***
יוסי גמזו

הַ בָּ לָּדָּ ה עַ ל חַ טִּ ים אַ נְּ תֵ יקָּ ר
ומכְּ חוֹל הָּ אָּ םָּ נִּים
אִּ יש הַ לֶּחֶּ ם ִּ
הַ בַ ל ָָּּדה עַ ל חַ טִּ ים אַ נְּ תֵ יקָּ ר)1( ,
ִּאיש נִּפְּ לָּא ,כְּ מ ֹו לֶּחֶּ ם ,כְּ מ ֹו חֵ יק,
גָּדוֹל ָּכזֶּה ,עָּ גֹ ל ָּכזֶּה ,עַ ל ֶּרקַ ע
ימתָּ נִּי .צוֹחֵ ק
גִּ לְּ בֹעַ אֵ ְּ
רוסִּ ית חַ םָּ ה כְּ מ ֹו בו ְֹּר ְּשטִּ .מין עֵ ץ שָּ תול בֵ ין מֵ י ַאפְּ סַ יִּ ם
שֶּ ל כָּאן וְּ שֶּ ל עַ כְּ שָּ יו ובֵ ין גְּ בָּ ִּהים וְּ צַ םָּ רוֹת
שֶּ ל אוֹנֶּ ָּרה ַאחֶּ ֶּרת ,כְּ מ ֹו עָּ נָּן בְּ ִּמכְּ נָּסַ יִּ ם
ִּמ ִּשיר שֶּ ל מָּ יָּקוֹבְּ סְּ ִּקי ,אֲבָּ ל נֹ ה ,בְּ עֵ יןֲ -ח ֹרד:
גוף ְּמפ ָֻּדר בְּ קֶּ מַ ח ובְּ לו ִֹּרית נְּ רועָּ ה שֶּ ל ֹלבֶּ ן
בֵ ין כְּ תֵ ִּפטוֹת סַ ְּרבָּ ל ָאפֹ ר ,עַ ל תֶּ קֶּ ן שֶּ ל כָּחֹ ל,
נָּרדוֹכְּ ס מַ גְּ נִּיב – ִּמין רְֹך דֻ בִּ י עִּ ם כֹבֶּ ד
וְּ אֵ יזֶּה ָּ
קָּ לִּ יל ָּכזֶּה ,שֶּ ב ֹו הוא
ְּמפְּ ל ְַּרטֵ ט
עִּ ם הַ ִּםכְּ חוֹל.
נוריס,
ַו ֲאנִּי נוֹחֵ ד נו ָֹּרא מֵ הַ תַ מִּים שֶּ ל כַפַ ר ִּ
ַאדי ,אַ ְך
נוֹחֵ ד מֵ הַ סָּ בוֹעַ הַ סוֹחֵ ק בַ ו ִּ
טוטים שֶּ לִּ יִּ ,מ ְּתהוֹם הַ )2( morituri-
ִּמ ְּשחוֹר הַ ִּן ִּ
תָּ ִּמיד ,עַ ל סַ ף הַ עֵ ץ ,צָּ ץ לִּ י אַ נְּ תֵ יקָּ ר ְּמקֻ םָּ ח
וְּ אוֹטוֹט ֹו אוֹפֶּ ה לִּ י בַ חֲלוֹם ,בְּ הוֹקוס-נוֹקוס
י ֵָּרחַ צַ חְּ ,דמוי ְּקרוָאסוֹן וזְּ רוי ַאבְּ קַ ת סֻ כָּר
ֹומשֹום וְּ ִּעם ְּשבִּ יל-חָּ לָּב שֶּ ל קוֹקוֹס
עִּ ם יָּם שֶּ ל כוֹכְּ בֵ י ש ְּ
שֶּ ֶּטלֶּד בֶּ ן חָּ מֵ ש כָּמ ֹונִּי חָּ ש בְּ ַל ְּילָּה קַ ר
קוקטָּה שֶּ םֵ תָּ ה,
כְּ ִּאלו הוא כְּ בָּ ר ֹלא ג ֹוזָּל שֶּ ל ִּ
זֹאת שֶּ מ ְָּּטשָּ ה אוֹת ֹו בְּ קֵ ן-ז ִָּּרים וְּ ֹלא תָּ שוב,
כְּ ִּאלו יֵש גַם ל ֹו אֵ יזֶּה סִּ כוי קָּ טָּ ן ,כִּ י נֶּתַ ע
סוריָאלִּ יסְּ ִּטי שֶּ ָּכזֶּה ,הַ כֹל קָּ שוב
הַ כֹל ֵ
לְּ אֵ יזֶּה חֻ עֵ י ֹכבֶּ ד ֲאחֵ ִּרים ִּמן הָּ ֵריָאלִּ י,
כָּאֵ לֶּה שֶּ ל "אֶּ פְּ שָּ ר" וְּ "יִּתָּ כֵן" וְּ "לָּםָּ ה ֹלא?"
וְּ ַדוְּ קָּ א הֶּ הָּ זוי ,הַ ִּד ְּמי ֹונִּי ,הַ וִּ ְּירטוָאלִּ י
נִּ ְּתאֹ ם ְּמ ַר ֲה ִּטים ל ֹו כָּאן אֶּ ת הָּ ע ֹולָּם כֻל ֹו
בְּ כָּל ִּמינֵי ִּת ְּקווֹת וְּ נֶּחָּ מוֹת שֶּ עַ ל הַ דַ עַ ת
אולַי ֹלא ִּמ ְּתקַ בְּ לוֹת כָּל -כְָּך ,אַ ְך עַ ל הַ לֵב – ְּמאֹ ד
מודעַ ת
וְּ הֵ ן ,כְּ ִּמין תַ ְּחלִּ יף לְּ ז ֹו שֶּ ט ְַּתמות ֹו ַ
יִּהיֶּה לָּה שום תַ ְּחלִּ יףֹ ,לא עוֹד,
לְּ כְָּך שֶּ אֵ ין וְּ ֹלא ְּ
ימים ַוָּרעַ ד
טו ְֹּרחוֹת כָּאן לְּ פָּ חוֹת ל ְַּחסֹ ְך ל ֹו ְּקצָּ ת אֵ ִּ
ומקַ מְּחוֹת ל ֹו ,בִּ ְּמקוֹמָּ ה ,אֶּ ת מֶּ לַח הַ ְּדמָּ עוֹת.
ְּ
וְּ ָאזִּ ,מכְּ פוֹר פְּ חָּ ָּדיו ,כְּ מ ֹו בְּ ִּמין נַ אזֶּל שֶּ הוא ֶּרצֶּ ף
שֶּ ב ֹו חוֹבְּ ִּרים י ְַּח ָּדיו בְּ ִּדיסְּ הַ ְּרמ ֹו ְּניָּה ִּמסְּ תו ִֹּרית
נְּ ָּרטֵ י ְּמצִּ יאֻ טוֹת שֶּ אֵ ין ז ָָּּרה מֵ הֶּ ן ,בְּ עֶּ צֶּ ם,

ז ֹו לִּ ְּרעותָּ ה כְּ מ ֹו אֵ צֶּ ל בוֹׁש )3( ,א ֹו ָּדאלִּ י )4( ,א ֹו מַ גְּ ִּריט ()5
נו ְֹּרצִּ ים נִּ ְּתאֹ ם אֶּ ל תוְֹך חֲלוֹמוֹתָּ יו שֶּ לוֹ ,כְּ פֶּ לֶּא,
עָּ לִּ ים שֶּ ל ֶּדשֶּ א כְּ מ ֹו ַאחַ ר הַ גֶּשֶּ ם הָּ ִּראשוֹן
ִּמ ְּשתֵ י הַ ַמ ֲעלַיִּם הַ וַאן-גוֹכִּ טוֹת הָּ אֵ לֶּה
שֶּ טֵש ל ֹו לְּ אַ נְּ תֵ יקָּ ר עַ ל ַרגְּ לָּיו ,וְּ כָּל לָּשוֹן
שֶּ ל נַעַ ל שֶּ ָּכזֹאת ִּמטָּד עוֹמֶּ ֶּדת לְּ הַ כְּ ִּריז
עַ ל או ִֹּדיסֵ יַאת ִּשחוטָּ יו בֵ ין ִּמ ְּד ְּרכוֹת נָּ ִּריז
שֶּ ל יולִּ יסֶּ ס מֵ עֵ יןֲ -חרֹד שֶּ בְּ לִּ י הַ ְּרבֵ ה לִּ ְּרטֹ ן
אוֹטֵ ם אֶּ ת חו ֵֹריהֶּ ן שֶּ ל ֻסלְּ יוֹתָּ יו בִּ נְּ יַר עִּ תוֹן
וְּ ַאף שֶּ בְּ נֵי-מֵ עָּ יו ְּמקַ ְּר ְּק ִּרים ב ֹו מֵ ָּרעָּ ב
הוא ָּרץ ,מֻ כֵה ָ-אמוֹק ,עִּ ם ִּמכְּ ח ֹולָּיו וְּ עִּ ם צְּ בָּ עָּ יו
מֵ ָאטֶּ לְּ יֶּה לְּ ָאטֶּ לְּ יֶּה שֶּ ל כָּל גְּ ד ֹולֵי הַ דוֹר
שֶּ מַ שֶּ הו סוֹפְּ סוֹף אולַי י ְִּּדבַ ק ב ֹו וְּ י ְַּחדֹר
גַם אֶּ ל ִּק ְּרב ֹו שֶּ לוֹ ...וְּ הַ ְּמיָּר שֶּ בַ ןֻלְּ יוֹת
שֶּ כָּל -כֻל ֹו ְּקפוא-קֹ ר וסְּ פוג מֵ ימֵ י הַ ְּשלולִּ טוֹת
מַ זְּ כִּ יר ל ֹו אֶּ ת ִּר ְּשרוש ְּדשָּ ָאיו שֶּ ל עֵ מֶּ ק ִּיזְּ ְּרעֶּ אל
(בְּ עוֹד שֶּ בַ חֲלוֹם הַ ֶּטלֶּד הַ מִּזְּ כָּר לְּ עֵ יל
מַ זְּ כִּ יר הַ טְּ ַר ְּק ַרק הַ זֶּה הַ חַ י וְּ הָּ עִּ עֵ ש ,שֶּ -
ַדוְּ קָּ א אוֹת ֹו ִּהיא ָאהֲבָּ ה ִּמכָּל צִּ בְּ עֵ י הַ קֶּ שֶּ ת,
ִּהיא ,שֶּ כְּ בָּ ר ֹלא י ְִּּשמַ ע א ֹותָּ ה ,לָּטוף ,בְּ עוֹר סָּ מור
מֵ רְֹך ,בְּ צָּ ְּרפָּ ִּתית שֶּ ל ּ mon chériו)6( )...mon amour-
וכְּ מ ֹו שֶּ זֶּה בַ חֲלוֹמוֹת :קָּ שֶּ ה ל ַָּדעַ ת ִּאם
הָּ עֵ ֶֹּשב הַ םוזָּר הַ זֶּה ,הַ סָּ ץ ִּמן הַ ְּע ָּרעִּ ים
שֶּ ל זוג הָּ ַאלְּ טֶּ ע ִּשיְך ( )7הַ לָּלו הַ מִּלְּ אוֹת לִּ ְּש ֹרד
הוא עֵ שֶּ ב הַ סוֹמֵ חַ ל ֹו סְּ בִּ יב מַ ֲעיַן ֲ -ח ֹרד
א ֹו זֶּה שֶּ סָּ ץ ל ֹו כְּ מ ֹו אֵ זוֹב ,חָּ צוףֹ ,לא ִּמ ְּת ַרןֵ ן,
בֵ ין מַ ְּרצְּ פוֹת מ ֹונְּמַ ְּר ְּטר וְּ ַאבְּ נֵי גִּ ְּש ֵרי הַ ןֵ ין.
כִּ י שָּ ם ,בְּ עִּ יר-אוֹרוֹת ז ֹו שֶּ אֶּ ת לֵב ַרבִּ ים ג ֹונֶּבֶּ ת
ומ ְּתלַבוֹת
בִּ בְּ ַרק הַ בְּ טָּ חוֹתֶּ יהָּ הַ עו ְֹּרצוֹת ִּ
כְּ אֵ ש בֵ ין הַ ְּדבֵ ִּקים בָּ ה כְּ בָּ אֶּ בֶּ ן הַ שוֹאֶּ בֶּ ת
שֶּ הַ צְּ לָּחוֹת בָּ ה אַ ְך ְּמעַ ט וְּ ַאכְּ זָּבוֹת ַרבוֹת
יו ֵֹרד אַ נְּ תֵ יקָּ ר בְּ לֵיל סְּ תָּ יו יָּשָּ ר ִּמן הָּ ַרכֶּבֶּ ת
(מזְּ ָּודֹ נֶּת) וְּ עֵ ינָּיו סַ בוֹת
'ימ ַידנְּצִּ 'יק ִּ
עִּ ם צִּ ִּ
כְּ שַ בְּ שָּ בוֹת בָּ רוחַ ובוֹלְּ עוֹת בָּ ה כָּל בולְּ וָּ ר
וְּ כָּל כִּ כָּר שוֹקֶּ קֶּ תִּ ,אם ִּמלְּ גֵו וְּ ִּאם ִּמלְּ בָּ ר
וְּ הוא כָּל-כְָּך נ ְִּּרגָּש שֶּ ַאף יו ְֹּצאֵ י כָּל נִּ יסוָאר ()8
ַאק ְּצ ֶּינְּט רוסִּ י) לְּ "ב ֹונְּסוָאר" (...)9
זוֹכִּ ים אֶּ צְּ ל ֹו (בְּ ִּמין ְּ
וְּ הוא צ ֹולֵל בַ הֲמולוֹת הַ ג ֹועֲשוֹת כְּ וֶּזוב
וְּ הוא ז ֹולֵל אֶּ ת הַ םַ ְּראוֹת סְּ בִּ יב ֹו כְּ ִּאיש נ ְִּּדהָּ ם
בְּ לִּ י ַדעַ ת בֵ ין י ִָּּמין לִּ ְּשמֹ אל בְּ עִּ ְּרבובְּ יַת נִּי ְּנוֵה ז ֹו
ִּמלְּ בַ ד אוֹתָּ ה ג ָָּּדה ְּשמָּ אלִּ ית צְּ פופָּ ה ,שוֹקֶּ קֶּ ת-עַ ם,
ִּמ ְּקלַט הַ סַ ט ִָּּרים ,נִּ ְּרחֵ י -הַ נַ יִּט ,כָּל שֶּ מָּסו
רורית וְּ הַ כִּ עור וְּ הַ ְּשמָּ מָּ ה,
ִּמיוֵן הָּ ַאפְּ ִּ
נַרנָּסוס
כָּל ֹכ ֲהנֵי הַ טֹפִּ י הַ חוֹלְּ ִּמים עַ ל הַ ְּ
אַ ְך אֵ ין לָּהֶּ ם גַם ,נֶּעבֶּ עְך,
ֶּרבַ ע פְּ ַרנְּק עַ ל הַ מְּשָּ מָּ ה.

וְּ הוא רוֹאֶּ ה ִּשיכוֹר אֶּ חָּ ד נִּ גָּף ִּמ ִּעיר אֶּ ל ִּקיר
ושתֵ י י ָָּּדיו שוֹלְּ פוֹתֲ ,אגַב ִּד ְּקלום ִּמ ְּת ַל ֲעלֵעַ ,
ְּ
ִּמכִּ יס אֶּ חָּ ד – קוֹמֶּ ְּדיָּה אֱלו ִֹּהית ,בְּ ִּאיטַ לְּ ִּקית,
ֱֹלהים ,אֶּ ת הַ בִּ יבְּ לֵיָאה
ִּמכִּ יס שֵ נִּי – אֶּ ת ְּדבַ ר הָּ א ִּ
וְּ הַ ִּשיכוֹר קו ֵֹרא בְּ קוֹל גָּדוֹל ,כְּ ִּמין ח ֹוזֶּה
ִּמ ְּשנֵי סְּ פָּ ָּריו לְּ סֵ רוגִּ יןִּ ,מזֶּה וְּ גַם ִּמזֶּה:
ִּמתוְֹך סִּ פְּ ר ֹו שֶּ ל ַדנְּטֶּ ה הַ לָּפות ל ֹו בִּ ְּשמֹ אל ֹו
ומתָּ נָּ"ְך ֶּונֶּצְּ יָּה שֶּ בְּ יַד י ִָּּמין שֶּ לוֹ.
ִּ
אשית בָּ ָּרא
וְּ הוא זוֹעֵ ק אֶּ ל תוְֹך הַ ַל ְּילָּה" :בְּ ֵר ִּ
ֱֹלהים" " - - )11( "Lasciate ogni speranza voi chientrate" - -אֶּ ת
א ִּ
ָארץ"  - -וב ֹוכֶּה ,ב ֹוכֶּה מָּ ָּרה
הַ שָּ מַ יִּם וְּ אֶּ ת הָּ ֶּ
וְּ הוא אֶּ בְּ ֵרא ֹו (ִּ )11מלִּ יבו ְֹּרנ ֹו עִּ ם עֵ ינֵי נוֹאֶּ ט
כְּ שֶּ ל עִּ םָּ נואֵ ל ( )12א ֹו שֶּ ל ַר ְּמחָּ "ל ( )13וְּ הוא – אֲבוֹי –
ִּמד ֹוחֲקֵ י הַ עֵ ץ ,קֵ ץ ִּקטומ ֹו הָּ ַאלְּ כוֹהוֹלִּ י
זֶּה הָּ או ֵֹרב ל ֹו בַ נִּ מָּה ,מֵ עֵ בֶּ ר לַםָּ בוֹי
ינְּת ובֵ ין הַ חֹ לִּ י.
בְּ כָּל ֶּדלְּ נֵ ק בִּ יסְּ ְּטרוֹ ,בֵ ין הָּ אַ בְּ סִּ ְּ
וְּ הוא רוֹצְּ חָּ ם שֶּ ל כָּל הַ חֲלוֹמוֹת וְּ הוא גו ֵֹרר
אֶּ ת גֹ ֶּדל כִּ ְּשרוֹנ ֹו הָּ עַ ז לַבִּ יב הַ בוֹהֶּ ְּמיָּנִּי.
"ש ִּמי הָּ עִּ ְּב ִּרי הוא ְּי ִּד ְּידיָּה)14( mon frère ,
וְּ הוא אוֹמֵ רְּ :
וש ִּמי בִּ ְּשפַ ת ִּא ִּםי הוא
ְּ
ָאמָּ ֵדיא ֹו מו ִֹּדילְּ יָּאנִּי".
וְּ ַנע ֲָּרה בַ ת ְּשבַ ע-עֶּ ְּש ֶּרה ,בְּ עֶּ צֶּ ם הֶּ ְּרי ֹונָּה
דוָֹאה נִּ ְּתאֹ ם כְּ מ ֹו רוחַ ְּ -רפָּ ִּאים שֶּ בַ בָּ לָּדוֹת
ַאחַ ר מוֹת ֹו שֶּ ל הַ שַ ְּתיָּן הַ זֶּה ,מֵ חַ ל ֹונָּה
ומ ְּתנַנֶּ צֶּ ת לִּ ְּרסִּ יסִּ ים עִּ ם בְּ נָּם שֶּ ֹּלא נ ֹולַד עוֹד.
ִּ
ושמָּ ה הוא זָּ'אן ,זָּ'אן שֶּ כָּאַ טָּלוֹת וְּ כַסְּ בָּ ִּאים
ְּ
ישית ל ְָּּרחוֹב ,כִּ י ַרק הֵ נֵצָּ ה
קָּ פְּ צָּ ה ִּמ ְּםרוֹם קוֹמָּ ה ְּשלִּ ִּ
וכְּ בָּ ר ְּקטָּ פָּ ה הַ הואִּ ,שיכוֹר הַ טָּי"ש וְּ הַ סְּ בָּ עִּ ים
שֶּ ְּתשוקָּ תָּ ה לוֹ ,כְּ מ ֹו שֶּ ל ֹו ל ְַּשנַאנְּ סִּ )15( ,היא סַ ם ופֶּ צַ ע
וְּ כָּל ְּדיו ְֹּקנָּיו ְּקבועִּ ים עַ ל גִּ בְּ ע ֹולֵי צַ וָּאר גְּ בו ִֹּהים
שֶּ עֵ ינֵיהֶּ ם – ְּשנֵי אֲ ג ִַּםים שו ְֹּק ִּטים לִּ גְּ דוֹת הַ םֵ צַ ח
(שֶּ אֶּ ת ְּתכֶּלְּ תָּ ם ְּיִּראו עַ כְּ שָּ יו ְּביַחַ ד ,הוא וְּ ִּהיא
וְּ הַ ִּתינוֹק שֶּ ֹּלא נ ֹולַד
ַרק בִּ ְּמחוֹזוֹת הַ מֵצַ ח).
וְּ עוֹד רוֹאֶּ ה אַ נְּ ִּתיקָּ ר שָּ ם ,בְּ ִּמפְּ גָּשָּ יו
בֵ ין ִּא ְּטלִּ יזֵי שוק -הַ בָּ שָּ ר הַ נָּ ִּריז ִָּּאי
מֻרעָּ ב ,אֲחוזִּ -דבוק ,הוֹפֵ ְך וָּשָּ ב
עֶּ לֶּם ְּ
בְּ ִּמכְּ ח ֹולָּיו אֶּ ת הַ ג ְַּש ִּמי וְּ הַ נְּ ר ֹוז ִָּּאי
הַ ִּם ְּשתַ לְּ שֵ ל מֵ ַאנְּק ֹולֵי הַ עַ סָּ בִּ ים ,גְּ וִּ טוֹת-גְּ וִּ טוֹת
ֵיהמוֹם ֲחמוץ ָּ -ד ִּמים ,שֶּ ל סְּ חוס וָּשֶּ לֶּד –
שֶּ ל ג ִּ
לְּ אֵ יז ֹו לִּ ִּיריקָּ ה הַ ִּם ְּתמַ לֵאת עַ ל בַ ד ,כְּ עוֹר ִּאטוֹב,
בִּ ְּש ִּחין כִּ ְּתמֵ י זִּ כְּ ָּרם שֶּ ל ְּדמֵ י ָאדָּ ם בַ שֶּ לֶּג.

אוק ָּר ִּאינִּ י הַ מ ְִּּקשָּ ר
וְּ זֶּה מַ זְּ כִּ יר ל ֹו נוֹף נוֹגְּ רו ִֹּמים ְּ
לְּ סִּ טוטֵ י לֵילָּם שֶּ ל כָּל נְּ לִּ יטֵ י הַ תֹ פֶּ ת,
סוטין ,וְּ אֶּ פְּ שָּ ר
וְּ גַם הַ הוא ,עֻבְּ ָּדהְּ ,שמ ֹו חַ טִּ ים ,חַ טִּ ים ִּ
לְּ הַ פְּ לִּ יל ֹו כָּל ֶּרגַעַ ,אף כִּ י אֵ ין ב ֹו ֹד ִּפי,
עַ ל שו ְֹּטטות נְּ רועָּ ה בְּ שֶּ טַ ח-הַ הֶּ פְּ קֵ ר הַ ֹּלא ִּנ ְּשכָּח
יְּהודית הַ ִּם ְּתנַשֶּ מֶּ ת
נָּרנ ֹויָּה ִּ
שֶּ ל ָּ
בְּ ִּמין אֵ ימַ ת חַ טָּה ְּנִּר ֶּדפֶּ ת בֵ ין הַ נַ חַ ת וְּ הַ נַ ח
ובֵ ין צִּ בְּ עֵ י הַ ָּדם לְּ בֵ ין צִּ בְּ עֵ י הַ שֶּ מֶּ ן.
וְּ יוֹם אֶּ חָּ ד נ ְִּּקלָּע אַ נְּ תֵ יקָּ ר ,נונ ְְּּקטַ )16( ,לעֲלִּ טָּה שֶּ ל גַג
שֶּ ִּם ְּם ִּרישֶּ יהָּ ִּמ ַדלְּ ֵדל ל ֹו חוט מָּ תוחַ
כְּ עֵ ין נִּבְּ ֶּרשֶּ ת-אֶּ בְּ יוֹנִּים בַ ֲחלָּל ֹו שֶּ ל כוְך מוגָּף
וְּ עַ ל הַ חוט תָּ לוי זְּ נָּב ֹו שֶּ ל ַדג מָּ לוחַ
ומן הַ ַדג נ ֹוגֵס תַ ְּפ ָּרן אֶּ חָּ ד נִּ ןַ ת בָּ שָּ ר קַ לָּה
ִּ
וְּ כָּל נָּ נָּיו ִּחוְּ ֵרי-הָּ עוֹר ְּתזוזֵי -עָּ וִּ ית הֵ ם
– ִּאם שֶּ ל ָּרעָּ ב וְּ ִּאם שֶּ ל מַ שֶּ הו ַאחֵ ר ,סָּ גוף ,מֻ פְּ לָּא –
ושמ ֹו מַ ְּרק סֶּ גַל ,מַ ְּרק שָּ גָּאל,
ְּ
צַ טָּר ִּמוִּ יטֶּ בְּ סְּ ק.
ומַ ְּרק אוֹמֵ ר" :יוֹם שֶּ אֵ ינִּי מַ ְּשלִּ ים ִּמכְּ סָּ ה
שֶּ ל בַ ד בְּ שֶּ מֶּ ן – אֵ ין לִּ י זְּ כות לְּ בִּ יס שֶּ ל הֶּ ִּרינְּג"...
וכְּ מ ֹו נִּחָּ ם עַ ל שֶּ ִּהבְּ ִּטיל עַ צְּ מ ֹו ִּמן הַ ְּםלָּאכָּה הוא סָּ ב
ומכְּ חוֹל ֹו ה ֹולְֵך בְּ קֶּ ִּרי
עַ ל עֲקֵ בָּ יו ִּ
עִּ ם הָּ ָּרעָּ ב וְּ הַ ַדלות ומַ ֲעלֶּה
עַ ל נְּ נֵי הַ בַ ד הַ לַח אֶּ ת כָּל מַ ְּראוֹת ֲעי ֶֶּּרת -
הֻ ל ְַּדת ֹו הַ ַדלְּ פוֹנִּית ,הַ ִּםזְּ ַדהֶּ ֶּרת
בְּ אוֹר גָּנוז בֵ ין הַ ט ֵָּרחַ הַ םָּ לֵא
ובֵ ין הַ כִּ יס הָּ ֵריק .וְּ שָּ ם ,עַ ל גַג ָּרחוֹק
ְּמ ַרחֲפִּ ים כָּל כְּ לֵיזְּ מָּ ָּריו כְּ ִּמין ִּת ְּרכֹבֶּ ת
ֲרורית הַ םַ פְּ ִּריכָּה אֶּ ת חֹ ק-הַ כֹבֶּ ד
סַ ה ִּ
ִּמלְּ בַ ד אֶּ ת ֹכבֶּ ד הַ ִּש ָּירה
שֶּ אֵ ין לָּה חֹ ק.
ֱֹלהים הַ עָּ טָּ ן ,בַ לֵב,
וְּ אַ נְּ תֵ יקָּ ר ב ֹוכֶּה וְּ הָּ א ִּ
ְּמשַ ֵדר ל ֹו בְּ תֶּ ֶּדר -הַ ְּםצוקָּ ה" :חַ טִּ ים ,אַ ֶּטכָּה?"
וְּ ע ֹונֶּה ל ֹו אַ נְּ תֵ יקָּ ר" :כָּאן ,גוֹט )17( ,כָּאןַ .רק מָּ ה? ח ֹולֶּה
בְּ ִּקנְָּאה קָּ שָּ ה ,בְּ בושָּ ה ,בושָּ ה שֶּ ֲאנִּי אַ נְּ תֵ יקָּ ר...
כִּ י ִּהמֵה מול בַ ֵדי גְּ א ֹונֶּיָך סָּ ג ְַּד ִּתי דֹם כְּ פָּ גָּן
נִּישט )18( ,וָּאֵ חָּ בֵ א"...
ו ִָּּא ָּירא כִּ י עֵ ירֹם ָאנֹ כִּ י ,גַאנְּצֶּ ער גו ְֹּר ְּ
נִּישט ,אַ נְּ תֵ יקָּ ר? ה ֲֵרי הַ ָּדגָּן
וְּ ע ֹונֶּה ל ֹו הָּ אֵ ל" :אֵ יזֶּה גו ְֹּר ְּ
ְּמיַחֵ ל בְּ שַ ְּדמוֹת ִּיזְּ ְּרעֶּ אל לַעוֹצֵ ר וְּ ִּק ְּמח ֹו ִּמ ְּתאַ וֶּ ה
לְּ כַנוֹת הַ מ ְַּחתוֹם שֶּ טִּ ְּטבַ ע וְּ י ְַּחתֹ ם בָּ עִּ ןָּ ה תַ ו שֶּ ל יֹפִּ י
כִּ י אֵ ין יֹפִּ י בְּ לִּ י צֶּ ֶּדק וְּ אֵ ין עוֹד צו ֵֹדק ִּמנַ ת -לֶּחֶּ ם נְּ שוטָּ ה
בֵ ין ִּשמֵי הָּ ָּרעֵ ב הַ ז ֹוכֵר כִּ י בְּ לִּ י נַת ע ֹולָּמֵ נו הוא תֹ פֶּ ת
וְּ אַ תָּ ה ְּת ַזכֶּה בָּ ה אֶּ ת כָּל ְּרעֵ בֶּ יָך ,אַ נְּ תֵ יקָּ ר ,אַ תָּ ה,
לושָך אֶּ ת בְּ צֵ ְּקָך הַ ְּבתולִּ י כְּ ִּמין שַ ד ְּממֹ עָּ ְך בְּ מ ֹו חֹ פֶּ ן
בְּ ְּ
בְּ לֵילוֹת ַא ֲהבָּ ה בָּ ה נ ְֶּּחתוֹת ַג ֲחלֶּיהָּ וְּ ֹלא בְּ מַ ְּחתָּ ה.

יטיב ַלעֲגֹ ב בְּ ִּמכְּ חוֹל עַ ל בַ ֶּדיָך
כִּ י אולַי לְּ ע ֹולָּם ֹלא תֵ ִּ
סוטין בַ סֶּ בַ ע ובְּ ַרק ַל ֲהטוֹ,
כְּ שָּ גָּאל ,מו ִֹּדילְּ יָּאנִּי וְּ ִּ
אֲבָּ ל לֶּחֶּ ם יָּפֶּ ה כְּ מ ֹו הַ הוא שֶּ תֹ אפֶּ ה שָּ ם בְּ עֶּ צֶּ ם י ֶָּּדיָך
וְּ ֵריח ֹו י ְִּּתנַ שֵ ט עַ ד ְּקצוֹתָּ יו שֶּ ל הָּ עֵ מֶּ ק ַכבֹשֶּ ם הַ חוֹב
ַאש ֶּריָך
ֹלא יֹאפו לְּ ע ֹולָּם כָּל ִּקסְּ מֵ י ִּמכְּ ח ֹולָּם שֶּ ל הַ מָּ"ל וְּ ְּ
לותָך כִּ י אֱמֶּ ת בָּ ה וָּתֹ ם".
נִּיעותָך וצְּ נועָּ ה ג ְַּד ְּ
ְּ
שֶּ גְּ ד ֹולָּה צְּ
נוריס
ַוי ְִּּהי הַ שֶּ מֶּ ש לָּבוֹא עַ ל הָּ הָּ ר ִּמגַ'לְּ בון עַ ד ִּ
וְּ ִּהמֵה תַ ְּר ֵדמָּ ה נָּפְּ לָּה עַ ל הַ ֶּטלֶּד ,אֵ ימָּ ה חֲשֵ כָּה
וְּ תַ מור -הָּ אוֹפֶּ ה בְּ לֵילוֹת עֵ יןֲ -חרֹד כֻל ֹו לַהַ ט וָּנור עִּ ם
ִּתימוֹרוֹת הֶּ עָּ שָּ ן הָּ עוֹלוֹת ִּמכִּ בְּ שָּ ן כְּ קָּ ְּרבַ ן-הַ ִּםנְּחָּ ה.
ושאוֹר הֶּ ְּרי ֹונָּיו שֶּ ל הַ לֶּחֶּ ם,
וְּ תוֹפְּ ִּחים כִּ ְּק ֶּרשֶּ נְּד ֹו שֶּ ל קֶּ מַ ח ְּ
וְּ גו ִֹּאים כְּ ִּמין ְּקטֹ ֶּרת בָּ ְּשמֵ י הַ ִּעבָּ ר הַ םַ ְּש ִּחים כְּ עִּ נְּבָּ ר,
וְּ עוֹמֵ ד ל ֹו אַ נְּ תֵ יקַ ר שַ גִּ יא כְּ הֶּ פֶּ סְּ טוס ( )19בְּ עֹ מֶּ ק מַ ְּמ ֶּלכֶּת
הַ סְּ לָּלִּ ים הֶּ חָּ גִּ ים כְּ עוֹבְּ ֵדי -אֱלִּ ילִּ ים סְּ בִּ יב הַ זֹהַ ר הַ בָּ ר
ַאשדוֹת זֵעָּ ת ֹו ִּנג ִָּּרים עַ ל חָּ זוֹ ...ולִּ בְּ ַדל ֶּרגַע נֶּ לִּ י
וְּ ְּ
הוא מֵ גִּ יחַ קָּ מוחַ אֶּ ל כַן -הַ סִּ טור וב ֹולֵל אֶּ ת צְּ בָּ עָּ יו
וְּ עוֹבֵ ר בְּ ִּמכְּ חוֹל עַ ל נִּ ןָּ ה שֶּ ל לֵיל-כְּ חוֹל גִּ לְּ בֹעִּ י ,וְּ אוֹפֶּ ה לִּ י
עוגִּ טוֹת -עוגִּ טוֹת
אֶּ ת כוֹכְּ בֵ י הַ שָּ מַ יִּם
וְּ כָּל צְּ בָּ ָאם.
וְּ ִּהמֵה הוא חוֹתֶּ ה בַ ִּם ְּר ֶּדה הַ םַ ִּדיף ִּאשֵ ה ֵ -ריחַ -נִּיחֹ חַ
אֶּ ת נִּ סְּ גַת אָּ םָּ נות הַ מ ְַּחתוֹם הַ חַ םָּ ה ומַ פְּ לִּ יא לְּ הַ ִּתיז
בִּ ְּמ ִּשיחַ ת ִּמכְּ חוֹל ֹו ְּקצָּ ת חֶּ לְּ מוֹן ְּוקצָּ ת שֶּ מֶּ ן (בְּ חֵ ןֹ ,לא בְּ כוֹחַ ,
סוטין ,סֶּ זָּאן וְּ ֶּדגָּא ומָּ ִּטיס)
כְּ שָּ ָּגאל ,מו ִֹּדילְּ יָּאנִּי וְּ ִּ
נָּרנ ֹו בַ בָּ צֵ ק ,זְּ קוף-קוֹמָּ ה וְּ ֹלא ְּשחוֹחַ ,
וְּ חוֹתֵ ם בִּ ְּנ ִּעיצַ ת צִּ ְּ
עַ ל לֶּחֶּ ם-הַ נָּ נִּים שֶּ לוֹ ,עַ ל כָּל כִּ כְּ רוֹת-הַ םַ סְּ טֶּ ְּרנִּ יס)21( :
אַ נְּ תֵ יקַ ר,
)21( ...preuve d’artiste

הערות וביאורים:
המשכן לאמנות יהודית
( )1חיים אנתיקר (לימים :אֲתָּ ר) :חבר עין-חרוד ומייסד ִּ
בו (הקרוי על שמו) .למד ציור בנאריז ,שם התוודע אל גדולי אמנות הציור בדורו .הוא חזר
לעין-חרוד ושילב בה עד יומו האחרון את אומנות האפייה עם אמנות הציור.
(( )2לטינית)" :ההולכים למות" .מתוך ברכתם של הגלדיאטורים בזירת הקוֹלוֹסֵ יאום ברומא
העתיקה ,המופנֵית לַקיסר היושב בַ יציע" :ההולכים למות מצדיעים לך ,קיסר".
( )3הֵ ירוֹנִּימוס בוֹש :צייר הולנדי נודע מן המאות ה 15-וה  ,16-מראשוני
המזַםֶּ נֶּת זה לצד זה נרטי מציאות ריאליסטיים ביותר,
האסכולה ה סוריאליסטית בציורְּ ,
בצירופים פנטאסטיים שאינם ִּמתקבלים על הדעת.
( )4סַ לְּ בָּ דוֹר ָּדאלִּ י :צייר ספרדי בן המאה ה ,21-מגדולי הציור הסוריאליסטי המודרני.
(ֶּ )5רנֶּה מַ גְּ ִּריט :צייר בלגי בן המאה ה  ,21-אף הוא מגדולי הציור הסוריאליסטי.

(( )6צרפתית) :יקירי ,אהובי.
(( )7יידיש) :נעליים ישנות.
( )8מַ ְּשתֵ נָּה ציבורית.
(( )9צרפתית) :ערב טוב.
"הוָּ אֲשו ִּמכָּל ִּת ְּקוָּה כָּל הַ בָּ ִּאים לְּ כָּאן ",הנסוק המפורסם מתוך "הקומדיה
(( ) 11איטלקית)ִּ :
האלוהית" של ַדא ְּנטֶּ ה ָאלִּ יגְּ י ִֶּּרי.
(( )11איטלקית) :יהודי.
( )12עמנואל הרומי ,גדול משוררי יהדות איטליה בַ מאות ה 13-וה  ,14-בעל
"מחברות עמנואל".
( ) 13ר' משה חיים לוצאטוֹ ,אבי ספרות ההשכלה העברית באיטליה במאה ה ,18-משורר,
מיסטיקן ומחזאי אלגורי.
ָאחי.
(( )14צרפתית)ִּ :
(( )15יידיש וגרמנית) :משקה חריף.
( :)"( )16בדיוק.
( :)"( )17אלוהים.
(( )18יידיש):לא כלומניק מוחלט.
(( )19יוונית) :אֵ ל האש ,חָּ ָּרשות-המתכת והמלאכה במיתולוגיה היוונית.
(( )21אנגלית) :יצירת-מופת.
(( )21צרפתית)" :מאושר ע"י האמן עצמו" ,הסימון המקובל לַהֶּ ְּדנֵ ס הראשון ,היקר ביותר
בכל סידרת תחריטים או ליתוגראפיות.
ֹ
(הבלדה היא מתוך "שֹפתיים נשוכוֹת געגועים" ,שירי ילדות בעמק יזרעאל)

