יוֹם-יוֹם אנִּי מְ חַ כָּה לְ מִּ כְ תָּ ב  /פניה ברגשטיין
יוֹם-יוֹם אנִּי ְמחַ כָּה לְ ִּמכְ תָּ ב,
ּומחַ כָּה ,וְ לַשָּ וְ א.
ְמחַ כָּה ְ
ֻּכלָּם עַ ל סְ בִּ יבִּ י
ְמקַ בְ לִּ ים מִּ כְ תָּ בִּ ים,
ַרק ֹלא אנִּי.
שָּ ַאלְ תִּ י את פִּ י הַ ַּדּוָּר:
 יֵׂש ִּמכְ תָּ ב בִּ שְ בִּ ילִּ י?עָּ נָּה וְ ָאמַ ר:
 אֵׂ ין ע ַדיִּן,אַ ְך בְ וַ ַּדאי תְ קַ בְ לִּ י.
ּובֵׂ ינָּתַ יִּם
ַאל תִּ הְ יִּי ִּמצְ טַ ערת,
שָּ ם כְ בָּ ר כוֹתְ בִּ ים לְָּך,
כוֹתְ בִּ ים לְָּך אִּ גרת.
שָּ ם .אֵׂ יפֹ ה זה שָּ ם?
מֵׂ עֵׂ בר ַליָּם?
וְ אּולַי ִּמקָּ רוֹב,
מֵׂ אַ ְשדוֹת-יַעקֹ ב
א ֹו גִּ בְ עָּ תַ יִּם
מֵׂ חֵׂ יפָּ ה
א ֹו יְרּושָּ ַליִּם,
וְ אּולַי בְ כִּ נרת
כוֹתְ בִּ ים לִּ י אִּ גרת?

נוֹשֵׂ א הַ מִּ כְ תָּ בִּ ים  /רבקה דוידית
הּוא בָּ א – הֵׂ ָּידד ,הֵׂ ָּידד!
ַילְ קּוט ָּגד ֹול בַ צַ ד
ּובַ ַילְ קּוט ל ֹו – א ֹוצָּ ר ֹות
בּולִּ ים ִּמ ָּכל הָּ א ָּרצוֹת.
ָּיד ֹו פְ תּוחָּ ה ַל ֹכל;
עַ ל ָּכל אחָּ ד ַי ְחמֹ ל:
ִּמכְ תָּ ב ַלסָּ ב ,מִּ כְ תָּ ב ַלּד ֹוד;
לְ ָּכל אשר בּולִּ ים ַי ְחמֹ ד.
הָּ הּ ,ד ֹוד-שלִּ -מכְ תָּ בִּ ים,
חַ ֵׂלק ַגם לִּ י בּולִּ ים,
בְ חַ ַיי ,כִּ י עַ ד עַ כְ שָּ ו
ע ֹוד ֹלא ִּקבַ לְ תִּ י שּום מִּ כְ תָּ ב!
עָּ ָּנה הַ ּד ֹוד א ַזי:
לִּ י ִּמכְ תָּ בִּ ים בְ לִּ י ַדי,
אַ ְך הֵׂ ם ְשלּו ִּחיםַ ,ילְ ִּּדי הַ ּט ֹוב,
ַרק ַלי ֹו ֵׂדעַ ְק ֹרא ּוכְ תֹ ב!

כוֹתְ בִּ ים לִּ י ,כוֹתְ בִּ ים לִּ י,
כוֹתְ בִּ ים עֵׂ ת ַרבָּ ה,
וְ אֵׂ לַי הַ ִּמכְ תָּ ב
ע ַדיִּן ֹלא בָּ א.

הַ ּדַ ּוָּר  /מרים אלון
בָּ א הַ ַּדּוָּ ר
בַ שַ ק ָּנבַ ר
וְ ָאמַ ר:
"מצְ טַ עֵׂ ר,
ִּ
הַ י ֹום בִּ ְשבִּ ילְ כם
שּום ָּּדבָּ ר.
ֹלא ִּמכְ תָּ ב
ֹלא גְ לּו ָּיה
ֹלא ִּמבְ ָּרק
ֹלא חבִּ י ָּלה
וְ אֵׂ ין ַגם שּום
ִּמכְ תָּ ב ָּרשּום".
ע ֹוד י ֹום עָּ בַ ר
הִּ ֵׂנה הּוא כְ בָּ ר
הַ ַּדּוָּ ר.
בַ שַ ק ָּנבַ ר
וְ ָאמַ ר:
"בִּ ְשבִּ יל אִּ מָּ א אִּ גרת
ִּמ ְקבּוצַ ת כִּ נרת,
לְ אַ בָּ א גְ לּו ָּיה
מֵׂ ַא ְנגְ לִּ ָּיה
ּו ִּמכְ תָּ ב ִּמסְ פָּ ַרד
ַלאח ֹותְ ָך אפְ ָּרת".
וְ לִּ פְ ֵׂני ש ִּנפְ ַרד
ָאמַ ר הַ ַּדּוָּ ר:
"מצְ טַ עֵׂ ר,
ִּ
הַ י ֹום בִּ ְשבִּ ילְ כם
שּום ָּּדבָּ ר.
ֹלא ִּמכְ תָּ ב
ֹלא גְ לּו ָּיה
ֹלא ִּמבְ ָּרק
ֹלא חבִּ י ָּלה
וְ אֵׂ ין ַגם שּום
ִּמכְ תָּ ב ָּרשּום".
מּו ָּזר ,אֵׂ יזה בִּ לְ בּול,
ִּמי בִּ כְ ָּלל ר ֹוצה ִּמכְ תָּ ב,
א ִּני צָּ ִּריְך...
ַרק את הַ בּול.
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הדואר בא היום
בעידן התקשורת הדיגיטלית ,המילים " ִּמכְ תָּ ב"" ,גְ לּו ָּיה" ו" ִּמבְ ָּרק" הולכות ודהות ,הולכות ומאבדות את
מקומן ואת חשיבותן במציאות החיים ובלקסיקון .שלושת השירים שלהלן פורסמו בתוך שלושים שנה
במחצית השנייה של המאה הקודמת :הוותיק שבהם נכתב בימים שבהם המכתב היה אמצעי התקשורת
היחיד כמעט בארץ ,כשברוב המוחלט של הבתים בישראל הצעירה לא היה מכשיר טלפון .בשלושת
השירים מופיע הַ ַּדּוָּר ,שלביקוריו היומיים הייתה נגיעה גם לחיי הילדים.
הדוברת בשירּה של פניה ברגשטיין ( )1950-1908היא רק ילדה ,אין לה מכרים או עסקים במקומות
רחוקים ,אך היא רוצה להיות ככל האדםֻּ " :כלָּם עַ ל סְ בִּ יבִּ י ְ /מקַ בְ לִּ ים ִּמכְ תָּ בִּ יםַ / ,רק ֹלא אנִּי" .מכתב
שיגיע ממרחקים יביא עמו חדשות ,יפרוץ את גבולות ילדותה ,יוסיף לה חשיבות ,ובהתחשב במגבלות
האידיאולוגיות של הקיבוץ  -יעניק לה את החוויה האסורה של רכוש פרטי .היא אינה מעלה בדעתה מי
עשוי לכתוב במיוחד לה ,ושמות המקומות הרחוקים שהיא מכירה מגלמים את הסיכוי" .בְ וַ ַּדאי תְ קַ בְ לִּ י,
[ ]...שָּ ם כְ בָּ ר כוֹתְ בִּ ים לְָּך" ,מנחם אותה הדוור כדרכם של מבוגרים .אכזבתה של הדוברת מדברי הדוור
מהדהדת במילותיה ש לה" :כוֹתְ בִּ ים לִּ י ,כוֹתְ בִּ ים לִּ י / ,כוֹתְ בִּ ים עֵׂ ת ַרבָּ ה / ,וְ אֵׂ לַי הַ מִּ כְ תָּ ב  /ע ַדיִּן ֹלא בָּ א".
גם הדובר של רבקה דוידית ( )1970-1908מצפה בקוצר רוח לדוור" :בְ חַ ַיי ,כִּ י עַ ד עַ כְ שָּ ו  /ע ֹוד ֹלא ִּקבַ לְ תִּ י
שּום ִּמכְ תָּ ב!" אבל המכתבים אינם מעניינים אותו; אל הבולים הוא לוטש עין – "ּובַ ַילְ קּוט ל ֹו – א ֹוצָּ ר ֹות
 /בּולִּ ים ִּמ ָּכל הָּ א ָּרצוֹת" .הדובר מנסה להסוות את השקפתו שיש טעם במכתבים רק בזכות הבולים
הרגיש לכבוד עיסוקו ,מזכה את הילד במענה לשון עוקצני" :לִּ י ִּמכְ תָּ בִּ ים בְ לִּ י ַדי/ ,
שעליהם ,אבל הדוורָּ ,
אַ ְך הֵׂ ם ְשלּו ִּחיםַ ,ילְ ִּּדי הַ ּט ֹובַ / ,רק ַלי ֹו ֵׂדעַ ְק ֹרא ּוכְ תֹ ב!".
הדוור של מרים אלון ( )2011-1938הוא הפחות אישי והפחות חביב מבין השלושה; אמנם מכיר את
לקוחותיו אבל אופן עבודתי מוכני וכמוהו הטקסט הקבוע המתאר את מרכולתוֹ" :לא ִּמכְ תָּ ב ֹ /לא גְ לּו ָּיה
ֹ /לא ִּמבְ ָּרק ֹ /לא חבִּ י ָּלה  /וְ אֵׂ ין ַגם שּום ִּ /מכְ תָּ ב ָּרשּום" .הדובר ,התמה על הפזמון החוזר המיותר ,אינו
מבחין בצורך של הדוור לזכות בתשומת לב ומצהיר בגלוי על עמדתוִּ / ..." :מי בִּ כְ ָּלל ר ֹוצה ִּמכְ תָּ ב / ,א ִּני
צָּ ִּריְךַ / ...רק את הַ בּול".
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