הָ אִ יׁש  /תרצה אתר

אֶ ל הַ בַ יִת בָ ָאה גְ בֶ ֶרת  /יהודה אטלס

גְבֶ רֶ ת ז ֹו  /נורית זרחי

אִ מָ א ,אִ מָ א
הִ נֵּה אִ יׁש
לְ בַ ד ֹו בְ צַ ד הַ כְ בִ יׁש
לְ בַ ד ֹו עַ ל הַ סַ פְ סָ ל
לְ בַ ד ֹו
בִ כְ לָל בִ כְ לָל.

אֶ ל הַ בַ יִת בָ ָאה גְ בֶ ֶרת
עִ ם ֵּריח ֹות מֵּ עִ יר ַאחֶ ֶרת.
אֶ ת הַ תִ יק ׁשֶ ָלּה ה ֹו ִר ָידה וְ הִ ִניחָ ה בַ פִ ָנה.
ֹלא ָא ְמ ָרה אִ ם ֵּיׁש א ֹו אֵּ ין ב ֹו
מַ תָ ָנה.
ִדבְ ָרה וְ ִדבְ ָרה ּופִ תְ ֹאם ִנזְ כְ ָרה:
"תָ בִ יא לִ י תַ 'תִ יק ׁשָ ם ,חמּו ִדיָ ",א ְמ ָרה.
ִנ ַג ְׁשתִ י
וְ לִ פְ ֵּני ׁשֶ הִ ַג ְׁשתִ י -
ִמשַ ְׁשתִ י,
בְ לִ י לְ הִ תְ בַ ֵּיׁש,
וְ ִנ ְדמֶ ה לִ י ׁשֶ הִ ְר ַג ְׁשתִ י -
ׁשֶ ֵּיׁש:
מַ שֶ הּו קָ ׁשֶ הְ ,מ ַר ְׁש ֵּרׁש.
אּו ַלי בִ גְ ַלל ֶזה
כְ ׁשֶ שַ ְמתִ י א ֹות ֹו בְ ָי ָדּה,
הַ ָיד ׁשֶ לִ י ָרע ָדה.
הִ יא ִנ ְשקָ ה א ֹותִ י וְ ָא ְמ ָרה
ׁשֶ א ִני מָ ת ֹוק כְ מ ֹו אֶ ֶלף ס ָכ ִרי ֹות -
ּופָ תְ חָ ה אֶ ת הַ תִ יק וְ ה ֹוצִ יָאה
ַגפְ רּו ִרים וְ קפְ סַ ת סִ י ָג ִרי ֹות.
"וְ עַ כְ ׁשָ ו ,חמּו ִדיָ ",א ְמ ָרה,
"תָ בִ יא לִ י ַגם מַ אפֵּ ָרה".

אִ שָ ה בָ ָאה לאִ מָ א
לִ ְׁשתוֹת אִ תָ ּה קָ פֶ ה.
ָאמ ָרה ׁשֶ ּז ֹו גְ בֶ ֶרת ז ֹו
אִ מָ א ְ
וְ ׁשֶ נִתְ נַהֵּ ג יָפֶ ה.

אִ מָ א ,לָמָ ה הּוא ׁשוֹתֵּ ק?
לָמָ ה הּוא ָכזֶה ִמסְ ֵּכן
ַרק יוֹׁשֵּ ב
ּומפַ הֵּ ק
ְ
אֵּ ין ל ֹו אִ מָ א?
הּוא זָקֵּ ן?
אִ מָ א אִ מָ א יֵּׁש ל ֹו בֵּ ן?
יֵּׁש ל ֹו ָאח?
תַ גִ ִידי  -כֵּן?
אִ מָ א,
לָמָ ה הּוא ִמסְ כֵּן?

לִ גְ בֶ ֶרת ז ֹו הָ יּו טַ בְ עוֹת זָהָ ב
וְ הָ יּו מַ חרוֹזוֹת -
עַ ל הַ צַ ּוָאר ,הָ אֶ צְ בָ עוֹת הַ ְשמֵּ נוֹת,
וְ גַם עַ ל הָ ָרזוֹת.
וְ הָ יּו לָּה עֵּ י ַניִם עצּובוֹת
צְ בּועוֹת בְ ׁשָ חֹ ר וְ ָירֹק,
וְ הָ יָה לָּה פֶ ה עָ גֹ ל ְמאֹד
ָאדֹם כְ מ ֹו ׁשֶ ל תִ ינוֹק.
ּוכְ ׁשֶ הִ יא הָ לְ כָה,
נ ְִׁשַאר ַאח ֶריהָ בַ חֶ ֶדר ֵּריחַ טוֹב,
ָאמ ָרה -
וְ אִ מָ א ְ
ׁשֶ מָ תַ י ׁשֶ ָאמַ ְרתִ י לָהֶ ם ַל ְילָה טוֹב
הָ יִיתִ י צְ ִריכָה לְ נַשֵּ ק גַם אֶ ת גְ בֶ ֶרת ז ֹו לִ פְ ֵּר ָדה,
בִ גְ לַל ׁשֶ אֵּ ין לָּה תִ ינוֹק
וְ אֵּ ין לָּה בַ עַ ל
וְ אֵּ ין לָּה אפִ לּו יַלְ ָדה.
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ז ִָרים
בשלושת השירים שלושה דוברים-ילדים המתבוננים בדמויות של מבוגרים זרים  -פולשים-לרגע לסביבתם
הרגשית-משפחתית  -המטלטלים את מה שנחשב בעיניהם עד כה צפוי ,נכון ובטוח .שלושת המבוגרים,
כל אחד בדרכו ,מעורר בילד המתבונן בו רגש בלתי נעים ודוחק לשגרת חייו הנוחה-להיפגע ספקות וסימני
שאלה.
תרצה אתר ( )1977–1941נותנת בפי הדובר-ילד מונולוג שרובו שאלות .הילד ,המופתע למראה אדם
בודד על ספסל בצד הכביש ,קולט הבדל מהותי בינו לבין הזר; לו עצמו יש אמא ,אבל האיש הזר
"לְ בַ ד ֹו עַ ל הַ סַ פְ סָ ל  /לְ בַ ד ֹו  /בִ כְ לָל בִ כְ לָל" .בדידותו של הזר מאיימת על הילד השואב את ביטחונו
מחומת נוכחותם של בני המשפחה סביבו .שטף שאלותיו מסגיר חרדה ומשקף ניסיון נואש לוודא שהוא
עצמו לא ייחשף לאומללות הכרוכה בערירּות.
יהודה אטלס ( )1937מספר על מפגש המתחיל בתקווה ומסתיים במפח נפש .הדובר-ילד מבליט את
זרותה של האורחת באי-ציון שמה ובהרחקה המשתמעת מ"עם ריחות מעיר אחרת" .הילד ,המורגל
בתשומת לב ובמתנות ממבוגרים הבאים הביתה ,חש בלבול נוכח המסרים הכפולים שהוא קולט;
הגברת אמנם פונה אליו במילת החיבוב "חמּו ִדי" ,מנשקת ומוסיפה מחמאה ("מָ ת ֹוק כְ מ ֹו אֶ ֶלף ס ָכ ִרי ֹות"),
אבל למעשה היא מתעלמת ממנו; מילותיה סתמיוֹת ומשקפות גישה אינסטרומנטלית לבני אדם.
הדוברת של נורית זרחי ( )1941נמשכת לחיצוניותה החושנית של האישה הזרה " -הָ אֶ צְ בָ עוֹת הַ ְשמֵּ נוֹת /
"ריחַ טוֹב" ,אבל היא מבחינה גם
 ...הָ ָרזוֹת" ,העיניים "צְ בּועוֹת בְ ׁשָ חֹ ר וְ ָירֹק" ,ה"פֶ ה עָ גֹ ל ְמאֹ ד ָ /אדֹם"ֵּ ,
ב"עֵּ י ַניִם עצּובוֹת" וחשה בפער שבין ההתקשטות הנשית המודגשת לשקיקה הינקותית שב"פֶ ה עָ גֹ ל ְמאֹ ד
ָ /אדֹם כְ מ ֹו ׁשֶ ל תִ ינוֹק" .האורחת מיוצגת בשם המרחיק "אִ שָ ה"; הכינוי "גברת זו" ,שמהדהד בו "גברת
זו וזו" המיושן והוא רומז לדמות ששמה אינו ידוע או אינו חשוב  -גם הוא מעצים את ההרחקה .יחסה
של הדוברת-ילדה אל האורחת הוא אמביוולנטי; הצבעוניות וקרקוש התכשיטים מסתירים ריקנות
גדולה ,כפי שמתברר משלוש השורות האחרונותׁ ..." :שֶ אֵּ ין לָּה תִ ינוֹק  /וְ אֵּ ין לָּה בַ עַ ל  /וְ אֵּ ין לָּה אפִ לּו
יַלְ ָדה" .ערירותה של הזרה מעוררת בילדה חמלה על האורחת  -אבל אולי גם על עצמה; הדירוג "אפִ לּו
יַלְ ָדה" שקבעה אמּה עשוי להסגיר את דעתה של האם על מעמדה של הדוברת במשפחה.
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