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דבר העורכות
א

נחנו שמחות להציג לפניכם גיליון שני של המאוורר ,כתב העת של
דרך רוח .תמצאו פה חומרים שמבטאים את מגוון תחומי העניין של
תלמידי ומורי דרך רוח :סיפורת ,שירה כתובה ומדוברת (ספוקן וורד),
צילומים וציורים ,ביקורת קולנוע פילוסופית ,טקסטים בעקבות המתרחש
בכיתות ,רשמים מכתיבת עבודות הגמר ,ועוד.
בגיליון מופיע גם מאמר מוזמן שנכתב במיוחד עבור המאוורר ועוסק
בהיבטים חברתיים ואתיים של השבת מינים נכחדים לטבע .לקראת סוף
הגיליון תמצאו קטעים מתוך ספרים של מורות דרך רוח שהתפרסמו
לאחרונה .אל תפספסו את הריאיון שערכה ענת שרון בלייס עם המשורר
מאיר ויזלטיר ,שהתפרסם בספרה האחרון של ענת "כתבו לכם את
השורה הזאת" :שיחות עם משוררים (הוצאת פרדס) ומופיע גם פה.
עם יציאת הגיליון אנחנו מסכמות שלושה חודשים של עבודה משותפת.
ה"זום" איפשר לנו פגישות מערכת בפרישה גיאוגרפית רחבה במיוחד,
מקיבוץ מרום גולן בצפון דרך חיפה ועד לאשלים שבנגב .חיממנו את
מנועי המאוורר ,ובעזרת החומרים ששלחתם ניסינו לבנות עבורכם גיליון
מעניין וחי .אנחנו מקוות שנתברך בגיליונות נוספים של המאוורר שעם
הזמן יתפתחו ,ישתכללו וימשיכו להביע את היצירתיות ,הסקרנות והגיוון
של קהילת דרך רוח.
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למסירה ,יד שנייה מרופא
נמרוד שני

תלמיד כיתה יא' ספרות ,בית החינוך אוניברסיטת בר-אילן

נ

ולדתי למשפחה גדולה .יש לי שלושה זוגות אחים תאומים ,שני אחים
ואחות אחת .חלקם דומים לי וחלקם קצת פחות .כולנו גדלנו עם אותם
הורים ,אבל אבא עזב כשהייתי בן חצי שנה ,ואמא אף פעם לא הצליחה
להתגבר על זה לחלוטין.
אני לא רוצה לדבר יותר מידי על הילדות שלי ,אחרת הסיפור הזה יהפוך
דומה לאוטוביוגרפיה ויאבד מערכו בעיניי .בכל זאת סיפור הוא רק סיפור,
גם אם הוא קרה באמת .רק אגיד היו לי חיים מאושרים ,עד כמה שאפשר
בהתחשב בצפיפות שגדלתי בה ,יכולתי לשתות מתי שהתחשק לי ,קיבלנו
ארוחות שלוש פעמים ביום .הרגעים המאושרים ביותר שלי היו כשהבעלים,
דוד ,היה מנקה לנו את הכלוב ויכולתי לרגע להרגיש חופשי ,חופשי כמעט
כמו היצורים הגדולים והקרחים שהולכים על שתיים שכל הזמן נכנסים
ויוצאים מהחנות.
יום אחד נכנס איש גבוה לחנות .אני זוכר שהנוכחות שלו הפחידה והטרידה
את כל החיות בחנות ואמא שלי ישר קפצה להגן עלינו מפניו .אני זוכר
שהתוכים שמולנו התחילו לצווח ולנופף בכנפיים ,שהדגים באקווריומים
התחבאו באחורי כלובי הזכוכית שלהם ושגם האחים שלי רעדו מפחד .עוד
אני זוכר שריחמתי על אמא שלי; הפרווה הלבנה היפה שלה כבר החלה
להאפיר ,האוזניים שלה כבר לא זקופות כמו שהיו פעם ,היא הזדקנה ,אין
לה כוחות ,ועכשיו היא גם צריכה להגן עלינו מפני האיש הזה.
״אני צריך ארנבים״ אמר האיש הגבוה בקול צרוד" .אין בעיה״ ענה דוד
והסתובב לכיוון הכלוב שלנו .אמא שלי רעדה והתקרבה אליי ואל אחיי,
מנסה להסתיר אותנו ,בתקווה שהוא ייקח רק אותה ומאיתנו יתעלם .דוד
הרים את הכלוב יחד איתנו והניח אותו על הדלפק .״כמה אתה צריך?״ הוא
שאל .״לא בטוח...״ ענה האיש המפחיד ,״אני מניח שכל אחד מהם ירצה
שניים ,אז ...ארבעה .כן ארבעה זה טוב״ .היו לו כוונות טובות ,לדוד .הוא
תמיד טיפל בנו כמו שצריך .תמיד הסתכל עלינו בכזאת עדינות וחמלה .הוא
הסתכל על אמא שלי ,הוא ידע שאם הוא ישאיר אותה פה אף אחד לא
ייקח אותה כי היא כבר מבוגרת .״תקשיב,״ הוא אמר ״הארנבים שפה הם
גורים ,הלבנה הגדולה היא אמא שלהם ,אם תשלם רק על ארבעת הגורים,
אני אוסיף לך את האמא בחינם .אולי אשתך תאהב אותה .אני פשוט מפחד
שאם אני אשאיר אותה פה לבד היא לא תצליח להתמודד״ .האיש המפחיד
חשב לרגע ואמר שזה בסדר ,הוא ייקח את כולנו יחד עם הכלוב.
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האיש המפחיד העביר לדוד חתיכת נייר ואחר-כך הרים את הכלוב .״לעזור
לך לסחוב אותם לאוטו?״ דוד שאל .״לא ,לא ,זה בסדר״ הוא ענה ופתח את
דלת החנות .וכך בפעם הראשונה בחיי יצאתי מהחנות ,מיטלטל בידיו
המקומטות של הזר .הוא הכניס אותנו לכלוב גדול שזז ממש מהר.
היטלטלנו בפנים במשך כמה זמן ,כולנו פחדנו לחיינו ,עד שנעצרנו
בפתאומיות ,האיש המפחיד יצא ולקח אותנו יחד איתו ,אוחז את הכלוב
שלנו בידיו .יכולתי לנשוך אותו ואז הוא היה מפיל את הכלוב והיינו בורחים,
אבל לא באותו הרגע לא היה לי האומץ .נכנסנו למבנה אפור וענקי .הוא
דפק על דלת חומה גדולה .״מי זה?״ שמעתי קול גבוה קורא מבפנים.
״אני.״ אמר האיש.
את הדלת פתחה אישה נמוכה יחסית ,עם שיער אסוף ,היא נראתה עייפה,
היו לה שקיות מתחת לעיניים .אני עדיין לא מכיר כל כך טוב את דרכם של
בני אדם אבל היה נראה אז שהיא לא שמחה לראות את האיש שהחזיק
אותנו .היא הסתכלה עלינו ואז זזה הצידה בשביל לתת לו להיכנס .״ילדים״
האיש המפחיד קרא ״יש לי הפתעה בשבילכם!״ .לתוך החדר רצו פתאום
שני אנשים קטנים ,הם הסתכלו עלינו ודחפו אצבעות לתוך הכלוב.
״ארנבונים! ארנבונים!״ אחת מהם צעקה .האיש ציחקק ,הוא הניח את
הכלוב שלנו בצד החדר ואמר ״תראו מה אבא הביא לכם ,כי הוא אוהב
אתכם מאוד ,מאוד״ .הם פתחו את הכלוב ולקחו את שני האחים שלי ואת
אחותי בידיים .אני נשארתי בכלוב עם אמא ,התחככתי בה ,ניסיתי להרגיע
אותה .אני לא בטוח שהצלחתי .בזוית העין ראיתי את האישה העייפה
מסתכלת על הילדים מהצד .מהמבט שלה הבנתי שהיא אמא שלהם והם
הילדים שלה ,ושבדיוק כמוני וכמו המשפחה שלי ,הם גרים ביחד בכלוב ענק.
״קדימה ילדים ,כבר מאוחר,״ האישה אמרה אחרי שעה ארוכה שהילדים
שלה שיחקו עם אחיי .בעצם המילה משחק לא מדויקת ,מאחר שבדרך כלל
כשמשחקים עם מישהו שני הצדדים מעורבים ,וזה לא היה המקרה.
״תחזירו את הארנבונים לכלוב ולכו לצחצח שיניים ולישון״ ,המשיכה.
הילדים עזבו את החדר החשוך ואמם בעקבותיהם .בינתיים האיש שאסף
אותנו מהחנות התיישב ובהה בקופסה משונה שעשתה אורות וצלילים.
האישה חזרה לחדר והסתכלה עליו .היא אמרה ״רועי...״.
רועי ,רק עכשיו גיליתי שכך קוראים לו ,הסתובב לכיוונה והזמין אותה לשבת
לידו .היא נשארה עומדת .הוא הסתכל עליה בעיניים פתוחות לרווחה,
מופתעות .נדמה היה שהאישה עומדת להגיד משהו .היא פתחה את הפה
אבל לא הצליחה להוציא אף צליל .מים החלו לזלוג מעיניה .היא הסיטה
את מבטה מרועי.
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״לילה טוב״ היא אמרה ועזבה את החדר מהר ,לא נותנת לו להגיב .האיש
נשאר שם לבד .הוא כבש את פניו בידיו ושתק .בבוקר לא הייתה אישה ולא
היו ילדים .אבל אנחנו נשארנו שם ,כי לנו אין לאן לברוח .הצלחנו לשרוד
אצלו כמה שבועות .הוא זכר להאכיל אותנו בדרך כלל ,אבל בקושי ניקה את
הכלוב ולעיתים רחוקות היה משחרר אותנו .אני זוכר את הרגע שבו גיליתי
שאמא מתה .התקרבתי אליה והיא לא הגיבה .קראתי לאחים שלי ,בכינו.
דחפנו את דפנות הכלוב ,עד שרועי שם לב אלינו .הוא רכן מעל הכלוב ואמר
״חרא״ .לא חלף רגע והוא כבר הרים את הכלוב ויצא מהדירה.
זה היה יום קר ,רעדנו ,הפעם לא מפחד ,אלא מקור .רועי סחב אותנו זמן
מה עד שהניח אותנו על יד עץ .הוא פתח את הכלוב והוציא את מה
שנשאר מאמא .זאת הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותם .אנחנו נשארנו
שם ,קפאנו מקור ,ניסינו להישאר קרובים אחד לשני ולהתחמם ,אבל אני
ידעתי שאם נישאר פה זה יהיה הסוף .כמו נצח עבר עד שהגיע איש אחר,
נמוך יחסית ,לא כמו הילדים שהיו בדירה אבל יותר נמוך מדוד או מרועי.
הוא התקרב לכלוב עד שהבחין בנו שם ,הוא הסתכל עלינו רגע ועיניו
התמלאו דאגה .הסתכלנו עליו בחזרה ,מבקשים עזרה.
הוא ישר התרחק מהכלוב ,אפילו רץ משם .אני כמעט איבדתי תקווה .אך
הוא חזר ,עם עוד אדם ,היה לו שיער לבן והוא לבש מין בד לבן ארוך שהגיע
לו עד לברכיים .הם הרימו את הכלוב ביחד והתחילו ללכת .הם לקחו אותנו
לאיזה מקום לבן מאוד .היו כל מיני דברים מוזרים על הקירות ,ואפילו ראיתי
עוד חיות שם .המקום הזכיר לי את חנות החיות אבל הרבה פחות צפוף.
האיש הנמוך נופף לאיש בבגד הלבן ואמר לו ״להתראות ,אני מקווה
שימצאו להם בית״ .האיש בחלוק הלבן נופף לו בחזרה .הוא הניח אותנו על
שולחן והוציא אותנו מהכלוב .מה שקרה אחר כך אני כבר מתקשה לזכור.
אני זוכר שנרדמתי וכשהתעוררתי הייתי נקי והיה לי חם ,הרבה זמן לא
הרגשתי כל כך טוב .גם האחים שלי היו לידי .אני הרגשתי בתוכי שמעכשיו
כבר לא יהיה לנו רע שוב ,אף פעם.
אני יודע שאולי זה לא הסוף הטוב המוחלט שציפיתם לו אבל אני לא יכול
להמשיך את הסיפור ,כי שם אני נמצא עכשיו ,אצל האיש עם החלוק הלבן,
גיליתי עכשיו גם שקוראים לו ״וטרינטור״ או משהו כזה .הסוף הטוב שלי
ושל האחים שלי יגיע בקרוב ,בזה אני בטוח.

*
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לא אכפת לך ,ג'יימס?
נעמי קריספל

תלמידת כיתה יב' ספרות ,בית החינוך אוניברסיטת חיפה

ב

חדר ההמתנה של הפסיכולוג החדש של ג'יימס קרתה תקלה .מערכת
הסטריאו הפנימית שמשמיעה לסירוגין מוזיקה קלילה של אותם ארבעה
תווים חוזרים התקלקלה לגמרי ,וכעת מנגנת בלי הפסקה כבר יומיים רצוף.
היה זה צהרי יום חורף יבש ,מלא ברוחות וערפל ,והקור חדר את תקרות
חדר ההמתנה ,שהיה עמוס באנשים ישובים על כיסאות עץ .זוג רגליים
בקצה החדר טיפפו על הרצפה בעצבנות לשמע המוזיקה החוזרת ,טיפפו
ובעטו ורקעו ,עד שלא יכלו יותר והתרוממו בליווי צעקה.
"אולי תכבו כבר את החרא הזה?!" המזכירה בדלפק הסתכלה לרגע על
הבחור שהפר את השקט לשנייה ,סקרה אותו ואז המשיכה להניע את
ראשה לקצב המוזיקה .אדם אחר בהה בצועק לזמן ארוך יותר" .אולי תשב
בשקט ותחכה לתורך?!" ,הוא זרק לפתע לאוויר החדר ,ואז לחש לעצמו
"אלוהים ,איזה שמוק".
"מה אמרת עלי עכשיו?" האדם שתק והאדים מעט" .תחזור על זה בקול!
תחזור על זה!!" שניהם התקרבו אחד לשני" .שמוק אמרתי ,שמוק!" שניהם
היו לבושים חליפות מכופתרות ,ואותן שקיות שחורות בלטו להם מתחת
לעיניים ,אז כאשר הבחור מקצה החדר נתן לשני אגרוף זה היה נראה קצת
כאילו הוא מרביץ לעצמו .ג'יימס חייך והוציא סיגריה ,הסתכל על המתרחש
בעודו מצית אותה ,והרהר" .אולי זה כן יעבוד ,השטות הזו של הפסיכולוג,
כל עוד החוויה כוללת אותי מסתכל על אידיוטים שמנסים לרצוח אידיוטים
אחרים".
כשלבחור שצעק ראשון התחיל לרדת דם מהאף בדליפה מתפרצת ,חלק
מהיושבים הנוספים מיד קמו והפרידו ביניהם .השקט חזר כמו זבוב
שחשבת שרצחת אבל אחרי דקה מזדחל לך שוב ליד האוזן .ארבעת התווים
המשיכו להתנגן .הפסיכולוג ,לבוש חולצה משובצת ולעיניו משקפיים עבים,
יצא מבעד לדלת חומה שהייתה תקועה באמצע הקיר" .ג'יימס?" הוא קרא
והורה לו להיכנס לקליניקה .ג'יימס נכנס אחריו בצעדים כבדים.
החדר היה בעל קירות צהובים ,ארוניות עם צמחים ומגירות בכל פינה .על
הקיר היו תלויים כמה מסמרים חלודים עליהם מספר תעודות הוקרה
ממטופלים קודמים ,וציור עקום של שמש מחייכת .הדלת ,עשויה עץ
מהגוני ,נטרקה לאחר היכנסו של ג'יימס .הפסיכולוג נעל את הדלת עם
מפתח צהוב ושם אותו באחת המגירות" .אני מצטער שאני צריך לנעול,
פציינטים כל הזמן נכנסים לכאן ,ככה ,בלי לדפוק ,אני שונא שמפריעים לי
בפגישות ".ג'יימס הנהן ולקח שאיפה מהסיגרייה.
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"אסור לעשן פה" ,אמר לו הפסיכולוג בעודו מתיישב על כורסת עור בצבע
בורדו .ג'יימס כיבה את הסיגרייה ותחב אותה לכיס .הפסיכולוג מולו הוציא
מכיסו סיגריה והדליק אותה .ג'יימס בחר לשתוק והתיישב" .אז ,החברה
שלך הכריחה אותך לבוא אליי ,את המידע הזה קיבלתי מהתיק האישי שלך
שהצצתי בו לפני שנכנסת".
"נכון"."יש לך מושג למה שהיא תרצה שתקבל עזרה מקצועית?"
ג'יימס גיחך לעצמו והסתכל הצידה" .לא רק שאני צריך לבוא לפה ,אני גם
צריך לספק את הסיבה? אתה פסיכולוג ,אתה תיתן סיבות ".הפסיכולוג בחן
אותו לרגע במבט רציני ,ואז נשף לכיוונו את עשן הסיגרייה.
"ומה אתה מצפה שאתן לך ,ג'יימס?""לאדע".
"תגיד מה לדעתך"."אינלישמץ .רק תעשה את זה טוב .איזו טראומת ילדות ,איזו מחלת נפש,
ככה כשאקפוץ מגג של בניין לפחות יהיה איזה תירוץ משכנע".
"אתה מרגיש שאתה הולך לקפוץ מגג בקרוב?" ג'יימס העלה את הטון."אני מרגיש שלא אכפת לי .תביא שאכטה".
"למה לא אכפת לך?" ,שאל הפסיכולוג והתעלם מבקשתו."ככה ".ג'יימס שתק והפסיכולוג שתק ,הם בהו אחד בשני .הפסיכולוג לקח
עוד שאיפה מהסיגרייה האוזלת בידו .ג'יימס הסיט מבטו לרצפה ,והמשיך.
"תגיד לי ,קראת פעם ניטשה?"
"לא".ג'יימס הרים את מבטו.
"אידיוט ,אז בטח שלא תדע למה לא אכפת לי .היידגר קראת?"
"לא" ,ענה לו הפסיכולוג וזרק את הבדל על הרצפה."טוב ,אז הם אמרו כבר הכל הרבה לפניי .בתמונה הגדולה החיים שלי לא
חשובים".
"לא חשובים" ,חזר אחריו הפסיכולוג בטון ספקני .כן .לא שווים אגורה,
יריקה ,לא שווים את הסיגריה המסריחה הזו ,".הוא אמר והצביע עד הבדל
שהתגלגל על הרצפה" .אם אני אמות לעולם לא יהיה אכפת ,אז למה
לעזאזל שלי יהיה? מה ,אני פראייר?" הפסיכולוג התרומם וניער את בגדיו.
הוא פנה לאותה מגירה בה הניח את המפתח בתחילת פגישתם וג'יימס
חשב שהוא עומד להגיד לו שנגמר זמן הפגישה ושייצא לו מהחדר ,אבל
הפסיכולוג שלף אקדח כיס בנונשלנט והתחיל להתקדם במהירות אל עבר
ג'יימס ההמום" .מה אתה עושה?!"

פרוזה
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הפסיכולוג תפס את ג'יימס בצווארון חולצתו והצמיד אותו לקיר .ג'יימס
ניסה להיאבק בו ,אבל הפסיכולוג לחץ לו על כרס הבירה שלו ,במיוחד על
מיקום הטחול ,והעורק הראשי הוחזק בכל הכוח גם הוא ,ובמהרה מצא
ג'יימס שהוא לא יכול לזוז" .לא אכפת לך מהחיים שלך ,ג'יימס?!" ,הוא צרח
עליו באחת ,שונה כל כך מהטון הרגוע שדיבר בו לפני" .ממש לא אכפת
לך?!" ג'יימס שתק ועיניו היו פעורות לרווחה ,נשימותיו נכנסו
להיפרוונטילציה וברכיו רעדו" .תענה לי ג'יימס! מה אתה חושב ,שאני מפחד
לירות בדבר הארור הזה?!" ,זיק של טירוף עלה בעיניו בעודו טוען את
האקדח ומצמיד לג'יימס לרקה .בטון היסטרי שלקח את כל האוויר מריאותיו
ג'יימס ענה לו" .בבקשה ,עזוב אותי ,אתה ,אל תיגע בי ,בבקשה"
"לא אכפת לך למות ג'יימס?!""אני לא יכול עם הדבר הזה מול הפרצוף שלי ,חתיכת דפוק!!"
"תענה לי ג'יימס!""אכפת לי ,אכפת ,די ,אני לא יכול לנשום ,אני "---הפסיכולוג הסתכל
לג'יימס אל תוך האישונים ,מחוייך כולו מאוזן לאוזן .הוא שיחרר ממנו" .יופי
ג'יימס .עבודה טובה ".הפסיכולוג בחן את האקדח ,והבריק אותו עם שולי
חולצתו .ג'יימס ישב על כורסת המטופלים ועדיין ראה את החדר ככתמים
מסתובבים של צהוב .הוא הסדיר נשימתו עד שהטלפון של הפסיכולוג
צלצל.
"מצטער ג'יימס ,זה כל הזמן שיש לי בשבילך .תגיד לבת זוגתך לרשום 160דולר לחשבון הזה ,על הטיפול של היום .נתראה שבוע הבא ".כשפתח
הפסיכולוג את הדלת עם המפתח הצהוב ,הוא טחב לידו של ג'יימס חתיכת
נייר עליה התנוססו פרטי חשבון הבנק שלו ,וג'יימס החל לפסוע החוצה,
מעט יותר קליל ומסוחרר ממה שנכנס .הרוח היכתה בחוזקה בכל אדם
שהעז לצאת ממקום סגור .ג'יימס פסע ברחוב ,צולע ,וקול הפסיכולוג עדיין
תקוע באוזניו כמו חתיכת פטרוזיליה בין השיניים .שום דבר לפתע לא היה
קיים חוץ מהקול הזה ,ההולך ובא .ג'יימס מלמל לעצמו" .זה מטורף ,הוא,
הוא ,פאקינג פסיכי ,אני לא ,לא חוזר יותר ,אני צריך לפנות למשטרה.
אלוהים".
ג'יימס לא הצליח ללכת ישר ,לכן נתקע במכוניות חונות וטבל את מגפיו ואת
קצוות הג'ינס בשלוליות עמוקות שהצטברו ,אבל הוא זכר את הדרך הביתה.
אישה לבושה שחור ובעלת שיער אסוף קפצה על האדם הראשון שראתה
בחוץ ביום כזה .היא ניגשה אל ג'יימס בנמהרות ,וג'יימס אפילו לא נעצר
והמשיך ללכת בכיוון ההפוך ממנה" .סליחה ,אתה יודע מה הש--
"גברת!! אני לא שומע אותך!! פשוט לא שומע אותך!!" ,הוא אמר להבעודו מצביע על האוזניים .הבזק של חיוך עלה על פניו.
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"זה הפסיכולוג! צריך פסיכולוג!!" ,הוא צרח באמצע הרחוב ואפילו לא
שמע את קולו ,הדבר היחיד שהצליח לשמוע היה "לא אכפת לך ג'יימס?!
לא אכפת לך?!" ,בקול צרחה שהלך ונחלש ככל שהתקדם הביתה .כאשר
נכנס קמה גרייס בת זוגו מהספה בציפייה ,וג'יימס אפילו יכול היה לשמוע
בקול מרוחק ברכת שלום .הוא לא ענה ודילג מעליה ,עלה במדרגות ביתו
ונעל את עצמו בחדר העבודה שלו.
החשיכה ירדה בחוץ ,עטלפים החלו לעבור מעץ לעץ ורעש נפנופי הכנפיים
שלהם נבלע בתוך הגשם שהחל לדפוק על המדרכות .ג'יימס צנח על רצפת
חדר העבודה שלו ,שהיה צבוע כולו בלבן ,למעט ספרייתו שהייתה בגוון
שחור עמוק עם חלוניות שקופות .גרייס דפקה בדלת ,ודפקה ודפקה עד
שנהפכה לרעש רקע ,כמו ארבעה תווים חוזרים או גשם על חלון .ג'יימס
תפס את דלת הספרייה וכשהוא בקושי מצליח להתייצב ,הוציא בהנפות
ידיים את כל כתבי ניטשה והיידגר והטיח אותם ברצפה אחד אחרי השני.
ג'יימס עמד מעל הספרים והוציא מהכיס סיגריה וגפרורים .הוא הדליק את
הסיגרייה שדחף בין שפתיו עם גפרור בוער ,ואת שאריתו הדולקת זרק
לתוך ערימת הספרים שהתלקחה במהירות .בין רעש הדפים המשחירים
והלהבה המשתוללת נשמעה צעקתה של בת זוגתו.
"ג'יימס! ג'יימס! איך היה הפסיכולוג?"
"-מעולה ,פשוט מעולה".

*
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וויפלאש :דרמה או טרגדיה? ניצחון
או תבוסה?
ד"ר קובי אסולין

ו

ויפ-לאש (צליפת שוט ,)whiplash ,כך נקרא סרטו של דמיאן שזל (.)2014
וזו אכן צליפת שוט לכל מי שצופה בו הסרט ,בכיכובם של מיילס טלר וגי.
קיי .סימונס (שאף זכה על משחקו באוסקר לשחקן משנה) ,מבוסס על
חוויותיו של הבמאי בביה"ס "פרינסטון" למוזיקה ומביא סיפור שבמרכזו
שלוש דמויות .שתיים מהן נוכחות כמעט לכל אורך הסרט :אנדי המתופף
הצעיר ,ופלצ'ר מנצח התזמורת .הדמות השלישית ,אביו של אנדי ,נוכחת
משמעותית פחות מהדמויות האחרות ,אבל היא זו שלטעמי משלימה את
הדילמה החינוכית-פסיכולוגית שעומדת במרכז הסרט .הסרט הוא לכאורה
דרמה בדבר מתופף צעיר ודרכו לתהילה המוזיקלית אולם למעשה זהו סרט
שמציף שאלות חינוכיות רבות משמעות ,באופן דיונו באשר למערכת
היחסים שבין מורה לתלמיד והיחס בין מצוינות להתפתחות עצמית ואושר
כמטרות בחינוך.
הסרט הוא סיפורו של אנדי ,מתופף צעיר ואמביציוזי עד אימה בביה"ס
לג'אז בניו-יורק .ולא ,זו אינה הגזמה לצרכים רטוריים; האמביציה שלו אכן
מעוררת אימה ,שמשולבת באופן מוזר ולכאורה סותר עם חמלה ורחמים.
כצופים קשה שלא להזדעזע מהטוטליות שהוא מעניק למוזיקה בחייו ,אבל
גם לחוש כלפיו חמלה וסימפטיה עד כדי רחמים ,שהרי יש משהו עצוב
וטרגי באופן בו הוא בוחר להתעלם מכל אפשרות קיומית אחרת בחייו.
נדמה שהביטוי המכאיב ביותר לוויתור זה נמצא בסצנה בה הוא נפרד
מחברתו ומסביר לה שכל ניסיון לזוגיות נדון לכישלון משום שהוא חייב
להקדיש את חייו להצלחה מוזיקלית והוא לא יכול לתת לאחרים להפריע לו.
אנדי מוכן לוותר על אושר אפשרי ,כזה שנמצא בהישג יד ,לטובת חלום של
מצוינות; לטובת השארת חותם על האנושות .אנחנו מזדהים כצופים עם
הנערה שעונה לו "מה לעזאזל דפוק בך?" ,ולא יודעים אם להתייחס אליו
בחמלה ,רחמים ,או אולי אפילו ,כן ,בוז.
ראוי לציין התמונה של אנדי שעולה מהסרט אינה שונה מהותית מזו של
שאר התלמידים ,היא פשוט הרבה יותר קיצונית .עבורם ,גבולות המוזיקה
הם גם גבולות עולמם ואישיותם .מול דמות התלמיד אנדי ניצבת דמותו של
המנצח-מורה פלצ'ר שכולם חדורי יראה מפניו ,וכולם חפצים באישורו
המקצועי .פלצ'ר עצמו מבהיר שהוא לא מחפש לא את אהבתם וגם לא את
הערצתם אליו; הוא בז לאהבה כזו ,אם היא אפשרית ,בין מורה לתלמיד.
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כל אהבה כזו היא בגדר ביזוי של הפרפקציוניזם שהוא תובע ,פרפקציוניזם
אומנותי שנמצא מעבר לערכים או רגשות ,מעבר להם או לו ,מעבר לטוב
ולרע ,אם להשתמש במונח הידוע של ניטשה .עבור פרפקציוניזם כזה
הרגשות הם רק מכשול שיש להתגבר עליו.
דמותו הפרפקציוניסטית של פלצ'ר ניכרת כבר במראהו הפיזי .הוא שרירי,
לבוש כולו בשחור ,בבגדים שמדגישים את מראהו האתלטי :חולצת טריקו
שחורה וצמודה ,מעליה מקטורן שחור אלגנטי ,מכנסיים מגוהצים ונעליים
שחורות מצוחצחות ,לראשו מגבעת אלגנטית של שנות ה ,'50-ראשו מגולח
למשעי וכך פניו .כל תנועה שלו מדויקת ,המבע על פניו כמעט ולא משתנה
לכל אורך הסרט ,כולו ענייניות" ,אין לו זמן" ,שהרי הזמן מחויב לעניין
המוזיקלי .הכוחניות ,הישירות ,והבוטות מתבטאים באחת הסצנות
המרכזיות והראשונות בסרט :המפגש של אנדי ושאר התלמידים לכיתה עם
פלצ'ר כשזה נכנס אל הכיתה .כל התלמידים נעמדים דום ,פלצ'ר מתקדם
אל מתלה המעילים מניח שם את כובעו ואת המקטורן בתנועות מדודות
וטקסיות .מפנה פניו אל הכיתה ומציין עניינית היכן ברצונו להתחיל.
זהו קטע שמשחזר
בבהירות כה רבה את
מה שארווינג גופמן
מכנה ,בספרו מאפייני
המוסדות הטוטליים,
"טקס הקבלה" .הטקס
בו מובהר לתלמיד
שהכניסה אל המוסד
וויפלאש .מתוך הסרט
אינה סתמית ,היא מעבר
בין עולמות ,היא מעבר אל עולם חדש שעל המתקבל להפנים תחת אלימות
סימבולית שמופעלת עליו .בהמשך אותה סצנה פלצ'ר פונה אל אנדי מבקש
ממנו לנגן בקצב מסוים בתופים את הנעימה וויפלאש (צליפת שוט) .אנדי
נענה למשימה אך לא עומד בה ,לדברי פלצ'ר ,שממשיך לדרוש ממנו לדייק
בקצב .בתחילה בקשותיו של פלצ'ר נאמרות באופן תיאטרלי ,ולכאורה
אמפתי ,עד לרגע שבו פלצ'ר מסתובב ,נוטל שרפרף ומשליך אותו לעבר אנדי
ההמום .גם כאן ניתן למצוא אזכור למה שגופמן מכנה "טקס הצייתנות" .זהו
הטקס שמטרתו להשפיל את ה"חוסה" במוסד ,לחשוף אותו להלך הרוח של
המוסד ,לציפיות ולתביעות של המוסד; להבהיר לו שכל ניסיון לסרב לקבל את
הלך הרוח המוסדי ייענה בצורה אלימה .זהו נישול האני האזרחי לטובת אני
מוסדי שחייב לפעול בצלמו ובדמותו של פלצ'ר.
השלכת הכיסא מתכתבת עם הסיפור שפלצ'ר מספר בהמשך לאנדי ,ושהוא
סיפור המפתח להבנת הסרט ,על נגן הסקסופון האגדי צ'רלי פרקר
("בירד") .זה ,באחת החזרות ,לא ניגן טוב דיו – והמתופף השליך עליו
מצילה .בירד חזר לביתו ,התאמן עד בלי די ,וחזר ללהקה להיות הזמר האגדי
שהוא היום .זהו האירוע הסימבולי שמציב את הדילמה החינוכית שעומדת
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לאורך כל הסרט :האם חינוך מעמיד בבסיסו כמטרה מתמשכת תביעה
לפרפקציוניזם אישי ,גם אם תובעני ואכזרי ,או שמא מטרותיו מאזנות בין
השאיפה הטבעית למצוינות לבין האושר האישי? לבין ההתפתחות הטבעית
והספונטנית? או שמא על החינוך להסכין ,במובן מסוים ,עם הבינוניות
האנושית כאידאה טובה דיה? במילים אחרות ,האם מטרת החינוך היא כלל
בני האדם ,או שמא תפקידו להוות מסננת של מצוינות?
שאלה המצוינות כערך טוטלי צפה ועולה באופן חד בהמשך בארוחת ערב
שמקיימים אנדי ואביו עם הדוד ומשפחתו .בני דודו מציינים את הישגיהם
בלימודים ובספורט ,ואז אנדי מתערב ובאופן בוטה וחסר טקט ואמפתיה -
שמחקה למעשה את אופן הדיבור וההתייחסות של פלצ'ר  -מציין שלא
מדובר בהצטיינות אמתית שכן מדובר בהצטיינות במסגרת מוסדות בינוניים.
המשפחה כולה מביטה בו בתדהמה ,ובכלל זה אביו ,ואז דודו מפטיר" ,האם
יש לך חברים דוני"? זה משיב לו שאף פעם הוא לא ראה צורך בהם .אביו
מביט בו בתדהמה וחשש ומציין כי צ'רלי "בירד" ,הגיבור הגדול של הג'אז,
מת בגיל  ,34מרושש עם גוף מלא הרואין .אנדי משיב כי הוא מעדיף למות
בגיל  34ושאנשים ידברו עליו בארוחת ערב מאשר לחיות עד גיל 90
ולהישכח .לרגעים יש אף תחושה שהשאיפה הזו להשאיר חותם על
האנושות מתגברת גם על היכולת שלו להנות מהמוזיקה ,עבורו היא הופכת
לעיסוק כפייתי .במילותיו של ניטשה אפשר לומר שאנדי בוחר להיות על-
אדם מאשר "סתם" אדם .להיות אדם משמעו בעיני ניטשה (ואנדי) להיות
רק גשר ללא מטרה; ואילו אנדי בוחר בחיים של מטרה ,גם אם הדבר כרוך
בחוסר מנוחה ,היעדר אושר ואופקים חברתיים ,כאב ,סבל ,ואכזריות כלפי
הזולת וכלפי עצמו .עבור אנדי ,באופן ניטשיאני ,מה שהופך אותנו לראויים
בעיני עצמנו היא דווקא היכולת שלנו לשעבד את עצמנו לעצמנו ,להתגבר
על החיים ובכך להיעשות עצמך .המחיר של כל זה ,המכשולים שהחיים
מציבים ,הם רק בגדר פיתוי שבוחן את המחויבות שלך לעצמך.
בכך למעשה בוחר אנדי מבין שני האחרים המשמעותיים בחייו :בין אביו
שבחר ב"בינוניות" אבל בשלווה ואושר ,מסרב לפיתוי של העל-אדם ומעדיף
להישאר אדם חומל ומכיל ,לבין פלצ'ר שמציע לו אופק של רצון לעוצמה.
אבל העוצמה עוברת בכפייתיות דרך סבל והתגברות ,ושוב סבל והתגברות,
דרך אין סוף צליפות שוט .הדילמה הקיומית הזאת מוצגת לנו במלוא
עוצמתה דרך דמותו של תלמיד אחר של פלצ'ר שבדומה לאנדי בחר אף
הוא להתייסר בשל האומנות ,אלא שהוא לא עומד במתח הבלתי מסתיים
של להיות מצוין ומתאבד .הטרגדיה בלהיות על-אדם היא היעדר נקודת
סיום :זו משימה מתמדת שלאורכה כל העת נקודות שבירה .ההתאבדות
היא הרגע היחידי בסרט שבו ניכרת שבירה מסוימת אצל פלצ'ר :כשנודע לו
הדבר עולות בו דמעות לרגע ,אבל רק לרגע ,שהרי כאמור הרגש רק מעכב
מצוינות – יש להתגבר עליו.
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כך נמשך המאבק של אנדי לגלות את עצמו :מאבק עם המורה שהוא יותר
מעבר לזה מאבק עם עצמו .המורה ,במאבקו באנדי ,מכריח את אנדי
להיאבק חזרה .זהו ביטוי לעמדתו של ניטשה לפיה למידה והתפתחות
אמתיות מתקיימות רק דרך קונפליקט .לא דרך פעולות חינוכיות כמו שיחה,
אמפתיה ,הקשבה ,וגם לא דרך קצב פנימי או טבעי של למידה ,אלא יש
להיענות לקצב החיים (ג'אז?) ,יש לחיות דרך הקונפליקט ולהתגבר עליו.
רק קונפליקט מאפשר תנועה ושינוי ,רק קונפליקט מאפשר לנו ,כפי שאמר
הרקלטוס ,לא לטבול באותו נהר פעמיים.
שיאו של הקונפליקט בין אנדי למורה מגיע כאשר דוני ,למרות תאונת דרכים
שהוא עובר לפני קונצרט חשוב ,מתעקש לנגן כולו חבול ופצוע .הוא כמובן
לא עומד במשימה ,מה שמביא את פלצ'ר לומר לו שהוא "גמור" ,וזה מביא
את אנדי מצדו להתפרצות אלימה כלפי המורה .בנקודה זו של הסרט
מתברר לכאורה שמשימת חייו של אנדי הסתיימה בכישלון; הוא מאחסן את
התופים ואת חלומותיו ונודד חסר מטרה ברחובות העיר .אלא שמפגש
אקראי עם פלצ'ר מציע תפנית נוספת בעלילה .בין השניים מתפתחת שיחה
שבה פלצ'ר חושף בגלוי את תפיסת עולמו .תפקידו כמורה בעיניו הוא
לנסות ולשבור כל העת את התלמיד :רק מתוך שבירה מתמדת כזו יכול
לעלות הגאון האנושי ,העל-אדם .מבחינתו ,תפקידנו כמורים ,ואולי כחברה,
הוא לאפשר דרך מבחנים מתגברים והולכים לחשוף גאוניות כזו .פלצ'ר
מבין שהוא עצמו לא שייך לגזע הגאונים – או האדונים במונחי ניטשה -
אבל משימתו החינוכית ,ותפקידו החברתי ,היא לאפשר את חשיפתם של
אלו .עבורו תפקידו בהיסטוריה היא לחשוף את אותם גאונים ,לאפשר להם
להתפתח ,זאת מתוך הצבת מכשולים ותביעה בפניהם ,ובכך להציל את
ההיסטוריה האנושית .עבורו תהילתה של ההיסטוריה האנושית גלומה לא
באדם היום-יומי ,ולא ביום-יומיות ,אלא בהתפרצויות של גאונים כמו
אפלטון ,ניוטון ,דה-וינצ'י ,שייקספיר ,מוצרט ,בטהובן ,פיקאסו ו"בירד" .הם
הגילום האמתי של ההיסטוריה האנושית ואילו אנשי היום-יום הם משרתיה,
כמאמרו של ניטשה בני האדם הרגילים הם החבל עליו הולך העל-אדם.
בסופה של השיחה ,מציע פלצ'ר לאנדי לנגן אתו בקונצרט מיוחד שהוא
מנצח עליו במֶ ּכה של המוזיקה בניו-יורק ,קרנגי הול .אנדי מגיע לנגן אלא
שלהפתעתו הוא מגלה שפלצ'ר ,שיודע כי אנדי הוא זה שדאג לסילוקו
מבי"ס למוזיקה ,טמן לו מלכודת קטנה ,הוא נדרש לנגן קטע ג'אז שלא הכיר
קודם לכן .אנדי נכשל כישלון רבתי לעיני האולם ונוטש בבושת פנים את
הבמה .מי שמחכה לו שם עם חיבוק ,אהבה ,והכלה היא האופציה הקיומית
והחינוכית השנייה :אביו .לרגע נדמה שבזה הסתיים הסרט ,זו הייתה צליפת
השוט הסופית ,אלא שלפתע אנדי חוזר אל הבמה משתלט עליה למעשה
ומתחיל לנגן תוך שהוא מגייס את חברי התזמורת אליו  .פלצ'ר מסתכל עליו
בתדהמה עד לרגע שהוא מבין שהמהפך הושלם ,ה"מצילה" שהוא בחר
לזרוק על פלצ'ר עשתה את שלה .ברגע זה הוא מבין שחל היפוך
בתפקידים ,פלצ'ר הופך לתלמידו של אנדי וזה למורה .הגאון מתגלה מתוך
המשבר.
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הסרט מסתיים לכאורה בניצחון הוליוודי מפואר" ,הפי אנד" ובניצחון
התפיסה הניטשיאנית .אולם האמנם כך? האם ההקרבה של אנדי את כל
מה שמזכיר אושר ,חברה ,שלווה ,אינטימיות אנושית והומניזם לטובת
עמדת הגאון הבודד היא הבחירה הנכונה? האם על חינוך לשאוף למצוינות
במחיר של הישגיות ,תחרותיות ולחץ ,או שמא תפקידו הוליסטי יותר? האם
חינוך נכון הוא חינוך אכזרי ,הישגי ,דרוויניסטי? ובכלל ,האם תפקידנו לשרת
את ההיסטוריה האנושית או שמא זו קיימת עבורנו?
ובכלל ,האם תפקידנו לשרת את ההיסטוריה האנושית או שמא זו קיימת
עבורנו? האם אנחנו משרתים מטפיזיקה של היסטוריה או שמא אנו מוכנים
לנטוש את הרצון למטפיזי ולטרנסצנדנטי לטובת קיום אנושי שהמצוינות
היא עניין להכרעה עצמית שמשרתת את רעיון האוטונומיה ההומניסטי?
נכון יותר ,לטעמי ,לראות בסצנת הסיום לא ביטוי לעוד ניצחון של האתוס
ההוליוודי-אמריקאי אלא כסימן שאלה אירוני שמוטל אלינו הצופים,
להכריע האם ראינו דרמה או טרגדיה.

*

ד"ר קובי אסולין הוא מורה
לפילוסופיה בבית החינוך
באוניברסיטת חיפה
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ראובן (רובי) ישראל דורפמן

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

ִּת ְס ְת ִּמי.
ִּה ְת ַּפ ַּללְ ִּתי
ָא ְמנָ ם ֵאינִּ י ָבטוחַּ לְ ִּמי ִּה ְת ַּכ ַּונְ ִּתי
ִּאם לָ ה ִּאם לְ ֵתל ָא ִּביב ָש ַּאלְ ִּתי
ְבאֹפֶ ן דו ֶע ְר ִּכי
סופֵ ר נִּ ָדח
רוצֶ ה לִּ ְכתֹב ְכ ֹ
ֹ
סופֵ ר נ ַָּוד
ְכ ֹ
ש ִּנ ְש ַּאר לְ בַּ ד
ֶ
ִּהנֵה ִּשיר
ָכ ַּת ְב ִּתי
וְ נֶעֱ ז ְַּב ִּתי.

*
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אכילת יתר

ראובן (רובי) ישראל דורפמן

תלמיד כיתה י"ב פילוסופיה ,בית החינוך אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
לו ַּתיִּ ְך ָה ַּא ְרכָ ִּא ִּיים
ְגבו ֹ
של ִּמ ְכ ָתב
ַּדף ִּמ ְתפ ֹו ֵרר ֶ
רות
ַּא ְת לִּ י שו ֹ
וַּ אֲ נִּ י לְ ָך ָתו.
אוחֲ ֹזות ַּפת
י ַָּדיִּ ְך ֹ
צו ֵרם
ַּק ֵוי אֲ בַּ ד ֹון ֹ
ִּמז ְַּע ְמ ָך ַּהמו ָעט
עוד ִּמ ְתנַּחֵ ם.
אֲ נִּ י ֹ
בו ַּתיִּ ְךַּ ,על ִּמ ְש ְב ֵרי ַּה ִּמ ִּלים
ַּעל חֻ ְר ֹ
או ִּתי ֹות ,יַּעֲ לו ַּג ִּלים
יִּ ָכ ְתבו ֹ
ְת ִּפ ָלה ד ֹופֶ ֶקת ְב ַּדלְ ֵת ְך
הוִּ ,פ ְת ִּחי
ִּפ ְת ִּחי! ֹ
סוף י ַָּמיִּ ְךֶ ,את ְב ִּדידו ֵת ְך.
ֶאת ֹ

*
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החריכה העירומה ההיא
שחר הובר-פריגנטי

תלמידת כיתה י' פילוסופיה ,בית החינוך אוניברסיטת חיפה
ֹשר.
של ַּמהו ָהא ֶ
אֲ פופָ ה ַּבאֲ וִּ יר ַּה ְש ֵאלָ ה ֶ
יקה ִּמ ְתנַּ ֶדפֶ ת ֶאת
ַּמהו ַּה ָדבָ ר ַּה ְמכַּ ֶלה ַּא ְך ְמ ָשלִּ ים ִּב ְש ִּק ָ
הֲ לַּ ְך רוחֵ נו.
ֹשר ַּהזֶה.
של ָהא ֶ
ַּמהו ַּה ִּקיום ֶ
כוֶ -ב ָעמֹק
תו ֹ
ֵאלו ִּמין חַּ ָט ִּאים ְק ַּט ִּנים וַּ עֲ נ ִֻּגים נִּ ְר ְקמו ְב ֹ
אוחֵ ז ְבי ֵָדינו.
ש ֹ
ַּה ָגלוי ֶ
אוחֵ ז וְ לֹא ַּמ ְר ֶפה.
ֹ
יר ָמה ַּהנ ֹו ֶת ֶרת ְבחֶ ְשכַּ ת ַּה ַּליִּ ל ו ְבחֶ ְשכַּ ת
חֲ ִּריכַּ ת י ַָּדיִּ ם ֵע ֻ
ַּהי ֹום ,וְ חֵ ֶלק ֵמ ִּא ָתנו.
ֹשר.
ַּמהו ָהא ֶ
ֹשר.
תו ְך ָהא ֶ
ִּמי אֲ נַּ ְחנו ְב ֹ
חונֵק.
חובֵ קֹ ,
עוטֵ ףֹ ,
שהוא ח ֶֹש ְך ֹ
אור ֶ
ש ָה ֹ
אֲ נִּ י ֹיו ַּד ַּעת ֶ
כו ולְ גַּ ל ֹות ֶאת ָכל ְפחָ ָדיו.
תו ֹ
יע לִּ ְצלֹל ָעמֹק לְ ֹ
ַּמ ְכנִּ ַּ
של ָה ֵריק ַּהיָפֶ ה ִּמכֹל.
או ֶ
לו ֹ
ֹנו ַּתר נָ ִּקי ִּב ְמ ֹ
ש ַּמה הוא.
ו ְביַּחַּ ד ִּאת ֹו ,ו ְביַּחַּ ד לְ בַּ ד ֹנו ַּת ְר ִּתי אֲ נִּ י וְ ָא ְש ִּרי ֶ
ֹנו ַּת ְר ִּתי.
ֹנו ַּת ְר ִּתי חָ ְפ ִּשיָה ָבאֲ וִּ ירְ ,כחֶ לְ ִּקיק ב ֹו ֵדד ַּה ִּמ ְת ַּע ֵטף ְבחַּ יות.
יר ָמה ַּה ִּהיא.
שת ַּאחֵ ר ַּהחֲ ִּריכָ ה ָה ֵע ֻ
ְמחַּ ֶפ ֶ
ש ְמ ַּאיֵם לְ ַּה ְש ִּמיד ולְ כַּ ל ֹות ֶאת
חו ֵמק ֶ
ֹשר ֶאחָ ד ֹ
וְ י ְֶש ֹנו א ֶ
מו ִּתיר ֶאת
שר ֹ
ש ָצרוף ְב ֶמ ְרחַּ ב ְמסֻ יָם ,אֲ ֶ
ַּהכֹלַּ ,הכֹל ֶ
חולְ ִּמים ַּאחֲ ָריו ְב ִּקיום
ַּה ֹ
ש ִּמ ְתלַּ ֶפפֶ ת ָס ִּביב
ָתלוי ְכחוט ַּה ַּשעֲ ָרהְ ,ב ִּת ְקוָ ה ַּע ְרמו ִּמית ֶ
עו ִּרי וְ ש ֹוז ֶֶרת ֶאת ְש ֵדה ַּה ְת ִּהיָה.
ֹ
חֲ בויָה ,חֲשופָ ה ִּס ְד ִּקית ו ְשלֵ ָמה.
לָ רוץ.
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קץ התמימות
יואב עמיאל

תלמיד כיתה יא' פילוסופיה ,בית החינוך אוניברסיטת חיפה

ימה ִּח ְב ָקה ֶאת ִּא ָמה
ִּמי ָמה ְת ִּמ ָ

ימה חָ ְב ָקה חַּ בו ָרה
של ִּא ָמא ְת ִּמ ָ
ֹאשה ֶ
ֶאת ר ָ
דול ,נִּ ְש ְמ ָעה ְמהו ָמה
נִּ ְש ַּמע ַּר ַּעש ָג ֹ
ימה וְ ַּת ָמה
ימה ְת ִּמ ָ
אֲ בָ ל ִּמי ָמה ְת ִּמ ָ
ש ֵמ ָתה ִּא ָמה
ִּהיא לֹא הֵ ִּבינָ ה ֶ
ש ִּהיא ַּה ָב ָאה.
ִּהיא ַּגם לֹא הֵ ִּבינָ הֶ ,

*

24

המאורר• גיליון מספר 2

שירה

בלשון המעטה
ענבר שפירא

תלמידת כיתה יב' פילוסופיה ,בית החינוך אוניברסיטת בר-אילן

ש ָהרֹאש
ְכ ֶ
ינו ֶא ָלא ְס ָתם
ְכבָ ר ֵא ֹ
ַּכדור
בות
וְ ַּה ַּמחֲ ָש ֹ
ֵאינָ ן ֶא ָלא ִּמ ְשחַּ ק יְ לָ ִּדים
י ִָּמים
הֵ ם ַּרק ֻמ ָנח
שהו ִּבלְ ִּתי נִּ ָתן לְ ֵתאור
לְ ֵתאור ַּמ ֶ
מו ִּמ ְשחַּ ק ַּכדור ֶבחָ לָ ל
ְכ ֹ
וַּ אֲ נ ְַּחנו הֲ ֵרי אֲ נָ ִּשים ב ֹוגְ ִּרים!
ירי ַּמעֲ ֶרכֶ ת יִּ ְק ְראו לָ נו
ְבגִּ ֵ
גו ִּפים וְ כַּ דו ִּרים ַּעל ִּכ ְתפֵ יהֶ ם
וְ ָא ְמנָ ם ַּכדור הוא ַּכדור
ַּא ְך חֲ ִּשיבות ִּהיא ָדבָ ר זְ ַּמנֵי ְבי ֵָמינו

*
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אמת

ריקי ירשוב

בוגרת מגמת ספרות ,בית החינוך אוניברסיטת חיפה

ִּאם לְ ַּה ִּגיד ֶאת ָהאֱ ֶמת
ישה ְבזוגִּ יות ִּעם ִּמ ִּלים.
אֲ נִּ י ַּמ ְר ִּג ָ
עוש ֹות ַּפ ְר ָפ ִּרים ַּב ֶבטֶ ן
הֵ ן ֹ
רות
ימות לֵ ב ֻמגְ ָב ֹ
עוש ֹות ְפ ִּע ֹ
הֵ ן ֹ
צות
עוש ֹות ִּחיו ְך וְ ֵעינַּיִּ ם ֹנו ְצ ֹ
הֵ ן ֹ
עוש ֹות
אֲ בָ ל ַּה ְר ֵבה הֵ ן ֹ
עוש ֹות ְב ִּחילָ ה
הֵ ן ֹ
רון לֵ ב
עוש ֹות ִּש ְב ֹ
הֵ ן ֹ
עוש ֹות פֹה ְמ ַּק ֵלל ו ְב ִּכי
הֵ ן ֹ
ִּאם לְ ַּה ִּגיד ֶאת ָהאֱ ֶמת
ִּמזוגִּ יות ֶא ְפ ָשר לָ צֵ אתִּ ,מ ִּמ ִּלים לֹא.

*
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גדילה

ריקי ירשוב

בוגרת מגמת ספרות ,בית החינוך אוניברסיטת חיפה

אשי ְת ִּהי ֹות.
ְב ָר ֵ
שת
שת נָ ִּשי ֹות וַּ אֲ נִּ י ד ֹו ֶר ֶ
ִּאם אֲ נִּ י ִּא ָשה וַּ אֲ נִּ י ד ֹו ֶר ֶ
שת
ימות וַּ אֲ נִּ י ד ֹו ֶר ֶ
שת נְ ִּע ֹ
לִּ ְה ֹיות ִּא ָשה וַּ אֲ נִּ י ד ֹו ֶר ֶ
שת וַּ אֲ נִּ י ד ֹו ֶר-
בות נָ ִּשי ֹות וַּ אֲ נִּ י ד ֹו ֶר ֶ
אשי ַּמחֲ ָש ֹ
ֵמ ָר ֵ
שת.
ֶ
שת
כוחַּ וַּ אֲ נִּ י ד ֹו ֶר ֶ
שת ָע ְצ ָמה וְ ֹ
ִּאם אֲ נִּ י א ִֹּפי וַּ אֲ נִּ י ד ֹו ֶר ֶ
שת
שת חֲ ִּסינות ֵמ ַּה ִּצבור וַּ אֲ נִּ י ד ֹו ֶר ֶ
ַּר ְח ָמנות וַּ אֲ נִּ י ד ֹו ֶר ֶ
שת וְ א-
רות וַּ אֲ נִּ י ד ֹו ֶר ֶ
דות ְמ ַּס ְח ְר ֹ
ֵמ ַּע ְצ ִּמי ְתכו ֹנות ְמיֻחָ ֹ
נִּ י.
שת
שת וַּ אֲ נִּ י ד ֹו ֶר ֶ
שת וַּ אֲ נִּ י ד ֹו ֶר ֶ
שת וַּ אֲ נִּ י ד ֹו ֶר ֶ
אֲ נִּ י ד ֹו ֶר ֶ
ש ִּלי
שת וַּ אֲ נִּ י ד ֹו ֶרכֶ ת ַּעל ַּה ִּמ ְט ַּפחַּ ת ַּה ְי ָק ָרה ֶ
וַּ אֲ נִּ י ד ֹו ֶר ֶ
ש ָש ְמ ָרה ָעלַּ י נָ ִּשית וַּ חֲ ִּסינָ ה.
ָפו ֶ
אתי ֵמ ַּהשוק ְבי ֹ
שהֵ בֵ ִּ
ֶ

*
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נכשלתי כגבר

לונה מאיירס

תלמידת כיתה יב' פילוסופיה ,בית החינוך אוניברסיטת חיפה
נִּ ְכ ַּשלְ ִּתי ְכגֶ בֶ ר
ש ָא ְמרו לִּ י לְ ַּה ְפ ִּסיק .לְ ַּה ְפ ִּסיק לִּ ְבכ ֹות ,לְ ַּה ְפ ִּסיק
ָכל ַּפ ַּעם ֶ
לִּ לְ בֹש ,לְ ַּה ְפ ִּסיק לִּ ְצחֹק ,לְ ַּה ְפ ִּסיק לִּ ְח ֹיות.
שש לָ ְקחָ ה ֶאת נַּ עֲ לֵי
שאֲ נִּ י ֶבן ַּה ֵ
נִּ ְכ ַּשלְ ִּתי ְכגֶ בֶ ר ֵמ ָה ֶרגַּ ע ֶ
שב ֹו ָמ ַּר ְח ִּתי ֶאת
או ָתםֵ ,מ ָה ֶרגַּ ע ֶ
של ִּא ָמא וְ נַּ עֲ לָ ה ֹ
הֶ ָע ֵקב ֶ
שב ֹו לָ בַּ ְש ִּתי ִּש ְמלָ ה
עו ַּתי ַּה ְק ַּטנ ֹותֵ ,מ ָה ֶרגַּ ע ֶ
ַּה ָלק ַּעל ֶא ְצ ְב ֹ
לָ ִּראש ֹונָה.
שר ָב ַּר ְח ִּתי ֵמ ַּהצ ֹו ִּפים
מונָ הַּ ,כאֲ ֶ
נִּ ְכ ַּשלְ ִּתי ְכגֶ בֶ ר ְבגִּ יל ְש ֹ
ְבבֶ ִּכי ִּכי נִּ ְמ ַּאס לִּ י ,נִּ ְמ ַּאס לִּ י לָ צֵ את ַּהחַּ ָלשַּ ,המוזָר ַּהזֶה
שב ֹוכֶ ה לְ בַּ ד.
ֶ

שר לֹא י ַָּד ְע ִּתי ֵא ְ
יך
נִּ ְכ ַּשלְ ִּתי ְכגֶ בֶ ר ְבגִּ יל ְש ֵתיםֶ -ע ְש ֵרהַּ ,כאֲ ֶ
אתי
או ִּאם ָבא לִּ י ִּב ְכלָ ל .נִּ ְכ ַּשלְ ִּתי ִּכי יָצָ ִּ
עו ִּשיםֹ ,
או ָמה ֹ
ֹ
ָת ִּמים וְ חַּ ָלש.
נִּ ְכ ַּשלְ ִּתי ְכגֶ בֶ רַּ ,ה ְר ֵבה ולְ א ֶֹר ְך ְתקופָ ה אֲ ֻר ָכה ,ובֶ אֱ ֶמת

יתי.
ש ִּנ ִּס ִּ
ֶ

שש ָהלַּ ְך וְ ָש ַּאל לְ ָאן נֶעֱ לֶ ֶמת? לְ ָאן נ ֶֶעלְ מו
אֲ בָ ל ַּהיֶלֶ ד ֶבן ַּה ֵ
צון
ַּה ִּחיו ְך וְ ַּה ִּש ְמחָ הַּ ,ה ֶקסֶ ם וְ ַּה ֶק ֶרןִּ ,ש ְמחַּ ת ַּהחַּ ִּיים וְ ָה ָר ֹ
לִּ ְח ֹיו ָתם?
קות
תו ְך ַּה ַּצ ָל ֹ
ח ָת ִּכים ,לְ ֹ
תו ְך ַּה ֲ
יתי ,הֵ ם נ ֶֶעלְ מו לְ ֹ
וַּ אֲ נִּ י ָענִּ ִּ
תו ְך ָה ֶעלְ ב ֹו ֹנותָ ,שם ְקבו ִּרים ָכל ָה ְרגָ ש ֹות.
תו ְך ַּה ַּמכ ֹות ,לְ ֹ
לְ ֹ
יתי לִּ ְה ֹיות ִּא ָשהָ .מ ַּר ְח ִּתי לָ ק ,לָ בַּ ְש ִּתי
נִּ ְכ ַּשלְ ִּתי ְכגֶ בֶ ר ָאז נִּ ִּס ִּ
ִּש ְמלָ ה ,לָ בַּ ְש ִּתי ִּחיו ְךַּ ,רק ָדבָ ר ֶאחָ ד לֹא לָ בַּ ְש ִּתי,
לֹא לָ בַּ ְש ִּתי ִּש ְמחָ ה
מונָ ה עֲ ַּדיִּ ן ב ֹוכֶ ה .הוא עֲ ַּדיִּ ן ַּמ ִּזיל ִּד ְמ ָעה
ִּכי ַּהיֶלֶ ד ֶבן ַּה ְש ֹ
שב ֹו הוא
עולָ ם ֶ
ַּעל ַּהחֲ בֵ ִּרים וְ ַּעל ַּהבו ָשה ,ב ֹוכֶ ה ַּעל ָה ֹ
מונָ ה לֹא י ְַּפ ִּסיק לִּ ְבכ ֹות,
ש ַּהיֶלֶ ד ֶבן ַּה ְש ֹ
נִּ ְמצָ א ,וְ ַּעד ֶ
אֲ נִּ י
אֲ נִּ י לֹא ַּא ְפ ִּסיק לִּ ְכתֹב.

*
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להיות תלמידה (גרסת הקורונה)
ליזה שוורץ

תלמידת כיתה יב' ספרות ,בית החינוך אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

א

ני לא מתלוננת על העומס בבגרויות
על הציפיות הבלתי אפשריות,
על המקום במוח שהולך ונגמר,
מה שרוצים לשכוח לא נמחק מה שצריכים לזכור לא נחקק,
לא על הציונים שירדו,
לא על הציפיות שהתנפצו.
אני מתלוננת על שמונה שעות מול המסך .
ולמי שתהה ,כן ,הראייה שלי פח.
אני מתלוננת על זה שאני רואה את עצמי.
רואה את עצמי במראה ,רואה את עצמי במצלמה,
רואה את עצמי בכל כך הרבה גרסאות שונות,
אני רואה את עצמי
מתמודדת
כל כך הרבה שעות ביום.
אני מתלוננת על זה שאני לבד
אולי לא לבד-לבד ,אבל לבד כי כולם עוברים את אותו הדבר ואף
אחד לא אומר את המילים הנכונות ,כי אין אותן.
אף אחד לא מדבר על התסכול שבלשבת ולבכות ולענות למורה
בעיניים מוצפות ומחנק בגרון ,על הרצון לישון ,על חישוב
הנקודות לבגרות ,על שינון החומר במיקוד ,על העלייה במשקל,
איבוד החברים ,חוסר העניין בכל דבר שגרם לך אי-פעם להיות
מאושר...
פעם ,כשלא היו מסיכות ,
פעם ,כשהיית רואה מורה במסדרון ומחבקת אותה וזה היה עושה
לך את היום.
זוכרים?
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זוכרים שפעם לא רצינו לצאת מהבית? עכשיו זה כל מה שאנחנו
חושקים בו.
זוכרים משפחה מאושרת? זוכרים טיולים? זוכרים בתי קולנוע
ושמחת חיים?
יש הרבה טוב הרבה רע
המון לבד ויש גם חוסר ידיעה.
המון רצון להצליח ויש לי הרגשה שהכול נגדי
כי אומרים ,תנסי ,מקסימום תצליחי ,אבל אני מנסה ומנסה
ונופלת ופוחדת ממה שיביא איתו המחר .
עוד סגר ,עוד אמירות של "יהיה בסדר",
והתחלנו לראות את האור שבקצה המנהרה,
התחלנו לראות את הישועה.
הייתה לי תקווה ,חשבתי" :זהו ,עוד חודשיים וחוזרים לשגרה"
ופתאום 9,000 ,חולים ביממה ,עושים חיסונים ואין ירידה ,המצב
הנפשי מתדרדר ושום דבר לא מסתדר.
הלימודים ממשיכים כרגיל וילדים פשוט מתים מבפנים.
כאילו תלמידים לא נאבקים על ציונים כי שטפו לנו את המוח
שבלי בגרות בלשון ,תנ"ך וספרות לא נצליח בחיים,
לא נוכל להיות מה שאנחנו רוצים.
אבל גם עכשיו אנחנו לא ישנות בלילות
לא רגועות בגלל המחשבות
לא יודעים איך להתמודד כי מסתבר שכישורי חיים לא חשובים
כמו לוגריתמים וטריגונומטריה ,לא חשובים כמו גזרת נל״א
ונלי״ה.
באמת שאני מאמינה שמתישהו זה ייגמר,
אבל המגיפה האמיתית היא
לצאת מהתיכון לעולם האמיתי ולהבין,
שכל מה שלמדת במשך שניים עשר שנים,
אין לו שום השפעה בחיים.

*
30

המאורר• גיליון מספר 2

שירה

שחור בעיניים
טליה קרמר

תלמידת כיתה יא' ספרות ,בית החינוך המכללה האקדמית תל-חי
[נכתב כ'ספוקן וורד' ,שירה מדוברת]

שניה אחרי שהקאתי את כל מה שקרה
בין הרצל להקמת המדינה
וכל מה שרציתי זה לדפוק שינה
נזרקתי למיטה ,וטינג -קיבלתי הודעה
נחת מספיק מתוקה
מוזמנת לשנות ,לשפץ ,לעבוד
להחליף ,לשפר ,להוסיף ,לאסוף
קוראים לזה יצירה
בתנאים של מצוקה.
אנחנו כאן כמעט שנה
ואני כלואה
בתוך קוביה
גם כשהמצלמה דולקת
אני כבויה.
חשוב לכם לראות אותי,
אבל על מה אתם מסתכלים?
תגידו את האמת.
אתם רואים אותי או רק ציונים?
אז תנו לי לספר לכם שמאחורי כל המספרים,
גם אם הם טובים,
חשוך לי בפנים.
המציאו חיסון שירפא את גופי
אבל מה עם נשמתי? מה עם רוחי?
נפש בריאה בגוף בריא אומרים?
כולם שקרנים
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לא קשה להבין את כל המתאבדים ,המתאבלים
הקורונה היא מחלת נפש
די עם השקרים.
מנסים להפחיד אותי בכל מיני תיאורים.
פוצצתם לי ת׳מוח
די כבר ליצור לחץ בכוח
אם לא לברוח
אז תנו לי לצרוח
להגיד את כל מה שיש לי
באופן הכי גועלי:
אני גמורה
הרסתם לי את הנעורים
כוס של האמא של כל היצורים
שממציאים לי סיפורים
כל היום מדברים
על כל מיני סגרים
דברים אסורים
ממלאים את החיים בייסורים
בבריאות הנפש שלנו סוחרים
בלי הסברים
כל הקשרים מתנתקים
ואפילו החזקים כבר לא מחזיקים.
שומרים על מרחק
נמאס כבר ללכת על חבל דק
הכל כדי להישמר מוירוס או חידק
המצב הזה ממש לא מוצדק.
נאלצת לסיים את הסיפור
אני מקווה שהמסר שלי עבר באופן ברור
עכשיו אני צריכה לחזור לשיעור .

*
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סונטות
כיתת ספרות יא'
בית החינוך המכללה האקדמית תל-חי
מורה ד"ר טליה לוי

אחרי שלמדנו את סונט ד' מתוך "מותה של הגבירה
לאורה" מאת המשורר האיטלקי פרנצ'סקו פטררקה
ואת "סונטה  "130לשייקספיר ,ניסינו לכתוב שיר
במתכונת הכובלת של הסונטה תוך שימת לב למספר
השורות ,לחריזה וליחס בין החלקים המבניים.
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סונטה לכרובית
רביב פישלר

לוהֶ טֶ ת
הו ְכרו ִּבית יָפָ הֹ ,
ֹ
ַּא ְת ָכל ָכ ְך ְפ ִּריכָ ה

ְב ִּרית ִּא ָת ְך אֲ נִּ י כ ֹו ֶר ֶתת
לָ ְך אֲ נִּ י ִּש ְפחָ ה.

ש ָמן
של ֻ
ָהב וְ ִּצפוי ֶ
של ז ָ
ֵפרו ִּרים ֶ
מו ָדה
גו ִּפי ִּמ ְשת ֹו ֵקק ֵאלַּ יִּ ְךֹ ,

עו ִּשים לָ ְך ֻפלְ חָ ן
ַּהס ֹועֲ ִּדים ֻכ ָלם ֹ

שת ת ֹו ָדה.
לוחֶ ֶ
וְ גַּ ם ֵקבָ ִּתי ֹ
שלְ חָ ן
ֻמנַּחַּ ת זְ קופָ ה ְב ֶמ ְר ַּכז ַּה ֻ
ימה לְ ַּה ְפלִּ יא
ְפ ִּריכָ ה ו ְט ִּע ָ
רו ָמן,
ֵבינִּ י לְ בֵ ינְ ָך יֵש ְכבָ ר ֹ
ֹנולַּ ְד ְת ַּרק ִּב ְש ִּבילִּ י.
אֲ בָ ל ַּב ֶד ֶר ְך ֵאלִּ י ָמה ִּמ ֵמ ְך יִּ ָש ֵאר?
ֶפ ַּרח ֶאחָ ד ָק ָטן ,לֹא ֹיו ֵתר.

*
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ג'וד

נהוראי גרין

ינו יָפֶ ה ִּמ ֻכ ָלם.
הוא ֵא ֹ
לוְ ,מלֵ ִּאים ַּב ַּצ ַּער,
קו ֹ
פוֹ ,
גו ֹ
ֶעצֶ ב ְבלִּ ב ֹו ֵמ ָאז ָהיָה הוא נ ַַּּער,
הוא לֹא הֲ ִּכי ֻמ ְשלָ ם.
ְמצֻ ָלק וְ חָ בול ָכל ֻכל ֹו,
לְ לֹא ַּמלְ ָא ְך ש ֹו ֵמר,
שה לִּ י לְ ִּה ָש ֵאר,
ָת ִּמיד ָק ֶ
ילו.
ִּמ ָמחָ ר ֶא ְהיֶה ָשם ִּב ְש ִּב ֹ
אֲ בָ ל זְ ַּמנֵנו יַּחַּ ד ָתם.

ָשלַּ ח הוא יָד ְבנ ְַּפש ֹו.
לִּ ִּבי לָ נֶצַּ ח ֻמ ְכ ָתם.
וַּ אֲ נִּ י ֹנו ַּת ְר ִּתי לְ בַּ ד,
וְ אולַּ י ָכ ְך ָע ִּדיף.
ַּהחַּ ִּיים הֵ ם לַּ חֲ פָ ִּצים ָבהֶ ם ִּבלְ בַּ ד.

*
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רומי ברהום
או ָרה ַּהי ֹו ֵקד ַּב ַּליְ לָ ה
ֹ
ַּהח ִֹּרים ַּה ַּמ ְד ִּמים ְג ִּבינָ ה
יה ַּהכֹל כֹה ָש ִּביר
ִּבלְ ָע ֶד ָ
שנָ ה.
ְבלַּ יְ לָ ה נְ טול ֵ
ֶאת ַּהצַּ ִּבים ְמכַּ ֶונֶת לַּ יָם
הולֶ כֶ ת
ש ִּהיא ֹ
ַּה ַּג ְעגו ַּע ָכאן ְכ ֶ
ינו חַּ ם,
או ָרה אולַּ י ֵא ֹ
ֹ
ש ִּהיא חָ ְס ָרה אֲ נִּ י ד ֹו ֶעכֶ ת.
ַּא ְך ְכ ֶ
לוא הֲ ָד ָרה,
וְ ָאז ִּהיא ָשבָ ה ִּב ְמ ֹ
הור,
ְמ ִּא ָירה ַּב ָלבָ ן ַּה ָט ֹ
אור.
יסה לַּ ַּליְ לָ ה ֹ
ַּמ ְכנִּ ָ
ִּה ָשאֲ ִּרי ָת ִּמיד ָכ ְך,

או ְת ָך
אוהֵ ב ֹ
ַּאלְ ֶת ְר ָמן ֹ
אולַּ י ַּגם נָ ַּתן ז ְַּך?

*
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Oudeis
נועה צפריר

רו ְמ ֻתלְ ָתל וְ ַּר ְך,
ְש ָע ֹ
לות ְב ָירֹק,
ֵעינָ יו ְצלו ֹ
חוק,
רות ֵמ ָר ֹ
חו ְד ֹ
ָת ִּמיד ֹ
ש ִּי ְב ַּרח.
רוצָ ה לְ בַּ ֵקש ֶ
ֹ
ָכל לַּ יְ לָ ה לְ ִּצ ִּדי ְמז ֵַּמר,
ַּמלְ ָא ְך לֹא נִּ ְש ַּמע לִּ ְת ִּפ ָלה,
לָ כֵ ן לֹא ָאחוש ַּה ַּק ָלה,
ש ַּהי ֹום יִּ ָג ֵמר.
לֹא ֶא ֵתן ֶ

רון,
ַּה ָש ָטן ִּמ ְתחַּ ֵבא ָב ָא ֹ
יבי ִּמ ְת ַּה ֶד ֶקת,
שלֶ ת ְס ִּב ִּ
שלְ ֶ
וְ ַּ
ש ֶקט.
לָ ַּעד י ַַּּע ְטפֵ נִּ י ַּה ֶ
רון,
ַּעד ָמ ַּתי אֲ ַּה ֵל ְך ְבחָ ֹ
ילו ֶא ָש ֵאר ִּב ְכלו ִּבי,
ַּא ְך ִּב ְש ִּב ֹ

ַּרק ַּאל ִּת ָפגַּ עִּ ,ב ְש ִּבילִּ י.

*
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סונטה מספר ש(ו)ש

טליה קרמר

קו ְר ֹנות הֵ ן
רותֹ -
ֶיה ַּה ְמבֻ ָג ֹ
ָפנ ָ
חו ֵרי ָכל ֶק ֶמט ֶר ֶמז ִּמ ְס ַּת ֵתר
ֵמאֲ ֹ
מו ֵבן
ָכל ַּתלְ ִּמיד ִּב ְש ִּבילָ ה ְכ ֹ
של ַּפנְ ֵתר.
יה ְכבָ ר ֵאינָ ם ְכ ֶ
ַּא ְך ִּאינְ ְס ִּטינְ ְקטֵ ַּ
ְש ָמה הֲ לֹא ָכל ָכ ְך ַּמ ְת ִּאים לָ ה,
חו ִּחים
ש ֹו ַּש ָנה ֵבין ַּה ֹ
יע,
ִּחיוכָ ה ַּה ָנ ִּעים הוא כֹה ַּמ ְר ִּג ַּ
ישים ְבטו ִּחים.
יקה ַּמ ְר ִּג ִּ
ְבחֵ ָ
קו ֵראת
" ִּק ִּידים" לְ כֻ ָלנו ֹ
" ֶא ְת ַּא ֵבד ִּאם לֹא ַּתעֲ נו",
יאת ַּה ְקוַּ ְרטֵ ט",
" ֶא ְתלֶ ה ֶאת ַּע ְצ ִּמי ִּעם ְק ִּר ַּ
עולָ ם לֹא ָמ ַּא ְסנו.
יה ֵמ ֹ
ְב ִּאיו ֶמ ָ
או ָתנו ַּתעֲ זֹב
ש ִּת ְפרֹש ָכנָ ף וְ ֹ
ְכ ֶ
יה לֹא ַּא ְפ ִּסיק לַּ חֲ שֹב.
עולָ ם ָעלֶ ָ
לְ ֹ

*
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מחברת השירים
של נעימה ששון
כיתת ספרות יב'
בית החינוך אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מורה ד"ר מורן פרי
תלמידות הכיתה יבגניה סובולב תאיר שטרית
אופיר עציון נגה לוי
גל תורג'מן
אדוה זגורי
שוהם לנקרי
חן פיזיצקי
ליזה (אליזבת) שוורץ
הסיפור "נעימה ששון כותבת שירים" מאת עמליה כהנא
כרמון מסופר מפיה של נעימה ,ילדה משוררת שלומדת
בבית ספר דתי לבנות ומאוהבת במורה שלה יחזקאל
דה-סילבה .מה מופיע בתוך המחברת של נעימה? זאת
ההצעה שלנו .כל השירים מבוססים על ציטוטים מתוך
הסיפור.
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שיר ראשון

ואלס נעימה ויחזקאל
באמצע הדרך
עמד המורה יחזקאל מלכת.
סב על עקבו .חזר
אלי.
מה החוטים
אשר ירקידונו כל העת:
הלך.
מיהרתי.
הלך .עצר.
הלך.
לא זזתי.
מיהרתי .עצר.
הלך.
עמדתי.
הולך.
סב על צירו.
חזר.
מה החליל המרקידנו.

*
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שיר שני

*

לא יושב לידי
לא שואל אותי
לא מביט עלי
מה עוד נותר לו למנוע ממני?
וכבר סוף שנה ימים אחרונים,
ימים כזבובי חורף תשושים ו
ניתן
וניתן
וניתן לגעת בם.

*
שיר שלישי

הסוד ההופך חלש לגבור
מהו הקסם אשר
נח על שנינו אותו רגע.
כאור הלבנה הברה,
מתחזקת ועולה.
כצינה רצון יעטרונו הנדיבות,
הפיוס.
הלב נח מזעפו,
שהיה לברות מתום.
ולרגע ,כמו התקרבתי אף אני,
אל הסוד ההופך חלש לגבור.

*
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שיר רביעי

על המרחק בין אישה לילדה
על הספה ליד קיר יושבת אישה,
צנצנות של רפואות וכוס עם כפית,
על מקלט הרדיו לידה.
דלת אחת של ארון הבגדים אינה סגורה
היטב,
והילדה.
הילדה המכינה שיעורים אצל השולחן,
מפשילה שיערה,
אל מאחורי אוזנה.

*
שיר חמישי

*

במרפק על עדן החלון.
ידו השניה חובקת את שכם רעותה.
המורה יחזקאל נשאר לעמוד,
כצופה במסגרת החלון או במערכת
החשמל החשופה.
המסוידת בצבע הכותל.
או בהרים .הררי ערפל לעת ערב,
כשרידי סימנים של גאות  -ים,
המוטבעים אלה על אלה.

*
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בעקבות "המאוים"
של זיגמונד פרויד
כיתת ספרות יב'
בית החינוך אוניברסיטת חיפה
מורה ד"ר סיגל נאור פרלמן

מושג "המאוים" או "האלבֵּיתי" (Das Unheimliche
בגרמנית) ,מתייחס לטורד והמבעית אשר מתעוררים
כשהמוכר ביותר נעשה לפתע לזר .בעקבות קריאת
חלקים מהמסה של פרויד "האלביתי" תיארנו חוויה
אישית במסגרתה המאיים שמסתתר בין הקרוב
והאינטימי יוצר התנגשות מאיימת ומפתה.
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טל למברג
אתה יודע ,לא כל יום רואים גופה מהלכת.
לא זומבי ,צל או מת חי ,אלא גופה מהלכת.
אני מביט בה ורואה ניצוצות של חיים ,של מה
שיכול היה להיות ושואל :למה אצל גופה?
אולי התעלמתי מהריקבון שלה בעבר ,ולא הייתי
היכן שנחוץ.
הגופה אכזרית ביותר ,מדברת כאילו חיה וננעצת
בלבי עם כל הגה.
אם הייתי יכול לשכוח מקריאת העזרה ,מעניין
אם הייתי עושה זאת.
מה שצורב בלב הוא שהיא אומרת שהקברן הוא
זה שאחראי לשים אותה באדמה; אבל איך אני
יכול להסכים כשיכולתי ,או לפחות אני מאמין
שיכולתי ,לצייר תמונה שמחה ויפה?

*
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נוי ברכה
נכנסתי לרגע לתוך הבית ,לא מצפה להרגיש את
חום הכישוף של משפחתי.
ולרגע אני רואה תמונה מוכרת.
אחיי מראים אחד לשני את הכשפים שלמדו.
אמי מכינה בסיר אחד שיקוי כל יכול לאחד
הלקוחות שלה ,ובסיר השני את ארוחת הערב.
אבי חוזר עם צמחי כישוף לעבודתו.
אני כמעט שומעת את אחיי קוראים להצטרף
אליהם.
אבל אז התמונה מטשטשת ואני רואה את
המציאות.
השולחן זז ,הצבעים השתנו והמטבח בכלל מסודר
אחרת.
כלי העבודה של אבא הם לא של גינון אלא של
שינוי צורה.
על שולחן העבודה של האמא אין סימנים לשיקוי
כל-יכול אבל אבל אפשר לראות את שלל
הקמעות.
ילדה פעוטה רצה בצחוק עם חברתה ובפינה ישן לו
תינוק קטן.
"שינינו את הבית" האמא אומרת לי.
"כן" ,אני עונה" ,אבל המטרה היא אותה המטרה".
כי עדיין אפשר להרגיש את כישוף המשפחה .רק
לא המשפחה שלי.

*
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דימא ג'בר
ניגוד ,תמונה של צבעים וקו אחד בשחור לבן
בצד ,קו שמבדיל בין אמיתי או לא ,הרגע אחרי
המוות כשחותכים אותנו לחצי או לאלף,
סיפורים לילדים לפני שהם הולכים לישון ,וכל
זה נסוב סביב עגבניה שקטפו אותה מהעץ אבל
היא עוד חיה ורועדת ,נגסו בה והרגישה את
המוות ,נטשו אותה והשאירו אותה לא
מושלמת ,מחכה לריקבון.

*
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ההיסטוריה של החיים עצמם
דימא ג'בר

ל

אחרונה קראנו בכיתה את הנובלה של א.ב יהושע "מול היערות"
שהתפרסמה ב .1968-הנובלה מתארת סטודנט ירושלמי שהוא טיפוס
של "סטודנט נצחי" ,מסתובב באוניברסיטה ומכיר את כולם אבל לא מצליח
לסיים את התואר כי לא הגיש את כל העבודות .כדי להתרחק מהסחות
הדעת בעיר ולהצליח לסיים עבודה שאותה הוא צריך להגיש ,לוקח
הסטודנט הזה בהמלצת חבריו משרה של צופה יערות .הוא מגיע ליער של
קרן קיימת עם מזוודות מלאות ספרים במחשבה שהשקט יאפשר לו לקרוא
ולכתוב ,אבל בפועל מה שקורה זה שהוא לא מתקדם בכלל בכתיבה.
עם הזמן הסטודנט שלנו מגלה שהיער ניטע על חורבות של כפר ערבי
שתושביו גורשו או ברחו במלחמת  .1948מכאן מתחיל סיפור מעניין מאד
של גילוי וגם של הכחשה והתנערות ,ואני מאד ממליצה לקרא כי הסיפור
הזה מתאר לא רק פן פוליטי אלא גם צד מעניין בנפש האדם .הכפר הנטוש
וחסר השם מהסיפור של א.ב יהושע שתושביו נשארו חסרי בית גרם לי
לחשוב על סבא שלי שנולד ומת בכפר אבו-גוש בפרוזדור ירושלים .הייתי
רוצה לדעת איך עברה עליו המלחמה ,אבל דווקא עכשיו כשאני מתעניינת
ורוצה לדעת כבר אי אפשר לשאול .סבא נפטר לפני שלוש שנים ורוב
הסיפורים שסיפר לי על ההיסטוריה שלו ושל הכפר נשכחו ממני .בכל זאת
אני רוצה לספר את מה שאני יודעת עליו ,בתקווה שבהמשך אמצא עוד
פרטים על החיים שלו.
סבא שלי אברהים יוסף עבד אלעזיז
ג'בר (ابرهيم يوسف عبد العزيز
جبر) נולד ב 1929 -בכפר אבו גוש
שנקרא בעבר (قرية العنب) קַ רְ יַת
אלְ -עִ נַ ּב (כפר ענבים) .הוא היה איש
חזק מאד והייתי קשורה אליו .במלחמת
 1948סבא לא עזב את הכפר אבל
ההורים שלו ברחו כי פחדו .בזמן הזה
סבא שלי חי לבד במהלך המלחמה,
בישל לעצמו ונקה את הבית וזאת
בנוסף לעבודה הקשה בחקלאות .חלק
מהתוצרת שלו שימש לו למאכל ,ואת
חלקה ומכר ליהודים בקיבוצים
אברהים יוסף עבד אלעזיז ג'בר
שבסביבה ,קריית ענבים ומעלה
ابرهيم يوسف عبد العزيز جبر
החמישה .בוויקיפדיה קראתי שבמהלך
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מלחמת העצמאות אבו גוש היה כפר ששמר על ניטרליות ואף סייע
ללוחמים היהודיים ולצה"ל .למרות זאת היו תושבים שגורשו ממנו לאחר
המלחמה ,אבל רובם הגדול הורשו לחזור .ההורים של סבא שלי ברחו לבית
ג'אלה ומאוחר יותר הם ביקשו לחזור לאבו גוש ואשרו להם .שאלתי את
סבתא מה היא יודעת על העבר של סבא מהזמן לפני שהכיר אותה .היא
סיפרה לי שיש לסבא שישה אחים (שתי אחיות וארבעה אחים) ושהיא בת
זוגו השניה .היא התחתנה עם סבא אחרי שבת זוגו הראשונה שקראו לה
קותר נפטרה .יש לסבא שמונה ילדים מקותר ,וסבתא נעמה גידלה אותם
וילדה אחר כך עוד שבעה אז יש לסבא חמישה-עשר ילדים .ההורים של
סבא חזרו לאבו-גוש בשנת  ,1968אחרי מלחמת ששת הימים .אז לראשונה
הם פגשו את הנכדים שלהם ,הילדים של סבא שלי.
למדתי את ההיסטוריה של מלחמת העולם השניה דרך הסיפורים של סבא.
הוא סיפר לי" :פלסטין זו האדמה שלנו אבל גם לא שלנו ,נולדנו בה וגדלנו
באדמה של פלסטין .עבדנו קשה בשביל לחיות כי אנחנו פה ,אבל אף פעם
לא הייתה האדמה שלנו .לפני היהודים היו "אלנגליז" ולפניהם היו
העותמאנים שהבטיחו לערבים לתת להם את האדמה ולאפשר להם להנהיג
את עצמם ,אבל כבר באו היהודים וכבשו את פלסטין .היהודים היו מפוזרים
בכל העולם אבל אלה הבולטים באו מאירופה בגלל היטלר .במלחמת 1948
התכתבתי בסוד עם ההורים שלי שהיו בבית ג'אלה והם שלחו לי קצת כסף
כי הייתי עני .אני כתבתי בהודעות להם במכתבים על דפים של פעם מה
שלומי ואיך הבית וגם על והחתונה שלי" .סבא שלי נפטר באותו המקום
שבו נולד .הוא לא נסע לחוץ לארץ אף פעם ולא התרחק מביתו .פעם
שאלתי אותו אם הוא היה רוצה לגור במקום אחר והוא אמר לי שלא ,כי
הוא קשור מאוד לאדמה .הוא חסר לי.

*
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אבדן זהות האישה בשירת יונה וולך
כמייצג מחאה חברתית
שם

אופיר עציון
בית חינוך

תלמידת מגמת ספרות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,לומדת עם
המורה ד"ר מורן פרי

כותרת העבודה

"כל הזמן אני ערפל בתבנית" :אובדן זהות האישה בשירת יונה
וולך כמייצג מחאה חברתית
תיאור העבודה

חקרתי תהליך של אובדן זהות פנימית בקרב הדמויות בשירתה
המוקדמת של וולך .תהליך זה מקושר בעבודה לפער התודעתי בין
תפיסתה העצמית של הדמות לבין התפיסה החיצונית אותה.
מנחה

ד"ר טפת הכהן ביק

אופיר עציון
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יונה וולך,

משוררת עברית דגולה אשר היוותה את "אחת הפסגות של
השירה העברית המודרנית"  21ו"הביאה את השירה העברית לשיאים שכמוהם לא
ידעה אולי מאז ימי התנ"ך" ,נודעה בשל המהפכה שחוללה בתחום "שפת ה'אני'"
של השירה הנשית בפרט והעברית בכלל .צעדה הראשון אל עבר הפסגה החל
בשנת  ,1966עת פרסמה את קובץ שירתה הראשון ,דברים ,בו יצרה מחוז שירי
שעסק בעולמותיהן של דמויות שונות ,רבות מהן נשים .התעניינותי במחוז זה
החלה כשקראתי לראשונה את השיר "'קורנליה" ,אשר שבה את ליבי .בקריאתי
את המילים של וולך חשתי כמהופנטת ,חסרת יכולת לעצור .תודעתה המיסטית
של ותפיסתה החד פעמית של בריאת האדם והיקום כה סקרנה אותי ,עד
שהרגשתי כאחת שחוותה את כל הקיום מחדש בפעם הראשונה .הצפנים השונים
של וולך ,האינטרטקסטואליות ואמונותיה הרחבות הציתו בליבי תשוקה עזה
לחקר והעמקה ותחושותי הפנימיות הכריעו את כיוון עבודתי עבורי.
מאפיין משותף משמעותי שבלט לנגד עיני בקריאת שירי הדמויות של וולך
היה מאמצה הבלתי נדלה לברוא כל דמות כנפש מלאת רבדים בעלת "אני עצמי"
מורכב ,אשר תפס את עצמו באופן מנוגד לדרך בה נתפס על ידי החברה החיצונית
לו.
הטענה אשר ביססתי בעבודתי היא כי שירי הדמויות הנשיות של יונה וולך
מייצגים תהליך קבוע ,אמיתי ומשותף של הידרדרות נפשית המובילה אל אובדן
זהות פנימית .דרך השירים שבחרתי לחקור – "זה לא זה"" ,דובה גריזלית",
"קורנליה"" ,לוטה" ו"ססיליה"  --הדגמתי את הדרכים השונות בהן זרעה וולך
דיסוננסים קיומיים בין נפש האישה לעצמה ,והוכחתי כי תהליך ההידרדרות
הנפשית המופיע בשירים נוצר כתוצאה מהדיסוננס התהומי שבין תפיסת האישה
את עצמה לבין תפיסתה החיצונית על-ידי החברה .מתוך אלו ,ביססתי את שלבה
האחרון של טענת המחקר שלי ,בו חשפתי את מטרתה הכפולה של וולך ביצירת
אובדן זהות האישה :מתיחת ביקורת חברתית וחידוש המעמד הנשי.
בכדי לבסס את טענת המחקר ,עסקתי ראשית כל בהעמקתה הראשונית של
וולך בנפש האדם ובחיפוש אחר מוצאה .דרך ניתוח השירים "זה לא זה" ו"דבה
גריזלית" ,הדגמתי את השתוקקותה התמידית של וולך אל ייסוד זהות ה"אני
העצמי" בנפש האדם ואת חקירתה אחר מורכבויותיה השונות .מתוך עמדה זו,
עברתי אל פרקי השני בו חקרתי את בריאתה של דמות האישה בשירתה
המוקדמת של וולך  -בריאה מוצפת סתירות ודיסוננסים שיצרה עמה דמויות
אקזוטיות ומשונות ,קורבניות ומעונות שאפשרו לוולך לערער על הסדרים
החברתיים שידע הציבור הישראלי עד כה .בעזרת השיר "קורנליה" וחציו הראשון
של השיר "לוטה" ,שיקפתי אל מול עיני הקוראים את המהלכים הספרותיים
השונים שביצעה וולך בכתיבתה על מנת ליצור דיסוננסים ותחושות קיום סבוכות
בקרב האישה-
 1גבריאל מוקד" ,טוטאליות של החוויות והשפה ",ידיעות אחרונות , 11בנובמבר .1985
2
מנחם בן" ,נס גדול היה פה ",ידיעות אחרונות 11 ,בנובמבר .1985
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לו ַּקחַּ ת ַּכדו ִּרים נגֶד ָה ְרגָ ש ֹות  /ש ֹו ֹנות ֶשל ִּמ ְסת ֹו ִּרין") 3והוכחתי את
(" ֹרצונה המובהק של וולך ליצור סתירה קיומית בין תפיסת האישה את עצמה לבין
ש ָדה אֲ ֻד ָמה /
קו ְרנֶלְ יָה ֵ
ש ֹ
תפיסתה החיצונית של החברה" :הֵ ם חָ ְשבו ֶ
עו ִּשים לָ ה ִּ /כי ִּהיא
ש ֹ
קו ְרנֶלְ יָה לֹא י ְָד ָעה ָ /ת ִּמיד ִּהיא חָ ְשבָ ה ֶ
וְ ֹ
4
קו ְרנֶלְ יָה".
ֹ

לאחר שהעמדתי את טענתי כי וולך אכן פעלה ליצירת פער תפיסתי בין
דמות האישה אל החברה ,מיקדתי את פרקי האחרון בחקירת השלכותיו הנפשיות
של הפער על זהותן הפנימית של הדמויות .בהדגמת התדרדרותן הנפשית
המובהקת של "ססיליה" אשר חוותה את עצמה כ"ערפל בתבנית" ש"לאורך הּזה
(ססיליה) לא רצתה" ושל "לוטה" אשר לקחה "כדורים נגד הרגשות" והביאה
עצמה אל תודעה בה היא "היא מבינה רק מילים" ,הצלחתי להוכיח את טענתי כי
וולך בחרה לשבור ולפרק את זהותן של הדמויות על מנת למתוח ביקורת חברתית
ולחדש את מעמד האישה .תוך שהשליכה על דמות האישה את דרישותיה
הדורסניות של החברה ,וולך ,שהיא "כל-כולה תביעה לרב-צורתיות ,להרס שהוא
בריאה" 5,בנתה מציאות חלופית .דרך תחבולה ספרותית של פואטיקה חתרנית,
היא הדהדה את חוויית הקיום הקשה של האישה בחברה הקיימת בקרב הקוראים
והכריחה אותם ,בתור עצמים החיים בחברה אשר למעשה מהווים חלק מן הבעיה
המדוברת ,להתמודד עין לעין עם הסוגיות השונות המהוות עוול עבור האישה -
אם בהיבט הנשי-מיני ("קורנליה") ,הנשי-סטראוטיפי ("לוטה") או הנשי-מגדרי
("ססיליה") .דרך שבירת האישה ופירוק זהותה ,וולך הצליחה לייצר מצב אפסי בו
צריך מעמד האישה להבנות מחדש לגמרי ,ובכך פתחה דלת אל האפשרות
למציאות בה הוא אינו תלוי בתבניות קיימות וסטיגמות מיושנות ,אלא מתבסס אך
ורק על פי תכונותיה ויכולותיה הפנימיות והייחודיות לה.
עבודה זו היא העבודה האקדמית הראשונה שכתבתי ,ואני כה גאה בתהליך
שעברתי עמה .החקירה ,הגילוי ,פיצוח הרמזים הליריים והניסיונות לחדור אל
תודעת האדם ורבדיה השונים של הנפש העמיקו אותי ופתחו אותי בצורה
שעבורה אחוש אסירת תודה לעד .כל כולי ציפייה לשחרר את עבודת מחקר זו אל
אוויר העולם האקדמי ולהפוך עמה אל חלק מגלגל הספרות העברית .השנה וחצי
האחרונות ישארו חרוטות בליבי כתקופת צמיחה מקצועית ,ספרותית ונפשית
לעד ,ועל כך אני מאושרת יותר מכל.
יונה וולך היקרה ,עבודה זו אמנם הגיעה לסופה ,אך דרכינו אינן נפרדות.
תודה על תרומתך האדירה אל מי שהתעצבתי להיות.
דמויותיך ישארו נצורות עמוק בליבי.
תודה.

*
 3יונה וולך ,דברים ראשונים (תל אביב :עכשיו וכתב ,)2009 ,עמ' .10
 4וולך ,2009 ,עמ' .9
 5חמוטל צמיר ,בשם הנוף (כתר ומכון הקשרים :ירושלים ובאר שבע.237 ,)2006,
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עבודת הגמר כדרך ללמידה טובה יותר
שם

יונתן ליבמן
בית חינוך

תלמיד מגמת הפילוסופיה באוניברסיטת בר-אילן ,לומד עם המורה
ד"ר אושי קראוס

כותרת העבודה

פליטים ואמנת הפליטים כנגד מבחן הזמן
תיאור העבודה

חקרתי את תופעת הפליטות מנקודת מבט פילוסופית והיסטורית.
הנושאים נעים בין תיאורטיים למעשיים ,בין השאלה "מהי חובה
מוסרית" ל"איך השפיע משבר הפליטים על הכלכלה הגרמנית".
בסוף העבודה עולה תהייה על עתיד תופעת הפליטות כשאנחנו
נכנסים לעידן חודש שבו בגלל שינוי האקלים היא עלולה לתפוס
מקום מרכזי בחיים של כולנו.
מנחה

ד"ר רמי גודוביץ'

יונתן ליבמן
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יש

היום כמות עצומה של ביקורת כנגד מערכת החינוך בישראל ,שחלק גדול
ממנה מוצדק .תהליך הלמידה והדרך שבה מידע מועבר לתלמידים רחוק מלהיות
מושלם .כל תלמיד ,מורה ומנהל יוכלו להביע את הביקורת שלהם כלפי המדיניות
והשיטות של המערכת .אני ,כתלמיד במערכת החינוך ,כנראה יותר סלחן מרוב
חבריי לספסל הלימודים וסגל ההוראה ,אבל אין זה אומר שאין בפי שום ביקורת.
רשימה זו לא תדון בבירוקרטיה ובשיטות ההוראה הארכאיות לעיתים אלא
בתהליך הלמידה.
הלמידה ,לטעמי ,יכולה להיות דבר מופלא וגם אוניברסאלי .כל מי שאני מכיר ,גם
אם איננו סקרן ,מתעניין במשהו .כדורגל ,כדורסל ,דולפינים או היסטוריה,
אתיקה ,פילוסופיה ,מתמטיקה או ספרות ,כל אחד יכול למצוא עניין איזשהו
תחום .בזמן שכתבתי את עבודת הגמר שלי הבנתי כמה התגעגעתי ,כמה חסר לי
תהליך הלמידה הטהור .התחושה של התעניינות בנושא מסוים ,עם הבנה בסיסית
ושטחית לחלוטין ,עד הגעה ליכולת סבירה (גם אם רחוקה ממושלמת) להבין אותו
עד כדי כתיבת עבודה בהיקף של קרוב לחמישים עמודים עליו.
כל מי שקורא את השורות האלה יוכל ,אני חושב ,להזדהות איתן .תהליך הלמידה
העצמאי ,זה שנובע מעניין שלך בנושא מסוים ומשתמש בתשתית הפדגוגית
שמסביבך על מנת לסייע ולעצב אותך  --אך לא לפטם במידע שהוכן מראש --
הוא מדהים .וכמובן ,תהליך הלמידה הזה היה מרכזי לכתיבת עבודת הגמר.
אני גם לא לבד כאן ,משרד החינוך בשנים האחרונות מבין את הערך שבחווית
למידה עצמאית .אפשר לראות זאת באופן מובהק במסלול עבודות הגמר ,אבל גם
ההערכות החלופיות הן תוצר של ההבנה הזו.
כשניגשתי לעבודת הגמר ,בעיקר שמחתי על שזכיתי לכתוב על נושא שאני בחרתי
ושמעניין אותי ,ובלמידה כמו בלמידה ,הכל מסתעף .ההסתעפות היא אחד
מהחלקים האהובים עליי בתהליך .בעבודה שלי ,שהייתה על פליטים ואמנת
הפליטים ,התחלתי בקריאה של החומר ה"רלוונטי" ,שניתן לי על ידי המנחה שלי,
ומהר מאוד הסקרנות עשתה את שלה ומצאתי את עצמי עורך חיבורים בין הנושא
שהחלטתי לכתוב עליו ומגוון נושאים אחרים .כך ,אם בפרקים הראשונים דיברתי
על נושאים כמו "מהו פליט" ,הרי שבפרקים המאוחרים יותר דיברתי על חשיבות
הנשק החם בהתפתחות הלאומית של עמי אירופה .תהליך ההסתעפות בלמידה
נהדר כל-כך מכיוון שאי אפשר ללמוד רק על נושא אחד .אפשר להשוות כל נושא
שניתן לרצות ללמוד עליו לגוף האדם .אפשר ,בתיאוריה ,ללמוד רק על הלב .אבל
אי אפשר באמת ללמוד רק על הלב .הרי במוקדם או במאוחר תיתקל בעצבים,
ואיך תוכל להמשיך להבין את הנושא בלי לקרוא על מערכת העצבים ,ומשם על
הטחול ומערכת העיכול ועצם הזנב ועוד אלפי מושגים אחרים.
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תהליך הלמידה הזה המתבטא בעבודת הגמר הוא לא רק מהנה יותר ,אלא גם
מעשיר הרבה יותר .את תהליך הכתיבה של העבודה שלי ליווה צוות תומך ושופע
ידע של 'דרך רוח' ,' ,והמחקר עצמו היה ,כפי שכתבתי ,מגוון ומעניין .תהליך
הלמידה שילב לא רק למידה והיכרות עם נושא מסוים ,אלא גם יצירת תוצר סופי
טוב ככל האפשר ,תהליך נפרד ששווה לעסוק בו.
אני מאוד נהניתי בזמן כתיבת העבודה ,והייתי ממליץ על המסלול הזה לכל אחד
שיש נושא מסוים שמעניין אותו .וכפי שכבר הוזכר ,דבר נהדר לגבי בני האדם הוא
שכמעט כל אחד ואחד מאתנו מתעניין במשהו.

*
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הפוליטיקה של ההשבה לטבע

ד"ר נמרוד מרום ,המעבדה לארכיאוזאולוגיה ,אוניברסיטת חיפה

ה

שבה של מינים נכחדים לטבע היא תהליך מורכב וממושך הדורש
השקעה רבה של זמן ,משאבים וידע מדעי .אך מה נמצא מתחת למכשור,
למישדור ולגרעיני הרבייה שבסופם שחרור החיה אל הבר? האם שאלנו את
עצמנו מי מהחיות מוחזרות לטבע ולנוף ולפי איזה קריטריון? האם ההשבה
מוכתבת אך ורק משיקולי הגנה ושמירה על הבר? באיזו מידה ראיית עולם
ואידיאולוגיה מכתיבה את זהות המינים המושבים ואת הגישה לשימור
ושחזור עולם הטבע? במהלך המאה ה 20-ובמאה הנוכחית ניתנו תשובות
שונות לשאלה הזאת.
בין הראשונים שהתנסו בשיחזור מינים נכחדים היו האחים לוטז והיינץ הק
( ,)Lutz and Heinz Heckשניהלו גני חיות בברלין ובמינכן בשנות העשרים
והשלושים של המאה הקודמת .האחים הק ניסו להרביע גזעים מקומיים של
בקר במטרה לשחזר את בקר הבר שנכחד מאירופה במאה ה .17-גזע הבקר
החדש" ,בקר הק" ,היא דוגמא ראשונה לניסיון להשיב אחורה את תהליך
הביות כדי לשחזר את מין הבר; אך ניתן להתווכח עם התוצאה ,שכן הגזע
החדש אינו דמה לבקר בר יותר מאשר גזעים קיימים .עם עליית הנאצים,
נפרדו דרכיהם של האחים הק .היינץ ,שהיה קומוניסט ואף נישא בעברו
ליהודיה ,היה בין האסירים הפוליטיים הראשונים שנשלחו למחנה הריכוז
דכאו; לוטז ,לעומת זאת ,הפך ידיד קרוב להרמן גורינג ,מהמעגל הקרוב של
היטלר .לוטז הק וגורינג חלקו עניין בצייד ובשחזור נופי מורשת ( ancestral
 ,)landscapesובסמכותו של גורינג הפך לוטז לראש הרשות להגנת הטבע
ברייך השלישי .בעידודו ,המשיך לוטז בניסיונותיו להרבעה של מיני בר :סוסי
התרפן ( )tarpan horsesוהביזון האירופי ,ששוחררו לבר ושימשו לציד
ששיחזר ,עבור גורינג ,סצנות מהעבר המיתי הגרמאני .הדואליות שבין
הפרימיטיביזם האידיאולוגי והקידמה הטכנולוגית הנאצית מוצאת כאן ביטוי
מלא ,וכך גם העיסוק הנאצי ב"זיהום" גנטי ותרבותי :לברור את גזע הבר
הקדום ,הטהור ,שבויית ונחלש; השבת המרחב ממצבו המזוהם והמוחלש
לראשוניותו הקדמונית.
השבת הגלגל האקולוגי לאחור מתקיימת כיום בישראל ,בין היתר ,בהקשר
אידיאולוגי ומקצועי שונה לחלוטין ,המובל על-ידי הדימוי הרומנטי של שיקום
נופי המקרא 1.רשות הטבע והגנים בישראל הצליחה להשיב אל הבר
אוכלוסיות בעלי-חיים שנכחדו מהארץ על-ידי הקמת גרעיני רבייה בשמורות
החי בר בחיפה וביוטבתה .מפעל חשוב זה עונה על כמה קריטריונים
/הפראים-מאיראן-בעקבות-תהילים-פרק-קדhttps://www.parks.org.il/new/

1
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מקצועיים ואתיים מוקפדים .למשל ,סדר ההשבה הוא “last go first
” :comeבעל-החיים שנכחד אחרון הוא זה שיושב ראשון .בנוסף ,משתמשים
אך ורק בפרטים בני המין המיועד להשבה :היחמור ,אייל שנכחד מהארץ
במאה ה ,19-הושב מאוכלוסיה של תת-המין הפרסי שהתקיים באזורנו.
מבלי להטיל דופי בעבודה המסורה של אנשי רשות הטבע והגנים ,חשוב לציין
שגם כאן מתקיים שיקול ערכי לא מבוטל בהחלטה אילו חיות להשיב .כך,
למשל ,אין תוכנית להשבה של נברני המים שנכחדו מהחולה בשנות ה,'50-
למרות שאין ספק שהכחדתם הייתה מאוחרת ( )last go first comeושבתי
גידול מתאימים קיימים כיום בהחולה .מדוע? אולי מפני שהנברן הוא בעל
חיים קטן ,לא "כריזמטי" ,עם פונציאל ניכר להפוך למזיק לחקלאות .גם הנמר,
שנכחד לפני שני עשורים ממדבר יהודה ומהנגב ,אינו מועמד להשבה .כאן,
כמובן ,אין בעיה עם כריזמה – אלא בסיכון המשמעותי הכרוך בשיחרור טורף
גדול אל הבר .השבתם של אוכלי העשב גדולים מזמנת דילמות אחרות ,שכן
ללא אוכלוסיית טורפים אפקטיבית ומוגנים על-ידי איסור ציד ,עלולים בעלי-
חיים אלו לאיים על פרנסתם של חקלאים 2.נראה שאין בארץ אופק תכנוני,
אידיאולוגי או פיזי שיאפשר השבת טורפים גדולים החיוניים לקיומה של
מערכת אקולוגית מתפקדת .השבה כזאת של טורפים גדולים לבר יושמה ,על
אף התנגדויות 4 3,הן בארה"ב והן באירופה 5.יוצא שהבחירה אילו חיות יש
להשיב מערבת מרכיבים שונים ,אידיאולוגיים ו/או שיווקיים ,אם ניתן עוד
להבדיל בין השניים :ישנה עדיפות לבעלי-חיים גדולים" ,מקראיים" (יחמור,
ראם ,נשר ,פרא) ,שאינם מסוכנים לאדם (דב ,נמר) .מעבר לשיקולים אלו,
ישראל ,לצערנו ,אינה מהווה דוגמא טובה לגישה החדשנית בעולם שמירת
הטבע ,משום שגודלה ואוכלוסייתה הצפופה אינה מאפשרת לשקול את
יישומן של חלק מהמגמות המעוררות מחלוקת בתחום היום .ניהול מערכות
אקולוגיות בישראל מהווה דוגמא לתפישה מסורתית של שמירת טבע
(.)nature conservation
בעולם כיום ,ובייחוד באירופה ,ניהול מערכות אקולוגיות נוצק לתבנית חדשה
המכונה ( rewildingחזרה למצב פראי" ,הפראה") במסגרת זאת נזנחים
רעיונות על שמירת הטבע הקיים או השבתו למצב טרום-תעשייתי זה או אחר
ומוחלפים בהכרה בצורך בשטחים גדולים ללא דריסת רגל אנושית ,בהם יושבו
תהליכים אקולוגיים רחבי-היקף לפעולה עצמאית .בגישה זו מקופלות שתי
תובנות מפתח :ראשית ,תפקידם הקריטי של טורפים ואוכלי עשב גדולים בכל
מערכת אקולוגית; ושנית ,הבנת העומק ,ההיקף ומשך הפעילות האנושית
בעיצובו של כל מה שאנחנו קוראים לו כיום טבע ,עד כדי חוסר יכולת לקבוע
נקודת ייחוס למצב ראשוני הראוי לשמר .ההגיון של  rewildingתובע השבה
https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-MAGAZINE-1.4790250

2

https://www.bbc.com/future/article/20200929-how-wolves-and-bison-are-returning-to-europe

3

https://www.summitdaily.com/opinion/opinion-vote-no-on-gray-wolf-reintroduction-to-protect-wildlife-and-farmers/

4

https://www.youtube.com/watch?v=ysa5OBhXz-Q

5
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של טורפים ואוכלי עשב גדולים ושיחרורם בשטחים מתאימים כדי לייצר
מחדש מערכות אקולוגיות תיפקודיות ולאו דווקא "קדמוניות"" ,טבעיות",
וכדומה .תפישה זו מקודמת על-ידי ארגונים ללא מטרות רווח שרוכשים
חלקות אדמה ענקיות ומנסים לחדש בהם תהליכים טבעיים ,תוך שהם
מסתמכים על נטישת קרקעות חקלאיות המתרחשת באופן טבעי 6באירופה.
המייצג המובהק והבולט לכך הוא ארגון הגג  .Rewilding Europeהתפישה
הכוללת של ה"הפראה" ,rewilding ,דורשת את השבתם של אוכלי עשב
גדולים שנכחדו זה מכבר מאירופה :כלים גנטיים חדשים מאפשרים השבה
של בקר בר( 7זוכרים?) ואפילו של ממותות 8.הדבר אינו שונה מהותית מדברים
שכבר נעשו 9על-ידי מדעני  ,Revive and Restoreעוד ארגון ללא כוונת רווח
שמוביל את המגמה המהפכנית.
שמירת טבע ו rewilding -מקורן במסגרות אידיאולוגיות שונות .שמירת
הטבע ,שמהותה הגנה על הקיים והשבתו במידת האפשר לנקודת ייחוס
קרובה ,נולדה מתוך תרבות הנגד של שנות ה .'60-ראשיתה בשני ספרים
שפורסמו ב 1948-וקיבעו את הנרטיב לפיו הקרקע ,האויר ,המים ועולם החי
והצומח נפגעו קשות כתוצאה מפעילות האדם ,ושללא פעולה נחושה המצב
יחמיר לקטסטרופה .ספרה של רייצ'ל קארסון ,The Silent Spring ,המחיש
11
את האסון ועטף אותו במטאפורה העוצמתית של אביב ללא התחדשות.
הנראטיב אוכלס ברשעים ,תעשיינים ופוליטיקאים מושחתים ,והניע את
מעמד הביניים המשכיל בארה"ב לפעולה .הפגנות ענק באפריל  1970הניעו
ממשלות לפעולה וקיבעו את נראטיב שמירת הטבע דרך פעילות חברתית
ומדעית .נראטיב זה הוא המתעורר כיום בעקבות משבר האקלים הגלובאלי.
תנועת שמירת הטבע מתאימה היטב לניסיונות תיקון העולם דרך מדינת
הלאום ,ודרך קריאה לרגולציה .יש בה יסוד של מאבק חברתי שמאלי ואנטי-
קפיטליסטי במהותו ,דבר שמעורר אנטגוניזם מיידי בקרב שמרנים נוסח
טראמפ בארה"ב המכחישים את פונטציאל ההרס שבשינוי האקלים והמשבר
האקולוגי הנוכחי.
לעומת שמירת הטבע ,בגישת ה rewilding -אין נרטיב של אשמה ,אין קרב
בלימה על הקיים ואין ציפיה מסמכות עליונה ,מדינתית או בינלאומית ,לפתרון
משברים .כאן הגישה היא אופטימית 12:שאיפה לפתרון מקיף שיכונן מחדש
"טבע" בקנה מידה גדול כישות פראית שאינה נשלטת על-ידי האדם .חזון
יומרני זה מציע מציאות אלטרנטיבית שבתסריט הקיצוני שלה השבה של
בעלי-חיים מתקופת הקרח לעולמנו .החזון אינו מתממש דרך תשתיות
מדינתיות ,אלא מובל על-ידי ארגונים ללא מטרת רווח .הפניה לדעת הקהל
https://rewildingeurope.com/
https://rewildingeurope.com/rewilding-in-action/wildlife-comeback/tauros/
https://reviverestore.org/projects/woolly-mammoth/
https://www.haaretz.co.il/science/biology/.premium-MAGAZINE-1.9578825
https://reviverestore.org/
Jepson, Paul; Jepson, Paul; Blythe, Cain; Blythe, Cain. Rewilding: 14 (Hot Science) (p. 90). Icon Books Ltd. Kindle Edition.
Jepson, P. (2019). Recoverable Earth: a twenty-first century environmental narrative. Ambio, 48(2), 123-130.
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נסמכת על מסגור ( )framingשל הפעולה כמייצרת ערך תיירותי ,תהליכים
אקולוגיים שניתן לכמת את ערכם בכסף ( )ecosystem servicesותחושת
זהות מקומית 13.מיזמים אלה מלווים ביצירת תשתית כלכלית עצמאית ,מתוך
הכרה בכך שהמשאבים הציבוריים מוגבלים והטבע אינו גבוה בסדר
העדיפויות הממשלתי – לפרוייקט ללא רווח אין היתכנות בטווח הארוך.
הפנייה האופטימית לחזון גורף של הפגת ה"שעמום האקולוגי"  ,14תיקון כדור
הארץ ו"יצירת ערך" אסתטי ,אקולוגי וכלכלי נולד מתוך עולם עקרונות
קפיטליסטי לחלוטין.
ההיסטוריה הקצרה של המאמצים לשיקום הטבע זרמה (וזורמת) במספר
אפיקים :החל מהשבה אידאולוגית של נופי קדומים בחסות אידיאולוגיה
פרימיטיביסטית ולאומנית ,דרך שמירת הקיים הנטועה בראיית העולם
הטרום-תעשייתי כנקודת ייחוס לטבע טהור ובמדינה ככתובת לפתרון ,וכלה
ברוח היזמות האקולוגית הגרנדיוזית של עולם ה ,rewilding-הקפיטליסטי
במהותו .ניתן לזהות הלימה מסוימת בין כל אחת מהגישות האלה לאבדן
עולם הטבע שסביבנו לבין האידיאולוגיה השלטת (לאומנות ,סוציאל-
דמוקרטיה ,קפיטליזם ליברטריאני) .נמצא שההשבה לבר ,הנראית על פניה
כמדעית וחסרת פניות ,נטועה בעולם פוליטי-כלכלי ואידיאולוגי; מדעי הרוח
והחברה יכולים לחשוף את האינטרסים והאידאולוגיות המצויים מתחת למסך
העשן הטכנולוגי והתקשורתי.

https://www.scotlandbigpicture.com/
Monbiot, G. (2014). Feral: Rewilding the land, the sea, and human life. University of Chicago Press.
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ד"ר סיגל נאור פרלמן
מנהלת שותפה של "דרך רוח" ומורה
לספרות בבית חינוך אוניברסיטת
חיפה .בשנת  2020ראה אור ספר
השירים הראשון שלה מחלוטה.
צילום :אריק סולטן (מקור ראשון)

מחלוטה כריכת הספר .הוצאת
פרדס ()2020
65

המאורר• גיליון מספר 2

פרסומים אחרונים של מורי דרך רוח

[שני שירים מתוך מחלוטה]

בית
רו ֹנות נִּ ְפ ָת ִּחים
ָכל ַּה ְז ַּמן אֲ ֹ
תות נִּ ְס ָג ִּרים
ָכל ַּה ְז ַּמן ְדלָ ֹ
ָכל ַּה ְז ַּמן ְמ ָק ְר ִּרים נִּ ְפ ָת ִּחים
חות ֹזו ְר ִּמים
ָכל ַּה ְז ַּמן ִּמ ְקלָ ֹ
ינות נִּ ְמ ָר ִּחים
ָכל ַּה ְז ַּמן ְג ִּב ֹ
יסות נִּ ְתלִּ ים
ָכל ַּה ְז ַּמן ְכ ִּב ֹ
ָכל ַּה ְז ַּמן נִּ ְכנָ ִּסיםֹ -יו ְצ ִּאים
נִּ ְכנָ ִּסיםֹ -יו ְצ ִּאים

הים בחוף מרידיאן
שנִּ י ִּבלְ ָע ַּדיִּ ְך
זֶה יִּ ְהיֶה ַּע ְכ ָשו ַּה ַּקיִּ ץ ַּה ֵ
ִּבלְ ָע ַּדיִּ ְךִּ ,בלְ ָע ַּדיִּ ְךֵ ,א ְ
ָש ְבנו
יך י ַּ
חולָ ,אכַּ לְ נו
ַּעל ְשפַּ ת ַּהיָםַּ ,על ַּה ֹ
נָביםִּ ,בלְ ָע ַּדיִּ ְךִּ ,בלְ ָע ַּדיִּ ְך,
עֲ ִּ
ִּה ְס ַּת ַּכלְ ְת ַּעל ַּהיָם וְ ִּס ַּפ ְר ְת ַּכ ָמה
ָר ִּצית ָכל יַּלְ דו ֵת ְך ֶאת ַּהיָם ,נִּ ְכנ ְַּס ְת
ֶאל ַּה ַּמיִּ םִּ ,בלְ ָע ַּדיִּ ְךִּ ,בלְ ָע ַּדיִּ ְך,
ָק ָרה לִּ י ַּהי ֹום ְדבַּ ר ָמה,
ִּבלְ ָע ַּדיִּ ְך

ַּהחַּ ִּיים הֵ ם חַּ ִּיים וַּ אֲ נ ְַּחנו חַּ ִּיים ַּרק
שאֲ נ ְַּחנו חַּ ִּיים ,אֲ בָ ל ִּבלְ ָע ַּדיִּ ְך
ְכ ֶ
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ד"ר אודליה חיטרון
מורה לספרות בבית חינוך
אוניברסיטת בר אילן .אודליה תרגמה
לאחורנה לעברית את המחזה יורד
הים שכתב ב 1913-פנדדו פסואה,
גדול המשוררים המודרניים של
פורטוגל .המחזה התפרסם בהוצאת
הבא לאור (.)2021

יורד הים כריכת הספר .הוצאת הבא לאור ()2021
68

המאורר• גיליון מספר 2

פרסומים אחרונים של מורי דרך רוח

[מתוך יורד הים]
שנייה :חלמתי על יורד ים אשר הלך לאיבוד באי
מרוחק .באי זה גדלו כמה דקלים גבוהים ,זקופים,
שציפורים ריחפו ביניהם בחופשיות ...לא ראיתי
אם עצרו מדי פעם לנוח ...יורד הים חי שם מיום
שספינתו טבעה .. .הוא ניצל ,אך לא הייתה לו כל
דרך לשוב למולדתו ,ובכל פעם שנזכר בה ,גאה
בו סבל .לכן ביכר לחלום על מולדת שמעולם לא
הייתה שלו ,ולעשותה לשלו :סוג אחר של ארץ
ובה נופים אחרים ,אנשים אחרים ,צורות אחרות
של חציית הרחוב ,של הצצה מן החלון ...כל העת
בנה יורד הים בחלומו מולדת כוזבת זו ,ולעולם
לא הפסיק לחלום .בימים – בצילם הקצר של
הדקלים ,אשר הטילו על החול החם את צורתם
המשוננת והכבירה; ובלילות – שרוע על גבו על
החוף ואינו מבחין בכוכבים שבשמיים.
ראשונה :לו רק היה עץ מטיל את צילו של חלום
כזה על ידי המושטת!...
שלישית :הניחו לה לדבר ...אל נא תפריעו...
ידועות לה מילים שהורו לה בנות הים ...אני
שוקעת בשינה כדי שאוכל להקשיב לה ...ספרי,
אחות ,ספרי ...ליבי כואב מכך שלא הייתי את,
כשחלמת על החוף...
שנייה :יום אחר יום ,שנים על גבי שנים ,בנה יורד
הים את מולדתו החדשה בחלום ארוך ומתמשך...
מדי יום הוסיף עוד אבן חלומה למבנהו הבלתי
אפשרי ,ועד מהרה כבר הייתה לו ארץ שבה עבר,
הלוך ושוב ,פעמים אינספור .הוא נזכר שכבר
בילה אלפי שעות לחופיה; הוא הכיר את צבעם
הרגיל של הדמדומים במפרץ צפוני אחד ,וידע
מה מרגיע היה להיכנס-בשעת לילה מאוחרת,
כשנשמתו משתכשכת במלמול המים הנחתכים
בחרטום הספינה – אל נמל דרומי רחב ,שבו בילה,
אולי באושר ,את נעוריו המדומיינים...
[הפסקה]
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ראשונה :מדוע השתתקת ,אחות?
שנייה :מוטב שלא לדבר יותר מדי ...החיים
צופים בנו תמיד ...כל שעה היא אם
לחלומותינו ,אבל עלינו לא לדעת זאת...
כשאני מדברת יותר מדי אני נעשית נפרדת
מעצמי ,ומתחילה לשמוע את עצמי מדברת.
הדבר מעורר בי רחמים עצמי ים כאלה ,ואני
מרגישה את ליבי הולם כה חזק ,עד שאני
כמעט פורצת בבכי ומשתוקקת לערסל אותו
בזרועותיי ,כאילו היה תינוק ...ראו :האופק
מתבהר ...השחר ודאי אינו רחוק ...האם נחוץ
שאספר לכן עוד על חלומי?
ראשונה :ספרי תמיד ,אחות ,ספרי תמיד ...אל
תחדלי מסיפורך ,ואל תניחי ליום העולה
להסיח את דעתך ממנו ...היום לעולם אינו
עולה עבור אלה המניחים את ראשם בחיקן של
את
תפכרי
ואל
החלומות...
השעות
אצבעותייך ,זה מרעיש כמו נחש לוחש
וערמומי ...ספרי לנו עוד ועוד על החלום שלך.
הוא אמיתי כל כך עד שאין בו כל פשר.
המחשבה על ההאזנה לך ,לבדה ,היא מנגינה
לנשמתי...
שנייה :כן ,אוסיף ואספר לכן על חלומי .אני
עצמי מרגישה צורך לספר אותו .כשאני
מספרת אותו באו זניכן ,הריני מספרת אותו גם
לעצמי ...
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רנה ורבין

מורה לספרות בבית חינוך
אוניברסיטת תל אביב .לאחרונה
התפרסם ספרה איך כדאי לחיות:
סיפור מסע הרפתקני במרחבי
התודעה בהוצאת ערבי נחל (.)2020

איך כדאי לחיות כריכת הספר .הוצאת
ערבי נחל ()2020
71

המאורר• גיליון מספר 2

פרסומים אחרונים של מורי דרך רוח

רנה על ספרה:
"הספר הזה הוא דיווח ישיר מהחלל הפנימי ,כפי שנצפה במסעותיי ,ביניהם
ואחריהם .כתבתי אותו עבור הסקרניות ,הכמהות ,ההרפתקניות ,והמתעניינות
שלא בהכרח מתכוונות לצאת בעצמן למסעות דומים .כל מסע דורש אומץ .כל
סיפור מסע דורש התגברות על מבוכה ופחד .אולי זה אותו הדבר".

[מתוך איך כדאי לחיות]
נורה עומדת בין המטבח לסלון בדירה החדשה
שלה .היא מסתכלת על המקרר ועל המיקרו ועל
הטלפון הסלולרי ,שחיברה למערכת והוא מנגן
עכשיו שירים מרשימה ביוטיוב ,שנקלט דרך הפס
הרחב בווייפיי .היא חושבת ,מה יוסף קארו או חיים
ויטאל היו אומרים על כל הרבדים הנסתרים האלה
של הקיום? איך הם היו מסבירים את זה שבסוף
דווקא המדענים הם ששלפו את הסודות הנסתרים
מהמימד שמהווה את האיכות המכוננת של העולם?
מהנדסים ופיזיקאים וכימאים ,שעשו כל מיני
מניפולציות ועכשיו כל האנושות יכולה להשתמש
בחשמל ,מיקרו ,רדיו ,אינטרנט ,גם בלי להבין אותם
או את מה שיצר אותם .בלי לרדת במרכבות ,בלי
מלאכים ומטטרונים .בלי אלוהים .אולי.
המדענים גילו את גלי המיקרו או יצרו אותם?
∞
ב"ספר יצירה" ,שאולי נכתב לפני אלפיים שנה ואולי
רק לפני אלף שנה ,המנחה של נורה אמר שיש על
זה ויכוחים ,העולם מתואר כמורכב מצירופי אותיות
למילים.
"עשרים ושתיים אותיות יסוד ,חקקן חצבן צרפן
שקלן והמירן וצר בהם את כל היצור ואת כל
העתיד לצור".
בספר בראשית כתוב שהעולם נברא במילים ,ובספר
יצירה יש הסבר מפורט איך זה בדיוק קרה.
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מתואר בו גלגל שיניים שמורכב מאותיות ,והוא
עובר על חומה של אותיות ,ומהתרכובת של אות
עם אות נוצרים היסודות – עפר ,מים ,שלג ,בוץ.
נורה חושבת ,זה תיאור אלגורי של טבלת היסודות
הכימית .המחבר של ספר יצירה קלט שיש כמות
מסוימת של רכיבים יסודיים ,שמרכיבים כל חומר
שקיים ביקום .כל אות היא יסוד ומשילובן יחד
העולם נבנה ,מילים-מילים :פחמן דו חמצני ,חמצן,
מים ,ברזל ,זהב.
קסם יצירה.
אחרי שהיא ממשיכה לחשוב על זה ,זה כבר פחות
נראה לה כמו קסם .הרי אנחנו אלה שבחרנו לקרוא
ליסודות באותיות .הרעיון של אותיות היסוד
הסתובב בעולם עד שמישהו הלביש את "ספר
יצירה" על החוקיות הכימית .ובכל זאת ,בזכות
סידור המרכיבים בטבלה המחזורית ,בזכות ההבחנה
ביניהם ,בזכות פענוח חוקי הכימיה ,אפשר להרכיב
צורות חדשות מאבני הבניין הקיימות וליצור
חומרים חדשים בעולם .לדוגמה ,פלסטיק.
הסוד הוא מימד דינמי ,שמתהווה תוך כדי גילויו –
לזאת היתה הכוונה?
∞
נורה צועדת הלוך ושוב מהסלון למטבח ובחזרה.
היא מרגישה תחושה חריפה של בדידות .זה מעורר
בה מצוקה .היא מקווה לא ליפול ברווחים.
איזה רווחים?
אולי הפער בין הרצוי למצוי .היא לא רוצה ליפול
שם.
פתאום היא לא בטוחה שבכלל יש פער כזה .יש?
איך אמורים להבדיל בין השניים?
אי אפשר יותר עם הבלבול הזה .היא מסתובבת
סחור סחור במעגל מחשבתי ומאבדת בו את הידיים
והרגליים .נורה תופסת את עצמה ,חותכת ועוברת
לחדר העבודה .היא מורידה את שפינוזה מהמדף
ופותחת אותו באופן אקראי .ואז ,עם "האתיקה"
ביד ,נדמה לה שהיא חווה הארה .להכיל
אינפורמציה זה לא אותו הדבר כמו לדעת אותה .
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ד"ר ננה אריאל

עד לשנה שעברה ננה הייתה מורה
לספרות בבית החינוך אונ' תל-אביב
והיום היא חברת הדירקטוריון של דרך
רוח .ננה פרסמה לאחרונה את ספרה
הספר הכי משעמם בעולם ,ספר עם
מעט מאד מילים ודימויים ויזואליים
שמזמין אותנו לצלול אל אחד
מהרגשות המעניינים ביותר :השעמום.

הספר הכי משמעם בעולם כריכת הספר.
אסיה הוצאה לאור ()2020
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[מתוך הספר הכי משעמם בעולם]
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ענת שרון-בלייס
מורה לספרות בבית חינוך המכללה
האקדמית אורנים .לאחרונה התפרסמו
שני ספרים שלה :ספר השירה כי קרוב
בהוצאת פרדס ( )2020וספר
הראיונות "כתבו לכם את השירה
הזאת" שיחות על שירה בהוצאת
גמא ומרכז הספר והספריות (.)2020

כי קרוב כריכת הספר .הוצאת
פרדס ()2020

כתבו לכם את השירה הזאת
כריכת הספר .הוצאת גמא ומרכז
הספר והספריות ()2020
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[מתוך כי קרוב]

*

הולֵ ְך ָאב ִּעם ִּבת ֹו ֶאל ַּאחַּ ד הֶ ָה ִּרים,
לו ָשה י ִָּמים ֹ
ְש ֹ
יקות.
הולֵ ְך ְבי ַָּדיִּ ם ֵר ֹ
ֹ
או ֵמרִּ .היא ֵאינָ ה ש ֹו ֶאלֶ ת.
ינו ֹ
הוא ֵא ֹ

ְר ִּדיפָ ה ַּאחַּ ת ִּה ְס ַּת ְי ָמה
וְ הֵ חֵ ָלה ַּאחֶ ֶרת.
ידה,
ִּהיא ִּבת ֹו ַּה ְי ִּח ָ

רון וְ ַּד ִּפים.
יה ִּע ָפ ֹ
ְבי ֶָד ָ
לו ָשה י ִָּמים
ְש ֹ
ִּהיא ִּת ְרשֹם
הוא יִּ ְמחַּ קִּ .היא ָתשוב
וְ ִּת ְרשֹם ,הוא יָשוב
חק.
ויְ ְִּמ ַּ
ֵאין ָמה לִּ ְכתֹב ַּעל ָה ַּאיָלָ ה ַּב ְז ַּמן ַּה ֶזה.
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[מתוך ספר הראיונות "כתבו לכם את השירה הזאת" שיחות עם משוררים
בחרנו להביא את הריאיון של ענת עם המשורר מאיר ויזלטיר לרגל יום הולדתו
השמונים שחל בחודש שעבר].

מאיר ויזלטיר
"המשורר"
פוןָ / .כל
רו ֹ
יק ֹ
"הַּ ְמש ֹו ֵרר ִּמזְ ַּד ֵקף לְ ִּאט ֹו  /וְ ָק ֵרב ְמ ַּעט לַּ ִּמ ְ
ֶש ָעלָ יו לַּ עֲ ש ֹות  /הוא לִּ ְקרֹא ֵמהַּ ַּדף הַּ ֻמ ְד ָפס  /טֶ ְק ְסט מֻ ָכר
לו ְב ֶקצֶ ב נָתון / .הַּ ָקהָ ל מוכָ ן לְ הַּ אֲ זִּ ין ִּ /מ ִּסב ֹות ָכ ֵאלֶה
ֹ
ַּשב".
מו ִּא ְיד ֹיוט ,ו ִּמ ְתי ֵ
רות/ .אֲ בָ ל הוא ְ /מחַּ י ְֵך ְכ ֹ
וַּ אֲ חֵ ֹ
("מרודים וסונטות" ,הקיבוץ המאוחד )2009
מאיר :הרבה פעמים השורות האמיתיות של של שיר הן
שורות שמפתיעות את הכותב .זאת אומרת ,הן בכלל לא
היו בראש שלו .היו לו בראש שורות אחרות ,שיצרו
תהליך מילולי שהוליך לשורות האלה ,שהן הפתעה.
בכלל הן קפצו השד יודע מאיפה ,ואלה שורות שלפעמים
אתה לא צריך אותן אחר-כך.

מאיר ויזלטיר
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פתיחה
אני נפגשת עם מאיר ויזלטיר לשיחה על ספרו "מרודים
וסונטות" (הקיבוץ המאוחד  ,)2009שיש לו גם כותרת
משנה – "שירים לעת מצוא"  ,אולי משום שהוא ראה
אור אחרי שתיקה ארוכה .השירים נמצאו או שהוא מצא
אותם או שהם המוצא האחרון .ואולי אין זה מקרה,
שהשיחה עימו מתקיימת בחודש אוגוסט ,ימים בהם החום
והזיעה מגבירים את העוינות ואת חוסר החמלה ,שקנו
להם חזקה במקומותינו .ויזלטיר הוא מן המשוררים
הראשונים שניסח בכתב ידו את המציאות הישראלית
הגסה ,וכאשר הוא כותב על הליכה משפחתית ברחובות
תל-אביב ,הליכה שלווה לכאורה ,הוא איננו יכול להניח
לרגע הזה ,ומכניס גם לשיר כזה שורות של פיכחון וכאב.
בפתח הספר עומד המשורר לבדו מול עולם המכוון
לעברו אקדח .אבל הוא כותב .הוא יודע ,שרוב האנשים
אינם קוראים שירה וגם בקוראיו הנאמנים הוא חושד,
שאינם קשובים לשירתו ,אבל הוא כותב .הניצרה סגורה.
חמישים שנות כתיבה מאחוריו והנה ספר חדש .קחו את
הספר הזה ותקראו .אולי לשירה אין כוח ,אולי לא צריך
לדבר עליה במונחים של כוח ,אבל שירתו של ויזלטיר
הייתה ועודנה ,אם להשתמש במילים שהוא כתב פעם
בספרו "מוצא אל הים" " -אקלים ,לשון ,אמת" .וכל אחד
מאיתנו זקוק לשלישיה הזאת ,על מנת לחיות.

"כל האנשים שלא קוראים שירה"
קו ְר ִּאים ְדבָ ִּרים אֲ חֵ ִּרים .לְ ָמ ָשל,
ָשיםֹ / ,
"וְ זֶה ְב ֵע ֶר ְך ָכל הָ אֲ נ ִּ
פותְ / ,כתו ִּבי ֹות ַּב ֵטלֵוִּ יזְ יָה,
אות ִּשמוש ֶשל ְתרו ֹ
הו ָר ֹ
ֹ /
ימילִּ ים וְ ַּרפ ֹו ְר ִּטים/ ,
רונֵי ֵאסֵ .אמֵ .אסִּ ,א ֵ
יטיםִּ / ,מ ְס ֹ
ַּת ְפ ִּר ִּ
יק ָאהִּ / ,סכו ִּמים חָ ְוד ַּשיִּ ם
אות הַּ ְר ָכבָ ה ֶשל ִּא ֵ
הו ָר ֹ
ַּמ ְתכ ֹונִּ יםֹ ,
יש ִּיים ַּבאֲ ָת ֵרי ֶדיְ ִּטינְ ג/ ,
ֶשל ַּכ ְר ִּטיסֵ י ַּא ְש ַּראיְ / ,פ ָר ִּטים ִּא ִּ
יטות לִּ גְ ִּמילָ ה ֵמ ִּעשוןָ / ,תוִּ י ֹות ַּב ְקבו ִּקים
טותִּ ,ש ֹ
יא ֹ
ִּד ֵ
הו ֶמה
רו ָמנִּ ים / .מ ֹוחָ ם ֹ
רותִּ / ,עת ֹונִּ ים וַּ אֲ ִּפלו ֹ
יזות אֲ חֵ ֹ
וַּ אֲ ִּר ֹ
או ִּתי ֹות ְ /ב ִּמילְ ֹיונִּ יםַּ ,גם ָד ָמם  /ש ֹו ֵרץ ִּמ ִּלים
ִּמ ִּלים וְ ֹ
יתו ֶשל יֶלֶ ד ְמכו ָנם,
לו ִּר ֹ
מו ְב ֹ
ימנֵי ִּפסוקְ / ,כ ֹ
או ִּתי ֹות וְ ִּס ָ
וְ ֹ
ַּאנְ ַּאלְ פַּ ֵבית"( ".מרודים וסונטות" ,הקיבוץ המאוחד )2009
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מאיר :כאן כתבתי על סוציולוגיה תרבותית ,בלעדיי .אני
לא שייך לסוציולוגיה התרבותית הזאת ,כי אני מעולם
לא הצלחתי להבין על עצמי ,על בשרי ,מה בעייתי
בקריאת שירה.
ענת :את הסיפור הזה גם כתבת בעבר .כלומר ,זה נמצא
לאורך הכתיבה שלך .הדו קרב הזה עם הקוראים .יש לך
שיר מפורסם באחד הספרים המוקדמים" :הלילה אנחנו
קוראים שירים...אבל העולם איננו קורא שירים
הלילה...ולא בלילות אחרים ,איננו קורא שירים .אפילו
לא את היפים ביותר .לעולם לא יואיל העולם לקרוא,
אפילו את היפה ביותר בשירים ,אפילו נפציר בו מאוד,
הוא לא יסכים".
מאיר :בשיר הזה כל העניין של קריאת שירים הוא
מטפורה .העולם שם לא קורא שירים ,כי הוא עושה
דברים אחרים .למשל ,הוא רוצח .זה מה שעומד מאחורי
השיר.
ענת :בספר "מרודים וסונטות" העולם קורא הרבה ניירות.
מאיר :למה אמרתי שזו סוציולוגיה תרבותית? כי מדובר
על עניינים של תרבות .שם העולם איננו קורא שירים גם
אם נפציר בו ,זה על מישור מטפורי ,זה לא אנשים .בשיר
החדש מדובר באנשים .כל מיני אנשים שקוראים כל מיני
סוגים של טקסטים ,ויש פה טקסטים שאכן אנשים
קוראים אותם .ושם לא מדובר בקריאה באמת ,כי שם זה
העולם שלא מוכן לקרוא שירים .כלומר ,אנחנו רוצים
תרבות ,אנחנו רוצים לקרוא שיר ,העולם לא רוצה את
זה .הוא רוצה לרצוח ,הוא רוצה לאנוס ,הוא רוצה
לחתוך ,הוא רוצה להרוס ,הוא רוצה לפוצץ – זה מה
שהוא רוצה .זה מה שאוהב העולם לעשות ,לכן זה לא
בדיוק אותו נושא.
ענת  :למה הכנסת לשם את הלילה?
לפני אחד מערבי הקריאה
מאיר :כתבתי אותו
הראשונים שתכננתי .וגם פתחתי בו את הערב ,לא רק
את הספר אלא גם את הערב פתחתי בשיר הזה.
ענת :אנחנו חוזרים לשנות השישים?
מאיר :כן .שנות השישים .כתבתי על ערב אמיתי ,וזה
היה ערב קריאת שירים.
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"על פי רוב גם אני"
יתי
יתי צָ ֵמא .הָ יִּ ִּ
מות .הָ יִּ ִּ
עולָ ם ְ /בי ַָּדיִּ ם מו ָר ֹ
" ָע ַּמ ְד ִּתי מול הָ ֹ
או חַּ ם ַּבחוץִּ / ,ה ְמ ַּשכְ ִּתי לַּ עֲ מֹדֵ / .עינַּי
ָר ֵעב  /הָ יָה ַּקר ֹ
מו חָ מוד ַּ /אךְ
נִּ ְשאֲ בו ֶאל ְקנֵה הָ ֶא ְק ָדחְ / ,כלִּ י ַּמ ְצ ִּחיקְ ,כ ֹ
עולָ ם ֻכל ֹו  /נִּ ְר ֶאה לִּ י ִּמין
ַּק ְטלָ נִּ י ו ְמכֻ ָון ַּגם ֵאלַּ י / .לִּ ְפ ָע ִּמים הָ ֹ
ְ
גוץ ְמגֻחָ ְך ָ /עקום חֹטֶ םְ ,מבֻ לְ ָבל ַּעל ָכל הָ רֹאשַּ / .אך חָ מוש
חות חֲסַּ ר כֹל ִּה ְתחַּ ְשבות ִּ /בי
ונְ טול ַּרח ֲִּמים  /ולְ פָ ֹ
מו ִּתי ,וְ ֵדי ִּבלְ ִּתי צָ פוי / .פֹה וָ ָשם ְמצַּ ְפצֵ ף ַּעל חֻ ְמ ַּרת
ו ְב ֶש ְכ ֹ
הַּ ַּמ ָצב ָ /שלַּ ְפ ִּתי ח ֲִּפיסָ ה וְ ִּה ְדלַּ ְק ִּתי ִּסיגַּ ְריָה ְ /ביָד ַּאחַּ ת / -
הוא ִּה ְת ַּע ְצ ֵבןָ ,פזַּל מולִּ יָ / ,קפַּ ץ ֶאת ִּפיוַּ / ,א ְך לֹא י ָָרה/ ,
ֵבינְ ַּתיִּ ם"( ".מרודים וסונטות" ,הקיבוץ המאוחד )2009
מאיר :יש מן פרדוקס ,כי אנשים אומרים אנחנו לא
קוראים ספרים ,כי יש לנו המון דברים אחרים למלא את
הזמן ,זמן הפנאי שלנו ,או שאומרים את זה לא אנשים,
אלא הסוציולוגים אומרים ,שאנשים קוראים פחות ,יש
טלוויזיה ,יש מחשב ,יש סלולרי  ,זה הכל ממלא המון
מקום בפנאי שלנו ,ולכן אנשים לא קוראים ספרים .אז
לכאורה ,אנשים היו צריכים לקרוא יותר שירה ,כי זה
לוקח דקה לקרוא שיר או שתי דקות .לעומת זה ,אנשים
כן קוראים רומנים של שבע מאות עמודים ,ספרי טיסה.
ענת :כן ,לזה יש להם זמן .לקרוא משהו שהוא לוקח שתי
דקות לקרוא אין להם זמן.
מאיר :אז דבר ראשון ,ההסבר שהזכרתי הוא הסבר
מופרך ,ולכן אני מחפש הסבר אחר .וההסבר שאני
מוצא ,נקרא לו בקיצור ,ברבריות .פשוט האדם הזה כבר
לא מסוגל לקרוא דבר ,שצריך להפעיל בשבילו את
המוח ,את הזיכרון .לכן הוא יכול לקרוא ספר טיסה של
שבע-מאות עמוד ,כי שם לא צריך שום דבר .שם זה כמו
לצפות בטלוויזיה .זה כמו להתנדנד .לשבת להתנדנד
ככה ,כמו שאנשים במחלקות סגורות בבתי-חולים
יושבים מתנדנדים .זה פשוט ,זה משכיח ממך את החיים,
משכיח ממך את הצרות שלך ,זה משכיח ממך את
המקום שאתה נוסע אליו ,את המקום שממנו באת.
ענת :בספר "מרודים וסונטות" יש שניים-עשר פרקי
שירה ,וכל אחד עוסק בנושא אחר.
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מאיר :אני קורא לזה מקבצים .כי מקבץ זה כשאתה
במטווח ,כשיורים יש מקבצים .כן ,לפעמים זה תמטי,
אבל לפעמים יש פה גם מקבץ ,שבכל אחד מהשירים יש
סוג של אבן .זה כל מה שמשותף להם .המילה אבן או
משהו עם אבן ,והקשר הוא רופף .בעצם ,זה נובע מזה,
אולי ,לא בטוח ,אבל אולי ,שזה ספר שמכסה תשע שנים.
בתשע שנים האלה יש המון שירים שלא נכתבו .בעצם,
יכלו להיכתב ולא נכתבו.
ענת :אמרת בריאיון להלית ישורון בריאיון בכתב העת
"חדרים" ב  ,'81-אני כותב רק דבר שמתעקש .אתה עדיין
כך?
מאיר :זה היה תמיד נכון .אבל זה יותר מזה ,כי יש מצב
חדש .יש הרבה שירים שאני זונח אותם מכל מיני סיבות,
שלא קשורות לזה שזה מתעקש או לא מתעקש .אני זונח
אותם או שאני ...תראי ,אני אספר לך קוריוז :לפני
שנסעתי לפריז עשיתי סדר בניירות שלי קצת פה .היה
בלגן גדול מאוד פה בשולחנות .עשיתי סדר .ואז גיליתי
שיר שכתבתי אותו ,בזמן פסטיבל במוסקבה ,פסטיבל
שירה .אני הייתי מוזמן ושם כתבתי אותו והשיר גם מדבר
על מוסקבה .זאת אומרת ,לא רק שהוא נכתב במוסקבה,
הוא מדבר על היחס שלי לעיר .אני נולדתי במוסקבה.
ענת :כן ,אבל לא גדלת בה.
מאיר :בגיל שבעה חודשים כבר לא הייתי שם .וזה שאני
שכחתי על קיומו של שיר של שלושים שורות ,זה דבר
מאוד נדיר אבל זה גם מראה על היחס שלי כרגע
לשירים שאני כותב .אני כאילו חזרתי למצב שהייתי בו
בגיל שבע-עשרה; אני כותב למגירה .אין לי דחף חזק
להדפיס את השירים .אז לכן אני יכול להפסיק ,זאת
אומרת ,להפסיק לכתוב אותו ,כי אני כותב למגירה.
ענת :למה? בגלל הדבר הזה ,שדיברנו עליו בתחילת
השיחה ,כל האנשים שלא קוראים?
מאיר :לא בגלל זה .לא בגלל האנשים.
ענת :הרי ,לך יש קוראים .יש לך מעמד בשירה
הישראלית .קונים ספרים שלך.
מאיר :אני אף-פעם לא טענתי שאין לי קוראים .זאת לא
הבעיה .הבעיה היא הברבריות.
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ענת :עכשיו אני אתעקש ,ואמשיך לדבר איתך על לכתוב
למגירה ועל היחס לקוראים .לאורך השירה שלך אתה
כותב הרבה שירים שבהם את פונה אל הקורא שלך,
לפעמים ברבים לפעמים ביחיד" :קח שירים ואל תקרא.
עשה אלימות בספר הזה" ,שגם זכה ללחן של "כנסיית
השכל" .בספר הקודם שלך "שירים איטיים" ,אתה פונה
אל קורא ,שאם יש לו מוח עצל ,אז אתה מציע לו לקרוא
את מאיר ויזלטיר .מה זה ,כעס ,זה משחק ?
מאיר  :תראי ,השירה שלי היא דיאלוגית .אני מדבר אל
אנשים .ואז יש גם עקיצות בתוך הדיבור הזה ,עקיצות
ומשחקים כי זאת שיחה .כדי שהשיחה תהיה ערה אז
צריך מדי פעם ,זאת אומרת ,זה לא מחושב או משהו ,זה
ספונטני .אבל כן יש פניות ,וככה אני מפריע לקורא שלי
להירדם .זאת אומרת ,שלא ישכח לשים לב ,שיש פה סוג
של דיאלוג .זה גם קשור למצב הישראלי ,מצב הכיבוש.
אני חושב שמצב הכיבוש הישראלי-פלסטיני הוא הכי
ממושך שיש בכלל על-פני כדור הארץ .אני לא חושב
שיש עוד מקום שבו למעלה מחמישים שנה יש כיבוש.
אולי הכיבוש הסיני בטיבט ,אבל יש לו אופי אחר.
ענת :גם זאת הברבריות ,שאתה מדבר עליה?
מאיר :כן ,בוודאי .זה קשור בבעיית הברבריות .אני לא
יודע אם את זוכרת את זה ,את היית קטנה ,אבל ישעיהו
ליבוביץ' אמר את זה שנה אחרי המלחמה .הוא אמר
שאם אנחנו נמשיך להחזיק בשטחים הכבושים ,אז הדור
הבא של הבנים שלנו הם יהיו כולם אנשי שב"כ ואנשי
ביטחון וחוקרים וכולי .ותהיה ברבריזציה .וזה בדיוק מה
שקרה .גם כיוון שהמדינה ,מראש ,המדינה הישראלית
הייתה מדינה אידיאולוגית ,אידיאולוגיה ציונית .עכשיו,
למשל ,בארץ כששומעים את המונח "מדינת כל אזרחיה"
מתעלפים .אבל כל מדינה נורמאלית ,חוץ ממצבים
קריטיים לפעמים ,היא מדינת כל אזרחיה .המדינה זה
לא אלוהים .המדינה זה מנגנון שהוא אמור לשרת את
אזרחיו .זה מה שמדינה מודרנית ,כלומר ,מדינה אחרי
המהפכה הצרפתית.
ענת :יש לך שיר על זה ,שכתבת אותו לנכדה שלך,
לזוהר ,בספר "מרודים וסונטות"  .והוא מתחיל עם סיפור
משפחתי על הליכה ברחובות תל-אביב למסיבת יום-
הולדת ,ומסתיים בנושא המדינה .זאת אומרת ,יש פה מין
סטייה מפתיעה מהאלגיה המשפחתית הזאת אל המדינה.
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מאיר :אני לא יודע אם זו סטייה מפתיעה כל-כך...
ענת :נכון ,בפואטיקה שלך לא .אבל כמישהו שיושב
וקורא את השיר ,וזה שיר ארוך ,דורש יותר משתי דקות
לקרוא אותו...צוחקת...אז אתה נכנס אל תוך הסיפור
המשפחתי ,ורק מי שמכיר את שירתך ,יודע שתופיע
התפתחות .והוא אכן נגמר בנימה מאוד אחרת ,פחות
רכה.
מאיר :וזה המבנה של השיר הזה ,הוא המבנה שאני בכל
מיני שירים ,בכל מיני צורות ,מייחס אותו לאופן החיים
במקום הזה.

ענת :הזהרת את הקוראים בעבר ועכשיו את אתה מזהיר
את הנכדה שלך מפני...המדינה ?
מאיר :כן .שאופן החיים הזה הוא ,שאנשים חושבים
שהם חיים את חייהם הפרטיים ואז באה המדינה ופולשת
לתוך הסלון או לתוך חדר השינה .זאת עדיין מדינה,
שתופסת את עצמה לא כנציגת אזרחיה ,אלא כקודמת
לאזרחיה .זאת מדינה שסידרה לה אזרחים.
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"זיכרונות נשכחים וזמזום לעתיד" (לזהר).
" ַּא ְת ִּתגְ ְדלִּ יַּ ,א ְת ִּת ְש ְכ ִּחי :הָ יִּ ית ַּבת ְשנ ַָּתיִּ ם וָ ֶרבַּ ע  /הָ ֶע ֶרב
הָ יָה ַּאוְ ִּר ִּיריֹ ,נו ֵשא עֲ נָנִּ ים נִּ ְס ָע ִּרים  /נָסַּ ְענו ( ָבגִּ 'יפ ֶשהָ יָה ָאז
לְ ֶא ִּתי) לַּ י ֹומול ֶֶדת ֶשל ַּדנָה  /חָ נִּ ינו ִּב ְקצֵ ה הַּ ְשכונָה / ,י ַָּר ְדנו
או ָת ְך ַּעל ְכ ֵתפַּ י /
הַּ ְרחֵ ק ֵמהַּ ַּביִּ תַּ / .ב ֶד ֶר ְך הֲ ל ְֹך ִּה ְר ַּכ ְב ִּתי ֹ
בוהָ ה ,וְ ַּא ְת ִּא ַּש ְר ְת -
( ִּא ָמא ָא ְמ ָרה לָ ְךַּ :עכְ ָשו ַּא ְת הֲ כִּ י ְג ֹ
חו ֵת ְך הַּ ְסמויָה
ישי ִּ /עם הַּ ַּפגִּ ית ,אֲ ֹ
ִּהיא הָ יְ ָתה ָאז ַּבס ֹוף הַּ ְשלִּ ִּ
עוד לֹא הֻ ַּגד ַּעל הֶ ָע ִּתיד הַּ ִּמ ְתנ ְַּמנֵם ָב ֶרחֶ ם)  /וַּ אֲ נִּ י
ַּ /א ְך לָ ְך ֹ
או ָתם ָכל הַּ ֶד ֶר ְך /
ז ַָּק ְפ ִּתי ֶאת אֲ גו ָדלַּ י ִּמזֶה ו ִּמזֶה ,וְ ַּא ְת לָ פַּ ְת ֹ
אופַּ נַּיִּ ם / .הָ לַּ כְ נו ָברֹאש,
ידון ֶשל ֹ
מו ִּכ ֹ
חוןְ ,כ ֹ
לְ י ֶֶתר ִּב ָט ֹ
יש ָיה
ִּה ְת ַּק ַּד ְמנו ַּמהֵ רִּ ,מ ֵדי ַּפ ַּעם ִּ /ה ְת ַּע ַּכ ְבנו לְ הַּ ְמ ִּתין לַּ ְשלִּ ִּ
רוחֶ ֶשת ִּשיחָ ה
הַּ ִּמ ְתנַּהֶ לֶת לְ ִּא ָטה ֹ /נו ֵשאת ַּמ ָת ֹנות וְ כִּ בוד וְ ֹ
חוב הַּ הַּ ְש ָכלָ ה ,לְ א ֶֹר ְך הַּ ִּגנָה הַּ ְנטו ָשה,
ְמ ַּר ְש ֶר ֶשת ִּ /ב ְר ֹ
לוש,
ִּמי ִָּמיןַּ /.כעֲ בֹר ְש ָע ַּתיִּ ם – ָש ֹ
רון
אות ִּב ָצ ֹ
ִּס ְמטָ ֹ
ְכ ֶש ִּנ ְפ ַּר ְדנו ְבפֶ ַּתח הַּ ַּביִּ ת  /ופָ נִּ ינו ֶאל ְקצֵ ה הַּ ִּס ְמטָ ה ,הָ יָה
טו ֶבר הַּ הוא הַּ ח ֶֹרף ִּה ְק ִּדים
או ְק ֹ
ְקצָ ת ָק ִּריר וכְ בָ ר ח ֶֹש ְךְ / ,ב ֹ
אופַּ נ ֹו ַּע ,וַּ אֲ נִּ י /
יעַּ / .א ָבא ֶש ָל ְך ִּה ְת ַּרחֵ ק ַּעל ַּג ֵבי הָ ֹ
לְ הַּ ִּג ַּ
רוצָ ה ְקצָ ת לָ לֶ כֶ ת ָב ֶרגֶל?  /אֲ בָ ל ַּא ְת
או ָת ְךַּ :א ְת ֹ
ָש ַּאלְ ִּתי ֹ
ְ
ְ
ֹאשך וְ ָא ַּמ ְר ְת :לֹאָ / .אז ַּב ֶד ֶרך ֲחזֹר
ַּצ ְב ְת וְ ִּטלְ טַּ לְ ְת ֶאת ר ֵ
ִּה ְתי ַּ
ֹאש ְך ְבג ַֻּמת
או ָת ְך ַּעל הַּ י ַָּדיִּ ם  /וְ ַּא ְת טָ ַּמנְ ְת ֶאת ר ֵ
אתי ֹ
ָש ִּ
נ ָ
ְ
או
ארי ָכל הַּ ֶד ֶרך  /ו ִּמ ֵדי ַּפ ַּעם ָש ַּאלְ ְת ַּעל ְצלָ לִּ ית ֶרכֶ ב זֶה ֹ
צַּ ְו ֵ
עוד לֹאָ ,א ַּמ ְר ִּתיַּ ,מ ְר ִּחיב ְצ ָע ַּדי
ַּאחֵ ר / :זֶה הַּ ִּג'יפ ֶשל ֶא ִּתי? ֹ
יתי ָקטָ ן ַּגם אֲ נִּ י/ ,
מו ֶש ָא ְמרו לִּ י ֵאיָ -אז ְכ ֶשהָ יִּ ִּ
עוד ֹיו ֵתר ְ /כ ֹ
ֹ
יעים / .ב ֹו ִּאי,
עוד ְמ ַּעט ַּמ ִּג ִּ
עוד לֹאֹ ,
דול ִּמ ֵמ ְך ְקצָ תֹ ,
ִּאם ִּכי ָג ֹ
ְ
ְ
יע
עוד ְמי ָֻתר לְ הַּ ִּגיד לָ ך ( /אולַּ י ְכ ֶשי ִַּּג ַּ
סוד ֶש ֹ
ֶאלְ ַּאט לָ ך ֹ
הַּ י ֹום ְכבָ ר יִּ ְהיֶה לִּ י ָק ֶשה לְ הַּ ִּגיד)ֹ :יום ֶאחָ ד ֶב ָע ִּתיד הַּ ל ֹא
אזֶן /
יע ו ְתחַּ י ְֵך לְ עֻ ָמ ֵת ְך ְמאֻ זָן לָ ֹ
יש ִּהי ת ֹו ִּפ ַּ
חוק ִּ /מ ֶ
ָכלָ -כ ְך ָר ֹ
ְב ִּב ְטחָ הְ ,ב ִּחיו ְך ָרחָ ב ִּב ְמיֻחָ דְ ,בפֶ ה ָמלֵ א ִּשנַּיִּ ם ,וְ ִּהיא ַּת ִּגיד
קו ְר ִּאים לִּ י הַּ ְמ ִּדינָהַּ ,א ְך ַּא ְת ִּק ְר ִּאי לִּ י ִּא ָמא / .אֲ בָ ל
ְב ִּרנָהֹ :
עוד לֹא
ֹאש ְך וְ ִּא ְמ ֵרי לָ ה :לֹאֹ / .
ַּא ְת ִּה ְתי ְַּצ ִּבי ,טַּ לְ ְטלִּ י ֶאת ר ֵ
 ַּאל ִּת ְש ְמ ִּעי לָ הִּ .א ְמ ִּרי לָ ה / :הַּ ֵשם ֶשל ִּא ָמא ַּמ ְת ִּחילְב ֵמם ,אֲ בָ ל ֵ /אין ב ֹו ִּדין ,וְ הוא לֹא ְמ ִּדינָה"( ".מרודים
וסונטות" ,הקיבוץ המאוחד ) 2009
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ענת :דיברת קודם על ברבריות ,ועכשיו אני אתייחס
למילה אחרת שכתבת עליה  -זוועה .יש לך סונטה על
הזוועה ,וכך היא מתחילה" :רוצה שאדבר על הזוועה /
היומיומית במחסומים "....אז אתה אומר :הכל קורס ,אבל
צריך עוד דם ועוד דם .התאווה הזאת לדם ,היא לא
קורסת .כך אתה כותב שם בסונטה על הזוועה.
מאיר :זה כתוב בממד אחר .הסונטה עם הזוועה ...זוועות
קורות ,כן? בכל מיני מקומות בעולם קורות זוועות בכל
מיני סוגים .וממד הזוועה הוא ממד של חוויה מיידית .זה
לא מבט על תהליך ,זה עניין מיידי .זה כמו בתאונה .זה
ממד אחר של מבט .זה מבט מהמקום שבו אתה לא יכול
לסבול את המציאות.
ענת :אני רוצה להתייחס לשיר ישן שלך מהספר "מוצא
אל הים"" :שירה היא נשיקת האקלים ,הלשון ,האמת".
נראה לי ,שאתה הראשון שחשבת לאפיין שירה קודם כל
עם האקלים ,עוד לפני הלשון ולפני האמת.
מאיר :מה זה האקלים? האקלים הוא העולם הפיזי
שסובב אותנו ,אבל העולם הפיזי לא במובן של הספה או
הכורסא ,אלא העולם הפיזי ,שאנחנו מצאנו בתור בני-
אדם כשהגענו לכוכב הזה .אדם יכול להגדיר את עצמו
בכל מיני מסגרות ,יש מסגרת משפחתית ,יש מסגרת
לאומית ,יש מסגרת לשונית ,וגם מסגרת דתית אבל יש
גם מסגרת טרנסנדנטית בעיניי ,שהיא לא דתית .שהיא
טרנסנדנטית כלפי היקום ,זאת אומרת ,אתה עומד בתוך
וכלפי היקום .יש היקום ויש אתה ,הבן-אדם ,וזה
האקלים בעצם .כי היקום הוא גדול ,בלתי נתפס ,הוא
סופי או אינסופי ,אבל אליך הוא מגיע בצורת אקלים.
זאת אומרת ,המפגש של האדם היחיד עם היקום הוא
דרך האקלים :דרך הרוח ,דרך הים ,דרך הגשם שיורד,
דרך החום ,דרך הטמפרטורה ,דרך אוויר ...אוויר צח או
אוויר לא טוב ,מקולקל .המגע שלך עם היקום ,המגע
הבסיסי ,הוא דרך האקלים.
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"סונטה :מודרניסט"
"הַּ ְמאֻ ָבנִּ ים ִּב ְש ֵדה הָ אֲ בָ נִּ ים ְ /כבָ ר לֹא ז ֹוכְ ִּרים ָדבָ רַּ .רק
או ָתם
סו ֵקר ֹ
הַּ פ ֹוסֵ ַּע ֵ /בין הַּ חַּ ְתחַּ ִּתיםַּ ,רק ִּאיש הַּ ָדם הַּ חַּ ם ֹ /
דות / ,לַּ ֲחרֹז
תנֶת ת ֹולָ ֹ
ְב ֵעינֵי ָב ָשרֹ / ,יו ֵד ַּע לִּ ְתפֹר לָ הֶ ם ֻכ ֹ
או ִּדיֵ -אןֵ -אי .הוא חַּ י
או ָתם ַּעל חוט ֶשל ַּמ ְש ָמעות ֹ /
ֹ
לו נ ְֻסחָ ה  /הַּ ַּמ ְפ ִּריכָ ה הַּ ְר ֵבה
תו ,יֵש ֹ
ָעש ֹור ָשלֵם ֹ /יו ֵתר ִּמ ָסבָ ֹ
מות ַּ /על טֶ בַּ ע הַּ חַּ ִּיים .חֶ ְשב ֹון הַּ ַּבנְ ק ֵ /מגֵן ָעלָ יו
רות ְקדו ֹ
ְסבָ ֹ
טוס
ִּמ ְפנֵי ִּצנַּת הַּ ְיקוםָ /.מחָ ר יָטוס לַּ ֶכנֶס ָ -מה נ ִַּּניחַּ ָ /מ ֹ
קובַּ ַּעת ֶש ִּמ ְק ֶרה ָכזֶה זָנִּ יחַּ ".
יקה ֹ /
יס ִּט ָ
טוב ,הַּ ְסטָ ִּט ְ
ֹנופֵ ל? ֹ
("מרודים וסונטות" ,הקיבוץ המאוחד )2009
ענת :הנה שוב האירוניה שכל כך מאפיינת אותך ,אפילו
הלעג ,זאת המוזיקה שלך .אין רחמים על המודרניסט
בסונטה הזו.
מאיר :לא ממש.
ענת  :ואתה משורר מודרניסט.
מאיר :אין דבר כזה משורר מודרניסט באמת .שירה זאת
אומנות מאוד עתיקה ובעצם כשאומרים משורר
מודרניסט מתכוונים ,אם משתמשים בזה נכון ,למשורר
ששייך לדורות האלה במאה העשרים ,שהחליטו לוותר
על כמה צדדים בטכניקות הישנות של שירה ולהתמקד
יותר בצדדים אחרים .נניח ,לוותר על החרוז ,אבל לעומת
זה להגביר את הדיוק של המבט .באמנויות יש שימוש
ממושך באיזשהו אמצעי ,והוא מביא לפעמים את
האומנות להניח לו או להניח לו זמנית או לשנות אותו.
אז מהבחינה הזאת המודרניזם כמובן קיים .אבל מבחינות
אחרות ,מה זה משורר מודרניסט? האדם כולו הוא לא
כל-כך שונה מאדם לפני חמשת אלפים שנה .זאת
אומרת ,ברוב המובנים אנחנו לא באמת שונים ,אנחנו
אותן חיות ,שמנסות...שיש להן קצת כלים .הבדל הוא לא
תהומי ,כך שמשורר קלאסי ,משורר רומנטי ,משורר
מודרניסט ,פוסט-מודרניסט ,כל הדברים האלה ,זה בסך-
הכל מונחי עזר .זה כמו שכשרוצים לשרטט מפה ,אז
קודם עושים רשת של קווים ,כדי שהפרופורציות תהיינה
נכונות ,אבל אלה מושגי עזר .לפעמים זה עוזר לך להבין
משהו ,אבל זה לא באמת.
ענת :אתה אומר שהגבולות נזילים.
מאיר :גבולות הם תהליכים.
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ענת :אגב הברבריות ואנשים שלא קוראים שירה ,הרבה
אנשים כותבים שירה ,זה נראה שיותר ויותר אנשים
כותבים ,צעירים ופחות צעירים ,אבל התחושה היא
שהשירה לא נמצאת כשאני יוצאת החוצה אל היום יום,
אני לא חווה את זה שהשירה נמצאת שם ואנשים
מוקירים אותה .אז איך אתה מסביר את הפער הזה?
מאיר :תראי ,זה שהמון כותבים שירה זה מראה על צורך
בחיים רוחניים שחורגים ממה שהתקשורת הממסדית
מציעה .אם כי בכתיבה הזאת עצמה יש משהו ברברי ,כי
חלקם כותבים שירה בלי שהם קראו שירה .כל אדם
שעוסק באמנות כלשהי ,הוא מגלה מתישהו ,לא מיד
בהתחלה ,אבל מתישהו הוא מגלה ,שמה שהוא עושה
זאת מסורת שקיימת אלפי שנים .אלפי שנים מציירים,
אלפי שנים רוקדים ,אלפי שנים כותבים שירה וכולי,
ושהוא צריך להתחבר למסורת הזו איכשהו .הוא לא
ממציא את הגלגל .כי אם הוא ימציא את הגלגל זה יהיה
גלגל עקום והעגלה בקושי תיסע בסוף ,וככה גם נראית
רוב השירה שנכתבת .ככה נראית היום ,אגב ,גם רוב
הפרוזה שנכתבת .מפני שיש ביקוש מלאכותי לפרוזה של
בתי ההוצאה ,שמייצרים רומנים שהם בקושי זזים,
בקושי נוסעים .אז אתה צריך להיות מחובר למשהו בתוך
השירה הקיימת.
ענת :אתה זוכר מתי קראת שיר ,ואמרת יום אחד גם אני
אכתוב?
מאיר :לא אמרתי אף-פעם את זה .בגיל תשע החלטתי
שאני אהיה סופר ,לא משורר .בכלל ,עד גיל חמש-
עשרה – שש-עשרה לא קראתי אף שיר אחד ,מחוץ
לבית-הספר.
ענת :גם לא ביאליק ,טשרניחובסקי?
מאיר :אותם כן ,אבל זה במסגרת בית-ספר .אמרו לנו
לקנות בהוצאת דביר ספר כיס כזה של כל שירי ביאליק.
ואז היה לי הספר הזה ,אבל זה בא מבית-ספר ,כלומר,
זה לא בא מהחוץ ולא ממני ,לא מבחירה שלי.
ענת :ובספר החדש יש לך סונטה לטשרניחובסקי .הוא
נוכח בספר הזה.
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מאיר :יש פה כמה הומאז'ים לטשרניחובסקי ,כולל שם
הספר "מרודים וסונטות" ,הוא בעצם מין הומאז'
לטשרניחובסקי .יש לו ספר "חזיונות ומנגינות" ,אז בעצם
המנגינות זה סונטות ,כי הסונטה זאת צורה שיש בה
הרבה מוזיקאליות .ומרודים זה המקבילה לחזיונות ,שזה
שירים שיש אלמנט ...זה לא פירוש המילה מרודים ,אבל
אלו שירים שיש בהם אלמנט ויזואלי חזק .מרודים זאת
מילה שאין לה פירוש .יש פסוק בישעיהו" :ועניים מרודים
תביא בית" ,וזה נותן אשליה שאנחנו יודעים מה זה
מרודים ,אבל בעצם אנחנו רק יודעים מה זה עניים .אולי
זה עניים מוכים ,כי יש מכות מרדות .מכות מרדות זה
מכות חזקות שנותנים למישהו שמורד .אז זה יכול להיות
זה אבל אנחנו ממש לא יודעים .לדעתי ,זאת מילה
סתומה ואני החלטתי שמרודים זה ההפך מסונטות.
ענת :אז מתי היה החיבור הרגשי ,ההתפעמות ,בלי בית-
הספר?
מאיר :אני התחלתי לקרוא שירה בגיל שש-עשרה.
בצורה כזאת מהוססת ,לא ממוקדת ,לא מתוך מחשבה
שאני אכתוב שירה .ואז בכיתה י"א היה לי מורה
לאנגלית ,דוקטור אלכס אהרונסון ,שהוא אהב לקרב
אליו תלמידים ,שנראו לו בעלי סיכוי למשהו ספרותי.
והוא היה מזמין שלושה-ארבעה-חמישה תלמידים אליו
הביתה ומנסה להקנות לנו משהו .משמיע לנו תקליטים,
תקליטי שירה ,שהיו לו .מנסה לעניין אותנו לקרוא שירה
מחוץ לקוריקולום .זה תפס אותי מהר מאוד .השירה
המודרניסטית הראשונה שהכרתי הייתה אפוא שירה
אנגלית ,מה שהוא אהב .הוא לא קרא שירה בעברית,
בעצם ,הוא לא היה מסוגל ,העברית שלו הייתה בסיסית
לגמרי .אז דרכו הכרתי בעיקר שירה אנגלית ,שירה
אמריקאית ,שזה אליוט ופאונד ,שהם בעצם שני
אמריקאים שהשתקעו באירופה .ואז התחלתי גם לשים
לב לשירה שנכתבת בעברית ולכתוב שירה .התחלתי
בגיל שבע-עשרה בערך .ופעם ראשונה פרסמתי בדיוק
בינואר .'60
ענת :ופרוזה ,רומנים ,חשבת לכתוב?
מאיר :אף פעם לא היתה לי מחשבה אמיתית לכתוב
רומנים ,אבל סיפור קצר כן וסרטים .רציתי לעשות
סרטים ,אבל לא למדתי קולנוע .אז זה חלום שנמוג.
89

המאורר• גיליון מספר 2

פרסומים אחרונים של מורי דרך רוח

ענת :בוא נקרא תרגום שלך לשיר של פרנק או'הרה .הוא
מת בתאונת דרכים בגיל צעיר .זה מתוך הספר" :פגימות"
(ספרי סימן קריאה הקיבוץ המאוחד  ,)1979לקט תרגומים
ועיבודים שלך.

"מדוע אינני צייר"
חו ֵשבֶ ,שמוטָ ב לו
" ֵאינ ִֶּני צַּ יָר .אֲ נִּ י ְמש ֹו ֵררַּ /.מדו ַּע? אֲ נִּ י ֹ
יתי  /צַּ יָר ,אֲ בָ ל אֲ נִּ י לֹאִּ .הנֵה / ,לְ ָמ ָשלַּ ,מיְ ק ג ֹולְ ְד ֵב ְרג /
הָ יִּ ִּ
קופֵ ץ לְ ִּבקורֵ " / .שב ו ְש ֵתה ַּמ ֶשהו",
ַּמ ְת ִּחיל ְתמונָה .אֲ נִּ י ֹ
או ֵמר .אֲ נִּ י ש ֹו ֶתה; אֲ נ ְַּחנו ש ֹו ִּתים .אֲ נִּ י ֵמ ִּעיף ַּ /מ ָבט.
הוא ֹ /
" ִּהכְ נ ְַּס ָת ָבה סַּ ְר ִּדינִּ ים"ֵ "/ .כן ,הָ יָה צָ ִּרי ְך ָשם ַּמ ֶשהו"" / .
אוה" .אֲ נִּ י ַּמ ְמ ִּש ְיך ְב ַּד ְר ִּכי וְ הַּ י ִָּמים נִּ ְמ ָשכִּ ים  /וְ שוב אֲ נִּ י
ֹ
קופֵ ץ לְ ִּבקור .הַּ ְתמונָה  /נִּ ְמ ֶשכֶ ת ,וַּ אֲ נִּ י ַּמ ְמ ִּש ְיך ְב ַּד ְר ִּכי,
ֹ
קופֵ ץ לְ ִּבקורִּ .ה ֵנה הַּ ְתמונָה /
וְ הַּ י ִָּמים  /נִּ ְמ ָשכִּ ים .אֲ נִּ י ֹ
או ִּתי ֹות,
ְגמו ָרהֵ " .איפֹה סַּ ְר ִּדינִּ ים?"  /לֹא ֹנו ְתרו ֶא ָלא ֵאיזֶה ֹ /
עולֶ ה
או ֵמר ַּמיְ ק / .וַּ אֲ נִּ י? ֹיום ֶאחָ ד ֹ
"זֶה הָ יָה ֹיו ֵתר ִּמ ַּדי"ֹ ,
דות ַּתפוזִּ .חיש
או ֹ
ְב ַּד ְע ִּתי  /צֶ בַּ עַּ :תפוז .אֲ נִּ י כ ֹו ֵתב שו ָרה ֹ /
עוד
רות / .וְ ַּאח ֲָריו ֹ
ַּקל לְ פָ נַּי ַּ /דף ָשלֵ ם ֶשל ִּמ ִּלים .לֹא שו ֹ
ַּדף .צָ ִּר ְיך  /הַּ ְר ֵבה ֹיו ֵתר ִּמזֶה ,לֹא ִּמן הַּ ַּתפוזִּ ,מן  /הַּ ִּמ ִּלים,
רוזָה,
ימת הַּ ַּתפוז  /וְ הַּ חַּ ִּיים .הַּ י ִָּמים נִּ ְמ ָשכִּ יםֹ .זו אֲ ִּפלו ְ /פ ֹ
ֵמ ֵא ַּ
אֲ נִּ י ְמש ֹו ֵרר אֲ ִּמ ִּתיִּ .ש ִּירי ָ /גמור וַּ עֲ ַּדיִּ ן לֹא נ ַָּק ְב ִּתי ַּב ִּמ ָלה /
קו ֵרא  /לְ זֶה ' ַּתפוזִּ ים' .וְ ֹיום
ַּתפוזְ .ת ֵריסַּ ר ִּש ִּירים הֵ ם ,אֲ נִּ י ֹ
רו ָאה ֶאת הַּ ְתמונָה ֶשל ַּמיְ ק ,הַּ ִּנ ְק ֵראת
ֶאחָ ד ַּב ָגלֶ ְריָה  /אֲ נִּ י ֹ
'סַּ ְר ִּדינִּ ים'".
ענת :שיר נהדר על כתיבה מול ציור ,שתי אמנויות ביחס
לכותרות שלהם .וגם אצלך לפעמים ,יש איזושהי
כותרת ,שם של השיר ,ולבסוף השיר על משהו אחר
לחלוטין ,ואפילו הוא מתנגש עם הכותרת ,מלגלג עליה.
מאיר :יש לו יחסים מסובכים עם הכותרת ,אבל המצב
שהוא מתאר זה מצב אפשרי לגמרי .זה מצב שיש איזה
נושא שמעסיק אותך ,או'הרה ,למשל ,קורא לזה תפוזים.
הוא רוצה משהו שייתן לו תפוזים .בסוף הוא כותב מחזור
של שניים-עשר שירים שנקרא "תפוזים" ואין בו המילה
תפוז .יש שירים כאלה ,לכל מיני משוררים ,גם לי,
שהנושא לכאורה הוא לא הנושא האמיתי של השיר-.
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שבעצם השיר עוסק בנושא אחר ,והכותרת היא רק מיןמעטפה כזאת או מטפורה לנושא .אגב ,זה קורה ששיר
מתחיל בשורות מסוימות ,בתהליך הכתיבה אני מתכוון,
ואחר-כך הן לא נכנסות לשיר .הן רק היו כאילו
המקפצה להגיע אל השורות האמיתיות.

"סונטה במפלס העליון של ."Double-decker
"לָ ְפ ָתה ֶאת הַּ נַּיָדִּ ,ד ְב ָרה ַּרב ֹות ִּ /עם הֶ חָ בֵ ר ֶש ָלה ְבפ ֹולָ נִּ ית/ ,
וְ ֹזו ֵאינָה ָשפָ ה מובֶ נֶת לִּ י / ,אֲ בָ ל הֵ בַּ נְ ִּתי ֶש ִּד ְב ָרה ִּעם הֶ חָ בֵ ר.
טון /
טובוסָ ,אדֹם ו ַּמ ְה ִּביל  /זַּחַּ ל לְ ַּאט לְ ֵעבֶ ר ִּאיזְ לִּ ינְ ְג ֹ
או ֹ
 /הָ ֹ
וכְ ֶש ִּס ְי ָמה טָ ְמנָה ֶאת הַּ ַּמכְ ִּשיר ָ /שלְ פָ ה ְמחַּ ֶב ֶרת וְ כָ ְתבָ ה
פות ְ /בפ ֹולָ נִּ יתֶ ,של ֹא
רות ְצפו ֹ
עוד שו ָרה ,שו ֹ
ַּמהֵ ר  /שו ָרה וְ ֹ
רותְ .בבַּ תַּ -אחַּ ת חָ ְדלָ ה /,סָ גְ ָרה
ֶא ְק ָרא לָ ַּעד /.הַּ ְר ֵבה שו ֹ
ָשר
וְ ָק ָמהַּ / .מ ָבטָ ה נִּ גְ לָ ה ָ /עגֹלָ ,אפֹר ב ֹוהֵ ק ,וְ ִּהיא ז ְָר ָקה /י ָ
("מרודים וסונטות",
יקה".
ֵאלִּ י ִּחיו ְך סָ תוםַּ ,ר ְך ִּכנְ ִּש ָ
הקיבוץ המאוחד )2009
ענת :נסיים עם הגיל ,עם השיר "סונטה :ההזדקנות" ,ויש
לו מוטו של אינגמר ברגמן'" :הזדקנות היא עבודה
במשרה מלאה'"

לות הֶ כְ ֵר ִּחי ֹות/ ,
"אֲ בָ ל אֲ נִּ י פ ֹו ֵעל ָעצֵ לָ .ת ִּמיד ִּ /ת ַּע ְב ִּתי ַּמ ָט ֹ
מו הַּ חַּ י ֹות /
רותְ ,כ ֹ
צות ְסדו ֹ
ָבחַּ לְ ִּתי ְב ִּפלוחַּ הֶ ָע ִּתיד  /לְ ִּמ ְש ְב ֹ
יתן
סות ֶאל ַּאח ֲִּר ָ
ֶשל ֹא ִּפ ְתחו ַּז' ְרג ֹון זְ ַּמ ִּנים מו ָדע / ,וְ הֵ ן ק ֹו ְר ֹ
הוןַּ ,בח ֲָר ָדהְ / ,בלִּ י לְ הַּ ְב ִּחין ְב ֶק ֶשר
ְב ֶרגַּ ע  /לֹא צָ פויְ ,ב ִּת ָמ ֹ
יען ,לַּ ֵקץ ַּ -א ְמ ִּש ְיך לַּ ֲחלֹםָ / :עלַּ יִּ ְך,
ֵבין הַּ נֶגַּ ע ֶ /ש ִּהכְ ִּר ָ
ְ
ְ
לְ ָמ ָשלַּ .על הַּ ָלש ֹון  /הַּ ְו ַּר ְד ַּר ָדה ֶש ָלךַּ ,על ְב ַּרק ֵעינֵךֵ / ,עין
הַּ ִּצפ ֹורַּ .על ק ַֹּער ַּעכוז ְֵךְ / :כ ִּאלו זֶה הָ ֶרטֶ ט הָ ִּראש ֹון  /אֲ ֶשר
לום"( ".מרודים וסונטות" ,הקיבוץ
הָ לַּ ם ִּבי ַּפ ַּעם ַּעד הֲ ֹ
המאוחד )2009
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מאיר :שיר מוזר.
ענת :למה ?
מאיר :זה מעורר בי תחושה של מוזרות ,כי בעצם גם
דברים שהם לגמרי לא מוזרים יכולים להיתפס כמוזרים
ברגע מסוים לאדם מסוים .דווקא חשבתי שזה מאוד
מבטא אותי ,ועכשיו אני חושב שהוא מוזר.

השיחה עם מאיר ויזלטיר נערכה בשנת 2009
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