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  שרית שץ        דבר העורכת
תחת הרחובות של  Fמאוחר בלילה ברכבת  :שני שירים  בשן- רוברט וייטהיל

  בל קוונטיאֵ  ;ברוקלין
   תמונות מחיי נישואין: שיר  יעל גלוברמן
   כמו שיש מפוסל את: שיר        מיטל נסים
  יוסף ואני; קין: שני שירים        מיכל סנונית

  מארב: מתוך המחזור: שיר      אהרון- יפתח בן
     אגרטלים מזכוכית פורצלן: שיר        יחזקאל נפשי

   מילים שאינן תואמות למעשים אינן חשובות: שיר        נדיר צור
  עלאמיר גלבֹ: שיר         עמי- דודי בן

  ממרקת את מסכות הזמן; אם לא די באש: שני שירים       אלבז- רחל פורמן
  ילד חלומי: שיר        ית מאוטנרעמ

   תסמונת המטּוטלת ּבשירת חיים גּורי :מאמר        יוסי גמזו
 ַּבֶּקשר: שיר       זאב- איליה בר
  שמירת הריון: שיר        אלי אביר

  ְרִסיםַהּפָ : פואמה      ירי יהורם בן מא'פיצ
  אי המילים: שיר       אנדרי פישהוף
 שנות איחוד 40ירושלים חוגגת : שיר      חמוטל בר יוסף

  קצף לבן: שיר        אלי נצר
  הקשר בעין שירה למוסיקה" םעיין ערך תהלי: "מאמר        עודד פלד
  הריון: שיר        רות נצר
   גשם על טופקאפי; סיור מודרך בטֹוְּפָקאִּפי :שני שירים        קיקי- דוד בן

  שיר חבוי בפרוזה: מאמר       אריאל סימקין
  * :שיר         רות לוי זקצר
  מתפוצצים פתיתים לבנים בשקט: שיר        ניצן בלואין
  המרפא-אלגיות מבית: שיר        יוסי גמזו
  שותה דמעות אדם: שיר        יוסף עוזר

על שירתו של  – ילד הּפרא של הרומאנטיקה האנגלית  עיין ערך תרגום
  יוסי גמזו; לורד ביירון

  טלי בר: תרגום; לפני שנפרד ,בת אתונה - לורד ביירון   
  יעקב ברזילי: תרגום –' משיריו של שנדור לוקץ  

  מידתיות: שיר  אריה- יהודה גור

  * :שיר  תיה
על שירתו של ניזאר  – אזרח ַקְמִעְסָתאן וחופש הנביחה   פגוש את המשורר

  לאה גלזמן –קבאני 
  על משמעות השירה הערבית: מאמר   צבי גבאי
   שרה ואלהים, רילקה: מאמר  יוסף עוזר

  ערבית: שיר       ברוך בראונשטיין
  צניעות: שיר      יצחק- ליאורה בן

  והייתי תפילה: שיר       שירן- יהודית מליק
  ציפור כחולה: שיר      ויתקון. אסתר ז

  חדש על המדף
  קוראים כותבים

  שונות
  
  

 תוכן העניינים



 

  דבר העורכת

 
  

הוא . גיליון זה לאור לקראת ראש השנהיוצא , או כיוונו לכך מבלי שתכננו זאת
מספר זה מסמל סיום . גליון העשור ה של שנה חדשה ואלמביא אותנו אל פתח

הוא , כמו כן. פילוס דרך וחזון, יזמה והתחדשות, סגירת ופתיחת מעגלים, הוהתחל
  ". יקומי"ל, יולאוניברסאל, לאחד, נותן ביטוי לאישי

שנה של . מקוראינוואחת את כל אלה הייתי רוצה לאחל לעצמנו ולכל אחד 
האישי ובמעגלים אנושיים  - "אחד"התחדשות וצמיחה במישור של ה, התפתחות

  .ים יותרואחרים רחב
חלקם במרוצה וחלקם לאחר התנסות , באוהצטרפו ואני מודה לאלפי קוראינו ש

כל אחד ואחת תרם . שירה אל המעגל הרחב של החוג לשוחרי, ראשונית מהססת
  .ועל כך תודתי העמוקה ואיחולי לשנה החדשה, ואת תרומת

 9מספר בהגהת גיליון חסרונו , ל"מחואני מקדמת בברכה את שובו של מאיר צמח 
לשניהם תודות . היה בולט ומברכת את אריאל סימקין על הצטרפותו למערכת

  .מעומק הלב
  

  ?ומה בגיליון זה
יוצרים ותיקים לצד משוררים מסתופפים גם בגיליון זה , כמו בגיליונות קודמים

  .אני מאחלת לכולם שירבו יצירה. חדשים שזה עתה הוציאו לאור ספר ביכורים
השירה כשפה הקשר בין שירה למוזיקה ו. ים בשירה כשפהמספר מאמרים העוסק

באה לידי ביטוי בשני מאמרים העוסקים בשירה  זו. ומקרבת לבבות תאוניברסאלי
בכוונתנו להתמקד . המשורר הסורי ִנָזאר קבאני, ובאחד מנציגיה הבולטים הערבית

מאמר , וריכן מאמר מרתק על שירתו של חיים ג-כמו. גם בגיליונות הבאים בשירה זו
מעניין על הפואטיקה מאמר עם שירתו של רילקה ו המביא עדות אישית על היכרות

נגיעה בתקופה הרומנטית באמצעות שירתו של  "עיין ערך תרגום"במדור . בפרוזהש
  .'שנדור לוקץ ,הונגריוהשחקן המשורר הלורד ביירון וכן היכרות עם 

  
עלי אחמד סעיד ( אדוניסשל  את שירו הנפלא, ברצוני להביא בפתיחת הגיליון

  ":ראשית הידידות", )אסבר
  

  ִּבְׁשַנת ַאְלַּפִים
  ,םיִ תַ רָ חֲ מָ  אֹו, רחָ ר מָ מַ לֹוּכְ , וׁשָ כְ ן עַ ּוֵ ֲאִני ִמְתּכַ           

  יִּמ ב עִ סֵ הָ לְ  ךָ ינְ ִמ זְ ַא
  חַ רֵ אֹוב ּכְ ׂשֶ עֵ ה הָ יֶ הְ יִ , םיִ ּמַ הַ  יּוהְ יִ , שמֶ ּׁשֶ ה הַ יֶ הְ ִּת 
  רתֵ ים יֹורִ עֲ ֹוּסהַ  ינּותֵ נֹויֹוזְ ם חֶ הֵ  ּוּלאֵ : ינּותֵ עֹודֵ ים ּבְ קִ לּוה חֲ יֶ הְ נִ 
  –ר תֵ ים יֹוקִ חֹורְ הָ  ינּודֵ עָ ם צְ הֵ  ּוּלאֵ 
  ,הירָ ִּׁש י הַ מֵ ת ְׁש חַ ס ּתַ ּיֵ ּפַ ְת נִ 
  –ים ּצִ ּנִ י הַ נֵ ת ְׁש כֶ לֶ ְמ ל מַ יז עַ רִ כְ נַ 
  .הּלֶ אֵ ים הָ ּצִ ּנִ י הַ נֵ ל ְׁש ם ׁשֶ דָ חּול ִא עַ וְ 

  
  ".בלהט החרב המתהפכת"ה ערבית אנתולוגיה לשיר: מתוך

  שמואל רגולנט: תרגום

  
  קריאה מהנה ושנת שלום ויצירה

  שרית



 

  בשן- רוברט וייטהיל

  שני שירים

  

  תחת הרחובות של ברוקלין Fמאוחר בלילה ברכבת 

 
 הּוא חֹוֵׂשף ֶאת ַעְצמֹו ָּבַרֶּכֶבת ַהַּתְחִּתית

 ! ֶזהּו ֶזה: צֹוֵעק ַלּנֹוְסִעיםוְ 
 ֶׁשל ַעְבְּדֶכם ַהֶּנֱאָמן , ֶנִטי ֶׁשִּליַהּקֹוד ַהּגֶ 

 !ְּבָכל ַהְּנֻקּדֹות ּוְבָכל ַהַּקִּוים
 , ִּתְסַּתְּכלּו, ּוְבִעָּקר ּפֹה, ְוֵיׁש ּפֹה ְוָׁשם
 מֹוֶׁשֶבת ִרָּמה
 , ִאם ֶזה לֹא ָקֶׁשה, ּוִמי ּפֹה רֹוֶצה

 ?ִלְמצֹץ ִלי ֶאת ַהּבֶֹהן
 

 ִציָאה ל ַהּנֹוְסִעים ְלֶדֶלת ַהּיְ ַּבַּתֲחָנה ַהָּבָאה ּבֹוְרִחים ּכָ 
 ְלַבד ְוָחׂשּוף, ְוהּוא ִנְׁשָאר עֹוֵמד ִּבְמקֹומֹו

 
 עֹוד ָקְרָּבן ֶׁשל ִּתְמרֹון ִמְקצֹוִעי ֻמְטֶעה

  
  

  

 בל קוונטיאֵ 
 

 ֶּגַרְניּום ָורֹד ֶׁשִּלי ִנְבַלע ְּבחֹור ָׁשחֹור
 ַהֶּצַמח ְוַהַּקְרַקע ַעל ָהֲאָדִנית

 ַרק ְצרֹור ְּפרּודֹות   ְוַעְכָׁשו הּוא
 ְּבִסיְנגּוָלִרּיּות ְּכִביָדִתית

  
  ַׁשּכּול ְוֶנֱעָכר, ַחּלֹון ִמְטָּבִחי ְּבֶהֶלם
 לֹא ִנְפָּתח ְולֹא ִנְסָּגר, הּוא ִנְרָּתע ִמַּמָּגַעי
 מֹוֹוּפֹוֵקַח ַעִין ַעל ְׁשל, ֲאִני ַמָּמׁש ּדֹוֵאג לֹו

 ץ ִמּתֹוְך ַעְצמֹוֲאִני ּפֹוֵחד ֶׁשהּוא ָעלּול ִלְקּפֹ
  
 ְּבַהְלָוָיה  ּלֹון ִמְטָּבִחי ִמְתַיֵּפַח ַּכָּנִׁשיםחַ 
 ֵאיפֹה ְקַצת ִּתְקָוה, ֵאיפֹה ַהֶּצֶדק ַּבַחִּיים"

 "ָאָנה ֲאִני ָּבא, ָלָּמה הּוא ְולֹא ֲאִני
 ַחּלֹון ִמְטָּבִחי יֹוֵׁשב ִׁשְבָעה 
 יֹוֵׁשב ִׁשְבָעה ְולֹא ָקם עֹוד

 
 ִחי יֹוֵׁשב ִׁשְבָעה ַחּלֹון ִמְטּבָ 

 יֹוֵׁשב ִׁשְבָעה ְּבֵצל ָורֹד

 

הברית - בארצות נולד, בשן- רוברט וייטהיל
 .וגדל בטקסס במשפחה מתבוללת 1947- ב
 וושינגטוןרי בזה עשרים שנה גר בפרמ
 .נשוי ואב לשתי בנות ולשני בנים. בירהה

ומורה  יבואן\יצואן, עורך דין ובמקצוע
סיגל את הלשון העברית  .לעברית
   בשנות השבעיםו בלימוד עצמי לעצמו
פרסם את שיריו . לכתוב שירים  החל

ספי ספרות בכתבי עת לספרות ובמו
 3עד כה הוציא לאור . בעיתונות הכללית

  .ספרי שירה

 



 

  יעל גלוברמן

  תמונות מחיי נישואין
  ַּבחּוץ ְּבתֹוְך ִּדיָרה ַאֶחֶרת, רּקֵ ׁשַ הּו ְמ ׁשֶ ִמי

  ְּבתֹוְך ִּדיָרה , ְוׁשּוב ִּבְפִנים
  ל ַמְצֵלָמה ׁשֶ ַהֵּלב עֹוֵבר ֵאֶליָה ִּבְתנּוָעה ׁשֶ 

  ּוִאיםּׂשעּוִדי ַעל נִ ְּבֶסֶרט ּתֵ 
  . ִניםׁשָ ר ָליו ֲאִני עֹוֶבֶדת ְּכבָ עָ ׁשֶ 
  הּו עֹוֵמד ָזקּוף מּול ָהְרִאיׁשֶ ִמי

  ִאָּׁשהּוְמַדֵּבר ֶאל ַמֲחִצית ָּפֶניָה ֶשל 
  .ְּכמֹו ַלָּיֵרחַ 

  
  . ּבֹוֶעֶנת ֶאל ַהִּקיר ֵמֲאחֹוֵרי ּגַ ְׁש ִהיא נִ 
  ַנִים ְׁש לִ  הּוא ֵמִטיל חֹוֶצה אֹוָתּהׁשֶ ַהֵּצל 
  ,ִטיַח ַרּכֹות ַוֲהפּוכֹותׁשָ ִּלים צֹוְנחֹות ֶאל הַ ְוַהִּמ 

  , ךְ ַּתֵּמר ַּבחֹׁשֶ ִהְׁש ׁשֶ  ָּמׁשׁשֻ ַמְבִליחֹות ְּכמֹו ָּדָבר לֹא ְמ 
  ןׁשָ הּוא ּפֹוֵרם ִמְּמִעיל יָ ׁשֶ ִּפּסֹות ִּבְטָנה 

  :ֵניֶהםְׁש ַּפַעם ָאֲהבּו ׁשֶ 
  

  ַמְדִליָקה, ִהיא ּגֹוֶהֶרת הּוא רֹוֶאה ֵאיךְ 
  ּוי ִליָקה ֶאת ִּכּסַמְח , נֹוַרת ַהַּלְיָלהֶאת ְמ 

  ֲאָבל ִהיא רֹוָאה .ַהִּמָּטה ֶׁשהּוא עֹוֵזב
  ַּבַּמְרָאה ׁשֶ ֶאת ָּפָניו 
  .הָ עֹוֶתיּבְ ִּבְטִביעֹות ֶאצְ  ְמֻכּסֹות

  
  
  
  
  

  

  מיטל נסים

  כמו שיש מפוסל את

  )לסבתא(                                          

  טֹוֶבֶלת ֶאת ַרְגַלִיְך  ְּת ֻפָּסל ַאְּכמֹו ַׁשִיׁש ְמ 
  ְּבַאְמַּבט ָהאֹור ַהְּיֵרִחי

  ּוַמֵּסַכת ַהָּמֶות ִנְגֵלית ִּבְנַדן ַמָּבֵטְך 
  ת ְלִחּיּוְך ֱאִויִלי ְוֶקֶמט ּׁשֵ ַהִּמְתקַ 

  ֶנֱעֶלֶמת ְּככֹוָכב  ְּת ַא
  ָרה ֲחָדָׁשהֶאל ֵעֶבר ַאְטמֹוְספֵ 

  ְתנֹות ְפָלֶנל ם ְוכָ ֲעׂשּוָיה ִּכְּסאֹות ַּגְלַּגִּלי
  ֵרי ַעְרִפִּלים ְוֶחֶסד ל הָ עַ 

  ּגּוֵפְך ָרכּון ַהַּלְיָלה 
  ִזָּכרֹון ִמְתַּכֶּלהִצְלֵלי ִלְפֵני 

  .ִּכְגלּוָיה ְיָׁשָנה ֵמֶאֶרץ ַאֶחֶרת
  

 "קונטרס לשירה החדשה-מאגמה"עורכת כתב העת . 1983ילידת  -  מיטל נסים
 .תית באוניברסיטת חיפהלפסיכולוגיה וספרות השווא סטודנטית



 

  
  מיכל סנונית

  שני שירים
  קין

 ָהִייִתי ֶהֶבל ְוָהִייִתי ַקִין
  ַּפַעם ָּבֵאׁש ּוַפַעם ַּבַּמִים

  ִאִּמי ְׁשַלְחַּתִני
  ָאִבי ָנַטׁש

  ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֹוֵבץ
  .ְּכָנָחׁש

   
  הֹו ַקִין

  ,ֵאיְך לֹא ָיַדְענּו
  .ַאָּתה ַהִּנְרָצח

  .ֹוָלם לֹא ִנְלַקחָאִחיָך ַהֵּמת ֵמע
  ְוַאָּתה ִעם אֹות ַקִין ֶׁשְּלךָ 

  ,ַוֲאִני ִעם ֶׁשִּלי
  .ֶהֶבל ָהִייִתי ְוַקִין ֲאִני

  
  
  

  אהרון- יפתח בן

  מארב: מתוך המחזור
  
1. 

 ;ִמי ֶׁשָּיָרה ׁשֹוֶתה ַעְכָׁשו ָקֶפה ַּבַּקְנִטיָנה
 ָיָדיו

 .ֵאיָנן ַמִּפילֹות ֵצל ַעל ִמְׁשַטח ַהֻּׁשְלָחן
 י ֵניאֹון ִחְּוִריםַקּוֵ 

 .ֵאיָנם ְמַפְּלִחים ֶאת ַרּקֹוָתיו
 ,צֹוֵחק, הּוא ִמְׁשַּתֵעל

 .ּומֹוֶחה ָקֶפה ַמר ְּבַכִּפית ֻסָּכר
 
2. 

 ַהִאם ָצִריְך ָלמּות
 ,ְּכֵדי ְלִהָּזֵכר ְּבָכל ֶזה

 
3. 

 ִּבְזַמן ַהֲהִליָכה
ֲאִני ) עֹוְכֵרינּועֹוַלם ַהּצֹוֵמַח ּבְ (ִנְתַּפס ִלי ַהֶּנֶׁשק ַּבְּסַבְך 

 לֹא
 ַמה ֶּזה ִּבְכָלל ֶׁשָּכל ַהְּזַמן. חֹוֵׁשב ַעל ַהָּמֶות

 -ְמַקֵּפץ ֵמֲאחֹוֵרינּו 
 ֲאִני ֵמִציץ ְלָאחֹור ִּבְמִהירּות
 .ְורֹוֶאה ֶאת ָּפָניו ֶׁשל ְראּוֵבִני

 ַאְבָׁשלֹום נּוְכֶטְרַמן ֲעַדִין ָּתלּוי ֵמָעַלי ַּבְּסַבךְ 
 .ְוצֹוֵעק ְלֶעְזָרה

  יוסף ואני
 .ֲאִני ׁשֹוֶבֶרת ֶאת רֹאִׁשי, ַּבֶּמה ָחָטא יֹוֵסף

  .ְּבָיֳהָרה ָחָטאִתי ַּגם ֲאִני? ְּבָיֳהָרה
  .ֲאִני חֹוֶלֶמת ְּבָהִקיץ ֵמָאז ּוִמָּתִמיד? ַּבֲחלֹומֹות

  ?ָיה ָּבּה ֵחְטאּוְמנּוָסתֹו ֵמַהִּמְצִרית ַהִאם הָ 
ֶעֶטת ּוָמה ַעל ְמנּוָסִתי ִמְּפֵני סּוַסת ַהֶּפֶרא ַהּׁשֹו

  ?ְּבתֹוִכי
  

  ,ָנִסיְך ִמֶּטַבע ְּבִריָאתֹו, ַּבֶּמה ָחָטא יֹוֵסף
  ?ֻמָּׂשא ִקְנַאת ָּכל ֶּגֶבר ַּבְּסִביָבה

  ָאַמר ָאִבי, ָטרֹף טַֹרף
  ְלַמֲעִני ַוֲעָטַפִני ְּבַאֶּדֶרת ָהרֹוִעים אֹוָתּה ָׁשַמר

  תֹוֵמָאז ִנְלַקְחִּתי ֵמַהּצֹאן ְוִהְסִּתיַרִני ַּתַחת ִמּטָ 
  

  .ְלַבל ֵאֵצא ַהחּוָצה ְוֵאֵלְך ִלי ְלַדְרִּכי
  

. עורכת ועיתונאית, סופרת, משוררת – מיכל סנונית
בעבר עורכת של מוסף  .החורש-נולדה בקיבוץ עין

כתבה את  1985בשנת ". על המשמר"חותם בעיתון "
אך עד , שבמקור נכתב לילדים" ציפור הנפש" הספר

זכה  1993ובשנת , מהרה הפך לרב מכר בינלאומי
כמו כן , במקום הראשון בעולם בתחרות לספרי ילדים

, ספרים 34פירסמה עד כה  .תורגם לעשרות שפות
 .מרביתם ספרי שירה לילדים

חיים וחי - נולד בקיבוץ גבעת יפתח בן אהרון
ספרות , חי-ר בתללמד ציו. כיום בהרדוף

ופילוסופיה באוניברסיטאות חיפה ותל אביב 
עוסק במחקר . ואנתרופוסופיה בשוויץ

, תורת ההכרה, והוראה בתחומי ידע האדם
   .שפה ודיבור והתפתחות התודעה האנושית

עתון ", "הליקון", "עכשיו"שיריו התפרסמו ב
במרכז שיריו נמצא חיפוש אחר . ועוד"  77
בחוויית , ש האנושיבמפג" האחר הממשי"

רוחנית - הטבע ובהתנסות המטאפיזית
לאחרונה ראה אור ספר שיריו . הטהורה
הקיבוץ "בהוצאת " שעת המים"הראשון 
  ".המאוחד

 



 

   
  יחזקאל נפשי

  אגרטלים מזכוכית פורצלן   
  
  .ָמֶות ֶׁשל ְמֻסֶּיֶמת ֲאֶרֶׁשת ָאז ָעטּו ָפַני

  .ֵלב ְּבֵחֶפץ ִלְקָראתֹו ָהִייִתי ָׂשׂש, מֹוִתי ֶאת ִּבַּקְׁשִּתי ִּכְמֻדֶּמה
  ְּכֵחֶפץ ַהּׁשֹוֵכבָנַער  ָאז ַוֲאִני, ָׁשָנה ְועֹוד ֳחָדִׁשים ִׁשָּׁשה
  ,ַהֶּנְחָׁשק ַהּיִֹפי ְלמּול ַּבֲחֵׁשָכה ָקֶמל, ְלַאט ּדֹוֵעךְ , תֹוְּבִמּטָ  ֻמָּדח
   ַהחֹוִלים- ֵּבית ָּכְתֵלי ִמֶּנֶגד, ַּבחּוצֹות ֲאֶׁשר ַהַחִּיים ְלמּול
  .ַהִהיא ַּבָּׁשָעה ִמְתּגֹוֵרר ֲאִני ּבֹו ֲאֶׁשר
  ַהַּׁשַחר ַיֲעֶלה ֶטֶרםֲאָחדֹות  עֹותׁשָ , ֶאָחד יֹום ֶזה ְוָהָיה

   ָהֲאַגְרָטל ָפַנילְ ּו ְּבִאִּטּיּות ֵעיַני ֶאת ּפֹוֵקחַ  ֲאִניוַ 
  ָחְנֵקין ַיֲעקֹב ְיִדיִדי תדֹוחָ אֲ  עֹותׁשָ  ִמֵּקץ ִלי ֵהִביא ֲאֶׁשר

  ִּדִּמיִתיו ְוִכְמֻדֶּמה, )ָּבטּוחַ  ֵאיֶנִּני, ְׁשמּוֶאִלי ָמַתן ֶזה ָהָיה ֶׁשָּמא אֹו(
  ... ַמה- ָּדָבר ִלְמַנֵּגן, ְלָׁשר

  , ִמִּלּבֹו, ִמּתֹוכֹו ָּבְקָעה ֲעִדיָנה ְנִעיָמה ּוְכמֹו ֶזה ָיההָ 
  .ִליטּוְרִגית, ַרָּכה מּוִסיָקה ָׁשרּו ּבֹו ֲאֶׁשר ְוַהַּנְרִקיִסים ְּכמֹו
   ֲאהּוָבה אֹודֹות ְמֻעְרָּפל ִהְרהּור, ַהּיִֹפי, ַהַחִּיים ׁשּוב ְוָאז

  .ִּבְנעּוַרי ִלי ֶׁשָהְיָתה
  .ׁשּוב ְּבַדֲעִתי העֹולָ  ַהִהיא ַהָּׁשָעה ֵזֶכר ,ַעָּתה ְוִהֵּנה
  ,ִעְקֵביֶהם ַעל ָׁשִבים ַחַּיי ֶׁשְּכמֹו, ַעָּתה ִלי ִנְדָמה

  ).ֵמָאז ַרּבֹות ָׁשִנים ָחְלפּו ִּכי ַאף(
   ַחְדִרי בלֵ ּבְ  ְלַבִּדי יֹוֵׁשב ַוֲאִני, ַׁשַחר תֲעלֹו ֶטֶרם ְׁשָעת ׁשּוב ַעָּתה
   ָנְׂשָאה ֲאֶׁשר, ָאַהְבִּתי ֲאֶׁשר ְוָהִאָּׁשה, ִּתְקָוה-חְּבֶפתַ  ֲאֶׁשר ַהָּקָטן
  ,ַּכֲחלֹום ָּבָאה ִמֶּמָּנה ֲאֶׁשר ְּבהּוְנַגְרָיה ְלִהְּתגֹוֵרר ָׁשָבה, ְּבַרֲחָמּה ַיְלִּדי ֶאת

  .ָלַעד ַּכִּנְרֶאה, ִמֶּמִּני ָחְמָקה
  ,ָנָאה ְּכמּוִסיָקה ּפֹוְרֶצָלןהַ  יתִמְּזכּוכִ  ָעִדיןהַ  ֲאַגְרָטלהַ , ַהַחּלֹון ַּתַחת, ְלמּוִלי
  ... ִחְּוִרים ַנְרִקיִסים ִמְסַּפר

  .ַּגם תדֹוחָ אֲ  ַחְרִצּיֹות
  
 

 .1977תקווה - תחפ יליד - יחזקאל נפשי
  .מתרגם שירה אנגלית והודית לעברית. משורר

  , זיכה אותו בפרס אייזנברג לספרות עברית, "עכשיו פתיחה", ספר שיריו הראשון
  .רוסית והודית ,צרפתית, אנגלית, משיריו תורגמו לערבית. שונים םספרותיי םובמענקי

 .עתיד לראות אור בקרוב, הראשון ורומן ביכורי

  ,ֹוְך ַלּיִֹפירין עֲ י אֵ ּכִ 
  ,ַוֲהַדר ְּגאֹון ָהָאָדם ֶהֶבל
  ְוהֹוד ַהּיִֹפי ְלעֹוָלם ִיּנֹון

  ,םִּכי ִסְמֵלי ָהֵאִלים ׁשֹוִנים הֵ 
  .יִּת ִמ אֲ הָ  ,ָהַאְלמֹוִתי, ָקף ָּבֶאָחדְׁש י נִ ְך ַהּיֹפִ ַא
 

  שאדי- אחמד זכי אבו
  ןטֻ כְ העלמה ִמּבֻ  :מתוך
  שמואל רגולנט: תרגום



 

  נדיר צור

  מילים שאינן תואמות למעשים אינן חשובות

  ָרִעים צֹמֹוִׁשיַע ַהְמ ֶאת ַאָּגַדת ַהַּמְהְּפָכן ָהרֹוַמְנִטי 
  ָּכִאיםַהֵחלְ  ְמַנֵער
  .יםִט יְס נִ מּוֹוּקּו הַ ִנְּפצ

  
  ַּגם ֶאת ָהַאִחים 

  ֶׁשָּׂשְרדּו ַּבִּׁשְלטֹון ְּבקּוָּבה
  !"ָּתִמיד, ַעד ַהִּנָּצחֹון: "ַוֲעַדִין ָׁשִרים

  .ְּכָבר לֹא לֹוְקִחים ִּבְרִצינּות
  

  ים זֹוְכִרים עֹודנִ ׁשָ כּוַאְך ַּגם רְ 
  ,ֹוֵעםּזהַ רֹוְגִּבי הָ ן ַׂשְחקַ , ּוֶסרֶאת פ
     סֹוֲחָפִני, ְרָדןמַ , לֹוֵחם

  .ֻמְדָרְך ַעל ְיֵדי ֶרֶגׁש ָעצּום ֶׁשל ַאֲהָבה
  

  ןי ָזקָ הּוא ָהָיה ָעטּור ִזיפֵ 
  ֶבל ָהֲעׁשּוִקיםב ֶאת סֵ ַאּכָ 

  :ָנָׂשא ֶאת ֵנס ַהֶּמֶרד ְוָזַעק
  .ת ְלַמֲעִׂשים ֵאיָנן ֲחׁשּובֹותמֹואֲ ֹוִמִּלים ֶׁשֵאיָנן ּת

  
 ןהּוא ִהִּביט ֶאל עֹוָלם ְמֻתּקָ 

  ְמֻׁשְחָרר ִמִּׁשְעּבּוד
  ָרַדף רֹוָדִנים

      .ַאְך ִנְרַּדף ִּביֵדי ַהְּגִריְנגֹוס
           

  ה טָ נְ ּדַ נְ מַ ֹוּקְּתמּוַנת הַ 
    הנָ וָ הָ ֲאֶׁשר ֻצְּלָמה ּבְ 
  ִּתְחֶיה ָלַעד

  .ַּגם ִּבירּוָׁשַלִים
  

  ה רָ וָ ה ּגֶ 'צֶ  טֹוְס נֶ רְ ָצַדק אֶ 
  ה ַאף ֶׁשָּכְבָתה ֵאׁש ַהַּמְהֵּפכָ 

  עֹוָלםאת לָ ּצֵ יַ ן ֶׁשּקּוָּבה ְמ ָעׁשָ ְוהֶ 
  .ים ֶׁשל ַּבֲעֵלי ָממֹוןרִ יגָ ִּס ַרק ִמ ט ִנְפלָ 

  
  ) 2007( "ַׂשְרַעִּפים" :מתוך הקובץ

  הוצאה לאור - " צבעונים"
  

  טרומן ' ש הרי ס"עמית במכון ע -ר נדיר צור "ד
  ; באוניברסיטה העברית, למען קידום השלום

  ן לאומי באוניברסיטת וקר במרכז לחקר ביטחוח
  . ועורך בחטיבת החדשות של קול ישראל; חיפה

   4-ו ספרי עיון 2,  פרסם עד כה ספר שירה אחד
 .ילדים ספרי

  

  עמי- דודי בן

     ִּגְלּבֹעַ  ְלָאִמיר
  

   ִּתָּנֶׂשאָנה ְרבּודֹות ִמִּלים
  ְּגָׁשִרים ַקְׁשתֹות          

   ְלָהִאיר ַעְצָמןֶזֶרם  ֵמַעל
  ִמְתַמִכים ְלַעֵּמד סֹותְמַטּפְ 

  ַרֲעָנן ֶאל ְּתִפַּלת ַּכָּוָנה ִמְׁשְטֵחי
  .ָתִמיםּבְ  ִלְבִכיאֹו 

  
  ְסָיִחים  ַּדֲהַרת ִּבְפָׁשט
  ֵמֵעֶבר ֶאל ְלַרֵּקד    ָאְפקֹו ִעם ְלַרֵּצד

  - ַיֲאִציל    ְּבִּמְדָּבר ֶמְרַחְבָיהִלְראֹות 
   ְלאֹות-אֹות ַּבִּנְדָּבר

  
  .טֹוב הִהּנֵ : ְלָבֵרךְ 

 



 

  אלבז- רחל פורמן

 אם לא די באש
  

  א ַדי ָּבֵאׁשִאם לֹ
  ִּבְׁשִריַקת ָהרּוחַ 

  ְּכֶׁשִּצּיּוץ ַהִּצֳּפִרים עֹוד ְמַלֵהק
  ִחּלּוף עֹונֹות

  ר ֶאת ַהְּתׁשּוָקהִלְנצֹ ְּכַדאי
  ְּכבּוָעה ְּבתֹוְך ַאְמַּבט ְוָרִדים

  
  "הנפילה הזאת"מתוך 

  )2005( 77הוצאת ספרי עתון 
  
  

  ממרקת את מסכות הזמן

  ְמָמֶרֶקת ֶאת ַמֵּסכֹות ַהְּזַמן
  ים ֶׁשל ִזָּכרֹון'ַמְדִּביָקה קֹוָלאזִ 

  ּפֹוַצַעת ְּבתֹוִכי ַמְדֵרגֹות ָלנּוחַ 
  

  ַהַּׁשַער ֵאינֹו ָנעּול ְלַהִּניַח ׁשֶ 
  ֶלֶמתר ַּבַּמְנעּול הּוא ּבּוָעה ֶנאֱ ְוַהחֹו

  ָּכך ְלִעִּתים ֲאִני ֶנְעֶלֶמת
  

  ּבֹוָהה ַּבֲהָזָיה
  רֹוֶקֶמת ַּתְחָרה ַּבֲעָלָטה

  ּוְמִניָפה רּוִחית ַּבֶּׁשֶמׁש ַהּלֹוֶהֶטת
  
  א ֵּתֵרד ָעַלי ְׂשֵרַפת ַיַערֶׁשּלֹ

  .קֹוִצים ף ֶאל ְׂשֵדהְולֹא ִּתְסחֹ
  
  

  "אדם עם כתם: "מתוך
  )2000( "גוונים"הוצאת 

  עמית מאוטנר

  ילד חלומי
  

  ַהֶּיֶלד ַהָּכלּוא ְּבתֹוְך ּגּוִפי
  ֶזה ֶׁשְּבִתְכנּון

  ֲעַדִין
  ֶיֶלד ִקְרָקִסים ַרְצָדן ִהיֶּפְרַאְקִטיב  

  ָּכְך ָיֶפה-ָרתּום ָּכל
  ַלֶּׁשֶתק ַהָּיזּום ֶׁשִּלי
  ְּכֶאל ִּכֵּסא ַמְפִליא 
  ְּכקֹוֵסם ּבֹוֵלַע ֵאׁש

  רֹוָתיוַמְחִניק ְּבעֵ 
  .ְּכלּוְלָין ְמֻגָּבס

  .ֲאִני לֹא ַמֲאִמין ַעל ַעְצמֹו
  

  ְלֶנֶגד ֵעיֵנינּו חֹוְלִפים ַּבָּסךְ 
  .ַהּכֹל

  ֲאִני יֹוֵׁשב ְוהּוא
  .ֵמִׁשיב ִלי ֶׁשִבי

  ִּבְרָעִבי ְלמּול ַהַּמְרִהיִבים ֲאִני
  ְוַהֶּיֶלד ְּכמֹו, סֹוֵגר ֶאת ַהַּצְמָצם ֶׁשל ִּפי

  .ְּבלּום ַזֲעזּוִעים ּוֶפה, ְטִנילֹא ְמַדֵּבר ִמּבִ 
  

  .ַמֶּׁשהּו ַהֶּיֶלד ַהֶּזה
  .ְקטּוף ַּכְנֵפי ּכֹוֶתֶרת ְּבעֹוָדם ְּפרּוִׂשים

  ִעם ִסּבֶֹלת ָּכזֹאת הּוא עֹוד ִיְהֶיה ָּגדֹול
   ְּכמֹו ַאָּבא ֶׁשּלֹו

  ְמֻעָּבר 
  ְוָׁשמּוט ֵמֵאָליו
  עֹוֵצר ְנִׁשיָמה 

  עֹון ְמעֹוֵררְּבִלי ִאיְנְסִטיְנְקט ְלׁשָ 
  ָעִמיד ְּכעֹור ִּפיל ְמֻאָּלף 

  .ְּבַרְגֵלי ָפִקיר ֶּגָחִלים
  

  ַהֶּיֶלד ַהְּכלּוִמי ְּבתֹוְך ּגּוִפי 
  ַיִּגיַע ָרחֹוק
  .ִמֶּׁשָחַלְמִּתי

 



 

  יוסי גמזו
  

  תסמונת המטּוטלת ּבשירת חיים גּורי
  

  על שני ּכרכי שירתו המקּוּבצת של המשורר
  ּבהוצאת מוסד ּביאליק והקיּבּוץ המאּוחד

  
  א לפני שנים רבות המשורר וההוגה ישראל אפרת דברים שנשֹּבִ 
  יוצרי הספרות העברית באמריקה ולטים ּבמן הּב מי שהיה, ל"ז

  עם עלייתו , ומאוחר מזה( בתקופה שבין שתי מלחמות העולם
  ּוראה ספרו [ מרצה לפילוסופיה מקראית, משורר -לישראל 
  , )א"ונשיא אוניברסיטת ת"] הפילוסופיה המקראית"המאלף 

  פיסקה מצּוטטת ב .של אריסטו "ואטיקהּפ"ציטט אפרת את ה
  : ילוסוף היווני הדגול על השירה את הדברים הבאיםאומר הפ זו
  , השירה  היא יותר פילוסופית מן ההיסטוריה ונעלה הימנה"

  ההיסטוריה דנה שבעוד , לפי שהיא עוסקת בעניינים הכלליים
  הכלל והפרט הם ": על כך העיר אפרת. "בעניינים הפרטיים
  ת אבל לחיו, שאמנם יש ביניהם גשרים ,איפוא שני עולמות

  או את הכלל תוך  כלל לחיות את הפרט כעין, בשניהם כאחד
אבל הוא למעלה , דבר זה אולי אפשרי לאלוהים או למלאכים -  פרטיתאינטנסיביות 
 ,הסמלהלא הוא , כלל- פרט, תיכונית, הוויה שלישית יש גם -ובכל זאת . מכוח אדם

חש סמל איננו מּוה. י מיכני וחסר יצירהחיקּו, שבלעדיו השיר איננו אלא צילום
לו ּופשט טהור שּכאבל גם לא מּו, רשֹעיני ּבל ּבחשים שאתה מקּבכשאר המּו אגריד
ה את פרטיה ירָ ִּש מין הוויה שהִ , חשמּו-גשֹמּו, אלא שניהם כאחד, ץ מחשבהקרּו

היתרים הרגעיים והשאירה עליה את אלה הבוערים והמלהיבים את עינו ורוחו של 
ואפילו תגבב עליו דימויים . מו איננו שיר ולא נושא לשירעצ האובייקטכי . המשורר
- תמיד הוא מסוגר תוך עצמו ואילם: הווה אומר, עדיין מכלל פרט לא יצא, נפלאים

-אותו פרט, שני מוחייקט זה אותו ואולם אם זכית וניצנץ לנגד עיניך תוך אוּב. פהשֹ
אז , אוניברסאלית-אמיתיתזת ובו בזמן ּכת מרּוחשיּואותו סמל שכולו לוהט ממּו, כלל

 ואז הרי צדק אריסטו שהשיר הוא גם יותר פילוסופי, פתיים גם לנוהרי נתת ניב שֹ
  .אוניברסאליים-מפני שהוא דן בעניינים כלליים, היסטוריההמ
רט ּפש בגוונים וזהרורים של לל זה יורד ומתלּבאך הנס המופלא של שירה הוא שּכ"

רי המחשבה עדיין חשבה הופכת מציאות וקּוהמ. סמלתור וניצב חי לעינינו ּב
 שאין, לד מקלישיּב‘ולכן מימרתו של המשורר האמריקני ארצ. ניהמרחפים על ּפ

: השיר הוא שתיהן כאחת. מדויקתאינה לגמרי , השיר צריך להשמיע אלא להיות
  ".ללּכ- רטּפהוא ה. ריח בין שני העולמות הקיצונייםהּב, משמעות והוויה
התכוון בוודאי לשירו , קי מאין כמוהו בשירה האמריקאיתיה ּבשה ,ישראל אפרת

לא שאין : בו אומר המשורר דבר שונה במקצת ,Ars Poetica, הנודע של מקליש
 ואם נצטט( להיותכי אם , ווןלהתּכאלא שאין הוא צריך , השיר צריך להשמיע

    .).A poem should not mean\  But be: במדוייק
  

, ה זו מנצל את ההזדמנּות שניתנה לו ּבהקשר זה על מנת לוודעּכותב רשימה צנּוע
ּפואטי הנפלא של - אל שירו הארס" שירה עיין ערך "את קוראי , על קצה המזלג ממש

  :ּבתרגמו אותו לצד הבאתו במקורו האנגלי, מקליש



 

  Macleish Archibald   
Ars poetica  
 
A poem should be palpable and mute  
As a globed fruit,  
 
Dumb 
As old medallions to the tumb,  
 
Silent as the sleeve-worn stone  
Of casemet ledges where the moss has grown –  
 
A poem should be wordless  
As the flight of birds.  
 
A poem should be motionless in time  
As the moon climbs,  
 
Leaving, as the moon releases  
Twig by twig the night-entangled trees,  
 
Leaving, as the moon behind the winter leaves,  
Memory by memory the mind –  
 
A poem should be motionless in time  
As the moon climbs.  
 
A poem should be equal to:  
Not true.  
 
For all the history of grief  
An empty doorway and a maple leaf.  
 
For love  
The leaning grasses and two lights above the sea –  
 
A poem should not mean  
But be.                                                                      

יַּבְלד ֶמְקִליש'ַארצִ   

  )אמנּות השיר( ַאְרס ּפֹוֶאִטיָקה
  

  - ַּגם ֶנֱעַדר, חּוִשים ָצִריְך ִלְהיֹות-ְקלּוט, ִשיר
  ,ִּדֵּבר ִּכְפִרי ְדמּוי ְּגלֹוּבּוס ְמֻכָּדר

 
 ִאֵּלם

  ,ַהָּמש ְּפֵניֶהם ְּכֵמַדְליֹוִנים ְיָשִנים ַלֲאגּוָדל
  

  ֶשִּנְשֲחָקה ְללֹא ֲחָדל ַהִּלְזֵּבז-ָשֵקט ְּכֶאֶבן
  –ְמקֹום ָשם ָהֵאזֹוב ָּגַדל , ןְּבַשְרוּוִלים ַעל ַהַחּלֹו

  

  ְמעּוָפן ְּכמֹו, ִמִּלים ָצִריְך ִלְהיֹות-ֵאין, ִשיר
  .ֶשל ִצֳּפִרים ְּבַרֲחָפן



 

  
  ,נֹוֵטש ְּכַסַהר ֶזה ַהִּמְתַּגֶּלה ָלַעִין

  ,ֶאת ָהֵעִצים ְסבּוֵכי ַהַּלִיל, ַּבד ַאַחר ַּבד
 

  ,הנֹוֵטש ְּכַסַהר ֶשֵּמֵעֶבר ַלֲעֵלי ָחְרּפֹו ָדָא
  –ֶאת ְּתחּוֵמי ַהּתֹוָדָעה , ֵזֶכר ְּבֵזֶכר

  
  ַמָּמש, ְּתנּוָעה ָצִריְך ִלְהיֹות ַּבְּזַמן-ֵאין, ִשיר

  .ַאְך לֹא ֻמְרָּגש, ָזע –ֶשל ַסַהר  ְּכִטּפּוסֹו
  

  :ַהְשָוָאִתי, ַמהּות ָצִריְך ִלְהיֹות-ְשֵוה, ִשיר
  .לֹא ֲאִמִּתי

  
 ִּפְתָחּה ָהֵריק ֶשל ֶּדֶלת ֶחֶדר  –ִּכי ָּכל ּתֹוְלדֹות ָעְגַמת ַהֵּלב 

  .ֶאֶדר-ַוֲעֵלה
  

  –ִּכי ַאֲהָבה 
  –ִגְבעֹוֵלי ֵעשֶֹב ַמְרִּכיִנים רֹאָשם ַּתְחָּתם ְוַעל ַהָּים ְשֵּתי ַהְבָלחֹות ָזֳהִרּיֹות 

 
  לֹא ְלִהְתַּכֵּון ָצִריךְ , ִשיר

 .ִּכי ִאם ִלְהיֹות
  

שירה כשלעצמה היא , אחרי הּכל"כי  1977- הגדול יוסף ּברודסקי בִאם כתב המשורר 
" על אמנות התרגּום"ואם ּכתב המשורר הדגּול אברהם שלונסקי במסתו , "תרגּום

למי , ובכן) "2גליון , "עיין ערך שירה"שחזרה ונדפסה גם ב – 1972', כרך ב, "אופק("
שכל אחד מהם העלה רק צד , דימויים שונים לרוב, ּכאמּור, מצאתי? דומה המתרגם

הוא משל  , זה החופף את הנמשל, כי המשל הנכון, ונדמה לי. של דמיון אחד
העברה של - אינו רק מסירה, כמו הִמשֹחק, אולי מּותר להזּכיר כי התרגּום – "השֹחקן

ּוִמשתי שורות הסיפא בשירו של מקליש . ּפרשנּותֹו, זמנית-ּבו, כי אם גם, טקסט נתּון
עולה תשּוקת ) בהבנת כוונותיו של המקור –מה שייתכן גם ייתכן  -אם לא שגיתי (

, אלא להיות וֶלֱהוֹות אותם דברים עצמם ממש, דברים אודותהמשורר לא לשורר 
ּכך שטבעית היא הסתייגּותו של אפרת ממימרתו . בלי תיוּוכּה האמצעי של הלשון

כפי שמבין המשורר העברי את , "השיר צריך להשמיע אלא להיות שאין("של מקליש 
ת משמעּו: אחתהשיר הוא שתיהן ּכ"אם לתפיסת אפרת , שהרי). ר האמריקאיהמשור
ּברּור ּכי על ּפי  –" ללּכ- רטּפהוא ה. ריח בין שני העולמות הקיצונייםהּב, והוויה

 לא( הוויההּפואטיקה של מקליש עדיף ּכי השיר יהיה ּפחות משמעּות ויותר 
  ).להיותּכי אם , להתּכוון

  
: פואטי הנודע-בשירו הארס, נתן אלתרמן, גדולי משוררינובדומה לכך כתב אחד מ

  יר  ִש ה לָ צֶ י רֹוּנִ ינֶ אֵ ./ הבַ ּגֹר ִמ חַ רְ חַ ְּס ם הַ ירָ וִ ה אֲ ּנֵ הִ / ,םיהֶ לֵ ל עֲ מּולְ ִמ ים ּבְ צִ עֵ ה הָ ּנֵ הִ "
  .)ג.י –ִמֶּשִּלי  –ההדגשות ( ."עַ ּגֹנְ לִ ם ּבָ לִ ה ּבְ צֶ רֹו/  ,םיהֶ לֵ עֲ 
  

והמשכו ) "ץחּווכבים ּבּכ"(היחיד המובהקת - בשירת שתחילתו, דווקא אלתרמן, ואכן
 עיר", "םיִ רַ צְ ות ִמ שירי מּכ", "מחת ענייםשִֹ"(הקולקטיב הלאומי , בשירת השבט

הוא ) "הטור השביעי"ליציסטיים של ּבּוּפ-מעטובמיוחד שירי העת והעיתון הּכ "היונה
שירת ּב – תובלאף הּכ ומאוחר יותר –ההשפעה הדומינאנטית תחילה את ה וושהי

  ."ף ראשון יחידגּו"ל" יםף ראשון רּבגּו"ין המיטלטלת כל ימיה ּב, חיים גורי
  



 

  חניק השב למציאּות מנּוּכרת"אֹוִדיֵסאּוס ּכמשל לפלמ
  

  ,"תלֹולּוּכ", )1949( "רחי אשּפ" –שירתו הראשונים של גורי -כל שלושת קבצי
-במלחמת "בת הנגבחטי"י על עלילות 'שירים שנספח לספרו הרפוטאז-מחזור

עה עומדים בסימן ההשּפ, )1954( "שירי חותם"ו) 1950(" עד עלות השחר" ,השיחרור
טון ּבַ , מטריקהּבַ , מיטאפוריקהּבַ  - ת החונקת כמעט כל זיק של עצמיּו, הזאת

לדברי ליצני קפה , פעם אלתרמן עצמו ּכפי שהתלוצץ( אלאדיסטיּב-הרומאנטי
  -יש הרי ּכל. ן מדוע הם ּכּולם מּושּפעים ממניאינני מבי: "הדיזנגופי" ּכסית"

אן אין ּכ, שפעל מּושל ּכ הּוקרֶ בִמ ּכִ , עם זאת ...")ּכך הרּבה ַאְלֶּתְרַמְנִטיבֹות אחרות
- שניתהחּו, במקום הסערה האלימה. ית של המקורנִ מֹודֶ -האנרגיה היצרית

בשפע , מננוז-בפרט הקורא בעל טעם, צף כאן הקוראמּו, יסטית של אלתרמן‘אימאז
  .תהמעט בתועפות מתקתקּוית ּכִט ּבֶ יַאּדִ , רומאנטית- מעייף של תפאורה מיתולוגית

  
, בה הוא כותב, צתּבגורי עצמו עומד על כך בהקדמה היפה לשני כרכי שירתו המקּו

ת נסּוהתּכוכבר אני צופה ּבַ , יּלִ ּום ּכאני נתון כעת ביראת הפגישה עִ ": בין השאר
שקודמינו לדורותיהם לא , הזמן שבו חייתי. ואיתי הזמן הזה. רבֶ עֵ הזאת כמו מֵ 

הישועות . אתםּשֵֹ הזמן שבו התרחשו הדברים שהשירה כושלת ִמ , התנסו בשכמותו
לא מעטים הטילו ספק . ניתן היה למשש את החרטה. חשו בושה על כי איחרו לבוא

, ביקשה אך זו לא תמה לגווע ואף. בזכותה וביכולתה של השירה להימשך ולהיות
וכן היה זה הזמן . לאפשר את החיים, בכל הצורות המבוקשות, חוזרת על עצמה

, לטוב ולרע, הספרותית שבה גדלתי 'הסביבה'הקובע את , המעצב אמונות וטעמים
זמנו של עולם והזמן . ויחיד מאוד 'גוף ראשון יחיד'ל 'גוף ראשון רבים'בין 

ס של התמורות וחשבתי על והדחּו ף החופזצֶ רֶ ד לָ וכבר הייתי עֵ . הארצישראלי
  ".'יוונית אחרת רּוין אנשים שדיּבּב'ס השב אל איתקה שלו וסובב בה יסֶ דִ אֹו
  

, הלקוח מתוך ספרו הרביעי, "אודיסס"לא במקרה מזכיר גורי את שירו הנודע 
, דווקא בקובץ זה. ואטיקה שלוּפּבַ  המים- פרשת-שהוא קו, )1960( "חותשושנת רּו"

כי אם לא ישתחרר מחרצובות ההשפעה האלתרמנית ידון עצמו להיות לאחר שהבין 
הוא  - לבד יה ּבִ דהּו "אלתרמנטיבה"איזו , לכל היותר, או -הגדול  "רּוגּו"יגון לַ אּפ

 שילךיד שירי - הנערץ ומפתח כתב ֹוארוקי של רּבּב-מתנער מן הכישוף הרומאנטי
  .תֹובעצמיּו, מקובץ לקובץ, לטויתּב

  
מקץ שהייה של לימודים . דורית-מה חברתיתואטית זו הובילה גם טראּוּפה מָ אּוטרַ לִ 

, רתּכחניק הצעיר אל ישראל זרה ומנּו"למחוזר הּפ, השיחרור-לאחר מלחמת, בצרפת
על ( יתּזִ ּבַ ְש חַ , מרניתוישראל ח, הירואי-הגדולות הפאטריוטי- ישראל שלמחרת יום

ירה שאינה מּכ, "ראש קטן"של , ]) א ,ישעיה ח[מיהר לבזוז ּביזה " = ָחש ַּבז"משקל 
הבית - סוכנת, ה הזקנהיָ לֵ יקְ רִ בְ רתה של אֶ בניגוד מכאיב להּכ -  "סףמגש הּכ"את נערי 

למראה צלקת , הּלָ גַ ְמ הרוחצת את רגליו של ההלך הזר והעייף ּו, של אודיסס
משּפחתו וביתו , אל עירושחזר  תו האמיתית של אדונּהאת זהּו, אופיינית ברגלו

וס השירי אּפחופפת ּבָ  happy ending-שנימת ה, שלא כאצל הומרוס. "יטֹונִ גְ קֹוינְ ִא "
ה ּפֶ לֹונֶ ּפֶ (ממלכתו כמחזיר עטרה ליושנה -של מלך איתקה אל עירו תֹויבָ שלו על ִש 

יום מאז -נו מייחל לבואו יוםס ּבאכּומַ לֶ טֶ , אשתו ממתינה לו בנאמנות שאין דומה לה
י מכירים אותו גור- נוסח-אין בני ארצו של אודיסס) ותיוומס-מסעותיו- יצא האב לדרך
והוא  - עשה את שלו , השיחרור-ור מלחמתגיּב, חניק"למהּפ“ שיּוּכ"ה. ואו מכירים ב

  .דּוובפרט ללכת לאיּב, ללכת לכל מקום: ללכת, מעתה, יכול
  

  םא יָ צָ מָ  ֹוּתדְ לַ יר מֹול עִ אֶ  בֹושּובְ ּו
  יםּיִ ִּט ִא ים הָ ּלִ ּגַ ל הַ ף עַ ב צָ שֶֹ עֵ ים וְ נִ ים שֹוגִ דָ וְ 
  .םיִ מַ י שָ לֵ שּות ּבְ שֶ לֶ חֱ ש נֶ מֶ שֶ וְ 



 

  
  ףיֵ עָ הֶ  ֹוּבלִ ס ּבְ יסֶ דִ ר אֹומַ ָא, תרֶ זֶ ם חֹולָ עֹות לְ עּוטָ 
  ,   הנָ כֵ ְּש יר הַ עִ ה לָ כָ מּוְּס ים הַ כִ רָ ּדְ הַ -תשַ רָ ד ּפָ ר עַ זַ חָ וְ 
  .םיִ ה מַ תָ יְ א הָ ּלֹשֶ  ֹוּתדְ לַ יר מֹול עִ אֶ  ךְ רֶ ּדֶ ת הַ א אֶ צְֹמ לִ 
  
  דאְֹמ  עַ ּגֵ עְ ּגַ ְת ִמ ם ּולֵ חֹוף ּכְ יֵ ך עָ לֶ הֵ 
  .תרֶ חֶ ית ַאנִ וָ יְ  רּוּבְ ּדִ ים שֶ ִש נָ ין אֲ ּבֵ 
  .םיִ תַ ינְ ּבֵ  עּווְ ּגָ , תעֹוּסָ ּמַ הַ  ךְ רֶ דֶ ה לְ ידָ צֵ ּכְ  ֹוּמל עִ טַ ּנָ ים שֶ ּלִ ִּמ הַ 
  
  יםּבִ ים רַ ִמ יָ ם לְ ּדַ רְ י נִ ב ּכִ שַ ע חָ גַ רֶ 
  תֹום אֹותָ אֹורְ ּבִ  הּוְמ א ּתָ ּלֹים שֶ ִש נָ ל אֲ ר אֶ זַ חָ וְ 
  .םיִ ינַ עֵ  עּורְ א קָ לֹוְ 
  
  תֹוין אֹובִ הָ לְ  ּוּסם נִ הֵ ת וְ עֹונּוְת ם ּבִ תָ ל אֹוַאא שָ הּו
  .יםּקִ חַ רְ ּמֶ הַ  ךְ ֹוּתִמ 
  .םיִ מַ ם שָ תָ י אֹולֵ שּוּבְ  ךְ לַ הָ יל וְ ּגִ ְס ן הִ מָ ּגָ רְ ַאהָ 
  
  לּגָ עְ מַ ּבְ  יבֹובִ ְס  דּוְמ עָ ים שֶ דִ לָ ּיְ ת הַ אֶ  לּוְט נָ ים וְ רִ ּגָ בֻ ְּמ הַ  מּוקָ 
  .םתָ אֹו כּוְש מָ ּו
  .תיִ ר ּבַ חַ ת ַאיִ בַ יב ּבְ הִ צְ ר הִ ר אֹוחַ ר ַאאֹווְ 
  
  .אשֹול רֹד עַ רַ יָ ל וְ א טַ ּבָ 
  .יותָ פָ שְֹה לִ קָ ְש נָ וְ  חַ ה רּוָאּבָ 
  הנָ קֵ ּזְ ה הַ יָ לֵ יקְ רִ בְ אֶ יו ּכְ לָ גְ רַ  פּוְט שָ ם וְ יִ מַ  אּוּבָ 
  .תקֶ ּלֶ ּצַ ת הַ אֶ  אּוא רָ לֹוְ 
  .םיִ ּמַ הַ  ךְ רֶ דֶ ּכְ ד רָ ֹוּמּבַ  יכּוִש ְמ הִ וְ 

  
  ,ּבילדּותי שמעתי הרצאה של גורי הצעיר שהתלונן על ּכך שּפני העם היושב ּבציון

יום השני "ּבַ , מּוארים עתה, המדּורהּבאור " המדינה שַּבדרך"שהיּו מּוארים ּבתקּופת 
  .של האינֶטרסנטיּות הּפרטית יֶדר'הפריגּבאור , "של המהּפכה הציונית

  הּותי זה הּוא מה שעומד מאחורי אודיסס החוזר למכורתו אּולםשינּוי ערכים מ
  ".יוונית אחרת"מוצא עצמו מּוקף באנשים המדּברים 

  
איתקה שלאחר -אודיסס השב לישראל-בין גורי התקשורתתה של מנעּונִ אּולם 

הּוא שב מנדּודיו ַּבֵנָכר ּומגֶּלה ּכי  אליהראל שישֹבין ט ּו"תש- ח"ההירואיקה של תש
ין ימי שוני התהומי שּברק ּבַ  תאמתּבטאינה  - שּוב אינם דוברים ִּבלשונו יה אזרח

ו צַ ת לְ ההתנדבּוּבין  :דהיינּו ,)הדם-ּבּבריטים ּוָבעוינּות הערבית צמאת" (המאבק"
" הליך ישראלואיש לא"של  אגואיזם הְמפֹוֵררת של ההקטנֹו-מי ובין ימילל הלאּוהּכ

וכבר רמז על  -י ִט אֶ ֹומישור הּפּבַ " תקשורתיר צֶ קֶ "גם ּבלי ספק זהו . סתֹוהאֶ במישור 
: טטת לעילבדברים שהבאנו בשמו מתוך הקדמתו המצּו, רזכּוּכ, ּכך המשורר עצמו

 הקובע את, .]ג.י –ההגדשה שלי [ וטעמיםוכן היה זה הזמן המעצב אמונות "
של " אנחנו"ה שירת." 'גוף ראשון יחיד'ל' אשון רביםגוף ר'בין , הספרותית' הסביבה'

בימי ביותר הספרותי המאפיין והדומינאנטי  יּהיטּושּב, לאומי-הקולקטיב השבטי
מגש "היה  ,התנגדּות ַלמנדאט הּבריטי והלחימה על קיּומה של ריּבונּותנּו הצעירהה
, 50-של דור משוררי שנות ה" אני"הלכה ונדחקה מפני שירת ה -האלתרמני " סףהּכ

" סולו"וביקש להשמיע את שירת ה אּוניסֹוני "אנחנו"באותו , יותר ויותר, דור שמאס
שיירה של ", יזהר. כבר בסיפורו הנודע של ס. שתק זה מכברם שהּואּושל האינדיבידּו

אפריים חוזר ", רים שלוּוהביּכ-שהוא מבחינה זו המשכו האידיאי של סיפור, "חצות
  על  -וויה של השיירה מוליכיה ומל םהנאראטור הנימנה עִ -הוזה הגיבור, "לאספסת



 

ן נּומָ של לפיתת ְּת  כּהּוהיּפ, שהיא היפוכה של השיירה, חלומות-נערת, יקלִ אחת דַ 
מתוך " (,1958-1923"בדומה לכך אנו מוצאים בשירו של גורי . הקולקטיבי" יחד"ה

-את אותה קובלנה של שירת") שושנת רוחות", הפואטי המכריע שלו-ךְ המהּפָ - ספר
ת הדור ועריצּו-ימותהדוב של משֹ- קּורב מדי ותובעני מדי בחיּב היחיד שנחנקה זמן

  ":אנחנו"ה
  

  .ןמַ י זְ ה לִ יָ א הָ לֹוְ 
  ר ּורת ּבָ עֵ ּכָ 
  .ןמַ י זְ ה לִ יָ א הָ ּלֹשֶ 
  
  .יּיַ ית חַ צִ חֲ מַ 
  
  ןמַ י זְ ה לִ יָ א הָ לֹוְ 
  ןילָ י ִא ִּט ִא לְ  חַ מֹצְ לִ 
  .טַאת לְ בֹושָ חֲ ל מַ שֶ 
  ןבָ מּו הּוּשֶ מַ ה לְ מֶ ֹוּד
  ,רתֵ יֹו
  ףרָ צְֹמ י ּורִ קְ ת ִמ חֹוּפָ 
  ,תקֹועָ ּצְ ִמ 
  .הידָ ִמ עֲ אי ּבַ רַ עֲ -תדֹועֻ ְּס ִמ 
  
  .אלֵ ה מָ יָ ד הָ קָ פְ ִּמ הַ וְ 
  .יםּבִ רַ -ןאשֹורִ - ףגּוּבְ  רּוּבְ ים ּדִ ִש נָ אֲ 
  ,וּדָ ְח י יַ מֵ יְ 
  .תעֹוּסָ ּמַ ם הַ תֹּבְ 

  
  קינאה ּבאליהּו ותיסּכּולו של ֵּגיֲחִזי

    
הן  - של גורי בשובו אל ישראל אחרת  חני הטראומה הכפולה שחלה בעולמו הרּו

משוררים צעיר יותר של דור  שלהסתערותו (י ִט אֶ ֹוחברתי והן בזה הּפ-יִת במישור האֶ 
, אריה סיוון, משה דור', דליה רביקוביץ, דויד אבידן, נתן זך, ל את יהודה עמיחילַ שּכָ 

מערכת של ה זּהמרּכלכיוּון , שאול ואחרים-משה בן, מקסים גילן, פנקסישראל 
 המאגיה"ובפרט הדחף העז להשתחרר מחרצובות , כל אלה -) הספרותית
מוצאת לעצמה ביטוי  - ִמֶּשּלֹועות פיוטית אצּב-ו טביעתעצמש לולגּב" האלתרמנית

מיקראית והארמז הברור לספר - למרות התפאורה הפסבדו(חושפני -וידויי, אותנטי
 לא בשם"שיר הסימפטומאי ב, ) 1968" (תנועה למגע", בספרו החמישי") עמוס"

חינת צמיחתו של ּבוריה ִמ בה אך הּפת העצּועּודָ המּו יּהאה למלוא גילּוו ּבשּב ,"השם
אריזמאטי הנביא הּכ תדמולכך שאין הוא משתווה אל , האישי" גוריי"הסגנון ה

אולי רמז לדמויותיהם הנערצות אך גם  - להנמש-ברמת, עמוס הנביא: המשל-ברמת(
, )אלתרמן, ג"אצ, ביאליק(המשוררים הקאנוניים הגדולים שקדמו לו של  לותמתסּכה

ש דֶ קֹ-יבֵ ְת כִ ר ּבְ צֵ ָאא ּתֵ לֹ/ יּלִ ה שֶ ּלָ ם ִמ שּו"כי , לכאבו, שביחס אליהם הוא יודע
: והעיקר, "רּבֵ דַ לְ  עַ צּוה ּפָ ּפֶ "ת כי גם לו יש עּודָ ל זאת מחלחלת בו המּום ּכועִ , "םהֵ שֶ לְ ּכָ 
  :את קולו העצמי והאותנטי של גורי, ותריותר וי, ה המשמיעּפֶ 
  

  ים                ִמ קְ ִּש ן הַ א ִמ לֹר וְ קָ ּבָ ן הַ א ִמ לֹ
  .םּשֵ ם הַ שֵ א ּבְ לֹוְ 
  
  ,יסַ מֹוה עֲ לָ יְ ּלַ ים ּבַ ִמ ים קָ ִּת עִ ל לְ בָ אֲ 
  ת           אֹוּשָֹ מַ ים לְ קִ רָ י ּפְ אשֵ רָ 



 

  . רּבֵ דַ לְ  עַ צּוה ּפָ י ּפֶ לִ  שיֵ וְ 
  

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

  יּלִ ה שֶ ּלָ ם ִמ ּוּשר שֶ בּוי סָ נִ ל אֲ בָ אֲ 
  .  םהֵ שֶ לְ ש ּכָ דֶ קֹ- יבֵ ְת כִ ר ּבְ צֵ ָאא ּתֵ לֹ

    
מעיד , אסטראטגי-ח הצבאיל מן המינּוהשאּו, "תנועה למגע", עצם שמו של הקובץ

טיות ומיטאפוריות שעתיד גורי אידיומא, ת לשוניותילֹוִא אכזב של ְש -על מקור לא
מדיניות . "מוהוו ּכה ּברֶ מעּוהיה לשאוב מלוא חופניו מן ההווי שאלתרמן מעולם לא 

בשנים  הִמתחוללתי העמוק ך ההגּוזו היא אף ביטוי אמנותי למהּפָ " לשונית ופואטית
 "גוף ראשון רבים"הכללי של " גדול"מן ה: בשירת גורי, ייחודו- עיצוב-שנות, חשובות
, אלתרמני של נקיבה מפורשת-בארוקי- רומאנטי והבלתי-הבלתי, "קטן"אל ה
יומיומי -האנושי" מיקרו"בשמם של פרטי ה, קאטאלוגית-לעיתים פרטנית, נקרטיתקו

 ללּכ- רטּפלאותו  - המשוררדתו השירית של ימיה של מעּבּכבאל, ההופכים, הפשוט
כמו הפיסול . שבפתח דברינודברי ישראל אפרת  ּוטי שעליו נסּביּוּפ-ליֹוסימּב

האקולוגית  השואף יותר ויותר להשתמש בחומרים המצויים בסביבתו, המודרני
-ראליתשֹיהארצ" הזיהוי -דיסקית"ע יותר ויותר לדָ כך גם גורי מּו, הקרובה של האמן

בשיר המסווה מאחורי . לשירתוהחדשים הגלם -שממנה יחפור את חמרי, ילידית שלו
פואטי חשוב מתוך ספרו -וארס אוטוביוגראפיכביכול וידוי - יתהפאסאדה ההומוריסט

ן י ִמ ּושֹעָ / -  - -י יִת יִ הָ : "הוא כותב ,"מלך"שיר בשם , )1980" (איומה", השביעי במניין
, מעיק עליו, פרט אלתרמןּבִ , עדיין צל קודמיו הגדולים." היבָ בִ ְּס ים ּבַ ּיִ צּוְּמ ים הַ רִ מָ חֳ הָ 
  ":  קינאה באליהו"פני פי שמעיד השיר החושֹּכ
  

                
  .הלָ יְ ד לַ עֹו. ךְ שֶ ד חֹעֹו
  .הלָ יְ ּלַ י הַ צִ חֲ י ּבַ ִמ ת ְש אֶ  עַ מֵ י שֹוּנִ ינֶ אֵ וְ 
  ם מָ יֹו עַ דֵ י יֹוּנִ ינֶ אֵ וְ 
  .הלָ יְ ּלַ ּבַ  יךָ נֶ פָ ים לְ ּיִ חַ ב לְ ּתָ כְ י נִ ּנִ ינֶ אֵ וְ 
  .הלָ יְ א לַ לֹם וְ מָ א יֹולֹ
  .יםִמ ּיָ ה ּבַ עָ מּוי ְש ּנִ ינֶ אֵ וְ . קחָ רְ ּמֶ ה ִמ אֶ רְ י נִ ּנִ ינֶ אֵ וְ 
  .הלָ יְ ּלַ ת הַ דֶ ם רֶ ת עִ נֹומֹורְ יד ַאִח פְ י מַ ּנִ ינֶ אֵ וְ 
  ,רהָ ל הָ י עַ דִ יָ ה ּבְ לָ א עֹוש לֹאֵ הָ וְ 
 .שמֶ ּשֶ ת הַ דֶ ם רֶ עִ  ךָ ְמ ן ִש עַ מַ לְ 
  .עַ דּוי יָ ּנִ ינֶ אֵ וְ 
  לחַ ת נַ פַ ל שְֹל עַ טֵ י קֹוּנִ ינֶ אֵ וְ 
  .הלָ יְ ד לַ עַ  יךָ מֶ שָ ן ּגְ עַ מַ לְ 

  
משרתו = גיחזי ( "יזִ יחֲ מראות ּגֵ "  ,)1975( ח מתוך ספרו השישי של גוריקּושיר זה ל

אשר בניגוד לאליהו ולאלישע לא , זה הנער ,)12', ד', מלכים ב, של הנביא אלישע
לא שחט בנחל  ,)38, ח"י', מלכים א(ה לָ עֹוחולל בהר הכרמל את נס האש האוחזת ּבָ 

צורת את נס המון מה של הּבעיצּוחולל ּב לא, )40פסוק , שם(קישון את נביאי הבעל 
ף יד איש מראה ּכשל העב הקטנה ּכ ואּהלא זכה בגרימת ּב, )14ק סּוּפ, שם(הגשם 

ואף לא נתברך , )12, ט"י, שם(בקול דממה דקה ' או בשמיעת דבר ה) 44ק סּוּפ, שם(
עצם ר ּבבּכ, נקיבת שם נערו של אלישעבר ּבִ ּכ, ואכן. בסגולותיו המאגיות של אלישע

נחשבת זו של -השר של גורי בדמות צנועה ולא" אני"של ה תֹוסתמלּוהִ -תֹוסתוּוהִ 
של  תֹועּודָ דגשת מּומּוחוזרת ּו, על ידיו של האיש הדגּול המים- לים ויוצקהּכ- נושא

) השירה(של גדולי הנבואה " רמועדון הקאנוני הסגּו"תו ּבַ ללּוּכהִ - המשורר לאי
  " אני"לת זו היא המזניקה בו את מרד הסּכמתּו- בהצּואך דווקא ענווה ע. העברית



 

שלו , שלואך הוא , עט והדל שלו למשהו שכלל אינו מועט ואיננו דלהמחשל את המּו
  .  תהאותנטיּו ה קצותצֵ עד קְ 

  
  ":                  תמלכּו" המצויןצה בשיר ואטי הזה החּוהּפ" גֹואֶ "פורץ מרד ה) 1980" (המָ ֻיאֲ "בספרו 

  
  ,עַ דֵ י יֹונִ אֲ , יםדִ חָ ֻּיים ְמ נִ ימָ ִס  יּוהְ יִ א לֹ
  .בשֶ ּקֶ ק הַ רַ , הַהּזֶ ט קֶ ּשֶ ק הַ רַ 
  :      ּתָ נְ מַ אֱ א הֶ לֹוְ  ּתָ רְ עַ א ִש ה לֹּתָ ַאוְ 
  הּנֵ הִ יש וְ ד ִא ף יַ כַ ה ּכְ ּנָ טַ ב קְ עַ 
  קרָ ּבָ הַ 
  םעַ רַ הָ וְ 
  .םשֶ ּגֶ הַ וְ 
  
  :ּתָ נְ מַ אֱ א הֶ לֹוְ  ּתָ רְ עַ א ִש ה לֹּתָ ַאוְ 
  , יךָ ינֶ עֵ ת לְ עֵ יא ּכָ ה הִ ּנֵ הִ , ּתָ ְש ּקַ ּבִ שֶ  העָ ּשָ ה הַ ּנֵ הִ 
  .תשֶ חֶ רַ ְת ה ִמ ּנֵ הִ 
  
  :ּתָ נְ מַ אֱ א הֶ לֹוְ  ּתָ רְ עַ א ִש ה לֹּתָ ַאוְ 
  .תפֶ רֶ טֹת ְמ קּובֵ דְ ים ּבִ עִ נָ ים הָ צִ עֵ ה הָ ּנֵ הִ 
  .המָ ְש רְ נִ  ךָ ְת יַארִ קְ 
  . יךָ שֶ חֲ ן לַ קּוי צְ ִּת עְ מַ שָ 
  
  םיִ מַ ּשָ י הַ מֵ ְש ר ּבִ פָֹאי הָ לֵ שּור ּבְ עֵ ֹוּבב הַ הָ ּזָ ה הַ ּנֵ הִ וְ 
  .יךָ נֶ נָ ר עֲ אֹוּבְ  ּתָ נְ מַ אֱ א הֶ לֹוְ  ּתָ רְ עַ א ִש ה לֹּתָ ַאוְ 
  !ךָ ּלְ שֶ  דֹורָ ֹוּדלְ ה אֶ ּנֵ הִ 
  !יךָ ינֶ עֵ ת לְ כּולְ ּמַ ה הַ ּנֵ הִ 

  
  

  מן החלום אל ֶהָהִקיץ, "ִמיְקרֹו"אל ה" ַמאְקרֹו"מן ה
  

, כאילו באקראי, ּכאןר זּכמאּו- טטהמצּו, "יםצִ עֵ ה הָ ּנֵ הִ "מי שיזכור כי צמד המילים 
פואטי הגדול - על פתיחת שירו הארס מדויקתהוא חזרה , בביתו השלישי של שיר זה

ממש כפי שעשה זאת , בו מבטא המשורר הגדול, "כוכבים בחוץ"של אלתרמן ב
את תשוקתו של , יבלד מאקליש'במקום אחר ובזמן אחר המשורר האמריקאי ארצ

, ייטיב להבין כי בכך מתדיין גורי - " לנגועבליבם "כי , הדברים "על לדבר"הפייטן לא 
עם הפואטיקה של רבו הגדול שניסתה , הרפאים של אביו-כהמלט הצעיר עם רוח

בעוד שברוח , מיתית הגדולה- לנגוע בליבם של הדברים על דרך ההכללה הבארוקית
" מאקרו"רומז לנו גורי כי נטש את תפאורות ה ,50- משנות ה" דור המדינה"משוררי 

על ", כדברי לורקה, אך הגזורה(צנועה - האופראיות למען קונקרטיותם האנושית
, חלף לו הכללי בפרטינתכך . שמהם עשויים חיינו, "מיקרו"של פריטי ה") מידות הלב

  .אלתרמני בריאלי כחיים עצמם- אלאדיסטיהּב
  
   של גלוריפיקציהמוצאים אנו אותה ) 1994" (יהבא אחרַ "שבקובץ ." ב.נ"שיר ּבַ 
  :שהוא  כל קניינו בעולם זה, "האישי והחרישי"

  
  ,דל עֹוה ּכָ יֶ הְ ּיִ י שֶ יִש רִ חֲ ל הַ עַ י וְ יִש ִא ל הָ עַ 
  תלֹוחֲ ּמַ ם הַ עִ ת וְ לֹולּוּכְ ם הַ עִ 
  ,יםפִ גָ ּוּמים הַ יִס רִ ְּת הַ ה וְ לָ עּוּנְ ת הַ לֶ ּדֶ הַ וְ 
  .תלֹוא ּכָ לֹת וְ כֹושָ ְמ ּנִ ת הַ חֹוּפָ ְש ִּמ ל הַ צֵ ּבְ 



 

  . הרָ עֲ ּשַֹ ט הַ חּווְ 
 .יםיִט ִש כְ ּתַ ין הַ בֵ ים ּוּדִ ּבַ ין הַ ּבֵ , תּוּינִ עֲ י הָ קֵ ּוּדקְ דִ וְ 
  הכָ ּסֵ ּמַ י הַ רֵ חֲ י ַאה ּבִ כֶ ֹוד ּבעֹוה ּשֶ מַ ּו
  .יִת בָ טֹולְ , םעַ א ּפַ לֹ, תקֶ תֶ שֹו ְּת ַאה ּשֶ מַ ּו

  
זו שטרם נכללה בקובץ עצמאי אך מהווה , בתרומתו העדכנית ביותר של גורי, ואכן

, )1997-1995" (תצפית מאוחרת", תמת את הכרך השנייצירתו החו- את כיברת
, מי שהחל": תיסמונת המטוטלת"בהירות אותה - שאת וביתר- מתמחשת ביתר

  מגיע בשנות , העולם של המיתי והרומאנטי- זרועות- בהכללה חובקת, "פרחי אש"ב
חוזרת תנועת , דווקא ממנו, שממנו(היומיומי והקונקרטי  ,לחייו אל  הפרטי 70- ה

 פרטים מאותםאל איזו סמליות כוללנית הצומחת  - לת על עיקבותיה המטוט
" יריד המזרח"שירים מקיף הקרוי בשם -יצירה זו נחתמת במחזור-יברתּכ). עצמם

המנדאטורי שהיווה בזמנו אירוע בחיי " יריד המזרח"היסטורי ל- הד  קונקרטי: שוב(
, חיינו הדחוסיםראיית כל : סמלני-אך מן הפרטי אל הכללי -אביב הקטנה -תל
המצב "נית של עצּב- מציאות הקלאוסטרופוביתזעים ּבַ קולניים ומיּו, יםקִ ּפָ רְ מֻ ְמ 

 מחנקֹוּו תֹואת צפיפּו ,אסוציאטיבית, ירהמזּכ, כיריד מזרחי דוחק ושוחק -" ראליהישֹ
ולטת ושלטת שירים זה ּב-מחזורּב. )"ספיח"ּביאליק ּבהמטאפורי של של היריד 

 סיפסּפ ,סולתּפ -כגזרי עיתונים ופיסות חומרי, המשורר מצרף: 'אזלַ טכניקת הקֹו
עוד "בשיר הקרוי בשם . ר שלו משתקפים חיינּות הראי השבּומכיתֹוישראלי שּבִ 
סוף יחסית שּב-השירים המאוחרת-הפותח את כיברת ,"תרי ההיעלמּוּומשהו מסיּפ

  :אומר גורי על הפרטים הקטנים כדברים האלה, רךהּכ
  

  ,  יםנִ ים שֹורִ בָ ה דְ אֶ ה רֹוּתָ ים ַאיקִ ת רֵ בֹוחֹורְ הָ ר שֶ אֲ ּכַ 
  -ם הֶ לָ ב ם לֵ שָֹ  ךָ ינְ ל אֵ לָ ּכְ  ךְ רֶ דֶ ּבְ שֶ 
  ,יןִמ ר ּועֹו, גרְ ּבֶ ְס לֹוין ְש ִט רְ ר מַ "ד" אֹו" טּיָ חַ , ןהָ ה דָ שֶ מֹ"מו ּכְ 
  ,"רצֵ חָ הֶ ה מֵ יסָ נִ ּכְ הַ 
  ".יםלִ ּיָ חַ ה לְ חָ נָ הֲ . היסָ רִ לָ " - אֹו

  
מוצדק של -בלתישני הכרכים סובלים מהיעדר . קורתשל בי ,נדרשת, והערה אחרונה

" חיינדעלעך"ו" טריקים"ניפוי קפדני בכל האמור באינספור חזרות מייגעות על אותם 
ִעם , ראשונה תהתוודעּוּב" מבריקים"שהם יפים ּו, יגרמאטייםּפמיטאפוריים או אֶ 

 –מסּויים  שירה- קובץאו אף ּב, עת או מּוסף ספרּותי ּבודד-הופעת שיר ּבודד ּבכתב
  ".ּכל ִּכתֵבי"מה שאין ּכן ּכשהם מקּוּבצים זה ּבצד זה ּבאסּופה ּכוללנית של 

ההמצאה כשהם - כוח-בדלדולמעייפים ומחשידים גם , את הסאה ּכאן הם גודשים
 יטֵ ּפְ ְש ִמ ", "הנָ רֹוחֲ ַאה הָ צָ לְ חֻ ת הַ ר אֶ ּכְֹמ לִ "אמירות כמו  .חוזרים ונישנים בלי הרף

מתירים לעצמם  -ועוד ועוד " יכִ לָ יּלִ ב הַ רֶ עֶ הָ ", "ןמָ ּגָ רְ ַאהָ ב וְ הָ ּזָ הַ ", "ןשֵ עָ ן וְ חּוצָ ", "אינַ ְּת הַ 
" ןדֹוּמָ הַ יב וְ רִ הָ " בשיר. ת אינפלאציונית שאינה לרמתו של משורר רציני כגוריזרנּוּפ

./ רמַ ן לֹוּתָ ּנִ ל שֶ ת ּכָ אֶ  נּורְ מַ ה ָאשֶֹ עֲ מַ לְ : "מעיד המשורר על עצמו" יא אחרַ הּב"שבקובץ 
היא גורמת , החלטה ּבּנָ שַ היא ְמ : הוא טועה, עם כל הכבוד." רבָ ה דָ ּנֶ שַ א ְת ה לֹרָ זָ חֲ הַ 
  .ערך-תיחּושירים ּפלַ 
 

ראו אור שני קבצים נוספים מּפרי " השירים"של  מאז הופעת שני הּכרכים המסּכמים
, ּכמּובן, שני אלה דורשים". ֲאִני ִמְלֶחֶמת ֶאְזָרִחים"והִמבחר  "ְמֻאָחִרים", עטו של גורי

  . ּונקווה ּכי הוא אמנם יתאפשר לנּו ּבעתיד –דיּון מפורט לעצמם 
 



 

   זאב- איליה בר

   רבקש

  לזכרו של עוזי דגני
  

  "ִהְתַרְּסָקה ְּפֻלָּגה* 'ּבּוַדֶּפְׁשט'ְלַיד , ֶאְתמֹול"...
           ,ְמַדֵּוַח ַהָּפִקיד ַּבָּבִסיס ָהָעְרִּפי

  "ְּפצּוִעים 35, פ"ּכֹוֵלל ַהמ, יםֲהרּוגִ  18"
  .ַמְמִׁשיְך ַהָּפִקיד ַּבָּבִסיס

  "ָצִריְך ְלהֹוִדיַע ַלִּמְׁשָּפחֹות"
  .מֹוִסיף ַהָּפִקיד

     .ׁשֹוֵאל ַהַחָּיל ֵמֵעֶבר ַלַּקו" ?ַּתֲאִריְך ְמֻדָּיק"
  .עֹוֶנה ַהָּפִקיד,"ְּבֶאְמַצע ַהּיֹום, 15.10.1973"
  "?ֵאיזֹו ְּפֻלָּגה"
  !"ָנא ִליצֹר ֶקֶׁשר ִעם ְקִציֵני ָהִעיר, )128ְּגדּוד (, ל"
  ,ֵהם ְמאֹד ֲעסּוקים ָּכֶרַגע"

  "?ִמיֶׁשהּו ֻמָּכר". "ֶקֶצב ָהֵארּוִעים ַרְצָחִני
  "ָמְרְדַכי- ִמִּקּבּוץ ַיד, פ"ַהמ, ֵּכן"
  "?ַהִּקּבּוץ ִעם ִמְגַּדל ַהַּמִים ַהָּפגּועַ "
  ".ֹוִאי ְלָידֹוְוִעם ַהֶּפֶסל ַהֵהיר, ָנכֹון"
  "ִעם ַהְּדַבׁש ְוִעם ָהעֶֹקץ, ִקּבּוץ ֶנְחָמד"

  .ְׂשִחָּיה -ּוְבֵרכֹות. "צֹוֵחק ַהָּפִקיד
  !ְּבֵרָכה: ַקֵּבל ִּתּקּון

 !"                                      ֲעבֹור
   

  
  
  היחיד שלא נפל בידי המצרים-"בודפשט"מוצב  *

  ה תנועת ממנו יצא .1973במלחמת יום כיפור 
  מוטי אשכנזי              בהנהגתהמחאה 

  

  

  אלי אביר

  שמירת הריון
  ,ִלְׁשמֹר ֲעֵליֶהן
  ָּכל ַהְּזַמן ַרק 

  .ִלְׁשמֹר
  .ְלַחֵּבק ָחָזק ָחָזק, ָּכָכה
  א ּתּוַכְלָנה ָלזּוזֶׁשּלֹ
  .ִלּפֹל

  ַלֲעצֹר ֶאת ָּכל ַהְּתנּוָעה
  , ְּכֶׁשֵהן נֹוְסעֹות

  .ְמכֹוִנית ְקַטָּנה ַוֲאבּוָדה
  ,ֲאָבל יֹוֵתר טֹוב ַּבֶּבֶטן ְּפִניָמה

  .ֲעטּופֹות ּוְׁשמּורֹות, ָעמֹק
  , ְתרֹוִגיֹות ֲעִדינֹותאֶ 

  ָנהגָ ְצִריכֹות הֲ 
  . ֶׁשל ַאָּבא

  ּוִרים ִעם ּפֹוְתָחן ָמִהירֻקְפְסאֹות ִׁשּמ
  ִמְסֵּכנֹות ְּבִלי ֲאִויר

  רּוץ ַמֵהר ִלְפּתֹחַ , ִלְפּתֹחַ 
  ,ֲאָבל ַרק ְקָצת

  ָלֵצאת ְלִטּיּול ָקָצר
  .ְוׁשּוב ַלְחזֹר ָלֶרֶחם

 
  

מלמד במכינה של מכללת עמק  -  אלי אביר
 כתיבה אקדמית וכן קורסים, ספרות יזרעאל

וכנית משדר ת .תרבותיות-ברב עוסקיםה
מנחה מידי פעם ."אורנים" שבועית ברדיו

 תואר שני סיים. סדנאות לכתיבה יוצרת
 .יוצרת במגמה לכתיבה באוניברסיטת חיפה



 

  י  יהורם בן מאיר'פיצ

  לשמעון ולאופירה                                 

  הפרסים

   ַהָּפְרִסים ת אֶ  אּורְ קִ  אּורְ  בּוּוׁש
  ס ילֹוְסכִ יְ ת ַאאֵ ה מֵ זֶ חֲ מַ 
  ה   יקָ ִט ָאּבְ יס ׁשֶ ִס אּולֶ אֶ  יׁשן ִא יֹורְ פֹוּון אֶ ּבֶ 
  םיִ ּתַ ְׁש ים ּועִ בְ ת ִׁש אֹוע מֵ ּבַ רְ ַא
  הירָ פִ ְס י הַ נֵ פְ לִ 
  
  ְּבִנְצחֹון נֹויָ נְ עִ  נֹויָ נְ ב ּבִ ה רֹרָ אֹוכְ לִ 
  ברָ קְ ּבַ  ַהָּפְרִסיםל ים עַ ִא נָ ּוּתַאהָ 
  דיַ ל לְ דֹוּגָ הַ 
  יסִמ לָ סָ 
  
  םדָ י ָאנֵ ּבְ  בּוּוׁש בּוּוׁש
  ארֵ י קֹונִ ם אֲ יכֶ דֵ י יְ ׂשֵ עֲ י מַ נֵ פְ ים לִ עִ רְ ֹוּכל הַ א אֶ לֹ
  מֹוְׁשבֹוֵתיֶכםל כָ ּבְ  ָנִעיםים עִ ּזָ ים הַ פִ ֹוּצל הַ א אֶ לֹ
  ֶּבֱאֶמת ַהּקֹוְרִאיםל י אֶ נִ א אֲ רֵ קֹו
  ם   יכֶ ינֵ עֵ ם ּבְ ּתֶ ַא ָּדמּו ַׁשּוּו

  ַהַּבָּמִאים ַהַּקְדמֹוִנים ַהַּמֲחָזִאים םכֶ ּנְ הִ  םּתֶ ה ַאּנֵ י הִ ּכִ 
  םּׁשֵ הַ  ַאְנֵׁשי ֵמעֹוָלם ֲאֶׁשר

   ְּבאֹוב ַהַּמֲעִלים ָּזִאיםַלחַ  מּודְ  מּוּדְ 
    ַהַּמְכאֹוב ֶרׁשת ׁשֹאֶ 

  ּהלָ  מּודְ קָ  ֲאֶׁשר ְוַהִּמְלָחמֹות  ָהַאֲחרֹוָנה ַהֵּקיִצית ַהִּמְלָחָמהן הֵ  ֲהלֹא
  ים  ּצִ א קִ לֹם לְ יִ מַ ּׁשָ ין הַ עֵ  מּודְ ָאוְ 
  ידָעִת  ְקטּולֹותת מֹוחָ לְ ִמ  ָלבֹוא ָהֲעִתידֹות ַהִּמְלָחמֹותן הֵ  ּוּלן אֵ הֵ 

  ׁשא מָ לֹ ּהנָ רֹוכְ זִ ד ׁשֶ חָ אֶ  ֲחרֹוָנּהת חַ ַא ִמְלָחָמה ֻּכָּלן
  
  תמֹוחָ ין נֶ אֵ 

  יןאֵ  ַמָּמׁש
  

  ְלַהְפִריָכּה ֶׁשֵאין ְסָבָרה
  תּוָנִאיםָאהָ  ִלְכָלל ַהִּנָּצחֹוןת אֶ  ְמָנֶכֶסת ְמַיֶחֶסת

   ַהְּברּוָכה ַהַּׂשִּגיָבה ַהֶּדמֹוְקָרִטית ְּברּוָחם ַהִּמְתָנִאים
   ּוְפִריָחה ְּגֻדָּלה ִּביֵמי ָאתּוָנה זֹו
  

   ַּבַּמֲחֶזה ַהחֹוִזים אֹו ַהּקֹוְרִאים ַאֶּתם ְראּוִיים ְּבַרם
  ָׁשָעה ַקָּלה ָּכָלהלְ  ָּתסּורּוי ּכִ 
  ֵמֲאחֹוֵרי ַהְּקָלִעיםל אֶ 

    ַּתְפאּוָרה ִלְבִלי ֲאפָֹרה ַעְצבּותל ין ׁשֶ ִא ּׁשָ חַ לְ  ַמֲחִׁשיםים ִא לָ ּכְ  ְּבתֹוךְ 
   ְסמּוִיים ְּדָבִרים ִסְתֵרי ִמְתַרֲחִׁשים

    אֹו ִּדּמּוִיים ִלְבִלי
  ֶמָטפֹוָרה

  
  ְלַהְטעֹות ְלַהּטֹות ְלַרִּביםת תֵ ין לָ אֵ 
   ַרִּבים ְּבַמִים ַהְּמָלאָכה עֹוֵׂשיי ּכִ  ִלְׁשּכֹחַ ין אֵ 
  יםִט עָ  ֶׁשֵאיָנם ַהְּמַעִּטיםם ם הֵ הֵ 

     ִנָּצחֹון ְּתִהַּלת ֱאֵלי



 

     ּוְבׁשּוֶליהָ ה יָ רְ טֹוְס הִ ת הַ מַ ּבָ  ְּבַיְרְּכֵתי ִביםִנּצָ ם הֵ 
  ַהְּגדֹוִלים יהָ לֶ ּוׁשם ְמ ם הֵ ׁשֵ  ִלְבִלי ִאְּלִמים ִנָּצִבים

  רח אֹוׁשַ  ְּבָמקֹום ֵמָאחֹורים עִ מָ ְט ים נִ נִ מֹולְ ם ַאם ׁשָ קֹוּמָ ל הַ אֶ  כּולְ 
   ַהָּנכֹון ַהָּצלּול ַהָּׁשֵקט ְלָבָבםו ל צַ ים אֶ עִ מָ ְׁש נִ 

    ְלִהָּׁשֵבר ְמַחְּׁשבֹות ַעִּתיקֹות ְסִפינֹותל ׁשֶ  ִּבְגחֹוָנן ְמכֹוָנםל עַ  ָּתִמיד
  תאּוּגֵ ת הַ עֹות ְׁש אֶ  ְּדָמָמהל אֶ  ְּדָמָמהים נִ ם מֹום הֵ ׁשָ 

  ָׁשבוְ עֹוֵבר  ִקְמָעא ִקְמָעא ַהַּלְיָלה ַהַחְׁשָרה ָהאֶֹפל ַהֵּׁשֶפל
  ְּבִדְמָעה ַהחֹוְתִרים ַאְׁשֵרי

  ִנָּצחֹוןל אֶ  חֹוְתִרים יָנםֶׁשאֵ 
  ְׂשָפָתם ְּבַדלל עַ  ִׁשיָרהין אֵ 

  ִמִּׁשיר ַּדָּלה ְׂשָפָתם
  ֵנָכר ֵמֶעֶצב ִמֵּׁשָכר ִנָחר ַּגס קֹוָלם
   ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ִׁשיָרה ִהַּלתה תָ אֲ יָ  ָלֶהם

  
  ַהַּקְדמֹוִניםת אֶ  ֲאִני חּבֵ ׁשַ  ְוָאֵכן

  ִׁשְכָחה ְּבָים ַהחֹוְתִרים ֵלילת אֶ  ְלַהֵּלל ֶׁשֵהִטיבּו ָעִריםַּבְּׁש  ְמֻהָּלִלים ְמׁשֹוְרִרים
  ְּתִהָּלָתם ְוִהיא ְוִהיא

  ַהְּגדֹוִלים ַהְּתִהָּלה ִמְּמׁשֹוְרֵרי ךְ ל ּכָ ר ּכָ חֵ י ַאנִ אֲ וַ 
   ַּדְפָנהר י זֵ לִ בְ לִ  סּוף ְּבִמְקַלַעת ָאסּוף רֹאִׁשי ְׂשַער ִהָּלהי לִ בְ לִ  יׁשִא 
  
  ֶאְׁשַּכחא לֹ
  
  רכֵ ב זֹוׁשָ  ֲאִני ךְ ּכָ 
  
   ַאְרִצי ַאְרִצי הֹו

   ַהּסֹוֵחרי צִ  ָּבֳאִנּיֹות ַהְּגדֹוָלה ַהַּיָּמִאים ְׁשִביַתת
  ָיִמים ָלאֶֹרךְ  ְּבַנְפִׁשי ְׁשִביָתה ּהלָ  ָקְנָתה

  
     ַיָּמֶאיהָ ם עִ ה ינָ דִ ְמ  ָהְיָתה ָיֶמיהָ  ִּבְדִמי ַהְּמִדיָנה

  
   יָנּהִמּדִ  יי לִ ה אֹוינָ דִ ה ְמ ינָ דִ ְמ 
  

     ַנַער ָהִייִתי
  

  ְיֵחָפה ְּבֶרֶגל ּוְבָרעֹות ְּבמֹוָראֹות ִלְראֹות ָּבאִתי
  

  ֶּבָעָׁשן ָּכֶלה ְּבַמֲחֶזה עֹוְברֹות ֵעיַני ִלְפֵני
  ַצַער ֶׁשִּמְּגִניַזת ְטמּונֹות

  
  ְלַפֵּזר ָרָעה הֹוָרָאהה נָ ְּת נִ 

  ְלִהְתַּפֵּזר
  

     ֵחיָפה ְנַמל ַׁשַער
  ָאִחיות אֶ  ַמֶּכה יׁשִא 
  
  ַּבֶּזה ְלַהְרִחיבין אֵ 
  

  לי קֹולִ בְ לִ  ִּתְזַעק ְּתמּוָנהל אֶ  ְּתמּוָנה
  ַמְצִהיב ָּבַאְרִכיב

  ָיָׁשן
  



 

  י   אֵ  ַהְּפָרִסים ַמַעְנֵקי ִראׁשֹון ַהָּפְרִסיםה זֶ חֲ ת מַ אֶ  ִזְכרּו
  ֵמעֹוָלם
  '  אזרָ קֹו ִאָּמאת אֶ  ַהַּקְוָקִזי ַהִּגיר ַמְעַּגלת אֶ  ִזְכרּו

  ִויָלֶדיהָ 
  

  ס נֶ פָ טֹויְס רִ ת ָאאֵ מֵ  ַהִּצֳּפִריםת אֶ  ִזְכרּו
  תאֵ ה מֵ נָ יגֹוִט נְ ת ַאה אֶ יָאדֵ ת מֶ אֶ  ָטהרָ ִליְסיְסְט ת ת אֶ עֵ ת לְ עֵ מֵ 

  סֹופֹוְקֶלס
  

  ֵחיָפה ְּבֵתַאְטרֹון ַהַּיָּמִאיםה זֶ חֲ ת מַ אֶ  ִזְכרּו
  

  הּבֵ רְ הַ  ְּפָרִסיםים רִ טָ עֱ נֶ  ַמֲחזֹות
  
   ַהְּדָבִריםב ל לֵ אֶ  ִלְראֹות ְּבֵעיֵניֶכם ָּתִרים םָּבהֶ  חֹוִזים וּוהֱ 

  ַהִּנְסָּתִרים ַהְּמַעִּטים
  ןִמ  ַהְּסמּוָיה ַהְּבָרָכה ָׁשם
  ָהַאִין

  
  ת בֶ בֶ ת סֹובֶ בֶ ה סֹומָ ם ּבָ לָ עֹוהָ 

  ַעְצָמּהל אֶ  ַעְצָמּה ּדֹוֶבֶבת
  ַעְכָׁשוה מָ ה ּומָ ם ּודֶ י קֶ ּנִ ם ִמ לָ עֹוהָ  ַמה
  המַ  ָלָּמה
  א  הּו ְחָׁשבנֶ  ְּבַמה

  
  ִסּיּוםין אֵ 

  ַלַּמֲעָרָכה
  
  ָׁשְוא ךְ ַאוְ  ךְ ַאוְ 
  

  ְּדָמָמה
 הוצאת שוקן - עטיפת תרגום המחזה לעברית 



 

  אנדרי פישהוף

  אי המילים

  ּבֹו ָנְׁשפּו ִמִּלים  , ִאי. ִנְדֶמה ָהָיה ֶׁשִהַּגְעִּתי ְלִאי ֶׁשֵאינֹו ָרׁשּום ַּבַּמּפֹות
  .  ַאַחת  ַּבַחִּיים  ְוֵאֶּלה ֶׁשּגְֹרׁשּו אֹו ִנְמְלטּו ְלַבד  ֶׁשֶּנֶאְמרּו ַרק ַּפַעם

  ןֱהִייתֶ  אִאּלּולֵ . ֶטֶרף םָהָאָדם ָלהֶ ֶאת  ֵהן ִהִּקיפּו אֹוִתי ְּכמֹו ָקִניָּבִלים
  ֲאָבל ַהַּמְעָּגל , לֹא ָהִייִתי ֵמִעיז, ְּבתֹוִכי ִמֶּזה ְזַמן ּכֹה ַרב
  ִמָּדִמי ּבֹו , ְּבֶמְרָחק ֶׁשל ְזרֹוַע  מּוֶׁשֶטת ,ִרְחֵרַח אֹוִתי ְוֶנֱעַצר ְלַבד

  .ַׁשִּליט ֶׁשל ַהְּדָממֹות ֶׁשִּלי -ָּכְך ַנֲעֵׂשיִתי ֶעֶבד . ןִהְסַּתְרִּתי ֶאְתכֶ 
  

  ַּגַעׁש-ְמֻאָחר יֹוֵתר ֻסַּפר ִּכי ָהִאי ָהַפְך ְלַיֶּבֶׁשת ְוַאַחר ְללַֹע ַהר
  .ָּיֵרחַ ְּבאֹור  הַ , ְּבִלי ֵׁשם, ַעד ֶׁשֶּנֱעַלם

  
  .   ְללֹא ְּתִפּלֹות. ָּדת ֲחָדָׁשה. ַהִּמיִלים  ַהָּללּו הֹוִלידּו ָׂשָפה ַאֶחֶרת

  .ַחג ִּבְלִּתי ּפֹוֵסק ֶׁשל  ַהֲחִׁשיָבה ָהַעְצִמית
  
  
  
  
  

  

  חמוטל בר יוסף

 שנות איחוד 40ירושלים חוגגת 
  

  ַּגן ַהַּפֲעמֹון ִּבירּוָׁשַלִים
  ת ְצִעירֹות ִויָלִדים ֲעָרִבִּייםּדֹודֹו, ׁשֹוֵקק ִאָּמהֹות

  . ֵמֲאִויר ָהֶעֶרב ּוֵמָהאֶֹכל ַעל ָהֵאׁש, ֶנֱהִנים ֵמַהִּמְתָקִנים
  ִסְפָרם ַהִּליֶּבָרִלי- ִיְׂשְרֵאִלים ִליֶּבָרִלים ֶׁשָהְלכּו ְלֵבית

  ֶּדֶרְך ֻחְרַׁשת ַהֵּזיִתים ֶׁשִּנְכְרָתה ָׁשם ְּכֶׁשָהיּו ְיָלִדים
  ,א ָלבֹוא ִעם ַיְלֵדיֶהם ְלָׁשםַמֲעִדיִפים ֶׁשּלֹ

  ִציבּוֵמאֹוָתּה ִסָּבה ַּגם ַלַּטֶּיֶלת ְּבַאְרמֹון ַהּנָ 
  ,ָׁשָנה ָהְיָתה ָׁשִטיַח ֶׁשל נּוִרּיֹות 40ֶׁשִּלְפֵני 

  ַעל ַהּׁשּוק ָּבִעיר ַהִּמְזָרִחית ֵאין ַמה ְּלַדֵּבר
  .ָּכְך ָנִעים-ְניֹון ֶזה ְּכָבר לֹא ָּכלקַ ְוַגם ּבַ 

  



 

  לי נצרא

  קצף לבן
  ןמַ ּזְ ם הַ י יַ יטֵ לִ ף ּפְ חֹולַ  נּוקְ רַ זְ נִ 
  חלַ מֶ  ינּופִ ּבְ 
  תֹוּצַא ינּוירֵ ִח נְ ּבִ 
  לחֹו ינּונֵ זְ ָאבְ ּו
  יםִמ ְׁש נֹו נּוְח נַ ל אֲ בָ אֲ 
  
  אנּון ּבָ יִ ַאים מֵ עִ דְ א יֹולֹֹ נּוְח נַ אֲ 
  יםּיִ ד חַ עֹו נּוְח נַ ה אֲ ּמָ ים לָ עִ דְ א יֹולֹ
  נּומֵ צְ עַ ל ם עַ לּוים ּכְ עִ דְ א יֹולֹ
  
  יםִׂש ּפְ חַ ְמ ים ּוהִ ֹוּת נּוְח נַ אֲ ף וַ חֹולַ  נּוקְ רַ זְ נִ 
  יםִמ כָ יק חֲ ּפִ ְס א מַ לֹ ְחנּונַ אֲ 
  נּומֵ צְ ל עַ ר עַ רּוּבָ  הּוּׁשֶ ת מַ עַ דַ י לָ דֵ ּכְ 
  םּוּיּקִ ר הַ ׁשֶ ת ּפֵ ין אֶ בִ הָ י לְ דֵ א ּכְ ח לֹטַ ּבֶ 
  יםהִ לֹאֱ ת הָ ידַ ת ִח ה אֶ ּמָ כַ ה וְ ּמָ ת ּכַ חַ ל ַאעַ וְ 
  
  ףחֹול הַ ן עַ ּדָ קְ רַ ּפְ ים ַאבִ כְ ֹוים ׁשִמ ְׁש נֹו נּוְח נַ אֲ 
  רֹוּפּצִ הַ וְ  ׁשמֶ ּׁשֶ ן הַ נָ עָ ל הֶ ת אֶ חֹוקּוּפְ  ינּוינֵ עֵ 
  הזֶ חָ בֶ ת ּועֹוּבָ צְ אֶ ט ּבָ טֵ ם רֹורֶ ם זֶ י חֹּלֵ ים ּגַ ִׁש חָ 
  באֵ ּכְ  ה אֹובָ הֲ ה ַאּזֶ ים ׁשֶ רִ ְמ אֹו נּוְח נַ אֲ 
  םלּוים ּכְ עִ דְ א יֹולֹ נּוְח נַ ל אֲ בָ אֲ 
  ידלִ הֹולְ ת ּוּתֹוְׁש לִ ל וְ כֹאֱ יא לֶ הִ  נּוּתֵ לְ כָ ל יְ ּכָ 
  המָ חָ לְ ת ִמ ֹוׂשעֲ לַ וְ 
  
  תוֶ ּמָ ל הַ ם עַ לּוים ּכְ עִ דְ א יֹולֹ נּוְח נַ אֲ 
  הלָ חָ ְת הַ  ף אֹוא סֹום הּוים ִא עִ דְ א יֹולֹ נּוְח נַ אֲ 
  רעּוִׁש  ין לֹואֵ ן ׁשֶ מַ י זְ יטֵ לִ ף ּפְ חֹולַ  נּוקְ רַ זְ נִ 
  ףעַ פְ ף עַ ּנֵ ע הֶ גַ ף רֶ רֶ הֶ  נּוְח נַ אֲ 
  
  תדֹוהֹוץ לְ מֶ אֹהָ ה וְ נָ בּוְּת הַ  נּוין ּבָ אֵ 
  היָ הָ ה ּׁשֶ ל מַ ם עַ לּוים ּכְ עִ דְ יֹו נּוין ָאאֵ ׁשֶ 
  הּזֶ ע הַ גַ רֶ ל הָ עַ ה וְ יֶ הְ ּיִ ה ּׁשֶ ל מַ עַ וְ 
  הלֶ עָ  יעַ י נִ אּורָ ר ּכָ אֵ תָ ים לְ לִ ּגָ סֻ ְמ  נּוין ָאאֵ  לּופִ אֲ 
  
  הּוּׁשֶ ל מַ ׁשֶ ה ָאבּוּבָ  נּוְח נַ ם אֲ ים ִא עִ דְ א יֹולֹ נּוְח נַ אֲ 
  
  היָ צְ יזַ ילִ יבִ צִ  יזֹול אֵ ים ׁשֶ רִ יָ ְׁש  אֹו
  חנַ זְ ּנִ ן ׁשֶ יֹוּסָ נִ  אֹו
  היָ דָ ּבְ  ם אֹויִ ינַ ת עֵ יזַ ִח אֲ 
  
  יםעִ דְ א יֹולֹ נּוְח נַ אֲ 
  יםרִ קְ ף ִמ רּוצֵ  נּוְח נַ ם אֲ ִא 
  עַ ּוׁשעֲ ׁשַ  אֹו עַ ּוּתעְ ּתַ 
  לדֹוּגָ הַ  רֹוְט ְס אֶ ּמָ ל הַ ׁשֶ 
  

  רקֶ ּבֹים ּבַ עִ דְ א יֹולֹ נּוְח נַ אֲ 
  ברֶ ד עֶ ה עַ יֶ ְח ם נִ ִא 
  םיִ רַ הֳ ּצָ ד הַ עַ  לּופִ אֲ וַ 
  ןרֹוחֲ ַאן וְ ֹואׁשא רִ הּו נּוּלָ ה ׁשֶ ׂשֶ עֲ ל מַ ּכָ 
  
  יםעִ דְ א יֹולֹ נּוְח נַ אֲ 
  יםנִ רֹוחֲ ַא ים אֹונִ ֹואׁשרִ  נּוְח נַ ם אֲ ִא 
  דה עֹויֶ הְ א נִ לֹׁשֶ כְ ּו
  תֹוּכרַ ת וְ ֹוּנטַ ת קְ וֹודְ ַאּבְ  פּוְט ְׁש ם יִ ּיָ י הַ ּלֵ ּגַ 
  בהֹּזָ ל הַ חֹוה ּבַ עָ ּבְ ְט ּנִ ׁשֶ  נּופֵ ּוית ּגנִ בְ ת ּתַ אֶ 
  ןבָ ף לָ צֶ ם קֶ ׁשָ  ירּוִא ְׁש יַ וְ 
 ְואּׁשָ ינּו לַ יִ א הָ ּלֹן ׁשֶ ּמָ ִס 



 

  ם ע י  ן   ע ר ך   ת ה ל י

  על הקשר בין שירה ומוזיקה

  עודד פלד
  

  נוטים לשכוח , כותבי שירה וקוראיה, רובנו
  לעתים קרובות שהשירה נועדה לאוזן בראש 

  טרם , שהרי טרם המצאת הדפוס; ובראשונה
  , כתיבה על מגילות קלף וכתב היתדות הקדום

  , שפות בני אנוש, ואף טרם היות השפה עצמה
  , או ליתר דיוק, ןסביר להניח שהאדם הקדמו

   45-שראשיתו לפני כ, סאפיינס המודרני-ההומו
  ] בעידנים מסוימים[שוכן המערות , אלף שנה
  שר את שיריו בבליל הברות של , ומחוץ להן

  אם ידע לצייר על קירות . נהמות ויללות
  בין אם כשבח והלל , מערותיו עלילות ציד

  נפש להצלחה - לאחר מעשה ובין אם כמשאת
קרוב לוודאי שידע גם שירי שמחה וקינות , עשהטרם מ

הפכה מדורת , עם גילוי האש, מכאן ואילך. אבל על המתים ובני השבט שניספו בציד
, בדרך זו. השבט למקום כינוס שבו התפתחה השפה ונולדו האפוסים הראשונים

  . היתה השירה לֶזֶמר המגולל סיפורי מעשה, משחר האנושות
המיתולוגיה , האופאנישדים, עלילות גילגמש? הקדמונים מי היו כותבי המיתוסים

שירת "מי חיבר את ? של הָמאָיה" ּפֹוּפֹול וּו"ה, הנורדית, הקלטית, הרומית, היוונית
סופֵרי ? שנכתבו ככל הנראה בימי הביניים, "ֶסר ָּגאִווין והאביר הירוק"ואת " רֹוָלן

, אשר תהא זהות המחבריםתהא ? ושמא כוהנים משמשים בקודש, פייטנים, מלכים
פה והועברו מדור -הן סופרו תחילה בעל. מכנה משותף אחד לכל היצירות הללו

הן כחלק אימננטי של היצירה והן כליווי , היסודות המוזיקליים –ולא זו בלבד . לדור
, בניגוד לאפלטון. המיתוס, האפוס, היו נשמת אפו של השיר, או ִזמרת מקהלה

, יטנים ואף ציווה לגרשם מן המדינה האידיאלית שלושביקר בחריפות את הפי
הווה [משום שסבר שהפייטן אינו מחקה את אמיתֹות המציאות אלא את בבואתן 

אריסטו הכחיש את קיומם , ]חיקוי המצוי במרחק דרגה שלישית מן האמת, אומר
טבועה בתוך ] הצורה[האידיאה , במשנתו. 'עולם חומרי'ו' עולם אידיאות'הנפרד של 

הפייטן של אריסטו הוא חקיין נעלה , ובניגוד למושג החיקוי האפלטוני, החומר
ובכל אמנויות הפיוט שהוא מונה טבועות . ַמָּבע אמנותי, שמלאכתו היא יצירה

משקלה . כחלק בלתי נפרד מן היצירה] נגינה ונעימה[המוזיקה ושירת המקהלה 
ואי מושאל מן האסכולה מונח רפ –' קתרזיס'הסגולי של המוזיקה מגיע לשיאו ב

-פסיכולוגית ומוסרית- שיש לו גם משמעות אסתטית, ]שלשול, ֲהָרָקה[ההיפוקרטית 
, כלומר', היפעלויות'נפש האדם נוטה ל, אליבא דאריסטו]. טוהרה[דתית 

הוא גורס שהנוטים . התלהבות, פחד, התרשמויות והשפעות המעוררות בו חמלה
כמו קיבלו טיפול , זינים לנעימות קדושותלהתלהבות סוחפת נרגעים כאשר הם מא

הקתרזיס מביא . כך גם אצל אלה הנוטים לרגשות חמלה ופחד. של קתרזיס רפואי
בדרך זו מקיש אריסטו את הקתרזיס של הפיוט לֵאֶּלה של . להם הקלה ומזור

  .המוזיקה והרפואה גם יחד
ת עלילות גבורה נודד שגולל בלשון שיר מתנגנ-של ימי הביניים היה פייטן bard-ה

בלאדות ורומאנסות על מעשי כשפים ונסים ואבירים שהצילו גבירות מידי , ואהבה
נתפס , בגלגולי צורה שונים ומשונים, מאז ימי קדם. אש-עריצים ודרקונים יורקי

כחוזה , ]במובן החיובי של המילה[כבדרן , המשורר כמספר הסיפורים של השבט
לא רק מוזיקה כאמצעי . ו קיום ללא מוזיקהאלא שלא היה ואין לאמנות. ומרפא
  קרביה - אלא מוזיקה הרוחשת בקרבי –תחבולות רטוריות , חריזה, מצלול –פואטי 

 15-המאה ה –פירנצה 



 

מדויק ככל . למשל, נסו לקרוא בקול תרגום של בודלר או רמבו לאנגלית. של השירה
המוזיקליות המופלאה של השפה . מת, יבש, השיר הצרפתי יישמע חלול, שיהיה
בקו הֶתֶפר של הדיכוטומיה . ואיתה ִקסמו של השיר, ת הולכת לאיבודהצרפתי

המסורתית שאנו מתווים בין קלאסיקונים ורומנטיקנים במובן של שימת דגש על 
היה זה אלן . הגוף: נשכח לחלוטין המרכיב הפיזיולוגי של הכתיבה, שכל או רגש

בפעימות דם  ,שראשיתו במקלעת השמש יגינזברג שתיאר את התהליך הספונטאנ
שם מתחבר אליו , ֵמֵעין תיפוף פנימי המטפס דרך קנה הנשימה אל הלוע, מואצות
חושי של מילים הנפלטות החוצה /רגשי/מעצב ומתרגם אותו לתרשים שכלי, המוח

וולט ויטמן נשם . 'כתיבה אוטומטית'הסוריאליסטים כינו זאת . אל היד הרושמת
ינזברג שכלל את המודל הוויטמני והפך ג. שורות ארוכות כסוס דוהר בשדה פתוח

. את השיר הארוך לִמבנה של קבוצות נשימה מופרדות זו מזו באמצעות מקפים
המשורר . אודיסיאה רוחנית, מסע, והשירה היא הרפתקה, התהליך הוא ספונטני
, ולעולם אינו יודע לאן יגיע, מעלה על הכתב שורות ראשונות, רושם מילים בודדות

, סוָנטה/הסוֶנטה, רטו'הקונצ, האלגיה, האֹוָדה, תיימו הפואמההיכן ואיך יס
כל מי שהספיק להשתמש במכונת כתיבה יודע שחרף יתרונותיו . הסימפוניה

י מכונת השימוש במקלדת מתגמד ליד האפקט של מקש, העצומים של המחשב
. גוש ברזל יצוק, מזרח גרמנית' אריקה'השתמש בשעתו בכותב שורות אלה . הכתיבה

, ַטם שהפיח רוח קצב פראית בהברות- מֵעין ַטם, פעולת ההקשה דמתה לתיפוף
, השירה במיטבה. התעלּות נשמה, ָנַסְך תחושת ֶׂשֶגב, ָּתַחם מקטעי נשימה, במילים
וגם אם הוא אינו איש , שיח שבין אדם לבורא עולם, תפילה, היא פיוט, בגדולתה
שחוברים בו החצנת הפנים , בהלסבי, לטבע, זהו שיח שבין אדם למקום, מאמין

היא יכול להביא מזור . לשירה כזו יש כוחות מרפא. והפנמת החוץ במארג אחד
אנר 'להגדרת ז' שירה'לא במקרה משמשת המילה העברית . מאזיניו/לכותב ולקוראיו

משוררינו הקדמונים היו הלוויים . מאידך, לרבות פיוט דתי, ולִזמרה, ספרותי מחד
אלה המיוחסים ברובם לדוד המלך שכתבם  -ית המקדש  ששרו מזמורים בב

עיין ערך  –מזמור , פיוט, מוזיקה, שירה. בנקיקים ובמערות בבורחו מפני שאול
  .'תהלים'

  
  

  רות נצר

  הריון
  

  ִּפְתאֹום ָצפּו ַּגְעּגּוַעי
  ְולֹא ָיַדְעִּתי

  
  ְּכִמי ֶׁשָּׁשַכח

  ֶׁשִּצָּפה ָּכל ַהָּיִמים ָלֶרַגע ַהֶּזה
  

  ַעל ֶּבֶטן ַחָּמהָיד 
  ִּכְׁשמֹו ֶׁשל ַהּגֹוֵאל

  
        *  

  
  ַּבֲהִליָכה ַהּיֹוִמית ֲאִני ׁשֹוַמַעת 

  .ָצִעיר ּוְצִעיָרה ְּבִפַּנת ְרחֹוב ִמְתַוְּכִחים ַעל ַהִּדְּבָרה ָהִראׁשֹוָנה
  : ָרה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ֱאלִֹהיםּבְ ַמִהי ַהּדִ , ֲאִני חֹוֶׁשֶבת
.דנֹולָ  קֶּבִכי ֶׁשל ִּתינֹו



 

  קיקי- דוד בן 
  שני שירים

  
  יאּפִ קָ ּפְ סיור מודרך בטֹו

 
  ִּפיאקָ ן ְנׁשֹות ַהְרמֹון טֹוּפְ ִלִּבי ָלכֶ , ִלִּבי

  .ִרּיֹות ָסִריִסיםַהְּמַהְּלכֹות ֶחֶרׁש ְּבִמְדּבְ 
  ֵאׁש אֹוֶכֶלת ֵּבין ַיְרֵכיֶכן

  ּוִפְטמֹוֵתיֶכן ָקרֹות
  .ֶאֶלף ַלְיָלה ְוַלְיָלה

  
  ִאיןירָ ֹות ַהִּׁש הֹו ְלבּוׁש

  .ִזְרַמת ְזָכִרים לֹא ִּתְׁשטֹף ְיצּוֲעֶכן
  .ָיא ַחַראם, ָיא ַחַראם

  
  ֵחיק ֲאהּוִבי ַוֲאִני ֵעירֹם ְוֶעְרָיה ּבְ 

  ְנָהרֹות ִיְׁשְטפּוִני
  .ֶאֶלף ַלְיָלה ְוַלְיָלה

  
  

  גשם על טופקאפי
 

  ,יּפִ אקָ ֶּגֶׁשם חֹוֵפף ֶאת ְצִריֵחי טֹוּפְ 
  .ִניםאים ְמִציִצים ֻסְלטָ ִמן ַהִּמְגָּדלִ 

  ,יּפִ אקָ ֶּגֶׁשם חֹוֵפף ֶאת ְצִריַח טֹוּפְ 
  ,ִמן ַהַהְרמֹון ְמִציצֹות ָנִׁשים ּוִפיַלְגִׁשים

  ,ֵמֲחלֹומֹות ְרֻטִּבים, ַעְצבּות ֵעיַנִים ְטרּוטֹות
  .ַעל ְנָעִרים ַהְּמַהְּלִכים ֵמֵעֶבר ַלּסֹוְרִגים

  ,ְוָראֵׁשי ּתּוְרִּכים ַעְכָׁשִוִּייםי אּפִ קָ ֶּגֶׁשם חֹוֵפף ְצִריַח טֹוּפְ 
  .ָחְפֵני ַּגְרֵּבי ָלאקֹוְסט ַהּמּוָׁשטֹות ְלֵעֶבר ַּתָּיִרים

  ,ְוָראֵׁשי ֶּגְרָמִנים ְּבִהיֵרי ֵׂשָער ,יאּפִ קָ ֶּגֶׁשם חֹוֵפף ְצִריֵחי טֹוּפְ 
  .ב ְוִאיָראןרָ ּוְרָעלֹות ְׁשחֹרֹות ֶׁשל ְנׁשֹות עֲ 

  ִריֵסי ַהַהְרמֹוןי סָ י ּוַמְרִטיב ֲחָלצֵ אּפִ קָ ּפְ ֶּגֶׁשם חֹוֵפף ְצִריֵחי טֹו
  .ֶׁשְּלעֹוָלם לֹא ִיְזּכּו עֹוד ְּבאֹון

  .י ְוֶאת רֹאׁש ֲאהּוָבִתיאּפִ קָ ֶּגֶׁשם חֹוֵפף ְצִריֵחי טֹוּפְ 
  ,ְכרּוִתיי ַוֲאִני ָׂשֵמַח ְּבזַ אּפִ קָ ֶּגֶׁשם חֹוֵפף ְצִריֵחי טֹוּפְ 

  .ּוָבִאָּׁשה ֶׁשִאִּתי
                                                                                                          
היה דובר משרד השיכון והפיתוח ". מרחב"בעיתון ל ישימש כעיתונא. נולד בטבריה ,דוד בן קיקי

,  "רמעריב לנוע"במדור קבוע  ב, 1986החל לפרסם את סיפוריו בשנת . ועסק בתקשורת המונים
כיצד בחרו החיות "פרק מספרו . שובצו במקראות לבתי הספר ובאנתולוגיה, שודרו בקול ישראל

במהלך השנים האחרונות ". הפעלופדיה"ב באנציקלופדיה החינוכית "פותח את כרך י" ממשלה
  .שימש במשך שתי קדנציות כחבר ועד אגודת הסופרים העבריים בישראל

המפתח של "ביניהם רומן היסטורי בשם , ספרי מבוגרים 4 -וער וספרי ילדים ונ 20עד היום פרסם 
 " כשאני מתעורר מתחילים החלומות"וספר שירה ומכתמי הגות בשם " בני רקת

  

Topkapi Palace, Kubbealti 
by Selahattin Olceroglu, 1996 



 

  אריאל סימקין
  שיר חבוי בפרוזה

  
  

  על המנגנים הסומים לספרהיה הרופא מרבה ...'
  שיושבים על שקיהם בשוק ופורטים באצבעותיהם  
  '...ערבים ומתוקים שיריםשיר על כלי   

  ).ההדגשות שלי( 29פרק , "סיפור פשוט"                                                   
  

סיפור ', בשיר של חזי לסקלי.  'שירים)ה(שיר 'של עגנון מסתתר ' סיפור פשוט'בתוך 
מתגלה שפיקת הברך שלה היא ' חייה של סגנית מנהל במפעל לייצור מברשות

, 'ַאְרַּבע ֲאֻדמֹות, ֶעֶשר ֲאָבִנים ְּכֻחלֹות', ובה ארבע עשרה אבני חן 'ֲעָרת ָזָהב ְקַטָּנהקַ '
, בפרוזה, מבחינת הצורה, ישנם שירים הכתובים, מאידך. ב"שיר ָזהָ , כלומר סונטה

במישור ששם נעשים הדברים הגדולים אחרת יש "של דן פאגיס או " חזרה"כמו 
עוסק ) 2002, הוצאת כתר" (ַמֶּזִׁשיר"בספרו , מעון זנדבנקש. של אדמיאל קוסמן" איש

כמו שמגדיר זאת דוד אבידן בשירו , בסוגיה כיצד מבחינים בין שירה לפרוזה או
. 'לֹאִׁשיר'-ל' ִׁשיר'כיצד מבחינים בין , "הפואטיקה- של- לתיאוריה- צנועה- תרומה"

 שירהעובדה ש הוא, לפי זנדבנק, אחד הסימנים הפשוטים. ההבחנה אינה פשוטה
או באנתולוגיה של " כל שירי משורר פלוני"או בתוך , הוא זה המופיע בספר שירה

ספר , סיפור( פרוזהבספר המוגדר כ שקוראאני רוצה להתייחס כאן לעובדה . שירה
למרות שהוא כתוב , מגלה מדי פעם קטע שהוא שירה טהורה) זכרונות, הגות

בזאת יש אפשרות  לחלץ את השיר מכבלי לקורא המרגיש . מבחינה צורנית כפרוזה
בקביעה  המשוררתופס כאן את מקומו של  הקורא .הפרוזה ולרשום אותו כשיר

הוא יכול להתקין את התרגום בשפת , אם הקורא עוסק בתרגום. שמשהו הוא שיר
  .אדגים זאת בשלושה תרגומים של קטעים מסוגי פרוזה שונים. היעד כשיר

שקנה את , בה מופיע לראשונה המספר ַמְרלֹו, וזף קונראד'הוא נובלה של ג" נעורים"
גיל מתקדם ליורד , בן ארבעים ושתים, מרלו". לב המאפליה"- ב, כמו קונראד, עולמו

יושב עם חבריו בפאב ומספר על , )למובטל המחפש עבודה, גם היום( 19- ים במאה ה
, )ונראד עצמומסע המשקף את מסעו הראשון של ק(ים למזרח - מסעו הראשון כקצין
 ,)'Palestine'שם ספינתו של קונראד היה (' יהודה'בספינה ששמה , בהיותו בן עשרים

, לקראת סוף ספור הרפתקאותיו. )Do or Die(' ֲעבֹד אֹו ֱאבֹד'והסיסמה על חרטומה 
, לאחר שנטרפה ספינתו, בפסקה בה הוא מתאר מסע בסירת הצלה שפיקד עליה

קטע שאני רושם כאן את תרגומו כשיר שקראתי לו מתחיל ה, באמצע משפט פרוזאי
  : 'נעורים'

  נעורים
 ַוֲאִני זֹוֵכר ֶאת ְנעּוַרי 

  ,ְוֶאת ַהְּתחּוָׁשה ֶׁשּלֹא ַּתֲחזֹר עֹוד
  ,  ְלעֹוָלם

  ,ַהְּתחּוָׁשה ֶׁשאּוַכל ְלַהְמִׁשיְך ָּכך ָלֶנַצח
  ,ְלַהֲאִריְך ָיִמים ִמן ַהָּים

  .יםִמָּכל ָהֲאָנִׁש , ִמן ָהֲאָדָמה
  ַהְּתחּוָׁשה ַהּכֹוֶזֶבת ַהְּמַפָּתה אֹוָתנּו

  , ָׁשְוא- ְלֶהֵּׂשֵגי, ְלַאֲהָבה, ְלַסָּכנֹות, ַלֲהָנאֹות
  ,ְלָמֶות

  , ִּבָּטחֹון עֹוֵלז ֶׁשל ּכֹח
  ,ֶׁשל ַלַהט ַחִיים ְּבקֶֹמץ ֶהָעָפר

  ,ַלַהט ַהּדֹוֵעְך ָּכל ָׁשָנה
  ,ִמְצַטֵּמק, ִמְצַטֵּנן



 

  –קֶֹדם ְזַמּנֹו  ,ְוָנמֹוג –ְוָנמֹוג 
  .ִלְפֵני ַהַחִיים ַעְצָמם

  
של הפילוסוף " או- או"בספר , לאחר המבוא, הראשון הקטע השני פותח את הפרק

שתורגם מדנית על ידי מרים , )SØren Kierkegaard ,1813-1855(סרן ִקיְרְקגֹור הדני 
ורגם לעברית ות "ִדיַאְּפַסְלָמָטה"הפרק נקרא במקור ). ו"תשנ, הוצאת מאגנס(איתן 

למעשה . בתהילים' סלה'משום שמילה זו הומצאה בתרגום השבעים למילה  ,"ֶסָלה"
אני רושם אותו כאן . 'קליתאתנחתא מוסי'-בדומה ל', אתנחתא לירית'הכוונה היא 

  :  כשיר) בהשמטה קלה(
 

  מהו משורר

  ? ַמהּו ְמׁשֹוֵרר
  ָאָדם ֻאְמָלל

  ,ַהַּמְצִּפין ְּבִלּבֹו ִיּסּוִרים
  ,ְך ְׂשָפָתיו ְּבנּויֹות ָּכךְ ַא

  , ֶׁשִּבְכיֹו ְוַאְנחֹוָתיו
  ,ָהעֹוְבִרים ַדְרָּכן

  .ִנְׁשָמִעים ְּכמּוִסָיקה ֲעֵרָבה
...  

  ,ְּבֵני ָאָדם ִמְתַקְּבִצים ְסִביב ַהְּמׁשֹוֵרר
  ! ִׁשיר ֲעבּוֵרנּו ׁשּוב -: ַמְפִציִרים ּבֹו

  ִמי ִיֵּתן  - : ְּכִאּלּו ָאְמרּו לֹו
  ְקפּו ֶאת ַנְפְׁשָך ְוִיְת 

  , ִיּסּוִרים ֲחָדִׁשים
  . ַהְׁשֵאר  ְּכמֹות ֶׁשֵהן - ַאְך ֶאת ְׂשָפֶתיָך 

  . ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה  -ִּכי ַזֲעקֹוֶתיָך 
  - ַהּמּוִסיָקה , ַאְך ַהּמּוִסיָקה
  ! ַמָּמׁש ִנְפָלָאה

...  
  :ְוַהְּמַבְּקִרים ִמְתָקְרִבים ְואֹוְמִרים

  ְּבִדיּוק  –ה ֶזה ָעׂשּוי ַּכֲהָלכָ   -
  ַעל ִּפי ָּכל, ְּכמֹו ֶׁשָּצִריך

  .ְּכָלֵלי  ָהֶאְסֶּתִטיָקה
  , ַהְּמַבֵּקר דֹוֶמה ַלְּמׁשֹוֵרר
  , ְּכמֹו ַׂשֲעָרה ַלֲחֶבְרָּתה

  - ֶאָּלא 
    ַלְּמַבֵּקר ֲחֵסִרים ִיּסּוִרים

  ֲחֵסָרה מּוִסיָקה . ְּבִלּבֹו
  . ַעל ְׂשָפָתיו

...  
  יֹותַעל ֵּכן ַאֲעִדיף ִלהְ 

   -רֹוֵעה ֲחִזיִרים 
  ,ּומּוָבן ָלֶהם

   -ִמִּלְהיֹות ְמׁשֹוֵרר  
  . לֹא מּוָבן ִלְבֵני ָאָדם

  
אחד מהם . כוללת עוד קטעים נפלאים רבים" או- או"האתנחתא הלירית של 

  :'מהו משורר'-ל, לטעמי, המתקשר



 

 הליצן יצא והודיע על כך לקהל. פעם פרצה שרפה מאחורי הקלעים של תיאטרון'
והם פרצו , הוא חזר על האזהרה. הם חשבו שזו בדיחה ומחאו כפים. הנוכחים

לכן אני חושב שקץ העולם יבוא בתוך פרץ תשואות של . בתשואות רמות יותר
  .'אותם חכמים החושבים שזו בדיחה

מי שקטעים אלה מעוררים אצלו תאבון לטעום עוד מכתביו של קירקגור יכול 
  Http://sorenkierkegaard.org  להתחיל באתר האינטרנט  

  
 ,)55-135( ֶאִּפיְקֶטטּוסהקטע השלישי הוא מתוך ספרו של הפילוסוף הסטואי היווני 

אבל תוך כדי , חי כעבד ברומא. המוכרת לנו כָּפמּוָקֶלה שבתורכיה ,יליד ִהֶיָראּפֹוִליס
עם עוד , לאחר שחרורו הוגלה. פילוסופיה סטואיתלמד , ולמרות היותו נכה, כך

רבים שיחרו . שם הפך לפילוסוף ידוע, לִניקֹוּפֹוִליס שבצפון מערב יון, פילוסופים
שלנו זכור כמי  השנחשב קיסר נאור אך בהיסטורי(כולל הקיסר הדריאנוס , לפתחו
 ,Enchiridionספרו הידוע ביותר של אפיקטטוס הוא ). כוכבא- את מרד בר אשדיכ

. ניתן לקרוא כשיר, )17פרק (אחד מפרקי הספר . לחיים 'הוראות שימוש'או  'מדריך'
בחרתי לרשום את ). George Long , 1888מן התרגום האנגלי של (תרגמתי אותו 

, שבע, בכל בית חמש שורות של חמש( Tankaמסוג , התרגום כשיר בסגנון זן יפני
. הפילוסופיה הסטואית ופילוסופית הזן בגלל הקרבה בין) שבע הברות, שבע, חמש

  .כתב בלשון זכריאך באותה מידה השיר יכול לה, בחרתי בלשון נקבה
  

  זכרי 

  ִזְכִרי ָנא ִּכי ַאְּת 
  ,ַׂשְחָקִנית ְּבַמֲחֶזה

  ,ָארְֹך אֹו ָקָצר
  ִמּסּוג ֶׁשָּבַחר ִלְכּתֹב

  .ַהַּמְחָזאי ִּכְראּות ֵעיָניו
  

  ְוִאם הּוא ֶהְחִליט
  ,ַקְּבָצִנית –יֵדְך ֶׁשַּתְפקִ 

  ַנִּסי ְלַׂשֵחק
  ַּתְפִקיֵדְך ְּבִטְבִעיּות
  .ְלִפי ֵמיַטב ִּכְׁשרֹוֵנךְ 

  
  ְוֵכן ְּבַתְפִקיד

  ,אֹו ֶׁשל ָׁשִליט, ֶׁשל ִחֵּגר
  .אֹו ְסָתם ֶּבן ָאָדם

  חֹוָבֵתְך ִהיא ְלַׂשֵחק
  .ֵהיֵטב ֶאת ֶׁשֻהְקָצה ָלךְ 

  
  ְּבִחיַרת ַהְּדמּות ְנתּוָנה

  .יֶׁשהּו ַאֵחרִּביֵדי ִמ 
 
  

השיר מלמד שאנו , נישאת בפי כל ההגשמה העצמיתכאשר סיסמת , נראה לי שהיום
שאינם ) 'גורל, 'תכונות גנטיות, תקופה(מגיעים לעולם עם נתונים קבועים מראש 

  . וחובתנו היא לשחק אותו היטב' הוקצה לנו תפקיד'מבחינה זו . נתונים לבחירתנו
של אפיקטטוס בתרגום אנגלי יוכל למצאו  'יך לחייםהמדר'לקרוא את  ןהמעוניי

   http://classics.mit.edu/Epictetus/epicench.html:באינטרנט



 

  רות לוי זקצר

      *  

  . ֵאיֶנִּני ָׁשם
  ֶנֶתז ַהּבֶֹׂשם ָהַאֲחרֹון ָחֵסר 

  יק ָיֵׁשן ְּבאֹורֶּבֶגד ֵׁשָנה רֵ 
  .ַרֶּקֶפת  ָזָרה ָּבֲעִציץ

  
  ַהְּמָקֵרר ֵמִאיר
  .ְׁשֵּתי ַעְגָבִנּיֹות, ִלימֹון ְמֻפָּלח

  ְׁשֵני ִצּיּוֵרי ֶׁשֶמן ַעל ַּכן 
  .ְׁשִמי ָרׁשּום ֲעֵליֶהם

  
   ?י ְׁשִמ 

  
  .ֹותַאְרָּבִעים הֹוָדעֹות ֲחָדׁש ַּבּדַֹאר

  .ְקָּפהְׁשלֹוִׁשים מֹוְכרֹות ַּכּדּוֵרי זִ 
  .ַלַּפח

  .ֶעֶׂשר הֹוָדעֹות ֱאֶמת
  .מֹותְׁשִמי ְּבֶרֶצף ַׁשְרֶׁשֶרת ׁשֵ 

  
   .ֲאִני ֵאיֶנִּני ָׁשם

  
ַאִּביט ֶרַגע  ,ַעְכָׁשו ֶאְתַקֵּלחַ   .ַּבַּמְרָאה 

  . ָיהְּבדָ  ֶחְצִיי, ֶחְצִיי ֲאִני
  זֹו ֶׁשָהְיָתה ָּכאן ָהְלָכה

  
  ָחְזָרה

  ,ֶרַגע ֶאָחד ְּבִמְפַּתן ַהֶּדֶלת
  .רֹוָאה ֶאת ֶחְסרֹוָנּה

  

  ניצן בלואין

  מתפוצצים פתיתים לבנים בשקט
  ֲאִני ְּבֶחְבָרה ַּדָּקה ַעְכָׁשו

  ,ִקירֹות ֵמֵעץ ֲעטּוִפים ַקְרטֹון
  .ַיְלַּדת ְזכּוִכית

  ֶּבָעָׁשן ִמַּמְקלֹות ּבֹוֲעִרים
  ַּבחּוץ, ֶצֶרת ֲעָנִניםֲאִני יֹו

  ִמְתּפֹוְצִצים ְּפִתיִתים ְלָבִנים ְּבֶׁשֶקט
  .ִּבְלִּתי ִנְרֶאה

  - ָעָׁשן 
  .ְּכִאּלּו לֹא ָהיּו ֲחלֹומֹות ֵמעֹוָלם

  ,ַאָּתה ַוֲאִני ְׁשֵּתי ְסִפינֹות נֹוְסִעים
  לֹא ַמְסִּפיקֹות ְלַהִּביט

  ּוְכָבר ִמְתָקְרבֹות
  ָלֳאָפִקים
  .ֲהפּוִכים

  
  .ְבִּתי ֶׁשַּנְסִּפיקָחׁשַ 

  יםָרִציִתי ֶׁשַּנֲעֶׂשה ַיַחד ִחּׁשּוִבים ְמֻדָּיקִ 
  ְּבַעד ְוֶנֶגד

  .ּוְברֹב ֶׁשל ְׁשַנִים ַנְחִליט
  ,ֲאָבל ַמה ֶּׁשּיֹוֵצא ֶזה ָעָׁשן

  ְמַמֵּלא אֹוִתי ְּבמּוָעָקה 
  ,חֹוֵרְך ִלי ֶאת ַהָּגרֹון

 .ָּכל ֶהָעָׁשן ַהֶּזה



 

  יוסי גמזו

  המרפא-אלגיות מבית

"Thus in silence in dreams’ projections,  
Returning, resuming, I thread my way through the hospitals..."   
(Walt Whitman: Leaves of Grass)   

  
1.  

  ְגרֹוף    ָהאֶ -חֹוִלים ֵהם ַהֶחְשּבֹון ַהַּבְנָקִאי ְקמּוץ-ָּבֵּתי
  ֶשִּמּתֹוכֹו ַמֲעִניִקים אֹוְתָך ַלחּוץ ַהַּמְהִּביל

  ךְ ִלְזַמן ָקָצר אֹו ְזַמן ָארֹ, ְּבַהְלָואֹות ֶשל ֵּבין ְלֵבין
  ָּתִמיד ִרִּבית, ִרִּבית. ְך ִמַּדיֲאָבל ַאף ַּפַעם לֹא ָארֹ

  ַהִּדין- ַמְשַּכְנָּתא ֶשל ִעּנּוי, ֶשל ִיּסּוִרים
   ֹוןֲחרֹופָּפסּוק ָהַאַעד ִחְרחּוֵרי ַהּס

  ְוֶשְּלָך ּוִבְלָעִדית זֹוֶמֶמת, ָּתִמיד ַּתְמִּתין ְלךָ 
   ַהִחָּורֹון-ְּבדּוִמַּית ַּתֲחֻרּיֹות

  ְּבִצְוַחת. ֶשֵּבין ָּפֶניָך ִלְסִדיֶניךָ 
   ְּכסּוָמא , ַהּנֹוָלִדים ַאָּתה ִנְפָלט ָּכאן

   ַאַחתם ְוַהִּנְכָאב ֶשל הָ חַ ִמַּמֲחַשֵּכי ַרְחָמּה הַ 
   ְוַהְּקסּוָמה ֶאל ַהִּזיָרה ַהּנֹוָרָאה

   ְּגָלִדיָאטֹור ֶּבן ָחֵמש -ֶשָּבּה ָתִּטיַח 
  ,ֵּבין ֲאָריֹות ְּגדֹוִלים ִמְּמָך ֶשל ֶעֶצב ֶּפֶרא

   ַהּלֹאּפֹוֵתר ֶאת, ַהּלֹאמּוָגן, ֶשל ִסּיּוֵטי ַהּלֹאמּוָבן
  - ִחידֹות ַהַּמק ֶשל ַהחֹוֵלף ְוַהּכֹוֵמש 

  ֶאל ֵאיֶזה ִקיר, ֵאיְנאֹוִנים, ָתִטיחַ  ֶשָּבּה
   ּתֹוֶחֶלת- ָאִדיש ָוַקר ֶשל ַוָּדאּות ָסַרת

   ֶשהּוא ַגֶחֶלת, ֶאת ִמְצֲחָך ַהַּיְלדּוִתי
  ֶשַרק ַּבַּמֲחַשִּכים, ָּתם יֹוְקדֹות-ֶשל קּוְשיֹות

  ָּבֶהם ֲאִפּלּו לֹא ִתְמָצא ֶאת ַעְצְמךָ 
   ֵאינִּפְתרֹוָנן- תֶאת ָּכל ַּבְלהֹו ִּפְתאֹם ִתְמָצא

   ַנןַעע ִוירְֹוַרק ַּבחּוץ עֹוד ְירֹ
   ֲאָבל ִּבְפִנים ָעִטים ַהְּבִכי ְוַהָּבָכא

  : ַהְּתִמיִמים ַעל ֻמְחָלֶטיךָ , ַעל ְשִפּיּוְתךָ 
   ִסיְנקֹוָּפה, דְטַרְנִזיט ְקָצָרה ְמאֹ-ַאָּתה ִטיַסת

   ְּכמֹו ֵמֻעְמקֹו ָּבא, ֵּבין ָהעֹודלֹא ְוַהְּכָברלֹא
  ,ָיֵבש ֵמַרֲחִמים, ְלִהְסּתֹוֵלל ְּבךָ 

   ְצחֹוקֹו ַהַּקר ְוֶהָעכּור ֶשל ַהֵּקיָסר
      ֶשָּשַמְעּתָ  ,הִנְרֶאה ֶשַּבְּטִריּבּונָ - ּלֹאהַ 

   ֲאָבל ֲאגּוָדלֹו ְלַמָּטה, ֶשהּוא ֵמַעל
   ָּבשָֹר- ָּכל- תלֶ ַּבּקֹולֹוֵסיאּום ֶשל ַמּפֹ

  ֵעתֶשִּמּתֹוכֹו ַאָּתה ִנְגָרר ֵמֵעת לְ 
  ,ִּביֵדי ַהַּסְדָרִנים, ְּכִמְתַאְגֵרף שֹוֵתת

   ֶאל ַהְּמַדְמֵּדם ְוַהּלֹוֵאט, ַהּמּוָבִסים-ֶאל ֲאלּוְנַקת
  - ַהִּנים ֶאל, ַהְּכלֹורֹופֹוְרם- ֶאת ַהְשָּבעֹות

  ִנים ֶשל ַמֶּשהּו נֹוֵדף ֵריחֹות ִליזֹול-לֹא
  :ֵריחֹות ּגֹוָרל, ּוַמֶּשהּו ָחִריף ִמֶּזה

  לַאט ְוֶלֱאזֹ-ִלְכּבֹות ַאט, ְכּבֹותֶשֶּזה לִ 
   ֶשל ִאיְנפּוְזָיה ֻמָּגָרה ְּכמֹו ְסָטַלְקִטיִטים



 

  ַהְּפַנאי. ַהחֹול-ָדם ְּתלּוִיים ִּכְשעֹון-ִמִּכיֵסי
  ,ַהּגּוף-ַהֶּנֶפש ְוַהָּדם הּוא ְּפַנאי-הּוא ַדם

  ְּתַנאי-ַעל- ֶאָּלא ִאם ֵּכן ַחְסָדּה ֶשל ֲחִניַנת
  ִּכְשָטר ָעגּום. ַּמר ַהָּבאַעד ַהִּסּבּוב הַ 

  ַעל ָּכְרֲחךָ , ֲהלֹא. ֶשל ַהְמָחָאה ְדחּוָיה
      ַאָּתה ָעִתיד ָלשּוב ְלָכאן ִּבְכֵאב אֹו ֶהֶלם

   ְּבֻמְקָּדם אֹו ִּבְמֻאָחר, ַעל ֲאלּוְנָקה אֹו ַעל ַרְגֶליךָ 
  ָהֵאֶּלה ַהְּסֶטִריִלִּיים ים'ֶאל ַהָּגָרזִ 

  ,ַאְרָּכה ַאַחר ַאְרָּכה, ִליִאים אֹוְתךָ ָּבֶהם ּפֹוְרִמים ּוַמְט 
  ָשַמִים-ִּכְכִלי ֶשַרק ִּבְזכּות ִּתּקּון ָיֵגַע אֹו ַחְסֵדי

   ָשִנים אֹו ְשַנִים- 'אּוַלי ִיְצַלח עֹוד ְלַגֵּמא ִקילֹוֶמְטַרז
  ַהַחִּיים - ַעל אֹוטֹוְסְטָרדֹות

  - ַעד ֶשִּיְפַקע 
  
2.  

  -ְלֵאד ָּכְך ַאָּתה רֹוֶאה ִמְּבַעד-ְוַאַחר
  ,ִראשֹון ֶאת ַיְלְּדךָ -ַאְבהּות-ַמַּבט-ְזגּוִגית

   ְוֶזה ָשִביר ְּכָאְשְרָך ַהִמְתָרֵעד
  ְוֶזה ָנְכִרי
  .ֶשְּלךָ , ֶשְּלךָ , ְוֶזה ֶשְּלךָ 

   תַהְּסָתיו ָהֲעגּומֹו- ֵעיֵני ְרעֹוןּפִ  ְוֶזה
  ,ֶשל ַיְלדּוְתָך ָהֲעשּוָקה ִמְּצחֹוק ָוֵאם

  ֵעת ְּבִיּסּוִרים ִמֶּשל ַעְצמֹוֲאֶשר ֻיְכַּפל ְּבבֹוא הָ 
  אֹו ְמָמֵאן, אתֵאיְנָך יֹוֵדַע זֹ ְך עֹודַא(

   ִאּלּו צֹוֲעִנית ְזֵקָנה לֹוֶחֶשת). ָלַדַעת
  - אֹו ִּבְשִקיפּות, אֹו ַּבָּקֶפה, ַיְדךָ - ְּבַכף
  ָהֲעִתידֹות ֶאת ַהָּצפּוי-ְּבָדְלָחם ֶשל ַמִּגיֵדי-ַּכּדּור

  אש ַעל ֶּכֶשףֵמרֹ ֶאְפָשר ָהִייָת ְמַוֵּתר
  ,ִיס ַהּנֹוָאל ֶשְּשמֹו ַחִּיים ַהּפַ -ִמשְַֹחק
  טֹוָבה-ֶזה ְמַעֵּיף ּוְכפּוי, ֶזה ְמַעֵּיף

  ַהְּמחּוִּיים לֹא ִעְקבֹוֶתיךָ , ְוֶזה חֹוֵזר ַעל ִעְקבֹוָתיו
   ִמְּנִתיָבם, ָהִייתָ -ְּכלֹא, ָהיּו-ְּכלֹא

  :ֶשל ַהּקֹוְדִמים ְלָך ְוַהָּבִאים ַאֲחֶריךָ 
  ַּכֲעִוית , ֵבב הֹוֵלְך ָהרּוחַ סֹוֵבב סֹ

   ְוָכל ַהְּשָאר ָּכתּוב ְלֵזֶכר. ֶשֵאין ָלּה ֵקץ
  .ָּדִוד- ֶהֶלת ֶּבןַּבֶּממּוָאִרים ֶשל קֹ

  
3.  

  ֲאָבל ָּתִמיד ַאָּתה חֹוֵזר ְלָכאן ְּכשּוב
   ֶרֶגל-עֹוֵלה, ַהֶּפַשע-ָהֲעַבְרָין ִלְמקֹום

  ַמָּמשּותֶאל ֵאיזֹו ֶמָּכה נֹוָרָאה ֶשל 
  .ֶרַגע -ְוַהֵּנַצח , ֶשָהְרָגִעים ָּבּה ֵנַצח

  ,ְּבֶאְגרֹוִפים ְּכֻחֵּלי ְוִריִדים, ְוַהָּבשָֹר
    הּוא ֶתְרמֹוִפיַלי, ָהַאֲחרֹוִנים-הּוא ְמָצַדת

  ֵעיַנִים ַיֲאִפילּו, ֶשל ֶחְלּבֹוִנים ָּכִלים
  ְוַהֵהִדים. ְוָהְרָקמֹות ַהִּנְפָרמֹות

  ,ַהִּנְלָחִמים ַעל עֹוד ָשָעה ִּבְפרֹוְזּדֹוֵרי
  .ָהֲאָנחֹות- ִּביִריד, ַחְמָצן- ָּבָאֳהֵלי



 

  ,ָשַמִים ְמֻרֶחֶקת ִּכישּוָעה- ְּפרּוַסת - ְוַרק ַחּלֹון 
  ,עֹוד ְקַצת ִלְהיֹות, ְוַרק ִלְהיֹות

  ,ָאחֹות
  !ָאחֹות

  
4.  

  ַאָּתה רֹוֶאה ֶאת מֹוִליְדךָ , ְּבבֹוא, ְוָאז
  ינֹו מֹוִריד ַּפְרגֹודּדִ  ִנְגָרע ְּכֵנר ּוְגַזר

  ַּכֲחָזָרה ְּכָלִלית ַעל ְּגַזרִּדיְנָך ֶשְּלךָ 
  דְוַעל ֶעְלּבֹון ְּבשְַֹרָך ֶשְּלָך ֲאֶשר ִיְבּגֹ

  ָּכךְ -ְוַאַחר. ְּבָך ַאף הּוא ְּבבֹוא ָהֵאיד
  ,ְּכַבְתִחָּלה, ַאָּתה חֹוֵזר ְלָכאן סֹוִפית

   ָני ָלַקחָני ָנַתן ַוֲאדַֹוֲאדֹ
  ָלָּמה ִּכָּלה, ָלָּמה ָלַקחְוִאם ָנַתן 

  ְּכמֹו ֶשָהִייתָ , ִאם לֹא ְלֵשם ַשֲעשּוָעיו
  ַיְדךָ - לֹוֵכד ְזבּוִבים ְּבַכף, ֶיֶלד ָקָטן

  ,ֵּבין ְּכפֹור ִמְצָחּה ֶשל ַהִּשְמָשה ּוְכפֹור ִלְּבךָ 
  ,ְּכִאיְנְקִויִזיטֹור, מֹוֵלק ָּכָנף ַאַחר ָּכָנף

   ַּבִּצָּנה-ָּבּה, ִּכי ָּכְך ַמָּמש סִמְּבִלי ִלְתּפֹ
   מֹוְתָך אֹוֵרב ְלָך ֵמֵעֶבר ַלִּפָּנה

   ק ַהְּזַמןִיְמלֹ, ְּבבֹוא ַהְּזַמן, ְוָכְך ַמָּמש
  ֶאת ָּכל ַּכְנֵפי ֲחלֹומֹוֶתיךָ 

  .ַעד ֻּתָּמן
  
  

 )2002אביב , 46גליון , "הליקון"נדּפס ּב(
   

  

  

  

  

  יוסף עוזר

  שותה דמעות אדם
 ְּבֵקץ ְיֵמי ַהְּסָתו, ֲעלּומֹותיֹוֵדַע ּתַ 

  ְּבָרא ָנא ִׁשיר ֶׁשּלֹא ֶאְבֶּכה ָעָליו
  רֹוֵנן ְסָתִוים ְוַקִיץ

  ׁשֹוֶתה ִּדְמעֹות ָאָדם
  ַיֵחד ְּכבֹוְדָך ְקָצת ַּבֲעָדם: ָאָּנא

   
   ֶׁשׁשּוב ִנְבָרא ִׁשיָרה ְטהֹוָרה אֹו ֲחרּוָזּה

  ָזהֶׁשִּתְתַחֵּבר ֶאל ַהַּמְׁשקֹוף ְוַהְּמזּו
  ֶׁשִּתְׁשמֹר ֶאת ַּדְלתֹוֵתינּו ַהְּפרּוצֹות, ֶׁשְּנַנְּׁשֶקהָ 

   .ְולֹא ַּתְׁשִמיַע ֶנִהי ִמְסֵּפד ְּבמּוְסֵפי חּוצֹות
  

  



 

  

  עיין ערך תרגום

  )1977, יוסף ברודסקי( "ְרּגּוםִת ַעְצָמּה ִהיא ּלְ ֶׁש ּכְ ִׁשיָרה , ַאֲחֵרי ַהּכֹל" 

  יוסי גמזו
  האנגליתילד הּפרא של הרומאנטיקה 

  
  לוודע את קוראינּו אל מיטב השירה העולמית  ּבמסגרת נסיוננּו

  גורדון ' ורג'נייחד הּפעם ּפינה צנּועה זו ללורד ג, לדורותיה
  ).1824-1788(נֹוֶאל ַּבְירֹון 

  , נולד ּבלונדון, מגדולי משורריה של אנגליה בכל הזמנים, ּביירון
  ִמּכן - רתי ּבֶהרֹו ּולאחרהספר היּוק-עשֹה את חוק לימּודיו ּבבית
  וֵחֶרף היותו , ּכבר ּבהיותו סטּודנט. 'ּבאּוניברסיטת קיימּברידג

  קריֶקט , ּביניהם איגרּוף, התּבלט ּבענפי סּפורט שונים, ּפיסח
  אף ּכי היה ). הּוא אף חצה ִּבשֹחיה את תעלת לאמאנש(ּושֹחיה 

  , וַלסובליםאצּולה גילה אמפתיה מרּוּבה למקּוּפחים - ּבעל תואר
  הּברזל של האימּפריה - ּביניהם לעם היווני הנאנק תחת עול

  לאיטלקים הִמתענים תחת עול הממלכה , העותומאנית
  שלושה עמים ּבהם ראה את , האוסטרית ולגורל העם היהּודי

היוונית והרומית אותן , צאצאי התרּבּויות הקלאסיות הגדולות של המורשת העברית
  . העריץ

  
  נתקּבל ּבעוינּות עזה ', ו הראשון שנתּפרסם ּבימי לימּודיו ּבקיימּברידגשיריקובץ 

תחזית זו נתאשרה . גורם מהּפכני, ּבצדק, ִמצד הּביקורת השמרנית שראתה ּבו
 ונתאמתה ּכאשר השיב המשורר הצעיר למבקריו ּבשירה סאטירית מּושחזת

הן עם  ּבה ּבא חשּבון") משוררים אנגליים ּומבקרים סקוטיים("ועוקצנית ּביותר 
. ּווֹורדסוֹורת' ּכגון קולרידג, של שירת קודמיו" ּפרות קדושות"הּביקורת והן עם ּכמה 

. לצאת לשנתיים למסע ּבמזרח אך העדיף, הלורדים-תקּופה קצרה ּכיהן ּכחבר ּבבית
 שִהגדילה" יילד ֶהרֹולד'צַ "הגדולה שלו  ּבשּובו לאנגליה ּפירסם חלקים מן הּפואמה

ירה  שִּבצביעּותה, ּבספרּות ּובחיי החברה יותר את המוניטין הּפיקאנטיים שלוּב
ניּכרת , מן הּבולטים ּבמשוררי הרומאנטיקה למרות היותו. חיצים שנּונים לרוב

לא "ספקני ּומאוד , שּבאופיו גם בסרקאזם חושֹפני הקוטביֹות-הסתירֹות- מסכת
ּביניהם על , ּפיעה על רּבים ממעריציותרּכובת שִהש( ּברּבות מיצירותיו" רומאנטי

  ).ּפּושקין, הרּוסית גאון השירה
  ּביירון תרם לא מעט למאמצי השיחרּור של הלאּומיּות האיטלקית שנאבקה

  לוחמי החירּות , ּבין עמיתיו, 1824ּבינּואר , ַּבּכיּבּוש האוסטרי ומצא את מותו
  אהדתו לעם היהּודי מצאה לה  .ּבקרב ּכנגד הצבא התּורּכי במיסולונגי, היווניים

  ּכאות, )1814" (מנגינות עבריות"שיריו - במחזור, 26ּביטּוי עוד ּבהיותו ּבן 
 . לסנטימנט המיּוחד שחש למורשת דויד מלך ישֹראל ונביאי הִמקרא

  אותו תירגמתי ּבמיּוחד, סימּפאטיה זו לעם ישֹראל ניּכרת אף ּבשיר המּובא להלן
  .למדור זה

    



 

Lord Byron 
 
The Destruction of Sennacherib  
 
The Assyrian came down like the wolf on the fold, 
And his cohorts were gleaming in purple and gold; 
And the sheen of their spears was like stars on the sea, 
When the blue wave rolls nightly on deep Galilee. 
 
Like the leaves of the forest when Summer is green, 
That host with their banners at sunset were seen: 
Like the leaves of the forest when Autumn hath blown, 
That host on the morrow lay withered and strown. 
 
For tha Angel of Death spread his wings on the blast, 
And breathed in the face of the foe as he passed; 
And the eyes of the sleepers waxed deadly and chill, 
And their hearts but once heaved, and for ever grew still! 
 
And there lay the steed with his nostril all wide, 
But through it there rolled not the breath of his pride; 
And the foam of his gasping lay white on the turf, 
And cold as the spray of the rock-beating surf. 
 
And there lay the rider distorted and pale, 
With the dew on his brow, and the rust of his mail: 
And the tents were all silent, the banners alone, 
The lances unlifted, the trumpet unblown. 
And the widows of Ashur are loud in their wail, 
And the idols are broke in the temple of Baal; 
And the might of the Gentile, unsmote by sord, 
Hath melted like snow in the glance of the Lord! 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ורד ּביירֹוןל

  של  סנחריב חּורּבנֹו 
  
  
  ,ַּכְּזֵאב ַעל ַהִּדיר, ַאּשּור ָעט ְּכֶחֶתף- ֶּבן 

  ֶהֱאִדיר, ְוָזָהב ַאְרָּגָמן, ְּבַרק ְּגדּוָדיו
  ְּככֹוְכֵבי ָים ֶאת ִזיו ָרְמֵחיֶהם ַּבֲעִליל

  .ַּגל ַלְיָלה ַעל ֵלב ַהָּגִליל- ְּבַגְלֵּגל ְּכחֹול
  

    ץ מֹוִריק ֶאת ָעָליו ֵעת ַקיִ , ְוַכַּיַער
  :ִנְתַּגָּלה ִּבְדָגָליו, ִעם ְשִקיָעה, ֶזה ְצָבאֹו
  ֵעת ְסָתו ְּבָעָליו ַאְך ָנַשב, ְוַכַּיַער

   . ְולֹא ָשב ִנְפָזר, ֶקרּבָֹמט ִעם  ֶזה ְצָבאֹו
  

  ָמֶות ֶאְברֹו- ָּפַרשֹ ַמְלַאךְ  ֶהֶדףִּכי ּבְ 
  ;ָנַשף ְּבָעְברֹו ָשם ּוִבְפֵני ָהאֹוֵיב

   ָמֶות ֵעיֵני ָּכל ִנְרָדם- ְקִּפיא ִצַּנתתַ וַ 
  .ְוָלֶנַצח ָנַדם ְוִלּבֹו ָזע ַאַחת

  
  

  יוסי גמזו: מאנגלית
  

  :הערת המתרגם
  

דומה שּביירֹון טעה ּבבעיטה צורמת זו שּבה הּוא ּבועט ַּבסדר הטוב המיתולוגי ּומייחס את האליל 
  ...יקהּבֹוֵעטה היא גם ליצנציאה יקָ ִט אֶ ֹוה ּפּיָ צִ נְ יצֶ אך יש שלִ , הּכנעני ַּבַעל לאשּורים

  
  לורד ביירון

  לפני שנפרד  ,בת אתונה

  
  ֲאִני אֹוֵהב אֹוָתךְ , ֵחי ַנְפִׁשי

  
  ִּבי, ִלְפֵני ֶׁשִּנָּפֵרד, ַּבת ָאתּוָנה

  ! ַהֲחִזיִרי ָנא ִלי ֶאת ִלִּבי
  ,אֹו ֵּכיָון ֶׁשֶאת ָחִזי ְּכָבר ָעַזב

  !ִריהּו ַעְכָׁשוְוִׁשְמ , ְקִחי ֶאת ַהְּׁשָאר
  ,ִׁשְמִעי ְׁשבּוָעִתי ָלךְ , ְּבֶטֶרם ֵאֵלךְ 
  . ֲאִני אֹוֵהב אֹוָתךְ , ֵחי ַנְפִׁשי

  
  ,ְּבֵאֶּלה ַּתְלַּתֵּלי ַהֶּפֶרא

  ;ֶׁשַאֲחֵרֶיהם ּכֹל רּוַח ֵאֶגִאית ְמַחֶּזֶרת
  ,ְּבִריֵסי ָהַעְפַעַּפִים

  ;ֶאת סֶֹמק ַהְּלָחַיִיםִקים ֶׁשְּמַנְּׁש 
  ,ַאָּיָלה ַהִּפְרִאיֹות ֶׁשָּלךְ ְּבֵעיֵני הָ 
  .ֲאִני אֹוֵהב אֹוָתךְ , ֵחי ַנְפִׁשי

  
  

Maid Of Athens, Ere We Part
 
Zoë mou, sas agapo  

  
Maid of Athens, ere we part,
Give, oh, give me back my heart!
Or, since that has left my breast,
Keep it now, and take the rest!
Hear my vow before I go,
Zoë mou, sas agapo.

By those tresses unconfined,
Woo'd by each Aegean wind;
By those lids whose jetty fringe
Kiss thy soft cheeks' blooming tinge;
By those wild eyes like the roe,
Zoë mou, sas agapo.

  ְפשֹּוִקים ְנִחיָריוּוְוָרָמְך ָשם ֻמָּטל
  ַאְך ֵאין ְצִליל ַּגֲאָוה ִּבְנִשיַפת ִחְרחּוָריו

  ּוִמִּפיו ֵיז ִקְצּפֹו ַהָּלָבן ַלְּדָשִאים
  .ַנְחשֹול ַהֶּנְחָּבט ַּבְּסָלִעים ַקר ְּכֶרֶסס

  
  ְורֹוְכבֹו ְמֻעָּות ְוִחֵּור ָשם ֻמָּטל

  : ִנְמָלא ַטל ְוָחלּוד ִשְריֹונֹו ּוִמְצחֹו
  ֵאין נֹוְצָרּה -ְּדָגִלים ְּכַנף , ּו אָֹהִליםֶנֱאְלמ

  .ֵאין ְּתִקיַעת ֲחצֹוְצָרה, ְוֵאין רַֹמח ִנְשָלף
 

 ,ּוִמְסֵּפד ַאְלְמנֹות ְּבנֹות ַאּשּור ִהי ִנְגָּדש
  : שּדָ ְּפִסיָליו ְנתּוִצים ַּבִּמקְ , ְוַהַּבַעל

  ,יםּיִ ֱעזּוז ַהּגֹו, ְוָחִסין ִמָּכל ֶחֶרב
  .ֱאלִֹהים ֵעין ִלְמעּוףס מַ נָ ֶלג ּשֶ ּכַ 
 



 

  ;קּׁשֵ ְלנַ  ַּבְּׂשָפַתִים ָהֵאֶּלה ֶׁשֲאִני עֹוֵרג
  ;ַּבָּמְתַנִים ָהֵאֶּלה ֶׁשַאְבֵנֵטְך ְמַחֵּבק

  ְּבכֹל ִּפְרֵחי ַהַּׁשי ֶׁשאֹוְמִרים
  ;יםַמה ֶּׁשְּלעֹוָלם לֹא ַיִּגידּו ּכֹה טֹוב ַהִּמּלִ 

  ,ָּכךְ , ַאֲהָבה ֶׁשַּמֲחִליִפים ַּבּתּוָגה ּוַבִּׂשְמָחה
  .ֲאִני אֹוֵהב אֹוָתךְ , ֵחי ַנְפִׁשי

  

  :ֲאִני הֹוֵלךְ ! ַּבת ָאתּוָנה
  .ְּכֶׁשַאְּת ְלַבֵּדךְ ! ְמתּוָקה, ִחְׁשִבי ָעַלי

  ,ַאף ֶׁשְּלִאיְסַטְנּבּול ֶאְבָרָחה
  ;ָאתּוָנה ֶאת ִלִּבי ְוִנְׁשָמִתי ָלָקָחה

  ?ַהאּוַכל ְלַהְפִסיק ֶלֱאהֹב אֹוָתךְ 
  ֲאִני אֹוֵהב אֹוָתךְ , ֵחי ַנְפִׁשי! לא

  

  טלי בר: תרגום
  

  'שנדור לוקץ

  יעקב ברזילי: הביא ותרגם

וזכה בפרסים  ספרי שירה 5א הוצי. אמן רב פניםומשורר לירי חשוב בהונגריה 
שלו הראייה  תוויז .מגוון ומקורי, בשיריו עשיר םהדימוייאוצר . ממלכתיים רבים

. אליו הוא קרוב במיוחד, ופרטית ומרבה לעשות שימוש בדימויים מן הטבעאישית 
 ידועים תתיאטראובשני  ומופיעמהבולטים בהונגריה , ןתיאטרושחקן הינו גם ' לוקץ
, בכור ההיתוך של המציאותדבר זה בא לידי ביטוי בולט בשיריו הצרופים . בארצו

עורך הוא . רבות הטלוויזיבתוכניות ' לוקץמופיע כן - כמו. ןוהתיאטרו הפואטיקה
  .ושר משיריו המולחנים, קורא שירה, בהן משחק, הצגות יחיד

  
  

  אור מפרפר

  ָהאֹור ַהְּמַפְרֵּפר ַהֶּזה
  ְּכמֹו ֲאהּוָבה ְמֻיַּגַעת, עֹוד ִמְתַרֵּפק ָעַלי

  ַהְּמַחָּפה ַקּלֹות ַעל ְּכֵרָסּה
  ֲעַדִין זֹוֵחל ַעל ָּפַני ,ָהאֹור ַהְּמַפְרֵּפר ַהֶּזה

  ָראִׁשיר עַ ְׂש ּוְכֶׁשָּיסּור ֵמִעם 
  .עֹוד ִיְתַמְהֵמַּה ִּבְמאּורֹות ֵעיַני ַהּצֹוְננֹות

  
  
  
  

  הרחק
  

  .ַהְרֵחק ָרַחְקְּת ַּבֲחלֹוִמי-ַהְרֵחק
  ֶהֱאַמְנִּתי ֶׁשּלֹא ִנְזַּדֵּמן עֹוד ְלעֹוָלם

  ִנְגֵלית ֵּבין ּגֹוְרֵדי ַהְּׁשָחִקים, ְוָאז
ת ִּבְרחֹובֹות ִמְתַנֲעִרים ֶׁשל ִעיר ּפֹוֶערֶ 

  ,ֵריקּוָתּה
  ,ַאֶּדֶרת רֹאֵׁשְך ְּפרּוָעה

  ,ׁש ָזָרהְּבֵעיַנִיְך אֵ 
  .'ַּתְרִמיֵלְך ָעמּוס ַּבֲחִטיִפים סּוג ב

  ְוַאְּת ֵהַחְׁשְּת ְצָעַדִיךְ 
  ,ָדםְּכִמי ֶׁשָּנס ִמְּלִפיַתת ְרחֹוב הֹוֵמה ָא

  ְוַרק ְׁשֵני ַּבְטָלִנים
  .ּתֹוִלים ַמָּבט ְּבַעּמּוד מֹוָדעֹות

  ּוְכֶׁשָחַלְפְּת ְלָיָדם
  ַמּדּוַע ָהרּוחַ , ָּתִהיִתי
  ָּתִמיד ִמַּתַחת נֹוֶׁשֶבת

  ְלִׂשְמלֹות ָנִׁשים הֹוְלכֹות
 .ָּפןְּבגַ 

By that lip I long to taste;
By that zone-encircled waist;
By all the token-flowers that tell
What words can never speak so well;
By love's alternate joy and woe,
Zoë mou, sas agapo 

 
 
Maid of Athens! I am gone: 
Think of me, sweet! when alone. 
Though I fly to Istambol, 
Athens holds my heart and soul: 
Can I cease to love thee? No! 
Zoë mou, sas agapo. 

 



 

  אידיליה

  .ָהֲעָנִנים ָסרּו ְלָאחֹור ֶאל ַעּכּוֵזי ֶהָהִרים
  ּוְכִאּלּו ָנְטלּו ֲעֵצי ַהְּׂשֵדָרה ַּבֵּסֶתר

  ֶאת ָהאֹור ַהְּמַרֵּצד
  .ַהּנֹוְקִׁשים ֶזה ַּבֶּזהִמְצֵחינּו  ֵמַעל

  ,ִׂשְרטּוֵטי רּוחֹות ָצרּו ַעל ַּגֵּפינּו ַהַּתְחּתֹונֹות
  .ְלַהְנִציָחן ַּבחֹול

  ִניחֹוַח ָׁשֵקד ָמִריר, ִמָּׁשם-יאֵ 
  ,ָנַחת ַעל ֳחָטֵמינּו

  .ָּכל ֶרַגע ִזֵּמן ָלנּו ַהְפָּתָעה
  ר ָראִׁשי ַאְבקֹות ֶּכֶסףעַ ֵמִעם ְׂש 
  .ּו ַעל ַּכף ָיֵדךְ ָנְׁשר

  ּוְכמֹו חֹוִזים ָהִיינּו
  ,ְּבֵׁשיט ַּבְרּבּוִרים ְזקּוֵפי ַצָּואר

  ,ֲאַגם ֶׁשֵאין ּבֹו ַמִיםּבַ 
  ֲאֶׁשר ְּבחֹוָפיו 

  ִהְסַּתְּתרּו טֹוְרִפים
  ,ַחְסֵרי ָּפִנים
  ֶׁשָאְרבּו ָלֶהם

  .ְּבַמְחּבֹוֵאי ְסָלִעים
  

  "מעריב"פורסם במוסף לספרות של 

  
  

  מיר מיאקובסקיולדי

  שירים לה: מתוך

  פרולוג

  ,ןכֶ ּלְ כֻ לְ 
  ,ןיִ דַ ת עֲ יבֹובִ חֲ י וַ לַ ת עָ יבֹובִ ן חֲ יתֶ יִ הֱ ׁשֶ 
  ,הרָ עָ ְמ ין ּבִ נִ יקֹוִא  מֹוי ּכְ ִׁש פְ נַ ת ּבְ רֹומּוְּׁש הַ 
  יםּיִ חַ ם לְ ן ָאִרייִ יע יַ בִ גְ ּכְ 
  .יירַ ִׁש ה ּבְ ָאלֵ ְּמ י הַ ִּת לְ ּגָ לְ ת ּגֻ אֶ 
  
   –י ִּת בְ שַ ב חָ ּוׁש
  האֶ רְ ּנִ ּכַ  יףדִ עָ 
  .רּוּדּכַ - תּדַ קֻ י נְ ּצִ קִ ים ּבְ ִׂש לָ 
  ינִ ם אֲ ֹוּיהַ 
  הרֶ קְ ל ִמ כָ לְ 
  .רּוּדּבִ - עפַ מֹון ּבְ ּכֶ ד ִמ רָ פְ נִ 
  
  !ןרֹוּכָ זִ 
  ךְ רֹעֲ  – חַ ּמֹל הַ ׁשֶ  ינֹולִ קְ רַ ְט ּבִ 
  .לּלֵ דַ א ִּת ּלֹה שֶ רָ ּוׁשי ּבְ תַ בֹוהּות אֲ אֶ 
  ,ךְ פֹן ְׁש יִ ל עַ ן אֶ יִ עַ ק מֵ חֹוּצְ ת הַ אֶ 
  .ילּלֵ ת הַ ט אֶ ּׁשֵ ר קַ בָ עָ -תלֹולּוכְ ּבִ 

 'שנדור לוקץ

  ילּפִ עְ ף ּתַ ּול ּגף אֶ ּוּגה ִמ חָ ְמ ִּׂש הַ ׁשֶ 
  .ארָ בְ ם נִ רֶ טֶ  הּומֹוה ּכָ לָ יְ לַ ּבְ 
  ,יללִ חָ ן ּבְ ּגֵ נַ י ְמ נִ ם אֲ ֹוּיהַ 
  .הרָ דְ ִּׁש הַ -דּוּמיל עַ לִ חָ 
 
 

  עמנואל גלמן: תרגום
מיאקובסקי  –בים חליל המרז: מתוך הספר

  1912-1918המוקדם שירים ופרוזה 
 ".ספרי עלית גג"הוצאת 



 

   אריה- יהודה גור
  מידתיות

  ַחַּיי זֹוְרִמים ָלֶהם ְּבׁשִֹפי 
  ְּבמֹוָרד ָמתּון
  .ֶוהֶאל ֵעֶמק ַהּׁשָ 

  
  ְּבתֹור ָאָדם ָסִביר 
  ,ֲאִני נֹוֵהג ִּבְמִתינּות
  ,ְּבִמַּדת ַהְּסִבירּות

  : ְראּוָיהְּבִמָּדִתיּות 
  אֹוֵכל ְּבִמָּדה 

  , ֶתה ְּבִמָּדהְוׁשֹו
   –ְוָכְך ַאף ֶיֶתר ַמֲעַׂשי 
   ,ְּבִמַּדת ַהְּסִבירּות

  . ָּכָאמּור
  

   –ַרק ַהָּיגֹון 
  .יֹוֵתר ִמַּדי
  ... יֹוֵתר ִמַּדי

   
  

  תיה

                 *  

  י ְמִׁשיָכה ֶּפֶרא ֶאל ַגּלֵ -לֹא ִנְתַנֵּפץ ְסעּוֵרי
  ָּכָכה ְסָתם 

   
  ִנְלּגֹם ָּבּה ִטִּפין 
  ַנְקִריב ֵחְך ָצֵמא , ִנְצּבֹר ַּתֲאָוה

  ֹוֶרה ַלּיין ַנְמִּת , ַחַּזאיַנְקִׁשיב לַ 
   

  ְסִוים ֶאת ּכֹוחֹוַתי ַהמֻ 
  ֶאְזַרע ְּבָך ֶאָחד ֶאָחד 

  ן ַאָּתה יֹוֵדַע ּלָ ְלׁשֹוַתי ּכֻ ֲהֵרי ֶאת חֻ 
   

  ? ַאָּתה יֹוֵדעַ 
   

  ְּגדּום ָעָנף ְוָעִלים , ֲאִני ֶּגַזע ַעל חֹוף
  יֵרי ִּפּיּוס ָרַׁשי ַעִּת ׁשָ 

  , ּוְמַעט
  ְמַעט ִּביָנה ְמֻאֶחֶרת 

   
  י ַהְּמַנַּצַחת ְּתַעְלֵעל ִלי ַצֶּמֶרת ַּגֲאָוִת 

  ִהיא ַּתְפִריַח , ּוָבָאִביב
 ְחָמִצים ֶׁשל ִוּתּורְרָמִזים מֻ 



 

  פגוש את המשורר

  לאה גלזמן

  אזרח ַקְמִעְסָתאן וחופש הנביחה

  )1998-1923(י הערות והרהורים בשולי דמותו ויצירתו של המשורר הסורי נזאר קבאנ

  

  ,כתיבה היא התפוצצות"
  "שיר הוא ניצחון

  أهالً 
  وراااائــــــــــع ما قدمت

 !.. احتفظت بكل الصور الموجوده هنا
  وقرأت الكلماااات
  وشكراً  لروحك الطيبة....... شكرًا لهكذا نقل 

  

, זה אחד מתוך ארסנל כינויי הכבוד ותארי היקר – "המשורר הנפקד הנוכח לעד"
עם , בהם עּוטר נזאר קבאני במדורי הספרות של העיתונות הערבית בארץ ובעולם

מטבע לשון זה מעלה את האסוציאציה הבלתי נמנעת . 1998פטירתו באפריל 
הנוכח תמיד ; הנעדר"שאחד מתאריו הוא , לפיגורה המיתולוגית של האמאם בִשיָעה

להאלהה ומעמידה את אנושית שזוכה -ואם האמאם בִשיָעה הוא דמות על". בזמן
ידי קוראיו ורבים ממבקריו - הרי קבאני נחשב על, הנביא מוחמד עצמו בצל

למרות היותו שרוי במחלוקת בחוגי המחקר , המשוררים הערביים בדורנו" אמאם"ל
  .והממסד הספרותי

לה זכה קבאני בעולם הערבי במהלך חמישים השנים , ללא תקדים תהפופולאריו
וכתיבתו מזמינה התייחסות  ,הות כוללת על אישיותומצדיקה השת, האחרונות

כשמדובר בקוראים , עקא- דא. תרבותית גם יחד אל התופעה שלו-ספרותית וסוציו
: כרוכה התייחסות זו בהתלבטות או בדילמה ישנה ומוכרת מכבר, יהודים וישראלים

, תוהאם לגיטימי ואפשרי להפריד בין מכלול אישיותו והשקפותיו כיוצר לבין יציר
  .בכוליותה או בפרגמנטים בודדים מתוכה, אמנות-כמעשה

כך של משורר -איך ניתן לגשר בין קלסתריו השונים והמנוגדים כל: וביתר חידוד
הנמצא במרכז הקאנון ) שאמנם איננו פרדיננד סלין או ריכרד ואגנר(ערבי בן זמננו 
וישראל , ביתרב תפוצה ועצום השפעה בכל הארצות הדוברות ער, הספרותי הערבי

  .בתוכן
מדובר ביוצר שמעמיד במוצהר את התשוקה ואת ערכי היופי והדמיון במרכז דיוקנו 

; בבחינת הכוחות הבלעדיים המנחים את חייו ואת כתיבתו, האישי והפואטי, העצמי
למען , ובסגנון מושחז ופורץ מוסכמות, שנאבק בשורות שיריו ומאמריו, משורר

עמו , חירות העמים, חירות האהבה וההבעה, שבהחירות הרגש והמח –החירות 
חירות האישה : ומעל לכל, מוסלמית הגדולה בכללותה-הסורי והאומה הערבית

, זהו משורר הומניסט על  פי דימויו העצמי ודימויו הציבורי; באשר היא) א'אלאנת(
 כי הוא נושא עבור הערבים וכלל בני, המכריז כמיטב סגנונו התיאטרלי והדקלרטיבי

סרבנותו הבלתי "שב, משורר מתקדם וליברלי; "נס הצדק והאהבה"האדם את 
אימץ בהתבטאויותיו עמדה נועזת , כמאמר עמיתיו לעט ומבקריו, "מתפשרת

המיתוסים והטקסטים , המסורות והמוסכמות, ועיקשת של התמרדות כנגד המנהגים
נער משורר המת; מעשה חיקוי, אשר החברה הערבית דבקה בהם, המקודשים

אשר היו , סטות מילוליות מתגרות ומדהימות במוקצנותן'בז" מורשת אבותיו"מ
אף כי אין הוא , ומצד שני". כופר"בוודאי מזכות אותו בחוגי הממסד הדתי בתואר 

  מביך ומעורר סלידה להיתקל , בודד בעניין זה בקרב האינטלקטואלים בעולם הערבי



 

שזורת , מיות גסה ושטחיתביצירתו בהשקפות ואמירות הנגועות באנטיש
וכמובן , הציונות, כלפי היהודים, על גבול הדמוניזציה, שנאה-סטריאוטיפים והזיות

  .מדינת ישראל
סיפורה של ראשל "בשם ) אם ניתן לכנותה כך(פרסם קבאני פואמה  1961-ב

ל של עולה "הוא מתאר בה את פרשת הגעתה לארץ והתגייסותה לצה". שוארצנברג
ילדים "הפואמה מופנית ומוקדשת ל. אחר מלחמת העולם השניהל, חדשה מפראג

דימוייה לא היו סמליה ו; "הערבים שמצפה להם מלחמה לשחרור האדמה הכבושה
ואף לא את קטלוג , את הפרוטוקולים של זקני ציון, "מרשטיר"מביישים את ה
והם מהווים , יהודיים בספרות הפולמוס האסלאמית העתיקה- ההיגדים האנטי

של " נסיבות המקלות"אפילו ב, שקשה להבינו ולהצדיקו, קס מוסרי ואנושיפרדו
כך של -וביחוד בהתייחס לרגישותו האנושית המובלטת כל, ערבי-הסכסוך הישראלי

  .קבאני
שהיא אחד הנדבכים בשירת , גם להתנגדותו הנחרצת של קבאני להסכמי אוסלו

תה מן הסתם השפעה הי, המחאה החברתית וההצלפה העצמית הבלתי נדלית שלו
א מהווה חלק בלתי נפרד שכן הי, גברים כנשים, מוני קוראיווסוחפת על ה' משכנעת'

, אובססיבית וחסרת הבחנה, המתמשכת על פני מספר עשורים, מראייתו הכוללת
שסוע , פחדן, מסואב, בעיניו זה הוא עולם חלש. כלפי המזרח הערבי בכללותו

כלכלית ופוליטית גמורה , כנע כניעה תרבותיתשנ, )אהליה'כמו בימי הג(ומפולג 
, על שלוחותיו" מערב"ל, לדעתו, משפילה ובלתי הפיכה, ת זהותתמעוו, ומבישה

  .אמריקה" ריבון"ובראשם ה
רתיעתו של קבאני מתהליך השלום , למשל, כי בהשוואה למחמוד דרוויש, דומה

, הגלות ייבייסור שהוא עצמו לא התנסה אישית, באזורנו עמדה ביחס הפוך לעובדה
אשר התבטאויותיו בשנים האחרונות , הפליטּות והאובדן של עמיתו הפלשתיני

מפוכחות ולאין שיעור , תנשמעות פרגמאטיו) בהסכמי אוסלו" מכיר"למרות שאינו (
מסקרנות ומעוררות כבוד והזדהות יותר ממבעיו הרטוריים המפליגים של , מורכבות
  .רות אירופההסורי הגולה מרצון בבי, קבאני

מתויג קבאני כאחד המובהקים במשוררי הזרם  1במחקר הספרות הערבית בת זמננו
אשר התפתח בשירה הערבית החדשה לקראת אמצע , "ריאליסטי-סוציאליסטי"ה

בהשפעת אסכולת הריאליזם החברתי בספרות האירופית , המאה העשרים
צדם של יוצרים אנר הזה ל'קבאני ממוקם במסגרת הז. והאמריקאית ובהשראתן

המשורר והמחזאי , אלוהאב אלביאתיעבד  יערבים נודעים כמו המשורר העיראק
ַדִרי שנפטר בשנת ְלַחיְ ממוצא כורדי ּבּוַלְנד ַא ין והמשורר העיראקדָואהסורי ַמְמדּוח עַ 

1996. 
כפי שמכנה אותם הביקורת , שלו) פאצִ וָ עַ לְ יד ַאִא צָ קַ " (שירי הסופות"את סדרת 

-שנתפרסם ב, "חשיש וירח, לחם"פתח קבאני בשירו המפורסם , הערביתהספרותית 
"). קשת"ברבעון , ל"תש – 1970-פורסם ב, תרגומו לעברית על ידי ששון סומך( 1954

הוא משמיע , שהפך בשעתו לנושא של דיון סוער במיוחד בפרלמנט הסורי, בשיר זה
, ברה הערביתהנוקבת שלו נגד נחשלותה הכללית של הח' זעקת המחאה'את 

, נגד הפסיביות; שהפכה אותה טרף קל לאימפריאליזם ולקולוניאליזם לסוגיו
' אובדן הכרה'כדי , השמרנות והשקיעה המסממת בהזיות ובחוסר מעש, הפטליזם

  .או איבוד התודעה העצמית) הּבָ ּוּביְ 'עַ (
: ליתמילו(" בָסהַנּכְ "הסביר בדיעבד את חרפת התבוסה או האפיונים אלה אמורים ל

שלא , 1967העתידה להתרחש ביוני ) הורדת הדגל לחצי התורןאו , מחלה חוזרת
הזעזוע של תבוסת שישים . של ארבעים ושמונה) שואה, אסון" (הּבָ ּכְ נַ "לדבר על ה

הנפשיות והחברתיות החמורות בעולם , הכלכליות, על השלכותיה הפיזיות –ושבע 
" שירי הסופות"נרגיה של שאר סיפק דחיפה ומקור אינטנסיביים לא –הערבי 

ציוני של הפואמה על -יהודי והאנטי- הממשיכים בצורות שונות את הקו האנטי
  הערות שוליים "' 67על הטראומה של מלחמת יוני , שיר התגובה של קבאני; ראשל

                                                 
 ז"תשנ, ירושלים, הוצאת ספרים מאגנס, האילן והענף, שמואל מורה  1



 

והוא אף נאסר בה , מצריםעורר סערת רוחות גדולה בעיקר ב ,"ָסהַנּכְ "ה במחברת
  .נאצר- מאל עבד אל'עד להתערבותו האישית של ג, ל המשוררמעין חרם עב, לפרסום

  
ה את שיר 'כותב קבאני בעקבות התלקחות אירועי האינתיפאד 1987בדצמבר 

ילדי האבן הפלשתינים ". ילדי האבן"התפוצה והתהודה -ההלקאה העצמית רב
, משכיליו"המלמדים לקח את כל העולם הערבי על , נתפסים בו כנביאים ומבשרים

; האדישים והשקועים בטובות ההנאה הפרטיות שלהם" הוגיו ומתחסדיו, ריומשור
, ובאחד ממכתביו בעקבות השיר מתוארים ילדי האבן בתור המלכים האמיתיים

  ".רחם האבן"מגזע הפלשתינים היוצאים מתוך 
גם בעיתון הערבי היוצא אז בישראל  1988בפברואר (בעקבות פרסום השיר 

, בות מתמשכת בין נזאר קבאני לבין המשורר הדרוזינוצרה התכת") אלאתחאד"
' אלערב- כל'לימים עורך העיתון , סמיח אל קסאם, פלשתיני בהשקפתו-הלאומי

לקשר הזה עם קבאני ניתן פרסום מובלט ושוצף גאווה בתוך שפע . היוצא בנצרת
  ".אמאם המשוררים"הסקירות וההספדים שגדש את עיתונו עם מותו של 

שירי "את שירו האחרון בסדרת , בתגובה על הסכמי אוסלו, אנימחבר קב 1996-ב
והוא מוקיע בו בתוכחה לעגנית ומלאת , )לּוןַאְלֻמַהְרוִ " (הנחפזים"בשם , "ותהסופ

ציבורי -פרסום השיר עודד ויכוח ספרותי. אכזבה את המהלך הנמהר והמביש הזה
לבין גדול ) "פסגת השיר("מתועד ומעורר עניין מהיבטים שונים בין קבאני 

והוא אף גלש לכלל פולמוס , ")פסגת הרומן("נגיב מחפוז , הפרוזאיקנים המצריים
  .נרחב יותר בחוגי האינטלקטואלים הערבים

היה " אזור הערביות"שעשיית שלום עם ישראל ועצם קיומה של זו בלב , אין ספק
ית בעיני קבאני סימפטום מובהק לכשל המחפיר של המנהיגות ושל האומה הערב

בעוקצנות ובציניות גורפות ויוצאות  -אשר קבאני כבר הכריז קודם לכן, בכללותה
" מתי יכריזו על מות הערבים"בפואמה הארוכה , "מותה"על  –דופן בחריפותן 

מרץ גיליון ', 77עיתון 'שתורגמה לעברית על ידי כותבת שורת אלה ונתפרסמה ב(
1995.(  

העדר , עיוורון היסטורי, קיבעון מחשבתי –כיצד מתיישבות מוגבלויותיו של קבאני 
יכולת להשתחרר ממאובנות - פתיחות אינטלקטואלית והעדר גמישות רגשית כדי אי

כך - ובעיקר כהומניסט מושבע כל, עם איכויותיו כלוחם  חירות –אידיאולוגית 
שמקובלותו החוצה גבולות בעולם הערבי , מצד שני יש לשער? בנושאים אחרים

או  תהאמיתי –או אולי בפוזה הלוחמנית , נעוצה דווקא בעמדה) וגם אצלנו(
ותובע ) ארץ הדיכוי" (אזרח ַקְמִעְסָתאן"של מי שמגדיר את עצמו בשיריו  –המבוימת 

למצוא אצלו אותה מידה של , מכל מקום, קשה". חופש הנביחה"בתוקף את זכותו ל
ורכבות הטרגית רגישות מוסרית והיסטורית המאפשרת ליוצר גדול לראות את המ

רגישות ', צד האחר'של סכסוכים בין עמים ותרבויות ולגלות אמפטיה גם כלפי ה
  .שבה מצוידים מרבית היוצרים היהודים בישראל ומחוצה לה

  .לשוני-אמנותי-הפחות בעייתי והיותר מעניין ביצירת קבאני הוא הפן הפואטי הצד
או " חדשה"הערבית הרי השירה צקבאני מסווג במחקר גם כאחד הבולטים ביו

, בקצרה, משמעות הסיווג הינה". שירה בפרוזה"המוגדרת לחילופין גם כ, "חופשית"ה
ההתנתקות המודעת ממסורת הכתיבה ארוכת השנים של השירה הערבית הקלאסית 

; וממוסכמותיה הפואטיות והתמטיות הכובלות והמאבנות) תקלאסי- והניאו(
והמבנה המקובעים ) החוויות והנושאים(וכן וכן דפוסי הת, המשקל הכמותי, החריזה

  .על פי דגמים קדומים שנתקדשו
במקביל לשינויים ולתמורות המאותרים בתהליכי ההתפתחות של השירה העברית 

חרוז "עושה שימוש ב" חדשה"כך גם השירה הערבית ה, בת זמננו בשלבים שונים
טית הצפופה ובמצלולים מפוזרים ומרוסקים הדוחקים את החריזה ההרמ" לבן

הנובעת משורשים  –באפשרם לחוויה הרגשית והשירית החיה והתוססת , הישנה
 –רוחניים חדשים וצומחת מתוך התנסויות ומתוך צרכים אמנותיים משתנים 

  היא חותרת לממש את : משמע; למצוא לעצמה את הצורות ההולמות אותה



 

  
מציין  2אובן שנירר. האחדות האורגנית והאותנטית המתבקשת בין התוכל ללשון

ובמודעות " רגישות המטאפיסית"בהקשר זה את החידוש המהותי הכרוך בממד ה
בשיקוף של תודעת מורכבות המציאות הקונקרטית , לריבוי המשמעויות של המילה

. ממדיות של השירה הערבית הקלאסית-כנגד הליניאריות או הדו, והפואטית גם יחד
אלָעָלאא -ואליסטית של אבות האינדיבידלהוציא חריגים מסוג שירתו ההגותי(

עת החסידות והמיסטיקה וגי תנושנוצרה בח, ירה הצופיתאו הש, יאלַמַערִ 
, המשתקף היטב ביצירת קבאני, מאפיין בולט ומשמעותי של תמורה זו). באיסלאם

, ערבוב רבדים מן הלשון הספרותית הגבוהה: הוא המשלּוב הלשוני המגוון
עם רבדים של שפת הביניים הערבית המשכילית  –סכמות לפי המו –" אמנותית"ה
ועם מרכיבים מן השפה ) Standard modern Arabic או" השפה השלישית("

, מילים ומבעים עממיים, תבניות מורפולוגיות ותחביריות: המדוברת על עגותיה
  .ב"משלים וכיו

יום -יי היוםבהיותה מעוגנת בח, חסכונית ומדויקת יותר, לשון השירה רזה –ככלל 
החדש אמור להיות חף -סגנון הכתיבה החופשי. ולכן גם אמינה יותר, הקונקרטיים

כלשהי  הומשוחרר מכפיפות לאידיאולוגי, מכיל עלילה ודיאלוג, מהצהרתיות לשמה
  . דתית או פואטית, חברתית, פוליטית –

ת תצוין המשוררת העיראקי, בין המובילים תפנית זו בשירה הערבית בת זמננו
ואולם מעיון קודם בסגנונו . שמתה לפני מספר שנים, המעניינת נאזיכ אלַמָלאיָּכה
שכן לצד , מתבקש לסייג במקצת אפיונים כוללניים אלה, הזיקיתי לעתים של קבאני

משמע , כלשונו, "מאלפי שנות האימפריאליזם של הפיוט"המאמץ להשתחרר 
ולוותר על , להקסים ולהדהיםהבאה בעיקר , להתנער מוירטואוזיות לשונית לשמה

ניתן לאתר בכתיבתו זיקת תלות אימננטית להיסטוריה , איפורים רטוריים מיותרים
שירי קבאני זרועים בגודש גולש של . הממושכת של היצירה השירית הערבית

ת אין ספור על יֹוזְ לּוהם עמוסים ַא. חזור לא סמויידימויים עם נטייה ברורה למ
לרב בדרך , תרבותיים מקובלים-ם ועל מיתוסים היסטורייםדמויות מפתח של אישי

ואף לא כרוכת הזרות או מתוחכמת , שימוש שאיננה אירונית או חתרנית דיה
אל שיטת , כמו באיזה מכניזם פנימי לא נשלט, ברבים משיריו הוא חוזר. במיוחד

בן שאין להתכחש כמו, )כמו למשל  סיומת הזוגי בערבית( חריזה צפופה ופשטנית 
רבים מאוד מבין . ף והמהפנט שלה ולמיומנות שמאחוריהחלאפקט האקוסטי הסו

בדומה למשוררי התקופה  –המשוררים הכותבים ערבית משמיעים את שיריהם 
 .מג בתחום זה-וקבאני היה רב, בקונצרטים ספרותיים דחוסי קהל נלהב –העתיקה 

בשירים ' ושתליםמ'או המפעם ה, המקצב מקסם החריזה והמצלולים בשילוב עם
) ומשוררים ערבים אחרים(אחד מסודות ההצלחה העיקריים של קבאני , כנראה, הם

לצד הפוזה האנרכיסטית והאיכות המרדנית המהפכנית המודגשת של תוכן שיריו 
  .ומבעיהם

לא רק בפני הקושי הכללי הכרוך בהעברת  אחתתרגום שירים של קבאני מעמיד לא 
אלא גם , ה הקושי לשמר בין השאר את אפקט החריזהובכלל ז, יצירה משפה לשפה

שכן , האם שימור אפקט החריזה בתרגום מיטיב עם השיר, בפני עצם ההתלבטות
והינה משכנעת ושייכת , החריזה מתפקדת בטקסט המקורי של קבאני ביתר טבעיות

  .גם במקרים בהם היא מכאנית ופשטנית, פואטית ואווירתית, יותר
מעבר שיטתי , לפי שלבי התפתחותה, השירית של קבאני יש המאתרים בלשונו

שהחליפה את , בהשפעת מפגשו עם השפה האנגלית וספרותה –מלשון חסכנית 
בהשפעת הספרדית וסגנון , "מתח"אל לשון ה –לשונו הרומנטית המוקדמת 

  , 1967בעיקר מאז , ביצירתו המאוחרת" זרימה"ועד לשון ה, שלה" תשוקה והמרד"ה
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ים אולם אפילו היפ. 3ה העיתונאית'בהתקרבות אל הפרוזה והרפורטז המאופיינת
  שבשיריו לוקים בעודף של פאתוס וגרנדיוזיות ובגודש של אסוציאטיביות ' נקיים'וה

אני מעיד כי אין אישה "אפילו שורה מעניינת כמו . טורדנית המרדדים את ערכם
מאמין - נוסחת האנישיש בה ארמז חתרני וקריאת תיגר משוררית על " זולתי את

אינה מורכבת במיוחד מבחינת ") אני מעיד כי אין אלוה מבלעדי אללה("האיסלאמי 
  .ואין זו דוגמה יחידה, מקוריות  ההמצאה השירית

וב ישו הצל: קבאני נזקק בשיריו לדמויות ולסמלים מן המסורת התרבותית הנוצרית
בית קבוע בשירי - ןהוא ב –בן אלוהים הנחשב באיסלאם לגואל ומשיח אך לא ל

בור יאו באמצעות הד, קבאני מזדהה אתו ישירות .גם ללא ציון שמו המפורש, קבאני
מושיע העומס על כתפיו לא רק את צלב גורלו -בתור קדוש מעונה וקורבן, השירי

מרים המגדלית מופיעה אף . האישי אלא את גורל חברתו וגורל האנושות בכללה
, חזקה- החלשה, ת האישה הנחשקת והנעבדתהיא לעתים מזומנות בהקשר לדמו

הכל עולם האסוציאציות והאלוזיות מן התרבות - אולם בסך; נושא שיטופל בהמשך
אפילו , שגם נטייתו של קבאני לאריכות יתר, דומה. הכללית מצומצם אצלו למדי
שייכת לדפוס החיקוי וההמשכיות ביחס לדגמי , בשיריו מן העשור האחרון

מתמודד עם הילתם , שהוא מרבה להזכירם בשיריו, הקדומים) והשירים(המשוררים 
קנאה ובתחושת נחיתות של בנימה של קינטור והתנשאות המשולבים בשמץ 

  .ודריכה על המקום
שהפופולאריות העצומה של קבאני נקנתה לו לאו דווקא מכוח , על כן, אין ספק

לא , ווקיות שלהאלא במידה רבה בזכות עבירותה והשי, ערכה הסגולי של יצירתו
אולם גם אם קביעתו הגורפת של ; פעם על גבול המסחור ועל חשבון הטעם הטוב

כתיבה אירוטית על גבול "שכתיבתו של קבאני היא , החוקר ראובן שניר על קבאני
היא בגדר אבחון מבוסס לפחות " הפורנוגרפיה וכתיבה פוליטית על גבול העיתונאות

שכוחו , המובהק" משורר האישה"פיו קבאני הינו הרי גם ל, ביחס לחלקים מיצירתו
אנוסה היא , האם בכל עת שאישה תחפוץ לחבוק אהוב"רב היה בהברקות מסוג 

  !?"להתעלס עם המלומדים והבלשנים
עדותו על עצמו שכ, בלשונו, אכן, ירת קבאני מעוגןסוד העִבירּות והסחיפה של ש

, "אך גם לא עילגת וחלשה, לוניםשל מי) גבוהה יתספרות(לא ֻפְצָחא "חתרה להיות 
גם "לשון שתהיה מובנת לכולם ותגיע , "לשון שתשבור את המעמדות בשירה"אלא 

גם אל הנהג וגם אל , גם אל איש האקדמיה וגם אל הסוחר, אל מטאטא הרחובות
שהוא הרבה לפרסם את כתביו , אף אין זה מקרה). שניר: עיין" (עוזרת הבית

  .ף את פער התיווך הספרותי והכלכליכדי לעקו, בהוצאה עצמית
שירת , אכן, המקורי והמרגש ביצירתו של קבאני הוא, המאתגר, ההיבט המרתק
ובמרכזן , או נשים קונקרטיות בחייו, באשר היא) א'אלֻאנת(האישה ; האישה שלו

 1981-בהתפוצצות שאירעה ב, כזכור, זו שנהרגה, אשתו המיתולוגית בלקיס
מותה הינו אחד בשרשרת האובדנים . שם הועסקה, ירותהעיראקית בבבשגרירות 

לצד התאבדות אחותו האהובה ִוָצאל ומות בנו , בחייו") תחנות הצער והאבל("
מותה הטרגי של בלקיס הוליד שיר קינה מרשים באיכותו . ממחלה באביב חייו

. חיקוי ולמופת של אלגיה בשירה הערבית בת זמננולדגם שהפך , ובאריכותו
, בהוצאת ירון גולן, הופיעה בעברית בתרגומו של שמואל רגולנט" בלקיס" הפואמה(

1992 .(  
שירת האהבה שלו לזו של משווים את הערביים שכמה מן המבקרים , קבאני

במובן זה ' פמיניסטי'הוא משורר , עומר בן אבו רביעה, י הנודעיִ מַ המשורר האּו
אשר , תית הפטריארכאלימוסלמ-שבתוך הלוע הגברי הטורפני של החברה הערבית

הפך את האישה , נחיתות האישה וקיפוחה הם במידה רבה עדיין מאושיותיה
ובכך פילס דרך למשוררים , למיתוס או לאתוס הדומיננטי בחייו ובשירתו

  .שחיקו אותו ואף פיתחו כיוון זה בשירתם, ולמשוררות ערביים רבים
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כל של -חוויה טוטלית וחובקתוהאהבה אליה היא , האישה היא לדידו פולחן מקודש
התמסרות והשתעבדות השקולות בעוצמתן ובחיוניותן לחוויית היצירה ואף 

, החווייתית והפואטית  הכניעה לאהבה מתפקדת כדומיננטה. מאפילות עליה
  , יכולה-בבחינת ישות עצמאית כל, המרכזית והמהותית ביותר של יצירת קבאני

עוצרת "היא ; הגוברת אפילו על לשון האם, חדשה ובראשיתית, בעלת לשון משלה
לנצחי , "הרגע הזה"את , והופכת את הרגע הסובייקטיבי החולף, כמבעו" את הזמן

כפי  –גופה של האישה מדבר אל האוהב . ולמדלג מעל למשוכת הדורות הישנים
שקבאני מביע זאת בכמה משיריו המפעימים בחושניותם ובעוצמת צבעוניותם 

שכן חווית , והופך את השימוש במילה למיותר" הלשונות בכל" –ומקוריותם 
כלשון , האהבה. איננה ניתנת להבעה במילים, כמוה כחוויה המיסטית, האהבה
 טורף ומהפך, מפגש האהבה הוא בולעני; עשויה להיות מחיה וממיתה כאחת, עצמה

ו הלם פתאומי וכללי ואינו מותיר מקום למשההוא תוקף כ. את כל מה שהיה לפניו
, הפועל טרם ההתרחשות של מעשה האהבה עצמו, ואולם הדמיון; זולתו

הדבר האמיתי , אומר קבאני, הם הם, ולא ההיגיון, והאינטואיציות המוקדמות
  .הנוחתת על האהובים כגורל שאין להימלט ממנו, בחוויית האהבה

מכל  ,בודה של החברה הגברית הואמרמיסתה ומשע, האישה מאחיזת ידה שחרור
  .הכוהן הגדול במקדשה, אחד ממוקדי שירת האישה של קבאני, םמקו

מיתוס האישה משתרבב ומחלחל גם אל שירתו הפוליטית ובתפרים שאינם ניתנים 
הנאנסת והנבזזת , הנבגדת ההיפהפיי, מזוהה בירות, למשל, כך. לפרימה ולהפרדה

י מפולג המהווה סמל לגורלו של עולם ערב, במלחמות האזרחים של שנות השמונים
עם דמות , ולטרגדיה האישית של המשורר") תסביך מצדה("עם נטיות התאבדות 

  .האישה וגורלה בחברה הערבית
הוצפו המוספים הספרותיים בעיתונות , 1998בעקבות פטירתו של קבאני באפריל 

אתרי הספרות באינטרנט ובאמצעי התקשורת , הערבית העולמית והמקומית
ת ובתוכניות מלאי השתפכות וביטויי הערצה למה בתגובו, במאמרים, השונים

: מאוד תאו לחילופין ובנימה פופולארי" תופעת קבאני"שמכונה על דרך הסופרלטיב 
  .בשמו הפרטי בלבד, "נזאר"

מתחרה אכן , ובייחוד ביקורת השירה, הביקורת הספרותית הערבית סוגת
י הלשון והוא מסרב להיכנע לתכתיב, במטאפוריקה שלו עם השירה עצמה

. לכתיבה מחקרית או ביקורתית, לכאורה, הדיווחית והאנליטית הראויה, הלאקונית
היא תכונה ' שירתיות'ואולי ה, רבים מהמבקרים והמגיבים הם בעצמם משוררים

שלמרות הפיכתה למודרנית היא מתקשה לא פעם , גנטית מולדת של השפה הערבית
  .ת וללא רטוריקהמדעית ואובייקטיבי, לחשוב ולהתבטא חסכונית

ית הקברות של ב"ל פי משאלתו בצוואתו האחרונה בנקבר ע, שנפטר בלונדון, קבאני
הרחם אשר לימדני את השירה ולימדני את היצירה ", שבעיר הולדתו דמשק" העם

טקס ההלוויה המפואר וההמוני . כהתבטאותו" בית של היסמין-והעניק לי את האלף
מסכי תחנות הטלוויזיה במזרח התיכון שהוקרן יותר מפעם אחת על , שלו

ידי - עלנראה כאילו בוים על ") ערבסק"ובטלוויזיה הישראלית במסגרת התוכנית (
שנטש בשעתו את עירו האהובה מן הטעמים , "אביר היסמין", המשורר עצמו

כמה אירוני . בני דורנו, המשתקפים היטב בשירתו ובשירת משוררים סורים אחרים
תחושת עליבות , ולהיזכר בתוך כך במבעים שונים של בדידות פות בטקסיםהיה לצ

והרי . המפוזרים באחדים משיריו, בחייו או במותו, וחוסר יכולת לשנות ולהשפיע
של " הנרקיסיזם הצודק והמוצדק"אפילו הגדולים בין המבקרים מודעים למידת 

  .כמאמרם" המשורר הקוסם"
התכתש קבאני קשות , ראשושִעם משטרה והעומד ב, מסתבר שממשלת סוריה

נה ארומ-קראה עוד בחייו רחוב על שמו בלב רובע אבו, בשיריו ומעל דפי העיתונות
שהרי , והוא עצמו חש כי הוא ראוי בהחלט למחוות כבוד זו, המיוחס שבדמשק

עם זאת ניתן . כלשונו, "ועד למפרץ הערבי סטסו כיונת דמשק מן האוקיינו"שיריו 
  ורים על מורשתו הספרותית והפובליציסטית הענפה של למצוא בתוך מבול הדיב



 

התופעה השירית ללא "ועל החדשנות של  " אחד מסמלי השירה במאה העשרים"
  . הפוך, גם התבטאויות מסוג אחר, שבכתיבתו" תקדים

תרומה ייחודית , ב המבקרים הערבים ועמיתיו המשורריםקבאני תרם לדעת רֹ
  שהוא העובדה ובייחוד מועלית על נס , "והיופיהחירות , הערביות"לקטגוריות של 

, "אסכולה חדשה של רגישות אסתטית"ושל " אירוטיקה חדשה"מייסדה הגאוני של 
תעוזתו מפעימה את מבקריו וקוראיו במידה שווה בשירי התשוקה . שלא ידעון לפניו

פון העמים מצ"את , לתחושתם, שטלטלה, כמו בשירתו הפוליטית ,והאהבה שלו
" במילון השירי החדש"הם מוצאים . "שלא יגליד במהרה פצע"ופערה בו " םהערבי
ואינם שוכחים לציין בהשתפכות את , ופשטות של עומקשילוב מופלא , שיצר

וכיצד היה מחשמל ומרטיט את קהלי , שלו תהאישית והשירית הייחודי" כריזמה"ה
, נדיבות, ן חמימותששפע המו, "נטלמן'המשורר הג"וכן את , מעריציו במופעי קריאה

בניגוד למקובל אצל , רגישות ועדינות במגעיו עם אנשים ובייחוד עם נשים
, כיוון שרבים משיריו של קבאני הולחנו ומבוצעים על ידי נגנים. משוררים אחרים

שהינה , מודגשת גם תרומתו החשובה לעולם הזמר הערבי, שם-זמרים וזמרות ידועי
אשר אינה , המיוחדת של שירתו" מוסיקלית-תהגמישות הזמרתי"פועל יוצא מן 

  .נופלת מן הרלוונטיות והחיונית של תכניה
אומר " אינני מתאר לעצמי את המזרח או אף את העולם בכללותו ללא נזאר"

עד כמה נמצא קבאני , המשורר הערבי סעיד עקל במשפט פשוט וקצר המשקף
בעיני כה רבים בעולם ומדוע הפך , במרכז התודעה והרגשות של מיליוני קוראים

יש גם . ושל איחוד בתוך פילוג" מאבק נחוש בשלטון הרשע"הערבי לסמל של 
אשר ידע לבחור את הנושא , איש תקשורת זריז ומוכשר"המודים בכך שקבאני היה 

קשה , מכל מקום". בזמן המתאים ולקהל המתאים, ואת המילה במקום המתאים
הרומנטיקן , ית היוצר הפורה של קבאנישל שורות מב ןלהישאר שווה נפש ליופיי

  :אשר תזכינה מן הסתם לאריכות חיים בזיכרון קוראיו בשפה הערבית, ללא תקנה
  

 ֶעְׂשֵרה- ְּכֶׁשַהָּׁשעֹון ַיֶּכה ֶאת ַהָּׁשָעה ַהְּׁשֵּתים
 ְוַכּדּור ָהָאֶרץ ְיַאֵּבד ֶאת ִׁשּוּוי ִמְׁשָקלֹו

 ְגֵליֶהםְוַהְּמחֹוְלִלים ָיֵחּלּו ַלְחׁשֹב ְּברַ 
 אֹו ָאז ֶאּסֹוג ֶאל ּתֹוְך ַנְפִׁשי ְוֶאְגרֹר אֹוָתְך ִעִּמי

  ֲהֵרי ִהָּנְך ִאָּׁשה ֶׁשֵאין ָלּה ֶקֶׁשר 
  .ַלִּׂשְמָחה ַהְּכָלִלית

  

  מיומנו של כלב מתורבת

  ,ֱאלַֹהי
  ָזָהב ְולֹא...ֵאיִני רֹוֶצה ִמְּמָך ַאְבֵני ַסִּפיר

  ִניַאף ֵאיִני רֹוֶצה ֶׁשַּתְלִּביׁשֵ 
  בְּבֶׁשְנהָ , ֲאִריִגים ֶׁשל ֶמִׁשיּבַ 

  ֵעִניָּכל ְמֻבָּקִׁשי הּוא ֶׁשִּתְׁשמָ 
  ִּכי ֵאֶליָך ַמֲעִביר ֲאִני ְּבֶאְמָצעּות ִׁשיַרי 

  ֶאת קֹולֹות ָהַעְרִבים 
  ָּכל ִקְללֹות ָהַעְרִבים 

  
  ֱאלַֹהי , ִאם

  ֵאיְנָך אֹוֵהב ִׁשיָרה ְולֹא חֹוֵבב ִזְמָרה
  ְלַתְלָיְנָך ֶׁשַּיֲעִניק ִלי ,ֵאפֹוא, ֱאמֹר

  .ֶאת חֶֹפׁש ַהְּנִביָחה
  

  לאה גלזמן: תרגום מערבית

              *  
  יֹום ֶׁשְּפַגְׁשִּתיְך ָקַרְעִּתי

  .ּוְנבּואֹוַתי... ֶאת ָּכל ַמּפֹוַתי
  ס ְרִביָעה ַעְרִבי ְוָהִייִתי ְּכסּו

  ִניַהֵּמִריַח ִניחֹוַח ִּגְׁשֵמְך ְּבֶטֶרם ְיַלְחְלחֵ 
  ְוׁשֹוֵמַע ּפַֹעם קֹוֵלְך 
  ְּבֶטֶרם ָּתִׂשיִחי ִעִּמי

  ּופֹוֵרַע ַמְחְלפֹוַתִיְך ְּבָיִדי 
  ...ְּבֶטֶרם ִּתְקְלִעין

  
              *  

  ֵאיְך ָאנּו ַמְסִּגיִרים ַעְצֵמנּו ָלַאֲהָבה
  ְתִנים ְּבָיָדּה ֶאת ַמְפְּתחֹות ַהִּבָּטחֹוןְונֹו

  ְרּכֹםְוֵאֶליָה ָאנּו נֹוְׂשִאים ֵנרֹות ְוִניחֹוַח ַהּכַ 
,        הֵאיְך ָאנּו קֹוְרִסים ְלַרְגֶליָה ֶׁשל ָהַאֲהבָ 

  ...ְמַבְּקִׁשים ְסִליָחָתּה
  ּוְמַקְּבִלים ָעֵלינּו...ֲהָגָנָתּהֵאיְך ָאנּו ָׂשִׂשים לַ 

  ...עֹוָׂשה ָלנּו ֶׁשִהיאָּכל ַמה 
  ...עֹוָׂשה ָלנּו ֶׁשִהיאָּכל ַמה 

  
 שמואל רגולנט: תרגום מערבית

בלהט החרב : "מתוך אנתולוגיה לשירה ערבית
  ".המתהפכת

המאמר התפרסם לראשונה 
 1גיליון פברואר  77בעיתון 



 

  צבי גבאי
  

  על משמעות השירה הערבית
  

השפה , ללא ספק, הגורם המרכזי שעיצב וממשיך לדרבן את הלאומיות הערבית הוא
 כותבים ומדברים זה, שפה זו היא מקור גאוותם של הערבים ובה קוראים.  הערבית
עוצמתה . זר שרוצה להבין את הערבים חייב ללמוד את שפתם הכתובה. עם זה

עושרה . הלשונית של הערבית נטעה בלב הערבים את האמונה בייחוד של שפתם
הם האמינו שבגלל . המילולי וכללי דקדוקה ההגיוניים חזקו בליבם את תחושתם זו

זכתה לסממני קדושה וכך , ידי אלוהים לכתיבת הקוראן- נבחרה על, תכונות אלו
  .ונצחיות
ובראש , הכרת הערבים תבוא בעקבות קריאת יצירותיהם הספרותיות, לפיכך

שירה זו . שהאומה הערבית קשורה אליה בטבורה ונימי נשמתה, ובראשונה שירתם
והיא משפיעה , ובירידי שירה, במועדונים, מדוקלמת בכל אתר ואתר ומעל גלי האתר

ההתלהבות הגדולה שבה התקבל המשורר מחמוד  .על מאזיניה השפעה מאגית
מעידה כאלף עדים על התייחסות הציבור הערבי , דרוויש בחיפה ביולי השנה

, הנחשב לגדול המשוררים הערבים במאה העשרים, ניזאר קבאני. למשוררים ולשירה
השירה "בשירו , היטיב לתאר את השתעבדותה של האומה הערבית לשירה הערבית

  : בו פתח במילים הבאות, "ליזם היפההיא האימפריא
  

  הערבים נכנעו לאימפריאליזם של השירה
  .יותר מאלף וחמש מאות שנה

  ,לא התקוממו נגדה
  ,לא נלחמו בה

  ולא התלוננו בפני מועצת הביטחון
  .או בפני בית הדין הבינלאומי
  .מענג ותרבותי, מעודן,היה זה אימפריאליזם יפה

  
  :ורדי שבין הערבים לשירהקבאני המשיך ותאר את הקשר הג

  
  , הערבי לא יכול לסלק מעליו את אצטבות ספרי השירה

  .כך יחסל את זהותו
  ,כפי שהסיני אינו יכול לברוח מהסיניות שלו

  .והאפריקני ואפריקניותו, וההודי מהודיותו
  , כך הוא אוכל את השירה ונושם את השירה

  וישן עם שירה ועוגב אחר שירה
  .השירה ומוליד ילדים לחופי

  
  :קבאני סיכם את שירו

  
  .השירה היא כתובת קעקע החקוקה על גופותינו ונשמותינו

  .בסבון או בתרכיב כימי, לא ניתן להסירה במים
  

  
קריאת והבנת השירים הערביים והתבוננות בהתייחסות הנלהבת של ההמונים 

ם כולתו-ניתוח שיריה של אום. אליהם היו מסייעים רבות להבנתם של הערבים
היו מסייעים רבות להבנת , ותגובות הקהל אליהם שכוללות קריאות עידוד

הקרב -טעויות בשדה, בוודאי, הבנה טובה הייתה מונעת. התרבותית תהמנטאליו
  . ומסביב לשולחן המשא ומתן



 

  
  

השפה הערבית היא הכוח המלכד והכוח המבטא של האומה הערבית והיא הציגה 
הבריטים  –האימפריאליסטים .בעותיה האומנותיותחיוניות בצורותיה ובגמישות בה

ששלטו במזרח התיכון הכירו בהשפעתה המיתית של השפה הערבית  –והצרפתים 
והם ניסו לפתח שפות עממיות ודיאלקטים במגמה לנתק את הקשר המלכד את 

שביטויה העיקרי הוא , ולאומה הערבית יש שפה אחת כתובה, הניסיון כשל. הערבים
השואף לשלוט . וש בשפה הערבית לִהדברות איננה משימה קלההשימ. השירה

, אם כן, יש. בדיבור מחויב בלימוד להג מסוים כדי שיוכל לדבר עם דוברי אותו להג
בין , לפעמים אדיר, ערבית של משמע האוזן וערבית של מקרא העין וקיים פער

ות הבערות הפער גדל והולך עם התפשט. השפה הספרותית ולהגי הדיבור המקומיים
לאור קיומם של להגי הדיבור הרבים ותופעת  .שהיא תופעה נרחבת בעולם הערבי

השירה מקבלת מעמד מרכזי ומלכד בחיים התרבותיים וזאת , הבערות הנרחבת
  . ערבית ספרותית  -משום שהיא כתובה בערבית אחת 

 במיוחד בתעשיית, השירה והזמרה, לנוכח מרכזיותה של מצרים בעולם התרבות
לכן הרבה , פני יתר הלהגים הערביים- הלהג המצרי זכה למעמד בכורה על, הסרטים

מוחמד , כולתום-שיריהם של אום. שירים מוכרים יותר בעולם הערבי בלהג המצרי
  .אטרש הינם דוגמאות בולטות בהקשר זה-עבדל ווהאב ופריד אל

  
במרכזה הבנת העולם הערבי מחייבת אותנו בידיעת שפתם ותרבותם ש, לפיכך

הבנת . זאת על מנת לפתח רגישות תרבותית למתרחש באזור. עומדת שירתם
הערבית תבוא בעקבות לימוד היצירות התרבותיות ויחס הקהל הערבי  תהמנטאליו

, שהיא מדיום תרבותי חשוב בעולם הערבי, מעקב אחר תגובת הקהל לשירה. אליהן
  .היה מסייע רבות להבנת הקוד התרבותי הערבי

  

  

  
  )עלי אחמד סעיד אסבר(וניס אד

  המערב והמזרח

  
  יםִמ ּיָ י הַ רֵ בְ ת ּדִ רֶ הֶ נְ ִמ ּבְ  ׂשרַ פְ נִ ר ׁשֶ בָ ה ּדָ יָ הָ 
  שּקָ ֻיְמ , רּטָ עֻ ר ְמ בָ ּדָ 
  םּמָ סֻ ט ְמ פְ ּנֶ ן הַ ִמ  קֹוינֹוא ִּת ׂשֵ נֹו
  םּמָ סֻ ר ְמ חֵ סֹו נּוירֶ ִׁש עֲ יַ 
  לאֵ ֹוק ׁשינֹוח ִּת רָ זְ ִּמ ה הַ יָ הָ 

  הרָ זְ עֶ א לְ רֵ קֹו                        
  אְט חֵ א הַ רֵ יְ  נֹוקֵ ב זְ רָ עֲ ּמַ הַ וְ 
  
  אתּזֹה הַ ּפָ ּמַ ה הַ פָ ּלְ חַ ְת נִ 
  תבֹוהָ לָ ה בְ לֶ ם עֹולָ עֹוהָ 
  רבֶ ם קֶ ב הֵ רָ עֲ ּמַ הַ ח וְ רָ זְ ִּמ הַ וְ 

  דחָ אֶ           
...תפּוא ׁשָ הּו רֹופְ ָאלְ 



 

  
  יוסף עוזר

  ואלהים הרׂש, רילקה

  
  משה הנעמי : עברית, שירים : שירי 

  1971 - א "ירושלים תשל "עלים"אפשטיין והוצאת -לוין. הוצאת א
  

קריאה בשפה העברית בשירת רילקה היא במידה רבה קריאה בתרגומים עבריים 
. עשויים בידיעה מעמיקה שעם זאת קלילה ואינה מכבידה, מוסיקליים, יפהפיים

שירה מתורגמת טובה הופכת את השיר לבן מאומץ שרק קשר קלוש נותר בינו לבין 
שירה מתורגמת טובה היא במידה רבה בתו החוקית של המשורר . הוריו הביולוגיים

  .המתרגם
הצגת שירת . שהסתתר תחת שמות שונים, שירה עברית נהדרת יצר משה הנעמי

 - 1935(הוא משה זינגר , רילקה העברית מחייבת לומר כמה מילים על משה הנעמי
שתרגומיו אהובים עלי בגלל זרימת  מתרגםוה משוררהוא ה. הוא משה אטר, )1995

המימד המוסיקלי שהוא רוקם בלשון , הרקמה הלשונית הקלאסית שלו, המילים
 .ועוד

להשאיר פיסות , לקרא את רילקה. תרגומי משה הנעמי הם שהכירו לי את רילקה
כל זה . ות מהםולהיטמע בתוך התפאורות השיריות והשאלות העול, שורות לידידות
בהיותי בסערות נפש . 1981ספר שירי הראשון ב, "סילן טהור"היה לפני צאת 

אינני מבין לחלוטין את הערתו של נתן זך , עצומות של פרידה וצלילה לתוך עצמי
  . תזהר שלא תהיה כמוהו: אלי

  
אולי בגלל  , בגלל סינתזה שבין חילוניות לדתיות? למה הרגשתי אליו קרבה מידית

כך -רק אחר? איפה למציאת הסדר עם אלהים ונקיטת העמדה האוניברסאליתהש
יכולתי להבחין שיש כאן ניואנסים נוספים במפגש שבין עולם דתי שבו כולנו 

שנשארה בו ." ֶזה ַּבּכֹל –ַהֵּבט ַעל ְסִביבֹוֶתיָך ./ זֹו ַהָּיד ִּתּפֹל. נֹוְפִלים ֻּכָּלנּו:  "מתרסקים
האדם שצריך , ללא ממסד רוחני, אלהים מוצנע בתוכוש, אחריות של אדם פרטי

ִמי ... ּבֹוֶכה ָעַלי / ,ְּבלֹא ִסָּבה ּבֹוֶכה ָּבעֹוָלם/ ,ִמי ֶׁשּבֹוֶכה ַעְכָׁשו ֵאי ָׁשם : ליטול אחריות
  .ַמִּביט ֵאַלי - ְּבלֹא ִסָּבה ֵמת ָּבעֹוָלם/ ָׁשם ָּבעֹוָלם-ֶׁשֵּמת ַעְכָׁשו ֵאי

, ְזכּוִכית ָזִהיר-ַּבֲארֹון, ָׂשמּוהָ : במיוחד ביחס לאישה ,הקשבתו לצביעות שבתרבות
המתבונן בשיריו המפרשים , לי לרחוש לרילקה קרבה כאילו הייתי בן דמותו גרמו

  ...בעצם את חיינו שלנו בזירה היהודית ישראלית 
  : בימי הבינייםאלהים הנה כך כתב בשירו 

  .ְוִנְמְלטּו ִמּלּוַח ְׁשעֹוָתיו/ ,עֹל ּוְלַהְׁשִמיַע אֹותֹוָתיוִלפְ  -קֹולֹו ִהְפִחיד ִאֵּים  -ֵהִניחּו לֹו 
מובן , שאינו משחק תפקיד בחיים היהודיים, היוהזמן האל, לוח השעות של אלהים

הוא מתגלה בכל חרפה במציאות של האדם החרדי שיכול לקיים מבנה של . לי ומוכר
ואין מי . קשרי גידים ורוחחיים דתיים שאין בינם לבין הקשבה למצוקת הזולת שום 

  ? אם כך במה אנו חיים חיים יהודיים: שישאל
פעם את הקדמתו הנפלאה והמצמררת של הרב רפאל שמשון הירש  להביאראוי 

ראו בהקדמה להגדה של פסח . נפשה רבציפואודות גורל הדת שכוהניה בגדו 
  ].אגדת הרב רפאל שמשון הירש[שנושאת את שמו 

והדיבור אל הכלל  המטפוריתגילתה לי את הרגישות ,  לקהרי- קריאה במשה הנעמי
  .האנושי

  
  
 
 
 



 

  פגישתי עם משה הנעמי
  

שולחן "קשו לעצב חיים מתואמים עם היקבוצה של חילונים שב, נהגנו, 1994בשנת 
. יהודי לא שגרתי לחלוטין. לשמוע שיעורים מהרב דב צבי רוטשטיין, היהודי "ערוך

  שידרו קשר לכלל , לכתיותופעם תובעניות ה היו פעם מיסטיותהשיחות שלו 
, דקדוק הדין, שירה, מתמטיקה, מוסיקה - העולמות הרוחניים של בני האדם

  .ואפוקליפסה 
  .אינטגראלי של החברה החרדיתנו חלק בימים ההם כבר היינו בעיני עצמ

 אינני יודע בבירור אם היו לו ברורים. הרב דב צבי רוטשטיין היה יכול להטעות מאד
רמזיו היו תכופים על מעורבותו בשירת אלתרמן . ההבדלים בין מציאות להזיה

? היה בעל הזיה אהאם אני משוכנע שהו. ויהודה עמיחי שהתייעצו איתו על שירתם
  !לא

בדיוק באמצע שיחתו המרתקת של הרב דב , באחד השיעורים נכנס אדם עדין פנים
  .צבי רוטשטיין

  ?מי זה. הפסל דני כץ, פר אמנון אריאליהסו, הצייר איקא ישראלי היה שם
  .משה זינגר? מה שמו. זה איש אחד שכותב שירים: השיבו לי

  ?אתה משה של רילקה: נגשתי אליו בקול רם שלא התאים לאוירה בחדר
פר שהתלהב והוא ִס " שם ומלכות"ספרי נתתי לו את . ה של רילקה הוא היהמש

  ."האור היפה"ביותר מהשיר 
י השירה במטרה לקעקע את אחד מספר "הארץ"אמר בעתון לאחר מכן כתב מ

לקח ] שאינני יודע אם היה מוצדק[ככלי נשק במאבקו . האחרונים של פנחס שדה
  .את שירי והשתמש בו להתקפתו הספרותית

בולטים  ,בין המשוררים שתרגם. נו להם שם באיכותםמשה הנעמי ק תרגומי
. עבריתתרגומיו לשירת רילקה נחשבים הטובים ב. ויס'יימס ג'גו רילקהתרגומיו ל

 באור חיפשוך"וקובץ מסכם , ת הששיםשנוב" עקד"בהוצאת את התרגומים כינס 
  .1987בשנת ביתן - שיצא בהוצאת זמורה, "מלאכים רבים

) זינגר(משה הנעמי . 1960יצא לאור בשנת , "שירים קטנים", ספר שיריו הראשון
ספרי שירים לילדים ו, ספרי שירים לילדים משלו, פרסם כמה קובצי שירה

בשנת  תל אביבנולד ב) זינגר(משה הנעמי . מתורגמים של גדולי משוררי הילדים
  .1995בשנת  ירושליםונפטר ב 1935

  
   ָׂשָרה ,בין השיטין של רילקה

  
ה וההזדמנות שניתנה לי עכשו לעשות מחוה למשה הנעמי יקרה לי לא פחות מהמחו

  . רילקה, למשורר המקורי
, אבל כנראה יש כאן דבר מה אינטימי נוסף שצף בימים שאדם נפרד מהאינטימי שבו

כבתוך צינוק ועכשו , בתוכי, ונענה להתבוננות חיצונית במה שהסתיר בתוכו נפרד
מקבל חנינה של גיל בוגר לאותו שצף אהבת . ויוצא מהצינוק לחפשימשתחרר 
  . שחיי השתנו בגללה, אהבה מכוננת נפש, נעורים

ומביט בסוד בשורות , 1980נת כי אני מצטט מאותו הספר בו קראתי רבות בש
ערה חרדית שיח סמוי ביני לבין נ- המסומנות בו במסגרות שעניינן דו מות מאודמסוי

את , והדגישה לי את השורות הדתיות אצל רילקהשלמדה איתי באוניברסיטת חיפה 
  ...השורות האמורות לכוון אותי לשינוי אורחות הקיום החילוני שלי

 - נגלית נערה חרדית המתמחה בא -משורר גרמני רומנטי, בין רילקה: מפגש משונה
והצלעות האלה הבלתי אפשריות מתובלות ... ואני אקזיסטנציאליסט אבסטרקטי

, הגותם של דמויות תורניות, השבת, במכתביה שופעי ציטוטים על אודות התפילה
  .  וראיות מרילקה אותו השאלתי לה

  



 

סברתי שהתפילה . באחד ממכתביה כאבה בדמעות את אי הבנתי את עניין התפילה
, יה האמיתיתוליוני בני אדם כטכסט סגור נוגד את עניין החויומוגש למכדבר חתום 
  .יה כזו כלפי הטרנסצנדנטיואם ישנה חו

ולמה לא שירה של . את יצירת האדם המודרני, לכל הפחות, הוספתי שראוי להכליל
  ?משוררים בני ימינו

  . מכתבה החוזר היה באמת רווי דמע
  

ת שבו הוא מבקש קשר עם אלהים ואינו היא הדגישה את המשורר הגרמני בשורו
  ".טרנסצנדנטי": יליומכנה אותו בכינוי האו

עם הספר , אותי עם עצמי ל רילקה והאוסף שמלוקט כאן מפגישיםשירתו ש, הנה כך
כאשר היא מקריאה לי , עם השירים שקראתי איתה, ממנו אני מעתיק את השירים

עמוד התווך של ההשקפה , ימשגיח רוחנ"איש המוסר שהיה  - מכתבי הרב דסלר 
אז לא ידעתי דבר על הקשר ההדוק בין השקפה זו לבין ". היהודית שאחרי השואה 
. חרדית ליהדות המזרחית-ה שרוחשת היהדות האשכנזיתיהקיטוב המוחלט והדחי

: לא הבנתי מדוע הרב עובדיה יוסף מרבה להשתמש בספרי ההלכה שלו במושג
  ..." ואחינו האשכנזים"

נציג ללא , לא נציג מובהק, אומנם, "חילוניות"יתי בשבילה מעין נציג האולי הי
שנכון להקשיב לנערה שכל אכילת לחם מסתיימת אצלה בתיאור מקוצר של , הצגה

ברכת "ששמה , ארץ ישראלההיסטוריה היהודית ותחינה לחידוש החיים היהודיים ב
. ך כדי הזנת עצמוסטורית תויאמנם התפעלתי מהאדם החי חיי מודעות ה". המזון

אני . באמת בונים סוג יהודי אחר הוהשווארמהרי אוכלי הפיצה . יש בזה עוצמה
  .מודה שהייתי פעור פה

   -הדגישה לי את שורותיו של רילקה שלי כדי לרשת אותי מבפנים  ָׂשָרהעל רקע זה 
  :  ובלשונו של רילקה, התפילה הרלוונטית דוקא לאדם המודרני -למשל 

ואחד מכל / חפצתי להתפלל/ ולהלך תחת רוחב שמי אל/ מתוך ליבי חפצתי לצאת
אשר כמו עיר / ,שנשאר/ איזהו הבודד/ ידעתי, נדמה/ בודאי עודו קיים/ הכוכבים

  ]מתוך קינה[... בשמים הרחק, בקצה קרן אור/ לבנה עומד
  -היחיד שבמצוקתנו יאסוף אליו את משבר האדם , ונוכחות האלוהים

  
  . ְּברְֹך ֵאין ֵקץ ֶאל ּתֹוְך ָידֹו ִיּטֹל/ ַהְּנִפיָלה ַהּזֹאת ְוַרק ֶאָחד ֶאת

  
והיא טענה שאינני כשואל אלא כמתרץ ? אהוהשֹו: ואני כמובן התפרצתי ושאלתי

  .ולפעמים קושיא טובה שווה מכל תירוץ
, ָׂשמּוהָ ..." :  כל כבודה בת מלך פנימה"יכלה לראות את המושג  -ובשיר גורל אישה 

       ְיָקר ֻיַּצב  - ַּבֲאֶׁשר ָּכל ְּכִלי/ ,ְזכּוִכית ָזִהיר- ןַּבֲארֹו
, מוסרי- שהמפתח להבנת המצב התרבותי, קולט היטב" גוי"ופליאתה שהמשורר ה

  .מצוי תמיד ביחס של החברה למין הנשי
  : שרה קראה והדגישה שורות רילקה האחרות

קצר אדם או / תחינהליצור את שירבה / ולכך ידנו אמונה/ ,מעבר כל יש רק תפלה
  ]ספר השעות[... ומתגלה האמונה/ כליו עולהממאבק / תמונהצר 
ֵעת ְרצֹוְנָך ֶאת מּוָבנֹו / ,ִמָּלה ֶׁשעֹוד ִּבְׁשִתיָקָתּה ַּתְבִׁשיל/ ָּגדֹול ּוְכמֹו, ְוָכְך עֹוָלם ִּתּצֹר:  או
  ]כניסה[. ִיּטּו ֵעיֶניָך ֶחֶרׁש ֵמִעּמֹו/ ָיִכיל

  
  ...רק הדגשתי מה שאהבתי, אליך אינני מתכוונת...

  .שרה, מכסה כל טפח ומגלה רק בין השורות, יגתמסו, חרדית
   - - -ואני לא צריך לפרט שהיה לי ברור לאיזה כוכב מתכוון רילקה 

  
היא הוקעה  .חתן מזרחי: ההורים שלה כינו אותה בכינויי גנאי על מה שחששו ממנו

סברה שיש בידה ... ישיבה... אשון בלאחר שהודעתי לה על ביקורי הר .ממשפחתה



 

הרב דסלר . הרי שאיפת חייהם ששרה תינשא למי שתורתו אומנותו -טיעון מנצח 
  .לא הבחין בשונות גזעית ולא רמז על עדיפות גזעית כל שהיא

ואני בסך הכל עשיתי שבת ראשונה ולמדתי בה דף ראשון , היא היתה מאושרת
, בן תורה או לא. ריה שאכן יש לה בן תורהאבל היא כבר הודיעה להו. ממסכת שבת

  אבא שלה הוקיע אותה . אמא שלה הזמינה לעצמה אמבולנס. אבל הרי הוא מזרחי
הדגישה הם שעשו אותי  היה ברור שהשורות של רילקה אותן. מברכותיו בליל שבת

את אחדות , לא הרב דסלר שלא הדגיש כראוי לבני צאן הקדושים. יהודי טוב
  .'תחת תורת ה היהודים כולם
חושב שאנו צריכים הוא גבאי בית כנסת ו. נפגשנו ,בהסכמת בעלה, לאחר שנים

  . היא אישה גדולה, לסגור, לפתור
הרי אתם עצמכם אינכם ? מה שמו של האסיר הזה, הצינוק קרא לאסיר לחזור, לא

  .לקרא בשמו, יכולים להשיב
  .ועם זאת כולנו יודעים שדינו לצאת לחופשי

אינכם . זוהי אחת ממנהרותיו, הנה, מנהרה הוא יחפור לו. לו דרכיםהוא ימצא 
  ?שומעים את קולות הגירוד של העפר

  
   ְסָתו    

  
  , נֹוְפִלים ְּכֵמָרחֹוק, ָעִלים נֹוְפִלים

  
  ,ְּכמֹו ָנְבלּו ַּגִּנים ִּבְׁשֵמי ָׁשַמִים
  .ֵהם נֹוְבִלים ְּבַהָּבָעה ׁשֹוֶלֶלת

  
  נֹוֶפֶלתּוַבֵּלילֹות ָהֲאָדָמה 

  .ִמָּכל ַהּכֹוָכִבים ֶאל ַהְּבִדידּות
  

  .זֹו ַהָּיד ִּתּפֹל. נֹוְפִלים ֻּכָּלנּו
  .ֶזה ַּבּכֹל –ַהֵּבט ַעל ְסִביבֹוֶתיָך 

  
  ְוַרק ֶאָחד ֶאת ַהְּנִפיָלה ַהּזֹאת
  .ְּברְֹך ֵאין ֵקץ ֶאל ּתֹוְך ָידֹו ִיּטֹל

  
  
  

  ִׁשיר ַאֲהָבה  
  

  ְלַבל ֵאיְך ֶאֱעצֹר ְּבִנְׁשָמִתי
  ְוֵאיְך ָאִרים, ִּתַּגע ְּבִנְׁשָמֵתךְ 

  ?ֶאל ֶיֶתר ַהְּדָבִרים ךְ אֹוָתּה ִמּמֵ 
  לכַ ַמה ְּמאֹד ָחַפְצִּתי ִּכי אּו

  רּתֵ ִעם ֵחֶפץ ֶׁשָאַבד אֹוָתּה ַהְס 
  ֲאֶׁשר, רזָ ְּבָמקֹום ּדֹוֵמם וָ 

  .ךְ יִ ד ַמֲעַמּקַ עֹרְ ד ּבִ עֵ רָ לֹא יֵ 
  ִביּו ךְ ֶׁשר נֹוֵגַע ּבָ ַאְך ָּכל אֲ 

  הּוא ֵמִביא ְוַכֶּקֶׁשת ,נּודֵ כְ לֹו
  .קֹול ֶאָחד ִמֶּצֶמד ֵמיָתִרים

  ?ה ַהְּכִלי ִנְמַּתְחנּו ּבֹו ַיְחָּדומַ 
  ?י ַהַּכָּנר ֶׁשָאנּו ְּבָיָדיוִמ 

  .הֹו ִנּגּון ָמתֹוק

  ּגֹוַרל ִאָּׁשה 
  

  ,ְּכֶמֶלְך ֶׁשַּבַּצִיד ּכֹוס ִיַּקח
  ,ְגמַֹע ִמּתֹוָכּהלִ , ֵאיזֹו ֶׁשִהיא

  ָּכךְ -ּוְכמֹו ֶׁשְּבָעֶליָה ַאַחר
  –ַּבֲחָרָדה ְלִמְׁשֶמֶרת ַיִּניָחּה 

  
  ,ִלְׁשּתֹות ָצָמאְּבֵעת ָּכְך אּוַלי 

  ;ַהּגֹוָרל ֵהִרים ֶאל ִּפיו ִאָּׁשה
  ַחִּיים ְקַטִּנים ָיְראּו ְמאֹד, ַאַחר

  ַהְרֵחק ִמִּׁשּמּוָׁשּה, ֶּפן ִּתָּׁשֵבר
    

  ,ְזכּוִכית ָזִהיר- ַּבֲארֹון, ָׂשמּוהָ 
  ְיָקר ֻיַּצב-ַּבֲאֶׁשר ָּכל ְּכִלי

  ,)ְיָקר ֶנְחָׁשב- אֹו ָּכל ָּדָבר ֶׁשְּכִלי(
  

  ,ָזָרה, ָעְמָדה ְּכֵחֶפץ ֶׁשֻהְׁשַאל
  ,ְוִהְתַעְּוָרה, ְוִהיא ָזְקָנה ָלּה ָּכךְ 

  .  לֹא ְּכִלי ָנִדיר, ְיָקר ָהְיָתה- לֹא ְּכִלי

 ריינר מריה רילקה



 

  ברוך בראונשטיין

  ערבית

  .הילָ עִ ת נְ עַ ְׁש 
  ּה   רָ ת אֹות אֶ פֶ סֶ אֹו ׁשמֶ ּׁשֶ הַ 
  יורָ יָ ת ְׁש אֶ  קְס יֹוּקְ הַ 

  .יהָ תֶ רֹועֲ ת שַֹ אֶ  ִאָּׁשה
  
 הרָ גּויל ְס ּצִ ּמַ ת הַ ּכַ סֻ 
  תרֶ ׁשֶ רְ ׁשַ ים ּבְ קִ זּות אֲ אֹוְס ּכִ הַ 
 .קמֶ ג ָלעֹסֹום נָ ּיָ הַ 
  .ילפִ אֲ ט מַ קֶ ׁשֶ 
  
  חַ תֹפְ ן לִ מַ ּזְ ו הַ שָ כְ עַ 
  בּלֵ י הַ רֵ עֲ ת ׁשַ אֶ 
  םיִ נַ זְ ָאת הָ ְלתֹוּדַ 
  .ףַאי הָ ירֵ ִח נְ 

  
  ןכֹוּנָ ד הַ עֵ ֹוּמה הַ זֶ 
  המָ הּוה ּדְ יקָ ִת ְׁש לִ 
  תעֹורּום קְ יִ ינַ עֵ לְ 
 .ףסֹוינְ אֵ ל הָ ׁשֶ  חַ לּוּמָ ם הַ עַ ּטַ לַ 
  
  

  

  

  

  

  ליאורה בן יצחק

  צניעות
ר ְּבִכיס ָּתִביא ִלי ַּפְרּפָ ִּבַּקְׁשִּתי ׁשֶ 
  ֻחְלָצְתָך  

  ַח ַאְך ַאָּתה ִהְרַּכְבָּת אֹוִתי ַעל ֶּפַלח ָירֵ 
  ִמְּבִלי ֶׁשֲאַבֵּקׁש 

  
  ֵליִלי ֵריק, ְוַעָּתה

 ְּבעֹוד ְיֵרִחי אֹוֵבד ִּבְקִלַּפת ֻטְרִקיז
  .    ְרִכיםֶׁשל ִרְצָּפה ָעֶליָה לֹא ּדֹו

  
  .ֵאיִני ְמַוֶּתֶרת ַעל ַעְצִמי

  
  ֹותֶזה לֹא ַהֶּׁשֶקט ַהְּמַאְפֵׁשר ִלי ִלְרא

  .ֶאת ַהר ַהַּגַעׁש ְמַדֵּמם
  ,ְּכָבר ֵאין ֶצַבע, ַלִּמָּלה

  ֲעָקָרה ְצָלִלים ְמִציִפים ַּבֶּזֶלת 
  

ר ִמִּכיס ִּבַּקְׁשִּתי ְלַלֵּטף ַּפְרּפָ , ַוֲאִני
  ֻחְלָצְתךָ 
 .ְלֶרַגעלּו ַרק 

  



 

  שירן- יהודית מליק

  והייתי תפילה
  

 תֵיׁש ְלעֶֹנג ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ְּגבּולֹו ַּכָּמה ַמָּדִדים
  .ַּצַערַּכָּמה ַאְכָזבֹות ִמְתַיְּגעֹות ְמֻקָּפלֹות ְּבַאְבֵני הַ 

  ֶבל ְּכמֹו ֶעֶלם ָצִעיר ֶׁשּכֹחֹו ְּבאֹונֹוְוַהּסֵ 
  .יוַמְגִּדיל ְצָעָדיו ַמְרִחיב ְּדָרָכיו ַמֲעִצים ַמֲאַוּיָ 

  ָקם ֵמֻחְרָּבן ְלֻחְרָּבן
  ְּכאֹותֹו ִניצֹוץ ֶׁשל ְקֻדָּׁשה

  .ַמְבִעיר ִּבי ְּתבּוָנה
  

  ָרהַוֲאִני לֹא ֶאֱהֶיה ְּכאֹוִדיֵסאּוס ַהִּנְלָחם ַּבּמֹויְ 
  ! ֶאֱהֶיה ֲאִניֲאִני 

  ּדֹוָלה ֵמַהְּכֵאב ַקְמצּוֵצי אֶֹׁשר ְזַהְבַהִּבים
  ֶאְצַעד ָקִדיָמה. לֹא ַאִּביט ָאחֹור ְּכֵאֶׁשת לֹוט

  ְוַהַּלְיָלה ַיֲהפְֹך ְליֹום ְוַהּיֹום ַיֲהפְֹך ְלַלְיָלה
  ֲאַׁשֵּנס ָמְתַני ְּכֵאִלָּיהּו

  ִכיָאִׂשים ְּפָעַמי ָּבֱאמּוָנה ָהרֹוֶגֶׁשת ְּבתֹו
  –ְוֶאֱהֶיה ְּתִפָּלה 

  
  

  , "בת אור"לית "מו -  שירן-יהודית מליק
  הוצאה לאור ומנהלת המרכז לכתיבה 

  . ש שושנה מליק בחולון"יוצרת ע
  , סופרת, משוררת. אשת חינוך

  חוקרת ספרות , מבקרת ספרותית
  מדריכה סדנאות .  ילדים ונוער
  . וכתיבה יוצרת הבביבליותרפי

  לחץ -במצבי מאתרת ילדים ונוער
  .ומשבר דרך כתיבתם

  

  

  ויתקון. אסתר ז

  ציפור כחולה

  ֵיׁש ְוִצּפֹור ִנְקַלַעת ֶאל ּתֹוְך ֵּביִתי
  ,ְמעֹוֶפֶפת ֵּבין ִסיֵרי ַהִּמְטָּבח

  ח ְוגּוָפּה ִנְמׁשָ , ַמְהִּביִלים
  ,ר ַהִּצְדָּפה ִמַּמֲעַמִּקיםטּוְרִקיז ְּכֵעין ּדַ 

  קֹול ָעִדין ּובֹוֵטחַ ְוִהיא ּפֹוַצַחת ָאז ּבְ 
  ,ַעם ַהַּבִית ְוַאֲהָבִתי ִליָלַדיֶאת טַ 

  .ּהֲאִפּלּו ַהָּבָלָגן ַהֵּביִתי ֵאינֹו ּדֹוֶחה אֹותָ 
  

  ִהיא ְמַלֶּקֶטת ַקׁש ּוְגָבָבה - ַהֶהֶפךְ 
  ִמיםּבֹוָנה ָלּה ֵקן חָ , ִמִּפּנֹות ַהֲחָדִרים

  ְלָהִקים, רֹון ַהְּסָפִריםּוָבטּוַח ֵמַעל אֲ 
  ,יםּבֹו ּדֹור של ּגֹוָזִלים ְּכֻחּלִ 
  ,ַהָּכִרּיֹות, ֶׁשְּיעֹוְפפּו ִלי ֵּבין ַהְּסָפִרים

   ַהַּגְרַּבִים, ַּבַּנֲעַלִים, ַהְּתמּונֹות ֶׁשַּבָּסלֹון
  ִיםׁשֹות ַהִּׁשּנַ ּוִמְברְ , ֶׁשל ַהְּיָלִדים ַּבִּמְסְּדרֹון

ֶקר ֶׁשִּנְׁשְּכחּו ִּבְׁשַעת ּבֹ, ַעל ְׂשַפת ַהִּכּיֹור
  ,חֹוֶפֶזת

  
  ם ִנְקַלַעת ִצּפֹור ְּכֻחָּלהַהָּיִמים ָּבהֶ 

  ַנֲעִׂשים ֲעֻנִּגים, ֶאל ּתֹוְך ֵּביִתי
  ְּכַמְנִּגינֹות ָחִליל ֶּפרּוָאִני ְוֵאיִני

  .ֶעֶרת עֹוד ֶׁשְּכָנַפי ָלאּוִמְצטַ 
  
  
  

   .בת טבעון לשעבר -זילבר  -אסתר ויתקון
  נשואה . מזה עשרים שנה חיה באריאל

  רה כותבת שי.ואם לשלושה בנים וסבתא 
  ש בפרס רא זכתה .ומציירת שנים רבות

  . 1998הממשלה לעידוד יצירה בשנת 
  מוסמכת בספרות עברית באוניברסיטת 

  תראפיה באמנות  אילן ומלמדת-בר
  .  באלקנה ,"אורות"במכללת 

 



 

  חדש על המדף
  
  
  
  

  ראה , "שעת המים"  - המשורר יפתח בן אהרון ספר הביכורים של 
   ,מעמיקה וחודרת, שירה ייחודית". הקיבוץ המאוחד"אור בהוצאת 

  אישית  מבטנוגעת במעגלי החיים האנושיים מנקודת 
  . ואוניברסאלית גם יחד

  אהרון- למצגת שיריו של יפתח בן
  
  
  
  
  

שראה אור  "תפוזים" – 'אילן ברקוביץספר שיריו של המשורר 
 ".הקיבוץ המאוחד"לאחרונה בהוצאת 

הוא חגיגה אמיתית  רחל חלפיירים חדש של כל ספר ש
לאחרונה יצאה ספרה . לאוהבי שירתה ולאוהבי שירה בכלל
הקיבוץ "בהוצאת , פרטים סודיים מתוך הקלסר השקוף

 ".המאוחד



 

  קוראים כותבים
  

  
  ,שלום שרית

התפללתי לאלוהים  ,הבוקר בארבע וחצי לפנות בוקר לפני שהלכתי לבית הכנסת
כל בוקר ב .)אני יכול להרשות לעצמי לקום מוקדם כי אני בפנסיה. (בקריאת שירה

לקחתי אתי לבית  היום . לפני התפילה אני נותן שיעור בבית הכנסת בשעה חמש
השיר היווה ". נדרים קטנים"כתוספת לשיעור גם את שירו של אלישע פורת  הכנסת

  .רקע לשיעור
  

  , תודה
  עזרא רענן

  
  
  

תודה מקרב לב לכל עשרות ומאות הכותבים המעודדים ותומכים , ובהזדמנות זו
  .ילות החוג לשוחרי שירהבפע

   
  
  

  
  שונות
  

הלומדת בצוותא במקורות , ס הגולן פועלת קבוצה של חילונים ודתיים"במתנ
בהנחיה , הנדון מזוויות שונות במהלך השנה, מידי שנה נקבע נושא שנתי. ישראל

  . חילונים ודתיים, של אנשים המבטאים גוונים שונים ועמדות שונות
  

  :הנושא השנתי הוא. ית עומדת להיפתח בקרובהעונה השביעית של התכנ
  . תפילה ומה שביניהם, ניגון, שירה; "למדני אלוהי ברך והתפלל" 

  
  :להלן התכנית השנתית

  
 .ערב עיון לימים הנוראים. במועדון כפר חרוב 19:30- ב 18.9בתשרי ' ו' יום ג .1

 .יום הכיפורים בהווייתם של חלוצי העליה השניה והשלישית .א: בתכנית
מחבר ". המדרשה באורנים"מנהל , גבעת חיים איחוד, מוטי זעירא  :מרצה
 –" ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה" .ב". קרועים אנו"הספר 

ראש הישיבה התיכונית  ,הרב שמחה לוי :מרצה". ונתנה תוקף"על הפיוט 
  .בשיתוף עם חוג מורשת ישראל –הערב . בשדה יעקב

  
על תחילתה של  –מבית המקדש למקדשי מעט  :הנושא. 22.10בחשוון ' י .2

, ר חיים בן דוד"ד :מנחה. תרבות התפילה ובתי הכנסת בהיסטוריה היהודית
המפגש יתקיים בבית הכנסת העתיק באום אל . י וארכיאולוג"חוקר א, קשת

  .קנאטיר
תפיסת החלוצים  –? מי ראוי לשבת במשתה שבתך :הנושא. 12.11בכסלו ' ב .3

על פי תפילת שבת שכתב אברהם , ם בשרשרת הדורות היהודיתאת מקומ
  .ס הגולן"מנהל מתנ, אורטל ,אורי הייטנר :מנחה"). בואי כלה("שלונסקי 

ומאז ועד , ך"תפילות בתנ": אבות תקנון –תפילות " :הנושא. 17.12בטבת ' ח .4
  .ן"י אית"רב היישוב אבנ ,הרב ארז לוי :מנחה.  ימינו



 

כסידור "  פתוח סגור פתוח" - " להתפלל עם עמיחי" :הנושא. 14.1בשבט ' ז .5
מרצה , מחנך ומשורר, גבעת חיים איחוד, בארי צימרמן :מנחה. תפילה

  ".עלמא"במכללת 
' תפילתו של ר! עזור לי. נקרעו לי הנעליים', ה :הנושא. 11.2' באדר א' ה .6

  .יונתן, הרב איתמר אלדר :מנחה. נחמן מברסלב
על קהילות ? יש חיה כזאת. תפילה חילונית :הנושא. 25.3' ט באדר א"י .7

, "המדרשה באורנים"ממייסדי , גניגר, שי זרחי :מנחה. תפילה חילוניות
למנהיגות יהודית " תהודה"ראש בית המדרש , "ניגון הלב"ממובילי קהילת 

   .חברתית
, משוררת, חוה פנחס כהן :מנחה. השירה כתפילה :הנושא. 7.4בניסן ' ב .8

  ". ימויד"עורכת כתב העת 
התפילה והכמיהה  –" ותחזינה עינינו בשובך לציון" :הנושא. 12.5באייר ' ז .9

ראש המכינה , חספין, הרב אביה רוזן :מנחה. י לאורך הדורות ובימינו"לא
  .הקדם צבאית במיצר

 .עתיד, הווה, עבר: מסורת הפיוט - הזמנה לפיוט  :הנושא. 16.6ג בסיוון "י .10
מנהל ועורך ראשי של אתר . ר ונגן כלי הקשהזמ, מוסיקאי, יאיר הראל :מנחה

" בית אבי חי"מנהל אמנותי של סדרת הפיוט של ". הזמנה לפיוט" האינטרנט 
  ".אור צח ופשוט" -

כך אומרים הנשים , כשם שאומרים האנשים שירה" :הנושא.  7.7בתמוז ' ד .11
רננה  :מנחה ".שירה חדשה"על הקהילה ההלכתית השוויונית  –" שירה

מנהלת תכנית להכשרת , "שירה חדשה"ממייסדות קהילת , טילזררביצקי 
  .מורים במכון הרטמן

 –" כל נהי ארימה" :הנושא. במועדון נטור 21:30- ב 9.8באב ' ערב ט, ש"מוצ .12
, הרב תמיר גרנות :מנחה. מנגינות ומחשבות על הקינות –הקינה כתפילה 

  . מלמד יהדות בבתי מדרש ומכללות ברחבי הארץ, יונתן
" אוהלו"מתחם מכללת , ה"במרכז פיסג 20:30המפגשים יתקיימו בשעה  כל .13

מחיר למפגש . למעט המפגשים שבהם צויינו מקום או שעה אחרים, בקצרין
  .₪ 15 –) שהכניסה אליהם חופשית, למעט הראשון והאחרון(

  
  אורי הייטנר

 . ס הגולן"מנהל מתנ
  
  
  
  

  . מפגשי הקראה משירי משוררים –החוג לשוחרי שירה  
 .המשורר הסורי ניזאר קבאנייתקיים ערב הקראה משיריו של  6.9.07בתאריך 

במועדון  20.00בשעה , המפגש מתקיים באווירה ייחודית בקיבוץ שריד
  .מומחית לשירה ערבית ומתרגמת, לאה גלזמןבהשתתפות . 'הסנדוויץ


