
 חזרה לאתר

  

  במלאת שלוש שנים למותו  לגיה למידדאֶ 

) 2007רסם במוסף לתרבות וספרות של הארץ בנובמבר התפ(                                                                  

  

. הוא שנא פקידים. הוא שנא חתולים. יםהוא שנא נהגי אוטובוס. יניקים"הוא שנא מפא   

.  את מוצארטוהבים אאינםשנא אנשים שהוא . הוא שנא קבלנים. שנא עולים חדשיםהוא 

כל שנא הוא . שנא בשרהוא . ליקריםהוא שנא . בעיקר שוקולד חלב, הוא שנא שוקולד

  . הוא שנא צבע כחול. "פור סקוור גולד"טבק שלא היה 

פרופסורים הוא שנא . שגיאות בעבריתהוא שנא . "הארץ" במאמריםלשכתב הוא שנא    

ואת . שוקןהוא שנא את . שקדהוא שנא את . קורצוויילאת הוא שנא . לספרות עברית

 .וגם את חברי אגודת הסופרים.  ואת כל חברי אגודת העיתונאיםקוטלרואת , פינקלשטיין

  .בהחלט.  דן בן אמוץגם אתהוא שנא . מגדואת . מוסינזון ואת.  סמך יזהרבמיוחד את

 .ביוא ם עשליםהלהוא שנא . הוא שנא לבקש סליחה. הוא שנא הנחות. הוא שנא טובות   

הוא . את אשתו הוא שנא לאהוב. התגעגע לאחיולהוא שנא . ואימ ל עתאבללההוא שנא 

  . שנא לתת עצות לילדיו

באגממנון , ו   הוא שנא לחזור ללונדון באלף תשע מאות ששים וארבע ולהיות שם לבד

  .רוד

. משה דייןשמעון פרס ואת את הוא שנא . הוא שנא את רמת גן.    הוא שנא את תל אביב

הוא שנא . גם את מנחם בגיןהוא שנא  .ריוןשנא את בן גוובעיקר . ת גולדה ואת אבןוא

הוא שנא כהני . הוא שנא רבנים. שנא פדגוגיםהוא . מנותהוא שנא מבקרי א. פוליטיקאים

שלא משתעשעים . לפחות. ך"הוא שנא אנשים שלא יודעים בעל פה רבע מהתנ. דת

שאינם קוראים את שירי יהודה . פרקי אבותים אינם מכירש. י לספר בראשית"מפרושי רש

שאינם .  מרלושאינם מכירים את. קספירשייב בקיאים אינםשהוא שנא את מי . הלוי

  .שמעולם לא שמעו על וויליאם שוונק גילברט. רום'ג. ק. רום' גאוהבים את

  .מילל ליד הבית, חי, לא ראו אף פעם תן אמיתיהוא שנא את כל אלה ש   

הוא . עובדי אליליםשנא הוא . שנא אלילים הוא. הוא שנא גנרלים. שוטריםהוא שנא    

. סטליניסטיםהוא שנא . שנא מפריחי שממותהוא . שנא אנטישמיםהוא . םפטריוטישנא 
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הוא . הוא שנא דגלים. הוא שנא עקרונות. הוא שנא פילוסופיות. אולוגיותיאידהוא שנא 

הוא . הוא שנא את המאה העשרים. א מודרניזםהוא שנ. הוא שנא קוביזם. שנא את הציונות

הוא שנא את . הוא שנא את הביטלס. רול-אן-הוא שנא רוק. אז'גהוא שנא . טלוויזיהשנא 

  .ח"הוא שנא את שירי הפלמ. דילן

  

, טגאקשורות בחוטי שפ, עטופות בעיתונים, שנא את חבילות הספרים שלא נמכרוהוא    

  .מסודרות בעליית הגג

הוא .  רומסי שממיותהוא שנא. הוא שנא כלכלנים. מדעניםהוא שנא . שנא רופאיםהוא    

 שונאיהוא שנא . הוא שנא כורתי עצים. י פרחיםקוטפהוא שנא . חרקיםמשמידי שנא 

מעמידי הוא שנא . הוא שנא אניני טעם שמבינים בקוניאק. הוא שנא חובבי שירה. כלבים

הוא שנא בעלי . שנא בעלי שררההוא .  שוחדהוא שנא נותני. הוא שנא חנפנים. פנים

 ודעיםאנשים שישנא הוא . קבלי פרסיםהוא שנא מ. חלקי פרסיםשנא מהוא . שרירים

  . לידווכים  הוא שנא שב.בכיהוא שנא .  לבכותשקל להםהוא שנא אנשים .  בקלותלהצחיק

  . מעבר לקירבגללו שאשתו בוכה הוא שנא    

. הוא שנא אבזמים סגורים. לנסוע במוניותהוא שנא . רוץהוא שנא ל. הוא שנא לשחות   

הוא . ארנקיםהוא שנא . שרוכיםהוא שנא . ים'רצ'הוא שנא ריצ. הוא שנא כפתורים רכוסים

  . הוא שנא חליפות. ם ארוכיםישנא מכנסי

ולנעול נעלי ספורט .    הוא שנא אנשים שחשבו שזה מאד מוזר לגלח את הראש בקיץ

  .   קצות השפםולחדד את. צהובות

, ברגים, הוא שנא ברזים. הוא שנא מקרנות סרטים שמונה מילימטר. הוא שנא כסף   

, הוא שנא מכוניות. םתקועיתריסים הוא שנא . פטישים משורים וצבתות, מברגים, צינורות

הוא שנא אנשים . הוא שנא מכשירי טלפון. מחשביםהוא שנא . במיוחד ידיות הילוכים

הוא שנא . הוא שנא מגרות. שולחנות מסודריםהוא שנא " ?מי זה":שאומרים בטלפון

  . הוא שנא קולבים. הוא שנא ארונות. תיקיות

  . הוא שנא את שלוש מכונות הכתיבה שלו   

. להתלבשהוא שנא . הוא שנא להתגלח. להתעורר משנת אחר הצהריים שלוהוא שנא    

הוא שנא . הוא שנא בזבזנים. םהוא שנא בזבוז מי.  את כוס התה שלווא שנא להדיחה

הוא שנא את . זיכרונו הפנומנאליניצלו את הוא שנא את מי ש. הוא שנא שקרנים. צבועים
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שפחדו שנא את מי הוא . שנא את מי שהתרפסו לפניוהוא . זיכרונו הפנומנאליל בזומי ש

  . מפניו

  . אפילו את השנאה עצמה שנא בכל ליבו

  . ועכשיו גם הוא בתוכם, סייגאהוב ללא ל אבארק את הזיכרונות הסכים    
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