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  דבר העורכת
  

למצגת שירה  הפעםברצוני להתייחס " עיין ערך שירה"של  15בפתח גיליון מספר 
שירה של נשים  –קולות מן הים האחר " כוונתי היא למצגת .שהופצה לאחרונה
בעריכתו של , "קשב לשירה"וצאת ההספר יצא לאור לאחרונה ב ".ערביות בת זמננו

מקוראים יהודים  ,תגובות רבות מספור נתקבלולמצגת זו . סקילהבו- ר עמי אלדד"ד
בעיקר בשל מפגש , מרבית התגובות היו נרגשות. כאחד נשים וגברים, וערבים

 רבים מן. ראשוני עם עולמן הפנימי האוטנטי של משוררות ערביות מארצות שונות
י אמצעי של המפגש הבלת .מיוסר ומשתוקק לחופש, ָּכֵמּהַ  שירים מייצגים עולםה

יצר חוויה של אמפטיה , שהיה חדש ובלתי מוכר למרביתם, הקוראים עם עולם זה
בין , אני מאמינה כי בחוויה זו טמונה. אנושית החוצה גבולות פוליטיים ותרבותיים

גם אם היא נכתבת , בהיותה שפה אוניברסלית, כוחה ועצמתה של שירה, היתר
  .בשפות שונות

  .מן להיכנס לקישור המצורףמוז, מצגתצפה במי שטרם 
  קולות מן הים האחר

  
מאת איציק " שירי המגילהמ"את המצגת " להוציא"לקראת פורים אני מתכוונת 

ורכו של בשל א. אחדעבור ילדים ומבוגרים כ, בתרגומו של מרדכי אמיתי מאנגר
על מדף מצגות שירי , נה באתרוא יהיה בנוי משתי מצגות אשר תוצבה, הספר
מוזמנים , המעוניינים בקבלת שתי המצגות. )הודעה על כך תפורסם באתר( הילדים

  . לכתוב אלי
  

  ?ומה בגיליון זה
. אריה- יהודה גוראשר כתב רשימה על שירתו , אני רוצה להודות ליוסי גמזו, ראשית

" כפל" –גיליתי כי אחד מן השירים האהובים עלי ביותר בזמר הישראלי  באופן זה
נכתב על ידי משורר ) בביצועה של חווה אלברשטיין" מישהו בין רן/ מישהו בוכה בי(
  .זה

מאמר העוסק בזהותו של משורר ומעלה את השאלה מי הוא המעניק את , כמו כן
מאמר המביא . כן הוא פועלהמשורר עצמו או החברה והתרבות בתו, הזהות למשורר

, פרק נוסף ממאמרה של לאה גולדברג, את שירתו האידית של המשורר אריה שמרי
רוטכר , מפגש עם משורר הולנדי" עין ערך תרגום"במדור . "סמלי לשון"והפעם על 

  .והמדור לחיפוש שירים מבקש שוב את עזרתכם. קופלנד
  .ים חדשים ומוכריםמשובץ הגיליון בשירים של כותב, בנוסף למאמרים

  
  ".עיין ערך שירה"של  15תודות לכולם על התרומה להעשרתו של גיליון מספר 

 םהיבִּכְת מלשלוח אלינו , אני מזמינה משוררים וכותבי מאמרים העוסקים בשירה
  .לגיליונות הבאים

  
  
  

  קריאה מהנה
  
שרית

http://www.saritpoetry.co.il/mazagot.tirgum/arab_woman_poetry1.pps
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  ידידיה ערמון

  ךָ ִהָּלתֶ יא ְּת הִ וְ 

  ,יךָ ֵאיְך אֹוֶדה ֲאִני ְלָפנֶ 
  :ַוֲאִפּלּו ַהַּמְלָאִכים ׁשֹוֲאִלים

  ?ַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹו
 

  ,ֵאיְך ֲאַבֵּקׁש ֶאת ָּפֶניךָ 
  ,ָהֵאין סֹוף

  ,ַוֲאִני ְּבקִֹׁשי ֶאֶפס
  ?ְוִנְׁשָמִתי יֹוֵצאת ָלֶאָחד

 
  ַאְך ִנְתַאֵּויָת ִלְמלֹךְ 

  ,ַעל ִרְגֵבי ָעָפר ֶׁשָּיַצְרָּת ְּבֶצֶלם
  ,ֵבי טּוְבךָ עֵ ַעל ָמֵרי ֶנֶפׁש רְ 
  ,ַעל ְׁשבּוֵרי ֵלב

  .ךָ ִהָּלתֶ ְוִהיא ְּת 
  
  

  בפרדס

  ,ַּבַּפְרֵּדס ַהֶּזה
  ,ַעל ָהָאֶרץ ַהּכֹל ָהָיה ּכֹה ָּפׁשּוט
  ,ַעד ֶׁשַהַּמְלָאִכים ִהְתִחילּו ִלְדרֹׁש
  .ְוַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש ָסְתמּו ִלי ִרְמֵזיֶהן

  ,ֲאָבל ִמַּמַעל ָלֵעִצים
  עֹוד ְנָׁשָמה טֹוָבה
  .ִּתְלַחׁש ִלי סֹוד

  
  

  נודע הדבר

  ,ְּבֵצאִתי ֶאל ַאַחי
  ,ִלְראֹות ְּבִסְבָלם

  ,כֹהֶפן ּכֹה וָ אֵ וָ 
  ,ַאְך ֵאין ִאיׁש

  .ְוַהחֹולֹות ֲאֵבִלים
  ַרק ְׁשֵני ִעְבִרים
  ,ִמְתקֹוְטִטים
  .ְוַהָּדָבר נֹוַדע

  
 .תושב קצרין .30בן 

 .4+ נשוי 

  

  אנדרי פישהוף

  כי מה אעשה אם  

  רּו ִלי ִלְבחֹר ִמִּׁשיַרי ִׁשיִרים  ָאְמ 
  .ַהְלָחָנהלְ 

  ֶזה ְּכמֹו ְלַחֵּטט  ְּבִהְרהּוֵרי ֵאֶׁשת ַחַּיי 
  ּוִמים ֶׁשּלֹא ָיַדְעִּתיּׁשַאַחר רִ 

  .ַעל ַעְצִמי
  .ֶזה לֹא ָּכתּוב

  .ֶזה ֵיׁש
  ִּכי ָמה ֶאֱעֶׂשה ִאם 

  ַהַּתְׁשִליל ֶׁשִּלי ִיְמּכֹר ֶאת ַנְפׁשֹו
  יְסטֹוֶפֶלס ְמֻזָּיף  פִ ְלֵאיֶזה מֶ 

  ,ֶׁשַּיֲעזֹב אֹוִתי ָיתֹום ִמִּׁשיַרי
  ,ם ִמְּׁשֵאלֹותרֹעָ 

 ?ר ַהְּזַמןְּבֵלב ִמְדּבַ 
  
  
  
  

  האליפסה ללא קץ

  -ַהָּבלֹון ַהֶּזה ַהְּמֻכֶּנה ַּכּדּור ָהָאֶרץ 
  -ְסִפיָרה ְמֻבֶּטֶנת ִעם ְקָבִרים 

  רֹובֹותיֹוֵצא ִמַּדְעּתֹו ְלִעִּתים יֹוֵתר ְויֹוֵתר קְ 
  ְּכִאּלּו ַהֵּמִתים ַהָּללּו

  ְמַבְּקִׁשים ְלִהְתַחְׁשֵּבן ִעּמֹו
  :ְוֵאין לֹו ְנִסּבֹות ְמִקּלֹות

  ֵמֵעין ִסיִזיפּוס  
  ֵקץ - ַעל ָהֶאִליְּפָסה ְללֹא

  .ֶׁשּלֹו
  ,אּוַלי ַּפַעם

  ף ַּבֻחִּקים ַהִּבְלִּתי מּוָבִנים   ִנְדחָ 
  ,ֶׁשל ֲאֵפַלת ָהָרִקיעַ 

  ט ֶאל ּתֹוְך ַעְצמֹוִיְתמֹוטֵ 
  ּוְבָכְך ִיְסַּתְּימּו

 .ָּכל ַהְּׁשֵאלֹות ַהְּמֻיָּתרֹות
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  אמיר אור

  וטשיעורים מורכבים בעניין פש
  .ַּגֵּלה ִלי ֵאיְך ְלִהָּלֵחם ְּבךָ 

  .ַהַּלְיָלה עֹוֶלה ִמן ָהֵעֶׂשב. ֲאִני ַמְחִזיק ְּברֹאֵׁשךְ  -
  .ַּגֵּלה ִלי ֵאיְך ְלִהָּלֵחם ְּבךָ  
  .ֵאין ִלי ֶּפה. ֲאִני ּפֹוֵסַע ֶאל ַמְמָלָכה ַאֶחֶרת -

  .ַּגֵּלה ִלי ֵאיְך ְלִהָּלֵחם ְּבךָ 
  .י ְּכמֹו ָּכִריׁשֲאִני ׂשֹוֶחה ְסִביב ִלּבִ  -

  .ֵאיְנָך ַקָּים. ַעְכָׁשו ֲאִני רֹוָאה אֹוְתךָ 
  

  .ךְ ַּגִּלי ִלי ֵאיְך ְלִהָּלֵחם ּבָ 
  . ַהַּלְיָלה עֹוֶלה ִמן ָהֵעֶׂשב. ֲאִני ַמְחִזיָקה ְּברֹאְׁשךָ  -

  .ַּגִּלי ִלי ֵאיְך ְלִהָּלֵחם ָּבךְ 
  .ַעל ָּפֶניךָ יָחה ַמְקלֹות ֲאִכיָלה ּנִ ֲאִני מַ . ֵיׁש ִלי ֶּפה -

  .ַּגִּלי ִלי ֵאיְך ְלִהָּלֵחם ָּבךְ 
  .ָרחֹוק ִמן ַהַּמִים. ֲאִני יֹוֶׁשֶבת ַעל ִלְּבָך ְּכמֹו ָחתּול -

  .ֲאִני ָרֵעב. ַעְכָׁשו ֲאִני רֹוֶאה אֹוָתךְ 
  
  
  

  מתוך אהבה מכושפת

  כאן  : 1

  , ַמה
  ?ָמה ֶאֱעֶׂשה ִאָּתךְ 

  -ָים , ה ֶׁשִּליִצְדּפָ , ַסם ֶׁשִּלי, צֹוֲעִנָּיה ֶׁשִּלי
  ַרק ַּכָּמה ֵאיָבִרים רּוָחִנִּיים 
  :ִנְקָהִלים מּוֵלְך ְּבִלי אֶֹמר

   ...ָיַדי , ֲחָלַצי, ְׂשָפַתי, ֵעיַני
  ?  ַהֵּלב, ֵהיָכן הּוא, ָאהּוב, ְוַהֵּלב -
  , ֲאהּוָבה, ְוָׁשם, ָּכאן ְוָכאן -

  ְּבָכל ָמקֹום
  .ֶׁשְּׂשָפַתִיְך נֹוְגעֹות ּבֹו

  
  איך  :  2
  

  .אַאְּת ְקרֹוָבה ִמְּנשֹ -? ךְ לָ  ראֹמַ ֵאיְך 
  .ַאְּת ַהְּפִרי ַהּפֹוֵקַע ַּבֵּלב

  ַאְּת ַהֵּׁשם ַהִּנָּׂשא ַּבֶּפה ָהִאֵּלם
  .ְּכמֹו ָים ְּבַכף ֲאָדָמה

  ,ֲאִני נֹוֵגַע ּוְמַקֵּנא ְּבָיִדי ַהּנֹוַגַעת
  .נֹוֵגַע ּוִמְתַּגְעֵּגַע ָלַגַעת

  
  :ֵאיֶנּנּו חֹוֵלףֶּבָהַלת ָהֶרַגע ׁשֶ 

  .ַאְּת ָּכאן ְּבתֹוְך ָּכאן ְּבתֹוְך ָּכאן
  ָּכאן ֵאׁש ַהְּנָׁשָמה ּבֹוֶעֶרת ּבֹוֶעֶרת

  .ָּכאן ַהֵּלב ֵאיֶנּנו ֻאָּכל

  ארורה  :3

  , ַאְּת ְׁשחָֹרה ְּכמֹו ֵעיָנּה ַהּיֹוֶקֶדת, ַאֲהָבה
  ! ְּפעּוָרה ְּכמֹו לַֹע ַהַּלְיָלה

  ֲארּוָרה ַאְּת נֹוַגַעת ַּבֵּלב ַהְּמטָֹרף
  ,ֶׁשָהָיה ְלָבָׂשר

  .ְלִׁשַּנִים
  

  ,י ֶאל ִצֵּלְך ְּכמֹו ֶּכֶלבַאְּת קֹוֶׁשֶרת אֹוִת 
  , ֶאל ָהעֹור ַהּבֹוֵער

  --- ֶאל ָהֵריַח ַּבחֶֹׁשְך  
  , ֲארּוָרה ַאְּת ׁשֹוֶרֶקת ַלְּיָלָלה ֶּבָחֶזה

  , ּופֹוָנה ְּכהֹוֶלֶכת
  ,ַמְפָנה ִלי ֶאת ַּגָּבּה

  , ָעְרָּפּה, ְּכֵתֶפיהָ , ֶאת ַעְגבֹוֶתיהָ 
  .רַהָּׁשחֹ, ָעָרּה ָהָארֹךְ ֶאת ְׂש 
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  טוביה ריבנר

  שני שירים

  הבודהיסטָוא

  )ִּגִּליִתי אֹותֹו ְּבלֹוְנּדֹון(ַהּבֹוְדִהיַסְטָוא ַהָּקָטן 
  מֹוָׁשבֹו ַּגם ִמְּבִלי ֶׁשֶאְרֶאה אֹותֹו עֹודַיְמִׁשיְך ָלֶׁשֶבת ַעל 

  ּוְׁשֶכְנּתֹו ַּבֲעַלת ְׁשמֹוֶנה ַהְּזרֹועֹות
  ִּתְרַּכב ַעל ָהֲאִרי ִעם ִחּיּוְך ֶׁשל מֹוָנה ִליָזה

  ַהִּמְתַּפֵּלל ִּבְגִליָמתֹו ַהְּזֻהָּבה. ְּכִאּלּו ָּדָבר לֹא ָקָרה
  אֹו יֹוֵתר, ָׁשָנה נֹוָספֹות ַיְמִׁשיְך ְלִהְתַּפֵּלל ְׁשלֹוׁש ֵמאֹות
  )ֶלָהבֹות ְּכֻחּלֹות עֹולֹות ֵמרֹאׁשֹו(ּוֵמַהָקָלא ַעל ְׁשלֶֹׁשת ַּפְרצּוָפיו 
  .לֹא ַיְרֶּפה ֵמִחּבּוק ַהַׁשְקִטי ֶׁשּלֹו

  )ֵאֶצל ָּדן" ַהַחּיֹות ָהִאִּטּיֹות ְּביֹוֵתר("ַהֻּכְרסֹות ַּבֶחֶדר 
  ַּפְך ַהֶּׁשֶמן ִמְּתקּוַפת ַהְּברֹוְנָזה, ֹוָהָאמֹוִניט ַהַּקּׁשּוב ַרק ְלַעְצמ

  -) ַאְלַּפִים ָׁשָנה לֹא הֹוִציא ֲאִפּלּו ֲאָנָחה ְקַטָּנה(ָהרֹאׁש ִעם ַהֶּפה ַהָּפעּור 
  .ְמֻיָּמִנים ֵהיֵטב ְּבִהָּׂשְרדּות, ֻמְמִחים ְּגדֹוִלים ֻּכָּלם

  
  ְוַרק ֲאִני ל ֶאֱהֶיה ְולֹא אּוַכל ַלְחזֹר

  ֲאִפּלּו, ַהּׁשּוָרה ָהִראׁשֹוָנה ַּגם לֹא ַעל
  .ֲחִצי אֹות, אֹות ַאַחת, לֹא ַעל ִמָּלה ַאַחת

  
  ?ַאָּתה ֵמִבין ֶאת ֶזה

  .ֲאִני לֹא
  
  

  טיוטה
  

  ְוָלֵכן, ֵהם ִהְתִחילּו, ֵהם ִהְתִחילּו
  ָחַרְׁשנּו ְוָזַרְענּו ֶאת ַאְדמֹוֵתיֶהם
  ַעד ֶׁשָּצצּו ִמּתֹוָכן ְּכִפְרֵחי ַהָּׂשֶדה

  ֵאם ָוָאב ֵאין, נֹוקֹות ִּתינֹוקֹותִּתי
  ְוָנִׁשים ְמַחְּפׂשֹות ְּכרּוַח ַהָּים ֶאת ְּבֵניֶהן ֵּבין
  ֲהִריסֹות ֲהִריסֹות ֲהִריסֹות ַעד ָהאֶֹפק ָהָאֵפל

  ִמַּתַחת ְלָׁשַמִים ּבֹוְרִקים ֵאין ֵצל
  ֵאי ִלְכּבֹׁש ֶאת ַהָּפִנים ְוֵאי ְלִהְסַּתֵּתר

  .ְּפֵני ַהְּמַכֵּתרִמְּפֵני ַעְצֵמנּו ּוִמ 
  ְזרֹועֹות ְיִׁשיִׁשים ֲעֻקּמֹות ִנְׁשָלחֹות ֶאל

  עֹופֹות ָהַרַעׁש ְוָהֵאׁש
  .ַּבִּלְׁשֶלֶׁשת ַהּזֹאת ֵאין ֵאין ְוֵאין ֵיׁש

  ּוְלעֹוָלם לֹא ִנְׁשַּכח ְולֹא ִנָּׁשַכח 
  .ַהְך ַעל ַהךְ . ִהֵּכינּו ֻהֵּכינּו

  .ֲחָלִלים ֲחָלִלים ֵעץ ְלַיד ֵעץ
  .ָּדה ְמַדֶּלֶגת ַעל ַקו ַהֵּקץַילְ 
  
  

  2007, "קשב לשירה"הוצאת , "כל מה שאחר כך"מתוך 
  למצגת שיריו של טוביה ריבנר

  

http://www.saritpoetry.co.il/mazakot.hebrew/tuvia_rivner1.pps
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  אפרת מישורי

  כוכב מלא
  

  ַּלְיָלהּכֹוָכב ָמֵלא ְּבָׂשָפה ָזָרה ָּבא ֶּדֶרְך הַ 
  .ּגּופֹו ַהֵּמת ֻמְחָזר ֵאַלי ָּבעֹור

  
  ,לֹא ָרִאיִתי, ָׁשִנים ָרִאית ִלי

  .לֹא ָיַדְעִּתי ֶׁשָהִיית ִּכי לֹא ָהִייִתי
  ,ִהְדַמְמִּתי ָּכל ִריָצה, ָׁשַכְבִּתי ַּבִּמָּטה

  .ּוְׁשִביל ָחָלב ָחָצה ֶאת ְׁשחֹר ַׂשֲערֹוַתי
  

  ,ִהְתנֹוֵעַע מּול ָּפַנִיךְ ׁשֶ , רֹאִׁשי ָהָיה ַּכּדּור ָאֵפל
  .ֵּלי ֵעיַנִיךְ ּגַ ּוְׁשִביל ָּבִהיר ִּגְלֵּגל אֹותֹו ֶאל ֶהָחִריץ ֵּבין ַּגלְ 

  .ָׁשִנים ֲאִני ׁשֹוֶכֶבת ְלַמְרְּגלֹוַתִיךְ 
  

  ָׁשִנים ֲאִני לֹוֶמֶדת ְלָהִניחַ 
  ,ַּכּדּור ָׁשחֹר ַעל ְמִסָּלה ַּדָּקה ֶׁשל ַמָּבֵטךְ 

  י חֹוֵתְך ִּבי ְוהֹוֵפךְ ְּכֶׁשֵּצל ְּבָׂשרִ 
  ,ַּבַהְתָחָלה ְלעֹור ּוְלַבּסֹוף ְלגּוף

  .ֶׁשִּמְׁשַּתְלֵׁשל ִּבְזִהירּות ִמּתֹוְך ָהֶאְפָׁשרּות ֶׁשל ֱהיֹוֵתךְ 
  

  ְּכֶׁשֵאַדע ָלקּום
  ַיְחִׁשיְך ָהעֹור
  ַיְלִּבין ַהַּכּדּור

  ִיְתַמֵּזג ְּבֶצַבע ַהְּׁשִביל
  

  .ַיֲהפְֹך ֻּכּלֹו ִלְׁשִביל
  
  

  כן
  ,ֵּכן

  ,ַּדְוָקא ֵּכן
  

  ,ַּדְוָקא ַּבָּׂשֶדה ָהִאיְדיֹוִטי ַההּוא
  ,ִעם ָיֵרַח ָלָבן ִמְּלַמְעָלה ְוֶתֶבן ָצהֹב ִמַּתַחת

  
  ְּכֶׁשַרְגַלי ְּפסּוקֹות

  ,ְּבחֶֹסר ַּפַחד
  

  אִׁשירְֹוָכל ַהֶהֵּקף ַהָּזִעיר ֶׁשל 
  ָחפּון ֶּבָחֶזה ַהֵּמִריחַ 
.יֶׁשל ֲאהּוִבי ַהִּטְּפִׁש 
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  אורי חרובי
  שני שירים

  

  ערבסקות 

  הספר פ "עחלק שני מצמד שירים 
  ארקוס-אוגוסטין גומז מאת "אנה לא"

  
  .ַאָּנה לֹא ָיְדָעה ִלְקרֹא

  -ַוַּדאי ִאירֹוְנָיה ִהיא 
  ,רֹון ָיֶמיהָ ּוְבַאְח 

  ְּכֶׁשָּיְדָעה ְּכָבר ְלַאֵּית
  ',ַאֲהָבה'ִמִּלים ְּכמֹו 

  ּהְּכִפי ֶׁשִּלֵּמד אֹותָ 
  אֹותֹו ִעֵּור ֲאֶׁשר ָּפַסע

  ,לֹא ָמְצָאה, ִעָּמּה ַּבֶּדֶרךְ 
  ,ַאף לֹא ִצּיּון ָיִחיד
  ַעל ֶקֶבר ָהַאִחים

  .ֶׁשּבֹו ֻהְׁשַלְך ְצִעיר ָּבֶניהָ 
  

  ַאְך ַּבְּבָקִרים ָהֵהם
  ְּכֶׁשָהְיָתה, ַעל ָהְרִציף

  ִמְכמֹורֹותּתֹוֶפֶרת 
  ,ַלַּדָּיִגים ֶׁשָּׁשבּו ִמֵּליָלם

  ִנְזְקָקה ְלצּוָרָתן לֹא
  ֶׁשל אֹוִתּיֹות ְּכֵדי

  ֵנַח ֲעבּוָרם ִּפְׁשָרן ְלַפעֲ 
  ֶּבְסקֹות ַעִּתיקֹותֶׁשל ָערַ 

  ֶׁשִּׂשְרְטטּו ָּדִגים
  ְלאֹור ַהָּפָנִסים

  .ַּבֲעלֹוָתם ַעל ְּפֵני ַהַּמִים
  

  .ַאָּנה לֹא ָיְדָעה ִלְקרֹא
  ְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה ָׂשְרָפה

  - ִבים ֶאת ָּכל ַהִּמְכּתָ 
  ַמה ָּלּה ְוִלְבׂשֹורֹות

  .ַהֶהֶבל ְוַהָּמֶות ֶׁשֵהִביאּו
  ,ְּבסֹוף ַהֶּדֶרךְ , ַעָּתה

  ִהיא אֹוֶחֶזת ִּבְגרֹונֹו
  ץ ָּבּהְוהּוא נֹועֵ 

  ֶאְצָּבעֹות ָקרֹות ּוִמְתַלֵּפף
  -ִּכְמחֹוֵלל ִעָּמּה , ְסִביָבּה

  .ֶּבְסָקה ַאֲחרֹוָנהרַ ְּכעָ 
  

  על ראשי הנשריםמ
  
  ִריק ֻיַּלד ָאָדםלָ 

  (*). ּוְבֵני ַעְוָלה ַיְגִּביהּו עּוף
  

  אִׁשי ּוְכָבר ֵמַעל רֹ
  ִגים ְלַאטחָ 

  ַהְּנָׁשִרים ַהַּסְבָלִנים
  סֹוְגִרים ָעַלי

  ,ַמְעָּגִלים ַמְעָּגִלים
  ֵּכיַצד ֵהם ַמְרִּגיִׁשים

  ָּברּוַח ַהחֹוֵמק
  ִמן ַהָּבָׂשר ְּבֶטֶרם

  ַמֲעַדּנֹות ִיְגְלׁשּו
  ִלְקרַֹע ִמן ַהֶּפֶגר

  .ְנָתִחים ִלְבלֹעַ 
  
  ְרִחים עֹוְרִביםְצטָ ִמ 

  ֹורּקְמֻאְנְקֵלי מַ 
  ְמטְֹרֵפי ְּתׁשּוָקה
  ֶאל ַצֲחַנת ַהּגּוף
  ַהִּמַּתֶּמֶרת ְועֹוָלה

  ,ַּגִּלים ַּגִּלים
  ֶאל ְׁשֵאִרית ֶחְלָקם

  ֵני ֵמַעיִלּטֹל ִמּבְ 
  ִמְׁשַּתְלְׁשִלים

  
  ד ָאָדםָלִריק ֻיּלַ 

  ְּבִנְבָלתֹו, רּוחֹו ִיּמֹוג
  ְׁשָרִצים ּוְרָמִׂשים

  .ּוְבֵני ַעְוָלה ַיְגִּביהּו עּוף
  
  'ז', פ איוב ה"ע   (*)
  

) לשעבר(גר בקיבוץ . 58בן  ,אורי חרובי
, נשוי. עבד בחקלאות והיום מובטל. החותרים

  .סב לשניים, אב לארבעה
 ,שנים רבות חרז פזמונים. כותב מגיל ילדות

 ואחרונות מרשה לעצמהשנים  15 -10 - רק בו
  ".שירה"כ כתיבתולהעיד על 
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  יעל עמית

  אליפסיטי
  ָלִטין ּבֹוֶהֶקת ֶׁשּׁשּוֶליָה ָסגֹל'ַּסת גֶ פִ ּכְ 

  .יִטינֹוְצִצים אֹורֹות ַהִּס 
  ,ָלִטין ִמְתַחֶּמֶקת'ִּפַּסת גֶ 
  ּות ְמֻזֶּיֶפת ַּבת זֹוָנהְמַתְקַּתּק

  ַהְקִׁשיִבי ְלַרַעם ַהְּׁשָאָגה ַהָּנמּוךְ 
  ִמְתַּגְלֵּגל ִמֶּמְרַחִּקים

  רֹות ְרָפִאיםיָ עֲ ְוַגם ִאם ּבַ 
  ְסִלים ַּגְלַגֵּלי ָאָבק ֲעָנִקִּייםִמְסַּתלְ 

  
  
  ארץ חרולה

  רּוַח ְצֻהָּבה נֹוֵׂשאת ָאָבק ֶאל ּתֹוְך ֵּביִתי
  .זֹוַרַעת ּבֹו ֶאֶרץ ֲחרּוָלה

  אֹור ְמֻלָּבן ְּבׁשּוֵלי ְּדָרִכים
  .ַמְחִׁשיְך ִּגְבעֹות ְמִריָבה

  ֲאָבל ַאֲהָבִתי ְסמּוָיה ַּבֶּמְרַחִּקים 
  יִנים ַּכֲאָנפֹותָׁשם ֲאָנִׁשים ֲעדִ 

  ְמַׁשְּלִבים ַצָּואִרים ֲאֻרִּכים
  .ָּבֲאַגִּמים

  
  

  יש חדר
  ַסָּפה ִנְרֶקֶמת ַּבֶחֶדר

  .ֵמַרּכּות ָהאֹור ְוַצַער ַהְּצָמִחים
  ָּכל יֹום

  ֶנֱעָטִפים ּבֹו ִּבְמַעט ֶׁשֶקט
  .אֹוְסִפים ְרָגִעים ִמְתַּכִּלים

  
  ,ִאִּטית ֲאָבל ַהַּמָּמׁשּות חֹוֶזֶרת ִּבְנִׁשיָמה

  ַהְּתִריִסים מּוָגִפים ְלֶמֱחָצה
  .ֲאִויר טֹוב יֹוֵרד ְּפִניָמה

  .ַעל ַמַּצע ָעִלים ֵּכֶהה ָחתּול חֹוֵלף
  ֵאין לֹו צֶֹרְך ֶלָחתּול ֶׁשּלֹא ָידּוַע לֹו

  .ְוהּוא מֹוֵתַח ֵאיָבָריו ְוָנח
 
  
  

דה בבית הספר למ. בת אמצעית למשפחה בת שלושה ילדים. 1958, ילידת חיפה, יעל עמית
למדה לתואר ראשון . חיה כל השנים בחיפה. שרתה בצבא כחונכת בפנימייה הצבאית. הריאלי

ולתואר שני פסיכולוגיה התפתחותית באוניברסיטה , פסיכולוגיה וחינוך באוניברסיטת חיפה
כן התמחתה - כמו. עובדת כפסיכולוגית התפתחותית במרכז להתפתחות הילד. העברית

למדה בבית הספר לכתיבת דרמה ו" הליקון"השתתפה בסדנת השירה של  .פואיתבפסיכולוגיה ר
תחומי ענין . כותבת גם פרוזה ומחזאות". עלי שיח"וב" הליקון"פרסמה משיריה ב. במשך שנתיים

הוצאת , "אם יש חדר"השירים מתוך ספר שיריה הראשון . נגינה בסקסופון וצילום: נוספים
  ".הקיבוץ המאוחד"
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  ראמיר או

  הגורל והמוזה 
  

ואילו , ]119קטע [ אופיו של אדם הוא הדיימון השולט בגורלוי הרקליטוס אומר כ
שרשרת של פעולות אנוש  –הגורל מתמצה בחוק הקארמה  במחשבה ההינדית מושג

רלס ריד את שאלת 'ברוח זו סיכם צ. הכפופה לעיקרון טבעי של סיבה ותוצאה
, תהגורל כענין של בחירה אישית מצטבר

ההולכת ומצמצמת את חופש הבחירה מתוך 
  :מהלך החיים עצמו

, ְזרע מעשה; וקצרת מעשה, ְזרע מחשבה
  ;וקצרת הְרֵגל
וקצרת , זרע אופי; וקצרת אופי, ְזרע הרגל

  .גורל
  

מרגע שנסכים להשיב את הדיון משדות 
 המטאפיסיקה אל הפסיכולוגיה והסוציולוגיה

הוא לא נוכל שלא לזכור שהאדם , האנושית
ומעשיו אינם נותרים ללא , גם יצור חברתי

, ובתורה, ְזרע מעשה וקצרת תגובה: מענה
התגובה תצמיח באדם מחשבה חדשה 

שיזכו אף הם לתגובה , ומעשה חדש
קשה לנתק את . וחוזר חלילה, סביבתית

גורלו של אדם מן הדימוי החברתי העוטף 
אלא גם , לא רק בתגובה לאישיותו, אותו

מצבו הכלכלי , ח ידולמשל, למוצאו
והמשפחתי ושאר מאפיינים ההופכים להיות 

  .בעיקר מכוח אמות מידה חברתיות, מאפייני זהותו
  

בעומס הדימויים שהטילה החברה על כתפיהם של קשה להגזים , במובן זה
בדומה לאלה , דמות המשורר נתפסה מאז ומעולם כדמות ארכיטיפית. המשוררים

  , ררים היו ועודם מוקפים במערכת ציפיות חברתיתמשו. של המנהיג או כהן הדת
  שבתוכה או כנגדה עליהם להעמיד בדרך כלשהי את , תרבותית ורוחנית רבת עוצמה

 תפיסתם העצמית של משוררים היא במידה לא מבוטלת תגובה. עצמותם ולבטאה
ותפיסה זו  –ובעקבות כך , לאופן שבו תופסים בני זמנם את השירה והמשורר

  .השפיע על יצירתם ועל גורלםעתידה ל
' םטיפוסי משוררי'אפשר שניתן להצביע על מספר , במבט לאחור על המאה העשרים

ולא של משוררים , ייאמר מיד שזוהי חלוקה גסה למדי. שטיפח הדימוי החברתי
במודע , המשורר עצמו נדרש להגיב. לסוגיהם אלא של קטגוריות בתודעה החברתית

  .יות כולןורלכל הקטג, ו מאונסמרצון א, או שלא במודע
  

 המקולל  .א
שכן הדימוי הרומנטי של , זו אולי האכזרית שבתבניות שיצקה החברה למשורריה

יצר לא מעט משוררים מקוללים ששאבו את יצירתם מתוך פצעי " המשורר המקולל"
יש הנהנים . משמש כגלדיאטור רוחני בזירת התרבות" משורר הפצע. "הנפש והחיים
אבל כך או כך ישובו וימריצו את המשורר , המזדהים עם הכאב מהמופע ויש

המשורר  .ְקרע בפצע וקצרת שיר: ויַקְּבעו אותו בזהותו זו, להשקיע ולשקוע בסבלו
הוא מהלך . הופך מרצון או הרגל למרטיר המגלם בסבלו האישי את סבל הכלל

 Mahmoud Farshchian: צייר. המשורר
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ת וקתרזיס הזדהו, השתתפות, ומעורר בקוראיו זוועה ורחמים, בעולם כפצע מדבר
   .רגשי

יכלו אנשים כרומי או עומאר כיאם להבין את כאבם , בסביבה רוחנית מתאימה
אבל בתרבות שקידשה . אות גבוהה יותרמפטום לחולי וכהצבעה על הדרך לבריכסי

הכאב הוא סם משכר ולעיתים רחוקות מסוגל משורר , "המשורר המקולל"את דימוי 
  .טרנספורמציה של תודעתו האישיתכזה לאסוף את כוחות הנפש הדרושים ל

  
  המוכיח בשער  .ב

הוא ביטוי לקשב פנימי , רגש הצער וההתקוממות לנוכח עוול, המצפון האנושי
', זהות מצפונית'אולם לא פעם מבלבלים בין מצפון לבין . ולרגש של אהבת הזולת

זהות מצפונית היא לבוש רוחני שעוטה אדם כלפי . אף שהם כמעט הפכים במהותם
זהו מין . תפיסת עולם מוכנה מראש שמשתיקה את קולו של הרגש החי, יוסובב

ועיקר תפקידו להושיט אצבע מאשימה מול , טייס אוטומטי שמחליף את המצפון
  ".אני"הרחק מן ה, החוצה, העולם

אבל תשואות שומעיו עלולות לגרום לו , משורר מצפוני עשוי לדבר את קול מצפונו
תרבות המצפה מן , באופן זה. נו שומע עוד את הקולשאיכלהמשיך את הדיבור גם 

ולהפוך אותו לבלתי ישר , המשורר לשמש כמצפון החברה עלולה להזנות את קולו
פחות ופחות , ככל שהוא מאמץ לעצמו את הזהות הזו .במקום העמוק והרגיש ביותר

תודעתו מתקבעת ונעשית תלויה ; הוא מסוגל לזרום פואטית בין האני והעולם
אם אתרע מזלו הוא הופך למוכיח בשער ומשמש כנביא . רה באופן מגביל ביותרבחב

להתגלמותו , "לאומי"הוא הופך למשורר , ואם אתרע מזלו עוד יותר; זעם מקצועי
בין אם דעותיו מקובלות ובין . של קול המצפון הקורא לנו לתשובה מוסרית שלמה

נים לרגשות הפחד והאשמה הוא מועד להפוך לאנדרטה צדקנית ונשואת פ, אם לאו
  .של עצמו ושל קוראיו

  
 מכשף השבט  .ג

ומבחינת , זו היא הקדומה שבזהויות החברתיות שהועידה החברה למשורר
שתי הזהויות הראשונות שנמנו . אולי הבטוחה מכולן, האוטנטיות של הקול השירי

ל הן הועמסו על כתפיו ש; ולנביא) הקדוש המעונה(כאן השתייכו במקורן למרטיר 
אך עדין , כאשר שני אלה אבדו את מקומם כתפקידים חברתיים קביליםהמשורר 

נשא המשורר , החל בזמנים פריהיסטוריים, הרבה קודם לכן. נדרשו כצורך חברתי
בדומה  . המיתוס והזכרון התרבותי, בתפקיד שהתייחד לו כמתעד ויוצר של החלום

וי זה התחבר המשורר במוצהר גם מכוח דימ' משורר המרטיר'או ל' משורר המצפון'ל
אלא כמי שחש את מרכזה הנפשי , אך לא כמי שעומד מעליה, אל התודעה הכללית

  .והרוחני
לא הליריקאים עוררו את , כשאפלטון גירש את המשוררים ממדינתו האידיאלית

אפלטון תבע בשם הפילוסופיה את . כעסו אלא מורי התרבות כהומרוס והסיודוס
כוהני הדת של הדתות , אבל רק קבלני אמת נחרצים ממנו, המונופול על האמת
  .רת להגשים תביעתו זוהצליחו במידה ניכ, המונותיאסיטיות

הן . מבעד לסורגי הדוגמה והדת' מכשפי השבט'חמקו , מאז ועד עתה, אולם גם כך
הם שבו , מתוך דחף פנימי והן מתוך היענות לצורך הרוחני והתרבותי של בני זמנם

, מרוסתוילי ועד פושקין, בלייק וגתה, מורגיליוס ועד דנטה, של רוח ובראו עולם
  .אלתרמן ורטוש, ומיהודה הלוי ועד טשרניחוסקי

ודי , קטגוריות של תוויות חברתיות ודימוי עצמי, כאמור, ארכיטיפים כאלה הם
: בדוגמה או שתיים על מנת להיווכח שהמשוררים עצמם אינם ניתנים לסיווג כזה

אך לא היה מסוגל לשאת בעול הזהות הזו ונדם ', משורר לאומי'ם הפך לביאליק אמנ
אך אינו יכול להיקרא , אבידן שילם מחיר יקר על משוררותו. כמעט עד סוף ימיו

הקללה שהפך לקורבנה הייתה דווקא הפער שבין . במובן הנזכר כאן' משורר מקולל'
. דיעבד גם התגשמובת שציפיו, דימויו העצמי לבין ציפיותיה של החברה משכמותו
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או שמא ' מוכיח בשער'ג הוא "האם אצ: סיווג של יחיד יעורר תהייה מסוימתכל 
האם ? במשרה מלאה' משוררות מקוללות'או וולך הן ' האם רביקוביץ'? מכשף שבט'

  '?עיר היונה'הוא אותו משורר שכתב גם את ' כוכבים בחוץ'מי שכתב את 
התמודדות שאין מפלט ממנה עם אותן נראה שהמשותף לכולם הוא דווקא ה

, השוני בין המשוררים מסתמן בדרכי ההיענות להן. קטגוריות של דימויים חברתיים
שכל , ראוי גם לומר. ובשילובים השונים שיצרו לעצמם ביניהן, בקבלתן או בדחייתן

כל . ועשוי להיות בצידה גם שכר של ממש, זהות משוררית כזו איננה רק ענין נפסד
שדימוי זה או אחר אינו משעבד את היוצר וכולא אותו בכלוב של ציפיות זמן 

. הדימוי יכול לשמש למשורר כאתגר נפשי ורוחני שעשוי לגרות ולהפרות, חברתיות
ולשמש את הרוח , כשלעצמה עשויה להתחדש ולהשתנות" אני"אחרי הכל תפיסת ה
השלוש היא נראה שהאופציה האחרונה מן , מבחינה זו. כשדה התנסות חדש

הוא באמת מין ' מכשף השבט, 'אחרי הכל. אך גם החופשיה ביותר, התובענית שבהן
מצבי התודעה . שמאן שחייב להרחיק את תודעתו מן האני המזדהה על מנת ליצור

ברגע , מעבר לכל זהות, אבל. 'שלנו'לאופי ולגורל רק כל זמן שהם , הופכים להרגל
וחרש לתביעותיו של האני , גדול מעצמו ,כל משורר הוא חופשי, המכונף ההוא

  .החברתי
לא החברה אלא ההשראה הפואטית היא הנתפסת ככוח , מנקודת המבט האחרונה

ההשראה היא כוח מפעיל שמולו ניצבות . הגורל היסודי בהוויתו של המשורר
החברה מתפקדת כמסנן להשראה ולא רק . החברה והתרבות ככוח של התנגדות

אלא קודם כל , פן שבו היא תופסת את ההשראה ואת המשוררבאו, כמסנן חיצוני
  .שהרי החברה היא שעיצבה את המשורר כאדם בר חינוך, כמסנן פנימי

ל לבין המשורר החי נקבע "לא מעט מן החיכוך שבין הארכיטיפים החברתיים הנ
גם בענין זה תקפות  ההבחנות השונות . מתוך יחסו אל ההשראה ככוח מטאפרסונלי

משורר עשוי לתפוס את ההשראה כביטוי לכוחה השרירותי : סת הגורלעל תפי
ומפעיל אותו מעבר לכל ברירה , כוח השולט בו כמדיום, והמדביר של אלת ההכרח

, הוא עצמו אינו אלא כלי מעביר. אם בבחינת חסד ואם בבחינת קללה, אישית
  .'מביא הגאולה וכד, משרת המוזות

. לחלוטין בהשראה ככוח חיצוני המפעיל אותוהמשורר ההומניסט כופר , לעומתו
והמשורר אינו מבטא אלא את מצבו של האדם , לדידו ההשראה היא כוח אנושי

, בין אם כשותפות חברתית –ההומניסט מבטא ביטויי עצמיותו . בתוך ההיסטוריה
  .ובין אם כתיאור אובייקיטיביסטי של סביבתו הפיסית, בין אם כקתרסיס תרפויטי

, מין טיכה או פורטונה, זה ניצב המשורר שהמוזה שלו היא אלת המזלבין זה ל
. מיומנות ומקרה, המשלב כוונה ושרירותיות, בש רוחני-והיצירה מתגלה לו כמין שש

ולא תמיד הגבולות , זה משחק הדדי בין כוחות הנפש של המשורר לבין המוזה
ם מהלכים להם כאן ניצב המשורר כצייד האורב ביערות המשמעות שבה: ברורים

  .והנמרים של אלת ההשראה, האיילות, הארנבים
ך או "החל בנביאי התנ' מדיום'ניתן למנות רבים השותפים לתפיסת המשורר כ

אולם תפיסת ההשראה היא . ועד המשוררים המטאפיסיים והרומנטים, הסיבילות
וכך אפילו משוררים כמאיאקובסקי או , ענין החוצה גם גבולות אידיאולוגיים

יצרו מתוך הכרה רומנטית , שדגלו לכאורה במאטריאליזם המרקסיסטי, אלכסנדר פן
  .בקיומם של כוחות מטאפרסונאליים הפורצים ועולים דרך היוצר

ככוח אנושי גרידא מצויה במערב במובלע החל ' הומניסט'תפיסת ההשראה של ה
אולם ; עשרה- בשירה ההליניסטית ועד השירה הריטורית של המאה השש

שהיסטורית נקשר בעיקר עם , דיאולוגיה מוצהרת היא רעיון מודרניכאי
שהביא אותה עד נסיון מסרס למדי למשטור מצביה של , המאטריאליזם המרקסיסטי

ולעימות המתמיד בין תפיסת ההשראה ככוח נפשי לבין הכפירה בעומק הנפש , הרוח
  ).למעט אולי ההיבט הפסיכולוגי(

המציבה את המשורר בין תחומי שליטה ', עותצייד המשמ'תפיסת הביניים של 
 מצויה כבר אצל משוררי הוודה בהודו ואצל הומרוס, שליטה בשירתו-לתחומי אי
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. ר הם תנאי הכרחי להעברה צלולה של ההשראהושכלול כלי הדיב; והסיודוס ביוון
קיימת ִקיום שמעבר  ואילו הוודה, המוזה אינה מעניקה כשרון פואטי אלא ידע

בדרך אחרת . ומושמעת כדיבור שירי על ידי המשורר הקשוב לה דיו, שלשפת אנו
מתאר גם ואלרי את ההשראה כמין מצב נפשי הקיים אצל כל אדם שבמהותו הוא 

וכך לוכד , מתרגם אותה, הער להשראה הבלתי מילולית, המשורר. מוסיקה ותחושה
  .אותה במילותיו

ה לא מעט במתח הנוצר בין שני עמדתו הנפשית והרוחנית של המשורר תלוי, בפועל
מנקודת מבטו (בין תפיסתו וחוויתו שלו ביחס להשראה הפואטית : כוחות גורל אלה

לבין הארכיטיפ התרבותי שבו מתוה ) 'צייד המשמעות'או ' הומניסט'ה', מדיום'של ה
בלי לטעון , שוב). מכשף השבט'או ' המוכיח בשער', 'המקולל'(אותה החברה 

הצלבה בין תפיסות אלה , וג קטיגורי של המשוררים והשירהלאפשרות של קיטל
  .עשויה להעניק תמונה קרובה יותר למצבו של המשורר בתוך התרבות

התופס את ההשראה כהכרח קיבל עליו את תפקיד ' מדיום'אם ה, לדוגמא, כך
לדידו ההתמסרות להשראה תעמוד . סביר שישלים עם המתחייב מכך', המקולל'

והוא יבחר בצו ההשראה כנגד , הנורמלי של אדם בחברה בסתירה לתפקודו
צו , אך בבסיסו של דבר, הוא עשוי לשמש כאנטיתזה חברתית. הנורמות החברתיות

שאין לו במה לתלות את ' הומניסט'ה, לעומתו. ההשראה איננו ציווי מוסרי עבורו
יו רק אפשרות לביטוי קש' המקולל'ימצא בתפקיד , כוח ההשראה מלבד בו עצמו

הוא יקבל זאת בהרבה . לפי הנסיבות, הקיומיים ויוכל למצוא בכך פורקן או שעבוד
ואפשר שיקשה עליו לשאת לאורך זמן בעולה של זהות קשה , פחות השלמה נפשית

בפניו פתוחה גם דרכו של . שכל מחויבותו לה נעוצה לכאורה בבחירתו שלו, זו
שעליה ייגבה ממנו , וכלים אותו תפקיד ידוע מראש של שבירת כללים –המורד 

בצו ' מדיום'יראה ה', מוכיח בשער'בתפקיד , בדומה. מלוא התשלום החברתי
המחייבת , ויביע אותה כתביעה מוסרית בלתי מתפשרת, ההשראה שליחות ויעוד

או לחליפין מתוך השתייכותה , את החברה מתוך השתייכותה ועצם אנושיותה
שלדידו ההשראה היא כוח ' הומניסט'ה לעומתו. המעמדית או הדתית, הלאומית
רה והאירונית יעשוי להסתפק בהבעה סקרנית יותר של חכמת מצפונו המה, אנושי

פתוחה כאן דרכו של ' צייד המשמעות'גם לו וגם ל. כלפי החברה והעולם
שתובנותיהם באות לכוון את עין , האסתטיקון או האקזיסטנציאליסט  החברתי

  .ו אל המצב האנושי כשלעצמוקוראיהם אל היופי כערך א
דורש תפיסה מראש של ' מכשף השבט'התפקיד החברתי של , בשונה מאלה

גם כישוריו של המשורר עושים אותו  –ההשראה ככוח אוניברסאלי המשותף לכלל 
הפסיכולוגיה היונגיאנית היא , במילים אחרות. לצינור מתאים יותר לביטויה

המשורר , דווקא משום כך. ימית עם זהות זומום המודרני הדרוש להזדהות פניהמינ
יתקשה להזדהות כיום עם התפקיד ללא מערכת של , התופס את עצמו כמדיום

, אמונה או דת המאפשרת את תיעולה של ההשראה באמצעות כלים נתונים מראש
דורש מן המשורר מידה ' מכשף'תפקיד , בעולמנו המודרני. ועלול לסכן את שפיותו

וליצור , לקבל את כוח ההשראה –עליו לשתף פעולה ; שראהשל אחריות על הה
הנוטה להרפתקה רוחנית ' צייד המשמעות'ל, משום כך. עבורה תעלות ביטוי חדשות

מנוע לגמרי מלקבל עליו תפקיד ' הומניסט'בעוד שה, דרך זו אפשרית, מסוג זה
ה עומדת בסתיר, אמונתו שההשראה היא כוח נפשי פרטי וחד פעמי; חברתי כזה

  .חלום ומיתוס, לעצם מעשה היצירה של זיכרון
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  יוסי גמזו

  שמע את השקט
  

  ,ְשַמע ֶאת ַהֶּשֶקט
  ,ַהֶּשֶקט לֹא שֹוֵתק

  :ְסָתִרים ֶשל ֶקֶשב- ִּבְׂשַפתַהֶּשֶקט ְמַדֵּבר ֲאָבל 
  ִהֵּנה ֲעֵלה ָהֵעץ ַהְּמָסֵרב ְלִהָּנֵתק

  ִמְתַעֶּקֶשת ַבה ֶהָעָנף ְּבעֹוד ָהרּוחַ ִמּגֹ
  ,ְּכמֹו ַהִּזְקָנה ֶאת ֲחלֹומֹות ַהּנַֹער לֹק אֹותֹוִלְמ 

  ,ְלִהָּשֵאר, ִלְׂשרֹדִהֵּנה ִאְּלמּות ַּתֲחנּוָניו 
  ִהֵּנה ְשלּוִלית ְצלּוָלה ִּכְבדַֹלח ַהּצֹוָפה ְּבִלי נֹוַע  

  ִּבְנדֹד ָעֵבי ַהְּסָתו ֶאל ַקו ָהאֶֹפק ַהּבֹוֵער
  דֹוְסקֹוִּפיְרִאי ָקֵלי, ְלֶרַגע ָקט, ְוִהיא ָלֶהם

  ּבֹו ִמְשַּתֵּקף ָיְפָים ְּבאֹור ַקְרַנִים ַאְחרֹונֹות
  א יֹוִתירּו ֶאָּלא קֹוִּפיִּכְפֵני ָהֲאָהבֹות ֶשּלֹ

  .ְּבַמְרְּתֵפי ַהִּזְכרֹונֹות, ִמֵּקץ ָשִנים, ָדהּוי
  

  ,ְשַמע ֶאת ַהֶּשֶקט
  ַהֶּשֶקט ַהִּנְמָּתח

  ִנְדֶרֶכת לֹא ִנְרֵאית ֲאָבל ְּכֵמיָתָרּה ֶשל ֶקֶשת
  ַהְּדמּוָמה ֶשל ֶטֶרם ִהָּפַתח ָּבאּוֶבְרטּוָרה
  ֶהָעָנן ַהִּמְתמֹוֵטט ְּכֶרֶכס-לֹעֹו ֶשל ֶשֶבר

  ֶשל ַמִים ַאִּדיִרים ָּבֶהם ּפֹוֵרץ ִמְּמרֹום ַחְסּדֹו
  ְנָדבֹות ֵאיֶזה ִוּדּוי נֹוָרא ֶשל ַזַעם-ֶשל ֶּגֶשם

  דֹותָלה ֶשל ְׂש ַעל ְּפֵני ַסַּפת ַהְּפִסיִכיַאֶטר ַהְּגדֹו
  ָהֵעֶמק ַהֻּמְחָרש ִּפְתאֹם ְּבָכל ּתֹוְתֵחי ָהַרַעם
  ְּכִאּלּו ֵאיֶזה חֹוב ֶשּלֹא ִנְפָרע דֹוֵרש ִסּפּוק

  .ִנְצֶנֶפת, ַעל ָעְצָמה ְּכלּוָאה, ַעל ֵאיֶזה ָעֶול קֹוְסִמי
  , ָּכֶרַגע ֶזה עֹודלֹא

  , ֶזה עֹוד ִלְפֵני
  , ֶזה עֹוד ִאּפּוק

  .ַּבְּפָיאִניִסימֹו ַהֶּזה ִמְטָען ֶשל ֶנֶפץ רַאְך ֵיש ְּכבָ 
  

  ,ְשַמע ֶאת ַהֶּשֶקט
  ַהֶּשֶקט ַהָּשִביר

  ֶשל ְּדיּונֹות ַקו ַהחֹוף ְּבֶטֶרם עּוט ַמְּשֵבי ַהֶּמַלח
  ִמְּפַאת ַהָּים ִלְגלֹף ָּבֶהן ְּבִאְזֵמֵלי ֲאִויר

  ֶאת ְפֶיְסַטת ַהִּפּסּול ַהְּסִביָבִתי ֶשּלֹא ִיְדֶמה ָלּה
  שּום ֶהְנִרי מּור, לֹו'שּום ִמיֶּכל ַאְנּגֶ , שּום ִפיִדיַאס

  ְּבֵהָהֵפְך ְּתלּוִלית ִנְקֶמֶרת             ְּבֶפֶלא ַמְפַסְלּתֹו
  ִּבן ֶרַגע ְלַמְכֵּתש ְוַהָּקעּור ְלֵתל ָקמּור

  .ְּכִמין ֵעירֹם ָנִשי ֲעָנק ַהִּמְשַּתֶּנה ְּבִלי ֶהֶרף
  

    
  
  
  
  

  ,ֶשל ַהִּמְדָּברַהְּנבּוִאית ְשִתיָקתֹו ּוְשַמע ֶאת 
  ֶאת ּתֶֹקף ֻחְמָרתֹו ֶשל ֵנַצח ְמצּוֵקי ָהֶאֶבן

  לֹא ַרק ַאָּתה ִּכי ִאם ַהְּזַמן ַעְצמֹו ֻמְדָּבר ֶשָּבּה
  שֹֹון ָוֵאֶבלֶשּׂשָ , ַהְּסטֹוִאי, ַּבֶּשֶקט ָהרֹוֵעם

  ַמה ֶּשֵאין ֵּכן ָהֻעְבָּדה  , לֹא ְּכלּוִלים ּבֹו, ְּבֵטִלים ּבֹו
  ּוֶמֶסר, ְוקֹול, ְּשִתיָקה ַהּזֹאת ִמְצלֹולֶשֵּיש ַּגם לַ 

  ִחיָדה   -ְּכמֹו ֶיֶתר ְשִתיקֹוָתיו ֶשל ָהעֹוָלם ֶשְּכַתב
  .ַעִּתיק ְמאֹד ַמְמִּתין ָּבֶהן ְּכמֹו סֹוד ָלַאַפְרֶּכֶסת

  
  ָהֵעֶׂשבִהֵּנה ָהַרַעד ָהעֹוֵבר ִּביַרק ִריֵסי 

  ,ַמעלֹא ִיּשָ  ָפָתיו ָנעֹות ֲאָבל קֹולֹוֶשַרק ְׂש 
  ִהֵּנה ַהּדֹוְמִמים ֻּכָּלם ֶשֵּיש ָּבם ְנָשָמה

  ָּכְך לֹא ְמֻאֶּפֶסת- ְוַרק ֶשֵחְרשּוֵתנּו ַהָּכל
  ְלַמה ֶּשֵהם אֹוְמִרים ֵאיָנּה קֹוֶלֶטת ֶאת ַהּקֹוד

  א ְמֻפֲעָנח ַהֶּזה ֶשל מּוִסיָקה ַאֶחֶרתַהּלֹ
    ַפת ִמֵּלינּו ַהִנֶחֶרתַהַּצר ֶשל ְׂש  ִמִּמְנָעָדּה

  ב ְקִריאֹות ָרמֹות ִמַּדי ַהּשֹוֲכחֹות ָלקֹדֵמרֹ
  קֹול-ַהְסֵּכת ַלֶּנֱאָמר ְּבֶאֶפס- ִּבְדִמי ַעְנַות

  ַאְך ֶנֱאָמר ְּברּורֹות ְמאֹד ַלֻּמְכָשִרים ִלְשמֹעַ 
  ִּבְכמֹהַ , ֶאת ַהּנֹוְקטּוְרנֹו ֶשל ִעְפעּוף ַהּכֹוָכִבים
  ,לַהֶּיֶלד ֶשְּבָך ִלְבצֹר אֹוָתם ְּכִמין ֶאְשּכֹו

  ֶאת ַּפְנטֹוִמיַמת ַצְּמרֹוָתיו ַהַּמְשִחירֹות ֶשל חֶֹרש
  ,ְוֶשל ִצְלֵליֶהן ְלַרְגֵליֶהן ְּבאֹור ָסהּור

  ,ֶאת ִּתְשּדֹורֹות ֻחָּמּה ָהִאָּמִהי ֶשל ֶשֶמש חֶֹרף
  .ֶאת ָּכל אֹוַצר ִניָביו ֶשל ֶהָחשּוְך ְוַהָּזהּור

  
  :ם ִּבְפִניםּוְשַמע אֹותֹו דֹוֵבר לֹא ַרק ַּבחּוץ ִּכי גַ 

  ָּבאֶֹדם ַהּשֹוֵצף ְּבַלִּביִריְנת ַמְחזֹור ָּדֶמיךָ 
  ְּבָכל חּוֶשיָך ַהִּנְפִנים, ְּכמֹו ַיִין ַּבְיָקִבים

  ֶשל ְּתהֹוֶמיךָ  ְּבַאְמּבּוש לֹא ִנְלֶאה ֶאל ִהְדהּוָדם
  ָהאֹוֵרב ְּבָך ָשִנים ָּבעֶֹמק ָהַאְרֶטִזי

  ַּגֲעגּועַ הַ -ַהְּזַמן ֶשַּמְרעֹוֵמי- ְּכִפְצצֹות
  ַעִּזים ְוַעְקָשִנים, ְּדרּוִכים ָּבֶהן, ְּכרּוִכים ָּבֶהן

  ּוֻמְרֲעֵלי ְּתשּוָקה ֶשַרק ַשְועֹות ַהֵּלב ָהגּוהָ 
  ַרק ֵהן אֹוְמרֹות ְּבָך ְּבקֹול ְּדָמָמה ַדָּקה, ְוֵהן

  ְּכחֹד ַסִּכין ֻמְשֶחֶזת ַהִּנְנֶעֶצת ַּבַּסְרֶעֶפת  
  ,ַּדָּכא ַעד ּבֹוש ְוַעד, ֻּכָּלםֶאת ָּכל ָהֶעְרּגֹונֹות 

  ,    ֶשל ַהֶּנֶפש ַהִּנְטֶרֶפת De Profundis-ֶאת ָּכל הַ 
  ַהֵּלב ַהּדֹון ִקיחֹוִטית ַהְּבזּוָיה-ֶאת ָּכל ְּתִמימּות

  ְּבֵעיֵניֶהם ֶשל ֶחְנָוֵני ַהִהָּגיֹון ַהְּפַרְקִטי
  ַהֲהזּוָיה, ּדּוְלִציֵניָאה ַהָּיָפה ַלְחלֹם ֶאת

  ָּכְך לֹא ַטְקִטי-ְפֵצף ַעל ִּפְקחּוָתם ְּבֵחן ָּכלֶשְּתצַ 
  ָּכְך לֹא ְמַהֵּסס ּוִמְתַחֵּטא-ְוֶשִּבְצחֹוק ָּכל

  הָ ִתְפַּתח ֶאת ָּכל ְּתִריֵסי ִצינֹוק ֵליְלָך ִלְזַהב ַקְרֶני
  ַהְּפָרִצים ֶשְּתַטְאֵטא -ַחג ְּברּוח- ֶשל ֶשֶמש

    .יהָ ֶאת ָּכל ַהָפָטִליְזִמים ֶשָּינּוסּו ִמָּפנֶ 
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  ,טְשַמע ֶאת ַהֶּשקֶ 
  ַהֶּשֶקט ַהּמּוָדע

  ַהֵּסֶתר-ְלעֶֹמק ְקִשיבּוְתָך ְּבָכל ַהֲאָזנֹות
  ְּכאֶֹזן ַהַּגָּשש ַהֲהדּוָקה ְוַהְּצמּוָדה

  ֶאל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ַהַּמְשִמיָעה לֹו ֵּבין ַהֶּיֶתר
  קֹולֹות ִמֶּמְרַחִּקים ֶשְּלעֹוָלם לֹא ִתְקְלֵטם 

       ָקה ַהִּמְתַיַּפַחתֶשל ַהְּשִתי א ְּכמֹו ֶאת קֹוָלּהֶשּלֹ
  ֶשָהעֹוָלם ֶאת ַחְיָשָניו ֶאל ַשְוָעָתּה אֹוֵטם

  ַעד אֹור ַשַחר  ם ִלְּבָך ֶשְּיצֹוֵתת ָלּה"ַמּכַ  ַאְך לֹא
  ְּבִהְתָּפְרָצּה ְּבכַֹח ֵאיזֹו ִניִמּיּות ְסמּוָיה

  ֵמאֶֹפל ְּכֵגיֶזר ְמלָֹהט ּוְכמֹו וּוְלָקן ֻמְרָּתח
  ֹות ֲחנּוקֹות ַהּדּוִמָּיהאֹוָתן ַהָּקָטקֹוְמּב

  ַהּתֶֹפת. ַהּלֹא ָגמּור, א ָאמּורֶשְּבִנְבֵכי ַהּלֹ
  ּבֹו ֲחלֹומֹות ִנְצִלים ַעל ָּכל מֹוְקָדיו ֶשל ַהֵּלית ִּדין

  אֹו ֶקֶרש: ְוֵלית ַּדָּין הּוא אֹו ִקְּצָך אֹו ָהִקיְצךָ 
  ַהֶּדֶלת ַהְּשמּוָטה ַתַחת ַרְגָלם ֶשל ָהעֹוְמִדים

  ְּתִלָּיה אֹו ַהְּתנּוָפה ַהִּמְזַּדֶּקֶרת-ּמּודְּבֵצל עַ 
  , ַהְּקִפיָצה ֶאל ַהֵּסרּוב ְלִהְתָיֵאש- ִמֶּקֶרש

  ָהעֶֹרף-ַהַּדְוָקִאי ּוְקֵשה, ֶאל ַהּזּנּוק ָהַעז
  ָהֵאש-ֶאל ַקו, ַאף ְוַהַּלְמרֹות-ַבה ָהַעלֶאל ּגֹ

  ְנעֶֹרת- יֹום ִּכְפִתיל-ֶשּבֹו ִנְלֶחֶמת ַהִּתְקָוה יֹום
  ְּכִניָעָתּה ִלְגַזר ַהֶּקַרח ַהַּמְקִּפיא-ל ְזכּות ִאיעַ 
    ַהִּתְסּכּול ְוַהַּתְרעֶֹמת, ָהרּוחַ -ְנִמיכּות ֶשל
  ִּפי- ַעל- ִנְדָלק ְּבֵגץ ָהַאף ,אֹותֹו ַהְּפִתיל, ְוהּוא

  ַהִּמְתַלֶּבה ְּבַלַהט ִלְמדּוָרה ְגדֹוָלה ֶשל אֶֹמץ
  ּוְבִלי ְּפָשרֹות ֶשְּלאֹוָרּה צֹוֶפה ַאָּתה ְּבִלי ַחת

  ,ֵחֶרף ָּכל ֻחְלָשה ָומֶֹרךְ , ַרק ָקִדיָמה, ָקִדיָמה
  ִמּטּוְנְדרֹות ַהֵּיאּוש ְוַהָּקָרה ְוַהְּצַמְרמֶֹרת
  ֶשַעל ְּפֵניֶהן ָהיּו ָתִמיד ְּדָרֶכיָך ִנְגָשרֹות

  חֶֹשךְ -אֹור ִּכי ִאם ְשנֹות-לֹא ְשנֹות ְלָכל ָאְרָּכן ַהַּמר ֶשל
  ר ִנְכָסףיו ֶשל ֵאיֶזה ְמַבּׂשֵ ְלַפֲעֵמי ַרְגלָ 

  אּוַלי ְּפרּוָסה ְקַטָּנה ֶשל אֶֹשר ֶשַּגם ְלָך ִיְפרֹס
  ִמֶּזה ָיִמים ַרִּבים ַעל ַסף ֵּבין ָּכל ַהִּנְקָהִלים

  ַהֶּשֶקט ָהאֹוֵמר ִמְּבִלי לֹוַמר ֶאת ַמה ֶּשֵאין
  ַהֵּלב סֹוְפסֹוף ִנְזָקק ּבֹו ְּכָבר 

  ְלשּום 
  ִמִּלים 
  .ֶשֵהן
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  קליין- טניה הדר

  תפילה

  ,ְּבִגְמּגּוַמי, ִּבְבלֹוַאי, ָלבֹוא ְלָפֶניךָ 
  ,ק ִּביְיסֹוד ָהֶעֶצב  ֶנֱאבָ 

  ֵלב - ּדֹוֶמה , ְזרֹועֹות לֹו -ּדֹוֶמה 
  ּבֹוֶכה, צֹוֵבט, הַמּכֶ 
  

  ,ְּכֶעֶצם ַמָּמִׁשי ָמֵלא ִׂשְמָחה, ְוַהַּׁשָּבת
  ּגּוׁש ֲאָדָמה, ֵעץ ָלַגַעת ּבֹו

  ע ִמְתּפֹוֵרר ְּכמֹו ִמְׁשְּבצֹותֶׁשְּלֶפתַ 
  חֶֹמר ָיָקר ְּבתֹוְך ָיַדי 

  
  ,ֲארּוָגה ַנְפִׁשי ְּבַׁשָּבת ְּכמֹו ְּבחֶֹמר ַחי

  ',ַחּיֹות'ְוֵאיְך ֶאְצַעק ' ֵעִצים'ְוֵאיְך ֶאְצַעק 
  ְוֻכָּלם ֲארּוִגים ְּבַנְפִׁשי

  ְּכמֹו חֶֹמר ַחי
  

  ּבֹותְלַהִּגיַע ֵאֶליָך ַּבֲהמֹון ַּכּפֹות ְרטֻ 
  ְּכֶיֶלד נֹוָׁשע
  ְּבתֹוְך ַהְּפָסגֹות ַהַּמְוִרידֹות , ְּדלּוַקת אֹור
  מֹוָגה ַאט ַאט ֶאל ַהחֶֹׁשךְ נְ , ַׁשָּבת ְּבֵׁשָלה

  ת ְלִאּטֹוַהר נֹוף ִנּצָ 
  

  הֹוֶלֶכת ָצפּוף ָצפּוף ְּבִׂשְמָחה ֶׁשּלֹא ֶאּפֹל
  ָהִרים ִמְּיִמיִני ּוִמְּׂשמֹאִלי

  !ַּכָּמה ֵעֶׂשב
  
  
  
  

  2007הקיבוץ המאוחד "הוצאת , "ֵחֶלק"מתוך 
  

  .נולדה במחנה עקורים בגרמניה קליין-טניה הדר
  .מתגוררת בירושלים. 1948- עלתה ארצה עם משפחתה ב

  ,בוגדרת האוניברסיטה העברית בספרות עברית
  .עוסקת בהוראה ובעריכה. בהיסטוריה ובחינוך

  . יאביב- תחילת דרכה של המשוררת בעולם החילוני התל
  לאחר תהליך של תשובה , כיום חיה בעולם האמוני

  . שעברה לפני למעלה מעשרים שנה
  .ספרי שירה 4פרסמה עד כה 

    *  
  ּוסֵריַח ַמְנָּדִרינֹות ִמֵּלא ֶאת ָהאֹוטֹוּב

  ם ְמטָֹרףֶּפֶלא ְּבעֹולָ 
  ְּבִלי ְּדִקירֹות ַסִּכין

  ְּבִלי ֶרַצח
  ְּבִלי ִׂשְנָאה 

  
  ָעָנן ֶׁשל ַמְלָאִכים, ֵריַח ַמְנָּדִרינֹות

 ְמַרֵחף ָּבאֹוטֹוּבּוס, ְלַבּדֹו, ַחף ִמֶּפַׁשע
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  יוסי גמזו
  

  אנתולוגיה קטנה לשירת יידיש

  על שירתו היידית של המשורר הישראלי אריה ַשְמִרי

  
  בבחינת –ללא ספק  –היה , יידיש בישראל- מוותיקי משורריה של לשון, אריה שמרי

שמר וישראלי -ממייסדיו של קיבוץ עין, "השומר הצעיר"מחלוצי . דופן- תופעה יוצאת
לא  –יום -שהעברית היא לו שפת יום, עד לשד עצמותיו

אלא  –כל שנותיו הרבות והפוריות בארץ , אמר שירה
שעימה בא מעיר ) ַמאֶמע לֹוְשן: ביידיש(האם -בשפת

, השורשית, ו האדוקהקיבוציות. הּולדתו קאליש שבּפולין
הטביעה בשירתו היידית , נוסף על ישראליותו המובהקת

 - במיגוון, בתימאטיקה: אצבעות מיוחדת משלה- טביעת
: מובן-ומאליו) אנוש גם יחד- טבע ונופי- נופי(הנופים 

ו "ל", קובצו הראשון –טיפוסיים לכך . ַּבמירקם האידיאי
הוצאת , סקיאברהם שלונ: עברית" (שירים על לייזר ציּפֶרס

היעקרותו של דור חלוצי : שעיקרו, )1939, ספריית פועלים
- אירופה והישתלּותֹו באדמת-הילדות במזרח- שלם מנוף

ֶאּפית -כמו כן מעניינת ביותר היא הפואמה הלירית. הארץ
הוצאת , "דָאס יינגל פּון דיזשָאן" ("ֹון'הנער מדיז", שלו

, ֶאְטֶין ַקאֶּבהשהיא האודיסיאה של , )1968, ּבּוךְ -ישראל
שחצה את האוקינוס האטלנטי , 19- אוטופיסט בן המאה ה

תקדים היסטורי , וכונן קֹומּונה שוויונית על אדמת אמריקה
  , הישראלי המאוחר יותר-ּברּבים לרעיון הקיּבּוצי- ידוע- לא

  .בחייו ובשירתו כאחד, הלכה למעשה, שאריה שמרי היה בין מגשימיו
  

  "בשער הימים: "ורר את קובצי השירה היידיים הבאיםנוסף על אלה פירסם המש
  ,"אין ווָאכיֶקן ליכט" ("ּבאֹור החּולין"; )1947, ספריית פועלים, "אין טויער פּון ֶטעג("

העת -הוצאת כתב, "ַא שֶטערן אין ֶפעלד" ("כוכב בשדה"; )1953, ספריית פועלים
בעריכת גדול משוררי "] בשלשלת הזה" ["די גָאלֶדעֶנע קייט", היידי של ההסתדרות

  ,"די פּונֶקען פּון תיקּון" ("ניצוצות התיקּון"; )1957, אברהם סּוצקבר, יידיש בימינו
, ספריית פועלים, "אדם- טריט אין גן" ("אדם- ּפסיעות ּבגן"; )1960, ּפרץ. ל. הוצאת י

טּבעות "; )"ךְ ּבּו-ישראל"הוצאת , "ֶגעזַאנֶגען אין שייער" ("שיּבולים ַּבגורן"; )1965
, "אויף גריֶנעם פארמעט" ("על קלף ירוק"ו") ּבּוך-ישראל", "רינֶגען אין שטאם" ("ּבגזע

, "אדם-גן", יצא לאור מבחר ייצוגי של שירתו בתרגום עברי 1980-ב"). ּבּוך- ישראל"
, מרבית התרגומים נעשו בידי יעקב בסר וִיתרם בידי שלמה טנאי, "ספריית פועלים"

  .ֵלייּב אֹוליצקי ומרדכי אמיתי, משה בסוק, יצחק-בת. ר, אשר שופט

  
,  "ווָארצֶלען" ("שורשים", יידיש בישראל- אריה שמרי ערך את האנתולוגיה של יוצרי

הספרים הדינאמית - הוא ייסד ועמד בראשה של הוצאת"). ּבּוך-ישראל"הוצאת 
לספרות ואף הוכתר בפרס איציק מאנגר , שביוזמתה הופיעה אנתולוגיה חשובה זו

  .1976-יידיש ב
שלושים שנה מאז פטירתו של משורר שמעטים מאוד הכירו אותו ואת יצירתו , עתה

נּוע של רקפות עבריות על קברו מוגשים ּבזה שני תרגומי שיריו שלהלן כֵזר צ, העֵנפה
  .מן המקוריים במשוררי שפת יידיש אחדשל 
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  אריה שמרי
  שני שירים  

  

  ַּבִּמְדָּבר הֹוֵתר ָנא ִדְמָעה. א
  

  ,ָּבאתָ  ֲעָמִקים ִהֵּנה- ֶשִּמיַרק, ַאָּתה
  ַאל ְּתַחֵּלל ּוְתַקֵּלל, ַאל -ְשָמָמה זֹו 

  .ִמְדָּבִרים-ֶשל ֶחְרַּפת ֲחַמְתךָ -ִּבְשפֹךְ 
  א ֵעיֶניָך ְלְראֹות ָּכאןָּפאָרן ׂשָ  ֵמַעל ַנַחל

  ,ְשנֹות ָּכאן-ַמְּצבֹות, ַמֲעלֹות לֹוֲהִבים-ַּגְרֵמי
  .ת ַמְרְּגלֹות ֶהָהִריםְּפִריחַ 

  
  ;ִּפְרֵחי ַהִּמְדָּבר ֵהם - ֵהן ֵאֶּלה 

  ;ַקְשּתֹוָתם ֶּבָעָנן -ָהִרים 
  ,ֵעיֶניָה ְּכֶאֶלף ִהָּנן - ָּכל ֶאֶבן 

  ָּכל ֶאֶבן נֹוֶצֶצת ִעם ֵאֶפר ָוֶעֶצם
  !ִמִּני עֹוָלמֹות ֶשָהיּו ְוֵאיָנם עֹוד

  ;דהֹו- ִּכְלָויֹות ֶשל וּוְלַקן -ַהר ַאַחר ַהר 
  ;דֹות ִנְתָקְרעּו ָּכאן ָקרֹעַ ׂשָ 

  ;ִלּבֹות ְּבֵני ֱאנֹוש ִנְרְצצּו ָּכאן
   -ָנשְֹך ְוָשסֹע , ָהִרים ִנְתַנְּשכּו ָּכאן
  ְּפָסגֹות ִנְנֲעצּו ָּכאן

  גֹוְלִשים. ָנעֹץ ִּבְבשָֹרֹו ֶשל ֱאלֹוּהַ 
  ִנָּגִרים עֹוד ָּדָמיו ֶשל ֱאלֹוּהַ , ֵמָהִרים

  .ְלֻעְמֵקי ַמְכְּתִשים
  

  ,ֲעָמִקים ִהֵּנה ָּבאּתָ - ֶשִּמיַרק, ַאָּתה
  - ִּבְרֵתת ִשֳּבִלים ְמאָֹהב 

                         ְרֵאה ֶאת ַהְּקָרב
  -! ַאִין, לֹא - ִּבְמקֹום ֵאין ּבֹו , ַּבִּמְדָּבר, ָּכאן

  ,ַּגם ֶאָחד ֶשהֹוִציא ֶאת ַלְחמֹו ִמִּני ָאֶבן
  ,ַּבָּתֶוךְ ְּכָלשֹון שֶ , ְוַהְיקֹוד ַהִּשְמִשי

  - ְּכֵשן ֲעֵלי ֵשן  -ְוֶאֶבן ַעל ֶאֶבן 
  .ַהַּצַער ִמִּני עֹוָלמֹות ֶשָּשְקעּו- ּכֹוֶסֶסת ֶאת ֶלֶחם, לֹוֶעֶסת

  ֲעָקָרה- ַנֵּסה ַאף ַאָּתה ֶאת ּתּוַגת
  .ּוִמְכַות ַהָּשִנים ִמי ִיְמֶנה ִמְסָּפָרן

  
  -ְוֶטֶרם ֵמִעם ַהִמְדָּבר ִּתָּפֵרד 

  ה הֹוֵתר ָנא ִדְמעָ 
  .ָּפאָרן הּוא ַנַחל, ַנַחל-ְּבחֹול ַאַּגן

  
  יוסי גמזו: תרגומים

  

  זריעה ראשונה. ב
  

  ,ְשלֹוָשה ַאָּיִלים ֲעֵלי ֶסַלע
  ;ַרְחבּות ַמֲעִנית - ִמֶּנֶגד 

  ,ַקְרֵני אֶֹרְך ֶּפַרע
  ,ְּבִלי ִניד, ְּכמֹו-צֹופֹות
  ַּבּזֹוֵרעַ 

  .ֶּזַרעּוְבֶמֶשְך הַ 
  

  ,עֹוְמִדים ִּבְשָלָשה ָשם ַיְחָּדו ֵהם
  ,ַחָּמה ֶשַּבָּתֶוךְ -ִעם ֶּכֶתר
  ,ֶהֶגה- ִּבְבִלי
  ,ֶקֶסם-ִּבְפִליא

  ַעְנפּות ְמשֶֹרֶגת -ַהַּקְרַנִים 
  .עֹוָלם ְמֻכֶּנֶסת-ְּדִמי- ִּבְתמּוַנת

  
  ,ַמָּבֵטיֶהם ַהְּתהֹום ַמְשֶחֶרת

  ,שַצְּואֵריֶהם ַּתְרִטיט ִהיא ֶחרֶ  ֶאת
  .לֹא ִניעַ  -ַאך ֵהם 

  
  ,ּפֹוֵסעַ  ַהּזֹוֵרעַ 

  ְּבַכֶּפיהָ  ְזָרִעים ְמַפֶּזֶרת ָהרּוחַ 
ַעד ַאְפֵסי , ְונֹוְסעֹות ַרְחֻבּיֹות ְלֵאין סֹוף

  .ָהָרִקיעַ 
  

  ּדֹוְמִמים ֵהם ְשלֹוָשה ַאָּיִלים
  .ִזיעַ  ֵאין, ְּכִאּלּו קֹוְפִאים ֵהם
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  ישראלי- אבן טוב אילנה

  לומר את זה כך
  

  .ַהָּׂשֶדה ֵעֶׂשב ְּכמֹו ֶׁשַהִּמִּלים
  ,ָּדָהה ְׂשָערֹו ַהָּׁשָנה ְוָהֵעֶׂשב
  . ֶחְמָּדה ְּבִלי ְמַקֵּפץ ַחְרּגֹול ְּכמֹו ְוַהָּירֹק

  .ֶנֶפׁש ְמִׁשיֵבי ֵאיָנם ַהַּמִים ַּגם
  

  .ָזר ְיִקימֹו לֹא, ָעָפר ֶאל ֵמָעָפר ְוָאָדם
   ָיִׁשיב, ַעז- לֹא רּוחַ , רּוחֹו ַרק
  .נֹוָעז ִאם, ִּבְכָלל ִאם, ַנְפׁשֹו ֶאת

  
  ַּדְרָּכּה ְמַנֶּקֶרת ִצּפֹור ְּכמֹו, ְוַנְפִׁשי
  ,ֲחִליִלי ּוַבְמּבּוק ָּכחֹל ֲאַגם ֶאל
  .עֶֹגן ְלַהְׁשִליךְ  ִלּבֹו ְּבֵלב

  
  

  
  ֶהליקוניהקרוב קרוב פרחי 

  ליובל בני

  ַצְּמרֹות ֶאל ְמַטֵּפס ָעבֹת ְּבֵעֶמק צֹוֵנחַ  ְטרֹוִּפי ֶּגֶׁשם, ְּתָמִרים ַּכּפֹות, ֵעץ ֵּבית ִמְרֶּפֶסת
  .ֲאֻדָּמה ַצָּמה ְּבִרְקַמת ֶהִליקֹוְנָיה ִּפְרֵחי ָקרֹוב ָקרֹוב. ְיֻרִּקים ָהִרים
  ְּגדֹולֹות ְּכָנַפִים ֶׁשל ָעמֹק ָּכחֹל, ְמעֹופֹוּבִ  מֹוְרפֹו ַּפְרָּפר
  . ֹוּלְּכחֻ ֶאת  ְמַכֵּנס, ַהְּפִרי ֶאת ְמַנֵּקר ּגּוָיאָבה ֵעץ ַעל

  ְּבֵחן ֱעִלי נֹוַצת ַמִּׁשיר ָאדֹם ִהיִּביְסקּוס
   נֹוֵׁשר ָּכתֹם ָעֶלה, ִמְתַחְנֵחן

  ַהִּמְׂשָּתְרִגים ָהֲעָנִפים ְסַבךְ 
  ֶׁשל חֹלַהּכָ , ְמקֹומֹו ַעל

  ֵמַהָּלָבן ִנְפָרד ַהָּׁשַמִּים
   ַהֶּׁשֶקט. ָנח ִלִּבי. ָנח
  ַהַּמְלָאךְ  ְּכמֹו ָּבא
  ְוֵאין ִלְפֵני ֵאין

   ַאֲחֵרי
  
  

 M.A.האוניברסיטה העברית בירושלים, בספרות עברית ואנגלית .א.ב, ישראלי-אבן טוב אילנה
כתיבה יצירתית  הנחתה 1978מאז  .יפהאוניברסיטת ח, תכניות לימודים והדרכת מורים, בחינוך

וכן , בוסטון, "לסלי"במכון האמנויות בשיתוף אוניברסיטת , אוניברסיטת חיפהב, מכללת אורניםב
הנחתה פרויקט מיוחד מטעם משרד החינוך בכתיבה יצירתית עם נוער יוצא  .ספר בחיפה- בבתי

מרצה . פוח תהליכי כתיבהבתחום הכתיבה היצירתית הפכו לאבני דרך בטי"ספריה . אתיופיה
ספרי  3פרסמה  .ם ובסומליון"באקו, חברה באגודת הסופרים. ומנחה סדנאות לכתיבה יצירתית

בהוצאת , ספרי שירה למבוגרים וספר שלישי עומד לצאת לאור בקרוב 2, ילדים שזכו לפרסים
כתיבה פרסמה  מאמרים בתחום החינוך ו. ושלושה ספרים העוסקים בכתיבה יצירתית" כרמל"

  . עת ובאנתולוגיות-יצירתית ושירים בכתבי
  .ב  ובקנדה"עת ובאנתולוגיות בארה–שיריה לילדים ומבוגרים תורגמו לאנגלית והופיעו בכתבי

משרד , ס"קרן עמו, אביב-תל, קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, זכתה במענקים מקרן תרבות חיפה
  .החינוך ועוד
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  לאה גולדברג

  
  סודות השירהחמישה פרקים בי

  'פרק ד
 סמלי לשון 

  
  ְּדָגָליו ַׁשַחר ֶהֱעָלהִּכי  ְוֵעת

  ְּכִנִּסים ּבֶֹקר ּכֹוְכֵבי ְוֵהִרים
  ַטל ִנְמְלאּו ִּכי, ָׁשְקטּו ְקָרַבי
   .ְרִסיִסים ִנְטֵפי ִנְּגרּו ְוָעַלי

 
רביבי דמעך היו : "הפותח במלים גבירול- אבןארבע שורות אלו הן סיום שירו של 

כולו ונקרא  ואף אם לא נדע את תוכן השיר. משירי ייסורי הגוף והנפש -" רסיסיםכ
 נהיה שותפים לאותה הרגשת הרווחה בבוקר אחרי לילה, ארבע שורות אלה בלבד

. ניצחון ותקווה המפעמת בשורות אלו, רעננות, להרגשת התאוששות, קשה ומכביד
לות השחר חשתי שקט בכל ועם ע: "אדם אומר במקרה כזה בערך כך בפרוזה היה

האם זה התרגום ? הלא דבר זה נאמר בשיר? הלא כן הוא". אברי והייתה לי רווחה
 לשפת השירה אין ולא ייתכן שיהיה. כן כן ולא? הפרוזאי של המלים השיריות

- ובין ארבע השורות של אבן המרחק בין הפסוק הפרוזאי שהבאתי. תרגום בפרוזה
, בחרוז, רק במשקל לא, בדל הוא כפי שמרגישים כולנוהה. גבירול הוא גדול עד מאד

משווה , שבה משתמש המשורר, אלא גם בכך שהתמונה הלשונית, ובמספר השורות
: תוספת משקל ומידת עומק אחרים לגמרי לדברים שנאמרו כאן, תוספת משמעות

  .שהיא משנה לחלוטין את תכנן כלומר
  

הוא שהקריאה בהן דורשת  הזההדבר הראשון המסתבר לנו למקרא שורות השיר 
הרחוקות , תמונות כי בעת ובעונה אחת אנחנו רואים, מאתנו דרך קליטה מיוחדת

אינטנסיבי , ועם זאת נעשה בזכותן המצב המתואר, כביכול מן המצב המתואר בשיר
 המלה שהיא החומר. המלים פועלות עלינו בדרך עקיפין; משמעות יותר- ורב, יותר

אין היא פועלת על החושים . היא תמיד בחזקת סמל, המשוררהיחיד בידי הסופר ו
אבל פעולתה מעוררת בנו את . הפסל-בניין או כשיש-כאבן, כצליל, כצבע למישרין

  . שהם זיכרון וצירוף חדש של רשמינו החזותיים, שלנו "החושים הפנימיים"
לא א, שאינה קליטה סבילה בלבד, של קליטה השירה דורשת מאתנו פעילות יתירה

אשר צייר אותה , רואים תמונה כאשר אנו. המשורר- כמין יצירה מקבילה ליצירת
אם . ולראותה בפועל, שלנו צייר עלינו רק להניח לה לפעול למישרין על חוש הראיה

הרי זה , תמונה זו יש לנו לאחר המעשה או בשעת המעשה אסוציאציה נוספת לגבי
-היינו צירוף ".תמונה לשונית"עים שעה שאנו קוראים או שומ. עניין משני בהחלט

פירושו של דבר שעלינו  :כציירים עלינו להיענות לכך, לשון המבקש ליצור תמונה
צבע , לשוות להם דמות, רואים אותם כנגד עינינו לצייר בדמיוננו דברים שאין אנו

לחוש ולחשוב באותה שעה  -במקרא השירה  דווקא -ויחד עם זאת , ופרופורציה
  .לה שהוא גם בתוך תמונה זו וגם מחוצהעצמה משהו 

  
 הנעשות בקרבנו לעצמים -בכל תמונה לשונית שבשיר יש לנו מילים מסוימות 

והעושות אותה מוחשית כמעט , היוצרים את היסודות העיקריים של התמונה
 התמונה הזאת ויחד עם זה מרמזות לציירי אחרות העושות אותנו במלים, בדמיוננו

  .ולה או משולשת של אותה תמונה עצמהלנו על משמעות כפ
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. נטפי רסיסים, טל, נסים, דגלים: שהבאתי כאן המלים הן במקרה של ארבע השורות
, אם אפשר לומר כך, הם. אותם בעיני רוחנו רואים אלה הם הדברים שאנחנו

על הפיגום הזה נבנה אותו היכל שחדריו . שאנו בונים בקרבנו הפיגום של הבניין
  .והאפלים אנו מוצאים גם מחשבה וגם רגש בכתליו המואריםואשר , רבים

  
של שורות אלו מתוך צורתו " רעיון" הבה וננסה שנית לקלף את שקוראים בשם

: אם נאמר. ההבדל ביניהם לו בהתחלה ונראה את ששיווינוהשירית ולנסחו ניסוח 
, ר רמזנוכפי שכב, הרי זה, "והייתה לי רווחה, ובעלות השחר חשתי שקט בכל אברי"

הן  הלא? מה הן אומרות -" ובעלות השחר"אבל הנה המלים . אותו רעיון עצמו
. שבו אירע המשבר של מחלתו ושל יגונו של הדובר, את הזמן, מציינות את השעה

בדרך כלל מדברים אנו (שגם במלים אלו מצוי משהו מעין תמונה לשונית , מובן
חושה המדויקת והמופשטת בעת עם הת; )אנו יודעים זאת בתמונות יותר מאשר

גם רואים בעיני רוחנו אותה שעה שמים  אנו, של הזמן, ובעונה אחת של השעה
? ומה לכאן עניין דגלים ונסים ;אבל זה הכל: אור עולה במזרח הרקיע, מתבהרים

פועלת ללא ספק באורח  והיא, שיש בה גם מן התחושה, כך באה קביעת עובדה-אחר
לזכור מה פירוש  עלינו. התחושה השמורים בזיכרוננו גם על רשמי אסוציאטיבי

-לאחר אי, שקט- היינו עלינו להשוות שלא מדעת שקט לאי, "חשתי שקט בכל אברי"
 הנבנים, כל הדברים הללו!" והייתה לי רווחה"וכך גם הסיום של המשפט . שקט

מה גם -אך מבחינת, בקרבנו מחדש בזכות המלים ששמענו הם חד משמעותיים למדי
הרגשת רווחה , כל קורא של משפט כזה יעלה בנפשו תמונת בוקר. מדויקים- לא

, מטושטשת למדי, התמונה תהיה שרירותית מאוד אך, ושקט אחרי לילה קשה
בהתאם , אינטנסיבית או רופפת, מופקרת לכוח תחושתו ודמיונו של הקורא

הפשטה של  תלהיעשו עשויההיא , בסופו של דבר. האישיים של הקורא ולזיכרונותי
. אינדיבידואלי ואף אין בה שום דבר, שאין בה עוד שום דבר מיוחד במינו, מצב

  .משמעות- המשמעות הערטילאית של המלה גובלת עם העדר
  

שיש בהן אחיזה אמרנו כי המלים . מה כופה עלינו המשורר בתיאור שלו עתה נראה
מלים אלו שייכות . נטפי רסיסים, טל, נסים, דגלים: המלים עיקרית לדמיוננו הן

. טל ורסיסים: ההשניי. דגלים ונסים: ראשונה. לשתי ספירות שונות של החיים
ואילו בשכבה , טקסים בחיי אדם בספירה הראשונה רואים אנו משהו שענינו

היא תמונה : דגלים ונסים העלאת. ת הטבעעולה לפנינו משהו שענינו הופעו ההשניי
ונטפי רסיסים  התמונה של ירידת טל. או של תהלוכת ניצחון אחרי קרב, של חג

צמחיו  שכל, שעליו שרים בפיוט - גן רטוב "אותו , היא תמונה של גן בבוקר, גריםינ
נראה אפוא שהמשורר משתמש כאן בתמונותיו באורח הנוגד בהחלט . רעננים
, עלות השחר: הדגלים והנסים מתייחסים כאן אל תופעת טבע. זאי שלנוהפרו להגיון

, הרסיסים, הטל, הנטפים: לעומת זאת תמונות הטבע. בשמים מה שנעשה
ואף . מצב גופו ורוחו, ומצבו האנושי, האנושית על הרגשתו, מתייחסים על האדם

תפסנוהו ; ד זהפירוש שכלתני לא הרגשנו בניגו לפני שפירשנו לנו דבר זה, על פי כן
 ןההיגיואך , נאמר שבשירה יש הגיון כך- על. כמשהו הנובע למישרין מתיאור המצב

  :הראשונה היא. בתמונות הבה ונתבונן תחילה. של השירה הוא אמוציונאלי
  ְּדָגָליו ַׁשַחר ֶהֱעָלהִּכי  ְוֵעת

 ... ְּכִנִּסים ּבֶֹקר ּכֹוְכֵבי ְוֵהִרים
 

על אימת הלילה  ברור לנו שחוגג הוא את נצחונו; צחונוהשחר הוא כאן החוגג את נ
ברורה  התמונה. האור העולה בשמים כמוהו כדגלים בהירים שעלו מן השחור. ויגונו
, אות לשלום, אותן קרניים ראשונות העולות במזרח כדגלים הם ללב החוגג: מאד

כוכבי  כך מצבע- אלה שצבעם אחר כל, וכוכבי השחר הראשונים, להפוגה ולניצחון
איננה רק , אינה מקרית" נסים"מן הסתם המלה . השחר מרים אותם כנסים, הלילה
אין זו : שעליהן בנוי השיר" סים"ולכל המלים המסתיימות בהברה " רסיסים"חרוז ל
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יש לה הד , כן-פי-על- ואף, דגל: יודעים אנו שפירושה כאן, אכן. רק שם נרדף לדגלים
כוכבי שחר העולים כדגלי . גם דגל וגם פלא הוא" הנס" – משמעות אחרת למעננו

הנה אירע אותו מאורע : הם גם בחזקת נס, צבא מנצח שהכריע את אימת הלילה
בא ניצחון האור והיה כדגל : שהאיש הסובל והמתייסר בלילה לא העז לצפות לו

אותנו באורח מוצלח  מעבירה" נסים"והנה מלה זו . מעל לראשינו והיה כנס גדול
  :הרווחה אשר הביא עמו הבוקרכך אל - כל

  ַטל ִנְמְלאּו ִּכי, ָׁשְקטּו ְקָרַבי
   .ְרִסיִסים ִנְטֵפי ִנְּגרּו ְוָעַלי

 
. ואחלמה עליית השחר: מצד אחד כאילו העלה דגל לכבוד מאורע מסוים: היינו

  .קרבי שקטו - אירע נס : ומצד אחר
  

לאו טל ונגרו עליו נטפי המשורר החולה כמו נמ כל קרביו של. הגוף הוא כגן רווה
מעל לראשו בשמים צעד , כן-הרי לפני? מאין באו הטללים והנטפים האלה. רסיסים

, אבל הנה? מה להם ולטל. מעליו צבא כוכבים מנצחים וחוגגים היה, השחר כמנצח
השחר . התמונה הקודמת חלה כעין טרנספורמאציה של, תודות לשורות האחרונות

יורד  כאשר, אותה שעה טובה שלאחר הלילה: שמעוחוזר להיות שחר פשוטו כמ
דווקא משום שהאדם ראה את השחר כמין יצור המעלה את . הטל על האדמה

. אנו מבינים את הזדהותו עם הטבע, נפש חיה הקרובה לו להרגשותיו כמין, הדגלים
, האדם הוא חלק מן הטבע, לפי שהטבע הוא אנושי, הטבע לפי שהוא מזדהה עם

שהוא שותף לכל , וגטטיביכמשהו , עכשיו כאדמה יה כולה וחש עצמוחלק מן ההוו
  ."ועלי נגרו נטפי רסיסים: "מחדש הרעננות והצמיחה, הרווחה של האור והטל

  
הציוריות פחות מכל הדברים , למדי בין תמונה לתמונה עומדות המלים הפשוטות

קיימות את הללו הן המ המלים". קרבי שקטו: "האחרים שנאמרו בשיר והן המלים
ופורחת , מופרזת המונעות את התמונה מלהיות, המשקל של השורות השיריות-שווי

הנושא  על כך שהמשורר לא ניתק מן מעיד" קרבי שקטו"ציון עובדה זו . באוויר
, עומד במרכזו של השיר, חולה וסובל ומחלים, כבן תמותה, כאדם, הוא. העיקרי שלו

אבל , הוא אינו מאבד את חוש המציאות. במרכז הסיום הזה כבכל השיר כולו
רגש ומוסיקה בעת , זוהי מציאות של תמונה, פושטת צורה ולובשת צורה מציאות זו

שיר , שיר הניצחון לאור: כיאה בשיר, והתמונה היא משום כך דינאמית. ובעונה אחת
  .ושיר הודיה ורווחה של אדם שיצא מן המיצר, הטבע תהילה להתעוררות

  
: באורח כזה, "ועלי נגרו נטפי רסיסים", השורות האחרונות לפרש אתשנהוג , ידעתי

ויש לו גם סמוכות , מדיציני זה הוא נכון מן הסתם פירוש. הכוונה להפרשת הזיעה
על זיעה בשירי מחלה ועל הריר המתוק  שאינה נמנעת מלדבר, בשירה המזרחית

כי , ה חש עם בוקרשהמשורר החול, ייתכן גם ייתכן. בפיה של האהובה בשירי אהבה
והאם יש לו ממשות  מצחו רטוב מזעה והייתה לו רווחה אך האם דבר זה מעניין

 במקרה זה מה ומה הם הסימנים הממשיים של, הרי אחת היא לנו? כלשהי
, ברור שהתמונה היא תמונה של גוף שהיה לגן רווה ושהוא חלק מן היקום. האחלמה
אותה . שיחרר אותו מיסורי הלילהאשר , את חסדו של הבוקר המנצח שהוא חש

את המסווה מן הסמל והמראה , כביכול, המסירה, פירושים דקדקנות של פירושי
ייתכן והיא יודעת עובדות . מוסיפה דבר לשירה אינה, מאחוריו איזו דמות אחרת

היא , איננה עוסקת בעובדות, עובדות אך השירה איננה מיוסדת על, מסוימות
והיא מתעלה על כל אותן . תמיד גדולה ועמוקה יותר והאמת היא באמת עוסקת

, נקרא את ארבע השורות האלו כשלמות, העובדות שאינן אלא אמתלא בשבילה
  :וננסה רגע אחד לתאר ולחוש את אשר נאמר בהן

  ְּדָגָליו ַׁשַחר ֶהֱעָלהִּכי  ְוֵעת
  ְּכִנִּסים ּבֶֹקר ּכֹוְכֵבי ְוֵהִרים
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  ַטל ְמְלאּונִ  ִּכי, ָׁשְקטּו ְקָרַבי
   .ְרִסיִסים ִנְטֵפי ִנְּגרּו ְוָעַלי

 
שנאמרו כאן  שהדברים, אנו יודעים. הלא אנו רואים ומרגישים את התמונה שבשיר

. שאמרנו במשפט הפרוזאי אלא גם מדויקים יותר, הם לא רק יפים יותר מהדברים
לכם ברירה נסו נא לדייק בשירה ותראו שאין : "לי מידלטון מארי אומרגהסופר האנ

: במקום זה עלינו להזכיר את הכלל של אריסטו, "להשתמש במטאפורה אלא
  ."סימן לגניוס הפיוטי השליטה במטאפורה היא"
  

המשתמש בצורת היחס  בדרך כלל נהוג הוא בספרי תורת השירה להבחין בין דימוי
אני "האומר  אכן יש הבדל בין. ובין דימוי המזדהה במישרין עם המתואר" כמו"

 .אך לא בכל המקרים ההבדל הוא מהותי, "אני כחבצלת השרון"או " חבצלת השרון
ההזדהות בתמונה הלשונית נוצרת על ידי האינטנסיביות של הרגשת הדברים 

שני שדיך כשני . "שכן כמעט ואין הבדל בין הדימוי. את המשורר הנאמרים המניעה
שני עפרים תאמי  - שדייך  שני: "אילו היה כתוב -או , ככתוב" תאמי צביה, עפרים
שבשיר מכריעה לעתים " מעשי העשייה"כבכל יתר , גם בתמונה הלשונית". צביה

ידי שיווי המשקל המוסיקאלי של  מוצדקת על" כמו"השלמות הצלילית והמלה 
היא הגשר בין שני  לפרקים. ואינה מוסיפה ואינה גורעת במקרים רבים, המשפט

לנו צורך  ולפעמים אין, ם יאמרו הדברים בשירמושגים שהיו רחוקים זה מזה בטר
  .שני החופים מתקרבים זה לזה מאליהם: בגשר זה

  
שאינם , מצבים ומעשים, דברים רחוקים והמתאר דברים בשיר המקרב יהדימו

מסיר מעינינו את הצעיף העבה של , האמת חושף את, במציאות, כביכול, מתרחשים
היינו כמו שהוא מצטייר לפנינו , "ת שהואכמו"את העולם  המכריחנו לראות, ההרגל

פוקח את עינינו על , מגלה את האמת הנסתרת שבו השיר .בהכללותיו היומיומיות
ליאם יו, אומר המשורר האנגלי, "כי. "שלדברים המגוון יותר, העשיר, אופיים העמוק

אומר מחבר " עיניך יונים". "צלם האמת הוא, כל דבר אשר אפשר להאמין בו"בלייק 
לעצמו את התיאור הארוך  הוא חוסך, ובהדחיסו את המשמעות, "שיר השירים"

את צבע העיניים  ומוסר לנו בתמונה לשונית זו לא רק, והמשעמם של עיני האהובה
, הסתם מן, מוארכותהלא הן  - , לא רק את צורתן, ככנף היונה, כחלחל-שהוא אפור
 אלא גם: תכונות היונה, קובלכמ, שהן, לא רק את הבעת התום והענווה; ככנף יונה

של האוהב המסוגל לראות את , המתרפקת שלו, האהבה הזהירה, את כל רגש העדנה
  :גבירול עצמו בתארו את ייאושו בלילה כותב- אבן. כיונים, האלו העיניים
  ְוַסַהר, ַקְדרּות ֶהֱעָטה ְוַׁשַחק
  .ְקָברו ְוֶהָעָנןֵמת  ְּכִאּלּו

 
המפתיעים  ידי תמונה זו נמסר לא רק בצירופים- הלך הנפש הנמסר לנו על

 הוא נמסר גם בשימוש הנכון בפועל. הסהר המת וקברו בענן: האלה) והנכונים(
אשר הבאנו , כמו בתמונה שראינו בארבע השורות, "שחק העטה קדרות" -" העטה"

  :בהתחלה
  ְּדָגָליו ַׁשַחר ֶהֱעָלהִּכי  ְוֵעת"

  ִנִּסיםּכְ  ּבֶֹקר ּכֹוְכֵבי ְוֵהִרים
  ַטל ִנְמְלאּו ִּכי, ָׁשְקטּו ְקָרַבי
  ."ְרִסיִסים ִנְטֵפי ִנְּגרּו ְוָעַלי

 
השימוש הנכון . כפי שאמרנו קודם דינאמית, היא, התמונה השירית, תמונת הלשון

 השימוש הנכון בפועל מעניק לה את כוח; בשם ובתואר יוצר את מוחשיותה
  .התנועה
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את הזמן  היא מעמידה. אספקלריה אשר בה נצוד הזמן בזכות דברים אלה השיר הוא
 בגלותה לנו את אוצרותיו, על רגעים בהמחישה לנו את צורותיו ואת גווניו

  .ואת גלגוליו השונים, אך היא גם מראה את תנועותיו של הזמן, הסמליים של הרגע
  

 הוא לבושו החיצון, היציב והחולף: הסמל הלשוני הוא העומד והשוטף שבשירה
הוא נפש , אמצעי טכני, לכאורה, הוא גם בחינת הדיוק של הביטוי ובהיותו, ותוכו
  .השיר

  
  
  
  

 אסי דגני
  

 לזכר צביקה מחדרה
 

 ֲחֵדָרה
 ַקִיץ

 . ֲאַבִּטיִחים ִעם ַּגְרִעיִנים
 , רֹוֲחִצים, אֹוְסִפים ֶאת ַהַּגְרִעיִנים
 ַאַחר ָּכךְ . ּבֹוְזִקים ֶמַלח ּוְמַיְּבִׁשים

 ַמֲחַבת ַעד ֶׁשֵהם ִמְתּפֹוְצִציםקֹוִלים ּבְ 
 . ּוְמַקְּפִצים ִמּתֹוָכּה ַהחּוָצה

 ...ֲאִני אֹוֵכל ִעם ַהְּקִלּפֹות, ְטִעיִמים, ֵהם ְטִרִּיים
 ,ַהּיֹום ָהֲאַבִּטיִחים ְמעּוֵטי ַּגְרִעיִנים

 ִמי ֶׁשרֹוֶצה קֹוֶנה לֹו ֵמָאה ְּגָרם. ֵאין ַמה ֶּלֱאסֹף
 . ַּבֲחנּות ֶׁשל ִּפּצּוִחיםַּגְרִעיֵני ֲאַבִּטיַח 

  .ֲאָבל ֶזה לֹא אֹותֹו ַהָּדָבר
  

    * 
  

 ,ֲחֵדָרה
 ׁש"ְרחֹוב ָרחָ 

 ֲאִני ַהְּבכֹור ְּבִמְׁשַּפְחִּתי
 ּדֹוִדי ָּגדֹול ִמֶּמִּני- ַאְך ֶּבן

 .ְוהּוא ִלי ְּכָאח ִּבימֹות ַהחֶֹפׁש
 ֵלילֹות ַהִּליָנה ְּבָמקֹום ָחָדׁש

 ְפִעימֹות ַמְׁשֵאָבה ְרחֹוָקהִעם קֹולֹות ַהַּתִּנים ּו
 . ַהְּמַלִּוים ֶאת ַהַּלְיָלה

 ,ֵאֶּלה ְׁשנֹות ָהַאְרָּבִעים
 ׁש עֹוד לֹא ָסלּול"ְרחֹוב ָרחָ 

 ְוַהחֹול ָעמֹק ְולֹוֵהט ַּבֶּׁשֶמׁש 
 . ּדֹוִדי הֹוֵלְך ָיֵחף ֲאִפּלּו ַּבחֹול ַהֶּזה- ּוֶבן

 ֵפץ ַעל ַהחֹולַאֶחֶרת ֲאִני קֹו, ֲאִני ֻמְכָרח ַסְנָּדִלים
 הּוא ַמְרֶאה ִלי. ְּכמֹו ַּגְרִעיֵני ָהֲאַבִּטיַח ַּבַּמֲחַבת

 ... ּוְמֻנָּקב ֲחִריִרים ֲחִריִריםעֹור ֶהָעֵקב ְמֻעֶּבה  - ְגָליו ֶאת ַּכּפֹות רַ 
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* 
     

 ְלַהְׁשִקיַע , ָׁשם ָלַמְדִּתי ָלצּוף ַעל ַהַּגב, נֹוְסִעים ַלָּים
 :ַהּיֹום ָׁשַמְעִּתי ִׂשיָחה ֻמְקֶלֶטת ַּבֶּטֶלפֹון. ַּמִיםֶאת ָהָאְזַנִים ּבַ 

 ֶאת ַהָּפִנים ַּבַּמִים ְּבֵננּו ַהָּצִעיר ִצְלֵצל ְלַבֵּׂשר ֶׁשַהֶּנְכָּדה ֶׁשָּלנּו ָלְמָדה ָּבַאְמַּבְטָיה ְלַהְׁשִקיעַ 
 . ֶאת ַהֲחָדׁשֹות ָהֵאֶּלה ַּבֶּטֶלפֹוןִהיא ְּבַעְצָמּה ִהְתַּכְּבָדה ְלַסֵּפר ָלנּו . ְּבִלי ַּפַחד ּוְבִכּיֹות

 ָאז ִהיא . ִּכי לֹא עֹוִנים -ֲאָבל ִׂשיָחה ֻמְקֶלֶטת ֶזה ָחָדׁש ִּבְׁשִביָלּה , ִהיא ְרִגיָלה ַלַּמְכִׁשיר
  ". ֵהם ַיֲענּו ַאַחר ָּכךְ : "ַהְּמֻכֶּוֶנת ְּבֶעֶצם ָלַאָּבא ֶׁשָּלּה, ְמִעיָרה ֶהָעָרה

  
*       

 
 , ַאח ִאָּמא, ַלּדֹוד ַהּטֹוב ֶׁשָּלנּו ָׁשם רּוָׁשַלִיםיִמ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּנַסְענּו ַּבּפַ . ֲחֵדָרה

 . ְוַהַּתֲחָנה ְרחֹוָקה ַיֲחִסית ִמן ָהִעיר, ִהַּגְענּו ַּבַּלְיָלה. ֶזה ָהָיה ָּבַרֶּכֶבת
 ים ַּבִּדיָרה ֲאִני זֹוֵכר ֶאת ַהְּפָתִחים ַהְּמֻרָּׁשִת . ָלַקְחנּו מֹוִנית ְוִהַּגְענּו

ִּתָּׁשֵאר ֶׁשְּקִפיץ ָהָיה סֹוֵגר אֹוָתם ְלַבל , ַלֲהָגָנה ִמְּפֵני ַהְּזבּוִבים ַּבּיֹום ְוַהַּיּתּוִׁשים ַּבַּלְיָלה
 ּוִקים ֲעָנִקִּיים ַלְחּדֹר ַהַּבְיָתה'ַאְך ַּגם ַהְּקִפיץ לֹא ָמַנע ִמְּדז. ַהֶּדֶלת ְּפתּוָחה

 . ְּבֵני ַהַּבִית ָהיּו ְּכָבר ְרִגיִלים ֲאֵליֶהם. יםּוְלַהְבִהיל ֶאת ָהאֹוְרִח 
 .לֹא ָרִאיִתי ִּבירּוָׁשַלִיםְּכמֹו ַּבֲחֵדָרה ָּכֵאֶּלה ְּגדֹוִלים 

  
*         

  
 רֹא ְּבִבּקּוִרי ָמָצאִתי ָׁשם ֵסֶפר ְמַרֵּתק ֶׁשּלֹא ִהְסַּפְקִּתי ִלְגמֹר ִלקְ . ַאֲחֵרי ָׁשִנים, ֲחֵדָרה

ן ְּבקִֹׁשי ִנְפַרְדִּתי ִמן ָהרֹומָ . ר'ֶׁשל ֵאִמיל ַאזָ " ֵׁשֶׁשת ֲאִסיַרי"ֶזה ָהָיה ָהרֹוָמן . רַעד ּתֹם ַהִּבּקּו
  ַהּלֹא ָּגמּור 

 . ְוִנְׁשַאְרִּתי ְּבֶמַתח ָׁשִנים ְּבִלי ָלַדַעת ֶאת ַהֶהְמֵׁשךְ 
ְולֹא ָהָיה ָלֶזה אֹותֹו , ִּכְבָיכֹול" ִלְגמֹר אֹותֹו"ַעל ְמַנת , ְלָיִמים ִהְתַּגְלֵּגל ַהֵּסֶפר ֵׁשִנית ְלָיַדי

  ַּגם לֹא ָזַכְרִּתי . ַהַּטַעם
 .ְּכֶׁשֶּנֱאַלְצִּתי ְלַהִּניַח ַלֵּסֶפר ְוַלְחזֹר ַהַּבְיָתה, ַעד ֵהיָכן ִהַּגְעִּתי ּבֹו ָאז
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  דודי בן עמי

  "ַּדָּיג- ֶמֶלךְ ": אטיודים לנושא 8

  .מדייג לשעבר –לעודד פלד איש הרוח       
  

    ַּדָּיג-ֶמֶלךְ ִהיא -ֲהלֹא ְוַהִּׁשיָרה"
  .עודד פלד(*)  "ַהּמֹוֵׁשל ְּבַחּיֹות ַהָּים ִּבְתבּוָנה

  
1  
  ֶמֶלךְ הּוא  ָּיגּדַ 

   ַמָּגָפיוֶאל . ֻיְכַּתר ַקְׂשַקִּׂשים ְּבֶכֶתם
  .ְּבִהָּדְרָסם עִנְׁשמָ קֹול -ֵאין, רִנְפעָ  ִּפּיֹותָהמֹון 
  ְּבַמְלכּותֹו ָיׁשּוט ַּדָּיג

  ַׁשֲעׁשּוָעיו ַהִּלְוָיָתן ִׁשיַרת ,ִויׁשֹוֵטט
  .ּוְמׁשֹוִטים                             

  
2  

  ַּדָּיג-ֶמֶלךְ  ֻיַּכר ֵמִתים-ֵעיֵני- ִּבְזַּגג
  ְוֵיׁש ְמַפְרְּפִרים

  .ָּבֲעֵרמֹות
  .ֲעֵקָביוֶאל  ִּבְנִׁשיָמה ְלֵהָחֵנק ִסיעֹות ִרְׁשּתֹו ִּתְׁשֶלה

  
3  

  ַּדָּיג הוא ַהֶּמֶלךְ 
   ְלָׁשם סִנְכנָ ֵאינֹו 
   ֵמַעל ָּבֲאִויר ָנע

  .ֵהיֵטב ַמְבִׁשיל ַיָּמם- ֶׁשּיֹום ֵהיָכן, ֵמיָמיו ַּדֲאָגתֹו
  ַחְמָצן ֱאמּוָנתֹו
   ַצִּבים, ּדֹוְלִפיִנים ְּבֵני, ְסָלִעים ןַסְרטַ  ,ָּדָגה :ֶׁשֵהם

  .ְנִׁשיָמָתם ֵאָליו יֹוֵצאת -ָים - ְּבנֹות ֶׁשּלֹא לֹוַמר  -
  
4  

  ,ַּדָּיג- ֶמֶלךְ  טִמְׁשּפַ 
  -קַ , ַקח, ַקַחת, ָלַקַחת

  ַהַּיֲעָרןַּבת /  ַצִיד/  ַיַערֶקֶרן /  לְ 
  ,ָלֶרֶׁשת

   .ִקְלׁשֹון-ִּבְתַלת קֹוֵרא ִּכְתרֹוֶאל 
   ֵמַהְקָּפָאה ְּבתּוָלה ְנִסיָכה ַּגִּלים ָיִביאּו סּוֵסי

  יֹוֶלֶדת ְּכֶׁשִּתָּדֵרׁש
   ְלִּביןמַ , ְלֵבן ּוְלַהְמִּתין
  .עֹוֶפֶרת ֻמְזָהִבים צּוֵקימּול  ,ְּכַׁשַחף

  
5  

  ָלֶרֶׁשת ָּבִאים ְמׁשֹוְטִטים ָהֲאָדָמהָׁשִטים ַעל ְּפֵני 
  ,"ְלִהְתַעֵּצם ָראּוי ַעְצִמי: "ִאיׁש אֹוֵמר-ִאיׁש
  ,ֵמָאֶרץ ִעּתֹון רִמְּניַ ֶּכֶתר  חֹוֵבׁש - ךְ ִנְמלָ 

  .ִנְמַלחלֹא ֵריחֹו ׁשֶ  ֲאבֹוי - נֹוָׁשן ָּדגרֹאׁש 
  ַהֶּמֶלךְ ֲאָבל 
  ,ַּדָּיגהּוא 
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  . ֵמַאְׁשָּפתֹות ְלִרְׁשּתֹוֵאין 
  ,חּוִטים ִרְׁשּתֹו - יֹוֵרׁש
 .ּוְקָׁשִרים ֵעיַנִיםֶׁשֵהם  ְמֻעָּיִניםחֹוִרים  ַּתְבִנית

  
6  

  ....ַוְּיִהי ַהּיֹום
  .ָוָדם ַּבֲחִניתֹות ַּתְׁשלּוִמיםיֹום , ּוַמס ׁשֹוטיֹום 

  
   - - ִטיםְּפרָ  - -

  
  .ַּדָּיג ַמְלכּותַּתַחת ַּכּיֹום ַהֶּזה  ַּבּטֹוב רֹוִאים, ַחִּייםְוֵהם 

  
7   

  ;ָׁשַמִים ַמְלכּות ִיְרֶצה ֶׁשִאם... 
  ,ַאֲחָריו ָלֶלֶכת ָיִׂשים, ָהֲאָנִׁשים ַּדָּיֵגילֹו  ִיְבַחר ֵראִׁשית
  .ְלִהָּצֵלבַרק ָאז 

  
8  

  ,רֹוֵעי ַהּצֹאן
   ,ְׁשִחיָטה ןָקְרּבַ  ,ֵׁשִמיםָּבאֲ  ּבֹוֲחִריםֵהם 

  .ָלֵאׁש -ִׁשיָטה  ׁשיֵ וְ 
  ַאף ַּפַעם

  .ַהִּקיר ֶׁשַעל ַהַּדָּיג ַהֶּמֶלךְ , ֵמֵעץ ְקֻדָּׁשתֹולֹא הֹוד         
  
  
  " פתח דבר). "12" (מכתבים לברגן בלזן: "הנושא מתוך* 
  ".קשב לשירה"הוצאת  .50' ע ,2005 - 1973מבחר שירים   
  
  

  

  



28  
 

  יגשמעון הנ

  מסכנה האישה הקטנה

 
  ִמְסֵּכָנה ָהִאָּׁשה ַהְּקַטָּנה 

  ֶׁשּקֹוָנה ַנֲעַלִים ַּבֲחנּות ְיָלִדים 
  ִמְסֵּכן ָהִאיׁש ַהָּגדֹול 

  ֶׁשִּנְתַקל ַּבַּמְׁשקֹוף ֶׁשל ָהִאָּׁשה ַהְּקַטָּנה
  ִמְסֵּכן ַהֶּיֶלד ֶׁשּנֹוַלד ָלִאָּׁשה ַהְּקַטָּנה 

  מֹוָתּה ְוחֹוֵׁשׁש ְלִהָּׁשֵאר ּכְ 
  ִמְסֵּכן ָהִאיׁש ַהֵּבינֹוִני 
  ֶׁשּלֹא ְיַׂשֵחק ַּכּדּוְרַסל 
  ִמְסֵּכן ָהִאיׁש ַהָּׁשֵמן 

  ֶׁשּׁשֹוֵכב ִעם ָהִאָּׁשה ַהְּקַטָּנה 
  ְּכֶׁשָּתִמיד ִהיא ָעָליו 

  ִמְסֵּכָנה ָהִאָּׁשה ַהְּקַטָּנה 
  ֶׁשרֹוָצה ֶאת ָהִאיׁש ַהָּגדֹול 

  ל ִמְסֵּכן ָהִאיׁש ַהָּגדֹו
  ֶׁשהֹוֵלְך ִליׁשֹן ְלַבד 

  ִמְסֵּכן ָהִאיׁש ַהֵּבינֹוִני 
  ֶׁשאֹוֵהב ֶאת ָהִאָּׁשה ַהְּקַטָּנה 

  ְוָיֵׁשן ִעם ָהִאָּׁשה ַהְּׁשֵמָנה 
  ם ַהָּקָטן ֶׁשּלֹא  ִנְרּדָ ֶלד ִמְסֵּכן ַהּיֶ 

  ַּבִּמָּטה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשּלֹו  
  ִמְסֵּכִנים ָהֲאָנִׁשים ֶׁשּנֹוְלדּו

  
  

  צונח בלילותאני 
  ֲאִני צֹוֵנַח ַּבֵּלילֹות 
  ֶאל ֲאֶרֶׁשת ְרגּוָעה  
  . ֶׁשל ְׂשחֹוק ְיָלִדים

  ַהֵּבן ֶׁשִּלי צֹוֵחק ִּבְׁשָנתֹו 
  .ְלָיִדי ַּבִּמָּטה

  ְּכֶׁשּקֹולֹו ָּדֵבק ְלִקירֹות ַחְדִרי 
  ֲאִני ֵמִניַח ָיד ַעל רֹאׁשֹו 

  .ְונֹוֵגַע ְּבַיְלדּוִתי
  

, העלה אחד ממחזותיו" הסימטה"תיאטרון . לילדים ומבוגרים מחזותשירה וכותב , שמעון הניג
   .צעצועי עץל' בובימה'שחקן תיאטרון בובות והבעלים של רשת חנויות  ,במאי .'לויה מאוחרת"
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  יוסף עוזר

  המתמטיקה מתימרת לשיר
  
  העובדות המופיעות בשיר בדבר הריבועים והדלק נלקחו ממאמר [

  ]גזית מאת אביקם ,14 "עיין ערך שירה" מקווןשהופיע בכתב העת ה
  

  לֹא ָיַדְעִּתי ַעד ַּכָּמה
  ֻאְמָלִלים ֲאַנְחנּו

  ַעד ַּכָּמה ּבֹוֶעֶרת ָּבנּו ַהְּבִדידּות
  ל אֹוָתּהַעְרסֵ ֵאיֶזה ִאיְנֶטֶלְקט ַמְדָעִני ְמ 

  מֹוִכיָחה אֹוָתּה ,ֶׁשֵאיָנּה ֵמַהֵּגאֹוֶמְטְרָיה ,ֵאיזֹו הֹוָכָחה
  ר ָקָראִתי ַעל ַהַּמְדָעִניםַעד ֲאׁשֶ 

  ׁש ְיַׁשר ָזִויתֶׁשָחְפרּו ָּבֲאָדָמה ֶאת ָהִרּבּוִעים ַהחֹוְפִפים ְמֻׁשּלָ 
  ] ָּכל ַאַחת ִמַּצְלעֹוָתיו ָאְרָּכּה ִקילֹוֶמְטִרים[

  ּוִמְּלאּו ַהּכֹל ְּבֶדֶלק ְוִהְבִעירּו
  ,ֶׁשֵאי ָׁשם, ָללֶׁשַּגֵּלי ָהאֹור ִיְדֲהרּו ְּבֵאיְנסֹוף ֶהחָ  ְּבִתְקָוה

  ,ָּגַלְקְסיֹות ְרחֹוקֹות ְיַגּלּו ֶׁשָאנּו ַמִּכיִרים ֶאת ִמְׁשַּפט ִּפיָתגֹוַרס
  

  ִמיְליֹון ְׁשנֹות אֹור 100ֶׁשאּוַלי ּכֹוָכב ְמֻיָּׁשב ְּבֶמְרָחק 
  ֵמֵעֶבר  ֵאי ָׁשם: ְוַיִּגיד, ְיַזֶהה סֹוף סֹוף ֶאת ָחְכָמֵתנּו

  ְיצּוִרים ֶׁשֵאיָנם ִטְּפִׁשים ֵיׁשוָ ֵיׁש   רִמיְליֹון ְׁשנֹות אֹו 100
  ֶׁשּיֹוְדִעים ְּתבּוָנה ַמִהי ּוְמַחְּפִׂשים ֵרַע ִלְתבּוָנה
  ֶׁשּלֹא ִנֲהלּו ִמְלָחמֹות ְולֹא ָטְבחּו ִמיְליֹוִנים

  ֶׁשּלֹא ִקְוְקוּו ַקִּוים ַעל ַמּפֹות ְנָיר ְוָׂשְרפּו ְּבַלַהְביֹוִרים ֲאָנִׁשים
  !ֶאת ִמְׁשַּפט ִּפיָתגֹוַרס...  ֵהם ָיְדעּו : ָיא קּולּולּוׁש, ָוהֵאיזֹו ַּגאֲ 

   WOW – WOW. ְּבִלי ׁשּום ָסֵפק, WOWֵהם ַיִּגידּו 
  ָמִטיָקה ֶׁשָּלֶהםֲעלּוָבה ַהָּמתֵ  ַעד ַּכָּמה

  .ַעד ַּכָּמה ִקיָנה ִׁשיָרָתם
  

  ם ַוֲאִני ֵמַהָּגַלְקְסָיה ֶׁשִּלי ַמְבִחין ְּבָחְכַמת ֱאלִֹהי
  ִּבְרצֹונֹו , ִּבְרצֹונֹו ָהִרּבּוִעים ַיְחְּפפּו ְמֻׁשָּלִׁשים

   ִּבְרצֹונֹו ְמֻׁשָּלׁש ,חֶֹמץ ִיְדלֹק ִּבְמקֹום ַמִים
  ַּתְחּפְֹפָנה ֵׂשָער ִאָּׁשה ְוֶגֶבר ְוָנִׁשים ָּתִמידֵּבין ַיְחּפֹף 

  ּבֹוְדִדים ֵמֶרֶחם, ַיְבִעירּו ָמִטיָקִאים ּבֹורֹותֲאָבל ָמתֵ 
   ,ֵיׁש ַמֶּׁשהּו לֹוַמר ֵמַהָּגַלְקְסָיה ֶׁשּלֹו אלִֹהיםְוָיַדְעִּתי ֶׁשַּגם לֵ 
  .ְלַיְדֶכם, ַהּיֹוֵׁשב ָּכאן, לֹא ָּפחֹות ִמֶּמִּני
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  אורה ערמוני

  דילמות של כתיבה
  
  .א
  
  הּסָ ל ּגַ גֶ רֶ ס ּבְ נֵ ּכָ הִ לְ 
  יםרִ זָ , יםרִ חֵ ים אֲ ִׁש נָ ל אֲ ם ׁשֶ יהֶ ּיֵ חַ לְ 
  ים רִ א זָ  לּופִ אֲ וַ 
  . יםרִ ּכָ מֻ . דאֹים ְמ בִ הּואֲ . יםבִ הּואֲ 
  .הנָ דְ עֶ ּבְ . תינּודִ עֲ ּבַ . הּסָ ל ּגַ גֶ רֶ א ּבְ  לּופִ אֲ וַ 
  תי אֶ לַ עָ ט מֵ ׁשֹפְ לִ , רמַ לֹוּכְ 
  יּלִ י ׁשֶ ּיַ חַ 
  ,ברֶ ּגֶ  מֹוּכְ , דגֶ ּבֶ  מֹוּכְ 

  ,ירִ ת עֹואֶ  ְלַהִּׁשיל
  ,בצּון קָ מָ זְ לִ  לּווְ , ילַ ת עָ טֹעֲ לַ 
  םרָ ת עֹואֶ 
  ינִ א אֲ ת ֹויהְ לִ 
  תרֶ חֶ ל ַאבָ אֲ , ינִ ן אֲ ּכֵ , רמַ לֹוּכְ 
  תבֶ ּכֶ רְ מֻ , תכֶ ּבֶ סֻ ְמ 
  ׁשדָ י חָ קִ דּוקְ ף ּדִ ּוּג
  .םיהֵ נִ אֲ , ינִ םאֲ הֵ 
  יה לִ ׂשֶ ה עֹוה ּזֶ מַ ּו
  ?םהֶ ה ּלָ מַ ּו
  בהַ ם אַֹהִא וְ 
  ה ׁשָ דָ חֲ י הַ ִמ צְ ת עַ אֶ 
  לּכֹת הַ לֹוכְ י ּכִ רֵ י הֲ ּכִ 
  בּתֹכְ ה לִ לָ כֹוי יְ ּנִ ינֶ אֵ 
  .הבָ הֲ א ַאלְ 
  
  ע ּסָ ּמַ ל הַ י ּכָ רֵ חֲ ם ַאַהִא וְ 
  הּזֶ ק הַ ּתֵ רַ ְמ הַ , ָפרֵ ְמ הַ 
  היֶ הְ נִ ד וְ רֵ ּפָ נִ ב וְ ׁשּונָ 
  םהֵ  -ם הֵ 
  .ינִ אֲ  –י נִ אֲ וַ 
 
  
  

 
  

  . ב
  
  יִּת לְ לַ צָ 
  יִּת לְ לַ י צָ ִׁש פְ חָ י הַ נִ צֹורְ מֵ 
  רהָ ּנָ ל הַ אֶ 
  המָ ד ּכַ י עַ ִּת עְ דַ א יָ וְ 
  םיִ ּמַ הַ  קּוְמ עָ 
  לּוּבְ רְ עַ ְת הִ , ׁשּועֲ גָ 
  .םּמָ י עִ ִת אֹו פּוחֲ סָ וְ 
  יִת לְ כֹי יָ רֵ הֲ וַ 
  הדָ ּגָ ל הַ ר עַ אֵ ׁשָ הִ לְ 
  תמֶ טֶ אֱ ן נֶ בֶ אֶ ּכְ 
  רעֵ ֹוּסם הַ רֶ ּזֶ ת ּבַ נֶ נֶ ֹוּבְת ִמ 
  ינַ ל ּפָ יר עַ ִת מֹו, יזִּת מַ 
  .םלָ עֱ נֶ ת וְ ֹוּפִט 
  . יִת לְ כֹיָ 
  יִת לְ כֹם יָ נָ ְמ ָאהַ 
  דגֶ ּנֶ ד ִמ מֹעֲ לַ 
  י לַ גְ רַ ף לְ צֶ ׁשֶ ם ּבְ רֵ ֹוּזר הַ הָ ּנָ ּבַ ׁשֶ ּכְ 
  םכֶ ּלָ ם ׁשֶ יכֶ ּיֵ ם חַ הֶ ים לָ פִ לְ חֹו
  יּלִ י ׁשֶ ּיַ ם חַ הֵ ׁשֶ 
 .רצֵ ין עֹואֵ ּבְ 
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  עיין ערך תרגום

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

  

רוטכר הוא שם העט של   Rutger Koplandרוטכר קופלנד 
, Rutger Herman van den Hoofdakker הרמן ואן הופדקר

בדרום  )Goor( בעיירה חור 1934יליד  ,פסיכיאטר-נוירו
. )Groningen( פרופסור באוניברסיטת חרונינגן, הולנד

ומאז הוציא מאז  1966קופלנד החל לפרסם שירים בשנת 
האהודים הוא אחד המשוררים . שלשה עשר ספרי שירה

כשהוצע לו תואר . זכה במספר פרסים יוקרתייםובהולנד 
לדבריו דחה את התואר משום ש, 2005כבוד מלכותי בשנת 

תארי כבוד מלכותיים נועדו להציג באור השמש אנשים "
קבצים של תרגומי שיריו הופיעו ". הרגילים לשהות בצל

הלא ידוע  ("פולנית ועברית , גרמנית, צרפתית, באנגלית
 ).  1997, ירושלים, "כרמל"הוצאת , בתרגום  שלמה גנאור ואסי דגני, "זכרתי בושנ

. שיש בהם פשטות וישירות שירתו של קופלנד עושה שימוש במילים ובמשפטים
אך , לעיתים אירונית, היא שנונה. אל עצמו ואל הקורא" דיבור בשירה"מעין 

אמר , ום אחד מספריולאחר פרס. במלא עצמתם בה הרגישות ואהבת האדם נוכחים
אני עצמי אינני . נראה כי כל אחד מוצא בשירי געגועים לגן העדן האבוד: "קופלנד

  ".עכשיוכאן ו חדשה היאוהחוויה ה... אני מתגעגע לעצם החוויה, מתגעגע לעבר
  

עמו , תהליך התרגום נעשה בשיתוף עם המשוררעולה כי , בשיחה עם אסי דגני
רגמים ויתרגמו לו להולנדית את השירים המתהוא בקש ש. נפגשו המתרגמים

כדי לדייק במשמעויות , לעברית וקרה לא אחת שהוא תיקן משפטים שונים
  .להן כיוון ושלא עברו במלואן לשפה העבריתובדקויות 

  
ר שלמה גנאור "בתרגומם של ד, "וידוע שנזכרתי ב- הלא"בספר  ראו אורהשירים 
  .1997, "כרמל"הוצאת , ואסי דגני

  

  

  

  ינטיה של הרופא

  דגני אסי, גנאור שלמה ר"ד: עברית
  

  ָהֵאם ֵּכיַצד רֹוֶאה ָהרֹוֵפא
 ְּבָיֶדיהָ  ִמְמָחְטָתּה צֹוֶבֶטת
  ֶאל, ָיֶדיהָ  ֶאל ַמִּביט
  , ַהְּמִעיל ָּפַתח ִמַּבַעד ַהִּסָּנר
  . ַהְּנָירֹות, ַהִּמְכָּתִבים ַסִּכין ֶאל ִמָּׁשם
   ַּתִּגיד ֶׁשַאָּתה ַמֲעִדיָפה ֲאִני: אֹוֶמֶרת ִהיא
  .ֶזה ֶאת
  

  ).1981, 11 הדפסה(Van Oorschot 1968 הוצאת, קופלנד רטכר מאת" האתמול עוגבון" מתוך
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  חסה צעירה

  שלמה גנאור ואסי דגני: תרגום מהולנדית

  ,ֲאִני ָיכֹל ַלֲעמֹד ַּבּכֹל
  ,ְקִמיַלת ֲאפּוִנים
  ְּבֵעיַנִים ְיֵבׁשֹות, ְּפָרִחים ּגֹוְסִסים

  י ָיכֹל ִלְראֹות ֵאיְך עֹוְקִרים ֲאנִ 
  ְּבָכל ַהּנֹוֵגַע ְלֵאֶּלה –ַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה 

  . ֲאִני ַמָּמׁש ָקׁשּוחַ 
  ,ֲאָבל ַחָּסה ְצִעיָרה ְּבֶסְּפֶטְמֶּבר

  עֹוֶדָּנה רֹוֶפֶסת, ַאְך ֶזה ִנְׁשְּתָלה
 .ֶזה לֹא –ַּבֲעִריסֹות ְקַטּנֹות ַלחֹות 

  

  

  דור-דור לא

  שלמה גנאור ואסי דגני: תתרגום מהולנדי

  ָּתִמיד, ָּכל ֶאָחד ְּבָכל ָמקֹום
  ַּגם ֲאַנְחנּו ִהַּגְענּו ַעד ַהְּנֻקָּדה

  ,ָּבּה לֹא ָהִיינּו ַׁשָּיִכים ְלׁשּום ּדֹור
  .ָהִיינּו ְלַבֵּדנּו

  
  ְלַיד ַהְּמדּוָרה ָהֲאִויר ֵמַעל 

  ָירֹק ִמן ֶהָעִלים
  ַמִּׁשיר ְּפִתיִתים ֲאפִֹרים

  ְוַהַּפְרָּפִרים ַהּגֹוְסִסים, ין'ְך ַהּגִ ֶאל ּתֹו
  ַהּכֹל ָּתַאם ָּכל ָּכךְ , עֹוָדם ֶנֱאָבִקים
  ְועֹוד ְׁשִתָּיה, ְוַאַחר ָּכְך ְׁשִתָּיה

  
  ָּכְך ֶׁשֵּיׁש ַהּדֹור ַהָּצִעיר ְודֹור

  ;ּדֹור- ְוַגם ַהּדֹור לֹא, ַהְּמֻבָּגִרים
  ּום ָּדָבר ֶׁשּלֹא ָיכְֹלנּו ְלַהְבִחין ְּבׁש, ֲאַנְחנּו

  
  ...ֶאָּלא, ִּבְלִּתי ְמֻחָּיִבים, לֹא ָחְפִׁשִּיים, ִמְּלַבד ַעְצֵמנּו

  ַהָּדָבר ִהִּׂשיג אֹוָתנּו. אֹוָתּה ַהַהְרָּגָׁשה? ַמה
  .ְוָאנּו לֹא ָהִיינּו ְראּוִיים לֹו

  
  ַּכּמּוָבן ֶׁשָחַסְרנּו ַּגם ֶאת ָּכל

  ַהֶהְבֵּדִליםאֹוָתם ֵּתרּוִצים ַהְּמָתְרִצים ֶאת ָּכל 
  ְּבֶהְבֵּדִלים ֲאֵחִרים

  
  ְוָחַׁשְבנּו ֶזה ַעל ֶזה ְּבאֹותֹו ָהאֶֹפן

  ,ַּפַעם- ַעל ַאף, ֶׁשחֹוְׁשִבים ַּבַּלְיָלה ַיַחד
  .ֶאָחד- ָמקֹום ְוַאף-ׁשּום

  

  
    מכתב תשובה לאלמנה

    ור ואסי דגנישלמה גנא: תרגום מהולנדית

  .ֶאת ַההֹוָדָעה ַעל מֹותֹו ִקַּבְלִּתי
  ֶׁשֻּמְקָּדם ִמַּדי ְלִהְתעֹוֵרר ַּבַּלְיָלה ֲאִני חֹוֵלם

  ,ַּדְלּתֹות ַהַּגן ְּפתּוחֹות ַלֶּגֶׁשם
  עֹוֶדִּני ָיכֹל, ַלַּיַער, ָלֲאָדָמה

  ְלַׁשְחֵרר ְצִליִלים, ְלִהָּכֵנס ְוָלֵצאת
  ,ֵּתרִמֻּקְפסֹות ַהֶּׁשְנָהב ַהְּקַטּנֹות ֶׁשל ַהְּפַסנְ 

  .ָּבֵעֶׂשב' ְלַׂשֵחק ְּבַכּדּור ִעם א
  

  י ָיכֹל ִלְהיֹות ֶיֶלד ִעםעֹוֶדּנִ 
  אֹוִנים ְּבֵעיַני ְלֵׁשַמע ְּדָבַרִיךְ -ִּדְמעֹות ֵאין

  :י ָּכךְ ֵאיְך ֶזה ָהָיה ִלְפֵני ֶׁשִהִּגיעּו ַהְּדָבִרים ִלידֵ 
  ׁשּוב ְוׁשּוב, הּוא ָהָיה ָּכחֹל ְוָתׁשּוׁש

  ַעד ֶׁשהּוא, ָהָיה ַעל ָהָאחֹות ִלְׁשאֹב ִמּתֹוְך ְּגרֹונֹו
  .ִנְכַנע) ָאַמְרְּת , ָבר לֹא ָהָיה הּואֶזה ּכְ (
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  מקומות/ ים 'פסאז: מתוך

  
  ֵמַעל ַהַּׁשַחת ָּתלּוי ָהִאָּכר

  ֲעֻרָּמה ַּבֶּׁשֶלג ׁשֹוֶכֶבת. ֵּבין ַהּקֹורֹות
  .ָהִאָּכָרה

  
  ִמַּתַחת ְלַפְרַות ַהַּגג ַהַחָּמה

  ַהֲאָבָסה ין ַהֲחִזיר לְ ְלָׁשְוא ַמְמִּת 
  .ְוִלְׁשִחיָטה

  
  הּוזֶ , ֶזה נֹוָרא. ָרהַמה ּקָ 

  הרָ ּכָ ִא הָ , ִׁשיר ּבֹו ָהִאָּכר
  ְוַהֲחִזיר

  
  ַחם ְּכמֹו ֵקן ָעזּוב. ֵמִתים
  ,ֶּזהֲאִני ֶהָחתּול ַּבַּבִית הַ . ַּבחֶֹרף

  ,ֵהם ָהְלכּו
  

  . קֹום ֶׁשּבֹו ָׁשַכְבִּתיֲאָבל ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ַהמָ 
  

  
  

  דיוקן עצמי כסוס
  שלמה גנאור ואסי דגני: תרגום מהולנדית

  ַּכֲאֶׁשר עֹוד ָהִייִתי סּוס ָּבֲאָפר 
  

  ָצִריְך ִלְהיֹות ֶׁשַּגְרִּתי ְּבתֹוְך ּגּופֹו
  ָאהֶׁשְּבֵעיָניו ָרִאיִתי ַמה ֶּׁשהּוא רָ 

  
  ֶׁשַהַחִּיים ַאף ַּפַעם לֹא ַמְתִחיִלים

  ַאף ַּפַעם לֹא ִנְפָסִקים אֹו חֹוְזִרים ַעל ַעְצָמם
  

  ָצִריְך ִלְהיֹות ֶׁשָעַזְבִּתי ֶאת ּגּופֹו
  ִזְכרֹונֹוַתי ַּכִּנְרֶאה ִנְׁשֲארּו ָׁשם

  
  ַאָּתה עֹוֵמד ֵאֶצל ֶּגֶדר ָהֲאָפר 

  ַּבַּצד ַהֵּׁשִני עֹוֵמד סּוס
  
  הּוא ַיִּביט ְּבךָ  -ט ּבֹו ּבֵ הַ 
  
  

שאף התפרסמו בעיתוני , כתב שירים ומילדות. דור ראשון בארץ, )1935(יליד ירושלים  ,אסי דגני
עסק . ספרות עברית וספרות אנגלית, בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים .ההורים עודדו. ילדים

   .ריזםוציא ספר שירה אחד וספר אפוה. בעסק משפחתי זעיר, בהדפסה
של רוטכר  לתרגומי שיריושותפו  .מספר שירים שלו שתורגם לאנגלית הכיראת המשורר ההולנדי 

 . רופא עור ומשורר שנולד בהולנד ועבר שם את השואה ,ר שלמה גנאור"קופלנד מהולנדית הוא ד

  .ד
  ִקיםְּכמֹו ִעֶּוֶרת ִהיא ְמַחֶּיֶכת ְלֵעֶבר ָּכל ַהִּכְסאֹות ָהֵרי

  .ָבה ָהֲאָנִׁשים ְּבִקָּדה ְמֻנֶּמֶסתאֹוָתם נֹוְטִלים ִמְּסִבי
  

  ִּבְׂשָפֶתיָה ַהָּנעֹות ִהיא ַמְקִׁשיָבה , עִּפיָה זָ 
  .ּוְלָפֶניָה מּוָנחֹות ְּגלּויֹות ֵריקֹות, ְלַעְצָמּה

  
  ְּכמֹו ָׁשח, יָנה ֶאת רֹאָׁשּהִהיא ַמְרּכִ 

  ;ְוָיָדּה עֹוֶבֶרת ִּבְׂשָעָרּה, ַּתַחת ּכֶֹבד ַטֲעָנה
  

  חֹוֶׁשֶבת ָעֶליךָ , עֹוֶדִּני ַּבַחִּיים, ַיִּקיִרי: ּכֹוֶתֶבתָיָדּה הַ 
 .ּלֹא ָהִייִתי ְצִריָכה ַלֲעׂשֹות עֹודַמה ּׁשֶ , ּכֹוֶתֶבת ֵאֶליךָ 

  להתעלם
  שלמה גנאור ואסי דגני: תרגום מהולנדית

  ,ַלַּבִית ִמחּוץ ֶאל ִמְּלִהְתַּגֵּנב ׁשֹוֶנה ְלִהְתַעֵּלם
  אטַּבּלָ  ַהֶּדֶלת ִלְסּגֹר

   ְללֹא ֶׁשְּלךָ  ַהִּקּיּום ֵמֲאחֹוֵרי
   ִנְׁשָאר ַאָּתה. ׁשּוב

  .לֹו ֶׁשְּמַחִּכים ִמיֶׁשהּו
  

  ְלָתֵאר ֶאְפָׁשר ְלִהְתַעֵּלם
   לֹא ֶאָחד ַאף. ִהָּׁשֲארּות ְּכֵמֵעין
  ,ִהְּנךָ  ֲעַדִין ִּכי ְמַחֶּכה
  ִנְפָרד לֹא ֶאָחד ַאף
     .הֹוֵלךְ  ֵאיְנךָ  ִּכי
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  יוסי גמזו
  

  צניעּות שִמתחתיה צּונאמי של מכאוב
  

  ")ִצְבֵעי ַּפְרַּפר", אריה- על ספרו החדש של יהּודה גּור(
  
  

, אך ּבשל צניעּותו, אריה איננו ּפנים חדשות ּבספרּותנּו-יהודה גּור
המאפיין " לצרחן) ּפנים(המסּביר "מרּפקניּותו וסינדרום - העדר

 תופעה( נטלמני לא מעט מעורכינּו'מאוד לא ג" נטלמני'הסּכם ג"ּכ
" זוכה"הּוא ) ותּהאּולם רק מעטים מעזים לַגנ, שרּבים מּכירים ּבעליל

עטו נדּפס ואפילּו - להתעלמּות רוב הרצנזיה השוטפת גם ּכשּפרי
שדווקא ּבחּוגים  ,סימּפטומאטית לכך היא העּובדה. מּוכתר ּבפרסים

הרשּות , למשל, ּכמו - שאינם מתיישרים עם צריחות הרייטינג 
 אף שּכתיבתו ּכּולה(הּוענק לו לא מּכבר , הלאּומית לתרּבּות יידיש

לאחר ּפרס פיכמן ּבשנת (ּפרס דויד הופשטיין על ּכלל יצירתו ) עברית
 7הּוא ּפירסם עד היום ). 1995-ּופרס שֹרת המדע והאמנּויות למתרגמים ּב 2002

שבחי " ;)1966, מחּברות לספרּות" (שירים ּבתכלת -זערּורים : "ספרים ּבסּוגות שונות
;  )1983,ּפועלים ספרית(ּורים לילדים סיּפ - " תעלּולי טלי"; )1978, עקד" (הקיץ

ריח "; )1994, ספריית ּפועלים(שירים  - " מצב צבירה" ;)1988(שירים  - " תעּודת מעבר"
הספר אף תּורגם לאיטלקית וזכה ּבשֹפה זו לשתי , 1999, עקד(סיּפּורים  -" אורנים

, הוצאת ּכרמל(שירים ועוד  - " צבעי ּפרּפר: "ולאחרונה) 2004- ּוב 2002-ּב, מהדּורות
2006.( 

  ּפוריּות תירגּומית מרשימה ּביותר  נוסף על ּכך איפשרה לו שליטתו ּבכמה לשונות
  תירגּומים  120- ספרים ּוכ 35- שהניבה עד ּכה תירגּומם של ּכ) רּוסית ורומנית, מיידיש(

הזמר -ּכן תרם לסּוגת שירי. אור ּבּפריודיקה הספרּותית קצרים יותר שראּו
ּבלחנו של נחּום היימן ּובביצּועה של חוה , ּבמיּוחד זכּור לטוב(ים הישֹראלי

ִּבי נֹוֵׂשא / ִמיֶשהּו ַלְּתֵכֶלת /,ִמיֶשהּו ִּבי ָסב/ ,ִמיֶשהּו ִּבי ֶיֶלד["" ֵּכֶפל"שירו , אלּברשטיין
, ּבעת הזאת ולנוכח רדידּותם הטקסטּואלית של רּבים מתמלילי ִּפזמונינּו"]). ֵעיָניו

 גשר חשּוב -ּבעבּור רּבים  -שהּוא , אנר זה'גם ּבז יה מאוד ּכי יוסיף לתרוםראּוי ה
  .ּביותר ּבין הּפוּפּולארי ּובין השירי הצרּוף

ריּכּוז -שואה שחווה ּבילדּותו את זוועות הגירּוש למחנה- ּכמשורר ניצול
נוראה אין ּפלא שאותות הטראּומה ה, ּבו שהה ּכשלוש וחצי שנים, ּבטראנסדנֶיסטריה

, ּכצעקתה"ַּבמדור ". צבעי ּפרּפר", ההיא ניּכרים ּביצירתו ואף ּבקובץ החדש שלפנינּו
הּוא משֹרטט ּבכאב עצּור את הּכפילּות הּכאילּו " ַלדנֶיסֶטר זכרונות עשן מֵעֶבר

אך לא ּפחות ִמּכך " ילדים זֵקנים"ּפאראדוּכסאלית של אלה שהשואה הפכה אותם ל
והֶרַשע גם -האימה- לשעבר להבין את תהום-ּוגלּותו של הילדמס-שימרה ּבהם את אי

ַהִאם ִהְקַּדְמִּתי :/ ֵּביִני ְלֵבין ַעְצִמי/ ְועֹוד ֲאִני תֹוֶהה: "הזיקנה- ּבהגיעם אל שערי גיל
 ֲעַדִין ְמַׂשֵחק ִעִּמי/ -ַּבַּתְבֵעָרה , ָשם/ ֶיֶלד ֶשָאַבד ִּבי/  - אֹו/ ?אֹותֹו ַלְיָלה/ ,ְלַהְזִקין ָאז
ילדּות " ("ֵאיָמה ְוִתָּמהֹון/ -ּוְבֵעיָניו / רֹוִאים- ֵמִציץ ְּבֵאין/ ֵמֲאחֹוֵרי ִּפָּנה:/ ְּבַמֲחבֹוִאים

מדוע : ּבהקשר גיהינומי זה היא מאחר שהשאלה המתּבקשת ּביותר). 51' עמ, "חוזרת
על חזית אחד מקסרקטי , ּכזכּור, נכתב" אלוהים מת ּבַאּושוויץ("? שתקּו השמיים

ְוֶאְרֶאה  ָּנא-ֵאְרָדה"אל , תשּובה זו אל הִמקרא- נטּולת- מוליכה שאלה) ּוזלמאניםהמ
כיים "מאנגר ּבשיריו התנ של ּכדרּכו, ּבאנאכרוניזם ָיזּום. ח"של ּבראשית י "ַצֲעָקָתּהַהּכְ 
אריה את -הופך יהּודה גּור") רּות"וקובץ השירים " מגילה לידער", "חּומש לידער("

-מקום שילּוחם של היהּודים אל מחנות" (אּומשלאגּפלאץ"הִמקראי ל עמק הּשִִֹּדים
  , ּבּוֶמַראנגי, אישּום מהּוּפך- של סיּפור סדום לכתב" ּכצעקתה"ומעביר את ה) ההשמדה

  מוטיב זה עובר ּכחּוט הּברזל של גדר מחּושמלת. האל עצמו, צעק  שלא ּכנגד האחד
 אֹותֹו ֶיֶלד ֲעַדִין/ ְלֵעת ְסָתו, ְוַגם ַעְכָשו: "זור זהאף ּבשירים נוספים במח ,ַּבַלאֶגר, אז-אי
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: וכן). 55' עמ, "ּבקשת שווא." ("ֵמֱאלִֹהים/ ֵריק - ַּכָּשַמִים  -ְוִלּבֹו /... ּבֹוֶכה ִּבי ֲחִריִשית
  ).57' עמ, "מן המיצר." ("ָיּה/ ָהָיה לֹא/ ְמֵלָאה  ְגִוּיֹות/ ַעל ֶאֶרץ ַרָּבה"

, של תהום החוויה המכוננת ההיא -לרוחב אך בעיקר לעומק , לאורך - עצם ממדיה 
שלא לדּבר על סיּפּורים קצרים (ּכמו גם שיּבּוצם של קטעי ּפרוזה שירית ּבקובץ זה 

מעורר ּבלב הקורא רצון ") ריח אורנים"ּכמו למשל ּבספרו , אחרים של המשורר
ּורם של ילדי אריה את סיּפ- להתוודע אל רומאן מקיף ּבו יגולל יהּודה גּור

-עיצּוב רומאניסטי רחב לא עּוצבה עוד ּפרשה מחרידה שדוֶמה, טראנסדנֶיסטריה
, הישֹראלית חּוליה זו חֵסרה לא רק ַּבסיּפורת. הּוא-יריעה ּבידי מי שהתייסר ּבה ּבגּופו

- אל אתרי מחנות, לפולין" מסע החיים"ש, אלא אף ּבתודעתו של הנוער העכשווי
  .אלִעניינֹו הגובר ַּבנוש ּפטום אחד ּבין רּביםהּוא רק סימ, המוות

חטיבה תימאטית אחרת לה נדרשים רּבים משירי הספר היא חטיבת התיעּוד הֶאֶלִגי 
/ ֲעלּוִמים/ ַּכָּמה נֹוִפים, הֹו): "?לאן" (הגיל המתקדם"ההחמצה וה ,של תחּושת הֲחלֹוף

;  עֹוֶתיךָ ְּכֵמִהים ְלַמַּגע ֶאְצּבְ / ְּבַמָּדִפים/ יםַּכָּמה ְסָפרִ , הֹו./..ְלעֹוָלם/ לֹא ִיְשזֹף ַמָּבְטךָ 
ֵאיֶנּנּו / ְנַהר ְּכָבר, ָאֵכן, ָאֵכן: "ּובניסּוח שונה). 45' עמ, "החמצות" (" -  -  -ַּכָּמה ָנִשים /..

./ יםָיִמים חֹוְלפִ : "או). 78' עמ, "על נהר ּכבר." ("ְוֵאין ִלְטּבֹל ּבֹו ַּפֲעַמִים/ ְּכָבר אֹותֹו ָנָהר
ָהֶרַגע / ,ְּבבֹוא מֹוֵעד: "או גם). 44' עמ, "טרמּפ." ("ִאָּתם/  -ַוֲאִני ./ עֹוְבִרים ָיִמים
/ ַּתְחָּתיו ִיְנשֹר ַאֲחרֹון ַהַּגְרְּגִרים!// ַעָּתה: ִיְרמֹז ְלךָ / ַאך ְלעֹוָלם ַמְפִּתיעַ , ָצפּוי/ ,ַהְּמֻיָעד
/ ַּתֲעמְֹדָנה ֶאְצְּבעֹוֶתיךָ / ְלָיִמים: "וכן). 16 'עמ, ]"ב[זמן -פצצת." ("ְוַגם ַאָּתה.// ְּכֵמת

  ./ֵּבין ֶאְצַּבע ְלֶאְצַּבע/ ַּבִּמְרָוח/ לֹא ִיְסַּתֵּנן/ ,ִמַּבֲעָדן/ ַהחֹול/ שּוב לֹא ִיְנשֹר./ ֵמַרֲעָדן
  ).12' עמ, "מסע החול." ("ְוַגם אֹוְתךָ .// ְּבַאֲהָבה/ ַהּכֹל/ הּוא ְיַכֶּסה/ 

זהּו . היא חמימּות הַּיַחד של זּוגיּות שהזמן לא יכול לה, מתנותר ּבא, מה שנותר
ְּבִמְכחֹול / ְמַׂשְרְטטֹות/ ָיַדי ַהּזֹוְכרֹות: "שלא ֻאָּכל, ּבימינּו הנדיר, הְסֶנה הּבוער היחיד

ר ְלֶגֶדר ֵמֵעבֶ / עֹוַתיִמַּמַּגע ֶאְצּבְ / ַהחֹוְמִקים/ ֶשל ַחּמּוַקִיךְ / י ַהִּמְתָארֶאת ַקּוֵ / ַּגְעּגּוִעים
  ).37' עמ, "גדר הפרדה." ("ֶשל ַהָּשִנים/ ַהַהְפָרָדה

  
  .אך צניעּות שִמתחתיה גועש צּונאמי של מכאוב, של משורר צנּוע זהּו קובץ צנּוע

  
  לא סיזיפוס

  
  ֵאיֶנִּני ִסיִזיפּוס

  ַעְקָׁשן
  ְמַגְלֵּגל ֶאת ַהֶּסַלע

  ׁשּוב ְוׁשּוב
  .ֶאל רֹאׁש ָהָהר

  
  ַרק ְמַנֶּסה

  ל ּכִֹחי ַהַּדלְּבכָ 
  ְּבָכל ַהּתֹם

  ְלַעֵּכב
  ְּכָכל ָהֶאְפָׁשר

  ֶאת ְּתנּוַפת ִּגְלּגּולֹו
  .ֶאל ַהְּתהֹום

  
  

  שירים ועוד  -" צבעי ּפרּפר"מתוך  
 ).2006, הוצאת ּכרמל(

  אחד מי יודע
  

  ֶיֶלד, ָמה ַאָּתה יֹוֵדעַ 
  ?ֶמה ָהָיה ָׁשם

  
  ?ֶאָחד ִמי יֹוֵדעַ 

  :ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדעַ 
  )ֹוןָּכפּול ִמיְליֹון ְועֹוד ִמיְליֹון ּוִמיְליֹון ּוִמיְליֹון ּוִמיְליֹון ּוִמיְלי(

  ?ֵאיְך ֶאְפָׁשר ִלְסּפֹר
  ?ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלַסֵּפר

  
  ֶיֶלד, ָמה ַאָּתה יֹוֵדעַ 
  ?ֶמה ָהָיה ָׁשם

  
  ?ֶאָחד ִמי יֹוֵדעַ 

  :ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדעַ 
  

  - ָׁשם 
  ַּבָּׁשַמִים

  ּוָבָאֶרץ
  לֹא ָהָיה

 .ַאף ֶאָחד
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  המדור לחיפוש שירים

  
  .אשמח אם מבין הקוראים ימצא מישהו שיוכל לעזור לצחית

  :להלן בקשתה
, את תהיי יפה אצלי"של משה שמיר ששורה שחוזרת בו היא  אני מחפשת שיר

ממפרץ  - כנבואה מדויקת של מה שאילת תהפוך לימים, 1949-השיר נכתב ב ".אילת
  .מדברי וקסום לעיר קיט נהנתנית

  ,תודה
  צחית
  
  

  
  
  
  

  "עיין ערך שירה"לקוראי 
  

אונה קיבלתי היום מאליהו הכהן מכתב מפורט על דרך הייסורים שעבר מאז הת
 . הוא כבר הולך על רגליו ואפילו ללא קביים. שסיכנה את חייו

אני מניחה . 1948אליהו שאל אם אוכל להשיג לו שירונים כתובים בכתב יד מלפני 
דפדפת עם שירים , פנקסים מתנועת הנוער, שהוא מתכוון למחברות משיעורי זמרה

' ן הילדים לכיתה אטיפה צעירה מדיי כי עברתי מג-שהתחבבו והועתקו ואני טיפ
  ...ט"הריאלי בראשנתש בכלא

אשמח אם תעזרו לי לשמח את אליהו נעים ... כך שרשימותיי שלי צעירות מדיי
? מסבא או מדודה, אולי נשארה אסופת שירים משכנה  ...הנעימות העבריות

. ונשמור על בריאות הרחק מנהגים חסרי מעצורים... לא נפסיק לשיר...ש...ו
  . במנגינות ובטובו של עולם, םבמילי להתראות

  
  :הכתובת למשלוח

 אליהו הכהן
  8האשל 
  52435גן - רמת

  
  .לויטל ולהש
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  קוראים כותבים

  

  ,לשרית שץ היקרה

ושופעת , מקורית זמנית-ובו, שיופיה כובש, אני מבקש להודות לך עבור יצירתך
מהמפגש נהנה  ,ולכל מי שהראתי אותה, צפיתי בה פעמים אחדות. אירוניה נפלאה
  .תודה מיוחדת ליעקב ברזילי עבור התרגום .בין האמנויות

 מברכך בחיבה

 'שנדור לוקץ

 )ברזילי( ליעקב

הפתיע  ההרכב המושלם של המצגת .שימחת אותי עד מאוד .תודה עבור המשלוח
, תרגום איכותי אך אני בטוח שיצרת, לצערי אינני מבין את השירים בעברית. אותי

תרגם את , בבקשה .רת המוסיקה מכתיבות את חווית העונגואווי, שכן התמונות
  .שורותיי לגברת החביבה

   

  .אולי אני מטריד .זה מוזר שאני מתנצל .אינני יכול להתאפק .שלום וברכה, שרית

  .בלעדייך לא הייתי נחשף לשירה .רציתי לומר שאני מעריך את עבודתך מאוד
ולכן אינני , לא נחשפתי לשירה - בכנות .אני מחכה לקבל עוד ועוד מצגת, בעטייך

השירים והמשוררים נבחרים  .אולם המצגות ערוכות ביד אמן .צרכן של ספרי שירה
המוסיקה המלווה כאילו הולחנה  .הציורים והצילומים נבחרים בטוב טעם .היטב
  .עבורך

  .כל הכבוד
  .את משקיעה מזמנך כל כך הרבה

  ,המשקיעה מאודך ומנפשך כל כך הרב) כנראה (את 
  .ועל כך תבורכי

  .ועל כך אני מודה
  .דוד דקל

  
  
  

 הי שרית
 ".קולות מן הים האחר" זה עתה סיימתי לצפות במצגת של שירת הנשים הערביות

 .ל לגבי הפסקול המלווה'כנ, שירה מרגשת. מצגת מקסימה
נשים יהודיות וערביות , מעבירה מיד לחבריי וחברותיי בתנועת האם החמישית

 .דרך הדברות ופתרון סכסוכים בגישור ,גשר לשלוםהמנסות לבנות 
 בברכה

  רמון-ענת ביתן
  חברה בתנועת האם החמישית
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