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 כן הענייניםתו



  דבר העורכת
  
  

אין .  בשמי ובשם חברי למערכת לפתוח במחאה,שלא כדרכי,  ברצוני,11את גיליון מספר 
  :ספק בלבי שרבים יצטרפו לקריאה זו

החוג לשוחרי שירה מביע את מחאתו על העוול הבלתי נסלח הטמון בכוונה לסגור את 
זה המשרת עשרות אלפי חיסול מפעל חשוב . בנתניה, הספריה המרכזית לעיוורים

  . רה בישראלהנו בבחינת פגיעה ועלבון בכל החב, עיוורים
אלא גם לנגישות , אין כוונתה רק לנגישות פיזית" בפני עיוור אל תשים מכשול"האמירה 
  .רגשית ורוחנית, תרבותית

  .הקישור מובא בסוף הגיליון.  ספריםYNET- ב,  הסוגיהכתבה מלאה על
  

 היתר לפרסם את –" הסוכנות היהודית"מיוחדת ממתנה ב זכינולקראת השנה החדשה 
פרקי . "חמישה פרקים ביסודות השירה" שוב והנפלא של לאה גולדברגמאמרה הח

תודתנו העמוקה שלוחה למחלקת  .המאמר יובאו בפניכם במהלך הגיליונות הבאים
  . בסוכנותּדֹוְברּותה
 

  ?ומה עוד בגליון
אותם אני מקדמת בברכה ותודה על תרומתם , מפגש עם משוררים ותיקים וחדשים

  . באמצעות שני מאמרים,  המפגישה אותנו עם השירה האידיתאנתולוגיה. לגיליון זה
  .  וולךמאמר מקיף על שירתה של יונהכן מובא -כמו

את . עורכים ואוהבי שירה,  ובו ראיונות עם משוררים"עלי שיח-על"מדור חדש הנקרא 
בהוצאת הקיבוץ של מדור השירה המדור פותח שיח עם המשוררת והעורכת הראשית 

  .נירלאה ש, המאוחד
  .יתקבל בברכה, כל מאמר שיש בו כדי לקדם מדור זה

מרחבי הארץ עידוד ותמיכה , ברצוני להודות לכל מאות הקוראים ששלחו מכתבי ברכות
מעל דפי גיליון זה שלוחה לכל אחד ואחת מכם תודתי . לקראת השנה החדשה, והעולם

  .שלווה ויצירתית, וברכתי לשנה טובה
  

ִלמֵדני ְּ ֵרך ְוִהְתפללָּב, ֱֹאלַהי, ַ ַּ ּ ֵ 
ֵעל סוד עלה קמל ָ ֶ ָֹ ּעל ֹנגה, ַ ַ ֵפרי בׁשל ַ ָ ּ ִ ְ ּ, 
ּעל ַהֵחרות ַהֹזאת ּ ֹלראות: ַ ּלחוׁש, ְִ ְלנׁשֹם , ָ ִ, 

ַלַדעת ֵלִהכׁשל, ְלַיֵחל, ָ ָ ְּ. 
 

ֹלמד ֶאת ׂשפתוַתי ְ ִַ ֵ ֵברכה ְוׁשיר ַהלל ּ ָּ ִ ָ ְ ּ 
ִבִהְתַחֵדׁש זמנך עם ֹבקר ְועם ִֶ ּ ָּ ְּ ַ ְ ּ  ,ֵליל ְ

ַלבל ִיְה ֹיֶה יומי ַהיום כְתמול ׁשלׁשוםְ ְ ֹ ִ ֹ ִֹ ּ ּ ִ. 
ַלבל ִיְהיֶה ֵעלי יומי ֶהרגל ְ ּ ְ ִָ ֹ ַ. 

  

  ".ספרית פועלים" ,כרך שני, "שירים", כתבי לאה גולדברג. שירי סוף הדרך: מתוך
  

  .קריאה מהנה
  
  שרית
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  תמרה אבנר

  ועוד על קין
  

 .ת ְּבַׁשְרֶׁשֶרּוְמַעֵּׁשן, ַקִין יֹוֵׁשב ַעל ֶּגֶדר ַהָּבָקר
  ֵרי ָהֲאָרָרטְּבֵצל ָה, לֹא ַהְרֵחק ִמֶּמנּו

  .ַהְּכָבִׂשים ֶׁשל ֶהֶבל ְמַלֲחכֹות ֵעֶׂשב ַרְך
  

  ֵיש ַמְׁשהּו ַמְקִניט
  ָּבאֶֹפן ּבֹו ְּגֵדִלים ְּבִאִּטּיּות ַּתּפּוֵחי ָהֲאָדָמה ְוַהְּגָזִרים

  .ִנְדָחִקים ֶאל ְּפֵני ָהֲאָדָמה
  

  .ת ַהַּבִי–ְּבַמֲעֵלה ַהֶּדֶרְך 
  ,ִאָּמא ַוַּדאי ְמַגֶהֶצת לֹו ֻחְלָצה ַלּיֹום ַהְּׁשִביִעי

  .ַּבֶּפַתח רֹוֵבץ ַהֶּכֶלב
  

  ,ְמַרְחֵרַח ָסִביב, ְלֶפַתע ַהֶּכֶלב ֵנעֹור
  .נֹוֵבַח, ָרץ ְלִכּוּון ַהַּׁשַער

  ).ֶאְפָׁשר לֹוַמר, ֲאִפּלּו ְּבָלקֹוִנּיּות, ַהָּכל ִמְתַרֵחׁש ִּבְמִהירּות(
  

  . ְוהּוא עֹוֶלה ַּבְּׁשִביל,ֶזה ַקִין
  !"ַאְרָצה! ַאְרָצה! ַאְרָצה"

  .ַרק ַהּכֹוֵתב ַהִּמְקָרִאי ָׂשם ִלּבֹו ְלַמֶּׁשהּו ָצהֹב ֶׁשָּנַפל ְּבָפָניו
  .ַקִין ְמַנֵער ִּבְתנּועֹות ְמדּודֹות ֶאת ִמְכָנָסיו

  "?ֵאיפֹה ֶהֶבל: "ַאָּבא יֹוֵצא ְוׁשֹוֵאל
  

 ׁשַמֶּׁשהּו צֹוֵרם ַּבִּמְפָּג
  ֵבין ָהְרָגִבים ַהּנֹוְׁשִרים ִמן ַהֶּבֶגד

  .ָלַאְסַפְלט ֶׁשַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה
  
  

 , ל" אלוף בצה-דין וקצינה בדרגת סגן-  עורכת,תמרה אבנר
  בעבר שירתה . בעלת תואר ראשון ושני במשפטים

  , סנגוריה וייעוץ משפטי, בתפקידי תביעה  בפרקליטות הצבאית
  .כירה במערכת הביטחוןוכיום הינה משפטנית ב

  הוצאת , "שירים באורמלא"שיריה וסיפוריה התפרסמו באסופה 
  , 2007, הוצאת חושן, "עד פתח הגן"ובקובץ , 2002, עם עובד
  מוספי ספרות ובמסגרת תחרות הסיפור הקצר, בכתבי עת
  , לאחרונה ראה אור ספר שירי הביכורים שלה ".הארץ"של עיתון 

  .2007,  הקיבוץ המאוחדבהוצאת, "להיאחז במים"
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  ביינהיר ל

    *  
  ןָחְבִמים ְלִדְמף עֹוֹוּסַבי ְלִּלים ֶׁשיִרִּׁשַה
  .רֵחד ַאָחל ֶאל ָּכים ֶׁשיִרִּׁש ַהמֹוְּכ
  ןֵיְנַעא ְמד לָֹחף ֶאת ַאֶא
  ,שֶפֶנ-הֵלם חֹוָתב אֹוַתָּכֶׁש
  .דֵקְפַתְל ּורֵּבַדְל, רּכְֹזִל, בׁשְֹחַל, בּתְֹכ ִללֹוה ֶׁשָּקֶׁש
  הָרָּקת ַהיאּוִצְּמן ַהַחְבִמים ְלִדְמם עֹוֵה
  .םחֹף ְּבֵסָאֵהים ְלִּוַקְמּו
  .יִנמֹו ָּכׁשָּמַמ
  
  
  

  נפלאות התבונה
  לֵבס נֹוַרל ְּפֵּבַק ְלריְךִי ָצִנם ֲאַּג
  לֵבי נֹויִנֵאל ֶׁשַע
  ץֵצֹוּפְתִמ, ץֵּפַנְת ִמאֹו
  ,ןלֹו ָּבמֹוְּכ
  !יטִמיָנ ִּדאֹו
  
  

  

  רוני סומק
  חַטק ֶּבֵמי סֹוִנרֹון ֶּשַמְזד ִּבָחיר ֶאי ִּשב ִלֵתֹוד ּכָחם ֶאֹויְּב

  יםִרְשב ֶעַתָּכ               
  ל ֶׁשמֹורּוים ְּבִנָיְנִע, ְךָּפְהל ַמים ַעִרְּבַדְּמים ֶׁשיִרִׁש
  ילִּצַמל ְל"ָז ָחאּוְר ָקאֹולֹוְמם ּוָלעֹו
  קֶמי סֹוִנרֹות יֹוְהִל, יִנֶּמת ִמַעַנמֹו, הָראֹוִלְכ, הָלחֹו-ׁשֶפֶנ

  בּתְֹכִלְו ,יִמְצַעְּב                  
  ...ים ְּבִנָיְנִע, ְךָּפְהל ַמים ַעִרְּבַדְּמים ֶׁשיִרִׁש
  .דָחם ֶאיֹוה ְּבָתְנְבא ִנא לָֹמרֹו
    .יִנָּבְרא ֻחם לַֹּג
  
  

  של נהיר ליבי השירים מתוך ספר שירי הביכורים
".כרמל " הוצאת," שירים מהמחלקה הסגורה–מחֹולהֶּנֶפש " 



  אילן ברקוביץ

  *  
  .קַחְצל ִּתַא, יִּל ֶׁשינֹוִקֶלְרַא
  אָצְמי ִנִנ ֲאּהָּבה ֶׁשָּדֻקְּנַהר ֵמֶׁשי ֶּגִּתְפַרם ָׂשֹוּיַה
  .יםִבָכֹוּכים ַהִאָצְמ ִנּהָּבה ֶׁשָּדֻקְּנל ַהֶא
  ?ןיָצי ֵלִנֲא
  .יםִניָצם ֵלָּלֻּכים ֶׁשִבְׁשים חֹוִניָצֵל

ֹוׁש  .יםִמֵׁשם ֲאָּלֻּכ ֶׁשיםִבְׁשים חֹוִטְפ
  
  .ילִחְתץ ַמִיַּקַה, יִּל ֶׁשינֹוִקֶלְרַא
  דֹובֹוְכן ִלֹוּל ַחַחֵתֹוי ּפִנע ֲאַבֶׁשב ְּבֶרל ֶעָכְּב
  .יִתָבהּול ֲא ֶׁשּהַּפְרָעף ְּבֵׁשנֹוְו
  .תֶכֶחֻגה ְמֶיְהי ִּתִתיָפִׁש ְנּהָתָנְקִזְּב. תֶרֶּגְרַגיא ְמִה
  .זזּוט ָיֶמה ֶקיֶזי ֵאַלאּו

  
  

  התרה

  .ִהַּתְרִּתי ֶאת ַעְצִמי ִמֶּכם ַוֲאִני ָחְפִׁשי
  .ָׁשלֹום-ֵמַעָּתה לֹא ֶאְהֶיה ַחָּיב ָלֶכם ִקַּדת

  ,ֵמַעָּתה ֵאֵלְך ְּבֶדֶרְך ֶׁשּלֹא ֵאָדָעּה ַעד ֻּתָּמה
  ,ֲאָבל ֶאְהֶיה ָחְפִׁשי ִמֶּכם, אּוַלי ֵאֵרד ּדּוָמם

  .ְלעֹוָלם
  ַהַּמָּבִטים ָהַאֲחרֹוִנים. ִהְׁשַאְרִּתי ֶאְתֶכם ֵמָאחֹור

  .ֶׁשָּלֶכם ֵהם ֶּפַתח ַהִּתְקָוה ֶׁשִּלי
 
  

   שראה אור "תפוזים"מתוך ספר השירים השירים 
  הספר הנו הראשון ". אבן חושן"בהוצאת  ,לאחרונה

  ". חרוזים– חרובים –תפוזים "בטרילוגיה 
  
  
  
  

  הקנקן הריק
  

  ֲעבֹר ַעל ְּפֵני ַהַּסְפָסִלים. ּבֹוא ֵהָּנה
  ,ֶׁשל ַהְּסִפיָנה ַהָּׁשָטה ּוְבָיְדָך ָּגִביַע

  .יקֵר ְלָך ַמְׁשֶקה ִמן ַהַּקְנַקן ָהּוְמזֹג
  .ָצא ַמֲחֶסה ֵמרּוַח ּוְׁשֵתה ַהּכֹל ַעד ּתֹםְמ

  .הִּכי ִאיׁש לֹא ִיָּׁשֵאר ָצלּול ַעל ַהִּמְׁשָמר ַהַּלְיָל
  

  אריכלוכוס איש פארוס
  אריה סתיו: תרגום

  "שבעה שערי שירה: "מתוך
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  בנימין-שרי בן

  תותים תותים
  
   הָכֵׁש ֲחתַסחּוה ְּדיָר ִּדְךתֹוְּב
ּו  תכֹוְּלַה ְמיָךֶתעֹוְּבְצֶא, תֹוּנִפ
  תַכְשֶחד ְּבת סֹויקֹוִּתְמַמ, יִנְטם ִּביל ִעִכָר
  ,ַחלּוא ָּגי לִֹחית ֶׁשֵּב
  .יָךל ִּפה ֶאָחת ַלֶׁשֶּגים ֻמִתּות ּתַמְטִּפ
  םָזְגֻּמט ַהֶקֶּׁשא ַה ָּבְךָּכ-רַחַא
  קֵמחֹום ְוָק, ןֵנ צֹוָךְרָׂש ְּבְךֵפהֹו
  .תֹוּיִתּוּתי ַהיַנֵעית ֵמִׁשיִרֲח
  .לּכֹר ַּבֵפֹוּכ, ְךּוׁשת ָחִיַּבה ַהָבֲהי ַאִלְּב
  רחֹוָּׁשל ַהה ָּכֶּלַּגְתד ִיים ָיִרם ָאִא
  רַתֹוּנל ֶׁשָּכ. ןָּכֻסְּמַה
  ,יִנְטִבים ְּבִקֲהַגים ְמִרֹוּכים ִׁשִתּוא ּתהּו
  תעֹוָּבְצל ֶאר ַעּגְֹסה ִלֶּסַנה ְמיָקֵרד ָהָּיע ַהַּגַמּו
  ןָּגַא ֵמקּוְמָחֶׁש
  .יִעְׁשִמח ְלָּלֻגי ְמִחית ֶׁשת ֵּבַוְרן ֶעֶבל לֶֹא
  

, אביב- בספרות עברית מטעם אוניברסיטת תלM.Aבעלת  -  שרי בן בנימין
  שיריה . מתגוררת בקיסריה. מרצה ואמנית העוסקת במגדר וזהות נשית

  ".  הקשת החדשה"ו" עלי שיח", "77 עיתון", "הליקון"התפרסמו ב
   ראה אור" מקום בו האספרסו קצר"השיר מתוך ספר שיריה הראשון 

  .2006, בהוצאת הקיבוץ המאוחד
  
  
  
  

  עמית מאוטנר

  פיתוי
  ָלַחְׁשִּתי ַּכְרִטיס ַאְׁשַראי ֶׁשִּלי

  ָׁשַלְחִּתי, ּתֹוְך ְׁשפֹוֶפֶרת ֶטֶלפֹון-ֶאל
          ְּפֵני ַהַּקו-ִסְפרֹוַתי ַעל

      ֲאִני ְוהֹוִני   ִמיםְּכֶלֶחם ִחָּכיֹון ָּת
  ֵהֵחּלּו ִנְקָהִלים ֵאַלי ַצְפנּו ְמֻפָּזִרים

  קֹולֹות ְמֻעָּנִבים ְוַעְנוֹות ָלׁשֹון  
  ְּבַהְבָרקֹות ְּכַדאי 
  ְוַהָּצעֹות ֲחֵברּות

  ְּבֵׁשם ָהַאֲהָבה ַהְּכָדִאית
  ִהְבִטיחּו ֲהָטבֹות

   
  ?ְּכמֹו ָּדִגים
  ?ְּכמֹו ַחּכֹות

   
  ְׁשַראי ֶׁשִּלי ָהִיינּו ֲהמּוִמיםֲאִני ְוָהַא

  .ַּכָּמה ּכַֹח ֵיׁש ִּבי ַהָּלקֹוַח
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    ָאְׁשֵרנּו
  .ֶׁשּלֹא ָשֲאלּו ַעל ַהִּכּסּוי

 פבלו פיקסו: רישום



  בירון-ציפי לוין

*  

 :ַעל ֲאחֹוֵרי ַהְּמכֹוִנית ֶׁשְּלָפַני ָּכתּוב 
 .ַמִיםֵאין ָלנּו ַעל ִמי ִלְסמְֹך ֶאָלא ַעל ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁש

 ֶׁשִּלי ָנָׂשא  אֹוִתי ַעל ַּגּבֹו  ַאָּבא 
 .ְוִלֵּטף ְּכֶׁשָּכֲאבּו ִלי ַּבָּיד ַהִצּנֹורֹות

  
  ו ַמְלַאְך ַהָּמֶות ּפֹוֵתַח ֶאת ַאְרַּגז ַהֵּכִלים ַעְכָׁש

 .ועֹוֶׂשה ְלָידֹו ֲחָזרֹות
 ַמִים עֹוד ְמַעט הּוא ִיְהֶיה ָאִבי ֶׁשַּבָּׁש

  .ְוִיְהֶיה ִלי ַעל ִמי ִלְסמְֹך
  

  

*  

  ֲאִני ַמִּכיָרה ֶאת ְמֵלאּות ַהָּפִנים
  .ַּתַחת עֹור ָמתּוַח ָנפּוַח ִמְּתרּופֹות
  .ַלָּכחֹל ֶאת ַהְּכָתִמים ָהֲאֻדִּמים ַהְּמַסְּמִנים

  . ֶׁשל ַהַּמְחָלָקה ָהאֹוְנקֹולֹוִגית ַמִּכיָרה ֶאת ּגֹוֵני ַהָּצהֹבֲאִני
  .ֶאת ֶוֶתק ַהְּגִויִלים ִלְפֵני ָהָארֹון

  

  

  דוקטורנטית לספרות .  ילידת תל אביבבירון-פי לויןצי
  השתתפה בכיתת השירה . אילן- משווה באוניברסיטת בר

  שיריה ראו אור בירחוני . במשכנות שאננים" הליקון"של 
 . ספרות שונים

  . ס"יצא בסיוע קרן עמו) 1995, עקד(ספרה הראשון טמונת חול 
  יצא בסיוע קרן יהושע ) 2000, הקיבוץ המאוחד(   "קריאה בכבד"הספר 

  בסדרת ריתמוס יוצא בסיוע " כריכה רכה"ספרה . רבינוביץ לאמנויות
  .  מועצת הפיס לתרבות ואמנות וקרן יהושע רבינוביץ לאמנויות

  לאנדרטת המוזות
  

  ָלֶכן ְּבתּולֹות ַהּקֶֹדׁש, ָהַאְנַּדְרָטה ַהּזֹאת
  .ַמָּתת ְלָכל ַהֵּתַׁשע, ָחַצב ְּבָידֹו ְקֶסנֹוְקֶלס

  ְּבַמֲעֵׂשהּו: ָּכל ַהּסֹוְגִדים ָלֵכן יֹאְמרּו
  .י ֶאת ְּכבֹוְדֶכן ִּבֵּקׁשִּכ, ָזָכה ִלְתִהָּלה 
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  תיאוקריטוס
  אריה סתיו: תרגום

 "שבעה שערי שירה: "מתוך



  יעקב שגיא

  ה הגדולהָכָרְּב

 ,הֹוֵלְך ֵמֶאְצָלּה, ְּכֶׁשֲאִני ָּבא ֶאְצָלּה
  ,ְצָלּהַּכֲאֶׁשר ָּכל ַהְּׁשכּוָנה חֹוֶזֶרת ֶא

  .ָלָּמה ֶזה עֹוֶׂשה אֹוִתי ְלַהְרִּגיׁש ְּכמֹו זֹוָנה
  ִלְפָעִמים ֲאִני רֹוֶצה ָלמּות

  ּתֹוֵלׁש ְזָקִני, ְּכמֹו ַּתִיׁש ְמֻיָחם
  ַמְטִמין ָּפַני, ְמַפֵּזר ַרְגַלי

  ֵאֶצל ְּבָרָכה ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ָׂשָמה אֹוִתי
  ְמַכָּסה ָעַלי ְּבֵחיָקּה, ִּבְמקֹוִמי
  ,ֶׁשָהָיה ַּפַעם, ְּכמֹו ָסִדין

  .ָלָבן
  

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

  
  
  
  
  

  אתי אור   

  שני שירים

  
  ספגטי  אפיזודה

    
  ַׁשָּבת-ַּדּקֹות עֹוְגנֹות ִּבְתעּוַקת  ,כֹוִנּיֹותְמת ִּבְׁשִביִלים ֶׁשּנֹוֲעדּו ִלין ּפֹוַסַעַנאִד

  ַאָּבא ִמְתַּכֶּלה  ְלאֶֹרְך ַהּׁשּוַלִים ַהְּצבּוִעים ָלָבן , ְּפִליֶסה ָּכחֹל
   ֶׁשַּיְחְרזּוַלְּנִביִאיםַמְמִּתין   ר רֹאָׁשּה ַּגִּלים ִמְתַּכְרְּבִלים ִּבְנֻקּדֹות ַרּכֹות ַעְׂש

  . ְוַדַעתִׁשיִרים ֶׁשל ַיֲהדּות  ,רּוחֹות עֹוְמדֹות, ֵסֶפר ִמְתַהֵּדק ַעל ַצָּואָרּה-ֵסֶמל ֵּבית
    .ֶנְחֶּפֶזת ְלַהְכִחיל ָּכל ֶּפַלח ּגּוף ָקָטן ָׂשִריםַּתֲאַות ְּב

  ֶזה ֶׁשֶקט ֶׁשָאִבי ָאַהב ְלִהְתַרֵּגׁש ִעם ֱאלָֹהיו  ַהֵּלב ֶׁשָּלּה אֹוֵמר ָלּה ֵאיְך נֹוְׁשִמים ַחְמָצן 
  .ָלַטַעת ָּבנּו ַצְיָתנּות ְוַהְקָׁשָבה ִמּדֹור ְלדֹור  ְּכמֹו ֶׁשְּגדֹוִלים אֹוְמִרים ֶׁשֵהם עֹוִׂשים 

    .ְּכֶׁשַהָּיֵרַח ִמְסַּתֵּתר ֵּבין ְספֹוִגּיֹות ֶׁשל ֲעָנִנים
  ָהֵרי ַׁשָּבת ֳצ  

  אֹוָתן קֹומֹות  ,ה ְּבַפֲאֵתי ָהֶעֶרבַנאִדין עֹוָלה ַעל ְמכֹוִנית ְצנּוָע
  ֶרַבע ֲחִביַלת ְסָּפֶגִטי  חֶֹׁשְך ִטְפֵטף ַעְצמֹו ַעל ִמְטִרּיֹות ַוֲאָנִׁשים

  .ַהְרֵּבה ַעְגָבִנּיֹות  ּבֹו סֹוף ַהְּכִביׁש ְּפַתְלַּתל ֶאל ֶהָהִרים, ּוַבָּמקֹום ַהֶּזה
  ִמיֶׁשהּו ָזַרק ֶאת ְׁשָמּה ֶאל ּתֹוְך ֻקְפַסת ַהַּגְפרּוִרים

    
  .ָּפִריז ְּבסֹוף ַהחֶֹרף ֶזה ַמְלָאְך ְּבָצְרָפִתית  
    
  
  

  .ורגיה אורולוגיתפיתוח עסקי בחברה שעיסוקה כיר-מנהלת שווק -אתי אור 
  לפני מספר שנים החלה לכתוב שירה באופן אקראי ובלתי צפוי .  המתגורר בפלורידה1+גרושה 

  .בתחומי פורומים לכתיבה יוצרת, מאז מתפרסמות יצירותיה בתדירות באינטרנט
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  דודי בן עמי

 ה ְוַאְרָּבָעאֹוָדה ַעל ְשלָֹשה
  . לֹא ְיַדְעִּתיםה ְרָּבָעְוַא; ְשלָֹשה ֵהָּמה ִנְפְלאּו ִמֶּמִּני"

  , ָים-ֳאִנָּיה ְבֶלב-ֶּדֶרְך; צּור-ֶּדֶרְך ָנָחׁש ֲעֵלי, ֶּדֶרְך ַהֶּנֶׁשר ַּבָּׁשַמִים
  ." ְוֶדֶרְך ֶּגֶבר ְּבַעְלָמה

 ט"י,ח"י,  משלי ל 
    

  ַמְרֶּתם  ֲאִּמְדָּברַל  ַמְרֶּתם  ֲאָּיםֵנֵלך ַל
   חֹולַלְכֶּתם ֶאל ֲה

  ם ֲאסּוִרים ֱהִייֶתם ִמְּפִנים ַקו ִמְׁשָּבִרי
  .ְטבּוִעים ִעְקבֹוֵתיֶכם ְצָלִלים

  

   ְּכִביׁשְלַקתֶחַלְכֶּתם ֲה
  ָמִתים ַּתֲחנֹות ַהִּמְמָּכר ַּבְּצֲאִסיֵרי

  צֹוִפים ְּבִשְמׁשֹות ָהֶרֶכב
  . ֶאל ֶׁשֶמׁש ָוֶאֶבן         

    ַהָּים הּוא ָים    
   ַאְך ִּפְתחֹו ְוַׁשַערַהחֹוף    

  . ּוְצָלעֹות ְּבִׁשְדָרה  ִּבְתָרִניםַמְפְּתחֹו 
  ִאם ַנְפִליג

  הּוא ֶמְרָחק    הּוא ֵאיְנחֹוף     
                  ֶּדֶרך ֵאין ְמִסָּלה 

     ַחְרטֹוםַרק 

  חּוץָיֵבש ַהִּמְדָּבר ִמַּב
  ִּבְפִנים ִּכְכלּוִאים

  םה ְּבֵעת ָצֳהַרִיֶּוַר ֵּתְדעּו ֶאת ַהֵּצל ַהְּמלֹא
  ֵאֶצל ַמְעָין ַהִּנָּגר   

    ים צּוִריןֵּב ֵּגב י       ֵמ
  .םקֹוְלֶכ  ֵהד             

  .ִמְדָּברִׁשְקלּו ֶאת    ַּגִּלים ְורּוַחַעל ן ַרק ִּכוּו   
    .ֵאין ֲעֵקבֹות                

  * * *              
   לּו ֱהִייֶתם ַּגל ְוִׁשְקעֹו   

  ַּגל ְוִׁשְקעֹו             
  . ַּגל ְירֹוֵמם ְויֹוִריד            

  ַמְרֶּתם  ֲאַאֲהָבה
  .ְתׁשּוקֹותַלְכֶּתם ִּבֲה

  ָּבאֶתם ַעד ְּפִנים ַּתְפנּוֵקי ַמְנַעִּמים
  ַׁשֲעׁשּוֵעי ַּדִּדים     ִמְׂשֲחֵקי ּדֹוִדים

  .ֵעיַנִים ְּפעּורֹות
  ָחָדש ֶאְצָּבעֹות ְמַחְּפׂשֹות

  .ְכֵאבִּב ֲחִליפֹות ִמְקְסֵמי

  .ַהָּים ִהְתַאֲחדּו ֶאל ִסּפּון ַעל
  

              *  
  
  ַמְרֶּתם ֲאָּׁשַמִיםַה

  ְסָערֹותַלְכֶּתם ִּב ֲהַּבְרֶזל
  ְנִחיָתה ְנמּוִכים ַמְסלּוֵליי ֲאסּוֵר
   ִּבְרָעִמיםַּכְנֵפיֶכםק ָּבַז
  .ַהְּקַטּנֹות ןְּבִמְנַי ִעְּתֶכםף ַס

   
  עֹוד ָהְיָתה ִהיא ַּפַעם
  .ַרְעָיה ֲאהּוָבה ֵמֵאם

  ָזָרה ִנְהְיָתה
  ַּכָּים ֶהָעמֹק ָהָרחֹוק

  ְבֵני ִזָּכרֹון ַאִחילַּכִּמְדָּבר ַהּנֹוֵשא 
  ַאִין    ְּפִרי לֹו 

  
  ַהָּׁשַמִים ָׂשֶדה ָלרּוַח 

  ְלִפְתָחם ָהאֹור  
  .ָהֵריִקים            ָׁשָמיו  ָּכחֹל ִעם ָלָבן 

  אֹו ֲאפֹור ֵהם   
  ֵעת ֵׂשאת ְּבָרכֹות      ְל

  .ָטרָמ  ֶאלְלַהְגִׁשים ְנָבִטים
  .ָׁשַמִיםְצפּו ֶאל 

  
   דָלִאם ִנְתעֹוֵרר ֶאל נֹו

  .ַאֲהָבה       ָּבאנּו ֶאל 
  
 * * * *                

          * *     
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  ספר בעריכה-" אבן ואהבות אחרות"מתוך



  
חמישה " את מאמרה החשוב לאה גולדברגשנים רבות למדי עברו מאז כתבה המשוררת 

" קול ישראל" הפרקים נערכו על יסוד חמש שיחות רדיו ב".פרקים ביסודות השירה
, פהלמאמר שהנו בבחינת מעט המכיל את המרובה והוא עוסק בשירה בראיה כללית ומקי

  .על פי תפישת עולמה של המשוררת
בדרך שאינה " ?איך"מובא כאן גם היסוד ל, מלבד העיסוק בשירה כצורת אמנות

כאמור בשמו . לא מהטכניקה של הכתיבה ולא משאלת האיכות הנדרשת בשיר, מתעלמת
  .עוסק המאמר ביסודות או בבסיס ממנו אפשר וכדאי להמשיך

  
 גם ,הסוכנות היהודית בירושליםבהוצאת , "א"ם כעיוני"המאמר נדפס בשעתו בחוברת 

  . אזלה זה מכבר) 1966(ו "תשכ-המהדורה השנייה שראתה אור ב
 שהתירה לנו לפרסם את המאמר ואנו נפרסם  בסוכנותּדֹוְברּותהאנו מודים למחלקת 

  . המבוא- 'פרק אפרק בכל אחד מהגיליונות הקרובים והפעם 
  

  .והשיר המשורר -' ה, סמלי לשון -' ד,  החרוז-' ג, הריתמוס -' ב: בגיליונות הבאים
  .נקווה כי כולנו נפיק תועלת והנאה מפרסום זה

  המערכת
  
  

  לאה גולדברג
  

  חמישה פרקים ביסודות השירה
  

   מבוא -א 

  

   ָהאֶֹרן ָהֵרי ַעל ַהְּצִבי
  ַׁשֶּלֶכת ֲעֵלי ָׁשם ֵאין ֲאֶׁשר
  ַהְּסָתוי ָּבא  ִּכיֹוֵדַע
 .ֶׁשּלֹו קֹולֹו ילִמְּצִל קַר
 

השיר במקורו . ספירהלמחברו חי במחצית השניה של המאה העשירית . זהו שיר יפאני
. ארבע שורות בו, שנעשה על יסוד התרגום האנגלי, בתרגומנו. הוא בעל חמש שורות

,  אסונאנסי-שלנו   כפי שהיינו אומרים במונחים-, במקורו יש בו משהו מעין חרוז קל או
היא ללא  השלישית עם הרביעית ורק השניה, שונה מתחרזת עם החמישיתהשורה הרא

רק מי  על המוזיקה הפנימית שלו יוכל לדון, נו הפורמאלייבני, על משקלו האמיתי. חרוז
 יחוש בו את, מושלם זה-גם מי שיקראנו בתרגום לא, ואף על פי כן. שיודע את המקור

 את בדידותה של נפש חיה, יחושי הבאותאת אווירת הסתיו ונ, רוח השירה המרחפת עליו
 עצים ירוקים באוויר, צבי בודד על הררי האורן: ויראה תמונה כנגד עיניו, בשלהי הקיץ

 שהוא קול הצבי והד קול לבבו של, וישמע קול עורג ואובד, הצלול של ראשית הסתיו
 .המשורר

 
ירגיש מיד   שירהמי שמצוי אצל קריאת. עולם מרוכז בשורות מעטות, השיר הוא שלמות

פרטים  האם יש לנו צורך לדעת עליו-לפיכך. ויענה לשיר באורח ספונטני, בשלמות זו
 האין? האין ניתוח השירה פוגע בהרגשת השלמות? אפילו אלה שכבר הזכרנו, נוספים

 ?הוא ממית את הנפש החיה המפעמת בשיר
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 כל יצירה אומנותית או(באים לנתח שיר  שאלות כאלו נשאלות לעתים קרובות כשאנו
ביקורת המתנגד מאד לניתוח מדוקדק  יש סוג של. ומבקשים לפרקה ליסודותיה) אחרת

מי שניתן , בהלכי הנפש שבה, ברמיזה כל כוחה-יש הטוענים שהשירה. של יצירה שירית
 ...שלא ניתן לו ומי - פירושיםלו חוש להבנת הדברים האלה יבין בלי 

עליו לוותר לעולמים על  האם?  מלכתחילה מה יהיה עליואכן מי שלא ניתן לו חוש כזה
אדם חונן במידה שווה  שלא כל, אין ספק? תענוג זה של קריאת יצירותיהם של משוררים

כאשר ישנם  ממש, "שיריים"ובלחי " שיריים"יש אנשים . שירה והבנתה-של הרגשת
, שאיננו חרש  אדםשלגבי, אבל אנו יודעים עתה. אנשים מוזיקאליים ובלתי מוזיקאליים

וכן  קיימת אפשרות פיתוח של חוש שמיעתו עד כדי דרגה מסוימת של הנאה ממוזיקה
 אלא מתוך, לא כל שכן לגבי אלה שהחוש ניתן להם, אפשר לפתח גם את החוש לשירה

זוכה על פי הרוב , האדם הקורא בשעת קונצרט פארטיטורה. פגום טעמם ידיעה-אי
שדרכי השירה  וכן האדם, מעמיק יותר בקליטתה, א שומעבתוספת הבנה של היצירה שהו

 .הפורמאליים נהירים לו עשוי לרדת ביתר הבנה אל עומקו של שיר
 
  . השירה שיחסם לשיר הוא סנטימנטאלי מלכתחילה-מעטים הם אותם אוהבי לא

אך ייהנו באותה מידה עצמה , השיר הקטן שהובא בראשית הדיון הם אמנם ייהנו מן
, אמנם, ייתכן. יאמר האומר כי טוב להם, אכן. נטולת כל ערך חרזנות רגשניתמאיזה פרי 
עץ הדעת . כי גישה לאמנות דורשת קודם כל אבחנה, לשירה אך לא טוב לה, שטוב להם

משטעם האדם הראשון מפרי , אמנם על פי המסורת. ורע עץ הדעת טוב, כפי שכתוב, הוא
-הטועמים מעץ, שאינם שלמות מוחלטת, שלנו אך בחיינו. גורש מגן העדן, עץ הדעת

 ודעת זו היא ענייננו -וזוכים בדעת הטוב  הדעת טוב ורע נטרדים מגן העדן של טיפשים
שיעזרו , השירה לתת כלים בידי הקורא לשם כך משתדל העוסק בתורת. בניתוח השירה

 .לו בקריאת השירה והבנתה
 

גבי הכלים האלה ולא להיתפס  יש לנהוג בזהירות יתרה ל,שאמרנו קודם אך לפי מה
עלינו ללמוד להרכיבה מחדש ,  יצירה ליסודותיהָפֵרקלבלמדנו . בלבד לדברים חיצוניים

בידיהם של  אין לך דבר נורא יותר מאשר כלים משוכללים. ושלא לגרוע משלמותה
וקצב אשר בכל שיר יש משקל : ושיר אפשר לנתח שהרי כל שיר. חוש-פדאנטים חסרי
בשירים . השאלות, השואות, מוייםיד: לשוניות  וכמעט בכל שיר יש תמונות,אפשר לקבעו

, על כל הדברים האלה ניתן לדבר. משלו חריזה-רבים יש חרוז ולכל שיר מתחרז דרך
למיינו , שבהם משתמש הכותב לעמוד על מוטיבים, למצוא מקורות, להביא דוגמאות

אך אם . שירים טובים ורעים יה לגביכל הדברים האלה ניתנים לעשי. ולשייכו לסוג מסוים
את עצמנו בעולמנו  ואם איננו משתפים, אין אנו משתמשים בכוח השיפוט של טעמנו

עולם מיוחדת -לראיית שהם עדות, הרוחני של השיר ואיננו מעלים בו אותם סימני היכר
 .הניתוח ולא כלום לא יועיל לנו, במינה המוצדקת בתוך היצירה והמצדיקה את קיומה

 
 :ביאליק של" שירי החורף"כולנו יודעים ששתי השורות הראשונות מ

  
 ,עֹוֵרב ְצִריַחת, ּבֶֹקר ִצַּנת

    ָוִאיָקָצה- ֱהִעירּוִני
 

  :אבל אם נאמר; הן שתי שורות בקצב של טרוכיאוס
  

  ַהַּזִית ֵעץ ַהַּבִיתמּול 
  -  ִׁשיר ּוָּפִיטִחַּבְרִּתי ָּכְך
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ובכל . מתחרזות ונוסף על כך הן גם,  במשקל טרוכיאוסהרי גם כאן לפנינו שתי שורות
 -הערכים השיריים   ואפילו איננו חכמים כל כך באבחנת-אנו בטוחים בטחון גמור , זאת

  . ומחורזקצוב  והשורות שהבאתי אחריהן הן פטפוט, ששורותיו של ביאליק פותחות שיר



בדוגמאות   לעמוד ולאהנה על כך עלינו? שיר-ההבדל בין שיר לבין לא, אפוא, מהו
 שהרי יש דברים. אלא לגבי עניינים מורכבים לאין ערוך מזה, פשוטות כזו שלעיל

 הנראים לכל דבר ודבר כשיר ואף על פי כן,  ובעלי מקצב ובעלי הגיון ואפילו רגשמחורזים
  .יבחין מי שיודע להבחין שאין בין כתיבה זו לבין השירה ולא כלום

  
בעמדו על היסודות העיקריים של , שלו דיבר על כך) אומנות השיר" (פואיטיקה"ב אריסטו
אומר " ואפילו היה הירודוטוס כותב את ספרי ההיסטוריה שלו בחרוזים: "הספרות
  ". ולא שירהמחורזיםיוסיפו להיות ספרי היסטוריה  הם", אריסטו

 
יטוי ב-מה הם סימני ההיכר היסודיים של דרך? אותה איך נגדיר? מהי אפוא השירה

שלא הצד הטכני של עריכת , מסתבר בבהירות מן הדברים שאמרנו עד עכשיו? שבשירה
, כבר מן הדברים האלה ברור לנו. השירה מלים בשורות קצרות ובחרוז קובע את מהות

. את התוכן המיוחד של השיר שלצורות השיריות יש הצדקה אך ורק אם הן חופפות
לא קל להגדיר . ביסודו שירה שהוא, יטוי למשהואלא דרך ב, השירה איננה רק דרך ביטוי

דברים אחדים שאמרו  הנה לפני ספר המביא על העמוד הראשון שבו. זה" משהו"
 )1(. אונטרמאיר הוא ספרו של לואיס, משוררים שונים על השירה

 
 :ויליאם וורדסוורת אומר: והנה כמה מן ההבאות

זוהי ההתפרצות ... בדרך כלל, וי ריתמיביט, דמיון של רגשות עזים-השירה היא ביטוי רב"
  ."כשאנו נזכרים בהם תוך שלוה, הספונטנית של רגשות עזים

  
   :'והנה דבריו של קולריג

העיקרי והיאה  האובייקט; האובייקט העיקרי היאה ביותר למדע הוא קומוניקצית האמת"
, הפקחים, נו הצעיריםיהייתי רוצה שמשורר... התענוג-ביותר לשירה הוא קומוניקצית

מיטב : שירה. מלים במיטב סדרן: פרוזה: יזכרו את הגדרות השירה והפרוזה שלי והם
  ."המלים במיטב סדרן

  
 :בלבד והמשוררת אמילי דיקינסון מגדירה את השירה בדרך אמוציונלית

הריני , לחממני אם אני קוראת ספר ואני חשה כפור בכל גופי כך ששום אש לא תוכל"
יודעת , יקדקוד כאילו הסירו ממני את, אם אני חשה תחושה פיזית, איודעת כי שירה הי

  ?"אחרת או שמא יש דרך. אלו הן הדרכים היחידות לדעת דבר זה. אני ששירה היא זאת
  

  :והנה דבריו של רוברט פרוסט
עד  שנמתין חושבני שאיוולת היא להעריך שיר אם יישאר לדורות או לא על ידי כך"

לא אם  הבחינה שהשיר הוא טוב היא. צריכה לחכות לניסיון הזמןאין השירה . שיישאר
  אלא בכך שברגע ראשון לפגישתנו עמו נדע שלעולם לא נוכל-נשכח אותו אי פעם 

  ."לשכוח אותו
  

כמעט שהובאה  לעומת כל הגדרה. סבורה אני שלא? האם חכמנו מאד מן הדברים האלה
 .כאן אפשר להביא הגדרה אחרת

 
או על איזה אמנות , אפשר לומר גם על מוזיקה ינסון אומרת על השירהמה שאמילי דיק

וכן אפשר ליחס את . המשוררת לגבי שירה אם תחושתנו לגביה עזה כתחושת, אחרת
 .הצדקה עצמה ובאותה, או לפסל, דבריו של רוברט פרוסט לתמונה

 
  :קפקא אפשר להביא את דבריו של' כנגד הפסוק הראשון שבהגדרת קולריג

"  קפקא משתמש כאן במלה( היצירה הספרותית בכללה -או אם תרצו (שירה ה
 (Dichtung
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 ."היא תמיד סיור בדרך של חיפוש האמת



  
, אמנות רצינית היא אם, כי גם אמנות, לפי זה לא למדע ניתן המונופולין על האמת

, הצרפתי ולא לחינם אמר קוקטו. אלא שמחפשת היא אותה במקום אחר, מחפשת אמת
מקרה  ואולי אין זה. אמנות שאין יסודה באמונה היא אמנות דיקוראטיבית גרידאשכל 

 גם את דבריו של. שהקרבה האטימולוגית של המלים העבריות אמונה ואמן גדולה כל כך
, וורדסוורת על השירה וביטוי רגשות עזים בצורה ריתמית ביטוי העולה ברגע של שלווה

 .ו אמנות אחרתא, גם למוזיקה, אם תרצו, אפשר ליחס
 

  .שבו הוא מדבר על אמנות פלאסטית, "דיוקן"גוגול בסיפורו ה ואכן אומר דבר זה עצמו
  ..."שלוה נפשו נושם האמן-כי גם בסערת, נפש לא היא הרגשתו של האמן-סערת"

 .נוסיף אנחנו, הדעת-זו השלוה שבשיקול
 

בעיקר ,  של שירהמכל הדברים שהובאו כאן שמענו גם משהו על מהותה. ואף על פי כן
הוא . הוא מאלף מאד' והחלק השני של דברי קולריג. 'וקולריג בדבריהם של וורדסוורת

פסוק זה מאיר ".  מיטב המלים במיטב סדרן-שירה , סדרן  המלים במיטב-פרוזה : "אמר
, קובע בו' קולריג. הוא ענייני: אמוציונאלי ואיננו פילוסופי בלבד לפי שהוא איננו, עיניים
זהו החומר היחיד שבידי .  היא המלה- כבשירה כן בפרוזה -הספרותית  מר היצירהשחו

ובבואנו להגדיר כיצד ולשם . חומר אחר לשימוש אין לו: סיפורים או שירים היוצר הכותב
אנו מגדירים את עצם מהותה , הפרוזה וכותב השירה בחומר זה שלו מה משתמש כותב

 .של השירה
 

  :הרברט ריר אומר
... פורמאלי בלבד  בין שירה ופרוזה איננו ואף אינו יכול להיות לעולם הבדלההבדל"

  ."הפרוזה ביטוי קונסטרוקטיבי, השירה היא ביטוי יוצר
 

   "create" כדי להבין את הדברים על נכונה עלינו לתרגם כאן את המלה האנגלית
אבל , שלה ציהשכן גם הפרוזה יוצרת משהו בקונסטרוק, "בורא"אלא כ, בלבד" יוצר"לא כ

 הפרוזה מספרת את: או נאמר ביתר דיוק. בוראה עולמות, בעזרת המלים, השירה
 בשוותה לה צורות וגוונים שונים ואילו השירה) אף הסיפור הדמיוני(המציאות הקיימת 

לפיכך השימוש במילה השירית שונה מן השימוש במלה . יוצרת את המציאות מחדש
  :בעניין זהאן פול סארטר אומר 'ז. בפרוזה

. את העולם להראות בעדן,  כמין שמשה של חלון-בשביל הפרוזאיקן המלים הם אמצעי "
 המלה של השירה. שבתוכה נצוד העולם, אספקלריה, בשביל המשורר המלים הן ראי

  ."בה בשעה שהפרוזה מבטאה אותה, את משמעות הדברים מייצגת
 :ושוב דברי הרברט ריד

 הרוחני של ֵהָדןב, אלא יתר מזה,  ומשמעותה של המלההשירה תלויה לא רק בצלילה"
  ."המלים
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אמנות זו מעורר  הרבינו כל כך בציטאטים ורכזנום לפי שהחומר הבלתי נתפס כמעט של
 .תמיד ויכוח שאינו פוסק

 
, שכן היא חילונית יותר מאשר הצבע, אומנותי המלה היא החומר המסוכן ביותר לשימוש

כדי , במלים כדי לכתוב גם מכתב פרטי אנו משתמשים. ינהנג-השיש או צלילו של כלי
לכתוב מאמר תעמולה בעיתונות  לרשום חשבון של כובסת וכן כדי, לשוחח עם ידיד

החילוניים ועם זאת מתגלגלת ליצור  המלה בגלגולה השירי שומרת על כל גווניה. היומית
. לוי והסמוי אחד הםוציורה הג הגיונה; משמעותה וצלילה היינו הך הם: אחר כביכול

. ומנגנת לפנינו בעת ובעונה אחת היא מציירת: למילה בשיר תפקיד כפול של צבע וצליל
  אך מוחשית היא יותר בתארה , היא מופשטת ואוורירית יותר מן החומר של הצייר והפסל



 .הנגינה-את עולמנו הממשי או האמוציונאלי מאשר תווי
 

-ומופשט עשותו בשביל עצמו את העולם מוחשיב, כאשר משיג המשורר את מטרתו, אכן
  :המשורר אומר. סמלי בעת ובעונה אחת הוא מגיע אל השלמות

  
   ָהאֶֹרן ָהֵרי ַעל ַהְּצִבי
  ַׁשֶּלֶכת ֲעֵלי ָׁשם ֵאין ֲאֶׁשר
  ַהְּסָתוי ָּבא  ִּכיֹוֵדַע
 .ֶׁשּלֹו קֹולֹו ִמְּצִליל קַר
 

ועם זאת . לטעות בו ניתן באורח שאיןהצד החזותי . התמונה כאן מוחשית והציור ברור
סתיו בודד  חדל להיות, הסתיו המסוים מאד שבשיר, בצירוף המלים הפשוטות האלו

-לא ואותה ערגה, סמל תחושת סיום וראשית, אלא הוא סמל הרגשת הסתיו, מקרי, אחד
 .נתפסת אלא במלים אלו בלבד

דרך זה של ביטוי , והדחסה ז. אותו היא מדחיסה, השירה איננה מפרטת את העולם
במלה הגרמנית הקוראת לשירה  שהוא אחת מתכונות הליריקה מצא את ביטויו, תמציתי

תורת השירה בכל אומה  וכמעט כל בעלי, פירושו דחוס - Dicht דיכט" (דיכטוג"בשם 
כבפקעת אחת מרוכזים , אך בתוך הביטוי הדחוס הזה) ולשון מביאים לדוגמה מילה זו

 .שכים לקצותיו השונים של עולמנואותם החוטים המתמ
אמצעים אלה הם בראש . הלשוני-המיוחדים לביטוי השירי, יושג באמצעים שונים דבר זה

התמונה ) במקרה שהשיר מתחרז(, וכן החריזה, המלים והריתמוס-מבחר ובראשונה
  . מוזיקאליים למיניהם הלשונית וצירופי לשון

אך בדברנו . בשיר ה ובמקום שהם תופסיםאנחנו ננסה לדון על אילו מן האמצעים האל
, מחשבה ורגש שאין הם אלא דרך ביטוי להלך, הביטוי עלינו לזכור תמיד-על אמצעי

 .עולם מיוחדת שבזכותה המשורר משורר הוא-לאותה ראיית
  

--------  
1 - "The forms of poetry", Louis Untermayer   
  
  

  

  אלבז-רחל פורמן

   *  

  ָרִחים ַּבֲאַגְרָטלֶמָלִני ְמִניָחה ְּפ
  ְּבַסְך ַהּכֹל ְׁשֵני ְוָרִדים

  .ָהֶאָחד ָצהֹב ְוַהֵּׁשִני ָורֹד
  ַאַחר ָּכְך צֹוַנַחת ִּבְכֵבדּות ֶאל ֻּכְרַסת ַהַּקׁש

  ּוְמַבֶּקֶׁשת ְּגִליָדה ַהְרֵּבה ְּגִליָדה
  ַהַּמְמִּתיק ֶׁשל ִנְׁשָמָתּה

   ּכֹוֶאֶבתֶזה ָיִמים ֲאֻרִּכים ֶׁשַרְגָלּה ַהְּיָמִנית
  ֶמָלִני לֹא יֹוַדַעת ְלַנּקֹות ַעְצָמּה ֵמַהּלֹא ָרצּוי ַּבָּמצּוי
  ּוִמְתַוָּדה ִּבְפֵני ָהֱאלִֹהים ַעל ֲחָטִאים ֶׁשּלֹא ָחְטָאה

  ִהיא ְמגֹוֶנֶנת ִּבְכָנֶפיָה ָהֲעֵיפֹות ַעל ּגֹוָזֶליָה
  ָהְיָתה רֹוָצה ֵׁשִנית ַלֲהרֹות ֶאת ְיָלֶדיָה

.ם ִיּסּוִריםִלְמנַֹע ֵמֶה
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  יוסי גמזו
  ִשיִרים ְלַנֲעָרה ַעל ְּגדֹות ַהֶּלֶתה

  פואמה
   

, אחר חורבנם של הדבריםל, לאחר מותם של הבריות, בל בשעה שאין שיור וקיום לָעָבר הרחוקא"..
עוד עומדים , תמידים יותר ונאמנים יותרמ, רוחניים יותר, אבל גם עזים יותר, יחידים וענוגים יותר

ממתינים זה לזה ומקווים בתוך חורבות והם קוראים זה לזה , ובדומה לנשמות, ם רביםמיריח יהטעם וה
    ."ניין גדול זה של הזיכרוןב, עולמם ונושאים על גבי טיפה קטנה אחת שאין בה ממש

  
   )עדה צמח: תרגום, "מן האבודהז ֶחֶפשֹ"מתוך , "עּוגת הַמאדֶלן הקטנה: "מארסל ּפרּוסט(

  
.I  

  ,  ְּכמֹו ֵחיק, ֶזהָּכהּו ַמְזִמין  ֵיש ַמֶּש
  קַֹער ַהִּמְפָרץ ְלטּוף ַהְּתֵכֶלתְּב

  ֵּבין ְשֵּתי ְזרֹועֹות ָהִרים ֶשִחּבּוָקן 
  . ַלָּים ְלִהְתַרֵּפקלֹו ַמִּניַח

  ַהֶּקֶצף ַהֵּמִטיַח ַּתְלַּתֵּלי
    ְּבתֹם ֶשל ֶיֶלד, ָרה ַּבחֹולֹוֵשֹיָבה ְצח

   א ָלַאְדָוה ַהִּמְתַעְרֶסֶלתמֹוִכיַח ֶשֵאין ִּגיל לֹ
  .ְולֹא ַלִּזָּכרֹון ַהִּמְתַּדֵּפק

   
  ַּבחֹוף עֹוָשֹה ָהרּוַח ַלְּדָקִלים 

  עֹוֶתיָה ת ַמה ֶּשּמֹוְללּו ֶאְצְּבֶא
  ל זֹאת ֶשּלֹא ָנְטָשה אֹוְתָך ַאף ַּפַעםֶש

  שּורֹות-שּורֹות. ַּגם ְּכֶשָּנְטָשה ְמאֹד
  ִּלים ַג ָךראְש-ָחְרָשה ָיָדּה ִּבְשַֹער

  ָּבֶהם ָטְבָעה ִּכְצָרב ֶאת ִעְקבֹוֶתיָה
   : ַלְקמּוס-ְּכִמְבַחן, ֶתֶכת ְּכַסִּכיןחֹו ל ַאֲהָבהֶש

It makes you or it breaks you,  
  .ין ְּפָשרֹותֵא
  
II .  
  ,ה לֹא ַהְּזַמן ֶשּלֹא ַמְצִליַח ְלַהְשִּכיחֶז

דנטה נמשה מנהר הלתה בידי 
  ה'אהובתו ביאטריצ

  . ה ַהְּכֵאב ֶשּלֹא ַמְצִליַח ְלַהְגִלידֶז
  ִמְּלַבד ַהִּמיתֹוס, לּום לֹא דֹוֶהה ִעם ַהָּשִניםְּכ

Gustave Dor'e ֶשֶּפְרְסֶּפְקִטיבֹות ְמַרְּפאֹות ֶאת ַהּשֹוֵתת .  
         ִּבְרֵתתרָאַמ, ֵאין ֵלב ָשֵלם ְּכמֹו ֵלב ָשבּור

   ַאְך ַהָּשִנים ֵהִמיתּו, אֹותֹו ַמִּגיד ֻמְפָלא
  ה ֶשּמֹוִכיַחַמ, ְּשֵלמּות ַהּזאת ֶעְשֹרֹות ִמיתֹות ְּביֹוםַה תֶא

  ֶשּשּום ַסִּכין ָּכֶזה
     .ֵאיֶנּנּו ַמֲחִליד

   
  ַמה ֶשּלֹא ֻחַּלל ּבֹו קֶֹדש-ִאם ִנְשַאר ְּדַברְו
  . ַהְּזִכיָרה ֶשַּמֲעָלה אֹוָתּה ָּבאֹובזֹו
  ַהַּמְכאֹוב, ַהַּגְעּגּוַע, ָהִאְלָמֵלא? יְך ְלַדֵּיקֵא
  ֶדתם ַאְך ַּגם ַמְלּכֹיָאמֹוָדִא-ם ַּפֲעמֹוןֵה
  ִּקירֹוֶתיָה ְיצּוִקים ְזכּוִכית ְשקּוָפה ֶש
  ְמצּולֹוָתיו ֶשל ֶהָעָבר ִנְגלֹות ָּבּה ֶחֶרש  ּו
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  ַהֶּטֶרף-ל ַאְלֻמָּגיו ְוַעל ְּכִריָשיו ְצֵמֵאיַע
    ַּפַעם לֹא יֹוְרִדים ָּבּה ַעד סֹוָפּהףָבל ַאֲא
    -ֲחשֹּוָפה ִמָּכל ִמְשַֹחקַה ל ָהֱאֶמתֶש

  ,ָקֵלידֹוְסקֹוִּפי-ַהְּכמֹו,  ַהֶּזהַהִּנְצנּוִצים
   ֶשּבֹו הֹוְפִכים ָּתִמיד ַהְּזַמן ְוַהִּדְמָעה

   רֵזֵאיְך ְלַשְח. ֶאת ָהֻעְבּדֹות ְלַאָּגדֹות
   ?ַאף לֹא ִקְמָעה, ְּבִלי ֶרטּוש, ַאּפ-ֶאת ַהִּסּפּור ַהֶּזה ְּבִלי ֵמיק

  ַהּכֹל ָּכל ֵזֶכר הּוא ַרק קֹוִּפי -ֲהֵרי ְּבַסְך
   ֵזרֹוָקְרָּבן ח, ֲעֻרָּבה-ְכָּכֶזה הּוא ְלעֹוָלם ֶּבןּו
  .                   ַסְחָטנּות ַהִּכּסּוִפים ְוַהֶּמְרָחקְל
  

   ַרק ַהָּים ֶשִּבְדָכַיי. ַאְנלֹא יֹוֵדַע
  ,                                    לֹא ִנְכָנע ְולֹא סֹוֵלַח, מֹוִסיף ִלְרגֹם ִּבי

   ָשם ְוָאז ַעל ֵמַזח ֵחְרשּוָתםים ֶשל ַּגִּל
  .                   ַהִּמְתּפֹוֶרֶרת ֶשל ַהָּכאן ְוָהַעְכָשיו
  ִלְפֵני ַחַּיי , ֲאִני רֹוֶאה אֹוָתּה ִלְפֵני ְוַאֲחֵרי

  ,ֶּייָהַחִסיִזיִפי ְּבִעְקבֹות  ֵהם ִמְרָּדףֶש
  ַאֲחֵרי ַמה ֶּשִּנְרַצח ַאְך לֹא ֻנַּצח ָּבּה ְולֹא ָתםְו
  , ל עֹוד לֹא ַתְמנּוָּכ

  לֹא ַהִּשיר
  . ְולֹא ַהָּשר

  
III  
    ַואְלד-ִויֶנרְל יא חֹוֶזֶרת ִעם ֵרֶעיָה ִמַּמָּסעִה
  ַתְרִמיל ָּכֵבד ָּכֵאד ַהִּמְתַאֵּבְך ַעל ְּפֵני ַהּדֹוַנאּו ְּב

  ֵמַאְבָזמֹו ֶאַמְיל ָקלּוף ַהִּמְשַּתְלֵשלן ֶשִּסְפלֹו
  : ִּבְצִליל ְצחֹוָקּה ָהִעְנָּבִליְתָחֶרה ְּבִלי ַהְצָלָחה ִמ

  , ְּכמֹו ַהְרָעָשה ַאְרִטיֶלִרית ֶשל אֹור
 ,יףֲעלּוִמים ַמְקִצ-מֹו ַסְיֶדרְּכ
  , מֹו ַואְלס ֶשל יֹוַהן ְשְטַראּוסְּכ

    חֹוָצה ַּבִּמְכָנַסִים ַהְּקָצִרים ֶשָּלּה ֶאת ֶמֶתק
  . ַטאְרט-אֹוגּוְסט ְּכַזאֶכר-ַהּבֶֹקר ָהָאפּוי ְּבחֹם

   
  ְּבִצָּלּה, אֹות ֶמֶטר ִמָּשםֵמְשלֹש 

  ַרְך ְוַהַּפְסֶטִלי ֶשל ְּגנֹוֶגֶנת ְמֻפְסֶּפֶסתָה
  ָלָבן ְּכמֹו ַּתּפּוֵחי ֶלְחָיּה ּוְבַרק ִשֶּניָה-ָאדֹם

  . ֲארּוָסתֹודָקֶפה ְלַצ-ֵביתְּב יֹוֵשב ָצִעיר
  ְּבַאְקַראי, יֵני ָהֲארּוָסה צֹוְלחֹות ְּבֶשֶקטֵע

   ִהיא ְמַזָהה ֶאת ָהעֹוֶבֶרת,  ַהִּכָּכרֶאת ּבַֹהק
   ַהַּקִיץ-ְקַהל ַּתְרִמיָלֵאי ַהֲהֻמָּלה ְשכּוַרתִּב
  .אּוְסט ֲאֵהבֹו ַפר"ְרִעיָמה ֶאת ְשָמּה ֶשדּוַמ
  

  ִנֶּתֶקת ִּבְמאֹור זֹו ֶשָּקְראּו ָלּה
   אֶֹרן-ְמֻרָּבבֹות ְּבִשֵֹּכי, ִנים ְמֻיָּזעֹותָּפ
   ֵמֲחֵבֶריָה, טֹוב-תֵאיזֹו ְנָהָרה שֹוֶחֶרְו
  ָּכאןִמ. ָאָצה ִּבְפִתיָעה ֶאל ַהּקֹוֵראת ִּבְשָמּהְו

  ,צֹוְברֹות ַהִּמיַזְנְסֶצנֹות ֵאיֶזה ֶמַתח לֹא ָצפּוי
    :ְּטִריְוָיאִלי ַלָפָטאִליַה ִחּלּוִפין ִמן-ְּכמֹו ֶזֶרם

-"
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  ָגה ָהֲארּוָסה ֶאת מֹוָדֶעיָה יַמִּצ" ,ַתִּכירּו



  .ֶזה ָלזֹו, ים ִאיש ְלֵרֵעהּוְמֻיָּדִע-ּלֹאַה
  ַּבֲאזֹוָרן ֶשל ַהִּנְגלֹות, ֵעֶבר ַלֻּשְלָחןֵמ
  ,בּוָכה ַהְּמֻנֶּמֶסתֶחֶצת ָיד ֶאל ָיד ֶאת ַהְּמלֹו
   ְּבתֹוְך ַהחֶֹשְךְ ָהַאְרֶטִזי, ָבל ָעמֹק ִמֶּזהֲא

  ֶשְּבִניֵמי ַהָּדם ַהִּמְשָֹּתְרִגים ָּבֶאְצָּבעֹות
  ִּדינֹו-ַהּגֹוָרלֹות ֶאת ְּפַסק-איחֹוֵרץ ִּפְתאֹם ִּביַמ

                      ִנְרֶאה ֶשל ֵאיֶזה ַדְוָקא      -ֵלב ָשֶֹדה ַמְגֶנִטי לֹאְּב
  ַאְשָמה ָונַֹחם , ְּבִגיָדה, ָעשּוי ְּתשּוָקה, ִּלים ְמאֹדַא

    אֹוֵמר ִמֵּקץשא ָהָיה ָהִאילֹ ֶשִאְלָמֵלהּו
  : ְבָעת מּול ֶרַגע ִמיְסִטיְּכַאֵּתיִאיְסט ִנ, ים ַרּבֹותִנָש
"  ..."ֶהן ְּתֵהא ִאְשִּתיֵמ ֶרַגע ֶזה ָיַדְעִּתי ִמיְּב
 

IV   
  ָּכל ָשבּוַע, ְצלֹו ַּבַּבִיתֶא, רֹוֶפסֹור ִזיְגמּוְנד ְפרֹוְידְּפ
  ְּבמֹו ָיָדיו. ֹוֵרְך ֶסִמיַנְריֹון ְלִמְתַקְּדִמיםע
    רֹוָמִטי ֻמְשָלג ִּבְשַלאְגַזֶנהּוא ַמִּגיש ָלֶהם ְשְטרּוְדל ֵּביִתי ְוָקֶפה ֲאה

  . יוָרִצּמּוִקים ִמּתֹוְצאֹות ֶמְחָק: חֹותָּפּוַמה ֶשָחִריף ְולֹוֵהט לֹא 
   ין ַהְרָצַאת ֶרֶפָרט ְמֻלָּמד ֶזה מֹוַנַעת ִמְּכבֹוד ַהְּפרֹוֶפסֹורֵא

   ִלְקלֹט ְּבָזִוית ִמְשָקָפיו ַהּבֹוְרִקים ִּבְקִריָצה ָגִליָצִאית ֶאת ּגֹון
    ֵאיַמת ֶשֵעיָניו לֹוֲחכֹות ֶאתלק ָּפָניו ֶשל ָהִאיש ַהָּצִעיר ָּכֶמסֹ
   . ְוֵעיֶניָה ּפֹוְגשֹות ֶאת ֵעיָניוַהֻּׁשְלָחןֹו ַהּיֹוֶשֶבת ִּבְקֵצה ז
   

   ש ֶקֶשרֵי", libido-ְּפרֹוֶפסֹור עֹוֵרְך ֲאָנִליָזה ְלֶעֶצם מּוָשֹג ַהַה
  )."ְנִעיםַמ (libetיִנית ֵּבינֹו ּוֵבין ְּבָלִט", הּוא ָסח" ,ֶאִטימֹולֹוִגי

  ,ַהֶהֶפְךת ַמְחִמיָצה ַגם ַמָּמש ֶא, ַהֵּנץ-ֵעין, ַּבָּשָעה ֵאין ֵעינֹו-ָּבּה
  ֶוְרֶתר ַההּוא ַהָּצִעיר ְלlibetת ַמה ֶּשְמאֹד לֹא ַמְנִעים ְולֹא ֶא

   ַהדֹוַנאּוַהּבּוָשה ְּכמֹו-ַהַּמְשִּפיל ַמָּבטֹו ַהחֹוֵזר ְוִנְבָלם ְּבַמְחסֹום
  .  ִלְרִסיִסים, ִצים ֶאל ְּגדֹוָתיו ַהְּסלּועֹותֶשָּכל ַנְחשֹוֵלי ֵּגאּותֹו ִמְתַנְּפ

ַא  אֹוָתּה ְפרֹוְיַלְין , ִּכי ַגם ִהיא, ַהַּמְמֵזר ַהָּזֵקן, ֵכן הּוא ָשֹם ֵלב-ִּפי-ַעל-ף
  .  ּותֵמאֹוָתן ֲאִדישּות ּוְקִשיח, רֶשּלֹא ְּכַסְלֵעי ַהָּנָה, ֵאין ָּבּה

  ,ִלְמִחי ַמָּבָטיו ֶשל ָהֶעֶלם, ַחְכִליל ַהַּתּפּוַח ּפֹוֶשֹה ָּבּה: ֶהֶפְךְְל
  .ְיָערֹות ִמִּקּמּור ְלָחֶייָה ַעד ְקצֹות ַעְלֲעֵלי ַהְּתנּוִכים-ֵאשְּכ
  
   ַהָּבא ּוִמֶּמּנּוש ַּבָּשבּוַע ִּסָּבה ִמְּפֵני ַמה ְּכָבר ַמָּמַה זֹו
  ,       ּה ִמְקִרּיּות ְמֻדֶּיִקית ֶשל ְפרֹוְיד ַהָּקִשישְּבֶחֶסד אֹוָת, ָהְלָאהָו
  "ָיזּוז ֲאדֹוִני ְקָצת ָיִמיָנה, ָאָּנא: "רֹוֶפסֹור ַליּוְנֶגְרַמן ֹוֶרה ַהְּפמ

  ְּכַצָּיד ַמִּציב ַמְלּכֶֹדת, ַאֶּבר ִזיֶכר ְוַלאְנְגָזם
  . ֹוַּבַּבחּור ּוְמָקְרבֹו ִלְמחֹוז ֶחְפצ ּדֹוֵחק ּבֹו

  ִזים ַאף ֵהםָז ֶתר ְמֻסָּביו ֶשל ַהֻּשְלָחןם ֶיִא
  :ַהִּנְכֶלֶמת, ְלָמֵעט ָהַאַחת, ֵאין ַהַּמְרֶצה ְמַמֶחה ְּבָיָדם

  הּוא ְמַהְמֵהם ָלּה" ,ִהָּשֲאִרי ָנא ִּבְמקֹוֵמְך, לֹא-לֹא"
  .ִאם ֵיש עֹוד צֶֹרְך ְּבֵפרּוש, ִלי ְלָפֵרש ָּדָברְּב
   

  ,ּוַע עֹוד ִּכֵּסאָּכל ָשב, ָהֶעֶלם ָזז ָיִמיָנה
     ְשֹמֹאָלהם ִמְּבִלי ָלַדַעת ְּכָלל ִּכי הּוא ָקֵרב ָּכל ַּפַע

)
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   נֹו ְלֵביָנּה ִמְצַטְמֵצם ַהֶּמְרָחק ְותֹוֵפַח ַהֶּמַתחיאת ֶשֵּבזֹ
  ש סֹוְצָיאִליְסִטית ְמאֹדֵא ,הּוא ֲעַדִין ֵאיֶננּו מּוָדע ְלָכְך, ָיְרָתה

  "דְנשּוְצּבּו"ָמֻעָּזּה ַהּמּוָבס ֶשל ַה, "ְרל ַמְרְּכס הֹוףַק"ֵמרֹוֶבה ְּפרֹוֶלָטִרי ְּב
   מּול ִמְתְקפֹוָתיו34ֶפְּברּוַאר ְּב



   ָּכך ֻנַּצח ַהחֶֹפש) ָהַאְרִטיֶלִריֹות ֶשל דֹוְלפּוס
   .ָאדֹם, אֹוְמִרים, ַאְך לֹא ָהַאֲהָבה ֶשַּגם ִצְבָעּה

  
  ַהָּצִעיר ְלַהִּגיַע ִשים לֹו ָלִאיש ָרְשלֹוָשה ֳחָדִשים ִנְד-ְשַנִים

   ַהֻּשְלָחן  ְלָשבּוַע ִמְּקֵצה-ֲעַצִּבים ֶשל ִּכֵּסא ֶקֶצב ַמְטִריףְּב
     ,ְצַות ַהְּפרֹוֶפסֹורתּוָקה ִלְמקֹוָמּה ְּבִמְר ֶשּבֹו, ֶאל ֶזה ֶשִּמֶּנֶגד

  ,  לֹוֶרַלי ֶשל ַהְיֶנה ַעל צּוָקּה ִלְגדֹות ָהַרְינּוסֹוְּכמ
   - ִּבְשחֹוְמחּום ֵשָֹער ּגֹוֵלש, ְנִדיִניתָיָפה ַאְך לֹא ְּבלֹו
  ַהַּקִיץ -ָּכל ַחֶּייָה ְולֹא ַרק ְּבבֶֹקר, דֹוֶמה, זֹו ֶשִחְּכָתה לֹו

   ה ְּכִמין ַאָּיָלה ִּפְתאֹוִמית ְוָיָפה ְּכָבָרקָחֹו ִהִּגיּב הּואַה
   ,ּו ָּבּהאֶֹפל ַהַּיַער ַהגֹוִתי ֶאל ּתֹוְך ְּבֶילֹורּוְסיֹות ֵעיָניו ֶשִּנְכוֵמ

  ִמי ֶשָחְצָתה ָאז ִמְּלַבד ֶאת ִסְמאֹון ַהִּכָּכר ַהִהיא               
  .                     ַגם ֶאת ַחָּייו

   
V  
  .ֵהם ְנשֹּוִאים ּוְשֵניֶהם ַּתְפָרִנים ּוְסטּוֶדְנִטים: ִמֵּכן-ָנַתִים ַאַחרְש

  . ם ֵאיֶזה חֹור ְּבָּפִריסב ָהַאְנְשלּוס ִּכי ִאֶרֵאין זֹו ְּכָבר ִויָנה ֶשל ֶע
  ַּגם ָּכאן ִיְפלֹש ַהֶוְרַמְכט, ק ָּדחּוי'ם ָּכאן ַהְּזַמן הּוא ֶצַּג

  ֳּפִרים נֹוְדדֹותֶאָּלא ֶשֶּפֶסק ַהְּזַמן ַהָּשאּול ְמַפֶּתה ִצ
  ִאם ְּבַיַער, יֵציֶהן ְּכאֹוָתן קּוִקּיֹות ְּבִקָּנם ֶשל ָזִריםְלַהִּטיל ֵּב

ּב  . ְרֶדן לּוְּכֶסְמּבּור ַהְּסָתִוי'יב ַּבַּשֶּלֶכת ְוִאם ְּבַזּולֹון ַהַּמְזִה
  יְּלַבד ֶאת ָהעִֹנִמ ְלהֹוִסיף ָלּה, ִאם לֹא ַהֻחְצָּפה, ֵיש ָלּה ָהאֶֹמץ

  .ָבל ַּגם דֹוְקטֹוָרט ּוְשֵניֶהם ְּבָשָלב ִמְתַקֵּדםֲא ם ֵהָריֹוןַג
  

  ָנחּוץ לֹו: ֵּפן ַלסֹוְרּבֹוָנהְמַטְל, סֹוֵפר ְמֻהָּלל, ִמיְסֶיה ֶאִמיל ֶהְרצֹוג
  .ִהיְסטֹוִרי ָהַרב ֶשל ְסָפָריוַה ְּכִמין ָאִסיְסֶטְנט ֶשל ֶמְחָקר ְלִרְקָעם

  ִּבְתַנאי ֶשְּיֵהא ֶזה, הּוא ַמְבִטיַח, הּוא ְיַשֵּלם לֹו ְּבַעִין ָיָפה
  .ו ַעל ֻּבְרָיםיַּמִּכיר ֶאת ְּכָתָבַה, esprit-ְּב ְמחָֹנן, ִמיֶּשהּו ַחד

  ַהְּשפֹוֶפֶרת  ּתֹוְך ָּכְך ַמְזִּכיַרת ַהָפקּוְלָטה ֶאל " ,ן ָלנּויִמיֶּשהּו ֵא"-
  .ְוָקא ֵיש ַּד- elle, ִהיִמיֶּש ַאְך ", קֹול ַהַּמְסִגיר ְשִביב ִחּיּוְך ֶפִמיִניְסִטיְּב

  ."ֹוְרּפּוסָּכל ַהק, ֵעטֹו ֶשל ְּכבֹודֹו- ָּכל ְּפִרילִהיא גֹוֶמֶרת ַעְכָשיו ִדיֶסְרַטְצָיה ַע
" ,Bien"-   ."ִאיְנֶטְרְויּו ְּבֵביִתי. ָמָחר. ִּבְשמֹוֶנה ַּבּבֶֹקר", ר ָלּהֵמּוא אֹוה

  
   מּוֶבֶלת, ְשמֹוֶנה ְּבִדּיּוק ִהיא ַּבְּטַרְקִלין ֶשּלֹוִּב

  .ַהָּשֵרת ַהּמֹוִליָכּה ַלִּסְפִרָּיה-ִּביֵדי ִאיש
                                       ִּכי ַהֶּבֶטן " ָמָדאם" ְמַתֵּקן ְלָּכְך ַהּבֹוס ּוִמָּיד" ,ַמְדמּוָאֶזלֵתֵשב "-

ּו  ...יִרים ָּכל ָסֵפק ַּבִּנּדֹוןְבַרק ַהַּטַּבַעת ַעל ְצחֹור ֶאְצָּבָעּה ְמִס
"   ּתֹו ִמּגּוָפּה ַהּפֹוֵרַחְעהּוא ָנבֹוְך ְוֶנְחָּפז ְלַהִּתיק ַּד" ,מממה

  ּוַמְמִחיש ָלּה ֶאת ַמה ֶּשִּנְדָרש ִמִּמְשַֹרתל ִעְנָין ֶש ַהְיֵשר ְלגּופֹו
  ּומֹוֶנה ָלּה" ְּבִסְפִרי ֶזה ָוֶזה, ְלָמָשל, ְּכמֹו: "ְחָקר ֶשּלֹוֶּמַה-עֹוֵזר

  ְּכמֹו רֹוְטִשיְלד ֶאת ָּכל ְמָניֹוָתיו ֶשַּבּבּוְרָסה
  , ָרֵטי ַהֶּפֶרקְּפֶאת ָּכל 
  ָהַעּמּוד 
    .ְוַהִּפְסָקה
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   , ְפסֹוף ָלחּוש ֶשּלֹא ְּבנֹוַחסֹו  ֶשָּלּהַעְכָשיו ּתֹוָרּה
  .ָּלּה ֲאָבל לֹא ֶאת ִּפְשרֹוֶש ַהְּסַטָּקטֹו-ְסִּביר ֶאת ִשעּולַּמַמה ֶּש
    ִהיא ֵאיָנה ְמֻצֶּנֶנת: ּוָברּור, ן לֹא חֶֹרף ַּבחּוץִיֶזה ֲעַד, לֹא
  .שֵכן ִהיא ִנְשֶנֶקת ְלֶרַגע ָארְֹך ּוָפֶניָה ָּכֵא-ִּפי-ַעל-ַאףְו



    ִאם ְּדָבַרי ִיָּשְמעּו לֹו ָחִליָלה", ִהיא ִנְבֶהֶלת לֹוַמר" ,ִיְסַלח ִלי ִמיְסֶיה"
  ַאְך ַמה ֶשֵּפֵרט , ִנְסֶּבֶלת-ֲעִנּיּות אֹו ֻחְצָּפה לֹא-ִמין ִּדְקּדּוֵקיְּכ
  ָּבַעּמּוד אֹו ַּבֶּפֶרק, ְסָקהִּפק ָהֶרַגע ֵאיֶנּנּו ָמצּוי ַּבַר בֹודֹוְּכ
  : ְמאד ְלַהְרִהיב ְולֹוַמר זֹאתַצר ִלי ְו
  ..." ֶשָּנַקב ְּכבֹודֹו ִּבְשמֹוַּבֵּסֶפרִפּלּו לֹא ֲא
  )חּוָצהַה ַהַּבִית ְּבטּוָחה ִּכי ִמָּיד ִּתָּזֵרק ִמִּסּפֹו ֶשל(לֹוֶחֶשת ְו

  .ַאֵחר רֶפֲאָבל ֵס, ֶאת ְשמֹו ֶשל ֶאָחד ִמְּסָפָריו ָהַרִּבים ֶשל ָהִאיש
  
  ר ִּפְתאֹםֶּשֶקט ַהִּנְפָעַה
  קּוף ְוַקר ַּכֶּקַרחָש
  ש ּבֹו ְּכֵדי ְלָתֵרץ ִשעּוֵלי ְמבּוָכה לֹא ְמַעט אּוָלם ֵאיןֵי

  חּוץ ֵמַרַחש ַרְגָליו ֶשלם ַהְּסָפִרי-קֹול ְוֵאין ֶהֶגה ַּבֶחֶדר ֲעמּוס
  ֶצַפע ְלגַֹבה ְשַלָּביו ֶשל ֻסַּלם-ִּכְנשּוךבֹוד ַהּסֹוֵפר ַהּזֹוֵנק ְּכ

  ,ִּבְמרֹוֵמי ָהאֹוִליְמּפּוס, ַעל ִּפְסגֹות ַמָּדָפיו ְוַרק ָשם ַצר ַהָּשעּון
  ְּגִדי ּבֹו ְטבּוִעים ֵשם ַהֵּסֶפר ּוְשמֹו-ְּבעֹורָּכרּוְך  ֶרְךָעט הּוא ַעל ֶּכ

  ,ַחדִמִּשֹיֵאי ַהְּפִליָאה ְוַהֶוְרִטיגֹו ַי, ְכָתב ֶשל ָזָהב ּוִמָּשםִּב
  ,Alors .ְּת צֹוֶדֶקתַא, Mon Dieu: "ָסח הּוא
   ָאְמָנם ֶשִּלית ַהָּטעּו

ַא    ְך ַהִּמְשָֹרה
  ..." ָמָדאם,ָּלְךֶש
  

VI   
  :מֹולֹוטֹוב ְּכמֹו ְּבִגיַדת ְּברּוטּוס-ִריֶּבְנְטרֹוּפ-יֶזה ִמְתַּבֵּשֹר חֹוֵזהִלְּבַשְנז ֶא

  .ַהְּׂשמֹאלמּותֹו ֶשל ְּלם ִאַג ,ִעּתֹוִנים זֹוֲעִקים אֹותֹו-לֹא ַרק מֹוְכֵרי
  ָכה ֶאל ַהחֶֹשְך  ֹוִהיא ּב, ָּקפּואַה ָּפֶניָה ַלִּקיר, ה ְּבַלְיָלהַלְיָל
  .     ֹוַנאּו ָשֵלם ֶשל ְּדָמעֹות ְּבֵשם ָּכל ְמרּוָמיו ֶשל ָהֵאל ֶשִהְכִזיבד
  
  : ָּפָרנֹוִאית ַהּדֹוֶחֶקתַה  ַהַּמְסָקָנהאןָּכִמ

  ָשםחֶֹרף ֶשל ָּדם ְמַמְשֵמש ְוָקֵרב ּוַבחֶֹרף ָנִסים ַעל ַנְפ
              -ֵעִנים ַהּטֹוְמִנים ָראֵשיֶהם ְּבִאילּוְזיֹות ְי  ְלָמֵעט-ָּכל ָהעֹופֹות 
  .ְמֻאָחר-ֶשְּיֵהא-ֶאל ִלְפֵני, ַהַחָּמה צֹותְרֶאל ַא, ַהִּמְזָרח ֶאל ְּדרֹום

   
   ֵּבין ְמאֹות לֹוְבֵשי ַחאִקי, ַשִיט ְצָבִאי-ַעל ְּכִלי, ק ַּבַּדָּקה ַהִּתְשִעיםַר
   ְלַהְפִליג ִמְּנָמָלּה ֶשל ַמְרֵסי, ְּבַחְסּדֹו ֶשל ָיִדיד, ְצִליַח ִאיָשּהַמ
  ,ְנדּוִדים ֶאל חֹוֵפי ַּפֶלְשִֹּתיָנה-ָּתּה ְוִעם ְּבָנם ַהִּתינֹוק ְוִצְקלֹוןִא
  . ןֶרץ ָקָשה ֶשְּשָֹפָתּה ֲחָצִצית ְוִשְמָשּה ְּכַבְרֶזל ְמֻלָּבֶא
   

  ִלְזרֹות חֹול ְּבֵעיֶניָהה ַמְשִֹּכיָל,  ֶשל ִזיְפִזיף ָוחֹולִעיר, ָאִביב-ֲאָבל ֵאין ֵּתל
  ֵחֶרף נַֹעם ִחָּנם , "ֶקֶטה ָדן"ֶרף ָּבֵּתי ַהַּבאּוַהאּוז ְוחֹוף ֵח

  :רֹוד ְוֶגְרְטרּוד ְקַראּוסַמְּכס ְּב, ֶשל הּוֶּבְרַמן ּוְגרֹוֶנַמן
    .י ְיהּוִדי ִאיבם ֶשל ַאְזַיאְטן ַמְשִחיז ַסִּכיִנים ֶשל ֲעֵליהּום ְסִבָי

  
  : ְך חֹוֶזֶרתַא ַהִּגּיּוס ֶשל ְצָבא הֹוד ַמְלכּותֹו-ל ִלְשַּכתֶא ת ַּדְרָּכּהֶא ִהיא עֹוָשֹה

   אן ִּתינֹוק ְּכֶשֵאירֹוָּפה ּבֹוֶעֶרת ָּבֵאשָּכלֹא מּוָסִרי ְלַגֵּדל 
  ַלעַהֶּק-ַּכף. ם ָיַלְדְּת אֹותֹו ִאא ָּפחֹות לֹא מּוָסִרי ְלָנְטשֹולֹ ֲאָבל
  ְּכָבר, יָנה ָהִעּנּוי ַהָּיִחיד ְּבאֹוָתּה ִאיְנְקִויִזיְצָיה ְּפָרִטית ֶשָּלּהֵא

  ָאֵפל ְמַמְלֵּכד ָּבּה ַּבֵּסֶתר ְּפָצָצה ְמַתְקֶּתֶקתַמֶּשהּו ָזר ְו
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  ,ּגּוף ֶשּשֹוְרִקים ַאֲחָריו ַּבִּכָּכרַהְּכמֹו ִמְתַקֵּנא ְּבָיְפיֹו ֶשל
  ,ְסַטאּפֹו ָשֵלם ֶשל ֶטְרִמיִטיםֶג ְּכמֹו, ַנאְכט-ֹו ָּכל ְרִסיֵסי ְקִריְסָטלה ּכֹוֵסס ָּבּה ְּכמֶז
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   ֵאין ְּבִמּלֹון,ְלָכְךְנֶטְסִקי ֵאינֹו ִמְשַּתֶּוה ַד שּום ּפּוְרָגטֹוְריֹו
Larousseָעֶבה ֶשָּלּה לּוא ַגם ִמָּלה ְיִחיָדה ָהאֹוֶצֶרת ָּבּה ֶשֶמץ ֶה   

  ֶשֵּמַעל, ַהֶּזה-ְלַהִּביַע-ה ְּכמֹו ָּבֵאיןְוֵאיָמ-ִיּסּוִרים-'וֹוְלַטז
   ִהיא ִמְתַאֶּמֶצת. ְלכֶֹשר ַהַּשְוָעה ָהֱאנֹוִשי

  ים ְּבָצְרָפִתיתִרנֹוֶתֶנת ִשעּו, ִלְדחֹק ֶאת ֶזה
   ַצְלָינּות ִלימּוִזיִניתָהעֹוֵרְךְנִחיל ְמֻתְרָּבש , ֶאֶפְנִדים ִמָּיפֹוְל

  . ֵּיש ּבֹו חֹולֹות ִּבְמקֹום ְּכִבישֶשיָה יֹום ַאַחר יֹום ֶאל ְרחֹוב ְמגּוֶר
    ָהִעם ֶיִקיֹות ָּכמֹו, ִּבְשִקיָדה ְטרּוָפה, ָּבֶעֶרב

   5מּול ַקו , "ַהֶּמְרָּכז"ֵסֶפר -ֵּבית, ְּבַזֶמְנהֹוף
  יא שֹוֶבֶרת ִשַּנִים ָיפֹות ְלַהֵּלל ֶאל ַסְלֵעי ָהִעְבִרית ֶשאֹוְמִרים ָּבּהִה

  ָשְרָשם ֶאָחד , ַּבְלָשִנית, "םֶרֶח"ְו" ַרֲחִמים"ִּכי 
  , ַגע ּבֹו ֵאין ִהיא חֹוָזה ִמְּבָשָֹרּה ַהִּנְטָרף ֶאת ַהֶהֶפְךֶרַאף ִּכי ֵאין 

  ת עֶֹמק ִרְשעּות ָהִאירֹוְנָיהֶא
  .ַהֶּזה ּוְתהֹום ִנְבזּותֹו ֶשל ַהֶּשֶקר

   
   ּגֹוֶהֶרת, רֹוְפִאים ָלָבן-לּוקֲחעֹוָטה , "ֵּביִליְנסֹון"ְּב
  -אֹוָתּה ֲארּוָסה, ל ִמיָטָתּה ֲחֶבְרָּתּה ַהּטֹוָבה ִמיֵמי ִויָנהֵמַע

  ה אֹותֹו ִמֶּמָּנהָדְלֶשָעַבר ֶשל ֶזה ֶשָּשְד
  . זֹולֵהן עֹוָדן ֲאהּובֹות זֹו ַע, ֵחֶרף ָּכל ִהָּגיֹון, ֵכן-ִּפי-ַעל-ְוַאף

  ."ק ַּתִּגיִדיַר", ָהרֹוְפָאה, ִמְתַחֶּנֶנת ַהִהיא" ?ִּבְשִביֵלְךה ַּלֲעשֹות ַמ"-
  .ְלִחיתֹות ָלּה ִשְֹפֵתי ַהחֹוָלהַמ" ,ַרק ִאם ַּתְבִטיִחי ֶשּלֹא ְתָסְרִבי"-
  ."ְשַּבַעתִנ"-. ִהיא עֹוָנה ָלּה" ,ִתָּשְבִעי. לֹא"-. ְמַמְלֶמֶלת ַהדֹוְקטֹוִרית" ,ַמְבִטיָחה"-
  "?ִלְסּבֹל ָּכְך מּוָתרְו"-." ֶזה ָאסּור" -." ַאְּת יֹוַדַעת ֶשל ַמה, ִני ִלי ְזִריָקהְּת"-

  
  .ִמן ַהִּכימֹוֶתַרְּפָיה, ַּבּגּוף, ַהַּמַחט ִנְנֶעֶצת ְּבַמה ֶּשּנֹוַתר ּבֹו
  .ִנים ֶשִאְּבדּו ֶאת ָיְפָין ָּפֵצל ֶשל ִחּיּוְך ְמֻעֶּנה ְמַרְפֵרף ַעל

  , ֶאת ַהאֶדסֶתהַהֶּלַעל חֹוֶצה ֶאת ָּדְכיֹו ֶשל ַהָּדם ְּכמֹו ַגָּליו ֶשל ַר
  ,אֹוגּוְסט ַהַּיַער ֶאת ִויָנה ְּבֶשֶמש-ְּכמֹו ַאֶּיֶלת, ַמןֹו ְסִטיְּכס ֶאת ַהְּזְּכמ

  ,ֶשל ַאְגֵמי ָהֵעיַנִים, ַהּזֹוֵכר, ם ָהַאֵחרָחְּכמֹו ֶמַלח ַהָּים ֶאת ִמְל
  מֹו חֹד ַסִּכיֵני ָהֶעְרָגה ֶאת ַהֶּשֶקט   ְּכ
  ,הּואַה

  .ָהרֹוֵעם ִּבי ֵמָאז
  
  
  )2003חורף ,  52' ברת מסחו, "הליקון"נדפס ב(
 

  
  
  
  



  

  אדלינה קליין 

  הפלגה
  )פואמה(

  
  לֹא ֶהֱעָלה ְּבַדְעּתֹו , הּוא ָּכַתב ַעְצמֹו ַעל ְנָיר  ַחָּיב ָהָיה ֶטֶרם ְמִציַאת ַהִהָּגיֹון 

  ,ִּכי ְלָיִמים הּוא ְיַקֵּבל ָמׁשֹוב
  ַקְּפִציםַהְּדִגיִגים ַהְּמ, ַהְּצָדִפים, ִּכי ַהָּים

  .ֵמעֹוָלם לֹא ֵהִׁשיבּו לֹו ִחָּבה
  -ִהְתִמיד ִלְרׁשֹם ֲהִגיָגיו ֲאָבל הּוא 

  ; ַּגם ְּכֶׁשָהיּו ִׁשְבֵרי ַּגִּלים ְלִעִּתים
  ַמְמִטיִרים ְּכֶׁשָהיּו ָׁשַמִים ְמֻעָּנִנים

  . ַמּבּול ֶׁשל ְּדָמעֹות ָקרֹות ַלָּים
  ַּבַּקִיץ ָהָיה ַמִּביט ַעל ָהֵאִדים ָהעֹוִלים 

  . ָאיֹותֵּג ַהעֹוְטִפים ְּבִמְסּתֹוִרּיּות ֶאת
  ... ַהחֹוף ָהָיה הֹוֵלְך ּוִמְתָאֵרְך

  ֲאַזי ָהָיה יֹוֵׁשב ִּבְקֵצה ָהָהר ַהֵּקֵרַח 
  ,צֹוֶפה ַּבַּׁשְלָּדִגים ֶהָעִפים ַלַּמָּטָרה
  . ַצָּיִדים ִטְבִעִּיים ֶׁשל ָהֵאיְנסֹוף

  ָׁשם ָאַסף ֶאת ִעְּקֵרי ַמְחְׁשבֹוָתיו
  ם ֶהיֹו ּוְלַאֲחֵרּותְּבָכל ְיֵמי ַּבֲחר ֲאֶׁשר ָעלּו ְוִהְכִּבידּו

  ,ִדידּוִתיתַהְּי-ַהּדֹוָחה, ִׁשּמּור ְמֻדָּיק ֶׁשל ַהְּסִביָבה
  .ַהַּמֲעָלה ִהְרהּוִרים ִמְּנָירֹות ַנְפׁשֹו ַהְּׁשסּוָעה

  ,ְמֻדֶּיֶקת ְוַחְּיָכִנית ֲחִריָׁשתֹו
  ִּכי ִהְצִליַח ְלַדֵּלג ַעל ִמיֵני ִמְכׁשֹוִלים 

  .מּוָדע-ֶאל ַהַּתת, ידִּבְמבֹוְך ַמָּסעֹו ְּכָיִח
  ְלִמְׁשִעי ָּתִמיד ִמְתַּפְּתלֹות ְּבָׂשדֹות ֲעדּוִרים , ָהַרָּכבֹות

  ַלֲחצֹות אֹוְקָינֹוס ָׁשֵלם ֶׁשל ִמְׁשָּפִטים ְוִטעּוִנים 
  , ִהְתַחֵּבט ְללֹא ֶהֶרףִהְתַלֵּבט ְו ָּבֶהם
  . ֵמַהָּסתּום ֶאל ָהַרְציֹוָנִלי-ְמִציַאת ַהַּמֲעָבר  ַעד

  ,ה ְלעֹוָלםלֹא ִנְלֶא' רֹאׁש ָׁשֵקט'אֹותֹו 
  ּיֹות ַהִּתְמרּון ָחַסם ְּבָפָניו ֶאת ָּכל ֶאְפָׁשֻר
  ...ַעד ֶׁשָעָלה ַעל ַהַּגל ַהָּנכֹון

  !הָקַלע ַלַּמָּטָר, ְּכגֹוֵלׁש ִמְצַטֵּין
'  ...ף ִמְּמִזּמֹוָתיוֶנְחַׂש' רֹאׁש ָׁשֵקט

  'ֲאִמּתֹות'ִּפּסֹות ָּבאּו ֵאָליו ָה, ִּפּסֹות
  ַאֶחֶרת ' ֱאֶמת'ָנְדדּו ֵמֻּכָּלן ֶׁש

  , ֻהָּססַהִּגְמּגּום ַהְּמ
  ...חֶֹסר ַהִּבָּטחֹון ֶׁשְּפָקדֹו ֵּבין ָּכל ַהַהְתָחלֹות 

  ,תת ַהֵּתיַאְטָרִליַהּנֹוְנָׁשָלְנִטּיּו
  . ֶׁשֵאיָנה ִנְתֶּפֶׂשת ְלעֹוָלם

  ,ָהִאיׁש ַהֶּנְחָּבא ִּכְבָיכֹול ֶאל ַהֵּכִלים
  .ָּפְרָחה ְוֵאיֶנָּנה, ְּדמּות ֶׁשִהְתּפֹוְגָגה

  ַּתְחָּתיו מֹוִפיַע ְּבִזיַרת ַהֶּפַׁשע
  .ַּפְצֶיְנט ִאיְנֶטֶלְקטּוָאִלי
  .ַּדְעּתֹו ְצלּוָלה, ִּדּבּורֹו ׁשֹוֵטף ּוָבִהיר

  .זּות ֲאִמיָנה ַּבַעל ָחִאיׁש
  ִּגְלּגּוֵלי ַהִהָּגיֹון ֲאֶׁשר ִהְקׁשּו ָּתִמיד ַעל ַהְּתִפיָסה 

  . מּול ָׁשַמִים צֹוִפים ְּבָכחֹל ָעמֹק  ְתְקנּו ְלַאַחר ֵּפרּוָקןְוֻה, ִנְבֲחנּו, ִנְטֲחנּו
  .ָהַרָּכבֹות ֵמעֹוָלם לֹא ָטעּו ְּבִחּׁשּוב ַהְּזַמן  .ָּמנּוִתי ְמֻׁשְכָללְלֶהְרֵּכב ָא

  ַהְּקרֹונֹות ִּבְלַבד ֶהְראּו אֹותֹות ֲחִריָקה   .ָעְבָרה ָהַרֶּכֶבת ְלַפִּסים ֲאֵחִרים, ֵמָאז
  ...ַעל ֵאם ַהֶּדֶרְך  .ְּנִתיִבים ַהֻּמָּכִריםַהַחְׁשַמל ַמְמִׁשיְך ִלְפעֹל ַּב
  ,ִמיםים ַּבִּמְדָּבִרּיֹות ַהּׁשֹוְמ ַחְׁשַמל ִמְתָאְרִכַּכְבֵליַר  , ֲאָנִׁשים עֹוִלים ָירֹד ְוָחזֹר

  .קּום ַהִּמְׁשַּתֶּנהֵמֵעת ְלֵעת ְלִהְתַחֵּבר ַלְּיים ְמַנִּס  .עֹוָלם ְּכִמְנָהגֹו נֹוֵהג
  ּדֹוֵפק ַהָּׁשעֹון, ִּתיק ַּתק, ִּתיק ַּתק  -' רֹאׁש ָׁשֵקט'ֶאְרִוין ִהְתַחֵּבר ִעם 

  ,ֲאֶׁשר ֶאְרִוין ּכֹה ִהְתַלֵהב ִמְּפִעימֹוָתיו  .ְוׁשּוב ִנְמָצא, ֶׁשֶּנְעַלם
  י ָלְך ְּבׁשּוק ַהַּכְרֶמלְּבִדּיּוק ָמָצאִת: "ֲאַזי ָהָיה אֹוֵמר  ,ַּבַּׁשַחר ַהִּמְתַחֵּדׁש ְמַבְצְּבצֹות ְועֹולֹות ַקְרֵני ַהַחָּמה

  : ַּבַעל ִנּגּון ִמְתַמֵּׁשְך, ַּתְקִליט  .ֵני ַהָּים ַהּצֹוֵנן ַעל ְּפ-ּוְברַֹגע , ַאט ַאט
  "...ִנָּתן ִלְכּתֹב ִׁשיִרים, ִלְצִליָליו ָהַרִּכים  .ֵאינֹו ְמַמֵהר... ַהְּזַמן

  ,ְמַׁשֵּדל ְּבקֹולֹו ֶאת ֶסֶבב ַהַּמֲחָׁשבֹות ַהְּסבּוכֹות  ,ֶׁשָהַפְך ְלבֹוֵגר, ֶיֶלד ָקָטן
  .ָהָאצֹות ַעל ַּדֵּפי ִהְרהּוָריו  :ַמִּביט ְּבֵעיֵני ָאִביו ְוׁשֹוֵאל

  םִנּמּוָקיו ְמַמְּלִאים ַעּמּוִדים ְׁשֵלִמי  !?ָהִייָת ַאָּתה... ֶׁשֶּנְעַלם' רֹאׁש ָׁשֵקט'אֹותֹו 
   -ְּבִפילֹוסֹוִפּיֹות ְמֻתְקָצרֹות  

  ְמַקֶּבֶלת ַּתְפִנית , ַׁשְבּתֹו ַהְּמִהיָרהְׁשֵאִרית ַמְח
  . ֵמַהִּבְלּבּול ַהִּמְצַטֵּבר ְּבַסל ְקִנּיֹוָתיו

  ,ְרִׁשיָמתֹו ַמִּגיָעה ְלִׂשיִאים ֶׁשל ִהָּגיֹון ָצרּוף
  . ֶטֶרם ָחַלם ְּכמֹותֹו

  ...ַהִּמְסַּתֵּמן ָּבאֶֹפק, ִּבְפָרט לֹא ַעל ִיּׂשּוָמן
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  עלי שיח-על

  
או כל מי שיש לו נגיעה ישירה לשירה ויש לו , עורכים, במדור זה נביא מידי פעם שיחות עם משוררים

  .מה לומר בתחום זה
  .ומשוררת בזכות עצמה" הקיבוץ המאוחד"עורכת מדור השירה בהוצאת , שנירלאה והפעם שיח עם 

  
  .רת שלםאפ שוחחה נירלאה ׂשעם 

  
כאילו בלי הבנה נפגמת , בעיניי זו טעות גדולה לגשת לשיר מתוך הכרח להבין אותו"

מילה איומה של (או לנתח ' התמודד'שבכלל  לא צריך  ל, אני סבורה. חוויית המפגש
ודרך תמונות , צריך פשוט להרגיש אותו בחושים. או לפרק שיר למרכיביו) מורה לספרות
אנחנו הרי לא . " אומרת לאה שניר, "התחבר למחשבות ולרגשותל, להריח, המלים לראות
מהו ההרכב , או איך בנוי האינטרנט, איך הקול שלי מגיע לאוזן שלך, למשל. מבינים הכול

גם . ובכל זאת מתרחשת פגישה, או מהם מרכיבי היצירה המוסיקלית, הכימי של היוגורט
יהודה . משורר עצמו לא מבין מה כתבפעמים  רבות אפילו ה.  לגיטימי לא להבין-בשירה 

המילים נובעות ממקום לא . 'העט של המשורר הרבה יותר חכם ממנו' : עמיחי אמר
לומד הכותב לאן הוליכו אותו המילים ומה , ורק כשהשיר מגיע למקום הכי מדויק , מודע

המון פעמים אני מופתעת איך שורה ראשונה  הובילה אותי . הן מבקשות לומר לו
  ".ק פרסה"זות רחוקים ממנה תלמחו

  
שראה אור בימים אלה ,  הוא ספר שירים רביעי של לאה שניר- "אולי אישה סובבת כאן"

הקיבוץ " שנים היא עורכת את מדור השירה בהוצאת 25. בהוצאת הקיבוץ המאוחד
  .מדור מכובד ונחשב מאוד בקרב קהילת שוחרי השירה, "המאוחד

נדמה . שלה שנוף פנימי של שכונת הבריכה נשקף ממנואנחנו יושבות מול חלון המטבח 
, היא עשויה לכתוב על זה שיר, אבל לא כן הוא, לי שאני רואה בדיוק מה שלאה רואה

, בחלום, האם הוא בא לך כמוזה. "אני שואלת, "איך נולד שיר. "וזוהי ראייה אחרת לגמרי
  ...איך,  איך-או משפט מיוחד מתחיל להציק 

חוזר , הוא נוסע איתי לעבודה. פתאום מתגלגל לי בראש משפט מסוים: ")בלהיטות( לאה 
. לארוחת בוקר ויום אחד אני מתיישבת ומתחילה לכתוב, הולך איתי למיטה, איתי הביתה

נגינת , זיכרון ילדות, ציפורדאיית , אישה זקנה, הגירוי הראשוני יכול להיות למשל חלום
נעל קרועה של ,  ל"מדרש חז, רה בספר פילוסופיהשו, תמונה של צייר, חליל במטרו בפריז

. הכול נקלט ונרשם. סילוק נמלה ממוצץ של תינוק או תגובה על אירוע עכשווי, רקדנית
למשל עץ הצאלון ליד . זוהי שיחה פנימית שלי עם העולם ועם ברואיו שלובשת מילים

 יצליח להיקלט האם: וכשניטע חשבתי . שהובא הנה מן האקלים הטרופי, הבית של מוקי
וכשצצו הפרחים הראשונים חשבתי כמה כוח ? באזור השחון והאכזר שלנו על סף המדבר

.  המטפל בו במסירות  כדי שיוסיף מיופיו העתידי לשכונת הבריכה, יש באהבה של מוקי
צפרים זרות ./ הצאלון אויר זהב מונח בעלי "."מראה"ומתוך ההרהורים נולד השיר 

 /מכובד גלימתו של מנדרין סיני/ כאילו פרקו עצמן בהמולה /,ענפיונובעות  בערבוביה מ
לזרימה אטית של צוף  /,ואני מאזינה לפטפוט ורידי הגזע./ מגוני המשי הסגל שלרקמה

שהיא / בא בנגיעת פיוס אחת/ ,ובא בי הנוגה הזה כאיש חולם./ ... סמיך בפעימות עורקיו
פעם "?,  שאלת על חלום ).24' קטע מעמ (."לתוך אשה אהובה/ שבעים צרופים להלך בהם

וברקע קולו . 'קשיּות השורשים ניתקת ממרכז עצמה': בא אלי אבי בחלום ואמר לי 
  יושב על גבעה בווימאר מתחת לעץ , המשורר הגרמניהופיעה תמונה מפורסמת של גתה 
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שים במשך חוד. אלון ענף עם ידידו הפילוסוף אקרמן והם מדברים על שירה ופילוסופיה
, עד שנזכרתי שבאותו מקום ממש, מה אבא שלי רצה לומר לי במשפט הזה, ניסיתי להבין

שעכשיו , את הגבעה הזו ועץ האלון העתיקובטבורו נמצ, הוקם מחנה הריכוז בוכנואלד
כתבתי שיר שבו פענחתי את המשפט שאמר לי . ימתנוסס עליו מגדל השמירה הנאצ

לגבעה רכת / השתקפויות עיניו המתרחשות"   .תראי איך האדם  בגד בתרבות", אבא
והקולות / ,מוליך מחשבת רוח שמגתה לאקרמן/ וצל אלון עבות ,מתאר בווימאר

ואת / ,אינם שומעים עדיין את רחש החשמל הצורב בגדרות /המפענחים את הסתום
המתנשא  /המשולח באדישות ממגדל השמירה/ הלעג ואת היריקה ואת צרור הירי הקצר

  )38' קטע מעמ. (על גבעת בוכנוואלד,  האלוןכאן מול
  
  . מן השירים עולה כי חווית השואה דומיננטית בשיריך *
ועל , אבא ניספוהמשפחה מצד אימא ובני מרבית , למרות שהורי עלו לארץ לפני השואה"

גם לרבים לרבים אחרים היא הועברה , וכמו לי, דרמטי בחייאירוע היא מהווה גם כן 
הורים שלנו הלכו להשכיב אותנו בבית הילדים וחזרו לחדר ה.  של שואהכמעין גנטיקה

. אפף אותם מבפנים אבל על האובדן הנורא, גם כאשר רקדו ושרו... להתאבל על יקיריהם
  ." בשירים אני משוחחת עם הנרצחים כמבקשת לא לשכוח

ם רצים הסופרים ה. "לאה  ממשילה את ההבדל בין סופר למשורר לדימוי מעולם הספורט
.  רצים למרחקים קצרים-ואילו המשוררים , למרחקים ארוכים ויש להם אורך נשימה

אני מתארת חוויה דומה בעשר שורות , סופר מתאר עניין כלשהו בשבעה שמונה פרקים
אני כותבת ומוחקת ומשייפת .   בצמצום-וזהו סודה של השירה .  בלבד בריכוז ובדחיסות

אבל כל .  ברים מגיעים לדיוק ולצלילות הגדולה ביותרוחורטת ומהדקת ומנקה עד שהד
שיר , לדעתי. המחשבות והרגשות, ועומק המראות, שפהזאת מבלי לוותר על עושר ה

, הוא על פי רוב שיר פלקטי ודידקטי, לגמרי שהקורא מבין אותו בקריאה ראשונהחשוף 
אולם שיר שאתה קורא וחש , אין בזה רע. וניכר שהמשורר אמר בו את כל שיש לו לומר

הוא השיר המעניין , עוד רובד, כי אם תקרא אותו שוב הוא יחשוף בפניך עוד שכבת עומק
את שואלת מהו ההבדל בין אדם יוצר ובין מי שאינו : "והיא ממשיכה". והמרתק באמת

 בכישרון אבל האמן ניחן, כל אדם יכול לחוש רגש עמוק בדיוק כמו האמן היוצר. יוצר
המיתוס הזה של האמן כאדם . זה הכול. במילים, בצבע, להעניק לרגש הזה ביטוי בצליל

את האמנים . מיוחד ומורם מעם נראה לי מופרך ומעורר בי הסתייגות בשל היוהרה שבכך
אבל ההתנשאות . למעצביה, למוליכי התרבות, בכל תחום ניתן להמשיל למספרי השבט

זוהי בעיניי עמדה לא אתית  לא רק מבחינה , ון שנולדת איתועל פני האחרים בגלל כישר
!" איזה יופי, הוי"אדם רואה פרח ואומר , למשל. אלא גם מבחינה אישית, חברתית

מתעכב על המראה ומכניס  אותו פנימה ) משורר, סופר, צייר(האמן . וממשיך ללכת
זה .  אה ליצירת אמנותהופך את המר ובכלי היצירה בהם ניחן הוא, שלו" מעבדת היוצר"ל

אמנות . האחרים ושום דבר אחר בעיניי לא מבדיל אותו או מעניק לו יתרון על פני. הכול
זכותו של האדם הפוגש , וברגע שהאמן משחרר את היצירה לעולם, היא קריאה לדיאלוג 

  .והפרשנות שלו אינה נחותה  מפרשנותו של היוצר עצמו, בה לפרש אותה על פי דרכו
  
 ?עתך על הטרנד החדש של צעירים המוציאים ספרי שירה כפטריות אחרי הגשםמה ד* 
"
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ואת המועקות בשורות לכתוב את התחושות מוטב , במקום להטיח את הראש בקיר
. הזמן והאיכות הם שיעידו מה ערכו של הטקסט שכונס בין דפי הספרים. קצרות של שיר

הגבולות בין איכותי יותר או פחות ו, העידן שלנו הוא פוסט מודרני והכול בו לגיטימי
   על כן גם אם אין בספרים האלה עריכה ולפעמים נעדר בהם כל מימד, מטושטשים



שהרי הזמן מסנן את האיכות ומציף אותה על פני המכלול הבינוני ,  אין לחשוש, אמנותי
  ". או הבנאלי

 25כבר . לא גבהולבה , "בחירה"בקטגורית שירים של לאה שניר נכללים בבחינות הבגרות 
נפגשת ועורכת את . השיטה-בית, קיבוצהאביב ו-שנים היא מחלקת את חייה בין תל
כבר ערכה מאות ספרים ובכללם גם ספרי מחקר . שיריהם של מיטב המשוררים בישראל

והיא , כל שלושת ספריה הקודמים זכו בפרסים ספרותיים. רבים ופרוזה למבוגרים וילדים
  . לה היוקרתי לעריכה ולשירהגם כלת  פרס ראש הממש

הרי , נו מתי תתפני כבר לדאוג גם לספר משלך, יום אחד לפני חצי שנה חיים אמר לי"
 חלקם: אז תפשתי יוזמה ואספתי את השירים שהצטברו".  שנה20האחרון ראה אור לפני 

והרבה שירים , שירים ישנים שבמשך השנים שיניתי את פניהם כליל, מן הספרים הישנים
שמהדהד בו דיאלוג בין פילוסופיה ותכני תרבות , שים שחיכו ליום בו יצטרפו לספרחד

ונופי אדם  ,מאוקראינה של אמי תרבות וטבע לבין נופי, אבימרכז אירופיים שספגתי מ
  . וטבע ארץ ישראליים שלי

, שלושה שירים ואוהב את רישומך הדק-קורא שניים מדי ערב אני :עמוס עוז כתב לה
הולכים ומתמעטים .  לפעמים אני חש צער מול שירה כזו- -: " מאיר שלו כותב". המדויק

אכן זו מתנה כל . שלא לדבר על העברית. ך והנוף שיכולים לקרוא אותה באמת"יודעי התנ
ועוד רבים מתפעמים בכתב ובעל , "מרגש, חכם, מדויקספר כה : "חיים באר כתב". כך יפה

   ."ולי אישה סובבת כאןא" :פה  מן השירים המכונסים בספר
ומעריכה את תרומתה האיכותית , השיטה מברכת את לאה על ספרה החדש-חברת בית

  !שנה טובה ופורייה, יישר כוח. לשירה העברית
  
  
  לאה שניר 

 כמלך שהיטיב עמו הכאב
  

 ַּבַּלְיָלה ַההּוא ָצַרר ָאִבי ֶאת ְּדַבר מֹותֹו
 .ֻמְפָלג, ִּבְכָתב ָרחֹוק

 ָצרּו ִמְקְלעֹות ַאֲהָבהְוַהִּמִּלים 
 .ַּכַּמִיםַּבחֶֹמר ַהּדֹוֵמם ַהְּמַכֶּסה 

 ,ֹוַתיָאז ֵהִניַח ֶאת ּגֹון ֲחלֹומֹוָתיו ְּבֵסֶפר ֶעְרּג
 ְוֶאת ְּתמּוַנת רּוחֹו ָנַעל ִּבי

 .ִמְׁשֶנה אֹור ְּבאֹור
 ,ּוָבא ַּבְּטַרְקִלין ְּכֶמֶלְך ֶׁשֵהיִטיב ִעּמֹו ַהְּכֵאב

 ָעתֹוְוִנְתַרְּצָתה ְׁש
 .ֵּבין ְּפרֹוְזדֹור ִלְפרֹוְזדֹור

 ּוַבָּמקֹום ַההּוא ֲאֶׁשר ֵאָליו ָּפָנה ָאִבי
 ,ִלְנּדֹד ֶאל ְּפִנים מֹותֹו

 ָעְמָקה ְמאֹד ִמַּדת ִצּדּוק ַהִּדין
 .ְּבִהָּפַתח לֹו ַׁשַער
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 גת שיריה של לאה שנירלמצ
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 אלי נצר
  אורח במשתה האלהים :מתוך הקובץ

  שירי שורה                
  

***  
  

  יִפת יֹמֹוְּליו ִאָתָפְׂשם ּוָדד ָאֵמו עֹוָׁשְכם ַעַּג
  
***  
  

  ּהָיּולְלים ַהִרְמים אֹוִמּוּדְמִּדים ַּבִמְלחֹוים ַהִדמּוְּצק ַהַר
  
***  
  

  יִּתְרַמא ָאלֹ ְוְךר ָלַמ לֹויְךִרי ָציִתִיָה
  
  
***  
  

  הָבֲהַאה ְלָיאּו ְרְּתים ַאִּל ִמלׁשק ָׁשַר
  
***  
  

  ץִיַּקב ַהַהת ְז ֶאּהָּמאת ִעֵׂש נֹוַחרּוָה
  
***  
  

  הָּמֻדה ֲאָרָצית ְקִאָצֲחי ַּבִפּיֹת ַהי ֶאיִתִאָר
  

  
***  

  
  ַהְּׁשחָֹרה ַצָּמָתּהת  ֶאמֹו ְּכַהַּמְלִּבין ּהָרָעת ְׂשף ֶאֵּטַלְל

  
***  

  רֵהַמ ְליְךִרל ָצָבל ֲאדֹוד ָּגה עֹוָלְיַּלַה
  
***  

  
  הָבֲה ַאּוׂשֲעה ַיָמָחְל ִמּוׂשָעם ֶׁשִיַדָּיַה
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  איריס שני

  האיש אשר אהבתי
  
  שום דבר אינו מכין אותנו"

  "לאהבה הראשונה
  ")עפיפונים", רומן גארי(

  
  .ׁשּום ָּדָבר ֵאינֹו ֵמִכין אֹוָתנּו ָלַאֲהָבה ָהִראׁשֹוָנה

  ,לֹא ְמנֹוַרת ַהּגּוף ַהְּמִאיָרה ָלַעִין ַהּדֹוֶאֶבת ֶאת ַּדְרָּכּה
  לֹא ְּבַדל ֲאָדָמה ְמֻעֶּלֶפת ַעל ְּפֵני ְּתהֹום

  .ְולֹא ְׁשִקיפּות ָהֶעֶרב ַהְּמֻרָּקע ַעד ְּכלֹות ַהֶּנֶפש ְּבתֹוְך ַהַּמִים
  ,ַּכֲאֶׁשר ָהַאֲהָבה ָהִראׁשֹוָנה ּפֹוֶרֶצת

  ,ָסגּור ּוְמֻסָּגר, ר ָהֲעלּוִמים ִנְׂשָרְך ַהְרֵחק ֵמָאחֹורְּבָׁשָעה ֶׁשֲהַד
  .ַהַחִּיים ֶׁשָהיּו ֵאיָנם עֹוד ָׁשם

  ;ֵהם ִנְכָּתִבים ְּבִסיַמן נֹוְכחּותֹו ֶׁשל ָהַאֵחר
  .ַמְחְׁשבֹוָתיו, עֹוָלמֹו, קֹולֹו, ּגּופֹו

  .יחּותְמֻבְעְּבֵעי ְמִתיקּות ּוְמִל, ֵהם נֹוְתִנים ִסיָמִנים ְקרּוִעים
  הֹוֵפְך, ַמָּגע ִראׁשֹון ֶׁשל ָהַאֵחר ָחקּוק ְּכִמְכַות ֵאׁש

  ,ַהֶּנֶפׁש ַהְּזֻהּבֹות ֶנֶעְּדרֹות ַהַּמַען-ֶטֶרף ַקל ְלָכל ַאְרצֹות
  ְלָכל ָהֵעִצים ְיֻרֵּקי ָהֵאׁש

  ּוְלָכל ַהִּצֳּפִרים ַהָּיפֹות ַהְּמעֹוְפפֹות ַלֶּמְרַחִּקים
  .ִלְפֵני ַהֲחֵׁשָכה

  ת עֹור נֹוֶׁשֶמת עֹור ּפֹוֶעֶמת ָּבאֹורִרְקַמ
  ִהיא ֵּבין ַהֶּיֶתר ִקּיּוָמּה ֶׁשל ַהּתֹוָרה ִּבְמלֹוָאַּה

  .ְּבאֶֹפן ְזַמִּני
  .ְוֵאין ְלִהָּׁשֵמר ְלַנְפׁשֹוֵתינּו
  ַהֲהִליָכה ָׁשָּמה ִהיא צֶֹרְך

  ,ָהָראּוי ְלָכל ִהְבהּוב ְמֻחָּיְך ּוְלָכל ְּבַרק ְּכֵאב
  ם ַעל ַחְרָּבם ֶאָחד ֶאָחדַהּנֹוְפִלי

  –ִנְׁשָלִחים ַעל ְּפֵני ַהַּמִים 
  

  

  )8אלגיה ' ספר ג(על קינת משורר נבגד 
  

  ?י ַהְּמַכְּבֵדְךֵיׁש ֲעַדִין ִמֲה! ָאָּמנּות, ָהּה
  .ֵהן ֵאין ַּבֲחרּוִזים ְרכּוׁש אֹו ְנדּוְנָיה

  .  ָעִדיף ַעל הֹון ָעֵתקָהיּו ָיִמים ָּבֶהם ָהָיה ַהִּכָּׁשרֹון
  .בֵׁשָחֶרא ֵיֶפַהּיֹום ֶאְביֹון ְוַדל ְל

  .ֲאִני ֵאיֶנִּני ָּבא, ָמקֹום ֵאָליו הֹוְלִכים ְסָפַרי
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  פובליוס נאזו אובידיוס
  אריה סתיו: תרגום

 "שבעה שערי שירה: "מתוך



  

  סמואל בקט 

  טרם לידה הרמתי ידיים

 עודד פלד: מאנגלית

, היה זה הוא, אך לידה היתה צריכה להיות, אי אפשר היה אחרת, טרם לידה הרמתי ידיים
, אני לא ייבבתי, האורהוא זה שראה את , הוא זה שייבב, כך אני רואה זאת, הייתי ִּבפנים

, אי אפשר שתהיינה לי מחשבות, אי אפשר היה שיהיה לי קול, אני לא ראיתי את האור
היה זה הוא , אין זה אפשרי אחרת, אני עושה את הבלתי אפשרי, ואני מדבר ואני חושב

הוא יתיש עצמו עד , בגללי, חיים שאינם ראויים לחיותם, לי לא היו חיים, שהיו לו חיים
מותו לבדו לא היה , סוף חייו ומותו, סיפור מותו, אני אספר את הסיפור, בגללי, מוות
הוא זה , אני לא אַטרֵטר, הוא זה שיַטרֵטר, אם הוא יַטרֵטר, לא היה מַסֵּפק אותי, מַסֵּפק
, הוא ירקיב, אני אהיה ִּבפנים, אם ימצאו אותו, אולי יקברו אותו, אני לא אמות, שימות

לא ייוותר דבר מלבד , אני אהיה ִּבפנים, א ייוותרו ממנו אלא עצמותל, אני לא ארקיב
הדרך בה , סוף חייו ומותו, כך אני רואה זאת, לא ייתכן אחרת, אני אהיה ִּבפנים, עפר

אי אפשר , צעד-צעד, אני אדע, אי אפשר היה שאדע, הדרך בה ִיְקַרב אל ִקצו, יעשה זאת
על סוף חייו , רק אודותיו, יהיו עוד דיבורים אודוַתילא , בהווה, אני אסֵּפר, היה שאסֵּפר

על , לא אאריך בדיבור על תולעים, זה יהיה הסוף, אם ימצאו אותו, על קבורתו, ומותו
, זה יפתיע אותי, אלא אם כן אשתעמם בעפרו, לאיש לא אכפת מהם, עצמות ועפר

הוא תמיד רצה , א יטבעאולי הו, כאן שתיקה ארוכה, נוקשה כפי שהייתי בתוכֵכי ְּבָׂשרֹו
אך הוא היה רוצה , הוא אינו יכול לרצות עוד עכשיו, הוא לא רצה שימצאו אותו, לטבוע
דחף מבוזבז ככל , מים עמוקים ואבן ריחיים, לא היה רוצה שימצאו אותו, לטבוע

לא , כאן שתיקה ארוכה, שמאלה ולא בכיוון אֵחר, אך מדוע שמאלה יום אחד, האחרים
איש , הוא לא ידבר אל איש, הוא לא יאמר עוד דבר, הוא לא יאמר עוד אני, יהיה עוד אני
אני אהיה , הוא ימשיך בדרכו, הוא לא יחשוב עוד, הוא לא ידבר אל עצמו, לא ידבר אליו

שנת בלהות , ייפול וִיישן, מדוע שם ולא במקום אֵחר, הוא יגיע ְלמקום וייפול, ִּבפנים
הוא אינו יכול להישאר עוד בלא , דרך בלהות בגללי,הוא יקום וימשיך בדרכו, בגללי
אִזין אותו בכל הנחוץ , לא נותר דבר בראשו, בגללי, אינו יכול עוד להמשיך, בגללי, תזוזה

  .לו

              
  

  

בנוי אמנם משורות ארוכות , קצר זה שנכתב על ידי סמואל בקט) פרגמנט( מקטע :הערת העורכת

 המבנה של  ניתן להניח כיבמקרה זה. שירי-הנו פואטי, ו הלשוני והחוויתיאך אופי, המאפיינות פרוזה

. על הקוראהמושריתאיננו משפיע על החוויה הפואטית , המקטע
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 יעקב ברזילי  מנחם פאלק
  מסורב אהבה  חיפוש כתובת

  ,ִמֶּׁשָּכלּו ָּכל ַהִּקִּצים  ָיָמיו רֹב ַחיסֹולֹומֹון 
  .ִּבֵּקׁש ֶהֵּתר ַלֲחלֹום  .ְדָרקּוָלה ֶׁשל ְּבִעירֹו
  ִהְתעֹוֵררלֹא ְל, ַלֲחלֹום ָּכל ַלְיָלה  רּוחֹו ֶאת ִלְפּגֹׁש ָנַסְעִּתי ְלָׁשם
  .ֶׁשַהֵּלילֹות לֹא ִיָּגְמרּו ְלעֹוָלם, ַלֲחלֹום  ְוַקר ָחׁשּוְך, ָּגׁשּום ְּבֶעֶרב
  ְוהּוא ִיְרֶאה אֹוָתּה ַּבֲחלֹום ְּבֻכּתֶֹנת ְׁשקּוָפה  .אֹוגּוְסט ֶאְמַצע ֶׁשל
  ִמְתַהֶּפֶכת ַּבִּמָּטה ִמַּצד ַלַּצד  

  ,ְולֹא ִיַּגע ָּבּה, ְולֹא ִיְקַרב ֵאֶליָה  ִטיטּוֶלְסקּו ְרחֹוב
  ,ַרק ְּבֵעיָניו  ֵמָאָדם ֵריק ָהָיה
  ,ת ִצְמאֹונֹוַרק ְּבֵעיָניו ִיְגַמע ִּפְטָמָתּה ְלַהְרוֹו  .ֵמרּוחֹות ָּפנּוי
  ַרק ְּבֵעיָניו ְיַלֵּקק ְמִתיקּות ֶעְרָוָתּה  ְמבָֹהל ְּבַמָּבט חֹוִצים ֲחתּוִלים ַרק
  ִּכְמַלֵּקק נֶֹפת נֹוֵזל ֵמַחּלֹות ַהְּדַבׁש  ֵׁשִני ְלַצד ֶאָחד ִמַּצד
   ֵלב ָנִׂשים ֶׁשּלֹא ְּכֵדי ָרִצים

  .ַהְּׁשחֹוָרה ְלַפְרָוָתם
  

  ֶעְׂשֵרה-ְׁשלֹוׁש רִמְסָּפ ַּבִית ֶׁשל ַהַּׁשַער
  ָסגּור ָהָיה

  ַּתְחָּתיו ּוַבְּמבֹוָאה
  ַהֶּגְרָמִנָּיה ַהַּנֲעָרה ִהְתּגֹוְדָדה לֹא
  ָהאֹוַפּנֹוָען ָאִחיָה לֹא ַּגם
  מּוָכָנה ֲחגֹוָרה ִעם ַהַּקְּפָדן ָהָאב ְולֹא
  ֶׁשָּבַאִחים ַהָּקָטן ֶאת ְלַלֵּמד
  .ֶאֶרץ ֶּדֶרְך

  
  גּוַעָר, ָׁשֵקט ָהָיה ַהּכֹל
  ֲחלֹום ָעטּוף
  סֹולֹומֹון ֶׁשל ְורּוחֹו
  .ְלִחּזּוַרי ֶנֶעְנָתה לֹא
  

  ְמַדֶּבֶרת, ְרחֹוָקה ִהיא אּוַלי
  ַהִּמְדָּבר ְּבִעיר
  ַהֻּמְבַטַחת ָּבָאֶרץ
  .ְנעּוָריו ֲאהּוַבת ַעל ְלָהֵגן ְמַנָּסה

  
  ְׁשלֹמֹה ֶׁשל רּוחֹו, ֵּכן

  ָּבָאָדם ָהָרגּוַע
 ּוְכתֹב ְקרֹא ָיַדע ֶׁשּלֹא
  ָׂשפֹות ֶׁשַבע ְוִדֵּבר
   ַהַּגְעּגּוִעים ִלְׂשַפת ְּבנֹוָסף
  ,ֶּדֶרְך ְמַבֶּקֶׁשת ְׁשלֹמֹה ֶׁשל רּוחֹו
  .ְלׁשּוִבי ְמַחָּכה
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ְוַרק ְּבֵעיָניו ְיַנְדֵנד ַעּכּוָזּה ֶהָעגֹל ִּבְדֵבקּות
  ֲחִסיִדית

  .ַּכַנְדֵנד ֲחִסיד לּוָלבֹו ְּבֵליל ּבֹוִאי ַּכָּלה



  יוצא למסע

 ָלּה עֹוד-ָהיּו-לֹא ּוָפֶניָה
  

  ֶׁשַּגם ֶאת ְׁשִמי 
  ִּבְכחֹל ַהַּמָּבִטים , ֵאיָנה יֹוַדַעת
  ָהֲאסּוִרים 

  
  ת ֵּתה ִסיִני ַמרגֹוַמַע

  ִּבְלִגימֹות ַרּכֹות 
  ִמִּסְפֵלי ַחְרִסיָנה ְזִעיִרים 

  
  ֶׁשּלֹא ַיְכִּתים ֶאת ְׁשָמּה , ּגֹוַמַעת ִּבְזִהירּות

  ַהּטֹוב
  

  ָיַדי ַהְּמַרְפְרפֹות ַעל 
  ֶׁשֵּנעֹורּו, ַרְגַלִים ֲאֻרּכֹות

  קֹוְפאֹות 
  ְּכֵדי ֶׁשִּתְרֶצה ֶׁשַּיְמִׁשיכּו 

  
   -ת ָהַעְרמֹוִנים ִהְתַלֲהָטה ִׁשיַרת ַהִּצְרָצִרים ִּבְׂשֵדַר

  ִמיֶׁשהּו ָּבא ְוהֹוֵלְך
  

  

  יוסף עוזר

  )קישור(  של ניזר קבאנישיריו שיר תגובה למצגת 

 ,ֱאלַֹהי 
 ְולֹא ָזָהב ...ִּפירֵאיִני רֹוֶצה ִמְּמָך ַאְבֵני ַס

  לֹא ֶאת ִהיְסטֹוְרַית ַהְּנָכִאים, ְולֹא
  ּפֹוְגרֹום ּוְׁשָמד ְוֵעיַנִים ְמבָֹהלֹות ֶׁשל ְיָלִדים

  ְולֹא ִׁשיר ֶׁשל ִניָזר ַקָּבאִני 
  ַהְּמׁשֹוֵרר ַהִּמְתַאֶּוה ְלָכל ִקְללֹות ָהַעְרִבים 

  
  ָּכל ְמֻבָּקִׁשי הּוא ֶׁשִּתְׁשָמֵעִני

  יָך ַמֲעִביר ֲאִני ְּבֶאְמָצעּות ִׁשיַרי ִּכי ֵאֶל
  ֶאת קֹולֹות ַהְּיהּוִדים

  *: ָוואָפה סּוְלָטן–ְוֶאת קֹוָלּה ַהָּנאֹור ֶׁשל ַהּסּוִרית 
"  ַהְּיהּוִדים לֹא ֶהֱעִניׁשּו ֶאת ֶּגְרַמְנָיה ִּבְׂשֵרַפת ְּכֵנִסּיֹות

  ... "ֵהם ָּבנּו ַּבֲעַמל ַּכַּפִים
  
  ָּת ֶאת ִניָזר ַקָּבאִני ֲהֵרי ָאַהְב, ֱאלַֹהי, ִאם

  ֵאיְנָך אֹוֵהב ִׁשיָרה ְולֹא חֹוֵבב ִזְמָרה
  ְלַתְלָיְנָך ֶׁשַּיֲעִניק ָלנּו ַהְּיהּוִדים, ֵאפֹוא, ֱאמֹר

  .ֶאת חֶֹפׁש ַהְּנִביָחה
  

  null=ak&wmv1050=ar&214=ai?asp.gm/cunet/net.castup.3switch://http  :דוקטור וואפה סולטן
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  ברוך בראונשטין

 בגד גוף
  

  ֲאִני לֹוֵבׁש ֶאת ּגּוִפי
  ְּכִפי ֶׁשֶּזה עֹוֶטה ְּבָגִדים

  ָּפׁשּוט   , ְּבִטְבִעּיּות
  ְּבִלי ַמֲחָׁשָבה ְיֵתָרה

  ַאְך ְּבִנּגּוד ַלַּמְלּבּוִׁשים
  ל ּגּוִפי ַקל ָלֵׂשאתֵאין ִמְׁשַק

  ּוְלִעִּתים ְקרֹובֹות
  ֲאִני חֹוֵשב ְלַהְׁשִאירֹו ֵמֲאחֹוַרי

  ַלְמרֹות ַהַּסָּכָנה ֶׁשָּבֵעירֹם
  ְוַעל ַאף ַהֲחָׁשׁש

  ֶׁשּלֹא ִיְהֶיה ִלי ְלָאן ָלׁשּוב
  

  :ֵמִאיָדְך ֲאִני יֹוֵדַע ְּבַוָּדאּות
  ִאּתֹו ֶאֱהֶיה ְּכָצב

  .ּוףמּוָגן ַאְך לֹא ָיכֹל ָלע
  
  
  
  

  אביב עקרוני

  ביתר
  
  ֶאָחד ֲחֵסר ְּתֵריָסר ַרק לֹא

  ,ֶטִדי ְּבַלַהט
  ַהִּגֵּדם ֶׁשל ְּבִריתֹו ַרק לֹא
  .ַחי-ֵּתל ְּבַדם
  , ֵּביָתרלֹוֲחֵמי ֶׁשל ָּדָמם
  ָהֶעֶׂשר ִלְגיֹון ַמֵּכי
  ,ּכֹוָכב ֶּבן ֶׁשל ְּבָדמֹו לֹו ִהְתָעֵרב ְּכָבר
  ,ָרָמה ָעִריצּות ַעל ָּגרִּת ָקָרא ֲאֶׁשר ָהַרב ַּבָּדם
  ַמְלכּות ְקטּוֵלי ֵמֲעָׂשָרה ֶאָחד
  ,רּוחֹו ֵהִׁשיב ַרִּבים ְּבִיּסּוִרים ֲאֶׁשר
  עֹוָלם ִּבְבִרית נֹוַתר עֹוָלם ְוַעם
  . ֵּביָתרֹוִעם

 
  .נשוי ואב לארבעה.  בתל אביב1935-  בנולד. משורר, מתרגם, מבקר -אביב עקרוני 
ניברסיטה העברית בספרות ובהיסטוריה ובעל תואר דוקטור מטעם מטעם האו. א.בעל תואר מ

מילא . תעודת מתרגם וספרן, יסודי- עלת ספרבעל תעודת הוראה לביו , צרפת– אוניברסיטת שטרסבורג
מפקח , יסודי בעיריית תל אביב- מנהל האגף לחינוך על,  קונסול ישראל בשיקגו:ןכגו, תפקידים ציבוריים

חבר הנהלת , ריתהבצות המחלקה לחינוך ולתרבות של ההסתדרות הציונית בארמנהל , במשרד החינוך
חבר המועצה ,  תיכון חדש בתל אביבפרסת מנהל בי, בגולהמנהל בית המדרש למורים , העולמי" אורט"

ן "סגן נשיא פא, ר שלה"מ יו" ומחבר ההנהלה של אגודת הסופרים העברים, לביקורת סרטים ומחזות
. שונותחבר בוועדות שיפוט של תחרויות ספרותיות , ם"חבר אקו, תה לניהול גנזיםר העמו"יו, ישראל

וכן שירים , היהדותההיסטוריה ו, פרסם ספרים בתחומי הספרות. יועץ המכון לתרגום ספרות עברית
  . ומאות מאמרי ביקורת בכתבי עת ובמוספים ספרותיים
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  עיין ערך תרגום

  )1977, יוסף ברודסקי( "ְרּגּוםִתַעְצָמּה ִהיא ְּלֶׁשְּכִׁשיָרה , ַאֲחֵרי ַהּכֹל" 

  
  יוסי גמזו

  אנתולוגיה קטנה לשירת יידיש
  

  
  במסגרת שאיפתנו ְלַוֵּדַע את קוראינּו אל סּוִגים וסּוגֹות 

  הננּו ּפותחים ּבזה , שונים ממיטב השירה העולמית
  ּבאנתולוגיה קטנה של מיבחר שירי משוררים דגּולים 

  זינגר -שעליה אמר הסופר יצחק בשוויס, זאת(ּבשֹפת יידיש 
  ּכי היא, ּבנאּומֹו המפּורסם ּבעת קּבלת ּפרס נוּבל

 "  "...)גוססת ּכבר ּכמה עשֹרות שנים ועדיין ּכוחה במותניה
  

  בו נפתח הּפעם את האנתולוגיה , משורר היידיש החשּוב
  .ֵלייּב מֹוְרֶגְנטֹויהּוא , הקטנה שלנּו

  
  

בה נפטר , מוותיקיה של שירת יידיש ּבישֹראל, ניק'וזּפלייּב סם העט של ש, לייּב מורגנטוי
" חדר"את חינּוכו רכש ּב .יכולת-למשּפחת עֵמלים מעּוטת) 1905(נולד בּפינסק , 1979ּבשנת 
ּכהגדרתו הנודעת של , "אּוניברסיטאות שלו"אך ּבעיקר ּב, יידי-הספר היסודי העברי-ּובבית

כפי (סנדלר - הּוא עובד ּכשּוליית13ּבן . יּום הקשה והאכזריתהק-במלחמת, מקסים גורקי
על ,  הּוא מיטלטל1941משנת ).  סנדלר-ניק שתרגומו לעברית 'שם משפחתו המקורי ספוז

 הּוא חוזר ּובורא את 1957-ּומ,  שב לפולין1947ּבקיץ . למחנות סיּביר, מ ּכּולה"ּפני ּבריה
אנריסטית מניבות יבּול עשיר וצבעוני 'תו ורבגוניּותו הזּפוריּו. ּבישֹראל, ִמּבראשית, חייו

: ִמספריו הּבולטים. ילדים גם יחד-ּבסאטירה פלייטונית ּובספרּות, ּבסיּפורת, ּביותר ּבשירה
ֳחָרבֹות "; ")ּפָאלעסיער ערד" ("אדמת ּפֹוֶלְסָיה"; )1939, "אסתרקע" ("קה'אסתר"הּפואמה 
") דער ַארּבעט קלינגט דָאס ליד ּבַיי" ("ּבעמל ִמצטלצל הֶּזֶמר"; ")רּואינען אין זּון" ("ַּבשמש
-1957 ּבין השנים -ּכל אלה , !")ַאלדָאס גּוטס פַאר אַייך!" ("ּכל טּוב לכם"הילדים -וספר
  .על אדמת ּפולין, 1949

  
עם השתקעּותו ּבישֹראל מהדהד ּבשירתו ניגּון חדש והּוא אף ִמַּתְרֵּגם יותר ויותר ללשון 

וכן ") צער אּון פרַייד" ("צער וגיל"הּוא , המשקף מהּפך זה, שירה מקיף שלו-קובץ. עבריתה
כשמו של השיר שתורגם מאוחר , "עץ הּכוכבים", הילדים שלו-לעברית משירי-מּוָרק-קובץ

  . יותר על ידי יורם טהרלב ונתפרסם בביצועה של חווה אלברשטיין
ּבעודו , 74נקטף והּוא ּבן , ף של שירה ליריתּבעיצּומה של שקידתו על קובץ מקיף נוס

, אינה נרתעת מֶאמֹוציונאליּות גלּויה, חרף ּכל גילגּוליה, שירתו. שופע תוכניות ויצירה
  שני השירים . ּושליטתו ּבחרּוז היידי היא וירטּואֹוזית ממש, חמה, לבבית
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ּכל אחד , משקפים, "יָרהַעֵּין ֵעֶרְך ִש"המתּורגמים ּבזה לעברית ּבמיּוחד עבּור קוראי
, מחד גיסא, קֹוסמית-טבע מהּורהרת-שירת: אנּפין-ַּפן ּבודד מתוך יריעה רּבת, ּבתחּומו

של " עכשיו"וה" ּכאן" בתוך ה–שחרב ּבשואה " ָשם"וחיּפּוש שורשיו האבּודים של ה
  . מאידך, הריאליה הישֹראלית



  שני שירים

  ! ֶזה טֹוב
  

  ָּפז-ָבה ְּבאֹורִּכי שֹֹוָחה ֲעָר ֶזה טֹוב
  ֶזה טֹוב. ּומּוָצל ְוָקִריר הּוא ַהַּיַער

  ְוַרק ָאז, ָלנּוס ֵמַעְצמֹו ִּכי ָיכֹול ִאיש
  ֶאת ַעְצמֹו שּוב ִלְמצֹא

  .ַּתְבִניתֹו-ְּבִשּנּוי
  

  ֶאל ָהָהר ַמֲעִמיק ִּכי ָסמּוְך ֶזה טֹוב
  ְוטֹוב ּכי ַמְבִהיק, ַהַּמָּבט ֶאל ָהֵעֶמק

  ֹוב ִּכי ֶדַמעט, ְּפִליז ְּכַטל
  סֹוֵפד ַלִּשְֹמָחה

  .ּומֹוֶחה ַהִחּיּוְך ֶאת ּתּוַגת ַמַּבְטָך
  

  ֶזה טֹוב ִּכי ִּבְשַֹכר ָהַעְצבּות ֶנָחָמה
  .ּוְבֶיַזע ָילּוש ָהָאָדם ֶאת ִּפּתֹו

  ְוֵאיָמה-ִסּכּון-ְוטֹוב ִּכי ַעל ֶחֶבל
  ...צֹוֵעד הּוא ְּבִלי ַדַעת ְשַעת ִמיָתתֹו

  
  

  חֹוֵלב ְּבִיְשָֹרֵאלטּוְבָיה ַה
  

  ָּכל ַשַחר, ַּבַּמְדֵרגֹות, טּוְבָיה ַהחֹוֵלב
  ,ָּבא ְושֹוֵעט ְּבַרְגָליו

  :ֶאת ָּכל ַהִּשּכּון ְּכֵמִקיץ ִנְרָּדִמים הּוא
  !ָחָלב !ָחָלב! ָחָלב

  
 )1(.ֶרּב טּוְבָיה ִּכְכתּוְבָיה, ֶזה לֹא אֹותֹו טּוְבָיה
  . לֹא שֹוטֹו,סּוסֹו לֹא :ְסָתם טּוְבָיה ָמצּוי

  !)ָלָּמה ּכַֹבע ?ָלָּמה(ַאף לֹא ֲחבּוש ּכַֹבע 
  ... ִניְשטֹו-ֲאִפּלּו ָזָקן ַמֲאִפיר לֹו 

  
  ,ְולֹא ְלֵעֶבר ּבֹוְיֶּבִריק ֶאת ְסחֹוָרתֹו מֹוִביל הּוא

  .ְּכִקּלּוַח, ַגם לֹא ְּפסּוִקים ַמִּגיר הּוא
  ַמִּגיש ֶאת ֶהָחָלב, !"ָשלֹום: "הּוא ָסח ְלָך

  ...ָחָלב ִעם ָהרּוַח, הּוְוֶז
  

  .ְסָתם טּוְבָיה ָמצּוי, ֶזה לֹא אֹותֹו טּוְבָיה
  .ֲעַדִין, ִהיא ַהְּפלֹוִנית ֶשּלֹו" גֹוְלֶדה ִלָּבִתי"לֹא 

  -ּוְלַהְבִּדיל , נּו .לֹא ֶרֶפת לֹו ְולֹא ָּפרֹות לֹו
   . ַּגם ֶשַבע ָּבנֹות לֹו ַאִין
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 "ְלֶּפֶלתִּפ"ֵאין לֹו ָחָתן ַהְּמֻכֶּנה , לֹא
  ְּבֵאיָמה ַעל. ֶמְנְדל-ַאף לֹא ָקרֹוב ּוְשמֹו ְמַנֵחם

  ִנְפַלט הּוא ִמֵּבין ְטָלָפיו ֶשל ִהיְטֶלר-ַנְפשֹו ִנְמַלט
  .ַנַעל-ִמחּוט ְוַעד ְשֹרֹוְך, ְוֶאת ַהּכֹל ִאֵּבד הּוא

התמונות באדיבות בנו של  – לייּב מורגנטוי
 .ניק'יוסי ספוז, המשורר



  
 ָשַכל הּוא ֵּבן ְוָכל ָוכֹל

  ְּכֶאל ֵאם ִנַּדַחת. ָאַבד לֹו
  ְתַנֵחםְלִה, ָלָאֶרץ ָּבא

  .ַיַחד-ַּגם-ַאִחים-ִּבְקַהל ֶשֶבת
  

  ,ַלְיָלה-ְּתִחָּלה ָהָיה הּוא שֹוֵמר
  .ַמה ֶּשָּנחּוץ, ַּכָּבס, ַּבַּנאי
  יֹום הּוא- ָחָלב נֹוֵשֹא יֹום-ַּכּיֹום 

  .ְּבַבְקּבּוִקים ּבֹוְרֵקי ִנְצנּוץ
  

  ַאף, ִהיא ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו ִאְשּתֹו
  ְּבִלי ִּפְקּפּוק, "גֹוְלֶדה"ִּכי ֵאין ְשָמּה 
  ָּכמֹוָה) ָזָהב(גֹוְלד : "אֹוֵמר הּוא

  ."לֹא ִמְתַּגְלֵּגל ַהּיֹום ַּבּשּוק
  

  ,ֲחִביִבים ָלֶהם "ַסְּבֶרס"ְשֵני 
  !לֹא, ֵאין ְּכמֹותֹו, זּוג ֶּפֶרא

  !"ֲחמֹור: "ְשֵניֶהם צֹוְוִחים ָעָליו
  ...לֹו  ִשְֹמַחת ְזֶקְנּתֹו-ְוהּוא 

  
  ַּבִית ַעל ְּפֵני ַאְדַמְתָךּוִבְלַבד ֶשֵּיש 

  !ְוֻקְרטֹוב ַּפְרָנָסה ֶשֻּיְבַטח
   -ְוִאם ָּכל ַהְתָחָלה עֹוד ֵאיֶנָּנה ַקָּלה 

  .ֻמְכָרח. ִיְהֶיה טֹוב. לֹא נֹוָרא
  

  !"ֵלְך ְלָך: "ּוִבְלַבד ֶשֵאין ִאיש ָסח ְלָך
  ".ְפִליִקים"ּו" ים'ַּפאִצ"ְוֵאין ִאיש חֹוֵלק 
  'ה ָּפסּוק ו" לּוִמּתֹוְך ְתִהִּלים

  )2(...יִקים'ְמַשֵּנן ַלּמּוִז טּוְבָיה לֹא
  

  ָּכל ַשַחר, ַּבַּמְדֵרגֹות, טּוְבָיה ַהחֹוֵלב
  ,ָּבא ְושֹוֵעט ְּבַרְגָליו

  :ֶאת ָּכל ַהִּשּכּון ְּכֵמִקיץ ִנְרָּדִמים הּוא
  !ָחָלב !ָחָלב! ָחָלב

  
  
  
  .ככתוב בספרו הנודע של שלום עליכם,  כלומר-) 1(
  "). ַדְרָּכם חֶֹשְך ַוֲחַלְקַלּקֹת ּוַמְלַאְך ְיהָֹוה רְֹדָפם-ְיִהי(" שימּוש ַּבּפסּוק הִמקראי ִּכבקללה -) 2(
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  אלישע פורת

 אבא קובנר כמתרגם מיידיש
תרגם אבא , כשכבר היה חולה מאד, כמה חודשים לפני פטירתו, ז'בחג השבועות תשמ

התרגום נעשה על . נובר מיידיש לעבריתקובנר שניים משיריה של המשוררת מרים אולי
 .ממייסדי קיבוץ עין החורש, זאב עמרמי, פי בקשתו והפצרתו של ידידו הטוב

 :ל על התרגום'וכך כותב זאב עמרמי ז
והם מספר ישן , לתרגום שעשה עבורי חברי היקר אבא קובנר, בתור מבוא, כמה מלים

 ."בתאאוצרה של ס "- "דער באבעס אוצר: "בשפת יידיש בשם
ביקשתי גם . ארזה אמא שלי את הדברים בשבילי במזוודה, יומיים לפני שעליתי ארצה

היובל -הוא הוציא ונתן לי את ספר. ל שיתן לי לזכרון משהו מארון הספרים שלו'מאבא ז
ובנוסף לזה נתן לי ספרון קטן . ביידיש כמובן, 1901שיצא לאור בשנת , פרץ. ל. של כתבי י

והם שמורים אצלי עד  "דער באבעס אוצר"בשם , והיה יקר לי, תישמאד אהב, ביידיש
. ושיתורגם לעברית, ורציתי להציל מעט ממנו, אבל הספר הקטן הולך ומתפורר. היום

אולי יסכים לתרגם לי לעברית שיר , בערב שבועות העזתי לבקש מחברי אבא קובנר היקר
ועל זה תודתי . אותם לחדריוכבר למחרת הביא לי , לשמחתי עשה אתי חסד. או שניים

אזכה לקבל עוד פנינה מהספרון , כשאזכה לראות אותך יותר בריא, ואולי. לך אבא חברי
 .הקטן
 .זאב עמרמי, בתודה

  
 :והנה תשובתו של אבא קובנר

שמצא חן , האחר, והשני, אחד כבקשתך, תרגמתי בשבילך שני שירים, זאב חג שמח
כל . היא נדירה וכבר מתפוררת, "דער באבעס אוצר"המהדורה המקורית של . בעיניי יותר

 .1987,  ליולי17. אבא קובנר, טוב לך
 

 ת הבשמיםסקופ

היא היתה בין שתי . שנרצחה באושוויץ, שבפולין' מרים אולינובר היא ילידת לודז
בעוד . משהו בדומה לזלדה בשירה העברית, מלחמות העולם תופעה מיוחד בשירה היידית

, משוררים בשפת יידיש פורצים שערים וחלונות אל הספרות המודרנית הסופרים והרֹֹב
מהמיית . פילסה לה מרים אוליאנובר שביל משלה, על זרמי המודרנה למיניהם, האירופית

שהיא תשתית כל שירה של , קרוב קרוב לשירה העממית, לבה ששפע שירה באורח טבעי
 .תועם החי על מיל

הוא ) בהקדמה(ובה , הקדים דברים דוד פרישמן, )1922(, לספרה היחיד שראה אור בחייה
 :אומר

הלוטוס מחופיו הרחוקים של נהר -שירתה של מרים אוליאנובר איננה בבחינת פרח"
היא נושאת את ריחה הפשוט והצנוע של קופסת הבשמים שירשנו מסבא , הגנגס
 ".וסבתא

 
 :ולזאב ידידי אומר

חיריו את ריחה האינטימי של קופסת עדיין נושא בנ, זאב שכמוהו כמעטים בתוכנו
אולי בלי כל . ואינני יודע לשם איזו כוונה, ביקש לתרגם שניים משיריה, הבשמים מבית

ולו  בתרגומו , למעט הרצון לנשום עוד פעם את ריחו של שולחן הבית שאיננו? כוונה
 .שריחה היום אחר ורחוק, לעברית

שהוא , במוצאי חג השבועות, פי בקשתול, בזכותו אני מביא את שני התרגומים שעשיתי
 .כידוע זמן מועד לתיקון

 .אבא. ק: ועל החתום
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 יין הבדלה
  .שי לזאב עמרמי

 המתרגם          
 

 -ָלה ין ַהַהְבָּדם ָׁשתּו ִמֵּיָּלְּכָבר ֻּכ
 !ִביֵעְךם ִלי ִטָּפה ִמְּגִני ַּגְּת

 :ְבָתא ְּבָלׁשֹון ַרָּכהַמְזִהיָרה אֹוִתי ָס
 !ִׁשְמִרי ַנְפֵׁשְך, ִלָּבִתי-יִתַיְלָּד
 

 ה ְּבתּוָלהְׁשֶּתְולֹא ִּת, ְזַהְרְּתְרִאי ֻה
 - ָזָקן ָלה ֶּפן ִיְצַמח ָלּהין ַהְבָּדִמֵּי

 דֹוִׁשיםִּפים ַהְּקָּכך ָּכתּוב ַּבַּד
 !ָׁשןָפִרים ַהָּירֹון ַהְּסֲאֶׁשַּב
 

 יי ָנַפְלִּתֵמרֹב ַּפַחד ָּכַׁשְלִּת
 ,ְנֵטִרי ּוִפיָמִתיֶׁשת ֶאת ַסְמַמֶּׁש

ּת ַסְנֵטִרי ַצח ּוְבתּוִלי! ֹוָדה ָלֵאל
 .ְסֵּכן ֵמרֹב ֵאיָמִתיד ַהִּמַרק ִנְתַחֵּד

 
 

 .ז'תשמ, שבועות, אבא. ק: מיידיש
 
 

 נערות שלוש
 
 בָהָזְּכת רֹוֲהש זֹולֹות ָׁשרֹוָעְנ
 !בָרר ָוֵתל יֹודֹוי ָּגל ִמ ֶׁשּהָרָצאֹו, ןיֶהיֵנ ֵּברּוָחְתִה
 יםִחָרא ְּפֵל ָמ-ת ַחַא ָהאׁשרֹה ָּבָצְפ ָק-י  ִלׁשיף ֵיִעָצ"
 ".יִתָּבַר-אָתְבי ָסה ִליָׁשִרהֹו, יםִרָּיֻצים ְמִבָככֹוְו
 
" - ַהְּׁשִנָּיהה ָרֲאָּפְת ִה-י ִתָּבַר-אָתְבה ָסיָׁשִרי הֹוִלְו
 !"יםִמלֹוֲהה ַיָּפֻצים ְמִמָסט ְקַחַמ
 אטָּלַבּו, איַׁשֲחה ַּבָקֲחית ָציִׁשִלְּׁשק ַהַרְו
 :דָחֻיְּמר ַהֶדֶחת ַהֶלת ֶּדה ֶאָחְתָּפ
 יםִׁשְרַמר ּוָקר ָיָצד אֹו עֹוׁשי ֵיִמְל! אּוְר
 !"יםִרְׂשֶעה ְוָאד ֵמ ַע-י ִּלי ֶׁשִתָּבַר-אָתְב ָסמֹוְּכ
 

 .ז'תשמ, שבועות, אבא. ק: מיידיש
  
  
 )הערות המביא לדפוס(

' לאחר שהובאה מגיטו לודז,  אושוויץ משוררת היידיש  נרצחה בכבשנימרים אולינובר
קיבלה חינוך מסורתי וסיימה שם את . בבית מסורתי' היא נולדה בעיר לודז. 1944בשנת 
, קודם בעיתון שבו עבדה,  החלה לפרסם משיריה1916החל משנת . ס העממי'ביה

, "געזאנגען"ואחר כך כינסה אותם בקונטרס בשם ', היומון של לודז, "ער טאגבלאט'לודז"
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אך . נגזרו גזרות קשות מאד על תושביו', בעת הכיבוש הנאצי והקמת הגטו בלודז
חוג . כנת ובלתי חוקיתהפעילות התרבותית הזו היתה מסו. הפעילות התרבותית נמשכה

: ביניהם היו. של סופרים ומשוררים יהודים התרכז סביב המשוררת מרים אולינובר
המשוררת , ב שייביץ"המשורר ש', הסופר והעיתונאי יוסף זלקוביץ, הסופר ישעיהו שפיגל

החוג המשיך .  המשוררת והסופרת רבקה קויאטקובסקי ואחרים,והסופרת חוה רוזנפארב
  .1944בשנת הסופית עד להשמדה , ל שנות קיום הגטובפעילותו בכ

וכן הובאו . טרונק. י.  אצל י,מרים אולינובר ושירתה מוזכרות בכתביו של יצחק קצנלסון
  .קורמאן. של ע, משיריה באנתולוגיה הגדולה של משוררות יידיש

  
ים בדפוס האח, נדפס לראשונה  בוורשה, "דער באבעס אוצר", ספרה של מרים אולינובר

הספר תורגם לעברית בידי המשורר והמתרגם . 1922בשנת , ושותפים, לוין אפשטיין
מוסד , פרישמן דוד, דברי הקדמה מאת דב סדן,  "האוצר של סבתא "בשם, פי-יהושע טן
לא זאב עמרמי , 1987להנחתי לא ידעו על כך בשנת .  1975ה 'תשל, ירושלים, הרב קוק

אני מניח שאילו קובנר היה יודע על .  אבא קובנרשהזמין את התרגום וגם לא המתרגם
-אבל אפשר שדווקא בשל אי. היה שולח את זאב עמרמי ישר אל ספרו, פי-התרגום של טן

 .הרווחנו את שני התרגומים, ידיעה זו
 

ובהם שירו של . תרגום שיריה מצטרף לתרגומים קודמים שתרגם אבא קובנר מיידיש
 ".דבר"פס בשעתו בעיתון שנד, "אחי התאום"אברהם סוצקבר 

 
  .תודתי לצביה רותם מארכיון קיבוץ עין החורש

 
 

  

 

ספר , האוצר של סבתא, דער באבעס אוצר
יצא , היחיד של מרים אולינובר שיריה
בדפוס , 1922ה ביידיש בוורשה בשנת לראשונ

הספר תורגם לעברית   .אפשטיין האחים לווין
   .פי-יהושע טןעל ידי המשורר והמתרגם 
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 .1975בשנת  "מוסד הרב קוק"י "לאור עיצא



  ניצה קרן

  בכיכובה של יונה וולך מופע האימים הפואטי
  

כותבת הלית ישורון בדברי מבוא ללקט , "יונה וולך חייתה ומתה בקול רם"   
  . "טההפנים היו הפש": משירי וולך המלווים בציורים של אביבה אורי) שערכה(

וולך נשארה בזיכרון כמשוררת של טראנס ושיריה הם האש . "עשרה שנים עברו-חמש
. דיבורה שטף בעצבנות, היא פרעה את הסדר. והעצים שסביבם רוקד שבט קוראי השירה

הלק , הכובעים והגרביונים, השער השחור הפרוע. נפש וגוף. חייה ושירתה היו מצב אחד
החילול , היפוך הטוב והרע, ו גם ערעור הזהויותהאדום ובגדי העור והפלסטיק כמ

לקדש , וההתגרות שחתרו להפוך את האמונה למין ואת המין כדרך לעבוד את אלוהים
. להתפקר במודע, לחטוא כמו פרנקיסט. להיקשר אליו ברצועות של תפילין, אותו במשגל

יונה , ושה והשדהבתולה הקד, יונה וולך. [...] היא חייבת להתקרב. השטן סמוך לאלוהים
שימשה משכן , תודעות מהבהבות, חלקי נפש, זכר ונקבה, קורנליה וקסיוס, יונתן, וולך

  ). 8' עמ" (רוחות רבות
  

) כהגדרתה של ישורון" (משוררת של טראנס "–מסה זו מבקשת להתמקד ביונה וולך 
 –כוחות האימה  "בהשראת המסה.  התחבירי– התרבותי –שפרעה את הסדר הציבורי 

אני מבקשת להציגה כמי שמספקת המחשה של ממש . וליה קריסטבה'לז" מסה על הבזות
על פי (שגורלו של השעיר המשולח לעזאזל , לתיאורו של המודר המוצא אל מחוץ למחנה

 קו –  במקמה אותו בין המתועב לנשגב1.מרחף תדיר מעל לראשו) המתואר במקרא
תוך זיקה הדוקה , ת של וולךהתפר החמקמק שעליו מהלכת הפואטיקה הסהרורי

מספקת קריסטבה את עולם המושגים הנכון לבחינת עולם הדמדומים , לפרוורטי ולגבולי
שזעזעה את אמות הספים של הממסד , המזין את שירתה של היוצרת השערורייתית

2הספרותי התרבותי ה    .מקומי

                                                

קה לכת מעבר להערכה נכונה של היוצרת שהרחי) להבנתי(הקשר זה יש בו כדי לסייע 
וסימנה דרך למשוררים ובעיקר למשוררות שבאו ,  לגבולות התודעה–לגבולות השפה 

בחצותה כל .  בלעדיה–אחריה באופן שאין להעלות כלל על הדעת שירת נשים עברית 
מספקת וולך דוגמה מוחשית לתפקידה , אפשרי)  תרבותי– נפשי –לשוני (גבול 

בבחינת ) על פי המשנה הפמיניסטית(משוררים האוונגארדי של אישה משוררת בקהל ה
,  טורפת בלתי נלאית של מוסכמות תרבות–שוברת הכלים והכללים האולטימטיווית 

כדי להוות מעין פרק משלים לדיונה של ) להערכתי(מהלך זה יש בו . שירה, לשון
שלהם ייחדה  (19-קריסטבה בשירתם של משוררי האוונגארד באירופה בשלהי המאה ה

כמו גם ובעיקר פרק משלים לדיונה ביצירתו ) "מהפכה בלשון הפואטית "ספרהאת 
 בכוונה עד קצה הלילהמרחיקה עמו " כוחות האימהב"האפוקליפטית של פרדינן סלין 

  .למצות עד תום את מלוא היקפה של הזוועה
דיון זה מבקש אפוא להצביע על שירת האימים של וולך כהמחשה שהספרות העברית 

כך על פי תרגום חלופי לכותרת מסתה של (כוחות הזוועה רה טובה ממנה לאינה מכי
לבחינת היבטיו ) בשפה העברית על כל פנים(וכדוגמה שאין טובה ממנה ) קריסטבה

 )abjection(" בזות"של המושג ) אגב מונח חוזר ונשנה בשירתה של וולך(מעוררי הפלצות 
ת תוך בחינת הקשריו התרבותיים זא. אותו הציבה קריסטבה במוקד מסתה האימתנית

ואגב איתור מקורותיו בדתות השונות , בפילוסופיה בספרות ובאמנות, בתורת הנפש
  כך אני , בחינה זו והיא בלבד. בראש ובראשונה) בהסתמך על ספר ויקרא(ובדת היהודית 

 
ולקח את שני השעירים :[...] שעירי עזים לחטאת ואיל אחד עולה-ומאת עדת בני ישראל ייקח שני: [...] אל משה' ויאמר ה 1

והקריב אהרן : וגורל אחד לעזאזל' גורל אחד לה, ונתן אהרן על שני השעירים גורלות: פתח אוהל מועד' והעמיד אותם לפני ה
לכפר עליו לשלח ' חי לפני ה-והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יועמד: ועשהו חטאת' אשר עלה עליו הגורל להאת השעיר 

  ). י- ב,  טזויקרא(אותו לעזאזל המדברה 
  
2  
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היבטים תיאורטיים וייצוגים טקסטואליים : בזות טינופת וזוהמה"הדברים הללו מבוססים על הרצאה שהוצגה בכנס
 .2006מאי , אילן- אוניברסיטת בר,  התכנית ללימודים בינתחומיים-לימודי פרשנות ותרבות , " בתרבותוחזותיים של הדחוי



, היא המאפשרת לעמוד על מלוא העוצמה שאוצרת בקרביה שירה זו, מבקשת לטעון
של הקהילייה התרבותית המקומית שנים לאחר ) המדומה(להחריד את שלוותה המוסיפה 

  .שירדה מן הבימה הציבורית
לא בשל איומים מפורשים שהוא , מבהירה קריסטבה, הבזוי נמנה על כוחות האימה

בערערו בעצם קיומו והווייתו על סדרי עולם , משמיע אלא בשל האיום הסמוי האצור בו
חדל מלקרוא תגר על המסגרת ) איש הקצה( המערכת אין המוקצה ממיקומו על גדר. תקין

משבש מערכות , פורע סדרים, בבחינת פורע חוק, שהוקיעה אותו והקיאה אותו מתוכה
הוא מעלה על הדעת ) אבן יסוד במשנתה של קריסטבה(בחתרנותו המתמדת . בלתי נלאה

ת הנודעת מקיימת שחוקרת התרבו,  המאיים של פרויד–" המאוים"את ) שלא במקרה(
, מוכר-הלא, the uncanny – בלשונו של פרויד  das unhemlich.עם משנתו דיאלוג תמידי

 היה פעם מוכר –בעיקר משום שהוא ניצב על הגבול , מאיים יותר מן המוכר, החשאי
, לעווית, משווע לפורקן. "היה פעם חלק מן המערכת ונפלט ממנה, מוכר-וביתי והפך ללא

בהיותו משיג גבול תמידי החותר ללא לאות לשוב ). 8 – 7' עמ, ות האימהכוח" (לצעקה
כדוגמת אנשי " אחרים"הוא מעלה על הדעת משיגי גבול , אל המקום שממנו הוגלה

שהפכו , )Borderlands(גבול - אזוריהכלאיים המתוארים בספרה של גלוריה אנזלדואה
לוותם המדושנת של אנשי לסמל מובהק של אנשי הצללים והמחשכים המעיבים על ש

בחינת המחשה נוספת לכוחו המאיים של איש , העולם המואר והנאור באשר הם
  .השוליים

בוחנת ללא , החברתי, הנפשי, היוצרת שניצבה דרך קבע בעמדת התרסה על הקצה, וולך
 –התחברות לאנשי שוליים (הרף את גבול המותר והאפשר מן הבחינה האישית 

 –הפיכת נפשה למעבדה ניסויית של סמים (הנפשית ) טים למיניהםסו, זונות, עבריינים
כפי , בעיקר בזה הדתי, ההתגרות בממסד(התרבותית , )ברוח שנות השישים הפסיכודליות

כפי שקיבלו " פרא אור"כמו גם משאר שירי , "תפילין"שניתן ללמוד לדוגמה מן השיר 
הדגמה שאין שנייה לה תשמש בדיון זה כ, ")כשתבוא"ביטוי במחזור המניפסטי 

להבחנותיה של חוקרת התרבות באשר לעמדות החריגות המשמשת לאמן באשר הוא 
-שמתארת הבלשנית הפוסט" סמיוטית"בהסתמך על שפת התהומות ה. כנקודת מוצא

שפעילותה החתרנית מעלה על הדעת את , סטרוקטורליסטית במשנתה המהפכנית
בראשית הקמאיים הכלואים בבטן האדמה פעילותם הגיאודינמית המתמדת של כוחות ה

תתאר מסה זו את וולך כמתגרה , והמתפרצים מדי פעם בפעילות וולקנית הרסנית
  3.הקמים על הנפש להחרידהכוחות האימה תמידית ב

 אותו מקום עלום של – jouissance-שירת התהומות של וולך נובעת ישירות מן ה
מעבר "המצוי , "הכתיבה הנשית"אתר מקור הטקסט הפואטי ו, כאב עילאי/ התענגות

והגישה אליו אפשרית רק למשוררים ) בניסוחו של לאקאן בעקבות פרויד" (לעיקרון העונג
על פי תיאורה של (באתר זה מרוכזים הדחפים ההרסניים המקעקעים . ומיסטיקנים
פעילותם משבשת . של המערכת התרבותית הלשונית) המדומה(את יציבותה ) קריסטבה
מהלך , ות מזכירה את קריאת התגר המתמדת של הדחוי והמוקצה על מדיחיוהמערכ

 תיאור בעל מעמד מטונימי –שיונתן הנמלט על נפשו נוטף דם ודבש ועטוי גלדיולות 
  .מספק לו המחשה מובהקת, מייצג לשירת וולך כולה

  
  אני רץ על הגשר
  והילדים אחריי

  יונתן
  יונתן הם קוראים

  קצת דם
  וח הדבשרק קצת דם לקינ

                                                 
3  
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יונה ): בשיחת רדיו עם אילנה צוקרמן(פנים אלו ביצירתה של וולך מקבלים ביטוי מפורש בדברים שאמר עליה אבות ישורון
שאם היא מגלה , יא המכסה שמכסה על הקולות האלהמפני שה. וולך היא המשוררות הגדולה ביותר שאני מכיר בשירה

שמחזיקה את המכסה שלה מכוסה , וטוב שהטבע עשה יונה כזאת. את קולות היקום, אותם אנחנו שומעים את קולות הטבע
' עמ, מלאך האש(במעבה העולם , השירה שלה היא מכסה שמכסה על הכוחות הפועלים במעבה האדמה. על התהומות האלה

34 .( 



  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
  ).7' עמ, "שירה"יונה וולך (    

   
, הקרבן ומעניו: תיאטרון הבלהות של וולך מופגן כאן במלוא הדרו על גיבוריו הנצחיים

 –כאזור מעבר בין הרשויות ) צר מאוד(גשר : כמו גם על אתר ההתרחשות, הנבחר הנרדף
: בתוך כך היא מספקת גם את האבזרים הנחוצים לעיטור סיפור הזוועה. בין העולמות

 כל אלו היבטים החוזרים ונשנים בשירתה 4.ף גלדיולהענ, נעץ, נייר מרשרש, דבש, דם
, הרדופה המספקת גילום של ממש לכוחות הזוועה שאחריהם מתחקה קריסטבה

כעל צומת אימים המאחדת בין מוות ) מוטיב מפתח בשירתה של וולך(בהצביעה על הדם 
  .כליון ופריון, רצח והולדה, ונשיות

ות מרכזית בדיון אודות משוררת הפולחן מדובר בהיבטים של פולחן שהם בעלי חשיב
שחייה מזינים את מדורת האש שסביבה מרקדים אוהבי השירה , )תרתי משמע(העברית 

בספקה המחשה קיצונית , שנים לאחר שנפטרה מן העולם) על פי תיאורו של ישורון(
לזיקה עתיקת היומין המתאשרת בכל פעם מחדש למראה טקסי פולחן עכשוויים סביב 

 ששניהם –בין המתועב לנשגב , בין המודר לנבחר,  המון תקשורתיים נערציםאלילי
 אותו –) האני האחר של יונה(יונתן ). כפי שמטעימה קריסטבה במסתה(אסורים במגע 

יש בו מדמותו של יוחנן המטביל שראשו , שעיר לעזאזל תמידי או קדוש נבחר נצחי
שדמותו המיוסרת מלווה , ישו הצלובכמו גם מדמותו של , הכרות הוגש להורדוס על טס

כמעין דמות רפאים מעכירת שלווה תמידית , את עולם התרבות והאמנות המערבית מאז
כפי שהצהירה (כקדוש מעונה הוא משמש לוולך . שכול הוידויים שבעולם לא יוכלו לה

) אגב אזכורים גלויים או סמויים(והוא מלווה את שירתה , מודל להזדהות) במפורש
ף ההיבטים הרליגיוזיים והמרטיריים האופייניים למי שראתה עצמה כממשיכת דרכו בתוק
  ". בן האלוהים"של 

הצביעה על ישו ויוחנן כעל דמויות מפתח להבנת ) צמיר, כהן-לידובסקי, רתוק(הביקורת 
שטבל , בנוסף הזכירה את יונתן בן שאול. דמותו של יונתן כפי שהיא מתוארת בשיר זה

 –" חוק האב"תוך הפרה גלויה של , )יד, שמואל א(ת הדבש ואכל להנאתו את מטהו ביער
האב המטפורי בבחינת החוק שדמותו של המלך והאל , האב הקדוש, אביו הביולוגי
לזאת יש להוסיף את ההקשרים התרבותיים הנלווים לדבש מתוקף משנתו . נמזגים בה

" ה שאהבה דבש עד טירוףהנער"שהסביר באמצעות סיפורה של , שטראוס-של קלוד לוי
  ) שהדבש אחד ממייצגיה הסמליים(את המעבר ההכרחי של החברה האנושית מטבע 
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 הוא השיר שבו בחרה דליה רביקוביץ לקרוא בערב זיכרון לכבוד וולך ואליו "יונתן"ערת אגב אני מבקשת להוסיף כי בה
תוך שהיא חושפת זיקה עמוקה , ורשימה שהקדישה לרביקוביץ במלאות שלושים למותה שירבחרה להתייחס אגי משעול ְּב

של יונה וולך כפי ' יונתן'איש לא קרא את : "ימינו-הנשית בת מעמודי התווך של השירה העברית –בין שלוש יוצרות אלו 
דליה רביקוביץ . מעולם לא שמעתי קריאה עמוקה ונוגעת יותר של השיר הזה. [...] שקראה אותו דליה רביקוביץ באותו ערב

ת איך נהפכה ועם כל שורה אפשר היה לראו, כל מלה שקראה פרטה על תיבת תהודה בעובי של חיים שלמים. נכחה בכל מלה
דליה רביקוביץ [...]. נרדף על ידי חבורת ילדים מתעללים שרוצים קצת דם לקינוח הדבש , יותר ויותר ליונתן הרץ על הגשר

גילמה בקריאתה את אחת המחוות הגדולות שמשוררת אחת יכולה להעניק למשוררת אחות שהובנה פתאום לעומק לאחר 
הראשוני שממנו מתפצלת השירה ובוקעת דרך גרונות של משוררים שונים עוד בקריאתה החזירה את השיר למקורו . שנים

לכן קראה כאילו היא זו שכתבה אותו ובחרה לדבר את . לפני שנמתחו הגבולות בין מי שכותב את השיר לבין מי שזקוק לו
 .30.9.2005, "תרבות וספרות", הארץ" השין השורקת לאהבה", [...]"עצמה מבעד לשיר 



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

 ברוח משנתו של רולאן הטקסט ההנאה מןהסתמך על ב, להנאה חושנית מן הטקסט
הכתיבה "הלן סיקסו מהוגות , בארת ובהשראת הגותן של הפמיניסטיות הצרפתיות

, על ידי דובה גריזלית) על פי עדותה(ילדת פרא שגודלה , וולך. בראש ובראשונה" הנשית
  . מממשת המלצה זו במלואה, יונקת חלב כוכבים

מרחיקה וולך הרבה ) ו של חוקר התרבויות והמיתוסים הנודעכנגזר ממשנת(אלא שוולך 
מעבר לרובד התרבותי המוכר ומעבר לשכבת הביניים שבין טבע לתרבות אל עבר הקמאי 

את החוב ) על פי תיאורה של קריסטבה(באזכרה את פולחני הרצח המשחזרים . הפגאני
א מספקת גילום עכשווי הי) 86' עמ, "כוחות האימה"" (טבע הגדולה-שאין לפורעו לאמא"

, שומרים(לדמותו המיוסרת של הנער הקרבן חוזרת ונזכרת בוריאציות שונות במיתוסים 
המיתוס השומרי מתאר את ירידתו לשאול של אל . קדומים) כנענים, בבלים, אכדים

). יד, ח(או תמוז בגרסה המקראית המוכרת לנו מעדותו של הנביא יחזקאל , הפריון דומוזי
מצרי מספר על אוזיריס שאחיו סת רצח אותו וביתר את גופתו ואחותו איזיס המיתוס ה

בגרסה הכנענית הקדומה לסיפור זה . איחתה את חלקיו הפזורים והשיבה אותו לתחייה
המיתולוגיה היוונית מדברת על אדוניס נער השעשועים של . מככבים בעל וענת

גרסה נוספת מספרת . רת סאפפואפרודיטה שנקרע לגזרים והקינה על מותו מהדהדת בשי
שפולחנה , מאסיה הקטנה" האם הגדולה "–על אטיס אהובה המסורס של קיבלה 

המהדהדים (שהתפשט ברחבי העולם היווני והרומי לווה טקסי טיהור אקסטאטיים 
שפולחנו התאפיין בטירוף חושים , עוד יש להזכיר את דיוניסוס אל היין). בשירת וולך

  . ששימשו כבסיס להקמת התיאטרון היווני, ניותבמהלך אורגיות המו
שבה ומעסיקה ) אהובתו/אחותו(מערכת היחסים הטעונה שבין האל המועלה קרבן לאמו 

, "אני הבתולה הקדושה"כך ניתן להתרשם במובהק מן השיר הפותח במלים . את וולך
? "האם אתה שומע אותי: "המתייסר בשאלה) הצלוב(אל בנה ) כאם הנוצרית(הפונה 
בהצביעה על סיום התשדורת ! ?"כבר אינך סובל: "ובציווי" אינך סובל יותר: "בפקודה

באמצעות שימוש במילת , בשבירה מוחלטת של ההקשר התרבותי הפולחני הדתי הטעון
 תוך טריפת מערכות –) 15' עמ, "שירה"! ("עבור: "הקוד המוכרת מתשדורת אלחוטית

קת יצירתה הדגמה לתפקיד המרכזי שממלא גוף  בתוך כך מספ5.מוחלטת ואופיינית לה
על פי טענתה של , כמקור הראשוני של האיום וההדרה) שופע החלב וזב הדם(האם 

  .קריסטבה
שאימצו את ,  בהציעה גרסה עברית למהלך שקיבל ביטוי ביצירתן של יוצרות נוצריות

ת וולך ביטוי מספק, כבנותיו או כאמהותיו, ישו כמושא לשירתן והציגו עצמן ככלותיו
כפי שעולה מספרה של קרוליין ווקר , מקומי לנטייה רווחת של נשים כותבות מעבר לים

לשחזור תהליך ) Holy Feast and Holy Fast (סעודה קדושה וצום קדוש) Bynum(ביינאם 
באמצעות הפיכת גופן שלהן לזירה מרכזית של הגאולה , מותו של ישו ושיבתו אל החיים

וויה חוזרת ונשנית של האלהה באמצעות הסבל בתהליך מתמיד של אגב ח, המובטחת
מעניקה לדמות הקדוש המעונה פנים ) לשיטתה(עם זאת וולך . סיגוף והקרבה
כך ניתן להתרשם מסיפורו של סבסטיאן . לעתים גרוטסקיות ואף מקבריות, פסיכודליות

רפות ופותח ביללות בצבע הש"קסיוס המורח פניו , "שלא היה ולא נברא"המרטיר הנוצרי 
נחיריה רוטטים ) "אף היא מאזכרת בשמה קדושה נוצרייה(דונה תרזה , "אינדיאניות

כך באשר לדמות העלומה שוכנת העננים ". וסכינה בפוספור משחתהו[...] קלגסים מעליה 
כמו גם מלאכי מרום שהדוברים האלימים מקפלים , "קולות הקוקו והתנשמת" "ענודה"ה

לזאת יש להוסיף ". חותכים בהם עד שהטל מציף את הארץ"ה ואז את כנפיהם בעדנ
כפי שניתן , "דברים"באכילה שביעה וזלילה בשירי המחזור ) בעל אופי אובססיבי(עיסוק 

, "רק קצת דם לקינוח הדבש"להתרשם בראש ובראשונה מתיאור הנערים המבקשים 
שכושים ) ש הנוצריכגרסה נשית לקדו(כריסטינה , מעלילות תרזה בעלת הדם המתוק

  / ספק העלאה על המוקד/ קטנים ומייבבים חגים במעגלים סביבה בפולחן ספק קניבלי
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  .הפיסוק אינם מצויים במקור והם תוספת שלי לצורך הבהרת העמדה הננקטתסימני



שאתה בוער [...] כיפה אדומה "ניזטה , לוטה שלוקחת כדורים נגד רגשות, ספק אונס
, ססיליה, "השרפים שתים עליה ידם"אנטוניה שכוסתה בדם על ידי יהורם ו, "לטרוף

גמרה את כל "לפיכך , "ושעל הים הייתה מתפוררת/ שמותשהציפורים עשו בה "
בעלות השמות (דמויות אלו ". שלא יבואו הנמלים/ ומחתה היטב את פיה/ השוקולדות
על , ממחישות בסיפוריהן הדרמטיים" דברים"ואחרות מתוך ) מקומיים בעליל-הזרים הא

ופע האימים של אותו מ, מאפייניהם החזותיים הסנסואליים והסוגסטיביים המובהקים
המשוררת שאישיותה הצבעונית ויצירתה השערורייתית סיפקו , הפואטי בגרסתה של וולך

  .לו ביטוי מובהק
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  נורית שושני  אביקם גזית

  חוקי ארכימדס  ימי הסתיו
  

  ֵאֶּלה ֵהם  ֵקי ַאְרִכיֶמֶדסֻח
  ,ְיֵמי ַהְּסָתו ַהִּנּנֹוִחים  ֵאיָנם ּפֹוֲעִלים     

  ,ָיִמים ֶׁשל ַאֲחֵרי ַקִיץ  .ֵּביִני ְלֵביֵנְך
  .ל ֶטֶרם חֶֹרףָיִמים ֶׁש  ְּכָכל ֶׁשֲאִני ָקרֹוב
    ֵאַלִיְך ֲאִני ָזקּוק

  ,ַהַּלַהט ְּכָבר ָחַלף  ַחּכְֹֹלָפחֹות 
  ַהַּסְגִריר   ְּכֵדי ְלַחְּבֵקְך 
  :ַרק ַמְרֶאה ִסיָמִנים  ְּבַיַחס ָיָׁשר 
  ?ָהרּוַח? ֶהָעָנן  הָּיִאִעם ָזִוּיֹות ְר

    ֵקהֹות ּוְׁשטּוחֹות
  ִמי ֶׁשּנֹוָלד ְּבָיִמים  ְלנַֹכח ַחּדּות
  ,ָּכֵאֶּלה  .נֹוְכחּוֵתְך

  ַחי ָּתִמיד ֵּבין ַאֲחֵרי  ְוַגם חֹק ַהִּציָפה
  .ְלֵבין ְּבֶטֶרם  ִּכי ַּכֲאֶׁשר , ֵאינֹו ּפֹוֵעל
     ְּבתֹוֵכְך ֲאִני ׁשֹוֵקַע

   ָלֵכן ִמי ֶׁשּנֹוָלד ְּבָיִמים  ֵאיִני ּדֹוֶחה ֲאִפּלּו
  ,ָּכֵאֶּלה  ִטָּפה ַאַחת 

  ָּתִמיד ִיְחֶיה ֵּבין ְׁשֵאלֹות    ,  ַוַּדאי ֶׁשּלֹא-ְוַאְּת 
  .יָמִניםְלִס  ַלְמרֹות ֶׁשְּנֻקַּדת ַהִּמְׁשָען

    ִנְמֵצאת ָּתִמיד    
  ַמה ְמַסֶּמֶנת ִּבְׁשִבילֹו  ֵּביֵנְך ְלֵביִני

  ?ָהרּוַח  ּוִמֶּמָּנה ֶאְפָׁשר
  ַמה ְּמַסֶּמֶנת ִּבְׁשִבילֹו  ְלָהִזיז ָּכל ָּדָבר
  ?ַהֶּׁשֶמׁש  ָהעֹוֵמד ִּבְפֵני

    .ָהָרצֹון
  ?ַמה ְּמַסְּמִנים ָהֲעָנִנים  
    

   לשלושה אב, נשוי ,1946יליד  - אביקם גזית
  ...)בינתיים(בנים וסב לשלושה נכדים   ְׁשִביֵלי ַהִּסיָמִנים  ֵּבין, ֵּביְנַתִים

 .חיפה ,"הטכניון "– בעל תואר ראשון בהנדסה כימית  ,ִלְׁשִביֵלי ַהְּׁשֵאלֹות
,  פסיכולוגיה של חשיבה מתמטית- דוקטוראט בחינוך   ָרץ ַהְּזַמן

חבר סגל  .מרצה במכללות להכשרת מורים. א"ת. אונ
  .האוניברסיטה הפתוחה, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה

  .ָחרּוץ ְוֶנֱאָמן
  

  הּוא לֹא ֻיְטַרד ִּבְׁשֵאלֹות    
  : ספרים5 לאור הוציא

  1996 ,מסדה, חידות ואתגרי חשיבה-  לענייןחושבים  א ִיְתֶהה ַעל ִסיָמִנים ְולֹ
  1996, הד ארצי, חידודי מוח  ִּכי ַלְּזַמן ֵאין ְזַמן

  2000, חלונות, ספר שירים-מושך  .ְואֹותֹו ֵאין עֹוְצִרים
    2002יסוד  ,10מת לחשוב 

הוצאת , על אנשים שאהבו לחשוב ולחשב, מצאתי
  .2004 ,)המחבר( גייסט

  ָּכל ֶׁשִּנְבָרא ְּבֶצֶלם 
  , ָצִריך ֶׁשֵּיַדע ְוָיִבין

  ֶׁשְּזַמנֹו הּוא  
  , ַרק ַׁשְבִריר ִמן ַהֶּנַצח
  /ַׁשְבִריר ֶׁשְּׁשמֹו ַחִּיים
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  ףעל המדחדש 
  

  ינה פרנקל המתעד בשירה ובצלומים את מסעה לסיןבימים אלה יצא לאור ספרה של פנ
  ".אסטרולוג"בהוצאת , "טיפה של אושר טופפה על גג פגודה"
  

 שירי סין–למצגת שיריה של פנינה פרנקל 
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http://www.saritpoetry.co.il/mazakot.hebrew/PNINA_FRENKEL.pps


  אירועי ספרות
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  שונות
  

  הספרייה המרכזית לעיוורים בסכנת סגירה

כבדי ראייה , הבוקר קיבלו עובדי הספרייה בנתניה מכתבי פיטורין ואלפי עיוורים"
. שאר בלי מענה לצרכיהםיומוגבלים שמשתמשים בשירותיה באופן יומיומי עתידים לה

    ".במשרד התרבות מחכים לניירת
  .17.9.07פורסם בתאריך 
   ספריםYNET -ה בלהמשך הכתב

  
  

  
  
  

  אשר רייךבקשת סליחה מ
  

, לָמֵעט האחרון, 10לא ציינתי כי תירגומי מארוול בגיליון ) בלתי מוצדקת(מתוך שיכחה 
עריכתו של מבחר השוואות תרגומי שירה ב" / הנשיקה מבעד למטפחת"נלקחו מתוך 

  .2001, א"ת, עם עובד. הוצ, אשר רייך ועם מבוא של עמינדב דיקמן
  . ועם המלקט הסליחה10' לצערנו נשמט פרט חשוב זה מהשוואת התירגומים בגליון מס

  
  יוסי גמזו

  

 46

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3450367,00.html
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  כתבו עלינו
  

 ביום ,"הארץ"של עיתון " שמנת"הופיעה במוסף , "החוג לשוחרי שירה"כתבה זו על מיזם 
  . 9.9.07, 'א

  .עמה אביטלנ: כתבת
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	דבר העורכת    שרית שץ
	דבר העורכת
	לַמְּדֵנִי, אֱלֹהַי, בָּרֵך וְהִתְפַּלֵּלעַל סוֹד עָלֶה קָמֵל, עַל נֹגַהּ פְּרִי בָּשֵׁל,עַל הַחֵרוּת הַזֹּאת: לִרְאוֹת, לָחוּשׁ , לִנְשֹׁם,לָדַעַת, לְיַחֵל, לְהִכָּשֵׁל.לַמֵּד אֶת שִׂפְתוֹתַי בְּרָכָה וְשִׁיר הַלֵּלבְּהִתְחַדֵּשׁ זְמַנְּךָ עִם בֹּקֶר וְעִם לֵיל,לְבַל יִהְיֶה יוֹמִי הַיּוֹם כִּתְמוֹל שִׁלְשׁוֹם.לְבַל יִהְיֶה עָלַי יוֹמִי הֶרְגֵּל.
	מתוך: שירי סוף הדרך. כתבי לאה גולדברג, "שירים", כרך שני, "ספרית פועלים".
	תמרה אבנר
	ועוד על קין
	קַיִן יוֹשֵׁב עַל גֶּדֶר הַבָּקָר, וּמְעַשֵּׁן בְּשַׁרְשֶׁרֶת.
	לֹא הַרְחֵק מִמֶּנוּ, בְּצֵל הָרֵי הָאֲרָרָט
	הַכְּבָשִׂים שֶׁל הֶבֶל מְלַחֲכוֹת עֵשֶׂב רַךְ.
	יֵש מַשְׁהוּ מַקְנִיט
	בָּאֹפֶן בּוֹ גְּדֵלִים בְּאִטִּיּוּת תַּפּוּחֵי הָאֲדָמָה וְהַגְּזָרִים
	נִדְחָקִים אֶל פְּנֵי הָאֲדָמָה.
	בְּמַעֲלֵה הַדֶּרֶךְ – הַבַּיִת.
	אִמָּא וַדַּאי מְגַהֶצֶת לוֹ חֻלְצָה לַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי,
	בַּפֶּתַח רוֹבֵץ הַכֶּלֶב.
	לְפֶתַע הַכֶּלֶב נֵעוֹר, מְרַחְרֵחַ סָבִיב,
	רָץ לְכִוּוּן הַשַּׁעַר, נוֹבֵחַ.
	(הַכָּל מִתְרַחֵשׁ בִּמְהִירוּת, אֲפִלּוּ בְּלָקוֹנִיּוּת, אֶפְשָׁר לוֹמַר).
	זֶה קַיִן, וְהוּא עוֹלֶה בַּשְּׁבִיל.
	"אַרְצָה! אַרְצָה! אַרְצָה!"
	רַק הַכּוֹתֵב הַמִּקְרָאִי שָׂם לִבּוֹ לְמַשֶּׁהוּ צָהֹב שֶׁנָּפַל בְּפָנָיו.
	קַיִן מְנַעֵר בִּתְנוּעוֹת מְדוּדוֹת אֶת מִכְנָסָיו.
	אַבָּא יוֹצֵא וְשׁוֹאֵל: "אֵיפֹה הֶבֶל?"
	מַשֶּׁהוּ צוֹרֵם בַּמִּפְגָּשׁ
	בֵין הָרְגָבִים הַנּוֹשְׁרִים מִן הַבֶּגֶד
	לָאַסְפַלְט שֶׁעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה.
	נהיר ליבי
	  *
	הַשִּׁירִים שֶׁלִּי לְבַסּוֹף עוֹמְדִים לְמִבְחָן
	כְּמוֹ הַשִּׁירִים שֶׁל כָּל אֶחָד אַחֵר.
	אֶת אַף אֶחָד לֹא מְעַנְיֵן
	שֶׁכָּתַב אוֹתָם חוֹלֵה-נֶפֶש,
	שֶׁקָּשֶׁה לוֹ לִכְתֹּב, לַחְשֹׁב, לִזְכֹּר, לְדַבֵּר וּלְתַפְקֵד.
	הֵם עוֹמְדִים לְמִבְחַן הַמְּצִיאוּת הַקָּרָה
	וּמְקַוִּים לְהֵאָסֵף בְּחֹם.
	מַמָּשׁ כָּמוֹנִי.
	נפלאות התבונה
	גַּם אֲנִי צִָריךְ לְקַבֵּל פְּרַס נוֹבֵל
	עַל שֶׁאֵינִי נוֹבֵל
	אוֹ מִתְנַפֵּץ, מִתְפּוֹצֵץ
	כְּמוֹ בָּלוֹן,
	אוֹ דִּינָמִיט!
	השירים מתוך ספר שירי הביכורים של נהיר ליבי
	 "מחוֹלהנֶּפֶש – שירים מהמחלקה הסגורה", הוצאת "כרמל".
	אילן ברקוביץ
	התרה
	הִתַּרְתִּי אֶת עַצְמִי מִכֶּם וַאֲנִי חָפְשִׁי.
	מֵעַתָּה לֹא אֶהְיֶה חַיָּב לָכֶם קִדַּת-שָׁלוֹם.
	מֵעַתָּה אֵלֵךְ בְּדֶרֶךְ שֶׁלֹּא אֵדָעָהּ עַד תֻּמָּה,
	אוּלַי אֵרֵד דּוּמָם, אֲבָל אֶהְיֶה חָפְשִׁי מִכֶּם,
	לְעוֹלָם.
	הִשְׁאַרְתִּי אֶתְכֶם מֵאָחוֹר. הַמַּבָּטִים הָאַחֲרוֹנִים
	שֶׁלָּכֶם הֵם פֶּתַח הַתִּקְוָה שֶׁלִּי.
	השירים מתוך ספר השירים "תפוזים" שראה אור 
	לאחרונה, בהוצאת "אבן חושן". הספר הנו הראשון 
	בטרילוגיה "תפוזים – חרובים – חרוזים".
	שרי בן-בנימין
	בְּתוֹךְ דִּירָה דְּחוּסַת חֲשֵׁכָה 
	שרי בן בנימין - בעלת M.A בספרות עברית מטעם אוניברסיטת תל-אביב, מרצה ואמנית העוסקת במגדר וזהות נשית. מתגוררת בקיסריה. שיריה 
	התפרסמו ב"הליקון", "עיתון 77", "עלי שיח" ו"הקשת החדשה".  
	השיר מתוך ספר שיריה הראשון "מקום בו האספרסו קצר" ראה אור 
	בהוצאת הקיבוץ המאוחד, 2006.
	עמית מאוטנר
	פיתוי
	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.
	 לאה שניר
	כמלך שהיטיב עמו הכאב
	בַּלַּיְלָה הַהוּא צָרַר אָבִי אֶת דְּבַר מוֹתוֹ
	בִּכְתָב רָחוֹק, מֻפְלָג.
	וְהַמִּלִּים צָרוּ מִקְלְעוֹת אַהֲבָה
	בַּחֹמֶר הַדּוֹמֵם הַמְּכַסֶּה כַּמַּיִם.
	אָז הֵנִיחַ אֶת גּוֹן חֲלוֹמוֹתָיו בְּסֵפֶר עֶרְגּוֹתַי,
	וְאֶת תְּמוּנַת רוּחוֹ נָעַל בִּי
	מִשְׁנֶה אוֹר בְּאוֹר.
	וּבָא בַּטְּרַקְלִין כְּמֶלֶךְ שֶׁהֵיטִיב עִמּוֹ הַכְּאֵב,
	וְנִתְרַצְּתָה שְׁעָתוֹ
	בֵּין פְּרוֹזְדוֹר לִפְרוֹזְדוֹר.
	וּבַמָּקוֹם הַהוּא אֲשֶׁר אֵלָיו פָּנָה אָבִי
	לִנְדֹּד אֶל פְּנִים מוֹתוֹ,
	עָמְקָה מְאֹד מִדַּת צִדּוּק הַדִּין
	בְּהִפָּתַח לוֹ שַׁעַר.
	איריס שני
	האיש אשר אהבתי
	טרם לידה הרמתי ידיים, אי אפשר היה אחרת, אך לידה היתה צריכה להיות, היה זה הוא, הייתי בִּפנים, 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 מסַפֵּק, לא היה מסַפֵּק אותי, אם הוא יטַרטֵר, הוא זה שיטַרטֵר, אני לא אטַרטֵר, הוא זה שימות, אני לא אמות, אולי יקברו אותו, אם ימצאו אותו, אני אהיה בִּפנים, הוא ירקיב, אני לא ארקיב, לא ייוותרו ממנו אלא עצמות, אני אהיה בִּפנים, לא ייוותר דבר מלבד עפר, אני אהיה בִּפנים, לא ייתכן אחרת, כך אני רואה זאת, סוף חייו ומותו, הדרך בה יעשה זאת, הדרך בה יִקְרַב אל קִצו, אי אפשר היה שאדע, אני אדע, צעד-צעד, אי אפשר היה שאספֵּר, אני אספֵּר, בהווה, לא יהיו עוד דיבורים אודותַי, רק אודותיו, על סוף חייו 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, נוקשה כפי שהייתי בתוככֵי בְּשָׂרוֹ, כאן שתיקה ארוכה, אולי הוא יטבע, הוא תמיד רצה 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 האחרים, אך מדוע שמאלה יום אחד, שמאלה ולא בכיוון אחֵר, כאן שתיקה ארוכה, לא 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 בִּפנים, הוא יגיע לְמקום וייפול, מדוע שם ולא במקום אחֵר, ייפול ויִישן, שנת בלהות 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, אזִין אותו בכל הנחוץ לו.
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