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ּואים ָה ַא ַחד ָע ָׂשר ֶׁש ּ ָלנּו ֵמת
ְּביֹום ַה ִ ּנ ּ ׂש ִ
ַה ַ ּק ְרנַ ף ַה ּ ָל ָבן ָה ַא ֲחרֹון.
יע ַבד ,טֹוב ֶׁש ּלֹא ָחגַ גְ נּו.
ְ ּב ִד ֲ
ַ ּגם ָּככָ ה ַה ּיֹום ַה ֶ ּזה ָה ַפךְ
ִ ּב ְל ִּתי נִ ְׁש ַָּכחּ ֶ .גזַ ע נִ כְ ָחד
נִ ּצֹוד ְּכ ֵדי ְליַ ֵ ּצר ֵמ ַה ֶ ּק ֶרן ֶׁש ּלֹו ַא ְב ָקה
ְל ִעדּ ּוד זִ ְק ּ ָפהְּ .ב ֵליל ַה ֲח ֻת ָ ּנה
כּוסה ָהדּוק ָּכל ָּכך
ַה ּ ִׂש ְמ ָלה ָהיְ ָתה ְר ָ
אֹות ּה
ֶׁש ּ ָל ַקח נֶ ַצח ְל ָה ִסיר ָ
וְ ַר ֶּכ ֶבת ֶׁש ִ ּנ ְפ ְר ָמה ַּב ַ ּג ְר ִּב ּיֹון ַה ּׁ ָשקּוף
ָע ְׂש ָתה ִ ּב ְׁשנִ ּיֹות
ָמה ֶׁש ַא ְב ַקת ֶק ֶרן ַק ְרנַ ּ ִפים
עֹולם
עֹוׂשה ָל ָ
עֹוׂשה ְ ּב ָמוֶ ת ַרבָ .מה זֶ ה ֶ
ָ
ְּכ ֶׁש ֶ ּגזַ ע נֶ ֱע ַָלם? ְמ ַט ּ ֵפל ַא ְפ ִר ָיק ִאי
ָרכַ ן ֵמ ַעל ַה ַ ּק ְרנַ ףִ ,ה ְצ ִמיד ֵמ ַצח ָׁשחֹר
ְלגּוף ָל ָבן -
עֹולם לֹא יָ מּות -
עֹולם לֹא יִ ָּו ֵלד ָּכמֹוהּוְ ,ל ָ
ֶׁש ּ ְל ָ
עֹולם ַק ְדמֹון,
נֶ ֱא ַחז ִ ּב ְׁש ֵא ִרית ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁשל ַָ
ֶׁשדַּ י ָהיָ ה בּ ֹו ְּבעֹור ָע ֶבה וְ ֶק ֶרן
ְּכ ֵדי ִל ְׂשרֹדַ .ק ְרנַ ף ָהיָ ה ָ ּגדֹול וְ ָא ָדם ָק ָטן,
גּופם
ֶ ּג ֶבר וְ ִא ּׁ ָשה ִה ְת ַח ְּברּו ְּכ ֵדי ְל ַע ֵּבר ְּב ָ
ּופ ְר ִאיתַ .עכְ ָׁשו
טֹוריָ ה ֲחזָ ָקה ִ
יס ְ
ִה ְ
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עֹולם ָע ִדין וְ ָח ֵסר
ַרק דָּ ָבר ֶא ָחד ָּברּור; ָה ָ
ְּכמֹו ַּת ֲח ָרה ֶׁש ּ ְל ֶפ ַתע ּ ָפ ַקע ָּב ּה חּוט.
צּורת ַק ְרנַ ף ,זָ ִעיר
חֹר נִ ְפ ַָער ְּב ַ
ִּכנְ ֻקדַּ ת ַמ ַחט ְּבגֶ ֶרב נַ יְ לֹון;
רֹואה ֵא ְ
יך זֶ ה ַמ ְת ִחיל
ַא ְּת ָ
הֹול ְך
ַא ְּת ְמ ִבינָ ה ְל ָאן זֶ ה ֵ
יֹוד ַעת ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר יִ ְהיֶ ה ַל ֲעצֹר ֶאת זֶ ה.
ַא ְּת ַ
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סודן ,הקרנף הלבן האחרון ששרד מבני מינו .מקלט אול פג'טה לחיות בר ,קניה | צילוםStuart Price, Make It Kenya :
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מותו של סודן ,הזכר האחרון מהמין קרנף רחב–שפה צפוני
( ,Ceratotherium simum cottoniהמכונה גם קרנף לבן) זכה לסיקור
נרחב בעולם ובישראל (לדוגמה על שער א ק ו ל וג י ה ו ס בי ב ה ,
אפריל  .)2018כאשר נעלם מן העולם מין גדול ,מרשים ובולט,
שרבים עסקו בניסיונות להצילו מהכחדה ,תשומת ליבנו מתמקדת
בכך לרגע ,ואז אנחנו עוברים הלאה .אך זהו אינו אירוע יוצא דופן.
מדענים רבים גורסים כי אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומה של הכחדה
המונית שנגרמת בשל השפעות האדם  -שינוי האקלים ,כריתת
יערות הגשם ,הרס בתי גידול ,ציד ודיג לא מבוקרים וזיהום סביבתי.
ההשפעות הסביבתיות חוזרות כמו בומרנג אל המין האנושי —
מלחמות ,רעב ,סופות ושיטפונות ,שרפות ,הרוגים וגלי פליטים.
מיה טבת דיין מאפשרת למותו של סודן ,אירוע אקולוגי עולמי
קשה ,להשפיע על אירוע אישי משמח ,שחל באותו היום — יום
הנישואים האחד עשר שלה .״טֹוב ֶׁשֹּלא ָחגַ גְ נּו״ היא כותבת ,ומזכירה
את שאסור לשכוח  -קרנפים ניצודים בשל אמונה טפלה שאבקה
שמיוצרת מקרניהם עוזרת לכוח הגברא .כך מוכחדים הקרנפים
בשם הגבריות ועל מזבח תרבות הצריכה .בחיבור מופלא רוקמת
המשוררת שיתוף נוסף בינה לבין הקרנף ,ומעידה שאין צורך להמית
אותו כדי לעורר תשוקה  -היא ניצתה בליל הכלולות ,דוהרת כמו
'רכבת' שנפרמה בגרביון שקוף.
בהמשך שואלת המשוררת שאלה שראוי שכולנו נשאל  -מה
קורה לעולם כשקרנף הולך לעולמו? מה משתנה בעולם שבו המטפל
מצמיד מצחו לחיה הגוועת ויודע שגם העולם המוכר לו גווע ,עולם

״ש ַּדי ָהיָ ה ּבֹו ְּבעֹור ָע ֶבה וְ ֶק ֶרן ְּ /כ ֵדי לִ ְׂשרֹד״ ,עולם שבו האדם שעדיין
ֶ
לא היה מצויד בנשק חם ,היה קטן יחסית לקרנף ,עולם שבו גבר
ואישה מתחברים בלא צורך להרוג יצור אחר כדי לעבר ולהתעבר.
״העֹולָ ם ָע ִדין וְ ָח ֵסר ְּ /כמֹו
עכשיו ,לאחר מותו של הקרנף האחרוןָ ,
ַּת ֲח ָרה ֶׁשּלְ ֶפ ַתע ָּפ ַקע ָּבּה חּוט.״ הבחירה במילה תחרה מדגישה
לא רק את שבריריות הקיום אלא מצביעה על כך שאריג הקיום
מחורר במאות ובאלפי חורים של מינים שנכחדו .עכשיו נוסף חור
קטן בצורת קרנף .החור זעיר כנקב מחט בגרב ניילון  -הדימוי
הזה מחזיר אותנו הקוראים לתחילתו של השיר ,ל'רכבת' שדוהרת
בגרביון השקוף (שפעם ידעו לתקנה) .וזה לא הדבר היחיד שדוהר:
יֹוד ַעת ֶׁש ִאי
רֹואה ֵאיְך זֶ ה ַמ ְת ִחיל ַ /א ְּת ְמ ִבינָ ה לְ ָאן זֶ ה הֹולֵ ְך ַ /א ְּת ַ
״א ְּת ָ
ַ
ֶא ְפ ָׁשר יִ ְהיֶ ה לַ ֲעצֹר ֶאת זֶ ה.״ דוהרת גם ההכחדה ההמונית .דוהר אורח
החיים הבזבזני והמזהם שלנו .דוהר אורח החיים הקפיטליסטי–צרכני
שבעלי החיים והצמחים בו הם משאב חומרי (הדהרה מודגשת על
ידי חריזה בסוף טור ובתחילת הטור הבא ,לדוגמה [ָ ]...ה ַפְך ִּ /בלְ ִּתי
נִ ְׁש ָכּח או [ ]....לָ עֹולָ ם ְ /כּ ֶׁשגֶ ּזַ ע נֶ ֱע ַָלם) .אנחנו פורמים את האריג,
מחוררים אותו ,וגוזרים אותו לגזרים  -גם באופן מעשי ,קרי הכחדה,
וגם באופן רוחני–תרבותי  -אנחנו מנותקים יותר ויותר זה מזה
ומהטבע .המשוררת יודעת שלאחר הקרנף ,ימותו אחרים .אי אפשר
לעצור את זה .אבל במעשה השירה שלה היא פועלת נגד הפירוק
והפרימה ,רוקמת קשרי קשרים בין האישי לפוליטי–אקולוגי ,בין
מוות לחיים ,בין שמלה לבנה לקרנף לבן ,בין דהרתה של התשוקה
לדהרת הרכבת ולדהרת ההכחדה.

