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המכתב, מתוקף הגדרתו, הוא אמצעי להעברת מידע )מחשבתי, 
עובדתי, חלומי( מאדם לזולתו. אמצעי המחליף את המבע האורלי 
ומשמש לתקשורת עם הגורם הנעדר מן ה"שיחה", אך גם )ולא 
פחות חשוב מכך( מדגיש את היעדרו; אנחנו רוצים לומר משהו 
למישהו, אבל אותו מישהו אינו. בנסיבות מסוימות, הדיבור עצמו 
נעשה בלתי רצוי, או בלתי אפשרי, על כן אנו נאלצים או מעדיפים 

לכתוב.
מידע  העברת   — שלו  הראשונה  הפונקציה  מן  נגאל  המכתב 
מחשיבותו  ואיבד   — שונים  במקומות  הנמצאים  גורמים  שני  בין 
הייתה  הטכנולוגיה.  והתפתחות  הטלקומוניקציה  המצאת  עם 
הכתיבה  את  שהפכה  המכתב  של  השנייה  הפונקציה  כנראה  זו 

האפיסטולרית לאמנות בפני עצמה.
ועד  היווניים  הרטוריקנים  )שמימי  המכתב  של  חשיבותו 
אמנותית(,  מבחינה  מיוחדת  משמעות  נשא  לא  הביניים  לימי 
הלכה וגברה במהלך המאות ה-16 וה-17 בעיקר בשל שכיחותה 
וחשיבותה של התכתובת )correspondence( בחיים ובחברה. 
של  לידתו  עם  חלה  המכתב  של  באבולוציה  מעניינת  תמורה 
הרומנים  הופעת  ועם  ה-18  המאה  בסביבות  המודרני  הרומן 
האפיסטולריים דוגמת אלה של הסופר האנגלי סמואל ריצ'רדסון, 
שאימץ את כתיבת המכתבים כדגם מהימן לבניית נרטיב ולאפיון 
המשגשגת  התקופה  ספק  ללא  שהייתה  ה-18,  המאה  דמויות. 
הביאה  האירופית,  בספרות  האפיסטולרית  האמנות  עבור  ביותר 
ספרותית  סוגה  דרך  בדיוני,  הלא  המכתב  את  גם  הבמה  לקדמת 
נוספת — הביוגרפיה. ובל נשכח את ז'אנר מכתבי האהבה, שתפס 

את מקומו הראוי בקלאסיקה העולמית.
 — המכתב  של  הלוגיסטי  שהתפקיד  שככל  דומה  למעשה, 
תפקידו כ"איגרת" — נחלש, כן התעצם הפן האמנותי של כתיבת 
הטכנולוגיים  לשינויים  אדיש  נותר  שלא  האדם,  המכתבים. 
שהתרחשו באירופה החל מאמצע המאה ה-19, ראה כיצד הלך 
ההודעה  תוכן  ועמו  לנמען  השולח  בין  הפיזי  המרחק  והצטמצם 
בני  שאנו,  הלקונית  הטקסט  להודעת  ועד  הטלגרף  מן  הכתובה. 
המאה ה-21, שולחים זה לזה מבלי להתעמק בגודל המאורע — 
"החיים"  את  לתאר  הצורך  את  איבדה  הבין-אישית  התקשורת 
התיישן  ספורים,  עשורים  במהלך  כך,  הרגע.  לתיאור  ועברה 
הותיר  הוא  המכתבים.  כתיבת  של  המהוקצע  הסגנון  והתרופף 

אחריו שרידים אחדים — כמו הברכות המקובלות בתחילת המכתב 
לכתיבה  רוב,  פי  על  כיום,  משמשות  הצער  שלמרבה  ובסיומו, 
רשמית גרידא. אין פלא אפוא שהרבה לפני שהאצבע המאשימה 
כמו  גורמים  על  האשמה  נפלה  האלקטרוני,  הדואר  אל  הופנתה 
הֶּפִני ּפֹוְסט )Penny Post — מערכת הדואר הראשונה שנוסדה 
פני  של  אחיד  תעריף  הונהג  ובה  ה-17  המאה  בסוף  באנגליה 
אחד עבור משלוחים בתוך לונדון שמשקלם לא עלה על פאונד(, 
אינן  אלה  מעין  קלישאות  המכתב".  ב"הריגת  בשעתו  שהואשם 

חדשות כלל וכלל.
אבל דווקא בשל ניוון הפונקציה המעשית של שליחת המכתב 
המסורתי, היום — יותר מאי פעם — אנו פונים אל הצד האמנותי 

שבכתיבה זו, אל הספרותיּות שבפנייה אל האחר. 
 

***
 

החזקה  ולזיקתה  זו  יומין  עתיקת  לאמנות  מוקדש  זה  גיליון 
כתיבת  של  ההיסטוריה  את  לסכם  מבקשים  אנו  אין  לספרות. 
המכתבים, אלא להציג טעימות )משלל ספרויות( שבחרו משתתפי 
הגיליון, איש איש לפי השקפת עולמו: טוביה ריבנר מתכתב עם 
הזמן והנצח; לאה גולדברג, בסיועו של גדעון טיקוצקי, פונה בכתב 
מספק  בק(  רוני  של  )בתרגומה  קרול  לואיס  צעירה;  קוראת  אל 
ודליה רביקוביץ  לנו מדריך מקורי לכתיבת מכתבים; תרצה אתר 
מתכתבות זו עם זו דרך שיריהן )ברשימה של נגה אלבלך(, ועוד 
גלויות, שירים,  דרך  וטובים שנגעו באמנות האפיסטולרית  רבים 

מסות וסיפורים קצרים. 

זהו הגיליון השלישי של כתב העת "אלמנך", המסמן עבורנו 
רגע של לידה מחודשת.

אני מקווה שתיהנו ממנו ומן הבאים אחריו.

שלכם,     
יעל טומשוב     

 פתח
דבר
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טוביה ריבנר

גלויה משם: כמעט שיחה  
ֵהם ְּבֵני ָאָדם.

— ֱאֶמת.

ָהָיה. ַמְרֵאה ָהֵעִצים ׁשֹוֶנה ִמׁשֶּ
— ָּכל ַהּנֹוף ׁשֹוֶנה. 

"ְּבֵני ָאָדם" — ְצִליל מּוָזר.
— ְוַהְּזָעקֹות?

ָּפִנים?
ָהיּו ָּפִנים? ֵעיַנִים?

— ַהִאם ָמֶות — ָמֶות?

ְוַהְיָלִדים?
ָמה ַעל ַהְיָלִדים?

י ִנְתָּפס ֶלָהִרים ָׁשם ֵמֵעֶבר. יִֹפי ִּבְלִתּ

טוביה ריבנר

גלויה אל בת נפשי  
ֲאִמיִני, זֹאת ְּגלּוָיה ִמָּפִריז. ָּפִרי לא ַתּ

ְּכמֹו ֶׁשֵהם אֹוְמִרים, ָּפִרי ֶדה ֶרב
ָּפִריז ֶׁשל ֲחלֹומֹות. 

ָמה, ַאְּת אֹוֶמֶרת לֹוְנדֹון?
ְוֶהָחתּול ַהֶּזה ַעל ֶאֶדן ַהַחּלֹון 

ּבֹוֶהה ָלֶנַצח ְּכמֹו ָהָיה ִמְצִרי ַעִּתיק
ֵאינֹו ָּפִריָזִאי? ֹלא ִיָּתֵכן. ֵאין

ה. ַּגם ֹלא ְּבלֹוְנדֹון ֲחתּוִלים ָּכֵאֶלּ
זּוג ֶנֱאָהִבים ְׂשרּוִעים ַּבֶּדֶׁשא — ֵאיֶזה ִחּבּוק!

ַהְייד ַּפאְרק, ַאְּת אֹוֶמֶרת? 
ְויֹוֵרק ָהֵאׁש? 

ֶאְפָׁשר ַלְחׁשֹב ֶׁשָּכל ִלּבֹו ּבֹוֵער. ְּבלֹוְנדֹון? ְּבלֹוְנדֹון?
ְוַהַּמְפִריַח ָּכאן ּבּועֹות ַסּבֹון

ְּכמֹו ְׁשָקִרים ְקַטִּנים ְונֹוְצִצים ְלאֹור ַהֶׁשֶמׁש?
ָהר ַהֶּזה, ָאפֹר ָּכל ָּכְך ֵמַאִין הּוא? ְוַהָנּ

ֶגד ְּכֹלֹא ָהָיה  ַעד ֶׁשָהעֹוֵבר ֶאל ַהָּגָדה ִמנֶּ
ִנים ַעל ְקֵצה ַהֵּמַזח  ה ַהְיֵשׁ ְוֵאֶלּ

ֶׁשִּמי יֹוֵדַע עֹוד ְמַעט אֹוָתם ָיִׁשיטּו — ִמי יֹוֵדַע ָאן
ים אֹו ָּפִריָזִאים, ֶהה?  לֹוְנדֹוִנִיּ

ין? ְוֵאיְך ִּבְכָלל ַהֶּתְמָזה? ֹלא ַהֵסּ
ֶׁשַאְּת עֹוָנה ְּבֶאְמַצע ֶׁשל ְּכִתיַבת ְּגלּוָיה

טֹוֶעֶנת ֶאת ַהֶהֶפְך, ַמְכִחיָׁשה אֹוִתי? 
ֵנינּו ָּכאן,  רֹוָצה לֹוַמר ֶׁשְּכָלל ֵאיֶנִּני ָׁשם, ֶׁשׁשְּ

ְסמּוִכים, ָּכל ָּכְך ְסמּוִכים ֲעַדִין, ּגֹוֲחִנים
רֹוְקִמים ָלנּו ֲחלֹום?

Izis: Paris des Rêves — Charmes de London
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טוביה ריבנר

ימי העמק
ֲאִביב ְיֵמי ִמְרֶעה, ַהּצֹאן ְלַאט, ְלַאט

ִכיָבה ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה, ָצמּוד ְּכמֹו ׁ ְוַהְשּ
ן ָסֹגל ְלָתּ ֶמת ִניחֹוחֹות. ִתּ ֶאל ֲאהּוָבה נֹוֶשׁ

ְונּוִרּיֹות ְוֹֹלַע ָהֲאִרי, ַחְרָּדל ְוַחְרִצּיֹות, ְּגבֹוִהים 
ל ְלִעיָסה — ל ֶשׁ ִחיָקה ַהַקּ ׁ ֵמַעל ָלרֹאׁש, קֹול ַהְשּ

ה זֹוֵכר? ָּכל זֹאת ַאָתּ
ֶקר ֲחִליָבה  ּוְבֶאְמַצע ַהֲחלֹום, ְּבֵליל ַהֹבּ

ִעם ַּגג ּדֹוֵלף, ַעד ַמְרְּפִקים 
לֹות  לָשׁ ֵמנֹות ְמֻשׁ ִמַּבַעד ֲאָליֹות ְשׁ

ַפע ַהָּירֹק, זֹוֵכר?  ׁ ִמֶשּ
ִחיָטה ַּבִּדיר? ְטָלֵאי ָקָרקּול ׁ ְוַהְשּ

ִחיָטה ִקְּפצּו, ִּדְּלגּו, ָּפעּו, ְשׁ
ֹּלא ִלְפגzַׂע ַּבַּפְרָוה. ית, ֶשׁ ִאִטּ
ַהִאם ָיַבׁש ַהָּדם ַעל ַהָּיַדִים? 

ְוַהִּליָנה ְּבֹחֶדׁש ָאב ָקרֹוב ְלׁשּוֵנם 
ַרח ָּכל יֹום ָהֵעֶדר ַעל ַהְּכִביׁש( )ַּבל ִיְסָתּ

ֶמׁש  ׁ ֶלף ְוַהֶשּ ׁ ִמְרֶעה ִּבְשׂדֹות ַהֶשּ
ְּלָך ָעמּום.  ֻכּ ָך ַעד ֶשׁ ְּכֶאֶבן ַעל רֹאְשׁ

ל חּום ָהְרָגִבים ְוֶאת ַהחֹם ֶשׁ
חֹור — ֶמץ ֲאַדְמַּדם ְוֶהֶבל ְשׁ ִעם ֶשׁ

יָבה ְּבַעְנֵני ָעָפר? ׁ ה זֹוֵכר? ְוַהִשּ ַאָתּ
ה-יּוד, ּבּוָמה, ָּדִוד  ְוַא]ֲה[רֹן, מֹויֶשׁ

זֹוֵכר ַחִּיים? 
עֹוד? ע, ַהְיִחיִדי ֶשׁ ִעים ָוֵתַשׁ ְשׁ ְולּוֶטק, ֶּבן ִתּ

ְוַהֵּזיִתים זֹוֵרי ַּכְסָּפם ָלרּוַח
ָברֹות?  ם ָהיּו, ַּבֶּדֶרְך ֶאל ֵּבית ַהְקּ ׁ ָשּ זֹוֵכר ֶשׁ

ִביֵלי ֶמְרַחְבָיה ְּכמֹו ַּכף ַהָּיד  ְשׁ
ֲאִפּלּו ְּכִעֵּור — ָהּה
ל ִזָּכרֹון. ִזָּכרֹון ֶשׁ

 
ַהּכֹל ֻמָּכר ִלי ַאְך ֵאיֶנִּני ִמְתַמֵּצא 

ָּכַתב ָחֵבר. ַהּכֹל ֻמָּכר ִלי, ַאְך
ֵאיֶנִּני ִמְתַמֵּצא.
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המופקד ב גולדברג  לאה  של  הספרותי  עזבונה 
רבות  מאות  השאר,  בין  מצויים,  "גנזים"  בארכיון 
מכתבים   — אלה  בין  ואליה.  ממנה  מכתבים  של 
את  לשתף  שביקשו  מילדים-קוראים,  רבים 
ומכתבי  לילדים,  בספריה  שלהם  הקריאה  בחוויות  המשוררת 

התשובה של לאה גולדברג. 
אחד המסקרנים שבמכתבים אלה הוא תשובתה של המשוררת 
לתלמידה שפנתה אליה בעניין "משירי הבן האובד", מחזור שירים 
כתבה  שהתלמידה  נראה  .)1955( בּבׂקר"  "ברק  בספרה  שנכלל 
ביאליק,  של  ליצירתו  התייחסה  וגם  זה  שירים  מחזור  על  חיבור 
פנתה  לכן  החיבור.  על  חריפה  ביקורת  נמתחה  בכיתתה  אולם 
התלמידה אל גולדברג וביקשה לשמוע מכלי ראשון "למה התכוון 
בתשובתה  בחיבורה.  ש"צדקה"  כך  להוכיח  ואולי  המשורר", 
העמידה גולדברג פרשנות חלקית לשירים אלה ופרׂשה על קצה 
המזלג את משנתה השירית והסגנונית. דבריה במכתב בגנות סגנון 
הקצרים,  מסיפוריה  אחד  את  מזכירים  המידה"  על  יתר  "פיוטי 
"האפרסק" )1945(. במרכז הסיפור הזה עומדת לילי בת השתים 
עשרה — בת דמותה של לאה גולדברג — המאמצת לעצמה את 
המילים שהיא שומעת מפי המבוגרים באופן מלאכותי למדי, עד 
שיום אחד מגחך עליה הנער שהיא מאוהבת בו ומסביר לה שזהו 

"סגנון כזה... מנופח קצת" — ולילי לומדת לקח לכל החיים. 
וחשיבותו  ביאליק  גולדברג על  של  דבריה  גם  כאן  מעניינים 

לדורּה. בשנות ה-30' נמנתה גולדברג על בני חבורת המודרניסטים 
במוסכמות  מרדו  שלונסקי  אברהם  שבהנהגת  "יחדיו",  העברים 
השיריות והאידיאולוגיות של דור ביאליק. גולדברג אמנם לא לקחה 
חלק בהתקפות המצח של שלונסקי על ביאליק, אך על רקע זה 
דבריה כאן בשבח המשורר הלאומי אינם מובנים מאליהם. בנוסף, 
הארבעים  בת  הנודעת  המשוררת  כותבת  כיצד  כאן  לראות  יפה 
ושבע לגימנזיסטית בת השש עשרה בגובה העיניים, כשווה בין 

שוות. 

* * *

ירושלים
19.12.1958

מאיה היקרה, 

חיבורך.  את  בשולחך  בי  שנתת  האמון  ועל  מכתבך  על  לך  תודה 
הדבר  מאוד  קשה  אך   — לב  שבגילוי  דברים  לך  לכתוב  אשתדל 
שאת מבקשת ממני. קשה הוא לא משום שפירושך נכון יותר או 
נכון פחות מפירושים אחרים, אלא כנראה, משום שמשורר בכותבו 
שיר מרגיש כי את הדבר שאמר יכול הוא עצמו לבטא רק במילים 
אשר אמר, הן היחידות המדויקות שבהן אפשר להשתמש לביטוי 

כן,  שאלמלא  להביע.  שרצה  מה  שחשב,  מה  שהרגיש,  מה 

גדעון טיקוצקי 

למה התכוונה 
המשוררת?

לאה גולדברג מפרשת אחד משיריה 
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למה לכתוב שיר במילים אלו ולא אחרות? והנה כל שיר, כשהוא 
מסופר במילים אחרות, הופך למשהו אחר. ועל כן גם חיבורך, ככל 
חיבור המספר שיר, הוא, כמובן, לא בדיוק מה שהרגשתי או רציתי 

לספר. אבל בטוחה אני שכל חיבור אחר גם הוא כך. 
אני  ממך.  פחות  לומר  אדע  ודאי,  עצמי,  אני  הרגשתי?  מה 
נכתב השיר: פתחתי את השיר ושמעתי מוזיקה של  זוכרת איך 
דביסי, "הבן האובד". ואז ראיתי אותו )המשל על הבן האובד משל 
ידוע הוא מספרות עתיקה( — חוזר בדרך הביתה. ואחר-כך בא כל 
היתר. ַאת צודקת שקשה מאוד היה לחזור. ושכל דבר בדרך היה 
מכשול. וצודקת את שהרגש אשר הופך כל חפץ למתנכר ומזהיר 
מפני השיבה הביתה והשאלה "איך תשוב?" הלא היא ביטוי גם 
לפחד הבן האובד לחזור ולא למצוא אהבה, וגם להרגשת אשמה: 
איך אני כזה, אני שחטאתי ופשעתי, אדרוך על סף הבית הזה שבו 
יושבים אנשים שמעולם לא מעלו מעל? והשיר "בדרך" מסתיים 
אמנם במגעו במים הזכים, ויש רגש של הזדככות ושל חרטה, ושל 
את  לעבור  החלטתו  גמלה  כמובן,  ואז,  אחת  ובעונה  בעת  תקווה 
שהוא  חושבת  אני   — יַע?"  ִגּ ַתּ "ֵאיְך  עוד:  יש  זה  ולפני  הבית.  סף 
היה עייף מאוד מנדודיו והיה כבר שבור, אף על פי שידע כי "ישוב 
שעזבו  הבית  אל  להגיע  שיוכל  כלל  האמין  ולא   — המעל"  וימעל 

אי פעם.
שחברי  חושבת  אני  בחיבורך.  גם  ישנם  האלה  הדברים  כל 
היותו  בגלל  אלא  החיבור  תוכן  בגלל  לא  אלייך  התאכזרו  הכיתה 
קצת, הייתי אומרת — "פיוטי יתר על המידה". השתמשת במילים 
כה יפות, הרבה יותר יפות מאלה שאני, למשל, נוהגת להשתמש 
בן בשירים. ותלמידי כיתה י' כנראה חוששים קצת מפני מליציות 
מסוימת. אבל אני יודעת שזו לא הייתה מליצה אלא ביטוי רגש ֵּכן. 
סוף סוף לשם מה אנו מדפיסים שירים? הלא לא רק כדי שיראה 
את  להעמיד  מתכוון  ואיננו  רוצה  אדם  אין  אותנו.  בעיקר  הקורא 
בו  ימצא  עצמו בשיר בחלון ראווה. לא, השיר הוא כדי שהקורא 
גם את עצמו )אם השיר רק שלי, מוטב שיישאר במגרת שולחני(. 
שצריך  מה  וקרה   — עצמך  את  מצאת  בשירי  כי  הרגשתי,  ואני 

יותר  חשוב  וזה  ְּבִדְמָעה".  ָנְגָעה  "ִּדְמָעה  שיר,  קריאת  עם  לקרות 
מפירושים למיניהם. ואני שמחתי מאוד לקרוא את דבַריך.

רק על משפט אחד במכתבך לא שמחתי: "ביאליק ושותפיו". 
לביאליק לא היו שותפים. ואין מדברים עליו כעל סוחר או בעל בית 
חרושת "ביאליק ושות'". הוא היה משורר גדול שכתב את "צנח לו 
זלזל" ואת "יהי חלקי עמכם" ושאלמלא היה מאחורי גבו של דורי 
משורר גדול זה ששמו ביאליק, מעולם לא היינו מגיעים לכתיבת 
לשלמות  מגיעים  שאינם  שלנו,  השירים  את  בעברית,  הגון  שיר 
צריך  ביאליק  את  אבל   — גן"  לי  "יש  מתוך  אחד  בית  של  וליופי 
בעיניים  לקרוא  יותר:  מאוחר  אלא  ספר,  בבית  לא  לקרוא  ללמוד 
לאומי"  "משורר  שהוא  לגמרי  ולשכוח  הנכון  ובמשקל  רעננות, 

הנלמד ברוב בתי הספר, לזכור רק שמשורר היה. 
אבל זה כבר נושא אחר לגמרי. אולי פעם תזדמני בין תלמיַדי 
באוניברסיטה ונשוחח גם על הנושא הזה. ובינתיים היי לי ברוכה, 
נפש.  שוויון  יתר  בקצת  חברים  של  קשה  ביקורת  לשאת  וִלמדי 

וטוב שכתבת לי.

שלך בידידות,
לאה גולדברג

זו של בית הספר. אני  נ.ב. הכתובת היחידה שכתבת לי היא 
מקווה שהמכתב יימסר לך. 

* * *

במקור. מופיע  אינו  השיר  שורות  ניקוד  במקור,   — )ההדגשות 
באדיבות עו"ד יאיר לנדאו, הממונה על עזבונה של לאה גולדברג, 
זיעור  סרט   ,423/2  ,274 אוסף  היד:  כתב  סימול  "גנזים".  וארכיון 
47, שקופיות 1029-1024. מחזור השירים "הבן האובד" מובא כאן 
עמ'   ,]1973[  1986 פועלים  ספרית  שירים,  גולדברג:  לאה  מתוך 

69-66, באדיבות הוצאת הקיבוץ המאוחד-ספרית פועלים(.

לאה גולדברג
יֵרי ַהֵּבן ָהאֹוֵבד ׁ ִמשִּ

א. ַּבֶּדֶרְך

ּוַבֶּדֶרְך ָאְמָרה לֹו ָהֶאֶבן:
ְּפָעֶמיָך ָּכְבדּו ָּכל ָּכְך.

ה — ָאְמָרה לֹו ָהֶאֶבן — ַהַאָתּ
ָּכח? ֲחזֹר ְלֵביְתָך ַהִּנְשׁ ַתּ

ׂיַח: ּוַבֶּדֶרְך ָאַמר לֹו ַהִשּ
ָחה ְמאֹד, קֹוָמְתָך ַשׁ

ׂיַח — ִּגיַע — ָאַמר לֹו ַהִשּ ֵאיְך ַתּ
ִּגיַע ָהלֹוְך ּוָמעֹוד? ֵאיְך ַתּ

ְוָעְמדּו ִצּיּוֵני ַהֶּדֶרְך
ֹלא ִהִּכירּו ָּבִאיׁש ַהָּזר,  

ְוָהיּו ִצּיּוֵני ַהֶּדֶרְך
ִרים ְודֹוְקִרים ְּכַדְרָּדר. ִמְזַּדְקּ

ּוַבֶּדֶרְך ָקְרָאה לֹו ָהַעִין:
ְשָׂפֶתיָך ָיְבׁשּו ַּבָּצָמא! 
ִים ְּת ִמן ַהַמּ ַוִּיְכַרע ַוֵּיְשׁ
ְוִדְמָעה ָנְגָעה ְּבִדְמָעה.

ב. ַּבַּבִית

י". ָכְחִתּ ָאְמָרה ָהָאחֹות: "ֲאִני ָשׁ
"ֵאיֶנִּני זֹוֵכר". — ָאַמר ָהָאח.

י".  ָאְמָרה ַהַּכָּלה: "ֲאִני ָסָלְחִתּ
ָאַמר ָהָאב: "ָאֹנִכי ֹלא ֶאְסָלח".
ְתָקה: ְוָהֵאם ָעְמָדה ַּבַחּלֹון ְוָשׁ

הֹוי, ֵאיזֹו ֶדֶרְך ֲאֻרָּכה!

ָאְמָרה ָהָאחֹות: "ַהּסּוָפה ְמַיֶּלֶלת".
ֶבת". — ָאַמר ָהָאח. "ָהרּוַח נֹוֶשׁ
ָאְמָרה ַהַּכָּלה: "ְנעּוָלה ַהֶּדֶלת".
ח". ָאַמר ָהָאב: "ָאֹנִכי ֹלא ֶאְפָתּ
ְוָהֵאם ָעְמָדה ְוָדָבר ֹלא ָאְמָרה:
ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ֵאיזֹו רּוַח ָקָרה!

ה ֲאַנְחנּו". ׁ ָאְמָרה ָהָאחֹות: "ֲחִמָשּ
ב ְוִנְסַעד". — ָאַמר ָהָאח. "ֵנֵשׁ

ְלָחן ָעַרְכנּו". ׁ ָאְמָרה ַהַּכָּלה: "ַהֻשּ
ָאַמר ָהָאב: "ִּכי ָיֶאה ָלנּו ָּכְך".

ִּכין ָנְטָלה,  ְוָהֵאם ּדּוָמם ַהַסּ
ְלָחֵמׁש ְּפרּוסֹות ָּפְרָסה ַהַחָּלה.

ּה ְּכַזִית, ָאְכָלה ָהָאחֹות ֶאת ִּפָתּ
ַּבַּיִין ָטַבל ֶאת ִּפּתֹו ָהָאח, 

ְּבָחה ַהַּכָּלה ֶאת ֲעֶקֶרת-ַהַּבִית, ִשׁ
ָאַכל ָהָאב ְוֶנֱאָנח.

ִלים ָאְסָפה ָאז ָקָמה ָהֵאם, ַהֵכּ
ח ֶאת ַהֶּדֶלת ַלּסּוָפה. ְפַתּ ַוִתּ

ג. ִּבְתׁשּוָבתֹו

ֹלא ַזַּכאי, ַאף ֹלא ְנִקי-ַּכַּפִים,
ְוַהֵּלב ֹלא ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה —

ף ַאַּפִים,  ַוִּיְכַרע ַעל ַהַסּ
ַּכב ְוָלקּום ֹלא ָאָבה. ַוִּיְשׁ

ַעל, ְבָעַתִים ָמַעְלִּתי ַהַמּ "ִשׁ
ם, ׁ י ַהֵשּ ְבָעַתִים ִחַּלְלִתּ ִשׁ
ַעל, ַמִים ִמַמּ ׁ ְוֵעִדים ַהָשּ
ם. ִּכי ָּתִמיד ָהִייִתי ָאֵשׁ

ַעל ַמִים ִמַמּ ׁ ְוֵעִדים ַהָשּ
ָּדַבק ִּבְבָשִׂרי ַהֵחְטא, ֶשׁ

ַעל, ִּכי ָאׁשּוב ְוֶאְמַעל ַהַמּ
ִּכי עֹוֶדִּני ַהֵּבן ָהאֹוֵבד".

ָהָאחֹות ְּבֶפַתח ַהֶּדֶלת
ִּפיָלה, ָמְחָתה ִדְמָעה, רֹאׁש ִהְשׁ

ַהַּכָּלה ְּבֶפַתח ַהֶּדֶלת
ֶאת ָיֶדיָה ָּפְכָרה ִּבְדָמָמה.

ְוָהָאח ַּבַּבִית ְּפִניָמה
ֹלא ָיָצא ִלְקָראתֹו, ֹלא ָקָרב,

ַוַּיֵּבט ִמן ַהַּבִית ְּפִניָמה
ף. ֶאל ָאִחיו ַהּׁשֹוֵכב ַעל ַהָסּ

ַרק ָהֵאם ָנְשָׂאה ֶאת ָּפֶניָה
ּוָפֶניָה ָהיּו קֹוְרִנים:

ַע, "ַהְינּו-ָהְך ִאם ַצִּדיק אֹו ּפֹוֵשׁ
, ְּבִני. ָחַזְרָתּ ּוִבְלַבד ֶשׁ

ְלעֹוָלם ֹלא ִיְסַלח ָאִביָך,
ֹלא ְסִליחֹות הּוא ָאַגר ַּבֵּלב.

קּוָמה, ְּבִני, ְוַקֵּבל ֵמָאִביָך
ֶאת ִּבְרַּכת ֲחרֹונֹו ָהאֹוֵהב".
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"3 באוגוסט 1880, פריז".
נכונות  אי  על  מלמד  בסופו  המופיע  שהמקף  לבדו,  זה  משפט 
יוצרו למלא אחר חוקי הנימוס הִמכתִבי ולהתמסר לגינוני הפתיחה 
המתחייבים, מכניס את קוראו בשערי ממלכה המבטיחה לחשוף 
של  הסתרים  בשפת  תימצא  הסוד  לקיום  עדות  מסודותיה.  סוד 
עבה  ורמז  קריא,  בלתי  יד  כתב  הוא  הישיר  שביטויה  המכתב, 
הקשור במהותו של הסוד טמון בֵׁשם הממלא — באותיות גדולות 

במופגן — את חציו התחתון של העמוד: "ויקטור הּוגֹו".
שאיננו  "מדאם",  הנמענת,  גם  מופיעה  לֵׁשם  התאריך  בין 
במובן  הוגו(.  את  עניינו  שסיפוריה  לכך  )פרט  דבר  עליה  יודעים 
ועובדה   — הקצר  המכתב  דבר.  עליה  לדעת  רוצים  איננו  מסוים, 
האותיות  הֵׁשם;  אל  מוליך   — לכותבו  ידועה  הייתה  ספק,  בלי  זו, 
מתעּבות בהדרגה, עד להופעת נושאו העיקרי של המכתב, שהוא 

גם מוענו, ויקטור הוגו.
את המכתב הקצר והמקורי הזה )שככל הידוע לי לא פורסם 
במאה  נכתב.  שבה  בעיר  פומבית  במכירה  סבי  רכש  מעולם( 
שחלפה בין כתיבתו לרכישתו שינה המכתב את פניו; הוא מוסגר, 
אף  ומשמאל.  מימין  דיוקנאות  שני  לו  ונוספו  בזכוכית  נחנט 
אותו  מופיע  לשניהם  מתחת  לזה,  זה  דומים  אינם  שהדיוקנאות 

ֵׁשם: ויקטור הוגו.
מבית  סבי  אל  שנשלח  ההערכה  ממכתב  כמשתמע  הֵׁשם, 

המכירות "Christie's", הוא שקבע גם את ערכו של המכתב:

31 בינואר 1990
מר ִויִניקֹוב הנכבד,

אני כותבת אליך בעקבות הביקור שערכתי בביתך בחודש 
פג'יאונטו  ג'ררד  מלונדון:  שלנו  המומחים  בלוויית  שעבר 

ובאבס תומפסון.
הוגו  ויקטור  של  למכתב  ההערכה  את  קיבלתי  עתה  זה 
 Laura( הנמצא ברשותך. מומחית הספרים שלנו, לאורה קין
Keen( סבורה שאכן מדובר במכתב של ויקטור הוגו, אלא 
שתוכנו של המכתב אינו בעל חשיבות מיוחדת ולכן ניתן 

להעריך אותו בסך שבין 400-300 לירות שטרלינג.
ברצוני להודות לך על האירוח הנעים בביתך. אשמח לשמור 

אתך על קשר גם בעתיד.
בכבוד רב,     

ג"פ     

בניגוד לשמותיהם   מומחית הספרים לאורה קין, ששמה — 
היא  הלועזית,  בתצורתו  גם  הונצח   — מלונדון  המומחים  של 
לה,  להאמין  נטה  סבי  חשוב.  אינו  המכתב  של  תוכנו  כי  שקבעה 
וַמְׂשִּכית משונה זו — המכתב ושני תאומי-הֵׁשם — נקברה בפינה 

מפינות הבית.

 אני מתבונן בה כעת. מה מסקרן בה כל כך? ומהו סודה? 
אמנם  הוא  מעניין.  איננו  כשלעצמו,  המכתב,  ספק;  אין   
ליהפך  מסרבים  שבו  הדיו  מכתמי  מעט  )לא  לשעמם  מכדי  קצר 
למילים, ונשארים בעילומם(, אך גם המסתורין סביב דמותה של 
ה"מדאם" וגם חמש השנים המפרידות בין כתיבת מכתב זה ובין 
בואו של הוגו בשערי הפנתיאון, לא יציתו בהכרח את דמיונו של 
הקורא הממוצע. מה בכל זאת מעניין בו? מטבע הדברים חשדתי, 
המאה  מ"בירת  השלום  דרישת  הנוסטלגית;  בצדודיתו  בתחילה, 
מלכודת  אל  החשד  הוסט  מכן  לאחר  סבי.  של  בתיווכו  ה-19" 
הדבש הֶחפִצית; מכתב מקורי משל הוגו, שההיסטוריה גלגלה אל 

חיקי. לבסוף, שב והופיע הֵׁשם.
 מה שעשוי להצטייר בתחילה כמסחור המוות במובנו הרגיל 
והשכיח — תאומי הוגו אמנם משווים ל"מסחור" זה נופך פוסט-
מודרני מוזר — עושה את דרכו ממחוז הֶפִטיש אל ממלכת הדמיון 
שמשיב  הוא  הפטיש,  נציג  הֵׁשם,  דווקא  זה,  ובמקרה  הספרותי. 

את המכתב אל כור מחצבתו הטבעי.
 אם ניזכר במעשי שימור דומים המוכרים לנו, נוכל להשוות 
את המכתב, למשל, לתלתלו הנוודי של בטהובן, שמוסגר גם הוא 
והחליף ידיים רבות, עד שנמצא לו משכן אוניברסיטאי של קבע. 
כי שרידותו של התלתל — במבט ראשון — מפעימה  ואין תימה 
יותר משרידותו של הֵׁשם. רציפּות זו של קיום החומר בין מלחמות, 
אסונות, פשעים מכוונים ושגיאות פטליֹות אינה דבר של מה בכך, 
ובין ראשו הממשי של המלחין  וֶחֶבל הטבור הנמתח בין התלתל 
הגאוני ארוך דיו כדי לתלות עליו ִּכְבֵסי געגועים, הערצה וכמיהה, 

שתכליתם אחת: לגעת באיש ממרחקי מותו.
ובזה  החוקיים.  בעליו  אל  מוליך  אינו  זאת,  לעומת  הֵׁשם,   
בספק, מוטל  אינו  לראש  ששיוכו  לתלתל,  בניגוד   העניין; 
בדמותו  בהכרח  תסתיים  לא  הֵׁשם  עקבות  אחר  ההתחקות 
לדמות  שייך  הוא  להוגו.  שייך  אינו  הֵׁשם  הוגו.  של  הממשית 
לספרות  שייך  הֵׁשם  הממוסגר;  הנייר  בדף  שנחרתה  הספרותית 

עצמה.
 מן הראוי לדייק: אין כוונתי ל"ספרות" במובנה כקיבוץ גלויות 
ז'אנרי, שהרי המכתב האמור אינו יצירה ספרותית, כי אם לספרות 
כאידיאה. וזה סודו של המכתב הזה ומכתבים דומים לו, שמזיגת 
הנצח.  של  אצבעו  לטביעת  בהם  נהפכת  באי-פרסונלי  הפרסונלי 
הֵׁשם הפרטי "הוגו", שהוא גם הֵׁשם הספרותי "הוגו", היו להוכחת 
קיומו של מרחב שחרג מן האנושי שבו )הוגו האיש( ומן האמנותי 

שבו )הוגו היוצר(, ואין דבר בעולם שיאיים על שרידותו.
ברור  מען  אל  בשעתם  נשלחו  אם  גם  זה,  מסוג  מכתבים   
וידוע, הופנו על ידי דוורה הסורר של הספרות אל המקום שאליו 
הכמוסים  מכתבינו  שלנו,  הישנים  האהבה  מכתבי  גם  מתנקזים 
ומכתבי  התודעה  תהום  אל  שנשלחו  הפחד  מכתבי  עצמנו,  אל 
המחשקים שהתפזרו ברוח; מקום שבו הבטחות שהחיים הפקיעו 

מתוקפן קיימות עדיין, ותוספנה להתקיים תמיד.
כולם   — ויניקוב  שלמה  סבי,  וגם  הוגו  ויקטור  קין,  לאורה   

טמונים בֵׁשם הזה, שאינו אלא ההווה הנצחי של הספרות.

אורי הולנדר

מכתבו של הּוגֹו
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שיר-מכתב VIII ללּו 

יֹוֵרד ָהֶעֶרב לּו ְוַאְּת ָּכל ָּכְך ֶׁשִּלי
ַחק ַאְפלּוִלי ִהְׁשִחירּו ַהְּברֹוִׁשים ַהּׁשַ

ַהֲחצֹוְצרֹות ָּתְקעּו ְּכָבר ֶאת ָיְפֵיְך ְוֶאת
ָהאֶׁשר ֶלֱאהֹב אֹוָתְך ְּבֵלב ׁשֹוֵעט

ֲאִני ָחַזְרִּתי ְלִאִּטי ֶאל ַהָּבִסיס
ִניחֹוַח ָהַאְסֶּפֶסת ֶאת ָהֻאְרוֹות ִהְתִסיס

ּוְלַמְרֵאה ַהּסּוִסים ָּכל ִחֵּנְך ְואֹוֵנְך ְּבֹמִחי ָעלּו
סּוָסִתי ַהִּגְזִעית ַהָּיָפה סּוָסִתי ַהֻּמְזֶהֶבת לּו
ּוִמְגָּדל ַמְנְיי ִּפֵּזז ַעל רֹאׁש ַהִּגְבָעה ֲעטּוַרת

ַהַּדְפִנים ְוָרַקד ְּבעֹודֹו ִמְתַּכֶּסה ַאְפלּוִלית ְלַאט
ּוְבֵעת ֶׁשּזּוגֹות אֹוֲהִבים ִמן ָהֶרֶכס ֵהֵחּלּו ָלֶרֶדת

חֹוֵלל ַהִּמְגָּדל ְלִאּטֹו ְּכמֹו ַעְרִבָּיה רֹוֶקֶדת
ַעְכָׁשו ֵיׁש ָּכאן רּוַח ַאְך ְּכָלל ֹלא ַקר ּוְבעֹוד יֹוַמִים

ַמִים ֶאְרֶאה אֹוָתְך ׁשּוב ַוֲאִני צֹוֵהל ַעד ֵלב ַהּׁשָ
ְואֹוֵהב ֶלֱאהֹב אֹוָתְך ָּכאן ְּבִנים ַהָּלִטיִנית ְּבִנים

ֶׁשְּגדּוֵדי ַחָּיִלים ָצְרָפִתים ִמְתַהְּלִכים ָּבּה ִּבְמקֹום רֹוָמִאים
ֵיׁש ְקִׁשיִׁשים ֶׁשְּבקִׁשי ִנָּתן ְלַהְלִּביָׁשם ְּבַמִּדים

ֵהם הֹוְלִכים ְּכמֹו ָּפִרים ְּבִזיָרה ְּכמֹו ַמָּלִחים ְמַדִּדים
ַוֲאִני ְמַהְרֵהר ִּבְׂשָעֵרְך ִּתְפַאְרִּתי ְזָהִבי ַהָּיָקר

ְׂשָעֵרְך ֶׁשהּוא אֹור ְיָקרֹות ְּבֵליִלי ַהּקֹוֵדר ְוַהַּקר
ְוֵעיַנִיְך ֵהן ְׁשֵני ַחּלֹונֹות ֶׁשַאְיִׁשיר ַּבֲעָדם ַמָּבט

ַלַחִּיים ּוְלָכל ֶחְדָוָתם ַלָּמֶות ַהָּבא ְלֶעְזַרת
ַחָּיִלים ֻמָּתִׁשים ָנִׁשים ֻאְמָללֹות ְיָלִדים חֹוִלים
מּוִלי ַחָּיִלים לֹוֲעִסים ַחָּסה ִעם ׁשּום ּוְבָצִלים

ְלֶאָחד ֵיׁש ֻחְלָצה ֶׁשִּנְרֵאית ְּכמֹו ַמָּפה עֹוָלִמית ְמֻׁשֶּבֶצת
ֲאִני ִמְתּבֹוֵנן ָּבְך ַּגם ְּבִלי ִלְראֹות אֹוָתְך לּו ֶנֱעֶרֶצת

ֵיׁש ּפֹה ֵריַח ֶׁשל ַיִין ְוׁשּום ְויֹוד ַמֲעֶלה ַצֲחָנה
ָנה ִקי אֹוִתי לּו ֲאהּוָבה עֹוד ַּפַעם ִלְפֵני ַהּׁשֵ ַנּׁשְ

ַמִים ָמְלאּו ּכֹוָכִבים ְּגדּוֵדי ַחָּיִלים ֶׁשֵּמתּו ַהּׁשָ
ַעְכָׁשו ֵהם חֹוִנים ְלַמְעָלה ְּכֵׁשם ֶׁשָחנּו ְלַמָּטה

יֹום ֶאָחד ַאִּסיֵעְך ַעד ְלָׁשם ֶאְהֶיה ֶנָהֵגְך ַהְּפָרִטי
ַאְך ַּכָּמה ָיִמים ֶׁשל אֶׁשר ְצפּוִיים ָלְך ַעד ָאז ִאִּתי

ֶאֱהִבי אֹוִתי לּו ֲאהּוָבה ִנָּפֵגׁש ְּבָקרֹוב
ֲאִני אֹוֵהב אֹוָתְך ְּתִהַּלת ְלָבִבי ַלְיָלה טֹוב

העולם מ מלחמת  של  הראשונים  ימיה  אז 
וארבע,  השלושים  בן  אפולינר  ניסה  הראשונה 
צרפת,  את  שהציף  הפטריוטי  בלהט  שנשבה 
המלחמתי.  למאמץ  חלקו  את  ולתרום  להתגייס 
אגב כך קיווה גם לזכות באזרחות הצרפתית המיוחלת )אפולינר, 
יליד רומא ובן לאם פולנייה-רוסייה ולאב איטלקי, היה נתין נסיכות 

מונקו, שבה התגורר בנעוריו(. 
בספטמבר 1914, זמן קצר לפני גיוסו, התוודע המשורר בעיר 
ניס לבחורה יפהפייה, בת למשפחת אצולה ותיקה וידועה: לואיז 
דה-קֹוליניי-שאטיֹון, המכונה "לּו". אפולינר חיזר במרץ אחרי לּו, 
קלת- חופשייה,  "רוחנית,  מחבריו,  אחד  של  כעדותו  שהייתה, 
דעת, רתחנית, ילדותית, רגישה, חמקנית, גרוית עצבים, ובסיכומו 
תחילה,  לו  נעתרה  הצעירה  האריסטוקרטית  נואשת".  דבר  של 
ארוכים  חודשים  ובמשך  נעתרה,  ושוב  נסוגה,  מהרה  עד  אולם 

הוסיפה ללהטט במשורר האוונגרד בעל המראה הדובי.
בדצמבר 1914 גויס סוף סוף אפולינר, שובץ בגדוד הארטילריה 
במרוצת  פרובנס.  שבחבל  נים  בעיר  בבסיס  והוצב   ,38 מס' 
החודשים הבאים נפגשו שני הנאהבים כמה פעמים — בעיר ניס, 
בזמן חופשותיו של המשורר, ובמחנה שבעיר ִנים, בעת ביקוריה 
חליפת באמצעות  התנהל  ביניהם  הקשר  עיקר  אך   — לּו   של 

מכתבים סוערת. 

לאהובתו,  המוקדשים  שירים  אפולינר  שילב  מכתביו  ברוב 
ולעתים קרובות שלח לה שירים בלבד, ללא מכתב נלווה. השירים 
החל  מהרה  עד  אך  מאוד,  אינטימי  אופי  הדברים  מטבע  נשאו 
אפולינר לכוון את שיריו לא רק לעיניה של לּו — שהתאהבה כעבור 
גם לקהל קוראים עתידי. הוא  זמן קצר באחר — אלא, כמדומה, 
ערך במסגרת הכתיבה היומיומית הזו ניסויים בצורות ובמשקלים 
מהשירים  אחד  שכל  והקפיד  בהם,  התנסה  לא  אז  שעד  שיריים 
— גם הנרגשים ושבורי הלב ביותר, כשחדלה לּו להשיב לו אהבה 

— יהיה שונה צורנית מקודמיו. 
פחות   .1916 בינואר  סופית  דעך  לּו  לבין  אפולינר  בין  הקשר 
משלוש שנים אחר כך מת המשורר במגיפת השפעת הספרדית, 
אותו  החלישה  המלחמה  בשלהי  חמורה  ראש  שפציעת  לאחר 
מאוד. שירי המכתב ללּו פורסמו לראשונה ב-1947 תחת הכותרת 
"ְּבצל אהבתי". ככל שירי אפולינר מאז 1913, גם שיריו ללּו נכתבו 

ללא כל פיסוק.

ד"מ

גיום אפולינר

 ארבעה
מכתב ללּו שירי

מצרפתית: דורי מנור
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ִאם גם אני אפול... )שיר-מכתב XII ללּו( 

ִאם ַּגם ֲאִני ֶאּפֹל ָחָלל ַּבִּמְלָחָמה
הֹו לּו ַאְּת ִּתְתַאְּבִלי ְּבֶמֶׁשְך ְיָמָמה

ְוָאז ַהִּזָּכרֹון ַיְבִליַח ְוִיְדַעְך
ֵמי ַהִּמְלָחָמה ְּכִהְתּפֹוֵגג ָּפָגז ִּבְשׁ

ָּפָגז ָיֶפה ֶׁשְּכמֹו ִמימֹוָזה הּוא ִנְפָּתח

ְוִזְכרֹוִני ֶׁשִּיְתַנֵּפץ ֶאל ֶהָחָלל
ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבִדּמּומֹו ָיִציף

ַיִּמים ַוֲעָמִקים ַוֲהָרִרים ּוְכַלל
ַהּכֹוָכִבים ַהֻּמְפָלִאים ֶׁשֶּבָחָלל

ַיְבִׁשילּו ְּכֵפרֹות ַהָּפז ַעל ָהֵעִצים

ַכח ִיְחֶיה ְּבָכל ָּדָבר ִזְכִרי ֶׁשִּיָּשׁ
הּוא ַיְאִּדים ֶאת ְקצֹות ָחֵזְך ַהֶּנְהָּדר
ֶאת ִּפיְך ֶאת ְׂשָעֵרְך ַהִּמְׁשַּתֵּפְך ְּכָדם
ְוַאְּת ֹלא ִּתְזַּדְּקִני ַאף ַּפַעם ָּכל ָּדָבר
ַיְצִעיר ְלַמֲעֵנְך ְׁשטּוף-ֵחֶׁשק ְלעֹוָלם

ָּדִמי ֶׁשִּיָּנֵתז ָלַעד ַעל ַהֵּתֵבל
ָיִׁשיב ְצָבִעים ַחִּמים ַלֶּפַרח ַהּנֹוֵבל
ִים ֹּבַהק ַלַחָּמה יֹוִסיף ְזִריזּות ַלַמּ

ְּתׁשּוָקה ֶׁשֵאין ָמְׁשָלּה ִּתְׂשרֹר ָאז ַּבֵּתֵבל
ּגּוֵפְך מּול ְמַאֵהב ָחָזק יֹוֵתר ִיְכַמּה

ִאם ֵאָהֵרג ָׁשם לּו ְוַאף ִאם ֶאָּבַלע
ָּכִליל ַּבִּׁשְכָחה ִזְכִרי אֹוִתי ְּבֵעת

ַעת ֶחְמָּדה ְּגדֹוָלה  ַהֵחֶׁשק ַהּיֹוֵקד ִּבְשׁ
ר ִמְתַלֵהט ּוֵמעֹוְרַקי ִיְקַלח ָלְך אֶשׁ
ִויִהי ָאְׁשֵרְך ְלֶפֶלא ִּכי ָיְפֵיְך ִנְפָלא

הֹו לּו ְּתׁשּוַקת ַחַּיי הֹו ַּתֲאָוה ְּגדֹוָלה

30 בינואר 1915, ִנים

שיר-מכתב X ללּו 

ַהֹחֶרף ֲעַדִין ֹלא ַּתם ַאְך ְּכָבר ָרִאיִתי ִלְבלּוב 
ַעל ַעְנֵפי ַהְּתֵאִנים ַּבַּמָּטע עֹוד ְמַעט ָהָאִביב ָיׁשּוב

לֹום ֲאהּוָבה ִּבְמקֹום ַהְּקָרבֹות ַהָּמִרים ְוִעּמֹו ַהּׁשָ
ֶאְצֵלנּו ַהּכֹל ַּכּׁשּוָרה ַאְך ִׁשְמִעי ֶאת ְקִריַאת ַהְּגָבִרים

ָמאִלית ַמָּלח ַיָּפִני ֵאי ָׁשם ִמְתָּגֵרד ְּבֵעינֹו ַהּשְׂ
ֶּבן-ֶמֶלְך ּגֹוֶלה ֵמַאְרצֹו ְונֹוֵדד ָּבעֹוָלם ְּכָפִליט

ִלִּבי ְמַכְרֵּכר ְסִביֵבְך ְּכמֹו ֲחבּוַרת ַחָּיִלים ֶסְרִּבים ְצִעיִרים ַהּיֹוְצִאים ִּבְמחֹול קֹולֹו ְסִביב ְּבתּוָלה ֶׁשְּיֵׁשָנה 
ָלּה ְּבַׁשְלָוה

ם ִּכֵּני ֶעְרָוה ַחַּיל ַהִחי"ר ַהְּבלֹוְנִדי ָצד ַּבֶּגֶשׁ
ֶּבְלִּגי ֶׁשָעצּור ְּבהֹוַלְנד קֹוֵרא ִעּתֹון ֶׁשֲאִני ֻמְזָּכר ֵּבין ַּדָּפיו

ֵמרֹאׁש ַהֶּסֶכר ַמְלָּכה ַמִּביָטה ְמֹבֶעֶתת ַּבְּקָרב
ַנַהג ָהַאְמּבּוַלְנס עֹוֵצם ֶאת ֵעיָניו ֹלא ִלְראֹות ֶאת ַהֶּפַצע ַהַּמְצִמית

ַהָּזִקיף רֹוֶאה ֵאיְך ִמְגָּדל ְּכֵנִסָּיה נֹוֵפל ְּכמֹו ַאָּגס ֶׁשָהֵעץ ִהְׁשִמיט
ַרב-ַהחֹוֵבל ָהַאְנְּגִלי ַמִּצית ִמְקֶטֶרת אֹוְּפיּום ַאֲחרֹוָנה ְּבעֹוד ְסִפיָנתֹו טֹוַבַעת

ֻּכָּלם ְמַׁשְּוִעים ְלָאִביב ֶׁשל ָׁשלֹום ִׁשְמִעי ֵאיְך ְקִריַאת ַהְּגָבִרים ְמַׁשַּוַעת
ַׁשְוָעִתי ִהיא ֵאַלִיְך לּו ֲאהּוָבה ַאְּת ְׁשלֹוִמי ְוַאְּת ֲאִביִבי

ְוַאְּת ָהאֶׁשר ֶׁשַרק ֵאָליו ִמְתַאֶּוה ְלָבִבי
ְּבֵׁשם ָאְׁשֵרנּו ֲאִני ִמְתּכֹוֵנן ְלמֹוִתי ַהָּקרֹוב

ְּבֵׁשם ָאְׁשֵרנּו ֲאִני ְמַקֶּוה עֹוד ִלְחיֹות ְּבטֹוב
ְּבֵׁשם ָאְׁשֵרנּו ְצָבאֹות ִנְלָחִמים ְּבֵחָמה ְׁשפּוָכה

ִּבְׁשמֹו ְמַכְּוִנים ַמְרָאה ֶאל ְּפֻלַּגת לֹוֲחִמים ְטבּוָחה
ִּבְׁשמֹו ְנגֹוִזים ְּפָגִזים ַּבְּׁשָחִקים ְּככֹוְכֵבי ָׁשִביט
ִּבְׁשמֹו ְׁשבּוִיים צֹוֲעִדים ְּבטּוִרים ֲאחּוֵזי ֲעִוית

ִּבְׁשמֹו ְלָבִבי הֹוֵלם ִּבְראֹותֹו ֲאהּוָבה אֹוָתְך
הֹו לּו ַאֲהַבת-ַחַּיי ַלֲהטּוט ֶׁשִּלי ְותֹוָתח
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שיר-מכתב XXIII ללּו 

ְּכָבר ַאְרָּבָעה ָיִמים ְּבִלי ׁשּום ִמְכָּתב ִמֵּמְך
ֶמׁש ֶנֶעְלָמה ַהּיֹום ֵאינֹו ֵמִאיר ַהֶּשׁ

ֲאִני ָעצּוב ְּכמֹו סּוס ַמָּשׂא ְלֹלא רֹוֵמְך
ֲחֶנה ָהַפְך ְלַמֲחֵזה ֵאיָמה ַהַמּ

ְכִאיב ָלְך ֵאיְך ׁש ָלְך ֲאהּוָבה ּוַמה ַמּ ַמה ֵיּ
ֵאיֵנְך ּכֹוֶתֶבת ִאם ִהְבַטְחְּת ֶׁשִּתְכְּתִבי
ָהִטיִלי עֹוד ִמְכַּתב ָּפָגז ִמַּתְחָמְׁשֵּתְך

ְוהּוא ָיִׁשיב ִחּיּות ְוֶׁשֶקט ִלְלָבִבי

ָעָנה ִלי ַהַּסָּמל ְּכָבר ְׁשמֹוֶנה ְּפָעִמים
"ֵאין ֹּדַאר ִּבְׁשִביְלָך" ִלִּבי ִּכְמַעט ִנְקַרע

ּוַבָּבִסיס ֲאִני קֹוֵרא ָּכל ַהָּיִמים
ַלֶּכֶלב ֶׁשָּמָצאנּו ַיַחד ַיִּקיָרה

ּוְכֶׁשֲאִני ּגֹוֵמל לֹו ְּבִלּטּוף ָאֹרְך
ִנְדֶמה ִלי ֶׁשַּגם הּוא זֹוֵכר ֵאיְך ְלָפִנים
ִנְתַקְלנּו ּבֹו ִּכי הּוא ַמִּביט ֵאַלי ְּבֹרְך

ְוֵאין ִלי ִמְּלַבּדֹו ָחֵבר ַאֵחר ְּבִנים

ַסְּפִרי ִלי ַמה ָחָדׁש ֶאְצֵלְך ֲאִני נֹוָאׁש 
ַהְלַואי ֶׁשֲאַקֵּבל ִמְכָּתב ִמֵּמְך ָמָחר

ַהּיֹום ֶׁשֶהֱאִפיל ָיִאיר ִלי ֵמָחָדׁש
ק ָלְך לּו ְּבֵלב ִנְׁשָּבר ֵּביְנַתִים ֲאַנּׁשֵ
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2. איך להתחיל מכתב
אחר,  למכתב  תשובה  במכתב  מדובר  אם 
האחר  המכתב  את  שתשלפו  בכך  התחילו 
מנת  על  סופו  ועד  מתחילתו  אותו  ותקראו 
לרענן את זיכרונכם באשר למה עליכם להשיב, 
שלכם  הנמען  של  הנוכחית  לכתובתו  ובאשר 
)אחרת תשלחו את מכתבכם לכתובתו הרגילה 
לכם  למסור  הקפיד  שהוא  פי  על  אף  בלונדון, 

במכתבו את כתובתו המדויקת בטֹוְרִקי(.
לאחר מכן כתבו את הכתובת על המעטפה 
המכתב?",  כתיבת  לפני  "מה!  אותה.  וביילו 
אם  יקרה  מה  לכם  לספר  לי  והרשו  בהחלט. 
לא תפעלו כך. אתם תמשיכו לכתוב עד הרגע 
האחרון  המשפט  באמצע  ובדיוק  האחרון 
יגיעו  מכן  לאחר  הזמן!".  ש"נגמר  לב  תשימו 
המשורבטת  החתימה   — המהירה  הסיומת 
בחופזה  הנחתמת  המעטפה   — בפראות 
כתב  הכתובת,   — בדואר  שוב  שתיפתח 
ששכחתם  הנורא  הגילוי   — טהור  חרטומים 
התחינה   — שלכם  הבולים  אוגדן  את  למלא 
הנרגשת בפני כל מי שנמצא בבית שילווה לכם 
שאליו  הדואר  למשרד  הבהולה  הריצה   — בול 
אתם מגיעים מזיעים ומתנשמים בדיוק לאחר 
שתיבת הדואר נסגרה — ולבסוף, כעבור שבוע, 
דואר  לדברי  מהמשרד  המכתב  של  חזרתו 

עלומים ועליו הסימון "כתובת לא קריאה"!
שלכם  כתובתכם  את  רשמו  מכן,  לאחר 
במלואה בראש הדף. טרדה רבה נגרמת — ואני 
ששוהה  חבר  כאשר   — המר  מניסיוני  מדבר 
מכתבו  בראש  כותב  כלשהי  חדשה  בכתובת 

במכתבו  הכתובת  שארית  את  למצוא  שתוכלו  ומניח  "דובר"  רק 
הקודם שאותו אולי כבר השמדתם.

נוספת תיגרם  במלואו. טרדה  לאחר מכן רשמו את התאריך 
סדרת  את  לסדר  מעוניינים  תהיו  שנים  כמה  כעבור  כאשר  לכם 
ל-"2  או  בפברואר"  ל-"17  מתוארכים  שהם  ותגלו  המכתבים 
זמן  פי  על  לסדרם  כיצד  אתכם  שתנחה  שנה  כל  ללא  באוגוסט" 
מיועדת  זו  הערה  )נ"ב,  היקרה  גברתי  לעולם,  ולעולם,  הגעתם. 
לגברות בלבד. אף גבר לעולם לא יעשה דבר שכזה(, אל תרשמי 

רק "יום רביעי" כתאריך!
"הנה לפתח זה רובץ השיגעון".)1(

3. כיצד להמשיך במכתב
הנה כלל אצבע שממנו כדאי להתחיל. כתבו בכתב יד קריא. מזגו 
של המין האנושי היה מתמתן פלאים לו כולם היו מצייתים לכלל 

הגרועים  היד  מכתבי  גדול  חלק  זה! 
מהירה  בכתיבה  פשוט  מקורו  בעולם 
על  כך  נוהג  "אני  שתשיבו:  מובן  מדי. 
מאוד,  טוב  טיעון  בזמן".  לחסוך  מנת 
נוהגים  זכות אתם  אין ספק, אך באיזו 
זמנם  האם  חבריכם?  חשבון  על  כך 
שנים  מספר  לפני  כזמנכם?  יקר  אינו 
אלה  היו   — מחבר  מכתבים  קיבלתי 
שעוטרו   — מאוד  מעניינים  מכתבים 
ביותר  האיומים  היד  מכתבי  באחד 
כל  של  קריאה  ומעולם.  מאז  שנבראו 
כלל  בדרך  לי  ארכה  ממכתביו  אחד 
ולשלוף  בכיסי  לשאתו  נהגתי  כשבוע. 
מול  אל  לתמוה  הפנאי,  בשעות  אותו 
החידות שהרכיבו אותו — לאחוז אותו 
עד  שונים,  ובמרחקים  שונות  בזוויות 
מולי משמעותו של  שלבסוף הזדהרה 
איזה שרבוט חסר תקנה, ומיד מיהרתי 
מתחתיו.  באנגלית  אותה  לכתוב 
כמה  נכונה  לנחש  שהצלחתי  לאחר 
לי  עוזר  היה  ההקשר  השרבוטים,  מן 
כל  שלבסוף  עד  האחרים  את  לפתור 
כתב החרטומים היה מתפענח. אם כל 
חבַרי היו כותבים כך, הייתי מכלה את 

חיי בקריאת מכתביהם!
הנוגע  בכל  בעיקר  תקף  זה  כלל 
 — למקומות  או  אנשים  לשמות 
קיבלתי  פעם  זרים.  לשמות  ובמיוחד 
מכתב עם כמה שמות רוסיים שנכתבו 
באותו קשקוש חפוז שבו לרוב אנשים חותמים "בברכה". ההקשר, 
כמובן, לא עזר כלל וכלל, וכל כתיב נראה הגיוני כמו כל כתיב אחר. 
כך שמבחינתי לא הייתה כל ברירה אלא לכתוב ולספר לחברי שלא 

יכולתי לקרוא אף לא אחד מהם!
וחצי מעמוד  יותר  תמלאו  אל  הוא:  שלי  השני   הכלל 

בהתנצלויות על שלא השבתם קודם לכן!
של  האחרון  המכתב  הוא  בו  להתחיל  ביותר  הטוב  הנושא 
חברכם. כתבו כשמכתבו פרוש לפניכם. ענו על שאלותיו והעירו 
שברצונכם  למה  עברו  מכן  לאחר  מכתבו.  את  התואמות  הערות 
לומר. סידור זה הוא אדיב ונעים יותר עבור הקורא ממילוי המכתב 
חברכם  שאלות  על  חפוזה  ומתשובה  הערך  יקרות  בהערותיכם 
לאחר  חוכמתכם  על  יתענג  שחברכם  להניח  יש  נ"ב.  בהערת 

שרצונו העז במידע יבוא על סיפוקו.
עדיף  במכתבו  חברכם  לדברי  מתייחסים  אתם  כאשר 

1. על אוגדן הבולים
ניתן  זה  באזור  הנחשים  "את  פעם:  אמר  כלשהו  אמריקני  סופר 
לחלק לקבוצה אחת — הארסיים". אותו עיקרון חל כאן. את אוגדני 
בולי הדואר ניתן לחלק לקבוצה אחת — "ארץ הפלאות". אין ספק 
שחיקויים של אוגדן זה יופיעו בקרוב, אבל אין הם יכולים לספק 

שתי הפתעות מאוירות שמוגנות בזכויות יוצרים.
אינכם מבינים מדוע אני קורא להן "הפתעות"? ובכן, החזיקו 
את האוגדן בידכם השמאלית ובחנו אותו בשימת לב. האם אתם 
רואים את אליס מערסלת בידיה את תינוקה של הדוכסית? )זהו 
עכשיו,  בספר(  מופיע  אינו  הוא  אגב.  דרך  לחלוטין,  חדש  שילוב 
ומשכו  הקטן  בספר  אחזו  הימניים  המורה  ובאצבע  באגודל 
זה לא מפתיע  אותו בבת אחת החוצה. התינוק נהפך לחזיר! אם 
אתכם, אני מניח שוודאי לא תופתעו אם חמותכם תיהפך לפתע 

לגירוסקופ!
רק  מכך.  רחוק  בכיסכם.  האוגדן  את  שתישאו  הכוונה  אין 
שאינם  לבולים  חירום  במקרי  נזקקים  אנשים  רחוקות  לעתים 
ולכמה  לטלגרמות,  פני  שישה  בולי  למכתבים,  אחד  פני  בולי 
תחבושת  לשמש  יכולים  )הם  חתוכות  לאצבעות  בולים  שולי 
דביקה יוצאת מן הכלל שתחזיק מעמד בשלוש או ארבע רחיצות 
זהירות(, ואותם הרי ניתן לשאת בלי כל בעיה בארנק או בתיק יד. 
לא, זה אמור להצטרף אל אוגדן המעטפות שלכם או לכל מקום 
ההזדקקות  שלכם.  הכתיבה  חומרי  את  שומרים  אתם  שבו  אחר 

אל  מכתבים  עבור  שונים  ערכים  בעלי  לבולים  שלי  המתמשכת 
מחוץ לארץ או חבילות, והטרחה שבמציאת סוג הבולים המתאים 
שנהפכתי  מאז  אותו.  להמציא  לי  שגרמו  הן  ממהר,  כשאני  לי 
לבעליו של "אוגדן בולי ארץ הפלאות", החיים נעשו יפים ושלווים. 
לא השתמשתי מאז באוגדן אחר. אני מאמין שגם הכובסת של 

המלכה לא משתמשת באוגדן אחר. 
בולים.  שישה  בקלות  יכיל  המרווחים  הכיסים  מן  אחד  כל 
לפני  פרחים  לזר  בדומה  השישה  את  לסדר  היא  לכם  המלצתי 
שאתם מכניסים אותם פנימה, כך שייטו ימינה ושמאלה לסירוגין. 
לשלוף  מנת  על  בה  לאחוז  חופשית  פינה  תהיה  תמיד  זה  באופן 
אותם החוצה במהירות ובקלות אחד אחרי השני. אחרת תגלו את 

נטייתם להישלף בקבוצות של שניים או שלושה בכל פעם.
אחד  ושילינג  פני  תשעה  פני,  חמישה  בולי  שלי,  מניסיוני 
מבוקשים לעתים רחוקות בלבד, אך בכיסים האחרים עלי לחדש 
כל העת את המלאי. אם חווייתכם דומה לשלי, תגלו שנוח להחזיק 
רק בשני בולים )נניח( משלושת הסוגים הנזכרים לעיל בכיס בולי 

השילינג, ולמלא את שני הכיסים האחרים בבולי פני נוספים. 

צ'רלס לוטווידג' דודג'סון, הידוע יותר בפסבדונים לואיס קרול, כתב את המסה "שמונה או תשע מילות חוכמה על כתיבת מכתבים" 

בשנת 1890, 25 שנים אחרי פרסום הרומן "הרפתקאות אליס בארץ הפלאות", וצירף אותה לאוגדן הבולים "ארץ הפלאות" שהמציא 

באותה עת. באוגדן היו ארבעה דפים ובהם כיסים ל-12 סוגי בולים שערכם נע בין חצי פני לשילינג אחד, והוא הונח במעטפה בגודל 

של עשרה על שמונה סנטימטרים. הן המעטפה והן האוגדן עוטרו בשני צדיהם באיוריו של ג'ון טניאל, המאייר המקורי של ספרי אליס. 

איורים אלה מתארים סצנות מן הרומן, ובאוגדן הם יוצרים אפקט של "לפני-אחרי": כאשר נשלף האוגדן מן המעטפה התינוק שבידיה 

של אליס נהפך לחזיר וחתול הצ'שייר נעלם ]כל ההערות הן של המתרגמת[.

צ'רלס לוטווידג' דודג'סון

 שמונה או תשע
 מילות חוכמה

על כתיבת מכתבים
מאנגלית: רוני בק

)1( מתוך "המלך ליר" לשייקספיר. תרגם: אברהם שלונסקי, ספרית פועלים 1955.
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רוצים  שאיננו  פעוטה  סוגיה  כל  אליה  להשליך  יהיה  שניתן  כדי 
לעשות ממנה עניין גדול. למשל, חברכם הבטיח שיבצע עבורכם 
נוחות רבה.  גרם לכם חוסר  ובכך  שליחות כלשהי בעיר אך שכח 
זו  תהיה  רשלנותו.  על  להתנצל  מנת  על  אליכם  כותב  הוא  כעת 
המרכזי  לנושא  זה  את  להפוך  ומיותרת  אכזרית  קשה,  פגיעה 
תייסר  אל  "נ"ב,  במילים:  למצוא  אפשר  חן  כמה  בתשובתכם. 
עוד את עצמך על ששכחת את המטלה הקטנה ההיא בעיר. לא 
אכן שיבש מעט את תוכניוַתי, אבל כעת  אכחיש שבזמנו הדבר 
לו  אל  זכוכית,  בבית  הגר  ו'זה  לשכחה,  נוטה  אני  אף  בסדר.  הכל 

להשליך אבנים', אתה יודע!".
החזיקו  הדואר,  תיבת  אל  מכתביכם  את  לוקחים  כשאתם 
אותם בידיכם. אם תניחו אותם בכיס, אתם תצאו לטיול רגלי ארוך 
פעמיים על פני משרד הדואר, הלוך  )אני מדבר מניסיון(, תחלפו 

ושוב, ולאחר שתחזרו הביתה תמצאו אותם עדיין בכיסכם.

5. על רישום התכתובת
שהתקבלו  המכתבים  של  רישום  להכין  לכם  להמליץ  לי  הרשו 
מועיל  אותו  ומצאתי  שנים  זה  הרישום  על  מקפיד  אני  ונשלחו. 
ולא  למכתבים,  שלי  המענה  את  מבטיח  הוא  רבות:  בדרכים 
משנה כמה זמן הם מחכים לכך; הוא מאפשר לי להתייחס, למען 
התמצאותי שלי בנושא הנדון, לפרטי התכתבות קודמת אף שאולי 
המכתבים עצמם הושמדו לפי זמן רב; וחיונית מכל היא היכולת 
מתעורר  כלשהו  קושי  כאשר  שנים,  כעבור  מלא  בביטחון  לומר 
בנוגע להתכתבות חצי נשכחת, "לא אמרתי לך שהוא 'משרת יקר 
ערך שידבק בך לכל אורך הדרך' ושאתה יכול 'לבטוח בו לחלוטין'. 
יש לי תקציר ממכתבי. אמרתי ש'הוא משרת בעל ערך בדרך כלל, 
לא  אתה  אותך,  רימה  הוא  אם  אז  מדי'.  יותר  בו  תבטח  אל  אבל 

באמת יכול להאשים אותי!".

כעת אתן לכם כמה כללים פשוטים ליצירת רישום מכתבים 
ולשמירה עליו.

שרוחבם  דפים   200 )נניח(  המכילה  ריקה,  מחברת  קחו 
על  סנטימטרים.  עשר  כשמונה  וגובהם  סנטימטרים  כעשרה 
נדונה  שהמחברת  משום  לכריכה  היטב  מהודקים  להיות  הדפים 
ישר  קו  שרטטו  סרגל,  בעזרת  פעמים.  מאות  ולהיסגר  להיפתח 
סנטימטרים  שני  של  במרחק  עמוד,  כל  של  בשוליו  אדומה  בדיו 
וחצי מהקצה )על השוליים להיות רחבים מספיק כדי שניתן יהיה 
לכתוב בהם מספר בן חמש ספרות בכתב יד לא צפוף. אני הצלחתי 
להסתדר עם שוליים של שני סנטימטרים, אבל אלא אם כן כתב 
ידכם קטן במיוחד יש להניח שיהיה לכם נוח יותר עם שוליים של 

שני סנטימטרים וחצי(.
כתבו תקציר של כל מכתב שהתקבל או נשלח בסדר כרונולוגי. 
הדף  של  הימני  בקצה  הנכנסים  המכתבים  רשומת  את  התחילו 
עד קו השוליים השמאלי, ואת רשומת המכתבים היוצאים מקו 
השוליים הימני עד לקצה השמאלי של הדף. כך תפרידו בין שני 
הסוגים ותוכלו לחפש את מבוקשכם בקלות בין רשומות המכתבים 

הנכנסים בלי שהמכתבים היוצאים יבלבלו אתכם, ולהיפך.
השתמשו אך ורק בעמודים השמאליים. כאשר תגיעו לסוף 
המחברת הפכו אותה והתחילו לכתוב מהצד השני, עדיין בעמודים 
כתיבה  מאשר  נוחה  יותר  הרבה  זו  ששיטה  תגלו  השמאליים. 

בעמודים הימניים.
יהיה זה יעיל לכתוב בראש כל עמוד של מכתב נכנס את מספר 

הרישום שלו במלואו. 
רישום  ממחברת  )טובים(  דוגמה  דפי  כמה  לכם  אציג  כעת 
המכתבים שלי ואוסיף להם מספר הערות. אני מאמין שלאחר מכן 

תוכלו לנהל מחברת כזו משלכם בקלות יתרה.

במילותיכם.  אותן  לסכם  ולא  המדויקות,  המילים  את  לצטט 
א',  ביטוי במילותיו של  לידי  ב', הבא  א' מדבריו של  הרושם של 

לעולם לא יעביר לב' במדויק את משמעות מילותיו שלו.
לגמרי  לא  המתכתבים  שני  כאשר  במיוחד  נחוץ  זה  צעד 
לכתיבה  פתח  לפתוח  אסור  מסוימת.  לנקודה  באשר  מסכימים 
זו  הייתה  לא  וכך.  כך  שאמרתי  בהנחתך  למדי  טועה  "אתה  כמו 
לנצח  ההתכתבות  זמן  את  להאריך  שנוטה  וכו'",  וכו'  כוונתי  כלל 

נצחים.
הצער  שלמרבה  לתכתובת  נוספים  ראויים  כללים  כמה  הנה 

נסובה סביב מחלוקת.
אל תחזרו על עצמכם. ברגע שאמרתם את  אחד מהם הוא: 
את  לשכנע  בניסיונכם  נכשלתם  אך  ובבהירות  במלואם  דבריכם 
שהוא  לכך  תוביל  טיעוניכם  על  חזרה  הנושא:  את  עזבו  חברכם, 
יעשה אותו הדבר, וכך תמשיכו לעשות גם אתם, כמו שבר מחזורי. 

האם שמעתם אי פעם על שבר מחזורי שהגיע לסופו?
כלל נוסף הוא: כאשר כתבתם מכתב ואתם מרגישים שהוא 
הצורך  בכם  דוחק  כמה  עד  משנה  לא  חברכם,  את  להרגיז  עלול 
קראו  אז  המחרת.  ליום  עד  בצד  אותו  הניחו  עצמכם,  את  לבטא 
אתכם  יוביל  כלל  בדרך  אליכם.  ממוען  שהוא  ודמיינו  שוב  אותו 
והפלפל  החומץ  רוב  את  ממנו  לסלק  מחדש,  אותו  לכתוב  הדבר 
הרבה  ולהוסיף במקומם דבש, וכך להפוך אותו למנה ערבה לחך 
יותר! אם ניסיתם ככל יכולתכם לכתוב באופן שאינו פוגעני ואתם 
עדיין מרגישים שהמכתב לא יוביל לפתרון המחלוקת, שמרו עותק 
ממנו. אין טעם רב לטעון כעבור כמה חודשים: "אני כמעט בטוח 
שמעולם לא התבטאתי כפי שאתה טוען. למיטב זיכרוני אמרתי 
כך וכך". האפשרות לכתוב "לא התבטאתי כך, אלה המילים שבהן 

השתמשתי" עדיפה בהרבה.
נוקבות  הערות  מעיר  חברכם  אם  הוא:  שלי  החמישי  הכלל 
הוא  ואם  פחות.  נוקב  באופן  השיבו  או  תגובה  ללא  אותן  הותירו 
מספק הערה ידידותית שנוטה לעבר יישוב המחלוקת שהתעוררה 
אם  יותר.  ידידותית  במפורש  להיות  לתשובתכם  הניחו  ביניכם, 
בעת מריבה כל צד יציב את הגבול בשלוש שמיניות מהדרך, ובעת 
חמש שמיניות מהדרך —  יהיה מוכן להתקדם  כל צד  התפייסות 
יותר פיוסים ממריבות! ממש כמו התרעמותו של  יהיו  הרי שכך 
האב אל מול ההתרוצצות של בתו מאירוע חברתי אחד למשנהו 
— "ברור, את תמיד יוצאת! את יוצאת שלוש פעמים על כל פעם 

שאת נכנסת!".
הכלל השישי שלי )וההערה האחרונה שלי באשר לתכתובת 
שמחלוקת ביסודה( הוא: אל תתעקשו על זכות המילה האחרונה! 
כמה מחלוקות היו נגדעות בִאּבן לו כל צד היה משתוקק להעניק 
לצד השני את זכות המילה האחרונה! לא משנה כמה כבד משקל 
הטיעון שאותו אתם משאירים ללא מענה, לא משנה אם חברכם 

יחשוב שהשתתקתם משום שאין לכם דבר להגיד. נהגו דרך ארץ 
והניחו לעניין לשקוע במהרה. זכרו: שתיקה שווה זהב! )נ"ב — אם 
את  תקבל  לא  מיותר.  הזה  הכלל  גברת  עם  שמתכתב  אדון  הינך 

זכות המילה האחרונה!(.
ביקורת  הכלל השביעי שלי הוא: אם אתם מעבירים בצחוק 
שהשעשוע  מנת  על  מספיק  מגזימים  שאתם  ודאו  חברכם,  על 
יהיה גלוי לעין. למילה שנאמרה בצחוק אך הובנה ברצינות עלולות 
להיות השלכות חמורות. כבר ראיתי כיצד מילה כזו הצליחה לנתק 
חברויות. נניח, למשל, שברצונכם להזכיר לחברכם את הסובריין)2( 
עשויים  בהחלט  אתם   — להחזיר  שכח  ושאותו  לו  שהלוויתם 
להתכוון בשעשוע למילים "אני מזכיר לך את זה מאחר שנראה 
שבאופן נוח למדי אינך זוכר את חובותיך". אך אין פלא אם הוא 
ייעלב מהדרך שבה ניסחתם את הדברים. אבל אם כתבתם "בחינה 
לכדי  אותי  הביאה  וכשודד  ככייס  שלך  הקריירה  של  ממושכת 
הכרעה שאם ברצוני לקבל חזרה את הסובריין שהלוויתי לך, אין לי 
כל ברירה אלא לומר לך 'שלם או שאתבע אותך בבית המשפט!'", 

הרי שעליו להיות חבר יובשני למדי כדי להבין את זה ברצינות!
"אני  במכתבכם  כותבים  אתם  כאשר  שלי.  השמיני  הכלל 
מצרף המחאה על סך חמש לירות שטרלינג" או, "אני מצרף את 
מכתבו של ג'ון על מנת שתקרא בו", הפסיקו לרגע את הכתיבה — 
גשו והביאו את המסמך שאליו התייחסתם — והכניסו אותו לתוך 
רוב הסיכויים שתמצאו אותו מונח  כך,  המעטפה. אם לא תנהגו 

לידכם אחרי שהמכתב כבר נשלח!
ומגלים  הכלל התשיעי שלי. כאשר אתם מגיעים לסוף הדף 
שיש לכם עוד מה לומר קחו עוד דף נייר — דף שלם או פיסת נייר, 
על פי הדרוש לכם. אבל בשום אופן אל תטו את הדף!)3( זכרו את 
האמרה הישנה: "כתיבה מוטה מובילה לקריאה מוטה". "האמרה 
הישנה?" אתם עשויים לומר בסקרנות. "עד כמה ישנה?" ובכן, לא 
עד כדי כך עתיקה, אני חייב להודות. למעשה, חוששני שהמצאתי 
אותה בעת כתיבת פסקה זו. אבל, אתם יודעים, "ישן" הוא מושג 
יחסי. נדמה לי שתנהגו די בצדק אם תפנו לאפרוח שבדיוק בקע 

מביצתו כ"קשישא!" בהשוואה לאפרוח אחר שרק חציו בחוץ!

4. כיצד לסיים מכתב
אם אתם מתלבטים כיצד לסיים את מכתבכם — ב"שלך בנאמנות", 
תריסר  לפחות  )ישנן  וכו'  לנצח"  ב"שלך  או  בברכה",  ב"שלך  או 
אפשרויות לפני שתגיעו ל"שלך בחיבה"( — הביטו במכתב האחרון 
של מכותבכם והקפידו שהסיומת שלכם תהיה ידידותית לפחות 
יותר  מעט  תהיה  היא  אם  גם  האמת,  למען  כשלו.  מידה  באותה 

ידידותית לא ייגרם כל נזק!
)כפי  הכוונה  אין  אך  ביותר,  מועילה  המצאה  היא  נ"ב  הערת 
שמניחות גברות כה רבות( שתכיל את עיקרי המכתב. היא קיימת 

29217/90

127518 באפריל )שלישי( ג'ונס, גב'. )217(

מתנה ממני וממרשולחת

225פיל לבןג',

28743כנ"ל. וילקינס ושות'. חשבונית)218(

2,221כנף, 175 ליש"ט, 10 שילינג, 6 פני.            ]שולםפסנתר

כנ"ל. סקרהאם ה'. ]כותב מ)219(

הוטל, מונטה קרלו"[ מבקש"גראנד

50 ליש"ט למשך כמה שבועות)!(ללוות

לדעת)220( כנ"ל. סקרהאם ה'. רוצה

עבור מי,מהי מטרת ההלוואה, 

ומהן הערבויות המוצעות.  )2( מטבע זהב השווה בערכו ללירה שטרלינג.

)3( כתיבה מוטה הייתה טכניקה רווחת במאה ה-19 שנועדה לניצול מרבי של דף הכתיבה. כשהגיע הכותב לקצה הדף הוא היטה אותו 

בתשעים מעלות והוסיף לכתוב מעל לטקסט הקיים.
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במכתבך)221( 3 באפריל. וילקינס ושות'.

הבטחתהקודם המונח לפני218

120 ליש"ט:לספק אחד בעבור 

מסרב לשלם יותר. 246

כתבתי)222( כנ"ל צ'יתהם  ושארפ.23514

תכתובתאת 221 — מצרף 218

[קודמת - האם החוק לצדי?228

4 באפריל. מנהלה, רציף משא,)223(

הגיע פיל לבן ממוען עבורך — רכבת הצפון

לאיסוף מיידי.דאג

226מאוד"."פראי

29225/90

תודה,)225( 4 באפריל. )שישי( ג'ונס, גב'. 217

שולחאך אין מקום בשבילו כרגע,

לגן החיות.230

רכבת הצפון)226( כנ"ל. מנהלה, רכבת משא223

למוכ"זאנא העבירו 

לבןתיבה שבה פיל 

ממוען אלי.

)בצירוף)227( כנ"ל. מנהל גן החיות

מנהלמכתב שלעיל אל 223

כמתנההרכבת(. העברת חיה יקרת ערך

לגן החיות.229

8222 באפריל. צ'יתהם ושארפ. ציטוט228

של המכתב המצורף, שבו הגבולשגוי

237ליש"ט. 180

9227 באפריל. מנהל גן החיות. )229(

230שהועברה אלינו הכילה תריסר התיבה

נשתו בסעודת מנהלים —בקבוקי פורט — 

רוב תודות.

לקרוא)230( כנ"ל. T ג'ונס, גב'. למה225

לתריסר בקבוקי פורט 'פיל לבן'?

כנ"ל. T ג'ונס, גב'. 'זו הייתה231

בדיחה.'

29233/90

מזמין את)233( 10 באפריל )חמישי( פייג' ושות'.

אייר"המאמרים של מקולי ו"ג'יין

)מהדורה זולה(. 242

כנ"ל.דודה ג'מינה — מזמינה ל)234(

236אחרי ה-15 בחודש.                                   ]יומיים-שלושה

כנ"ל. לונדון אנד ווסט בנק. התקבלו 250 ליש"ט,)235(

שהועברו לחשבונך מ"פרקינס

כלכותה.                                                       ]הוכנסושות'"

אופן)236( כנ"ל. דודה ג'מינה — בשום 234

ברגע לא אוכל להגיע החודש, אכתוב

   [שאוכל. 239

ושות'.)237( 11 באפריל. צ'יתהם 228

]xהשיבו מכתב שצורף אליכם. 240

תוכל)238( כנ"ל. מורטון, פיליפ. האם

פרסונה"להשאיל לי את "דרמטיס

של בראונינג ליום-יומיים?245

14236 באפריל. דודה ג'מינה עוזבת)239(

הבית בסוף החודש: כתוב לאת

רויאל 136, ּבאת."                                                  ]"שדרות

15237 באפריל. צ'יתהם ושות'.)240(

244את המכתב המבוקש, חשבונית 8/6/6.            ]מחזירים

29242/90

   15233 באפריל )שלישי( פייג' ושות'. חשבונית)242(

ספרים שהוזמנו 15/6                                          ]עבור

   247כנ"ל ¶ כנ"ל. ספרים.)243(

לא)244( כנ"ל. צ'יתהם ושות'. 240

מה?מבין את ה-6/8 - שישה ליש"ט על248

17238 באפריל.  מורטון, פ'. )245(

249פרסונה", כמבוקש.                                   ]החזרה"דרמטיס

עם)246( כנ"ל. וילקינס ושות'. 221

]מצ"בחשבונית 175/10/6 והמחאה על סכום זה. 250

15/6)247( כנ"ל. פייג' ושות'. חשבונית  243

18244 באפריל. צ'יתהם ושות'. )248(

"טעות פקידותית" )!(זו הייתה

מחזיר)249( 19 באפריל. מורטון, פ'. 245

את בראונינג בתודה רבה.

246כנ"ל. וילקינס ושות'. התשלום )250(

התקבל. 
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אני מתחיל כל דף בכך שאני רושם בפינתו השמאלית העליונה 
שלוש  יספיקו  מכן  )לאחר  במלואו  הבא  הרשומה  מספר  את 
הספרות האחרונות בכל רשומה(, ולמעלה במרכז אני רושם את 

השנה.
אני מתחיל כל רשומה בשלוש הספרות האחרונות שלה בתוך 
בסוגריים  אותן  שמתי  ולכן  בדפוס  זאת  ליצור  )קשה  אליפסה 
עגולים(. לאחר מכן, ברשומה הראשונה בכל עמוד אני כותב את 
היום בחודש והיום בשבוע. לאחר מכן די במילה "כנ"ל" עבור היום 

בחודש עד שהאחרון משתנה. איני חוזר על היום בשבוע.
)ר'  ל"חבילה"  סמל  מוסיף  אני  מכתב,  אינה  הרשומה  אם 

מספרים 243, 245( או "טלגרמה" )ר' מספרים 230, 231(.
לאחר מכן אני מדגיש בקו תחתון )המצוין כאן בכתב נטוי( את 

שמו של המוען או הנמען.
אם רשומה כלשהי תזדקק לתשומת לב נוספת אני מסמן ] 
הסימול  בעזרת  זאת  מציין  אני  בכך  מטפל  שאני  ולאחר  בסופה, 
218, הוא מציין שיש לשלם את החשבון;  הנכון. למשל, במספר 
222 הוא מציין שאני חייב לקבל תשובה )ה"X" משמעו  במספר 
"שים לב"(; במספר 234, שאני חייב לגברת הזקנה ביקור; במספר 
 ,236 במספר  שלי;  החשבונות  לספר  להיכנס  הדבר  שעל   ,235
שאסור לי לשכוח לכתוב; במספר 239, שעלי להכניס את הכתובת 

לספר הכתובות שלי; במספר 245, שיש להחזיר את הספר.
אני משאיר לכל רשומה מרווח של שתי שורות, בין אם היא 
ממלאת אותן ובין אם לאו, על מנת שיישאר מקום להתייחסויות 
ריקות  נוספות. בקצה כל דף אני מותיר שתיים או שלוש שורות 
)המשמשות לאחר מכן לרישום מכתבים שנשכחו( ומחסיר מספר 

אחד או שניים במספור הרשומות לפני שאני פונה לדף הבא.
כשמזדמנת לי שעה פנויה אני "משפץ" את מחברת הרשומות 

במיני דרכים שונות, כדלהלן:
1. אני משרטט קו שני בקצה השמאלי של "דואר נכנס" ובצד 
מיד  הקווים  את  לסמן  מקפיד  אני  לרוב  יוצא".  "דואר  של  הימני 
אדום  עם סיום טיפולי ברשומה. ברישום שלי הקו הראשון הוא 
בין השניים בכך שהקו הראשון דקיק  כחול. כאן הבחנתי  והשני 

והשני עבה.
על  ועובר  לקרוא מהרשומה האחרונה לאחור  אני מתחיל   .2
השמות עד שאני מזהה אחד מהם כמי שהופיע כבר קודם לכן. 
לאחר מכן אני מחבר בין שתי הרשומות באמצעות הוספת סימוכין 
סופי לרשומה שמופיעה ראשונה )ר' מספרים 217, 225(. אני לא 
חמישה  או  ארבעה  שיתמלאו  עד  מחכה  אלא  מיד  זאת  מעדכן 
עמודים. אני קורא לאחור עד שאני מגיע לרשומות שכולן מלאות 
מנת  על  האחרונים  בדפים  נוסף  מבט  ומעיף  סופיים  בסימוכין 
לראות אם אי אילו רשומות עדיין לא קיבלו סימוכין תחיליים. אם 
זהו המקרה, יש לחפש אחר הרשומות שקדמו להן. אם רשומה 
כלשהי קשורה בנושאה לרשומה אחרת המופיעה תחת שם אחר, 
אני מחבר ביניהן באמצעות הפניה שאותה אני מבדיל מהסימוכין 
)ר'  רחוק מקו השוליים  רישומה  והתחיליים באמצעות  הסופיים 
מספר 229(. כאשר שתי רשומות עוקבות נרשמו תחת אותו שם 

ושתיהן מאותו סוג )כלומר, שתיהן "נכנסות" או שתיהן "יוצאות"( 
מסוגים  הן  אם   .)243  ,242 מספרים  )ר'  בסוגריים  אותן  שם  אני 
 ,219 במספרים  השתמשתי  שבו  בסמל  ביניהן  מחבר  אני  שונים 

.220
3. אני מתחיל ברשומה המוקדמת ביותר שהטיפול בה עדיין 
סימוכין  שקיבלה  רשומה  כל  מוחק  אני  הלאה.  וממשיך  תם  לא 
הנוסף  הקו  את  ממשיך  אני   — נגמר  בה  ושהטיפול  וסופי  תחילי 
נקטע,  הקו  שבו  במקום  כך,   .)225  ,223  ,221 מספרים  )ר'  דרכה 
לא  אני  לב.  לתשומת  שזקוק  עניין  עדיין  שם  שיש  הוא  סימן 
עד  מחכה  אני  לרוב  יום.  לאותו  עד  נכון  יהיה  שהעדכון  מקפיד 
שמצטברים שלושים או ארבעים עמודים ואז עובר עליהם בבת 
אחת. כשהעמוד הראשון במחברת מחוק לחלוטין אני מסמן את 
תחתית העמוד על מנת לציין זאת, וכן הלאה עם עמודים 2, 3 וכו'. 
וכך, בכל פעם שאני מתחיל בשלב זה ב"שיפוץ" איני צריך להתחיל 

בתחילת המחברת, אלא רק בעמוד הראשון שאינו מסומן.
באריכות,  כך  מוסבר  כשהוא  מאוד  מסובך  נראה  זה  כל 
תראו  ואף  זו  מטלה  פשוטה  כמה  תגלו  מועט  תרגול  לאחר  אך 
ב"שיפוץ" עיסוק נעים ליום גשום או לכל זמן אחר שבו תרגישו 
יותר.  רצינית  מחשבה  הדורשת  בעבודה  מעוניינים  שאינכם 
במשחק הוויסט, הֹויל כבר העניק לנו את כלל האצבע: "כשאתם 
מתלבטים מה לעשות, נצחו בסיבוב הנוכחי" — אני מוצא כלל זה 
לעשות,  מה  מתלבט  כשאני  האמיתיים;  לחיים  להפליא  מתאים 

אני "משפץ" את מחברת רישום המכתבים שלי!
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רוני סומק

 מכתב
לאלביס פרסלי

ֲאִני ִּכְמַעט ָהִייִתי רֹוֶּבְרטֹו ֶׁשָּמַכר ַׁשַואְרָמה ַּבֶּמְרָּכז ַהִּמְסָחִרי 
ֶׁשל ָהֲעָיָרה ְּכֶׁשַהְּבֵני זֹונֹות ֵמַהִּקּבּוץ ָאְמרּו ֶׁשִהיא 

ִחי ֶׁשל ָהֵעֶמק.  ֵּבית ַהּׁשֶ
ַּבַּמֲעַדִּנָּיה ְלָיד, ִסיָגל ָמְכָרה ְּגִבינֹות, ּוְכֶׁשִהְתַאַהְבנּו ִחִּכיִתי 

ֵׁשׁש ָׁשעֹות ִלְפֵני ֶׁשָּטַעְמִּתי אֹוָתּה.
ֵמַהְּטִעימֹות ָהֵאֶּלה נֹוְלָדה 

ְּפֶרִסיְלָיה. 
ִסיָגל ִנְּסָתה ְלַהִּגיד ֶׁשִעם ֵׁשם ָּכֶזה ִיְצֲחקּו ָעֶליָה. ָאַמְרִּתי ָלּה 

כּוָנה ִמי ֶׁשֹּלא זֹוֵכר ֵאיְך ִקַּבְלִּתי 21 ְיֵמי ַמְחּבֹוׁש  ֶׁשֵאין ַּבּׁשְ
ְּבֶכֶלא ֵׁשׁש ַאֲחֵרי ֶׁשִהְלַּבְׁשִּתי ַמָּגׁש ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ַהָּקִצין

ֶׁשִהְגִּביר ְּבֵטיּפ ַהָּקֶסטֹות ֶאת ַהּוֹוְליּום ַלּקֹול 
ֶׁשל ְקִליף ִריַצ'אְרד.

ִהְזַּכְרִּתי ָלּה ֶׁשִּצַּיְרִּתי אֹוְתָך ִמְתַּפֵּתל ִעם ִמיְקרֹופֹון 
יר ֲהִכי ָאהּוב  ַעל ִקיר ֲחַדר ָהֹאֶכל ֶׁשְּבֵבית ַנַּבאְלָלה, ְוֶׁשַהּׁשִ

ָהָיה "ַלאב ִמי ֶטְנֶּדר", ַעד ֶׁשִּמּלּוִאיְמִניק ֶאָחד ֶׁשָּבא ְלַהְרצֹות 
ֲאִני חֹוֵׁשב, ָאַמר ִלי ֶׁשֶּטְנֶּדר ְּבַאְנְּגִלית ֶזה ֹלא ַמה ּׁשֶ

ְוֶׁשֶּזה ִׁשיר ַאֲהָבה ְלַבחּוָרה ְוֹלא ְלִדי-200.
ְּבאֹותֹו יֹום ֶהֱחַלְפִּתי ֶאת ָהַאֲהָבה ְל"רֹוק ְּבֵבית ַהֹּסַהר" 

ְוָׁשבּוַע ַאֲחֵרי ַׁשְרִּתי אֹותֹו ִעם ַנֲעַלִים ְּבִלי ְׂשרֹוִכים. 
ִסיָגל ָיְדָעה ֶׁשֶּזה ָאבּוד ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ַהֶּגֶבר ֶׁשִּבְמקֹום 

ַטַּבַעת ֵארּוִסין ָקָנה ָלּה ִּגיָטָרה ֻמְזֶהֶבת ֶׁשִּנְתְלָתה 
ַעל ַׁשְרֶׁשֶרת. 

ֵאָלה 'ָלָּמה ִהְתָּגַרְׁשֶּתם'.  ַאף ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ֹלא ָעָנה ַאף ַּפַעם ַעל ַהּׁשְ
ְּפֶרִסיְלָיה ָאְמָרה ַּבָּגן ֶׁשֵּיׁש ָלּה ַּבִית ֵאֶצל ִאָּמא, ֶחֶדר ֵאֶצל ַאָּבא 

ֶׁשָעַבר ָלגּור ַּבַּבִית ֶׁשל ָסְבָתא, ְוֶׁשַהֲחֵבָרה ֲהִכי טֹוָבה ֶׁשָּלּה ִהיא ִּגיִלי
ָהָאקֹוְרְּדיֹוִניְסִטית ֶׁשָּבָאה ָּכל יֹום ְׁשִליִׁשי ֵמַהִּקּבּוץ. 

ְׁשִליִׁשי ֶאָחד, ְּכֶׁשִהְתַחַּנְנִּתי ֶׁשַּיְחִזיקּו ֶאת ַהַּיְלָּדה ַּבָּגן 
עֹוד ֶרַבע ָׁשָעה ִּכי ֵיׁש ַלַחץ ָּבֲעבֹוָדה ְוַהֶּמְלָצִרית חֹוָלה, 

ִּגיִלי ִהִּציָעה ְלַהְקִּפיץ אֹוָתּה ַלִּמְסָעָדה. 
ְלָחן ֶאת ָהַרְגַלִים ֵמרֹב ָסָלִטים. ִּכְמַעט מֹוַטְטִּתי ַלּׁשֻ

ַּבּסֹוף, ְּכֶׁשָאְמָרה ּתֹוָדה, ִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשּׁשּוב חֹוְזִרים ֵאַלי 
ָּפִנים ֶׁשִּלְכבֹוָדן ֶאְפָׁשר ְלַבְזֵּבז אֹוְתָך ָׁשר "ַלְיָלה ֶאָחד ִאָּתְך". 

ִנָּיה ְּכֶׁשָרִאיִתי אֹוָתּה ְּפֶרִסיְלָיה ְּכָבר ָיְׁשָנה.  ַּבַּפַעם ַהּׁשְ
ִהְצִחיק אֹוִתי ְּכֶׁשִהְתַחְלִּתי ְלַהְחִזיק ַּבָּיד ִמְזָוָדה ִעם ָאקֹוְרְּדיֹון.

ִהְפִחיד אֹוִתי ֶׁשִּמיֶׁשהּו ַיְחׁשֹב ֶׁשֲאִני ְּכמֹו ָהעֹוֶלה ֶהָחָדׁש ֶׁשּלֹוֵקַח 
ֶאת ָהָאקֹוְרְּדיֹון ְלַנֵּגן ָּבְרָחָבה ֶׁשְּלַיד ַהִּסיֶנָמֶטק ְּבֵחיָפה. 

ִעְצֵּבן אֹוִתי ֶׁשַהּצֹוֵרף ִהְסַּתֵּכל ָעַלי ְּכמֹו ַעל ְמֻׁשָּגע 
ְּכֶׁשִּבַּקְׁשִּתי ֶׁשָּיִכין ִלי ָאקֹוְרְּדיֹון ֻמְזָהב ֶׁשִּיָּתֶלה 

ַעל ַׁשְרֶׁשֶרת.
ַרק ָּדָבר ֶאָחד ִּבְקָׁשה ִמֶּמִּני ִּגיִלי ִלְפֵני ֶׁשָּבאִתי ְלִהָּפֵגׁש ִעם הֹוֶריָה. 

"ְּכֶׁשַאָּבא ֶׁשִּלי", ָאְמָרה, "ַיִּגיד ְלָך: ַּתְזִּכיר ִלי ֵאיפֹה ֵׁשַרָּת ַּבָּצָבא, 
ְּתַדֵּלג ַעל ֵּבית ַנַּבאְלָלה ְוַעל ַהַּמְחּבֹוׁש ִּבְגַלל ֶאְלִביס, ְוַתִּגיד לֹו 

ֶׁשָהִייָת ָהִראׁשֹון ֵמָהֲעָיָרה ֶׁשִהִּגיַע ַלַּסֶּיֶרת".
ָּברּור ֶׁשֹּלא ָׁשַמְעִּתי ָלּה.

ֲאַנְחנּו, ָאדֹון ֶאְלִביס, ָהִיינּו
ַחָּיִלים ַּבָּצָבא ֶׁשְּלָך

ָהִיינּו ְׂשרֹוִכים ְּבַנֲעֵלי ָהרֹוֶק'ְנרֹול,
ָהִיינּו ְמַמְלִאים ֶאת קֹוְלָך ְּכִאּלּו ָהָיה ֲאַבק ְׂשֵרָפה ַּבַּכּדּוִרים ַהּנֹוְתִבים 

ֶׁשָּיִרינּו ְלׁשּום 
ָמקֹום.
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השופט "א אמר  טוניק",  יודע,  תה 
הקרוב  לחברו  מאֶטס  החוקר 
אני  ניסיון;  של  עניין  "זה   ביותר, 
אליבי  לשום  תירוץ,  לאף  מאמין  לא 
וגם לא לעדים. הבנאדם  ולשום דיבורים; אני לא מאמין לנאשם 
יישבע  למשל,  ככה,  לשקר;  מתכוון  לא  כשהוא  גם  משקר, 
לא  בעצמו  והוא  הנאשם,  כלפי  איבה  כל  בו  שאין  העד  בפניך 
בעומק  מבין,  אתה  נפשו,  בתוככי  ממש,  הזמן  שבאותו   יודע 
הלא מודע שלו, הוא שונא את הנאשם בגלל איזו קנאה או עוינות 
מודחקת. כל דבר שהנאשם מוציא מהפה כבר תוכנן מראש; וכל 
ואפילו   — מודעת  מכוונה  שנובע  ייתכן  העד,  מפיו  שמוציא  דבר 
לא מודעת — לסייע לנאשם או להזיק לו. את זה אני יודע, חביבי: 

הבנאדם הוא ממזר שקרן מכף רגל ועד ראש. 
"במה אני מאמין, אם כך? בדברים שקורים במקרה, טוניק; 
איך   — או  מודעות,  הלא  ַּבמילים  או  פעולות  או  מעשים  באותם 
משים.  בלי  ושם  פה  פולט  שהבנאדם  נשלטות,  בלתי   — לומר 
כלשהי,  כוונה  יש  דבר  בכל  דבר,  כל  לייפות  הכל,  לזייף  אפשר 
ממבט  גלוי  זה  המקריות:  מלבד  הכל  פנים,  העמדת  הוא  הכל 
לברבר  לאנשים  ומניח  יושב  אני  כזו:  היא  שלי  השיטה  ראשון. 
את כל הדברים שהמציאו והכינו מראש; אני מעמיד פנים כאילו 
עוד  שיפטפטו  כדי  אותם  מעודד  אפילו  אני  להם,  מאמין  שאני 
מילונת  איזו  מהפה  להם  שנפלטת  עד  להם,  אורב  ואני   ועוד, 
לא מכּוונת, לא שקולה; אתה יודע, הבנאדם צריך להיות פסיכולוג 
בשביל זה. יש שופטים חוקרים שהטקטיקה שלהם היא לבלבל 
את הנאשם; לכן הם מתפרצים לדבריו כל הזמן ומסובבים אותו 
ברצח  אפילו  בלבול  מרוב  להודות  מוכן  הזה  שהטמבל  ככה, 
אני  לכן  מוחלטת;  ודאות  מבקש  אני  לא.  אני  אליזבת.  הקיסרית 
השיטתיים  והשקרים  ההתחמקויות  שמתוך  עד  בסבלנות,  אורב 
שמכונים בשפה המקצועית "עדות", מבליחה חתיכה לא מודעת 
של אמת. בעמק הבכא הזה, אתה יודע, האמת הטהורה מתגלית 
רק במקרה: רק פליטת פה יכולה להסגיר את הבנאדם; רק טעות 

שהוא עושה בלי כוונה.
"שמע, טוניק, אני לא שומר ממך סודות; הרי אנחנו חברים 
מהילדּות — אני לא צריך להזכיר לך איך חטפת בשבילי כששברתי 
את החלון. לא הייתי מגלה את זה לאף אחד, אבל יש משהו שאני 
מתבייש בו, משהו שאני מוכרח להוציא החוצה; אין מה לומר, בני 
אדם צריכים להתוודות. אני אספר לך איך ממש לאחרונה השיטה 
שלי הוכיחה את עצמה בחיי... בחיי הפרטיים ביותר; בקיצור, בחיי 
הנישואין שלי. ואז תאמר לי, בבקשה ממך, שהייתי טיפש ונבזה; 

זה מגיע לי.
"ידידי, אני... כן, אני חשדתי באשתי מרתה; בקצרה, קינאתי 
כמו משוגע. אני הכנסתי לעצמי לראש, שיש לה משהו עם ההוא... 
הצעיר הזה... בוא נקרא לו ארתור, נדמה לי שאתה לא מכיר אותו. 
חכה, אני לא ברברי; אם הייתי יודע בוודאות שהיא אוהבת אותו, 
הייתי אומר, מרתה, בואי ניפרד. אבל זה מה שהכי גרוע: לא הייתה 
לי כל ודאות; טוניק, אתה לא יכול לתאר לעצמך את הייסורים. חי 

אלוהים, זו הייתה שנה איומה! אתה יודע אילו שטויות יכול בעל 
קנאי לעשות: הוא יתכנן מעקבים, יארוב, יחקור את המשרתות, 
יעשה סצנות... אבל תזכור שאני — כך רצה המזל — שופט חוקר; 
חקירה  הייתה  זו   — האחרונה  בשנה  שלי  המשפחה  חיי  ידידי, 

צולבת מתמשכת מבוקר ועד... עד ששוב הגיע הזמן לישון.
"החשודה, זאת אומרת מרתה, עמדה בזה יפה; גם כשבכתה, 
היום  כל  הייתה  היכן  מסרה  כאשר  גם  ושתקה,  כשנפגעה  גם 
פה  פליטת  לאיזו  להשתוקק  לשווא  המשכתי  עשתה,  ומה 
שיקרה  קרובות  לעתים  יודע,  אתה  מסגיר.  רמז  לאיזה  שלה, 
זה  איך  יודע  אתה  אבל  משקרת,  הייתה  כלל  בדרך  כלומר,  לי, 
אצל  שעתיים  הייתה  אם  אפילו  לך  תגלה  לא  אישה  נשים;  עם 
בבית  או  השיניים  רופא  אצל  שהייתה  תמציא  היא   — התופרת 
הקברות אצל אמאל’ה. ככל שאמללתי אותה יותר — טוניק, גבר 
יותר, כך  יותר מכלב משתולל — ככל שחקרתי אותה  קנאי גרוע 
התחמקות  בכל  ניתחתי,  שלה  מילה  כל  פחות.  משוכנע  הייתי 
אותם  מלבד  כלום  מצאתי  לא  אבל  פעמים;  עשר  נברתי   שלה 
חצאי האמיתות וחצאי השקרים המחושבים הרגילים, שמרכיבים 
הנישואין.  חיי  את  ובמיוחד  יודע,  אתה  נורמלי,  אנושי  קשר  כל 
אני יודע איך הרגשתי תוך כדי כך; אבל כשאני חושב כמה סבלה 

באותה עת מרתה האומללה, מתחשק לי להחטיף לעצמי. 
אתה   — ָלאְזְנֶיה  לְפַרְנִטיְׁשקֹוִבי  השנה  נסעה  מרתה  "ובכן, 
טוב.  לא  נראתה  היא  בקיצור,  בזה,  וכיוצא  נשים  ענייני  יודע, 
ברור שביקשתי שמישהו שם ישים עליה עין — שילמתי לאיזה 
החיים  כל  איך  מוזר,  זה  במסבאות...  שרץ  רק  שבעצם  מנוול 
מתקלקלים כשדבר אחד בהם מתערער; אם יש לך כתם באיזה 
לי... במין חוסר ביטחון  מקום, אתה מתלכלך כולך. מרתה כתבה 
כזה, בביישנות... כאילו לא ידעה על מה לכתוב; מובן שקראתי כל 
מכתב אלף פעם וחיפשתי בין השורות... והנה פעם אחת קיבלתי 
ממנה מכתב, הכתובת הייתה "פראנטיֶשק מאֶטס, שופט חוקר" 
וכן הלאה; וכשאני פותח את המעטפה ושולף את המכתב שלה, 

אני רואה את המילים: 'ארתור יקירי'!
זה  סופסוף.  זה,  הנה  למות.  הולך  שאני  חשבתי  "שמע, 
שהמכתב  מכתבים,  כמה  כותב  כשהבנאדם  לפעמים,  קורה 
נדחף למעטפה הלא נכונה. איזה ביש מזל, הלא כן, מרתה? אבל 

הצטערתי עליה, ידידי, שככה גילתה לי את הקלפים שלה.
את  לקרוא  שלא  התכוונתי  טוניק,  נכון,  לא  אותי  תבין  "אל 
המכתב הזה, שהיה מיועד לאותו... אותו ארתור, והדבר הראשון 
שעלה בדעתי היה לשלוח אותו בחזרה למרתה; הייתי עושה את 
זה בכל מצב אחר, אבל הקנאה היא תשוקה מלוכלכת, כל כולה 
גועל נפש. ידידי, אני קראתי את המכתב הזה, ואני אראה לך אותו, 

משום שאני נושא אותו איתי. תראה, אם כך, מה נכתב בו:

ארתור יקירי,
אל תכעס על שלא עניתי לך עד עתה; אבל הייתי אחוזת דאגה 
מפני שפרנצי שלי — זה אני, כן? — לא כתב לי כבר זמן רב כל כך. 

 אני יודעת שיש לו עבודה רבה, אבל כשאישה לא שומעת 

קובץ  כנראה  הוא   )1929( אחד"  מכיס  "סיפורים 
ביותר מבין אלפי העמודים שהותיר  הסיפורים המפורסם 
בעיקר  בארץ  שמוכר  צ'אפק,  קאֶרל  הצ'כי  הסופר  אחריו 
וכמחזאי  בסלמנדרות"(  )"המלחמה  בדיוני  מדע  כסופר 
הקובץ  סיפורי   24 "רובוט".  המלה  את  לעולם  שהציג 
עוסקים כולם בשאלת האפשרות לדעת, ובמגבלותיה של 
הידיעה האנושית. זהו ללא ספק אחד העיונים הספרותיים 
של  ובמימושה  ידע"  "מהו  בשאלה  ביותר  המקיפים 
הפילוסופיה הספקנית, וצ'אפק תוקף בכוח בכל החזיתות: 
הדת,  של  בידיעותיה  המדע,  של  בידיעותיו  מפקפק  הוא 
ספק  מטיל  הוא  בשופטים.  ומפקפק  בגרפולוגים  מפקפק 
באמונות הבסיסיות ביותר שמניעות את בני האדם, מדגים 
אותם,  מטעות  אותם,  מעכבות  הן  כיצד  ומדגים  וחוזר 

שוללות מהם הלכה למעשה את חייהם.
גיבוריו  שרוב  נזכור  אם  יותר  סבוכים  נעשים  הדברים 
משטרה,  אנשי  הם  האלה  הקצרים  בסיפורים  צ'אפק  של 
בלשים, שופטים-חוקרים )כמו בסיפור שלפנינו( — כלומר, 
אנשים שההגעה לאמת האחת, המוחלטת, היא כל תכלית 
עולמם  את  כאלה  לאנשים  מערערת  אי-ידיעה  עבודתם. 
נדמה,  הקוראים,  עבור  וגם  כאחד.  והמקצועי  הפרטי 
המצטבר  באפקט  שכוחו  מבלבל,  סיפורים  בקובץ  מדובר 
שלו: צ'אפק מציג בו דרכים רבות כל כך לערער את מושג 
האמת, ובתחומים רבים כל כך, שקשה להתעלם מדבריו. 
עוקבים,  בסיפורים  זה,  אחר  בזה  להציע  משכיל  אף  הוא 

יחדיו  כך  פועלות  שדווקא  סתירות   — סותרים  טיעונים 
ומערערות עוד יותר כל תקווה לוודאות. הסיפור שתורגם 
כאן שייך לקבוצת סיפורים שבהם מדגים צ'אפק כיצד עצם 
הטענה לידיעת אמת חייבת להיות מוטלת בספק כשמדובר 
בבני אדם, שהרי לעולם אין לדעת מה הם מסתירים, מהן 

תוכניותיהם, וכיצד הם עתידים לפעול.
מכיס  ו"סיפורים  אחד"  מכיס  "סיפורים  מתוך  מבחרים 
הוא  רבים  ובמובנים  ב-1929,  הוא  גם  אור  )שראה  שני" 
בין  חשובים  הבדלים  אף  על  קודמו,  של  הישיר  המשכו 
סיפוריות(,  לטכניקות  נוגע  שהדבר  ככל  בעיקר  הקבצים, 
תורגמו לעברית כבר בשנות הארבעים של המאה הקודמת, 
על ידי אליעזר ארנשטיין ופסח ליפובצקי )"משני הכיסים 
גם יחד", "כבוד השופט צוחק"(, ואחר כך בשנות השבעים 
על ידי דב קווסטלר )במבחר "האיש שידע לעופף"(. חוה 
שור תרגמה בשנות השישים שני סיפורים שנכללו במבחר 
"מלוא השק סיפורים". ב-2001 תורגמו שמונה סיפורים על 
זעיר בהוצאת "עם עובד"  וראו אור בכרך  ידי רות בונדי, 
— קובץ שהיה, עד חודש מארס השנה, הספר היחיד משל 
צ'אפק שעוד ניתן היה להשיגו מעת לעת בחנויות. באמצע 
חודש מארס ראה אור תרגום ראשון לעברית של "שנת הגנן" 

לצ'אפק, גם הוא בתרגומה של בונדי, בהוצאת "בבל". 

 פ"פ

קאֶרל צ'אפק

הוכחה
חותכת

מצ’כית: פאר פרידמן
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אן מייקלס

מכתבים ממרתה
מאנגלית: גיורא לשם

ֲעָטָפה ַוֲאִני ְּבַּבְנְגקֹוק. ֲאִני קֹוַרַעת ֶאת ַהַמּ
ֲעָטָפה ַוֲאִני ְּבָוָרָנִזי ֲאִני קֹוַרַעת ֶאת ַהַמּ

ַאְלָלאַחַּבד ַאְגָרא ֶּדְלִהי.
לֹון ְּבַקְטַמְנּדּו. ִאחּוֵלי ַחג-מֹוָלד ִמן ַהָמּ

ֲעָטָפה: ֲאִני קֹוַרַעת ֶאת ַהַמּ
ִּלי מּוָצף ִּבְזַעְפָרן,  ְטָּבח ֶשׁ ַהִמּ

ֲאִני ְּבַמֲעָבר ַמְסִריַח ָּדחּוס ַּבֲהמֹון ִשְׂמלֹות ָסאִרי,
ִריְקׁשֹות, ּדּוְכֵני ׁשּוק.

ְלָחִני, ְּבֵעיַנִים רֹוֲחׁשֹות ֲחִזיֵרי ָּבר, ַאְּת ְלַיד ֻשׁ
ים" נֹוְשִׂאים ִסְפֵלי ֶחֶרס, ה ְּכחּוִשׁ י ֵתּ ֵשׁ ָמּ "ַשׁ

בֹות ָּפָרה, ְרחֹובֹות ֶנֱחִצים ְּבִעְקּ
ֲעְגָלָתּה ֻקְפַסת ַקְרטֹון ְטחּוָבה ִמיָרקֹות.

ֲאִני ְמַמֶּיֶנת ֶאת ִמְכָּתַבִיְך, 
ה ְלַהְקִּפיד ַעל ֵסֶדר ַהְּיַמִּנים, ְמַנָסּ

ב ֶאָחד ל ִנּשּׂוַאִיְך — ְּבִמְכָתּ ַטח ֶשׁ ׁ ַעל ְּפֵני ַהֶשּ
"טֹוב ֵמֵאי-ַפַעם, ֲאִני ׁשּוב ְמֹאֶהֶבת ְּבָכל ְמאֹוִדי"

ב ַאֵחר, "ְקרּוָעה ֵּבין ֶמְרָחק ּוְתׁשּוָקה." ּוְבִמְכָתּ
ְך, ב ֵמִאֵמּ ְּבָרַג'ְסַטן ַאְּת קֹוֵראת ִמְכָתּ

ׂאת, ָאחֹות עֹוֶזֶבת ֶאת ַהַּבִית. ֲחֵבַרת ַיְלדּות ִנֵשּ
ְוַאְּת, ְמֹאֶהֶבת ְּבָמקֹום.

ַאְּת ׂשֹוֵנאת ַלֲעזֹב ֶאת ָנגּוַאר
ֵאֶליָה ָּבאּו ִמָּכל ְקצֹות הֹּדּו, ֶשׁ

ל ְּגַמִּלים ֶאל ְיִריד ָּבָקר. ְיִציַאת ִמְצַרִים ֶשׁ
כּונֹות ֹעִני ִמְתּפֹוְררֹות ַאְּת ְמָתֶאֶרת ְשׁ

יָרִאים. ְּבִדְמּדּוִמים ְּבגֹוֵני ִשׁ
ׂשֹוֵנאת ַלֲעזֹב ֶאת ָנגּוַאר, ְקרּוָעה ֵּבין ֶמְרָחק ּוְתׁשּוָקה.

ֲעָטָפה ַהְּכֻחָּלה ְוׁשֹוַמַעת ֶאת  ֲאִני קֹוַרַעת ֶאת ַהמַּ
קּוׁש ַהְּצִמיִדים,   ִקְשׁ

ָּיִכים ַּבּׁשּוק ַהַּגְנְּדָרִני, ה ְלַגּלֹות ְלֵאיזֹו ָיד ֵהם ַשׁ ֲאִני ְמַנָסּ
ְתַּבֵּדר, ֶמׁש ַהִמּ ׁ ְּבאֹור ַהֶשּ

ֲעָרִבּיֹות ּוְשָׂעֵרְך ָהַאְדמֹוִני ם, ָּפַנִיְך ַהַמּ ְוָשׁ
ֵמַעל ַהָּנָהר ַהֹהִּדי ַההּוא.

ִליִחים ַהְּכֻחִּלים ָהֵהם. ׁ ַאְּת זֹוֶרֶמת ִמן ַהִּכָּכרֹות ָהֵהן, ִמן ַהְשּ
י אֹוָתְך ָּבעֹוָלם, ִאַּבְדתִּ ה ֶשׁ ר ֲאִני ַמְרִּגיָשׁ ּוְבִדּיּוק ַּכֲאֶשׁ

ֵאיֶנִּני ְמֻסֶּגֶלת ַלֲעמֹד ְּבִקְצֵּבְך,  ֶשׁ
ִּלים ְּגלּוָיֵתְך ַמִּגיָעה ִעם ַהמִּ

"ַחִּכי ִלי"

מבעלה זמן רב כל כך, היא מסתובבת כמו נשמה תועה. אבל את 
יבוא לכאן,  זה אתה לא תוכל להבין, ארתור. בחודש הבא פרנצי 
אז אולי תוכל לבוא גם אתה. הוא כותב לי שיש לו עכשיו מקרה 
מאוד מעניין. הוא לא כתב מהו, אבל אני חושבת שזה הרצח של 
וזה מעניין אותי מאוד. אני כל כך מצטערת שפרנצי  הוגו מּולר, 
התרחק ממך מעט, אבל זה בגלל שיש לו כל כך הרבה עבודה; לּו 
היו הדברים כמו פעם, הייתם יכולים לצאת קצת ביחד, או לנסוע 
וגם עתה לא שכחת  לטיול באוטו. תמיד נהגת בנו בכזו חביבות, 
להיות.  צריכים  שהיו  כפי  אינם  כבר  שהדברים  פי  על  אף  אותנו, 
לי  ומוזר. אגב, אתה אפילו לא כתבת  אך כזה הוא פרנצי, עצבני 
מה עושה הילדונת שלך. פרנצי גם מתלונן שחום אימים בפראג; 
עד  יושב  בטח  הוא  אבל  ולנוח,  לכאן  לנסוע  יכול  היה  לּו  מוטב 
את  איתך  שתיקח  מקווה  אני  לים?  תיסע  מתי  במשרד.  הלילה 
הבחורה שלך; אתה לא יודע מה זה, כשאנחנו הנשים מתגעגעות. 

בידידות, ארתורי, 
שלך,     

מרתה מאֶטסובה     

"ובכן, טוניק, מה תגיד על זה? אני יודע שזה לא מכתב שנון במיוחד; 
אור  כמה  ידידי,  אבל  ולעניין;  לסגנון  הנוגע  בכל  קלוש  קצת  הוא 
שהוא שופך על מרתה ועל הקשרים שלה עם המסכן הזה, ארתור. 
לעולם לא הייתי מאמין לה ככה, לא משנה מה הייתה אומרת; אבל 
עכשיו היה לי ביד משהו שנעשה כל כך בהיסח הדעת, כל כך בלי 
והבלתי  משמעית  החד  האמת  שהאמת,  רואה  אתה  אז  כוונה... 
 מעורערת, נגלית רק מבלי משים. בחיי, כמעט בכיתי מרוב שמחה, 

אבל גם מרוב בושה שקינאתי בטיפשות כזו. 
"מה עשיתי אחר כך? נו, קשרתי בשרוך את הקלסר של רצח 
הוגו מּולר, סגרתי אותו במגירה, ויום למחרת הייתי בפרנטישקובי 
לאזנייה. כשראתה אותי מרתה, הסמיקה וגמגמה כמו ילדה קטנה; 
היא נראתה כאילו עשתה משהו איֹום. אני לא הגבתי. פרנצי, היא 

אמרה לי כעבור רגע, קיבלת את המכתב שלי?

ולא כמעט  את  אלוהים,  בשם  תהיתי.  מכתב,   "איזה 
כותבת לי. 

כך,  אם  לה.  רווח  כאילו  ונאנחה  בפליאה  בי  הביטה  "מרתה 
נראה ששכחתי לשלוח אותו, היא אמרה ופשפשה בתיק שלה, 
'פרנצי  במילים  נפתח  הוא  מעט.  מקומט  מכתב  ממנו  שדגה  עד 
נראה שאדון ארתור מיהר  בלבי.  לצחוק  יכולתי שלא  לא  יקירי'! 

להשיב בינתיים את מה שלא נועד עבורו. 
"אחרי כן כבר לא נאמרה מילה בעניין; מובן שהתחלתי לספר 
לה על המקרה של הוגו מּולר שכל כך עניין אותה. אני חושב שעד 

היום היא מאמינה שבכלל לא קיבלתי את המכתב ההוא.
"נו, וזה הכל; מאז די שקט אצלנו. תגיד לי, לא הייתי מטומטם, 
שקינאתי בכזו נבזות? עכשיו אני מנסה, כמובן, לפצות את מרתה; 
זהו, הוצאתי את  לי.  דואגת  מהמכתב הזה הבנתי כמה המסכנה 

זה; אדם מתבייש בטיפשותו יותר משהוא מתבייש בחטאיו.
יש  מוחלטת  עוצמה  איזו  קלאסית,  דוגמה  לך  הנה  "אז 

למקריות טהורה, לא?"

אמר  ארתור,  לעיל  שכונה  הצעיר,  הבחור  הזמן,  באותו  בערך 
למרתה: "ובכן, מתוקה, זה עבד?"

"מה, אהובי?"
"המכתב ההוא, ששלחת לו כאילו בהיסח הדעת".

יודע, יקירי, אני כמעט  "עבד", אמרה מרתה והרהרה. "אתה 
מתביישת שפרנצי מאמין לי עכשיו בצורה עיוורת כל כך. הוא כל 
כך טוב אלי מאז... הוא סוחב את המכתב איתו כל הזמן, על הלב".

מרתה נרעדה. "זה בעצם נורא ש... שאני משקרת לו ככה, אתה 
לא חושב?"

אבל ארתור לא חשב ככה; לכל הפחות, הוא פסק שבהחלט 
אין זה כך. 

המתרגם מודה למר דוד הרון על הערותיו הנבונות.
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מקום.
נזכרתי בקורותינו באיסטנבול לפני שנתיים. נסענו אז לבקר 
מרצה  משותף,  חבר  דרך  בפריז,  שהכרנו  טורקים  חברים  זוג 
אוגוסט,  פריּבּור שבשווייץ. באותו חודש  לספרות באוניברסיטת 
עיניים  ולטשנו  בלסּבֹוס  ישבנו  יוון,  באיי  שערכנו  מסע  במהלך 
לעברו השני של הים, שם ניתן היה לראות את טורקיה. למחרת 
כבר הפלגנו בספינה ונטשנו את יוון לטובת אייווליק — חור נידח 
ושקט, במערב טורקיה. שם שלחנו אס-אם-אס לשני הטורקים 
שהכרנו בפריז — אוַרי אגין, סֹופר, וברברֹוס אלטוג, סוכנו הספרותי. 
שלה  ושהחדר  נסעה  שלו  שהשותפה  בחזרה  לנו  סימס  ברברוס 

פנוי לשבועיים, והזמין אותנו לאיסטנבול. 
מערכת  באוטובוס.  עשינו  לאיסטנבול  מאייווליק  הדרך  את 
הוא  כך  על  הפיצוי  אבל  המפותחות,  מן  אינה  בטורקיה  הרכבות 
אדום,  ופפיון  במדים  דיילים  עם  וזולה,  נוחה  אוטובוסים  רשת 
בשם  ספֹוגיות  שוקולד  עוגות  מחלקים  המושבים,  בין  שעוברים 
הדרך,  הנוסעים.  של  אצבעותיהם  על  ורדים  מי  ומזליפים   "Eti"
לארבע  התארכה  שעות,  עשרה  אחת  לארוך  הייתה  שאמורה 
וגם אז,  ים הַשיש.  כולל הפלגה במעבורת על פני  עשרה שעות, 
כשכבר הגענו לאיסטנבול, חיכינו שעה תמימה בזמן שהאוטובוס 

פילס את דרכו בכבישים הפקוקים, עד שהגענו למחוז חפצנו. 
חבורה לנו  חיכתה  כבר  המארח,  ברברוס,  של   בביתו 

שהורכבה מטורקים בהווה וטורקים בעבר המתגוררים בקרויצברג 
המסעדות  באחת  לאכול  אותנו  לקחו  המארחים  שבברלין. 
האופנתיות )למחרת הסברנו להם שהתקציב שלנו צנוע בהרבה, 
ושמחנו לגלות שבאיסטנבול אפשר לאכול כיד המלך גם בארבע 
לירות טורקיות לגולגולת(. במסעדה שוחחתי עם בן זוגו הבריטי 
של הטורקי המתגורר בברלין )שחקן מפורסם, הסביר לי המארח(, 
סיבה  שום  היום  "אין  גרמנית.  ללמוד  מתכוון  שאני  לו  וסיפרתי 
של  "השפה  גמורה.  ברצינות  הבריטי  לי  הסביר  גרמנית",  ללמוד 

העתיד היא טורקית", הוא סיכם והחווה בידו לעבר הסועדים. 
למעלה  בה  והתאהבנו  בעיר,  שלנו  הביקור  התחיל  למחרת   
לנסוע  צריך  לרגע,  נחה  אינה  אביב  שתל  שחושב  מי  ראש. 
חוצה,  העיר  את  מהו.  מנוחה  חוסר  להבין  כדי  לקונסטנטינופול 
כידוע, הבוספורוס. שתי גדות לאיסטנבול: אירופה מכאן, ואסיה 
מכאן. דווקא הגדה האסייתית נחשבת בדרך כלל לבורגנית יותר, 
הפרסי,  וחתולו  ברברוס  של  בדירתו  גרנו  אנחנו  יותר.  מהוגנת 
"ּבּולּוט" )שפירושו "ענן"(, מול הבוספורוס, ברובע צ'יאנגיר שבצד 

האירופי של העיר, הקרוב לרחוב איסתיקלל. 
 מי שנדבק, כמונו, בחיידק האיסטנבולי, יודע שכל מה שצריך 
עשרים  לצד,  מצד  הזה  הארוך  הרחוב  את  לחצות  זה  לעשות 
ספרים  חנויות   — הכול  שם  יש  כי  וזהו.  ביממה,  שעות  וארבע 
שמוכרים  קפה  בתי  והלילה;  היום  שעות  כל  שפתוחות  נהדרות 
נשבעתי!(;  )בי  עוף  מחזה  העשויים  מעולים  קינוחים  בהם 
שועטים  שעליהן  רחבות  מדרכות  ובעיקר  בירה,  בתי  מועדונים, 
היום  במשך  והגדלים.  המינים  הסוגים,  מכל  אנשים  הזמן  כל 
חולפים שם אנשים מהוגנים פחות או יותר, ואילו בלילה עוברת 

של  ושוטרים,  טרנסווסטיטים  של  עדלאידע  איסתיקלל  ברחוב 
צריך  אורח  עובר  כל  ועוד.  ועוד  וחבריהם,  חשקניים  מוניות  נהגי 
לדעת מה הוא — איש המעמד הגבוה או איש המעמד הנמוך — 
ולנהוג בהתאם. לנו לא היה ספק לאיזה מעמד אנחנו משתייכים: 
לזעזועם של מארחינו האנינים, צעדנו יחד ברחוב — זרועו של כל 
הרחוקה.  בדמשק  סבי,  אולי,  שעשה,  כמו  חברו,  שכם  על   אחד 
מה עוד עשינו באיסטנבול, פרט להשתרכות ברחוב איסתיקלל? 
ברברוס.  של  לקֹוחה   — מצליחה  מכר  רבי  סופרת  עם  התרועענו 
הגברת פעילה למען זכויות הסוסים באחד מאיי הנסיכים שבסמוך 
פעילותה  סביב  נסב  שלה  הדימויים  עולם  וכל  לאיסטנבול, 
של  האסייתית  בגדה  סיור  לנו  כשערכה  אחד,  יום  החברתית. 
הבוספורוס, היא התייחסה לאירועי הטרור שבהם נרצחים ילדים 

בעיראק, ואמרה ברצינות תהומית: 
"Terrible! I mean, they're children, it's like 
horses!" 
בהזדמנות אחרת פגשנו משוררת מופלאה בשם ָלֶלה מּולדֹור. 
כשישבנו  ממנו.  הרחק  לא  וגרה  ברברוס  של  ידידתו  היא  ללה 
שטות  גדולות  ספינות  וראיתי  מהחלון  הסתכלתי  בדירתה, 
לאנגלית  שיריה  של  תרגומים  לקרוא  לנו  נתנה  היא  בבוספורוס. 
היה  ברור  לתדהמתנו  אך  לאכזבה,  מוכנים  כבר  היינו  ולצרפתית. 
מיד כי מדובר במשוררת גדולה )וכמובן, מעוררת מחלוקת(. ללה 
שאלה מדוע אנחנו עצובים. ענינו לה שדליה רביקוביץ מתה היום. 
היא שאלה בת כמה היא הייתה, וכשענינו שרביקוביץ הייתה בת 
69, ללה אמרה: "אז זה לא כל כך נורא. היא חייתה". אחר כך דיברה 
אתנו על האסלאם ועל היהדות, ועל הקשר המיוחד שבין יהודים 
היא התיישבה  מוזיקה.  לנו  לנגן  ללה  הציעה  ולבסוף  למוסלמים, 
והחדר  לא עברו כמה שניות  לתוכו קלטת.  ודחפה  ישן  טייפ  ליד 
דק  חיוך  מארלי.  בוב  של   "I shot the sheriff" בצלילי  נמלא 

נמתח על פניה מלאי התוגה של ללה.

" — אי, אי, אי, — קרא סנדרל, מנענע בראשו ומתמיה — מה 
נורא כרך גדול כזה! אבל, בנימין, בבקשה ממך, אמור לי 
נשא  רוח  איזו  האלו?  הגדולים  הכרכים  לעולם  באו  מאין 
גבי  על  איש  ודרים  נדחקים  שיהיו  אחד,  למקום  האדם 
אדמה  ואין  העולם  להם  צר  כאילו  גבוהים,  בבתים  חברו 

לפניהם".

הסתכלתי  באיסטנבול.  ספק  ללא  אנחנו  לעצמי,  אמרתי  כן, 
הטורקי,  הקפה  את  שתיתי  אתאטורק,  של  תצלומו  על  שוב 
רחרחתי את הפיֶדה, ואמרתי לעצמי שאף אחד לא ישכנע אותי 
שאני לא ביקרתי היום באיסטנבול. אבל היה צריך להתנער מהר 
מהמחשבות: הרמקולים כרזו באנגלית, במבטא טורקי למהדרין: 
לשער  בדחיפות  להגיע  מתבקשים  מנור  ואדון  סקאל  "אדון 
מבט  העפנו  הקפה,  משקע  את  זנחנו  למדריד".  לטיסה  היציאה 

אחרון באיסטנבול ורצנו משם.

שבשלושים י ידעתי  כי  מאוחר,  לקום  ניסיתי  שבת.  ום 
וחמש השעות הבאות לא אוכל לישון: רק ביום ראשון 
שלם  יום  יש  ובינתיים  במדריד,  ננחת  הצהריים  אחר 
בשַמים  בהיטלטלות  כך  ואחר  אביב,  בתל  להעביר 
ובחניית ביניים ממושכת בנמל התעופה אתאטורק שבאיסטנבול. 
)יותר נכון  אף על פי כן קמתי מוקדם מדי, ארזתי את המזוודות 
— המזוודות שכבו פעורות על הרצפה, ובכל פעם השלכתי משהו 
אחי  עם  וצפיתי  סנטר  לדיזנגוף  רכבתי  שהתמלאו(,  עד  לתוכן 
ב"ביקור התזמורת". במהלך הסרט שאלתי את עצמי מה ההבדל 
סבתי,  שאם  לעצמי  ואמרתי  מצרי,  לִמבטא  עירקי  ִמבטא  בין 
שנולדה בקהיר, לא הייתה מכחישה את מוצאה בקנאּות כזאת, 
הייתי יכול לשאול אותה. הסרט נגמר, והיה צריך לדווש מהר-מהר 

בשדרות בן ציון ובשדרות רוטשילד, ולעבור בבית לפני היוגה. 
 בבית, דורי היה עסוק בהקפצה על מחבת של כל מה שנשאר 
במקרר: עשבים, ירקות, אטריות, כל מיני דברים מוצקים וגדולים 
באים  כשהם  צורה  וחסרי  טעימים  רכים,  לקטנים,  שנהפכים 
במגע עם האש. בזמן שצפיתי בסרט הוא כתב הקדמה לתרגום 
שלו לשיר "בית הקברות הימי" מאת פול ואלרי )"הגג הזה שּבֹו 
פוסעות יֹונים, / ּפֹוֵעם בין הקברים ָלאורנים, / ְּכחֹום היום ִנְרָקם בו 
ִמן הֵאש / הים, הים הִמתחדש לֶנצח./ הו, ְּגמּול שַאֲחֵרי ִהרהור ְּכַבד 

ֶמצח,/ ְּבֶׁשקט ָהֵאלים ִלבהֹות עיֵּקש!"(.
תיכונית  התאילנדית-ים  המנה  את  ואכלנו  שישבנו  אחרי   
 של דורי, ארזנו את התיקים ורצנו בפעם האחרונה למכון הכושר
תעודה,  בסרט  וצפה  המסוע  על  קיפץ  שדורי  בזמן  "מֵעבר". 
השתרעתי אני באולם הסמוך על המזרנים הדקיקים והמצחינים 
מביט  כלב  )שאיפה(,  למעלה  מביט  "כלב  ועשיתי  מזיעה, 
ישבנו  כך  אחר  יערה.  אצל  יוגה  בשיעור  )נשיפה("  למטה 

אחרונה,  התארגנות   — ואז  אחרון,  אביבי  תל  לקפה  רצוצים 
הידחקות   — וָׁשם  התעופה,  לנמל  לילית  נסיעה  חטופה, שינה 
איירווייז.  טורקיש  בחברת  לטורקיה  הנוסעים  מאות  עם  בתור 
בֶלג  לטיסה  ההרשמה  בגלל  ארוכה  שעה  אותנו  שעיכבו  אחרי 
איסטנבול-מדריד, רצנו בדיוטי פרי — בכיס רשרשו לי התלושים 
היה  לא  אבל  ב"ארקפה",  חינם  לקפה  זכאות  עם  אבי,  לי  שנתן 
ישנתי.  הקצרה  הטיסה  משך  וכל  הדחוק,  למטוס  עד   —  זמן 

" — מה סלקא אדעתך, שוטה? מה לזו ולסטמבול? — נענה 
בנימין, מעקם פניו בשחוק, כאילו סטמבול היא עיר מולדתו 
— סטמבול, שוטה, יש בה ת"ק רחובות, כל רחוב יש בו ת"ק 
פעמים ת"ק בתים, בעלי חמש עשרה או עשרים קומות, וכל 
בית דרים בו ת"ק בני אדם! סבור אתה שבזה באת לסוף 
שבחיה, טעית! המתן נא, יש ויש מבואות, סימטות, בצעי 
המים, שווקים, כרמליות וקרפיפים, סרטיות ופלטיות כחול 

הים". 
)מתוך "מסעות בנימין השלישי", מאת מנדלי מוכר ספרים, ערך והוסיף 

אחרית דבר בני מר, עם עובד 2007(

אין  סביב:  הבטתי  טורקי,  קפה  לשתות  שהתיישבנו  בזמן   
ספק, אנחנו בטורקיה. אותם שפמים יפים, אותן רעלות צבעוניות, 
אותה שפה המתנגנת כמו דגדוג נעים ומתמשך, אותן ּפיֶדה, הלא 
הן הפיצות הטורקיות, המצופות בשר טחון, והכי חשוב: מוסטפא 
כמאל, הלא הוא אתאטורק, "אבי הטורקים", אותו יהודי סלוניקאי 
שדיוקנו  הטורקית,  הרפובליקה  אבי  הומו(,   — האומרים  )ויש 
מעטר כל קיר וקיר ברחבי טורקיה: אתאטורק יושב ושותה קפה, 
אתאטורק בוהה נכחו, אתאטורק מוקף מעריצים, אתאטורק בכל 

משה סקאל

איך עזבנו את תל אביב 
ומה שקרה לנו בדרך
)גלויה מאיסטנבול(

 ספטמבר 2007 
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הייתי אצלָך... הייתי אצלָך!... כל חוַשי התאחדו בבת אחת מעצם 
רבה,  כה  ובמהירות  בעוצמה  עלי  שהשתלטה  הזאת,  המחשבה 
שפלטתי קריאת שמחה. רק אז הבחנתי שאני נמצאת עם שרל. 
הוא נראה מבוהל. המרץ והפחד העניקו לו מין מליציּות שריגשה 
אותי לרגע. הוא הפציר בי לחזור על עקבוַתי, הוא כרע על ברכיו 
והתחנן. אבל איזה כוח בעולם יכול היה לגרום לי להחליט! הרגעתי 

אותו, הוא עזב, סוף סוף הייתי לבדי.
קיצונית  הפרזה  לאיזו  סומק.  מעלה  מצחי  רועדת,  ידי  כאן 
אין האהבה מסוגלת לגרום? היא גרמה לי לפתות את משרתיך, 
לפגוע בפרטיותך, לשכוח איך הייתי מבקשת שינהגו בי. ובכן, זאת 
הייתה רק תחילתה של התנהגותי המבישה. מרגע שנוכחתי שאני 
נמצאת בגפי, מין שיכרון של ייאוש השתלט עלי. חיפשתי דלתות, 
מצאתי את זו של לשכתך, נכנסתי, העזתי לקרוא את כל מכתביך. 
על  רוגזת  מכך,  ויותר  החומדים.  ממבַטי  חמק  מהם  אחד  לא  אף 
חיפוש חסר תועלת, זרקתי לבסוף מבט על ַמכֵתַבתָך. הה! עשרים 
פעם הסטתי אותו ממנה! חששתי מפני עצמי. היא הייתה נעולה. 

פתח  מהם  אחד  למצוא,  בידי  שעלה  המפתחות  כל  את  ניסיתי 
אותה. נרעדתי ונסוגותי בבעתה. נדמה היה לי שביצעתי פשע. וכי 
בין  לעולל? התקרבתי אל הדלת כמעט  אין הקנאה מסוגלת  מה 
רגע והדבר הראשון שמראהו הלם בי — כיצד אוכל לתארו במילים 
מבלי למות מכאב! — הדבר הראשון שמראהו הלם בי היה איגרת 
בידי מדאם דה ***B, המכתב הזה שחיפשתי  פתוחה, חתומה 
מיַמי.  שידעתי  ביותר  הנוראה  למהפכה  גרם  מראהו  עצם  ואשר 
מבחינתי  אפוא  עדיף  היה  לא  האם  ספק:  ללא  לי,  הגיע  זה  הה! 
זה  ואולם,  ידיך עד נשמתי האחרונה?  ומרּוָמה על  נבגדת  להיות 
לא היה הכל, והגם שרעד עוויתי מנע ממני להבחין בין הדברים, 
להיות  ועמדתי  בידי  אותה  החזקתי  הזאת,  האיגרת  את  נטלתי 
סוף סוף בטוחה שהגיע אסוני הנורא ביותר, כאשר רעש שהגיע 
כל  פֵני  את  אחת  בבת  ושינה  אותי  זעזע  הדלת  מכיוון  לאוזַני 
מחשבוַתי. להיות מופתעת בביתך, וברגע כזה, נראה לי דבר איום 
ונורא. סגרתי את הַמכֵתָבה בחיפזון כה רב ששברתי את המפתח 

הבחנתי...אלוהים  לאחור  הסתובבתי  וכאשר  המנעול,  בתוך 

יגרת עשרים ושבעא
אני נוטלת שוב את קולמוסי, אני בכי רע. ַשְרל 
מפציר בי לא לכתוב, אך האם אּוכל? קרא, קרא 
שתקבל  האחרונה  היא  הזאת,  האיגרת  את 
לאומללותי... היווַדע  עוד.  אהיה  כשלא  לידיך  תגיע  היא  ממני. 

לאומללותך... הה! אלוהים!
מהיכן להתחיל? אינני יודעת! בקושי אני רואה את מה שאני 
כותבת. יצאתי לעבר הייאוש, אמרתי לָך... יצאתי לבדי, ַברגל. רגַלי 
רועדות, זיעה קרה מכסה את מצחי, קול חשאי זעק בקרבי שאני 
צועדת לעבר אובדִני. הה! מדוע לא האזנתי לקול הזה? אך דמותה 
של האישה הזאת שחטפה אותך בִאישון ַלִּיל הייתה לי כמכשפה 
נסערת  כה  מִגדרי,  יצאתי  אחַרי.  לרדוף  שהחליטה  מרושעת 
בטוחה  הייתי  כה  לביתָך.  סמוך  עצמי  את  שמצאתי  עד  הייתי, 
שאני עדיין רחוקה ממנו מאוד. כמה מעט אנו עצמנו יודעים על 
רצוננו כשהתשוקה מתעתעת בנו! הייתי להוטה להגיע, אך כאשר 
התחלתי להבחין בשער הכניסה, כאשר חשבתי שיהיה עַלי לעבור 

נסוג  ַהחלטֹוַתי התפוגגו. דמי  את הסף, חשופה לציבור שלם, כל 
נדחפת  כל אחד מצעַדי.  לפני  ונולד  שב  לבי. מחסום  לעבר חדרי 
ובחרדה  ייאושי עברתי את הסף למרות הכל, אך בכאב  בידי מר 
כה עצומים שכאשר הגעתי אל הדלת הנוראה הזאת עבורי, אינני 
יודעת מה חשבתי שאני רואה לנגד עיַני, רק הרגשתי שאני עומדת 
שקרב  שרל  של  המטושטשת  בדמותו  הבחנתי  זה  במצב  למות. 
אותי  חיסל  בלבד  שמראהו  ממשרתיך  איש  ועמו  לקראתי  ובא 
לגמרי. כה קשה להסמיק בפני ַּכִפיף! מבלי שידעתי כמעט מה אני 
עושה, מיהרתי לעבור את הַסף הגורלי הזה והלכתי בעקבותיו של 
האיש הזה שהוביל אותנו בשתיקה אל דלתך. חלפו כמה שניות 
עד שהוא מצא את המפתח. היה נדמה לי ששמעתי קולות צעדים 

עולים, יורדים. הייתי על גחלים לוהטות. לבסוף הוא פתח. 
בנו  שמותירות  הְרשמים  הם  עמוקים  כמה  אלוהים! 
ִהתרגשויות הנפש הללו! נדמה לי שאני שומעת עדיין את הרעש 
שהשמיעה הדלת הזאת בעת שנפתחה ובעת שנסגרה עַלי. הרעש 
הזה ִהדהד בתחתית לבי וגירש מתוכו את פחֵדי וביעוֵתי השווא. 

קונסטנס דה סאלם

עשרים וארבע שעות 
בחייה של אישה רגישה

מצרפתית: ראובן מירן

הרוזנת קונסטנס דה ַסאְלם )1796-1738( היא סופרת, מחזאית ומשוררת, אישה משוחררת בת 
תקופת הנאורות בצרפת, חניכת תורתו של רּוסֹו. היא הייתה בעלת סלון ספרותי פריזאי נודע 
בתקופתה, פרסמה שירים ומחזות רבים — אבל רומן אחד, "עשרים וארבע שעות בחייה של 

אישה רגישה", הוא שפתח בפניה את שערי הספרות האלמותית, גם אם באיחור רב.
הרומן הזה ראה אור לראשונה בפריז ב-1824 )בעילום שם(. עתה, הספר יכול להיקרא כאילו 
נכתב בתקופתנו. תמונה חטופה אחת שנצרבת בתודעתה של אישה מאוהבת מטריפה את לבה 
ובמהלך יממה נסערת אחת היא עומדת לאבד את שפיּות דעתה. בארבעים ושישה מכתבים 
מלאי ציפיֹות, תקוות, סֵפקות, חרדה וייאוש היא מנסה להתמודד עם הנורא ברגשות האנושיים: 
רגש הִקנאה, תחושת הנבגדּות. לכאורה, זהו רומן סנטימנטלי וחסר ערך ספרותי של ממש. 
ואולם, ההארה הגואלת והתובנות המשחררות שאליהן מגיעה דה סאלם בסופו של תהליך 
ההתייסרות, כשהיא מבינה את שנבע מרגשותיה הנסערים ומדמיונה הקודח, ַמקנות לרומן 
הזה איכות ספרותית ואופי שבזכותם נחשבת יצירתה של הרוזנת דה סאלם לביטוי מובהק של 

מחשבה פמיניסטית מודרנית.
ר"מ
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ְּבַיְלדּוִתי, ָהָיה ֶזה ַוַּדאי ְּכֶׁשָהִייִתי ֶּבן ֵׁשׁש, ָחַלְמִּתי ֲחלֹום יֹוֵצא ֹּדֶפן. ַּבֲחלֹוִמי 
ָהִייִתי ּבֹוֶנה ְסִפינֹות ַצְלָּבִני. ָיֹכְלִּתי ַמָּמׁש ְלָהִריַח ֶאת ֵריַח ַהָּים, ֵריַח ַעז ֶׁשל 
ָאה  ַאּצֹות ְוֶׁשל ֶמַלח, ְוֶאת ֵריחֹו ֶׁשל ָהֵעץ ַהַּלח ֶׁשָאַחְזִּתי ְּבָיִדי. ַהְּסִפיָנה ִהְתַנּשְׂ
ָּגבֹוַּה ֵמָעַלי ֶאל ּתֹוְך ָׁשַמִים ְּבגֹון ְּפָלָדה. ֹלא ָהִייִתי ֶיֶלד ַּבֲחלֹום, ִּכי ִאם ֶּגֶבר, 
ַאְך ֵעיַני ָהיּו ֵעיֵני ַהֶּיֶלד ֶׁשָהִייִתי ָאז ְוֵהן ִנְׁשּבּו ַּבֲחלּופֹות ַּגֵּלי ָהָרִקיַע, ּוָבֲאָדֹוות 
ָחִפים ַהְּזִריִזים, ַהּצֹוְרִחים, ֵּבין ַהְּתָרִנים ַהֲחׂשּוִפים, ְנטּוֵלי ַהִּמְפָרשֹ.  ֶׁשִּסְּמנּו ַהּׁשְ
ְּכֶׁשִהְתעֹוַרְרִּתי, עֹוד ָיֹכְלִּתי ָלחּוׁש ֶאת ַמַּגע ָהֵעץ ַעל ַּכּפֹות ָיַדי ּוְכֶׁשֵּקַרְבִּתי 

אֹוָתן ֶאל ַאִּפי ָעָלה ָּבֶהן ֵריחֹו ֶׁשל ַהֲחלֹום, ֵריַח ֶׁשל ֵעץ ָרטֹב ְוָים.  

ָאהּוב,
ַּבֲחלֹוִמי ֲעֵצי ָׁשֵקד

ָׁשִטים ֵּבין ִּגְבעֹות ְירּוָׁשַלִים
ְּכַאְלֻמֵּגי ֲעָנק. ִריּקּוָדם ָהַעִּתיק

חֹוֵלף ְּבתֹוְך ֲחלֹוִמי. ֹלא,
ֲחלֹוִמי חֹוֵלף ַּכֲעָרֶפל 

ֵּבין ְצִעיֵפיֶהם ַהְּבִהיִרים, חֹוֵזר
ַעל ְׁשמֹות ַהָּים ֲאֶׁשר ִנְגִלים ִלי 

ִמן ָהֲעֻמִּקים ֶׁשְּבִזְכרֹונֹוַתי.

ְמִעיִלי ַהָּכֵבד ִמְתנֹוֵפף ְּכֶדֶגל
ֵּבין ִּגְבָעה, ַּדְרַּדר ּוְׁשֵקִדּיֹות, 

ִמְצִחי ִמְתַרֵחב ְּכִמְפָרׂש
יג ְלאֹוֵתת ְלָך ְלָׁשלֹום, ְלַהּשִׂ

ֶאת רּוֲחָך ַהחֹוֶמֶקת.

ֲחלֹומֹוַתי ִנְמָלִאים ַקִיץ,
ֶנֱאָסִפים ְּבָיד ּכֹוֶתֶבת, ַמְרִעיָדה.

ַוֲעָרִבים  ֵׁשָנה  ַהְרֵּבה  ַרק  ֶמֶרד.  ֹלא  ֵיאּוׁש,  ֹלא  ִטיָנה,  ִּבי  ֵאין  ָּכְבדּו.  ִנים  ַהּׁשָ
ֶאת  ַמְקִׁשיִחים  ַהַּמָּדִפים  ַעל  ַהְּסָפִרים  ַּדִּפים.  ִאיְוַׁשת  ְּבַחְדִרי  ֲאֻרִּכים. 
ַלָּדם  ַהָּזֵקן,  ַלֵּלב  ָׁשרֹות  ָהַעְרִבית  רּוחֹות  ְלַטֵּיל.  ַמְרֶּבה  ֲאִני  ְּכצּוִקים.  ֵּגָום 
ָּכאן,  ֵאין  ְסִפינֹות  ָיָׁשן.  ְּכִׁשיר  ְלָפַני  ַחת  ִנְפתַּ ָהֵעִצים  ְׂשֵדַרת  ְנִטיֶמְנָטאִלי.  ַהֶסּ
ְּכִמְפָרׂש.  ַּבַחּלֹון  ּפֹוֵעם  ָּבִהיר  ִוילֹון  ְצִעירֹות.  ְוִאָּמהֹות  ְמַׂשֲחִקים  ְיָלִדים  ַרק 

ִהֵּנה ַּגם ָּכאן, ַּגם ַעָּתה, ְּדַבר ָמה קֹוֵרא ׁשּוב ֶאל ַהַּמָּסע.

אדם  מכל  יותר  ממנו  פוחדת  שאני  האיש  את  ראיתי  אדירים! 
בעולם, האיש שגורלך תלוי בו — דודָך, הנסיך ***R, אשר מכיוון 
שלא מצא כנראה איש ממשרתיך ששרל השכיל להרחיקם ברוב 

זהירותו, חדר והגיע עד אלי ובחן אותי בהפתעה ובלגלוג. 
איזה רגע היה זה!... סלח נא, חבר, סלח נא, אם עדיין אפשר 
שתאהב אותי! האהבה נעלמה לגמרי מלבי. העזתי לחשוב לרגע 
למכאוביו  בהשוואה  וכאפס  כַאין  הם  ביותר  הגדולים  שייסוריה 
המשימה  את  אלא  עוד  חיה  אינני  הרמוס.  הכבוד  של  הדוקרים 
הראשונה  ובפעם  הזה,  הגורלי  המפגש  ידי  על  בחיי  שהוטבעה 
מאז שהתרחש אסוני, אומץ לבי נוטש אותי לגמרי, ונהרות ֶדַמע 

פורצים מעיַני...
נאלצתי להפסיק. חשבתי שהגיע הרגע האחרון שלי. אך צריך 

להשלים את המשימה. 
כיסא  על  נפלתי  זה.  בגורלו של מכתב  יודעת מה עלה  אינני 
במצב ראוי לרחמים. הנסיך, ללא ספק כדי להשתעשע במכאוַבי, 
התנצלויות  עלי  הרעיף  הוא  בכך.  מבחין  הוא  אין  כאילו  נראה 
למצבי  הוסיפו  רק  בקושי,  אותן  שמעתי  אם  גם  אשר  אירוניות 
לא  אותי.  לחנוק  עומדת  שהתייפחותי  שחשתי  כדי  עד  הנורא 
ידעתי מה יעלה בגורלי, אך לפתע פתאום — שינוי ַבנימה — הוא 
אלי  הזעיק  הוא  לו.  ולהקשיב  להירגע  ממני  ביקש  אלי,  התקרב 
את אחייניתו היקרה, וכדי לאשר את התפייסותנו, כך אמר, הוא 
נטל את ידי ונישק אותה פעמים מספר בלבביות שאינה מהרגלו 
הנורא  את  פתאום  לפתע  בי  הולידה  נמצאתי  בה  במבוכה  ואשר 
חסם  לי,  התנגד  הוא  לצאת.  ורציתי  מפוחדת  קמתי  בחששות. 
את דרכי. נחרדת יותר ויותר השלכתי את עצמי לעבר הדלת, אך 
בעדי,  לעצור  כדי  בזרועי  לאחוז  העז  אותה,  לסגור  במהרֹו  הוא, 
דבר שגרם לי לבעתה כה גדולה שבלי להתחשב במה שהוא אמר 
הביאו  מהרה  שעד  בזעקות  ונמלטתי  בפראות  ממנו  נחלצתי  לי, 
למקום את שרל, ומשרתיך בעקבותיו. לא, אינני יכולה לתאר את 
מה שהתרחש בתוכי כאשר שמעתי אותם קרבים ובאים. רציתי 
שהאדמה תפער את פיה תחת צעַדי כדי לחלץ אותי ממבטיהם. 
בנו.  הבחינו  הם  מדי,  מאוחר  היה  אבל  לביתך,  לחזור  מיהר  דודך 
ידי  על  מלּווה  מבועתת,  חיוורת,  מבולבלת,  הייתי  בבכי,  מיררתי 
קיימת  האם  עליהם לחשוב, אלוהים אדירים!  היה  מה  נועז.  זקן 
השפלה גדולה יותר? עברתי על פניהם ועלי משא בּוַשתי. מעולם 
לא נראתה לי הדרך כה ארוכה. ָים של ֵאש היה פחות קשה לחצייה. 
אך לעתים יש בנו כוחות שאין אנו מודעים לקיומם. לבסוף מצאתי 
את עצמי מחוץ לביתך. השער נסגר מאחוַרי וחשבתי שנפטרתי 

מן הקשה במכאוַבי.
אללי! המזל לא רצה לחסוך ממני ולּו אחד. 

פניו  ממראה  ונדהמתי  מבט  בו  זרקתי  בעקבוַתי.  הלך  שרל 
הנסערות. הן היו מעּוותות. ציפיתי לנזיפותיו, הייתי זקוקה להן, 
הוא לא השמיע אפילו אחת. איפוקו ֵהַרע עמי כל כך! הוא הוכיח לי 
את גודל אסוני והבנתי שהוא חשוך מרפא. בזה אחר זה ראיתי את 
עצמי מּושא לגערותיו של הנסיך דה ***R, להשערות הְמַבזֹות 
של משרתיך, ללעגו של קהל שלם צמא לרוע ולשערוריה. ואז, או 

כיוון שהנסיבות הפשוטות האלה פשוט הגדישו את סאת מכאוַבי, 
או שִנשמתי המותשת לא יכלה עוד להכיל תחושות כה חזקות, 

התדרדרתי להתקף אמיתי של ייאוש וכוחי ורוחי נטשוני.
אינני זוכרת עוד את ההמשך אלא כחלום. הייתי במעין הזיה 
של  דמותו  דמותך,  בזה.  זה  מעורבבים  קולות  שמעתי  מטורפת, 
אלפרד  של  דמותו  אותי,  שמבלבל  מה  ועוד,   R*** דה  הנסיך 
מצאתי  איך  אפילו  יודעת  אינני  עיַני.  מול  העת  כל  נכחו  הצעיר, 
את עצמי בכרכרה שהחזירה אותי לביתי. אני רק יודעת שמרגע 
שולחן  אותו  לעבר  אותי  נשאו  הרועדות  רגַלי  לשם,  שהגעתי 
שעליו כתבתי לך פעמים כה רבות, ושנטלתי עט, ושכתבתי. אתה 
יודע הכל, אך עד כמה סבלתי מכך שהכחשתי עלבונות והשפלות 
כה רבות להן חשפתי את עצמי למענך — כפוי טובה הבוגד בי — 

רק אני לבדי מסוגלת להבין.
ממנו,  עוד  נעלם  אינו  שדבר   R*** דה  לנסיך  לך  לָך,  ֵלך  אז 
נא  ַהֲאשם  אותי.  אהבתך  אסון  על  ולהצטדק  להרגיעו  נא  מהר 
אותי, ַהקֵרב נא אותי, אסכים ַלכל, לא אבקש דבר, בתנאי שהוא 
לא יראה בי את הסיבה לחּורבנָך ושלָך לא תהיה טענה כזאת לִזכרי, 
כי לא אשרוד מכות כה איומות. אני גם מתחננת לפניך על ברַּכי, 
בכל מה שיקר והיה לך יקר בעולם, אם הוא אכן רצה או לא רצה 
לנצל את מצבי האומלל, השג נא את התחייבותו לשמור בסוד את 
דבר הפגישה הנוראה הזאת, והשתק גם את משרתיך בכל מחיר 
שיידרש! אחת היא לי אם אֹוַבד, אם אתמוטט תחת עומס בּוַשתי 
וביש מזלי — העיקר שלא יבוזה ִזכרי כאשר לא אהיה עוד. זוהי 
בשלווה,  אמּות  ולאחריה  ממך,  מבקשת  שאני  האחרונה  הטובה 
מאושרת מכך שאבדו לי חיים שלא יכולתי עוד להקריבם עבורך. 

ֶהיה שלום, ֶהיה שלום... הנה כי כן בא אל סופו הסיפור האכזרי 
כמה  על  שמרתי  שלא  נראה  שוב.  אותי  נוטשים  וכוחוַתי  הזה, 
ֶהיה  בַהַווִתי.  כדי שאהיה מסוגלת לשתף אותך  משרידיהם אלא 
שלום אפוא, ֶהיה שלום בפעם האחרונה!... בפעם האחרונה!... הו, 
אלוהים!... לשמע המילה הנוראה הזאת, כל חוַשי נסערים, ראשי 
אמּות?...  לבי...האומנם  את  עוקרת  ברזל  שיד  חשה  אני  אובד... 
כן, הפעם כך יהיה!... ואני מכירה חסד לשַמים... היה שלום... היה 

שלום... אני מתה בייאושי!... 

ליאור שטרנברג

שמות 
הים

דיאלוג
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ח  ֶמׁש ׁשֹוַקַעת ְלַאט יֹוֵתר ְויֹוֵתר ַוֲאִויר ַהִּדְמּדּוִמים ִנְמָתּ ַהָּיִמים ִמְתָאְרִכים. ַהּׁשֶ
ְּכָמָסְך ַּדִּקיק ַהִּנְפָרׂש ַעל ְּפֵני ָהִעיר. ֲאִני ְמׁשֹוֵטט ִּבְרחֹובֹות ָהִעיר ַהָּזָרה ַהּזֹו, 
ַמִּביט ִּבְפֵני ֲאָנִׁשים ֶׁשֵאיִני ַמְצִליַח ְלַאֵּתר ָּבֶהם ָּכל ָּתו ֻמָּכר. ְּדַבר ָמה ָקׁשּוַח, 
ִּבי  ָהְלמּו  ּוִמָּיד  ַהּׁשּוק  ָיַרְדִּתי ֶאל  ִּבְקַלְסְּתֵריֶהם. ֶאְתמֹול  ְּבלּוי ֶׁשֶמׁש, ָחרּוט 
ָהֵריחֹות. ֲחִריִפים, ִמְתָּפְרִצים, ִּבְלִּתי ְמַרֲחִמים. ַאְך ָּכל ֶזה ֵאינֹו ֶאָּלא ַהְקָּדָמה 
ֲאֻרָּכה, ְמֻּיֶּתֶרת, ַלָּדָבר ֶׁשֵאָליו ֲאִני חֹוֵתר: ָחַזְרִּתי ִלְכּתֹב. ְׁשַנִים ְלִעִּתים ְׁשלָׁשה 

ר. ִׁשיִרים ְּביֹום. ֵהם ָּבִאים ְּבַקּלּות. ְלִעִּתים ָּבֶזה ַאַחר ֶזה. ֲאִני ְמֻאּׁשָ

ָאהּוב,
ֵהיָכן ַאָּתה ַעְכָׁשו.

ּוְׂשָעְרָך ֵהיָכן 
ְוֵעיֶניָך?

ַהִאם ָאַהְבָּת אֹוִתי ָאז
ְּכֶׁשָּקָראָת ִלי ִמֶּמְרַחֵּקי ַהֶּטֶלפֹון

ים ְוַיָּבׁשֹות, קֹוְלָך ַעל ְּפֵני ַיִמּ
ּבֹוֵקַע ַּדק, ָׁשִביר, ֶאל ּתֹוְך ַחְדִרי.

ְּכָבר ֹלא ֶאְלַמד ְלִהְתַּכֵחׁש 
ִלְׁשבּועֹות ַהְּסָתו ָהֵהן, ַלְּזַמן

ֲחַסר ַהְּזַמן ֶׁשָהיּו ָיֶדיָך ַהַחּמֹות, ַלֶּפֶלג
חֹר ֶׁשל ְׂשָעְרָך, ְלֵסרּוְבָך, ַּגְּבָך ַהּׁשָ

ַהָּמתּוַח ְּכַתִיל

ַהִאם זֹו ְּפִריָדה? ִריַצת ְּברֹוִׁשים ְּבַחּלֹונֹות ֲחׁשּוִכים. ַרֶּכֶבת ַלְיָלה. ָהִעיר עֹוד 
ֶקת ֵּבין ְׁשֵני ְמׁשֹוְרִרים  ּׂ ְמַהְבֶהֶבת ְּבֹמִחי. ֶאְצָּבִעי ְּתחּוָבה ֵּבין ַּדֵּפי ֵסֶפר, ְמַפֶש
ָהַאְסָּדה  ֵהן  ִמּלֹוֵתיֶהם  ְּגדֹוָתיו.  ֵּתי  ִמּׁשְ ַהָּנָהר  אֹותֹו  ֶאל  ְּבַחֵּייֶהם  ֶׁשִהְׁשִקיפּו 
ַהַחּלֹון  ִמן  ֵאַלי  ַהִּנְׁשֶקֶפת  ִּבְדמּוִתי  צֹוֶפה  ַּבֲחֵׁשָכה,  ַעָּתה  ֻמָּטל  ֲאִני  ָעֶליָה 
ִּפְתאֹם.  ֶּגֶׁשם  ַעִּתיָקה.  ִעיר  ְּכאֹורֹות  ִּכְפָרִחים,  ֲחלֹומֹוַתי  ֶאת  ַהֻּמֲאָפל, מֹוֶנה 

ָהַרֶּכֶבת, ׁשֹוֶעֶטת ְלתֹוכֹו ְּכמֹו ֶאל ּתֹוְך ַהְבָטָחה. 

ְׁשִּתי ַאַחר ַאֲהָבְתָך ִּגּׁשַ
ַּתַחת ַצְּוארֹון ֻחְלָצְתָך ַהְמֻעְמֶלֶנת,

ְׁשִּתי ַאַחר ַאֲהָבְתָך ִּגּׁשַ
ְּבִכיֵסי ֲחִליָפְתָך.

ָהִייִתי ְצִעיָרה
ְוָהִייִתי ִטְּפָׁשה.

ְׁשִּתי ַאַחר ַאֲהָבְתָך ִּגּׁשַ
צּוצֹות ֶׁשַעל ָעְרְּפָך, ָערֹות ַהְקּ ֵּבין ַהּשְׂ

ָערֹות ַהָּקׁשֹות ֶׁשַעל ָחְזָך. ֵּבין ַהּשְׂ
ָמָצאִתי ְׁשָיִרים.

ֵּפרּוֵרי ֶלֶחם ּוְגִביָנה ָקָׁשה.

ְלִמיּלֹוֶתיָך ָהָיה ֵריַח ַיֲערֹות ָהֳאָרִנים ֶׁשּמּול ֵּביְתָך.
ֹעֶקץ ָחִריף ְּבסֹוף ָּכל ׁשּוָרה.

יר ַהָּיָפה, ָעִׂשיָת אֹוִתי ְלִצּפֹור ַהּׁשִ
אֹוֶבֶדת ֵּבין ֵעִצים ֹלא ָלּה,

ְמַנֶּקֶרת ֵּפרּוִרים ַאֲחרֹוִנים ִמְּלׁשֹוְנָך.

ַנת ַהָּצֳהַרִים, ֲהלּום ַיִין. ַחּלֹון ִנְטָרק ָּברּוַח: ַהָּים. ָירֹק,  י ִמּׁשְ ַמֵהר ִמַּדי ֵהַקְצִתּ
ִּבְלִּתי ְמֻפְעָנח. ַאּצֹות חּומֹות ָנעֹות ַעל ְׂשַפת ַהחֹוף ְּכִזָּכרֹון. ָהִאי מּוִלי ּבֹוֵקַע 
ר ָצף ַהַּכּדּור  ה ֶׁשל ְיִדיָעה. ֲאִני ִנְזָּכר: ְּכמֹו ִלְוָיָתן ְמֻאּׁשָ ֲעָרֶפל, ִּכְסִפיָנה ֲאֻימָּ
ה ְּבֵלב ַהֲחֵׁשָכה ַהֵחֶרֶׁשת. ֻּגָּלה ֶׁשל  ַהָּכחֹל ֶּבָחָלל, טּוב ִלּבֹו הֹוֵלם ְּכַלָּבה ְּכֻּתָמּ

ֶיֶלד. ָמקֹום ֶׁשּטֹוב ִלְחיֹות ּבֹו.

ּוַמה ַּנֲעֶׂשה ַּבְּזַמן ַהִּמְתַחֵּלף?  
ְזגּוִגית ַהַחּלֹון ְקפּוָאה. ְּכֻחָּלה. ַאְלֹמג

ָהֵעץ זֹוֵרַח ִחֵּור. ֲאִני ְמַכֶּוֶנת ֶאת ַנְפִׁשי
ְלֻעָּמְתָך, ִלְהיֹות ַהִּמְגַּדּלֹור ַהּנֹוֵׁשם, ֶלָהָבה 

ַמְרִעיָדה ַעל ְּפֵני אֶֹפק ְמֻרָּסק.
ָים ָירֹק, ַקְרחֹוִני, ִנְׁשָּבר ְּבָחִזי.

ְׁשָחִפים ְקרּוֵעי ֵלב ִמְתּפֹוְצִצים ֶאל 
ִּבְטַנת ַּגָּליו. ָּכל ַהְּנָׁשמֹות ֲעֵיפֹות

ֲאהּוִבי. ְזרֹועֹוַתי ִמְתָאְרכֹות ְלֹלא ַּתְכִלית:
ִסיָרה ַאַחת, אֹוֶבֶדת 

ֵּבין ָעָנן ּוְכפֹור.
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ילדיהם  בנכונותה להשגיח על  או  המטבח החגיגית, או בתפירה, 
 — לדחותו,  שאין  לבילוי  בחבורה  יוצאים  כשכולם  אחרים,  של 
קריסטל  אלו,  בכל  תחליף  לה  שאין  מה,  זמן  כעבור  משנתברר, 
הכסילּות של סוניה החל לנצוץ בצבעים שונים לגמרי, בלתי צפויים 
ידעה  במיוחד,  רגיש  כלי  שהייתה  סוניה,  של  נשמתה  להדהים. 
לפני  לילה  נקבע  אשר  החבורה  של  הרוח  מצב  סולם  את  לזהות 
כן, אך משהייתה שוכחת את עצמה, לא תמיד הספיקה להתכוונן 
למצב הרוח הכללי של אותו יום. כך, בארוחה לזכר מנוח, הייתה 
סוניה צועקת בחדווה "שתו לחיים!" — והיה ברור שבתוכה עדיין 
לנאומיה  שני,  ומצד  שעברו,  הולדת  וימי  שמחות  רגשי  גועשים 
בחתונות היה טעם לוואי של פשטידת אורז ומרמלדות שמגישים 

כנהוג אחרי לוויות. 
— "ראיתי אותָך בפילהרמונית עם איזו גברת יפה: מעניין מי 
מעל  מתכופפת  בעודה  נבוך,  בעל  שואלת  סוניה  הייתה   — זו?" 
היה  אדולפוביץ’  לייב  הבדחן  כאלה,  ברגעים  החיוורת.  אשתו 
עדשות  בנצנוץ  ואומר  ראשו  מניד  גבות,  מרים  שפתיו,  משרבב 
זה לזמן רב, אם הוא מטומטם  משקפיו הקטנים: "אם אדם מת 
והזמן רק חיזק את  ובכן, כך למעשה הכל מתנהל  — זה לנצח!". 

דבריו. 
חריפה,  אישה  שהייתה  עדה,  אדולפוביץ’,  לייב  של  אחותו 
רזה ובעלת אלגנטיות נחשית, נפלה גם היא קורבן לאדיוטיזם של 
סוניה, ומאז רק חלמה להעניש אותה. לא עונש רציני, משהו קליל 
שיצחיק את כולם וכן יעניק לטיפשונת איזה שעשוע. עדה ולייב 

היו מתלחששים בפינה, מנסים להמציא מזימה מתוחכמת. 
ובכן, סוניה עסקה בתפירה... ואיך היא עצמה התלבשה? מזעזע, 
יקיַרי, מזעזע! במין משהו כחול, מפּוסּפס, לא הולם בעליל. תארו 
)1( )אבחנה השייכת ללייב  ְּפְרֵז’ַבְלְסִקי לעצמכם: ראש כשל סוסת 
אדולפוביץ’(, פפיון ענק הפורץ את הדשים הקשים של חליפתה 
נפול,  חזה  מדי.  ארוכים  תמיד  השרוולים  סנטרה,  תחת  וִמדלדל 
רגליים כה עבות עד שנדמה כי נותקו ממערך אנושי אחר, וכפות 
רגליים מעוקמות פנימה. סוליות נעליה משופשפות בצדדים. אבל 
לבוש!  זה  גם  יקירתי,  לבוש,  לבוש...  פרטי  לא  הם  ורגליים  חזה 
אחרת,  אישה  מכל  יותר  צריכה,  שכאלה  נתונים  בעלת  אישה 
לחשוב מה מותר לה ללבוש ומה אסור!... הייתה לה סיכה — יונה 
עשויה אמייל שהייתה מחוברת תמיד לדש הז’קט. סוניה מעולם 

לא נפרדה ממנה. כשהחליפה בגד, דאגה להעביר גם את היונה. 
אפילו  מעולות.  היו  שלה  העוגות  מצוין.  בישלה  סוניה 
כך  שכל  ומוח,  ְּכָחלים  כליות,  כמו  הפרה,  של  החלקים הפנימיים 
הייתה  סוניה  ולכן  מלכים.  למעדן  אצלה  נהפכים  היו  לקלקל,  קל 
אחראית לבישולים. זה היה טעים וגם סיפק הזדמנות להתבדח. 
של  השני  מהקצה  צועק  היה  שפתיו,  בשרבבו  אדולפוביץ’,  לייב 
מדעתי!"  אותי  הוציאו  שלך  העטינים  היום  "סוניצ’קה,  השולחן: 

החמיאה  עדה  בשמחה.  ראשה  מנענעת  הייתה  וסוניה   —
 בקול מתוק: "אני מתענגת על מוח הכבש שלך!". 

— "זה מוח עגל", — הייתה סוניה מתחייכת, מבלי להבין את טעם 
הדברים. 

והייתה שמחה גדולה: מקסים, נכון?!
היא מאוד אהבה ילדים, זה ברור, וניתן היה בכל עת להפקיד 
 — רחוק  במקום  לחופשה  ולנסוע  והילדים  הדירה  את  בידיה 
סדר  לגלות  ובשיבה   — סוניה?  בסדר  אצלנו,  תתגוררי  בינתיים 
מופתי: הדירה נקייה והילדים שבעים וסמוקים, יצאו לטיול מדי 
יום ואפילו ביקרו במוזיאון, היכן שסוניה עבדה בתור אוצרת, או 
המוזיאונים  לאוצרות  יש  משעממים  חיים  אילו  זה;  כגון  משהו 
הללו, כולן רווקות זקנות. הילדים נקשרו אליה במהרה והיו עצובים 
מאוד כשהגיע הזמן לכדרר את סוניה למשפחה אחרת. הרי בכל 
הנוגע לסוניה, אסור להיות אנוכיים: גם אחרים נזקקו לה. על כל 

פנים, החבר’ה הסתדרו איכשהו, הנהיגו סבב הגיוני. 
היום  זוכר  מי  הכל.  ודאי  זה  סוניה?  על  לומר  ניתן  עוד  מה 
פרטים קטנים? בחייכם, בחמישים השנים שעברו כמעט אף אחד 
שהשאירו  באמת,  מעניינים  אנשים  היו  והרי  בחיים!  נשאר  לא 
אחריהם הקלטות קונצרטיות, כתבי יד, מונוגרפיות. אילו גורלות! 
על כל אחד מהם אפשר לדבר עד בלי די. ניקח, לדוגמה, את לייב 
ובאופן  גדול  שכלתן  היה  הדעות.  לכל  נבזה  איש  אדולפוביץ’: 
כללי — מותק של בן אדם. אולי אפשר היה לתחקר מעט את עדה 
אדולפובנה, אך היום היא כמעט בת תשעים, אתם יודעים... היה 
שם איזה סיפור בזמן המצור על לנינגרד. אגב, קשור בסוניה. לא, 

אינני זוכרת היטב. איזו כוס, מכתבים כלשהם, איזושהי מתיחה.
בת כמה הייתה סוניה? בשנת 1941, אז נעלמים עקבותיה, צריכה 
הייתה להיות בת ארבעים. כן, כך נראה. נותר לנו רק לעשות חשבון 
פשוט, מתי נולדה וכולי. אך האם זה משנה אם אין אנו יודעים מי 
היו הוריה, איך נראו ימי ילדותה, היכן התגוררה, במה עסקה ועם 
מי התיידדה עד אותו היום שבו הגיחה לאוויר הסיפור מתוך אי 

הוודאות והתיישבה להמתין לפלפל בסעודה החגיגית והנוצצת?
 אמנם, יש להניח שהייתה אישה רומנטית ורוחנית בדרכה שלה. 
אחרים,  של  שירים  האמייל,  יונת  האלה,  והסרטים  הצעיפים  כל 
שנפלטו ברגע הכי לא מתאים, כאילו הייתה יורקת אותם משפתה 
העליונה והארוכה שחשפה שיניים בצבע שנהב ואהבתה לילדים 
— לכל הילדים באשר הם — כל אלה אפיינו אותה באופן חד ערכי. 
בהחלט!  הו,  מאושרת?  הייתה  האם  רומנטי.  יצור  הייתה  היא 

מאושרת היא אכן הייתה. דווקא אושר לא חסר לה. 
בכללותו,  אושרה  את   — לנו!  מכינים  החיים  תעלולים  אילו  ראו 
הייתה חייבת סוניה לאשת הנחש הזאת, לעדה אדולפובנה )חבל 
אישה  הייתה  היא  בצעירותה,  עדה  את  להכיר  לכם  הזדמן  שלא 

נאה מאוד(. 
וכך היה. התאספו בחבורה גדולה — עדה, לייב, אחד ולריאן, 
)כיוון  משעשעת  מזימה  ורקחו  מישהו,  ועוד  קוטיק  סריוז’ה, 
שעדה יזמה את התוכנית, לייב כינה אותה “מזימונת עֶּדמֹוִנית"(, 

בשנת  כאן  מדובר  ביותר.  מוצלח  באופן  לפועל  שהוצאה 

סוניה. ח  — נשאר  השם  רק  ואיננו.   — אדם  לו  י 
"זוכרים, איך סוניה הייתה אומרת...", "השמלה, 
השמלה, כמו שסוניה לבשה...", "ַאת כל הזמן 
גם  מתו  כך  אחר  סוניה...".  כמו  ממש  מצוננת, 
אלו שנהגו לדבר עליה, ומהקולות שלהם נשאר רק זכר, חסר גוף 
כאילו בקע מתוך הלוע השחור של שפופרת הטלפון. או שלפתע 
וחי של חדר שטוף שמש — אנשים  בהיר  באוויר תצלום  ייפתח 
צוחקים סביב שולחן ערוך, ואפילו הפרחים, בתוך אגרטל זכוכית, 
מתפתלים בחיוך ורוד ומתולתל. הבט מהר, בטרם ייסגר! מי נמצא 
אך  מחפש?  אתה  שאותו  אדם  יושב  הסועדים  בין  האם  כאן? 
החדר המואר נרעד ומחשיך, גווי הסועדים נהפכים לגזה שקופה 
וקול צחוקם מתפרק ונישא הרחק מאתנו במהירות מבעיתה — לך 

תשיג אותם.
לא, עצרו, תנו לנו להביט בכם! שבו כמו שישבתם ומסרו לנו 
את שמותיכם לפי הסדר! אך כל הניסיונות לתפוס את הזיכרונות 
בידיים גסות, עולים בתוהּו. דמות שמחה וצוחקת נהפכת לבובת 
סמרטוטים גדולה, מאופרת בגסות, היא תיפול מן הכיסא אם לא 
תתמוך בה מהצד: שטֵפי דבק המחזיק את הפאה מתייבשים על 
מצחה הסתום, עיניה הכחולות המזוגגות מחוברות בגולגולת ריקה 
כלבתא  המשקל.  לשיווי  קטן  עופרת  כדור  ועליה  קשת  בעזרת 

זקנה שכמותה! והרי העמידה פניה חיה ונאהבת! 

החלל  חוקי  את  מפרה  הצוהלת,  החבורה  ביעף  חולפת  וכבר 
נצחית  ביקום,  נידחת  סמטה  באיזו  לקצ’קעס  וממשיכה  והזמן, 
לא  הכי  ברגע  עוד תופיע באחת הפניות —  היא  ואולי  ומגונדרת. 

מתאים וללא התראה מראש, כמובן. 
רוחכם.  על  העולה  ככל  עשו   — מתנהגים  אתם  כך  אם  טוב, 
לרדוף אחריכם — פירוש הדבר לנסות ללכוד פרפרים בעזרת את 

חפירה. ובכל זאת, מתחשק לשמוע קצת יותר על סוניה. 
דבר אחד ברור לגמרי — סוניה הייתה טיפשה. אף אחד מעולם 
לא חלק על התכונה הזאת, ולמעשה אין מי שיחלוק עליה היום. 
 1930 כשסוניה הוזמנה בפעם הראשונה לארוחה חגיגית, בשנת 
העטופה כעת בערפילים צהבהבים, ישבה נוקשה בפינת השולחן 
המעוטר במפה מעומלנת ובהתה בקונוס המפית המקופלת בצורה 
של בית — כפי שהיה נהוג. אגם מרק העוף הלך והתקרר. כף בטלה 
קפאו  סוניה  של  הסוס  דמויי  הפנים  על  השולחן.  על  מולה  נחה 

מעלותיהן של כל מלכות אנגליה גם יחד. 
)ולבטח  אליה  פנה  מישהו   — סוניה,  את,  ולמה   —
סוניה, את,  ולמה   — לנצח(  שאבד  אביה  בשם   השתמש 

לא אוכלת?
הרצינות,  במלוא  סוניה  ענתה   — לפלפל,  ממתינה  הנני   —

מניעה את שפתה העליונה והקפואה.
לה בהמולת  כך, משנתברר שאין שנייה  זמן מה אחר  זאת,   עם 

טטיאנה טולסטאיה

סוניה
מרוסית: יעל טומשוב

)1( זן נכחד של סוסים אשר נתגלה במרכז אסיה על 

ידי הנטורליסט הרוסי ניקולאי מיכאילוביץ פרז'בלסקי 
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עדה המשיכה לשאת ביגון ובגבורה את הנטל הגרפומני. מתעבת 
כל רגע, המשיכה לייצר מדי חודש, כמכונה אוטומטית, נשיקות 
לניקולאי  עצמה  היא  נהפכה  מסוימת  במידה  בדואר.  לוהטות 
לילה, נדמה היה לה שהיא  ולעתים, כשהביטה במראה בתאורת 
רואה שפם על פניה השזופות. כך, שתי נשים בשני קצוות שונים 
של לנינגרד, האחת בסיאוב, השנייה באהבה, התכתבו ביניהן על 

ההוא שמעולם לא התקיים.
מלנינגרד  להתפנות  הספיקו  לא  שתיהן  המלחמה  כשפרצה 
גני  כשפונו  שעזב  בנה  על  וחשבה  תעלות  חפרה  עדה  הבצורה. 
כל  את  אכלה  היא  מעייניה.  בראש  הייתה  לא  אהבה  הילדים. 
מרק  ושתתה  מעור  נעליה  את  בישלה  לאכול,  היה  שאפשר  מה 
טפטים — היה בו מעט חומר דבק. הגיע דצמבר והכל נגמר. עדה 
העמיסה על מזחלת את גופת אביה ולקחה אותו אל קבר אחים. 
אחריו קברה את לייב אדולפוביץ’. היא הסיקה את תנורה בכתבי 

דיקנס ובאצבעות מאובנות מקור התיישבה לכתוב לסוניה מכתב 
פרידה מניקולאי. היא כתבה שכל זה היה שקר, שהיא שונאת את 
כולם, שסוניה סוסה סתומה ומטומטמת, שהכל היה בדיה ושילכו 
היא  לחיות.  להמשיך  סרבו  ניקולאי  והן  עדה  הן  לעזאזל.  כולם 
כדי  לרווחה את דלת הכניסה בדירה המרווחת של אביה,  פתחה 
שהקברנים יוכלו להיכנס ביתר קלות, ונשכבה על הספה, מתכסה 

במעיליהם של אביה ואחיה. 
מעניין  לא  זה  ראשית,  כך.  אחר  אירע  מה  כך  כל  ברור  לא 
וחוץ  הדברניות.  עם  נמנית  לא  אדולפובנה  עדה  שנית,  במיוחד, 
גם  אוסיף  הכל.  בלע  הזמן  שלו.  את  עשה  הזמן  כאמור,  מזה, 
שקשה מאוד לקרוא בנפש האחר; הנפש אפלה ולא כולם יכולים 
להעלות  ניסיונות  מעורפלות,  ספקולציות  זה.  עם  להתמודד 

השערות — לא יותר מזה. 
אני מסופקת אם סוניה קיבלה את הודעתו הסופית של 

הייתה  לא  שכבר  אף  פריחתה,  בשיא  הייתה  עדה  בערך.   1933
כהה.  ורוד  סומק  השזופות  פניה  על  מקסימה,  פיגורה  נערה. 
הייתה  היא  ספורטיבי,  בשיט  ראשונה  הגיעה  בטניס,  הצטיינה 
למושא הערצתם של כל הסובבים אותה. עדה הרגישה קצת לא 
נעים עם כמות המחזרים שהיו לה בעוד שלסוניה לא היה אפילו 
אחד )איזה בידור! מחזרים - לסוניה?!( והציעה להמציא לסוניה 
מחזר אלמוני, מאוהב ומסתורי, שמתוקף אי אילו סיבות לא יוכל 
נוצר  הפנטום  פרופיל  מצוין!  רעיון  פנים.  אל  פנים  עמה  להיפגש 
מיד וקיבל את השם ניקולאי וכן עול משפחה — אישה ושלושה 
ילדים. כדי שתיווצר התכתבות הוענק לו מען דירת אביה של עדה 
וכאן נשמעו קולות של התנגדות: מה יהיה אילו סוניה תגלה, או 
שראשית,  בטענה  נשללה  התואנה  אך   — לביקור?  לבוא  תחליט 
סוניה סתומה וזו הסיבה העיקרית למתוח אותה, ושנית, ודאי יש 
לה מצפון, הרי מדובר בגבר נשוי, אב לילדים: האם יתכן שסוניה 
תיקח על עצמה תפקיד של הורסת משפחות? הנה, הרי הוא כותב 
לה שחור על גבי לבן )כלומר, ניקולאי( — אהובתי, דמותך הבלתי 
נשכחת נחרתה לנצח בלבי המדמם )לא צריך “מדמם", היא עוד 
עלולה לחשוב שהוא באמת נכה(, אך לא רצה הגורל שנהיה יחד, 
הנני חב לילַדי... וכו’ וכו’, אך הרגש )ממשיך ניקולאי( — לא, עדיף: 
מתכוונת,  את  )“למה  הקרים  איבַרי  את  יחממו  הכנים  הרגשות 
עדהל'ה?" — “אל תפריעו לי, מפגרים!"(, את תהיי לכוכב הצפון 
שלי, לפרח נדיר. כזה מין מכתב. נניח שהוא ראה אותה לראשונה 
הזה  )בחלק  המשגעת  בצדודיתה  שעות  והתבונן  בפילהרמונית 
התקרבות  מבקש  הוא  והנה  צחוק(  מרוב  הספה  על  קרס  ולריאן 
ימים שלמים אחר כתובתה כדי לפתוח בהתכתבות.  רוחנית. תר 
הוא מתחנן בפניה שתשלח תמונתה. רגע, מדוע בעצם הוא לא יכול 
לכך.  מכשול  להוות  יכולים  לא  ומשפחה  ילדים  לפגישה?  להגיע 
הוא חש נקיפות מצפון. אזי מדוע נקיפות מצפון אלו לא מפריעות 
המותניים.  עד  משותק.  שיהיה  ניחא,  אהבה?  מכתבי  לכתוב  לו 
מכאן גם האיברים הקרים. תשמעו, די לבלבל את המוח! אם יהיה 
על  זול  אפטרשייב  הזליפה  עדה  בהמשך.  אותו  נשתק   — צורך 
הדפים, קוטיק הביא פרח ִזְכִריִני מיובש, ורוד מזקנה, ודחף אותו 

לתוך המעטפה. החיים היו עליזים!
המטומטמת  סוניה  סוערת.  התכתבות  ניהלו  הצדדים  שני 
אפילו  צורך  היה  לראש.  מעל  עד  התאהבה  מיד.  זה  את  קנתה 
הקופידון  את  בולם  בחודש,  פעם  כתב  ניקולאי  להטה:  את  לרסן 
לירית  התבטאות  צורת  לעצמו  סיגל  הוא  סוניה.  של  המשתולל 
במיוחד ּוולריאן צריך היה להזיע לא מעט. היו שם קטעים אדירים 

)דליה(  לליאנה  לשושנה,  סוניה  את  השווה  ניקולאי  באמת. 
ולאיילה, את עצמו הוא השווה לזמיר ולראם, בו זמנית. עדה כתבה 
טקסטים פרוזאיים וניהלה את המיזם, בעודה מרסנת את חבריה 
יעל. כמו העזים.  לוולריאן: “תכתוב לה שהיא  הנלהבים שהציעו 
אהובתי היחידה — יפה כיעל, ובלעדיה הנני הולך לעזאזל!". לא, 
עדה לא הייתה כה קטנונית. היא שמרה בקנאות על רגישותו של 
התעקשה  היא  הגלמודה.  נשמתו  תהום  לעמקי  וצללה  ניקולאי 
את  ִאפשרה  בזמן  ובו  ביחסיהם  האפלטוני  הטוהר  שמירת  על 
ספק התשוקה שזמנה, משום מה, טרם הגיע. מובן שמדי ערב, 
אותו  וניקולאי לשאת מבטם אל  סוניה  על  היה  בשעה מסוימת, 
כוכב. איך אפשר בלי זה? ואם הזדמן למשתתפים בכתיבת הרומן 
האפיסטולרי להיות באותם רגעי חסד בסביבה, הם ניסו להפריע 
לסוניה להסיט את הווילונות ולהגניב מבט אל השמים המכוכבים. 
לשנייה...  לגשת  יכולה  את  “סוניה,  הפרוזדור:  אל  לה  קראו  הם 
התקרבה  שהרי  ממבוכתה.  ונהנו  לשמוע...",  חייבת  את  סוניה, 
הדקה המיוחלת ומבטו של ניקולאי עלול היה להתבזבז במרחבי 
השמים, בסביבות סיריוס. בקיצור, צריך היה להביט לכיוון מצפה 

הכוכבים של לנינגרד.
עם הזמן התחילה המתיחה להימאס: כמה אפשר? וגם סוניה 
וחצי מילה; לא הייתה לה  הזאת, אי אפשר להוציא ממנה מילה 
אשת סוד והתנהגותה בכלל לא עוררה רושם שמשהו מתרחש. 
יכול היה להעלות על דעתו שסוניה תהיה כה מופנמת, בעוד  מי 
בהם  נשבעה  היא  ורוחניות.  להט  תשוקה,  מלאי  כה  שמכתביה 
בלילה,  חלמה  מה  על  הכל:  עצמה  על  וסיפרה  לניקולאי  אמונים 
פרחים  של  טונות  לשלוח  נהגה  חלונה.  יד  על  צייצה  ציפור  איזו 
ניקולאי,  של  ההולדת  מימי  ובאחד  המעטפות  בתוך  מיובשים 
היא הורידה מדש חליפתה המזעזעת את התכשיט היחיד שהיה 
ברשותה —היונה הלבנה מאמייל. “סוניה, היכן יונתך?" — “פרחה 
אך  הסוס,  שיני  את  מערטלת  עונה,  סוניה  הייתה   — ועפה",  לה 
עיניה לא הסגירו דבר. עדה התכוונה להמית סוף סוף את ניקולאי 
נרעדה  היונה,  שהתחיל להכביד עליה, אך משקיבלה בדואר את 
יותר.  טובים  לזמנים  החסד  המתת  את  לדחות  והחליטה  מעט 
במכתב המצורף ליונה נשבעה סוניה למסור את חייה בעבור חייו 
של ניקולאי, או ללכת אחריו, אם יהיה בכך צורך, עד קצה העולם.

אסיף הצחוק כבר נקצר ונשלם ונוכחותו של ניקולאי הארור נהפכה 
נטולת  גלמודה,  הדרך,  באמצע  סוניה  את  לנטוש  אך  כבד.  לעול 
ולריאן,  יונה ואהוב — היה זה מעשה בלתי אנושי. השנים עברו. 
קוטיק וככל הנראה גם סריוז’ה פרשו מהמשחק משלל סיבות ורק 
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איגרת של טטיאנה מבית לארין אל יבגני אֹוְנֶיִגין ה
או  העמוקות  החשובות,  האיגרות  מן  אינה 
אפילו הדרמטיות ביותר בקלאסיקה המערבית, 
אך אין לטעמי יפה ממנה. הפשטות והאצילות, 
נוף המולדת הנשקף מחלון חדרה של טטיאנה,  שמאפיינות את 
דוחות במכתב זה כל שמץ של סנטימנטליות והופכות אותו לווידוי 
מעודנת.  עיר  בת  של  אנחה  בלא  אחת,  בנשימה  כולו  שנאמר 
הלשון כמעט פרוזאית, קרובה לדיבור היומיומי. גם התחביר אינו 
מורכב. כשטטיאנה )המכונה לעתים גם טניה( כותבת את המכתב 
שבו היא מתוודה לראשונה על אהבתה לייבגני, הפולקלור העממי 
של  דיוקנה   — הקשישה  האומנת  בדמות  לצדה  העת  כל  נמצא 
הצמיתה ַאִריָנה ָרִדיאֹונֹוְבָנה, אומנתו האהובה של פושקין עצמו, 
אשר זכתה לחיי נצח בתרבות הרוסית בשל מעורבותה הרבה בחייו 
לה.  שהקדיש  ובשירים  במכתביו  הרבים  אזכוריה  המשורר,  של 
שנהפכת  הדיו  בטיפת  טמונים  לטבע  והחיבור  הכפר  חיי  תמצית 

לאות שחורה במגע הציפורן עם הנייר:

"ַטְטָיָנה )ֶנֶפׁש רּוִסָּיה ִהיא,/ ְּבִלי ַדַעת ֵּפֶׁשר ַהָּדָבר(/ ֶאת ֹחֶרף 
ר:/ ְּבאֹור-ַחָּמה ְּכפֹוִרית  רּוְסָיה ָאֲהָבה ִהיא/ ְּבָכל ֲהַדר-ִזיוֹו ַהָקּ

ַהָּתלּול,/  ַהֶּׁשֶלג  ִּבְורֹוד  ְמֻאֶחֶרת/  ַׁשַחר  ֵעת  ְּגָרִרית,  זֹוֶהֶרת,/ 
ּוַמְחַׁשֵּכי ֵליֵלי-ִטיּבּול"

)א.ס. פושקין, "יבגני אוניגין", תרגם מרוסית אברהם שלונסקי, ספרית 
פועלים 2007, עמ' 100(

אף על פי שנוף זה לא אמור להיות נוכח בלשון מכתבּה )שהרי 
טניה מביעה את עצמה בצרפתית, כיתר בנות דורה, ועל המספר 
מתחבולותיו  אחת   — מתרגם  של  תפקיד  גם  זה  במקרה  מוטל 
המבריקות של פושקין המוסיפות מידה של אותנטיות לסיפור(, 
נוף רוסי זה קיים בו במלוא תפארתו. אין בכוונתי לטעון כי מכתבּה 
של טטיאנה הוא סמל ל"רוסיותו" של הרומן, משום שדברים אלה, 
כפי שלאה גולדברג היטיבה לתאר ברשימתה "יבגני אוניגין", אינם 
ניתנים להוכחה. אולם ההתבוננות הסובייקטיבית שלי במילותיה 
של טטיאנה, מנפצת את הרעיון שטטיאנה היא אידיאל של אישה 

רומנטית יותר מאשר אידיאל של אישה רוסיה. 
ההתנהגות  בכללי  ובניסוחו  בלשונו  מורד  הזה  המכתב 
הרומנטיקה   — מנוגדות  רומנטיות  תפישות  שתי  שמכתיבות 
הביירונית מחד גיסא והרומנטיקה הגרמנית מאידך גיסא; טטיאנה, 

אשר סירבה, למרבה הצער, לנהוג כאחותה אולגה או כאותן 

יעל טומשוב

 "אכתוב אליו —
העוד לא ַרב הוא?"

מכתב טטיאנה אל יבגני אוניגין 

"ִהיא ֹלא ֵהיֵטב רּוִסית ָיָדָעה
 ִּכְתֵבי-ִעֵּתנּו ֹלא ָקָרָאה

 ּוְבֹדַחק ָרב ָהְיָתה ַמְרָצה
 ֶאת ַמְחַׁשְבָּתּה ִּבְׂשַפת ַאְרָצּה,
 ִהיא ָצְרָפִתית ָהְיָתה ּכֹוֶתֶבת.
 ַאְך ֵאין ְּבֵרָרה! ִּכי ֹלא ִּבְּטָאה

 עֹוד ְׂשַפת ַעֵּמנּו ַהֵּגָאה
ה אֹוֶהֶבת,  ֵמַרֲחֵׁשי ִאּׁשָ
 ְוֹלא ִהְסִּכיָנה ָהרּוִסית

 ִעם ְׂשַפת-ַהֹּדַאר ַהְּפָרִזית". 
)א. ס. פושקין, "יבגני אוניגין"(

ניקולאי. באותו דצמבר המכתבים לא הגיעו ליעדם או שתעו בדרך 
העיוור  מבטה  את  נשאה  היא  שכאשר  נניח,  ארוכים.  חודשים 
למחצה מרעב אל כוכב הערב שנצץ מעל מצפה הכוכבים ההרוס, 
לא הרגישה אותו יום במבטו המגנטי של אהובה והבינה שהגיעה 
כאלה,  דברים  לזהות  יודע  שתגידו,  מה  תגידו  אוהב,  לב  שעתו. 
שהייתה  סוניה,  הזמן,  שהגיע  משהבינה  בו.  לשטות  אפשר  אי 
מוכנה להפוך ְלָעָפר למען ניקולאי, לקחה את כל אשר היה לה — 
צנצנת סגורה של מיץ עגבניות, אותה שמרה למקרה מוות שכזה 
ניקולאי  — וסחבה את עצמה לאורך לנינגרד כולה אל דירתו של 
הגוסס. כמות המיץ שהייתה בה הספיקה למנת חיים אחת בלבד. 
היו  פניו  צמר.  בכובע  מעילים,  ערימת  תחת  קבור  שכב  ניקולאי 
למשעי.  מגולח  היה  הוא  אך  סדוקות,  שפתיו  משחור,  שחורים 
של  הבצקיות  לידיו  עיניה  את  הצמידה  ברכיה,  על  ירדה  סוניה 
ניקולאי ומחתה דמעה. אחר כך השקתה אותו מיץ בכפית, הוסיפה 
ספרים לתנור, ברכה על גורלה הטוב ויצאה אל החצר לשאוב מים 

רק כדי לא לשוב לעולם. ההפצצה באותו יום הייתה מסיבית. 
זה הכל בעצם. מה עוד אפשר לומר על סוניה? חי לו אדם — ואיננו. 

רק השם נשאר. 
... — עדה אדולפובנה, תני לי את המכתבים של סוניה!

מסובבת  האוכל,  לחדר  השינה  מחדר  עוברת  אדולפובנה  עדה 
המקומטות  פניה  הגלגלים.  כיסא  של  הכבדים  גלגליו  את  בידיה 
גדול  קמע  חיים.  חסרות  רגליים  מכסה  שחורה  שמלה  רועדות. 
מחובר לצווארה, ועליו חרוטות דמויות שנלחמות זו בזו: שריונות, 

פגיונות, האויב מובס באלגנטיות. 

— מכתבים?
— מכתבים, מכתבים, תני לי את המכתבים של סוניה!

— לא שומעת!
מסננת   – "לתת",  הביטוי  את  לשמוע  מתקשה  תמיד  היא   —

בעצבנות אשת הנכד של עדה ופוזלת אל עבר הקמע. 
— הלא הגיע הזמן לאכול צהרים — ממלמלת עדה אדולפובנה.

אילו מזנונים גדולים ואפלים! בתוכם כלי מטבח עשויים כסף 
אטריות.  קמח,  ריבה,  תה,  המינים:  מכל  ומלאי  ואגרטלים  כבד 
 — ארונות  מלתחות,  מזנונים,  מזנונים,  אותם  האחרים  בחדרים 
עם בגדים, ספרים ושאר חפצים. היכן היא שומרת את מכתביה 
של סוניה? היכן החבילה הישנה הזאת, עטופה בסרט, מרשרשת 

בפרחים מיובשים, מצהיבים ושקופים ככנפי צרצר?
ומה  לגלות?  רוצה  אינה  שמא  או  זוכרת,  לא  היא 
מספיק לה  היו  ומשותקת?  בלה  לזקנה  להיטפל   הטעם 
ימים קשים בחייה. נראה שעדה השליכה את החבילה אל הלהבות 
בחורף ההוא, בעודה כורעת על ברכיה הנפוחות. וייתכן שהלהבה, 
שבתחילה הייתה צנועה, חרכה את פינות המכתבים ביתר שאת 
ולו חיממה  ואולי  שחור.  עשן  בעמוד  מעלה  ִהתמרה   ולבסוף 

מקור.  והמאובנות  העקומות  אצבעותיה  את  לשנייה 
הייתה  צריכה  היא  דעתי,  לפי  היונה,  את  רק  שיהיה. 
מאכלת לא  האש  שהרי  המעטפה.  מתוך   להוציא 

יונים עשויות אמייל.
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מכתב טטיאנה לאוניגין

 ֶאְכּתֹוב ֵאָליו — ַהעֹוד ֹלא ַרב הּוא?
ַמה עֹוד ְלֵאל ָיִדי לֹוַמר?
ַעָּתה, ָיַדְעִּתי, ְּבָיָדיו הּוא

ָלדּון אֹוִתי ְּבַלַעג ָמר.
ַאְך ְלַחַּיי ֲאֶׁשר ִנְכָאבּו

ִאם ֵיׁש ּבֹו ֶׁשֶמץ ֲחָרָדה,
ִני ַגְלמּוָדה. הּוא ֹלא ִיְּטֵשׁ
ָּבִראׁשֹוָנה ַהְחֵרׁש ָרִציִתי;

ְוַעד עֹוָלם — ַעל ִּדְבָרִתי! —
ֹלא ִנְגְלָתה לֹו ֶחְרָּפִתי,

ִאּלּו ָיֹכְלִּתי ְוִקִּויִתי
לּוא ַרק ַאַחת ִּביֵמי ִמְסָּפר

ֶאְצֵלנּו ִלְראֹותֹו ַּבְּכָפר,
ַרק ֶאת מֹוָצא ְׂשָפָתיו ִלְׁשמֹוַע,

לֹוַמר לֹו ָמה, ְוׁשּוב ִלְׁשּגֹות
ַרק ּבֹו, ַרק ּבֹו, ֵאין-ֲהפּוגֹות
יֹוָמם ָוֵליל, ַעד שּוב ָיבֹוָאה.

ַאְך הּוא, אֹוְמִרים, ָאָדם ַעְרָער;
ָּממֹון ִּבְכָפר ִנָּדח לֹו, ַהִּשׁ

ְוָאנּו ֵהן ִחְדֵלי-ָהָדר,
ַאף ִּכי ְּבתֹם-ֵלָבב ִנְׂשַמח לֹו.

 ָהּה, לּוֵלא ָּבא ֶאל ֵּבית הֹוַרי,
ּפֹה, ְּבִפַּנת מוָׁשב ִנַּדַחת,

ֹלא ִהַּכְרִּתיּהו ָּכל ָיַמי
ְוֹלא ָיַדְעִּתי ְמִרי ָוַפַחד.

אּוַלי ָהְיָתה ָאז ִמְׁשַּתַּכַחת 
ִעם ַהָּיִמים ִרְגַׁשת-ֵלָבב,

י ֲאַזי ָּבַחְרִּתי, ִאיׁש ְּכַנְפִשׁ
ְּכֵאֶשת-ַחִיל לֹו ִנְמַּכְרִּתי

ּוְכֵאם ַצֶּדֶקת ְלָבָניו.

 ַאֵחר... ֹלא, ֶנַצח ֹלא אּוָכָלה
ִלְמסֹור ִלִּבי ְלזּוָלְתָך!

ִּכי ֵכן ָּפַסק ֵּבית-ִּדין-ֶׁשל-ַמְעָלה...
ֶזה ַצו ֶעְליֹון: ֲאִני ֶׁשְּלָך;

ִלי אֹות ָנְתנּו ַחַּיי ַעד ָעָּתה,
ִּכי ְּפִגיָׁשְתָך ָנכֹוָנה ִלי;

ִּבְרצֹון ָהֵאל ֵאַלי הֹוַפְעָּת,
ַאָּתה ַעד ֶקֶבר ַמִּציִלי...

ַּבֲחלֹומֹות אֹוְתָך ָיַדעִּתי,
ָוֹאַהְבָך, עֹוְדָך ִנְסָּתר,
ִמִּזיו ֵעיְנָך ִלִּבי ִנְסָער,

ּוְבִנְׁשָמִתי קֹוְלָך ָׁשַמְעִּתי

ִמְּכָבר... ֶזה ֹלא ָהָיה ֲחלֹום!
ַאְך ָּבאָת, ּוִמָּיד ִהַּכְרִּתי,

ְמאֹד ִנְדַהְמִּתי ְוִנְסַעְרִּתי,
ַנְפִשי ָקְרָאה: הּוא ָּבא ֲהלֹום!

ְבִּתי: ַהִאם ֹלא ֵכן? קֹוְלָך ִהְקַשׁ
ִעִּמי שֹוַחְחָּת ִּבְדָמָמה,

ֵעת ְלַדַּלת-ָהָעם ָנַדְבִּתי,
אֹו ִּבְתִפָּלה ַזָּכה ׁשֹוַבְבִּתי

ִּכְליֹון ַנְפִׁשי ַהִּנְפָעָמה?

 ּוְבֶרַגע ֶזה ַהִאם ֹלא ָאָּתה,
ְּדמּות ְרחּוָמה, ֵאַלי הֹוַפְעָּת,

ְּכאֹור ַּבֲאֵפָלה ְׁשקּוָפה,
ּוְמַראׁשֹוַתי ּבָּלאט ָצַנְחָּת?
ְוֹלא ַאָּתה הּוא ֲאֶׁשר ַסְחָּת
ִּבְרִחימּו ִלי ִדְבֵרי-ִתְקָוה?

יַע, ה, ַמְלָאְך מֹוִשׁ ָהּה, ִמי ַאָתּ
יַע: אֹו ַהֵּמִסית ְוַהַּמְרִשׁ

ֵעיַני ָהֵאר ָנא ְוֵאָדע.
אּוַלי זֹו ֲהָזָיה ִנְבֶעֶרת,
ֻּתַּמת ֵלָבב ֶׁשִּנְתַּבָּדה!

ְוַהּגֹוָרל ָּפַסק ַאֶחֶרת...
 ַאְך ְיִהי ָמה! ּגֹוַרל ַחַּיי

ֵמָעָּתה ְּבָיְדָך ֶאֵּתָנה,
ְּדָמעֹות ִּתַּזְלָנה ֵמֵעיַני,

ָנא הֹוִׁשיֵעִני, ֶאְתַחֵּנָנה...
ָהִביָנה: ּפֹה ֵאֵׁשב ָּבָדד,

ְוֵאין ָאָדם ּפֹה ְיִביֵנִני,
ָהגּות-ִלִּבי ְּתַבֲהֵלִני,
ְודּוִמָּיה ָאבֹד ֹאַבד.

הֹוִפיָעה ָנא: ְּבַמַּבט-ַעִין
ַהְרִעיָפה ַטל ַעל ִיחּוִלי,

אֹו ְּבתֹוַכַחת, ִּכְגמּוִלי,
ֲחלֹום-ִּבעּות ָנא ִׂשים ְלָאִין!

 ָּגַמְרִּתי! אֹוי ִלי ִאם ֶאְקָרא...
רּוִחי ִנְכָלם ּוָפג ִמַּפַחד...

הּו ְוָיְׁשָרּה ַאְך ְּבַנְפֵשׁ
ְּבָכל ִלִּבי ֲאִני ּבֹוַטַחת...

ולקוח  המאוחד  הקיבוץ  הוצאת  באדיבות  מתפרסם  המכתב 
אברהם  מרוסית  תרגם  אוניגין",  "יבגני  פושקין,  א.ס.  מתוך 

שלונסקי, ספרית פועלים 2007, עמ' 69-68. 

מורגל  כה  הביירוניסט  שאוניגין  הפטרבורגית  החברה  של  נשים 
קֹוָמה-ֶׁשל- ְוקֹול,  ְּתנּועֹות  ָפַתִים,/  ִחּיּוְך-ֹשְ )"ְקֻוּצֹות-ִּפְׁשָּתן,  בהן 
ֵחן, —/ ַהֹּכל ְּבאֹוְלָגה... ַאך ַעֵּין/ ְּבָכל רֹוָמן ְוִתְמָצֶאּנּו,/ ֶאת ִזיו ָּפֶניָה: 
הּוא ָחִביב,/ ְוֵאי-ֲאַזי ַגם ֲאַהְבִּתיו/ ֲעֵדי ָסְלָדה ַנְפִׁשי ִמֶּמּנּו", שם, עמ' 
את  המכתב  של  הפנימי  הציות  בחוסר  מפרה  זו  טטיאנה   —  )50
האדיר  כוחה  זה  אותה.  טיפחה  אשר  החברה  של  המוסכמות  כל 
של טטיאנה וזה כוחו של המכתב, שנענה יותר לחוקיות השפה 
שבה  השפה  מאחורי  שעומדים  התרבות  לחוקי  מאשר  הרוסית 

נכתב, צרפתית.
האומנת  את  פושקין  משלח  הרומן  של  השלישי  בפרק 
מחדרה המחניק של טטיאנה המאוהבת, ובשקט, מבלי שתרגיש 

בנוכחותו, מניח לפניה נייר מכתבים. וכך נפתח וידויה של טניה: 

"ֶאְכּתֹוב ֵאָליו — ַהעֹוד ֹלא ַרב הּוא?
ַמה עֹוד ְלֵאל ָיִדי לֹוַמר?" 

לא  רוסי,  קורא  לכל  המוכרות  אלה,  פתיחה  בשורות  דווקא 
עלה בידו של שלונסקי "לשחזר" את הבהירות שבדברי טטיאנה. 
ויש להבין עד כמה פשוט המבע הזה בשפה הרוסית כדי לתפוש 
את מלוא משמעותו. זה תרגומן המילולי של שתי השורות האלה: 
"אני כותבת אליָך)1( — היש יותר מזה? /מה עוד אוכל להוסיף על 
יהיה  כך?". נימתה הכנועה של טטיאנה, כאילו ידעה מראש מה 
גורלה של האיגרת אשר זכתה לגינויו של יבגני, ובה בעת סירובה 
הגמור שלא לדבר גלויות, לא משאירים מקום לספק — טטיאנה 
נמצאת, בשעת כתיבת המכתב, בנקודת האל חזור: אין היא יכולה 
אלא לכתוב את מכתבּה )כלום אין זה רגע כתיבתו של כל מכתב 
אהבה הטומן בחובו אחריות לגורל יוצרו?(. במעשה הכתיבה עצמו 
שוכנת ההודאה המלאה, המילה הראשונה והמילה האחרונה של 
סך רגשותיה כלפי יבגני. שני משפטים פשוטים אלה, המנוסחים 
בצורת שאלה, הם החור השחור של הרומן. היצור העצום הזה — 
את  ומבצע  עצמו,  תוך  אל  קורס   — פלנטה  עצמה  שהיא  גיבורה 
הפעולה היחידה שנגזר עליו לבצע: כתיבה. אבל הריק הגדול הזה 
הוא גם המקום המלא ביותר של טטיאנה: אהבה ראשונה, טהורה 
במלוא  אוהבת  טטיאנה  כי  כותב  פושקין  בכדי  לא  גורל.  והרת 

הרצינות.
בלתי נמנעת היא ההשוואה בין מכתבּה זה של טטיאנה למכתב 
הראי של אונגין בסוף הרומן. שני מכתבים אלו הם עמודי התווך 
של הטקסט הן מבחינת הצורה והן מבחינת התוכן. אולם מכתבו 
המתבושש של אוניגין הוא לא יותר מבבואה חיוורת של עוצמות 
הרגש של טניה הצעירה. אין הוא אלא מענה )מפוקח ונואש ככל 
שיהיה( של הכרך הפטרבורגי הקפריזי, הזוהר והמפוהק. במערכה 
אפיסטולרית זו שבין הכפר לעיר הבירה, דווקא הפרובינציה היא 

שמולידה את ה"פואטיות" אשר הייתה בזמנו של פושקין ליסוד 
החשוב והמוערך ביותר באופיו של האדם. 

מכתב אהבה נוסף, נואש ונועז גם הוא, יימצא בין דפי הרומן 
הכותב  פושקין,  של  ממשיכו  לרמונטוב,  של  זמננו"  בן  "גיבור 
1825. הדמיון בין  מעברו השני של מרד הדיקבריסטים של שנת 
מושתת  זמננו"  בן  "גיבור  מכוון;  העלילה  וקווי  הגיבורים  אופי 
ויריבו  לחברו  אוניגין  בין  פושקין  שבונה  הבסיסי  הקונפליקט  על 
ֶלְנְסִקי, קונפליקט המתפתח אגב התכתבות פואטית של לרמונטוב 
עם אביו הספרותי. נקודת השבר של ֶוַרה, אחת מגיבורות הרומן 
להשיב  מסוגל  שאינו  ִּפיצ'ֹוִרין,  הגיבור  של  לשעבר  אהובתו   —
כן  פרידה  מכתב  פיצ'ורין  אל  לכתוב  אותה  מאלצת   — אהבה  לה 
וישיר, שמציין בין היתר את רגע היעלמותה מן הרומן. ורה, נציגתו 
בשלה  אישה  היא  לרמונטוב,  של  הספקני  זמנו  של  הטיפוסית 
מכתבה  את  כותבת  ורה  לטטיאנה,  בניגוד  חיים.  ניסיון  ולמודת 
בשלב הסופי של מערכת יחסיה עם פיצ'ורין. היא אישה בוגרת, 
מודעת למעשיה ולחטאיה ומעל לכל, מכירה את אהובה האכזר 

יותר מכל אישה אחרת. 
 עד כמה דומים שני מכתבים אלו ועד כמה שונות הכותבות 
ורה  ונפלא ככל שיהיה, אין מכתבה של  בעת כתיבתן. אך מרגש 
מעורר בי אותה התרגשות לנוכח הפשטות הלשונית )והרי מדובר 
בבתי שיר!(, האוצרת עולם נפשי שלם באיגרתה של טטיאנה אל 
ַיִּקיַרי,/  ָהּה  ָּכְרִחי,  "ְּבַעל  יבגני. או במלותיו של פושקין עצמו: 
ַנְפִׁשי ְּבַצַער ִמְׁשּתֹוַחַחת;/ ִסְלחּו ָנא ִלי: אֹוֵהב ֲאִני/ ֶאת ַטְנָיה 

ִּלי!" )שם, עמ' 85(. ַהְיָקָרה ֶשׁ

)1( טניה משתמשת, כמובן, בגוף שני רבים, בפניית הכבוד 

 ]ты[  ti שתוחלף בבית השלישי בפנייה האינטימית( ]вы[ vi

ותחזור אל צורתה המקורית בסוף האיגרת(.

אלמנך  מאי 10'   מאי 10'   5455    אלמנך  



הבן  מי  רואה  אינך  האומנם  לבעלי:  ומתחננת  מדעתי  יוצאת  אני 
הזה? הרי הוא שונה בתכלית מהאחר.

מצווה,  בבר  דרשה  אמר  הראשון  "גם  ואומר:  לי  לועג  ובעלי 
ועכשיו את רואה מה יצא ממנו: גנב ותו לא. תוציאי לך מהראש 
את השטויות האלה. אף בן אדם לא ייצא מהילדים שלנו ומהבית 

שלנו".
עיַני  בסכין.  כמו  לבי  את  פעם  בכל  וקורע  בעלי  טוען  ככה 
קודרות עד להתעלף. האומנם צודק בעלי? האומנם גם בני הצעיר 

אבוד? לא, איני יכולה להניח לזה לקרות. הוא אחר לחלוטין.
את  אציל  איך  לעשות?  מה  עצה:  לי  תן  נכבד,  עורך  עכשיו, 
התקווה האחרונה בחיי? האם לא העניש אותי אלוהים די צורכי, 

עד שאפילו ילד אחד לא אוכל לגדל בדרך כל האדם?

האם הסובלת במערב

תשובה:
"אלוהי  היהודיות:  הבימות  על  העולה  ומוכר,  ידוע  מחזה  זה  הרי 
הוא  המחזה  מחבר  באנגלית.  גם  ההצגה  עולה  עכשיו  הנקמה". 
במחזה  ב"פָארווערטס".  גם  הכותב  אש,  שלום  הנודע  הסופר 
הראשית  הדמות  במכתבך.  שתיארת  דרמה  אותה  עולה  הזה 
במחזה, יענקל שבשביץ', נוהג כמו בעלך. הוא סוחר נשים. יש לו 

זו תהיה בת כשרה,  רוצה שרבקהל'ה  הוא  יחידה, רבקהל'ה.  בת 
תינשא למורה, יהודי ישר ומאמין. הוא מצווה לכתוב ספר תורה 
כשרה.  יהודייה  תהיה  שבתו  כדי  קמע,  כעל  בביתו  עליו  ושומר 
חשב  יענקל  בדרכו.  הולכת  הבת  גם  בנשים,  סוחר  כשהאב  אבל 
יצא  והחשבון  בן המצווה,  בנך  בלבו אותה מחשבה שחשבת על 
שגוי. את שוגה באותה אשליה של יענקל שבשביץ'. הניחי לבנך 
במנוחה, מפני שבעלך צודק. מה לך ולדרשה ולתפילין, אם אתם 
צואים  מלבושים  לובשת  את  כך.  כל  מביש  באופן  מתפרנסים 
וחושבת להטליא אותם בטלאים טהורים. דבר אינו יועיל. השליכי 
את  תחילה  לנקות  שתתפני  ומוטב  בנך,  של  הדרשה  את  לפח 

ביתך.
שבעלך  לכך  ערבי  הישר,  בדרך  ללכת  רוצה  את  באמת  אם 
את  השליכי  לכך,  להביאו  יכולה  אינך  אם  ידו.  משלח  את  יעזוב 
הטלפון ואת בעלך גם יחד. רק אם תהיי בת חורין ממשלח היד הזה, 
תוכלי לחשוב איך להוליך את בנך בדרך הישר. כל זמן שתתפרנסו 
באופן מעורר חלחלה, לא תועיל לכם שום דרשה. את נהנית מדמי 
בושה, מהרס בתיהם של אחרים, ובכל זאת את קונה תפילין לבנך: 
את משלמת בשכר זה למורה הבר מצווה ולגבאי בית הכנסת. דבר 
יועיל לך. כל זמן שתיהני מהכסף הזה, בעלך צודק. כל בנייך  לא 
יאבדו, כמו הילדים האבודים של הורים אחרים שאת דמם אתם 

מוצצים.
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סוחר  הבעל  אש:  שלום  של  הנקמה"  "אלוהי  מתוך  חיה  דרמה 
האם  אש.  שלום  של  במחזה  שבשביץ'  יענקל  כמו  בנשים, 
האב  למצוות.  בהגיעו  דרשה  ויישא  לאיש  יהיה  שבנה  מבקשת 
מסרב. הוא אומר שבין כה וכה יגדל הילד להיות גנב ויישב ב"סינג 

סינג"

עורך נכבד!
הבריות,  מן  להסתיר  מבכרת  שהייתי  בדברים  אליך  פונה  אני 
אילולא דחקו בי כל כך. אני אישה מעיירה קטנה במערב. בושה 
שאחרת  מפני  כן  לעשות  עלי  אבל  בעלי,  מתפרנס  ממה  לספר 
כך,  כל  לא תוכל להבין את מצבי. הוא סוחר בנשים. איננו עניים 
הילדים.  אילולא  בחלקנו,  שמחים  להיות  יכולים  היינו  גם  ואולי 
אינני יכולה לראות איך בזה אחר זה הולכים הילדים בדרך לא דרך, 

המוליכה אותם שולל.
בנותינו  שתי  גם  גניבה.  בעוון  הסוהר  בבית  יושב  הבכור  הבן 
אינן הולכות בדרך הישר, למרות כל מאמַצי ללמדן דרך ארץ. אבל 
על  כזה. אף  בבית  רצונה של אם  הלא תבין שקשה לעשות את 
פי שאני ערבה לך שאין בביתנו כל אותם דברים שמזכירים את 
פעם  בכל  שלנו.  הבית  של  אסונו  הוא  הטלפון  הזה.  היד  משלח 

לכרות  מבקשת  אני  עסקיו,  על  בעלי  עם  ומדברים  שמצלצלים 
לי קבר או לקבור את ילַדי. הם שומעים ומבינים הכל. בעלי אינו 

מנסה אפילו להסתיר מהם את הדברים.
ילַדי הבוגרים כבר אבודים ולא נותרה לי כל תקווה מהם. אבל 
מאמינה  אני  תקווַתי.  כל  את  תולה  אני  בו  האחרון,  בני  הצעיר, 
שאותו אצליח להוציא מסדום. הוא ילד מיוחד במינו ומוכשר. אני 
מלמדת אותו ומחנכת אותו כנהוג בבתים הטובים ביותר. בני מגיע 
עוד מעט למצוות. הוא מתכונן לנאום. הוא יודע אותו היטב בעל 
פה ומתמוגג משמחה. הוא מודד את התפילין ומראה לי איך יניח 
אותן בכל יום. הוא אינו דומה במאום לילַדי האחרים. הוא מתפלל 
והוא  וקורא הרבה. המורים משבחים אותו עד השמים.  יום  בכל 
אכן ראוי לכל שבח מפני שהוא יחיד במינו. אלוהים נתן לי אותו 
כפיצוי על הצער שהסבו לי ילַדי האחרים. אני שומרת עליו כעל 
ואל  לטלפון  לגשת  לו  מניחה  ואיני  בגללו  רועדת  אני  עיני.  בבת 

שאר בני המשפחה.
גדלה  כן  מצווה  הבר  יום  שמתקרב  ככל  שלי:  הצרה  זו  והנה 
אומללותי. אני מתחננת לבעלי שיילך עם הבן בשבת לבית הכנסת, 
שיעלה לתורה ויישא שם את הדרשה שהכין. ובעלי עונה לי: "אל 
תשתטי ותני לחיות. בן הזקונים שלנו יהיה כמו הבן הבכור. הוא 
לא צריך דרשה, אלא שילמדו אותו את אומנות הגניבה, כדי שלא 

ייכנס לבית הסוהר כמו התכשיט הגדול שלנו".

 מכתב מתוך
"ַא בינטל בריוו"

)צרור מכתבים(
מכתב אחד ממדור השאלות והתשובות של העיתון היומי "ֿפָארווערטס", הרואה אור בניו יורק מ-1897 

ועד היום. "ַא בינטל בריוו" החל להתפרסם ב-1906 והיה מיד לאחד המדורים הפופולריים בעיתון, עד 

שהופיע כמעט מדי יום ביומו. בדרך כלל היו אלה קוראים שכתבו לעורך, ַאּב קהאן, אבל לפעמים היו 

אלה גם מכתביו של העורך עצמו 

מיידיש: בני מר
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מכתב-אוקיינוס

ִמְכַּתב-ָהאֹוְקָינֹוס ֵאינֹו סּוָגה ִּפּיּוִטית ֲחָדָׁשה
הּוא הֹוָדָעה ַמֲעִׂשית ְּבַתֲעִריף נֹוַח ְוזֹול ְּבַהְרֵּבה ִמִּתְׁשֹּדֶרת ַרְדיֹו

ַמְרִּבים ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ָּבֳאִנָּיה ִלְסִגיַרת ִעְנָיִנים ֶׁשֹּלא ֻהְסְּדרּו ִלְפֵני ַהְּנִסיָעה ּוְלַמַּתן הֹוָראֹות ַאֲחרֹונֹות
ְּבעֹוד ְוַדַקאר  ְּכֶלייׁשֹוֶאס  ְמֻרָחקֹות  ַּתֲחנֹות  ְׁשֵּתי  ֵּבין  ִמֶּמִּני  ָׁשלֹום  ָלֶכם  ַהּמֹוֵסר  ִרְגִׁשי  ָׁשִליַח  ַּגם   הּוא 

ה ָיִמים ְוֵאיְנֶכם ְמַצִּפים ִלְׁשֹמַע ִמֶּמִּני     ַאֶּתם יֹוְדִעים ֶׁשֲאִני ַּבָּים ְלֶמֶׁשְך ִׁשּׁשָ
ִלְׁשֹלַח  ְּכֵדי  ְלִריֹו-ֶדה-ָז'ֶניירֹו  ַדַקאר  ֵּבין  ָהַאְטַלְנִטי  ָהאֹוְקָינֹוס  ְּדרֹום  ֲחָצַית  ְּבֶמֶׁשְך  ַּגם  ּבֹו  ֶאְׁשַּתֵּמׁש 

הֹוָדעֹות ָאחֹוָרה ִּכי ַרק ְּבִכּוּון ֶזה ֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו
ִמְכַּתב-ָהאֹוְקָינֹוס ֹלא ֻהְמָצא ְּכֵדי ִלְכּתֹב ִׁשיָרה

ַאְך ְּכֶׁשּנֹוְסִעים ְּכֶׁשּסֹוֲחִרים ְּכֶׁשִּנְמָצִאים ַעל ַהִּסּפּון ְּכֶׁשּׁשֹוְלִחים ִמְכְּתֵבי-אֹוְקָינֹוס
ּכֹוְתִבים ִׁשיָרה

ני השירים המתורגמים כאן לקוחים מן הקובץ ש
השווייצרי-צרפתי  שהמשורר  מסע",  "דפי 
בלז סנדראר )Cendrars, 1961-1887( כתב 
כתוב  הקובץ   .)1924( לברזיל  מסעו  במהלך 
ֶלה- מנמל  ההפלגה  שערים:  לשלושה  הנחלק  מסע,  יומן  כמעין 
ָהְבְר שבצרפת לסאו פאולו; השהות בסאו פאולו; המסעות ברחבי 
והחזרה הביתה. שני ה"מכתבים" שייכים לשער הראשון,  ברזיל 
וב"מכתב-אוקיינוס" מציין סנדראר את תחנות הביניים במסלולה 
של ספינתו: נמל ליישואס )Leixões( שבצפון פורטוגל, ודקאר 
בירת סנגאל. לאחר מכן ממשיכה הספינה לברזיל, ואת "מכתבי-
מלבד  לאירופה.  כלומר  "אחורה",  רק  לשלוח  אפשר  האוקיינוס" 
אמנויות  של  השפעתן  מסע"  ב"דפי  ניכרת  היומנית,  הפואטיקה 
משירי  ברבים  מאוד:  בהן  התעניין  שסנדראר  והקולנוע,  הצילום 
הקובץ, כמו גם בקובץ "שירים תיעודיים" שפרסם באותה שנה, 

ביקש סנדראר ליצור "תצלומי בזק מילוליים", כהגדרתו. 

א"ג

מכתב

ָאַמְרְּת ִלי: ִאם ִּתְכּתֹב ִלי
ַאל ַּתְדִּפיס ַהּכֹל ַּבְּמכֹוָנה

ּתֹוִסיף ׁשּוָרה ִּבְכָתב-ָיד
הּו ָקָטן ִמָּלה ַאַחת ׁשּום ָּדָבר הֹו ַרק ַמּׁשֶ

ֵּכן ֵּכן ֵּכן ֵּכן ֵּכן ֵּכן ֵּכן ֵּכן

ָהֶרִמיְנְגטֹון)1( ֶׁשִּלי ַּדְוָקא ָיָפה
ֲאִני אֹוֵהב אֹוָתּה ְמאֹוד ְועֹוֵבד ֵהיֵטב

ַהְּכָתב ֶׁשִּלי ָנִקי ּוָברּור
רֹוִאים ֵהיֵטב ֶׁשֲאִני הּוא ַהַּמְדִּפיס

ֵיׁש ִמְרָוִחים ֶׁשַרק ֲאִני יֹוֵדַע ִליֹצר
ְרִאי ֶאת ָהַעִין ֶׁשל ַּדִּפי ִתּ

ַאְך ְּכֵדי ְלַרּצֹות אֹוָתְך ֲאִני מֹוִסיף ִּבְדיֹו
ְׁשַּתִים ָׁשלֹוׁש ִמִּלים

ְוֶכֶתם ְּדיֹו ָּגדֹול
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ּתּוְכִלי ִלְקֹרא

בלז סנדראר

אוקיינוס מכתב, מכתב
מצרפתית: אמוץ גלעדי

)1( מכונת כתיבה שפותחה על ידי התעשיין 

.)Remington, 1889-1816( האמריקאי פילו רמינגטון
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המוות בשירתה של דליה רביקוביץ נוכח כבר במשפט הפותח 
את ספר שיריה הראשון: "תפוח זהב / אהב את אוכלהו" )אהבת 
תפוח  מביע  זה  במשפט   .)1959 לספרות,  מחברות  הזהב,  תפוח 
הזהב אהבה כלפי מי שנוגס בו ומכלה אותו; המוות נתפש כעונג, 
אפילו  מימושו  עם  חש  הזהב  שתפוח  ונדמה  לתשוקה,  כמושא 
מתקיים  רביקוביץ  של  שביצירתה  סבור  גלוזמן  מיכאל  רווחה. 
האוהב  הסובייקט  של  הדחף  גורדי;  כקשר  אהבה-מוות  הקשר 
כדחף  הזהב"  תפוח  "אהבת  בשיר  מתגלה  ולהיבלע  להיאכל 
במונחים  האירוטית  האהבה  מתוארת  אחרים  ובשירים  לכיליון, 
היא  מריה.  דליה  היא  הזאת  )"האונייה  והתרוששות  כליה  של 
יחסה  למעשה,   .)13.9.2006 ספרים",   — "הארץ  היום",  תטבע 
יחס  זמניים.  בו  ומשיכה  בהלה  מבטא  המוות  אל  רביקוביץ  של 
מוות  אירועי  באותם  השאר,  בין  ביטוי,  לידי  בא  זה  אמביוולנטי 

פתאומיים ושרירותיים, כמעט מאגיים, שאותם היא מתארת שוב 
ושוב, גם בשירתה המוקדמת, אשר אליה נחשפה אתר: "לפנות 
בוקר / נפל מטוס במגרש", או "באחד הימים נהרג חייל / על קיר 
ברוח  עפים  "יש  או  קשה(,  חורף  )מתוך  ארעי"  מבנה  של  לבנים 
אל  השלישי(.  הספר  )מתוך  עת"  בטרם  לפתע  ונספים   / הנכונה 

עמדה נפשית מורכבת זו, מגיבה אתר בשירים משלה. 
 השיר הראשון של תרצה אתר המתכתב עם דליה רביקוביץ 
נכתב  אשר  ותשובות'",  ל'שאלות  "תשובה  בשם  גנוז  שיר  הוא 
כתגובה לשיר הפותח את קובץ שיריה השני של רביקוביץ חורף 
שיריה  קובץ  צפנת,  שירי  טיוטת  בין  נמצא  השיר   .)1964( קשה 
הראשון של תרצה אתר, שראה אור אף הוא באותה שנה. בשירּה 
זה מנהלת תרצה אתר דו שיח מפורש עם רביקוביץ ומערערת על 

ּמּו ְנעּוֵרינּו" )תהייה המשמשת אצל  ר ִיַתּ עצם התהייה "ַּכֲאֶשׁ

תרצה ר בין  הקשר  על  ידוע  מעט  רק 
רביקוביץ דליה  לבין   )1977-1941(  אתר 

)2005-1936(. הפרטים המעטים הידועים על 
קשר זה סופרו בעיקר על ידי דליה רביקוביץ 
אתר)1(: "לא הייתה  תרצה  של  מותה  לאחר  כעשור  עצמה, 
מגע  כל  וחולפים.  מהירים  מגעים  אם  כי  ממשית,  היכרות  בינינו 
היה התפעמות. תרצה הייתה יפה, מבריקה, שנונה, מבעבעת, לא 
תמיד קשובה לזולתה. )...( את שיחות הטלפון הפתאומיות שלנו 
אני מקיימת עכשיו באופן חד-סטרי. עכשיו רק אני מחייגת ורק 

אני מדברת, וזה היפוכו של המצב הקודם".
"פתאום,  רביקוביץ  אצל  עולה  אתר  תרצה  של  נוכחותה 
עמה  המפגש  בי",  שדבק  פזמון  איזה  המהום  בזמן  במקלחת, 
מתאפשר באמצעות התרחשויות היום יום השגרתיות. הזמן של 
משמרות  לחילופי  רביקוביץ  בעיני  כסמל  כמוהו  השחר"  "עלות 
רק  נפגשות  אנחנו  "שוב  להתקיים:  שממשיכים  אינטימיים 
בינינו, היא  באמצעות הזיכרון, על קו הגבול הדק מאוד שנמתח 
שאני  בזמן  ראשון,  קומקום  שופתת  השחר,  בהשכמת  ]תרצה[ 

מתכוננת לישון".

החל  מתי  לדעת  אפשר  אי  בכתב  שנותרו  העדויות  מתוך 
שכבר  דומה  זאת,  עם  המשוררות.  שתי  בין  הקשר  להירקם 
לזו  זו  ערות  הצעירות  הנשים  שתי  היו  הששים  שנות  בתחילת 

וקיימו ביניהן דיאלוג כלשהו, גם אם מרחוק.
משחקת  אתר  תרצה  את  ראתה  כי  מספרת  רביקוביץ  דליה 
 1962 )"שטח של הפקר", הוצג בשנת  יהודה עמיחי  במחזה של 
לשחק  "חדלה  רביקוביץ,  מספרת  כך",  "אחר  "זוית"(.  בתיאטרון 
ותרגמה מחזות. בכל פעם שהקשבתי למחזה בתרגומה, חשבתי 
בקנאה, איך היא מצליחה למצוא בקלות את צירופי המילים שאני 
תרה אחריהם כל כך בקושי". על פזמוניה של אתר אמרה; "תרצה 

הייתה תמיד רהוטה, אלגנטית, מנגנת במילים כמו בכינור".
תרצה אתר עקבה אף היא אחר יצירתה של דליה רביקוביץ 
חברתה  אברמסון,  זיוית  שמעידה  כפי  שירתה,  את  והעריצה 
הקרובה של אתר. במקביל לקשר שנוצר בין השתיים קיימה אתר 
השמור  אתר,  של  בעזבונה  שירית.  התכתבות  גם  רביקוביץ  עם 
אביב,  תל  שבאוניברסיטת  העברית  הספרות  לחקר  קיפ  במרכז 
רביקוביץ.  אל  הממוענים  אתר  של  עטה  פרי  שירים  שני  נמצאו 
שירים אלה מעידים על קרבת הנפש שחשה אתר כלפי מאבקה 
עולה  שהוא  כפי  החיים,  במסע  ולצעוד  להוסיף  רביקוביץ  של 
בשירתה. נראה כי שירתה של רביקוביץ הייתה אחד מהאפיקים 
עצמה  לבין  בינה  פנימי  שיח  דו  אתר  תרצה  ניהלה  דרכם  אשר 

וניסתה להגדיר את עמדתה כלפי החיים — וגם כלפי המוות.

נגה אלבלך

 אנחנו
 לא פחות
חזקות

על פן אחד ביחסי תרצה אתר ודליה רביקוביץ

)1( דבריה של דליה רביקוביץ ברשימה זו לקוחים 

כולם מרשימה פרי עטה שכותרתה "תרצה חוזרת" 

)"מעריב", 23.3.1988(. 
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שאלות ותשובות
דליה רביקוביץ

י.  ַאְלִתּ ּמּו ְנעּוֵרינּו, ָשׁ ר ִיתַּ ַּכֲאֶשׁ
יבּו, ּמּו ְנעּוֵרינּו, ֵהִשׁ ר ִיַתּ ַּכֲאֶשׁ

ים ִמּ ֲהַרי ֵהם ְּכָכל ָהאּוִרים ְוַהֻתּ
ְקָנה, ַרִּבים ְּכָבר ִהְפִליגּו ִלימֹות ַהִזּ
ֲאלּו.  ּמּו ְנעּוֵרינּו, ָאז ָמה, ָשׁ ִאם ִיַתּ

י.  ַאְלִתּ ּמּו ְנעּוֵרינּו, ָשׁ ר ִיתַּ ַּכֲאֶשׁ
י, ּמּו ְנעּוֵרינּו, ִהְתַקַּצְפִתּ ר ִיַתּ ַּכֲאֶשׁ

ּנֹות יֹוִפיעּו ַבָּים ִמְפָלצֹות ְמֻשׁ
ְהֶיה ַּבֹּצֶרת, ּוָבָאֶרץ ָאז ִתּ

ּמּו.  ִיַתּ ַנֲעִוים ִיְהיּו ְנעּוֵרינּו ֶשׁ

ּמּו ְנעּוֵרינּו, ִהְתַקְּלסּו ִּבי, ר ִיַתּ ַּכֲאֶשׁ
ּמּו ְנעּוֵרינּו, ְרָעה ִיַתּ ִּכְמעּוף ַהִצּ
ִנים ֲאִפילֹות ֵמֵעין ְּפִריַחת ׁשֹוַשׁ

הֹוִעילּו ְלנֹוי ּוְלַאֲהָבה. ֶשׁ
ּמּו ְנעּוֵרינּו.  עֹוד ְּבָיֵמינּו ִיַתּ

י.  ַאְלִתּ ּמּו ְנעּוֵרינּו, ָשׁ ר ִיתַּ ַּכֲאֶשׁ
יב ַּגם ֲאִני, ּמּו ְנעּוֵרינּו, ָאִשׁ ִאם ִיַתּ

יכֹון ל ַהָּים ַהִתּ ים ֶשׁ ֵמיָמיו ַהַחִמּ
ּמּו ְנעּוֵרינּו, ִייָבׁשּו ְּכֵאד ִאם ִיַתּ
ִּניִנים.  ּוֵמי ָהאֹוְקָינֹוס ִיְבעּו ַתּ

 
נדפס לראשונה ב"דבר", 17.7.1964, עמ' 6.

תשובה ל"שאלות ותשובות"
תרצה אתר

ַרִּבים ְּכָבר ִהְפִליגּו ִלימֹות ִזְקָנָתם
אֹל.  ָּכבּו, אֹו ָּבכּו. אֹו ָיְדעּו ִלְשׁ ִמְּבִלי ֶשׁ

ֵהם ֲאִפּלּו ֹלא — ָאה! ֲאִפּלּו לא ִמָיאּו!
הּו ָקט, ֶשּדֹוֶמה ְלקֹול.  ׁ ֲאִפּלּו לא ַמֶשּ

ַמּדּוַע ֹלא ֲאַנְחנּו. 
ֲאַנְחנּו ֹלא ָּפחֹות
ָיפֹות ּוְנאֹורֹות,

ֹלא ָּפחֹות ֲחָזקֹות.
ְתָקִנּיֹות.  ֹלא ָּפחֹות ַשׁ

ַמּדּוַע ֹלא ַאְּת. ַהּכֹל ָהָיה ָּברּור ֵמרֹאׁש. 
ִאיש ֹלא ִהְבִטיַח ְּדָבִרים ֲעִּליִזים ְּבִלי סֹוף.

ם ם הּוא ֶאֶרץ ֶחְמָּדה, ּפֹה ָוָשׁ ָהעֹוָלם ּפֹה ָוָשׁ
הּוא ְסָתם ֶחְלַקת נֹוף. 

ר ְלַמְלָאּה ִּבְצָבִעים ִּכְראּות ֵעיֵנינּו, ֶאְפָשׁ )ֶשׁ
ִביֵלנּו(.  הּו ִיְצַּבע זֹאת ִּבְשׁ ׁ ֶשּ ַמּ ִמיד ְלַחּכֹות ֶשׁ ֹלא ֻמְכָרִחים ָתּ

ּמּו. ֵהַבְנְּת?  ְנעּוֵרינּו ְּכָבר ַתּ
ַאְּת ָּפׁשּוט

ֵאיֵנְך סֹוֶפֶרת ָנכֹון,
ּמּו ְלַאט, ְנעּוֵרינּו ַתּ

טּו ָּברּוַח ְּכמֹו ָשׁ
ַכְחְּת? ִמְפָרִשׂים ְקַטִּנים. ָשׁ

ָּפׁשּוט ֵאיֵנְך זֹוֶכֶרת ָנכֹון ֶאת ַהָּפִנים. 
ָּבָאה ָהרּוַח ִמָּכל ִמיֵני ָזִוּיֹות יר, ַעד ֶשׁ רֹות ַעל ַהִקּ ֵהן ָהיּו ְיָשׁ

ֹלא ְצפּויֹות,
ָּנה ֶדק ַּבְּתִריס ֶהֱעָלה ָּבן ָאָבק, ְוִשׁ ֶסּ ְתקּו ַעד ֶשׁ ֵהן ָעְמדּו ְוָשׁ

ֶאת ְמקֹוָמן ֶשל ַהֻּגּמֹות. 

ע נֹוָרא ְוָאיֹם.  ָאז ָמה ִאם ָהֶרַשׁ
ֵלִמים ֹחִרים ּוְשׁ ב ֲעָליו, ֵלילֹות ְשׁ ֹלא ֻמְכָרִחים ַלֲחֹשׁ

ן ַּבּיֹום.  ְוַאַחר ָּכְך ִליֹשׁ
ע ָקרֹוב ִמְּכֵדי ְלָּגְרׁשֹו ְוָקרֹוב ִמְּכֵדי ְלַהְפִחיד.  ָהֶרָשׁ

ֵיׁש לֹו ֵעיַנִים ַּדְוָקא ָיפֹות. ְוֵיׁש לֹו ְּבֶהְחֵלט ַמה ְּלַהִּגיד. 

ֵלִמים ְוֹלא נֹוְגִעים.  ם ְשׁ ר ִלְחיֹות ִּבְמִחָּצתֹו ַחּיִּ ֶאְפָשׁ
ֹלא ֻמְכָרִחים ָלַגַעת ּבֹו ְּבִלי ֶהֶרף, ּוְלַהְגִּדיר אֹותֹו

ֶאֶלף ַאְלֵפי ְּפָעִמים. 

מתוך עיזבונּה של תרצה אתר. 

רביקוביץ הן כשאלה והן כתשובה ועל כן נותרת טאוטולוגיה בלתי 
טורדני  רגש  מבטא  רביקוביץ  דליה  של  ששירּה  בעוד  פתורה(. 
בשירה  אתר  מרפה,  שאינה  בחזרתיּות  ביטוי  לידי  הבא  כלשהו 
שלה מבקשת להציג עמדה מפוכחת כביכול המנמיכה את הפחד, 
ִמָיאּו!"(.  ֹלא  ֲאִפּלּו  ָאה!   — ֹלא  ֲאִפּלּו  )"ֵהם  לו  לועגת  אפילו  אולי 
עמדתה המפוכחת של אתר באה לידי ביטוי גם במילים: "ָהעֹוָלם 
ם / הּוא ְסַתם ֶחְלַקת נֹוף", מילים  ה ָוָשׁ ם הּוא ֶאֶרץ ֶחְמָּדה, ֹפּ ה ָוָשׁ ֹפּ
המתייחסות אולי לשיר "חמדה" של רביקוביץ )מתוך אהבת תפוח 

הזהב(.
הפנייה אל רביקוביץ בשיר היא בתחילה כאל שותפה לגורל — 
"ַמּדּוַע לא ֲאַנְחנּו" — כלומר, מדוע אנחנו מתקשות להפליג לימות 
הִזקנה כמו רבים אחרים מבלי לשאול, והרי אנחנו "ֹלא ָּפחֹות ֲחָזקֹות 
ְתָקִנּיֹות". המעבר לפנייה ישירה — "ַמּדּוַע לא ַאְּת" —  / ֹלא ָּפחֹות ַשׁ
וחמלה כלפי דליה רביקוביץ.  בו דאגה  ויש  ודרמטי  הוא פתאומי 
שמועלת  מי  כלפי  וכעס  האשמה  גם  בו  שניכרת  דומה  אולם 
ביכולת ובהכרח להיות חזקה ובכך כמו מֵפרה ברית נושנה וסודית. 
ּמּו. ֵהַבְנְּת?" — יש משום התרסה  בְפִנייה הנוזפת — "נעּוֵרינּו ְּכָבר ָתּ
)ואולי גם כלפי עצמה( על שהיא מסרבת לחיות  כלפי רביקוביץ 
ּוַבתשובות.  ַּבשאלות  ושוב  שוב  והופכת  כפשוטם  החיים  את 
להעיד  עשויה  "שכחְּת?",  "הבנְּת?",  והדיבורית  הישירה  הפנייה 
על כך שבעת כתיבת השיר כבר הייתה היכרות אישית כלשהי בין 
שתי המשוררות. על היכרות זו מעידים ככל הנראה גם המשפטים 
ֵלִמים / ְוַאַחר  ֹחִרים ּוְשׁ ב ֲעָליו, ֵלילֹות ְשׁ הבאים: "ֹלא ֻמְכָרִחים ַלֲחֹשׁ
ן ַּבּיֹום". כאן, בדומה לדברים שכתבה רביקוביץ ברשימתה  ָּכְך ִליֹשׁ
דליה  של  השינה  להרגלי  אתר  תרצה  מתייחסת  המאוחרת, 
ביניהן.  השוני  את  ומאפיינים  ממנה  כך  כל  הרחוקים  רביקוביץ, 
בראיונות שנערכו עמה סיפרה תרצה אתר כי היא נוהגת להשכים 

קום ולכתוב בשעות הבוקר המוקדמות.
אתר  תרצה  בין  שיח  דו  בו  שמתקיים  יותר  המאוחר  השיר 
בקובץ  שנכלל  בנגינה",  עברו  "האופִנים  הוא  רביקוביץ  לדליה 
תרצה  של  בעזבונה   .)1972( סתיו  לבין  סוף  בין  אתר  של  שיריה 
אתר נמצא כתב היד של שיר זה ובראשו הקדשה לדליה רביקוביץ, 
שיר  גם  ידועה.  שאינה  מסיבה  מהספר  שהושמטה  הקדשה 
השיר  של  מזו  שונה  נימתו  אולם  מוות  של  בתמטיקה  עוסק  זה 
המוקדם והגנוז. הקביעה המופיעה בשיר המוקדם — "אנחנו לא 
פחות חזקות" — מתפרשת כעת כשכנוע עצמי ריק, שכן חוזקה 
"הּוא  כאן  האדם  בעוד  בספק.  מוטל  הנוכחי  בשיר  הדוברת  של 
על  מעידה  שהדוברת  הרי  ָּבעֹוָלם",  ֲאֻרָּכה  ֵעת  ָלֶלֶכת  ּוְבכֹחֹו  ָחָזק, 
י" )לצד  ִתּ ְשׁ י ִּבַקּ ְדֵרגֹות ָעִליִתי, ְוֶאת ַנְפִשׁ עצמה: "ַאף ַעל ִּפי ֵכן. ַּבַמּ
עצמי  את   — ביקשתי"  נפשי  "את  של  המקראית  המשמעות 
 — הפשוטה  המילולית  המשמעות  מתקיימת  להרוג,  ביקשתי 
דליה  של  בשירתה  אשר  השמלות,  חיפשתי(.  נפשי/עצמי  את 
רביקוביץ הן ססגוניות )"שמלה מצבע פרחים שבגן" בשיר "בובה 
ממוכנת", "השמלה האדומה" בשיר "שכרה"( ואשר מסמלות בין 
היתר רצון לחיים, או לפחות מבקשות להציג מראית עין של חיים, 
עומדות אצל תרצה אתר כבבואה קפואה של דמותה, כ"תאומה" 

של  המקורית  ההקדשה  לאור  חיים.  סימני  ונטולת  סבר  חמורת 
השיר ניתן לתהות האם ה"תאומה" היא רביקוביץ עצמה, תאומת 
נפש, אשר מבחינות מסוימות היא קרובה מאד ומבחינות אחרות 
רגעי  כאשר  השיר,  בסוף  שחל  ההיפוך  ורחוקה.  לב  קשת  היא 
שב,  לחיים  והרצון  מצלמה  כנקישת  פתאום  חולפים  הדכדוך 

מצטייר, אחרי הכל, כארעי בלבד. 
שהקדישה  נוסף  בשיר  בולטת  לחיים  הרצון  של  קלישותו 
בשיר  מותה.  לאחר  אור  ושראה  רביקוביץ  לדליה  אתר  תרצה 
ָאחֹות,  רּוַח,  ת  "ִאְוַשׁ 'אחות' —  זה פונה אתר אל רביקוביץ בכינוי 
יקר, רחוק  ומתארת את הרצון לחיים כאוצר  ַאְּת?" —  ֲהשֹוַמַעת 
כִאוושת בד משי, על  נישא חרישית,  ובלתי מושג, שדבר קיומו 

ידי הרוח:

ַמִים ַחִּיים ִּבְבֵאר ַאַחת ֵיׁש.
ת רּוַח, ַלַחׁש-ֵאׁש... ִאְוַשׁ

ם, ִּבְבֵאר ְרחֹוָקה, ְּבִמְדָּבר ְלֹלא ֵשׁ
ֵלם.  ֵיׁש ַמִים ַחִּיים ְלעֹוָלם ָשׁ

)שירים 1976–1977, הקיבוץ המאוחד 1978, עמ' 29(. 

ושני  קשה  חורף  ספרה  מתוך  רביקוביץ  דליה  של  שירּה  להלן 
שיריה של תרצה אתר )לראשון זהו פרסום ראשון(. 
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ַאָּבא ָׁשלֹום,
ְּכָבר ֶׁשַבע ָׁשִנים ֹלא ִנְפַּגְׁשנּו

ְוַאָּתה ֲעַדִין ׁשֹוֵלַח ִלי ִמְכָּתִבים.
ֵהם ַמִּגיִעים ְּבִלי ְּכֹתֶבת,

ְּבִלי ֵׁשם, ְּבִלי ּבּול,
ֲאָבל ֲאִני יֹוַדַעת ֶׁשֵהם ִמְּמָך.

ַמֲעָטפֹות ְׁשֵמנֹות ֶׁשל ֶפֶדְקס ִעם ַהִּמָּלה ֶאְקְסְּפֶרס ְּבָסֹגל
ְוֵריַח ָחָזק ֶׁשל ֵמי קֹולֹון ְוִסיַגְריֹות ַטְיים.

ן ׁשּוב. ִהְתַחְלָּת ְלַעּׁשֵ
ֲאִני ָּפׁשּוט ֹלא ַמֲאִמיָנה ָעֶליָך.

ְוַאָּתה ָּתִמיד ְמַסֵּפר אֹוָתם ְּדָבִרים:
ֵאיְך ָׁשְתלּו ֵעץ ֶׁשל ַוְפלֹות ְלַיד ַהַחּלֹון ֶׁשְּלָך

ְוָצִריְך ַרק ְלהֹוִׁשיט ֶאת ַהָּיד ְוִלְקטֹף.
ְוֶׁשַּבָּצֳהַרִים ַמִּגיִׁשים ְלִקּנּוַח ְּגִליָדה ִפיְסטּוק ְּבַקְרטֹוִנית ֲחתּוָכה ִעם ַּכִּפית 

ּוַמְׁשִמיִעים ִּביְטְלס ְוֶׁשדֹו'ז ְו"ֵדִדי קּול" ְּבִריִּפיט,
ְוֶׁשַאָּתה ַמְּבסּוט.

ַוֲאִני ָּתִמיד עֹוָנה ֶׁשֶּזה ְּכמֹו ֵּתאּור ֶׁשל ֲחַדר ֹאֶכל ְּבִקּבּוץ, ְוׁשֹוֶאֶלת ִאם נֹוְתִנים ְלָך ַּגם ַלֲעבֹד ָּבֶרֶפת,
ּוְמַקָּוה ֶׁשִּתְצַחק.

ִלְפָעִמים ַאָּתה ְמָצֵרף ִלי ְּדָרִכים ְלִפְתרֹון ִמְׁשָואֹות ִעם ֻנְסַחת ָׁשָרִׁשים
ִּבְכָתב ַהַחְרֻטִּמים ַהַּדִּקיק ֶׁשְּלָך,

אֹו ְמַסֵּפר ִלי ַעל ַהִּמְלָחָמה ַהָּקָרה
ֵני ִצֵּדי חֹוַמת ֶּבְרִלין. ְוַעל ֵאיְך ְּבֵני ִמְׁשָּפָחה ָחיּו ִמְׁשּ

ֹלא ָנִעים ִלי ִלְכּתֹב ְלָך
ֶׁשֲאִני ְּכָבר יֹוַדַעת ֶאת ָּכל ֶזה.

ַּפַעם ַאַחת ָהִייִתי רֹוָצה ֶׁשִּתְזרֹק ֵאיזֹו ִמָּלה ַעל ַהָּבחּור ֶהָחָדׁש ֶׁשֲאִני יֹוֵצאת ִאּתֹו,
אֹו ֶׁשְּסָתם ַּתְחִמיא ִלי ַעל ַהִּתְסֹּפֶרת ַהְּקָצָרה ֶׁשִּלי.

ֶוה ִּבּקּור, ְּבַמה ְּלַהְׁשִקיַע ֶּכֶסף — ַּתְמִליץ ַעל ִמְסָעָדה, ַעל ֵסֶפר, ַעל ָמקֹום ָּבָאֶרץ ֶׁשּׁשָ

נעם פרתום

מכתב לאב
האופנים עברו בנגינה

תרצה אתר
לדליה רביקוביץ

ָהאֹוַפִּנים ָעְברּו ִּבְנִגיָנה ְּכֵבָדה ַעל ְּפֵני ַהְּכִביׁש
ׁש ָהָאָדם ֶאת ַנְפׁשֹו ָלמּות ְוַלְיָלה ָנָטה ָלבֹוא. ַעל ַמה ְּיַבֵקּ

ְוהּוא ָחָזק, ּוְבכֹחֹו ָלֶלֶכת ֵעת ֲאֻרָּכה ָּבעֹוָלם? 

י.  ִתּ ְשׁ י ִּבַקּ ְדֵרגֹות ָעִליִתי, ְוֶאת ַנְפִשׁ ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן. ַּבַמּ
ְך ַהָּנמּוְך  י ַהחֶשׁ אֹור ֹלא ָחָזק ָּפָגׁש ִּבי ְּבֵביִתי. ָנח ַעל ִּבְרֵכּ

ָרה ְוַהְּגבֹוָהה.  ְרָאה ַהְיָשׁ ְרַבִּדים. ְוַהַמּ ְורְֹך ַהַמּ
ְּבִשְׂמלֹוַתי ָרִאיִתי ְּתאֹוָמה עֹוֶמֶדת ְוצֹוָפה

יחּות ֵלב.  ִּבְקִשׁ

ם.  י ָשׁ ַאְך ָהְרָגִעים ָחְלפּו, ְועֹוד ִנַּצְבִתּ
ְרָחק ָנַגע ִּבְקֵצה ְזרֹוִעי עֹון ָזִעיר ִמן ַהמֶּ ְקתּוק ָשׁ ְוקֹול ִתּ

ם ָהֶרַגע ְוַלֲחֹלף. ִּנְתַעְּכָבה ִלְרֹשׁ ה ַמְצֵלָמה ֶשׁ יָשׁ ּוְכמֹו ִהִקּ
בּו ַהַחִּיים.  ְוָהָיה ְּכֹלא ָהָיה. ְוָשׁ

מתוך בין סוף לבין סתיו, הקיבוץ המאוחד, 1972, עמ' 11. 
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ִסיְלִבָיה,
ַרּבֹות ָּכְתבּו ָלְך ַוֲאִני ֹלא יֹוֵתר טֹוָבה ֵמֶהן.

ֲאָבל ֲאִני רֹוָצה, ִאם ַּתְרִׁשי ִלי, ְלַהְפִריַע ֶאת ְמנּוָחֵתְך עֹוד ַּפַעם ַאַחת
ְּכֵדי ְלַדֵּבר ַעל ֶטד.

ַּגם ִלי ֵיׁש ֶטד.
ֶטד ִעם ַּפְרצּוף ְׁשַמְנַמן ַמְלָאִכי ְוֵעיֵני ּכֹוָכִבים ְסרּוגֹות ְלתֹוְך ָּפָניו ְּכמֹו ַּכְפּתֹוִרים ּוִפְרֵחי ְקרֹוֶׁשה.

ַחת ִעם ְׁשִאיפֹות מּוִזיַקאי ְּגדֹולֹות ֶטד ָחָכם ְּכמֹו ֵׁשד ִמּׁשַ
ְוִכְׁשרֹון ְּדַבׁש ִנְׁשַּפְך.

הּוא ִנּמֹוַח ַּבִּמָּטה ְּכמֹו רֹוָלַדת ִקָּנמֹון
ְוַאַחר-ָּכְך ֲאִני נֹוֵׂשאת ֶאת ֵריַח ַהֵּזָעה ַהָּמתֹוק ֶׁשּלֹו ְּבתֹוִכי —

ַנְרִקיִסים ֻמָּנִחים ְלִיּבּוׁש ַּבַּמְחֶּבֶרת.
ְוַגם ֲאִני מּוָכָנה

ה ְקַטָּנה ְוִלְטֹּבַע ְלַמֲענֹו ְלִהָּקֵבר ְּבִסיַּנר ִאּׁשָ
ְּבָים ַּפְׁשִטידֹות ְּדַלַעת ְוַיְרֵכי ָּפָרה. 

ֲאִני ַמְקִציָפה ֶׁשֶמן ָצֹהב ְּבֶחְלמֹוֵני ֵּביִצים ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ִמִּמיּלֹות ַהּיֹוְמיֹום ְוַהְּסָתם
ָמיֹוֶנז,

ּוַמְקִציָפה ֻסָּכר ָלָבן ְּבֶחְלּבֹוִנים ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ִמן ַהְּבִדידּות
ַאֲהָבה.

ַהּכֹל ִּבְׁשִביל ִלְהיֹות ִאּתֹו ֵעיֻרִּמים,
ְּכֶׁשהּוא ַמֲאִכיל אֹוִתי ְּבֶלֶחם ּגּופֹו ּוִבְצִליִלים. ָּכְך

ִנְרֵאית ְּתמּוַנת ָהאֶׁשר.
ֶמׁש, ְּבֹפַעל הּוא ׁשֹוֵכב לֹו ַחְרּדֹון ַּבּׁשֶ

ְּבִמְרָוח ִּדיסֹוַנְנִטי ִמֶּמִּני,
ְמַטֵּפס ַעל ֻסָּלם ְכרֹוָמִטי ָעקּום

ִלְמחֹוזֹות ְרחֹוִקים.
ׁשֹוֵכַח ִמִּקּיּוִמי ְּבַקּלּות.

ְוַאף-ַּפַעם, ַאף-ַּפַעם ִאי ֶאְפָׁשר ְלַחְּבקֹו ֵּדי ַהֹּצֶרְך.
ַאְּת ַוַּדאי חֹוֶׁשֶבת ֶׁשְּכִמיָהה ְּגדֹוָלה ָּכל ָּכְך ִהיא ְסֻגָּלה

ֲאָבל ִסיְלִבָיה, ִּתְסְלִחי ִלי,
ֶזה ֹלא ֶהְגיֹוִני ִלְתֹקַע ֶאת ָהרֹאׁש ַּבַּתּנּור ַהְמֻזָּין ִּבְגַלל ֶּגֶבר!

ֲאַנְחנּו ִטְּפׁשֹות.
ְׁשֵּתינּו ִטְּפׁשֹות נֹוָרא.

ִלְקנֹות ִּדיָרה אֹו ִלְׂשֹּכר
יִרים ֶׁשֲאִני ּכֹוֶתֶבת.  ּוְתַבֵּקר ְקָצת ֶאת ַהּׁשִ

ָרִאיָת ֵאיְך ֶטרֹוִריְסִטים ֶׁשל ַאל ָקִעיָדה ִהְתַרְּסקּו ֶאל ּתֹוְך ִמְגְּדֵלי ַהְּתאֹוִמים?
ָרִאיָת ֵאיְך ְניּו יֹוְרק ָּבֲעָרה

ָּלנּו ָּבֲאָדָמה ְּבִדּיּוק ְּבָׁשָעה ֶׁשֶחְבָרה ַקִּדיָׁשא ְודֹוד יֹוִסי ְודֹוד ֵעָרן ָחְפרּו ְגָראּוְנד ִזירֹו ָּגדֹול ִמּׁשֶ
ְוִאָּמא ְוָׁשרֹון ּוָבָרק ַוֲאִני - ֻּכָּלנּו ָעַמְדנּו ָסִביב,

ֵהיַׁשְרנּו ַמָּבט ֶאל ֵעֶבר ְּתִחָּלתֹו ֶׁשל ָעִתיד ָחָדׁש.
ּוְבִלי ְלִהְתַרֵּסק, ִלְבעֹר, ְלִהָּפֵער,

ְּבִלי ִמְתָחם ַהְנָצָחה, ַּדַּקת ּדּוִמָּיה, מֹוְפֵעי ְצָדָקה, ִׁשיֵרי ִזָּכרֹון,
ְּבִלי ֶהְסֵּפִדים קֹוְרֵעי ֵלב ּוְנאּוִמים ְמַחְּזִקים ִמִּפי ׁשֹוֵעי עֹוָלם,

ְּבִלי ִהְׁשַּתְּתפּות ֲהמֹוִנית ְּבֵאֶבל
ָרִאינּו, ַאָּבא,

ֵאיְך קֹוְבִרים אֹוְתָך.

נעם פרתום

שיחת נשים
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ָהִייִתי רֹוָצה ֶׁשּיֹום ֶאָחד ְּתַלְּמִדי אֹוִתי 
ֶאת ּתֹוַרת ַהּכֹוָכִבים.

ִנַּסע ַלִּמְדָּבר ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה ּוְכֶׁשַהֶּפְרֶסִאיִדים יֹוִפיעּו
ִּתְׁשְלִחי ֶאת ָהֶאְצַּבע ַהּמֹוָרה ֶאל ַהַּגְחִליִלּיֹות ַהֵּבין-ָּגַלְקִטּיֹות

ְוֵעיַנִיְך ַהֵּכהֹות ַיֲעלּו ָּבאֹוב ּכֹוְכֵבי ָׁשִביט ְקדּוִמים.
ַאְּת ַוֲאִני ֵנֵׁשב ַעל ִמְכֵסה ָמנֹוַע ֶׁשל ִג'יּפ ָּכֵבד ְוָיָׁשן

ְּכמֹו ְּבִסְדרֹות ְנעּוִרים ֶׁשָאַהְבנּו
ְוַאְרַּבַעת ַהְיֵרִחים ַהָּגִליֵלָאִנִּיים ִיַּסּבּו ֵאי ָׁשם, ַעל ָיֵדנּו, ִּבְׁשֵכנּות טֹוָבה.

ְּכֶׁשֲאַבֵּקׁש ִמֵּמְך ְלַהֲעִניק ֵּפֶׁשר ָלעֹוָלם ַהֶּזה ְּתַסְּפִרי ִלי ַעל ַהּמֹוֶדל ַהֵּגאֹוֶצְנְטִרי
ְוֵאַדע ִּכי ָּכל ִּגְׁשֵמי ַהֶּמֶטאֹוִרים ְּכָבר ֵמֲאחֹוַרִיְך. 

22.08.09

יעל טומשוב

פרסאידים
מכתב לאחותי

נדב ליניאל

דבר
מכתב לוולט ויטמן

ֲאִני ּכֹוֵתב ְלָך ַּבֲהפּוַגת ַהֶּגֶׁשם, ֵמַאַחת ֵמֲחֻנּיֹות ַהַּמְזָּכרֹות ֶׁשִּלְפֵני ַהַּיַער.
ָרִׁשים? ֶאל ָהֲאִמיִרים? ְלַמָּטה ָהָרָקב ּוְלַמְעָלה ַקו ָׁשקּוף ֶׁשֲאִפּלּו ַהִּצֳּפֹוִרים ֵאיָנן ְוֵאין ִלי ְּכֹתֶבת. ֵאיְך ָּתִׁשיב? ּוְלָאן ֶאְכּתֹב? ֶאל ַהּׁשָ

חֹוצֹות.
ָהַלְכִּתי, ִמִּסיַאְטל, ֵמַרַעׁש ַהַּמִים ַהִּנּנֹוַח, ִמן ַהָּזִוּיֹות ַהְיָׁשרֹות ֶׁשל ְצָלֵבי ַהְּכִביִׁשים, ִמַּמְּתכֹות ַהִּמְגָּדִלים ִּבְדרֹום ָהִעיר,

ֵמַחְצרֹות ַהָּבִּתים ַהּדֹוִמים ֶזה ָלֶזה ַּבָּצפֹון, ֵמחֹוף ֶאְליֹוט ֶאל ַהַּמְעֹּבֶרת, ֶׁשִהיא ִטָּפה ַהַּמְחִליָקה ָהלֹוְך ָוׁשֹוב ֵּבין ֻקְפְסאֹות ָהֵאֶׁשל
ֵלף ִמַּמֲעֶטֶפת ְׁשָמם:  ַלח, ְלִהּׁשָ ָהֵריקֹות. ָהַלְכִּתי ַאֲחֶריָך, ְּכֵדי ִלְלמֹד ִמן ַהְּדָבִרים ֵּכיַצד ַהְּדָבִרים יֹוְדִעים ְלִהּׁשָ

ַמִים ַהְּמִׁשיִבים. ַהֵּגָאיֹות ֵהן ַחְדׁשֹות-ֲאִויר ִּכְבדֹות ִמְׁשָקל ְוַהָּבָרק ִמְבָרק. ָהֵעִצים מֹוִדיִעים ֶאת ְּדַבר ֶהָעָפר ָלָרִקיַע ְוַהֶּגֶׁשם, ַהּׁשָ
 ַוֲאִני, ֲאִפּלּו ֶאת ַהְמַעט ַהֶּזה ֵאיִני ַמְצִליַח ְלַסֵּפר ְלָך.

 ֲהֵרי ָּדָבר ֵאינֹו ִנְמָּדד ָּכאן ִּבְבֵני ָהָאָדם: ַהְּפָטִלים ֵאיָנם ַמְבִּכיִרים ְּביֹום,
ַהחֹול ַעל ַהחֹוף ַהְמַהְבֵהב ֵּבין ָאפֹר ְלָלָבן ֵאינֹו ִמְתַחֵּלף ִּבְׁשִנָּיה, ֲעֵצי ַהֶּסְקוֹוָיה עֹוד זֹוְכִרים ֶאת ֵלָדָתם ְוֶאת ֶאֶבן-

ַהֶּזַרע ֶׁשֻהְׁשְמָטה ְּבִלָּבָתם ּומֹוִסיִפים ְּבָכל מֹוָלד ַאְדָוה. ֵּכיַצד ִלְכּתֹב ְלָך ַעל ִוילֹונֹות ַהְּטָחב ַהְּתלּוִיים ֵמֲעָנִפים, 
י ַהַּטְקסּוס ִמְּבִלי ֶׁשֵאַדע ִלְנֹקב ִּבְׁשמֹו ַהְּפָרִטי ֶׁשל ַהָּיֹרק. ַעל ֲעֵלי ָהַאְלמֹון אֹו ַטְרֵפּ

ְּדָבִרים ַרִּבים, ֶׁשֹּלא אּוַכל ָלֶהם, ְּכתּוִבים ַּבְּגָזִעים ַהָּללּו, ֶׁשֵּיָהְפכּו, ַּגם ֵהם, יֹום ֶאָחד, ָּכמֹוָך, ְלַדִּפים.
ֵמַהּכֹל:  ְוִלְפֵני ֶׁשֵאֵלְך ְוֶאְחַּדל ְלַהְמִּתין ְלֵהָעְדרּוְתָך ֶׁשַּמִּגיָעה ָּכל ַּפַעם, ִעם ְּפִתיַחת ַהְּדָלתֹות, ִנָּסיֹון ֶאָחד ְלָתֵאר, ָּדָבר ֶאָחד,

ִּבְרצּוַעת ַהחֹוף ֲעֵצי ַהַּסַחף ָׁשְכבּו ְיֵבִׁשים ּוְמֻלְּטֵׁשי ֲאִויר, ְּכַעְצמֹות ַחָּיה ֲחָדָׁשה ַהַּמְמִּתיָנה ְלִהָּוֵלד. ָׁשם, ְנעּוִצים, 
 ִנְגלּו ֻּגְלֹּגֶלת ָהַאָּיל ּוְׁשֵני ַעְנֵפי ַקְרָניו. ְורּוַח ָּבָאה ָּבֶהם, ְוָנְׁשָבה ְוָׁשָרה.

ַקח ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה, ַהַּדף, ֵהיָכן ֶׁשַאָּתה. ַנְחִזיק ִמְּצָדָדיו ְּכהֹוִרים ִּבְׁשֵּתי ְיֵדי ַהֶּיֶלד ְוֵנֵלְך, ִאיׁש ִמּתֹוְך ַּדְרּכֹו, ֶאל ַּדְרֵּכנּו.

אלמנך  מאי 10'   מאי 10'   6869    אלמנך  



ַּבְּבָקִרים, ַּבַּפְרָוִרים, ֵּתבֹות ַהֹּדַאר 
ְמִניפֹות ִמְפָרׂש ָאדֹם 

ְוַהּנֹוְסִעים ַמְפִליִגים ְלַיֲעָדם 

*
ִאם ִמְכָּתב הּוא ַחּלֹון ַחד-ִּכּוּוִני

ַהְּגלּוָיה ִהיא ִויְטָרז'

*
ַהַּדִּפים ַּבַּמֲעָטָפה ְמֻקָּפִלים.

ַהִּזְכרֹונֹות ִמְתַחְּכִכים 
ֶזה ַּבֶזה 

*
"ָיָקר ... ֶׁשְּלָך"

ְּכמֹו ְּבחֹוְברֹות ַהְיָלִדים 
ָצִריְך ַלֲעבֹר ֶאת ַהָּמבֹוְך, ִמׁשם ְלׁשם, ְוָלֵצאת

נדב ליניאל

דואר

אלמנך  מאי 10'   מאי 10'   7071    אלמנך  



14 ביוני 1953

אליזבת' היקרה, 
שבע- בת  פקארד  מכונית  קנינו  עתה  זה   — ראס:  מדיאס 
טוב  למעשה  או  בתינוק,  כמו  בה  שטיפל  זקן  מפרופסור  עשרה 
מכך בהרבה. קיבלתי את רשיון הנהיגה לאחרונה וגיליתי, למרבה 
ההפתעה, שאני נהג ִאטי ואמין. אנו נוסעים להנאתנו לאורך נהר 

האיווה נטול החן, ואנחנו כמעט סנילים מרוב שמחה ורוח שטות.
באינדיאנה  הבא:  יוני  חודש  ועד  מעתה  בהוראה  שקוע  אני 
עד האחד באוגוסט, בחזרה לכאן בספטמבר, בסינסינטי מפברואר 
ועד יוני. אחר כך אנו מקווים למצוא בית ולשבת ולכתוב כבני אדם 
למודי ימים, כבעלים בעמנו, או כמו הנשיא אייזנהאואר — איזה 

חוסר מזל בבחירות!
מעל  היא,  שברזיל  ומאחרים   )Rahv( ראב  מנטלי  מבין  אני 
לכל ספק, המקום המושלם בשבילך ושיש לך שם חברים טובים. 
אך את חייבת להמשיך ולסרוק את כל החוף האטלנטי עם עצירות 
להיפגש.  שנוכל  מנת  על  במסצ'וסטס  או  יורק  בניו  ארוכות 

היעדרותך אינה נעימה לי כלל וכלל.
לידי  נפלה  שוב  פריז  בצרפת.  הייתי  חלום.  לי  היה  אמש 
הגרמנים, אך הדבר נעשה כבר עניין שבשגרה עד כדי כך שהיה 
באמת  שלמישהו  לראות  כדי  וביסודיות  בעומק  להתבונן  צורך 
אכפת. הגעתי לפריז )מן החזית, נדמה לי, אף שלא הייתה חזית 
נעשו  הם  במכרים.  שם  והוקפתי  למסיבה  הלכתי  ממש(,  של 
מרוחקים ונדמו לצללים כשהתקרבתי אליהם. לפתע ראיתי אותך 
ונתתי לך חיבוק ענקי. עברת לשולחן אחר. אמרתי: "אני מכיר כאן 
"כל המסעדות כאן  כמה מסעדות צרפתיות טובות". את אמרת: 

צרפתיות".
את רואה. עליך לחזור.

מה את כותבת? אליזבת' סיימה לא מכבר שתי מסות טובות 
אור  לראות  שעתידים  שירים  שלושה-ארבעה  יש  ולי  וסיפור 
ב"קניון" )Kenyon( וב"פי.אר." ).PR( וגם ערמה של דברים לא 

גמורים.
כתבי וספרי לנו מה שלומך ואשיב לך במכתב טוב. אליזבת' 

מוסרת את אהבתה.
     

באהבה,     
קאל     

סידור  אגב  לי  אבדה  היא  אבל  מנטלי,  כתובתך  את  קיבלתי 
 Houghton & באמצעות  המכתב  את  שולח  אני  שולחני. 
Miffin. אם תישארי בברזיל עשר שנים אולי נגיע אליך בנסיעה. 

האם ישנם גשרים מעל תעלת פנמה?

12 ביולי 1976

אליזבת' היקרה מכל,
זו  גלגלים.  בכיסא  לבוסטון  שחזרת  לי  סיפר  פרנק  עתה  זה 
ונדמה  כאן  טוב  כה  בריאותי  במצב  נראית  שכן  עגומה,  הפתעה 
היה שהתרופה האנגלית החדשה שומרת עליך היטב. אני שולח 
את המכתב הזה ללואיס כיוון שאני מעריך שכבר שוחררת מבית 

החולים.
שכמעט  נדמה  קצר  זמן  אחרי  מביקורך.  מתרגש  עדיין  אני 
רכים  שיער  חומי  עדיין  ואנחנו  לאחור  שבו  עשורים  שלושה 
בשנים המשוחחים זה עם זו בניו יורק, בוושינגטון או במיין. הקול 
שמא  או   — שהיננו  למה  מאשר  שהיינו  למה  יותר  דמו  והמראה 
מצאו  החדשים  ששיַרי  גם  שמח  אני  כשהייתה?  עודה  המהות 
חן בעיניך כי חששתי שלא תאהבי אותם. הם נשלחו היום לבוב 
ִגירֹו )Giroux( ואף שאני כבר מתגעגע לנוכחותם הלוחצת עלי 
לשנותם, ללטשם, להוסיף עליהם, אני כמעט חש תחושה פיזית 
של קלות. כאילו משא כבד ירד מעל כתַפי והפקדתי את מטעני 

בתחנה למשך יום.
אני בטוח שפרנק סיפר לך שהוא מצא לנו דירה "טובה מכל 
דירה שהייתה לכם" אז אל תאמרי דבר שירתיע אותנו. הספק והאי 
ודאות מוחשיים ומאיימים כל כך מכאן. אני חושב שקיימברידג' 
תהיה נוחה בהרבה מברוקליין הן מהבחינה האקדמית הן מהבחינה 
החברתית. עומדת לרשותנו אך ורק אחות שאינה נוהגת )כמונו(. 

כל דבר נראה עתה כאילו הוא נושא אותי לאחור. דבר אחד 
שהייתי בטוח בו הוא שאין באנגליה ֵקיִצים אמיתיים כמו בחווה 
ישנם  אמנם  ואם   — בטנסי  טייט  משפחת  בבית  או  סבי  של 
רצופים.  ימים  משלושה  יותר  נמשכים  הם  שאין  הרי  כאלה 
חבוי  דומם,  ומשתהה,  שורה  הטבע   — ונמשך  הולך  זה  אבל 
דגי  ולדוג  חכה  עם  לאגם  ללכת  נוטה  כמעט  אני  לפעמים  וחם. 
ִּפיֶקֶרל. איך סבא היה משליט סדר במקום ובנו. אבל האדמה וכל 
ירוק.  בסומק  ומנוקד  חּום-חֹולי  צבוע  ָּכֵמׁש,  מתפורר,   שעליה 
שכבר  מקווה  אני  בספטמבר.  ב-20  להיכנס  אמורים  אנחנו 
התאוששת ושאת עוברת לנורת' הייבן. נדמה לי שבימים צלולים 
תוכלי לראות את ַקְסִטין מהחוף הצפוני. אני מתגעגע לכל זה וכבר 

מצפה בכליון עיניים לחזור.
קרוליין מוסרת את אהבתה.

באהבה,    
קאל     

21 באוגוסט 1947

אליזבת' היקרה,
אסביר  לא  אך  "קאל",  מכונה  אני  כך;  להיקרא  חייבת  )את 
מדוע. אף אחד מן הכינויים הנגזרים אינו מחמיא: קלווין, קליגולה, 
חסרת  אירוניה  אותה  עם   — קליגרפיה  קּוִלידג',  קלווין  קאליּבן, 

רחמים(.
אני שמח שכתבת לי, משום שאת מעניקה לי בכך הזדמנות 
לומר לך עד כמה מצא חן בעיַני שירך על הדג שהופיע ב"ניּו יֹורקר". 
שחשתי  להודות  עלי  פנים  כל  על  שבשיריך.  המצוין  אולי,  זהו, 
קנאה עמוקה כאשר קראתיו — אני עצמי דייג, אך כל הדגים שלי, 
אבוי, נהפכים לסמלים! התיאור מלא שגב, והממד האנושי, הטון 
"חזה"  למילה  באשר  בטוח  אינני  ובמדויק.  נכון  עשוי  הכל  וכו', 
שזה  להיות  יכול   — מהסוף  החמישי  או  הרביעי  בטור  המופיעה 

קצת מוגזם בהקשר הזה; אבל אני כנראה טועה.
זאת  בכל  אך  גרוע:  היה  ב"סאן"  שהופיע  מה  כל  למעשה, 
ברינין   ,)Ciardi( סיארדי   ,)Nims( נימס  עם  להימנות  מרגש 
 )Nerber( ונרּבר )Howard Moss( והאוורד מֹוס )Brinnin(
 W.T.( סקוט  טי.  וו.  זאת  שניסח  כפי  המבטיחים,  כ"צעירים" 

.)Scott
הייתי בנובה סקוטיה לפני שנים רבות, עם סבי, כשיצאנו לדיג 
פֹוֵרִלים. כל מה שזכור לי מהחוף הוא מעגן ַיְרמּות' בֵׁשֶפל, הנצפה 
מאוניית קיטור שנקראה "הירמות'", וכמה שחפי-ֵׁשֶפל מדכאים 

למראה ותחושה איומה הנלווית למחלת ים — משהו דמוי מוות, 
שכילד הנחתי שאני חסין לו.

אני שמח שהביקורת הייתה מוצלחת. אני מניח שמה שאמרת 
ג'ארל הניע אותי לזהות ֵתמה משותפת  אז בערב אצל משפחת 
בשיריך. אני חושב שרנדל ראוי להכרה על כך שסיקר היטב את 

שירתך — סקירתי שלי הייתי ארוכה יותר ומאוחרת יותר.
תוֵּכי ים מצויים בספרי על ציפורי ניו אינגלנד, אך מעולם לא 

הזדמן לי לראותם.
אני צפוי להיות בניו יורק מתישהו בין ה-1 ל-14 בספטמבר, 
ערב,  לארוחת  להיפגש  ננסה  שם  תהיי  ואם  מוושינגטון,  בדרכי 

במקום זו שהחמצנו באביב האחרון.
בנות משפחת ג'ארל נמצאות בקולג' לנשים בצפון קרולינה.

   
בכבוד רב,    

רוברט לואל    

נ.ב.
תודה לך על הדברים הטובים — שאיני באמת ראוי להם — שכתבת 

לי במכתבך הקודם. 

רוברט לואל

אבל האדמה וכל 
שעליה מתפורר, ָּכֵמׁש
במשך כשלושים שנה התכתבו ביניהם המשוררים רוברט לואל 

ואליזבת' בישופ. שלושה ממכתביו של לואל אל בישופ מובאים 
כאן. את המכתב האחרון כתב לואל כשנה לפני מותו

מאנגלית: נדב ליניאל
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נולדתי, מתי ע ידעתי אם  לא  ה-14.2.2007  יום  ד 
והיכן ולמען האמת גם לא עניין אותי במיוחד.

להתייצב  רשמי  מכתב  קיבלתי   2007 בשנת 
תעודת  לקבל  כדי  אביב  בתל  פולין  בשגרירות 
לידה, ומאז שקיבלתי התעודה אני יודע שחי אני, אך הזה נקרא 
25 ואני  24 ואבי בן  חיים? מן התעודה נודע לי שאמי הייתה בת 
תינוק בן חצי יממה והעיר שבה הגחתי לאוויר הטוב — האומנם? 
— שבעולמות: Chelm. ועד שאחותי נפטרה שוב לא התעניינתי 
באנגליה  זמנית  ומתגורר  אביב  בתל  שנולד  בניה  צעיר  אך  בה 
הזמינני — בתום שנת האבל — ללונדון. הסכמתי ובתנאי שמשם 
נצא למסע בפולין ובמיוחד לעיר Ostroteka, היא אוסטרולנקע, 
לראות במו עיַני את מקום קבורתו של סבי שהוא סבא רבה של 
בן אחותי ומאנגליה יצאנו למסע עם עוד חבר — ֵׁשף — ולא מצאנו 

את קבר סבי ולא את בית העלמין: רק אפר. 
ואפגש  לקרקוב  שניסע  חשבתי  בפולין  הייתי  שכבר  מאחר 
לה שלושה  וכתבתי  ויסלבה שימבורסקה  עם הגברת המשוררת 
חזר מה  משום  האחרון  ובאנגלית;  בפולנית   מכתבים: בצרפתית, 

מספר  נמסר  אחותי  לבן  ורק  נפגשנו  לא  לבסוף  אביב.  לתל  אלי 
הטלפון של המזכיר שלה שאמרה לו המשוררת בעלת פרס נובל 
לעשות  "מה  ענה:  ב.  ס.  אחותי  ובן  אתם?"  היכן  "נו,  לספרות: 
מחויבות  הייתה  ולנו  בבוקר..   07:30 בשעה  פגישה  לנו  וקבעתם 
לשוב  כדי  הפולני  התעופה  בנמל  להיות  עלינו  היה   — קודמת 
לאנגליה.." וזאת הסיבה שלא פגשתיה. "היא הפסידה", התלוצצנו 
התצלומים  באוסטרולנקע  שגילינו  ומה  ללונדון,  בדרך  במטוס 
ַּפַעם ְוֶׁשֵאי  ֶׁשָהיּו  ֱאנֹוׁש  ְׂשפֹות  ְּבִליל  ִמָּכל  יותר  טוב   ימחישו 

ֵבל. ִיְהיּו ַּבֵתּ

י"ה

ישראל הר

מכתב לוויסלבה 
שימבורסקה 

וזיכרונות 
מאוסטרולנקע

1 בספטמבר 2008
לכבוד ויסלבה שימּבֹורסקה   

שמי ישראל ַהר-הרשקוביץ הגר בארץ ישראל אבל נולד בעיר הפולנית חלם, 
76 שנים הבא לבקר בעיר אֹוְסְטרֹוֶלְנָקע את קברו של סבי שנפטר לפני  זקן בן 
פרוץ מלחמת העולם השנייה עם בן אחותי הגר באנגליה והוא עוזר לי — בדיבור 

— ואם יתאפשר זמן שהותנו בפולין נגיע גם לעיר קרקוב. 
החשובה  המשוררת  אצל  ולהתקבל  לבקר  להרשות  שתואילי  מבקש  אני 

הגברת ויסלבה שימבורסקה בעלת פרס נובל לספרות ובת מולדתי פולין.

בכבוד הראוי,
ִיְׂשָרֵאל ַהר
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עבודותיו של אריק ונונו:

בשער הקדמי: "Avec le temps", שמן על בד 100x100 ס"מ, 
אוסף משפחת גביש.

,150x115 ,עמ' 23: "את כל שלא נאמר...", טכניקה מעורבת על נייר
אוסף פרטי, אנטוורפן, בלגיה.

עמ' 41: "יום המחרת", מתוך סדרה המתייחסת ל"מטמורפוזיס" של קפקא. 
דיו, אקוורל וגואש על נייר. 32x45 ס"מ.

עמ' 47: "שתיקה", מתוך סדרה המתייחסת ל"מטמורפוזיס" של קפקא. 
דיו, אקוורל וגואש על נייר. 32x45 ס"מ.

עמ' 69: "ניסיון", מתוך סדרה המתייחסת ל"מטמורפוזיס" של קפקא. 
דיו, אקוורל וגואש על נייר. 32x45 ס"מ.

בשער האחורי: "Self", מתוך הסדרה "TxT", שמן על נייר,
אוסף משפחת הראל.
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יוצרות ויוצרים יקרים:

 שירים, סיפורים, מאמרים, מסות, תרגומים ועבודות אמנות

לגיליון מס' 4 של "אלמנך", שיראה אור בסתיו 2010,

ניתן לשלוח לכתובת הבאה:

almanac.poetry@gmail.com

את החומרים יש לצרף לדואר האלקטרוני בקובץ נפרד,

יחד עם פרטי היוצר )שירה – עד 10 שירים, בניקוד חלקי(.

לא יתקבלו חומרים שפורסמו או עתידים להתפרסם

בכל במה אחרת.

* המערכת שומרת לעצמה את הזכות

   ליצור קשר רק עם מי שיצירותיו נבחרו להשתתף בגיליון
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