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1

ה ְפלֹורָׁ

ִנְזַּכְרִּתי, ִנְזַּכְרִּתי ְּבִׂשְמַחת ְיֵמי ַהַּיְלדּות
ְּבִׁשְכרּות ֲאִביב ַהַּיְלדּות

ְלֶצַבע ַהֶּפַרח ַּבֶּדֶׁשא ָהָיה יִֹפי ַאֵחר
ַלָּׁשַמִים ָהָיה ֶאְצִלי ָּבָרק ַאֵחר

ִׂשְמָחה ְוַחּדּות ַהַּיְלדּות ָהְלכּו ַלֵהן, ֲחָבל
ַרַעׁש ּוְמהּוָמת ַהַּיְלדּות ָעְברּו, ֲחָבל

ָּכל ַהְּצָבִעים ְּבֵעיַני ָהיּו ׁשֹוֶבי ֵלב
ִלִּבי ָהָרחֹוק ִמִּקְנָאה לֹא ָהָיה עֹוֵלב

ֶּבָחֶזה לֹא ָהְיָתה ִלי ֵאׁש ֶׁשַמְבִעירה 
ְּבִלִּבי לֹא ָהָיה ָמקֹום ִלְנִטיָרה 

ִׂשְמָחה ְוַחּדּות ַהַּיְלדּות ָהְלכּו ַלֵהן, ֲחָבל
יֹום ְוַלְיָלה ְּתִפּלֹוַתי

ֵהן ִעם ֱאֹלַהי
ֶׁשֵּייִטיב ִויַמֵּלא ִלי ִמְׁשָאָלה

ִּכי ָמה ֶׁשִּנְׁשַאר ִלי ִמן ַהַחִּיים
ִיַּקח ְוַיְחִזיר ִלי ְרָגִעים

ִמִּׁשְכרֹון ַיְלדּוִתי
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ִׂשְמָחה ְוַחּדּות ַהַּיְלדּות ָהְלכּו ַלֵהן, ֲחָבל
ַרַעׁש וְמהּוָמת ַהַּיְלדּות ָעְברּו, ֲחָבל.1

חודָשיים לאחר שהסתגרתי בביתי עקב כל מה שעבר עלי, קראתי במקרה הקדשה 
לספר שנתן לי אבי ביום הולדתי העשירי: ״בתי, חפשי תמיד את הִסימֹוְרג״,2  ונזכרתי 
בשמחת ימי הילדות, כאשר לשמיים היה ברק אחר ולבי הרחוק מקנאה היה מלא 
באור. עשרים וחמש שנים לאחר שכתב זאת ונעלם בזמן המהפכה, יצאתי למסע 
שם  לאמסטרדם,  ירושלים  את  עזבתי  לזכור.  רציתי  שלא  מה  את  להשכיח  כדי 
רכבתי בעקבות הסימורג והגעתי ברוחי לאיספהן, ָשאָג׳ַהאְנָּבאד, ועד לקורסאו. אז 
נגלה לי סוד היעלמותו של אבי, כי כאשר מחפשים תשובה לדבר אחד מוצאים את 

הדרך לדבר אחר.
בוקר הטיסה שלי החל בשוק בירושלים. עוד לפני שנכנסתי לשוק פגשתי את 
מה  לדעת  רצתה  היא  איתה.  דיברתי  חדווה  בחוסר  המשפטים.  ללימודי  חברתי 
זה שהייתם ביחד, שלמד כמה שנים מתחתינו, עמוס, שמעתי שיצא  ״נו,  שלומו: 
כישרון   לה  היה  ביחד?״  אתם  אתו?  נסעת  לא  הברית.  בארצות  לימודים  לשנת 
לגעת בכל מה שניסיתי לשכוח. ״הוא נסע לבד״, עניתי בקצרה, מקווה שלא תשמע 
בקולי מה באמת קרה, או שמישהו כבר סיפר לה?״איך במשרד?״, המשיכה. לא 
יכולתי לספר לה מה באמת קורה אתי, לספר לה שרוצים לפטר אותי, ואחר כך 

להסביר גם את הסיבה לכך. 
נפרדתי ממנה. חנות הגבינות הייתה עמוסת קונים לקראת שבת. בקדמת החנות 
וחלומי.  גבינות: ריקוטה, מוצרלה, בולגרית  עמד שלט שהכריז על סדנה להכנת 
זה שעשע אותי, למי יש זמן לסדנה כזאת? פשוט יותר ללכת לסופרמרקט ולקנות. 
לרגע הצלחתי לשכוח את כל מה שהיה. קשישה עברה עם עגלת הקניות שלה, 
משתרכת בכבדות. מוכר הדגים צועק לה משהו והיא מחייכת. מי יודע מה עבר 
עליה. זה השוק. יש לו היכולת לשלוף אותך ממעמקיך ולגרום לך לראות לרגע  את 

האדם האחר.
אחר כך נכנסתי אל מוכר התבלינים וביקשתי לימון יבש לתיבול המרקים של אמי 
ואחותה. שאלתי אם יש להם גֹוֵלָגְּבְזּבּון, חליטת תה שמבריאה כל חולי, מכאב שן 

ועד אי סדירות בתפקוד הלב.

1  רִהים מֹוֵעייני ְקְרָמאנְָשאִהי )1922-2015(. נולד בקרמאנשה ונחשב לאחד מגדולי המשוררים הפרסים. יצירת המופת שלו 
הכוללת שמונה עשר כרכים, עוסקת בהיסטוריה של איראן לאחר הגעת האסלאם לאיראן. כרכים אלה כתובים בצורה של שירה 

פרסית קלאסית שנקראת שאקר. תרגום: רחמן רחמים, ״פנינים מהשירה הפרסית״, ספר שלישי ע׳ 125.
2  ציפור פלאים מהמיתולוגיה הפרסית.
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הסתובבתי  התראינו״.  לא  מזמן  פלורה,  ״שלום  מוכר,  קול  לכתפי שמעתי  מעבר 
ובהיתי בזוג העיניים הכחולות. חייכתי בחוסר רצון. 

״״מה שלומך?״ שאלה, ״את עדיין במשרד המשפטים?״

הוריה  של  היפה  הבית  העיניים.  כחולת  של  הוורודים  חייה  עברו  בראשי 
שהתארחתי בו פעם אחת, מזמן. היא סיימה את הלימודים ומיד התקבלה לעבודה 

במשרד עורכי דין שמטפל בחברות הגדולות ובאנשים החשובים. 
הנכונים,  לאנשים  הנכונים  הדברים  את  להגיד  ידעה  תמיד  היא  אלי,  בניגוד 
לא  בוודאי  היא  בבוקר.  למחרת  להגיש  התיקים שצריך  ולהכין את  לשבת שעות 
גם  אותה  ונוטש  לשנה  הארץ  את  עוזב  שבסוף  גבר  ידי  על  שולל  מולכת  הייתה 

בשעתה הקשה בבית חולים. 
עם  בנחלאות  בבית  עדיין  אני  אם  מתגוררת,  אני  היכן  תשאל  שלא  קיוויתי 
אמי בחצר הקשישות. ״סלחי לי״, אמרתי לה, ״אני חייבת ללכת, אני טסה לכנס 

באמסטרדם״.  
״באיזה נושא? משהו  פלילי שיכול  לעניין גם אותנו?״, שאלה.

״החקיקה החדשה על סחר בבני אדם״, עניתי.
״חקיקה מבורכת, כל הכבוד פלורה!״

לא סיפרתי לה מה מטרתה האִמתית של הנסיעה לאמסטרדם. אחר כך חזרה 
ושאלה אותי שוב כאילו אני מסתירה מידע חיוני, ״ספרי מה את עושה במשרד?״ 
היא צודקת, רוב האנשים שאני מכירה יודעים עלי מעט מאוד. אני חיה כבר שנים 
בארץ ועדיין מעדיפה לקמץ בסיפורים, וכשאספר, זה יהיה על ספר חדש שקראתי. 
לא פעם חשבתי עד כמה הייתי רוצה להיות כמו המשוררות המודרניות שכל כך 
במשפטים,   בחרתי  לכן  בלב.  לי  שיש  מה  כל  את  גלויה  בשפה  להגיד  הערצתי. 
התיאור  בתוך  המשפטית,  השפה  של  הסדר  בתוך  להיות  נוח  לי  שיהיה  חשבתי 
המדוייק של החוק שאינו מכיר בלא מודע, זה שמופיע דרך כישלון המבע, כשל 

הדיבור וכשל הזיכרון.  
אבל האמת העגומה היא שלא הייתי צריכה ללמוד משפטים. בחרתי בזה כי 
רציתי להיות לוחמת צדק, אבל אחרי כמה שנים הבנתי שזה לא בשבילי. וכמו כל 

דבר אחר בחיי, גם את זה הבנתי מאוחר. 
כשהלך האיש להביא את חליטת התה מהמקרר בקומה השנייה, נכנס בעליה של 
חייכתי.  אמך?״  שלום  מה  הדגול,  האיראני  המשורר  לבת  ״שלום  ואמר,  החנות 

הופתעתי שהוא זוכר אותי מביקורי שם עם אמי.
חייכתי  היום״.  עמנו  והיה  והלוואי  אביך,  כמו  משורר  היה  ״לא  המשיך,  הוא   

לשמע הדברים ושאלתי אם הכיר את אבי. הוא הגיש לי חופן בוטנים ואמר:
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״הכרתי ועוד איך, כולנו במשפחה שמרנו בסתר על  הספר שלו״.
״לא ידעתי שאתה אוהב שירה״, אמרתי.

״אהבתי במיוחד את השיר שלו שפותח במשפט ׳בתי חפשי תמיד...׳״
״׳בתי, חפשי תמיד את הסימורג, עברי דרך כל העמקים, עד לפסגות המושלגות 

של האְלּבֹוְרז...׳״
הוא שמח לשמוע שאני מכירה אותו בעל פה והתפלא שגם עלי הוא אהוב. 

סיפרתי לו שאני כל הזמן מחפשת את השבילים אל הפסגות של האלבורז. 
״אולי יש לך שירים שלו שלא פורסמו?״ שאל, ״אני רוצה להוציא ספר קטן 

עם שירי משוררים איראניים בני הדור שלנו״.
״אין לי עוד שירים שלו, אבל תשאל את אמא. אני אשמח אם תפרסמו״.

רוצה  לא  ״אני  עייף,  נראה  הוא  מקרוב  קולו.  את  והנמיך  אליי  התקרב  הוא 
להתערב לך בחיים, ראיתי אותך פעם עם מישהו בקולנוע. אם זה נגמר, ואם בכל 
זאת את מעוניינת להכיר מישהו, בחור משכיל בגילך, יש לי מישהו מתאים, משפחה 
שלי״. לא רציתי להיות בוטה ולשאול אם הוא מתכוון לאחד המוכרים שלו. חייכתי 
לו. התכוונתי להמשיך בדרכי אבל הוא עצר אותי, מצביע על קופסאות  והודיתי 

החלווה העטופות: ״יש לכם אירוע? בואי אתן לך משהו שקיבלתי מטורקיה״.
״זה לא אירוע, אני טסה היום לכנס באמסטרדם״.

הוא הניח בשקית ניילון קטנה חופן סוכריות ושאל על מה הכנס. ״על חקיקה נגד 
סחר בבני אדם. אני משפטנית במשרד המשפטים״, עניתי.

לכל  לסוחרים,  נותן  הייתי  מוות  עונש  מדי במשרד המשפטים!  עדינים  ״אתם 
אלה שמביאים נשים ממזרח אירופה. סדום ועמורה עשו מהמדינה הזאת!״. הנהנתי 

רק כדי להימנע מוויכוח ויצאתי אל הרחוב.

את  לשפר  דחף  נתקפתי  אותי.  הטרידה  כחולת-העיניים  הגברת  עם  הפגישה 
התקשרתי  הלימודים.  לספסל  חברי  עם  אפשרית  הבלתי  בתחרות  לעמוד  חיי, 
או  בָּבְקָעה  הגרמנית,  במושבה  קטנה  לדירה  באפשרות  והתעניינתי  למתווך  שוב 
רגע  שבכל  מדינה,  עובדת  של  זעומה  ממשכורת  לממן  שאוכל  משהו  ברחביה, 
עלולה להיות מחוץ למשרד. ״פלורה, הקדמת אותי״, אמר המתווך, ״חשבתי להזמין 
אותך לראות דירה, למרות שהיא מעט יקרה ומעל למחיר שאת יכולה לשלם, היא 
ברחוב הצפירה במושבה. אמרת שתהיו שניים, את והחבר שלך. זה בדיוק מתאים 
לזוג אוהבים!״. אמרתי לו  שאנחנו כבר לא זוג אוהבים, אבל שאגיע בכל זאת לפני 
הטיסה שלי. המתווך היה בן עירה של אמי. ״את חייבת לצאת משם, פלורה, לא 
הן  ״גדעון,  והקשישות״, אמר.  הזאת עם אמא שלך  לחיות בחצר  תוכלי להמשיך 
מאוד נחמדות״, עניתי, ״אתה יודע כמה קּוֶּבה ובורקס אנחנו אוכלים בכל שבוע?״ 
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והוא התעקש: ״פלורה, אני לא צוחק״. הסברתי לו שלא אוכל להשאיר את אמי 
לבד. היא סבלה כל כך. ״אבל כל זה ישתנה ברגע שאחזור מהולנד, גדעון, הפעם זה 
סופי״. התכוונתי לזה. נוח לי כרגע לנוח מעט. לחזור הביתה אל הסירים הקטנים 

שאוצרים בתוכם יהלומים זעירים וריחניים ממינים שונים.
אבן  קלה בשכונת  למנוחה  נכנסתי  אגריפס.  רחוב  על  וצעדתי  יצאתי מהשוק 
ישראל, לשכונת החצר הזאת שהזכירה לי את החצרות הסגורות של טהראן, אלה 

שבין חומותיהן התנהלו חיי המשפחות סביב החצר המרכזית וברז המים. 
התיישבתי לרגע על מדרגות האמפיתיאטרון הזעיר שנבנה לא מזמן, לידי נעמדה 
קבוצת מטיילים ישראלים עם מדריך מצויד במיקרופון נייד. המדריך החל לירות 
התגוררו  כאן  הקומות;  שלוש  בן  הזה  השחקים  בגורד  ״הביטו  המיקרופון:  לתוך 

החותן והחותנת״. 
חברתי הנאמנה לבנה התקשרה להיפרד ממני ולהביע את שמחתה על החלטתי 

לצאת ולהתאוורר באמסטרדם. לשכוח מהכל.
״אני לא שומעת!״, צעקה  לתוך אוזני. צעקתי ״הייתי בשּוק, אני הולכת לאמא.״

המדריך הנמיך קולו בדרמטיות ״רואים את המבנה בן שלוש הקומות? מכאן 
התאבדות?  על  מדבר  זה  ״מי  צעקה  לבנה  מותה.״  אל  לקפוץ  הרה  נערה  ניסתה 
מה קורה שם?״ אמרתי לה ״אני בשכונת אבן ישראל. אלה צעקות המדריך.״ אחת 
המטיילות שאלה ״ספר, ספר מי היה האבא?״ חבריה של המטיילת צחקו. המדריך 

היסה אותם ״זה לא עניין לצחוק. הוא היה בנו של רב השכונה.״ 
לבנה אמרה ״תתקשרי אלי ממקום אחר!״

שנים?  לפני  בשכונה  כאן  שהתגורר  החותן  היה  ״מי  לצרוח,  המשיך  המדריך 
הוא היה איש קטן מאוד שאהב את החמור שלו אהבה גדולה. החותנת הייתה כה 
גדולה ובעלת קול כה רועם, עד שהפכה למערכת הְכריזה של שכונת אבן ישראל. 
היא קיבלה תשלום עבור כל הודעה שהרעימה בקולה: ׳בשם החותן והחותנת אני 

מזמינה אתכם לחגיגת אירוסי בנו של החכם לוי׳״. 
ואני  וקולה של לבנה הציפו בי את המראות מחדש. היא  סיפורה של הנערה 
בקליניקה של הגינקולוג בבית רופאים מהודר. פקידת הקבלה רוצה לשמוע פרטים, 
מבררת מדוע אני רוצה לסיים את ההיריון הראשון, הרי אני בת שלושים וחמש. 
ההליך  עבור  בנדיבות  ומשלם  ׳יודע  בציניות  להגיד  רציתי  יודע?  הזוג  בן  האם 
הרפואי׳, אבל שתקתי. ״אני מקווה שלא תתחרטי!״, היא הוסיפה בארסיות. בהיותי 
על סף התמוטטות מההערה המרושעת, שמעתי את לבנה לוחשת: ״אל תתייחסי 

אליה״.
מאותו רגע הכל חלף על פניי כמו בסרט. זו לא באמת אני במקום הזה, עוברת 
את ההפלה הזאת. אחר כך אכלתי את עצמי שבעתיים על שהאמנתי לו כשאמר: 
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יוצא לשנה לארצות הברית  ״פלורה, ההיריון הזה בא בזמן הכי לא מתאים. אני 
ולא מתכוון לוותר על זה. תעשי הפלה. אחר כך אחזור ונוכל להתחיל כמו שצריך״. 
לו באוניברסיטה  יושב  לו. עשיתי מה שביקש בעודו  איך אני, הנאיבית, האמנתי 
המפוארת בבוסטון ואני לא שומעת ממנו מילה.  הכל היה כזב. גם המחשבה שלי 
הייתה שקרית. איך יכולתי לספר לעצמי סיפור ילדותי כזה, שתשוקה כל כך גדולה 
כמו שיש בינינו היא דבר שלא יישכח במהרה. מה כל כך דפוק בי שאני מאמינה 

לפנטזיה? למה אני ממציאה לעצמי מציאות שאיננה?
באוניברסיטה קראו לי ׳מודדת הרחובות׳. זה נכון. לא את כל חלקי העיר אהבתי 
׳למדוד׳, אבל עכשיו יכולתי להסתובב כך שעות אלמלא העובדה שצפויה לי טיסה 
הערב. יותר מכול אני אוהבת לשוטט ברחובות האלה, שאין בהם לא הוד ולא הדר. 

קמתי וניקיתי את מכנסיי. עובדת מהמשרד התקשרה והחלה לדבר במרץ רב: 
על  עם הסיכום שלך  בנשים. מה  על סחר  כל הסיכומים  בדיוק מחברת את  ״אני 

הגעת נשים מאודסה?״ 
קפאתי במקומי. לא סיימתי ולא שלחתי. 
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2

ה ּה ֶשל ְפלֹורָׁ גּוְלדּון - ִאּמָׁ

ָמה ָאנּו ֹּפה? ִמְׂשָחק ַהַּנרְּדִׁשיר3,
ֻּבּבֹות ֵאין-אֹון ִּביֵדי ַׂשחָקן ָטִמיר:

הּוא ְמִניָדן ַעל לּוַח ַלִיל ָויֹום –
ַמְדִריְך – ַמתֶעה – ַמִּדיח – ּוֵמִסיר.4

אמרתי לפלורה בתי ״יקירתי, לאן שלא תלכי, השמים כחולים! מי יידע זהותו של 
אותו מפעיל שמשחק בנו כמו בובות? לכן חשבי היטב - מה יועילו לך החיפושים 

אחר אביך, אם הכל כבר נכתב ונקבע מראש?״
אני מודאגת בקשר אליה. בחודשים האחרונים היא חולה יותר מדי ולא מספרת 

לי דבר.

בקושי  החמישים.  בשנות  מטהראן  שהגיעו  מאלה  אחת  לחנות,  נכנסה  לקוחה 
סבלתי את הפרסית העילגת שלה, אבל יותר מזה, תיעבתי את תלונותיה השקריות 
על חייה. כל מה שאמרה נאמר בכוונה שלא אחשוב לרגע שהיא מתפארת בחיים 

הנפלאים שלה. פיניתי מיד כיסא. 

3  נרדשיר, משחק השחמט. 
4  עומר כיאם, משורר, מתמטיקאי ואסטרונום בן המאה השתים-עשרה. תרגום: זאב ז׳בוטינסקי, מתוך ״פרויקט בן יהודה״.
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היא ענתה: ״ע׳ֹוְרָּבֵנְת ֵּבָרם״ )שאעלה כקורבן עבורך(.
״ָחנֹום ָחִּביְּבָיאן, ֵע׳ָדאֵמתּון רּו ֵצ׳ְשֵמם״ )שרגלייך יצעדו על עיניי(5. 

או כמו שאומרים הישראלים בפשטות: ברוכה הבאה.
שמחתי שפלורה לא הייתה עדה לטקס הָטָערֹוף6 שלנו. היא שונאת את זה. החמאתי 
לחביביאן על רעננותה ומיד גירשתי את השדים: ״הלוואי שכל צרי העין יתעוורו״, 
אמרתי והנחתי בידה כוס מים. היא סיפרה שהנכד שלה השתחרר מהצבא וטרם 

מצא עבודה. 
מגיע  שהוא  לפני  רבות  פעמים  מסתובב  הוא  השמים,  אל  תפוח  כשזורקים 
לאדמה. כך היו חיי, רבי סיבובים ותהפוכות. אילו היו אומרים לי בנעוריי שיום אחד 
אמצא את עצמי יושבת בחנות הבגדים הקטנה שלי ברחוב קינג ג׳ורג׳ בירושלים, 
עלי,  ָהאֶפז, המשורר האהוב  להאמין.  ומסרבת  תולשת את שיערות ראשי  הייתי 
ניסח זאת יפה: ״ברגע ששטיח הגורל נארג בשחור, לא המים של הזמזם7 ולא המים 

של כֹוָת׳ר8 לא יוכלו לצבוע אותו בלבן״. 
פלורה בתי לא אוהבת את הדיבורים שלי על גורל שנגזר. היא אומרת שאדם 

בוחר לעצמו את  גורלו. היא עדיין תמימה. 

הצעתי לחביביאן פירות טריים לפני שנתחיל במדידת השמלה שהכנתי עבורה. 
ומבעד  להביא את השמלה מהמחסן,  ניגשתי  ושוב.  שוב  וסירבה  לי  הודתה  היא 
בענבים  מביטה  אותה  ראיתי  לחנות,  הקטן  המחסן  בין  המפריד  הווילון  לקפלי 
הדקורטיביים מזכוכית שהיו מונחים בצלוחית על השולחן הקטן. לפתע לקחה עינב 
אחד והניחה בפיה, מנסה לנגוס בו. ראיתי את פניה מתעוותים. לא יצאתי ממקומי 
מאחורי הווילון  כדי לא להביך אותה, אבל הבנתי שהיא רעבה והחזרתי את הצלחת 
עם הפירות מהשוק והנחתי לפניה. ״ְּבָפְרָמִייד״ הנה, הצעתי לה שוב. היא התחילה 

לאכול. ״ָדְסֶטה שֹוָמע ָדְרד ָנקֹוֶנה )שלא יכאבו ידייך(״, אמרה. ״בתיאבון״, עניתי. 
לשמחתנו, מעטים היו התיקונים בשמלה. הבטחתי לה שהיא תהיה מוכנה עד   
ָּבֶשה״ )תתחדשי(. היא, בתמורה, איחלה  חתונת נכדתה. בירכתי אותה: ״מֹוּבָרק 
לי שלא אתעייף: ״ָחְסֶטה ָנה ָּבִשי״. הודיתי לה וחשבתי שאצלי העייפות חרוטה על 

מצחי.

5  ההליכה על העיניים היא סימן לקבלה מוחלטת של האורח שצועד מטפורית על עיני המארח.
6  טערוף היא סדרה של מחוות חברתיות הנהוגות באיראן ומבטאות נימוס, צניעות והתבטלות עצמית בפני הזולת.

7  הזמזם היא באר שנמצאת בתוך המסגד הקדוש במכה. על פי האמונה המוסלמית, זהו מקור מים שנובע מאלוהים. )השבועה 
העממית בעברית ״בחייאת זומזום״ מקורה בבאר הזמזם(.

8  כות׳ר הוא נהר בגן עדן, שאליו יובאו כל המאמינים האדוקים באללה ביום הדין.
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נעצתי את הסיכות בשמלתה ולבי נחמץ. כל ילדיה נשואים וכן גם חלק מנכדיה. 
לי יש רק את פלורה, ולה אין אף אחד. ככה זה; אותו מפעיל שיושב למעלה גזר 
בחודשים  ונכדיה.  ילדיה  כל  את  תחתן  הזאת  והאישה  בודדות  נשב  כך, שאנחנו 
מחלה  חופשת  לקחה  היא  בדיכאון.  שוקעת  שפלורה  חשש  בי  עלה  האחרונים 
התלחשה  רבות  ושעות  בריאה,  שנראתה  למרות  מהמיטה  יצאה  לא  ממושכת, 

בטלפון עם חברתה הטובה לבנה. לא יכולתי שלא לתהות מה קורה איתה.
אותי  ערב פרחונית חסרת שרוולים. הצבע שימח  בד לשמלת  לגזור  התחלתי 

וחשבתי ששמלה כזאת תוכל להביא קצת שמחה גם לפלורה. 
למרות שאני לא מאמינה בכך, אני תמיד אומרת לה בנימה מעודדת ועליזה:  
״פלורה יקירתי, הכל פתוח בפנייך. את יכולה לטוות את דרכך בעולם הזה. שימי את 
העבר בצד, הכניסי את זכר אביך הנעלם לתוך קופסה, ובני לעצמך חיים ראויים״.  

אבל היא התעקשה לטוס לאמסטרדם.
בעבר, כשדיברנו עליו אמרה לי, ״למה כשאת מדברת על אבא או על איראן, 

אלה תמיד זיכרונות לא נעימים? באמת הכל היה עד כדי כך רע?״ 
לא. לא הכל היה רע. אני זוכרת את השיטוטים הנעימים ברחוב ָפֱהָלִבי, שחילק 
את טהראן לשניים: חלק מזרחי וחלק מערבי. שמעתי לאחרונה שזה הרחוב הארוך 
מדי  ָואְלָיאֶסר.  רחוב  לו  קוראים  המהפכה,  לאחר  ועכשיו,  התיכון,  במזרח  ביותר 
פעם עולה בי געגוע לשוטטות המשותפת שלנו ברחוב, במיוחד בחלקים המוקפים 
ברחוב  שפזורות  הרבות  בחנויות  הצדדים.  משני  וחשופי-גזע  גבהי-צמרת  עצים 
פלורה.  של  בגדיה  את  גם  שם  רכשתי  לאם  וכשהפכתי  בגדיי,  את  לקנות  נהגתי 
רבות  ופעמים  הרחוב,  באותו  לשיטוטים  האהבה  נדבקה  בה  גם  מעט,  כשגדלה 
לקחתי אותה לשחק בפארקים הסמוכים. ברחוב הזה נמצא גם התיאטרון הגדול, 
שם ראינו את חלום ליל קיץ של שייקספיר, שבעלי אהב כל כך. הוא היה אומר: 
הסובבים את השאה,  האנשים  אלה  המטופשים?  בעלי המלאכה  את  רואה  ״את 

המלך הכל יכול. אין להם הבנה עמוקה בשום דבר!״.
אני עדיין קוראת לו ׳בעלי׳, ומעולם לא אמרתי ִזכרו לברכה. איך אפשר להגיד 

זאת על מי שנעלם? 
הרחוב הסתיים בכיכר הצפונית, ומשם אפשר היה להגיע לפרבר העשיר ֶשְמרּון, 
את  להפיג  כדי  באוטובוס  לשם  לנסוע  אהבנו  בילדותי  האלבוְרז.  רכס  למרגלות 
היו מסעדות,  קולים תירס על האש; מסביב  היו  רוכלים  העצב של מוצאי שבת. 
מעיינות מפכים ושפע ערוגות פרחים. כשבגרתי, הציתו בי זיכרונות ילדות אלה את 
התשוקה לשוב לאזור זה ולהרים מלאי ההוד, אבל בעלי לא אהב לבקר בשמרון. 
הפרבר השבע נראה לו תמיד מושחת בעושרו ובתושביו האמידים. כשהתעקשתי 
כה,  עד  חברה  כל  של  ימיה  ״דברי  מרקס:  מדברי  מצטט  היה  הוא  לשם,  שנלך 
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הם היסטוריה של מלחמת מעמדות״, או: ״המדוכאים מורשים אחת לכמה שנים 
להחליט אילו נציגים ספציפיים של המעמד המדכא יַיצגו וידכאו אותם״. 

משפטים אלה היו נאמרים כדי שלא יעלה על דעתי לבקש לראות את הארמונות 
אחר  שבי  שהולכת  צעירה  כלה  כל  כמו  הראשונות,  בשנים  הרובע.  את  שעיטרו 
והייתי  כתיבתו,  ואת  השכלתו  את  הערצתי  מהחלומות,  גדול  לה  שנראה  הגבר 
צמאה לשמוע את דברי ההוגים האהובים עליו. מאוחר יותר, דברים אלה הביאו 

חורבן על ראשינו.

להתקין  סיימו  למזלו,  הרים.  טיפוס  לוותר:  בעלי  היה  יכול  לא  אחד  דבר  על 
את הרכבל שעולה לפסגת הר טֹוָשאל ממש לפני המהפכה, ואנחנו עוד הספקנו 
להעפיל באמצעותו אל ראש ההר, שם היו פזורים מספר מבנים. היה זה יום בהיר,  
בעלי,  ָדמֹוָבְנד.  הגעש  הר  פסגת  את  לראות  יכולנו  הכספי  הים  לכיוון  וכשהבטנו 
שהיה ידען מופלג בכל נושא, סיפר לי כי זהו הר הגעש הפעיל הגבוה ביותר במזרח 

התיכון, ומפיו שמעתי שירה שנכתבה אודות ההר.
לצד כל הזיכרונות היפים של טיולינו המשותפים, ידעתי את האמת; מהר מאוד 
חיי המשפחה נעשו לו למלכודת שעמום. שום דבר לא השתווה לישיבות הצוות 
של בית ההוצאה לאור בקפה ָנאְדִרי, שם נהג לשבת עם חבריו שמרביתם היו חברי 
הּטוֶדה, המפלגה הקומוניסטית. בישיבות האלה היו גם כמה סופרות. על אחת מהן 
אני יודעת, ואפילו מודה שביקשתי מפלורה הקטנה לספר לי על השיחה שהייתה 
שהיה  ָנאֵדִרי,  קפה  ליד  הסתובבתי  אני  גם  כן,  הסופרת.  לבין  אביה  בין  לה  עדה 

ברחוב בעל אותו שם, והצצתי פנימה לראות עם מי הוא יושב לו שם.
נוספה  יהיה,  לא  שכבר  מה  כל  ועל  שהיה  מה  על  הצער  לי  מספיק  לא  ואם 
לעבר.  הקשורה  נסיעה  שוב  לראשי.  קוצים  ככתר  פלורה  של  הזאת  הנסיעה  לי 
העבר הזה שכל הזמן לופת את הגרון ואינו מניח. כך עוברות עליה שנותיה היפות 
להיפגש  הרצון  היא  הנסיעה  שמטרת  לי  סיפרה  היא  אתמול  מספיק.  די.  ביותר. 
ומתגורר  יצא מטהראן בשנות השמונים  גילתה שהוא  היא  עם החבר של אביה. 
כשאני  הטיסה,  לפני  האחרון  ליום  עד  לעצמה  שמרה  היא  זה  כל  ואת  בהולנד. 
למנהלת המשרד  לי שהיא מצטרפת  סיפרה  לכנס משפטי.  יוצאת  בטוחה שהיא 
שלה. בגלל האנגלית הטובה של פלורה היא תתן את ההרצאה המקיפה והממונה 

תקרא הקדמה קצרה באנגלית.
לסייע  באה  ולכן  שבָּבְקָעה  הגדול  בביתה  בטענה שהשתעממה  הגיעה  אחותי 
לנו  מביאה  את  ״פלורה,  מפלורה.  להיפרד  באה  שהיא  יודעת  אני  אבל  בחנות, 
טוב  דין  עורך  איזה  שתמצאי  ״הלוואי  לה,  אומרת  תמיד  היא  למשפחה״,  גאווה 

במשרד״. את המילה חתונה היא כבר לא מעלה על דל שפתיה. גם אני לא. 
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״אני צריכה לשבת״, אמרה כשמשקלה מכריע את רגליה ואת ברכיה הרוטטות. 
פלורה נראתה רגועה. בידיה שקיות של קניות, שיערה בוהק ונקי. היא נשקה 
״תודה  לענות,  מיהרה  אחותי  נפלא״.  נראית  את  דודה,  ״שלום  ואמרה,  לאחותי 

פלורה, את מצליחה לשקר בקלות״. צחקנו.
מבלי  והלכה  עליה  צרות  שהיו  שמלות  כמה  מדדה  במיוחד  מטרידה  לקוחה 
לרכוש דבר. אחותי נאנחה. ״הלוואי שהיה מישהו שהיה גואל את אמך מהעבודה 
לא  אני  היקרה,  אחותי  ״אבל  ואמרתי,  גבה  על  טפחתי  לפלורה.  אמרה  הזאת״, 
סובלת״. כשנאנחה בתגובה, הוספתי, ״טוב, נעזוב את זה. אני אכין תה, מי רוצה?״ 
מעטות  לא  התעקשויות  לאחר  שתיתי״.  ״עכשיו  אחותי,  אמרה  תודה״,  ״לא 
מצדי, היא נעתרה. הוצאתי עוגיות ללא סוכר. פעם, בילדותנו, אחותי הייתה רזה 

מאוד. 
 

אמרה  בהולנד״,  שחי  אבא  של  חבר  לפגוש  הולכת  שאת  שמעתי  ״פלורה,   
אחותי. פלורה הביטה בי בשאלה. ״כן״, עניתי במקומה, ״היא הולכת לשאול אותו 
שאלות על אבא. ואני שואלת אותך אחותי: לא עדיף  שנמשיך בחיים שלנו? איך 

זה שתמיד אנחנו חוזרות לאותו נושא, לאן נעלם אבא?״
בתי לא התרגשה מדבריי.

״נכון, אני מחפשת את החבר של אבא , אבל גם הולכת לקדם את העבודה שלי   
במשרד המשפטים״.

״איך תעשי את זה?״  
״אני מתעניינת בכנס ומנסה לעזור לממונה עלי במשרד. אני רוצה לתקן את 

הרושם שלה עלי״.
״והנסיעה הזאת תשנה את דעתה? מה תעשי שם?״

״אני אדבר במקומה באנגלית. היא רק תתן הקדמה. זה ייתן לי סיכוי חדש 
להישאר במשרד״.

אני יודעת שזאת הטעייה. היא מנסה לשוות למסע החיפוש שלה נימה סתמית; 
היא יוצאת לסייע לממונה עליה. כל זאת כדי שלא אחשוד שהיא עדיין מחפשת 

את אביה. כאילו ששכחתי את הפעם ההיא, שהיא נעלמה לי כשהייתה נערה. 
זה היה לאחר שגיסי סיפר על עובד שלו שעשה את המסע ברגל מאיראן דרך 
טורקיה וסבל מאוד, ״הוא נמצא בכתובת זו וזו, יכול להיות שיש לו ידיעות מבעלך״. 
אני לא רציתי עוד לשמוע. שבעתי מאכזבות אין קץ, לא רציתי לשמוע את האימות 
הסופי לגבי מותו. השלמתי עם חוסר הידיעה. רק ברגעי בדידות הייתי משתעשעת 
במחשבות על שובו המפתיע ביום מן הימים.  פלורה יצאה באותו רגע מהבית מבלי 
להודיע לי לאן. כולנו חיפשנו אותה, והיא חזרה רק לאחר יום שלם. לא דיברנו על 
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מה שקרה. אולי לא היו בי כוחות לשמוע מה יש לה לומר, מה גילתה.
אחותי אמרה, ״פלורה, נשמה, כל הכוחות האלה שאת משקיעה בחיפוש אחרי 
שלך  המזל  את  ותעירי  לכי  פלורה,  קדימה  חתן.  בחיפוש  אותם  תשקיעי  אבא, 

מהשינה החזקה שלו!״. 
אבל עם בתי אי אפשר לדבר על מזל. היא חושבת שאין דבר כזה.

בעלי המשורר נטה לומר שיש אנשים שחושבים שלא עליהם מוטלת המשימה 
לעזור לנדכאים. יום אחד הציג בפניי את המשל של ָזאָקאִני.9 בימי ראשית האסלאם 
נאמר לפאגאנים שעליהם להאכיל את העני, ואלה השיבו, ״העניים הם עבדי האל. 
לו היה רוצה להאכיל אותם, היה עושה זאת. אבל הוא לא, אז למה שניקח זאת 
הפאגאנים  כמו  להיות  לנו  אל  כי  חשב  מוסרי  אדם  בהיותו  עצמנו?״   על  אנחנו 

שאינם מחוייבים לשלום הזולת. 
בעלי חשב על כולם, אבל לא מספיק עלי. לא היה אכפת לו מה קורה איתנו. אני 
הצליחו  איתנו  יחד  לארץ  שהגיעו  המשפחות  שכל  ייתכן  איך  עצמי  את  שואלת 
להוציא את הכספים לשוויץ, לבנות עסקים באירופה, בארצות הברית ובארץ, ורק 

אני הגעתי חסרת כול עם ילדה בת תשע? 
מה קרה לחלקו בהוצאת הספרים? ממכריו ביקשתי שילכו לחפש אותו. 

״איך נעשה זאת? רובנו אויבים של המשטר האסלאמי״. 
״הייתם שותפים וחברים, למה שלא תשלחו לי את החלק שלו?״ 

 ״את יודעת מה מצב הספרות הלא דתית כאן? מהיכן נביא כסף לשלם לך?״ 
ובזה נסגר סיפור החיפוש אחר בעלי והתשלום הכספי ואני נותרתי עם התהייה.

מדוע לא חשב עלינו לפחות? אחותי אמרה לי פעם, ״מאחורי כל משורר מהפכן 
עומדת אישה שהזניחו אותה, אבל מה היה עושה העולם בלי כל המשוררים האלה?״ 

״לא אכפת לי מהעולם״, עניתי,  ״אני הייתי חיה יותר טוב״. 
      מה, לי לא היו חלומות? כל כך רציתי להמשיך בלימודים. בטהראן הייתי מורה 
מבוקשת, לימדתי את הישראלים שהגיעו לעיר. עד היום אני זוכה לביקורים בחנות 

של אנשי סולל בונה שעבדו אז באיראן. 

תהיי  אבא.  של  החבר  את  ״עזבי  לפלורה,  אמרתי  לשלום,  אותה  כשחיבקתי 
ידעתי שהיא לא  ואני  צמודה לאישה מהמשרד, תעזרי לה בכנס״. פלורה חייכה, 
מקשיבה באמת. באותו רגע הזכירה לי בהתנהגותה את העקשנות של אביה. הם 

כל כך דומים!

ביקורת על מעמד  הייתה  ומשורר החצר בשיראז. בסאטירה שלו  היה סטיריקן  בן המאה הארבע-עשרה,  זאקאני  אּוֵּבייד    9
האצולה ואנשי הדת, והיא אופיינה  במילים גסות וביטויים המוניים.
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ה ״ְוִעיַדת ַהִּצּפֹוִרים״ גָׁ ת ְוַהַהּצָׁ ֲענָׁ

ִאם ָּבֲעָגִבים ּוְבמֹוָׁשב ֵלִצים ָחַׁשְקָּת,
ָהָבה ְוַאְזִהיְרָך ִּכי ָלִריק ָיַגְעָּת.

ֲחֹׁשב ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה ּוְלָאן ַאָּתה הֹוֵלְך,
 ַּדע ִמי ַאָּתה ּוֵמַאִין ָּבאָת.10

במטוס ישבתי לי ליד החלון. הוצאתי את המחזה שעליו עבדתי, ״ועידת הציפורים״, 
״גם המרובע הזה עוסק  לנו שיר של כָיאם ואמר:  נתן  ושקעתי בו. במאי ההצגה 
בשאלות שאדם חייב לשאול. עליו לצאת לחיפוש, למרות שהכל כבר קבוע מראש. 
אדם צריך לדעת מי הוא״. שמחתי לקבל את העבודה הזו, להכין את התלבושות 
הפרסית  הספרות  על  דבר  ידעתי  שלא  למרות  בעיניי,  מופלאה  שהייתה  להצגה 

הקלאסית.

ישובים חגורים במקומותיהם,  לידי הגיעה כשכולם כבר היו  הבחורה שישבה 
בידיה דפים וספר. אני לא מבינה איך אפשר לאחר לעלייה למטוס. כמה אנוכיות 

צריכה להיות לאדם שאינו מתחשב באלה הממתינים לו? 
היא זיהתה אותי ושאלה: ״זאת את, נכון? מחנות הגבינות בשוק?״ 

10  עומר כיאם. תרגום: אברמאמוף, אתר ״הזירה״.
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אישרתי את דבריה, והיא המשיכה: ״אנחנו לקוחות מרוצים שלכם״. כשהתחילה 
לדבר שיניתי את דעתי עליה. הצעתי לה לבוא לסדנת ייצור גבינות אצל אבי ובעלי. 
היא הביטה בי וחייכה. פתחה את הספר והחלה לקרוא, ואני ניסיתי לנחש ומי 
היא ומאיפה באה. פניה נקיים מאיפור; שערה שחור; גבותיה מלאות ומקושתות 
ועיניה ענקיות. היא לבשה חולצה טריקו לבנה ומכנסיים רחבים נוחים בגווני שחור 

לבן. התעניינתי:
״את נוסעת לטייל בהולנד?״

״לא, אני טסה לכנס בנושא זכויות אדם. טוב, זה לא רק הכנס״.
״מה עוד?״

״היו לי חודשיים קשים״.
״ענייני בריאות או אהבה?״

אני  בעצם  אותי.   מרגיעה  קצת  הזאת  הנסיעה  להסביר.  מסובך  זה  וגם,  ״גם 
מחפשת מישהו שהכיר את אבא שלי״.

״איפה אביך?״
״זה סיפור ארוך. הוא נעלם באירועי המהפכה באיראן. מה את הולכת לעשות 

באמסטרדם?״
״אצלי זה לא כל כך דרמטי. בעלי הולנדי, אבל לא בגלל  זה אני בדרך לאמסטרדם. 

אני מעצבת תלבושות להצגה שעולה שם, ואת בטח תמצאי בה עניין״.
״איזו הצגה?״

״ועידת הציפורים״. זו הצגה שמתבססת על הפואמה שכתב משורר פרסי לפני 
אלף שנים״.

פניה אורו. ברור  שהיא מכירה את עטאר.11 מסתבר שהיא נולדה בטהראן לאב 
שהיה משורר. ״אני מתביישת שלא טרחתי לקרוא את הפואמה שלו״, אמרה, ״אבי 
היינו  ָטֶהר,  נסענו להמדאן לראות את קבר באבא  לקח אותי לקברי המשוררים. 

בקברו של האפז בשיראז, אבל בנישפור, מקום קברו של עטאר, לא הייתי״.
מאותו רגע עלה ערכי בעיניה. היא חייכה ונראתה לפתע צעירה חסרת דאגות.  

״תוכלי להזמין אותי לחזרות?״, שאלה. 
״בטח״, עניתי, ״לא רק לחזרות, גם לערב הבכורה״. 

קבענו לסייר יחדיו בעיר.

כי  בישרו  שלטים  באמסטרדם.  למוזיאון  בכניסה  זה  היה  שוב,  כשנפגשנו 

11   פאריד א-דין עטאר, משורר סופי מהמאה השלוש עשרה. כתב שירי מוסר ומיסטיקה, המפורסם בהם היא הפואמה 
״ועידת הציפורים״.
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התערוכה על תור הזהב בהולנד מתחדשת. פלורה נעצה מבטה בדמויות שבציור. 
יושבים  ענקי,  וצווארון  מחודד  זקן  שחורים,  כובעים  בעלי  אנשים  נראו  בכרזה 

מדושנים מנחת. 
מכל  לכאן  זרם  ״כשהזהב  פלורה,  אמרה  להם״,  שייך  העולם  היה  אז  ״כן,   

המקומות״. 
״לא סיפרת לי איך הגעת לתחום שלך במשפטים, למה דווקא סחר בבני אדם? 

הכוונה לנשים, לא?״
״כנראה שזה התחיל מסיפור החיים של אבא שלי, הוא היה לוחם   

חירות  שהתנגד למשטר האיראני המושחת״.
״אז אבא שלך היה איש חולם... את, לעומת זאת, כל כך פרקטית״.

״פרקטית?״
״את במשפטים, זה מקצוע פרקטי!״

״נכון, זה מקצוע כזה, אבל אני בעצמי לא כזאת״.
״אם את לא פרקטית מה את כן? גם את חולמת?״

״זה מסובך יותר״, אמרה, ואני לא המשכתי לשאול.

בעלי היה בוודאי גאה לראות את התערוכה הזאת. משפחתו גרה מזה מאות 
שנים באמסטרדם, חלקם עסקו בייבוא תבלינים והפצתם. התערוכה כללה למעלה 
ענקיים  ציורים  והשמונה-עשרה.  השבע-עשרה  מהמאות  פורטרטים  משלושים 
שרטטו את סיפורה של החברה ההולנדית להודו המערבית12, והזכירו את משמר 
הלילה של רמברנדט בנושאם ובגודלם. דמיינתי בעיני רוחי את משפחתו של בעלי 

באחת התמונות האלה, חיפשתי שמות, אולי יצוץ שם מוכר.
המבקרים בתערוכה יכולים היו לראות את הפנים שהשפיעו על העיר אמסטרדם 
ועל הולנד כולה, ולהבין כיצד המאה השבע-עשרה הולידה סטנדרטים שמקובעים 

בחברה ההולנדית עד היום. 
כותרת התערוכה הייתה ״העיר שלי: חגיגה של רב-גוניות״. הוקסמתי מהשטיח 
הפרוס במרכז האולם המרכזי, מעשה ידיה של אמנית ידועה. אורכו היה כארבעים 
בני הלאומים השונים  ותשעה סמלים של  היו ארוגים מאה שבעים  ועליו  מטרים 

החיים באמסטרדם. 
הנחתי  לעברם.  הולכת  שפלורה  ראיתי  ברורה,  לא  שפה  דיבר  מבוגרים  זוג 

12  החברה הייתה איגוד סוחרים הולנדים שקיבלו זיכיון בלעדי מהרפובליקה ההולנדית במאות השבע עשרה והשמונה עשרה, 
לסחור באיי הודו המערבית-אזור הים הקריבי, וכן הוענקה להם בלעדיות במסחר העבדים מאפריקה.
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בהם  והביטה  התקרבה  ופלורה  האירני,  הדגל  על  הצביע   הגבר  פרסית.  שזאת 
בעיניים בורקות. האישה חייכה ואמרה לה משהו, והשתיים פצחו בשיחה שבמבט 
מהצד היה בה משהו נוגע ללב. אחר כך הסבירה לי פלורה שכשהבינה שהם תושבי 
העיר, שאלה אם הם מכירים את החבר של אביה, וגילתה שהם מכירים את בתו, 
לא חשבה  ולכן  מַיְזד,  לאחר המהפכה  הגיעו  עצמם  הם  וייצוא.  בייבוא  העוסקת 

לשאול אם שמעו על  אביה.
מיד אחר כך קיבלה פלורה שיחת טלפון ויצאה לחצר המוזיאון, אחר כך חזרה 
וסיפרה כי הייתה זאת חברתה שמציעה לה להיות שותפה לדירה בירושלים. ״היכן 

הדירה?״, שאלתי.
״בקעה״. 
״נפלא״. 

״כן, אבל אני לא בטוחה שאוכל לשכור את הדירה הזאת״.
״למה?״

״בגלל אמא שלי״.
״מה איתה? היא חולה?״

״לא. אבל עד היום היא מתמודדת עם היעלמו של אבי ועובדת קשה כדי לפרנס 
את עצמה״.

כול  אימה  של  מהדירה  תצא  לא  היא  הצעד.  את  תעשה  לא  שפלורה  הבנתי 
לא  כאלה  הצלה  סיפורי  אותה.  להציל  צריכה  שהיא  לעצמה  מספרת  היא  עוד 
מסתיימים במהרה. אבל שמרתי את מחשבותיי לעצמי, ונזכרתי בזמיר שמאוהב 

בוורד מ״ועידת הציפורים״. 
של  הטקסט  את  עיבד  מי  שאלות:  פלורה  עלי  המטירה  לתיאטרון  כשהגענו 
ההצגה ואיך ישלבו את השחקנים הערבים והיהודים, והעידה בפניי שמכל החוויות 
בחזרה של  ותצפה  באולם  לא חשבה שתשב  הטיול באמסטרדם,  לגבי  שדמיינה 

יצירת משורר פרסי עם שחקנים יהודים וערבים מישראל. 

וביקשתי מעוזר  הלכתי אל מאחורי הקלעים לסייע לעובדי הבמה המקומיים, 
והציג את  הבמאי שייתן את הטקסט של ההצגה לפלורה. אל הבמה צעד שחקן 
ואדום.  צהוב  כחול,  בגווני  עבורו  שעיצבתי  כנפיים  לכתפיו  התוכי.  בתור  עצמו 
ְוֹעֶשה ּוְלָאן  התוכי אמר לחבריו, ״אפתח בדברי המשורר הנערץ: ׳ֲחֹשב ָמה ַאָתה 

ַאָתה ְוהֹוֵלְך, ַדע ִמי ַאָתה ּוֵמַאִין ָּבאָת׳״.
 ראיתי את פלורה מחייכת. 
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4

ה ִטְבִעית א ִהיא ֲאֵשמָׁ ִאּמָׁ

ִאיׁש ֵאינֹו חֹוֵשב ַעל ַהְּפָרִחים
ִאיׁש ֵאינֹו חֹוֵשב ַעל ַהָּדִגים

ִאיׁש ֵאינֹו רֹוֶצה ְלַהֲאִמין ִּכי ַהִגיָּנה גֹוֶסֶסת ]...[
ִאָמא ַחֶייָה ֻּכָּלם

ֵהם ְׁשִטיַח ְּתִפיָּלה ָּפרּוׂש
ַעל ַסף ֶחְרַּדת ַהֵגיִהּנֹום

ִאָמא ְמַחֶּפֶׂשת ָּתִמיד ִּבְבִסיס ַהְּדָבִרים
ֶאת ְטִביַעת ַרְגלֹו ֶׁשל ַהֵחְטא
ְוחֹוֶׁשֶבת ֶׁשְּכִפיָרתֹו ֶׁשל ֶצַמח

ִזֲהָמה ֶאת ַהִגיָּנה
ִאָמא ִמְתַּפֶּלֶלת ָּכל ַהיֹום

ִאָמא ִהיא ֲאֵׁשָמה ִטְבִעית.13

גֹולְדּון אמא של פלורה

לאשתו.  בגדים  לקנות  רוצה  שהוא  קיוויתי  מהשוק.  האיש  בחנותי  ביקר  אתמול 
״שב״, אמרתי לו, ״ֵע׳ָדֵמתּון ֵּבֵחֵייר״, ברוכים הבאים, ברכתי את הגעתו אליי. הוא 
סיפר לי שבבית הכנסת שבשוק הקימו עזרת נשים. ״למה שלא תבואי במשך היום? 
נכין לך שתייה. גם אמא שלי מגיעה לתפילת מנחה. אמא שלי אוהבת אותך, היא 

אומרת שאת צדיקה״.  
״ברוך  בשוק.  החנות  איך  ושאלתי  מולו  מים  כוס  הנחתי  השבתי.  ״ע׳ֹוְרָּבְנתּון״14, 
עצמו  מקדיש  ויותר  אלה  בימים  בחנות  עסוק  פחות  שהוא  וסיפר  השיב,  השם״, 
בלבי  אבל  הספר,  על  אותו  וברכתי  חייכתי  מוציא.  שהוא  פרסיים  שירים  לספר 
בשירה  מתעניינים  אנשים  וכמה  כזה  ספר  יקנה  מי  זמן.   של  בזבוז  שזה  חשבתי 

13  פרוע פרוחזאד. )1934-1967(, משוררת פמיניסטית ובמאית קולנוע. תרגום: סיון בלסלב: ״הבה נאמין בראשית העונה 
הקרה״ הוצאת ״קשב לשירה״. ע׳ 34.

14  אמירת נימוס  - שאהיה קורבן שלכם, כפרתכם.
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כזאת? הרי מי שהיה קשור לתרבות הזאת שומע היום שירים פופולאריים שאפשר 
לנגן בחתונות. אף אחד כבר לא רוצה לשמוע שירים כבדים על החיים. הצצתי שוב 
בגופו האתלטי; הוא בוודאי מתעמל ודואג לעצמו. אין פלא שיש לו זמן להוצאת 

ספר.
סיפר שהוא  מלקט  כך  פלורה. אחר  כשלגם מהתה החם, דרש בשלומה של 
שירים בפרסית בשביל הספר שלו, אותם הוא רוצה לפרסם בתרגום חדש לעברית. 

״הרי יש לך את כל השירים של בעלי״, אמרתי. 
משיריו  גדול  חלק  לי  יש  שלו,  שירים  מחפש  לא  אני  היקרה,  קאשני  ״גברת 
האהובים של בעלך. אני מחפש את אלה של משוררת שלא שמענו עליה מזה שנים, 

פרוע׳ פרוחזאד״.
״אתה חושב שאני שומרת את השירים של המשוגעת הזאת?״

כעסתי על תשובתו. רק השבוע מצאתי שיר שלה על שולחן הכתיבה של פלורה. 
בתי הגדילה לעשות והדגישה שורה שהכעיסה אותי, ״אמא היא אשמה טבעית״. 
כזאת, האם היה  הייתי  רואה אותי? כמי שממתינה להתגלּות? אם  האם כך היא 

בכוחי לנהל חנות שבניתי במו ידיי? 

על  ״שבי  מיד,  קם  הוא  עליו.  וישבתי  הרצפה  על  ריק  משקאות  ארגז  הנחתי 
הכיסא, אני מתעקש!״ התעקשתי בחזרה, ״ָנא, ֶמְרסי״, לא תודה. לבסוף נעתרתי, 
אני  ״יקירתי,  אחותו.  על  דיברתי  כאילו  דיבר,  נעלב  בקול  למשוררת.  חזר  והוא 
משוררת  הייתה  היא  משוגעת?  לה  קוראת  את  למה  אחות...  כמו  אותך  אוהב 
מדהימה!״. התרככתי. אולי אני נשמעת כמו אישה מרירה שמקנאה בה, מה שאכן 
היה נכון בזמנו. ״תסלח לי שכך אני מדברת על משוררת שנעלמה, או נהרגה, על 
פי השמועות. אבל לי אין ספרים שלה. לא הוצאתי מטהראן שום דבר. יצאתי עם 
הבגדים שלגופי בלבד, ביד ימין ידה של בתי הקטנה וביד שמאל מזוודה מרופטת״.

השיחות על פרוע׳ המשוררת לא שימחו אותי. לא סיפרתי לבתי הכל על אביה, 
שכל מה שהעסיק אותו היו ענייני בית ההוצאה שלו וספרי השירה. וכן, גם הנשים 
מחברת  עם  בטהראן  לביקור  הגיעה  הצעירה,  המשוררת  פרוע׳,  אותו.  שהעריצו 
ויפה עם שירים פרועים. הוא כמובן היה נסער משירתה  שירים. צעירה מופרעת 

ומדמותה. דודה גר בווילה בֶשְמרּון. 
ושני  סופרים  כמה  ההוצאה;  בית  אנשי  לארוחה  אצלנו  התכנסו  אחד  ערב 
מוזיקאים. המשוררת סיפרה לי שבאחד הערבים הלכה עם בעלי לבקר את דודה 
הקפיטליסטית  בשכונה  קאשני,  טהר  איתה,  עשית  ״מה  אותו,  שאלתי  בשמרון. 

הזאת? הרי איתי אתה מסרב לראות את הארמונות שם!״
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לאחר שאכלו המוזמנים מהארוחה הדשנה שהכנתי, החלו שני המוזיקאים לנגן. 
המשוררת שחררה את שערה הארוך והחלה לרקוד כאילו איש לא נמצא בחדר. 
כשגמרה לחולל, הקריאה שיר שלה והותירה את כולם פעורי פה. הבטתי בפניו של 
בעלי וידעתי שזה אבוד. בעיניו הייתה לחלוחית של כלבלב שלא ראה את בעליו 
״ָטֶהר  לי. חבר שלו אמר,  רק  ידוע  הנרגש שהיה  הווריד  מזה שבוע. ברקתו בער 

קאשני, ספר השירים הזה יעשה כותרות. לך ולשותפה שלך יש מזל גדול״. 
והיא, בניגוד לנשים בעירנו, ידעה לשתות. לאחר שלגמה חצי בקבוק יין אדום 
החלה לשיר, כשהגברים מצטרפים אליה. קינאתי בה על יכולתה להתפרץ כך. גם 
יין, אבל האמנתי שלא יאה לעשות זאת בחברה. מה יחשבו  אני אהבתי לשתות 

עלי? שיש לי תשוקות?
 בסיום הערב התנדב בעלי לקחת אותה בחזרה לבית קרוביה. לא ידעתי באיזו 
פעמים  הרבה  כך  כל  בסלון.  הספה  על  ישן  אותו  מצאתי  בבוקר  אבל  חזר,  שעה 
ביקשתי שיבוא איתי לבית הכנסת בשבתות או בחגים, אבל בשבילי לא היה לו זמן. 
 את כל זה לא סיפרתי לפלורה. היא הייתה ילדה כשהוא נעלם, וכמו כל ילדה 

זכרה את אביה כמלאך והייתה בטוחה שכל תשוקותיו אליה.  
ידעתי שלבו נסער, אבל מה יכולתי להגיד, ׳תבחר: אני או היא׳? ואם  יבחר בה, 
מה אעשה עם עצמי ועם פלורה, שהייתה רק ילדה שמעריצה את אביה? לא יכולתי 

למוטט עליה כך את עולמה.
יומיים, בתשעה באב. אני, שבדיוק  יום אחד נסע לקאשאן וחזר נסער כעבור 

חזרתי מבית הכנסת, השתוללתי:
״אז בסוף נסעת עם המשוררת!״

״את הוזה. יצאתי לקאשאן למצוא כתבים שקשורים למשפחתי. פגשתי שם את 
דודתי הקשישה״. 

ביקור  המשורר?  אדוני  לי,  למכור  מנסה  אתה  קלישאות  ״כמה  בקול,  צחקתי 
אצל דודה זקנה?״

ִאָמא ִהיא ֲאֵׁשָמה ִטְבִעית
ּוְמַנֶּׁשֶפת ְּתִפילֹות ַעל ָּכל ַהְּפָרִחים

ּוְמַנֶּׁשֶפת ַעל ָּכל ַהָּדִגים
צָמּה ּוְמַנֶּׁשֶפת ַעל ַעְ

ִאָמא ַמְמִּתיָנה ְלִהְתַּגלּות
ְוִלְגמּול ֶׁשֵּיֵרד.
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5
״ְוִעיַדת ַהִּצּפֹוִרים״: ֵחֶלק ִראשֹון15

התוכי המספר:
״קהל יקר, כיצד יחיו הציפורים ללא מנהיג? ניצבת מולנו דילמה: כדי לדעת 

מי אתה ומאין באת, עליך לוותר על יפי העולם ולגלותו במסע.
 

רואים,  כפי שאתם  ובכן,  הציפורים.  כינוס  על  הסיפור  מספר  התוכי,  הוא  אני 
אני ציפור עם נוצות אדומות וכחולות ]מלטף את נוצותיו[. אל תשימו לב לגוונים 
לא  ובכלל,  אליי.  שמופנים  הירוקים  הפנסים  אלה  אִמיתיים,  אינם  הם  הירוקים, 
במה  אלא  המלאכותיים,  ואלה  לי  נתן  אלה שהטבע  חיצוניים,  דברים  על  נתעכב 
שאנחנו רוצים לספר לכם הערב. ברוח המשלים הסּופיים, אנחנו רוצים לספר משל 

על ציפורים שהלכו למשוח עליהן מלך. 
מאז ימי קדם, כל עיר התהדרה במלך או מנהיג, שנקרא ׳ָשהִריָאר׳, מגן העיר. 
ללא  החיים  במאבקי  לנצח  יוכלו  איך  כזה.  מגן  מלך  היה  לא  הכנף  לבעלי  אבל 

מנהיג?״ 

15  תרגום ועיבוד, דליה כהן-קנוהל ורחל מסצ׳י-כהן.
 



ציפור בעיר קדושה  |  29

תמונה ראשונה: המלך סימורג מעבר להרי הקווקז
מנהיגת הציפורים, הדוכיפת:

״גבירותיי ורבותיי, אפרוש את כנפיי המלכותיות ואת כתר המלכות שעל ראשי 
׳מי  יקר, שמעתי את דבריך. שאלת  תוכי  הדוכיפת.  נעים מאוד,  ואציג את עצמי: 
ינהיג?׳ איזו שאלה היא זו ׳מי ינהיג?׳ סליחה שאני מתפרצת כך אל אמצע הבמה 
את  להנהיג  ראויה  אני  כי  וראו  האסלאמיים  בכתבים  קראו  יקיריי!  אך  בלהט, 
הציפורים. הרי אני היא זו שיצאה בשליחותו של שלמה המלך אל מלכת שבא. וכדי 
להוכיח את כשירותי להנהגה הרמה, הביטו בציצית שלי, שמסמנת ידע רוחני, וראו 

את כתר האמונה שעל ראשי.
כן. מחאו כפיים, עוד! אני מעריכה זאת וקדה לכבודכם בענווה. 

   ציפורים יקרות, יש לי הכבוד להשתייך לצבא השמים, רב ההוד וההדר. אני 
יודעת את האל ואת סודות היצירה. כשיצור נושא את השם הקדוש על מקורו, אפשר 
מלכותית  בהליכה  ]צועדת  הרוחני  עולמנו  רבים של  סודות  על  שלו  בידע  לבטוח 

זקופה על הבמה[.
אני רוצה לדבר אתכם על המלך. יש לנו מלך ומחצרו הגיע אליי האות; אבל כוחי 
לא יעמוד לי לצאת לבדי למסע אל הוד מלכותו. לעומת זאת, אם אתם תלוו אותי, 
בוודאי תהיה לנו תקווה להגיע אל המפתן של כבודו. כן, חבריי, יש לנו מלך, שמו 
סימורג, והוא יושב מעבר להרי קווקז. הוא קרוב, אבל אנחנו רחוקים ממנו. הדרך 
לשרביטו זרועה מכשולים. מאות ואלפי נשמות נשרפו בתשוקה לראות אותו, אבל 

איש לא הצליח למצוא את דרכו אליו. ועדיין אין איש יכול להתקיים בלעדיו.
חבריי בעלי המקור, כדי להתגבר על המכשולים האלה אנו חייבים להתחזק 
ולמגר את הפחד. אם נצליח להציץ ולו פעם אחת בפניו, יהיה זה הישג גדול 
עבור כולנו! אם לא ננסה לעשות זאת, אם לא נצליח לברך לשלום את האהוב, 

 הרי חיינו לא יהיו חיים ראויים״. 

המספר התוכי:
למסע  לצאת  יוכל  לא  העולם,  של  מיופיו  המתפעל  זה:  משפט  זכרו  ״רבותיי, 

גילוי דרך גאיות עמקים ונהרות.
אשת אשכולות היא הדוכיפת המלכותית. אם רק תרצה, תוכל לשכנע את גדול 
ועד למפרץ בדרום.  המלכים לצאת למסע הגירה מההר המושלג בצפון ליד הים, 
נעשו חסרות מנוחה.  זה על הסימורג, מלך הציפורים,  כששמעו הציפורים הסבר 
כאייל העורג על אפיקי מים, נפשם נכספה לצאת מיד למסע ַאַחר הציפור השלטת, 
האב הגדול. אבל ברגע שנאמר להן כמה ארוכה ומפחידה היא הדרך, החלו לחוש 
יוכלו  לא  מדוע  להסביר  בניסיון  לרוב  תירוצים  הציגו  הציפורים  וספקנות.  מתח 
לצאת למסע המפרך. ההתנצלויות היו טיפוסיות להתנהגות הייחודית של כל ציפור 

וציפור״.
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הזמיר:
״שלום לכם. כן, אני שייך למתחרטים מיד אחרי היסחפותם שלוחת הרסן. להטי 
מצטנן כשלג בהרי קווקז. זה אני, הזמיר. רבותיי, אני ידוע בתשוקתי לוורד ולכבוד. 
אהבה זאת אני שוזר במלודיות המשלהבות שאותן אני שר על אהובתי. אני שרוי 
בים האהבה לוורד שלי. למעשה, אין לי חיים משלי. איך ייתכן שליצור  קטן כמוני 
יהיה עוז גבורה לעמוד בקסם הקדוש של הסימורג? לי מספיקה האהבה של הוורד!״.

הדוכיפת:
״סליחה שאני מתערבת, אדוני הזמיר. בתור פילוסופית, וגם מנהיגה, אני רשאית 
לנזוף בך, זכור את המשפט הקדוש: ׳הוא אשר מסתפק ביופי החיצוני בלבד, לא 
יוכל להכיל רגשות עזים׳. אהבתך לוורד רק זֹוָרה מכשולים בדרכך. תשוקה מעין זו 

לארעי מייצרת כאב. 
וַתר על היקסמותך מהוורד!״.
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6

ה ְפלֹורָׁ

שנדרש  הזה,  הוויתור  על  חשבתי  ואני  הסתיימה  החזרה  כבה.  הבמה  על  האור 
כמה  כזאת?  היקסמות  על  לוותר  מוכנה  הייתי  האם  עצמי  את  שאלתי  מהזמיר. 
חוכמה יש במילים האלה וכמה נכון לשים אותן בפיהן, או יותר נכון במקורן, של 
הזמיר  היא  אני  בו.  ראיתי  עצמי  את  והוורד.  הזמיר  בראשי  עלה  שוב  ציפורים. 

המאוהב והמוקסם, ומה שאני מקבלת אלה הם הקוצים.

בעיר.  מנשבת  סובלנות  של  אמיתית  רוח  המלון.  באזור  לשוטט  יצאתי  בערב 
הכל   - מטוגנים  אדמה  תפוחי  ודוכני  קפה  בתי  מאורות  הממון,  לבעלי  ארמונות 
שכרתי  הנשמה.  את  ומרגיעות  העיר  שאון  את  שסופגות  מים  תעלות  על  מפוזר 
אופניים. בתחילה חששתי כי הרוכבים אינם סובלניים לטעויות של מתחילים. גם 
והתפעלתי  לרכיבה  התרגלתי  מהרה  עד  אבל  אותי.  הפחידו  החשמליות  צלצולי 
מהיכולת שלי לצאת להרפתקה כזאת. הגעתי למקום שבו היו בתים גבוהים וצרים, 
על גדות תעלות, ולידן עגנו בתי סירות. עצרתי והתחלתי לשוטט ברחובות הקטנים, 
בין גינות חבויות וחנויות עם ספרים ישנים. מהשלווה הזאת רכבתי לכיכר ֵלייְדְסְּפִלין 
לא  ומועדוני ההופעות. ההמולה  בתי הקפה  ושאון הברים  הומה אדם,   שהייתה 
הסירה.  בית  במוזיאון  נתקלתי  הרחובות  באחד  משם.  הלאה  המשכתי  לי,  נעמה 
קשרתי את אופניי ונכנסתי. הסירה, שְשָמה היה ׳הנדריקה מריה׳, הוסבה תחילה 
המידע  את  וקראתי  קטן  כיסא  על  התיישבתי  למוזיאון.  כך  ואחר  מגורים  לבית 
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שהציג עלון שמצאתי שם. המים הניעו את הסירה כמו אומנת שמנענעת עריסת 
תינוק, עלוות העצים נעו ברוח ושלווה מערסלת ירדה עלי.  הרגשתי כל כך מפויסת 
ונרגשת, עד שהתחלתי לבכות. כל הכעס על הוורד שלי, שהבטיח הבטחות שווא 
וגזל את השקט שלי, צף ועלה. אולי צדקה הפקידה הרפואית המרושעת כשאמרה 

שהיא מקווה שלא אתחרט.
באותו רגע הבנתי שהנסיעה לאמסטרדם הייתה צעד נכון. אני כל כך רוצה להתחבר 
לגבר היחידי שקיבל אותי בלי שום חישובים כיצד להשתמש בי. למי שידאג באמת 
לשלומי, שלא כמו האוהב ששלח אותי לבדי לבית הרופאים בלוויית חברתי לבנה. 
וכשכבר דאג, זה היה כדי לספק לי את האמצעים הכספיים ולהבטיח ששום דבר 

לא ימנע את הפסקת ההיריון.

הכרתי אותו במכון ון-ליר, בהשקת ספר חדש של חוקר  תלמוד שעוסק בהשפעת 
הדת הזורואסטרית על התלמוד. הוא איחר והתיישב לידי בחושך, מתנשף. אחר כך, 
בהפסקה, התנצל ושאל אותי מה הקשר שלי לאירוע הזה והאם אני תלמודיסטית 
או זורואסטרית. צחקתי והרחתי את הניחוח העדין של אפטרשייב שלא זיהיתי, או 
אולי היה זה סבון. הוא לבש חולצה בהירה ומכנסיים שחורים, שיערו היה בהיר 

וסבוך, חיוכו נערי ובעיניו ברק ממזרי.
אמרתי לו שנולדתי בטהראן ושאני דוברת פרסית. הוא לא הצליח להסתיר את 
התרגשותו, לא היה ברור לי אם זה היה בגללי או שהוא סקרן לגבי התרבות הפרסית. 
סיפר לי שלמד תלמוד לתואר ראשון, ולאחר מכן עבר ללימודי משפטים. כשהציע 
ההזדמנות  על  שמחתי  עזה,  רחוב  של  הקפה  מבתי  באחד  משהו  לאכול  שנשב 
לבלות איתו. הזמנו לשנינו כריכים וקפה חם, והוא שאל אינספור שאלות על איראן  
לי  סיפר  הוא  בידי.  נוגע  הוא  פעם  כשמדי  הזרתוסטרים,  החגים  ועל  העכשווית 
שדרכו למשפטים הייתה כורח המציאות, היות ואביו הוא שופט מבית דתי לאומי, 
חש הבן כי הוא צריך ללכת בעקבות צעדי אביו במסדרונות בתי המשפט לחפש 
עוסקת  שאני  לשמוע  הופתע  הוא  הכיפה.  את  הסיר  עצמו  הוא  פינה.  בכל  צדק 
במשפטים. ״את? האדם האחרון שהייתי חושב שיבחר במשפטים״. כששאלתי מה 
כן מתאים לי לדעתו, הוא השיב, ״אמנית״. אמרתי לו שזאת מחמאה לשמוע את זה 
ממנו. איך נתתי לזה להוליך אותי שולל? השאלות האישיות האלה, למדתי בהמשך 

היכרותנו, נאמרו לשם יצירת רושם של קירבה, אבל היה בה זיוף רב.
הבחור  זה  מיוחדת,  שמחה  הרגשתי  ערב  באותו  לנחלאות.  אותי  ליווה  הוא 
הראשון שיש לי איתו הרבה מהמשותף. הוא חכם ונאה. ויש לו את מה שאין לי: 

אבא שדואג לו. 
ללא  בבוקר  קם  שהוא  על  בו  קינאתי  להוריו.  סמוך  ברחביה  דירה  לו  הייתה 
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מחסור. בפעם הראשונה שנשארתי בדירתו הרגשתי שלא אוכל להכיל את כל זה. 
להיות איתי. למען האמת,  נפלאה  והרגיש שזאת מתנה  היה מתוק להפליא  הוא 
גדולה.  הייתה  בינינו  המינית  המשיכה  אבל  בי,  מצא  בדיוק  מה  יודעת  לא  אני 
מפתיע שאני, הסגפנית, יודעת לפעמים לסעור, ושהוא, הילד הטוב והמוגן, מוכן 

היה לצאת להרפתקה.
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7

ֵבר ִמֶּטְהַראן  הִשיד, ִבּתֹו ֶשל ֶהחָׁ מָׁ

ַעְכָשו
ִהְתָקֵרב ֵאַלי

ְוַהֲאֵזן
ִלְפִעימֹות ַאֲהָבה ִנְסָערֹות

ַהְמֻׁשָּדרֹות
ְּכתֹוף ַטם ַטם ֶׁשל ְׁשֹחִרים

ַּבֲהמּוַּלת ֵּשֶבט ֵאיָבַרי

ֲאִני, ֲאִני ָחָׁשה
ֲאִני יֹוַדַעת

ֵאיֶזה ֶרַגע הּוא ֶרַגע ַהְּתִפָּלה ]...[

ֲחזֹור ִעִמי
ֲחזֹור ִעִמי

ְלֵראִׁשית ַהּגּוף 
ַלֶמְרָּכז ַהְמֻבָּׂשם ֶשל ֶזַרע ֶאָחד

ָלֶרַגע ּבֹו ִנְבֵראִתי ִמְמָך
ֲחזֹר ִעִמי

נֹוַתְרִּתי ִּבְלִתי ְׁשֵלָמה ִמְמָך.16

16  פרוע פרוחזאד, תרגום: סיון בלסלב. לידה אחרת הוצאת ״קשב לשירה״, ע׳ 33.
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היום שלי כשבאה  היה  כזה  ליותר מדי.  ימים כאלה, שאין טעם לצפות מהם  יש 
אליי פלורה, שהיא בתו של משורר שהכיר את אבי במסגרת חוג משוררים בטהרן 
לו השתייכו לפני המהפכה. כשנכנסתי בבוקר למשרד שלי, המזכירה עדכנה אותי 
שהספינה שאמורה להיכנס היום לנמל עם מוצרים מהמזרח מאחרת ביומיים בגלל 
בזמן, הבטחתי  למפיצים הבטחתי שאמסור את הסחורות  באנגליה.  בנמל  עיכוב 
צימוקי סּוְלָטאנה שמזמן היו צריכים להיות בחנויות. חברו של אבי התקשר לבקש 
שאלך איתו לרופא. לחץ הדם שלו אינו מאוזן והוא לא בטוח שיוכל להסביר את 
בלבד  ספורים  ללמוד משפטים  לרופא. מאז שהגיע מטהראן הצליח  היטב  עצמו 
בהולנדית. שנים של שהות בהולנד, ועדיין אני המסדרת, עורכת-הדין, המוציאה 

והמביאה עבור בני הקהילה כאן.

בשעה אחת-עשרה התקשרה המורה של בני והודיעה שהוא אינו מרגיש טוב. 
נסעתי להחזיר אותו הביתה, הכנתי לו תה עם חלב והשכבתי אותו לישון.  בעודי 
כאן  שיש  והודיעה  ממרוקו  העוזרת  לחדר  נכנסה  העבודה,  בחדר  לעבוד  מנסה 

אישה שמחפשת את אבי, האדון חֹוְסרֹו ֳאְפָשִרי.
״הכניסי אותה לחדר האורחים״, ביקשתי. סברתי שכנראה הגיעה תשובה בקשר 
לבדיקות של אבא. בחדר האורחים חיכתה לי בחורה צעירה ממני. לא זכרתי אם 
ראיתי אותה בעבר, אבל היא לא נראתה כמו מישהי שחיה באמסטרדם. הצעירה 

קרבה אליי, פניה נרגשות:
״את ָמְהִשיד?״

״כן״.
״את בטח לא זוכרת אותי; אני פלורה, בתו של המשורר קאשני מטהראן״.

״כן, אני זוכרת. שלום לך, איפה אתם גרים? באירופה?״
״לא. אבי נעלם במהפכה ואני ואמי הגענו לישראל. אנחנו גרות בירושלים״.

הבעתי צער על היעלמו של אביה. זכרתי אותו במעורפל, הוא ואבי היו מארגנים 
ביחד ערבי שירה, בעיקר זכרתי שאבי העריץ אותו. היא שאלה אם אבי נמצא.        
   ״לא״, עניתי, ״הוא נסע לבריסל לבקר חבר שהגיע מטהראן. הוא צריך לחזור 

מחר או מחרתיים״.
לעיסוקי  שאלה  היא  לשבת.  אותה  והזמנתי  תה  לה  להכין  מהעוזרת  ביקשתי 

וסיפרתי לה שיש לי חברת ייצוא וייבוא לאיראן.  
״את בת-מזל שיש לך עסקים עם טהראן. את יכולה לבקר שם מתי שרק 

תרצי, לא? ספרי לי, איך שם?״
חשבתי על העבודה הרבה שממתינה לי ועל בני החולה. 

״טהראן השתנתה לגמרי. היא לא עיר ילדותנו. בניינים מכוערים חשופים צמחו 
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בכל פינה ונשים עטויות צ׳דור בצבעים אחידים מעוררים געגוע לאז״. 
פלורה החלה לספר על ילדותה ועל כמה שהיא מתגעגעת. ״אני מתגעגעת לקפה 
נאדרי. ביקרת שם? לא? כדאי לך! הייתה שם חצר גדולה, גינה עם ברכה קטנה. 

לפעמים  ישבתי שם להביט בדגים. היו שם את העוגות הטובות ביותר.״
גם  ואני  העסק   את  מנהלים  ואני  ״בעלי  עניתי.  להתגעגע״,  זמן  לי  אין  ״לצערי 
מסייעת לאבי וחבריו״. העוזרת נכנסה עם תה ועוגיות. ״איך את מעבירה את הזמן 

באמסטרדם״, שאלתי, ״הספקת לראות משהו?״
עבודה  לפגישת  לה שאני ממהרת  בעיר. אמרתי  סיוריה  על  סיפרה מעט  היא 

ואשמח לפטפט בזמן אחר. ״אני לא רוצה להפריע״, אמרה. 
״את לא מפריעה, אבל בני קצת חולה״. 

היא איחלה לו החלמה ושאלה אם הוא מדבר פרסית. ״ברור שלא, מה יעשה 
בפרסית כאן?״. היא חייכה. רציתי לפייסה והוספתי, ״בקשר לאבא שלי, נסי מחר. 

הנה מספר הטלפון שלי, תוכלי להתקשר אליי ולברר לפני כן״.
לקום  לי  יעזור  לא  זה  על מה שהיה.  לשוחח  אין טעם  תמיד שאיתי  ידע  אבי 
בבוקר לעבודה. מבעלי ההולנדי למדתי את תורת היעילות והקידמה. ככל שהזמן 
חולף קשה לי יותר לשוב ולהיות מי שהייתי לפני שהגעתי לאירופה ולפעמים יש 
לי געגוע למי שהייתי. לכן ביקורה של פלורה בכל זאת עורר את סקרנותי. לפני 
שהלכה, אמרתי לה שתמתין. התקשרתי לאבי וסיפרתי לו שבתו של קאשני נמצאת 
״אני  אמר,  אבא  ב-1979.  נעלם  ולאן  לו  קרה  מה  לשמוע  רוצה  ושהיא  בביתנו, 
נראתה  והיא  לפלורה,  זה  את  סיפרתי  נעלם״.  לפתע  הוא  יודע,  שאני  בטוח  לא 
מהורהרת. אחר כך אמרה, ״לא חשוב. אני אפגוש אותו, אולי משהו יתעורר והוא 

ייזכר, או שרק יספר לי על אבא״.  
דברים  לי  ״יש  לדבריה,  בתגובה  אבא  אמר  אותה״,  לפגוש  שארצה  ״בוודאי 

רבים לספר לה על אבא שלה״.

בעודי מהרהרת בביקור הזה של פלורה קאשני, שנראה בעיניי מוזר, ועוד בטרם 
הספיקה לעזוב, הגיעה לפתע שירין, אשת חברו של אבי. שירין התרגשה לראות 
״בת  דיבורה.  לעצור את שטף  היה  ניתן  לא  פיה  ומרגע שפתחה את  פלורה,  את 
ושותפו.  הוציאה את ספר השירים שלה בהוצאת הספרים של אביך  פרוע׳  דודי 
וביקש מאבי  עליה  נבוך מהסיפורים  היה  דודי  לפעמים  סוערת.  נפש  הייתה  היא 
להשגיח עליה, אך לשווא. לא ברור למי כתבה את המילים האלה שאף אחת לא 

העזה להגיד:
׳ַהֲאֵזן

ִלְפִעימֹות ַאֲהָבה ִנְסָערֹות
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ַהְמֻשָדרֹות
ְּכתֹוף ַטם ַטם ֶׁשל ְׁשֹחִרים

ַּבֲהמּוַּלת ֵּשֶבט ֵאיָבַרי׳״.

פלורה הקשיבה לה בשקיקה, אבל אני חששתי שהסיפור הזה יפתח עכשיו בור 
חדש. פלורה אמרה ששמעה את שמה, ״מה עוד את זוכרת עליה?״

ניסיתי לעצור בעד שירין, ״אבא לא נמצא והבן שלי חולה, אולי תחזרי מחר 
כשהוא יבוא?״ 

מטהראן,  זיכרונות  לספר  האפשרות  על  לוותר  הייתה  יכולה  לא  שירין  אבל 
והמשיכה:

״היא הייתה משוררת צעירה ומלהיבה; רבים היו מאוהבים בה. יום אחד אמרה 
שהיא עוזבת את המשפחה, וכששאלנו אותה מדוע, השיבה שהיא מתחתנת עם 
טהר קאשני. צחקנו. חשבנו שזה חלק מהשיגעון שלה״. פניה של פלורה החווירו. 
היא התיישבה על הכיסא. הגשתי לה כוס מים וכעסתי על פטפוטיה חסרי הטקט 

של שירין.

״את בקשר איתה היום?״ שאלה פלורה.
״לא. היא נהרגה בתאונת דרכים, למרות ששמעתי שמועות שטוענות אחרת. 

אמרו שראו אותה בכל מיני מקומות״.
״את מאמינה בזה?״

״אני לא יודעת מה לחשוב״.

שבסוף  הרגשה  לי  ״יש  לנחמה,  וניסיתי  אותה  חיבקתי  מפלורה  כשנפרדתי 
פלורה  בזה.  האמנתי  לא  אבל  אמרתי,  כך  סבלנות״.  צריך  אבל  תשובה,  תמצאי 
אחזה בכף ידי, ״מהשיד, מה אעשה? עכשיו, אחרי ששמעתי מה ששירין סיפרה על 
יותר מבולבלת ונסערת״. חיבקתי את  כתפה, ״פלורה  המשוררת פרוע׳, אני עוד 
ג׳ּון; התעלמי משירין, היא נוטה להיות דרמטית. את בוודאי זוכרת את התכונות 
ללמוד  מה  להם  יש  ודרמטי!  מלהיב  הכל  באיראן  מטהראן.  עוד  האלה  הנשיות 
מהאירופאים; למשל איפוק בלבוש ובאורח החיים, לא?״ פלורה חייכה חלושות, 

״אני מניחה שאת צודקת״.
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8

ֶעיהָׁ  ה ְּפצָׁ ה ַמְסִּתירָׁ ְפלֹורָׁ

ֲאִני ַמִּכיָרה ֵאיזֹו ִאָּׁשה
ִלְתׁשּוקֹוֶתיָה זּוג ְּכָנַפִים

ֲאָבל ַהַּפַחד ְוַהּבּוָׁשה
ִהְקִּפיאּו ָלּה ֶאת ָהַרְגַלִים

ֲאִני ַמִּכיָרה ֵאיזֹו ִאָּׁשה
ֶׁשְּבִפַּנת ֵּביָתּה ַהָּקט
ְּבִמְטָּבָחּה, ַּבְּלִחיָׁשה

ֵּבין ַהִּסיִרים ְוַהַמֲחַבת

ְמַזְמֶזֶמת ִׁשיר ַּגְעּגּוַע
ַמָּבָטּה ּבֹוֵדד ְוַקר

ֶאת ִּתְקוֹוֶתיָה ְּבֵלב ָנגּוַע
ִהיא טֹוֶמֶנת ְּבָמָחר.
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ֲאִני ַמִּכיָרה ִאָּׁשה ַאַחת
ֶׁשאֹוֶמֶרת ֶׁשִהיא ִמְתָחֶרֶטת

ַעל ֵּפרּוֵרי ִחָּבה ִמַּפַעם
ְוַעל ֵאֶּלה ֶׁשעֹוָדּה ְמַלֶּקֶטת

ְוִאָּׁשה ְלַעְצָמּה ְמַמְלֶמֶלת
ַהַּבִית ַהֶּזה סֹוֵגר ָעַלי 

ּוִמָּיד ִנְרַּתַעת ְוׁשֹוֶאֶלת
ֲאָבל ָמה ִיְהֶיה ַעל ְיָלַדי

ִאָּׁשה ַאַחת הרת ְּכֵאב
ֵמַעְרֶסֶלת ַצַער ֵּבין ָיֶדיָה
ִאָּׁשה ֶׁשִּנְׁשַּבר ָלּה ַהֵּלב

ְוֵאין ָלּה ַּדי ָחָלב ְּבָׁשֵּדיָה.

ִאָּׁשה ַחָּיה ִעם ָהֹעִני
ְּבתֹוְך ִּדְמָעָתּה ִנְרֶּדֶמת

ִהיא ּתֹוָהה: ״ַאַחת ָּכמֹוִני
ַעל ֵאיֶזה ָחָטא ִהיא ְמַׁשֶּלֶמת׳״

ִאָּׁשה ַמְסִּתיָרה ְּפָצעיָה
ִאָּׁשה צֹוֶרֶרת ֶאת ְּכֵאָבּה

ֶׁשּלֹא ַיִּגידּו ָעֶליָה ֵאֶּלה
״הו ִמְסֵּכָנה ַאְּת, ֲעלּוָבה״

ִאָּׁשה ַאַחת, ְּבתֹוְך ֵּביָתּה
ִמְתָקֶרֶבת ְּבָכל יֹום ֶאל מֹוָתּה.17

קיבלתי אימייל ממנו. קראתי, ולפתע הבנתי . הוא ממשיך לזלף מי ורדים לכל 
עבר: ״אני חושב שאת אישה מעניינת  ומצחיקה״. אחר כך עבר לספר על בוסטון 
ועל הפוסט דוקטורט בפרטי פרטים. לי היה ברור שהוא לא ישר, שאת כל זה הוא 

17  פריבא שש-בלוקי. תרגום: אורלי נוי, אתר ״שיחה מקומית״.
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עושה כחלק מנסיונותיו להיות נחמד, כדי שלא אספר לאף אחד איך התנהג. הוא 
פשוט דואג ששמו לא ייפגע; הרי הוא ואביו השופט מתכננים עתיד מזהיר עבורו. 
והוא חייב להתחתן עם מישהי שונה ממני: לא חולמת; מישהי שאביה לא נעלם 

והוא חי ויכול לתרום לקידומו. 
במייל שכתב לא היה זכר למי שהכרתי אז, במכון ון ליר. לא היה זכר לבחור 
שאני  לעצמי  לספר  מחיר  בכל  מוכנה  אני  למה  נרגש.  נבוך,  בדיבורו,  המהסס 

נאהבת? 
כתבתי לו בחזרה: ״אני מעדיפה כרגע לא להתייחס לדבריך. נשאיר את הדברים 

כמו שהם. הלכת, הפנית עורף, וכל אחד מאתנו ממשיך בדרכו. בהצלחה״. 
לא כתבתי אפילו את שמי כדי שלא לתת למייל הזה ולו בדל של נגיעה אישית.

הרהרתי  להכיל.  הגוף  שיכול  ממה  גבינות  יותר  כללה  במלון  הבוקר  ארוחת 
בפגישה עם חברו של אבא, האדון אפשרי. הייתי מאוכזבת וחשבתי שאולי עלי 
לשכוח מכל הסיפור. אבל איך אוכל לשכוח עכשיו, אחרי ששמעתי על המשוררת 
המטורפת שרצתה להתחתן עם אבי? הדבר היחיד שעוד מחזיק אותי כאן עכשיו 
זו ההצגה של ענת. אני רוצה ללכת לערב הבכורה ואז לטוס בחזרה. כדאי להמתין 

עבור הצגה כזאת.

לבנה:  מחברתי  מייל  ומצאתי  המחשב  את  הדלקתי  במלון,  לחדרי  כששבתי 
שעניתי  מה  ועל  לי  ששלח  המייל  על  בחזרה  לה  כתבתי  אותך״.  חיפוש  ״עמוס 
דווקא כשהרגשתי שאני  וכתבה דברים שטרדו את מנוחתי,  לו. לבנה ענתה מיד 
מתחילה להחלים: ״פלורה, אני לא שופטת אותך, אבל אם כל כך רצית ילד, יכולת 
ולא  אטומה  כך  כל  להיות  יכולה  היא  לפעמים  זעמתי.  לו״.  להקשיב  ולא  ללדת 
ילדה  יכולה לרצות כל כך בילד כשאני בעצמי עדיין  מבינה מורכבויות. איך אני 

שמחפשת את מה שאיננו! אני תמיד בֶחסר שאינו מוצא תשובה.
לך  מפריעה  לא  שאני  מקווה  אני  מרגישה?  את  איך  ״פלורה,  התקשרה,  אמי 
באמצע הכנס. אה, הוא עוד לא התחיל? יופי, אז בטח יש לך זמן להסתובב קצת 
בעיר ולנוח, מגיע לך קצת חופש. פגשתי את לבנה בשוק, היא אמרה שהיא מקווה 
שבאמסטרדם תחלימי. שאלתי ממה את צריכה להחלים והיא סיפרה לי שהייתה 

איתך בבית הרופאים. יש משהו שאת לא מספרת לי? למה היית שם?״ 
בדיקות שגרתיות.  דבר. עשינו שתינו  עניין מכל  עושה  ״היא  לגמגם,  התחלתי 
טוב, נו... אם את רוצה לדעת, אז עשיתי בדיקה שגרתית של קולונוסקופיה והכל 
בסדר״. אמא שאלה מה הבדיקה הזו, ואני שמחתי שלא ידעה ושאפשר היה להסיח 
בסדר.  שם  שהכל  לראות  המעיים,  של  בדיקה  ״זאת  ממצה,  בהסבר  דעתה  את 
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ובאמת, הכל תקין״.
מטהראן.  האדון  עם  מה  אמרה,  בסדר״,  ואת  טובה  שהבדיקה  העיקר  ״יופי, 
פגשת אותו?... אהה... הוא לא היה בבית? אז איך קוראים לו?... אפשרי! הייתה לי 
הרגשה שזה הוא. גרפומן! חשב שהוא משורר, אבל לא היה בו מה שהיה באביך, 
לא היה בו אומץ ללכת עד הסוף עם דבריו. איך את חושבת הוא נשאר בחיים ולא 
נפל בידי אנשיו של השאה או של חומייני? מי שלא עומד מאחורי הדברים שלו 
באופן מלא, יוצא בסדר עם כולם. אז מתי תראי אותו? אני רק מזהירה אותך שלא 
לפתח ציפיות ממנו שיבוא עם ידיעות גואלות כי הוא סתם אדם אפור שלא היה 
מעורב מדי בנעשה בחוגי האינטלקטואלים לפני המהפכה״. לא התרשמתי מדברי 
יגרמו לי  אמי. היא הרי תגיד כל דבר כדי להגן עלי מפני מצבים ואנשים שאולי 

לאכזבה בחיים.

לאחר הארוחה התקשרתי לחדרה של חווה, הממונה עלי במשרד המשפטים, 
שעמדה לדבר בכנס על נושא המלחמה בסחר בנשים. היא שיתפה אותי בטרדותיה, 
״הגעתי אתמול בלילה והילדים לא נותנים לי מנוחה״. איחלתי לה שתצליח ליהנות 
שביקור  חשבתי  היהודי.  במוזיאון  לביקור  להצטרף  תרצה  אם  ושאלתי  מהעיר 
במוזיאון כזה אולי יפוגג את תחושת האכזבה שמילאה אותי מהביקור בבית חברו 
של אבי. היא השיבה שעליה להתכונן להרצאה לכנס, ״אבל, בסדר... למה לא, נלך 

למוזיאון היהודי״. 

לרכוב  למדתי  מאוד  מהר  בתיק.  תפוח  איתי  ולקחתי  אופניים  שוב  שכרתי 
ביותר  הצר  הבית  ליד  חלפתי  בהרהוריי.  לעכבם  ולא  המקומיים  כמו  במהירות 
באירופה, זה שבעליו לא רצה לשלם מיסים גבוהים על ביתו הצופה לתעלה. זה 
והתיישבתי לא הרחק משם, על ספסל שניצב על גשר קטן  נעים  יום שמשי  היה 
שמשני צדדיו היו עציצים עם פרחים בצבעי ורוד ולבן. כנראה כך נראה גן עדן לפני 
גן  את  ליצור  תהיתי אם אפשר  החוצה.  אותנו  הקדמון שסילק  שהתרחש החטא 

העדן הזה בכל מקום. נגסתי נגיסה קטנה והתחלתי לצעוד לכיוון המוזיאון.

עמדתי על המדרכה מול הכניסה למוזיאון היהודי בהמתנה לחווה. היא ירדה 
מהמונית, מחוברת לטלפון הנייד, יורה הוראות קצרות לילדיה; מה אסור לעשות 
לאחים, מה כן צריך לעשות וכיצד למלא את היום במעשים טובים.  היא הכניסה 
את הטלפון לתיקה הגדול ואמרה ״את רואה, אלוקים הרבה את עצבוני, העבודה 
הזאת אינה מסתיימת״. התחבקנו קלות. הטלפון שוב צלצל, הפעם היה זה בעלה 

ששאל על שרברב הנדרש באופן דחוף כדי לטפל בפיצוץ של צינור במקלחת.
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להכין  אם  לדעת  ביקש  הוא  בעלה,  שוב  צלצל  למוזיאון,  כניסתנו  לאחר  מיד 
אוכל או לקנות מוכן. החלטתי שאצא לסיור בלעדיה וסימנתי לה שניפרד. 

אור רך חדר מבעד לחלונות מקושתים, וסרט שהוקרן על קירות אולם הכניסה 
השרה תחושה כי הבניין משתלב בתוך חלל התצוגה, עד לתקרה.  בקומה הקרקע 
היו  שונים  באזורים  ובמסורת.  היהודית  בדת  המתמקדת  חדשה  תערוכה  הוצגה 
תלת-ממדית  תצוגה  באמצעות  היהודי.  החיים  למעגל  שקשורים  חפצים  מונחים 
והקלטות  היסטוריים  קליפים  שונות.  בתקופות  הבניין  אופי  על  ללמוד  היה  ניתן 

אודיו שנוגנו ברקע הפיחו חיים בבית הכנסת. 
מועצה  חברת  היא  נוספת.  לשיחה  לענות  פנתה  ומיד  לרגע,  צצה  הממונה 

ביישוב שלה בגוש עציון ונדרשת לספק תשובות בסוגיות חשובות. 

״אבינו מלכנו...״ נשמע ברקע קולו המסתלסל של חזן בית הכנסת מקומי משנות 
החמישים. על מסך אחר נראתה דמותו של סופר סת״ם שוקד על כתבי קודש. חפצי 
יודאיקה, ספרי תורה ומנורות נראו לסירוגין. חדר אחר עסק באישים הידועים של 
הקהילה היהודית-פורטוגזית של אמסטרדם: ברוך שפינוזה, מנשה בן-ישראל, לופז 

סואסו, מוזס סלומון אשר, יונס דניאל מאיר ודניאל הנריק דה- קסטרו. 

בדפי המידע שקיבלתי בקופה ראיתי כי בקומה השנייה מוצגת תערוכה חדשה: 
״היהודים באיים הקריביים: ארבע מאות שנים של היסטוריה בסורינאם וקורסאו״. 
לא ידעתי הרבה על תקופה זו ושמחתי על התערוכה. חדר גדול הוקדש להיסטוריה 
של היהודים שהתיישבו באזורים אלה, עם סיפור הגירה שהחל לפני ארבע מאות 

שנה. 
ציורים   גם  שם  היו  היומיום;  מחיי  חפצים  ובהם  ארונות  עמדו  הצפוני  בקיר 
הוקרנו  מסך  על  הקריביים.  האיים  את  שציירו  נוספים  ואמנים  פוסט  פרנס  של 
עדכנית  שלהם  ההולנדית  האם  ותהיתי  וסורינאם,  בקורסאו  יהודים  עם  ראיונות 
וללא מבטא. בחדר אחר ניתן היה ללמוד על החיים באיים הקריביים, בחברה שבה 
נודע מקום חשוב לחקלאות, לעבדות ולשילוב תרבויות. באחד מהארונות הייתה 
כתובת באנגלית: ׳בנדיקט דה-קורדובה: יהודי שלחם בעבדות בגבורה׳, ומתחתיה 
ציור מטושטש, פרי מכחולו של אותו צייר שחי באמסטרדם בשנת 1703. ספר 
קטן שנכתב בהולנדית ובאנגלית, ״מאמסטרדם לקורסאו ובחזרה: לוחם החירות 
חייו של בנדיקט. את הכריכה עיטר שיר  גולל את קורות  בנדיקט דה-קורדובה״, 

שבנדיקט תרגם מפרסית להולנדית, ומילותיו הודפסו בשתי השפות.
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לוחם  אותו  האם  אִמיתי?  זה  האם  בפרסית:  השיר  את  לקרוא  נרגשת  התקרבתי 
אמיץ נגד העבדות תרגם שיר מפרסית? ומנין ידע את השפה? זיהיתי מיד את השיר. 

ֵּאיָבִרים ֶזה ָלֶזה ֵהם ְּבֵני ָהָאָדם, 
ֵמחוֶמר ֶאָחד ֹקְרצּו.

ֵאיָבר ֶאָחד ּכי ִיְכַאב,
ְלִיְתָרם לֹא ְיֵהא ַמְרּגֹוַע.

ַאָּתה, ָהָאִדיש ְלִסְבלֹות ֵרֲעָך,
ֲהָראּוי ַאָּתה ְלִהָּקֵרא ָאָדם?18

זה השיר שלימד אותי את האותיות בשפה הפרסית; זכר שיעורים אלה הציף 
שנות  בסוף  הפרסי  השאה  נגד  להפגנות  כשיצא  אבי  אחז  שבו  השיר  זה  אותי. 
נשארו  האנשים  מרבית  כי  סבר  שסעדי  בגלל  נכתב  שהשיר  חשבתי  השבעים. 
לסבל  אמפטי  להיות  חייב  שאדם  האמין  באמת  אבי  האחרים.  לסבלות  אדישים 
של  הגדול  מגופה  איבר  הוא  שאבי  שהרגיש  מישהו  שהיה  לי  נראה  לא  הזולת. 

האנושות. לו היה אחד כזה, הרי לא היינו מחפשים את אבי. 
בכל מקום שאליו הגענו בטיולינו הרבים, למדתי רבות מאבי. בת חמש הייתי 
כשלקח אותי לעיר הולדתו קאשאן, דרומית לטהרן. הסתובבנו שעות בגן המרהיב 

- בָּבאג-א-ִפין, שהוא ידוע בעולם כגן  העתיק ביותר באיראן. 
העתיק  הגן  מראות  אליי  חזרו  עכשיו  השיר.  את  וקראנו  לעץ  מתחת  ישבנו 
והמופלא, ברורים וחדים. כל פינה שלווה העידה על מלכותיות המקום שהוקם על 
ומשעולים שחוצים  יש שפע תעלות  הגן   גני  ידי שאה עבאס הראשון. בארבעת 
נמצא  בחוץ  בחייו.  להרהר  שיבחר,  בפינה  להתבודד  לצועד  מניחים  זה,  את  זה 
המדבר המאיים והמונוטוני, אך כאן בוהק הצבע הכחול מתוך התעלות, מהאריחים 
הצבעוניים שבו, כאן יש פרחים, שלכת, קירות אבן ועץ צבועים בצבעים שונים. 
דומים  אלמנטים  היו  בשניהם  פרסי.  גן  כשטיח  בעיני  היה  נראה  הגן  של  המבנה 
של תעלות  רבות, פרחים וביתנים. באחד הביתנים אליו נכנסנו טיילה לה תעלה 
והובילה מים אל ברכה במרכזו של המבנה. בחוץ עמדנו והבטנו במשפחה שהגיעה 
לי  לחש  אבי  המשפחה.  אב  של  לשירתו  האזנתי  העצים,  אחד  תחת  לנוח  יחדיו 

18  סעדי שיראזי, בן המאה השלוש-עשרה.  מהמשוררים הבולטים של איראן, שירתו נוגעת בנושאים חברתיים ומוסריים. 
תרגום: פהרוז ביהרוזי, ״רסיסים ממעייני השירה של איראן״, תל אביב: הוצאת ״הבנה״, ע׳ 35.
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״הביטי באופן בו התעלות מצטלבות וחשבי על פסארגאד ועל הגנים התלויים של 
בבל, את רואה לנגד עיניך את האופן בו הצטלבו תעלות ההשקייה בזמן הקדום״.  
אחר כך למדתי בבית הספר כי הגן מחולק לארבעה חלקים, לכן קוראים לו ָצ׳ַהר-

ָּבאג - ארבעה גנים. למה? כדי להזכיר לנו את ארבעת נהרות גן העדן, ולהזכיר לנו 
זה מקום  גן עדן?  נכנסים בשערי הגן, אנחנו כבר בגן עדן... מהו  שכאשר אנחנו 
שבו הכל מושלם. את יודעת מה זאת שלמות? שאל אבי. מקום בו אנשים כאברים 
זה לזה! אבי, אבי, שכל חייו ניסה להפוך את  איראן לגן עדן צודק ואת המשפחה 

לאוהבת. נכשל בכל נסיונותיו. 

הבטתי שוב בכריכת הספר. תהיתי כיצד זה ידע יהודי פורטוגלי פרסית? 
האכזבה  ממני  נשכחה  אלה  ברגעים  אודותיו.  הספר  את  לקרוא  התיישבתי 
מהשיחה עם חברו של אבי ונשכחו גם צרותיי האחרות. קראתי מבלי לעצור אף 
לרגע. כל מילה וכל תמונה נחרטו בלבי. הבנתי שבנדיקט חקר את השפה הפרסית.

הבטתי סביבי וחוויתי רגע של הארה: אני לא רוצה להיות אישה שהפחד והבושה 
מקפיאים את רגליה, שיושבת בפינת ביתה הקט בלחישה בין הסירים. אני לא רוצה 
להתחרט על פירורי חיבה מפעם. לא אהיה אישה שבתוך ביתה מתקרבת בכל יום 

אל מותה. אני לא רוצה להגיד לעצמי שכך נגזר, שזהו חלקי בעולם, ֶע׳ְסָמת. 
המשכתי וקראתי את קורותיו של בנדיקט דה-קורדובה, שחי באמסטרדם ויצא 

למסע ארוך במטרה להשיב את אחיו.



מוסף א

גורל
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ל? ַמהּו ּגֹורָׁ

ֲאנִי הּוא ִמְׂשָחק ַהּנַרְּדִׁשיר19

יביטו  בי  אבל  נכון,  קופסא!  הכל  בסך  תאמרו:  ודאי  ַהּנַרְּדִׁשיר.  משחק  הוא  אני 
עשירים ועניים במשך שעות, יזיזו את כלי המשחק כדי להגיע לניצחון. מי יחזה 
את שעומד להתרחש? אני מספר לכם את תולדות משפחתי ואת רעיון המזל והגורל 
בפרס, ואני מסתכל על חיי ועל חיי אבותיי מבעד לצעיף הארוג של המזל. בעבר 
היו קרובי משפחתי קופסאות מכובדות בפרס הרחוקה. טובי הציירים צבעו אותנו 
גופינו במשך שישה חודשים, מצייר על  בצבעים מרהיבים, האמן היה מלטף את 
שאתם  כפי  גבינו.  על  נכתבו  שירים  ואפילו  האיורים,  טובי  את  משפחתי  קרובי 
מבינים, שושלת אבותיי רשמה על לוח לבה את תולדות מסכת הגורלות של פרס. 
אמנם התגלגלתי לידי יצרן המוני בסין, ולא היה אמן שילטף את פניי וחזי במכחולו, 
בפרס,  הסוערות  המאות  את  המתארים  סיפורי משפחתי  את  היטב  אני  זוכר  אבל 
והדבר מסב לי גאווה רבה. כעת ביושבי בביתה של גברתי המשכילה בניו יורק אני 

יכול להגות בעבר ובגורל.

אבי אבותיי, אי שם בתקופה הָסאָסאנית, שימש כחפץ המפואר ביותר בארמונו 
של המלך ָאְרֵדִשיר. מנצחים ומפסידים באו והלכו, ואלה גם אלה ניחמו זה את זה 
במילות הסיום ׳כל זה הוא עניין של חלוקת הגורל׳ ]ִאין ָהֶמש ָסְרנִֶבְשֶטה[. אין דבר 
בבית המלוכה שאינו סובב סביב ׳ָּבאְחט׳ - מזל, חלוקת הגורל, הדבר שיועד לך. 
זכור לי ביקור של אורחים מיוון, שלמדו את המשחק, שוחחו רבות בנושא המזל 

ואמרו שגם להם יש דבר דומה; המֹויְָרה.

אין איש בממלכת פרס שאינו נשבע כי כל אשר עשה בחייו היה בהתאם לחלק 
שהוקצב לו בגורל, קוראים לזה בפרסית ֶע׳ְסָמֶת - החלוקה )שמא אך יהירות היא 
מצדו של אדם לשיר כמו האמריקאים: ״עשיתי זאת בדרכי״? הרי אולי כלל אין לך 

דרך משלך, אלא רק זאת ששורטטה עבורך?(.

הרעיון של גורל גזור מראש ושל מזל, חדרו לתרבותנו במשך מאות בשנים ונוצרו 
פיתוחים בנושא, בתחום הפולקלור והדת הפופולארית. רפרטואר עצום של ביטויים 

19  נרדשיר, משחק השחמט.
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היסטוריה  על  מעיד  הפרסית,  בשפה  גורל  של  ופרסוניפיקציות  ניבים  מטפוריים, 
ארוכה של אמונה בגורל מוכתב מראש בתרבות פרס, גורל שהכירו אבותיי. כאשר 

שחקנים מגלגלים קוביות במהלך משחק ובוהים בנו במתח, הם צועקים: 
׳חץ הגורל׳, ׳יד הגורל׳, ׳רישום הגורל׳, ׳חוק הגורל׳; ׳ָּבאְחֶט–א-ִּביָדאר׳ ]מזל 

ער[, ׳באחט-א-גָ׳אָבאן׳ ]מזל צעיר או מזל חדש[, ׳באחט-א-ּסאְּבז׳ ]מזל ירוק[. 
כל אלה משמעותם מזל טוב, בניגוד ל-׳באחטה-א-ָּבאְרגָאְשֶטה׳ ]מזל מהופך[ 
או  ׳ָּבאד באחט׳ ]מסכן. מילולית: מזל רע[. כל אחד מכיר את הביטוי ׳צו הגורל׳  
]׳ּפאְרָמאן–א-ָע׳אָזה׳[, המבטא את תפיסת הגורל ככוח, כשליט עצמאי. בדיוק כמו 
המתח בין הגורל של האלים מול גורלם של בני התמותה במיתולוגיה היוונית, ויעיד 

על כך אדיפוס. 
אולי בעיניכם ייראה משחק הנרדשיר כייאה לאלה המופלאים בשכלם, אך זכרו 
כי עומר כיאם ראה את בני האדם לא כיצורים התבוניים המשחקים נסיך כנגד אציל 
ללא  שמובלים  כאלה  אדם,  כבני  המשחק  כלי  את  ראה  כיאם  מזהיר.  לנצחון  עד 
יכולת לשנות את ייעדם וחייהם ומושמים  ללא רצון במשבצת זאת או אחרת. הוא 
כינה את הכלים ״ֻּבּבֹות ֵאין-אֹון ִּביֵדי ַׂשחָקן ָטִמיר״ תשאלו מי הוא אותו שחקן? יש 

יאמרו הגורל, יש יתעקשו: אלוהים.

אחד מקרובי משפחתי הוצב בביתו של אמאם מכובד שהיה שחקן ידוע בקֹום, 
העיר הקדושה. הוא היה מלטף את פני קרוביי למזל, אומר כמה ברכות ומזיז את 

כליו על הלוח. 

בני משפחתי המשיכו לנדוד. מבין שני האחים, אחד נשאר אצל ֵפְרדֹוִסי כנרדשיר 
מאויר ואהוב. תאומו היפה מצא דרכו אל הבזאר של ָקאָשאן, ומשם הגיע לביתם של 
בני משפחה יהודית. אלה פנו לאמן ידוע מאנשיהם כדי שיצייר את סיפור דוד ובת-
שבע האוהבים, בסגנון ליילה ומג׳נון. התאום האומלל, שביכה את הפרידה מאחיו, 
החל להתרגל אט אט למשפחות היהודיות שחיו בצוותא. כאשר היו מגיעים מוסלמים 
לבקרם, היו מחליפים את שפת דיבורם כדי לטשטש את זהותם. הם הגדילו לעשות 
עם אמונתם היוקדת בגורל והחזיקו בקהילתם ספר מיוחד שנקרא ״ספר הגורלות״, 
שמיוחס לר׳ סעדיה גאון ואוצר בתוכו שאלות ותשובות בנושא. כאשר מי מבין בני 
הקהילה עמד בפני החלטה חשובה - עסקית או משפחתית, שידוך או מחלה - היה 
מוצא את דרכו לחכם שהחזיק בספר, וזה היה פותח אותו וקורא לו את הגורל כפי 

שנגזר עליו מקדם.
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ּגֹוַרל ְוַהְּמׁשֹוְרִרים

המשורר  של  לביתו  התגלגל  התאום,  מאחיו  בצער  שהופרד  משפחתי,  קרוב 
הידוע ֵפְרדֹוִסי, שלא ידע מנוח. בעודו כותב במרץ את השאה נאמה, האפוס הפרסי 
הקלאסי, היה פרדוסי מזמין את חבריו וקרובי משפחתו למשחקים. הוא מסר את 

קרוב משפחתי לידיו של האמן הטוב ביותר. 

של  בביתו  בילה  שבהן  השנים  על  מפורטים  יומנים  השאיר  האומלל  התאום 
בבית  לעבוד  ובחובתו  הרם  במעמדו  גאה  אבל  געגועים  אכול  בחוראסן,  פרדוסי 
המשורר  הדגול.  פרדוסי עסק רבות בנושא הגורל, ובאחת משורותיו ב-שאה נאמה 

כתב: ״אריות אימה וגם נחש בריח/ אינם חופשיים מרשת הגורל״.20
נתיב חיי הגיבורים האפיים ומריבותיהם מתוארים אצל פרדוסי שוב ושוב כחלק 
כמו  הגיבורים,  של  עתידם  את  שחורץ  כזה  מראש,  ומוכתב  נמנע  בלתי  מתהליך 
נכון, במהותי אני  זל, סיאבוס, פירדון או הטרגדיה של סורהב.  סופם של זהאק, 
קופסת עץ פשוטה שנחתכה ונצבעה בלכה שקופה והמונית, אך דבר זה לא חסם 
את סקרנותי ללמוד על מולדתי הרחוקה. שמעתי את גברתי המשכילה אומרת כי 
גישה דומה אפשר למצוא בשירתם של משוררים דגולים כמו פרדוסי, כיאם, סעדי 
התשע- במאות  לגינויים  זכו  אלה  משוררים  הפטליסטית,  תפיסתם  בגלל  והאפז. 
עשרה והעשרים מצדם של אינטלקטואלים כמו מאהמד ָקְסרֹוִבי. הטענה העיקרית 
אמונות  בכך שקידמו  הפרסית  לאומה  לכאורה   נזק  גרמו  הם  כי  הייתה,  כלפיהם 
פטליסטיות וזלזלו במאמצים אנושיים. לא ברור כיצד אפשר לטעון כך נגד כיאם, 

שמלבד היותו משורר, היה גם מתמטיקאי ואסטרונום.
נכדתו של קרובי ששהה בביתו של פרדוסי, נשלחה לביתו של המשורר עומר 
כיאם. זה היה האיש שבסופו של דבר הזכיר אותנו, הנרדשירים המכובדים בשיר 
)נכדה זו אהבה את ביתו של כיאם, אם כי לא הבינה את כל אשר דיבר. רצה הגורל 

ושפת משפחתנו אינה מתמטיקה. אנחנו פואטים מדי(.
האדון כיאם ביקש כי יאיירו על גופה של הנכדה ציורי שמים וכוכבים, שהיו 
וכחול  שחור  רקע  על  כך,  ידוע.  כוכבים  חוקר  היותו  בגלל  עליו  אהובות  תמונות 
כהה, זהרו על גופה של הנכדה הנרדשירית הגאה שלל כוכבי שמים, כשלצדם היו 
שיטה גיאומטרית לפתרון  מצא  כיאם  כי  מספרים,  מתמטיות.  נוסחאות  מאוירות 
של משוואה מעוקבת, הישג שהפך אותו למתמטיקאי הראשון שמצא פתרון כללי 

למשוואות אלו. כשלעצמי, אני עדיין מתאמץ להבין משוואות ממעלה ראשונה.

20  פרדוסי, )934-1020(, מכונה המשורר הלאומי הפרסי. כתב בין השאר את השאה נאמה: פואמה אפית ארוכה המספרת 
את תולדותיהם של חמישים מלכים פרסים עד לנביא מוחמד. פרדוסי החיה את השפה הפרסית בעידן של דומיננטיות ערבית-
מוסלמית שהביאה לדעיכתה של הפרסית שספגה לתוכה מילים ערביות רבות. ָשאה-נאֶמה, תרגום: אליעזר כגן. הוצאת ביאליק, 

2002. ע׳ 75.
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את המשחק היה מתחיל כיאם בהעברת יד מלטפת ואוהבת על פניה, מברך את 
על  המדען  המשורר  את  בלבה  ומברכת  מסמיקה  הייתה  היא  והמזלות.  הכוכבים 
נדיבותו. יום אחד, בהביטו בה, סיפר למוזמניו שכתב שיר בהשראת המשחק שלהם 
כפי  שמע,  לא  איש  אבל  קלות  כחכחה  הנכדה  הזה.  האהוב  הנרדשיר  ובהשראת 

שכתבה בזיכרונותיה. כיאם קרא את שכתב:

ָמה ָאנּו ֹּפה? ִמְׂשָחק ַהַּנרְּדִׁשיר,
ֻּבּבֹות ֵאין-אֹון ִּביֵדי ַׂשְחָקן ָטִמיר:

הּוא ְמִניָדן ַעל לּוַח ַלִיל ָויֹום –
ַמְדִריְך – ַמְתֶעה – ַמִּדיח – ּוֵמִסיר.21

אני,  יורק.  בניו  אני  ובכן,  קרוביי?  על  זה  כל  את  כותבת  אני  מהיכן  ותשאלו 
קופסת הנרדשיר שיוצרה בסין ללא כל איור ונשמה, זוכרת היטב את אילן היוחסין 
המכובד. כעת אני עטורה סימנים שחורים ולבנים פשוטים, משורטטים ללא מגע יד 
אדם. סתם קופסא שבתוכה שתי שקיות ניילון שחוקות,  באחת מלך ומלכה ובשנייה 

שאר כלי המשחק. מי נכנס לשקית הזאת ומי לאחרת? הכל כאן שאלה של מזל.

21  עומר כיאם. תרגום: זאב ז׳בוטינסקי, מתוך ״פרוייקט בן יהודה״.
 




