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ָּא
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ִּרכ
בְ
צור ונטורה

"שכבר עברּו רוב ימות הגשמים,
שהּוא זמן רביעה,
ועלה השרף באילנות,
ונמצאּו הפירות חונטים מעתה"
(מסכת ראש השנה ,י"ד :רש"י ד"ה הואיל)
הם צרּובים
בעתיד הגלּוי
בקור החורף
בתורת הנסתר.
הם קולות התבשלּות הפריחה.

סוחרי לילה מוציאים
יוספי אור קטנים מן בורות הנפש
ּומביאים למצרים שהיא
ליל כוכבים.
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רק בעלמא הדין
מתָאפשרת הצמיחה
והפשטת הכלים .ריקבון .אוטובּוס עומד
בפקק
וכּולנּו מחכים
וכּולנּו
להיפתח מהקּופסה אל אור הרחוב
של מוצאי תחנה מרכזית ירּושלים.
(יש אתנּו
מעיכות
שצריכה שייטמנּו בה
אורות יוסף)
***
מעיכות:
פנים אדישות במעיל
צבאי .הטריּות שלו אומרת
כבר ֹלא אֱכפת לי מהחושְך;
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ָּם
ְת
ִּס
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ָּל
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ְע
ִּפ
ל
דוד פוקסמן

לפעמים הלב נסתם ,נסגר
ככה סתם ,בלי שּום ָאזהרה
אין שּום סיבה נראית לעין ,אין התרַאה
רק כלּום ,גדול ,ריק ּומָאיים.

נשארת רק השאלה :אז מה הרגשתי קודם?
קודם ,שהיה ערּוץ פתּוח
שהיה עם מי לדבר ,היה חיבּור לרּוח
חיבּור ָאמיתי ,דּו-כיוּוני
זה היה באֱמת? או שזה רק אני...

7

כשהשמחה באה ללב
[סיפור בלשי]

הרב נתן

פעם ראשונה ראיתי את מבטו השואל ,מבט שהייתה בו סקרנות אמתית,
לא חטטנות רכלנית ,לא אימה ,לא חקרנות אינטלקטואלית ,סקרנות חודרת
לב ,ללא חום אישי מיותר ,אך היה בה ,בסקרנות הזו ,משהו שלא יכולתי
לעמוד בו .ודווקא ממנו ,ששפת גוף ומבע עיניים לא היו קיימים אצלו.
תמיד אותה הבעה שאינה מסגירה אף שמץ ממה שמסתתר בפנים ,עד
שלפעמים אתה מפקפק האם אכן יש שם משהו בפנים בכלל .ולמרות כל
השיחות שהתנהלו בינינו לא היה שמץ של מבט מעין זה מעולם בינינו.
השיח ות בינינו התנהלו כאילו יש להן חוש משלהן כיצד לנווט בזהירות
ולא להגיע למחוזות אסורים ,אך המעט שכן נחשפנו אליו ,היה ניגוד גמור
לאותה שפת גוף שנהגה להיאלם כנראה תמיד.
באותו רגע היה משהו במבט שלו ,שגרם לי להרגיש כאילו פלשתי לשטח
אסור ,לכן השפלתי את עיני ושתקתי .הלכנו שנינו דמומים ברחוב הריק
שבמושב הצפוני ,הרחוב הזה דמה למקבילו וגם לאותם רחובות ספורים
שחתכו אותו ,כולם היו ריקים בשעה מוקדמת זו של הערב .למען האמת,
גם בשעות מוקדמות יותר לא היו הרחובות הומים ,אבל משהשתרר
החושך ,הייתה למהלך הבודד ברחובות המושב ,מהלך שבדרך כלל הייתי
אני בנעליו ,מין הרגשה שהדממה והריק מוקפדים לחלוטין .כשהגעתי
לכאן לפני חמש עשרה שנה ,היו שעות הערב כמו כל שעות היום ,אך
בשנתיים האחרונות נטו האנשים להסתגר יותר בבתיהם ,כנראה בגלל
ההצטברות של חמישה ואולי שבעה מקרים שהיה ביניהם דמיון מסוים.
המקרים לא התרחשו בשעה מסוימת או ביום מסוים ,אך דרכם של אנשים
מפוחדים לקשר בין דברים שאינם קשורים ,ואם חושך גורם לפחדים
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לצאת ,הרי שאדם מעדיף להיות אז בסביבה בטוחה ,נאמר בית  -במקרה
שלנו .למרות שכל האירועים שיתוארו להלן ,אירועים שכנראה הם השורש
לפחדים ,התרחשו בסביבה בטוחה זו.
לא כל כך דיברו על מה שהיה .היה איזה ניסיון של המועצה להרגיע,
שלחו פסיכולוג עם חיוך שניסה להסביר בפנים רציניות את חשיבות
המשך החיים המשותפים דווקא עכשיו .אולי דווקא דיבוריו אלה עשו
רושם הפוך ומדכא על אנשים שכבר מזמן לא היה להם משהו משותף,
שהרגישו קצת תקועים במושב שלהם ,שכבר מזמן לא היה ביטוי לחלום
שלהם ,שכבר מזמן כל אחד העדיף לחלום את חלומותיו הקטנים בסלון
ביתו ,לפצח אגוזים ,לרקוד בלט ,לקרא ספרים ,או לבהות מול קיר מלא
תמונות .ומוזר שדווקא מאז ,חלה פריצה משמעותית בגידולו של הישוב.
אנשים רבים הגיעו ,כל אחד עם חלומותיו הקטנים ,מסתגל מהר להיות
בביתו ולא לצאת ממנו בשעות הערב.
הערב הייתה הממלכה שלי בישוב ,מהלך עם עצמי ,משוחח מידי פעם עם
אחד מעמיתי במוסד החינוכי הסגור בו חינכנו .במוסד ,בין העובדים,
הקפדנו לדעת את שמו הפרטי של כל אחד ,ולהתעלם משם המשפחה,
משל אמרנו לעצמנו שהנוכח בינינו הוא מה שעכשיו ,ללא כל ניסיון
למצוא מקבילה מבחוץ ,או איזו מערכת קשרים מסועפת שתטעה אותנו
לחשוב שיש בינינו קשר שלא הולך ונבנה כאן ועכשיו.
העובד הסוציאלי הקודם של המוסד ,היה גם מטפל .הוא מת מדום לב
כשהמתין כנראה לפגישה עם מטופל מבחוץ .אותו מטופל שהגיע כרבע
שעה אחרי הדום ,הזעיק את המשטרה .למזלו הרב ,הדבר המרכזי שהציל
אותו מפירוק מתמיד ,היה העיסוק הכפייתי ביחידות הזמן אותן הוא עבר.
בשעה מסוימת הוא צחצח את שיניו ,דקה אחרי הוא עדיין שטף את פניו,
למרות ששלוש דקות אחרי הוא כבר סיים לשתות את הקפה ומיהר לנסוע.
כן ,הוא היה נוסע הרבה .הוא היה שומר את כרטיסי הנסיעה  -לא כדי
שיהיה לו אליבי ,אולי כדי שיהיה לו סיפור  -לא סיפור הרואי ,אלא צבר
עובדות יבש המעיד עליו שהינו מהוגן ,שאין שום התערערות בחייו,
כמובן מחוץ לאותה תחושת התפרקות מתמידה ,שבשלה היה דורש
בפסיכולוגים ובמטפלים למיניהם .היכולת שלו להתיש את השוטרים עם
כל זמני הנסיעות שלו ,היכן ישב ומה עשה והפירוט המדהים של כל דקה
מסדר יומו הכריעו לכוון שאין קשר סיבתי בינו לבין האירוע.
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כך קרה כשהגיע לפסיכולוג ר ,.דמות אהובה מאד בקרב שכניו וידידיו.
הוא הגיע רבע שעה אחרי שבץ ,מזמין את המשטרה ,שלמרות הקשר בין
שני האירועים ,רבע שעה ,אותו אדם שמזעיק אותם ,פגישה מתוכננת
מראש ,לא הצליחה המשטרה למצוא קשר סיבתי בין שני אירועים אלה,
אף כשהתווסף המקרה השלישי ,מטפל רגשי שתבע ממטופלו לחזור
ולחוות את אירועי ילדותם מחדש .הוא היה משתמש בבובות אותן הכין
בעצמו ,חלקן אישיות לחלוטין ,כלומר מיועדות למטופל מסוים .המטופל
דנן זכה לכעשר בובות אישיות שהיוו מעין תחנות במהלך חייו הלא
מוסברים .והנה ,גם הוא התמוטט ,איבד את שפיות דעתו וניסה להתאבד.
עד היום ,כשאני מבקר אותו במוסד הסגור בו הוא שוהה ,איני מצליח
לחלץ ממנו מה קרה שם ,מה הקשר בינו לבין המטופל הזה.
החוקר החדש מטעם המשטרה ,שהגיע לחקור את המקרה הרביעי – מ,.
העושה חוגי פסיכודרמה ,שהסכים באופן יוצא דופן לקבל אותו באופן
פרטי ,גם הוא הופנה לבית חולים לטיפול דחוף ,כרבע שעה לאחר שלקה
בשטף דם פנימי ,מה שהשפיע על יכולתו לדבר ולכתוב במשך שארית
חייו – ניסה לקשור בין האירועים ,ניסה לנבור בתיקים שניהלו ,כשהוא
מקבל את הסכמת כל המטופלים שחשו משום מה מאוימים .אותו חוקר
לא הצליח למצוא משהו יוצא דופן בסיפור חייו .רגע ,סיפור חייו? הוא
שב ועלעל בכל התיקים של מר גולוונטור ,שאגב מעולם לא ראיתי,
ולמעשה רק את שם משפחתו הכירו בישוב ,וגם זאת עקב ראיון שלא נתן
לאחד מעיתוני הערב החשובים .החוקר באמת לא הצליח ליצור שום
סיפור .כל דקה תועדה ,כל תנועה נהגתה ,אבל אי אפשר היה ליצור סיפור,
הכל היה חשוב באותה מידה שהיה טפל לחלוטין ,ועם כל זה היה סדר
מופתי בכל דקת חיים ,משל הולך הוא להגיש דו"ח רב שנתי על כל
תנועותיו הכלכליות .חלק מהתיקים ציינו את החוויה שלא עבר ,הוא לא
היה בן לניצולי שואה ,ותחושת האשמה שרדפה אותו בשל הירצחם של
יהודים ,שגרמה לכל תודעה להיפרם כולל זו של המטפל התורן ,לא
הצליחה לאחות את השברים של סדקי העובדות שלא היה קשר סיבתי
ביניהם ,בוודאי לא מהבחינה המשפטית .שני המקרים האחרונים אירעו
כעשרים ושבע דקות אחרי שהלך .ותמיד היה אז תיקו פתוח מול עיניו
הקמות של התרפיסט במוסיקה במקרה הראשון ,ושל המטפל באומנות
במקרה השני.
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המשטרה נטתה לסגור תיק זה או אולי תיקים אלה ,למרות שהופעלו עליה
לחצים גדולים מצד המועצה האזורית שהניחה שסיפורים כאלה ,שאמנם
כל אחד העומד בפני עצמו ,אינו גורר מחשבות ופחדים ,אך צבר כזה עלול
למוטט את הישוב ,להבאיש את ריח האזור בעיני נקלטים פוטנציאליים,
ובכלל לשדר סוג של שידור מיסטי ,אותו היא מנסה כבר שנים להדיר
מהאזור ,למרות קרבתו לכל מיני מקומות כינוס של קבוצות מיסטיות
לחלוטין .אנחנו בישוב ,מעולם לא היינו בקבוצות כאלה ,למרות ההצעות
המתמידות להצטרף ולחוות את הדברים האמתיים ,את סוד הקיום,
ולמרות שהצעות אלו לוו בחיוכים תמידיים של כאלה שכבר מצאו,
שנמצאים באיזה שם רחוק .אני העדפתי להמשיך ולפסוע ברחוב כשלצדי
מדריך שבא לחלוק את קשייו ,כשלפתע חלפה ,בצעדים מהירים מאד,
דמות מוכרת .לא היה קשה לזהות את ההליכה הגמלונית משהו ,המשדרת
כל כך הרבה ניסיונות כנים ללכת בזריזות שנמנעה מממדי הגוף העצומים.
הפלא של ההליכה בשעת לילה ,התחושה שלפתע איננו לבד ,וחוסר
הלבדיות הזו לא גרם לתחושת ביתיות או משהו כזה ,אלא לידיעה
מובהקת שאיננו לבד ,גרמה לו לשאול את השאלה בצורה כל כך סקרנית.
אם הייתה תחושת ביתיות ,הוא היה מאבד את אותו סוג סקרנות שגרם
למבע מסוים בעיניו התכולות אפורות ,שאולי בהקשר אחר היינו מכנים
עמוקות ,אבל עומק מסוג האסתטיקה ,עומק מושאל ,שלא גרם לך לרצות
ולהסתכל בעיניים אלה שלא הביעו כלום מחוץ להיותן .לפעמים תמהתי
בליבי האם הוא מסתכל אליך ,לא שמבטו לא היה ממוקד ,אלא הוא פשוט
לא זז .גם קולו ,למרות שהיה מוטעם ונעים לאוזן ,לא הצליח להביע
משהו שמעבר .הידיעה הברורה כל כך ,שהנה לפתע עבר כאן מישהו
שגרם לסדר המוקפד כל כך להיסדק ,גרמה לה לשאלה שתישאל ,אבל
בצורה עקיפה ,משהו על נטיות הפחד של אנשים לקשר בין דברים שאינם
קשורים ,ונטיותיהם של חוקרי משטרה לא לקשר אלא אם כן יש קשר
סיבתי .ומה -כך שאל ,אם הפירוק המתמיד שבו הוא חי ,מיירא כל כך את
המטפלים המנסים ליצור מהחיים סוג של סיפור? השאלה הזו ,שהגיעה
משום מקום ,ערערה את המבנה המוגדר כל כך של התנהלות שיחותינו
המשותפות ותבעה פתאום צורה אחרת של קשר.
הוצאתי חליל סופרנינו קטן שתמיד אני מחזיק בתיקי .חיללתי ,עד שהוא
נמוג בחושך שאפף אותי לבדי ,הרגשתי איך הכל נפרם בתוכי ,והחושך
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מצא מקום רחב יותר להשתרע לצדי ,מאחורי ,מצדדי ,והוא התופס,
ולפתע הבחנתי איך השמחה שבה אל הלב.
המשטרה שתגיע אחרי תאסוף בוודאי את גופתי.
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ִּץ
קי
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ְ
אורי ויסברג
קורא אני לים -קח אותי אליך!
קח אותי!
קחו אותי גלי הים הבאים ושבים,
קח אותי שובל אור ,נתיב יפה שסלל לו הסהר בלב חשכת ים.
אני כמה אל מחוזות החושך שמעבר לאופק הים.
מהו הסוד,
מהי האמת החיה שם?
מחוזות שאיני מכיר.
אופל שזר להמולת אנשים צוחקים ,שזר אף לשקט שביבשה.
תוהה אני,
מה גודלה של בדידות בלב ים חשוך,
כמה תקיף הוא הפחד מהמוות ,כמה מפלצתית היא האימה.
עליבות החיים.

תוהה אני,
שמא ,בצל המוות
אחוש את קיומי?
קיץ תשע"ו ,ראש הנקרה
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ַה
ָּח
ְל
ָּב
ה
ידידיה ליבוביץ'

עולה בשּוק מחנה יהּודה לכּוּון הרכבת הקלה
רוכלים צועקים בגרון נחר
צעקה ַאחרונה טרם ליל יקח מבקשי ירקות ויביא
מבקשי רגּושים
ואני רק מבקש מעבר לרכבת של יפו ,יעידּו על כְך ָאזנּיות סיליקון אוטמות
ָאזני.
מפלחות הליכתי בהתכנסּות זּוג עינים רושפות פחד,
מתחננות ,בקול סדּוק וצורם שאקח עגלת שּוק כבדה מנשא
ּובקחתי ידית עגלת שּוק עמּוסה ,מרב משקלּה כמעט ונפלתי
וכל העולם נדמה עלי כדורס ,אורות אדֻ מים של הערב נעשּו מסנורים
עוינים,
כבדה עלי הליכתי בעולם תזזיתי
שונא זקנה.
"סבתא ,למה עגלתְך כה כבדה?" שַאלתי עיף.
וענתה היא ש היתה בבית חולים כבר חדש ,והבית ריקָ ,אז יצָאה לקנות
תפּוחי אדמה ּוצנון.
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ָאז עליתי אתּה לרכבת של ירּושלים (היא נתישבה ואני עמדתי לידּה),
ונסענּו יחדו לתחנה המרכזית.
ברדתנּו שַאלתי "איְך תגיעי הביתה סבתא?" וענתה בקו .50
ּובלכתנּו לתחנה היא עברה לפני נאֱנחת ,צולעת בבדידּות חוצה רחובות
סואנים ,נושאת ידיה בתפלה
בהודָאה על בחּור שהואיל לעזר לּה,
בתחנה לנחמה ,לקרטוב הצלה מעולם שּסוגר עליה.
ּובשלט הדיגיטלי כתּוב שקו  50מגיע עוד שתי דקות ָאז שמחתי לּה
וָאמרתי.
וָאז הניחה ידים מקֻ מטות על ראשי ּוברכה אותי בכּונה חטּופה "תברְך..
שּיהיּו לָך עשרים ילדים..
שתזכה להיות משפטן ,או רופא ,או ..מה שאתה רוצה"..
ּובכְך חזרתי אל חּיי ,הולְך ועולה אל מחוז חפצי
כשלפתע הגיח קו  ,50ממלא את אפק הכביש באימתנּותו
והנה
כלעֻמת שבא
חמק עבר
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מגירות
אריאל טורנר

שוב הרעש הזה.
רותם ,שניסה בפעם השלישית של אותו לילה להירדם ,התמתח בעייפות
ושפשף את עיניו בעצבנות.
זו לא הפעם הראשונה שזה קורה ,נזכר בשבוע החולף ולפתע נבהל.
בחוסר רצון קם מהספה החומה מלטפת ,מתכרבל בשמיכת-הפוך
הקשישה ,השמיכה ששירתה אותו בחום מספר לא מבוטל של לילות גשם
אפורים וארוכים.
יצא מהסלון הרחב למסדרון ,בפסיעות עייפות ומהירות הוא פסח על פני
דלת חדר ההורים היציבה ,דילג על חדרה של תמרי אחותו הגדולה,
"תמיד גדולה" רטן לעצמו בזעף כשראה מזווית עינו את השלט היבש
וחסר החן "החדר של תמר" ,התלוי על דלת חדרה .נעצר כשהגיע לדלת
האחרונה במסדרון .הכתובת "החדר של רותם" היתה מגולפת ביופי
משונה ,עמוק בתוך לוח עץ מחוספס .פוסטרים ענקיים וזועקים של
שחקני הכדורגל האלופים של הליגה האחרונה הבהבו מסביב לשלט.
נכנס אל החדר סוגר בזהירות את הדלת ,שני סיבובים של המפתח ליתר
ביטחון ,נחיתה רכה למיטה .הוא עוד הספיק למלמל לעצמו 'אי אפשר
לדחות את הטיפול עם העניין הזה של הרעש' .רגעים ספורים לאחר מכן
קולות נשימותיו השקטות ליוו במקצב אחיד את חדרו החשוך למשך
שארית הלילה.
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***
התעורר בבהלה .השמש המשתקפת בבהירות מהחלון כבר חיממה את
ערפו בחוזקה.
מבט לשעון .11:30 ,מעצמת ההשתאות שכח להיעצב" .למה לא העירו
אותי" ,ממלמל ותוך כדי נזכר שבלילה הקודם נעל את דלת חדרו פעמיים.
פספס את האוטובוס לרעננה .האחרון שיוכל לקדם אותו איכשהו לישיבה
 .יום רביעי היום,
ממילא רוב היום יש רק שיעורי קודש ,ניחם את עצמו  ,והשיעורים של
הרב ישי כמעט ולא משפיעים לבגרות...
רותם הסתובב בחדרים של הבית בחוסר מעש .אמא לא נמצאת בימי רביעי
וחמישי בבוקר ,אלו ימי העבודה שלה ,הימים שנמצאים מחוץ למסך
המרובע והאוהב שבבית .תמר מסתובבת לה באחד מה'אי שמים'
המגוונים ,ואבא ...נאנח לעצמו ,אולי מתעופף שוב פעם בשמיים הרחבים
של אפריקה ,אולי עכשיו הוא סוגר עסקה תפוחה באחת מהמסעדות
הכשרות בשוויץ .יכול להיות שעכשיו הוא קם ,קד חצי קידה מנומסת
ואומר בקולו הבס "תשורות לא-ל חן חן לפועל" .הוא צחק ,מדמיין
לעצמו את הטקס הקבוע שאביו נהג על פי סיפוריו לעשות בכל סיום של
עסקה עתירת רווחים.
רותם נזכר בלילות האחרונים שעברו עליו בסלון כשאבא לא נמצא בבית,
(שזה די הרבה פעמים) ,הוא אהב לישון בספת העור החומה ,ספה
שחספוסה השוקע מזכירה לו קצת את מעיל החוצלארץ הסמכותי של
אביו.
אולי הגיע הזמן לבדוק מהו מקור הרעש המטריד .זיק של סקרנות שניצת
בו התחלף במהירות לפחד קל .אולי אני אשתף את אמא ,התרפס לרגעים
ספורים ,לא! הוא קטע את עצמו במהירות .עוטה על חזהו את מעטה
הקוצים הגברי בחזרה.
הניח תפילין ,התפלל במהירות והלך למטבח ,לוקח בעצלות שמחה צלחת
קורנפלקס עמוסה לעייפה .רפרוף קל בערוצי הרדיו השונים העלה חרס
נדיר מימות החשמונאים ,מאזין זועם שעלה לשידור לצעוק על השדרן או
על הממשלה ,ומתכון מהיר להכנת חצילים ממולאים במיונז .כיבה באנחת
השלמה את הרדיו ופיצה את עצמו בדוריטוס חמוץ חריף שספק מצא ספק
פילח מהארון הגבוה.
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עכשיו ,הוא החליט .בצעדים בוטחים פסע אל הסלון ,מגרש בזעף מאוזניו
את דפיקותיו המואצות של ליבו.
הרעש המוזר הזה כנראה מגיע מהצד של המרפסת .הנער הסיט את וילון
הפשתן הכבד וניסה לפתוח את ידית דלת המרפסת בידיו השריריות ללא
הצלחה יתרה .לא פלא ,כבר שנים שלא משתמשים במרפסת הזאת שימוש
'מרפסתי' .מאז ששיחק בה עם חבריו לבית הספר בכדור ,משחק שהפך די
מהר לניפוץ מדויק של זגוגית חלונם של השכנים לגובה ,הגרים בבניין
המקביל ,החליט אבא שיומר שימושו למחסן וכך נסגרו קירות המרפסת
ועימם גם שקעו זיכרונות ילדותו.
אולי זה לא בא מהמרפסת? רותם ניסה לעצור לרגע ולחשוב בהגיון.
הרעש ששמע הופיע רק בלילות ,רעש של שקשוק כלים או משהוא מעין
זה .התאמץ לחשוב בבהירות הדעת ,וכשקלט שכנראה לא תגיע הישועה
מראשו ,החליט לנתב את בינתו לכיוון אצבעות רגליו .שלוש בעיטות,
מהאלה שגורמות לכדור להיכנס לשער בתוספת השוער האומלל ,ודלת
המרפסת ,הואילה להפתעתו לפתוח חריץ דק .עוד מספר ביצועי רגליים
והדלת סבה על צירה ברעש מיאון נוזף.
נכנס למרפסת ,משתעל מהאבק הרב שעטף את מרחב החדר .שלל פרטים
בלבלו את עיניו .מכונת כביסה ישנה וחבוטה ,מקרר שכנראה היה פעם
אופנתי ,שני זוגות אופניים חלודים ושלושה מחשבים נכלמים שהתחבאו
בפינה .היה נראה שכל חפצי הארכיון שקעו בתרדמה ארוכה ,וכבר
התייאשו כליל מגואל שיופיע על רכב מטרטר של 'אלטע זעכן' או
מאיזשהו ברנש שידוג אותם מאתר 'אגורה'.
מאיפה הרעש? נבוך לגלות שאין שום סימן זיהוי המסגיר עקבות של
חומר נפץ ,או אפילו מזרון בלוי וגס של שוכן רחובות זקן שהחליט
להתנחל באופן בלתי חוקי חרף גילו המופלג .סתם דמיינתי? לא ,גבו
התקשח .אני לא שייך לכת הראשים הנטועים בעומקם של העננים.
באי טיות סקר פעם נוספת את המחסן ,ומבטו צד ארון עץ נמוך ומאובק
שהצטנע מאחורי זוגות האופנים הבולטות ,כמחפות עליו מפני מבטים
ועיניים סקרניות.
רותם התקרב לארון ומישש אותו ,מפזר באוויר המרפסת אבק יובלות
טהור וצח .עץ חלק פשוט ,צבע חום בהיר .נראה שידע זמנים יפים יותר.
לאורכו של הארון שכבו שני טורים של מגירות רחבות ונמוכות .ניסה
לפתוח אחת מהימניות ללא תגובה חיובית  -היא הייתה נעולה .הבחין
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במדבקה שמודבקת עליה ,בה נכתבה מילה כלשהיא שהאבק טשטש את
היכולת לראותה.
הוא מיהר למטבח ,הוציא מהמדף התחתון שני סמרטוטים ,וכשעמד וניקה
את הארון מהאבק הצבור ,גילה שמוצמדות אל כל המגירות מדבקות.
בטור הימני נכתב באותיות אדומות נעול ,ובשמאלי ,באותיות כחולות -
סגור" .ממתי כותבים על מגירות אם הן פתוחות או סגורות"? תהה בקול
כמנסה לנהל דו-שיח עם המגירה המוזרה.
בתקווה שהמילה סגור אין פירושה נעול הוא החליט לעבוד על הטור
השמאלי ,ניסה למשוך את המגירה השמאלית העליונה והרגיש שהיא
נמשכת כבמגנט פנימה ,מסרבת לחשוף את סודותיה.
רותם הביט מסביבו ושלף מאחורי המחשבים סרגל מתכת ארוך .הוא נעץ
אותו בחריץ שבין המגירה לארון ודחף את המגירה בכל כוחו כלפי חוץ.
בקול אנחת רווחה של רותם ואולי גם של המגירה ,המגירה נכנעה
ונפתחה .רותם הביט בסקרנות פנימה.
בתחילה הוא ראה רק אוסף מבולגן של צבעים סוערים ,אך אט אט הרגיש
שעיניו מסדרות בעצמן את המגירה בקווים חדים ובהירים .בכל פעם
שאימץ את עיניו יותר ,המגירה התרחבה וגדלה מבפנים .רותם החל להבין
מה הוא רואה .הוא סקר במבטו ג'ונגל ענק ,יערות פראיים המכילים עצי
סרק גדולים וקשים בצד עצים משוני מראה עמוסים פירות ססגוניים .מדי
פעם הבחין בחיות טרף לא ברורות שרודפות אחרי יצורים תכולים בעלי
שלוש קרניים.
בקצה היער-ג'ונגל-מגירה ראה לפתע ארבעה גברים חסונים מהלכים
בערנות ובזהירות ,ניכר שהם מתמצאים באזור .אפשר שהם ילידי המקום.
הגברים עטו על ראשם קשת קשיחה שעליה משובצים שינים חדות של
חיות ,מאותם חיות טרף שמסתובבות במקום .שמלות של נוצות בצבעי
סגול ירוק כיסו את גופם.
רותם התבונן בפניהם .מבטם קשוח ונחוש ,פנים חרותי צלקות קרב .ניכר
שראו ניצחונות מזהירים וכישלונות לא פחות מזהירים .אחד מהגברים,
השמאלי שבחבורה ,משך במיוחד את עיניו של רותם .עיניו היו רכות משל
כולם ,מבטו עדין ומשתתף .אך מצחו שהיה קשה ונחוש החזיר לו את
דמיונו לשאר החבורה .הוא מוכר לי מאיפה שהוא! רותם נחרד ,מנסה
להפעיל את גלגלי זיכרונו ,רגע! לא יתכן שזה פשוט א ...הוא טרק את
המגירה במהירות .נדמה היה לו שדפיקות לבו נשמעו בכל רחבי ביתו
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הגדול .רותם התיישב על הרצפה ,חיוור ,מוחה אגלי זיעה רבים ממצחו.
במאמץ כביר אסף את אבריו וקם .הוא פנה למגירה השנייה .הפעם היא
נענתה בקלות יחסית .כשעיניו התרגלו למראה מצא את עצמו מביט בים
תכול ועמוק .רוח חרישית נענעה את הגלים חרש ,דגים בצבעים בהירים
נראו מקפצים להנאתם במים ,יוצרים עיגולים שבריריים .רותם בהה בים
זמן ארוך ,נותן לשקט הגלים להרגיע את דפיקות ליבו שעוד לא שקט
מהסערה האחרונה .נקודה חומה קטנה בלב הים משכה לפתע את עיניו.
ככל שהוסיף להתבונן בה היא התרחבה ,עד שניתן היה לראות בה אי קטן
ויפה .רותם כבר יכול היה להבחין שהאי היה ברובו עשוי מחול ים זהוב.
עצי קוקוס מעטים ניצבו שם בשלווה ,עמוסי פירות חומים ,ומבודדים
אחד מהשני .הרוח רחפה שם עדינה ומלטפת ,מנענעת חרש את עלי
העצים .רותם הביט על החוף שמקיף את האי .באחד הצדדים הוא ראה גב
של דמות .הדמות ישבה על כיסא קייצי והייתה עסוקה בלסובב חזרה חוט
דיג .הסיבוב עלה לה במאמץ ונראה שדג שמן עלה בחכתה.
הדמות נעשתה קרובה יותר ויותר לעיניו של רותם .הוא הבחין שהיא אדם
מבוגר .כשהדמות הסתובבה לכיוון החוף בכדי להטיל את הדג לסל גדול
ששכן ליד הכיסא ,רותם כבר היה יכול להבחין בפניו .זה היה אדם מבוגר
וחסון .זקנו האפרפר והמהודר שיווה לו מראה סמכותי אך שליו .העיניים
היו רכות והמצח ...רותם כבר לא היה יכול לעצור את סערת רוחו .הוא
טרק את המגירה בעוצמה מחרישת אוזניים .בתזזיות יצא מדלת המרפסת.
ולפני שסגר אותה הוא עוד הספיק לשמוע את חלון השכנים מהבניין
הסמוך נפתח.
***
שוב לילה .הייתה כבר שעת אחרי חצות מאוחרת כששכב לישון בסלון.
רותם התחיל כבר לנמנם כששמע לפתע קולות שקשוק צורמים מהמרפסת.
שוב הרעש הזה.
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ָּה
ִּיל
ְפ
ִּיר ת
ש
אורי ויסברג
ואני חש בלובן הממלא את עיני,
התרוקנה ההכרה ונצבעה ָאף היא בלבן.
מרצדות הדמעות,
ּומתדפקות על דלתי אישוני
מבקשות להישפך.

אֱלוהים,
אלי ָאתה .אלי ָאתה.
את נפשי לפניָך ָאביא,
הרעות והטובות לפניָך יעמדּו.
נחמה אבקש,
נחמה.
עומד קיּומי מחּוצה לי ,ואין ביכולתי לשער
את גבּולות גּופי.

ואני ,ואיני
תפילה.
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ֵה
ת
הלל אייזן
ָאדם יושב בחדר
פתאום נופלת לו התקרה לתוך התה
הּוא מסתכל למעלה
למקום שהיתה תקרה שלו
ּומסתכל על התקרה שהיא
בתוך התה שלו
והּוא מתלבט לשתות
או להכין חדש
ּומעליו החדר כבר פורץ למעלה
והספר נופל
והדפים עפים.

הּוא שופך את התקרה לכיור
ּומכין חדש
חדש
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מה זה עניינכם בכלל
איתן הירש

מאז ילדותי תמיד היה לי קשה עם שמות החברות של השמפו .זה דווקא
מובן .למה חשוב לכם כל כך להגדיר את חוויית החפיפה שלי? זה הרי
דבר מאוד אישי .כיף ,פינוק ,מה זה עניינכם בכלל? וגם ,מי בכלל חופף
לעצמו את הכתפיים?
זה מוזר ,נכון .לכן אני מבין ,לא מסכים ,אבל מבין ,למה ההורים שלי
שלחו אותי לפסיכולוג .אבל הבעיה בפסיכולוגים היא שהם תמיד אומרים
משפטים כאלה כמו "השמפו זה רק קצה הקרחון" ,או "מה בעצם
המשמעות של השמפו בחיים שלך?" וגם ,מה פתאום שבן אדם שמריח
כמו דג ומשחת שיניים יגיד לי מה לעשות בחיים? טוב ,אני מבין שלא כל
הפסיכולוגים מריחים ככה ,אבל אותו דוקטור שופ דווקא כן .ולכן אתה
יכול להבין למה הייתי חייב לברוח.
בהתחלה ,ותכלס גם בסוף ,לא ידעתי לאן אני אברח ומה אני אעשה שם.
לא שלא היו לי כמה רעיונות ,פשוט אף רעיון לא הרגיש ממש אני .אני
באמת לא יודע איך הגעתי בסוף לדוכן של הילדה ,אבל כנראה שזה לא
קרה סתם*.
לא היו הרבה דוכנים של געפילטע פיש בתל אביב ,ואפילו הילדה בעצמה
הודתה שהיא לא יודעת מה היא חשבה לעצמה כשהיא פתחה את הדוכן.
אני חושב שפשוט השם שהיא המציאה לדוכן מאוד מצא חן בעיניה
(למרות שבעיני הוא לא היה כל כך מוצלח) ,ובגלל זה היא פתחה אותו.
בכל אופן ,הסיפור התחיל כשיום אחד ישבנו אני והילדה מאחורי הדלפק
ובטלוויזיה היה סיפור על בעל עסק אחד כושל שנכנס לכלא על שהצית
את החנות שלו בשביל כספי הביטוח .הבטנו אחד על השנייה ,אני
והילדה ,והחלטנו שפעם אחת ולתמיד חייבים לשים סוף לדוכן היחיד
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שמוכר געפילטע בתל אביב ,ואולי גם בעולם כולו .יש הרבה פרטים
בסיפור הזה ,ורובם גם מעניינים להפליא ,אבל ייקח יותר מדי זמן לספר
את כולם ,ובכן  -מצאנו את עצמינו במשרד של ג'רמי .ג'רמי הוא הבחור
שהמליץ לבעל העסק הכושל ההוא לשרוף את החנות שלו .הוא הבטיח
לנו שהסיבה שתפסו את בעל החנות ההיא זה רק בגלל שהוא לא עשה
בדיוק את מה שג'רמי אמר לו לעשות .מאוד סמכתי על ג'רמי ,אולי בגלל
שהיה קירח ,כלומר ,היה לו המון שיער על הראש ,אבל היה ברור לכל מי
שיש לו עיניים וחוש טעם שהוא לא היה שלו.
ג'רמי אמר שהכי טוב בשבילינו ,לדעתו כמובן ,וכמובן שדעתו אינה עניין
שלך מה בכך בגלל שיש לו הרבה ניסיון בתחום ,זה לביים פריצה לחנות
על רקע גזעני ,כי יש הרבה אנשים בתל אביב שלא מוכנים לסבול את
הרעיון של געפילטע .אחרי שאני והילדה יצאנו מהמשרד שלו והיינו בדרך
הביתה ,קצת אחרי שעברנו ליד הגן שעשועים ההוא עם המגלצ'ה
האדומה ,נו ,איפה שכל הכיתה צחקה עלי כשהייתי בן שבע ,כשהמכנס
שלי נקרע אחרי שנתפס במסמר שבלט מהנדנדה ,ראיתי שנהיה להילדה
מבט מאוד עצוב .לא עצוב קלאסי ,אבל בכל זאת עצוב .עצרנו .התיישבנו
על ספסל מול אותה נדנדה שגרמה לי כל כך הרבה סבל ושאלתי אותה מה
קרה .היא ,עם דמעות בעיניים ,הסתכלה עלי ובנימה פשוטה אמרה" ,אולי
דוכן הגעפילטע שלי לא מוצלח ,אבל לפחות הוא שלי".
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אולי ניסע בקיץ
(מחשבות רצות בפוסט טראומה)

רון שוסהיים

אתה מבין ,אתה יוצא החוצה ,מתמסטל מכל הריחות האביביים האלה
שמשגעים לך את כול כולך ,רוכב באופניים בשכונה שגדלת בה ורואה פתאום
את גברת פרידמן על כיסא גלגלים ,דוחפת אותה איזו עובדת זרה אחת ,כנראה
מזרח אירופאית ,והיא נראית כמושה כמו הערבות שעל הארון-קודש שלנו,
ואתה נזכר בתקופת הזוהר של גברת פרידמן ,כשהיית רואה אותה בבית-כנסת
מגיעה לתפילות הימים הנוראים לבושה יפה-יפה עם שושנת בד ענקית בדש
הבגד ואומרת במבטא הבלתי נשכח שלה שהתפילה הייתה יפה נורא והזכירה
לה את הבית ,וכדי שלא יהיה ספק לאיזה בית היא התכוונה הוסיפה – באירופה
וזה מזכיר לך את אדון זיידמן הבלתי מפויס עולמית ,שתמיד לובש פרצוף
רציני-מאוכזב כזה ,לא כועס ,לא מאשים כמו שרואים הרבה פעמים על אנשים
זקנים ,אלא רציני ,ממש ,רצינות כזו של ילדים ,קווי הכעס מסביב לשפם
הדיקטטורי שלו מכווצים במין אכזבה נצחית ואין לך מושג על מה ולמה ,או
שאולי כן אבל אתה מעדיף שלא לחשוב על זה יותר מדי ,וזה מזכיר לך את
הפעם הזו כשאשתו הייתה חולה ובאת אליו הביתה כי הוא האדם היחיד שהכרת
שעוד ידע לקרוא פולנית והיית צריך שיתרגם לך משהו ישן שמצאת אצל סבא
שלך והוא התחיל לדבר איתך על פולין שלו ואז שאלת אותו בחוסר טאקט
נוראי " -אדון זיידמן ,היית בשואה?" והוא הסתכל עליך ככה והתחיל למלמל
"אם אני הייתי בשואה אם אני הייתי בשואה "...ואז פתאום משום מקום הסתכל
לך בעיניים ואמר ,יותר נכון רשף " -ברגן בלזן ,בוכנוולד!" והרגשת רע מאוד,
וגם בהמשך כשהתחיל להראות לך כל מיני ספרים ישנים ביידיש על גטו ורשה
וכאלה ושאל אותך אם אתה רוצה לשאול אותם ואתה התחמקת ורצית ללכת
ורק אחרי שנים כשהתבגרת או לפחות השתנית אתה הבנת – הוא רצה שתישאר
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וגם אז כשראית אותו אחרי שאשתו נפטרה (אשתו הייתה יהודייה נמוכה ושקטה
שתמיד עמדה לידו ,שתקה ,והחזיקה לו את היד כאילו כל העולם הולך
להתמוטט) ,והוא עמד לו ברחוב ליד בגאז' של מונית עם מונית שלמה
שמחוברת אליו מקדימה ולידו המון מזוודות וגם אישה מבוגרת אחת והיה
נראה שהם עומדים לנסוע לאן שהוא להרבה הרבה זמן ושמחת לך כי הרי ידעת
שלאדון זיידמן יש משפחה בשוודיה שהגיעה לשם אחרי המלחמה והוא תמיד
רצה לטוס אליהם ולא היה לו עם מי וחשבת לך שכשתהיה גדול תטוס איתו כי
גם לו מגיע ותהיו חברים בצורה הורית כזו כמו בסיפורים היפים שתמיד אהבת
שלילדים יש חבר זקן וחכם שנורא אוהב אותם ודואג להם כמו דמבלדור והארי
פוטר למשל ועכשיו ראית אותו מתחיל לחיות מחדש ככה ואפילו יש לו חברה
חדשה שלא הכרת והראש שלך התמלא בתרחישים אפשריים ושמחת בשבילו
ושמחת בשבילך שיש עוד אנשים כאלה בעולם שלא מתפשרים על החיים
שלהם ושתמיד מנסים למרות שהסוף די ידוע מראש ולמרות הגעגוע שכנראה
לאדון זיידמן יש די הרבה ממנו והם העלו את המזוודות למונית ואתה עמדת
מרחוק והסתכלת ואדון זיידמן פתח לגברת את הדלת של המונית בצורה אצילית
כזו והיא נכנסה מלאה הכרת תודה כנועה ואז נכנס גם הוא ולמרות שהיה נמוך
ממך כבר אז בלפחות שני ראשים הוא היה נראה כל כך מרשים וסמכותי ואפילו
גבוה שלא יכולת יותר והמשכת ללכת ברחוב לכיוון ההפוך
והמשכת לדמיין לך את אדון זיידמן בשוודיה עם כובע פרווה ומחמם אוזניים
ורוד רוכב לו על מזחלת שלג עם כלבים סיביריים ולשם שינוי מחייך חיוך זהיר,
אולי קצת אירוני אבל לפחות חיוך ,ומאחוריו עם מעיל פרווה מלכותי יושבת
האישה החדשה שלו ולמרות כל הקור והחיים שניהם נראים מאוד שמחים
ומחוברים אחד לשני ובכלל ואז הפסקת לדמיין כי כמעט נתקלת בעמוד
שהתקדם לקראתך וזה היה יכול להיות לא נעים בכלל
וגם היום אתה רואה אותו לפעמים ,את אדון זיידמן ,הולך ברחוב וצועק לטלפון
הנייד שלו וזה למרות שהוא אמור כבר להיות ממש זקן ,בגיל שבו לאנשים
בדרך כלל אין טלפון נייד וגם לא קול לצעוק בו ,אבל הוא כנראה מעל הטבע
והזמן ,כי יש אנשים כאלה שפשוט לא מוכנים להפסיק ולא משנה מה ,אז אתה
מסתכל עליו ומחייך לך וממשיך לדווש לך במעלה הרחוב וחושב לך שזו העונה
הכי יפה של השנה ולמרות שאתה באמצע העיר הכל מסביבך פורח בלבן ואדום
וורוד ולעולם יש ריח נורא טוב של חום ובושם מוזהב אם אתה רק מתרחק קצת
מהרחובות הראשיים שמלאים בפיח ונכנס לרחובות הצדדיים שבתוכם גדלת

26

ואתה שמח כל כך שאין פה איקליפטוסים כי הם העצים היחידים שלא משנה
כמה מהם יהיו אחד ליד השני הם תמיד יהיו לבד ,משדרים את הזילות
המעצבנת שלהם ,את חוסר הפאר הדווקאי ,את התפוררות הגזע התמידית ,את
השתפלות הענפים בהרכנת ראש מלאת תבוסה ,ואולי זה רק בגלל צהל שדואג
למלא את כל הבסיסים שלו בהמוני איקליפטוסים (בשביל הסוואה כנראה ,אתה
מגחך לעצמך ,לא באמת יודע) ובגלל זה אתה לא יכול לסבול אותם ,אולי רק
מרחוק ליד האופק שם איקליפטוסים נראים כמו ענן ערפילי רווי מיסטיקה
ומשדרים איזושהי עציות מתקבלת על הדעת ואתה שוב כמעט נתקל בעמוד
שלפניך ועוד עם אופניים ,זה יכול להיות ממש מסוכן ,מה יהיה איתך ,מה יהיה,
אתה שומע את כל המבוגרים האלה צועדים ברחוב בביטחון מרגיז ומצקצקים
כלפיך ,מה יהיה איתך ילד ,מתי כבר תגדל ,תתמודד עם המציאות ,תעשה עם
עצמך משהו ,ואתה משתדל לשים עליהם פס ולחשוב רק על הפריחה ועל
הריחות ועל אדון זיי דמן ועל גברת פרידמן שלא אכפת להם מה יהיה איתך כי
הם מספיק מבוגרים כדי לדאוג רק לעצמם ולא מכניסים את האף היהודי שלהם
לחיים של אנשים אחרים ואתה יכול להסתכל עליהם מהצד בלב שקט ולהסיר
כל אחריות מהכל ולחשוב אולי ניסע בקיץ ולהסתכל על השמיים ולראות את
הסיסים שחזרו כמו כל שנה בסוף החורף (כנראה מרוב געגועים) והם עפים
עכשיו מעליך במעגלים גדולים וצורחים את הצריחות הארוכות שלהם ולראות
את עצי הפיקוס המלכותיים האלה שממלאים את השדרות בגזעים המפולגים
שלהם שנראים כמו נהר שקפא והפך עץ וחושב כמה חיים יש בכל וכמה חידוש
יש בכ ל ושרק בני אדם מסוגלים להישאר באותה נקודה כל כך הרבה זמן
ולטבוע במרק של עצמם כשאפילו בעץ פיקוס עירוני יש כל כך הרבה יופי
וחושב עוד שאולי הכל בגלל הגעגוע ואתה נושם את האוויר ונזכר במונית של
אדון זיידמן ורוצה לבכות ואין לך מושג למה ושוב אתה שואף אוויר כל כך
הרבה אוויר ומתחיל לעוף וככה בלי שום סוף ובלי שום חשש להיתקל בעמודים
כלשהם - -
אולי ננדוד עם הסיסים הם יישארו פה עד סוף יוני ככה כתוב בוויקיפדיה ואז הם
נודדים הלאה רחוק-רחוק לאפריקה או לאיפה שהוא ואולי נקנה פסנתר ועפיפון
ונשלח זר פרחים לגברת פרידמן ונשב עם אדון זיידמן ונקשיב לכל מה שיש לו
להגיד ונמצא סוף-סוף ספר טוב באמת ונשכב על הדשא עד שייגמר ואתה
מתעלם מהצעקות של האנשים מסביבך ומהצפירות של המכוניות ומהאבק
ומהחום ומהפוסט-טראומה שיש פה בכל מקום ופתאום אתה שומע פעמוני רוח
ורואה בית יפה מולך וחלונות עם המון אור והמון עצים והמון ירוק והמון ריח
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טוב ובלי שום איקליפטוסים והכל שם עגול ומחובר וצלול ואתה מניח את
האופניים בצד ועולה במדרגות ועומד מול הדלת ומקשיב לפעמונים ועוצם את
העיניים ומחזיק לעצמך את היד חזק-חזק ודופק בדלת בעדינות חצי מפוחדת
טוק-טוק-טוק על דלתי מרום ופוקח את העיניים והדלת נפתחת לאט והמון אור
ואיזו צללית בפתח אתה לא מזהה ואתה שואף חזק ונכנס ,נכנס ,נ כ נ ס - - -
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ֵה
ָּז
ַע ה
ֵל
הס
ִּן ָּ
ַמ
ה
אריאל טורנר

"כי אבן מקיר תזעק( "...חבקוק ,ב' י"א)
ָאני אבן
עם לב ָאדם פועם לו בחזקה
עם רצונות וכישלונות ּושאיפה,
כי מאסּו בי הבונים
כי הּייתי למשיסה.
ודמעה ָאחת זולגת במסתור .ועוד
ישחקּו המים את הקבּוע
ואת ראשי אדחק ָאז לפינה
והּייתי ליצירה
למעּיין המתחדש בּסערה.
ואֱצא מהקדירה.
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החן -מציאת חן
דיש

"נבחר שם מעושר רב,
מכסף ּומזהב חן טוב"
(משלי ,כ"ב א')

נדמיין לעצמינו בחור צעיר או זקן ,או אפילו סתם אדם שאנו מבחינים בו .הוא
יושב לו על ספסל רחוב ,רגליו משולבות ,ידיו גם כן .על פניו נפרש מעין חיוך
קצר ומתוק .בהבעת עיניו משתקפת סוג של שלוה שקטה .הוא מתבונן לעבר
המתרחש.
מה מוצא חן בעינינו? אפשר לומר ,אני חושב ,שהחן ששובה אותנו הוא כמו
ניצוץ קטנטן שעומד לו מעל לסיטואציה או הדבר בו אנו פוגשים ,והוא
מעביר אלינו כאילו בקריצה סוג של תזכורת קטנה לזמנים יקרים שכבר
הספקנו לשכוח ,דברים שהדבר המרכזי בהם היה זה שהם היו דברים שחיינו,
שכשהיינו בתוכם לא חשבנו על זה שאנחנו נמצאים בהם ,אלא פשוט היינו
שם...
הרבה פעמים אני מוצא את עצמי (לצערי) מציץ אל האנשים ואל הדברים
שסביבי ולפתע אני מבחין באותו ניצוץ קטן קורץ לי מאחת הזוויות שמסביב
לסיטואציה .אז אני מתמלא בגעגוע לאותה פשטות שמקורה הוא באיזושהי
טבעיות עלומה ...אני חושב שבעצם ישנו עוד סוג מסוים של חן ,זהו חן אחר
שתופס את עינינו ,שלהבנתי אין לו הסבר ,אתה פשוט נפגש במשהו ולפתע
כמו הבריק ברק ,ואתה פשוט מתאהב או לפחות מרגיש צורך להתקרב ולהיות
חלק ממנו...
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חשבתי פעם בצורה ציורית כזאת ,שכשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו חוצה
ממנו ,הוא החליט לשלוח חלקים מעצמו שהנציגים שלהם הם אנחנו -
האנשים ,הנשמות ...והתפקיד של הנשמות הוא למצוא את החלקים והדברים
שנעלמו ממנה ברגע הבריאה .ולכן ,כשלפתע הנשמה נתקלת בחלק ממנה,
בחתיכה או ניצוץ שנעלם לה ברגע בריאת העולם ,מיד היא מתעוררת לחוש
תחושת קרבה ושמחה מהייחוד עם אותו חלק...
אנו פשוט נזכרים בצורה לא מודעת בעומק חדש של שייכות ,או יותר נכון,
במעגל עמוק יותר של שייכות שעדיין לא חשפנו בהכרה שלנו עד כאן.
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ֵטה
ִּיל סונ
ְל
(חצי)כ
זמן פסח תשעו
ידידיה ליבוביץ',
צור ונטורה והלל אייזן

"שתי חבּורות שהיּו אוכלות בבית אחד,
בזמן שמקצתן רואין אלּו את אלּו –
הרי אלּו מצטרפין לזמּון.
ואם לאו  -אלּו מזמנין לעצמן
ואלּו מזמנין לעצמן"...
(מסכת ברכות ,פרק ז משנה ה(

א .ידידיה
לפעמים חבּורה מזמנת זמנים קדּומים לשּולחן
והזיכרון הּוא כאחד ּוכנפרד
(כי כל אחד זוכר קצת ַאחרת)
זיכרון פשּוט הופְך שתי וערב
מחלוקות בזיכרונות זה רק בתחּושּות ּוצבעים
(הּוא עמד בפינה על זה אין ויכּוח)
והרּוח
נושבת בחבּורה כמָאז
יכולה היא לזמן עם זיכרון של עצמה?
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השנים הם חיץ של ערפל כבד
ֹלא רואים גם ֹלא את הבית

תמּונות מן העבר נקרעּו מחיי ואינם עוד חלק
וזימּון בחבּורה מחזיר אותם בָאלבום מאּובק
בחיי כמה שהן מעּורפלות
ב .צור
בחיי כמה שהן מעּורפלות
ָאמרּו עיניי המלצריות לליבם
כשהביטּו בעיניים ּובשיער הלבן
ּובטבעת ּובנזם .לפני שיצא אל ההזדמנּות
היום הּוא יכול להניח בצד את כל החח .עשרות עגילי הענק
והכּומז .בסוף מצא עצמו בטבעת ּובנזם אחד קטן
והחבּורה חבּורה ,ורּוח הסתיו ,דקה משזכר
מצליחה להנשים אפילּו את העור החיצוני
ּובואו למושב החבּורה
מן השקט המדברי שמצא לעצמו
הינו תיקּון לעמידתו בצד ּובפינה.
שניחוח מרחקים שהביא עמו
ּופראּות ההרים החקּוקה בפניו ּובליבו
מלאים בניחוח מן החדש
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ג .הלל
מלאים בניחוח מן החדש
הם יושבים כחבּורה עכשיו ,כאן בקפה ברחוב
הפעם מזמינים עתיד עם יותר סּוכר
מזמינים חלומות להיחשף
יושבים שלושה עם עיניים
חּוט משּולש לב אחד
והמבט פתאום מרחיק אל מעבר
לשּולחן ליד ,לעוד לב כזה אחד
מנגד מכּונסת חבּורה נוספת
מזכירה לי אותי כשהייתי כמיהה
והיא הומה הומיה (מסּוקרנת)
העולם רועד עכשיו ,מחכה
שמשהּו יפרוץ
האוויר שונה כאן בתהומות
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הויה
דויד פרנקל
ִּ
דוד המלך שחי פה קודם אלפים בשנים
אברהם אבינו שהילך יחף פה
יצחק שחפר בארות ויוסף שלי שנמכר ,ומלך ,ואולי לא סלח
רבי שמעון בר יוחאי שטייל וגילה מכמנים,
אביי ורבי זירא ,ריש לקיש ורבי יהודה נשיאה
רבנו ישראל בעל שם טוב שקירב וניחם יהודים הפשוטים,
רבנו מקור חכמה ששאג בחושך יערות כמו כמה חיות,
ואורנו ,אברהם יצחק ,שסינגר והשלים ופועל באלוקים.
כל אלו ועוד רבים רבים
לא מתו ,חס מלומר!!
כי שירות דוד מהדהדות במדבריות
ורב המנונא סבא שט עדיין במימי הסודות
כי אין דבר כזה מיתה בארץ החיים ,באלוקים חיים,
ומהי הסתלקות? אהה ..זוהי רק ההסתכלות..
כי פעולתינו מעשינו ומחשבתנו נרשמים בלב העולם ,אשר שומע,
אשר מלבב ומחיה כל לב,
לב העולם אשר חי באמת ,חיים אשר לא יראה אדם וחי.
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וכל העולמות ,ההיכלות והזמנים הרוחניים שמעל ענני הכרתנו
מבשרים ומנשימים כל יצורי אין קץ עולמים ,כל מעשה,
כל חיים אשר חּויּו ,כאן על פני תבל וממעלה ,עד מקום שהשמש הירח
מתייחדים ומטיילים.
כי חיים ארוכים הם החיים של אלוהים חיים
ואנו ,חיים אנו את חייו.
על כן לא נמות! ואין מעשה אשר יבול ,וגם הרע ,כי כל פועל ה' למענהו.
וכל פועל פועל לעד .כי אינו מקרי ,אינו רגעי,
כי כל פיסת חיים ַא ביסל'ה אין סוף היא,
וגם אור עולם היא ,ואוצר חיים.
חיים גנוזים הממתינים להיגלות ולהצטייר לרקוד לנגן ולהיאמר -
כן!
רבנו עוד אומר תורות ירמיהו עוד מרביץ בנבואות
הרבי עוד מעביר התוועדויות.
ואין פועל נפסק -
כי הכל חי מתעלה מתנבא,
והקול מתחדש,
ובת קול מבשרת ללב האדם התקשרות של חיים בריבון העולמים.
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