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דבר העורכת

לפני שאגש לעסוק בתכולתו של גיליון מספר  13של "עיין ערך שירה" ,ברצוני
להודות מעומק הלב בשמי ובשם חברי למערכת ,לכל מאות הקוראים ששלחו
למערכת מכתבי תודה וברכה על גיליון "יום ההולדת" השנה של "עיין ערך שירה".
בשל ריבוי המכתבים לא יכולתי לענות לכל אחד ואחת מכם באופן אישי ,ולפיכך
אני עושה זאת מעל דפי כתב העת.
היו במכתביכם ברכות ואיחולים ,עידוד ותמיכה ,הצעות והארות ולא מעט מילות
שיתוף.
גם אם אינני מכירה את הפנים שמעבר למילים ,אני חשה היכרות וקירבה לכל אחד
מהכותבים .ועל כך תודות לכולכם.
אני יכולה להבטיח בשמי ובשם עמיתי ,שנמשיך לעשות כל אשר ביכולתנו להגיש
לכם כתב עת איכותי לשירה ,מעניין ומקורי ,בו יתקיים דיאלוג בין קוראים
לכותבים ,בין כותבים לכותבים ובין אמנים יוצרים מתחומים שונים.

ומה בגיליון זה?
גם בגיליון זה פנים חדשות ומוכרות .כל כותב ועולמו ,כל כותב וייחודו.
מפגש מרתק התרחש מעל דפי "עיין ערך שירה" בין משוררת ,מלחינה ומוסיקאי.
תוצאות המפגש מובאות מעל דפי כתב העת.
כמו-כן ,אנחנו מביאים מאמר העוסק בהמשך המסע המרתק והחיפוש אחר השיר
שנמצא בכיסו של פיני'לה  -שירה של חנה חייטין "ילד יהודי" או "בכפר ליטאי קט".
דודי ואנוכי מודים תודה עמוקה לכל מי שהאיר את עינינו וסיפק ציוני דרך למסע
המרגש בעקבות השיר.
מאמר נוסף העוסק בשירת הטלאים ,או "שירת הקנטו" הנוגע בין היתר בנושא החם
של "זכויות יוצרים".
מעולם השירה הקלאסית ,נכיר את סוגת "כליל הסונטות" ,זר של חמש עשרה
סונטות הקלועות יחדיו – מבצע קשה ומסובך.
ב"עיין ערך תרגום" מפגש עם המשורר האפרו-אמריקאי רוברט היידן ושיריו
העוצמתיים.
התבוננות בספר חדש :ספר מבחר שיריו של המשורר פיצ'י יהורם בן מאיר ,ובמדור
"על-עלי שיח"  -ראיון עם המשורר יפתח בן אהרון.
במדור לחיפוש שירים ,מספר שירים המבקשים את עזרתכם ומחפשים כתובת.
בשל המאמרים והשירים הרבים שרצינו להביא בפניכם ,נאלצנו לדחות לחודש הבא
את פרסום פרק ההמשך מתוך "חמישה פרקים ביסודות השירה" מאת לאה גולדברג,
עמכם הסליחה.
אני מאחלת לכולם קריאה מהנה וחג חנוכה מואר ושמח.

שרית
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דנה אמיר
א.
אוֹתי ַע ְכ ָשׁו.
אַה ָבה ַמ ִקּיפוֹת ִ
ָכּל צוּרוֹת ָה ֲ
עוֹדנּוּ ָכּאןֵ ,בּינֵינוּ.
עוֹלם ֶ
ַדּא ֶשׁ ָה ָ
פּוֹק ַחת ֶאת ֵעינַי וְ לוּ ְכּ ֵדי ְלו ֵ
ֲא ִני ַ
מוּבנֶת
יחה ְבּ ִע ְקּשׁוּת ֶשׁ ֵאינָהּ ֶ
גַּם ַה ָשּׁנָה ַמ ְצ ִהיב ַה ַקּיִ ץ ֶאת ַה ְפּ ִר ָ
ֶא ָלּא ִל ְנ ָמ ִלים.
ב.
תוֹכ ְך ְכּ ֶע ֶצם
תוֹך ַה ְזּ ַמןָ .ה ֵא ְינסוֹף ֻמנָּח ְבּ ֵ
תוֹכי ְכּ ָח ָלל ְל ְ
אַתּ ִנ ְצ ֶבּ ֶרת ְל ִ
ְ
אַך ַה ֶמּ ְר ָחק ֵבּינֵינוּ
ֵך ֲחלוֹםְ ,
ָפּשׁוּט ָכּל ָכּ ְךִ ,כּ ְמ ַעט ַבּ ַעל ִשׁעוּרֵ .אינ ְ
גּוּפ ְך הוּא ַבּיִ ת.
ָמ ֵלא ַבּ ֲח ֵשׁ ָכהַ .רק ֵ
ג.
יפה ִמ ָלּה
תּוֹכי ָשׁ ִנים ְללֹא ִמ ְשׁ ָקלְ .שׁ ֵמ ְך הוּא ִמ ָלּה ַה ַמּ ְח ִל ָ
אַתּ ִנ ְל ַק ַחת ִנ ְשׁ ָמטוֹת ִמ ִ
ְכּ ֶשׁ ְ
כוֹחי ִלזְ כֹּר.
אוֹתהּ ֵאין ְבּ ִ
אַח ֶרתָ ,
ֶ
עוֹד ְך ַמיִ ם,
תוֹכ ְך ְבּ ֵ
ֲא ִני ִנ ְשׁ ֶבּ ֶרת ְל ֵ
עוֹדי ֲאוִ יר.
ְבּ ִ
ד.
עוֹר ְך ְל ֵבין ִפּ ַסּת ַה ֲחלוֹם
ָעיר ֶשׁ ֵבּין ֵ
ַכּ ָמּה ְבּ ִדידוּת יֵשׁ ַבּ ִמּ ְרוָח ַהזּ ִ
גּוּפ ְך ְבּעוֹד אַ ְתּ
תוֹך ֵ
ַה ְכּלוּאָה בּוַֹ .בּ ִפּתּוּל ַהנּוֹאָשׁ ֶשׁבּוֹ ִנ ְשׁאָב ַהחוּץ ְל ְ
חוֹקים
תוֹכן ַמ ְראוֹת ְר ִ
אוֹצ ֶרת ְבּ ָ
עוֹצ ֶמת ֶאת ֵעינַיִ ְך ֶ ,
ֶ
וְ ִשׁ ְכ ָחה.
מתוך הספר שיצא לאור לאחרונה "שירי ִא ִיניג" ,הוצאת "הקיבוץ המאוחד"2007 ,
דנה אמיר ,פסיכולוגית קלינית ומשוררת .עוסקת בפסיכותרפיה ,פסיכואנליזה וחקר הספרות.
פרסמה עד כה  3ספרי שירה .אחד מספריה זיכה אותה בפרס הארצי לשירה מטעם קרן רון אדלר.
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נתנאל לאור

דיוקן עצמי )נקרופילי .בעקבות לוסיאן פרויד*(
.1

ֵא ִיני ִמ ְת ַכּוֵּן ְלגַלּוֹת ַרכּוּת ְכּ ַל ַפּיִ ְך.
אוֹת ְך
ימ ְנ ָט ִליּוּת ְמ ַס ֶכּנֶת ֶאת ָיכ ְֹל ִתּי ָל ַד ַעת ָ
ֶס ְנ ִט ֶ
לוּלה ְל ַד ֵלּל ֶאת יְ ָח ֵסינוּ.
ַע ָ
וֲ
רוֹט ְס ָקה.
ְל ָה ְפ ָכם ִל ְג ֶ
גוּפה ַחיָּה:
ֲא ִני ְמ ַב ֵקּשׁ ְל ַד ְע ֵתּ ְך ְכּ ָ
ֶיה.
נוֹשׂאת ָכּ ְב ָדּהּ ֵבּין ִשׁנּ ָ
ֵ

.2

ֻק ֶשׁה ִתּ ְשׁ ְק ִעי ְבּ ִד ָכּאוֹן**.
גוּבה ְל ִרחוּ ִקי ַהנּ ְ
ִבּ ְת ָ
ַלּי
אוּכל ְל ִה ְת ָק ֵרב ֵא ַליִ ְך ְללֹא ֲח ָשׁשׁ ֶפּן ְתּג ִ
ַ
ִבּי ִע ְניָן ָכּ ְל ֶשׁהוּ.
)גַּם לֹא ֶשׁ ִתּ ְס ְל ִחי ִלי(.
שׁוּשׁיּוֹת-
ַב ִ
ֶא ְת ַר ֵכּז ִבּ ְב ָשׂ ֵר ְך ְכּ ָת ִמים וְ ג ְ
אַתּ לֹא ַתּ ְב ִח ִיני.
וְ ְ
צוֹעי ֶשׁ ִלּי ָבּ ְך.
אַף לֹא ָבּ ִע ְנ ָין ַה ִמּ ְק ִ
יּוּרי.
לֹא ִתּ ְשׁ ַתּ ְתּ ִפי ְבּ ַה ֲע ָר ַצת ַה ְמּ ַב ְקּ ִרים ֶאת ִצ ַ

.3

מוּת ְך
אַפנִ ים ֶאת כּ ֶֹבד ְדּ ֵ
ַבּ ָשּׁ ָלב ַה ָבּא ָח ַשׁ ְב ִתּיְ ,
ַעל ְמנָת גַּם ֶאת ַע ְצ ִמי ָל ַד ַעת.
ַלּה
ַל ְמרוֹת ֲח ָשׁ ִדי ָבּ ִע ְניָן ֶשׁ ֲאנִ י ְמג ֶ
צוֹעי.
ַקּר ֶאת ֵעין ַמ ָבּ ִטי ַה ִמּ ְק ִ
ֵא ִיני ֵמ ִעיז ְלנ ֵ

לוסיאן פרויד" ,דיוקן עצמי"1985 ,

* צייר ריאליסטי )נולד ,(1922 :המציג את הגוף האנושי כמכלול חייתי של גושי בשר ,המוכרע
לחוקי הטבע .ייצוגי הבשר מעניקים לריאליזם שלו מימד אירוטי ייחודי.
** ציור דיוקני אמו ועצמו היוו אתגר לניטרליות הריאליסטית של פרויד .הראשונים ,על-פי דבריו,
התאפשרו לו רק בשנות דיכאונה ,כשאיבדה בו כל ענין .באחרונים הוא בדרך כלל מתחכם עד
אובדן עמדתו הנייטרלית .למשל ,ב"אמן בעבודתו ,בבואה ,"1993
הציג תחילה את הבעתו כחסרת מיקוד ,אך לאחר שצולמה לקטלוג
התערוכה ,שינה את מבטו והפכו לממוקד ובוחן.
)William Feaver; "Life in Art", in Luxian Freud, Tate (Pub. 2002

לוסיאן פרויד" ,דיוקן האם"1972 ,
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יעל גלוברמן

השיר המסוכן
ַה ֵסּ ֶפר ַהזֶּה הוּא לֹא
ֶפּ ֶתק ְבּ ַב ְקבּוּק .אַל ָתּבוֹא ְל ַה ִצּיל אוֹ ִתי.
רוֹצה ִל ְהיוֹת זֹאת ֶש ְתּ ַנ ֵגּן ַבּ ֵנּ ֶבל.
ֲא ִני ָ
רוֹעוֹתי.
ַ
נוֹשׂאת אָהוּב ִבּזְ
יחֵ ,
וּל ָה ִג ַ
ִל ְפרֹץ ַל ְשּׁאוֹל ְ
ְל ִה ְס ַתּ ֵכּן ְבּ ִשׁיר ,וְ לֹא ִל ְשׁק ַֹע:
אַחר.
ישׁהוּ ֵ
ֶזה יִ ְהיֶה ַתּ ְפ ִקידוֹ ֶשל ִמ ֶ
ָל ֵצאת ְל ַמ ָטּלוֹת ֶש ַה ָדּם וְ ָה ֵא ִלים ִה ִטּילוּ,
אשׁים
יוֹתר ִמ ֶלּ ֶחםְ .ל ַה ִתּיז ָר ִ
ִל ְשׁבֹּר ֵ
וְ לֹא ְדּ ָמעוֹתַ .בּחוּץָ ,רחוֹק,
תּוֹך ָשׂ ֶדה אָדֹם ֶשׁל ֶק ֶטל אוֹ ְפּ ָר ִגים
ְבּ ְ
ְמ ַצ ְל ְצ ִליםִ :ל ְחיוֹת! ָלמוּת!
אַחת ֶשׁל ֶח ֶרב.
ְל ַה ִתּיר ְק ָשׁ ִרים ְבּ ִא ְב ָחה ַ
ָפה ָל ֶב ַטחְ ,מ ֻמ ְס ֶגּ ֶרת ְבּ ַחלּוֹן
לֹא ְל ַחכּוֹת י ָ
אָפיק ְבּ ֵס ֶפרָ ,בּ ְרחוֹב -
ְל ַגלּוֹת ֶר ֶכס ַהרִ ,
לֹא ֶאת ָשׁ ַדיַ ,ר ְג ַליִ ,ל ִבּי.
קוֹנ ָדה.
רוֹצה ַל ֲחצוֹת ִבּצּוֹתָ ,לצוּד ֶאת ָהאָ ָנ ְ
ֲא ִני ָ
לֹא ְל ַח ֵפּשׂ ֶאת ַה ָנּ ָחשׁ ְכּ ֵדי ְל ַד ֵבּר ִאתּוֹ
רוּחת ָה ֶע ֶרב,
ַעל ִשׁנּוּיִ ים ְבּ ַת ְפ ִריט ֲא ַ
פּוּחים.
זַן ָח ָדשַׁ ,מ ְד ִהיםֶ ,של ַתּ ִ
לּוֹתי
ָל ִשׁיר ,לֹא ְל ַפתּוֹתֶ .שׁ ִמּ ַ
אַחרֵ .כּן,
ישׁהוּ ֵ
עוֹלמוֹ ֶשל ִמ ֶ
יְ ַשׁנּוּ ֶאת ָ
אוֹתיֲ .א ָבל אַל ָתּבוֹא
ֹאהב ִ
רוֹצה ֶשתּ ַ
ֲא ִני ָ
רוֹצה ָל ִשׁיר.
ְל ַה ִצּיל אוֹ ִתיֲ .א ִני ָ

רות דגן  -ציור שמן .מודל :הרקדנית עינת שמגר

מתוך הספר "אותו הנהר פעמיים" ,הוצאת הליקון לשירה חדשה2007 ,

בגיליון "עיין ערך שירה"  ,12פורסם שירה של יעל גלוברמן "ובכל זאת".
טל אמיר ,מהקוראות הנאמנות של "עיין ערך שירה" ,אהבה את השיר והלחינה
אותו.
השיר מתחיל במילים אלו:
וּב ָכל זֹאת
ְ
ַחנוּ ַמ ֲא ִמ ִינים ְבּ ָכל ִמי ֶשׁ ִמּ ְת ָק ֵרב ַמ ְס ִפּיק
ֲאנ ְ
טל אמיר-זמרת ,שחקנית ,מורה לפיתוח קול ומזה שנתיים וחצי -גם מלחינה.
ילידת ירושלים .בוגרת האקדמיה למוסיקה ע"ש רובין בת"א והאקדמיה למוסיקה בפרנקפורט,
גרמניה .הופיעה בתפקיד "קוזט" במחזמר "עלובי החיים" ובהצגות נוספות בתיאטרון הקאמרי
בת"א .השתתפה בפסטיבלים שונים בארץ )עכו ,ירושלים ,ערד( ובפסטיבל קורט וייל בדסאו,
גרמניה .שרה עם מיטב התזמורות בארץ והופיעה שנתיים עם המלחין סשה ארגוב בכל רחבי
הארץ.הרפרטואר של טל כולל מוסיקה קלאסית-קלה ,מודרנית ,קברט ,מחזות זמר ושירים
ישראליים .דיבבה את "סינדרלה" של וולט דיסני .שרה בדיסק מלחניו של המלחין רון ויידברג
וכעת עובדת על דיסק מלחניה למילות משוררים שונים .לאחרונה הופיעה בפסטיבל "מספרי
סיפורים" בגבעתיים ובמחזמר "גלי חום" בתיאטרון חיפה.
לימדה פיתוח קול בבית -ספר למשחק בית-צבי ,בסמינר הקיבוצים ובמוסדות נוספים .כעת
מתמקדת בהוראה בבית הספר למוסיקה קלה וג'ז "רימון" ברמת השרון.
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ניתן לשמוע את השיר בביצועה של טל אמיר ובליווי על הפסנתר של עשור אלקיים,
אף הוא מהקוראים הנאמנים של החוג לשוחרי שירה ,בקישור הזה.
ובכל זאת.
מילים :יעל גלוברמן.
הלחנה וביצוע :טל אמיר
פסנתר :עשור אלקיים
גיטרה בס :ניר מימון
עיבודים :עשור אלקיים וקובי ויטמן
השיר הוקלט באולפן של קובי ויטמן.
אני כמובן רווה נחת ושמחה על "שידוכים" ומפגשים בין יוצרים מתחומים שונים,
המתאפשרים מעל דפי כתב העת "עיין ערך שירה".
תודה לשתי היוצרות ולכל העושים במלאכה.

רחל אשד
*
לוֹמוֹתי.
ַ
עוֹב ִרים ַבּ ַסּ ְך ִבּ ְרחוֹבוֹת ֲח
ְנ ָע ִרים ַדּ ִקּים ְ
אוֹתם ִבּ ְק ֵצה ַמ ָבּט,
ַכּ ָמּה ֶשׁ ָיּכ ְֹל ִתּי ִל ְכבֹּשׁ ָ
יבה,
נוֹטף ֵשׂ ָ
ְבּ ִנ ְפנוּף ֵשׂ ָערֶ ,שׁ ַע ְכ ָשׁו הוּא ָקצוּץ וְ ֵ
יפים
ָפּנַי ְמ ֻמ ְסגָּרוֹת ְפּ ָל ָדה ִע ֶקּ ֶשׁתְ ,ק ָמ ִטים ַמ ִקּ ִ
יקה
סוֹרגֵי ַתּיִ לְ ,דּ ָב ִרים ֶשׁ ֵאינָם ִנ ָתּ ִנים ִל ְמ ִח ָ
אוֹתן ָס ִביב ְכּ ְ
ָ
וּמה ֶשּׁלֹּא ִבּ ְשׁ ָגגָה
עוֹלים שׁוּב וְ שׁוּבַ ,מה ֶשּׁ ִבּ ְשׁ ָגגָה ַ
ָצ ִפים וְ ִ
יצה.
ידה ֶשׁ ַבּיְּ ִק ָ
וְ ַה ְבּ ִג ָ

תחרה ורעל

ֶח ַר ְך ַה ָבּ ָשׂר וְ ִה ְמ ֵראנוּ ,זוֹ ַה ַתּ ֲח ָרה וְ זֶה ָה ַר ַעל.
ֵמאָז נ ְ
יכן ֲא ִני.
רוֹאים ֵה ָ
ֵא ְינ ֶכם ִ
אַחרוֹן
יסי ְנטוּיִ ים ְלאָחוֹר ְבּ ֶה ְת ֵקף ֲ
ִמן ַה ָמּקוֹם ֶשׁ ָבּ ַח ְר ִתּי ִר ַ
ַלגֵּל
ֶשׁל ְצחוֹק ִמ ְתגּ ְ
אוֹ ַבּ ֶשּׁ ֶקט ְנטוּי ַה ַצּוָּארְ ,בּ ֶט ֶרם ִדּ ְנ ֵדּן ַה ַפּ ֲעמוֹן
ְל ָמ ִריָה
ָתהּ
אוֹתהּ ִמ ְשּׁנ ָ
וְ ָה ִעיר ָ
ֶרע ָהיָה ָבּהּ
וְ ַהזּ ַ
ָדוּע,
י ַ
ֻמ ְח ָלט.
מתוך "רגש הוא מותרות"
הוצאת "הקיבוץ המאוחד"2007 ,

"פרידה" – ציור :רחל אשד

רחל אשד ,משוררת וציירת ,ילידת  ,1951דגניה א' ,להורים ניצולי שואה.
בוגרת הגימנסיה העברית "הרצליה" במגמה הדו-לשונית.
למדה בפקולטה לאומנויות ,בחוג לתיאטרון באוני' ת"א.
השתלמה במשך חדשים מספר ב Fine Art -בלונדון ,באקדמיה
 .Central School of Art & Designכמו כן למדה שנתיים צילום
אומנותי ב"קמרה אובסקורה" ,ושנה ב"מימד לאמנות חזותית".
פרסמה עד כה  4ספרי שירה .זכתה במספר פרסים ,ביניהם
בפרס אקו"ם ליצירות שהוגשו בעילום שם.
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רוב

רנה-לי

רבקה

יחד

ירה.
ִהיא ְכּ ָבר ֵאינָהּ ְצ ִע ָ
הוֹל ֶכת ַבּ ֵלּילוֹת
ָמים וְ ֶ
ָבּאָה ַבּיּ ִ
ָר ַחֵ ,בּינוֹת
ְכּ ֻמ ַכּת י ֵ
יפי צוֹאָה.
ְכּ ָת ִלים ַמ ִדּ ֵ

גַּם ַמה ֶשּׁ ֵהם ְמ ַב ְשּׁ ִלים ְלחוּד
ַחד.
אוֹכ ִלים ִל ְבסוֹף ְבּי ַ
ֵהם ְ
ָשׁים ָק ִשׁים
ְשׁנֵי ֲאנ ִ
קוֹשׁ ִשׁים
זִ ְר ֵדי זִ ְכרוֹנוֹת ְמ ְ
אַה ָבה.
ִבּ ְשׂ ֵדה ֶק ֶטל ָה ֲ
ִנ ְפ ְצעוּ ָק ֶשׁה וְ ִנ ְשׁ ֲארוּ ַבּ ַחיִּ ים.
שּׂוּאים
עוֹדם נִ ָשּׂ ִאים ַעל ַגּ ֵלּי ַה ִנּ ִ
ַע ָתּה ָ
נּוֹשׂא -
שׂוּאים ֶשׁ ִא ְבּדוּ ֶאת ַה ֵ
ִמין ְנ ִ

ירה
וּת ִמ ָ
ָפה ְ
ַפּ ַעםָ ,היְ ָתה י ָ
ְכּ ַב ֲע ַלת ַה ִקּיתוֹן
אָבּל,
ְבּ ִציּוּרוֹ ֶשׁל ַפּן ֶ
ֶיה נ ְָגהוּ ִמ ַמּ ְנ ַע ֵמּי ַה ַחיִּ ים.
וּפנ ָ
ָ
ישׁהּ זֶהִ -מ ְזּ ַמן ָר ַחק ֶאל
ִא ָ
גַּן ַה ְנּ ָשׁמוֹת ָה ֲאבוּדוֹת.

ימים,
ִאם ִנ ְל ָח ִמים אוֹ ַמ ְשׁ ִל ִ
בוּקים
וּד ִ
ֵהם ָתּ ִמיד ֲאחוּזִ ים ְ
ְל ִב ְל ִתּי ִה ָפּ ֵרד.
ְכּ ָבר ָשׁ ִניםַ -עלָ -שׁ ִניםָ ,כּ ָכה אוֹ ָכּ ְך,
שּׂוֹרד.
ֵהם זוּג ֶשׁ ֵ

חוֹתהּ,
אַחת ֶאת ֲא ָ
סוֹרקוֹת ַ
ֶיה ְ
ֵעינ ָ
תוֹכ ֵכי ַע ְצ ָמהּ
ְקעוּרוֹת ְבּ ְ
ימה.
אוֹתן ְפּנִ ָ
ְכּמוֹ י ְָנקוּ ָ

גַּם ַמה ֶשּׁ ֵהם ְמ ַב ְשּׁ ִלים ְלחוּד
ַחד.
אוֹכ ִלים ִל ְבסוֹף ְבּי ַ
ֵהם ְ
נוֹס ִעים ַעל ֵמיְ -מנוּחוֹת
ֵבּין ֶשׁ ֵהם ְ
יוֹשׁ ִבים ַעל ִאי-
וּבין ְ
ֵ
ַחת.
נַ

צוּעהּ.
וְ שׁוּבַ ,תּ ֲע ֶלה ַעל יְ ָ
יה
ְבּ ַמ ְח ִפּית ַתּ ְמ ִתּיק ִפּ ָ
יע
ְבּ ִח ָכּיוֹןַ ,עד ַתּ ִגּ ַ
ַשׁ ְלוָה.

ַע ֶשׂה
אַה ָבה י ֲ
ַמה ֶשּׁלֹּא ַתּ ֲע ֶשׂה ֲ
ַה ַפּ ַחד.

לבטים
את ָך ֶאל חוּץ
וּל ֵעת ֵצ ְ
ְ
ְכּ ֶפ ַסע ָצב ,גָּלוּי ִמלּוּט
ֶאל ִמ ְס ָתּ ִרים אָנוּס
אַחר ַמ ָסּעָ ,תּשׁוּשׁ.
ִכּ ְל ַ
דּוֹר ֵשׁי ַהלּוּז
ִל ְרחֹק ֵמ ֵעין ְ
גּוּפ ָך יָגוּז
וּב ֶט ֶרם ְשׁיָר ְ
ְ
ֶא ְספֹּן ִשׁ ְמ ָך ְל ֶפ ֶרק דּוֹר
ַעד שׁוּב ִתּכּוֹן ְכּעוֹף ַהחוֹל.
הכותב ביקש להישאר עלום-שם.
המערכת מכבדת את בקשתו.
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עודד פלד

ספר הג'ונגל
]לנעמי בן אמוץ[

ְכּ ֶשׁ ְשּׁ ֵכ ָנה טוֹ ָבה ְמ ָת ֶא ֶרת ) ְבּ ִשׁיר(
זְ ֵא ָבה ְמ ַי ֶלּ ֶלת מוּל ָי ֵר ַח
ְבּ ֻח ְר ַשׁת קק"ל,
ֶאת ָבּבוּאָ ָתהּ ִתּ ְר ֶאה
) ַס ִכּ ְינאוֹר ֻמ ְשׁ ֶחזֶת
ְבּ ֶב ֶטן ֲח ֵשׁ ָכה(

חווה ניסימוב
*
אָפֹר ָהיָה ָשׁם ַהכֹּל:
ִמ ְד ְרכוֹת ָה ֶא ֶבן,
ֶע ְגלוֹת ַה ֵמּ ִתים,
זְ ָקנוֹ ַה ָתּלוּשׁ ֶשׁל ָס ִבי
רוּח ַה ָקּ ָרה
ַה ְמּ ַר ֵחף ָבּ ַ

אַך ְכּ ֶשׁ ָח ֵבר ִמ ַפּ ַעם
ְ
] ֶשׁ ִבּ ְשׁמוֹ לֹא ֶא ְנקֹב[
ְמ ַס ֵפּר ֶשׁ ָר ָעה ְבּ ַי ְלדוּתֹו
ָליל
ֶאת צֹאן אָ ִביו ַבּגּ ִ
וְ ִנ ְת ַקל יוֹם ֶא ָחד,
אַריֵה
ְל ַיד ַמ ְע ָיןְ ,בּ ְ
ָז ֵקן ֶשׁ ַנּ ֲע ָשׂה
ֲח ֵברוֹ ַהטּוֹבִ ,ל ָוּה
אוֹתוֹ ְבּ ָכל ַמ ָסּ ָעיו
אסי
ְכּמוֹ ְכּ ַל ְב ַלב ָל ִ
ֶא ָמן וְ ָשׁ ַמר ַעל
נֱ
ָה ֵע ֶדר ְכּ ָב ַבתֵ -עינוֹ:

*
אוֹתי ֵמ ַר ְח ָמהּ
ִא ִמּי ֵה ִקיאָה ִ
ֻמ ְק ָדּם ִמ ַדּי,
ָרחוֹק ִמ ַדּי,
גַּם יְ ָל ַדי ַה ִמּזְ ַדּ ְקּ ִנים ְל ִא ָטּם
אַמּ ֵצ ִני ְל ַבת.
יוּכלוּ ְל ְ
עוֹלם לֹא ְ
ְל ָ
ְר ֵע ַבת ֶר ֶחם
ֲא ִני ְמ ַה ֶלּ ֶכת

אוֹי ַל ֻדּ ִבּים וְ אוֹי ַל ַיּ ַער
ֶשׁ ָדּ ִגים ְמ ַט ְפּ ִסים
בּוֹ ַעל ָה ֵע ִצים
ְל ַידּוֹת ָבּנָנוֹת
קּוֹפים
ַבּ ִ

*
אוֹתם,
ַה ְר ֵעב ָ
אוֹתם,
ַה ְצ ֵמא ָ
נוּנים,
אַל ִתּ ְת ַפּ ֶתּה ַל ַתּ ֲח ִ
יך,
כּוֹת ָ
ַה ְפ ֵלא ָבּ ֶהם ַמ ֶ
אוֹשׁ ִשׁים,
אַל ַתּ ְר ֶפּה ִכּי ֵבּין ַה ַמּ ֲהלֻמּוֹת ֵהם ִמ ְת ְ
ית ִנים ִמ ְמּ ָך,
אַך ֵהם ֵא ָ
ידים ְפּנֵי ַח ָלּ ִשׁים ְ
ַמ ֲע ִמ ִ
סוֹפיִּ ים ֵהם
יח ָל ֶהם ָדּ ָבר ִכּי ֵא ְינ ִ
אַל ַתּ ְב ִט ַ
יך,
עוּך ַעל ְק ָר ֶב ָ
וְ יִ ְב ְל ָ
צּוֹד ֶקת:
ַה ְמ ֵשׁ ְך ְבּ ַד ְר ְכּ ָך ַה ֶ
אוֹתם ִמן ַהשּׁ ֶֹרשׁ -
ֲעקֹר ָ
סוֹפי ָיכֹל
ַרק ִפּ ְתרוֹן ִ
גּוּעים
ַל ַגּ ְע ִ
חווה ניסימוב ,ילידת ורשה-פולין .ברחה עם אמה
מהגטו וגדלה "מאחורי הארון" במלחמת העולם השניה,
וכ"ילדת חוץ" בקיבוץ .בעלת השכלה אקדמאית.
עוסקת במגוון פרויקטים קהילתיים ועובדת בארגון
המסייע לניצולי שואה .הוציאה ספר על חוויותיה
בשואה ,בשם "ילדה משם" ,הוצאת "מקטרת.2007 ,
למצגת שיריה של חווה ניסימוב
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איריס שני

כרוניקה אסוציאטיבית של קשר ופרידה
)או פואמה פרומה(
*
שׁוֹל ַח ָל ְך ְתּמוּנָה ֶשׁ ִלּי
" ֲא ִני ֵ
אַה ָבה".
ְכּ ִנ ְס ָפּח ְל ִמ ְכ ַתּב ֲ
ֶלד ִנ ְצ ִחי
תוֹך ַה ַמּ ְח ֵשׁב ֶשׁ ִלּי ִנ ְמ ָצא י ֶ
ְבּ ְ
ָמין ַתּמּוּז,
ָהב ֶשׁל ִבּנְ י ִ
ְכּמוֹ חוֹלוֹת ַהזּ ָ
וּמ ַחיּ ְֵך ְמלוֹא ַה ֶפּה
רוּס ָלה ְבּיוֹם ְשׁטוּף ֶשׁ ֶמשׁ ְ
יוֹשׁב ַעל ָק ֶ
ֵ
ְבּ ַת ְצלוּם ָשׁחֹרָ -ל ָבן.
ימוֹנים
בּוֹראת ְל ָך ָע ָבר ֶשׁל ַח ָמּ ִניּוֹת וְ ִל ִ
ִל ְפ ָע ִמים ֲא ִני ֵ
טוֹריָה.
יס ְ
ְכּמוֹ ִשׁעוּר ְפּ ָר ִטי ְבּ ִה ְ
חוֹשׁב ֶשׁ ָכּ ְך ָהיָה ִנ ְר ֶאה
אַתּה ֵ
ָ
ָמים?
נוֹלד ְבּיוֹם ִמן ַהיּ ִ
ֶלד ֶשׁ ָלּנוּ לוּ ָהיָה ָ
ַהיּ ֶ
*
חוּמה
יוֹשׁ ִבים ַעל ַה ַסּ ָפּה ַה ָ
ַחנוּ ְ
ֲאנ ְ
ַבּ ָסּלוֹן ַה ְמּ ַר ֵחף ְדּ ָמ ָמה ֻמ ְשׁ ֶחזֶת
ְכּמוֹ ַעל ַמיִ ם.
ֵה ַכ ְנ ָתּ ִלי ַמ ֶצּה ְבּ ַר ֶטן.
ימים ֶשׁל ֲע ָל ָטה
תוֹך ִנ ִ
אָכ ְלנוּ ְבּ ְ
ַ
הוֹל ִכים.
ַחנוּ ְ
ָד ְענוּ ְלאָן ֲאנ ְ
וְ לֹא י ַ
רוּחה
ישׁהוּ ֵה ִכין ִלי ֲא ָ
זוֹ ָהיְ ָתה ַה ַפּ ַעם ָה ִראשׁוֹנָה ֶשׁ ִמּ ֶ
וּמ ַסּ ְב ָתּא(.
אַבּאֵ ,מ ִא ָמּאֵ ,מאָח ִ
)חוּץ ֵמ ָ
*
רוֹמ ְניָהְ ,בּ ַמה ֶא ְפ ָשׁר ַל ֲעזֹר?"
" ַשׁ ְג ִרירוּת ַ
רוּתי.
חוֹת ָךִ ,
שׂוֹח ַח ִעם ֲא ְ
אַתּה ְמ ֵ
ָ
קוֹנ ְס ַט ְנ ָצה(.
רוֹמ ִנים ) ְבּ ִמ ְב ָטא ֶשׁל ֶס ְר ְגּ'יוֹ ְ
ָרים ִמ ְת ַח ִזּים ְל ָ
הוּנג ִ
ְשׁנֵי ְ
אַה ָבה.
חוֹפנוֹת ֲ
שׁוֹמ ַעת ְשׁ ֵתּי ֲא ַפ ְר ָכּסוֹת ְ
ֲא ִני ַ
ֵבּינֵינוּ ִמ ְס ְדּרוֹן ְמ ֻצ ְמ ָצם ְמ ַח ֵכּ ְך ִק ְר ָבה ִבּ ְמ ַעט אוֹר
תוּקים.
מוֹנים ַה ְמּ ִ
ְכּמוֹ ַפּ ְר ָפּר ָשׁקוּףְ ,בּ ִא ִטּיּוּתֵ ,בּין ָה ַע ְר ִ
דּוֹמה ַלזּוֹ ָל ַמ ְד ִתּי ַפּ ַעם ֵבּין ָה ֶא ְצ ָבּעוֹת
ְפּ ַק ַעת ַה ָ
יעי(.
קּוֹנ ֶצ' ְרטוֹ ְל ִתזְ מ ֶֹרת ֶשׁל ַבּ ְרטוֹק ) ֶפּ ֶרק ְר ִב ִ
ַבּ ְ
ָעים ַל ִמּ ִינימוּם ָה ֶא ְפ ָשׁ ִרי,
אוֹתם ָה ְרג ִ
ַצ ִתּי ְבּ ָ
ִה ְת ַכּוּ ְ
מוֹנית.
אַל ִ
יסימוֹ ְ
ַתּ ְב ִנית ְפּיָאנִ ִ
ית ָך ֶשׁ ְלּ ָך
אַתּה ְבּ ֵב ְ
יתי ֶשׁ ַתּ ְרגִּ ישׁ ַבּ ַבּיִ ת גַּם ַכּ ֲא ֶשׁר ָ
ָר ִצ ִ
ִא ִתּי.
מתוך ספר השירים "פינה" )קורות(2007 ,
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יוסף עוזר

אמא מלבישה את בנה
אוֹתי ֻח ְל ָצה ְק ַטנָּה ְק ַטנָּה
יך ִה ְל ַבּ ְשׁ ְתּ ִ
ֵא ְ
ָעיר
ָעיר ז ִ
יך ָפּ ַשׁ ְט ְתּ ִלי ִמ ְכנָס ז ִ
ֵא ְ
ֶכת
אַתּ ְמ ַחיּ ֶ
ָדי וְ ַר ְג ַלי שׂוֹחוֹת ָבּ ֲאוִ יר וְ ְ
יַ
יעת ַה ַחיִּ ים ֶשׁ ִלּי
ַענֵית ִל ְת ִב ַ
נֲ
ְל ִעכּוּב ַה ְכּ ֵאב ֶשׁ ָלּ ְך,
גּוֹלשׁ,
לוֹחשׁ ִמן ֶה ָח ָלב ַה ֵ
ָהיָה ַה ֶבּ ִכי ַה ַחם ֵ
ימה וְ א ֶֹשׁר
וּב ִליל ֵא ָ
מוּל ְך ָהיָה ַבּיִ ת ֶשׁל ַפּח ְ
ַבּ ַחלּוֹן ֵ
זּוּלת
זוֹמ ֶמת ְדּ ַבשׁ וְ ָח ָלב ַל ַ
אָרץ ֶ
ָהיְ ָתה ָה ֶ
ָבּ ִתּים ָעלוּ ַל ָשּׁ ַמיִ ם
ָדים
וְ ֶאת ַה ֻח ְל ָצה ָט ַמ ְנ ְתּ ָעמֹק ַבּ ֲארוֹן ַה ְבּג ִ
זוֹכר ִאישׁ ֶאת ַה ְטּ ַלאי
ֵאין ֵ
ֶשׁ ַשּׂ ְמנוּ ַעל ִבּ ְג ֵדי ֶה ָח ִקי
תּוֹרים
גַּם ַמ ַפּת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָה ְי ָתה ֻח ְל ָצה ְק ַטנָּה ִעם ְשׁנֵי ַכּ ְפ ִ
אַחר
צוֹתי ְבּאָרוֹן ֵ
ַע ְכ ָשׁו ֻח ְל ַ
ַר ִתּיק ְתּ ִפ ִלּין
יתי נ ְ
ַע ְכ ָשׁו ִמ ִפּ ַסּת ִשׂ ְמ ָל ֵת ְך ָע ִשׂ ִ
ֶצח
ַע ְכ ָשׁו ַה ֻח ְלצוֹת ִנ ְט ָמנוֹת ְכּמוֹ ֲחלוֹם נ ַ
רוּעה
וּמ ְל ִבּין ַה ֵשּׂ ָער וְ ֻח ְל ָצ ִתי ְק ָ
גוֹלשׁ ַ
וְ ֵאין ִמ ְכ ֶסה ֶל ָח ָלב וְ ֵ

אביגדור גונן

אני מעדיף את החלון על פני הדלת
ֲא ִני ַמ ֲע ִדיף ֶאת ַה ַחלּוֹן ַעל ְפּנֵי ַה ֶדּ ֶלת
ִל ְראוֹת וְ לֹא ְל ֵה ָראוֹת
וּל ֵה ָע ֵלם ֲח ִליפוֹת
יע ְ
הוֹפ ַ
ְל ִ
ְל ָה ִציץ
בּוֹצית ֶשׁל ָה ְרחוֹב
ְל ִה ְת ַע ְד ֵכּן ַבּ ְמּ ִציאוּת ַה ִ
ְבּ ִלי ְל ִה ְת ַל ְכ ֵל ְך.
ֲא ִני ַמ ֲע ִדיף ֶאת ַה ַחלּוֹן ַעל ְפּנֵי ַה ֶדּ ֶלת
ֶא ְת ַק ֶשּׁה ְל ַה ִצּיג ָבּהּ ֶאת ַמ ָבּ ִטי ֶה ָח ָכםֶ ,את ֵעינַי ַהיָּפוֹת
עוֹלם
ֻסּה ֳק ָבלָ -
ָאית ַה ִמּ ְת ַע ְר ֶט ֶלתְ -מכ ָ
ְכּ ֵר ִסי ַה ַקּנּ ִ
ְבּ ַה ָצּגַת ַר ֲאוָה
אוֹתי ְבּ ָכל ֶדּ ֶלת
ַתּ ְק ִדּים ִ
ַשּׁק ַבּ ֲא ִדישׁוּת ֶאת ַה ִקּיר ַתּ ַחת ָכּל ַחלּוֹן.
ְתּנ ֵ
מתוך "התר חוקי להטעיה" ,הוצאת אופיר ,עמ' 5
אביגדור גונן ,לשעבר מרכז המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך; היום מפקח באזור המרכז במשרד
החינוך .נשוי ואב לשתי בנות .בימים אלו הוא משלים את כתיבת עבודת הדוקטור בהיסטוריה.
ספר שיריו הראשון" ,התר חוקי להטעיה" ראה אור בהוצאת אופיר ,בשנת  ,1993והשני" ,המצאת
הגלגל" ,בהוצאת כרמל.2007 ,
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אתי אור

בחתונה –

לונדון 1985

ַה ִמּ ִלּים ִנ ְשּׂאוּ
וּב ַמּיִ ם "
יך ָבּ ֵאשׁ ַ
אַח ֶר ָ
" ֵא ֵל ְך ֲ
לוֹמר ִמ ִלּים ִבּ ְמ ִסירוּת.
יך ַ
ָפהָ ,כּ ְך ָצ ִר ְ
זֶה י ֶ
סוֹפי.
ַה ַכּ ָלּה ָר ְמזָה ֶשׁזֶּה ִ
מוּכנָה.
יתי ָ
ִנ ְשׁ ַבּ ְר ִתּי .לֹא ָה ִי ִ
זוּגית זוֹ ַה ְמ ָצאָה ָר ָעה,
יכה ִ
ְשׂ ִמ ָ
ָשׁים לֹא יְ ֵשׁ ִנים ִבּ ְשׁ ַנ ִים.
ֲאנ ִ
ָחז ְַרנוּ ַל ָמּלוֹן
ֶיך ַעל ָפּנַי
ָפלוּ ָפּנ ָ
נְ
ִלי ָהיָה ָצפוּף ִמ ַדּי
יר ַכי
יך לֹא ָדּ ְבקוּ ִבּ ֵ
עוֹת ָ
ֶא ְצ ְבּ ֶ
וְ ִנ ְס ְגּרוּ

חווה ורון

כמוסת זמן
יבנוּ
ָדּ ָבר לֹא ִנ ְק ָרשׁ ְס ִב ֵ
ִמ ְלּ ַבד ְשׁ ִתיקוֹת -
בוֹתי
הוּא יוֹנֵק ְל ַשׁד ַמ ְח ְשׁ ַ
עוֹרי
גּוּעים ְל ִ
ַע ִ
ְמ ַע ֶסּה גּ ְ
ְשׁנֵינוּ ִמ ְת ַכּ ִסּים ְבּ ֶק ֶצף ַק ְר ְל ְס ֶבּ ְרג ָל ָבן
ְמ ַט ְל ְט ִלים זֶה ֶאת ַצ ֲע ָרהּ ֶשׁל זוֹ
ִמ ְת ַפּ ְתּ ִלים ַעד ָק ְדקוֹד,
שׁוֹני
ַה ֶצת לוֹ ְק ָמ ִטים ְבּ ֶמ ֶתק ְל ִ
ְכּ ֶשׁ ֲא ִני ְמג ֶ
ַפּה ֶאת ַח ְד ֵרי ַחיָּיו
יך ֲא ִני ְמי ָ
הוּא ְמ ַס ֵפּר ִלי ֵא ְ

היא אוהבת לפנק אותו
יברוֹ
ַעכּוּזָהּ ִנ ְק ַלט ַעל ֵא ָ
אוֹתהּ
לוֹפתוֹת ָ
עוֹתיו ְ
ֶא ְצ ַבּ ָ
ַכּ ֲאזִ ִקּים.
תוּלי ְמ ַת ְע ֵתּ ַע
ֵגּוָהּ ַה ֲח ִ
יס ָט ִליּוּת ַעל ֲא ָשׁ ָכיו
ְבּ ְק ִר ְ
הוּא ְמ ַפ ְל ֵבּל ֵעינַיִ ם
ֲחדוּר ַה ֵלּל ַעל ַה ִתּזְ מוּן
יעה ַע ְצ ָמהּ ֵמ ַעל ִבּ ְטנוֹ,
ִהיא ַמ ִזּ ָ
לוּלה
ְצ ָ
ַדּ ַלּתִ -ע ְניָן

וּב ַלּיְ ָלה ֲא ַנ ְחנוּ ַמ ְפ ִל ִיגים ַעל ְס ִפינָתוֹ -
ַ
ָמל,
יוֹצ ִאים ֶאת ַהנּ ֵ
אַף ַפּ ַעם לֹא ְ
יוֹרד ֵמ ַהתּ ֶֹרן ,
הוּא ֵ
נוֹעְ ,מ ַק ֵפּל ִמ ְפ ָרשׂ,
דוֹמם ָמ ַ
ְמ ֵ
אוֹתי ֶאל ַה ִסּפּוּן ַה ַתּ ְחתּוֹן
מוֹריד ִ
ִ
ירת ִמ ְפ ָרשׂ
יע ִס ַ
שׁוֹא ֶלת ָמה ַהכּ ַֹח ַה ֵמּ ִנ ַ
ֲא ִני ֶ
ָמי
וְ הוּא ַמ ְס ִבּיר ִלי ַעל ַה ֶה ֵבּט ַה ִדּינ ִ
לוֹחשׁ ִלי -
וְ ֵ
אַב ַקת ַה ֶמּ ַלח
ֶשׁ ְבּ ֶע ֶצם ֲא ִני ְכּמוֹ ְ
ַה ִמּ ְצ ַט ֶבּ ֶרת ֵבּין ַה ְתּ ָפ ִרים ֶשׁל ַה ִמּ ְפ ָרשׂ,
כוּכית
אוֹתם ְכּמוֹ ְניַר זְ ִ
ישׁה ָ
וּמ ְח ִל ָ
שׁוֹח ֶקת ַ
ֶ
לוּח.
אוֹהב ִל ְהיוֹת ִמ ְפ ָרשׂ ָמ ַ
וְ הוּא ֵ

תוֹכהּ ַה ַמּ ָמּ ִשׁי
ְבּ ָ
ִהיא ְמ ַפ ֶה ֶקת ֶאת גּוּפוֹ
ִמ ֶמּנָּה
ָמ ָחר,
ִהיא ְתּ ַב ֵשּׁל לוֹ א ֶֹרז
דּוּריָ -בּ ָשׂר
ִעם ַכּ ֵ

ַחנוּ ִנ ְס ָח ִפים ֶאל ַהיָּם.
וּבבּ ֶֹקר ֲאנ ְ
ַ
חווה ורון ,משוררת ,אמנית ,משפטנית לעתיד ,אמא,
ממרכז הארץ.
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ריקי דסקל

הר האושר
ירה ָבּ ָרה
זֶה לֹא ְבּ ֵס ֶדר נָזְ ָפה ִבּי ְנזִ ָ
נוּע,
בוּשׁי ַה ִבּ ְל ִתּי ָצ ַ
וְ ִה ְת ַכּוְּ נָה ִל ְל ִ
אָמ ָרה
זֶה לֹא ְבּ ֵס ֶדר ִהיא ְ
ירה ִלי ְל ַה ִבּיט
וְ לֹא ִה ִתּ ָ
אוֹתי
ַבּ ְזּרוֹעוֹת ַה ְפּשׁוּטוֹת ְל ַק ֵבּל ִ
ַדּקּוֹת ְכּמוֹ זְ ָר ִדים,
יע
ַבּ ְשּׂ ָפ ַתיִ ם ַה ְצּ ֻהבּוֹת ְכּ ָה ֵרי ַה ָמּקוֹם ִמ ֶמּנּוּ ִה ִגּ ַ
ָשׁם ָהא ֶֹפק ָחסוּם ֵמ ֵא ֵדי ָה ֲאגַם,
הוּדים,
ָאה ַל ֶמּ ֶל ְך ֶשׁל יְ ִ
קּוֹצים ַה ְמּפֹאָר ַהיּ ֶ
ְבּזֵר ַה ִ
זּוֹלגוֹת ֲאדֻמּוֹת ַעל ַר ְג ָליו ַה ֲחשׂוּפוֹת,
ַבּ ִטּפּוֹת ַה ְ
הוּדית ִמ ַתּ ַחת ַל ְסּ ָח ָבה,
ָבּ ֶע ְרוָה ַהיְּ ִ
חוּטה,
ַבּ ִצּפּוֹר ַה ְשּׁ ָ
ָרד ֵא ַלי
ֲא ָבל הוּא י ַ
מוּכה
רוּח ְנ ָ
וּב ַ
יקה ְ
ִבּ ְשׁ ִק ָ
ִל ֵקּק ֶאת ְפּ ָצ ַעי
ַא ִני ֶה ְח ַדּ ְר ִתּי ֶא ְצ ָבּעוֹת ִל ְקוֻצּוֹת ְשׂ ָערוֹ ֶה ָחמוּץ
וֲ
וּבקוֹל ְמ ֻפיָּס ָל ַח ְשׁ ִתּי
ְ
אַשׁ ֵרינוּ
אַשׁ ֵרינוּ ְ
ְ
ַחנוּ ֲא ֵב ִלים
ִכּי ֲאנ ְ
ֻחם
ַחנוּ ְננ ַ
ִכּי ֲאנ ְ
כּוֹרזִ ים
פּוֹר ַחת ְבּ ָח ְרבוֹת ָ
ִכּי ַכּ ָלּה ַ
ֶסת
אַבנֵי ֵבּית ַה ְכּנ ֶ
רוֹק ִמים ְבּ ְ
וּנ ִקישׁוֹת ָה ְ
ְ
ַעזּוֹת.

שרית שץ

סנטה קתרינה *
יּוֹרדוֹת ַל ַמּ ְר ְתּ ִפים ֶשׁל
ַבּ ַמּ ְד ֵרגוֹת ַה ְ
ָס ְנ ָטה ַק ְת ִרי ָנה,
יח ַט ַחב.
יכה ֵר ַ
לוּלית ַמ ְס ִמ ָ
אַפ ִ
ְ
רוּע
ָמוֶת ָק ַ
ִמ ֻגּ ְלגָּלוֹת ְמ ֻח ְלּלוֹת ֵעינַיִ ם
ַמ ְצ ִעיד ִמ ְס ָדּר ִא ֵלּם ְבּ ַמ ֲע ַבר ָהרוּחוֹת
דוֹשׁה נִ ְשׁ ָמע,
קוֹלהּ ֶשׁל ַה ְקּ ָ
וְ ַרק ָ
שׂוֹרת
יך ַבּחוֹלוֹת ֶאת ְבּ ַ
מוֹל ְ
ִ
שׁוּקה.
מוֹת ַה ְתּ ָ
הוֶֹ ,בּן ָה ֱאל ִֹהיםְ ,תּנֵנִ י וְ ֶא ֱהיֶה
ֻקּ ֶבת ְל ִצ ְדּ ָך וְ ָה ָר ָעב יְ ַט ֵהר
ְמנ ֶ
ֶאת ְבּ ָשׂ ִרי,
תּוֹכי
ֵצר ִמ ִ
אָקיא ֵאשׁ ַהיּ ֶ
ִ
לוּלוֹתי -
ַ
קוֹצים ְי ֵהא ֵנזֶר ְכּ
וְ זֵר ִ
עֹנֶג ִמ ְשׁ ָכּ ִבי.
ֶיךֶ ,א ֱה ֶרה
מּוּקי ֶא ְפרֹשׂ ְל ָפנ ָ
ַח ַ
אוֹבים ְבּ ֶח ְשׁ ַכת ֶר ֶחם,
ַמ ְכ ִ
ידה
ָפּנַי ֲא ַפ ְר ֵכּס ִבּ ְשׁ ִקיפוּת ַמוְ ִר ָ
עוֹלה
סּוּרי ַכּ ֶשּׁ ֶמשׁ ָה ָ
וְ יִ ְמ ְתּקוּ יִ ַ
ֵמ ַעל ָה ֵרי ַה ַשּׁ ַחם ַה ֵקּ ְר ִחים.

מתוך "לחם הפנים",
הוצאת "הקיבוץ המאוחד"2007 ,

*על פי מחקרים ,רבות מהנשים הקדושות
בנצרות של ימי הביניים ,סבלו מאנורקסיה
קשה ,על רקע דיכוי היצרים המיניים ,מתוך
שאיפה להתאחדות מוחלטת עם ישו ,בן
האלוהים .בכללן ,קתרינה  -הקדושה מסיינה,
שנפטרה על רקע אנורקסיה ,טרם מלאות לה 30
שנה.
הרחבה על התופעה ניתן לקרוא כאן
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אריאל סימקין

ֶק ְנטוֹ – ִשׁיר ְט ָל ִאים
"וְ ִשׁיר ִבּ ְל ִתּי ְכּמוֹ ֶבּגֶד ְמ ֻט ָלּא
ֻקּע"
וּמ ֲא ָמ ָריו ְכּנוֹד ָצרוּר ְמב ָ
ַ
יהודה אלחריזי' ,תחכמוני ,שער .'16
יקים"
שׁוֹר ִרים ְבּ ֵשׁ ִלים ַמ ֲע ִת ִ
שׁוֹר ִרים ָבּ ְס ִר ִיּים ְמ ַח ִקּיםְ ,מ ְ
" ְמ ְ
ט.ס .אליוט' ,פיליפ מסינג'ר'.
בשירה יש כמובן השפעות של שירה קודמת .יש אמנם גם מקרים קיצונים של
פלגיאט ,אך יש גם מסורת ארוכה ,לעתים חבויה ,של ִמ ְחזוּר קטעים משירה קודמת.
ישנה נטיה להתעלם ,לזלזל או להתיחס כפשע להעתקה או ניכוס )אפרופריאציה (
בשירה משום שתופעות אלה אינן מתישבות עם האמונה במקוריות כמרכיב הכרחי
בשירה ראויה .מאז המאה ה ,18-עם הופעת חוקי זכויות יוצרים ,הפכו יצירות
מילוליות לרכוש ולמקור הכנסה .שיבוץ חלקים משירים קיימים בשירים חדשים,
בתקופת ההגנה שמקנה להם החוק ,הופך אז ממעשה לא ראוי אתית )בעיני חלק מן
האנשים( לעברה על החוק.
באתר  www.Poets.orgשל האקדמיה של משוררים אמריקנים ,מוגדר ה ,Cento-שיר
טלאים ,בקצרה ,כך:
הקנטוֹ הוא צורה פואטית בנויה
"בעקבות המלה הלטינית  Centoל"מעשה טלאים"ֶ ,
משורות הלקוחות משירי משוררים אחרים .למרות שמשוררים שואלים לעתים
קרובות שורות ממחברים אחרים ומשבצים אותן בשיריהםֶ ,קנטוֹ אמתי מורכב כולו
משורות ממקורות אחרים".
הקנטוֹ ,עם דוגמאות מתולדותיה וסוגיה ,ועם
ברצוני לעסוק ברשימה זו בתופעת ֶ
בעיות שהיא מעוררת בנושא של ,אם להשתמש בביטוי של אוסקר ווילד" ,אתיקה
לעומת אסתטיקה" .האפיגרף בראש רשימה זו מדגים את הבעיה .יהודה אלחריזי
) (1234 – 1165מספר על "וכוח בין שבעה משוררים ,מי יחבר שירים יקרים" .המשורר
החמשי מגדיר בבוז את שירי האחרים כ " -בגד מטולא" ,אולם הוא עצמו משתמש
בביטויים מספור הגבעונים ביהושע פרק ט' .כל משורר משתמש במלים משומשות.
צרופים באמת חדשים ,אם בכלל ,הם נדירים מאד.
בּוֹר ֶחס ,באפיגרף לסיפור "בן-האלמוות" מצטט את פרנסיס בקון ) (1626-1521המצטט
ְ
ָכרוּת'( ומסיק
ֶדע הוא רק ִהזּ ְ
את קהלת )'אין חדש תחת השמש'( ואת אפלטון )' ָכּל ַהיּ ַ
כי 'כל חידוש הוא רק ִשׁ ְכ ָחה' ,והייתי מוסיף 'או הדחקה
או בּוּרוּת'.
האפוסים השיריים הקדומים המיוחסים להומרוס גם
הם תוצאה ,לדעת כמה חוקרים ,של צרוף והדבקה של
יחידות ממקורות קדומים :שורות ,דימויים ,ביטויים
טקסיים ,מטאפורות .האפוסים הם תוצאה של "עבודת
צוות" המובאת על ידי משורר הזוכר ומדקלם מלים של
דורות קודמים .הביטוי ששימש לכך ביוון הקדומה היה
סוֹדיָה כלומר "אריגת שירים" והמשורר נקרא
ַר ְפּ ְ
ַר ְפּסוֹדוֹס כלומר "אורג שירים" .זה מזכיר כמובן את
הביטוי "אנעים זמירות ושירים אארוג" ב"שיר הכבוד"
של שמואל חסיד ).(1180 – 1115
מקור השם  Centoהוא מהביטוי הלטיני ל'-מעשה
טלאים' או אולי מ Kentron-מלה יוונית שפרושה
'הרכבה' במובנה החקלאי .זה מזכיר לנו כמובן "מעשה
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תמונה זו למשל היא פורטרט של ישו עשוי בשיטה זו מקטעים של מגילות ים
הקנטוֹ כצורה פואטית הופיע לראשונה כאשר משוררים תפרו את שיריהם
המלחֶ .
הוֹמ ִרי,
הקנטוֹנים הידועים הוא ֶקנטוֹ ֶ
משורות או קטעים הלקוחים מהומרוס .אחד ֶ
 ,Homerocentonesששורותיו נלקחו מהאיליאדה והאודיסאה כדי לספר את סיפורו
של ישו לפי מרקוסֶ .קנטוֹ זה ,נכתב על ידי הקיסרית אוּדוֹק ָיה ) ,(460 – 400אשתו של
קיסר רומא המזרחית תיאודוסיוס השני ,שהוגלתה לירושלים בשנת  440וחיתה בה
עד יום מותה.
הקנטוֹ בעולם העתיק היה אוזוניוס ),(395 - 310 ,Ausonius
המחבר הידוע ביותר של ֶ
יליד בורדיגלה )בורדו של היום( ,שהיה ידידו של קיסר רומי המערבית ולנטיניאנוס
הראשון ) .(375 – 321הוא כתב את ֶ ) Cento Nuptialisקנטוֹ של ליל הנשואין( אותו
הוא יצר משורות מתוך כתבי המשורר וירגיליוס ,בן המאה הראשונה לפנה"ס ,לפי
הזמנה של פטרונו הקיסר .בהקדמה ליצירתו הוא כותב" :העול היחיד בכתיבתו
מונח על הזכרון – לאסוף את מה שפוזר ולחבר את הפיסות .לאחר שסיים הוא
ראוי לכך שיצחקו לו ולא שיכבדוהו"ֶ .קנטוֹ זה אחד התאורים המפורטים והאלימים
ביותר של יחסי מין בספרות הלטינית ,שנכתב בשורותיו של וירגיליוס ,אחד
המשוררים הרומים הצנועים ביותר .אוזוניוס מתנצל בהקדמה שכוונתו היתה
הומוריסטית .עם זאת ,נראה שפרטי התאור הפכו את היצירה לאחת הפופולריות
בימי הבינים וברנסאנס .אוזוניוס גם קבע את הכלל הבסיסי לכתיבת ֶקנטוֹ – כל
קטע שאול צריך להיות בן שורה אחת .קטע בן שתי שורות הוא "לא מתאים"
) (ineptumובן שלש שורות הוא "שטויות זַכּוֹת" ).(merae nugae
הקנטוֹ לראשונה במאה ה ,17-בספרים בלטינית שציטטו ִמ ִכּתבי
בבריטניה הופיע ֶ
הקנטוֹנים הראשונים בהם המקור שהחליף את
קיקרו ווירגיליוס .במאה ה 18-הופיעו ֶ
המחברים הקלאסיים היה שייקספיר .ריצ'רד ֶבּ ְרנְ גֶר ,חצרן הממונה על אורוות ג'ורג'
השלישי וכתב ספרים על גידול סוסים ,היה גם משורר וכתב בֶ 1769-קנטוֹ "ליום
הולדתו של שייקספיר" עשוי משורות מיצירותיו .אחריו הופיעו עוד רבים אחרים.
דוּמה כתב עליו "אחרי אלהים ,שייקספיר יצר את
שייקספיר עצמו ,שאלכסנדר ָ
יט ִבי שׁוּב ְל ַה ְל ִבּישׁ ִמ ִלּים ְקדוּמוֹת/
הרוב" ,מסיים את הסונטה  76שלו כךֵ " :מ ָ
ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּש ֵשׁ ִנית ַבּ ְמּ ֻשׁ ָמּש".
התקופה הרומנטית יצרה את דמותו של המשורר כגאון מקורי יצירתי ובודד.
המשורר אדוארד יאנג ) ,(1765 – 1683בספרו "מחשבות על חיבור מקורי" ) ,(1759כתב:
יסיוּם )גן העדן היווני( ופורה
"מוחו של הגאון הוא שדה פורה ונעים ,נעים כמו ֵא ִל ִ
כמו ֶט ְמ ֶפּה )עמק יפה ופורה ליד האולימפוס ,אהוב על אפולו והמוזות( .הוא נהנה
מאביב נצחי .באביב זה היצירות המקוריות הן הפרחים היפים ביותר .החיקויים
צומחים מהר אך פריחתם חיוורת" .השקפה זו על מהות המשורר ,יחד עם שינויים
במעמד תעשיית הדפוס והופעת שוק הספרות המודפסת ,הביאו לשינויים במעמד
המשורר .לפני כן ,סופרים או משוררים מוצלחים היו בעלי אמצעים או נתמכו על
ידי פטרון בעל אמצעים .מעתה כתיבה הפכה למקור הכנסה .בתקופה זו גם נחקקו
חוקי זכויות יוצרים .זה מסביר אולי את העובדה שמשורר גדול כוורדסוורת' ,אשר
כתב לא מעט ֶקנטוֹנים ,מעולם לא פרסם אותם .לאחד מהם הוסיף את ההערה" :אף
מלה בו אינה מקורית .זה פשוט בית נאה של  ,Akensideשצורף לאחר ,נאה ממנו,
של  , Beattieוצמד שורות של ) Thomsonשלשתם משוררים בני המאה ה .(18-תרגול
זה ,שהמשורר מתמסר לו לעתים ,כאשר הוא מחבר במוחו שלו קטעים חביבים עליו
ממחברים שונים ,הוא עצמו אינו מעורר התנגדות .אך משום שפרסום של מקבצים
כאלה עלול לגרום לבלבול בספרות ,הוא יחשוב את פרסומם לבלתי נסלח ,אלא אם
כן הוא מיועד לגרום לאחרים הנאה פרטית" .כלומר פרסום של ֶקנטוֹ ,כנהוג
בתקופה הקלאסית ,הוא עתה מעשה שלא יעשה ,אך אין מניעה להפיץ אותו בין
ידידים ,להנאתם הפרטית.
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לקראת סוף המאה ה 19-ובמאה העשרים חלו שינויים בגישה זו .ט.ס .אליוט )– 1888
 ,(1965לפי האפיגרף בתחילת רשימה זו ,שיבץ בשיריו ,ללא מרכאות כפולות וללא
ציון המקור ,שורות וקטעים ממשוררים שונים .ב"ארץ השממה" ),(The Waste Land
למשל ,שנכתב ב 1922 -הוא משבץ קטעים מיצירות קדומות כמו "הקומדיה האלהית"

של דנטה ,אך גם קטעים מיצירות חדשות יחסית ,כמו "טריסטן ואיזולדה" של ואגנר
) ,(1865או "פארסיפאל" של ורליין ) .(1886משורר טוב ,לפי אליוט" ,מרכיב את
גנבותיו לשלמות חדשה ,שונה מאלה שמהן נתלשו".
ג'יימס ג'ויס ) (1941 – 1882עוסק רבות בספרו" :יוליסס" ) ,(1922המלא כרימון ציטוטים
ללא מרכאות ,בנושא המקוריות והפלגיאט .כבר בפרק הראשון" ,טלמאכוס" ,נוסף
לשברי פסוקים מכל מיני מקורות ,הוא מצטט במלואם )ללא ציון המקור( שני בתים
משיר בשם "הבלדה של ישו הבדחן" מאת משורר בן זמנו ,אוליבר גוֹגָרתי .ב1929 -
כתב ג'ויס למלחין ג'ורג' אנתיל" :הייתי מרוצה למדי להגיע לדורות הבאים כאיש
המספריים והדבק" .לביטוי זה "מספריים ודבק" יש משמעות נוספת כשהוא נכתב
על ידי סופר אירי .במלחמת העולם הראשונה הטילו הבריטים צנזורה חמורה על
העתונות באירלנד .כדי לעקוף אותה יסד ארתור גריפית ,ממנהיגי התנועה הלאומית
"") "Sinn Féinאנחנו עצמנו"( ,עתון בשם "מספריים ודבק" בו הדפיס קטעים
מצוטטים מהעתונות הבריטית .אפשר להבין ביטוי זה אצל ג'ויס כביקורת על
הצנזורה שמטילים חוקי זכויות היוצרים.
אבל עוד במאה ה 19-עסקו משוררים בכתיבת ֶקנטוֹניםֶ .קנטוֹ מוצלח ,לדעתי ,נכתב
על ידי גברת אלמונית מסן פרנסיסקו ,בשם  ,D.H. Demingשהקדישה שנה בסוף
המאה ה) 19-כך דווח בניו-יורק טיימס ב 10 -ביוני (1906 ,לכתיבת ֶקנטוֹ בן  38שורות
הלקוחות מ 38 -משוררים אנגלים ואמריקנים .אני מביא כאן תרגום של  10השורות
הראשונות )לאחר כל שורה מסומן מקורה( .כדאי לשים לב שהשורה הראשונה
לקוחה ,באופן ממזרי ,משיר של אדוארד יאנג ,מחבר הספר "מחשבות על חיבור
מקורי".

חיים
ֶרח?
ָל ָמּה ַל ֲעמֹל ְל ִנ ְצחוֹנוֹת ְבּנֵי י ַ
אדוארד יאנג ) ,(1765 – 1683מחשבות-לילה על חיים ,מות ,ואלמוות.
אָדם הוּא ֶפּ ַרח.
אָביב ָק ָצרָ ,ה ָ
ַה ַח ִיּים ִ
ד"ר סמואל ג'ונסון ) ,(1784 – 1709חורף ,אודה.
תּוֹפ ִסים ֲאוִ יר וְ אָז ֵמ ִתים,
ְל ִפי ַהתּוֹר ְ
אלכסנדר פופ ) ,(1744 – 1688מאמר על האדם ,אגרת שלישית.
רוֹבים.
יסה וְ ֶק ֶברֲ ,אבוֹיָ ,כּל ָכּ ְך ְק ִ
ֲע ִר ָ
מתיו פריור ) ,(1721 – 1644סולומון ,חלק שלישי )עצמה(.
יוֹתר טוֹב ִמ ַלּ ֲחדֹל
ִל ְהיוֹת ַ -ה ְר ֵבּה ֵ
ג'ורג' סיוול ) ,(1726 – 1690שיר לא ידוע.
גַּם ִאם ַה ַחיִּים נִ ְר ִאים אָסוֹן גָּדוֹל.
דניאל ,משורר לא ידוע.
שׁוֹת ִקים;
וֹברוֹת ְכּ ֶשׁ ְיּגוֹנוֹת ְכּ ֵב ִדים ְ
אַך ְדּאָגוֹת ַקלּוֹת דּ ְ
ְ
אדמונד ספנסר ) ,(1599 – 1552דמעות המוזות.
דוּדה ִאם ֵהם ָבּ ִאים.
ַה ַקּ ְר ָק ִעית לֹא ְר ָ
סיר וולטר ריילי ) ,(1618 – 1552האוהב הדומם.
ֻלּם,
גוֹרל כּ ָ
גּוֹר ְל ָך ֻשׁ ָתּף הוּא ְל ַ
ָ
הנרי לונגפלאו ) ,(1882 – 1807היום הגשום.
ְשׂ ָמחוֹת ִבּ ְל ָבד ֵאינָן ָבּאוֹת ְלשׁוּם אָ ָדם.
רוברט סאותוול ) ,(1595 – 1560הזמנים הולכים בזה אחר זה.
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במ ְחזוּר של קטעים מיצירות קודמיו .זהו
משורר אחר ,ידוע הרבה יותר ,עסק בגלוי ִ
אוסקר ווילד ) ,(1900 – 1854הילד הרע והמבריק של התקופה הויקטוריאנית .הוא עשה
זאת בתקופה בה משורר אחר ,מתיו ארנולד ) (1888 – 1822הטיף להרחבה של זכויות
היוצרים גם לדברים הנאמרים בעל פה .החברה הויקטוריאנית לא אהבה את מעשיו
של ווילד .כאשר שלח עותק של ספר שיריו לספריית ה) Oxford Union -אגודת
הסטודנטים היוקרתית באוניברסיטת אוקספורד( ,הספר נדחה בטעון הבא" :זה לא
משום שהשירים דלים – הם אכן דלים; זה לא משום שהם לא מוסריים – הם אכן
לא מוסריים; זה לא משום שהם כאלה וכאלה – הם אכן כאלה וכאלה .זה משום
שרובם אינם של זה הנחשב לאביהם אלא של מספר מחברים ידועים יותר וראויים
יותר לכבוד .אלה הם למעשה וויליאם שייקספיר ,ג'והן דון ,לורד ביירון ,וויליאם
מוריס ,אלג'רנון סווינבורן ועוד ששים נוספים ...ספריית האגודה מכילה כבר
הוצאות טובות ומלאות יותר של כתבי משוררים אלה; הספר המוצע הוא שלהם
ולא של מר ווילד"
אוסקר ווילד הודה בגלוי בכמה הזדמנויות בגנבותיו הספרותיות .לקריקטוריסט
מקס בירבוהם אמר" :כמובן שאני פלגיאט .זו זכות היתר של האדם שיודע להעריך".
ההסבר שלו לזכות זו הוא הסבר אסתטי" :המקוריות שאנו דורשים מאמן. . .היא
מקוריות של טיפול ,לא של נושא .רק חסרי הדמיון ממציאים ,האמן האמתי נודע
בשימוש שהוא עושה במה שהוא מספח ,והוא מספח הכל " .הגישה שלו היתה שכל
דבר שפורסם הופך לרכוש הציבור ומותר לנכס ממנו .הוא גם לא הקפיד כשהעתיקו
ממנו )ולא מעט עשו כך( .כשידיד שגנב ממנו סיפור בסתר הודה בכך לאחר זמן
ֵבת סיפורי היתה מעשה של ג'נטלמן ,אבל כשלא סיפרת לי על כך
תגובתו היתהְ " :גּנ ַ
התעלמת מחובה של ידידות".
בשנים האחרונות רואים כמה חוקרים את מורשתו האירית של ווילד כמקור גישתו
לפלגיאריזם .הוא ,כמו גם ג'ימס ג'ויס ,התחנך בתרבות האירית ,האוראלית ביותר
באירופה המערבית .זוהי תרבות הנוצרת בפאבים ,מקומות בהם סיפורים מסופרים
שוב ושוב ללא הרף ומחבר הסיפור המקורי נעלם ,בניגוד לספר המודפס המדגיש
את החד-פעמיות של הביטוי ואת ייחוסו למקור יחיד .ווילד עצמו היה איש שיחה
ומ ַס ֵפּר מבריק .לפי עדות בני דורו ,כשרונו בכתביו הוא רק גרסה חיוורת של כשרונו
ְ
כמספר.
הקנטוֹ המקורי ,לפי הכללים של אוזוניוס ,אך נראה לי
במאה העשרים עדיין מופיע ֶ
שרק כהצגה לראווה ) (show-offשל יכולת משורר שכבר קנה את שמו בסגנונות
אחרים .אביא כדוגמה ֶקנטוֹ של משורר אמריקני ידוע ,ג'והן אשברי ),( - 1927
שפורסם בקובץ השירים האחרון שלו ."Wakefulness" ,כל שורה שניה מסמנת את
מקור השורה שמעליה:
זּוֹהר
ַהדּוֹנְ ג ִעם ָהאַף ַה ֵ
אדוארד ליר )" (1882 – 1812הדונג עם האף הזוהר" ,כותרת..
ֻמ ָחה ִעם ַחלּוֹן ֶשׁל ִל ְשׁ ָכּה ָר ָמה
ְבּג ְ
ג'ורג' גורדון לורד ביירון )" (1824 – 1788מסע הנער הרולד" ,שיר .199 ,III
יוֹרד.
וּמ ְרגִּ ישׁ ֶאת ָה ֶע ֶרב ֵ
נֵעוֹר ַ
ג'ררד מנלי הופקינס )" (1889 – 1844נעור ומרגיש את הערב יורד".1 ,
ֵא ֵצא ְבּ ָח ְפזָה וְ ֶא ְצ ַעד ָבּ ְרחוֹבוֹת
ת.ס .אליוט )" (1965 – 1888ארץ השממה".132 ,
ַערְ ,מ ַחיּ ְֵך ְכּמוֹ ְבּבוּז.
מוּך ַליּ ַ
ָס ְ
תומס גריי )" (1771 – 1716אלגיה כתובה בחצר כנסיה כפרית".105 ,
ַצנֵץ ִמ ְסּ ָל ִעים
ילים ְלנ ְ
אוֹרוֹת ַמ ְת ִח ִ
אלפרד לורד טניסון )" (1892 – 1809יוליסס".54 ,
ֵמ ִענְ יָן ְל ִענְ יָן ְבּ ֵחיק ַלי ְָלה ָמאוּס.
וויליאם שיקספיר )" (1616 – 1564הנרי החמשי" ,מערכה  ,5תמונה  ,4פרולוג.
רוֹעהַ ,ה ְת ֵחל שׁוּב ַה ַמּ ָסּע.
בֹּא ָה ֶ
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מתיו ארנולד )" (1888 – 1822הצועני המלומד".10 ,
יוֹשׁ ִבים דּוֹגְ ִרים ַבּ ֶשּׁלג.
וְ עוֹפוֹת ְ
וויליאם שיקספיר )" (1616 – 1564אביב וחורף".12 ,II ,
הקנטוֹ במאה העשרים ,בשירה ובפרוזה ,לכוונים
יותר מענינת היא התפתחותו של ֶ
חדשים .אחד ממיסדי תנועת הדאדא ,טריסטאן צארה )שמו האמתי שמואל
ֶשׁט ברומניה( ,הציע נוסחה לכתיבת שיר דאדא:
רוזנשטוק ,1963 – 1896 ,יליד מוֹיְ נ ְ
 .1קח עתון.
 .2קח זוג מספרים.
 .3בחר מאמר לפי אורך השיר המיועד.
 .4גזור את המאמר מן העתון.
 .5גזור כל מלה מן המאמר והכנס את כל הגזרים לשקית; נער אותה בעדינות.
 .6הוצא את גזרי הנייר בזה אחר זה; העתק כל מילה בקפדנות ,לפי סדר ההוצאה.
 .7השיר שנוצר יהיה כמוך.
 .8והנה אתה משורר ,מקורי ללא גבול ,שניחן ברגישות שהיא מקסימה אך מעבר
להבנתם של ההמונים.
שיר כזה יכול כמובן להיות ,אם להשתמש בביטוי של אוזוניוס" ,שטויות זכות" ,אך
הקנטוֹ החדש :מקור הניכוס יכול להיות כל טקסט ,לאו
הוא כולל אפיון חשוב של ֶ
דוקא שירים או יצירות ספרותיות ,ובחירתו יכולה להיות אקראית או לפי
קריטריונים שאינם אסתטיים .בעידן האינטרנט ומנועי החיפוש אפיון זה פותח
אפשרויות אינסופיות ליצירת ֶקנטוֹ .משורר בן זמננו העושה שימוש בטכנולוגיות
החדשות הוא  ,( - 1964) Giles Goodlandשעבודתו במילון השפה האנגלית של
אוקספורד לימדה אותו את הקלות של שימוש וחיפוש בבסיסי נתונים של השפה.
לדבריו ,אם כל הטקסטים נמצאים בפוטנציה במאגר אלקטרוני ,הרעיון של עיון
בספר באופן ליניארי נעשה טפל .קריאה בעזרת מנוע חיפוש נעשית לדרך של ארגון
אינפורמציה בצורה היוצרת משמעויות חדשות .ב 2006-פרסם ספר ֶקנטוֹנים בשם
'קפיטל' בו שם כל שיר הוא צרוף של ' 'Capitalעם מלה נוספת ,למשלGlobal ' :
 .' Zero Capital' , 'Seed Capital' ,'Capitalכמה מהכללים של מבנה השיר :כל שורה
של השיר היא ציטוט של משפט ממאמר שפורסם בשנה מסוימת )בין 1970
ל .(+2000-השורות מסודרות בצורה כרונולוגית .כל ציטוט צריך לכלול או לרמוז
למילה הראשונה בשם השיר .בסוף השיר מופיעה רשימת המקורות המצוטטים,
בסדר כרונולוגי .המילה ' 'Capitalעצמה מופיעה רק בחלק מן השורות אך האפקט
הוא יצירת תובנה בקורא עד כמה עולם העסקים והרכושנות מנכס את השפה .לפי
אחת הביקורות על הספר" :גודלנד רומז שעסקה של השירה הוא לטפל במבנים של
השפה האינסטרומנטלית – שפת העסקים – ולא לדחות אותם כאילו הם סוג שונה
לגמרי של כתיבה".
סופרת אמריקנית שהשתמשה דרך קבע ,באופן עקרוני ,בקטעים מועתקים
ביצירותיה היתה קאתי אקר  .(1997 – 1945) Kathy Ackerבמאמר בשם "כמה הערות
על שניים מספרי" כתבה" :אני תמהה היכן התחילה האידיאולוגיה של היצירתיות.
שיקספיר וחבריו בודאי גנבו והעתיקו זה מזה .לפניהם ,היוונים לא טרחו לכתוב
סיפורים חדשים .אני חושדת שהאידיאולוגיה של היצירתיות התחילה כאשר
הבורגנות – 'כאשר היא עלתה בכל תפארתה' – כמו שכתוב בספרי ההיסטוריה,
יצרה שוק קפיטליסטי לספרים .כיום סופר מרויח כסף או מתפרנס על ידי מכירת
קופירייטַ ,בּ ֲעלוּת על מלים .כולנו עושים זאת ,אנחנו הסופרים ,את הרמאות הזאת,
כי אנחנו צריכים להרויח כסף ,אלא שרובנו לא מודים שזו רמאות . . . .כשאני
מעתיקה אינני 'מנכסת לעצמי' .אני פשוט עושה את מה שמביא לי עונג יותר מכל:
כותבת".
בשנים האחרונות מתנהלים דיונים על ההתיחסות האתית והחוקית לזכויות יוצרים
ולנכס אינטלקטואלי ,לאור השינויים המפליגים בטכנולוגיות של הפצת חומר
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למ ְחזוּר קטעי שירה .לדוגמא,
אינטלקטואלי .התיחסות זו משפיעה גם על היחס ִ
בסוף אפריל  2007התקיים ב MIT -כנס בשם "מדיה בתקופת מעבר" ,בו נדונו גם
"זכויות יוצרים במעבר" .במצב הנוכחי ,ספרות נחשבת כרכוש ומחברה כבעל רכוש.
בלי להכנס לדיון מה קובע את ערכה הכספי של היצירה )העמל והידע שהושקעו בה,
המקוריות והכשרון ,או הביקוש של הצרכנים( ,זכויות הבעלים כאן שונות מאשר
בנדל"ן ,למשל .חוקי זכויות היוצרים מנסים ליצור מאזן בין תגמול הוגן ליוצר
ותמיכה באינטרסים של הציבור .אחת התוצאות היא הגבלת זמן זכויות הבעלות,
בדומה לרעיון התנכי של ביטול הבעלות על האדמה בשנת היובל ,והעברת היצירה
כולה לרשות הציבור .אך גם בתקופת הבעלות של היוצר ,קובע החוק האמריקני
למשל ,כי "שימוש הוגן ביצירה למטרות כגון ביקורת ,הערות ,דווח ,הוראה ,מחקר,
אינו מהווה הפרת זכויות היוצרים" )ההדגשים שלי ,א.ס .(.העובדה שהספריות
הציבוריות מעמידות היום מכונות צילום בשטחים ציבוריים ומאפשרות צילום של
קטעים מיצירות ,ללא ביקורת ,מראה שהפרוש של "שימוש הוגן" הוא רחב למדי.
לגבי שיבוץ של קטעים מיצירות ,תוך תקופת הקופירייט ,ביצירות חדשות ,ללא
הכנסתן במרכאות כפולות ,אין הוראה ברורה .האם גודל הציטוט קובע? ברור
שמילה או ביטוי אחד ניתן לשבץ ועבודה שלמה לא .כאן אנחנו מגיעים ל"פרדוקס
ַה ֲע ֵר ָמה" ) ,(Sorites Paradoxכמה גרגרים יוצרים ערמה? נראה לי שאמת מידה טובה
היא מידת המקוריות של היצירה החדשה ,כלומר האם שיבוץ הקטעים יוצר ,כמו
שאומר אליוט" ,שלמות חדשה ,שונה מאלה שמהן נתלשו )הקטעים(" .זה ,כמובן,
במסגרת החוק הקיים והלך המחשבה הרכושני שמאחוריו .ראינו שיש גם גישות
אחרות.
אריאל סימקין

ָטרֹף ט ַֹרף

)אטיוד של ֶקנְ טוֹ(

בּוֹער
כּוֹכב ֶשׁתּוֹכוֹ ֵ
ָשׁבוּ ַעל ָ
' ֵהם י ְ
יפּ אוֹ ִמּ ִלים דּוֹמוֹת'
אָמרוּ אוֹן ְפּ ֶר ְנ ִס ְ
וְ ְ
אָדם
אָמרָ :כּל ְבּנֵי ָה ָ
הוּא ַ
ְמט ָֹר ִפים ְבּ ַעל ָכּ ְר ָחם.
וּמי ֶשׁ ֵאינוֹ ַכּזֶּה ,גַּם זֶה
ִ
אָחר ֶשׁל ֵטרוּף הוּא.
סוּג ֵ
יך לֹא.
יך לֹאֵ .א ְ
וְ ֵא ְ
ַחנוּ ֵמ ִתים
עוֹד ְמ ַעט ֲאנ ְ
אוֹמ ִרים ְד ָב ִרים
ַחנוּ ְ
וּב ְינ ַתיִ ם ֲאנ ְ
ֵ
אוֹרף
ְכּמוֹ ָפּ ֶל ְשׂ ִתינָה אוֹ ַק ְרל ְ
לוֹמ ָך אוֹ ָמה ִנ ְשׁ ַמע.
אוֹ ָמה ְשׁ ְ
ֶלד
ָדע ַהיּ ֶ
וּמן ָה ֶרגַע בּוֹ י ַ
ִ
נּוֹרא ִמכֹּל:
ֶאת ַה ָ
הוֹל ִכים
ָשׁים ְ
ָכּל ָה ֲאנ ִ
ָלשׁוּב ֶאל ָהח ֶֹמר -
ַמה ֶשׁ ִנּ ְר ֶאה בּוֹ
רוּח ְצ ִעי ָרהֵ ,אינָה
ְכּ ַ
רוּח ִשׁגָּעוֹן,
ֶא ָלּא ַ
וְ ַרק ַה ָמּוֶת
יָכוֹל ָל ִשׂים ֵקץ
ַל ִשּׁגָּעוֹן ַהזֶּה.
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נדב נח

אריאלה
ָבּ ֶע ֶר ב ִנ ְז ַכּ ְר ִתּ י
דּוֹד הּ ֶשׁ ִלּ י
ָ ְבּ ַב ת
יך ִל ְפ נֵי ֶע ְשׂ ִר ים ָשׁ ָנ ה
ְ ֵא
יט ְל יָה
ַ ִל ְפ נֵי ֶשׁ ָע ְז ָב ה ְל ִא
אָרֹך ֶה ָח ָל ק
ְ ִה יא ָגּ ְז ָר ה ֶא ת ְשׂ ָע ָר הּ ָה
אָה ְב ִתּ י
ַ ֶשׁ ָכּ ל ָכּ ְך
ית י ִא ָתּ הּ ְבּ רֹגֶז
ִ יך ָע ִשׂ
ְ ְו ֵא
.ְו לֹא ִדּ ַבּ ְר ִתּ י ִא ָתּ הּ שׁוּב ַע ד ֶשׁ ָצּ ַמ ח
יך ְבּ תוֹר ֶי ֶל ד
ְ ֵא
ית י ְמ ַשׂ ֵח ק ָל הּ ְבּ ֶא ְצ ְבּ עוֹת ָה ַר ְג ַל ִי ם
ִ ָה ִי
- צוֹח ֶק ת
ֶ ְו ִה יא ָה ְי ָת ה
ִא ָמּ א ֶשׁ ִלּ י ָכּ ֲע ָס ה
אָמ ָר ה
ְ ְו
.ֶשׁ זֶּה ְמ אוֹד לֹא ִה יגְ יֶ ִנ י
. בוגר החוג לקולנוע באוניברסיטת ת"א,29  בן,נדב נֹח
.ביים סרט קצר שזכה ב"דוקאביב" בתחרות הסטודנטים
.בימים אלה עובד על הפרוייקט הבא וכותב תסריט חדש
.בעולם השירה ממש חדש – אוהב מאוד את שירי רחל ובוקובסקי
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רבקה ירון

מתוך :הקולר של היונה
.1
ֻפּ ה ַ -תּ ְשׁ לוּם
בוֹד ִת יַ .ה ֲח נ ָ
ַה ְכּ ֵא ב ְ -מ ֵא ָר ה ַמ ְפ ָר ה ַ .ה ְבּ ִד ידוּת ֶ -ה ְס ֵכּ ם ָח תוּם ֵבּ י ִנ י ְל ֵב ין ֲע ָ
ְל ַפ ְר ָנ ָס ִת יָ .ה ֱא מוּ ָנ ה ֶ -א ְמ ָצ ִע י ְל ִמ ְפ ָגּ שְ .ו ִה נְ נִ י ָ -ה ִא ישׁ ֲא ֶשׁ ר ִנ ְב ַה ל ְל ָב בוֹ ִמ ְלּ ָב בוֹ ְ -ו ַנ ְפ שׁוֹ
אוּל ם
כֹח י ָס ר ְ -ו ֵא ין ָמ נוֹס ְל ַנ ְפ ִשׁ יָ .
נוּשׁ ה ְ -ו ִ
וּמ ָכּ ִת י ֲא ָ
ָמ ֲא ָס ה ִל ְשׁ כֹּן ִבּ ְב ָשׂ רוְֹ .כּ ֵא ִב י ַר ב ַ
קוֹמ הְ .ל ָפ נֶי ָך
רוּח ְ ,שׁ ַפ לֶ -בּ ֶר ךְ ְו ָ
ישׁ ה ְ .שׁ ַפ לַ -
וּל שׁוֹ ֵר ר ְל ִפ י ְדּ ִר ָ
אַח ר ַצ ו ַה ָשּׁ ָע הְ ,
ָע ַל י ְל ַמ ֵלּ א ַ
תוֹל ַע ת ָבּ ֲא ָד ָמ הֲ .ה ָכ מוֹנִ י ְי ַה ְלּ לוּהוֲּ ,א ֶשׁ ר ִל ְשׁ מוֹ ְתּ ַה ֵלּ ל ָכּ ל ְנ ָשׁ ָמ ה? לֹא ֶא ָשּׂ א ֵח ן
ֲא נִ י ְכּ ַ
וּשׁ ִמ י ֲ -ה ָל ָצ ה ֵבּ ין ְשׁ לֹמֹה ֶה ָח ָכ ם ָ ,ה אָהוּב ַ ,ר ב
זּוּל ת  -לֹא ֶא ָשּׂ א ֵח ן ִמ ְלּ ָפ ָנ יו ְ .
ְבּ ֵע י נֵי ַה ָ
ַה הוֹןְ ,ל ֵב י ִנ י ְ ,שׁ לֹמֹה ִא ְבּ ןַ -גּ ִבּ ירוֹל.
.2
עץ -הדעת
וּמ ְד ִגּ ישׁ ְבּ קוֹל ֶא ת
אה א"  ,חוֹ זֵר ַ
אַה ַ
לוֹע ס ֶא ת ְק ֵצ ה ַה ִמּ ְק ֶט ֶר תַ " ,
אַה א"ַ ,מ ְפ ִט יר ַה ַסּ ָבּ א ְו ֵ
" ַ
יס ים ְו ַט ְבּ עוֹת ֶה ָע ָשׁ ן ָה ְר גִ ילוֹ ת,
מוּצ י ָה ִר ִ
הוּר יוֵ ,ע י ָנ יו ְמ ַס ְיּ רוֹת ִמ ַבּ ַע ד ְל ִמ ְצ ֵ
ְבּ ַד ֵלּ י ִה ְר ָ
אוֹמ ר
ַח סוּת ְמ ֻב ַדּ ַח תְ ,ו ַה ַסּ ָבּ א ֵ
ָה ַע ְפ ַע ַפּ ִי ם ְמ ַח ְיּ ִכ ים ְל ַע ְצ ָמ םַ ,ה ַגּ בּוֹת ְמ ַס ְפּ רוֹת ַע ל ִה ְת י ֲ
בּוֹת י ) ֱה ֵו ה
ירוֹת י ְו ַר ַ
ַא ַנ ְח נוְּ ,גּ ִב ַ
וּמוֹס יף ֵ " ,ה ַב ְנ ִתּ יֵ ,ה ַב ְנ ִתּ י"  ,ו ֲ
ִ
אה א ",
אַה ַ
אה א ַ ,
שׁוּב" ,אַ ַה ַ
וּב ֵכ ןֲ ,א ַנ ְח נוּ ְ -י ֵה א ָע ֵל ינוּ ְל ַנ ֵח שׁ ַמ ִה י
ַא ַנ ְח נוּ ַה ְמּ ַס ְפּ ִר ים(ְ ,
קּוֹר ִא ים ו ֲ
אַתּ ם ַה ְ
אוֹמ רֶ :
ֵ
וּר ָג ִע ים
ָצ ר ֶא ת ִפּ נּוֹ ְק יוֹ ְ ,
ָה ֱא ֶמ ת ֶשׁ נִּ גְ ְל ָת ה ַל ַסּ ָבּ א ֶגּ ' ֶפּ טוֹ ְל ֶפ ַת עִ -פּ ְת אוֹםֶ ,ר ַג ע ִל ְפ נֵי ֶשׁ יּ ַ
נּוֹק יוֹ ִי ְת אָ ֵר ְך .
יֹּאמ ר ,אַפּוֹ ֶשׁ ל ִפּ ְ
פוּר ים ִבּ ְל ַב ד ִל ְפ נֵי ֶשׁ נִּ ְק ַבּ ע ִכּ י ַע ל ָכּ ל ֶשׁ ֶק ר ֶשׁ ַ
ְס ִ
.3
שקר היופי
תּוֹס ֶס ת,
יר הֲ ,א ִפ לּוּ ֶ
ַא ֶשׁ ר ִנ ְר ֲא ָת ה ֲע ַד ִי ן ְצ ִע ָ
ימ י ַה ָנּ ָה ר ,ו ֲ
ִה ִבּ יט ִבּ ְד מוּתוֶֹ ,שׁ ִה ְשׁ ַתּ ְקּ ָפ ה ְבּ ֵמ ֵ
ַח ְיּ ָכ ִנ ית ִל ְק ָר אתוֹ ָ .ע ַצ ם ֶא ת ֵע י ָנ יוְ ,פּ ָק ָח ן ְ ,ו ִה ִבּ יט אָז ְבּ ַע ְצ מוֹ -הוּאְ ,בּ ִל י ָכּ ָח ל ְו ָס ָר קְ ,כּ ִפ י
ֶשׁ ִנּ ְר אָה ְבּ לֹא ַר ֲח ֵמ י ַה ֶזּ ֶר ם ֶשׁ ָשּׁ ַט ף ָה ְל אָה ְו ָה ְל אָהְ ,ו ַע ל גּוּפוֹ ִה ְב ִח ין ִבּ ְק ָמ ִט ים ְ ,בּ ִכ ְת ֵמ י
יח ֶא ת
ימ תוִֹ ,מ ֵשּׁ שׁ ֶא ת ָע ְר פּוֹ ַה ָשּׂ ִע יר ְו ַה ִמּ ְז ַדּ ֵקּ רִ ,ה ֵסּ ס ְל ָה נִ ַ
ַה גִּ ילְ ,בּ ִר ְפ יוֹן עוֹרוֹ ָ .נ ַג ע ְבּ ִפ ָ
פּוּך ַה ַמּ ִי ם,
בוּשׁ יוְ ,ו ָע ַצ ם ֵע י ַנ ִי ם ֵשׁ נִ יתָ .נ ַשׁ םֶ ,ה ֱא ִז ין ְבּ ֶק ֶשׁ ב ַר ב ְל ִפ ְכ ְ
עוֹת יו ַע ל ְמ ָ
ֶא ְצ ְבּ ָ
יד יתְ ,ו ִנ ְז ַכּ ר ַבּ ִמּ יתוֹס
ימ ה ִמ ְת הוֹ ֶל ֶל ת ְתּ ִמ ִ
ַל ַח ִיּ ים ַה ְקּ ַט נִּ ים ֶשׁ ל ְדּ גִ י ִג ים ַר ִבּ ים ִמ ְסּ פוֹר ִבּ ְז ִר ָ
יפ הֻ ,מ ְשׁ ֶל ֶמ ת .לֹא,
ֵך ְל ַע ְצ מוֹ ַבּ ֲה ָב ָנ ה ְמ ֵל אָהַ ,מ ִקּ ָ
ֶשׁ ל ָה ֶע ֶל ם ַה הוּאַ ,נ ְר ִק יסַ ,נ ְר ִק יסוֹס ִ .ח יּ ְ
יך ַע ְצ מוֹ ַל ָנּ ָה ר ְכּ ֵד י ְל ַח ֵבּ ק ֶא ת ָפּ ָנ יו ְו ֶא ת ְדּ מוּתוֹ  .לֹא.
ַנ ְר ִק יס לֹא ָה יָה ֶע ֶל ם ָצ ִע יר ְכּ ֶשׁ ִה ְשׁ ִל ְ
ֶב ר ִמ ְז ַדּ ֵקּ ן ְו ָל ַמ ד ֶח ְר ַפּ ת ַה גִּ ילָ .כּ מוֹהוַּ -ע ְצ מוֹ ָ ,ה יָה
ָכּ מוֹהוַּ -ע ְצ מוַֹ ,נ ְר ִק יס ָה יָה ְכּ ָב ר גּ ֶ
ָפ יוֹ.
אַח רוֹןָ -ה אוֹ ֲה ִב ים ְל י ְ
ֲ
רבקה ירון  " ,הקולר של היונה "  ,טטרלוגיה  .הוצ ' אפסילון  ,בואנוס איירס ;
הוצ ' ירון גולן  ,תל -אביב  – 1996 .תשנ " ח.
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צבי מכבי פרוש

מוחרם
ֶרב ֶר ֶשׁת
ֶרגֶל ִעם גּ ֶ
גּוּפה ָה ֵעירֹם ֶאל מוּל ֲארוֹן ַהקּ ֶֹדשׁ ַהנָּטוּשׁ
הוֹלם ָ
ֵ
יה
ָד ָ
גּוֹל ִלים ֵבּין ְבּג ֶ
דּוּרי ַה ְתּ ִפ ָלּה ִמ ְת ְ
ִס ֵ
ירים ְתּלוּיִ ים ַעל ַה ִכּ ֵסּא
חוּט ִיני זְ ִע ִ
ַתּ ְחתּוֹנֵי ִ
ַער ִמ ֵמּאָה ְשׁ ָע ִרים
אוֹרגֶת ֲחלוֹמוֹת ֶשׁל נ ַ
לוּמ ָתהּ ֶ
ְפּ ָ
ָטשׁ
כּוֹפר ֶשׁנּ ַ
נוֹססַ :ה ֵ
ַעל ַה ִקּיר ְשׁמוֹ ִמ ְת ֵ
יהם
צוֹת ֶ
בוּעים ִבּ ְשׁחֹר ַמ ְח ְל ֵ
ידים ְצ ִ
ִק ְללוֹת ֲח ִס ִ
אַחים
ֵע ָתם ְבּיוֹם ַקיִ ץִ :קנְ אַת ִ
יח ז ָ
ֵר ַ
ֲע ָלמוֹת ְשׁבוּסוֹת ָבּ ִא ְצ ְטלוֹת ֶשׁל ְר ָע ַלת גּוּף
ַפ ָשׁהּ
חוֹמוֹת ָה ִעיר ֶשׁ ִמּ ֶמּנָּה נָס ַעל נ ְ
טוּפי עוֹר
מּוּקיִ ם ֲע ֵ
חוֹל ַהיּוֹם ַעל ְשׂ ַפת ַהיָּםַ :ח ַ
יה
יס ִקי ִעם ֶכּ ֶתם ְשׂ ָפ ֶת ָ
כּוֹס ַהוִּ ְ
יה ָתהּ
לוֹגמוֹת ִשׂ ְפ ֵתי ְכּ ִמ ָ
ְשׂ ָפ ָתיו ְ
שׁוֹרר ִלבּוֹ
ירת ַה ִזּ ָמּהִ :מ ִלּים ֶשׁל ְמ ֵ
ִס ְפ ֵרי ִשׁ ַ
ֶדע ְבּ ָשׂ ָרם
שׁוֹחקוֹת ֶאת י ַ
יּוּרי ֲע ָלמוֹת ְמ ֻע ְר ָטלוֹת ֲ
ָרים ִ -א ֵ
ַדּ ִפּים ְמ ֻפזּ ִ
אָדם ֶשׁ ִה ְת ַפּ ֵתּ ַח ַלדּוֹס ַההוּא ִמ ָשּׁם
עוֹלם ְלקוֹף ָ
יל ִאי ַמ ְס ִבּיר ֶאת ְבּ ִריאַת ָה ָ
ִפילוֹסוֹף ַע ְר ִט ָ
יעה ַבּ ֲחצוֹת ַה ַלּיְ ָלה
ִמ ְשׁ ַל ַחת ִה ִגּ ָ
ְל ַה ְחזִ ירוֹ
ֵיהם ָצ ַחק
וְ הוּא מוּל זְ ַק ְנ ַקנּ ֶ
עוֹל ָמם
ִשׂ ְנאַת ִק ְל ָל ָתם אוֹתוֹ ֵמ ָ
ֻמ ְח ָרם ָל ַעד.

עוד ערב
ָתנָה ַס ִכּין ְבּיָדוֹ
ְכּ ִאלּוּ ְכּלוּם נ ְ
מוֹד ְר ִנית
ַשׁ ַער ַבּ ְרזִ ִלּים ֶס ֶל ְק ְציָה ֶ
ָמינָה ְל ַשׁ ַער ַה ֲח ָט ִאים
ֶא ָחד י ִ
ֹאלה ְל ַשׁ ַער ָה ַר ֲח ִמים
אַחר ְשׂמ ָ
ֵ
מּוּק ִים ְגּלוּיֵי ַמ ְר ֶאה
לוֹפןַ ,ח ַ
יּוּכהּ ,גָּאָה ָחזָהּ ְללֹא ֶצ ָ
ִח ָ
ַה ַמּ ְשׁ ֶקה ֶדּ ֶלק ְל ֶע ְשׁתּוֹנוֹת ְרווּיִ ים
ָכר ָצ ִעיר
ַעם וְ ֶע ְב ָרה ז ָ
טוֹעה :ז ַ
יָד ְמ ַל ֶטּ ֶפת ָ
זוֹע ִקים
מוֹנים ֲ
הוֹר ִ
מוּר ֶמת ֶאל ַמ ָטּ ָרהְ :
יָד ֶ
אַס ַפ ְלט
אַד ַמת ָה ְ
ילה ַעל ְ
ירה ְ -נ ִפ ָ
יפהְ ,דּ ִק ָ
ְדּ ִח ָ
יר ָנה ִנ ְשׁ ַמ ַעת
ַשׁ ֲע ַטת ַר ְג ַליִ ם ִדּ ְמ ַמת ַליְ ָלה ִ -ס ֶ
זוֹלגֶת ֵמ ַעיִ ן
ִדּ ְמ ָעה ֶ
אָביב
ֶרת עוֹד ֶע ֶרב ְבּחוּצוֹת ֵתּל ִ
לוּלית ַה ָדּם ְמ ַציּ ֶ
ְשׁ ִ
מתוך "בציר מאוחר" ,הוצאת "בת-אור"2007 ,
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צבי מכבי פרוש ,בן  ,54נשוי ואב
לשלושה .תושב כפר סבא ,התגורר
שנים רבות בירושלים.
בעבר שימש כסא"ל במילואים
וכיום הוא מתמחה בארכיטקטורה
של מחשוב לארגונים גדולים .את
תשוקת הכתיבה גילה בשלוש
השנים האחרונות ,בעקבות תהליך
חיפוש עצמי מעמיק .לדבריו,
"השירה היא האש שיצאה מתוך
הקופסה" – מתוך המתח שבין
אורח החיים "הממוחשב והמרובע"
לבין נפש האמן היצרית והקיצונית
של בן מזל עקרב .בימים אלה הוא
עובד על ספרו השני ,שיוקדש גם
לשירים בהשראת שירת ההייקו
היפנית.

ברכה רוזנפלד

יש לה מעיל של שתיקות עם כיסים עמוקים
יסים ֲע ֻמ ִקּים
יֵשׁ ָלהּ ְמ ִעיל ֶשׁל ְשׁ ִתיקוֹת ִעם ִכּ ִ
ֻר ָדּר ְמ ֻשׁ ַלּל ְבּ ָע ִלים
ֵצל ְמד ְ
דוֹרים ֶשׁל ִמיתוֹת ְמ ֻשׁנּוֹת:
ְמ ִ
יפת יְ ָצ ִרים
יתת רֹאשֲׁ ,ע ִר ַ
יקת קוֹלוֹתְ ,כּ ִר ַ
ַפּ ִיםֲ ,ח ִנ ַ
ְתּ ִלי ַשׁת גּ ַ
ְבּ ֶשׁ ֶקטְ ,בּ ֶשׁ ֶקט
ֶקת
ֶאנ ֶ
ִהיא ֵאינָה נ ֱ
יסים ֲע ֻמ ִקּים
ִכּי יֵשׁ ָלהּ ְמ ִעיל ֶשׁל ְשׁ ִתיקוֹת ִעם ִכּ ִ
יך ֶאת ַה ֵשׁ ִדים
יטיב ְל ַה ְח ִבּיאַ ,מ ְמ ִל ְ
ֵמ ִ
ווּלים ְר ָח ִבים
ְבּ ֶפ ַתח ַצוָּאר ַרב ַמ ְשׁ ָמ ִעיְ ,בּ ַשׁ ְר ִ
ַח ְב ֵקי ָה ֲאוִ יר
ילים
ָאים ַה ַמּ ְג ִבּ ִ
ִהיא ָל ְמ ָדה ִל ְפעֹל ַבּ ְתּנ ִ
ֶיה ְמ ַר ְגּ ִלים
ִל ְשׁל ַֹח ֵעינ ָ
ירה:
ַה ְמּ ֻהגָּנוּת ֶשׁ ָלּהּ ַמ ְמ ִא ָ
יטה ַעל ַע ְצ ָמהּ ַבּ ַמּ ְראָה
וּמ ִבּ ָ
קוֹלהּ לֹא ְלגַלּוֹת ֶע ְר ָו ָתהּ ַ
יקה ֶאת ָ
ִהיא ַמ ֲח ִנ ָ
ידה
ִבּ ְס ִל ָ
שׁוֹתה ִבּ ְל ִגימוֹת ְק ַטנּוֹת ִמתּוֹ ְך
ִהיא יוֹ ֶשׁ ֶבת ְבּ ַר ְג ַליִ ם ְשׁלוּבוֹת וְ ָ
ִס ְפ ֵלי ַח ְר ִסינָה ֲע ִד ִינים
ִנזְ ֶה ֶרת לֹא ִל ְשׁפּ ְֹך וְ לֹא ְל ַה ְכ ִתּים ֶאת ְשׁ ָמהּ ַהטּוֹב וְ ֶאת ַה ַמּ ִדּים
ְשׁ ִבירוּת ְמ ַה ְנ ֶהנֶת רֹא ָשׁה
ְדּ ָממוֹת ִמ ְת ַפּ ְזּרוֹת ִמ ְשׂ ָע ָרהּ ַר ְע ָמה
נוּתהּ
ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹת ְסמוּיוֹת ֻא ְלּ ָפה לֹא ִל ְשבֹּר ֶק ַרח ַשׁ ְת ָק ָ
ֶיה ַה ְמּ ַצ ְל ְצ ִלים ִאישׁ לֹא יִ ְשׁ ַמע
ַפּ ֲעמוֹנ ָ
ית ִרים
יע ֵמ ָ
ירה ֶשׁ ָלּהִּ ,ה ְפ ִק ַ
ישׁהוּ ִנ ֵכּס ְל ַע ְצמוֹ ֶאת ַה ִלּ ָ
ִמ ֶ
ֻמּה ְמ ַפ ָתּה
אָמרוּ ָלהּ ֶשׁ ִכּ ָפּה ֲאד ָ
ְ
ֶאת ַה ְזּ ֵאב ָה ָרע ִ -היא ַמ ֲא ִמינָה וּ ְמ ַכ ֶפּ ֶרת,
מוֹתהּ
ַעת ְבּ ָ
ָקן ָלג ַ
ְמ ַח ֶפּ ֶשׂת ֶאת ְכּחֹל ַהזּ ָ
וּב ִהיר ְבּגוֹנֵי ָה ֲאוִ יר
ַה ְמּ ִעיל ֶשׁ ָלּהּ ַצח ָ
ָתּפוּר ְבּ ָע ְר ָמה ְבּ ַת ִכּים ִנ ְס ָתּ ִרים
גוּפהּ
וּכ ָבר ָצ ַמח ְל ָ
ִה ְמ ִציאוּ אוֹתוֹ ִל ְפנֵי ִע ָדּנִ ים ְ
נוּניִּ יםִ ,ה ְת ַמ ֵלּא ִגּנּוּנִ ים
ִה ָכּה ָשׁ ָר ִשׁים ַתּ ְמ ִ
יך ַתּ ִשּׁיל
ֵא ְ
יסים ֲע ֻמ ִקּים
ְמ ִעיל ֶשׁל ְשׁ ִתיקוֹת ִעם ִכּ ִ
רוֹחשׁוֹת ֻע ְבּ ֵרי ֲה ִג ִיגים ִמ ְשׁ ַתּ ְכ ְשׁ ִכים ְבּ ֵמי ָשׁ ִפיר
ְמ ֻצלּוֹת ֲ
ירים וְ ִתזְ מ ֶֹרת ִצ ְר ָצ ִרים
גַּם ַמ ְק ֵה ָלה ֶשׁל זְ ִמ ִ
וּל ָהקוֹת ְל ָהקוֹת ֶשׁל ַבּ ֲע ֵלי ַחיִּ ים ֲא ֵח ִרים
ְ
סוֹכ ִנים ֲח ָשׁ ִאיִּ ים,
ַעל ֵכּן ָשׁ ְלחוּ ָלהּ ְ
שׁוֹמ ֵרי ִס ִפּיםַ ,מ ֲע ָב ִרים וּנְ ָק ִבים
ְ
ְל ָשׁ ְמ ָרה ִמ ְפּנֵי ַגּ ֵנּי ָה ֵע ֶדן ַה ְסּמוּיִ ים
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סוּסים
ֶבת ִ
ֶבת ַדּ ַעתִ ,היא לֹא גּוֹנ ֶ
ִהיא לֹא גּוֹנ ֶ
ֶבת ַמ ָבּ ִטים ִמ ְשׁ ַתּ ִהים
ִל ְפ ָע ִמים גּוֹנ ֶ
אוּלים
נוּבה וְ ַה ַמּיִ ם ַה ְשּׁ ִ
שׁוֹת ֶקת ַעל ָה ֵאשׁ ַה ְגּ ָ
וְ ֶ
יסים ֲע ֻמ ִקּים
וְ יַשׁ ָלהּ ְמ ִעיל ֶשׁל ְשׁ ִתיקוֹת ִעם ִכּ ִ
אָמזוֹנוֹת ְכּרוּתוֹת ָשׁד ִהיא לֹא ַמ ֲא ִמינָה
ְבּ ָ
יליּוֹת וְ לֹא ְבּ ַע ְר ָפּ ִדים
לֹא ְבּמוֹיְ רוֹת ,לֹא ְבּ ִל ִ
ָבים
יח ַה ָמּתֹק ֶשׁל ֲעג ִ
אוֹה ֶבת ֶאת ָה ֵר ַ
יאיםִ ,היא ֶ
חוּשׁים ֶשׁ ָלּהּ ְבּ ִר ִ
ַה ִ
ימת זְ ִמירוֹת ִל ְבנַת ָפּ ִנים
ִהיא לֹא ִתּ ְהיֶה ְגּוִ ָיּה ְמ ֻא ֶפּ ֶרתְ ,נ ִע ַ
יסים ְמ ֵל ִאים
יֵשׁ ָלהּ ִכּ ִ
ֶאת ַהדּ ֶֹפק ַהמּוּאָץ ִהיא ָתּ ִמיר ַבּ ִמּ ִלּים ְמ ִסירוֹת ַה ְסּ ָכ ִרים
וּמיִ ם ַר ִבּים
וּמיִ ם ַר ִבּים ַ
ַ
וְ ֶשׁ ַפע ַבּל יֵאָ ֵמן
ֵבּאל ִֹהים

איטה חזן
שני שירים

וְ ִל ְפ ָע ִמים

*

גּוֹל ֶלת
ִדּ ְמ ָעה ִמ ְת ֶ
יטי זְ ַמן
ֵבּין ָר ִה ֵ
ָמים ִא ְלּ ִמים
בּוֹס ֶסת ְבּי ִ
ִמ ְת ֶ
יבה
חוֹר ֶצת ָלשׁוֹן ַמ ְצ ִה ָ
ֶ
ֻר ֶס ֶמת –
ְמכ ְ

ִכּי ֶאל ַה ֶקּ ֶמט ְבּ ָפנַי
אתי
ְל ַבד ָבּ ִ
אַתּהֶ ,ש ֶבר ַחיַּי
וְ ָ
ֶשׁלֹּא ָיכֹל ְל ַה ֲע ִמיק ַה ְזּ ַמן
וְ לֹא ֶה ֱא ִדיר ַה ִזּ ָכּרוֹן
ָדי ַה ְמּח ָֹררוֹת
ֶאת ַכּפּוֹת י ַ
אוֹחזוֹת ְבּ ָך
ָה ֲ

ָר ַח
ְכּמוֹ ַתּן ְבּ ֵליל י ֵ
קוֹלהּ
נוֹשׂאת ָ
ֵ

שׁוֹטים ְבּ ִר ְג ֵבי ַה ָבּ ָשׂר
וּפ ָר ִחים ִ
ְ
ֶשׁ ַפּ ַעם ָשׁ ַת ְלנוּ בּוֹ ֵעץ ִתּ ְקוָה ָעבוֹת
נוֹתרוּ
ְ
ילת ָהאוֹר.
ְל ַבכּוֹת ֶאת ְנ ִב ַ

עוֹלה ַהבּ ֶֹקר –
וְ שׁוּב ֶ

איטה חזן ,בת  ,56אלמנה מגיל צעיר.
אמא לשני ילדים בוגרים .סבתא לארבעה.
עובדת בחינוך המיוחד ב 6-השנים האחרונות.
כותבת שירה מאז שהיא זוכרת את עצמה..

רוּח וּמוֹץ
אוֹס ֶפת ַ
ִכּי ְל ַבד ֲא ִני ֶ
ֶשׁ ָח ְרצוּ ִבּי ְתּ ָל ִמים
וּשׁ ִקיעוֹת
וּבּין זְ ִריחוֹת ְ
ֵ
ימ ִנים.
ָתנוּ ִבּי ִס ָ
נְ
ְבּמ ִֹחי ,גּ ֶֹלם ִמ ְת ַבּ ֵקּ ַע
וְ ִה ְת ַפּ ְכּחוּת ְמכוֹ ֶננֶת
ָפיִ ם -
פּוֹר ֶשׂת ְכּנ ַ
ֶ
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יוסי גמזו

יה
וּפיתוּח ָ
ֶ
ֶטה
סוּגת הסוֹנ ָ
בּמסגרת מדורנוּ-בּהמשכים על סוּגת הסונטה ,הרינו מביאים בזה לפני קוראינו
ֶטית המוּרכּבת ,הסבוּכה והקשה בּיותר לעיצוּב ,הלא היא " ְכּ ִליל
את הצוּרה הסוֹנ ִ
הסוֹנֶטוֹת" .זוהי מחרוזת של  15סונֶטות )סונֶטה ,כּזכוּר ,היא שיר בּן  14שורות
ערוּכות בּארבּעה בּתים בּני  3 – 3 – 4 – 4שוּרות ,שבּהם מתחרזות השורות בּסדר
אוֹק ֶטט" ,ואילוּ שני בּתים בּני 3
מסוּיים .שני בּתים בּני  4שוּרות ,בּיחד ,נקראים " ְ
שוּרות ,בּיחד ,נקראים " ֶס ְס ֶטט"( .מסורת אחרת של מבנה מבססת את הסונטה על
אוֹק ֶט ִטים וזוג שורות הנקרא קוּ ְפּ ֶלט .כלומר .2 – 4 – 4 – 4
ארבעה ְ
המילה העברית " ְכּ ִליל" פּירוּשה ֶכּ ֶתרֵ ,נזֶרֲ ,ע ָט ָרה והסוּגה השירית " ְכּ ִליל סוֹנֶטוֹת"
)בּאנגלית  (series of sonnetsהיא מחרוזת של  15סונטות המאוּחדות בּתוכנן
וּמשוּלבות זו בּזו בּצוּרה שכּל שוּרה אחרונה בּכל סונטה חוזרת על עצמה בּשוּרתה
הראשונה של הסונטה הבּאה אחריה .הסונטה ה 15-מוּרכּבת כּוּלה מן השוּרות
כּליל ,על פּי ִסדרן של הסונטות עצמן.
הראשונות של כּל הסונטות ַבּ ִ
בּשירה העברית המודרנית ידוּעים בּמיוּחד שני כּלילי הסונטות של שאוּל
טשרניחובסקיַ " ,לשמש" ו"על הדם" וּשני כּלילי הסונטות של ש .שלום" ,אשה"
ו"חנינא בּני" .בּדורות המאוּחרים יותר של כּותבי כּלילי סונטות הופיעו ,כּל אחד
בּספר בּפני עצמו ,כּליל הסונטות של מנחם בּן" ,צמה צנוּפה" ,וּכליל הסונטות
של יוסי גמזו" ,כּליל הח ֶֹרש" .כּן חיבּרוּ כּמה כּלילי סונטות אלון מלצר ,בעיקר על
נושאים מהתנ"ך" ,יהי האור"" ,הערפל" ו"הבּוֹר" ,על תולדות יוסף .יהונתן דוד ,על
אקטיאון"" ,טנטאלוס" ו"אריאדנה".
נושאים מן המיתולוגיה היווניתֵ " :
האתגר הפּיוּטי ,נוסף על זה הטכני ,שמעמידה סוּגת כּליל הסונטות בּפני מי
שמתמודד ִעמה  -הוּא זה של העמדת יצירה שירית ,שלמרות חישוּקיה וחוּמרותיה
הצוּרניים הנוּקשים היא מבטאת יחידת-הגוּת-ותוכן קוהרנטית מחד גיסא וּמצליחה
לעורר בּקורא ריגוּש אמיתי ,מאידך.
כּליל הסונטות המוּגש בּזה לקוראינוּ הוּא אך דוּגמית אחת ,בּין אחרות ,לנסיון
ההתמודדוּת הקשה עם אתגר כּפוּל זה.

פרנצ'סקו פטררקה )(Francesco Petrarca
אחד מכותבי הסונטות האיטלקיים
המוקדמים והמוכרים ביותר )המאה ה.(13-
ציור :אנדריאה די ברגילה )(Bargilla
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ְכּ ִליל ָה ֵאש
)כּליל סונטות(
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שוֹתק ַע ְצמוֹ ָל ַד ַעת
ַהח ֶֹש ְך ָה ִעוֵּר ֶש ְכּמוֹ ֵ
פוֹרם ַה ַחד
וּבין ִשנֵּי ְכּ ָ
ִבּ ְכלוּב ֵלילוֹת ַה ְבּדוֹד ֵ
פוֹר ָמ ִלין ֶשל ָה ֵאיַ -פּ ַעם
שוֹמר ְבּ ִצ ְנ ְצנוֹת ַה ְ
ֵ
יריםֶ ,א ָחדֶ -א ָחד.
ֶאת ָכּל ַה ִזּ ְכרוֹנוֹת ַה ַמּ ְמ ִא ִ

יוֹד ִעים ָתּ ִמיד ֶאת ָה ֱא ֶמת ַהלֹּאִ -נ ְג ַדּ ַעת
יוֹד ִעיםְ ,
ְ
אוֹתהּ ִמ ַתּ ַחת ְל ַש ְכ ַפּ"ץ-
ימים ָ
וְ ַרק ַמ ֲע ִל ִ
ֶח ַפּץ
וֹאיזְ ם ַה ַמּ ְס ִתּיר ֶאת ֶשנּ ְ
ִש ְריוֹןַ -ה ָמּצ' ִ
ַעת.
ְל ִה ָקּ ֵבר ִבּ ְס ִליק ָהאַל-זָכוֹר וְ ָהאַל-גּ ַ

ֶאת ָכּל ִפּ ְר ֵחי ָה ַרע ֶשל ַה ֲח ָס ְך וְ ֶשל ָהע ֶֹשק,
ֶאת ָכּל ָה ֻע ָבּ ִרים ַה ֵהםֶ ,של ָכּל ַה ַה ָפּלוֹת
ֶשלֹּא וִ ְתּרוּ ַעל זְ כוּת ַה ְצּ ָע ָקה ֶשל אוֹ ֶש ,אוֹ ֶש
ָלד ְכּמוֹ ַר ַעם ִבּ ְמ ִחלּוֹת
וּמ ְת ַע ְקּ ִשים ְל ִהוּ ֵ
ִ

ֶפש
אַמבּוּש ֶשל ַהנּ ֶ
וְ ַרק ֶש ִפּ ְצ ַצתַ -ה ְזּ ַמן ָבּ ְ
ילהּ ַה ִמּ ְת ַק ֵצּרִ ,ל ְש ַעת ַה ִשּי"ן:
אוֹר ֶבתִ ,בּ ְפ ִת ָ
ֶ
ישי
ְל ֶרגַעָ -ה ֱא ֶמת ַהלֹּאָ -צפוּיַ ,ה ֲח ִר ִ
ֶפת
אַתּה ֵעירֹם ִמ ִמּ ְגנָנוֹת וּבוֹ מוּנ ֶ
ֶשבּוֹ ָ

פּוֹרץ ֶאת ְסגוֹר ַה ֶשּ ֶקר
טוֹני ַה ֵ
ַעם ַה ֶטּ ְק ִ
ַהזּ ַ
ַשּ ִנים ִפּ ְתאֹם
ַשּנוּת ַה ִמּ ְתי ְ
ֶשל ָכּל ֻח ֵקּי ַה ִה ְתי ְ
יקה ֵאי ֶננָּה ֶש ֶקט
וּש ִת ָ
ְכּ ֶש ָדּם ֵאינֶנּוּ ַמיִ ם ְ
וְ אוֹר ַה ִזּ ָכּרוֹן הוּא ח ֶֹש ְך ַמר ַעל ְפּנֵי ְתּהוֹם.

זּוֹכר
ֶלד ַה ֵ
ימת ַה ַמּ ֲא ֶכ ֶלת ֶשל ַהיּ ֶ
ֵא ַ
ָמיוָ ,חנוּקִ ,מ ְת ַל ֲע ֵל ַע,
ֶאת יִ ְצ ָח ְק ָך ֶש ָכּל י ָ
יה
שֹ ָָרה ִעם ֲע ֵק ַדת שָֹ ָר ה ) ֶשלֹּא ָכּ ְתבוּ ָע ֶל ָ
אַחר(
לֹא ִבּ ְב ֵראשית כ"ב וְ לֹא ְבּשוּם ָמקוֹם ֵ

בּוֹק ַע ָכּל
קּוֹנ ִכיָּהֵ ,
וְ אָזִ ,כּ ְד ִכי ַהיָּם ַבּ ְ
ַה ֵהד ַה ִמּ ְצ ַט ֵבּרַ ,הלֹּאִ -נ ְש ָמעֶ ,של ָה ֵאינקוֹל.

אַנקוֹל
ֲא ָבל ֶש ָכּל תּוּגַת ַחיָּיו ְתּלוּיָה לוֹ ַעל ְ
ַה ִהיאַ ,ה ַמּ ְח ַתּ ְר ִתּיתֶ ,ש ִהיא ָה ִא ָמּא ֶשל ַהכֹּל.
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ַה ֵהד ַה ִמּ ְצ ַט ֵבּרַ ,הלֹּאִ -נ ְש ָמעֶ ,של ָה ֵאינקוֹל
שוֹתת ִכּ ְס ָט ַל ְק ִטיטִ ,כּשֹ ְַרף ֵמ ֵעץְ ,כּ ָדם ִמ ֶפּ ַצע
ֵ
ֵצה
אַה ָבה ַה ִהיאֶ ,ש ֶטּ ֶרם אַף ֵהנ ָ
ֵמאָז ָה ֲ
וּמוֹתהּ ַמ ְס ִבּיר ַהכֹּל.
ָ
ֶצח
ְכּ ָבר ִנ ְר ְצ ָחה ָלנ ַ

ַה ִהיאַ ,ה ַמּ ְח ַתּ ְר ִתּיתֶ ,ש ִהיא ָה ִא ָמּא ֶשל ַהכֹּל
ֵיהנּוֹםֲ ,ה ֵרי ָהר ַֹע
וְ ֶשגַּם ָבּהּ לֹא ַתם ַהגּ ִ
רוֹצ ַח ִס ְד ָר ִתי ,וְ ִאם ִל ְקר ַֹע
ָת ִמיד ָהיָה ֵ
אָז ָל ָמּה לֹא ְבּ ִסיטוֹנוּת וְ ָל ָמּה לֹא ִל ְסקֹל

ִכּי אָזְ ,כּ ָבר אָז ֻה ְב ַטח ְל ָךִ ,כּ ְצ ַרבַ -ע ְבדוּת ִמ ֶקּ ֶדם
וּכ ִמ ְכוַת ַבּ ְרזֶלֶ -ש ִנּ ְת ַל ֵבּןָ -בּאוּר ִבּ ְבשַֹר
ְ
אַך לֹא ֶת ְח ַסר
עוֹלם ֶתּ ְח ַסר ַה ְר ֵבּה ְ
ַה ְבּ ִעירִ ,כּי ְל ָ
ֶדם
אַף ַפּ ַעם ֶאת ַה ֶח ֶסרֶ ,את ָה ֵאיןֶ ,את ְכּרֹת ַהגּ ֶ

ידה
ַבּ ֲא ָב ִנים ַרבּוֹת ִבּ ְמקוֹם ְבּ ֶא ֶבן יְ ִח ָ
יע?
ֶאת ִע ְקשוּתוִֹ -ל ְחיוֹת ֶשל ֶה ָחשֹוּף וְ ַה ָפּ ִג ַ
יע -
יע-לֹאַ -מ ִגּ ַ
וֹדקַ ,מ ִגּ ַ
צוֹדק אוֹ לֹא צ ֵ
וְ ִאם ֵ
ידה
ימוּתהּ ֶשל ַה ִח ָ
ִמי שָֹם ִבּ ְכ ָלל ָקצוּץ ַעל ְתּ ִמ ָ

ָמים
יש ָך ָכּל ַהיּ ִ
ַה ְמּ ַד ֵמּם ַהזֶּה ֶשיּ ִַכּ ְ
ַח ֶלת
עוֹנית ֶשל ַהגּ ֶ
יבוּתהּ ַה ִצּ ְפ ִ
ִבּיקוֹד ְנ ִד ָ
ימים
יסט ַההוּאַ ,ה ָכּל-יָכוֹל ) ֶש ַה ְתּ ִמ ִ
ֶש ַה ָסּ ִד ְ
קוֹר ִאים לוֹ אַבָ -ה ַר ֲח ִמים( ַמ ְח ִתּים ָבּהּ ֶאת ָכּל ֵא ֶלּה
ְ

יּוֹבית ִכּ ְש ִחיןֲ " :הטוֹב ְל ָך ִכּי ַת ֲעשֹק?"
ָה ִא ִ
ֶש ֵאין ָלהּ ַמ ֲענֶהַ ,רק ְמ ַענֶּהַ ,רק ֵאיזֶה ַדוְ ָקא
ירתוֹ ֶשל ַק ְפ ָקא
ָקר ְכּמוֹ ַש ַער ִט ָ
אָדיש ,נָעוּל ו ַ
ִ
ֶש ָכּל ַה ִמ ְת ַדּ ֵפּק ָע ָליו סוֹפוֹ ִשנָּיו ַל ְחשֹק

יל ִריםַ ,ה ְזּ ַמן גּוֹנֵב ַה ַדּ ַעת,
ֶש ֵח ֶרף ְגּדוֹל ַה ִה ֶ
יוֹד ִעים ָתּ ִמיד ֶאת ָה ֱא ֶמת ַהלֹּאִ -נ ְג ַדּ ַעת.
יוֹד ִעיםְ ,
ְ

ֶבת:
ַעד בּוֹש ְבּ ַה ְמ ָתּנָה ְל ֵאיזוֹ ִצ ִפּיָּה ִנ ְכז ֶ
אַפּק ִבּ ְסגוֹר ָה ֶא ֶבן.
ַה ֵכּן ֶשל ָהעוֹדלֹא ַה ִמּ ְת ֵ
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אַפּק ִבּ ְסגוֹר ָה ֶא ֶבן
ַה ֵכּן ֶשל ָהעוֹדלֹא ַה ִמּ ְת ֵ
ֻר ַעף ְל ָך ֵמ ָעלִ ,תּ ְש ַכּח ִמזֶּה.
אַף ַפּ ַעם לֹא י ְ
ַה ִמּיתוֹס ֶשל ַש ְפ ִריר ֶע ְליוֹן הוּא ְבּלוֹף ַה ִמּ ְת ַחזֶּה
רוֹפּיָה ֶשל ַח ְס ֵדי אָדוֹן ָל ֶע ֶבד.
יל ְנ ְתּ ְ
ְל ֵאיזוֹ ִפ ַ

גּוּמית וְ ַה ִנּ ְכ ֶא ֶבת:
ַה ְסּ ַפּזְ ָמה ַה ַח ָמּהַ ,ה ִגּ ְמ ִ
ֶש ִזּ ְכרוֹנָהּ ֻמ ְק ָלד ְבּ ַצגַ -ה ֵלּב ַהלֹּאִ -נ ְמ ָחק
ְבּשוּם ֶ deleteשל זְ ַמןֶ ,של ִש ְכ ָחה אוֹ ֶשל ֶמ ְר ָחק
ֶשם ,מוּל ַמ ֶצּ ֶבת-
ִמבּ ֶֹקר ַה ַסּ ְג ִריר ַההוּאַ ,בּגּ ֶ

וְ ַרק ֶש ֵאין אָדוֹן וְ ֵאין שוּם ֶח ֶסד ,יֵש ַרק ְכּפוֹר
ַחם ,וְ ִאם יֵש ס ֶֹמק
טוּנ ְדרוֹתֵ -איןַ -ר ֵחם-וְ ֵאין-נ ֵ
ֶשל ְ
ֶשל ֵאשֶ -ח ְמ ָלהָ -וחֹם זֶה ַרק ְבּ ָךְ ,בּ ֵאיזֶה ע ֶֹמק
יאי ֶש ֵבּ ְינ ָך ְל ַע ְצ ְמ ָךֵ .לילוֹת ֵאין ְספוֹר
אוֹר ֵפ ִ
ְ

לוּבה ַה ִהיאִ ,מ ַתּ ַחת
ָה ֶא ֶבן ַה ַדּ ָלּהָ ,ה ֲע ָ
ישיםִ ,ל ְש ֵמי ַה ְסּ ָתו
רוֹשים ָה ֲא ִד ִ
ִל ְנש ֶֹרת ַה ְבּ ִ
ירים ָבּהָּ ,תו מוּל ָתו,
ַח ַלת-יִ ְצ ָחק ֶש ַמּ ְש ִח ִ
ֶשל נ ֲ
חוּטיַ -ח ְש ַמל ֶש ְכּמוֹ ִנ ְמ ַתּ ַחת
עוֹר ִבים ַעל ְפּנֵי ַח ְמשוֹתֵ -
ְ

ֶלוֹפּה ְמ ַח ָכּה
אָדם ַמ ְש ֶלה ַע ְצמוֹ ֶש ֶפּנ ֶ
ָ
סוֹלוֵיג ְל ֶפּר ִגּ ְינט ַה ְר ֵחק ֵמ ֵע ֶבר
יסס אוֹ ְ
יוּל ֶ
ְל ִ
ְל ָכל ָה ֵרי ַהח ֶֹש ְך ֶש ִלּ ָבּם ַה ַקּר ֵלבֶ -א ֶבן
ָהב ִבּ ְק ֵצה ַח ָכּה,
ַרק ַעל ְמנַת ִל ְתפֹּסְ ,כּ ַדג-ז ָ

יטוּרתֵ -איןִ -תּ ְקוָה
יהםְ ,בּ ִלי ֶהגֶהַ ,פּ ְר ִט ַ
ית ֵר ֶ
ֵבּין ֵמ ְ
אַפסוּתוֹ ַה ִמּ ְת ַח ְל ֶח ֶלת
ֶשל ֶר ְקוִ יֶם ִא ֵלּם ַעל ְ
אָדם ַ -ה ְסּ ַפּזְ ָמה ַה ַח ָמּה ַה ִהיא מוּל ֶח ֶלד
ֶשל ָה ָ
ֶלד ְכּ ָבר
ֶלד גַּם ְכּ ֶש ֵאין הוּא י ֶ
בּוֹ ֵאין ְתּשוּבוֹת ַליּ ֶ

וּבין ָה ֵאש ,וְ ֵאין ַל ְחצֹץ
ֶש" ָשּם" זֶה ָכּאןֵ ,בּ ְינ ָך ֵ
מוֹליד ֶאת ֶפּ ֶלא ַה ִנּיצוֹץ.
כּוּך ִ
ִל ְפנֵי ֶש ַה ִח ְ

ִהיא גֵיזֶר לֹאִ -נ ְב ָלםִ ,היא חֹד ִחצּוִֹ ,היא ְבּ ַרק ִגּצּוֹ
ֶשל ֶפּ ַרח-אוֹרָ -ה ֵאש ְבּ ִה ְת ַל ְקּחוְֹ ,בּ ָה ִנצּוֹ.
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מוֹליד ֶאת ֶפּ ֶלא ַה ִנּיצוֹץ,
כּוּך ִ
ִל ְפנֵי ֶש ַה ִח ְ
פּוֹרצוֹת ֶאת ָכּל ִס ְכ ֵרי ָה ֵא ֶלם,
ִל ְפנֵי ֶש ַה ִמּ ִלּים ְ
ִל ְפנֵי ֶש ַהיֵּאוּש ִנ ְפ ָער וְ ַה ִתּ ְקוָה ִנ ְנ ֶע ֶלת
ַה ִקיצוֹ -
יע ֶאל ִקצּוֹ ו ֲ
וְ תוֹרַ -התֹּם ַמ ִגּ ַ

ֶשל ֶפּ ַרח-אוֹרָ -ה ֵאש ְבּ ִה ְת ַל ְקּחוְֹ ,בּ ָה ִנצּוֹ
רוֹתחוֹת ֶאת ְכּפוֹר ַה ֶלּ ִחי,
ָבּ ֶרגַע בּוֹ חוֹ ְרכוֹת ְדּ ָמעוֹת ְ
יוֹתר ְל ַבד ִמן ַה ְלּ ַבד ַהזֶּהַ ,רק ֶבּ ִכי
ְכּ ֶש ֵאין ֵ
ַבּב ַעל ִמ ְר ָבּצוֹ
ֶשל גּוּר ֱאנוֹש אָנוּש ַה ִמּ ְתי ֵ

אני ֶשל ֱא ֶמתֶ ,של ִה ְתגַּלּוּת,
יפ ִ
יֵש ֶרגַע ֶא ִפּ ָ
ימה,
רוֹמ ֶצת ְפּ ִנ ָ
ֶשל ְסנֶה בּ ֵֹער ָבּ ֵאש ֶש ְכּ ָבר ָש ִנים ֶ
ֶשר לֹא ִנ ְק ָטע ֵבּין ַחי ְל ֵמתֵ ,בּין ֵבּן ְל ִא ָמּא
ֶשל גּ ֶ
וּכ ֶש ְבּ ִדידוּת ֵאינָה גָלוּת.
ְכּ ֶש ְבּ ִכי ֵאינוֹ ֻח ְל ָשה ְ

לוּחֶ -א ֶבן ַקר ֶש ִמּ ַתּ ְח ָתּיו ָקבוּר ָכּל ַמה
ֶשל ַ
ֶרי
תּוֹתבַ ,תּ ְח ִליף ֶג'נ ִ
ֶש ִבּ ְל ָע ָדיו ַהכֹּל ָפּגוּםָ ,
ֶרי,
מוּעד ְלי ִ
אַתּהִ ,כּ ְגבוּל ָ
ְל ַמה ֶש ְבּ ִלי ֻחמּוֹ ָ
ֻמּה
כוֹננוּתְ -ס ִפיגָה ְלעוֹד ַמ ֲהל ָ
ָת ִמיד ְבּ ְ

תּוֹך ַחיָּיו
מּוֹתהּ ֶאל ְ
ֶרת ִמ ָ
וּכמוֹ ֶש ִהיא חוֹז ֶ
ְ
בּוּמ ַר ְנגֶ ,אל ע ֶֹמק ַקוַ -ה ֶתּ ֶפר
הוּא ָשב ִפּ ְתאֹםְ ,כּ ֶ
ֵבּין ֵאין ְליֵשֵ ,בּין ְכּפוֹר ְל ֵאש ֶ -שבּוִֹ ,מ ְשּחוֹר ָה ֵא ֶפר
ָפיָהּ וְ הוּא ַחיָּב
נוֹלד בּוֹ עוֹףַ -החוֹל ֶשל חֹם י ְ
ָ

ֶשל ַמ ֶשּהוּ עוֹיֵןְ ,נטוּל ֶח ְמ ָלה וְ ִהגָּיוֹן
ימבּוֹ
אוֹת ָך יוֹם-יוֹםְ ,כּ ִמין ֵבּיתִ -דּין-שֹ ֶָדהַ ,ל ִלּ ְ
ַה ָדּן ְ
אָדם ָכּ ִלים בּוֹ
ַה ִמּ ְת ָק ֵרא " ַחיִּ ים" אַף ִכּי ַחיֵּי ָ
ידתוֹ ִנ ְנ ֶע ֶצת )?ְ (et tu, Bruteכּ ִפ ְגיוֹן
וּב ִג ָ
ְ

רוֹמ ֵתאוּסֶ ,את ָה ֵאש ִמ ְכּפוֹר ָה ֶא ֶבן:
ִל ְגנֹבִ ,כּ ְפּ ֵ
גּוּמית וְ ַה ִנ ְכ ֶא ֶבת.
ַה ְסּ ַפּזְ ָמה ַה ַח ָמּהַ ,ה ִגּ ְמ ִ

רוּעי ַה ְתּ ֵכ ֶלת
יהן ְק ֵ
ִבּ ְבשַֹר ִתּ ְקווֹתַ -ה ָשּוְ א ֶש ִדּ ְג ֵל ֶ
תּוֹך ָה ֵא ֶלם.
נּוֹלדוֹת ִמ ְ
ֵהם ֶר ֶחם ַה ִמּ ִלּים ַה ָ
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תּוֹך ָה ֵא ֶלם:
נּוֹלדוֹת ִמ ְ
ֵהם ֶר ֶחם ַה ִמּ ִלּים ַה ָ
לוֹהב
ירה ִהיא ַה ְש ָבּ ַעתֵ -ש ִדיםִ ,היא אוּדֶ -פּ ָחם ֵ
ִש ָ
וּצלוּףְ -כּ ֵאב,
אַתּה ַמ ְתוֶהְ ,רדוּףְ -פּ ָח ִדים ְ
ֶשבּוֹ ָ
ַעל ִקיר ַה ְמּ ָע ָרה ָה ֲע ֵשנָה ֶש ְלּ ָך ֶאת ֶצ ֶלם

ְלשוּם ְבּ ֵע ֶר ְך ,שוּם ִכּ ְמ ַעט ,שוּם ִה ְת ַח ְמּקוּת ֵמ ֶה ֶלם,
פּוֹרר
ָחיו ֶשל ַה ָכּזָב ַה ִמּ ְת ֵ
ֶשלֹּא ְכּ ַטיּ ָ
קוֹלן ָה ַעז וְ ַהסּוֹ ֵרר
גּוֹאה ָ
ֶש ֵבּין ְס ָד ָקיו ֶ
ֶשל ָכּל ָה ֲא ִמתּוֹת ַה ֻמּ ְש ָתּקוֹת ְבּ ַכף ַה ֶסּ ֶלף.

ָטשוּת
וּד ָרקוֹנֵי ַה ִהנּ ְ
אָב ָדן ְ
ָממוּתוֹת ָה ְ
ֵכר
ֵאַנ ֶדּ ְר ָטל ִנ ְב ָערְ ,לאוֹר ַל ִפּידַ -הזּ ֶ
ְכּ ִמין נ ְ
ֶכר
ַהלֹּאָ -כּ ֶבה-אַףַ -פּ ַעם ֶשל ַה ְבּדוֹד וְ ֶשל ַהנּ ֶ
שוֹטים ֶש ַה ְת ָויַת ַה ַמּ ָמּשוּת
אַש ָליַתִ -
תּוֹך ְ
ְ

ַאסקוֹ ַהחוֹשֹ ְִפים ְבּ ֵאין ַמ ְצ ִפּין
ֶשל ָכּל ְט ָל ֵאי ַה ְפי ְ
קוֹלוֹס ִלית
ָ
יטתֶ -רגֶל
ֶאת ָכּל ִק ְר ֵעי ְקלוֹנָהּ ֶשל ְפּ ִש ַ
וּט ִלית
ֶח ַלם ָכּאן וְ ִנ ְר ַצח ָלנוּ ְבּר ָ
ֶשל ָכּל ַמה ֶשנּ ְ
קּוֹמ ִבּינָה וְ ַה ְסּ ִפּין.
ְבּ ַס ִכּינֵי ַה ֶבּ ַצעַ ,ה ְ

ימזִ יס יֵש ָבּהּ כּ ַֹח ִכּ ְביָכוֹל
ַעל כּ ֶֹתלַ -ה ִמּ ֶ
רוּעת ַה ֶטּ ֶרף
ִל ְגר ַֹע ,לוּא ִבּ ְמ ַעטֵ ,מ ָע ְצ ָמ ָתן ְפּ ַ
ֹאמ ְרנָה ֶה ֶרף
ֶשל ָכּל ַה ִמּ ְפ ָלצוֹת ַה ֵהן ֶשלֹּא ת ַ
ַתמוּת וְ ֶשל ַה ְשּכוֹל -
ַעץ ַס ִכּינָם ֶשל ַהיּ ְ
ְלנ ַ

ֶלד,
צוֹח ,לֹא ַרק תֹּם ֶשל י ֶ
ִכּי גַם ֲחלוֹם ֶא ְפ ָשר ִל ְר ַ
וּמיְ -תהוֹם,
גַּם ֶאתוֹס ִמ ְס ָתּ ֵאב ,לֹא ַרק ֲאוִ יר ֵ
וּמ ִדּ ְמ ַעת ָה ֲע ֻש ִקים ָכּל ֵבּיתַ -תּ ְמחוּי ֵיהֹם
ִ
וּמקוֹם ָשם ַה ִמּ ְש ָפּט ָש ָמּה ָה ֶר ַשעָ ,סח ק ֶֹה ֶלת.
ְ

ֶא ָלּא ִאם ֵכּן ִהיא ְנכוֹנָה ִל ְקנוֹת ֶאת ִנ ְצחוֹנָהּ
ַסּרוּת ַהזֹּאתֶ :שלֹּא ְל ִה ָכּנַע.
ְבּ ַדם ַה ִה ְתי ְ

וְ ֵאין ָמנוֹס ֵמא ֶֹמץ ַה ְצּ ִפיָּה ַבּ ַסּ ָכּנָה:
ַה ֲה ָצ ָצה ַל ְתּהוֹם ַה ִהיא ֶש ֵאין ָלהּ ַת ָקּנָה.
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ַסּרוּת ַהזֹּאתֶ :שלֹּא ְל ִה ָכּנַע
ְבּ ַדם ַה ִה ְתי ְ
ימהְ ,ל ַע ְר ְפּ ֵדי ָה ֶע ֶצב.
ְל ָבּ ָרקוּדוּת ָה ֵא ָ
ָפהִ ,אם ִהיא ִנ ְמ ֶר ֶצת,
אַש ָליָהִ ,אם ִהיא י ָ
ֲא ִפלּוּ ְ
ילית ֶשל אוֹרֶ ,של א ֶֹמץֵ -לב ַקנָּא -
ִאם יֵש ָבּהּ ַגּ ְח ִל ִ

ַה ֲה ָצ ָצה ַל ְתּהוֹם ַה ִהיא ֶש ֵאין ָלהּ ַת ָקּנָה,
כּ ָֹחם ֶשל ָה ִאמּוּת וְ ָה ִעמּוּת ִעם סוֹד ַה ֶה ֶרס
ַסיוּבִ -חסּוּן ֵמ ֶא ֶרס
מוּפק אוֹתוֹ נ ְ
ֶש ַרק ֵמ ֶהם ָ
ְנ ַחש ַה ָפ ָט ִליזְ ם וְ ַע ְק ַרב ַה ַה ְס ָכּנָה

דוֹחה ְק ָצת ֶאת ַהח ֶֹש ְךֶ ,את ַה ְסּ ִחיֶ ,את ֶה ָח ָמס,
ָ
ווֹע,
אַש ָליָה ַה ִמּ ְת ַע ֶקּ ֶשת לֹא ִל ְג ַ
ָחזוֹן הוּא ְ
ָבוֹה
ֶשלֹּא ִל ְצנ ַֹח ֶאל ַה ִבּיבְ ,ל ִה ָשּ ֵאר גּ ַ
יקרוֹס ַבּסּוֹף יִ ַמּס.
ָפיו ֶשל ִא ָ
גַּם ִאם דּוֹנַג ְכּנ ָ

בוּס ָתנוּת ַהזֶּהַ -מה-יֵּש,
ַל ֶשּ ֶקרָ ,ל ִר ְשעוּתִ ,ל ְת ְ
ִל ְש ִחיתוּתוֹ ֶשל ַה ִמּ ְמ ָסדָ ,ל ָעוֶל וְ ָלע ִֹני.
לוֹני,
ירה ִהיא ַדם ִכּ ְבשַֹת ָה ָרשִ ,היא לֹא ִגהוּק ָס ִ
ִש ָ
יוֹד ִעים ֶאת ְשׂ ַפת ָה ֵאש.
וְ ַרק ַה ִנּ ְצ ָר ִבים ָבּ ֵאש ְ

שוֹבר ֻקפּוֹת,
גַּם ִאם ַהטּוֹב הוּא ְפ ַראיֶר וְ ָה ַרע ֵ
אַה ָבה ִהיא ֶפּ ַרח
פּוֹר ַחת וְ ָה ֲ
גַּם ִאם ַה ְזּנוּת ַ
ְמאֹד ִבּ ְל ִתּי מוּגָן ִבּ ְט ֶר ְנד ְק ִשיחוּתִ -לבּוֹתַ -ה ֶקּ ַרח
ֶפת  -הוּא עוֹד ַחי ,הוּא ַחם ,הוּא פֹּה:
ֶשל ֶא ֶרץ ִמ ְת ַק ְרנ ֶ

וְ ַרק ִמי ֶש ֻא ַכּל ַבּ ֶמּה ֶש ֵאין לוֹ ְמ ַכ ִבּים
עוֹמ ֶמת
ֵמ ִבין ִכּי ַבּ ְדּ ֵל ָקה ַהזֹּאת ֶש ְכּ ָלל ֵאינָה ֶ
ְפּ ָצ ָעיו ֶשל ַה ָיּ ִחיד ֵהם ַה ִפּ ְר ָצה ַה ְמּ ַד ֶמּ ֶמת
אוֹבם ֶשל ָה ַר ִבּים
אוֹסמוֹסַ ,מ ְכ ָ
ֶש ָבּהּ ִנ ְס ָפּגְ ,כּ ְ

בּוֹטה ,לֹא ִמ ְת ַפּ ֶתּה ְלשוּם ְפּ ָשרוֹת ֶשל ֵל ְךַ -בּ ֶתּ ֶלם,
ֶ
ְלשוּם ְבּ ֵע ֶר ְך ,שוּם ִכּ ְמ ַעט ,שוּם ִה ְת ַח ְמּקוּת ֵמ ֶה ֶלם.

עוֹלם לֹא יִ ָפּ ַרע ָלהּ חוֹב
ַתמוּת ֶש ְלּ ָ
תּוֹך י ְ
ֶאל ְ
אוֹתהּ ְבּאוֹב.
ֲא ִפלּוּ ַבּ ִמּ ִלּים ַה ַמּ ֲעלוֹת ָ
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אוֹתהּ ְבּאוֹב
ֲא ִפלּוּ ַבּ ִמּ ִלּים ַה ַמּ ֲעלוֹת ָ
כּוֹכ ִבים ֵמ ִתיםֶ ,ש ְכּ ָבר ֵאינֶנּוּ
אוֹרם ֶשל ָ
ְכּמוֹ ֶאת ָ
יע ֶאל ֵעינֵינוּ
קוֹרן ֵמ ֶהם ֲא ָבל עוֹדוֹ ַמ ִגּ ַ
ֵ
ִמ ֶמּ ְר ַח ֵקּי ְשנוֹת אוֹר ָוח ֶֹש ְך ֶש ָעיְ פוּ ֵמרֹב
מוּפ ֶרת
וֹלה ֲא ָבל ֶ
יהה ֶאל ֵאיזוֹ ַה ְב ָט ָחה ְגד ָ
ְכּ ִמ ָ
דוֹר ָסנוּת ַמ ְגּ ֵפי ַק ְלגַּס
יוֹם-יוֹםָ ,ש ָעהָ -ש ָעהְ ,בּ ְ
ֶא ָלחַ ,הזּוֹלַ ,ה ִצּ ִיני וְ ַהגַּס
ֶשל ָכּל ַהנּ ֱ
חוֹפ ֶרת.
ָדהּ ֶ
ֶש ָבּם ֶח ְב ָרה ֶאת בּוֹר ִק ְב ָרהּ ְבּמוֹ י ָ
תוֹך ָחזֵהוּ
ַרק ִמי ֶשיֵּש לוֹ ֵבּיתְ -ק ָברוֹת ָש ֵלם ְבּ ְ
ָדיר הוּא זְ ָה ָבהּ ֶשל ַה ִשּׂ ְמ ָחה.
יוֹד ַע ַמה נּ ִ
ֵ
ַה ְזּ ַמן לֹא ְמ ַר ֵפּא שוּם ְכּלוּם ,גַּם ֶדּ ַמע ֶש ִנּ ְמ ָחה
ֹאחזֵהוּ
חוֹתם ֶשל ֶמ ַלח ַקר ֶשיּ ֲ
מוֹתיר ַבּ ֵבּן ָ
ִ
יה ֵמ ֱאהֹב,
ָד ָ
ֵכר זוֹ ֲא ֶשר ָק ְצרוּ י ֶ
ְכּז ֶ
עוֹר ָקיו ֶשל ַה ַמּ ְכאוֹב.
ֲא ָבל ֶש ֵהןַ ,רק ֵהן ,חוֹ ְס ֵמי ְ
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עוֹר ָקיו ֶשל ַה ַמּ ְכאוֹב,
חוֹס ֵמיְ -
ֲא ָבל ֶש ֵהןַ ,רק ֵהןְ ,
ֶשל ֵלית ַדּיָּן ו ִָדיןִ ,אם ֶשל ַהיּוֹם וְ ִאם ֶשל ַפּ ַעם,
ַעם
רוֹפיַ -הזּ ַ
ִאם ֶשל תּוּגַתֵ -איןֵ -אם וְ ִאם ֶשל ֶא ְג ֵ
ֶשל ָכּל ַח ְס ֵריַ -ה ֶלּ ֶחם ֶש ִנּ ְמאַס ָל ֶהם ִל ְרעֹב.

שוֹתק ַע ְצמוֹ ָל ַד ַעת,
ַהח ֶֹש ְך ָה ִע ֵוּר ֶש ְכּמוֹ ֵ
ַה ֵהד ַה ִמּ ְצ ַט ֵבּרַ ,הלֹּאִ -נ ְש ָמעֶ ,של ָה ֵאינקוֹל
יוֹד ִעים ָתּ ִמיד ֶאת ָה ֱא ֶמת ַהלֹּא ִנ ְג ַדּ ַעת:
יוֹד ִעיםְ ,
ְ
ַה ִהיאַ ,ה ַמּ ְח ַתּ ְר ִתּיתֶ ,ש ִהיא ָה ִא ָמּא ֶשל ַהכֹּל.

וּב ִהזְ ָדּ ֵעק ַה ִמּ ְת ַח ְסּ ִדים ַעל ִכּי יָד ִאיש ְבּ ִאיש
ְ
רוּח
אַלּימוּת יְ ֵפיָ -ה ַ
יֻזְ ַכּר נָא ִל ְמ ַגנֵּיָ -ה ִ
פּוּח,
יוֹתר ִמן ָה ַעוְ ָלה וְ ַה ִקּ ַ
אַלּים ֵ
ֶש ֵאין ִ
ֵמ ֶע ְלבּוֹנוֹת ָה ִריש מוּל ִמ ְש ַמנֵּי ַהנּוּבוִֹ -ריש.

אַפּק ִבּ ְסגוֹר ָה ֶא ֶבן
ַה ֵכּן ֶשל ָהעוֹדלֹא ַה ִמּ ְת ֵ
מוֹליד ֶאת ֶפּ ֶלא ַה ִנּיצוֹץ,
כּוּך ִ
ִל ְפנֵי ֶש ַה ִח ְ
גּוּמית וְ ַה ִנ ְכ ֶא ֶבת
ַה ְסּ ַפּזְ ָמה ַה ַח ָמּהַ ,ה ִגּ ְמ ִ
ֶשל ֶפּ ַרח אוֹרָ -ה ֵאש ְבּ ִה ְת ַל ְקּחוְֹ ,בּ ָה ִנצּוֹ -

ירה ֶש ִנּ ְס ַתּיְּ ָדה ְבּא ֶֹטם ְש ִריר ַה ֵלּב,
וְ ַרק ִש ָ
רוֹת ַח
יס ִטית ִמן ַה ַמּר וְ ָה ֵ
אוֹט ְ
ַתּ ָקה ִ
ֶש ִנּ ְתנ ְ
יח
יסיֲ ,אנִ יןָ -ה ֵר ַ
אַפּהּ ָה ִא ְס ְט ִנ ִ
ִמ ַתּ ַחת ְל ָ
טוֹר ֶקת ֶאת ַדּ ְל ָתּהּ ִבּ ְפנֵי ַה ְמּ ִרי וְ ַה ְכּ ֵאב
ֶ

תּוֹך ָה ֵא ֶלם
נּוֹלדוֹת ִמ ְ
ֵהם ֶר ֶחם ַה ִמּ ִלּים ַה ָ
ַסּרוּת ַהזֹּאתֶ :שלֹּא ְל ִה ָכּנַע
ְבּ ַדם ַה ִה ְתי ְ
ְלשוּם ְבּ ֵע ֶר ְך ,שוּם ִכּ ְמ ַעט ,שוּם ִה ְת ַח ְמּקוּת ֵמ ֶה ֶלם
ַה ֲה ָצ ָצה ַל ְתּהוֹם ַה ִהיא ֶש ֵאין ָלהּ ַת ָקּנָה

יתה ַעד
ימת אוֹ ָתהּ ְכּ ִר ָ
ֶלד ֵמ ֵא ַ
ֶשלֹּא ָכּבוּ ַבּיּ ֶ
שוֹתק ַע ְצמוֹ ָל ַד ַעת.
ַהח ֶֹש ְך ָה ִעוֵּר ֶש ְכּמוֹ ֵ

אוֹתהּ ְבּאוֹב
ֲא ִפלּוּ ַבּ ִמּ ִלּים ַה ַמּ ֲעלוֹת ָ
עוֹר ָקיו ֶשל ַה ַמּ ְכאוֹב.
חוֹס ֵמיְ -
ֲא ָבל ֶש ֵהןַ ,רק ֵהןְ ,

)נדפּס בּ"הליקון" ,גליון  ,61קיץ (2004
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דודי בן עמי

"אַ ייִדיש קינד" מאת חנה

חייטין )(1925-2004

לבבות קוראים רבים עם "לב אם"
"האומר דבר בשם אומרו" ,אמר רבי אלעזר בשם רבי חנינא" ,מביא גאולה לעולם".
בתקופתנו ,ימי האינטרנט ומנועי החיפוש ,משאינך יודע את שם האומר ,קשה
למצוא את הדבר .אם כך הוא לגבי סתם דבר ,על אחת כמה וכמה כשמדובר בשיר
ולוֹ גרסאות שונות בשפת המקור ,תרגומים אחדים ,ביצועים מוזיקליים נבדלים ואת
שם המשוררת ניתן לכתוב ,מלבד בעברית ,ב 9-או  10צורות שונות.
והנה :אך זה פרסמנו את גיליון  12ובו הרשימה "לב אם מכיסו של פיני'לה" ומיד
הגיעה הודעה שהיא גם קצה חוט וגם הרבה יותר מכךֶ ,ח ֶבל של ממש.
לשרית שלום רב
לשמחתי אני יכולה להאיר את עיניך בנוגע לשיר האידי "לב אם" .שמו המקורי
של השיר באידיש הוא " -אין א ליטוויש דערפל ווייט".
השיר נכתב בגטו שבלי שבליטא ,המשוררת היא חנה חייטין אשר כתבה הרבה
שירים בגטו .השיר "בכפר קטן בליטא" הפך להמנון הגטו .חנה חייטין שרדה את
השואה ,עלתה לארץ ולאחר מספר שנים היגרה לארה"ב ,שם נפטרה לפני כ3 -
שנים .אני שולחת לך את השיר המקורי .המנגינה .היא עממית .באיגוד יוצאי
ליטא נמצא ספר שירי גטו שבלי בו מופיעים הרבה משיריה של חנה חייטין.
בברכה בתיה
להודעה נלווה קובץ מוזיקלי ובו גם ביצוע השיר ביידיש ושמו "בכפר קטן בליטא".
בתיה ,שבעלה דוד הוא מניצולי גטו שבלי )שאוולי –  (Šiauliaiושניהם מפעילי
איגוד ניצולי ליטא ,יצרה גם קשר ביני לבין הגברת אטה גוז האוספת חומר לקראת
הוצאה לאור של שירי חנה חייטין ,מחברת השיר שאנו בעקבותיו .בידה גם הספר
"שירים מגטו שבלי" בהוצאת יוצאי גטו שבלי .בין השירים והתרגומים בספר נמצא
גם השיר המקורי ביידיש ,שני תרגומים ותמונתה של המשוררת שלא נמצאה בשום
מקור אחר .הגברת גוז ניאותה לשלוח אלי בדואר את צילומי הדפים שביקשתי.
רבים מכם ,הקוראים ,החלו לאסוף ולשלוח אלינו קישורים אל פרטים רבים אודות
װײט" למעין המנון.
השיר ,המשוררת והגטו בו הפך השיר "אין אַ ליטװיש דערפֿל ַ
חנה חייטין נולדה ב 1925 -בשאוולי ,היתה תלמידה בגימנסיה
העברית בעיר ואחר כך יצאה לעיר קובנה ללמוד במטרה להיות
גננת .למזלה נותרה בגטו ולא הייתה בין המובלים להשמדה
מיידית .בתוך האימה ,המחלות ,הגירושים והרעב החלה נערה
צעירה זו לכתוב מחברת שירים ביידיש .שיריה עברו בגטו
ובמחנות העבודה מפה לאוזן וזכו לפרסום רב.
גטו שאוולי שנסגר ב 31.8.41-סבל מצפיפות נוראה ורדיפות
קשות כבר מראשית הכיבוש הנאצי .על שטח של כשמונה
דונמים נדחסו עם הקמת הגטו כ 5,500-תושבים .הוצא צו
להוצאת יהודים מבתי חולים ,צו איסור על מכירת תרופות ,צו
האוסר על לידת תינוקות יהודים .מחלות – בעיקר דיזנטריה –
גרמו לשיעור תמותה גבוה בנוסף ל'אקציות' הגירוש של זקנים
וילדים להשמדה.
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שירה של חנה שכמה שמות לו ,נקרא במקורו "א יידיש קינד") ,ילד יהודי( .הוא
נכתב כנראה על רקע מסע הרצח של ילדים שנערך בגטאות ליטא במרס  .1943השיר
נוגע בניסיונם הטרגי של אמהות ואבות בגטאות למצוא מקומות מסתור לילדיהם
מחוץ לגטו ,רגע לפני האקציה ,גם בבתי גויים.
יהודים שהצליחו לשרוד ,הועסקו בעבודות כפיה בגטו עצמו ובערים בסביבה.
משקרב הצבא האדום לשאוולי פונתה חנה חייטין מהגטו עם שארית יהודי שאוולי
נציג .היא שוחררה על ידי הצבא הסובייטי בסוף
אל מחנה הריכוז שטוּטהוף שליד ַד ִ
שנת  1944עם הקוֹלוֹנה )הטור( שהנאצים הצעידו לעבר טוֹרוּן.
מקהילת יהודי שאוולי נותרו כ 500-נפש.
חנה הגיעה תחילה ללודז' ומשם ,דרך גרמניה ,עלתה ארצה .בשנות השישים ירדה
לארה"ב ,שם התגוררה עד יום מותה ,בשנת .2004
לשירה של חנה חייטין "אַ ייִדיש קינד" ,ישנם כל האפיונים של ֶז ֶמר-עם אמיתי  -בכך
ערכו העיקרי .שירי עם עוברים בעיקר בעל-פה ולכן נוצרים הבדלי גרסאות ונוסחים
שלעתים הם חלקיים )כמו זה ששרתי בתנועת הנוער( ולעתים ישנם רק הבדלים
קטנים .אנו מכירים שלושה שמות לשיר ביידיש ושלושה שמות לגרסאות העבריות.
כך גם לגבי המנגינה ,הלחן העיקרי הנו נעימה עממית .בשלושה ביצועים שהצלחנו
לשמוע ,ישנם הבדלי סגנון ,החל בנעימה מזרח אירופית ,דרך סגנון חסידי ועד לגוון
המזכיר חזנות .לחן נוסף ושונה בביצוע הזמרת דורית ראובני ,אף הוא נעימה
עממית שמקורה לא ידוע .להלן מילות המקור המלאות ובשפת המקור.

אַ ייִדיש קינד

)לשמיעת השיר( )השיר השלישי ברשימת השמיעה(

װײט
אין אַ ליטװיש דערפֿל ַ
זײט,
שטײט אַ שטיבל אָן אַ ַ
דורך אַ פֿענצטער ניט קײן גרױס
קוקן קינדערלעך אַרױס:
ִײנגעלעך מיט פֿלאַקסן קעפּ,
מײדעלעך מיט בלאָנדע צעפּ,
און צוזאַמען דאָרט מיט זײ
קוקן אױגן שװאַרצע צװײ.

בײ איר:
בעט זיך שטאַרק דאָס קינד ַ
זײן מיט דיר,
– מאַמע ,כ´װיל נאָר ַ
לאָז ניט איבער מיך אַלײן!…
ס´קינד פֿאַרגײט זיך מיט געװײן…
לאָזט זי קושן אים אַ סך
אָבער ס´העלפֿט איר ניט קײן זאַך;
ס´קינד נאָר טענהט :נײן און נײן,
בלײבן דאָ אַלײן!…
כ´װיל ניט ַ

שװאַרצע אױגן ,פֿול מיט חן
האָט אַ נעזעלע אַ קלײן,
ליפּעלעך – צום קושן נאָר,
שטאַרק געלאָקטע שװאַרצע האָר.
ס´האָט די מאַמע אים געבראַכט
אײנגעװיקלט אין דער נאַכט,
ַ
שטאַרק געקושט אים און געקלאָגט,
שטילערהײט צו אים געזאָגט:

אין די אָרעמס נעמט זי אים
און מיט װײכקײט אין איר שטים
מײן!…
זינגט זיִ – :ײנגעלע דו ַ
אײן.
און זי װיגט אים אַזױ ַ
פֿרײ זיך אױס
נאָך דעם װײנט זי ַ
און זי טרעט פֿון שטוב אַרױס,
אָנגעפֿילט מיט זאָרג און שרעק,
און זי גײט אין נאַכט אַװעק…

דײן אָרט,
זײן ַ
מײן קינד ,װעט ַ
– דאַָ ,
דײן מאַמעס װאָרט:
הער זשע צו ַ
איך באַהאַלט דיך דאָ דערפֿאַר,
דײן לעבּן דראָט געפֿאַר;
װײל ַ
ַ
פֿײן,
מיט די קינדער שפּיל זיך ַ
זײן,
שטיל ,געהאָרכזאַם זאָלסטו ַ
מער קײן ִײדיש װאָרט ,קײן ליד– ,
װײל דו ביסט ניט מער קײן ִײד…
ַ

קאַלט אין דרױסן און אַ װינט
מײן קינד,
הערט אַ קול זיך – :אױַ ,
דיך געלאָזט אױף פֿרעמדע הענט –
אַנדערש האָב איך ניט געקענט…
גײט אַ מאַמע ,מיט זיך רעדט,
און אין דרױסן – קאַלט און שפּעט,
ס´װײנט אין פּנים איר דער װינט:
מײן אײנציק קינד!
– גאָט ,באַשיץ ַ
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מאַמע װאָגלט װוּ אַרום,
װי איר יאָסעלע אױך שטום;
קײנער װײסט ניט ,קײנעם אַרט,
און זי װאַרט און װאַרט און װאַרט.
גלײך,
צו יוכֿבד איז זי ַ
טײך,
װײל ,װי משה אױפֿן ַ
ַ
עלנט ,אײנזאַם אױפֿן װינט
איז פֿאַרלאָזט איר אײנציק קינד…

פֿרעמדע שטוב ,מיט מענטשן פֿיל.
ס´ ִײנגעלע איז שטום און שטיל,
רעדט ניט ,בעט ניט ,װיל קײן זאַך,
זעלטן װען ער טוט אַ לאַך;
ניט קײן טאָג און ניט קײן נאַכט,
ניט ער שלאָפֿט און ניט ער װאַכט;
װאַסילקאָ – אַ נאָמען פֿרעמד,
זײן הערצל דריקט און קלעמט.
אױף ַ

)המקורות המסומנים להלן בצבע כחול הנם קישורים שיאפשרו לכם להגיע אל דף המקור(.

את השם "חנה חייטין" ניתן לכתוב באותיות לטיניות במספר צורות .תוך כדי
ניסיונות שונים הגעתי אל קטלוג רוברט ומולי פרידמן ,ארכיון וקטלוג לזמר-עם
יהודי הנמצא בספריית אוניברסיטת פנסילבניה " .קטלוג פרידמן" מונה  9ביצועים
ביידיש .האחד מהם  Yiddish kindע"י דנטו חזן לואיס) ,השיר השלישי( .ב"קטלוג
פרידמן" נזכר גם ביצוע אחד באנגלית שעד כה לא הצלחנו למצוא את מילותיו.
מילות המקור ביידיש נמצאות גם ברשת האינטרנט הן
ב"ויקיפעדיא" ,אנציקלופדיה מקוונת ביידיש ,ששלח פרופ'
יהודה איזנברג מאוניברסיטת בר‐אילן והן בפורום לשפת
יידיש המתנהל ברשת "תפוז" על ידי חיים לוי שהוסיף לנו
מידע באמצעות מיכל.
מהשוואת מקורות אלה לדף השיר שנמצא בכיסו של
פיני'לה רוזן ז"ל ,עליו סיפרנו בגיליון הקודם – גיליון ) ,12ע'
 (55נראה כי רשם את המילים ממי שידע לשיר אותן ,אך
לא במדויק ,אין זו העתקה מכתב יד כל שהוא ,או
מההדפסה .ניתן ללמוד זאת ממילים ואף שורות חסרות.
באופן דומה זכרה את השיר הגברת רבקה רוזמן
שהצליחה לברוח מגטו רפלובקה באוקראינה כשהיא
מחופשת לאוקראינית .שנים לאחר מכן הקליטו בני
משפחתה ורשמו מפיה שירים ביידיש שזכרה
פורטרט ילד מגטו וילנה שבליטא .צויר ע"י
ושרה .כלתה ,הסופרת יעל רוזמן ,תושבת ְכּ ִליל
יעקב ליפשיץ .הילד נרצח במחנה שטוטהוף,
שבגליל המערבי ,תרגמה את השירים לעברית,
הצייר ליפשיץ גווע במחנה דכאו.
וביניהם "בכפר קטן בליטא" .מעיון בנוסח התרגום
המופיע כאן ,נראה כי גם הגברת רוזמן למדה את השיר ושרה אותו ללא מקור כתוב
לפניה וכך גם התרגום שנעשה על פי זכרונה.
התרגום המוכר ביותר נכתב על ידי יצחק כפכפי ,מחנך ,סופר ועורך מקיבוץ מעוז
חיים .תרגום זה מופיע גם באתר "יד ושם" תחת השם "ילד יהודי" ,כחלק מתכנית
חינוכית על המשפחה בשואה .תרגום זה נערך על פי נוסח יידי שונה בפרטים
מועטים ,בעיקר בחלקו האחרון של השיר ,שם חסרות המילים בהן משווה
המשוררת את האם ליוכבד השולחת את משה בנה על היאור .את מילות התרגום
הזה שרה דורית ראובני ,כאמור לעיל.
יטא" רוני,
תרגום נאה מאת רוני גרוס ,הגיע אלינו תחת השם " ִבּ ְכ ָפר נִ ָדּח וְ ָקט ְבּ ִל ָ
איש מערכות ,מחשבים ומשורר ,תרגם גם הוא את השיר אך מטקסט יידי מקוצר.
יהודה איזנברג מאתר "דעת" ללימודי יהדות ורוח ,ואוניברסיטת בר אילן ,ליווה
וסייע במהלך החיפוש אחר מקורות ומידע .את הסיכום שלו העלה – בצרוף שמי –
בגיליון המקוון של כתב העת לשירה "ממעמקים" ,בין השאר שמע מתלמידת סמינר
"בית יעקב" ,לפני שנים ,נוסח שהיו נוהגים לשיר שם .השיר אינו שלם – הזמן
32

תרגום עברי יחיד הנאמן לשורות המקור הנו תרגומו של המשורר והמתרגם אליהו
מייטוס ,הוא מופיע בספר "שירי גטו שבלי" לצד המקור היידי ,אנו הוספנו רק ניקוד
שהיה חסר .חבל ,לא ניתן לשיר אותו במנגינה המקורית ,למתרגם לא הייתה כוונה
לכך.
ח .חייטין
נוסח עברי :אליהו מייטוס

בכפר ליטאי קט...
יט ִאי ָקט
ִבּ ְכ ָפר ִל ָ
ַבּ ִבּ ְק ָתּה ֶשׁ ִמּן ַה ַצּד,
ִמ ַבּ ַעד ָל ֶא ְשׁנָב
ִנ ְשׁ ָקף ִמ ָשּׁם ַה ַטּף.
אשׁיִ -פּ ְשׁ ָתּן,
יְ ָל ִדים ָ -ר ֵ
יְ ָלדוֹת ָ -פּז ַצ ָמּ ָתן.
ֵיהם ֶ -א ָחד
וּבינ ֶ
ֵ
ְבּ ֵעינֵי ְשׁחוֹר ִנ ָבּט.

ָט ָלה
יה אָז נ ְ
רוֹעוֹת ָ
ֶ
ַעל זְ
ילה
וּב ִח ָ
ֶלד ְ
ַהיּ ֶ
ִשּׁנָה,
ְבּקוֹל אוֹתוֹ י ְ
ְכּ ִמ ְלּ ָפ ִנים ְבּ ִמ ְשׁ ָכּנָהּ.
ְבּ ֵעינַיִ ם ֲאדֻמּוֹת ִמ ְבּ ִכי
ָשׁ ָקה ִבּ ְנּ ִהי,
ָשׁ ָקה רֹאשׁוֹ ,נ ְ
נְ
ָשׁ ָקה ְבּחֹם ִמ ֵלּב ִנ ְק ָרע -
נְ
ירתּוּ וְ ָעזְ ָבה.
ִה ְשׁ ִא ַ

אוֹצר ֶשׁל ֵחן,
ֵעינַיִ ם לוֹ ָ -
יבת ֵשׁן,
לוֹ אַף ָק ָטןֲ ,ח ִט ַ
ַשּׁ ָקן,
ְשׂ ָפ ַתיִ ם לוֹ ַ -רק ְלנ ְ
ְשׁחֹר ַתּ ְל ַתּ ִלּים ָהרֹאשׁ ֻתּ ַכּן.
ֱה ִביאַתּוּ ְל ָכאן ָה ֵאם,
שׁוֹמם,
מע ָטּף ְבּ ֵליל ֵ
ֻ
ְנ ָשׁ ַקתּוּ וְ יִ ְלּ ָלה,
וּב ֲח ַשׁאי לוֹ ִמ ְלּ ָלה:
ַ

נוֹשׁב
רוּח ֶשׁל ִצנָּה ֵ
ַ
ַבּב:
ַבּחוּץֵ .אי-קוֹל ָשׁם ְמי ֵ
ידי ז ִָרים
" ֲאבוֹי ,י ְַל ִדּיִ ,בּ ֵ
אַך ַה ִאם
ַח ִתּיְ ,
אוֹת ָך ָזנ ְ
ְ
אַח ֶרת ִלי ָהיְ ָתה?"
ְבּ ֵר ָרה ֶ
שׁוֹט ָטה!
ַבּח ֶֹשׁ ְך ֵאם ְמ ְ
רוּח י ְַך ִבּ ְפנֵי ָה ֵאם,
ָה ַ
וְ ִהיא" :י ְַל ִדּיֵ ,א ִלי ַר ֵחם!"

קוֹמ ָך,
" ֵמ ַהיּוֹם ,י ְַל ִדּי ,זֶה ְמ ְ
זְ כֹר ָזכֹר ִדּ ְב ֵרי ִא ְמּ ָך:
אוֹת ָך פֹּה ַמ ְח ִבּיאָה,
ֲא ִני ְ
אוֹר ָבה.
ִכּי ַס ָכּנָה ְל ָך ְ
ָפה,
ִעם ַהיְּ ָל ִדים ַשׂ ֵחק י ֶ
וּמ ֻמ ְשׁ ָמע ִתּ ְהיֶה,
ָשׁ ֵקט ְ
הוּדית,
אַך אַל ַתּ ְפ ִליט ִמ ָלּה יְ ִ
ְ
ְהוּדי".
ִכּי ֵמ ַהיּוֹם ,י ְַל ִדּיֵ ,א ְינ ָך י ִ

ַבּיִ ת זָר וְ ַעם ָשׁם ַרב,
ְמ ַה ֵלּ ְך הוּא דֹּםָ ,שׁ ֵקטָ ,ענָו,
ְכּלוּם לֹא יְ ַב ֵקּשׁ ,לֹא ְבּ ִכי ,לֹא ִניב
ַבּתְ -צחוֹק לֹא ְתּ ַר ֵחף ַעל ִפּיו.
אָדם,
ז ִָרים לוֹ ָשׁם קוֹלוֹת ָ
ָרה ְשׂ ָפ ָתם!
דּוֹב ִרים  -ז ָ
ֵא ָליו ְ
ַסיק" לוֹ גַּם ֵכּן מוּזָר,
ְשׁמוֹ "ו ִ
ֶע ָכר.
ִלבּוֹ ָפּעוּט ִנ ְל ָחץ ,נ ֱ

ֶלד ִה ְת ַחנֵּן ִבּ ְב ִכי:
ַהיּ ֶ
רוֹצה ֲא ִני,
" ִא ָתּ ְך ִל ְהיוֹת ֶ
יח ִיניִ ,א ָמּא ,פֹּה ְל ַבד" -
אַל ַתּ ִנּ ִ
ֶלד וְ ָר ַעד.
ָבּ ָכה ַהיּ ֶ
יחה לוֹ ַה ְר ֵבּה ְדּ ָב ִרים,
ִה ְב ִט ָ
הוֹעיל ,הוּא לֹא ִה ְס ִכּים,
אַך ְבּלֹא ִ
ְ
"לֹא ָולֹא" ָצוַחָ ,ר ַעד,
רוֹצה ִל ְהיוֹת ְל ַבד!"
" ֵא ִיני ֶ

ְל ַבב ָה ֵאם יָחוּשׁ ַה ְכּ ֵאב,
ֵרגַע ַה ֵלּב,
אַף ֶרגַע לֹא י ָ
ֶלד ,זָע ָונָע,
יוֹצא ַליּ ֶ
ֵ
יוֹס' ֶלה ִמ ִקּנָּהּ.
ֵמ ֵעת נָד ְ
דּוֹמה,
ְל ֵאם מ ֶֹשׁה ֵהן ִהיא ָ
ְכּ ַעל ַהיְּ אוֹר ָמ ָשׁה ֶאת ְבּנָהּ
ירה ֵבּין ַעם זָר,
ַהלֹּא ִה ְפ ִק ָ
ֵכר.
ַלמוּד ָעזוּב הוּא ַבּנּ ָ
גְּ

על פי "שירים מגטו שבלי" בהוצאת יוצאי גטו שבלי) ,ע'  .(214-216צילומי הדפים נשלחו
מהמוציאים לאור – בידי הגב' אטה גוז .תודתנו לה ולחבריה.
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את התרגום לאנגלית טרם מצאנו.
פורטוגזית? יש!
בפורום אינטרנט בברזיל ,פורום של טייסים וצוותי אויר!!! בארץ הקרנבל והסמבה,
גיליתי את ") "UMA CRIANÇA JUDIAבפורטוגזית" :ילד יהודי"( .לשיר ַה ְקדמה
העוסקת בהחלטה הנאצית על "הפתרון הסופי" בועידת ואנזה הידועה לשמצה
בינואר  ,1942על ראשית השואה ועל המשפחות היהודיות שניסו למצוא מחבוא
במוסדות נוצריים לילדיהם.
על ההודעה חתום מנהל הפורום שכינויו  Pikaxuואת המכתב עם המבוא והשיר
קיבל בדוא"ל .בהתרגשות הוא מעלה את ההודעה לחבריו בפורום עם שורות
שחציין בפורטוגזית וחציין יידיש באותיות לטיניות.
המחבר המקורי  , Samuel Belkכנראה שבין השאר הוא חבר מועדון "היבראיקה"
היהודי בסן-פאולו .השם שכיח ולא רציתי להיכנס לתכנית בילוש מקיפה.
נודע לי כי ישנה כוונה לערוך ,לתרגם ולפרסם את כל קובץ שיריה של חנה .עד כה
לא נסתייע הדבר .אם ישנו בין הקוראים מי היכול לגרום לביצוע יזמה זו אשמח
ליצור קשר בינו לבין הגברת אטה גוז המחזיקה בחומר.
חלק ניכר מהחודש האחרון ביליתי במסע מרתק ומרגש בעקבות המשוררת חנה
חייטין ושירה "ילד יהודי" .ולמעשה עוד קודם לכן ,מיום שקראתי את מאמרו של
ראובן אדיבי ברבעון "חיוך" .כמות המידע שקיבלתי ,מכם הקוראים הייתה ענקית
וכל פיסת מידע שובצה ולוותה בחיפושים נוספים .הייתי רוצה לציין את כל אלו
שהתלהבו אתי ,כתבו ,העירו וחיפשו יחד אתי בספריה הגדולה ביותר בעולם –
רשת האינטרנט.
אך אוכל רק להודות לכולכם ולקוות שמה שעורר בנו שיר אחד ,יעבור הלאה לרבים
נוספים.

תודה
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עיין ערך תרגום
מהּ ִהיא ִתּ ְרגּוּם" )יוסף ברודסקי(1977 ,
ירה ְכּ ֶשׁ ְלּ ַע ְצ ָ
"אַ ֲח ֵרי ַהכֹּלִ ,שׁ ָ
הביא ותרגם :אריאל סימקין

רוברט היידן Robert Hayden
)(1913 – 1980
רוברט היידן נולד בשם אסא בונדי שפי ,בדטרויט ,מישיגן .הוריו נפרדו בהיותו בן
שנתים ואמו הפקידה אותו בידי זוג שכנים ,וויליאם
וסו-אלן היידן .הוא גדל בשכונת עוני שחורה בדטרויט,
בשם  ,Paradise Valleyשהיתה לפני כן שכונה של
מהגרים יהודים ממזרח אירופה .הבית בו גדל היה
טעון במה שכינה בשיר "ימי ראשון חרפיים"' ,כעסים
תמידיים' .היידן היה קצר-רואי ונמוך קומה וגדל כילד
בודד הבולע ספרים .לאחר שסיים תואר ראשון
במכללת דטרויט ,הועסק בפרויקט Federal Writers
 ,Projectשל תמיכה באנשי רוח ,במסגרת ה'-ניו דיל',
וחקר את תולדות השחורים בארה"ב ותרבותם
העממית .רוב אנשי הרוח בפרויקט זה היו בעלי
אוריינטציה סוציאליסטית רדיקלית .שיריו הראשונים
של היידן ,שאת רובם גנז אחר-כך ,נכתבו ברוח זו .ב-
 1940נשא לאשה את ארמה אינז מוריס ,פסנתרנית
ומורה למוסיקה ,לה היה נשוי עד יום מותו.
בהשפעתה עזב את אמונתו הבפטיסטית והצטרף
לאמונה הבהאית .ב 1941-החל ללמוד לתואר שני
באוניברסיטת מישיגן ,שם למד אצל המשורר הבריטי
ויסטן יו אודן והושפע ממנו .הוא עצמו לימד
באוניברסיטת מישיגן ולאחר מכן באוניברסיטת Fisk
בנשוויל ,טנסי .בשנים  1976-1978היה המשורר השחור
הראשון שנבחר כיועץ לשירה בספריית הקונגרס.
שירתו של היידן עוסקת בתולדות השחורים בארצות הברית ובמעמדם ,אך
בהשפעת אודן נמנע מרטוריקה גזעית ופוליטית ,ועסק בסובלים ,ב'-אאוטסיידרים'
ובמפסידנים באשר הם .בזה העלה עליו את חמתם של פעילי "הכוח השחור"
שחשבו כי משורר שחור חייב להיות פעיל מהפכני.
ההוצאה האחרונה של שיריו המקובצים היא:
Robert Hayden: Collected Poems, Edited by Frederick Glaysher, Liveright
Publishing Corporation, New York / London, 1996.

35

לילהָ ,מוֶת ,מיסיסיפי

)(1962

.1
צוֹר ַח?
יטה .א ַֹח ֵ
ְצ ָר ָחה ַמ ְר ִט ָ
אוֹ ֶא ָחד ֵמ ֶהם?
יח
ָקן ַמ ִדּיף ֵר ַ
ַהזּ ֵ
קוּקי ֻח ְל ָשׁה –
וְ ִצ ְח ֵ

.2
אָמר.
אָז ִה ְר ַבּ ְצנוּ ָל ֶהם ,הוּא ַ
עוֹד וְ עוֹד ִבּזְ רוֹעוֹת ֲעיֵפוֹת.
וְ ַה ַשּׁ ְר ְשׁרוֹת ַה ְגּדוֹלוֹת ַהזְּ ֵקנוֹת
ַאדֻמּוֹת.
ְמ ֻטנָּפוֹת ו ֲ

ֶא ָחד ֵמ ֶהםֶ ,בּ ַטח –
וּמוֹציא ֶאת ָפּנַס ַה ִמּ ְט ָבּח,
ִ
צוֹל ַע ַל ְגּזוּזְ ְט ָרה ְל ַה ְק ִשׁיב
ֵ
ְבּ ַליְ ָלה ְבּ ִליַ -חלּוֹן.

בּוֹער ַעל ַה ְצּ ָלב ַה ָטּהוֹר
הוֹ יֵשׁוּ ֵ
יוֹתר
ֱאל ִֹהים ,זֶה ָהיָה ֵ
ִמ ָלּצוּד דֹּב
יוֹד ַע ָל ָמה
ֶשׁלֹא ֵ
רוֹצה אוֹתוֹ ֵמת.
אַתּה ֶ
ָ

ֻלּם
ִל ְהיוֹת ָשׁם ִעם ַה ָבּחוּר וְ כ ָ
יתי שׁוּב ָבּ ִריא.
ִאם ָהיִ ִ
ָהיָה זְ ָמןָ .היָה זְ ָמן.
ָר ַח.
ְגּ ִלימוֹת ְל ָבנוֹת ְכּמוֹ אוֹר י ֵ

הוֹ ַליְ ָלהֵ ,ליל ִמ ְפ ָלץ ַע ְר ָפּדֹב
אַבּא *
אַתּם יְ ָל ִדים ָה ִביאוּ ְל ָ
ֶ
ְק ַצת ַמיִ ם ַע ְכ ָשׁו ְכּ ֵדי
יוּכל ִל ְשׁטֹף ֶאת ַה ָדּם
ֶשׁ ָ
אָמ ָרה.
ֵמ ַע ְצמוִֹ ,היא ְ

גּוּמי
ְבּ ֶח ְשׁ ַכת ֵעץַ -ה ִ
ִה ַתּ ְרנוּ אָז ֶאת ַההוּא
שׁוֹתת ָדּם
ַבּב יֵשׁוּ ֵ
וְ הוּא ְמי ֵ
ְכּ ֶשׁ ָח ַת ְכנוּ לוֹ.

הוֹ ַליְ ָלה ִנ ְבגָּד ְבּח ֶֹשׁך לֹא-לוֹ
ָהיָה זְ ָמןְ .צ ָר ָחה!
ֶבּ ַטח ְצ ָר ָחה.
יוֹרק,
הוּא ָכּח וְ ֵ
לוֹהט ְכּמוֹ ְבּ ֵאשִׁ -מ ְפ ָשׂ ָעה.
ֵ

* המלה המופיעה במקור האנגלי הוא .Paw
מלה זו היא נוסח עממי בארה"ב של ,Papa
אבא ,אך פרושה גם ֶט ֶלף של חיה טורפת .נוסף
לכך ,לפי כמה פרשנים ,היא רומזת לפונטיוס
פילטוס ,הנציב הרומי שצלב את ישו ,שלפי
הברית החדשה "...ויקח מים וירחץ את ידיו
ויאמר נקי אנכי מדם הצדיק הזה."...

יִ ְהיֶה ָלנוּ ַבּ ְקבּוּק,
ַא ִני –
ַה ָבּחוּר ו ֲ
יח לוֹ ַבּ ְקבּוּק –
הוּא ִה ְרוִ ַ
ְכּ ֶשׁיָּבוֹא ַה ַבּיְ ָתה.

חבצלות המים של מוֹנֶה

)(1970

יְּדיעוֹת ִמ ֶסּ ְל ָמה* וְ ַסיְ גוֹן
ַהיּוֹם ְכּ ֶשׁ ַה ִ
ַמ ְר ִעילוֹת ֶאת ָה ֲאוִ יר ְכּמוֹ ְנפ ֶֹלת,
ֲא ִני ָבּא שׁוּב ִל ְראוֹת
דוֹלה
ֶאת ַה ְתּמוּנָה ַה ְשּׁ ֵלוָה ַה ְגּ ָ
אָה ְב ִתי.
ֶשׁ ַ
ָמים ְבּאוֹר
ָכּאן ֶמ ְר ָחב וּזְ ַמן ַקיּ ִ
בּוֹ ַמ ֲא ִמינָה ָה ַעיִ ן ְכּמוֹ ֵעינוֹ ֶשׁל ַהתֹּם.
ָדוּע,
ַה ִנּ ְר ֶאהַ ,היּ ַ
הוֹפ ְך
גּוֹניֵ ,
מוֹסס ְבּז ַֹהר ַס ְס ִ
ִמ ְת ֵ
אַשׁ ָליָה ֶשׁל גּוּף ָהאוֹר
ְל ְ
ֶשׁנוֹ ָתּ ִמיד.
ֶשׁלֹא ָהיָהָ ,היָה ,י ְ
36

הוֹ אוֹר ַה ִנּ ְר ֶאה ִמ ְשׁ ַתּ ֵבּר ְכּמוֹ ִמ ַבּ ַעד ִל ְד ָמעוֹת.
עוֹלם
ָכּאן ַה ִה ָלּה ֶשׁל אוֹתוֹ ָ
ֶשׁ ָכּל ֶא ָחד ֵמ ִא ָתּנוּ ִא ֵבּד.
ָכּאן הוּא ַה ֵצּל ֶשׁל ֶח ְדוָתוֹ.
* ֶס ְל ָמה ,אלבמה ,ארה"ב .ב 7-במרץ  1965נערכה שם
הפגנה למען זכויות הצבעה לכושים ,שהותקפה על ידי
חיילים ושוטרים באלות וגז מדמיע.

קלוד מונה" ,חבצלות מים"1916 ,

סוֹל ָדאד *
ֶ
עולָ ם ַה ּזֶה(
)וַ אֲ נִ י ,אֲ נִ י ְ ּכ ָבר ל ֹא ִמן ָה ֹ

אָפל,
שׁוֹכב ְבּ ֶח ֶדר ֵ
ֵעירֹם ,הוּא ֵ
ְמ ַע ֵשּׁן ְבּ ִליֶ -ה ְפ ֵסקְ ,מ ֻע ְר ָסל ְבּ ַס ִמּיםְ ,בּ ֵג'ז,
יוֹתר ִמ ָכּל ְבּ ַשׂר-גּוּף ְמ ַע ְר ֵסל ֶשׁל אָהוּב.
ֵ
יבה ְמ ַנגֵּן לוֹ:
יפהַ -מ ְג ִנ ָ
ַמיְ ְלס ֵדיוִ יס ִבּ ְנ ִשׁ ָ
חוּשׁ ִני;
חו ָרהְ ,פ ַל ֶמ ְנקוֹ ְבּלוּז ָ
הו ּת ּוגָ ה ׁ ְש ֹ
ֹ
יידי ֵדיי
ְבּקוֹל ֵח ָמרָ -שׂרוּף ,נֹגַהָּ -מוֶת ֶשׁל ֵל ִ
נוֹליוֹת ְבּ ָשׁחוֹר ָטהוֹר(
יידי ֶשׁל ַמ ְג ְ
) ֵל ִ
וּפ ֵר ָדה,
אָב ָדן ְ
יר ִקינָה ַעל ֵא ֶבלְ ,
ִשׁ ְ
סּוֹה ָריו ַהכּוֹזְ ִבים
ָבשׁ ֶשׁל ְכּ ֵאב ֶשׁ ֲ
ְבּ ִכי ֵ
ִשׁ ְח ְררוּהוּ ִמ ֶמּנּוּ ְל ָשׁ ָעה ְק ָצ ָרה.
ְפּ ָח ָדיו וְ ַע ְצמוֹ ֶשׁ ֶטּ ֶרם ָבּ ַשׁל
מוֹנים.
אַל ִ
מוֹרד ְרחוֹבוֹת ְ
ְמ ַח ִכּים לוֹ ְבּ ַ
אָפל,
ֶח ָבּא ְבּ ַצד ַה ְלּ ָבנָה ָה ֵ
הוּא נ ְ
עוֹנית,
כוּכית ִצ ְב ִ
מוֹצא ִמ ְק ָלט ְבּ ָתא זְ ִ
ֵ
עוֹנים.
ָבישׁ ַח ְס ַרתְ -שׁ ִ
ִנ ְמ ָלט ְל ֶא ֶרץ גּ ִ
יוֹד ַעת
יידי ֵדיי ַ
ַרק רוּחָ -ה ְר ָפ ִאים ֶשׁל ֵל ִ
יקה .וְ הוּא ִמ ַטּ ְל ֵטל
מּוּס ָ
יכן הוּאַ .רק ַה ִ
ֵה ָ
ֶצח ֻמ ְח ָלט.
ְבּ ֶק ֶצב ַה ְסּווִ ְינגַ :ע ְכ ָשׁו ֵמ ֵע ֶבר ְלנ ַ
* Soledadבספרדית = ְבּ ִדידוּת.

רוברט היידן קורא את שירו ) Soledadאנגלית(
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שנת הילד

)(1978

)לנכדי(

ַמה ֶשּ ִנּ ְכ ַס ְפנוּ
אוֹנים
אַך ָהיִ ינוּ ַח ְס ֵריִ -
ְ
ָעז
ַל ֲעשׂוֹת ְל ַמ ֲענָם ,הוֹ נ ֵ
יכ ֵאלְ ,ל ַמ ַע ְנ ָך,
ִמ ָ
ירנוּ ַבּצּ ֶֹר ְך
ְבּ ַה ִכּ ֵ
ְבּ ֵפרוֹת ַה ִחנָּם
ֶשׁל ַה ֶח ֶסד.

ַע ָתּ,
אַתּה ִהגּ ְ
וְ ָ
אָה ָמןַ ,ל ֲחלֹק
יכ ֵאל ְ
ִמ ָ
ֶיך ִא ָתּנוּ.
ֶאת ַחי ָ
ַקנוּ ְל ָך
ֶה ֱענ ְ
אָך –
ֵשׁם ֶשׁל ַמ ְל ְ
שׁוֹרר גָּדוֹל:
וְ ֶשׁל ְמ ֵ
גַּם אָנוּ ְמ ַכ ְבּ ִדים
אָה ָמן,
יוֹפּי ְ
ֶאת ָה ֶא ְת ִ
ִגּבּוֹר ֶשׁל ָשלוֹם.

תּוֹך
ֲא ִני ַמ ִבּיט ֶאל ְ
יה ָתן
בּוֹרקוֹתֶ ,שׁ ְתּ ִמ ָ
ֶיך ַה ְ
ֵעינ ָ
ְמ ַח ֶדּ ֶשתְ ,מ ַשׁנָּה
וּמ ַקוֶּה
ָכּל ָדּ ָבר ָפּשׁוּטְ ,
ימי
ֶש ָחזוֹן ְפּ ִנ ִ
ַע ִצים ֶאת
עוֹד י ֲ
ָתןֵ .בּ ְינ ַת ִים
כּ ַֹח ְר ִאיּ ָ
ֲא ִני ִמ ְס ַתּ ֵפּק ְבּ ַמ ָבּ ְט ָך
ֵמ ִציץ ִבּי ִל ְפ ָע ִמים
תּוּכל
ְכּ ִאלּוִּ ,אם ַ
ְל ַד ֵבּרְ ,תּ ַשׁ ְתּ ֵפנוּ
יחה ְשׁנוּנָה.
ִבּ ְב ִד ָ

ִמי יִ ֵתּן וְ ֵשׁמוֹת ֵא ֶלּה
יִ ְהיוּ ִכּ ְק ֵמעוֹת;
ָעירוּ
ִמי יִ ֵתּן וְ י ִ
ימי ִל ְשׁמֹר
ֶק ֶסם ְשׁ ֵמ ִ
יךִ ,כּי אָנוּ לֹא
ָע ֶל ָ
עוֹלם ֶש ֵאינוֹ
יְ כ ִֹלים ְבּ ָ
ֶלד –
ָמקוֹם ְלי ֶ
ֶשׁ ֵאין בּוֹ ִמ ְק ָלט
ְלי ְַל ֵדי גוּיָאנָה
ָדיִ ם
בוּחים ְבּי ַ
ַה ְטּ ִ
תּוֹמ ְך
ֶשּ ָבּ ֶהן ָבּ ְטחוּ; ֶש ֵאינוֹ ֵ
יאַפ ִרי
ֶלד ַה ִבּ ְ
ַבּיּ ֶ
פוּחה
ִעם ֶבּ ֶטן ְנ ָ
יקה;
לוֹחית ְנ ָדבוֹת ֵר ָ
וּצ ִ
ְ
ֶלד
ֶש ֵאין בּוֹ ַמ ְח ֶסה ַליּ ֶ
ִמגֵּטוֹ ו ְַר ָשׁה.

הרג העגלים

ִמי יִ ֵתּן וְ ָהאק וְ ִג'ים
וּוּך .יְ ִהי ָרצוֹן ִכּי
יְ ַל ָ
ֶיך יְ ַה ֵלּך
י ִֹפי ְל ָפנ ָ
יך ,י ִֹפי
אַח ֶר ָ
וּמ ֲ
ֵ
וּכ ִליל
סוֹב ְב ָךְ ,
יְ ֶ
ַהיּ ִֹפי יִ ְשׁ ָמ ְר ָך
יך.
ְבּ ָכל ְדּ ָר ֶכ ָ

)(1978

ָאים
ימת ַה ֶשּׁ ַפעַ ,ה ַחוּ ִ
ֵמ ֵא ַ
מוּריֵ -ס ֶבר
שּׁוּבים ֲח ֵ
ְבּ ִח ִ
צוֹר ִחים ְל ַמ ְחפּ ֶֹרת
יכים ֲע ָג ִלים ְ
ַמ ְשׁ ִל ִ
יבת ַה ַתּ ְמ ִחיר.
יוֹרים ָבּם ְכּ ֵדי ְל ַפ ֵטּם ֶאת ֵק ַ
וְ ִ
ָלים ַה ְמּבֻזְ ָבּזִ ים ִנ ְב ֶל ֶלת
ימת ָה ֲעג ִ
ֵא ַ
יסת ָה ְר ֵע ִבים
סּוּרי ְגּ ִס ַ
ְבּיִ ֵ
יעם.
יוֹשׁ ֵ
ָלים לֹא ִ
ֲא ֶשׁר מוֹת ָה ֲעג ִ
ָקי";
מּוּבןָ " ,מ ִהיר וְ נ ִ
ַה ֶה ֶרג הוּאַ ,כּ ָ
וְ ִאם ִכּי ֵאין ְל ַה ְשׁווֹת ַמזְ ִכּיר ָלנוּ
ָשׁים יְ ָל ִדים
ַל ְמרוֹת זֹאת – ְגּ ָב ִרים נ ִ
ִנ ְד ָח ִקים ְכּ ַחיּוֹת ַח ְסרוֹתֵ -ע ֶרך
חוּתים ִמ ְבּ ֵהמוֹת
וּפ ִ
תּוֹך בּוֹר ְ
ֶאל ְ
בוּח.
ְבּ ֵעינַיִ ם ְטרוּפוֹתִ -מ ְל ָח ָמה ְכּמוֹ ָבּ ָקר ֻמ ֵכּהֵ -טרוּף ָט ַ
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דודי בן עמי

ָת ִתּי ְתּ ֵכ ֶלת ַבּחוֹל"  -ספר שירה חדש.
"וְ נ ַ
משוררים בריטיים של התקופה הרומנטית נהגו לסייר בארצות אירופה הקלאסית,
איטליה ,יוון ,ויש שהרחיקו אל המזרח .כנראה שקשה למדי לשבת באורח קבע
בלונדון המעורפלת ולשיר על גיבורים קלאסיים ,על ארקאדיה ,על שדות שקויי
שמש ונערות חשופות שוק הרועות עדריהן בהרים.
לא רק ארצות הקלאסיקה; עצם הנסיעה הארוכה במרכבה ,הפונדקים ,האנשים
הדוברים שפות זרות ושרים בנעימה שונה ,היו חלק מחווית המסע אל המוזות
שהיה מסורת של אמנים אירופיים במרדף אחרי השמש ,כדי "לטעון מצברים"  -אם
נשתמש במושג מודרני.
פיצ'י ,יהורם בן מאיר בשמו הכתוב ,רומנטיקן שאיננו מן התקופה הרומנטית
וסגנונו מודרני .ערפילי הרים שלו הם רק הבטחה לפריחה כמו גם לקיץ לוהט של
קוצים .דומני שאין הוא נצרך לטעינת המצברים ,הוא ילד השמש שלידתו בצריף
ממ ְקס
לחוף ים ,רועה ,מדריך טיולי טבע בהר שלגבול המדברֵ ,ר ַע לכל אדם מנעוריוַ ,
במערה של מצוק הכורכר לחוף הים ,כך בהרִ -גּלֹה ִכּ ְבּבית ג'אלה.
אוהב רגיש ,תלמיד חכם ,סקרן לכל הנשקף אליו בנוף ,בספר ,בדמיון היוצר ובדרכו
המיוחדת כמגשים חלומות בחיי המעשה.
פיצ'י מחובר אל זרמי הנראה ,ולא פחות אל הנאמר והנכתב .שירתו עולה מתוך
השפה העברית לרחבה ולעומק רבדיה ,בשפתו זו הוא מלביש את גיבוריו ,נופיו,
חוויותיו ,אהבתו וחלומותיו .אל כל אלו הוא מתחבר באסוציאציות רגישות ,כפי
שעלו בו ,הן מתוך משמעות המילה והן מתוך צליליה .שיריו ,בעיקר המאוחרים
יותר ,נשמעים ,יותר משהם נקראים ,כאילו דיבר אותם.
ָת ִתּי ְתּ ֵכ ֶלת ַבּחוֹל" ,ספר השירים החדש שראה אור
"וְ נ ַ
בימים אלה בהוצאת " ֶק ֶשׁב לשירה" הנו ספר מבחר שירים
מ 1962-ועד לשנה זו .אסופה של יותר מ 40-שנות כתיבה
הכוללת גם שירים שטרם נדפסו בספריו הקודמים .בין 267
השירים שבספר מבצבץ גם יומנו של משורר-עמית למיטב
המשוררים העבריים של דורנו .זאת משום שחווית הכתיבה האישית אינה נפרדת
כאן מהלימוד בצוותא עם רבים מהם ,במיוחד עם אמיר גלבֹּע ,כפי שאינה נפרדת
מהמבט לנוף ,למילה הכתובה ולאהבת אשה .אין מחיצות בין זרמי העומק הללו
הנובעים מראש הרִ -גּלֹה ,מעל ירושלים של מטה.
בין השירים נמצאים גם כאלה שנתפרסמו לראשונה ב"עיין ערך שירה" בגיליונות
קודמים.
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פיצ'י יהורם בן מאיר

שני שירים מתוך הספר

ְתּ ֵכ ֶלת
ָת ִתּי ַבּחוֹל ַה ְתּ ֵכ ֶלת וְ ִה ְב ַדּ ְל ִתּי
יעי נ ַ
וּב ְר ִב ִ
ָ
ַמ ְחלוּל ִמן ַה ַמּיִ ם.
ַבּ ְצּ ִריף ֶשׁל ַס ָבּא
ְבּתוֹ ְך אַ ְר ָבּ ָעה ִקירוֹת
יתי ִל ְכתֹּב
יְ ֻר ִקּיםָ ,ר ִצ ִ
ַמ ְראוֹת
צוֹ ְבאוֹת
ִבּי ִמ ַבּ ַעד ַל ֲח ַר ִכּים
יתי
ְצ ָב ִעים ְצ ָב ִעים ֶשׁ ָר ִצ ִ
לוֹ ַמר
ילּים
ְתּ ִה ִ
ְבּ ָכל יוֹם
אָ ַמר ַס ָבּא
אַ ֲח ֵרי ָי ִמים ַר ִבּים
אתי ִמן ַה ְצּ ִריף ֶשׁל ַס ָבּא
ָי ָצ ִ
ְכּמוֹ ָדּוִ ד ֶשׁ ָיּ ָצא ִמ ְמּ ִג ַלּת רוּת
אַ ַחר ָכּ ְך ֵמ ָתה ַמ ְחלוּל
ַבּחוֹל אַ ֲח ֵרי ָי ִמים ַר ִבּים
יתי ֶאת רוּת
אוֹ ֵהב ָהיִ ִ
יה
ַעל ָפּ ֶנ ָ
ָת ִתּי ְתּ ֵכ ֶלת ַבּחוֹל" ,ע' 78
"וְ נ ַ

ְשׁיָר
ָח ֵמשׁ ִל ְפנוֹת בֹּ ֶקרַ .מ ֶשּׁהוּ ְמ ַמ ְשׁ ֵמשִׁ .אם ֵערִ ,אם חוֹ ֵלםֲ ,א ִני
אָפל ְל ַמ ֵמּשׁ ֶע ֶצם ְכּ ַמ ְר ֶאה ֵעץ
תוֹך ָה ֵ
ְמ ַמ ֵשּׁשׁ ְבּ ְ
ִמ ְשׁ ֵמשׁ ַבּבּ ֶֹקרַ .ה ָוּרֹד ֶשׁלּוֹ נוֹ ֵפל ֶאל תּוֹ ִכי ִכּוְ ֻר ֵדּי
ִא ָשּׁהֶ .את ָה ִר ְג ָשׁה ֲא ִני ִמתּוֹ ִכי ְמ ָת ֵאר ְכּ ֵדי ַמ ֶשּׁהוּ ָי ֶפה ִמ ָכּל ָי ֶפה.
בּוֹ ֵערִ .א ָשּׁהָ .ורֹד .וְ ָירֹדֶ .שׁ ֵאין ְל ָת ֵארַ .היְ ֵשׁר ֶאל
תּוֹ ְך ַה ְנּ ָיר .וְ ָשׂ ַרף .וְ ֵאין עוֹד ְשׁ ָיר .וְ ַדף אַ ַחר ַדּף ְכּ ֵא ֶפר ִנ ָדּף
ִבּ ְשׁאָר
רוּ ַח
יר ִאין ָכּ ֶר ַגע
יר ִאין ִשׁ ָ
וּ ְפ ֵאר ֶר ַגע ָשׁ ַרר ִשׁ ָ
יִ ָסּ ֶפה.
וְ ָשׁאַר ַרק ַה ִשׁיר ַה ֶזּהֶ .שׁ ָיּ ֶפה ִליַ .בּבּ ֶֹקר ַבּבּ ֶֹקר
ָי ֵנץְ .ל ַמ ְר ֵאה ֵעץ ִבּ ְמלֹא חוּ ָשׁיו ְבּסוֹ ֵפי
ְתּחוּ ָשׁה ֶשׁל ַליְ ָלה
חוֹ ֶפה ַעל
ְנ ָיר
ָת ִתּי ְתּ ֵכ ֶלת ַבּחוֹל" ,ע' 148
"וְ נ ַ
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ושיר אחד חדש שטרם בא אל ֵספר.

ְשׁ ַתּ ִים ֻד ִבּים
ַו ֵתּ ֵצא ָנה ְשׁ ַתּיִ ם ֻד ִבּים
ִמן ַה ִשּׁיר
ידי ֵמ ֶע ֶצב
וְ ֵה ָנּה זִ ְכרוֹ ָנם ָה ִראשׁוֹן ֶשׁל ְשׁ ֵני יְ ָל ִדים י ְִל ֵ
נּוֹלדוּ ֶאל עֹ ֶצב עוֹ ָלם עוֹד ְבּ ֶט ֶרם ִנ ְב ֵראת ָלשׁוֹן
ֶשׁ ְ
ְל ִע ְצּבוֹן ַה ִשּׁיר
יך יוּ ְכלוּ ִל ְשׁכֹּ ַח
ֵא ְ
ַה ֻדּ ָבּה ָהאַ ַחת ְבּ ֶא ֶרץ צ'וּ ְק ִצ'ים ֻמ ְשׁ ֶל ֶגת
ָכּ ְר ָעה ֵמ ָתה ְבּ ַצד ִתּינוֹק ִבּ ְשׁ ָנתוֹ ָהאַ ַחת
ִבּ ְשׁ ָנתוֹ
וְ ֶכ ֶלב ַסן ֶבּ ְר ַנ ְרד עוֹ ֵמד
ִל ְמ ַראשׁוֹת ִתּינוֹק ָורֹד
ָעמֹד וְ ָחרֹד
ְל ָשׁ ְמרוֹ
ַע ַקת ֵאם
אשׁית ָה ְי ָתה ז ֲ
ְבּ ֵר ִ
ישׁית ָשׁ ָרה ִשׁיר ֶע ֶרשׂ ִבּ ְכפֹר
וְ רוּ ַח ֲח ִר ִ
אָפֹר
ֶי ְנ ֶסן ַה ָסּב ְגּרוּ ִמי וְ ֻד ִבּי ָצד
ֻד ִבּים
ְבּ ֵאין אָב
ילית
ֻבּה ְגּ ִריזְ ִ
וְ ַה ֻדּ ָבּה ָהאַ ַחת דּ ָ
ֶלד י ְַל ָדּה
ִגּ ְדּ ָלה י ְַל ָדּה י ֶ
י ְָל ָדה י ְַל ָדּה
כּוֹכ ִבים
ָתן ָלהּ ִלינֹק ֲח ֵלב ָ
נַ
אָב לֹא ָע ַמד ַעל ִפּי ֶע ֶרשׂ ִשׁיר
וְ לֹא נוֹ ָתר ַה ֵפּ ֶשׁר ִמן
ָה ָעב

יוֹ ָנה יוֹ ָנ ָתן

ֵמ ַה ְר ֵחק ַה ְר ֵחק ְבּ ֵחיק ֶמ ְר ָח ִבים הוֹ ְל ִכים וְ ָכ ִבים
אכי ַגּ ְעגּוּ ִעי ְנ ָכ ִאי וְ ָע ֵצב
ִנ ֵגּן אָב ָה ַר ֲח ָמן ִנגּוּן ווֹ ָל ִ
ַחל ִמ ְת ַח ְל ֵחל ִל ְכסֹף ִל ְכסֹף
לאלכען ְמי ֵ
ֶ
ִמן ַהוּוֹ
ָסק ַהנִּ גּוּן ָע ֵזב וְ אָ ֵזל ִמ ַשּׁק גָּדוֹל ֻמ ְכ ָתּם ֶנ ְח ָתּם ְבּ ָדם
נַ
יחה
ַעל ֶא ֶרץ ְתּשׁוּ ָשׁה ְצ ִח ָ
תוּשׁה ַעל ִגּ ְב ַעת ְס ָל ִעים ְמ ֻס ָלּ ִאים ְבּ ָדם
טוּשׁה ַה ְכּ ָ
ָשׁם ְבּקוּ ָלה ַה ְנּ ָ
זוֹר ִמים ִעם ַה ַחיִּ ים
לּוּחי ַה ָדּם ְ
וְ ִק ֵ
לּוּחים
לּוּחים ִק ִ
ִק ִ
ַו ִתּ ְב ַק ְענָה ְשׁ ַתּיִ ם ֻד ִבּים
ִשׁיר וְ עוֹד ִשׁיר
ַה ִשּׁיר ַה ֶא ָחד -
חוֹנים
וְ ֶאת ַה ְדּ ָמ ָמה ַה ִמּ ְת ַנ ֶגּנֶת ִבּ ְבד ַֹלח ַפּ ֲעמוֹ ֵני ַה ַקּ ְר ִ
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ָלד ַחיַּי.
ַע ַקת ִא ִמּי ְבּ ִהוּ ֵ
אשית ָה ְי ָתה ז ֲ
ְבּ ֵר ִ
אָרץ.
אַחר ָבּ ָרא ֱאל ִֹהים ֶאת ַה ָשּ ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ֶ
ַ
תוֹפ ֶסת".
ַחק ִע ִמּי ְבּ" ֶ
וְ ֶאת ַהדֹּב ַה ָלּ ָבן ֶשיְּ שֹ ֵ
וְ ַה ִשּׁיר ַה ֶא ָחד -
כּוֹב ֶשׁת ֵאיפֹה
אַ ָבּא ֲא ִני ֶ
אַ ָתּה ִמ ְתאַ ֵבּ ְך ַע ְכ ָשׁו
פּוֹר ֶשׂת ָכּנָף
ַתמוּת ֶ
ְבּ ָכל ָשׁ ָנה ַבּ ַקּיִ ץ ַהיּ ְ
וְ ִצ ָלּהּ ַעל ָהאָ ֶרץ
ֻבּים ָלשׁוּב ֶאל
ַתּ ֶצאנָה ְשׁ ַתּיִ ם דּ ִ
וֵ
ַה ִשּׁיר ִמ ֶמּ ְר ַח ֵקּי
ֻבּים
דִּ
דוֹלה ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם.
ֻבּה ַה ְגּ ָ
סּוֹבבוֹת ֶאת ַהדּ ָ
אַ ַחת וְ ִהיא ִמן ַה ֻדּ ִבּים ַה ְ
ֻבּים ַה ִנּ ָצּבוֹת ַבּ ֵלּילוֹת ַעל דֹ ַנג ֶשׁ ֶלג ֶק ַרח וּ ְכלוֹת
וְ אַ ַחת ִמן ַהדּ ִ
ימת
וּמי ְַלּלוֹת ֶאל נ ַֹכח ֵא ַ
ְ
ָי ֵר ַח
ַלסּוֹף ַה ָכּל ִנ ְשׁ ַמע ַבּ ִשּׁיר
ַער וְ הוּא ַשׁ ַער ֶאל ֻדּ ֵבּי ַה ָשּׁ ַמיִ ם
ַה ִשּׁיר הוּא י ַ
ַער ַה ִשּׁיר ַה ַשּׁ ַער ֵהם ַצ ַער ָגּדוֹל
ַהיּ ַ
וְ ֶזה ַה ַצּ ַער ֵאין לוֹ
סוֹף
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"מסעותיו של פגסוס" ,מאת מנחם מ' פאלק
שירים ,הוצאת צור-אות2007 ,

ספרו הנוכחי של מנחם פאלק ְנ ְ
סוּך קסם של אגדה למבוגרים ָ ") -שׁם ַמ ְמ ִתּינִ ים
ַח ִלים ְל ַמּגָּע ַכּפּוֹת
יחת ֵד ֶמ ֶטרֲ ,אחוֹתוֹ ֶשׁל זֶאוּס( ְ /מי ֲ
אוּלי זוֹ ְשׁ ִל ַ
אָכית ֶשׁ ָתּבוֹאַ ) / ,
ְל ַמ ְל ִ
ַרגְ ֶל ָ
יה" ,עמ'  .(40האלים והשדים משוטטים בין שורות השירים ואורגים מיתולוגיה
אָרס,
חדשה .מיתולוגיה זו משלבת תחת קורת גג אחת דמויות יווניות מוכרת ) ְכּ ֶ
ווּלקן ואחרים( ,ויהודיות )רפאל,
ָ
יסטוּס ואלים נוספים( ,דמויות רומאיות ) ֶק ֶרס,
ֵה ֵפ ְ
רוחיאל ועוד מלאכים( לצד דמויות שהופכות למיתולוגיה בימינו אלה ,בתפאורה
מיסטית.

אלה ,ביחד עם איזכור חיות שונות כציפורים ,נחשים ,כלבים וחתולים משמשים את
ַט ִעין ֶאת נִ ְשׁ ָמ ָתהּ ְ /בּ ִרגְ ֵעי
המשורר ,על פני השטח ,ליצירת מארג מיסטי חדשני )"י ְ
בּוֹה ִקים" ,עמ'  ,(9אך מתחת לפני השטח ,עדיין ניתן למצוא את הביקורת
ז ַֹהר ֲ
החברתית אותה פגשנו בספריו הקודמים של המשורר.
כל אלה בנויים במגע ָע ִדין של התבוננות פסיכולוגית מעמיקה והבנת אופי האדם על
הסבל והצער מצד אחד ,והחלטיות ורצון לנצח את צפונות הגורל לקראת חיים
טובים יותר ,מצד שני ־ "הוּא ִה ְת ַע ֵטּף ְבּ ַט ִלּית ֶשׁל ַכּוָּנוֹת טוֹבוֹת  /וְ ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶל ֱאל ֵֹהי

טּוֹרנָדוֹ
ֵיהנֹּם  /וְ ִט ִפּין ִט ִפּין ַה ְ
וּק ִצינֵי ַהגּ ִ
יטי גַּן ָה ֵע ֶדן ְ
בוֹתי ְִך ְ /ל ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ֵפיוֹת ְ /ל ַשׁ ִלּ ֵ
ֲא ַ
נִ ְכנַע, ".עמ' .43

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

ֻר ָסה  /מוּל ָמ ַס ְך ַה ֵדּעוֹת ַה ְצּפוּפוֹת  /וְ ִה ִבּיט ְבּנוֹזֵל ַה ַחיִּים ָהאָדֹם
ָשׁב ַבּכּ ְ
" ָבּ ֲע ָר ִבים י ַ
שׁוּבה
וּת ָ
וּפנָה ֶל ֱאל ָֹהיו ֶשׁ ִמּ ֶמּנּוּ נִ ְפ ַרד ְ /בּ ָב ְקרוֹ ֶשׁל אוֹתוֹ ַהיּוֹם ְבּ ִת ְקוָהְ / .
ֶשׁנִּ ְשׁ ַפּ ְך ָ /
ִמ ַמּ ַעל אַיִן ,".עמ' .31
החידוש בבניית העלילה המיתולוגית מיסטית לצד הרגישות הפסיכולוגית המהלכת
בשירים ,שבאמצעותה מובאות עובדות החיים על הטוב והרע בהם מושכים אותנו
לקרוא ספר זה מתחילתו ועד סופו ,למרות האניגמטיות שבחלק מהשירים ,אורכם
ומורכבותם.
ומי שמתמיד ,שכרו בצידו.
דר' אביב עקרוני
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מנחם פאלק

הספר הארצי על היצורים המכונפים
אָכים ֲא ֶשׁר ִבּ ְק ֵצה ָשׁ ַמיִ ם
ַה ִאם ַה ַמּ ְל ִ
ֻמּנוֹת?
ִמ ְת ַח ְבּ ִקים ְל ִע ִתּים ְמז ָ
ַה ִאם ֵהם ִמ ְת ַח ְבּ ִקים ִבּ ְכ ָלל?
אַה ָבה?
ַה ִאם ְבּ ֵבית ִס ְפ ָרם ִל ְמּדוּ ַעל ֲ
יהם ֵהן ְמ ֻתקּוֹת ִמ ְדּ ַבשׁ
יקוֹת ֶ
ַה ִאם ְנ ִשׁ ֵ
מוּצר ֻמ ָכּר
אוֹ ֶשׁ ָמּא ָשׁם ַה ְדּ ַבשׁ ֵאינוֹ ָ
יהם ֶשׁל ַע ְצ ָל ִנים.
ילוֹת ֶ
ֵאינוֹ ַמ ְמ ִתּיק ֵל ֵ
יעָ ,שׁם ֵבּין ָה ֲענ ִָנים
רוֹמי ָר ִק ַ
ַה ִאם ִבּ ְמ ֵ
אַשׁ ַפּת ִח ִצּים
ַקיָּם ִתּינוֹק לוֹ ֶק ֶשׁת וְ ְ
יוֹד ַע ְל ַכוֵּן
וְ הוּא ֵ
ָפים
צוּרים ְמ ֻכנּ ִ
ֶאל ְל ָבבוֹת ֶשׁל יְ ִ
וּל ִע ִתּים ִל ְפגּ ַֹע ְבּ ֶמ ְר ַכּז ַה ְרגָּשׁוֹת
ְ
ֶשׁ ֶה ֱע ִניק ָל ֶהם ָה ֱאל ִֹהים.
ָפיםְ ,בּג ַֹבהּ ַרב
ַה ִאם ֵמ ַעל ָל ֲענ ִ
ִכּ ְמ ַעט ִבּ ְל ִתּי ִנ ְר ִאים
זּוּרים
ְמ ַר ֲח ִפים ֵהם ְבּ ִרקּוּד ֶשׁל ִח ִ
אָכיּוֹת ִל ְבנוֹת ַצוָּאר
ִל ְפנֵי ַמ ְל ִ
ְשׂ ָפ ַתיִ ם ְסגֻלּוֹת ֵמא ֶֹדם ְבּ ִמ ְב ָצע
יבת ַמ ְחשׂוֹף
ִשׂ ְמ ַלת טוֹגָה ְנ ִד ַ
וְ ֵלב ְכּ ֵמ ָהה ְל ִלטּוּף ְשׁ ָר ִבי
ִחבּוּק ִכּ ְמ ַעט חוֹנֵק
ְל ֶפ ֶרק זְ ַמן ִבּ ְל ִתּי ֻמ ְג ָדּר
עוֹלם ֵאינוֹ ִנ ְג ָמר.
ֶשׁ ְלּ ָ
ָפיִ ם,
חוֹרי ְכּנ ַ
אָכים ְצ ֵ
ַה ִאם גַּם ֵהםַ ,מ ְל ִ
אַה ָבה
וּל ִה ְתנַסּוֹת ְבּ ִשׁ ְכרוֹן ָה ֲ
מוּכ ִנים ְל ִה ְס ַתּ ֵכּן ְ
ָ
סוֹפהּ ְלגַלּוֹת ֶאת ֵבּן זוּגָהּ
וּב ָ
ְ
נּוֹסף,
ָה ֶרגֶשׁ ַה ָ
ֶשׁ ְשּׁמוֹ ְכּ ֵאב.
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יוצא למסע

מכתב
ָר ַח ָמ ֵלאְ ,כּ ֶשׁ ַה ַיּ ַער ָשׁב ָל ֵע ִצים
ְבּ ֵליל י ֵ
אַתּה ָעף ֶאל ַצ ֶמּ ֶרת ָה ֶא ֶרז
ָ
ִל ְכתֹּב ִמ ְכ ָתּב.
אַך
רוֹצה ִל ְכתֹּב ִמ ְכ ָתּבְ ,
אַתּ ָ
גַּם ְ
אַתּ יְ ֵשׁנָה.
ְ
ַסּר ֶאת
ַע ְכ ָשׁוַ ,ה ַדּוָּר ְמנ ֵ
חוֹרה * -
וּשׁ ָ
שׁוֹל ַח ָלשׁוֹן ֲא ֻר ָכּה ְ
ֶגּזַע ָה ֵעץ וְ ֵ
יקה.
ְמ ַב ֵיּל ֶאת ַה ְשּׁ ִת ָ
* תמונת השטן המנסר את העץ על הנמלט מחרמשו,
השוכן בצמרתו ,היא בהשראת "החותם השביעי" של ברגמן

פריחת הקקטוס
ַחנוּ ְמנ ְַגּ ִנים
אַכזָר ֲאנ ְ
דוּאט ְ
ֶ
קוֹצי ַה ִמּ ְק ֶל ֶדת.
ְבּ ֵ
שׁוֹתת
זּוֹעם ֵ
וְ שׁוֹר ַה ָדּם ַה ֵ
רוּעַ ,ה ָתּפוּר ְבּחוּט ָחפוּז
ִמן ָהעוֹר ַה ָקּ ַ
רוֹפא ַה ֲחזִ ית ַה ְמּ ַמ ֵהר
וְ גַס ֶשׁל ֵ
ֵבּין ֶפּ ַצע ְל ֶפ ַצע

אדלינה קליין

אוֹתי ִנ ְשׁ ָבּע:
זוֹכר ֶשׁ ָשּׁ ַמ ְע ִתּי ִ
ֵ
יחה-
ַה ַרת ַה ְפּ ִר ָ
ְל ַה ְק ִפּיא ָלנוּ ָל ַעדֶ ,את ֶפּ ֶרץ נ ֲ
ָפה ִמ ֶמּנָּה.
יחת ֲע ַראי ֶשׁ ֵאין י ָ
ְפּ ִר ַ
גוּפי
ַער ָתּם ָהיָה ָכּלוּא ְבּ ִ
נַ
וּמנַגְּ ִנים
וְ ַע ְכ ָשׁו ְ ,מנ ְַגּ ִנים ְ
קוֹצי ַה ִמּ ְק ֶל ֶדת.
ְבּ ֵ
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עפיפוני האתמול
פּוֹס ַעת ֵבּין ֲע ִפיפוֹנֵי ָה ֶא ְתמוֹל
עוֹדי ַ
ְבּ ִ
נוּחת ַה ְצּ ָל ִלים.
ָשׁ ַמ ְר ִתּי ִמ ְר ֶפּ ֶסת ַהגַּן ִבּ ְת ַ
ֵבּין ֵפּרוֹת ְבּ ֵשׁ ִלים ֶשׁל ַהבּ ֶֹקר
ֶכת ִעם ַה ַתּפּוּז.
ימוֹנית ְמ ַחיּ ֶ
ִל ִ
מוּקה ְבּ ִספּוּק.
פּוּח ְמ ַמ ֵלּא ֶל ְחיוֹ ַה ְסּ ָ
ַה ַתּ ַ
ֻקּי ֶה ָע ִלים
ֵא ֵדי ָה ֲע ָר ֶפל ַעל יְ ר ֵ
ָפּ ְסעוּ ֶאל ֶה ָה ִריםִ ,מ ְת ַפּזְּ ִרים ֵבּינוֹת ָל ֲענ ִָנים.
עוֹניִּ ים:
יפוֹנים ִצ ְב ִ
ִה ַבּ ְטנוּ ִמ ַבּ ַעד ַל ֲחרוּזֵי ֲע ִפ ִ
שׁוֹטים ָח ְל ָפה ַעל ָפּנֵינוּ וְ ִה ִתּיזָה
ירת ְמ ִ
ִס ַ
ח ֶֹפן ְפּ ִנינִ ים ָקרוֹת.
יכת חוּט
אָס ְפ ִתּי ֲע ִפיפוֹנַי ִבּ ְמ ִשׁ ַ
ַ
ְבּ ַמ ֲע ָב ִרים ַח ִדּים,
ָשׁן.
ַמ ִתּי ִשׁיר ִמ ֶסּ ֶרט י ָ
ִפּזּ ְ
יפי ֶה ָע ִלים
שׁוֹטים ִשׁיְּ טוּ ֵבּין ז ְַרזִ ֵ
ַה ְמּ ִ
ַחל ַהנָּם.
לּוֹט ִפים ְפּנֵי ַהנּ ַ
ַה ְ
ַענוּ ְלצ ֶֹמת ַמ ָפּל ַמ ְר ִהיב.
ַעד ֶשׁ ִהגּ ְ
עוֹלזֶת ִל ְקּ ָטה
רוּחנוּ ָה ֶ
ֵ
אַה ָבה ֵבּין ָענָף ְל ָענָף.
רוּרי ֲ
ֵפּ ֵ
חוֹל ִמים ֶט ֶרם ֵה ַק ְצנוּ
ָהיִ ינוּ ְכּ ְ
ָל ֶר ֶדת ַלחוֹף

עלי-עלי שיח
אורה ערמוני

ְק ֵר ָבה ִמ ַלּת ַה ַשּׁ ַחר ֶאל ַדּ ְל ְתּ ָך
שירתו של יפתח בן-אהרון

הראיון עם יפתח בן אהרון נערך לרגל פרסום ספר
שיריו הראשון "שעת המים" ,שיצא לאור
לאחרונה בהוצאת "הקיבוץ המאוחד" .ספר מעניין,
בעל קול ייחודי ויוצא דופן בשירה הישראלית
העכשווית.
"התחלתי לכתוב בגיל צעיר ופרסמתי שירים ב'שדמות' ,ב'משא' של 'דבר' וב'על-
המשמר'" ,מספר יפתח" .חייתי באירופה כשש שנים ,ושם בין השנים 1993-1997
הייתה לי תקופת כתיבה מאוד אינטנסיבית .באותה תקופה פרסמתי את מחזור
השירים 'אור הבית' ואת הפואמה 'לידה ופיכחון' בכתב העת 'עיתון ."'77
הכתיבה פסקה עם הולדת בתו הבכורה בשווייץ ,בשנת  1997ובמשך תקופה של
כשבע שנים לא כתב יפתח שירה .בתקופה זו בה לא כתב שירים חדשים ,המשיך
יפתח לעבוד בצורה אינטנסיבית על השירה באמצעות לימודי "אמנות עיצוב
הדיבור" בשוויץ ולאחר מכן בהוראה בתחום זה בהרדוף.
אמנות עיצוב הדיבור ,כפי שמסביר יפתח ,מטרתה היא דיבור והשמעת השירה
באופן אמנותי ,דרך שלושת ההיבטים של השירה :ריתמוס ,מצלול ותוכן .בעבודה
נכונה לומדים להביא את השיר לידי הופעה אמנותית" .לימדתי את שיריהם של
משוררים מביאליק ,אברהם בן-יצחק ,דוד פוגל ,לאה גולדברג ,דרך שנות החמישים
והשישים :נתן זך ,וולך ,רביקוביץ ועד למשוררים בני תקופתנו .זו הייתה עבודה
מחקרית אמנותית עם השירה שלהם ,ולא כתיבה אישית שלי .בכל זאת ,דרך
העיבוד והעבודה עם השירה העברית ,לא עזבתי את השירה .נבנו אצלי כלים
פואטיים חדשים שבאו לידי ביטוי בשירים מאוחרים של הספר ,שהם כבר
מהתקופה האחרונה ונכתבו בארץ ובשירים נוספים שייכנסו ודאי לספר הבא".
אסוציאציות פואטיות
לאחר שבע שנות בצורת שירית ,פרץ מחדש מעיין השירים ,כתוצאה ממפנה בחייו.
"שירי הפרק האחרון 'להבת המתכות' נכתבו לפני שלוש שנים" ,מספר יפתח.
"הייתה בי התעוררות מחודשת שעוררה גם את הכתיבה .היא קשורה לפרידה מאם
ילדיי ולקשר חדש שנוצר ,עם בת זוגי לחיים הנוכחית .התהליך עורר את הרצון
לאסוף את השירים ולכנס אותם כספר".
את הסיבה לכך שאת הוצאת ספרו דחה בשנים רבות כל-כך מסביר יפתח במצב
השירה בארץ" :בשנות השמונים הסתיים משהו בשירה העברית .אמיר גלבוע,
זלדה ,יונה וולך ,יאיר הורביץ ואבות ישורון נפטרו .גם מיטב השירה של יוצרים
גדולים כמו דליה רביקוביץ או דוד אבידן ,נכתבה עד לשנות השבעים .הייתה
תחושה שמשהו מהאימפולס הגדול של המודרניזם העברי ,בקו העומק שלו –
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נסתיים .זוהי תחושה שאפשר למצוא בניסוחים שונים אצל אנשים שקשורים
לשירה .נגמר פרק והתחיל משהו אחר ,שעדיין לא היה ברור מה הוא .משורר מאוד
משמעותי בעבורי ,חזי לסקלי ,שמגיע בשירתו עד לתחילת שנות התשעים ,אולי
דווקא דרך המחלה שלו הצליח להביא עומק מסוים לשירה הגוססת ועשה לה מעין
קבורה שירית מסודרת .הייתה לי אז תחושה שאנחנו נכנסים לתקופה מאוד שונה
בשירה העברית ושלשירים שלי ,שמופיעים עכשיו בספר הזה ,אין עם מי לשוחח.
חיפשתי אז בכיוונים אחרים ,בייחוד קשר חדש ליסוד הצלילי ,המוסיקלי של
השפה".
ש :פרסום ספר ,להרגשתך ,צריך להתרחש בקונטקסט תרבותי מסוים?
יפתח בן אהרון" :ודאי .אני לא יכולתי להוציא ספר שירים סתם כך אל הריק .אבל
השירים המשיכו לחיות במעגל מצומצם יותר של חברים .העסיקה אותי אז שאלה,
שהיא שאלה מרכזית עבורי גם היום ,בדבר מקומה של האמנות בתוך חיי קהילה.
בשיריו של יפתח קיים יסוד ציורי בולט מאוד ,וזה המקום להזכיר שיפתח ,בהיותו
תלמיד בבית הספר "הר וגיא" ,כשהיה בכיתות י"א-י"ב ב"מקובצת" במרום-גולן ,למד
בבית הספר לאמנויות בתל-חי ,וציוריו אף הוצגו בגלריית "הקיבוץ" .את הציור
יפתח נטש והיסוד ה"תמונתי" נכנס לשיריו.
"מחזורי 'אור הבית' ו'תקוות התהום' מבחינה פואטית ,נובעים מתוך ההתבוננות",
אומר יפתח" .הם מתחילים מהקוטב האימפרסיוניסטי ,מתוך ההתרשמות ,והולכים
פנימה .אלו רשמים שהופכים לחוויה פנימית .הציור בצבע ,קיבל טרנספורמציה
והפך לציור במילים".
ש :בולטים בשירים שלך מוטיבים כמו אור ,שלג ,מים ואש ומעטות האסוציאציות
הלקוחות מהשירה והתרבות העברית.
"מבחינה תוכנית השירים שלי עוסקים באיכויות בסיסיות של ההוויה .אני רואה
בכתיבה ניסיון לבנות את העולם מחדש בצורה פואטית ,דרך איכויות היסוד של
הקיום ,של האדם והעולם .יכול להיות שזה גם מסביר את המיעוט היחסי של
האסוציאציות הפואטיות התרבותיות הגלויות ,הישראליות והיהודיות ,שלטענתך
חסרות בשירים ,למרות שאני לא לגמרי מסכים עם זה .יש בשירים מעין שיחה
פנימית עם השירה הישראלית והאירופאית .אלא שהשיחה היא לא ציטוט על פני
השטח ,כי אם ניסיון לצלול אל המקומות שמהם הטקסטים החשובים ,הקדומים
והעכשוויים ,דלו את אשר דלו .אני רוצה לצלול אל המעמקים שמהם האדם יכול
ליצור ולברוא עולמות ,ולא רק לשוחח על פני השטח באופן תרבותי ,שיש בו במובן
מסוים אלמנט שטחי יותר".
אין שירה אנתרופוסופית
למעלה מעשרים שנה לומד ועוסק יפתח באנתרופוסופיה ,גם בחו"ל ,וגם בארץ,
בהרדוף .ואם לקצר את ההסבר הרחב אותו הוא מעניק לי במדע האנתרופוסופיה,
בבחינת "כל התורה כולה על רגל אחת" ,ניתן לומר שהאנתרופוסופיה – "חוכמת
האדם"  -רוצה להרחיב את נקודת המבט לגבי העולם והאדם ולחקור אותו כמכלול
שלושת ההיבטים :גוף ,נפש ורוח ,שבמציאות הם שלובים וארוגים זה בזה.
ש :איך מתקשרת השירה שלך לאנתרופוסופיה? האם יש דבר כזה "שירה
אנתרופוסופית"?
"חד-משמעית  -לא .אין דבר כזה .אפשר לומר שאני מנסה לדלות מאותו מקום שגם
האנתרופוסופיה דלתה ממנו ,אלא שאת האנתרופוסופיה צריך למקם בספירה
המחקרית-מדעית לעומת העבודה השירית ,הכתיבה ,שהיא בספירת האמנות .ברור
שיש יחסי גומלין מאוד מורכבים ועמוקים בין הספירות האלו ,אבל אם זו הייתה
שירה אנתרופוסופית היא הייתה הופכת להיות שירה דידקטית ,שמעבירה רעיונות
אנתרופוסופיים .וזה לא מה שאני עושה .לא צריך להבין את האנתרופוסופיה כדי
להבין את השירים שלי שאמורים לפעול באופן ישיר על החוויה של כל אדם מתוך
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מה שהוא .מתוך התגובות שהגיעו אלי מאז צאת ספר שירי לאור ,אני יודע
שהשירים מדברים בתור שירה ,אמנות ,ואין צורך לדעת שיש ליוצר קשר
לאנתרופוסופיה כדי לחוותם .האנתרופוסופיה יכולה להיות מקור השראה ולדייק
את החוויה ,היא לא צריכה להיות מפתח להבנת השירה".
אחרי הרבה מסעות ,ושהייה ארוכת שנים בשוויץ ,הגיע יפתח להרדוף לפני  9שנים,
בעקבות בית ספר לאמנות עיצוב הדיבור ודרמה שנפתח במקום ,והוא עוסק כיום
בהוראת אנתרופוסופיה בהרדוף ,בכפר-הירוק בטבעון ובירושלים.
אידיאליזם לוהט בבית
נפנה אל מקורות היניקה ,אל הילדות .ברור לי שלא ייתכן שהשירה של יפתח לא
הושפעה ממקורות צמיחה כל כך דומיננטיים כמו סבא כזה  -יצחק בן אהרון ,כמו
אבא כזה – יריב בן אהרון וכמו דוד כזה – ישעיהו בן אהרון ,שלושתם אנשים שחיו
וחיים את חוויותיהם בעומק ובעוצמה עזה.
ש :האם לחוויות הילדות והנערות האלו יש ביטוי בשירה שלך?
"מה שאת תיארת כמשהו נורא גדול ,בעבורי זאת הייתה תשתית החיים הרגילה,
היום-יומית .לתוך העוצמות הללו אני נולדתי והן נחוות אחרת אם אתה חי אותן
ביום-יום .בגיל הצעיר  -אלו היו החיים :סבא שחי שליחות וכאיש ציבור היה נוסע
וחוזר וסבתא שלימדה ספרות ותולדות האמנות והייתה דמות מאוד משמעותית.
היא זו שהביאה הביתה את העולם התרבותי .הבית של יצחק ומרים היה פינה של
תרבות :ספרי אמנות ,שירה ,משב של העולם ,בתוך ההוויה הקיבוצית שהיה בה
משהו חילוני ,מוחצן ,קצת מושטח  -כלי פלסטיק ,אוכל של חדר אוכל ,עם כל היופי
והטוב של המקום .וברקע כמובן עומדת רוח אידיאליסטית שנשבה מסבא ,מאבא
שלי וגם מישעיהו .האידיאליזם נשב בלהט גדול .אצל כולם .במובן זה היה ביניהם
דמיון רב .הרוחות אמנם נשבו לכיוונים שונים אבל כולן היו חמות ולוהטות .אם
אני מסתכל על מצע הילדות והנעורים שלי ,זה היה דבר שמאוד השפיע עלי:
החיפוש אחרי הצודק והיפה ,האמת ,הטוב ,משהו שראוי לחיות למענו ,משהו
שראוי להיאבק ולעבוד למענו ,בלי ציניות .אם להסתכל על נקודת המוצא הזו,
האמירה הייתה שכל אדם צריך לחפש את הדבר שלמענו ראוי להיאבק וראוי
לחיות".
ש :כל אחד משלושת הגברים האלה במשפחה הלך לכוון מנוגד.
"נכון .בתוך כל זה אפשר לראות את היסוד האינדיבידואלי ,מפגש של גורלות שיוצר
דרמה :דרמה של הולדה עצמית שיש לה בהקשר הבן-אהרוני ,השלכות תרבותיות
רחבות יותר .רק במובן מסוים הדרך שאבא שלי לקח היא תגובה או תשובה למה
שנראה לו חסר בכיוון של דור הסבים  -מסורת ישראל ויהדות .אבל זה היה גם אקט
אינדיבידואלי .הכיוון שישעיהו לקח ,האנתרופוסופיה ,היא תשובה במובן מסוים גם
לסבא שלי וגם לאבא שלי ,אבל זה קודם לכל כיוון אינדיבידואלי .אני חייתי בתוך
השיח הרוחני הזה והבחירות שלי היו בסופו של דבר אינדיבידואליות .בחרתי במה
שהאנתרופוסופיה יכלה להציע לי גם דרך שיחה מאוד משמעותית עם ישעיהו ,אבל
בסופו של דבר זאת בחירה אישית ובלתי תלויה שלי ,כמו שכל אדם שמגיע
לאנתרופוסופיה זהו צעד אינדיבידואלי שלו ,כשהוא מכיר בתוכו בכיוון הזה כדרך
שלו".
ש :ואיפה כל זה נכנס לשירה שלך?
"כל הדברים הללו ,בדרך של מטמורפוזה אמנותית ,נכנסים לתוך השירה שלי .אמנם
לא בצורה ישירה ,אבל החיפוש הזה אחר משמעות ,אחר עומק העומקים ,אחר
הדבר שחי מעבר לכל הדברים ,הדבקות בחיפוש ,זה משהו שאני יכול לראות אותו
ְמ ַפ ֵעם ונושב מן המקום שממנו גדלתי .בפואמה 'לידה ופיכחון' שבספרי יש
התייחסות ספציפית יותר למקום שבו גדלתי ולאיך שגדלתי ,וזאת בלשון של
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פואטיקה מאוד פנטסטית ,מה שמאפשר לקחת מציאות ולשחק איתה .קיבוץ הופך
לכפר ,התנשמות שכל אחד שחי בקיבוץ מכיר אותן ,הופכות להוויה 'תנשמית' ,זה
מפחיד אבל גם נותן יכולת לראות בחשיכה בלילה ,להתגבר על העוורון".
העוצמה של הפשטות
בפואמה "לידה ופיכחון" כותב יפתח" :זמן רב נאבק אבי במחלה ולבסוף /קפא גופו/
ופניו הכבדים הפכו לתמונה ממוסגרת /.בזיכרוני טוטם שחור בפינת החדר /.ספרים
נטולי זמן /רוכנים על מדפים גבוהים /,ילד דק /בלי גוף ובלי פנים /מנקה אבק
מצדודית פניו הניגדרת".
ש :אתה מדבר בשיר על אבא מת והרי ,תודה לאל ,אבא שלך ,יריב ,חי וקיים ובועט.
"הדמות של האב ,האח והאם ודמויות נוספות ,מופיעות בפואמה הזו מצד אחד
בתוך קונטקסט ריאליסטי ביוגראפי ומצד שני ,בווריאציה השירית שלהם .זאת
תמונה של מציאות רחבה יותר :לגבי הילד ,האב הוא מקור הבריאה והכוח.
משמעות ההשתחררות הרוחנית מהאב ,יכולה להיתפס גם כ'מות' האב .מדובר על
היכולת להתגבר בתוכך בדרך של התמרה עצמית על כל מה שהוא צורה ישנה ,עבר.
הלידה של הישות הפנימית כרוכה בטרנספורמציה של כל מה שפועל בתוכך.
ש :בוא נדבר על אמך ,חנה ,שגם היא מופיעה באותה פואמה.
אמא שלי ,כפי שהיא מופיעה בפואמה הגדולה מהווה במובן מסוים "כוח נגד" לאב.
אם התמונה שציירת קודם של משפחת בן אהרון ,הייתה תמונה של עוצמות ,הרי
יש גם סוג אחר לגמרי של עוצמה ,שאנשים פחות מעריכים
אותה ,ואולי בשנים האחרונות לומדים להעריך אותה יותר,
זוהי העוצמה של הפשטות .ישנה העוצמה של הגודל וישנה
העוצמה של להיות קטן ,וזה מה שאמא שלי הביאה .במובן
מסוים אמא שלי מכוונת להוויה הפשוטה ,העוטפת של
מאחורי הקלעים ,שיוצרת תשתית בריאה לחיים .האלמנט
הרחמי שבתוכו הדבר החדש יכול להיוולד ואי אפשר בלעדיו.
הוא פחות גלוי אבל הוא לא פחות חשוב".
בהקשר זה מבקש יפתח להתייחס לדבר נוסף" :הייתה בזמנו
העוצמה של דור הנפילים .העוצמה שאני מחפש היום היא
של הדבר הקטן ,של העמידה על סף האין-אונים .אתה לומד
לוותר על כל מה שאתה ,כדי למצוא משהו לא ידוע ,לעבור
דרך הקטן לאינסוף ומתוך המעיין הזה לדלות את החדש.
חלקים גדולים מהשירה שלי הולכים אל הקטן .אל
ההתבוננות בפשוט ,בפרט ומנסים להוליד את כל ההוויה מתוך הפרט האחד הקטן
הזה ,שאם אתה עובר דרכו מופיע משהו חדש .הלחם והמים וגרגר החיטה
שמופיעים בשירי ,מדברים בכיוון זה".
"לא /כלאחר יד /לדבר //לדבר /לדבר //לא בלי /גרעין /חיטה //בלי ורד /בפה //.אל
מול פנים /אין -אונים //לדבר".
נקודת המבט של השיר
שבעה מחזורי שירים מכיל הספר "שעת המים" .רובם נכתבו באירופה ,חלקם בארץ.
חלקם מינימליסטים ,תמונות טבע קטנות שהן תמונות פנים הנפש האנושית,
ומחזורים אחרים רחבים יותר ,ובהם פואמה שהרקע שלה הוא "כפר" ילדותו
של יפתח והמחזור האחרון "להבת המתכות" ,כולו התפעמות מנס האהבה
המתחדשת:
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"נס שחי בינינו /רועד ומדבר וחוזר /ושתינו את הזהב ואת האור /בגביעי התהום/
של פינו /זרעים /של שמשות וכוכבים /מהבהבים /אל דממת חיינו".
מגוון של צורות שיריות ,שנכתבו בתקופה ארוכה יחסית ,כלולים בספר והרבה
מילים טובות יש ליפתח לומר על עבודת העריכה של ספרו ,כדי להגיע למבנה הנכון
של הספר" .אני חייב הרבה תודות ללאה שניר ,עורכת מדור השירה בהוצאת
"הקיבוץ המאוחד" ,על עבודת העריכה שנעשתה כולה דרך דיאלוג .היא הציבה בפני
מעין מראה שאפשרה לי לחזור אל השירים מנקודת מבט חדשה .הרבה פעמים אתה
מתרגל למבנה מסוים של השיר ופתאום נוכח שאפשר להסתכל עליו גם אחרת.
עבודת עריכה מבחינתי היא המשך העבודה האמנותית .ככל שאתה פחות מאוהב
בשירים שלך ,אתה יכול יותר לראות אותם .אם אתה מספיק פתוח להתבונן בשיר
מנקודת מבט נוספת ,יכול להיות שתפנים את נקודת המבט של האחר ותראה
שבאמת אפשר מנקודת מבט רחבה יותר לעשות את הבחירות האמנותיות שלך
בצורה טובה יותר .עבודת העריכה ,לדעתי ,השביחה את הספר והפכה אותו צלול
ומדויק יותר".
*

*

וְ ִאם ַה ַמּיִ ם ְמ ַד ְבּ ִרים
ָל ָמּה ֶשׁלֹּא יְ ַד ֵבּר ָה ֵעץ
שּׁוֹתה ֵמ ַה ַמּיִ ם
ַה ֶ
אָדם
וְ ָל ָמּה ֶשּׁלֹּא יְ ַד ֵבּר ֶבּן ָה ָ
ֶשׁ ֻכּלּוֹ ַעמּוּד ַמיִ ם
ְמ ַד ְבּ ִרים
וְ ָל ָמּה
ֶשּׁלֹּא יְ ַד ֵבּר ֵא ְינסוֹף
וּמזָּלוֹת
כּוֹכ ִבים ַ
ָ
מוֹהם ְכּ ֶשׁ ֶלג
ֶשׁ ְכּ ֶ
יּוֹרד
ַה ֵ
ַבּח ֶֹרף
ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַה ְמּ ַד ֶבּ ֶרת.

וְ ָל ִאישׁ ַבּ ֲחלוֹם ַמ ָפּל ְבּ ִפיו
וְ הוּא ְמ ַד ֵבּר
אָרץ
חוֹצים ֶאת ָה ֶ
ַמיִ ם ַר ִבּים ִ
ְכּ ֶשׁהוּא ְמ ַד ֵבּר
וְ ֶשׁ ֶלג
ַדּק
ַמ ִקּישׁ ַעל ִפּ ְסגוֹת ָה ֶא ֶבן.
וְ ֶשׁ ֶמשׁ ִפּ ְתאוֹם
וּתהוֹם
ְ
וְ לֹא ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְדּ ַבר ִמ ְלּ ַבד
ַמיִ ם
ַמיִ ם
וּתהוֹם
ְ
ְבּאוֹתוֹ ַליְ ָלה.
מתוך" :שעת המים" ,הוצאת "הקיבוץ המאוחד"2007 ,
הראיון באדיבות עיתון "הקיבוץ"
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המדור לחיפוש שירים
שלום שרית
אני מחפש שיר ילדות ששכחתי את מיליו )את המנגינה אני זוכר( ,שכחתי את
המחבר וכו' .השיר מתחיל:
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
לעימנואל – טרם פרסום.
ראשיתו של השיר זכורה לי כך:
אם בחורף נושבת הרוח
ובקיץ לוהט השרב
בפרדס מלבלב התפוח
ובכרם מבשיל העינב
הפזמון:
בל תשכח ,בל נשכח,
  - -את הצחוקאם גם רב האבק בדרכים.
מתקתק השעון וזז המחוג
וחולפות ועוברות השנים.
אינני זוכר את ההמשך
המילים האחרות שהדבקת לבית הראשון ,כנראה מבית אחר.
 ... ...נט השכם
ונשכין זיק תקווה בלבבות
דודי
תסריטאי ובמאי מבקש בדחיפות ,לצורך כתיבת תסריט ,לעזור לו למצוא את מילות
השיר של הילד שלא נלקח על ידי החלילן מהמלין והושאר מאחור ,מתוך הסיפור
"החלילן מהמלין" .כל המסייע יבוא על הברכה.
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שלום שרית.
אני מחפשת פרטים על השיר ועל הכותבת לצורך עבודה אקדמית.
שם הכותבת :י.א דר
הבקר יצאתי לחפש את עצמי
ולא ידעתי היכן,
הבקר יצאתי לגלות את דמותי
האם שם? האם כאן?
מי אני? שאל שאלתי,
מי אני? מאוד תמהתי,
אני חיוך על השפתיים
אני דמעה בקצה העין
אני חלום שלא הוגשם
אני הרחק לשם
את מורי החכם רציתי לשאול
אך הוא היה עסוק בקריאה בקול
ממורתי ביקשתי עזרה ועצה
והיא צעקה" :הצטרף לקבוצה"
תודה ,רות

קוראים כותבים
לשרית ולדודי ,ערב טוב!
אכן ,לפעמים ,הבלתי יאומן קורה.
כשראיתי את השיר ,לב אם ,לראשונה ,ידעתי שגם אני וגם בני ,אלעד ,המלווה
מסעות לפולין ,נעלה את השיר ואת הסיפור הנוגע ללב ,שאיתו ,בפני קהלינו :בני,
במסעיו לפולין ואני לפני קהלי בבית יד לבנים ולהגנה ,שם בהתנדבות ,אני מנהל את
הפעילות התרבותית אחת לשבוע בימי ד' בערב.
חשבתי לעצמי ,שלקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה אמצא את המועד המתאים.
בכל מקרה הדפסתי את שלושת הדפים והכנסתי אותם לתיק.
היום ,היתה אמורה להתקיים הרצאה של אחייה יצחקי ,שנתקע בדרך ,ושלוש דקות
לפני מועד התחלת ההרצאה הודיעני שלא יוכל להגיע.
פתחתי את הערב במתאבן :יורם טהר לב – "המורה" ,שיר יוצא מן הכלל ,שקיבלתי
אך אתמול .אחר כך הגעתי לעיקר :סיפרתי על עיין ערך שירה ,על העבודה הנפלאה,
שאתם עושים ,ואז קראתי את הסיפור של דודי על פיני'לה ואחר כך את השיר –
תחילה ביידיש ואחר כך בעברית.
תגובת הקהל היתה מהממת :מחיאות כפיים סוערות ואחר כך תשבחות .המעניין
מכל – שני אנשים בקהל פיזמו את המנגינה לאורך קריאת השיר.
אני ממש אסיר תודה!
היו ברוכים על מפעלכם הנפלא!!!!!!
אורי
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אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל
THE HEBREW WRITERS ASSOCIATION IN ISRAEL

"קול קורא"
הלקסיקון ההיסטורי בהפקת אגודת הסופרים העברים יוצא לדרך .ערכי הלקסיקון יכללו סופרים
הכותבים עברית בכל הסוגות .אשר על כן ,האגודה פונה אל הסופרים בבקשה כדלקמן:
א( יוצרים שלא נכללו בלקסיקון "ההווה" ישלחו למזכירות אגודת הסופרים העברים )קפלן ,6
ת"ד  ,7111ת"א  (61070קורות חיים ותמונה לפי ההנחיות הבאות:
 (1מאחורי התמונה יש לציין שם מלא בכתב ברור.
 (2בכותרת הנוסח המוצע על ידי היוצר יש לרשום שם מלא באותיות עבות ,שם
עט ,שם קודם וכד' באותיות רגילות .רצוי לנקד שמות לא עבריים ,או שמות
ֶלת(.
ילת – אַי ֶ
שיש להם יותר מאפשרות אחת של הגייה )לדוגמהֵ :א ָ
 (3יש לרשום כתובת ,אי-מייל ,טלפון ,פקס.
 (4היוצר יגדיר את עצמו :משורר ,סופר ,סופר ילדים ונוער ,מסאי ,חוקר ספרות
ומבקר וכד'.
 (5חובה לציין תאריך ומקום לידה )בלי פרט זה לא יחובר ערך(.
 (6מי שעלה ארצה ,יציין את ארץ הלידה ותאריך העלייה.
 (7רצוי להזכיר מועד ונסיבות הפרסום הראשון.
 (8רצוי לפרט שלבים חשובים בקורות החיים בתחום האישי ובתחום הספרותי.
 (9רצוי – לא חובה  -לציין פרטים על המצב האישי )גרוש ,אב לשני בנים; נשואה,
אם לבת ,סבתא לנכדים – ללא פירוט שמות(
 (10הישגים בתחומים לא ספרותיים יצוינו בהערה כללית ,ללא פירוט.
 (11הלקסיקון לא יכלול שבחים ,הערכות של היוצר על עצמו ,או של אחרים עליו,
של שופטי פרסים או מבקרים וכד'.
 (12שמות היצירות יצוינו באות עבה .כן יש לציין באות רגילה – שם הסוגה )רומן,
שירה ,סיפורים קצרים ,סיפור ילדים ,מסות וכד'( ,שם ההוצאה ושנת ההוצאה
לאור .פרטים אלה חיוניים מאוד.
 (13הלקסיקון לא יזכיר "זכות אבות" -כל יוצר נדון לעצמו .לכן לא ייכללו היגדים
כגון" :דור שביעי בארץ"" ,נצר לגאון" ,"...בתו של הסופר המהולל"" ,בנו של
המחנך הדגול ."...הלקסיקון יאזכר רק קרובים מדרגה ראשונה שהם בעצמם
יוצרים ,וכן יאזכר פרטים המתחייבים מקורות החיים.
 (14הלקסיקון יעסוק רק בדברים חלוטים ,לכן לא יצוינו בו ספרים העתידים לראות
אור ,המלצות לפרסים ,לימודים לקראת תואר וכד'.
 (15הלקסיקון יציין פרסים ותעודות כבוד ,אבל לא מענקים ,מלגות וסיוע מקרנות
)בניגוד לנוהל בלקסיקון "ההווה"(.
 (16הלקסיקון ינקוט תיארוך לועזי.
 (17היוצרים מתבקשים לתמצת ככל האפשר את הנוסח המוצע על ידיהם עבור הערך
ללקסיקון.
ב( יוצרים שנכללו בלקסיקון "ההווה" ,מתבקשים לשלוח עדכונים על פי ההנחיות דלעיל.
ג( קורות חיים של יוצרים שהלכו לעולמם ,ואשר העניקו לספרות העברית תרומה
משמעותית אחרי קום המדינה – יתקבלו ברצון ובתודה.
ד( מערכת הלקסיקון ההיסטורי זקוקה באורח מיידי לתחקירנים בהתנדבות ,אשר יקבלו
ִמזְ ֶכּה )קרדיט( באפרט של הלקסיקון לכשיראה אור.
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הערה :את החומר הכתוב ניתן לשלוח לדוא"ל הכתוב מטה ,אבל את התמונה יש לשלוח רק
בדואר רגיל לכתובת אגודת הסופרים הרשומה למעלה .לבירורים ניתן לפנות למשה גרנות ,עורך
הלקסיקון ,בדואר אלקטרוני granotmoshe@walla.co.il -

שונות
שלום רב!
שמי שילה חוה ,ציירת.
אני מחפשת משוררת שיש לה גם ידע ורגישות בתחום האמנות הפלסטית.
וזאת לשם עריכת ספר על הציור שלי ,בשיתוף פעולה איתי.
ספר על הציור שלי יצא לפני כשנתיים בשם "שלוש סדרות משנת ."2000-1969
כיום אני מתכננת להוציא ספר במתכונת אחרת יותר ,בנושאים יותר מגוונים
שקשורים בי.
כל מה שאני זקוקה לו זה אדם שישב מולי וידובב אותי בשיחה של  4עינים
בסטודיו שלי בחיפה.
טלפונים03-5274312 :
04- 8110529

בתודה מראש ובכבוד רב
שילה חוה.
נ.ב -רצוי כמובן ידע רחב בשטח רב של האמנות הישראלית והעולמית ואופקים
רחבים בתרבות.

שירה לילדים בכרטיסי ברכה  -חברת "ארטליק" הפיקה  2כרטיסי ברכה מיוחדים
מלווים בשיריה של שלומית כהן-אסיף "נשיקה בכיס" ו"חבר שלם" ,מתוך ספרה
"נשיקה בכיס" .הכרטיסים מלווים באיוריה של הילה חבקין.
"החוג לשוחרי שירה" מברך על היוזמה המבורכת כדרך מקורית ומהנה לקידום
שירה בקרב ילדים.
למצגת שיריה של שלומית כהן-אסיף "נשיקה בכיס"
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השקת ספרה של פנינה פרנקל "טיפה של אושר טופפה על גג פגודה" ,תתקיים
במרכז תרבות ,בבית אריאלה ,ביום שישי ,בתאריך  ,7.12.07בשעה  11לפני הצהרים

55

