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 שרית שץ        דבר העורכת
  עודד פלד    "עיין ערך שירה"שנה ל
  "עיין ערך ְׁשַנְתִׁשיר: "שיר        עמי- דודי בן

  "אוהב את אמא"; "לך על זמןהו: "שני שירים        יעקב שגיא
  "תעסוקות ערב: "שיר        אשר רייך
  "תפילה: "שיר        ענת לויט

  "ִּבְבַׂשר אחּוז"; "נקמת הגבר: "שירים 2        נתנאל לאור
  "Animulaבקרקס "; "ברןהק: "שירים 2      קיסטר צבי' י מנחם
  "השקט של אבי"; "הבל: "שירים 2        דסקל ריקי
  "שירי שלג ותהום"מתוך       אהרון בן יפתח

  "מצעד המשוררים -  ואחד תשעים תפוז : "שיר        אילן ברקוביץ
  "רחם רחמתיים: "שיר        אורה ערמוני

  "התפייסות: "שיר        בנימין- שרי בן
  "שיר שנמצא בבקבוק"; "בתחנה הסופית: "שירים 2        אינקוגניטו
  "ובכל זאת: "שיר        יעל גלוברמן
  "מותר לי: "שיר      אסיף- שלומית כהן
  "ילדה קופצת על חבל –בין אהלים : "שיר      בירון- ציפי לוין

  "ְּבעירה: "שיר        מיכל סנונית
  "עולם הפוך"; "ישנו חף מפשע הזועק: "שירים 2        בנימין אלקובי
  "ימס בונד מת הלילה'ג: "שיר        ינאי ישראלי
  "רוח נושבת תמיד: "שיר        משה שפריר
  הריתמוס: 'פרק ב; השירה ביסודות פרקים חמישה: מאמר        לאה גולדברג
  "נדודי שינה: "שיר        רעיה שקולניק
  "בדרכים: "שיר        מנחם פאלק
    "?אדוני, מה תרצה: "שיר    אריה- יהודה גור
  "משוגע"; "התאנה חנטה פגיה: "שירים 2        אשר חדד

  "הגששים"לזכרו של פולי מ, "קשת בענן: "שיר        רפאל אמיר
  "התהלכות: "שיר      תדמור- אטלס טל
  "שתיקה לדייגיםיפה : "שיר        ביקם גזיתא

  עודד פלד: תרגום" חובל שלי-הו רב! חובל- הו רב: "שיר        וולט ויטמן
  )"הייקו(אחרי המבול "; "מקום הופך זמן: "שירים 2        עודד פלד
   בשלושה' האין' ואל' הפנאי' אל הצצה: מרמא  רותי בלום

  זלדה של שירים
  "בין טורקיז לתכלת: "שיר        פנינה פרנקל
  "אני שר באגן הים התיכון: "שיר        יוסף עוזר

  ם בלא שם ופורטונהמשוררי: מאמר        אריאל סימקין
  "סוף הדרך: "שיר        דליה יאירי
  "מראה מעבר לגל"שיר         זאב- איליה בר

 בשירת ופואטיים ביוגרפים ואמהות אבות: אסתר ויתקון  עלי שיח- על
 חקק הרצל

  שרית שץ ומאיר צמח: תרגום –" התליין"מוריס אוגדן   עיין ערך תרגום
  

 

  לאה גולדברג: תרגום –" לאשתי" אוזוניוס מגנוס דצימוס
  על ספרית העיוורים ממקור ראשון: רשימה  מיכאל פז

  הלֶ 'יינִ ּפִ  של מכיסו" םאֵ  בלֵ ": דודי בן עמי    ריםהמדור לחיפוש שי
  קוראים כותבים
  אירועי ספרות

  שונות

תוכן העניינים



  דבר העורכת
  

  !בני שנהאנחנו . הנו גיליון יום הולדת "עיין ערך שירה"של  12גיליון 
וככל תינוק שזה , בדיוק יצא הגיליון הראשון חודשים 12לפני 

, מהסס, חסר ביטחון, עתה בא לעולם הוא היה מעט מקרטע
  .באותקראת הובעיקר סקרן וצופה ל לעתים חבול

גדלנו יחד . הרבה מאוד מילים זרמו מאז באוטוסטרדה המקוונת
ים עם תגובותיכם הרבות והתומכות ועם הכותבים הרב, עמכם

? מצוהה-איך היינו נוהגים לומר בבר .שהעשירו את דפי הירחון
 נותועל כך נתונה לכם תוד. בלעדיכם לא היינו מגיעים עד הלום

  .מעומק הלב
לאות תודה ומחווה ובעיקר לאור המכתבים הרבים אותם אני 

החליטו חברי המערכת לערוך עמכם היכרות פנים אל , מקבלת
  .האנונימיות ממעטה מגיחיםאז הנה אנחנו  .פנים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   שרית שץ
החוג "יוזמת מיזם . האם היולדת
מנהלת האתר , "לשוחרי שירה

וספרית המצגות ועורכת הירחון 
 "ן ערך שירהעיי"

  עודד פלד 

וכותב יועץ , משורר ומתרגם מחונן  דודי בן עמי  
לעולם איננו נפרד . בנפש חפצה

    תרומתו לא תסולא בפזמכלבו ו
  

 דעתן, חבר מערכת חרוץ
שאר , איש אבני הצור. וקפדן

 הרוח והמילה הכתובה
  
  

  ?ומה בגיליון זה  אריאל סימקין
 

  . פנים חדשות ומוכרות רב החומר ויש בו, כמו בכל גיליון
"  של המשורר יעקב " הולך על זמן"החדש  ספר השיריםל" השקה
והפעם על , מאמר נוסף בסדרת המאמרים של לאה גולדברג על יסודות השירה, שגיא

מאמר העוסק בשירתם של , בשירתה של זלדה" פנאי ובאין"העוסק ב מאמר, "הריתמוס"
התוודעות לשירתו , "עלי שיח-על"במדור , לא שם ופרסונהבמשוררים  –" אנונימיים"ה

תרגום לשירו יוצא הדופן של  –" עיין ערך תרגום"במדור , המיוחדת של הרצל חקק
במסגרת תשומת . וסוניוסוהיכרות קצרה עם המשורר הרומי א "התליין"מוריס אוגדן 

מבקש את עזרתכם " חיפוש שירים"המדור ל, הלב שאנו מקדישים לשירה האידית
  עדות ממקור ראשון על , כמו כן". אם-לב"במקורותיו של השיר 

  .חשיבותה הרבה של ספרית העיוורים
  

  .מכולנו קריאה מהנהותודה לכולכם 

 

  "רכש. "ומקורימתרגם ומסאי שנון
  מיוחד במינו



  דולהיווס שנה חגיגת –" שירה ערך עיין"ל הולדת יום
  

אין דבר מרנין יותר מאשר התסיסה , עבור סוסי קרבות ותיקים
ומפלסת , הרוחשת בשוֵלי השירה העברית בשנתיים האחרונות

משום , של ממש' מרד'לא מדובר ב. לעצמה בהדרגה את דרכה פנימה
אבל עצם ריבוי , שאין כאן לפנינו תפיסות עולם פואטיות חדשות

, ממוסדים, עת ותיקים-עצם המעבר של כתבי, יםשחלקם מקּוָונִ , העת החדשים- כתבי
כל אלה יוצרים תחושה של  –ושפע הקולות הצעירים , לגירסה מקּוֶוֶנת לצד זו המודפסת

  .כמעט- רנסאנס, התחדשות
  

, ֶמֶכר נוחים לעיכול-הניזון מִזְבלֹוֵני, קל להאשים את הקורא הישראלי הממוצע, אמת
שהשירה איבדה את מקומה המרכזי בספרות אלא ; נות אגרסיבית"המלּוִוים ביחצ

שכאשר נתן , למשל, מי היה מאמין היום. העברית כבר לפני למעלה מחמישים שנה
והצטרף , אביביים עם פרוץ מלחמת השחרור-הקפה התל- אלתרמן החליט לערוק מבתי

אך מאז עברו . אביבה-בן גוריון נתן הוראה להחזירו מיד תל, ח"לאחת מיחידות הפלמ
כדובר עמו , המשורר לא נתפס עוד כנביא. ששינה פניו מֵאיָתן לַאְכָזב, מים בנחלהרבה 
אלכסנדר , צבי גרינברג- אורי, שלונסקי ואלתרמן, שירת ביאליק וטשרניחובסקי; דורו-ובני

שהפכה בתהליך ', אנחנו'שירת ה. פן ואבא קובנר היתה עמוד האש ההולך לפני המחנה
, עדיין השמיעה קולה ברמה, באמצע שנות החמישים' יאנ'לשירת , מובן מאליו, טבעי

', לקראת'ושאר אנשי חבורת , אריה סיוון, משה בן שאול, משה דור, עמיחי, משום שזך
אמיר , אברהם חלפי', רביקוביץ, כמו אבידן, ומשוררים שלא השתייכו לשום חבורה

-איש, יין ואחריםאורי ברנשט, ישראל פנקס, ]יחיאל פרלמוטר אז[אבות ישורון , גלבוע
אך שירת יחיד זו החלה להתדרדר ללא מעצורים . דיברו אליו ובשמנו, הוא- איש וקולו

אם ', נרקיסים ְלַמְלכּות ַמְדֵמָנה'השירה העברית הפכה ל. מאמצע שנות השמונים ואילך
נפשם , המשורר והמשוררת. לשאול לצורך העניין את שם ספרו הנפלא של יאיר הורביץ

ֵאּלּו משוררים יוצאים -ולמֵעט ֵאי. אני ְוַאְפִסי עוד- אני-שירת אני, הצוהלת המתייסרת או
הֵערים לסביבתם ונותנים ביטוי אותנטי למתרחש בה ולהשפעת האירועים , מן הכלל

, חברתית עשויה ברּוָּבה פלקטים וסיסמאות- השירה הפוליטית, הקולקטיביים עליהם
  .אהושירת היחיד רחוקה ברּוָּבה מלעורר השר

  
כאשר אורך , שבה קהל אוהבי וקוראי השירה הולך ומתמֵעט, על רקע מציאות עגומה זו

אפשר להבין את צמיחתם של , וחיי המדף של ספרי השירה בחנויות הולכים ומתקצרים
המבקשים לעורר את השירה מתנומתה במגדל , עת צעירים ואתרי שירה ְמקּוָוִנים- כתבי

כמות אינה מעידה . אלא שיש להיזהר מבלבול; ל החייםא, השן ולהשיב אותה אל הרחוב
מודפסים , עת חדשים- ובתוך כל השפע הזה יש לא מעט קולות וכתבי, בהכרח על איכות

משוררי , עדיין, אבל יש בקרבנו. שמוטב היה אילו ָּבְׁשלּו ּוָבְגרּו טרם פרסום, או ְמקּוָוִנים/ו
העת המקּוָון - כתב, ך שבנסיבות הקיימותכ, ושוחרי ואוהבי שירה עברית ומתורגמת, אמת

ויזואליות הנלוות -ומיזם מצגות השירה האודיו, החוגג שנה להיווסדו, "עיין ערך שירה"
עיתון שירה : מן הראוי לומר אמת. משאירים לנו פתח תקווה ואור בקצה המנהרה, אליו

במצב , יתרה מזוו. אינו טועה, אך הרי נאמר כבר שמי שאינו עושה, זה אינו חף מטעויות
-הוא מלאכת קודש של ִאּמֹו" עיין ערך שירה. "ובגדול -טועה , גם מי שאינו עושה, הקיים

עת מקּוָון זה הוא תיבת תהודה של קולות ותיקים -כתב. יולדתו המשמשת עורכת ראשית
והבהרת מושגי יסוד , ורשימות הביקורת המופיעות בו, עבריים ומתורגמים, וצעירים
עוד : תבוא על שרית שץ הברכה. חינוכי ממדרגה ראשונה-ות לו ערך לימודימקנ, בשירה

, ובידה היכולת לנחם, השירה לא נועדה להיות קול קורא במדבר, לא אבדה תקוותנו
  .להביא מזור, לעודד

  
  עודד פלד

 

 



 דודי בן עמי

  ְׁשַנתִׁשיר ֵעֶרךְ  ַעֵּין
  
 ִׁשירְׁשַנְת  ֵעֶרךְ  ַעֵּין
  ָׁשָנה
  ָהִריק ְּבֶמְרֲחֵבי ֵזָהה ַהְּמִהירּות, ֵצל- ַנתְׁש , אֹור- ְׁשַנת
   ַהְדֵלק, ַּכֵּבה, ַהְדֵלק
  ּפֹוֵעם ּכֹוָכב ֶמְרָחִבינְ ְזמַ  ִּבְקֵצה
  ָהִרים ִמְצֵּפי ַעל ָהֶעֶצר ִּבְׁשעֹוֵני ִנְמָּדד
 .ַנָּיד – ַנָּיח ,צֹוֶפה ְלָכל ְקבּוָעה ְּפָרִטית סּותחֲ יַ ּבְ  ְקִריָנה

   
   ִׁשירְׁשַנְת 
   ַעְרִפִּלּיֹות, ּכֹוָכִבים ֹוֶבֶרתּד

  ְמֻעָּצִבים ִׁשְחרּור-ִסְחרּור ִהְרהּוֵרי ָּגַלְקְסיֹות
  ְמֻׁשָּלִחים מֹוָלד ֵלילֹות ְּתֵריָסר
  ֵארּועַ  אֶֹפק ְלַיֲעֵדי ִׁשּלּוחַ  ַּכֵּני ְּתֵריָסר
   ,ַעד מֹוֵׁשךְ  ְּגבּול
   .ְלִהָּבַלע ַעד
   ;ַּתְמרּוִרים ֵאין
  ,ַּבִּנְקָלט, ַּבֶּׁשֶדר ָאָדם ֶנֶפׁש

  ַהַּדק ְּבִרּׁשּומֹו, ַהִּׁשיר ִּבְמִהירּות
  ָמָסךְ  ִהְבהּוֵבי לעַ  ָׁשִביט ַּפֵּסי ַּתְנִחיל
  .ִהֵּנה. ִהֵּנה ,ָּבִאיׁשֹוִנים ְמַצְלֵצל ,ַעִין לֶֹבן ַעל רֹוֵטט
  ,ּפֹוֵתחַ -חֹוֵטף, ָנע-ְׁשֵוה, ָנח-ְׁשֵוה ,ֻמְדָּגׁש, ְמֻנָּקד ָים חִנְפּתָ 
  ,ַהְּפִריָטה ְוֶאְצַּבע ִנּגּון ֵמיַתר, ִעיר ַחְדֵרי, ָׁשַדִים, ְׁשָחִפים, ְּדָמעֹות, ָרץ
  .ִׁשיָרה-ְׁשַנת-ֶאֶלְקְטרו ִּבְמִהירּות. ֵיׁש
  

 .ְּבָרכֹות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



  . ירושלים, "כרמל" בהוצאת, "זמן על הולך" הספר הוצאת על ברכות, שגיא יעקב לחברנו
  ". החוג לשוחרי שירה"מרגשת של הספר נערכה במסגרת " מיני השקה"

 בשעה 8.11.07- ב" בכפר פרוטיאה"ב האירועים באולם תערך הרשמית הספר השקת
20.30. 

  
  יעקב שגיא

  הולך על זמן
 ,הֹוֵלְך ַעל ְזַמן, ֲאִני עֹוֵבר ֶאת ַהִּמְפָּתן

  .ָלָבן חֹוֵבר, ֻּכְתָנה ַמְראֹות קֹוֵטף
 ,ּוָעה ְּבמֹוִחיֲחֻתָּנה ְלָבָנה ְנט

  .ְמָסֶרֶבת ָלֵצאת ָלעֹוָלם
  .ַנֲערֹות ַהַּכָּלה ּגֹוְררֹות ׁשֶֹבל ָארְֹך ֶׁשל ִּתְקָוה

  ִמִּצָּדּה ַהִּנְסָּתר ֶׁשל ַהְּתמּוָנה
  .ִנְסָהר ֵרחַ יָ  ֶׁשל ָהַאֵחר ִמִּצּדֹו אּוַלי אֹו

  ם ֶהָערֹות ִאיִׁשּיֹות ְלַעְצִמיׁשֵ ֹוֲאִני ר
  .תָזר לֹא ָיִבין זֹא

  ,עֹוד ֶאְחזֹר ְלַעְצִמי ְּבמֹוֵעד ְמֻאָחר
  ַמְפִליג, נֹוֵׁשף ְּבנֹוָצה ְלָבָנה ִלְמחֹוזֹות ִּדְמיֹון

 .ְמַעט ַאְכָזר ְלַעְצִמי, ַעל ֵהָריֹון ְמֻאָחר, הֹוֵלְך ַעל ְזַמן
  הֹוֵלְך ָׁשלֹום, ַּבָּמקֹור ֲאִני סּוס ִמְטָען

  ,ֶלֶכתְּכמֹו ֶׁשַרק סּוֵסי ִמְטָען יֹוְדִעים לָ 
  ,ַהְּנָערֹות ַּבְּכָרִמים ְמחֹוְללֹות ִּבְפִריָחה ְלָבָנה

  ִנְזָהִרים, קֹוְטִפים ַמְראֹות, ֲאָנִׁשים ִנְזָעִרים
  .ְלַחּיֹות ְמַעט ִמן ַהַּטַעם ַהַּמר
  ִמי ֶׁשהֹוֵלְך ָּכמֹוִני ַעל ְזַמן

  ,יֹוֵדַע ְלָאן ְּבִדּיּוק ָצִריְך ָלֶלֶכת
  .ְוֵהיָכן לֹא ַלֲעצֹר

 
 
 

  אימא את אוהב
 

 ,ֶּׁשָּזז ַמה ְּבָכל יֹוֶרה
  .ֶׁשִהְזִהיָבה ַּבִחָּטה ַּגם

  ,יםִמְתַאֵּמן ַּבֲעִריָפה ַעל ָראֵׁשי ַהּקֹוצִ 
  ַמְטִּביַע ֳאִנּיֹות ְנָיר ְּבִטיֵלי ִׁשּיּוט
  .ְמֻׁשָּגִרים ֵהיֵטב ִמְּמטֹוֵסי ַצֲעצּועַ 

  ,ְּכֶבן ִאָּכִרים זֹוֵרַע מֹוְקִׁשים
  .ין ַלְיבּול ֶׁשִּיְכַּבדַמְמִּת 

  ,ְמַבֵּקׁש ִלְהיֹות ַמְׁשִּגיַח ַּכְׁשרּות
  ,ְּבִסְכסּוְך ִּבְלִּתי ְמֻיָּׁשב

  ,בֵּבין ַעם ֶׁשל ָּבָׂשר ְלַעם ֶׁשל ָחלָ 
  ְויֹוֵתר ִמּכֹל ַמְמִׁשיְך ֶלֱאהֹב

   .ֶאת ִאָּמא
 

  למצגת ספרו החדש של המשורר
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  אשר רייך

  תעסוקות ערב
  

  ִּבְׁשעֹות ָהֶעֶרב ַהָּקֶפה לֹוֵגם אֹוִתי
  ,ְוֵסֶפר לֹוֵקַח אֹוִתי ְלָיָדיו

  עֹוְבִרים ְוָׁשִבים ְּבתֹוְך ַהֵּסֶפר
  .ְמַסְּפִרים ִלי ַעל ַעְצָמם ּוְבָׂשָרם

  ֵחֶלק ֵמֶהם ָיִפים ִּכְׁשִקיָעה
  .ַאֵחר ַמְתִאים ַלחֶֹׁשךְ ֵחֶלק 

  ִּבְׁשַעת ֶעֶרב ְמֻאֶחֶרת ַהֵּסֶפר ֵמִניַח אֹוִתי
  .ִמֵּבין ָיָדיו ְויֹוֵצא ְלִהָּפֵגׁש ִעם ַסְפָרִנית

  .ַהְּמָקֵרר ֶאת ְמַחְׁשֵמל ֲאִני ַעםזַ  רֹבמֵ 
  ָהֶעֶרב ֶׁשעֹוֵבר ְללֹא ְׁשִמיַעת ֲחָדׁשֹות

  .הַמֲעָלה ְּבַדְעִּתי ֶׁשָּפְרָצה ִמְלָחמָ 
  ִּבְׁשַעת ָהֶעֶרב ִנְׁשַּכח ִמֶּמִּני ַהּכֹל

  ַהִּטּיּול -ִּכי הֹוד ְּבִריאּותֹו , ְּבֶקֶׁשר ַלִּמְלָחָמה
  .עֹוֵמד ְּבֶפַתח ֵּביִתי ֶלֱאסֹף אֹוִתי ַלֲהִליָכה ֲחרּוָפה

  ןַמְרִציּפַ  ִאָּׁשה ִלְראֹות ִּבי עֹוֵבר ַהַּיְרקֹון ְרחֹוב
  .חֹם ְּכַגל ְלֵאיָבַרי ְועֹוֶלה ַהָּים יֹוֵצא ֶׁשִּמֶּמָּנה

  .ִמָּלה ְּבִמָּלה נֹוְׁשרֹות ִמֶּמָּנה ִטּפֹות ַמִים
  .ְּבָׂשִרי ֶנֱאַחז ְּבִהְׁשּתֹוְקקּות ֶׁשהֹוֶלֶכת ּוַמְכִחיָלה

 .ָלְרחֹוב ַמֲעָבר רֵאיבַ  ְמַבֶּקֶׁשת ַמְרִציַּפן הִאּׁשָ 
  ִהְרהּור ֲאִני ַמְדִחיק. ַהָּדם ֶׁשעֹוֶלה ְּבָפַני ַמְסִמיק

  ַמְרִציַּפן זֹוֵלל ֲאִני ְמֻחֶּדֶדת ְּבִצּפֶֹרן. ְלֶנְגִּדי ֵּברַהִּמְתעַ 
  ֶנָחָמה ֲחבּוָיה ְמַחֶּבֶקת אֹוִתי. ַהֵּזָעה ְמִריָחה אֹוִתי. ְמגּוָפה

  ָּכל ֶאָחד יֹוֵדַע ֶׁשֶעֶרב: "ְוָאְזַני ְמַגּלֹות ְלִחיָׁשה ֶׁשל ָהִאָּׁשה
  ַהְּמָׁשֵרת ַּבִּמְׁשָטָרה, ֶרב ׁשֹוְטטּותְּבעֶ " ִהיא ָׁשָעה ֻמְמֵצאת

 .ַהַּבְיָתה אֹוִתי ֶהְחִזיר
 
 
 
 

  לויט ענת

  תפילה
   ְיִחיָדְתךָ  ָהְיָתה ֶׁשּלֹא, ִּבְּתךָ  ֶאת ָנא ַקח, ַאָּבא ָאָּנא

   .ֶׁשַאָּתה ֵהיָכן ְלךָ  ְיִחיָדה אֹוָתּה הׂשֵ עֲ וַ , ַהֶּזה ָּבעֹוָלם
   .ְּכָעֶסיךָ  ִמְזַּבח ַעל ָלהְלעֹו עֹוד אֹוָתּה ַּתֲעֶלה לַא

   ֲעָסּהּכַ  ָׁשַכךְ  לֹא, ְלךָ  ָמֲחָלה ֶׁשּלֹא ַעל ּוְסַלח ְׁשַכח
   ,ַּתְחֶּתיהָ  ֵׂשָיה ֵהֵבאתָ  ְולֹא ָעַזְבּתָ  ֵמָאז

 .ַהְּתִמיָמה ַהְּפִעָּיה ֶאל ִנְׁשָמָתּה ֶאת ְלַהִּתיר

 

 



 לאור נתנאל

  גבר נקמת
  זו מדם עקובה במלחמה ניצחון בכל  

  מוסלמי מיילד אתה ומהשלל בחרבך מנצח אתה
  ) ַּתְּבִריִזי ַׁשְמס ֻּכִּלָּיאת, רומי דין- א לאל'ג( שטן מכל

   

  ֲאַפֵּתְך ְּבנַֹעם סֹוד ִׂשיַח ְׂשַפת ֵעֶבר ִּתַעְבִּתי
  ִמּנַֹער ַאְחִזיר ַהּיֹום ֶאל ֵחיֵקְך 

  ַצָּואֵרְך סּוס ְמֻיָּזן יֹוֵקד ְיקֹוד ְּתׁשּוַקת ַמְׁשִּפיל ְּגאֹון 
  ַיֲעֶטה ְקָלָלה ִנְמֶרֶצת ְּגִליַמת ְּכבֹוֵדְך ָהִזיִתי

  ֵעת ַלַּסַהר נֹוֶאֶקת ֶּתֱהִרי ֶאל ֵּבין ִׁשַּנִיְך 
  ;ִּתְּׂשִאי ַאְּת ְקטּוַמת ִּפְרִיי ְׁשכּוַחת ָאָדם ָוֵאל

  ְועֹוד ֲאָעֶרה ָּבְך ֶנֱחֶרֶפת ֻרֵּקְך לֹא ֶאְּתֵנְך ִלְבלֹעַ 
  ֶכֶרס ַעל רֹאֵׁשְך ֶאֱהפְֹך ֲעֵקַבִיְך ָחֵזְך ַאֶּכה וָ 

  ְמבֹוֶסֶסת ְּבַדם ְּבִרית ְּבָׂשֵרְך ָּגַזְרִּתי
  ׁשּוַלִים ַּבָּבָזאר ֶאְמְּכֵרְך 

  ְטֵמָאה
  . ְּבֵׁשם  ָהֵאל ִחָּנם

 
  
 *  סופי ומיסטיקן משורר -   )1273-1207( רומי דין- א לאל'ג

  בקישור המצורף מידע נרחב
  
  
  
  

  אחּוז ִּבְבַׂשר
  

  .ֵאיֶנִּני זֹוֵכר ֶמה ָעִׂשיִתי ִעם ַּפְרָּפֵרי ַהֶּמִׁשי ַעְצָמם
  

  ַאַחר ֲחַלל ֲעֵלה ַהּתּות ִנְפַער ֶאל מּול ָחְטמֹו ֶׁשל ַזַחל
  .ָירֹקַעד ִנְתלּו ְּפָקעֹות ְּבִׁשֵּני ָּכל ַמְסֵרק . ָעַקְבִּתי ְמֻהְּפָנט

  )ַעְצמֹו(ַאף ֲאִני ָאז ָאחּוז ִּבְבַׂשר ִּפְטמֹות ָהֵעץ 
  .ִחַּפְׂשִּתי ְמנּוָחה ְלקּוַרי

  
  ,נֹוֵׁשם ַרּכֹות ַּתַחת ִמְכֵסה ִּדְמיֹון ְמחָֹרר 

  ?ֶמה ָעִׂשיִתי ִעם ַּפְרָּפֵרי ַהֶּמִׁשי. ֵאיִני מֹוֵצא
 

  2007, "הקיבוץ המאוחד"הוצאת , "אותות"מתוך הספר 
  

 

 מכהן. המוני ואסון טראומטיים-פוסט דחק במצבי להתערבות מומחה, ופילוסוף פסיכיאטר, לאור אלנתנ
 ש"ע אביב- תל הנפש לבריאות המרכז מנהל. ב"ארה, יל ובאוניבסיטת אביב-תל באוניבסיטת כפרופסור

  . האריס-כהן שם על המוני ואסון בטראומה להתערבות" חוסן" ומרכז בריל
.שירה ספרי 3 כה עד פרסם
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  קיסטר צבי' י מנחם
  שירים שני

 הקברן
  נֹוַגַעת ְּבךָ  ֲאֶׁשר ְמִעיִלי ְּכַנף
  יֹום נֹוַגַעת ִּבְבָׂשָרם ֶׁשל ַהֵּמִתים יֹום

  ֲאֶׁשר ְּבֵעיֵניֶהם ָהֲעצּומֹות ִּבי ַמִּביִטים
  ְמֻמְׁשָמִעים ְמאֹד ּוְרחּוִצים

  ֶאל ִמְׁשָּכָבם
  צֹוְנִחים ּדֹוֵמם ֶאל ַהּדֹוֵמם

  ַּפִים ֶאָּׂשֵאם ְוֶאְפְרֵקם ּכַ ַעל  ֵהן
  ַוֲעֵליֶהם ִקיָנה ְׁשבּוָרה ֶאָּׂשא

  ְוֵהם, ְיִמיִני ַּתַחת ְלרֹאָׁשם
  ְׂשחֹוק ֶׁשל ְיָלַדי- ַּבת

  ְּבַׂשֲחָקם ְּבַצֲעצּועַ 
  

 
  Animula קרקסּבְ 

  – ַעְכָׁשו ִהֵּנה. ְרקּוְוִׁש  ָהִריעּו, ָלּה ָהִריעּו
  תְזמֹרֶ ַהִּת  ְלֶקֶצב ַחִיל ִאיׁש ְּבַצֲעֵדי ֵּתֵצא ּוִמּתֹוכֹו בַהְּכלּו ִנְפָּתח ַעְכָׁשו
 –  .ַהְּגדֹוָלה ֹורַהִּצּפ

  ִקְרָקִסים ֶנֶזר ֶזה, ַהִּזיָרה ֶּפֶלא ֶזה. ָלּה ְצֲחקּוִּת  ַאל, לֹא
  ָמןְוַאְרּגָ  ָזָהב ֻּכָּלּה ֲאֶׁשר קנָ עֲ  ִצּפֹור

  ַהָּגדֹול ֶהלָהאֹ ִּבְׁשֵמי ְּכָנַפִים ְּבִאְבַחת ְמַרֶחֶפת
  ָיִניָנה ַהָּיָפה ַהְּמַאֶּלֶפת ֶׁשל ׁשֹוָטּה ְלקֹול ַעְכָׁשו
  ִהיא ֻמֶּטֶלת
  .ֶּבֶרךְ  ּכֹוַרַעת ַהִּזיָרה ַעל ֶסתּוְמַפְרּכֶ  ְּכָנַפִים ֲאסּוַפת
  :ַאַחת, ְוֻתִּפים ִּתְזמֶֹרת, ַהּכּו, ַּבּׁשֹוט ַהִּכי
  ַהֶּפֶלא ִצּפֹור ֹותַלֲעׂש ִהיא ְפִליָאהּמַ  המַ  ִּתְראּו ִמָּיד
  זֹאת ּוְבָכל, ַהְּמֻלָּבן ַּבְרֶזלּבַ  ֵעיֶניהָ  ֻנְּקרּו ֵהן ִּכי

  ְוָׁשם ַהִּקְרָקס ְּבגַֹבּה ַהַּנְדֵנָדה ֶאת ִהיא מֹוֵצאת ֶאָחד ְּבָמעֹוף
  יאהִ  ִהֵּנה ֲאָבל. ַהּלּוְלָיִנים לֹוִּכְגד ּוְתחֹוֵלל ֹותָערַהִּנפְ  ְלֵעיֵניֶכם ֵּתלִּתְתּפַ  ִהיא

 תֹוּמרֻ יעֵ  ַרְגֶליהָ , סּוס ְּכַעל ָעֶליהָ  ְרכּוָבה ָיִניָנה ּוְכָבר, ְּבָמעֹוף יֹוֶרֶדת
ּד רֹאָשּה ֵמַעל ׁשֹוֵרק ׁשֹוֵרק ׁשֹוָטּה ַהִּצּפֹור ֶׁשל ְּבַצָּואָרּה ֹוֲחקֹות
  ַהֶּפֶלא ִצּפֹור – ֵליֶכםֵמעֲ  ּוְבחּוָגּה

  ,ָּכמֹוהּו רׁשַ הּו ֶׁשּלֹא ִׁשיר ִמיעַ ַּתְׁש 
  ֻאֶּבֶקתַהְּמ  יָרהַהּזִ  ֶאל ִּכירּוָיה ִּתְצַנח, ַנְפְשֶכם ֶאת יֹוְדִעים ֵאיְנֶכם ּוְבעֹוד
 .ְלִקיָדה ְיֵרֶכיהָ  ֶקתּוְמַפּׂשֶ  קֹוֶפֶצת ַהָּיָפה ָיִניָנה ּוְכָבר

 
  למצגת שיריו של המשורר.  2006, "המאוחד הקיבוץ" הוצאת ,"הוויות" מתוך

  
 כך ואחר למקרא נמשך בצעירותו. בירושלים והתחנך גדל. בחיפה 1957 בשנת נולד ,קיסטר צבי' י מנחם
 שני בית ספרות, הקדומה המקרא פרשנות של חוקר הוא כיום. אחרים עתיקים יהודיים לטקסטים גם

, אלו בתחומים רבים מחקרים פרסם. בירושלים העברית באוניברסיטה פרופסור משמש. ל"חז וספרות
  .מובהקת טקסטואלית היא שלהם המוצא שנקודת

 

 

הספר ראה אור בסדרת ריתמוס של . הוא  ספר שיריו הראשון של מנחם קיסטר" הוויות"ספר השירים
  ".הקיבוץ המאוחד"

http://www.saritpoetry.co.il/mazakot.hebrew/menachem_kister.pps


  ריקי דסקל

  הבל
 ַעל מֹוַרד ִלִּבי

  ַּלח ֶׁשלִהְתַנֵּׁשם ַאּפֹו הַ 
  ֶהֶבל
  ְּבִני 
  ֶהֶבל

  ָלַחְׁשִּתי
  ְמָפֶרֶקת ָּכל ֲהָבָרה

  ְּכִאּלּו ָהְיָתה ֻקִּבַּית ַהּׁשֹוקֹוָלד ָהַאֲחרֹוָנה ַּבֲחַלל ֶּפה ָרטֹב
  ְזרֹועֹות ַהַּׁשִיׁש ַהַחּמֹות ֶׁשִּלי

  ָאֲחזּו ּבֹו
  ְוֶאְצְּבעֹות ַהָּבָׂשר ַהְּקַטְנַטּנֹות ֶׁשּלֹו

  ְיֵרַכי  ִׂשֲחקּו ֵּבין
  ֶׁשָּדם ִטְפֵטף ֵמֶהן
 .ְּכמֹו ֵזָעה ָקָרה

  
  

 
  השקט של אבי
  .ָהָיה ַרק ַלַּמְרִאית, ַהֶּׁשֶקט ֶׁשל ָאִבי ַּבּיֹום

  ַאְנחֹוָתיו ָקְרעּו ֶאת ֵלב ַהַּלְיָלה ַוֲאִני
  .ָקָפאִתי ַעל ִמְׁשָּכִבי

  אֹוי ָלּה ַלַּיְלָּדה ָהרֹוָאה ַקְלַּגִּסים
  .ַהּגֹוַוַעת ֶׁשל ָאִביָה ַהָּיֵׁשן ְלאֶֹרְך ַאְנָחתֹו

  
  ָאִבי ֶׁשל ְּבִלּבֹו ִמְצַטֵּבר ָאיֹם ֶׁשֶקט ָהָיה ַּבּיֹום

  .ּופֹוֵרץ לֹו ִמָּׁשם ִקּלּוִחים ִקּלּוִחים ַּבַּלְיָלה
  ַהַּצר ַהִּמְסְּדרֹון ְלאֶֹרךְ  ִמְסַּתְּננֹות ַאְנחֹוָתיו ָהיּו ַּבחֶֹׁשךְ 

 ַעד ֵאַלי 
  .ִתי ּוַמְׁשִּכיבֹות ַעְצָמן ְּבתֹוִכיְמַנְּסרֹות אֹו

  
          *  

  אֹור ַהּבֶֹקר ָרֶפה 
  ֶּגֶׁשם ָּתלּוי ָּבֲאִויר

  ֲאִני חֹוֶׁשֶׁשת ֶׁשִּלּבֹו ֶׁשל ֲאדַֹני עֹוֵמד ִלְפקֹעַ 
  .ֶׁשֵּמת ָאִבי ֶׁשל ְּכִלּבֹו

  
  למצגת שיריה של המשוררת    .2007, "המאוחד הקיבוץ" הוצאת, "הפנים לחם" מתוך

  

 

 .נולדה בחיפה להורים ניצולי שואה ,ריקי דסקל
  אביב והחוגים לספרות -בוגרת החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל

  . בעלת תואר שני בלימודי היהדות. וחינוך באוניברסיטת חיפה
  עסקה בחינוך ובהוראת ספרות בבית ספר, יםשיחקה בתיאטראות שונ

  סמינר, "צבי-בית"מזה מספר שנים מלמדת טקסט ודיבור לבמה ב. תיכון
  . חיפה ואוניברסיטת הקיבוצים

  .לספרות שונים עת בכתבי מתפרסמים שיריה. שירה ספרי 4 פרסמה כה עד

http://www.saritpoetry.co.il/mazakot.hebrew/riki_daskal.pps


 יפתח בן אהרון

  מתוך שירי שלג ותהום
  לצבי        

  .א
  ָּתן ְלַחֵּבר ַהַּלְיָלהֵאיֶזה אֶֹׁשר נִ 

  ִמַּכָּמה חּוִטים ְלָבִנים ֻמֵּכי אֹור
  ַהּיֹוְרִדים ְמתּוִחים ְוַדִּקים 

  .ִמִּתְקַרת ַהָּׁשַמִים
  

  .ִמי ְמַדֵּבר, ִמי קֹוֵרא, ִמי ָיֵׁשן ַּבַּבִית
 ֵמִכיל ֶאת ּגּוֶפיָה ַהְּיֵׁשִנים , ַהַּבִית ֵער

  .ֶׁשל ֱאנֹוִׁשּיּות ְמֻפֶּצֶלת
  ,ְוָׁשחֹר ֵהם ָחְמֵרי ַהַּלְיָלה ָלָבן

  :ַּדְרָּכם ְמַדֵּבר ַהִּבְלִּתי ִנְנָּגע
 .ֶׁשֶלג ּוְתהֹום ְיַדְּברּו אֹוְתָך ִּבְׁשָנְתךָ 

  
  ִאם ָחַלְמנּו ְׁשֵנינּו אֹותֹו ֲחלֹום

  ,ְוָהִיינּו ֵעִרים ְּבָׁשָעה ֶׁשַהַּמִים ָהמּו ַּבְּבֵאר
  .ַפת ַהְּפֻרּדֹותִאיׁש ִמְּלַבֵּדנּו לֹא ָיִבין ֶאת ְׂש 

 .ָלָבן ְוזֹוֵהר ִנְמָּתח ַהֶּׁשֶלג ֵמַעל ַהְּתהֹום
 ּוַמה ָׁשַמִים ּוַמה ּכֹוָכִבים

  .ִאם ֵעיֵני ֲאָנִׁשים ֲעצּומֹות ְּבָהְלָכם ַּבֶּׁשֶלג
  

  ,ְמַקֵּלף ִּתְקרֹות, ְוַאָּתה
  .ָהֵרי ֶׁשֶלג ּגֹוְלִׁשים ְּכחּוִטים ְלתֹוְך ֵעיֶניךָ   אילן ברקוביץ

  תפוז תשעים ואחד 
  הוצאת , "המיםשעת "מתוך   מצעד המשוררים  

  ָהִעיר ֶנֶעְרָכה ְלִמְצַעד ַהְּמׁשֹוְרִרים"  2007, "הקיבוץ המאוחד
  ׁשֹוְטִרים ָּדֲאגּו ְלַיֵּׁשר ֶאת ַהּׁשּורֹות  
  .ּוִמיֶׁשהּו ִנָּקה ֶאת ַהָּבִּתים  
  ַעְכָׁשו נֹוָתר ַרק ָלנּו ְלַהְתִחיל ִלְצעֹד 

  ,ֶאָּלא ֶׁשְּבֶהֶרף ַעִין הּוְנפּו ֲחָרבֹות
  ֻׁשְּספּו ַּכָּמה ְּגרֹונֹות ּוְמׁשֹוְרִרים ָּכְרעּו

  ְמַנֵּקי ָהְרחֹובֹות. ִמֵּנֶטל ִׁשיָרָתם ֶׁשל ַחְבֵריֶהם
  ִהִּביטּו ַּבְּמׁשֹוְרִרים ְּבמֹוֲעָדם ְוַאַחר ָּכךְ 

 ִמיֶׁשהּו ִסֵּפר. ְתַּפּנּו ְלַנּקֹות ֶאת ַהָּדםהִ 
  ֶׁשָרָאה ַּכָּמה מּוזֹות ִנְמָלטֹות ֵמַהָּמקֹום

  .ִּבְסָעָרה ְורּוַח ַהִּׁשיָרה ָּבֲעָרה
  
  
  

 

 2007, "חושן אבן" הוצאת, "תפוזים" מתוך



  רמוניאורה ע

  רחמתיים רחם
  

  ַּבֵּסֶתר רֹוֶקֶמת ָראֶזק-ַאּבּו ַסָנא
  ְּכַׂשֲעָרה ַּדק ָׁשחֹר חּוט
   ָׁשחּום ֶמִׁשי ֶּגֶרב ַעל
   ְּברֹךְ  ְּבַתךְ  נֹוֵגעַ  ַּתךְ 
   ָּדם ִטַּפת לֹא ְּפָגם לֹא ַרעקֶ  לֹא

 .ִרְקָמַתִים ִרְקָמה
  ֶעְרָוה ַנתְּתמּו

  
  ַהּמּוָאִרים ַהְּלָבִנים ַהּמּוֵזאֹון ִקירֹות ַעל

  ָראֶזק-ַאּבּו ַסָנא ּתֹוֶלה
  בנימין- בן שרי  ֶעְרָוה ְלַיד ֶעְרָוה

  ְלִהָּפַקח ִמְתַּפֵּקעַ  ָּתפּוחַ  ֶּפַרח ֶּפַקע  התפייסות  ְּכִנָּצן ֻמְׁשָלמֹות
  .ְלִהָּקֵטף  

  ְזָעָקה ְּתמּוַנת  .ְּבלֹוְנִּדיִנים אֹוֶהֶבת ֵאיִני
    ,ַּתְחָּתם ַּגָּבה ַעל ָׁשְכָבה ִאִּמי

  ,ִביהָ ָא ִמֵּבית, ֻהַּלְדָּתּה ִמְּכַפר ַהְרֵחק  .ַמָּגף יהָ ְּבָפנֶ  ָנֲעצּו ֲאֵחִרים
   הֹוָרָתּה ִאָּמּה, ָלּה ַהְּמַקְּנִאים ַאֶחיהָ   ַהְּמקֹוִמי ַּבַּבר ַעְכָׁשו
  ְלַרֲאָוה ֻמֶּצֶגת ָראֶזק-ַאּבּו ַסָנא  ,ִמְתַרְבֵרב ִאִּמי ַמֵּכה ֶׁשל ְּבנֹו
  ִלְקרֹב ָיֵעז ַהֶּגֶבר ּוִמי  .ְּבָמְתָניו ּכֹחֹו עֹוד ָסבֹו
  ָּבּה ַּגַעת ָיֵעז ְוִכי  ,ָקאּוְפַמן ֶהר, ָסִבי ֵׁשם ֶאת ֲאִני

  רּוָחָמה- לֹא ֻמְחֶרֶמת  ,ָהֲאָדָמה ַּתּפּוֵחי ִּבְׂשֵדה ֶלָעָפר ֶׁשָהָיה
 ַרֲחָמַתִים ַרַחם  ַמְזִּכיָרה ֵאיִני

WARUM? ִאָּׁשה  
   .ֵחרַא ְּבָמקֹום ְּכָבר ַהִּמְלָחָמה
  .ַּבֲחָבִלים ְקׁשּורֹות ַהְּׂשעֹוִרים. ַמְזִהיָבה ַהִחָּטה

  ררתלמצגת שיריה של המשו  ָהאֹוֶפה ֶׁשל ַהְּמֻקָּמחֹות ָיָדיו  2006, "כרמל" הוצאת, "אֹרח עוברת" מתוך
    ָהַרָּכה ֶׁשִּבְטנֹו ַהָּמֵלא ֶהָעגֹל ַהֶּלֶחם אֹותֹו ֶאת אֹופֹות
  .עיתונאית. חברת קיבוץ מלכיה ,אורה ערמוני  .ְלָהִמית, ָקאּוְפַמן ֶהר, ָסִבי ֶאת חּומֹות ָיַדִים ָחְפנּו

  ּויֹאפ ָהֵאֶּלה ֵמָהעּוִגּיֹות .שירה ספרי 3 כה עד פרסמה

  .ְרחֹובֹות ְיַסְּמרּו ְּבַמָּגַפִים ָמָחר. רֹאׁש ְּגלּוֵחי ִּתינֹוקֹותלמצגת שיריה של המשוררת
  ִאִּמי ַמֵּכה ֶׁשל ַהְּבלֹוְנִדי ְּבנֹו ַהָּבר ַעל

  ,ְמִהיָרה ִּבְגִמיָעה ִּביָרה ַמֲעֶרה
  .ַסָּבא ֶׁשל ָעְרּפֹו ַעל ֶיִרי ְּכֶפַצע חֹוֶרֶכת ָיד ֵמִניחַ 
   ְיֵרַכי ֵּבין ִּבְרָּכיו ַעל, ַהָּקרֹות ַהִּמְׁשָּתנֹות ְלַצד

  .רֹאׁשֹו טֹוֵמן ִׁשּכֹור ַהֲחׂשּופֹות
  

   הוצאת, "קצר האספרסו בו מקום" מתוך
"  2006, "הקיבוץ המאוחד

  
  בעלת תואר . מתגוררת בקיסריה. משוררת ,שרי בן בנימין
  פרסמה את  .אביב-מטעם אוניברסיטת תלשני בספרות 

  . שיריה בבמות ספרותיות שונות
"  .הנו ספר שיריה הראשון" מקום בו האספרסו קצר
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  אינקוגניטו

 בתחנה הסופית. א
  ,ַּבָּמקֹום ֶׁשִּנְקָרא ַאֲחִריַתָּיִמים

  ,ֲאִני ִּכַּזְבִּתי ָלךְ , ִלי ִּכַּזְבְּת  ְּת ַא
  ,ְּכֶׁשָאַמְרנּו ֶׁשִּׁשַּקְרנּו

  . ַּבָּמקֹום ֶׁשִּנְקָרא ַּדְמַּכר

  אחרי התחנה הסופית. ב
  ,ַּבַּמֲעצֹור ֶׁשִּבְקֵצְמִסָּלה, ָּכךְ -ַאַחר

  ,ָיַרְדנּו ֵמָהַרֶּכֶבת ֶאל ָּכל ֲעָבֶריהָ 
  .ְוָכֵהָּנה ָּכֵהָּנה: ִּכַּסְפנּו
  . ַהְּׂשמֹאל ְוֵאיִמיָנה-ִאם :ָיַדְענּו
  .ַהְּסָתם ִמן, ַהְּסָתם ֱאֶמת ִּדַּבְרנּו ִמן: ֵהַבּנו

  ,ַהּכֹל ְּכָבר ֶנֱאַמר: ֶהְחַרְׁשנּו
  .ַקר ְּבָדם, לֹא ְסָתם

  

  בבקבוק שנמצא שיר

  ּוְכמֹו לֹא ָמַׁשְך ֵמעֹוָלם ְּבַצּמֹוַתי
  ַהֶּקֶפל ַהָּלָבן, ִריק ַהַּדף ַהֶּזה

  ׁש לֹו ְמַעט ְּתׂשּוַמתַהְּמַבּקֵ 
  ַּגם ָעַלי, ַּגם ֲאִני ָהִייִתי ָיָפה ִלְפָרִקים, ֵלב

  ְוָכל ַהּתֹם ֶהָענֹג ַהֶּזה, ִהְתַנְּפצּו ַהְּנעּוִרים ְלָבָבם
  ֶׁשַאף, ַהְּמֻקָּמט, ַהּתֹם ַהָּסדּוק

  לֹא ָמַׁשְך ְּבַצּמֹוַתי, ַּפַעם לֹא
  . ֵמעֹוָלם

  יעל גלוברמן

  ובכל זאת
ּוְבָכל זֹאת                                          

    ְסִּפיקֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים ְּבָכל ִמי ֶׁשִּמְתָקֵרב מַ 

  יֹו ֶאתּוְכמֹו לֹא ִהְכִּתיָמה ַהּדְ 
  ,ָּפְרַנִיםִּצ ָחְדָרה ּבַ , ָהֶאְצָּבעֹות

  ,ְמֻצֶּיֶרת ַמְעָּגִלים ּוְדָׁשִאים ְורּוחֹות ּוְׁשָמׁשֹות
  ַּגם ֲאִני ָמַצְצִּתי ִמן ַהַּמר ַהַחי ַהֶּזה

  ַמְחִליָקה ִּבְׂשָעִרי, ְּכמֹו ַהְּדיֹו, ַּגם ֲאִני
  ,ִּבְׂשָעִרי, ִּבְׂשָעִרי, ִּבְׂשָעִרי
  ,י ַהָּלָבן ַהָּלָבן ַהֶּזהִּבְׂשָערִ 
   .ַהָּצבּועַ 

נֹוְתִנים לֹו ְלַמֵּׁשׁש               , ָלַגַעת ְּבָפֵנינּו
ְקָוה ַהְּיָׁשָנה ֶׁשְּמַחָּכה                    ֶאת ַהִּת 

  , ִמַּתַחת ַלֶּלֶבד ַהְּמַרֵּפד ֶאת ַעְפַעֵּפינּו
ְמַצִּפים ַּבחֶׁשְך ֶׁשָּיִסיר                            
  ֶאת ָהָאָבק ֶׁשָּנח ַעל ִׂשְפתֹוֵתינּו               

,                        ְוִיְמַּתח ֶאת ֵמיְתֵרי ַהּקֹול
  .ְּכמֹו ְמַכֵּוון ְּפַסְנֵּתִרים

  
  ּוְכמֹו לֹא ָּכל ַהְּנָהרֹות ְוָכל ַהְּנָערֹות

  ,נֹוְׂשאֹות ֶאת ָּדְכָין ֶאל ַהָּים
  ,ּכֹוְבסֹות ֶאת ַהַּגְעּגּוִעים

  -ְּבַמה ֶּׁשלֹא ָהָיה
  ולֹא עֹוד ִיְהֶיה

  ,ְּכמֹו לֹא ָהְיָתה ַצָּמָתן
  לֹא ָהְיָתה
  . ֵמעֹוָלם

חֹול ְמַכֶּסה ְלַאט                                  
  ,ת ָהֲאָהבֹות ֶׁשְּבִלֵּבנּוְרבֹוֶאת חָ 

,                                 ֶנֱעַרם ְמַעט ְמַעט
 .ְמַעְמֵעם ֶאת ַהָּתִוים

  
  , ִּתֵּלי ִּתִּלים

 .ֲאַנְחנּו ְמַיֲחִלים ְלמּוִסיָקה
 

  
   מכבדתשם והמערכת - חר להישאר עלוםהכותב ב
  .את רצונו

 

  ת שיריה של המשוררתלמצג
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  אסיף- כהן שלומית

 לי מותר
 ֵמָתה ֶׁשָּנֳעִמי ִלְפֵני
  ָאְמָרה ִהיא

  ֶׁשָּלּה ַלַּגן ָלבֹוא ִלי ֶׁשֻּמָּתר
  ,ֻּדְבְּדָבִנים ִלְגנֹב
  .ִלי ֻמָּתר ְוַאָּגס ְּתֵאָנה ְוַגם
  ָעַלי אֹוֶסֶרת ִהיא ַהִּמְׁשֵמׁש ֶאת ְוַרק
  .הּוא ְוחֹוֶלה ּתֹוָלִעים ֵלאמָ  ְריֹוּפִ  ִּכי
  

  ַלַּגן ָלבֹוא ִלי ּוֻמָּתר
  ָּבַעְרָסל ְלִהְתַנְדֵנד
  ַהֲחלֹומֹות ֵמֲערּוַגת ְלִהְתַּבֵּׂשם

 .ֶמְרָחק ֵמֶאֶרץ ַּתְבִליִנים ֻּכָּלּה
  

 ִמְתָקֶרֶבת לֹא ַוֲאִני
  ָנֳעִמי ֶׁשל ָלֲערּוגֹות
  יֶאְצלִ  ןּגַ הַ  ֶׁשַּמְפֵּתחַ  ֲאִפּלּו

  .ַהַּמְפְּתחֹות ַּבֲעֵרַמת

  ציפי לוין בירון

  ילדה קופצת על חבל –בין אהלים 
  

 .ִּכִּניםַצּמֹות ְמתּוחֹות ְלַהְרִחיק , ֵׂשָער ְמֻפָּיח
  .ֻמְקֵצית ְּכַעְכְּברֹוׁש ַמֵּגפֹות

  .ַהֶחֶבל ְּבָיִדי ְוַהּבֶֹקר ִלְקּפֹץ, ֲאִני קֹוֶפֶצת
  ,עֹוד ְמַעט ֲאַחֵּפׂש ְּבֶזֶבל ְׁשֵאִרּיֹות ּתֹוְססֹות

  עֹוד ְמַעט ִיְתלּו ָעַלי ִּתינֹוק
  .ְלַקֵּבץ ַּבּצֶֹמת ְּבתֹוְקָפנּות ִמְתַחֶּנֶנת

 

 

  ר ַּגִּבי ְּכקֶֹטר ִצּנֹור ַהִּבּיּובעֹוד ְמַעט ִיְתַקֵע
  .ָקבּוַע ָיִחיד ֵּבין ְיִריעֹות ַהַּׁשִּקים

  . ָיַמיְוֶאְלַמד לֹא ִלְצעֹק ְּכֶׁשִּיָּׁשְפכּו, עֹוד ְמַעט ִׁשְפָחה
  .ֵּביְנַתִים ֲאִני קֹוֶפֶצת

  ,ַמְלֲאֵכי ַהְּפַלְסִטיק ְנפּוֵחי ְיֵרַכִים
  ,ָּפַני ַמִּׁשיִקים ָּכָנף ַאֲחרֹוָנה ַעל

   .מּול ָהאֶֹפק ַהְּמזָֹהם ֶׁשל מֹוְמֵּביי



  בנימין אלקובי סנונית מיכל

  בעירה  ישנו חף מפשע הזועק
    

  ֶׁשהּוא , ִמֶּפַׁשע ַהּזֹוֵעק-ֶיְׁשנֹו ַחף  ִמָּׁשַמִים ּכֹוָכִבים ָנְׁשרּו ַהַּלְיָלה ָּכל
  ַחף ִמֶּפַׁשע   ִׂשְמָלִתי ְלתֹוךְ 
  ֶיְׁשנֹו ָאֵׁשם ַהּזֹוֵעק ֶׁשהּוא   ּבֹוֶעֶרת ְוָהִייִתי ִנְבֶעֶרת ְוָהִייִתי
  ַחף ִמֶּפַׁשע .ְּברּוִכים ַקִיץ ִּבְׁשֵמי ָּכֵאׁש

  ִמֶּפַׁשע ַהּזֹוֵעק-ְוֶיְׁשנֹו ַחף   
  .ֶׁשהּוא ָאֵׁשם   ַאָּתה ָעִׂשיתָ  ֶׁשּלֹא ּוַמֲעִׂשים
                               ֲאִני ֵהַעְזִּתי ּלֹאׁשֶ  ּוַמֲעִׂשים

  ְלַאט ְלַאט ּוְלֶפַתע ִמְתמֹוֵטט ָאָדם הֹוֵלךְ   ,ַהּכֹוָכִבים ָּבנּו ֲעׂשּו
  ִּכי ָהָאָדם, ָּכְך ְּבֶאְמַצע ָהְרחֹוב  ַהּׁשֹוְמִרים ְמָצאּוִני ּבֶֹקר ְלֵעת ְוַרק

  . ֵּביִתי ֶּפַתח ֶוֱהִביאּוִני  ָנתּון ָּתִמיד, ְלַהְבִּדיל ִמְּׁשָאר ְיצּוִרים
                            ְלֻחְלַׁשת ַהּגּוף ְוַהַּמְצּפּון

  ְּכֶׁשהּוא ַמְרִּגיׁש, ִּבְנֻקַּדת ַהִּסּיּום, ְוָאז   ַהֶּדֶלת ֶאת ִלְסּגֹר ּוִמַהְרִּתי
  ָּכל, ֶׁשֵאין לֹו ְּכָבר ַמה ְּלַהְפִסיד   ִסיָמִנים ַּבַחּלֹון ְוָלֵתת
  ֵבי ַהְּזַמן ֶׁשּלֹו ִמְתַרֲחִבים ֶמְרחֲ    ּבֹוֶעֶרת ָמָחר ַּגם ֶׁשֶאֱהֶיה

  ׁשּוִמְתַקְּפִלים ֶאל אֹוָתּה ְנֻקָּדה ֶׁשָּבּה ָהִאיׁש ָקם ֵמָחדָ  .ַהָּיִמים ֵקץ ַעד ִלְקָראְתךָ 
  ַעל ַרְגָליו ּוַמְתִחיל ָלרּוץ ֵמֶאְמַצע ָהְרחֹוב   

  ְוֵאין ִמי אֹו ַמה ֶּׁשַּיֲעצֹר, ָוָהְלָאה   ִּבְכָׁשֶפיךָ  ֱאלִֹהים ְּתבַֹרךְ 
  .ַּבֲעדֹו   ְלֵחיִקי ּכֹוָכִבים ָנְׁשרּו ֵאיךְ 

    ְׂשָפֶתיךָ  ְּבַלַהט ִנְבֶעֶרת
     .ָּתִמיד ְּכֵאׁש ּבֹוֶעֶרת

   
  למצגת שיריה של המשוררת  עולם הפוך

   
  ,ים ִלְמִסַּבת ַּתְחּפֹוׂשֹות ָּבִעירֶאְזָרִחים ִמן ַהּׁשּוָרה ִמְתַחְּפִׂש 

  ַּתֲאָוה ֲאֵפָלה ָלֶהם ִלְהיֹות ְולּו ַרק ַּפַעם ְּבָׁשָנה
  .ׁשֹוְדִדים ְוַאָּנִסים, רֹוְצִחים

  
  ׁשֹוְדִדים ְוַאָּנִסים ְלֻעַּמת זֹאת, רֹוְצִחים

  רֹוִנים ַּבּתֹורַיֲעִדיפּו ְלִהְׂשָּתֵרְך ַאְח 
  ,ְּכָלל ַלְּמִסָּבה ְואּוַלי ַאף לֹא ְלִהָּכֵנס

  לֹא ִלְהיֹות ְּבֵעיֵני ַעְצָמם ּוִבְלַבד
  ,ַסְפְסֵרי ַּכְרִטיִסים ֶׁשָאְזלּו

  .ֲעַבְרָיִנים ְקַטִּנים
  
  

  .משורר. ים-תושב קרית, 1961יליד מרוקו  ,בנימין אלקובי
  . מורה במקצועו; בעל תואר שני בספרות ובפילוסופיה

 מסע "הם האחרון שב. חמישה ספרי שירה פירסם
  " חיפה תרבות קרן" פרס זוכה). 2006" פרדס" ("המתכונים ספר
  ). 2003, גולן ירון" (החיים באמצע" הרביעי ספרו על
   וכן העברים הסופרים אגודת בראשם, סופרים באיגודי חבר

  ספרותיות במות מעל מפרסם משיריו . ם"חבר באקו
  . שונות
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  ינאי ישראלי

  ימס בונד מת הלילה'ג
              *  

  .חֶֹרף חֹוֵזר ְּכמֹו ִאָּׁשה ֻמָּכה
  .ֲאִויר ָהִעיר ָנֵּמק ֵמֶאְפָׁשֻרּיֹות ְּכֵעץ ֵמעֶֹדף ַמִים

  ,ַּבַּגן ַהָּסמּוְך ְלָכאן ָמָצאִתי ְזַמן ּפֹוֵרחַ 
  ,ִּבְלִּתי ְמֻכָּון

  .יַח ֶׁשל ָאָבק ֶנְחַלט ְלִזָּכרֹוןְורֵ 
  .ֶנֶגד ַהֶּׁשֶקט ַהֶּזה ֶאְצָטֵרְך ְּבָקרֹוב ְלַהְפִעיל ַאִּלימּות

  
              *  

  .ַמְחזֹור ְּכמֹו ְמַאֵחר חֶֹרף
  ַהָּבר ַעל ִמְתַּפְּׁשטֹות ִחּזּור ֶמֱחוֹות

  .ְּבַאִּלימּות ֶׁשל אֹור ִחֵּור
 ,"ְמֻעְרָּבב לֹא, ְמנָֹער"  שפריר משה

  תמיד נושבת רוח  ְקַצר ְלׁשֹונֹות ִצְחצּוחַ 
   עֶֹנג

  .ִנְגָמר  ,רָק ְס גַ דָ ָמ  יִא ּבָ  ידִמ ָּת  תבֶ ֶׁש נֹו חַ רּו
  .יתבִ רָ עֲ מַ -יתנִ פֹוצְ  הרָ עָ ְס  חַ רּו ,ַלְיָלה ֶאל ַמֲעִמיָקה ִעיר ַעְכָׁשו

  .ִמְכֶרה ָחנּוק ִמַּמה ֶּׁשּלֹא ִיְתַרֵחׁש ּבֹו  ,יברִ נָ ּנָ טַ  הירָ ּבִ ּבַ  למֹוְת אֶ  דרַ ּיָ ׁשֶ , יּפִ רֹוְט  םׁשֶ גֶ וְ 
  ֲאִויר ֶהְריֹוִני ֶׁשל אֹוְקטֹוֶּבר מּוָאר  ,יטנִ רָ ּגְ הַ וְ  סיְ נַ ּגְ הַ  ירֵ הָ  יןּבֵ , יתרִ ּבְ ְמ קַ רֵ ּפְ הַ  המָ רָ ּבָ ׁשֶ 
  ִּדּבּוֵרי ָהֲאָנִׁשים ָּבְרחֹוב, ֲעָׁשִׁשּיֹות ְמֻעְמָעמֹות -  .יִח רָ זְ ִּמ הַ  ףחֹוּבַ ׁשֶ  בטָ ּמָ טַ  למָ ּנָ הַ - ירעִ ּבְ  וׁשָ כְ עַ  דרֵ יֹו

  .ּגֹוְועֹות ִצּיּוֵצי ַּכָּנִרּיֹות  
    ,בׁשֵ ּיֵ ׁשֶ  אידַ ּכְ  ילַ אּו – םֹוּיהַ  תאֹולָ ְּת ִמ  ףיֵ עָ ׁשֶ  יִמ ּו
  הקיבוץ "הוצאת , "מות מטע האגס"מתוך   ,בּכַ ְׁש ּיִ ׁשֶ  בטָ מּו – בׁשַ יָ  רבָ ּכְ ׁשֶ  יִמ ּו

  ;ןיׁשַ ּיִ ׁשֶ  אידַ ּכְ  בכֵ ֹוׁש וׁשָ כְ עַ ׁשֶ  יִמ ּו 2007, "המאוחד
  אןּכָ  ןׁשֵ יָ  תעֵ ּכָ ׁשֶ  יִמ  יּכִ  -  
  התָ עָ ּבְ - םלֹוחֲ  םלֵ חֹו ילַ אּו  

   המָ דּוּקְ הַ  תקּוְת ּנָ הִ הַ  תכַ ּפֵ הְ מַ  לעַ   . שמואל-נולד בכפר, 1981יליד  ,ינאי ישראלי
  ;היקָ רִ פְ ַא תׁשֶ ּבֶ יַ  לׁשֶ  לדֹוּגָ הַ  ׁשּוּגהַ מֵ   . אביב ועובד כבקר טיסה- מתגורר כיום בתל

  הלָ יְ ּלַ הַ  תּלַ מֻ הֲ ּבַ  םּגֵ רְ תַ ְמ  אהּו ילַ אּו אֹו   ומוספים עת-בכתב התפרסמו שיריו
 .הראשון ספרו  ,יםפִ ּלֵ טַ עֲ הָ  תלֹוקֹו תאֶ   הוא " מות מטע האגס. "שונים ספרותיים

  יםעִ ּדְ רְ פַ צְ  ידצֵ לְ  אּוצְ ּיָ ׁשֶ 
  ;ינִ וָ ְׁש ּמַ הַ  םׁשֶ ּגֶ הַ -רעַ יַ ּבְ 
  יםנִ וָ ּגְ הַ  תאֶ  האֶ רֹו םּגַ  ילַ אּווְ 

  ,תרֹוּמָ נֻ ְמ הַ  םׁשֶ ּגֶ הַ  תֹוּפִט  לׁשֶ 
  יםלִ דֹוּגְ הַ  יםִמ חֲ רַ ּבַ  עַ גֵ נֹו םּגַ  ילַ אּווְ 

  ,יםרִ תָ אֲ הָ  לכָ בְ  יםרִ מָ כְ ּנִ ׁשֶ 
  נּורְ צַ ֹוּנׁשֶ  ינֵ פְ לִ  ינּויִ הָ  םהֶ ּבָ ׁשֶ 
 .רמֹגְ ּנִ ר ׁשֶ חַ ַאלְ  – רזֹחֲ ם נַ יהֶ לֵ אֲ ׁשֶ וְ 
 

 תל יליד .ּוַמרֶצה ֵגאֹולוג, חֹוֵקר, מׁשֹוֵרר ,ׁשפריר מׁשה
 בנושאים מרצה, עצמאי יועץ-גיאולוג .1935, אביב

 שירה, ספרות ובנושאי גיאולוגיים- גיאוגרפיים
  כסגן שימש מכבר-לא עד. הארץ חביבר ומיתולוגיה

 הסניף בהנהלת וחבר, הִעברים הסופרים אגודת ר"יו
  ". ּפאן" העולמי הסופרים ארגון של הישראלי

  .ספרי שירה 9פרסם עד כה 
 

 



  
 לאה המשוררת של הרצאותיה פי על השירה סודותבי פרקיםה בסדרת ממשיכים אנו

 יסודי בניתוח גם מצטיין זה פרק. המאמר כלשון' ריתמוס' או, המקצב: הפעם. גולדברג
 של – הוא גם הקלאסי – בתרגומו, פושקין אלכסנדר מאת קלאסית בבלדה המקצב של

  .בשירה המקצב לתפקידי כדוגמה הבלדה משמשת כאן. שלונסקי אברהם
  

  ולדברגג לאה
  השירה ביסודות פרקים חמישה

  הריתמוס - ' ב פרק
 

  שירת מרי
 

  ְלָפִנים ָּפְרָחה ַאְרֵצנּו   ה תָ וְ ִאם ִנְגַזר ָעַלי ַהּמָ 
   :ִּבְמנּוָחה ַׁשֲאַנָּנה  - ,ִני ְּבִאִּביְּבעֹודֶ 
  ַחג ֵּבית ֱאלֵֹהינּו - ָּכל יֹום  ַאָּתה ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת , הֹוי

  ;ִנְתַמֵּלא ֵמֲהמֹוָנּה  -  ,ִלִּבי- רֹןְודֹוֶדיָך 
  ַהַּטף ֵהִריַע - ִּבְתׁשּואֹות  ,סּור ִמֶּמִּני: ַּבְעִּתיךָ ְׁש הִ 

  ,ַהֵּסֶפר ָהרֹוֵעׁש-ֵּבית  ;ַאל ִּתַּׁשק ִׂשְפֵתי ֵמָתה
   ּוִבְׂשֵדה ָקָמה הֹוִפיעַ   ,ִני'ה ִמּגּוָפּה ֶׁשל גֶ סֹּבָ 

  .ְּפַסע ַהְרֵחק ִמִּמָּטָתּה .ַהַּמָּגל ִעם ַהֶחְרֵמׁש
    

  ְוַעָּתה ָנעּול ַהַּׁשַער   ַמֵהר ִלְזנַֹח  - ְוַאַחר 
  ;ֵסֶפר ּוֵבית ֵאל-ְּבֵבית  ,ָצא ָנֶוהֶאת ַהְּכָפר ּוְמ 

  ;ֶרֶגל ִאיׁש ָּכְלָתה ִמַּיַער  ּבֹו ִּתְזֶּכה ָלֵתת ָמנֹוַח 
  ;ֵּמלקָ ָּבא ָקִציר ַוּיִ   .ָך ַהָּדֶוהְלִלּבֶ 
  ,ֶצֶבתְוַהְּכָפר עֹוֶטה עֲ   ,ְלָיִמים ְּכׁשֹך ַהֶּדֶברּו

   - , ֵאׁש ּוָפּתרַ ה ְׂש וֶ נָ ּכְ   ;ְּפקֹד ַהֶּקֶבר ַהִּנָּדח
  ַהָּמֶות - ַרק ֵּבית - ַהס ַּבּכֹל  ִּכי ֶאת ֶאְדמֹוְנד ַּגם ַּבֶּקֶבר 

  .ֵרׁשְח ְולֹא יַ ֵיַׁשם לֹא  
  
  ְרָגִעים ֵמִתים יֹוִבילּו לִ 

  ,ֲאָנָחהַהַחִּיים ּבַ 
  נּוִנים ֶאל ֵאל ַיִּפילּוַּתְח 

  .ְלַהְמִציא ָלֶהם ְמנּוָחה
  ,ְרָגִעים ֶנְחֶּפֶרת ַׁשַחתלִ 

  ,ְּכָאח ֶאל ָאח, ּוְקָברֹות
  ,ַחדל ּפַ דֶ צֹאן ִמּגֹ- ִּכְבֵני
  .ף ִיְצטֹוְפפּו ַּבָּסךְ צֹ
  
  
 לעת משתה" מתוך" מרי שירת", פושקין לכסנדרא הרוסי המשורר של שירו זהו
  2. שלונסקי אברהם של בתרגומו"ֶּדֶבר

  
מגפת ֶּדֶבר : נעשה זאת בערך כך, במלים יומיומיות השגורות בפינו אם נרצה לספר שיר זה

- והנה הפכה אותה ארץ בית. הומה מאדם, פורחת, הייתה שאננה שלפני כן, פשתה בארץ
אדם קוברים את -בני. בבית הקברות תנועה בלתי פוסקת רק: הכפר שומם. מות גדול

אפילו האהבה איננה מקרבת את האוהבים . הם מתיהם וחוששים שבעוד שעה ימותו אף
  איננה שוכחת את סכנת ההדבקות במחלה  ני השרה את השיר'הנערה ג. בשעת סכנה זו

 

  .ִני ֶנַצח לֹא ִּתְׁשַּכח'ֶג



  
/ ,ִני'גֶ  ֶׁשל ִמּגּוָפּה סָֹּבה/  ֵמָתה ִׂשְפֵתי קִּתּׁשַ  ַאל/ ,ִמֶּמִּני סּור: ַּבְעִּתיךָ ְׁש הִ : אהובה את ומזהירה

   - -". ַהְּכָפר ֶאת/  ִלְזנֹחַ  ַמֵהר -  ְוַאַחר/ .ִמִּמָּטָתּה ַהְרֵחק ְּפַסע
  

 המות אימת אווירת את מפיגה איננה, "בקבר גם", המות אחרי הנצחית אהבתה ושבועת
 קברה את ולפקוד לכפר האהוב לשוב יוכל שכן, אותה מדגישה אדרבה אלא והמחלות

  . הֶּדֶבר כשוך רק, רב זמן כעבור רק דחיהנ
  

, לותיו וחלקיויואפילו מביאים אנו אילו ממ, את השיר בדרך זו מספרים בשעה שאנו
אילו . נפש- עשויים להביאנו לידי דכדוך, הרוח שבו-והלך, נושאו, הרגשתנו היא שתוכנו
תושביו  ושבכפר אחד מתו כל, פשתה בארץשמגפת הֶּדֶבר , העיתונים היינו קוראים באחד

שנמלט משם ושמחשש מחלה לא העז אפילו לקבור את , בלבד וניצל בו איש צעיר אחד
אבל אחרי שאנו . מוצא ודיכאון-חוסר, תחושה של עצבות היינו חשים מן הסתם, אהובתו

-אלל? רחמים; ודאי, כן? עצבות. הרגשתנו היא אחרת. קוראים דברים אלה עצמם בשיר
. ה'הרבה יותר מבשעת קריאת רפורטז? ייתכן אחרת וכי - תמונה של חורבן ומות ; ספק

ההרגשה היא שעצם העצב שלנו . התרוממות רוח אדרבה חשים אנו כמין. אבל לא דיכאון
כך - והפרט הפרוזאי כל, המכוערת של המגפה האימה. שברחמינו יש משהו מן הנאצל, יפה

מעלים אותנו , אותנו אל עולם נאצל אלה מעביריםאף , של האפשרות להידבק במחלה
שבשיר המדברת על מה שעבר  משל כאילו הפתיחה. לשלב גבוה יותר של הרגשת חיים

   :מלוא החיים את הרגשת. היא הנותנת את הטון היסודי לשיר, ואיננו עוד
  

  ;ֵמֲהמֹוָנּה ִנְתַמֵּלא לֵֹהינּואֱ  ֵּבית ַחג- יֹום ָּכל :ַׁשֲאַנָּנה ִּבְמנּוָחה ַאְרֵצנּו ָּפְרָחה ְלָפִנים
  .ּוִבְׂשֵדה ָקָמה הֹוִפיַע ַהַּמָּגל ִעם ַהֶחְרֵמׁש, ַהֵּסֶפר ָהרֹוֵעׁש- ַהַּטף ֵהִריַע ֵּבית- ִּבְתׁשּואֹות

 
   :השיר של זה בחלק אשר הגדול הכאב את בחושנו אף, ברוחנו נופלים אנו ואין

  
  ,ָאח ֶאל ָאחּכְ , ּוְקָברֹות, ַׁשַחת ֶנְחֶּפֶרת ְרָגִעיםלִ 

  .ף ִיְצטֹוְפפּו ַּבָּסךְ צֹ, ַחדל ּפַ דֶ צֹאן ִמּגֹ- ִּכְבֵני
  

  - ,ִני ְּבִאִּביה ְּבעֹודֶ תָ וְ ִאם ִנְגַזר ָעַלי ַהּמָ 
  -  ,ִלִּבי- רֹןַאָּתה ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת ְודֹוֶדיָך , הֹוי

  ;ַאל ִּתַּׁשק ִׂשְפֵתי ֵמָתה, סּור ִמֶּמִּני: ַּבְעִּתיךָ ְׁש הִ 
  .ְּפַסע ַהְרֵחק ִמִּמָּטָתּה, ִני'ּוָפּה ֶׁשל גֶ ה ִמּגסֹּבָ 
  

  ַמֵהר ִלְזנַֹח  - ְוַאַחר 
  ,ֶאת ַהְּכָפר ּוְמָצא ָנֶוה
  ּבֹו ִּתְזֶּכה ָלֵתת ָמנֹוַח 

  .ָך ַהָּדֶוהְלִלּבֶ 
  ,ְלָיִמים ְּכׁשֹך ַהֶּדֶברּו

  ;ְּפקֹד ַהֶּקֶבר ַהִּנָּדח
  ִּכי ֶאת ֶאְדמֹוְנד ַּגם ַּבֶּקֶבר 

  .ַצח לֹא ִּתְׁשַּכחִני נֶ 'גֶ 
 

 

את , הרגשת היפה באיזו דרך נתן בלבנו את, באילו אמצעים? מה עשה כאן המשורר
לבין כתבה  מהו ההבדל בין שיר - במלים אחרות , או? תחושת השגב בתארו את שתיאר

 ?של עיתון
. ההרמוניזאציה של הלשון אולי נצדק אם נאמר שהשירה משיגה הרגשה זו על ידי

עצמן המשמשות  אותן המילים, שהן מבחינה מילונית, משתמש המשורר המילים שבהן
 . מוסיקאלי ההגיוני גם ערך-יש להן בשירה נוסף על ערכן המשמעותי, ילעיתונאחומר גם 



  
 צרופים גם אלא, ותיאוריים שכליים שלבים רק לא בשיר הן ,זו עם זו המשולבות המלים
 ערכה את בו יוצרים והבלעתן הטעמתן, ןקיצור, אורכן, קלותן, כובדן אשר, צליליים
: באמרו' קולריג נתכוון לכך כן כי הנה. כולו השיר ושל השירית השורה של האיכותי

  ". סדרן במיטב המלים מיטב"
 רק לא, חזותית אסוציאציה בנו המעורר התמונתי בצירופן רק לא, זה מילים מבחר

 ההולם המוסיקאלי בשילובן גם כי, הרעיון את לנו המבהירה ההגיונית ברציפותן
 שמעבירה היא הרמוניהוה. השיר של ההרמוניה את יוצר, ולתמונה לרעיון םיוהמתא
 את בלבנו ונותנת יותר חגיגית להרגשה החיים של החילונית ההרגשה מדרגת אותנו
 שהוא בשעה גם אדרבה: ונגעים מפגעים מתעלם המשורר שאין בשעה גם, היפה תחושת
  .שלפנינו בשיר זאת עושה הוא כאשר, מבליטם

  
וזה מושכל  -לגבי השירה . איננו מוחלט ואינו מבודד לעולם ערכה הצלילי של המילה

המילה זוכה בערכה בצירופה אל מילים המקיפות . ויפות אין מלים מכוערות -ראשון 
בוחר  - משום שמשורר הוא , אינסטינקטיבי כמעט תמיד באורח -והמשורר . אותה

לחברתה יוצרת שווי משקל בתוך  שהאחת הצמודה, מלים שלו כךמלכתחילה את ה
בין כל חלקיו ועם זה בחיות  למען שיווי משקל זה יש צורך בפרופורציה נכונה. המשפט

  .ומלה מוסיקאלית ובאפשרות של הדגשת התנועה והחירות של כל מלה
  

 מה, בה יהיה המצוירשעה שאנו מתבוננים בתמונה אנו דורשים שמסביב לכל עצם 
. בדומה לכך צריך להיות אויר סביב לכל מלה שבתוך השורה השירית". אויר"שקוראים 

עליו לא , מקצר את דרך תפיסתנו את העולם, משום שהשיר מדחיס את המשמעות דווקא
אלא עליו להניח לכל מלה ומלה לצלצל , כערמה דחוסה של צירופי מלים ליפול עלינו
שהם  אמרנו את הדברים האלה איננו מתכוונים לצירופיםב. המוסיקאלי ֵהָדּה בצירוף עם

 שאם לא כן היינו מגיעים למה. אלא לצליל המהווה את חלק המשמעות, צליליים בלבד
, היינו לצירופים צליליים שאין להם הגיון כלל, "דאדא"שניסתה לעשות בשעתו תנועת ה

, עם-החוזר של שירילאותם משחקים ריתמיים צליליים שאנו מוצאים אותם בפזמון  או
ששרדו מן התקופה שבה היה השיר , למיניהם, "לא-לא- טרא"או " אי לולי -לולי  אי"כגון 

כל כוחו של השיר הוא דווקא שערכו המוסיקאלי מבטא את . או למנגינה קשור לזמר
אומר " הריתמוס בזמן. "ההרמוניה של השיר חולש הריתמוס ברור שעל. משמעותו

שלה " פנקס המשורר"ואדית סיטוול ב". היא בתוך החלל הסימטריהשהוא מה "שופנהאור 
  ."התורגמנים העיקריים בין החלום והמציאות הריתמוס הוא אחד: "אומרת

  
בין אם נקבל את , מאחר שבדבריו של שופנהאור, שני משפטים אלה חשובים לנו מאד

ידי -הנוצרת עלשומעים על אפשרות ההרמוניה  אנו, ובין אם לא נקבלו הסימטריהמושג 
אנו , חומר גלמי לחוויתו של האמן מן התוהו והבוהו של העולם המשמש. הריתמוס

, המשוררת האנגלית מרמזים לכך ואילו דבריה של. מגיעים בעזרת הריתמוס לסדר מסוים
ובעונה אחת והריתמוס הוא  ידי השירה הוא מציאות וחלום בעת- שהעולם הנוצר על

הרגשה של התרוממות  אפשר שכאן המפתח לאותה. אידיאליהגשר בין העולם הריאלי וה
  .זעם ותוכחה או אפילו שיר, אלגיאו , הנפש שיש לנו שעה שאנו קוראים שיר טראגי

 כתוב השיר. לדוגמה אותו שהבאנו השיר של הריתמי הבניין אל להתבונן אפוא נא-ננסה
 :מרובע טרוכאי במקצב כולו

 

 



 
 מוטעמת שבו שהראשונה הברות שתי בעל מקצב הוא, בעברית" היורד" או, הטרוכיאוס

  :עליז מקצב, העניין לעצם, הוא הטרוכיאוס. מוטעמת אינה והשניה
. ומקפץ, קצר, כי הוא מהיר, ו מעודדכמו הטרוכיאוס והיאמב יש משה, הברתי-קצב דובמ
היינו אלה שהילדים הקטנים עצמם , שמרבית השירים של הילדים, כנראה, זה מקרה אין

מריתמוס הקפיצה  יש בו במשקל זה. נשמעים במשקל של טרוכיאוס, אותם מחברים
אם תקשיבו למשחקי ילדינו ולאותם משפטים ריתמיים שהם . למשחק ולפיכך הוא נוח

  :האת המקצב הז לצורכיהם תשמעו יוצרים

  
עד כדי שתי  ומרחיבים את ההברה האחרונה' הם אינם מניעים את השוא בהברה א(

  :זה ממש המשקל שבשיר שלפנינו) הברות

  
שלפנינו הוא נוסח  השיר. שיר העם בשפות האירופיות מושר לעתים קרובות במקצב זה

זה עם זה  איך משתלבים, נשאלת השאלה. באלאדה עממית ואין פלא אפוא שזה משקלו
למרות  כפי שיתברר על נקלה אין לנו? העגום של השיר עם מקצב עליז משחקי זההתוכן 

איננו  השיר על אף עצבותו: אך כפי שקבענו. רושם כי השיר עליז הוא, המשקל של השיר
 דבר זה הוא במידה רבה תוצאה של המקצב הטרוכאי שבו הוא; משרה דיכאון עלינו

  .בכתו
  

ביטוי זה  פירושו של". ור השחקני'המאג"במונח על הבמה הרוסית משתמשים הבמאים 
, חוסר מוצא, שממון, בשעה ששחקן משחק תפקיד של אדם הרואה בחיים שעמום: הוא

 כי בטרגדיה גדולה יש פאתוס ושגב, הדברים נאמרים לא בטרגדיה גדולה(חוסר משמעות 
דרמטי  אך המדובר הוא כשמשחקים תפקיד, המצמיחים כנפיים לאדם במצבים הטראגיים

 אק'או אפילו את ז, כוב'של צ" דוד ואניה"למשל אם משחק שחקן את וויניצין ב, יווה של
 שהקהל יאמין להלך הנפש, עליו למסור את הנכאים שלו כך, )לשכספיר" כטוב בעיניכם"ב

כוונת הדברים לאמר כי . ידי שממון ושעמום-אבל לא יותקף ויודבר אותה שעה על, שלו
, כפי שאומרים הבמאים, תמוס מיוחד לדבריו וגוון לקולו ולשחקהשחקן לשוות רי על

 .ממש דבר זה משיג הטרוכיאוס בשיר שלפנינו. ורי'מאג בטון
  

אילו היה החרוז הטרוכאי . עדיין הריתמוס השלם של השיר אך המקצב עצמו אינו
היינו מגיעים לידי , כבאותם חרוזי הילדים שהבאתי שלפנינו ערוך באופן מימסרי

אבל הגלים . חשים את הניגוד בין המקצב והתוכן כאניזאציה גמורה של השיר והיינומי
ידי ההפסקות שעלינו - אלא גם על, בלבד ידי המקצב-הריתמיים בשיר נקבעים לא על

  . במקצב מסוים ההטעמות שעלינו להטעים את השיר הכתוב ,לעשותן
ולא על  אוזנינו באורח אחרשהמקצב מתחיל להתפרש ל, בא במקום כזה) הצזורה(הֶּפֶסק 

, שאמרתי כפי, בעל שתי ההברות הוא, המקצב הטרוכאי. מידתית בלבד-הדרך הפורמאלית
, אך לעצם העניין אנו קוראים את השיר באורח אחר. אותו הרקע המעודד של השיר

 : שהרי איננו קוראים אותו בנוסח קפיצה זה
  .מל//יק//ו ציר//ק בא//יער//מ תה//כל איש//רגל"

  . ויקמל//בא קציר//כלתה מיער//רגל איש: אלא קריאתנו היא
 סוף של יותר גדולה נשימה הפסקת, מיער כלתה -  נשימה הפסקת -  איש רגל: היינו
  .נקודה - ויקמל -  נשימה הפסקת//קציר בא, שורה

  

 

זה כעין ערך ריתמי //: רגל איש: אחרים באורח זה אנו מקבלים בתוך קריאה מקצבים
 דקדוקית את ההברה הראשונה של  מאחר שאנו מטעימים כאן לא הטעמה בפני עצמו



 
 באורח היינו( איש המילה את, הזה שבצרוף ההשניי המילה כל את אלא, "רגל" המלה

 אנו זה במקרה.) השני הטרוכיאוס של הראשונה ההברה אחרי הוא הפסק פורמאלי
 .ומוטעמת ארוכה תואח מוטעמות ולא קצרות הברות שתי: אנאפסטי משקל מקבלים

או .של השורה נשמעת כשני יאמבים וחצי ההשנייומחציתה 

. נעשית גם בשורה שלאחריה וחלוקה מעין זו :כיאמבוס ואמפיבראכיוס
 :וכך. של החלק השני מורכב עוד יותר אלא שם הרישום המוסיקאלי

  
ושהשלמות  שהמקצב הוא הרקע, דומה שמתוך הדוגמה של השיר שנידון מתברר

ו שבהרגשתנ הגווניות-הריתמית של השיר הנוצרת על הרקע הזה היא מרכבת יותר ושחד
השלמה  המנגינה. ידי אפשרות הווריאציה בתוך המשקל הקבוע-המוסיקאלית נמנעת על

 של השיר הנובעת מתוך צירוף היסודות הריתמיים השונים יוצרת את ההרמוניה
לכל שיר יש חוקים קונטראפונקטיים  - אם תרצו . המוסיקאלית של היצירה השירית

כמו לגבי יצירה , דבר כמעט בדיוקלגבי צירופים לשוניים אפשר לקבוע את ה. משלו
המשורר בכתבו שיר חושב מחשבה  צריך שיהיה ברור שברוב המקרים אין אך. מוסיקלית

המשורר נושא . רק לאחר מעשה בניתוח, הם מסתברים לנו. אלה מפורשת על חוקים
על פי הרוב היא מצלצלת בתוכו עוד בטרם תיכתב מילה , בקרבו את המנגינה בשלמותה

ולפרקים גם (היא נולדת ביחד עם הנושא , המוצא-נקודת המנגינה היא. שיראחת של 
ליסודותיה אך ורק כדי לדעת מה הם היסודות בשירה  ואנחנו בניתוחנו פרקנוה, )לפניו

  .שתוצאתם היא הנאתנו בשעת הקריאה
 

 -  2 .שלונסקי. א: תרגום, "פועלים ספרית" הוצאת" קטנות טרגדיות", פושקין. ס. א
  
  
  

  שקולניק רעיה

  שינה נדודי
  ַהָּבא ַלֲחלֹום ְּבֶרַבע
  . מֹוחֹות ִלְׁשטֹף ָׁשב ַהֶּגֶׁשם
  , ַהַהְקָּפָאה ְּבָתא ִחּטּוט
   ְנפּוחֹות ְׂשָפַתִים ִלּקּוק
  : ִמְּלַהְרִּגיׁש ִיְגֲאלּו לֹא
  ְּבַאְלּכֹוהֹול ָחלּוט ָסֵפק

 ֵמֵעז ְלֶרַגע ְלַהְכִּפיׁש 
  י ַהּקֹול ְצִרידּות ֶׁשל ֵמיְתרֵ 

  ִנְׁשִמי , ִנְׁשִמי - ּוְלַחֵּיג
 ָעמֹק , ת ִנְׁשָמִתי ָעמֹקאֶ 

 ִּתְּתִני ִלְׁשִמי , "עֹוד"ַּתִּגיִדי 
  ְוַלְחמֹק ֶשֶקט ִלְפצֹעַ 
 ְקלֹוִני ֶאת ַלִיל ֶאל ַמְדִליף
   ִלְסמֹק ֵהֵחל ֶׁשְּכָבר ְליֹום
   -  ְּבַחּלֹוִני ַהִּנְגֶלה ִמן
  ִּתינֹוק ֹוְּכמ - "?ִּתיַׁשן ָּכֵעת"

 

 



  פאלק מנחם

            ַּבְּדָרִכים
  ַּדְרּכֹו עֹוֶׂשה ַהָּמִׁשיחַ  ֶאת ָרִאיִתי
  ִלירּוָׁשַלִים ִמַּלְטרּון
  ּוְצחֹוָרה ֲאֻרָּכה ְּגָבִרים ְּבִׂשְמַלת
  ַהַּצָּואר ֶאת עֹוֵטף ָּברּוחַ  ִמְתַּפֵּצל ְּבָזָקן

  ָהרֹאׁש ַעל ְּבטּוְרָּבן
  .תְּכבּויֹו ְוֵעיַנִים

  
 ִלירּוָׁשַלִים ְּבַדְרּכֹו ַהָּמִׁשיחַ  ֶאת ָרִאיִתי
  ָהֲעֵיפּות ְלִסיָמֵני ִנְכַנע לֹא, ַרְגָליו ְמַכֵּתת
  ְמֻפָּסל ְּכמֹו, ִטְבִעי ֵעץ ֲעׂשּוי ְּבַמֵּקל ֶנֱעַזר
  ַאְרֵיה ִּכְפֵני ִנְרֶאה רֹאׁשֹו
 .ָלאֹות ְּכרּויֹות ָאְזָניו

  
  ָׁשַלִיםִלירּו ָקרֹוב אֹותֹו ָרִאיִתי
 ָהִעיר ַׁשֲעֵרי ְלִכּוּון ֵאיָתנֹות ָּפָניו
  ָחתּום ִּפיו, ְנחּוָׁשה ִמְצחֹו
  אריה- יהודה גור .ַהְּתׁשּוָבה ְזַמן ּבֹוא ַעד

 ?אדוני, מה תרצה .ִקְמָעה ִנְפָקחֹות ֵעיָניו
  

  ַהָּמִׁשיחַ  ֶאת ָרִאיִתי  ְּכטֹוב ִלּבֹו ְּבכֹוס ָקֶפה
  ְוַלְּצָדִדים ַמֲעָלה ַמִּביט, רֹאׁשֹו ְמסֹוֵבב  :ָנָׂשא ְיִדיִדי ָמָׁשלֹו ְוָאַמר

  ָהֲאָנִׁשים ֶאת סֹוֵקר  ֲהֵרי ֲאִני
  ְּבָיָדיו ַהְׁשָלָמה ַעתְּתנּו עֹוֶׂשה  ְּכֶבן ִׁשְבִעים ָׁשָנה

  ְלָאחֹור ּפֹוֶנה  ְולֹא ָזִכיִתי
  ֵׁשִנית ְלִהָּכבֹות ֵעיָניו מֹוִתיר  :ֶׁשִּיְׁשַאל אֹוִתי ִאיׁש
  ַהְּמָעָרִתי ִלְמעֹונֹו חֹוֵזר  ?ַמה ִּתְרֶצה ֲאדֹוִני

  .ְּתמּוָתה ְּבֵני ֵמֵעיֵני ַהֻּמְסָּתר  ָאָדם- ֶּבן, ַמה ִּתְרֶצה
    ,ֵמַחֶּייךָ , ִמְּמךָ , ִמֶּמִּני

  ?ִמן ָהעֹוָלם .ִּבְזָקנֹו ֵׂשיָבה ַדי ֵאין ֶׁשֲעַדִין ַּכִּנְרֶאה
    

    ִמְּלַבד ֶמְלָצִרית ְמַחֶּיֶכת
  "קפה של משקעים" הספר מתוך  ׁשֹוֶאֶלת

  : ְּבטֹון ָאִדיב ַאְך ִעְנָיִני  
  ַמה ִּתְרֶצה -

 ?ֲאדֹוִני                   
 

 

 

הוצאת , שירים ועוד" צבעי פרפר"מתוך
  2006, ירושלים, "כרמל"



  אשר חדד
  שני שירים

  
  *נה חנטה פגיההתא

    משוגע
 ִמְסָּתֵרַח ַעל ֶּבֶטן  , ִּבְהיֹוִתי ַיּנּוָקא  

  זֹוֵקף רֹאׁש ַּבֲהִריִחי ִניחֹוַח ִאִּמי    ֲאָחַזְתִני רּוַח ְּתָזִזית
  ְּכָבר ְּתֵאָנִתי ָיְדָעה ֵׂשיָבה טֹוָבה   ֵעת ָרְמֵחי ֵאׁש נֹורּו ִמָּׁשַמִים

  ָעֶליָה ְיֻרִּקים , ְזרֹועֹוֶתיָה ְּפרּוׂשֹות  ְּכַלֲהֵבי ִלימֹון ָמָטר עֹוְקָצִני
  ְּדַבׁש ִנָּגר , ֵּפרֹוֶתיָה ָחָלב ִנְׂשָרךְ   ִמְתַנְּגִנים ְּבַרֲעֵמי ָעִבים

  אְמרּו רֹב ְׁשנֹוֶתיהָ ַאְך ָּפֶניָה יֹ  ַמֶּכה ְּבעֹז  ַיָּמהַמָּׁשב 
    ַעל ְּתִריֵסי ַהַחּלֹונֹות

  ַעָּתה ִּבְרבֹות ַהָּׁשִנים   ְּכמֹו ְקָרַאִני
  עֹוֶמֶדת ַעל ֵאם ַהֶּדֶרְך    

  ּפֹוֶרֶׂשת ׂשֹוכֹות ִלְסּכֹךְ   ֵאָליו ָיָצאִתי
  עֹוד ִּבּכּוָרּה ְּדַבׁש ְוָחָלב   ְמֻעְרַטל ְלבּוׁש ְוַדַעת
  ַרֲעַנִּנים ֳעָפֶאיהָ   ָנָׂשאִתי ַּכּפֹוַתי ַמְעָלה
      ּוְזָעָקה ָּבְקָעה ִמּתֹוְך 
  : ּדֹוֶבֶרת ַאְך ִּבי ְּכֶקֶדם  ְלַהִּקיז ַמָּׁשא ֻזֲהָמה

  ֵּפרֹוֶתיָך ְּבִני ְׁשמּוִרים  ל ִנְפְּתחּו ַהִּסְמפֹונֹותָמׁשָ 
  ָעמֹק ְּבתֹוְך ִלְּבָך   

  ָהֵבא ָחְטְרָך   ָנַׁשְמִּתי ַלְיָלה
  ִיְּזלּו ֵמיֶמיהָ   
  ָיֵנּצּו חּוָצה   
    
  , ָּכְך ֲאִני ְּבִני  

  .  ָּכְך ַּגם ֲאִני    .נשוי ואב לחמישה .מתגורר בצפת אשר חדד
  .באינטרנט ופרוזה שירה באתרי בעיקר מפרסם

  ג"י', ב. שיר השירים*    
  

  
  
 

 
  

  

  

  

  

 



כפי , או פולי, ישראל פוליאקוב" גשש"ה, בימים אלה הלך לעולמו לאחר מחלה קשה
  .שכולנו מכירים אותו

ומעצביו  משקפיו. נפרד מן הנוף התרבותי בארץחלק בלתי  מהווים שנים רבותהגששים 
) פולי" (אדון קונסטנצה. "אינטראקציה בלתי פוסקת עם החברה הישראליתבתהליך של 

  .הם ראי החברה הישראלית ומחדשי שפה ומטבעות לשון, וחבריו שייקה וגברי
משתתפת בצער " עיין ערך שירה"מערכת הירחון 

ידים ובצער החברה רעים ויד, חבריו לשלישיה, המשפחה
  . הישראלית כולה

  .האובדן גדול
  .יהי זכרו ברוך

  
  

  רפאל אמיר

  קשת בענן
  ַהְצחֹוק 

  ַהּיֹום ָעצּוב
  ְּבָכל ַהִּמְבָטִאים

  ְוָלנּו ׁשּוב לֹא ַיֲחׂשֹף
  .חֹוְטִאים ַוֲחָטִאים

  ,ַּבֲעִדינּות
  ַמָּמׁש ְּבִלי ּכֹחַ 

  ָעַזר ָלנּו ִלְׁשּכֹחַ 
  ְּבָטִרי ְוָכל יֹום

  .ִּציב ָלנּו ְרִאיהִ 
  ּוְבַקּלּות

  ְּכמֹו לֹא ָטַרח
עד ( ,ישראל- ואיש חדשות קול עיתונאי ,רפאל אמיר

שידר את כיבוש הכותל . ומשורר )פרישתו לגמלאות
-"אור ירוק"שידר את .המערבי במלחמת ששת הימים

וסדרת  ;על מקומות ישוב בארץ- אבני דרך ;םסדרה לנהגי
אנשים מספרים על מורשת -"בית אבא"תוכניות
הרצה עד אמצא שנות  ,כשיצא לגמלאות .משפחתם

אילן על -התשעים במחלקת לתקשורת באוניברסיטת בר
מאמצע שנות התשעים כתב מאות  ."יסודות הכתבה"

רבות של שירים אקטואליים כתגובה מיידית לארועים 
 .ליטיים והחברתיים בארץ ובעולםהפו

  הּוא לֹא ִהְזִריק
  ְוַרק ָמַרח
  ֵמֵעין ַחְיַּדק
  ִחּסּון ָמְחָלׁש

  ,ּוְבִחּיּוךְ 
  ,ְּכהֹוָסָפה
  .ְך ָׂשָפהָּבָנה ִנְדּבַ 

  ִנְׁשַּבר ַהְּמֻׁשָּלׁש
  ְוֵאין ֶאָחד

  ֲאֶׁשר לֹא ָחׁש 
  ִּכי ִהְסַּתֵּלק ַּגָּׁשׁש

  ִחֵּור
  .לֹא ִעֵּור ַאךְ 
  

  הֹוֵלְך ַהּדֹור
  ר ָמדֹורִנְסּגָ 

  ַאַחר ָמדֹור
  ִויְׂשָרֵאל לֹא ַׁשֲאָנן
  ּבֹוֵדק ִאם ֵיׁש עֹוד

  ֶקֶׁשת ֶּבָעָנן
  ֵאי ָׁשם ָרחֹוק

  ...ֻקְרטֹוב ֶׁשל ְצחֹוק

 



  
  תדמור- אטלס טל

  התהלכות
  ,ְלִהְתַהֵּלך ַהֶּנֶפׁש ְּבַדְעָּתּה ְוִתָּמֵלךְ 
  ,ַהַּגג ַלֲעִלַּית ְוַתֲעֶלה
 ָׁשם

  ְּבתֹוְך ָהֲעָלָטה
  ,ְּתַחֵּפׂש ְלַעְצָמּה ְּכסּות

   ד ְּבִהּסּוסרֵ ְותֵ 
  ְוֵתֵצא ֶאת ֶּפַתח ִמְבָצָרּה

  .ְלִהְתַהֵּלְך ָּבְרחֹובֹות
   

  :ַהָּלׁשֹון ְּבזֹו ִיָּכֵתב תֹוַהְּמקֹוִמי ַהֲחָדׁשֹות ּוְבִעּתֹון
  ְמֻחֶּפֶׂשת, ֶנֶפׁש ֲעלּוָמה"

  ,ַעְצָמּהִּבְסַמְרטּוֵטי 
   ,ְמַקֶּבֶצת ֲאָנִׁשים

  ִמְסּתֹוֶבֶבת ְּבַמְעָּגִלים
  ,ְסחֹור, ְסחֹור

  ."תְּבַמֲעֶרכֶ  ְּפָרִטים ְלַהְׁשִאיר ֻמְזָמן, הּוָתּהזֵ  ַעל ָמה ְּדַבר ַהּיֹוֵדעַ  לּכָ "
  
  
 
 

  גזית אביקם

  לדייגים שתיקה יפה
   ָיפֹו ִּבְנַמל  ֵאֶצל ֶמְלָצִרית 

  ָהַעִּתיָקה   ַהַּמִּגיָׁשה מּוְׁשט 
  ה ַהְּׁשִתיָקה ָיפָ   מֹון  ְוַסלְ 

  , ִגיםַלַּדּיָ   ,ְּבַמְפֵּתַח סֹול
  ַמְׁשִליִכים   ַאְך ְּבַמְחָׁשָבה 

 , ַחָּכה  ְׁשִנָּיה עֹוֶנה 
  ְלָדג ְמַחִּכים  ,ְלַעְצִמי
   לֹא ְוַהְּזַמן  זֹו ֶׁשֲהֵרי 

  , ְמַדְגֵּדג  ַהַּׁשְלָוה ָהֲאִמִּתית 
  ֲאִפּלּו לֹא   ַהֶּתַרְּפָיה ֶׁשל 
   ֶׁשעֹוֵמד ַלֶּיֶלד  , ַהָּים ְוַגָּליו

    ַוֲאִני ְלָיִדי  ָּדָגיו ְוחֹוָפיו 
  , ּתֹוֶהה ִמְסַּתֵּכל  ֶמִדיַטְצָיה ֶׁשל ַהחֹול 

  ׁשֹוֵאל ֶאת ַעְצִמי   ּוְבֶחְרַדת קֶֹדׁש 
 ַהִאם ַהַחָּכה   ֵמִרים ֶצֶדף 

  ִהיא ַּתְחִליף   ִלְׁשמַֹע 
 ָלֶרֶׁשת ֶׁשֵאיָנה   .ָּיםֶאת ִׁשיַרת הַ 

  ְיכֹוָלה ָלצּוד  
 ַּפְרֶּפֶרת

  ַרְפֶרֶפת  אֹו

 



  שנה להירצחו של יצחק רבין 12במלאות 

  וולט ויטמן

  !רב חובל שלי! הֹו רב חובל
  עודד פלד: תרגום

  
  ,ָהֵאיָמה ַמַּסע ַּתם! ֶׁשִּלי חֹוֵבל- ַרב, חֹוֵבל- ַרב הֹו

  ,ָלםְח ַהּנֶ  ַּבְּפָרס ָזִכינּו, ָצְלָחה ֶּפַגע ָּכל ַהְּסִפיָנה
  ,ֻּכָּלם ְׂשֵמִחים ֲאָנִׁשים, ֶאְׁשַמע םַּפֲעמֹוִני, ָקרֹוב ַהָּנֵמל

  ;ְקׁשּוָחה, ְסִפיָנה נֹוֶעֶזת, ְוֵעיַנִים ְמַלּוֹות קַֹער ֵאיָתן
  !ֵלב! ֵלב! ֲאָבל ֵלב    
  ,הֹו ְּדָמעֹות ָׁשִני ׁשֹוֵתת    
  ַהחֹוֵבל-ָׁשם ַעל ַהִּסּפּון ַרב    
  .ַקר נֹוֵפל ָוֵמת    
      

  ;קּום ְׁשַמע ַּפֲעמֹוִנים! ֶׁשִּליחֹוֵבל - ַרב, חֹוֵבל- הֹו ַרב
  ;ְלָך ְּתרּוַעת ֲחצֹוְצרֹות –ְלָך ִנְפָרׂש ַהֶּדֶגל  –קּום 

  ,ְלָך חֹוִפים הֹוִמים –ְלָך ְצרֹורֹות ְּפָרִחים ְוִסְרֵטי ֵזִרים 
  ;ֵאֶליָך ָיֵסבּו ָּפִנים ׁשֹוְקקֹות, ְלָך קֹוְרִאים ֶּבָהמֹון ַהִּמְתנֹוֵעעַ 

  !ַאָּבא ָיָקר! לחֹובֵ -ָּכאן ַרב    
  !רֹאְׁשךָ  ְזרֹוַע זֹו ִּתְסַעד   

  ,ַאְך ֲחלֹום הּוא ִּכי ַעל ִּסּפּוְנךָ     
  .ָנַפְלָּת ֵמת ָוַקר    
  
  ,רֹוןּוָ ִח -ִּדְמַמתְׂשָפָתיו , ַהחֹוֵבל ֶׁשִּלי ֵאינֹו עֹוֶנה-ַרב

  ,א ָרצֹוןלֹ ,לֹא ּדֶֹפק לֹו, ִּבְזרֹוִעי לֹא ָחׁש ָאִבי
  ,ַּתם ְוִנְׁשַלם ַמָּסָעּה, ֶבַטח ַּתֲעגֹןַהְּסִפיָנה לָ 
  .ֵאיָמה ְסִפיַנת ְמַנֵּצַח ַּתִּגיַע ְמחֹוז ֶחְפָצּה ֵמַהְפָלַגת

  !ַצְלְצלּו ַּפֲעמֹוִנים, ִעְלזּו חֹוִפים    
  ,ַאְך ֲאִני ְּבַצַעד ָאֵבל    

      ַהחֹוֵבל ֶׁשִּלי- ָׁשם ַרב ,ֶאת ַהִּסּפּון ֶאֱחֶצה
      .ֵפלַקר ָוֵמת נֹו

  
  
  

  פלד עודד

 )ַהְיקּו(אחֵרי המבול   זמן הופך מקום
  ִּבְפַאת ָׂשֶדה ַּבֲעָלָטה .ֶסַלע ַעל ִסיַגְרָיה ַמִּניחַ  ֲאִני

  ְּכָנַפִים-ָּפָרה ְצחֹוַרת  .רּוַח עֹוֶׂשה ָּבּה ַטַּבַעת ְּכֻתָּמה
  ֵלה ַזִית לֹוֶעֶסתעֲ   .ְנסֶֹרת ָעָׁשן ַמְמִריָאה

   .ָעָנן ִמְתַעֵּטׁש
  .ֶּגֶׁשם ָּבא

  
 ְּבֶדֶרְך זֹו ָמקֹום הֹוֵפְך ְזַמן ְמפֹוֵרר

  .ַמְחָׁשָבה ְלַאְבְקֵני ֶּפֶרג ְׂשדֹות

 



  בלום ותיר

  .זלדה של שירים בשלושה'  האין' ואל' הפנאי' אל הצצה
  

 עולם. פורשת היא אותו לעולם הרבה לאהבתי קשורה, זלדה בשירי לעסוק שלי הבחירה
, צבעוני עולם זהו. אנושית ולאמפתיה לחמלה, לרגש, לדמיון מכובד מקום המאפשר
 חריפה ודעת מודעות עם אחת בכפיפה לדור היולי לתום ומאפשר, נשי, ואכזוטי חושני

  .מודרניות תרבות מתובנות גם וכן עתיקה תרבות של עמוקים מרבדים הנובעת, ומפוכחת
 שירים לשני להתייחס בחרתי. לה וצורות פנים הרבה. ומורכבת ענפה זלדה של יצירתה
 מהקובץ נוסף ושיר', מסוכסך, שיכור רצון' ו, 'מתוק פרח שליבו האיש': 'פנאי' מהקובץ

 שהעניין מכיוון, מקרית ספק או, מקרית היתה בחירתי. 'קסם אחוזת ציפור'  :'תרחק אל'
 של הנביעה שמקור חשתי". דתיים" שירים להיותם קשור, בשיריה שמצאתי הייחודי
 עוסקים רבים שמשוררים למרות. קראתי אותם אחרים משירים שונה אלו שירים

 ישנו, זאת בכל. שיריהם לתוך האל את יוצקים ואף ולטבע לעולם האדם שבין בשאלות
, הישגיה על, המודרנית ההוויה מורכבות את מחד המשלב קול, ייחודי קול, לטעמי, כאן

  .איתן נביעה כמקור, האמונה ואת  האלוהית המהות את ומאידך, וכשליה תובנותיה
 בשיריה, ואכן. הפרט של נפשיים לתהליכים בהקשרה והאמונה" דתיות"ה אותי עניינה
 החיים הוויית מתוך  עקיפה ואפילו, אורגנית צמיחה צומחים והאל האמונה, זלדה של

  .מלמעלה הנכפה אימה מטיל עליון ככח ולא, הנצפית
 אומנם המסתמך באופן שיריה את לקרוא השתדלתי, שיריה ועל זלדה על שקראתי אף על
. אחרת וא כזו לפרשנות נצמדתי לא אך, מעמיקה להבנה הדרוש הכללי הרקע על

  .לראשונה עימם נפגשת אני כאילו לשירים להתחבר השתדלתי
  

 מתוק פרח שליבו האיש
   ֶׁשִּלּבֹו ָהִאיׁש  ,ַאל ָּתבּוז ַלהֹוֵלךְ 

  ֶּפַרח ָמתֹוק ַוֲחַסר ַמָּטָרה  -  ָׁשַכח
  ,ל ִיּבֹלֹוָנב  י ְּבִדידּות ִעֶּלֶגתּכִ 

  ,ַמְׁשִחיר ֻּכּלֹו  ,ְלַאֵּמץ ֶאל ֵלב
  .ְּבִהְתּפֹוֵרר ָהֵאמּון ְוַהֶּׁשֶקט  ת ַהֶּנֶפׁשוֶ ְלמָ ּוְבַא

    -  ֶאת ָעְנָיּה ְלַלֵּטף
  ְּכֶׁשעֹוֶלה ַעל ְּגדֹוָתיו   .אלִֹהים ֵיׁש ְּפַנאיַרק לֵ 

  -  ַהִּמְׁשֶּתה                   ְּפַנאי ֶׁשל ָיּה
  ח ָיד ְּבַנְפׁשֹוִיְׁשלַ   ,ּפֹוֵרַח ָוַרךְ 

  ִעם ַהחֹוֶלה  ְּפַנאי ׁשֹוֵפַע ָזָהב 
  .ְוִעם ֶהָעֵיף  .ִאיִריס, ַּכָּלִנית, ִעיִרית - ְּפַנאי ֶׁשְּיֻכֶּנה 

    !ְלמּודהֹוי ַהּגַ 

  ,ָלָּמה ִּתְדּפֹק ַעד ָּדם ,אֹוֵבדַאל ָּתבּוז לָ 
  ?ֶאל ֵרעּות ִנְלֶּבֶבת  .ֶׁשּנֹוַלד ֶלֱאהֹב, ֶׁשּנֹוַצר ִלְהיֹות ָים

  ָלָּמה ִנָּצב ִוּדּוְיךָ   ֶׁשֻרָּקם ִמּטּוב ַהֶּׁשֶמׁש ּוִמן ַהְּפִריָחה
  ְּכַמֲעָמס ָּפרּועַ   .ֶׁשֵאין ָלּה ְּגבּולֹות

  ?ַעל ַסף ְיִדידּות ֲעֵיָפה  ֵאֶליָך ָׁשַלח
  ,אלִֹהים ֵיׁש ְּפַנאילֹא לֵ הֲ    -   ְּבָׁשָעה ֲעִריִרית

  ָעמֹק ִמְּתהֹום ּוֵמָרִקיעַ  ,ִאֶּגֶרת
  .ְלַהְקִׁשיב ִלְבִכי ַהִּמְקִרים  .ּבֹוֶעֶרת, ְמֻׁשֶּבֶׁשת , ֶׁשתְמיֹאֶ , ֱאִויִלית

   

  ,ַגְלמּודַאל ָּתבּוז לָ   -  ֵיׁש ְּפַנאי
   ֶעְדָנהֶׁשְּיַנֵּׁשק ּבְ   מּול ַחּלֹוְנךָ 

  ֶאת סֹוְדָך ַהֻּמְפָלא ,ֲאָפפּוהּו ְיגֹוִנים
 .ֲאֶׁשר לֹא ַיְחזֹר ָׁשם ָהְפכּו, ָׁשם ָּדַלל ְמקֹורֹו

  .ְּבִלּבֹו ְלִטיט ָהעֹוָלם-ַמְראֹות

 



  
  מסוכסך, שיכור רצון

 
  ָּדם ׁשֹוֵתת, ְמֻסְכָסךְ , ִׁשּכֹור ָרצֹון

  ,לֹותֶׁשָּכָפה ֶאת ַעְצמֹו ַעל ַמּזָ 
  ,ַעל סֹוד עֹוָלם
  .ִיְלַהט ְּבֵלב ּדֹוִרי

  ,ַהחֹוֵגג, ֶאת ָהֲאִויר ַהָחְפִׁשי
  .ִיְכּבֹל ְּבָיד ַקְּפָדִנית
  סּוֵסי ֲעבֹוָדה  -  ֶׁשֶמׁש ּוְתהֹומֹות

  .ְּבִמְׁשקֹו
  ְמֻׁשֶּנה ִלְהיֹות ִאָּׁשה

  ,ָרָפה, ְּפׁשּוָטה ֵּביִתית
  ,ּדֹור ַאִּלימּות, ְּבדֹור ַעז

  ,ֵלָאה, ֹות ַּבְיָׁשִניתִלְהי
  ,ְּבדֹור ַאְנֵׁשי ִמְמָּכר, ְּבדֹור ַקר

  -ֲאֶׁשר לֹו ְּכִסיל ִּכיָמה ְוָיֵרחַ 
  .ִסְמֵלי ָצָבא, ָּתֵוי ָּפז, ָּפָנֵסי ִּפְרסּום

  ִלְצעֹד ִּבְרחֹוב מּוָצל
  ,ְמַהְרֶהֶרת ַאט ַאט
  ִלְטעֹם ֶאת ִסין
  ,ַּבֲאַפְרֵסק ְמֻבָּׂשם

  יסְלַהִּביט ַעל ָּפרִ 
  ,ְּבקֹוְלנֹוַע ַקר
  ְּכֶׁשֵהם ָטִסים
  ,ְסִביב ָהעֹוָלם

  .ְּכֶׁשֵהם ּפֹוְרִחים ֶּבָחָלל
  ִלְהיֹות ֵּבין ּכֹוְבִׁשים 

  ,ְוִנְכָּבִׁשים
  ,ִנְפָחד, ְּכֶׁשָּכל ְיצּור ִנְכָלם

  .ּבֹוֵדד
  

  , ְמֻׁשֶּנה ִלּבֹל ְלמּול ָעֵבי ֵאיָבה
  ךְ ְּכֶׁשַהֵּלב ִנְמׁשָ 

 .י עֹוָלמֹות"ְלׁשַ 
  

 

 

היא . אינה מובילה אותנו באופן ברור להמשכו, "האיש שליבו פרח מתוק"כותרת השיר
פעלים וחסד שליבו השופע -האם השיר יעסוק באדם רב: מעין חידה בפנינומציבה 
  ? מתוק

/ האיש שליבו"מהמצופה ' רומנטי'פחות , החלק הראשון של השיר מורה על כיוון אחר
  ."בהתפורר האמון והשקט / ,משחיר כולו/ ,ולנבול יב/ פרח מתוק וחסר מטרה

. כאשר ליבת הקיום אינה מחוברת למטרה, הסיטואציה מצביעה על משבר אקזיסטנציאלי
  .היא פגיעה ועלולה להתפרק בשל חוויות מאכזבות המכרסמות באמון ובשקט הפנימי

לתו אלא על חוויה קיומית שהיא נח, המשוררת אינה מספרת לנו כאן על אדם ספציפי
, אנרכיה, עולם המופיע בשירה המודרנית כעולם של סבל; של האדם בעולם המודרני

של ' יריד'לדוגמא בשיר : כפי שכתבו גם משוררים אחרים. בדידות, זרות, אלימות, ניכור
פעם ./ סתיו סתיו: פעם חרזתי!/ ואני./ שיכורים חרומי אף. לסטים זונות: "..שלונסקי
./ יםִט ְׂש אביב זה את הכל עלי הִ  - עתה./ ליסטים. זונה. יכורש -ועתה!/ אב! אם: בכיתי
  ! "נפשי זני - עתה



ישלח יד / -המשתה/ כשעולה על גדותיו: " בהמשך השיר אנו מתוודעים לגודל המצוקה
, אך כשזו מציפה, האיש מטביע מצוקותיו בטיפה המרה." ועם העייף/ עם החולה/ בנפשו

  .אונים וחוסר תקווה- רהוא עלול לשלוח יד בנפשו מתוך חוס
ובחלק , .."אל תבוז לאובד: "בחלק הבא של השיר פונה המשוררת במעין ציווי אל הנמען

טון הציווי המורה דרך , .."אל תבוז לגלמוד: "בטון דומה) אנאפורה(שלאחריו היא חוזרת 
 ./שנולד לאהוב, שנוצר להיות ים/ ,אל תבוז לאובד: "מתרכך בהמשך והופך לפיוט, ומחנך

  ./".שאין לה גבולות/ שרוקם מטוב השמש ומן הפריחה
  ;                          עליהם היתה אמונה זלדה, ניתן להתייחס למטפורות אלו על בסיס מושגי החסידות

ומכאן , החיות האלוהית מצויה בקרב כל נברא ונוצר, אלוהים שורה בכל העולם הגשמי
  .טּוב השמש והפריחה האינסופית ,האהבה, עם הים' האובד'גם אחדותו של 

"  ./."בוערת, משובשת , מיואשת, אווילית/ ,איגרת/ -בשעה ערירית/ אליך שלח
', האובד'גילויי התנהגותו של , כלומר...". אליך שלח: "שוב פונה המשוררת לנמען ואומרת

יתכן שהיא נראית . הם כאיגרת שיש ללמוד לקראה)  'ההולך'ושל ' גלמוד'וגם של ה(
, הכוחות תהידלדלו, יגון, אך היא נושאת  אותות מצוקה של עצב, מיואשת, ויליתאו

  .ראייה פסימית ובדידות הנפש
חסר , ההלך חסר בית, ההולך מזכיר את ההלך משיריו של אלתרמן - " אל תבוז להולך"

לפעמים חסר עוגן , בעל קשרים חברתיים ארעיים, בודד, אינדיבידואליסט, המשפחה
" קין"בו ) 59' עמ, כוכבים בחוץ: מתוך(' איגרת'כמו בשיר . נע ונד בארץ ,מוסרי-ערכי

  : מייחל למגע מחודש עם האל
בין לילה , לו רק ראית איך./ כבד כח ועצוב, אתה לי עב.../נפשי בך היום לשכון נשכחת"  

  !" לשוב- התחננו ידי על דלתך/,ובין שחר
/ ,לאמץ אל לב/ידות עילגתכי בד/ שכח. "המצוקה הנחווית נובעת משכחת האל

  ./".רק לאלוהים יש פנאי/ -את עניה ללטף/ ובאלמוות הנפש
  

כל עוד האדם שרוי . קשורה בשכחת האל, תחושת המצוקה והעצב, על פי החסידות
והאל , מתנסה אך ורק בחוויית קיומו הפרטי, הריהו זוכר את עצמו בלבד', צער עצמו'ב

שפירושה דביקות אמיצה בהוויה ' , כמה אמיתיתח'רק בהגיעו ל. משתכח מליבו לגמרי
  .נעקר מליבו צער עצמו ויגונו, מעבר למקרי הזמן ופגעיו, האלוהית

יש לו , הוא יכול ללטף את הנפש בעניה, נחמה בחיקו של האל' אובד'המשוררת מציעה ל
הזמן . עומד כניגוד לקצב הזמן המסחרר של החיים המודרניים" פנאי"המושג . פנאי
  ./".איריס, כלנית, עירית - פנאי שיכונה/ שופע זהב/..פורח ורך"הי הוא האלו

איכות , יש לזמן זה איכות של פנאי, זמן אימהי - האלוהות או השכינה מתגלמת במעין 
  .כלנית ואיריס, עירית –כפי שמתגלם בפרחים , עדינות ויופי, רוך, נינוחות, של פניות

/ כמעמס פרוע/ למה ניצב וידויך/ ?רעות נלבבת אל/ ,למה תדפוק עד דם!" / הוי גלמוד"
להקשיב לבכי / עמוק מתהום ומרקיע/ ,הלא לאלוהים יש פנאי/ ? על סף ידידות עייפה

  ."אשר לא יחזור/ את סודך המופלא/ שינשק בעדנה - יש פנאי./ המקרים
 ,הוא גלמוד, !"הוי הגלמוד: "קוראת המשוררת , אל מול התיאור האלוהי השופע כל טוב

הוא דופק עד כאב על דלתות , במאמציו להיגאל מייסוריו. מכיוון שאינו מחובר לאלוהות
  .שאינן מספקות, שאינן נפתחות

להקשיב לבכיו הייחודי של כל , לספק נחמה אמיתית, לעומת זאת, בכח החסד האלוהי
  . אדם ולהרעיף עליו אהבה

הכל כלול . בחסידות" יןא"מתקשר למושגי ה, כעמוקה מתהום ומרקיע, תיאור האלוהות
האדם יכול להגיע למידת . באינסופי שרוי הכל בהעלם ובהיחבא": אין"בתוך מלאות ה

היראה . שהוא ממילא אפס ואין, על ידי פרישות גמורה מכל הקשור בעולם" אין"ה
והענווה השורה , האלוהי המקיף אותו" המלֹוא"הממלאת את לב האדם נוכח הרגשת 

הן שתי אבני הבוחן המוסריות של , תו מול הישות היחידהעליו עם תודעת אפסו
  .החסידות

 

  



אף הוא " (מסוכסך, רצון שיכור: "כמו בשיר הבא אליו אתייחס, הרעיונות הבסיסיים בשיר
אלא , דומה") האיש שליבו פרח מתוק"ונמצא בסמיכות לשיר " פנאי"מתוך הקובץ 

  . ו באופן שונהנוכח ב, של המשוררת" אני הלירי"וה, הנמען, שהטון
, )גוף שלישי -הוא(המשוררת פותחת בתיאור האיש ', האיש שליבו פרח מתוק'בשיר 

מתוכו היא מצמיחה את , )הקורא" (אתה"בפנייתה ל', מחנך'ואחר כך עוברת לדיאלוג 
  . כגאולה לנפש' הפנאי האלוהי'רעיון 

, א כמו בפתיחהל. מתוך קרבה', גלמוד'המשוררת מדברת עם ה, בחלק האחרון של השיר
/ ?אל רעות נלבבת./ למה תדפוק עד דם): "כאן היא מדברת אליו - בה היא מדברת עליו 

  ..."הלא לאלוהים יש פנאי/ ?על סף ידידות עייפה/ כמעמס פרוע/ למה ניצב וידויך
היא אינה מנסה להסביר לנמען את . הדידקטי, בשיר זה היא זונחת את הטון המחנך

שעשוי " (אתה"אלא פונה בשאלות נוקבות ואינטימיות  אל  ',אובד'המצב האנושי ה
עם אותה יישות שקודם לכן נצפתה  - " הוא"שנראה כמתמזג עם , ) לכלול גם את  הקורא

  - : הסיום. זרותה, שונותה, בריחוקה
מחזק את חוסר ההבחנה , "אשר לא יחזור/ את סודך המופלא/ שינשק בעדנה/ - יש פנאי"

  .המצוקה היא מצוקת הדור: כלומר". אתה"ל" הוא"בין , ילטעמ, והטשטוש המכוון
ילהט בלב " - בו הרצון השיכור והמסוכסך, "מסוכסך, רצון שיכור"רעיון זה מתחזק בשיר 

זהו מצב , ומצד שני, שיכרון, זחיחות, יש מצד אחד חוויית הנאה, במצבי שיכרות ". דורי
שכן , ן ממשי בחוויות המציאותלתחושות ההנאה שאין להן עוג, מצב התמכרותי, מסוכן

  .האדם אינו רואה נכוחה כי חושיו מעורפלים
אלא שכאן מדובר , .." פרח מתוק וחסר מטרה/ שליבו"המצב דומה למצבו של האדם 

מטפורה זו מאפשרת הפשטה והכללה של המצב . כמהות ולא באיש מסויים" רצון"ב
הופכת , "בלב הדור"ולא , .." דורי בלב: "באומרה, יחד עם זאת (, כמצב שמאפיין את הדור
אליו הוא רואה את עצמה  רואינה נשארת מרוחקת מהדו, זלדה את הכאב לכאבה

מרכז הסיטואציה הוא הרצון המייצג בשיר כוחות הרס שהשתלטו על כוחות ).  כשייכת
כפה עצמו על הנהגת המזלות והוא משפיע מכוחו על עולם " רצון"אותו , "טוב"ה

עיקר האמונה הדתית (' הוא סוד ידיעת האלוהות ;ועל סוד עולם, המזלות בכח -המוחשים
  ) . הוא סוד האמונה, "רזא דמהימנותא" - על פי הקבלה

כובל את האוויר החופשי ואת השמש ', רצון שיכור'בהמשך מראה המשוררת איך אותו 
מוצגת כאן תפיסת עולם , כלומר". סוסי עבודה במשקו"והתהומות והופך אותם ל

ונצלנית הכופה עצמה על , משעבדת, שיטתית- קפדנית, אלימה, תועלתנית, חומרנית
  .ובכך שוללת מהאדם את מקורות חיותו, בראשית- סדרי

, מרמזת אולי על אפשרות של תיקון, "רצון השיכור"השימוש במטפורת ה, יחד עם זאת
  .'אין דבר העומד בפני הרצון'שהרי , אפשרות של התפכחות

מעמידה המשוררת את , ת הכוחנות המתוארת בחלקו הראשון של השיראל מול אוויר
  :האמירה

, להיות ביישנית/ ,דור אלימות, בדור עז/ ,רפה, ביתית, פשוטה/ משונה להיות אישה"
, תוי פז, פנסי פרסום/  -אשר לו כסיל וכימה וירח/ ,בדור אנשי ממכר, בדור קר/ ,לאה

  .."סמלי צבא
הקצב , הטון המוכיח רפה. יוצרת מפנה באווירה של השיר, "משונה להיות אישה"השורה 
, מסוכסך, שיכור, רצון: לעומת.. לאה,פשוטה, אישה, משונה(ההברות נפתחות , מואט

', העזה'לבין ' הרפה'בין המהות '  מאבק'כי ה, ולו לרגע קט, אפשר לנשום –) שותת דם
  .ימשיך לסירוגין בשורות שיוקדשו פעם לקול זה ופעם לאחר

והמיר את מאורותיו ' שמכר'דור , ")הקר"ומחזק את , מתחרז עם ממכר(הדור מתואר כקר 
  .תוי פז וסמלי צבא, בפנסי פרסום) כימה וירח, כסיל(

 

 

הלקוחים מספר ' כסיל כימה וירח'מעניין לציין שהמשוררת בוחרת להשתמש במילים
ההופכים ... וחיו' את הדרשו : "בפרק זה עמוס מוכיח את העם. 'י- 'פסוק ח' עמוס פרק ה
ויום ללילה , עושה כימה וכסיל והופך לבוקר צלמוות: וצדקה לארץ הניחו, ללענה משפט

הטון הלירי של זלדה ודרך ". שנאו בשער מוכיח ודובר תמים יתעבו... שמו' ה... החשיך
  יוצרת טקסטורה כללית שאינה נחווית ', רכים'עם ' חומרים קשים'כתיבתה המערבת 



היא מצליחה להגיע , התוכן והצורה, שבכח המילים, ואולי זו סגולתה של שירה. 'התוכח'כ
המוכיח 'כפי שהיתה עלולה להידחות לו היתה כתובה בסגנונו של , אל הלב ואינה נדחית

היא ', אמנות לשם אמנות'כמובן אינה כתיבה של , כתיבה מסוג זה, יחד עם זאת. 'בשער
  : על כך כתבה חמוטל בר יוסף. 'שמיםאמנות לשם 'אולי מתקרבת יותר ל

: שושני- במכתב לידידת נעוריה עבריה עופר, וכך כתבה זלדה בתחילת שנות השבעים"
הרשות והזכות לספר ... 'כאילו אני מספרת סיפורי לאלוהים) שירים(לדעתי צריך לכתוב '

בחסידות הסיפור נתקדש כחלק : דית"סיפור היתה טבעית למי שגדלה במשפחה חב
ואף כפעולה מאגית , השם בגשמיות-כחלק מעבודת, תעוררות הלב לעבודת השםמה

  ".המסייעת לתיקון ולגאולה
לצעוד ברחוב : "המשכו של השיר הנו מעברים עדינים שיוצרת המשוררת בין העולמות

/ ,סביב העולם/ כשהם טסים/ ,בקולנוע קר/ להביט על פריס/ ,מהרהרת אט אט/ מוצל
מחברת בין המילה המסיימת של , לדוגמא, "לצעוד"המילה ". ../כשהם פורחים בחלל

הוויית האישה . לבין  צעידתה של האישה ברחוב מוצל, "צבא"–השורה הקודמת 
, היא מהרהרת אט אט, היא צועדת ברחוב מוצל. היא הוויה מתענגת וחושנית, המתוארת

שור בין המשכת אצל זלדה אפשר למצוא קי.. (היא טועמת ומריחה את העולם דרך הפרי
אך אינה יכולה לחמוק ..) 'שהחיינו'שעליו מברכים , הקדושה לבין אכילת פרי חדש

' פריס'אל ' אפרסק המבושם'של ה' סין'וכך נקודת התצפית עוברת מ. מהוויית העולם
, יצור נכלם'ואולי חשה כ', בנכבשים'כובשים ו'בו היא מביטה ב, שבבית הקולנוע הקר

  . 'בודד/נפחד
 להיות משונה': השני חלקו את שפתחה מילה באותה פותח השיר של אחרוןה החלק
 אל מהחווייה מתרחקת התצפית נקודת. 'איבה עבי למול ִלּבֹל משונה': וכאן' , ..אישה
/ שליבו האיש'ש כפי בדיוק; האמונה מסר את בחובה שנושאת, כללית מסכמת אמירה
 י"לש נמשך שבמהותו הלב לבול עלול גם כך' , / ...יבול נבול/ מטרה וחסר מתוק פרח

 לכל לתן ה"הקב עתיד" המימרה מן השאול ומלואו עולם, רב שפע: בהשאלה. עולמות
 מסך באותו', איבה עבי'ב מוקף אך,  )'ק סנהדרין( עולמות) י"ש( ועשרה מאות שלוש צדיק
  .'החוגג, החופשי האויר את' מאפשר ולא האוטם איבה של עבה

  
  ". קסם אחוזת ציפור" הוא להתייחס בחרתי אליו השלישי השיר

  
  ציפור אחוזת קסם

  
  ָהַרךְ  ַהּגּוף ַּכֲאֶׁשר
 ִלְנּפֹל ָמט

  ְוהּוא ְמַגֶּלה ֶחְרָדתֹו ִמְּפֵני ַהֵּקץ
  ,ַלְּנָׁשָמה

  ַמְצִמיַח ֵעץ ַהִּׁשְגָרה ַהָּנמּוךְ 
  ֶׁשָאָבק ֲאָכלֹו 

 .ָעִלים ְיֻרִּקים ִּפְתאֹום
  ְפִריחַ ִּכי ֵמֵריַח ָהַאִין יַ 

 ָהדּור ָנֶאה
 ּוְבַצַּמְרּתֹו ִצּפֹור

  .ֶקֶסםַזת ּוֲאח
  
  )108' עמ' , אל תרחק'מתוך הקובץ (

  

שיר , בניגוד לשני השירים הקודמים שהתייחסו למשבר הקיומי של האדם בעידן המודרני
  .זה מתייחס לחרדה הקיומית מפני המוות ומציע דרך להתעוררות והתחדשות

" ..".לנשמה/ והוא מגלה חרדתו מפני הקץ/ לנפולמט / כאשר הגוף הרך
כל שורה מכילה מושג או מצב משמעותי , מעניין לשים לב לפסיחות בארבע שורות אלו

  בשורה הראשונה זהו , שיש להתרכז בו ולהבין את משמעותו והתפתחותו ההדרגתית

 



 מתוודעים אנו', לנפול מט' השנייה בשורה. פגיע היותו את מסמלת רכותו', הרך גוף'ה
 והוא': גליי בריש כבר אומרת המשוררת השלישית בשורה. הגוף של ולארעיות, לחולשה
. הנשמה- קץ מפני היא שהחרדה מבינים אנו הבאה בשורה. 'הקץ מפני חרדתו מגלה
 סימבולי משקל נושאת שהיא ונראה, בבדידותה עומדת' נשמה' המילה זו בשורה

 חרדת כי לומר ניתן, החסידות ברוח אלו מושגים להסביר ננסה אם. רבה ומשמעות
 אלוהי יסוד היא הנשמה והרי, הנשמה קץ מפני חרד הוא ואז, האדם את מעציבה המוות
  .האמונה להחלשות גורמים והחרדה שהעצב אפשר, כך אם. מתכלה שאינו

 להתעסק מפתהו וליבו מוחין בקטנות אדם שרוי שכאשר, למדים אנו טוב שם הבעל מפי"
 של הערתה ידי על אמותיו מדלת לצאת יכול הוא, החולפת שעתו קנייניוב בעצמו
 מקור אל ולהתקרב לשוב, להתעלות בכוחו יהא ובהתלקחותה, האמיתית השמחה
 עלים/ אכלו שאבק/ הנמוך השיגרה עץ מצמיח" זו ומצוקה חרדה של בשעה..". חיותו
 אכלו שאבק' השיגרה מעץ, 'יומיומי, קרוב ממקום דוקא צומחת הישועה." פתאום ירוקים

 של מימד לצמיחה משווה' פתאום' המילה -' פתאום ירוקים עלים'). להזנחתו סמל אולי-(
 מים מריח" הפסוק על נסמכת, בשיר זו שורה, "יפריח האין מריח כי. "ונס פליאה, הפתעה
  ).ט' פס, יד, איוב" (נטע כמו קציר ועשה יפריח
 ועוד יכרת אם/ תקווה יש לעץ כי: "העץ עומתל האדם חולשת על מדבר איוב בו בפרק
 יפריח מים מריח/ גזעו ימות ובעפר שורשו בארץ יזקין אם/ תחדל לא ויונקתו יחליף
  ).ט-ז:' פס, שם" (נטע כמו קציר ועשה
  ."קסם אחוזת/ ציפור ובצמרתו/ נאה הדור/ יפריח האין מריח כי: "כותבת זלדה

, האלוהות את בחסידות המציין" אין"ה מושג להעו שוב וכאן, "אין"ה מריח היא הצמיחה
  בין הבחנה קיימת". אין"ה בקרב מתהווה, במובחנותה שנתגלתה ההוויה, כלומר, "יש"ה

 התפיסה פ"ע"  אין"ה. "מאין יש" של השתלשלות לבין, "מיש יש" של השתלשלות
 וחלטמ באופן הנבדלת, האלוהית ההוויה של הגמורה לטרנסצנדנציה מתייחס, השנייה
 המקור בכח היה שלא חדש דבר היא, זו במערכת" היש" של הווייתו". יש"ה ממערכת
  .המוציאו
 המביאה האלוהי לאינסוף בהתחברות, באמונה, ובהתעוררות בהתחדשות מסתיים השיר

 ציפור ובצמרתו נאה להדור הופך הוא. אכלו שאבק נמוך שיגרה מעץ, העץ לצמיחת
  .קסם אחוזת
, לשמחה החסידות של הרוחני הצו את המדגישה, אגדתית, קסומה, יתצבעונ תמונה זוהי

 הכתיבה במעשה גם לראות ניתן זו תפיסה פי על. פוסקת בלתי והתחדשות התעוררות
 מעוררת, קסם אחוזת ציפור כאותה, הנצחית שהשירה זה במובן, השם עבודת והיצירה
 היה נדמה שורות ספרמ שלפני, העץ של בצמרתו מצוייה הציפור. להתעלות ומביאה
  .ושיגרתי כנמוך

  
  .זלדה מציעה אותה' הגאולה' על אור שופכים, התייחסתי אליהם השירים שלושה
 בני אחרים משוררים כמו, מסתפקת היא אין. ולכוון להשפיע מנת על נכתבו שיריה

 ובראשונה בראש היא והגאולה. לגאולה דרך מציעה אלא, הדור פני בשיקוף רק, תקופתה
  . היחיד נפש תגאול

  

 

 אותות את ולקבל להבין יש בה הדרך על זלדה מורה,  "מתוק פרח שליבו האיש: "בשיר
 היא בהמשך אך, .." תבוז אל" בציווי מתחילה אמנם היא. 'גלמוד'וה' אובד'ה של הנפש

 שהגאולה אף על,  מצוקתו את ולהבין ולהבחין האחר אל להיפתח', הלבבות את מכשירה'
  ". פנאי יש לאלוהים רק" -  האל ידיב היא האמיתית

 שידידותם אדם בני על בעליונותו,  לרפא ביכולתו, בחסדו כאן מתגלה הגואל האל
  המתוארת הדור למצוקת. מרפא לו והציעה וחוליו הדור מצוקת את קראה זלדה. 'עייפה'

 הפסיכואנליטיקן שתבע המושג דרך להתייחס בוחרת אני, "מסוכסך, שיכור רצון" בשיר
 אוטנטית בלתי חזות הינו מזויף עצמי".  false self - מזויף עצמי) :  "1965( ויניקוט דונלד
 של לאלו צרכיו את ולהתאים העולם עם להתמודד כדי, לעצמו האדם מסגל אותה

  True Self" – האמיתי עצמי"ה על להגן נועד זה מבנה.  בחייו הראשוניות הדמויות



, המודרני העידן חיי, הדור חיי. חוזרת מפגיעה עליו להגן יש וכעת טראומה שחווה
, להתכחש עליו בו במקום האדם את מציבים,  המלחמות שבעת ישראל במדינת  והחיים

. ומטריאליסטי, אלים, כוחני בעולם לשרוד עליו שכן, הרכה הפנימית למהותו,  פעם לא
 אישה אותה של בדמותה להראות שיכול(', האמיתי עצמי'ה עם המגע  שאובד ככל

 שחיבור מכיוון. והבדידות הפחד, הבושה, המועקה גוברת...). רפה,  ביתית,  פשוטה
 חיבור, שמש וכמו אויר כמו לנפש נחוץ, ..)למאוויים, לרגשות, לצרכים( האמיתית למהות

 חוסר,  יצירתיות חוסר, חיות חוסר האדם יחווה בהעדרו, לנפש חיים מקור הוא זה
  .תקווה וחוסר ניכור ייאוש..) האיבה עבי מול אל נובל(, אותנטיות

 לצרכים והכלה ביטוי, מקום ולתת להקשיב ביכולת האלוהות מתגלמת השירים בשני
, מענגת, נענית טובה לאם, לפיכך, נדמית האלוהות. הייחודי, האמיתי הפנימי ולקול

  .ואוהבת מרגיעה
, פנימי חיות למקור כווהופ', האימהי טוב'ה את מפנים האדם, והבגרות הצמיחה עם

  .ומנחם שמכוון
 את כיוון, דבקה בה החסידות תורת אך, הפסיכולוגיה מכיוון לשירה הגיעה לא זלדה
, ורחוקים עליונים עולמות אל הביטה לא שוב החסידות.  הנפש תוך אל, פנימה מבטה
 עם, הנכסף הקשר של מימושו את לאפשר במטרה האדם של נפשו רובדי תוך אל אלא
  .נשמתו בפנימיות החבוי האלוהי צוץהני

  
 הראשונים השירים שני בעוד, יותר מאוחרת בתקופה נכתב, "קסם אחוזת ציפור" השיר

  .1974-ב', תרחק אל' בקובץ פורסם השלישי השיר. 1967-ב'  פנאי' בקובץ, כאמור, פורסמו
 רתפטי לאחר שנים כשלוש נכתב הוא.  זלדה של בקשייה עוסק'  תרחק אל' הקובץ
  .שכתבה רבים בשירים ניכרים אליו וגעגועיה ליבה אל מאוד קרוב שהיה, בעלה
 בגופו מעונה האדם, זה במזמור, ב"כ פרק תהילים בספר מצוי', תרחק אל' הביטוי מקור

 תקווה של רגש בליבו מתעורר, בנפלאותיו נזכר כשהוא אך. עזבו' שה מכיון ובנפשו
  . ישועה לו תבוא בוא כי וביטחון

, בדידות תחושות מגלים, לבעלה זלדה של בגעגועיה העוסקים שירים', תרחק אל' ובץבק
 מתעוררת, בתהילים ב"כ במזמור וכמו. והמיוסר העייף הגוף וצער טורדות מחשבות, כאב

 לנפש השרים והחי הצומח בעולם התקווה של מקורה, "אני"ה את שמחייה תקווה
  .העולם יפי על העצובה
' הארה' מעין חווה, נשמתו ומות למותו החרד, הסובל הגוף, " קסם תאחוז ציפור" בשיר

 את ומחייה מעודדת זו צמיחה, הירוקים העלים  של הניסית צמיחתם עם ותקווה
  .קסומה לציפור אותה הופכת וכמו, הנשמה

 קו על להצביע ניתן, שנדונו האחרים השירים שני לבין זה שיר בין, הרב השוני אף על
, בצמחים להתגלם היכול האלוהי למקור החיבור, וסבל מצוקה בעת לפיו ,משותף דמיון
  .ומנחם מרפא תקווה מפיח, הלב במטרת, בפנאי, פירות

  
  

 

 מקורות
  .המאוחד הקיבוץ הוצאת, 1989, זלדה שירי

  .האוניברסיטה העברית, הוצאת מאגנס, החסידות כמיסטיקה, 1968 ,אופנהיימר רבקה
  .הקיבוץ המאוחד, מכברשירים ש, 2004, נתן.אלתרמן

  .הוצאת הקיבוץ המאוחד, על שירת זלדה, 2006, בר יוסף חמוטל
ההוצאה  -משרד הביטחון, ספריית האוניברסיטה המשודרת, תורתה של החסידות, 1985, יעקובסון יורם

  .לאור
  .הקיבוץ המאוחד, מילאת, 2003, שלונסקי אברהם

  .את יבנה תל אביבהוצ, מפורש -ספר תהילים, 1969, .ד.מ. קאסוטו
  .ויקיפדיה, דונלד ויניקוט: מתוך האינטרנט



  פרנקל פנינה

  לתכלת טורקיז בין
  .לאוזבקיסטן מסע שירי מתוך

  
 -  ָחַזְרִּתי

   
   ַהֻּבְסָּתִנים ִניחֹוחַ  ֶאל

  ֶעֶרב ֶׁשל ְּבִסּפּוִרים ְמִביָאה ֶׁשָהִיית
  .ִמְזָרח ֶׁשל טֹובֹות ְוֵעיַנִים ַחּמֹות רּוחֹות ִעם

  . ַהְרֵחק. ָׁשם ֵאי
   ַטְׁשֶקְנט ֶׁשל ְׁשָוִקים ֵּבין

  דְּבַסַמְרָקנְ  ּכֹוָכִבים ֵריֲעטּו ְלִמְגָּדִלים
   ָּבֶהן ְלַהְטִּביעַ  ִראׁשֹונֹות ֵעיַנִים ָּפַקְחִּתי ָׁשם
  ּוְתֵכֶלת ָצהֹב, טּוְרִקיז ֶׁשל ְּגָוִנים סֹוף ֵאין

  ֶׁשל ָקסּום ְלַמָּגע ְרִאי ָּפַני ַלֲהפֹךְ 
  ִמּתֹוךְ  זֹוְרִמים ִעּטּוִרים
  . ָאָדם ְיֵדי ְּתבּוַנת

   
   ּוְתֵכֶלת טּוְרִקיז ָירֹק, גֹלסָ  ִצְבֵעי ְׁשַלל

  ָעְצָמָתם ִּבְמלֹוא ְסִביִבי ֻמְׁשָחִזים
  ּדֹוֵקר ַלַהט ֵמָעַלי ְלָגֵרׁש ְּכֵדי
  . יֹום ֶׁשל צֹוֵרב ַמָּׁשב ֶׁשל

      
                       - ֵאַלִיךְ  ַּגַעתִמְתַּגעְ  ֲאִני    - ִאָּמא

 ּגּוֵפךְ  ְּבִקְטֵעי ָלַגַעת ְּכֵדי ְרחֹוָקה ֶרץאֶ לְ  נֹוַסַעת   
  חֹולּבַ 

  ְמֻפָּזִרים ַחּלֹונֹות ְלתֹוךְ  ְמִציָצה
  - ִׁשְכָחה ֶׁשל ְּבחֹומֹות

   ָלרּוחַ  ִמְתעֹוְפִפים ִּבְקָרִעים ֶנֱאֶחֶזת אֹוָתךְ  ָרִאיִתי
  ֶׁשִּנְרְמָסה ַהְּכלּולֹות ְמַלתִׂש  ֶאת ְמַחֶּפֶׂשת
  ָזִעיר ַמֶּתֶכת ֶאְצְּבעֹון ַעל ׁשֹוֶמֶרת
     ָּתִמים ַּכְפּתֹור ָחְכַמת רֹוֶקֶמת

   ַּבּׁשּוק ִאָּׁשה   
   ַהַּכְפּתֹוִרים ֶאת מֹוֶכֶרת

  .ִראׁשֹוָנההָ  ִׂשְמָלִתי ַעל ֶׁשָּתַפְרְּת 
   ֲעֵרמֹות ֵּבין ִמְסַּתְּתִרים ֶׁשָּלךְ  ָהָרָעב ְיֵמי
    .ָהְרחֹוב ְּבִפַּנת ֲעָגָלה ַעל ַחּמֹות"  תקֹויּוְׁש ַלפְ " ֶׁשל
  ַּבַחִּיים ֶלֱאחֹז ְּפִרי ּגֹוֶנֶבת אֹוָתךְ  זֹוֵכר ּוִׁשיםּבַהחַ  ֵעץ

  . ִלּפֹל ָמִטים ֲעַדִין ַהְּצפּוִפים ַהֵחָמר ּוָבֵּתי

  -  ְלַבֵּדךְ 
   

  ְׁשָלִגים ֵּבין קֹוֶרֶסת, צֹוֶעֶדת ְלַבֵּדךְ 
  ְורּוחַ  נֹוצֹות ֶׁשל ַׂשִּקים נֹוֵׂשאת
   ַלֲעֵיָפה ּוְדחּוִסים ֲארּוִזים

  .ְקַטָּנה ָּׁשהִא  ַּגב ַעל
   

    - ְמַלֶּקֶטת
   

   ָהִעיר ֶאת ָטְרָפה ָהֲאָדָמה
   ַהִּסּפּוִרים ְּבִצְבֵעי ִּבי ִנְׁשֶמֶרת ְוִהיא
  -  ִּבְלַבד ֶׁשָּלךְ 

   אֹוָתם ְואֹוֶסֶפת ֲעזּוִבים אּוִדים
   ְרקּוָמה ְטָלִאים ַמַּפת ְלתֹוךְ 

                                    .ִּבְדָמעֹות
  ֶמֶלךְ  ּוְבִלי ָחָכם ְּבִלי, ַצִּדיק ְּבִלי, ִּגּבֹור ְּבִלי  

  ְלִצָּדם ְמַחְּיכֹות ְוָנִׁשים ֲאָנִׁשים ַרק
  ָׁשם ֵאי ֶׁשָּׁשַכן טּוב ֶׁשל ִאי

  ַהָּגדֹול ָהָרָעב ְיֵמי ְּבתֹוךְ 
  'ַהֶּלֶחם ִעיר' ֶׁשל

 .ָׁשם 1945

   אֹוָתּה תׂשֶ ּפֹורֶ 
   ּוַבִּמְדָּבר ְׁשָלִגים ֵּבין
   ְּתֵכֶלת ֶׁשל ְּגבֹוִהים ָׁשַמִים מּול

   
  יאֹוִת  ְויֹוֶלֶדת
   .ָׁשם

  
  

למצגת שיריה של המשוררת
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 עוזר יוסף

  התיכון הים באגן שר אני

 ַהִּתיכֹון ַהָּים ְּבַאַּגן ָׁשר ֲאִני
  ְלָאְזָנּה לֹוֵחׁש צֹור ֶמֶלךְ  ֶׁשִחיָרם, ִלְלָבנֹון
  .ְיהּוִדי ּוִמְקָּדׁש ֲאָרִזים ַעל הַעִּתיקָ  ַאָּגָדה
  ִלי ֶׁשהֹוִריׁשּו, הֹוַרי ָּבאּו ִמֶּמָּנה, ָׁשר ֲאִני ְלַּבְגָדד
  ַמְצִהיבֹות ְּתמּונֹות
  .ַחאּנּוִני ִמֵּבית ה'ׁשֹוְרגָ - ַא ִמְּׁשכּוַנת

   ָסבֹוַתי ְוָסֵבי ְוָסִבי ָׁשם ְּקבּוָרה ָסִליָמה ָסָבִתי ִּכי
  ִאָּׁשה ֶׁשל ְּכַצָּואר ַהִּׁשיִרים ְּבִׁשיר ֵאַלי ֶרתַהְמַזּמֶ  ְלַדֶּמֶׂשק
  ַהֶּׁשֶמׁש ָוָהְלָאה ֶׁשִּמֶּמָּנה, ָהאֶֹפק ֶׁשְּבַקו ְלַעּמֹון

  ָהַאְחרֹוָנה ַהִּמָּלה ֶאת ֶאְכּתֹב ָּבּה, נֹוַלְדִּתי ָּבּה ִלירּוָׁשַלִים
   

  ,תְמֻׁשַּבחַ  ַּבֲעָרִבית ַיֲהדּות ֶׁשָּכַתב, ַמְימֹון ְלֶבן
  .ַהִּמְזָרח ִזְכרֹונֹות ֶאת ִלְמחֹץ ַהְּמַבְּקִׁשים ְלָכל ְמאֹוֵתת

  ְלֵחיָפה ִמֵּבירּות ַהָּבִאים ַהְּכֻחִּלים ַלַּגִּלים ָׁשר ֲאִני
  חֹוף ְּכָכל, ָים ְּכָכל ְוׁשֹוְטִפים ְנסֹוִגים
  ֶׁשל ַמִים ְוִנְזָרִעים ֶׁשּׁשֹוְכִבים ַהחֹול ְלַגְרְּגֵרי
  ,ָים-ִיםַרֲחָמַת -ַרַחם
  .ַּתְצִמיחַ  ַהְּכנּוָעה ַרק ִּכי, ִנְצחֹוָנּה ְוֶזהּו ֶׁשִּנְכַנַעת ָלֶרֶחם
 .ַהְּיָלִדים ֶׁשל ַהְּׁשֵקִדּיֹות ָּבֵעיַנִים ַמִּביט ַוֲאִני

  ,ַהַּזִית – ַהִּתיכֹון ַהָּים ַאַּגן ֶׁשְּבֶאְזְרֵחי ַּבָּוִתיק
 ִאיְמֶּפְריֹות ֶׁשָרָאה

  ֲחׁשּוִכים ָיִמים ְוֵהִאירּו עֹוָרם ּבֹו ָסכּו ְוֵקיָסִרים
  חֹוָמה ְלַנֵּגחַ  ְוַאִיל, ְלרֹוֶבה ַקת ִמֶּמּנּו ָעׂשּו ַאךְ 
  ַהָּירֹק ֶלָעֶלה – ַהַּזִית ֶׁשל ַהִּמְזָרִחי ָלאֹור ָׁשר ֲאִני

  ַהּיֹוָנה ֶׁשְּבִפי
  סּוָדר ֵהִניפּו ָּבּה, ָׁשר ְלַאֶלְּכַסְנְדִרָּיה ֲאִני
  לֹוַמר ָמַתי ֵיְדעּו ִמְזָרִחים ְיהּוִדים ִמְתַּפְּלִלים ֶׁשַאְלֵפי ְּכֵדי
  ,ָאֵמן – ַהִהיא ַהִּמָּלה ֶאת

  ֲעַדִין, ְוַהִּיְׁשְמֵעאִלים ַהְּיהּוִדים ֱאלֵֹהי ֶאת ֶׁשְּמַעֶּנֶגת
  מּוָנִפים סּוָדִרים רֹוֶאה ֶׁשֵאיֶנִּני ֲאִני
  ֶלִביְזָיהַהּטֶ  ֵּכיְּבָמסַ  ָּבֵאׁש ְׂשרּוִפים ְּדָגִלים ֶאָּלא
  ָׁשלֹום ְוַהִּמָּלה ָסָלאם ַהִּמָּלה ֶׁשֵּבין רּוףַהּׂשָ  ַהֶּגֶׁשר ְוֶאת
  ֵלב ְוַהִּמָּלה ְלּב'קַ  ַהִּמָּלה ֵּבין
  ַאֲהָבה ְוַהִּמָּלה חּוּב ַהִּמָּלה ֵּבין
  ְירּוָׁשַלִים ְוַהִּמָּלה אּוְרָׁשִלים ַהִּמָּלה ֵּבין
  ִיםמַ  ְוַהִּמָּלה ַמיְ  ַהִּמָּלה ֵּבין
  ֲעָרִבי ְוַהִּמָּלה ִעְבִרי ַהִּמָּלה ֵּבין
   ֶאָחד ְוַהִּמָּלה אֶחד'וַ  ַהִּמָּלה ֵּבין
  ֱאלִֹהים ְוַהִּמָּלה ַאְלָלּה ַהִּמָּלה ֵּבין

 

 

  



  סימקין אריאל
  ופורטונה שם בלא משוררים

                      
 .ז"י, ח"י איוב, " ץחּו ְּפֵני ַעל לֹו ֵׁשם ְולֹא ָאֶרץ ִמִּני ָאַבד ִזְכרֹו" 
 

Habent sua fata libelli" ") "השניה המאה, ַהָּמאּוִריָטִני ֶטֶרְנִטיָאנּוס(, ")משלהם גורל לספרים 
  ) לספירה

   
 המשוררים, היצירות ולא היוצרים הם, ממנה חלק שאנחנו, כיום המערב תרבות גיבורי
 על קובל, "האינדיבידואלי וןוהכשר מסורת"  - 1922-מ במאמר, אליוט. ס.ט. השירים ולא
 הנשמעות והלחישות בעתונות המבקרים של המביכות להכרזות נקשיב אם"ש כך

 מי' לקסיקון של ידע מחפשים איננו אם אך. משוררים של רבים שמות נשמע, בעקבותיהן
 סבור הוא". רחוקות לעתים רק נואֵ נמצָ , שיר למצוא ומבקשים משירה הנאה אלא' ומי

 ושמירה לאיסוף קבול כלי" הוא המשורר. רבה חשיבות אין עצמו המשורר של שלאישיות
 החלקיקים כל נמצאים אשר עד שם הנשארים, תמונות, ביטויים, תחושות אינספור של

 שום החדשה התרכובת יצירת בתהליך אבל". חדשה תרכובת ליצירת להתאחד היכולים
 שמעט – שיקספיר יצירות לא ;זמנו שעבר משום שנדחה דבר אין, מוזנח אינו ישן דבר
 אלא נברא ולא היה לא שאולי – הומרוס יצירות לא, ואישיותו תולדותיו על ידוע מאד
 בצרפתש  Lascaux– קֹואְס לַ  במערת שנתגלו פרהיסטורייםה הציורים לא, היה משל

  .יוצריהם שם את יודע אינו אישו שנה 18000-כ לפני שצוירו
  

, הפוכה תופעה תקימ התורנית היהודית בתרבות
 על" מפדובה הבחור" ברשימתו עליה התלונן שביאליק

   :)ל"רמח(  לוצאטו חיים משה
) הרוח עם של( בהכרתו תפסה לא היוצרת האישיות" 

 ספרים לתאבה בגרסו. לה הראוי מקומה את מעולם
 היו ומה מי להכיר לבו את מעולם  נתן לא, קץ אין

 אנשים. עולמם וגלגל חייהם היו ומה, הספרים יוצרי
 פה- על כמעט עליהם חביב ספר ידעו אשר יש מישראל

   ."יכירו לא כותבו שם ואת
  ' חיים חפץ'-ה, לדוגמא( היום עד הנמשכת מסורת זו

   ששמו יודעים ומעטים הראשון ספרו שם על נקרא
, זו רשימה בראש המופיע המוטו את. המקראית בספרות שתחילתה, )הכהן מאיר ישראל
  .עצמו איוב ספר מחבר על גם להחיל אפשר, יובא ספר מתוך

  
 או, המקרה של בגחמה, נודעו לא שמחבריהן, שכוחות שירה יצירות מגיעות לעתים
 במחסני שנים מאות טמונות שהיו לאחר, המודרנית בתקופה הבמה מרכז אל, הגורל
 שירי של אוסף, Carmina Burana היא אחת דוגמה. אוניברסיטאיות בספריות או מנזרים
, Fortuna – לא איך - שמו שבהם שהראשון סאטיריים ושירים יין שירי, ארוטיים אהבה

 בדרום Benediktbeuern במנזר ונשמרו 13 - ה במאה כמורה אנשי ידי על בלטינית שנכתבו
-ב. ְׁשֶמֶלר אנדראס יוהן, גרמני חוקר ידי על 19-ה המאה באמצע שנתגלו עד, באוואריה

 שהיתה, השירים מן 24- ל מוסיקה )1982 –1895( אורף קרל גרמניה המלחין חיבר 1935
 אחת דוגמה. 2005- ב אופראי ביצוע כולל, רבים לביצועים וזכתה ביצירותיו למפורסמת

 לטקסט כיאה, מרומזת מאד ארוטיקה( ארוטי אהבה לשיר) אורף של ביצירתו 21 מספר(
  ):בנדקטיני במנזר הנמצא

  
  

 

  



 
   המאזנים על
  ַהְּמַהֵּסס ִלִּבי מֹאְזֵני ַעל
  ,יֹוְרִדים-עֹוִלים ֲהָפִכים ְׁשֵני

  .ּוְצִניעּות ִמְתַאָּוה ַאֲהָבה
  ,ֵעיַני ַאֲחֵרי הֹוֶלֶכת ַוֲאִני

  , ָּבעֹל ַצָּואִרי נֹוֶתֶנת
  .ַהָּמתֹוק ָּבעֹל, ַהּכֹל ַלְמרֹות

  
 ורק ובזמן במקום רחוקות תרבויות חוקרי, ן"ח ליודעי רק ידוע המשורר שם לפעמים
 למרכז אוניברסיטאית בספריה נידחת מאצטבה שיריו ואת אותו מביא מקרים צרוף
 לואיס חורחה. יאם'כ עומר של' מרובעים'-ל קרה כך. המערב של התרבותית הבמה
 אדוארד ושמה חידה", מדויקת לגמרי לא כי אם, משעשעת ברשימה זאת מתאר בורחס
 בורחס). 1986, כתר הוצאת, יברונובסק יורם של ובתרגומ" הזמן מבוכי" בספר(" רלד'פיצג
 שברגעי, )11-ה המאה בן( פרסי אסטרונום של מקרית התחברות מתוך" בו הנס את מתאר
 אולי, קורא שהיה, )19- ה המאה בן( אנגלי אקסצנטריקן עם, שירה בכתיבת חטא חולשה
 שאנחנו דשהח פואמה נוצרה, "וספרדיים מזרחיים ספרים, גמורה הבנה להבין מבלי

 יאם'כ של הפרסיים למרובעים רלד'פיצג של האנגלית מגרסתו. היום עד עליה מתענגים
 זאב, אימבר הרץ נפתלי ידי על היתר בין) (וחלקיים מלאים( לעברית תרגומים כמה נעשו

 בלשון, העשרים המאה במחצית, בכוונה שנכתב תרגום ואפילו) אורלנד יעקב, בוטינסקי'ז
, מאגנס הוצאת, הלוי רפאל בתרגום" מרובעים גלגולי(" םהביניי ימי של ספרד משוררי
 לידידי שולח אני) 23 מספר( האחד את. מרובעים לשני שלי תרגום כאן אביא). ב"תשמ

 :בתהלים, ג"ע ממזמור הפסוק בהם ומתקיים מעבודתם שפרשו
  ":ְיֻנָּגעּו לֹא ָאָדם ְוִעם מֹויֵ ֵאינֶ  ֱאנֹוׁש ַּבֲעַמל"
  

 נֹוָתר עֹודּׁשֶ  ַמה ֶאת ּתֹם דעַ  ַנֵּצל
  .ָעָפר ְלׁשֹוְכֵני ִנְהֶיה ְּבֶטֶרם
  ,ַנֲחרֹף ָּבָעָפר, ָעָפר ֶאל ֵמָעָפר
  .סֹוף ְללֹא, ָׁשר ְּבִלי, ִׁשיר ְּבִלי, ַיִין ְּבִלי

  
  ) שבצדק נראה( המפקפקים לאלה מיעד אני) 52 מספר( השני את

  :שמים בחסדי
  

  ,ָרִקיעַ  םְּבׁשֵ  ֶזה ָהפּוךְ  ַקַער ְוֶאל
 ,ָננּועַ  ֶקֶבר ֶאל ֵמֶרֶחם ַּתְחָּתיו

   - יךָ ָידֶ  ֶאת ְתִחיָנהב ַלָּׁשְוא ִּתָּׂשא ַאל
  . ָּכמֹוךָ , ָּכמֹוִני ֶיַׁשע-ֲחַסר הּוא ַּגם
  

 

 לפני אלי שנקרו משורר ללא שירים לשלשה והצדקה הקדמה הוא כה עד שנכתב כל
-ב האצטבות אחת על שאניחם עד לי יניחו ולא במוחי מנקרים, שנים מיובל למעלה

 יימצא אולי, )בורחס שוב(' בבבל ההגרלה' גם שהיא) האינטרנט רשת(' בבל של הספריה'
  :השירים סיפור וזה. גואל להם
 הוריש ספריו כל את. 1953-ב, פאלק צבי-יוסף, סבי מות עם התוודעתי הראשון השיר אל

 היה ביניהם. ירשתים ואני הגבאים יבעינ נראו לא מהם כמה אך, התפלל בו הכנסת לבית
 יהושע בידי 19-ה במאה שנכתב, נושאים לפי מסודרים, "יהושע משלי" הפתגמים ספר

. בווילנה לרבנים במדרש בית מנהל ושימש ובלשן מורה שהיה )1908 – 1830( שטיינברג
, בורנה כרמינה את מביישים היו שלא פתגמים ובו" אהבה" נקרא הספר מפרקי אחד

גן  . ב ויין אהובה - פרסית מיניאטורה
 17מאה , מוחמד קאסים: צייר



  : ובנקוד דפוס באותיות
  

  ֵרֵעהּו ֵלב ִיְמַחץ ִּכי ִאיׁש
  ,ָעֵרהּו ִוְיִהי ֶּכהַהמֻ  ִיְׂשְטֵמהּו

  ,ִלָּבִתי ָמַחְצְּת , ָיָפִתי ְוַאּת
  ?ֵאיָבִתי ְּבזֹאת ָלךְ  רַהֶאּטֹ
  ,ֲחקּוָרִתי עֹוד ְוָכַפְלְּת  לּו
  .ַאֲהָבִתי ִמְׁשֶנה ָלךְ  ְפִּתיהֹוסַ  ִאם ִּכי
   

   בשורה :להסבר ראויות בשיר מלים שתי
  )  אותיות בהיפוך' ֵרֵעהּו'(' ָעֵרהּו' השניה
   החריב, הרס במשמעות ה- ר- ע בשורש מקורה
  בשורה. עפר של גושים המרסק כלי ופרושה
   של בעברית' ביזוי' היא כאן' ֲחקּוָרה' החמשית

   של' עוז אלוה'  בשיר כמו, הביניים ימי
   לפענח ניתן( ילין דוד פרוש לפי, הנגיד שמואל

   מקרב תודה. אחרת קצת גם היד כתב את
  ). עזרתם על גרנט עויהוש פישלר ציון- לבן לב
  

. אחותי של המחזרים אחד בידי 1950-ב בערך נכתב, בחרוזים היתולי משל, השני השיר
 שמונה כבן אז היה הוא. מוטי היה ששמו לה נדמה אך, בדיוק זוכרת אינה עצמה היא

 שלא משוכנע איני זאת עם. בזכרוני נחרט הוא אך כתוב נוסח,  בידה או, בידי אין. עשרה
 כוחה, תרצו אם, הוא נושאו גם". הפשפש" לו קראתי. חרוז או הברה ושם פה שיפרתי

  :לפניכם הוא הרי. פורטונה של
  

   הפשפש
  
                                                                                                 ;יםִמ יָ  עבַ ְׂש ּו ןקֵ זָ  ,שּפֵ ְׁש ּפִ  היָ הָ  היֹהָ 
                             .                                                  יםִׁש ּפְ ְׁש ּפִ הַ  תינַ דִ ְמ ּבִ  היָ הָ  ילגִ רָ  חרָ זְ אֶ 
  
                                                         ;ןׁשָ יְ בַ ּו עַ נּוצָ , יׁשִא הָ  היָ הָ  ונָ עָ 

     ;תרֹועֲ ת סֹואֹוּוׁשְת ה ּבִ דָ עֵ ם הָ הֹוּתֵ ַו
  תגֹופּוי הֲ לִ ּבְ ! דידָ הֵ , לּכֹהַ  אּורְ קָ ! דידָ הֵ 
  

  ,ֲעָלָטהה ּכַ רָ מָ  רבָ ית דָ רִ חֲ ַא ךְ ַא  .                                                ןׁשַ יָ  תיכֹוִמ ְּׂש הַ  יןּבֵ , אּבָ ְח נֶ  יםרִ ּכָ הַ  לאֶ 
.              הּטָ ִּמ ל הַ עַ בַ יק לְ צִ ם הֵ זּוְמ ּזִ י הַ ּכִ    

    – יןיִט נִ מֹו לֹו אּוצְ יָ  ,העָ מּוְּׁש הַ  הצָ פֹונָ 
ס               ּוּנּכִ ת הַ אֶ  ֵהִפיץת חַ ה ַאּכָ מַ בְ ּו  .  יןיִמ ּכִ ְׁש מַ  חֹוְת פִ לְ  תיֹורִ ּבְ הַ  לּוחֵ הֵ 

      
                                                         רּכַ הַ  יוֵ צְ קַ ּבְ ׁשֶ  לּדַ הַ  יתֹוּבֵ ִמ ּו

.            סנּוה לָ יָ ח הָ רָ כְ ב מֻ רַ ם הָ עָ ל הָ כֹוְ 

      .                                                 רדָ הָ  ברֹּבְ  לבַ הּו הּטָ ִמ הַ  עצַ ְמ אֶ לְ 
       ,        סנָ  נּוׁשֵ ּפֵ ְׂש ם ּפִ ה ּגַ לָ הָ ּבֶ ר הַ בֹגְ בִ ּו

  .סרַ דְ נִ ם וְ ל ׁשָ פַ נָ  ןקֵ זָ  ִּבְהיֹותֹו ךְ ַא                                                 יםִׁש ּגְ רַ ְת ִמ  יםנִ פָ ּבְ  ,שּפֵ ְׁש ּפִ - ינֵ ּבְ  תחַ לַ ְׁש ִמ ּו
    .יםִׁש ּפְ ְׁש ּפִ הַ -תדַ עֲ  יאִׂש נְ  המָ ׂשָ  תֹואֹו
           ,ְוָהָרָעה ָּכְלָתה, באֵ ּכְ ל הַ דֹוּגָ , ּההָ אֲ   
   יורָ בָ ּדְ  ֶאת אתׂשֵ לָ  יׁשִא הָ  םקֹּיָ וַ 
.      הּטָ י ִמ רֵ דָ  דּופְ סָ  ,יםינִ דִ י ְס נֵ כְ ֹוׁש לּובְ ָא  .                                                 יוינָ עֵ ּבְ  לֹו דּוְמ עָ  תֹוּכזַ  תעֹומָ ּדְ  יּתֵ ְׁש ּו

    
,            ייִׁש ים ִא ִח רָ ר ּפְ זֵ ּכְ  לּדַ י הַ ירִ י ִׁש הִ יְ   

  .יִׂש נֹול אֱ בֶ ל סֵ ׁשֶ  הבָ ּצֵ ם מַ לֶ ל אֵ עַ 

   



                                                      
 שהיה מעשהו, 1956 קיץב כנראה ונכתב" רחוב שירי" הנקראת לסוגה ךישי האחרון השיר
 ר"חי ם"מכי לקורס זימון קבלתי בטכניון הראשונה למודי שנת תום עם, זו בשנה .היה כך

 יביאו שמהנדסים חשב א"באכ שמישהו נראה. הקיץ חופשת כל למשך מילואים בשרות
 את מוישסי א"בד הסטודנטים כל את זימנו כך לשם. קצינים בהיותם לצבא תועלת יותר
 של רב-ערב היינו. לקצונה בדרך זה ראשון שלב לעבור כדי ,ם"מכי קורס ללא הצבא
 משוחררי גם אלינו רפווצ. ומשונים שונים צבאי ונסיון תפקידים, חילות בוגרי, אנשים
  . השכלה חסרי ,אחרים סדיר
 באחת, ממש תקופה באותה נוצר הוא כי ברור מתוכנו. זה שיר אלינו הביא מי יודע איני

 היחיד' של הקרב 70-ה הולדתו יום על בתקשורת לידיעות בתגובה, הפיתוח מעיירות
 בזכות השיר את זוכר שאני הוא לי שברור מה. 1956 באוקטובר, גוריון- בן דוד', בדורו
, כושר שעת בכל השיר את מפזם והיה בקורס שהשתתף, מרדכי של בנו, זעירא יובל

 כאן אביא אך, טעמותוהה המנגינה את גם זוכר אני. מרוקאי במבטא, וביניהן בהפסקות
  :המלים את רק
  

  כלבים של מזל
  

  ְּכָלִבים ֶׁשל ַמָּזל ֵיׁש ּגּוְריֹון- ְלֶּבן
  .ִׁשְבִעים ְּבִגיל ְּכֶׁשָהָיה
  , ַחּבּוָּבָלה ָיה ֶאְסֵּתר
  .ַחְמדּוִליָלה ְיָלִדים ִׁשָּׁשה
 ֲאִני יֹוֵׁשב ָּבָצל ְּבׁשּוק
  ,ִמְּבִני ְלִמְכָּתב ּוְמַחֶּכה
  ,אּוָכל לֹא ְּכָבר סְלִהְתַגּיֵ 
  . ָּבָצל ִלְמּכֹר ְמֻסָּגל ַרק
  

  ,ַהָּיִמים ֶאת זֹוֵכר
  .ֶעְׂשִרים ְּבִגיל ֶׁשָהִייִתי
 ,ָהָיה ִלי ּכֹחַ  ֵאיֶזה
  .ַחָּיה ָסֵפק ָנֵמר ָסֵפק
  , ִמְלָחָמה ָאז ָהְיָתה לּו

  ,ָּבּה ָהִייִתי ְמַנֵּצחַ 
 ,ֵּתיָמִנים ֶׁשל ְּגדּוִדים ְׁשֵני
 .ּבּוהֹום ַהִּׁשְּכנֹוִזיםַא ִיְחֶרם

  
 אלא. בירושלים, אחר זקן של במזלו מקנא, מעלות או, בשדרות הבצל מוכר הזקן גם

, הסכויים תורת של, אחרת מבט מנקודת המזל על מביט, קיץ באותו, זקן שאותו
 במדינה אמות אם, נחום, תשאלני אם. שבעים בן אהיה בקרוב: "אחר זקן באזני ומתוודה
 תשאלני אם אך. יהודית מדינה תהיה עוד שנים עשרה-חמש, עשר עוד. 'כן' ענהא, יהודית

, יהודית במדינה ולהקבר למות סכוי, חמשים בן בקרוב יהיה אשר, עמוס לבני אם
 The Jewish Paradox: Grosset and, גולדמן נחום של בספרו" (' חצי-חצי' תהיה תשובתי

Dunlap, 1978 pp. 99. .(  
  

 

 בספר? שאקבע אני מי? האינטרנט של הגדולה להגרלה להכנס אלה יריםש ראויים האם
 ,פרויס אֹורי של מספרדית בתרגום "לילות שבעה", בעברית שיצא בורחס של האחרון

 לספרות סטודנטים עצה נותן הוא" שירה" בפרק,  )2007, המאוחד הקבוץ הוצאת(
. אותו עזבו, נהנים לא םאת אם. נהדר, משיר נהנים אתם אם): "מדויק אינו הציטוט(

 תרצו אולי, היום לבכם לתשומת ראוי לא הוא אם. בשבילכם כתב לא שהמשורר סימן
  ".  מחר אותו לקרוא



 נובל פרס חתן, הייני שיימאס, ידוע משורר של קצר משיר בקטע לסיים אולי ראוי
  ". Song" פשוט הנקרא שיר, 1995-ב לספרות

  
  ְרחֹוב- ְׂשַפת ֶׁשל ַהּבֹוץ-ִּפְרֵחי ֶיְׁשָנם
  ֻמְׁשָלם ְצִליל ֶׁשל ָהַאְלָמֶות ּוְבֵני

  ַהִּצּפֹור ָׁשָרה ּבֹו ֶרָגע ְואֹותֹו
  ְמאֹד ָקרֹוב

 .ֶׁשקֹוֶרה ָמה ֶׁשל ַלַּמְנִגיָנה
                                                        
  
  
  
 
  
  

  זאב בר איליה  יאירי דליה

  לגל מעבר מראה  הדרך סוף
  ,ַהְּמֻסָּלע ַּבִּמְפָרץ. ַהָּים ֶזה ַהִּגיעַ לְ  ִהְתַּכַּוְנִּתי לֹא ֵמעֹוָלם
  ָּגדֹול ְלַגל ָּגדֹול ַּגל ֵּבין  .ַהֶּדֶרךְ  ִלי ָאְרָכה לֹא ֵּכן ְוַעל
  .ְקַטִּנים ַּגִּלים ָּבִאים  כֹהוָ  ּכֹה ָּפִניִתי ְוִאם
  ,ִמְתַמֵּסר ֲאִני   ְוָצר הֹוֵלךְ  ְּבִמְׁשעֹול ֲהָבִלים ִלְרּדֹף

 ּתֹוך-ֶאל ֲאֻרּכֹות ִּבְצִלילֹות ִנְזָּכר  -  ַהֶּמֶלךְ  ֶּדֶרךְ  ֶאת ְוָנַטְׁשִּתי
  - ָּתִעיִתי לֹא  ,ְּתהֹום

  ָים-ֵּפרֹות ְמלּוחֹות ְּבֵעיַנִים ּבֹוֵחן  .ְלַהִּגיעַ  ִהְתַּכַּוְנִּתי לֹא ָּפׁשּוט
  .ַעִּתיקֹות-ִׁשְבֵרי ֵּבין ֶנְחָּבִאים  

  ,ַהָּכחֹל ַּבֵּצל, ָׁשם  .עַ ְלַהִּגי ִהְתַּכַּוְנִּתי לֹא ֵמעֹוָלם
  .ֲאזֹוִבים ְסָלִעים ֵּבין  - ַּבֶּדֶרךְ  ָעַיְפִּתי לֹא ֵּכן ְוַעל
    ֶאֶבן ַעל ָיַׁשְבִּתי, ִמֶּלֶכת ָּפַסְקִּתי ְוִאם
  .ִּבְלָעַדי ְונֹוֲחִתים ַמְמִריִאים ְמטֹוִסים   ּתֹוִכי ֶאל ִלְנׁשֹם, ָלנּוחַ 
  .נֹוְדִדים עֹופֹות ְמִניָסה ְׁשִריָקָתם  ,ַמִים אֹו, ֲאָדָמה ֵריחֹות
  .ּוְלָכאן ְלָכאן ָׁשטֹות ֳאִנּיֹות  - ָעַיְפִּתי לֹא

  ,ְלָׁשלֹום ְמנֹוֵפף ֲאִני  .ְלַהִּגיעַ  ִהְתַּכַּוְנִּתי לֹא ָּפׁשּוט
   ?יֹוֵדעַ  ִמי

  ִביבָא- ֵּתל ְּבחֹוֵפי  ְלַהִּגיעַ  ִהְתַּכַּוְנִּתי לֹא ֵמעֹוָלם
  .ְׂשֵמִחים ֵאׁש-ִזּקּוֵקי  ָּתִעיִתי לֹא
  .ָעָׁשן ֵאין  ָעַיְפִּתי לֹא
  .ְּפָגִזים-ַּבֲעתֹות ַאֵחר ְּבחֹוף  ִמַהְרִּתי לֹא

    ְלַהִּגיעַ 
  ,עֹוֵבר ַקל ֶרֶטט  סֹוף ֶאל

  ?ִלְגֹועַ  ַּתְמנּו ַהִאם  .ַהֶּדֶרךְ 
                      

    הייתה במשך שנים רבות. עיתונאית ,דליה יאירי
  "77 עתון"ב לראשונה פורסם  כעורכת שדרנית ברדיו ועסקה בתוכניות אקטואליה

  בעיקר למגרה ולעיני, במקביל כתבה שירה. ומגישה
  קיבצה" קול ישראל"עם פרישתה מ. הקרובים לה     2006 ספטמבר 314' מס

  
  בואו ימים " פרסמה אותם בספראת שיריה ו
  .2007, "כרמל"הוצאת , "מפוייסים

 

 

 למצגת שיריו של המשורר
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  שיח עלי- על
  

  ויתקון. ז אסתר

  חקק הרצל בשירת ופואטיים ביוגרפים ואמהות אבות

"  ביאליק. נ. ח – "?התדע מאין נחלתי את שירי

  
 עומדת, )חקק בלפור התאום אחיו שירת וכן( חקק הרצל של שירתו
 התחברות של ברור בסימן, הארוכות תיבתוכ שנות כל לאורך, כולה

 .והדתי הלאומי, המשפחתי למוצא ושייכות
 יש, לבטים יש. מודרניות-פוסט שמץ בה נמצא שלא מודרנית שירה זו

, משבר של בעולם חיים של הכרחי לוואי- כתוצר וסבל מעורבים רגשות
 משפחה של התאקלמות ומקשיי, במשפחה טראגי ממוות כתוצאה
. העשרים במאה החמישים שנות ראשית של ישראל דינתמ אל מהגרת

 על ערעור לא לעולם אבל. שבריו ואיחוי החלום שבר מול עמידה זו
 או אירונית, חתרנית להיות שמסרבת שירה זו. היסודות ועל השורשים

 המשפחה שהטילה המחויבות את וברצינות באהבה כתפיה על שעומסת שירה זו. צינית
  .ובלפור הרצל– שמם את התאומים לאחים כשהעניקו, נפשיות- הרוחניות כתפיהם על

 הקמת ערב - בבגדד בפרעות שנרצחו הדודים-האחים לשני תיקון בהם ראתה המשפחה
 ניסו לא ובלפור הרצל. יהודית–ציונית מדינה של להקמתה ובתגובה, ישראל מדינת
  .משפחתם ידי- על במשתמע או במפורש להם שהועד התיקון מנתיב להתנער מעולם
 בשפע מקרינה שהיא העצומות החיוביות באנרגיות בדורנו מתבלטת הרצל של שירתו
 רוחות בה שמנשבות, האחרון בדור העברית השירה של המלך בדרך ללכת בסרבה, נדיר
, והמדוכא המעורער, התלוש" אני"ה למצוקות טוטאלית הקשבה, אירוניה, מורבידיות של

, שייכות: הפוכים בסממנים מצטיינת שירתו. הדרך יתראש ועל הדרך צדקת על פקפוקים
, כתמים שמצטייר מה כל. הלאומי הכלל ועל הפרטי הזולת על חמלה, אהבה, אחריות

 של בישראל הספרותי הטעם קובעי רוב בעיני, כביכול מערבי לא, רגשני, פונדמנטליסטי
  .ולהתייחסות להערכה מאד הראויות תכונות אלו, בעיני. דורנו
 התשתית מראות את המציגים השירים את להבליט רוצה אני, להלן בשיריו וננותיבהתב

 בעוקבי וזאת, יהודי-ישראלי כאדם המורכבת זהותו את עצבו אשר והפואטית הביוגרפית
, בשיריו ומופיעים החוזרים ואם אב, סבא, סבתא: משפחתיות דמויות אחר, בתחילה
 ואמהות אבות מעין שהם, העברית הוהשיר הספרות מעולם בדמויות אתבונן ואחר

 שצריך מעניינת פואטית כתופעה שירתו את המאכלסים,המשורר של פואטיים- רוחניים
  .חקק הרצל של ואישיותו שירתו להבנת בה להתבונן
מקדיש המשורר שער שלם , )ירושלים, 1987,הוצאת שלהבת " (תעודה נשכחת"בספרו 
 –בשם דומה מאד לשמו של הספר , עירותםלהורי הוריו ולדודיו שנרצחו בצ, להוריו

  ". זהות נשכחת: תעודה"
. דומיננטיות משפחה דמויות שבמרכזן, הילדות של השתייה ממראות בנויה זהותו

 לו אפשרית אינה שהתרחקות לו מתברר אבל, מעט מהן להתרחק ניסה בבגרותו המשורר
 אותו שקשרו אלו ןה, נשכחו לא אלו שדמויות בברור עולה השירים מן. אופן בשום
 אל. בגולה, שם שנרצחו הבנים על צערן ובעבותות אליו אהבתן בעבותות אליהן

, אמונתם, והסבתות הסבים, ההורים דור כלפי המשורר שחש, השליחות-התעודה
  .ישראל בארץ היהודי לקיום המחוברים, תקוותם ושוב אכזבתם, תקוותם, תמימותם

 אבותיו של המשכם הם חייו האם המשורר תוהה, )78' עמ" (נדון אני, נגזר הכל" בשיר
 התלמוד מחברי הגאונים האמוראים של המשכם, בעירק מדורות אבותיהם ושל, מבגדד

  .המפואר
 

 



 
  .בבגדאד" שלמה כרם" במדרסת רגלי דרכו לא"

...  .גאזי פארק ליד רימונים מיץ טעמו לא ושפתי
....  הזרוע על צלקת איזו לי יש נכון
  ,החידקל במי הטבילה מן, לי ואמר כך, שבאה
  ?השארית ולכל החדשה לתרבותי מה אבל
  ?"הברית אות בי נחרת האם

  

 ה"הוי רזי, תלמודם מגילות, והפאר היופי, החושים את המרפאים שיריהם קסמי" למרות
 תרבותם" למרות" ,העולמות כל את לגאול חלומם, הוחווי אימה של מושך כוח מלאי

  ".?אני זה האם" - שואל הוא,המשורר כדברי, "וחושנית תסוער, שמרנית, המגולפת
 בעצמה ובאוזני ונשמעת בפיו נלחשת, הוריו של זו תרבות של וקסמה יופיה פרוט

 את השיר את המסיים בבית לקרוא מפתיע לא כן ועל. בפניה לעמוד יכול אינו שהמשורר
  :לעצמו נותן שהוא המנצחת התשובה

  ....צורבת צלקתי"
  נידון ואני, רעמים הד

  . ....שירם להיות
  נדרש הלא סבלם את לצקת
  ."חדש, גנוז לא לפשר

  

 החי, עבורו חדש פשר לו ולתת סבלם זכר את להמשיך אחריות עצמו על לוקח המשורר
  .בישראל מודרניים חיים
 מורשת כלפי הבנים דור מבוכת את המשורר מתאר) 74' עמ" (נוראים ימים" בשיר

. האלוהים מן הנתק, האבות מסורת עול פריקת של המציאות ימפנ ופחד חרטה. האבות
  .משתייך הוא אליו הצעיר הדור של מצבו עם הכותב שעורך נפש חשבון
  תשרי ואלול אב"

  ירא, כמיהה עטוי, עירי אור
  אור שנות, אבי את מקיף אלוהים לובן
  "שיכור והיין, היין על מקדש הוא

  

 המקדש אביו את המקיפה האל קדושת אל רלהתחב כמיהתו את העיר על משליך הכותב
  :השיר ובהמשך. האובד הבן של שכרונו את מטאפורי באורח נושא היין גם. היין על

  .כפתאים ומועדים חולים, כזה רוחק"
  נבוכים מורדים של דור
  "לנביאיך זכר ואין
......  

"  מלכות עול פורקי
  בלילה יחידי הולכי

  מעל ענן ואין, בנפשם מתחיבים
  "בכות לןאי רק

  

 הוא, האבות של והקדושה המצוות עולם עול פריקת של זו שבמציאות, מרגיש המשורר
 החדש בעולם ולהלך, זהותם את לאבד עלולים הם. היהודית בנפשם מתחייבים ודורו

  .אלגית בנימה מסיים הוא האחרון בבית. חיים כמתים
........."  

 

  חולות ועינינו כפניהם פנינו
  נדע איך ידענו לא
  "הקולות את רואים איך
 המשותפת החוויה. הקולות את רואים אינם הם. סיני הר ממעמד מגורשים הבנים
  .ממנה נסתלקו שהם או, מהם נסתלקה יהודים של לדורות



 מסתורי באורח לנכד הסב מתגלה, "לראות מחכה עדיין אני"  בלדה של אופי בעל בשיר
 ארון לפני" ביאליק של בשיר וכמ כמעט. ההתגלות פשר מהו להבין מנסה והנכד

 דמות. לקויה ושמיעה רועש גשם, "נואש אור", רוח, סערה של אווירה אותה". הספרים
 את נכדו תודעת עבור משאיר הסב. זקן זית עץ של עתיק סמבולי בחזיון מגולמת הסב

 של בזיכרונו. הרוחנית צוואתו קיום לטובת להכריעו כדי המרשים הזית עץ גזע תמונת
 הנביא של המנחם, הנבואי הזית עץ ציור עולה הנכד של בזיכרונו גם וכנראה ראהקו

  ".יפרה משורשיו ונצר ישי מגזע חוטר ויצא:"  ישעיהו
   :מעלה של לעולם חזרה עולה שהוא לפני,ונוקבות מרות שאלות שתי שואל הסב

   לארץ חזרנו איך, ילדי,  חזרנו איך"
  ."..המדבר דור כמו, נכר גלות אל כמו

  : לנכד לוחש הוא השאלות לפני
  "וצונן רענן ופרים זקנים עצים"

 של הכחולות עיניו את לראות ממתין עדין -בבדידותו נשאר הנכד. שומע אינו הנכד אך
  .מרומם מנחם כצבע. השמים כצבע הכחול. הסב

"  .חייב הוא הרי
  .זוכר אני עכשיו הרי
  .ראיתי אני. זהב בענני עלה שלי סבא
  ברק מוכה, ברוח מולו דרע הזית גזע
  לכדים נשפך שמן ראיתי ואני
  .ירקרק שמן
  ."עיניו את לראות מחכה עדין אני

  

 זהו. כדים תוך אל שמן בשפע מפיק עדיין הוא, ופגוע מוכה, סבו דור – הזית שגזע למרות
: הידוע הפסוק את  מזכיר" לו מחכה עדיין אני. "הבאים לדורות להעניק מה לו שיש דור

 מן. סבא של הזית עץ משמן תבוא ישראל גאולת. למשיח –" שיבוא לו אחכה םיו בכל"
 מליט הסב. בשיר חוזר מוטיב הם הסב של הכחולות עיניו. השורשיים היהודים של הגזע
. זוכה אינו אבל. לראותן רוצה הנכד. עיניו את מסתיר הוא מדוע שואל והילד עיניו את
 זהו. סבו עיני את לראות ממתין עדיין הוא. רתהנהד הזית עץ בתמונת מסתפק אינו הנכד
  .בנפש נפש של אמצעי הבלתי המגע
 הצעיר הדור עוד כל בעיניו יביט שנכדו רוצה אינו ואולי בנכדו להתבונן מסוגל אינו הסב
 מרומם זה בשיר. לדורות צעיר שהוא, הזקן הזית מעץ המופק השמן מן ליהנות מוכן אינו
 אחד מעולם עובר הוא. טבעיות- על יכולות בעלת טבעית- לע לדמות הסב דמות את הנכד

 העליון לעולם חוזר והוא חשובה שליחות עם, האדם עולם אל המתים מעולם. למשנהו
 ממלאכי כאחד הסב. בברק שנפגע הזקן העץ את בהחיותו נס ומחולל זהב בענני מוקף
 רב מופתי נס וללולח להדריכו, לבשרו כדי האדם עולם אל האל בשליחות היורדים השרת

 בן יצחק סבא ששמו עינים כחול סב אותו. התנהגות לשנות, להשפיע בניסיון, משמעות
 באהבה, מדוקדק מוחשי, ארצי באופן. 58' עמ' חי איש בן' בשיר מתואר, חבשה ציון

  .ובחמלה
"....

 

  במעברה רב והוא ילד הייתי
  ..נושא היה אביו שם את
  .שירה כמו, הפטרה ובכל דרשה בכל
   לציון עלו אמריך חבשה ציון

  נכר מנהרות
  .וישר צדיק איש, חבשה ציון
  בשמים עיניו תלה יצחק סבא
   כחלן את
   הוריש לא
   עמו נטל

  .מחריש



  עולמו ועם אלוהיו עם היה מר
  "....אמו ועם ציון אביו עם דבר ובחלומו

  

 . בבגדד בפרעות שנרצחו בניו שני משום אלוהיו עם היה מר
"  ... ההסתר שנות עשב עליו ובאו
  .נחרך עיניו כחל. התפקר עיניו אור

  צלו היה שקופים בקרים
  .בעשן שפתיו, נלפת ראוהו ובשבת הקפה בבתי
  ,בשמים עיניו
  ....." במבט לא גם, אלוהיו ענהו ולא

  ) 60' עמ" שותת הרימון פלח: "מתוך(
" הרימון פלח" .ציון מאביו שקבל קבלה ספר היה, הכפירה מיסורי הסב נפש את שגאל מה
 ח"תש בשנת. הנשמות בגלגול בניו לשוב המתין". מפניה ומסתתר לאמונה רעב. "שמו

 והוא, והרצל בלפור התאומים הבכורה לבתו נולדו, הפסח חג בליל, שנים שבע ככלות
 כפירה בחבלי שהתלבטה,  המיוסרת הסב מדמות "....בתומים' ה ענהו כמו" - בכך ראה

  .האבות לאמונת נאמן להישאר המסר את, מותו לאחר יםשנ, הנכד מקבל, ואמונה
 דור כלפי אשמתו רגשי את המשורר מתאר 73' עמ" 'א נוסח בעשן סליחות" בשיר

  . םהאלוהי בעיני חן אלמצו ורצון ואמונה אהבה בכאב יש הקרע למרות. אבותיו
  לי דומה באבותי מדבר כשאני"

  חש איני. מזכיר אני שחטאי
 ...לחזור

   יודע ואיני דוקיםס החרסים
  ,מסר לאב אבל. המילים את לאחות איך

  ,גוילים גוילים. אבות מסורת
  .תחזור לא, רוחות. שותקות גויות
  .אמסור למי

  בירושלים עשנים סביב סביב ההרים
  .וחסור הלוך ורוחי רגלי
  ואמונה ואהבה כאב מלא מריי

  .וקרעים
  ."אלוהים בעיני חן אמצא האם

  

 ארון לפני ביאליק של בשירו התלוש לדמות בדומה,  שותתלי של מפורשת אמירה
, וסמלים במטאפורות דברו את לומר המשורר של כוחו לו עמד לא, שכאן אלא. הספרים

 תמונה' הסדוקים חרסים'ל פרט. פשוטות ישירות במילים מועקתו את פרק מהר חיש
  המתפלל שמרגי בה, כיפורים ביום אלוהיו לפני המתפלל של עמידתו את שמזכירה
  .הנפש כלי את ויתקן שבריו את שיאחה, ומחילה סליחה האל מן ומבקש, הנשבר כחרס
 מחד האבות מעולם התלישות משבר מצוקת את חוו אירופה ממזרח היהודים צעירי

 והסופרים המשוררים. 20-ה המאה ובתחילת 19-ה המאה בסוף, מאידך הנוכרי ומהעולם
  .ביצירתם ביטוי לכך נתנו שביניהם
- מסורתי- היהודי בעולם איתן נטועים היו שאבותיהם המזרח מעדות צעירים חוו בישראל
 ועברו לכאן בילדותם הגיעו או, משם לעולים שני דור. כאן שנולדו הצעירים והם מזרחי
 החברה ומן אחד מצד הוריהם מהווית. העולמות משני כואבת תלישות חווית הם גם

. בשיריו, ביטון ארז המשורר נתן לכך ביטוי. השני מהצד האשכנזית- חילונית-הישראלית
  : חקק הרצל וגם

"  .חולמות. קשורות עינים לכאן באנו
  ...לראות יכולים אינינו ועתה
........  

 

  .מסתגרת שירה שבת
  כאן ואנו.  ושרים חולמים אליך באנו



  .כאן. כאן אנו. ארץ ארץ ארץ. כזרים
  " ---  הענן לעמוד מבעד אלינו הגלי

(  )א נוסח - שירה שבת :מתוך
  

 שיר זהו. מרדכי, סבו דמות את המשורר מתאר 68' עמ" פרקים דלקת" ומרגש יפה בשיר
 סבלו למרות, חייו ובאורחות ביהדותו שלם גאה כיהודי מתואר  הסב. ואהבה קינה, הלל

, אירוני הוא השיר שם. היהודית במולדת המשפיל הכלכלי מצבו למרות, הקשה הפיסי
, בארץ הזרה החילונית לתרבות להשתחוות כביכול יכול אינו פרקים מדלקת הסובל הסב
 אלא, המחלה בשל נוקשות זו אין אבל.  הדתית, היהודית בעמידתו זקוף נשאר ולכן

  .מחדש יום כל במודע שנבחרת קומה זקיפות
"  ישראל-ארץ וכל חזון של נוסף פרק לו חי כך

  ).ו.ז.א הערת,  אל– בבית אבינו יעקב כמו(.    לראשו מתחת לו מקפלת
  וברקים אהבה ועיניו עליה רגליו דרכו וכאשר
  ,פרקים בדלקת הוא חולה אמנם: ואמרו ואבק ענן של עמוד באו

  ."..ריקים דפים אך וחכמתו וערכיו פיוטיו
......  

  .ישתחוה ולא יכרע לא ומרדכי
  אבל איש ומרכולת נופל ואבק ובלואים בערפל וכיסוהו
  .בבל על לחלום לך, זרים לנו ורךדיב:  בו ושיטו
  מולדת לדעת רצה כי וגמע ודמע ידע והוא
  מולדת דעת

.....   .בתכריכים נחתם בערבו אותו ראיתי ואני
  לגנזיו ושב. נסדקים דפיו. ערוכים לא ודווי לחלומות שב
  .עתיקים ספרים אותם כמו
"  ". עולם בורא  לאל שבח.  ונשלם תם

  

 הקודש ספרי. העתיקים הספרים עם נגנז. רוחנית מבחינה שלמים שהיו חייו תמו במותו
. זמנית היא זו שגניזה מכיר הנכד- המשורר ואילו מתות גוויות בהם רואה הצעיר שהדור,

 חיים מקור יהיו והם, מחדש אותם יעתיקו, העתיקים הגווילים את ויוציאו יום יבוא
, השיר של הכללי קונטקסטה מתוך. עולם בורא לשבח ראוי ולכן. הבאים לדורות רוחני
 ולא, הסב כבוד את המרומם, נחמה כמשפט, המסיים המשפט את לקרא מעדיפה אני

  .אירוני כמשפט
 ממצוקת" הספרים ארון" לפני בשיר' לילה הליטני' למות המבקש לביאליק בניגוד

 למרות, אבותיו אל שייך מרגיש, הכאב כל עם, הרצל. לתיקון ניתנת שאינה תלישותו
  הוא, משפחתי, רגשי חוב להם משלם משהוא יותר, עליהם בכתיבה. המשבר
  .השירה באוב העלתם דרך האבודה הזיקה את בתוכו מחייה

  

 של יחסית רב מספר המשורר מקדיש שלה, הסבתא היא עצמה בפני מרתקת דמות
 על הלב מעוגמת בצעירותה מתה הסבתות אחת. המשפחה דמויות שאר על יתר, שירים
  :וכותב בתצלומה מתבונן המשורר. במגפה צעיריםה בניה מות

   כאתון סבתי שירת יכתוב מי"
  וכחש החדקל של הזהב ממי ששתתה

  ...צפון אור,שבר וכולה לבה
.......  
  :תצלומה הנה
   יפה עיניה אור
  אמונה של מכשף זהר
  .ופחד
  "מנוצחת אלם יונת, כאתון סבתא

 

  



 באופן הכיר לא שהמשורר מויותד על גם ואהבה אור מאציל למשפחה החזק החיבור
 ליכולת, לאמונה, לאהבה, לכוח מקור הוא. ביותר חזק משפחתי–אישי מיתוס זהו. אישי
 ,פשוטות דמויות על מתרפק כך המודרנית העברית בשירה עוד מי. האומנותי המבע

  ?"בשירתי" לביאליק פרט במשפחתו עממיות
  

  " ציון להר בדרך ההוא ביום"  -  השיר הוא, אמו אם, הסבתא על נפלא מיתי שיר
  .  62' עמ

  סתוית וארשת בשערותיה לבן היה כבר"
  ציון להר מדרגות מאה, סבתי, אותי לקחה והיא
  עוית של בתנועה אנחתה הודפות, צנומות ידיה

  
  ערגתה שורש,  דוד של לקברו לילך רוצה
  .....באה מבבל
  ברוחות סולמות מאה להובילה בידי אוחזת והיא
  ממלכות צבי של רועפ לחונן
  סבתו את המוליך בילד הזרים הביטו הם

  .החלומית תוגתה מול הרועד
.......  
  מחפש שוב,  עתה בי מביטים הם

  ." עצמית הגדרה של צורבים סימנים
 של התודעתי מצבו את מצוקה רגשות בפרץ וחושפות בזמן קדימה שקופצות שורות שתי

 יחד שחווה הערך רבת החוויה ואת,בשיר סבתו דמות את מנציח הוא בו ברגע המשורר
 של צורבים סמנים למצוא רוצה הוא. מכך יותר רוצה הכותב. ציון-להר בעליה עמה

  .הסבתא עם חווייתית הליכה אותה מאז השנים ברבות שנטשטשה עצמית הגדרה
"   מסתלסלת מנגינה, המעקה לאורך בכיה עם עולה

  שתיקות מאה, אנקות מאה משפתיה
......  

  בפעמונים שאחזו הקבר ליד שבכו סיפוריה תישמע"
  ניסים בעיניה ראתה כי ידעתי, התורה בגוילי
  הלך הייתי כאלו, האלה הזרים, בי הביטו והם
......  
  אהובה דוד המלך אל, קברה אל לילך רוצה
  שוכן תפלותיה אוצר שם
  חלק שלחן על שירי ועתה, ניסים נגעתי שם

  ." מצפן חסרת גאוגרפיה אותה, אטלס ואותו
  

 ילך הוא, לקברה ילך הוא. המצפן את שוב למצוא עומד הוא. האבוד המצפן היא הסבתא
 לומר, פופולארית לא יושרה ואיזו, כאב איזה. תפילותיה אוצר אל, אהובה דוד המלך אל

 מרחיב והוא. העשרים המאה סוף לקראת בישראל העברית השירה בתחומי, כזה משפט
 בהר ההוא בלילה" הנקרא בשיר ציון-בר הסבתא את -זוה המיתית הדמות את ומתאר
   : ואומר" ציון

"  ,אדמתי את מדשנים עוד תפילותיה נרות
  ,בה המתפוררים החומרים את

  נשמתי בצנתרות לבי במדרגות עולה שירה
  " ?לבה משברון יותר אמיתי שיר יש האם

  .המשורר שירת של הנפשי– הרוחני המזון היא סבתו שירת
  

" ישראל- שמע" לשיר. שירים לשני אתייחס, והסבתות הסבים בדמויות וננותיהתב לסיום
  " הבית אורות" ובשיר. 57' עמ. נשכחת זהות:תעודה בשער השירים בסדר השני שהוא

 

  



  
 ומעוררת מאדירה בלשון  כוללנית אמירה בהם ישנה. 42' עמ" הגנוז הזמן" הספר מתוך

  .אחריו לבניוו למשורר ומשמעותם אבותיו דמות על השתאות
    ואעריצכם אקדישכם"

  ושבר תהילה שירי לכם שרו לא כי אף
  הזב חלומכם דובבו ולא
  :קולם מעלה אני בדבש מתוק כשהתה....

  .בצלם וטוב היה חזק משהו
  ,זך צבעם, עת בטרם החמיצו לא
  המכסה על שמרו, חדשה חלקום קופסת כמו
  .המשובח הלוז יירף שמא תסדק שמא

   המים מן לבני ומוזג אותם מחפש אני לפעמים
  באקראי מטעימם... הרותחים
  ...,אגוזים עתירת ובקלאוה שקדים חלקום
  ...וסח נורה ומעלי בשמן צמר פתילי שם ואני
   ישראל שמע
  העצים בסתרי, בצוארי, בגבי הרוחף שירם את
  שפתיהם כותב ואני

  קדושות קדושות קדושות
  ". להחשות אוכל לא כי
  

 מקורה האבות הערצת. האל של במקומו עומדים האבות. כאן יש אבות פולחן כמעט
,  הסיפורים, הלחנים, המילים קסם, המגע, הריחות, הטעמים, החסות מקור. קמאי

  של המוחלט הביטוי שהם, התאומים לאחים האהבה. מעורערת הבלתי הגדולה השייכות
 ביטוי לידי באש הלאומי ובמישור משפחתי- האישי במישור המוות על החיים ניצחון
 שהאחים פלא אין ולכן לאומי רקע על נרצחו הדודים שכן. חקק ובלפור הרצל בשירת

  .ובלאום במשפחה כך כל דבקים המשוררים
  :אומר הוא" הבית אורות" ובשיר

"  עמי הם, בחיי לי יתרון
  אבותי
  אפשר אי ילדי לפני וידוע גלוי

  להתקיים
  נסתר מזור, נגר דבש אותו בלי

  
  העולם יךיחש אם גם

  ברוח נוגעת רוח, נרם יכבה טרם
  

  אלינו שבים, אליהם שבים
  הקורות, הזמן, האדם מצב זה

  " יוצרו פני יצדק איך אנוש
  

. ביותר העמוק האישי הזהות קיום אורות, המשפחה אורות, הבית אורות הם אבותיו
  . קיומו ולהצדיק אלוהיו, יוצרו בפני לעמוד יוכל לא בלעדיהם

  

 

 ומעמדו המשורר זהות של המרכזיות התמך מעמודי כאחד היא גם טיירתמצ האב דמות
  . וכיהודי כאדם בעולם

 הצרכים לפני הרבה התפילה ומחזורי הפיוט, הקודש לספרי, לספרים שניתנת הקדימות
 את מרצף אבי" סיפור – בשיר מופת כדמות האב את מאפיינת, החומריים הקיומיים

  . 48' עמ" הגנוז הזמן" הספר מתוך" חייו



 פיוט ספרי ביראה וקנה קדש לכתבי בחנויות סבב. לירושלים הגיע הוא כולם לפני
  .במעברה עדין שנותרו ולילדיו לאשתו מקום וחפש הלך כך אחר. תפילה ומחזורי

 חובתו את שמילא לאחר ורק. המשורר של סבו, אביו עבור אביו קנה הספרים את
 מקצוע ללמוד – הדחופה השניה חובתו את יםלקי מיהר, הורים כיבוד - דתית- הרוחנית

  .מכך יותר הרבה תמיד בקשה נשמתו אבל. משפחתו את לפרנס כדי
"   דובב, "עתיקים ספרים קניתי
"  הזכרונות, הלחם, המים, שונה כאן הכל
  ",הכאב מן, החיים מן יותר חזקים

  שנחבא גשם כמו להם היתה תרבותם כי....
  " .תיתם שלא חום של תמצית, ויורד

  

  הקשובה בנפשו משתמרים ומבע מלמול שכל,נדמה. האב של הלב לרחשי קשוב הבן
 ערך בעלת שליחות שממלא כמי לבן נראה הרצפות ממקצוע המתפרנס אביו. והרגישה

  : ילדיו עבור נעלה
  בעצב לאריח מאריח עובר אבי ושם"

  :מלחש כאלו אותו וחש
  ,דבק קצת, ללכת ידעו שהילדים, לחבר צריך
  ." רצף קצת, מלט קצת

  

 הוא אליה הרצפה מן אביו את ומרומם מרים,  הפיוט ומכוח לאביו האהבה מכוח,  הבן
 במסורת לדבוק – בניו כלפי שליחות תחושת לו ומעניק כרצף הקשה בעבודתו כורע

 הוא. נכדיו לעתיד דואג האב.  המשפחתית והמורשה התרבות רציפות על ולשמור האבות
  :והתמימות הילדות טעם את מכתיבתם יונק. ותיהםבמחבר וקורא מתבונן
  , ילדי, ילדים תמיד נשארים אנחנו"

  הנשמה הלכה,איאם אל ראחת
  ,עדי ואלוהים, ספר באותו כלנו אבל
  .....עדין החלומות כל

  ,מנהרה באותה
  ". הזמן באותו

  

 ?המוות אל. לחיים שמעבר עולם אל כולם את להביא שסופה הזמן למנהרת כוונתו האם
 וניזונים שחיים, ושמור גנוז זמן, זמן מנהרת באותה להישאר זכתה משפחתו שכל או

  .בשירים מצוירת שהיא כפי האב של לדמותו יותר מתאים השני הפרוש? לדור מדור ממנו
 בזכרון המעלה, 70' עמ -" אבי אבי" בשיר. מותו לאחר, בנו מפי מופלאה לקינה זוכה האב

 אליהו של האש מרכבת אחרי הרץ הנביא אלישע – מפעימה ית"תנכ תמונה הקורא
 אבי אבי" עצומה ובהערצה איום בצער אחריו קורא והוא. השמימה בסערה אותו המעלה
  ": אבי אבי" בשיר נמצא והערצה צער של כזה מבע". ופרשיו ישראל רכב

   תמצא מאין והשירה"
  תבוא לאן והתפילה

  יוצא והלב, הדרך לה תמה כי
  לבבו אל ,שלו החלום אל
   מקדש על,  לשבר מרפא חלם
  הרחמים אב ואתה
  האור סוף עד, הבקר תם עד

  ." ותתקדש תתגדל
......  
  תצפין חייו תסגור שפתיו אדוני
  להבין בינה בלבנו לתת

....  
  

 



 טלה, זך טלה" כ שהוא האב את אליו מקבל הוא בו ביום האל והקדשת, הדין קבלת יש
. בזקנתו שמת למרות, בשנים ורך טהור כקורבן מת ביוא, הבן בעיני, "בטליתך מתעטף רך
 הוא מיד אבל, "מאין השירה" – אביו מות עם  שירתו לאובדן חרדה עם נשאר הבן

 לשבר מרפא על – האב של חלומו את ימשיך הוא". עדין שהחלום" להאמין מתאמץ
  .חלומו את מאמץ הוא אביו במות. מקדש על, האומה
 היא. המשורר של נשמתו שבכתר היהלום היא, הפרזה עטבמ לומר ניתן – האם דמות
. הלאום או הדת בתחום אינה שליחותה. המתמדת בהתהוותם קיומם וטעם החיים מקור
, המגע הריחות, המאכלים, המטבח– שלו הבסיסי ברובד החיים חום את המעניקה היא

 בשעת שרה שהיא והפיוט השירה. מוסריים– רוחניים עליונים ברבדים גם אך, והצבע
 מקשיב, מתבונן הבן.  המת לאישה וגעגועיה סבלה, אהבתה את המבטאים,הבישול
  . ומתאהב

 ,ַהִּסיר ְּבתֹוךְ  ָהאֶֹרז ֶאת רֹוֶחֶצת אֹוָתךְ  רֹוֶאה ֲעַדִין ֲאִני"
  ְלַאט ְלַאט ְוחֹוֶלֶמת ּוֶמַלח ַמִים מֹוִסיָפה

 .ָיִאיר ֶׁשַהּבֶֹקר ַעד
  ,ִאָּמא, ִלְרִתיָחה ִהִּגיעּו ַהַּמִים
 ,ֵעדּות ִהיא ֶׁשָּלךְ  ִּדְמָעה ָּכל, ֶׁשֶמן הֹוִסיִפי
  :ְלַאט .ִיְתַאּדּו ַהּנֹוְזִלים ֶׁשָּכל ַעד ַחִּכי ַחִּכי

  ".ָחַיאת ָמאִליׁש, ַחִּיים ֵאין"
.....  
  : ָהֶאָחד, ַהָּקסּום ַהִּׁשיר ֶאת ְלִאָּטּה ַחתקַ ְורֹו ָׁשָרה ְוִהיא

  ".ָחַיאת ָמאִליׁש, ִּבְלְּתךָ , יֲאהּובִ , ַחִּיים ִלי ֵאין"
 .... ְׁשטּוִפים ִצּמּוִקים ּומֹוִסיָפה

  ָהֲעָנִנים ִמן ֵמִציץ ַהֵּמת ַּבֲעָלּה ְורֹוָאה
  ַּדק ַעד ֻמְלָּבִנים ְׁשֵקִדים  נֹוְטפֹות ְוָיֶדיהָ 

  
  :ָׁשִרים ְוַהְּתִריִסים מּוָאִרים ָהִריִסים  ְוָכל

   "ְחַדּכְ 'וַ  ֵריַרכ  ִמן ָחַיאת  ָמאִליׁש"
  

 חושים שכרון של נדו'קרשצ אל וגדלה הולכת בהתפעמות אמו בתאור ממשיך המשורר
  ":השירים שיר" ב הגדול האהבה לשיר מרמזת כששפתו, ממנו למעלה שאין ואהבה
 ֵׁשָכר  ֵריחַ , ְנָרִדים ֵריחַ , מּוָכָנה ַהַּתֲערֶֹבת"
  ,ֹוםְלי םִמּיֹו, רֹוֶטֶטת ֲאבּוָקה ,ִנְׁשָמָתּה ַמְּתַנת זֹו

   ַהרלְ  ֵמַהר ְמאֹוֶתֶתת ַמּׂשּוָאה
  " ְנַמִּסים, ְמַעְּנִגים, ֵאֶליהָ  ָיׁשּובּו ֶׁשַהַחִּיים ַעד

  

, האהוב-הבעל תפקיד את פרוידיאני קצת באורח הבן ממלא, עמה האהוב -הבעל באין
  :המאהב
   ִנִּסים ָּפׁשּוט, ְוָׁשר טֹוֵעם, ְּבֵעיֶניהָ  ַמִּביט ֲאִני
  ִמְתָּבֵאר, עֹוָלָמּה ִמְתָּבֵרר, אֶֹרז ִעָּמּה ּבֹוֵרר, ָתּהִׁשירָ  זֹו

  ַאֵחר ִׁשיר ָלנּו ְוֵאין, ְוהֹוֵלךְ 
  ִּבְלֵּתךְ  ַחִּיים ְוֵאין, ִמְּלַבֵּדךְ 

  ,ָהַאַחת ַאְּת  ִּכי
  .ָחַיאת ָמאִליׁש

   

 

 שנקראה, פואטית הגזמה של חן בה יש. בשירתנו נשמעה לא ֵאם לדמות כזו התגלות
 הבן. לגמרי ומשכנעת כנה נשמעת היא, זאת עם ויחד. הפלגה – הביניים ימי בשירת
  .האלמנה אמו עם שחווה אמת חווית זה סיפור-בשיר מנציח
 משמיעה היא שאותם, עממיים חוכמה פתגמי של נשכחת בלתי מורשת גם יש לאם

, םהא של החוכמה לאמרות שלם שיר מקדיש הבן. המתאימות בנסיבות הבית בני באוזני
  , בירושה עברו" הם זאת ובכל, משועשע בשחוק מהולה בהערכה אליהם מתייחס שהוא



  
 האם. 52'עמ" הגנוז הזמן" מתוך, ".פגום ירח, נשבר פתגם" – בשיר". כתורה חיים מלמדת

 שחייה מצוקות ושאר, מונגולואיד ילד לידת עם, אחיה שני רצח צער עם שהתמודדה
 את מלמדת היא, מכך יותר. הבית בתחומי ויצירה, אהבה של חיוניות על שמרה, לה זימנו
 שהרוע, נפשית הבנה מתוך, במשפחה שפגע מי כלפי והחמלה הסליחה טעם את בניה
 מים קשים מים" בשיר. עמו להתמודד כיצד ידעו לא שהפוגעים, מנשוא גדול בצער מקורו
  : ואומרת הקשה הכביסה עבודת כדי תוך בניה את האם מחנכת, 55' עמ שם" זכים

"  "השכנים אצל למעלה שם והרע השנאה למרות, זכים נשארנו
 היא למותו שמחים ובניה, בתאונה נהרג, הילדים את שהיכה זה, השכנה של וכשבעלה
  :הנשית רגישותה באור עיניהם את פוקחת

"  מררתה כל עליכם שפכה אולי, ילדי לכם אל
  פה לה תהיה ילדים שצעקת צפתה אולי

  "מרפא שערי תפתח ,רחמה את תפתח
  

 עליהם מלמדת האם. האישה של עקרותה עם כעס ללא להתמודד הצליח לא השכנים זוג
  . רעה תחת טובה גומלת היא. האישה בניחום פעילה משתתפת ואף, סנגוריה

  :השיר את מסיים הוא. אמו של האנושית צדיקותה מסר את להפנים הצליח הבן
   לאיד לשמח רציתי כמה"

  הסליחות אדון
  ." סליחתה הבין, צעקתי הבין

  

 האנושי במישור נשאר אינו, ילדיה את בו וחנכה הפגינה שהאם הסליחה אקט
 אדון. "יהודי-התיאולוגי למקור חיבור, חקק המשורר אצל מקבל הוא, האוניברסלי
 להתאפק לילד קשה היה כמה עד יודע הוא, לסליחות מקור הוא,  האל הוא, הסליחות
– רוחנית פעולה אלא, אישית גחמה אינה זו. האם של סליחתה רמקו והוא, בשמחתו
 שהוא כפי. הסלחן האלוהים אל והילד  האם של החיבור מכוח שהתאפשרה נפשית
  .הנוראים לימים בפיוטים הכלול, "הסליחות אדון" – וידוע מושר מזרחי בפיוט מופיע

 דמות את הממצה, 45 'עמ" אימי של הקסם", והיפה הקצר השיר מתוך כאן אצטט לסיום 
  :המשורר בנה לנפש וחיוניותה חשיבותה עומק ואת האם

  . חייה מלבד מאומה לה אין"
  קסם, השיטין בין זרוע אור
  ליצור שידעה חיים אלה, מיחד
 גרעין גרעין נטחן הכל כאלו, קמח כמו

  .  הריחיים באבני
  מדרגות אבני על ישבו הנשים כשכל

  עבר כלל רואות במניפותיהן רוח משיבות
  כבוש זהר במצחה ראו
  ."כלנו חיי את חייה את לשה היא

  

 וכוחות, רוחני זהר של נעלות תכונות לה ומקנה, הנשים לשאר אמו בין מבדיל המשורר
  .ילדיה אישיות על להשפיע, ללוש ורוחניים נפשיים
  "החרוש השדה כל את ראתה ובעיניה"
 שינביט ואת החרוש השדה את ואההר נביאה מעין היא. למרחוק בראייה ניחנה גם היא

 .הבאים בימים מתוכו
 ללא. ושירתו כוחו, גאוותו מקור הם ואבותיו שאמהותיו  במשורר  להתקנא שלא קשה

 משקה, מציפה, גדותיה על העולה אהבה כולה אלא, אשמה רגשי ללא וכמעט תסביכים
  . חיות לו ומעניקה תודעתו את

  

 

  



 תרגום ערך עיין

  )1977, ברודסקי יוסף( "ְרּגּוםִת  ִהיא ַעְצָמּהּלְ ׁשֶ ּכְ  ִׁשיָרה, לַהּכֹ ַאֲחֵרי" 

 
 לספרות מורה, פאר אורי אלי פנה, שלי הדואר תיבת אל שהגיעו המיליים מן באחד
 מאת "Tha Hangman"  לשיר עברי תרגום מכירה שאני או בידי יש האם ושאל ,בדימוס
 חיפוש. כותבו על או השיר על שמעתי לא מעולם – האמת על להודות עלי. אוגדן מוריס
 מצמרר ובעיקר, להפליא וחרוז לשקו, )דיוק ליתר 30( בתים-רב שיר העלה באינטרנט קצר
. ילדים כשיר זה שיר מוגדר ,הפרדוקס למרבה. כניובת

 דבר מביני לאנשים היופני נוסף אינטנסיבי חיפוש
, אוגדן מוריסעל  פרטים כל העלו לא, שירהתרגום ב

 לי היו עובדות שתי. אלמוני נותר והאיש ,השיר ררמשו
 ומוכר נפוץ זה שיר. שעשיתי הקטן התחקיר מן ברורות
 תרגום לו ואין הספר בבתי ונלמד הברית בארצות
 12 בן קצר אנימציה סרט נעשה 1964 בשנת .לעברית
   . רבים לפרסים זכה הסרטון. השיר על דקות
 האנושי המין של האפלים בחלקים עוסק זה שיר

 דרך, השואה מן החל, בהיסטוריה חשוכות ובתקופות
 הגזעני הארגון של עולמו בתפיסות וכלה המקארתיזם

  .זמן ומקום" תלוי"הוא אינו  .קלאן קלאס הקו
בעיקר בשל הקסם של , החלטתי להתמודד עם האתגר
צמח הצטרף אלי מאיר . השיר והשפעתו הרגשית עלי

 .ולפניכם התוצאה למסע
 

  התליין
  מוריס אוגדן: מאת

 צמח ומאיר שץ שרית: תרגום
  
  ָׁשַלח הּוא ְוָידֹו ָיַרד ְלַמָּטה  , ָּפִנים- ְקדּור ַהַּתְלָין ָצַעד ִעיֵרנּו ֶאל

  .ִנָּדח ֵמֶחֶבל ָנְכִרי ֶׁשִהִּגיעַ  ֶאל .ַמְצִחיִנים ָוֵאׁש ָּדם, ִמָּזָהב ּוְבָגָדיו
  ַהָּלה ֶׁשל כי ִסְבלֹו, ַהְּנִׁשיָמה ָרְוָחה  ,ִּבְדָמָמה ִהְתַהֵּלךְ  ָהְרחֹוב ַמְרֶצֶפת ַעל

  .ָּבָמה לֹו ִהִּציב ַהֶּצֶדק-ֵּבית ּוְבִכָּכר   :ָלנּו ִהיא ֲהָקָלה -  ַּתְלָין ִמָּידֹו ֶׁשל
    

  ,ַהִּׁשּפּוט ְּבַרְחַבת ַהַּגְרּדֹום ִמְבֵנה  ,ָקלֹון ֵעץ, הּוַרםֵעץ  ַהִּדין- ֵּבית ְלַצד
  .ִלְצִמיתּות ֵיָעֵלם ,ֵיעֹורֵעת ּבֶֹקר   ,ִמַּכְרּכֹב ַעד ַחּלֹון ָרְחּבֹו ְּכֶדֶלת

   –ִׂשיָחה ֶנֶאְלָמה , לֹו ֶּדֶרְך ִּפִּנינּו טעַ ְמ ּבִ  ךְ ַא הלָ עֹוו ,ְצנּוָעה לֹו יתנִ בְ ּתַ 
  .ִמִּיְרַאת ַהַּתְלָין ְוָכבֹוד ַלְּגִליָמה  .טּפָ ְׁש ִּמ הַ -יתּבֵ  לׁשֶ  ַהֶּפַתח  ִמְסֶּגֶרת ַעל
    

  ָעְלָתה ּבֶֹקר ֶׁשֶמׁש, ַהָּמָחר ְּביֹום  ְּפנּוָיה ֵעת ְּבָכל ָּתִהינּו ְוָאנּו
  ;ַעל ָהִעיר ַהְּׁשֵקָטה, ַעל ַּגּג ּוְרחֹוב  ?ִלְתִלָּיה ִיּדֹון ִמי? ַהֵחְטא ָמה ֵּפֶׁשר

  ,ֶׁשל יֹום ַצח ַּבֲאִויר ְוָׁשחֹור ֻנְקֶׁשה  ֶאְגרֹופֹו ְמַקֵּפל ,ָיןַהַּתלְ  ָׁשַפט
  .ַּגְרּדֹום ֵעץ ִנָּצב ַהֶּצֶדק- ֵּבית רְּבִכּכַ     .ִקּׁשּוִרים ְּבָיָדיו ְמַפֵּתל-ְּפִתיל ֻמְזַהב

    
  ָעַמד ַהַּתְלָין ְּבַרְגַלִים ְּפׂשּוקֹות  ,ָלַפת ַהַּפַחד ַחּפּוֵתנּו ַלְמרֹות
  .ֲעסּוקֹות ַהֻּמְזָהב ְּבֶחְבלֹו ְוָיָדיו  .ַמָּבט  ֵהַעְפנּו ָהעֹוֶפֶרת ְּבֵעיֵני
  ,ֲחִנית ִלְסּתֹו חֹד, ְּכעֹוֶפֶרת ּגֹון ֵעינֹו ! ִּתּדֹם ַאל, ַּתְלָין, ֵהי": ָזַעק ָאז ֶאָחד
  .ָחזּותֹו ַיְדָעִנית ,ַמְרִאיתֹו ַּתְכִליִתית "?ַהַּגְרּדֹום ָּבַמת ֶאת ָּתִכין ֶזה ְלִמי

  

 
  
  



   ַּדי  ַהֵאין, ַּתְלָין: "ַעְקנּוזָ  ֻּכָּלנּו  ִנָחר ִכיּבֶ  ְוׁשּוב, ְוִׁשִּׁשי ֲחִמיִׁשי
"  "?ַהִּנְבָחר ֲהֶזה ,ַּתְלָין, ֵהי, ַּתְלָין   ".ְּבַוַּדאי ַיְסִּפיק הּוא? ֵמֶאְתמֹול  ַּבָּנְכִרי

"   ,ֵנאֹות הּוא" ,ֻמָּכר ַּתְלָיִנים ַּתְכִסיס   :ּדּוִמָּיה ָנְפָלה ְלֶפַתע, ִנְדַהְמנּו
"  ".ַהְּתִלָּיה ֵעץ הּוַקם ֲעבּורֹו לֹא, הֹו ".ַהְּתקּועֹות ַהְּדָלתֹות ְקִפיֵצי ֶאת ְלַהְגִמיׁש"
  

  ַחד ִזיק ָאז ִנַּצת ָהעֹוֶפֶרת ְּבֵעין  ִהְתַיֵּׁשב ַהַּתְלָין, ִלְׁשאֹל ָחַדְלנּו
  :ָחד ָלנּו ִחיָדה ְּכמֹו ,ַמֲעֶנה ְמקֹוםּבִ   .ְלַחֵּׁשב ַהָּדִמים ִסּכּום ַמֲאַזן ֶאת

"  ,ּתֹם ַעד ְלָׁשְרֵתִני ֶׁשֵּייִטיב ָהִאיׁש   ֵליל ַאַחר ֵלילוְ , ֹוםי ָרַדף יֹוםעֹוד 
  .ָּגֵדל  ְּכִמְפֶלֶצת ִמְבֵנה ַהַּגְרּדֹום ."ְּכַמְּתַנת ַהַּגְרּדֹום  -ַּבֶחֶבל ִיְזֶּכה  

   
  :ּוְצחֹוקֹו ְנָהָמה ִהִּביט ַּבָּקָהל  ִלְרָוָחה ִנְפְּתחּו ַּגְרדֹוםהַ  ַּכְנפֹות

"  ַהְּמהּוָמה ַמְטַרת ִּכי ַיֲעֶלה ְּבִלְּבֶכם  ַהְּפתּוָחה ַהִּכָּכר ַצד ִמָּכל ּסּוּכִ 
  :ֵהן ָּבזֹאת ֶאֱעסֹק? ִהיא ִלְתלֹות ִאיׁש ֶאָחד  ,ֵאיְמָתִני ִמָּמרֹום ַהְּתִלָּיה קֹוַרת
  ".ִלְבּדֹק ֵיׁש ְואֹותֹו ָחָדׁש ַהֶחֶבל  .ִהִּטיָלה ִצָּלּה ַהְּׂשָטִני ַהֶּקֶרת ַעל
    

  !"ּוְכִלָּמה ּבּוָׁשה, הֹו: "ְזָעָקה - ַּבְּדָמָמה  ִּבְסָעָרה ָחָצה ָאז ִעירהָ  ֶאת ַהַּתְלָין
  ;ְּגִליָמה ְׁשחֹור - ַהַּתְלָין ָצַעד ְלתֹוֵכנּו  .ָקָרא הּוא ִּבְׁשִמי... ְרחֹוב ַהּׁשֹוֵמםּבָ 

   ,ָּגַזר ָּכךְ " ,ֲהִתְתמֹךְ " ֶנֱעַמד ָהִאיׁש מּול  ,ָסְקָרה ָאז ֵעיִני ַהַּגְרּדֹום רֹום ֶאת
"  "?ָּבָׂשר ַרק ַלַּגְרּדֹום ֶשָהָיה ַּבִּנּדֹון  נֹוְתָרה לֹא ַחָּיה ֶנֶפׁש ֵהן: ָחַׁשְבִּתי

    
 ָלהִנְנעֲ  ָקָׁשה ָיד ָהִאיׁש  ֶׁשל ְזרֹועו ַעל  ָיד ָלֵתת ֶׁשָאבֹא ָקָרא ַהַּתְלָין ... ִלְתִלָּיה

  .ִנְרַּתְענּו ָאחֹור ְּבֵאיַמת ֶּבָהָלה  .ּוִמָּיד  - ֶאת ִמְבֵנה ַהַּגְרּדֹום ְלָפֵרק 
  ,לֹא ִהְׁשַמְענּו ִמָּלה, ְוַהֶּדֶרְך ֻּפְּנָתה  ,ֵאָליו ִבְטָחה ִהְתָקַרְבִּתיּו ְּבִתְקָוה

  .ֲאחּוֵזי ַחְלָחָלה... ִמְּפֵני ַהְּגִליָמה  .ֲחָבָליו ְסַבךְ  ְוֶאל ֵעץ ַהַּתְלָין ֶאל
    

  ִמִּביעּות ְטרּוִפים ָרִאינּו ַּבַּלְיָלה  ָקרֹוב ְּכֶׁשִּנַּגְׁשִּתי ִחֵּיךְ  הּוא ֵאַלי
   .ֵלאּות ְּבִלי ִמְתַעֵּצם ַהַּתְלָין ַּגְרּדֹום ֶאת  ,ָהְרחֹוב ְּבִדְמַמת..ַהִּדין-ֵּבית ִּכַּכר ֶאל
  ,ְטָרִׁשים ר ֵּביןֵמַהָּדם ַהִּנּגָ  יֹוֵנק ,יםיִׁש ִמ גְ ים ּוִח תּוְמ , הּיָ לִ ְּת י הַ לֵ בְ חָ 
  .ָׁשָרִׁשים ַהְּתִלָּיה ֵעץ לֹו ִהְצִמיחַ   .יםִׁש חָ ת נְ דַ עֲ ים ּכַ גִ רְ ּתָ ְׂש יו ִמ דָ יָ ּבְ 
    

 ַאְך ִּבְמַעט ָגדֹולוְ , ְוָכֵעת הּוא ָרָחב   ָסַקר ַהַּמְלּכֶֹדת, לֹו ִּפְזמֹון ָׁשַרק הּוא
  ,ַהִּמְׁשָּפט- ֵּבית ֶּפַתח ַמְדֵרגֹות ִמֶּמְרַחב  , ֻמָּכר הֶֹלם ִנְפֲערּו ְּבקֹול ַהְּדָלתֹות

 -    ַהִּקיר ְלֶאְמַצע ִהִּגיעַ  ַעד ָּגַבּה   נֹוָרָאה ְּפֻקָּדה ֶׁשל ְּבִחּיּוךְ  ַזיאֲ 
  .ַמְסִּתיר הּוא ְּבָגְבהֹו ָעָליו ַהְּכתֶֹבת  .ַהְתָרָעה ְללֹא ָׂשם ָיִדי ַעל ָידֹו
    

  מֹוִניִטין ָיְצאּו לֹו, ָּלַקחׁשֶ  ְׁשִליִׁשי  ,ִהְׁשֵליָת אֹוִתי ֵהן, ַּתְלָין" :ָזַעְקִּתי
  ,ּכֹוֵפר הּוא ּוִמין, נֹוֵׁשְך ֶנֶׁשךְ , ֶׁשל ִּכיַלי  ,זּוָלִתי - ְלֻכָּלם ּדֹוםנֹוָעד ַהַּגרְ  ִּכי

  ,ָּתָהה ָאז ַהַּתְלָין ",ָלֶכם ֶּזה ַמה"ּו  ,ְמֻנָּול ַּתְלָין, אֹוְתָך לֹא ֵׁשַרִּתי
  ."?ִעם ַּבְרָנש ְיהּוִדי ֶׁשּנֹוַעד ִלְתִלָּיה"  !" ׁשֹוָלל ְוהֹוַלְכּתָ  אֹוִתי ִרִּמיתָ 

    
  ֲהֶזה ָהֶאָחד" ָזַעְקנּו ְוָאנּו  :ִנַּצת ׁשּוב ִזיק ַחד ָהעֹוֶפֶרת ְּבֵעין

 "?ִּבְמֻיָחד ֶנֱאָמן? ֵׁשֵרת ּכֹה ֶׁשאֹוְתךָ   ֲאִני ָהֶאָחד? ִהְׁשֵליִתי...?ִרִּמיִתיךָ "
  ְרצּוָיה  ָּתְכִנית זֹו: "ַהַּתְלָין ֵּיךְ ִח   ,ְּתׁשּובֹוַתי ּכֹה ֵּכנֹות, ֶׁשִּדַּבְרִּתי ֱאֶמת

  ".ַהְּתִלָּיה קֹוַרת ֶׁשל ָחְזָקּה ֶאת ְלַוֵּדא  ." ם ַרק ְלָך ֵהן נֹוַעד ִלְהיֹותַהַּגְרּדֹו
    

"  ,ּוִמי ֶהֱעִניק ִלי ֵׁשרּות ְמַלֵּבב   ,ַׁשְלָוֵתנּו ָקַרע ָהְרִביִעי ָהִאיׁש
  . ַמֲאִׁשים ְונֹוָרא, ְקדֹוָרִני ְּבִׁשיר  .ֵלב-וַנְפׁשֹו מּוַגת  -ִנְתָלה ַּבִּתְקָוה 

"   - ִעְנַיְנֶכם ְּבִנּדֹון ִלְכָלָיה  ּוָמה  ַלֲערֹב ֶׁשָּיְכלּו ַהְּׁשָאר ָּכל ֵהיָכן
  .ִלָּיהִהְתִריס ִאיׁש ַהְּת , "ָׁשחֹור ְוׁשֹוֶנה "?ַהּטֹוב לׁשֶ  ְלכֹחֹו  ְלִצְּדךָ  ַיְחָּדיו

 
  
   



 ָּפִנים ּוִבְמאֹור, ָעִניִתי!" ֵמתּו"
  .ְוִהְטִעים ַהַּתְלָין ָאז ִּתֵקן"  ,ִנְרְצחּו"

  ; ַהֵּׁשִני ְיהּוִדי... ַהָּנְכִרי ַּבְּתִחָּלה
 .ֲאִני ָעִׂשיִתי, ֶּׁשִאְפַׁשְרּתָ  ַמה ַרק
  

 ,ָמרֹום ְׁשֵמי ֶׁשָחְסָמה ַהּקֹוָרה ֵמָעַלי
 ,ֵעירֹם ְּכמֹו, עֹוָלםּבָ  ּבֹוֵדד ִהְרַּגְׁשִּתי
  ָהֵאזֹור ּוְבָכל...ֲאָסַרִני ַהַּתְלָין
  !".ֲעצֹר" לֹו ֶׁשִּיְצַעק ָאָדם קֹול ָּבַקע לֹא
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 כתב היא אוזוניוס של תהילתו" :כתב") הרומית האימפריה

  ". תקופתו של הטעם כנגד אישום
  .זה מה שקורה כשהיסטוריון נעשה למבקר שירה

  
  לאשתי
  לאה גולדברג: תרגום

  
 ר ָנאִנְׁשמֹ, ִנְחֶיה ַּכֲאֶׁשר ָחִיינּו, ַרְעָיִתי

  .ַהּדֹוִדים ָהִראׁשֹון-ְׁשמֹות ַהִחָּבה ֵמָאז ֵליל
  .ְלעֹוָלם לֹא ָיבֹוא יֹום ּבֹו ִיְזַקן ְלָבֵבנּו, לֹא

  .ַאְּת ִלי ַיְלָּדה ַעד עֹוָלם, ַנַער ֲאִני ָלְך ָּתִמיד
  ְוַאְּת ַהָּיִמים ַּתֲאִריִכי, ַּגם ִמֶּנְסטֹור ָזַקְנִּתי לּו

  ,ָהָיה ִמְקָּדָׁשּה קּוֶמהִמן ַהִּסיִּביָלה ֲאֶׁשר 
  ,לֹא ַּתְכִריֵענּו ָלַעד ָעִריצּות ַהִּזְקָנה ַהֻּמְפֶלֶגת

  .ִנְסּפֹר לֹא ְוַהָּׁשִנים ְיבּוָלּה ִנְקצֹר ִּכי, לֹא

  

 

 המוזל נהר ליד, 19-ה המאה מן, אוזוניוס של פסל



  פז מיכאל

  ראשון ממקור העיוורים ספרית על
  

  ?בנתניה עבורי כקורא עיוור המה היא הספריי, י שרית שץ"נשאלתי ע
. שעליהם מוקלטים ספרים, משאילה בעיקר תקליטורים וקלטותה, המדובר בספרי

היא הוקמה כספריית ברייל כאשר . היא המייצרת את הספרים המוקלטים האלו ההספריי
עם השנים היא התפתחה וכיום יש בה מדורים . מתנדבים רואים העתיקו עבורנו ספרים

יהדות וספרי קודש , גילאיםספרות יפה לכל ה, השכלה גבוהה, ספרי לימוד: כגוןרבים 
, חשוב לציין. בריאות ועוד ועוד, ספורט, תרבות, עת בתחומי מדע- ועשרות כתבי

עיוורים -עבור עשרות חרשים, שרק מיעוט בקרב העיוורים קוראים כתב ברייל, שלמרות
הם הקשר היחידי לעולם התרבות , השמכינה עבורם הספריי תהספרים ולקטי העיתונו

  .עולמקורות המיד
 ספרי גם ישנם, שלנו המשוררים גדולי של ברייל בכתב שירה ספרי שלצד, לעצמכם תארו
  !!!כנר דן י"ע למשל המוקראים מוקלטים שירה

היא התשתית התרבותית וההשכלתית שלי והיא  ההספריי, לאדם עיוור כמוני מילדות
  . גורם מרכזי התורם להיותי אדם מאושר

שנים ומאז בגרתי אני גם גאה להיות בין המעלים  אני נמנה עם קוראיה מעל ליובל
  .תרומה לספריה פעמיים בשנה

עשויה להוות אחד  ההספריי, עבור אנשים המאבדים את הראייה כמבוגרים וקשישים
  . המחזירים להם את טעם החיים, הגורמים המרכזיים

מה שרית שץ לחברי החוג להצטרף לחותמים על העצו ה שלהתרגשתי לגלות את קריאת
פרט להבטחות לא השתנה , שבעת כתיבת הדברים, בנתניה וכיוון הנגד סגירת הספריי

חשוב להמשיך ולעודד אנשים אכפתיים לחתום ולסייע , דבר ולא מועבר תקציב לספריה
  . לנו
  

  ,ְּכמֹות ֶׁשֲאִניִני ַקְּבלֵ 
  .ַּגם ִאם ָנְׁשרּו ָּכל ָעַלי ְלֵעיֶניךָ 

   ַהְּפִריָחה
 ,ְּבַגִּבי

  - ַנף ֶּבֶגד ָעִניִּככְ 
  ,ִהיא ְּתלּוָיה ִלי ֶצָחה

  !ִמְּלַבְּדךָ 
  
  
  
  

 ,שרית שלום
    

אנו זקוקים לקולם של אלה המכירים בערכו . למען ספרית העיווריםתודה על המחווה 
שגם   של הספר כדי להשפיע על אנשי משרד התרבות להעניק לנו תקציב ראוי כדי

  .כתב ועת, ירש, סיפור  ת קריאתימחווי וייהנעיוורים 
    

  ,בברכה
    

  לעיוורים המרכזית ההספריי ל"מנכ - כהן אורי
 
  

 

  



  שירים לחיפוש המדור

  עמי בן דודי

  הלֶ 'יינִ ּפִ  של מכיסו" םאֵ  בלֵ "
  

  . הנוער בתנועת לשיר נוהגים שהיינו זמר בשיר שראשיתו סיפור זהו, מבחינתי
 של בחלון" שכינינו הנעימה עולה ההיית מיד, "עצובים שירים"ל מגיעים משהיינו, בערב
 השורות ארבע על שחוזרים היכן, הבית בסוף קולן את מגבירות היו הבנות". קט בית

  .נרגש' שני קול'ב ענינו הבנים, ואנו, האחרונות
  

 קט בית של בחלון
  ,הצד מן לו העומד
  ,בליטא בעיירה שם

  .יביטו קטנים ילדים
  ִּפְׁשִּתים שיער לילדים
  צמות ולילדות

  שבתוכם טְוַלּקָ 
  .ַּכֶּפָחם עיניים זוג

  
 בוודאי, שאהבנו לשיר המשך ידע לא מאיתנו איש, שלוש או פעמיים הזמר על חזרנו כך
 ושרו אהבוהו רבים, השיר את שהכירו היחידים היינו לא. מתרגמו או מחברו שם את לא

  .אותו
 השיר כי – דכיצ מבין ואיני – גם ידעתי. המשך מחמיצים שאנו הרגשה לי הייתה תמיד
 האינטרנט של החיפוש מנועי את הטרדתי כן אחרי רבות שנים אפילו. מיידיש תורגם
  .בידי עלה ולא לשיר המשך אמצא שמא

  
 של התיבות ראשי, "חיוך" בשם רבעון, חדש עת כתב אלי שוגר מזמן לא: הפתעה והנה

 המלא שירה, ובסופה אדיבי ראובן של מעניינת רשימה ובו" סבא- כפר יוצרים חוג"
  ". אם לב" הנקרא ראובן של מילולי תרגום לצידו. ביידיש
  .אירופה במזרח השואה תקופת של הייסורים הווית מתוך שעלתה יהודית בלדה

  
 . יותר הרבה מרתק סיפור מתחיל כאן
  , ל"ז רוזן) לה'פיני( פנחס של בכיסו, נאה יד בכתב, ביידיש כתוב, נמצא השיר
 בשדה פצוע שכב, השחרור במלחמת הירדן משמר בקרבות עשנפצ, ראובן של דודו בן

  .)11.7.1948(, ח"תש ,בתמוז' ד ביום בצפת החולים בבית ונפטר רבות שעות
  

 ורוב שהוריו בעת רוסיה לתוך מזרחה ונדד בוורשה נולד לה'פיני
 ברגלו נפצע, קשה עבד הוא. טרבלינקה המוות במחנה נספו אחיו

 אוניית אל להגיע הצליח הבריחה בדרכי. לארץ להגיע והתאמץ
 ורק לקפריסין הבריטים ידי על גורש, "סאלד הנרייטה" המעפילים

 את פגש כאן. ישראל לארץ -  נפשו למשאת הגיע  1947 באביב
  . סיפורו את יספר שלימים ראובן דודו בן ואת - דודיו
 נקלט, ברוסיה עוד שנפגעה רגלו מכאובי את הסתיר לה'פיני

 השחרור מלחמת פרוץ ועם חיפה במפרץ ברזל כיוצק בעבודה
  . כרמלי לחטיבת גויס

  

 

 שכבש המובלעת את ממזרח ַאֵּגףל החטיבה של כוחות ניסו, 1948 ביולי, "ברוש" במבצע
   הסורים את ולנתק יעקב בנות גשר אל להגיע, הירדן משמר – הדַ רְ ּיָ  באזור הסורי הצבא



, ממערב הסורים את" עודד" מחטיבת חלקן אחרות יחידות תקפו עת באותה. מערפם
  . השחר ואיילת מחניים מכיוון
. יאוויר כוח ואפילו טנקים, תותחים באש הסורים עדיפות בשל בעיקר, נכשלה הפעולה

  .הכוחות בין מספיק תיאום וחוסר הירדן בצליחת עיכובים גם היו
  . נפצעו ממאתיים ויותר בפעולה נפלו ל"צה לוחמי מתשעים למעלה

 
 כשהגיעו, רבות שעות אויב בשטח ודימם הושאר הוא, הפצועים בין היה לה'פיני

  :      לחש ביידיש. הרובה בלא להתפנות הסכים לא, בלילה התגנבות תוך המחלצים
 רובה נוטש איננו יהודי חייל". (ביקס יידישער א אוועק נישט ווארפט סולדאט יידישע א"

  . מפצעיו נפטר ורכאמ שם, רובהו עם לצפת פונה הוא, )יהודי
 לארצות ומשם הרחוק למזרח נתגלגלו, מפולין להימלט הם אף הצליחו מאחיו שניים
  .בצפת העלמין בבית אחיהם לצד להיקבר ביקשו פטירתם לפני, הברית

  
  ". אם לב" בעברית, "ץארְ הֶ  עסאמֶ מָ  ַא" שהעתיק השיר נמצא שבכיסו האיש זה
  ....?? . מאת: וכתב הקפיד כן ועל השיר מחבר מיהו ידע לא לה'פיני

  
 לשיר יש כי ידע לא ראובן. לעברית תרגום כשלצידו אדיבי ראובן דודו-בן אותו מביא כך
  .לנעימה המתאים למשקל המילים את להתאים השתדל לא וממילא לחן
  :עצמה לבלדה שנפנה לפני
  !לחפש מה יש
  

  ? האידי המשורר מיהו
  ? עהבתנו שרנו תרגומו ראשית שאת המתרגם מי

  ?המלא התרגום היכן
  ?עממית נעימה זו שמא או ?המלחין מיהו
  .)מחודש בביצוע השיר את שיבצעו ת/הזמר יהיו מי, גם אולי(     

  
  .לעזרתכם ממתינים אנו

  ראובן אדיבי   : תרגום,  לב אם                      . .??. מאת , ץארְ עס הֶ אמֶ מָ  ַא

          ,       ווייט דארפל ליטוויש א אין  ,ליטאי בכפרון, הרחק
  ,זייט א אין שטיבל א אין  ,פינתי בחדר
  גרויס קיין נישט פענסטער א דורך  ,זערורי אשנב דרך

  .ארויס קינדערלעך קוקן   .לחוץ ילדים מציצים
  קעפ פלאקסען מיט יונגערלאך  הנערים בלורית מתולתלי
 צעפ בלאנדע מיט מיידעלעך   הנערות צמה זהובות
  זיי מיט דארט צוזאמען אונד    שם עימם וביחד
  .צווי אויגען שווארצע קוקען  .שחורות עיניים זוג משקיף

    
  חן מיט פול אויגן שווארצע  חינניות שחורות עיניים
  ,קליין א נערעלע א אוטן  ,קטון נערון של

  ארנ קושן צום ליפעלעך  נועדות לנשיקות שפתיים
   הער שוורצע געלאקטע מיט   תלתלים, שחור ושיער
 געבראכט דא אים האט מאמע די  הביאתהו לכאן אמא

  נאכט ביי שפעט איינגעוויקלט  הליל באישון, מעוטף
  . . . ., געוויינט און אים געקושט  . . . . . .,  ובוכה מנשקת
 :ערזאגט אים צו שטילערהייט און   :בלחישה אליו ולואטת

    
  

 



  
  ,מקומך כאן, ילדי, מעתה  ,ארט דיין דא איז, קינד מיין, היינט פון

  :אחרונה, אמך מילת וזכור  :ווארט לעצטע מאמעס דיין געדענק
  הצבי קרן על, חייך אלה  געפאהר אין לעבן דיין איז'ס
   .ותחי, תישאר כאן ולכן .דערפאר דא בעראי דיך לאז'כ

  ,שחקה בנועם הילדים עם  ,פיין זיך קינדערשפיל די מיט
  :רגוע גם, תהיה ושלו שקט  :זיין רואיג, געהארשכאם, שטיל זאלסט
  -שיר שום, באידיש מלה אף  -ליד אידיש קיין, ווארט אידיש קיין

  .איד קיין ביסטו,  קינד מיין, היינט פון   .יהודי עוד אינך, ילדי, מהיום
    

  :לאמא מתחנן הילד  :        איר ביי זיך גיבעטן קינד דאס
  ,בלעדייך להיות, אמא, חפץ איני  ,דיר אן זיין, מאמע, נישט וויל'כ

  ,לבד אותי תזנחי אל לעולם  .אליין מיך איבר נישט לאז
  . געוויין פין געציטערט האט'ס און   .ביבבה,  ורעדה בחיל

  ,וכהנה כהנה לו הבטיחה  ,סך א צוגעזאגט אים האט זי
  ,הועיל לא דבר  ,זאך שום קיין געהאלפן נישט
  עקז, "ולא לא"  "ניין" און" ניין" געשריגן האט עס
  ".לבד כאן להישאר רוצה'ל"  ".אליין דא בלייבן נישט וויל'כ
    

  אין דער האנט גענומען אים  בידו אחזה
  ,רועד ובחיבוק  ,שטים ציטערדיגער א מיט און
  בבית שם, פעם כמו  ,זיך ביי שטוב אין מאל א ווי

    .בחיקה יישנתהו  .זיך אוף איינגגשלעפענט
  מבכי אדומות בעיניים  געוויין פון געןאוי רויטע מיט

  ,הקט לראשו נשקה  ,קליין דאס קעפעלע דאס געקושט
  ,מבועת בלב נשקה  ,שרעק פול הארץ א מיט עס געקושט
  .לבד והשאירתהו  .אוועק און געלאזן אליין

    
  .ווינד א און דרוסן אין קעלט א
  ,קינד מיין, אוי: זיך הערט שטים א

  - הענט פרעמדע אוף דיך געלאזן
  .געקענט נישט איך האב אנדערש

  
  
  

.......................  
 השיר את מביאים אנו ובאדיבותם שבזכותם" חיוך" ולמערכת אדיבי בןלראו תודה

  .תם לא שוודאי וסיפורו
  "חיוך" מערכת -ל יפנו" חיוך" הרבעון את לקבל המבקשים

 

  .סועה ורוח מלבר כפור
  ,ילדי, הוי: נשמע וקול

  - זרה ביד נטשתיך
  .אדע לא אחרת ודרך

mailto:adivir@gmil.com


  קוראים כותבים
  
 

  , שלום
  .ודבסקימול קדיה מאת "מעיל של גלגולו" השיר את לקרוא מאוד נהנייתי
  .נוספים ילדים שירי באתר אצלכם לקרוא אשמח
  . ד כתה תלמיד!) היום בדיוק( 9 בן, שדה רועי
  .אונו בקרית הדמוקראטי ספר בית

  
  
  

 רב שלום יקרה שרית
 בעקבות להן זוכה שאני רוח שאר של שעות על לך ולהודות לך לכתוב רציתי רמה זמן זה

  .לנפש שמחה יםומביא" חלוני אל" ממך שמגיעים השירים
 פעילותך על גם כמו ,עליך למדתי ,לי ששלחת העת כתב ובעקבות, דבר עליך ידעתי לא

  .ומעניין רבדים רב, עשיר כך כל – מאד אותי ריגש העת כתב. והנפלאה המיוחדת
  ... לי ומתענגת אליהן וחוזרת שבה פעם ומדי שלך המצגות את לי אוספת אני
  ! מופלא עולם יוצרת את

  
  .גילה

 
 

 שרית יקרה
    השירים. התרגשתי מאוד ?מה אומר לך. ראיתי את המצגת עם שירי ריקי דסקל

-ואת ברגישותך הרבה והבנתך העמוקה . כמה יופי יש בשושנת הצער שלה .נ פ ל א י ם
חיברת , וכאילו לא די. השירים בעיצוב יפה עד מאוד ונוגע ללב תהוספת וייפית א

של רחמנינוב האהוב עלי במיוחד ותמיד מרגש אותי עד והוספת את הקונצרט לפסנתר 
בנוסף לדעה קודמת שכבר  -המצגות שלך , בכלל. קשה להכיל חוויה כה גדולה. דמעות

 מוכיחות בעליל כמה אין קשר בין פרסומו של משורר לבין גדולת שירתו -היתה לי 
  שלך באהבה

 
 סנונית מיכל

 
 
 

 



 
 

  יפתח בן אהרון

  "שעת המים"
  
  
  20:00  14.11.2007ם רביעי יו

 ערב השקה עם צאת ספר השירים
  למצגת שיריו של יפתח בן אהרון

  
  :משתתפים

  באר שבע. אונ –חמוטל בר יוסף ' פרופ
 לשירה מקוון עת כתב עורכת – שץ שרית
  משיריו יקריא– רוןאה בן יפתח
  מהספר לשירים מולחן ביצוע – סטרול נירית
  בקלרניט נגינה – לסר רד'ריצ, דוד- בן אורי

  
  

  9533461- 04קרית טבעון ) בבנין מרכז ההנצחה( 2רחוב המגדל , קרון הספרים
karonhasfarim@bezeqint.net  

  
 שיתהכניסה חופ

  
  
  
  

   ברזילי יעקב את מברכת "שירה ערך עיין" מערכת
   :מפרי עטו  הרומן של האנגלית בשפה הופעה על

"   – "בוקר של ראשון נר עד
"TILL FIRST MORNING LIGHT"  , 1933-1945  

   שואה. אישית ראיה מזוית תקופה של סיפורה
  , אסוציאטיבית בכתיבה מאופיין .אחד בספר והומור

  : ארצות 3- ב מתרחשת העלילה. ולוגיתכרונ לא
   לניצולים מוקדש. וגרמניה, אוסטריה, הונגריה
   בלי ,פרך זכרונות עם עולם למאסר שנידונו
 .מהכאב שליש שיופחת

  למצגת הספר בשפה העברית
 
 

 

http://www.saritpoetry.co.il/mazakot.hebrew/yiphtach_ben_haron.pps
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  עט נובע
  הכשרת מנחים לסדנאות כתיבה

  2008 שירה ופרוזה 
  

 ההנחיה יכולת את ולפתח בארץ היחיד הכתיבה מנחי לקורס מועמדותם את להציג מוזמנים ומשוררים סופרים
  . הארץ רחבימ ושירה פרוזה כותבי עם לעבודה מנחים מכשירה כניתוהת. קבוצה עם והעבודה

  
  :ניתהתכ מטרות
 המנחה של המקצועית עולמו תפישת ובניית כותבים להנחיית פרופסיה בניית •
  ה ת שירה ופרוזכתיביות במיומנו פיתוח  •
 והמנחה הקבוצה, הטקסטים את התואמים משוב סגנונות מגוון פיתוח •
 מנחים כותבים של עמיתים קבוצת גיבוש •

  
  : יעד אוכלוסיית

  :הבאים לקריטריונים העונים) ובערבית בעברית( פעילים משורריםלו לסופרים מיועד הקורס
  בעלי כתיבה איכותית ורציפה •
   הנחיהוב חינוכית בעבודה יכולת או/ו ניסיון בעלי •
  בעלי מחויבות להנחיית קבוצות כתיבה  •

  

:שיילמדו בקורס נושאיםבין ה  
 מרכזיות תיאורטיות סוגיות -  הקבוצתית ההנחיה יסודות הקניית •
  ותהליך תוכן בין הקשר – כתיבה תהליכי בהנחיית מקצועיים כלים רכישת •
 שונים בסגנונות להנחיה כמודלים הכותב של האישית המיומנות לפיתוח כתיבה סדנאות •
 פרקטיקום בהנחיית עמיתים ובקבלת משוב •
  מפגשי העשרה עם משוררים וסופרים •

  
    :תכניתה  מבנה
 השעות בין  9.1.08 -מה החל לשבועיים אחת'  ד מיבי יפעל.  פרקטיקום סדנת ימי 2-  ו מפגשים 12 יכלול הקורס

20:30- 16:00.  
  .אקדמאיות שעות 104 -הקורס היקף. א"ת, 41 גרשון רחוב, ן"במתא ל"ז גרינבאום אלישבע שם על בחדר

  
  . משוררת. משעול אגי -  אמנותית מנהלת
  . קבוצות בהנחיית מומחה, פסיכולוג, שבאר ויקטור - קבוצות מנחה
  .משוררים סופרים עם מפגשים וישולבו אורחים אמנים ינחו לצדם

  
 עד קצרים פרוזה קטעי 2 או שירים 6 – טקסטים, חיים קורות: 20.11.07 לתאריך עד לשלוח יש מועמדות להצגת
  בינוניים
  . יוחזרו שלא₪  80 בסך הרשמה דמי בצרוף. לבחירתו והסיבה אחר כותב של נבחר סיפור או ושיר

 . 61571  א"ת  57250. ד.ת ן"מתא:  לכתובת
  .לריאיון יזומנו מתאימים מועמדים

  . ₪ 3,480 – למשתתף הקורס מחיר 

 



    
  .מקצועית הכשרה בתעודת שתזכה המשך לשנת להרשם ויוזמנו משתתף בתעודת יזכו' א שנה  בוגרי :תעודה

  212שלוחה   6241001-03לפרטים נא לפנות למיכל אברמוב בטלפון  
michala@matnasim.org.il 

www.matan-arts.org.il  
  

  נקודה. ן עושים אמנות "מתא

  
  

 

 
  "מילה: הגנטי הקוד"

  .תחומית- רב אמנות הפנינג
  ח"תשס התרבות עונת פתיחת את חוגג מיכל בית

  
 בשעה 17/11/07-ה, שבת במוצאי מיכל בבית חגיגי שנה פתיחת לערב מוזמנים הנכם

20:00 .  
 – טקסט בהשראת כולן, הבית ברחבי ומגוונות שונות אמנותיות התרחשויות הפנינג
  . שפה – מלים
  :שיוצגו מהעבודות אחת כל של הגנטי לקוד תהפוך המילה
  "מפתח מילת" מאור חיים האמן של תערוכתו פתיחת
  רבן תמי – מיצג במת
  סלוין רן – ווידאו סאונד מיצב
  דמתי ואמנון יל'ג – וטקסט מחול עבודת
  משוררים בשירי אבן יסמין והזמרת היוצרת
, לוי דנה, קדישבסקי ליליאנה, פורמן דורון, סולומנס דורון – ארט- וידא עבודות מגוון
  גרין אילן, חבר איריס, שטיאט אלון, שטיאט לילך, עייני אפרת
  :לשמוע נתכנס 21:00 בשעה

   חופשי וןכדמי הטקסט על ידבר גורביץ דוד ר"ד
  משיריה תקרא מישורי אפרת המשוררת

  
  !טובים ודברים, כיבוד, יין. חופשית הכניסה

  
"

 

   9467998- 08. רחובות 10 א"הגר רחוב, "מיכל בית

mailto:michala@matnasim.org.il


  שונות
  

  .לשירה עת כתביל כתובותיצחק שליקטה עבורכם -תודה לליאורה בן
   

1. co.iliton77@actcom. - 77 עיתון" – לעמית להפנות"  
2. uagassi1@netvision.net.il  - שבו" – אגסי עוזי"  
3. apireion@gmail.com  - אפריון" – ביטון ארז"  

" .4  .א"ת 25 החשמונאית יםמר, קסט-יעוז איתמר לשירה עת כתב" פסיפס
5. ktavet.mitaam@gmail.com   - מיטעם" לאור יצחק"  

  .אחד בקובץ לשלוח: כדלהלן שלהם הוראות
  )לדוגמה(  שירים בראונשטיין ברוך /  להדפיס ראשון בעמוד
  שלך לייהאימ כתובת  את  מתחת שורה
  השיר  שםו  בראונשטיין ברוך/ להדפיס  הבא עמוד
  שלך לייהאימ-  כתובתך למטה שורה
            והלאה הלאה וכה רהשי את להדפיס, בדף   למטה וקצת

6. carmelph@zahav.net.il  - כרמל" ויינפלד דוד"  

7. t.ilkeshetiv@barak.ne    - 8" החדשה קשת" – אמיר אהרון  
8. magma.poetry@gmail.c0m- לשירה עת כתב" מגמה" -   ניסים מיטל  
9. sofrim@bezeqint.net-aguda - מאזניים" – שחרור ציפי"  

10. saritsz@netvision.net.il - מקוון עת-כתב" שירה ערך עיין" -   שץ שרית  
11.  droreydar@gmail.com  "איידר דרור – עת כתב" נתיב  
12. g.iloffice@helicon.or"אור אמיר:עורך – לשירה עת כתב" הליקון  

  )שירים אותם את לא אופן בשום( שירים 2-3 לשלוח עת כתב כלל
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