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 "האני והאחר. "חלק ראשון .1חלק 
 
 

 זלי גורביץ. השיחה
 ַהִׂשיָחה זֹוֶרֶמת

 ְוׁשֹוֶטפת ְּכִמקַלַחת
 אבל ְּבתֹוָכה 

 דחַ יַ ּבְ אנחנו בודדים 
 

 אני ּבודד
 אתה בודד
 ?אתה בודד
 ?את בודדה

 
 אולי רק אני

 לא צחקתי
 כשכולם ָצֲחקו
 וגם אני צחקתי

 
 וצחקתי וצחקתי
 וצחקתי וצחקתי

 והתגלגל אליי הצחוק
 ֵמָרחֹוק ֵמרחוק

 
 

 מאיר ויזלטיר. הערה
 

 אני ָקבּור ִמַּתַחת ְלִתֵּלי ִּתִלים
 שם אני נֹוֵׁשם. של תולדות ַחיי

 שם אני נוֵתן. נשימה ְקצּוָבה ּוָבָרה
 שם אני ָׁשר. אמתנות ְלָכל ַהּבָ 
 שם. ְּבקול חזק ְוַחם

 .אני פשוט ְּכֶלֶחם
 

 אבל תולדות חיי ַהְּסבּוִכים
 ,ּכוְרִכים אותי ְּבַתְכִריֵכי חֹוִחים

 ְוגּוֵׁשי אדמה ְוָחָצץ
 חֹוְצִצים ֵּביִני ּוֵבין עֹוַלם ָהאנשים

 .ּוַפְשטּוָתם ַהְּכאּוָבה
 

 םּוָּבאים אנשים ְּכַאְרֵכיאֹולֹוגים חֹוְבִבי
 ; ְונֹוֲעִצים ִּבי ַמְעֵּדר ּוְמַלְּקטים ְקָצת ֲחָרִסים

 ְולא ְמַקֵּנן ְּבִלָּבם ַהֲחָׁשד
 ,כי ִמַּתַחת ַלֵּתל אני חי מוְחָלט
 ,ְוִכי ַהחרסים הם רק חרסים

 ְוֵאיָנם ְמסְּפרים ֶאָּלא ְקָצת מעשים 
 .ֵלאים ִמּתולדות ַחיי



 זלי גורביץ. על המרפסת
 
 תֹוּבי שנים ַר נֵ פְ לִ 

 לפני הרבה גילים
 מה שקרה

 עוד לא קרה
 

 ש טָ ׁשְ טּומְ ה ּבִ אֶ אני רֹו
 )1953ך ֶר עֵ ּבְ (

 את עצמי 
 תסֶ ּפֶ ְר מִ על הַ 

 
 חובְר מסתכל לָ ד ּועומֵ 

 תׁשֶ ֶר יק ידיים ּבָ זִ חֲ מַ 
 הקֶ עֲ מַ על הַ  קינּותְ הִ ׁשֶ 

 לֹושלא ניּפ
 

 הוא לא מכיר אותי
 ֹוּלׁשֶ ממשיך ּבְ 

 ל ענביםֹוּכׁשְ אֶ  חַ קֵ לֹו
 רצֵ חָ ורד לֶ יוְ 
 

••• 
 

 .אדם מביט על עצמו.  חלק שני
 

 ריימונד קארבר". ואחר כך מנסה להיכנס חזרה, נועל את עצמך בחוץ"
 אתה פשוט יוצא החוצה וטורק את הדלת

 וכשאתה מסתובב אחורה ורואה. בלי לחשוב
 ,מה עשית

 אם זה נשמע . מאוחר מדי
 .או קיי, כמו סיפור חיים

 
 השכנים עם . ירד גשם

 ניסיתי וניסיתי. המפתח הרזרבי לא היו בבית
 בהיתי. להוריד את החלונות

 השולחן, הצמחים, פנימה בספה
 .מערכת הסטריאו, והכיסאות

 כוס הקפה שלי והמאפרה חיכו לי
 ולבי, על שולחן הזכוכית

 ,חברים, מה שלומכם, אמרתי. יצא אליהם
 ,אחרי הכל. או משהו כזה

 .זה לא היה כל כך נורא
 זה. רו דברים גרועים מאלהכבר ק

 .מצאתי את הסולם. היה אפילו קצת מצחיק
 .לקחתי והשענתי אותו כנגד הבית

 ,ואז טיפסתי בגשם למרפסת הקומה השניה
 ,הנפתי את עצמי מעבר למעקה

 ,שהיתה נעולה. וניסיתי את הדלת
 אבל בכל זאת הצצתי פנימה. כמובן



 .והכיסא, כמה ניירות, בשולחן העבודה שלי
 זה היה החלון מן הצד השני 

 אליו הייתי מרים עיניי, של שולחן העבודה
 .ובוהה החוצה כשישבתי לאותו שולחן

 .חשבתי, זה לא כמו למטה
 .זה  משהו אחר
 ,בלתי נראה, להסתכל פנימה כך, וזה היה משהו

 .ולא להיות שם, בפנים, להיות שם. מן הקומה השניה
 .זהאני לא חושב אפילו שאפשר לדבר על 

 הצמדתי את פניי אל הזכוכית
 , ודמיינתי את עצמי בפנים

 מביט למעלה. יושב אל השולחן
 .מהעבודה מדי פעם

 חושב על מקום אחר כלשהו
 .ועל זמנים אחרים
 .אז, האנשים שאהבתי

 
 .עמדתי שם דקה בגשם

 .בר מזל אמיתי הייתי בעיני
 .בל עבר דרכיאפילו שגל של אֵ 

 אפילו שנמלאתי בושה אלימה
 .מזמן, בגלל איך שפגעתי באותם אנשים אז

 .ניפצתי את החלון היפה ההוא
 .וצעדתי חזרה פנימה

 
 

 רוברט בליי. פקפוקיי ביחס לביקור אצל חבר חדש"
 

 אותו כר דשאה ּבְ ן רועֶ בָ ס לָ סּואני שמח ׁשֶ 
 יורד גשםׁשֶ ּכְ  פילּואֲ  ; �לְ ח ׁשֶ ּבָ טְ מִ ן הַ לֹוחַ חוץ לְ ּמִ ׁשֶ 

 רים יורד גשםהָ ּבֶ ּו. הועדיין נמצא שם מיש
 .תבֹורֹויתים קְ עִ לְ 
 
 .ר אני מסוגל להיותבֵ ה מין חָ יזֶ מי אֵ צְ ל את עַ אֹוׁשְ יי לִ לַ עָ 

 , ליםּכֵ  דיחַ אתה תרצה לדעת אם אני מֵ 
 היזֶ או אֵ , ת הסיפורים המוקצבת לינַ או יודע את מְ 
 .הּפֶ -לעַ ס ּבְ נְ טיבֶ אס סְ אלָ שירים של וָ 

 
 גנוב או לִ , ר כל הזמןּבֵ דַ כל לְ אני יודע שלא אּו

 ,יִר דְ או להתלונן על חַ , כסף
 לזּולְ זִ ר ּבְ ּבֵ דַ או לְ , י�ּתֶ חְ או לחתור ּתַ 

 .שפחת�על מִ 
 

 ע שבו גַ ֶר  גיעַ יַ ני ׁשֶ שְ ׁשֵ חֹו
 טעַ ה מְ נֶ פְ אני אֶ  ;ר בֵ חָ , �תְ ב אֹוזֵ כְ אַ אֲ 
 הדֶ ׂשָ ץ ּבַ חּובַ ּו, הנָ ׁשֶ גַ יפָ לא ּתִ  ינּוינֵ עֵ , היּדָ צִ הַ 

 .אישלא יהיה 



 עולם פנימי/ פנייה לתוך האני . חלק שלישי
 

 זלי גורביץ. המחצלת
 
 ת לֶ ּצֶ בַ חֲ י ּכַ ּתִ פְ צַ 
 תלֶ צֶ ה מּוגיּנָ ּבְ 
 ראָ מּויו ּולֵ ׁשָ 
 תלֶ צֶ חְ יש על מַ ווִ ְר דֶ ּכְ 
 
 תיְר צַ ציתי עָ ָר 

 הנֶ ּקָ עם משוט מִ 
 יתִ טְ ם ׁשַ תָ רציתי סְ 

 הנֶ אָ ה וָ נָ אָ 
 

 הייתי קטן
 ל בין עליםגֹוְר חַ ּכְ 
 די על עליםיָ לְ 
 עוד חרגולים פּוצָ 
 

 רציתי הייתי
 היש על עלֶ ווִ ְר דֶ 

 למטה נוסע
 .למעלה עולה

 
 
 

 זלדה. כל שושנה
 
 ה היא איל שושנָ ּכָ 

 , של השלום המובטח
 .השלום הנצחי

 
 ל שושנה מתגוררת כָ ּבְ 

 ירית ּפציפור סַ 
 ".תּוּתְ כִ וְ " ּהמָ שְ ׁשֶ 
 
 המֶ דְ נִ וְ 

 כה קרוב
 ,אור השושנה

 כה קרוב 
 ,הניחוחָ 

 כה קרוב
 , שקט העלים

 כה קרוב 
  –אותו אי  

 ח סירהקַ 
 .ׁשאֵ ם הָ ה את יָ צֵ חֲ וַ 
 



 .אפשרות החיבור בין האני לאחר
 

 יילָ רוברט ּבֵ . לרות
 

 הנֶ י ליבְ פֵ נְ עַ . ריםבָ יית דְ ׁשִ עֲ יש דרך חיננית לַ 
 ּוּלרפת אי אֵ או הרוח גֹו: מתקמרים מעט כלפי מעלה

 :לילהז חוברת לַ אָ י שלג למטה וְ תֵ תֹוּפְ 
 .לא יותרה וְ כָ מְ ֹואו את משאירה לי גבעול של ּת

 
 �ּלֵ הַ אנחנו יכולים לְ . כל בוקר יש לנו סיכוי חדש

 ;מורד ההר ר ּבְ אָ ׁשְ י הַ אחורֵ ר מֵ ּפָ סְ פסיעות מִ 
 ,הכָ ָר ה עלינו ּבְ ָר ֹואילו ׁשס לשיחה ּכְ היכנֵ לְ 
 .עורר רחמיםנו הישנה לְ תֵ לי להתעקש על שיטָ ּבְ 
 

 ד מועדעֹוּבְ דעת מִ לָ  יי�לַ מקובלת עָ דרך הַ יש 
 זולת לפני שתתחיל המסיבהך הַ ֵר טָ צְ ה ּיִ מַ לְ 
 פעמים ן נמוג לִ ׁשָ עָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ 
 אני למדתיוַ . ה בין ענפיםּטָ מַ לְ 
 
 .ֹוׁשפְ נַ שיר לְ ניח לַ הַ לְ  רך חדשה זֹוך ּדֶ ּמֵ מִ 
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