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ייניםתוכן הענ



  
  

  כתדבר העור
  

העושים במלאכת החוג לשוחרי , אנוכך , וף של טיפת מים עיקשת על אבןטכמו טפ
לפלס את הדרך ללבות , מתוך רצון והתכוונות גדולה, ממשיכים אט אט, שירה

ביניהם יש האמונים על אמנות השירה ויש אחרים שזה להם מפגש . האנשים
יה מתברר כי אלה וגם עם המשך העשי. עם אמנות נפלאה זו, כמעט בתולי, ראשוני
כפי שבא הדבר לידי ביטוי במכתבי הקוראים המובאים , יוצאים נשכרים, אלה

  ".קוראים כותבים"בפניכם ככתבם וכלשונם במדור 
אולי היו אלה ". עיין ערך שירה"בזאת מוגש לכם הגיליון התשיעי של כתב העת 

המנסה " נוקאי"תשעה ירחי לידה של התגבשות ועיצוב זהות עצמית של ירחון 
  .ידוע-שיש בה אתגר והתמודדות עם הבלתי" תעלת לידה"לפלס את דרכו ב

יוצרים -הכותבים, אילולא אתם הקוראים, לא היינו יכולים להגיע כלל למקום זה
  .לב-ועל כך תודות מקרב". יד מיילדת" המשמשים לנו מגיביםהו
  

מצוי , נוער-שירה לבניתהליך איסוף החומר לכתב העת ל, כפי שנאמר בגיליון הקודם
מנהלי סדנאות לכתיבה יוצרת , מורים, אנו מבקשים מהורים, מעל במה זו. בעיצומו
  .לשלוח אלינו משיריהם, יוצרים-לעודד בני נוער כותבים, ואחרים

לשלוח אלי , אני מזמינה את מי שיש בידו ספרי שירה איכותית מתורגמת לילדים
  .ות שירי הילדיםכדי להעשיר את מדף מצג, חומרים אלו
לצערי . לעתים יש בעיות טכניות בכניסה לאתר של החוג לשוחרי שירה. דבר נוסף

בעיות . הדבר אינו תלוי בנו אלא בשרת המארח את אתר החוג לשוחרי שירה, הרב
  .נסו להיכנס מאוחר יותר. לא להתייאש. אלה בדרך כלל זמניות

  
  ?ומה בגיליון זה

תורם , כל אחד בדרכו ובשפתו. ם מפרי יצירתםכותבים מוכרים וחדשים מביאי
  .לעניין ולעושר של כתב העת

 בשל יתרונות ".עיין ערך תרגום "מובא במדור, כולל השוואת תרגומים, מגוון מיוחד
כפי , יש באפשרותנו ליצור מפגש בין ענקי המילים והצלילים, המדיה המקוונת

  ".שד היער"כר יותר בשמו המו" שדמלך"שתוכלו להיווכח בתרגום שירו של גתה 
בשירת ,  ביניהםהגומלין-יחסימאמר מעניין מציג את המפגש בין תאנטוס לארוס ו

  .הפיתוי האירוטית
היכרות יוצאת , מאמר מרחיב דעת המתמקד בשירתו המופלאה של אמיר גלבוע

דופן עם משורר שהוא גם איש דת נוצרי ומפגש עם ספר חדש המביא את שירתו 
  .של ולאדימיר מיאקובסקיוסיפור חייו 

אלה . נעדר מקומם של חלק מהמדורים הקבועים, בשל ריבוי החומר בגיליון זה
  .יובאו בגיליונות הבאים

  .נשמח ביותר לקבל תגובות לגופם של יצירות ומאמרים
  

  .אני מאחלת לכולכם קריאה מהנה ונעימה
  
  

  שרית
  

    האמנות אינה הרמוניה של כללים
  כי אם הרמוניה של גחמות
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רובן דריו



  

  אשר רייך

  לוח קיץ
  

 רֹר אֹותֹוָיבֹא ַהַּקִיץ ְוֶטַבע ִיְג
 ,ֶאל ֵחיֵקְך ַהִּנְדָרְך ָלאֹור

 ?ּוַמה ַּתֲעִׂשי ּבֹו
 
 ַהְרֵּבה ַמִים ְּתֵפִלים ַוֲאֵפִלים! ָים

 -ְוחֹולֹות חֹוִנים ְלֶנָחָמה ְׁשחּוָמה 
 ִעם ְיֵמי ַהֶּפָחם ֶׁשהֹוְפִכים ְלֵאֶפר

 .עֹוֵרְך ֵיָחֵרְך ִּכְצִלי ַהָּׁשָעה
 

 ַּמַּגע ָיִדיַהְרֵחק ִמן ַהַּקִיץ ַהְרֵחק ִמ
 ַאְּת עֹוד ַמְחִליָקה ַּבַּמִים ִּבְתנּועֹות ְּכֻחּלֹות

 ַּגְעּגּוַעי קֹוְפִצים ּוִמְתַּגְּבִהים ָלֶהם. ּוְקִלילֹות
 ַהחֹוֵלם , ֵאַלִיְך ֶאל ּגּוֵפְך ַהְדִגיִגי ֶהָעֵיף ִמֶּמִּני

 .ְיִליד ָהִעיר ַהְּמֻחֶּבֶרת, ָרבּוץ ֵּבין ַהחֹומֹות
 

 ם ְרחֹוָקה ַוֲאִני ֻמֶּכה ַלחּות ְוחֹולֹותְירּוָׁשַלִי
 רֹוֶאה ֶאת עֹוֵרְך ַהָּלָבן ֶׁשִּנְמָלא ַקְׂשַקֵּׂשי ֶׁשֶמׁש

 .חּוֵמְך ִלְסַנִּפיִרים ְוִזיָמִיְך ִצְוֵאיְך ָּתְפחּו ְזרֹועֹוַתִי
 ָלעּוף ִאִּתי , ְצִאי ַלְּצָלִלים ֶׁשָּיֵנּצּו ָלְך ִצַּנת ִׁשּכּוְך

 ְּבתֹוְך ,  ַהַחִּיים ֵאין ִּבְלָּתםֶאל ֶמְרַחֵּקי
  .ֶחֶדר ְמֵלא ְסָפִרים ַוֲחלֹומֹות ְלָכל עֹונֹות ַהָּׁשָנה

  
  
  
  
  
  

  

  שרית שץ

*     

 , ִהְתּכֹוְפִפי
 ַהְרִּכיִני ֵמַצח ֶאל ָהֲאָדָמה
 ַהִּיי ְּכִניעּות ִּגְבעֹול ִּבְפֵני

 ,ָהרּוַח
 ְוִאם ִּתָּסֵדק ִׁשְדָרֵתְך 

 ֹות ְּכמֹו ַהְצִמיִחי ֻחְלי
 ְלָטָאה ְקטּוַעת ָזָנב
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 יעל גלוברמן
 שני שירים

 
 

  תמונה עם חור במרכזה  ערששיר 
                                                 

  .ה ְרֵעָבה זה ָּדָבר ַמְפִחידָׁשִא  .יס ָהפּוְךׁשֹוֶכֶבת ַּבִּמָּטה ְּכמֹו ְּבִכ
.                         ְּכלּום לא ֵמִכיל אֹוָתּה   תֶׂש ְמַחֶּפַרק, ִכיָלהלֹא ַמֲאיא ִה

  ֶחֶרת ַׁשִהיא ְמֶׁשִנְדֶמה . כֹלֱאֶל ַמֶּׁשהּוּ  ר ַעְכָׁשו ְסִביָבּה ְמֻפָּז ָעמֹקֶׁשָהָיהָמה 
  ֶקת   ֶּל ִמְתַחּבֹו ֵאיָנּהֶׁשח ַתל ֵנָּכ. ַלֶּטֶרף  ,נֹוֵצץ ְונֹוֵׁשף ַּבחֶֹשְך,  ְוָחשּוףָּפרּוַע

  , ֶזה ַהָרָעב ֶשָלּה. ְמָדֵּמם, יֹול ִמַּדִנְרֶאה ָּגד  . ָׁשפּוְך, עֹותזֹול ִּפְתאֹם ְּכמֹו ַמְטְּב
  ָלטּוׁש ּכמֹו ֵעין ִקיְקלֹוּפ   .   אֹוְּפיּום ּוִמָּידְּתנּו ָלּה

    ִּתְראּו אֹוָתּה. ָחֶזהח ְּבֶאְמַצע ֶהאְטַר  ,לֹא ְּבַמָּצָבּה,  ֶאת ֶזהָוִניל לֹא ַיֲעֶׂשה ָלּה
,      ִהיא לֹא ֲעצּוָבה.  ָׁשִניםֶּזהִמ, ְּכָבר לֹא   , ְּבעֹותְטַמ, ּגֹוֶרֶרת ַהַּביָתה לֹוְּבְסֶטר ַחי

ּה ּגֹוֶאה          ְוַהָּצָמא ֶׁשָּל,  ָרָעבְמַזתִהיא    , ַּכְרִטיס ְלֵאירֹוָּפה, ס ִעם ֵׁשמֹותָקְנִּפ
  .ִלְנעֹוץ ּבֹו ַסִּכין, ֶאת ַהּתּפּוַח    יָהְלַהְטִּביַע ֶאת ָּכל אֹוֲהֶב

   
  .ה ִעם ָיַדִים ֵריקֹות ֶזה ָּדָבר ְמַאֵּיםָׁשִא

  ִזיָקה ְּבָיָדּה ָיד   ִאם ִהיא לֹא ַמְח
  ,ִמְּנִקיקמֹו ְּכה ָּנב ִמֶּמֵׁשרּוַח נֹו

  ה   ֶּנָרִבי ָנִקי ּוְמֻׁשְׁשּום ִאּי
  .קֹוןֵריַח ֶּפה ֶשל ְּדָר

  ,קּוָרהַּדְלּתֹו ֲעֶׁשִהיא ַּבִית ַּבִּמְדָּבר 
  ִרים  ָדי ַּבֲחִׁשֵלַח ָחְפַּתְׁשחֹול ִמ
  ַעל ָהִרְצָּפה    , ִיׁש ַהִּמְטָּבחֵּבר ַעל ֵׁשִמְצַט

  .יּוָנהְדהֹוֵפך ֶאת ַהִּמָּטה ִל
  
  ֶרת ְּבֵביָתּה ְסָפִלים ֵריִקיםה ְלַבד ְמַפֶּזָׁש ִא
ּו  ַעת ָתם ֻּמְטַּבֶשַעל ְשָפ, ָדִליםְב
  ְרֶאה ָּתִמיד ִיְהֶיה ִמי ֶשִּי. יַמת ְשָפתֹוןֲחִת

    ִּבְטִביַעת ְׂשָפֶתיָה  ְכֶּפֶלתֻׁשְּמַה,  ָהֲאֻדָמהַּבֶּקֶׁשת
  ֵעדּות , ר ְּפעִמיםֶׂשֶע

  ְמַבְצְּבִצים  ׁשּוַלִים, ַלֲעזּוָבה סֹוִדית
  .ל צֶֹרך ָּגדֹולֶׁש

  יֹוְׁשבֹות ֵּבין ֻּבּבֹות, ְזִהירּות ְיָלדֹות
  :הקֹות ָלֶהן ֵּתְמַחְּל, ֹוִריםּקַמְּכמֹו ֵּבין 
  .יּו ָּכמֹוָהַאל ִּתְה
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  יעקב שגיא

  אתה בא והולך
ַא  ְוהֹוֵלְך ָּבא ָּתה
  ,ּוְמֻנָּמר ָּגדֹול ְרחֹוב ֲחתּול ְּכמֹו
  ְוהֹוֵלְך ָּבא
  ,ִלְקָראְתָך ַקּׁשּוָבה ַוֲאִני

  ,ַׁשְתָקִנים רְנַזִמְּב ְספּוָנה
  ה ָק ֲחָזְמַבֶּקֶׁשת, ִמְתַּפֶּלֶלת

  .ָךֶׁשְּל ִחּיּוְך ָּכל ַעל
  

ַא  ֵמֵאָליו מּוָבןְּכ אֹוִתי לֹוֵקַח ָּתה
  ֻּכִּלי ֶנֱאֶסֶפת ַוֲאִני
  .ָּגעַמְל ֲחׂשּוָפה ְּבעֹוִדי
ַא  ַעְצְמָך רנֹוֵצ ָּתה

  ,ְנַמָּסה ַוֲאִני                       
  ִמָּכאן ַּתְפִליג ָמָחר

  יֹוַדַעת ֲאִני                         
  ְיָלהַהַּל לַכּוֶׁשא ַּכָּמה ָּכל

                           ָלַגַעת ְּבָך
  .ֶׁשִּלי ִיְהֶיה

  
  ַּגִּלים ֻמַּכת ְסִפיָנה ֲאִני  אלישע פורת

  ,ַהחֹוף ַעל ְנטּוָׁשה  
  ְזרֹועֹוַתי ׁשֹוַלַחת, ְּתָמנּון ְּכמֹו  נדרים קטנים

    ַהְּיֵחפֹות                      
 .ְלַחֵּבק אֹוְתָך ֵאּלּו ֵהם ַרק

  ְנָדִרים ְקַטִּנים ֶׁשֲאִני
  ֵדר ְלַעְצִמי ְּכגֹוןנֹו

  ִלְפקֹד ֶאת ֶקֶבר
  .ֲאִבי ְּביֹום ִׂשְמַחת ִלִּבי

  ְּכגֹון ָלרּוץ ָּבֶעֶרב
  ַאַחר ְמעֹוף ָהֲאָנפֹות

  ִלְהיֹות, ֶאל ֶמְרַחָּקן
  ׁשּוב ֶיֶלד ִמְתַנֵּׂשא

  ְלִהְתַמֵּלא. ֶאל ִמְגָּדָליו
  ֵמֵריַח חֶֹׁשְך ִמְתָקֵרב

  .ִמּלֶֹבן ֲהָדִרים ּפֹוְרִחים
  ּלּו ֵהם ַרקֵא

  ְּדָבִרים ְקַטִּנים ֶׁשֲאִני
  ָחֵפץ ְלַעְצִמי ְּכגֹון
  ִלְנּדֹר עֹוד ְוִלְנּדֹר
  ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ְּבכִֹחי

 .ְלָהִקים ֶאת ַהֵּמִתים

 6
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  לאה שניר

  זמן סרפד
 ִתי ֵמְרׁשּותֹואּוַלי ִמְּפֵני ֶׁשָּיָצא

 .ָּבא ַהַּטַעם ִמָּמקֹום ֶׁשּלֹא ִצִּפיִתי לֹו ְּכָלל
 ,עֹופֹות ַקִיץ ַסְרָבִנים ִהְתַעְּלמּו ִמִּכּוּוֵני ַהּקֹר

 ,ֵמהֹוָראֹות ַהְּנִדיָדה
 ְמַפִּתים ֶאת ָהאֹור

 ,ָטחּוב, ֶׁשַּיֲעִמיק ְלתֹוְך ֻסּכֹות ֵצל ַלח
 ל ָלִטיָפה ִמַּתְמָרהַּגן ֻמְפָלא ַּתַחת ִׂשְמלֹוֶתיָה ֶׁש

 ְמַעֶּגֶלת ֶאְצָּבעֹות ַחּמֹות
 ְסִביב ָׁשְרֵׁשי ָהֵעֶׂשב ַהּצֹוֵרב

 ,ְּבֶׁשַטח ַהֶהְפֵקר ֵמֲאחֹוֵרי ַמְעֶּבֶדת ַהֶּטַבע
 ּתֹוֵפַח ַּתְחּבּולֹות ָחרֹון, אֹוֶגֶרת ִסְרָּפִדים ְּבַׂשק ַּגס

 ַּתַחת ַאְבֵני ָחָצץ ֶׁשָהִיינּו ְמַיִּדים ָּבּה
 .ַלֲהִניָסּה ִמְּמקֹומֹוֵתינּו

 ,ָּבֶעֶרב ְּתַבֵּׁשל ְמַרק ֲעָׂשִבים ָמִריר ֵמֶעְלּבֹוָנּה
 ִּתְזֶרה ַּתְבִליִנים ֵּכִהים

 .ְלָהִעיר ִצֳּפִרים ְרֻטּבֹות טֹוְבלֹות ְּבַחְלֵצי ִאיָׁשּה
 ,ְּבַטַעם ּדּוָדִאים ַיֲעֶׂשה ָּבּה ִזְכרֹונֹות ַיֲעקֹב ְּבֵלָאה

 ר ַלּצּורֹות ַהְּפרּועֹות ִיְתַמֵּכ
 .ֶׁשל  ְזַמן ַהִּסְרָּפד

  
  
  
  

  גנןמשה 

  ְּכאֹוִביד
  

  . ְּכאֹוִביד ִּבְׁשָעתֹו ַאף ֲאִני ַרק ְּבִׁשיר ֶאְתַּבֵּטא
   . ַאף אֹוִתי ֶזה ַמְפִּתיַע: ִאם אֹוַמר, ַרק ֱאֶמת
    ָּבֵטל: יְּבִעְנַין ַהסֹוֵנט ְּכָבר ָחַׁשְבִּת, ְלָמָׁשל
   . ַהַּמְרִּתיַע - ְּבֻחָּקיו. ִחי ַּבּצּוָרהָּכל ּכֹ

  
    צּול ְוֶאְחרֹׁש עֹוד ֶאְמׁשְֹך ַּבָּי: ַאְך ֵהן לֹא

   . ַּבִּמְׁשָקל ּוַבַּבִית, ַּבּצּוָרה, רּוזָחֶּב
   ְּבָזְרִעי אֹוִתּיֹות ְזִעירֹות עֹוד ֶאְחרֹז 

    .  לֹא ַׁשִית, לֹא ָׁשִמיר: ְוַהִּׁשיר ִהֵּנה ָקם  ְוָהָיה
  

   ֶׁשאֹוָתּה ְלַהְראֹות  , ַעְכָׁשו ֵיׁש ִמין ְּתבּוָאה
  :  ַמֲעֶׂשה ַרֲעָנן ְלַמְכִּביר, ָלַרְעָיה
   , ה ּוְמֻדָּׁשן ָיִביא ָלּה ָקְרָּבןֵלב ֵּגֶא

  
   אֹו ׁשּורֹות ֶׁשִּכְרִאי ְמֻלָּטׁש ַמְראֹות 

   :ַאְך ְּבִׁשיר, טֹוב ְוַרע, ֶאת ָיֵמינּו ַיַחד
. ַמןן ְקָׁשֵרינּו ְלָתִמיד ַעל ַהְּזֶאת ִנְצחֹו



  עודד פלד  אנדרי פישהוף

  כי מי יודע
  

 ֶאת ִהיָמָלָיה  ַהִּסיִני ַהְּמַנֶּקה 
 ָׁשב ְלֵביתֹו

 ִעם ֶרֶגל ַאַחת ְקפּוָאה 
 ַׂשק ֲעָנק ַעל ַּגּבֹו  

 ָמֵלא ַּפִחּיֹות קֹוָלה ֵריקֹות 
 ּוְנָירֹות ְמֻלְכָלִכים ַאַחר ַהִּׁשּמּוׁש

 ה ְמֻאָּׁשר ִמְּמַלאְכתֹוהּוא ִנְרֶא
 ָׂשַרף ַהּכֹל ֶּבָחֵצר

 ּוְכָבר ֵהֵחל סֹוֵפר ֶאת ַהֵּלילֹות 
 ַעד ַלִּנָּקיֹון ַהָּבא ִלְקַראת  

 ַהְּסָתו
 

 ִלְקַראת ַהְּסָתו ָהַרב ַהְּמַנֶּקה ֶאת
 ַאְבֵני ַהּכֶֹתל  

 ָׁשב ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשּלֹו 
 ָידֹו ְׂשרּוָטה ֵמַהְּסָלִעים  

 סֹוף ִּפְתָקאֹות  -ְּכֶׁשהֹוִציא ֵאין
 ְּכתּובֹות ְּבָכל ְׂשפֹות ָהֱאנֹוׁשּות 

 ִּכי ֱאלִֹהים ֵמִבין ֶאת ֻּכָּלן
 ַרק ֲאַנְחנּו לֹא ֶאת ְׂשָפתֹו

 ֶנֱאַמר
 הּוא ִנְרֶאה ְמֻבְלָּבל ַמה 

 ִּכי ִאיׁש לֹא ִהְנָחהּו ַמה ַּלֲעׂשֹות ִעָּמן
 ַעם ַהָּבָאהְוִנָּסה לֹא ַלְחׁשֹב ַעל ַהַּפ

 ִלְקַראת ָהָאִביב
 ְּכמֹו ֶׁשּלֹא סֹוְפִרים ֶאת ַהָּיִמים

 ַעד ַהִּמּלּוִאים ַהָּבִאים
  יֹוֵדַעִּכי ִמי 

  
  
  

  

  כלב ערבי
[  ]מן הגניזה

  
  ָהְיָתה ֶׁשֶמׁש ַּבַּגן ּוַבֶּפַתח ִקֵּדם ֶאת

  ֶּכֶלב, ֶּכֶלב. ָּפַני ֶּכֶלב ֲעָרִבי ָקָטן
  ָקָראִתי לֹו ּבֹוא ְנַׂשֵחק ְקָצת

  נּו ָּבֵעֶׂשב ְוָצַחְקנּו ְוָהיּוְוִהְתַּגְלַּגְל
  ִמָּבִּתים[ָׁשם ֲהמֹון ְיָלִדים ָיִפים 

  ּוְׁשַנִים ֵמֶהם ָקְרבּו ] טֹוִבים
  :ְּבַׁשֲאגֹות ִׂשְמָחה ּוָבאּו

  ֶּכֶלב ֲעָרִבי ֶּכֶלב ֲעָרֲבי ְנַבֵּׁשל
  אֹוְתָך ַלֲארּוַחת ָהֶעֶרב ַנֲעֶׂשה

  –ִמְּמָך ְסֵטְיק 
  

  י לֹו ְוִחַּבְקִּתיָאַמְרִּת, ַאל ִּתְפַחד
  ַאל ִּתְפַחד, ֶאת ַצָּוארֹו ֶהָעצּוב

  ֲאָבל ְזָנבֹו ֶׁשִּכְׁשֵּכׁש ָּבֲאִויר ִּבְמבּוָכה
  

  ְוִאם לֹא ֲאִני ָׁשם ָהיּו ּתֹוְלִׁשים
  לֹו ַוַּדאי ֶאת ֵעיָניו ַהְּׁשחֹורֹות

 

  ,רגשנות יתרה, נעורים ריקים
  , ול עמוקתסכ, שמחה לאיד

  .הנה כיצד אבדו חיי ללא תכלית
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  ארתור רמבו



  אמיר אור

שירת הפיתוי הארוטית: בין ֶארוס לַתנאטוס  

  

     !נערה,  זהירות- 1

כאחת , ולאלת הפיתוי והשיד, ֹו'באמנות ובשירה מופיעה ֵּפית, במיתוס היווני
הרודוטוס מזווג אותה כדמות משלימה אל . מנערותיה של אפרודיטה אלת התשוקה

' ֹו'ֵּפית'מן המלה . המופקדת על השכנוע בדיבור או בכוח, 1אלת ההכרח, אַנְנֵקה
, העברי' פיתוי'ובדומה גם ה, שגם עניינו ריצוי בדברים' ִּפֵּיס'נתגלגל לנו אל העברית 

  . שידול רגשי או רעיוני באמצעות הדיבור, של נמען הדבריםת מנטאליעניינו פתיחה 
, כל שיר הוא דיבור מזמין מסוגו; אפשר שכל שיר הוא שיר פיתוי, הרחב, במובן זה

זה . ולהיכנס אל עולמו, לפתוח את ליבו ושכלו, דיבור הבא למשוך אליו את הקורא
גם המשכנע : רייםובכל זאת לא מדובר בהיפנוזה או בסמים פסיכיאט, נשמע מסוכן

וכל הפיתוי מוליך את נמענו למטרתו , שבמפתים אינו יכול ליצור יש מאין בדבריו
שום פרסומת לא תצלח . באמצעות יצר והגיון דברים שקיים בשומע בכוח או בפועל

אף שזו , והוא הדין גם בשירה; לרכּוש או לנוחות, ליופי, בלי התשוקה לעוצמה
,  מאוויים מעודנים יותר כמו התשוקה לצדקמוליכה בנו גם את החשמל של

שעצם הנגיעה בה , גם ביחס לתשוקה הארוטית, כמובן, כך. או להתעלות, לחוכמה
  . מכוח פעולתו של ארוס בכל אדם, מפעילה פיתוי

אך , הפיתוי שבעצם הדיבור על ארוס מצוי בכל שיר טוב המוליך את התשוקה הזו
שיר על אודות פיתוי .  יהיה מחודד יותרהפיתוי הפואטי שארצה לדבר עליו כאן

ובכך אינו שונה משאר שירי אהבה וחשק , ארוטי מעביר לקורא סיפור מעשה כלשהו
שיר פיתוי במובן החמור של  לא כן. או משירי תלונה וקנאה של אוהבים מיוסרים

יש לו מטרה והוא בא לבצע ": שיר מגויס"שיר כזה הוא .  השיר הבא לפתות–המלה 
אל מושא , בגוף שני, אלא תמיד פנייה בפועל, "דיבור על אודות" הוא אינו .אותה

מעשה המלים המשדלות שנרקם במיומנות , השיר הוא כלי הפיתוי עצמו. התשוקה
, בכך קרובים שירי פיתוי לתורת הנאום הקלאסית. המשורר כדי להשיג היענות
כשסוקרטס נואם את , ואכן; של שכנוע לרעיון או מעשה, שנוצרה בדיוק למטרה זו

הוא אינו מדבר עוד , בענייני אהבה והיענות לחיזורים) 238-241(ס דרֹוְינאומו בַפ
, כבתחילה, שדבַרי שוב אינם דיתירמבים, אישי השֵלו, וכי לא הרגשת: "אלא משורר

   2"?...פייםאלא חרוזים ֶא
 7-ה הס במאכֹוהמשורר היווני ארכילֹו, כבר בראשיתה של שירת היחיד במערב

. 3דֹויֶמִפְמו את בתה של ַאבמילותיס מספר בשירו איך ניסה והצליח לפתות "לפנה
אך עד מהרה עובר מהדיבור על אודות , השיר מספר בפתיחתו על אודות המעשה

במונולוג הפיתוי שלו . הנערה הנחשקת לדיבור ישיר אליה בהווה של ההתרחשות
וכך תוכל לשמור על , ר אליהמבטיח המשורר לנערה שאם תשכב ִאתו לא יחדו

הנאום משיג . ומשכנע אותה שרק בה הוא חושק ולא בשום אהובה אחרת, בתוליה
  : 4ונעתרת לו, הנערה משתכנעת מדבריו, את מטרתו

  
  ְונֹוֵטל ֶאת ַהַּנֲעָרה ; ָּכל זֹאת ָאַמְרִּתי

  ֶאל ֵּבין ְּפָרִחים ְּפתּוֵחי ּכֹוֶתֶרת 
   אֹוָתּה ּוְמַכֶּסה, ִהְׁשַּכְבִּתיָה

  ...ִחַּבִקְִּתי ֶאת ַצָּואָרּה ִּבְזרֹוִעי, ְּבַאַּדְרִּתי ָהַרָּכה

                                                 
 .111, 8היסטוריה  1
  ).1975שוקן (בתרגום יהודה ליבס , 241פיידרוס ', כתבי אפלטון כרך ג 2
  . a196ארכילוכוס  3
  ).1993, ביתן(ולוגיה לשירה ארוטית יוונית  אנת תשוקה מתירת איבריםמתוך , ם המחבר בתרגולהלןהשירים  4
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  , ַעד ִׁשְחַרְרִּתי ֶאת אֹוִני ַהָּלָבן
  . נֹוֵגַע ִּבְׂשָעָרּה ַהָּזהֹב

  
כל זאת " הוא משלים את –מלאכת השידול של ארכילוכוס אינה מתוחכמת במיוחד 

ַרק אֹוָתְך ", ושנית, "ֶאֱעצֹר/ ֵּנְך עֹוֶטה ָהֵעֶׂשב ֵהן ְּבַג", ראשית: בשני מהלכים" אמרתי
הוא פשוט סומך על משיכתה של הנערה אליו ודבריו אינם !). בסדר זה" (ֲאִני רֹוֶצה

, זהו אולי עיקרו של עניין. באים אלא לפוגג את חששותיה החברתיים והרגשיים
נּות הם איתנים כאשר המחסומים להיע" גדולתה"אבל שירת השידול מתגלה במלוא 

  . יותר
שירי פיתוי אינם עוסקים כלל בנתון השרירותי של משיכת המפותה אל , בכל מקרה
אבל אין בשירים , בעקיפין אפשר שיופיו של השיר עשוי להקרין על מחברו: המפתה

אישי מופיע בשירת הפיתוי -המישור הבין, יתר על כן. פרסומת עצמית של דובריהם
הוא חף מכל , האהבה או הנאמנות, בר לעצם וידוי התשוקהשכן מֵע, כמעט במובלע

, שישנו או איננו, של כוח אלוהי" דיבוק"התשוקה נתפסה כמין . ירציונאלטיעון 
  . ואינו בידי אדם

המטיף , נראה שהפיתוי מגיע עד לקצה גבול השכנוע באותו נאום של סוקרטס
חינת העדפת השפיות על בב, לדחות את המחזר האוהב ולהעדיף את זה שאינו אוהב

אלא שסוקרטס עצמו עוצר שם , מהלך השכנוע שלו הוא תבוני לחלוטין. השיגעון
  ".בחטאי לאלים אקנה כבוד בבני אדם"באומרו שהוא חושש שמא , בדבריו

אצל ארכילוכוס הֵאמון הוא אמנם מרכיב חיוני במערכת היחסים שהוא מבקש 
-מול-הרגשית באה לאחר טיעון של נזקאך בסדר דבריו ההבטחה , ליצור עם הנערה

  .ואיננו כלל במישור הזוגי,  טיעון שאיננו רגשי–תועלת לנערה 
מעניין אפוא להבחין ששירת הפיתוי מתרכזת בשכנוע נמעניה לעצם החוויה המינית 

 דרך שכנוע המובילה בעצם להכרעה שאיננה במישור היחסים עם הזולת אלא –
   . הפרטי של המפותהבתוך עולמו , בתוך מעגל האני

הנעורים ": אם לא עכשיו אימתי"הטיעון הקלאסי של הפיתוי הוא לאורך דורות 
כמאה שנים (יס ִנְגיאֹוכך משדל ֵת. היופי יימוג ועמו גם אהבת האוהבים, חולפים

  : 5את אהובו הסרבני) מאוחר יותר
  

  [...]? ַעד ָמַתי ִּתְבַרח ִמֶּמִּני, ַנַער
  לֹא ְזַמן ַרב עֹוד ;  ַהֲעֵנק ִליַחְסְּדָך, ִהָּׁשֵאר

  .ֶׁשְּלָך ִּתְהֶיה ַמְּתַנת ַאְפרֹוִדיֵטה ְסֻגַּלת ָהֲעֶטֶרת
  

מפתה בתפוח העדן בתולה סרבנית ) בשיר הלניסטי המיוחס לאפלטון(משורר אחר 
  :6נוספת באותו טיעון עצמו

  
  ! ֲאִני זֹוֵרק ָלְך ַּתּפּוַח

  , יִניִאם ְּבֵחֶפץ ֵלב ּתֹאֲהִב, ְוַאְּת
  ! ְוַחְּלִקי ִאִּתי ֶאת ְּבתּוַלִיְך, ְקִחיהּו

  ַאְך ִאם ַאְּת חֹוֶׁשֶבת ַעל ַמה ֶּׁשַהְלַואי ְולֹא ִיְקֶרה 
  .ְוַהְרֲהִרי ַמה ָּקָצר ּתֹור ַהּיִֹפי, ְקִחיהּו

  
מן השירה . אך גם הולך ומשתכלל, אותו מוטיב חוזר בגרסאות שונות בשירי הפיתוי

ַלֲאהּוָבתֹו "וממנו גם אל שירו של מארֶוול ,  אל אובידיוסההלניסטית הוא מגיע
אולם דומה שנקודת הציון .  ולעשרות שירי פיתוי עד לימינו אלה"ַהִּמַּתֶּמֶמת

  כאשר , ס" לפנה3-החשובה ביותר בתובנת המוטיב נקבעה כבר במאה  ה
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 האהבה המביא את מוטיב, ס ִשכלל את הטיעון לשיר פיתוי מורכבֶדיַאִּפֶלְקְסַא
  :7והחלוף לשיא ולעומק חדשים

  
  ? ּוָמה ַהּתֹוֶעֶלת? ַאְּת ְּבתּוַלִיְך ׁשֹוֶמֶרת

  ֶאל ָהֶדס, ַנֲעָרה, לֹא ְּבבֹוֵאְך
  .ֶאת אֹוֲהֵבְך ִּתְמְצִאי ָלְך
  ַּתֲענּוגֹות ַאְפרֹוִדיֵטה, ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים ֵהם

  ,ְּבתּוָלה, ָּבֲאֶכרֹון
  .ָעָפר ָוֵאֶפר ִנְׁשַּכב

  
לא רק היופי : אך במלוא האובדן האפשרי, ארוטי" אכֹול ושתֹה"טיעון הוא אותו ה

אין מאהבים ואין מעשי , בארצות המתים, בהאדס. אלא גם החיים עצמם, חולף
שאם לא כן תמותי כאותו , הבי מאוצרך? למה לא עכשיו, ואם כך, רק כאן. אהבה

  . קמצן על קופת זהבו
אך , ירה בין ארוס לתנאטוס במלא קוטביותםהמשורר מעמת את הנערה עם הבח

הוא כינוי ) שבהמשך" אֶכרון"במקביל ל" (ָהֶדס: "בזה לא מתמצה עדיין טיעונו
המשורר מרמז אל סיפור ֶּפְרֶספֹוֵנה שנודעה . אך גם שמו של אל המתים, לשאול

 יום אחד כשיצאה הנערה לקטוף פרחים התאהב בה האדס : )korē(" הנערה"בכינויה 
/ סאל הֶד, נערה, לא בבואך: "המשורר סונט אפוא בנמענת. טף אותה אל ממלכתווח

ואהבה תימצא לך רק , את אינך קוֵרה?  ְלמה את מחכה–" את אוהבך תמצאי לך
וגם לא מתמצה בהמחשה , הריבוד המיתי של הטיעון אינו רק קישוט. בחייך

המהופכת הזו בקונוטציה . האובדן שהוא מנסה להלך עליה מטפורית של פחד
, מופגנת באמת גאוניותו של אסקלפיאדס, קוֵרה, של הנערה" חתונת המוות"ל

מעבר למובן הגלוי של הפיתוי . ואפיגרמה קלילה של פיתוי הופכת לשיר עמוק
אובדן : המשורר נוגע כאן במהות פחדיה וכיסופיה של הנערה, לחיים ולארוס
היא  במגע המיני שמפניו. אונס, חטיפה,  שוד–שלה " חתונת המוות"הבתולים הוא 

חוששת ייקרעו חבלי המטריארכאט הנפשי שבו היא קשורה לעולם נשים אמהי 
הפן האלים של  בהוויית הילדה שלה היא מוגנת מן. כולא אך גם מוגן, וסגור

, בואי: אסקלפיאדס אומר לה. אך בו בזמן גם דוחה את זהותה הנשית, הגבריות
לנתק את חבל הטבור ולהיות , להסתקרן ולהסתכן, יהאם אינך רוצה לצאת לחופש

בעל ' אני'הוא מפתה אותה לקיום של ; הוא מפתה אותה בהרבה יותר מעונג? אשה
  .פנים משלו

אבל הסיכון אינו בטל והפיתוי הוא רשת מלים ערמומית שאינה מבטלת אותו אלא 
. ה חבטותיותר זבובים נלכדים בטיפה אחת של דבש מאשר במא: רק מסתירה אותו

ובכך אינו שונה מפיתויי שירת , לפיתוי הארוטי יש גם צד שאינו קליל אלא נורא
או נגינתו של החלילן , של גתה' שר היער'דברי ׂשר היער ב, הסירנות באודיסיאה

ההתפתות היא בסופו של דבר ויתור וכניעה ויש בה התמסרות לארוס . מהמלין
סקלפיאדס אינם טורחים לטייח את דברי הפיתוי בנוסח א. ולתנאטוס גם יחד

אלא רק מציבים אותו מול החלופה הרגשית של הוויתור על , הסיכון הזה
; המוגן מן העולם, תוכלי להמשיך בלימבו הנפשי הזה, הנה! נערה, בחרי: ההסתכנות

ס אל מחוץ  במעוף של יופי וארֹו–או לעומת זאת , לבחור בהוויה של גולם הפרפר
  . חיים עצמםבהסתכנות ב, לפקעת
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    ללא מלים - 2
  

היעדרותו הכמעט מוחלטת של הקול הנשי מן השירה הקלאסית מותירה אותנו עם 
על "גם בשירים אלה . אך ללא שירי פיתוי משלהן, שירים על אודות נשים מפתות

. מופיע הפיתוי הנשי כפיתוי שאינו משתמש במלים או שאינו זקוק להן" אודות
ׁשֹוַלַחת ִּבְתׁשּוָקה ַמִּתיַרת "ן נערת מקהלה בספרטה ַמְקתאר אְלס מ" לפנה6-במאה ה
גם מכאן והלאה איננו מוצאים שום פיתוי . 8"ַמָּבִטים ְמִמִּסים ִמֵּׁשָנה ּוִמָּמֶות/ ֵאיָבִרים 

פונה אל נערה  סריֹוַטְנֶגס אְרקֹוְרכשַמ,  לספירה1-ובמאה ה, מילולי בפי אשה
  :9 גם היא אינה זקוקה למלים,שהפיתוי הוא כנראה מקצועה

  
  ַּבְזְּבָזִנית ֶׁשל ְזַמן , ָהִסיִרי ֶאת ָהְרָׁשתֹות ָהֵאֶּלה

  ! ַאל ְּתַגְלְּגִלי ְּבַכָּוָנה ֶאת ָמְתַנִיְך, ִליִסיִדיֵקה, ּוְכֶׁשַאְּת ּפֹוַסַעת
  ִקְפֵלי ִׂשְמָלֵתְך ַהַּדִּקיָקה ְּכרּוִכים ֵהיֵטב ָעַלִיְך 

  [...]לֹא ִנְרִאים ַּגם  ִנְרִאיםְוָכל ַמֲעֻרַּמִיְך 
  

ילה וגם במצבים ִסְקַר וְּפפֹומעניין להבחין שגם בשיריהן של משוררות כסאְּפ
אלא מתואר במונחים של תחושות , הפיתוי אינו ִמתַמלל, ארוטיים בין נשים לנשים

  . 10גופניות
  

  ִנְרֶאה ִלי ָׁשֶוה ָלֵאִלים
  ,ָּכל ִאיׁש ַהּיֹוֵׁשב ִנְכֵחְך

  ה ָאְזנֹו ִמָּקרֹובַמֶּט
  ְלקֹוֵלְך ַהָּמתֹוק

  ,ֶׁשַחַּיי, ְוִלְצחֹוֵקְך ַהִּנְכָסף
  [...]  !ִהְסִעיר ֶאת ַהֵּלב ְּבָחִזי

  
באוזניה של סאּפפו דיבורה של הנערה הנחשקת אינו , למרות שהמלים הן אמנותה

משיריה עולה כי היא מתפללת . שתוכן דבריו טפל לעיקר" קול מתוק"אלא 
מסרט , טה שאהובותיה תתרצינה לתשוקתה ואף מרעיפה עליהן מתנותלאפרודי

 ועם זאת כל שיריה הארוטיים –היא מדברת אל אהובותיה ; צבעוני ועד שיר
  . המרובים אינם באים לפתות

  11,"בתה של אפרודיטה" למעלת ֹו'יתדווקא סאּפפו היתה זו שהעלתה את ֶּפ
לא לצורך , אם כן, מדוע; נועובעניינים אחרים הפליאה בעצמה במלאכת השכ

אך אפשר , ששירי פיתוי כאלה פשוט לא שרדו, כמובן, אפשר? שידולן של אהובות
ואפשר גם שזהו עניין . אפשר שזהו עניין של נוהג תרבותי ואפשר שלא; גם אחרת

, הפיתוי המילולי הוא דיבור שדוחק ומעיר את האהבה בטרם תחפץ: של כבוד עצמי
  . חליף את התשוקה החושנית הישירההלהעצים או לובא בסופו של דבר 

שיחסים עם נשים לא סיכנו נערה מבחינה אישית וחברתית באותו , אבל יש לזכור
אובדן בתולים או הריון היו : נערה, זהירות. אופן שסיכנו אותה יחסים עם גברים

, ואילו הבעילה כשלעצמה כרוכה בפלישה גופנית; עלולים להסתכם באסון חברתי
. במהפך נפשי ובאותה קרבה מאיימת ואמביוולנטית אל הפן האלים של הגבריות

של האשה ודימתה " חתונת המוות"סאּפפו עצמה כתבה כמה וכמה שירי קינה על 
אך לא ראתה מאומה מכל זה במין , את אובדן הבתולים לפרי שנקטף או לפרח רמוס

  , אך עדיין', האחרת 'היה משום פלישה שלתביחסי נשים אפשר ש. עם בנות מינה
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האם אהבת נשים מוציאה בכלל את . דומה-האחרת היא בבחינת אחר, לעומת הגבר
ההיסט הארוטי אל הדמות ? הנערה מחזַקת המטריארכאט הנפשי של ילדותה

  . האהובה הוא התפתחות אך גם המשך של אותו עולם נשי
 היענות של אשה ביוון הקדומה לא היה שום איסור חברתי על, בנוסף על כל זאת

שיחסי נשים פשוט לא דרשו , אפשר אפוא. לאשה והיא לא היתה כרוכה בסיכונים
  .מהן העזה כה רבה ולא דרשו מסאּפפו מלאכת שידול כה מפולפלת

  

  

  

  

   גלברשטט)אברי(אברהם 

   טרופיםקלפים

  
  . ָטַרף ֶאת ַהְּקָלִפיםִמיֶׁשהּו

  
  לֹא ָּכל יֹום ַאָּתה ּפֹוֵגׁש

  ֵהן ְוָׂשָטןּכֹ, קֹוֵסם
  .ְּבאֹותֹו ַהֶחֶדר

  
  לֹא ָּכל יֹום ַאָּתה ָנע ֵּבין ַהָּׁשַמִים ְלָבֵּתי ֶהָעְלִמין

  .ְוֵאיְנָך ִמְתַּפֵּלא ְּכָלל
  

  לֹא ָּכל ֶעֶרב ַאָּתה נֹוֵגַע ְּבִׂשְמַלת ֶמִׁשי
  .ּוַמִּׁשיל אֹוָתּה ַלַּנַחל

  
  לֹא ָּכל ַלְיָלה ַאָּתה ָׂשֵמַח ְלבֹוא ַהְּסָעָרה

  .ְוִנְרָּגע ַרק ַּבֲחלֹומֹות
  

  ,לֹא ָּכל יֹום ִמיֶׁשהּו טֹוֵרף ֶאת ַהְּקָלִפים
  ַמִּגיׁש ְלָך אֹוָתם

  .ְוֶנֱעָלם
  

  )2006, 5' עמ, "קלפים טרופים"מתוך                                  (
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  .משורר, )בריַא(ט אברהם ָטְשְרֶּבְלֶג
. שרוב בני משפחתם נספו בשואה,  ילידי פוליןרים בשכונת התקווה בתל אביב להו1946- נולד ב

. קיבוץ מעלה החמישהסיים בית ספר תיכון בבילדותו עבר עם משפחתו לקיבוץ גבעת השלושה ו
בעל תואר ראשון בספרות והיסטוריה מטעם האוניברסיטה העברית ובעל . מתגורר בירושלים

מש יש. רך פרסומים במשרד הקליטהע.  ובעיתונאות ציבורילמד קורסים במינהל. שיון הוראהיר
 .מפרסם שירים מנעוריו בכתבי עת שונים. מרכז בכיר של תלונות ופניות הציבור במשרד החינוך

למלומדים וסופרים בחסות בית  (ס"קרן עמומענק מ קבל,  ספרי שירה6פרסם . אב לחמישה
  2005, )הנשיא



  יודית שחר

  גשר
  

  ְׁשְטִׁשים ֶאת ַהְּתמּוָנהַהְּפָרִטים ַהּיֹוְמיֹוִמִּיים ְמַט
  ְוָעֶליָה ְלַהְׁשִּגיַח ְּכֶׁשִהיא ְמַהֶּלֶכת ַעל ֶּגֶׁשר 

  ְלָפֶניָה ִנְפָרִׂשים ֵאיְנסֹוף ְּגָׁשִרים 
  ,ַהִּׁשּכֹוִרים, ַהַּקְּבָצִנים, ְּבסֹוָפם ָּתִמיד ְיַחּכּו ַהּזֹונֹות

  ,  ַחְסרֹות ַרֲחִמיםֵמֲאחֹוֶריָה ָיִמים ְמַיְּלִלים ִנְבָעִטים ְּבַרְגַלִים
  .ִהְבַטְחָּת ֶׁשַּתְרֶׁשה ִלי ַאָּבא, ַאָּבא

  .ִמַּתַחת ַלְּפָלָדה ַהְּמַרֶּצֶדת, לֹול ָאסּור ִלּפֹולֹא ִלּפ, ָמּהִנים ְּבַרְחָּזֶצֶמד ְיָלֶדיָה ְמֻא
  ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ְׁשָקִלים ְללֹא ְנִסיעֹות ַמְנִחיִתים אֹוָתּה ַלַּמְרָצפֹות

  ָקרֹוב ִמְּכֵדי ֶׁשאֶֹׁשר ִּפְתאֹוִמי ִיְפרֹץ ,  ֵמֲחלֹומֹותָרחֹוק
  ,ֶאת ַטַּבַעת ָהֲעָצמֹות ַהּסֹוְגרֹות ְּבֵבית ֶהָחֶזה

  ְיַאְלֵחׁש ֶאת ִלָּבה ְּבָגז ָקִליל ַיְתִּפיַח אֹותֹו 
  ְסחֹף ְלֵעֶברְלָבלֹון ֶמִׁשי ַמְוִריד ֶׁשִּי

  ֵפָלה ֲאְוַהְרֵחק ִמְּׁשֵמי ָה
  .יִדים ַעל ַהֶּגֶׁשרַהַּמְכִּב

 

  

  

  ברכה רוזנפלד

  הליכה
  ְצָעַדי ֶׁשִּלי , ַרק ַהְּצָעִדים

  ֵהם ַהַּמְכִּתיִבים ֶאת ֶקֶצב ַהֵּלב ְוַהְּנִשיָמה 
  ִחּלּוף ֶהֳחָמִרים ּוְבֵעַרת ַחְמָצן ְּבָכל ִרְקָמה 

  ְׁשעֹון ַהּדֶֹפק ַהִּנְפָעם ּבֹוֵרא ִנּגּון הֹוֵלם ִּתּקּון 
  ַען ַהְּנָׁשָמה ַהּגּוף ְלַמ

  , ְקִלּפֹות ָּפַני נֹוְׁשרֹות ֻטְמָאה
  ַקְׂשֶקֶׂשת ֲהמּוָמה 

  ָּבִאָּשה  ִמן ַהְּתמּוָרה ַהִּמְתחֹוֶלֶלת 
   היָכִלֲהז ַּבָּכֻרְּמַהץ ָמֲאַמְּב

  ְּבֵזָעָתּהִמָּטֶהֶרת 
  ּוְכָבר ַהּמַֹח ְׁשטּוף ֶאְנדֹוְרִפיִנים 

  ּוְכָבר ַהּזַֹהר ַמֶּכה ַּבּגּוף
  ֵנעֹור , תָּצִנ הָנמּום ְּתרֹול ְטם ֶׁשֵּלן ִארֹוָּכִזְו

  ִמן ָהֶרֶגל ַהַּכָּלה עֹוֶלה ַלַּמְחָּשָבה 
  ּוְברֹם ֶׁשל ֲהָזיֹות ִנְכָּתבֹות אֹוִתּיֹות 

  ִמְׂשמֹאל ְלָיִמין ּוִמָּיִמין ִלְׂשמֹאל
   רל אֹוג ֶׁשָרֲאַּמִמ םָרְפִנ ָזִעיר בָב ְׁשיק אֹוִּקט ַדחּוְו
  ׁשּוָרה , ִמָּלה, ַמֲאָמרְְּב, ְלִהְתַּגֵּדר ְּבָתו ׁשֵּקַבְמּו
   לֵצְלַטְצִּיה ֶשר ָמַבד ְּדּכֹלְל

  ְוִיְצַטֵּלל
ְּכמֹו ְּגֻאּלֹות ַהְרֵּבה 
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  מנחם פאלק

  חתולים
  
  ?ׁש לֹו ַלֲעׂשֹות ָּכל ַהּיֹוםַמה ֵּי, ֹותּתתּול ָהַאְׁשַּפֲח

  ַּפֵחי ַהֶּזֶבלָלֶׁשֶבת ְּברֹב ִטְקִסּיּות ַעל ְׂשַפת 
  ְלַהִּביט ִּבְתִפָּלה ִאֶּלֶמת

  ַּבְּיצּוִרים ַההֹוְלִכים ַעל ְׁשַּתִים 
  .ּוַבַּׂשִּקּיֹות ֶׁשִּביֵדיֶהם

  
  ?י ּבֶֹקרׁש ָלֶהם ַלְחׁשֹב ִמֵּדַעל ַמה ֵּי, ֲחתּוִלים ִסיָאִמִּיים

  ַמה ֵהם עֹוִׂשים חּוץ ִמְּלַגְרֵּגר ְּבִניָמה ְמֻפֶּנֶקת
  ,ְמֻרֶּצה ֵמַעְצמֹו ָּכל ּבֶֹקר, *ּוסְּכמֹו ֶזא

  ְוַלְחלֹם ַעל ְסֵטיק ֲעִסיִסי ְּבַׁשֶּמֶנת ְמתּוָקה
  .ִסֵיְסָטה ַעל ִמְזָרן ְמֻכֶּסה ַמְלָמָלהְו
  

  ?ֲעֵׂשיֶהם ִּבְׁשעֹות ָהֶעֶרבַמה ַּמ, ֲחתּוֵלי ְרחֹוב
  ֲאָנִׁשים ְמֻרְּפֵטי ְלבּוׁשַמִּביִטים ְּבִקְנָאה ַּב

  ת ְּכמֹוָתםַחְסֵרי ַּבִי
  ַהִּמְתָחִרים ָּבֶהם ְּבִחּטּוט

  .ְּבִבְטָנּה ֶׁשל ַהְּצַפְרֵּדַע ָהִעירֹוִנית
  

  ְלַמה ֵהם ִמְתַּגְעְּגִעים, ֲחתּוֵלי ַּבִית ְׂשֵבִעים
  ? ְּבעֹונֹות ַהִּיחּום

  ַמה ֵהם ְצִריִכים חּוץ ֵמֲחתּוָלה ִחָּנִנית
  ַּבֲעַלת ִיחּוס ַמְתִאים

  ְרדּותְלִמְׂשֲחֵקי ַהִהָּׂש
  ֲהָנָאה ִקְצַרת מֹוֵעד

  ּוְמנּוָחה ְמֻיַּגַעת
  .ַעד ַלִּמּמּוׁש ַהָּבא

  
  ְוָאנּו עֹוְקִבים ַאֲחֵריֶהם ִּביִׁשיָבה ִטְקִסית

  ִעם ְּפרּוַסת עּוַגת ְקֶרם ַׁשֶּמֶנת ַּבָּיד
  ,ַּבְקּבּוק ַמִים ִמיֶנָרִלִּיים ְטהֹוִרים
  םִמְתַנֲחִמים ֶׁשֵּיׁש ִמְסֵּכִנים ֵמֶה
  ּוְמַפְנְטִזים ַעל ֲחתּולֹות ַהְרֵּבה

  .ְלִהָּׂשְרדּות ָהֶאגֹו ַהַּגְבִרי
  

  
- ---- --- --- ----- -- --- --- ---- --- ---- --- --- ----- -- --- --- ---- --- ---- --- --- -----  

  .אלֵֹהי ַהֶּגֶׁשם ַּבִּמיתֹולֹוְגָיה ַהְּיָוִניתֶמֶלְך ָהֵאִלים ֵו*  
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  זאב-איליה בר

   *ןסוף האלף באברדי
 

1                                                                                                .  
  .ָיַדי ָנעֹות ְּבֶקֶצב ַהֲחלֹום

  .ְלהֹודֹות ָלְך ּוְלבֹוֵרא ַהֲחלֹומֹות ,ָלקּום
  ,ַרע ְלִהְתעֹוֵרר ְּבֵבית ָמלֹון ָמרּוט

   ֲחלֹונֹותְלַהְׁשִקיף ֵעיַנִים ְּבַעד ָאָבק
  .ִלְפֵני ַהֶּׁשֶמׁש

  ַהַּלְיָלהֵאִרית ְׁשַמָּבִטי ְמַלֶּוה ֶאת 
  .ְּבמֹוָרד ָהְרחֹוב

  
2.  

  .ָחִפיםְצָעקֹות ַהְׁש, ַחםַהַּׁשְיָבבֹות ְּבַאְבֵני 
  .ָנֵמל ְּבַמֲערּוָמיו ִעם ַׁשַחר ֶנֱעָרם

  ָחְמקּו ַהַּדָּיִגים ,ֵאין ָאָדם ָּבְרִציִפים
  -ֶקרֶאל ֲאָהבֹות ַהּבֹ

  .  ָיָרק-ֶאל ֲארּוַחת
  
3.  

  . ָקָרה ְצלּוָלה ַּכִּיין ,ָים ֵׁשיִׁשי
  . ְרצּוַעת חֹול ְקפּוָאה ַּבָּים ַהְּצפֹוִני  ניצן בלואין

  .ַמּכֹות אֹור ְּבֲעָנִנים ִנְסָדִקים. ֶּכֶלב ַאְדמֹוִני  ם להניחירק צליל  .ִעּתֹון ַהּבֶֹקר .ִאיׁש ָׁשעּון ֶאל קֹוָרה

   
4.  

  .ף ָהֶאֶלף ַהֵּשִניַׁשַחר ָּפרּוׂש ַעל ַּגִּלים ְּבסֹו ַאָּתה ְמַחֵּכְך ִּבי ְצִליִלים ֲעֻמִּקים
  .ַּבַּבְלָקןת רֹוֶחֶׁשֵאׁש  ֵּבין ַמִים ְלַמִים ,ָרחֹוק ה ֵאיְך ִמְתַּבֵסר ַהַּמָּצבֲאִני ּתֹוָה
  - ֶאל סֹודֹות ַהָּיםזַֹהר ָנסֹוג  ִעם ִּדְמדּוֵמי ַהּיֹום ַהֻּמְחָלט

  .ְוָדםַּגֲאָוה  ,ֵּגאּות ָוֵׁשֶפלִמְקָסם ִּפְצֵעי  ֶׁשּבֹו ַאָּתה ׁשֹוֵקַע ַוֲאִני ָצָפה
   ְּכֶׁשַהּבּועֹות ֶנֱאָלמֹות ְלמּוָעָקה
  .5 ַאָּתה ְּכָבר לֹא ִמְׁשּתֹוֵקק ַוֲאִני

  ְקִריאֹות ַהְּׁשָחִפים ִּבְׁשֵמי ַהֶּכֶסף  ,לֹא ְמַרֶחֶמת
   ֶׁשל ָרץ ְלֶמְרַחִּקיםָעטֹות ַעל ְּבִדידּותֹו ַהְּזרֹועֹות ֲאחּוזֹות ִּבְכֵלי ַהַּמְׁשִחית

 ַהּגֹוֵזל ְּבחֹם ּגּופֹו ֶאת קֹר ַהּבֶֹקר ְוֵאין ָלנּו ָּדם
  .ֶאת ַׁשְלָוָתם ֶׁשל ַהַחִיים ֵאין ָלנּו ָּדם

  –קֹוק ַחי 'ִהיְצ נּו ָּדםֵאין ָל
  ְּבִסְחרּור ַמְעָּגִלים ֵהם ְמַלִּוים אֹוִתי ,ִּבְׁשִביל ְלַנֵּצַח ֶאת ַהּסֹוף

  .ְלֵעֶבר ַהַּגִּלים ַרק ְצִליִלים ְלָהִניַח
  ,ֶאל זַֹהר ַהָּצפֹון ֲאטּומֹות ֵהיֵטב, ְּבִצְנָצנֹות ִעם חֶֹמץ

  .ֶאל ִדי ְודֹון ַהָּצֳהַרִים ִלְׁשלֹוָׁשה ָיִמים-ְּבֶּׁשֶמׁש ַאַחר
   ,ְוֶאְפָׁשר ְלהֹוִסיף ַּגְרְּגֵרי ַחְרָּדל

   ֵיׁש אֹוְמִרים
  " ניטעיר הגר"מזרח סקוטלנד מכונה - עיר בצפון*   .ָרצּוי

   בין הנהרות ִדי ְודֹון      
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וסקת  ועכותבת שירה – ןניצן בלואי
מתגוררת . בפסיכולוגיה בודהיסטית

 בקרוב יצא ספר . שנים8ב מזה "בארה
  .שיריה הראשון



   
  עמי-דודי בן

 מחוץ לפרטים הקטנים
 ִּכְכמּוָסה ַהֶחְלמֹון ַחֵּיי

   ִזְרֵמי ָים ּוְמֻׁשָּלח ָארּוז ְּפִתיל
  מּוָדע- לֹאְמֻכֶּסה ִּבְקִלַּפת

  
   ֶאל ַהחּוץֵמַהְּפִנים ְסָדִקים
  ַהַחיְוַהֵּסֶדר  ִמְתַחֵּלף ַהֵּיׁש ִּכי ְמַלְּמִדים
  ֵמָעָליו ַמְלִּבין צֹוֵרַח    ַּגל ַּתַחת ַמְכִסיף
   ָּדחּוס ֶזַרע ִמְרָּדף   ִׁשְפַעת
  ְלַחֵּפׂש     ְּגבּולֹו ֶאת ּבֹוֵחן

  
   ְלִחּזּור ִמִּיחּום ַנֲעֶנה ִּבְׁשִבילֹוָּכל ּדֹור 

  ִמְּבִריָרה ִנְכָרת                       אֹו 
  ְרִבָּיה ִמְתֲחֵמי ַהּנֹוֵעל ֱאהֹבֶל ַהָחְפִׁשי ָהָרצֹון ִּכי ָארּור
   ַמְׁשֵאָבה        ַרקְּבַחְדֵרי   ְוַהֵּלב
  . ַלָחְפִׁשי ֲאסּוִרים ְּבִּסיעֹות הֹוֵלם

  
  ְּבָדמֹו    ְּבָאָדםרֹוֵחׁש -ָלרֹוֵתַח ִמְתָּפֵרץ ָנדֹוׁשֶעֶרב 

  - ִמַּבחּוץ  ְּכֶׁשִּנְסָּדק-
   ַהָּנחֹות ְּבִׁשְכּפּול ָעטּור
  יֹום ֻהֶּלֶדת זֹולֹות נֹותְּבַמְּת
  ֶׁשאּוַלי ְּבֵׁשָנה

  - אּוַלי ַרק -     
  ַהִּׁשְגָרה ִמַּמְּׁשֵבי ֲערּוֵצי ַּתֲאָוה ְוִתְלּכֹד ְּתַנֶּפה

  
  ַהֵּׁשִני ַהַּצד ֶאל ִמְתַהֵּפְך עֹוָלם ֶׁשל רּומֹו
   ִלְבִדיִדיםִעירֵליְל ִמְתָּפְרקֹות ְׁשעֹות    נֹוֵחר
  ְוֻתִּפים   ָּבס ְּפרּוָעה ַמְנִּגיַנת    ֲחֻתָּנה ַהְרֵחק
   ַּבַּגן ָאְנסּו ֶיֶלד          ָאסֹון ִסיֶרַנת

     ֲחָדׁשֹות             ָאְמרּו
  
  ְוִאָּׁשה 

       ְׁשמּורֹות ְמַאְגֶרֶפת ַּבת ַחָּוה
  ַרְחָמּה ְּבַאְפסֹו    ִמָּזָכר ִמְׁשָּכָבּהֵריק 
  ֲחצֹות ְׁשַעת ַאֲחֵרי ַמְלָאִכיםֵאין 
  - ְלִחּיּוְך ַּתְחִליף - ֵאין      ָנָחׁשַּגם 

  
  . ַּגן ָהֵעֶדן ַּתּפּוֵחי ֵאיָנּה ַהַּדַעת

  
  .ִלְׂשרֹד
  ִּבְבִלי ַּדַעת ַהָּדָגה ַלֲהֵקי
  ִּבְדָמעֹות ְולֹא ֵמי ֶמַלח ְּבׂשֹוִחים

   ִמחּוץ ַלְּפָרִטים ַהְּקַטִּנים
     ...ַהְמִׁשיְךְל    ְלַהְמִׁשיְך   ַהִּפְריֹוןֶאל חּוג 

  
.ספר בעריכה, "אבן ואהבות אחרות: "מתוך
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 יוסי גמזו

  ַהִּשיר ַעל ַהּכַֹח ִלְהיֹות ַחָּלש

 ְמַמְסֶטֶלת ְּכִשּקּוי, ְיַרק ַּגֵּלי ְזכּוִכית ֻמֶּתֶכת
  ֶשל ָים ַהִמְתַחְרֵמן ְּבֶשֶמש ַקִיץ , ֶשל ֵחֻרּיֹות שֹוְצפֹות

  ֲעָנִקית ֶשל ְשֵּתי ֵעיַנִיְך , תֶשהּוא ִמין ֶרְּפִליָקה ֻמְגֶּדֶל
  ,ְולֹא ַרק ּבֹו ,ֶשַּגם ָּבֶהן

  ֶאְפָשר ִלְטּבַֹע ְּבִלי ִסּכּוי 
  

   ֶשל ִהָּגיֹון, ְלֵאיזֹו ֲחָסֶקה גֹוֶאֶלת ֶשל ַמִּציל
   ֶשְּיַחֵּלץ ֶאת ָהאֹוֵבד ְוַהּצֹוֵלל ְוַהּשֹוֵקַע

 , ִמְּתהֹומֹות ַהִּשָּגיֹון
  יָה ִמּדּוִמַּית ַמֲחַשֶּכ

  -ְבִלי ִמְפָלט ּוְבִלי ִזּכּוי ּו ֶשל ְמצּוָלה ְּבִלי ֲחִניָנה
  

  ,ָּכל ּתֹוֲעפֹות ָהאֹור, ּוְרִקיז ְוַהָּתכֹל ַהֶּזה ָּכל ַהט
  חֹול ּוַמִים, ָּכל אֹוָתּה אֹוְרִגָיה ֶשל ֵריַח יֹוד ָוֶמַלח

  ֵהם ָהֵעדּות ִּכי לֹא ִחַּפְשֹנּו ָּכל ָיַמי ְוָכל ָיַמִיְך
  א ֶאת ֶזהֶאָּל

  ְוֶזה ֶאת זֹו
   .ְוֶאת ַהָּתם ְוַהָּטהֹור

  
  ְולֹא ָיַדְענּו ֵאיְך קֹוְרִאים ַלֶּזה ִּכי ַהֵּשמֹות ֻּכָּלם 

  ְוָאנּו, ָּבְגדּו ְּבָכל ַמה ֶּשָאְמרּו אֹו ִהְתַיְּמרּו ִלְהיֹות
  ְּכמֹו ֵאיֶזה ְפַראֶיִרים ְסתּוִמים ָּפשּוט ִהְמַשְכנּו ְוָקָראנּו

  ,  ֹוְמּבֹות ַהֵחְרשּותְּבָקָטק
  .ַלֶּנְעָלם ַהֶּנֱאָלם

  
  "ַאָּתה"ֵאיֶזה , "ַאְּת"ְלֵאיזֹו , ְלֵאיֶזה ִמיֶשהּו ָּבדּוי

  ַהַּגְעּגּוַע -ֶשְּקַלְסְּתרֹון ָּתֵוי ְּפֵניֶהם ְּבִאיְנֶטְרּפֹול
  ְּכמֹו ַהְּדָמעֹות ֲאֶשר ְזָלגּוָה     ְסָתִרים ְשקּוָפה-ֻמְתֶוה ִּבְדיֹו

  ָהֲעָלָטה-ַהְּבדֹוד ּוִמְנֲהרֹות-ְך ָּכל ֵלילֹותְלאֶֹר
  ְוֶזה ֻמְצָּפן ְּבקֹוד לֹא ַקל , ֶשל ַהֵּיאּוש ְוָהַאְכָזב

  ַעל ַּדף ַהְּכָתב ַרק ְלאֹוָרּה ּוְכִוּיֹוֶתיָה  ַהִּמְתַּגֶּלה
  ַהּבֵֹער ְולֹא ֻאָּכל, ֶשל ֵאש ַהְּסֶנה ַהֶּזה ִּבְפנֹוכֹו

  יְך ֶזה ְוַאְּת ֲהֵרי יֹוַדַעת ֵא
  .ַוֲאִני ֲהֵרי יֹוֵדַע

  
   ְוַהָּבהּום ַהָּזהּום, ֲאָבל ַהּכֹל ָהָיה ֶנְגֵּדנּו

  ַהֶּנֶפש  -ַהִּציִניָקִנים ֶהָעָקר ּוְסאּוב-ְוָכל ּבֹוְרֶדל
   ֹוָרה'ֶאת ָהרֹוַמְנִטיָקה ְלג ִאיְמּפֹוֶטְנִטים ֶשָהְפכּו ֶשל

  , חֹורֹותְוֶאת ַהּיִֹפי ִלְזנּוִנים ְוֶאת ָהֶארֹוס ִלְס
  ָדהּום  ַאף ֶשַּכּיֹום ְּכָבר ִאיש ֵאיֶנּנּו לֹא ֻמְפָּתע ְולֹא

   ָהֶרֶפש-ַהִּביב ּוְסַאת-ְולֹא ִנְרָעש ְולֹא ִנְבָאש ִמְּשַֹפת
  , ַּבְּסָפִרים אֹו ַּבִּתְקשֶֹרת ַּבחּוצֹות אֹו, ְושּום ִאּלּוַח

  .ַהְּמִכירֹותֵאינֹו ַמְקִּפיץ ֶאת ַאף ֶאָחד ִמְּלַבד ֶאת ֵריִטיְנג 
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  ְּבִגיל ַהְּבלּות ַהִּפּיּוִטית , ּוְגָרפֹוָמִנים ְלַמְכִּביר
  ) ָהאּורֹולֹוִגית, ְוֵיש ָּבִסיס מּוָצק ַלְחשֹד ִּכי ַגם ַהִהיא(

  ֵצן ְּבקֹול ָּגדֹול "ָאִצים ִעם ִּביֶּפר ַעל ַהִזיֶּפר ְלַיְח
   ַהֶּטַבע ֶאת ַהַּתְגִלית ַהַּמְרִעיָשה ִּכי ַאף אֹוָתם ָחַנן

  ָּבִאיְנֶוְנָטר ֶשּבֹו מּוַכַחת ִקְרָבָתם ַהִּמְשַּפְחִּתית 
  ַמה ֶשֵּמִעיד ְּבאַֹרח לֹוִגי, ַלֲחתּוִלים ְוַלְּכָלִבים

  ֶשֶּדֶרְך ֶקַבע , ַעל ִהְצָטְרָפם ַלֲאֻגַּדת שֹוְמֵרי ִמְשָּגל
  .ּדֹלְמַנְפְנִפים ּבֹו ְּבִלי ַלְח, ְשמּוֵטי ַהְשַואְנץ, ַדְוָקא ַהֵהם

 
   ְוָכל ַּכָּמה ֶשָּתש אֹוָנם ּגֹוֵבר ָהַרַהב ִּבְגרֹוָנם

 ,ִּכְדַבר ְנִביא ַהַּזַעם, ְוָכל ַּכָּמה ֶשַּגְברּוָתם ְּדפּוָקה
  )ִמְקָּפא ִּבְמקֹום ִזְקָּפה: ַמְשָמע" (ַתַחת ֲחגֹוָרה ִנְקָּפה"ִּכי 

  ַעם ֵהם ִמְתָחִרים ְּבָכל מּוָסף ַעל ַאִּליפּות ַחְסֵרי ַהַּט
  ֶשָּבּה ַהְּסּפֹוְרט ַהְּלֻאִּמי הּוא ִּבּזּוָּיּה ֶשל ָהִאָּשה 

  ֶאֶשְך-ְּכִאּלּו ֵיש ְּבָכְך ִלְתרֹום לֹו ְלאֹותֹו ְמרֹוַח
  ֶאת ִקּדּוָמן ֶשל ְמִכירֹות סֹוף ָהעֹוָנה ַהִּמְתַפְקֶּשֶשת

  . ַהְּבלֹוף ַהִּמְתַּכֶּוֶצת ִמּבּוָשה-ֶשל ַּתְדִמיתֹו ְקלּוַפת
  

ָא  ַהֵּלב -ז ֶזה ַהְּזַמן אּוַלי לֹוַמר ְּבָכל ֻחְצַּפת ִּגּלּוי
  מּול ַחּמּוַקִיְך ָהעֹוִלים ִמּתֹוְך ַהַּמִים , ַּדְוָקא ַעְכָשיו

    ְּכִמין ַּתְחַרת ִטּפֹות נֹוֶהֶרת, ּוַמְטִּביִעים ַּבחֹול ֶהָחם
  -ְוָארְֹך  שֶֹבל נֹוֵגַה, ֲחלֹוף-ֶשל ְסָטַלְקִטיִטים ְּבֵני

  "ֲאִני אֹוֵהב"ִמן ַהִּמִּלים , ִאָּשה, ֵאין נֹוָעז יֹוֵתרֶש
  ִמן ַהֻחְלָשה ַהּזֹאת ֵאַלִיְך , ִאָּשה, ְוֵאין ָחָזק יֹוֵתר
  ִמן ָהָעְצָמה ַהְּמַוֶּתֶרת , ִאָּשה, ְוֵאין ַּגְבִרי יֹוֵתר

   .ֹו ְלטֹוַבת מֹוְתרֹות ָהרְֹך'ַעל ַהְפָגַנת ְשִריֵרי ַהַּמאצ
  

  ַהַּמר ְוַהֻּמְפָלא,  ַּבּכֹוָכב ַהֶּזהְוֶשַחֵּיינּו
  :ָּבָרק ְקָצָרה ֵּבין ְשֵני ּכּוִכים ֶשל חֶֹשְך-ֵהם ַסְך ַהּכֹל ִאְבַחת
   -ֵּבין ַהִּשְלָיה ּוַמֲעֶטֶפת, ֵּבין ָהִעּבּור ְוַהִּקּבּור

  ַהִחּפּוש ַהְּדיֹוֶגִני ? ּוַמה ָּבֶאְמַצע, ַהַּתְכִריִכים
  , ַּבֲאֵפָלה" ָשם"ִני ֶשל ֵאיֶזה ַאַחר אֹורֹו ַהַּקְמָצ

  ֶשִּיְפרֹס ָלנּו ְּפרּוָסה ְקַטָּנה ֶשל אֶֹשר" ִאּלּו"ֶשל ֵאיֶזה 
   ַהְּשָאר הּוא ֶאֶפס, ְוַהְּפרּוָסה ַהּזאת ִהיא ֶגֶבר ְוִאָּשה

  .   הּוא ֶנְהָּפְך ְלֵאיֶזה ֵעֶרְך ֶעְשֹרֹוִניִאָּתםֶשַרק 
  

  ,יִלית ֶשְּשָמּה ָאָדםַהַחָּיה ָהֱאִו, ְוַרק ֲאַנְחנּו
   ַהֶהֶבל-ַהחֹול ַעל ְקַרב-ְמַבְזְּבִזים ֶאת ַּגְרְּגֵרי ְשעֹון

  ֵּבין ַהַּשִּליט ְוַהִּנְשֶלֶטת, ֵּבין ַהִּשְפָחה ְוָהָאדֹון
  ִמְּבִלי ִלְתּפֹס ֶשַהַּשִּליט ַהִּבְלָעִדי ְוַהָּיִחיד

  ָדיוִּכַלי ֶשְּבָיlaisser-passer אֹותֹו , ַר א י הּוא ָהֲע
   ּפֹוֵעם ַהְּסטֹוֶּפר ָהַאְכָזר ֶשל ְשהּוֵתנּו ַהּפֹוֶחֶתת

  ְוסֹוף ַהְּשִביל ּוְקֵצה ַהֶחֶבל  , ְשִנָּיה-ְשִנָּיה ִלְבַדל-ִמְּבַדל
  .   ִּבְגַזרִּדיֵננּו ָהָאִחיד, ִלי ְוָלְך, ְשמּוִרים ִלְשֵנינּו
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   ז ִמֶּמָּנהאֹותֹות ֶשֵאין ָּתֵקף ָוַע-ִּבְשַֹפת, ֲהלֹא ֶאת ֶזה
  , נֹוֵגן ְּבָשֵֹרנּו ַּבֵּלילֹות סּוָפה ַמְגֶנִטית ֶזה ָלזֹו
   ְוַהַחי ֲהלֹא ֶאת ֶזה אֹוְמִרים ְּבִלי ֶהֶרף ַהּצֹוֵמַח

  : ָּבֶאְסֶּפַרְנטֹו ַהִּנְצִחי ֶשל ַהְּתשּוָקה ְוַהֻהֶּלֶדת



  ָּכְך ִּבְנָבַכִיְך ּוְנָבַכי, ֶשְּכמֹו ַּבֶּפַרח ּוַבְּפִרי
  ,ִמימֹות עֹוָלם ַעד ֵהָּנה, ְנָבֶכיָה ֶשל ֵּתֵבל ֻּכָּלּהּוִב

  ָּכל ִעָּקרֹו ּוֶמְרָּכזֹו, ֻמָּטל ָּכְבּדֹו ֶשל ַהִּקּיּום
  .מּוָפר ֶשל ַהּמֹוִליד ְוַהּיֹוֶלֶדת-ֶעְרָּכם ַהּלֹא-ַעל ְשִוי

  
  ְוֵאין ָעִדיף ְוֵאין ָנחּות, ְוֵאין ַשִּליט ְוֵאין ִנְשָלט

           ָורּוַח-ָּבָשֹר-ֵרעּות, ֻמָּקה ִמּכֹלְוָהֵרעּות ָהֲע
   -ְוַרק ְמֵתי, ִהיא ַהְּגדֹוָלה ְּבַמְּתנֹוָתיו ֶשל ָהָאָדם

  .ִמְּלַבד ַּבִּשיר אֹו ַּבֲחלֹום, ְמַעט זֹוִכים ָלּה ֶּבֱאֶמת
   ִהֵּנה ַמּדּוַע ּבֹוֲהָמיו ֶשל ַהִּמְשָּגל ֵהם ַּגם שֹוֵטי

  ,    ִיּקּורֹו ֶשל ַהָּדלּוַחַהְדָלָחתֹו ֶשל ַהָּיָקר ְו
  -ִהֵּנה ַמּדּוַע ֵאין ָעָקר ְוֵאיְנאֹוִני יֹוֵתר ּוְסחּוט

  .ֲאִבּיֹוָנה ִמן ַהִּנּבּול ְוַהִּנּוּול ְוַהָּקלֹון
  

   ַהָּים ּבֹוֵעל ֶאת ִּפּשֹּוָקּה ֶשל ַהַּיֶּבֶשת-ִהֵּנה ִמְפַרץ
  ְך ֵאַלי ְוַהְּסִפינֹות ֶאת ַהַּגִּלים ַהִּנְפָעִרים ָּכמֹו

   ְוַאְּת ּכֹוֶבֶשת ְוִנְכֶּבֶשת, ְוַאְּת ָיָפה ּוֻמָּצָתה
  .ַהּכֹוֵבש ְוַהִּנְכָּבש ָלְך ָּכל ֵליַלי, ַמָּמש ָּכמֹוִני

   
  ֵאיזֹו , ְּבֶעֶצם, ְוָכל ְצִליָלה ִלְמצּולֹוַתִיְך ִהיא ָתִמיד

  ,ֶאל ֻחּמֹו ֶשל ֵאיֶזה עֶֹמק ַקָּמִאי, ִשיָבה ַהַּבְיָתה
  ֶאל ַאְלָטִמיָרה ֶשל ַהֶּגַזע, ָעַרת ְקדּוֵמי ַהָּדםֶאל ְמ

  ָהִאָּמִהי -ֶשֵּלָדתֹו ִמן ַהָּנִשי, ָהֱאנֹוִשי
  עֹוד לֹא ָּפְטָרה אֹותֹו ַאף ַּפַעם ִמִּמְכַות ַהַּגְעּגּוַע 

  , ְוַהּמּוָגן ְוַהּמֹוֵשך ֶאל ֶהָחֵשְך, ָלשּוב ְלָשם
  ּות ֶשֲהָרגּוָהָהֵעֶדן ָהָאבּוד ֶשל ַהְּתִמימ-ֶאל ַּגן

  .ָּכל ִּכְזֵביֶהם ְוַלֲעָגם, ָּכל ִרְשעּוָתם ֶשל ַהַחִּיים
  
  , ַהַּיַחד ְוַהַּיַחם, ָהֵאש ַהּזֹאת ְוָאז

   ְוָאז ַהּסּוטּול ֶהָחִריף ִמָּכל ִּתירֹוש
  ְוָאז ֻּכֵּלְך ִּפְתאֹם ִנְלַקַחת ְולֹוַקַחת  
  .ֶאת ָּכל ֻּכִּלי ֶשהּוא ֶשָּלְך ֲהֵרי ֵמרֹאש

  ְשֵני ִּכּנֹורֹות ּו
  , ֶשל ְּתשּוָקה ְּבפֹוְרִטיִּסימֹו

  ְשֵני ִמיֵני ְויֹוָלה , ְשֵני ְסְטָרִדיַוְריּוִסים
  ֶשל ֵּגו ְוֵשָֹער ּוְזרֹועֹות ּוְשָֹפַתִים

  ּפֹוְרִטים ָּבנּו ְסֶקְרצֹו ֶשל ּכֶֹסף ָסגּוף 
  ְוַהַּקִיץ ּבֹוֵער ּוְצָמֵאְך ִלי ְּבֵאר 

  יעּות ִמְתַנְּפצֹות ָּבְך ִּכְבדַֹלח ְוִגְדרֹות ַהְּצִנ
   ְוֵאין עֹוד ָקסּום ּוָבסּום ֵמאֹוָתן

  .ַהְּשִחיתּות ֶשל ַהּגּוף-ֲארּוחֹות
  

  ילּות ֶשַחֵּיינּו ָלּה ֶטֶרף  ְוָכל ֶשֶּנְחַמס ְוִנְרַמס ְּבַרְגֵלי ַהִּז
  ְמָצן ְוָכל ֶשִּנְכַּפש ְוִנְרַּפש ְּבִבּצֹות ַהֶּפְרֶוְרְסָיה ֶשל ֶאתֹוס ַק

  ִמְּזַמן ְּכָבר ָיַרד ַלַּמְחֶּתֶרת ֶשֵאין ּבֹו ִקּצּוב ְּבֵסאּוב ַאְך ָהרְֹך ּבֹו
  -ִּכְגנּות ְוֻחְלָשה ַהָּיאֹות ְלִאָּשה ַאְך ֵאין ֶּגֶבר ַהָּשֹש ְלַאְּמָצן 

  חֹוֵזר ְּכאֹוָצר ֶשָאַבד ֶאל ַהֵהם ַהּיֹוְדִעים ִּכי ֶאְפָשר ַּגם  ַא ֶח ֶר ת
  ֹוַמְנִטיָקה לּוְקסּוס יֹוֵתר ָהר ְוֵאין

 

 20

  ִּכי ִאם צֶֹרְך
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  ָּדחּוף 
  . ְּכַחְמָצן

  
  ְּכֶעֶצם , ִּכי ַגם ַהַּמָּמש ַהּמּוָחש ּומּוָמש ְּבָיֵדינּו ְּכחֶֹמר

  ,מֹוֵעד ַעל ֶחְשּבֹון ַהּגֹוֵלל ְוַהּסֹוף-ֵאינֹו ֶאָּלא ְּבדּות ּוִמְלֶוה ְקַצר
  ַלְחמֹד ְוִלְכסֹף ַהּזֹאת ֶשֻּמָּתר ָּבּהַאְך ְּבִלי ַהְּבָדָיה ַהּנֹוֶאֶשת 

  -ָהֶעֶצב אֹוָתם עֹוָלמֹות ֲהזּוֵיי ֲחלֹומֹות ָּבם ָהאֶֹשר ֵמֵמס ֶאת 
  

  ֶאָּלא , ֲחמּוָדה ֶשִּלי, ַמה ְּכָבר ִנָּתן ּפֹה ַלְחּפֹן, ַמה ְּכָבר ִנְשָאר ָלנּו
    . ִּתְקָוה ּוֵמאֹורֶאת רֹאש ִשְֹמָחֵתנּו ִּבְשֵּתי ַּכּפֹוָתיו ֶשל ַהְּשכֹול ִמ

  ַנְחּפֹן ֶאת ָיְפֵיְך ַהָּלטּוף ְּבַאּצֹות ּוֵמי ֶמַלח , ִּבְמקֹום ֶזה, ָאז ּבֹוִאי
  ,ְּכַחג ָלֵעיַנִים

  , ִּכְפֶיְסָטה ִּבְשַנִים
 .ְּכֵאש ִמְתַעֶּקֶשת ִלְבעֹר

 
 ֵבַהַהּגֹו, ֲאִני ֶאת ְּגאֹון קֹוְנְטַרּפּוְנְקט ַהּגּוִפים ַהָּיִפים ְוַשֵּבַח
  ִּבְסגֹור ַמְרְּתָפיו , ֶשל ַהָּים ַהּנֹוֵשם ְוַקָּים ְּבֻעְמֵקנּו ִמִּשְצּפֹו

  ֶשֵּמרֹב ֶשהּוא ַחי הּוא גֹוֵוַע ֶשל ֶעְרגֹון ַהָּבָשֹר ֶאל ֶחְציֹו ַהֶּנְחָסר
    .ְוִלְצמֹא ֶאל ְּכִפילֹו ֶשל ַעְצמֹו ַהַּמְדִליק ֶאת עֹורֹו ִּבְלָטָפיו ִמִּלְרעֹב

  
 ,ַהִּזָּמה ַהְּקַטִּנים-ְרסּוֵריְוָכל ַס

  , ַהּפֹוְרנֹו-ַהֶּפה ְוֶחְנָוֵני ֻקּבֹות-רֹוְכֵלי ִנּבּול
  ֶאת ַהַּיִין ַּבָּדם   , ָּכל ֶשִהְצִליחּו ִלְפרֹט ֶאת ַהּיִֹפי ַהֶּזה

  ַּפַעם אֹותֹו לֹא ָּיגְֹרנּו ְל ִר י ק  ֶשַאף, ְלֶכֶסף ָקָטן ֶשל ִטְקֵסי ַהְרָּבָעה
  ִאָּשה ֵאיָנה ַשְיָּבה  ֶאְצֵלנּוִמּשּום ֶש

   -ּובֶֹרג ֵאיֶנּנּו ָאָדם 
   

  ֵהם ִּפְתאֹם ַמְכִמיֵרי ַרֲחִמים ֵאיְך
  : ַהַּמאְנָיִקים ָהֵאֶּלה, ְוֵאיְך ֵהם ַמְפִסיִדים ַהּכֹל

  ,ֶאת ְצִלילּוָתם ֶשל ַהָּשַמִים ְוַהַּמִים, אֹוָתְך
  .          ִשְפֵכי ָהְרחֹובִּבְמִחיר ִזְרַמת ? ְוָכל ֶזה ִּבְמִחיר ַמה

   ִּפי ֶאֶלף  י ִס ְק ֶס ְו  ִשְבָעַתִים ם ַח הּוא ַגם , ַהּטַֹהר ֵאינֹו ַרק ִהיְגֶיִני יֹוֵתר
  :ּוַמה ֶשִּנְדֶמה ַלְּכִסיִלים ְּכַחָּלש הּוא ָהַעז ַּבּכֹחֹות

  ...ֶלֱאהֹב
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  תורן-פועה שלו אריה-יהודה גור

  אהבת קלרה שומן  אריאדנה
   
,ָיִמים ִמֶּׁשְּכָברְּב "  "ַהְּזַמן ָהרֹוֵפא ַלּכֹל 

,ִלְפֵני ִעָּדן ְוִעָּדִנים   - ָאְמָרה ְקָלָרה 
  "ָׁשַכח ֶאת ַהֶּדֶרְך ְלֵביִתי" ְּבעֹוד ִזיִפים ִראׁשֹוִנים 

  .ַאְך ְקָלָרה לֹא ָׁשְכָחה  –ְמַבְצְּבִצים ַעל ְלָחַיי 
  ;לֹא ָׁשְכָחה ֶאת רֹוֶּבְרט ְמֻבְלָּבל ְוָנבֹוך ִנַּצְבִּתי 

  .לֹא ָׁשְכָחה ֶאת יֹוָהֶנס ַעל ַסף ַהָּמבֹוך
;ְמֻפַּתל ַהְּׁשִביִלים   , ְּפַסְנֵּתר ָּפתּוַח 
  ,ֵלב ָקרּוַע לֹא יֹוֵדַע ְלָאן

  ַטַּבְעּתֹו ַלָּנָהרְוׁשּוַמן ֶׁשִהְׁשִליְך  ְלַהְפנֹות ְצָעַדי 
, ָהַרִּכים   !ְּבִׁשְגעֹונֹו לֹא ָׁשַכח 
. ׁשֹוֲאִלים/ּתֹוִהים   *".E.A.F": ּוְּבָרְהְמס ֶׁשָחַרט ַעל ִּדְגלֹו 

"  ! לֹא ָׁשַכח- "ַאְך ָחְפִׁשי, ּבֹוֵדד 
,  ְוָאז   ,ּוְקָלָרה ֶׁשַאֲהָבה ֶאת ְׁשֵניֶהם 

, ַאִריַאְדֶנה ַאַחת   :ֶׁשְּׁשֵניֶהם ֲאָהבּוָה ָאְמָרה 
,ָיִמים-עּוַלת   ,ַּגם לֹא ִאֵּבד, ִמי ֶׁשּלֹא ֶהֱחִזיק ְוִאֵּבד" 

  ֶהֱחִזיק ְוִאֵּבדִמי ֶׁש עֹוד ַטל ַיְלּדּות
,ַעל ַּתְלַּתֶליָה   ".ְּכִאּלּו עֹוֶדּנּו ַמֲחִזיק 

חּוט -הֹוִׁשיָטה ִלי ְקֵצה   ְקָלָרה ֶהֱחִזיָקה ְוִאְּבָדה 
  ְקָלָרה ֶׁשְּפַסְנְּתָרּה ָּפתּוַח ִלְּמצֹא ַּדְרִּכי ַּבֲחָזָרה 

. ֵאֶליָה   ֶׁשִּלָּבּה ָקרּוַע 
  .עֹוֶדָּנה ַמֲחִזיָקה  

ְּבתֹם ַמָּסע ָארְֹך , ַעְכָׁשו    
   ְּבִפּתּוֵלי ְּדָרִכים 
, ָׁשבֹות ֶאל מֹוָצָאן    *Einsam Aber Frei 
,ִּבְּקֵצה ַהְּׁשִביל    

ֶּדֶרְך -ּתֹוֶהה ְואֹוֵבד/ֶעהּתֹו    
, ְּכמֹו ְּבֵעת ַהְּיִציָאה     .2002, הוצאת כרמל, ַלֲחלֹום אֹוְתָך: מתוך 

;ֵאיֶנִּני מֹוֵצא ֶאת ָיַדי ְוַרְּגַלי  
 ְּבָיִדי ְּפַקַעת חּוִטים 

 ְסבּוִכים ֶזה ְּבֶזה 
ְספֹור  -ּוְקָצוֹות ֵאין  

, ְמַבְצְּבִצים ְּכִזיִפים  
: ַוֲאִני ׁשֹוֵאל ַעְּצִמי ָנבֹוְך  
? ׁשֹךֵאיֶזה ֵמֶהם ָעַלי ִלְּמ  

? ְלַאן יֹוִביל  
 

,אּוַלי עֹוד ְמַעט  
,ְלֵעת ִזְקָנה ֻמְפֶלֶגת  

 ְּבֶחְבָרָתּה ֶׁשל ַאִריַאְדֶנה ַהְּקִׁשיָׁשה 
 ֶאל מּול ָהַאח ֵאֵׁשב ָׁשחֹוַח ְלִצָּדּה 

,ּוְבָיַדִים רֹוֲעדֹות  
, ִּבְּׁשִקיָדה ַסְבָלִנית  
 ַעְקָׁשִנית ְודֹוֶאֶגת 

  ָלּה  ֶאְּסרֹג
. ֲאֻפָּדה                    
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  רון גרא

  יִּתְבַּצַמ
  

  ,ַּפַעם ְועֹוד ַּפַעם, ַאט ַאט
  ַלע ֶאֶבן ֶקַלע ְועֹוד ֶק

  ְיַיּדּו ְוִיְקְלעּו ִּבי ֲאָנִׁשים
  .ֶאֶבן ְּבֶאֶבן

  
  -ָאז

  ֶאְׁשַמע ְצִליֵלי ַהֶּמְרָחק
  . ְּבַמָּׂשא ֶׁשּלֹא ִנְפַרק

  ם ַוֲאִני חֹוֵלם ַעל ְצִליֵלי ִׁשעּוִרי
  .י ַהִּביָנהֵעים ֶׁשל ַּתְעּתּוְּכֶהְבֵזִק

  .ַהּכֹל ְמַבְצֵּבץ ְּבָיִמים ֶׁשל ְׁשִתיָקה
  .ֵּבין ַּכְנֵפי ַהְּתֵכֶלת ְוָהאֹוָרה

  
  -ֶאל ַעְצִמי 

  .רֹוְקֵמי ַהְּמִזּמֹות ְמַכִּבים ֲחלֹומֹות
  .ְמַיִּדים

  
  ׁשּוָעִלים ַאְדמֹוִנִּיים
  .ַמְחִליֵפי ַהְּגָוִנים

  
  -ָבה ַמֵּצ

  ֵאֶליָה ָיבֹואּו ַּבֲחֻנּפֹות ֶהְסֵּפד  יוסי עבאדי
  ".ַטל ּוָמָטר ָהָיה"  

*             
  ַלעֶאֶבן ְּבֶאֶבן ֶק  ֲאִני לֹא ְלַבִּדי

  .ֲעׂשּוָיה  ְמַרֵחף  עֹוֵרב ְוִצּלֹו ְּבַגִּבי 
  ֱאגֹוז ָנַתן ַּבֲעֵקַבי
  .ָעֵקב ֶּבֱאגֹוז ָּבא

  
  א ְלַבִּדיֲאִני לֹ

  ֵמָעַלי עֹוֵרב ָחג
  ֲאִני לֹו ַמָּטָרה

  .ִסיֵמן אֹוִתי ְּבַמְעַּגל ֱאגֹוִזים
  

  ֲאִני לֹא ְלַבִדי
  .עֹוֵרב ִמַּתְחַּתי ָחג
  ֵצל ְּבֵצל ַמִּביִטים

  . ׁשֹוֵלַח ְּבִצִּלי ֱאגֹוִזים
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אשר באבד: איור  



  
  ענבל כהנסקי  נורית כהנא

  שני שירים ויתור מאפרוריות בוקר

   ֵמי ֵאֶפר ֶׁשלְׁש
  גופתה של ֵלַנה ְׁשַעת ּבֶֹקר ִּבְתָעַלת

 ֶטְרָּדם ְנתּוִניםְנִסיכּות ְּבַאְמְס
  , ַהְפָׁשָרהְּבַתֲהִליְך ַנֲחֵׁשי ָּבִריַח ּפֹוְלִטים ֲעָצמֹות ַעל ַצָּואֵרְך 

 - תִאיפֹוִלי ְׁש ֵיׁש ְועֹוד ֲעַקְּלתֹון ְנִׁשיָמה ֶאָחד ׁשֹוֵטף
 ַּכָּמה ְּפִריֵטי ִלְרּכֹׁש ֶאת ָׁשַדִיְך ָורֹד ֵּכֶהה ַמְחִויר 
 ,ֶאת עֹור ַצְלעֹוַתִיְך ַהָּמתּוַח

  .ַטּבּוֵרְך ׁשֹוֵקט  .ִּבּגּוד ַּבַּלַהט ָהָאְפָיִני
   ּפֹוְסִעים ְּבִעְּקבֹוַתִיְך ָאנּו
 ְלֵבית ַאָּנה ֶרְךַּבֶּד

 ְׂשפֹות ְלאֶֹרְך, ְפַרְנק   לוני*אאֹוָרְיָת
 ַמַחט ָּדְקָרה ְׁשנֹות חֶֹמׁש ְּכחּוט   ;ַהֵּקיָסר, ַהֶּגֶברְּתָעלֹות 

 ָעַבר ְּבעֹוָרּה חּוט ָאדֹם ְוָחָזק , ָׁשִני ֲאִני ְמַנָּסה ְלַהֲעלֹות
 ְּבַגַעׁש ִּבְטָנה ִנְפָּתל חּוט ָאדֹם ְוָחָזק ֵמאֹוב ֵאיַמת ַהָּמֶות

 ְּבהֹוֵלם ִלָּבּה ָלַחׁש חּוט ָאדֹם ְוָחָזק   ים ָהֲאַדְמַּדְמַּדִּמיםְּבַחּלֹונֹות ַהָּבִּת
  .ִּבְׁשִריַקת ִנְׁשָמָתּה ּתֹוָבַנת ֵטרּוף ֵליָצן ַרֲחַבת ַהֶּוְסֶטְרֶקְרק

    ַהָּמחּוק ֶׁשלִמְטָּבָחּה
  תורהה,  בארמית-  אֹוָרְיָתא * ַּדּקּוָתם ַהּנֹוֶקֶבת, ִמְׁשַּפְחָּתּה

    ֲאָנִׁשיםֵמאֹות ,ֶׁשל ִׂשְרטּוֵטי ַחְרִסיָנה ַמֲעִטיָרה
   צֹוְבִאים ַעל ְמעֹון

נולדה בירושלים נושמת , 29 בת ,ענבל כהנסקי  ּסֹות ְוָהִריקַּמַה, ַהְּבִדידּות
 הִּתְקָו ְךֶֹרִלְכּתֹב ְּכצ  .בעלת תואר ראשון במדעי ההתנהגות. ברעננה

שירה ופרוזה של , בוגרת קורס מנחי קבוצות - ֲעִמיָמהּתֹוֶחֶלת ָקָהל 
 של" 1 מזמור "בוגרת כיתת השירה.  ן"מתא

, "דג אנונימי"בפרסמה בין השאר . "משיב הרוח"
משיב ", "03"- וב, המקוונים" חלל"ו" אוקפי"

. המודפסים" דקה"ו" שבו", "כרמל", "הרוח
" מופע הקולנוע של רוקי"בורידיה זורם (

  )ושוקולד

 ִסְפרּות עֹוָלִמי ִמְקַּדׁש
 ,ַאָּנה, ֶּבן ְזַמֵּננּו

 ,ַמֲעֵׂשה ַהְּכִתיָבה
  לֹאמּוָטב 

 ָלַדַעת ְּבִדיּוק ֵמֵאיֶזה
   ֶּדֶלת ְּכִניָסה ָחַמְקְּת

 ִמן ִעם אֹוַפַּנִיְך
  ִׁשְחרּור ָהִאָּׁשה- ַהַּמֲחבֹוא

 ִמן ַהָּיִמים ֶׁשל
 ֹותַאּמ' ל דַע' ד

 ְךֲארֹון ֲעלּוַמִי
  ֶטֶרם ֱהיֹוִתי ֶעֶרׂש

 ;ִהיְנֶטְרַלְנד ַמֲחבֹוֵאך ְּבעֹוְרַקי
  ָׁשִנים ֵמׁשָּכל ָח

 ֲאִני ִמְתַחֶּכֶמת ְלִקּבּוַע
 ְמָסִרים הֹוִליוּוִדּיים ִמְּׁשנֹות

 ְמַׁשֶּתֶפת ְּפֻעָּלה, ַהִהְתַּבְּגרּות
 ַעד ָעָפר ְּבֶקֶׁשר

 ַּבְּנבֹוִכיםְלַאַחד ַהּטֹוִבים ֶׁש
  ַּבֲעָרִכים ֵקיָסִרּיים ְממֹוְטֵטי

  .ַמֲחבֹוא
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  יעקב ברזילי  לאה טרן

  תעלומה  שירי עץ
    
 ֵמי ֶחְלִּדיָּכל ְי רֹאׁש-ֵעץ ְּכרּות .1

 ָּתִהיִתי ּבֹוֶכה ַּבֲחֵצִרי
 ִאם ֵיׁש ׁשִֹני ֵעץ ֵאיָתן 

 ,ְלעֹוָלל ֵּבין ִׁשיר ְזַמן ֶחֶמד ֲעָנָפיו
 ֶׁשָּבְקעּו ֵמָהֶרֶחם ַעְכָׁשו הּוא ֶּפֶסל 

 .ְּבָׁשָעה ְּתאֹוָמה .ְּבַיד ָאָּמן
  ַהִאם

 ִציר ַהִּיּסּוִרים ֵאין חֶֹרף ָּבֵעץ .2
 ָקָצר, ֶׁשל ַהִּׁשיר לֹא ָאִביב ְוַקִיץ
 ,אֹו ְמֻפָּתל ַהָּׁשַמִים ְסֻגִּלים

 ִמִּציֶריָה ֶׁשל ֵאם  ִליל ַהְּצָעָקהּוְצ
  ָיבֹוא ָּבָאֶרץ ?ְּבִיּלֹוד עֹוְלָלה

  ִהִּׁשיָלה ֵמָעֶליָה
 .ּגּוף ַחי

 
 ַהּיֹוְׁשִבים ִּבְׂשֵדרֹות .3

 ַמִּביִטים ַּבַּצָּמרֹות 
 ֵׁשם אֹור

 עֹוְרִגים ֶאל ִצֳּפֵרי ֵאׁש
 .ְוֶלֶחם

 
 ַעל ָהֵעץ ָחַרְטִּתי ֵלב ְוֵחץ .4

 ִצּפֹור ָקְרָאה ּבֹו 
 נֹוֵפי ְנעּוַרי 
 ְפִּתיְקָסָמיו ֵהַג

 .ְּבַפִּטיׁש ּוְבָרִגים
 
 ָרִציִתי ְלַהְׁשהֹות .5

 ָּבֵעץ ַהָּירֹק
  ֲאָדָמה ַנַחת

 ָרְוָתה ֵמאֹוָתם ְּגָׁשִמים
 ִהְבִטיחּו ַעְלָוה

 .ִמֶּמָּנה ֲאִני ָקָמה ְוָׁשָבה 
 
 ֵעץ ִּבְׁשִתיָקתֹו ָנתּון ְלַחְסֵדי ַמִים .6

 ָמה עֹוֵבר ְּברֹאׁשֹו ֶׁשל ֵעץ
?ַחְסֵדי ַהָּירֹקָנתּון ְל
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 ְלעֹוָלם
 ,לֹא ֵאַדע

 ֶאָּלא
 ִאם ָהִייִתי נֹוָלד

 .ׁשֹוֶרֶרתְמ



  חנן-עדינה בן

  להביט בעיניו  
"...      ."איש איש וסוסו הרעב קשור לו אל רגלו, ישנים זה ליד זה בשדות השלף

                                                                                 נילי מירסקי:תרגמה. איסאק באבל

  
  

  ַחת ְלַהִּביט ְּבֵעיָניו ַוֲאִני ָרִציִתי ַּפַעם ַא
  ,יֶׁשל ַהּסּוס ָהָרֵעב ַהָּקׁשּור ֶאל ַרְגִל

  ְלָהִבין ֶאת ֵּפֶׁשר ָהָרָעב ֶׁשּנֹוֵגס ּבֹו ּוִבי
  ְוָלָּמה ִמָּכל ַהְּבִרּיֹות ָּבעֹוָלם                    

  .הּוא ִנְקַׁשר ַּדְוָקא ֵאַלי
  

  ְׂשדֹות ֶׁשֶלףִלְפָעִמים ֲאַנְחנּו ִמְתַהְּלִכים ַיַחד ִּב
  ִלְפָעִמים ַמְׁשִקיִפים ַעל ְנִקיק ִנְסַּתר 

  ְוֵיׁש ָיִמים ָּבֶהם ָאנּו ׁשֹוְתִקים ֶזה מּול זֹו 
  ֲאָבל ִעם ֶעֶרב , ִמְּׁשֵּתי ַהָּׂשפֹות ֶׁשל אֹותֹו ָנָהר

  , ִמְתַנֵּׁשם ְלָיִדי, הּוא ָׁשב ֵאַלי
  .ִמְצַטֵּנף ְוִנְרָּדם

  
  ְרֵּבה ֵלילֹות ַיַחד ָּכְך ַה-ַאֲחֵרי ָּכל 

  ?ַמה ִלי ְּבַחַּיי ְּבִלי ַהּסּוס ָהָרֵעב ַהָּקׁשּור ֵאַלי
  ֶׁשָּכל ְמַנת אֶֹכל ֶׁשֵּיׁש ְּבָיִדי 

  , ִלְפֵני ֶׁשֲאִני ַמִּגיָׁשה ֶאל ִּפי, ֲאִני ַמִּגיָׁשה ֶאל ִּפיו
   ִאּתֹו ֲאִני יֹוַדַעת ִלְדהֹר ֶׁשַרק

  .ק ִנְפַערֲעִדים ֵמַעל ָמצֹוֶאל ּתֹוְך ַמְּׁשֵבי ֲאִויר רֹו
  

  ָרִציִתי ַּפַעם ַאַחת ְלַהִּביט ְּבֵעיָניו
  ִמי מּוָבל, ְלָהִבין ִמי ֵּביֵנינּו מֹוִביל

  ּוַמה ְׁשֵנינּו מֹוִביִלים ִּבְׁשִקיָקה ָּכזֹו
  ְוָכל ַהַּלְיָלה ִלַּטְפִּתי ֶאת ּגּופֹו, ֶזה ְלזֹו

  ל ָעְרּפֹו ָסַרְקִּתי ֶאת ַרֲעָמתֹו ַהְּפרּוָעה ַע
  , ְבלֹו ַהַחםָנַׁשְמִּתי ֶאת ֶה

  
  ָּכל ַהַּלְיָלה ְקׁשּוִרים ַיַחד                                  

  .ּוְרכּוֵׁשינּו ָרָעב
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  יוסי גמזו

  רציתי לכתוב ִשְֹפֵתי לֹא יֵשִנים

  ) שנה להּולדת אמיר גלבוע ועם צאת מבחר חדש של שירתו90במלאות (

  
  פחות , בהחלט לא יֵשנים, שפתי לא יֵשניםרציתי לכתוב 

  הספרות -כל מבקרי הגומזני בין, הזמן.  יֵשֵני עפר–מכל 
  על ְּדַבר החיים ועל "כמו בשירו של גלבוע (יודע , כולם

  , אמת-ומשורר" מעיין נובע ִּבְקֵצה השיכחה"כי ") דבר השיר
   ,השיינקינית, יתin-להבדיל מעשֹרות קיקיוני אופנת הּפוזה ה

  , חיים –חיינּו אך תמיד ּבעומקם של , לחייו ֵמֵעֶברחי גם 
  , post mortem על אף כל, להצמיח שבהם מוסיפה השירה

  גם לאחר פטירתו של , אהבה וזיּכרון, שֹיער וציפורניים
  ".עתיק וצעיר ומוליד"יוצרּה ה

  
  ?"עתיק"למה 
  ?"צעיר"למה 

  ?למה שניהם גם הפּוך וגם יחד
  אין המשורר מוליד כי אם גבב– בין השניים סינֵּתזהתה ואיך זה שללא או

  ?עקר וקר, אימּפוטנטי
                                                  

שּכתב כי על המבקר לראות , "The Secret Wood"-במבואו ל, אליוט. ס. היה זה ת
, ְפָרהאם קיימת מסורת ַמ, לשמור על המסורת. גם ֶקַבע, בספרות גם שלימּות

: היינּו, לזמןֵמֵעֶבר ּכי אם ּכעומדת , ַּבזמןקּודשת מִּכלא "ולראות את הספרות עצמה 
  .בלי חציצה וּפאטינה

  
, כי קליטת השפעות ִמקודמיו, ּבהקשר אחר,  שהיטיב להגדירּפול ַואֶלריוהיה זה 

ּכל ִּבמֵעי ֶּכֶבשֹ מעּו"אלא , אינה בבחינת אבות נזיקין ,ּבִמקרהּו הטוב של יוצר מקורי
  .גם אריות, לא ּכבשֹים בלבד, כידוע לכל, וגלבוע עיכל". הארי הניזון ממנו

  
שֹיח ּפורה עם הרבה ּבארות של מסורת -רב, לכל אורכה, מבחינה זו מקיימת שירתו

: דם של סטאמינה אֹוּכסימֹורֹונית-זוהי שירה שחיּוניותה ניחנה ּבסּוג. ַארֶטזית, צלּולה
היא איננה זקוקה לציחצּוח זול של . תמיד" עתיקה"ד משום שהיא תמי" צעירה"היא 

ּכל . ֶחֶלד-דווקא משום שנחצבה ממיכרות של ִּפלדת ַאל" מֹוָדה"מחניף ַלֹ "ְּבַראסֹו"
, טבעית, ומשום שתמיד מתנהל ּבה; עסיסיה ויינותיה של העברית ּבה ּכמַֹהל חי

אליּבא , "מסורת"לבין " ווידּואליּכישרון אינדי"בין , "עתיק"ל" צעיר"דיאלוג בין 
 יהּודית,  היא עברית–אליּבא דוואלרי , "ֶּכֶבשֹ"וה" הארי הטורף"ובין , דאליוט

שִהקדים ופרץ מסילות ַלמודרנה של , וכוחה(זמנית אחת -וישֹראלית בנשימה בו
  ").מוליד"ולכן גם פורה ו" צעיר"ו" עתיק"הוא שילוב מאּוזן של , בשירתנו-50שנות ה 

                                                                                                  
מיישֹמת שירת גלבוע , face lifting-הזקּוקה ּכל עונה ל, "העברית הרזה"שלא ּכאופנת 

 את התיזות של אליוט ושל ואלרי –למעלה ִמשֵני עשֹורים לאחר מותו ,  גם היום–
ּבחצרנּו "ּכּכתּוב בשירו הטלּול תמיד " (ְסִביָביו ַהֶּדֶשא)ש(ַעד -ְירֹק"יּוניּות של ּבמידת ח

 עם(הוא אומר ּבשעה מפּוייסת " אני זורם ִעִּמי זמנים זורמים"). "עץ חיים יפרח
גם ארץ , שהיה גם וֹוהלין, הוא". על דבר החיים ועל דבר השיר"ּב) העולם ועם עצמו

גם האח השותק , ט על ּבורות החימר ַּבשואה"גם הּבעש, אלטהגם ּבנגאזי ּומ, ישראל
  שואל " ?שמעָּת. "גדולממשיך ּכי חדשן גדול הוא תמיד גם ,  היטיב להבין–ח "של תש
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" הולך הּכל" בספרו  –) והערס ּפואטי(ּפואטי השנּון -רֹוָאה ַּבּפאמפלט הארס-מר ַעִין
משתומם מר " ?אחרת"–." רים אחרתָּברחוב ּכבר מזמ "–ּבהתייחסו לשירת זמננּו 

-ּביטניקית הזרּוקה-ּפסבדו-זה שטרם הסּכין לאופנת השירה החפיפניקית, ֲעֵרָלה-אוזן
משיב לו ּבטעם " ,שלוש-שמה ִיּנֹון שנתיים"–" ?מה שמה, מיהי זו", הּפרּוקה שלנו
  ...)עד כמה צדק" (תמול היום היא ָסָבה-של-והרי צעירה", הטעם-הנשאל דק

  
, הקול העתיק והקול הצעיר, קולותּבשני אל עצמו שהוא לחן , ּות זו אל עצמוקשיב

לא היתה   - עם עכשווה ועם ְקדּוֶמיָה, דווקא עברית, שדרּכם מתעמתת שירה עברית
למרות שהיתה לו  credo-היא נתנסחה לו גם כ. ס אינטּואיטיביקאצל גלבוע רק רפל

, "הּכל הולך"הוא כותב ב" שה ועתיקהחד/ השּורה תהי מפּכה: "דם-טבעית ּכסּוג
, כל חייו, ּפיּכּוָיּה של שירה יחּודית זו נמשל, ואכן. שראה אור הדפּוס לאחר מותו

ֶאְרָמֵזי :  ּכל יּובל משירתם של היהּודים לדורותיה נתנקז אל ַיּמֹו האחד- ֶדְלָּתא ל
על ", "ט"מתהילים סשיּבולת ", "שאּול", "רחב", "מֹשה", "יצחק", "ָשַֹרי" המקרא ּב
, "אנא ּבכוח", "עזריה מן האדומים"הדי הִמדרש והליטּורגיה ּב; ועוד" נהרות ּבבל

ניחוחות ּפיּוטי ארץ ישֹראל ; ב"וכיו" הבדלה", "שיר של יום", "ּככה ּכמו שאני הולך"
-ה. 'וכו "יחידתי סובבת תועה", "ּבקול דממה דקה", "מנופף ָּבֲאִני"ושירת ספרד ּב

milieu טוב על ּבורות-שם-רּבי ישֹראל ּבעל"ּב, וצל השואה, אירוּפי-המזרח, החסידי-
נשמת יוסי ּבן ", "רחוק רעמּו התותחים", "אלמוג אדום", "רּבי שואל והנכד", "החימר

. כן"ּב" הּבריחה"שירי הּבריגאדה העברית ו; ואחרים" ּפני יהֹוֻשע", "אחותי ּברוניה
מלחמת , הּולדת המדינה; "עיר זוכרת", "ְיתֹום", "לשיראני רוצה ", "לא רחּום. ככה

" שֹיח ליצחק", "ואחי שותק", "שיר ּבּבוקר ּבּבוקר", "ליל עם"ּב, השיחרּור ולאחריה
ספרו ּכּכתּוב ּב" (לפזר ּפרחיו" ּכל אלה הם גוונים שונים של ֵזר הֵניאֹות –ודומיהם 

ים הּוא שּולחן ּכתיבתו לחן שעליו הם ּפזּוראך השו, ")איילה אשלח אותך"
-מתמיינות השּפעות שונות-ּבניתוח הסֶּפקטרּום לשלל רכיביו מתגלות. הסינתטית

ּובשאר ; )שניהם ילידי וֹוהלין, אגב(עוד אפילּו לּביאליק , "ָלאֹות"הּוא קשּוב ּב(צבע 
-צירופיה של קרן-אבל סך). זך, קובנר, מרים-בת, ישורון, רטוש, ג"אצ,  לקרני–ספריו 
אריה שעיּכל , par excellenceגלבוע : היינּו". ָקָרה ִשְמִשית זֹו"הוא האחת האור 
  .אריות

זרמּו זמנים אלא גם  ִעּמֹולא רק . ִּדֵּיק - "אני זורם ִעִּמי זמנים זורמים"מי שּכתב 
לעולם , הּכל זורם(איפוא ,  ההיראקליטי ָצַדקpanta rei-לא רק ה). ושינּוהּו (ּבתוכו
 לעולם לא יכיל ּבִזרמֹו אותו הנהראלא גם , )םּבאותם המי, ול באותו הנהר ִתטּבלא
איך (השינוי עצמו הקבּוע הוא רק , גם הטובל ִמשתֶנה. אותה נפש, אותו גּוף, איש

שירים ּבּבוקר "מ"). התמּורות הן הֶּקַבע הנושם: "כתב שלונסקי ּבאחד משיריו
תאום קם אדם ּבּבוקר ומרגיש ּכי הּוא ַעם ּפ("בוקרו של אדם ובוקרו של ַעם , "ּבּבוקר

 "I hear America singing"בנוסח , מאותו אוּפטימיזם והיטמאני, ")ּומתחיל ללכת
נחתם ") ליל עם"בשירו " ְּבלילה של עם/ ההמון וֵחי הִשפעה וֵחי: "ואצל גלבוע(

ליה עצמית זו אש/ ּפעם יצאתי אל הּכיּכר והיתה: "המעגל באחרון ספריו ּברזיגנאציה
אני מדמיין שֹדה ריק / שיצאתי אל הּכיּכר עכשיו/ גם אחרים ושֹמחתי/ שהישלתה

/ ּכאן ֶּבָעָבר/ ֵמֵעֶבר ַלּכיּכר שהשֹתרעה/ ּבוהה אל ָאִין הרחק/ וריק ּבודד מפּוּכח/ ואני
           ."ושותק
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ּכחומט בין "התכנסּות זו ּבתוך עצמו , ּבשירת גלבוע" האני השר"ִהשתּבללּות זו של
 דווקא מצד משורר שּביטא –ּביאליקאי ,  אם לנקוט ניסּוח קלאסי – "קשֹקשֹותיו

ושּורות נפלאות " שיר התודעה ַּבִמצעד", "שיר ּבּבוקר ּבּבוקר ("יחדחוויה לאּומית של 
  . אני דומה לרבים מאוד"ּכ

 רק לו אינה סימפטומאטית") שירים ברחוב הגדול"מן המחזור " אני דומה לעם שלם
, אך אּולי זו השעה. ערכים שעברה השירה העברית ּכּולה-היא גם הד לשינוי, לעצמו

-לא ה(ֶעְרִּכי , היום של דיּון ספרותי ענייני-להציע לסדר, ִּבמלאות תשעים להּולדתו
"catch as you can "כמין לעג לרש, המּוחזק במחוזותינו, הּכאסאחיסטי, האישי ,
  ּפיּוטית , להתמודד ּכיוםאת מידת הצלחתה של השירה העברית  ")ּפּולמוס ספרּותי"ּכ



מּוצדק ,  ַמֲעָתק טבעי-50מה שהיה בשנות ה. עם תימאטיקה קולקטיבית, ממש
לא רק  - "שירה ּפוליטרּוקית"ִמ, מרדנית, נפשה של שירה צעירה-נקיעת, ונחּוץ

, ִנתּברֵגן, שִהשמין שנה -50אלא זה קרוב ל, לא פחות ִממה שנגדו התריע שִנְתַמֵּסד
") סוד המרכאות הּכפּולות"קריאתו הנאיבית של אלתרמן הצעיר ּבמסתו . ִהזקין

 –לעשֹות את השירה מפּולשת ְלַמה שנושם ַּבשטח , לצאת אל היום והלילה העבריים
המדינה -הפרטת-גם בעידן. דומה שהיא ְתֵקָפה היום לא ּפחות ִמּבשעת ּכתיבתה

באותה (להחרידינג אין בריא ָלריאות הנושמות ּכבר שנים -קהאוויר המחני-וזיהּום
חריפה וטובה של ארץ  ּפרצים- מרּוח–) אותו אוויר מּורעל עצמו, כ"אּב-מסיכת

-ִמֶּקֶשב ֶאמּפאתי דרּוך ורגיש לָכל, ן"ישֹראל שעוד לא ִנשתסעה ּבין ְּכריֵשי נדל
 שבביו ּפתאום קם  לום הציוני שּביןִמֶּשֶבר הח, ָהֲעֻשִקים ֲאֶשר ַנֲעִשֹים תחת ִשמֵשנּו

באקלים רּוחני של התחּכמּויות . אדם ּבּבוקר ומרגיש כי הּוא עם ִמתּפרק לגורמים
, געווַאלד: "הנקרא יזדרזּו להזדעק-הבנת-אין ספק ּכי נכי, הרּבה וחוכמה מעט

, וררמאּו-הלא, הדייר של החדר האטּום-הגנת-אך אפילּו חוק!" דאנֹוביזם ִמַּזן חדש'ז
 ּכי לא האוויר זקּוק –אין ּבו ּכדי להפריך אמת אקולוגית ּבלה ִמיֹוֶשן , האנאכרוניסטי

לי ּכל הארץ "איך ביטא זאת גלבוע בשיר הנפלא . הריאות משוועות לאוויר, לריאות
חלום אחד ארוך חשרת / לי ּכל הארץ הזאת ִּבשנת ּובהקיץ אני רואה": "הזאת

ּברּוח  ועצמותי ּובשֹרי/ ות ִּבסעיפי העץ סורג החלוןסיעת סנּוני/ חשמלים מרחיף
  ."שֻּכָּלּה שלי/ סחרחרת על ארץ רּבה

  
ותהא כך , שוכח שהיא ּכבר צרּורה" תהי נשמתו צרּורה ִּבצרור החיים"מי שאומר 

, אם מּותר לומר על שירת גלבוע רק שמונה מילים בלבד. ִּבצרורם של חיינּו, תמיד
  ").שירים ּבּבוקר ּבּבוקר." ("ְולֹא ָנַתנּו ַלְּדָבִרים ֵשם/ ל ָּכְך ֲעִשיִריםָהִיינּו ָּכ"הרי הן 

   
  
  

  אביב 
  

  ְולֶֹבן ַזְך. ֶלִחי ַעל ֶלִחי
  .ְּכמֹו ְּבִׁשיר ֶׁשְּזָמְמִתיו ַאַחר ָׁשִנים ַרּבֹות

  .ְוִנָּצָתּה ְּבתּוִלית: ּוַבַּגן ָאִביב
  .ּוְׂשָעָרּה ַרְך

  .ּוְלֵעיֶניָה ְקָׁשתֹות
  .ְוִהיא רֹוְפָקה רֹוְפָקה ֲחתּוִלית

  ,ֲחִמיָמה ַוֲחִביָבה! ֲחִמיָבה
  .חּוִבי טּוִבי עֹוד ְמַעט ַוֲאַגֵּלְך

  .ֲאִני ׁשֹוְמֵעך ׁשֹוְזָרה ְׁשִמי ְּבתֹוך ְׁשֵמְך
  .ְוָיֵרְך הֹוְדָקה ָיֵרְך

  .ְוֶצַבע ִנְמַזג ְּבתֹוְך ֶצַבע
  .ְוָׁשִנים ָלן ֵׁשׁש אֹו ֶׁשַבע

 .ְוַאֲהָבה
  
  )1953"   (שירים בבוקר בבוקר"
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 יצחק
  ִלְפנֹות ּבֶֹקר ִטְּיָלה ֶשֶמש ְּבתֹוך ַהַיַער

  ַיַחד ִעִּמי ְוִעם ַאָּבא
  .ִויִמיִני ִּבְׂשמֹאלֹו

  
  .ְּכָבָרק ָלֲהָבה ַמֲאֶכֶלת ֵּבין ָהֵעִצים

  .ָּכך ֶאת ַּפַחד ֵעיַני מּול ָּדם ַעל ֶהָעִלים-ַוֲאִני ָיֵרא ָּכל
  

  א ַמֵהר ְוַהִּציָלה ֶאת ִיְצָחקַאָּבא ַאָּב
  .ְולֹא ֶיְחַסר ִאיש ִּבְסֻעַּדת ַהָּצֳהַרִים

  
  ,ְּבִני, ֶזה ֲאִני ַהִּנְׁשָחט

  .ּוְכָבר ָּדִמי ַעל ֶהָעִלים
  .ְוַאָּבא ִנְסַּתם קֹולֹו

  .ּוָפָניו ִחְוִרים
  

  ְמַפְרֵּפר לֹא ְלַהֲאִמין, ְוָרִציִתי ִלְצעֹק
  .ְוקֹוֵרַע ָהֵעיַנִים

  .ְתעֹוַרְרִּתיְוִנ
  

  ָּדם ָהְיָתה ַיד ָיִמין-ְוָאְזַלת
 

)1971, הקיבוץ המאוחד(שירים מכאן ומכאן : "ףָטְק"  

  
  קדומים קדומים ּבימים

   (*)המשורר לשאול

  ְקדּוִמים ְקדּוִמים ְּבָיִמים
   ֶׁשֶמׁשָהָיה ַהּכֹל

   
   ָהרָהָיה ְוַהּכֹל

  ָהָהר ַּבֲחַלל ַהִּבְקָעהְו
  ְקָעה ָהָיה ִּבְוַהּכֹל
  .ְּבֵחיָקה ְוָהָהר

   
   ּוְרחֹוִקיםְּגדֹוִלים ֱאלֹוִהים ַכֲאֶׁשרְו

  ָלֶלֶדת ֵּתֵבל ִהְזִריעּו
    ְרחֹוִקיםָׁשַמִים ּכֹוְכֵבי ָראּו
  נֹוֶלֶדת ֶׁשל ֶעֶצב ַאָּגָדה

  ְוָחׁשֹוְך ְּפֵניֶהם ָהלֹוְך ְוֶהְחִׁשיכּו
  ִדְמָעהָהְיָתה  ְוֵעיָנם

   
   ָלֶרֶּדתֵהֵחלּו ְוַהְּגָׁשִמים

  
(*)  השיר הוקדש למשורר שאול טשרניחובסקי

  )1971, הקיבוץ המאוחד(שירים מכאן ומכאן : "ףָטְק"
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 תפילה על השקט

  ַרק עֹוד ַּפַעם ְּבָרא ֶאת ַהּיֹום, ַאָּתה
  -ּבֹו ָיַׁשְבנּו ֻּכָּלנּו ַיַחד 

  ְוֶאת ָּכל ֶאָחד ָקְראּו ִּבְׁשמֹו ִויָדעּוהּו ִמָּקרֹוב
  . ְלבּוָׁשיו ִמָּקרֹובְוִהִּכירּו

  ,ֶּפה-ְּפעּוַרת, ּוְבָׁשְכֵבנּו ִליׁשֹון ָׁשְתקּו אֹוָתּה ְׁשִתיָקה ִאֶּלֶמת
  .ָּכל ַהַּנֲעַלִים

   
  ַרק עֹוד ַּפַעם ֵּתן ִלְחיֹות, ַאָּתה

  ֶאת ְרִגילּות ַּפְׁשטּותֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֵאֶּלה
  לֹוֲחִמים ִקַעְקעּוֶׁשּלֹא ְּפסּוֵקי ְּגבּוָרה ַוֲעֵלי 

  ,ַעל ִלּבֹוֵתיֶהם
  'ַהְּׁשִליִׁשי ְוָהְרִביִעי ְוֻכ, ֶאָּלא ֶאת ַהּיֹום ַהֵּׁשִני

  ָלֶלֶכת ָּבם ְּגאּוִלים ֶאל ַהְּבֵאר
  -ֶׁשֶּבֱענּוָתם ָקְראּו ָלּה ַלֲעלֹות 

  טוב-שם-רבי ישראל בעל
  על בורות החמר

  

  
  
 ) 1949, ספרית פועלים (":שבע רשויות"

 .ֵמַעל ִלּבֹו לֹא ִנְכַמר-ֲאֶׁשר  
 .ת ַהֵחָמרֵּכן ָׁשב ִיְׂשָרֵאל ֶאל ּבֹורֹו-ְוַעל

 
 ּוְכָבר ַהֶּׁשֶלג ִּכָּסה ַעל ּבֹורֹות ַהֵחָמר

 ְוִכָּסה ַעל ַהּסּוס ְוִכָּסה ָהֲעָגָלה
 ְוקֹולֹו ְּבַעְגַלא, ְוֵאין עֹוד ּבֹור ֶׁשל ֵחָמר

 ּוִבְזַמן ַקִריב ְּכַגְלַּגל
 ְּבַעְרַבת ַהְּׁשָלִגים ָהעֹוָטה ְּכַטִּלית

 .ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ
 

 :ַּדְרּתֹו ָּפָניו ָיִליטִּבְכַנף ַא
 .ַעְרַבת ַהְּׁשָלִגים עֹוָטה ְּכַטִּלית

 ּופֹוְרחֹות ׁשֹוַׁשִּנים. ְונֹוְׁשרֹות ִּדְמעֹוָתיו
 .ּוְדמּוָתן ְּכיֹוִנים. ּוְדמּוָתן ְּכִמְקָּדׁש

 ּוְדמּוָתן ְּכַחָּנה ַעל ִׁשְבַעת ַהָּבִנים
 .ּוְדמּוָתן ִּכְמנֹוָרה ַּבת ִׁשְבַעת ַהָּקִנים

 ּוְדמּוָתן ֲאֻדִּמים ֲאֻדִּמים ְּבַטִּלית
 חֶֹמר -עֹוֵטה ָהָעם ֲאֶׁשר ֶאל ֵאין

 ָעַבד ְּבִׂשְמָחה
 .ָּבֵאין ְוָנמֹוג

 
 ה ָּבַעִיןִּדְמָעתֹו רֹוְתָח

 .ְונֹוְפָלה ַעל ּבֹורֹות ַהֵחָמר
 

.ְוֶאְצְּבעֹוָתיו ָלׁשֹות ָלׁשֹות ַּבֵחָמר  
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  "כחולים ואדומים": מתוך



  אירית ויסמן מינקוביץ  אדלינה קלין

          10.06 מוזיאון תל אביב -תחרות נבל   ריקוד האלפיים ואחד

    
1.  

  ,יֹוִקיטֹו רֹוַקַחת ְצִליִלים ְּבֶאְצְּבעֹוֶתיָה  ּוא ָרחֹוק ִמַּדי ְּבֵעת ָּכזֹאתה
  .ִּבְׂשָפתֹו לֶבְלַהֲאִכיל ֶאת ַהֵּנ  ַהִּדיְסקֹוֵמִניַע ָמְתָניו ְּבִריּקּוד 

  .ּגּוָפּה ִנְפַּתח ַלֵּמיָתִרים  גֹוָרהְנִחיׁשּות ַהֲחְּבַסֲעַרת 
  ,ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר ֵּביֵניֶהם ּבֹוֵרא ֶאת ַהֶּגֶׁשם  אֹוִתּיֹות ְמַסְּפרֹות אֹותֹו

  ֵמרְוהּוא ִּבְגִמיׁשּות ֶׁשל ָנ  .ַּכֶּנֱעָלם ֶהָחזּוִתי
  ֵרק ִמְּצִליָליוִמְתָּפ    -ַמֵּסכֹוָתיו 

  ַעל ַּגג ַהֵּלב, ַעל ֶאֶדן ַחּלֹון  ,בַּגְלבּוׁש ַהְּפִנים ַל
  ּוְבַאַחת  -ְּפִנימֹו , ַּגם ַּכף ַהָּיד

  ֲאָדָמה ְּדֵׁשָנהַהּגּוף הֹוֵפְך ְל  ַלָּבאֹות, ִצְחקּוִקים ,ּפֹוֵרץ ִּדְגּדּוִגים
  . ִקיָקהְׁשַלַחִּיים ִּב ַמֲאִזיָנה  ָזָרה ַיְלָּדה ָרָצה ֲח

  ,ַמה ִהיא ַמִּביָטה ַאחֹוָרה   ְלִכְסאֹות ַהּמּוִסיָקה ֶׁשל ַיְלדּוָתה
  ?ָהֵריקַלִּכֵּסא 

  ,ִלְׁשַלב ַהַּמָּבִטים ַהְּׁשֵקִטים  . 2
  ,ֶטֶרם ָהִרּקּוד ֶׁשְּלַאַחר  ְׁשנֹות ֶהָחרּוב ׁשֹוְלחֹות ֶאְצָּבעֹות ֶאל 

  - ֲחָזָקה ֶטֶרם ְּתִפיַסת  .ָהאֶֹפק ָלַגַעת ַּבִּיְרָאה
  ְלֶהְבֵזק ַמְצֵלַמת ָהֶרַגע  .ן הֹוֵלְךְּבַמְחֶּתֶרת ַהָּׁשַמִים ֵאין ָּבא ְוֵאי

  . ָלֶנַצחֶּנֱחָרת ֶׁש  ְּבַצל ֳעָפָאיו חֹוִסים, ֵעץ ֶהָחרּוב ְלמּוד ָׁשִנים
  ,הּוא ָרחֹוק ִמַּדי ְּבֵעת ָּכזֹאת  .ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ַאְבָרָהם

  -ֵמִניַע רֹאׁשֹו ָהָרטֹב   .ְּבֵחיָקּה ֶׁשל ָׂשָרה ָיַבׁש ַהְּצחֹוק
  ְלַרַעׁש ַהַּקְּפצֹוִנים  .ָגר לֹוֶמֶדת ֲעַדִין ְמנּוָסהְוָה

  .ַהְּמֻבָּׂשםִויר ַהָּים ַּבֲא  .ַּגם ָרֵחל ְוֵלָאה לֹא ָלְמדּו ָּדָבר
  -ַּכּדּוִרים ִצְבעֹוִנִּיים   ,ִזְכרֹוָנן ֶהָחֵרב ִנְצַרב ִּבְׁשנֹות ֶהָחרּוב

  ,ְּבֵעיַנִים נֹוְצִצים  .ְוָהֵעץ לֹא ֶנְחַרב ַּבֻחְרָּבן
  .ָּבֶהם ָּבָרק ֶׁשֵאין  ְׁשנֹוָתיו ֵהֵצּלּו ַעל ַּבר יֹוַחאי
  ְספּוג ַהָּדם  ִרּקּוד ָהַאְלַּפִים ְוֶאָחד  ,ְוָׁשַמע ֶאת ִׁשְמעֹון ְוָנַתן ִּפְריֹו

  .ִנַּצח  .ְולֹא ָמַרד ַּבַחִּיים
  –ִריּקּוד , ֵּכן  

  .ְּכלֹא ָהָיה
  

  תיעוד הזוועה שביצע המחבל המתאבד : הערה
  עימו לעולמים נשמות ילדות נערות שנטל 

  תמימות שהלכו לשמוח ולרקוד במועדון 
  1.6.2001אביב ביום שישי -הדולפינריום במזח בתל
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 הרצל חקק

אל האור, אל הצפור  

  יקליאים נחמן בִית לחרואג          

 
  ספיח, מן הגדר:  שניהאגרת םמגופו של עול:  ראשונהתאגר

    
  ְנָׁשָמה ַרָּכה, ֶיֶלד חֹוֵלם, ִהֵּנה ֵעיֶניָך  ִמּגּופֹו ֶׁשל עֹוָלם נֹוַתר

  ַזְלַזל ֶאל ָהאֹור, ֶנֱאֶחֶזת ַּבָּגֵדר  ,ֶאל ַהִּצּפֹור, ִנְקַרע ֶאל ַהַחּלֹון, ּגּוְפָך
  ּדֹוֵמַע ׁ , ֶצה ְלתֹוְךרֹו

  ֶקֶרן ָּפז  ַמְעָין, ֵּבין נֹוָצה ְלֵעט נֹוֵבַע
  ַמְפִּתיַע, ְצִליל ָחָדׁש  ֵּגַעּוִמְתַּגֲע, ַחָמלּו

  ֶׁשַּיְבִטיַח, עֹוָלם ֶׁשַּיְרִטיט  
  רֹוֶאה ֵמְאֵּפְליָה, ְמַבֵּקׁש ֶהְמָיה  ֶאל ַמה , ַחִּיים, ֶאל ַמה ָעַרְגָּת

    ַהְּנָׁשָמה
  ְוֶנְחַּבט ַהּגּוף, ְוֶנְחֵּבאת ַהְּנָׁשָמה  ַהִאם ָׁשבּו, ל ְּבִליָמהְוַע, ָצְנָחה ְוָנָמה

  ֶאל ַהִּמְסּפֹוא  אֹותֹות
  ,ֶאל ַהָּסִפיַח  ִמן ָהאֹורֹות ָהְרחֹוִקים ַלְּלָבבֹות

    ַהְּמַבִּכים
  ְוָהְיָתה ִצּפֹור ָהאֹור ְמַצֶּיֶצת ְוקֹוֶרֶצת  

  -ֶצֶצת ַּבַחּלֹון ְונֹו  ִמּגּופֹו ֶׁשל עֹוָלם ָנַפְלָּת
  ֶאל, ִמְתַיֵּׁשר, ִמְתַעֵּות, ְוגּוְפָך ְּכָבר ְמַנֵּתר ,ִמן ַהַחּלֹון, קֹוָמה קֹוָמה, ָּגבֹוַּה

  ,ֵמֲאחֹוֵרי ַהָּגֵדר  ִמֵּבית ִמְדָרׁש 
  ָלַגַעת ַּבֲהָוָיה, ֶלֱאחֹז ַּבּגֹוָרל  ֶׁשִהְרָוה ָצָמא 

  ְמַפָּתה, ַהָּזָרה ָּכל ָּכְך  ְוָהָיה ְלַנְפְׁשָך ַּכַּמִים
  ְללֹא ֵריַח  

  ,ֲהָּוָיה ְרִגיָלה, ֵריַח חֹל, לֹא ְמִגָּלה, ַּדִּפים  ְוֶעְרָּגה ּוְזַמן ְויִֹפי ֶׁשִהִּגיעּו
  ְלָהִריַח, ִלְנׁשֹם  ַעד ֵלב ַהָּׁשַמִים

  ַעד ְלַׁשד , ַעֵּנג ַעל ַהַּמְתֵּבןִמְת 
  -ַהָּסִפיַח 

 

  השירה, השירה:  שלישיתאגרת
  

  ,ְוָעַרְגָּת ְוֶנֱהַרְגָּת ַעד ׁשּוֵלי ַהִּׂשיִחים
  ,ֶלֱארֹב ְלַׁשָּיָרה
  ,ְלִׁשיָרה ַאֶחֶרת

  
  ְונֹוַתר ַהִּצָּמאֹון

  - ְוגּוְפָך ְּכמֹו ֻהָּכה ִעָּלפֹון
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  ָקֵרב ֵצלְו, ְוִכֲחׁשּו ַהּכֹוָכִבים
 ָאסֹון



  ברוך בראונשטיין

  תבערות
  יִטָּביב ַמִרֱעה ֶהָּלִחְּתַכְּלִמ
  קֵסְרַפי ֲאֵנֹול ּגֵסְרְמַע
  ל                   חֹוְּכֵצה ַהְקה ִּביָלִבי ְטים ֱאֵלֲחִפרֹו
  

  פנינה פרנקל

  כינהש יתיקונ
  ָּכל ַהְּכֵנִסּיֹות ְלאֶֹרְך ַהּוֹוְלָּגה 

  ְּבִפּגּוִמים ְמֻכּסֹות
  ְמַתְּקִנים ָׁשם ֶאת ַהְּׁשִכיָנה 

  .ְּבֶקֶצב ִמְסָחִרי ְמאֹד
  

  ָהֲאֻדּמֹות ִתיָחה ִעם ַהִּתְזמֹורֹותאּוַלי ַאִּגיַע ַלְּפ  בָהי ָזיֵלִב ְׁשהֹו
  ְךֵּלַהי ְלִלים ִאְרם קֹוֶּתַא
  םִיַּמי ַהֵׁשרּוְׁשג ִרַהי ַלֵנל ְּפַע
  
  לכֹי ָייִני ֵאִנל ֲאָבֲא
  יםִמָהְדים ִנִטָּבב ַמָהֵסא ְלּלֶֹׁש
  .תֶכֶעֹו ּדׁשֵאים ְּבֲעִרֹויר ּבי ִעֵנֹוּלץ ַחֶמל ֶרֶא
  

  יןִּתְמַהר ְלֵהַמֲא ִמָּׁשם
  םֶדת ֶקּדֹות ַאְׁשיּוִללּוְפל ַאמּו
   ראֹוָהי ֵנָּצת ִניַחִרְפִל
  
  לכֹי ָייִנב ֵאּוׁשְו
  רחֹוָאי ְלַטָּבת ַמֹוּטַהא ְלָּלֶא
  .יץִקָהת ְּכלֹוֶתיָה עֹובֹוֲהַל, ייִרל ִעֶא
  
  יִמְצת ַעג ֶאי ָּדִנֲא
  םּדְֹרַקי ְּבַׁשָרר ָׁשֵקעֹו
 .דקֹוי ְיֵּקַמֲעַמט ְּבָׁשל ְוֵתֹוׁשר ְוֵזחֹו

   ַהַאַחד ְּבַמאי ִטְקֵסיֶׁשָּצֲעדּו ֶאְתמֹול ְּב
  ִנְצַהל ַלּקֹולֹות ֶׁשל ַמְרׁש ָיָׁשן 

  ּוְנַנֵּגן ְּבקֹול ְּתרּוָעה 
  ִלְכבֹוד ָהֵאל 

   .ַהְּמֻחָּדׁש
  
  

  דמים

  ּפֹוֲעֵלי ָהעֹוָלם ִהְתַאֲחדּו 
  .ַלְחרֹׁש ֶאת ָהעֹוָלם

  ָרַׁשם  ׁש ָעקֹב ִמָּדםְרַמְוֶח
  .ֶאת ִּדְבֵרי ַהָּיִמים

   
   .ַהּיֹום ֻּכָּלם חֹוְזִרים

   .ִמַאְרמֹונֹות ׁשֹוֵמִמים ִמְתַּפֲעִלים
  ְלַפֵּזר ָּכאן  ּוַמְזִמיִנים אֹוִתי

  .ֶאת ֵמיַטב ַהָּדִמים
  

    
  יםמפורטרט של   
  

    ַהְּסִפיָנה ָנָעה ָקִדיָמה
  .רַוֲאִני ְמַפֶּזֶרת נֹוִפים ֵמָאחֹו

  
  ְּכָבר ָהִייִתי ָּבֶהם ַּפַעם

  ָאַכְלִּתי ִמִּפָּתם
  .ְּבִמָּטָתם ְוָיַׁשְנִּתי

  
  אּוַלי ַיְבִהיקּו ִלְקָראִתי ּכֹוָכִבים ֲחָדִׁשים

  ֵּבין ַצְּמרֹות ָהֵעִצים ַהחֹוְלִפים
  .מּול ֶזֶרם ַהַּמִים

  
  אּוַכל ָאז ִלְרׁשֹם ֶאת ָּפַני

  ָדׁשְּבּפֹוְרְטֶרט ָח ַעל לּוַח ַהָּים
  ִלְבחֹר ְצָבִעים ְוצּורֹות ִראׁשֹוִנִּיים

  ָלֵתת ַלִּמְכחֹול ָלַגַעת ַּבְּמקֹומֹות ַהְּנכֹוִנים
  ְּבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש ֶׁשֵעיַני ַמִּזילֹות ֶאת  ּוְלַגּלֹות
  .ַהִּדְמָעה אֹוָתּה
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  עיין ערך תרגום
)1977, יוסף ברודסקי( "ְרּגּוםִתַעְצָמּה ִהיא ְּלֶׁשְּכִׁשיָרה , ַאֲחֵרי ַהּכֹל"   

  
  של גתה" Erlkönig", "מלך-שד"הבלדה 

  Erlkönig       אריאל סימקין: מאמר ותרגום שירה
  מלך -שד

   גתה פון יוהן וולפגנג

  ?סֹוֵערֵליל ְּבב ֵכֹורָהִמי ֶזה 
  ;רֵהֹודִעם ְּבנֹו  ֶזהּו ָהָאב

  ,חֹוֵבק ַהַּנַער ֵהיֵטב ִּבְזרֹועֹו
  .ׁשֹוֵמר ֻחמֹו, ָלֶבַטח זֹואֹוְח

  

   -?  ַּתְחִּביא ָּפֶניָך,ְּבִני ִּתְפָחד ָמדּוַע
  ?ָאִבי, ֶמֶלְך-ֵאיְנָך רֹוֶאה ֵׁשד

   -ֶזה ֵׁשד ִעם ֶּכֶתר ְוִעם ָּזָנב 
   -. ָעב-זֹו ַרק צּוַרת ַּפס, ְּבִני, ְּבִני

  

  ! ַהְרֵחקִאִּתי, ּבֹא ֶיֶלד טֹוב'
  ; ֲאָשֵחקה ִאְּתָךָיֶפִמְשָחִק 

   ָּבחֹוף ָעְכָׁשו ָבעֶצ-ִּפְרֵחי ְׁשַלל
  '. ָזָהבָּתִכין ְּבָגִדים ֶׁשלִהיא ִאִּמי 

  

  ַמע ָהִאם לֹא ִּתְׁש, הֹו ָאִבי, ָאִבי
   -? ֶאת ֶׁשַמְבִטיַח ַהֵּׁשד ִּבְדָמָמה

  ;ׁשָנא חֹוֵׁשַאל ְּתֵהא  , ְׁשקֹט ְּבִני,ֵׁשב
   -. ֵרׁשֶזה רּוַח ֵּבין ָעִלים ְמַרְׁש

  

  ? ֲחֻמדֹותםֶלֶע  ֲהאם ָּתבֹוא'
  ;ַמְמִּתינֹות ְלָך ַהְּנִסיכֹות ְּבנֹוַתי

  ,ֵליל ִלְכבֹוְדָךְּבנֹוַתי חֹוְגגֹות ָׁשם ַּב
  '.ָיִׁשירּו ְלָך, ִיְרקֹדּו, ָינּועּו

  

  ֲהִאם לֹא ִּתְרֶאה ,הֹו ָאִבי, ָאִבי
   -? ַהֵּׁשד ַּבֵּצל ַהְּכֶההֶאת ְּבנֹות 

  :ְּכמֹו ָּבאֹורְרֶאה ֶא, ְּבִני, ְּבִני
   -.  ָאפֹורֶצָבעֲעֵצי ֲעָרָבה ְּב

  

  ; ְיֶפה ַהַמְרֶאה ,ֶאְחמְֹדָך, אֹוָהְבָך'
  '. ְוַאֶּכהבֹואָאז ָא, ְוִאם לֹא ִּתְרֶצה

  !ָאִבי הֹו ָאִבי הּוא ִּבי ְּכָבר ָּפַגע
   -! ֶמֶלך ִלי הּוא ַמְכִאיב נֹוָרא-ֵׁשד

  

  , רֹוֵכבֶנְחָּפז הּוא, ָאזֶנְחָרד ָהָאב 
  ,זֹוֵעק ִמְּכֵאב, ּוְבנֹו אֹוֵחז ּבֹו

  ;ַעל ַסף ֵּביתֹו מּוָתש עֹוֵמד
  .ָנח ֵמת - ֵּבין ְזרֹועֹוָתיו ָנח ַהֵּבן

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
 

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? 
Es ist der Vater mit seinem Kind; 
Er hat den Knaben wohl in dem Arm, 
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm. 
 
"Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?"- 
"Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? 
Den Erlenkönig mit Kron' und Schweif?"- 
"Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif."- 
 
"Du liebes Kind, komm, geh mit mir! 
Gar schöne Spiele spiel' ich mit dir; 
Manch' bunte Blumen sind an dem Strand; 
Meine Mutter hat manch' gülden Gewand."- 
 
"Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, 
Was Erlenkönig mir leise verspricht?"- 
"Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind! 
In dürren Blättern säuselt der Wind."- 
 
"Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn? 
Meine Töchter sollen dich warten schön; 
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn 
Und wiegen und tanzen und singen dich ein."- 
 
"Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort 
Erlkönigs Töchter am düstern Ort?"- 
"Mein Sohn, mein Sohn, ich seh' es genau; 
Es scheinen die alten Weiden so grau."- 
 
"Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt; 
Und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt."- 
"Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an! 
Erlkönig hat mir ein Leids getan!"- 

Dem Vater grauset's, er reitet geschwind, 
Er hält in Armen das ächzende Kind, 
Erreicht den Hof mit Mühe und Not; 
In seinen Armen das Kind war tot. 
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  ממשיך לעורר ענין ולהיות של גתה  Erlkönigהשיר 

  בלווי המוסיקה ששוברט כתב , מפורש ומושר, מתורגם
  היא , 1872 -שנכתבה ב, בלדה מופלאה זו.  עד היום,לה

  ההשראה . הדרמטית והעזה ביותר בין הבלדות של גתה
  ) 1744-1803(הרדר יוהן גוטפריד לשיר נבעה מתרגומו של 

  היה ידידו הרדר .  Ellerkongeבשם עתיקה לבלדה דנית 
  הוא . והשפיע עליו השפעה גדולה) 1749-1832( של גתה
   'רוח השירה העברית'בין היתר את הספרים , חיבר

  רוש המילולי של השם יהפ. 'קולות העמים בשירים'-ו
  השדים שבמיתולוגיה הנורדית , "מלך הֶאְלִפים" הדני הוא
  השוכנים , הבהירים, קיימים שני סוגי ֶאְלִפים. והגרמנית

"The Erlking", by Albert Sterner. 1910 השוכנים ביערות אפלים, בשמים והכהים .  
  מלך הֶאְלִפים מפתה ילדים להכנס , בפולקלור הגרמני

ה ָדהגירסה הדנית היא על אביר הרוכב ביער ומפותה על ידי ֵׁש. ליער ושם הוא הורגם
 )1795-1821, והן קיטס'שירו הידוע של ג( "La Belle Dame sans Merci"מעין , נקבה

החליף בגירסתו את מלך , ובעקבותיו גתה, הרדר.  יםִפְלהמציגה את עצמה כבת מלך הֶא
הצומחים בארצות , איימת של עצים אלהאולי בגלל צורתם המ, האלפים למלך הַאְלנּוִסים

פיתוי הם גם החליפו את הארוטיות של . בין ערפלים, הצפון באזורי ביצות וליד נהרות
  :האביר על ידי נסיכת השדים בתשוקה פדופילית של מלך השדים המבוטאת על ידי

"Mich reizt deine schöne Gestalt", על ידי מעּוָרר, מפותה, אני נמשך': בתרגום מילולי 
יש תקדימים במיתולוגיה ובספרות של אלים ושדים ,  לילדיםלתשוקה כזו. 'יפי צורתך

    בן מלך טרויה שהיה כה יפה עד שנחשק ונחטף על ידי זאוס, גאנימדס, למשל, כמו
שאוברון משתוקק אליו ולוקחו , של שייקספיר" חלום ליל קיץ"ב' הנער ההודי הקטן '-ו 

    .בעורמה מידי טיטניה
מאמר , פסיכואנליטיקן ברלינאי, הרמן ֶּבָלאנד. לפני מספר שנים פורסם על ידי פרופ

 המאמר מאיר כמה היבטים של מבנה 12. מתוך גישה פסיכואנליטיתErlkönig -המעיין ב 
העשויים לעניין גם את מי שאינו , תוכנו והמוסיקה של שוברט המלווה אותו, השיר

את אותם , לפי הבנתי, אני מביא כאן. סקנותיומקבל את הניתוח הפסיכואנליטי ומ
רגון 'ללא הז, כמוני, חלקים של מאמרו היכולים להיות מובנים לקורא הכללי

כמו כן השמטתי את חלקי מאמרו המשתמשים בשיר כדי להסביר ארועים . הפסיכואנליטי
  . בחייו של גיתה או ביחסיו עם הקרובים לו

, )Enlightment(בשיאה של תקופת הנאורות , 1782נכתב בשנת , מזכיר בלאנד, השיר
שנתיים לפני שקאנט יצא , של קאנט" ביקורת התבונה הטהורה"שנה לאחר פרסום 

היה בעל אומץ , !Sapere Aude: "בקריאה נרגשת לשחרור המחשבה האנושית
וכמה שנים לפני שמעשי הזוועה של המהפכה הצרפתית זעזעו את , "!להשתמש בשכלך

, הגיע גתה, לפי בלאנד. ות בשלטון הבינה ובעקרון ההרמוניה הנלווה אליואמונת הנאור
הישגו . מרחיקת לכת יותר משל קאנט או יּום" נאורות"ל" מלך-שד"בבלדה , בתעוזה רבה

היה בכך שהכיר בתוך עצמו תהליכי מחשבה לא מודעים של פחד פרנואי ואשמה ונתן 
ץ הדומים לאלה של פרויד בפרשנות מתוך נחישות ואומ, להם ביטוי אמנותי פומבי

  ההשלמה עם הפחד והאשמה , אולם בעוד שבפתרון החלומות. חלומותיו ובפרסומם

                                                 
12  "Can you not, father, see the Erlking? Psychoanalytical Observations on Goethe's Ballad, 'The 

Erlking'", Herman  Beland, in "Psychoanalysis at the Political Border: Essay in Honor of Rafael 
Moses, International Universities Press, 1999".                                                                                                                       
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 ,אצל המשורר, תוך כדי התרת סילוף החלום באמצעות פתרונו, מופיעים בשלב מאוחר
  .  יצירת השירלפניהאומץ של ההשלמה עם הפחד והאשמה חייב היה להתפתח 
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המתארות את המצבים , שבע בסך הכל, מאופינת על ידי שאלות" מלך-שד"צורת הבלדה
. ממש כמו החיים עצמם, מצבים הסותרים זה את זה, החיצוניים והפנימיים של השואלים

הופכת , "?מי זה הרוכב בליל סוער", השאלה הפותחת את השיר. שאלות הן בקשה לידע
ביחוד ,  ראשון התשובהבמבט. השואל ועונה גם יחד, את המקשיב לשותפו של המספר

וראוי , טּוב, היא משהו המקרין יושר, כפי שהיא נשמעת באינטרפרטציה של שוברט
אב , זהו צרוף המגדיר אב בצורה המאושרת האפשרית. "זהו האב עם בנו: "להכרת תודה

? האמנם. מחזיקו בחום ודואג לבטחונו הגופני והרגשי, המעניק לבנו עונג ובטחון בסיסי
לכל אורך התאור החיובי , זה ניתן להבחין בלווי המוסיקלי של שוברטכבר בשלב 

את נושא הפחד בקטע חוזר קצר של שתי שלשות עולות ושני , המובהק של האב והילד
  . רבעים יורדים
המבטאת את רצון ההורים , היא עדיין בקשה לידע, הנשאלת על ידי האב, השאלה השניה

לעזור להם להתמודד עם פחדים אמתיים , הסכנהלחלוק עם ילדיהם את תחושת החרדה ו
  ָּפֶניָך,ְּבִני ִּתְפָחד  ָמדּוַע: "או דמיוניים על ידי הבנה והקניית בטחון באמצעות ידע

הורים טובים מקבלים ומרגיעים את הפחד . עד כאן האמפתיה של האב מועילה". ?ַּתְחִּביא
  .של ילדיהם מפני אבדן

השאלות של הילד מנוסחות כולן . בדרך השלילה, עהילד מגיב אז בשאלה המבשרת ר
יכולתו של אב - של חוסר אמונה באיהאב נשאל שוב ושוב שאלות. זה במבנה תחבירי

בסופו של דבר אלו הן . טוב כזה לחלוק אתו את ההכרה של מציאות כה מאיימת
וא כי ה, ועמו הסכוי היחיד לעזרה, תזכורות נואשות של ידע שמן הראוי שיהיה קיים

אינך . "יראה הבנה ואישור לקיומה של סכנה פיסית ממשית או של חרדה שמקורה בהזיה
  " ?בצל הכהה...האם לא תראה ", "?האם לא תשמע", "?רואה
משך אל תוך עולם יהאם סרובו לה. האב אינו רואה דבר מלבד העולם החיצוני, לא

ת מצבו הרגשי המסוכן ואולי האב מבין א?  הדמיון של הילד נובע מפחדים  שלו עצמו
והדרך היחידה העולה בדעתו לרכוש את אמונו היא , של הילד ומודע לכל הפנטזיות שלו

על ידי דחיקת התהליכים , להגדיר את המציאות התמימה של העולם הנראה וכך להרגיעו
  . שיצאו מכלל שליטה אל מאחורי חומות ההדחקה

האם תבוא ילד : "ל פיתויהיא שאלה ש. מלך-השאלה הבאה נשאלת על ידי השד
בקשה , נסיון לברר את כוונותיו החפשיות של הנער, כביכול, לפי המבנה זהו". ?חמודות

יועדת למנוע ידע של ראית היא מ, לפי תכנה ובחירת המלים, עם זאת. פתוחה לידע
ולמנוע בעצם , מודעים של המפתה והמפותה-ידע של המניעים המודעים והלא, הנולד

  .  המבוססת על ידעבחירה חפשית
המקבלת את ביטויה , יסוד מרכזי נוסף בצורת השיר היא הדואליות, נוסף לשאלותב

כל זוג מן הבתים : הסימטריה של השיר היא מדויקת ומחמירה, ראשית. בכמה צורות
מתאר את הדיאלוג בין האב והבן ואת ) חמשי וששי, שלישי ורביעי(האמצעים של השיר 

הבית הפותח והבית המסיים ". ריקודים"ו" משחקים"אמצעות הפיתוי שמפעיל השד ב
עוסקים בצדיקות שמגלה האב כלפי בנו ואילו הבית השני וזה שלפני האחרון עוסקים 

רובן של , שנית. הבן והשד, כווני בין האב-במעשי הרשע של השד ובקשר המוזר התלת
מחולקות לשני ה, שלשים ושתים שורות השיר הן במקור הגרמני בנות תשע הברות

" בני,  בני–אבי , אבי"החזרות . שהגבול ביניהם לאחר ההברה החמשית, קטעים ריתמיים
השקט הגובר -אב להרגיע את הנער ומבטאות את אימגבירות את הכשלון של נסיונות ה

הדואליות הזאת מקבלת את ביטויה גם בתוכן . ההופך בסופו של דבר לפחד מוות, שלו
שניהם בעלי איפיונים גבריים ונשיים , אן כביכול אב טוב ואב רעיש כ. דברי השד והאב

  , אוחזו לבטח, חובק את הנער היטב בזרועו("תאור התנהגותו של האב הטוב . כאחד
נשים משחקות תפקידים מרכזיים גם , מאידך. מתאים גם להתנהגות של אם") שומר חומו

גם סביר יותר שילד ".  זהבתכין בגדים של"מלך -אמו של שד. מלך-בהבטחותיו של שד
". ישירו לך, ירקודו, ינועו ", מלך-בנותיו של שד. יקטוף פרחים על החוף לאמו ולא לאביו

  אמו של . מלך אין אשה-כי לשד, אבל יש כאן רק סבתא ונכדות, כל זה הוא אמהי ביותר



כמו , הטוב והרע, הילד מסולקת מבחינה פסיכולוגית ותכונותיה מחולקות בין שני האבות
ועקרון ) הריגושים המוצעים(ובין עקרון העונג ) הפנימי(והלא מודע ) החיצוני(בין המודע 
רוש לרמות השונות של הדואליות בשיר הוא יהפ, לפי בלאנד). אחיזה וחיבוק(המציאות 

הוא רואה כאן משולש פתוח פראנואידי . בכך שהן מייצגות את אם הילד שסולקה
  . אב אוהב ובן, ודףהומוסקסואלי העשוי מאב ר

, לדעתו. ובין המיתוס של אדיפוס" מלך-שד"בלאנד מוצא גם אנלוגיה בין הדמויות ב
כאשר לאיוס חי בגלות . אביו של אדיפוס, תואם את ָלאיּוס" מלך-שד"מבחינה מיתולוגית 

שם מצא מקלט אצל המלך ֶּפלֹוְּפס מפני דודניו שתפסו ממנו , )ליד אולימפיה, ביוון(בפיזה 
אנס אותו ,  חטף אותו לתבי,קריסיפוס, הוא חשק בבנו של פלופס, את השלטון בתבי

האוראקל בדלפי הוסיף . פלופס קלל את לאיוס שייהרג על ידי בנו.  שיתאבדוגרם לו
מכאן מסיק בלאנד שתסביך אדיפוס השלילי . אשת לאיוס, שהבן שיוולד לו ישכב עם אמו

  . תיק יותר מנקודת הראות המיתולוגיתהוא ע) ההורה הנאהב הוא מאותו מין(
כקוראים , מפנה בלאנד את תשומת לבנו לאפקט הכולל שיש לשיר עלינו, בסופו של דבר
מהעובדה שהוא מאפשר לנו , לדעתו, הרושם העצום של השיר נובע. או כמאזינים

אנו . להזדהות עם שלוש הדמויות שבשיר וכך לחוות את המימוש של חרדה דכאונית
אך מזדהים אתו במיוחד ברגע הפעולה , ם את תחושותיו של הילד לכל אורך הדרךמרגישי

מלך לי הוא -שד"פעולה ששיאה בריאליזם של הקריאה , הקטלנית שנבעה ממשאלה
". נח מת, בין זרועותיו נח הבן: "ההופכת למוחלטת על ידי הקביעה הסופית, "מכאיב נורא

 המציאות הפנימית התמוטטה והוא אנו מרגישים את חרדתו של האב שהכחשתו את
אנו יודעים שבאופן , כאשר אנו מזדהים עם האב. הופך לעד חסר אונים של הרס בנו

אולם . מודע איננו רוצים לדעת דבר על תשוקה הומוסקסואלית ועל שגעון פרנואי
אולם החשוב ביותר , אולי, הפחות מודע, מלך-האפקט המכריע נובע מהזדהותנו עם שד

אחמודך , אוהבך"עם , לכל המאוחר, המימוש של הזדהות זו מגיע. סיכולוגיתמבחינה פ
וכל אדם חווה גם את , משום שזו אחת החוויות הזכורה לכל אדם, "יפה המראה

  . האלימות והתוצאות הנוראות של תסכול האהבה
האחת  .ברצוני להוסיף עוד שתי הערות להבנת השיר. פרושו של בלאנד, בקצרה, עד כאן
מלך וכן דמות -האב ושד, מלבד דמויות הבן.  הרחבה למודל הניגודים שמציג בלאנדהיא

 הסוס עליו רוכבים האב –יש בשיר עוד דמות נוספת , המייצג גם את הקורא, המספר
כלומר לא קיים במציאות אבל קולו נשמע היטב , "נוכח-נפקד"שהוא , לשדבניגוד . והבן
המופיעה " רוכב"הוא במלה , ברמז, ור היחיד שלוהאיזכ". נפקד-נוכח" הוא הסוס, בשיר

נוכחותו מורגשת כל הזמן בקצבו של השיר , עם זאת. בתחילת השיר ובסופו, פעמיים
והמיתוס " מלך-שד"גם בקשר שבין . הפיסי והרגשי בין האב והבן, והוא חלק מן הקשר

היה ְקריסיּפּוס , שפותה על ידי לאיוס, ֵׁשם בנו של ֶּפלֹוְּפס. של לאיּוס מופיע הסוס
  ". אלפת סוסיםמ"ושם אמו היּפֹודאֶמָיה " סוס זהב"שפרושו 

הערתי השניה היא שניתן לראות את הנושא העיקרי של השיר בחוסר היכולת הטראגי 
בכך שכל חיינו עוברים במצב של חוסר . עם סבלו של הזולתבאמת להרגיש ולהזדהות 

נתן זך . וץ לאני החושב ומתבטא במליםמח, אפשרות בסיסי להבין את מה שמחוץ לנו
, "השיר על הזמיר"בקטע משירו " המצב האנושי"נותן ביטוי ישיר למאפיין זה של 

  ":מלך-שד"כמו אלו ב, המורכב כולו משאלות
ַע ַעל ַמה ֲאִני יֹוֵד? ָמה ַאָּתה יֹוֵדַע ַעל ַצֲעִרי? ַמה ֲאִני יֹוֵדַע ַעל ַהְּדָבִרים ֶׁשַאָּתה יֹוֵדַע ֲעֵלֶיהם"

ַמה ֲאִני ? ַהִאם ְּבֱאֶמת ָּבאָת ֵאַלי ִּבְׁשעֹות ַהְּבִדידּות? ַהִאם ִנִּסיִתי ֵאי ַּפַעם ַלֲחלֹק ִאְּתָך? ַצַעְרָך
ְלָאן הֹוֶלֶכת ַהָּפָרה ַאֲחֵרי  ? ַמּדּוַע נֹוֶׁשֶבת ָהרּוַח ַּבחֶֹרף ? ַמּדּוַע ַחם ָהֶעֶרב ? יֹוֵדַע ַעל ַצַעְרָך
ָמה ַאָּתה ? ַמה ֲאִני יֹוֵדַע ַעל ְּכֵאְבָך? ַמִהי ְמצּוַקת ַהָּנִׁשים ּוַמה ְמקֹור ִסְבָלן? תֶׁשִהיא ִנְׁשֶחֶט
ַמה ? ָמַתי ִנִּסיִתי ַלֲעזֹר ְלָך? ְּבֱאֶמת, ְּבֱאֶמת ּוְבָתִמים, ָמַתי ִנִּסיִתי ַלֲעזֹר ְלָך? יֹוֵדַע ַעל ְּכֵאְבָך

   "?ֵדַע ַעל ַצֲעִריַמה ַאָּתה יֹו? ֲאִני יֹוֵדַע ַעל ְּכֵאְבָך
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 באמתגם הפסיכואנליזה מכירה היום בחוסר היכולת של המטפל להכיר ולהגיע
 לֲאֵחרּות         להיות עדהוא רק , מבחינת המטפל, תהליך הטיפול. לאמפתיה עם המטופל

)Witnessing of Otherness .(במחזה , ביטוי אמנותי לכך ניתן כבר בשנות השבעים  



העוסק גם הוא ביחסי בן והוריו באמצעות יחסיו החולניים עם , ל פיטר שאפרש" ֶאְקוּוס"
הפסיכיאטר המטפל בבן מסיים את המחזה במלים ובשאלות המבטאות את אותו . סוסים

  :גישוש באפלה
מהי דרך .  לדרך של ראיה באפלה– בצורה נואשת מזו שילדי זקוקים לי –אני זקוק "
 "  ...? מהי אפלה זו... ?זו
  
תורגמה מספר פעמים לעברית מאז " Erlkönig"הבלדה . מה מלים על התרגום הנוכחיכ
כל מי . בלווי כלי נגינה, בלדה מיועדת להיות מושרת. של שאול טשרניחובסקי" שר היער"

יודע שהרושם , בלווי פסנתר, שהאזין לשיר המקורי כשהוא  מושמע עם הלחן של שוברט
תרגום לכן נסיתי את כחי ב .פחות מאשר על ידי המליםוהחוויה נגרמים על ידי הלחן לא 

תרגום כזה נוסה רק , ככל הידוע לי. לפי הלחן של שוברט, בעבריתאותו  לשיר שיאפשר
הדבר חייב בעיקר לשמור על מספר הברות ומיקום ההדגשים . 13על ידי עדה ברודסקי

  . לצתכך שהתאמת הלחן למלים לא תשמע מאו,  שווה או קרוב למקור,בשורה
  

13  .1989, בעריכת עדה ברודסקי,  הליד הגרמני ממוצרט עד מאהלר

  
  "Erlkönig –שדמלך "קישור ליצירה של שוברט למילותיו של גתה 

 
   

  

                         שירו האחרון -ין ִנֶסי ֶיֵגְרֶס

החליט סרגיי  ,עם נפש מעונהמשורר מפורסם כ ,פטרסבורג-בסנטבבית מלון , 1925בשנת 
   לקח דף נייר וכתב בדמו שמונה שורות .הוא חתך את וורידיו .ייסנין לשים קץ לחייו

  .לאחר מכן תלה את עצמו. של שיר זה
  

  

Do svidan'ya, drug moj, do svidan'ya. 
Milyj moj, ty u menya v grudi. 
Prednaznachennoe rasstavan'e 
Obeschaet vstrechu vperedi. 
 
Do svidan'ya, drug moj, bez ruki, bez slova,  
Ne grusti i ne pechal' brovej, - 
V etoj zhizni umirat' ne novo, 
No i zhit', konechno, ne novej. 
 

 . וזהו אחד מהםהשיר זכה לכמה תרגומים
  יה שקולניקרע: תרגום מרוסית

  
 .ְלִהְתָראֹות, ֵרִעי, ְלִהְתָראֹות

   ְקָרַבי ְּבתֹוְך ַאָּתה, ֶׁשִּלי ָיָקר
   ִלְקרֹות ֶׁשֲאמּוָרה ְוַהְּפֵרָדה

  .ַוַּדאי ֶׁשִּנָּפֵגׁש ַהְבָטָחהיא ִה
  

  ,ִּבְקִלילּות ַאְך,  ֵרִעי,ְלִהְתָראֹות
  :ַּגּבֹות ִקּמּור ְללֹא, ּתּוָגה ְללֹא
  ָלמּות ָחָדׁשא  לְֹּבַחֵּיינּון ֵה

  .ְּבִלְחיֹות ַּגם ִחּדּוׁש, ַוַּדאי, ְוֵאין
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La Belle Dame sans Merci  

  )1821 – 1795(והן קיטס 'ג

  
  

  ִלי ָמְצָאה ׁשֶֹרש ֶקֶסם ָמתֹוק  ָמה ַיְכִאיְבָך ַאִּביר ָחמּוש
  ּוְדָבש ֶּפֶרא ּוָמן ִלְלִחיָכה  ?ּכֹה ִחֵּור, ּתֹוֶעה ְלַבְדָך

  ּוְבָשָֹפה מּוָזָרה ָאז ָאְמָרה  ָקֵמל ַהּגֹוֵמא ָּבָאָגם
  .ָאַהְבִּתיָך  !ֵאין עֹוף ְמַזֵּמר

    
  ְלַקְחָּתִני ִלְמָעָרת ֵׁשִדים  שָמה ַיְכִאיְבָך ַאִּביר ָחמּו

  ,ִהְרְּבָּתה ִלְבּכֹות, ָׁשם ָגְנָחה  ?ּכֹה ָנבּול, ַּכְך ְׁשטּוף ָיגֹון-ָּכל
  ְוָחַתְמִּתי ֵעיֵני ַהֶּפֶרא  ָמְלאּו ֲאָסֵמי ַהְּסָנִאי

  .ֹותֵּתי ְנִשיקִּבְׁש  .ֶנֱאַסף ַהְּיבּול
    

  ִנְרַדְמִּתי, ָׁשם ִהְשִּכיַבְּתִני  ַעל ִמְצֲחָך ֲחַבֶצֶלת
  !ֵאיָמה. ָׁשם ָחַלְמִּתי ָחלֹום  ַטל לֹוֵהט, ִעם ֵזַעת ְיסּוִרים

  ֶזה ָחלֹוִמי ָהַאֲחרֹון  ַעל ֶלְחֶיָך ׁשֹוָׁשן ָדהּוי
  ֲעֵלי ֲאָדָמה  .ַּגם הּוא ָקַמל ְּבלֹא ֵעת

    
"  ָּפַגְׁשִּתי ְּגִביָרה ָּבָאחּו ָרִאיִתי ְמָלִכים ּוְנִסיִכים

  ,ִחְּוִרים ַעד ָמֶות ֻּכָלם  יֹותת ֵפַיְלַד, ְמֵלַאת יִֹפי
   -ִאָּׁשה ָיָפה ְּבִלי ֶחְמָלה  '-קֹוְרִאים  ַרְגָלה ָקָלה, ֲארֹוך ְשָֹעָרה

  .'ַּתַעְבָדּה ְלעֹוָלם   - ֵעיֵניַה ִּפְרִאיֹות
    

   ֻמְרָעבֹותִשְֹפֵתיֶהם ָהיּו  ,ָעַטְרִּתי ִמְצָחה ֵזר ְּפָרִחים
  ִּפיֹות ְּפעּוִרים ַעד ְּבִליָמה  ִמיםָשְֹצִמיִדים ְוַאְבֵנט ִעם ְּב

  ִנְמֵצאִתי ָּכאן, ָאז ְנֻערֹוִתי  ָׁשְלָחה ִּבי ַמָּבט ְּכמֹו אֹוֵהב
  .ֲעֵלי ֲאָדָמה   - ָהְמָּתה ַּבְנִעיִמים

   
  ְוָלֵכן ׁשֹוֵהה ֲאִני ָּכאן  –ִהְרַּכְבִּתיַה ַעל ַגב סּוִסי 

  ְואָּכל ַהּיֹום ָּבִהיִתי ַלַּש  ;ּתֹוֶעה ְלַבִדי ּכֹה ִחֵּור
  ,ַגם ִאם ָקֵמל ַהּגֹוֵמא ָּבָאָגם  ִּכי ִהיא ִנְרְּכָנה ְוִזְּמָרה

   ..."- ֵאין עֹוף ְמַזֵּמר   -ִׁשיר ְמֻכָׁשף 
    
   
  
  

   הוא אחד השירים La Belle Dame sans Merci השיר
  . של התקופה הרומנטית, עד היום, החשובים והמשפיעים
  ,  24בהיותו בן , 1819-והן קיטס ב'הוא נכתב על ידי ג

  , סמל הגבריות, הוא מתאר אביר.  משחפתמותושנתיים לפני 
  , ומספר על אשה יפה שכישפה אותו, הנראה כצל של עצמו

  , בצרפתית, שם השיר. שהפכו לעבדיה, כמו גברים רבים אחרים
  ,15-הוא כשמו של שיר שכתב משורר צרפתי בן המאה ה

Alain Chartier) 1392- 1430( , אבל מקור הדמות של  
   דמותה של –האשה המתוארת בו היא במיתוס עתיק 
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לילית היתה אשה . של אדם הראשון) לפי אחת הגרסאות(שתו הראשונה א, לילית

באגדות היא מופיעה . דעתנית שלא הסכימה לשכב תחת אדם אלא מעליו, עצמאית
  . כשדה בדמות אשה המפתה גברים ומשתלטת עליהם או הורגת אותם
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 נמצא La Belle Dame sans Merciבין הסופרים במאה העשרים המצטטים את
', הומברט-הומברט, 'האטימולוגיה של שם גבור הספר. 'לוליטה'-יר נבוקוב בולאדימ

אבל . בטבטונית' לוחם ידוע , 'Humbertאו , בספרדית' גבר ',hombre -מקורה ב
ombre ממש כמו גבור ', צל-צל'או ' גבר-גבר'כך שהגבור הוא . 'צל' בצרפתית הוא

ספר שהפכתני -תלמידת ביתהנימפונת ", הוא מתאר את לוליטה. השיר שלפנינו
 'slave'באנגלית אצל נאבוקוב אינו ' עבד'-לא זו בלבד אלא ש. כמו בשירנו, "לעבד
  .אותה מלה עתיקה בה משתמש קיטס בשיר זה', thrall'אלא 
מעצמי אל 'בכרך ' תולדותי'שבפרק ' חמדת'בקטע , שמואל יוסף עגנון, ואצלנו
לארץ ' אץ'שבדרכו מבוצ,  חמדת שמו,מתאר את עצמו כמשורר בן כעשרים', עצמי
, הוא נותר בלילה לבדו בקרון עם גברת אלגנטית, בנסעו ברכבת לטריאסטי, ישראל

תוך כדי שיחה . היושבת לידו ומשוחחת עמו שיחה של שעמום) מעשנת(מודרנית 
חמדת אינו זז ומקשיב לקול הרוח . היא נרדמת וראשה נשמט ונשען על כתפו

על בחור בן טובים ההולך ללמוד תורה וחולם על גדולתו , יםהמספר לו אגדת קדומ
ראה . שערה סתור ועיניה לוהטות, יצאה פתאום ריבה אחת מחגוי הרים'. בעתיד

נפתחה פתאום מערה ונכנסה אותה ריבה לתוך המערה . אותה הבחור והלך אחריה
ממש . 'כיון שנכנס נסתתמה המערה ושוב לא יצא הימנה. ונכנס הבחור והלך אחריה

  .סיפור האשה היפה בלי חמלה
- הושפעו מהשיר וציירו את האביר ו20- ותחילת ה19-גם ציירים רבים במאה ה

 Sir Frank )כדוגמה אפשר לתת את ציורו של פרנק דיקסי. 'היפה בלי חמלה'
Dicksee, 1853-1922 ( 1902משנת.  



 השוואת תרגומים עבריים ליצירות מופת משירת העולם
  

הּפיתּוי ההומוריסטי הנודע של המשורר והסטיריקן האנגלי אנדריו - שירלפנינו
בשירה " מטאפיסיים"שאף כי נימנה עם אסּכולת המשוררים ה, )1678-1621(מארוול 

דומה כי לפחות בשיר קונדסי זה נשמתו אינה ּכה , 17-האנגלית של תחילת המאה ה
  ...ֵמָתה אל הפיזי, כי אם אולי להיפך, מטאפיזית

  
Andrew Marvell 

To His Coy Mistress 
Had we but world enough, and time, 
This coyness, lady, were no crime. 
We would sit down, and think which way 
To walk and pass our long love's day. 
Thou by the Indian Ganges' side 
Should rubies find; I by the tide 
Of Humber would complain. I would 
Love you ten years before the flood, 
And you should, if you please, refuse 
Till the conversion of the Jews. 
My vegetable love should grow 
Vaster than empires and more slow; 
An hundred years should go to praise 
Thine eyes, and on thy forehead gaze; 
Two hundred to adore each breast, 
But thirty thousand to the rest; 
An age at least to every part, 

Andrew Marvell And the last age should show your heart. 
For lady, you deserve this state, 
Nor would I love at lower rate. 
But at my back I always hear 
Time's winged chariot hurrying near; 
And yonder all before us lie 
Deserts of vast eternity. 
Thy beauty shall no more be found 
Nor, in thy marble vault, shall sound 
My echoing song; then worms shall try 
That long preserved virginity, 
And your quaint honor turn to dust, 
And into ashes all my lust: 
The grave's a fine and private place, 
But none, I think, do there embrace. 
Now therefore, while the youthful hue Than languish in his slow-chapped power. 
Sits on thy skin like morning dew, Let us roll all our strength and all 
And while thy willing soul transpires Our sweetness up into one ball, 
At every pore with instant fires, And tear oue pleasures with rough strife 
Now let us sport us while we may, Thorough the iron gates of life: 
And now, like amorous birds of prey, Thus, though we cannot make our sun 
Rather as once our time devour Stand still, yet we will make him run. 
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: ולהלן חמישה תרגומים עבריים שונים–עד כאן המקור   
 

  
  ֶאְנְדִריּו ַמאְרֶּול

  

  ַלֲאהּוָבה ַּבְיָשִנית

  
  ,ָהֵעת ,ְּגִבְרִּתי, לּוא לֹא ָקְצָרה

  .ְך ָהְיָתה לֹא ֵחְטאזֹו ְצִניעּוֵת
  ַמְתִוים ָהִיינּו ְּבַשְלָוה 

  .ָלַאֲהָבה ֵקץ-ְנִתיב ֵאין
  ַּכְדּכֹד-ָהִיית מֹוֵצאת ַאְבֵני
  ,ההֹוד-ַעל ְּגדֹות ַהַּגְנֶּגס ַרב
  ְּבעֹוד ֲאִני ְּבִעְצבֹוִני

  .יֹושב ַעל ַהְמֶּבר ַהְּצפֹוִני
  אֹוֵהב ָהִייִתי ְללֹא ְגבּול

  ;ַלַּמּבּולאֹוָתְך עֹוד קֶֹדם 
  ָהִיית ּדֹוָחה דֹוִדים ְוַאְּת

  .ַעד ֵקץ ְּכִפיַרת ַהְּיהּוִדים
  

  ַאֲהָבִתי ַהִּצְמחֹוִנית
  :ָהְיָתה ֻמַּבַעת ְּכָתְכִנית
  ָהִייִתי ָשר ֵמָאה ָשִנים
  ;ִשְבֵחי ָּפַנִיְך ַהּקֹוְרִנים

  ָהִייִתי ָשר ָּכְך-ְוַאַחר
  : ְוָכל ַהְּשָאר–ְיִפי ָחֵזְך 
   ֵמָאה ָשִנים–ּגּוף -רָּכל ֵאֶב

  . ֵמָאה מֹוִנים–ְוֶאת ִלֵּבְך 
  !לֹא, ֶזה לֹא ְמִחיר ֻמְפָרז ָלְך  ָּכל ְזַמן ֶשְּבשֹּוִמים, ָלֵכן

  !ָחִליָלה ִלי ֵמהֹוִזילֹו  ,ֲעלּוִמים-ָּפַנִיְך ּבֶֹשֹם
  ְּבִלי ֶהֶרף ָעף: ַאְך ָּדא ָעָקא  ֵלב ָשקּוף שֹוֵפְך-ְוַלַהט

  –ַהְּזַמן ְּבֶרֶכב ְמֻכָּנף   -,ִזיוֹו ִמַּבַעד ְלגּוֵפְך
  ּוִמֵּדי יֹום ִנְקַרב ִלְתחּום  .ָנחֹג ָהָחג ְּבֶטֶרם ָּגז

  .ַהֵּנַצח ֶהָעצּום-ִמְדַּבר  :ַהְּזַמן ָנעּוט ְּכַבז-ֶאל ְשַלל
  ָאֵפלַּבֶּקֶבר ָה, ֲאבֹוי  –טֹוב ֶשִּנְטרֹף ְזַמֵּננּו ּפֹה 

  .ַהֵּלל-לֹא ִתְשְמִעי עֹוד ִשיר  .ו ַטְרּפֹוִמֶּשִּנְהֶיה ַיְחָּד
  ַנְחשֹף אֹוֵננּו ַהִּנְגָנז  –ְּכלֹא ָהָיה  ָיְפֵיְך ִיְהֶיה 

  .ִרָּמה ָתִביא ָעָליו ְּכָלָיה  ,ַעד ֶשֵּיֵצא ָמתֹק ֵמַעז
  ,ֶשּכֹה ִתְּצִרי, ְּבתּוִלים-ְּכבֹוד  ַמֲאַוִּיים-ִנְפרֹץ ְּבעֹז

  . ְּכסֹוף ִיְצִרי–סֹופֹו ָעָפר   !ַהַּשַער ֶשל ַחִּיים-ַּבְרֶזל
  , ְּתחּום ְּפָרִטי–ַאף ִּכי ַהֶּקֶבר   –" ּדֹום"ֵאין ְלַצוֹות ַלֶּשֶמש 

  .ְּגִבְרִּתי, ֵאין ִמְתַחְּבִקים ּבֹו  !ּתֹם-אּוָלם ִנְרֶוה אֹוָרּה ַעד
    

    חנניה רייכמן :תרגום
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  ִאָּשה ַחּמּוָקהֶאל 

  ,ַּדי ֵעת, ַּדי עֹוָלם ָהָיה לּוא ָלנּו
  .ַהִחּמּוִקים ֶשָּלְך ָהיּו לֹא ֵחְטא
  ,חֹוְשִבים ָהִיינּו ַאט ֵאיְך ַנֲהלְֹך
  .ֵאיְך ְנַבֶּלה יֹום אֹוֲהִבים ָארְֹך
  ּגּוֵפְך ָהָיה ַעל חֹוף ַהַּגְנֶּגס ָּתר

  ַוֲאִני ַעל ְנַהר; ְּבתּוֵלי ָהאֶֹדם
   ְּבַאֲהֵבְך ָנעּול–ֶּבר ָשֹח ַהַהְמ

  .ָעשֹֹור ָשִנים ְּבֶטֶרם ַהַּמּבּול
  ּדֹוִדים-ֶאת ֵעת, ִאם ַאְך ּתֹאִבי, ָאז-אֹו

  .ִּתְדִחי ַעד ִיְתַנְּצרּו ַהְּיהּוִדים
  , ֵהָרֵסןיְּבִל, ְוִצְמִחַּית ִחְשִקי
  .ִאִּטית ֵמֶהן, ִּתְגַּדל ִמַּמְמָלכֹות

  ,ֵּתי ֵעיַנִיְךֵמָאה ָשִנים ַאְקִּדיש ִלְש
  ,ֵמָאה ָשִנים ִלְבהֹות ְּבָרקֹוַתִיְך

  ,   ְלַהֲעִריץ ָּכל ָשד ֶאְבַחר–ָמאַתִים 
  ;ְשלִֹשים ַאְלֵפי ָשָנה ְלָכל ַהְּשָאר

  ,ִעָּדן ְלָכל ֵאיָבר ֶשְּבֻחֵּבְך
  .ִעָּדן ַאֲחרֹון ִיְפַּתח ֶאת ְסגֹור ִלֵּבְך

  ,ּוְךֶשְּיַכְּבד, ְּגִבְרִּתי, ְראּוָיה ַאְּת
  .ְולֹא אַֹהב ִּבְמִחיר יֹוֵתר ָנמּוְך  עּוִריםְּכֶשדֹק ַהְּנ, ֵּכן ַעְכָשיו-ַעל

    ,ַעל ַּפז עֹוֵרְך ַּכַּטל ֶשַּבְּבָקִרים
  ַאְך ְּבַגִּבי ָתִמיד ֲאִני שֹוֵמַע  ְוִנְשָמֵתְך ַהֲחֵפָצה ְשקּוָפה
  ;ִמְרֶּכֶבת ֶשל ַהְּזַמן טֹוְפָחה ְּכָנֶפיָה  ,ָּכֵאש ְּבָכל ִנְקֵבי ָהעֹור ָצָפה

  ְלָפֵנינּו ִיְתָּפְרשֹּו, ֵמֵעֶבר  ,ְמֻשְלָהִבים, עֹוד ֶאְפָשר ָּכל, ּבֹוִאי
  .ִמְדָּבִרּיֹות ַהֵּנַצח ֶהָעצּום  ,ִּכְשֵני עֹופֹות ֶשל ֶטֶרף אֹוֲהִבים

  ,ִיְהֶיה לֹא עֹוד, ָיְפֵיְך לֹא ִיָּמֵצא  –ִנְטרֹף ֶאת ָּכל ְזָמֵננּו ְּבַאַחת 
  ,עֹו ְלַאטְולֹא ָנשּוַח ְּבלֹ  ַהְדֵהד ְּבהֹודלֹא ְי ְוֵשיש ִקְבֵרְך

  ַהּתֹוָלִעים ָאז ְמַבְּקעֹות; ִשיִרי  ֶאת ָּכל, ּבֹוִאי ִנְדַחס ֶאת ָּכל ָהאֹון
  .ָשַמְרְּת ּכֹה ֲאֻרּכֹות, ֶאת ַהְּבתּוִלים  ,ַהְּדַבש ְלתֹוְך ַּכּדּור ֶאָחד ָעגֹל

  ֶעְרַות ְּכבֹוֵדְך ָּתשּוב ָאז ֶלָעָפר  ,ְּבעֹז ַאִּלים, ַּתֲענּוג-ִּבְפַקַעת
  :ּוְתשּוָקִתי ָּכֵאֶפר ְּתֻפַּזר  .ַּבְרֶזל ֶשל ַהַחִּיים-ִנְבַקע ַשֲעֵרי

  ,ְּבִלי ָסֵפק, ֵיש ְּפָרִטּיּות ַּבֶּקֶבר  ִּכי ֶאת ַהֶּשֶמש ּדֹם לֹא ַנֲעצֹר
  .ִאיש לֹא ִמְתַחֵּבק, ּדֹוָמִני, ַאְך ָשם    .ְּבִלי ַמֲעצֹור, ֲאָבל ָנִריץ אֹוָתּה
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  ַהַּסְרָבִנית ִלְגִבְרּתֹו

  ,ִאּלּו ָהָיה ֵּדי ְזַמן ְוֵדי ָמקֹום
  ,ָיכְֹלְּת ָאז ְלָסֵרב ִלי ָּכל ַהּיֹום

  ,ָאז ָהִיינּו ִמְתַיְּשִבים-אֹו. ְּגִבְרִּתי
בים

   ַעל ְשַֹפת ַהַּגְנֶּגס ַההִֹּדי. ָארְֹך
ִ   ּתֹוִהים ֵאיְך ְלַבּלֹות יֹום ַאֲה

  ֲאִני; ֵחן-ְבֵניָהִיית לֹוֶקֶטת ַא
  .ַעל ְּגדֹות ַהַהְמֶּבר ָהִייִתי ְמקֹוֵנן

  – אּוַלי עֹוד ִלְפֵני ֵכן –עֹוד ַּבַּמּבּול 
  ּדֹוָחה אֹוִתי ְוַאְּת, אֹוֵהב ָהִייִתי

  .ַהְּיהּוִדים ַעד יֹום ּבֹו ִיְתַנְּצרּו
  ַאֲהָבִתי ְּכֶצַמח ִמְתַּפַּתַחת

  .ַנַחת ַאְך ְּב–ָהְיָתה ִלְכַלל ִאיְמֶּפְרָיה 
  ָהָיה לֹוֵקח ִלי ֵמָאה ָשִנים
  ,לֹוַמר ָלְך ִשְבֵחי ַעִין ּוָפִנים
  ,ָמאַתִים ְלַהֵּלל ָּכל ָשד ְוָשד

  ,ִעָּדן ֶאָחד; ְשלָֹשה ִרּבֹוא ַלְּשָאר
  ,ְלָכל ֵאיָבר ֶשָּלְך, ִאם לֹא יֹוֵתר

  .ּוָבַאֲחרֹון ָהָיה ֵלֵּבְך ִנְפָּתח
  ,ְּגִבְרִּתי, ִּכי ְראּוָיה ַאְּת ַלָּכבֹוד  ְּכֶשֶּצַבע ְנעּוִרים, ַעְכָשו ֵּכן-ַעל

  .ְולֹא אֹוִריד ְמִחיר ַאֲהָבִתי  , ַשֲחִריתָנח ַעל עֹוֵרְך ְּכַטל ֶשל
  ֲאָבל ָּתִמיד ֶאְשַמע ֵמֲאחֹוַרי  ִמְתַיַּזַעת, שֹוֶקֶקת ּוְבעֹוד ַנְפֵשְך

  ,ִמּתֹוְך ָּכל ַנְקּבּוִבית ְּבֵאש ָוַלַהט  ,שֹוֵעט ֵאַלי ַהְּזַמן ְּבֶמְרַּכְבּתֹו
  ּוְלֶנְגֵּדנּו מּוָטִלים ְשטּוִחים  ,ּבֹוִאי ְנְשֶגה ַעְכָשו ָּבֲאָהִבים

  .ִמְדָּבִרּיֹות ֶשל ֶנַצח ֲעָנִקי  ֶטֶרף ְמאָֹהִבים-ּוְכמֹו עֹופֹות
  ,  ִנְטרֹף ָנא ֶאת ַהְּזַמן ְּבַבת ַאַחת  ְּבִקְמרֹון; לֹא ִיָּוַדע עֹוד ָיְפֵיְך

  א ָירֹןַהַּשִיש ֶשל ִקְבֵרְך שּוב לֹ  .ְלַבל ִנַּמק ֵּבין ִלְסתֹוָתיו ְלַאט
  ָּכל, ל ֶאת ָּכל ּכֵֹחנּוּבֹוִאי ָנגֹ  ִרָּמה ָאז-אֹו. ִשיִרי ַהְּמַהְדֵהד

  ,ֵּתַדע ֶאת ַהְּבתּוִלים ֶשּכֹה ִשַּמְרְּת  ,ִמְתֵקנּו ְלַכּדּור ֶאָחד ָּגדֹול
  ,ְוָכל ֲאִנינּוֵתְך ִּתְהֶיה ָאָבק  ּוְנַבַּקע ְּבִעּנּוִגים ַעִּזים

  .ְוָכל ַּתֲאָוִתי ְלֵאֶפר ַּדק  .ַהַּבְרֶזל ֶשל ַהַחִּיים-ֶאת ַשַער
  ,ָנֶאה, ַהֶּקֶבר הּוא ָמקֹום ְּפָרִטי  ,ּדֹם: ִאם לֹא נּוַכל לֹוַמר ַלֶּשֶמש
  .ַּכִּנְרֶאה, ַאְך ִאיש לֹא ִמְתַחֵּבק ָשם  .נּוַכל ַלֲהִריצֹו ַעד ֶרֶדת יֹום

     

  

  ָשִניתַהַחְי ַלֲאהּוָבתֹו

  
  ,ָלנּו ֶמְרָחב ָוֵעת ִנְּתנּו לּוא ַאְך

  .ַהַחְיָשנּות ַהּזֹאת לֹא ֶנְחְשָבה ָלְך ֵחְטא
  ִמְתַיְשִבים ָהִיינּו ּוְמַחְּשִבים ֵהיָאְך
  .ַנְנִעים ֶאת יֹום ַאֲהָבֵתנּו ַהִּנְמָשְך
  ַאְּת ַאְבֵני ַסִּפיר ֵּתְצִאי ִלְלקֹט

  ל ְּגדֹותַוֲאִני ַע: ַעל ְשַֹפת ַהַּגְנֶּגס
  ,אַֹהב ְּבִלי ְגבּול. הּוְמְּברֹוס ֶאְתלֹוֵנןַה

  :ִלְפֵני ְּפרֹץ ַהַּמּבּול ָאֵחל ָשִנים
  ּדֹוִדים-ְוַאת ִּתְדִחי ִלי ֵעת
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  .ַעד ִהְשַּתְּמדּות ַהְּיהּוִדים
  ָלּה ַעד ַאֲהָבִתי ַהִּצְמחֹוִנית ִּתְגַּדל

  .ִלְמַמֵּדי ִאיְמֶּפְרָיה ְויֹוֵתר ְלַאט
  בֹרֵמָאה ְשֵלָמה ֵהן ַּתֲע

  .ִמְצֵחְך ִלְסקֹר, ְלַקֵּלס ֵעיֵנְך
  :ָמאַתִים ְלִשְבֵחי ָּכל ָשד

  .ּוְשלִֹשים ֶאֶלף ַצד ֶאל ַצד
  ,ִעָּדן ַאְקִציב ְלָכל ֵאיָבר
  .ּוָבַאֲחִרית ִלֵּבְך יּוַאר



  
  ִּכי ָלְך ָיֶאה ִהּדּור ָּגדֹול
 .ְוֵאין ֲאִני אֹוֵהב ְּבזֹול
  ַאְך ִמַּגִּבי ֶאְשַמע ָּתִדיר

  :ירִרְכֵבי ַהְּזַמן שֹוֲעִטים ְּבַאִּד
  ְוִנְכֵחנּו ּדֹם רֹוֵבץ

  .ִמְדָּבר ֶשל ֶנַצח ַעד ֵאין ֵקץ 
  ,ָיְפֵיְך ִיּגֹז ִמְבִלי ָשִֹריד

  לֹא עֹוד ַיְרִעיד ּוְבְטַרְקִליֵנְך
  ַהּתֹוָלִעים: קֹול ֵהד ִשיִרי

  :ַיְבִקיעּו ְּבתּוִלים ְשמּוִרים
  ;ְּכבֹוֵדְך ֵהם ְיַכּלּו ַעד ַּדק

  .ק ְיֵהא ְלָאָב ְוָכל ִחְשִקי
  ,ָנֶאה ַהֶּקֶבר ּוְפָרִטי

  . ַאְך ּבֹו לֹא ִּתְתַחְּבִקי ִאִּתי
  עֹוד ּגֹון ַּבֲחרּות-ַעל ֵּכן ָּכל

  ,ָנח ַעל עֹוֵרְך ְּכַטל ַשֲחִרית
  עֹוד ַנְפֵשְך ַהֲחֵפָצה-ָּכל

  ,ָּכל ַנְקּבּוִבית ּפֹוְרָצה ִמּתֹוְך
  ;ָּתןִנעֹוד -ִנְשַּתֲעַשע ָּכל

  , ַּתַאְוָּתןֶטֶרף-ְּכעֹוף, ַעְכָשיו
  ,ַּבֲחָטף ְזַמֵּננּו ִנְזלֹל

  .ְולֹא ִנְגַוע ֵּבין ִלְסתֹוָתיו
  ,ָנגֹל ּכֵֹחנּו ַהָּנצּור

  :ְלצּוַרת ַּכּדּור, ִמְתֵקנּו
  ִנְפרֹץ ֶאת ַשַער ַהְּנחּוָשה

  .ִנְשּדֹד ְּתחּוָשה, ֶשל ַהַחִּיים
  ,ְּבֵאין אֹון ִלְפקֹד ַעל ֶשֶמש ּדֹם

  . ַעד ּתֹםנּוַכל ְלָהִריץ אֹותֹו
   

  מאיר ויזלטיר: תרגום
  

  
  

 46



  ַהִּמַּתֶּמֶמת ַלֲאהּוָבתֹו

  ְּבֶמְרַּכְבּתֹו ַהְּמֻכֶּנֶפת        –לּוא ְשנֹות עֹוָלם ָלנּו ּוְפַנאי 
  ַהְּזַמן חֹוֵפז ְוֶנְגָדה ָּנא       לֹא ְגַנאי , ְּגִבְרִּתי, ִהְתַחְסּדּוֵתְך

  ַחֵּיינּו ַהְּקַטָּנה-ְמַנתִל        ִמְתַיְּשִבים. ָוֵחְטא ִנְמנּו ָּבּה
  ָשם ִּכְגָזר מּוָעד-ְשֹרּוִעים ֵאי          ַאט ּוְמַחְּשִבים  ָהִיינּו

   .ַעד-ִמְדָּבִרּיֹות ֶשל ֵנַצח          ֵאיְך ַנֲערְֹך , ֵאיְך ַנֲהלְֹך
  ָיְפֵיְך ָאז שּוב לֹא ִיָּמֵצא         : ָהָארְֹך ּדֹוֵדינּו-ֶאת יֹום

  לֹא עֹוד ִיְפֶצה ִקְבֵרְך ּוְבֵשיש        ֵצאת  ַאְבֵני אֶֹדם ָאז מֹו- ַאְּת
  ִשיִרי ַהְּמַהְדֵהד ֶאת ִּפיו        ֵעת , ָהִיית ַעל ְּגדֹות ַהַּגְנֶּגס

  ְוָהִרָּמה ִלְבתֹק ֵּתיִטיב         ְתלּונֹות ָעְצִּבי ִתִּניִתי –ֲאִני 
    ְּבתּוַלִיְך ֶשִמָּכל ִמְשָמר       ַאף ָהִייִתי (*), ַעל ְשַֹפת ַהַהְמֶּבר
  .ַלּסֹוף ַהָּמר ָנַצְרּת, ָאַצְרּת        !)ּבּול( ַמְקִדים ַאֲהָבִתי ָלְך

  ,ֶשּשּוב לֹא ְיֻזֶּכה ָלְך ְּכבֹוֵדְך          ,ָעשֹֹור ְּבֶטֶרם ַהַּמּבּול
  ,ֶזה ֶשָאַבד ָעָליו ַהֶּכַלח          , ַלֶּגֶבר ַהחֹוֵשק-  ְוַאְּת

  ַפְך ָאָבקָה, ָנַבק, ָשַבק        ,ִמְתַחֵּשק ִאם ַרק ָהָיה ָלְך
  . ְלֵאֶפר ַּדק–ְוָכל ִחְשִקי         ַמְפָנה ָהִיית ֵסרּוב ָקֶשה

  ַהֶּקֶבר הּוא ָמקֹום ְּפָרִטי        .ַעד ִיְשַּתְּמדּו ְּבֵני ַּדת מֶֹשה
    ַאְך ְלַדֲעִתי, ְונֹוי ּבֹו          ָהעֹוֶרֶגת ַאֲהָבִתי זֹו

  ֵדי דּוָמהיְֹר, ַאף ַהֵּמִתים        ְּגֵדָלה ָהְיָתה ּוִמְשָֹּתֶרֶגת
  .ַמה-ִמּשּום, לֹא ִמְתַחְּבִקים ּבֹו          ְּכֶצַמח ֶזה ֶשָהֲעַנק
  ְנעּוִרים-ָּכל עֹוד ּגֹון, ַעל ֵּכן        ֲעָנק   -לֹו גֶֹדל ַמְמְלכֹות
  ְשָחִרים-ְּכַטל ָנח ַעל עֹוֵרְך          ִאִּטי ַאְך ֶקֶצב ִּגּדּולֹו
  ֵיעֹור, ִיְפרֹץ ֵשְךִויקֹוד ַנְפ         .ָיָפִתי, ִמֶּשל ִאיְמֶּפְריֹות

  ִמָּכל ַנְקּבּוִבּיֹות ָהעֹור          ֵמָאה ָשִנים ָראּוי ָהָיה
  ְּבֵאש ְּדחּוָפה ּוִמָּיִדית         ִלְקשֹר ְשָבִחים ְוהֹוָדָיה

   -ַלַהט ֶשל ְשִקיָקה ָעִדית                                       ָּבּה  ַהָּנאֹות ִלְשֵּתי ֵעיַנִיְך
  ,עֹוד ֶאְפָשר ָּכל, ּבֹוִאי ַעְכָשיו          ְך ְלִהְשָּתאֹותִמְצֵח ְוַעל

  ָּכל עֹוד ֻנְכַשר, ָּכל עֹוד נּוַכל        ְּבִלי ֲחָשד, ּוְשנֹות ָמאַתִים
  ִלְטרֹף ִּכְשֵני עֹופֹות ּדֹוְרִסים         ַעל ָּכל ָשד-רּוַח -ֶשל קֶֹצר
    ְּבַאֲהָבה ַנֲעָלִסים      ְוִאם ֻיְשַאר, דַּד-לֹוַמר ֵהי

  ְוִנְנַחת ֶאת ְזַמן ַחֵּיינּו       . ְלָכל ַהְּשָאר–ְך ְּתַלת ִרּבֹוא  ַס
    ְּבַבת ַאַחת, מּוָטב, ָעָליו          ְלָפחֹות ִעָּדן ֶאָחד ָּכְך

  ִלְהיֹות ֶּפן ֵנָאֵלץ ַטְרּפֹו          ְלָכל ֵאיָבר ָּבְך ְיֻיַחד
  .ֵּבין ִלְסתֹוָתיו ָהִאִּטּיֹות          ָוַאֲחרֹון ָהִעָּדִנים

  ָּכל, ּבֹוִאי ָנגֹל אֹוֵנינּו          ,ם ֲעָדַנִיְך ִנדֹוִניםָּב
    ַהָּשגֹל ֲעִסיס ִמְתֵקנּו          ,ְּבֻחֵּבְך ִאם ְּבחּוֵצְך אֹו

   ְוָאז–ִלְכֵדי ַּכּדּור ֶאָחד         .ַיְחשֹף ֶאת ָּכל ְצפּוֵני ִלֵּבְך
    ג ַעזִּבְמִחי ַאִּדיר ֶשל עֶֹנ        ,ִבְרִּתיְּג, ָּכבֹודִּכי ָלְך ָיֶאה 

  ִנְבַקע ֶאת ַשַער ַּבְרִזּלֹו          .ְולֹא אֹוִזיל ַאֲהָבִתי
  .ֶשל ֶעֶצם ַהַחִּיים ֻּכּלֹו          ַאְך ִמַּגִּבי ֲאִני שֹוֵמַע

  ,ִּכְגָזר ָחרּוץ, ִאם לֹא נֹאַמר        ,ִמְּבִלי ִהְתַמְהֵמַה, ָתִמיד
  !"רּוץ: " לֹונֹאַמר!" ּדֹם: "ַלֶּשֶמש        ֵּכיַצד ִּבְמִחי ִאְבָחה מּוֶנֶפת

  
  יוסי גמזו: תרגום
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  ):מאת יוסי גמזו(הערות מתרגם 

   
 במרבית .To His Coy Mistressם זה בשם  פיתוי מפורס-  במקורו האנגלי קרוי שיר-(*) 

 Oxford- והRandom Webster’s Dictionary- ה, דרך משל, כגון(הסמכא -המילונים בני
Dictionary (  מצּוָין ַּבמילהcoy ִהַּתְּממּות ,  ְּפֵני ּביישנּותהעמדתהמשמעּות של -  ניּואנס 

של " ּביישנּותה"ון של פירוש נכלּולי מעין זה לּבחשּב- לקיחתו). אמת- ולא של ּביישנּות (ִהְתַחּסּדּותו
אמן , שמּותר לשער כי מארוול, נופך מיוחד של הּומֹור ואירוניה, בלי ספק, מוסיפה, האהּובה
אף שהשיר תּורגם לא אחת , למרבה הצער. עין- השתמש בו ביודעין ובקריצת, לצון-על- נופל- הלשון

-ממזרית ּומשעשעת זו וִתרגמּו את שם ִממשמעּותהתעלמו מרּבית מתרגמיו הנכּבדים , ללשוננו
תחמני -שמהם נעדר ּכליל יסוד גחמני, "ֲחמּוָקה"ו" סרבנית", "ּביישנית", "חיישנית"כ coyהתואר 

דומה כי לא היה זה כלל ". ַּכָּלה ָנָאה ַוֲחסּוָדה"במסכת כתובות יז מוצאים אנו את התיאור  .זה
Marvellous )של ּבִמְקֵרהּו , )מפליא Marvell,ֲחסּוָדה"ִּבְמקֹום ,  לּוא ידע המשורר עברית וגרס" ,

  "...ֲחשּוָדה"
                                                                 

  .מזרח אנגליה- בצפון Trent-  והOuse-  שפך משותף של נהרות ה– ַהְמֶּבר -(**) 
 

  
  
  
  
  
  
  

  

  תיה

 מפת ארגמן 
  
ַא
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  ַמַּפְלִּתי   עֹוֶלֶצת  ְּבָיְדָך  כֹוִסית ְו, ןרֹוְטַּפ,  יד ִלּוּנל  ַּת
  ִׁשּכֹוִרים ֱאִויל, ִלְּגָבַהי ִמְסּתֹוֵפף, ַאֵחִרים ָיִמים ַהָּׁשַכְחָּת
   ַהַוואְלס ְלֶקֶצב   ִהַּזְעָּתָאז ּתּוָמִתי  ,ִטיפּוַפי  ִריְרָך  עֹוֵגב
  ַּכַחׁש   ְמֻתָּלע נּוּפֹותֲח ֶמִׁשי , ְלעֹוִרי  ְצִניִנים  ֲעָדִיים ְזַהב
  ַּתְעּתּוַעיו ֶהֶגה, ַּפְטרֹון ְוַאָּתה ַהְזָמן הֹוִליַכִני ,ֶעְרָיה ,רֹםיֵע

  ַהֲעלּוָבה  ִזְקַנְּתָך ִיְלַלת ִּבְדִוי, מּוְלָך ַלֵהֶלך  ְקַלֶפיָך ְׁשמֹוט
   ִלי ַהֵׁשב ַרק  ,ָלףַהְּק  ַּתְכִריַע  ָעָׁשן  ַטַּבַעת  ,ַקל ֶהֶרף  עֹוד
  ֶעְרָוִתי   ַלֲעטֹות    ,ַהּכֹוֵזב ִמְׂשָחְקָך   ַמָּצע , ַאְרָּגָמן  ַמַּפת

  ַאֲחרֹוָנה . ְּכסּוִתי זֹו ְּתֵהא  ,ִנְׁשַמִּתי ְּוְבֵצאת ֶאְגַוע ִנְׂשֶרֶפת



  יוצא למסע
  

  תרוב יםהרהור
 

 -ן ַהִּמְקֶטֶרת ְּבִהְרהּוֵרי ַטָּבעֹות ֲעַׁש,  ָּפַסק-ֶזה ַמָּצב ַנְפִׁשי ,  ְמַהֶּגֶרת
 , ִלְלקֹט ְׁשִביֵבי ִמיִלים ִנְרָּדפֹות, ֶׁשּבֹו ַאְּת הֹוֶלֶכת ַאַחר ַהְּנָעִרים

 : ֶאל ֵחיֵקְך ַהַּמֶּזה
 ָהָרָעב ָּכתּוב ְּבָׂשֶדה 

 ַאֵחר
 

 קֹול ָּדֵמְך זֹוֵעק ִמּתֹוְך ַהַּתְחּבֹׁשֹות ַהַּמֲאִפירֹות ֶׁשל ָיַמִיְך 
 ֵאין יֹוָנה ַּבַחּלֹון

  – ין ַמְלָאְך ַּבִּתְקרֹותֵא
  
  
  

  *ֶמְלּפֹוֵמיֵני
  

  ִּבְׂשָעֵרְך ֲחִריפּות ֲעֵלי ַהֲהַדס ֶׁשָּקַלַעְּת 
  חמדה אביב  ַמְזִּכיָרה ִלי ֶאת

  ַּדְרָּכן ֶׁשל ֲאָהבֹות 
    דיל מצויין

   במטרו  יום הולדת: מחזור מתוך  ֶאָּלא , ֲאָבל ֵאיִני יֹוֵדַע ַאֶחֶרת 
  ִּבְבָרִקים ּוְרָעִמים 

  ִים ָיַד ֲאִני ּפֹוֵרׂש ׁשּוב, ְּכמֹו ִאיָקרֹוס  
  ְקרּועֹות  - ַּבָּצֳהַרִים

   ְדֵרגֹות ַהֶּמְטרֹוְּבַמ
  ?ַמהּו ָרְחּבֹו ֶׁשל ְנַהר ַהֵּמִתים .ֶאה ֶאְפָׁשִריְרַהּכֹל ִנ

  ִאָּׁשה ְרעּוָלה
     ְוַנֲעָרה ֲחׂשּוָפה
  ,נֹוְׁשקֹות ָּכֵתף

 -   ִעם ֶחְמָאהְקרּוָאסֹוןאֹוְכלֹות   היא  ֶמְלּפֹוֵמיֵני, אחת מתשע המוזות* 
 אשר על הטרגדיה

 .ּוְמַחְּיכֹות ֵאַלי
  ,ְלֶרַגע

  ִלְפֵני ֶׁשָּפנּו
 ָהַאַחת ִלְׂשמֹאל

 ִמיןָיְוַהְּׁשִנָּיה ְל
 ָׂשַמְחִּתי
  - ְצָאה ַּתֲחָנה ָּבּה ֵנֵרדֶׁשִּנְמ
 .ֻּכָּלן
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 - ַאַחר ָּכְך
 ָחִציִתי ְלַבִּדי

 ,ְּכִביׁש ְּבַקו ָיָׁשר
     ִמיֶׁשהּו ָּבא ֶלֱאסֹף אֹוִתי

 .ְּבִדיל ְמֻצָּין



  פגוש את המשורר

  

  ברכה רוזנפלד

  
   ) Jan Twardowski   )2006 - 1915המשורר יאן טברדובסקי 

   והנערצים ביותר םהפופולארייהיה כומר קתולי ואחד המשוררים 
   יצאה לאור אסופה גדולה של שיריו וזכתה 1970-רק ב. וליןבפ

  , ליריקה דתית, שירתו היא תופעה ייחודית. מיד לתהודה עצומה
  . תקווה ואהבה, שירה של אמונה. שאין דומה לה בספרות העכשווית

  , השאול לדידו ריקה. אך מפורקת מכל פאתוס,  תפילה-שירה 
  , אכים נמצאים רק בשמייםוהמל, כי השטן מתהלך בין בני האדם

  על כן הוא מתייחס בהבנה ובסלחנות . לא על פני האדמה
  , אירונית, לחולשות האנושיות תוך נקיטת עמדה מלגלגת לעתים

  , לשונו שואפת לפשטות מירבית. אך לעולם לא עוקצנית
  . מבלי לוותר על עושרה, לעממיות

  
  רתו מצטיינת שי. מוצאת בה ביטוי ער, בה נולד, הסביבה הכפרית
  הוא . ניחוחות ומרקמים, קולות, בעושר של צבעים, בחושניות רבה

  כולל הקטנים , מפגין בקיאות מופלאה בשמות הצמחים  ובעלי החיים
ניסיון חיים עשיר כזו הנובעת מ, לב עמוקה-שירתו ספוגה חכמת. הנדירים ביותרו

האלהים שלו . ושי ומודעות עמוקה לפרדוקסים של הקיום האנולא רק משל עצמו
, חפות מרצינות, הכומר מדבר בו במלים פשוטות-והמשורר, מחייך אל כל צומח וחי

ידה של כבוד שירתו מתייחסת באותה מ. מבלי לדרוש לעצמו דבר, בענווה, בהומור
עוף השמיים ודגת הים תוך סירוב לאשר את עליונותו של , ואהבה לכל חיית השדה

על רקע האהבה הגדולה . כי הכל ברואי אלהים, נווהשל עממנו נדרשת מידה , האדם
בדידות שהיא מוטיב חוזר ונשנה .  הכומר- בולטת בדידותו של המשורר"יש"לכל ה

  .  מובע כמו בדרך אגב ובביטול מה הוא גם אם,ברבים משיריו
  

חשבתי ? מה לי ולכומר הקתולי? מדוע התחלתי לתרגם את יאן טברדובסקי
הרבה יותר קל להיות , 21- העשרים וראשית המאה ההי המאהשל, שבתקופתנו

גם ליאן טברדובסקי שהיה איש אינטליגנטי ומשכיל ביותר  . ספקן מאשר מאמין
אולם הייתה בו תובנה עמוקה . וקרוב לוודאי שרעיונות התקופה לא היו זרים לו

. רק תהומות היאוש נפערים, שללא אמונה אין תקווה וללא תקווה אין טעם לחיים
  .  האמונה הדתית היא חלק ממנהאך, זוהי אמונה שהיא הרבה מעבר לאמונה הדתית

הכומר יאן טברדובסקי ילד את שיריו על מנת לחזק את עצמו , לפי מיטב הבנתי
, שירתו נולדה מתוך המקום שהתפילה המקובלת. להעניק משמעות לחייו, באמונתו
  . בה דיאין, השגורה

המבט הזאת ובנקודה הזאת -עת והעשירה וחדתה את היצירה השופכך אני מבינ
צורך אדיר , כולנוכמו ב, אולם יש בי. אינני אישה דתית. בדיוק התחברתי אליו

שממילא קצרים הם , כי ללא תקווה אין טעם לחיים. לקוות לטוב. להמשיך ולקוות
  . ומלאי סבל

, ןהיודעת להשלים עם מה שיש ואינה מתקוממת כנגד מה שאי, בשירתו החכמה
  . אני מוצאת נחמה,מלאת ההומור וטובת הלב
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  יאן טברדובסקי
  שלושה שירים

  מלאך ערירי
  ְּבִדּיּוק ְּכֶׁשָחַׁשְבָּת

 ֶׁשַהֻּתִּכים ַחִּיים יֹוֵתר
 ְוַאָּתה נֹוָרא ָקָטן
 ְּכמֹו ָקִמין ְמֻדֶּמה

 ַּבֲחַדר ָהאֶֹכל
 ְּכמֹו ַמְלָאְך ֶׁשֵאין לֹו ְיָלִדים

  ֲאגֹורֹות20ל ַקל ְּכמֹו עֶֹדף ֶׁש
 ָּגאֹון ִמַּדְרָּגה ְׁשִנָּיה

 ַלְמרֹות ֶׁשָעַטְפָּת ֶאת ַעְצְמָך ִּבְסָפִרים 
 ֶׁשֵאינֹו ַמֲאִמין ִּכי ֵמחֶֹסר ֱאמּוָנה

 ָקָמה ֱאמּוָנה ֲחָדָׁשה
 ֶׁשֵאֶּלה ֶׁשָעְזבּו ִיְנְטׁשּו אֹוְתָך

 ַּבֵּׁשִנית
 ָקדֹוׁש ּוְמֵלא ָטֻעּיֹות

 ַחר ְּבָך ִמיְּבִדּיּוק ָאז ָּב
 ֶׁשָּגדֹול ִמְּמָך  תצלומים ישנים

 ַרק ַּתְצלּוִמים ְיָׁשִנים לֹא עֹוִׂשים ֶחְׁשּבֹון ַלְּזַמן ֶׁשָּבָרא עֹוָלם ָּכל ָּכְך טֹוב
 ַמְרִאים ֶאת ַהַּסְבָתא ְּכַיְלָּדה ְצנּוָמה ַעד ֶׁשֵאינֹו ֻמְׁשָלם

 ִעם ָאִביב ַעל ַעְנֵפי ֲעָרָבה ֲאֻדִּמים  ְואֹוְתָך ּכֹה לֹא ֻמְׁשָלם
  ֶּכָעִליםֶאת ַהַּכּדּור ֶׁשָּלּה ִמִּלְפֵני ֲחִצי ַמָאה ְוַאְנקֹוִרים  ַעד ֶׁשּטֹוב

 ַצָּמָתּה ַהֶּנֱאָמָנה ְּכַמְלָאְך ִאיִׁשי  
 ַהִּדְלִּגית ֶׁשָּלּה ְּבתֹור ֱאֶמת ְּבִלי ְּדָמעֹות ְּוְבִלי ְּפֵרדֹות  
 ֶאת ַהִּביׁשֹוף ְּבַתְחּתֹוִנים ְקָצִרים ַעל ָּגֵדר ְּגבֹוָהה  

 ּיּוְך ַעל ְּפֵני ָׁשַמִים ּדֹוְגָמִטִּיים ַמְחִמיִריםַמֲעִדיִפים ִח  אמרי לי ַהַּתְצלּוִמים ְּבָרצֹון ֶיֶתר ַמִּציִלים ֶאת ַהֶּיֶלד
 ַּגם ֶאת ַהֵּלב ֶׁשֵאֵחר ַּבֵּסֶתר  ָלְך ֶזה ִהְצִליַח, ִסיְנֶּדֶרָלה

 ְלַהְפִריד ַּגְרְּגֵרי ֶּפֶרג ִמן ָהֵאֶפר ַקִיץ ֲחַסר ֶחְמָלה , ַמְרִאים חּוְפָׁשה
 ְּבֶמֶׁשְך ַלְיָלה ֶאָחד ִמְפָּגׁש ִעם ֶּכֶלב ֵּבין ַהִחיָטה ְוַהְּׂשעֹוָרה

 ִּבְמיּוָחד ְּכֶׁשַהַחִּיים ִנְמָלִטים ְּכמֹו ָּבלֹון   יַצד ְלַהְפִרידִאְמִרי ִלי ֵּכ
 ָחתּול ֵמֲחתּוָלה ר ַּבִית ִמְתַהֵּלְך ִעם ֵּביתֹוְוִחָּלזֹון ֲחַס

 ֶאֶבן ַּבֲעַלת ְּפֵני ֶמֶלְך ֶׁשּלֹא ִהְתַאְּבָנה  ְּכֵאב ֵמַאֲהָבה
 ִּדְמָעה ֵמִהְתַנֻּסּיֹות ֲאָחיֹות ַּדּקֹות ָמְתַנִים, ִלְפֵני ֲחַצר ַהַּמְלכּות ַהְּׂשרּוָפה

 ֶעֶצב ִמְּזַמן ַלְמרֹות ַהָּׁשעֹון ֶׁשַעל ְיֵדיֶהן ָּבָכה, ְמַׁשְעְׁשעֹות
  ָחְכָמה ִמְּזֵקָנה

 ִמְּבִלי ְלַהִּגיַע ִלְׁשנֹות ִּפיל
 ִניָנהִמְתַּגֵּבׁש ְּכמֹו ְּפ' ִּכָּתה וִזְכרֹון 

 ָּבֶאְמַצעִעם ַהְּמַנֵהל ְּכיֹוֵנק ָּתִמים 
 לֹא ָקם ִלְתִחָּיה ִלְפרֹוׁש ְּכֵבן ֱאנֹוׁשִנְפָטר 

 ֲאַגם ֶׁשִהְצִהיב ְּכמֹו טֹוָּפז ּוְצַפְרֵּדַע ַּבַעל ִּכָּׁשרֹון
 ְּכֶׁשַהחֹוִחית ִמן ַהִּגָּנה ֶאל ַהָּׂשֶדה עֹוֶבֶרת ִּדיָרה 

 ֵּמק ָּתִמיד ְּבתֹור ַקׁש ֲאִפילּו ֵעֶׂשב ֶׁשִּמְתַח
 נֹוף ֶׁשִּמְּזַמן ָעַבר ְלֵגיאֹוְגָרְפָיה

  ְוֵעיַניִים ְּכָבר ְּגדֹולֹות ִמַּדי ְלֵיאּוׁש
  

  ברכה רוזנפלד: תרגום מפולנית          
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  ענת לויט 

  לולדימיר מיאקובסקי"חליל המרזבים "על   
 

  . 1912-1918שירים ופרוזה , מיאקובסקי המוקדם
  . 'אנה וולושין ודוד מוסקוביץ: עיצוב . נואל גלמןעמ: מרוסית

  .' עמ260, "ידיעות ספרים", "ספרי עליית הגג"

 
היא חליל הקסם שהמאזינים לו אינם מועדים לטביעה . שירה במיטבה היא מעשה כישוף

כי אם לנסיקה אל  פסגות הרוח אשר שום יצירה מילולית אחרת אינה מסוגלת , בנהר
מענקי ,  מיאקובסקי) וולודיה(כזו היא שירתו של ולדימיר . דיהןלשאת את הקוראים ע

זאת גם אם בחייו ואף . משורר ואדם גדול מהחיים, השירה הרוסית של המאה העשרים
המתפלמסים לגבי מידת הגדולה של , המבקרים" כלבים"עד עצם ימים אלה עולים הדי ה

ספק כי מיאקובסקי הוא מן למקרא שורותיו המצמררות בעוצמתן אין . המשורר ושיריו
  .אל הפנתיאון, שעוברת בדרכה הבטוחה אל הנצח, ארוכה ככלות הכול-הלא, "השיירה"
אחד מספרי השירה המפוארים והמושקעים שיצאו בשנים האחרונות , "חליל המרזבים "

הוא עדות מובהקת לכך שגם אם בימינו אלה מקומה של השירה לא יכירנה , בעברית
מעצם היותה היצירה המילולית הניזונה , השירה. אלא שפל זמני בלבדאין זה , כבעבר

  כאשר מדובר –היא ובעיקר היא , בעיקרה וברובה מחומרי הנפש שאינם משתנים לעולם
בלי שייגרע ממנה ,  תחצה את כל משברי הרוח–בשיאי כישרון פיוטי כמו של מיאקובסקי 

  . מאום
זוהי פנורמה מרתקת המקיפה את הוויית . שירהאינו מעיקרו עוד ספר " חליל המרזבים "

המשלימים זה את זה לכדי יצירת עולם פיוטי שכל , המשורר ואת שיריו מהיבטים שונים
: הנפגש בו בדרך החולין של חייו לא יוכל להמשיך הלאה  מבלי לקחת ממנו את העיקר

ום זיקה ובלי ש, מכל עם, חוויה המתאפשרת רק הודות לפגישה עם משורר מורם מעם
נכללים בספר זה . שזה מכבר שקעה בנשיית דפי ההיסטוריה" שמש העמים"הכרחית ל

נבנה גשר ;  חלקם ממחוזות אישיים של המתרגם עמנואל גלמן, דברי מבוא מרתקים
אם גם  שנוי , יצוק ומרובד אל אישיותו המורכבת של מיאקובסקי ואל התפקיד האדיר

גשר הם רשימות של יוצרים בני תקופתו על יסודות ה. שהיה לו בחייו, במחלוקת
ולהעשרת הוויזואליות שובת הלב של ; בצד רשימותיו של מיאקובסקי עצמו, אודותיו

כולל אחד דרמטי במיוחד שצולם שעות , הספר נשזרו בו תצלומים של מיאקובסקי
וכמובן מובא ; 1930 באפריל 14- ב, 37בגיל ) ?או הירצחו(ספורות לאחר התאבדותו 

רהוט ומודרני להפליא לשיריו המוקדמים ולטרגדיה שכתב בשנת , ום עברי נפלאתרג
זאת תוך  השוואה לקומץ שירים שתרגמו  . בהיותו בשנות העשרים המוקדמות שלו, 1913

ואפילו ). להראותנו עד כמה העברית שינתה פניה(אברהם שלונסקי ואלכסנדר פן 
ובצד זאת תעתיק , אותיות קיריליותמובאים כמה משירי המשורר ב) לקוראי הרוסית(

שיצר כאן יצירה , לכל אלה צירף המתרגם ועורך הספר עמנואל גלמן; באותיות עבריות
ועל , על שורות משיריו, עשרות הערות מאירות עיניים על המשורר, אמנות משל עצמו

  . מאפייני התקופה שבה נכתבו
" 
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של (ההשפעה הזאת ", יאקובסקיכתב מ, "בניגוד להשפעת הסוציולוגים והפוליטיקאים
אלא בקליעת , אינה מוסברת באמצעות מערכות מוכנות של רעיונות) ל.ע, אמן המילים

, למשל, מכאן שאין זה משנה". סלי מילים שבתוכם אפשר למסור לזולת כל רעיון שתרצו
מי !/ דור העתיד: "מיהו קהל היעד הספציפי שאליו מכוון המשורר את השורות הבאות

". של נשמתי האדירה/ לך אוריש את הבוסתן./ מכאוב וחבורה/ כולי / - הנני /?אתה
דור העתיד בשביל שורותיו הנפלאות של מיאקובסקי הוא ). 1916, "לכול"מתוך השיר (

האם יהיה , השאלה הפתוחה המהותית אותה הותיר אחריו המשורר המת  היא! כל דור
 לא למחאות – מיליון מאזינים 120-יכר באי פעם עוד מישהו כמותו שיעלה בידו למלא כ

 ...       שיר- בלשון פרוזאית כי אם לדבר



  
  קוראים כותבים

  
 שלום שרית

 .ונפעמתי מההשקעה הגדולה בו במיוחד התרגשתי, תתחדשי על האתר החדש
אני חושבת שאת עושה מפעל גדול בהחייאת . משורר החודש רעיון מקסים ומפרה

 השפות האתר והירחון הם גשר לשלום בין התרבויותבמפגש , העברית השירה
 .כל הכבוד .יצירות הבנה וסולידריות בין יוצרים לבין,המהווה פתיחות
 .רבה תיכנון ומחשבה , ניכרים בו השקעה.העיצוב משגע
 שירן-יהודית מליק

 הוצאה לאור, ית בת אור"מולי
  

  
  

  שרית שלום
 היוזמה הברוכה שלך להקמת המיזם אך ברצוני להודות לך על ,מעולם לא נפגשנו

מתוך ים של אתרי אינטרנט מדוללים וחסרי תוחלת הגעתי  .הנפלא הזה והאתר
 .כך לאתר שלך השונה והמיוחד כל

 .שלעיתים הם נדירים בתקופתנו דברים - עומק ומחשבה האתר הזה דורש
-רק לאחרונה נחשפתי לשירה ,כאמור. מתאימים ככפפה ליד התצוגה והמוסיקה

 .נותיהלחשוב ול ,לצלול באתר ומאז אני מקדיש לעצמי זמן איכות, בזכותך
  יישר כוח והמון המון תודה

  
 שאול הולצמן

  
  

  שרית שלום לך
, אינני מהאנשים שקוראים שירה אלא אם כן מישהו ממליץ על משהו מאד מיוחד

 והנה אני מוצאת עצמי קוראת בשקיקה את הירחונים שאת שולחת ואף נהנית מהם
אנרים ומספר על אחד המשוררים 'בכל ירחון יש מדור המסביר על אחד הג. מאד

 אני קוראת את כל אלה בהנאה רבה. ובדרך כלל יש גם ניתוח מעמיק של שיר
 אל חומר ספרותי שאינני בקיאה בו ולהרחיב עושמחה שנופלת בידי הזכות להתווד

 .ידיעותיי
את מביאה , ה את בדרכך שלךכולי התפעלות מהעריכה המעניינת שלך ועד כמ

  . באופן ששווה לכל נפשהדברים
מוצא  ,גם אם הוא מאוהבי השירה הכתובה וגם אם לא ,ה שכל קוראנאני מאמי

  .במדור זה או אחר עניין
 גם אם ,אני מודה לך מאד שנפלה בידי הזכות לעיין בירחוני החוג לשוחרי שירה

  .אינני נמנית ביניהם
  .ונים וכל מצגת הקשורה לשירה וספרותתמיד אשמח לקבל את הירח

  .יישר כח
  עפרה
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 שלום לך שרית
  ...משאיר טעם של עוד ,מהפנט עשיר בטוב טעם ,האתר נפלא

  ...מדהים ומרתק, קליט מאוד, צילומים/ציורים,  צבעים,מילים ,השילוב בין הצלילים



, ייריםמא, משוררים" : מלאכה"יוצאת דופן ההתייחסות לכל השותפים ב, כמו כן
  .ו"מלחינים וכ

  .כל הכבוד ליוזמה
  .אשמח לחשוף אתר זה לתלמידי ומקורבי

  בברכה 
  פינקלשטיין/תמי שניידובר

  
  

  
  
  שונות

  
, כתב עת: מקיימת פעילויות שונות ביניהן " העמות לקידום השירה בישראל- הליקון"

ומולטימדיה אירועי שירה , פסטיבל שירה בינלאומי, אתרי שירה, עריכה והוצאת ספרים
 .ובית ספר לאמנות היצירה הספרותית

אנא שלחו מייל חזרה , אם ברצונכם להצטרף דרך קבע לרשימת התפוצה של הליקון
ארועי , דרך רשימת התפוצה נוכל לידע אתכם בכתבי עת חדשים .עם השם המלא
 .הרצאות בנושא פרוזה ושירה ועוד ועוד ועוד, שירה שונים

  צוות הפקה-שני דיגה 
03-5600122 
03-5604063  
  :להרשמה

http://enter-system.com/site/form/ShowForm.asp?form_id=39069 
  
  
  
  

 פותחת סדנאות חווייתיות לכתיבה יוצרת לנוער ברכה רוזנפלדהמשוררת והמבקרת 
לפרטים . הסדנאות תחלנה בחודש אוקטובר בתל אביב ובחיפה. ולמבוגרים

  054212184, 03 – 5517470:  ולהרשמה  טלפונים 
 braha_rosenfeld@yahoo.com         : דואר אלקטרוני
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	חוֹל מִשְׁתַּלֵחַ חָפְשִׁי בַּחֲדָרִים  
	מִצְטַבֵּר עַל שֵׁיִשׁ הַמִּטְבָּח, עַל הָרִצְפָּה    
	חֲתִימַת שְפָתוֹן. תָּמִיד יִהְיֶה מִי שֶיִּרְאֶה 
	בַּקֶּשֶׁת הָאֲדֻמָה, הַמְּשֻׁכְפֶּלֶת בִּטְבִיעַת שְׂפָתֶיהָ   
	עֶשֶׂר פְּעמִים, עֵדוּת 

	הַגּוֹזֵל בְּחֹם גּוּפוֹ אֶת קֹר הַבֹּקֶר
	שֶׁכָּל מְנַת אֹכֶל שֶׁיֵּשׁ בְּיָדִי 
	רציתי לכתוב שִֹפְתֵי לֹא ישֵנִים
	(במלאות 90 שנה להוּלדת אמיר גלבוע ועם צאת מבחר חדש של שירתו)
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