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  דבר העורכת
  

  

  
ברצוני , "עיין ערך שירה"של  13לפני שאגש לעסוק בתכולתו של גיליון מספר 

כל מאות הקוראים ששלחו ל, ק הלב בשמי ובשם חברי למערכתלהודות מעומ
  ".עיין ערך שירה"שנה של ה" יום ההולדת"למערכת מכתבי תודה וברכה על גיליון 

ולפיכך , ם באופן אישיבשל ריבוי המכתבים לא יכולתי לענות לכל אחד ואחת מכ
  .אני עושה זאת מעל דפי כתב העת
הצעות והארות ולא מעט מילות , עידוד ותמיכה, היו במכתביכם ברכות ואיחולים

  .שיתוף
אני חשה היכרות וקירבה לכל אחד , גם אם אינני מכירה את הפנים שמעבר למילים

  .ועל כך תודות לכולכם. מהכותבים
שנמשיך לעשות כל אשר ביכולתנו להגיש , עמיתי אני יכולה להבטיח בשמי ובשם
בו יתקיים דיאלוג בין קוראים , מעניין ומקורי, לכם כתב עת איכותי לשירה

  .בין כותבים לכותבים ובין אמנים יוצרים מתחומים שונים, לכותבים
  

  ?ומה בגיליון זה
  . כל כותב וייחודו, כל כותב ועולמו. גם בגיליון זה פנים חדשות ומוכרות

. מלחינה ומוסיקאי, בין משוררת" עיין ערך שירה"מפגש מרתק התרחש מעל דפי 
  .תוצאות המפגש מובאות מעל דפי כתב העת

אנחנו מביאים מאמר העוסק בהמשך המסע המרתק והחיפוש אחר השיר , כן- כמו
". בכפר ליטאי קט"או " ילד יהודי"שירה של חנה חייטין  - לה 'שנמצא בכיסו של פיני

נוכי מודים תודה עמוקה לכל מי שהאיר את עינינו וסיפק ציוני דרך למסע דודי וא
  . המרגש בעקבות השיר

הנוגע בין היתר בנושא החם " שירת הקנטו"או , מאמר נוסף העוסק בשירת הטלאים
  ". זכויות יוצרים"של 

זר של חמש עשרה , "כליל הסונטות"נכיר את סוגת , מעולם השירה הקלאסית
  .  מבצע קשה ומסובך –ת יחדיו סונטות הקלועו

אמריקאי רוברט היידן ושיריו - מפגש עם המשורר האפרו" עיין ערך תרגום"ב
  . העוצמתיים

ובמדור , מאיר בן י יהורם'ספר מבחר שיריו של המשורר פיצ: התבוננות בספר חדש
    .ראיון עם המשורר יפתח בן אהרון - " עלי שיח-על"

  .ם המבקשים את עזרתכם ומחפשים כתובתמספר שירי, במדור לחיפוש שירים
נאלצנו לדחות לחודש הבא , בשל המאמרים והשירים הרבים שרצינו להביא בפניכם

, מאת לאה גולדברג "חמישה פרקים ביסודות השירה"את פרסום פרק ההמשך מתוך 
  .עמכם הסליחה

  
  .וחג חנוכה מואר ושמח אני מאחלת לכולם קריאה מהנה
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שרית



  רדנה אמי
  

  .א

  .ָּכל צּורֹות ָהַאֲהָבה ַמִּקיפֹות אֹוִתי ַעְכָׁשו

  .ֵּביֵנינּו, ֲאִני ּפֹוַקַחת ֶאת ֵעיַני ְולּו ְּכֵדי ְלַוֵּדא ֶׁשָהעֹוָלם עֹוֶדּנּו ָּכאן

  ַּגם ַהָּׁשָנה ַמְצִהיב ַהַּקִיץ ֶאת ַהְּפִריָחה ְּבִעְּקׁשּות ֶׁשֵאיָנּה מּוֶבֶנת

  .ֶאָּלא ִלְנָמִלים

  

  .ב

  ָהֵאיְנסֹוף ֻמָּנח ְּבתֹוֵכְך ְּכֶעֶצם. ִנְצֶּבֶרת ְלתֹוִכי ְּכָחָלל ְלתֹוְך ַהְּזַמן ַאְּת 

  ַאְך ַהֶּמְרָחק ֵּביֵנינּו, ֵאיֵנְך ֲחלֹום. ִּכְמַעט ַּבַעל ִׁשעּור, ָּפׁשּוט ָּכל ָּכךְ 

  .ַרק ּגּוֵפְך הּוא ַּבִית. ָמֵלא ַּבֲחֵׁשָכה

  

  .ג

ְׁשֵמְך הּוא ִמָּלה ַהַּמְחִליָפה ִמָּלה . טֹות ִמּתֹוִכי ָׁשִנים ְללֹא ִמְׁשָקלְּכֶׁשַאְּת ִנְלַקַחת ִנְׁשמָ 
  .אֹוָתּה ֵאין ְּבכֹוִחי ִלְזּכֹר, ַאֶחֶרת

  ,ֲאִני ִנְׁשֶּבֶרת ְלתֹוֵכְך ְּבעֹוֵדְך ַמִים

  .ְּבעֹוִדי ֲאִויר

  

  .ד

 ין ִּפַּסת ַהֲחלֹוםַּכָּמה ְּבִדידּות ֵיׁש ַּבִּמְרָוח ַהָּזִעיר ֶׁשֵּבין עֹוֵרְך ְלבֵ 
  ְּת ב ַהחּוץ ְלתֹוְך ּגּוֵפְך ְּבעֹוד ַאִנְׁשָאַּבִּפּתּול ַהּנֹוָאׁש ֶׁשּבֹו . ַהְּכלּוָאה ּבֹו

  אֹוֶצֶרת ְּבתֹוָכן ַמְראֹות ְרחֹוִקים, עֹוֶצֶמת ֶאת ֵעיַנִיְך 

  .ְוִׁשְכָחה

  

  2007, "דהקיבוץ המאוח"הוצאת , "שירי ִאיִניג"מתוך הספר שיצא לאור לאחרונה 

  

  .פסיכואנליזה וחקר הספרות, עוסקת בפסיכותרפיה. פסיכולוגית קלינית ומשוררת ,דנה אמיר
  .אחד מספריה זיכה אותה בפרס הארצי לשירה מטעם קרן רון אדלר. ספרי שירה 3פרסמה עד כה 
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 נתנאל לאור

 

)*בעקבות לוסיאן פרויד. נקרופילי(דיוקן עצמי   
 
  .ֹות ַרּכּות ְּכַלַּפִיךְ ֵאיִני ִמְתַּכֵּון ְלַגּל .1

  ֶסְנִטיֶמְנָטִלּיּות ְמַסֶּכֶנת ֶאת ָיכְֹלִּתי ָלַדַעת אֹוָתךְ 
  .ַוֲעלּוָלה ְלַדֵּלל ֶאת ְיָחֵסינּו

 .רֹוֶטְסָקהגְ ְלָהְפָכם לִ 
  :ֲאִני ְמַבֵּקׁש ְלַדְעֵּתְך ְּכגּוָפה ַחָּיה

 .נֹוֵׂשאת ָּכְבָּדּה ֵּבין ִׁשֶּניהָ 
  
  .**ִקי ַהֻּנְקֶׁשה ִּתְׁשְקִעי ְּבִדָּכאֹוןִּבְתגּוָבה ְלִרחּו .2

 אּוַכל ְלִהְתָקֵרב ֵאַלִיְך ְללֹא ֲחָׁשׁש ֶּפן ְּתַגִּלי
  .ִּבי ִעְנָין ָּכְלֶׁשהּו

(  .)ַּגם לֹא ֶׁשִּתְסְלִחי ִלי
  -ֶאְתַרֵּכז ִּבְבָׂשֵרְך ְּכָתִמים ְוַגְבׁשּוִׁשּיֹות

  .ְוַאְּת לֹא ַּתְבִחיִני
  .ן ַהִּמְקצֹוִעי ֶׁשִּלי ָּבךְ ַאף לֹא ָּבִעְניָ 

  .לֹא ִּתְׁשַּתְּתִפי ְּבַהֲעָרַצת ַהְּמַבְּקִרים ֶאת ִצּיּוַרי
  
   ַאְפִנים ֶאת ּכֶֹבד ְּדמּוֵתךְ , ַּבָּׁשָלב ַהָּבא ָחַׁשְבִּתי .3

 .ַעל ְמָנת ַּגם ֶאת ַעְצִמי ָלַדַעת
  ַלְמרֹות ֲחָׁשִדי ָּבִעְנָין ֶׁשֲאִני ְמַגֶּלה

  .ַנֵּקר ֶאת ֵעין ַמָּבִטי ַהִּמְקצֹוִעיֵאיִני ֵמִעיז לְ 
  
  
  
המוכרע , המציג את הגוף האנושי כמכלול חייתי של גושי בשר, )1922: נולד(צייר ריאליסטי  *

  .לו מימד אירוטי ייחודיליזם שייצוגי הבשר מעניקים לריא. י הטבעלחוק
, פי דבריו- על, הראשונים. וידציור דיוקני אמו ועצמו היוו אתגר לניטרליות הריאליסטית של פר** 

באחרונים הוא בדרך כלל מתחכם עד . בדה בו כל עניןיכשא, התאפשרו לו רק בשנות דיכאונה
, "1993בבואה , אמן בעבודתו"ב, למשל. אובדן עמדתו הנייטרלית

אך לאחר שצולמה לקטלוג , הציג תחילה את הבעתו כחסרת מיקוד
 . בוחןשינה את מבטו והפכו לממוקד ו, התערוכה

 William Feaver; "Life in Art", in Luxian Freud, Tate (Pub. 2002)
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 1972, "האםדיוקן " ,לוסיאן פרויד

 1985, "עצמי דיוקן" ,לוסיאן פרויד



 
  יעל גלוברמן

  השיר המסוכן
  לֹא הּוא ַהֶּזה ַהֵּסֶפר
  .ִתיאֹו ילּצִ ְלהַ  ָּתבֹוא ַאל. ְּבַבְקּבּוק ֶּפֶתק
 .          ֶבלַּבּנֵ  ןַנּגֵ ֶשְּת  זֹאת ִלְהיֹות רֹוָצה ֲאִני
 .ירֹועֹותַ זְ ּבִ  ָאהּוב אתנֹוׂשֵ , ּוְלָהִגיחַ  אֹולַלְּׁש  ץִלְפרֹ

  :      ִלְׁשקֹעַ  ְולֹא, ְּבִׁשיר ןּכֵ ְלִהְסּתַ 
  .ַאֵחר ִמיֶׁשהּו ֶשל ַּתְפִקידֹו ִיְהֶיה הזֶ 
  , ילּוִּט הִ  ְוָהֵאִלים םֶשַהּדָ  לֹותְלַמּטָ  ֵצאתלָ 
   ָראִׁשים יזְלַהִּת . ֶחםִמּלֶ  יֹוֵתר ּבֹרְׁש לִ 

 , ָרחֹוק, ּוץַּבח. ְּדָמעֹות ְולֹא
   ָרִגיםּפְ  אֹו ֶקֶטל לׁשֶ  ָאדֹם ֶדהׂשָ  ְּבּתֹוךְ 
 !מּותלָ ! ִלְחיֹות: ִליםְמַצְלצְ 
 .ֶחֶרב לׁשֶ  ַאַחת ְּבִאְבָחה ִריםְקׁשָ  ירְלַהִּת 
   ֹוןְּבַחּל ֶרתְמֻמְסּגֶ , ֶבַטחלָ  ָיָפה ְלַחּכֹות לֹא
  -  ְרחֹובּבָ , ְּבֵסֶפר ָאִפיק, ַהר ֶכסרֶ  ֹותּלְלגַ 
  .ִלִּבי, יַרְגלַ , יָׁשדַ  ֶאת לֹא
  . קֹוְנָדהָהָאנָ  ֶאת ָלצּוד, ֹותִּבּצ ַלֲחצֹות רֹוָצה ֲאִני
   ִאּתֹו רְלַדּבֵ  ֵדיּכְ  ָחׁשַהּנָ  ֶאת ׂשְלַחּפֵ  לֹא
  ,    ֶעֶרבהָ  ֲארּוַחת ְּבַתְפִריט ּוִייםִׁשּנ ַעל
 .  ַּתּפּוִחים ֶשל ,ַמְדִהים, ָחָדׁש ַזן
 יּלֹותַ ִּמ ׁשֶ . ּתֹותְלפַ  לֹא, ירִׁש לָ 

  ,            ןּכֵ . ַאֵחר הּוִמיׁשֶ  ֶשל עֹוָלמֹו ֶאת ּוּנְיׁשַ 
  אֹוָּתב ַאל ֲאָבל. יאֹוִת  ֶשּתֹאַהב רֹוָצה ֲאִני
 .ירִׁש לָ  רֹוָצה ֲאִני. יִת אֹו ילּצִ ְלהַ 
  

   2007 ,חדשה לשירה הליקון הוצאת, "פעמיים הנהר אותו" הספר מתוך
  
  

  ".ובכל זאת"ורסם שירה של יעל גלוברמן פ, 12" עיין ערך שירה"בגיליון 
אהבה את השיר והלחינה , "עיין ערך שירה"מהקוראות הנאמנות של , טל אמיר

  .אותו
  :השיר מתחיל במילים אלו

  
 ּוְבָכל זֹאת                                                                        

  ְתָקֵרב ַמְסִּפיקֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים ְּבָכל ִמי ֶׁשִּמ 
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  .מלחינה גם -וחצי שנתיים ומזה קול לפיתוח מורה ,שחקנית ,זמרת-אמיר טל
 ,בפרנקפורט למוסיקה א והאקדמיה"בת רובין ש"ע למוסיקה האקדמיה בוגרת .ירושלים ילידת
 הקאמרי בתיאטרון נוספות ובהצגות" החיים עלובי" במחזמר" קוזט" בתפקיד הופיעה .גרמניה

 ,בדסאו וייל קורט ובפסטיבל )ערד ,ירושלים ,עכו(בארץ  שונים בפסטיבלים שתתפהה .א"בת
 רחבי בכל ארגוב סשה המלחין עם שנתיים והופיעה בארץ התזמורות מיטב עם שרה .גרמניה
 ושירים זמר מחזות ,קברט ,מודרנית ,קלה- קלאסית מוסיקה כולל טל של הרפרטואר.הארץ

 ויידברג רון המלחין של מלחניו  בדיסק שרה .דיסני וולט של" סינדרלה" את דיבבה .ישראליים
 מספרי" בפסטיבל  הופיעה לאחרונה .שונים משוררים למילות מלחניה דיסק על עובדת וכעת

  .חיפה בתיאטרון" חום גלי" ובמחזמר בגבעתיים" סיפורים
 כעת. םנוספי הקיבוצים ובמוסדות בסמינר, צבי-בית למשחק ספר - בבית קול פיתוח לימדה

 .השרון ברמת" רימון" ז'וג קלה למוסיקה הספר בבית בהוראה מתמקדת

  שמגר הרקדנית עינת: מודל. ציור שמן -   דגן רות



, ניתן לשמוע את השיר בביצועה של טל אמיר ובליווי על הפסנתר של עשור אלקיים
  .בקישור הזה, אף הוא מהקוראים הנאמנים של החוג לשוחרי שירה

  .ובכל זאת
  

  .יעל גלוברמן: מילים
  טל אמיר: הלחנה וביצוע

 עשור אלקיים: פסנתר
  ניר מימון :גיטרה בס
  עשור אלקיים וקובי ויטמן :עיבודים

  .השיר הוקלט באולפן של קובי ויטמן
  

, ומפגשים בין יוצרים מתחומים שונים" שידוכים"אני כמובן רווה נחת ושמחה על 
  ".עיין ערך שירה"עת המתאפשרים מעל דפי כתב ה

  .ולכל העושים במלאכה תודה לשתי היוצרות
 
 
 
 

  רחל אשד

  *  

  .ְנָעִרים ַּדִּקים עֹוְבִרים ַּבַּסְך ִּבְרחֹובֹות ֲחלֹומֹוַתי
  ,ַּכָּמה ֶׁשָּיכְֹלִּתי ִלְכּבֹׁש אֹוָתם ִּבְקֵצה ַמָּבט

  ,ֶׁשַעְכָׁשו הּוא ָקצּוץ ְונֹוֵטף ֵׂשיָבה, ְּבִנְפנּוף ֵׂשָער
  ְקָמִטים ַמִּקיִפים, ָּפַני ְמֻמְסָּגרֹות ְּפָלָדה ִעֶּקֶׁשת

  ְּדָבִרים ֶׁשֵאיָנם ִנָּתִנים ִלְמִחיָקה , אֹוָתן ָסִביב ְּכסֹוְרֵגי ַּתִיל
  ָגָגהַמה ֶּׁשִּבְׁשָגָגה ּוַמה ֶּׁשּלֹא ִּבְׁש , ָצִפים ְועֹוִלים ׁשּוב ְוׁשּוב

  .ְוַהְּבִגיָדה ֶׁשַּבְּיִקיָצה
  
  

  ורעלתחרה 
 .זֹו ַהַּתֲחָרה ְוֶזה ָהַרַעל, ֵמָאז ֶנְחַרְך ַהָּבָׂשר ְוִהְמֵראנּו
  .ֵאיְנֶכם רֹוִאים ֵהיָכן ֲאִני

  רֹוןִמן ַהָּמקֹום ֶׁשָּבַחְרִּתי ִריַסי ְנטּוִיים ְלָאחֹור ְּבֶהְתֵקף ַאחֲ 
  ֶׁשל ְצחֹוק ִמְתַּגְלֵּגל

 ן ַהַּפֲעמֹוןְּבֶטֶרם ִּדְנּדֵ , אֹו ַּבֶּׁשֶקט ְנטּוי ַהַּצָּואר
 רחל אשד: ציור –" פרידה"  ְלָמִרָיה

  ְוָהִעיר אֹוָתּה ִמְּׁשָנָתּה
 ְוַהֶּזַרע ָהָיה ָּבּה

 ,ָידּועַ 
  .ֻמְחָלט

  
  

  "רגש הוא מותרות"מתוך 
  2007, "הקיבוץ המאוחד"הוצאת 

 .ורים ניצולי שואהלה', דגניה א, 1951ילידת , משוררת וציירת, רחל אשד
   .לשונית- במגמה הדו" הרצליה"בוגרת הגימנסיה העברית 
   .א"ת' בחוג לתיאטרון  באוני, למדה בפקולטה לאומנויות

  באקדמיה, בלונדון Fine Art  -השתלמה במשך חדשים מספר ב
 Central School of Art & Design . כמו כן למדה שנתיים צילום  

  ". מימד לאמנות חזותית"ושנה ב,  "קמרה אובסקורה"אומנותי ב
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  ביניהם , זכתה במספר פרסים. ספרי שירה 4פרסמה עד כה
  .ם ליצירות שהוגשו בעילום שם"בפרס אקו

http://www.saritpoetry.co.il/tav_mila.html


  
  רוב  לי- רנה

  רבקה  יחד
  .ְצִעיָרה ֵאיָנּה ְּכָבר ִהיא  ְלחּוד ִליםְּׁש ְמבַ  ֶּׁשֵהם ַמה ַּגם
  ַּבֵּלילֹות ְוהֹוֶלֶכת ַּבָּיִמים ָּבָאה  .ְּבַיַחד ִלְבסֹוף אֹוְכִלים ֵהם
  ינֹותּבֵ , ָיֵרחַ  תְּכֻמּכַ   ָקִׁשים ֲאָנִׁשים ְׁשֵני
  .צֹוָאה ַמִּדיֵפי ְּכָתִלים  ְמקֹוְׁשִׁשים ִזְכרֹונֹות ִזְרֵדי

  .ָהַאֲהָבה ֶקֶטל ִּבְׂשֵדה 
  ּוְתִמיָרה ָיָפה ָהְיָתה, ַּפַעם .ַּבַחִּיים ְוִנְׁשֲארּו ָקֶׁשה ִנְפְצעּו
  ַהִּקיתֹון ְּכַבֲעַלת  ּׂשּוִאיםּנִ הַ  ֵּליּגַ  ַעל ִנָּׂשִאים עֹוָדם ַעָּתה
  ,לָאּבֶ  ַּפן ֶׁשל ְּבִצּיּורֹו  - ַהּנֹוֵׂשא ֶאת ֶׁשִאְּבדּו ְנׂשּוִאים ִמין

  .ַהַחִּיים ִמַּמְנַעֵּמי ָנְגהּו ּוָפֶניהָ   
  ֶאל ַחקרָ  ִמְּזַמן- ֶזה ִאיָׁשּה  ,ַמְׁשִליִמים אֹו ִנְלָחִמים ִאם
  .ָהֲאבּודֹות ָׁשמֹותַהּנְ  ַּגן   ּוְדבּוִקים ֲאחּוִזים ָּתִמיד ֵהם

  .ִהָּפֵרד ְלִבְלִּתי
  ,ֲאחֹוָתּה תאֶ  ַאַחת סֹוְרקֹות ֵעיֶניהָ  ,ָּכךְ  אֹו ָכהּכָ , ָׁשִנים-ַעל- ָׁשִנים ְּכָבר
   ַעְצָמּה ְּבתֹוְכֵכי ְקעּורֹות  .ֶׁשּׂשֹוֵרד זּוג ֵהם

  ְלחּוד ִליםְּׁש ְמבַ  ֶּׁשֵהם ַמה ַּגם .ְּפִניָמה אֹוָתן ָיְנקּו ְּכמֹו
  .ְּבַיַחד ִלְבסֹוף אֹוְכִלים ֵהם 

  ְמנּוחֹות-ֵמי ַעל נֹוְסִעים ֶׁשֵהם ֵּבין  .ְיצּוָעּה ַעל ַּתֲעֶלה, ְוׁשּוב
 - ִאי ַעל יֹוְׁשִבים ּוֵבין  ִּפיהָ  ַּתְמִּתיק ְּבַמְחִּפית
  .ַנַחת ַעד ַּתִּגיעַ , ְּבִחָּכיֹון
    .ַׁשְלָוה

  
 ַיֲעֶׂשה ַאֲהָבה ַּתֲעֶׂשה ֶּׁשּלֹא ַמה

  .ַהַּפַחד 
  לבטים

 
  חּוץ ֶאל ֵצאְתךָ  ּוְלֵעת
  ִמּלּוט ָּגלּוי, ָצב ְּכֶפַסע
 ָאנּוס יםִמְסָּתרִ  ֶאל

  .ָּתׁשּוׁש, ַמָּסע ִּכְלַאַחר
  ַהּלּוז ּדֹוְרֵׁשי ֵמֵעין ִלְרחֹק

  
  ָיגּוז ּגּוְפךָ  ְׁשָיר ּוְבֶטֶרם
  ּדֹור ְלֶפֶרק ִׁשְמךָ  ֶאְסּפֹן
 .ַהחֹול ְּכעֹוף ִּתּכֹון ׁשּוב ַעד
 

  .שם-הכותב ביקש להישאר עלום
  .המערכת מכבדת את בקשתו
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  דעודד פל 

  ונגל'ספר הג
  ]אמוץ בן לנעמי[               

  
  )ְּבִׁשיר( תרֶ ָתאֶ ְמ  הבָ טֹו הנָ כֵ ְּׁש ׁשֶ ּכְ 
  חַ רֵ יָ  למּו תלֶ ּלֶ יַ ְמ  הבָ אֵ זְ 
 , ל"קק תׁשַ רְ חֻ ּבְ 
 האֶ רְ ִּת  ּהתָ ָאבּוּבָ  תאֶ 
  חווה ניסימוב   ֻמְׁשֶחֶזת ראֹוינְ ּכִ סַ (
  )הכָ ׁשֵ חֲ  ןטֶ בֶ ּבְ 

  *    
  םעַ ּפַ ִמ  רבֵ חָ ׁשֶ ּכְ  ַאךְ  :ָאפֹר ָהָיה ָׁשם ַהּכֹל

  ]בקֹנְ אֶ  אלֹ ִּבְׁשמֹוׁשֶ [  ,ִמְדְרכֹות ָהֶאֶבן
  ותֹּודלְ יַ ּבְ  העָ רָ ׁשֶ  רּפֵ סַ ְמ   ,ֶעְגלֹות ַהֵּמִתים

   ַּבָּגִליל יובִ ָא אןצֹ תאֶ   ְזָקנֹו ַהָּתלּוׁש ֶׁשל ָסִבי
  ,ֶאָחד יֹום לקַ ְת נִ וְ   ַהְּמַרֵחף ָּברּוַח ַהָּקָרה

  ְּבַאְרֵיה ,ןיָ עְ מַ  דיַ לְ   
  *     הׂשָ עֲ ּנַ ׁשֶ  ןקֵ זָ 
  הּוָ לִ  ,בֹוּטהַ  רֹובֵ חֲ 

   ַמָּסָעיו ְּבָכל תֹואֹו ִאִּמי ֵהִקיָאה אֹוִתי ֵמַרְחָמּה 
  ָלאִסי בלַ בְ לַ ּכְ  ְּכמֹו  ,ֻמְקָּדם ִמַּדי
  ַעל רמַ ׁשָ וְ  ֶנֱאָמן  ,ָרחֹוק ִמַּדי

  ַּגם ְיָלַדי ַהִּמְזַּדְּקִנים ְלִאָּטם :ֵעינֹו-ָבַבתּכְ  רדֶ עֵ הָ 
    .ְלעֹוָלם לֹא יּוְכלּו ְלַאְּמֵצִני ְלַבת

  רעַ ּיַ לַ  יאֹווְ  יםּבִ ּדֻ לַ  יאֹו  ְרֵעַבת ֶרֶחם 
  יםִס ּפְ טַ ְמ  יםגִ ּדָ ׁשֶ   ֲאִני ְמַהֶּלֶכת

  יםצִ עֵ הָ  לעַ  ֹוּב  
  *                                                 תֹוָּבָננ תֹוּדיַ לְ 

  ַּבּקֹוִפים
 ,ַהְרֵעב אֹוָתם
  ,ַהְצֵמא אֹוָתם

  ,ַאל ִּתְתַּפֶּתה ַלַּתֲחנּוִנים
  ,ַהְפֵלא ָּבֶהם ַמּכֹוֶתיךָ 

  ,ִמְתאֹוְׁשִׁשים ַאל ַּתְרֶּפה ִּכי ֵּבין ַהַּמֲהֻלּמֹות ֵהם
  ,ךָ ַמֲעִמיִדים ְּפֵני ַחָּלִׁשים ַאְך ֵהם ֵאיָתִנים ִמְּמ 
  ַאל ַּתְבִטיַח ָלֶהם ָּדָבר ִּכי ֵאיְנסֹוִפִּיים ֵהם 

  ,ְוִיְבְלעּוָך ַעל ְקָרֶביךָ 
  :ַהְמֵׁשְך ְּבַדְרְּכָך ַהּצֹוֶדֶקת
  -ֲעקֹר אֹוָתם ִמן ַהּׁשֶֹרׁש 
  ַרק ִּפְתרֹון סֹוִפי ָיכֹל

 ְעּגּוִעיםַלּגַ 
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ברחה עם אמה . פולין-ילידת ורשה ,חווה ניסימוב
, במלחמת העולם השניה "מאחורי הארון"מהגטו וגדלה 

. בעלת השכלה אקדמאית. בקיבוץ" ילדת חוץ"וכ
עוסקת במגוון פרויקטים קהילתיים ועובדת בארגון 

הוציאה ספר על חוויותיה . ולי שואהלניצ המסייע
  .2007, מקטרת"הוצאת  ,"ילדה משם"בשם , בשואה

  למצגת שיריה של חווה ניסימוב

http://www.saritpoetry.co.il/mazakot.hebrew.html


  שני איריס

   ופרידה קשר של אסוציאטיבית כרוניקה

  )פרומה פואמה או(

*  

  ֶׁשִּלי ְּתמּוָנה ָלךְ  ׁשֹוֵלחַ  ֲאִני"
  ".ַאֲהָבה ַּתבְלִמכְ  ְּכִנְסָּפח

  ִנְצִחי ֶיֶלד ִנְמָצא ֶׁשִּלי ַהַּמְחֵׁשב ְּבתֹוךְ 
  ,ַּתּמּוז ִּבְנָיִמין ֶׁשל ַהָּזָהב חֹולֹות ְּכמֹו
   ַהֶּפה ְמלֹוא ּוְמַחֵּיךְ  ֶׁשֶמׁש ְׁשטּוף ְּביֹום ָקרּוֶסָלה ַעל יֹוֵׁשב

  .ָלָבן- ָׁשחֹר ְּבַתְצלּום
  ְוִלימֹוִנים ַחָּמִנּיֹות לׁשֶ  ָעָבר ְלךָ  ּבֹוֵראת ֲאִני ִלְפָעִמים

  .ְּבִהיְסטֹוְרָיה ְּפָרִטי ִׁשעּור ְּכמֹו
  

  ִנְרֶאה ָהָיה ֶׁשָּכךְ  חֹוֵׁשב ַאָּתה
  ?ַהָּיִמים ִמן ְּביֹום נֹוָלד ָהָיה לּו ֶׁשָּלנּו ַהֶּיֶלד

  
*  
  

  ַהחּוָמה ַהַּסָּפה ַעל יֹוְׁשִבים ֲאַנְחנּו
  ֶזתֻמְׁשחֶ  ְּדָמָמה ַהְּמַרֵחף ַּבָּסלֹון
  .ַמִים ַעל ְּכמֹו

  .ְּבַרֶטן ַמֶּצה ִלי ֵהַכְנּתָ 
   ֲעָלָטה ֶׁשל ִניִמים ְּבתֹוךְ  ָאַכְלנּו
  .הֹוְלִכים ֲאַנְחנּו ְלָאן ָיַדְענּו ְולֹא

  
  ֲארּוָחה ִלי ֵהִכין ֶׁשִּמיֶׁשהּו ָהִראׁשֹוָנה ַהַּפַעם ָהְיָתה זֹו
  ).ּוִמַּסְבָּתא ֵמָאח, ֵמִאָּמא, ֵמַאָּבא חּוץ(

  
*  
  
  "?ַלֲעזֹר ֶאְפָׁשר ְּבַמה, רֹוַמְנָיה ַׁשְגִרירּות"

  .רּוִתי, ֲאחֹוְתךָ  ִעם ְמׂשֹוֵחחַ  ַאָּתה
  ).קֹוְנְסַטְנָצה יֹו'ֶסְרּגְ  ֶׁשל ְּבִמְבָטא( ְלרֹוָמִנים ִמְתַחִּזים הּוְנָגִרים ְׁשֵני
  .ַאֲהָבה חֹוְפנֹות ֲאַפְרָּכסֹות ְׁשֵּתי ׁשֹוַמַעת ֲאִני

  אֹור ִּבְמַעט ִקְרָבה ְמַחֵּכךְ  ְמֻצְמָצם ְּדרֹוןִמְס  ֵּביֵנינּו
  .ַהְּמתּוִקים ָהַעְרמֹוִנים ֵּבין, ְּבִאִּטּיּות, ָׁשקּוף ַּפְרָּפר ְּכמֹו

  ָהֶאְצָּבעֹות ֵּבין ַּפַעם ָלַמְדִּתי ַלּזֹו ַהּדֹוָמה ְּפַקַעת
 ).ְרִביִעי ֶּפֶרק( ַּבְרטֹוק ֶׁשל ְלִתְזמֶֹרת ְרטֹו'ַּבּקֹוְנצֶ 

  ,ָהֶאְפָׁשִרי ַלִּמיִנימּום ָהְרָגִעים ְּבאֹוָתם ַּכַּוְצִּתיִהְת 
  .ַאְלמֹוִנית ְּפָיאִניִסימֹו ַּתְבִנית

 
  ֶׁשְּלךָ  ְּבֵביְתךָ  ַאָּתה ַּכֲאֶׁשר ַּגם ַּבַּבִית ֶׁשַּתְרִּגיׁש ָרִציִתי
  .ִאִּתי

 
 )2007, קורות" (פינה" השירים ספר מתוך
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  יוסף עוזר

  אמא מלבישה את בנה
  

 ֵאיְך ִהְלַּבְׁשְּת אֹוִתי ֻחְלָצה ְקַטָּנה ְקַטָּנה
  ֵאיְך ָּפַׁשְטְּת ִלי ִמְכָנס ָזִעיר ָזִעיר

  ָיַדי ְוַרְגַלי ׂשֹוחֹות ָּבֲאִויר ְוַאְּת ְמַחֶּיֶכת
  ַנֲעֵנית ִלְתִביַעת ַהַחִּיים ֶׁשִּלי

  , ְלִעּכּוב ַהְּכֵאב ֶׁשָּלךְ 
  ,ָלב ַהּגֹוֵלׁשָהָיה ַהֶּבִכי ַהַחם לֹוֵחׁש ִמן ֶהחָ 

  ְואֶֹׁשר ַּבַחּלֹון מּוֵלְך ָהָיה ַּבִית ֶׁשל ַּפח ּוְבִליל ֵאיָמה
  

  ָהְיָתה ָהָאֶרץ זֹוֶמֶמת ְּדַבׁש ְוָחָלב ַלּזּוַלת 
  ָּבִּתים ָעלּו ַלָּׁשַמִים

  ְוֶאת ַהֻחְלָצה ָטַמְנְּת ָעמֹק ַּבֲארֹון ַהְּבָגִדים
  ֵאין זֹוֵכר ִאיׁש ֶאת ַהְּטַלאי 

  ְמנּו ַעל ִּבְגֵדי ֶהָחִקיֶׁשּׂשַ 
  ַּגם ַמַּפת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָהְיָתה ֻחְלָצה ְקַטָּנה ִעם ְׁשֵני ַּכְפּתֹוִרים

  
  ַעְכָׁשו ֻחְלצֹוַתי ְּבָארֹון ַאֵחר

  ַעְכָׁשו ִמִּפַּסת ִׂשְמָלֵתְך ָעִׂשיִתי ַנְרִּתיק ְּתִפִּלין
  חַעְכָׁשו ַהֻחְלצֹות ִנְטָמנֹות ְּכמֹו ֲחלֹום ֶנצַ 

  ְוֵאין ִמְכֶסה ֶלָחָלב ְוגֹוֵלׁש ּוַמְלִּבין ַהֵּׂשָער ְוֻחְלָצִתי ְקרּוָעה
  

  

  אביגדור גונן

  אני מעדיף את החלון על פני הדלת
  ַהֶּדֶלת ְּפֵני ַעל ַהַחּלֹון ֶאת ַמֲעִדיף ֲאִני

  ְלֵהָראֹות ְולֹא ִלְראֹות
  ֲחִליפֹות ּוְלֵהָעֵלם ְלהֹוִפיעַ 
  ְלָהִציץ

  ָהְרחֹוב ֶׁשל ַהּבֹוִצית ַּבְּמִציאּות ְלִהְתַעְדֵּכן
  .ְלִהְתַלְכֵלךְ  ְּבִלי

  
  ַהֶּדֶלת ְּפֵני ַעל ַהַחּלֹון ֶאת ַמֲעִדיף ֲאִני

  ַהָּיפֹות ֵעיַני ֶאת, ֶהָחָכם ַמָּבִטי ֶאת ָּבּה ְלַהִּציג ֶאְתַקֶּׁשה
  עֹוָלם-ֳקָבל ְמֻכָּסה-ַהִּמְתַעְרֶטֶלת ַהַּקָּנִאית ְּכֵרִסי

  ַרֲאָוה ְּבַהָּצַגת
  ֶּדֶלת ְּבָכל אֹוִתי ַּתְקִּדים
  .ַחּלֹון ָּכל ַּתַחת ַהִּקיר ֶאת ַּבֲאִדיׁשּות ְּתַנֵּׁשק

  
  

  5' עמ, אופיר הוצאת, "להטעיה חוקי התר"מתוך 
  

במשרד  המרכז באזור מפקח היום; החינוך במשרד הפדגוגית המזכירות מרכז לשעבר ,גונן אביגדור
 .בהיסטוריה הדוקטור עבודת כתיבת את משלים הוא אלו בימים. בנות לשתי ואב נשוי. החינוך
   המצאת", והשני, 1993 בשנת, אופיר בהוצאת אור ראה" להטעיה חוקי התר", הראשון שיריו ספר

  .2007, כרמל בהוצאת, "הגלגל
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  אתי אור

  1985לונדון  –בחתונה 

  
   ִנְּׂשאּו ַהִּמִּלים

 " ּוַבַּמִים ָּבֵאׁש ַאֲחֶריךָ  ֵאֵלךְ "
  .ִּבְמִסירּות ִמִּלים לֹוַמר ָצִריךְ  ָּכךְ , ָיֶפה ֶזה

  .  סֹוִפי ֶׁשֶּזה ָרְמָזה ַהַּכָּלה
  .מּוָכָנה ָהִייִתי לֹא. ִנְׁשַּבְרִּתי
  ,ָרָעה ַהְמָצָאה זֹו זּוִגית ְׂשִמיָכה
  .ִּבְׁשַנִים ְיֵׁשִנים לֹא ֲאָנִׁשים

  
  ַלָּמלֹון ָחַזְרנּו
 ָּפַני ַעל ָּפֶניךָ  ָנְפלּו
  ִמַּדי ָצפּוף ָהָיה ִלי

   ִּביֵרַכי ָּדְבקּו לֹא עֹוֶתיךָ ֶאְצּבְ   חווה ורון
  ְוִנְסְּגרּו  כמוסת זמן

  
    ׁש ְסִביֵבנּוָּדָבר לֹא ִנְקרָ 

   - ִמְּלַבד ְׁשִתיקֹות 
  הּוא יֹוֵנק ְלַׁשד ַמְחְׁשבֹוַתי  היא אוהבת לפנק אותו

  ַעּכּוָזּה ִנְקַלט ַעל ֵאיָברֹו    י ְמַעֶּסה ַּגְעּגּוִעים ְלעֹורִ 
  ֶאְצַּבעֹוָתיו לֹוְפתֹות אֹוָתּה   ְׁשֵנינּו ִמְתַּכִּסים ְּבֶקֶצף ַקְרְלְסֶּבְרג ָלָבן

  . ַּכֲאִזִּקים  ְמַטְלְטִלים ֶזה ֶאת ַצֲעָרּה ֶׁשל זֹו
  ֵּגָוּה ַהֲחתּוִלי ְמַתְעֵּתַע   , ִמְתַּפְּתִלים ַעד ָקְדקֹוד

  ְּבְקִריְסָטִלּיּות ַעל ֲאָׁשָכיו יְּכֶׁשֲאִני ְמַגֶהֶצת לֹו ְקָמִטים ְּבֶמֶתק ְלׁשֹונִ 
  ַפְלֵּבל ֵעיַנִים הּוא ְמ   ה ֶאת ַחְדֵרי ַחָּייוְמַסֵּפר ִלי ֵאיְך ֲאִני ְמַיּפָ הּוא 

  ֲחדּור ַהֵּלל ַעל ַהִּתְזמּון   
  , ִהיא ַמִּזיָעה ַעְצָמּה ֵמַעל ִּבְטנֹו  -ְחנּו ַמְפִליִגים ַעל ְסִפיָנתֹו ּוַבַּלְיָלה ֲאנַ 

  ְצלּוָלה  ,ַאף ַּפַעם לֹא יֹוְצִאים ֶאת ַהָּנֵמל
  ִעְנָין-תּלַ ּדַ   ,הּוא יֹוֵרד ֵמַהּתֶֹרן 

    ,ְמַקֵּפל ִמְפָרׂש, דֹוֵמם ָמנֹועַ ְמ 
  ְּבתֹוָכּה ַהַּמָּמִׁשי   ן ַהַּתְחּתֹוןּומֹוִריד אֹוִתי ֶאל ַהִּסּפ

  ִהיא ְמַפֶהֶקת ֶאת ּגּופֹו   ׂשֲאִני ׁשֹוֶאֶלת ָמה ַהּכַֹח ַהֵּמִניַע ִסיַרת ִמְפרָ 
  ִמֶּמָּנה   ַעל ַהֶהֵּבט ַהִּדיָנִמיְוהּוא ַמְסִּביר ִלי 

    - ְולֹוֵחׁש ִלי 
 , ָמָחר  ֶׁשְּבֶעֶצם ֲאִני ְּכמֹו ַאְבַקת ַהֶּמַלח

  ִהיא ְּתַבֵּׁשל לֹו אֶֹרז  ,ַהִּמְצַטֶּבֶרת ֵּבין ַהְּתָפִרים ֶׁשל ַהִּמְפָרׂש
 ָּבָׂשר-ִעם ַּכּדּוֵרי  ׁשֹוֶחֶקת ּוַמְחִליָׁשה אֹוָתם ְּכמֹו ְנַיר ְזכּוִכית

  .ְוהּוא אֹוֵהב ִלְהיֹות ִמְפָרׂש ָמלּוחַ 
  

 .ָחִפים  ֶאל ַהָּיםּוַבּבֶֹקר ֲאַנְחנּו ִנְס 
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, אמא ,לעתיד משפטנית, אמנית, משוררת, חווה ורון
  .הארץ ממרכז



  
  ריקי דסקל

  האושרהר 
  

 ֶזה לֹא ְּבֵסֶדר ָנְזָפה ִּבי ְנִזיָרה ָּבָרה
  ,ְוִהְתַּכְּוָנה ִלְלבּוִׁשי ַהִּבְלִּתי ָצנּועַ 

  ֶזה לֹא ְּבֵסֶדר ִהיא ָאְמָרה
 ְולֹא ִהִּתיָרה ִלי ְלַהִּביט

  ַּבְּזרֹועֹות ַהְּפׁשּוטֹות ְלַקֵּבל אֹוִתי
  ,ַּדּקֹות ְּכמֹו ְזָרִדים
  ֹות ְּכָהֵרי ַהָּמקֹום ִמֶּמּנּו ִהִּגיעַ ַּבְּׂשָפַתִים ַהְּצֻהּב

  ,ָׁשם ָהאֶֹפק ָחסּום ֵמֵאֵדי ָהֲאַגם
  ,ְּבֵזר ַהּקֹוִצים ַהְּמפָֹאר ַהָּיֶאה ַלֶּמֶלְך ֶׁשל ְיהּוִדים

  ,ּפֹות ַהּזֹוְלגֹות ֲאֻדּמֹות ַעל ַרְגָליו ַהֲחׂשּופֹותִּט ּבַ 
  ,ָּבֶעְרָוה ַהְּיהּוִדית ִמַּתַחת ַלְּסָחָבה

  ,ּפֹור ַהְּׁשחּוָטהַּבּצִ 
  שרית שץ ֲאָבל הּוא ָיַרד ֵאַלי

  * סנטה קתרינה  ִּבְׁשִקיָקה ּוְברּוַח ְנמּוָכה
   ִלֵּקק ֶאת ְּפָצַעי

  ַוֲאִני ֶהְחַּדְרִּתי ֶאְצָּבעֹות ִלְקֻוּצֹות ְׂשָערֹו ֶהָחמּוץ  
  ּוְבקֹול ְמֻפָּיס ָלַחְׁשִּתי ַּבַּמְדֵרגֹות ַהּיֹוְרדֹות ַלַּמְרְּתִפים ֶׁשל

  ַאְׁשֵרינּו ַאְׁשֵרינּו , הָסְנָטה ַקְתִרינָ 
  ִּכי ֲאַנְחנּו ֲאֵבִלים . ַאְפלּוִלית ַמְסִמיָכה ֵריַח ַטַחב

  ֻנַחםִּכי ֲאַנְחנּו נְ   ֶות ָקרּוַע מָ 
  ִּכי ַּכָּלה ּפֹוַרַחת ְּבָחְרבֹות ּכֹוָרִזים  ֵעיַנִים ְמֻחְּללֹותְלָּגלֹות ּגֻ ִמ 

  ּוְנִקיׁשֹות ָהרֹוְקִמים ְּבַאְבֵני ֵּבית ַהְּכֶנֶסת  ַמְצִעיד ִמְסָּדר ִאֵּלם ְּבַמֲעַבר ָהרּוחֹות
  .ַעּזֹות  ,עְוַרק קֹוָלּה ֶׁשל ַהְּקדֹוָׁשה ִנְׁשמָ 
    מֹוִליְך ַּבחֹולֹות ֶאת ְּבׂשֹוַרת 

  , "לחם הפנים"מתוך   .מֹות ַהְּתׁשּוָקה
2007, "הקיבוץ המאוחד"הוצאת   ְּתֵנִני ְוֶאֱהֶיה ,ֶּבן ָהֱאלִֹהים, הֹו

  ְמֻנֶּקֶבת ְלִצְּדָך ְוָהָרָעב ְיַטֵהר
  , ֶאת ְּבָׂשִרי

 ָאִקיא ֵאׁש ַהֵּיֶצר ִמּתֹוִכי
 -ְוֵזר קֹוִצים ְיֵהא ֵנֶזר ְּכלּולֹוַתי 

  .עֶֹנג ִמְׁשָּכִבי
  ֶאֱהֶרה, ְלָפֶניךָ  ַחּמּוַקי ֶאְפרֹׂש

  , ַמְכאֹוִבים ְּבֶחְׁשַכת ֶרֶחם
  ְוִריָדה ְׁשִקיפּות מַ ָּפַני ֲאַפְרֵּכס ּבִ 

  ִיְמְּתקּו ִיּסּוַרי ַּכֶּׁשֶמׁש ָהעֹוָלה וְ 
  .ַהַּׁשַחם ַהֵּקְרִחים ֵמַעל ָהֵרי

  
  
*
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רבות מהנשים הקדושות , על פי מחקרים
סבלו מאנורקסיה , בנצרות של ימי הביניים

מתוך , על רקע דיכוי היצרים המיניים, קשה
בן , עם ישומוחלטת פה להתאחדות שאי

, מסיינההקדושה  -  קתרינה, בכללן .יםהאלוה
 30טרם מלאות לה , על רקע אנורקסיהשנפטרה 

  .שנה
  הרחבה על התופעה ניתן לקרוא כאן

http://www.geocities.com/yaronpeleg_il55/sarit15.htm


  סימקין אריאל

  ְטָלִאים ִׁשיר – ֶקְנטֹו
  
  

  ְמֻטָּלא ֶּבֶגד ְּכמֹו ִּבְלִּתי ְוִׁשיר"
  "ְמֻבָּקע ָצרּור ְּכנֹוד ָריומָ ּוַמאֲ   

  .'16 שער, תחכמוני, 'אלחריזי יהודה                          
  "ַמֲעִתיִקים ְּבֵׁשִלים ְמׁשֹוְרִרים, ְמַחִּקים ָּבְסִרִּיים ְמׁשֹוְרִרים"

  .'ר'מסינג פיליפ, 'אליוט. ס.ט                                                   
  

 של קיצונים מקרים גם אמנם יש. קודמת שירה של השפעות כמובן יש בשירה
.  קודמת משירה קטעים ִמְחזּור של, חבויה לעתים, ארוכה מסורת גם יש אך, פלגיאט
)  אפרופריאציה( ניכוס או להעתקה כפשע להתיחס או לזלזל, להתעלם נטיה ישנה
 הכרחי כמרכיב במקוריות  האמונה עם מתישבות אינן אלה שתופעות משום בשירה
 יצירות הפכו, יוצרים זכויות חוקי הופעת עם, 18-ה המאה מאז. ראויה  בשירה

, חדשים בשירים קיימים משירים חלקים שיבוץ. הכנסה ולמקור לרכוש מילוליות
 מן חלק בעיני( אתית ראוי לא ממעשה אז הופך, החוק להם שמקנה ההגנה בתקופת
 .החוק על לעברה) האנשים
 שיר, Cento-ה מוגדר ,אמריקנים משוררים של האקדמיה של www.Poets.org באתר
 :כך, בקצרה, טלאים

"
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 בנויה פואטית צורה הוא הֶקנטֹו ,"טלאים מעשה"ל Cento הלטינית המלה בעקבות
 לעתים שואלים שמשוררים למרות. אחרים משוררים משירי הלקוחות משורות
 כולו מורכב אמתי ֶקנטֹו, בשיריהם אותן ומשבצים אחרים ממחברים שורות תקרובו

  ". אחרים ממקורות משורות
 ועם, וסוגיה מתולדותיה דוגמאות עם, הֶקנטֹו בתופעת זו ברשימה לעסוק ברצוני
 אתיקה", ווילד אוסקר של בביטוי להשתמש אם, של בנושא מעוררת שהיא בעיות
 אלחריזי יהודה. הבעיה את מדגים זו רשימה ראשב האפיגרף ".אסתטיקה לעומת

 המשורר". יקרים שירים יחבר מי, משוררים שבעה בין וכוח" על מספר  )1234 – 1165(
 משתמש עצמו הוא אולם, "מטולא בגד" - כ האחרים שירי את בבוז מגדיר החמשי

 .משומשות במלים משתמש משורר כל. 'ט פרק ביהושע הגבעונים מספור בביטויים
 . מאד נדירים הם, בכלל אם, חדשים באמת צרופים
 המצטט )1521-1626( בקון פרנסיס את מצטט" האלמוות- בן" לסיפור באפיגרף, ּבֹוְרֶחס
 ומסיק) 'ִהָּזְכרּות רק הוא ַהֶּיַדע ָּכל'( אפלטון ואת) 'השמש תחת חדש אין'( קהלת את
 חקההד או' מוסיף והייתי', ִׁשְכָחה רק הוא חידוש כל' כי
  . 'ּבּורּות או

 גם להומרוס המיוחסים הקדומים השיריים האפוסים
 של והדבקה צרוף של, חוקרים כמה לדעת, תוצאה הם

 ביטויים, דימויים, שורות: קדומים ממקורות יחידות
 עבודת" של תוצאה הם האפוסים. מטאפורות, טקסיים
 של מלים ומדקלם הזוכר משורר ידי על המובאת" צוות
 היה הקדומה ביוון לכך ששימש הביטוי. מיםקוד דורות

 נקרא והמשורר" שירים אריגת" כלומר ַרְּפסֹוְדָיה
 את כמובן מזכיר זה". שירים אורג" כלומר ַרְּפסֹודֹוס
" הכבוד שיר"ב" אארוג ושירים זמירות אנעים" הביטוי

  ).  1180 – 1115( חסיד שמואל של
 המעש'-ל הלטיני מהביטוי הוא Cento השם מקור
 שפרושה יוונית מלה Kentron-מ אולי או' טלאים

 מעשה" כמובן לנו מזכיר זה. החקלאי במובנה' הרכבה'



 ים מגילות של מקטעים זו בשיטה עשוי ישו של פורטרט היא למשל זו תמונה
 שיריהם את תפרו משוררים כאשר לראשונה הופיע פואטית כצורה הֶקנטֹו .המלח

, הֹוֶמִרי ֶקנטֹו הוא הידועים  הֶקנטֹונים אחד. מהומרוס הלקוחים קטעים או משורות
Homerocentones, סיפורו את לספר כדי והאודיסאה המהאיליאד נלקחו ששורותיו 

 של אשתו, )460 – 400( האּודֹוקיָ  הקיסרית ידי על נכתב , זה ֶקנטֹו. מרקוס לפי ישו של
   בה וחיתה 440 בשנת לירושלים שהוגלתה, השני תיאודוסיוס המזרחית רומא קיסר
  . מותה יום עד

, )Ausonius, 310 - 395( אוזוניוס היה העתיק בעולם הֶקנטֹו של ביותר הידוע המחבר
 ולנטיניאנוס המערבית רומי קיסר של ידידו שהיה, )היום של בורדו( בורדיגלה יליד

 אותו)  הנשואין ליל של ֶקנטֹו( Cento Nuptialis את כתב הוא). 375 – 321( הראשון
 לפי, ס"לפנה הראשונה המאה בן, וירגיליוס המשורר כתבי מתוך משורות יצר הוא

 בכתיבתו היחיד העול" :כותב הוא ליצירתו בהקדמה. הקיסר פטרונו של הזמנה
 הוא שסיים לאחר. הפיסות את ולחבר שפוזר מה  את לאסוף – הזכרון על מונח
 והאלימים המפורטים התאורים אחד זה ֶקנטֹו ".שיכבדוהו ולא לו שיצחקו לכך ראוי
 אחד, וירגיליוס של בשורותיו שנכתב, הלטינית בספרות מין יחסי של ביותר

 היתה שכוונתו בהקדמה מתנצל אוזוניוס. ביותר הצנועים הרומים המשוררים
 הפופולריות לאחת היצירה את הפכו התאור שפרטי נראה, זאת עם. הומוריסטית

 כל – ֶקנטֹו לכתיבת הבסיסי הכלל את קבע גם אוזוניוס. רנסאנסוב הבינים בימי
 "מתאים לא" הוא שורות שתי בן קטע. אחת שורה בן להיות צריך שאול קטע

)ineptum( ַזּכֹות שטויות" הוא שורות שלש ובן) "merae nugae  .( 
 יִמִּכתב שציטטו בלטינית בספרים, 17- ה במאה לראשונה הֶקנטֹו הופיע בבריטניה

 את שהחליף המקור בהם הראשונים הֶקנטֹונים הופיעו 18-ה במאה. ווירגיליוס קיקרו
' ורג'ג אורוות על הממונה חצרן, ֶּבְרְנֶגר רד'ריצ. שייקספיר היה הקלאסיים המחברים
 ליום" ֶקנטֹו 1769-ב וכתב משורר גם היה, סוסים גידול על ספרים וכתב השלישי
. אחרים רבים עוד הופיעו אחריו. מיצירותיו רותמשו עשוי" שייקספיר של הולדתו

 את יצר שייקספיר, אלהים אחרי" עליו כתב דּוָמה שאלכסנדר, עצמו שייקספיר
/ ְקדּומֹות ִמִּלים ְלַהְלִּביׁש ׁשּוב ֵמיָטִבי: "כך שלו 76 הסונטה  את מסיים, "הרוב

  ". ַּבְּמֻׁשָּמש ֵׁשִנית ְלִהְׁשַּתֵּמש
. ובודד יצירתי מקורי כגאון המשורר של דמותו את יצרה הרומנטית התקופה
: כתב, )1759" (מקורי חיבור על מחשבות" בספרו, )1765 – 1683( יאנג אדוארד המשורר

 ופורה) היווני העדן גן( ֵאִליִסיּום כמו נעים, ונעים פורה שדה הוא הגאון של מוחו"
 נהנה הוא ).והמוזות לואפו על אהוב, האולימפוס ליד ופורה יפה עמק( ֶטְמֶּפה כמו

 החיקויים. ביותר היפים הפרחים הן המקוריות היצירות זה באביב. נצחי מאביב
 שינויים עם יחד, המשורר מהות על זו השקפה". חיוורת פריחתם אך מהר צומחים
 במעמד לשינויים הביאו, המודפסת הספרות שוק והופעת הדפוס תעשיית במעמד
 על נתמכו או אמצעים בעלי היו מוצלחים משוררים או סופרים, כן לפני. המשורר

 נחקקו גם זו בתקופה. הכנסה למקור הפכה כתיבה מעתה. אמצעים בעל פטרון ידי
 אשר', כוורדסוורת גדול שמשורר העובדה את אולי מסביר זה. יוצרים זכויות חוקי
 ףא: "ההערה את הוסיף מהם לאחד. אותם פרסם לא מעולם, ֶקנטֹונים מעט לא כתב
, ממנו נאה, לאחר שצורף, Akenside של נאה בית פשוט זה. מקורית אינה בו מלה
 תרגול). 18-ה המאה בני משוררים שלשתם( Thomson של שורות וצמד,  Beattie של
 עליו חביבים קטעים שלו במוחו מחבר הוא כאשר, לעתים לו מתמסר שהמשורר, זה

 מקבצים של שפרסום משום אך. תהתנגדו מעורר אינו עצמו הוא, שונים ממחברים
 אם אלא, נסלח לבלתי פרסומם את יחשוב הוא, בספרות לבלבול לגרום עלול כאלה

 כנהוג, ֶקנטֹו של פרסום כלומר". פרטית הנאה לאחרים לגרום מיועד הוא כן
 בין אותו להפיץ מניעה אין אך, יעשה שלא מעשה עתה הוא, הקלאסית בתקופה
  . הפרטית להנאתם, ידידים
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 – 1888( אליוט. ס.ט. זו בגישה שינויים חלו העשרים ובמאה 19-ה המאה סוף לקראת
 וללא כפולות מרכאות ללא, בשיריו שיבץ, זו רשימה בתחילת האפיגרף לפי, )1965
, )The Waste Land" (השממה ארץ"ב. שונים ממשוררים וקטעים שורות, המקור ציון

" האלהית הקומדיה" כמו קדומות יצירותמ קטעים משבץ הוא 1922 -ב שנכתב, למשל
 ואגנר של" ואיזולדה טריסטן" כמו, יחסית חדשות מיצירות קטעים גם אך, דנטה של

 את מרכיב", אליוט לפי, טוב משורר).  1886( ורליין של" פארסיפאל" או, )1865(
  ".     נתלשו שמהן מאלה שונה, חדשה לשלמות גנבותיו

 ציטוטים כרימון המלא, )1922" (יוליסס: "בספרו רבות עוסק )1941 – 1882( ויס'ג יימס'ג
 נוסף, "טלמאכוס", הראשון בפרק כבר. והפלגיאט המקוריות בנושא, מרכאות ללא

 בתים שני) המקור ציון ללא( במלואם מצטט הוא, מקורות מיני מכל פסוקים לשברי
 1929 -ב. ָגרתיגֹו אוליבר, זמנו בן משורר מאת" הבדחן ישו של הבלדה" בשם משיר
 כאיש הבאים לדורות להגיע למדי מרוצה הייתי: "אנתיל' ורג'ג למלחין ויס'ג כתב

 נכתב כשהוא נוספת משמעות יש" ודבק מספריים" זה לביטוי". והדבק המספריים
 על חמורה צנזורה הבריטים הטילו הראשונה העולם במלחמת. אירי סופר ידי על

 הלאומית התנועה ממנהיגי, גריפית ארתור יסד האות לעקוף כדי. באירלנד העתונות
""Sinn Féin ")קטעים הדפיס בו" ודבק מספריים" בשם עתון, ")עצמנו אנחנו 

 על כביקורת ויס'ג אצל זה ביטוי להבין אפשר. הבריטית מהעתונות מצוטטים
  .היוצרים זכויות חוקי שמטילים הצנזורה

 נכתב, לדעתי, מוצלח ֶקנטֹו. טֹוניםֶקנ בכתיבת משוררים עסקו 19-ה במאה עוד אבל
 בסוף שנה שהקדישה, D.H. Deming בשם, פרנסיסקו מסן אלמונית גברת ידי על

 שורות 38 בן ֶקנטֹו לכתיבת) 1906, ביוני 10 - ב טיימס יורק-בניו דווח כך( 19-ה המאה
 השורות 10 של תרגום כאן מביא אני. ואמריקנים אנגלים משוררים 38 -מ הלקוחות

 הראשונה שהשורה לב לשים כדאי). מקורה מסומן שורה  כל לאחר( אשונותהר
 חיבור על מחשבות"  הספר מחבר, יאנג אדוארד של משיר, ממזרי באופן, לקוחה
 ". מקורי

  

 חיים
  

  ?ֶיַרח ְּבֵני ְלִנְצחֹונֹות ַלֲעמֹל הָלּמָ 
  .ואלמוות, מות, חיים על לילה-מחשבות ,)1765 – 1683( יאנג אדוארד

  .ֶּפַרח הּוא ָהָאָדם, ָקָצר ָאִביב ַחִּייםהַ 
  .אודה, חורף ,)1784 – 1709( ונסון'ג סמואל ר"ד

  ,ֵמִתים ְוָאז ֲאִויר ּתֹוְפִסים ַהּתֹור ְלִפי
  .שלישית אגרת, האדם על מאמר ,)1744 – 1688( פופ אלכסנדר
 .ְקרֹוִבים ךְ ּכָ  ָּכל, ֲאבֹוי, ְוֶקֶבר ֲעִריָסה
  ).עצמה( שלישי חלק, סולומון, )1721 – 1644( פריור מתיו
  ִמַּלֲחדֹל טֹוב יֹוֵתר ַהְרֵּבה -  ִלְהיֹות

  .ידוע לא שיר ,)1726 – 1690( סיוול' ורג'ג
  .ָּגדֹול ָאסֹון ִנְרִאים ַהַחִּיים ִאם ַּגם

  .ידוע לא משורר, דניאל
  ;ׁשֹוְתִקים ְּכֵבִדים גֹונֹותְּכֶׁשּיְ  ֹוְברֹותּד ַקּלֹות ְּדָאגֹות ַאךְ 

  .המוזות דמעות ,)1599 – 1552( ספנסר אדמונד
  .ָּבִאים ֵהם ִאם ְרדּוָדה לֹא ַהַּקְרָקִעית

  .הדומם האוהב ,)1618 – 1552( ריילי וולטר סיר
 ,ֻּכָּלם ְלגֹוַרל הּוא ֻׁשָּתף ּגֹוָרְלךָ 
  .הגשום היום ,)1882 – 1807( אונגפללו הנרי

  .ָדםָא ְלׁשּום ָּבאֹות ֵאיָנן ִּבְלָבד ְׂשָמחֹות
  .זה אחר בזה הולכים הזמנים, )1595 – 1560( סאותוול רוברט
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 זהו. קודמיו מיצירות קטעים של בִמְחזּור בגלוי עסק, יותר הרבה ידוע, אחר משורר
   עשה הוא. הויקטוריאנית התקופה של והמבריק הרע הילד ,)1900 – 1854( ווילד אוסקר
 זכויות של להרחבה הטיף) 1888 – 1822( ארנולד מתיו, אחר משורר בה בתקופה זאת

 מעשיו את אהבה לא הויקטוריאנית החברה. פה בעל הנאמרים לדברים גם היוצרים
 אגודת( Oxford Union - ה לספריית שיריו ספר של עותק שלח כאשר. ווילד של

 לא זה: "הבא בטעון נדחה הספר, )אוקספורד באוניברסיטת היוקרתית הסטודנטים
 אכן הם – מוסריים לא שהם משום לא זה; דלים אכן הם – םדלי שהשירים משום
 משום זה. וכאלה כאלה אכן הם – וכאלה כאלה שהם משום לא זה; מוסריים לא

 וראויים יותר ידועים מחברים מספר של אלא לאביהם הנחשב זה של אינם שרובם
 ויליאםו, ביירון לורד, דון והן'ג, שייקספיר וויליאם למעשה הם אלה. לכבוד יותר
 כבר מכילה האגודה ספריית... נוספים ששים ועוד סווינבורן רנון'אלג, מוריס

 שלהם הוא המוצע הספר; אלה משוררים כתבי של יותר ומלאות טובות הוצאות
 " וילדו מר של ולא

 לקריקטוריסט. הספרותיות בגנבותיו הזדמנויות בכמה בגלוי הודה ווילד אוסקר
". להעריך שיודע האדם של היתר זכות זו. פלגיאט אניש כמובן: "אמר בירבוהם מקס

 היא. . .מאמן דורשים שאנו המקוריות: "אסתטי הסבר הוא זו לזכות שלו ההסבר
 נודע האמתי האמן, ממציאים הדמיון חסרי רק. נושא של לא, טיפול של מקוריות
 שכל היתה שלו הגישה".  הכל מספח והוא, מספח שהוא במה עושה שהוא בשימוש

 כשהעתיקו הקפיד לא גם הוא. ממנו לנכס ומותר הציבור לרכוש הופך שפורסם דבר
 זמן לאחר בכך הודה בסתר סיפור ממנו שגנב כשידיד). כך עשו מעט ולא( ממנו

 כך על לי סיפרת כשלא אבל, נטלמן'ג של מעשה היתה סיפורי ְּגֵנַבת: "היתה תגובתו
  ". ידידות של מחובה התעלמת
 גישתו כמקור ווילד של האירית מורשתו את חוקרים כמה רואים האחרונות בשנים

 ביותר האוראלית, האירית בתרבות התחנך, ויס'ג ימס'ג גם כמו, הוא. לפלגיאריזם
 מסופרים סיפורים בהם מקומות, בפאבים הנוצרת תרבות זוהי. המערבית באירופה

 המדגיש ודפסהמ לספר בניגוד, נעלם המקורי הסיפור ומחבר הרף ללא ושוב שוב
 שיחה איש היה עצמו ווילד. יחיד למקור ייחוסו ואת הביטוי של פעמיות- החד את

 כשרונו של חיוורת גרסה רק הוא בכתביו כשרונו, דורו בני עדות לפי. מבריק וְמַסֵּפר
  . כמספר
 לי נראה אך, אוזוניוס של הכללים לפי, המקורי הֶקנטֹו מופיע עדיין העשרים במאה
 בסגנונות שמו את קנה שכבר משורר יכולת של )show-off( ראווהל כהצגה שרק

, )     -  1927( אשברי והן'ג, ידוע אמריקני משורר של ֶקנטֹו כדוגמה אביא. אחרים
 את מסמנת שניה שורה כל. "Wakefulness" ,שלו האחרון השירים בקובץ שפורסם
  :שמעליה השורה מקור
 ַהּזֹוֵהר ָהַאף ִעם ַהּדֹוְנג
  ..כותרת, "הזוהר האף עם הדונג" )1882 – 1812( ליר דאדואר
  ָרָמה ִלְׁשָּכה ֶׁשל ַחּלֹון ִעם ְּבֻגְמָחה

  .III ,199 שיר, "הרולד הנער מסע" ) 1824 – 1788( ביירון לורד גורדון' ורג'ג
  .יֹוֵרד ֶרבָהעֶ  ֶאת ּוַמְרִּגיׁש ֵנעֹור

  .1, "יורד הערב את ומרגיש נעור") 1889 – 1844( הופקינס מנלי ררד'ג
  ָּבְרחֹובֹות ְוֶאְצַעד ְּבָחְפָזה אֵאצֵ 
  .132, "השממה ארץ" )1965 – 1888( אליוט. ס.ת

  .ְּבבּוז ְּכמֹו ְמַחֵּיךְ , ַלַּיַער ָסמּוךְ 
  .105, "כפרית כנסיה בחצר כתובה אלגיה" )1771 – 1716( גריי תומס
  ִמְּסָלִעים ְלַנְצֵנץ ַמְתִחיִלים אֹורֹות
  .54, "יוליסס"  )1892 – 1809(  טניסון לורד אלפרד
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  .ָמאּוס ַלְיָלה ְּבֵחיק ְלִעְנָין ְנָיןֵמִע
  . פרולוג, 4 תמונה, 5 מערכה, "החמשי הנרי") 1616 – 1564( שיקספיר וויליאם

 .ַהַּמָּסע ׁשּוב ַהְתֵחל, ָהרֹוֶעה ּבֹא



  .10, "המלומד הצועני" )1888 – 1822( ארנולד מתיו
  .ַּבֶּׁשלג ֹוְגִריםּד יםיֹוְׁשבִ  ְועֹופֹות
  .II ,12, "וחורף אביב") 1616 – 1564( שיקספיר וויליאם

  
 לכוונים, ובפרוזה בשירה, העשרים במאה הֶקנטֹו  של התפתחותו היא מענינת יותר

 שמואל האמתי שמו( צארה טריסטאן, הדאדא תנועת ממיסדי אחד .חדשים
  :דאדא שיר לכתיבת נוסחה הציע, )מניהברו מֹוְיֶנְׁשט יליד, 1963 – 1896, רוזנשטוק

. 1 .עתון קח
. 2 .מספרים זוג קח
 .3 .המיועד השיר אורך לפי מאמר בחר
. 4 .העתון מן המאמר את גזור
. 5 .בעדינות אותה נער; לשקית הגזרים כל את והכנס המאמר מן מלה כל גזור
. 6 .ההוצאה רסד לפי, בקפדנות מילה כל העתק; זה אחר בזה הנייר גזרי את הוצא
. 7 .כמוך יהיה שנוצר השיר

8 .
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 מעבר אך מקסימה שהיא ברגישות שניחן, גבול ללא מקורי, משורר אתה והנה
  .ההמונים של להבנתם

 אך, "זכות שטויות", אוזוניוס של בביטוי להשתמש אם, להיות כמובן יכול כזה שיר
 לאו, טקסט כל להיות יכול הניכוס מקור: החדש הֶקנטֹו של חשוב אפיון כולל הוא
 לפי או אקראית להיות יכולה ובחירתו, ספרותיות יצירות או שירים דוקא

 פותח זה אפיון החיפוש ומנועי האינטרנט בעידן. אסתטיים שאינם קריטריונים
 בטכנולוגיות שימוש העושה זמננו בן משורר. ֶקנטֹו ליצירת אינסופיות אפשרויות
 של האנגלית השפה במילון שעבודתו, ) -  Giles Goodland )1964 הוא החדשות
. השפה של נתונים בבסיסי וחיפוש שימוש של הקלות את אותו לימדה אוקספורד
 עיון של הרעיון, אלקטרוני במאגר בפוטנציה נמצאים הטקסטים כל אם, לדבריו
 ארגון של לדרך נעשית חיפוש מנוע בעזרת קריאה. טפל נעשה ליניארי באופן בספר

 בשם ֶקנטֹונים ספר פרסם 2006- ב. חדשות משמעויות היוצרת רהבצו אינפורמציה
 Global': למשל, נוספת מלה עם 'Capital' של צרוף הוא שיר כל שם בו' קפיטל'

Capital' ,'Seed Capital' , 'Zero Capital '. שורה כל: השיר מבנה של מהכללים כמה 
   1970 בין( מסוימת בשנה שפורסם ממאמר משפט של ציטוט היא השיר של
 לרמוז או לכלול צריך ציטוט כל. כרונולוגית בצורה מסודרות השורות +).2000-ל

, המצוטטים המקורות רשימת מופיעה השיר בסוף. השיר בשם הראשונה למילה
 האפקט אך השורות מן בחלק רק מופיעה עצמה 'Capital' המילה. כרונולוגי בסדר
 לפי. השפה את מנכס והרכושנות קיםהעס עולם כמה עד בקורא תובנה יצירת הוא
  של במבנים לטפל הוא השירה של שעסקה רומז גודלנד: "הספר על הביקורות אחת
 שונה סוג הם כאילו אותם לדחות ולא – העסקים שפת – האינסטרומנטלית השפה
 ".    כתיבה של לגמרי
 מועתקים בקטעים, עקרוני באופן, קבע דרך שהשתמשה אמריקנית סופרת
 הערות כמה" בשם במאמר. )Kathy Acker )1945 – 1997  אקר קאתי היתה רותיהביצי
. היצירתיות של האידיאולוגיה התחילה היכן תמהה אני: "כתבה" מספרי שניים על

 לכתוב טרחו לא היוונים, לפניהם. מזה זה והעתיקו גנבו בודאי וחבריו שיקספיר
 כאשר התחילה צירתיותהי של שהאידיאולוגיה חושדת אני. חדשים סיפורים
, הההיסטורי בספרי שכתוב כמו –' תפארתה בכל עלתה היא כאשר' – הבורגנות

 מכירת ידי על מתפרנס או כסף מרויח סופר כיום. לספרים קפיטליסטי שוק יצרה
, הזאת הרמאות את, הסופרים אנחנו, זאת עושים כולנו .מלים על ַּבֲעלּות, קופירייט

 כשאני. . . . רמאות שזו מודים לא שרובנו אלא, כסף להרויח צריכים אנחנו כי
: מכל יותר עונג לי שמביא מה את עושה פשוט אני. 'לעצמי מנכסת' אינני מעתיקה
   ".כותבת
 יוצרים לזכויות והחוקית האתית ההתיחסות על דיונים מתנהלים האחרונות בשנים
   חומר הפצת לש בטכנולוגיות המפליגים השינויים לאור, אינטלקטואלי ולנכס



, לדוגמא. שירה קטעי לִמְחזּור היחס על גם משפיעה  זו התיחסות. אינטלקטואלי
 גם נדונו בו, "מעבר בתקופת מדיה" בשם כנס MIT -ב התקיים 2007 אפריל בסוף

. רכוש כבעל ומחברה כרכוש נחשבת ספרות, הנוכחי במצב". במעבר יוצרים זכויות"
, בה שהושקעו והידע העמל( היצירה של הכספי כהער את קובע מה לדיון להכנס בלי

 מאשר שונות כאן הבעלים זכויות, )הצרכנים של הביקוש או, והכשרון המקוריות
 ליוצר הוגן תגמול בין מאזן ליצור מנסים היוצרים זכויות חוקי. למשל, ן"בנדל

, הבעלות זכויות זמן הגבלת היא התוצאות אחת. הציבור של באינטרסים ותמיכה
 היצירה והעברת, היובל בשנת האדמה על הבעלות ביטול של התנכי לרעיון ומהבד

 האמריקני החוק קובע, היוצר של הבעלות בתקופת גם אך. הציבור לרשות כולה
, מחקר, הוראה, דווח, הערות, ביקורת כגון למטרות ביצירה  הוגן שימוש" כי, למשל
 שהספריות העובדה.). ס.א ,שלי ההדגשים" (היוצרים זכויות הפרת מהווה אינו

 של צילום ומאפשרות ציבוריים בשטחים צילום מכונות היום מעמידות הציבוריות
  .למדי רחב הוא" הוגן שימוש" של שהפרוש מראה, ביקורת ללא, מיצירות קטעים
 ללא, חדשות ביצירות, הקופירייט תקופת תוך, מיצירות קטעים של שיבוץ לגבי

 ברור? קובע הציטוט גודל האם. ברורה הוראה יןא, כפולות במרכאות הכנסתן
 פרדוקס"ל מגיעים אנחנו כאן. לא שלמה ועבודה לשבץ ניתן אחד ביטוי או שמילה
 טובה מידה שאמת לי נראה? ערמה יוצרים גרגרים כמה, )Sorites Paradox" (ַהֲעֵרָמה
 מוכ, יוצר הקטעים שיבוץ האם כלומר, החדשה היצירה של המקוריות מידת היא

, כמובן, זה)". הקטעים( נתלשו שמהן מאלה שונה, חדשה שלמות", אליוט שאומר
 גישות גם שיש ראינו. שמאחוריו הרכושני המחשבה והלך הקיים החוק במסגרת
  .אחרות

  
  אריאל סימקין

  טַֹרף ָטרֹף
 )ֶקְנטֹו של אטיוד(

 
' ּבֹוֵער ֶׁשּתֹוכֹו ּכֹוָכב ַעל ָיְׁשבּו ֵהם

 'ּדֹומֹות ִּמִלים אֹו ְנִסיּפְ ְּפרֶ  אֹון ְוָאְמרּו
                                       

   ָהָאָדם ְּבֵני ָּכל :ָאַמר הּוא
 .ָּכְרָחם ְּבַעל ְמטָֹרִפים

   ֶזה ַּגם, ַּכֶּזה ֶׁשֵאינֹו ּוִמי
  . הּוא ֵטרּוף ֶׁשל ָאֵחר סּוג

  .לֹא ֵאיךְ . לֹא ְוֵאיךְ 
  ֵמִתים ֲאַנְחנּו ְמַעט עֹוד
  ְדָבִרים אֹוְמִרים ֲאַנְחנּו ַתִיםּוֵבינְ 
 אֹוְרף ַקְרל אֹו ָּפֶלְׂשִתיָנה ְּכמֹו
  .ִנְׁשַמע ָמה אֹו ְׁשלֹוְמךָ  ָמה אֹו
  מקורותה רשימת  ַהֶּיֶלד ָיַדע ּבֹו ָהֶרַגע ּוִמן
   :ִמּכֹל ַהּנֹוָרא ֶאת

   הֹוְלִכים ָהֲאָנִׁשים ָּכל  .ג"ל, ז"ל  בראשית ספר
   -  ָהחֶֹמר ֶאל ָלׁשּוב  .'ו פרק, ) Curriculum Vitea( חיים קורות: הופמן יואל
 ,VI חלק, )Pensees" (הגיגים) "Blaise Pascal(  פסקל בלז
  .414 קטע

  ּבֹו ֶׁשִּנְרֶאה ַמה
  ֵאיָנה, ָרהְצִעי ְּכרּוחַ 

  ,ִׁשָּגעֹון רּוחַ  ֶאָּלא  . 81 קטע,  "אפרים:  "הופמן יואל
  ַהָּמֶות ַרקוְ   . 131 קטע, ל"כנ

  ֵקץ ָלִׂשים ָיכֹול  . 41 עמוד, "לקיץ מעבר, הדלת לפני: "אלירז ישראל
 האחרון בנימין מסעות, "ברעש שיועכ: "עמיחי יהודה

  . 136 עמוד, "מטודילה
  .ַהֶּזה ַלִּׁשָּגעֹון
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  נדב נח

  אריאלה
ַּכְרִּתי ְז   ָּבֶעֶרב ִנ
  ְּבַבת ּדֹוָדּה ֶׁשִּלי

  ֵאיְך ִלְפֵני ֶעְׂשִרים ָׁשָנה
  ִלְפֵני ֶׁשָעְזָבה ְלִאיַטְלָיה

  ִהיא ָּגְזָרה ֶאת ְׂשָעָרּה ָהָארְֹך ֶהָחָלק
  ֶׁשָּכל ָּכְך ָאַהְבִּתי

 ְוֵאיְך ָעִׂשיִתי ִאָּתּה ְּברֶֹגז
  .ׁשּוב ַעד ֶׁשָּצַמחְולֹא ִּדַּבְרִּתי ִאָּתּה 

  
  ֵאיְך ְּבתֹור ֶיֶלד

  ָהִייִתי ְמַׂשֵחק ָלּה ְּבֶאְצְּבעֹות ָהַרְגַלִים
  - ְוִהיא ָהְיָתה צֹוֶחֶקת 

 ִאָּמא ֶׁשִּלי ָּכֲעָסה
 ְוָאְמָרה

ִני ֶי   .ֶׁשֶּזה ְמאֹוד לֹא ִהיְג
  

 .א"ת ברסיטתבוגר החוג לקולנוע באוני, 29בן  ,נדב נֹח
  .בתחרות הסטודנטים "וקאביבד"סרט קצר שזכה ב םביי

  .בימים אלה עובד על הפרוייקט הבא וכותב תסריט חדש
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  .אוהב מאוד את שירי רחל ובוקובסקי –בעולם השירה ממש חדש



  רבקה ירון

  הקולר של היונה: מתוך
  
1 .  

ַּתְׁשלּום  - ֻנָּפה ַהחֲ . ֶהְסֵּכם ָחתּום ֵּביִני ְלֵבין ֲעבֹוָדִתי - ַהְּבִדידּות . ָרהפְ ְמֵאָרה מַ  - ַהְּכֵאב 
ִהְנִני . ְלִמְפָּגשֶאְמָצִעי  - ָהֱאמּוָנה . ְלַפְרָנָסִתי ְוַנְפׁשֹו  - ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִנְבַהל ְלָבבֹו ִמְּלָבבֹו  - ְו

אּוָלם . ְוֵאין ָמנֹוס ְלַנְפִׁשי - ְוכִֹחי ָסר  - ְּכֵאִבי ַרב ּוַמָּכִתי ֲאנּוָׁשה . ָמֲאָסה ִלְׁשּכֹן ִּבְבָׂשרֹו
ְלָפֶניָך . ֶּבֶרְך ְוקֹוָמה- לפַ ְׁש , רּוחַ - לפַ ְׁש . ֹוֵרר ְלִפי ְּדִריָׁשהּוְלׁש, י ְלַמֵּלא ַאַחר ַצו ַהָּׁשָעהָעלַ 

לֹא ֶאָּׂשא ֵחן ? ֲאֶׁשר ִלְׁשמֹו ְּתַהֵּלל ָּכל ְנָׁשָמה, ָכמֹוִני ְיַהְּללּוהּוהֲ . ֲאִני ְּכתֹוַלַעת ָּבֲאָדָמה
ַרב , ָהָאהּוב, ֲהָלָצה ֵּבין ְׁשלֹמֹה ֶהָחָכם - ּוְׁשִמי . א ֵחן ִמְּלָפָניולֹא ֶאּׂשָ  - ְּבֵעיֵני ַהּזּוָלת 

  .ירֹולּבִ ּגַ - ןְׁשלֹמֹה ִאּבְ , ְלֵביִני, ַההֹון
  
2 .  

                                             הדעת- עץ
  
ֵזר ּוַמְדִּגיׁש ְּבקֹול ֶאת חֹו, "ַאַהאַהא", ַמְפִטיר ַהַּסָּבא ְולֹוֵעס ֶאת ְקֵצה ַהִּמְקֶטֶרת, "ַאַהא"

, תֵעיָניו ְמַסְּירֹות ִמַּבַעד ְלִמְצמּוֵצי ָהִריִסים ְוַטְּבעֹות ֶהָעָׁשן ָהְרִגילֹו, ְּבַדֵּלי ִהְרהּוָריו
ְוַהַּסָּבא אֹוֵמר , ַהַּגּבֹות ְמַסְּפרֹות ַעל ִהְתַיֲחסּות ְמֻבַּדַחת, ָהַעְפַעַּפִים ְמַחְּיִכים ְלַעְצָמם

ה וֵ הֱ (ְּגִבירֹוַתי ְוַרּבֹוַתי , ַוֲאַנְחנּו, "ֵהַבְנִּתי, ֵהַבְנִּתי", ּומֹוִסיף, "ַאַהאַהא, ַהאַהאַא", ׁשּוב
ְיֵהא ָעֵלינּו ְלַנֵחׁש ַמִהי  - ֲאַנְחנּו , ּוְבֵכן, )ַהְּמַסְּפִרים ַאֶּתם ַהּקֹוְרִאים ַוֲאַנְחנּו: אֹוֵמר

ּוְרָגִעים , יֹוקְ ֶרַגע ִלְפֵני ֶׁשָּיַצר ֶאת ִּפּנֹו, ִּפְתאֹום- ַתעטֹו ְלפֶ ּפֶ 'ָהֱאֶמת ֶׁשִּנְגְלָתה ַלַּסָּבא ּגֶ 
  .ַאּפֹו ֶׁשל ִּפּנֹוְקיֹו ִיְתָאֵרךְ , ְספּוִרים ִּבְלַבד ִלְפֵני ֶׁשִּנְקַּבע ִּכי ַעל ָּכל ֶׁשֶקר ֶׁשּיֹאַמר

  
3 .  

                                             שקר היופי
  

, ֲאִפּלּו ּתֹוֶסֶסת, ַוֲאֶׁשר ִנְרֲאָתה ֲעַדִין ְצִעיָרה, ֶׁשִהְׁשַּתְּקָפה ְּבֵמיֵמי ַהָּנָהר, ִהִּביט ִּבְדמּותֹו
ְּכִפי , ָרקסָ ָחל וְ ְּבִלי ּכָ , הּוא- ְוִהִּביט ָאז ְּבַעְצמֹו, ןְּפָקחָ , ם ֶאת ֵעיָניוצַ עָ . ָכִנית ִלְקָראתֹוַחּיְ 

ְּבִכְתֵמי , ְוַעל ּגּופֹו ִהְבִחין ִּבְקָמִטים, ָהְלָאהף ָהְלָאה וְ ה ְּבלֹא ַרֲחֵמי ַהֶּזֶרם ֶׁשָּׁשטַ ֶׁשִּנְרָא
ִהֵּסס ְלָהִניַח ֶאת , ִמֵּׁשׁש ֶאת ָעְרּפֹו ַהָּׂשִעיר ְוַהִּמְזַּדֵּקר, ָנַגע ְּבִפיָמתֹו. ְּבִרְפיֹון עֹורֹו, ַהִּגיל

, ֱאִזין ְּבֶקֶׁשב ַרב ְלִפְכּפּוְך ַהַּמִיםהֶ , ָנַׁשם. ְוָעַצם ֵעיַנִים ֵׁשִנית, ֶאְצְּבעֹוָתיו ַעל ְמבּוָׁשיו
ִנְזַּכר ַּבִּמיתֹוס , פֹור ִּבְזִריָמה ִמְתהֹוֶלֶלת ְּתִמיִדיתַלַחִּיים ַהְּקַטִּנים ֶׁשל ְּדִגיִגים ַרִּבים ִמְּס  ְו

ְך ְלַעְצמֹו ַּבֲהָבָנה ְמֵלָאה. ַנְרִקיסֹוס, ַנְרִקיס, ֶׁשל ָהֶעֶלם ַההּוא , לֹא. ְׁשֶלֶמתמֻ , ַמִּקיָפה, ִחֵּי
. לֹא. ת ְּדמּותֹוַנְרִקיס לֹא ָהָיה ֶעֶלם ָצִעיר ְּכֶׁשִהְׁשִליְך ַעְצמֹו ַלָּנָהר ְּכֵדי ְלַחֵּבק ֶאת ָּפָניו ְואֶ 

ָהָיה , ַעְצמֹו- ָּכמֹוהּו. ַנְרִקיס ָהָיה ְּכָבר ֶּגֶבר ִמְזַּדֵּקן ְוָלַמד ֶחְרַּפת ַהִּגיל, ַעְצמֹו- ָּכמֹוהּו
  .ֲהִבים ְלָיְפיֹוָהאֹו- ַאֲחרֹון

  
  

  ; בואנוס איירס, אפסילון' הוצ. טטרלוגיה, "הקולר של היונה", רבקה ירון
  .ח"תשנ – 1996. אביב- תל, ירון גולן' הוצ
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 פרושמכבי צבי 

  מוחרם
  

   ֶרֶגל ִעם ֶּגֶרב ֶרֶׁשת
   הֹוֵלם ּגּוָפה ָהֵעירֹם ֶאל מּול ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש ַהָּנטּוׁש

   ִפָּלה ִמְתּגֹוְלִלים ֵּבין ְּבָגֶדיהָ ִסּדּוֵרי ַהְּת 
   ַעל ַהִּכֵּסא ִייםְּתלּו יםַּתְחּתֹוֵני חּוִטיִני ְזִעירִ 

  ְּפלּוָמָתּה אֹוֶרֶגת ֲחלֹומֹות ֶׁשל ַנַער ִמֵּמָאה ְׁשָעִרים
  

   ַהּכֹוֵפר ֶׁשָּנַטׁש: ַעל ַהִּקיר ְׁשמֹו ִמְתנֹוֵסס
   ִּבְׁשחֹר ַמְחְלצֹוֵתיֶהםִקְללֹות ֲחִסיִדים ְצבּוִעים 

   ִקְנַאת ַאִחים: ֵריַח ֵזָעָתם ְּביֹום ַקִיץ
   ֲעָלמֹות ְׁשבּוסֹות ָּבִאְצְטלֹות ֶׁשל ְרָעַלת ּגּוף

   חֹומֹות ָהִעיר ֶׁשִּמֶּמָּנה ָנס ַעל ַנְפָׁשּה
  

  עֹור ֲעטּוֵפיַחּמּוַקִים : חֹול ַהּיֹום ַעל ְׂשַפת ַהָּים
  ִּויְסִקי ִעם ֶּכֶתם ְׂשָפֶתיהָ ּכֹוס הַ 

  ְׂשָפָתיו לֹוְגמֹות ִׂשְפֵתי ְּכִמיָהָתּה
   ִמִּלים ֶׁשל ְמׁשֹוֵרר ִלּבֹו: ִסְפֵרי ִׁשיַרת ַהִּזָּמה

   ִאּיּוֵרי ֲעָלמֹות ְמֻעְרָטלֹות ׁשֹוֲחקֹות ֶאת ֶיַדע ְּבָׂשָרם -ַּדִּפים ְמֻפָּזִרים 
   א ִמָּׁשםי ַמְסִּביר ֶאת ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ְלקֹוף ָאָדם ֶׁשִהְתַּפֵּתַח ַלּדֹוס ַההּוִפילֹוסֹוף ַעְרִטיָלִא 

  
   ִמְׁשַלַחת ִהִּגיָעה ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה

   ְלַהְחִזירֹו
  ְוהּוא מּול ְזַקְנַקֵּניֶהם ָצַחק

  ִׂשְנַאת ִקְלָלָתם אֹותֹו ֵמעֹוָלָמם
  .ֻמְחָרם ָלַעד
  
  

  ערב עוד
  

  ַסִּכין ְּבָידֹו ְּכִאּלּו ְּכלּום ָנְתָנה
      ַׁשַער ַּבְרִזִּלים ֶסֶלְקְצָיה מֹוֶדְרִנית

  ֶאָחד ָיִמיָנה ְלַׁשַער ַהֲחָטִאים 
   ַאֵחר ְׂשמֹאָלה ְלַׁשַער ָהַרֲחִמים

   ַמְרֶאה ְּגלּוֵיי ַחּמּוַקִים, ֶצלֹוָפןָחָזּה ְללֹא  ָּגָאה ,ִחּיּוָכּה
   ְלֶעְׁשּתֹונֹות ְרוּוִיים ֶּדֶלק ֶקהַהַּמְׁש 

  ָזָכר ָצִעיר ְוֶעְבָרהַזַעם : ָיד ְמַלֶּטֶפת טֹוָעה
   הֹוְרמֹוִנים זֹוֲעִקים: ָיד מּוֶרֶמת ֶאל ַמָּטָרה

   ְנִפיָלה ַעל ַאְדַמת ָהַאְסַפְלט - ְּדִקיָרה , ְּדִחיָפה
   ה ִנְׁשַמַעתִסיֶרנָ  - ִּדְמַמת ַלְיָלה  ַרְגַלִים ַׁשֲעַטת

  ֵמַעִיןִּדְמָעה זֹוֶלֶגת 
  ֵּתל ָאִביב ְּבחּוצֹות ְׁשלּוִלית ַהָּדם ְמַצֶּיֶרת עֹוד ֶעֶרב
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2007, "אור-בת"הוצאת , "בציר מאוחר"מתוך

 ואב נשוי, 54 בן ,פרוש מכבי צבי
 התגורר, סבא כפר תושב. לשלושה
  .בירושלים רבות שנים
 במילואים ל"כסא שימש בעבר
 בארכיטקטורה מתמחה הוא וכיום
 את. גדולים לארגונים מחשוב של

 בשלוש ילהג הכתיבה תשוקת
 תהליך בעקבות, האחרונות השנים
, לדבריו .מעמיק עצמי חיפוש

 מתוך שיצאה האש היא השירה"
 שבין המתח מתוך –" הקופסה
" והמרובע הממוחשב" החיים אורח
 והקיצונית היצרית האמן נפש לבין
 הוא אלה בימים. עקרב מזל בן של

 גם שיוקדש, השני ספרו על עובד
 ייקוהה שירת בהשראת לשירים
  .היפנית



  ברכה רוזנפלד

 קיםועמ כיסים עם שתיקות של מעיל לה יש

   ִּקיםֲעמֻ  ִּכיִסים ִעם ִתיקֹותְׁש  לׁשֶ  ְמִעיל ָלּה ֵיׁש
  יםְּבָעלִ  לּלַ ׁשֻ ְמ  רּדָ ְמֻדרְ  ֵצל
  :ֹותּנְמׁשֻ  ִמיתֹות לׁשֶ  דֹוִריםְמ 
  ְיָצִרים ֲעִריַפת, אׁשרֹ ְּכִריַתת, קֹולֹות ֲחִניַקת, ַּגַּפִים תׁשַ ִליְּת 
 ֶקטׁשֶ ּבְ , ֶקטׁשֶ ּבְ 

 ֶנֱאֶנֶקת ֵאיָנה ִהיא
 ֲעֻמִּקים ִּכיִסים ִעם ִתיקֹותְׁש  לׁשֶ  ְמִעיל ָלּה ֵיׁש יּכִ 

  ִדיםׁשֵ הַ  ֶאת ַמְמִליךְ , ְלַהְחִּביא  ֵמיִטיב
  ְרָחִבים ַׁשְרוּוִליםּבְ , ָמִעיְׁש מַ  ַרב ַצָּואר ֶפַתחּבְ 

 ֲאִוירהָ ַחְבֵקי 
  

  ַהַּמְגִּביִליםַּבְּתָנִאים  ִלְפעֹל ָלְמָדה ִהיא
 ִליםּגְ ְמרַ  ֵעיֶניהָ  לֹחַ ְׁש לִ 
  
  :ַמְמִאיָרה ּהּלָ ׁשֶ  ֻהָּגנּותְּמ הַ 

ְרָאה ּמַ ָתּה ּוַמִּביָטה ַעל ַעְצָמּה ּבַ לֹא ְלַגּלֹות ֶעְרוָ  יא ַמֲחִניָקה ֶאת קֹוָלּההִ           
ִּבְסִליָדה                                                                              

   ךְ ִמּתֹו ְקַטּנֹות ִּבְלִגימֹות ְוׁשֹוָתה לּובֹותְׁש  ַרְגַלִיםּבְ  ֶבתׁשֶ יֹו ִהיא
  ֲעִדיִנים ַחְרִסיָנה ִסְפֵלי                                                   

  ַהַּמִּדים ְוֶאת ַהּטֹוב ָמּהְׁש  ֶאת יםְלַהְכִּת  ְולֹא ּפֹךְ ְׁש לִ  לֹא ִנְזֶהֶרת
   הׁשָ רֹא ְמַהְנֶהֶנת ִבירּותְׁש 
  ַרְעָמה ָעָרּהְׂש ִמ  ִמְתַּפְּזרֹות ָממֹותּדְ 
  
 נּוָתּהְתקָ ׁשַ  ֶקַרח רִלְשּבֹ לֹא ֻאְּלָפה ְסמּויֹות תֶאְצָּבעֹוּבְ 

 עמַ ִיְׁש  לֹא ִאיׁש ַצְלְצִליםַהְּמ  ַּפֲעמֹוֶניהָ 
  ֵמיָתִרים ִהְפִקיעַ , ֶׁשָּלּה יָרהַהּלִ  ֶאת ְלַעְצמֹו ִנֵּכס ִמיֶׁשהּו
  ְמַפָּתה ֲאֻדָּמה ֶׁשִּכָּפה ָלּה ָאְמרּו
 ,  ֶרתּפֶ ְמכַ ּו ַמֲאִמיָנה ִהיא - ָהָרע ַהְּזֵאב ֶאת

  ְּבמֹוָתּה ָלַגַעת ַהָּזָקן ְּכחֹל ֶאת תׂשֶ ְמַחּפֶ 
  

 ֲאִוירהָ  ְּבגֹוֵני ּוָבִהיר ַצח ּהּלָ ׁשֶ  ִעילַהְּמ 
    ִריםִנְסּתָ  ְּבַתִּכים ְּבָעְרָמה ָּתפּור

   ְלגּוָפּה ָצַמח ּוְכָבר ִעָּדִנים ִלְפֵני אֹותֹו ִהְמִציאּו
  ּנּוִניםּגִ  ִהְתַמֵּלא, יםַּתְמנּוִנּיִ  ָׁשָרִׁשים ִהָּכה
    ילִּׁש ּתַ  ֵאיךְ 

  
    ֲעֻמִּקים ִּכיִסים ִעם ְׁשִתיקֹות ֶׁשל ְמִעיל
  ָׁשִפיר ְּבֵמי ִמְׁשַּתְכְׁשִכים ֲהִגיִגים ֻעְּבֵרי ׁשֹותרֹוחֲ  ְמֻצּלֹות

 ְרָצִריםצִ  ְוִתְזמֶֹרת ְזִמיִרים לׁשֶ  ַמְקֵהָלה ַּגם
   ֲאֵחִרים יםַחּיִ  ַּבֲעֵלי לׁשֶ  ְלָהקֹות ּוְלָהקֹות

  , יםִאּיִ ׁשָ חֲ  סֹוְכִנים ָלּה ָׁשְלחּו ֵּכן ַעל
 ּוְנָקִבים ַמֲעָבִרים, ִסִּפים ׁשֹוְמֵרי
 מּוִייםַהְּס  ֶדןעֵ הָ  יּנֵ ּגַ  ֵניּפְ ִמ  ְלָׁשְמָרה
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    סּוִסים ּגֹוֶנֶבת לֹא ִהיא, ַּדַעת ּגֹוֶנֶבת לֹא ִהיא
  ִמְׁשַּתִהים םַמָּבִטי ּגֹוֶנֶבת ִלְפָעִמים

 אּוִליםְּׁש הַ  ְוַהַּמִים נּוָבהּגְ הַ  ָהֵאׁש ַעל ׁשֹוֶתֶקתוְ 
  ֲעֻמִּקים ִּכיִסים ִעם ְׁשִתיקֹות ֶׁשל ְמִעיל ָלּה ְוַיׁש

  
     ַמֲאִמיָנה לֹא ִהיא ָׁשד רּותֹותּכְ  ָאָמזֹונֹותּבְ 
  ַעְרָּפִדיםּבְ  ְולֹא ִליִלּיֹותּבְ  לֹא, מֹוְירֹותּבְ  לֹא

   ֲעָגִבים ֶׁשל ַהָּמתֹק ָהֵריחַ  ֶאת אֹוֶהֶבת ִהיא, יםִריִא ּבְ  ּהֶׁשּלָ  ַהחּוִׁשים
  יםנִ ּפָ  ִלְבַנת ְזִמירֹות ְנִעיַמת, ְמֻאֶּפֶרת הְּגִוּיָ  ִּתְהֶיה לֹא ִהיא
 ְמֵלִאים ִּכיִסים ָלּה ֵיׁש
 ַהְּסָכִרים ְמִסירֹות ַּבִּמִּלים ָּתִמיר ִהיא ַהּמּוָאץ ַהּדֶֹפק ֶאת
    יםַרּבִ  ּוַמִים ַרִּבים ּוַמִים
   ֵמןֵיָא ַּבל ְוֶׁשַפע

 אלִֹהיםּבֵ 
  
  
  
  
  

  איטה חזן
  שני שירים

  
  *    ְוִלְפָעִמים

    
  ִמְתּגֹוֶלֶלת ִּדְמָעה  ְּבָפַני ַהֶּקֶמט ֶאל ִּכי

  ָּבאִתי ְלַבד  ְזַמן ָרִהיֵטי ֵּבין
   ַחַּיי ֶשֶבר, ְוַאָּתה  ִאְּלִמים ְּבָיִמים ִמְתּבֹוֶסֶסת

  ַמְצִהיָבה ָלׁשֹון חֹוֶרֶצת ַהְּזַמן ְלַהֲעִמיק ָיכֹל ֶׁשּלֹא
  ַהִּזָּכרֹון ֶהֱאִדיר ְולֹא – ְמֻכְרֶסֶמת

  ַהְּמחָֹררֹות ָיַדי ַּכּפֹות ֶאת  
  ְּבךָ  ָהאֹוֲחזֹות  ָיֵרחַ  ְּבֵליל ַּתן ְּכמֹו

   קֹוָלּה נֹוֵׂשאת
  ַהָּבָׂשר ְּבִרְגֵבי ׁשֹוִטים ּוְפָרִחים  

 – ַהּבֶֹקר העֹולֶ  ְוׁשּוב ָעבֹות ִּתְקָוה ֵעץ ּבֹו נּוָׁשַתלְ  ֶׁשַּפַעם
   נֹוְתרּו

  .ָהאֹור ְנִביַלת ֶאת ְלַבּכֹות  
    

 .מגיל צעיר אלמנה, 56 בת ,איטה חזן ּומֹוץ רּוחַ  אֹוֶסֶפת ֲאִני ְלַבד ִּכי
  ְּתָלִמים ִּבי ֶׁשָחְרצּו  .לארבעה סבתא .בוגרים ילדים לשני אמא

  ּוְׁשִקיעֹות ְזִריחֹות ּוֵּבין .האחרונות שניםה 6-ב המיוחד בחינוך עובדת
  ..כותבת שירה מאז שהיא זוכרת את עצמה

     .ִּבי ִסיָמִנים ָנְתנּו
  

   ִמְתַּבֵּקעַ  ּגֶֹלם, ְּבמִֹחי  
   ְמכֹוֶנֶנת ְוִהְתַּפְּכחּות

    - ְּכָנַפִים ֶׂשתּפֹורֶ 
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  יוסי גמזו

 ּופיתּוֶחיהָ  הסֹוֶנָטה סּוגת
 

  קוראינו לפני בזה מביאים הרינו, הסונטה סּוגת על ּבהמשכים-מדורנּו ּבמסגרת
 ְּכִליל" היא הלא, לעיצּוב ּביותר והקשה הסבּוכה, המּורּכבת הסֹוֶנִטית הצּורה את

   שורות 14 ּבן שיר היא, ּכזכּור, סוֶנטה( סוֶנטות 15 של מחרוזת זוהי. "הסֹוֶנטֹות
   ּבסדר ותהשור מתחרזות שּבהם, שּורות 3 – 3 – 4 – 4 ּבני ּבתים ּבארּבעה ערּוכות
  3 ּבני ּבתים שני ואילּו, "אֹוְקֶטט" נקראים, ּביחד, שּורות 4 ּבני ּבתים שני. מסּויים
מסורת אחרת של מבנה מבססת את הסונטה על  ").ֶסְסֶטט" נקראים, ּביחד, שּורות

  .2 – 4 – 4 – 4כלומר . טלֶ ּפְ ים וזוג שורות הנקרא קּוִט אֹוְקטֶ ארבעה 
  

  "סֹוֶנטֹות ְּכִליל" השירית והסּוגה ֲעָטָרה, ֵנֶזר, ֶּכֶתר ּפירּושה "ְּכִליל" העברית המילה
  ּבתוכנן המאּוחדות סונטות 15 של מחרוזת היא) series of sonnets ּבאנגלית(

 ּבשּורתה עצמה על חוזרת סונטה ּבכל אחרונה שּורה שּכל ּבצּורה ּבזו זו ּומשּולבות
  השּורות מן ּכּולה מּורּכבת 15-ה הסונטה. אחריה הּבאה הסונטה של הראשונה
 .עצמן הסונטות של ִסדרן ּפי על, ַּבּכִליל הסונטות ּכל של הראשונות

  
 שאּול של הסונטות ּכלילי שני ּבמיּוחד ידּועים המודרנית העברית ּבשירה

" אשה", שלום. ש של הסונטות ּכלילי ּושני" הדם על"ו" ַלשמש", טשרניחובסקי
 אחד ּכל, הופיעו סונטות ּכלילי ּכותבי של יותר המאּוחרים ותּבדור". ּבני חנינא"ו

   הסונטות ּוכליל, "צנּופה צמה", ּבן מנחם של הסונטות ּכליל, עצמו ּבפני ּבספר
בעיקר על , אלון מלצר סונטות ּכלילי ּכמה חיּברּו ּכן". החֶֹרש ּכליל", גמזו יוסי של

על , יהונתן דוד. על תולדות יוסף, "רֹוהּב"ו" הערפל", "יהי האור", ך"נושאים מהתנ
   ". אריאדנה"ו" טנטאלוס", "יאוןאקטֵ : "נושאים מן המיתולוגיה היוונית

  
 מי ּבפני הסונטות ּכליל סּוגת שמעמידה, הטכני זה על נוסף, הּפיּוטי האתגר

  וחּומרותיה חישּוקיה שלמרות, שירית יצירה העמדת של זה הּוא -  ִעמה שמתמודד
 ּומצליחה גיסא מחד קוהרנטית ותוכן-הגּות-יחידת מבטאת היא נּוקשיםה הצּורניים
  . מאידך, אמיתי ריגּוש ּבקורא לעורר

  
 לנסיון, אחרות ּבין, אחת דּוגמית אך הּוא לקוראינּו ּבזה המּוגש הסונטות ּכליל

 .זה ּכפּול אתגר עם הקשה ההתמודדּות
 
 
 
 
 
 
 
     (Francesco Petrarca) סקו פטררקה'פרנצ 
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אחד מכותבי הסונטות האיטלקיים
  ).13-המאה ה(המוקדמים והמוכרים ביותר 

  Bargilla)(אנדריאה די ברגילה : ציור



  
  יוסי גמזו

  ְּכִליל ָהֵאש
 )סונטות לילּכ(

  
1. 
 

 ָלַדַעת ַעְצמֹו שֹוֵתק ֶשְּכמֹו ָהִעֵּור ַהחֶֹשךְ 
   ַהַחד ְּכפֹוָרם ִשֵּני ּוֵבין ַהְּבדֹוד ֵלילֹות ִּבְכלּוב
 ַּפַעם-ָהֵאי ֶשל ַהפֹוְרָמִלין ְּבִצְנְצנֹות שֹוֵמר
  .ֶאָחד- ֶאָחד, ַהַּמְמִאיִרים ַהִּזְכרֹונֹות ָּכל ֶאת

  
  ,ָהעֶֹשק ְוֶשל ַהֲחָסךְ  ֶשל עָהרַ  ִּפְרֵחי ָּכל ֶאת
   ַהַהָּפלֹות ָּכל ֶשל, ַהֵהם ָהֻעָּבִרים ָּכל ֶאת
  שֶ  אֹו, שֶ  אֹו ֶשל ַהְּצָעָקה ְזכּות ַעל ִוְּתרּו ֶשּלֹא

  ִּבְמִחּלֹות ַרַעם ְּכמֹו ְלִהָּוֵלד ּוִמְתַעְּקִשים
  

 ַהֶּשֶקר ְסגֹור ֶאת ַהּפֹוֵרץ ַהֶּטְקטֹוִני ַהַּזַעם
  ִּפְתאֹם ַהִּמְתַיְּשִנים ַהִהְתַיְּשנּות יֻחּקֵ  ָּכל ֶשל

   ֶשֶקט ֵאיֶנָּנה ּוְשִתיָקה ַמִים ֵאיֶנּנּום ְּכֶשּדָ 
  .ְּתהֹום ְּפֵני ַעל ַמר חֶֹשךְ  הּוא ַהִּזָּכרֹון ְואֹור

  
  ָּכל ּבֹוֵקעַ , ַּבּקֹוְנִכָּיה ַהָּים ִּכְדִכי, ְוָאז
  .ינקֹולָהאֵ  ֶשל, ִנְשָמע-ַהּלֹא, ַהִּמְצַטֵּבר ַהֵהד
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  ָהֵאינקֹול ֶשל, ִנְשָמע-ַהּלֹא, ַהִּמְצַטֵּבר ַהֵהד
                   ִמֶּפַצע ְּכָדם, ֵמֵעץ ִּכשְַֹרף, ִּכְסָטַלְקִטיט שֹוֵתת
           ֵהֵנָצה ַאף ֶשֶּטֶרם, ַהִהיא ָהַאֲהָבה ֵמָאז
  . ַהּכֹל ַמְסִּביר ּומֹוָתּה ָלֶנַצח ִנְרְצָחה ְּכָבר

  
            ִמֶּקֶדם ַעְבדּות-ִּכְצַרב, ְלךָ  ֻהְבַטח ָאז ְּכָבר, זָא ִּכי

                                           ִּבְבשַֹר ָּבאּור- ֶשִּנְתַלֵּבן-ַּבְרֶזל ּוְכִמְכַות
  ֶתְחַסר לֹא ַאךְ  ַהְרֵּבה ֶּתְחַסר ְלעֹוָלם ִּכי, ַהְּבִעיר

  ַהֶּגֶדם ְּכרֹת ֶאת, ָהֵאין ֶאת, ַהֶחֶסר ֶאת ַּפַעם ַאף
  

  ַהָּיִמים ָּכל ֶשַּיִּכיְשךָ  ַהֶּזה ַהְּמַדֵּמם
  ַהַּגֶחֶלת ֶשל ַהִּצְפעֹוִנית ְנִדיבּוָתּה ִּביקֹוד

  ֶשַהְּתִמיִמים( ָיכֹול- ַהָּכל, ַההּוא ֶשַהָּסִדיְסט
  ֵאֶּלה ָּכל ֶאת ָּבּה ַמְחִּתים) ָהַרֲחִמים-ַאב לֹו קֹוְרִאים

                                               
                                      , ַהַּדַעת ּגֹוֵנב ַהְּזַמן, ַהִהיֶלִרים ְּגדֹול ֶשֵחֶרף

3.  
   

  ִנְגַּדַעת- ּלֹאהַ  ָהֱאֶמת ֶאת ָּתִמיד יֹוְדִעים, יֹוְדִעים
  -ץ"ְלַשְכּפַ  ַחתִמּתַ  אֹוָתּה ַמֲעִליִמים ְוַרק

  ֶשֶּנְחַּפץ ֶאת ַהַּמְסִּתיר ֹוִאיְזם'ַהָּמצ-ִשְריֹון
  . ַּגַעת-ְוָהַאל ָזכֹור-ָהַאל ִּבְסִליק ְלִהָּקֵבר

  
  ַהֶּנֶפש ֶשל ָּבַאְמּבּוש ַהְּזַמן-ֶשִּפְצַצת ְוַרק

  :ן"ַהִּשי ִלְשַעת, ַהִּמְתַקֵּצר ִּבְפִתיָלּה, אֹוֶרֶבת
  ַהֲחִריִשי, ָצפּוי-ַהּלֹא ָהֱאֶמת- ְלֶרַגע
  מּוֶנֶפת ּובֹו ִמִּמְגָננֹות ֵעירֹם ַאָּתה ֶשּבֹו

  
  ַהּזֹוֵכר ַהֶּיֶלד ֶשל ַהַּמֲאֶכֶלת ֵאיַמת
  ,ִמְתַלֲעֵלעַ , ָחנּוק, ָיָמיו ֶשָּכל ִיְצָחְקךָ  ֶאת
   ָעֶליהָ  ָּכְתבּו ֶשּלֹא(  ה רָ  שָֹ   ֲעֵקַדת ִעם שָָֹרה
  ) ַאֵחר קֹוםמָ  ְּבשּום ְולֹא ב"כ ִּבְבֵראשית לֹא
  

   ַאְנקֹול ַעל לֹו ְּתלּוָיה ַחָּייו ּתּוַגת ֶשָּכל ֲאָבל
  .ַהּכֹל ֶשל ָהִאָּמא ֶשִהיא, ַהַּמְחַּתְרִּתית, ַהִהיא
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  ַהּכֹל ֶשל ָהִאָּמא ֶשִהיא, ַהַּמְחַּתְרִּתית, ַהִהיא
                      ָהרֹעַ  ֲהֵרי, ַהֵּגיִהּנֹום ַתם לֹא ָּבּה ְוֶשַּגם
  ִלְקרֹעַ  ְוִאם, ִסְדָרִתי רֹוֵצחַ  ָהָיה ָתִמיד
  ִלְסקֹל לֹא ְוָלָּמה ְּבִסיטֹונּות לֹא הָלּמָ  ָאז
  

                         ְיִחיָדה ְּבֶאֶבן ִּבְמקֹום ַרּבֹות ַּבֲאָבִנים
  ?ְוַהָּפִגיעַ  ֶהָחשֹּוף ֶשל ִלְחיֹות-ִעְקשּותֹו ֶאת
   - ַמִּגיעַ -לֹא- ַמִּגיעַ , ֹוֵדקצ לֹא אֹו צֹוֵדק ְוִאם
  ַהִחיָדה ֶשל ְּתִמימּוָתּה ַעל ָקצּוץ ִּבְכָלל שָֹם ִמי
  

  "?ַתֲעשֹק ִּכי ְלךָ  ֲהטֹוב: "ִּכְשִחין ָהִאּיֹוִבית
  ַדְוָקא ֵאיֶזה ַרק, ְמַעֶּנה ַרק, ַמֲעֶנה ָלּה ֶשֵאין
  ַקְפָקא ֶשל ִטיָרתֹו ַשַער ְּכמֹו ָוַקר ָנעּול, ָאִדיש
  ַלְחשֹק ִשָּניו סֹופֹו ָעָליו ַהִמְתַּדֵּפק ֶשָּכל

  
  :ִנְכֶזֶבת ִצִּפָּיה ְלֵאיזֹו ְּבַהְמָּתָנה ּבֹוש ַעד

  .ָהֶאֶבן ִּבְסגֹור ַהִּמְתַאֵּפק ָהעֹודלֹא ֶשל ןַהּכֵ  .ִנְגַּדַעת- ַהּלֹא ָהֱאֶמת ֶאת ָּתִמיד יֹוְדִעים, יֹוְדִעים
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7. 5.  
    

 ָהֶאֶבן ִּבְסגֹור ַהִּמְתַאֵּפק ָהעֹודלֹא ֶשל ַהֵּכן :ְוַהִּנְכֶאֶבת ַהִּגְמּגּוִמית, ַהַחָּמה ַהְּסַּפְזָמה
  ִנְמָחק-ּלֹאהַ  ַהֵּלב-ְּבַצג ֻמְקָלד ֶשִּזְכרֹוָנּה .ִמֶּזה ִּתְשַּכח, ֵמָעל ְלךָ  ֻיְרַעף אלֹ ַּפַעם ַאף

  ַהִּמְתַחֶּזה ְּבלֹוף הּוא ֶעְליֹון ַשְפִריר ֶשל ַהִּמיתֹוס  ֶמְרָחק ֶשל אֹו ִשְכָחה ֶשל, ְזַמן ֶשל delete ְּבשּום
  .ָלֶעֶבד ָאדֹון ַחְסֵדי ֶשל ִפיַלְנְּתרֹוְּפָיה ְלֵאיזֹו  - ַמֶּצֶבת מּול, ַּבֶּגֶשם, ַההּוא ַהַּסְגִריר ִמּבֶֹקר

   
  ְּכפֹור ַרק ֵיש, ֶחֶסד שּום ְוֵאין ָאדֹון ֶשֵאין ְוַרק  ִמַּתַחת, ַהִהיא ָהֲעלּוָבה, ַהַּדָּלה ָהֶאֶבן

  סֶֹמק ֵיש ִאםוְ , ַנֵחם-ְוֵאין-ַרֵחם-ֵאין-טּוְנְדרֹות ֶשל  ַהְּסָתו ִלְשֵמי, ָהֲאִדיִשים ַהְּברֹוִשים ִלְנשֶֹרת
  ,ָתו מּול ָתו, ָּבּה םֶשַּמְשִחיִרי ִיְצָחק- ַנֲחַלת ֶשל  עֶֹמק ְּבֵאיֶזה ,ְּבךָ  ַרק ֶזה ָוחֹם- ֶחְמָלה-ֵאש ֶשל

  ְספֹור ֵאין ֵלילֹות. ְלַעְצְמךָ  ֶשֵּביְנךָ  אֹוְרֵפיִאי  ִנְמַּתַחת ֶשְּכמֹו ַחְשַמל-חּוֵטי-ַחְמשֹות ְּפֵני ַעל עֹוְרִבים
    

  ִּתְקָוה- ֵאין-ַּפְרִטיטּוַרת, ֶהֶגה ְּבִלי, ֵמיְתֵריֶהם ֵּבין ְמַחָּכה ֶשֶּפֶנלֹוֶּפה ַעְצמֹו ַמְשֶלה ָאָדם
  ֵמֵעֶבר ַהְרֵחק ִּגיְנט ְלֶּפר סֹוְלֵויג אֹו ְליּוִליֶסס  ַהִּמְתַחְלֶחֶלת ַאְפסּותֹו ַעל ִאֵּלם ֶרְקִוֶים ֶשל
  ֶאֶבן- ֵלב רַהּקַ  ֶשִּלָּבם ַהחֶֹשךְ  ָהֵרי ְלָכל  דֶחלֶ  מּול ַהִהיא ַהַחָּמה ַהְּסַּפְזָמה - ָהָאָדם ֶשל

  ְּכָבר ֶיֶלד הּוא ְּכֶשֵאין ַּגם ַלֶּיֶלד ְּתשּובֹות ֵאין ּבֹו ,ַחָּכה ִּבְקֵצה ָזָהב-ְּכַדג, ִלְתּפֹס ְמַנת ַעל ַרק
    

  ַלְחצֹץ ְוֵאין, ָהֵאש ּוֵבין ֵּביְנךָ , ָּכאן ֶזה" ָּשם"שֶ   ִּגּצֹו ְּבַרק ִהיא, ִחּצֹו חֹד ִהיא, ִנְבָלם-לֹא ֵגיֶזר ִהיא
  .ְּבָהִנּצֹו, ְּבִהְתַלְּקחֹו ָהֵאש-אֹור-ֶּפַרח ֶשל .ַהִּניצֹוץ ֶּפֶלא ֶאת מֹוִליד ֶשַהִחּכּוךְ  ִלְפֵני

    
    
   
8. 6. 
    
  ,ַהִּניצֹוץ ֶּפֶלא ֶאת מֹוִליד ֶשַהִחּכּוךְ  ִלְפֵני  ְּבָהִנּצֹו, ְּבִהְתַלְּקחֹו ָהֵאש-אֹור-ֶּפַרח ֶשל

  ,ָהֵאֶלם ִסְכֵרי ָּכל ֶאת ּפֹוְרצֹות ִּליםֶשַהִּמ  ִלְפֵני  ,ַהֶּלִחי ְּכפֹור ֶאת רֹוְתחֹות ְּדָמעֹות ְרכֹותחֹו ּבֹו ָּבֶרַגע
   ִנְנֶעֶלת ְוַהִּתְקָוה ִנְפָער ֶשַהֵּיאּוש ִלְפֵני  ֶּבִכי ַרק, ַהֶּזה ַהְּלַבד ִמן ְלַבד יֹוֵתר ְּכֶשֵאין

    ִמְרָּבצֹו ַעל ַהִּמְתַיֵּבב ָאנּוש ֱאנֹוש ּגּור ֶשל  - ַוֲהִקיצֹו ִקּצֹו ֶאל ַמִּגיעַ  ַהּתֹם- ְותֹור
    
  ,ִהְתַּגּלּות ֶשל, ֱאֶמת ֶשל ֶאִּפיָפאִני ֶרַגע ֵיש  ַמה ָּכל ָקבּור ֶשִּמַּתְחָּתיו ַקר ֶאֶבן-לּוחַ  ֶשל

  ,ְּפִניָמה רֹוֶמֶצת ָשִנים ֶשְּכָבר ָּבֵאש ּבֵֹער ְסֶנה ֶשל  ֶנִרי'גֶ  יףַּתְחלִ , ּתֹוָתב, ָּפגּום ַהּכֹל ֶשִּבְלָעָדיו
  ְלִאָּמא ֵּבן ֵּבין, ְלֵמת ַחי ֵּבין ִנְקָטע לֹא ֶּגֶשר ֶשל  ,ְלֶיִרי מּוָעד ִּכְגבּול, ַאָּתה ֻחּמֹו ֶשְּבִלי ְלַמה
 הַמֲהֻלּמָ  ְלעֹוד ְסִפיָגה- ְּבכֹוְננּות ָתִמיד   .ָגלּות ֵאיָנה ּוְכֶשְּבִדידּות ֻחְלָשה ֵאינֹו ְּכֶשְּבִכי

    
  ְוִהָּגיֹון ֶחְמָלה ְנטּול, עֹוֵין ַמֶּשהּו ֶשל  ַחָּייו ּתֹוךְ  ֶאל ִמּמֹוָתּה חֹוֶזֶרת ֶשִהיא ּוְכמֹו
  ַלִּליְמּבֹו, שֶָֹדה-ִּדין-ֵּבית ְּכִמין, יֹום- יֹום אֹוְתךָ  ַהָּדן ַהֶּתֶפר-ַקו עֶֹמק ֶאל, ְּכּבּוֶמַרְנג, ִּפְתאֹם ָשב הּוא

  ָהֵאֶפר ִמְּשחֹור, ֶשּבֹו - ְלֵאש ְּכפֹור ןֵּבי, ְלֵיש ֵאין ֵּבין  ּבֹו ָּכִלים ָאָדם ַחֵּיי ִּכי ףַא" ַחִּיים" ַהִּמְתָקֵרא
  ְּכִפְגיֹון) ?et tu, Brute( ִנְנֶעֶצת ּוְבִגיָדתֹו  ַחָּיב ְוהּוא ָיְפָיּה חֹם ֶשל ַהחֹול-עֹוף ּבֹו נֹוָלד

    
  :ָהֶאֶבן ִמְּכפֹור ָהֵאש ֶאת, ִּכְּפרֹוֵמֵתאּוס, ִלְגנֹב         ַהְּתֵכֶלת ְקרּוֵעי ֶשִּדְגֵליֶהן ַהָּשְוא- ִּתְקוֹות ִּבְבשַֹר

  .ָהֵאֶלם ִמּתֹוךְ  ַהּנֹוָלדֹות ַהִּמִּלים ֶרֶחם ֵהם .ַהִּגְמּגּוִמית ְוַהִנְכֶאֶבת, ַהְּסַּפְזָמה ַהַחָּמה
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9. 11.  

    
  ,ֵמֶהֶלם קּותִהְתַחְּמ  שּום, ִּכְמַעט שּום, ְּבֵעֶרךְ  ְלשּום :ָהֵאֶלם ִמּתֹוךְ  תַהּנֹוָלדֹו ַהִּמִּלים ֶרֶחם ֵהם

  לֹוֵהב ֶּפָחם-אּוד ִהיא, ֵשִדים-ַהְשָּבַעת ִהיא ִשיָרה  ַהִּמְתּפֹוֵרר ַהָּכָזב ֶשל ְּכַטָּיָחיו ֶשּלֹא
  ,ְּכֵאב-ּוְצלּוף ְּפָחִדים-ְרדּוף, ַמְתֶוה ַאָּתה ֶשּבֹו   ֵררְוַהּסֹו ָהַעז קֹוָלן ּגֹוֶאה ְסָדָקיו ֶשֵּבין
  ֶצֶלם ֶאת ֶשְּלךָ  ָהֲעֵשָנה ַהְּמָעָרה ִקיר ַעל  .ַהֶּסֶלף ְּבַכף ַהֻּמְשָּתקֹות ָהֲאִמּתֹות ָּכל ֶשל
    
  ַהִהָּנְטשּות ּוְדָרקֹוֵני ָהָאְבָדן ָממּותֹות        ַמְצִּפין ְּבֵאין ַהחֹושְִֹפים ַהְפַיאְסקֹו ְטָלֵאי ָּכל ֶשל
  ַהֵּזֶכר- ַלִּפיד ְלאֹור, רִנְבעָ  ֵנַאְנֶּדְרָטל ְּכִמין  קֹולֹוָסִלית ֶרֶגל-ְּפִשיַטת ֶשל ְקלֹוָנּה ִקְרֵעי ָּכל ֶאת
  ַהֶּנֶכר ְוֶשל ַהְּבדֹוד ֶשל ַּפַעם-ַאף-ָּכֶבה- ַהּלֹא  ּוָטִליתְּבר ָלנּו ְוִנְרַצח ָּכאן ֶשֶּנְחַלם ַמה ָּכל ֶשל

  ַהַּמָּמשּות ֶשַהְתָוַית שֹוִטים-ַאְשָלַית ּתֹוךְ   .ְוַהְּסִּפין ַהּקֹוְמִּביָנה, ַהֶּבַצע ְּבַסִּכיֵני
    
  ִּכְבָיכֹול ּכֹחַ  ָּבּה ֵיש ַהִּמיֶמִזיס-ּכֶֹתל ַעל  ,ֶיֶלד ֶשל ּתֹם ַרק לֹא, ִלְרצֹוחַ  ֶאְפָשר ֲחלֹום ַגם ִּכי
   ַהֶּטֶרף ְּפרּוַעת ֵמָעְצָמָתן, ִּבְמַעט לּוא, ִלְגרֹעַ   ,ְתהֹום-ּוֵמי ֲאִויר ַרק לֹא, ִמְסָּתֵאב ֶאתֹוס ַּגם

                 ֵיהֹם ַּתְמחּוי- ֵּבית ָּכל ָהֲעֻשִקים ּוִמִּדְמַעת   ֶהֶרף תֹאַמְרָנה ֶשּלֹא ַהֵהן ְפָלצֹותַהִּמ  ָּכל ֶשל
  .קֶֹהֶלת ָסח, ָהֶרַשע ָשָּמה ַהִּמְשָּפט ָשם ּוְמקֹום  -  ַהְּשכֹול ְוֶשל ַהַּיְתמּות ֶשל ַסִּכיָנם ְלַנַעץ

    
  ִנְצחֹוָנּה ֶאת ִלְקנֹות ְנכֹוָנה ִהיא ֵּכן ִאם ֶאָּלא  : ַּבַּסָּכָנה ַהְּצִפָּיה ֵמאֶֹמץ ָמנֹוס ְוֵאין

  .ְלִהָּכַנע ֶשּלֹא: ַהּזֹאת ַהִהְתַיְּסרּות ְּבַדם  .ַתָּקָנה ָלּה ֶשֵאין ַהִהיא ַלְּתהֹום ַהֲהָצָצה
     
   
  

12.  10.  
    

  ,ַתָּקָנה ָלּה ֶשֵאין ַהִהיא ַלְּתהֹום ַהֲהָצָצה ַנעְלִהּכָ  ֶשּלֹא: ַהּזֹאת ַהִהְתַיְּסרּות ְּבַדם
  .ָהֶעֶצב ְלַעְרְּפֵדי, ָהֵאיָמה ְלָּבָרקּודּות   ַהֶהֶרס סֹוד ִעם ְוָהִעּמּות ָהִאּמּות ֶשל ּכָֹחם

  ,ִנְמֶרֶצת ִהיא ִאם, ָיָפה ִהיא ִאם, ַאְשָלָיה ֲאִפּלּו  ֵמֶאֶרס ִחּסּון-ַנְסיּוב אֹותֹו מּוָפק ֵמֶהם קֶשרַ 
  ַהַהְסָּכָנה ְוַעְקַרב ַהָפָטִליְזם ְנַחש      -  ַקָּנא ֵלב-אֶֹמץ ֶשל, אֹור ֶשל ְחִליִליתּגַ  ָּבּה ֵיש ִאם

   
  ,ֵּיש- ַמה-ַהֶּזה ִלְתבּוְסָתנּות, ָלִרְשעּות, ַלֶּשֶקר  ,ֶהָחָמס ֶאת, ַהְּסִחי ֶאת, ַהחֶֹשךְ  ֶאת ְקָצת דֹוָחה

  ,ִלְגוֹועַ  לֹא ֶּקֶשתַהִּמְתעַ  ַאְשָלָיה הּוא ָחזֹון   .ְוָלעִֹני ָלָעֶול, ַהִּמְמָסד ֶשל ִלְשִחיתּותֹו
  ,ָסלֹוִני ִגהּוק לֹא ִהיא, ָהָרש ִּכְבשַֹת ַדם ִהיא ִשיָרה  ָּגבֹוהַ  ְלִהָּשֵאר, ַהִּביב ֶאל ִלְצנֹחַ  ֶשּלֹא
   .   ָהֵאש ַפתְׂש  ֶאת יֹוְדִעים ָּבֵאש ַהִּנְצָרִבים ַרקוְ   .ִיַּמס ַּבּסֹוף ִאיָקרֹוס ֶשל ְּכָנָפיו ּדֹוַנג ִאם ַּגם
                                  

  ,       ֻקּפֹות שֹוֵבר ְוָהַרע ְפַראֶיר הּוא ַהּטֹוב ִאם ַּגם                     ְמַכִּבים לֹו ֶשֵאין ַּבֶּמה ֶשֻאַּכל ִמי ְוַרק
            עֹוֶמֶמת ֵאיָנה ֶשְּכָלל ַהּזֹאת ַּבְּדֵלָקה ִּכי ֵמִבין ֶּפַרח ִהיא ְוָהַאֲהָבה ּפֹוַרַחת ַהְּזנּות ִאם ַּגם

                 ַהְּמַדֶּמֶמת ַהִּפְרָצה ֵהם ִחידַהּיָ  ֶשל ְּפָצָעיו   ַהֶּקַרח- ִלּבֹות-ְקִשיחּות ִּבְטֶרְנד מּוָגן ִּתיִּבלְ  ְמאֹד
            ָהַרִּבים ֶשל ַמְכאֹוָבם, ְּכאֹוְסמֹוס, ִנְסָּפג ֶשָּבּה  :ּפֹה הּוא, ַחם הּוא, ַחי עֹוד הּוא - ִמְתַקְרֶנֶפת ֶאֶרץ ֶשל
    

             חֹוב ָלּה ִיָּפַרע לֹא ֶשְּלעֹוָלם ַיְתמּות ּתֹוךְ  ֶאל  ,ַּבֶּתֶלם- ֵלךְ  ֶשל ְּפָשרֹות ְלשּום ִמְתַּפֶּתה לֹא, ּבֹוֶטה
  .ְּבאֹוב אֹוָתּה ַהַּמֲעלֹות ַּבִּמִּלים ֲאִפּלּו  .ֵמֶהֶלם ִהְתַחְּמקּות שּום, ִּכְמַעט שּום, ְּבֵעֶרךְ  ְלשּום
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  ְּבאֹוב אֹוָתּה ַהַּמֲעלֹות ַּבִּמִּלים ּוֲאִפּל
 ֵאיֶנּנּו ֶשְּכָבר, ֵמִתים ּכֹוָכִבים ֶשל אֹוָרם ֶאת ְּכמֹו
  ֵעיֵנינּו ֶאל ַמִּגיעַ  עֹודֹו ֲאָבל ֵמֶהם קֹוֵרן

                   ֵמרֹב ֶשָעְיפּו ָוחֶֹשךְ  אֹור ְשנֹות ִמֶּמְרַחֵּקי
  

  מּוֶפֶרת ֲאָבל ֹוָלהְגד ַהְבָטָחה ֵאיזֹו ֶאל ְּכִמיָהה
 ַקְלַּגס ַמְּגֵפי ְּבדֹוְרָסנּות, ָשָעה- ָשָעה, יֹום- יֹום
   ְוַהַּגס ַהִּציִני, ַהּזֹול, ַהֶּנֱאָלח ָּכל ֶשל

 .                     חֹוֶפֶרת ָיָדּה ְּבמֹו ִקְבָרּה ּבֹור ֶאת ֶחְבָרה ֶשָּבם
  
   ָחֵזהּו ְּבתֹוךְ  ָשֵלם ְקָברֹות-ֵּבית לֹו ֶשֵּיש ִמי ַרק

  .ְמָחהַהִּׂש  ֶשל ְזָהָבּה הּוא ָּנִדיר ַמה יֹוֵדעַ 
  ֶשִּנְמָחה ֶּדַמע ַּגם, ְּכלּום שּום ְמַרֵּפא לֹא ַהְּזַמן
  ֶשּיֹאֲחֵזהּו ַקר ֶמַלח ֶשל חֹוָתם ַּבֵּבן מֹוִתיר

  
       ,         ֵמֱאהֹב ָיֶדיהָ  ָקְצרּו ֲאֶשר זֹו ְּכֵזֶכר
  .ַהַּמְכאֹוב ֶשל עֹוְרָקיו ְסֵמיחֹו, ֵהן ַרק, ֶשֵהן ֲאָבל

  
    
    

15. 14. 
   

  ,ָלַדַעת ַעְצמֹו שֹוֵתק ֶשְּכמֹו רָהִעּוֵ  ַהחֶֹשךְ   ,ַהַּמְכאֹוב ֶשל עֹוְרָקיו-חֹוְסֵמי, ֵהן ַרק, ֶשֵהן ֲאָבל
  ָהֵאינקֹול ֶשל, ִנְשָמע-ַהּלֹא, ַהִּמְצַטֵּבר ַהֵהד  , ַּפַעם ֶשל ְוִאם ַהּיֹום ֶשל ִאם, ָוִדין ַּדָּין ֵלית ֶשל
  :ִנְגַּדַעת ַהּלֹא ָהֱאֶמת ֶאת ָּתִמיד יֹוְדִעים, יֹוְדִעים   ַהַּזַעם- ֶאְגרֹוֵפי ֶשל ְוִאם ֵאם- ֵאין- ּתּוַגת ֶשל ִאם

  .       ִלְרעֹב םָלהֶ  ֶשִּנְמַאס ַהֶּלֶחם-ַחְסֵרי ָּכל ֶשל  .ַהּכֹל ֶשל ָהִאָּמא ֶשִהיא ,ַהַּמְחַּתְרִּתית, ַהִהיא
    

  ָהֶאֶבן ִּבְסגֹור קַהִּמְתַאּפֵ  ָהעֹודלֹא ֶשל ַהֵּכן  ְּבִאיש ִאיש ָיד ִּכי ַעל ַהִּמְתַחְּסִדים ּוְבִהְזָּדֵעק
   ָהרּוחַ - ְיֵפי ָהַאִּלימּות-ִלְמַגֵּני ָנא ֻיְזַּכר ,ַהִּניצֹוץ ֶּפֶלא ֶאת מֹוִליד ֶשַהִחּכּוךְ  ִלְפֵני

  ְוַהִנְכֶאֶבת ַהִּגְמּגּוִמית, ַהַחָּמה ַהְּסַּפְזָמה  ,ְוַהִּקּפּוחַ  ָהַעְוָלה ִמן יֹוֵתר ַאִּלים ֶשֵאין
  .ִריש-ַהּנּובֹו ִמְשַמֵּני מּול ָהִריש ֵמֶעְלּבֹונֹות  -  ְּבָהִנּצֹו, ְּבִהְתַלְּקחֹו ָהֵאש-אֹור ֶּפַרח ֶשל

   
  ,ַהֵּלב ְשִריר ְּבאֶֹטם ַּתְּיָדהֶשִּנְס  ִשיָרה ְוַרק  ָהֵאֶלם ִמּתֹוךְ  ַהּנֹוָלדֹות ַהִּמִּלים ֶרֶחם ֵהם

ְ ְּבַדם                                 ְוָהרֹוֵתחַ  ַהַּמר ִמן אֹוִטיְסִטית ֶשִּנְתַנְּתָקה  תַיְּסַהה   ְלִהָּכַנע ֶשּלֹא: ּזֹאתהַ  רּותִ
  ָהֵריחַ -ֲאִנין, ָהִאְסְטִניִסי ְלַאָּפּה ִמַּתַחת   ֵמֶהֶלם ִהְתַחְּמקּות שּום, ִּכְמַעט שּום, ְּבֵעֶרךְ  ְלשּום

  ְוַהְּכֵאב ַהְּמִרי ִּבְפֵני ַּדְלָּתּה ֶאת טֹוֶרֶקת                ַתָּקָנה ָלּה ֶשֵאין ַהִהיא ַלְּתהֹום ַהֲהָצָצה
    

   ְּבאֹוב אֹוָתּה ֲעלֹותַהּמַ  ַּבִּמִּלים ֲאִפּלּו        ַעד ְּכִריָתה ָתּהאֹו ֵמֵאיַמת ַּבֶּיֶלד ָּכבּו ֶשּלֹא
  .ַּמְכאֹובהַ  ֶשל עֹוְרָקיו-חֹוְסֵמי, ֵהן ַרק, ֶשֵהן ֲאָבל  .ָלַדַעת ַעְצמֹו שֹוֵתק ֶשְּכמֹו ָהִעֵּור ַהחֶֹשךְ 

                      
 

  

  
 )2004 קיץ, 61 גליון, "הליקון"ּב נדּפס(
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 דודי בן עמי

  )1925- 2004( חייטין חנה מאת "ַא יִידיש קינד"

  "אם לב" עם רבים קוראים לבבות
 
". ולםלע גאולה מביא", חנינא רבי בשם אלעזר רבי אמר, "אומרו בשם דבר האומר"

 קשה, האומר שם את יודע משאינך, החיפוש ומנועי האינטרנט ימי ,בתקופתנו
 בשיר כשמדובר וכמה כמה אחת על, דבר סתם לגבי הוא כך אם. הדבר את למצוא

 ואת נבדלים מוזיקליים ביצועים, אחדים תרגומים, המקור בשפת שונות גרסאות ולֹו
  .שונות צורות 10 וא 9-ב, בעברית מלבד, לכתוב ניתן שם המשוררת

 ומיד" לה'פיני של מכיסו אם לב" הרשימה ובו 12 גיליון את פרסמנו זה אך: והנה
 .ממש של לבֶ חֶ , מכך יותר הרבה וגם חוט קצה גם שהיא הודעה הגיעה

 
 רב שלום לשרית

 המקורי שמו ".אם לב" האידי לשיר בנוגע עיניך את להאיר יכולה אני לשמחתי
 ."וייטו דערפל ישוליטו א אין" -הוא  באידיש השיר של

 הרבה כתבה אשר חייטין חנה היא המשוררת, שבליטא שבלי בגטו נכתב השיר
 את שרדה חייטין חנה .הגטו להמנון הפך "בליטא קטן בכפר" השיר .בגטו שירים
 3 -כ לפני נפטרה שם ,ב"לארה היגרה שנים מספר ולאחר לארץ עלתה ,השואה
 יוצאי באיגוד. עממית היא. המנגינה. המקורי רהשי את לך שולחת אני .שנים
 .חייטין חנה של משיריה הרבה מופיעים בו שבלי גטו שירי ספר נמצא ליטא
 בתיה בברכה

 
 ".בליטא קטן בכפר" ושמו ביידיש השיר ביצוע גם ובו מוזיקלי קובץ נלווה להודעה

  
 מפעילי יהםושנ)  Šiauliai– שאוולי( שבלי גטו מניצולי הוא דוד שבעלה, בתיה
 לקראת חומר האוספת גוז אטה הגברת לבין ביני קשר גם יצרה, ליטא ניצולי איגוד
 הספר גם בידה. בעקבותיו שאנו השיר מחברת, חייטין חנה שירי של לאור הוצאה

 נמצא בספר והתרגומים השירים בין .שבלי גטו יוצאי בהוצאת "שבלי מגטו שירים"
 בשום נמצאה שלא המשוררת של ותמונתה ומיםתרג שני, ביידיש המקורי השיר גם

  .שביקשתי הדפים צילומי את בדואר אלי לשלוח ניאותה גוז הגברת. אחר מקור
 אודות רבים פרטים אל קישורים אלינו ולשלוח לאסוף החלו, הקוראים, מכם רבים
  .המנון למעין" װַײט דערֿפל ליטװיש ַא אין" השיר הפך בו והגטו המשוררת, השיר

  
 בגימנסיה תלמידה היתה ,יבשאוול 1925 - ב נולדה חייטין חנה

 להיות במטרה ללמוד קובנה לעיר יצאה כך ואחר בעיר העברית
 להשמדה המובלים בין ההיית ולא בגטו נותרה למזלה .גננת

 נערה החלה והרעב הגירושים, המחלות, האימה בתוך. מיידית
 בגטו עברו שיריה. ביידיש שירים מחברת לכתוב זו צעירה

 .רב לפרסום וזכו לאוזן מפה העבודה ובמחנות
 ורדיפות נוראה מצפיפות סבל 31.8.41-ב נסגרש שאוולי גטו

 כשמונה של שטח על. הנאצי הכיבוש מראשית כבר קשות
 צו הוצא. תושבים 5,500-כ הגטו הקמת עם נדחסו דונמים
 צו, תרופות על מכירת איסור צו, חולים מבתי יהודים להוצאת
 – דיזנטריה בעיקר – מחלות. יהודים תינוקות תליד על רהאוס
 זקנים של הגירוש' אקציות'ל בנוסף גבוה תמותה לשיעור גרמו

   .להשמדה וילדים

  ןחנה חייטי
Khana Kheytin 
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 הוא). יהודי ילד( ,"קינד יידיש א" במקורו נקרא, לו שמות שכמה חנה של ירהש
 השיר .1943 במרס ליטא בגטאות שנערך ילדים של הרצח מסע רקע על כנראה נכתב
 לילדיהם מסתור מקומות למצוא בגטאות ואבות אמהות של הטרגי ניסיונםב נוגע
   .גויים בבתי גם, האקציה לפני רגע ,ולגט מחוץ
   .בסביבה ובערים עצמו בגטו כפיה בעבודות הועסקו ,לשרוד שהצליחו יהודים
 לישאוו יהודי שארית עם מהגטו חייטין חנה פונתה לשאוולי האדום הצבא משקרב

 בסוף הסובייטי הצבא ידי על שוחררה היא. יגנצִ דַ  שליד טהוףשטּו הריכוז מחנה אל
  . ןרּוטֹו לעבר הצעידו שהנאצים) הטור( נהלֹוהקֹו עם 1944 שנת

  .נפש 500-כ נותרו שאוולי יהודי מקהילת
 ירדה השישים בשנות. ארצה עלתה, גרמניה דרך, ומשם' ללודז תחילה הגיעה חנה
  .2004בשנת , תגוררה עד יום מותהשם ה, ב"לארה
 בכך -  אמיתי עם- רמֶ זֶ  של האפיונים כל ישנם, "ַא יִידיש קינד" חייטין חנה של לשירה
 ונוסחים גרסאות הבדלי נוצרים ולכן פה-בעל בעיקר עוברים עם שירי. העיקרי ערכו

 הבדלים רק ישנם ולעתים) הנוער בתנועת ששרתי זה כמו( חלקיים הם שלעתים
. העבריות לגרסאות שמות ושלושה ביידיש לשיר שמות שלושה מכירים אנו. קטנים

 שהצלחנו ביצועים בשלושה. עממית נעימה הנו העיקרי הלחן ,המנגינה לגבי גם כך
 לגוון ועד חסידי סגנון דרך, אירופית מזרח בנעימה החל, סגנון הבדלי ישנם, לשמוע
 נעימה הוא אף, ראובני וריתד הזמרת בביצוע ושונה נוסף לחן. חזנות המזכיר
  .להלן מילות המקור המלאות ובשפת המקור .ידוע לא שמקורה עממית

  
  )השיר השלישי ברשימת השמיעה( )לשמיעת השיר(  ַא יִידיש קינד

    
  אין ַא ליטװיש דערֿפל װַײט
  ,שטײט ַא שטיבל ָאן ַא זַײט

  דורך ַא ֿפענצטער ניט קײן גרױס
  :קוקן קינדערלעך ַארױס

  ,ִײנגעלעך מיט ֿפלַאקסן קעּפ
  ,מײדעלעך מיט בלָאנדע צעּפ
  און צוזַאמען דָארט מיט זײ
  .קוקן אױגן שװַארצע צװײ

  
  ֿפול מיט חן, שװַארצע אױגן

  ,ןהָאט ַא נעזעלע ַא קלײ
  ,צום קושן נָאר –ליּפעלעך 

  .שטַארק געלָאקטע שװַארצע הָאר
  הָאט די מַאמע אים געברַאכט´ס

  ,אַײנגעװיקלט אין דער נַאכט
  ,שטַארק געקושט אים און געקלָאגט

  :שטילערהײט צו אים געזָאגט
   

– 
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  ,װעט זַײן דַײן ָארט, מַײן קינד, דָא
  :הער זשע צו דַײן מַאמעס װָארט

  ,דיך דָא דערֿפַאראיך בַאהַאלט 
  ;װַײל דַײן לעּבן דרָאט געֿפַאר
  ,מיט די קינדער שּפיל זיך ֿפַײן

  ,געהָארכזַאם זָאלסטו זַײן, שטיל
  –, קײן ליד, מער קײן ִײדיש װָארט

  …װַײל דו ביסט ניט מער קײן ִײד
  

  :בעט זיך שטַארק דָאס קינד בַײ איר
  ,װיל נָאר זַײן מיט דיר´כ, מַאמע –

  …!לָאז ניט איבער מיך ַאלײן
  …קינד ֿפַארגײט זיך מיט געװײן´ס

  קושן אים ַא סךלָאזט זי 
  ;העלֿפט איר ניט קײן זַאך´ָאבער ס

  ,נײן און נײן: קינד נָאר טענהט´ס
  …!װיל ניט בלַײבן דָא ַאלײן´כ
  

  אין די ָארעמס נעמט זי אים
  און מיט װײכקײט אין איר שטים

  …!ִײנגעלע דו מַײן –: זינגט זי
  .און זי װיגט אים ַאזױ אַײן

  נָאך דעם װײנט זי ֿפרַײ זיך אױס
  ,זי טרעט ֿפון שטוב ַארױסאון 

  ,ָאנגעֿפילט מיט זָארג און שרעק
  …און זי גײט אין נַאכט ַאװעק

  
  קַאלט אין דרױסן און ַא װינט

  ,מַײן קינד, אױ –: הערט ַא קול זיך
  –דיך געלָאזט אױף ֿפרעמדע הענט 
  …ַאנדערש הָאב איך ניט געקענט

  ,מיט זיך רעדט, גײט ַא מַאמע
  ,און שּפעט קַאלט –און אין דרױסן 

  :װײנט אין ּפנים איר דער װינט´ס
  !בַאשיץ מַײן אײנציק קינד, גָאט –
  

http://faujsa.fau.edu/danto/danto_playlist.php?jsa_num=100012&queryWhere=jsa_num&queryValue=100012


  
 .מיט מענטשן ֿפיל, ֿפרעמדע שטוב

 ,ִײנגעלע איז שטום און שטיל´ס
  ,װיל קײן זַאך, בעט ניט, רעדט ניט

  ;זעלטן װען ער טוט ַא לַאך
 ,ניט קײן טָאג און ניט קײן נַאכט

  ;ניט ער שלָאֿפט און ניט ער װַאכט
  ,ַא נָאמען ֿפרעמד –װַאסילקָא 

  .אױף זַײן הערצל דריקט און קלעמט
  
  .)בצבע כחול הנם קישורים שיאפשרו לכם להגיע אל דף המקורלהלן המקורות המסומנים (
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 כדי תוך. צורות במספר לטיניות באותיות לכתוב ניתן" חייטין החנ" השם את
 עם-לזמר וקטלוג ארכיון, פרידמן ומולי רוברט קטלוג אל הגעתי שונים תניסיונו
 ביצועים 9 מונה" פרידמן קטלוג. " פנסילבניה אוניברסיטת בספריית הנמצא יהודי
 קטלוג"ב). השלישי השיר(, לואיס חזן דנטו י"ע Yiddish kind מהם האחד. ביידיש
  . מילותיו את למצוא הצלחנו לא כה שעד באנגלית דאח ביצוע גם נזכר "פרידמן
 הן האינטרנט גם ברשת נמצאות ביידיש המקור מילות

' פרופ ששלח ,ביידיש מקוונת אנציקלופדיה, "ויקיפעדיא"ב
 לשפת בפורום והן אילן‐בר מאוניברסיטת איזנברג יהודה
 לנו שהוסיף לוי חיים ידי על" תפוז" ברשת המתנהל יידיש
  .מיכל באמצעות מידע

 של בכיסו שנמצא השיר לדף אלה מקורות מהשוואת
' ע(, 12 גיליון – הקודם בגיליון סיפרנו עליו, ל"ז רוזן לה'פיני
 אך, אותן לשיר שידע ממי המילים את רשם כי נראה)  55
 או, שהוא כל יד מכתב העתקה זו אין, במדויק לא

  .חסרות שורות ואף ממילים זאת ללמוד ניתן. מההדפסה
  רוזמן רבקה הגברת השיר את זכרה דומה באופן

 כשהיא באוקראינה רפלובקה מגטו רוחלב שהצליחה
 בני הקליטו מכן לאחר שנים. לאוקראינית מחופשת

 שזכרה ביידיש שירים מפיה ורשמו משפחתה
 ְּכִליל תושבת, רוזמן יעל הסופרת, כלתה. ושרה

, לעברית השירים את תרגמה, המערבי שבגליל
 התרגום בנוסח מעיון". בליטא קטן בכפר" וביניהם
 כתוב מקור ללא אותו ושרה השיר את למדה רוזמן הגברת גם כי נראה, כאן המופיע
 .זכרונה פי על שנעשה התרגום גם וכך לפניה

 מעוז מקיבוץ ועורך סופר, מחנך, כפכפי יצחק ידי על נכתב ביותר המוכר התרגום
 מתכנית כחלק, "יהודי ילד" השם תחת" ושם די" באתר גם זה מופיע תרגום. חיים

בפרטים  שונה יידי נוסח פי על נערך זה תרגום. בשואה המשפחה על חינוכית
 משווה שם חסרות המילים בהן, השיר של האחרון בחלקו בעיקר, מועטים
 התרגום מילות את. היאור על בנה משה את השולחת ליוכבד האם את רתהמשור
 .לעיל כאמור, ראובני דורית שרה הזה

, רוני" איטָ לִ ּבְ  ְוָקט ִנָּדח ִּבְכָפר" השם תחת אלינו הגיע, גרוס רוני מאת נאה תרגום
  . מקוצר יידי מטקסט אך השיר את הוא גם תרגם ,ומשורר םמחשבי, מערכות איש

 ליווה, אילן בר ואוניברסיטת ,ורוח יהדות ללימודי" דעת" מאתר איזנברג יהודה
 – בצרוף שמי – העלה שלו הסיכום את. ומידע מקורות אחר החיפוש במהלך  וסייע
 סמינר מתלמידת שמע השאר בין, "ממעמקים"כתב העת לשירה  של המקוון בגיליון

 הזמן – שלם אינו השיר. שם לשיר נוהגים שהיו נוסח, שנים לפני, "יעקב בית"

  ,מַאמע װָאגלט װּו ַארום
  ;װי איר יָאסעלע אױך שטום

  ,קײנעם ַארט, קײנער װײסט ניט
  .און זי װַארט און װַארט און װַארט

  ,צו יוֿכבד איז זי גלַײך
  ,װי משה אױֿפן טַײך, װַײל
  ֿפן װינטאײנזַאם אױ, עלנט

  …איז ֿפַארלָאזט איר אײנציק קינד

 י"ע צויר. שבליטא וילנה מגטו ילד פורטרט
, טהוףושט במחנה נרצח הילד .ליפשיץ יעקב

 .דכאו במחנה גווע ליפשיץ הצייר

http://daat.ac.il/daat/mimaamakim/maamar.asp?id=399
http://yad-vashem.org.il/education/ceremonie/hebrew/Family.htm
http://yad-vashem.org.il/new_museum_heb/Galleries/gal4_art_5.html
http://www.saritpoetry.co.il/ayen.erechshira/ayen_erech_shira12.pdf
http://www.saritpoetry.co.il/ayen.erechshira/ayen_erech_shira12.pdf
http://digital.library.upenn.edu/webbin/freedman/lookupartist?hr=&what=4661
http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/articles/article.asp?forum=516&a=28392&c=3521&sc=0&ssc=0


 אליהו והמתרגם המשורר של תרגומו הנו המקור לשורות הנאמן יחיד עברי תרגום
אנו הוספנו רק ניקוד , היידי המקור לצד" שבלי גטו שירי" בספר מופיע הוא, מייטוס

 כוונה הייתה לא למתרגם, המקורית במנגינה אותו לשיר ניתן לא, חבל .שהיה חסר
 .לכך

   
  חייטין. ח

 מייטוס אליהו: עברי נוסח
  

  ...קט ליטאי בכפר

  ִּבְכָפר ִליָטִאי ָקט  ַעל ְזרֹועֹוֶתיָה ָאז ָנְטָלה
  ַהֶּיֶלד ּוְבִחיָלה ,ַּבִּבְקָּתה ֶׁשִּמן ַהַּצד

  ִמַּבַעד ָלֶאְׁשָנב ,ְּבקֹול אֹותֹו ִיְּׁשָנה
  .ְּכִמְּלָפִנים ְּבִמְׁשָּכָנּה .ף ִמָּׁשם ַהַּטףִנְׁשקָ 

  ,ִּפְׁשָּתן-ָראֵׁשי -ְיָלִדים  ְּבֵעיַנִים ֲאֻדּמֹות ִמְּבִכי
 .ָּפז ַצָּמָתן  -ְיָלדֹות  ,ְּנִהיָנְׁשָקה ּבִ , רֹאׁשֹו ָנְׁשָקה

  - ע ְקרָ ָנְׁשָקה ְּבחֹם ִמֵּלב נִ   ֶאָחד  -ּוֵביֵניֶהם 
  .ִהְׁשִאיַרּתּו ְוָעְזָבה .טִנּבָ ְׁשחֹור ְּבֵעיֵני 

    
 ,אֹוָצר ֶׁשל ֵחן - ֵעיַנִים לֹו  רּוַח ֶׁשל ִצָּנה נֹוֵׁשב

  ,ֲחִטיַבת ֵׁשן, לֹו ַאף ָקָטן  :ם ְמַיֵּבבקֹול ׁשָ - ֵאי. ַּבחּוץ
  ,ַרק ְלַנְּׁשָקן -ְׂשָפַתִים לֹו   ִּביֵדי ָזִרים, ַיְלִּדי, ֲאבֹוי"

  .ְׁשחֹר ַּתְלַּתִּלים ָהרֹאׁש ֻּתַּכן  ַאְך ַהִאם,  אֹוְתָך ָזַנְחִּתי
  ,ֱהִביַאּתּו ְלָכאן ָהֵאם  "?ְּבֵרָרה ַאֶחֶרת ִלי ָהְיָתה

  ,ף ְּבֵליל ׁשֹוֵמםּטָ מעֻ   !ׁשֹוְטָטהם ְמ ַּבחֶֹׁשְך אֵ 
  ,ְנָׁשַקּתּו ְוִיְּלָלה  ,ָהרּוַח ַיְך ִּבְפֵני ָהֵאם

  :ּוַבֲחַׁשאי לֹו ִמְּלָלה  !"ֵאִלי ַרֵחם, ַיְלִּדי": ְוִהיא
    

  ,ַּבִית ָזר ְוַעם ָׁשם ַרב ,ֶזה ְמקֹוְמךָ , יַיְלּדִ , ֵמַהּיֹום"
  :ְזכֹר ָזכֹר ִּדְבֵרי ִאְּמךָ  ,ָעָנו, ָׁשֵקט, ְמַהֵּלְך הּוא ּדֹם
  ,ֲאִני אֹוְתָך ּפֹה ַמְחִּביָאה  לֹא ִניב, ִכילֹא ּבְ , ְּכלּום לֹא ְיַבֵּקׁש

  .ִּכי ַסָּכָנה ְלָך אֹוְרָבה  .ְצחֹוק לֹא ְּתַרֵחף ַעל ִּפיו- ַּבת
  ,ִעם ַהְּיָלִדים ַׂשֵחק ָיֶפה  ,ָזִרים לֹו ָׁשם קֹולֹות ָאָדם

  ,ָׁשֵקט ּוְמֻמְׁשָמע ִּתְהֶיה !ָזָרה ְׂשָפָתם - ֵאָליו ּדֹוְבִרים 
  ,ַאְך ַאל ַּתְפִליט ִמָּלה ְיהּוִדית  ,ַּגם ֵּכן מּוָזרלֹו " ַוִסיק"ְׁשמֹו 

  ".ֵאיְנָך ְיהּוִדי, ַיְלִּדי, ִּכי ֵמַהּיֹום  .רֶנֱעכָ , ִלּבֹו ָּפעּוט ִנְלָחץ
    

  :ִכיבְ ֶּיֶלד ִהְתַחֵּנן ּבִ הַ   ,ְלַבב ָהֵאם ָיחּוׁש ַהְּכֵאב
  ,ַאף ֶרַגע לֹא ֵיָרַגע ַהֵּלב ,ִאָּתְך ִלְהיֹות רֹוֶצה ֲאִני"

  ,ָזע ָוָנע, יֹוֵצא ַלֶּיֶלד - " ּפֹה ְלַבד, ִאָּמא, יִחיִניּנִ ַאל ּתַ 
 .ֶלה ִמִּקָּנּה'ֵמֵעת ָנד יֹוְס  .ָּבָכה ַהֶּיֶלד ְוָרַעד

  ,ִהְבִטיָחה לֹו ַהְרֵּבה ְּדָבִרים  ,ְלֵאם מֶֹׁשה ֵהן ִהיא ּדֹוָמה
  ,הּוא לֹא ִהְסִּכים, ַאְך ְּבלֹא הֹוִעיל  ְּכַעל ַהְּיאֹור ָמָׁשה ֶאת ְּבָנּה

  ,ָרַעד, ָצַוח" לֹאלֹא וָ " , ֵּבין ַעם ָזר ַהּלֹא ִהְפִקיָרה
  !"דֵאיִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ְלבַ "  .ַּגְלמּוד ָעזּוב הּוא ַּבֵּנָכר

    
 נשלחו הדפים צילומי .)216-214' ע(, שבלי גטו יוצאי בהוצאת" שבלי מגטו שירים" פי על

 .ולחבריה לה תודתנו. גוז אטה' הגב בידי – לאור מהמוציאים
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  . מצאנו טרם לאנגלית התרגום את

  !יש? פורטוגזית
, בהוהסמ הקרנבל בארץ!!! אויר וצוותי טייסים של פורום, בברזיל אינטרנט םבפורו
 ַהְקדמה לשיר"). יהודי ילד: "בפורטוגזית( "UMA CRIANÇA JUDIA "את גיליתי

 לשמצה הידועה ואנזה בועידת" הסופי הפתרון" על הנאצית בהחלטה העוסקת
 מחבוא למצוא שניסו דיותהיהו המשפחות ועל השואה ראשית על, 1942 בינואר

  . לילדיהם נוצריים במוסדות
 והשיר המבוא עם המכתב ואת Pikaxu שכינויו הפורום מנהל חתום ההודעה על

 שורות עם בפורום לחבריו ההודעה את מעלה הוא בהתרגשות. ל"בדוא קיבל
  .לטיניות באותיות יידיש וחציין תבפורטוגזי שחציין
" היבראיקה" מועדון חבר הוא השאר שבין נראהכ,  Samuel Belk המקורי המחבר
  .מקיפה בילוש לתכנית להיכנס רציתי ולא שכיח השם. פאולו- בסן היהודי

  
עד כה . לתרגם ולפרסם את כל קובץ שיריה של חנה, נודע לי כי ישנה כוונה לערוך

אם ישנו בין הקוראים מי היכול לגרום לביצוע יזמה זו אשמח . לא נסתייע הדבר
  .קשר בינו לבין הגברת אטה גוז המחזיקה בחומרליצור 

  
 חנה המשוררת במסע מרתק ומרגש בעקבות ביליתי האחרון ניכר מהחודש חלק

מיום שקראתי את מאמרו של , ולמעשה עוד קודם לכן ".יהודי ילד" ושירה חייטין
 ענקית ההיית הקוראים מכם, שקיבלתי המידע כמות". חיוך"ברבעון  ראובן אדיבי

 אלו כל את לציין רוצה הייתי. נוספים בחיפושים ולוותה שובצה מידע יסתפ וכל
 – בעולם ביותר הגדולה בספריה אתי יחד וחיפשו העירו, כתבו, אתי שהתלהבו

 .האינטרנט רשת
 לרבים הלאה יעבור, אחד שיר בנו שעורר שמה ולקוות לכולכם להודות רק אך אוכל
 .נוספים

 תודה
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 תרגום ערך עיין

 )1977, ברודסקי יוסף( "ְרּגּוםִּת  ִהיא ַעְצָמּהּלְ ׁשֶ ּכְ  ִׁשיָרה, ַהּכֹל ֲחֵריַא"

  

  אריאל סימקין: הביא ותרגם

  

 Robert Hayden  היידן רוברט
(1913 – 1980) 

  
 בן בהיותו נפרדו הוריו. מישיגן, בדטרויט ,שפי בונדי אסא בשם נולד היידן רוברט
 וויליאם, כניםש זוג בידי אותו הפקידה ואמו שנתים

, בדטרויט שחורה עוני בשכונת גדל הוא. היידן אלן- וסו
 של שכונה כן לפני שהיתה ,Paradise Valley בשם

 הבית בו גדל היה. אירופה ממזרח יהודים מהגרים
 כעסים' ,"חרפיים ראשון ימי" בשיר שכינה במה טעון

 כילד וגדל קומה ונמוך רואי-קצר היה היידן. 'תמידיים
 ראשון תואר שסיים לאחר. ספרים ולעהב בודד

 Federal Writersבפרויקט  הועסק, דטרויט במכללת
Project ,דיל ניו'-ה במסגרת, רוח באנשי תמיכה של ,'
 ותרבותם ב"בארה השחורים תולדות את וחקר

 בעלי היו זה בפרויקט הרוח אנשי רוב. העממית
 הראשונים שיריו. רדיקלית סוציאליסטית אוריינטציה

- ב. זו ברוח נכתבו, כך- אחר גנז רובם שאת, היידן של
 פסנתרנית, מוריס אינז ארמה את לאשה נשא 1940

. מותו יום עד נשוי היה לה, למוסיקה ומורה
 והצטרף הבפטיסטית אמונתו את עזב בהשפעתה
 שני לתואר ללמוד החל 1941- ב. הבהאית לאמונה

 הבריטי המשורר אצל למד שם, מישיגן באוניברסיטת
 לימד עצמו הוא. ממנו והושפע אודן יו יסטןו

 Fisk באוניברסיטת מכן ולאחר מישיגן באוניברסיטת
 השחור המשורר היה 1976-1978בשנים . טנסי, בנשוויל
 . הקונגרס בספריית לשירה כיועץ שנבחר הראשון
 אך, הברית ובמעמדם בארצות השחורים בתולדות עוסקת היידן של שירתו

 'אאוטסיידרים'- ב, בסובלים ועסק, ופוליטית גזעית מרטוריקה נמנע אודן בהשפעת
" השחור הכוח" פעילי של חמתם את עליו העלה בזה. הם באשר ובמפסידנים

  . מהפכני פעיל להיות חייב שחור משורר כי שחשבו
  

  :היא המקובצים שיריו של האחרונה ההוצאה
Robert Hayden: Collected Poems, Edited by Frederick Glaysher, Liveright 
Publishing Corporation, New York / London, 1996.  
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 )1962(  מיסיסיפי ,ָמֶות, לילה
1 .  2 .  

  ?אַֹח צֹוֵרחַ . ְצָרָחה ַמְרִטיָטה .ָאַמר הּוא, ָלֶהם ִהְרַּבְצנּו ָאז
  .ֲעֵיפֹות ִּבְזרֹועֹות ְועֹוד עֹוד  ?אֹו ֶאָחד ֵמֶהם

  ַהְּזֵקנֹות ַהְּגדֹולֹות ְוַהַּׁשְרְׁשרֹות  ַהָּזֵקן ַמִּדיף ֵריחַ 
  .ַוֲאֻדּמֹות ְמֻטָּנפֹות   –ְוִצְחקּוֵקי ֻחְלָׁשה 

    
  ַהָּטהֹור ַהְּצָלב ַעל ּבֹוֵער ֵיׁשּו הֹו –ֶּבַטח , ֶאָחד ֵמֶהם

    ,ִּמְטָּבחּומֹוִציא ֶאת ָּפַנס הַ 
  צֹוֵלַע ַלְּגזּוְזְטָרה ְלַהְקִׁשיב ריֹותֵ  ָהָיה ֶזה, ֱאלִֹהים

  .ַחּלֹון-ְּבַלְיָלה ְּבִלי  ּדֹב ִמָּלצּוד
  ָלָמה יֹוֵדעַ  ֶׁשלֹא 

  .ֵמת אֹותֹו רֹוֶצה ַאָּתה  ִלְהיֹות ָׁשם ִעם ַהָּבחּור ְוֻכָּלם
   .ִאם ָהִייִתי ׁשּוב ָּבִריא

  ַעְרָּפדֹב ִמְפָלץ ֵליל, ַלְיָלה הֹו .ָהָיה ְזָמן. ָהָיה ְזָמן
    .ְּגִלימֹות ְלָבנֹות ְּכמֹו אֹור ָיֵרחַ 

  * ְלַאָּבא ָהִביאּו ְיָלִדים ַאֶּתם  
   ְּכֵדי ַעְכָׁשו ַמִים ְקַצת    ַהּגּוִמי- ְּבֶחְׁשַכת ֵעץ

   ַהָּדם ֶאת ִלְׁשטֹף ֶׁשיּוָכל  הּואִהַּתְרנּו ָאז ֶאת הַ 
  .ָאְמָרה ִהיא, ֵמַעְצמֹו  ְוהּוא ְמַיֵּבב ֵיׁשּו ׁשֹוֵתת ָּדם

   .ְּכֶׁשָחַתְכנּו לֹו
  לֹו-לֹא ךְּבחֹׁשֶ  ִנְבָּגד ַלְיָלה הֹו
  !ְצָרָחה. ָהָיה ְזָמן 

   .ֶּבַטח ְצָרָחה
*   ,הּוא ָּכח ְויֹוֵרק
  .ִמְפָׂשָעה- לֹוֵהט ְּכמֹו ְּבֵאׁש

  
  ,ִיְהֶיה ָלנּו ַּבְקּבּוק

 –ַהָּבחּור ַוֲאִני 
  –הּוא ִהְרִויַח לֹו ַּבְקּבּוק 

  .הְּכֶׁשָּיבֹוא ַהַּבְיתָ 
  
  

  

 )1970( מֹוֶנה של המים חבצלות
  

  ְוַסְיגֹון *ִמֶּסְלָמה ְּכֶׁשַהְּיִדיעֹות ַהּיֹום
  ,ְנפֶֹלת ְּכמֹו ָהֲאִויר ֶאת ַמְרִעילֹות

  ִלְראֹות ׁשּוב ָּבא ֲאִני
  ַהְּגדֹוָלה ַהְּׁשֵלָוה ַהְּתמּוָנה ֶאת

  .ֶׁשָאַהְבִתי
  

 ְּבאֹור ַקָּיִמים ּוְזַמן ֶמְרָחב ָּכאן
  .ַהּתֹם ֶׁשל ֵעינֹו ְּכמֹו ָהַעִין ֲאִמיָנהמַ  ּבֹו

  ,ַהָּידּועַ , ַהִּנְרֶאה
  הֹוֵפךְ , ַסְסּגֹוִני ְּבזַֹהר ִמְתמֹוֵסס
  ָהאֹור ּגּוף ֶׁשל ְלַאְׁשָלָיה
  .ָּתִמיד ֶיְׁשנֹו, ָהָיה, ָהָיה ֶׁשלֹא
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. Paw הוא האנגלי במקור המופיעה המלה
, Papa של ב"בארה עממי נוסח היא זו מלה
 נוסף. טורפת חיה של ֶטֶלף גם פרושה אך, אבא
 לפונטיוס רומזת היא, פרשנים כמה לפי, לכך

 שלפי, ישו את שצלב הרומי הנציב, פילטוס
 ידיו את וירחץ מים ויקח"... החדשה הברית
  ...".הזה הצדיק מדם נכיא נקי ויאמר



  
  .ִלְדָמעֹות ִמַּבַעד ְּכמֹו ִמְׁשַּתֵּבר ַהִּנְרֶאה אֹור הֹו

  עֹוָלם אֹותֹו ֶׁשל הָּכאן ַהִהּלָ 
  .ִאֵּבד ֵמִאָּתנּו ֶאָחד ֶׁשָּכל
  .ֶחְדָותֹו ֶׁשל ַהֵּצל הּוא ָּכאן

  
   שם נערכה 1965 במרץ 7-ב. ב"ארה, אלבמה, ֶסְלָמה *

     ידי על שהותקפה, לכושים הצבעה זכויות למען הפגנה
    .מדמיע וגז באלות ושוטרים חיילים

  
 
  

  
   

 * סֹוֶלָדאד
  

ָבר ִניאֲ , ַוֲאִני (  )ַהּזֶה ָהעֹוָלם ִמן לֹא ּכְ

 
 , ָאֵפל ְּבֶחֶדר ׁשֹוֵכב הּוא, ֵעירֹם
  ,ז'ְּבגֵ , ְּבַסִּמים ְמֻעְרָסל, ֶהְפֵסק- ְּבִלי  ְמַעֵּׁשן
  . ָאהּוב ֶׁשל ְמַעְרֵסל ּגּוף- ְּבַׂשר ִמָּכל יֹוֵתר

  
  : לֹו ְמַנֵּגן ַמְגִניָבה-ִּבְנִׁשיָפה ֵדיִויס ַמְיְלס

  ;חּוָׁשִני ְּבלּוז ְפַלֶמְנקֹו, חֹוָרהׁשְ  ּתּוָגה הוֹ 
   ֵדיי ֵלייִדי ֶׁשל ָמֶות-נַֹגּה, ָׂשרּוף- ֵחָמר ְּבקֹול

  
  )ָטהֹור ְּבָׁשחֹור ַמְגנֹוְליֹות ֶׁשל ֵלייִדי(

  , ּוְפֵרָדה ָאְבָדן, ֵאֶבל ַעל ִׁשיְרִקיָנה
   ַהּכֹוְזִבים ֶׁשּסֹוֲהָריו ְּכֵאב ֶׁשל ְּבִכָיֵבׁש

  
  .ְקָצָרה ְלָׁשָעה ּנּוִמּמֶ  ִׁשְחְררּוהּו
  ָּבַׁשל ֶׁשֶּטֶרם ְוַעְצמֹו ְּפָחָדיו
  . ַאְלמֹוִנים ְרחֹובֹות ְּבמֹוַרד לֹו ְמַחִּכים

  
  ,ָהָאֵפל ַהְּלָבָנה ְּבַצד ֶנְחָּבא הּוא
  , ִצְבעֹוִנית ְזכּוִכית ְּבָתא ִמְקָלט מֹוֵצא
  .ְׁשעֹוִנים-ַחְסַרת ָּגִביׁש ְלֶאֶרץ ִנְמָלט

  
  יֹוַדַעת ֵדיי ֵלייִדי ֶׁשל ְרָפִאיםהָ -רּוח ַרק
  ִמַּטְלֵטל ְוהּוא. ַהּמּוִסיָקה ַרק. הּוא ֵהיָכן
  . ֻמְחָלט ְלֶנַצח ֵמֵעֶבר ַעְכָׁשו: ַהְּסוִויְנג ְּבֶקֶצב

  
*Soledad ְּבִדידּות=  בספרדית .  

 
  )אנגלית( Soledad רא את שירו רוברט היידן קו
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  )1978(שנת הילד 
 )לנכדי(

  
  ,ִהַּגְעּתָ  ְוַאָּתה   ֶּשִּנְכַסְפנּו ַמה
  ַלֲחלֹק, ָאְהָמן ִמיָכֵאל   אֹוִנים-ַחְסֵרי ָהִיינּו ַאךְ 

 .ִאָּתנּו ַחֶייךָ  ֶאת   ָנֵעז הֹו, ְלַמֲעָנם ַלֲעׂשֹות
  ְלךָ  ֶהֱעַנְקנּו  , ְלַמַעְנךָ , ִמיָכֵאל
  – ַמְלָאךְ  ֶׁשל ֵׁשם   ַּבּצֶֹרךְ  ְּבַהִּכיֵרנּו
  :ָּגדֹול ְמׁשֹוֵרר ְוֶׁשל  ַהִחָּנם ְּבֵפרֹות
  ְמַכְּבִדים ָאנּו ַּגם .ַהֶחֶסד ֶׁשל

  ּתֹוךְ  ֶאל ַמִּביט ֲאִני  ,ָאְהָמן ָהֶאְתיֹוִּפי ֶאת  
  ִמיָהָתןֶׁשְּת , ַהּבֹוְרקֹות ֵעיֶניךָ   .ָשלֹום ֶׁשל ִּגּבֹור

   ְמַׁשָּנה, ְמַחֶּדֶשת  
   ּוְמַקֶּוה, ָּפׁשּוט ָּדָבר ָּכל ֵאֶּלה ְוֵׁשמֹות ִיֵּתן ִמי
   ְּפִניִמי ֶשָחזֹון ;ִּכְקֵמעֹות ִיְהיּו
   ֶאת ַיֲעִצים עֹוד  ְוָיִעירּו ִיֵּתן ִמי

   ֵּביְנַתִים. ְרִאָּיָתן ּכֹחַ    ִלְׁשמֹר ְׁשֵמיִמי ֶקֶסם
   ְּבַמָּבְטךָ  ִמְסַּתֵּפק ֲאִני  לֹא ָאנּו ִּכי, ָעֶליךָ 
   ִלְפָעִמים ִּבי ֵמִציץ  ֶשֵאינֹו ְּבעֹוָלם ְיכִֹלים
  ּתּוַכל ִאם, ְּכִאּלּו   – ְלֶיֶלד ָמקֹום

   ְּתַׁשְּתֵפנּו, ְלַדֵּבר  
  . נּוָנהְׁש  ִּבְבִדיָחה  ִמְקָלט ּבֹו ֶׁשֵאין
     גּוָיאָנה ְלַיְלֵדי

  ים'ְוגִ  ְוָהאק ִיֵּתן ִמי   ְּבָיַדִים ַהְּטבּוִחים
  ִּכי ָרצֹון ְיִהי. ְיַלּוּוךָ    ּתֹוֵמךְ  ֶשֵאינֹו; ָּבְטחּו ֶּשָּבֶהן

  ְיַהֵּלך ְלָפֶניךָ  יִֹפי  ַּבֶּיֶלד ַהִּביַאְפִרי 
   יִֹפי, ּוֵמַאֲחֶריךָ   ְנפּוָחה ֶּבֶטן ִעם

  ּוְכִליל, ְיסֹוֶבְבךָ   ; ֵריָקה ְנָדבֹות ּוְצלֹוִחית
 ַהּיִֹפי ִיְׁשָמְרָך    ַלֶּיֶלד ַמְחֶסה ּבֹו ֶשֵאין
  . ַוְרָׁשה ִמֵּגטֹו

  
  

 )1978( העגלים הרג
 

 ַהַחָּוִאים, ַהֶּׁשַפע ֵמֵאיַמת
   ֵסֶבר-ֲחמּוֵרי ְּבִחּׁשּוִבים
    ְלַמְחּפֶֹרת צֹוְרִחים ִליםֲעגָ  ַמְׁשִליִכים
  .ַהַּתְמִחיר ֵקיַבת ֶאת ְלַפֵּטם ְּכֵדי ָּבם ְויֹוִרים

  
 ִנְבֶלֶלת ַהְּמֻבְזָּבִזים ָהֲעָגִלים ֵאיַמת
 ָהְרֵעִבים ְּגִסיַסת ְּבִיּסּוֵרי
 .יֹוִׁשיֵעם לֹא ָהֲעָגִלים מֹות ֲאֶׁשר
  ;"ְוָנִקי ָמִהיר", ַּכּמּוָבן, הּוא ַהֶהֶרג
 ָלנּו ַמְזִּכיר ְלַהְׁשוֹות ֵאין ִּכי ְוִאם

 
 ְיָלִדים ָנִׁשים ְּגָבִרים – זֹאת ַלְמרֹות
   ֵעֶרך- ַחְסרֹות ְּכַחּיֹות ִנְדָחִקים

   ִמְּבֵהמֹות ּוְפחּוִתים ּבֹור ּתֹוךְ  ֶאל
  .ָטבּוחַ  ֵטרּוף-ֻמֵּכה ָּבָקר ְּכמֹו ִמְלָחָמה-ְטרּופֹות ְּבֵעיַנִים
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  .ְּבָכל ְּדָרֶכיָך



  עמי בן דודי

  .חדש שירה ספר - " ַּבחֹול תלֶ כֵ ְּת  ְוָנַתִּתי"
  

, הקלאסית אירופה בארצות לסייר נהגו הרומנטית התקופה של בריטיים משוררים
 קבע באורח לשבת למדי שקשה כנראה. המזרח אל שהרחיקו ויש, יוון, איטליה
 שקויי שדות על, ארקאדיה על, קלאסיים גיבורים על ולשיר המעורפלת בלונדון
  .בהרים עדריהן הרועות שוק חשופות ונערות שמש
 האנשים, הפונדקים, במרכבה הארוכה הנסיעה עצם; הקלאסיקה ארצות רק לא

 המוזות אל המסע מחווית חלק היו, שונה בנעימה ושרים זרות שפות הדוברים
 אם -" מצברים לטעון" כדי, השמש אחרי במרדף אירופיים אמנים של מסורת שהיה

  . מודרני במושג נשתמש
  

 הרומנטית התקופה מן שאיננו רומנטיקן, הכתוב בשמו מאיר בן יהורם ,י'פיצ
 של לוהט לקיץ גם כמו לפריחה הבטחה רק הם שלו הרים ערפילי .וסגנונו מודרני

 בצריף שלידתו השמש ילד הוא, המצברים לטעינת נצרך הוא שאין דומני. קוצים
 סקְ ממַ , מנעוריו אדם לכל עַ רֵ , המדבר שלגבול בהר טבע טיולי מדריך, רועה, ים לחוף

  . אלה'ג ביתּבְ ּכִ  הלֹּגִ - בהר כך, הים לחוף הכורכר מצוק של במערה
 ובדרכו היוצר בדמיון, בספר, בנוף אליו הנשקף לכל סקרן, חכם תלמיד, רגיש אוהב

  . המעשה בחיי חלומות כמגשים המיוחדת
 מתוך עולה שירתו .והנכתב הנאמר אל פחות ולא, הנראה זרמי אל מחובר י'פיצ

, נופיו, גיבוריו את מלביש הוא זו בשפתו, רבדיה ולעומק לרחבה העברית השפה
 כפי, רגישות באסוציאציות מתחבר הוא אלו כל אל. וחלומותיו אהבתו, חוויותיו
 המאוחרים בעיקר, שיריו. צליליה מתוך והן המילה משמעות מתוך הן, בו שעלו
  .      אותם דיבר וכאיל, נקראים משהם יותר, נשמעים, יותר

 
 אור שראה החדש השירים ספר, "ַּבחֹול תלֶ כֵ ְּת  ְוָנַתִּתי"

 שירים מבחר ספר הנו" לשירה בׁשֶ קֶ " בהוצאת אלה בימים
 כתיבה שנות 40-מ יותר של אסופה. זו לשנה ועד 1962-מ

 267 בין. הקודמים בספריו נדפסו שטרם שירים גם הכוללת
 למיטב עמית- משורר של יומנו גם מבצבץ שבספר השירים

 נפרדת אינה האישית הכתיבה שחווית משום זאת. דורנו של העבריים המשוררים
 נפרדת שאינה כפי, עגלּבֹ אמיר עם במיוחד, מהם רבים עם בצוותא מהלימוד כאן

 הללו העומק זרמי בין מחיצות אין. אשה ולאהבת הכתובה למילה, לנוף מהמבט
 .מטה של רושליםי מעל, הלֹּגִ -הר מראש הנובעים

 
 בגיליונות" שירה ערך עיין"לראשונה ב שנתפרסמו כאלה גם נמצאים השירים בין

  .קודמים
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            מאיר בן יהורם  י'פיצ

  הספר מתוך שירים שני

  תלֶ כֵ ְּת 
  

  יִּת לְ ּדַ בְ הִ וְ  תלֶ כֵ ְּת הַ  לחֹוּבַ  ָנַתִּתי ּוָבְרִביִעי
  .םיִ ּמַ הַ  ןִמ  ללּוְח מַ 
 אּבָ סַ  לׁשֶ  יףרִ ּצְ ּבַ 
  תירֹוקִ  העָ ּבָ רְ ַא ךְ תֹוּבְ 
   בּתֹכְ לִ  ייִת צִ רָ , יםּקִ רֻ יְ 
  תאֹורְ מַ 
  תאֹובְ צֹו
  יםּכִ רַ חֲ לַ  דעַ ּבַ ִמ  יּבִ 
                                                  ייִת צִ רָ ׁשֶ  יםעִ בָ צְ  יםעִ בָ צְ 
  רמַ לֹו
  יםיּלִ הִ ְּת 
  םיֹו לכָ ּבְ 
  אּבָ סַ  רמַ ָא

  
 יםּבִ רַ  יםִמ יָ  ירֵ חֲ ַא
  אּבָ סַ  לׁשֶ  יףרִ ּצְ הַ  ןִמ  יאִת צָ יָ 
  תרּו תּלַ גִ ְּמ ִמ  אצָ ּיָ ׁשֶ  דוִ ּדָ  מֹוּכְ 
  
  ללּוְח מַ  התָ מֵ  ךְ ּכָ  רחַ ַא
  יםּבִ רַ  יםִמ יָ  ירֵ חֲ ַא לחֹוּבַ 
  תרּו תאֶ  ייִת יִ הָ  בהֵ אֹו
  יהָ נֶ ּפָ  לעַ 
  

 78' ע, "ַּבחֹול תלֶ כֵ ְּת  ְוָנַתִּתי"
 

  ְׁשָיר
  
  ינִ אֲ , םלֵ חֹו םִא , רעֵ  םִא . ְׁשֵמׁשְממַ  ַמֶּׁשהּו. רקֶ ּבֹ תנֹופְ לִ  ׁשמֵ חָ 

  ץעֵ  ְּכַמְרֶאה ֶעֶצם ְלַמֵּמׁש ָהָאֵפל ְּבתֹוךְ  ְמַמֵּׁשׁש
   יּדֵ רֻ וְ ּכִ  יכִ ֹוּת לאֶ  לפֵ נֹו ֹוּלׁשֶ  ַהָּורֹד. ַּבּבֶֹקר ִמְׁשֵמׁש

  .הפֶ יָ  ִמָּכל הפֶ יָ  הּוּׁשֶ מַ  ידֵ ּכְ  ראֵ תָ ְמ  יכִ ֹוּתִמ  ינִ אֲ  הׁשָ גְ רִ הָ  תאֶ . הּׁשָ ִא 
  לאֶ  רׁשֵ יְ הַ . ראֵ תָ לְ  יןאֵ ׁשֶ . ְוָירֹד. ָורֹד. הּׁשָ ִא . רעֵ ֹוּב
  ףּדָ נִ  רפֶ אֵ ּכְ  ףּדַ  רחַ ַא ףדַ וְ . ריָ ְׁש  דעֹו יןאֵ וְ . ףרַ ׂשָ וְ . ריָ ּנְ הַ  ךְ ֹוּת
  רָאְׁש ּבִ 
  חַ רּו
  עגַ רֶ ּכָ  יןִא ירָ ִׁש  יןִא ירָ ִׁש  ררַ ׁשָ  עגַ רֶ  ראֵ פְ ּו
 .הפֶ ּסָ יִ 
  ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר. ילִ  הפֶ ּיָ ׁשֶ . הּזֶ הַ  ירִׁש הַ  קרַ  רַאׁשָ וְ 
  יפֵ סֹוּבְ  יוׁשָ חּו אלְֹמ ּבִ  ץעֵ  האֵ רְ מַ לְ . ץנֵ יָ 

  הלָ יְ לַ  לׁשֶ  הׁשָ חּוְּת 
  לעַ  הפֶ חֹו
 ריָ נְ 
 

 148' ע, "ַּבחֹול תלֶ כֵ ְּת  ְוָנַתִּתי"
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  .פרסֵ  אל בא שטרם חדש אחד ושיר

  

     יםּבִ דֻ  םיִ ּתַ ְׁש 

 יםּבִ דֻ  םיִ ּתַ ְׁש  האנָ צֵ ּתֵ וַ 
  ירִּׁש הַ  ןִמ 
  
  בצֶ עֶ מֵ  ְיִליֵדי ְיָלִדים ינֵ ְׁש  לׁשֶ  ןֹואׁשרִ הָ  םנָ רֹוכְ זִ  הּנָ הֵ וְ 

  ןֹוׁשלָ  אתרֵ בְ נִ  םרֶ טֶ ּבְ  דעֹו םלָ עֹו בצֶ עֹ לאֶ  ֶׁשּנֹוְלדּו
  ירִּׁש ן הַ בֹוּצְ עִ לְ 
  חַ ּכְֹׁש לִ  לּוכְ יּו יךְ אֵ 
  
  תגֶ לֶ ְׁש מֻ  ים'צִ קְ ּו'צ ץרֶ אֶ ּבְ  תחַ ַאהָ  הּבָ ּדֻ הַ 
  תחַ ַאהָ  תֹונָ ְׁש ּבִ  קינֹוִּת  דצַ ּבְ  התָ מֵ  העָ רְ ּכָ 
  תֹונָ ְׁש ּבִ 
  דמֵ עֹו דרְ נַ רְ ּבֶ  ןסַ  בלֶ כֶ וְ 
  דרֹוָ  קינֹוִּת  תֹואׁשרַ ְמ לִ 
  דרֹחָ וְ  דמֹעָ 
  רֹוְמ ׁשָ לְ 
  

   םאֵ  ַזֲעַקת ָהְיָתה ְּבֵראִׁשית
  רפֹכְ ּבִ  ׂשרֶ עֶ  ירִׁש  ָׁשָרה ֲחִריִׁשית חַ רּווְ 

ָא  רפֹ
   דצָ  יּבִ דֻ וְ  יִמ רּוּגְ  בּסָ הַ  ןסֶ נְ יֶ 
  יםּבִ דֻ 
  בָא יןאֵ ּבְ 
  
    יתילִ יזְ רִ ּגְ  ֻּדָּבה תחַ ַאהָ  הּבָ ּדֻ הַ וְ 

  ןתָ נָ יֹו הנָ יֹו      ַיְלָּדה ֶיֶלד    ַיְלָּדה ִּגְּדָלה     ַיְלָּדה ָיְלָדה
     ּכֹוָכִבים בלֵ חֲ  ִלינֹק ּהלָ  ָנַתן
ָא ירִׁש  ׂשרֶ עֶ  יּפִ  לעַ  דמַ עָ  אלֹ ב

    ןִמ  ַהֵּפֶׁשר רתָ נֹו אלֹוְ 
  ָהָעב

  
 יםבִ כָ וְ  יםכִ לְ הֹו ֶמְרָחִבים יקחֵ ּבְ  קחֵ רְ הַ  קחֵ רְ הַ מֵ 
   בצֵ עָ וְ  יִא כָ נְ  יעִ ּוּגעְ ּגַ  יאכִ לָ וֹו ִנּגּון ָהַרֲחָמן בָא ןּגֵ נִ 
     ףסֹכְ לִ  ףסֹכְ לִ  ִמְתַחְלֵחל ְמַיֵחל ןלאלכעֶ ֹוּוהַ  ןִמ 
  

  םדָ ּבְ  םּתָ ְח נֶ  םּתָ כְ מֻ  ָּגדֹול קּׁשַ ִמ  לזֵ ְוָא בזֵ עָ  ַהִּנּגּון ָנַסק
  ְצִחיָחה הׁשָ ּוׁשְּת  ץרֶ אֶ  לעַ 
  םדָ ּבְ  יםִא ּלָ סֻ ְמ  ְסָלִעים ִּגְבַעת לעַ  ַהְּכתּוָׁשה ַהְּנטּוָׁשה הלָ קּוּבְ  םׁשָ 

   ַהַחִּיים םעִ  זֹוְרִמים ַהָּדם ְוִקּלּוֵחי
  ִקּלּוִחים ִקּלּוִחים

  
  יםּבִ דֻ  םיִ ּתַ ְׁש  ְבַקְעָנהִּת וַ 

  ירִׁש  דעֹווְ  ירִׁש 
  
  -  דחָ אֶ הַ  ירִּׁש הַ 
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   ַהַּקְרחֹוִנים ינֵ ַּפֲעמֹו ִּבְבדַֹלח ַנֶּגֶנתַהִּמְת  ַהְּדָמָמה תאֶ ְו



  . ַחַּיי ְּבִהָּוֵלד ִאִּמי ַזֲעַקת ָהְיָתה ְּבֵראִשית
  .ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהָּשַמִים ֶאת ֱאלִֹהים ָּבָרא ַאַחר
  ".  תֹוֶפֶסת"ּבְ  ִעִּמי ֶשְּישֵַֹחק ַהָּלָבן ַהּדֹב ְוֶאת

  
  - דחָ אֶ הַ  ירִּׁש הַ וְ 
  
 ֵאיפֹה ֶׁשתּכֹובֶ  ינִ אֲ  אּבָ ַא
   וׁשָ כְ עַ  ךְ ּבֵ ַאְת ִמ  הּתָ ַא
  
  ָּכָנף ּפֹוֶרֶׂשת ַהַּיְתמּות ַּבַּקִיץ הנָ ׁשָ  לכָ ּבְ 

    ץרֶ ָאהָ  לעַ  ְוִצָּלּה
  

    לאֶ  בּוׁשלָ  ֻּדִּבים ְׁשַּתִים ַוֵּתֶצאָנה
  ִמֶּמְרַחֵּקי ירִּׁש הַ 

  ֻּדִּבים
  
  .ַּבָּׁשַמִים רׁשֶ אֲ  ְּגדֹוָלההַ  ֻּדָּבההַ  תאֶ  ַהּסֹוְבבֹות יםּבִ ּדֻ הַ  ןִמ  יאהִ וְ  תחַ ַא
  תלֹוכְ ּו חרַ קֶ  גלֶ ׁשֶ  גנַ דֹ לעַ  ַּבֵּלילֹות ַהִּנָּצבֹות ַהֻּדִּבים ןִמ  תחַ ַאוְ 

  תימַ אֵ  נַֹכח לאֶ  ּוְמַיְּללֹות
  חַ רֵ יָ 

  
  ַּבִּׁשיר ִנְׁשַמע לּכָ הַ  ַלּסֹוף
  ַהָּׁשַמִים יּבֵ ּדֻ  לאֶ  ַׁשַער אהּווְ  ַיַער אהּו ַהִּׁשיר
  לדֹוּגָ  רעַ צַ  םהֵ  ַהַּׁשַער ירִּׁש הַ  ַהַּיַער

  ין לֹור אֵ עַ ּצַ ה הַ זֶ וְ 
  ףסֹו
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  פאלק' מאת מנחם מ, "מסעותיו של פגסוס"

  2007, אות-הוצאת צור, שירים
  

 ַמְמִּתיִנים ָׁשם"( - למבוגרים אגדה של קסם ְנסּוךְ  פאלק מנחם של הנוכחיספרו 
 ַּכּפֹות ְלַּמָּגע ְמַיֲחִלים/  )ֶזאּוס ֶׁשל ֲאחֹותֹו, ֵדֶמֶטר ְׁשִליַחת זֹו אּוַלי(/ , ֶׁשָּתבֹוא ְלַמְלָאִכית

 מיתולוגיה ואורגים השירים שורות בין משוטטים והשדים האלים. )40' עמ, "ַרְגֶליהָ 
, ְּכָאֶרס( מוכרת יווניות דמויות אחת גג קורת תחת משלבת זו מיתולוגיה. חדשה

, רפאל(ויהודיות , )ואחרים וּולָקן, ֶקֶרס( רומאיות דמויות, )נוספים ואלים ֵהֵפיְסטּוס
 בתפאורה, אלה בימינו למיתולוגיה שהופכות דמויות לצד )מלאכים ועוד רוחיאל
  .מיסטית

  
 את משמשים וחתולים כלבים, נחשים, כציפורים שונות חיות איזכור עם ביחד, אלה

 ְּבִרְגֵעי/  ָמָתּהִנְׁש  ֶאת ַיְטִעין"( חדשני מיסטי מארג ליצירת, השטח פני על, המשורר
 הביקורת את למצוא ניתן עדיין, השטח לפני מתחת אך, )9' עמ ,"ּבֹוֲהִקים זַֹהר

  . המשורר של הקודמים בספריו פגשנו אותה החברתית
 על האדם אופי והבנת מעמיקה פסיכולוגית התבוננות של ָעִדין במגע בנויים אלה כל

 חיים לקראת הגורל צפונות את לנצח ורצון והחלטיות, אחד מצד והצער הסבל
 ֶלֱאלֵֹהי ְוִהְתַּפֵּלל/  טֹובֹות ַּכָּונֹות ֶׁשל ְּבַטִּלית ִהְתַעֵּטף הּוא" ־ שני מצד, יותר טובים

 ַהּטֹוְרָנדֹו ִטִּפין ְוִטִּפין/  ַהֵּגיִהּנֹם ּוְקִציֵני ָהֵעֶדן ַּגן ְלַׁשִּליֵטי/  ַהֵפיֹות ְלַמְלֲאֵכי/  ֲאבֹוַתִיךְ 
  .43' עמ, ".ִנְכַנע

  
 ובגופם בנפשם צלקותיו את משאיר הקרב כי אם, מנצחים החיים, דבר של בסופו
 -  הממשית במציאות קורה שזה כפי, השירים במכלול הנרקמת העלילה גיבורי של

 םָהָאדֹ ַהַחִּיים ְּבנֹוֵזלְוִהִּביט /  ַהְּצפּופֹות ַהֵּדעֹות ָמַסךְ  מּול/  ַּבֻּכְרָסה ָיַׁשב ָּבֲעָרִבים"
ּוְתׁשּוָבה . / ְּבִתְקָוה ַהּיֹום אֹותֹו ֶׁשל ְּבָבְקרֹו/  ִנְפַרד ֶׁשִּמֶּמּנּו ֶלֱאלָֹהיו ּוָפָנה/  ֶׁשִּנְׁשַּפךְ 
  .31' עמ, ."ַאִין ִמַּמַעל

  
 המהלכת הפסיכולוגית הרגישות לצד מיסטית המיתולוגית העלילה בבנייתהחידוש 
 אותנו מושכים בהם והרע הטוב לע החיים עובדות מובאות שבאמצעותה, בשירים
 אורכם, מהשירים שבחלק האניגמטיות למרות, סופו ועד מתחילתו זה ספר לקרוא

  .ומורכבותם
  
  .בצידו שכרו, שמתמיד ומי

  
  עקרוני אביב' דר
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  מנחם פאלק

  הספר הארצי על היצורים המכונפים
  

  ַהִאם ַהַּמְלָאִכים ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ָׁשַמִים
  ?ים ְלִעִּתים ְמֻזָּמנֹותִמְתַחְּבקִ 

  ?ַהִאם ֵהם ִמְתַחְּבִקים ִּבְכָלל
  ?ַהִאם ְּבֵבית ִסְפָרם ִלְּמדּו ַעל ַאֲהָבה

  
  

  ַהִאם ְנִׁשיקֹוֵתיֶהם ֵהן ְמֻתּקֹות ִמְּדַבׁש
  אֹו ֶׁשָּמא ָׁשם ַהְּדַבׁש ֵאינֹו מּוָצר ֻמָּכר
  .ֵאינֹו ַמְמִּתיק ֵלילֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַעְצָלִנים

  
  ָׁשם ֵּבין ָהֲעָנִנים , ְמרֹוֵמי ָרִקיעַ ַהִאם ּבִ 

  ַקָּים ִּתינֹוק לֹו ֶקֶׁשת ְוַאְׁשַּפת ִחִּצים
  ְוהּוא יֹוֵדַע ְלַכֵּון

  ֶאל ְלָבבֹות ֶׁשל ְיצּוִרים ְמֻכָּנִפים
  ּוְלִעִּתים ִלְפּגַֹע ְּבֶמְרַּכז ַהְרָּגׁשֹות

  .ֶׁשֶהֱעִניק ָלֶהם ָהֱאלִֹהים
  

  ְּבגַֹבּה ַרב, ַהִאם ֵמַעל ָלֲעָנִפים
  ִּכְמַעט ִּבְלִּתי ִנְרִאים

  ְמַרֲחִפים ֵהם ְּבִרּקּוד ֶׁשל ִחּזּוִרים
  ִלְפֵני ַמְלָאִכּיֹות ִלְבנֹות ַצָּואר

  ְׂשָפַתִים ְסֻגּלֹות ֵמאֶֹדם ְּבִמְבָצע
  ִׂשְמַלת טֹוָגה ְנִדיַבת ַמְחׂשֹוף

  ְוֵלב ְּכֵמָהה ְלִלּטּוף ְׁשָרִבי 
  ִחּבּוק ִּכְמַעט חֹוֵנק

  ְלֶפֶרק ְזַמן ִּבְלִּתי ֻמְגָּדר
  .ֶׁשְּלעֹוָלם ֵאינֹו ִנְגָמר

  
  ,ַמְלָאִכים ְצחֹוֵרי ְּכָנַפִים, ַהִאם ַּגם ֵהם

  מּוָכִנים ְלִהְסַּתֵּכן ּוְלִהְתַנּסֹות ְּבִׁשְכרֹון ָהַאֲהָבה
  ּוְבסֹוָפּה ְלַגּלֹות ֶאת ֵּבן זּוָגּה

  ,ָהֶרֶגׁש ַהּנֹוָסף
  .ֶׁשְּׁשמֹו ְּכֵאב
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  יוצא למסע
  

 מכתב
   

  ָלֵעִצים ָׁשב ַערּיַ ְּכֶׁשהַ , ָמֵלא ָיֵרחַ  ְּבֵליל
   ָהֶאֶרז ַצֶּמֶרת ֶאל ָעף ַאָּתה
  .ִמְכָּתב ִלְכּתֹב
  ַאךְ , ִמְכָּתב ִלְכּתֹב רֹוָצה ַאְּת  ַּגם
  .ְיֵׁשָנה ַאְּת 

  
   ֶאת ְמַנֵּסר ַהַּדָּור, ַעְכָׁשו
  - *  ּוְׁשחֹוָרה ָּכהֲארֻ  ָלׁשֹון ְוׁשֹוֵלחַ  ָהֵעץ ֶּגַזע
  .ַהְּׁשִתיָקה ֶאת לְמַבּיֵ 

   
   ,מחרמשו הנמלט על העץ את המנסר השטן תמונת *

 ברגמן של" השביעי החותם" בהשראת היא, בצמרתו השוכן
  
    

   הקקטוס פריחת
  

  ְמַנְּגִנים ֲאַנְחנּו ַאְכָזר דּוֶאט
  . ַהִּמְקֶלֶדת ְּבקֹוֵצי
 ׁשֹוֵתת ַהּזֹוֵעם ַהָּדם ְוׁשֹור

   ָחפּוז ְּבחּוט ַהָּתפּור, ַהָּקרּועַ  ָהעֹור ןִמ 
  ַהְּמַמֵהר ַהֲחִזית רֹוֵפא ֶׁשל ְוַגס
  אדלינה קליין  ְלֶפַצע ֶּפַצע ֵּבין
  

  עפיפוני האתמול : ִנְׁשָּבע אֹוִתי ֶׁשָּׁשַמְעִּתי זֹוֵכר
   -ַהְּפִריָחה ַנֲהַרת ֶּפֶרץ ֶאת, ָלַעד ָלנּו ְלַהְקִּפיא

  . ִמֶּמָּנה  ָיָפה ֶׁשֵאין ֲעַראי ְּפִריַחת  ָהֶאְתמֹול ֲעִפיפֹוֵני ֵּבין תּפֹוַסעַ  ְּבעֹוִדי
    .ַהְּצָלִלים ִּבְתנּוַחת ַהַּגן ִמְרֶּפֶסת ָׁשַמְרִּתי

  ְּבגּוִפי ָּכלּוא ָהָיה ָּתם ַנַער  ַהּבֶֹקר ֶׁשל ְּבֵׁשִלים ֵּפרֹות ֵּבין
    .ַהַּתּפּוז ִעם ְמַחֶּיֶכת ִלימֹוִנית
   ּוְמַנְּגִנים ְמַנְּגִנים,  ְוַעְכָׁשו  .ְּבִסּפּוק ַהְּסמּוָקה ֶלְחיֹו ְמַמֵּלא ַהַּתּפּוחַ 
  .ְּבקֹוֵצי ַהִּמְקֶלֶדת  ֶהָעִלים ְיֻרֵּקי ַעל ָהֲעָרֶפל ֵאֵדי
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  .ָלֲעָנִנים ֵּבינֹות ִריםִמְתַּפּזְ , ֶהָהִרים ֶאל ְסעּוָּפ
  :ִצְבעֹוִנִּיים ֲעִפיפֹוִנים ַלֲחרּוֵזי ִמַּבַעד ִהַּבְטנּו
  ְוִהִּתיָזה ָּפֵנינּו ַעל ָחְלָפה ְמׁשֹוִטים ִסיַרת
  .ָקרֹות ְּפִניִנים חֶֹפן

  חּוט ִּבְמִׁשיַכת ֲעִפיפֹוַני ָאַסְפִּתי
  ,ַחִּדים ְּבַמֲעָבִרים
  .ָיָׁשן ִמֶּסֶרט ִׁשיר ִּפַּזְמִּתי

  ֶהָעִלים ַזְרִזיֵפי ֵּבין ִׁשְּיטּו ַהְּמׁשֹוִטים
  .ַהָּנם ַהַּנַחל ְּפֵני ַהּלֹוְטִפים

  .ַמְרִהיב ַמָּפל ְלצֶֹמת ֶׁשִהַּגְענּו ַעד
  ִלְּקָטה ָהעֹוֶלֶזת רּוֵחנּו
  .ְלָעָנף ָעָנף ֵּבין ַאֲהָבה ֵּפרּוֵרי

  ַקְצנּוֶטֶרם הֵ ם ָהִיינּו ְּכחֹוְלִמי
 ָלֶרֶדת ַלחֹוף
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  עלי שיח- עלי
  

  ערמוני אורה
  

  ְקֵרָבה ִמַּלת ַהַּׁשַחר ֶאל ַּדְלְּתךָ 

 אהרון- בן יפתח של שירתו
  
  

  
   ספר פרסום לרגל נערך אהרון בן יפתח עם הראיון
 לאור שיצא ,"המים שעת"  ןהראשו שיריו

, מעניין ספר". המאוחד הקיבוץ" בהוצאת לאחרונה
 הישראלית בשירה דופן ויוצא ייחודי קול בעל

  .עכשווית

 
 חזור

 שיך
 עיצוב אמנות" די

 ה

 ם
 ה

 ם

  ". הבא לספר ודאי שייכנסו נוספים ובשירים בארץ ונכתבו האחרונה התקופה
  

  פואטיות אסוציאציות

. בחייו

  אם
 הרצון את רעור התהליך. הנוכחית ים

 

 ם

   – שלו העומק בקו, העברי המודרניזם של הגדול מהאימפולס שמשהו תחושה

ה
  
 -על'וב' דבר' של' משא'ב', שדמות'ב שירים ופרסמתי צעיר בגיל לכתוב התחלתי"

1997-1993 השנים בין ושם, שנים כשש באירופה חייתי. "יפתח מספר, "'המשמר
מ את פרסמתי תקופה באותה. אינטנסיבית מאוד כתיבה תקופת לי הייתה
  ".'77 עיתון' העת בכתב' ופיכחון לידה' הפואמה ואת' הבית אור' השירים
 של תקופה ובמשך 1997 בשנת, בשווייץ הבכורה בתו הולדת עם פסקה הכתיבה
המ, חדשים שירים כתב לא בה זו בתקופה. שירה יפתח כתב לא שנים כשבע
לימו באמצעות השירה על אינטנסיבית בצורה לעבוד יפתח
  . בהרדוף זה בתחום בהוראה מכן ולאחר בשוויץ" הדיבור
 השירה והשמעת דיבור היא מטרתה, יפתח שמסביר כפי, הדיבור עיצוב אמנות
בעבוד. ותוכן מצלול, ריתמוס: השירה של ההיבטים שלושת דרך, אמנותי באופן
 של שיריהם את לימדתי. "אמנותית הופעה לידי השיר את להביא לומדים נכונה

החמישי שנות דרך, גולדברג לאה, פוגל דוד, יצחק-בן אברהם, מביאליק משוררים
עבוד הייתה זו. תקופתנו בני למשוררים ועד רביקוביץ, וולך, זך נתן: והשישים
  דרך, זאת בכל. שלי אישית כתיבה ולא, שלהם השירה עם אמנותית מחקרית
כלי אצלי נבנו. השירה את עזבתי לא, העברית השירה עם והעבודה העיבוד
 כבר שהם, הספר של מאוחרים בשירים ביטוי לידי שבאו חדשים פואטיים

מ

  
 ממפנה כתוצאה, השירים מעיין מחדש פרץ, שירית בצורת שנות שבע לאחר

. יפתח מספר, "שנים שלוש לפני נכתבו' המתכות להבת' האחרון הפרק שירי"
מ לפרידה קשורה היא. הכתיבה את גם שעוררה מחודשת התעוררות בי הייתה"

לחי זוגי בת עם, שנוצר חדש ולקשר ילדיי
  ".כספר אותם ולכנס השירים את לאסוף
במצב יפתח מסביר כך- כל רבות בשנים דחה ספרו הוצאת שאת לכך הסיבה את

, גלבוע אמיר. העברית בשירה משהו הסתיים השמונים בשנות:  "בארץ השירה
יוצרי של השירה מיטב גם. נפטרו ישורון ואבות הורביץ יאיר, וולך יונה, זלדה

 הייתה. השבעים לשנות עד נכתבה, אבידן דוד או רביקוביץ דליה כמו גדולים



 שקשורים אנשים  אצל שונים בניסוחים למצוא שאפשר תחושה זוהי. נסתיים
 מאוד רמשור. הוא מה ברור היה לא שעדיין, אחר משהו והתחיל פרק  נגמר. לשירה

 אולי,  התשעים שנות לתחילת עד בשירתו שמגיע, לסקלי חזי, בעבורי משמעותי
 מעין לה ועשה הגוססת לשירה מסוים עומק להביא הצליח שלו המחלה דרך דווקא
 שונה מאוד לתקופה נכנסים שאנחנו תחושה אז לי הייתה. מסודרת שירית קבורה
. לשוחח מי עם אין, הזה בספר עכשיו שמופיעים, שלי ושלשירים העברית בשירה
 של המוסיקלי, הצלילי ליסוד חדש קשר בייחוד, אחרים בכיוונים אז חיפשתי
  ." השפה

  ?מסוים תרבותי בקונטקסט  להתרחש צריך, להרגשתך, ספר פרסום :ש
 אבל. הריק אל כך סתם שירים ספר להוציא יכולתי לא אני. ודאי: "אהרון בן יפתח

, שאלה אז אותי העסיקה. חברים של יותר מצומצם עגלבמ לחיות המשיכו השירים
  . קהילה חיי בתוך האמנות של מקומה בדבר, היום גם עבורי מרכזית שאלה שהיא
 בהיותו, שיפתח להזכיר המקום וזה, מאוד בולט ציורי יסוד קיים יפתח של בשיריו
 למד, לןגו- במרום" מקובצת"ב ב"י-א"י בכיתות כשהיה, "וגיא הר" הספר בבית תלמיד
 הציור את". הקיבוץ" בגלריית הוצגו אף וציוריו, חי-בתל לאמנויות הספר בבית
  . לשיריו נכנס" תמונתי"ה והיסוד נטש יפתח

, "ההתבוננות מתוך נובעים, פואטית מבחינה' התהום תקוות'ו' הבית אור' מחזורי"
 לכיםוהו, ההתרשמות מתוך, האימפרסיוניסטי מהקוטב מתחילים הם. "יפתח אומר
 טרנספורמציה קיבל, בצבע הציור. פנימית לחוויה שהופכים רשמים אלו. פנימה
  ".במילים לציור והפך
 האסוציאציות ומעטות ואש מים, שלג, אור כמו מוטיבים שלך בשירים בולטים :ש

  .העברית והתרבות מהשירה הלקוחות
 רואה אני. ההוויה של בסיסיות באיכויות עוסקים שלי השירים תוכנית מבחינה"

 של היסוד איכויות דרך, פואטית בצורה מחדש העולם את לבנות ניסיון בכתיבה
 של היחסי המיעוט את מסביר גם שזה להיות יכול. והעולם האדם של, הקיום

 שלטענתך, והיהודיות הישראליות, הגלויות התרבותיות הפואטיות האסוציאציות
 שיחה מעין בשירים יש. זה עם מסכים לגמרי לא שאני למרות, בשירים חסרות
 פני על ציטוט לא היא שהשיחה אלא. והאירופאית הישראלית השירה עם פנימית
 הקדומים, החשובים הטקסטים שמהם המקומות אל לצלול ניסיון אם כי, השטח

 יכול האדם שמהם המעמקים אל לצלול רוצה אני. דלו אשר את דלו, והעכשוויים
 במובן בו שיש, תרבותי באופן השטח פני על שוחחל רק ולא, עולמות ולברוא ליצור
  ".יותר שטחי אלמנט מסוים

  
  אנתרופוסופית שירה אין

  
, בארץ וגם, ל"בחו גם, באנתרופוסופיה יפתח ועוסק לומד שנה מעשרים למעלה
, האנתרופוסופיה במדע לי מעניק הוא אותו הרחב ההסבר את לקצר ואם. בהרדוף
 חוכמת" – שהאנתרופוסופיה לומר ניתן, "אחת לרג על כולה התורה כל" בבחינת
 כמכלול אותו ולחקור והאדם העולם לגבי המבט נקודת את להרחיב רוצה -" האדם
  . בזה זה וארוגים שלובים הם שבמציאות, ורוח נפש, גוף: ההיבטים שלושת

 שירה" כזה דבר יש האם? לאנתרופוסופיה שלך השירה מתקשרת איך :ש
  ?"אנתרופוסופית

"
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 שגם מקום מאותו לדלות מנסה שאני לומר אפשר. כזה דבר אין. לא - משמעית-חד
 בספירה למקם צריך האנתרופוסופיה שאת אלא, ממנו דלתה האנתרופוסופיה

 ברור. האמנות בספירת שהיא, הכתיבה, השירית העבודה לעומת מדעית- המחקרית
 הייתה זו אם בלא, האלו הספירות בין ועמוקים מורכבים מאוד גומלין יחסי שיש
 רעיונות שמעבירה, דידקטית שירה להיות הופכת הייתה היא אנתרופוסופית שירה

 כדי האנתרופוסופיה את להבין צריך לא. עושה שאני מה לא וזה. אנתרופוסופיים
   מתוך אדם כל של החוויה על ישיר באופן לפעול שאמורים שלי השירים את להבין



 יודע אני, לאור שירי ספר צאת מאז אלי שהגיעו התגובות מתוך. שהוא מה
 קשר ליוצר שיש לדעת צורך ואין, אמנות, שירה בתור מדברים שהשירים

 ולדייק השראה מקור להיות יכולה האנתרופוסופיה. לחוותם כדי לאנתרופוסופיה
  ".השירה להבנת מפתח להיות צריכה לא היא, החוויה את

  
, שנים 9 לפני להרדוף יפתח הגיע, וויץבש שנים ארוכת ושהייה, מסעות הרבה אחרי

 כיום עוסק והוא, במקום שנפתח ודרמה הדיבור עיצוב לאמנות ספר בית בעקבות
  . ובירושלים בטבעון הירוק-בכפר, בהרדוף אנתרופוסופיה בהוראת

  
  בבית לוהט אידיאליזם

  
 לא יפתח של שהשירה ייתכן שלא לי ברור. הילדות אל, היניקה מקורות אל נפנה
 כמו, אהרון בן יצחק -  כזה סבא כמו דומיננטיים כך כל צמיחה ממקורות ושפעהה

 שחיו אנשים שלושתם, אהרון בן ישעיהו – כזה דוד וכמו אהרון בן יריב – כזה אבא
  . עזה ובעוצמה בעומק חוויותיהם את וחיים

  ?שלך בשירה ביטוי יש האלו והנערות הילדות לחוויות האם :ש
, הרגילה החיים תשתית הייתה זאת בעבורי, גדול נורא וכמשה תיארת שאת מה"

 אותן חי אתה אם אחרת נחוות והן נולדתי אני הללו העוצמות לתוך. יומית-היום
 נוסע היה ציבור וכאיש שליחות שחי סבא: החיים היו אלו - הצעיר בגיל. יום- ביום
. ותיתמשמע מאוד דמות והייתה האמנות ותולדות ספרות שלימדה וסבתא וחוזר
 של פינה היה ומרים יצחק של הבית. התרבותי העולם את הביתה שהביאה זו היא

 בה שהיה הקיבוצית ההוויה בתוך, העולם של משב, שירה, אמנות ספרי: תרבות
 היופי כל עם, אוכל חדר של אוכל, פלסטיק כלי - מושטח קצת, מוחצן, חילוני משהו
 מאבא, מסבא שנשבה ידיאליסטיתא רוח עומדת כמובן וברקע. המקום של והטוב
 ביניהם היה זה במובן. כולם אצל. גדול בלהט נשב האידיאליזם. מישעיהו וגם שלי
 אם. ולוהטות חמות היו כולן אבל שונים לכיוונים נשבו אמנם הרוחות. רב דמיון
:  עלי השפיע שמאוד דבר היה זה, שלי והנעורים הילדות מצע על מסתכל אני

 משהו, למענו לחיות שראוי משהו, הטוב, האמת, והיפה קהצוד אחרי החיפוש
, הזו המוצא נקודת על להסתכל אם. ציניות בלי, למענו ולעבוד להיאבק שראוי

 וראוי להיאבק ראוי שלמענו הדבר את לחפש צריך אדם שכל הייתה האמירה
  ".לחיות

  .מנוגד לכוון הלך במשפחה האלה הגברים משלושת אחד כל :ש
 שיוצר גורלות של מפגש, האינדיבידואלי היסוד את לראות אפשר זה כל בתוך. נכון"

 תרבותיות השלכות, אהרוני- הבן בהקשר לה שיש עצמית הולדה של דרמה: דרמה
 למה תשובה או תגובה היא לקח שלי שאבא הדרך מסוים במובן רק. יותר רחבות
 אקט גם היה זה אבל. ויהדות ישראל מסורת - הסבים דור של בכיוון חסר לו שנראה

 גם מסוים במובן תשובה היא, האנתרופוסופיה, לקח שישעיהו הכיוון. אינדיבידואלי
 בתוך חייתי אני. אינדיבידואלי כיוון לכל קודם זה אבל, שלי לאבא וגם שלי לסבא
 במה בחרתי. אינדיבידואליות דבר של בסופו היו שלי והבחירות הזה הרוחני השיח

 אבל, ישעיהו עם משמעותית מאוד שיחה דרך גם לי ציעלה יכלה שהאנתרופוסופיה
 שמגיע אדם שכל כמו, שלי תלויה ובלתי אישית בחירה זאת דבר של בסופו

 כדרך הזה בכיוון בתוכו מכיר כשהוא, שלו אינדיבידואלי צעד זהו לאנתרופוסופיה
  ". שלו
  ?שלך לשירה נכנס זה כל ואיפה :ש
"
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 אמנם. שלי השירה לתוך נכנסים, אמנותית המטמורפוז של בדרך, הללו הדברים כל
 אחר, העומקים עומק אחר, משמעות אחר הזה החיפוש אבל, ישירה בצורה לא

 אותו לראות יכול שאני משהו זה, בחיפוש הדבקות, הדברים לכל מעבר שחי הדבר
 יש שבספרי' ופיכחון לידה' בפואמה. גדלתי שממנו המקום מן ונושב ְמַפֵעם

   של בלשון וזאת, שגדלתי ולאיך גדלתי שבו למקום יותר פיתספצי  התייחסות



 הופך קיבוץ. איתה ולשחק מציאות לקחת שמאפשר מה, פנטסטית מאוד פואטיקה
 זה', תנשמית' להוויה הופכות, אותן מכיר בקיבוץ שחי אחד שכל התנשמות, לכפר
  ".העוורון על להתגבר, בלילה בחשיכה לראות יכולת נותן גם אבל מפחיד

 
  הפשטות של העוצמה

  
/ גופו קפא/ ולבסוף במחלה אבי נאבק רב זמן: "יפתח כותב" ופיכחון לידה" בפואמה
 ספרים./ החדר בפינת שחור טוטם בזיכרוני./ ממוסגרת לתמונה הפכו הכבדים ופניו
 אבק מנקה/ פנים ובלי גוף בלי/ דק ילד/ ,גבוהים מדפים על רוכנים/ זמן נטולי

  ".רתהניגד פניו מצדודית
  .ובועט וקיים חי, יריב, שלך אבא, לאל תודה, והרי מת אבא על בשיר מדבר אתה :ש
 אחד מצד הזו בפואמה מופיעות, נוספות ודמויות והאם האח, האב של הדמות"

 זאת. שלהם השירית בווריאציה, שני ומצד ביוגראפי ריאליסטי קונטקסט בתוך
. והכוח הבריאה מקור הוא האב, הילד לגבי: יותר רחבה מציאות של תמונה

 על מדובר. האב' מות'כ גם להיתפס יכולה, מהאב הרוחנית ההשתחררות משמעות
. עבר, ישנה צורה שהוא מה כל על עצמית התמרה של בדרך בתוכך להתגבר היכולת

    .בתוכך שפועל מה כל של בטרנספורמציה כרוכה  הפנימית הישות של לידהה
  .פואמה באותה מופיעה היא שגם, חנה, אמך על נדבר בוא :ש

. לאב" נגד כוח" מסוים במובן מהווה הגדולה בפואמה מופיעה שהיא כפי, שלי אמא
 הרי, עוצמות של תמונה הייתה, אהרון בן משפחת של קודם שציירת התמונה אם
 מעריכים פחות שאנשים, עוצמה של לגמרי אחר סוג גם יש

, יותר אותה להעריך לומדים האחרונות בשנים ואולי, אותה
 וישנה הגודל של העוצמה ישנה. הפשטות של העוצמה זוהי

 במובן. הביאה שלי שאמא מה וזה, קטן להיות של העוצמה
 של העוטפת, הפשוטה להוויה מכוונת שלי אמא מסוים
 האלמנט. לחיים בריאה תשתית שיוצרת, הקלעים מאחורי
. ובלעדי אפשר ואי להיוולד יכול החדש הדבר שבתוכו הרחמי
  ".חשוב פחות לא הוא אבל גלוי פחות הוא

 בזמנו הייתה: "נוסף לדבר להתייחס יפתח מבקש זה בהקשר
 היא היום מחפש שאני העוצמה. הנפילים דור של העוצמה

 לומד אתה. אונים- האין סף על העמידה של, הקטן הדבר של
 לעבור, ידוע לא משהו למצוא כדי, שאתה מה כל על לוותר
. החדש את לדלות הזה המעיין ומתוך וףלאינס הקטן דרך

 אל. הקטן אל הולכים שלי מהשירה גדולים חלקים
 הקטן האחד הפרט מתוך ההוויה כל את להוליד ומנסים בפרט, בפשוט ההתבוננות

 החיטה וגרגר והמים הלחם. חדש משהו מופיע דרכו עובר אתה שאם, הזה
  ".זה בכיוון מדברים, בשירי שמופיעים

 אל.// בפה/ ורד בלי// חיטה/ גרעין/ בלי לא// לדבר/ לדבר// לדבר/ די כלאחר/ לא"
  ".לדבר// אונים - אין/ פנים מול

  
  השיר של המבט נקודת

  
. בארץ חלקם, באירופה נכתבו רובם". המים שעת" הספר מכיל שירים מחזורי שבעה
,  האנושית הנפש פנים תמונות שהן קטנות טבע תמונות, מינימליסטים חלקם
   ילדותו" כפר" הוא שלה שהרקע פואמה ובהם, יותר רחבים אחרים וריםומחז
 האהבה מנס התפעמות כולו, "המתכות להבת" האחרון והמחזור יפתח של

  : המתחדשת
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"  / התהום בגביעי/ האור ואת הזהב את ושתינו/ וחוזר ומדבר רועד/ בינינו שחי נס
  ".חיינו דממת אל/ מהבהבים/ וכוכבים שמשות של/ זרעים/ פינו של
  
  

 והרבה בספר כלולים, יחסית ארוכה בתקופה שנכתבו, שיריות צורות של מגוון
 הנכון למבנה להגיע כדי, ספרו של העריכה עבודת על לומר ליפתח יש טובות מילים
 בהוצאת השירה מדור עורכת, שניר ללאה תודות הרבה חייב אני. "הספר של

 בפני הציבה היא. דיאלוג דרך כולה נעשתהש העריכה עבודת על, "המאוחד הקיבוץ"
 אתה פעמים הרבה. חדשה מבט מנקודת השירים אל לחזור לי שאפשרה מראה מעין

. אחרת גם עליו להסתכל שאפשר נוכח ופתאום השיר של מסוים למבנה מתרגל
 מאוהב פחות שאתה ככל. האמנותית העבודה המשך היא מבחינתי עריכה עבודת
 בשיר להתבונן פתוח מספיק אתה אם. אותם לראות יותר ליכו אתה, שלך בשירים
 ותראה האחר של המבט נקודת את שתפנים להיות יכול, נוספת מבט מנקודת
 שלך האמנותיות הבחירות את לעשות יותר רחבה מבט מנקודת אפשר שבאמת
  צלול אותו והפכה הספר את השביחה, לדעתי, העריכה עבודת. יותר טובה בצורה
 ".תריו ומדויק

  
  

  *    *  
    

  ְּבִפיו ַמָּפל ַּבֲחלֹום ְוָלִאיׁש  ְמַדְּבִרים ַהַּמִים ְוִאם
  ְמַדֵּבר ְוהּוא  ָהֵעץ ְיַדֵּבר ּלֹאׁשֶ  ָלָּמה

  ָהָאֶרץ ֶאת חֹוִצים ַרִּבים ַמִים  ֵמַהַּמִים ַהּׁשֹוֶתה
  ְמַדֵּבר ְּכֶׁשהּוא  ָהָאָדם ֶּבן ְיַדֵּבר ֶּׁשּלֹא ְוָלָּמה
ּלֹו   ְוֶׁשֶלג

  ַּדק
  .ָהֶאֶבן ִּפְסגֹות ַעל ַמִּקיׁש

  
  ִּפְתאֹום ְוֶׁשֶמׁש
  ּוְתהֹום

  
   ִמְּלַבד ְּדַבר ָׁשַמְעִּתי ְולֹא
  ַמִים
  ַמִים

  ּוְתהֹום
  .ַלְיָלה תֹוְּבאֹו

 
  2007, "המאוחד הקיבוץ" הוצאת, "המים שעת: "מתוך

  
  "הקיבוץ" עיתון באדיבות הראיון
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  ַמִים ַעּמּוד ֶׁשֻּכ
  ְמַדְּבִרים
   ְוָלָּמה
  ֵאיְנסֹוף ְיַדֵּבר ֶּׁשּלֹא

  ּוַמָּזלֹות ּכֹוָכִבים
  ְּכֶׁשֶלג ֶׁשְּכמֹוֶהם
   ַהּיֹוֵרד
  ַּבחֶֹרף

 .ַעל ָהֲאָדָמה ַהְּמַדֶּבֶרת



  המדור לחיפוש שירים
  
  

 שלום שרית
   

שכחתי את , )המנגינה אני זוכראת ( אני מחפש שיר ילדות ששכחתי את מיליו
  :השיר מתחיל. 'המחבר וכו

   
  אם בחורף נושבת הרוח

  ובקיץ לוהט השרב
     ...   ...  נט השכם

  ונשכין זיק תקווה בלבבות
   

  :הפזמון
  אל נשכח בל נשכח את הצחוק

  .אם גם רב האבק בדרכים
  מתקתק השעון וזז המחוג
  .וחולפות ועוברות השנים

  
  ,תודה

  עמנואל
   

  .טרם פרסום –לעימנואל 
  

  :ראשיתו של השיר זכורה לי כך
  

 אם בחורף נושבת הרוח
  ובקיץ לוהט השרב

  מלבלב התפוח בפרדס
  ובכרם מבשיל העינב

   
  :הפזמון
  , בל נשכח, שכחבל ת

  את הצחוק      - - -
  .אם גם רב האבק בדרכים
  מתקתק השעון וזז המחוג
  .וחולפות ועוברות השנים

  
  אינני זוכר את ההמשך

  .כנראה מבית אחר, המילים האחרות שהדבקת לבית הראשון
     ...   ...  נט השכם

  בבותונשכין זיק תקווה בל
  

  דודי
  
  

51 
 

לעזור לו למצוא את מילות , לצורך כתיבת תסריט, תסריטאי ובמאי מבקש בדחיפות
מתוך הסיפור , השיר של הילד שלא נלקח על ידי החלילן מהמלין והושאר מאחור

.כל המסייע יבוא על הברכה". החלילן מהמלין"



  .שלום שרית
  .קדמיתאני מחפשת פרטים על השיר ועל הכותבת לצורך עבודה א

  א דר.י: שם הכותבת  
  

  הבקר יצאתי לחפש את עצמי
  ,ולא ידעתי היכן

  הבקר יצאתי לגלות את דמותי
  ?האם כאן? האם שם

   
  ,שאל שאלתי? מי אני
  ,מאוד תמהתי? מי אני

   
  אני חיוך על השפתיים
  אני דמעה בקצה העין
  אני חלום שלא הוגשם

  אני הרחק לשם
   

  את מורי החכם רציתי לשאול
  א היה עסוק בקריאה בקולאך הו

  ממורתי ביקשתי עזרה ועצה
  "הצטרף לקבוצה: "והיא צעקה

  
  רות, תודה

  
   

  
  קוראים כותבים

  
 !ערב טוב, לשרית ולדודי

  .הבלתי יאומן קורה, לפעמים, אכן
המלווה , אלעד, ידעתי שגם אני וגם בני, לראשונה, לב אם, כשראיתי את השיר

, בני: בפני קהלינו, שאיתו, ת הסיפור הנוגע ללבנעלה את השיר וא, מסעות לפולין
אני מנהל את , שם בהתנדבות, במסעיו לפולין ואני לפני קהלי בבית יד לבנים ולהגנה

  .בערב' הפעילות התרבותית אחת לשבוע בימי ד
. שלקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה אמצא את המועד המתאים, חשבתי לעצמי

  .דפים והכנסתי אותם לתיקבכל מקרה הדפסתי את שלושת ה
ושלוש דקות , שנתקע בדרך, היתה אמורה להתקיים הרצאה של אחייה יצחקי, היום

  .לפני מועד התחלת ההרצאה הודיעני שלא יוכל להגיע
שקיבלתי , שיר יוצא מן הכלל, "המורה" –יורם טהר לב : פתחתי את הערב במתאבן

, על העבודה הנפלאה, ערך שירה סיפרתי על עיין: אחר כך הגעתי לעיקר. אך אתמול
 –ר לה ואחר כך את השי'ואז קראתי את הסיפור של דודי על פיני, שאתם עושים

  .תחילה ביידיש ואחר כך בעברית
המעניין . מחיאות כפיים סוערות ואחר כך תשבחות: תגובת הקהל היתה מהממת

  .שני אנשים בקהל  פיזמו את המנגינה לאורך קריאת השיר –מכל 
  !ני ממש אסיר תודהא    

  !!!!!!היו ברוכים על מפעלכם הנפלא                            
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  אורי



  הסופרים העברים במדינת ישראל אגודת     
THE HEBREW WRITERS ASSOCIATION IN ISRAEL 

  
  "קורא קול"

  
 סופרים יכללו הלקסיקון ערכי .לדרך יוצא העברים יםהסופר אגודת בהפקת ההיסטורי הלקסיקון
  :כדלקמן בבקשה הסופרים אל פונה האגודה, כן על אשר. הסוגות בכל עברית הכותבים

  
, 6 קפלן( העברים הסופרים אגודת למזכירות ישלחו" ההווה" בלקסיקון נכללו שלא יוצרים 
 :ותהבא ההנחיות לפי ותמונה חיים קורות )61070 א"ת, 7111 ד"ת

)א

  .ברור בכתב מלא שם לציין יש התמונה מאחורי )1
 שם, עבות באותיות מלא שם לרשום יש היוצר ידי על המוצע הנוסח בכותרת )2

 שמות או, עבריים לא שמות לנקד רצוי. רגילות באותיות' וכד קודם שם, עט
  ).ַאֶיֶלת – ֵאיָלת: לדוגמה( הגייה של אחת מאפשרות יותר להם שיש

 .פקס, טלפון, מייל- יא, כתובת לרשום יש )3
 ספרות חוקר, מסאי, ונוער ילדים סופר, סופר, משורר: עצמו את יגדיר היוצר )4

 .'וכד ומבקר
 ).ערך יחובר לא זה פרט בלי( לידה ומקום תאריך לציין חובה )5
 .העלייה ותאריך הלידה ארץ את יציין, ארצה שעלה מי )6
 .הראשון הפרסום ונסיבות מועד להזכיר רצוי )7
 .הספרותי ובתחום האישי בתחום החיים בקורות חשובים ביםשל לפרט רצוי )8
, נשואה; בנים לשני אב, גרוש( האישי המצב על פרטים לציין -  חובה לא – רצוי )9

 )שמות פירוט ללא – לנכדים סבתא, לבת אם
 .פירוט ללא, כללית בהערה יצוינו ספרותיים לא בתחומים הישגים )10
, עליו אחרים של או, עצמו על וצרהי של הערכות, שבחים יכלול לא הלקסיקון )11

 .'וכד מבקרים או פרסים שופטי של
, רומן( הסוגה שם – רגילה באות לציין יש כן. עבה באות יצוינו היצירות שמות )12

 ההוצאה ושנת ההוצאה שם, )'וכד מסות, ילדים סיפור, קצרים סיפורים, שירה
 .מאוד חיוניים אלה פרטים. לאור

 היגדים ייכללו לא לכן. לעצמו נדון יוצר כל -"בותא זכות" יזכיר לא הלקסיקון )13
 של בנו", "המהולל הסופר של בתו", ..."לגאון נצר", "בארץ שביעי דור: "כגון

 בעצמם שהם ראשונה מדרגה קרובים רק יאזכר הלקסיקון...". הדגול המחנך
 .החיים מקורות המתחייבים פרטים יאזכר וכן, יוצרים

 לראות העתידים ספרים בו יצוינו לא לכן, חלוטים בדברים רק יעסוק הלקסיקון )14
 .'וכד תואר לקראת לימודים, לפרסים המלצות, אור

 מקרנות וסיוע מלגות, מענקים לא אבל, כבוד ותעודות פרסים יציין הלקסיקון )15
 ").ההווה" בלקסיקון לנוהל בניגוד(

 .הלקסיקון ינקוט תיארוך לועזי )16
 הערך עבור ידיהם על המוצע הנוסח את האפשר ככל לתמצת מתבקשים היוצרים )17

 . ללקסיקון
  

)ב  .דלעיל ההנחיות פי על עדכונים לשלוח מתבקשים, "ההווה" בלקסיקון שנכללו יוצרים 
 תרומה העברית לספרות העניקו ואשר, לעולמם שהלכו יוצרים של חיים קורות 

 .ובתודה ברצון יתקבלו – המדינה קום אחרי משמעותית
)ג

 יקבלו אשר, בהתנדבות לתחקירנים מיידי באורח זקוקה ההיסטורי הלקסיקון מערכת 
 .אור לכשיראה הלקסיקון של באפרט) קרדיט( ִמְזֶּכה

)ד
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 רק לשלוח יש התמונה את אבל, מטה הכתוב ל"לדוא לשלוח ניתן הכתוב החומר את: הערה
 עורך, גרנות למשה לפנות ניתן לבירורים. למעלה הרשומה הסופרים אגודת לכתובת רגיל בדואר

 granotmoshe@walla.co.il  - אלקטרוני בדואר, הלקסיקון
  
  
  

  שונות
  
  

 !רב שלום
  

  .ציירת, חוה שילה שמי
  .הפלסטית האמנות בתחום ורגישות ידע גם לה שיש משוררת מחפשת אני
  .איתי פעולה בשיתוף, שלי הציור על ספר עריכת לשם וזאת
  ".1969-2000 משנת ותסדר שלוש" בשם כשנתיים לפני יצא שלי הציור על ספר
 מגוונים יותר בנושאים, יותר אחרת במתכונת ספר להוציא מתכננת אני כיום

  .בי שקשורים
 ניםעי 4 של בשיחה אותי וידובב מולי שישב אדם זה לו זקוקה שאני מה כל

  .בחיפה שלי בסטודיו
  

  -527431203 :טלפונים
             8110529 04- 
  

  בר ובכבוד מראש בתודה       
  .חוה שילה                         

  
 ואופקים והעולמית הישראלית האמנות של רב בשטח רחב ידע כמובן רצוי -ב.נ

  .בתרבות רחבים
  
   

  
  
  

 מיוחדים ברכה כרטיסי 2 הפיקה" ארטליק" חברת - שירה לילדים בכרטיסי ברכה
 ספרה ךמתו ,"שלם חבר"ו" בכיס נשיקה" אסיף-כהן לומיתש של בשיריה מלווים

 .חבקין הילה של באיוריה מלווים הכרטיסים". בכיס נשיקה"
"
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מברך על היוזמה המבורכת כדרך מקורית ומהנה לקידום  "החוג לשוחרי שירה
  .שירה בקרב ילדים

  "נשיקה בכיס"אסיף -למצגת שיריה של שלומית כהן

http://www.saritpoetry.co.il/childpoetry.html


   
תתקיים  ,"טיפה של אושר טופפה על גג פגודה"שקת ספרה של פנינה פרנקל ה

  לפני הצהרים 11בשעה , 7.12.07בתאריך , ביום שישי, בבית אריאלה, במרכז תרבות
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