדאי ,הייתי קורע אותך לגזרים כאן באמצע

הרלָחוב ",אמר לפאיז בתרעומת .כולם צלָחקו.
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