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המלים אל חתר
48 מעמוד המעוך

לח צריך היה להשתקם כדי סלעים. מפולת מתים,
רא מעייפת. מלאכה זו לשכבות. מבעד אותן צוב

 שם, מאי אותה לשלוף המלה: את למצוא שית
 האוויר את לארגן ואז אותה. מוצאים בכלל אם

 יוצאת תמיד לא היא והשפתיים. והלשון והריאות
 כבר הוא מלים מכמה שמורכב משפט שצריך. כמו
 איך מושג לי "אין חרד: אליו יוצא נשר מפרך מסע
 הדיבור את מדמה הוא אגיע!" אני ולאן אגיע אני

 ורחוקה, זרה מלחמה בווייטנאם. למלחמה ליציאה
תיגמר. היא ואיך בה יקרה מה לדעת אפשר שאי

 נשר קצרים. פרגמנטים עשוי ואני" שלי "המוח
 הארוך השיקומי התהליך על ראשון בגוף כותב
 והמן־ התקשורת הפיזיותרפיה, מחלקות על שלו,

 הוא במחלקה. והמיטה האוכל חדר על טוריקה,
והרו והמטפלות האחים של תמונות אלבום מציג
מח ושפה גוף בונים יום שכל והרופאות, פאים

 הוא תודה. מתנת כמו אליהם, גם נכתב הספר דש.
לגו שותפים עמו, שמאושפזים האנשים את מתאר

 ברית זו ברית. ביניהם נרקמת בו. בחרו שלא רל
 מפני אלא לדבר, קשה כי רק לא - מלים לה שאין
 כשה־ יחד, אוכלים הם להבין. יכול לא אחד שאף
 נעים לא הכלים להוראות; נשמעים לא והכף מזלג

 האדמה ותפוחי האוח הצידה. אלא ואחורה, קדימה
 מגמגמים ביחד, שותקים הם השולחן. על מתפזרים

ביחד. מאוד, בודדים בעיקר הם ביחד.

לשתוק נגזר פתאוס
 כמו השפה, לאובדן ושוב שוב וחוזר ננזשך נשר

 באחרית הפה. בחלל בפצע הרף ללא שנוגעת לשון
 שעבדה בעיסוק מרפאה שריד, עדינה מתארת הדבר
הק היא בטיפול מסוים בשלב כיצד בשיקום, איתו
 התכונן הוא חייו כל "כאילו לה, שאמר מה את לידה

 מתמסר נשר הזה". החשוב לתפקיד במיוחד והוכשר
ולאחרים. לעצמו שאירע מה את לבאר צריך הוא לו.

 של התנועה ריקוד. כמו הוא שדיבור מסביר הוא
לק נערכת עוד־מעט, של הצעד מה יודעת כבר עכשיו
 את מצטט הוא שניות. בשבריר מתרחש הכל ראתו.

 כתיבה כיצד בלשון" וכיסוי ב״גילוי שכתב ביאליק,
 קפוא. נהר על שצפים קרח גלדי בין מהיר דילוג היא
 התהום, מהבהבת הפרצים ש״בין הוסיף ביאליק אבל

מו אירוע אחרי קרובה". הסכנה מתמוטטת, הרגל
לשח צריך הגוף נפשות. סכנת היא הנהר חציית חי,
 על לעמוד אטי, בהילוך מחדש, הזאת התנועה את זר

 רוחשת קפואה שתהום בזמן ולחכות המתנודד הקרחון
"יש אז, אבל להימצא. מסרבת סרבנית, המלה למטה.

 הרפואי המרב! מימין:
 "ארץ לוינשטיין. לעויקוס
 מתנהל שבה אתרת"
 היום־יומי; המאבק

 בין ביאליק. ח״נ משמאל:
 התהום מהבהבת הפרצים
 מקוב, שרון צילומים:
לע״מ / סוסקין אברהם

ואני שלי המוח

ninn ואוי שלי
נשו דורון

נשר דורון
 דואניאס. סמי עורך:

 308 בית, אחוזת הוצאת
שקלים 98 עמודים,

 פרוזה סוגה:
 אוטוביוגרפית

 קוראי יער: קהל
 אוטוביוגרפיות

 The"לצד מרף:
Body in Pain" של 

 ו״עליסה סקארי איליין
 של המראה" בארץ
 קרול לואיס

 שמדובר אף לסיכום:
 מדי ארוכה ביצירה

 בה יש מדי, ובולמוסית
מאוד מרשימים חלקים

 סימן. בלי מופיעה והיא מופיעה, שהמלה הרגע את
 שהיא לאלוהים מודה רק אני פאחחח! - היא פתאום

פעם". עוד תבוא היא מתי יודע לא ואני בכלל, באה
 כותב: נשר שלה. החונזר את מרגישים גם ופתאום

בו הוא מאיפה לי ברור שלא צליל להפיק חייב "אני
 צליל, ייצא ייצא, מה השוב לא לעצמי: לוחש אני קע.

 "נוזלים"; המלה את אמר כיצד מתאר הוא צליל". ייצא
לשי הופכת היא נוז־לים. ומשונה, יפה באה המלה

 מתרחבות: שפתיים נוקשת, לשון נפלט, אוויר רה.
 ותיק מכר הוא הצליל נוז־לים. בחלל, שרוקד צליל
בהתר אותו מקבלים שובו ועם רחוקה, לארץ שנסע
לראשונה. אותו רואים כמו כל־כולו, את בוחנים גשות,

כשהמ במיוחד הפנים, קבלת גם מעייפת, הציפייה
נשי לקחת צריך ברורה. לא פגומה, לעולם חוזרת לה
 היתה מה לזכור קשה וכבר - הבאה המלה לקראת מה

 לנוח. צריך להגיע. אמור הזה המסע ולאן הקודמת,
 את מהם מבקש לקוראיו, נשר פונה עליכם", "תחשבו

מנ אתם לשתוק. עליכם נגזר "פתאום אפשרי: הבלתי
זוטות". זה היתר וכל מצליחים. לא ואתם לדבר סים

 הגוף. שיקום גם מהן, פחות ולא המלים, וכמו
עדי "מוטוריקה בתרגילי ובהליכון, הגלגלים בכיסא

 לבים, להכניס מטבעות, להרים לוינשטיין: בבית נה"
בש הכוס את להחזיק קפה: לשתות מהכיס. להוציא

הנ במרחק בדיוק לפה לקרב לרעוד, לא ידיים, תי
להח לגמוע, מהשפה, נגיעה במרחק השפתיים כון,
המ של הרוכסן את לפתוח שיישפך בלי לשולחן זיר

מערכה. היא פעולה כל הראש. את לחפוף או כנסיים

הפאזל את לחבר
 רבות אוטוביוגרפיות וכמו אוטוביוגרפי הספר

 חיים נסיבות על התגברות סיפור מספר הוא
 לפעמים פסקני. אינו הניצחון אבל דופן. יוצאות

 שבה אחרת", "ארץ הוא לוינשטיין בית מאיים. הוא
 היום־יומי המאבק הצוות. ידי על נקבע היום סדר

 החוץ, אל משם משתחרר כשנשר ומשותף. מוחזק
 שם, ללעלע. לשמוט, להתבלבל, שאסור יודע הוא

 הממושכת ללידה להמתין סבלנות תהיה לא לאיש
 אנשים היד. של האטית לתנועה המלים, של

 מוחיים, ובאירועים במחלות מתעניינים לא בריאים
 זמן, צריך המאבק דבר. עליהם לדעת רוצים לא הם

 אחת למלה מצטמצם הוא ולכן זמן. בו שאין בעולם
נכות. קצרה:
לא הזאת האוטוביוגרפיה בין הבדל עוד יש
לערי לעיצוב, לשליטה, זמין אינו העבר חרות:

 הן המלים אל ומשם הזיכרון אל שלו ההגהות כה.
הש לרעננה, בכניסה העץ עבר: ורסיסי גחמניות

חו השואה ניצול אבא בסינר, ידיים מנגבת כנה
בספר ישנם רעה). בשורה יביא שמא מהדוור, שש

 נפש. הלכי שמתמללים יותר, מופשטים קטעים גם
 או עצמם על חוזרים בולמוסיים, מיותרים, חלקם

 את לחוש אפשר אבל מדי. ארוך הספר סתומים.
שח המלים האילמות: לאחר הכל לכתוב התשוקה

 כי אפשר, עוד כל בהן משתמש ונשר מתגודדות זרו
להיעלם. יכולות הן אחד ברגע ארעי. שלהן הקיום

 מהמלים קטן חלק רק כולל ואני" שלי "המוח
 אבל עצמן. את לנשר שמציעות אלה רק במילון;

 של עושר בו יש אדרבה, רזה. או דל אינו הספר
 הפואטיקה מהתפרכסות. ולא מדחיפות שנובע מבע
 ובין המוח בין שנוצר המוזר הרווח את מפגינה שלו

 מתאר נשר הכותבת. היד ובין הזיכרון בין הגוף;
 רוצה הוא זרה. נפרדת, ישות נעשה המוח כיצד

 עם מתואם לא בזמנ־־של־, ומקיץ נרדם מנוחה,
 נאטם, המוח למטה; הזנזן כל שואפת ימין יד הגוף.
 והגוף, המוח מהם, אחד לכל אותה. להרים מסרב

 מסרב מהם אחד כל משלו. וקצב משלו צרכים יש
האחר. של לפקודתו
 תודעה אולי ביניהם, מתאם משהו זאת ובכל

 למשוך התפקוד. אדון להיות שמתגייסים רצון, או
 "מלה ללוות צליל־רעיון; של קצהו את שם מאי
ומת מהחשיבה דרכה את מגששת שהיתה אחת
 את מחדש להבריג או כלום". ולידה להיוולד חילה
בש "מתעסקים שבו בחדר להיות בובה; כמו הגוף

 שייך שלא במשהו מתעסקים וגם היד, של רירים
העבו בעולם". עצמך את למקם לשרירים: בכלל

נג צד במקטעי פאזל, בהרכבת כמו מתרחשת דה
 אז אבל הגפיים. שני מצד השפה, אחד מצד דיים:
 שמשחק היחיד שהבנאדם הפאזל "זה מוסיף: נשר

הדבק". את עניינו. את חיותו. את איבד בו
 כרוך שלו ההרכבה מעשה בהדרגה. נאסף הפאזל

 האנושי: של תמונה זאת בכל משקף הוא הספר. בדפי
 לזהות אפשר כבר הדבק. של העניין, של החיות, של
 יימצאו ולא אבדו מחלקיו כמה אם גם עצמי, דיוקן בו

 לצחוק. קצת אפילו אפשר החסרות הפיסות על עוד.
 ואחר ההישרדות "קודם אמר הרופא החולים, בבית

שנ קודר, חדש, הומור נולד בדרך אבל הצחוק", כך
 לא אחרים לעצמו. ומגחך מהצד ומביט מהעינוי חלץ

אב יושבים "אנו כותב: נשר איתו. לצחוק יכולים
הפסטי במסגרת שלי, הכישרון של מותו לרגל לים
 ולגמור להתאבד יכול הייתי המוח. אירועי לציון בל
הסידורים". נגמרו לא עוד אבל כליל, זה עם

 שמלקט מי של הסידורים נגמרים לא עוד נכון,
כו הוא לכן לזו. זו אותן ומחבר דיוקנו של פיסות

 בדיוק. האלה הסידורים מתוך נכתבת ספרות כל תב.
 החסד ברגעי אבל תושלם, לא פעם אף המלאכה

בודד. פחות קצת מרגיש אולי אדם מספקת, שהיא
הרצת עמרי
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