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בְמות קדושים
לזכרו של זלמן שושי 

זלמן שושי היה מוכר במשך כל שנות חייו כתמרור אזהרה, דוגמה חיה להומואים צעירים 
בוז  ורגש  זהירה  בלתי  נשיות  שליטה,  מכלל  שיצאה  הומוסקסואליות  שצופנת  לסכנה 
ובראשונה  בראש  עורר,  שושי  שזלמן  החרדה  סטרייטים.  בעבור  שנוצר  לעולם  עמוק 
בעבור הומואים, מעידה על שפעת כוחותיו, על דמותו המזהרת ועל בשורת האמת שלו, 
בשורה שהיא עינוי וגם עונג שרודף כל הומוסקסואל מלידתו ועד מותו. אך זלמן שושי 
לא רק נולד עם בשורת אמת בידיו, הוא גם הצליח לעשות מה שמעטים מסוגלים לו, 

לחיות בהתאם לבשורה זו. 
זלמן שושי היה פושע אלים, הוא נהג לסחוט ולאיים על לקוחות ששירת כזונה, ואף 
בילה שלוש שנים בכלא על כך. בכסף שקיבל מימן חיי שפע, מסעות בעולם ומתנות 
מרהיבות למאהביו, רובם סרסורים סטרייטים. המוסרנים עשויים לבקר אותו ולהתנער 
חוקיו  כי  מעשיו,  מאחורי  שהיתה  ההבנה  על  לחלוק  יעז  צלול  אדם  איזה  איך  ממנו, 
של העולם הסטרייטי נועדו לשעבד את מי שחי חיים הומוסקסואלים או חושב מחשבה 
ולכלות את כוחות החיים שלהם. אין בעולם תגמול  הומוסקסואלית, לשבור את רוחם 
להומוסקסואלים צייתנים ומנת חלקם - ביזוי, נידוי והשפלה - זהה בסוף של חשבון למנת 

חלקם של הפושעים שמשכילים להפיק תועלת מגורל זה. 
יופי ושל קדושה. כך, כשהתייצב בגיל 18  הוא העניק לעולם מופעים מרהיבים של 
בפני ועדה ששקלה את גיוסו לצה״ל נשאל: ״אם תגויס לצבא, ויהיה בידך אקדח ויבוא 
מסתנן, האם תהרוג אותו?״, זלמן שושי השיב ״אם יהיה לו זין גדול, אמצוץ לו, אושיט 
לו את האקדח שלי ואתן לו לחצות את הגבול״]1]. האם יכולה להיות תשובה יפה יותר, 

הולמת יותר, מזו? 
דיברו  שונים  ונשים  גברים  הדמיון.  כוח  הוא  שושי  זלמן  של  ביותר  הגדול  כשרונו 
מגרונו של מי שהגדיר את עצמו כ׳׳קהילה של איש אחד״, הדמויות שלבש פיתו גברים, 
דחו אותם, שיטו בהם והונו אותם. כוח הדמיון שלו היה מדבק, וכך מי שרצה בכך יכול 
היה להסתכל על זלמן שושי כאישה, כשהציע את עצמו בצמתי הרחובות, או כגבר נשוי 
וקנאי, כשזלמן שושי סחט בטלפון את לקוחותיו בשיחות טלפון ואפילו כעל מנתח לב 
כשהוא התקשר למשכן הכנסת כדי להכריז על מותו בטרם עת של אמנון רובינשטיין. אך 
כוח הדמיון של הציבור תמיד היה קטן משל שושי, והנקמה בו על כך תמיד קשה. נקמתו 
של הציבור בזלמן שושי, באמצעות מערכת המשפט, באמצעות ההשפלה פומבית, היתה 

1.  הציטוטים מתוך הספר ״כל הזלמן בשושי״ מאת זלמן וינדר.
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תמיד נקמתם של חסרי הדמיון בבעלי הדמיון. לכן העצב היה הרגש המרכזי של זלמן 
שושי בעולם. ״כשהפכתי נער״, הוא כותב על עצמו, ״צפיתי תכופות בהצגות ביידיש 
ובסרטים סוחטי דמעות. שירים דרמטיים היו חלק מרפרטואר הבכי שלי. יצירות בוכיות 
של יהורם גאון ושירי געגוע כדוגמת ׳היו זמנים׳ של שושנה דמארי סובבו לי את הבטן. 
מאד אהבתי לבכות. אם זה היה מצחיק לא נכנסתי. עם גינונים נשיים ניגשתי אל הקופאי 

התורן ושאלתי: ׳היום בוכים פה? יופי, הבאתי ממחטות׳״. 
לא כל מעשיו של שושי מובנים או ניתנים להסבר בזמן זה. כוחותיו וייחודו מראים 
שזלמן שושי נשלח אל המין האנושי במשימה שטיבה עדיין אינו ברור, מחנך או נביא. 
מינים  על  ידיעותיו  את  וירחיב  ישרוד  עוד  האנושי  המין  אם  שנים,  מאות  בעוד  אולי 
אחרים של חיים וצורות אחרות של תבונה, יגלו אנשי העתיד עוד טפח על משימתו של 

זלמן שושי בעולמנו.

יומן מקסיקו סיטי
יותם פלדמן

נקודת המבט המושלמת להסתכל ממנה על מקסיקו סיטי היא זו של הממתין על המזבח 
קטורת  המבושם  לעשן  מבעד  תחתייך,  לאלים.  כמנחה  לעלות  האצטקי  המקדש  בלב 
גופך, את  מתוקה, עומד ההמון הרועש, משולהט בחום דמך שאותו ישפכו, מוקיר את 
איבריו הם יצלו ויאכלו; לצידך הכהן צהוב הלחיים, אח ואב ומאהב, לבוש גלימת ארגמן 
האל  מחזך; מעליך  לבך  יעקור את  בה  בידו את את המאכלת  אוחז  חן  אבני  משובצת 
ממתין לקבל את מתנת גופך. אולי תזכה להיות הקורבן של העיר, מי שגופו ישביע את 
רעבונה ורעבונה יקדש את גופו, כשהעיר תקריב אותך היא תשים קץ לקיומך הגופני, 
אך תלמד אותך אחדות של כוחות פנימיים וחיצוניים, של עונג ושל ייסורים, קרבה שבין 

אדם לבין אל, שקודם למקסיקו לא ידעת. 
≈

של  חייליו  הכניעו  מונטזומה  את  במקסיקו.  מזמן  בוטל  האדם  קורבן  עין  למראית 
לקתדרלות  הפכו  והמקדשים  עליהם  שנשפך  מהדם  קורצפו  המזבחים  ב-1521,  קורטז 
קתוליות. אבל רעיון הקורבן, עיקש, ערמומי וחזק מרעיונותיהם של הכובשים, ממשיך 
הלעג של  צחוק  הוא  האדם  קורבן  המקסיקנית.  העיר  חיי  המרכזי של  העיקרון  להיות 
התרבות האצטקית הפגאנית, למראית העין הקאתולית והליבראלית של המדינה. קורבן 
האדם התגלגל לטקסי הכישוף שמעסיקים כל אחד במקסיקו, למתים החיים שישנם בכל 
גוססים,  זומבים, ערפדים,   - מקום במקסיקו, ברחוב, ביצירות האמנות, ביצירי הדמיון 
ניקוב  מקום.  לכל  שמוצגים  ככברה  המנוקבים  ובגופים  ובגולגלות  לשלדים  משוגעים; 
נוקב  שבו  העצמית  ההקרבה  טקס  הלשון״,  על  ה״הליכה  של  מודרני  גלגול  הוא  הגוף 
הכהן האצטקי את לשונו בַמְלָמד מחודד. קורבן האדם הוא עיקרון דתי ואסתטי וכלכלי, 
והחסכון  המחסור  תודעת  את  מחליפה  האדם  קורבן  כלכלת  בטאי.  ז׳ורז׳  שהראה  כפי 
בתודעה של בזבוז, בשפע של כוחות שנשחתים, כמו אור השמש שאותו אי-אפשר לאסוף, 
לווסת. הכובשים הספרדים הראשונים של מקסיקו עוד לא הבינו את רעיון  לאגור או 
קורבן האדם. באחד מאולמות המוזיאון האנתרופולוגי מוצג סלע השמש או סלע חמשת 
ה-16.  במאה  האצטקים  שסיתתו  שטוחים,  תבליטים  עטור  עצום,  אבן  גלגל  העידנים. 
במרכז הגלגל דמותו של אל השמש טונטיו וסביבו סמלי ארבע התקופות שקדמו לתקופת 
סיתות האבן: תקופת היגואר, הרוח, הגשם והמים. הכובשים חשבו שמצאו לוח שנה. אלא 
שבמקום לשון חורץ אל השמש פגיון פולחנית ששימשה לביתור איבריהם של קורבנות 
האדם, ואילו טלפי האל שחובקים את הגלגל משני צידיו אוחזים בלבבות אדם שנעקרו, 
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והגלגל שימש כנראה בטקסי הקרבת קורבנות.
≈

תחנת המטרו אינסורחנטס, סרטן ים מכוער ששולח אין-ספור צבתות מהכיכר שסביב 
לתחנה אל הרחובות שמקיפים אותה. שטף של אנשי עסקים בחליפות, נערים אבודים - 
פאנקיסטים, הומואים, בני עניים - זמרים חובבים, נוכלים, בטלנים, סרסורים, כמרים, 
בריונים, מטיפות, שוטרים עם תתי מקלע. כולם תחת אור הניאון המסמא שדולק בכל 
שעות הלילה. בשבועות הראשונים במקסיקו ניסיתי לברוח מהתחנה מהר ככל שיכולתי, 
ירא את הזרועות המצובתות, את מהירות התנועה, את עמימות המבטים, בורח אל חשיכת 
התחנה התת-קרקעית. ככל שעבר הזמן שלי במקסיקו פחת החשש וביליתי יותר ויותר 

שעות באזור הכיכר. השאון החיצוני הופנם. 
≈

לפני  שננטשה  הזפוטקית  העיר  את  רואים  אלבן  במונטה  השמש  פירמידת  מפסגת 
1500 שנה: שדרות רחבות מפולשות שצימח בהן עשב, פירמידות קטנות לאורכן, פסלי 
אבן ותחריטים שמתעדים את החיים בעיר הזפוטקית: כהנים, לוחמים, רקדנים, איכרים. 
סיפור קצרצר: במרכזו כהן שגדל בעיר, למד את סודות האסטרונומיה והאסטרולוגיה, 
את  לחזות  וידע  גרמי השמיים  הבין את שפת  הוא  בכוכבים.  לחוזה  והיה  בהם  הצטיין 
עונות השנה, את מזג האוויר, את אורך היום והלילה, את גורל העיר ואת גורלם של בני 
האדם, וכל חיי העיר - החקלאות, הפוליטיקה, המסחר - היו תלויים בתחזיותיו. הכהן 
עלה לגדולה והפך לחוזה הכוכבים של העיר, אולם מיד אחרי שהוקדש נכנסה בו רוח 
רעה. בלילה תוקפים אותו ביעותים מתועבים מני חקר, שדים מפתים אותו להישמע להם, 
מפלצות לוחשות באוזניו, חיות טרף חשופות שיניים מזנבות בו. הוא נשטף מחשבות של 
חטא, של כפירה ושל אלימות. כל זיכרון יפה, כל רגש שיש בו טוהר, כל מראה שיש בו 
יופי, מזדהמים ונרפשים בזוהמת הרוח הרעה. ביום ממשיכים לרדוף אותו רשמיהם של 
חלומות הלילה, השדים משיאים אותו להקדיח את תחזיותיו ולהטעות את תושבי העיר, 
היום  אורך  ואפילו את  והגשם  ימי השמש  עונות השנה, את  לבלול את החודשים, את 
והלילה. הוא עושה כמצוותם ומטעה את כל תושבי העיר. יבולים לא מושקים בזמן, שדות 

נרקבים לפני שנקצרו. בעיר פורץ מחסור ובעקבותיו רעב המוני, מחלות ומגיפה. 
ממרום הפירמידה ראה החוזה את אסונה של העיר - הוא ראה בתים נבזזים, שדרות 
הריקים,  התבואה  באסמי  נוברות  אחרונים  שבכוחות  שלודות  בהמות  מאדם,  ריקות 
צבות  גופות  בכל,  פושה  הכבד  הסירחון  עכורה.  לבוצית  והיו  שנדלחו  מים  ממקורות 
עכברים  של  נחילים  העכברים.  בשיני  אכולים  המתים  ראשי  הרחובות,  את  ממלאות 
מטפסים במעלה הפירמידות. רק כשהעיר מתרוקנת לגמרי, כשאחרוני הניצולים עוזבים 
אותה ואחרונות הבהמות מוציאות את נשימותיהן האחרונות בשדות המאובקים, פוסקים 
ראש  על  עירום  פרקדן  שוכב  הוא  לו,  מניחים  השדים  הכהן,  את  לתקוף  הביעותים 

הפירמידה, עוצם את עיניו ונרדם. 
≈

בשעת לילה הוא שכב על הכביש שמתחת לבית שלי, צנוף כמו פרפר לעתיד בפקעת 
המשי שלי. פנים כתומים, גסים ומחוטטים, חסרי תנועה, פיו פעור, לשונו החרבה שמוטה 
מחוץ לפה. הוא לא שונה משיכורים רבים אחרים ששוכבים לתנומה על הכבישים בכל 
שעות היום והלילה. אבל כשהתקרבתי הבחנתי בדבר שונה - שסע עמוק פעור בצווארו, 
נס שיציל  קורע את הבשר העבה לרווחה. דם כהה מזדרזף מתוכו, סאן סבסטיאן בלי 
אותו, זורם על המדרכה אל פתח הביוב. מעליו ראיתי שגם חזהו דמום, הוא אינו נושם. 
הייתי האדם הראשון שראה את המת. זו הגופה הרביעית שראיתי )הראשונה לפני חמש 

עשרה שנה של גבר מאורי בניו-זילנד, השלישית לפני שמונה שנים של אמי(.
≈

מכשפה הטילה עלי קללה. פגשתי אותה בבר, נבונה, תמירה ושמימית, בקיאה בכל 
חכמות הכישוף, נשית כפי שיכולה להיות רק אשה שהיתה פעם גבר. בילינו ביחד כמה 
ימים בקנטינות מאופללות, באולמי נשפים, בשדרות העיר. היתה יכולת לספר סיפורים 
- מעשים פלאיים שבהם מתמזגים הסיפור, האגדה והמיתוס. אבל התרחקנו. כעבור כמה 
והחל  לסמים,  מכור  מורעב,  חלש,  נער  אלי  ניגש  לילה,  בשעת  ברחוב  שהלכתי  ימים 
מעלי  וניסר  סכין  הוציא  הוא  ולקלל.  לירוק  רפות,  בידיים  אותי  לדחוף  דבר,  למלמל 
שרשרת זהב. למזלי  הצלחתי לדחוף אותו מעלי - לא בקושי רב, הוא היה בחור נוזלי 
בעליל - לפני שהחל לנסר את עורק הצוואר. מיד כשהגעתי הביתה המכשפה התקשרה 

אלי לברר מה נשמע. 
≈

ריפוי  בטקסים  שמתמחה  מכשפה  חולייטה,  את  לפגוש  כדי  הואטלה  לכפר  נסעתי 
באמצעות פטריות הזיה, תלמידה של מריה סבינה שגילו ההיפים האמריקאים בשנות 
תמידית. משהו  אותו  ענן שמקיף  של  בערפילים  טובע  הר  ראש  הכפר שעל  השבעים. 
בהיקבעות הדתית של הכפר, של כל תושביו כנראה, לפטריות מעורר תחושה של זרות 
ושל אי-נוחות. ציור של פטריה מופיע בציורים שעל חזיתות הבתים, על אבני השפה, 
על כריכות ספרים בספריה ובציור קיר מבעית של סבך נבגים על קירות הכנסיה. כוחן 
ובלתי  מדי,  חזק  נראה   - הזמנים  ראשית  מתהומות  נדלה  כי  שנדמה   - הפטריות   של 
מובן למבקר הארעי. אף על כן, אני הולך לביתה של המכשפה, צריף רעוע בקצה של 
דרך עפר צדדית. חולייטה מזכירה לי ילדה קטנה. היא יושבת משך רוב היום מול מסך 
מן  כסף  וגובות  החצר  את  מנהלות  שבנותיה  בזמן  מצוירים  בסרטים  וצופה  הטלוויזיה 
המשתתפים בטקסים. אך מדוע שמכשפה לא תהיה דומה לילדה קטנה. יכולות כישוף 
לא דורשות תבונה עמוקה או בגרות, ובמקרים רבים כשפים הכישוף החזקים ביותר אינם 

אלא תעלולים ילדותיים.



1617

לֹוטטממ ץט מט   מקמס מ ץי 

מקסיקנים  שני  עם  ביחד  שלה,  הבית  בסלון  השטיח  על  שוכב  אני  ערב  בשעת 
מזמורים  נכדה  עם  ביחד  ושרה  הפטריות,  את  מחלקת  היא  יורד,  הערב  וארגנטינאי. 
קאתוליים, להבת נר מאירה את צלמיות הקדושים האדומות שעל המזבח הביתי שלה. 
כמו האדם הקדמון אנחנו יושבים בחושך, ללא כל ידיעה על הנעשה מחוץ לחדר, בלילה, 
ואף בתוכו לידנו, מובלים רק בכוח השמיעה אל מוסיקת השיר. משתלטת עלי אימה: 
מהחושך, מהמזמורים, מהקדושים שבסלון הבית, מהאלימות שבשינוי התודעה ומאופיו 

הנוצרי של הטקס. ברחתי משם.
≈

טרוצקי,  הבית של  איפה  ברחוב  סיטי: שאלתי אשה  במקסיקו  טיפוסי  צהריים  אחר 
והיא הפנתה אותי לחווילה כתומה בקצהו. בדרכי אל קצה הרחוב פונה אלי אשה אחרת 
בכיוון  אחר,  ברחוב  טרוצקי  של  הבית  לי,  שיקרה  הראשונה  שהאשה  באזני  ולוחשת 
ההפוך. בדרך לרחוב האחר אני שואל אשה שלישית איפה הבית של טרוצקי ואילו היא 
אומרת שהוא בקצה השני של העיר, אבל מזמינה אותי לביתה, היא חוזה אסטרולוגיה 

וקוראת בקלפים וגם מחלקת אבקות למאגיה שחורה ולבנה ויודעת גם לקעקע. 
≈

רצה  כל מקסיקני שפגשתי  ולספרים.  אינסופית לקריאה  יש תשוקה  סיטי  למקסיקו 
לדבר איתי על ספרים שקרא - אמן קעקועים הרצה תיאוריות על המשמעות הרוחנית של 
ספרי סטיבן קינג, נהג מונית מדבר על קאמי, השכנה שממול על בולניו. בכל רחוב ובכל 
תחנת רכבת עומדים נערים מאחורי דוכן לממכר עותקים פיראטיים של יצירות קלאסיות 
ומכריזים בצעקות על סחורתם: ניטשה, דנטה, סרוונטס, סאד, קאמי, פרויד, טולסטוי, 

ויילד, פלובר, גתה, לה-קארה, נבוקוב, דיקנס, קפקא, הומרוס, גרישם, וחוזר חלילה.  
אבל הספרות הקרובה ביותר לחיים במקסיקו היא סיפוריו הקצרים של סופר האימה 
המדע  הפנטזיה,  ספרות  לבין  הגותי  הרומן  בין  שמיזג  לאבקראפט,  ה.פ.  האמריקאי 
הבדיוני והמחקר האנתרופולוגי. במרכז סיפוריו של לאבקראפט עומד בדרך כלל גיבור 
שניחן ברגישות יתרה, בגלל כישרון אמנותי או הכשרה אנתרופולוגית, לתרבויות שונות 
מוצפנת  עוצמה,  ורבת  רדומה  עתיקה,  טפח מתרבות  מגלה  הם  האנושית.  התרבות  מן 
בקפל הר או במעמקי הים ומתכננת את יקיצתה האלימה. די בידיעתה של תרבות זו כדי 
להעביר את הגיבור על דעתו, בדרך כלל עד למותו המחריד. אין תיאור מתאים מזה לחיי 
היומיום במקסיקו סיטי: הווה שמותך אל תוך עבר אכזרי ובלתי נתפש שמושלך אל אופק 

של עתיד אכזרי ובלתי נתפש. 
על  שנעשה  אמריקאי  סרט  בהקרנת  לצפות  לסינמטק  הלכתי  השבוע  מסופי  באחד 
בסיס סיפור של לאבקראפט ״הצל שמעל אינסמאות׳״, על עיר שכל תושביה מסתירים 
סוד ומקיימים חיים כפולים. תחת חזותם הרגילה למראה מסתתרת יישותו המזוהמת של 
במעמקי  שנמה  וחורשת-רע  מימדים  עצומת  ימית  מיתולוגית  מפלצת  קטולהו,  צאצאי 

האוקיאנוס. גופו של קטולהו דמוי תמנון עתיר ראשים, ניבים, חיתים וזרועות. קטולהו 
נם, לעת עתה, במצולות הים ואילו תושבי אינסמאות׳ מפתחים, תחת גלימות עמוקות 
וברדסים רחבים, איברים דומים לאיברי התמנון של קטולהו שישמשו אותם כשיחזרו אל 
הים ואל אביהם מולידם. רק ריחם המצחין עד לאין נשוא מסגיר את סודם למבקר חיצוני 
דמויי  כפי שדגים  כיוונית:  כחד  האבולוציה  הטעות שבהבנת  על  יפה  סיפור  זה  בעיר. 
לטאה יצאו מן המים והתפתחו ליצורים יבשתיים, אנשי דמויי תמנון יכולים גם לחזור 

ביום מן הימים אל המים. 
בתום ההקרנה, יצא מאולם הקולנוע איש שחוח קומה באדרת רחבה, על ראשו ברדס 
ועל פניו מסיכת מנתחים. הוא מיהר אל הרחוב ונעלם בחשיכה לפני שהצלחתי להציץ 

בפניו. אין לי ספק שהוא אחד מתושבי אינסמאות׳. 
≈

נקלעתי בטעות להפגנה עצומה של מורות, בעיקר מוואחקה, נגד הרפורמה במערכת 
למאבק,  קאתולי  סמל  הבריקאדות,  של  הקדושה  דמות  מהשלטים  רבים  על  החינוך. 
שלטי  ובידה  המשטרה  התקפות  כנגד  גז  מסיכת  הקדושה  של  ההילה  מוקפי  פניה  על 
מחאה. כמעט כל המפגינות נשים שבאומצן חסמו את שדירת רפורמה הראשית ועמדו 
על  הבחנה  ללא  השוטרים  ירו  המורות  של  קודמות  בהפגנות  החמושים.  שוטרים  מול 
המפגינות והרגו שמונה בני אדם. כמה שונה המורה במקסיקו מהמורות שהכרתי בילדות, 
נציגות השלטון, שוטרות החרש. המורה במקסיקו היא גואלת, היא האוחזת במפתחות 

לידע עתיק וקדוש, למסורות קדומות, לשפות שאינן.
≈

ברחוב לא מאוד טוב, בשכונה לא מאוד טובה, תחת הרגליים תקתוק חולדות, פגר של 
כלב מתפקע נמלים, שוטר צעק "אתה, תסתובב" )מי חושב על אלתוסר בשעה כזו, וגם 
אם חושבים, איזה כוח יש לעיון המופשט מול הצמא המוחש לרשות, לציות, לצו, לצורך 
מחפש  בעליונים,  מחפש  השוטר  הסתובבתי,  אני  גופך(,  את  השלטונות  בידי  להפקיד 
בתחתונים, מפשיט עד לתחתונים באמצע הרחוב - מבט של עצמי על עצמי מהצד מזכיר 
לרגע תמונה דהה של נער שראיתי פעם, נער צעיר ממני, פעם הוא היה צעיר ממני, אולי 
מאז השלים פערים, יפה ממני, במחסום ליד שכם. השוטר גייס גם שוטרת, ליהוק משונה 
בידה  היא העלתה חרס  גם  אך  נוספים,  נקבים  לברר  כדי  הסופי,  נכון בחשבון  גם אם 
)מזל, זה רחוב לא טוב ומלא בהצעות מסחריות(. שניהם מחייכים אלי שעדיין בתחתונים, 
אחרי שהסתכלו בדרכון אומרים לי זה לא ישראל פה. מוזר, מעולם לא שמעתי - גם לא 
בבורמה, לא באנגולה, לא בברזיל אפילו לא בארצות הברית, מישהו מדבר על ישראל 
לבין  ישראל  בין  מתבלבלים  רבים  מקסיקנים  שני  מצד  מתוקנת.  למדינה  דוגמה  כעל 

איסלנד, שואלים מה חדש אצל ביורק.
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לֹוט שיחמ  ק'מא 

באחד מרחובות מרכז העיר עומד איש וצועק, כל שעות היום וכל שעות הלילה. את 
כל יגון ההוויה הוא צווח, לעתים כפראפרזה צורמנית על שיר, אך לרוב כזעקה חשופה 

ממילים או מקצב. קהל קטן עומד תמיד נכחו ומאזין ברוב קשב. 
≈

נסעתי בצהרי יום שישי אל שוק הפרחים. מוכרים שם תפרחת מרווה שחורצת לשון 
סגלגלה, ציפורניות שפורשות מעלה כפות רפות, אשכולים שחוחי קומה של פרח היוקה, 
סחלבים  מכושפות,  דטורות  )מסקלין(,  הזיות  מעורר  פיוטה  קקטוסי  תמירים,  סייפנים 
נדירים, ציפורי גן עדן. אך הפרחים האמיתיים הם הבחורים שמטפלים בפרחים - קוצצים 
פטטורות, מלחלחים את טרפי העלים, אורזים זרעים ועוטפים צרורות של פרחים בנייר 
עיתון לפני שהם מגישים אותם לנשים שגודשות את השוק. עוד לא ראיתי מימוש עז ויפה 
כל כך למשאלתו של ז׳אן ז׳נה ״לעטוף כל פושע בפרחים״. מוכרי הפרחים הם הגברים 
בפרחים  לטפל  רשאים  הם  רק  השרירים.  תפוחי  הפנים,  מצולקי   - ביותר  הקשוחים 
כמש.  הוא  שבוע  כעבור  אך  לביתי,  סייפן  של  עציץ  קניתי  ביותר.  והנדירים  העדינים 

כנראה שהיה זקוק למטפחיו המקוריים.
≈

צהבהבה,  מחרידה:  שם  שמוכרים  האבקה  טפיטו.  בשוק  קוקאין  לקנות  אוהב  אני 
גבשושית, מסריחה מנפט ומחומרים כימיים. בשאיפה ראשונה, רצון העז להקיא מקדים 
את העונג. כמו סוחרי הפרחים גם סוחרי הסמים קשוחים ומקועקעים, מטפלים בענייני 
נעלמים בחלקיו הפנימיים  לפני שהם  גאוותני, בהתנשאות שאינה חפה מפיתוי,  בבוז 
יותר של השוק. שם, סיפרו לי, אפשר גם לקנות סכין או אקדח אפילו את שירותיו של 

רוצח שכיר, מאחד הנערים שעומדים חסרי מעש שעונים על הקיר. 
≈

נחטפים  הקרון האחרון ברכבת התחתית משרת סדומאים, באופן בלעדי כמעט. הם 
באישון לילה מהמיטה בבית אמא, ונשמטים הישר אל מערכת המינהרות התת-קרקעיות, 
צינורות הקיבה של העיר, שבהן ינועו משך שנים כאמדואים. בסופי השבוע הם נדחסים, 
חבורות של ילדים בחולצות בטן, במכנסיים צמודים, מקושטים עדיי זהב, צועקים ושרים, 
מתאכזרים אל יושבי הקרון האחרים. אושרם אושר פגום, נגוע תמיד בעצב שאינו קשור 
לארעיות של מצבם - הם צעירים מכדי לחשוב על זמן - ולא לשנאת הזולת - הם מוקירים 

את הבוז אליהם - אלא לאין אונים שכרוך באופן הכרחי ביופי.
≈

קפה וינה במרכז מקסיקו סיטי הוא נס. היותו של מקום כזה בעולם היא נס. היותם של 
האנשים שבאים לקפה וינה היא נס. נגוהותיו המתעמעמים מבעד לחלונות המפויחים 
בשעת לילה הם האור האחרון שבוקע מעיניו המתּוְבַללֹות, הקמות, של זקן שראה את בתי 

הקפה והברים הנשגבים שהקדימו את קפה וינה, אלה שהיו בעולם ואלה שהיו בדמיון: 
בר 51 של אפולוניה גולדשטיין בסרט של עמוס גוטמן, הבר של לטאל הטרנסקסואלית 
הרוצחת ב״עקבים גבוהים״ של אלמודובר, הבר המקסיקני שבו ויליאם בורוז פוגש בנער 
אלרטון והם מסכמים את תנאי הטיול שלהם )בורוז ישלם את כל ההוצאות ואלרטון יבלה 
איתו שעה אחת במיטה מדי לילה(. הזקן כהה הראייה, רדוף הזכרונות, מבקש להגיף 
אות עיניו, אבל קהל הנידחים שממשיך להיפלט אל קפה וינה, לא מניח לו: הומואים 
מזדקנים, עורם ירקרק מנוגע, מעלים זכרונות, בוְקרים חרמנים בתלבושת שריף מלאה - 
ג׳ינס, כובע, מגפיים ואבנט כסף עצום, מכורים לסמים, קלסתרם עדין, מכוסכס, ודיבורם 
גנדרני, מתארך, נערי ליווי שמתרוננים ליד מכונת המוסיקה, מטומאים במבטי היושבים 
על הבר, בידיים השמנוניות שלוטפות את ישבניהם. מי שלא התכלה בחרמנות, בציפייה, 
זו  בזכרון, בריקות, יכול להזמין לעצמו כריך או כוס בירה. השעות המתארכות דומות 
לזו, חוזרות זו על זו, השעות כמו החודשים והשנים מחזירים הד קדום שמקורו מת מזמן.
מלוא תפארתו של קפה וינה מתגלה בערב יום ראשון, אז ממלאים אותו כל הלקוחות 
הקבועים וגם כמה לקוחות מזדמנים כדי להאזין למלכת דראג בת יותר משבעים ששרה 
פופ  ולהיטי  ישנים  מקסיקנים  שירים  להתעייף,  ובלי  להפסיק  בלי  שעות,  על  שעות 
אמריקאי. שירתה מגיעה אל העננים, וכמו פסל ממנון בתבאי, העננים והשמיים משיבים 

לה במוסיקה שלהם.



2021

לֹוט שיחמ  ק'מא 

ראיון עם אולגה פשצ׳ניקובה
)לשעבר אנדריי פשצ׳ניקוב(

מראיין: יותם פלדמן

תארי את המקום שבו נולדת 
נולדתי בדרום ברה”מ, היום טג’יקיסטן, בעיר לנינבד, מקום שמזכיר במראה את שוויץ. 
המעמד שלנו, כרוסים בטג׳יקיסטן, היה דומה למעמד של ישראלי שנולד בסיני לפני 
שהוחזר, כשיכול היה להיוולד שם מבלי שייחשב מצרי או בדווי מסיני. אני לא זוכרת 
הרבה משם, הייתי בת שלוש, אבל נחקקו בזכרוני פסגות ההרים המושלגות, שאפשר היה 
לראות מהעיר ומהכרמים שליד הבית,אני זוכרת נחל וספינה שהפכה למסעדה שנותרה 
ואת  לרוסיה  לחזור  נאלצנו  ברה״מ  פירוק  עם  לילדים.  רכבת קטנה  וגם  בנמל  קשורה 
ילדותי העברתי במחוז סרטוב שברוסיה, באחד הכפרים שהשתייכו לעיר. אותו כפר הוא 
ללא ספק המולדת הקטנה שלי. אני זוכרת את היום שבו הגענו ברכבת. היה לילה ואור 
הירח שיחק על השלג שכיסה גבעות קטנות כמו שמיכה רכה. לא ידעתי אז שהגענו למה 

שייהפך לביתי, גם כיום. 

אחרי שהגעת לישראל, איפה היית, איך התייחסת לחיים בישראל?
עלינו לישראל בגיל 12. גרתי בהמון מקומות, ההורים שלי נאלצו לעבור ממקומות 
שונים ברוסיה וגם בישראל: הגענו לקיבוץ כנרת, משם עברנו לטבריה, למדתי בפנימיית 
״אלוני יצחק״ ליד בנימינה, אחר כך עברנו להתגורר בקריות, בכל שנה שינינו מקום: 
קריית ים א', ג', שוב א', מוצקין… לאחר מכן עברו הורי להתגורר בגליל ואני עברתי 
למרכז בעקבות השירות הצבאי. אני זוכרת את הפנימייה כמקום קסום, כמו בהארי פוטר, 

אבל שם גם חוייתי את הדיכוי הכי גדול של הזהות המינית שלי. 
תמיד אהבתי את ישראל אבל גם ראיתי בסכסוך עם הפלסטינים חיסרון. לא שתקתי כי 
הרגשתי שהאדמה בוערת תחת רגלי, אבל מעולם לא דיברתי בשנאה על ישראל. אפילו 
שנים לאחר מכן, כשחייתי עם פלסטינים במחנה הפליטים דהיישה מעולם לא דיברתי 
בשנאה על ישראל. דיברתי על מאבק מזוין, שייאלץ את אזרחי ישראל להכיר בזכויות 

העם הפלסטיני, אך כיום זו נראית לי טעות.

מה היית הזהות המינית שלך בגיל הנעורים?
תמיד  כאשה,  הרגשתי  תמיד  הרי  המלה,  משמעות  במלוא  הומו  שהייתי  לומר  קשה 

מידי  אותי  יהיה האביר שיחלץ  כזה  וחלמתי שאחד  לגברים הטרוסקסואליים  נמשכתי 
נושא  כל  מפני  אבי  בי  שזרע  הפחד  ילדים.  הרבה  עם  ביחד  והוא  אני  ונחייה  הדרקון 
המיניות, לא איפשר לי לממש את חלומותיי, אפילו לא לחשוב על מימוש. כך, לא היה לי 
ניסיון מיני עד לגיל 23. יותר מזה, תמיד נלחמתי בחלומות שלי, ביקשתי סליחה מהאל 

וניסיתי להכריח את עצמי לאהוב בנות.

היתה לך התלבטות אם לשרת בצבא, מה עשית שם?
אף פעם לא היתה לי התלבטות, מאד רציתי להתגייס. הצבא בישראל נתפס בעיניי 
ואלה  טובים  אנשים  הם  לשרת  שרוצים  האנשים  שבישראל  וחשבתי  מכובד  כאירגון 
בגלל  הצלחתי  ולא  לקרבי  להתגייס  רציתי  טובים.  לא  אנשים  הם  להשתמט  שמנסים 
שהייתי בן יחיד. רק בדיעבד הבנתי איזה מזל היה לי שגויסתי לחיל התקשוב ולא לחיל 
בהיעדר  כיום,  מתפרנסת  אני  שממנו  המחשבים  במקצוע  אותי  הכשיר  השירות  קרבי. 
גבר חזק לצדי. אם לא היה לי המקצוע הזה הייתי מן הסתם מתפרנסת בזנות, כמו רוב 

הבחורות הטרנסיות ברוסיה.

כיצד התחלת להכיר את המאבק הפלסטיני?
זה התחיל מצפייה בטלוויזיה, כשצפיתי בדיווחים על פיגועים ושאלתי עצמי למה זה 
קורה. בהתחלה צורת המחשבה שלי לא הייתה שונה מזו של רוב הישראלים, אך התחלתי 
לי  כדי העבודה עם אדם שהשכיר  תוך   במיוחד  ישראלים,  ליותר פלסטינים  להיחשף 
ולעובדים נוספים דירה בקרית ים. הוא יליד מרוקו, דובר ערבית, אדם טוב למרות שהלין 
לא פעם את שכרי, דתי לא ימני, שתמיד עשה הכל כדי להחדיר לי לראש את המחשבה 
שערבים הם בני אדם כמו כולם. באותם הימים צחקתי עליו, אך ככל שעבר הזמן החלו 

הדברים שלו להדהד לי חזק יותר בראש, נוכחתי שצדק.
בה בעת הרגשתי את שנאת הסביבה אלי על רקע המיניות שלי, הרגשתי מאוימת. עם 
הזמן רגשות הדיכוי והרדיפה, דחפו אותי למעין ברית של מדוכאים עם ערבים שחיים 
בישראל. היו אירועים חריגים שטלטלו אותי, מקרה שזכור לי במיוחד הוא שטיילתי עם 
הורי בעכו. אשה ערבייה ברכה אותנו לשלום ואבא שלי שאל אותה קודם כל אם היא 
מוסלמית. היא אמרה שהיא נוצרייה ונראה היה שכעסה. היא הביעה את כעסה בדרך 
אני  לנו:  אמרה  ובסופה  לארוחה  אותנו  אירחה  ביתה,  אל  אותנו  כשהזמינה  יצירתית 
נוצרייה, אבל קודם כל אני פלסטינית וחבריי המוסלמים לא שונים ממני. אני אירחתי 

אתכם כי כולנו בני אדם. 
בשלב מאוחר הרבה יותר, אבל עדיין בהיותי תלמידה בבית ספר, הייתי בפגישה של 
בנק"י בחיפה. בזמן השירות הצבאי התגברה בי ההזדהות עם הפלסטינים והחלטתי שאני 
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חייבת להתקדם. בחיפוש באינטרנט אחר תנועות שמאל בישראל, מצאתי את תראבוט 
וגם  וקראתי על פעילות שלהם באל-עראקיב. הגעתי לשם, הכרתי את תושבי המקום 
אז  באל-עראקיב.  גרתי  שלי  הצבאי  השירות  של  האחרון  בחודש  שם,  לגור  עברתי 

הפעילות שלי התחילה להיות רצינית יותר. 

איך יכולת לחיות באל-ערקיב תוך כדי השירות הצבאי? 
שאלה טובה. בסיום היום בצבא, הגעתי לבושה במדים לאל-ערקיב והחלפתי באוהל 
לעין  בולטת  שם  הרכבת,  לתחנת  ברגל  וצעדתי  מדים  שוב  לבשתי  בבוקר  לג'לבייה. 
האפלייה בין יהודים לערבים, קשה מאד להגיע לתחנה ברגל מרהט - שלא לדבר על אל-
עראקיב - המיקום של התחנה הותאם לנוחות תושבי להבים והתעלם מצורכי התושבים 
ברהט. חוויות כאלה חיזקו את ההזדהות שלי עם הבדווים ועם פלסטינים בכלל. לגבי 
המדים, שאלתי פעם איש שהביא אותי לשם: איך זה שהילדים שלכם לא שונאים אותי 
בגלל המדים?  - לא שאלתי על המבוגרים בכפר שכן רובם היו קצינים בצבא - הוא השיב 

לי: אנחנו רוצים להראות לילדים שיש גם יהודים טובים.

מה היו התרשמותיך מתנועות השמאל הישראלית?
אחד הדברים שמשכו אותי להפגנות בגדה הוא האקשן של זריקת אבנים. אבל בהפגנות 
הישראלי  הצבא  על  אבנים  מיידים  שלא  ישראלים  פעילים  בין  הבחנה  יש  בשטחים 
שהרחיקו  הדברים  אחד  וזה  מגעילה,  צביעות  זאת  מיידים.  שכן  פלסטינים  ופעילים 
של  פריבילגיה  זו  אבנים  "זריקת  היא:  השמאל  של  הגישה  הישראלי.  מהשמאל  אותי 
פלסטינים, לנו אין זכות כזאת". כלומר "אנחנו לא פוגעים בצבא שלנו, אבל תומכים 

באלה שכן עושים זאת". מה הקטע הזה לעזאזל?! 
לקראת סוף ימי בישראל, סגרתי חשבונות בנק, ביטלתי ביטוח בריאות, חיסלתי כל 
דבר שיכול היה לאפשר למישהו להגיד: "אבל את גרה במדינה ומשתמשת בשירותיה". 
ביטלתי את השירותים והצהרתי על עצמי שאני “מחבלת". וכן, אז  גם זרקתי אבנים, 
וזה מה שנראה לי אז הדבר נכון לעשות למישהי שמצהירה על עצמה שהיא מזדהה עם 

הבעיה הפלסטינית. היום אני רואה את זה אחרת, ומצטערת שזרקתי אבנים.
אבל אז מהר מאד הבנתי שאני והשמאל הישראלי שייכים לשני עולמות שונים. ההבנה 
הייתה הדדית וכמעט שלא היו לי חברים מהשמאל הישראלי. הנתק מהם וחוסר התלות 
בהם עזרו לי להגיע לשיא של פעילותי – להתגורר במחנה הפליטים דהיישה לשם הגעתי 

בלי סיוע של אף ישראלי, גם לא מי שנמצאים באופן קבוע בגדה.
איך את מגדירה את ההבדל בינך לבין השמאל היהודי בישראל?

לשמאל הישראלי אין את הרגש הרומנטי שהניע אותי לפעילות. היה לפעילות שלי 
גברים  בין  להיות אשה  רומנטית  בי כמיהה  היתה  פוליטי-מדיני.  מניע אחר שהוא לא 

שיכלו להתייחס אלי כאשה בלי להתנות תנאים מקדימים של מראה חיצוני. זה גרם לי 
להעריך יותר את הגבריות שלהם. הרבה בחורים פלסטינים שהתאהבו בי אמרו לי: ״אם 
מישהו יעשה לך משהו, ישר תגידי לי.״ אלה אולי המלים היקרות ביותר שאשה יכולה 
לשמוע, ומבלי שאצטרך לשנות את המין. כמובן שבחברה הישראלית והרוסית אי-אפשר 

למצוא את זה. 
בחוויה שלי, החברה הישראלית היא קודם כל מטריארכלית ופמיניסטית, חברה שבה 
הגבר מכבד ומשרת את האשה. אני, כאשה מבפנים, רציתי לממש את הנשיות שבתוכי. 
החיפוש הזה התגבר עם הזמן בגלל שהייתי אשה בתוך גוף של גבר וככזאת לא זכיתי 
לתשומת הלב של גברים. לדעתי נשיות ופמיניזם הם שני דברים המנוגדים זה לזה. נשיות 
בשבילי היא השתייכות לגבר, להיות אשה של בעלה, להיות מי שבעלה מגן עליה ומקנא 

לה, אשה שהגבר שומר עליה ומפרנס אותה.
הפלסטינית  החברה  לעומת  ודאי  מזה,  רחוקה  היתה  אותי  היהודית שסבבה  החברה 
שפתחה בפניי את דלתותיה. הבחורים החצופים והשריריים, בסביבה נטולת חנונים ויפי 
נפש, חיממו לי את הלב. בסביבתם הרגשתי חופש. המין איתם היה המין היחיד שסיפק 

אותי כאשה.
מתי התגבשה ההחלטה שלך להגיע לעזה, כיצד דמיינת את החיים שלך שם? המאבק 

המזוין הוא גברי ומקצועי, איך דמיינת את המקום שלך בתוכו?
הפלסטיני  שהשלטון  כיום,  שגויה  לי  שנראית  דעה,  גיבשתי  בצרפת,  תקופה  אחרי 
בגדה משרת את האינטרס הישראלי יותר מאשר את הפלסטיני, בניגוד לשלטון בעזה 
נאיביות  נאיבי, בדיוק באותה  שנאבק בישראל. דמיינתי את המעבר שלי לשם באופן 
ובלתי  דפוק  שזה  בתוכי  הבנתי  כאשה.  להרגיש  לי  שייתן  גבר  לעצמי  דמייניתי  שבה 
אפשרי, אך הייתי כמהופנטת, עשיתי משהו שמראש לא היה בר מימוש. לא היה דבר 
שיעצור אותי - לא המלחמה, לא הדם ולא הירי. הייתי מוכנה להשתתף במאבק הזה. 
הרצון שלי למימוש עצמי כאשה היה חזק מהכל, ואין סיבה שאשה לא תשתתף במאבק 

המזוין כל עוד יש גבר לצדה שמאפשר לה לממש את הנשיות שלה. 

האם קיווית שאחרים יעשו כמוך?
כן. אכן קוויתי והאמנתי באפשרות זאת. זאת הייתה אמונה. לאמונה זאת לא היה שום 

בסיס והסבר, כמו שאמר פעם אדם זקן: "מאמין, כי לא הגיוני".

מאבקים מזוינים נוטים להיות מאד סטרייטים, זה לא מקשה על אדם שאינו 
סטרייט להזדהות עם צורת החיים הזו?

בה  זהות  תעודת  אשיג  שבו  לרגע  עד  אני אשרוד  אם  מילים.  זה משחק  סטרייטיות 
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יצוין מיני כנקבה, ובהתבסס על העובדה שמעולם, ברוך השם, לא היה לי מין עם אשה 
ולא יהיה לי, לפחות לא מרצוני, אפשר להגיד שאני סטרייטית לכל דבר ועניין. אפילו 
מצד  )לסבי(.  הומוסקסואלי  מיני  ניסיון  להן  שהיה  מהנשים  מ-99%  יותר  סטרייטית 
מוכרים  הם  גם  נשים.  ואוהבים  כנשים  מתלבשים  לנשיות,  שנמשכים  גברים  יש  שני, 
כסטרייטים, אבל אולי סטרייטים יפי נפש. הם בהחלט יכולים להתנגד לאלימות. אני 
אישית, אם אנסה להיות כנה לגמרי עם עצמי, ולהגיד את הדברים כפי שהם, האלימות 

מדליקה אותי, ואני לא מצליחה להסתפק במין נטול אלימות.

ספרי על הדרך שבה תיכננת להגיע לעזה?
ומשם להגיע בטרמפ לרפיח  התכנית הראשונה שלי היתה לחצות את הגבול לסיני 
המצרית. מרפיח המצרית חשבתי על שתי דרכים שבהן אוכל לעבור לעזה: להסגיר את 
עצמי למשטרה המצרית ולבקש שיאפשרו לי לעבור לעזה ואפשרות שנייה, נוצצת יותר, 
לטפס על הגדר ברפיח ולהסגיר את עצמי לרשויות בעזה. בתקופה ההיא, בימי מורסי, זה 

היה מאוד קל כי בחלק מהמקומות הגדר לא הייתה מוחשית.
אבל לשלטונות הישראלים היה מידע מוקדם על הכוונה שלי להגיע לעזה, וכשהגעתי 
האנשים  את  ופינו  האורות  את  כיבו  הם  לחצות.  לי  איפשרו  לא  הם  הגבול  למעבר 
מהמעבר, לקחו אותי לחדר קטן ושם החרימו לי את הדרכון. לכן חציתי בעצמי את הגבול 

בין ישראל למצרים באזור טאבה. 

מתי הבנת שמשהו בתכנית שלך השתבש?
אחרי שחציתי את הגבול למצרים, אף אחד לא ניסה לעצור אותי, גם לא כשעברתי ליד 
בסיס של מג״ב ופנס חזק האיר על פני. הבנתי שרוב הסיכויים שפשוט יחסלו אותי - אחד 
הצדדים: המצרים, הפלסטינים או הישראלים - עוד לפני שאספיק אגיע לרפיח. השלטון 
בעזה היה מודה לכל מי שהיה מחסל אותי, שכן לא היה לו כוח או רצון להתעסק עם ילדה 
קטנה שבאה לחפש גבר ועוד ילדה שנולדה בגוף הלא מתאים. אף אחד לא היה נזכר בי. 
אחרי שחציתי שוטטתי כמה שעות בטאבה והצטרפתי למדורה שעשו בדווים. סיפרתי 
שבו  הזה,  בשלב   - למשטרה  אותי  יסגירו  שהם  מראש  וידעתי  שלי,  התכנית  על  להם 
חשבתי שיחסלו אותי, רציתי את זה - אבל הרעיון ללכת בעצמי לתחנת המשטרה נראה 
שלי  לחלום  נתתי  ופשוט  מבפנים,  הכלא  את  לראות  חלום  לי  היה  מדי.  משעמם  לי 
להתממש. הימים הבאים, שבהם עצרו אותי והחזיקו אותי בטאבה, היו הימים היחידים 

שבהם דברים התנהלו לפי התכנון שלי ולא לפי התכנית של מישהו אחר.

מה אירע לך מרגע שנתפסת?

בדואים הובילו אותי ביחד עם שוטר לנקודה מסוימת שם חיכיתי יום שלם על ספסל. 
אחר כך שמו אותי עם פליטים אריתראים. היו שם הרבה מאוד כתובות על הקיר של 
אנשים שניסו להגיע אל עזה או מעזה. כולם אהבו אותי שם, האסירים והשוטרים. אחד 
השוטרים היה ממש סקסי וגם אני מצאתי חן בעיניו.  החקירה התקיימה במשרד שירותי 
הביטחון המצרי במעבר הגבול, מה ששיחק לטובת האגו שלי, הרגשתי את עצמי חשובה, 
ויום לאחר מכן כבר צחקנו וחייכנו אחד לשני, הגענו לשלב שבו לא היה לי יותר מה 

להגיד ולהם לא היה עוד מה לשאול.
יש מקרה שזכור לי במיוחד בתקופה הזו: אף אחד לא הצליח להבין מה גרם לי להגיע 
וכולם הסתפקו בהסבר הכי קל – ריגול. אבל היה חייל אחד, צעיר, בלי דרגות שאמר 
לי דרך הסורגים: "שמע, אני יודע למה אתה פה. אתה הולך נגד החברה שלך. בשבילי 
החברה שבה אני חי היא משפחה. ואם המשפחה שלי טועה, גם אני אלך ביחד איתה. 
אתה טועה בזה שאתה לא הולך עם המשפחה שלך." את המלים האלה אני אזכור כל חיי.

מה היתה שגרת החיים שלך בכלא?
אני לא יכולה לפרט בשתי מילים, זה היה עולם אחר לגמרי. מצד אחד דברים רגילים: 
לפעמים  כומר,  ורידים,  לפתוח  אסירים,  עם  לריב  סוהרים,  עם  לריב  לקום,  לישון, 
מכתבים וביקורים, סיפורי אהבה, כתיבת יומנים… מצד שני זה היה עולם אחר. השינוי 
העיקרי שהתחולל בי בתקופה הזו הוא ההשלמה עם גדולתו של אלוהים. ההבנה שרצונו 
גבר  לא  שאני  הסופית  וההבנה  לו  שמגיע  מה  הוא  לאדם  שקורה  שמה  מרצוני,  גדול 

הומוסקסואל, אלא אשה.

האם ציפית שישראל תסייע בשיחרורך, שתנועות שמאל יקבלו עליך אחריות?
מחבלת  של  במעמד  עצמי  את  שמתי  כי  אחריות  עלי  ייקח  אחד  שאף  ציפיתי  לא 
שהידית שלא צריכה שאף אחד יעזור לה. הדבר האחרון שרציתי הוא עזרה של מדינת 
ישראל. יותר מזה, במשך זמן רב סירבתי למפגש עם השגרירות, עד שהשתכנעתי, אז 
הבנתי שכל מה שאני עושה קשור למאבק המיני בתוך נפשי, וכל מה שאני צריכה זה 
תיקון בתוך עצמי. אמרתי לעצמי שיותר לא אסרב לאף אחד, סיימתי עם המשחק הזה 

כי מצאתי את עצמי.

האם זיהו אותך בישראל אחרי השיחרור, הטרידו?
שהכירה  חוזרת  בת  כמו  פתוחות,  בזרועות  אותי  קיבלו  אותי.  הטריד  לא  אחד  אף 
בטעות. החברה הישראלית היא חברה מפותחת ומוסרית מאין כמותה. עזבתי את ישראל 

כי אמא שלי עזבה והייתי חייבת להיות לידה.
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איך את רואה את היחס שבין הומוסקסואליות לטרנסקסואליות - כמי שעשתה את 
המעבר, אלה נראה דברים נפרדים או דרגות שונות של אותה נטייה?

אם לדבר במושגים מדעיי-ם נכונים להיום, טרנסקסואליות והומוסקסואליות הם שני 
דברים שונים לגמרי, הקשר בינהם הוא כמו הקשר בין משקל ומהירות. לדעת הרופאים, 
הומוסקסואליות קשורה בנטיה, וטרנסקסואליות היא הרגשה עצמית או הגדרה עצמית 
ביחס למיניות שלך. לדוגמה את יכולה להיות אישה 'טרנסקסואלית - לסבית': לעשות 
ניתוח חזה ולהתחתן עם בחורה. המקרה הזה נפוץ יותר ממקרה של בחורה 'טרנסקסואלית 
בין  קשר  רואה  אני  אבל  שלי(.  )המקרה  גבר  עם  להתחתן  שנוטה  הטרוסקסואלית'   -
השניים. אני רואה בהומוסקסואליות ביטוי של טרנסקסואליות. כלומר נשיות בתוך גוף 
של גבר יכולה להתבטא כהומוסקסואליות, טרנסקואליות או כשניהם. במקרה האחרון, 
הומוסקסואליות הופחת להיות להטרוסקסואליות. לכן, אני לא חושבת שצריך להפריד 

בין השניים.
שאוהב  כגבר  עצמי  את  הגדרתי  החיים,  רוב  משך  כאשה  הרגשתי  לא  האמת  למען 
לחוש שאני  כדי  להפגין  שניסיתי  המזויף,  ה"אומץ"  נשיות.  בי  היתה  זאת  עם  גברים. 
גבר - נגמר, ואז הופיע הטבע האמיתי שלי - הטבע הנשי. הטבע שהניע אותי לאורך כל 
הדרך. הכלא המצרי כביכול ניקה אותי משכבה של זיוף, שכבה של גבריות מזויפת, ואני 
מודה על התקופה זאת. אם לא הייתי בכלא, הייתי נשארת עד סוף חיי גבר הומו, במקום 
להתאים בין הגוף לבין הנשמה. אם לומר זאת בפשטות, לפני הכלא הרגשתי את עצמי 
גבר שלא יכול לממש את עצמו ככזה, ומאוד סבלתי מכך. הכלא הוריד ממני את השכבה 

הזאת, והיום אני מרגישה את עצמי לגמרי כאשה.

הכרת את החיים ההומואים בישראל, בתל אביב? איך התרשמת מהם?
בפעם ראשונה שבה השלמתי עם הנטייה המינית שלי, אחרי התקופה באל-עראקיב, 
כשגרתי בבת-ים אמרתי לעצמי: ״זהו, די! אני הולכת לגיי בר!", אחרי העבודה, פשוט 
התחלתי ללכת ברחבי מרכז תל אביב הלילית, נתקלתי בבחור שהיה נראה הומו ושאלתי 
אותו איפה הגיי בר הקרוב. הוא הסביר לי, והלכתי. בהדרגה התחלתי להכיר יותר ויותר. 
הפלסטינית  להט"ב  מסיבת   - קאוס"  "אל  מסיבת  על  לי  סיפרה  שלי  חברה  אחד  יום 
שעברה מירושלים ליפו, כמובן שלא יכולתי להפסיד אותה. עם הזמן הכרתי עוד מסיבה 
אותי  קיבלו  לא  לרוב  אבל  בישול.  בתוכניות  שהשתתף  דרוזי  שארגן  אחת,  ערבית 
במקומות האלה. ידעו על הפעילות הפוליטית שלי וראו בי מרגלת. למרות שיצאו לי 

כמה סטוצים משם, רוב הבחורים שהכרתי באו מהפגנות ולא מאל קאוס.

ספרי על חייך כיום - באיזה מן מקום את נמצאת, מה את עושה?
אני מתגוררת בעיר מולדתי, סרטוב, מרכז המחוז אליו עברנו בילדותי מדרום ברית 
המועצות. זה המקום היחיד שבו אני מרגישה בבית, מקום שבו אף אחד לא יכול להגיד לי שאני 
זרה. עם זאת, המקום הזה, המולדת שלי, לא מכיר בזכות קיומי כאשה טרנסקסואלית. יש כאן 
 מעט מאד אנשים שמקבלים את זה והם החשובים: המשפחה, החברים בעבודה, השכנים. 
לי  קוראים  והשכנים  נשים  בבגדי  הולכת  אני  שבה  משותפת  בדירה  חדר  שוכרת  אני 
אולגה. הם מכבדים את רצוני וקוראים לי בשמי למרות שהמראה שלי עדיין גברי ורק 
התחלתי את הטיפול ההורמונלי. היחס הסובלני מהשכנים הוא נס משמים, שלא יכול 
לקרות לאדם אחר במקום הזה, או לי במקום אחר. זה דבר שמוכיח את קיומו של כח 

עליון, עוד יותר מאשר יציאת מצרים או נס החנוכה. 
אני עובדת כמתכנתת בחברה גדולה, לא רחוק מדירת מגוריי. בעבודה עוד לא גיליתי 
ציפורניים  הארכתי  השיער,  את  והארכתי  צבעתי  כי  אם  המיניות  שינוי  את  במפורש 
ואני מדברת כאשה. חבריי לעבודה לא מפגינים אפילו צל של יחס שלילי. אין לי הרבה 
יותר מאחות בשבילי. היא  ילדות, שהיא  יש לי חברה טובה אחת, חברת  חברים, אבל 
נשואה ויש לה ילד. אנחנו נפגשות לפעמים, היא מארחת אותי ואפילו לפני כמה ימים 

הלכנו, אני, היא ובעלה לצפות בסרט.
הבועה הקטנה הזאת של שלום ואהבה שומרת עלי מהשנאה והפחד השוררים סביבי. 
מה  שאין  כמובן  אורח.  מעוברי  רע  ביחס  נתקלת  ולפעמים  בלילה  לצאת  מפחדת  אני 
לחלום פה על מציאת בן זוג שיגן עלי ויהיה לי לגבר אוהב, והרי אהבה חייבת להיות 

דו צדדית.
איך את מיישבת את הסתירה בין היחס שלך אל רוסיה כאל מולדת לבין חוסר 

ההכרה שלה בך כטרנסית?
שהחברה  תקופה  הייתה  בישראל  גם  הרי   - לעצמי  אומרת  אני  עקרונית,  מבחינה 
הוציאה לשוליים את כל מי שלא תאם לדרישות שלה - מי שלא היה ציוני, מי שהיה הומו 
ועכשיו היא פסגת  וטרנסיות בשנות השלושים  ובגרמניה הוציאו להורג הומואים  וכו’, 
החירות. רוסים הם בסך הכל קצת מאחרים בהתפתחות, עדיין בשלב של גרמניה בשנות 
והתקיפות  כאן  חשה  שאני  השנאה  בעבורי,  יתבגרו.  הם  השם  בעזרת  אבל  השלושים, 
שאני חווה הן לא סיבה לעזוב את המולדת, כנראה שריבונו של עולם מצפה לזה ממני או 
שחטאתי בחיים קודמים ואני משלמת על זה עכשיו. מבחינה מעשית, אני פשוט ממשיכה 
לחיות פה. אחרי הפעם האחרונה שבה תקפו אותי, שוב התחלתי להתלבש כגבר ולהוריד 

את הלק מהציפורניים… עד שההורמונים יעשו את שלהם.
אילו טיפוסים של גברים את פוגשת - האם השתנתה המשיכה שלך מאז שעזבת?

יש דמיון רב בין הערבים והרוסים, ואכן יש לי משיכה עזה לבני עמי, גם אם אני מבינה 
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שזאת אהבה ללא מוצא, שלא יכולה להתממש.

איך את רואה את החיים שלך כיום - היה לך מעשה טוטאלי, אישי ופוליטי 
בישראל ובפלסטין, החיים שלך עכשיו הם המשך שלו?

אני לא יכולתי להגיד לעצמי את אמת הכואבת, לא יכולתי להגיד לעצמי את  המשפט: 
"אני עוסקת בפוליטיקה בגלל שאני רוצה למצוא גבר". זה היה יותר מדי מוזר, לשמוע 
לי  יש  "אני,   - תרוץ  מין   - לעצמי  כל  וקודם   - לעצמי  לכן המצאתי  כזה מעצמי.  דבר 
פרויקט פוליטי!". אכן היה לי פרויקט של מדינה אחת שכולם יחיו בה בשלום. עם זאת, 
שוב, זה היה רק תרוץ. היום אין לי פרוייקטים, הפרוייקט היחיד להתאים את עצמי כמה 
שאפשר למראה הנשי כדי למצוא גבר אמיתי שיאהב אותי כמו גבר שאוהב אישה. די 

לי בזה.

שירים
ראג'י בטחיש

גופו של הכירורג

נוירוכירורג הביט בעיון בתרשים דימות התהודה המגנטית על צג המחשב 

שממולו, ואז הסביר לי באריכות יתרה על מצב התאים במוחה של אמי והצעדים 

הכירורגיים המוצעים כדי להציל אותה מהידרדרות ומלובן הכותנה הצמיג 

שהחל שוקע במוחה יום אחר יום.

יותר מכל משכו את תשומת לבי ידיו של הגבר, ואז החיבור שבין צווארו לחזהו, 

שפתיו, העיגול של ישבנו דרך בגדיו... הכירורג קם מכיסאו כדי לבדוק את 

ביצועי התנועה והתפיסה של אמי, שהיתה במצב הביצועי הגרוע ביותר באותו 

היום... אלא שדבר-מה מוזר התרחש אצלי... עוצמות חרדתי ודאגתי מתגובת 

אמי לרופא, וכתוצאה מכך צערי ופחדי עליה, התרחשו במקביל לעיסוקי באיבר 

המין של הכירורג, איבר הזכרות שלו, שקווי העקלתון שלו בלטו וכמעט בגדו 

בברית שנכרתה בינם לבין האריג. גופו העירום של הכירורג נכח בטווח הראייה 

שלי, מתעלם במכוון מן ההילה המקצועית שלו...

אם ננסה למדוד את ההיבט המוסרי בערכים מוחלטים, הריני יכול לטעון כי 

שיעור חרדתי ודאגתי למה שהתרחש ומתרחש במוחה של אמי היה שווה ערך 

לתשוקתי ולתאוותי העמוקה והאמיתית כלפי הכירורג.

משורר עמוק ואצילי 

המשורר העמוק

הוא מי שכופה על עצמו לשאת את כאב הרגעים הצפופים הראשונים

של חדירת זין ענקי לאחוריו

אוגר את אותם רגעים מעטים

למחר ולמחרתיים

וזהו למעשה כאב אדיר

***

המשורר האצילי

הוא זה המסתפק במועט
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ומסתפק באותו דגדוג סביב פי הטבעת

אשר ילווה אותו ללא ספק

בעוד יום או יומיים

מחדירת זין ענקי לאחוריו

דגדוג הגורם לו לצעוד בהידור

ולרקום מטאפורות חדשניות

העתידות להיחקר בבוא העת

בפרסומים אקדמיים

סביב כל עלה הנופל מעץ נגוע בגרדת

***

המשורר הציני

הוא מי שעושה הכול כדי לצוד בו את טרפו

ואז שולח ידו לאחור כדי לוודא שטרפו הכניס את הזין שלו עד הסוף

ושפי הטבעת שברשותו הוא העמוק ביותר בעולם

ואז מה???

הוא משתעשע קלות באשכי טרפו

וחושב על הסיגריה שיפלוט אחר כך, לבדו,

ועל כוס הבירה הקרה

באמתלה של מצב רוחו שהתהפך פתאום

ללא שליטה.

משום שהירח הזדהם בחומצה גופרתית באותו הלילה

***

המשורר החכם

הוא זה המשתף פעולה עם גוף הזקן החודר אליו עכשיו

כשלל מלחמה.

ושוכב על גבו ברגליים פתוחות בפריצות

בין גוף האוהב המחוספס והישן

ורוחו המרחפת בכל מקום... בקדושה

אבל בכל מקרה

שומר שיירים של בושם צרפתי שהותיר הזקן על צווארו ועל שולי ערוותו

ליומיים נוספים...

כזיכרון רזרבי

כתמים היורדים בכביסה

ישנם דברים הקודמים ישירות לתאווה...

אדמה לחה

בית נמלים בהירות ותוקפניות

חול חם שאין בקרבתו צל

זיעה הנוטפת בשפע מחולצה שחורה

ביום לוהט

במכונית בוערת מסרקזם

מכונית העומדת לצלול בצורה הולמת באגם שבוץ מצפה את קרקעיתו.

***

ישנם דברים הקודמים ישירות לתאווה...

גופי הדומה לכדור גלידה ורודה

והנה הוא נוטף ומתאיין ומתמזג בעפר

מחכה למי שילקק אותו ויחלץ אותו מאדמת החידלון

ימצוץ אותו מסף הנפילה המלאה

מן התולעים האורבות בה

מפתיתי צואת הכלבים והאנשים החולפים שייפלו בטעם דובדבן

עליו...

***

ישנם דברים הקודמים לתאווה במקצת

...מעט לכלוך שאפשר להתחמק ממנו בנקל

אדמה מכוסה בפירורים עלומים ולא מחייבים

חולצה אפורה אחידה מוכתמת בצבע לבן המתחיל להתייבש

גבר בודד המוצץ סיגריה הקבועה בין אצבעות מחוספסות שפוררה היקיצה עם 

שחר

היכן ששמן המכונות שירטט מפה המתריעה על אסון כבד על כתפו.

כתפו התופסת עתה את פניי באלימות וקושרת אותם כלפי מטה

הדרך נמשכת מצמרת העץ הפראי, הנמוך,

עד לגובה זקפתו המלבלבת ושובת הלב מאחורי האוברול

כל חיי המתאכלים...

***

ישנם דברים הבאים ישירות אחרי התאווה...
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"מהו הכתם הלבן על כתפיית חולצתך היפה, המעוררת את קנאתי...

חבל...

באמת חבל...

כתמים כאלה אינם יורדים בכביסה

הם כן יורדים

הם שייכים לגבר שאינך מכירה

וגם אני אינני מכיר...

אז בואי נמשיך את הדיון"...

מערבית: יאיר אור  

דונסיין אלפונס פרנסואה, המרקיז דה סאד

 פילוסופיה בבודואר
 או

המורים הלא-מוסריים
)1796(

אלוגים י  ד
בץמ עימפ לאפ 'מי ך עלץ ת צעמ  ת

 דיאלוג ראשון
מאדאם ֶדה ֶסְנט-ַאְנז', האביר ֶדה ִמיְרֵול

[...[   

מאדאם דה סנט-אנז':  ]...] יקירי, אני חיה דו-מינית, אני אוהבת הכול,   
משתעשעת בכול, אני רוצה לחבר את כל הסוגים; אך 
אמור לי, אחי, האם לא מוזר מצדי לרצות להכיר את 

דולמנסה יוצא הדופן הזה שלדבריך מימיו לא היה 
מסוגל לראות אישה כפי שהנוהג מחייב, סדומאי מתוך 
עיקרון, שלא זו בלבד שהוא מעריץ את בני מינו, אלא 

שאף אינו נכנע לבנות מיננו אלא במקרה המיוחד 
שמוסרים לידיו את הקסם הנערץ שהוא רגיל להשתמש 

בו אצל גברים? ראה, אחי, איזו פנטזיה חריגה יש לי! 
אני רוצה להיות גנימדס של יופיטר החדש הזה, אני 
רוצה ליהנות מנטיותיו, ממעשי פריצותו, אני רוצה 

להיות קורבן של טעויותיו: עד היום, יקירי, כפי שאתה 
יודע, התמסרתי כך רק לך, מתוך אדיבות, או אל מי 

ממשרתיי שקיבל תשלום כדי לנהוג בי בצורה זו ונענה 
רק מתוך בצע כסף; היום לא האדיבות ולא הגחמה אלא 

רק הנטייה מניעה אותי... אני חושבת שבין ההליכות 
ששיעבדו להליכות שישעבדו אותי לשיגעון החריג הזה 
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יש הבדל בלתי נתפס, ואני רוצה להכיר אותו. תאר לי 
את דולמנסה, בבקשה ממך, כדי שאראה אותו בעיני 

רוחי לפני בואו; הלא אתה יודע שאני מכירה אותו רק 
כי פגשתי אותו יום אחד בבית פרטי, והייתי אתו רק 

כמה דקות.

האביר:  לדולמנסה, אחותי, מלאו לא מכבר שלושים ושש שנים,   
הוא גבוה, פניו נאות מאוד, עיניו בורקות ורוחניות 

מאוד, אך משהו קשה ומרושע במקצת ניכר בתווי פניו 
בעל כורחו; שיניו הן היפות בתבל, יש מעט רוך בגזרתו 

ובהופעתו, בלי ספק בשל הרגלו לאמץ מראה נשי 
לעתים כה קרובות; הוא מהודר ביותר, בעל קול נאה, 

כישרונות ובעיקר הרבה פילוסופיה בנפש.

מאדאם דה סנט-אנז':  הוא אינו מאמין באלוהים, אני מקווה.  

האביר:  מה פתאום! הוא האתאיסט המפורסם ביותר, האיש הכי   
לא-מוסרי... הוא השחיתות במלואה ובשלמותה, האדם 

המרושע והנפשע ביותר שיכול להיות בעולם.

מאדאם דה סנט-אנז':  כמה כל זה מלהיט אותי, אני עומדת להשתגע על הגבר   
הזה, ומה באשר לנטיותיו, אחי?

האביר:  את יודעת; מנעמי סדום יקרים לו כמבצע וגם כמקבל;   
הוא אוהב רק גברים לשם הנאותיו, ואם בכל זאת 

לפעמים הוא מסכים לנסות נשים, הרי זה רק בתנאי 
שהן אדיבות דיין להתחלף עמו במין. סיפרתי לו עלייך, 
הזהרתי אותו מכוונותייך, הוא מסכים, ומצדו מזכיר לך 

את תנאי החוזה. אני מזהיר אותך, אחותי, הוא יסרב 
לך במפורש אם תרצי לדחוף אותו לעשות דבר אחר: 
מה שאני מסכים לעשות עם אחותך, הוא טוען, הוא 

הפקרות... עברה שאדם מתלכלך בה רק לעתים נדירות 
ומתוך נקיטת אמצעי זהירות רבים.

מאדאם דה סנט-אנז':  להתלכלך! אמצעי זהירות! כמה אני אוהבת את השפה   
של האנשים החביבים האלה; גם לנו הנשים, בינינו 

לבין עצמנו, יש מילים נוקשות המוכיחות, כמו המילים 
האלה, את האימה העמוקה האוחזת בנשים מפני כל מה 

שאינו שייך לפולחן המקובל... אה, אמור לי, יקירי... 
הוא עשה אותך? עם פניך הנעימות, ועשרים שנותיך 

אפשר, אני חושבת, לתפוס גבר כזה!

האביר:   לא אסתיר ממך את המעשים המוזרים שעשיתי אתו.   
את נבונה מכדי לגנות אותם. למעשה, אני אוהב נשים, 
ואני מתמסר לנטיות החריגות האלה רק כשגבר חביב 
דוחק אותי לכך. אין דבר שאינני עושה אז; אני רחוק 

מאותה גאוותנות מגוחכת הגורמת לצעירים שלנו 
לחשוב שיש להשיב על הצעות כאלה במכות מקל; 

האם האדם אדון לנטיותיו? יש לרחם על בעלי נטיות 
יוצאות דופן, אך לעולם אין להעליב אותם. טעותם 

היא טעות הטבע. הם לא בחרו לבוא לעולם עם נטיות 
שונות כשם שאנחנו לא בחרנו להיוולד עקומי רגליים 
או בעלי צורה נאה. כמו כן, האם אדם אומר לך משהו 
מעליב כשהוא מביע לפניך את תשוקתו ליהנות ממך? 
ברור שלא, הוא נותן לך מחמאה; אם כך, למה להשיב 

עליה בחרפות וגידופים? רק טיפשים יכולים לחשוב 
כך. אדם בר דעת לעולם לא ידבר על הנושא אחרת 

ממני; אלא שהעולם מאוכלס שוטים גמורים הרואים 
זלזול בכך שאדם מודה לפניהם שהם טובים להנאות 

בעיניו, ומכיוון שקלקלו אותם הנשים, המקנאות תמיד 
במה שנראה כהפרת זכויותיהן, הם מדמים עצמם לדון 

קישוטים למען הזכויות הרגילות האלה ומתאכזרים אל 
מי שאינו מכיר בהיקפן המלא.

מאדאם דה סנט-אנז':  אה, ידידי, נשק אותי, לא היית אחי אילו חשבת אחרת;   
אבל עוד קצת פרטים, אנא ממך, הן על מראהו של 

הגבר הזה הן על ההנאות האלה אתך.
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האביר:  מסייה דולמנסה שמע מפי אחד מידידיי על האיבר   
האדיר שאת יודעת שאני מצויד בו ושכנע את המרקיז 

דה ו***]2] להפגיש בינינו בארוחת ערב. כשהגעתי 
למקום, היה עליי להראות מה יש לי; תחילה נראה 

שהסקרנות היא הכוח המניע היחיד. תחת יפה מאוד 
שהפנו אליי, ואשר התחננו שאיהנה ממנו, גרם לי 

להבין במהרה שרק לנטייה היה חלק בבדיקה הזאת. 
הזהרתי את דולמנסה מכל קשיי המשימה, אך שום 

דבר לא הבהיל אותו. "אני יכול לעמוד בפני הַאיל," 
אמר לי, "ושמך אפילו לא ֵיֵצא לתהילה בתור הנורא 

שבגברים שניקבו את התחת שאני מציע לך." המרקיז 
היה שם. הוא עודד אותנו, מלטף, ממשש, מנשק כל 

טפח ששנינו מגלים. אני ניגש... אני רוצה לפחות 
להכין אותו קצת: "חס וחלילה," אמר לי המרקיז, 

"אתה תיטול את מחצית התחושות שדולמנסה מצפה 
לקבל ממך; הוא רוצה שיבתקו אותו... הוא רוצה 

שיקרעו אותו." "הוא יהיה מרוצה," אמרתי וצללתי 
לתהום בעיניים עצומות... ואולי את חושבת, אחותי, 
שנתקלתי בקושי רב... אף מילה; הזין שלי, עד כמה 

שהוא עצום, נעלם בלי שציפיתי לכך, ונגעתי בעומק 
קרביו בלי שנראה שהמזדיין בתחת חש בכך. נהגתי 
בדולמנסה בידידות. העונג המופרז שטעם, פרפוריו, 

דבריו הנעימים, כל זה שימח במהרה גם אותי, והצפתי 
אותו. בקושי הייתי בחוץ וכבר הסתובב אליי דולמנסה, 

שערו פרוע, והוא אדום כמו בכחנטית: "תראה מה 
גרמת לי, אביר יקר," אמר והציע לי זין יבש וסורר, 
ארוך מאוד, שהיקפו שישה עשר סנטימטר לפחות, 

"בבקשה ממך, אהובי, הואל נא לשמש לי אישה אחרי 
שהיית לי מאהב, שאוכל לומר שטעמתי בזרועותיך 
האלוהיות את כל הנאות הנטייה שאני מעריץ ללא 

עוררין." מצאתי קושי מועט בזה או בזה ונעניתי לו; 

2.  אפשר שמדובר בשארל דה ִויֵלט )1736–1793(, קצין פרשים, סופר וחבר הקונבנט בימי המהפכה, בן 
ָלאִז'י ֶדה מֹוְנְטֵרי, אשתו של סאד.  חסותו של וולטר, נודע באהבתו לגברים. אמו הייתה דודתה של ֵרֶנה-ּפֵ

המרקיז הפשיל את מכנסיו לנגד עיניי, התחנן שאסכים 
להיות עוד קצת גבר אתו בזמן שאהיה האישה של 

ידידו; נהגתי בו כפי שנהגתי בדולמנסה, ודולמנסה 
החזיר לי פי מאה את כל הטלטלות שטלטלתי את 

השלישי ופלט במהרה, בעומק התחת שלי, את הנוזל 
המכשף שהתזתי כמעט בו ברגע בתחת של ו***.

מאדאם דה סנט-אנז':  זו ודאי הייתה הנאה גדולה מאין כמוה, אחי, להיות כך   
בין שניים. אומרים שזה מקסים.

האביר:  אין ספק, מלאך שלי, שזה המקום הטוב ביותר; אך   
עם כל מה שאפשר לומר עליהם, אלה מעשים מוזרים 

שלעולם לא אעדיף על פני הנאות נשים.

מאדאם דה סנט-אנז':  טוב, אהוב יקר שלי, כדי לגמול לך היום על אדיבותך   
העדינה, אמסור לתאוותיך נערה בתולה, ויפה יותר 

מהאהבה.

האביר:  איך, עם דולמנסה... את מביאה הנה אישה?  

מאדאם דה סנט-אנז':  זה למטרת חינוך. זו ילדה שהכרתי במנזר בסתיו   
שעבר, בזמן שבעלי היה במעיינות החמים. לא יכולנו 

לעשות שם שום דבר, לא העזנו לעשות שום דבר, יותר 
מדי עיניים היו נעוצות בנו, אך הבטחנו זו לזו שנשוב 

וניפגש ברגע שיתאפשר לנו; כיוון שרק התשוקה הזאת 
העסיקה אותי, כדי לספק אותה הכרתי את משפחתה. 

אביה ליברטין... ושביתי את לבו. מכל מקום היפה 
עומדת לבוא, אני מחכה לה, נבלה יומיים יחד...

 דיאלוג שלישי
התמונה מתרחשת בבודואר]3] נעים.

3.  בודואר )boudoir( – חדר קטן ומהודר לגברת, ששימש להתבודדות או לאירוח.
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מאדאם דה סנט-אנז', ֵאֵז'ִני, דולמנסה

[...[   

מאדאם דה סנט-אנז':  נשים אחדות מכניסות לתוך הנרתיק ספוגיות הקולטות   
את הזרע ומונעות בעדו מלפרוץ לתוך כלי הקיבול 

האמור להרבות אותו. נשים אחרות מחייבות את 
הזיינים שלהן להשתמש בשק קטן מעור ונציה]4] הידוע 

בשם העממי קונדום, וזרעם זורם לתוכו בלי חשש 
שיגיע אל היעד; אך מכל הדרכים האלה דרך התחת 

היא הנעימה ביותר, בלי ספק. דולמנסה, אני משאירה 
לך את הצגתה. מי ייטיב ממך לתאר נטייה שהיית נותן 

למענה את חייך, אילו נתבעת לכך כדי להגן עליה?

דולמנסה:  אני מכיר בחולשתי. שום התענגות בעולם, אני מודה,   
אינה עדיפה ממנה. היא אהובה עליי בשני המינים; 

אך תחת של נער, יש להודות, מסב לי עונג גדול עוד 
יותר מתחת של נערה. את המתמסרים לתאווה הזאת 

מכנים מזדיינים בתחת]5]; ואם כבר להיות מזדיין בתחת, 
אז'ני, צריך להיות כזה לגמרי. לזיין נשים בתחת, הרי 

זה להיות כזה רק למחצה; הטבע רוצה שגבר ישרת את 
הפנטזיה הזאת עם גבר, והוא העניק לנו את הנטייה 
הזאת במיוחד כלפי גברים. אבסורד לומר שהשיגעון 

הזה פוגע בו פגיעה חמורה. איך זה ייתכן והלא הטבע 
מוליד בנו את השיגעון הזה? האם הוא יכול להכתיב 
את מה שמבזה אותו? לא, אז'ני, לא, אנחנו משרתים 
אותו כאן כבדברים אחרים, ואולי אף ביתר קדושה; 

ההתרבות רק נסבלת מבחינתו. איך ייתכן שקבע 
כחוק מעשה השולל ממנו את זכויותיו ככל-יכול? שכן 

4.  אולי הכוונה לעור אלוהי )peau divine(, כינוי למעי בהמה.
5.  במקור bougres – כינוי גנאי למי שמקיימים יחסי מין "שלא כדרך הטבע", בעיקר מין אנאלי עם 

גברים או עם נשים ומין עם חיות. מקורו במילה Bulgares – בולגרים, שנחשבו לכופרים בעיקרי הנצרות – 
ומדיסידנטיות דתית התגלגלה משמעותו לחריגות מינית.

ההתרבות אינה אלא תוצאה של כוונותיו הראשוניות, 
ואם יושמד לחלוטין המין האנושי, שוב יהפכו מבנים 
חדשים מעשה ידיו לכוונות קמאיות, ומימושן ירומם 

הרבה יותר את גאוותו ואת עוצמתו.

מאדאם דה סנט-אנז':  אתה יודע, דולמנסה, שבאמצעות השיטה הזאת תגיע   
לידי הוכחה שהכחדה גמורה של הגזע האנושי רק 

תועיל לטבע.

דולמנסה:  מי מפקפק בכך, מאדאם?  

מאדאם דה סנט-אנז':  שומו שמים! מלחמות, מגפות, רעב, רצח לא יהיו עוד   
אלא תאונות הכרחיות של חוקי הטבע, ולכן האדם 

המבצע את הפעולות האלה לא יהיה בגדר פושע כשם 
שהאדם המקבל אותן לא יהיה בגדר קורבן?

דולמנסה:  הוא קורבן, בלי ספק, כשהוא נכנע למכות הגורל; אך   
פושע, לעולם לא. בהמשך נדון בכל הדברים האלה, 

ובינתיים הבה ננתח, למען אז'ני היפה, את ההתענגות 
הסדומאית שהיא נושא שיחתנו כרגע. התנוחה הרווחת 

ביותר לאישה בהתענגות הזאת היא לשכב על הבטן 
על קצה המיטה, הישבן מפושק היטב, הראש נמוך 

ככל האפשר, וההולל, אחרי שהשתעשע לרגע במראה 
התחת הנאה המוצג לפניו, אחרי שסטר לו, מישש 
אותו, לעתים אף הצליף בו, צבט אותו, נשך אותו, 
מלחלח בפיו את החור החמוד שהוא עומד לנקב, 

ומכין את הכניסה בקצה לשונו, הוא מרטיב גם את 
הכלי שלו ברוק או במשחה, ומביא אותו בעדינות אל 

החור שהוא רוצה לנקב, הוא מכוון אותו ביד אחת, 
וביד האחרת מפסק את ישבן התענגותו; ברגע שהוא 

חש את איברו חודר, עליו לדחוף אותו בלהט ולהיזהר 
מאוד שלא לסגת; לעתים האישה סובלת, אם היא 

חסרת ניסיון וצעירה; אך בלי להתחשב כלל בכאבים 
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שיתחלפו במהרה בהנאות, על הזיין לדחוף את הזין 
במרץ ובהדרגה, עד שלבסוף יגיע אל היעד, כלומר 
עד שישפשפו שערות הכלי שלו בדיוק את שפת פי 

הטבעת של מושא הזיון. כעת הוא יכול להמשיך בדרכו 
במהירות. כל הקוצים הוסרו; נשארו רק שושנים. כדי 
לסיים להפוך להנאה את שארית הכאב שמושאו עוד 
מרגיש, אם זה נער, יתפוס לו את הזין ויאונן לו; אם 

נערה, ידגדג את הדגדגן. ריטוטי ההנאה שיעורר יכווצו 
להפליא את פי הטבעת של המקבל, וכך יכפילו את 
הנאות המבצע, והוא, מלא נחת ועונג, יירה במהרה 

בעומק התחת של התענגותו זרע שופע וסמיך כאחד, 
שחוללו מעשי זימה מדוקדקים כל כך. יש כאלה שאינם 

רוצים שהמקבל ייהנה, כפי שנסביר עוד מעט.

מאדאם דה סנט-אנז':  הרשה לי להיות לרגע תלמידה ולשאול אותך,   
דולמנסה: כדי שהנאת המבצע תהיה שלמה, באיזה 

מצב צריך להיות התחת של המקבל?

דולמנסה:  מלא, ודאי וודאי; מן ההכרח שהמושא המשרת ירצה   
בכל מאודו לחרבן, כדי שקצה הזין של הזיין יגיע 

לצואה, יינעץ בה ויטמין בה ביתר חום וביתר רכות את 
השפיך המגרה ומלבה אותו.

מאדאם דה סנט-אנז':  אני חוששת שהמקבל נהנה מכך פחות.  

דולמנסה:  טעות! ההתענגות הזאת, דבר אינו יכול לפגוע בה,   
והמושא המשרת אותה אינו יכול שלא להילקח אל 

הרקיע השלישי כשהוא טועם אותה: שום התענגות לא 
תשווה לה, שום התענגות אינה יכולה לספק בשלמות 

כזאת את שני האנשים המתמסרים לה; מי שטעמו 
אותה מתקשים לחזור לדבר אחר: אלה הדרכים הטובות 

ביותר לטעום הנאה עם גבר, אז'ני, בלי להסתכן 
בהיריון; שכן את נהנית, היי בטוחה, לא רק כשאת 

נותנת לגבר את התחת, כפי שהסברתי לך כרגע, אלא 
גם כשאת מוצצת לו, מאוננת לו, ועוד ועוד. והכרתי 

נשים ליברטיניות שלעתים קרובות נותנות מקסמיהן 
באפיזודות האלה יותר משהן נותנות בהתענגויות 

ממשיות. הדמיון מעודד את ההנאות; בהנאות מסוג 
זה הוא קובע את הכול, הוא הכוח המניע את הכול; 

והאם לא באמצעותו אנחנו נהנים? האם אין הוא מקור 
התענוגות החריפים ביותר?

מאדאם דה סנט-אנז':  אכן כן, אך אז'ני צריכה להיזהר, הדמיון משרת אותנו   
רק כשהנפש חפה מדיעות קדומות; די בדיעה קדומה 

אחת כדי לצנן אותו; החלק הגחמני הזה בנפשנו 
מתאפיין בליברטיניות שדבר אינו יכול לרסן; ניצחונו 

הגדול ביותר, מנעמיו הבולטים ביותר, נובעים 
משבירת כל המעצורים ששמים לפניו. הוא אויב 

החוק, סוגד לאי-סדר ולכל מה שצבוע בצבעי הפשע; 
מכאן התשובה יוצאת הדופן של אישה בעלת דמיון, 
שהזדיינה בקרירות עם בעלה. "למה את קפואה כל 
כך?" שאל אותה. "אה, באמת," השיבה לו הברייה 

יוצאת הדופן, "כי מה שאתה עושה לי הוא פשוט 
מאוד."

אז'ני:  כמה אני אוהבת את התשובה הזאת... יקירתי, איזו   
נטייה אני מרגישה להכיר את הגילויים האלוהיים 

האלה של דמיון מופקר! אינך מתארת לך, בזמן 
שאנחנו יחד... רק מאותו רגע, לא, לא, יקירתי, אינך 
מעלה על דעתך את כל רעיונות העונג שאני מטפחת 
בנפשי... הו! כמה אני מבינה עכשיו את הרוע! כמה 

לבי משתוקק אליו!

מאדאם דה סנט-אנז':  שהזוועות, האימים, הפשעים המחרידים ביותר לא   
יפתיעו אותך עוד, אז'ני. הדבר המלוכלך, המתועב 

והאסור ביותר מגרה את השכל באופן הטוב ביותר... זה 
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מה שגורם תמיד לשפיכה הנעימה ביותר.

אז'ני:  לכמה סטיות בל ייאמנו ודאי התמסרתם שניכם! כמה   
אני רוצה לדעת את הפרטים!

 דולמנסה )מנשק וממשש את הצעירה(:  אז'ני היפה, אני מעדיף פי מאה לראות 
אותך מרגישה את כל מה שאני רוצה לעשות 

מלספר לך מה עשיתי.

אינני יודעת אם טוב אעשה אם איענה לכל. אז'ני:    

מאדאם דה סנט-אנז':  לא הייתי ממליצה לך, אז'ני.  

אז'ני:  טוב! אני מוחלת לדולמנסה על הפרטים, אך את,   
חברתי הטובה, אמרי לי, בבקשה ממך, מה הדבר הכי 

מוזר שעשית בחייך?

מאדאם דה סנט-אנז':   הייתי עם חמישה עשר גברים; זיינו אותי תשעים פעם   
בעשרים וארבע שעות, מלפנים וגם מאחור.

אז'ני:  אלה רק מעשי פריצות, הפגנת יכולת; אני מוכנה   
להתערב שעשית דברים יוצאי דופן יותר?

מאדאם דה סנט-אנז':  הייתי בבית בושת.  

אז'ני:  מה פירוש המילה הזאת?  

דולמנסה:  כך קוראים לבתים ציבוריים שבהם כל גבר, תמורת   
מחיר מוסכם, מוצא נשים צעירות ויפות המוכנות לספק 

את תשוקותיו.

אז'ני:  והתמסרת שם לגברים, יקירה?  

מאדאם דה סנט-אנז':  כן, הייתי כמו זונה, במשך שבוע ימים הגשמתי את   
הפנטזיות של הוללים רבים, וראיתי שם נטיות יוצאות 

דופן למדי; מתוך אותו עיקרון של ליברטיניות, כמו 
הקיסרית הידועה תיאודורה, אשתו של יוסטיניאנוס]6]*, 

תפסתי גברים בקרן רחוב... בטיילות ציבוריות, ואת 
הכסף שהרווחתי בזנות הוצאתי על משחקי מזל.

אז'ני:  יקירה, אני מכירה את הראש שלך, הרחקת לכת הרבה   
יותר.

מאדאם דה סנט-אנז':  זה ייתכן?  

אז'ני:  כן, כן, וכך אני רואה את הדברים: האם לא אמרת לי   
שתחושותינו המוסריות הנעימות ביותר מקורן בדמיון?

מאדאם דה סנט-אנז':  אמרתי.  

אז'ני:  ובכן, אם נניח לדמיון לתעות, אם ניתן לו את החופש   
לחצות את הגבולות האחרונים שהדת, ההגינות, 
האנושיות, המידה הטובה, כל חובותינו כביכול, 
מבקשות לקבוע לו, נכון שסטיותיו יהיו כבירות?

מאדאם דה סנט-אנז':  אין ספק.  

אז'ני:  ונכון שבגלל גודלן העצום של סטיותיו הוא יגרה אותנו   
יותר?

נכון בעליל. מאדאם דה סנט-אנז':   

אז'ני:  אם כך, ככל שנרצה יותר להיות מונעים, ככל   
שנשתוקק יותר להתרגש בעוצמה, כך יהיה עלינו 

לקרוא דרור לדמיוננו בדברים שהכי קשה להעלות על 

6. * ראו אנקדוטה מאת פרוקופיוס.
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הדעת; התענגותנו תשתפר בזכות הדרך שיעשה השכל 
ו...

דולמנסה )מנשק את אז'ני(:  מתוקה.  

מאדאם דה סנט-אנז':   איזו התקדמות עשתה בזמן קצר! אך את יודעת,   
חביבתי, שאפשר להגיע רחוק במסלול שאת מתווה 

לנו?

אז'ני:  אכן אני מבינה זאת כך, וכיוון שאיני שמה לי שום   
מעצור, את רואה לאן אני מניחה שאפשר להגיע.

מאדאם דה סנט-אנז':   אל הפשע, מרשעת, אל הפשעים האפלים והמזעזעים   
ביותר.

אז'ני )בקול נמוך... וקטוע(:   אך את אומרת שאין דבר כזה... והרי זה רק כדי להצית   
את המחשבה, בלי להוציא אל הפועל.

דולמנסה:   בכל זאת כמה נעים להוציא אל הפועל את מה שעלה   
על הדעת.

אז'ני )מסמיקה(:   טוב, נוציא אל הפועל... לא תרצו לשכנע אותי,   
מוריי היקרים, שמעולם לא עשיתם את מה שעלה על 

דעתכם?

מאדאם דה סנט-אנז':   קרה לפעמים שעשיתי.  

אז'ני:   בבקשה.  

דולמנסה:   איזה ראש!  

אז'ני, )ממשיכה(:   אני שואלת אותך, מה עלה על דעתך ומה עשית אחרי   
שעלה על דעתך?

מאדאם דה סנט-אנז' )מגמגמת(:   אז'ני, יום אחד אספר לך את סיפור חיי; 
בואי נמשיך בשיעור... כי עוד תגרמי לי 

לומר דברים...

אז'ני:   טוב, אני רואה שאינך אוהבת אותי מספיק כדי לחשוף   
את לבך לפניי, אמתין ככל שתדרשי ממני; בואי נחזור 
לפרטים: אמרי לי, יקירתי, מיהו בן התמותה המאושר 

ששמת לך למורה ראשון?

מאדאם דה סנט-אנז':   אחי: הוא אהב אותי מילדות, מגיל צעיר ביותר,   
השתעשענו לעתים קרובות בלי להגיע אל היעד, 

הבטחתי שאתמסר לו לכשאהיה נשואה; קיימתי את 
הבטחתי; למרבה השמחה בעלי לא קלקל שום דבר, 

הוא זכה בכל. אנחנו ממשיכים להתמסר לעלילה הזאת, 
אך בלי לרסן את עצמנו, ועם זה שנינו משתקעים, כל 
אחד לחוד, בעבירות הליברטיניות האלוהיות ביותר. 

אנחנו אפילו מסייעים זה לזה, אני משיגה לו נשים 
והוא מכיר לי גברים.

אז'ני:   סידור נפלא; אך האם גילוי עריות אינו פשע?  

דולמנסה:   האם אפשר לחשוב כך על הזיווגים הענוגים ביותר   
בטבע, זיווגים שהוא מצווה לנו וממליץ עליהם ביותר? 

שקלי לרגע, אז'ני, כיצד היה יכול המין האנושי 
להתרבות, אחרי האסונות הגדולים שידע עולמנו, אם 

לא באמצעות גילוי עריות? האם איננו מוצאים את 
הדוגמה ואת ההוכחה לכך אפילו בספרים שהנצרות 

מכבדת? האם יכלו משפחות אדם]7]* ונוח לשרוד בדרך 
אחרת? בררי, בדקי בכללי המוסר בעולם, ותראי 
שבכל מקום גילוי עריות מותר, נחשב לחוק חכם 

ונועד לחזק את קשרי המשפחה. בקיצור, אם האהבה 

7. * אדם, כמו נוח, לא היה אלא מחדש המין האנושי. פורענות איומה השאירה את אדם לבדו על פני 
האדמה; אירוע דומה השאיר את נוח לבדו; אלא שהמסורת של אדם אבדה, ואילו זו של נוח נשתמרה.
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נולדת מַדמיּות, היכן היא יכולה להיות מושלמת יותר 
מאשר בין אח לאחות, בין אב לבת? מדיניות מוטעית, 
שמקורה בחשש שמשפחות מסוימות יהיו חזקות מדי, 

אסרה על גילוי עריות בכללי המוסר שלנו; אך בל 
נשלה את עצמנו ונחשוב לחוק טבע את מה שמכתיבה 
רק האנוכיות או רדיפת השררה; הבה נבחן את ליבנו, 

לשם אני מפנה תמיד את המוסרנים הנפוחים שלנו; 
הבה נחקור את האיבר המקודש הזה ונכיר שאין דבר 

עדין יותר מזיווג גשמי של בני משפחה; הבה נחדל 
לעצום עין מול רגשות אח כלפי אחותו, אב כלפי בתו. 

לשווא הם מסווים את רגשותיהם במעטה של חיבה 
לגיטימית. האהבה העזה ביותר היא הרגש היחיד 

המשלהב אותם, ורק אותו נטע הטבע בליבם. הבה 
נכפיל, נשלש ללא מורא את גילויי העריות הנעימים 

האלה, והבה נאמין שככל שיהיה מושא תשוקותינו 
קרוב אלינו יותר קרבת דם, כך ירבו הקסמים שניהנה 

מהם. אחד מידידיי חי דרך קבע עם הבת שילדה לו 
אמו שלו, ורק לפני שמונה ימים נטל את בתוליו של 
ילד בן שלוש עשרה, פרי יחסיו עם בתו; בעוד כמה 
שנים יתחתן הבחור הצעיר עם אמו, זו משאלתו של 

ידידי, הוא מועיד להם גורל המתאים לתכניותיו, ואני 
יודע שהוא מתכוון עוד ליהנות מפירות הנישואים 

האלה; הוא צעיר ויכול לקוות לכך. ראי, אז'ני החביבה, 
בכמה גילויי עריות ופשעים היה מוכתם הידיד הישר 
הזה, אילו היה שמץ אמת בדעה הקדומה הגורמת לנו 
להניח שהיחסים האלה רעים. בקיצור, בכל הדברים 

האלה אני יוצא תמיד מעיקרון אחד; אילו אסר הטבע 
על התענגויות מסוג מעשה סדום, גילוי עריות, אוננות 
וכדומה, האם היה מאפשר לנו למצוא בהם הנאות כה 
רבות? לא ייתכן שהטבע יכול לסבול את מי שפוגע בו 

פגיעה חמורה ממש.

מצרפתית: שירן בק  

קטע מתוך הנובלה הנזיר )1796(
מתיו גרגורי לואיס

הוא הגיע לקיתון הנזירים בכוונה לנוח, אך עצר משהשגיח כי המקום כבר נתפס. על 
גבי אחד הדרגשים היה שרוע אדם בתנוחה אחוזת-יגון. 

וזיהה את רוסריו: הוא  והוא נדמה תפוס-שרעפים. הנזיר קרב,  ראשו נתמך בזרועו, 
התבונן בו בדממה, ולא נכנס אל הקיתון. מקץ כמה רגעים נשא הנער את עיניו, ותלה 

את מבטו האבל בקיר שמנגד. 
"כן!" אמר באנחה עמוקה, למודת-צער; "היטב אני חש בכל האושר אשר לך, בכל 
האומללות אשר לי! כי מאושר הייתי לו יכולתי לחשוב כמוך! לו יכולתי להשקיף כמוך 
ולשכוח שיש  במיאוס על המין האנושי, לקבור עצמי לעולמים במבצרה של הבדידות 

בעולם הזה בריות הראויות לאהבה! הו אלי, לו בירכתני בסגולת המיזנטרופיה!"
"זוהי מחשבה מיוחדת-במינה, רוסריו," אמר ראש המנזר ונכנס למערה. 

"אתה כאן, אבי?" קרא פרח הנזירים. 
הנער ננער ממקומו במבוכה, ונחפז למשוך את הברדס על פניו. אמברוזיו התיישב על 

הדרגש, ודחק בנער להסב לצדו. 
"אל לך להיכנע לנטייתך המלנכולית," אמר; "מה השיא אותך לראות באור כה נחשק 

את המיזנטרופיה, הנתעבת שבכל רגשות הלב?" 
"העיון בטורי שיר אלה, אבי, שעד כה חמקו מעיניי. קראתים בחסד ירח מאיר, וכל-

כולי קנאה להלך-רוחו של מחברם!"
באומרו כן, הורה לעבר לוח שיש הקבוע בקיר שמנגד, ועליו נחרתו השורות הבאות:

כתובת בקיתון נזירים

כי תחזה באלה השורות, קוראי הנעלם

אל נא תסיק מפרישתי מן העולם

כי שממון ימיי בחָרבה 

היה לי כחלום

אחר שמצפוני למוד הדאבה

נשא אותי הלום. 

כי האשם בנשמתי אינו כוסס:

מגינוני חצר ברחתי בלי ָהסס

בראותי כיצד בהיכלות ומגדלים 
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גבהות-הלב וחפץ-הבשר -

התאומים אשר בשאול מושלים -

איוו להם משכן נגיד ושר. 

ראיתי אנושות שאת הרשע תעבוד

ראיתי איך החלידה חרב הכבוד.

איך ָסף הכל והאיוולת לבדה נותרה

ואיך טעה טעות מרה, מרה

הוא שאת אהבתו נצר באמונה

וכך אירע ששבע-מיאוס, בסתר מאורה 

אוציא את נשמתי האחרונה. 

בדד, עוטה סחבות 

פרוש מסאון ימים ותאוות

פטור מטורח יגונות ָשֵחי-המצח 

את חיי אבלה לתומי

ועל קידוש הנצח

אקריב פה את יומי. 

הנחמה שלא ידעתי בהיכלות שררה

חוסה עליי באפלולית המערה

וכל נפשי מעפילה

במעלות שמיים

מידי נושִאי תפילה

לאל ארך-אפיים: 

תנני מן העולם הזה לפרוש

בלי דעת טעם לענה ורוש

של נקיפת אשם או מדוחי תשוקה

ועת המוות יפקדני

שפתיי יאמרו תפילה זכה:

"אלי הטוב, הנני!"

ואתה, אם תוססים הם נעוריך

והאסון עוד לא פקד את שעריך

אולי תצחק ַלְמשוגה

של הנזיר המתפלל. 

דאגה ד לבך ּבַ אך אם ִיְכּבָ

ובחזך העצב ְיָילל;

אם אהבת-אכזב אותך ִיסרה

ועל לא עוול גורשת לארץ-גזירה;

אם צמרמורת תרעיד את גווך

והָלִיל בלהות לבלי פשר יביא

או-אז תבכה על משכבך

ותקנא במצבי! 

"לו אפשר היה לו לאדם," אמר הנזיר, "להסתפק בעצמו בלבד ולהתבצר מפני הטבע 
האנושי, ובכל זאת לדעת אותה שלווה שמחה בחלקה שטורים אלה מבטאים, הרי שמצב 
זה היה רצוי יותר מן החיים בעולמנו השורץ קלקלה ואיוולת מכל סוג וזן. אלא שהדבר 
אינו מן האפשר. הכתובת נחרתה על הקיר לשם הקישוט בלבד, והנזיר כמו רחשי לבו 
הם יצירי דמיון. אדם לחברה יּוַלד. תהא זיקתו לעולם הזה רופפת ככל שתהא, לעולם לא 
ישכחנו כליל, או יסכין להשתכח כליל ממנו. המיזנטרופ מואס באנושות חטאה ונעוות-
לב וממלט עצמו ממנה: הוא גומר אומר להיעשות לנזיר, וקובר עצמו חיים בחגווי הסלע. 
כל עוד תבער השנאה בחזהו, אפשר שישמח בחלקו: אך ִמֶשריגשתו ֵמֵצָנה בקרבו; עם 
הבדידות,  קנה של  אל  פצעים שנשאוהו  לאותם  ארוכה  ומעלה  יגונו  את  מפיס  שהזמן 
כלום סבור אתה שקורת-הרוח היא בת-לווייתו? הה! לא, רוסריו. לא עוד לוהב במאכולת 
רגשותיו, חד-גוניותם של חייו אוכלת בו בכל פה ולבו הופך טרף לשיממון וליגע. הוא 
ומנצה בלבו, היוצא אל  ומוצא כי הוא לבדו ביקום: אהבת האדם שבה  וכה,  מביט כה 
את  ויחלוק  הבריאה  יפי  את  לו  יורה  אשר  איש  לצדו  אין  באשר  נטש.  שאותו  העולם 
הערצתו לשלל מעלותיה, זו מאבדת את קסמה בעיניו. שעון כנגד איזה סלע, הוא בוהה 
בשצף המפל בעיניים ריקות, ומקדם בלי חמדה את תפארתה של שמש שוקעת. בערב 
הוא חוזר לקיתונו בצעד משתרך, כי איש לא מצפה שם לבואו. אחר שסעד בלי חשק את 
פתו הגלמודה והתפלה, הוא מטיל עצמו על מצעו אכול הטחב, מר-לב ושפל-רוח, ומקיץ 

ליום ָשֵמם ומדכדך כקודמו." 
"אתה מפליא אותי, אבי! אפילו נסיבות חייך הן שדנו אותך לפרישות, הרי שמצוות 

דתנו ולקחם של חיים ראויים ַירוּו את לבך מרגוע אשר..."
"לו כך סברתי נמצאתי מוליך עצמי שולל. אדרבא, גם כי אגייס את עוז רוחי כולו 
ידעת כמה עונג מסב לי המפגש עם אחיי לעת ערב  לו רק  סופי להיכנע למלנכוליה. 
אחר שביליתי את היום כולו בתלמודי! לו רק ידעתי לשוות באוזניך את האושר המזומן 
לי למראהו של בן-אנוש אחרי שעות ארוכות של בדידות! הרי כאן טמון עיקר סגולתו 
של המנזר. הוא נוצר את האדם מפיתויי החטא, ובה בעת מעניק לו את מידת הרווחה 
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החיונית לעבודת האל. הוא מכסה את עיניו לזכותן מעוולות העולם, ובה בעת מברכו 
בחברת בני מינו. כלום אתה, רוסריו, אתה מכל האדם, חומד את חייו של הפרוש? כלום 
כה עיוור אתה לאושרך? צא וחשוב: המנזר הזה היה לך לבית. אדיקותך, עדינותך ורוב 
כישרונותיך נערצים על הכל. אתה פטור מן העולם שאותו אמרת לשנוא; ועם זאת אתה 

נהנה מחברתם הטובה של הבחירים בבני מינך." 
רשעים  בין  ימיי  את  ביליתי  רק  לו  הייתי  מאושר  יגוני!  שורש  זהו  הן  אבי!  "אבי! 
יודעת  שאינה  מסירותי  הטובה!  המידה  של  שמעה  אוזני  על  פסח  רק  לו  ושכוחי-אל, 
גבולות לאמונה, נשמתי אשר הומה לטוב וליפה – הן שיכסוני בכלימה ויחישו את דרכי 

לאבדון! מי יתן ולא ראיתי מימיי את כתליו של המנזר הזה!" 
"הכיצד, רוסריו? בשיחתנו הקודמת השמעת נעימה שונה. האמנם חברותנו משקלה 

כה דל? אלמלא ראית את הכתלים האלה, לא היית רואה אותי: האמנם זהו רצונך?"
"לא הייתי רואה אותך?" חזר פרח-הנזירים, קפץ מן הדרגש ולפת את ידו של הנזיר 
דמותך!  על  נחו  בעיניי בטרם  היה מכה  הלוואי שהברק  אותך?  "אותך?  כאחוז-קדחת. 

הלוואי שלא אשוב עוד לראותך, ואשכח כי ראיתיך מימיי!"
בהתנהגותו  והגה  במקומו,  נותר  אמברוזיו  סערה.  כרוח  החוצה  פרץ  אלה  ובמילים 
המוקשה של העלם. אלמלא מנהגו הבוטח, שטף הגיגיו ונועם גינוניו עד להסתלקותו מן 
המערה, היה נוטה לחשוד כי נתבלעה דעתו של הנער. מקץ כמה רגעים רוסריו חזר. הוא 
התיישב על הדרגש כמקודם, השעין את לחיו על אחת מידיו, ובאחרת מחה את הדמעות 

שזלגו לפרקים מעיניו. 
הנזיר הביט בו בחמלה, ונמנע מלקטוע את שרעפיו. במשך זמן מה שמרו השניים על 
דממה עמוקה. הזמיר נח כעת על עץ תפוזים בקדמת המנזר, ושירה שאין כמותה לתוגה 

ולֶנֶגן נמזגה ממקורו. רוסריו נשא את ראשו והקשיב בריכוז. 
האומללים,  לחייה  האחרון  שבחודש  היה  "כך  חזהו,  מעומק  ונאנח  אמר  היה,"  "כך 
נהגה אחותי להקשיב לזמיר. מתילדה המסכנה! היא יֵשָנה בקברה, ולבה השבור שוב לא 

מתענה בתשוקה." 
"היתה לך אחות?"

"כלשונך, היתה לי אחות. אבוי, כי היתה ואיננה עוד. היא קרסה מכובד עצבונה הגדול 
ועודה באביב ימיה." 
"ועל מה נעצבה?" 

 "עצבונה לא יעורר בך שום רחמים, כי לא תדע את עוצמתם של אותם רגשות מדבירים 
שאין לעמוד נגדם, אשר לבה נפל קורבן למתקפתם. אבי, האהבה היא שפצעה אותה 
פצעי מוות. בתשוקתה לזה שהתברך בכל סגולה טובה, לאדם שמעלת האלוהות יאה לו, 
חרצה את גורלה. תוארו הנעלה, דמותו שאין בה דופי, עתרת כישרונותיו ותפארת חכמתו 
חזקה עליהם שהיו מלהיטים גם את הקר שבלבבות. אחותי ראתה אותו, והעזה לאהוב, 

אף שלקוות לא העזה גם לרגע." 
"אם כה השכילה לאהוב, מהו שסכר את תקוותה?" 

"אבי, עוד בטרם הכיר את אחותי, ג'וליאן בא בברית הנישואים, וכלתו נאווה היתה 
כמלאך! אך אחותי הוסיפה לאהוב, ולמען אהובה העתירה חיבובים על רעייתו. בוקר 
אחד עלה בידה להימלט מבית אבינו. היא עטתה מלבושים צנועים, הציעה את שירותיה 
כמשרתת במשק ביתו של אהובה, והתקבלה לעבודה. כעת נמצאה במחיצתו כל העת: 
היא עמלה לשאת חן מלפניו, ומאמציה נשאו פרי. תשומת לבה עוררה את תשומת לבו. 

ישרי-הלב לעולם הם אסירי תודה, והוא רומם את מתילדה מעל יתר משרתיו."
"וכלום הוריך לא חיפשו אחריה? האמנם קיבלו את הדין מבלי שניסו להשיב את בתם 

התועה?"
מכדי  סערה  אהבתה  כי  בפניהם.  היא  התייצבה  למוצאה,  להם  היה  אפשר  "בטרם 
אלא  ייחלה  ולא  ג'וליאן  את  לעצמה  ביקשה  לא  זאת  ובכל  להסתירה;  יהיה  שאפשר 
היה  מה  רגשותיה.  על  באוזניו  התוודתה  חולשת-דעת  של  ברגע  בלבו.  וחלק  לנחלה 
גמולה? באהבתו לרעייתו, סבר כי אם יטה את לבבו לרחם על אשה אחרת ייגרע חלקה, 
ולפיכך גירש את מתילדה מעל פניו לעולמים. מנהגו החמור שבר את לבה: היא שבה 

לבית אביה, ובתוך כמה חודשים נטמנה בעפר."
"נערה אומללה! הגורל ֵהֵמר עמה, וג'וליאן התעמר בה." 

"האמנם כך אתה סבור, אבי?" קרא פרח-הנזירים בחום; "אתה סבור שהתעמר בה?" 
"כך אני סבור, ורחמיי נכמרים עליה." 

"רחמיך נכמרים עליה? עליה? הו, אבי, אבי! אם כך, רחם עליי."
קשה  ֶענּוִתי  "כי  רועד,  בקול  רוסריו  הוסיף  רגע  וכעבור  בתדהמה;  הוכה  הנזיר 
ולא  פוצעי-הנפש  רגשותיה  על  חמל  אשר  אמת,  חבר  חבר,  היה  לאחותי  מסבלותיה. 
הוכיָחּה על שלא יכלה עוד לכחד בהם. לי...! לי אין ולו חבר אחד! בכל העולם כולו לא 

צּוַקת לבי."  יימצא הלב אשר יישא ּבְ
ידו של  באומרו זאת פרץ בבכי תמרורים. הנזיר נרעש עד עומק לבו. הוא נטל את 

רוסריו וחפן אותה ברוך. 
"אין לך חבר – כך תאמר? אם כך – מה אני לדידך? מדוע לא ָתָגל לי צפונותיך, וכי יש 
לך ממה לפחוד? כלום נהגתי בך חומרה מימיי? כלום הקפדתי עמך בגינוני כבוד? רוסריו, 
אני פושט מעליי את גלימת הנזיר, ועותר לפניך שלא תראה בי אלא חבר ואב. ראוי אני 
לתואר זה, כי לא היה הורה אשר שמר את צעדי ילדו בקנאות-הלב שבה שמרתי אני את 
ִרְגשה שלא ידעתי לפנים.  צעדיך. למן הרגע שבו ראיתיך לראשונה, ניצתו בחזי מיני 
בחברתך מצאתי תענוג שאיש מלבדך לא הציע לי; וכאשר נגלו לי רוחב דעתך ועומק 
שכלך, עלצתי כאב השש בסגולותיו של בנו. הנח אפוא לפחד; דבר עמי גלויות: דבר עמי, 

רוסריו, ואמור שתגלה לי את לבך. אם יש בחמלתי להקל את סבלך..."



5455

לֹוט' פ מ  מ 

"יש בה - רק בה! הו אבי, עד מה נכספתי לגלות את לבי בפניך! עד מה נכספתי ְלָפֵרש 
סוד שקומתי שחה תחת משקלו! אלא שאני פוחד, פוחד." ּבַ

"ממה תפחד, בני?" 
"מכך שתתעב אותי על חולשתי; שגילוי הלב יעלה לי באובדן הוקרתך." 

"איך ארגיע אותך? תן דעתך על מנהגי משחר היכרותנו, על העדנה האבהית שהרעפתי 
עליך מאז ומעולם. לתעב אותך, רוסריו? כבר אין זה בכוחי. הויתור על חברתך ימנע 

ממני את הגדול שבתענוגות חיי. גלה סוד ייסוריך באוזניי, ובי נשבעתי כי..."
"חכה!" שיסע אותו פרח הנזירים. "הישבע כי יהא סודי אשר יהא, לא תאלצני לעזוב 

את המנזר לפני תום חניכתי."
את  וגלה  המוחלת,   רוחי  על  לבבך  סמוך  צדק.  בהן  ונשבע  נאמנה,  מבטיחך  "אני 

הנעלם."
"כמצוותך אעשה. ובכן... הו, איך ארעד ָלצּור בשפתיי את המילה! הטה לי אוזן רחומה, 
אברוסיו איש האלוהים! קרא-נא לכל ניצוץ חולשה לעלות מסתר נשמתך, ולאלף אותך 
סליחה לחולשתי! אבי!" הנער השתטח לרגלי הנזיר וָחַשק את שפתיו בידו עת קולו נחנק 

בסערה. "אבי!" המשיך והמילים מתמוטטות בפיו, "אני אשה!"
הנזיר נרעש מן ההכרזה הבלתי-צפויה. רוסריו המזויף היה מוטל על הארץ, כממתין 
למקומותיהם  אותם  כבלו  מכאן  וחרדה  מכאן  תדהמה  השופט.  של  להכרעתו  בדממה 
במשך כמה רגעים, כמו נגע בהם מטהו של קוסם. לבסוף התעשת הנזיר, פרץ מן המערה 
רגליה  על  זינקה  היא  לחסדו.  העותרת  של  מעיניה  חמק  לא  מעשהו  המנזר.  אל  ואץ 
וחשה בעקבותיו, הדביקה אותו, הטילה עצמה לרגליו ואימצה את ברכיו. לשווא ניסה 

אמברוסיו להיחלץ מאחיזתה.    
חזּות לשוני.  "אל תנוס מפניי!" היא זעקה. "אל תפקירני לייאוש! הנח לי ואסביר את ּפָ
הנח לי ואאמץ את סיפורה של אחותי, כי סיפורי הוא: אני היא מתילדה, ואתה אהובה." 

מאנגלית: עודד וולקשטיין

חום יולי )1926(
שטנדאל]8]

ּהמעגלים הגדולים של הטבע חוצים גם את חיי האדם, ומזג האוויר והאדמה משפיעים 
לטבע,  כך  כל  זרים  נעשינו  שאנו  אלא  יחיד.  כל  של  מעשיו  על  הקוסמית  בכוונתם 
שמשפיע  הגדול,  הטבע  שמשפיע  השפעות  אותן  של  והתחושה  הראייה  את  שאיבדנו 
ובחשיבתו הפגומה של האדם הממוצע אלה נחשבות בתור מה שחייב לכאורה  עלינו, 
להיות; וכך שום אדם אינו יודע עוד מהיכן מגיע התוכן של מחשבותיו האומללות. הוגים 
גדולים יאמרו כמובן אחרת; אך מדבריהם אין האספסוף יכול לצטט אפילו משפט – אותו 
אספסוף אינטלקטואלי של "השכבות המשכילות", שמטמטם כיום את העולם כולו. מה 
שאספר לכם כאן הוא טרגדיה ממעגלי האספסוף המשכיל. בקרב איכרים היו הדברים 
מתגלגלים אחרת לגמרי; שם לא היה איש אפילו מהרהר פעמיים על אודות מה שמובן 

מאליו. אך אתם תגבשו את דעתכם בכוחות עצמכם.
ההתרחשות הקטנה והמזעזעת הזו לא היתה אלא רסיס של הבל הקיץ החם והפורה: 
החיים העצומים של האדמה נזקקים, לצרכיהם שלהם, לאותה הבילות מבעיתה, לאש 
הברקים, לפריקת המטען החשמלי שצברו, לסופות הרעמים ולכל אימי מזג האוויר. אך 
האדם נעשה כה עצל, שהוא מחשיב את הסדירות של ההסקה המרכזית לראויה יותר; כה 
חלוש, שהוא חרד מהטבע; וכה חסר אלוהים בארציותו, שהוא אינו מצטמרר עוד אל מול 

כוחות הטבע הנצחיים, אלא כותב כנגדם מאמר בעיתון. 
סיפורנו, אם כן, אינו אלא אחת התולדות המשניות שגורם חום השמש המבורך מדי 

יום ובכל מקום.
יום החום היה נורא; והוא פעל את פעולתו על משטחי החול הנרחבים  אבל באותו 
וכמעט  היה אטום  יולי המאוחר, האוויר  היה אחר צהריים של  זה  איזורי הביצות.  של 
הזה  המחריד  ובחום  נאנחו.  והאנשים  להישען,  לעליהם  הניחו  והשיחים  העצים  עכור, 
יותר מעקרת  יצור מעורר קנאה רבה  אין  זמכן מיץ פטל.  בישלה אשת המורה הבכיר 
בית טובה. גם בזמנים הרעים ביותר, כאשר כולם מטילים ספק בכך שלחיים יש טעם, 
בשבילה מלאים החיים משמעות על נקלה: כי את השטיחים צריך לנקות, יש כביסה רבה 
לעשות, יש להכין בזמן את השימורים – בקיצור, יש תמיד מטלות, שאותן היא תפתור 
בחיוך רברבני, בהיותה עקרת בית מנוסה. העובדה שעקרת בית כזאת עשויה להיחשב 
לפעמים לשטן בעיניי בעלה הרוגן – את זה לא ניתן למנוע לגמרי. דימוי כזה היה מזה 

 Der 8.  שטנדאל הוא שם העט של מחבר לא ידוע, שפירסם את הסיפור שלהלן ב-1927, בכתב העת
Eigene - כתב העת ההומוסקסואלי הראשון בעולם, שיצא בברלין בתחילת המאה שעברה. 
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כי הוטל עליו לסחוט את  זמכן. היום הוא היה שוב עז במיוחד.  גם למורה הבכיר  זמן 
הפטל באמצעות מסחטת הפירות. לצורך כך הניחה אשתו את כל המכשירים הנחוצים 
על השולחן בסוכה שעמדה ליד הכניסה למטבח בצד הפונה לרחוב, והחליטה שכאן יוכל 
לו כמעט דבר  ולעזור בהכנת עוגיות המיץ. הרי ממילא לא היה  גוסטב לעבוד בשקט 
להעסיק בו את עצמו. ועכשיו הוא סובב את המטחנה הרועשת והמקשקשת. החום היה 
בלתי נתפש. ריחו של המיץ המבושל ניגר מהבית החוצה. המורה הבכיר זמכן הזיע, אם 

יורשה להתבטא כך, באופן מחריד; והיה במצב רוח נורא. 
הוא היה משוכנע שהאשמה בכך מוטלת על אשתו, ועל מסחטת המיץ הארורה שלה. 
אם אכן כך היה אין לדעת לבטח, כי מצב הרוח שלו אף פעם לא היה טוב במיוחד, ואין 
זה ברור כלל שיכול היה להיות מזהיר יותר. על כל פנים, לסחיטת מיץ או לפעולה ממין 
זה, כשהיא נעשית על ידי אדם אינטליגנטי, יש לפעמים השפעות משלהן. היא מותירה 
נעימות.  לא  לתוצאות  להוביל  שעלול  מה  מובנים,  בדברים  מרוכז  באופן  להרהר  זמן 
אבל המחשבות שמר זמכן חשב באותו יום עלו בראשו גם בזמנים אחרים. לא היתה בהן 
מקוריות מיוחדת. זמכן היה אינטליגנטי, אבל כה בלתי פורה, שחסר לו האינסטינקט של 
דרישות החיים. כמו כל האנשים מסוגו, המקצוע שלו השחית אותו. הוא היה מתמטיקאי, 
ובמקצוע בלתי אהוד זה הוא נאלץ להכשיר מדי שנה את תלמידי הגימנסיום הקרתני 
שלו, שהיו רחוקים מלהשתייך לעלית החברה. הנוער שנא אותו והוא שנא את הנוער 
– מצב שכיח יותר מדי. לא היה כל טעם לחייו. החיסרון המוראלי הזה היה עשוי להיות 
כשלעצמו שלילי בלבד. אך זה התנקם בעצמו. אדם זקוק לחיים רוחניים; גלגל התנופה 
ברוחני  לחיות  יכול  שאינו  מי  אך  הגוף.  לצרכי  מעבר  אל  הלאה  מושך  הרוח  חיי  של 
בקלות ובחופשיות, נאלץ לחיות בגופני. אחרת ייכשל באותה עליבות ההופכת את עדרי 

המתחסדים של העולם כולו ללהקת זאבים מייללים המסכנים את בני החיים כולם. 
והיום היה גוסטב זמכן זאב מיילל. איש ריק זה, שבתוכו לא הבליח שום ניצוץ של 
אור, השתוקק לצאת החוצה, לאושר, לייעוד, למשהו – אלוהים אדירים, הוא לא הצליח 
להבחין כבר בין תחושת חיים לבין בחילה. הוא עומד כאן וטוחן פטל, מחויב לטחון פטל 
– ובחוץ משתרע העולם הרחב! אך הוא היה חלש מדי מכדי לשאול את השאלה: במה 

העולם הרחב עוד נוגע לו?
ושוב לעזאזל! גם הוא היה צעיר פעם. בחזירויות האלה אין לו חשק להיזכר. ואז הוא 
התחתן. מה היה עוד בעולם? לדידו – רק דברים שאינם בני השגה. וטינופת – אבל אם 
– לא, זה לא הלך.  להודות על האמת, בשביל הטינופת הוא היה מהוגן מדי. והנערות 
והנשים הנשואות – אפשר לקבל כיב קיבה רק מהמחשבה עליהן, למשל ביריד החורף. 
כמוהו, כולם רצו להתחתן, כי כל אחד רוצה להיות חכם. חמורים. ובאופן מוזר, הנקבות 
לא מבחינות בכלום. כל אחת חשבה על הניקיון הבא, על הבגד הבא, על הכובע החדש. 
שלו, למשל, חשבה על מיץ פטל מבושל. זועם, הוא הפסיק לטחון לרגע, ואז חזר לטחון. 

ואז לעס עוד כמה גרגרים. לו רק היו הדברים כך, שחופן גרגרי פטל הוא התענוג הגדול 
ביותר! הם היו באמת טעימים. והוא נשמר, נשמר בגבורה מפני עצמו. לא, עליו להישאר 
כמו שהוא. הוא היה איש טוב, מהוגן. ועל אדם מהוגן להיות מסוגל לחוש אומללות משך 
חיים שלמים. הוא מוכרח. אחרת הוא חזיר. והוא לא חזיר, אלא אב משפחה. על כל פנים, 
הנאה רבה אין בזה; כך חושבים רק הצעירים בטמטומם. הוא שנא את אשתו ואת בנו, 
כמו  נסבלת;  בלתי  מבחינתו  היתה  סביבתו  הרחב.  העולם  לבין  בינו  המפרידה  החומה 
הוכחה לכך שאם לא ייצא ממנו כלום, אין דבר שהוא יכול לעשות לגבי זה. היום הוא 
נמלא שמחה בכל פעם שאשתו יצאה כשהיא נושאת סיר מלא מיץ למטבח, ואז נמלא 
זעם על האשה המטומטמת הזאת, וצלל בהרהורים על התאבדות. וכך יכול היה לשכוח 

את הדבר האחר, שהיה גרוע עוד יותר – את מה שחסר לו.
כאילו כל זה לא הספיק, שמע כעת קולות רפים, שכמותם רק בנו הצעיר קרל יכול 
להפיק. חתול התנשף, משהו נפל בצליל קרקוש, וצחקוק של ילד בקע והוחנק במאמץ 
מיד. תחילה רצה זמכן לקרוא לבן, כדי להורות לו להפעיל את המטחנה במקומו. אבל אז 
עלה בדעתו רעיון טוב יותר, כלומר שטני יותר, להעניש את קרל על מה שכנראה חולל 
שוב. הוא קרא קודם כל ברוגז וקשיחות בשמו של בנו, מכוון לביתן שאת דלתו אי-אפשר 

היה לראות. 
דבר  לכל  חרישי  אירוע  זה  היה  במכונה חשמלית.   14 בני  זה השתעשעו שני  בביתן 
ועניין. אך קודם כל, קרל עצמו לא היה חביב על אביו; ובנוסף, ידיד נפשו, פריץ, היה 
חייב תמיד להסתתר מפני ההורים. אביו היה נגר, הוא למד בבית ספר עממי, ועמד ככל 
הנראה להפוך לפועל. זה הספיק כדי להפוך את הקשר עמו לבלתי מתקבל על הדעת. 
עד  כך  כל  חתול, שנחרד  בגופו של  במיוחד  טעון  קבל חשמלי  כעת  פרקו  ופריץ  קרל 
הגדר  על  הוראה לטפס  שוב  קיבל  פריץ  הכול התגלה.  כעת  בבהלה.  ונמלט  שהתפרע 
שמשמאל, ולהופיע שוב בתוך חצי שעה בגינה האחורית. הם תיאמו את העניין במהירות, 
וכמה רגעים אחרי הקריאה נעמד קרל מול אביו – צייתן אבל חסר אמון. הוא התיז: "מה 

אתה עושה?".
בשונה  אביו.  של  לזו  לגמרי  מנוגדת  אישיות  צורת  בהתמדה  פיתח  קרל  מזמן,  כבר 
מאביו הוא חווה את העולם החיצוני כדבר נעים לחלוטין. חולפות שנים עד שאדם נצרך 
בפעם הראשונה לדבר-מה חיצוני כדי לספק את אושרו. בשנים המוקדמות שוכן הדבר 
בו עצמו, בטלטול האיברים ובאימוץ כוחותיו. הרגשתו העצמית של קרל היתה טובה כל 
כך, שתוצאות מעשיו לא עניינו אותו כלל. הוא היה נעים או בלתי-נעים, הכל בהתאם 
לתחושתו העצמית החסינה מערעור. כל עוד יכול היה לחלוק את השאננות הזאת עם 
בינוני  היה  גובהו  מבחינתו.  מושלם  היה  העולם   – כמוהו  שאנן  הוא  גם  שהיה   – פריץ 
והוא היה בחור נאה ועגלגל; מעבר לכך, הוא לא החשיב את עצמו מחויב להציג משהו 
לסביבתו. הוא הצליח לסבול את בית הספר, אבל היה קרוב יותר להיכשל מאשר להצטיין. 
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הוא ירש אינטליגנציה טובה משני הוריו, שניבעה מעיניו הבהירות; והוא השתמש בה 
ומאילו אפשר להימנע. הליכותיו היו  בעיקר כדי להעריך אילו מאמצים הם הכרחיים 
מתסכלות; הניסיון לדבר איתו בתבונה אף פעם לא הוביל לתוצאה המקווה. באופן יוצא 
דופן הוא קבע דיעה על סביבתו כבר בגיל צעיר, אבל היה פיקח מספיק כדי לשמור את 
דיעותיו לעצמו. כנפיה המסוככות של אמו היו לו נעימות, אבל הוא החשיב אותה לאשה 
שאינה יכולה להבין דבר. אבא שלו, למרבה הצער, נחשב בעיניו פשוט למשוגע. האב 

חשד בכך, אבל לא הצליח למצוא לכך הוכחות.
כששאל אותו אביו מה הוא עושה, הוא השיב בענווה זהירה, שהוא התאמן בפיסיקה, 
נפל  שכנראה  חתול,  המכשירים  בין  נתקע  לצערו  בביתן;  עדיין  נמצאים  והמכשירים 
עשוי  זה  ולכן  קורה,  על  חתול  רץ  כיצד  יודע  לא  שאביו  שיער  הוא  שמעל.  מהקורה 
שעתיד  במה  מאשר  שקרה  במה  פחות  הרבה  התעניין  מצדו  האב  אמין.  לו  להישמע 
לקרות. הוא שאג, פוקד על קרל ליטול את ספרי הלימוד שלו ולשנן אותם, שכן כך היה 

עושה לו היה מסוגל לכך. הרי פיסיקה הוא בכלל עדיין לא לומד, זה סתם משחק. 
“מה זה אני לא מסוגל?", שאל קרל בהתחסדות. אכן, הציונים שלו היו לרוב "מספיק", 
חוץ מנקודת תורפה אחת שהאב הבחין בה מיד. "אתה תיקח עכשיו את ספרי הדת שלך 
יותר מהמורה  רוצה לשמוע  לא  אני  לומד.  לא  ותחזור על המזמורים, שאתה אף פעם 
גוטמן שגרמת לו להתעצבן עליך". "ע ל י י? אבל למה? גם הילדים האחרים לא יודעים 
את השירים הנוראיים האלה". "הילדים ה א ח ר י ם?", לעג האב, "האחרים? סתום את 

הפה שלך וקח מיד את ספרי הדת!".
זמן קצר אחר כך אלה היו פני הדברים: המורה זמכן חזר לטחון את הגרגרים, ושוב נדף 
ריח עז של מיץ פטל מבושל, בעוד קרל מתרחק מהמורה הקרוב להתפוצץ. הוא יצא אל 

השמש החמה והצהובה, צעד הלוך ושוב תחת שיח הלילך וחזר על הפסוקים:

 ישוע הוא לי המגן

 המושיע חי לנצח

 זאת ידעתי ולכן

 שבע רצון אצעד לבטח.

 כך הרהר, אך אל תפחד,

גם לנוכח ליל-העד.

על שורות אלה חזר קרל שלוש פעמים, בלי לנסות לשוות להן צורה של דקלום. ואז 
את  לראות  היה  ניתן  פעם  מדי  פחות.  לא  צורם  ובאופן  רם  בקול  הבא  הקטע  על  חזר 
דמות הנער חולפת בתנועה עדינה במרווחים שבין שיחי הלילך; רגליו השריריות, שהיו 
חולצתו  את  רוח  בקוצר  פעם  מדי  משך  והוא  בגמישות,  נעו  הברך,  מעל  עד  עירומות 

בוהקות  הלוהטות  פניו  המועטה,  האוויר  לתנועת  להיחשף  לחזה  כדי לאפשר  הרפויה, 
בשמש.

בלי רגש הוא פלט את השורות, והחל מזמור חדש:

 הנני בשר ודם

 ולכן אהיה לאפר.

זאת זכרתי –

אבל יותר מכך קרל לא זכר, סגר את הספר ובחן את מצבו. כמו יריית אקדח הוא פלט 
עוד –

 זאת ידעתי, ואולם

הוא יעיר אותי מקבר  

ואז החל שוב מהתחלה –

 הנני בשר ודם

ולכן אהיה לאפר

לפרופסור זמכן נפלה צרעה לתוך המיץ. הוא דג אותה החוצה, העיף אותה לקרקע 
וביקש למעוך אותה, אבל עם נעלי הבית הרכות שלו לא היה קל למחוץ אותה על החול. 

כשהחיה התנפצה סופסוף, הוא התפרץ בזעם ובקול רועם:
"קרל, אני לא יכול לשאת את זה! לך אחורה שלא ישמעו אותך!"

ומחיצת הפירות התחדשה.
קרל הרגיש כמו שחקן שח שיריבו ביצע בדיוק את המהלך הטיפשי שהוא קיווה לו. 
הוא הלך במהירות לחלק האחורי של הגינה. הוא תקע את ספר הדת במזלג הענפים של 
עץ אגס גבוה, וניגש לפתח האחורי של הגינה, שם חיכה כבר פריץ. הוחלט לעשות טיול 
ארוך. קרל לא אהב את המאמץ המיותר של טיפוס מעל גדרות. פריץ כבר טיפס לצד 
השני, ואילו קרל הוציא מהכיס מפתח ופתח את הדלת. כשהוא היה סופסוף בחוץ פריץ 
כבר התרחק מעט, וקרל רץ אחריו, משאיר את שער הגינה פתוח. הרשלנות הקטנה הזאת 

גרמה בתוך זמן קצר לקטסטרופה שאין לתארה.
זמכן נעשה חשדן ורצה לפקח על בנו. הוא לא מצא אותו בשום מקום בגינה. לעומת 

זאת, השער היה פתוח, והוא יצא בעקבות קרל. 
הבית והגן של המורה הבכיר זמכן שכנו מעט מחוץ לעיר. הגינה התפרסה לתוך שטח 
בלתי מיושב; ומאחוריו היה אזור חשוף, עם הרבה חול ופה ושם עץ שיטה, לילך או אטד. 
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ברורות. האדמה  רגלי הנערים עקבות  הותירו ארבע  בחול  הגיעו לשם.  אנשים בקושי 
התקמרה ברכות, כמו חיפוי זכוכית של שעון, עד הנחל שזרם לא רחוק משם. לשם הובילו 

העקבות.
השמש היתה נמוכה, עננים התקבצו, היה לח באופן בלתי נסבל. גוון רך, לא מוגדר, 
כאילו נמרח באור השמש ובחול. קול לא נשמע, משב לא הורגש. בשטח חשוף בין הקנים 
ישבו שני גופים עירומים של ילדים, ומעל הגבות הקמורים שתי ציצות שיער צהובות. 
מלבדם לא היה שם איש. זמכן פסע בחול הרך והתקרב חרישית. הוא האט את צעדו. 
וזמכן היה מעורפל קמעה. האם נטבע בו רושם כלשהו, כמה יפה היתה  היה חם מדי, 
התמונה שנגלתה לו, כמו יום הקיץ עצמו והישועה הגלומה בו, ומה שהיה לשני הצעירים 
העירומים שלפניו – את זה קשה לומר. אפשר להעלות זאת על הדעת, אבל אפשר לדמיין 
גם דברים אחרים. באיזה אופן היתה למראה השפעה מרגיעה, כוח הרצון שלו נחלש והוא 
הוסיף להתקרב. הודות לחול הרך צעדיו לא נשמעו. הוא נעצר ועמד מאחוריהם; הוא 
פשוט לא ידע מה להגיד לקרל. הטבע הלוהט שמסביב עצר את נשימתו. דבר לא נשמע 

לבד מחבטות קלות של הגלים בסירה ריקה. 
ברגע זה הניחו שני הנערים את מרפקיהם על עשביית הגדה, הקשיתו לאחור את גופם 

העליון, נמתחו והתבוננו זה בזה. 
בעקבות מה שראה עכשיו הרגיש גוסטב זמכן כאילו כל סופות הרעמים שנטענו אי 
פעם בטבע, הכו פתאום בראשו. משהו בתוכו התפוצץ. הוא פשוט לא יכול היה לחשוב 

יותר – העובדה שהשניים לא לבשו בגד ים היתה הבעיה הקטנה ביותר. 
מה שחש המורה הבכיר – את זה גם הוא עצמו לא הצליח להבין. האיש צר המוחין, 
שהיה עסוק כל אחר הצהריים בתחושת האומללות שלו, ראה לפתע את אשמתו כלפי 
החיים כאילו היא מועלית בחזקה; והזאב המיילל שבתוכו רצה לטרוף את ילדו שלו. הוא 
לא העלה על דעתו שלקרל היו בכלל עניינים כאלה )כלומר: הוא מעולם לא חשב שגם 
קרל היה בן אדם; הוא תמיד ראה בו רק מטרד(. התמונה, שלא הרפתה ממנו, לשה את 
מוחו לעיסה. עצם הרעיון שיצטרך להתחיל לחשוב על זה עורר בו אימה. הוא הרגיש 
לא טוב, טעם הפטל עלה בקנה הוושט שלו. הוא הסתלק בריצה, ולא הקפיד שצעדיו לא 

יישמעו.
נעמדו  הנערים  שני  "אבא".  אחד:  דבר  רק  אמר  הוא  להסתובב.  לקרל  גרם  הרעש 
ואספו את בגדיהם. השמש נעלמה, ורעם רך הרעים. מתוך הלחות התחשרה סערה. צריך 
היה להזדרז. לאן עכשיו? הביתה! וקרל נחרד מהמחשבה שיצטרך להתייצב עכשיו לפני 
אביו. הוא הרגיש שהתרחשה כאן בגידה, רמאות, שסיפק כעת לאביו יתרון, כאילו ניתנה 
לו עילה להתייחס אליו באיבה רבה כל כך. הרתיחה אותו העובדה שאביו בלש אחריו. 
גאוות הנעורים עלתה בו בדווקאיות. מה התרחש? גם הוא לא היה מסוגל להבין זאת, ולא 
מצא מלה מתאימה. אבל הוא חש כל כך את כוח-הקיץ שלו בעצמותיו, הכול קרה כל כך 

מעצמו, וגם אצל פריץ היה זה בדיוק ככה. לעזאזל! מה קרה לזקן המטורף. הוא לא חש 
שום אשמה, ושום נקיפות מצפון. 

ואז הרעם השתולל, והאב והבן חשו כעת תחושה שונה לגמרי, כאילו שהיו שיכורים. 
בבית שיחק קרל את תפקיד הגבר, המגיב למשוגותיהם של האחרים במשיכת כתף. פעם 
אחת ניסה האב לקרוא בחוסר ביטחון, "קרל!", אך הוא השיב בקול שקט ועמוק: "אבא?" 

והסתכל סביבו, נפשו מתבצרת בתוך עצמה. 
האב חדל להיאבק עם מה שלא יכול היה לחשוב עליו. הוא החליט לשלוח את הבן 

הבוגדני לפנימייה. 
לחדרו  והלך  טוב  לילה  להוריו  לומר  הקדים  קרל  הרעיש.  והגשם  גשם,  ירד  בלילה 

בצעד כבד. 
האב, שלא יכול היה לשאת את תחושותיו ומחשבותיו, שאף לא היו דחופות כבר בגשם 
החלון  ליד  הגשום  מהאוויר  ליהנות  וניסה  הגן״,  ״סוכת  של  ישן  גיליון  לקח  המרענן, 
הפתוח. הפור נפל. קרל חייב היה להסתלק. האם בלעדיו לא יהיה הרבה יותר רגוע? לידו 
היו מונחות גרביה של אשתו. מולו היה בקבוק גזוז עם מיץ פטל טרי. הכול היה כל כך 
חביב מאז שהחליט לסלק את קרל, שכעת ראה במחשבות הכפירה של אחר הצהריים 
חריגה בעלמא, וגמר אומר להעריך את החסד שבחיי הנישואים. כך חשב לעצמו בעודו 
קורא רומן של גנגהופר ושוקע בנוף בתי ההרים, שם בכל מקום איזה בחור הפליא זמירת 

יודל. הוא חשב שזה פואטי. והגשם נחלש. 
 ולמטה, קרל עדיין לא נרדם. הוא הסיר את גרביו ונעליו, נעמד ליד החלון הפתוח, 
יפה,  זה היה כל כך  גופו.  ושאף בהנאה את האוויר הרטוב, מניח לקרירות לנשוב על 
רק  המחר.  יום  גם  שיהיה  וכמו  כולם,  הימים  כמו  כולו,  היום  כמו  יפה   – כך  להתקרר 
כיעור אחד העכיר את הזיותיו השאננות, הנקיות משאיפות; היתה זו "הנבזות" של אביו, 
זיק של  כמו שנהג לכנותה. הוא כבר חשב עליו במעין לעג נינוח. הוא לא חש אפילו 
אשמה. הוא התמתח, בתחושה של גופניות גאה. ואז חשב על משהו לגמרי אחר: המנגנון 
החשמלי נרטב, ומחר הוא לא יהיה טעון. מחר, בגשם, האם אפשר יהיה לשחות? אבל 

הגשם נחלש בינתיים באופן ניכר.
ירד  קרל  פריץ.  זה  היה  רגלו.  ליד  ברצפה  ופגעה  החלון  דרך  התעופפה  קטנה  אבן 
במדרגות האחוריות לגינה. פריץ שאל, מה "לזקן" היה לומר. "כלום", אמר קרל. "הוא 
לא סומך אפילו על עצמו, מרוב שהוא נבזי". פריץ הודה בצער שזה נכון, והם דיברו 
על דברים אחרים. הדיבור היה כיסוי להנאה החייתית שחשו בעודם מדשדשים ברגליים 
עירומות בעשב הרטוב. הגשם פסק. אחד מהם הניח את זרועו על כתפי השני, במחווה 
הנצחית של חברות הנעורים. והלילה הקדום הצית את סודות החיים, וגרם להם להאיץ 

ולזרוח בלבותיהם הנעריים.  
ואז חזר קרל למיטה ונרדם במהרה, מצפה ברוגע לעוד שעות של אושר. 
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למטה שכב אביו, נאנח מעונה במיטתו. הוא החליט שוב לוותר על הרעיון לשלוח את 
קרל לפנימייה. בליל שימוריו החליט האיש האומלל להפוך עצמו לאדם טוב יותר, כדי 
לשמש מופת ללבבנו, שניחן כנראה בטבע עדין במיוחד. אבל השטן המסכן לא ידע איך 

לעשות זאת. 
זה התחוור לו לפני זריחת השמש והקפה. 

מגרמנית: עפרי אילני  

על אמת של חלל )1843(
ג׳ון רסקין

צייר ריבוע ועיגול על פיסת נייר לבן, קוטר העיגול וצלע הריבוע כשמינית או   
עשירית אינץ׳, והשחר אותם כך שהצורות יהיו ברורות לגמרי; תלה את פיסת הנייר על 
קיר בקצה החדר, והחל להתרחק ממנו. תגיע לנקודה שבה תבחין בבירור בשני כתמים 

אמנם, אך לא תוכל לזהות איזה מהם הוא הריבוע ואיזה הוא העיגול.
ניבטים  כשהם  שונים  בגדלים  נוף  פרטי  לגבי  גם  כמובן  נכון  זה  מעין  דבר   
ממרחקים שונים. הצורות המובחנות של העלים בעץ, חדות ונפרדות ככל שיהיו כשרואים 
אותן כנגד השמים, הופכות בלתי מובחנות למדי במרחק חמישים יארד. הצורות של כל 
אחד מפרטי הנוף נבללות זו בזו כשהולכים ומתרחקים, עד לנקודה שבה שאין אנו רואים 
פרטים כלל. אם על טיבו של עצם, למשל חזית של בית, נוכל ללמוד ממבחר הצורות 
הארכיטרב,  של  הקווים  החלונות,  של  העליון  בחלק  הצללים  כגון  אותו,  שמרכיבות 
ורוחק מאיתנו, אותם הפרטים  הולך  וכו׳; כשהאובייקט  החיבורים של עבודת הבנאות 
השוליים מטשטשים לבלי היכר, כל אחד מהם הולך ומאבד את צורתו המסוימת אך לא 
נעלם כליל, עדיין נוכל להבחין בכך שבפנינו נמצא דבר-מה, כתם או קו בצבע לבן או 
כהה. ככל שגדל המרחק הולך ומתעצם הבלבול, עד שלבסוף חזית הבית כולה נראית 
הפרטים  עליו  שאוצלים  ובנימור  בעושר  ניחן  זה  חלל  אפילו  אך  וחיוור.  שטוח  כחלל 
שמרכיבים אותו. אף אם פרטים אלה נטמעים ואובדים בתוך הצפיפות של הנוף, עודם 
משפיעים על המרקם של המסה שבפנינו; לבסוף, במרחק גדול מספיק, הבית כולו איננו 
אלא כתם בעינינו, בהיר או כהה, שאותו אמנם נוכל לראות, אך מבלי שנדע מה עומד 

בפנינו, ומבלי שנוכל להבחין בינו לבין אבן או כל עצם אחר.
הנקודה החשובה לי נוגעת לאותה התבוננות שבה אמנם אנו רואים את כל   
פרטיו של עצם, אבל הם שרוים בבלבול ואי-סדר כזה עד שאיננו מסוגלים בשום אופן 
לשער מהו כל פרט או מה משמעותו. אין זה מסך ערפל שחוצץ בינינו לבין העצם, לא 
בלבול,  זהו  תכונות;  חסר  הוא  שהעצם  לטעון  נוכל  מכך  פחות  ועוד  עליו,  שמוטל  צל 
ודלת,  חלון  הקווים;  ולא התמעטות מספר  בזה,  זה  רפים  קווים  טמיעה של  מיסתורין, 
ארכיטרב ואפריז, כולם שם: אין זו מסה קרה ושוממה, היא מלאה, עשירה ושופעת, ואף 
על פי כן לא תוכל לראות בתוכה אפילו צורה אחת שתוכל לדעת מהי. התבונן בפניו של 
חבר כאשר הוא ניגש ומתקרב אליך. ראשית אין הם אלא כתם לבן; התקרב מעט ותראה 
פנים, אך לא תוכל לראות את שתי העיניים ואת הפה אפילו ככתמים; תראה בלבול של 
קווים שנסיונך מעיד כי הם מרכיבים פנים, ועם זאת לא תדע כיצד. והנה הוא מוסיף 
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ומתקרב, ותוכל לראות את הכתמים של העיניים והפה, שאינם כתמים ריקים; הם ניחנים 
בעושר; לא תוכל לראות את השפתיים, לא את השיניים, לא את הגבות, ובכל זאת אלה 
אינם כתמים סתמיים; אלו פה ועין, ויש בהם אור וניצוץ ומבע, אבל אין בהם דבר שהוא 
מובהק. כעת הוא קרוב עוד יותר, ואתה רואה שהוא דומה לחברך, אבל לא תוכל להכריע 
אם זה אכן הוא או שאינו; קווי המתאר נותרים עמומים ובלתי מובהקים. והנה גם לאחר 
שהשתכנעת כי זה הוא, עדיין נותרים אין-ספור תווי פנים שבהם זיהית אותו, אך אינך 

יכול להצביע על אף אחד מהם במבודד.
כל דבר בטבע משתנה באופן זה, בהתאם למצבי ראיה שונים, ומניסוי זה נגזרות שתי 
אמיתות יסודיות. ראשית, קרוב ככל שיהיה עצם מסוים אל העין המסתכלת, תמיד נותר 
בו משהו שחומק מראייתך, נוכחות מרומזת ומיסתורית כפי שתואר לעיל. תוכל להבחין 
במרקמו של בגד, אבל לא בכל אחד מהחוטים שמרכיבים אותו, למרות שבכל אחד מהם 
העין תחוש, הם משנים את הראייה. שנית, אם תתרחק מעצם ככל שתחפוץ, עד שאינו 
אלא נקודה בעבורך, תמיד יש בו משהו שתוכל לראות, גם אם רק באופן המרומז שתואר 
לעיל. הצללים והקווים והצבעים שמרכיבים אותו לא נעלמים מהעין בהתרחקותנו; הם 
מתערים זה בזה עד לבלי היכר, אך הם ישנם. תמיד יש הבדל בין האופן שבו נתפוש עצם 
בעל עושר כזה לבין חלל שטוח או ריק. ניצני הדשא באחו מרוחק ניכרים כך שתמיד 
יהיה הבדל ניכר בין מראיתו של האחו לבין מראיתה של פיסת עץ צבועה בירוק. לפיכך 
הטבע לעולם אינו מובהק ולעולם אינו שומם, הוא תמיד מיסתורי אך תמיד שופע; תמיד 

אנו רואים משהו, אבל אף פעם לא רואים הכל.
אנו מגלים את הלטישה והעומק המופלאים שהתקין האל כנחל איתן של עונג   
רענן לעין המיומנת והצופיה; לטישה שנבחין בה, רחוקים ככל שנהיה מהעצם, ולא נבין 
בכל  אבן,  בכל  מועצמת  אליו; הלטישה האלוהית  ככל שנהיה  קרובים  אותה במלואה, 
ענף, בכל ענן, ובכל גל, תמיד נוכחים בפנינו, ולעולם לא מובנים במלואם. לכן כל קו 
וכל שטח ביצירת אמנות שבו אנחנו רואים הכל או שאיננו רואים כלום, הוא כוזב. ראייה 
של דבר כמושלם או כריק לעולם איננה כנה; כל קו שאינו רומז ליותר ממה שהוא מייצג 

בו הוא כוזב, כל חלל שמייצג שום-דבר הוא כוזב.

על אודות מים, כפי שהם מצויירים בידי טרנר
כך  מים  מלצייר  פשוט  דבר  שאין  מנסיונם  למדים  האמנים  שכל  סבור  אני   
שיראו שקופים ועמוקים, אך כמעט בלתי אפשרי לצייר נאמנה את פני המים. אם אין 
ורוחשת בהם אדווה, המים נדמים לעופרת: אם הם מחזירים  השתקפות על פני המים 
השתקפות היא תיראה בתשעה מקרים מתוך עשרה, בהירה ועמוקה באופן מורבידי, כך 
שהעין תשקע במעמקיהם גם בשעה שהאמן רק רצה שהיא תדאה מעליהם… התופעה 
שגורמת לקושי זה בציור מים גורמת גם לכך שביצירות רבות ציור הרקע הקדמי, מיומן 

כדי  לעין,  שדרוש  המיקוד  שינוי  דהינו,  המבוקש…  האפקט  את  ישיג  לא  שיהיה,  ככל 
יפה, במקום  לקלוט קרני אור שמגיעות ממרחקים שונים. לך אל קצהו של אגם ביום 
שבו ירוקת צפה על פני המים, לא צמחיה רבה אלא עלים בודדים. תוכל לראות במים 
ככל שתתאמץ,  תוכל,  לא  הירוקת; אבל  לראות את  או שתוכל  את השתקפות השמים 
לראות את שניהם יחדיו. אם תחפש את ההשתקפות, תחוש בשינוי או מאמץ פתאומי 
של הראייה, שהודות לו היא מסגלת את עצמה לקלוט קרני אור שבקעו מבעד לעננים, 
הכו במים והוחזרו אל העין. מאחר והסבת את מיקוד הראייה למרחק רב, תרגיש כמי 
שמביט לעומק רב מתחת לפני המים, בשעה שעלי הירוקת, למרות שהם צפים בדיוק 
באותה נקודה במים שבה אתה מתבונן ברוב קשב, אינם אלא הפרעה עמומה ומטושטשת 
בעבורך, שמעיבה במעט על המראה שתחתם. הם בלתי מובחנים לחלוטין כעלים, אפילו 
את צבעם לא תדע וראייתך לא תקלוט אותו. אם לא תסב אליהם את תשומת ליבך, אף 
לא תחוש בהפרעה לראיה שלך. כה קלושה ורפה היא השפעתם. מצד שני, אם תחפוץ 
לראות את הירוקת, או אז תחוש בשינוי מיידי של הראייה, התכיילות של העין לקלוט 
קרניים קרובות, אלה שחוזרות מפני המים של האגם. אז תראה את עלי הירוקת העדינים 
מסוגל  תהיה  לא  כך,  שעשית  משעה  אבל  ירקותם;  עזות  ובמלוא  מושלמת,  בברירּות 
לקלוט דבר מההשתקפויות באותם המים שעליהם הם צפים, לבד מהזדהרות והתמוגגות 
של גוונים בהירים וכהים, ללא צורה או מובן. כדי לבחון אותם, לברר מהם או מה מובנם, 

תיאלץ להרפות את אחיזת העיניים בירוקת ולצלול מטה.
במים  מרוחקים  עצמים  של  השתקפויות  בבירור  לראות  נצליח  אם  לפיכך,   
קרובים אלינו, לא נוכל בשום אופן לראות את פני המים ולהפך; כך שאם בציור מופיעה 
למים, משתמע מכך שאימצנו  מופיע מקורה מחוץ  באותה הברירות שבה  ההשתקפות 
יתכן שהאמן  פניהם.  כך איבדנו את מראה  ואגב  כדי להסתכל מתחת למים,  את העין 
לא כיוון לברירות זו, אלא שזו נכפתה עליו בניגוד לרצונו על ידי ההשתקפות. הסיבה 
זו של ההשתקפות נראית בלתי טבעית היא שאנשים לא נוטים להביט  לכך שברירות 
במים בראייה ארוכת המוקד שמתאימה להשתקפויות, הדבר דורש מאיתנו מאמץ מיוחד. 
בנסיבות רגילות מוקד הראייה שלנו, ללא יוצא מן הכלל, הוא פני המים; כתוצאה מכך, 
איננו קולטים יותר מרושם עמום ומבולבל של הצבעים והקווים המשתקפים, הגם שאם 
נתאמץ לראותם הם יופיעו ברורים, יציבים ועזים מתחת לפני המים. בדרך כלל איננו 
מחפשים אותם, אלא דואים מעל פני המים, קולטים רק משחקי אור והשתובבויות של 
לפני  הקרובים  העצמים  השתקפויות  הן  דופן  יוצאות  להשתקפות.  כעדות  סורר  צבע 
המים, למשל עשבים על גדת הנהר או ענפים שיוצאים מן המים, ואת אלו בוודאי נראה 
בברירות. לפיכך, את האפקט הרגיל של מים, אפשר להשיג רק באמצעות ציור ברור 
ומובחן של ההשתקפויות הגבוליות )בטבע הן כל כך ברורות עד שאי אפשר לומר היכן 
עצים  מרוחקים,  עצמים  של  להשתקפות  נדרשים  שאנו  מרגע  אבל  המים(;  מתחילים 
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גבוהים או עננים למשל, הציור מוכרח להיעשות עמום ונטול הכרעה. אפילו יהיו אותן 
השתקפויות עזות בצבען ובאורן כמו העצם המקורי, צורתן ותכונותיהם לא יהיו ברורות. 
אם נתבונן למשל באגן מים כמו זה שמופיע בחזית ״השאטו של הנסיך אלברט״ לטרנר, 
התרשמותנו הראשונה תהיה, ״כמה רחבים פני המים!״ עלינו לדאות מעליהם רבע מייל 
אל תוך התמונה לפני שנדע היכן אנו, ואולם המים שלווים וגבישיים כמראה; אבל אל 
לנו למעוד ולשקוע בהם, לצלול בנשימה משתנקת,, אנו נותרים על פני המים, הגם שהם 
אֹורים ומופזים בכל גווני העננים, השמש, השמים, הירוקת. אבל התכסיס טמון בציור 
ותרים אחריהן, מה מובנן. הן  אותן ההשתקפויות. אין לדעת, כשאנו מסתכלים עליהן 
בעלות אופי, ואין ספק כי הן השתקפויות של איזה דבר מובחן וידוע; בה בעת הן כולן 
בלתי מובחנות ובלתי ניתנות לפענוח; משחק של צבעים וצל מפרפר, אשר למרות שאנו 
נפש  משובבי  בהירים,  שהמים  וחשים  דבר-מה,  של  כהחזרים  עין  להרף  אותם  מזהים 
ושוקטים, אין בכוחנו לשקוע בהם או לפענח את תעלומתם; אל לנו לשקוע בהם, ואנו 
מוצאים מרגוע, כפי שיאות לעשות בטבע, בבוהקם של פני המים. במקרה זה כמו גם בכל 
מקרה אחר, כושר זה להגיד את הכל ובה בעת לא לאמר דבר בפשטות מופרזת הוא חותם 

השלמות של יצירת האמנות…

מאנגלית: דני נוימן  

אטיודים פרוסטיאניים – שרלוס
שאול סתר

השם
הברון דה שרלוס, פלאמד החמישה-עשר דה גרמנט, הנסיך דה לאם, הדוכס דה בראבן, 
נסיך אולרון. כינוי רודף כינוי, סימן נערם על גבי סימן, קדחת שמות. כל אחד מן השמות 
פונה לענף בשושלת היוחסין של הברון, הדוכס, איש משפחת גרמנט, שושלת מסועפת 
הגדולה.  יצירתו  זו  שרלוס.  של  המעוגל  הגדול,  מגופו  לאיטה  שמשתפלת  ומטולאת 
שרלוס אמנם נודע בטעמו המחודד בענייני ספרות, בידענותו ההיסטורית, בעינו הטובה, 
בלשונו העוקצנית, בלבושו המתפקע; אולם מעולם לא עלה בידיו ליצור דבר בר-קיימא 
- לא בחומר, לא בדימוי, לא בקול ולא בסימן. הוא איננו סופר ואיננו צייר, לא כנר ולא 
חייט. דבר אין הוא יוצר בעולם לבד משושלתו שלו, שושלת שאליה הוא חובר ואותה 
הוא מכונן, באדיקות של העושה במלאכת קודש ובכוח הדמיון של בדאי משוכלל. כל 
הוויתו מכוונת לאותו מבנה מפותל, מוגזם אך מיוצב, זה שמוביל, בראשיתו או בסופו, אל 
שרלוס עצמו. הוא מתייחס ליוחסיו, והם, בתמורה, משיבים לו את דמותו. אבות קדמונים, 
יצורים משוללי גוף, צירופי מילים נעדרי משמעות – הם שמרכיבים את חוגו של שרלוס: 
כי  נדמה  רק  לכן  מוקם מהם.  עולמו  לוויתו.  בני  בני שיחו, אפילו  גם  בריתו,  בני  אלו 
שרלוס חי בגפו: הוא אמנם אלמן מאישה וחשוך ילדים, בא ויוצא בסלונים רמי מעלה, 
מתהלך בפריס ונופש בבלבק, מתחכך בנשים וצד בחורים. ודאי שאין לו משפחה במובן 
המוכר – משפחה גרעינית, זוגיות וצאצאים, הורשה כלכלית וחומרית, חניכה שהיא מכוח 
ואין לה קץ. אבל כל כולו הוא משפחתו – ממנה נחל את מעמדו הרם, בדמותה גובש 
גופו, מכוחה נטבע בו טעמו התרבותי. את שמותיה הרבים הוא נושא ואותם, לפרקים רק 

אותם, הוא דובר.
אולם השם לא נעצר במשפחה. שרלוס מתגלגל בשארל סוואן, חוקר האמנות, איש 
החברה הגבוהה, מאהבה של אודט, ובשארל )או שארלי( מורל, הכנר המחונן ומאהבו 
אינם  העלילתי  והפריון  הסיפורית  ברומאן שהאחריות  של שרלוס; שלושה שרל-טנים 
מעניינו: שלושה אנשי חברה, חצאי-אמנים, מלאי ברק ומעוטי תפוקה, שקסמם המאלחש 
אוצר בתוכו את סופם האכזר. כל שהם יוצרים הוא את עצמם, יצירה מלאת הוד וכושלת. 
למעשה, החל מרגע מסוים ״בעקבות הזמן האבוד״ קורא לנו להתהלך ב״צד של שרלוס״, 
צד השמות המוכברים: לא משפחה פורה, שבה השם עובר מאב לבנו בתנועה אנכית של 
מסירה, כי אם שם שמתפשט לצדדים, מתפצל בענפים הרבים של נישואי הקרובים באילן 
היוחסין האריסטוקרטי, או נכפל בחזרתו על צליליו של הסימן עצמו. השם כבר איננו 
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הציין של המשפחה ההרמטית; הוא הסביבה שהופכת למשפחה. ב״צד של שרלוס״, כולם 
בני משפחתו.

העיניים
וגיבור הספר, מסתובב בבלבק וחש  לראשונה מופיע שרלוס בעיניו. מרסל, המספר 
שמישהו מתבונן בו: לא אדם, לא גוף, אלא זוג עיניים לטושות. כאשר הוא מפנה את 
מבטו, הוא רואה עיניים חודרות, נוקבות, משוגעות, הבולשות בתזזית אחר כל מה שזז, 
עיניים שננעצות בו כבגוש קורא לפענוח, נכון לידיעה. אולם עיניו הנוקבות של שרלוס 
נגלות כעיניים מנוקבות: כחרכי ירייה, מבטן ניתז מחוריהן. הן דולקות מן הסדק; על מנת 
לירות, עליהן להיפער. כזה גם קולו של שרלוס שנע בין תדרים עמוקים להתגבהויות 
נעריות. או התנהגותו של שרלוס, שתקיפותה והאיום האצור בה עשויים דווקא מעידונה 
המופלג. שרלוס מבטא הוויה מתהפכת. אין דבר תוקפני יותר מהראייה של שרלוס; ובה 

בעת, אין דבר מנוקב, חדור, מחורר ממנה.
בפתיחה ל״סדום ועמורה״, כששרלוס נתקל לראשונה בז׳ופיין, החייט המסור, חובב 
הגברים המבוגרים – היתקלות שבה ייאמרו דברים אחדים וממנה יופקו צלילים משונים, 
ושממנה תיווצר התיאוריה על סדום - מרסל, שמציץ לפגישתם, רואה דבר משונה: ״ברגע 
ההוא, כאשר חשב שאיש אינו מסתכל בו, פניו של מר דה שרלוס היו רפויים, ללא מתח, 
עפעפיים מורדים להגן על העיניים מפני השמש... הוא מצמץ בגלל אור השמש ונדמה 
היה כמעט שהוא מחייך... מראהו של גבר זה, שהיה כל כך מאוהב בגבריותו והתגאה 
בה, ומצא כי כל העולם נשיי בצורה מזוויעה, ממש גרם לכך שחשבתי בלי משים, בשל 
ארשת פניו, ההבעה, והחיוך – על אישה״ )תרגם יותם ראובני(. שרלוס, שמאמין כי איש 
לא מתבונן בו, עוצם את עיניו. ובעודו מליט את עיניו נגלית מהותו והוא נראה כאישה. 
עיניים אלה, חרכי הירייה, מתקפלות פנימה, מתבוננות אל תוכן, מחוררות אל החור. 
הן לא סתם חושפות את מהותו הנסתרת של שרלוס, כך שהגבר הווירילי שמלין ללא 
הרף על נשיותם של הצעירים בני הזמן נגלה לבסוף כאישה. לא, הן הופכות את כיוון 
התבוננותן, מתהפכות, ובכך מבצעות את חירורן משכבר. בשרלוס, גדול המתבוננים, אין 
מי שבאמת יכול להתבונן; הוא זה שנושא את מבטו, ובעצימת עיניו, נהיה מבטו לפנימי. 
והמבט, תחת שיהיה מבע של שליטה ומשמוע, הסדרה והחפצה )הו, תיאוריות יפות(, הוא 

תמיד מבט חסר, מבט מן החסר. עיניו של שרלוס נעצמות, וחוריהן נפערים. 

הלשון 
– תרות אחר  עיניו חוקרות את העולם  כי  נדמה  גם אם  נוצר בדמות לשונו.  שרלוס 
רכיביו, בוחנות מי יענגו בשיחה ומי בגוף – הרי שהן עושות זאת עצומות. ומתוקף חוק 
הכלים השלובים של השרירים הטבעתיים, כשהעיניים נעצמות הפה נפתח. לשונו של 

שרלוס מתקוממת נגד הפחיתות שבעמדתה של העין: מהו אותו עולם שבו יש להתבונן 
ואותו יש לדעת? מדוע שהוא, שרלוס, יתחקה אחר עולם שמישהו התקינו? תחת זאת, 
שרלוס דובר ובתוך כך מעמיד עולם: ניתן היה לומר שלשונו, אדירת ממדים ופעלתנית, 
רסן,  נטולת  כה  זו  לשון  אולם  פורה.  הוא  בה  שלו:  המין  איבר  היא  ואכזרית,  גמישה 
מתפקעת וגדושה, שהפריון הופך בה לנפל או לרקב, ברווח שבין הגיית ההגאים לעיצוב 
אבל  בדיעות;  להטוטן  ביטויים,  של  מג  רב  שנון,  תרבות  בן  אמנם  שרלוס  המשפטים. 
לומר, חושפת את הנסתר,  גם מכשילה אותו. היא אומרת את מה שלא התכוון  לשונו 
זועמת עד כדי פקיעה, מעבר לכל היגיון, ללא מידה; פעמים  מתערטלת. לעתים היא 
אחרות מפטפטת ללא תכלית, שוכחת את שניסתה לומר או להשיג. זו לשון לא סכורה, 
שרלוס,  של  רעיונותיו  את  דוברת  לא  היא  למחשבה.  הקודמת  לשון  מחישוב.  חורגת 
מגבשת ומנסחת אותם, היא לא מובילה מן הפנים אל החוץ, מסלול המעבר של רעיון 
המקנן בראש אל מרחב ההגדה החברתי. אין זו לשון מתקשרת, אלא מונולוגית לגמרי. 
היא מפטפטת עצמה לדעת, מקימה דיעות ועמדות, חורצת גורלות, או סתם מהגגת. היא 
מושחזת ומתפזרת, נדיבה ויהירה. אבל היא לא גלויה לחלוטין, עד תום, לשון ללא בטנות 
כפולות – כמין אספרנטו של הנפש. השצפה שלה מסמנת שתמיד יש בה עוד, שגם אם לא 
תיזמנה את דבריה הרי שלא כילתה אותם, כיוון שלא ניתן לגלות את מה שעוד לא נוצר. 

הלשון הדוברת היא היצירה של שרלוס, והיא תתפוגג יחד איתו. 

המין
המעשה המיני, שהוסתר מפניו של מרסל בפגישתם של שרלוס וז׳ופיין, יתגלה, שנים 
אסור  שרלוס,  שוכב  ומיובש,  טחוב  צר,  בחדרון  ז׳ופיין:  של  הבושת  בבית  מכן,  לאחר 
בשלשלאות ועקוד למיטה, ובחור צעיר מצליף בו בשוט מלא מסמרים. גופו של הברון זב 
דם, הוא נאנק מכאבים ומבקש בפיו רחמים, אבל מיד לאחר מכן קובל באוזני ז׳ופיין על 
הרכרוכיות של אותו בחור, שלהכות כראוי איננו יודע, ומבקש להביא לחדרו גבר אחר: 
חייל או קצב או צייד. נדמה כי ברגע זה, רגע האמת, הלשון המסועפת והמפותלת הופכת 
לגיבוב של זעקות שבר; העיניים המשוטטות, בחוץ ובפנים, לעיניים הדורשות דבר אחד 
בלבד; והשם הנכפל והמפוצל לגוף של התענגות ללא שם. אבל אצל שרלוס, בית הבושת 
– בית הבושת שבבעלותו, שהוקם מכספו שלו, שז׳ופיין הוא רק מנהלו – הוא זירה של 
להידמות  עליו  )הנמוך(;  ומעמדו  )הבזוי(  מקצועו  פי  על  נבחר  האכזר  המאהב  תרבות: 
)ז׳ופיין(; הארוע מתומלל עד  ידי אהוב אחר  לאהוב אחד )שארלי מורל(, ולהיבחר על 
כלות, במהלכו ולאחריו; וכולו מתנקז סיומו, שבו יעמיד שרלוס את הבחורים בשורה, 
יעניק להם תשורה; והם שמכירים אותו, את ״שמו״, יפטפטו איתו בשמחה. שרלוס מפזר 
את כספו - כמו את מילותיו, כמו את שמו - על תשוקותיו; אולם בזבוז זה הוא שבלב 
התשוקה. את המכות הוא אוהב עם עלבונות; את המין, עם טקס; את הבחורים הוא מדמה 
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כתחליפים ולכן כל הזמן רוצה להחליף, ובעיקר הוא מעוניין להעניק להם דברים שלא 
יושבו אליו. פזרנותו כרוכה במעמדיותו, טוב ליבו ברשעותו. כך שכאשר אנחנו סוף סוף  
כל  לאורך  מבינים שכל שעשה,  אנחנו   - ובשמו  ובעיניו  בלשונו   - מזדיין  אותו  רואים 
הרומן, היה להזדיין. הוא מקפיד לבצע בגלוי את מה שיכול להופיע בפומבי רק כדבר 
שאותו יש להסתיר: בית הבושת הוא משכנו של שרלוס ואנחנו מצויים, יחד עם הבחורים, 

בתוכו. 

הנטיה
שרלוס - שמרן פוליטי מובהק, לאומן צרפתי גדול, אנטי-דרייפוסר מושבע, אנטישמי 
מוצהר - הוא גם מעין מרגל או בוגד. ליבו נוטה אחר גרמניה - אחר תרבותה, לשונה, 
שנלחמים  בעת  הראשונה,  העולם  מלחמת  הגדולה,  המלחמה  בזמן  גם  כך  בחוריה. 
ליבו  הוא מעדיף בסתר  גם  כמוהו,  סדומאי  סן-לו,  דה  רובר  הגרמנים בצרפת. אחיינו, 
את גרמניה: הוא יוצא לקרב, כקצין בצבא הצרפתי, בעודו מזמזם בלחש, על מנת שלא 
ייתפס, נעימה גרמנית; ובסוף, איך לא, נופל בקרב על הגנת המולדת. גם את הסטייה הזו 
יפטפט שרלוס לכל עבר; גם עליה לא ייענש. כנצר למשפחת אצולה, צאצא לזיווגים בין-
שושלתיים, שרלוס נושא איתו את הסדר הטרום-לאומי. השוביניזם של האומה הצרפתית 
הוא עניינו של העם, ליטרת הבשר ששרלוס מעניק לסובביו; כבר בעת המלחמה הוא 
מופיע כ״קדם-מלחמתי״. אולם בהעדפה זו לגרמניה אין דבר ״פוליטי״ במובן הידוע - 
הפניית עורף ללאומנות, אמונה באחווה בין עמים, בחירה באידיאלים אנושיים נעלים, 
זו  יותר;  גבוה  מוסרי  לחוק  נאמנות  משום  אין  הזו  בבגידה  השני.  לצד  אוזן  הטיית  או 
העדפה שכולה בגידה עמוקה של הנפש. אין פה תבונה או רצון אלא נטיה. הגרמניות 
של שרלוס היא חלק מהעדפתו להיפוך - זוהי נטיית גוף והטיית לב. אין הוא שולט בה 
או מכוון אותה, אלא רק נענה לה ברצון, נסחף בה בחדווה. הוא איננו מושקע בגרמניות; 
להיפך, הוא מתבזבז עליה. דווקא כיוון שהונו הלאומי כה רב - צרפתיותו רצינית, רוויה, 
רבת עלילות, מתוקפת - הוא מפזר אותו; הוא הופך את כיוון ההשקעה, וממיר הון בכסף. 
כמרגל שכבר נחשף, נכלא ושוחרר, הוא נושא את סטייתו בציבור, ורק כך מממש אותה. 

הוא נוטה )בעצמו( ומטה )אחרים(, ויוצר עולם נטוי בדמותו.
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אשת לוט
הכשרה  בעל  בכיר  ופעמים בענף התגמול העצמי. עתים אני ומומחיות מחפש משרה מתגמלת מאונן  הבועל  את  שבועל  כך זה   - הנבעל  בידי  הנבעל  העליונה. אני  על  תמיד  ידי  כך  עשרים או  של  מצטבר  נסיון  במעמד בעל  מגונים  במעשים  מסטר צד אחד וברכות לבטלה, תעודת שנה  תואר  מוסמך,  מאיגוד מאונן  ותשבוחות  השופכה. אצלי אין זרע שנשפך במסטרבציה 

לבטלה!
בישראל.  שנה  חצי  משבדיה,  תייר  לא פה  משותפות.  והנאות  כיף  את  ועומד בסולידאריות מתענייין אצל חיילים, שוטרים, מתנחלים מחפש  כובשים - מחרים את ישראל  בלי  פלסטינים,  של  מאבק  לא עם  אם  אפשר,  חיילים  אצלי.  בטן, במיטה  אצל  יפים  שרירים  ויש  חיילים חיילים קרביים אפילו עדיף אם מתנגדים קרביים  יפה,  משוזף  חום  ועור  מרושעים לכבישה  לא  אם  מאד  טוב  ערבי  בבית משפט צבאי ומצוידים בציודים יפים, שהרגו 

אלאור עזריה אתה קורא? פנוי?

אותי, אמוד אותי, עבוד אותי. סלע. הדיוק חשוב לי מאד. בוא אלי: מדוד התיישבות, ורק 14 סנטימטר מכיפה ועד ועד תפרחת, 17 סנטימטר בניכוי גושי 28 סנטימטר מהים עד הנהר, 21 מפקעת לכל דיעה, אך הדיעות שונות ומבלבלות. טירתי זקוקה למודד! בעל איבר מרשים 

הצרכים אצלי קודמים תמיד לערכים. ואם תבוא אלי אערוך לך נשף של רפש. הדם הוא הנפש, והפרש הוא הרגש, 

בוא אלי ואלמד אותך מהי צואת 

איכות, דבש מלכות, חגיגה של דליחות. 
המעי הוא ארוך, לפעמים הוא גס, אך 

בסופו ממתין לנו פרס. 

אני בחור צעיר, רק בן 17, אבל כבר 

לא תמים ועל העולם יודע דבר או 

שניים. ניפגש, נבלה, ניסע לחו״ל, 

נקנה מתנות, נזדיין, נשתעמם, 

נתנסה, נפתח את הקשר לתזנונים: 

שלישיות, רביעיות, נשתעמם ונפחת 

שוב שלישיות, שניים ובסוף אחד, 

בכל פינה של המיטה, אחוז בחילה 

קלה של גודש מזה שמתנשם לידי. 

אז תביא איתך, כשתבוא בפעם 

הראשונה, חפיסה של כדורים נוגדי 

בחילה. 

זוג נשים מאושרות ומעושרות מהודו. יש לנו כל מה 

שרצינו, חוץ מדבר אחד - ילד. מה לא ניסינו? רצינו 

לגנוב זרע ותפסו אותנו על חם, פנינו לרשויות 

והן לא עזרו, פגשנו גברים אבל אנחנו לא מוכנות 

להכניס עוד גבר לאהבה שלנו. לכן אולי אתה הגבר 

הצעיר, העני, ההרפתקן, תסכים למכור לנו את שק 

האשכים שלך? נהיה אסירות תודה לעד + 50 אלף 

דולר במזומן. 

שימ י  -י  ,  ק ממק 
 כל  ץ״'    יף 

אץל ת. ץש תמ  ב למ 
בץמימ ת ביזמלב. 

״ע י לש ימ מת ץאכ  
זכ ?״, ״ץע לפ לש 

י'י ?״, א של ת ש תמ 
יאמפ,  ץתע     מ 

ב'אא אמא  מ י   
ץט לטל. שימ ץ'מא 

ש תך בב ץ  אשמת  
ש י ט שת זב  שמ  ל 

ש'  כ  י על ב ף. 
שימ   צב ש תך ב '   

 על בע   בץמ  ל, 
במא י בץץ יל, במ צ ף 

בץט לל, עצל  תמל, 
כ מל  ש  מל, ק 'י 

   'י. ש ל שמתך א  ע 
   ף לאשל ת. 

אחרי שהעם אמריקאי בחר, גם אני יכול 

לומר דבר. הפעם בלי שום היסוס - דרוש 

לי גבר שיתפוס לי בכוס. 

מחפש שותף בעל טעם אנין ונפש הומיה 

למסע של תרבות עילאית ברחבי העולם, 
תכנית מוצעת: 

כנסיית  מאחורי  ברצלונה,   - א׳  יום 

המשתנה  את  נמצא  המקודשת,  המשפחה 

המהוללת ״Urinario General״ שנודעה 

בתאים שמחיצות העץ בינהן הוסרו ובנהג 

משאית מסוים שפוקד אותה. 

המטרו  בתחנת  פאריס,   - ב׳  יום 

נגלה  ״station de métro״  המפורסמת 

את המשתנה היפהפיה שמאחורי רציף 2. 

למוזיאון  בסמוך  פירנצה,   - ג׳  יום 

עד  ציורי  מעלית  למסע  נצא  האופיצי 

שנודעה  האדמה,  תחת  הרביעית  לקומה 

בחניון תת-קרקעי מסוים שפתוח 24 שעות 
לכולי עלמא. 

הקסומה  בעיירה  גרמניה,   - ד׳  יום  

התהילה  חרירי  את  נמצא  סאקסן-האוזן 

שבשירותים ליד מרכז המבקרים. 

יום ה׳ - ברלין, מנוחה.



7475

לֹוט' פ מ  מ 



76

' פ מ  מ 


