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דבר העורכת
בפתח גיליון מספר  15של "עיין ערך שירה" ברצוני להתייחס הפעם למצגת שירה
שהופצה לאחרונה .כוונתי היא למצגת "קולות מן הים האחר – שירה של נשים
ערביות בת זמננו" .הספר יצא לאור לאחרונה בהוצאת "קשב לשירה" ,בעריכתו של
ד"ר עמי אלדד-בוסקילה .למצגת זו נתקבלו תגובות רבות מספור ,מקוראים יהודים
וערבים ,נשים וגברים כאחד .מרבית התגובות היו נרגשות ,בעיקר בשל מפגש
ראשוני עם עולמן הפנימי האוטנטי של משוררות ערביות מארצות שונות .רבים מן
השירים מייצגים עולם ָכּ ֵמ ַהּ ,מיוסר ומשתוקק לחופש .המפגש הבלתי אמצעי של
הקוראים עם עולם זה ,שהיה חדש ובלתי מוכר למרביתם ,יצר חוויה של אמפטיה
אנושית החוצה גבולות פוליטיים ותרבותיים .אני מאמינה כי בחוויה זו טמונה ,בין
היתר ,כוחה ועצמתה של שירה ,בהיותה שפה אוניברסלית ,גם אם היא נכתבת
בשפות שונות.
מי שטרם צפה במצגת ,מוזמן להיכנס לקישור המצורף.
קולות מן הים האחר
לקראת פורים אני מתכוונת "להוציא" את המצגת "משירי המגילה" מאת איציק
מאנגר בתרגומו של מרדכי אמיתי ,עבור ילדים ומבוגרים כאחד .בשל אורכו של
הספר ,הוא יהיה בנוי משתי מצגות אשר תוצבנה באתר ,על מדף מצגות שירי
הילדים )הודעה על כך תפורסם באתר( .המעוניינים בקבלת שתי המצגות ,מוזמנים
לכתוב אלי.
ומה בגיליון זה?
ראשית ,אני רוצה להודות ליוסי גמזו ,אשר כתב רשימה על שירתו יהודה גור-אריה.
באופן זה גיליתי כי אחד מן השירים האהובים עלי ביותר בזמר הישראלי – "כפל"
)מישהו בוכה בי /מישהו בין רן" בביצועה של חווה אלברשטיין( נכתב על ידי משורר
זה.
כמו כן ,מאמר העוסק בזהותו של משורר ומעלה את השאלה מי הוא המעניק את
הזהות למשורר ,המשורר עצמו או החברה והתרבות בתוכן הוא פועל .מאמר המביא
את שירתו האידית של המשורר אריה שמרי ,פרק נוסף ממאמרה של לאה גולדברג,
והפעם על "סמלי לשון" .במדור "עין ערך תרגום" מפגש עם משורר הולנדי ,רוטכר
קופלנד .והמדור לחיפוש שירים מבקש שוב את עזרתכם.
בנוסף למאמרים ,משובץ הגיליון בשירים של כותבים חדשים ומוכרים.
תודות לכולם על התרומה להעשרתו של גיליון מספר  15של "עיין ערך שירה".
אני מזמינה משוררים וכותבי מאמרים העוסקים בשירה ,לשלוח אלינו מ ִכּ ְתביהם
לגיליונות הבאים.

קריאה מהנה
שרית
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ידידיה ערמון

אנדרי פישהוף

וְ ִהיא ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך

כי מה אעשה אם

יך,
אוֹדה ֲא ִני ְל ָפ ֶנ ָ
יך ֶ
ֵא ְ
שׁוֹא ִלים:
אָכים ֲ
ַא ִפלּוּ ַה ַמּ ְל ִ
וֲ
אַיֵּה ְמקוֹם ְכּבוֹדוֹ?

ירים
ירי ִשׁ ִ
אָמרוּ ִלי ִל ְבחֹר ִמ ִשּׁ ַ
ְ
ְל ַה ְל ָחנָה.
הוּרי ֵא ֶשׁת ַחיַּי
זֶה ְכּמוֹ ְל ַח ֵטּט ְבּ ִה ְר ֵ
ָד ְע ִתּי
וּמים ֶשׁלֹּא י ַ
אַחר ִרשּׁ ִ
ַ
ַעל ַע ְצ ִמי.
זֶה לֹא ָכּתוּב.
זֶה יֵשׁ.
ִכּי ָמה ֶא ֱע ֶשׂה ִאם
ַפשׁוֹ
ַה ַתּ ְשׁ ִליל ֶשׁ ִלּי יִ ְמכֹּר ֶאת נ ְ
טוֹפ ֶלס ְמֻזיָּף
יס ֶ
ְל ֵאיזֶה ֶמ ִפ ְ
ירי,
אוֹתי יָתוֹם ִמ ִשּׁ ַ
ַעזֹב ִ
ֶשׁיּ ֲ
ָערֹם ִמ ְשּׁ ֵאלוֹת,
ְבּ ֵלב ִמ ְד ַבּר ַה ְזּ ַמן?

ֶיך,
יך ֲא ַב ֵקּשׁ ֶאת ָפּנ ָ
ֵא ְ
ָה ֵאין סוֹף,
ַא ִני ְבּק ִֹשׁי ֶא ֶפס,
וֲ
יוֹצאת ָל ֶא ָחד?
וְ ִנ ְשׁ ָמ ִתי ֵ
אַך ִנ ְתאַוּ ָ
ְ
ֵית ִל ְמל ְֹך
ָצ ְר ָתּ ְבּ ֶצ ֶלם,
ַעל ִר ְג ֵבי ָע ָפר ֶשׁיּ ַ
טוּב ָך,
ֶפשׁ ְר ֵע ֵבי ְ
ַעל ָמ ֵרי נ ֶ
בוּרי ֵלב,
ַעל ְשׁ ֵ
וְ ִהיא ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך.

בפרדס

האליפסה ללא קץ

ַבּ ַפּ ְר ֵדּס ַהזֶּה,
אָרץ ַהכֹּל ָהיָה כֹּה ָפּשׁוּט,
ַעל ָה ֶ
אָכים ִה ְת ִחילוּ ִל ְדרֹשׁ,
ַעד ֶשׁ ַה ַמּ ְל ִ
ֵיהן.
וְ ַחיּוֹת ַהקּ ֶֹדשׁ ָס ְתמוּ ִלי ִר ְמז ֶ
ֲא ָבל ִמ ַמּ ַעל ָל ֵע ִצים,
טוֹבה
עוֹד ְנ ָשׁ ָמה ָ
ִתּ ְל ַחשׁ ִלי סוֹד.

אָרץ -
ַה ָבּלוֹן ַהזֶּה ַה ְמּ ֻכנֶּה ַכּדּוּר ָה ֶ
ֻטּנֶת ִעם ְק ָב ִרים -
ירה ְמב ֶ
ְס ִפ ָ
יוֹתר ְקרוֹבוֹת
יוֹתר וְ ֵ
יוֹצא ִמ ַדּ ְעתּוֹ ְל ִע ִתּים ֵ
ֵ
ְכּ ִאלּוּ ַה ֵמּ ִתים ַה ָלּלוּ
ְמ ַב ְקּ ִשׁים ְל ִה ְת ַח ְשׁ ֵבּן ִעמּוֹ
וְ ֵאין לוֹ ְנ ִסבּוֹת ְמ ִקלּוֹת:
ֵמ ֵעין ִסיזִ יפוּס
יפּ ָסה ְללֹאֵ -קץ
ַעל ָה ֶא ִל ְ
ֶשׁלּוֹ.
אוּלי ַפּ ַעם,
ַ
מוּב ִנים
ִנ ְד ָחף ַבּ ֻח ִקּים ַה ִבּ ְל ִתּי ָ
יע,
ֶשׁל ֲא ֵפ ַלת ָה ָר ִק ַ
תּוֹך ַע ְצמוֹ
מוֹטט ֶאל ְ
יִ ְת ֵ
ְ
וּב ָכ ְך יִ ְס ַתּיְּ מוּ
ֻתּרוֹת.
ָכּל ַה ְשּׁ ֵאלוֹת ַה ְמּי ָ

נודע הדבר
אַחי,
אתי ֶאל ַ
ְבּ ֵצ ִ
ִל ְראוֹת ְבּ ִס ְב ָלם,
ָו ֵא ֶפן כֹּה ָוכֹה,
אַך ֵאין ִאישׁ,
ְ
וְ ַהחוֹלוֹת ֲא ֵב ִלים.
ַרק ְשׁנֵי ִע ְב ִרים
קוֹט ִטים,
ִמ ְת ְ
נוֹדע.
וְ ַה ָדּ ָבר ַ
בן  .30תושב קצרין.
נשוי .4 +
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אמיר אור

שיעורים מורכבים בעניין פשוט
יך ְל ִה ָלּ ֵחם ְבּ ָך.
ַלּה ִלי ֵא ְ
גֵּ
עוֹלה ִמן ָה ֵע ֶשׂב.
ֹאשׁ ְךַ .ה ַלּיְ ָלה ֶ
 ֲא ִני ַמ ְחזִ יק ְבּר ֵיך ְל ִה ָלּ ֵחם ְבּ ָך.
ַלּה ִלי ֵא ְ
גֵּ
אַח ֶרתֵ .אין ִלי ֶפּה.
פּוֹס ַע ֶאל ַמ ְמ ָל ָכה ֶ
 ֲא ִני ֵיך ְל ִה ָלּ ֵחם ְבּ ָך.
ַלּה ִלי ֵא ְ
גֵּ
שׂוֹחה ְס ִביב ִל ִבּי ְכּמוֹ ָכּ ִרישׁ.
 ֲא ִני ֶאוֹת ָךֵ .א ְינ ָך ַקיָּם.
ַע ְכ ָשׁו ֲא ִני רוֹאָה ְ
יך ְל ִה ָלּ ֵחם ָבּ ְך.
ַלּי ִלי ֵא ְ
גִּ
עוֹלה ִמן ָה ֵע ֶשׂב.
ֹאשׁ ָךַ .ה ַלּיְ ָלה ֶ
יקה ְבּר ְ
 ֲא ִני ַמ ְחזִ ָיך ְל ִה ָלּ ֵחם ָבּ ְך.
ַלּי ִלי ֵא ְ
גִּ
ֶיך.
ילה ַעל ָפּנ ָ
יחה ַמ ְקלוֹת ֲא ִכ ָ
 יֵשׁ ִלי ֶפּהֲ .א ִני ַמ ִנּ ָיך ְל ִה ָלּ ֵחם ָבּ ְך.
ַלּי ִלי ֵא ְ
גִּ
יוֹשׁ ֶבת ַעל ִל ְבּ ָך ְכּמוֹ ָחתוּלָ .רחוֹק ִמן ַה ַמּיִ ם.
 ֲא ִני ֶאוֹת ְךֲ .א ִני ָר ֵעב.
רוֹאה ָ
ַע ְכ ָשׁו ֲא ִני ֶ

מתוך אהבה מכושפת
כאן
:1
ַמה,
ָמה ֶא ֱע ֶשׂה ִא ָתּ ְך?
צוֹע ִניָּה ֶשׁ ִלּיַ ,סם ֶשׁ ִלּיִ ,צ ְד ָפּה ֶשׁ ִלּי ,יָם -
ֲ
רוּח ִניִּ ים
יב ִרים ָ
ַרק ַכּ ָמּה ֵא ָ
מוּל ְך ְבּ ִלי א ֶֹמר:
ִנ ְק ָה ִלים ֵ
ָדי ...
ֵעינַיְ ,שׂ ָפ ַתיֲ ,ח ָל ַצי ,י ַ
יכן הוּאַ ,ה ֵלּב?
 וְ ַה ֵלּב ,אָהוּבֵ ,ה ָהוּבה,
 ָכּאן וְ ָכאן ,וְ ָשׁםֲ ,א ְָבּ ָכל ָמקוֹם
נוֹגעוֹת בּוֹ.
ֶשׁ ְשּׂ ָפ ַתיִ ְך ְ

:2

:3

ארורה

יּוֹק ֶדת,
אַתּ ְשׁח ָֹרה ְכּמוֹ ֵעינָהּ ַה ֶ
אַה ָבהְ ,
ֲ
עוּרה ְכּמוֹ ל ַֹע ַה ַלּיְ ָלה!
ְפּ ָ
ַעת ַבּ ֵלּב ַה ְמּט ָֹרף
אַתּ נוֹג ַ
רוּרה ְ
ֲא ָ
ֶשׁ ָהיָה ְל ָב ָשׂר,
ְל ִשׁנַּיִ ם.

איך

רוֹבה ִמ ְנּשֹא.
אַתּ ְק ָ
יך א ַֹמר ָל ְך? ְ -
ֵא ְ
פּוֹק ַע ַבּ ֵלּב.
אַתּ ַה ְפּ ִרי ַה ֵ
ְ
אַתּ ַה ֵשּׁם ַהנִּ ָשּׂא ַבּ ֶפּה ָה ִא ֵלּם
ְ
ְכּמוֹ יָם ְבּ ַכף ֲא ָד ָמה.
ַעת,
וּמ ַקנֵּא ְבּי ִָדי ַהנּוֹג ַ
ֵע ְ
ֲא ִני נוֹג ַ
ַעת.
ֵע ָלג ַ
ַעגּ ַ
וּמ ְתגּ ְ
ֵע ִ
נוֹג ַ

אוֹתי ֶאל ִצ ֵלּ ְך ְכּמוֹ ֶכּ ֶלב,
קוֹשׁ ֶרת ִ
אַתּ ֶ
ְ
בּוֹער,
ֶאל ָהעוֹר ַה ֵ
יח ַבּח ֶֹשׁ ְך ---
ֶאל ָה ֵר ַ
שׁוֹר ֶקת ַליְּ ָל ָלה ֶבּ ָחזֶה,
אַתּ ֶ
רוּרה ְ
ֲא ָ
הוֹל ֶכת,
וּפוֹנָה ְכּ ֶ
ַבּהּ,
ַמ ְפנָה ִלי ֶאת גּ ָ
יהָ ,ע ְר ָפּהּ,
יהְ ,כּ ֵת ֶפ ָ
בוֹת ָ
ֶאת ַע ְג ֶ
ֶאת ְשׂ ָע ָרהּ ָהאָר ְֹךַ ,ה ָשּׁחֹר.

חוֹלף:
ֶבּ ָה ַלת ָה ֶרגַע ֶשׁ ֵאינֶנּוּ ֵ
תוֹך ָכּאן.
תוֹך ָכּאן ְבּ ְ
אַתּ ָכּאן ְבּ ְ
ְ
בּוֹע ֶרת
בּוֹע ֶרת ֶ
ָכּאן ֵאשׁ ַה ְנּ ָשׁ ָמה ֶ
ָכּאן ַה ֵלּב ֵאינֶנּו ֻא ָכּל.
5

טוביה ריבנר
שני שירים

הבודהיסטוָא
לוֹנדּוֹן(
יתי אוֹתוֹ ְבּ ְ
יס ְטוָא ַה ָקּ ָטן ) ִגּ ִלּ ִ
בּוֹד ִה ַ
ַה ְ
מוֹשׁבוֹ גַּם ִמ ְבּ ִלי ֶשׁ ֶא ְר ֶאה אוֹתוֹ עוֹד
יך ָל ֶשׁ ֶבת ַעל ָ
ַמ ִשׁ ְ
יְ
וּשׁ ֶכ ְנתּוֹ ַבּ ֲע ַלת ְשׁמוֹנֶה ַהזְּ רוֹעוֹת
ְ
יּוּך ֶשׁל מוֹנָה ִליזָה
ִתּ ְר ַכּב ַעל ָה ֲא ִרי ִעם ִח ְ
ימתוֹ ַה ְזּ ֻה ָבּה
ְכּ ִאלּוּ ָדּ ָבר לֹא ָק ָרהַ .ה ִמּ ְת ַפּ ֵלּל ִבּ ְג ִל ָ
יוֹתר
נוֹספוֹת ,אוֹ ֵ
יך ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְשׁלוֹשׁ ֵמאוֹת ָשׁנָה ָ
ַמ ִשׁ ְ
יְ
צוּפיו ) ֶל ָהבוֹת ְכּ ֻחלּוֹת עוֹלוֹת ֵמרֹאשׁוֹ(
וּמ ַה ָק ָלא ַעל ְשׁל ֶֹשׁת ַפּ ְר ָ
ֵ
לֹא י ְַר ֶפּה ֵמ ִחבּוּק ַה ַשׁ ְק ִטי ֶשׁלּוֹ.
יוֹתר" ֵא ֶצל ָדּן(
ֻרסוֹת ַבּ ֶח ֶדר )" ַה ַחיּוֹת ָה ִא ִטּיּוֹת ְבּ ֵ
ַהכּ ְ
רוֹנזָה
קוּפת ַה ְבּ ְ
אָמוֹניט ַה ַקּשּׁוּב ַרק ְל ַע ְצמוַֹ ,פּ ְך ַה ֶשּׁ ֶמן ִמ ְתּ ַ
ִ
ָה
ָחה ְק ַטנָּה( -
אַל ַפּיִ ם ָשׁנָה לֹא ִ
ָהרֹאשׁ ִעם ַה ֶפּה ַה ָפּעוּר ) ְ
הוֹציא ֲא ִפלּוּ ֲאנ ָ
יטב ְבּ ִה ָשּׂ ְרדוּת.
ֻמּ ִנים ֵה ֵ
ֻלּםְ ,מי ָ
דוֹלים כּ ָ
ֻמ ְמ ִחים ְגּ ִ
אוּכל ַל ְחזֹר
וְ ַרק ֲא ִני ל ֶא ֱהיֶה וְ לֹא ַ
שּׁוּרה ָה ִראשׁוֹנָהֲ ,א ִפלּוּ
גַּם לֹא ַעל ַה ָ
אַחתֲ ,ח ִצי אוֹת.
אַחת ,אוֹת ַ
לֹא ַעל ִמ ָלּה ַ
אַתּה ֵמ ִבין ֶאת זֶה?
ָ
ֲא ִני לֹא.

טיוטה
ֵהם ִה ְת ִחילוֵּ ,הם ִה ְת ִחילוּ ,וְ ָל ֵכן
יהם
מוֹת ֶ
אַד ֵ
ָר ְענוּ ֶאת ְ
ָח ַר ְשׁנוּ וְ ז ַ
תּוֹכן ְכּ ִפ ְר ֵחי ַה ָשּׂ ֶדה
ַעד ֶשׁ ָצּצוּ ִמ ָ
ִתּינוֹקוֹת ִתּינוֹקוֹתֵ ,אם וָאָב ֵאין
ֵיהן ֵבּין
רוּח ַהיָּם ֶאת ְבּנ ֶ
ָשׁים ְמ ַח ְפּשׂוֹת ְכּ ַ
וְ נ ִ
אָפל
ֲה ִריסוֹת ֲה ִריסוֹת ֲה ִריסוֹת ַעד ָהא ֶֹפק ָה ֵ
בּוֹר ִקים ֵאין ֵצל
ִמ ַתּ ַחת ְל ָשׁ ַמיִ ם ְ
ֵאי ִל ְכבֹּשׁ ֶאת ַה ָפּנִ ים וְ ֵאי ְל ִה ְס ַתּ ֵתּר
וּמ ְפּנֵי ַה ְמּ ַכ ֵתּר.
ִמ ְפּנֵי ַע ְצ ֵמנוּ ִ
זְ רוֹעוֹת יְ ִשׁ ִ
ישׁים ֲע ֻקמּוֹת ִנ ְשׁ ָלחוֹת ֶאל
עוֹפוֹת ָה ַר ַעשׁ וְ ָה ֵאשׁ
ַבּ ִלּ ְשׁ ֶל ֶשׁת ַהזֹּאת ֵאין ֵאין וְ ֵאין יֵשׁ.
עוֹלם לֹא ִנ ְשׁ ַכּח וְ לֹא ִנ ָשּׁ ַכח
וּל ָ
ְ
ִה ֵכּינוּ ֻה ֵכּינוַּ .ה ְך ַעל ַה ְך.
ֲח ָל ִלים ֲח ָל ִלים ֵעץ ְליַד ֵעץ.
י ְַל ָדּה ְמ ַד ֶלּגֶת ַעל ַקו ַה ֵקּץ.
מתוך "כל מה שאחר כך" ,הוצאת "קשב לשירה"2007 ,
למצגת שיריו של טוביה ריבנר
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אפרת מישורי

כוכב מלא
ָרה ָבּא ֶדּ ֶר ְך ַה ַלּיְ ָלה
כּוֹכב ָמ ֵלא ְבּ ָשׂ ָפה ז ָ
ָ
גּוּפוֹ ַה ֵמּת ֻמ ְחזָר ֵא ַלי ָבּעוֹר.
יתי,
ָשׁ ִנים ָר ִאית ִלי ,לֹא ָר ִא ִ
יתי.
ָד ְע ִתּי ֶשׁ ָהיִ ית ִכּי לֹא ָהיִ ִ
לֹא י ַ
יצה,
ָשׁ ַכ ְב ִתּי ַבּ ִמּ ָטּהִ ,ה ְד ַמ ְמ ִתּי ָכּל ִר ָ
רוֹתי.
וּשׁ ִביל ָח ָלב ָח ָצה ֶאת ְשׁחֹר ַשׂ ֲע ַ
ְ
נוֹע ַע מוּל ָפּנַיִ ְך,
אָפלֶ ,שׁ ִה ְת ֵ
ֹאשׁי ָהיָה ַכּדּוּר ֵ
ר ִ
ַל ַגּ ֵלּי ֵעי ַני ְִך.
וּשׁ ִביל ָבּ ִהיר ִגּ ְלגֵּל אוֹתוֹ ֶאל ֶה ָח ִריץ ֵבּין גּ ְ
ְ
לוֹתיִ ְך.
שׁוֹכ ֶבת ְל ַמ ְר ְגּ ַ
ָשׁ ִנים ֲא ִני ֶ
יח
לוֹמ ֶדת ְל ָה ִנ ַ
ָשׁ ִנים ֲא ִני ֶ
ַכּדּוּר ָשׁחֹר ַעל ְמ ִס ָלּה ַדּ ָקּה ֶשׁל ַמ ָבּ ֵט ְך,
הוֹפ ְך
חוֹת ְך ִבּי וְ ֵ
ְכּ ֶשׁ ֵצּל ְבּ ָשׂ ִרי ֵ
וּל ַבסּוֹף ְלגוּף,
ַבּ ַה ְת ָח ָלה ְלעוֹר ְ
יוֹת ְך.
תּוֹך ָה ֶא ְפ ָשׁרוּת ֶשׁל ֱה ֵ
ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ִבּזְ ִהירוּת ִמ ְ
ְכּ ֶשׁ ֵא ַדע ָלקוּם
יך ָהעוֹר
ַח ִשׁ ְ
יְ
י ְַל ִבּין ַה ַכּדּוּר
יִ ְת ַמזֵּג ְבּ ֶצ ַבע ַה ְשּׁ ִביל
ַהפ ְֹך כֻּלּוֹ ִל ְשׁ ִביל.
יֲ

כן
ֵכּן,
ַדּוְ ָקא ֵכּן,
יוֹטי ַההוּא,
יד ִ
ַדּוְ ָקא ַבּ ָשּׂ ֶדה ָה ִא ְ
ָר ַח ָל ָבן ִמ ְלּ ַמ ְע ָלה וְ ֶת ֶבן ָצהֹב ִמ ַתּ ַחת,
ִעם י ֵ
ְכּ ֶשׁ ַר ְג ַלי ְפּסוּקוֹת
ְבּח ֶֹסר ַפּ ַחד,
אשׁי
ָעיר ֶשׁל רֹ ִ
וְ ָכל ַה ֶה ֵקּף ַהזּ ִ
יח
ָחפוּן ֶבּ ָחזֶה ַה ֵמּ ִר ַ
הוּבי ַה ִטּ ְפּ ִשׁי.
ֶשׁל ֲא ִ
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אורי חרובי

שני שירים

ערבסקות

מעל ראשי הנשרים

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

אָדם
ֻלּד ָ
ָל ִריק י ַ
וּבנֵי ַעוְ ָלה יַגְ ִבּיהוּ עוּף(*) .
ְ

אַנָּה לֹא י ְָד ָעה ִל ְקרֹא.
ירוֹניָה ִהיא -
ַדּאי ִא ְ
וַ
יה,
ָמ ָ
אַחרוֹן י ֶ
וּב ְ
ְ
ְכּ ֶשׁיּ ְָד ָעה ְכּ ָבר ְלאַיֵּת
אַה ָבה',
ִמ ִלּים ְכּמוֹ ' ֲ
אוֹתהּ
ְכּ ִפי ֶשׁ ִלּ ֵמּד ָ
אוֹתוֹ ִעוֵּר ֲא ֶשׁר ָפּ ַסע
ִע ָמּהּ ַבּ ֶדּ ֶר ְך ,לֹא ָמ ְצאָה,
ָחיד,
אַף לֹא ִציּוּן י ִ
אַחים
ַעל ֶק ֶבר ָה ִ
ֶיה.
ֶשׁבּוֹ ֻה ְשׁ ַל ְך ְצ ִעיר ָבּנ ָ

אשׁי
וּכ ָבר ֵמ ַעל רֹ ִ
ְ
ָח ִגים ְלאַט
ַה ְנּ ָשׁ ִרים ַה ַסּ ְב ָל ִנים
סוֹג ִרים ָע ַלי
ְ
ָלים,
ָלים ַמ ְעגּ ִ
ַמ ְעגּ ִ
ישׁים
יצד ֵהם ַמ ְר ִגּ ִ
ֵכּ ַ
חוֹמק
רוּח ַה ֵ
ָבּ ַ
ִמן ַה ָבּ ָשׂר ְבּ ֶט ֶרם
יִ ְג ְלשׁוּ ַמ ֲע ַדנּוֹת
ִל ְקר ַֹע ִמן ַה ֶפּגֶר
ְנ ָת ִחים ִל ְבל ַֹע.

אַך ַבּ ְבּ ָק ִרים ָה ֵהם
ְ
ַעל ָה ְר ִציףְ ,כּ ֶשׁ ָהיְ ָתה
תּוֹפ ֶרת ִמ ְכמוֹרוֹת
ֶ
ילם,
ַל ַדּיּ ִָגים ֶשׁ ָשּׁבוּ ִמ ֵלּ ָ
לֹא ִנזְ ְק ָקה ְל ָ
צוּר ָתן
אוֹתיּוֹת ְכּ ֵדי
ֶשׁל ִ
בוּרם ִפּ ְשׁ ָרן
ֵח ֲע ָ
ְל ַפ ֲענ ַ
ֶשׁל ָע ַר ֶבּ ְסקוֹת ַע ִתּיקוֹת
ֶשׁ ִשּׂ ְר ְטטוּ ָדּ ִגים
ָסים
ְלאוֹר ַה ָפּנ ִ
לוֹתם ַעל ְפּנֵי ַה ַמּיִ ם.
ַבּ ֲע ָ

עוֹר ִבים
ִמ ְצ ָט ְר ִחים ְ
ְמ ֻא ְנ ְק ֵלי ַמקּוֹר
שׁוּקה
ְמט ְֹר ֵפי ְתּ ָ
ֶאל ַצ ֲחנַת ַהגּוּף
עוֹלה
ַה ִמּ ַתּ ֶמּ ֶרת וְ ָ
ַלּים,
ַלּים גּ ִ
גִּ
ֶאל ְשׁ ֵא ִרית ֶח ְל ָקם
ִלטֹּל ִמ ְבּנֵי ֵמ ַעי
ִמ ְשׁ ַתּ ְל ְשׁ ִלים
אָדם
ֻלּד ָ
ָל ִריק י ַ
רוּחוֹ יִ מּוֹגְ ,בּ ִנ ְב ָלתוֹ
וּר ָמ ִשׂים
ְשׁ ָר ִצים ְ
וּבנֵי ַעוְ ָלה יַגְ ִבּיהוּ עוּף.
ְ

אַנָּה לֹא י ְָד ָעה ִל ְקרֹא.
לוֹשׁים ָשׁנָה ָשׂ ְר ָפה
ְשׁ ִ
ֶאת ָכּל ַה ִמּ ְכ ָתּ ִבים -
ַמה ָלּהּ וְ ִל ְבשׂוֹרוֹת
ַה ֶה ֶבל וְ ַה ָמּוֶת ֶשׁ ֵה ִביאוּ.
ַע ָתּהְ ,בּסוֹף ַה ֶדּ ֶר ְך,
אוֹחזֶת ִבּ ְגרוֹנוֹ
ִהיא ֶ
נוֹעץ ָבּהּ
וְ הוּא ֵ
וּמ ְת ַל ֵפּף
ֶא ְצ ָבּעוֹת ָקרוֹת ִ
חוֹלל ִע ָמּהּ -
יבהִּ ,כּ ְמ ֵ
ְס ִב ָ
אַחרוֹנָה.
ְכּ ָע ַר ֶבּ ְס ָקה ֲ

)*(

ע"פ איוב ה' ,ז'

אורי חרובי ,בן  .58גר בקיבוץ )לשעבר(
החותרים .עבד בחקלאות והיום מובטל .נשוי,
אב לארבעה ,סב לשניים.
כותב מגיל ילדות .שנים רבות חרז פזמונים,
ורק ב 15 -10 -שנים האחרונות מרשה לעצמו
להעיד על כתיבתו כ"שירה".
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יעל עמית

אליפסיטי
יה ָסגֹל
שּׁוּל ָ
בּוֹה ֶקת ֶשׁ ֶ
ְכּ ִפ ַסּת ֶג' ָל ִטין ֶ
יטי.
נוֹצ ִצים אוֹרוֹת ַה ִסּ ִ
ְ
ִפּ ַסּת ֶג' ָל ִטין ִמ ְת ַח ֶמּ ֶקת,
ֶפת ַבּת זוֹנָה
ְמ ַת ְק ַתּקּוּת ְמֻזיּ ֶ
ָמוּך
יבי ְל ַר ַעם ַה ְשּׁאָגָה ַהנּ ְ
ַה ְק ִשׁ ִ
ַלגֵּל ִמ ֶמּ ְר ַח ִקּים
ִמ ְתגּ ְ
וְ גַם ִאם ַבּ ֲע ָירוֹת ְר ָפ ִאים
ָקיִּ ים
אָבק ֲענ ִ
ַלּי ָ
ַלג ֵ
ִמ ְס ַתּ ְל ְס ִלים גּ ְ

ארץ חרולה
יתי
תּוֹך ֵבּ ִ
אָבק ֶאל ְ
נוֹשׂאת ָ
רוּח ְצ ֻה ָבּה ֵ
ַ
רוּלה.
זוֹר ַעת בּוֹ ֶא ֶרץ ֲח ָ
ַ
שׁוּלי ְדּ ָר ִכים
ֻבּן ְבּ ֵ
אוֹר ְמל ָ
יבה.
יך ִגּ ְבעוֹת ְמ ִר ָ
ַמ ְח ִשׁ ְ
אַה ָב ִתי ְסמוּיָה ַבּ ֶמּ ְר ַח ִקּים
ֲא ָבל ֲ
ָשׁים ֲע ִד ִינים ַכּ ֲאנָפוֹת
ָשׁם ֲאנ ִ
ֻכּים
ָארים ֲאר ִ
ְמ ַשׁ ְלּ ִבים ַצוּ ִ
ַמּים.
ָבּ ֲאג ִ

יש חדר
ַס ָפּה ִנ ְר ֶק ֶמת ַבּ ֶח ֶדר
ֵמ ַרכּוּת ָהאוֹר וְ ַצ ַער ַה ְצּ ָמ ִחים.
ָכּל יוֹם
ֶע ָט ִפים בּוֹ ִבּ ְמ ַעט ֶשׁ ֶקט
נֱ
ָעים ִמ ְת ַכּ ִלּים.
אוֹס ִפים ְרג ִ
ְ
ימה ִא ִטּית,
ֶרת ִבּנְ ִשׁ ָ
ֲא ָבל ַה ַמּ ָמּשׁוּת חוֹז ֶ
ַה ְתּ ִר ִ
ָפים ְל ֶמ ֱח ָצה
יסים מוּג ִ
ימה.
יוֹרד ְפּ ִנ ָ
ֲאוִ יר טוֹב ֵ
חוֹלף.
ַעל ַמ ַצּע ָע ִלים ֵכּ ֶהה ָחתוּל ֵ
ָדוּע לוֹ
ֵאין לוֹ צ ֶֹר ְך ֶל ָחתוּל ֶשׁלֹּא י ַ
יב ָריו וְ נָח.
מוֹת ַח ֵא ָ
וְ הוּא ֵ

יעל עמית ,ילידת חיפה .1958 ,בת אמצעית למשפחה בת שלושה ילדים .למדה בבית הספר
הריאלי .שרתה בצבא כחונכת בפנימייה הצבאית .חיה כל השנים בחיפה .למדה לתואר ראשון
פסיכולוגיה וחינוך באוניברסיטת חיפה ,ולתואר שני פסיכולוגיה התפתחותית באוניברסיטה
העברית .עובדת כפסיכולוגית התפתחותית במרכז להתפתחות הילד .כמו-כן התמחתה
בפסיכולוגיה רפואית .השתתפה בסדנת השירה של "הליקון" ולמדה בבית הספר לכתיבת דרמה
במשך שנתיים .פרסמה משיריה ב"הליקון" וב"עלי שיח" .כותבת גם פרוזה ומחזאות .תחומי ענין
נוספים :נגינה בסקסופון וצילום .השירים מתוך ספר שיריה הראשון "אם יש חדר" ,הוצאת
"הקיבוץ המאוחד".
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אמיר אור

הגורל והמוזה
הרקליטוס אומר כי אופיו של אדם הוא הדיימון השולט בגורלו ]קטע  ,[119ואילו
במחשבה ההינדית מושג הגורל מתמצה בחוק הקארמה – שרשרת של פעולות אנוש
הכפופה לעיקרון טבעי של סיבה ותוצאה .ברוח זו סיכם צ'רלס ריד את שאלת
הגורל כענין של בחירה אישית מצטברת,
ההולכת ומצמצמת את חופש הבחירה מתוך
מהלך החיים עצמו:
זְ רע מחשבה ,וקצרת מעשה; זְ רע מעשה,
הרגֵל;
וקצרת ְ
זְ רע הרגל ,וקצרת אופי; זרע אופי ,וקצרת
גורל.
מרגע שנסכים להשיב את הדיון משדות
המטאפיסיקה אל הפסיכולוגיה והסוציולוגיה
האנושית ,לא נוכל שלא לזכור שהאדם הוא
גם יצור חברתי ,ומעשיו אינם נותרים ללא
מענה :זְ רע מעשה וקצרת תגובה ,ובתורה,
התגובה תצמיח באדם מחשבה חדשה
ומעשה חדש ,שיזכו אף הם לתגובה
סביבתית ,וחוזר חלילה .קשה לנתק את
גורלו של אדם מן הדימוי החברתי העוטף
אותו ,לא רק בתגובה לאישיותו ,אלא גם
למוצאו ,למשלח ידו ,מצבו הכלכלי
והמשפחתי ושאר מאפיינים ההופכים להיות
מאפייני זהותו ,בעיקר מכוח אמות מידה חברתיות .המשורר .ציירMahmoud Farshchian :
במובן זה ,קשה להגזים בעומס הדימויים שהטילה החברה על כתפיהם של
המשוררים .דמות המשורר נתפסה מאז ומעולם כדמות ארכיטיפית ,בדומה לאלה
של המנהיג או כהן הדת .משוררים היו ועודם מוקפים במערכת ציפיות חברתית,
תרבותית ורוחנית רבת עוצמה ,שבתוכה או כנגדה עליהם להעמיד בדרך כלשהי את
עצמותם ולבטאה .תפיסתם העצמית של משוררים היא במידה לא מבוטלת תגובה
לאופן שבו תופסים בני זמנם את השירה והמשורר ,ובעקבות כך – ותפיסה זו
עתידה להשפיע על יצירתם ועל גורלם.
במבט לאחור על המאה העשרים ,אפשר שניתן להצביע על מספר 'טיפוסי משוררים'
שטיפח הדימוי החברתי .ייאמר מיד שזוהי חלוקה גסה למדי ,ולא של משוררים
לסוגיהם אלא של קטגוריות בתודעה החברתית .המשורר עצמו נדרש להגיב ,במודע
או שלא במודע ,מרצון או מאונס ,לכל הקטגוריות כולן.
א .המקולל
זו אולי האכזרית שבתבניות שיצקה החברה למשורריה ,שכן הדימוי הרומנטי של
"המשורר המקולל" יצר לא מעט משוררים מקוללים ששאבו את יצירתם מתוך פצעי
הנפש והחיים" .משורר הפצע" משמש כגלדיאטור רוחני בזירת התרבות .יש הנהנים
מהמופע ויש המזדהים עם הכאב ,אבל כך או כך ישובו וימריצו את המשורר
ויק ְבּעו אותו בזהותו זוְ :קרע בפצע וקצרת שיר .המשורר
להשקיע ולשקוע בסבלוַ ,
הופך מרצון או הרגל למרטיר המגלם בסבלו האישי את סבל הכלל .הוא מהלך
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בעולם כפצע מדבר ,ומעורר בקוראיו זוועה ורחמים ,השתתפות ,הזדהות וקתרזיס
רגשי.
בסביבה רוחנית מתאימה ,יכלו אנשים כרומי או עומאר כיאם להבין את כאבם
כסימפטום לחולי וכהצבעה על הדרך לבריאות גבוהה יותר .אבל בתרבות שקידשה
את דימוי "המשורר המקולל" ,הכאב הוא סם משכר ולעיתים רחוקות מסוגל משורר
כזה לאסוף את כוחות הנפש הדרושים לטרנספורמציה של תודעתו האישית.
ב .המוכיח בשער
המצפון האנושי ,רגש הצער וההתקוממות לנוכח עוול ,הוא ביטוי לקשב פנימי
ולרגש של אהבת הזולת .אולם לא פעם מבלבלים בין מצפון לבין 'זהות מצפונית',
אף שהם כמעט הפכים במהותם .זהות מצפונית היא לבוש רוחני שעוטה אדם כלפי
סובביו ,תפיסת עולם מוכנה מראש שמשתיקה את קולו של הרגש החי .זהו מין
טייס אוטומטי שמחליף את המצפון ,ועיקר תפקידו להושיט אצבע מאשימה מול
העולם ,החוצה ,הרחק מן ה"אני".
משורר מצפוני עשוי לדבר את קול מצפונו ,אבל תשואות שומעיו עלולות לגרום לו
להמשיך את הדיבור גם כשאינו שומע עוד את הקול .באופן זה ,תרבות המצפה מן
המשורר לשמש כמצפון החברה עלולה להזנות את קולו ,ולהפוך אותו לבלתי ישר
במקום העמוק והרגיש ביותר .ככל שהוא מאמץ לעצמו את הזהות הזו ,פחות ופחות
הוא מסוגל לזרום פואטית בין האני והעולם; תודעתו מתקבעת ונעשית תלויה
בחברה באופן מגביל ביותר .אם אתרע מזלו הוא הופך למוכיח בשער ומשמש כנביא
זעם מקצועי; ואם אתרע מזלו עוד יותר ,הוא הופך למשורר "לאומי" ,להתגלמותו
של קול המצפון הקורא לנו לתשובה מוסרית שלמה .בין אם דעותיו מקובלות ובין
אם לאו ,הוא מועד להפוך לאנדרטה צדקנית ונשואת פנים לרגשות הפחד והאשמה
של עצמו ושל קוראיו.
ג .מכשף השבט
זו היא הקדומה שבזהויות החברתיות שהועידה החברה למשורר ,ומבחינת
האוטנטיות של הקול השירי ,אולי הבטוחה מכולן .שתי הזהויות הראשונות שנמנו
כאן השתייכו במקורן למרטיר )הקדוש המעונה( ולנביא; הן הועמסו על כתפיו של
המשורר כאשר שני אלה אבדו את מקומם כתפקידים חברתיים קבילים ,אך עדין
נדרשו כצורך חברתי .הרבה קודם לכן ,החל בזמנים פריהיסטוריים ,נשא המשורר
בתפקיד שהתייחד לו כמתעד ויוצר של החלום ,המיתוס והזכרון התרבותי .בדומה
ל'משורר המצפון' או ל'משורר המרטיר' גם מכוח דימוי זה התחבר המשורר במוצהר
אל התודעה הכללית ,אך לא כמי שעומד מעליה ,אלא כמי שחש את מרכזה הנפשי
והרוחני.
כשאפלטון גירש את המשוררים ממדינתו האידיאלית ,לא הליריקאים עוררו את
כעסו אלא מורי התרבות כהומרוס והסיודוס .אפלטון תבע בשם הפילוסופיה את
המונופול על האמת ,אבל רק קבלני אמת נחרצים ממנו ,כוהני הדת של הדתות
המונותיאסיטיות ,הצליחו במידה ניכרת להגשים תביעתו זו.
אולם גם כך ,מאז ועד עתה ,חמקו 'מכשפי השבט' מבעד לסורגי הדוגמה והדת .הן
מתוך דחף פנימי והן מתוך היענות לצורך הרוחני והתרבותי של בני זמנם ,הם שבו
ובראו עולם של רוח ,מורגיליוס ועד דנטה ,בלייק וגתה ,מרוסתוילי ועד פושקין,
ומיהודה הלוי ועד טשרניחוסקי ,אלתרמן ורטוש.
ארכיטיפים כאלה הם ,כאמור ,קטגוריות של תוויות חברתיות ודימוי עצמי ,ודי
בדוגמה או שתיים על מנת להיווכח שהמשוררים עצמם אינם ניתנים לסיווג כזה:
ביאליק אמנם הפך ל'משורר לאומי' ,אך לא היה מסוגל לשאת בעול הזהות הזו ונדם
כמעט עד סוף ימיו .אבידן שילם מחיר יקר על משוררותו ,אך אינו יכול להיקרא
'משורר מקולל' במובן הנזכר כאן .הקללה שהפך לקורבנה הייתה דווקא הפער שבין
דימויו העצמי לבין ציפיותיה של החברה משכמותו ,ציפיות שבדיעבד גם התגשמו.
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כל סיווג של יחיד יעורר תהייה מסוימת :האם אצ"ג הוא 'מוכיח בשער' או שמא
'מכשף שבט'? האם רביקוביץ' או וולך הן 'משוררות מקוללות' במשרה מלאה? האם
מי שכתב את 'כוכבים בחוץ' הוא אותו משורר שכתב גם את 'עיר היונה'?
נראה שהמשותף לכולם הוא דווקא ההתמודדות שאין מפלט ממנה עם אותן
קטגוריות של דימויים חברתיים .השוני בין המשוררים מסתמן בדרכי ההיענות להן,
בקבלתן או בדחייתן ,ובשילובים השונים שיצרו לעצמם ביניהן .ראוי גם לומר ,שכל
זהות משוררית כזו איננה רק ענין נפסד ,ועשוי להיות בצידה גם שכר של ממש .כל
זמן שדימוי זה או אחר אינו משעבד את היוצר וכולא אותו בכלוב של ציפיות
חברתיות ,הדימוי יכול לשמש למשורר כאתגר נפשי ורוחני שעשוי לגרות ולהפרות.
אחרי הכל תפיסת ה"אני" כשלעצמה עשויה להתחדש ולהשתנות ,ולשמש את הרוח
כשדה התנסות חדש .מבחינה זו ,נראה שהאופציה האחרונה מן השלוש היא
התובענית שבהן ,אך גם החופשיה ביותר .אחרי הכל' ,מכשף השבט' הוא באמת מין
שמאן שחייב להרחיק את תודעתו מן האני המזדהה על מנת ליצור .מצבי התודעה
הופכים להרגל ,לאופי ולגורל רק כל זמן שהם 'שלנו' .אבל ,מעבר לכל זהות ,ברגע
המכונף ההוא ,כל משורר הוא חופשי ,גדול מעצמו ,וחרש לתביעותיו של האני
החברתי.
מנקודת המבט האחרונה ,לא החברה אלא ההשראה הפואטית היא הנתפסת ככוח
הגורל היסודי בהוויתו של המשורר .ההשראה היא כוח מפעיל שמולו ניצבות
החברה והתרבות ככוח של התנגדות .החברה מתפקדת כמסנן להשראה ולא רק
כמסנן חיצוני ,באופן שבו היא תופסת את ההשראה ואת המשורר ,אלא קודם כל
כמסנן פנימי ,שהרי החברה היא שעיצבה את המשורר כאדם בר חינוך.
לא מעט מן החיכוך שבין הארכיטיפים החברתיים הנ"ל לבין המשורר החי נקבע
מתוך יחסו אל ההשראה ככוח מטאפרסונלי .גם בענין זה תקפות ההבחנות השונות
על תפיסת הגורל :משורר עשוי לתפוס את ההשראה כביטוי לכוחה השרירותי
והמדביר של אלת ההכרח ,כוח השולט בו כמדיום ,ומפעיל אותו מעבר לכל ברירה
אישית ,אם בבחינת חסד ואם בבחינת קללה .הוא עצמו אינו אלא כלי מעביר,
משרת המוזות ,מביא הגאולה וכד'.
לעומתו ,המשורר ההומניסט כופר לחלוטין בהשראה ככוח חיצוני המפעיל אותו.
לדידו ההשראה היא כוח אנושי ,והמשורר אינו מבטא אלא את מצבו של האדם
בתוך ההיסטוריה .ההומניסט מבטא ביטויי עצמיותו – בין אם כשותפות חברתית,
בין אם כקתרסיס תרפויטי ,ובין אם כתיאור אובייקיטיביסטי של סביבתו הפיסית.
בין זה לזה ניצב המשורר שהמוזה שלו היא אלת המזל ,מין טיכה או פורטונה,
והיצירה מתגלה לו כמין שש-בש רוחני ,המשלב כוונה ושרירותיות ,מיומנות ומקרה.
זה משחק הדדי בין כוחות הנפש של המשורר לבין המוזה ,ולא תמיד הגבולות
ברורים :כאן ניצב המשורר כצייד האורב ביערות המשמעות שבהם מהלכים להם
הארנבים ,האיילות ,והנמרים של אלת ההשראה.
ניתן למנות רבים השותפים לתפיסת המשורר כ'מדיום' החל בנביאי התנ"ך או
הסיבילות ,ועד המשוררים המטאפיסיים והרומנטים .אולם תפיסת ההשראה היא
ענין החוצה גם גבולות אידיאולוגיים ,וכך אפילו משוררים כמאיאקובסקי או
אלכסנדר פן ,שדגלו לכאורה במאטריאליזם המרקסיסטי ,יצרו מתוך הכרה רומנטית
בקיומם של כוחות מטאפרסונאליים הפורצים ועולים דרך היוצר.
תפיסת ההשראה של ה'הומניסט' ככוח אנושי גרידא מצויה במערב במובלע החל
בשירה ההליניסטית ועד השירה הריטורית של המאה השש-עשרה; אולם
כאידיאולוגיה מוצהרת היא רעיון מודרני ,שהיסטורית נקשר בעיקר עם
המאטריאליזם המרקסיסטי ,שהביא אותה עד נסיון מסרס למדי למשטור מצביה של
הרוח ,ולעימות המתמיד בין תפיסת ההשראה ככוח נפשי לבין הכפירה בעומק הנפש
)למעט אולי ההיבט הפסיכולוגי(.
תפיסת הביניים של 'צייד המשמעות' ,המציבה את המשורר בין תחומי שליטה
לתחומי אי-שליטה בשירתו ,מצויה כבר אצל משוררי הוודה בהודו ואצל הומרוס
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והסיודוס ביוון; שכלול כלי הדיבור הם תנאי הכרחי להעברה צלולה של ההשראה.
המוזה אינה מעניקה כשרון פואטי אלא ידע ,ואילו הוודה קיימת ִקיום שמעבר
לשפת אנוש ,ומושמעת כדיבור שירי על ידי המשורר הקשוב לה דיו .בדרך אחרת
מתאר גם ואלרי את ההשראה כמין מצב נפשי הקיים אצל כל אדם שבמהותו הוא
מוסיקה ותחושה .המשורר ,הער להשראה הבלתי מילולית ,מתרגם אותה ,וכך לוכד
אותה במילותיו.
בפועל ,עמדתו הנפשית והרוחנית של המשורר תלויה לא מעט במתח הנוצר בין שני
כוחות גורל אלה :בין תפיסתו וחוויתו שלו ביחס להשראה הפואטית )מנקודת מבטו
של ה'מדיום' ,ה'הומניסט' או 'צייד המשמעות'( לבין הארכיטיפ התרבותי שבו מתוה
אותה החברה )'המקולל'' ,המוכיח בשער' או 'מכשף השבט( .שוב ,בלי לטעון
לאפשרות של קיטלוג קטיגורי של המשוררים והשירה ,הצלבה בין תפיסות אלה
עשויה להעניק תמונה קרובה יותר למצבו של המשורר בתוך התרבות.
כך ,לדוגמא ,אם ה'מדיום' התופס את ההשראה כהכרח קיבל עליו את תפקיד
'המקולל' ,סביר שישלים עם המתחייב מכך .לדידו ההתמסרות להשראה תעמוד
בסתירה לתפקודו הנורמלי של אדם בחברה ,והוא יבחר בצו ההשראה כנגד
הנורמות החברתיות .הוא עשוי לשמש כאנטיתזה חברתית ,אך בבסיסו של דבר ,צו
ההשראה איננו ציווי מוסרי עבורו .לעומתו ,ה'הומניסט' שאין לו במה לתלות את
כוח ההשראה מלבד בו עצמו ,ימצא בתפקיד 'המקולל' רק אפשרות לביטוי קשיו
הקיומיים ויוכל למצוא בכך פורקן או שעבוד ,לפי הנסיבות .הוא יקבל זאת בהרבה
פחות השלמה נפשית ,ואפשר שיקשה עליו לשאת לאורך זמן בעולה של זהות קשה
זו ,שכל מחויבותו לה נעוצה לכאורה בבחירתו שלו .בפניו פתוחה גם דרכו של
המורד – אותו תפקיד ידוע מראש של שבירת כללים וכלים ,שעליה ייגבה ממנו
מלוא התשלום החברתי .בדומה ,בתפקיד 'מוכיח בשער' ,יראה ה'מדיום' בצו
ההשראה שליחות ויעוד ,ויביע אותה כתביעה מוסרית בלתי מתפשרת ,המחייבת
את החברה מתוך השתייכותה ועצם אנושיותה ,או לחליפין מתוך השתייכותה
הלאומית ,המעמדית או הדתית .לעומתו ה'הומניסט' שלדידו ההשראה היא כוח
אנושי ,עשוי להסתפק בהבעה סקרנית יותר של חכמת מצפונו המהירה והאירונית
כלפי החברה והעולם .גם לו וגם ל'צייד המשמעות' פתוחה כאן דרכו של
האסתטיקון או האקזיסטנציאליסט החברתי ,שתובנותיהם באות לכוון את עין
קוראיהם אל היופי כערך או אל המצב האנושי כשלעצמו.
בשונה מאלה ,התפקיד החברתי של 'מכשף השבט' דורש תפיסה מראש של
ההשראה ככוח אוניברסאלי המשותף לכלל – גם כישוריו של המשורר עושים אותו
לצינור מתאים יותר לביטויה .במילים אחרות ,הפסיכולוגיה היונגיאנית היא
המינימום המודרני הדרוש להזדהות פנימית עם זהות זו .דווקא משום כך ,המשורר
התופס את עצמו כמדיום ,יתקשה להזדהות כיום עם התפקיד ללא מערכת של
אמונה או דת המאפשרת את תיעולה של ההשראה באמצעות כלים נתונים מראש,
ועלול לסכן את שפיותו .בעולמנו המודרני ,תפקיד 'מכשף' דורש מן המשורר מידה
של אחריות על ההשראה; עליו לשתף פעולה – לקבל את כוח ההשראה ,וליצור
עבורה תעלות ביטוי חדשות .משום כך ,ל'צייד המשמעות' הנוטה להרפתקה רוחנית
מסוג זה ,דרך זו אפשרית ,בעוד שה'הומניסט' מנוע לגמרי מלקבל עליו תפקיד
חברתי כזה; אמונתו שההשראה היא כוח נפשי פרטי וחד פעמי ,עומדת בסתירה
לעצם מעשה היצירה של זיכרון ,חלום ומיתוס.
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יוסי גמזו

שמע את השקט
ְש ַמע ֶאת ַה ֶשּ ֶקט,
שוֹתק,
ַה ֶשּ ֶקט לֹא ֵ
ַה ֶשּ ֶקט ְמ ַד ֵבּר ֲא ָבל ִבּ ְשׂ ַפתְ -ס ָת ִרים ֶשל ֶק ֶשב:
ָתק
ִהנֵּה ֲע ֵלה ָה ֵעץ ַה ְמּ ָס ֵרב ְל ִהנּ ֵ
רוּח ִמ ְת ַע ֶקּ ֶשת
ִמגֹּ ַבה ֶה ָענָף ְבּעוֹד ָה ַ
ִל ְמלֹק אוֹתוֹ ְכּמוֹ ַה ִזּ ְקנָה ֶאת ֲחלוֹמוֹת ַהנּ ַֹער,
ִהנֵּה ִא ְלּמוּת ַתּ ֲחנוּנָיו ִל ְשׂרֹדְ ,ל ִה ָשּ ֵאר,
נוֹע
צּוֹפה ְבּ ִלי ַ
לוּלה ִכּ ְבד ַֹלח ַה ָ
לוּלית ְצ ָ
ִהנֵּה ְש ִ
בּוֹער
ִבּ ְנדֹד ָע ֵבי ַה ְסּ ָתו ֶאל ַקו ָהא ֶֹפק ַה ֵ
קוֹפּי
דוֹס ִ
וְ ִהיא ָל ֶהםְ ,ל ֶרגַע ָקטְ ,ר ִאי ָק ֵלי ְ
אַחרוֹנוֹת
ָפיָם ְבּאוֹר ַק ְרנַיִ ם ְ
בּוֹ ִמ ְש ַתּ ֵקּף י ְ
קוֹפּי
יוֹתירוּ ֶא ָלּא ִ
ִכּ ְפנֵי ָה ֲא ָהבוֹת ֶשלֹּא ִ
ָדהוּיִ ,מ ֵקּץ ָש ִניםְ ,בּ ַמ ְר ְתּ ֵפי ַה ִזּ ְכרוֹנוֹת.

בוּאית ֶשל ַה ִמּ ְד ָבּר,
יקתוֹ ַה ְנּ ִ
וּש ַמע ֶאת ְש ִת ָ
ְ
צוּקי ָה ֶא ֶבן
ֵצח ְמ ֵ
ֶאת תּ ֶֹקף ֻח ְמ ָרתוֹ ֶשל נ ַ
אַתּה ִכּי ִאם ַה ְזּ ַמן ַע ְצמוֹ ֻמ ְד ָבּר
ֶש ָבּהּ לֹא ַרק ָ
ָא ֶבל
טוֹאיֶ ,ש ָשּׂשֹוֹן ו ֵ
רוֹעםַ ,ה ְסּ ִ
ַבּ ֶשּ ֶקט ָה ֵ
לוּלים בּוַֹ ,מה ֶשּ ֵאין ֵכּן ָה ֻע ְב ָדּה
ְבּ ֵט ִלים בּוֹ ,לֹא ְכּ ִ
וּמ ֶסר
יקה ַהזֹּאת ִמ ְצלוֹל ,וְ קוֹלֶ ,
ֶשיֵּש גַּם ַל ְשּ ִת ָ
ידה
עוֹלם ֶש ְכּ ַתבִ -ח ָ
יקוֹתיו ֶשל ָה ָ
ֶתר ְש ִת ָ
ְכּמוֹ י ֶ
אַפ ְר ֶכּ ֶסת.
ַע ִתּיק ְמאֹד ַמ ְמ ִתּין ָבּ ֶהן ְכּמוֹ סוֹד ָל ַ

ְש ַמע ֶאת ַה ֶשּ ֶקט,
ַה ֶשּ ֶקט ַה ִנּ ְמ ָתּח
ית ָרהּ ֶשל ֶק ֶשת לֹא ִנ ְר ֵאית ֲא ָבל ִנ ְד ֶר ֶכת
ְכּ ֵמ ָ
מוּמה ֶשל ֶט ֶרם ִה ָפּ ַתח
טוּרה ַה ְדּ ָ
אוּב ְר ָ
ָבּ ֶ
מוֹטט ְכּ ֶר ֶכס
לֹעוֹ ֶשל ֶש ֶברֶ -ה ָענָן ַה ִמּ ְת ֵ
פּוֹרץ ִמ ְמּרוֹם ַח ְסדּוֹ
ירים ָבּ ֶהם ֵ
אַדּ ִ
ֶשל ַמיִ ם ִ
ַעם
נוֹרא ֶשל ז ַ
ֶשםְ -נ ָדבוֹת ֵאיזֶה וִ דּוּי ָ
ֶשל גּ ֶ
יאַטר ַה ְגּדוֹ ָלה ֶשל ְשׂדוֹת
יכ ֶ
ַעל ְפּנֵי ַס ַפּת ַה ְפּ ִס ִ
תּוֹת ֵחי ָה ַר ַעם
ָה ֵע ֶמק ַה ֻמּ ְח ָרש ִפּ ְתאֹם ְבּ ָכל ְ
דוֹרש ִספּוּק
ְכּ ִאלּוּ ֵאיזֶה חוֹב ֶשלֹּא ִנ ְפ ָרע ֵ
ֶפת.
קוֹס ִמיַ ,על ָע ְצ ָמה ְכּלוּאָהִ ,נ ְצנ ֶ
ַעל ֵאיזֶה ָעוֶל ְ
ָכּ ֶרגַע זֶה עוֹדלֹא,
זֶה עוֹד ִל ְפנֵי,
זֶה עוֹד ִאפּוּק,
ֶפץ.
יסימוֹ ַהזֶּה ִמ ְט ָען ֶשל נ ֶ
ָאנ ִ
אַך יֵש ְכּ ָבר ַבּ ְפּי ִ
ְ
ְש ַמע ֶאת ַה ֶשּ ֶקט,
ַה ֶשּ ֶקט ַה ָשּ ִביר
ֶשל ְדּיוּנוֹת ַקו ַהחוֹף ְבּ ֶט ֶרם עוּט ַמ ְשּ ֵבי ַה ֶמּ ַלח
ִמ ְפּאַת ַהיָּם ִל ְגלֹף ָבּ ֶהן ְבּ ִאזְ ֵמ ֵלי ֲאוִ יר
יב ִתי ֶשלֹּא י ְִד ֶמה ָלהּ
ֶס ַטת ַה ִפּסּוּל ַה ְסּ ִב ָ
ֶאת ְפי ְ
אַנ ֶגּ'לוֹ ,שוּם ֶה ְנ ִרי מוּר
יכּל ְ
ידיאַס ,שוּם ִמ ֶ
שוּם ִפ ִ
לוּלית ִנ ְק ֶמ ֶרת
ְבּ ֶפ ֶלא ַמ ְפ ַס ְלתּוֹ ְבּ ֵה ָה ֵפ ְך ְתּ ִ
ִבּן ֶרגַע ְל ַמ ְכ ֵתּש וְ ַה ָקּעוּר ְל ֵתל ָקמוּר
ָשי ֲענָק ַה ִמּ ְש ַתּנֶּה ְבּ ִלי ֶה ֶרף.
ְכּ ִמין ֵעירֹם נ ִ
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יסי ָה ֵע ֶשׂב
ירק ִר ֵ
עוֹבר ִבּ ַ
ִהנֵּה ָה ַר ַעד ָה ֵ
ֶש ַרק ְשׂ ָפ ָתיו נָעוֹת ֲא ָבל קוֹלוֹ לֹא יִ ָשּ ַמע,
ֻלּם ֶשיֵּש ָבּם ְנ ָש ָמה
דּוֹמ ִמים כּ ָ
ִהנֵּה ַה ְ
שוּתנוּ ַה ָכּלָ -כּ ְך לֹא ְמ ֻא ֶפּ ֶסת
וְ ַרק ֶש ֵח ְר ֵ
קוֹל ֶטת ֶאת ַהקּוֹד
אוֹמ ִרים ֵאינָהּ ֶ
ְל ַמה ֶשּ ֵהם ְ
מוּס ָ
ֻענָח ַהזֶּה ֶשל ִ
ַהלֹּא ְמפ ֲ
אַח ֶרת
יקה ֶ
ִמ ִמּ ְנ ָע ָדהּ ַה ַצּר ֶשל ְשׂ ַפת ִמ ֵלּינוּ ַה ִנ ֶח ֶרת
ֵמרֹב ְק ִריאוֹת ָרמוֹת ִמ ַדּי ַהשּוֹכֲחוֹת ָלקֹד
ֶא ָמר ְבּ ֶא ֶפס-קוֹל
ִבּ ְד ִמי ַע ְנוַתַ -ה ְס ֵכּת ַלנּ ֱ
אַך נ ֱ
ְ
ֶא ָמר ְבּרוּרוֹת ְמאֹד ַל ֻמּ ְכ ָש ִרים ִל ְשמ ַֹע
כּוֹכ ִביםִ ,בּ ְכמ ַֹה
טוּרנוֹ ֶשל ִע ְפעוּף ַה ָ
נּוֹק ְ
ֶאת ַה ְ
אוֹתם ְכּ ִמין ֶא ְשכּוֹל,
ֶלד ֶש ְבּ ָך ִל ְבצֹר ָ
ַהיּ ֶ
רוֹתיו ַה ַמּ ְש ִחירוֹת ֶשל ח ֶֹרש
ימת ַצ ְמּ ָ
טוֹמ ַ
ֶאת ַפּ ְנ ִ
יהן ְבּאוֹר ָסהוּר,
יהן ְל ַר ְג ֵל ֶ
וְ ֶשל ִצ ְל ֵל ֶ
ֶאת ִתּ ְשדּוֹרוֹת ֻח ָמּהּ ָה ִא ָמּ ִהי ֶשל ֶש ֶמש ח ֶֹרף,
שוּך וְ ַהזָּהוּר.
יביו ֶשל ֶה ָח ְ
אוֹצר ִנ ָ
ֶאת ָכּל ַ
דוֹבר לֹא ַרק ַבּחוּץ ִכּי ַגם ִבּ ְפ ִנים:
וּש ַמע אוֹתוֹ ֵ
ְ
יך
יר ְינת ַמ ְחזוֹר ָדּ ֶמ ָ
שּוֹצף ְבּ ַל ִבּ ִ
ָבּא ֶֹדם ַה ֵ
יך ַה ִנּ ְפ ִנים
חוּש ָ
ְכּמוֹ יַיִ ן ַבּיְ ָק ִביםְ ,בּ ָכל ֶ
יך
הוֹמ ָ
הוּדם ֶשל ְתּ ֶ
אַמבּוּש לֹא ִנ ְל ֶאה ֶאל ִה ְד ָ
ְבּ ְ
אוֹרב ְבּ ָך ָש ִנים
אַר ֶטזִ י ָה ֵ
ָבּע ֶֹמק ָה ְ
גוּע
ַע ַ
עוֹמיַ -הגּ ֲ
ְכּ ִפ ְצצוֹתַ -ה ְזּ ַמן ֶש ַמּ ְר ֵ
רוּכים ָבּ ֶהןַ ,ע ִזּים וְ ַע ְק ָש ִנים
רוּכים ָבּ ֶהןְ ,דּ ִ
ְכּ ִ
גוּה
שוּקה ֶש ַרק ַשוְ עוֹת ַה ֵלּב ָה ָ
וּמ ְר ֲע ֵלי ְתּ ָ
ֻ
וְ ֵהןַ ,רק ֵהן ְ
אוֹמרוֹת ְבּ ָך ְבּקוֹל ְדּ ָמ ָמה ַד ָקּה
ְכּחֹד ַס ִכּין ֻמ ְש ֶחזֶת ַה ִנּ ְנ ֶע ֶצת ַבּ ַסּ ְר ֶע ֶפת
ֻלּםַ ,עד בּוֹש וְ ַעד ַדּ ָכּא,
ֶאת ָכּל ָה ֶע ְרגּוֹנוֹת כּ ָ
ֶפש ַה ִנּ ְט ֶר ֶפת,
ֶאת ָכּל ַהֶ De Profundis-של ַהנּ ֶ
יחוֹטית ַה ְבּזוּיָה
ֶאת ָכּל ְתּ ִמימוּתַ -ה ֵלּב ַהדּוֹן ִק ִ
ֵיהם ֶשל ֶח ְנ ָונֵי ַה ִהגָּיוֹן ַה ְפּ ַר ְק ִטי
ְבּ ֵעינ ֶ
ָפהַ ,ה ֲהזוּיָה
דּוּל ִצינֵיאָה ַהיּ ָ
ַל ְחלֹם ֶאת ְ
חוּתם ְבּ ֵחן ָכּלָ -כּ ְך לֹא ַט ְק ִטי
ֶש ְתּ ַצ ְפ ֵצף ַעל ִפּ ְק ָ
וּמ ְת ַח ֵטּא
וְ ֶש ִבּ ְצחוֹק ָכּלָ -כּ ְך לֹא ְמ ַה ֵסּס ִ
יל ָך ִלזְ ַהב ַק ְרנֶי ָה
יסי ִצינוֹק ֵל ְ
ִת ְפ ַתּח ֶאת ָכּל ְתּ ִר ֵ
ֶשל ֶש ֶמשַ -חג ְבּרוּחַ -ה ְפּ ָר ִצים ֶש ְתּ ַט ְא ֵטא
יה.
ֶאת ָכּל ַה ָפ ָט ִליזְ ִמים ֶשיָּנוּסוּ ִמ ָפּ ֶנ ָ

ְש ַמע ֶאת ַה ֶשּ ֶקט,
מּוּדע
ַה ֶשּ ֶקט ַה ָ
יבוּת ָך ְבּ ָכל ַה ֲאזָנוֹתַ -ה ֵסּ ֶתר
ְלע ֶֹמק ְק ִש ְ
מוּדה
דוּקה וְ ַה ְצּ ָ
ַשּש ַה ֲה ָ
ְכּאֹזֶן ַהגּ ָ
ֶתר
יעה לוֹ ֵבּין ַהיּ ֶ
ֶאל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה ַה ַמּ ְש ִמ ָ
קוֹלוֹת ִמ ֶמּ ְר ַח ִקּים ֶש ְלּ ָ
עוֹלם לֹא ִת ְק ְל ֵטם
ַפּ ַחת
קוֹלהּ ֶשל ַה ְשּ ִתי ָקה ַה ִמּ ְתי ַ
ֶשלֹּא ְכּמוֹ ֶאת ָ
אוֹטם
עוֹלם ֶאת ַחיְ ָשנָיו ֶאל ַשוְ ָע ָתהּ ֵ
ֶש ָה ָ
צוֹתת ָלהּ ַעד אוֹר ַש ַחר
אַך לֹא ַמ ַכּ"ם ִל ְבּ ָך ֶשיְּ ֵ
ְ
ימיּוּת ְסמוּיָה
ְבּ ִה ְת ָפּ ְר ָצהּ ְבּכ ַֹח ֵאיזוֹ ִנ ִ
ווּל ָקן ֻמ ְר ָתּח ֵמא ֶֹפל
וּכמוֹ ְ
ְכּגֵיזֶר ְמל ָֹהט ְ
דּוּמיָּה
קוֹמבּוֹת ֲחנוּקוֹת ַה ִ
אוֹתן ַה ָקּ ָט ְ
ָ
ֶש ְבּ ִנ ְב ֵכי ַהלֹּא אָמוּרַ ,הלֹּא גָמוּרַ .התּ ֶֹפת
בּוֹ ֲחלוֹמוֹת ִנ ְצ ִלים ַעל ָכּל ְ
מוֹק ָדיו ֶשל ַה ֵלּית ִדּין
יצ ָך :אוֹ ֶק ֶרש
וְ ֵלית ַדּיָּן הוּא אוֹ ִק ְצּ ָך אוֹ ָה ִק ְ
עוֹמ ִדים
מוּטה ַת ַחת ַרגְ ָלם ֶשל ָה ְ
ַה ֶדּ ֶלת ַה ְשּ ָ
נוּפה ַה ִמּזְ ַדּ ֶקּ ֶרת
ְבּ ֵצל ַעמּוּדְ -תּ ִליָּה אוֹ ַה ְתּ ָ
ָאש,
יצה ֶאל ַה ֵסּרוּב ְל ִה ְתי ֵ
ִמ ֶקּ ֶרשַ -ה ְקּ ִפ ָ
וּק ֵשהָ -הע ֶֹרף
ֶאל ַהזּנּוּק ָה ַעזַ ,ה ַדּוְ ָק ִאי ְ
ֶאל גֹּ ַבה ָה ַעל-אַף וְ ַה ַלּ ְמרוֹתֶ ,אל ַקוָ -ה ֵאש
ֶשבּוֹ ִנ ְל ֶח ֶמת ַה ִתּ ְקוָה יוֹם-יוֹם ִכּ ְפ ִתילְ -נע ֶֹרת
יע ָתהּ ִל ְגזַר ַה ֶקּ ַרח ַה ַמּ ְק ִפּיא
ַעל זְ כוּת ִאיְ -כּ ִנ ָ
רוּחַ ,ה ִתּ ְסכּוּל וְ ַה ַתּ ְרע ֶֹמת
ֶשל ְנ ִמיכוּתָ -ה ַ
וְ הוּא ,אוֹתוֹ ַה ְפּ ִתילִ ,נ ְד ָלק ְבּגֵץ ָהאַףַ -עלִ -פּי
דוֹלה ֶשל א ֶֹמץ
דוּרה ְג ָ
ַה ִמּ ְת ַל ֶבּה ְבּ ַל ַהט ִל ְמ ָ
וּב ִלי ְפּ ָשרוֹת
אַתּה ְבּ ִלי ַחת ְ
צוֹפה ָ
אוֹרהּ ֶ
ֶש ְלּ ָ
ימהֵ ,ח ֶרף ָכּל ֻח ְל ָשה ָומ ֶֹר ְך,
ימהַ ,רק ָק ִד ָ
ָק ִד ָ
טּוּנ ְדרוֹת ַהיֵּאוּש וְ ַה ָקּ ָרה וְ ַה ְצּ ַמ ְרמ ֶֹרת
ִמ ְ
ֶש ַעל ְפּנ ֶ
יך ִנ ְג ָשרוֹת
ֵיהן ָהיוּ ָת ִמיד ְדּ ָר ֶכ ָ
אָר ָכּן ַה ַמּר ֶשל לֹא ְשנוֹת-אוֹר ִכּי ִאם ְשנוֹת-ח ֶֹש ְך
ְל ָכל ְ
ְל ַפ ֲע ֵמי ַר ְג ָליו ֶשל ֵאיזֶה ְמ ַב ֵשּׂר ִנ ְכ ָסף
ֶשגַּם ְל ָך יִ ְפרֹס ַ
רוּסה ְק ַטנָּה ֶשל א ֶֹשר
אוּלי ְפּ ָ
ָמים ַר ִבּים ַעל ַסף
ֵבּין ָכּל ַה ִנּ ְק ָה ִלים ִמזֶּה י ִ
לוֹמר ֶאת ַמה ֶשּ ֵאין
אוֹמר ִמ ְבּ ִלי ַ
ַה ֶשּ ֶקט ָה ֵ
סוֹפסוֹף ִנזְ ָקק בּוֹ ְכּ ָבר
ַה ֵלּב ְ
ְלשוּם
ִמ ִלּים
ֶש ֵהן.
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תפילה
*
יח ַמ ְנ ָדּ ִרינוֹת ִמ ֵלּא ֶאת ָהאוֹטוֹבּוּס
ֵר ַ
עוֹלם ְמט ָֹרף
ֶפּ ֶלא ְבּ ָ
ְבּ ִלי ְדּ ִקירוֹת ַס ִכּין
ְבּ ִלי ֶר ַצח
ְבּ ִלי ִשׂ ְנאָה

גּוּמי,
ֶיךִ ,בּ ְבלוֹאַיְ ,בּגִ ְמ ַ
ָלבוֹא ְל ָפנ ָ
ֶא ָבק ִבּי,
יְ סוֹד ָה ֶע ֶצב נ ֱ
דּוֹמה ֵ -לב
דּוֹמה  -זְ רוֹעוֹת לוֶֹ ,
ֶ
בּוֹכה
צוֹבטֶ ,
ַמ ֶכּהֵ ,
וְ ַה ַשּׁ ָבּתְ ,כּ ֶע ֶצם ַמ ָמּ ִשׁי ָמ ֵלא ִשׂ ְמ ָחה,
ַעת בּוֹ ,גּוּשׁ ֲא ָד ָמה
ֵעץ ָלג ַ
פּוֹרר ְכּמוֹ ִמ ְשׁ ְבּצוֹת
ֶשׁ ְלּ ֶפ ַתע ִמ ְת ֵ
ָדי
תוֹך י ַ
ָקר ְבּ ְ
ח ֶֹמר י ָ

אָכים
יח ַמ ְנ ָדּ ִרינוֹתָ ,ענָן ֶשׁל ַמ ְל ִ
ֵר ַ
ַחף ִמ ֶפּ ַשׁעְ ,ל ַבדּוְֹ ,מ ַר ֵחף ָבּאוֹטוֹבּוּס

ַפ ִשׁי ְבּ ַשׁ ָבּת ְכּמוֹ ְבּח ֶֹמר ַחי,
ֲארוּגָה נ ְ
יך ֶא ְצ ַעק ' ַחיּוֹת',
יך ֶא ְצ ַעק ' ֵע ִצים' וְ ֵא ְ
וְ ֵא ְ
ֻלּם ֲא ִ
וְ כ ָ
ַפ ִשׁי
רוּגים ְבּנ ְ
ְכּמוֹ ח ֶֹמר ַחי
יך ַבּ ֲהמוֹן ַכּפּוֹת ְר ֻטבּוֹת
יע ֵא ֶל ָ
ְל ַה ִגּ ַ
נוֹשׁע
ֶלד ָ
ְכּי ֶ
תוֹך ַה ְפּ ָסגוֹת ַה ַמּוְ ִרידוֹת
לוּקת אוֹרְ ,בּ ְ
ְדּ ַ
ֹשׁ ְך
ַשׁ ָבּת ְבּ ֵשׁ ָלהְ ,נמוֹגָה אַט אַט ֶאל ַהח ֶ
ַהר נוֹף ִנ ָצּת ְל ִאטּוֹ
הוֹל ֶכת ָצפוּף ָצפוּף ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ֶשׁלֹּא ֶאפֹּל
ֶ
ֹאלי
וּמ ְשּׂמ ִ
ָה ִרים ִמיְּ ִמינִ י ִ
ַכּ ָמּה ֵע ֶשׂב!

מתוך " ֵח ֶלק" ,הוצאת "הקיבוץ המאוחד 2007
טניה הדר-קליין נולדה במחנה עקורים בגרמניה.
עלתה ארצה עם משפחתה ב .1948-מתגוררת בירושלים.
בוגדרת האוניברסיטה העברית בספרות עברית,
בהיסטוריה ובחינוך .עוסקת בהוראה ובעריכה.
תחילת דרכה של המשוררת בעולם החילוני התל-אביבי.
כיום חיה בעולם האמוני ,לאחר תהליך של תשובה
שעברה לפני למעלה מעשרים שנה.
פרסמה עד כה  4ספרי שירה.
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יוסי גמזו
אנתולוגיה קטנה לשירת יידיש

על שירתו היידית של המשורר הישראלי אריה ַש ְמ ִרי
אריה שמרי ,מוותיקי משורריה של לשון-יידיש בישראל ,היה – ללא ספק – בבחינת
תופעה יוצאת-דופן .מחלוצי "השומר הצעיר" ,ממייסדיו של קיבוץ עין-שמר וישראלי
עד לשד עצמותיו ,שהעברית היא לו שפת יום-יום – לא
אמר שירה ,כל שנותיו הרבות והפוריות בארץ – אלא
לוֹשן( שעימה בא מעיר
אמע ְ
בשפת-האם )ביידישַ :מ ֶ
הוּלדתו קאליש שבפּולין .קיבוציותו האדוקה ,השורשית,
נוסף על ישראליותו המובהקת ,הטביעה בשירתו היידית
טביעת-אצבעות מיוחדת משלה :בתימאטיקה ,במיגוון-
הנופים )נופי-טבע ונופי-אנוש גם יחד( ומאליו-מובן:
ַבּמירקם האידיאי .טיפוסיים לכך – קובצו הראשון" ,ל"ו
ציפּרס" )עברית :אברהם שלונסקי ,הוצאת
שירים על לייזר
ֶ
ספריית פועלים ,(1939 ,שעיקרו :היעקרותו של דור חלוצי
שלם מנוף-הילדות במזרח-אירופה והישתלוּתוֹ באדמת-
הארץ .כמו כן מעניינת ביותר היא הפואמה הליריתֶ -אפּית
שלו" ,הנער מדיז'וֹן" )"דאָס יינגל פוּן דיזשאָן" ,הוצאת
אבּה,
בּוּך ,(1968 ,שהיא האודיסיאה של ֶא ְטיֶן ַק ֶ
ישראלְ -
אוטופיסט בן המאה ה ,19-שחצה את האוקינוס האטלנטי
וכונן קוֹמוּנה שוויונית על אדמת אמריקה ,תקדים היסטורי
לא-ידוע-בּרבּים לרעיון הקיבּוּצי-הישראלי המאוחר יותר,
שאריה שמרי היה בין מגשימיו ,הלכה למעשה ,בחייו ובשירתו כאחד.
נוסף על אלה פירסם המשורר את קובצי השירה היידיים הבאים" :בשער הימים"
וואָכיקן ליכט",
ֶ
)"אין טויער פוּן ֶטעג" ,ספריית פועלים" ;(1947 ,בּאוֹר החוּלין" )"אין
שטערן אין ֶפעלד" ,הוצאת כתב-העת
ספריית פועלים" ;(1953 ,כוכב בשדה" )"אַ ֶ
גאָלדענֶע קייט" ]"שלשלת הזהב"[ בעריכת גדול משוררי
ֶ
היידי של ההסתדרות" ,די
פוּנקען פוּן תיקוּן",
ֶ
יידיש בימינו ,אברהם סוּצקבר" ;(1957 ,ניצוצות התיקוּן" )"די
הוצאת י .ל .פּרץ" ;(1960 ,פּסיעות בּגן-אדם" )"טריט אין גן-אדם" ,ספריית פועלים,
" ;(1965שיבּולים ַבּגורן" )"גֶעזאַנגֶען אין שייער" ,הוצאת "ישראל-בּוּ ְך"(; "טבּעות
בּגזע" )"רינגֶען אין שטאם"" ,ישראל-בּוּך"( ו"על קלף ירוק" )"אויף גרינֶעם פארמעט",
"ישראל-בּוּך"( .ב 1980-יצא לאור מבחר ייצוגי של שירתו בתרגום עברי" ,גן-אדם",
"ספריית פועלים" ,מרבית התרגומים נעשו בידי יעקב בסר ויִ תרם בידי שלמה טנאי,
אשר שופט ,ר .בת-יצחק ,משה בסוקֵ ,לייבּ אוֹליצקי ומרדכי אמיתי.
וואָרצלען",
ֶ
אריה שמרי ערך את האנתולוגיה של יוצרי-יידיש בישראל" ,שורשים" )"
הוצאת "ישראל-בּוּך"( .הוא ייסד ועמד בראשה של הוצאת-הספרים הדינאמית
שביוזמתה הופיעה אנתולוגיה חשובה זו ,ואף הוכתר בפרס איציק מאנגר לספרות
יידיש ב.1976-
עתה ,שלושים שנה מאז פטירתו של משורר שמעטים מאוד הכירו אותו ואת יצירתו
הענֵפה ,מוגשים בּזה שני תרגומי שיריו שלהלן כזֵר צנוּע של רקפות עבריות על קברו
של אחד מן המקוריים במשוררי שפת יידיש.
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אריה שמרי
שני שירים

הוֹתר נָא ִד ְמ ָעה ַבּ ִמּ ְד ָבּר
אֵ .

ב .זריעה ראשונה

את,
ירקֲ -ע ָמ ִקים ִהנֵּה ָבּ ָ
אַתּהֶ ,ש ִמּ ַ
ָ
וּת ַק ֵלּל
ְש ָמ ָמה זוֹ  -אַל ,אַל ְתּ ַח ֵלּל ְ
ִבּ ְשפ ְֹךֲ -ח ַמ ְת ָך ֶשל ֶח ְר ַפּתִ -מ ְד ָבּ ִרים.
ארן ָשׂא ֵעינֶי ָך ְל ְראוֹת ָכּאן
ַחל ָפּ ָ
ֵמ ַעל נ ַ
לוֹה ִביםַ ,מ ְצּבוֹתְ -שנוֹת ָכּאן,
ַר ֵמיַ -מ ֲעלוֹת ֲ
גְּ
יחת ַמ ְר ְגּלוֹת ֶה ָה ִרים.
ְפּ ִר ַ

לוֹשה אַיּ ִָלים ֲע ֵלי ֶס ַלע,
ְש ָ
ִמ ֶנּגֶד ַ -ר ְחבוּת ַמ ֲע ִנית;
ַק ְרנֵי א ֶֹר ְך ֶפּ ַרע,
צוֹפוֹתְ -כּמוְֹ ,בּ ִלי ִניד,
זּוֹר ַע
ַבּ ֵ
ֶרע.
וּב ֶמ ֶש ְך ַהזּ ַ
ְ

ֵהן ֵא ֶלּה ִ -פּ ְר ֵחי ַה ִמּ ְד ָבּר ֵהם;
תּוֹתם ֶבּ ָענָן;
ָה ִרים ַ -ק ְש ָ
ֶיה ְכּ ֶא ֶלף ִהנָּן,
ָכּל ֶא ֶבן ֵ -עינ ָ
ָע ֶצם
נוֹצ ֶצת ִעם ֵא ֶפר ו ֶ
ָכּל ֶא ֶבן ֶ
עוֹלמוֹת ֶש ָהיוּ וְ ֵאינָם עוֹד!
ִמ ִנּי ָ
ווּל ַקן-הוֹד;
אַחר ַהר ִ -כּ ְלוָיוֹת ֶשל ְ
ַהר ַ
ָשׂדוֹת ִנ ְת ָק ְרעוּ ָכּאן ָקר ַֹע;
ִלבּוֹת ְבּנֵי ֱאנוֹש ִנ ְר ְצצוּ ָכּאן;
ַשּכוּ ָכּאןָ ,נש ְֹך וְ ָשסֹע -
ָה ִרים ִנ ְתנ ְ
ְפּ ָסגוֹת ִנ ְנ ֲעצוּ ָכּאן
גוֹל ִשים
לוֹהְּ .
ָנעֹץ ִבּ ְבשָֹרוֹ ֶשל ֱא ַ
לוֹהּ
ָרים עוֹד ָדּ ָמיו ֶשל ֱא ַ
ֵמ ָה ִרים ,נִ גּ ִ
ְל ֻע ְמ ֵקי ַמ ְכ ְתּ ִשים.

ַח ָדּו ֵהם,
עוֹמ ִדים ִבּ ְש ָל ָשה ָשם י ְ
ְ
ִעם ֶכּ ֶתרַ -ח ָמּה ֶש ַבּ ָתּו ְֶך,
ִבּ ְב ִליֶ -הגֶה,
ִבּ ְפ ִליאֶ -ק ֶסם,
ַה ַקּ ְרנַיִ ם ַ -ע ְנפוּת ְמש ֶֹרגֶת
ֶסת.
עוֹלם ְמ ֻכנּ ֶ
ִבּ ְתמוּנַתְ -דּ ִמיָ -
יהם ַה ְתּהוֹם ַמ ְש ֶח ֶרת,
ַמ ָבּ ֵט ֶ
יהם ַתּ ְר ִטיט ִהיא ֶח ֶרש,
אר ֶ
ֶאת ַצוְּ ֵ
יע.
אַך ֵהם  -לֹא ִנ ַ
פּוֹס ַע,
זּוֹר ַע ֵ
ַה ֵ
יה
רוּח זְ ָר ִעים ְבּ ַכ ֶפּ ָ
ֶרת ָה ַ
ְמ ַפזּ ֶ
אַפ ֵסי
נוֹסעוֹת ַר ְחבֻיּוֹת ְל ֵאין סוֹףַ ,עד ְ
וְ ְ
יע.
ָה ָר ִק ַ

אתּ,
ירקֲ -ע ָמ ִקים ִהנֵּה ָבּ ָ
אַתּהֶ ,ש ִמּ ַ
ָ
ִבּ ְר ֵתת ִש ֳבּ ִלים ְמא ָֹהב -
ְר ֵאה ֶאת ַה ְקּ ָרב
דּוֹמ ִמים ֵהם
לוֹשה אַיּ ִָלים ְ
ְש ָ
ָכּאןַ ,בּ ִמּ ְד ָבּרִ ,בּ ְמקוֹם ֵאין בּוֹ  -לֹא ,אַיִ ן! -
יע.
קוֹפ ִאים ֵהםֵ ,אין זִ ַ
ְכּ ִאלּוּ ְ
אָבן,
הוֹציא ֶאת ַל ְחמוֹ ִמ ִנּי ֶ
גַּם ֶא ָחד ֶש ִ
וְ ַהיְ קוֹד ַה ִשּ ְמ ִשיְ ,כּ ָלשוֹן ֶש ַבּ ָתּו ְֶך,
וְ ֶא ֶבן ַעל ֶא ֶבן ְ -כּ ֵשן ֲע ֵלי ֵשן -
עוֹלמוֹת ֶש ָשּ ְקעוּ.
כּוֹס ֶסת ֶאת ֶל ֶחםַ -ה ַצּ ַער ִמ ִנּי ָ
לוֹע ֶסתֶ ,
ֶ
אַתּה ֶאת תּוּגַתֲ -ע ָק ָרה
ַסּה אַף ָ
נֵ
וּמ ְכוַת ַה ָשּ ִנים ִמי יִ ְמנֶה ִמ ְס ָפּ ָרן.
ִ
וְ ֶט ֶרם ֵמ ִעם ַה ִמ ְד ָבּר ִתּ ָפּ ֵרד -
הוֹתר נָא ִד ְמ ָעה
ֵ
ארן.
ַחל ָפּ ָ
ַחל ,הוּא נ ַ
ְבּחוֹל אַגַּן-נ ַ
תרגומים :יוסי גמזו
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אילנה אבן טוב-ישראלי

לומר את זה כך
ֶשׁ ַה ִמּ ִלּים ְכּמוֹ ֵע ֶשׂב ַה ָשּׂ ֶדה.
וְ ָה ֵע ֶשׂב ַה ָשּׁנָה ְשׂ ָערוֹ ָדּ ָהה,
וְ ַה ָיּרֹק ְכּמוֹ ַח ְרגּוֹל ְמ ַק ֵפּץ ְבּ ִלי ֶח ְמ ָדּה.
ֶפשׁ.
יבי נ ֶ
גַּם ַה ַמּיִ ם ֵאינָם ְמ ִשׁ ֵ
אָדם ֵמ ָע ָפר ֶאל ָע ָפר ,לֹא יְ ִקימוֹ זָר.
וְ ָ
ָשׁיב
רוּח לֹאַ -עז ,י ִ
ַרק רוּחוַֹ ,
נוֹעז.
ַפשׁוִֹ ,אם ִבּ ְכ ָללִ ,אם ָ
ֶאת נ ְ
ַקּ ֶרת ַדּ ְר ָכּהּ
ַפ ִשׁיְ ,כּמוֹ ִצפּוֹר ְמנ ֶ
וְ נ ְ
ילי,
וּב ְמבּוּק ֲח ִל ִ
ֶאל ֲאגַם ָכּחֹל ַ
יך עֹגֶן.
ְבּ ֵלב ִלבּוֹ ְל ַה ְשׁ ִל ְ

קרוב קרוב פרחי ֶהליקוניה
ליובל בני
ֵח ְבּ ֵע ֶמק ָעבֹת ְמ ַט ֵפּס ֶאל ַצ ְמּרוֹת
רוֹפּי צוֹנ ַ
ֶשׁם ְט ִ
ִמ ְר ֶפּ ֶסת ֵבּית ֵעץַ ,כּפּוֹת ְתּ ָמ ִרים ,גּ ֶ
ֻמּה.
יקוֹניָה ְבּ ִר ְק ַמת ַצ ָמּה ֲאד ָ
ֻקּיםָ .קרוֹב ָקרוֹב ִפּ ְר ֵחי ֶה ִל ְ
ָה ִרים יְ ר ִ
ָפיִ ם ְגּדוֹלוֹת
מוֹרפוֹ ִבּ ְמעוֹפוָֹ ,כּחֹל ָעמֹק ֶשׁל ְכּנ ַ
ַפּ ְר ָפּר ְ
ַקּר ֶאת ַה ְפּ ִריְ ,מ ַכנֵּס ֶאת ְכּ ֻחלּוֹ.
ָאבה ְמנ ֵ
ַעל ֵעץ גּוּי ָ
נוֹצת ֱע ִלי ְבּ ֵחן
יסקוּס אָדֹם ַמ ִשּׁיר ַ
יבּ ְ
ִה ִ
נוֹשׁר
ִמ ְת ַח ְנ ֵחןָ ,ע ֶלה ָכּתֹם ֵ
ָפים ַה ִמּ ְשׂ ָתּ ְר ִגים
ְס ַב ְך ָה ֲענ ִ
ַעל ְמקוֹמוַֹ ,ה ָכּחֹל ֶשׁל
ַה ָשּׁ ַמיִּ ם ִנ ְפ ָרד ֵמ ַה ָלּ ָבן
נָחִ .ל ִבּי נָחַ .ה ֶשּׁ ֶקט
אָך
ָבּא ְכּמוֹ ַה ַמּ ְל ְ
ֵאין ִל ְפנֵי וְ ֵאין
אַח ֵרי
ֲ
אילנה אבן טוב-ישראלי ,ב.א .בספרות עברית ואנגלית ,האוניברסיטה העברית בירושליםM.A .
בחינוך ,תכניות לימודים והדרכת מורים ,אוניברסיטת חיפה .מאז  1978הנחתה כתיבה יצירתית
במכללת אורנים ,באוניברסיטת חיפה ,במכון האמנויות בשיתוף אוניברסיטת "לסלי" ,בוסטון ,וכן
בבתי-ספר בחיפה .הנחתה פרויקט מיוחד מטעם משרד החינוך בכתיבה יצירתית עם נוער יוצא
אתיופיה .ספריה "בתחום הכתיבה היצירתית הפכו לאבני דרך בטיפוח תהליכי כתיבה .מרצה
ומנחה סדנאות לכתיבה יצירתית .חברה באגודת הסופרים ,באקו"ם ובסומליון .פרסמה  3ספרי
ילדים שזכו לפרסים 2 ,ספרי שירה למבוגרים וספר שלישי עומד לצאת לאור בקרוב ,בהוצאת
"כרמל" ושלושה ספרים העוסקים בכתיבה יצירתית .פרסמה מאמרים בתחום החינוך וכתיבה
יצירתית ושירים בכתבי-עת ובאנתולוגיות.
שיריה לילדים ומבוגרים תורגמו לאנגלית והופיעו בכתבי–עת ובאנתולוגיות בארה"ב ובקנדה.
זכתה במענקים מקרן תרבות חיפה ,קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות ,תל-אביב ,קרן עמו"ס ,משרד
החינוך ועוד.
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לאה גולדברג

פרק ד'

חמישה פרקים ביסודות השירה
סמלי לשון

ָליו
וְ ֵעת ִכּי ֶה ֱע ָלה ַשׁ ַחר ְדּג ָ
כּוֹכ ֵבי בּ ֶֹקר ְכּ ִנ ִסּים
וְ ֵה ִרים ְ
ְק ָר ַבי ָשׁ ְקטוִּ ,כּי ִנ ְמ ְלאוּ ַטל
יסים.
וְ ָע ַלי ִנ ְגּרוּ ִנ ְט ֵפי ְר ִס ִ
ארבע שורות אלו הן סיום שירו של אבן-גבירול הפותח במלים" :רביבי דמעך היו
כרסיסים"  -משירי ייסורי הגוף והנפש .ואף אם לא נדע את תוכן השיר כולו ונקרא
ארבע שורות אלה בלבד ,נהיה שותפים לאותה הרגשת הרווחה בבוקר אחרי לילה
קשה ומכביד ,להרגשת התאוששות ,רעננות ,ניצחון ותקווה המפעמת בשורות אלו.
בפרוזה היה אדם אומר במקרה כזה בערך כך" :ועם עלות השחר חשתי שקט בכל
אברי והייתה לי רווחה" .הלא כן הוא? הלא דבר זה נאמר בשיר? האם זה התרגום
הפרוזאי של המלים השיריות? כן ולא כן .לשפת השירה אין ולא ייתכן שיהיה
תרגום בפרוזה .המרחק בין הפסוק הפרוזאי שהבאתי ובין ארבע השורות של אבן-
גבירול הוא גדול עד מאד .ההבדל הוא כפי שמרגישים כולנו ,לא רק במשקל ,בחרוז,
ובמספר השורות ,אלא גם בכך שהתמונה הלשונית ,שבה משתמש המשורר ,משווה
תוספת משמעות ,תוספת משקל ומידת עומק אחרים לגמרי לדברים שנאמרו כאן:
כלומר שהיא משנה לחלוטין את תכנן.
הדבר הראשון המסתבר לנו למקרא שורות השיר הזה הוא שהקריאה בהן דורשת
מאתנו דרך קליטה מיוחדת ,כי בעת ובעונה אחת אנחנו רואים תמונות ,הרחוקות
כביכול מן המצב המתואר בשיר ,ועם זאת נעשה בזכותן המצב המתואר ,אינטנסיבי
יותר ,ורב-משמעות יותר; המלים פועלות עלינו בדרך עקיפין .המלה שהיא החומר
היחיד בידי הסופר והמשורר ,היא תמיד בחזקת סמל .אין היא פועלת על החושים
למישרין כצבע ,כצליל ,כאבן-בניין או כשיש-הפסל .אבל פעולתה מעוררת בנו את
"החושים הפנימיים" שלנו ,שהם זיכרון וצירוף חדש של רשמינו החזותיים.
השירה דורשת מאתנו פעילות יתירה של קליטה ,שאינה קליטה סבילה בלבד ,אלא
כמין יצירה מקבילה ליצירת-המשורר .כאשר אנו רואים תמונה ,אשר צייר אותה
צייר עלינו רק להניח לה לפעול למישרין על חוש הראיה שלנו ,ולראותה בפועל .אם
יש לנו לאחר המעשה או בשעת המעשה אסוציאציה נוספת לגבי תמונה זו ,הרי זה
עניין משני בהחלט .שעה שאנו קוראים או שומעים "תמונה לשונית" .היינו צירוף-
לשון המבקש ליצור תמונה ,עלינו להיענות לכך כציירים :פירושו של דבר שעלינו
לצייר בדמיוננו דברים שאין אנו רואים אותם כנגד עינינו ,לשוות להם דמות ,צבע
ופרופורציה ,ויחד עם זאת  -דווקא במקרא השירה  -לחוש ולחשוב באותה שעה
עצמה משהו שהוא גם בתוך תמונה זו וגם מחוצה לה.
בכל תמונה לשונית שבשיר יש לנו מילים מסוימות  -הנעשות בקרבנו לעצמים
היוצרים את היסודות העיקריים של התמונה ,והעושות אותה מוחשית כמעט
בדמיוננו ,במלים אחרות העושות אותנו לציירי התמונה הזאת ויחד עם זה מרמזות
לנו על משמעות כפולה או משולשת של אותה תמונה עצמה.
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במקרה של ארבע השורות שהבאתי כאן המלים הן :דגלים ,נסים ,טל ,נטפי רסיסים.
אלה הם הדברים שאנחנו רואים אותם בעיני רוחנו .הם ,אם אפשר לומר כך,
הפיגום של הבניין שאנו בונים בקרבנו .על הפיגום הזה נבנה אותו היכל שחדריו
רבים ,ואשר בכתליו המוארים והאפלים אנו מוצאים גם מחשבה וגם רגש.
הבה וננסה שנית לקלף את שקוראים בשם "רעיון" של שורות אלו מתוך צורתו
השירית ולנסחו ניסוח ששיווינו לו בהתחלה ונראה את ההבדל ביניהם .אם נאמר:
"ובעלות השחר חשתי שקט בכל אברי ,והייתה לי רווחה" ,הרי זה ,כפי שכבר רמזנו,
אותו רעיון עצמו .אבל הנה המלים "ובעלות השחר"  -מה הן אומרות? הלא הן
מציינות את השעה ,את הזמן ,שבו אירע המשבר של מחלתו ושל יגונו של הדובר.
מובן ,שגם במלים אלו מצוי משהו מעין תמונה לשונית )בדרך כלל מדברים אנו
בתמונות יותר מאשר אנו יודעים זאת(; עם התחושה המדויקת והמופשטת בעת
ובעונה אחת של השעה ,של הזמן ,אנו גם רואים בעיני רוחנו אותה שעה שמים
מתבהרים ,אור עולה במזרח הרקיע :אבל זה הכל; ומה לכאן עניין דגלים ונסים?
אחר-כך באה קביעת עובדה ,שיש בה גם מן התחושה ,והיא פועלת ללא ספק באורח
אסוציאטיבי גם על רשמי התחושה השמורים בזיכרוננו .עלינו לזכור מה פירוש
"חשתי שקט בכל אברי" ,היינו עלינו להשוות שלא מדעת שקט לאי-שקט ,לאחר אי-
שקט .וכך גם הסיום של המשפט "והייתה לי רווחה!" כל הדברים הללו ,הנבנים
בקרבנו מחדש בזכות המלים ששמענו הם חד משמעותיים למדי ,אך מבחינת-מה גם
לא-מדויקים .כל קורא של משפט כזה יעלה בנפשו תמונת בוקר ,הרגשת רווחה
ושקט אחרי לילה קשה ,אך התמונה תהיה שרירותית מאוד ,מטושטשת למדי,
מופקרת לכוח תחושתו ודמיונו של הקורא ,אינטנסיבית או רופפת ,בהתאם
לזיכרונותיו האישיים של הקורא .בסופו של דבר ,היא עשויה להיעשות הפשטה של
מצב ,שאין בה עוד שום דבר מיוחד במינו ,ואף אין בה שום דבר אינדיבידואלי.
המשמעות הערטילאית של המלה גובלת עם העדר-משמעות.
עתה נראה מה כופה עלינו המשורר בתיאור שלו .אמרנו כי המלים שיש בהן אחיזה
עיקרית לדמיוננו הן המלים :דגלים ,נסים ,טל ,נטפי רסיסים .מלים אלו שייכות
לשתי ספירות שונות של החיים .ראשונה :דגלים ונסים .השנייה :טל ורסיסים.
בספירה הראשונה רואים אנו משהו שענינו טקסים בחיי אדם ,ואילו בשכבה
השנייה עולה לפנינו משהו שענינו הופעות הטבע .העלאת דגלים ונסים :היא תמונה
של חג ,או של תהלוכת ניצחון אחרי קרב .התמונה של ירידת טל ונטפי רסיסים
ניגרים ,היא תמונה של גן בבוקר ,אותו "גן רטוב  -שעליו שרים בפיוט ,שכל צמחיו
רעננים .נראה אפוא שהמשורר משתמש כאן בתמונותיו באורח הנוגד בהחלט
להגיון הפרוזאי שלנו .הדגלים והנסים מתייחסים כאן אל תופעת טבע :עלות השחר,
מה שנעשה בשמים .לעומת זאת תמונות הטבע :הנטפים ,הטל ,הרסיסים,
מתייחסים על האדם ,על הרגשתו האנושית ,ומצבו האנושי ,מצב גופו ורוחו .ואף
על פי כן ,לפני שפירשנו לנו דבר זה פירוש שכלתני לא הרגשנו בניגוד זה; תפסנוהו
כמשהו הנובע למישרין מתיאור המצב .על-כך נאמר שבשירה יש הגיון ,אך ההיגיון
של השירה הוא אמוציונאלי .הבה ונתבונן תחילה בתמונות .הראשונה היא:
ָליו
וְ ֵעת ִכּי ֶה ֱע ָלה ַשׁ ַחר ְדּג ָ
כּוֹכ ֵבי בּ ֶֹקר ְכּ ִנ ִסּים ...
וְ ֵה ִרים ְ
השחר הוא כאן החוגג את נצחונו; ברור לנו שחוגג הוא את נצחונו על אימת הלילה
ויגונו .האור העולה בשמים כמוהו כדגלים בהירים שעלו מן השחור .התמונה ברורה
מאד :אותן קרניים ראשונות העולות במזרח כדגלים הם ללב החוגג ,אות לשלום,
להפוגה ולניצחון ,וכוכבי השחר הראשונים ,אלה שצבעם אחר כל-כך מצבע כוכבי
הלילה ,השחר מרים אותם כנסים .מן הסתם המלה "נסים" אינה מקרית ,איננה רק
חרוז ל"רסיסים" ולכל המלים המסתיימות בהברה "סים" שעליהן בנוי השיר :אין זו
21

רק שם נרדף לדגלים .אכן ,יודעים אנו שפירושה כאן :דגל ,ואף-על-פי-כן ,יש לה הד
משמעות אחרת למעננו – "הנס" הוא גם דגל וגם פלא .כוכבי שחר העולים כדגלי
צבא מנצח שהכריע את אימת הלילה ,הם גם בחזקת נס :הנה אירע אותו מאורע
שהאיש הסובל והמתייסר בלילה לא העז לצפות לו :בא ניצחון האור והיה כדגל
מעל לראשינו והיה כנס גדול .והנה מלה זו "נסים" מעבירה אותנו באורח מוצלח
כל-כך אל הרווחה אשר הביא עמו הבוקר:
ְק ָר ַבי ָשׁ ְקטוִּ ,כּי ִנ ְמ ְלאוּ ַטל
יסים.
וְ ָע ַלי ִנ ְגּרוּ ִנ ְט ֵפי ְר ִס ִ
היינו :מצד אחד כאילו העלה דגל לכבוד מאורע מסוים :עליית השחר ואחלמה.
ומצד אחר :אירע נס  -קרבי שקטו.
הגוף הוא כגן רווה .כל קרביו של המשורר החולה כמו נמלאו טל ונגרו עליו נטפי
רסיסים .מאין באו הטללים והנטפים האלה? הרי לפני-כן ,מעל לראשו בשמים צעד
השחר כמנצח ,צבא כוכבים מנצחים וחוגגים היה מעליו .מה להם ולטל? אבל הנה,
תודות לשורות האחרונות ,חלה כעין טרנספורמאציה של התמונה הקודמת .השחר
חוזר להיות שחר פשוטו כמשמעו :אותה שעה טובה שלאחר הלילה ,כאשר יורד
הטל על האדמה .דווקא משום שהאדם ראה את השחר כמין יצור המעלה את
הדגלים ,כמין נפש חיה הקרובה לו להרגשותיו ,אנו מבינים את הזדהותו עם הטבע.
לפי שהוא מזדהה עם הטבע ,לפי שהטבע הוא אנושי ,האדם הוא חלק מן הטבע,
חלק מן ההוויה כולה וחש עצמו עכשיו כאדמה ,כמשהו וגטטיבי ,שהוא שותף לכל
הרווחה של האור והטל ,הרעננות והצמיחה מחדש" :ועלי נגרו נטפי רסיסים".
בין תמונה לתמונה עומדות המלים הפשוטות למדי ,הציוריות פחות מכל הדברים
האחרים שנאמרו בשיר והן המלים" :קרבי שקטו" .המלים הללו הן המקיימות את
שווי-המשקל של השורות השיריות ,המונעות את התמונה מלהיות מופרזת ,ופורחת
באוויר .ציון עובדה זו "קרבי שקטו" מעיד על כך שהמשורר לא ניתק מן הנושא
העיקרי שלו .הוא ,כאדם ,כבן תמותה ,חולה וסובל ומחלים ,עומד במרכזו של השיר,
במרכז הסיום הזה כבכל השיר כולו .הוא אינו מאבד את חוש המציאות ,אבל
מציאות זו פושטת צורה ולובשת צורה ,זוהי מציאות של תמונה ,רגש ומוסיקה בעת
ובעונה אחת .והתמונה היא משום כך דינאמית ,כיאה בשיר :שיר הניצחון לאור ,שיר
תהילה להתעוררות הטבע ,ושיר הודיה ורווחה של אדם שיצא מן המיצר.
ידעתי ,שנהוג לפרש את השורות האחרונות" ,ועלי נגרו נטפי רסיסים" ,באורח כזה:
הכוונה להפרשת הזיעה .פירוש מדיציני זה הוא נכון מן הסתם ,ויש לו גם סמוכות
בשירה המזרחית ,שאינה נמנעת מלדבר על זיעה בשירי מחלה ועל הריר המתוק
בפיה של האהובה בשירי אהבה .ייתכן גם ייתכן ,שהמשורר החולה חש עם בוקר ,כי
מצחו רטוב מזעה והייתה לו רווחה אך האם דבר זה מעניין והאם יש לו ממשות
כלשהי? הרי אחת היא לנו ,במקרה זה מה ומה הם הסימנים הממשיים של
האחלמה .ברור שהתמונה היא תמונה של גוף שהיה לגן רווה ושהוא חלק מן היקום,
שהוא חש את חסדו של הבוקר המנצח ,אשר שיחרר אותו מיסורי הלילה .אותה
דקדקנות של פירושי פירושים ,המסירה ,כביכול ,את המסווה מן הסמל והמראה
מאחוריו איזו דמות אחרת ,אינה מוסיפה דבר לשירה .ייתכן והיא יודעת עובדות
מסוימות ,אך השירה איננה מיוסדת על עובדות ,איננה עוסקת בעובדות ,היא
עוסקת באמת והאמת היא תמיד גדולה ועמוקה יותר .והיא מתעלה על כל אותן
העובדות שאינן אלא אמתלא בשבילה ,נקרא את ארבע השורות האלו כשלמות,
וננסה רגע אחד לתאר ולחוש את אשר נאמר בהן:
ָליו
וְ ֵעת ִכּי ֶה ֱע ָלה ַשׁ ַחר ְדּג ָ
כּוֹכ ֵבי בּ ֶֹקר ְכּ ִנ ִסּים
וְ ֵה ִרים ְ
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ְק ָר ַבי ָשׁ ְקטוִּ ,כּי ִנ ְמ ְלאוּ ַטל
יסים.
וְ ָע ַלי ִנ ְגּרוּ ִנ ְט ֵפי ְר ִס ִ
הלא אנו רואים ומרגישים את התמונה שבשיר .אנו יודעים ,שהדברים שנאמרו כאן
הם לא רק יפים יותר מהדברים ,שאמרנו במשפט הפרוזאי אלא גם מדויקים יותר.
הסופר האנגלי מידלטון מארי אומר" :נסו נא לדייק בשירה ותראו שאין לכם ברירה
אלא להשתמש במטאפורה" ,במקום זה עלינו להזכיר את הכלל של אריסטו:
"השליטה במטאפורה היא סימן לגניוס הפיוטי".
בדרך כלל נהוג הוא בספרי תורת השירה להבחין בין דימוי המשתמש בצורת היחס
"כמו" ובין דימוי המזדהה במישרין עם המתואר .אכן יש הבדל בין האומר "אני
חבצלת השרון" או "אני כחבצלת השרון" ,אך לא בכל המקרים ההבדל הוא מהותי.
ההזדהות בתמונה הלשונית נוצרת על ידי האינטנסיביות של הרגשת הדברים
הנאמרים המניעה את המשורר .שכן כמעט ואין הבדל בין הדימוי" .שני שדיך כשני
עפרים ,תאמי צביה" ככתוב ,או  -אילו היה כתוב" :שני שדייך  -שני עפרים תאמי
צביה" .גם בתמונה הלשונית ,כבכל יתר "מעשי העשייה" שבשיר מכריעה לעתים
השלמות הצלילית והמלה "כמו" מוצדקת על ידי שיווי המשקל המוסיקאלי של
המשפט ,ואינה מוסיפה ואינה גורעת במקרים רבים .לפרקים היא הגשר בין שני
מושגים שהיו רחוקים זה מזה בטרם יאמרו הדברים בשיר ,ולפעמים אין לנו צורך
בגשר זה :שני החופים מתקרבים זה לזה מאליהם.
הדימוי בשיר המקרב דברים רחוקים והמתאר דברים ,מצבים ומעשים ,שאינם
מתרחשים ,כביכול ,במציאות ,חושף את האמת ,מסיר מעינינו את הצעיף העבה של
ההרגל ,המכריחנו לראות את העולם "כמות שהוא" ,היינו כמו שהוא מצטייר לפנינו
בהכללותיו היומיומיות .השיר מגלה את האמת הנסתרת שבו ,פוקח את עינינו על
אופיים העמוק ,העשיר ,המגוון יותר שלדברים" .כי" ,אומר המשורר האנגלי ,ויליאם
בלייק "כל דבר אשר אפשר להאמין בו ,הוא צלם האמת"" .עיניך יונים" אומר מחבר
"שיר השירים" ,ובהדחיסו את המשמעות ,הוא חוסך לעצמו את התיאור הארוך
והמשעמם של עיני האהובה ,ומוסר לנו בתמונה לשונית זו לא רק את צבע העיניים
שהוא אפור-כחלחל ,ככנף היונה ,לא רק את צורתן - ,הלא הן מוארכות ,מן הסתם,
ככנף יונה; לא רק את הבעת התום והענווה ,שהן ,כמקובל ,תכונות היונה :אלא גם
את כל רגש העדנה ,האהבה הזהירה ,המתרפקת שלו ,של האוהב המסוגל לראות את
העיניים האלו ,כיונים .אבן-גבירול עצמו בתארו את ייאושו בלילה כותב:
וְ ַשׁ ַחק ֶה ֱע ָטה ַק ְדרוּת ,וְ ַס ַהר
ְכּ ִאלּוּ ֵמת וְ ֶה ָענָן ְק ָברו.
הלך הנפש הנמסר לנו על-ידי תמונה זו נמסר לא רק בצירופים המפתיעים
)והנכונים( האלה :הסהר המת וקברו בענן .הוא נמסר גם בשימוש הנכון בפועל
"העטה" " -שחק העטה קדרות" ,כמו בתמונה שראינו בארבע השורות ,אשר הבאנו
בהתחלה:
ָליו
"וְ ֵעת ִכּי ֶה ֱע ָלה ַשׁ ַחר ְדּג ָ
כּוֹכ ֵבי בּ ֶֹקר ְכּ ִנ ִסּים
וְ ֵה ִרים ְ
ְק ָר ַבי ָשׁ ְקטוִּ ,כּי ִנ ְמ ְלאוּ ַטל
יסים".
וְ ָע ַלי ִנ ְגּרוּ ִנ ְט ֵפי ְר ִס ִ
תמונת הלשון ,התמונה השירית ,היא ,כפי שאמרנו קודם דינאמית .השימוש הנכון
בשם ובתואר יוצר את מוחשיותה; השימוש הנכון בפועל מעניק לה את כוח
התנועה.
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בזכות דברים אלה השיר הוא אספקלריה אשר בה נצוד הזמן .היא מעמידה את הזמן
על רגעים בהמחישה לנו את צורותיו ואת גווניו ,בגלותה לנו את אוצרותיו
הסמליים של הרגע ,אך היא גם מראה את תנועותיו של הזמן ,ואת גלגוליו השונים.
הסמל הלשוני הוא העומד והשוטף שבשירה :היציב והחולף ,הוא לבושו החיצון
ותוכו ,הוא גם בחינת הדיוק של הביטוי ובהיותו ,לכאורה ,אמצעי טכני ,הוא נפש
השיר.

אסי דגני

לזכר צביקה מחדרה
ֲח ֵד ָרה
ַקיִץ
ַר ִע ִינים.
יחים ִעם גּ ְ
ֲא ַב ִטּ ִ
רוֹח ִצים,
ַר ִעינִ יםֲ ,
אוֹס ִפים ֶאת ַהגּ ְ
ְ
אַחר ָכּ ְך
ַבּ ִשׁיםַ .
וּמי ְ
בּוֹזְ ִקים ֶמ ַלח ְ
פּוֹצ ִצים
קוֹלים ְבּ ַמ ֲח ַבת ַעד ֶשׁ ֵהם ִמ ְת ְ
ִ
חוּצה.
תּוֹכהּ ַה ָ
וּמ ַק ְפּ ִצים ִמ ָ
ְ
אוֹכל ִעם ַה ְקּ ִלפּוֹת...
ימיםֲ ,אנִ י ֵ
ֵהם ְט ִריִּ יםְ ,ט ִע ִ
ַר ִע ִינים,
עוּטי גּ ְ
יחים ְמ ֵ
ַהיּוֹם ָה ֲא ַב ִטּ ִ
רוֹצה קוֹנֶה לוֹ ֵמאָה ְגּ ָרם
ֵאין ַמה ֶלּ ֱאסֹףִ .מי ֶשׁ ֶ
צּוּחים.
יח ַבּ ֲחנוּת ֶשׁל ִפּ ִ
ַר ִעינֵי ֲא ַב ִטּ ַ
גְּ
ֲא ָבל זֶה לֹא אוֹתוֹ ַה ָדּ ָבר.
*
ֲח ֵד ָרה,
ְרחוֹב ָר ָח"שׁ
ֲא ִני ַה ְבּכוֹר ְבּ ִמ ְשׁ ַפּ ְח ִתּי
דּוֹדי גָּדוֹל ִמ ֶמּ ִנּי
אַך ֶבּןִ -
ְ
וְ הוּא ִלי ְכּאָח ִבּימוֹת ַהח ֶֹפשׁ.
ֵלילוֹת ַה ִלּינָה ְבּ ָמקוֹם ָח ָדשׁ
חוֹקה
ִעם קוֹלוֹת ַה ַתּ ִנּים וּ ְפ ִעימוֹת ַמ ְשׁ ֵא ָבה ְר ָ
ַה ְמּ ַלוִּ ים ֶאת ַה ַלּיְ ָלה.
אַר ָבּ ִעים,
ֵא ֶלּה ְשׁנוֹת ָה ְ
ְרחוֹב ָר ָח"שׁ עוֹד לֹא ָסלוּל
לוֹהט ַבּ ֶשּׁ ֶמשׁ
וְ ַהחוֹל ָעמֹק וְ ֵ
ָחף ֲא ִפלּוּ ַבּחוֹל ַהזֶּה.
וּבןִ -
הוֹל ְך י ֵ
דּוֹדי ֵ
ֶ
אַח ֶרת ֲא ִני קוֹ ֵפץ ַעל ַהחוֹל
ֲא ִני ֻמ ְכ ָרח ַס ְנ ָדּ ִליםֶ ,
יח ַבּ ַמּ ֲח ַבת .הוּא ַמ ְר ֶאה ִלי
ַר ִעינֵי ָה ֲא ַב ִטּ ַ
ְכּמוֹ גּ ְ
ירים...
וּמנ ָ
ֶאת ַכּפּוֹת ַר ְג ָליו  -עוֹר ֶה ָע ֵקב ְמ ֻע ֶבּה ְ
ירים ֲח ִר ִ
ֻקּב ֲח ִר ִ
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*
יע
נוֹס ִעים ַליָּםָ ,שׁם ָל ַמ ְד ִתּי ָלצוּף ַעל ַהגַּבְ ,ל ַה ְשׁ ִק ַ
ְ
יחה ֻמ ְק ֶל ֶטת ַבּ ֶטּ ֶלפוֹן:
ֶאת ָהאָזְ נַיִ ם ַבּ ַמּיִ םַ .היּוֹם ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִשׂ ָ
יע ֶאת ַה ָפּ ִנים ַבּ ַמּיִ ם
ְבּנֵנוּ ַה ָצּ ִעיר ִצ ְל ֵצל ְל ַב ֵשּׂר ֶשׁ ַהנּ ְ
אַמ ַבּ ְטיָה ְל ַה ְשׁ ִק ַ
ֶכ ָדּה ֶשׁ ָלּנוּ ָל ְמ ָדה ָבּ ְ
וּב ִכיּוֹתִ .היא ְבּ ַע ְצ ָמהּ ִה ְת ַכּ ְבּ ָדה ְל ַס ֵפּר ָלנוּ ֶאת ַה ֲח ָדשׁוֹת ָה ֵא ֶלּה ַבּ ֶטּ ֶלפוֹן.
ְבּ ִלי ַפּ ַחד ְ
עוֹנים .אָז ִהיא
ילהּ ִ -כּי לֹא ִ
יחה ֻמ ְק ֶל ֶטת זֶה ָח ָדשׁ ִבּ ְשׁ ִב ָ
ילה ַל ַמּ ְכ ִשׁירֲ ,א ָבל ִשׂ ָ
ִהיא ְר ִג ָ
אַחר ָכּ ְך".
ַענוּ ַ
אַבּא ֶשׁ ָלּהֵּ " :הם י ֲ
ירה ֶה ָע ָרהַ ,ה ְמּ ֻכ ֶוּנֶת ְבּ ֶע ֶצם ָל ָ
ְמ ִע ָ
*
רוּשׁ ַליִ ם ַלדּוֹד ַהטּוֹב ֶשׁ ָלּנוּ ָשׁם ,אַח ִא ָמּא,
ָס ְענוּ ִמי ָ
ֲח ֵד ָרהַ .בּ ַפּ ַעם ָה ִראשׁוֹנָה ֶשׁנּ ַ
ַח ִסית ִמן ָה ִעיר.
חוֹקה י ֲ
ַענוּ ַבּ ַלּיְ ָלה ,וְ ַה ַתּ ֲחנָה ְר ָ
זֶה ָהיָה ָבּ ַר ֶכּ ֶבתִ .הגּ ְ
ירה
ֻשּׁ ִתים ַבּ ִדּ ָ
זוֹכר ֶאת ַה ְפּ ָת ִחים ַה ְמּר ָ
ַענוֲּ .א ִני ֵ
מוֹנית וְ ִהגּ ְ
ָל ַק ְחנוּ ִ
אוֹתם ְל ַבל ִתּ ָשּׁ ֵאר
ַתּוּשׁים ַבּ ַלּיְ ָלהֶ ,שׁ ְקּ ִפיץ ָהיָה סוֹגֵר ָ
בוּבים ַבּיּוֹם וְ ַהיּ ִ
ַל ֲה ָגנָה ִמ ְפּנֵי ַה ְזּ ִ
ָקיִּ ים ַל ְחדֹּר ַה ַבּיְ ָתה
וּקים ֲענ ִ
אַך גַּם ַה ְקּ ִפיץ לֹא ָמנַע ִמ ְדּז' ִ
תוּחהְ .
ַה ֶדּ ֶלת ְפּ ָ
יהם.
ילים ֲא ֵל ֶ
אוֹר ִחיםְ .בּנֵי ַה ַבּ ִית ָהיוּ ְכּ ָבר ְר ִג ִ
וּל ַה ְב ִהיל ֶאת ָה ְ
ְ
ירוּשׁ ַליִ ם.
יתי ִבּ ָ
דוֹלים ְכּמוֹ ַבּ ֲח ֵד ָרה לֹא ָר ִא ִ
ָכּ ֵא ֶלּה ְגּ ִ
*
אתי ָשׁם ֵס ֶפר ְמ ַר ֵתּק ֶשׁלֹּא ִה ְס ַפּ ְק ִתּי ִל ְגמֹר ִל ְקרֹא
קּוּרי ָמ ָצ ִ
אַח ֵרי ָשׁ ִניםְ .בּ ִב ִ
ֲח ֵד ָרהֲ ,
רוֹמן
ירי" ֶשׁל ֵא ִמיל אַ ָז'רְ .בּק ִֹשׁי נִ ְפ ַר ְד ִתּי ִמן ָה ָ
רוֹמן " ֵשׁ ֶשׁת ֲא ִס ַ
ַעד תֹּם ַה ִבּקּוּר .זֶה ָהיָה ָה ָ
ַהלֹּא גָּמוּר
אַר ִתּי ְבּ ֶמ ַתח ָשׁ ִנים ְבּ ִלי ָל ַד ַעת ֶאת ַה ֶה ְמ ֵשׁ ְך.
וְ ִנ ְשׁ ְ
ָדיַ ,על ְמנַת " ִל ְגמֹר אוֹתוֹ" ִכּ ְביָכוֹל ,וְ לֹא ָהיָה ָלזֶה אוֹתוֹ
ַלגֵּל ַה ֵסּ ֶפר ֵשׁ ִנית ְלי ַ
ָמים ִה ְתגּ ְ
ְלי ִ
ָכ ְר ִתּי
ַה ַטּ ַעם .גַּם לֹא ז ַ
יח ַל ֵסּ ֶפר וְ ַל ְחזֹר ַה ַבּיְ ָתה.
ֶא ַל ְצ ִתּי ְל ַה ִנּ ַ
ַע ִתּי בּוֹ אָזְ ,כּ ֶשׁנּ ֱ
יכן ִהגּ ְ
ַעד ֵה ָ
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דודי בן עמי

 8אטיודים לנושאֶ " :מ ֶל ְךַ -דּיָּג"
לעודד פלד איש הרוח – מדייג לשעבר.

ירה ֲהלֹאִ -היא ֶמ ֶל ְךַ -דּיָּג
"וְ ַה ִשּׁ ָ
מּוֹשׁל ְבּ ַחיּוֹת ַהיָּם ִבּ ְתבוּנָה" )*( עודד פלד.
ַה ֵ
1
ַדּיָּג הוּא ֶמ ֶל ְך
ָפיו
ֻכ ַתּרֶ .אל ַמגּ ָ
ְבּ ֶכ ֶתם ַק ְשׂ ַק ִשּׂים י ְ
ָהמוֹן ִפּיּוֹת נִ ְפ ָערֵ ,אין-קוֹל ִנ ְשׁ ָמע ְבּ ִה ָדּ ְר ָסם.
ַדּיָּג יָשׁוּט ְבּ ַמ ְלכוּתוֹ
שׁוּעיו
ָתן ַשׁ ֲע ָ
ירת ַה ִלּוְ י ָ
ישׁוֹטטִ ,שׁ ַ
ֵ
וִ
שׁוֹטים.
וּמ ִ
ְ
2
ֻכּר ֶמ ֶל ְךַ -דּיָּג
ִבּזְ גַּגֵ -עינֵיֵ -מ ִתים י ַ
וְ יֵשׁ ְמ ַפ ְר ְפּ ִרים
ָבּ ֲע ֵרמוֹת.
ימה ֶאל ֲע ֵק ָביו.
ִר ְשׁתּוֹ ִתּ ְשׁ ֶלה ִסיעוֹת ְל ֵה ָחנֵק ִבּ ְנ ִשׁ ָ
3
ַה ֶמּ ֶל ְך הוא ַדּיָּג
ֵאינוֹ ִנ ְכ ָנס ְל ָשׁם
נָע ָבּ ֲאוִ יר ֵמ ַעל
יטב.
ַמּם ַמ ְב ִשׁיל ֵה ֵ
יכן ֶשׁיּוֹם-י ָ
ימיוֵ ,ה ָ
ַדּ ֲאגָתוֹ ֵמ ָ
ֱאמוּנָתוֹ ַח ְמ ָצן
דּוֹל ִפ ִיניםַ ,צ ִבּים
ֶשׁ ֵהםָ :דּגָהַ ,ס ְר ַטן ְס ָל ִעיםְ ,בּנֵי ְ
ימ ָתם.
יוֹצאת ֵא ָליו ְנ ִשׁ ָ
לוֹמר ְבּנוֹת-יָם ֵ -
 ֶשׁלֹּא ַ4
ִמ ְשׁ ַפּט ֶמ ֶל ְךַ -דּיָּג,
ָל ַק ַחתַ ,ק ַחתַ ,קחַ ,ק-
ַע ָרן
ַער ַ /ציִ ד ַ /בּת ַהיּ ֲ
ְל ֶ /ק ֶרן י ַ
ָל ֶר ֶשׁת,
קוֹרא ִבּ ְת ַלתִ -ק ְלשׁוֹן.
ֶאל ִכּ ְתרוֹ ֵ
תוּלה ֵמ ַה ְק ָפּאָה
יכה ְבּ ָ
ַלּים י ִָביאוּ ְנ ִס ָ
סוּסי גּ ִ
ֵ
יוֹל ֶדת
ְכּ ֶשׁ ִתּ ָדּ ֵרשׁ ֶ
וּל ַה ְמ ִתּין ְל ֵבןַ ,מ ְל ִבּין
ְ
עוֹפ ֶרת ֻמזְ ָה ִבים.
צוּקי ֶ
ְכּ ַשׁ ַחף ,מוּל ֵ
5
שׁוֹט ִטים ָבּ ִאים ָל ֶר ֶשׁת
ָשׁ ִטים ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה ְמ ְ
אוֹמרַ " :ע ְצ ִמי ָראוּי ְל ִה ְת ַע ֵצּם",
ִאישִׁ -אישׁ ֵ
אָרץ,
חוֹבשׁ ֶכּ ֶתר ִמ ְנּ ַיר ִעתּוֹן ֵמ ֶ
ִנ ְמ ָל ְך ֵ -
נוֹשׁן ֲ -אבוֹי ֵריחוֹ ֶשׁלֹא ִנ ְמ ַלח.
רֹאשׁ ָדּג ָ
ֲא ָבל ַה ֶמּ ֶל ְך
הוּא ַדּיָּג,
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אַשׁ ָפּתוֹת.
ֵאין ְל ִר ְשׁתּוֹ ֵמ ְ
חוּטים,
יוֹרשׁ ִ -ר ְשׁתּוֹ ִ
ֵ
וּק ָשׁ ִרים.
חוֹרים ְמ ֻעיּ ִָנים ֶשׁ ֵהם ֵעינַיִ ם ְ
ַתּ ְב ִנית ִ
6
וַיְּ ִהי ַהיּוֹם....
ָדם.
לוּמים ַבּ ֲח ִניתוֹת ו ָ
וּמס ,יוֹם ַתּ ְשׁ ִ
יוֹם שׁוֹט ַ
 ְ -פּ ָר ִטים - -רוֹאים ַבּטּוֹב ַכּיּוֹם ַהזֶּה ַתּ ַחת ַמ ְלכוּת ַדּיָּג.
וְ ֵהם ַחיִּ יםִ ,
7
ֶ ...שׁ ִאם יִ ְר ֶצה ַמ ְלכוּת ָשׁ ַמיִ ם;
אַח ָריו,
ָשׂים ָל ֶל ֶכת ֲ
ָשׁים ,י ִ
אשׁית יִ ְב ַחר לוֹ ַדּ ָיּגֵי ָה ֲאנ ִ
ֵר ִ
ַרק אָז ְל ִה ָצּ ֵלב.
8
רוֹעי ַהצֹּאן,
ֵ
יטה,
בּוֹח ִרים ָבּ ֲא ֵשׁ ִמיםָ ,ק ְר ַבּן ְשׁ ִח ָ
ֵהם ֲ
יטה ָ -ל ֵאשׁ.
וְ ֵישׁ ִשׁ ָ
אַף ַפּ ַעם
ֻשּׁתוֹ ֵמ ֵעץַ ,ה ֶמּ ֶל ְך ַה ַדּיָּג ֶשׁ ַעל ַה ִקּיר.
לֹא הוֹד ְקד ָ
* הנושא מתוך" :מכתבים לברגן בלזן" )" .(12פתח דבר"
מבחר שירים  ,2005 -1973ע'  .50הוצאת "קשב לשירה".
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שמעון הניג

מסכנה האישה הקטנה
ִמ ְס ֵכּנָה ָה ִא ָשּׁה ַה ְקּ ַטנָּה
יְל ִדים
ַע ַל ִים ַבּ ֲחנוּת ָ
ֶשׁקּוֹנָה נ ֲ
ִמ ְס ֵכּן ָה ִאישׁ ַהגָּדוֹל
ֶשׁ ִנּ ְת ַקל ַבּ ַמּ ְשׁקוֹף ֶשׁל ָה ִא ָשּׁה ַה ְקּ ַטנָּה
נּוֹלד ָל ִא ָשּׁה ַה ְקּ ַטנָּה
ֶלד ֶשׁ ַ
ִמ ְס ֵכּן ַהיּ ֶ
מוֹתהּ
חוֹשׁשׁ ְל ִה ָשּׁ ֵאר ְכּ ָ
וְ ֵ
ִמ ְס ֵכּן ָה ִאישׁ ַה ֵבּינוֹנִ י
דּוּר ַסל
ֶשׁלֹּא יְ ַשׂ ֵחק ַכּ ְ
ִמ ְס ֵכּן ָה ִאישׁ ַה ָשּׁ ֵמן
שּׁוֹכב ִעם ָה ִא ָשּׁה ַה ְקּ ַטנָּה
ֶשׁ ֵ
ְכּ ֶשׁ ָתּ ִמיד ִהיא ָע ָליו
ִמ ְס ֵכּנָה ָה ִא ָשּׁה ַה ְקּ ַטנָּה
רוֹצה ֶאת ָה ִאישׁ ַהגָּדוֹל
ֶשׁ ָ
ִמ ְס ֵכּן ָה ִאישׁ ַהגָּדוֹל
הוֹל ְך ִלישֹׁן ְל ַבד
ֶשׁ ֵ
ִמ ְס ֵכּן ָה ִאישׁ ַה ֵבּינוֹנִ י
אוֹהב ֶאת ָה ִא ָשּׁה ַה ְקּ ַטנָּה
ֶשׁ ֵ
ָשׁן ִעם ָה ִא ָשּׁה ַה ְשּׁ ֵמנָה
וְ י ֵ
ִמ ְס ֵכּן ַה ֶיּ ֶלד ַה ָקּ ָטן ֶשׁלֹּא ִנ ְר ָדּם
דוֹלה ֶשׁלּוֹ
ַבּ ִמּ ָטּה ַה ְגּ ָ
נּוֹלדוּ
ָשׁים ֶשׁ ְ
ִמ ְס ֵכּ ִנים ָה ֲאנ ִ

אני צונח בלילות
ֵח ַבּ ֵלּילוֹת
ֲא ִני צוֹנ ַ
גוּעה
ֶאל ֲא ֶר ֶשׁת ְר ָ
ֶשׁל ְשׂחוֹק יְ ָל ִדים.
צוֹחק ִבּ ְשׁנָתוֹ
ַה ֵבּן ֶשׁ ִלּי ֵ
ְלי ִָדי ַבּ ִמּ ָטּה.
ְכּ ֶשׁקּוֹלוֹ ָדּ ֵבק ְל ִקירוֹת ַח ְד ִרי
יח יָד ַעל רֹאשׁוֹ
ֲא ִני ֵמ ִנ ַ
דוּתי.
וְ נוֹג ַ
ֵע ְבּי ְַל ִ
שמעון הניג ,כותב שירה ומחזות לילדים ומבוגרים .תיאטרון "הסימטה" העלה אחד ממחזותיו,
"לויה מאוחרת' .במאי ,שחקן תיאטרון בובות והבעלים של רשת חנויות 'בובימה' לצעצועי עץ.

28

יוסף עוזר

המתמטיקה מתימרת לשיר
]העובדות המופיעות בשיר בדבר הריבועים והדלק נלקחו ממאמר
שהופיע בכתב העת המקוון "עיין ערך שירה"  ,14מאת אביקם גזית[

ָד ְע ִתּי ַעד ַכּ ָמּה
לֹא י ַ
ַחנוּ
ֻא ְמ ָל ִלים ֲאנ ְ
בּוֹע ֶרת ָבּנוּ ַה ְבּ ִדידוּת
ַעד ַכּ ָמּה ֶ
אוֹתהּ
ֵאיזֶה ִא ְינ ֶט ֶל ְקט ַמ ְד ָע ִני ְמ ַע ְר ֵסל ָ
אוֹתהּ
יחה ָ
מוֹכ ָ
ֵאוֹמ ְט ְריָהִ ,
הוֹכ ָחהֶ ,שׁ ֵאינָהּ ֵמ ַהגּ ֶ
ֵאיזוֹ ָ
אתי ַעל ַה ַמּ ְד ָע ִנים
ַעד ֲא ֶשׁר ָק ָר ִ
חוֹפ ִפים ְמ ֻשׁ ָלּשׁ יְ ַשׁר זָוִ ית
בּוּעים ַה ְ
ֶשׁ ָח ְפרוּ ָבּ ֲא ָד ָמה ֶאת ָה ִר ִ
ילוֹמ ְט ִרים[
אָר ָכּהּ ִק ֶ
עוֹתיו ְ
אַחת ִמ ַצּ ְל ָ
] ָכּל ַ
וּמ ְלּאוּ ַהכֹּל ְבּ ֶד ֶלק וְ ִה ְב ִעירוּ
ִ
ַלּי ָהאוֹר יִ ְד ֲהרוּ ְבּ ֵא ְינסוֹף ֶה ָח ָללֶ ,שׁ ֵאי ָשׁם,
ְבּ ִת ְקוָה ֶשׁגּ ֵ
גוֹרס,
ית ַ
ירים ֶאת ִמ ְשׁ ַפּט ִפּ ָ
ָל ְק ְסיוֹת ְרחוֹקוֹת יְ גַלּוּ ֶשׁאָנוּ ַמ ִכּ ִ
גַּ
יליוֹן ְשׁנוֹת אוֹר
ֻשּׁב ְבּ ֶמ ְר ָחק ִ 100מ ְ
כּוֹכב ְמי ָ
אוּלי ָ
ֶשׁ ַ
ַהה סוֹף סוֹף ֶאת ָח ְכ ָמ ֵתנוּ ,וְ יַגִּ ידֵ :אי ָשׁם ֵמ ֵע ֶבר
יְ ז ֶ
צוּרים ֶשׁ ֵאינָם ִט ְפּ ִשׁים
יליוֹן ְשׁנוֹת אוֹר יֵשׁ ָויֵשׁ יְ ִ
ִ 100מ ְ
וּמ ַח ְפּ ִשׂים ֵר ַע ִל ְתבוּנָה
יּוֹד ִעים ְתּבוּנָה ַמ ִהי ְ
ֶשׁ ְ
יוֹנים
יל ִ
ֶשׁלֹּא ִנ ֲהלוּ ִמ ְל ָחמוֹת וְ לֹא ָט ְבחוּ ִמ ְ
ָשׁים
יוֹרים ֲאנ ִ
ֶשׁלֹּא ִקוְ ְקווּ ַקוִּ ים ַעל ַמפּוֹת ְניָר וְ ָשׂ ְרפוּ ְבּ ַל ַה ְב ִ
גוֹרס!
ית ַ
ַאוָה ,יָא קוּלוּלוּשֵׁ :הם י ְָדעוּ ֶ ...את ִמ ְשׁ ַפּט ִפּ ָ
ֵאיזוֹ גּ ֲ
ֵהם י ִַגּידוּ ְ ,WOWבּ ִלי שׁוּם ָס ֵפק .WOW – WOW
יקה ֶשׁ ָלּ ֶהם
לוּבה ַה ָמּ ֵת ָמ ִט ָ
ַעד ַכּ ָמּה ֲע ָ
יר ָתם.
ַעד ַכּ ָמּה ִקינָה ִשׁ ָ
ָל ְק ְסיָה ֶשׁ ִלּי ַמ ְב ִחין ְבּ ָח ְכ ַמת ֱאל ִֹהים
ַא ִני ֵמ ַהגּ ַ
וֲ
ַח ְפּפוּ ְמ ֻשׁ ָלּ ִשׁיםִ ,בּ ְרצוֹנוֹ
בּוּעים י ְ
ִבּ ְרצוֹנוֹ ָה ִר ִ
ח ֶֹמץ יִ ְדלֹק ִבּ ְמקוֹם ַמיִ םִ ,בּ ְרצוֹנוֹ ְמ ֻשׁ ָלּשׁ
ָשׁים ָתּ ִמיד ֵשׂ ָער ַתּ ְחפּ ְֹפנָה
ֶבר וְ נ ִ
ַחפֹּף ֵבּין ִא ָשּׁה וְ ג ֶ
יְ
בּוֹד ִדים ֵמ ֶר ֶחם
ַב ִעירוְּ ,
יק ִאים בּוֹרוֹת י ְ
ֲא ָבל ָמ ֵת ָמ ִט ָ
ָל ְק ְסיָה ֶשׁלּוֹ,
לוֹמר ֵמ ַהגּ ַ
ָד ְע ִתּי ֶשׁגַּם ֵלאל ִֹהים יֵשׁ ַמ ֶשּׁהוּ ַ
וְ י ַ
יּוֹשׁב ָכּאןְ ,לי ְַד ֶכם.
לֹא ָפּחוֹת ִמ ֶמּ ִנּיַ ,ה ֵ
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אורה ערמוני

דילמות של כתיבה
א.

ב.

ְל ִה ָכּ ֵנס ְבּ ֶר ֶגל ַגּ ָסּה
יהם ֶשׁל ֲא ָנ ִשׁים ֲא ֵח ִריםָ ,ז ִרים
ְל ַח ֵיּ ֶ
ַו ֲא ִפלוּ א ָז ִרים
ֲאהוּ ִביםֲ .אהוּ ִבים ְמאֹדֻ .מ ָכּ ִרים.
ַו ֲא ִפלוּ א ְבּ ֶר ֶגל ַגּ ָסּהַ .בּ ֲע ִדינוּתְ .בּ ֶע ְד ָנה.
ְכּלוֹ ַמרִ ,ל ְפשֹׁט ֵמ ָע ַלי ֶאת
ַח ַיּי ֶשׁ ִלּי
ְכּמוֹ ֶבּ ֶגדְ ,כּמוֹ ֶגּ ֶרב,
ְל ַה ִשּׁיל ֶאת עוֹ ִרי,
ַל ֲעטֹת ָע ַלי ,וְ לוּ ִלזְ ָמן ָקצוּב,
ֶאת עוֹ ָרם
ִל ְהיוֹת א ֲא ִני
ְכּלוֹ ַמרֵ ,כּן ֲא ִניֲ ,א ָבל אַ ֶח ֶרת
ְמ ֻס ֶבּ ֶכתֻ ,מ ְר ֶכּ ֶבת
גּוּף ִדּ ְקדוּ ִקי ָח ָדשׁ
יהם.
םא ִניֲ ,א ִנ ֵ
ֵה ֲ
וּ ַמה ֶזּה עוֹ ֶשׂה ִלי
וּ ַמה ָלּ ֶהם?
וְ ַה ִאם אֹ ַהב
ֶאת ַע ְצ ִמי ַה ֲח ָד ָשׁה
ִכּי ֲה ֵרי ִכּ ְכלוֹת ַהכֹּל
ֵאי ֶנ ִנּי יְ כוֹ ָלה ִל ְכתֹּב
ְלא אַ ֲה ָבה.

ָצ ַל ְל ִתּי
ֵמ ְרצוֹ ִני ַה ָח ְפ ִשׁי ָצ ַל ְל ִתּי
ֶאל ַה ָנּ ָהר
וְ א ָי ַד ְע ִתּי ַעד ַכּ ָמה
ָע ְמקוּ ַה ַמּיִ ם
ָג ֲעשׁוִּ ,ה ְת ַע ְר ְבּלוּ
וְ ָס ֲחפוּ אוֹ ִתי ִע ָמּם.
ַו ֲה ֵרי ָיכֹ ְל ִתי
ְל ִה ָשׁ ֵאר ַעל ַה ָגּ ָדה
ְכּ ֶא ֶבן ֶנ ֱא ֶט ֶמת
ִמ ְתבּוֹ ֶנ ֶנת ַבּ ֶזּ ֶרם ַהסּוֹ ֵער
ַמ ִתּיז ,מוֹ ִתיר ַעל ָפּ ַני
ִטפּוֹת וְ ֶנ ֱע ָלם.
ָיכֹ ְל ִתי.
ַהאָ ְמ ָנם ָיכֹ ְל ִתי
ַל ֲעמֹד ִמ ֶנּ ֶגד
ְכּ ֶשׁ ַבּ ָנּ ָהר ַהזּוֹ ֵרם ְבּ ֶשׁ ֶצף ְל ַר ְג ַלי
יכם ֶשׁ ָלּ ֶכם
חוֹ ְל ִפים ָל ֶהם ַח ֵיּ ֶ
ֶשׁ ֵהם ַח ַיּי ֶשׁ ִלּי
ְבּ ֵאין עוֹ ֵצר.

וְ ַה ִאם אַ ֲח ֵרי ָכּל ַה ַמּ ָסּע
ַה ְמ ָפ ֵרַ ,ה ְמ ַר ֵתּק ַה ֶזּה
ָנשׁוּב וְ ִנ ָפּ ֵרד וְ ִנ ְה ֶיה
ֵהם ֵ -הם
ַו ֲא ִני – ֲא ִני.
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עיין ערך תרגום
ירה ְכּ ֶשׁ ְלּ ַע ְצ ָמהּ ִהיא
אַח ֵרי ַהכֹּלִ ,שׁ ָ
" ֲ

ִת ְרגּוּם" )יוסף ברודסקי(1977 ,

רוטכר קופלנד  Rutger Koplandהוא שם העט של רוטכר
הרמן ואן הופדקר ,Rutger Herman van den Hoofdakker
נוירו-פסיכיאטר ,יליד  1934בעיירה חור ) (Goorבדרום
הולנד ,פרופסור באוניברסיטת חרונינגן ).(Groningen
קופלנד החל לפרסם שירים בשנת  1966ומאז הוציא מאז
שלשה עשר ספרי שירה .הוא אחד המשוררים האהודים
בהולנד וזכה במספר פרסים יוקרתיים .כשהוצע לו תואר
כבוד מלכותי בשנת  ,2005דחה את התואר משום שלדבריו
"תארי כבוד מלכותיים נועדו להציג באור השמש אנשים
הרגילים לשהות בצל" .קבצים של תרגומי שיריו הופיעו
באנגלית ,צרפתית ,גרמנית ,פולנית ועברית )"הלא ידוע
שנזכרתי בו" ,בתרגום שלמה גנאור ואסי דגני ,הוצאת "כרמל" ,ירושלים.(1997 ,
שירתו של קופלנד עושה שימוש במילים ובמשפטים שיש בהם פשטות וישירות.
מעין "דיבור בשירה" אל עצמו ואל הקורא .היא שנונה ,לעיתים אירונית ,אך
הרגישות ואהבת האדם נוכחים בה במלא עצמתם .לאחר פרסום אחד מספריו ,אמר
קופלנד" :נראה כי כל אחד מוצא בשירי געגועים לגן העדן האבוד .אני עצמי אינני
מתגעגע לעבר ,אני מתגעגע לעצם החוויה ...והחוויה החדשה היא כאן ועכשיו".
בשיחה עם אסי דגני ,עולה כי תהליך התרגום נעשה בשיתוף עם המשורר ,עמו
נפגשו המתרגמים .הוא בקש שיתרגמו לו להולנדית את השירים המתורגמים
לעברית וקרה לא אחת שהוא תיקן משפטים שונים ,כדי לדייק במשמעויות
ובדקויות להן כיוון ושלא עברו במלואן לשפה העברית.
השירים ראו אור בספר "הלא-ידוע שנזכרתי בו" ,בתרגומם של ד"ר שלמה גנאור
ואסי דגני ,הוצאת "כרמל".1997 ,

הרופא של ינטיה
עברית :ד"ר שלמה גנאור ,אסי דגני
יצד ָה ֵאם
רוֹאה ֵכּ ַ
רוֹפא ֶ
ָה ֵ
יה
ָד ָ
צוֹב ֶטת ִמ ְמ ָח ְט ָתהּ ְבּי ֶ
ֶ
יהֶ ,אל
ָד ָ
ַמ ִבּיט ֶאל י ֶ
ַה ִסּנָּר ִמ ַבּ ַעד ָפּ ַתח ַה ְמּ ִעיל,
ִמ ָשּׁם ֶאל ַס ִכּין ַה ִמּ ְכ ָתּ ִביםַ ,הנְּ יָרוֹת.
אַתּה ַתּגִּ יד
יפה ֶשׁ ָ
אוֹמ ֶרתֲ :א ִני ַמ ֲע ִד ָ
ִהיא ֶ
ֶאת זֶה.
מתוך "עוגבון האתמול" מאת רטכר קופלנד ,הוצאת )1968 Van Oorschotהדפסה .(1981 ,11
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חסה צעירה

מכתב תשובה לאלמנה

תרגום מהולנדית :שלמה גנאור ואסי דגני

תרגום מהולנדית :שלמה גנאור ואסי דגני

ֲא ִני ָיכֹל ַל ֲעמֹד ַבּכֹּל,
ילת ֲאפוּנִ ים,
ְק ִמ ַ
ְבשׁוֹת
גּוֹס ִסיםְ ,בּ ֵעי ַנ ִים י ֵ
ְפּ ָר ִחים ְ
עוֹק ִרים
יך ְ
ֲא ִני ָיכֹל ִל ְראוֹת ֵא ְ
ֵע ְל ֵא ֶלּה
פּוּחי ֲא ָד ָמה – ְבּ ָכל ַהנּוֹג ַ
ַתּ ֵ
ֲא ִני ַמ ָמּשׁ ָק ַ
שׁוּח.
ירה ְבּ ֶס ְפּ ֶט ְמ ֶבּר,
ֲא ָבל ַח ָסּה ְצ ִע ָ
רוֹפ ֶסת
עוֹדנָּה ֶ
אַך זֶה ִנ ְשׁ ְתּ ָלהֶ ,
ְ
ַבּ ֲע ִריסוֹת ְק ַטנּוֹת ַלחוֹת – זֶה לֹא.

הוֹד ָעה ַעל מוֹתוֹ ִק ַבּ ְל ִתּי.
ֶאת ַה ָ
עוֹרר
חוֹלם ֶשׁ ֻמּ ְק ָדּם ִמ ַדּי ְל ִה ְת ֵ
ַבּ ַלּיְ ָלה ֲא ִני ֵ
ֶשׁם,
ַדּ ְלתּוֹת ַהגַּן ְפּתוּחוֹת ַלגּ ֶ
עוֹד ִנּי ָיכֹל
ַערֶ ,
ָל ֲא ָד ָמהַ ,ליּ ַ
ילים
ְל ִה ָכּנֵס וְ ָל ֵצאתְ ,ל ַשׁ ְח ֵרר ְצ ִל ִ
ִמ ֻקּ ְפסוֹת ַה ֶשּׁ ְנ ָהב ַה ְקּ ַטנּוֹת ֶשׁל ַה ְפּ ַס ְנ ֵתּר,
ְל ַשׂ ֵחק ְבּ ַכדּוּר ִעם א' ָבּ ֵע ֶשׂב.
ֶלד ִעם
עוֹד ִנּי ָיכֹל ִל ְהיוֹת י ֶ
ֶ
אוֹנים ְבּ ֵעינַי ְל ֵשׁ ַמע ְדּ ָב ַריִ ְך
ִדּ ְמעוֹת ֵאיןִ -
ידי ָכּ ְך:
ֵא ְ
יך זֶה ָהיָה ִל ְפנֵי ֶשׁ ִה ִגּיעוּ ַה ְדּ ָב ִרים ִל ֵ
הוּא ָהיָה ָכּחֹל וְ ָתשׁוּשׁ ,שׁוּב וְ שׁוּב
תּוֹך ְגּרוֹנוַֹ ,עד ֶשׁהוּא
ָהיָה ַעל ָהאָחוֹת ִל ְשׁאֹב ִמ ְ
אָמ ְר ְתּ( ִנ ְכנַע.
)זֶה ְכּ ָבר לֹא ָהיָה הוּאַ ,

דור לא-דור
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ָכּל ֶא ָחד ְבּ ָכל ָמקוֹםָ ,תּ ִמיד
ַענוּ ַעד ַה ְנּ ֻק ָדּה
ַחנוּ ִהגּ ְ
גַּם ֲאנ ְ
ָבּהּ לֹא ָהיִ ינוּ ַשׁיּ ִָכים ְלשׁוּם דּוֹר,
ָהיִ ינוּ ְל ַב ֵדּנוּ.
דוּרה ָה ֲאוִ יר ֵמ ַעל
ְליַד ַה ְמּ ָ
ָירֹק ִמן ֶה ָע ִלים
יתים ֲאפ ִֹרים
ַמ ִשּׁיר ְפּ ִת ִ
גּוֹס ִסים
ֶאל תּוֹ ְך ַה ִגּ'ין ,וְ ַה ַפּ ְר ָפּ ִרים ַה ְ
ֶא ָב ִקיםַ ,הכֹּל ָתּאַם ָכּל ָכּ ְך
עוֹדם נ ֱ
ָ
אַחר ָכּ ְך ְשׁ ִתיָּה ,וְ עוֹד ְשׁ ִתיָּה
וְ ַ
ָכּ ְך ֶשׁיֵּשׁ ַהדּוֹר ַה ָצּ ִעיר וְ דוֹר
ָרים ,וְ גַם ַהדּוֹר לֹא-דּוֹר;
ַה ְמּ ֻבגּ ִ
ַחנוֶּ ,שׁלֹּא ָיכ ְֹלנוּ ְל ַה ְב ִחין ְבּשׁוּם ָדּ ָבר
ֲאנ ְ

ָביםֶ ,א ָלּא...
ִמ ְלּ ַבד ַע ְצ ֵמנוּ ,לֹא ָח ְפ ִשׁיִּ יםִ ,בּ ְל ִתּי ְמ ֻחיּ ִ
אוֹתנוּ
ָשׁהַ .ה ָדּ ָבר ִה ִשּׂיג ָ
אוֹתהּ ַה ַה ְרגּ ָ
ַמה? ָ
וְ אָנוּ לֹא ָהיִ ינוּ ְראוּיִ ים לוֹ.
מּוּבן ֶשׁ ָח ַס ְרנוּ גַּם ֶאת ָכּל
ַכּ ָ
רוּצים ַה ְמּ ָת ְר ִצים ֶאת ָכּל ַה ֶה ְב ֵדּ ִלים
אוֹתם ֵתּ ִ
ָ
ְבּ ֶה ְב ֵדּ ִלים ֲא ֵח ִרים
וְ ָח ַשׁ ְבנוּ זֶה ַעל זֶה ְבּאוֹתוֹ ָהא ֶֹפן
ַחדַ ,על אַףַ -פּ ַעם,
ֶשׁ ְ
חוֹשׁ ִבים ַבּ ַלּיְ ָלה י ַ
שׁוּםָ -מקוֹם וְ אַףֶ -א ָחד.
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מתוך :פסאז'ים  /מקומות
ֵמ ַעל ַה ַשּׁ ַחת ָתּלוּי ָה ִא ָכּר
ֻמּה
שׁוֹכ ֶבת ֲער ָ
ֵבּין ַהקּוֹרוֹתַ .בּ ֶשּׁ ֶלג ֶ
ָה ִא ָכּ ָרה.

ד.

ִמ ַתּ ַחת ְל ַפ ְרוַת ַהגַּג ַה ַח ָמּה
ְל ָשׁוְ א ַמ ְמ ִתּין ַה ֲחזִ יר ְל ַה ֲא ָב ָסה
יטה.
וְ ִל ְשׁ ִח ָ

יבה
יה ַהנָּעוֹת ִהיא ַמ ְק ִשׁ ָ
יה ָזעִ ,בּ ְשׂ ָפ ֶת ָ
ִפּ ָ
ֶיה מוּנָחוֹת ְגּלוּיוֹת ֵריקוֹת.
וּל ָפנ ָ
ְל ַע ְצ ָמהְּ ,

ֶכת ְל ֵע ֶבר ָכּל ַה ִכּ ְסאוֹת ָה ֵרי ִקים
ֶרת ִהיא ְמ ַחיּ ֶ
ְכּמוֹ ִעוּ ֶ
ֻמּ ֶסת.
ָשׁים ְבּ ִק ָדּה ְמנ ֶ
נוֹט ִלים ִמ ְסּ ִבי ָבה ָה ֲאנ ִ
אוֹתם ְ
ָ

ֹאשׁהְּ ,כּמוֹ ָשׁח
ִהיא ַמ ְר ִכּינָה ֶאת ר ָ
עוֹב ֶרת ִבּ ְשׂ ָע ָרהּ;
ָדהּ ֶ
ַתּ ַחת כּ ֶֹבד ַט ֲענָה ,וְ י ָ

נוֹראֶ ,זהוּ
ַמה ָקּ ָרה .זֶה ָ
ִשׁיר בּוֹ ָה ִא ָכּרָ ,ה ִא ָכּ ָרה
וְ ַה ֲחזִ יר

יך
חוֹשׁ ֶבת ָע ֶל ָ
עוֹד ִנּי ַבּ ַחיִּ יםֶ ,
יריֶ ,
ַקּ ִ
כּוֹת ֶבת :י ִ
ָדהּ ַה ֶ
יָ
יכה ַל ֲעשׂוֹת עוֹד.
יתי ְצ ִר ָ
יךַ ,מה ֶשּׁלֹּא ָהיִ ִ
ֶ
כּוֹת ֶבת ֵא ֶל ָ

ֵמ ִתיםַ .חם ְכּמוֹ ֵקן ָעזוּב
ַבּח ֶֹרףֲ .א ִני ֶה ָחתוּל ַבּ ַבּ ִית ַהזֶּה,
ֵהם ָה ְלכוּ,
אוֹהב ֶאת ַה ָמקוֹם ֶשׁבּוֹ ָשׁ ַכ ְב ִתּי.
ֲא ָבל ֲא ִני ֵ

דיוקן עצמי כסוס

להתעלם
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יתי סוּס ָבּ ֲא ָפר
ַכּ ֲא ֶשׁר עוֹד ָהיִ ִ

ְל ִה ְת ַע ֵלּם שׁוֹנֶה ִמ ְלּ ִה ְת ַגּנֵּב ֶאל ִמחוּץ ַל ַבּיִ ת,
ִל ְסגֹּר ַה ֶדּ ֶלת ַבּ ָלּאט
חוֹרי ַה ִקּיּוּם ֶשׁ ְלּ ָך ְללֹא
ֵמ ֲא ֵ
אַתּה נִ ְשׁאָר
שׁוּבָ .
ישׁהוּ ֶשׁ ְמּ ַח ִכּים לוֹ.
ִמ ֶ

תוֹך גּוּפוֹ
ַר ִתּי ְבּ ְ
יך ִל ְהיוֹת ֶשׁגּ ְ
ָצ ִר ְ
יתי ַמה ֶשּׁהוּא ָראָה
ֶשׁ ְבּ ֵעינָיו ָר ִא ִ
ילים
ֶשׁ ַה ַחיִּ ים אַף ַפּ ַעם לֹא ַמ ְת ִח ִ
אַף ַפּ ַעם לֹא ִנ ְפ ָס ִקים אוֹ חוֹזְ ִרים ַעל ַע ְצ ָמם
ַב ִתּי ֶאת גּוּפוֹ
יך ִל ְהיוֹת ֶשׁ ָעז ְ
ָצ ִר ְ
רוֹנוֹתי ַכּ ִנּ ְר ֶאה ִנ ְשׁ ֲארוּ ָשׁם
ַ
זִ ְכ

ְל ִה ְת ַע ֵלּם ֶא ְפ ָשׁר ְל ָת ֵאר
ְכּ ֵמ ֵעין ִה ָשּׁ ֲארוּת .אַף ֶא ָחד לֹא
ְמ ַח ֶכּה ִכּי ֲע ַדיִ ן ִה ְנּ ָך,
אַף ֶא ָחד לֹא ִנ ְפ ָרד
הוֹל ְך.
ִכּי ֵא ְינ ָך ֵ

ֶדר ָה ֲא ָפר
עוֹמד ֵא ֶצל גּ ֶ
אַתּה ֵ
ָ
עוֹמד סוּס
ַבּ ַצּד ַה ֵשּׁ ִני ֵ
ַבּיט ְבּ ָך
ַה ֵבּט בּוֹ  -הוּא י ִ
אסי דגני ,יליד ירושלים ) ,(1935דור ראשון בארץ .מילדותו כתב שירים ,שאף התפרסמו בעיתוני
ילדים .ההורים עודדו .בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים ,ספרות עברית וספרות אנגלית .עסק
בהדפסה ,בעסק משפחתי זעיר .הוציא ספר שירה אחד וספר אפוריזם.
את המשורר ההולנדי הכיר מספר שירים שלו שתורגם לאנגלית .שותפו לתרגומי שיריו של רוטכר
קופלנד מהולנדית הוא ד"ר שלמה גנאור ,רופא עור ומשורר שנולד בהולנד ועבר שם את השואה.
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יוסי גמזו

שמתחתיה צוּנאמי של מכאוב
צניעוּת ִ
)על ספרו החדש של יהוּדה גוּר-אריהִ " ,צ ְב ֵעי ַפּ ְר ַפּר"(
יהודה גוּר-אריה איננו פּנים חדשות בּספרוּתנוּ ,אך בּשל צניעוּתו,
העדר-מרפּקניוּתו וסינדרום "המסבּיר )פּנים( לצרחן" המאפיין
כּ"הסכּם ג'נטלמני" מאוד לא ג'נטלמני לא מעט מעורכינוּ )תופעה
שרבּים מכּירים בּעליל ,אוּלם רק מעטים מעזים לגַנותהּ( הוּא "זוכה"
להתעלמוּת רוב הרצנזיה השוטפת גם כּשפּרי-עטו נדפּס ואפילוּ
מוּכתר בּפרסים .סימפּטומאטית לכך היא העוּבדה ,שדווקא בּחוּגים
שאינם מתיישרים עם צריחות הרייטינג  -כּמו ,למשל ,הרשוּת
הלאוּמית לתרבּוּת יידיש ,הוּענק לו לא מכּבר )אף שכּתיבתו כּוּלה
עברית( פּרס דויד הופשטיין על כּלל יצירתו )לאחר פּרס פיכמן בּשנת
 2002וּפרס שֹרת המדע והאמנוּיות למתרגמים בּ .(1995-הוּא פּירסם עד היום 7
ספרים בּסוּגות שונות" :זערוּרים  -שירים בּתכלת" )מחבּרות לספרוּת" ;(1966 ,שבחי
הקיץ" )עקד" ;(1978 ,תעלוּלי טלי"  -סיפּוּרים לילדים )ספרית פּועלים;(1983,
"תעוּדת מעבר"  -שירים )" ;(1988מצב צבירה"  -שירים )ספריית פּועלים" ;(1994 ,ריח
אורנים"  -סיפּוּרים )עקד ,1999 ,הספר אף תוּרגם לאיטלקית וזכה בּשֹפה זו לשתי
מהדוּרות ,בּ 2002-וּב (2004-ולאחרונה" :צבעי פּרפּר"  -שירים ועוד )הוצאת כּרמל,
.(2006
נוסף על כּך איפשרה לו שליטתו בּכמה לשונות פּוריוּת תירגוּמית מרשימה בּיותר
)מיידיש ,רוּסית ורומנית( שהניבה עד כּה תירגוּמם של כּ 35-ספרים וּכ 120-תירגוּמים
קצרים יותר שראוּ אור בּפּריודיקה הספרוּתית .כּן תרם לסוּגת שירי-הזמר
הישֹראליים )בּמיוּחד זכוּר לטוב ,בּלחנו של נחוּם היימן וּבביצוּעה של חוה
נוֹשׂא
ישהוּ ַל ְתּ ֵכ ֶלתִ /בּי ֵ
ישהוּ ִבּי ָסבִ /,מ ֶ
ֶלדִ /,מ ֶ
ישהוּ ִבּי י ֶ
אלבּרשטיין ,שירו " ֵכּ ֶפל" ]" ִמ ֶ
ֵעינָיו"[( .ולנוכח רדידוּתם הטקסטוּאלית של רבּים מתמלילי ִפּזמונינוּ בּעת הזאת,
ראוּי היה מאוד כּי יוסיף לתרום גם בּז'אנר זה ,שהוּא  -בּעבוּר רבּים  -גשר חשוּב
בּיותר בּין הפּופּוּלארי וּבין השירי הצרוּף.
כּמשורר ניצול-שואה שחווה בּילדוּתו את זוועות הגירוּש למחנה-ריכּוּז
בּטראנסדניֶסטריה ,בּו שהה כּשלוש וחצי שנים ,אין פּלא שאותות הטראוּמה הנוראה
ההיא ניכּרים בּיצירתו ואף בּקובץ החדש שלפנינוּ" ,צבעי פּרפּר"ַ .בּמדור "כּצעקתה,
ֶסטר" הוּא משֹרטט בּכאב עצוּר את הכּפילוּת הכּאילוּ
מע ֶבר ַלדני ֶ
זכרונות עשן ֵ
זקנים" אך לא פּחות ִמכּך
פּאראדוכּסאלית של אלה שהשואה הפכה אותם ל"ילדים ֵ
והר ַשע גם
שימרה בּהם את אי-מסוּגלוּתו של הילד-לשעבר להבין את תהום-האימהֶ -
תוֹההֵ /בּ ִיני ְל ֵבין ַע ְצ ִמיַ /:ה ִאם ִה ְק ַדּ ְמ ִתּי
בּהגיעם אל שערי גיל-הזיקנה" :וְ עוֹד ֲא ִני ֶ
אָבד ִבּיָ /שםַ ,בּ ַתּ ְב ֵע ָרה ֲ /-ע ַדיִ ן ְמ ַשׂ ֵחק ִע ִמּי
ֶלד ֶש ַ
ְל ַהזְ ִקין אָז /,אוֹתוֹ ַליְ ָלה? /אוֹ  / -י ֶ
ימה וְ ִת ָמּהוֹן" )"ילדוּת
וּב ֵעינָיו ֵ /-א ָ
רוֹאיםְ /
חוֹרי ִפּנָּהֵ /מ ִציץ ְבּ ֵאיןִ -
בוֹאיםֵ /:מ ֲא ֵ
ְבּ ַמ ֲח ִ
חוזרת" ,עמ'  .(51מאחר שהשאלה המתבּקשת בּיותר בּהקשר גיהינומי זה היא :מדוע
שתקוּ השמיים? )"אלוהים מת בּאַוּשוויץ" נכתב ,כּזכוּר ,על חזית אחד מקסרקטי
המקרא ,אל " ֵא ְר ָדה-נָּא וְ ֶא ְר ֶאה
המוּזלמאנים( מוליכה שאלה-נטוּלת-תשוּבה זו אל ִ
ַה ְכּ ַצ ֲע ָק ָתהּ" של בּראשית י"ח .בּאנאכרוניזם יָזוּם ,כּדרכּו של מאנגר בּשיריו התנ"כיים
)"חוּמש לידער"" ,מגילה לידער" וקובץ השירים "רוּת"( הופך יהוּדה גוּר-אריה את
המקראי ל"אוּמשלאגפּלאץ" )מקום שילוּחם של היהוּדים אל מחנות-
עמק השֹּ ִִדּים ִ
בּוּמ ַראנגי,
ההשמדה( ומעביר את ה"כּצעקתה" של סיפּור סדום לכתב-אישוּם מהוּפּךֶ ,
כּנגד האחד שלא צעק ,האל עצמו .מוטיב זה עובר כּחוּט הבּרזל של גדר מחוּשמלת
ֶלד ֲע ַדיִ ן
אי-אזַ ,בּ ַלאגֶר ,אף בּשירים נוספים במחזור זה" :וְ גַם ַע ְכ ָשוְ ,ל ֵעת ְס ָתו /אוֹתוֹ י ֶ
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ישית .../וְ ִלבּוֹ ַ -כּ ָשּ ַמיִ ם ֵ -ריקֵ /מ ֱאל ִֹהים") ".בּקשת שווא" ,עמ'  .(55וכן:
בּוֹכה ִבּי ֲח ִר ִ
ֶ
" ַעל ֶא ֶרץ ַר ָבּהְ /מ ֵלאָה גְ וִ יּוֹת /לֹא ָהיָה /יָהּ") ".מן המיצר" ,עמ' .(57
עצם ממדיה  -לאורך ,לרוחב אך בעיקר לעומק  -של תהום החוויה המכוננת ההיא,
כּמו גם שיבּוּצם של קטעי פּרוזה שירית בּקובץ זה )שלא לדבּר על סיפּוּרים קצרים
אחרים של המשורר ,כּמו למשל בּספרו "ריח אורנים"( מעורר בּלב הקורא רצון
להתוודע אל רומאן מקיף בּו יגולל יהוּדה גוּר-אריה את סיפּוּרם של ילדי
שדומה לא עוּצבה עוד עיצוּב רומאניסטי רחב-
ֶ
טראנסדניֶסטריה ,פּרשה מחרידה
חסרה לא רק ַבּסיפּורת הישֹראלית,
יריעה בּידי מי שהתייסר בּה בּגוּפו-הוּא .חוּליה זו ֵ
אלא אף בּתודעתו של הנוער העכשווי ,ש"מסע החיים" לפולין ,אל אתרי מחנות-
לעניינוֹ הגובר ַבּנושא.
המוות ,הוּא רק סימפּטום אחד בּין רבּים ִ
הא ֶל ִגי
חטיבה תימאטית אחרת לה נדרשים רבּים משירי הספר היא חטיבת התיעוּד ֶ
לוּמים/
נוֹפיםֲ /ע ִ
החלוֹף ,ההחמצה וה"הגיל המתקדם" )לאן?(" :הוַֹ ,כּ ָמּה ִ
של תחוּשת ֲ
יך;
עוֹת ָ
עוֹלם../.הוַֹ ,כּ ָמּה ְס ָפ ִריםְ /בּ ַמ ָדּ ִפיםְ /כּ ֵמ ִהים ְל ַמגַּע ֶא ְצ ְבּ ֶ
לֹא יִ ְשזֹף ַמ ָבּ ְט ָךְ /ל ָ
אָכןְ ,נ ַהר ְכּ ָברֵ /אינֶנּוּ
אָכןֵ ,
ָשים ") " - - -החמצות" ,עמ'  .(45וּבניסוּח שונהֵ " :
ַ ../כּ ָמּה נ ִ
חוֹל ִפים/.
ָמים ְ
ָהר /וְ ֵאין ִל ְטבֹּל בּוֹ ַפּ ֲע ַמיִ ם") ".על נהר כּבר" ,עמ'  .(78או" :י ִ
ְכּ ָבר אוֹתוֹ נ ָ
מוֹעדָ /,ה ֶרגַע
ַא ִני ִ / -א ָתּם") ".טרמפּ" ,עמ'  .(44או גםְ " :בּבוֹא ֵ
עוֹב ִרים /.ו ֲ
ָמים ְ
יִ
ַר ְגּ ִרים יִ ְנשֹר ַתּ ְח ָתּיו/
אַחרוֹן ַהגּ ְ
יע /י ְִרמֹז ְל ָךַ :ע ָתּה!ֲ //
עוֹלם ַמ ְפ ִתּ ַ
ֻעדָ /,צפוּי ,אַך ְל ָ
ַה ְמּי ָ
יך/
עוֹת ָ
ָמיםַ /תּ ֲעמ ְֹדנָה ֶא ְצ ְבּ ֶ
אַתּה") ".פצצת-זמן ]ב[" ,עמ'  .(16וכןְ " :לי ִ
ְכּ ֵמת //.וְ גַם ָ
ֵמ ַר ֲע ָדן /.שוּב לֹא יִ ְנשֹרַ /החוֹלִ /מ ַבּ ֲע ָדן /,לֹא יִ ְס ַתּנֵּןַ /בּ ִמּ ְרוָחֵ /בּין ֶא ְצ ַבּע ְל ֶא ְצ ַבּע/.
אַה ָבה //.וְ גַם ְ
 /הוּא יְ ַכ ֶסּהַ /הכֹּלְ /בּ ֲ
אוֹת ָך") ".מסע החול" ,עמ' .(12
ַחד של זוּגיוּת שהזמן לא יכול לה .זהוּ
מה שנותר ,נותר בּאמת ,היא חמימוּת היּ ַ
זּוֹכרוֹתְ /מ ַשׂ ְר ְטטוֹתְ /בּ ִמ ְכחוֹל
ָדי ַה ְ
הסנֶה הבּוער היחיד ,הנדיר בּימינוּ ,שלא ֻא ָכּל" :י ַ
ְ
ֶדר
עוֹתיֵ /מ ֵע ֶבר ְלג ֶ
חוֹמ ִקיםִ /מ ַמּגַּע ֶא ְצ ְבּ ַ
מּוּקיִ ְךַ /ה ְ
גּוּעיםֶ /את ַק ֵוּי ַה ִמּ ְתאָרֶ /של ַח ַ
ַע ִ
גְּ
ַה ַה ְפ ָר ָדהֶ /של ַה ָשּ ִנים") ".גדר הפרדה" ,עמ' .(37
שמתחתיה גועש צוּנאמי של מכאוב.
זהוּ קובץ צנוּע של משורר צנוּע ,אך צניעוּת ִ

לא סיזיפוס

אחד מי יודע

ֵאינ ִֶנּי ִסיזִ יפוּס
ַע ְק ָשׁן
ַלגֵּל ֶאת ַה ֶסּ ַלע
ְמג ְ
שׁוּב וְ שׁוּב
ֶאל רֹאשׁ ָה ָהר.

ֶלד
יוֹד ַע ,י ֶ
אַתּה ֵ
ָמה ָ
ֶמה ָהיָה ָשׁם?

ַסּה
ַרק ְמנ ֶ
ְבּ ָכל כּ ִֹחי ַה ַדּל
ְבּ ָכל ַהתֹּם
ְל ַע ֵכּב
ְכּ ָכל ָה ֶא ְפ ָשׁר
נוּפת גִּ ְלגּוּלוֹ
ֶאת ְתּ ַ
ֶאל ַה ְתּהוֹם.
מתוך "צבעי פּרפּר"  -שירים ועוד
)הוצאת כּרמל.(2006 ,

יוֹד ַע?
ֶא ָחד ִמי ֵ
יוֹד ַע:
ֶא ָחד ֲא ִני ֵ
יליוֹן(
וּמ ְ
יליוֹן ִ
וּמ ְ
יליוֹן ִ
וּמ ְ
יליוֹן ִ
וּמ ְ
יליוֹן ִ
יליוֹן וְ עוֹד ִמ ְ
) ָכּפוּל ִמ ְ
יך ֶא ְפ ָשׁר ִל ְספֹּר?
ֵא ְ
יך ֶא ְפ ָשׁר ְל ַס ֵפּר?
ֵא ְ
ֶלד
יוֹד ַע ,י ֶ
אַתּה ֵ
ָמה ָ
ֶמה ָהיָה ָשׁם?
יוֹד ַע?
ֶא ָחד ִמי ֵ
יוֹד ַע:
ֶא ָחד ֲא ִני ֵ
ָשׁם -
ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם
אָרץ
וּב ֶ
ָ
לֹא ָהיָה
אַף ֶא ָחד.
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המדור לחיפוש שירים
אשמח אם מבין הקוראים ימצא מישהו שיוכל לעזור לצחית.
להלן בקשתה:
אני מחפשת שיר של משה שמיר ששורה שחוזרת בו היא "את תהיי יפה אצלי,
אילת" .השיר נכתב ב ,1949-כנבואה מדויקת של מה שאילת תהפוך לימים -ממפרץ
מדברי וקסום לעיר קיט נהנתנית.
תודה,
צחית

לקוראי "עיין ערך שירה"
קיבלתי היום מאליהו הכהן מכתב מפורט על דרך הייסורים שעבר מאז התאונה
שסיכנה את חייו .הוא כבר הולך על רגליו ואפילו ללא קביים.
אליהו שאל אם אוכל להשיג לו שירונים כתובים בכתב יד מלפני  .1948אני מניחה
שהוא מתכוון למחברות משיעורי זמרה ,פנקסים מתנועת הנוער ,דפדפת עם שירים
שהתחבבו והועתקו ואני טיפ-טיפה צעירה מדיי כי עברתי מגן הילדים לכיתה א'
בכלא הריאלי בראשנתש"ט...
כך שרשימותיי שלי צעירות מדיי ...אשמח אם תעזרו לי לשמח את אליהו נעים
הנעימות העבריות ...אולי נשארה אסופת שירים משכנה ,מסבא או מדודה?
ו...ש...לא נפסיק לשיר ...ונשמור על בריאות הרחק מנהגים חסרי מעצורים.
להתראות במילים ,במנגינות ובטובו של עולם.
הכתובת למשלוח:
אליהו הכהן
האשל 8
רמת-גן 52435
שולה לויטל.
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קוראים כותבים
לשרית שץ היקרה,
אני מבקש להודות לך עבור יצירתך ,שיופיה כובש ,ובו-זמנית מקורית ,ושופעת
אירוניה נפלאה .צפיתי בה פעמים אחדות ,ולכל מי שהראתי אותה ,נהנה מהמפגש
בין האמנויות .תודה מיוחדת ליעקב ברזילי עבור התרגום.
מברכך בחיבה
שנדור לוקץ'
ליעקב )ברזילי(
תודה עבור המשלוח .שימחת אותי עד מאוד .ההרכב המושלם של המצגת הפתיע
אותי .לצערי אינני מבין את השירים בעברית ,אך אני בטוח שיצרת תרגום איכותי,
שכן התמונות ,ואווירת המוסיקה מכתיבות את חווית העונג .בבקשה ,תרגם את
שורותיי לגברת החביבה.

שרית ,שלום וברכה .אינני יכול להתאפק .זה מוזר שאני מתנצל .אולי אני מטריד.
רציתי לומר שאני מעריך את עבודתך מאוד .בלעדייך לא הייתי נחשף לשירה.
בעטייך ,אני מחכה לקבל עוד ועוד מצגת .בכנות -לא נחשפתי לשירה ,ולכן אינני
צרכן של ספרי שירה .אולם המצגות ערוכות ביד אמן .השירים והמשוררים נבחרים
היטב .הציורים והצילומים נבחרים בטוב טעם .המוסיקה המלווה כאילו הולחנה
עבורך.
כל הכבוד.
את משקיעה מזמנך כל כך הרבה.
את )כנראה ( משקיעה מאודך ומנפשך כל כך הרבה,
ועל כך תבורכי.
ועל כך אני מודה.
דוד דקל.

הי שרית
זה עתה סיימתי לצפות במצגת של שירת הנשים הערביות "קולות מן הים האחר".
מצגת מקסימה .שירה מרגשת ,כנ'ל לגבי הפסקול המלווה.
מעבירה מיד לחבריי וחברותיי בתנועת האם החמישית ,נשים יהודיות וערביות
המנסות לבנות גשר לשלום ,דרך הדברות ופתרון סכסוכים בגישור.
בברכה
ענת ביתן-רמון
חברה בתנועת האם החמישית
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