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דבר העורכת
את גיליון מספר  ,11ברצוני ,שלא כדרכי ,לפתוח במחאה בשמי ובשם חברי למערכת .אין
ספק בלבי שרבים יצטרפו לקריאה זו:
החוג לשוחרי שירה מביע את מחאתו על העוול הבלתי נסלח הטמון בכוונה לסגור את
הספריה המרכזית לעיוורים ,בנתניה .חיסול מפעל חשוב זה המשרת עשרות אלפי
עיוורים ,הנו בבחינת פגיעה ועלבון בכל החברה בישראל.
האמירה "בפני עיוור אל תשים מכשול" אין כוונתה רק לנגישות פיזית ,אלא גם לנגישות
תרבותית ,רגשית ורוחנית.
כתבה מלאה על הסוגיה ,ב YNET-ספרים .הקישור מובא בסוף הגיליון.
לקראת השנה החדשה זכינו במתנה מיוחדת מ"הסוכנות היהודית" – היתר לפרסם את
מאמרה החשוב והנפלא של לאה גולדברג "חמישה פרקים ביסודות השירה" .פרקי
המאמר יובאו בפניכם במהלך הגיליונות הבאים .תודתנו העמוקה שלוחה למחלקת
דּוֹברוּת בסוכנות.
ה ְ
ומה עוד בגליון?
מפגש עם משוררים ותיקים וחדשים ,אותם אני מקדמת בברכה ותודה על תרומתם
לגיליון זה .אנתולוגיה המפגישה אותנו עם השירה האידית ,באמצעות שני מאמרים.
כמו-כן מובא מאמר מקיף על שירתה של יונה וולך.
מדור חדש הנקרא "על-עלי שיח" ובו ראיונות עם משוררים ,עורכים ואוהבי שירה .את
המדור פותח שיח עם המשוררת והעורכת הראשית של מדור השירה בהוצאת הקיבוץ
המאוחד ,לאה שניר.
כל מאמר שיש בו כדי לקדם מדור זה ,יתקבל בברכה.
ברצוני להודות לכל מאות הקוראים ששלחו מכתבי ברכות ,עידוד ותמיכה מרחבי הארץ
והעולם ,לקראת השנה החדשה .מעל דפי גיליון זה שלוחה לכל אחד ואחת מכם תודתי
וברכתי לשנה טובה ,שלווה ויצירתית.
למדֵ ִני ,א ֱֹלהַ יָּ ,ב ֵרך וְהִ ְת ּ ַ ּ ֵ
פלל
ַ ְּ
עלה ָ ֵ
גה ּ ְ ִ
קמלַ ,
ַ
פרי ּ ָ ׁ ֵ
סוד ָ ֶ
על ֹ
בשל,
על ֹנ ַ ּ
על הַ חֵ ּ
ַ
רות הַ זֹּ אתֹ ְ ִ :
לנשֹם,
לחוש ׁ ְ ִ ,
לראותׁ ּ ָ ,
לדַ ַ
לה ּ ָ ׁ ֵ
ָ
כשל.
עתְ ,ליַחֵ לִ ְ ,
ַ ֵּ
ברכה ו ׁ ְִשיר הַ ּ ֵ
ׂפתותי ּ ְ ָ ָ
למד אֶ ת ִש ְ ֹ ַ
לל
עם ּבֹ ֶקר ו ִ
זמנך ָ ִ
ְעם ֵ
ליל,
ּ ְבהִ ְתחַ דֵ ּ ׁש ְ ַ ְּ
לבל יִהְ יֶה ֹ ִ
ְ ַ
כת ֹ
יומי הַ ּ ֹ
מול ׁ ִש ְ ׁ
יום ּ ִ ְ
לש ֹום.
עלי ֹ ִ
ְ ַ
לבל יִהְ יֶה ָ ַ
רגל.
יומי הֶ ְ ּ ֵ
מתוך :שירי סוף הדרך .כתבי לאה גולדברג" ,שירים" ,כרך שני" ,ספרית פועלים".

קריאה מהנה.
שרית
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תמרה אבנר

ועוד על קין
וּמ ַע ֵשּׁן ְבּ ַשׁ ְר ֶשׁ ֶרת.
ֶדר ַה ָבּ ָקרְ ,
יוֹשׁב ַעל גּ ֶ
ַקיִ ן ֵ
לֹא ַה ְר ֵחק ִמ ֶמּנוְּ ,בּ ֵצל ָה ֵרי ָה ֲא ָר ָרט
ַה ְכּ ָב ִשׂים ֶשׁל ֶה ֶבל ְמ ַל ֲחכוֹת ֵע ֶשׂב ַר ְך.
יֵש ַמ ְשׁהוּ ַמ ְק ִניט
פּוּחי ָה ֲא ָד ָמה וְ ַה ְגּז ִָרים
ָבּא ֶֹפן בּוֹ ְגּ ֵד ִלים ְבּ ִא ִטּיּוּת ַתּ ֵ
ִנ ְד ָח ִקים ֶאל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה.
ְבּ ַמ ֲע ֵלה ַה ֶדּ ֶר ְך – ַה ַבּיִ ת.
יעי,
ַה ֶצת לוֹ ֻח ְל ָצה ַליּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ַדּאי ְמג ֶ
ִא ָמּא ו ַ
רוֹבץ ַה ֶכּ ֶלב.
ַבּ ֶפּ ַתח ֵ
ְל ֶפ ַתע ַה ֶכּ ֶלב נֵעוֹרְ ,מ ַר ְח ֵר ַח ָס ִביב,
נוֹב ַח.
ָרץ ְל ִכוּוּן ַה ַשּׁ ַערֵ ,
לוֹמר(.
קוֹניּוּתֶ ,א ְפ ָשׁר ַ
) ַה ָכּל ִמ ְת ַר ֵחשׁ ִבּ ְמ ִהירוּתֲ ,א ִפלּוּ ְבּ ָל ִ
עוֹלה ַבּ ְשּׁ ִביל.
זֶה ַק ִין ,וְ הוּא ֶ
אַר ָצה!"
אַר ָצה! ְ
אַר ָצה! ְ
" ְ
ָפל ְבּ ָפנָיו.
כּוֹתב ַה ִמּ ְק ָר ִאי ָשׂם ִלבּוֹ ְל ַמ ֶשּׁהוּ ָצהֹב ֶשׁנּ ַ
ַרק ַה ֵ
ָסיו.
ַער ִבּ ְתנוּעוֹת ְמדוּדוֹת ֶאת ִמ ְכנ ָ
ַקיִ ן ְמנ ֵ
שׁוֹאלֵ " :איפֹה ֶה ֶבל?"
יוֹצא וְ ֵ
אַבּא ֵ
ָ
צוֹרם ַבּ ִמּ ְפ ָגּשׁ
ַמ ֶשּׁהוּ ֵ
נּוֹשׁ ִרים ִמן ַה ֶבּגֶד
ָבים ַה ְ
ֵבין ָה ְרג ִ
אַס ַפ ְלט ֶשׁ ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה.
ָל ְ
תמרה אבנר ,עורכת-דין וקצינה בדרגת סגן -אלוף בצה"ל,
בעלת תואר ראשון ושני במשפטים .בעבר שירתה
בפרקליטות הצבאית בתפקידי תביעה ,סנגוריה וייעוץ משפטי,
וכיום הינה משפטנית בכירה במערכת הביטחון.
שיריה וסיפוריה התפרסמו באסופה "שירים באורמלא" ,הוצאת
עם עובד ,2002 ,ובקובץ "עד פתח הגן" ,הוצאת חושן,2007 ,
בכתבי עת ,מוספי ספרות ובמסגרת תחרות הסיפור הקצר
של עיתון "הארץ" .לאחרונה ראה אור ספר שירי הביכורים שלה,
"להיאחז במים" ,בהוצאת הקיבוץ המאוחד.2007 ,
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נהיר ליבי

*

ירים ֶשׁ ִלּי ְל ַבסּוֹף עוֹ ְמ ִדים ְל ִמ ְב ָחן
ַה ִשּׁ ִ
ירים ֶשׁל ָכּל ֶא ָחד אַ ֵחר.
ְכּמוֹ ַה ִשּׁ ִ
ֶאת אַף ֶא ָחד לֹא ְמ ַע ְנ ֵין
ֶשׁ ָכּ ַתב אוֹ ָתם חוֹ ֵלהֶ -נ ֶפש,
ֶשׁ ָקּ ֶשׁה לוֹ ִל ְכתֹּבַ ,ל ְחשֹׁבִ ,לזְ כֹּרְ ,ל ַד ֵבּר וּ ְל ַת ְפ ֵקד.
ֵהם עוֹ ְמ ִדים ְל ִמ ְב ַחן ַה ְמּ ִציאוּת ַה ָקּ ָרה
וּ ְמ ַקוִּ ים ְל ֵהאָ ֵסף ְבּחֹם.
ַמ ָמּשׁ ָכּמוֹ ִני.

נפלאות התבונה
ריך ְל ַק ֵבּל ְפּ ַרס נוֹ ֵבל
ַגּם ֲא ִני ָצִ ְ
ַעל ֶשׁ ֵא ִיני נוֹ ֵבל
אוֹ ִמ ְת ַנ ֵפּץִ ,מ ְתפּוֹ ֵצץ
ְכּמוֹ ָבּלוֹן,
אוֹ ִדּי ָנ ִמיט!

רוני סומק
ְבּיוֹם ֶא ָחד כּוֹ ֵתב ִלי ִשּיר ֶא ָחד ִבּזְ ַמן ֶשּרוֹ ִני סוֹ ֵמק ֶבּ ַטח
ָכּ ַתב ֶע ְש ִרים
ירים ֶשׁ ְמּ ַד ְבּ ִרים ַעל ַמ ְה ָפּ ְךִ ,ע ְנ ָינִ ים ְבּרוּמוֹ ֶשׁל
ִשׁ ִ
עוֹ ָלם וּ ְמלוֹאוֹ ָק ְראוּ ָח ָז"ל ְל ַמ ִצּיל
ֶנ ֶפשׁ-חוֹ ָלהִ ,ל ְכאוֹ ָרה ,מוֹ ַנ ַעת ִמ ֶמּ ִניִ ,ל ְהיוֹת רוֹ ִני סוֹ ֶמק
ְבּ ַע ְצ ִמי ,וְ ִל ְכתֹּב
ירים ֶשׁ ְמּ ַד ְבּ ִרים ַעל ַמ ְה ָפּ ְךִ ,ע ְנ ָינִ ים ְבּ...
ִשׁ ִ
רוֹ ָמא לֹא ִנ ְב ְנ ָתה ְבּיוֹם ֶא ָחד.
ַגּם לֹא ֻח ְר ָבּ ִני.
השירים מתוך ספר שירי הביכורים של נהיר ליבי
ֶפש – שירים מהמחלקה הסגורה" ,הוצאת "כרמל".
"מחוֹלהנּ ֶ
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אילן ברקוביץ

*
אַ ְר ֶל ִקינוֹ ֶשׁ ִלּי ,אַל ִתּ ְצ ַחק.
ַהיּוֹם ָשׂ ַר ְפ ִתּי ֶגּ ֶשׁר ֵמ ַה ְנּ ֻק ָדּה ֶשׁ ָבּהּ ֲא ִני ִנ ְמ ָצא
ֶאל ַה ְנּ ֻק ָדּה ֶשׁ ָבּהּ ִנ ְמ ָצ ִאים ַהכּוֹ ָכ ִבים.
יצן?
ֲא ִני ֵל ָ
יצ ִנים.
יצ ִנים חוֹ ְשׁ ִבים ֶשׁ ֻכּ ָלּם ֵל ָ
ֵל ָ
שׁוֹ ְפ ִטים חוֹ ְשׁ ִבים ֶשׁ ֻכּ ָלּם ֲא ֵשׁ ִמים.
אַ ְר ֶל ִקינוֹ ֶשׁ ִלּיַ ,ה ַקּיִ ץ ַמ ְת ִחיל.
ְבּ ָכל ֶע ֶרב ְבּ ֶשׁ ַבע ֲא ִני פּוֹ ֵת ַח ַחלּוֹן ִל ְכבוֹדוֹ
וְ נוֹ ֵשׁף ְבּ ָע ְר ַפּהּ ֶשׁל ֲאהוּ ָב ִתי.
יפ ִתי ִתּ ְה ֶיה ְמ ֻג ֶח ֶכת.
ִהיא ְמ ַג ְר ֶגּ ֶרתְ .בּזִ ְק ָנ ָתהּ נְ ִשׁ ָ
אוּ ַלי ֵאי ֶזה ֶק ֶמט ָיזוּז.

התרה
ַא ִני ָח ְפ ִשׁי.
ִה ַתּ ְר ִתּי ֶאת ַע ְצ ִמי ִמ ֶכּם ו ֲ
ֵמ ַע ָתּה לֹא ֶא ְהיֶה ַחיָּב ָל ֶכם ִק ַדּתָ -שׁלוֹם.
ֵמ ַע ָתּה ֵא ֵל ְך ְבּ ֶד ֶר ְך ֶשׁלֹּא ֵא ָד ָעהּ ַעד ֻתּ ָמּה,
דּוּמםֲ ,א ָבל ֶא ְהיֶה ָח ְפ ִשׁי ִמ ֶכּם,
אוּלי ֵא ֵרד ָ
ַ
עוֹלם.
ְל ָ
רוֹנים
אַח ִ
אַר ִתּי ֶא ְת ֶכם ֵמאָחוֹרַ .ה ַמּ ָבּ ִטים ָה ֲ
ִה ְשׁ ְ
ֶשׁ ָלּ ֶכם ֵהם ֶפּ ַתח ַה ִתּ ְקוָה ֶשׁ ִלּי.
השירים מתוך ספר השירים "תפוזים" שראה אור
לאחרונה ,בהוצאת "אבן חושן" .הספר הנו הראשון
בטרילוגיה "תפוזים – חרובים – חרוזים".

הקנקן הריק
בּוֹא ֵהנָּהֲ .עבֹר ַעל ְפּנֵי ַה ַסּ ְפ ָס ִלים
יע,
ָב ַ
וּבי ְָד ָך גּ ִ
ֶשׁל ַה ְסּ ִפינָה ַה ָשּׁ ָטה ְ
וּמזֹג ְל ָך ַמ ְשׁ ֶקה ִמן ַה ַקּנְ ַקן ָה ֵריק.
ְ
וּשׁ ֵתה ַהכֹּל ַעד תֹּם.
רוּח ְ
ְמ ָצא ַמ ֲח ֶסה ֵמ ַ
ִכּי ִאישׁ לֹא יִ ָשּׁ ֵאר ָצלוּל ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָמר ַה ַלּיְ ָלה.
אריכלוכוס איש פארוס
תרגום :אריה סתיו
מתוך" :שבעה שערי שירה"
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שרי בן-בנימין

תותים תותים
ירה ְדּחוּ ַסת ֲח ֵשׁ ָכה
ְבּתוֹ ְך ִדּ ָ
יך ְמ ַה ְלּכוֹת
וּ ִפנּוֹתֶ ,א ְצ ְבּעוֹ ֶת ָ
ָר ִכיל ִעם ִבּ ְט ִניַ ,מ ְמ ִתּיקוֹת סוֹד ְבּ ֶח ְש ַכת
ֵבּית ֶשׁ ִחי לֹא ָגּלוּ ַח,
יך.
ִפּ ְט ַמת תּוּ ִתים ֻמ ֶגּ ֶשׁת ַל ָחה ֶאל ִפּ ָ
אַ ַחרָ -כּ ְך ָבּא ַה ֶשּׁ ֶקט ַה ֻמּ ְג ָזם
הוֹ ֵפ ְך ְבּ ָשׂ ְר ָך צוֹ ֵנןָ ,קם וְ חוֹ ֵמק
ֲח ִרי ִשׁית ֵמ ֵעי ַני ַהתּוּ ִתיּוֹת.
ְבּ ִלי אַ ֲה ָבה ַה ַבּיִ ת ָחשׁוּ ְך ,כּוֹ ֵפר ַבּכֹּל.
ִאם אָ ִרים ָיד יִ ְת ַגּ ֶלּה ָכּל ַה ָשּׁחוֹר
ַה ְמּ ֻס ָכּןָ .כּל ֶשׁנּוֹ ַתר
הוּא תּוּ ִתים ִשׁכּוֹ ִרים ְמ ַג ֲה ִקים ְבּ ִב ְטנִ י,
יקה ְמ ַנ ֶסּה ִל ְסגֹּר ַעל ֶא ְצ ָבּעוֹת
וּ ַמ ַגּע ַה ָיּד ָה ֵר ָ
ֶשׁ ָח ְמקוּ ֵמאַ ָגּן
ֶאל לֹ ֶבן ֶע ְר ַות ֵבּית ֶשׁ ִחי ְמ ֻג ָלּח ְל ִמ ְשׁ ִעי.
שרי בן בנימין  -בעלת  M.Aבספרות עברית מטעם אוניברסיטת תל-אביב,
מרצה ואמנית העוסקת במגדר וזהות נשית .מתגוררת בקיסריה .שיריה
התפרסמו ב"הליקון"" ,עיתון " ,"77עלי שיח" ו"הקשת החדשה".
השיר מתוך ספר שיריה הראשון "מקום בו האספרסו קצר" ראה אור
בהוצאת הקיבוץ המאוחד.2006 ,

עמית מאוטנר

פיתוי
אַשׁ ַראי ֶשׁ ִלּי
ָל ַח ְשׁ ִתּי ַכּ ְר ִטיס ְ
פוֹפ ֶרת ֶט ֶלפוֹןָ ,שׁ ַל ְח ִתּי
תּוֹך ְשׁ ֶ
ֶאלְ -
רוֹתי ַעלְ -פּנֵי ַה ַקּו
ִס ְפ ַ
הוֹני
ְכּ ֶל ֶחם ִח ָכּיוֹן ָתּ ִמים ֲא ִני וְ ִ
ָרים ֵה ֵחלּוּ ִנ ְק ָה ִלים ֵא ַלי
ַצ ְפנוּ ְמ ֻפזּ ִ
ָבים וְ ַע ְנווֹת ָלשׁוֹן
קוֹלוֹת ְמ ֻענּ ִ
ְבּ ַה ְב ָרקוֹת ְכּ ַדאי
וְ ַה ָצּעוֹת ֲח ֵברוּת
אַה ָבה ַה ְכּ ָד ִאית
ְבּ ֵשׁם ָה ֲ
ִה ְב ִטיחוּ ֲה ָטבוֹת
ְכּמוֹ ָדּ ִגים?
ְכּמוֹ ַחכּוֹת?
מוּמים
ֲא ִני וְ ָהאַ ְשׁ ַראי ֶשׁ ִלּי ָה ִיינוּ ֲה ִ
קוֹח.
ַכּ ָמּה כּ ַֹח יֵשׁ ִבּי ַה ָלּ ַ
אָשׁ ֵרנוּ
ְ
ֶשׁלֹּא ָש ֲאלוּ ַעל ַה ִכּסּוּי.
7
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*
כוֹנית ֶשׁ ְלּ ָפנַי ָכּתוּב :
חוֹרי ַה ְמּ ִ
ַעל ֲא ֵ
אָבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם.
ֵאין ָלנוּ ַעל ִמי ִל ְסמ ְֹך ֶא ָלא ַעל ִ
אוֹתי ַעל גַּבּוֹ
ִ
ָשׂא
אַבּא ֶשׁ ִלּי נ ָ
ָ
וְ ִל ֵטּף ְכּ ֶשׁ ָכּ ֲאבוּ ִלי ַבּיָּד ַה ִצנּוֹרוֹת.
אַרגַּז ַה ֵכּ ִלים
פּוֹת ַח ֶאת ְ
אַך ַה ָמּוֶת ֵ
ַע ְכ ָשׁו ַמ ְל ְ
ועוֹשׂה ְליָדוֹ ֲחזָרוֹת.
ֶ
אָבי ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם
עוֹד ְמ ַעט הוּא יִ ְהיֶה ִ
וְ יִ ְהיֶה ִלי ַעל ִמי ִל ְסמ ְֹך.

*
ירה ֶאת ְמ ֵלאוּת ַה ָפּ ִנים
ֲא ִני ַמ ִכּ ָ
ָפוּח ִמ ְתּרוּפוֹת.
תוּח נ ַ
ַתּ ַחת עוֹר ָמ ַ
ֻמּים ַה ְמּ ַס ְמּ ִנים ַל ָכּחֹל.
ֶאת ַה ְכּ ָת ִמים ָה ֲאד ִ
קוֹלוֹגית.
ִ
אוֹנ
ירה ֶאת גּוֹנֵי ַה ָצּהֹב ֶשׁל ַה ַמּ ְח ָל ָקה ָה ְ
ֲא ִני ַמ ִכּ ָ
ילים ִל ְפנֵי ָהאָרוֹן.
ֶתק ַה ְגּוִ ִ
ֶאת ו ֶ

ציפי לוין-בירון ילידת תל אביב .דוקטורנטית לספרות
משווה באוניברסיטת בר-אילן .השתתפה בכיתת השירה
של "הליקון" במשכנות שאננים .שיריה ראו אור בירחוני
ספרות שונים.
ספרה הראשון טמונת חול )עקד (1995 ,יצא בסיוע קרן עמו"ס.
הספר "קריאה בכבד" ) הקיבוץ המאוחד (2000 ,יצא בסיוע קרן יהושע
רבינוביץ לאמנויות .ספרה "כריכה רכה" בסדרת ריתמוס יוצא בסיוע
מועצת הפיס לתרבות ואמנות וקרן יהושע רבינוביץ לאמנויות.

לאנדרטת המוזות
אַנ ַדּ ְר ָטה ַהזֹּאתָ ,ל ֶכן ְבּתוּלוֹת ַהקּ ֶֹדשׁ
ָה ְ
נוֹק ֶלסַ ,מ ָתּת ְל ָכל ַה ֵתּ ַשׁע.
ָח ַצב ְבּיָדוֹ ְק ֶס ְ
ֹאמרוְּ :בּ ַמ ֲע ֵשׂהוּ
סּוֹג ִדים ָל ֵכן י ְ
ָכּל ַה ְ
בוֹד ֶכן ִבּ ֵקּשׁ.
ָכה ִל ְת ִה ָלּה ִ ,כּי ֶאת ְכּ ְ
זָ
תיאוקריטוס

תרגום :אריה סתיו
מתוך" :שבעה שערי שירה"
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יעקב שגיא

ְבּ ָר ָכה הגדולה
הוֹל ְך ֵמ ֶא ְצ ָלהּ,
ְכּ ֶשׁ ֲא ִני ָבּא ֶא ְצ ָלהֵּ ,
ֶרת ֶא ְצ ָלהּ,
ַכּ ֲא ֶשׁר ָכּל ַה ְשּׁכוּנָה חוֹז ֶ
אוֹתי ְל ַה ְר ִגּישׁ ְכּמוֹ זוֹנָה.
עוֹשׂה ִ
ָל ָמּה זֶה ֶ
רוֹצה ָלמוּת
ִל ְפ ָע ִמים ֲא ִני ֶ
תּוֹלשׁ זְ ָק ִני
ֻחםֵ ,
ְכּמוֹ ַתּיִ שׁ ְמי ָ
ְמ ַפזֵּר ַר ְג ַליַ ,מ ְט ִמין ָפּנַי
אוֹתי
דוֹלה ֲא ֶשׁר ָשׂ ָמה ִ
ֵא ֶצל ְבּ ָר ָכה ַה ְגּ ָ
יקהּ
קוֹמיְ ,מ ַכ ָסּה ָע ַלי ְבּ ֵח ָ
ִבּ ְמ ִ
ְכּמוֹ ָס ִדיןֶ ,שׁ ָהיָה ַפּ ַעם,
ָל ָבן.
ציורBotero :

מתוך הספר" :הולך על זמן" שראה אור בימים אלה,
בהוצאת "כרמל".

אתי אור
שני שירים

אפיזודה

ספגטי

כוֹניּוֹת,
נּוֹעדוּ ִל ְמ ִ
ילים ֶשׁ ֲ
פּוֹס ַעת ִבּ ְשׁ ִב ִ
ַאדין ַ
נ ִ
בוּעים ָל ָבן
שּׁוּליִ ם ַה ְצּ ִ
יסה ָכּחֹלְ ,לא ֶֹר ְך ַה ַ
ְפּ ִל ֶ
ַלּים ִמ ְת ַכּ ְר ְבּ ִלים ִבּ ְנ ֻקדּוֹת ַרכּוֹת
ֹאשׁהּ גּ ִ
ְשׂ ַער ר ָ
עוֹמדוֹת,
ָארהּ ,רוּחוֹת ְ
ֵס ֶמל ֵבּיתֵ -ס ֶפר ִמ ְת ַה ֵדּק ַעל ַצוּ ָ
ֶח ֶפּזֶת ְל ַה ְכ ִחיל ָכּל ֶפּ ַלח גּוּף ָק ָטן.
ַתּ ֲאוַת ְבּ ָשׂ ִרים נ ְ
נוֹשׁ ִמים ַח ְמ ָצן
יך ְ
אוֹמר ָלהּ ֵא ְ
ַה ֵלּב ֶשׁ ָלּהּ ֵ
עוֹשׂים
אוֹמ ִרים ֶשׁ ֵהם ִ
דוֹלים ְ
ְכּמוֹ ֶשׁ ְגּ ִ
פוֹגיּוֹת ֶשׁל ֲענ ִָנים.
ָר ַח ִמ ְס ַתּ ֵתּר ֵבּין ְס ִ
ְכּ ֶשׁ ַהיּ ֵ

עוּקתַ -שׁ ָבּת
עוֹגנוֹת ִבּ ְת ַ
ַדּקּוֹת ְ
אַבּא ִמ ְת ַכּ ֶלּה
ָ
ַח ְרזוּ
יאים ֶשׁיּ ְ
ַמ ְמ ִתּין ַל ְנּ ִב ִ
ַהדוּת וְ ַד ַעת.
ירים ֶשׁל י ֲ
ִשׁ ִ
אָהב ְל ִה ְת ַרגֵּשׁ ִעם ֱאל ָֹהיו
אָבי ַ
זֶה ֶשׁ ֶקט ֶשׁ ִ
ָל ַט ַעת ָבּנוּ ַציְ ָתנוּת וְ ַה ְק ָשׁ ָבה ִמדּוֹר ְלדוֹר.
ֳצ ָה ֵרי ַשׁ ָבּת
אוֹתן קוֹמוֹת
ָ
ֶטי
ילת ְס ָפּג ִ
ֶר ַבע ֲח ִב ַ
ַה ְר ֵבּה ַע ְג ָבנִ יּוֹת.

נוּעה ְבּ ַפ ֲא ֵתי ָה ֶע ֶרב,
כוֹנית ְצ ָ
עוֹלה ַעל ְמ ִ
ַאדין ָ
נ ִ
ָשׁים
ַאנ ִ
ח ֶֹשׁ ְך ִט ְפ ֵטף ַע ְצמוֹ ַעל ִמ ְט ִריּוֹת ו ֲ
וּב ָמּקוֹם ַהזֶּה ,בּוֹ סוֹף ַה ְכּ ִבישׁ ְפּ ַת ְל ַתּל ֶאל ֶה ָה ִרים
ַ
רוּרים
ַפ ִ
תּוֹך ֻק ְפ ַסת ַהגּ ְ
ָרק ֶאת ְשׁ ָמהּ ֶאל ְ
ישׁהוּ ז ַ
ִמ ֶ
אָך ְבּ ָצ ְר ָפ ִתית.
ָפּ ִריז ְבּסוֹף ַהח ֶֹרף זֶה ַמ ְל ְ

אתי אור  -מנהלת שווק-פיתוח עסקי בחברה שעיסוקה כירורגיה אורולוגית.
גרושה  1+המתגורר בפלורידה .לפני מספר שנים החלה לכתוב שירה באופן אקראי ובלתי צפוי
מאז מתפרסמות יצירותיה בתדירות באינטרנט ,בתחומי פורומים לכתיבה יוצרת.
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דודי בן עמי

אַר ָבּ ָעה
אוֹדה ַעל ְשל ָֹשה וְ ְ
ָ
" ְשל ָֹשה ֵה ָמּה ִנ ְפ ְלאוּ ִמ ֶמּ ִנּי; וְ אַ ְר ָבּ ָעה לֹא י ְַד ְע ִתּים.
ָחשׁ ֲע ֵלי-צוּר; ֶדּ ֶר ְךֳ -א ִניָּה ְב ֶלב-יָם,
ֶשׁר ַבּ ָשּׁ ַמיִםֶ ,דּ ֶר ְך נ ָ
ֶדּ ֶר ְך ַהנּ ֶ
ֶבר ְבּ ַע ְל ָמה".
וְ ֶד ֶר ְך גּ ֶ
משלי ל ,י"ח,י"ט

ֵלך ַליָּם ֲא ַמ ְר ֶתּם
נֵ
ֲה ַל ְכ ֶתּם ֶאל חוֹל
יתם ִמ ְפּ ִנים ַקו ִמ ְשׁ ָבּ ִרים
סוּרים ֱהיִ ֶ
ֲא ִ
בוּעים.
יכם ְט ִ
בוֹת ֶ
ְצ ָל ִלים ִע ְק ֵ

ַל ִמּ ְד ָבּר ֲא ַמ ְר ֶתּם
ֲה ַל ְכ ֶתּם ֶח ְל ַקת ְכּ ִבישׁ
ירי ַתּ ֲחנוֹת ַה ִמּ ְמ ָכּר ַבּ ְצּ ָמ ִתים
ֲא ִס ֵ
צוֹפים ְבּ ִש ְמשׁוֹת ָה ֶר ֶכב
ִ
ָא ֶבן.
ֶאל ֶשׁ ֶמשׁ ו ֶ

ַהיָּם הוּא יָם
אַך ִפּ ְתחוֹ וְ ַשׁ ַער
ַהחוֹף ְ
וּצ ָלעוֹת.
ַמ ְפ ְתּחוֹ ִבּ ְת ָר ִנים ְבּ ִשׁ ְד ָרה ְ
ַפ ִליג
ִאם נ ְ
הוּא ֶמ ְר ָחק הוּא ֵא ְינחוֹף
ֶדּ ֶרך ֵאין ְמ ִס ָלּה
ַרק ַח ְרטוֹם
רוּח
ַלּים וְ ַ
ַרק ִכּווּן ַעל גּ ִ
ֵאין ֲע ֵקבוֹת.

ָבש ַה ִמּ ְד ָבּר ִמ ַבּחוּץ
יֵ
לוּאים
ִבּ ְפ ִנים ִכּ ְכ ִ
לֹא ֵתּ ְדעוּ ֶאת ַה ֵצּל ַה ְמּ ַר ֶוּה ְבּ ֵעת ָצ ֳה ַריִ ם
ֵא ֶצל ַמ ְעיָן ַה ִנּגָּר
צוּרים
ֵמי גֵּב ֵבּין ִ
קוֹל ֶכם.
ֵהד ְ
ִשׁ ְקלוּ ֶאת ִמ ְד ָבּר.
***

יתם גַּל וְ ִשׁ ְקעוֹ
לוּ ֱהיִ ֶ
גַּל וְ ִשׁ ְקעוֹ
יוֹריד.
רוֹמם וְ ִ
גַּל יְ ֵ
אַחדוּ ֶאל ַהיָּם.
ַעל ִספּוּן ִה ְת ֲ

אַה ָבה ֲא ַמ ְר ֶתּם
ֲ
ֲה ַל ְכ ֶתּם ִבּ ְתשׁוּקוֹת.
נוּקי ַמ ְנ ַע ִמּים
אתם ַעד ְפּ ִנים ַתּ ְפ ֵ
ָבּ ֶ
דּוֹדים
ִמ ְשׂ ֲח ֵקי ִ
שׁוּעי ַדּ ִדּים
ַשׁ ֲע ֵ
ֵעינַיִ ם ְפּעוּרוֹת.
ָח ָדש ֶא ְצ ָבּעוֹת ְמ ַח ְפּשׂוֹת
ִמ ְק ְס ֵמי ֲח ִליפוֹת ִבּ ְכ ֵאב.

*
ַה ָשּׁ ַמ ִים ֲא ַמ ְר ֶתּם
ַבּ ְרזֶל ֲה ַל ְכ ֶתּם ִבּ ְס ָערוֹת
מוּכים
יתה נְ ִ
לוּלי ְנ ִח ָ
סוּרי ַמ ְס ֵ
ֲא ֵ
יכם ִבּ ְר ָע ִמים
ָבּ ַזק ַכּ ְנ ֵפ ֶ
ַסף ִע ְתּ ֶכם ְבּ ִמ ְנ ַין ַה ְקּ ַטנּוֹת.

עוֹד ָהיְ ָתה ִהיא ַפּ ַעם
הוּבה ֵמ ֵאם.
ַר ְעיָה ֲא ָ
ָרה ִנ ְהיְ ָתה
זָ
ַכּיָּם ֶה ָעמֹק ָה ָרחוֹק
נּוֹשא ִחיל אַ ְבנֵי זִ ָכּרוֹן
ַכּ ִמּ ְד ָבּר ַה ֵ
ְפּ ִרי לוֹ אַיִ ן
יקים.
ָשׁ ָמיו ָה ֵר ִ

רוּח
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ָשׂ ֶדה ָל ַ
ָהאוֹר ְל ִפ ְת ָחם
ָכּחֹל ִעם ָל ָבן
אוֹ ֲאפוֹר ֵהם
ְל ֵעת ֵשׂאת ְבּ ָרכוֹת
ְל ַה ְג ִשׁים ְנ ָב ִטים ֶאל ָמ ָטר.
ְצפוּ ֶאל ָשׁ ַמ ִים.

עוֹרר ֶאל נוֹ ָלד
ִאם ִנ ְת ֵ
אַה ָבה.
ָבּאנוּ ֶאל ֲ
****

**

מתוך "אבן ואהבות אחרות"  -ספר בעריכה
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שנים רבות למדי עברו מאז כתבה המשוררת לאה גולדברג את מאמרה החשוב "חמישה
פרקים ביסודות השירה" .הפרקים נערכו על יסוד חמש שיחות רדיו ב"קול ישראל"
למאמר שהנו בבחינת מעט המכיל את המרובה והוא עוסק בשירה בראיה כללית ומקיפה,
על פי תפישת עולמה של המשוררת.
מלבד העיסוק בשירה כצורת אמנות ,מובא כאן גם היסוד ל"איך?" בדרך שאינה
מתעלמת ,לא מהטכניקה של הכתיבה ולא משאלת האיכות הנדרשת בשיר .כאמור בשמו
עוסק המאמר ביסודות או בבסיס ממנו אפשר וכדאי להמשיך.
המאמר נדפס בשעתו בחוברת "עיונים כ"א" ,בהוצאת הסוכנות היהודית בירושלים ,גם
המהדורה השנייה שראתה אור ב-תשכ"ו ) (1966אזלה זה מכבר.
דּוֹברוּת בסוכנות שהתירה לנו לפרסם את המאמר ואנו נפרסם
אנו מודים למחלקת ה ְ
פרק בכל אחד מהגיליונות הקרובים והפעם פרק א'  -המבוא.
בגיליונות הבאים :ב'  -הריתמוס ,ג'  -החרוז ,ד'  -סמלי לשון ,ה'  -המשורר והשיר.
נקווה כי כולנו נפיק תועלת והנאה מפרסום זה.
המערכת
לאה גולדברג

חמישה פרקים ביסודות השירה
א  -מבוא
ַה ְצּ ִבי ַעל ָה ֵרי ָהא ֶֹרן
ֲא ֶשׁר ֵאין ָשׁם ֲע ֵלי ַשׁ ֶלּ ֶכת
יוֹד ַע ִכּי ָבּא ַה ְסּ ָתו
ֵ
ַרק ִמ ְצּ ִליל קוֹלוֹ ֶשׁלּוֹ.
זהו שיר יפאני .מחברו חי במחצית השניה של המאה העשירית לספירה .השיר במקורו
הוא בעל חמש שורות .בתרגומנו ,שנעשה על יסוד התרגום האנגלי ,ארבע שורות בו.
במקורו יש בו משהו מעין חרוז קל או - ,כפי שהיינו אומרים במונחים שלנו  -אסונאנסי,
השורה הראשונה מתחרזת עם החמישית ,השלישית עם הרביעית ורק השניה היא ללא
חרוז .על משקלו האמיתי ,בניינו הפורמאלי ,על המוזיקה הפנימית שלו יוכל לדון רק מי
שיודע את המקור .ואף על פי כן ,גם מי שיקראנו בתרגום לא-מושלם זה ,יחוש בו את
רוח השירה המרחפת עליו ,את אווירת הסתיו וניחושי הבאות ,את בדידותה של נפש חיה
בשלהי הקיץ ,ויראה תמונה כנגד עיניו :צבי בודד על הררי האורן ,עצים ירוקים באוויר
הצלול של ראשית הסתיו ,וישמע קול עורג ואובד ,שהוא קול הצבי והד קול לבבו של
המשורר.
השיר הוא שלמות ,עולם מרוכז בשורות מעטות .מי שמצוי אצל קריאת שירה ירגיש מיד
בשלמות זו ,ויענה לשיר באורח ספונטני .לפיכך-האם יש לנו צורך לדעת עליו פרטים
נוספים ,אפילו אלה שכבר הזכרנו? האין ניתוח השירה פוגע בהרגשת השלמות? האין
הוא ממית את הנפש החיה המפעמת בשיר?
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שאלות כאלו נשאלות לעתים קרובות כשאנו באים לנתח שיר )או כל יצירה אומנותית
אחרת( ומבקשים לפרקה ליסודותיה .יש סוג של ביקורת המתנגד מאד לניתוח מדוקדק
של יצירה שירית .יש הטוענים שהשירה-כל כוחה ברמיזה ,בהלכי הנפש שבה ,מי שניתן
לו חוש להבנת הדברים האלה יבין בלי פירושים  -ומי שלא ניתן לו...
אכן מי שלא ניתן לו חוש כזה מלכתחילה מה יהיה עליו? האם עליו לוותר לעולמים על
תענוג זה של קריאת יצירותיהם של משוררים? אין ספק ,שלא כל אדם חונן במידה שווה
של הרגשת-שירה והבנתה .יש אנשים "שיריים" ובלחי "שיריים" ,ממש כאשר ישנם
אנשים מוזיקאליים ובלתי מוזיקאליים .אבל אנו יודעים עתה ,שלגבי אדם שאיננו חרש,
קיימת אפשרות פיתוח של חוש שמיעתו עד כדי דרגה מסוימת של הנאה ממוזיקה וכן
אפשר לפתח גם את החוש לשירה ,לא כל שכן לגבי אלה שהחוש ניתן להם ,אלא מתוך
אי-ידיעה טעמם פגום .האדם הקורא בשעת קונצרט פארטיטורה ,זוכה על פי הרוב
בתוספת הבנה של היצירה שהוא שומע ,מעמיק יותר בקליטתה ,וכן האדם שדרכי השירה
הפורמאליים נהירים לו עשוי לרדת ביתר הבנה אל עומקו של שיר.
לא מעטים הם אותם אוהבי-השירה שיחסם לשיר הוא סנטימנטאלי מלכתחילה.
הם אמנם ייהנו מן השיר הקטן שהובא בראשית הדיון ,אך ייהנו באותה מידה עצמה
מאיזה פרי חרזנות רגשנית נטולת כל ערך .אכן ,יאמר האומר כי טוב להם .ייתכן ,אמנם,
שטוב להם ,אך לא טוב לה לשירה ,כי גישה לאמנות דורשת קודם כל אבחנה .עץ הדעת
הוא ,כפי שכתוב ,עץ הדעת טוב ורע .אמנם על פי המסורת ,משטעם האדם הראשון מפרי
עץ הדעת ,גורש מגן העדן .אך בחיינו שלנו ,שאינם שלמות מוחלטת ,הטועמים מעץ-
הדעת טוב ורע נטרדים מגן העדן של טיפשים וזוכים בדעת הטוב  -ודעת זו היא ענייננו
בניתוח השירה .לשם כך משתדל העוסק בתורת השירה לתת כלים בידי הקורא ,שיעזרו
לו בקריאת השירה והבנתה.
אך לפי מה שאמרנו קודם ,יש לנהוג בזהירות יתרה לגבי הכלים האלה ולא להיתפס
לדברים חיצוניים בלבד .בלמדנו ל ָפ ֵרק יצירה ליסודותיה ,עלינו ללמוד להרכיבה מחדש
ושלא לגרוע משלמותה .אין לך דבר נורא יותר מאשר כלים משוכללים בידיהם של
פדאנטים חסרי-חוש .שהרי כל שיר ושיר אפשר לנתח :בכל שיר יש משקל וקצב אשר
אפשר לקבעו ,וכמעט בכל שיר יש תמונות לשוניות :דימויים ,השואות ,השאלות .בשירים
רבים יש חרוז ולכל שיר מתחרז דרך-חריזה משלו .על כל הדברים האלה ניתן לדבר,
להביא דוגמאות ,למצוא מקורות ,לעמוד על מוטיבים שבהם משתמש הכותב ,למיינו
ולשייכו לסוג מסוים .כל הדברים האלה ניתנים לעשייה לגבי שירים טובים ורעים .אך אם
אין אנו משתמשים בכוח השיפוט של טעמנו ,ואם איננו משתפים את עצמנו בעולמנו
הרוחני של השיר ואיננו מעלים בו אותם סימני היכר ,שהם עדות לראיית-עולם מיוחדת
במינה המוצדקת בתוך היצירה והמצדיקה את קיומה ,לא יועיל לנו הניתוח ולא כלום.
כולנו יודעים ששתי השורות הראשונות מ"שירי החורף" של ביאליק:
עוֹרב,
יחת ֵ
ִצנַּת בּ ֶֹקרְ ,צ ִר ַ
יק ָצה
ָא ָ
ירוּני  -ו ִ
ֱה ִע ִ
הן שתי שורות בקצב של טרוכיאוס; אבל אם נאמר:
מוּל ַה ַבּיִ ת ֵעץ ַה ַזּיִת
וּפּיִ ט -
ָכּ ְך ִח ַבּ ְר ִתּי ִשׁיר ָ
הרי גם כאן לפנינו שתי שורות במשקל טרוכיאוס ,ונוסף על כך הן גם מתחרזות .ובכל
זאת ,אנו בטוחים בטחון גמור  -ואפילו איננו חכמים כל כך באבחנת הערכים השיריים -
ששורותיו של ביאליק פותחות שיר ,והשורות שהבאתי אחריהן הן פטפוט קצוב ומחורז.
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מהו ,אפוא ,ההבדל בין שיר לבין לא-שיר? הנה על כך עלינו לעמוד ולא בדוגמאות
פשוטות כזו שלעיל ,אלא לגבי עניינים מורכבים לאין ערוך מזה .שהרי יש דברים
מחורזים ובעלי מקצב ובעלי הגיון ואפילו רגש ,הנראים לכל דבר ודבר כשיר ואף על פי כן
יבחין מי שיודע להבחין שאין בין כתיבה זו לבין השירה ולא כלום.
אריסטו ב"פואיטיקה" )אומנות השיר( שלו דיבר על כך ,בעמדו על היסודות העיקריים של
הספרות" :ואפילו היה הירודוטוס כותב את ספרי ההיסטוריה שלו בחרוזים" אומר
אריסטו" ,הם יוסיפו להיות ספרי היסטוריה מחורזים ולא שירה".
מהי אפוא השירה? איך נגדיר אותה? מה הם סימני ההיכר היסודיים של דרך-ביטוי
שבשירה? מן הדברים שאמרנו עד עכשיו מסתבר בבהירות ,שלא הצד הטכני של עריכת
מלים בשורות קצרות ובחרוז קובע את מהות השירה .כבר מן הדברים האלה ברור לנו,
שלצורות השיריות יש הצדקה אך ורק אם הן חופפות את התוכן המיוחד של השיר.
השירה איננה רק דרך ביטוי ,אלא דרך ביטוי למשהו ,שהוא ביסודו שירה .לא קל להגדיר
"משהו" זה .הנה לפני ספר המביא על העמוד הראשון שבו דברים אחדים שאמרו
משוררים שונים על השירה ,הוא ספרו של לואיס אונטרמאיר(1) .
והנה כמה מן ההבאות :ויליאם וורדסוורת אומר:
"השירה היא ביטוי רב-דמיון של רגשות עזים ,ביטוי ריתמי ,בדרך כלל ...זוהי ההתפרצות
הספונטנית של רגשות עזים ,כשאנו נזכרים בהם תוך שלוה".
והנה דבריו של קולריג':
"האובייקט העיקרי היאה ביותר למדע הוא קומוניקצית האמת; האובייקט העיקרי והיאה
ביותר לשירה הוא קומוניקצית-התענוג ...הייתי רוצה שמשוררינו הצעירים ,הפקחים,
יזכרו את הגדרות השירה והפרוזה שלי והם :פרוזה :מלים במיטב סדרן .שירה :מיטב
המלים במיטב סדרן".
והמשוררת אמילי דיקינסון מגדירה את השירה בדרך אמוציונלית בלבד:
"אם אני קוראת ספר ואני חשה כפור בכל גופי כך ששום אש לא תוכל לחממני ,הריני
יודעת כי שירה היא ,אם אני חשה תחושה פיזית ,כאילו הסירו ממני את קדקודי ,יודעת
אני ששירה היא זאת .אלו הן הדרכים היחידות לדעת דבר זה .או שמא יש דרך אחרת"?
והנה דבריו של רוברט פרוסט:
"חושבני שאיוולת היא להעריך שיר אם יישאר לדורות או לא על ידי כך שנמתין עד
שיישאר .אין השירה צריכה לחכות לניסיון הזמן .הבחינה שהשיר הוא טוב היא לא אם
נשכח אותו אי פעם  -אלא בכך שברגע ראשון לפגישתנו עמו נדע שלעולם לא נוכל
לשכוח אותו".
האם חכמנו מאד מן הדברים האלה? סבורה אני שלא .לעומת כל הגדרה כמעט שהובאה
כאן אפשר להביא הגדרה אחרת.
מה שאמילי דיקינסון אומרת על השירה אפשר לומר גם על מוזיקה ,או על איזה אמנות
אחרת ,אם תחושתנו לגביה עזה כתחושת המשוררת לגבי שירה .וכן אפשר ליחס את
דבריו של רוברט פרוסט לתמונה ,או לפסל ,ובאותה הצדקה עצמה.
כנגד הפסוק הראשון שבהגדרת קולריג' אפשר להביא את דבריו של קפקא:
"השירה )או אם תרצו  -היצירה הספרותית בכללה )קפקא משתמש כאן במלה
 (Dichtungהיא תמיד סיור בדרך של חיפוש האמת".
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לפי זה לא למדע ניתן המונופולין על האמת ,כי גם אמנות ,אם אמנות רצינית היא,
מחפשת אמת ,אלא שמחפשת היא אותה במקום אחר .ולא לחינם אמר קוקטו הצרפתי,
שכל אמנות שאין יסודה באמונה היא אמנות דיקוראטיבית גרידא .ואולי אין זה מקרה
שהקרבה האטימולוגית של המלים העבריות אמונה ואמן גדולה כל כך .גם את דבריו של
וורדסוורת על השירה וביטוי רגשות עזים בצורה ריתמית ביטוי העולה ברגע של שלווה,
אפשר ליחס ,אם תרצו ,גם למוזיקה ,או אמנות אחרת.
ואכן אומר דבר זה עצמו גוגול בסיפורו ה"דיוקן" ,שבו הוא מדבר על אמנות פלאסטית.
"סערת-נפש לא היא הרגשתו של האמן ,כי גם בסערת-נפשו נושם האמן שלוה"...
זו השלוה שבשיקול-הדעת ,נוסיף אנחנו.
ואף על פי כן .מכל הדברים שהובאו כאן שמענו גם משהו על מהותה של שירה ,בעיקר
בדבריהם של וורדסוורת וקולריג' .והחלק השני של דברי קולריג' הוא מאלף מאד .הוא
אמר" :פרוזה  -המלים במיטב סדרן ,שירה  -מיטב המלים במיטב סדרן" .פסוק זה מאיר
עיניים ,לפי שהוא איננו אמוציונאלי ואיננו פילוסופי בלבד :הוא ענייני .קולריג' קובע בו,
שחומר היצירה הספרותית  -כבשירה כן בפרוזה  -היא המלה .זהו החומר היחיד שבידי
היוצר הכותב סיפורים או שירים :חומר אחר לשימוש אין לו .ובבואנו להגדיר כיצד ולשם
מה משתמש כותב הפרוזה וכותב השירה בחומר זה שלו ,אנו מגדירים את עצם מהותה
של השירה.
הרברט ריר אומר:
"ההבדל בין שירה ופרוזה איננו ואף אינו יכול להיות לעולם הבדל פורמאלי בלבד...
השירה היא ביטוי יוצר ,הפרוזה ביטוי קונסטרוקטיבי".
כדי להבין את הדברים על נכונה עלינו לתרגם כאן את המלה האנגלית ""create
לא כ"יוצר" בלבד ,אלא כ"בורא" ,שכן גם הפרוזה יוצרת משהו בקונסטרוקציה שלה ,אבל
השירה ,בעזרת המלים ,בוראה עולמות .או נאמר ביתר דיוק :הפרוזה מספרת את
המציאות הקיימת )אף הסיפור הדמיוני( בשוותה לה צורות וגוונים שונים ואילו השירה
יוצרת את המציאות מחדש .לפיכך השימוש במילה השירית שונה מן השימוש במלה
בפרוזה .ז'אן פול סארטר אומר בעניין זה:
"בשביל הפרוזאיקן המלים הם אמצעי  -כמין שמשה של חלון ,להראות בעדן את העולם.
בשביל המשורר המלים הן ראי ,אספקלריה ,שבתוכה נצוד העולם .המלה של השירה
מייצגת את משמעות הדברים ,בה בשעה שהפרוזה מבטאה אותה".
ושוב דברי הרברט ריד:
"השירה תלויה לא רק בצלילה ומשמעותה של המלה ,אלא יתר מזה ,ב ֵה ָדן הרוחני של
המלים".
הרבינו כל כך בציטאטים ורכזנום לפי שהחומר הבלתי נתפס כמעט של אמנות זו מעורר
תמיד ויכוח שאינו פוסק.
המלה היא החומר המסוכן ביותר לשימוש אומנותי ,שכן היא חילונית יותר מאשר הצבע,
השיש או צלילו של כלי-נגינה .אנו משתמשים במלים כדי לכתוב גם מכתב פרטי ,כדי
לשוחח עם ידיד ,לרשום חשבון של כובסת וכן כדי לכתוב מאמר תעמולה בעיתונות
היומית .המלה בגלגולה השירי שומרת על כל גווניה החילוניים ועם זאת מתגלגלת ליצור
אחר כביכול :משמעותה וצלילה היינו הך הם; הגיונה וציורה הגלוי והסמוי אחד הם.
למילה בשיר תפקיד כפול של צבע וצליל :היא מציירת ומנגנת לפנינו בעת ובעונה אחת.
היא מופשטת ואוורירית יותר מן החומר של הצייר והפסל ,אך מוחשית היא יותר בתארה
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את עולמנו הממשי או האמוציונאלי מאשר תווי-הנגינה.
אכן ,כאשר משיג המשורר את מטרתו ,בעשותו בשביל עצמו את העולם מוחשי ומופשט-
סמלי בעת ובעונה אחת הוא מגיע אל השלמות .המשורר אומר:
ַה ְצּ ִבי ַעל ָה ֵרי ָהא ֶֹרן
ֲא ֶשׁר ֵאין ָשׁם ֲע ֵלי ַשׁ ֶלּ ֶכת
יוֹד ַע ִכּי ָבּא ַה ְסּ ָתו
ֵ
ַרק ִמ ְצּ ִליל קוֹלוֹ ֶשׁלּוֹ.
התמונה כאן מוחשית והציור ברור .הצד החזותי ניתן באורח שאין לטעות בו .ועם זאת
בצירוף המלים הפשוטות האלו ,הסתיו המסוים מאד שבשיר ,חדל להיות סתיו בודד
אחד ,מקרי ,אלא הוא סמל הרגשת הסתיו ,סמל תחושת סיום וראשית ,ואותה ערגה לא-
נתפסת אלא במלים אלו בלבד.
השירה איננה מפרטת את העולם ,היא מדחיסה אותו .הדחסה זו ,דרך זה של ביטוי
תמציתי ,שהוא אחת מתכונות הליריקה מצא את ביטויו במלה הגרמנית הקוראת לשירה
בשם "דיכטוג" )דיכט  - Dichtפירושו דחוס ,וכמעט כל בעלי תורת השירה בכל אומה
ולשון מביאים לדוגמה מילה זו( אך בתוך הביטוי הדחוס הזה ,כבפקעת אחת מרוכזים
אותם החוטים המתמשכים לקצותיו השונים של עולמנו.
דבר זה יושג באמצעים שונים ,המיוחדים לביטוי השירי-הלשוני .אמצעים אלה הם בראש
ובראשונה מבחר-המלים והריתמוס ,וכן החריזה) ,במקרה שהשיר מתחרז( התמונה
הלשונית וצירופי לשון מוזיקאליים למיניהם.
אנחנו ננסה לדון על אילו מן האמצעים האלה ובמקום שהם תופסים בשיר .אך בדברנו
על אמצעי-הביטוי עלינו לזכור תמיד ,שאין הם אלא דרך ביטוי להלך מחשבה ורגש,
לאותה ראיית-עולם מיוחדת שבזכותה המשורר משורר הוא.
-------"The forms of poetry", Louis Untermayer - 1

רחל פורמן-אלבז
*
ַר ָטל
יחה ְפּ ָר ִחים ַבּ ֲאג ְ
ֶמ ָל ִני ְמ ִנ ָ
ְבּ ַס ְך ַהכֹּל ְשׁנֵי וְ ָר ִדים
ָה ֶא ָחד ָצהֹב וְ ַה ֵשּׁ ִני ָורֹד.
ֻר ַסת ַה ַקּשׁ
ַחת ִבּ ְכ ֵבדוּת ֶאל כּ ְ
אַחר ָכּ ְך צוֹנ ַ
ַ
ידה
ידה ַה ְר ֵבּה גְּ ִל ָ
וּמ ַב ֶקּ ֶשׁת ְגּ ִל ָ
ְ
ַה ַמּ ְמ ִתּיק ֶשׁל ִנ ְשׁ ָמ ָתהּ
כּוֹא ֶבת
ֻכּים ֶשׁ ַר ְג ָלהּ ַהיְּ ָמ ִנית ֶ
ָמים ֲאר ִ
זֶה י ִ
יוֹד ַעת ְלנַקּוֹת ַע ְצ ָמהּ ֵמ ַהלֹּא ָרצוּי ַבּ ָמּצוּי
ֶמ ָל ִני לֹא ַ
ַדּה ִבּ ְפנֵי ָה ֱאל ִֹהים ַעל ֲח ָט ִאים ֶשׁלֹּא ָח ְטאָה
וּמ ְתו ָ
ִ
יה
ָל ָ
יה ָה ֲעיֵפוֹת ַעל גּוֹז ֶ
ָפ ָ
ִהיא ְמגוֹ ֶננֶת ִבּ ְכנ ֶ
יה
רוֹצה ֵשׁ ִנית ַל ֲהרוֹת ֶאת יְ ָל ֶד ָ
ָהיְ ָתה ָ
סּוּרים.
ִל ְמנ ַֹע ֵמ ֶהם יִ ִ
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יוסי גמזו

ַע ָרה ַעל ְגּדוֹת ַה ֶלּ ֶתה
ירים ְלנ ֲ
ִש ִ
פואמה
לע ָבר הרחוק ,לאחר מותם של הבריות ,לאחר חורבנם של הדברים,
"..אבל בשעה שאין שיור וקיום ָ
יחידים וענוגים יותר ,אבל גם עזים יותר ,רוחניים יותר ,מתמידים יותר ונאמנים יותר ,עוד עומדים
הטעם והריח ימים רבים ,ובדומה לנשמות ,הם קוראים זה לזה וממתינים זה לזה ומקווים בתוך חורבות
עולמם ונושאים על גבי טיפה קטנה אחת שאין בה ממש ,בניין גדול זה של הזיכרון".
אדלן הקטנה" ,מתוך " ֶח ֶפשֹ הזמן האבוד" ,תרגום :עדה צמח(
המ ֶ
)מארסל פּרוּסט" :עוּגת ַ

.I
יֵש ַמ ֶשּהוּ ַמזְ ִמין ָכּזֶהְ ,כּמוֹ ֵחיק,
ְבּק ַֹער ַה ִמּ ְפ ָרץ ְלטוּף ַה ְתּ ֵכ ֶלת
בּוּקן
ֵבּין ְש ֵתּי זְ רוֹעוֹת ָה ִרים ֶש ִח ָ
יח לוֹ ַליָּם ְל ִה ְת ַר ֵפּק.
ַמ ִנּ ַ
יח ַתּ ְל ַתּ ֵלּי
ַה ֶקּ ֶצף ַה ֵמּ ִט ַ
ֶלד
ֹיבה ְצחוֹ ָרה ַבּחוֹלְ ,בּתֹם ֶשל י ֶ
ֵש ָ
אַדוָה ַה ִמּ ְת ַע ְר ֶס ֶלת
יח ֶש ֵאין ִגּיל לֹא ָל ְ
מוֹכ ַ
ִ
וְ לֹא ַל ִזּ ָכּרוֹן ַה ִמּ ְת ַדּ ֵפּק.
רוּח ַל ְדּ ָק ִלים
עוֹשֹה ָה ַ
ַבּחוֹף ָ
יה
עוֹת ָ
מּוֹללוּ ֶא ְצ ְבּ ֶ
ֶאת ַמה ֶשּ ְ
אוֹת ָך אַף ַפּ ַעם
ָט ָשה ְ
ֶשל זֹאת ֶשלֹּא נ ְ
ָט ָשה ְמאֹד .שוּרוֹת-שוּרוֹת
גַּם ְכּ ֶשנּ ְ
ראש ָך ַג ִלּים
ָדהּ ִבּ ְש ַֹערְ -
ָח ְר ָשה י ָ
יה
בוֹת ָ
ָבּ ֶהם ָט ְב ָעה ִכּ ְצ ָרב ֶאת ִע ְק ֶ
אַה ָבה חוֹ ֶת ֶכת ְכּ ַס ִכּיןְ ,כּ ִמ ְב ַחןַ -ל ְקמוּס:
ֶשל ֲ
It makes you or it breaks you,

ֵאין ְפּ ָשרוֹת.
.II
יח ְל ַה ְש ִכּיח,
ֶזה לֹא ַה ְזּ ַמן ֶשלֹּא ַמ ְצ ִל ַ
יח ְל ַה ְג ִליד.
ֶזה ַה ְכּ ֵאב ֶשלֹּא ַמ ְצ ִל ַ
דוֹהה ִעם ַה ָשּנִ יםִ ,מ ְלּ ַבד ַה ִמּיתוֹס
ְכּלוּם לֹא ֶ
שּוֹתת.
ֶש ֶפּ ְר ְס ֶפּ ְק ִטיבוֹת ְמ ַר ְפּאוֹת ֶאת ַה ֵ
אָמר ִבּ ְר ֵתת
ֵאין ֵלב ָש ֵלם ְכּמוֹ ֵלב ָשבוּרַ ,
אַך ַה ָשּ ִנים ֵה ִמיתוּ
אוֹתוֹ ַמ ִגּיד ֻמ ְפ ָלאְ ,
יח
מּוֹכ ַ
ֶאת ַה ְשּ ֵלמוּת ַהזּאת ֶע ְשֹרוֹת ִמיתוֹת ְבּיוֹםַ ,מה ֶש ִ
ֶששּוּם ַס ִכּין ָכּזֶה
ֵאינֶנּוּ ַמ ֲח ִליד.
וְ ִאם ִנ ְשאַר ְדּ ַברַ -מה ֶשלֹּא ֻח ַלּל בּוֹ ק ֶֹדש
אוֹתהּ ָבּאוֹב.
ירה ֶש ַמּ ֲע ָלה ָ
זוֹ ַה ְזּ ִכ ָ
גּוּעַ ,ה ַמּ ְכאוֹב
ַע ַ
יך ְל ַדיֵּק? ָה ִא ְל ָמ ֵלאַ ,הגּ ְ
ֵא ְ
אַך גַּם ַמ ְלכֹּ ֶדת
אָמוֹד ִאים ְ
ָ
ֵהם ַפּ ֲעמוֹן-
קוּפה
כוּכית ְש ָ
ְצוּקים זְ ִ
יה י ִ
ירוֹת ָ
ֶש ִקּ ֶ
צוּלוֹתיו ֶשל ֶה ָע ָבר ִנ ְגלוֹת ָבּהּ ֶח ֶרש
ָ
וּ ְמ
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ישיו ְצ ֵמ ֵאיַ -ה ֶטּ ֶרף
אַל ֻמגָּיו וְ ַעל ְכּ ִר ָ
ַעל ְ
סוֹפהּ
יוֹר ִדים ָבּהּ ַעד ָ
ֲא ָבל אַף ַפּ ַעם לֹא ְ
ֹוּפה ִמ ָכּל ִמ ְש ַֹחק-
ֶשל ָה ֱא ֶמת ַה ֲחש ָ
קוֹפּי,
ידוֹס ִ
נוּצים ַהזֶּהַ ,ה ְכּמוָֹ -ק ֵל ְ
ַה ִנּ ְצ ִ
הוֹפ ִכים ָתּ ִמיד ַה ְזּ ַמן וְ ַה ִדּ ְמ ָעה
ֶשבּוֹ ְ
יך ְל ַש ְח ֵזר
ֶאת ָה ֻע ְבדּוֹת ְלאַגָּדוֹתֵ .א ְ
ֶאת ַה ִסּפּוּר ַהזֶּה ְבּ ִלי ֵמיק-אַפְּ ,בּ ִלי ֶרטוּש ,אַף לֹא ִק ְמ ָעה?
קוֹפּי
ֵכר הוּא ַרק ִ
ֲה ֵרי ְבּ ַס ְךַ -הכֹּל ָכּל ז ֶ
ֻבּהָ ,ק ְר ָבּן חוֹזֵר
עוֹלם ֶבּןֲ -ער ָ
וּ ְכ ָכּזֶה הוּא ְל ָ
סּוּפים וְ ַה ֶמּ ְר ָחק.
ְל ַס ְח ָטנוּת ַה ִכּ ִ
יוֹד ַעַ .רק ַהיָּם ֶש ִבּ ְד ָכיַי
אַנלֹא ֵ
ְ
סוֹל ַח,
מוֹסיף ִל ְרגֹם ִבּי ,לֹא ִנ ְכנָע וְ לֹא ֵ
ִ
שוּתם
ַלּים ֶשל ָשם וְ אָז ַעל ֵמזַח ֵח ְר ָ
גִּ
פּוֹר ֶרת ֶשל ַה ָכּאן וְ ָה ַע ְכ ָשיו.
ַה ִמּ ְת ֶ
אַח ֵריִ ,ל ְפנֵי ַחיַּי
אוֹתהּ ִל ְפנֵי וְ ֲ
רוֹאה ָ
ֲא ִני ֶ
ֶיה,
יפי ְבּ ִע ְקבוֹת ַחיּ ָ
ֶש ֵהם ִמ ְר ָדּף ִסיזִ ִ
ֻצּח ָבּהּ וְ לֹא ָתם
אַך לֹא נ ַ
אַח ֵרי ַמה ֶשּ ִנּ ְר ַצח ְ
וְ ֲ
ָכּל עוֹד לֹא ַת ְמנוּ,
לֹא ַה ִשּיר
וְ לֹא ַה ָשּר.
III

ַאלד
יה ִמ ַמּ ָסּע ְלוִ ינֶר-ו ְ
ֶרת ִעם ֵר ֶע ָ
ִהיא חוֹז ֶ
אַבּ ְך ַעל ְפּנֵי ַהדּוֹנַאוּ
ְבּ ַת ְר ִמיל ָכּ ֵבד ָכּ ֵאד ַה ִמּ ְת ֵ
אַבזָמוֹ
ֶש ִסּ ְפלוֹן ֶא ַמיְ ל ָקלוּף ַה ִמּ ְש ַתּ ְל ֵשל ֵמ ְ
חוֹקהּ ָה ִע ְנ ָבּ ִלי:
ִמ ְת ָח ֶרה ְבּ ִלי ַה ְצ ָל ָחה ִבּ ְצ ִליל ְצ ָ
יל ִרית ֶשל אוֹר,
אַר ִט ֶ
ְכּמוֹ ַה ְר ָע ָשה ְ
לוּמים ַמ ְק ִציף,
ְכּמוֹ ַסיְ ֶדרֲ -ע ִ
יוֹהן ְש ְט ַראוּס,
ַאלס ֶשל ַ
ְכּמוֹ ו ְ
ָסיִ ם ַה ְקּ ָצ ִרים ֶש ָלּהּ ֶאת ֶמ ֶתק
חוֹצה ַבּ ִמּ ְכנ ַ
ָ
ארט.
ַאכרַ -ט ְ
אוֹגוּסט ְכּז ֶ
ְ
ַהבּ ֶֹקר ָהאָפוּי ְבּחֹם-
ְשלֹש ֵמאוֹת ֶמ ֶטר ִמ ָשּםְ ,בּ ִצ ָלּהּ
ֻס ֶפּ ֶסת
ָה ַר ְך וְ ַה ַפּ ְס ֶט ִלי ֶשל ְגּנוֹ ֶגנֶת ְמפ ְ
ֶיה
וּב ַרק ִשנּ ָ
פּוּחי ֶל ְחיָהּ ְ
אָדֹםָ -ל ָבן ְכּמוֹ ַתּ ֵ
רוּסתוֹ.
יוֹשב ָצ ִעיר ְבּ ֵביתָ -ק ֶפה ְל ַצד ֲא ָ
ֵ
אַק ַראי
צוֹלחוֹת ְבּ ֶש ֶקטְ ,בּ ְ
רוּסה ְ
ֵעינֵי ָה ֲא ָ
עוֹב ֶרת
ַהה ֶאת ָה ֶ
ֶאת בּ ַֹהק ַה ִכּ ָכּרִ ,היא ְמז ָ
כוּרתַ -ה ַקּיִץ
יל ֵאי ַה ֲה ֻמ ָלּה ְש ַ
ִבּ ְק ַהל ַתּ ְר ִמ ָ
אוּסט ֲא ֵהבוֹ.
ימה ֶאת ְש ָמהּ ֶשד"ר ַפ ְ
וּמ ְר ִע ָ
ַ
זוֹ ֶש ָקּ ְראוּ ָלהּ ִנ ֶתּ ֶקת ִבּ ְמאוֹר
ֻבּבוֹת ְבּ ִש ֵֹכּי-א ֶֹרן
ָפּ ִנים ְמיֻזָּעוֹתְ ,מר ָ
יה
שוֹח ֶרת-טוֹבֵ ,מ ֲח ֵב ֶר ָ
וְ ֵאיזוֹ ְנ ָה ָרה ֶ
קּוֹראת ִבּ ְש ָמהִּ .מ ָכּאן
יעה ֶאל ַה ֵ
אָצה ִבּ ְפ ִת ָ
וְ ָ
צוֹברוֹת ַה ִמּיז ְַנ ְס ֶצנוֹת ֵאיזֶה ֶמ ַתח לֹא ָצפוּי,
ְ
אלי:
ָאלי ַל ָפ ָט ִ
לּוּפין ִמן ַה ְטּ ִריוְ י ִ
ֶרםִ -ח ִ
ְכּמוֹ ז ֶ
יה
מוֹד ֶע ָ
רוּסה ֶאת ָ
ַ "-ת ִכּירוַּ ",מ ִצּיגָה ָה ֲא ָ
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ֻדּ ִעים ִאיש ְל ֵר ֵעהוּ ,זֶה ָלזוֹ.
ַהלֹּאְ -מי ָ
זוֹרן ֶשל ַה ִנּ ְגלוֹת
ֵמ ֵע ֶבר ַל ֻשּ ְל ָחןַ ,בּ ֲא ָ
ֻמּ ֶסת,
בוּכה ַה ְמּנ ֶ
לוֹ ֶח ֶצת יָד ֶאל יָד ֶאת ַה ְמּ ָ
אַר ֶטזִ י
ֹש ְךְ ָה ְ
תוֹך ַהח ֶ
ֲא ָבל ָעמֹק ִמזֶּהְ ,בּ ְ
ימי ַה ָדּם ַה ִמּ ְש ָֹתּ ְר ִגים ָבּ ֶא ְצ ָבּעוֹת
ֶש ְבּ ִנ ֵ
גּוֹרלוֹת ֶאת ְפּ ַסקִ -דּינוֹ
ימאיַ -ה ָ
חוֹרץ ִפּ ְתאֹם ִבּ ַ
ֵ
ֶטי לֹאִ -נ ְר ֶאה ֶשל ֵאיזֶה ַדוְ ָקא
ְבּ ֵלב ָש ֶֹדה ַמ ְגנ ִ
אַש ָמה ָונ ַֹחם
ידהְ ,
שוּקהְ ,בּגִ ָ
אַ ִלּים ְמאֹדָ ,עשוּי ְתּ ָ
אוֹמר ִמ ֵקּץ
ֶש ִא ְל ָמ ֵלהוּ לֹא ָהיָה ָה ִאיש ֵ
יס ִטי:
יסט ִנ ְב ָעת מוּל ֶרגַע ִמ ְ
יא ְ
אַתּ ִ
ָש ִנים ַרבּוֹתְ ,כּ ֵ
ָד ְע ִתּי ִמי ֵמ ֶהן ְתּ ֵהא ִא ְש ִתּי"...
" ְבּ ֶרגַע זֶה י ַ
IV
בוּע
מוּנד ְפרוֹיְ דֶ ,א ְצלוֹ ַבּ ַבּיִ תָ ,כּל ָש ַ
רוֹפסוֹר זִ ְיג ְ
ְפּ ֶ
ָדיו
ַריוֹן ְל ִמ ְת ַק ְדּ ִמיםְ .בּמוֹ י ָ
וֹר ְך ֶס ִמינ ְ
ע ֵ
אג ַזנֶה
רוֹמ ִטי ֻמ ְש ָלג ִבּ ְש ַל ְ
יתי וְ ָק ֶפה ֲא ָ
רוּדל ֵבּ ִ
הוּא ַמ ִגּיש ָל ֶהם ְש ְט ְ
תּוֹצאוֹת ֶמ ְח ָק ָריו.
מּוּקים ִמ ְ
לוֹהט לֹא ָפּחוֹתִ :צ ִ
וּמה ֶש ָח ִריף וְ ֵ
ַ
רוֹפסוֹר
ַעת ִמ ְכּבוֹד ַה ְפּ ֶ
ֻמּד זֶה מוֹנ ַ
ֵאין ַה ְר ָצאַת ֶר ֶפ ָרט ְמל ָ
יצ ִאית ֶאת גּוֹן
ָל ָ
יצה ג ִ
בּוֹר ִקים ִבּ ְק ִר ָ
ִל ְקלֹט ְבּזָוִ ית ִמ ְש ָק ָפיו ַה ְ
לוֹחכוֹת ֶאת
ימת ֶש ֵעינָיו ֲ
סֹ ֶמק ָפּנָיו ֶשל ָה ִאיש ַה ָצּ ִעיר ָכּל ֵא ַ
פּוֹגשוֹת ֶאת ֵעינָיו.
ֶיה ְ
יּוֹש ֶבת ִבּ ְק ֵצה ַה ֻשּׁ ְל ָחן וְ ֵעינ ָ
זוֹ ַה ֶ
מוּשֹג ַהֵ " ,libido-יש ֶק ֶשר
ָליזָה ְל ֶע ֶצם ָ
עוֹר ְך ֲאנ ִ
רוֹפסוֹר ֵ
ַה ְפּ ֶ
וּבין ַ ) libetמ ְנ ִעים(".
ימוֹלוֹגי ",הוּא ָסחְ " ,בּ ָל ִט ִינית ֵבּינוֹ ֵ
ִ
ֶא ִט
יצה גַם ַמ ָמּש ֶאת ַה ֶה ֶפ ְך,
ָבּהַּ -בּ ָשּ ָעה ֵאין ֵעינוֵֹ ,עיןַ -הנֵּץַ ,מ ְח ִמ ָ
ֶר ֶתר ַההוּא ַה ָצּ ִעיר
ֶאת ַמה ֶשּ ְמאֹד לֹא ַמ ְנ ִעים וְ לֹא ְ libetלו ְ
בּוּשה ְכּמוֹ ַהדוֹנַאוּ
ַה ַמּ ְש ִפּיל ַמ ָבּטוֹ ַהחוֹזֵר וְ ִנ ְב ָלם ְבּ ַמ ְחסוֹםַ -ה ָ
יסים.
דוֹתיו ַה ְסּלוּעוֹתִ ,ל ְר ִס ִ
ַפּ ִצים ֶאל ְגּ ָ
שוֹלי גֵּאוּתוֹ ִמ ְתנ ְ
ַח ֵ
ֶש ָכּל נ ְ
אוֹתהּ ְפרוֹיְ ַליְ ן
ָקןִ ,כּי גַם ִהיאָ ,
אַףַ -עלִ -פּיֵ -כן הוּא ָשֹם ֵלבַ ,ה ַמּ ְמזֵר ַהזּ ֵ
וּק ִשיחוּת.
אוֹתן ֲא ִדישוּת ְ
ָהרֵ ,מ ָ
ֵאין ָבּהֶּ ,שלֹּא ְכּ ַס ְל ֵעי ַהנּ ָ
פּוֹשֹה ָבּהִּ ,ל ְמ ִחי ַמ ָבּ ָטיו ֶשל ָה ֶע ֶלם,
פּוּח ֶ
ְל ֶה ֶפ ְךְַ :ח ְכ ִליל ַה ַתּ ַ
נוּכים.
ֶיה ַעד ְקצוֹת ַע ְל ֲע ֵלי ַה ְתּ ִ
ְכּ ֵאש-יְ ָערוֹת ִמ ִקּמּוּר ְל ָחי ָ
וּמ ֶמּנּוּ
בוּע ַה ָבּא ִ
זוֹ ַה ִסּ ָבּה ִמ ְפּנֵי ַמה ְכּ ָבר ַמ ָמּש ַבּ ָשּ ַ
ֶקית ֶשל ְפרוֹיְד ַה ָקּ ִשיש,
אוֹתהּ ִמ ְק ִריּוּת ְמ ֻדיּ ִ
ָו ָה ְלאָהְ ,בּ ֶח ֶסד ָ
ָמינָה"
דוֹני ְק ָצת י ִ
ֶר ַמן" :אָנָּא ,יָזוּז ֲא ִ
יוּנג ְ
רוֹפסוֹר ַל ְ
וֹרה ַה ְפּ ֶ
מ ֶ
יכרְ ,כּ ַציָּד ַמ ִצּיב ַמ ְלכּ ֶֹדת
אַבּר זִ ֶ
אנ ְגזָם ֶ
וְ ַל ְ
וּמ ָק ְרבוֹ ִל ְמחוֹז ֶח ְפצוֹ.
דּוֹחק בּוֹ ַבּ ַבּחוּר ְ
ֵ
ִאם ֶי ֶתר ְמ ֻס ָבּיו ֶשל ַה ֻשּ ְל ָחן ָזזִ ים אַף ֵהם
אַחתַ ,ה ִנּ ְכ ֶל ֶמת:
ָדםְ ,ל ָמ ֵעט ָה ַ
ֵאין ַה ַמּ ְר ֶצה ְמ ַמ ֶחה ְבּי ָ
קוֹמ ְך ",הוּא ְמ ַה ְמ ֵהם ָלהּ
"לֹא-לֹאִ ,ה ָשּ ֲא ִרי נָא ִבּ ְמ ֵ
ְבּ ִלי ְל ָפ ֵרש ָדּ ָברִ ,אם יֵש עוֹד צ ֶֹר ְך ְבּ ֵפרוּש.
וּע עוֹד ִכּ ֵסּא,
ָמינָהָ ,כּל ָשב ַ
ָה ֶע ֶלם זָז י ִ
ֹאלה
ִמ ְבּ ִלי ָל ַד ַעת ְכּ ָלל ִכּי הוּא ָק ֵרב ָכּל ַפּ ַעם ְשֹמ ָ
תוֹפ ַח ַה ֶמּ ַתח
)זֹאת ֶש ֵבּינוֹ ְל ֵבינָהּ ִמ ְצ ַט ְמ ֵצם ַה ֶמּ ְר ָחק וְ ֵ
יס ִטית ְמאֹד
ָאל ְ
סוֹצי ִ
מוּדע ְל ָכ ְךֵ ,אש ְ
י ְָר ָתה ,הוּא ֲע ַדיִ ן ֵאינֶנוּ ָ
שוּצבּוּ ְנד"
מּוּבס ֶשל ַה" ְ
רוֹל ָט ִרי ְבּ" ַק ְרל ַמ ְר ְכּס הוֹף"ָ ,מ ֻעזָּהּ ַה ָ
רוֹבה ְפּ ֶ
ֵמ ֶ
פוֹתיו
ְבּ ֶפ ְבּרוּאַר  34מוּל ִמ ְת ְק ָ
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ֻצּח ַהח ֶֹפש
דוֹלפוּס( ָכּך נ ַ
יל ִריוֹת ֶשל ְ
אַר ִט ֶ
ָה ְ
אוֹמ ִרים ,אָדֹם.
אַה ָבה ֶשגַּם ִצ ְב ָעהְּ ,
אַך לֹא ָה ֲ
ְ
יע
לוֹשה ֳח ָד ִשים ִנ ְד ָר ִשים לוֹ ָל ִאיש ַה ָצּ ִעיר ְל ַה ִגּ ַ
ְשנַיִ םְ -ש ָ
בוּע ִמ ְקּ ֵצה ַה ֻשּ ְל ָחן
ְבּ ֶק ֶצב ַמ ְט ִריף ֲע ַצ ִבּים ֶשל ִכּ ֵסּאְ -ל ָש ַ
רוֹפסוֹר,
קוֹמהּ ְבּ ִמ ְצוַת ַה ְפּ ֶ
תוּקה ִל ְמ ָ
ֶאל זֶה ֶש ִמּ ֶנּגֶדֶ ,שבּוֹ ְר ָ
צוּקהּ ִל ְגדוֹת ָה ַריְ נוּס,
לוֹר ַלי ֶשל ַהיְ נֶה ַעל ָ
ְכּמוֹ ֶ
גּוֹלש -
חוֹמחוּם ֵש ָֹער ֵ
אַך לֹא ְבּלוֹ ְנ ִד ִיניתִ ,בּ ְש ְ
ָפה ְ
יָ
ֶיה וְ לֹא ַרק ְבּב ֶֹקרַ -ה ַקּיִ ץ
דוֹמהָ ,כּל ַחיּ ָ
זוֹ ֶש ִח ְכּ ָתה לוֶֹ ,
ָפה ְכּ ָב ָרק
אוֹמית וְ י ָ
ָלה ִפּ ְת ִ
ַההוּא בּוֹ ִה ִגּי ָחה ְכּ ִמין אַיּ ָ
ֶלוֹרוּסיוֹת ֵעינָיו ֶשנִּ ְכווּ ָבּהּ,
ְ
תּוֹך ְבּי
גוֹתי ֶאל ְ
ַער ַה ִ
ֵמא ֶֹפל ַהיּ ַ
ִמי ֶש ָח ְצ ָתה אָז ִמ ְלּ ַבד ֶאת ִס ְמאוֹן ַה ִכּ ָכּר ַה ִהיא
גַם ֶאת ַחיָּיו.
V
טוּד ְנ ִטים.
וּס ֶ
ֵיהם ַתּ ְפ ָרנִ ים ְ
וּשנ ֶ
ֹוּאים ְ
אַחרִ -מ ֵכּןֵ :הם נְ ש ִ
ָתיִ ם ַ
ְשנ ַ
אַנ ְשלוּס ִכּי ִאם ֵאיזֶה חוֹר ְבּ ָפּ ִריס.
ֵאין זוֹ ְכּ ָבר וִ ינָה ֶשל ֶע ֶרב ָה ְ
ֶר ַמ ְכט
ַגּם ָכּאן ַה ְזּ ַמן הוּא ֶצ'ק ָדּחוּי ,גַּם ָכּאן יִ ְפלֹש ַהו ְ
נוֹדדוֹת
ֶא ָלּא ֶש ֶפּ ֶסק ַה ְזּ ַמן ַה ָשּאוּל ְמ ַפ ֶתּה ִצ ֳפּ ִרים ְ
ַער
קוּקיּוֹת ְבּ ִקנָּם ֶשל ז ִָריםִ ,אם ְבּי ַ
אוֹתן ִ
יהן ְכּ ָ
יצ ֶ
ְל ַה ִטּיל ֵבּ ֵ
לוּכּ ֶס ְמבּוּר ַה ְסּ ָתוִ י.
בּוּלוֹן ַה ַמּזְ ִהיב ַבּ ַשּ ֶלּ ֶכת וְ ִאם ְבּ ַז' ְר ֶדן ְ
הוֹסיף ָלהּ ִמ ְלּ ַבד ֶאת ָהע ִֹני
יֵש ָלהּ ָהא ֶֹמץִ ,אם לֹא ַה ֻח ְצ ָפּהְ ,ל ִ
ֵיהם ְבּ ָש ָלב ִמ ְת ַק ֵדּם.
וּשנ ֶ
טוֹרט ְ
דוֹק ָ
ַגם ֵה ָריוֹן ֲא ָבל גַּם ְ
סוֹרבּוֹנָה :נָחוּץ לוֹ
סוֹפר ְמ ֻה ָלּלְ ,מ ַט ְל ֵפּן ַל ְ
יסיֶה ֶא ִמיל ֶה ְרצוֹגֵ ,
ִמ ְ
טוֹרי ָה ַרב ֶשל ְס ָפ ָריו.
יס ִ
יס ֶט ְנט ֶשל ֶמ ְח ָקר ְל ִר ְק ָעם ַה ִה ְ
אָס ְ
ְכּ ִמין ִ
ְהא זֶה
יחִ ,בּ ְתנַאי ֶשיּ ֵ
ָפה ,הוּא ַמ ְב ִט ַ
הוּא יְ ַש ֵלּם לוֹ ְבּ ַעיִ ן י ָ
ֻריָם.
ישּהוּ ַחדְ ,מחֹנָן ְבַּ ,esprit-ה ַמּ ִכּיר ֶאת ְכּ ָת ָביו ַעל בּ ְ
ִמ ֶ
פוֹפ ֶרת
תּוֹך ַה ְשּ ֶ
קוּל ָטה ֶאל ְ
ירת ַה ָפ ְ
ישּהוּ ֵאין ָלנוָּ ",כּ ְך ַמזְ ִכּ ַ
" ִמ ֶישּ ִהיַ - elle ,דּוְ ָקא יֵש.
אַך ִמ ֶ
יס ִטיְ " ,
יּוּך ֶפ ִמ ִינ ְ
ְבּקוֹל ַה ַמּ ְס ִגיר ְש ִביב ִח ְ
וֹרפּוּס".
יס ְר ַט ְציָה ַעל ָכּל ְפּ ִריֵ -עטוֹ ֶשל ְכּבוֹדוָֹ ,כּל ַהק ְ
גוֹמ ֶרת ַע ְכ ָשיו ִד ֶ
ִהיא ֶ
יתי".
" ",Bienהוּא אוֹ ֵמר ָלהִּ " ,בּ ְשמוֹנֶה ַבּבּ ֶֹקרָ .מ ָחרִ .א ְינ ֶט ְרוְ יוּ ְבּ ֵב ִמוּב ֶלת
ִבּ ְשמוֹנֶה ְבּ ִדיּוּק ִהיא ַבּ ְטּ ַר ְק ִלין ֶשלּוֶֹ ,
יכהּ ַל ִסּ ְפ ִריָּה.
מּוֹל ָ
ידי ִאישַ -ה ָשּ ֵרת ַה ִ
ִבּ ֵ
וּמיָּד ְמ ַת ֵקּן ְל" ָמ ָדאם" ִכּי ַה ֶבּ ֶטן
" ֵת ֵשב ַמ ְדמוּאָזֶלָ ",כּ ְך ַהבּוֹס ִירים ָכּל ָס ֵפק ַבּ ִנּדּוֹן...
וּ ְב ַרק ַה ַטּ ַבּ ַעת ַעל ְצחוֹר ֶא ְצ ָבּ ָעהּ ְמ ִס ִ
פּוֹר ַח
גּוּפהּ ַה ֵ
ֶח ָפּז ְל ַה ִתּיק ַדּ ְעתּוֹ ִמ ָ
ָבוֹך וְ נ ְ
"המממ ",הוּא נ ְ
וּמ ְמ ִחיש ָלהּ ֶאת ַמה ֶשּ ִנּ ְד ָרש ִמ ִמּ ְש ַֹרת
ַהיְ ֵשר ְלגוּפוֹ ֶשל ִע ְניָן ַ
עוֹזֵרַ -ה ֶמּ ְח ָקר ֶשלּוְֹ " :כּמוְֹ ,ל ָמ ָשלְ ,בּ ִס ְפ ִרי זֶה ָוזֶה" וּמוֹנֶה ָלהּ
בּוּר ָסה
ָיוֹתיו ֶש ַבּ ְ
ילד ֶאת ָכּל ְמנ ָ
רוֹט ִש ְ
ְכּמוֹ ְ
ֶאת ָכּל ְפּ ָר ֵטי ַה ֶפּ ֶרק,
ָה ַעמּוּד
וְ ַה ִפּ ְס ָקה.
נוֹח,
תּוֹרהּ ֶש ָלּהּ סוֹ ְפסוֹף ָלחוּש ֶשלֹּא ְבּ ַ
ַע ְכ ָשיו ָ
ַמה ֶשּ ַמּ ְס ִבּיר ֶאת ִשעוּלַ -ה ְסּ ַט ָקּטוֹ ֶש ָלּהּ ֲא ָבל לֹא ֶאת ִפּ ְשרוֹ.
וּברוּרִ :היא ֵאינָה ְמ ֻצ ֶנּנֶת
לֹא ,זֶה ֲע ַדיִ ן לֹא ח ֶֹרף ַבּחוּץָ ,
ֶיה ָכּ ֵאש.
וּפנ ָ
ֶקת ְל ֶרגַע אָר ְֹך ָ
וְ אַףַ -עלִ -פּיֵ -כן ִהיא ִנ ְשנ ֶ
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ילה
ִשּ ְמעוּ לוֹ ָח ִל ָ
לוֹמרִ " ,אם ְדּ ָב ַרי י ָ
יסיֶהִ ",היא נִ ְב ֶה ֶלת ַ
"יִ ְס ַלח ִלי ִמ ְ
אַך ַמה ֶש ֵפּ ֵרט
דּוּקיֲ -ע ִניּוּת אוֹ ֻח ְצ ָפּה לֹאִ -נ ְס ֶבּ ֶלתְ ,
ְכּ ִמין ִדּ ְק ֵ
ְכּבוֹדוֹ ַרק ָה ֶרגַע ֵאינֶנּוּ ָמצוּי ַבּ ִפּ ְס ָקהָ ,בּ ַעמּוּד אוֹ ַבּ ֶפּ ֶרק
לוֹמר זֹאת:
וְ ַצר ִלי ְמאד ְל ַה ְר ִהיב וְ ַ
ָקב ְכּבוֹדוֹ ִבּ ְשמוֹ"...
ֲא ִפלּוּ לֹא ַבּ ֵסּ ֶפר ֶשנּ ַ
חוּצה(
ָרק ִמ ִסּפּוֹ ֶשל ַה ַבּיִ ת ַה ָ
טוּחה ִכּי ִמיָּד ִתּזּ ֵ
לוֹח ֶשת ) ְבּ ָ
וְ ֶ
אַחר.
ֶאת ְשמוֹ ֶשל ֶא ָחד ִמ ְסּ ָפ ָריו ָה ַר ִבּים ֶשל ָה ִאישֲ ,א ָבל ֵס ֶפר ֵ
ַה ֶשּ ֶקט ַה ִנּ ְפ ָער ִפּ ְתאֹם
ָשקוּף וְ ַקר ַכּ ֶקּ ַרח
אוּלם ֵאין
בוּכה לֹא ְמ ַעט ָ
עוּלי ְמ ָ
ֵיש בּוֹ ְכּ ֵדי ְל ָת ֵרץ ִש ֵ
קוֹל וְ ֵאין ֶהגֶה ַבּ ֶח ֶדר ֲעמוּסַ -ה ְסּ ָפ ִרים חוּץ ֵמ ַר ַחש ַר ְג ָליו ֶשל
סּוֹפר ַהזּוֹנֵק ִכּ ְנשוּךֶ -צ ַפע ְלג ַֹבה ְש ַל ָבּיו ֶשל ֻס ַלּם
ְכּבוֹד ַה ֵ
ימפּוּס,
אוֹל ְ
רוֹמי ָה ִ
ַצר ַה ָשּעוּן ַעל ִפּ ְסגוֹת ַמ ָדּ ָפיו וְ ַרק ָשםִ ,בּ ְמ ֵ
וּשמוֹ
בוּעים ֵשם ַה ֵסּ ֶפר ְ
רוּך ְבּעוֹרְ -גּ ִדי בּוֹ ְט ִ
ָעט הוּא ַעל ֶכּ ֶר ְך ָכּ ְ
ֶר ִטיגוֹ ַי ַחד,
ֹיאי ַה ְפּ ִליאָה וְ ַהו ְ
וּמ ָשּםִ ,מ ִשּ ֵ
ָהב ִ
ִבּ ְכ ָתב ֶשל ז ָ
צוֹד ֶקת,Alors .
ָסח הוּא ,Mon Dieu" :אַ ְתּ ֶ
אָמנָם ֶש ִלּי
ַה ָטּעוּת ְ
אַ ְך ַה ִמּ ְש ָֹרה
ֶש ָלּ ְךָ ,מ ָדאם"...
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ידת ְבּרוּטוּס:
יבּ ְנ ְטרוֹפּ-מוֹלוֹטוֹב ְכּמוֹ ְבּ ִג ַ
ְבּ ַש ְנז ֶא ִליזֶה ִמ ְת ַבּ ֵשֹּר חוֹזֵהִ -ר ֶ
זוֹע ִקים אוֹתוַֹ ,גם ִא ְלּמוּתוֹ ֶשל ַה ְשּׂמֹאל.
תּוֹנים ֲ
מוֹכ ֵריִ -ע ִ
לֹא ַרק ְ
ֶיה ַל ִקּיר ַה ָקּפוּאִ ,היא בּוֹ ָכה ֶאל ַהח ֶֹש ְך
ַליְ ָלה ְבּ ַליְ ָלהָ ,פּנ ָ
רוּמיו ֶשל ָה ֵאל ֶש ִה ְכזִ יב.
דוֹנַאוּ ָש ֵלם ֶשל ְדּ ָמעוֹת ְבּ ֵשם ָכּל ְמ ָ
דּוֹח ֶקת:
נוֹאית ַה ֶ
ִמ ָכּאן ַה ַמּ ְס ָקנָה ַה ָפּ ָר ִ
ַפ ָשם
ָסים ַעל נ ְ
וּבח ֶֹרף נ ִ
ח ֶֹרף ֶשל ָדּם ְמ ַמ ְש ֵמש וְ ָק ֵרב ַ
יהם ְבּ ִאילוּזְ יוֹת -
אש ֶ
טּוֹמ ִנים ָר ֵ
ָכּל ָהעוֹפוֹת ְ -ל ָמ ֵעט יְ ֵע ִנים ַה ְ
ֶאל ְדּרוֹם ַה ִמּזְ ָרחֶ ,אל אַ ְרצוֹת ַה ַח ָמּהֶ ,אל ִל ְפנֵיֶ -שיְּ ֵהאְ -מ ֻא ָחר.
אקי
לוֹב ֵשי ַח ִ
ַרק ַבּ ַדּ ָקּה ַה ִתּ ְש ִעיםַ ,על ְכּ ִליַ -שיִ ט ְצ ָב ִאיֵ ,בּין ְמאוֹת ְ
ישהְּ ,בּ ַח ְסדּוֹ ֶשל י ִָדידְ ,ל ַה ְפ ִליג ִמ ְנּ ָמ ָלהּ ֶשל ַמ ְר ֵסי
יח ִא ָ
ַמ ְצ ִל ַ
חוֹפי ַפּ ֶל ְש ִֹתּינָה,
דוּדים ֶאל ֵ
ִא ָתּהּ וְ ִעם ְבּנָם ַה ִתּינוֹק וְ ִצ ְקלוֹןְ -נ ִ
ֻבּן.
ֶא ֶרץ ָק ָשה ֶש ְשּ ָֹפ ָתהּ ֲח ָצ ִצית וְ ִש ְמ ָשהּ ְכּ ַב ְרזֶל ְמל ָ
ֶיה
ילה ִלזְ רוֹת חוֹל ְבּ ֵעינ ָ
יפזִ יף וָחוֹלַ ,מ ְש ִֹכּ ָ
אָביבִ ,עיר ֶשל זִ ְ
ֲא ָבל ֵאין ֵתּלִ -
אוּהאוּז וְ חוֹף " ֶק ֶטה ָדן"ֵ ,ח ֶרף נ ַֹעם ִחנָּם
ֵח ֶרף ָבּ ֵתּי ַה ַבּ ַ
ֶר ְטרוּד ְק ַראוּס:
ֶמןַ ,מ ְכּס ְבּרוֹד וְ ג ְ
וּגרוֹנ ַ
הוּבּ ְר ַמן ְ
ֶשל ֶ
הוּדי.
ַאטן ַמ ְש ִחיז ַס ִכּ ִינים ֶשל ֲע ֵליהוּם ְס ִביב ִאי ְי ִ
ָים ֶשל אַזְ י ְ
ֶרת:
עוֹשֹה ֶאת ַדּ ְר ָכּהּ ֶאל ִל ְש ַכּתַ -ה ִגּיּוּס ֶשל ְצ ָבא הוֹד ַמ ְלכוּתוֹ אַ ְך חוֹז ֶ
ִהיא ָ
בּוֹע ֶרת ָבּ ֵאש
ירוֹפּה ֶ
ַדּל ָכּאן ִתּינוֹק ְכּ ֶש ֵא ָ
מוּס ִרי ְלג ֵ
לֹא ָ
ָל ְד ְתּ אוֹתוַֹ .כּףַ -ה ֶקּ ַלע
ָטשוֹ ִאם י ַ
מוּס ִרי ְלנ ְ
ֲא ָבל לֹא ָפּחוֹת לֹא ָ
יציָה ְפּ ָר ִטית ֶש ָלּהְּ ,כּ ָבר
אוֹתהּ ִא ְינ ְקוִ יזִ ְ
ָחיד ְבּ ָ
ֵאינָה ָה ִענּוּי ַהיּ ִ
אָפל ְמ ַמ ְל ֵכּד ָבּהּ ַבּ ֵסּ ֶתר ְפּ ָצ ָצה ְמ ַת ְק ֶתּ ֶקת
ַמ ֶשּהוּ זָר וְ ֵ
אַח ָריו ַבּ ִכּ ָכּר,
שּוֹר ִקים ֲ
ָפיוֹ ֶשל ַהגּוּף ֶש ְ
ְכּמוֹ ִמ ְת ַקנֵּא ְבּי ְ
יטים,
ַאכטְ ,כּמוֹ ֶג ְס ַטאפּוֹ ָש ֵלם ֶשל ֶט ְר ִמ ִ
יס ָטל-נ ְ
יסי ְק ִר ְ
כּוֹסס ָבּהּ ְכּמוֹ ָכּל ְר ִס ֵ
ֶזה ֵ
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ָטוֹריוֹ ַד ְנ ֶט ְס ִקי ֵאינוֹ ִמ ְש ַתּוֶּה ְל ָכ ְךֵ ,אין ְבּ ִמלּוֹן
פּוּרג ְ
שוּם ְ
אוֹצ ֶרת ָבּהּ ֶש ֶמץ
ידה ָה ֶ
ֶ Larousseה ָע ֶבה ֶש ָלּהּ לוּא גַם ִמ ָלּה יְ ִח ָ
יעַ -הזֶּהֶ ,ש ֵמּ ַעל
ימה ְכּמוֹ ָבּ ֵאיןְ -ל ַה ִבּ ַ
סּוּרים-וְ ֵא ָ
ווֹל ַטז'-יִ ִ
ְ
אַמּ ֶצת
נוֹשיִ .היא ִמ ְת ֶ
ְלכ ֶֹשר ַה ַשּוְ ָעה ָה ֱא ִ
נוֹתנֶת ִשעוּ ִרים ְבּ ָצ ְר ָפ ִתית
ִל ְדחֹק ֶאת זֶהֶ ,
עוֹר ְך ַצ ְליָנוּת ִלימוּזִ ִינית
ְל ֶא ֶפ ְנ ִדים ִמיָּפוְֹ ,נ ִחיל ְמ ֻת ְר ָבּש ָה ֵ
יה ֶשיֵּש בּוֹ חוֹלוֹת ִבּ ְמקוֹם ְכּ ִביש.
גוּר ָ
אַחר יוֹם ֶאל ְרחוֹב ְמ ֶ
יוֹם ַ
ֶקיוֹת ָכּמוֹ ָה
רוּפהִ ,עם י ִ
ידה ְט ָ
ָבּ ֶע ֶרבִ ,בּ ְש ִק ָ
ַמ ְנהוֹףֵ ,בּיתֵ -ס ֶפר " ַה ֶמּ ְר ָכּז" ,מוּל ַקו 5
ְבּז ֶ
אוֹמ ִרים ָבּהּ
שוֹב ֶרת ִשנַּיִ ם יָפוֹת ְל ַה ֵלּל ֶאל ַס ְל ֵעי ָה ִע ְב ִרית ֶש ְ
ִהיא ֶ
ִכּי " ַר ֲח ִמים" וְ " ֶר ֶחם"ַ ,בּ ְל ָש ִניתָ ,ש ְר ָשם ֶא ָחד
אַף ִכּי ֵאין ֶרגַע בּוֹ ֵאין ִהיא חוֹזָה ִמ ְבּ ָש ָֹרהּ ַה ִנּ ְט ָרף ֶאת ַה ֶה ֶפ ְך,
ירוֹניָה
ֶאת ע ֶֹמק ִר ְשעוּת ָה ִא ְ
וּתהוֹם ִנ ְבזוּתוֹ ֶשל ַה ֶשּ ֶקר ַהזֶּה.
ְ
גּוֹה ֶרת
רוֹפ ִאים ָל ָבןֶ ,
עוֹטה ֲחלוּקְ -
יל ְינסוֹן"ָ ,
ְבּ" ֵבּ ִ
רוּסה-
אוֹתהּ ֲא ָ
ימי וִ ינָהָ ,
טּוֹבה ִמ ֵ
יט ָתהּ ֲח ֶב ְר ָתּהּ ַה ָ
ֵמ ַעל ִמ ָ
ְל ֶש ָע ַבר ֶשל זֶה ֶש ָשּ ְד ָדה אוֹתוֹ ִמ ֶמּנָּה
עוֹדן ֲאהוּבוֹת זוֹ ַעל זוֹ.
וְ אַףַ -עלִ -פּיֵ -כןֵ ,ח ֶרף ָכּל ִהגָּיוֹןֵ ,הן ָ
ידי".
רוֹפאָהַ " ,רק ַתּגִּ ִ
יל ְך?" ִמ ְת ַח ֶנּנֶת ַה ִהיאָ ,ה ְ
" ַמה ַלּ ֲעשוֹת ִבּ ְש ִב ֵחוֹלה.
יחי ֶשלֹּא ְת ָס ְר ִביַ ",מ ְל ִחיתוֹת ָלהּ ִש ְֹפ ֵתי ַה ָ
" ַרק ִאם ַתּ ְב ִט ִטוֹרית"- .לֹאִ .ת ָשּ ְב ִעיִ ",היא עוֹנָה ָלהִּ "- .נ ְש ַבּ ַעת".
דוֹק ִ
יחהְ ",מ ַמ ְל ֶמ ֶלת ַה ְ
" ַמ ְב ִט ָמוּתר?"
יוֹד ַעת ֶשל ַמה "- ".זֶה אָסוּר"- ".וְ ִל ְסבֹּל ָכּ ְך ָ
אַתּ ַ
יקהְ ,
" ְתּנִ י ִלי זְ ִר ָימוֹת ַר ְפּיָה.
נּוֹתר בּוַֹ ,בּגּוּףִ ,מן ַה ִכּ ֶ
ַה ַמּ ַחט ִנ ְנ ֶע ֶצת ְבּ ַמה ֶשּ ַ
ָפיָן.
יּוּך ְמ ֻענֶּה ְמ ַר ְפ ֵרף ַעל ָפּ ִנים ֶש ִא ְבּדוּ ֶאת י ְ
ֵצל ֶשל ִח ְ
אדס,
ַלּיו ֶשל ַה ֶלּ ֶתה ֶאת ַה ֶ
חוֹצה ֶאת ָדּ ְכיוֹ ֶשל ַה ָדּם ְכּמוֹ ג ָ
ַר ַעל ֶ
אוֹגוּסט,
ְ
ַער ֶאת וִ ינָה ְבּ ֶש ֶמש
ֶלתַ -היּ ַ
יכּס ֶאת ַה ְזּ ַמןְ ,כּמוֹ אַיּ ֶ
ְכּמוֹ ְס ִט ְ
אַג ֵמי ָה ֵעינַיִ ם,
זּוֹכרֶ ,של ְ
אַחרַ ,ה ֵ
ְכּמוֹ ֶמ ַלח ַהיָּם ֶאת ִמ ְל ָחם ָה ֵ
ְכּמוֹ חֹד ַס ִכּינֵי ָה ֶע ְרגָה ֶאת ַה ֶשּ ֶקט
ַההוּא,
רוֹעם ִבּי ֵמאָז.
ָה ֵ
)נדפס ב"הליקון" ,חוברת מס'  ,52חורף (2003
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אדלינה קליין

הפלגה
)פואמה(
הוּא ָכּ ַתב ַע ְצמוֹ ַעל ְניָר ,לֹא ֶה ֱע ָלה ְבּ ַד ְעתּוֹ
ָמים הוּא יְ ַק ֵבּל ָמשׁוֹב,
ִכּי ְלי ִ
ִכּי ַהיָּםַ ,ה ְצּ ָד ִפיםַ ,ה ְדּ ִגיגִ ים ַה ְמּ ַק ְפּ ִצים
עוֹלם לֹא ֵה ִשׁיבוּ לוֹ ִח ָבּה.
ֵמ ָ
ֲא ָבל הוּא ִה ְת ִמיד ִל ְרשֹׁם ֲה ִגיגָיו -
ַלּים ְל ִע ִתּים;
גַּם ְכּ ֶשׁ ָהיוּ ִשׁ ְב ֵרי גּ ִ
ירים
ְכּ ֶשׁ ָהיוּ ָשׁ ַמיִ ם ְמ ֻענּ ִָנים ַמ ְמ ִט ִ
ַמבּוּל ֶשׁל ְדּ ָמעוֹת ָקרוֹת ַליָּם.
עוֹלים
ַבּ ַקּיִ ץ ָהיָה ַמ ִבּיט ַעל ָה ֵא ִדים ָה ִ
תּוֹריּוּת ֶאת ַה ֵגּאָיוֹת.
עוֹט ִפים ְבּ ִמ ְס ִ
ְ
אָר ְך...
וּמ ְת ֵ
הוֹל ְך ִ
ַהחוֹף ָהיָה ֵ
יוֹשׁב ִבּ ְק ֵצה ָה ָהר ַה ֵקּ ֵר ַח
ֲאזַי ָהיָה ֵ
צוֹפה ַבּ ַשּׁ ְל ָדּ ִגים ֶה ָע ִפים ַל ַמּ ָטּ ָרה,
ֶ
ַציּ ִָדים ִט ְב ִע ִיּים ֶשׁל ָה ֵאינְ סוֹף.
בוֹתיו
אָסף ֶאת ִע ְקּ ֵרי ַמ ְח ְשׁ ָ
ָשׁם ַ
אַח ֵרי ֶהם
וּל ֲ
ֲא ֶשׁר ָעלוּ וְ ִה ְכ ִבּידוּ ְבּ ָכל יְ ֵמי ַבּ ֲחרוּתוֹ ְ
ידוּתית,
דּוֹחהַ -היְּ ִד ִ
יבהַ ,ה ָ
ִשׁמּוּר ְמ ֻדיָּק ֶשׁל ַה ְסּ ִב ָ
סוּעה.
ַפשׁוֹ ַה ְשּׁ ָ
הוּרים ִמ ְנּיָרוֹת נ ְ
ַה ַמּ ֲע ָלה ִה ְר ִ
ֶקת וְ ַחיְּ ָכ ִנית,
ישׁתוֹ ְמ ֻדיּ ֶ
ֲח ִר ָ
שׁוֹלים
יח ְל ַד ֵלּג ַעל ִמינֵי ִמ ְכ ִ
ִכּי ִה ְצ ִל ַ
מוּדע.
ָחידֶ ,אל ַה ַתּתָ -
בוֹך ַמ ָסּעוֹ ְכּי ִ
ִבּ ְמ ְ
דוּרים ְל ִמ ְשׁ ִעי
ָה ַר ָכּבוֹתָ ,תּ ִמיד ִמ ְת ַפּ ְתּלוֹת ְבּ ָשׂדוֹת ֲע ִ
צוֹפים ְבּ ָכחֹל ָעמֹק.
מוּל ָשׁ ַמיִ ם ִ
עוֹלם לֹא ָטעוּ ְבּ ִחשּׁוּב ַהזְּ ַמן.
ָה ַר ָכּבוֹת ֵמ ָ
יקה
ַה ְקּרוֹנוֹת ִבּ ְל ַבד ֶה ְראוּ אוֹתוֹת ֲח ִר ָ
ַעל ֵאם ַה ֶדּ ֶר ְך...
שּׁוֹמ ִמים,
אָר ִכים ַבּ ִמּ ְד ָבּ ִריּוֹת ַה ְ
ַר ַכּ ְב ֵלי ַח ְשׁ ַמל ִמ ְת ְ
ַסּים ֵמ ֵעת ְל ֵעת ְל ִה ְת ַח ֵבּר ַליְּ קוּם ַה ִמּ ְשׁ ַתּנֶּה.
ְמנ ִ
דּוֹפק ַה ָשּׁעוֹן
ִתּיק ַתּקִ ,תּיק ַתּקֵ ,
ימוֹתיו,
ֲא ֶשׁר ֶא ְרוִ ין כֹּה ִה ְת ַל ֵהב ִמ ְפּ ִע ָ
אתי ָל ְך ְבּשׁוּק ַה ַכּ ְר ֶמל
אוֹמרְ " :בּ ִדיּוּק ָמ ָצ ִ
ֲאזַי ָהיָה ֵ
ַתּ ְק ִליטַ ,בּ ַעל ִנגּוּן ִמ ְת ַמ ֵשּׁ ְך:
ירים"...
יליו ָה ַר ִכּיםִ ,נ ָתּן ִל ְכתֹּב ִשׁ ִ
ִל ְצ ִל ָ
ְמ ַשׁ ֵדּל ְבּקוֹלוֹ ֶאת ֶס ֶבב ַה ַמּ ֲח ָשׁבוֹת ַה ְסּבוּכוֹת,
הוּריו.
ָהאָצוֹת ַעל ַדּ ֵפּי ִה ְר ָ
מּוּדים ְשׁ ֵל ִמים
מּוּקיו ְמ ַמ ְלּ ִאים ַע ִ
ִנ ָ
ילוֹסוֹפיּוֹת ְמ ֻת ְק ָצרוֹת -
ִ
ְבּ ִפ
ירהְ ,מ ַק ֶבּ ֶלת ַתּ ְפ ִנית
ְשׁ ֵא ִרית ַמ ְח ַשׁ ְבתּוֹ ַה ְמּ ִה ָ
יּוֹתיו.
ֵמ ַה ִבּ ְלבּוּל ַה ִמּ ְצ ַט ֵבּר ְבּ ַסל ְק ִנ ָ
יאים ֶשׁל ִהגָּיוֹן ָצרוּף,
יעה ְל ִשׂ ִ
ימתוֹ ַמ ִגּ ָ
ְר ִשׁ ָ
ֶט ֶרם ָח ַלם ְכּמוֹתוֹ.
שּׂוּמןַ ,ה ִמּ ְס ַתּ ֵמּן ָבּא ֶֹפק...
ִבּ ְפ ָרט לֹא ַעל יִ ָ
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ַחיָּב ָהיָה ֶט ֶרם ְמ ִציאַת ַה ִהגָּיוֹן
עוּנים
אוֹקיָנוֹס ָשׁ ֵלם ֶשׁל ִמ ְשׁ ָפּ ִטים וְ ִט ִ
ַל ֲחצוֹת ְ
ָבּ ֶהם ִה ְת ַל ֵבּט וְ ִה ְת ַח ֵבּט ְללֹא ֶה ֶרף,
ָלי.
ַעד ְמ ִציאַת ַה ַמּ ֲע ָבר ֵ -מ ַה ָסּתוּם ֶאל ָה ַר ְציוֹנ ִ
עוֹלם,
אוֹתוֹ 'רֹאשׁ ָשׁ ֵקט' לֹא ִנ ְל ֶאה ְל ָ
ָח ַסם ְבּ ָפנָיו ֶאת ָכּל ֶא ְפ ָשׁ ֻריּוֹת ַה ִתּ ְמרוּן
ַעד ֶשׁ ָע ָלה ַעל ַהגַּל ַהנָּכוֹן...
גוֹלשׁ ִמ ְצ ַטיֵּןָ ,ק ַלע ַל ַמּ ָטּ ָרה!
ְכּ ֵ
מּוֹתיו...
ֶח ַשׂף ִמ ְמּזִ ָ
'רֹאשׁ ָשׁ ֵקט' נ ְ
ִפּסּוֹתִ ,פּסּוֹת ָבּאוּ ֵא ָליו ָה' ֲא ִמתּוֹת'
אַח ֶרת
ָדדוּ ֵמ' ֱא ֶמת' ֶ
ֻלּן נ ְ
ֶשׁכּ ָ
ַה ִגּ ְמגּוּם ַה ְמּ ֻה ָסּס,
ח ֶֹסר ַה ִבּ ָטּחוֹן ֶשׁ ְפּ ָקדוֹ ֵבּין ָכּל ַה ַה ְת ָחלוֹת ...
יאַט ָר ִלית,
נּוֹנ ָשׁ ָל ְנ ִטיּוּת ַה ֵתּ ְ
ַה ְ
עוֹלם.
ֶשׁ ֵאינָה ִנ ְת ֶפּ ֶשׂת ְל ָ
ֶח ָבּא ִכּ ְביָכוֹל ֶאל ַה ֵכּ ִלים,
ָה ִאישׁ ַהנּ ְ
פּוֹגגָהָ ,פּ ְר ָחה וְ ֵאי ֶננָּה.
ְדּמוּת ֶשׁ ִה ְת ְ
ירת ַה ֶפּ ַשׁע
יע ְבּזִ ַ
מוֹפ ַ
ַתּ ְח ָתּיו ִ
טוּאָלי.
ִ
ַפּ ְצי ְֶנט ִא ְינ ֶט ֶל ְק
לוּלה.
וּב ִהירַ ,דּ ְעתּוֹ ְצ ָ
שׁוֹטף ָ
ִדּבּוּרוֹ ֵ
ִאישׁ ַבּ ַעל ָחזוּת ֲא ִמינָה.
יסה
גּוּלי ַה ִהגָּיוֹן ֲא ֶשׁר ִה ְקשׁוּ ָתּ ִמיד ַעל ַה ְתּ ִפ ָ
ִגּ ְל ֵ
רוּקן
אַחר ֵפּ ָ
ִנ ְט ֲחנוִּ ,נ ְב ֲחנוּ ,וְ ֻה ְת ְקנוּ ְל ַ
נוּתי ְמ ֻשׁ ְכ ָלל.
ְל ֶה ְר ֵכּב אָ ָמּ ִ
ֵמאָזָ ,ע ְב ָרה ָה ַר ֶכּ ֶבת ְל ַפ ִסּים ֲא ֵח ִרים.
יבים ַה ֻמּ ָכּ ִרים.
יך ִל ְפעֹל ַבּ ְנּ ִת ִ
ַה ַח ְשׁ ַמל ַמ ְמ ִשׁ ְ
עוֹלים ָירֹד וְ ָחזֹר,
ָשׁים ִ
ֲאנ ִ
נוֹהג.
עוֹלם ְכּ ִמ ְנ ָהגוֹ ֵ
ָ
ֶא ְרוִ ין ִה ְת ַח ֵבּר ִעם 'רֹאשׁ ָשׁ ֵקט' -
ֶע ַלם ,וְ שׁוּב ִנ ְמ ָצא.
ֶשׁנּ ְ
ַבּ ַשּׁ ַחר ַה ִמּ ְת ַח ֵדּשׁ ְמ ַב ְצ ְבּצוֹת וְ עוֹלוֹת ַק ְרנֵי ַה ַח ָמּה,
וּברֹגַע ַ -על ְפּנֵי ַהיָּם ַהצּוֹנֵן.
אַט אַטְ ,
ַה ְזּ ַמןֵ ...אינוֹ ְמ ַמ ֵהר.
ֶלד ָק ָטןֶ ,שׁ ָה ַפ ְך ְלבוֹגֵר,
יֶ
שׁוֹאל:
אָביו וְ ֵ
ַמ ִבּיט ְבּ ֵעינֵי ִ
אַתּה?!
ית ָ
ֶע ַלםָ ...ה ִי ָ
אוֹתוֹ 'רֹאשׁ ָשׁ ֵקט' ֶשׁנּ ְ

על-עלי שיח
במדור זה נביא מידי פעם שיחות עם משוררים ,עורכים ,או כל מי שיש לו נגיעה ישירה לשירה ויש לו
מה לומר בתחום זה.
והפעם שיח עם לאה שניר ,עורכת מדור השירה בהוצאת "הקיבוץ המאוחד" ומשוררת בזכות עצמה.

עם לאה שׂניר שוחחה אפרת שלם.
"בעיניי זו טעות גדולה לגשת לשיר מתוך הכרח להבין אותו ,כאילו בלי הבנה נפגמת
חוויית המפגש .אני סבורה ,שבכלל לא צריך ל'התמודד' או לנתח )מילה איומה של
מורה לספרות( או לפרק שיר למרכיביו .צריך פשוט להרגיש אותו בחושים ,ודרך תמונות
המלים לראות ,להריח ,להתחבר למחשבות ולרגשות" ,אומרת לאה שניר " .אנחנו הרי לא
מבינים הכול .למשל ,איך הקול שלי מגיע לאוזן שלך ,או איך בנוי האינטרנט ,מהו ההרכב
הכימי של היוגורט ,או מהם מרכיבי היצירה המוסיקלית ,ובכל זאת מתרחשת פגישה .גם
בשירה  -לגיטימי לא להבין .פעמים רבות אפילו המשורר עצמו לא מבין מה כתב .יהודה
עמיחי אמר ' :העט של המשורר הרבה יותר חכם ממנו' .המילים נובעות ממקום לא
מודע ,ורק כשהשיר מגיע למקום הכי מדויק  ,לומד הכותב לאן הוליכו אותו המילים ומה
הן מבקשות לומר לו .המון פעמים אני מופתעת איך שורה ראשונה הובילה אותי
למחוזות רחוקים ממנה ת"ק פרסה".
"אולי אישה סובבת כאן"  -הוא ספר שירים רביעי של לאה שניר ,שראה אור בימים אלה
בהוצאת הקיבוץ המאוחד 25 .שנים היא עורכת את מדור השירה בהוצאת "הקיבוץ
המאוחד" ,מדור מכובד ונחשב מאוד בקרב קהילת שוחרי השירה.
אנחנו יושבות מול חלון המטבח שלה שנוף פנימי של שכונת הבריכה נשקף ממנו .נדמה
לי שאני רואה בדיוק מה שלאה רואה ,אבל לא כן הוא ,היא עשויה לכתוב על זה שיר,
וזוהי ראייה אחרת לגמרי" .איך נולד שיר" ,אני שואלת" .האם הוא בא לך כמוזה ,בחלום,
או משפט מיוחד מתחיל להציק  -איך ,איך...
לאה )בלהיטות(" :פתאום מתגלגל לי בראש משפט מסוים .הוא נוסע איתי לעבודה ,חוזר
איתי הביתה ,הולך איתי למיטה ,לארוחת בוקר ויום אחד אני מתיישבת ומתחילה לכתוב.
הגירוי הראשוני יכול להיות למשל חלום ,אישה זקנה ,דאיית ציפור ,זיכרון ילדות ,נגינת
חליל במטרו בפריז ,תמונה של צייר ,שורה בספר פילוסופיה ,מדרש חז"ל ,נעל קרועה של
רקדנית ,תגובה על אירוע עכשווי או סילוק נמלה ממוצץ של תינוק .הכול נקלט ונרשם.
זוהי שיחה פנימית שלי עם העולם ועם ברואיו שלובשת מילים .למשל עץ הצאלון ליד
הבית של מוקי ,שהובא הנה מן האקלים הטרופי .וכשניטע חשבתי  :האם יצליח להיקלט
באזור השחון והאכזר שלנו על סף המדבר? וכשצצו הפרחים הראשונים חשבתי כמה כוח
יש באהבה של מוקי ,המטפל בו במסירות כדי שיוסיף מיופיו העתידי לשכונת הבריכה.
ומתוך ההרהורים נולד השיר "מראה"" .בעלי הצאלון אויר זהב מונח /.צפרים זרות
נובעות בערבוביה מענפיו /,כאילו פרקו עצמן בהמולה /מכובד גלימתו של מנדרין סיני/
מגוני המשי הסגל שלרקמה /.ואני מאזינה לפטפוט ורידי הגזע /,לזרימה אטית של צוף
סמיך בפעימות עורקיו ... /.ובא בי הנוגה הזה כאיש חולם /,בא בנגיעת פיוס אחת /שהיא
שבעים צרופים להלך בהם /לתוך אשה אהובה) ".קטע מעמ'  .( 24שאלת על חלום?" ,פעם
בא אלי אבי בחלום ואמר לי ' :קשיוּת השורשים ניתקת ממרכז עצמה' .וברקע קולו
הופיעה תמונה מפורסמת של גתה המשורר הגרמני ,יושב על גבעה בווימאר מתחת לעץ
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אלון ענף עם ידידו הפילוסוף אקרמן והם מדברים על שירה ופילוסופיה .במשך חודשים
ניסיתי להבין ,מה אבא שלי רצה לומר לי במשפט הזה ,עד שנזכרתי שבאותו מקום ממש,
הוקם מחנה הריכוז בוכנואלד ,ובטבורו נמצאת הגבעה הזו ועץ האלון העתיק ,שעכשיו
מתנוסס עליו מגדל השמירה הנאצי .כתבתי שיר שבו פענחתי את המשפט שאמר לי
אבא" ,תראי איך האדם בגד בתרבות ".השתקפויות עיניו המתרחשות /לגבעה רכת
מתאר בווימאר ,וצל אלון עבות /מוליך מחשבת רוח שמגתה לאקרמן /,והקולות
המפענחים את הסתום /אינם שומעים עדיין את רחש החשמל הצורב בגדרות /,ואת
הלעג ואת היריקה ואת צרור הירי הקצר /המשולח באדישות ממגדל השמירה /המתנשא
כאן מול האלון ,על גבעת בוכנוואלד) .קטע מעמ' (38
* מן השירים עולה כי חווית השואה דומיננטית בשיריך.
"למרות שהורי עלו לארץ לפני השואה ,מרבית בני המשפחה מצד אימא ואבא ניספו ,ועל
כן היא מהווה גם אירוע דרמטי בחיי ,וכמו לי ,גם לרבים לרבים אחרים היא הועברה
כמעין גנטיקה של שואה .ההורים שלנו הלכו להשכיב אותנו בבית הילדים וחזרו לחדר
להתאבל על יקיריהם ...גם כאשר רקדו ושרו ,אפף אותם מבפנים אבל על האובדן הנורא.
בשירים אני משוחחת עם הנרצחים כמבקשת לא לשכוח".
לאה ממשילה את ההבדל בין סופר למשורר לדימוי מעולם הספורט" .הסופרים הם רצים
למרחקים ארוכים ויש להם אורך נשימה ,ואילו המשוררים  -רצים למרחקים קצרים.
סופר מתאר עניין כלשהו בשבעה שמונה פרקים ,אני מתארת חוויה דומה בעשר שורות
בלבד בריכוז ובדחיסות .וזהו סודה של השירה  -בצמצום .אני כותבת ומוחקת ומשייפת
וחורטת ומהדקת ומנקה עד שהדברים מגיעים לדיוק ולצלילות הגדולה ביותר .אבל כל
זאת מבלי לוותר על עושר השפה ,ועומק המראות ,המחשבות והרגשות .לדעתי ,שיר
חשוף לגמרי שהקורא מבין אותו בקריאה ראשונה ,הוא על פי רוב שיר פלקטי ודידקטי,
וניכר שהמשורר אמר בו את כל שיש לו לומר .אין בזה רע ,אולם שיר שאתה קורא וחש
כי אם תקרא אותו שוב הוא יחשוף בפניך עוד שכבת עומק ,עוד רובד ,הוא השיר המעניין
והמרתק באמת" .והיא ממשיכה" :את שואלת מהו ההבדל בין אדם יוצר ובין מי שאינו
יוצר .כל אדם יכול לחוש רגש עמוק בדיוק כמו האמן היוצר ,אבל האמן ניחן בכישרון
להעניק לרגש הזה ביטוי בצליל ,בצבע ,במילים .זה הכול .המיתוס הזה של האמן כאדם
מיוחד ומורם מעם נראה לי מופרך ומעורר בי הסתייגות בשל היוהרה שבכך .את האמנים
בכל תחום ניתן להמשיל למספרי השבט ,למוליכי התרבות ,למעצביה .אבל ההתנשאות
על פני האחרים בגלל כישרון שנולדת איתו ,זוהי בעיניי עמדה לא אתית לא רק מבחינה
חברתית ,אלא גם מבחינה אישית .למשל ,אדם רואה פרח ואומר "הוי ,איזה יופי!"
וממשיך ללכת .האמן )צייר ,סופר ,משורר( מתעכב על המראה ומכניס אותו פנימה
ל"מעבדת היוצר" שלו ,ובכלי היצירה בהם ניחן הוא הופך את המראה ליצירת אמנות .זה
הכול .ושום דבר אחר בעיניי לא מבדיל אותו או מעניק לו יתרון על פני האחרים .אמנות
היא קריאה לדיאלוג  ,וברגע שהאמן משחרר את היצירה לעולם ,זכותו של האדם הפוגש
בה לפרש אותה על פי דרכו ,והפרשנות שלו אינה נחותה מפרשנותו של היוצר עצמו.
* מה דעתך על הטרנד החדש של צעירים המוציאים ספרי שירה כפטריות אחרי הגשם?
"במקום להטיח את הראש בקיר ,מוטב לכתוב את התחושות ואת המועקות בשורות
קצרות של שיר .הזמן והאיכות הם שיעידו מה ערכו של הטקסט שכונס בין דפי הספרים.
העידן שלנו הוא פוסט מודרני והכול בו לגיטימי ,והגבולות בין איכותי יותר או פחות
מטושטשים ,על כן גם אם אין בספרים האלה עריכה ולפעמים נעדר בהם כל מימד
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אמנותי ,אין לחשוש ,שהרי הזמן מסנן את האיכות ומציף אותה על פני המכלול הבינוני
או הבנאלי".
שירים של לאה שניר נכללים בבחינות הבגרות בקטגורית "בחירה" ,ולבה לא גבה .כבר 25
שנים היא מחלקת את חייה בין תל-אביב וקיבוצה ,בית-השיטה .נפגשת ועורכת את
שיריהם של מיטב המשוררים בישראל .כבר ערכה מאות ספרים ובכללם גם ספרי מחקר
רבים ופרוזה למבוגרים וילדים .כל שלושת ספריה הקודמים זכו בפרסים ספרותיים ,והיא
גם כלת פרס ראש הממשלה היוקרתי לעריכה ולשירה.
"יום אחד לפני חצי שנה חיים אמר לי ,נו מתי תתפני כבר לדאוג גם לספר משלך ,הרי
האחרון ראה אור לפני  20שנה" .אז תפשתי יוזמה ואספתי את השירים שהצטברו :חלקם
מן הספרים הישנים ,שירים ישנים שבמשך השנים שיניתי את פניהם כליל ,והרבה שירים
חדשים שחיכו ליום בו יצטרפו לספר ,שמהדהד בו דיאלוג בין פילוסופיה ותכני תרבות
מרכז אירופיים שספגתי מאבי ,לבין נופי תרבות וטבע מאוקראינה של אמי ,ונופי אדם
וטבע ארץ ישראליים שלי.
עמוס עוז כתב לה :מדי ערב אני קורא שניים-שלושה שירים ואוהב את רישומך הדק,
המדויק" .מאיר שלו כותב - -" :לפעמים אני חש צער מול שירה כזו .הולכים ומתמעטים
יודעי התנ"ך והנוף שיכולים לקרוא אותה באמת .שלא לדבר על העברית .אכן זו מתנה כל
כך יפה" .חיים באר כתב" :ספר כה מדויק ,חכם ,מרגש" ,ועוד רבים מתפעמים בכתב ובעל
פה מן השירים המכונסים בספר" :אולי אישה סובבת כאן".
חברת בית-השיטה מברכת את לאה על ספרה החדש ,ומעריכה את תרומתה האיכותית
לשירה העברית .יישר כוח ,שנה טובה ופורייה!
לאה שניר

כמלך שהיטיב עמו הכאב
אָבי ֶאת ְדּ ַבר מוֹתוֹ
ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא ָצ ַרר ִ
ִבּ ְכ ָתב ָרחוֹקֻ ,מ ְפ ָלג.
אַה ָבה
וְ ַה ִמּ ִלּים ָצרוּ ִמ ְק ְלעוֹת ֲ
דּוֹמם ַה ְמּ ַכ ֶסּה ַכּ ַמּיִ ם.
ַבּח ֶֹמר ַה ֵ
וֹתי,
לוֹמוֹתיו ְבּ ֵס ֶפר ֶע ְרגּ ַ
ָ
יח ֶאת גּוֹן ֲח
אָז ֵה ִנ ַ
ָעל ִבּי
וְ ֶאת ְתּמוּנַת רוּחוֹ נ ַ
ִמ ְשׁנֶה אוֹר ְבּאוֹר.
יטיב ִעמּוֹ ַה ְכּ ֵאב,
וּבא ַבּ ְטּ ַר ְק ִלין ְכּ ֶמ ֶל ְך ֶשׁ ֵה ִ
ָ
וְ ִנ ְת ַר ְצּ ָתה ְשׁ ָעתוֹ
ֵבּין ְפּרוֹזְ דוֹר ִל ְפרוֹזְ דוֹר.
אָבי
וּב ָמּקוֹם ַההוּא ֲא ֶשׁר ֵא ָליו ָפּנָה ִ
ַ
ִל ְנדֹּד ֶאל ְפּ ִנים מוֹתוֹ,
ָע ְמ ָקה ְמאֹד ִמ ַדּת ִצדּוּק ַה ִדּין
ְבּ ִה ָפּ ַתח לוֹ ַשׁ ַער.
למצגת שיריה של לאה שניר
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אלי נצר

מתוך הקובץ :אורח במשתה האלהים
שירי שורה
***
ַגּם ַע ְכ ָשׁו עוֹ ֵמד אָ ָדם וּ ְשׂ ָפ ָתיו ִא ְלּמוֹת יֹ ִפי
***
ַרק ַה ְצּמוּ ִדים ַהחוֹ ְל ִמים ַבּ ִדּ ְמדּוּ ִמים אוֹ ְמ ִרים ַה ְללוּ ָיהּ
***
יך לוֹ ַמר ָל ְך וְ לֹא אָ ַמ ְר ִתּי
יתי ָצ ִר ְ
ָהיִ ִ

***
ַרק ָשׁלשׁ ִמ ִלּים אַ ְתּ ְראוּ ָיה ְלאַ ֲה ָבה
***
ָהרוּ ַח נוֹ ֵשׂאת ִע ָמּהּ ֶאת זְ ַהב ַה ַקּיִ ץ
***
יתי ֶאת ַהיֹּ ִפי ַבּ ֲח ָצ ִאית ְק ָצ ָרה ֲא ֻד ָמּה
ָר ִא ִ

***
ְל ַל ֵטּף ֶאת ְשׂ ָע ָרהּ ַה ַמּ ְל ִבּין ְכּמוֹ ֶאת ַצ ָמּ ָתהּ ַה ְשּׁח ָֹרה
***
יך ְל ַמ ֵהר
ַה ַלּיְ ָלה עוֹד ָגּדוֹל ֲא ָבל ָצ ִר ְ
***
ַה ָיּ ַדיִ ם ֶשׁ ָעשׂוּ ִמ ְל ָח ָמה ַי ֲעשׂוּ אַ ֲה ָבה
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איריס שני

האיש אשר אהבתי
"שום דבר אינו מכין אותנו
לאהבה הראשונה"
)רומן גארי" ,עפיפונים"(

אַה ָבה ָה ִראשׁוֹנָה.
אוֹתנוּ ָל ֲ
שׁוּם ָדּ ָבר ֵאינוֹ ֵמ ִכין ָ
דּוֹא ֶבת ֶאת ַדּ ְר ָכּהּ,
ירה ָל ַעיִ ן ַה ֶ
נוֹרת ַהגּוּף ַה ְמּ ִא ָ
לֹא ְמ ַ
לֹא ְבּ ַדל ֲא ָד ָמה ְמ ֻע ֶלּ ֶפת ַעל ְפּנֵי ְתּהוֹם
תוֹך ַה ַמּיִ ם.
ֶפש ְבּ ְ
ֻקּע ַעד ְכּלוֹת ַהנּ ֶ
וְ לֹא ְשׁ ִקיפוּת ָה ֶע ֶרב ַה ְמּר ָ
פּוֹר ֶצת,
אַה ָבה ָה ִראשׁוֹנָה ֶ
ַכּ ֲא ֶשׁר ָה ֲ
וּמ ֻסגָּר,
לוּמים ִנ ְשׂ ָר ְך ַה ְר ֵחק ֵמאָחוֹרָ ,סגוּר ְ
ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ֲה ַדר ָה ֲע ִ
ַה ַחיִּ ים ֶשׁ ָהיוּ ֵאינָם עוֹד ָשׁם.
אַחר;
נוֹכחוּתוֹ ֶשׁל ָה ֵ
ימן ְ
ֵהם ִנ ְכ ָתּ ִבים ְבּ ִס ַ
בוֹתיו.
עוֹלמוַֹ ,מ ְח ְשׁ ָ
גּוּפוֹ ,קוֹלוָֹ ,
וּמ ִליחוּת.
ֻע ְבּ ֵעי ְמ ִתיקוּת ְ
רוּעיםְ ,מב ְ
ימ ִנים ְק ִ
נוֹתנִ ים ִס ָ
ֵהם ְ
הוֹפ ְך
אַחר ָחקוּק ְכּ ִמ ְכוַת ֵאשֵׁ ,
ַמגָּע ִראשׁוֹן ֶשׁל ָה ֵ
ֶע ְדּרוֹת ַה ַמּ ַען,
ֶפשׁ ַה ְזּ ֻהבּוֹת נ ֶ
אַרצוֹתַ -הנּ ֶ
ֶט ֶרף ַקל ְל ָכל ְ
ֻקּי ָה ֵאשׁ
ְל ָכל ָה ֵע ִצים יְ ר ֵ
עוֹפפוֹת ַל ֶמּ ְר ַח ִקּים
וּל ָכל ַה ִצּ ֳפּ ִרים ַהיָּפוֹת ַה ְמּ ְ
ְ
ִל ְפנֵי ַה ֲח ֵשׁ ָכה.
פּוֹע ֶמת ָבּאוֹר
נוֹשׁ ֶמת עוֹר ֶ
ִר ְק ַמת עוֹר ֶ
לוֹאָהּ
תּוֹרה ִבּ ְמ ַ
יּוּמהּ ֶשׁל ַה ָ
ֶתר ִק ָ
ִהיא ֵבּין ַהיּ ֶ
ְבּא ֶֹפן זְ ַמ ִנּי.
שׁוֹתינוּ.
ַפ ֵ
וְ ֵאין ְל ִה ָשּׁ ֵמר ְלנ ְ
יכה ָשׁ ָמּה ִהיא צ ֶֹר ְך
ַה ֲה ִל ָ
וּל ָכל ְבּ ַרק ְכּ ֵאב,
ָה ָראוּי ְל ָכל ִה ְבהוּב ְמ ֻחיּ ְָך ְ
נּוֹפ ִלים ַעל ַח ְר ָבּם ֶא ָחד ֶא ָחד
ַה ְ
ִנ ְשׁ ָל ִחים ַעל ְפּנֵי ַה ַמּיִ ם –

על קינת משורר נבגד )ספר ג' אלגיה (8
אָמּנוּת! ֲהיֵשׁ ֲע ַדיִ ן ִמי ַה ְמּ ַכ ְבּ ֵד ְך?
ָההָּ ,
דוּניָה.
ֵהן ֵאין ַבּ ֲחרוּזִ ים ְרכוּשׁ אוֹ ְנ ְ
ָמים ָבּ ֶהם ָהיָה ַה ִכּ ָשּׁרוֹן ָע ִדיף ַעל הוֹן ָע ֵתק.
ָהיוּ י ִ
ַהיּוֹם ֶא ְביוֹן וְ ַדל ְל ֶפ ֶרא ֵי ָח ֵשׁב.
הוֹל ִכים ְס ָפ ַריֲ ,אנִ י ֵאינ ִֶנּי ָבּא.
ָמקוֹם ֵא ָליו ְ
פובליוס נאזו אובידיוס

תרגום :אריה סתיו
מתוך" :שבעה שערי שירה"
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סמואל בקט

טרם לידה הרמתי ידיים
מאנגלית :עודד פלד
טרם לידה הרמתי ידיים ,אי אפשר היה אחרת ,אך לידה היתה צריכה להיות ,היה זה הוא,
הייתי ִבּפנים ,כך אני רואה זאת ,הוא זה שייבב ,הוא זה שראה את האור ,אני לא ייבבתי,
אני לא ראיתי את האור ,אי אפשר היה שיהיה לי קול ,אי אפשר שתהיינה לי מחשבות,
ואני מדבר ואני חושב ,אני עושה את הבלתי אפשרי ,אין זה אפשרי אחרת ,היה זה הוא
שהיו לו חיים ,לי לא היו חיים ,חיים שאינם ראויים לחיותם ,בגללי ,הוא יתיש עצמו עד
מוות ,בגללי ,אני אספר את הסיפור ,סיפור מותו ,סוף חייו ומותו ,מותו לבדו לא היה
רטר ,הוא זה
אט ֵ
רטר ,אני לא ַ
שיט ֵ
רטר ,הוא זה ַ
יט ֵ
מס ֵפּק אותי ,אם הוא ַ
מס ֵפּק ,לא היה ַ
ַ
שימות ,אני לא אמות ,אולי יקברו אותו ,אם ימצאו אותו ,אני אהיה ִבּפנים ,הוא ירקיב,
אני לא ארקיב ,לא ייוותרו ממנו אלא עצמות ,אני אהיה ִבּפנים ,לא ייוותר דבר מלבד
עפר ,אני אהיה ִבּפנים ,לא ייתכן אחרת ,כך אני רואה זאת ,סוף חייו ומותו ,הדרך בה
יעשה זאת ,הדרך בה יִ ְק ַרב אל ִקצו ,אי אפשר היה שאדע ,אני אדע ,צעד-צעד ,אי אפשר
אודותי ,רק אודותיו ,על סוף חייו
ַ
אספּר ,בהווה ,לא יהיו עוד דיבורים
ֵ
שאספּר ,אני
ֵ
היה
ומותו ,על קבורתו ,אם ימצאו אותו ,זה יהיה הסוף ,לא אאריך בדיבור על תולעים ,על
עצמות ועפר ,לאיש לא אכפת מהם ,אלא אם כן אשתעמם בעפרו ,זה יפתיע אותי,
בתוככי ְבּ ָשׂרוֹ ,כאן שתיקה ארוכה ,אולי הוא יטבע ,הוא תמיד רצה
ֵ
נוקשה כפי שהייתי
לטבוע ,הוא לא רצה שימצאו אותו ,הוא אינו יכול לרצות עוד עכשיו ,אך הוא היה רוצה
לטבוע ,לא היה רוצה שימצאו אותו ,מים עמוקים ואבן ריחיים ,דחף מבוזבז ככל
אחר ,כאן שתיקה ארוכה ,לא
האחרים ,אך מדוע שמאלה יום אחד ,שמאלה ולא בכיוון ֵ
יהיה עוד אני ,הוא לא יאמר עוד אני ,הוא לא יאמר עוד דבר ,הוא לא ידבר אל איש ,איש
לא ידבר אליו ,הוא לא ידבר אל עצמו ,הוא לא יחשוב עוד ,הוא ימשיך בדרכו ,אני אהיה
אחר ,ייפול ויִ ישן ,שנת בלהות
ִבּפנים ,הוא יגיע ְלמקום וייפול ,מדוע שם ולא במקום ֵ
בגללי ,הוא יקום וימשיך בדרכו,דרך בלהות בגללי ,הוא אינו יכול להישאר עוד בלא
תזוזה ,בגללי ,אינו יכול עוד להמשיך ,בגללי ,לא נותר דבר בראשו ,אזִ ין אותו בכל הנחוץ
לו.

הערת העורכת :מקטע )פרגמנט( קצר זה שנכתב על ידי סמואל בקט ,בנוי אמנם משורות ארוכות
המאפיינות פרוזה ,אך אופיו הלשוני והחוויתי ,הנו פואטי-שירי .במקרה זה ניתן להניח כי המבנה של
המקטע ,איננו משפיע על החוויה הפואטית המושרית על הקורא.
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מנחם פאלק

יעקב ברזילי

חיפוש כתובת

מסורב אהבה

ָמיו
סוֹלוֹמוֹן ַחי רֹב י ָ
קוּלה.
ְבּ ִעירוֹ ֶשׁל ְד ָר ָ
ָס ְע ִתּי ִל ְפגֹּשׁ ֶאת רוּחוֹ
ְל ָשׁם נ ַ
שׁוּך וְ ַקר
ְבּ ֶע ֶרב גָּשׁוּםָ ,ח ְ
אוֹגוּסט.
ְ
ֶשׁל ֶא ְמ ַצע

ִמ ֶשּׁ ָכּלוּ ָכּל ַה ִקּ ִצּים,
ִבּ ֵקּשׁ ֶה ֵתּר ַל ֲחלוֹם.
עוֹרר
ַל ֲחלוֹם ָכּל ַליְ ָלה ,לֹא ְל ִה ְת ֵ
עוֹלם.
ָמרוּ ְל ָ
ַל ֲחלוֹםֶ ,שׁ ַה ֵלּילוֹת לֹא יִ גּ ְ
קוּפה
אוֹתהּ ַבּ ֲחלוֹם ְבּ ֻכתֹּנֶת ְשׁ ָ
וְ הוּא יִ ְר ֶאה ָ
ִמ ְת ַה ֶפּ ֶכת ַבּ ִמּ ָטּה ִמ ַצּד ַל ַצּד
יה ,וְ לֹא יִ גַּע ָבּהּ,
וְ לֹא יִ ְק ַרב ֵא ֶל ָ
ַרק ְבּ ֵעינָיו,
ַרק ְבּ ֵעינָיו יִ גְ ַמע ִפּ ְט ָמ ָתהּ ְל ַה ְרווֹת ִצ ְמאוֹנוֹ,
ָתהּ
ַרק ְבּ ֵעינָיו י ְַל ֵקּק ְמ ִתיקוּת ֶע ְרו ָ
ִכּ ְמ ַל ֵקּק נ ֶֹפת נוֹזֵל ֵמ ַחלּוֹת ַה ְדּ ַבשׁ
ַדנֵד ַעכּוּזָהּ ֶה ָעגֹל ִבּ ְד ֵבקוּת
וְ ַרק ְבּ ֵעינָיו ְינ ְ
ידית
ֲח ִס ִ
בּוֹאי ַכּ ָלּה.
לוּלבוֹ ְבּ ֵליל ִ
ַדנֵד ֲח ִסיד ָ
ַכּנ ְ

יטוּל ְסקוּ
ְרחוֹב ִט ֶ
אָדם
ָהיָה ֵריק ֵמ ָ
ָפּנוּי ֵמרוּחוֹת.
חוֹצים ְבּ ַמ ָבּט ְמב ָֹהל
תוּלים ִ
ַרק ֲח ִ
ִמ ַצּד ֶא ָחד ְל ַצד ֵשׁ ִני
ָשׂים ֵלב
ָר ִצים ְכּ ֵדי ֶשׁלֹּא נ ִ
חוֹרה.
ָתם ַה ְשּׁ ָ
ְל ַפ ְרו ָ
ַה ַשּׁ ַער ֶשׁל ַבּיִ ת ִמ ְס ָפּר ְשׁלֹושֶׁ -ע ְשׂ ֵרה
ָהיָה ָסגוּר
וּב ְמּבוֹאָה ַתּ ְח ָתּיו
ַ
ֶר ָמ ִניָּה
ַע ָרה ַהגּ ְ
גּוֹד ָדה ַהנּ ֲ
לֹא ִה ְת ְ
נּוֹען
אוֹפ ָ
יה ָה ַ
אָח ָ
גַּם לֹא ִ
מוּכנָה
גוֹרה ָ
וְ לֹא ָהאָב ַה ַקּ ְפּ ָדן ִעם ֲח ָ
אַחים
ְל ַל ֵמּד ֶאת ַה ָקּ ָטן ֶשׁ ָבּ ִ
ֶדּ ֶר ְך ֶא ֶרץ.
גוּע
ַהכֹּל ָהיָה ָשׁ ֵקטָ ,ר ַ
ָעטוּף ֲחלוֹם
וְ רוּחוֹ ֶשׁל סוֹלוֹמוֹן
זּוּרי.
ֶע ְנ ָתה ְל ִח ַ
לֹא נ ֶ
חוֹקהְ ,מ ַד ֶבּ ֶרת
אוּלי ִהיא ְר ָ
ַ
ְבּ ִעיר ַה ִמּ ְד ָבּר
אָרץ ַה ֻמּ ְב ַט ַחת
ָבּ ֶ
עוּריו.
הוּבת נְ ָ
ַסּה ְל ָהגֵן ַעל ֲא ַ
ְמנ ָ
ֵכּן ,רוּחוֹ ֶשׁל ְשׁלֹמֹה
אָדם
גוּע ָבּ ָ
ָה ָר ַ
וּכתֹב
ָדע ְקרֹא ְ
ֶשׁלֹּא י ַ
וְ ִד ֵבּר ֶשׁ ַבע ָשׂפוֹת
גּוּעים
ַע ִ
נוֹסף ִל ְשׂ ַפת ַהגּ ְ
ְבּ ָ
רוּחוֹ ֶשׁל ְשׁלֹמֹה ְמ ַב ֶקּ ֶשׁת ֶדּ ֶר ְך,
שׁוּבי.
ְמ ַח ָכּה ְל ִ
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יוצא למסע

ֶיה לֹאָ -היוָּ -להּ עוֹד
וּפנ ָ
ָ
ֶשׁגַּם ֶאת ְשׁ ִמי
יוֹד ַעתִ ,בּ ְכחֹל ַה ַמּ ָבּ ִטים
ֵאינָה ַ
סוּרים
ָה ֲא ִ
גוֹמ ַעת ֵתּה ִס ִיני ַמר
ַ
ִבּ ְל ִגימוֹת ַרכּוֹת
ירים
ִמ ִסּ ְפ ֵלי ַח ְר ִסינָה זְ ִע ִ
גּוֹמ ַעת ִבּזְ ִהירוּתֶ ,שׁלֹּא י ְַכ ִתּים ֶאת ְשׁ ָמהּ
ַ
ַהטּוֹב
ָדי ַה ְמּ ַר ְפ ְרפוֹת ַעל
יַ
ַר ְג ַליִ ם ֲארֻכּוֹתֶ ,שׁנֵּעוֹרוּ
קוֹפאוֹת
ְ
ַמ ִשׁיכוּ
ְכּ ֵדי ֶשׁ ִתּ ְר ֶצה ֶשׁיּ ְ
ירת ַה ִצּ ְר ָצ ִרים -
מוֹנים ִה ְת ַל ֲה ָטה ִשׁ ַ
ִבּ ְשׂ ֵד ַרת ָה ַע ְר ִ
הוֹל ְך
ישׁהוּ ָבּא וְ ֵ
ִמ ֶ

יוסף עוזר

שיר תגובה למצגת שיריו של ניזר קבאני

)קישור(

ֱאל ַֹהי ,
ָהב
אַבנֵי ַס ִפּיר ...וְ לֹא ז ָ
רוֹצה ִמ ְמּ ָך ְ
ֵא ִיני ֶ
טוֹריַת ַה ְנּ ָכ ִאים
יס ְ
וְ לֹא ,לֹא ֶאת ִה ְ
וּשׁ ָמד וְ ֵעינַיִ ם ְמב ָֹהלוֹת ֶשׁל יְ ָל ִדים
פּוֹגרוֹם ְ
ְ
וְ לֹא ִשׁיר ֶשׁל ִניזָר ַק ָבּאנִ י
שׁוֹרר ַה ִמּ ְתאַוֶּה ְל ָכל ִק ְללוֹת ָה ַע ְר ִבים
ַה ְמּ ֵ
ֻקּ ִשׁי הוּא ֶשׁ ִתּ ְשׁ ָמ ֵע ִני
ָכּל ְמב ָ
ירי
יך ַמ ֲע ִביר ֲא ִני ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ִשׁ ַ
ִכּי ֵא ֶל ָ
הוּדים
ֶאת קוֹלוֹת ַהיְּ ִ
סוּל ָטן*:
ָואפה ְ
סּוּרית – ו ָ
קוֹלהּ ַהנָּאוֹר ֶשׁל ַה ִ
וְ ֶאת ָ
ֵסיּוֹת
ֶר ַמ ְניָה ִבּ ְשׂ ֵר ַפת ְכּנ ִ
הוּדים לֹא ֶה ֱע ִנישׁוּ ֶאת גּ ְ
" ַהיְּ ִ
ֵהם ָבּנוּ ַבּ ֲע ַמל ַכּ ַפּיִ ם" ...
אני ֲה ֵרי
אָה ְב ָתּ ֶאת נִ יזָר ַק ָבּ ִ
ִאםֱ ,אל ַֹהיַ ,
חוֹבב זִ ְמ ָרה
ירה וְ לֹא ֵ
אוֹהב ִשׁ ָ
ֵא ְינ ָך ֵ
הוּדים
ַע ִניק ָלנוּ ַה ְיּ ִ
ֱאמֹרֵ ,אפוֹאְ ,ל ַת ְלי ְָנ ָך ֶשׁיּ ֲ
יחה.
ֶאת ח ֶֹפשׁ ַה ְנּ ִב ָ
דוקטור וואפה סולטןhttp://switch3.castup.net/cunet/gm.asp?ai=214&ar=1050wmv&ak=null :
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ברוך בראונשטין

בגד גוף
גּוּפי
לוֹבשׁ ֶאת ִ
ֲא ִני ֵ
ָדים
עוֹטה ְבּג ִ
ְכּ ִפי ֶשׁזֶּה ֶ
ְבּ ִט ְב ִעיּוּתָ ,פּשׁוּט
ְבּ ִלי ַמ ֲח ָשׁ ָבה יְ ֵת ָרה
בּוּשׁים
אַך ְבּ ִנגּוּד ַל ַמּ ְל ִ
ְ
גּוּפי ַקל ָל ֵשׂאת
ֵאין ִמ ְשׁ ַקל ִ
וּל ִע ִתּים ְקרוֹבוֹת
ְ
חוֹרי
חוֹשב ְל ַה ְשׁ ִאירוֹ ֵמ ֲא ַ
ֲא ִני ֵ
ַל ְמרוֹת ַה ַסּ ָכּנָה ֶשׁ ָבּ ֵעירֹם
וְ ַעל אַף ַה ֲח ָשׁשׁ
ֶשׁלֹּא יִ ְהיֶה ִלי ְלאָן ָלשׁוּב
ַדּאוּת:
יוֹד ַע ְבּו ָ
יד ְך ֲא ִני ֵ
ֵמ ִא ָ
ִאתּוֹ ֶא ֱהיֶה ְכּ ָצב
אַך לֹא ָיכֹל ָלעוּף.
מוּגָן ְ

אביב עקרוני

ביתר
יסר ֲח ֵסר ֶא ָחד
לֹא ַרק ְתּ ֵר ָ
ְבּ ַל ַהט ֶט ִדי,
לֹא ַרק ְבּ ִריתוֹ ֶשׁל ַה ִגּ ֵדּם
ְבּ ַדם ֵתּלַ -חי.
יתר,
לוֹח ֵמי ֵבּ ָ
ָדּ ָמם ֶשׁל ֲ
ַמ ֵכּי ִל ְגיוֹן ָה ֶע ֶשׂר
כּוֹכב,
ְכּ ָבר ִה ְת ָע ֵרב לוֹ ְבּ ָדמוֹ ֶשׁל ֶבּן ָ
ַבּ ָדּם ָה ַרב ֲא ֶשׁר ָק ָרא ִתּגָּר ַעל ָע ִריצוּת ָר ָמה,
טוּלי ַמ ְלכוּת
ֶא ָחד ֵמ ֲע ָשׂ ָרה ְק ֵ
סּוּרים ַר ִבּים ֵה ִשׁיב רוּחוֹ,
ֲא ֶשׁר ְבּיִ ִ
עוֹלם
נוֹתר ִבּ ְב ִרית ָ
עוֹלם ַ
וְ ַעם ָ
יתרוֹ.
ִעם ֵבּ ָ
אביב עקרוני  -מבקר ,מתרגם ,משורר .נולד ב 1935-בתל אביב .נשוי ואב לארבעה.
בעל תואר מ.א .מטעם האוניברסיטה העברית בספרות ובהיסטוריה ובעל תואר דוקטור מטעם
אוניברסיטת שטרסבורג – צרפת ,ובעל תעודת הוראה לבית ספר על-יסודי ,תעודת מתרגם וספרן .מילא
תפקידים ציבוריים ,כגון :קונסול ישראל בשיקגו ,מנהל האגף לחינוך על-יסודי בעיריית תל אביב ,מפקח
במשרד החינוך ,מנהל המחלקה לחינוך ולתרבות של ההסתדרות הציונית בארצות הברית ,חבר הנהלת
"אורט" העולמי ,מנהל בית המדרש למורים בגולה ,מנהל בית ספר תיכון חדש בתל אביב ,חבר המועצה
לביקורת סרטים ומחזות ,חבר ההנהלה של אגודת הסופרים העברים ומ"מ יו"ר שלה ,סגן נשיא פא"ן
ישראל ,יו"ר העמותה לניהול גנזים ,חבר אקו"ם ,חבר בוועדות שיפוט של תחרויות ספרותיות שונות.
יועץ המכון לתרגום ספרות עברית .פרסם ספרים בתחומי הספרות ,ההיסטוריה והיהדות ,וכן שירים
ומאות מאמרי ביקורת בכתבי עת ובמוספים ספרותיים.
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עיין ערך תרגום
שׁ ְלּ ַע ְצ ָמהּ ִהיא ִת ְרגּוּם" )יוסף ברודסקי(1977 ,
" אַ ֲחרֵי ַהכֹּלִ ,שׁירָה ְכּ ֶ

יוסי גמזו

אנתולוגיה קטנה לשירת יידיש
סוּגים וסוּגוֹת
ַדּ ַע את קוראינוּ אל ִ
במסגרת שאיפתנו ְלו ֵ
שונים ממיטב השירה העולמית ,הננוּ פּותחים בּזה
בּאנתולוגיה קטנה של מיבחר שירי משוררים דגוּלים
בּשֹפת יידיש )זאת ,שעליה אמר הסופר יצחק בשוויס-זינגר
בּנאוּמוֹ המפוּרסם בּעת קבּלת פּרס נובּל ,כּי היא
"גוססת כּבר כּמה עשֹרות שנים ועדיין כּוחה במותניה"(...
משורר היידיש החשוּב ,בו נפתח הפּעם את האנתולוגיה
מוֹרגֶנְ טוֹי.
הקטנה שלנוּ ,הוּא ֵלייבּ ְ
לייבּ מורגנטוי ,שם העט של לייבּ ספּוז'ניק ,מוותיקיה של שירת יידיש בּישֹראל ,בה נפטר
עמלים מעוּטת-יכולת .את חינוּכו רכש בּ"חדר"
בּשנת  ,1979נולד בפּינסק ) (1905למשפּחת ֵ
וּבבית-הספר היסודי העברי-יידי ,אך בּעיקר בּ"אוּניברסיטאות שלו" ,כּהגדרתו הנודעת של
מקסים גורקי ,במלחמת-הקיוּם הקשה והאכזרית .בּן  13הוּא עובד כּשוּליית-סנדלר )כפי
שם משפחתו המקורי ספוז'ניק שתרגומו לעברית  -סנדלר( .משנת  1941הוּא מיטלטל ,על
פּני בּריה"מ כּוּלה ,למחנות סיבּיר .בּקיץ  1947שב לפולין ,וּמ 1957-הוּא חוזר וּבורא את
חייוִ ,מבּראשית ,בּישֹראל .פּוריוּתו ורבגוניוּתו הז'אנריסטית מניבות יבוּל עשיר וצבעוני
בּיותר בּשירה ,בּסיפּורת ,בּסאטירה פלייטונית וּבספרוּת-ילדים גם יחדִ .מספריו הבּולטים:
פּוֹל ְסיָה" )"פּאָלעסיער ערד"(; " ֳח ָרבוֹת
הפּואמה "אסתר'קה" )"אסתרקע"" ;(1939 ,אדמת ֶ
ֶמר" )"בּיַי דער אַרבּעט קלינגט דאָס ליד"(
ַבּשמש" )"רוּאינען אין זוּן"(; "בּעמל ִמצטלצל הזּ ֶ
וספר-הילדים "כּל טוּב לכם!" )"אַלדאָס גוּטס פאַר איַיך!"( ,כּל אלה  -בּין השנים 1957-
 ,1949על אדמת פּולין.
עם השתקעוּתו בּישֹראל מהדהד בּשירתו ניגוּן חדש והוּא אף ִמ ַתּ ְרגֵּם יותר ויותר ללשון
העברית .קובץ-שירה מקיף שלו ,המשקף מהפּך זה ,הוּא "צער וגיל" )"צער אוּן פריַיד"( וכן
מוּרק-לעברית משירי-הילדים שלו" ,עץ הכּוכבים" ,כשמו של השיר שתורגם מאוחר
קובץָ -
יותר על ידי יורם טהרלב ונתפרסם בביצועה של חווה אלברשטיין.
בּעיצוּמה של שקידתו על קובץ מקיף נוסף של שירה לירית ,נקטף והוּא בּן  ,74בּעודו
מאמוֹציונאליוּת גלוּיה,
שופע תוכניות ויצירה .שירתו ,חרף כּל גילגוּליה ,אינה נרתעת ֶ
לבבית ,חמה ,וּשליטתו בּחרוּז היידי היא וירטוּאוֹזית ממש .שני השירים
ירה" ,משקפים ,כּל אחד
המתוּרגמים בּזה לעברית בּמיוּחד עבוּר קוראי " ַעיֵּן ֵע ֶר ְך ִש ָ
בּתחוּמוַ ,פּן בּודד מתוך יריעה רבּת-אנפּין :שירת-טבע מהוּרהרת-קוֹסמית ,מחד גיסא,
וחיפּוּש שורשיו האבוּדים של ה" ָשם" שחרב בּשואה – בתוך ה"כּאן" וה"עכשיו" של
הריאליה הישֹראלית ,מאידך.
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שני שירים

זֶה טוֹב!
ֹוֹחה ֲע ָר ָבה ְבּאוֹרָ -פּז
זֶה טוֹב ִכּי ש ָ
ַער .זֶה טוֹב
וּמוּצל וְ ָק ִריר הוּא ַהיּ ַ
ָ
ִכּי יָכוֹל ִאיש ָלנוּס ֵמ ַע ְצמוֹ ,וְ ַרק אָז
שוּב ִל ְמצֹא ֶאת ַע ְצמוֹ
ְבּ ִשנּוּיַ -תּ ְב ִניתוֹ.
מוּך ֶאל ָה ָהר ַמ ֲע ִמיק
זֶה טוֹב ִכּי ָס ְ
ַה ַמּ ָבּט ֶאל ָה ֵע ֶמק ,וְ טוֹב כּי ַמ ְב ִהיק
ְפּ ִליז ְכּ ַטל ,טוֹב ִכּי ֶד ַמע
סוֹפד ַל ִשּ ְֹמ ָחה
ֵ
יּוּך ֶאת תּוּגַת ַמ ַבּ ְט ָך.
וּמוֹחה ַה ִח ְ
ֶ
ֶח ָמה
זֶה טוֹב ִכּי ִבּ ְש ַֹכר ָה ַע ְצבוּת נ ָ
אָדם ֶאת ִפּתּוֹ.
וּב ֶיזַע יָלוּש ָה ָ
ְ
ימה
וְ טוֹב ִכּי ַעל ֶח ֶבלִ -סכּוּן-וְ ֵא ָ
יתתוֹ...
צוֹעד הוּא ְבּ ִלי ַד ַעת ְש ַעת ִמ ָ
ֵ
לייבּ מורגנטוי – התמונות באדיבות בנו של
המשורר ,יוסי ספוז'ניק.

ִש ָֹר ֵאל
חוֹלב ְבּי ְ
טוּביָה ַה ֵ
ְ
חוֹלבַ ,בּ ַמּ ְד ֵרגוֹתָ ,כּל ַש ַחר
טוּביָה ַה ֵ
ְ
שוֹעט ְבּ ַר ְג ָליו,
ָבּא וְ ֵ
ֶאת ָכּל ַה ִשּכּוּן ְכּ ֵמ ִקיץ ִנ ְר ָדּ ִמים הוּא:
ָח ָלב! ָח ָלב! ָח ָלב!
תוּביָה(1).
ִכּ ְכ ְ

טוּביָה
טוּביָהֶ ,רבּ ְ
זֶה לֹא אוֹתוֹ ְ
טוּביָה ָמצוּי :לֹא סוּסוֹ ,לֹא שוֹטוֹ.
ְס ָתם ְ
אַף לֹא ֲחבוּש כּ ַֹבע ) ָל ָמּה? ָל ָמּה כּ ַֹבע!(
ישטוֹ...
ָקן ַמ ֲא ִפיר לוֹ  -נִ ְ
ֲא ִפלּוּ ז ָ

מוֹביל הוּא,
חוֹרתוֹ ִ
וְ לֹא ְל ֵע ֶבר בּוֹיְ ֶבּ ִריק ֶאת ְס ָ
לּוּח.
סוּקים ַמגִּ יר הוּאְ ,כּ ִק ַ
גַם לֹא ְפּ ִ
הוּא ָסח ְל ָךָ " :שלוֹם!"ַ ,מ ִגּיש ֶאת ֶה ָח ָלב
רוּח...
וְ ֶזהוָּ ,ח ָלב ִעם ָה ַ
טוּביָה ָמצוּי.
טוּביָהְ ,ס ָתם ְ
זֶה לֹא אוֹתוֹ ְ
לוֹנית ֶשלּוֲֹ ,ע ַדיִ ן.
גוֹל ֶדה ִל ָבּ ִתי" ִהיא ַה ְפּ ִ
לֹא " ְ
וּל ַה ְב ִדּיל -
לֹא ֶר ֶפת לוֹ וְ לֹא ָפּרוֹת לוֹ .נוְּ ,
גַּם ֶש ַבע ָבּנוֹת לוֹ אַיִ ן.
לֹאֵ ,אין לוֹ ָח ָתן ַה ְמּ ֻכנֶּה " ִפּ ְל ֶפּ ֶלת"
ימה ַעל
ַחםֶ -מ ְנ ְדלְ .בּ ֵא ָ
וּשמוֹ ְמנ ֵ
אַף לֹא ָקרוֹב ְ
יט ֶלר
ַפשוֹ ִנ ְמ ַלטִ -נ ְפ ַלט הוּא ִמ ֵבּין ְט ָל ָפיו ֶשל ִה ְ
נְ
ַעל.
ֹרוֹך-נ ַ
וְ ֶאת ַהכֹּל ִא ֵבּד הוּאִ ,מחוּט וְ ַעד ְש ְ

33

ָש ַכל הוּא ֵבּן וְ ָכל ָוכֹל
אָבד לוְֹ .כּ ֶאל ֵאם ִנ ַדּ ַחת
ַ
ַחם
אָרץ ָבּאְ ,ל ִה ְתנ ֵ
ָל ֶ
ַחד.
אַחים-גַּם-י ַ
ִבּ ְק ַהל ֶש ֶבתִ -
שוֹמרַ -ליְ ָלה,
ְתּ ִח ָלּה ָהיָה הוּא ֵ
ַבּנַּאיַ ,כּ ָבּסַ ,מה ֶשּנָּחוּץ.
נוֹשֹא יוֹם-יוֹם הוּא
ַכּיּוֹם ָ -ח ָלב ֵ
בּוֹר ֵקי ִנ ְצנוּץ.
בּוּקים ְ
ְבּ ַב ְק ִ
ִא ְשתּוֹ ִהיא ֵעזֶר ְכּנ ְֶגדּוֹ ,אַף
גוֹל ֶדה"ְ ,בּ ִלי ִפּ ְקפּוּק
ִכּי ֵאין ְש ָמהּ " ְ
מוֹה
ָהב( ָכּ ָ
גוֹלד )ז ָ
אוֹמר הוּאְ " :
ֵ
ַלגֵּל ַהיּוֹם ַבּשּוּק".
לֹא ִמ ְתגּ ְ
יבים ָל ֶהם,
ְשנֵי " ַס ְבּ ֶרס" ֲח ִב ִ
זוּג ֶפּ ֶראֵ ,אין ְכּמוֹתוֹ ,לֹא!
ֵיהם צוֹוְ ִחים ָע ָליוֲ " :חמוֹר!"
ְשנ ֶ
וְ הוּא ִ -ש ְֹמ ַחת זְ ֶק ְנתּוֹ לוֹ...
אַד ַמ ְת ָך
וּב ְל ַבד ֶשיֵּש ַבּיִ ת ַעל ְפּנֵי ְ
ִ
ֻב ַטח!
ָסה ֶשיּ ְ
וְ ֻק ְרטוֹב ַפּ ְרנ ָ
וְ ִאם ָכּל ַה ְת ָח ָלה עוֹד ֵאי ֶננָּה ַק ָלּה -
נוֹרא .יִ ְהיֶה טוֹבֻ .מ ְכ ָרח.
לֹא ָ
וּב ְל ַבד ֶש ֵאין ִאיש ָסח ְל ָךֵ " :ל ְך ְל ָך!"
ִ
יקים".
אצ'ים" וּ" ְפ ִל ִ
חוֹלק " ַפּ ִ
וְ ֵאין ִאיש ֵ
תּוֹך ְת ִה ִלּים ל"ה ָפּסוּק ו'
וּמ ְ
ִ
יקים(2)...
טוּביָה לֹא ְמ ַשנֵּן ַלמּוּזִ ' ִ
ְ
חוֹלבַ ,בּ ַמּ ְד ֵרגוֹתָ ,כּל ַש ַחר
טוּביָה ַה ֵ
ְ
שוֹעט ְבּ ַר ְג ָליו,
ָבּא וְ ֵ
ֶאת ָכּל ַה ִשּכּוּן ְכּ ֵמ ִקיץ ִנ ְר ָדּ ִמים הוּא:
ָח ָלב! ָח ָלב! ָח ָלב!
) - (1כלומר ,ככתוב בספרו הנודע של שלום עליכם.
אַך ְיהֹוָה ר ְֹד ָפם"(.
וּמ ְל ְ
ַח ַל ְק ַלקֹּת ַ
ֹש ְך ו ֲ
המקראי ִכּבקללה )"י ְִהיַ -ד ְר ָכּם ח ֶ
) - (2שימוּש ַבּפּסוּק ִ
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אלישע פורת

אבא קובנר כמתרגם מיידיש
בחג השבועות תשמ'ז ,כמה חודשים לפני פטירתו ,כשכבר היה חולה מאד ,תרגם אבא
קובנר שניים משיריה של המשוררת מרים אולינובר מיידיש לעברית .התרגום נעשה על
פי בקשתו והפצרתו של ידידו הטוב ,זאב עמרמי ,ממייסדי קיבוץ עין החורש.
וכך כותב זאב עמרמי ז'ל על התרגום:
כמה מלים ,בתור מבוא ,לתרגום שעשה עבורי חברי היקר אבא קובנר ,והם מספר ישן
בשפת יידיש בשם" :דער באבעס אוצר" " -אוצרה של סבתא".
יומיים לפני שעליתי ארצה ,ארזה אמא שלי את הדברים בשבילי במזוודה .ביקשתי גם
מאבא ז'ל שיתן לי לזכרון משהו מארון הספרים שלו .הוא הוציא ונתן לי את ספר-היובל
של כתבי י .ל .פרץ ,שיצא לאור בשנת  ,1901ביידיש כמובן .ובנוסף לזה נתן לי ספרון קטן
ביידיש ,שמאד אהבתי ,והיה יקר לי ,בשם "דער באבעס אוצר" והם שמורים אצלי עד
היום .אבל הספר הקטן הולך ומתפורר ,ורציתי להציל מעט ממנו ,ושיתורגם לעברית.
בערב שבועות העזתי לבקש מחברי אבא קובנר היקר ,אולי יסכים לתרגם לי לעברית שיר
או שניים .לשמחתי עשה אתי חסד ,וכבר למחרת הביא לי אותם לחדרי .ועל זה תודתי
לך אבא חברי .ואולי ,כשאזכה לראות אותך יותר בריא ,אזכה לקבל עוד פנינה מהספרון
הקטן.
בתודה ,זאב עמרמי.
והנה תשובתו של אבא קובנר:
זאב חג שמח ,תרגמתי בשבילך שני שירים ,אחד כבקשתך ,והשני ,האחר ,שמצא חן
בעיניי יותר .המהדורה המקורית של "דער באבעס אוצר" ,היא נדירה וכבר מתפוררת .כל
טוב לך ,אבא קובנר 17 .ליולי.1987 ,
קופסת הבשמים
מרים אולינובר היא ילידת לודז' שבפולין ,שנרצחה באושוויץ .היא היתה בין שתי
מלחמות העולם תופעה מיוחד בשירה היידית ,משהו בדומה לזלדה בשירה העברית .בעוד
רֹֹב הסופרים והמשוררים בשפת יידיש פורצים שערים וחלונות אל הספרות המודרנית,
האירופית ,על זרמי המודרנה למיניהם ,פילסה לה מרים אוליאנובר שביל משלה .מהמיית
לבה ששפע שירה באורח טבעי ,קרוב קרוב לשירה העממית ,שהיא תשתית כל שירה של
עם החי על מילתו.
לספרה היחיד שראה אור בחייה ,(1922) ,הקדים דברים דוד פרישמן ,ובה )בהקדמה( הוא
אומר:
"שירתה של מרים אוליאנובר איננה בבחינת פרח-הלוטוס מחופיו הרחוקים של נהר
הגנגס ,היא נושאת את ריחה הפשוט והצנוע של קופסת הבשמים שירשנו מסבא
וסבתא".
ולזאב ידידי אומר:
זאב שכמוהו כמעטים בתוכנו ,עדיין נושא בנחיריו את ריחה האינטימי של קופסת
הבשמים מבית ,ביקש לתרגם שניים משיריה ,ואינני יודע לשם איזו כוונה .אולי בלי כל
כוונה? למעט הרצון לנשום עוד פעם את ריחו של שולחן הבית שאיננו ,ולו בתרגומו
לעברית ,שריחה היום אחר ורחוק.
בזכותו אני מביא את שני התרגומים שעשיתי ,לפי בקשתו ,במוצאי חג השבועות ,שהוא
כידוע זמן מועד לתיקון.
ועל החתום :ק .אבא.
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יין הבדלה
שי לזאב עמרמי.
המתרגם

ְכּ ָבר ֻכּ ָלּם ָשׁתוּ ִמ ֵיּין ַה ַה ְב ָדּ ָלה -
יע ְך!
ְתּ ִני ַגּם ִלי ִט ָפּה ִמ ְגּ ִב ֵ
אוֹתי ָס ְב ָתא ְבּ ָלשׁוֹן ַר ָכּה:
ירה ִ
ַמזְ ִה ָ
ַפ ֵשׁ ְך!
י ְַל ָדּ ִתיִ -ל ָבּ ִתיִ ,שׁ ְמ ִרי נ ְ
תוּלה
ְר ִאי ֻהזְ ַה ְר ְתּ ,וְ לֹא ִתּ ְשׁ ֶתּה ְבּ ָ
ָקן -
ִמ ֵיּין ַה ְב ָדּ ָלה ֶפּן יִ ְצ ַמח ָלהּ ז ָ
דוֹשׁים
ָכּך ָכּתוּב ַבּ ַדּ ִפּים ַה ְקּ ִ
ֶשׁ ַבּ ֲארוֹן ַה ְסּ ָפ ִרים ַה ָיּ ָשׁן!
ָפ ְל ִתּי
ֵמרֹב ַפּ ַחד ָכּ ַשׁ ְל ִתּי נ ַ
ימ ִתי,
וּפ ָ
ְמ ַמ ֶשּׁ ֶשׁת ֶאת ַס ְנ ֵט ִרי ִ
תוּלי
וּב ִ
וֹדה ָל ֵאל! ַס ְנ ֵט ִרי ַצח ְ
תּ ָ
ימ ִתי.
ַרק ִנ ְת ַח ֵדּד ַה ִמּ ְס ֵכּן ֵמרֹב ֵא ָ
מיידיש :ק .אבא ,שבועות ,תשמ'ז.

נערות שלוש
ְנ ָערוֹת ָשׁלוֹש זוֹ ֲהרוֹת ְכּ ָז ָהב
יהן ,אוֹ ָצ ָרהּ ֶשׁל ִמי ָגּדוֹל יוֹ ֵתר ָו ָרב!
ִה ְת ָחרוּ ֵבּי ֵנ ֶ
" ָצ ִעיף ֵישׁ ִלי ָ -ק ְפ ָצה ָבּרֹאשׁ ָהאַ ַחת ָ -מ ֵלא ְפּ ָר ִחים
ישׁה ִלי ָס ְב ָתאַ -ר ָבּ ִתי".
וְ כוֹ ָכ ִבים ְמ ֻצ ָיּ ִרים ,הוֹ ִר ָ
ישׁה ָס ְב ָתאַ -ר ָבּ ִתי ִ -ה ְת ָפּ ֲא ָרה ַה ְשּׁ ִניָּה -
"וְ ִלי הוֹ ִר ָ
ַמ ַחט ְק ָס ִמים ְמ ֻצ ָפּה ַי ֲהלוֹ ִמים!"
ישׁית ָצ ֲח ָקה ַבּ ֲח ַשׁאי ,וּ ַב ָלּאט
וְ ַרק ַה ְשּׁ ִל ִ
ָפּ ְת ָחה ֶאת ֶדּ ֶלת ַה ֶח ֶדר ַה ְמּיֻ ָחד:
ְראוּ! ְל ִמי ֵישׁ עוֹד אוֹ ָצר ָי ָקר וּ ַמ ְר ִשׁים
ְכּמוֹ ָס ְב ָתאַ -ר ָבּ ִתי ֶשׁ ִלּי ַ -עד ֵמאָה וְ ֶע ְשׂ ִרים!"
מיידיש :ק .אבא ,שבועות ,תשמ'ז.

)הערות המביא לדפוס(
מרים אולינובר משוררת היידיש נרצחה בכבשני אושוויץ ,לאחר שהובאה מגיטו לודז'
בשנת  .1944היא נולדה בעיר לודז' בבית מסורתי .קיבלה חינוך מסורתי וסיימה שם את
ביה'ס העממי .החל משנת  1916החלה לפרסם משיריה ,קודם בעיתון שבו עבדה,
"לודז'ער טאגבלאט" ,היומון של לודז' ,ואחר כך כינסה אותם בקונטרס בשם "געזאנגען",
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בעת הכיבוש הנאצי והקמת הגטו בלודז' ,נגזרו גזרות קשות מאד על תושביו .אך
הפעילות התרבותית נמשכה .הפעילות התרבותית הזו היתה מסוכנת ובלתי חוקית .חוג
של סופרים ומשוררים יהודים התרכז סביב המשוררת מרים אולינובר .ביניהם היו:
הסופר ישעיהו שפיגל ,הסופר והעיתונאי יוסף זלקוביץ' ,המשורר ש"ב שייביץ ,המשוררת
והסופרת חוה רוזנפארב ,המשוררת והסופרת רבקה קויאטקובסקי ואחרים .החוג המשיך
בפעילותו בכל שנות קיום הגטו ,עד להשמדה הסופית בשנת .1944
מרים אולינובר ושירתה מוזכרות בכתביו של יצחק קצנלסון ,אצל י .י .טרונק .וכן הובאו
משיריה באנתולוגיה הגדולה של משוררות יידיש ,של ע .קורמאן.
ספרה של מרים אולינובר" ,דער באבעס אוצר" ,נדפס לראשונה בוורשה ,בדפוס האחים
לוין אפשטיין ,ושותפים ,בשנת  .1922הספר תורגם לעברית בידי המשורר והמתרגם
יהושע טן-פי ,בשם "האוצר של סבתא" ,דברי הקדמה מאת דב סדן ,דוד פרישמן ,מוסד
הרב קוק ,ירושלים ,תשל'ה  .1975להנחתי לא ידעו על כך בשנת  ,1987לא זאב עמרמי
שהזמין את התרגום וגם לא המתרגם אבא קובנר .אני מניח שאילו קובנר היה יודע על
התרגום של טן-פי ,היה שולח את זאב עמרמי ישר אל ספרו .אבל אפשר שדווקא בשל אי-
ידיעה זו ,הרווחנו את שני התרגומים.
תרגום שיריה מצטרף לתרגומים קודמים שתרגם אבא קובנר מיידיש .ובהם שירו של
אברהם סוצקבר "אחי התאום" ,שנדפס בשעתו בעיתון "דבר".
תודתי לצביה רותם מארכיון קיבוץ עין החורש.

דער באבעס אוצר ,האוצר של סבתא ,ספר
שיריה היחיד של מרים אולינובר ,יצא
לראשונה ביידיש בוורשה בשנת  ,1922בדפוס
האחים לווין אפשטיין .הספר תורגם לעברית
על ידי המשורר והמתרגם יהושע טן-פי.
יצא לאור ע"י "מוסד הרב קוק" בשנת .1975
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ניצה קרן

מופע האימים הפואטי בכיכובה של יונה וולך
"יונה וולך חייתה ומתה בקול רם" ,כותבת הלית ישורון בדברי מבוא ללקט
)שערכה( משירי וולך המלווים בציורים של אביבה אורי" :הפנים היו הפשטה".
חמש-עשרה שנים עברו" .וולך נשארה בזיכרון כמשוררת של טראנס ושיריה הם האש
והעצים שסביבם רוקד שבט קוראי השירה .היא פרעה את הסדר ,דיבורה שטף בעצבנות.
חייה ושירתה היו מצב אחד .נפש וגוף .השער השחור הפרוע ,הכובעים והגרביונים ,הלק
האדום ובגדי העור והפלסטיק כמו גם ערעור הזהויות ,היפוך הטוב והרע ,החילול
וההתגרות שחתרו להפוך את האמונה למין ואת המין כדרך לעבוד את אלוהים ,לקדש
אותו במשגל ,להיקשר אליו ברצועות של תפילין .לחטוא כמו פרנקיסט ,להתפקר במודע.
השטן סמוך לאלוהים .היא חייבת להתקרב [...] .יונה וולך ,הבתולה הקדושה והשד ,יונה
וולך ,יונתן ,קורנליה וקסיוס ,זכר ונקבה ,חלקי נפש ,תודעות מהבהבות ,שימשה משכן
רוחות רבות" )עמ' .(8
מסה זו מבקשת להתמקד ביונה וולך – "משוררת של טראנס" )כהגדרתה של ישורון(
שפרעה את הסדר הציבורי – התרבותי – התחבירי .בהשראת המסה "כוחות האימה –
מסה על הבזות" לז'וליה קריסטבה .אני מבקשת להציגה כמי שמספקת המחשה של ממש
לתיאורו של המודר המוצא אל מחוץ למחנה ,שגורלו של השעיר המשולח לעזאזל )על פי
המתואר במקרא( מרחף תדיר מעל לראשו 1 .במקמה אותו בין המתועב לנשגב – קו
התפר החמקמק שעליו מהלכת הפואטיקה הסהרורית של וולך ,תוך זיקה הדוקה
לפרוורטי ולגבולי ,מספקת קריסטבה את עולם המושגים הנכון לבחינת עולם הדמדומים
המזין את שירתה של היוצרת השערורייתית ,שזעזעה את אמות הספים של הממסד
2
הספרותי התרבותי המקומי.
הקשר זה יש בו כדי לסייע )להבנתי( להערכה נכונה של היוצרת שהרחיקה לכת מעבר
לגבולות השפה – לגבולות התודעה ,וסימנה דרך למשוררים ובעיקר למשוררות שבאו
אחריה באופן שאין להעלות כלל על הדעת שירת נשים עברית – בלעדיה .בחצותה כל
גבול )לשוני – נפשי – תרבותי( אפשרי ,מספקת וולך דוגמה מוחשית לתפקידה
האוונגארדי של אישה משוררת בקהל המשוררים )על פי המשנה הפמיניסטית( בבחינת
שוברת הכלים והכללים האולטימטיווית – טורפת בלתי נלאית של מוסכמות תרבות,
לשון ,שירה .מהלך זה יש בו )להערכתי( כדי להוות מעין פרק משלים לדיונה של
קריסטבה בשירתם של משוררי האוונגארד באירופה בשלהי המאה ה) 19-שלהם ייחדה
את ספרה "מהפכה בלשון הפואטית"( כמו גם ובעיקר פרק משלים לדיונה ביצירתו
האפוקליפטית של פרדינן סלין "בכוחות האימה" מרחיקה עמו עד קצה הלילה בכוונה
למצות עד תום את מלוא היקפה של הזוועה.
דיון זה מבקש אפוא להצביע על שירת האימים של וולך כהמחשה שהספרות העברית
אינה מכירה טובה ממנה לכוחות הזוועה )כך על פי תרגום חלופי לכותרת מסתה של
קריסטבה( וכדוגמה שאין טובה ממנה )בשפה העברית על כל פנים( לבחינת היבטיו
מעוררי הפלצות )אגב מונח חוזר ונשנה בשירתה של וולך( של המושג "בזות" )(abjection
אותו הציבה קריסטבה במוקד מסתה האימתנית .זאת תוך בחינת הקשריו התרבותיים
בתורת הנפש ,בפילוסופיה בספרות ובאמנות ,ואגב איתור מקורותיו בדתות השונות
ובדת היהודית )בהסתמך על ספר ויקרא( בראש ובראשונה .בחינה זו והיא בלבד ,כך אני
 1ויאמר ה' אל משה [...] :ומאת עדת בני ישראל ייקח שני-שעירי עזים לחטאת ואיל אחד עולה [...]:ולקח את שני השעירים
והעמיד אותם לפני ה' פתח אוהל מועד :ונתן אהרן על שני השעירים גורלות ,גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל :והקריב אהרן
את השעיר אשר עלה עליו הגורל לה' ועשהו חטאת :והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יועמד-חי לפני ה' לכפר עליו לשלח
אותו לעזאזל המדברה )ויקרא טז ,ב -י(.
 2הדברים הללו מבוססים על הרצאה שהוצגה בכנס "בזות טינופת וזוהמה :היבטים תיאורטיים וייצוגים טקסטואליים
וחזותיים של הדחוי בתרבות" ,לימודי פרשנות ותרבות  -התכנית ללימודים בינתחומיים ,אוניברסיטת בר-אילן ,מאי .2006
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מבקשת לטעון ,היא המאפשרת לעמוד על מלוא העוצמה שאוצרת בקרביה שירה זו,
המוסיפה להחריד את שלוותה )המדומה( של הקהילייה התרבותית המקומית שנים לאחר
שירדה מן הבימה הציבורית.
הבזוי נמנה על כוחות האימה ,מבהירה קריסטבה ,לא בשל איומים מפורשים שהוא
משמיע אלא בשל האיום הסמוי האצור בו ,בערערו בעצם קיומו והווייתו על סדרי עולם
תקין .ממיקומו על גדר המערכת אין המוקצה )איש הקצה( חדל מלקרוא תגר על המסגרת
שהוקיעה אותו והקיאה אותו מתוכה ,בבחינת פורע חוק ,פורע סדרים ,משבש מערכות
בלתי נלאה .בחתרנותו המתמדת )אבן יסוד במשנתה של קריסטבה( הוא מעלה על הדעת
)שלא במקרה( את "המאוים" – המאיים של פרויד ,שחוקרת התרבות הנודעת מקיימת
עם משנתו דיאלוג תמידי das unhemlich .בלשונו של פרויד –  ,the uncannyהלא-מוכר,
החשאי ,מאיים יותר מן המוכר ,בעיקר משום שהוא ניצב על הגבול – היה פעם מוכר
וביתי והפך ללא-מוכר ,היה פעם חלק מן המערכת ונפלט ממנה" .משווע לפורקן ,לעווית,
לצעקה" )כוחות האימה ,עמ'  .(8 – 7בהיותו משיג גבול תמידי החותר ללא לאות לשוב
אל המקום שממנו הוגלה ,הוא מעלה על הדעת משיגי גבול "אחרים" כדוגמת אנשי
הכלאיים המתוארים בספרה של גלוריה אנזלדואה אזורי-גבול ) ,(Borderlandsשהפכו
לסמל מובהק של אנשי הצללים והמחשכים המעיבים על שלוותם המדושנת של אנשי
העולם המואר והנאור באשר הם ,בחינת המחשה נוספת לכוחו המאיים של איש
השוליים.
וולך ,היוצרת שניצבה דרך קבע בעמדת התרסה על הקצה ,הנפשי ,החברתי ,בוחנת ללא
הרף את גבול המותר והאפשר מן הבחינה האישית )התחברות לאנשי שוליים –
עבריינים ,זונות ,סוטים למיניהם( הנפשית )הפיכת נפשה למעבדה ניסויית של סמים –
ברוח שנות השישים הפסיכודליות( ,התרבותית )ההתגרות בממסד ,בעיקר בזה הדתי ,כפי
שניתן ללמוד לדוגמה מן השיר "תפילין" ,כמו גם משאר שירי "אור פרא" כפי שקיבלו
ביטוי במחזור המניפסטי "כשתבוא"( ,תשמש בדיון זה כהדגמה שאין שנייה לה
להבחנותיה של חוקרת התרבות באשר לעמדות החריגות המשמשת לאמן באשר הוא
כנקודת מוצא .בהסתמך על שפת התהומות ה"סמיוטית" שמתארת הבלשנית הפוסט-
סטרוקטורליסטית במשנתה המהפכנית ,שפעילותה החתרנית מעלה על הדעת את
פעילותם הגיאודינמית המתמדת של כוחות הבראשית הקמאיים הכלואים בבטן האדמה
והמתפרצים מדי פעם בפעילות וולקנית הרסנית ,תתאר מסה זו את וולך כמתגרה
3
תמידית בכוחות האימה הקמים על הנפש להחרידה.
שירת התהומות של וולך נובעת ישירות מן ה – jouissance-אותו מקום עלום של
התענגות /כאב עילאי ,מקור הטקסט הפואטי ואתר "הכתיבה הנשית" ,המצוי "מעבר
לעיקרון העונג" )בניסוחו של לאקאן בעקבות פרויד( והגישה אליו אפשרית רק למשוררים
ומיסטיקנים .באתר זה מרוכזים הדחפים ההרסניים המקעקעים )על פי תיאורה של
קריסטבה( את יציבותה )המדומה( של המערכת התרבותית הלשונית .פעילותם משבשת
המערכות מזכירה את קריאת התגר המתמדת של הדחוי והמוקצה על מדיחיו ,מהלך
שיונתן הנמלט על נפשו נוטף דם ודבש ועטוי גלדיולות – תיאור בעל מעמד מטונימי
מייצג לשירת וולך כולה ,מספק לו המחשה מובהקת.
אני רץ על הגשר
והילדים אחריי
יונתן
יונתן הם קוראים
קצת דם
רק קצת דם לקינוח הדבש
 3פנים אלו ביצירתה של וולך מקבלים ביטוי מפורש בדברים שאמר עליה אבות ישורון )בשיחת רדיו עם אילנה צוקרמן( :יונה
וולך היא המשוררות הגדולה ביותר שאני מכיר בשירה .מפני שהיא המכסה שמכסה על הקולות האלה ,שאם היא מגלה
אותם אנחנו שומעים את קולות הטבע ,את קולות היקום .וטוב שהטבע עשה יונה כזאת ,שמחזיקה את המכסה שלה מכוסה
על התהומות האלה .השירה שלה היא מכסה שמכסה על הכוחות הפועלים במעבה האדמה ,במעבה העולם )מלאך האש ,עמ'
.(34
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אני מסכים לחור של נעץ
אבל הילדים רוצים
והם ילדים
ואני יונתן
הם כורתים את ראשי בענף
גלדיולה ואוספים את ראשי
בשני ענפי גלדיולה ואורזים
את ראשי בנייר מרשרש
יונתן
יונתן הם אומרים
באמת תסלח לנו
לא תיארנו לעצמנו שאתה כזה.
)יונה וולך "שירה" ,עמ' .(7
תיאטרון הבלהות של וולך מופגן כאן במלוא הדרו על גיבוריו הנצחיים :הקרבן ומעניו,
הנבחר הנרדף ,כמו גם על אתר ההתרחשות :גשר )צר מאוד( כאזור מעבר בין הרשויות –
בין העולמות .בתוך כך היא מספקת גם את האבזרים הנחוצים לעיטור סיפור הזוועה:
דם ,דבש ,נייר מרשרש ,נעץ ,ענף גלדיולה 4 .כל אלו היבטים החוזרים ונשנים בשירתה
הרדופה המספקת גילום של ממש לכוחות הזוועה שאחריהם מתחקה קריסטבה,
בהצביעה על הדם )מוטיב מפתח בשירתה של וולך( כעל צומת אימים המאחדת בין מוות
ונשיות ,רצח והולדה ,כליון ופריון.
מדובר בהיבטים של פולחן שהם בעלי חשיבות מרכזית בדיון אודות משוררת הפולחן
העברית )תרתי משמע( ,שחייה מזינים את מדורת האש שסביבה מרקדים אוהבי השירה
)על פי תיאורו של ישורון( שנים לאחר שנפטרה מן העולם ,בספקה המחשה קיצונית
לזיקה עתיקת היומין המתאשרת בכל פעם מחדש למראה טקסי פולחן עכשוויים סביב
אלילי המון תקשורתיים נערצים ,בין המודר לנבחר ,בין המתועב לנשגב – ששניהם
אסורים במגע )כפי שמטעימה קריסטבה במסתה( .יונתן )האני האחר של יונה( – אותו
שעיר לעזאזל תמידי או קדוש נבחר נצחי ,יש בו מדמותו של יוחנן המטביל שראשו
הכרות הוגש להורדוס על טס ,כמו גם מדמותו של ישו הצלוב ,שדמותו המיוסרת מלווה
את עולם התרבות והאמנות המערבית מאז ,כמעין דמות רפאים מעכירת שלווה תמידית
שכול הוידויים שבעולם לא יוכלו לה .כקדוש מעונה הוא משמש לוולך )כפי שהצהירה
במפורש( מודל להזדהות ,והוא מלווה את שירתה )אגב אזכורים גלויים או סמויים(
בתוקף ההיבטים הרליגיוזיים והמרטיריים האופייניים למי שראתה עצמה כממשיכת דרכו
של "בן האלוהים".
הביקורת )רתוק ,לידובסקי-כהן ,צמיר( הצביעה על ישו ויוחנן כעל דמויות מפתח להבנת
דמותו של יונתן כפי שהיא מתוארת בשיר זה .בנוסף הזכירה את יונתן בן שאול ,שטבל
את מטהו ביערת הדבש ואכל להנאתו )שמואל א ,יד( ,תוך הפרה גלויה של "חוק האב" –
אביו הביולוגי ,האב הקדוש ,האב המטפורי בבחינת החוק שדמותו של המלך והאל
נמזגים בה .לזאת יש להוסיף את ההקשרים התרבותיים הנלווים לדבש מתוקף משנתו
של קלוד לוי-שטראוס ,שהסביר באמצעות סיפורה של "הנערה שאהבה דבש עד טירוף"
את המעבר ההכרחי של החברה האנושית מטבע )שהדבש אחד ממייצגיה הסמליים(
 4בהערת אגב אני מבקשת להוסיף כי "יונתן" הוא השיר שבו בחרה דליה רביקוביץ לקרוא בערב זיכרון לכבוד וולך ואליו
בחרה להתייחס אגי משעול ְבּשיר ורשימה שהקדישה לרביקוביץ במלאות שלושים למותה ,תוך שהיא חושפת זיקה עמוקה
בין שלוש יוצרות אלו – מעמודי התווך של השירה העברית הנשית בת-ימינו" :איש לא קרא את 'יונתן' של יונה וולך כפי
שקראה אותו דליה רביקוביץ באותו ערב [...] .מעולם לא שמעתי קריאה עמוקה ונוגעת יותר של השיר הזה .דליה רביקוביץ
נכחה בכל מלה .כל מלה שקראה פרטה על תיבת תהודה בעובי של חיים שלמים ,ועם כל שורה אפשר היה לראות איך נהפכה
יותר ויותר ליונתן הרץ על הגשר ,נרדף על ידי חבורת ילדים מתעללים שרוצים קצת דם לקינוח הדבש ] .[...דליה רביקוביץ
גילמה בקריאתה את אחת המחוות הגדולות שמשוררת אחת יכולה להעניק למשוררת אחות שהובנה פתאום לעומק לאחר
שנים .בקריאתה החזירה את השיר למקורו הראשוני שממנו מתפצלת השירה ובוקעת דרך גרונות של משוררים שונים עוד
לפני שנמתחו הגבולות בין מי שכותב את השיר לבין מי שזקוק לו .לכן קראה כאילו היא זו שכתבה אותו ובחרה לדבר את
עצמה מבעד לשיר ]" ,"[...השין השורקת לאהבה" הארץ" ,תרבות וספרות".30.9.2005 ,

40

לתרבות .פרשנות זו סיפקה לפטרישיה יגר ) (Yaegerבספרה "מטורפות הדבש" )Honey-
 (Mad Womenנקודת מוצא לתיאור אסטרטגיות של שחרור בכתיבת נשים ,בהטיפה

להנאה חושנית מן הטקסט ,בהסתמך על ההנאה מן הטקסט ברוח משנתו של רולאן
בארת ובהשראת הגותן של הפמיניסטיות הצרפתיות ,הלן סיקסו מהוגות "הכתיבה
הנשית" בראש ובראשונה .וולך ,ילדת פרא שגודלה )על פי עדותה( על ידי דובה גריזלית,
יונקת חלב כוכבים ,מממשת המלצה זו במלואה.
אלא שוולך )כנגזר ממשנתו של חוקר התרבויות והמיתוסים הנודע( מרחיקה וולך הרבה
מעבר לרובד התרבותי המוכר ומעבר לשכבת הביניים שבין טבע לתרבות אל עבר הקמאי
הפגאני .באזכרה את פולחני הרצח המשחזרים )על פי תיאורה של קריסטבה( את החוב
"שאין לפורעו לאמא-טבע הגדולה" )"כוחות האימה" ,עמ'  (86היא מספקת גילום עכשווי
לדמותו המיוסרת של הנער הקרבן חוזרת ונזכרת בוריאציות שונות במיתוסים )שומרים,
אכדים ,בבלים ,כנענים( קדומים .המיתוס השומרי מתאר את ירידתו לשאול של אל
הפריון דומוזי ,או תמוז בגרסה המקראית המוכרת לנו מעדותו של הנביא יחזקאל )ח ,יד(.
המיתוס המצרי מספר על אוזיריס שאחיו סת רצח אותו וביתר את גופתו ואחותו איזיס
איחתה את חלקיו הפזורים והשיבה אותו לתחייה .בגרסה הכנענית הקדומה לסיפור זה
מככבים בעל וענת .המיתולוגיה היוונית מדברת על אדוניס נער השעשועים של
אפרודיטה שנקרע לגזרים והקינה על מותו מהדהדת בשירת סאפפו .גרסה נוספת מספרת
על אטיס אהובה המסורס של קיבלה – "האם הגדולה" מאסיה הקטנה ,שפולחנה
שהתפשט ברחבי העולם היווני והרומי לווה טקסי טיהור אקסטאטיים )המהדהדים
בשירת וולך( .עוד יש להזכיר את דיוניסוס אל היין ,שפולחנו התאפיין בטירוף חושים
במהלך אורגיות המוניות ,ששימשו כבסיס להקמת התיאטרון היווני.
מערכת היחסים הטעונה שבין האל המועלה קרבן לאמו )אחותו/אהובתו( שבה ומעסיקה
את וולך .כך ניתן להתרשם במובהק מן השיר הפותח במלים "אני הבתולה הקדושה",
הפונה )כאם הנוצרית( אל בנה )הצלוב( המתייסר בשאלה" :האם אתה שומע אותי"?
בפקודה" :אינך סובל יותר" ובציווי" :כבר אינך סובל"?! בהצביעה על סיום התשדורת
בשבירה מוחלטת של ההקשר התרבותי הפולחני הדתי הטעון ,באמצעות שימוש במילת
הקוד המוכרת מתשדורת אלחוטית" :עבור"! )"שירה" ,עמ'  – (15תוך טריפת מערכות
מוחלטת ואופיינית לה 5 .בתוך כך מספקת יצירתה הדגמה לתפקיד המרכזי שממלא גוף
האם )שופע החלב וזב הדם( כמקור הראשוני של האיום וההדרה ,על פי טענתה של
קריסטבה.
בהציעה גרסה עברית למהלך שקיבל ביטוי ביצירתן של יוצרות נוצריות ,שאימצו את
ישו כמושא לשירתן והציגו עצמן ככלותיו ,כבנותיו או כאמהותיו ,מספקת וולך ביטוי
מקומי לנטייה רווחת של נשים כותבות מעבר לים ,כפי שעולה מספרה של קרוליין ווקר
ביינאם ) (Bynumסעודה קדושה וצום קדוש ) (Holy Feast and Holy Fastלשחזור תהליך
מותו של ישו ושיבתו אל החיים ,באמצעות הפיכת גופן שלהן לזירה מרכזית של הגאולה
המובטחת ,אגב חוויה חוזרת ונשנית של האלהה באמצעות הסבל בתהליך מתמיד של
סיגוף והקרבה .עם זאת וולך )לשיטתה( מעניקה לדמות הקדוש המעונה פנים
פסיכודליות ,לעתים גרוטסקיות ואף מקבריות .כך ניתן להתרשם מסיפורו של סבסטיאן
המרטיר הנוצרי "שלא היה ולא נברא" ,קסיוס המורח פניו "בצבע השרפות ופותח ביללות
אינדיאניות" ,דונה תרזה )אף היא מאזכרת בשמה קדושה נוצרייה( "נחיריה רוטטים
קלגסים מעליה ] [...וסכינה בפוספור משחתהו" .כך באשר לדמות העלומה שוכנת העננים
ה"ענודה" "קולות הקוקו והתנשמת" ,כמו גם מלאכי מרום שהדוברים האלימים מקפלים
את כנפיהם בעדנה ואז "חותכים בהם עד שהטל מציף את הארץ" .לזאת יש להוסיף
עיסוק )בעל אופי אובססיבי( באכילה שביעה וזלילה בשירי המחזור "דברים" ,כפי שניתן
להתרשם בראש ובראשונה מתיאור הנערים המבקשים "רק קצת דם לקינוח הדבש",
מעלילות תרזה בעלת הדם המתוק ,כריסטינה )כגרסה נשית לקדוש הנוצרי( שכושים
קטנים ומייבבים חגים במעגלים סביבה בפולחן ספק קניבלי /ספק העלאה על המוקד/
 5סימני הפיסוק אינם מצויים במקור והם תוספת שלי לצורך הבהרת העמדה הננקטת.
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ספק אונס ,לוטה שלוקחת כדורים נגד רגשות ,ניזטה "כיפה אדומה ] [...שאתה בוער
לטרוף" ,אנטוניה שכוסתה בדם על ידי יהורם ו"השרפים שתים עליה ידם" ,ססיליה,
"שהציפורים עשו בה שמות /ושעל הים הייתה מתפוררת" ,לפיכך "גמרה את כל
השוקולדות /ומחתה היטב את פיה /שלא יבואו הנמלים" .דמויות אלו )בעלות השמות
הזרים הא-מקומיים בעליל( ואחרות מתוך "דברים" ממחישות בסיפוריהן הדרמטיים ,על
מאפייניהם החזותיים הסנסואליים והסוגסטיביים המובהקים ,אותו מופע האימים של
הפואטי בגרסתה של וולך ,המשוררת שאישיותה הצבעונית ויצירתה השערורייתית סיפקו
לו ביטוי מובהק.
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נורית שושני

אביקם גזית

ימי הסתיו

חוקי ארכימדס

ֵא ֶלּה ֵהם
נּוֹחים,
יְ ֵמי ַה ְסּ ָתו ַה ִנּ ִ
אַח ֵרי ַקיִ ץ,
ָמים ֶשׁל ֲ
יִ
ָמים ֶשׁל ֶט ֶרם ח ֶֹרף.
יִ

ימ ֶדס
אַר ִכ ֶ
ֻח ֵקי ְ
פּוֹע ִלים
ֵאינָם ֲ
ֵך.
ֵבּ ִיני ְל ֵבינ ְ
ְכּ ָכל ֶשׁ ֲא ִני ָקרוֹב
ֵא ַליִ ְך ֲא ִני זָקוּק
ְל ָפחוֹת כּ ֹ ַח
ְכּ ֵדי ְל ַח ְבּ ֵק ְך
ָשׁר
ַחס י ָ
ְבּי ַ
ִעם זָוִ יּוֹת ְר ִא ָיּה
וּשׁטוּחוֹת
ֵקהוֹת ְ
ְלנ ַֹכח ַחדּוּת
חוּת ְך.
נוֹכ ֵ
ְ
יפה
וְ גַם חֹק ַה ִצּ ָ
פּוֹעלִ ,כּי ַכּ ֲא ֶשׁר
ֵאינוֹ ֵ
תוֹכ ְך
שׁוֹק ַע ְבּ ֵ
ֲא ִני ֵ
דּוֹחה ֲא ִפלּוּ
ֵא ִיני ֶ
אַחת
ִט ָפּה ַ
ַדּאי ֶשׁלֹּא,
אַתּ  -ו ַ
וְ ְ
ַל ְמרוֹת ֶשׁ ְנּ ֻק ַדּת ַה ִמּ ְשׁ ָען
ִנ ְמ ֵצאת ָתּ ִמיד
ֵך ְל ֵבינִ י
ֵבּינ ְ
וּמ ֶמּנָּה ֶא ְפ ָשׁר
ִ
ְל ָהזִ יז ָכּל ָדּ ָבר
עוֹמד ִבּ ְפנֵי
ָה ֵ
ָה ָרצוֹן.

ַה ַלּ ַהט ְכּ ָבר ָח ַלף,
ַה ַסּ ְג ִריר
ימ ִנים:
ַרק ַמ ְר ֶאה ִס ָ
רוּח?
ֶה ָענָן? ָה ַ
ָמים
נּוֹלד ְבּי ִ
ִמי ֶשׁ ָ
ָכּ ֵא ֶלּה,
אַח ֵרי
ַחי ָתּ ִמיד ֵבּין ֲ
ְל ֵבין ְבּ ֶט ֶרם.
ָמים
נּוֹלד ְבּי ִ
ָל ֵכן ִמי ֶשׁ ָ
ָכּ ֵא ֶלּה,
ָתּ ִמיד יִ ְחיֶה ֵבּין ְשׁ ֵאלוֹת
ימ ִנים.
ְל ִס ָ
ַמה ְמ ַס ֶמּנֶת ִבּ ְשׁ ִבילוֹ
רוּח?
ָה ַ
ַמה ְמּ ַס ֶמּנֶת ִבּ ְשׁ ִבילוֹ
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ?
ַמה ְמּ ַס ְמּ ִנים ָה ֲענָנִ ים?

אביקם גזית  -יליד  ,1946נשוי ,אב לשלושה
בנים וסב לשלושה נכדים )בינתיים(...
בעל תואר ראשון בהנדסה כימית – "הטכניון" ,חיפה.
דוקטוראט בחינוך -פסיכולוגיה של חשיבה מתמטית,
אונ .ת"א .מרצה במכללות להכשרת מורים .חבר סגל
המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה ,האוניברסיטה הפתוחה.

ימ ִנים
ילי ַה ִסּ ָ
ֵבּ ְינ ַת ִיםֵ ,בּין ְשׁ ִב ֵ
ילי ַה ְשּׁ ֵאלוֹת,
ִל ְשׁ ִב ֵ
ָרץ ַה ְזּ ַמן
ֶא ָמן.
ָחרוּץ וְ נ ֱ
ֻט ַרד ִבּ ְשׁ ֵאלוֹת
הוּא לֹא י ְ
ימ ִנים
וְ לֹא יִ ְת ֶהה ַעל ִס ָ
ִכּי ַל ְזּ ַמן ֵאין זְ ַמן
עוֹצ ִרים.
וְ אוֹתוֹ ֵאין ְ

הוציא לאור  5ספרים:
חושבים לעניין-חידות ואתגרי חשיבה ,מסדה1996 ,
חידודי מוח ,הד ארצי1996 ,
מושך-ספר שירים ,חלונות2000 ,
מת לחשוב  ,10יסוד 2002
מצאתי ,על אנשים שאהבו לחשוב ולחשב ,הוצאת
גייסט )המחבר(.2004 ,

ָכּל ֶשׁ ִנּ ְב ָרא ְבּ ֶצ ֶלם
ָבין,
ֵדע וְ י ִ
ָצ ִריך ֶשׁיּ ַ
ֶשׁ ְזּ ַמנוֹ הוּא
ֶצח,
ַרק ַשׁ ְב ִריר ִמן ַהנּ ַ
ַשׁ ְב ִריר ֶשׁ ְשּׁמוֹ ַחיִּ ים/
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חדש על המדף
בימים אלה יצא לאור ספרה של פנינה פרנקל המתעד בשירה ובצלומים את מסעה לסין
"טיפה של אושר טופפה על גג פגודה" ,בהוצאת "אסטרולוג".
למצגת שיריה של פנינה פרנקל – שירי סין
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מתוך שיכחה )בלתי מוצדקת( לא ציינתי כי תירגומי מארוול בגיליון ָ ,10
נלקחו מתוך "הנשיקה מבעד למטפחת"  /מבחר השוואות תרגומי שירה בעריכתו של
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