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  ורכתדבר הע
  

משקפים לנו את יופיו של , המתדפקים כבר על חלוננו, ריחות האביב וגווני פריחה
הזמן אכן אינו עומד על מקומו ואנו כבר מגישים לכם את . הטבע ואת הזמן החולף

  ".עיין ערך שירה"של  17גיליון מספר 
אנו מודים לכל המנויים הרבים אשר . נחל הצלחה רבה" לאה גולדברג"פרויקט 

  .בזה שכרנו. בו לנו משובכת
  

  . מנסים להתחדש -אף אנו כך , וכמו הטבע
, לשירה הקלה, ברצוננו לפתוח מדור חדש שיוקדש לזמר, )18( -החל מהגיליון הבא 

כל מה שכמעט הזנחנו  –שירי ילדים אפילו שירי שטות , כמו גם למקאמה, ולפזמון
, רים העוסקים ביוצריםמאמ, שמו של המדור, "ףשקּו"ב כוונתנו להביא. עד כה
כמו גם , בתוכן ובצורה של מה שנהוג לכלול תחת ההגדרה של שירה קלה, בסוגות

  .ביצירות מתחומה
נשתדל להקפיד באיכות החומר גם כיוון שאנו , כֶֹבד רֹאׁשלְ ראויה , שירה קלה טובה

  . רוצים כי שירים ופזמונים שיתפרסמו במדור יוכלו לעניין מלחינים ומבצעים
 .באמצעותנו -יוכלו ליצור קשר עם המחברים שפזמוניהם יופיעו במדור  אלה

  ".ףשקּו" לכן הנכם מוזמנים לשלוח יצירות מעולות מפרי מקלדתכם למדור
ציינו את , אנא. אני שוב מזכירה בהזדמנות זו לכל שולחי היצירות והמאמרים

  .שמכם וכתובת הדואר האלקטרוני בקובץ עצמו
  

אנו מתכוונים להפיץ מצגת אשר תהווה כמעין הגדה , פתחלכבוד פסח העומד ב
 "שירי מכות מצרים"המצגת תכלול את . של החוג לשוחרי שירה, וסדר פסח פואטי
  .היא תופץ בסמוך לערב פסח. מאת נתן אלתרמן

  
  ?ומה בגיליון

הן , הולכים ומתרבים הכותבים הצעירים, לצד הכותבים הוותיקים, לשמחתנו
אני רוצה לברך כותבים אלה על ההעזה לפרסם וכן על איכות . יםבשירה והן במאמר

של יונה " אני"דוגמא לכך הנו המאמר העוסק בזהותה המינית ובתצוגת ה. היצירות
התבוננות בפיוט לפסח ומשמעותה של  –" שירה ובשררה"מאמר נוסף עוסק ב. וולך
.  תרגום משיריומאמר קצר על יבגני יבטושנקו ו, דרך סיפור אוטוביוגרפי, שירה

כמו כן אנו מביאים רשימה על . על ומשיריה של אליזבת בישופ" עיין ערך תרגום"ב
  .בעריכת משה דור, "האדמה הקורנת"ספר מבחר שיריו של המשורר איתן איתן 

חלקם מתוך ספרי ביכורים וספרי שירה שזה , בגיליון שירים רבים, בנוסף למאמרים
  .כת הצלחה כותבים אלהאני מברכת בבר. עתה יצאו לאור

  
  
  

  
  .וקריאה מהנה ואביבי מאחלת לכולכם חג פסח שמח

  
  שרית
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  אורי ברש

  אלוהים של אחרי הגשם
  הּוא יֹוֵרד ַאֲחֵרי ָהרּוחֹות ְוַהּקֹר
  ֶלֱאסֹף ֶאת ֲעֵלי ָהֵעץ ַהּנֹוְׁשִרים

  .ֱאלִֹהים ֶׁשל ַאֲחֵרי ַהֶּגֶׁשם
  

   ָסךְ ֲאִני עֹוֵקב ַאֲחָריו ֵמֲאחֹוֵרי מָ 
  .ַּתְרִמילֹו ָנפּוחַ . ֶׁשל ְזכּוִכית

  הּוא ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ִנְרֶאה
  ֵבי ָהרּוחַ הּוא ֶנְחָּבא ְּבִעּקְ 

   ּוְמַלֵּקט ָּכל ָעֶלה ְּבִנְפָרד
  .ְוָכל ָעֶלה ְּבָפָניו הּוא ֶקֶמט ֶאָחד

  
  ֶאת ָּכל ָּבָניו, ּוְכֶׁשהּוא ּגֹוֵמר ֶלֱאסֹף ֶאת ֻּכָּלם

  .ֶרף ַהֶּזה ָחרּוׁש ְּבָפָניוָּכל ַהחֹ
  

  ֲאִני יֹוֵׁשב. ִלְפָעִמים ֶהֳחָרִפים ֲאֻרִּכים
  ְלַיד ַהַחּלֹון ּוְמַחֶּכה לֹו

  .ֱאלִֹהים ֶׁשל ַאֲחֵרי ַהֶּגֶׁשם
 

  
  

  כסוף היום
  ְלַבּסֹוף ֵהם ֵמִתים ְלַאט

  ְּכבּועֹות ֲחלֹום ְנמֹוגֹות ַעל ֶחְלַקת ַהַּמִים
  ָקהּוְכָבר ֵאין ָּבֶהם ְצעָ 

  ְולֹא ְּכֵאב
  ְוֵהם ֵמֵעֶבר ַלְּתִמיהֹות ְוַלְּתִפּלֹות

  .ָאז ָרִקיַע ִנְפָרׂש ַמֲאִפיר
  ְוָכחֹל ַמֲעִמיק ַאט ָלֶעֶרב

  ּוָבָאה רּוחַ 
 .ְּכסֹוף ַהּיֹום

  שיר פרידה 

  )בראסנס' ורג'לג(
  

  ַהְּקַטִּניםֵהם ָׁשְמעּו אֹותֹו ָׁשר ַּבֻּפְנָּדִקים 
ְוָהָאָבק ַמְלִּבין ֶאת ַּדְרֵכי , ְּכֶׁשַּבחּוץ ְמַנֶּגֶנת ָהרּוחַ 

  ַהְּכָפר
  ב ֶּכָעָׁשן ַהַּמרָאז קֹולֹו ָּבֶהם ָצרַ 

  ְּכמֹו זֹוָנה ַּבִּכָּכר, ּוְבָזִוית ָהַעִין ָנְצָצה ְקִריָצה
  ְוהּוא ָׁשר

  
  ְוֵהם ִהְקִׁשיבּו

  ְלאֹור ַהֵּנאֹון ַהַּקר, קָׁשם ֵּבין ֶאֶלף ֵריחֹות ַהַּטּבָ 
  ְּכֶׁשָאַהב אֹוָתם ְּבַאֲהָבה ְמֻיֶּבֶלת

  רבַ ם הּוא ָּבָכה יֹום ֶאְתמֹול ֶׁשעָ ּתָ ְּכֶׁשִא 
  ְוִלְקַראת ִסּיּום

  ְּכֶׁשֶאל ַהַּלְיָלה ָזַרק הּוא ְקָלָלה
  ֵהם ָסְלחּו

  ִּכי ָיְדעּו ֶׁשָהְיָתה זֹו ְּתִפָּלה
  ...ִּכי הּוא ָׁשר

  
  :רֵיׁש ּוִמיֶׁשהּו ְלֶרַגע ִנְזּכָ , םְוַעד ַהּיֹו
 !ֵאיְך הּוא ָׁשר, ֱאלִֹהים

  

למד בבית הספר בורוכוב בגבעתיים ולאחר מכן בתיכון קלעי , 15.8.1951יליד  , ברש אורי
. שנים באוניברסיטה העברית בירושלים 3שרותו הצבאי למד משפטים במשך   לאחר .בעיר
שהוא משותק כ, פלוס 100%   ל"הוכרז כנכה צהונפצע קשה במסגרת שרותו הצבאי  אורי

לאור מצבו החליט להפסיק את לימודי . בחלק גופו התחתון ומרותק לכסא גלגלים
תל אביב ועל כך קיבל  תטחר יותר למד עיתונאות באוניברסימאו .המשפטים באוניברסיטה
נהרג בעת  ,ישאול, אחיו הצעיר של אורי". מעריב"זמן מה כתב טור ב. פרס התלמיד המצטיין

  . 17.4.2007 -הוא נפטר ב . של אורי מצבובלהתדרדרות  גרם האסון. כ"שרותו בשב
") תמוז"בהוצאת " (יחפים בתוך השקט"ספר שיריו . ספרי שירה 3אורי פרסם בימי חייו 

     .ל"רש זעל ידי הוריו של אורי ב" ערך שירהעיין "נשלח למערכת 
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  רמי דיצני

  למאסף הירושלמי שיר
 

  ֵליל ְׁשעֹון חֶֹרף ֻמְקָּדם יֹוֵרד ַעל ָהִעיר ַהָּקָרה ַהְּקדֹוָׁשה
  ָּדם-ֵלב ֶאֶבן ְירּוַׁשְלִמית ְוֻרָּדה ְמֻגֶּיֶדת ְוִריִדים ְמֻסָּיִדים ּוְקִריֵׁשיִעיר 

  ט ַּדקְמֻפְסֶּפֶסת ִּבְכִביֵׁשי ַמֲהמֹורֹות ְיקּוִׁשים ִמְתַּכְּסִחים ִמְתַּכִּסים ְּבַמֲעֵטה ַאְסַפלְ 
  .ְלַכּסֹות ַעל ָהֶעְרָיה. ִלְקַראת ַהְּבִחירֹות ָלִעיִרָּיה

  .ְּבָכל ַּתֲחָנה. ִיּסּוִרים ְּבָכל ֶּדֶרךְ - ךְ ִעיר ֶּדרֶ 
  .ֲחָנָיה ְּבִלי עֶֹדף ֶּכֶסף- ְזרּוַעת ָפאלּוִסים ְּכסּוִפים ּפֹוְלִטים ַּכְרִטיֵסי

  .מֹוִנּיֹות ַּגִּסים ֲעַבְרָיִנים ְמַנְּתִקים מֹוִנים מֹוִנים ַצְלָיִנים-ִעיר ִּביָרה ְלֶנָהֵגי
   ל ַמְפִּגיִנים ְוׁשֹוְטִרים ִּבְריֹוִנים חֹוְבִטים ִּבְלֻאָּמִניםִעיר ַמְפִּגיִנים יֹוְרִקים עַ 

  ּוְׂשמֹאָלִנים ּוָפַלְסִטיִנים ַוֲחִסיִדים ֲחֻּסִנים ְׂשִעיִרים ּוְׁשֵמִנים ְוַאְנְּתרֹוּפֹולֹוג
  .ִהיְסטֹוְריֹוִנים ְּבִהיְסֶטְרַית ַהֵּקץ- ּוִמְׁשַלַחת ֵניאֹו

  
  נֹוְׁשִקים ִלְכָתִמים ַעִּתיִקים- ים נֹוְטִפיםְּכָתִמים ֲחָדִׁשים ַלְּבָקרִ 

  .ִעיר ִלְטמֹן רֹאׁש ַּבֶּסֶדק. ֶּדֶרְך ַהְּסָדִקים
  .ַקִּדיָׁשא ָּכל ִקיר-ִעיר ַאְתָרא. ַּבּכֶֹתל. ְּבכֶֹתל. ִעיר ִלְדּפֹק רֹאׁש ַּבִּקיר

  .ְּבַמֲהָלְך לֹא ָזִהיר. ִעיר ַעל ִעיר ַעל ִעיר ֶאְלּתֹוך ִמְתַחם ִעיר
  .ְּבַמֲהָלְך לֹא ָזִהיר! ַהִּמְקָּדׁש-יר ּפֹוֵרץ ֶאל ִּפיר ִיְפרֹץ ֶאל ִּפיר אֹוְצרֹות ֵּביתּפִ 

  ַקָּנִאים לֹוֲחִמים ְּבַקָּנִאים ַעל ִקְבֵרי ַקָּנִאים ָלֲחמּו ְלֵאל ַקָּנא
  ְּסִפיָרההַ - ְקבּוָרה ִמִּלְפֵני-ָטֳהָרה ֵמַעל ֲחִפיר ְמָעַרת-ֲאִויר ְוִגְׁשרֹוֵני-ֵמַעל ִּכיֵסי

  ָעָפר- ַמר ַעל ַעְצמֹות ׁשֹוְכֵני-ּכֲֹהִנים ִעם ֻׁשְלָחִנים ּומֹוְכָסִנים ְוַיְחָצִנים מֹוִחים
  .ֶנְחָׂשפֹות ָלֲאִויר

  
  .ִעיר ִקיר

  .ִעיר ִויְּבַרְציֹות ָקׁשֹות ָּבֲאִויר
  .ִעיר ֵלְך ִּתְכּתֹב ָלּה ִׁשיר. ִעיר ֵאין ָנִביא ָּבִעיר

  .ָּפגֹוׁש ְּבִמְלֶחֶמת עֹוָלם ַּבְּכִביִׁשים-ֶאל- ָצבּוַע ִמְתּגֹוְׁשִׁשים ָּפגֹוׁש-ֹון ַּפחָּפָרִׁשים ְּבִׁשְרי
  .ְקִנּיֹות ִמיֶׁשהּו ַּבּׁשּוק ִהְׁשִאיר-ַחד ִמַּסלּפַ . ַּכּדּוֶרֶגל-ִׂשְנַאת ָמֶות ְּבִאְצַטְדיֹון

  .ָהִעיר-ַרחִמְטַען ַמְסְמִרים ַמְמִּתין ְליֹומֹו ְּבַמְחָסן ָנטּוׁש ְּבִמזְ 
  ;ָהִעיר-ַּבֵּלילֹות עֹוָלה ְּבַחּלֹוֵננּו ַׁשֲאַגת ֲהמֹון ִּכַּכר. ִעיףִעיר ְמִביָאה ָלנּו ֶאת ַהְּס 
 .ָנמּות ָעֶליָה ֶאל ַהִּקיר. ָלמּות ָלמּות ָלמּות ָעֶליהָ 

  
  
  

: השכלתו מגוונת ומפגישה תחומים שונים. אביב בה גדל והתחנך-משורר יליד תל ,רמי דיצני
עד . בוגר בית הספר לקולנוע בלונדון ומדריך תיירים מוסמך לאזור המדבר, אלקטרוניקה נדסתה

ממשיך לפרסם שירים , כיום מתגורר בירושלים. קבצי שירה ושני ספרי ילדים 6כה פרסם 
  . מקיים סדנאות לכתיבה יוצרת ועורך ערבי קריאה ודיון בשיריו, בעיתונים וכתבי עת
וחתן פרס ם "פרס אקו, פרס קרן ירושלים, אביב- פרס קרן תל: ם ספרותייםרמי דיצני זכה בפרסי

 ,אנגלית, כולל ערבית, משיריו תורגמו לשפות זרות .ה"ש לוי אשכול לשנת תשנ"הממשלה ע-ראש
 .קרואטית וספרדית- סרבו, רוסית, פולנית, צרפתית
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  חרמוני) נס(עדה 

  אוהבת את עצמה
  ָמּה יֹוֵתר ֵמֵאי ַּפַעם ְוֶאת עֹוָרּה ָהַרְך ְוַהָּלָבןַהּיֹום ִהיא אֹוֶהֶבת ֶאת ַעצְ 

  ּוְכמֹו ְּבָכל יֹום ַמְגִמיָׁשה ֶאת ְׁשִריֶריָה ַהִּמְתַקְּׁשִחים ְוָסָכה ֶאת ּגּוָפּה ְּבֶׁשֶמן
  ּהּבָ ּגַ ָּכְך ַּגם ִמְׁשַּתַּבַחת ִּביֵרֶכיָה ַהִּמְתַמְּלאֹות ְּבַרְגֶליָה ַהִּמְתָאְרכֹות ַּבֶּקֶׁשת ֶׁשל 

  ֲאִפּלּו ִּבְטָנּה ַהִּמְתַקֶּמֶרת ְמַמְּלָאה ֶאת ַנְפָׁשּה ַּגֲאָוה
  ּוָמה ִאְכַּפת ָלּה ֶׁשֵאין ַהְּגָבִרים ׁשֹוְלִחים ָּבּה יֹוֵתר ֶאת ַמָּבָטם

  ּוַמה ְּמַׁשֶּנה ָלּה ֶׁשָּפֶניָה ֵאיָנם עֹוד ֲחָלִקים ְּכֶׁשָהיּו
  ְוָיְצאּו ִּבְלָעֶדיָה ֶאל ִמְלֲחמֹוֵתיֶהםֲהֵרי ֲאִפּלּו ַהְּיָלִדים ָּגְדלּו 

  ְמֻחֶּיֶבתֵאיָנה ְוַדֲאגֹוֵתיֶהם ַמְחִליקֹות ֵמַעל עֹוָרּה ַהָּלָבן ּוְכָבר 
  ַעְכָׁשו ִהיא הֹוֶלֶכת ּוִמְתַרֶחֶקת ּוַמִּגיָעה ְלַבּסֹוף ַּגם ֶאל ַעְצָמּה

  ּבּועֹות ֵריָחִנּיֹות ֶׁשל ֶׁשֶמן  ְוַכֲאֶׁשר רֹוֶחֶצת ַּבַּמִים ָהֲעִדיִנים ְמִציִפים ָּפֶניהָ 
  ִהיא ַרק ִמְתַקֶּפֶלת ִלְסּגֹר ַעְצָמּה ְּכמֹו ִצְדַּפת ְּפִניִנים ַעל ִרְצַּפת ַהָּים

  ָנָמה ֵּבין ַאּצֹות ְוַאְלֻמִּגים ָנָעה ִעם ִצְמֵחי ַהַּמִים ַּבְּזָרִמים 
  ִחים ַוֲחָלִקיםה ִמן ָהַרֲחָצה ָּבעֹור ַהְּמֻבָּׂשם ָּפֶניָה ְמתּוְועֹולָ 

  ָרגּוַע ִּבְצִניָפתֹו ַעל ַהַּצָּואר ַהִחֵּור  ַׂשֲעָרּהַוֲאִפּלּו 
  ּוָמה ִאְכַּפת ָלּה ֶׁשֻּכָּלם ְיכֹוִלים ִלְראֹות ִמַּבַעד ִלְׁשִקיפּות עֹוָרּה

  ֶאת ָּכל ִקְפֵלי ַהִּזָּכרֹון ְוֶאת ִׁשְכבֹות ַהָחְכָמה ַהֶּנֱאֶגֶרת
  ָּכל ָהרּוחֹות ָהָרעֹות ַהּנֹוְׁשבֹות ְסִביב ֵּביָתּה ּוַמה ְּמַׁשּנֹות ָלּה

  ִּכי ֵאין ַעְכָׁשו ִמִּמי ִלְפחֹד יֹוֵתר ְּבִמי ַלְחׁשֹד ֶאל ִמי ְלִהְׁשַּתּוֹות
  ּוִמְּפֵני ֶׁשַהְּגָבִרים ְּכָבר לֹא ַמְפִנים ֶאת ַמָּבָטם

  
  
  

  חפים מפשע
  ַדֵּמם ֶאְזָרִחים ַחִּפים ִמֶּפַׁשעִהִּפיל ֶאל ָהַאְסַפְלט ַהְּמ ּוץ ַהִּפּצְּבַרק 

  ְוַגם ִמְסַּפר ַחָּיִלים ְּבַמֵּדיֶהם
  ְוָאז ָיְצאּו ַהּׁשֹוָפרֹות ְּבקֹול ָּגדֹול ֶאל ַהחּוצֹות ְוַהְּכִביִׁשים
  ַמְפִריִחים יֹוֵני ְׁשמּועֹות ְמבָֹהלֹות ֵמַעל ָראֵׁשי ָהֲאָנִׁשים

  ּבֹוֲעִרים ַּבֶּׁשַטחְמִניחֹות ְמַעט ְלַמְראֹות ַהִּמְלָחָמה הַ 
  ֵּכיַצד יֹוְדעֹות יֹוֵני ַהַּבִית ָהַרּכֹות ִלְברֹר ַחִּפים ִמְּכָלל ַהִּנְפָּגִעים
  ְּכֵׁשם ֶׁשּבֹוְררֹות ֶאת ַּגְרִּגיֵרי ָהאֶֹרז ַהָּלָבן ִמן ַהִּסיִגים ַהַּמִּזיִקים

  ְחָׁשָבה ָרָעה ַעל זּוָלתֹוֵּכיַצד יֹוְדִעים ַהְּמַׁשְּלִחים ִּכי ִאיׁש ֲעַדִין לֹא ָהָגה מַ 
  ְואֹוֵהב הּוא ְּבָתִמים ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ֵרָעיו

  ּוָמה ַעל ַהַחָּיִלים ְּבַמֵּדיֶהם ָהֲאֻדִּמים
  ֵּכיַצד ֵיַדע ָּכֵעת ֶחְרֵמׁש ַהָּמֶות ַהַּמְבִריק ְּבִמי ִלְקצֹר ַעל ִמי ִיְפַסח

  ְּבֵלב ִּכָּכר ְקרּוָעה ּוַבְּׁשָוִקים
  
  

  2008, הוצאת עקד, "האישה מהגינה", פר השירים אשר יצא לאור לאחרונהמתוך ס
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  נילי דגן

  השטן גר בהארלם
  125ַהָּׂשָטן ָּגר ְּבַהְרֶלם ִּבְרחֹוב 

  דֹותָאְזָניו ְמֻחּדָ 
  ְזֵקנֹו ֵּתיִׁשי
  .רֹות ְּכֶפָחםֹוֵעיָניו ְׁשח

  ַבּתֹותּוף ַעל ִסיִרים ּוַמחֲ ָקִרים ְמַלֲהֵטט ְּבִתּפַּבּבְ 
  לֹוֵגם ִליֶקר ִּתיָרס

  .ְמַאְלֵּתר ְללֹא ַהְפָרָעה
  אֹוְמִרים ֶׁשֶּנְחַטף ֵמחֹוֵפי ַהָּזָהב ֶׁשל ַאְפִריָקה

  .ִריָקה ִּבְסִפיַנת ֲעָבִדיםְוִהִּגיַע ְלָאמֵ 
  .ין'י ֵקיגִ ּמֵ עַ ְט ִמִּפיר ַמֲעִלית עֹוֶלה ֵריַח מַ 

  ת ֶזֶבל ְּכֻחָּלהע ְּבַרַעׁש ְמכּולַ ַבת ֲחצֹוְצָרה ִנְבלָ בְ ְצִליל יִ 
  ּכֹוֵלא ֶרַגע ְמֵלא ָעְצָמה 

  .ָרהֹולֹוֵכד מּוִזיָקה ְׁשח
  

  .ְנַזֵּמר ַּבְּכֵנִסָּיה ִמְזמֹוֵרי ּגֹוְסֶּפל' ְּביֹום א
  
  
  

  עיר חטאים
  ִיר ֲחָטִאים ַעִּתיַרת ּכֹוָכִביםע

  .עֹוָטה ַלְיָלה ְּתִמיִדי
  ִמְתַחֶּפֶׂשת ְּבִבְגֵדי עֹור

  דּותְמֻאֶּפֶרת ִּבְכבֵ 
  ִנְסֶחֶרת ִּביֵדי ְנָבִלים ַאְכָזִרים

  .ר ָלָבןֹוְמַׁשֶּדֶרת ֶּפַׁשע ְּבָׁשח
  .ַהָּצַגת ַהּקֹוִמיְקס ֲהִכי ַחָּמה ָּבִעיר

  
  ִמיֶׁשהּו ָאַמר ׁשֶ 
  ַהַחִּיים קֹוִרים

  ּתֹוְך ְּכֵדי
  ,ֶׁשַאָּתה ְמַתְכֵנן ָּתְכִנּיֹות

 .ְוָאז ָירּו ּבֹו
  

  פסל החירות
  ֵלינּו ְלִהְצטֹוֵפףַמּדּוַע עָ 

  ,ָאַמְרּתָ , ַּבְּכַרְך ַהּסֹוֵאן
  .ְמַסֵּמן ֵמֵעֶבר ְלִאיַסט ִריֶּבר

  ָאַרְזִּתי ִמַּטְלְטַלי 
  ּוָבֶרֶגל ַעל ֶּגֶׁשר ְּברּוְקִלין

  .ָחִציִתי ֶאת ַחֵּיינּו
  

  ֶּפֶסל ַהֵחרּות
.ִנְׁשַקף ֵאֵלינּו ְּבַמָּבט ְלָאחֹור

  . העסקיםמגיעה מתחום , מתגוררת באילת נילי דגן
   .2005כותבת שירה משנת 

ידיעות "משיריה פורסמו במוסף ספרות של  
" שבו", "77עיתון ", "מאזניים"בכתבי העת , "חרונותא
   .והמשוררים חברה באיגוד הסופרים ".גג"ו

 אורשראה  השירים מתוך ספר שיריה הראשון
אבן "בהוצאת , "בכל אדם יש ארבעה בנים"לאחרונה 

  .לשונית-הספר יצא בהוצאה דו". חושן
  
  
  
 "מחזור שירי אמריקה"מתוך *
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 עודד פלד

  רקויאם לפרה
  

  ם ָּבָאחּויֹוַמיִ 
  ֻמֶּטֶלת ֵמָתה

  
  ַּבֲחִצי ּגֶֹרן

  סּוִסים ְסִביָבּה
  

  ְלסֹוֵכְך ִמְּפֵני
  עֹופֹות ּדֹוְרִסים

  
  ִמְׁשַמר ָּכבֹוד

  ֶאל ְּבַדְרָּכּה
  ֲאָפִרים-ֶנַצח

  
  
  
  

  'אילן ברקוביץ

  *  
 .עֹוד ֲחלֹום הֹוֵפְך ִּבי ַּכר
  .ֲאִני ַהְּמׁשֹוֵרר ַהְּמֻאָּׁשר

  יָצן ָאזִמי ֶׁשָרָאה ִּבי לֵ 
  ִמי ֶׁשָּטָעה ִּבי. ָטָעה

  ֲאִני ַהְּמׁשֹוֵרר. ֵליָצן ְּבַעְצמֹו
  ְועֹוד ֲחלֹום הֹוֵפְך ִּבי, ַהְּמֻאָּׁשר ְמאֹד

  .ַּכר ְלעֹוד
  

  

  נסיך אטלנטיס

  ִהֵּנה ְנִסיְך ַאְטַלְנִטיס
  ,ֶׁשִּמן ַהַּמִים ָּבא

  ָיֶפה ָּכל ָּכְך ִנְרָאה ִלי
  .ַּכַּגל הֹוִמיםּוָפָניו 

  
  ְמַעט ָקָצר 
  ִהִּביט ִּבי

  ָחַזרְוַלְּמצּולֹות 
  .ְסַגְלַּגל

  

  

"חרוזים; חרובים; תפוזים: "החלק השני בטרילוגיה, "חרובים"מתוך ספר השירה 
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V.I.N.Y  

  מועדים
  

  ֶאת ְמֵתי ְמַעט ַהּמֹוֲעִדים ֲאֶׁשר ָיחּולּו ֵּבינֹוֵתינּו
  י ַהֲהָלכֹותָנֵסב ָלחֹג לֹא ְלֻׁשְלָחן ָערּוְך ְולֹא ַעל ּפִ 

   2005ֶמְרלֹו ָׁשאטֹו ָמאְרגֹו ְּבִציר , ּכֹוסֹות ּבֹוְרדֹו
  ְוֶאְסָקְרגֹו ַעל ַצָּלחֹות לֹא ְיַקְּׁשטּו ֶאת ַמה ֶּׁשֵאין

  .ּוַמה ֶּׁשֵּיׁש לֹא ְיֻדַּבר ּבֹו ְּבאֹוָתן ִעּתֹות
  

  ָאז ִיְהֶיה, ִנְסַעד ִלֵּבנּו ְוִנְרַעב ְולֹא ִנְרֶוה
  ִנְגַוע ְועֹוד ָועֹוד, ִנְחֶיה. וְּכמֹו ַעְכׁשָ 

  ַּגם ֶלִני ּכֵֹהן, נֹוִסיף ִלְרקֹד ֲאִני ְוַאְּת 
  הּוא ָרַקד ַעד ְלסֹוָפּה ֶׁשל ַאֲהָבה ַאַחת
  .ָלנּו ָּבֶרַקע מּוִסיָקה ַרָּכה לֹא ִּתְתַנֵּגן

  
  ,ַנְצִליב ַּבֵּסֶתר ֶאְצָּבעֹות, ְּבֵהן ֶצֶדק ִנָּׁשַבע

  ִתְפלּות ָהֱאמּונֹותְנגּוִעים לֹא ִנְהֶיה ּבְ 
  –ְּבזֹו ָּבֶזה ּוְבִיְרַאת ָהֲעִתידֹות , ּוְבָכל זֹאת ִנְדַּבק

  
  ֵריחֹות ֶׁשל ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים, ְמלֹוא ַאף ַהְּבָׂשִמים

  .אֹור ְיָקרֹות ִמן ַהֵּנרֹות לֹא ַיֲעֶלה, ַיִּדיפּו ָקְרָּבנֹות
  ָאנּו ִנְהֶיהַּגם . ִיְרַוח ַּבחֶֹׁשְך ְוִיְכַאב ַעד ִלְמאֹוד

  .ְמֵתי ְמַעט ְּבאֹוָתן ָׁשעֹות ְקצּובֹות
  
  
  

  נקיון שינים

  ְלִׁשֵּני ָהָרָעב ְוִלְלָחֵיי ַהּׂשַֹבע
  ְלֶאְצְּבעֹוֵתיֶהם נֹוְטפֹות ַהֻּׁשָּמן ֶׁשל מֹוְצֵצי ֲעָצמֹות

  ְּבִצְקצּוֵקי ָלׁשֹון ַלִּׁשַּנִים
  ,םְוַלְּנֻקָּדה ַהְּמֻסֶּיֶמת ַהּזֹו ַּבְּׂשָפַתיִ 

  ,ֵאֶליָה ִנְמֶׁשֶכת ַמִּפית ַהַּבד
  ְוַהּקֹולֹות - ְוִלְטִעיַמת ַהַּיִין 

  ַהְּמַבְעְּבִעים ְּכמֹו ַׁשְמַּפְנָיה
  ְמַאְּיִמים ְלִהְתָּפֵרץ ַהחּוָצה ּוְלַהְצִחין

  ּוְלַחְרֵּבן ּוְלַהְׁשִּתין
  ְוִליׁשֹן

  
  

  להישאר בעילום שם מבקשתהכותבת 
.והמערכת מכבדת את בקשתה
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  שרי בן בנימין

  התמכרות
  )לאן סקסטון(

  
  .ַהֶּקֶבר ַסַּפתַעל מֵ ַרְגַלִים ִּפּׂשּוק ל ְלִהְתַנֵּצַח ִעם זֹו ַהּׁשֹוֶכֶבת ְּבָחסּות ַהֲחֵׁשָכה הּוַבס ַהָּסֵפק ְוָחדַ 

  .ֶמת ְּבעֹוְרַקִיְך ְמָסֶרֶבת ְלִהָּגֵמלְוַהְּתׁשּוָקה ָהֲאֻיָּמה ְלזֹו ַהּזֹורֶ , ִמּיֹום ְליֹום ָּגְבָרה ִחָּבֵתְך ְלַמְרִטיִני ּוְלֶמַלח
  ָמֶות ַמְׁשִּתיק ֶאת ַהּקֹולֹותֶרט קִֹמַּתַחת ַלָּסִדין עֹוד . ֲאִחיָזה חֶֹׁשךְ ּבַ  ְלַאט ִנְׁשָמט ַהֶחֶדר ּומֹוֵצא

 ּוֵרְך עֹוד ְקָצת ְזַמן ַלֲעבֹר ֶאתַהַּמְחָׁשָבה ֶׁשַהְּיָלִדים אֹוְסִפים ֲעב. ּוִמְתַרֵּפק ַעל ֵהֵדי ַהִהְתַאְּבֻדּיֹות ַהּנֹוָׁשנֹות
  .ַהַּלְיָלה ֵאיָנּה ּדֹוֶחֶקת ֶאת ַהְּיִדיָעה ֶׁשּלֹא ָהָהר ֶאָּלא ִצּלֹו ִיְקּבֹר אֹוָתְך ַּתְחָּתיו

  
  
  

  
  דובי חיון

  כולך הסתר

  .ךְ ּבֵ כְ ׁשָ בְ ּו ךְ מֵ קּוּבְ  ךְ ׁשֵ רְ פָ לְ  הצֶ רֹו
  ינַ פָ לְ  ךְ ּלֵ ּכֻ ת ש אֶ רֹדְ לִ  טּוׁשּפָ 
  יםּיִ ִּת רְ סֹים מָ נִ ׁשָ רְ ּפָ 
  ּוׁשרְ ּדָ  ,יטּוִׁש פְ הִ 
  .ןימָ ִס  ירּוִת א הֹולֹ
  
  ,שדָ חָ מֵ  ךְ ׁשֵ רְ פָ לְ  הצֶ רֹו
  תכֶ לֶ הֹוע הַ ּבַ צְ אֶ הָ  ׁשרַ דְ ִמ 
  .בּגַ ל הַ עַ , הרָ ּוׁש, הרָ ּוׁש
  
  יםִמ ּלְ ִא  ךְ ׁשֵ רְ פָ לְ  הצֶ רֹו
  .רּתֵ הֶ  שּקֵ בַ ְמ 
  ,תקֶ תֶ ֹוׁש
  .רּתֵ ְס הֶ  ךְ ּלֵ ּכֻ 
  
  

  אף רחב היתה צרה
  ַהְּמַרְּגִלים ֶׁשִּבי ְׁשֵני

  ִהְמִׁשיכּו ָלַדַעת
  ַוֲאִני לֹא ָיַדְעִּתי

  ֶאת ִּתְקַות חּוט הַָֹּשִני
  לֹא הֹוַתְרִּתי 

  
  ֵאי ָאז

  ָנְפלּו ִּבי ַהחֹומֹות
  ְונֹוַתְרִּתי ָערֹם

  ִׁשְבֵרי ֲאָנִׁשים  ֵּבין
  ַאף ָרָחב ָהְיָתה ָצָרה

 .ִמַּלֲהִכיֵלִני
  

את כתב  ערךר בעב, תושב נצרת עילית - דובי חיון 
יולים ומורה למחשבת מדריך ט, ל"מו, "שדמות"העת 

יצאו לאור חמישה קבצי עד כה  .ישראל ולמקרא
 ).הוצאת ירון גולןב(" טבילה לדעת"האחרון  . שירה

שכטר בירושלים להסמכה לרבנות כיום לומד במכון 
מסיים השנה תואר שני בתלמוד והלכה  .תיתסורמ

  .ט בהיסטוריהוממשיך בשנה הבאה לדוקטור
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  יעל פרידמן 

  ל יונה וולךהתיאטרון ש

הצגת העצמי בחיי 'קשר בין אחד משיריה של יונה וולך לבין תיאורית בברצוני לדון 
  .ולקשור את השניים לייצוג המציאות באומנות ,)1(של ארווינג גופמן 'היומיום

  
הנחת המוצא של גופמן היא : רעיון מרכזי -  תיאורית הצגת העצמי בחיי היומיום

פ הגדרת המצב של "המציאות מוגדרת ע. יביתשאין מציאות חברתית אובייקט
 ,בכדי להסביר את כוונתו. ועל סמך פרשנותם הם פועלים, אנשים באותה המציאות

שכל אדם ממלא , הוא טען. דימה גופמן את החיים החברתיים לתיאטרון אחד גדול
תכונותיו של המציג ותכונות הדמות  .שכל אדם הוא שחקן - תפקיד במחזה החיים

הצגה אשר "אך שתיהן מקבלות את משמעותן במונחים של , ות אופי שונההן בעל
כי הוא וגופו מהווים רק , מתרחקים אנו מבעליו' עצמי'בניתוח ה". חייבת להימשך

כאשר אדם נכנס לחברה  .את הוו עליו ייתלה לזמן מה משהו מן העבודה המשותפת
ביטויים שהפרט ("מר מילוליים שהוא אוהדברים כלומר את ה, חדשה בוחנים אותו

 את שפת גופוו את מראהו החיצוניוכן , )תשדורת במובן המסורתי והצר-"נותן
, בלתי מילולית ובלתי מכוונת, תתשדורת יותר תיאטרלי -"ביטויים שהפרט מפיץ("

הוא . ולכן הוא מתחיל להציג בפני אנשים, האדם מודע לכך שבוחנים אותו. )כביכול
לובש ופושט מסיכות  האינדיבידואלעל פי גופמן . יוצר מודע לרושם הראשוני שהוא

שורש היווני ב מקורהש personהוא ממחיש זאת על ידי שימוש במילה . כל הזמן
persona ,שמשמעותו מסיכה .  

  
  ):הרחבת הרעיון המרכזי( -  עקרונות התיאוריה

   
בו האופן ש על פימנסה להרשימם בהופעתו ומתנהג  אדם הנמצא בחברת אחרים .1

הצגה זו משתנה ). …קשוח ,רוח-קר, רציני ,כנחמד(הוא רוצה שיתפסו אותו 
   .ולרצונותיובהתאם לצרכיו 

  
 ,דברים שהוא אומר ןהמסכות שלו ה. לובש ומסיר מסיכות -  האדם הוא שחקן. 2 

  . הבעות פניו, שפת גופו, טון הדיבור שלו
אצל השחקנים הפחות . בו יש שחקנים טובים יותר ופחות - החברה היא תיאטרון

  . האמיתי" האני" – טובים מתגלה הפרצוף האמיתי
ויש , יש הופעות שבהן יש הסכמה על הגדרת המצב -  ההופעהאו  האינטראקציה

  . הגדרת המצב בהן אינה משותפתשהופעות 
  
  : שני סוגי במות עלהאדם נמצא בחיים החברתיים . 3

  . בהן האדם מציג כל הזמן ,כל החברות בהן רמת המשחק גבוהה -  במה קדמית
 - כולל אנחנו בפני עצמנו - כל החברות שבהן רמת המשחק נמוכה -  במה אחורית

  . אדם מרגיש בנוח ומוריד את המסכותה בהן
  ".אביזרי במה"ואיזור קדמי עם , המכיל כלים לעיצוב הגוף, קיים אזור אחורי, כמו כן

  
  .םם הראשוני שאנחנו יוצרילויה ברושתהמצב אינה  לעיתים קרובות הגדרת .4
  
הדימוי זהו  .על הבמה מתנהל מאבק כוחות בין הפרט לחברה לפי רצונו של הפרט. 5

במציאות יכול לקרות מצב שונה ולפיו החברה  .שהוא ינסה ליצור ברושם הראשוני
  . הפרט ליצורמהדימוי אותו מנסה תגבש דימוי אחר לגמרי 

  
 מנסהלבין הדימוי שהפרט , ברה על הפרטכאשר יש פער בין הדימוי שיש לח. 6 

  .  המסכות יורדותומתגלה פרצופו האמיתי  - ליצור
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אדם שמצליח לשלוט בשפה זו . לשפה הבלתי מילולית משמעות רבה בחברה. 7 
  . הוא אדם שמסכתו לא תיפול

    
   :אחרי סקירה זו ברצוני להתייחס לשירה של יונה וולך 

       
  )2(יש לי במה בראש

 ִלי ָּבָמה ָּברֹאׁש ֵיׁש
 ְוִהיא ְמִציאּוִתית יֹוֵתר ִמָּכל ָּבָמה

  ּוְכֶׁשֲאִני יֹוֶרֶדת ִמֶּמָּנה
 ֲאִני יֹוֶרֶדת ְלֵׁשֶפל ַהַּמְדֵרָגה

 ָּברֹאׁש ֵיׁש ִלי ֵּתַאְטרֹון ָׁשֵלם
 ַוֲאִני ּבֹו ַהִּגּבֹור

  ּוְכֶׁשֲאִני ְמַכֶּבה ֶאת ָהאֹור
 ֲאִני ָּגמּור

 ְפִסיק ְלַׂשֵחקּוְכֶׁשֲאִני מַ 
 ַחַּיי ַמְפִסיִקים

  ּוְכֶׁשֲאִני מֹוִריד ֶאת ַהָּמָסךְ 
 ֵמֲאחֹוֵרי ִריַסי

 ָּכל ְיִדיַדי אֹוְבִדים
 .ֲאהּוַבי

  ִזְכרֹונֹוַתי
 יעַ בָ צְ 

 ְקָסַמי
  לֹוַתיהָ ּבֶ  ָּבאֹות

 ֶחְרדֹוַתי
  ְּגִוּיֹוַתי

  .ֶעְלּבֹונֹוַתי
  

מפסיקה לשחק ויורדת , את המסכותוולך מתארת מצב בו היא מורידה , בשיר זה
הבמה האחורית שלכאורה , היא יורדת מהבמה האישית שלה, ראשית. מהבמה

לאחר מכן היא יורדת גם מהבמה . אמורה להיות בה רמת המשחק הנמוכה ביותר
, וולך מורידה את כל המסכות. היא מפסיקה להציג גם בפני החברה. הקדמית

נוצר פער בין הדימוי שהחברה , במצב זה .ומבטלת את הרושם הראשוני שיצרה
  . גיבשה עליה לבין מי שהיא באמת וכאן מתגלה פרצופה האמיתי

בדת את היא מא". מפסיקים חייה"כרגע שבו , היא מתארת את רגע הירידה מהבמה
, את הצבע שעטף את חייה מחליפות כעת החרדות והבהלות. קסמהחבריה ו

  . מם תופסים העלבונותואת מקו, הזיכרונות הטובים נמחקים
שיר זה של וולך מתאר את השתלשלות האירועים מרגע הורדת המסכה בבמה 

פ התיאוריה "ע -האחורית ועד ההשפעות החברתיות והאישיות על חייו של הפרט 
  . של גופמן

הדרך בה אדם מפרש את המציאות יכולה להוביל לאינטראקציות שונות ומגוונות 
ופרשנות זו ', גוררת פרשנות של פרט ב' של פרט א פעולה. בינו לבין סביבתו

פעולתו מובילה לפרשנות של פרט , מובילה אותו לפעול בצורה בה הוא רואה לנכון
  . וכך הלאה -' א

המציאות שונה מייצוגה . דפוס פעולה ופרשנות זה ניתן לזהות גם באמנות פלסטית
אמן במשמעות צרה של כאן אשתמש במושג (של האמן " אני"באמנות והיא תלויה ב

נוכחותו האישית של האמן מושפעת מהתרבות ממנה יצא וזו מביאה ). צייר או פסל
עצם העובדה שנוצרו זרמים וסגנונות . אותו לפרש את המציאות באופן מסוים
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הוא תלוי , אופייני לכל אמן" כתב יד"וכן , ביטוי מגוונים באמנות הפלסטית
  .עה גם על עבודתו כאמןהמשפי, הפרשנות האינדיווידואלית

  
  . פרשנות זו הובילה לפעולה האמנותית שגם היא נעשתה בדרכים שונות ומגוונת

ובכך נוצרה אינטראקציה בינו לבין צופיו , כל אמן הוסיף ערך לשפה האמנותית
פעולת גומלין זו גוררת אמנים לפעול בצורה מסוימת ). ובינו לבין אמנים אחרים(

מודרניזם - גם הפוסט. אט ההיסטוריה של האמנות הפלסטית- וכך נבנית אט, כתגובה
, והאמנות המושגית נוצרו בעקבות שיח אומנותי שניהלו האמנים לאורך השנים

  . בהקשר זה אמנות מושגית הולידה מהראיה התמימה את המקום לפרשנות
  

והיא נוצרה מתוך פרשנויות שונות לאורך , התפתחות באמנות מקורה בהיסטוריה
נביא כדוגמא את הסגנון האימפרסיוניסטי אשר בו ניסה האמן לנטרל את . תהדורו

ולהעלות את הנראה מתוך התרשמות ישירה של העין המתבוננת , החשיבה או הרגש
ושניהם היו מציירים את  אותן , אם היה יושב צייר נוסף ליד מונה. במציאות

שהם מנסים לנטרל את זאת על אף , יצירותיהם לא היו נראות זהות -ערימות שחת 
גם , אגב -אין מציאות אובייקטיבית לגמרי  - כפי שאמר גופמן , כך. החשיבה והרגש
  . לא בריאליזם

, מה היה קורה אילו לא היו הציירים מנסים לנטרל את רגשותיהם וחשיבתם
השוני . מצב כזה ייצור פרשנות אישית של המציאות? ומציירים בסגנון אקספרסיבי

אותו שוני שיכול . ישקף בדיוק את השוני בהתייחסות שלהם לעולםבין הציורים 
אותו שוני בין האדם . 'ביחס לפעולה של פרט א' להיווצר מפרשנות של פרט ב

  .האמיתי לדמות שהוא מנסה להציג בפני החברה
  

. שירה של וולך מעלה לדיון את ההשוואה בין תפקיד המשורר לתפקיד השחקן
. פעולותיהם הפרקטיות מזכירות זו את זו, יוצרי תרבותמעבר לכך שאלו תפקידים 

דומה למשורר , לקראת עלייתו לבמה -השחקן העורך חזרות ומתאמן לתפקידו 
גם האמן הפלסטי השוקד , כמו כן. ומקדיש זמן רב לעריכתם, הנכנס לעומק שיריו

, ששלושתם, מכאן. דומה למשורר ולשחקן, על סקיצות המקדימות את יצירותיו
טרם יציאתם , נדרשים לעמוד מול ראי נפשם, השחקן והאמן הפלסטי, שוררהמ

כמו , נכנסים אל הפרטים והדקויות החבויים בתוכם, הם מורידים מסכות. לקהל
איש את עצמו ומקומו -ומוצאים איש, מקלפים שכבה אחר שכבה את עורם

  . ביצירתו
. על היצירה המוגמרתהם גורמים המשפיעים רבות , תהליך החיפוש ובסופו המציאה

חיתוך השורות והלך הרוח , המטאפורות, הדבר יכול להשפיע על המקצבים -בשירה
המשחק יהפוך לעמוק , יכולות הדמויות לקבל נופך עגול יותר -בתיאטרון. בשיר
כאשר הדמות , לדוגמא. והשחקן יביא עמו את עולמו לדמות אותה הוא משחק, יותר

ואין הכאב של האחד דומה לזה , יודע את כאביו היא תכאב כפי שהשחקן, כואבת
, הפרספקטיבה, כך גם באמנות הפלסטית תשתנה הצבעוניות. של רעהו

  .וכיוצא בזה, הפרופורציות
       

עמידתה . יכול להתפרש גם באופן שונה מאשר הצגתיו בתחילה, שירה של יונה וולך
שבו היא אמורה  יכולה לשמש גם כבמה המזויפת שלה ובמקום, מול ראי נפשה

  .היא מתגלה כעוטה מסכה, להיות אמיתית וכנה ביותר
וולך נתפסת , אלא עולה כאמיתית, בעלייתה לבמות החברה היא אינה משחקת

עד שהיא יוצרת את דמות , דימוייה העצמי הוא כה נמוך. לעצמה בשפל המדרגה
ך היא בכ. תית כוולך האמיתיתֵּסכָ ואת דמותה המ, עצמה כדמות העוטה מסכה

מבלבלת את החברה החושבת כי המשוררת חסרת המסכות היא בעצם האידיאל 
בעוד שהיא עצמה נחשבת כמשחקת משחק מאולץ שנועד לבלבל בינה האמיתית 

  . לבין דמותה
  :בעיון בשיר נוסף שלה מתבהרת התמונה
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 ַהַּמֵּסכֹות ַהּיֹוְרדֹות ִמן ַהָּפִנים ְונֹוְפלֹות

 ְבָיכֹול ֵׁשם ַלִּזּיּוףּכִ  לֹא ָהעֹולֹות ֵאּלּו
 ַהֵּתַאְטרֹון ַהַחי ֵאּלּו ַהַּמֵּסכֹות ַהִּנְצִחּיֹות ֶׁשל

 ָהֲעִׁשירֹות ַהֻּמְזָהבֹות ַהָּיפֹות ָהַאְּבְסְטַרְקִטּיֹות
  ָהעֹוָלם לֹא ֵאּלּו ְּבָׁשחֹר ָלָבן ַהְּמַחְּלקֹות

 ָהֲעִׁשירֹות ַהּיֹוְׁשבֹות ַעל ַהָּבָעה ִלְׁשמֹר ֵאּלּו
  ..."ַהּׁשֹוְמרֹות ִמַּמִּזיק ְורּוַח ַרע ּלּו ַהַּמֵּסכֹותאֵ 
  
   )3("המסכות יורדות"
  

המסכות של , אבל הן בעצם המסכות האמיתיות, המסכות העולות הן כביכול הזיוף
  .האמיתית" עצמה"היא , כשם שהמסכה היורדת מוולך, "החי ןהתיאטרו"
  

נוצר על ידי שינוי גוף , דמותה בינה ובין, חלק מהבלבול אותו יוצרת יונה וולך
בדמות , וולך יוצרת לעצמה זהות מינית חדשה. ת מגוף נקבה לגוף זכר/הדובר

מוריד את ", "מפסיק לשחק", "מכבה את האור"הגיבור הוא זה  ש. הגברי" הגיבור"
אבל . הוא שחייו נפסקים, הוא שמאבד הכל ונבלע אל בהלותיו וחרדותיו, "המסך

 ןהוא התיאטרו, עליו היא כותבת ןאותו התיאטרו. בעצם וולךאותו הגיבור הוא 
  :והיא גם מציינת זאת בשיר המובא בתחילה, הנמצא בראשה

 ָּברֹאׁש ֵיׁש ִלי ֵּתַאְטרֹון ָׁשֵלם"
  "ַוֲאִני ּבֹו ַהִּגּבֹור

  
  .אך היא בחרה לעטות מסכה גברית, "הגיבורהואני בו "וולך הרי יכלה לכתוב 
והגוף , היא לא בהכרח מסכה, ניתן לומר שאותה מסכה גברית, בעיון נוסף בשיריה
  : הוא המסכה, הנשי בו היא כלואה

  
....."  

 ִהיא אּוַלי לֹא יֹוַדַעת
  ְואּוַלי ַּגם לֹא ֵּתַדע

 ֶׁשַּמֲעִדיָפה ַּבחּוִרים ֶׁשִהיא ֶלְסִּבית
 ְוַאָּתה הֹומֹו ֶׁשַּמֲעִדיף ַּבחּורֹות

 ַּבחּוָרה ְוַאָּתה
 חּורִהיא ּבָ 

 ֶזה ֵּדי ִמְסַּתֵּדר ְּבַיַחד
 ֶּׁשְּמַׁשֶּנה ַח ַמהֵרי ַהּמֹהֲ 

 ְולֹא ַהּצּוָרה ַהּגּוָפִנית
  ֵּביִצים ְמֻדּמֹות
 ַּתַאְוָתִני ַהַּמְסִּתירֹות ּכּוס

  אֹו ּכּוס
  ַהַּמְסִּתיר ֵּביִצים

...  
 חּורּבָ  יזֹו ָטעּות ִהְתַיַחְסִּתי ֵאֶליָך ְּכמֹו ֶאלֶּבֱאֶמת ֶּבֱאֶמת אֵ 
  ָקָראִתי לֹו ַאָּתה

...  
 ְּכִמין ְּכֶׁשַהַּמהּות ַהִּמיִנית ִהיא ַהֶּמְרָּכז ֶׁשָּלּה ֲאָבל ְּכאִֹפי לֹא

 ָנִקי ַמֶּׁשהּו ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהְפִריד אֹותֹו ְוִלְׁשמַֹע קֹול
 ִאם לֹֹא יֹוְדִעים אֹותֹוֲחקֹו ׂשַ לִ ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר 

 ֶׁשֵאיֶנּנּו ְּכִאּלּו
  ם ֵאין ַזִין ָׁשםיִ לַ גְ ּוס ֵּבין ָהרַ ֵאין ּכ



15 
 

  ִמְסּתֹוֶבֶבת ַּבַּבִית  ּגּוף ְנָׁשָמה ַחְסַרת
 ְּבִהָּׁשֲארּות ַהֶּנֶפׁש ִמִּנּתּוָקּה ֵמַהּגּוף ֵמַהּתֹוָדָעה ַמה ֶּׁשַּמְסִּביר ֶאת ָהֱאמּונֹות

  ..." ֵאין ָלּה ּגּוף ֲאָבל ְלגּוף ֵיׁש ֶנֶפׁש ַהֶּנֶפׁש
  
   )4("ליאתה חברה ש"
  

בין " השלמה"ונראה שמערכת היחסים , המבנה הפיזי אינו תואם את המבנה הרגשי
כלומר האישה הפיזית היא בעצם גבר , משלימה את עצמה במהופך, גבר לאישה

  .והגבר הפיזי הוא בעצם אישה רגשית, רגשית
מותירה וולך כאופציית בחירה " המסכות היורדות"את בחירת המגדר בשירה 

או שהיא מותשת מהניתוח , נראה כי היא עצמה כבר אינה יודעת להבחין .לקורא
הרגשי של המגדר על אף שבשיר זה הוא מתואר מבחינה פיזית של התפשטות 

  :והורדת מסכה
...."  

 ַהּזֹוָנה ִמְתַּפֶּׁשֶטת יֹוֵצא ָּבחּור ְיֵפהֵפה
  ..."ִית\ְנְטְלֶמן'ִית מֹוִריד ָמַסָּכּה יֹוֵצא גֶ \ַהָּנָבל

  
  )5("המסכות יורדות"
  

משחקת , היא עולה על במות כאישה. הוא גופה, המסכה האמיתית של וולך, אם כך
אשר נראה בתחילה , הגיבור בשירה. היא גבר, אך בתוכה, בעולם תפקיד אישה
וולך היא גבר המצפה . שהוא בעצם הוא, הוא היא האמיתית, כמשמש לה מסכה

לוולך . ותבחן את טיב היחסים ביניהםמדמיין מה יקרה כשהיא תבוא , לאישה
כאשר , מחזור שירים הבוחן סיטואציות שונות המתארות את יחסיי המין ביניהם

  .  במסכה אחרת-בכל שיר באה האישה בדמות אחרת
  

, הצגה בינה לבין הסובבים אותה: התאטרון של וולך מורכב משלוש הצגות עיקריות
כאשר ישנו , ל קוראיה ובינה לבין עצמהבינה לבין קה, הבאים איתה באינטראקציות

היא עוטה ופושטת מסיכות בכל אחת מן . דגש על זהותה המינית המבולבלת
בה לכאורה אמורה להיות רמת המשחק , "הבמה האחורית"אצל וולך . ההצגות האלו
אי הסדר העצמי . היא במה בה ההצגה לא נופלת ברמת המשחק, הנמוכה ביותר

יכול להיות הסיבה לבלבול בינה לבין דמותה , ין הבמותשנובע מחוסר ההפרדה ב
מיוחד של  ּכֹההאותו בלבול היוצר את הגוון  -ת \לשינויים בגוף הדובר, בשיריה
  . שירתה

  
  מקורות

  מקראה בסוציולוגיה לבתי הספר התיכוניים  -" היחיד והסדר החברתי"  -) 1(
  . 28-36עמודים , הלר וניסן נוה -בעריכת דניאלה רוט       

  35עמוד , הוצאת הקיבוץ המאוחד, "מופע"  -) 2(
  134-130עמודים ) שם(, "המסכות יורדות"  -) 3(
  64-62עמודים ) שם" (אתה חברה שלי"  -) 4(
  130-134עמודים ) שם" (המסכות יורדות" -) 5(
   

  תודות
  .על הייעוץ מועיל, לערן הדס, מורי לסוציולוגיה, ליגאל הראל

  .לדֹודי בן עמי על העידוד. על ההערות חכמות, שלילקוראי הבלוג 
  

  . מגמת אמנות פלסטיתתלמידה במשרה מלאה ב. 1991ילידת , יעל פרידמן
   .כותבת וקוראת, מתעניינת ברגשות אנושיים. שחיינית

   "המטפורה הגדולה של החיים"  -) בלוג(אתר אישי 
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  עקב שגיאי 

  כמי שניטל צלו

  ְּכִמי ֶׁשִּנַּטל ִצּלֹו ֲאִני עֹוֵבר ָּבעֹוָלם
  ,ר לֹא ִלְׁשּבֹר ָעָנףִנְזהָ 

  ,לֹא ְלָהִזיז ֶאֶבן
  ,לֹא ְלַהְפִחיד ִצּפֹור

  ,ְמָסֵרב ְלַהִּביט ְלָאחֹור, ְמָסֵרב ְלדֹוֵמם ָמנֹועַ 
  ,ְלִהָּׁשֵאר ְלַבד ְּבִלי ַהְּיִדיָעה

  .ב ְּבלֹא ְיכֶֹלת ַלֲעזֹרִלְהיֹות רֹוֶאה ְּכאֵ 
  ,ֲחַסר ְמנּוָחה, עֹוֵבר ָּבעֹוָלם

  ְּבִחּפּוׂש ַאַחר ַנְפִׁשי ַהְּתאֹוָמה
  .ֶׁשּנֹוְתָרה ְלַמָּטה ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא

  
  

  

  כאשר יצאתי לאור

  ָמה ָרִאיִתי ָסִביב , ַּכֲאֶׁשר ָיָצאִתי ָלאֹור
  ,לֹא ָעֶלה ֶׁשל ְּכרּוב

  ,ִסיָדהלֹא ִצְמֵחי ַמּקֹור ַהחֲ 
  ַרק ֲאָנִׁשים ַהּסֹוְגִרים ָעַלי ָסִביב ְּכחֹוָמה

  .סֹוְטִרים ַעל ַעּכּוז
  ,ִלְנטֹׁש ֶאת ָהֶרֶחם ַהַחם ָהָיה ֶמַקח ָטעּות
  .ֵצאִתי סּוָמא ֶאל ָהאֹור ְּכמֹו ּגֹוָזל ֶׁשָּבַקע

  ְמַנֵער ַעְצִמי ִמֵּבין ַהְּקִלּפֹות 
  עֹוֵמד ַעל ַּדְעִּתי
  .נֹוֵטר ְסִליָחה

  ְּבעֹוד ְקרֹוֵבי ִמְׁשָּפָחה
  נֹוֲהִרים ִמַּקְצוֹות ַהְּמִדיָנה
  ִלְראֹות ֶאת ֶּפֶלא ַהְּבִריָאה

  ָהעֹוֶנה ִלְׁשִמי
  .ְוחֹוֵתם ִּבְצָוָחה
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  רענן בן טובים

  עוקף הכרה

  ְוֶזה, ַאָּתה ׁשֹוֶתה
  ,עֹוֵזר ְלַצְמֵצם ֶאת ַהָּׁשעֹות ָהֵאֶּלה

  ִפּיּותֶׁשַּמְפִרידֹות ְלָך ֶאת ַהְּׁש 
  .ֵמַהּבֶֹקר

  ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשֲעָנִנים ִמְתַקְּדִרים
  ְוַרק ֶׁשּלֹא ַיְרִטיבּו ְלךָ , ֵמַעל רֹאְׁשךָ 

  ,ֶאת ַהְּכִביָסה ַהִּמְתנֹוֶדֶדת ְּברּוַח ַהְּפָרִצים
  ,ֶׁשֵּיׁש ְלָך ַעְכָׁשו ָּברֹאׁש

  ֶׁשּלֹא ָיִמיסּו ְלָך ֶאת ַהִחּבּוִרים ַהַּדִּקים ָהֵאֶּלה
  ֶׁשִּנְקָוה , ׂשּוִיים ִמֶּמַלחָהעֲ 

  .ְּבַתְחִּתית ַׂשק ְּדָמעֹות ֵריק
  ָאז ַאָּתה ׁשֹוֶתה ְלטֹוַבת ֶהְנְּגאֹוֶבר

  ,ְמבָֹרךְ 
  .ִּבְכֵדי ֶׁשּלֹא ִּתְצָטֵרְך ְלַׁשֵּלם ֶאת ַהְּמִחיר ַהָּמֵלא

  
  

  
  חיפוש

  ,ֶזהּו ָמקֹום טֹוב ִלְרּבֹץ ּבֹו
  .ָרלְלָהִסיר ּכֹוַבע ִּבְפֵני ַהּגֹו

  ,ְּבִפַּנת ְרחֹובֹות ַהֵּלב ְוַתֲעלּוָליו, ָּכאן
  ,ֶאְפרֹׂש ֶאת ְׂשִמיַכת ִחּפּוַׂשי ַהְּבלּוָיה

  ,ַאְׁשִּפיל ַמָּבִטי, ַאְרִּכין ָראִׁשי
  ,ַאְגִניב ַמָּבט ֻמְסֶוה ְלֵעֶבר ַהְּלַבד ַהְּמַצֶּפה

  ;ֶאְצִליֶׁשִּיְתַעְּכבּו ִקְמָעא , ְוַאְמִּתין ְלעֹוְבִרים ְוָׁשִבים
  .אּוַלי ִיְזְרקּו ִלי אֹוָתךְ 

  
  

מגדל שני כלבים . דין במקצועו ורודף צדק בנשמתו-עורך. אביב- גר בתל, 1968יליד  .טובים- רענן בן
לחץ תוך גולגולתי   בכדי לנקז, מאז שעמד על דעתו, כותב. ועזי אופי  יפהפיים סיביריים- האסקי

וקובץ סיפורים קצרים פרי   עריכת ספר שירים עלשוקד בימים אלה  .להכתימו במלים, תוך דף  אל
 . עטו

  



18 
 

  פאלק' מנחם מ

  חופן שעועית ואפונים

  ַהּצֹוֲעִנָּיה הֹוִׁשיָטה ָיָדּה
  ְלַקֵּבל חֶֹפן ְׁשעּוִעית

  ְוִאם ֶאְפָׁשר ַּגם 
  .ְׁשלֹוָׁשה ַּגְרְּגֵרי ֲאפּוָנה

  
  ְלבּוָׁשה ְּבִׂשְמָלה ְּתפּוָרה ִמְּטָלִאים

  ,ִׂשְמָלה נֹוֶסֶפת הָ יַּתְחּתֶ 
  ַּתְכִׁשיִטים זֹוִלים ִמֶּכֶסף

  ְוִניַמת קֹול ְּבטֹוִנים ַּבְכָיִנים
  .ָעׂשּו ֶאת ַהְּמָלאָכה

  
  ,ָׁשלֹוׁש ִּתינֹוקֹות
  ,ִהיא ָאְמָרה, ְּבקִֹׁשי ְּבֵני ָׁשלֹוׁש
  ֵהם ְצִריִכים אֶֹכל

  , ְוָחָלב
  ,ְוַהָּפרֹות ִעם ֲעִטיִנים ְסחּוִטים

  .ֶׁשל ַהְּׁשֵכִנים ֲאִפּלּו ֵאּלּו
  

  ן ַהַּבִיתַהְּיׁשּוָבה ַעל ִמְפּתַ , ָהִאָּׁשה ַהְּיהּוִדָּיה
  ִּבְקֵצה ָהִעיר

  ,ְוַהְּׁשעּוִעית ֲאפּוִניםּפֹוָלה ֶאת ַהְּקִלּפֹות ִמּתֹוְך הָ 
  הֹוִׁשיָטה ָיָדּה ְוָנְתָנה ַלּצֹוֲעִנָּיה

  .ֶאת ְמֻבָּקָׁשּה
  .בִהיא ַאף ֵהִביָאה ַּבְקּבּוק ָחלָ 

  
  רִהיא הֹוִריָדה ֶאת ַהִּסּנָ , ָּכךְ -ַאַחר

  ָסְגָרה ַאֲחֶריָה ֶאת ַהֶּדֶלת
  ְוָיְצָאה ַלּׁשּוק

  ִלְקנֹות ֲאפּוָנה ּוְׁשעּוִעית
  ִלְקַראת ִּבּׁשּוֵלי סֹוף ַהָּׁשבּועַ 

  .ֲעבּור ְּבָנּה ַהָּיִחיד
  

  ַרק ֶׁשַהּצֹוֲעִנָּיה לֹא ִּתָּכֵנס ְלֵביָתּה
  ְּכִלי ַּבִית ָיָׁשן ּהּוְתַאֵּמץ ְלִלּבָ 

 ,ּוְׂשִמיָכה ְלִתינֹוקֹות
  אֹו ִׂשְמָלה ְלַׂשֵּמַח ֶאת ַהַּבַעל

  .ְוסּוס ֻמְרָעב* ַהּנֹוֵהג ּבָקארּוָצה
  

  ַרק ֶׁשּלֹא ִּתְגנֹב ֶאת ְּכֵלי ַהַּׁשְחָמט ֶׁשל ְּבָנּה ַהָּקָטן
   .יֹום ִלְפֵני ַהַּתֲחרּות ְּבֵבית ִסְפרֹו

  
 
 

צֹוֲעִנים לגבי . ְרתּוָמה ְלסּוס, ית ְלַמָּסעֹותֲעָגָלה ַּכְפרִ *   
  .ֵּביָתם הּוא ֲעָגָלה ָּכזֹאת ְמֻכַּסה ַּבד, ַרִּבים   
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  ורדה ברגר
  

  .ָעִבים ְׁשחֹוָרהֻחַּפת 
  ַקר ָלךְ 
  ַקר ַקר

  
  .ַּגְעגּוִעים ְלָצֳהַלת ֲעגּוִרים ֲאפֹוִרים

  שלשת הגרציות מאגמון החולה
 ורדה ברגר: ציירת

  צהלת העגורים
ורדה ברגר: ציירת
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  יוסף עוזר
  הרָ רָ ְּׂש הַ וְ  ַהִּׁשיָרה

  
  ]הסדר לפני הסעודה-ב הפיוט ששרים בלילסבי[

  
  אהרון כהן' ר

    אמונים ערכו שבח

  
  ֱאמּוִנים ִעְרכּו ֶׁשַבח ָלֵאל ְוִטְבחּו ֶטַבח  

  ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַליָי  
  

  ָהִרימּו קֹול ִׁשיִרים ִׂשְמחּו ְּבֵליל ִׁשּמּוִרים  
  יָני  ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים ִאְכלּו ּוְׁשתּו יֵ 

  ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַליָי  
   

  ִראׁשֹון ְלָכל ִראׁשֹוִנים ַעל ַיד ִציר ֱאמּוִנים  
  ִמַּיד ָּכל ְמַעִּנים ִהִּציל ָּכל ֲהמֹוָני  

  ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַליָי  
   

  ִנֵּסי ֵאל ָזַכְרִּתי ַוֲחָסָדיו ִסַּפְרִּתי  
  ָגדֹול ְיָי   ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי

  ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַליָי  
   

  ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים  
  ָיְצאּו ִמִּמְצַרִים ָּכל ִצְבאֹות ְיָי  
  ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַליָי  

   
  ִהְנִחיל ּתֹוָרתֹו ְלַעּמֹו ַוֲעָדתֹו  

  ע ַּביָי  ׁשֹוְמֵרי ִמְצָותֹו ַעם נֹוׁשַ 
  ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַליָי  

    
  ִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשיָך ַוֲעצּוִמים ִנֶּסיָך  

  יֹאְמרּו ָּכל חֹוֶסיָך טֹוב ַלֲחסֹות ַּביָי  
  ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַליָי  

  
*  *  *  

  
        השיר האחרון והראשון של אימי

היא השאירה פתקה ובה היה כתוב , ומי שהמם אותיבגילוי פתא, לפני שאימי נפטרה
שנה שלמה היא עברה עינויי תופת של מחלת הסרטן ואבא היה נודד בודד . שיר

נטייתה . אמא לא היתה רהוטה בשפה העברית. זה היה שיר אהבה לבעלה. בביתו
היתה לה יכולת , היא תפרה דברים מפוארים. היתה חזותית יותר ממילולית

בשל . כתב ידה היה רועד. בכל זאת היא נפרדה מהעולם בשיר. האסתטית גבוה
עצמות לחייה בלטו והיא שקלה אולי שלושים . מחלתה היא רזתה בצורה מחרידה

  :אבל רוח פיעמה בה ולמרות חוסר יכולתה לדבר אצבעותיה רשמו. ג"ק
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  ] [.]י[ִצִּפיִתי ְלָך ַיִּקיר
  ְוִהֵּנה ָּבאָת ְלַבְּקֵרִני 

  ָך ִׂשֵּמַח אֹוִתיּבֹואֲ 
  

  .ַעד ְמאֹד
  הֹוי ַּכָּמה ֵרִעי ָׁשַמְרִּתי

  ִּתיבָ הֲ ַאְלָך 
  ּבֹא ְוִנְׁשֶּתה ְּבַיַחד
  ּכֹוִסית ַאֲהָבֵתנּו

  ָהֵאיָתָנה
  
  
  
  

היא גם לא היתה מסוגלת כלל . ברטה עוזר: אני חותם כעת במקומה כמיופה כח
לאהבה והגלות בחדר אבל הרעב , "כוסית אהבה"גם לא , לשתות באותם הימים

הרקע היה של ריחות . החולים הסיעודיים היו נוכחים ויצרו עקבות מפליאים בשיר
צואה וריחות חומרי חיטוי במחלקה של החולים הכרוניים בו -ריחות ,םמדכאי
עם רקע זה שאינו פיוטי כלל ועיקר היא נשארה וכתבה באחד הימים את . שהתה

, בבדידות, השיר מגלה לנו שכאשר היתה לבד. השיר שצילומו מצוי איתי לזכרון
עם קולם המונוטוני של המכשירים המנטרים את הלב והנשימה ומצביעים , בשקט

שקיומו מותנה לא במימדים של רעיונות , על המימד החומרי כל כך של האדם
גזים  בכמות נמדדת מדויקת של, אלא בפולס חשמלי קבוע והכרחי בלב, פילוסופיים
נזר ילוף חומרים במעיים ובהפרשות תקינות כראוי למי שכינויו הוא בח, מסוימים
היא עזבה אותנו כשהשורות הבודדות . אבל אימי נפרדה מהעולם בשיר. הבריאה

  . האלה מותירות אותי פעור נפש חוץ מהיותי פעור פה
  

לאמי לא היה נסיון קריאה . השיר מצויד במטאפורות שלא באו מנסיון קריאה עשיר
י ביחס "כמו בפירוש של רש. בא מעומק לבזה שיר . לא מתרגול כתיבה. עשיר
לשיר הוא . בפולסים האחרונים של הלב אפשר לשיר, גם לבה אמר לה לשיר, למשה

על , השררה המינימאלית על הריאות, כשאבדה השררה הזו. להיות ׂשורר על החיים
רה לבין אובדן בין השר. אבד השיר, אבד האני, אבדה השררה על המחשבה, הלב

כנראה , נזר הבריאה לבין אובדן ערכו... בין היות האדם הפרטי, השררה על הקיום
במקורות מובא שהשירה מלשון . שמתנהל דו קרב פרוזאי שרק הפיוט יכול לו

עם שלם חרד מאסון המצרים עלה ליבשה ושר את שירת . שרשרת מעידה על חיבור
השירה עונה על החרדות הקיומיות . ירההוא לא השתתף לפני כן בסדנאות ש. הים

  . אני שר משמע אני קיים: במוסיקה שלה בהכרזה שלה
  

  הפיוט לפסח

הפיוט המצוטט בראש הדברים הוא שיר יקר ומרגש אשר הושר בביתנו בשיאו של 
  .ליל הסדר

היה מפליג , היה אבא שכתב הרבה שירי ילדים לבני המשפחה והיה רגיש למוסיקה
והם מחוזות זכרונותיו מהעליה ; הם מאיתנו והלאהכי שידענו  בעיניו למחוזות

הוא שר אותו בביצוע בו הוא מופיע . לארץ ישראל ועד היותנו חקלאים במושב ברק
שלב ליל הסדר הגיע להכנה . אריה עובדיה' רכעת באתר הזמנה לפיוט בביצוע 
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נאכל את וכולנו התרגשות שהרי עוד מעט , לנטילת ידיים עת מברכים על המצה
  .החסה הטבולה במעט חרוסת

אין היא עשויה : החרוסת של יהודי עירק מיוחדת היא ושונה מכל נוהגי שאר העדות
הדבש הזה שניחוחו המשכר . מעיסה של פירות ככתוב בספרים אלא מדבש תמרים

החרוסת . מילא את הבית עת זוקק על אש קטנה לאחר בישול התמרים על ידי אמא
  " ספרית פועלים"ת השם הזה אעניק לספר שירי הראשון שיצא בא". סילן"נקראה 

ישראליות עניה שהסילן המעורב , יהיו בו שירי חווית הישראליּות שלי. 1981-ב
סילן . "סמל השעבוד של עם שלא היה אדון לעצמו, באגוזים היה לה כסמל הטיט

  .ת מצוותערב נטישת האוניברסיטה והכניסה לחיים של שמיר. קראתי לספר" טהור
  :אבא שר

  
  ֱאמּוִנים ִעְרכּו ֶׁשַבח ָלֵאל ְוִטְבחּו ֶטַבח  

  ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַליָי  
  

מודע לסופיות הקיום אך , עדיין מעין ישראלי אקזיסטנציאלי ,"סילן טהור"ואני ב
  :עדיין רחוק מתחושת ההיענות לריבונו של עולם אכתוב

  
  רק בשר

  ִרָּקבֹון  ְּפִרי ִעם ְנֻקַּדת
  .נֹוֵגַע ָּבֶהם ַעל ָּפַני, ַמִּכיר ֶאת ַחַּיי

  
  –מּוָעד ְּכמֹו ְּפִרי ַּגם ּגּוף ַהַּבְרֶזל ִמְתַּפֵּלל 

  ְּבַעל ָּכְרחֹו. ֹוֵאף ַחְמָצןׁש
  ,הּדָ ֲחלֻ  ַצר ַעל ּגּופֹו

  . ִניחֹוִחית ְּכמֹו ֵצל
  לֹוֶחֶׁשת ְלַהְפִליא

  ֹותֹוְנִׁשיָמתֹו ּכֹוֶבֶׁשת ְּבַוַּדאי א
  ַאְך ִהיא חֹוֶבֶקת ַּגם אֹוִתי

  ְּבִלי ֶׁשַאְרִּגיׁשִּכְמַעט 
  .עֹוְרִבים ָעַלי ָיֶמיָה ִּבְלִחיָׁשה ֲאֻדָּמה

  
  ֵאד ְזַמן

  ַאֲעִמיק ַהּיֹום ָלִׂשיחַ 
  :ְּדָבִרים ִנְפָלִאים
  .ֵאיִני ַרק ָּבָׂשר

  
צן שיח הברזל עם החמ-היא דו. שיר הזה היא משהו סרקסטיהתפילה ב, נכון

. השיר הסווה את בקשתי אחר חמצן התפילה ואני הייתי חנוק. והחלודה כמענה
והנה מגיע החג שבמרכזו מונח הבשר כזכר . ראיתי את רקבון הפרי וחרדתי מהבאות

שירת ההלל משלהבת את המסובים היא שירת האמונה בת אלפי שנים . לקרבן פסח
היהודית ושירתו של אבא המזהה את סובבי הסעודה סביב שירת הבטחון בזהות 

  :חודרת את הלב
  

  ָהִרימּו קֹול ִׁשיִרים ִׂשְמחּו ְּבֵליל ִׁשּמּוִרים  
  ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים ִאְכלּו ּוְׁשתּו ֵייָני  

  ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַליָי  
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דיבר עליו וטלטל אותי קאמי האם האבסורד ש? מהו שמרומם את האדם מימי החול
התחלתי להתבונן בטקסט והשאלה ? יש לו מענה, סטודנטיאליים העליזיםבימי ה

איכות שתעניק לו , מהמדרש היתה לי חדשה ונוקבת בתביעת האדם לאיכות קיומית
שמצוי בעיצומו של , פשר קיומי ותמנע את מסקנת האבסורד והחידלון שבעקבותיו

  :הדיון במסכת פסחים
  
קוץ "ה לאדם הראשון "בשעה שאמר הקב ,יהושע בן לוי' אמר ר) "ח"פסחים קי(

אני וחמור נאכל , רבונו של עולם"אמר לפניו . זלגו עיניו דמעות, "ודרדר תצמיח לך
   .מיד נתקררה דעתו, "בזעת אפיך תאכל לחם"כיון שאמר לו !" ?באבוס אחד

 
בידינו לרומם את האכילה "? מהו ההבדל בינינו. גם הבהמות ניזונות וגם האדם ניזון

  .התחלתי לשמוע בפיוט דברים שלא נאמרו באקדמיה..." רגה רוחניתלמד
יעקב בהט מספרות ' ואצל פרופ, בהתלהבות רבה, אחרי שלמדתי אצל נתן זך שירה

, ואצל עליזה שנהר מסיפורי העם שמקוטלגים במילונים לפי מפתחות, ההשכלה
לי מפיוטיו חרוזי השיר הדהדו . שיחת האדם ואימת מעמד החמור לא היו זרים לי

    ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַלייָ :   של אבא
  

  .היצירה האישית שלי כמשורר והקיום שלי הוטעמו בשפה יהודית מחודשת
  

  שירה יהודית

בעונה . עם ישראל התחיל לפרוח בראשית הזמנים האלה. הפסח-ימי האביב של חג
   .שירת הים –שירה באחד הביטויים האדירים  הזו נוסד גם

נלמד  -אלא ! בעבר, היה הכתוב ראוי להכתב אז שרו - אז ישיר משה ובני ישראל  
והשירה שלאחר העליה מן . עם עבדים יוצא ממצרים –שהכתוב מתייחס אל העתיד 

בזינוק רב , הנהדרות המלוות אותנו במשך הדורות" יצירות"הים היא אחת ה
כבת ומפותחת בכל קנה מציג שירה מור, מקיום רוחניעם שהיה מנותק  .השראה

באיזו סדנה – תקבולות מצלולים לשון נופל על לשון דרמה ומתח פנימיים  –מידה 
, "עם עבדים"התפתחה שירה זו שצומחת מפי מי שעד עכשו היה הסטטוס שלהם 

  !  ?לא משוררים
  

הדבר המיידי העולה בתודעתנו הוא , אודות שירה םכשאנחנו מדברי - כולם יודעים
  . כל שהיאוקומפוזיציה  ניקוד, טכסט
שמתם " שישיר וכן עשה אמר לו לבו … -אז ישיר משה " י יאמר לנו בשירת הים"רש

 וראיתי אצל. השיר בא מהלב למשה "!שישיר לבו אמר לו": לב לנוסח המפליא הזה
מה גדול הדמיון ועם זאת מה גדול השוני בין פתיחה זו "... :ב רפאל שמשון הירשהר

 –' אשירה לה - אצל בני ישראל : ן דברי הפתיחה של שירת העמיםשל שירת הים לבי
לא גבורה ונצחון של בעלי העצמה אלא דבקות בבעל השירה עצמו , מבטאת ענוה

מילים בהם פותח ורגיליוס את " לנשק ולגבר אשיר"ואילו אצל כל העמים נמצא 
  ."שירתו אינאיס

  
חורז , מיאקובסקי": מסדר הניהיליסטים"בספרו דוד אוחנה וראיתי אצל ההיסטוריון 

 ובודאי מצויה כאן הכניעה של משורר. עם סטלין) פלדה ברוסית( stal את המילה
! קדימה! הלאה: "הכח היצירתי שלו מגוייס לזה במיטב כשרונו -בפני שלטון עריץ  

מסדר  -ראה " […הכוח - הבונה והמורד …! לארמון! פרצו! / קדימה! התקיפו
  ]344 ,דוד אוחנה, םהניהיליסטי

המשורר והשלטון העריץ הם כוחות שגוייסו על ידי ממלכות להעצמת הדיכוי של 
  .נתיניהם

עם העבדים יוצא לבשר . הממלכה נופלת. בא הפסח לשיר שיר יהודי של בן חורין
  :לאנושות כולה שירה חדשה
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  ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים  

  ִים ָּכל ִצְבאֹות ְיָי  ָיְצאּו ִמִּמְצרַ 
  ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַליָי  

  
יו במחשבת שורש צביע עלכדי לה "שירה" המושגתשתיתו של את כאן מעט רחיב א

     :הלשון היהודית 
. מתרחשים דברים בכמה מישורים, היבוקכאשר יעקב נאבק בשרו של עשו במעבר 
זהו מצב ! לבדו". תר יעקב לבדוויוָ "  -מקדים הכתוב ומציין את מצבו של יעקב 

זהו מצב של היות לבד עם  –להיות לבד שאינו מתקשר לבדידות קיומית  .הפתיחה
שקעה לו השמש ועכשיו היא  –הישות השלמה של מי שכאשר היה בכיוון הפוך 

: הוא לבד ומשהו ממהר להציב מולו אנטיתזה. הוא איננו זר בעולם. עומדת לזרוח
  !"…עמוויאבק איש "

עלות השחר בכוונתו  ."עד עלות השחר…: "בשלב הזה אנו עדים לחדירת מושג הזמן
הנץ  –אחריו . כנאמר במסכת ברכות, הוא זמן ראשית האור ,ההלכתית, קתויהמד

   .החמה
הוא יוצא מצד אחד . י"כדברי רש" פכים קטנים" ,למאבק נכנס יעקב דקדקן בפרטים

יעקב שמתייחס לחלק  ,יעקב שמו כגולה. שראלי -מצד שני מתחדש לו שמו  .צולע
ישראל יהיה שמו החדש שיהיה שמו הכולל של . התחתון הנרמס של הגוף היעקבי

  . עם שינחיל שירה של גאולה ששאיפתה אוניברסאלית
  

נלמד שהמושג שיר משמעו האחד " כנף רננים"מביאור מרתק על פרק שירה ששמו 
שהוא עיגול המתכת , ה יוצאת בשירהבהמ - במסכת שבת נמצא . (הוא עיגול
כלול בה  , ר,שכל מילה ששורש האותיות , "כנף רננים"כך לפי בעל  .)שבאפה

החומה המגדירה : שור – רושבנות צעדה עלי  –אצל יוסף  –מגדירה את מהות הדבר 
מגדירה את : ה רושת. רים למרותוסהמצב בו בעליה מקיף את ה: רהשר. את העיר

מקיף  :ריש.  מצבו של האדם המקבל  רוח נשגבת: אהשרה. לרגשות הנותן למקב
מגדרים את יחסם כמי : אלשרי. ומגדיר עניין הראוי להכלל במילים בו הוא מבוטא

  .ל-ששרים שיר לא
  

, שירי דוד, שירת דבורה, שירת הים –השירות הגדולות באות ברגע של קטסטרופה 
יש סכנה גם של אבדן , אבדןכשיש סכנה של , במצב של התערערות ואימה קיומית

בא השיר הישר שיש בו גם שררה . חורבן נפשי עלול לגרור לאובדן פיסי, אמונה
שיר  –פנימית על הישראליות האמיתית והוא מחדש את החיבור ומעיד כלפי שמים 

שיר שישירו בני ישראל   –להיות רצף שלם מצטרפות מתחבר לשיר והחוליות 
  ...  'ה-אשירה ל –ויאמרו לאמור 

, שירי דוד, שירת דבורה, שירת הים –השירות הגדולות באות ברגע של קטסטרופה 
יש סכנה גם של אבדן , כשיש סכנה של אבדן, במצב של התערערות ואימה קיומית

בא השיר הישר שיש בו גם שררה . חורבן נפשי עלול לגרור לאובדן פיסי, אמונה
שיר  –החיבור ומעיד כלפי שמים  פנימית על הישראליות האמיתית והוא מחדש את

שיר שישירו בני ישראל   –להיות רצף שלם מצטרפות מתחבר לשיר והחוליות 
  ...  '   ה-אשירה ל –ויאמרו לאמור 

הוא מתייעץ עם רבנו  ,י שבאמצע הדף"הילד שלי יושב מול הגמרא ומדבר עם רש
שלי עושה זאת  הילד. תם בשולי הדף וחוזר לתנא המחביא משהוא בין סתרי לשונו

כך עושים ילדים רבים מגיל  .בלי לומר את המילה היפרטקסט אפילו פעם אחת
בולשים בנהרות הסבטקסט העתיקים ושותפים לנהרה גדולה של דורות , עשר

החלל . מרחקי הזמנים שבין הדוברים בטקסטים מאבדים משמעות. יוצרים יהודים
רי כי הסלולרי מכובה עד סוף ולהאפוס אינו מופסק בצלצול הסלוהזמן מתאחדים ו

  .  השיעור
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שם התרחשה התפנית שחברה את כלל ישראל . פתחנו ביעקב הנאבק עם המלאך

הדמות הנשית בה החל . עם השירה הכללית לבעל ההשגחה על הגולה השב הביתה
מודגשת היא ה השררה –ששמה משתנה לשרה שרי  –תהליך זה הלא היא זקנתו 

  .בשמה אבל גם השיר
  
אשת חיל "על ) א, מז(בראשית רבה ב: ל את האשה על הגבר"א פעם מעדיפים חזל

בעלה נתעטר בה והיא לא נתעטרה " : נאמר בדיוק כך –) ד, משלי יב " (עטרת בעלה
  ."עלהבב

, עלה האבק עד כסא הכבוד(יעקב נאבק  - הסיטואציה של יעקב היא של מאבק 
 עם אלקים ָׂשִריתָ כי " –שג שלו  ניתן למלאך ההוא להתבטא במוהבה  .)חולין צא

  .השלטון והשירהמאבק שבגינו שב ומהדהד לנו מושג , שרית..." ועם אנשים
  :קורה דבר שראוי לשים אליו לב" מאבק"כי באותו הזמן של ה

הגיע  –ל "את טיב הבקשה מסבירים חז" שלחני כי עלה השחר: "מבקש" מלאך"ה
ברגע . מן ומילוי השליחות הוא קריטיעניין הז. זמנו של אותו מלאך לומר שירה

הוא רגע שבעולמות העליונים נעשה זמנה " ישראל"שיעקב מקבל שם חדש והוא 
  .  של השירה ללא דיחוי

לא יהיו הדברים שלמים אם לא נצמיד לדברים כיוון אחר המדגיש במשמעות 
 בבטן עקב את"  –הושע מזכיר את הדברים  –המושג שיר גם את  עניין הישרות 

. וישר אל מלאך ויכל בכה ויתחנן לו] שימו לב[אחיו ובאונו שרה את אלקים 
   –ָנאָוה ְתִהָּלה וכן (!) ַלְיָׁשִרים ' ה-ַרְּננּו ַצִּדיִקים ּבַ   - ובתהילים 

  , ְּבִפי ְיָׁשִרים ִּתְתַהָּלל
  , ַרךְ ּוְבִדְבֵרי ַצִּדיִקים ִּתְתּבָ 

  ... ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ִּתְתרֹוָמם 
  

השורשיות , יושר וענוה, המושגים המתקשרים למושג השירה כאן הם הפניה לגבוה
הוא שיאו של זמן . היות השיר אמת מידה לאמונה בשעת משבר , באבות האומה
  . מבחן קיומי

האם עלינו להמתין לנביא שישיר ? האם זהו הזמן המדויק בו אנו עצמנו נמצאים
  )אנו איננו גאולים לדאבון עיניים ולבשירו גאולים נאמר שם ו(לנו שירה חדשה 

הרי לא יתכן שבטרם שעטו חילות סיסרא על עמק יזרעאל היה מונח  ,ובכל זאת
שבגלל גאוה שהיתה לה נאלצה לבקש ולהתחנן שתשרה  –בלב דבורה אותו השיר 

מן הפלישתים ובטרם היכו , עורי עורי דבורה עורי עורי דברי שיר: עליה רוח הקודש
הצבי  -  וע ההיה כבר מוכן דוד עם מילותיו הלקוחות מרקיעים עליוניםהמארב בגלב

  ?ישראל על במותיך חלל
אם , הרוח קודם? האם מותר לדרוש מעצמנו מנהיג ראוי או קודם שירה ראויה

   ?השררה
  ! ליאתהא בהא , אהה, אהה

  
): ב, דף פה( הגמרא בפסחים -משיאי השירה היהודית  ההשירה בפסח תהי, הנה כך

כל אחד אכל כזית מהפסח אך ההלל הושר , "כזיתא פסחא והלילא פקע איגרא"
  .נדמה היה שהגגות עומדים לפקוע מעוצמת השירה , בחזקה

בין זמן ההתחברות לפיוט צומחת מהאינטרפרטציה . את הפיוט אני שר עם ילדי
המוסיקה היא זו שחתרה מעבר . שמעניקה להווה את משמעותו, זמן עתידעבר ל
את . עות וזמנים והניעה את משפחותינו מארצות ותרבויות עד לעת הזולמאור

הטעם בפה ימתין כשעה ואולי לא ימוג ויתחלף . לפני חצות כרגיל האפיקומן נסיים
 :עלות השחר אולי גם נשמע את מי שאנו מתאוים לשומעו של לשירה פתאומית

  .שירשנו נאמר לשיויהיה גם לנו לב מנהיג ראוי לשררה ושירה 
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  שלומית ירון 

  המעט: מחזור שירים
  
  ִמְדָּבר- לּוםיֹוִמי עֲ   .1

  ּדֹק ְּפִסיעֹוַתי ֶטֶרם ֵעת  
  ְּבִמְרַוח עֶֹרף ָנִטיִתי אֶֹהל  
  ָללּון  

  
  .ַאְּת ּפֹוַתַחת ָּבִּתים  .2

  .ִמְסַּתֶּכֶנת  
  ְׂשָחק הֹוֵלְך ִמ   
  ּוִמְתָאֵרךְ   

  
  .ֵׁשי סֹוְפָׁשבּועַ ִמְפּגְ   .3

  אּוַלי ִקְרָבה  
  ְוִיְקַרע ִּבי  

  ַהָּזר קֹול        
  ְּתִפָּלה  

  
  ִאם לֹא ָאבֹוא ּבֹו  .4

  ִיָּנֵגף ִּבי עֹוִרי  
  .ִּבְמנּוָסה ִמְתָּגָרה  
  ָׁשֶמיךָ , ַאְדִריַכל ַהֵּנָכר  
  ְמַבְּקִׁשים, ְּגנּוִבים  
  ְנִעיָלה  

  
  ִרחּוף ִנְרָמס ְּבָמחֹול  .5

  ,ֹוֵמט ְצִלילֵהד ׁש  
  ַעְרַסל ַּכף ָיִדי  

  ,ְּתנּוַעת ַמִים ׁשֹוְתִקים       
  .ָּכְך זֹוֵלג-ַאַחר  
  ַהְטִליִאי ּגּוֵפְך ִלְפִריָמה   

  ָנָחׁש ָּבְך ׁשֹוֵאג   
  
  סֹוד ְּגרֹוִני, ָצְרדּו ֵמיָתַרי  .6

  ְמַנֶּפה ַלַחׁש קֹול, ּבֹוֵרר ִמָּלה  
  ַעד ּדֹק ְקִלַּפת ַרַחׁש ֶזַרע  

  
  ֵּביִתי, ְנִביַחת ְּבִדידּות  .7

  .ֶּפה-ֶרַוח ִנְפָער ְמלֹא. ֶעֶרב  
  ;ְּכֵמָהה ַּדַעת ֵחיק ִקְרָבה  
  ֵאין אֹוֵמר  
  ְזַמן-ֲעקּוד, סֹוד ֵהְעֵּדר  

  ֶזה ִמְּכָבר       

  ֲעָצתֹו ּבֹו ָחְרָצה, ָהֵעץ  .8
  .רּוַח ֵליל ַזְלָעָפה

  ְּכחּוט ַהַּׂשֲעָרה ֶנְחָׂשף       
  ְוַרַחׁש; ַּגב ַהֶּסֶדק       
  ַאִין       

   
  ַעִין ְׁשקּוָפה ְמַעְרֶּפֶלת    .  9

  ֵאד ִזָּכרֹון ֶׁשֶהְחִסיר  
  ְּבַסְבָלנּות . ְּפִעיָמה  
  נֹוָצה ְלָבָנה  

  ּפֹוֶרֶמת       
  ְזַמן- ֵצל       

  
  ָרִאיִתי אֹוָתְך רֹוֶקֶדת"  .10

  ".ֲחֻתָּנה: ַּבָּים       
  ַנֲעָרה ָּדִתָּיה טֹוֶבֶלת מּוִלי ִּבְבָגֶדיהָ   
  ְּפִזיַלת ְטִביעֹוַתי, ַמַּבט ְצִליָעָתּה  
  ֻחִּלין- חֹול  
    

  ָעֶלה ַמְרִעיד ַאְדַות ַנַחל  .11
  ֵחיקֹו-יֹום ִמְתַעֵּבר ְּפִנים      

  ּגּוף נֹוֵׁשם ֲחָלָליו  
  ִּבְתנּוָעה ִנְׁשַּכַחת  

  
   

  ִלְרקֹד  . 12
  ְלַחּכֹות       

  ֶׁשּלֹא ֵּבַרְכִּתי ַעל ַהֻּמְגָמר
    

  
  

  , ]1957[ילידת קיבוץ חורשים  ,שלומית ירון
 .רקדנית ועוסקת בתראפיה באמצעות מחול
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  יואל נץ

  יבגני יבטושנקו
  

ידידו של ברודסקי , קבע יבגני ריין 1997בשנת 
  :ה הבאהאת ההנח) מורהו –ויש הסבורים (
ואפילו , רוסיה היא ארץ מיוחדת בכל המובנים"

ולאורך כל , מזה מאתיים שנה. בדימויה הפואטי
משורר דגול אחד מייצג את השירה , אותו פרק זמן

 20- ובמאה ה 19- ה, 18- כך היה במאה ה. הרוסית
הי זו. ורק שמות שונים לו לאותו משורר. שלנו

 –בין 'זדר: בותנתעמק נא בעק. תינתק-שרשרת בל
 –בלוק  –נקרסוב  –לרמונטוב  –פושקין 

אין הוא . יבטושנקו –אחמטובה  –מאיקובסקי 
אלא אותו משורר דגול אחד ויחיד עצמו ולו פנים 

  ".כזה הוא גורלה הפואטי של רוסיה. שונות
  

  .21-נראה כי ביחס ליבטושנקו אפשר להאריך את הנוסחה הזו גם אל תוך המאה ה
כי שני אישים רוסיים נמנים השנה על המועמדים להענקת קראתי במקום כלשהו 

לא קשה לנחש שאני מייחל בכל ליבי כי הפרס יוענק . פוטין ויבטושנקו: פרס נובל
  ...למשורר שבין השניים

אשר עבדו באזור אירקוטסק  םלזוג גיאולוגי 1933ליולי שנת  18-יבטושנקו נולד ב
שם (שם יבטושנקו נטל יבגני מאימו את ה. עם הזמן הייתה אימו לזמרת. המקפיא

שם גדל והחל לפרסם את , הילד התחנך במוסקבה). משפחתו של אביו היה ַגְנְגנּוס
ש גורקי וסולק "למד במכון לספרות ע 1957 – 1951בשנים . 1949שיריו מאז שנת 

שומו  –רומן זה מספר ". לא על הלחם לבדו"ממנו משום שתמך ברומן של דודינצב 
מ אשר נשחק בגלגלי הביורוקרטיה "ממציא בברה- על תלאותיו של מהנדס –! שמיים

וגם תומכיו ואוהדיו של , דודינצב וספרו נרדפו עד צוואר על ידי המשטר. הסובייטית
בשנת . רחוק מזה. יבטושנקו לא היה מורד, עם זאת. דודינצב סבלו מנחת זרועו

את דרכו . מ"רההוא היה לחבר הצעיר ביותר באגודת הסופרים של ב 1952
אבל עד , הפוליטי של מיאקובסקי סהספרותית הוא החל בחיקוי שירת הפאתו

המשלב פובליציסטיקה , אמצע שנות החמישים גיבש לעצמו סגנון שירה מקורי
גמישות של מקצב עם יכולת , פתטיות עם ליריקה, רטורית עם לשון של יומיום

ם על הנצחי עם הבלי העולם הרהורים מעמיקי, אמנותית גבוהה של ורסיפיקציה
, מה עוד, אני נמנע כאן מלהכביר בשמות היצירות הרבות בהן ניכרים כל אלה. הזה

  .שרוב רובן של יצירותיו אינן נגישות ממילא לקורא העברי
. בכישרונו הרב ידע יבטושנקו להלך על חבל דק שבין גבול הלויאליות והאופוזיציה

יבטושנקו בהאדרת שמעם של המפעלים אשר בכנות ובהתלהבות השתלב , בנאמנות
והוא אף רתם את עצמו לפעילות נמרצת למען , אמורים היו להגשים את הקומוניזם
לאותות , על כך הוא זכה לתמורה כספית נדיבה. התנועה הקומוניסטית הבינלאומית

 70- לתרגום ספריו בלמעלה מ, ספור על פני כדור הארץ-לסיורים אין, הצטיינות
מצפונו וחושיו המחודדים משמשים לו כמעין , עם זאת. מוניטין עולמישפות ול

, הוא נמנה על הראשונים אשר חשו בהסתאבות ובפשעי השלטון. סיסמוגרף רגיש
את ערכי התנועה המהפכנית , אך שלא כמתנגדי המשטר הוא לא שלל מכל וכל

הוא התמיד בהכרתו השמאלית והרדיקאלית בהתלהבות של איש . הרוסית
בהם התייצב , אלא שיבטושנקו כתב גם שירי מחאה ליריים רבים. קומסומולה

' וויונוביץ, ברודסקי, ניצין'סולז, דניאל, לימינם של דיסידנטים כמו סיניאבסקי
כוסלובקיה 'צ, מ נגד הונגריה"ברההוא הוקיע את תוקפנותה של . ואחרים

  .כל אלה מצאו את ביטוייהם ביצירותיו. אפגניסטןו

 11.2007יב בא-יבטושנקו בתל
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והיה לטרובדור " פרסטרויקה"ו נמנה על ראשוני הסנוניות המבשרות את היבטושנק
בהמשך גברו בשירתו מוטיבים של סקפטיות ושל אירוניה בעקבות אכזבתו . שלה

שהיו רחוקות מאוד מיצירתה של חברה דמוקרטית , "הבנייה מחדש"מתוצאות 
  .אמיתית

ת השורות הבאות הוא המשורר שכתב א, קשה להאמין כי יבטושנקו הקומוניסט
  ): מ"כאן ובהמשך נרשמו המובאות בתרגום מילולי בידי הח(

  
  ,אפילו שגורקי נרצח בידי אחרים

  -, דומה כי הרגו אותו אותם הברנשים עצמם
  

  ... שורות אשר נכתבו נוכח עלילת הרופאים היהודיים
  : הנה שיר אינטימי על סטאלין מפרי עטו של יבטושנקו

  
  ְיָלה ְללֹא ֵׁשָנהְּבִדְמַמת ַהּלַ ...

  ,ַּבָּׁשלֹום, הּוא ְמַהְרֵהר ַּבְּמִדיָנה
  .הּוא ְמַהְרֵהר ִּבי

  ִמְתַּפֵעל ִמן ַהֶּׁשֶמׁש . ַלַחּלֹון ׁשִנּגָ  הּוא
  .הּוא ְמַחֵּיְך ְּבחֹם

  ַוֲאִני חֹוֵלם, ַוֲאִני ִנְרָּדם
  .ֶאת ַהֲחלֹום ֲהִכי ִנְפָלא

  
מתוך (כם הגמור ברוחם של הדברים זהו אותו משורר עצמו אשר כתב גם את היפו

  "):יורשיו של סטאלין"
  

  ,כל זמן שקיימים יורשיו של סטאלין על פני האדמה
לא אחדל מלשוות לנגד עיניי כי סטאלין מצוי עדיין 

  . במאוזוליאום
  

שהטריגר , לקורא העברי מוכר יבטושנקו בראש ובראשונה בזכות פואמת המחאה
הוא ממצה בה את . ובייטי כלפי העם היהודיליצירתה היה יחסו של המשטר הס

 ָיאר-ְּבָּבאִּבימחאתו באי הקמת גלעד לזיכרם של רבבות היהודים אשר רצחו הנאצים 
פואמה זו עוררה בזמנו הדים רמים ואהדה רבה ליבגני יבטושנקו בקרב . שליד קייב

עיין "ל ש 5' בגיליון מס. בקרב העם היהודי –לא כל שכן , בעלי מצפון בעולם כולו
הובאה הפואמה בתרגום לעברית על ידי אריה אהרוני ודודי בן עמי " ערך שירה

  . הקדים לתרגום מאמר על הפואמה ועל המשורר
אשר הושר לראשונה בפי , "בדומיה"מפורסם מאוד בישראל השיר היפה והמרגש 

הופעת מחאה על מצוקתם של  –" הלוך הלכה החבריה"ליאור ייני במסגרת הופעת 
אשר תורגם , שיר זה נודע בקרב הציבור כשירו של יבטושנקו. מ"מנים בברההא

" בדומיה"האמת היא שלבד מן המקצב אין בין מילות . לעברית על ידי יעקב שבתאי
מ תרגם בזמנו את "הח. של יבטושנקו ולא כלום" הנחל שט"היפות להפליא לבין 

  .השיר בצמידות למקור
                 

  :אילשאלתו של עיתונ
. והקדשת אותו לבלה אחמדולינה', הנה כזאת קורה לי'כתבת בזמנו שיר חודרני "

  "?למי עוד מנשותיך בעבר הקדשת שורות חודרות לא פחות מאלה
  :השיב יבגני יבטושנקו –
המוקדש ', ...אהובה הרדמי'כנראה שאפשר לומר את זה על השיר . קשה לי לשפוט"

אשר מוקדשת , צויה סדרה חדשה שלמהבספרי החדש מ. גליה, לאשתי השנייה
איך , ואם אתה אוהב, איך אפשר לשאת נשים אשר אינך אוהב. לאשתי מאשה
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אין לו לגבר הזכות ? אם אתה משורר, אפשר שלא לכתוב שירים שמוקדשים להן
  "טובה כלפי הנשים אשר עזרו לו לחוש את הנפלא ברגשות -להיות כפוי

  !Любимая, спи  -קישור): רוח שמש" (ִני ֶוֶטר'ֶנצְ סֹולְ "מתוך כתב העת בלשון הרוסית 
  

   יבגני יבטושנקו
  אהובה הירדמי

  יואל נץ: תרגום מרוסית
  ְרִסיִסים ְמלּוִחים ַעל ַּגֵּבי ַהָּגֵדר

  . ַהִּפְׁשָּפׁש ְּכָבר ָנעּול
  ם ַהּסֹוֵערַהּיָ                      

  , ּגֹוֵעׁש
  , ִמְתַּפֵּלׁש     

  ִמְתַּכֵּתׁש ִעם ַהחֹוף             
  .ְּכָבר ָיַנק ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ַהְּמלּוָחה ֶאל ּתֹוכֹו

  ...ֵהָרְדִמי ֲאהּוָבה
  .חּוִסי ָנא ַעל ַנְפִׁשי                
  .ָהֲעָרָבה ִנּנֹוָחה, ֶהָהִרים ְיֵׁשִנים

  , ִׁשיׁשַּכְלֵּבנּו ַהּקָ 
  ,ַהִּפֵּסַח ַמְחִריׁש               

  ְּכָבר רֹוֵבץ ְולֹוֵקק 
  .ֶאת ַׁשְרַׁשְרּתֹו ַהְּמלּוָחה                 

  , ְּבִרְגָׁשה - ְוַהָּים 
   ,ְרָׁשהַהחָ  -ּוְבֶהְמָיה                

  ,ַעִּתיר ִנְסיֹונֹו ַהָּתִמים -ְוַהֶּכֶלב 
  , ִּבְלִחיָׁשה -ִני אֲ וַ 
  ,ִּבְרִחיָׁשה -ַאַחר ָּכְך                 

  :ּוְלַבּסֹוף ְּבלֹא ִאְוָׁשה
  ..."ֵהָרְדִמי, ֲאהּוָבה"                      
  , ֵהָרְדִמי ֲאהּוָבה

  .ִּתְׁשְּכִחי ַעל ַהְּמִריָבה               
  -ִהְתעֹוַרְרנּו : ִניַדְמיְ 

  .ָנןַהָּכל ַרעֲ                     
  ים הּוא ִליׁשֹון ִעםַמה ָּנעִ 

  1ֵריַח ַמצֹוִני                            
  ַהּנֹוֵדף 

  ִמַּמְרֵּתף      
  .ֶאל ִנְבֵכי ַהֵׁשיָנה             

  הֹו ֵאיְך 
  ֲאַאְּלֵצְך       

  ,ְלַדְמֵין ֶאת ָּכל ֵאֶּלה           
  ...ֵהָרְדִמי, ֲאהּוָבה? ַסְפָקִנית ֶׁשְּכמֹוֵתךְ 

  )ְסִמיְמקֹור ֶּדַמע ִח (ְך ֵׁשָנה ֹוִכי ּתְּתַחּיְ 
  ֵמלּוְּפָרִחים ִּתְקְטִפי ַּתַחת ֵהם ֶׁשּקָ 

  .דּורֹות ְמלֹוא ָארֹון ָלְך ִּתְקִניּוְׂשָמלֹות הֲ 
  ? ְמַמְלֶמֶלת עֹוֵדךְ 

  .ְלֶטֶלתִנְמֲאָסה ַהּטַ                 
  

                                                 
  )המתרגם' הע(שמו של משקה העשוי חלב חמוץ בפי עמי הקווקז : בלשון גיאורגית –מצוני  1
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  .ָנה ָלְך ְוִתְתַּכְרְּבִליֵהָעְטִפי ַּבּׁשֵ 
  ְּתַמְּמִׁשי ָלְך ֶאת ָּכל ַהַמְלֶמֶלתָנה ַּבּׁשֵ 

  ְּבָכל ַהַּבְלֶּבֶלת 
  .ִּבְׁשָנֵתְך ִּתְמְׁשִלי             

  ִליׁשֹון ֵאין ָּכל ַטַעם-לֹא
  -ּו ִמַּטַעםִפּלאֲ וַ                         

  הּוא ְּכמֹו ַרַעם. קַהחֹ
  ַהָּכָרה ִמְצַטֵּוַח ִּבְדִמי- ִמִּני ַּתת

  , צּוָקהִיְך ְמ ְּבֵעינַ 
  ָקהּלָ ָׁשם ּבּוָקה ּוְמבֻ                  

  .ּבֹא ָיבֹוא ָלֶהן ּגֹוֵאל ֵעת ְׁשמּורֹוַתִיְך ַּתַעְצִמי
  ... ֲאהּוָבה ֵהָרְדִמי

  ַהְׁשָנֵתך ָנְדָדה               
  ? ִהי ָהרּוחַ ְּבֶׁשל נְ 

  ?לּומֹות ַהַּגִּליםַמהֲ                  
  ?ִנְבזּותֹו ֶׁשל ָאָדם ?ֵלב ֲעכּוָרה- ְּתחּוַׁשת

  ,ְסָתם-ְואּוַלי לֹא ִמי
  ?ַרק ָּפׁשּוט ִּבְגָלִלי                    
  ... ֵהָרְדִמי ֲאהּוָבה
  .ָיִדי לֹא ַּבַּמַעל: ְּדִעי                
  ה ּנָ ַלֲאֶׁשר ְּכָבר אֻ 
  .ֵאין ַּתָּקָנה, ֲאבֹוי                 

  - ? ׁשֹוַמַעת -ִּתְסְלִחי ִלי 
  -? ׁשֹוַמַעת - ֶאֱהִביִני                         

  , לּו ַרק ְּבֵׁשָנה
  !לּו ַרק ְּבֵׁשָנה               

  ... ֵהָרְדִמי ֲאהּוָבה
  ְּבֵטרּוף ְמַסְחֵרר               

  ֵנָאֵחז ַּבִּמְרָּדף 
  .ַעל ַּכּדּור ְמטָֹרף             
  , ְלַחֵּבק ְנַמֵהר
  .ַלְּתהֹום ִנַּדְרֵּדר ֶּפן             

  -ֲאָבל ִאם ִנַּדְרֵּדר 
  .יוְחּדָ ִנַּדְרֵּדר ָנא יַ                 
  ... ֵהָרְדִמי ֲאהּוָבה

  .ַהִּטיָנה ִהיא ִּכְּזָבה               
  .ָהִניִחי ִלּפֹול ַעל ַהַּכר ְלרֹאֵׁשךְ 

  ,ָרֵדם ַמה ָּקֶׁשהַעל ְּפֵני ַהַּכּדּור ַהֶּזה ְלהֵ 
  - את ּוְבָכל זֹ

   -? ַאְּת ׁשֹוַמַעת             
  ... ֵהָרְדִמי ֲאהּוָבה                            

  , ְּבִרְגָׁשה - ְוַהָּים 
  ְרָׁשהַהחָ  -ּוְבֶהְמָיה                  

  ,ַעִּתיר ִנְסיֹונֹו ַהָּתִמים -ְוַהֶּכֶלב 
  , ִּבְלִחיָׁשה -ִני אֲ וַ 

  ,ְרִחיָׁשהּבִ  -ַאַחר ָּכְך                 
  :ּוְלַבּסֹוף ְּבלֹא ִאְוָׁשה
  ..."ֵהָרְדִמי, ֲאהּוָבה"                      

עם  .פולין, וורשה, 1935יליד  )ווליניץ(יואל נץ 
פרוץ המלחמה הוא ובני משפחתו היו לפליטי 

עלה ארצה . מלחמה באוזבקיסטן ובלב רוסיה
השומר "וראש קן ב מדריך, היה חניך. 1948בשנת 
היה חבר . ל ובצנחנים"שירת בנח, "הצעיר

החל . בקיבוץ כרמיה ולאחר מכן בקיבוץ שובל
של המאה הקודמת עסק בתעשיית  60-משנות ה

. הציג כמה תערוכות צילום יחיד. הדפוס והצילום
רשם כחצי תריסר פטנטים בתחומי הדפוס 

לימד רפרוגרפיה במכללת . והכימיה של הצילום
במשך עשר שנים עד למועד צאתו  הדסה

  . 2002לגמלאות בשנת 
למד הנדסת ייצור בשלוחה של הטכניון בתל 

במתמטיקה , למד קורסים בכימיה; אביב
. ובפילוסופיה של המוסר באוניברסיטה הפתוחה

שלושה "כתב והוציא לאור רומן אוטוביוגרפי 
  ". חיים



31 
 

  יהל שיפטן

  גינון
  ַהַחִּיים ַמִּגיִעים ַּבּבֶֹקר

  לֹוְבֵׁשי ְׁשחֹרֹות ּוְצֵמֵאי ָמֶות
  ַמִּגיִעים ַלֲעקֹר ְוִלְבזֹז אֹוִתי ֵמַאְדַמת ִמָּטֵתְך 

  ,ְּבַמְעֵּדר ְוִקְלׁשֹון
  ְּבַאְפלּוִלית ַהְׁשָקָיה ְמַלֶּטֶפת

  יֹום-ַמֲעִמיִדים ּוַמִּציִבים אֹוִתי ְּבֶׁשֶמׁש ַהּיֹום
  ַהּצֹוֶרֶבת

  
  ָנכֹון

  ֲאִני ָנטּוַע ָּבֶהם
  ִלְכאֹוָרה ְמֻטָּפח ּוַבר ִּתְגמּוִלים

  ַאְך ַּבֲעִקיָרָתם אֹוִתי ִמֵּמְך 
  .ֲהֵרי ִאְּבדּו ְּתכּוָלָתם

  
  
  

  הנה
  ֵצאת ְּבתֹוְך ַהִּׁשיר ַהֶּזהַאְּת ִנְמ 

  
  ַּבּׁשּוָרה ַהּזֹו ִנְמָצאֹות ָהַרְגַלִים ֶׁשָּלְך 

  ְּכמֹו ָיָדיו ָהַאִּדירֹות ֶׁשל ַאְטָלס
  ר ִמיֵנְך ְּבזֹו ִנְמָצא ֵאיבַ 

  ֶׁשֵאין ּבֹו ֶׁשֶקר ּוְכֶׁשְּלַעְצמֹו
  ָּכאן ַהֶּבֶטן ֶׁשָּלְך ְיֵׁשָנה 

  ָדה ַרָּבה ְויִֹפיְּפִסיעֹות ַוֲעבֹו, ּוְנִחירֹות
  ּפֹה ֵּבית ֶהָחֶזה ֶׁשָּלְך 

  ְּכמֹו נַֹעם
  ְּכמֹו ְרִגיָעה ֲאֻיָּמה

  ְּכמֹו ַמְעָלה ָוַמָּטה ֶׁשל עֹוָלם
  ,ַהְּפִסיק ֶׁשָּיבֹוא ִמָּיד ִיְהֶיה ַאֵּפְך 

  ְּפִסיק ָּכֶזה ֶׁשּיֹוֵדַע ַלְחצֹות ִמְׁשָּפט
  ַנִיךְ ַלּׁשּוָרה ַהּזֹו ִנְדָחסֹות ְּבקִֹׁשי ּפָ 

  ָקהעָ ֵעיֵני צְ 
  ֶּפה ְמַדֵּמם ּוָבָׂשר ַחי 

  ֵמַצח טֹוֵבַע ֶיַדע ּוֶמֶלל נֹוֵׁשם
  ֵרְך ְּכָבר ִיְגלֹׁש ִאִּתי ֶאל סֹוף ַהִּׁשירעָ ְׂש 
  

  מּוִלי ְּבֵריַח ְנָיר ְּת ִהֵּנה ַא
  ְּבחֶֹׁשְך ְואֹור

  ֶאת ָיַדִיְך לֹא ִהְזַּכְרִּתי
  ִביִּכי ְּכֶׁשִּיְהיּו ֵאּלּו ְסִבי

  ְּכֶׁשְּיַמְּׁשׁשּו
  ַּתְפִסיק ַהַּתְפאּוָרה ַהַּמְלכּוִתית ְוַהְּמֻׁשָּנה

  ֶׁשל ָירֹק ְוָאדֹם ְוָכחֹל
  ְוִיְפרֹץ ָהעֹוָלם ַּבֲחָזָרה ֶאל ַחַּיי 

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

  
  

  שופ  בי' אליזבת

  בחדר ההמתנה
  עודד פלד: תרגום

  
  ,סּוסֶ 'ֶמֶסצ, ְּבֶווְסֶטר

  ָהַלְכִּתי ִעם ּדֹוָדה קֹוְנסּוֶאלֹו
  ְּבתֹוָרּה ְלרֹוֵפא ַהִּׁשַּנִים 
  ְוָיַׁשְבִּתי ְוִחִּכיִתי ִאָּתּה

  .ַּבֲחַדר ַהַהְמָּתָנה ֶׁשל רֹוֵפא ַהִּׁשַּנִים
  ֶהְחִׁשיךְ . חֶֹרף ָהָיה
  ַהַהְמָּתָנהֲחַדר . ֻמְקָּדם

  ,ָהָיה ָמֵלא ֲאָנִׁשים ְמֻבָּגִרים
  ,ַעְרָּדַלִים ּוְמִעיִלים ֲאֻרִּכים

  .ְמנֹורֹות ּוָמָגִזיִנים
  ּדֹוָדִתי ָהְיָתה ִּבְפִנים

  ָּכְך ִנְרָאה, ְזַמן ָארֹךְ 
  ּוְבעֹוִדי ַמְמִּתיָנה ָקָראִתי

  יאֹוְגָרִפיק'ַּבֶּנׁשֹוַנל ּגֵ 
  יָדהּוִבְקפִ ) ָיַדְעִּתי ִלְקרֹא(

  :ָּבַחְנִּתי ֶאת ַהַּתְצלּוִמים
  ,ּתֹוכֹו ֶׁשל ַהר ַּגַעׁש

  ;ְמֵלא ֵאֶפר, ָׁשחֹר
  ַאַחר ָּכְך הּוא ָּגַלׁש

  . ְּבַפְלֵגי ֵאׁש
  *ֹוְנסֹון'אֹוָסה ּוַמְרִטין ּג
  ,ְּבִמְכְנֵסי ְרִכיָבה
  .ַקְסדֹות ַׁשַעם, ַמָּגַפִים ְׂשרּוִכים

  ִאיׁש ֵמת ָּתלּוי ַעל מֹוט
  .ַהּכֹוֶתֶרת ָאְמָרה"* ,ָארֹךְ  ֲחִזיר"

  ִּתינֹוקֹות ִעם ָראִׁשים ְמֻחָּדִדים
  ָסִביב- ְמֻלָּפִפים ְּבֶחֶבל ָסִביב
  ִעם ַצָּואִרים, ָנִׁשים ְׁשחֹרֹות ֵעיֻרּמֹות
  ָסִביב- ְמֻלָּפִפים ְּבחּוט ָסִביב
  .ְּכמֹו ַצְּואֵרי נּורֹות

  .ַהָּׁשַדִים ֶׁשָּלֶהן ָהיּו ַמְזִויִעים
  .י ָיָׁשר ַעד ַהּסֹוףָקָראִת 

  .ָהִייִתי ְמֻבֶּיֶׁשת ִמְּכֵדי ַלֲעצֹר
  :ְוָאז ִהְתּבֹוַנְנִּתי ַּבֲעִטיָפה

  .ַהַּתֲאִריך, ַהּׁשּוַלִים ַהְּצֻהִּבים
  
  
  

  ,ִמִּבְפִנים, ִּפְתאֹום
  ֶׁשל ְּכֵאב! ָּבא אֹוה

  -קֹוָלּה ֶׁשל ּדֹוָדה קֹוְנסּוֶאלֹו  -
  לֹא ָחָזק אֹו ִנְמָׁשְך ִּבְמֻיָחד

  ;לֹא ֻהְפַּתְעִּתי ִּבְכָלל
  ֲאִפּלּו ָאז ָיַדְעִּתי ֶׁשִהיא 

  .ִטְּפָׁשה, ִאָּׁשה ְמֻפֶחֶדת
  ,ָיכְֹלִּתי ִלְהיֹות ְנבֹוָכה

  ַמה. ֲאָבל לֹא ָהִייִתי
  אֹוִתי ְלַגְמֵרי ֶּׁשִהְפִּתיעַ 

  :ָהָיה ֶׁשּזֹו ָהִייִתי ֲאִני
  .ְּבִפי, קֹוִלי

  ְללֹא ַקְמצּוץ ַמֲחָׁשָבה
  ,ָהִייִתי ּדֹוָדִתי ַהִּטְּפָׁשה

  ,ָצַנְחנּו, ָצַנְחנּו -ֲאַנְחנּו  -ֲאִני 
  ֵעיֵנינּו ְּדבּוקֹות ַלֲעִטיַפת

  ,יאֹוְגָרִפיק'ַהֶּנׁשֹוַנל ּגֵ 
  .1918, ֶפְּברּוָאר

  
  ְּבעֹוד ְׁשלָֹׁשה : י ְלַעְצִמיָאַמְרִּת 

  .ָיִמים ִּתְהִיי ַּבת ֶׁשַבע
  ָאַמְרִּתי ֶאת ֶזה ַלֲעצֹר
  ֶאת ְּתחּוַׁשת ַהְּצִניָחה

  ַהּסֹוֵבב, ִמן ָהעֹוָלם ֶהָעגֹל
  .ָׁשחֹר- ָּכחֹל, ְלתֹוך ָחָלל ַקר
  ,ַאְּת ֲאִני ֶאָחד: ֲאָבל ַחְׁשִּתי
  ,ַאַחת' ַאְּת ֶאִליַזֶּבת
  .ןהֶ ַאְּת ַאַחת מֵ 

  ?ָלָּמה ִּתְהִיי ַּגם ַאְּת ַאַחת
  .ְּבקִֹׁשי ֵהַעְזִּתי ְלַהִּביט

  .ִלְראֹות ַמהּו ַמה ֶּׁשָהִייִתי
  ֵהַעְפִּתי ִּבְמֻלְכָסן ַמָּבט ָחטּוף 

  -לֹא ָיכְֹלִּתי ְלַהִּביט ָּגבֹוַּה יֹוֵתר  -
  ,ְּבִבְרַּכִים ֲאפֹרֹות ַאְפלּוִלּיֹות

  ַמָּגַפִיםִמְכָנַסִים ַוֲחָצִאּיֹות ּו
  ְוזּוגֹות ָיַדִים ׁשֹוִנים

  .ֻמָּנִחים ִמַּתַחת ַלְּמנֹורֹות

 עיין ערך תרגום
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  ֶׁשֵּמעֹוָלם לֹא ָקָרהָיַדְעִּתי 
  ֶׁשְּלעֹוָלם לֹא, ָּדָבר מּוָזר ִמֶּזה

  .יּוַכל ִלְקרֹות ָּדָבר מּוָזר ִמֶּזה
  ,ה ֶאְהֶיה ּדֹוָדִתיָלּמָ 

  ?      אֹו ָּכל ֶאָחד ַאֵחר, אֹו ֲאִני
  -ֵאּלּו ַקֵּוי ִּדְמיֹון 

  קֹול ַהִּמְׁשָּפָחה, ָיַדִים, ַמָּגַפִים
  ַוֲאִפּלּו, ֶׁשַחְׁשִּתי ִּבְגרֹוִני

  יאֹוְגָרִפיק'ַהֶּנׁשֹוַנל ּגֵ 
  -ְוַהָּׁשַדִים ַהְמֻדְלָּדִלים ָהֲאֻיִּמים ַהֵהם 

  יֵנינּוִחְּברּו ּבֵ 
  ?אֹו ָעׂשּו ֶאת ֻּכָּלנּו ֶאָחד

  לֹא ָהְיָתה ִלי ִמָּלה -ַּכָּמה 
  "...לֹא ָצפּוי"ַּכָּמה  -ִּבְׁשִביל ֶזה 

  ,ֵאיְך ָקָרה ֶׁשִהַּגְעִּתי ְלָכאן
  ְוׁשֹוַמַעת ְּבִמְקֶרה, ְּכמֹוֶהם

  ַצֲעַקת ְּכֵאב ֶׁשָּיְכָלה
  ? ֲאָבל לֹא, ִלְגּבֹר ּוְלַהֲחִריף

  
  .חוקרים וסופרי מסעות ידועים - ונסון 'רטין גאוסה ומ* 

  . כינוי לפגר אדם אצל הקניבלים בפולינזיה - " חזיר ארוך* "
  

  , ]שירים וִמבחר תרגומי שירה" [חלילי אור, פעמוני רוח"מתוך הקובץ 
  שיראה אור השנה בהוצאת ֶקֶׁשב לשירה        

  
***  

  
. שוררות אמריקה במאה העשריםמן הגדולות במ –] 1911-1979[ בישוּפ' אליזבת

לאחר מות אביה ואשפוזה של , בהיותה בת חמש. ּוֶסס'ֶמֶסצ, בישופ נולדה בֶווְסֶטר
זמן קצר לאחר סיום . גדלה והתחנכה אצל קרובי משפחה בנֹוָבה ְסקֹוְטָיה, ִאמה

-שהפכה למורתה ולידידת, לימודיה במכללת ָואָסאר פגשה את המשוררת ֶמִריֶאן מּור
  . נפש

-ב. חיה בישופ בִקי ֶווְסט ובברזיל 1939-1973בין השנים 
עברה לבוסטון ולימדה באוניברסיטת הרווארד עד  1974
]. 1955" [אביב צונן", ]1946" [צפון ודרום: "בין ספריה. מותה

" תהיות אודות מסע"שהותה בברזיל מתועדת בספרה 
, ראה אור הקובץ הנחשב לטוב מבין ספריה 1976- ב]. 1965[
רק לאחר מותה זכתה בישופ להכרה ". IIIגיאוגרפיה "

 1984-וב, ראה אור מכלול שיריה 1983-ב. כמשוררת מרכזית
זכתה בפרס פוליצר  1955- ב. הופיע מכלול יצירתה בפרוזה

   .לשירה
, בישופ הקדימה את זמנה ובדומה לְמיּוִריֵאל רֹוַקייֶזר

שימשה דוגמה למשוררי , משוררת יהודייה נפלאה
וררות הווידוי שהחלו לפרסם את יצירותיהם בשנות ומש

ויש בה , בוטה לעתים, נועזת, כתיבתה ישירה. החמישים
  .מזיגה של מציאות וחלום

  

  

  ֲחַדר ַהַהְמָּתָנה ָהָיה ַמְבִהיק
  הּוא ָּגַלׁש . ְוַחם ִמַּדי

  ,ַּתַחת ַּגל ָׁשחֹר ָּגדֹול
  .עֹוד ֶאָחד, עֹוד ֶאָחד

  
.           ְוָאז ָהִייִתי ׁשּוב ְּבתֹוְך ֶזה

  ,ַּבחּוץ. ְמְׁשָכהַהִּמְלָחָמה נִ 
  , ססֶ ּו'ֶמֶסצ, ְּבֶווְסֶטר

  ,        ָהיּו ַלְיָלה ּובֹץ ְוקֹר
  ַוֲעַדִין ַהֲחִמיִׁשי

 .             1918, ְּבֶפְּברּוָאר
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  דן אלבו

  נייר פרחוני

  ֲאִני ִמְתּבֹוֵנן ָּבְך ְּכָעל סֹוד ָקָטן 
  ְלִפּצּוַח  עַ וֶ ׁשָ ְמ ׁשֶ 

  ה ִּבְנָיר ִּפְרחֹוִני זָ רּוְּכמֹו ַמָּתָנה אֲ 
  יר ִת הַ ֶׁשֵאין ְמַמֲהִרים לְ ֶמִׁשי ָאדֹם ְבֶסֶרט ּו

 ִמְׁשָתֶההֲאִני 
  ִמְתּבֹוֵנן ְּבַמְרַאִיְך 

  יתּבִ ְצהֻ ְלָטָאה  ְּכַאַחר ךַמָּבטֶ  ַאַחרעֹוֵקב 
   .ָהַרךְ  ְבעֹונֹוֵטל ֶאת ַהְּתנּוָעה ְּכָמָׁשל ְלִדּבּור ָהֶעֶׂשב ַעל ִט 

  

יסד את . עוסק בכתיבה ובאומנות פלסטית. ירושליםב מתגורר ופועל, 1956בשנת נולד  דן אלבו
נובלות ומאמרים בפריודיקה היוצאת לאור בארץ , מפרסם שירים. ֶשֶלם כתב העת לשירה עברית

ספרים וכן השתתף  5פרסם עד כה . צרפתית ויפאנית, ספרדית, לאנגלית שיריו תורגמו. ל"ובחו
 .באנתולוגיות רבות לשירה עברית

  

  

  

    שולמית דקל 

  אם תמצא

  ִאם  ִּתְמָצא ִלי ַחּלֹון ָקָטן
  .ְלָהִביא ֵאָליו ֶאת ָּכל ַהְּסִליחֹות

  ֶאְשָנב ָקָטן
  .ְלָהִביא ֶאת ָּכל ַהחֹובֹות               

  
  אֹו ִּתְמָצא ִלי ִמּלֹון ָקָטן               
  ְלַנֵּמק ּבֹו ֶאת ָּכל ַהְּבִריחֹות               
  ם ָקָטןֲהדֹו               
  .ְלָהִביא ֵאָליו ֶאת ַהַּגֲאוֹות               

  
  ְמָצא ִלי ֲחלֹום ָקָטן

  .ְלַהְבִריַח ּבֹו ֶאת ַהִּמְׁשָאלֹות
  ֱאלִֹהים ָקָטן

  .ְלָהִביא ֵאָליו ֶאת ָּכל ַהַהְתָחלֹות
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  "האדמה הקורנת"איתן איתן 
  'עמ 144, ֶקֶׁשב לשירה, ]ִמבחר שירים[

  עודד פלר
  

הכרתי שירים בודדים של איתן איתן טרם , אני ומתוודהמודה 
שירים שקראתי בחטף ומשום מה לא  –הופעת קובץ הִמבחר הזה 

ארץ "וקובץ השירים " האדמה הקורנת. "התעכבתי להרהר בהם
אחוז פליאה . היכו אותי בתדהמה] 1977, ספריית פועלים" [ֱאמֹור

-יודע- עם המיושאלתי את עצמי בפ, קראתי את שיריו שוב ושוב
 כיצד ייתכן שהשירה העברית הותירה בֵצל ׁשּוֶליָה משוררים, כמה

כמו איתן , מלח הארץ, שקולם ייחודי ומקורי, ביטוי- עֵזי, שורשיים
שהכיר את איתן איתן וכתב , בניסוחו של משה דור, או; ל"איתן ז

, העובדה שאורות הבמה לא הבהיקו עליו: "פתח דבר לספר הזה
' ִגילּוייהָ 'ש, בוודאי איננה תעודת כבוד לביקורת הספרות, עודו בחייםב, כראוי לו

  ."אם לא לתדהמה מצד הקורא הישר, עילה להשתאות, פעמים הרבה, הם' ִגידּוליהָ 'ו
  

הקים בה משק מטעים והיה , נולד וחי במושבה כנרת] 1991-1940[ איתן איתן    
מנפגעי , שירת בקומנדו הימי, איש לוחם היה. מראשוני החקלאים האורגניים בארץ

ומוות , לוחמה, פרטים בודדים על עשייה חקלאית –במותו  51בן , הצלילות בקישון
איתן . שאפשר לדלות מתקציר קורות חייו של משורר מופלא זה, עת-טרגי בטרם

מוטיב השזור כחוט ָׁשִני , התגלמות החלום וִׁשברו, בחייו ובשירתו, איתן הוא בעיַני
תוך שילוב מרהיב של רבדי שפה מקראיים ולשון דיבור חיה הוא יוצר . בשיריו

; זמננו-בארץ ישראל בת' הכאן והעכשיו'עימותים בין מאורעות ימי קדם לבין 
, נעשית זירה לַמָּבע צלול וחד, לנופי המכֹורה, הבלתי אמצעית, ִקרבתו האינטימית

משמשים בו , האופורטוניסטים ,שאהבת הארץ ותיעוב אדוניָה וַפְטִריֹוֶטיָה הצבועים
. והאנשים אינם./ אור. אור על הִמדבר": "אור על הִמדבר"בשיר , למשל, כך. יחדיו

אָבל היכן ./ אור על הִמדבר, אור/ נודד והשעות/ עשן, נודדים כמו חולות/ והחולות
הים / .ּוְׂשָעֵרנּו ִּכְׁשָבִטים/ ראשינו כמו העריצים//.... והענן ההוא שהלך/ עמוד האש

וֵאל של אש אכל / קדושות אלוהים, כשנשותינו אסורות/ הלך ָּברּוַח ואנחנו ברגלינו
שתקו ולא / בקועות כשהיו, ּכּוסּו והָׂשפֹות/ הלשונות. ואור כיסה עלינו/ את זרענו
היינו / ַעם בתוך האור על הִמדבר/ היינו ַעם על הִמדבר.... שתקו ולא ביקשו, ביקשו
ַּכחֹול על / ָּבֵנינּו. וָגַדְלנּו וָסַפְרנּו.... והענן ההוא שהלך/ וד האשאָבל היכן עמ/ אור

היכן / ַעם ַעם./ הוא הוא ואני אני.... הנהר/ והָארץ ֶארץ השמש וֶארץ/ שפת הים
תזה חריפה לשורות - אנטי]. 25-19' עמ" [אם בכלל/ ַעם ַעם.... ִמי ּוָמה אתה/ אתה

בבוקר הוא , פתאום קם אדם: "יר גלבועאמ, התמֹות ההן של משורר נפלא אחר
  ."מרגיש שהוא ַעם

פה לזעקת - שירה שהיא פתחון, מרד וקינה, מחאה, לחימה, בצד שירי אדמה    
הנטועה באהבה וזכרונות , אפשר למצוא אצל איתן איתן שירת יחיד מעודנת, הרבים

שבו , "צעקה"כך בשיר . אך גם כאן יש נוכחות לאימה ולמוות, ילדּות בטרם פורענות
ונותר על האדמה , גבר רואה את אליהו הנביא עולה בסערה השמיימה-הילד

חולם / אני ילד קטן מביט בירח מלא: ".... בשר ודם במערומיו וחולשותיו, הארורה
האדם המשוגע שאני ַהְרֵּבה .// נוחתת על פנים מקומטים/ על תנועה קצרה מהירה

אָבל בהרף זמן קצר של .... נשים מלוחיםא/ אוכל את ימיו בצלילה בתוך/ אחר כך
אני רואה פתאום את / ורועדת רועדת בקול דממה דקה/ צלילות מבורכת רועדת

רוח לוקחת את עיַני אוזַני / אש השמיים בוערת בוערת, האש/ סוֵסי, אליהו הנביא
גב , עם ִּבְטִני הארורה/ אני נשאר על האדמה הארורה הזאת שיש לנו/ יַדי רגַלי

אני צועק // הדם המלוח/ שאין לו דבר להסתיר לכסות את הבשר הרֵעב/ עֹור, רעיוו
    ]. 26' עמ" [ָלָּמה ֶנֶעְׂשָתה ָּכזֹאת/ אליהו אליהו
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שורות צלולות , שירי האהבה שכתב איתן איתן מעודנים ופראיים כאחד    
או אדמת ארץ ישראל , וחותכות שבחלקן עשויה הנמענת בשיר להיות אישה

אדמה /שבו אישה, "אהיה לךָ "כך בשיר . ואולי שתיהן גם יחד, חיק- אשת ההופכת
לאֵחר ./ אל אֵחר לא ָאִׁשית נפשי/ בידָך יִדי. אהובי אהובי. יִדי בידךָ : "מדברת אל איש

בוא . בוא איתי אהובי/ קוצים בוערים בבשרי. אש בדמי. אש אני.... לא אתן יִדי
/ שבה ובאה/ ִהֵּנה אני צונחת ובאה.... ֵעָרִתישמיים שחורים יאירו מֵאש ּבְ ./ בתוכי

אהיה // מרגַלי נופלת ובאה/ וִנְקָּבִתי וַגְברּוְתךָ / בידיָך באה/ ִהֵּנה בעיניךָ // באה ושבה
כל / אהיה לָך אור זוהר/ לָך יום ולילה יום ולילה כל המאורות כל הממשלות

העברית אינה משופעת  השירה]. 138' עמ" [בוא בוא אהיה לךָ / העולמות אהיה לךָ 
, רכים, ויחד עם זאת רגישים, בוערים, סוחפים, חושניים –בשירי אהבה כאלה 

  .מדייקים כחוט השערה, מלאי חמלה, ִנְכָמִרים
אפשר למצוא בשיר זה הד לפולחן פריון קדום של הטמנת זרע אדם באדמה     

קרוב לתנועה אינני יודע באיזו מידה היה איתן איתן . למען שנת ברכה גשומה
, רוחה ונשמת אפה, שנולד כאן וגילם בחייו ובשירתו את מלח הארץ, הוא. הכנענית

לא נזקק בוודאי לתמורה שהתחוללה בנפשם של משוררים ואמנים שבאו ֵמַאִין 
ים , סלע מסלעי הארץ היה איתן איתן. שבאו ובחרו לאמץ לעצמם זהות כנענית

ואין אולי בשירה העברית  .ָרּה צמח ואל ֲעַפָרּה שבֵמֲעפַ , קוץ ודרדר, ֶּגַבע והר, ונהר
שיר הצוואה המצמרר שכתב , "ילדים"אח ורע לשירת לוחם אוהב אדמתו כדוגמת 

ילדים אתם שתמותו : "איתן איתן לדורות החיילים הבאים בצבא ארץ הקודש
וכרוֵתי ידיים / רסיסים שרופים בטנק או קרועים בפגז הלּוֵמי/ במלחמה הבאה

כי תמותו במלחמה / אל תפחדו ְּבבֹוָאּה/ אל תפחדו עכשיו/ רים פנימייםואיב
ואל תמהרו / אל תמהרו לשתות מכוסות התרֵעלה שמּונּו לכם בחייכם.... הבאה

ילדים אתם .... ואל תחשבו כי יבוא מי ויעשה שלא תהיה מלחמה/ לאהוב או לשנוא
בו ימשיכו לרמות ולגנוב  /בלי להפסיד הרבה בעמק הָּבָכא/ שתמותו במלחמה הבאה

ַּתְחָּתם / שמש וֶחְביֹון ירח ומרחק כוכבים/ ולשלוח ילדים למלחמה בה ימותו תחת
וחומר נשמותיכם / לא לכם, והנשארים אחריכם יבכו לעצמם.... תמותו ברעד אדמה

על בוז למוות / אני שדֹוֵבר אליכם על בוז למוות.... ְיַרֵּטט דק שקוף ומאיר באמת
איש לא / אבל למה  ...ְּפׁשּוטֹות דיברתי ואמת דיברתי/ מלחמה הבאהשתמותו ב
ֲעֵלה , אחד לא נותר/ והדובים, קירח/ ואף צדיק/ ולמה מדבר הדובר/ יאמר למה

קח / עד לָים רץ נחל דם/ רכב אש ָואש בשמיים/ קח אדרתי, באבן אחת/ ֲעֵלה
.... מחצית ֵעָדה ִתיָּבַקעו/ האדמה תוציא זבל וחלב ופרי ובשר/ יפסיקו המים, אדרתי

מה לבשר .... הייתי ילד ִּבְׂשֵדה דמים אפור הייתי.... אני הדובר הייתי ילד עומד במוות
רוטטת שותקת // ְצִמידּות מגע גופים באדמה רוטטת/ הרועד בְנָפִצים מחליאים
ם ובאה שירת המלאכי// ָעַלי בוא ְּבַרֲעִדי בוא ברעידתי.... רוטטת מבקשת בוא אַלי
שירת מלאכים לָבנה לָבנה ַּכמוות / אור בוקר שירת מלאכים/ באה לָבנה באור בוקר

ותלמידו , אליהו הנביא עולה בסערה במרכבת אש השמיימה]. 91-95' עמ" [ַּבחיים
אלישע אוסף אדרתו וְמַבֶּכה באהבת ארץ שאין למעלה ממנה גורל צאצאיה שנחרץ 

  .דינם ליפול על חרבם
הביאו אַלי בן אדם ואישה הולך : ".... סים ונפלאות מבקש המשוררלא מעֵׂשי ני    

  /הביאו מים רבים ְלִהיָטֵהר ָואור/ לא בן אלוהים ובתולה הולך על ים/ על אדמה
ומילותיו , נביא ירא שמיים- על עמו מבקש משורר]. 134' עמ, "הביאו" ["הביאו אור
בז , ְזקּוף קומה, על רגליו/ תפילהלשאת  אתה ַהְרֵׁשה לעבדךָ , ואתה: ".... נוקבות הר
ַהְרֵׁשה לעבדָך / מצמחים מחיות ואנשים, מּוָרם מדוממים, ורחמים/ לחיי נדבות

ַהְרֵׁשה לעבדָך לבקש בעדם שיהיו בני .... לבקש לא מפחד ולא מאימה ולא ממורא
  ].55-57' עמ, ואחר המלחמה" ["בצלם האדם וכוחותיו ולא בצלם החיה/ אדם
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    איתן איתן

  "אֹור ַעל ַהִּמְדָּבר" :מתוך

  .אֹור. אֹור ַעל ַהִּמְדָּבר
  ְוַהחֹולֹות. ְוָהֲאָנִׁשים ֵאיָנם

  ָעָׁשן, נֹוְדִדים ְּכמֹו חֹולֹות
  נֹוֵדד ְוַהָּׁשעֹות

  .אֹור ַעל ַהִּמְדָּבר, אֹור
  ֲאָבל ֵהיָכן ַעּמּוד ָהֵאׁש

  ְוֶהָעָנן ַההּוא ֶׁשָהַלךְ 
  

  יִציםָראֵׁשינּו ְּכמֹו ֶהָערִ 
  .ּוְׂשָעֵרנּו ִּכְׁשָבִטים

  ַהָּים ָהַלְך ָּברּוַח ַוֲאַנְחנּו ְּבַרְגֵלינּו
  ְקדֹוׁשֹות ֵלאלִֹהים, ְּכֶׁשְּנׁשֹוֵתינּו ֲאסּורֹות

  ְוֵאל ֶׁשל ֵאׁש ָאַכל ֶאת ַזְרֵענּו
  ַהְּלׁשֹונֹות. ְואֹור ִּכָּסה ָעֵלינּו
  ְּבקּועֹות ְּכֶׁשָהיּו, ֻּכּסּו ְוַהָּׂשפֹות

  .ָׁשְתקּו ְולֹא ִּבְּקׁשּו, ְתקּו ְולֹא ִּבְּקׁשוׁשָ 
  ֶעְׂשֵרה ֵעינֹות ַמִים ְוִׁשְבִעים ְּתָמִרים-ָרִצינּו ְׁשֵּתים

  ָרִצינּו ַלֲחנֹות ַעל ַמִים
  .לֹא ָנַגְענּו ַּבָּבָׂשר. ְולֹא ָנַגְענּו ַּבָּבָׂשר

  ָהִיינּו ַעם ַעל ַהִּמְדָּבר
  ָּברַעם ְּבתֹוְך ָהאֹור ַעל ַהִּמדְ 

  ָהִיינּו אֹור
  ֲאָבל ֵהיָכן ַעּמּוד ָהֵאׁש

  ְוֶהָעָנן ַההּוא ֶׁשָהַלךְ 
  
*  

  ַהּסּוִפים ׁשֹוְלִחים ֶאְגרֹוֵפי. ֵמַזח ָהֲאָבִנים ָהרּוס ּוִמְתַּבֶּלה
  ָׁשָרִׁשים ּכֹוֲאִבים ְועֹוִלים ַוֲעַדִין ֲאִני ׁשֹוֵאל

  ֵאיְך ֲאַנְחנּו ּוָמה אֹור
  ָהאֹור ַעל ַהִּמְדָּבר

  ְמקֹום ְׂשֵרפֹות ַהֶּׁשֶמׁש
  ְוַהָּׁשעֹות ְוַהְּנִדידֹות ַהְּגדֹולֹות
  ְוַהִּנִּסים ְוַהְּמזֹונֹות ִמן ַהָּׁשַמִים

  ּוָמה ָהאֹור ַעל ַהִּמְדָּבר
  ְמקֹום ַהָּׁשָעה ַהְּגדֹוָלה

  ְּכֶׁשַהחֹול עֹוֵמד
  ּוְמקֹום ַהָּמקֹום

  אֹור ַעל ַהִּמְדָּבר, ְּכֶׁשאֹור
  
  
  

  הוצאת ֶקֶׁשב לשירה, איתן איתןִמבחר שיֵרי , "מה הקורנתהאד"מתוך 
  ]1968" [מלך אסור ברהטים", פואמה זו ראתה אור בספרו הראשון של איתן איתן

  ּוָמָצאנּו ְמקֹום ַמִים
  ַמִיםְמקֹום ַמִים ְמקֹום 

  ֲאָבל ָמָצאנּו ְמקֹום ַמִים
  

  ָּבֵנינּו. ְוָגַדְלנּו ְוָסַפְרנּו
  ַּכחֹול ַעל ְׂשַפת ַהָּים

  ְוָהָאֶרץ ֶאֶרץ ַהֶּׁשֶמׁש ְוֶאֶרץ
  .ָמקֹום ֶׁשַהָּתָמר עֹוֶלה, ַהָּנָהר

  .ֻּכָּלנּו. ֻּכָּלנּו סֹוְפִרים ְוסֹוְפִרים
  ,ֵעיַני ֲעצּומֹות ַוֲעצּובֹות

  ִלְראֹות ָׁשַמִים ֲאִני ַמְפִסיק
  ְּתנּו ִלי ַרק ִלְראֹות

  ֵאיְך ַהַּמָּגע ִהְתִחיל, ָׁשַמִים
  ְוִנְגַמר ָׁשַמִים

  .ְּתנּו ִלי ְלַהְמִׁשיךְ 
  

  .הּוא הּוא ַוֲאִני ֲאִני
  ַעם ַעם

  ֵהיָכן ַאָּתה

  ִמי ּוָמה ַאָּתה
  ְוַכָּמה ְזַמן עֹוד ִּתְהֶיה ָּכאן

  ַעם ַעם
  ִאם ִּבְכָלל
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  דגנית עמיר
  תנים

  ִּבְזַמן ֶׁשַהְּפָצִעים ֶאְצְלךָ 
  ,ִנְסָּגִרים

  .ֶׁשִּלי ִנְפָּתִחים
  

  ְּכָבר יֹוַמִים
  ַהֶּבֶטן ֶׁשִּלי ְמַדֶּמֶמת 
  ֶעְלּבֹונֹות ְמֻׁשָּגִעים

  "ְּדחּוָיה ְלדֹורֹות"
  ִצּפֹוִרים ֵמֶחְרדֹות

  .ַמּקֹוִרים ֲעָקִרים ְּבִקְרִּבי
  
  
  ַאָּתה אֹוֵמר" ַאְּת ְיִדידּוִתית"

  ִאם ַרק ָהָיה ְלָך ֻמָּׂשג
  ַעל ּכֹוחֹות ָהאֶֹפל

  אֹותְרִסים נֹורָ הָ ַהְּמ 
  ַדי ַהְּגדֹוִלים ְמאֹדְלׁשָ ֵמֵעֶבר 

  ִאים ְלךָ ֶׁשִּנרְ 
  ְׂשֵמִחים ְּבַוַּדאי ִמַּתַחת, ּכֹה ַמְזִמיִנים

  ְלֻחְלַצת ַהֶּפַרח ֶׁשָעַלי ַהְּכֻתָּמה ְמאֹד
  נֹוָרא ְוַרב ְמאֹד , ַהּכֹל ָּכל ָּכְך ְמאֹד

  
  ַעד ְּכלֹות ֲאִני 

  נֹסכְ לִ  רֹוָצה
  ּוְלַהּסֹות, ֵאַלי ַּבֲחָזָרה

  ֵפי ָהַעִין קֹות ַּתַּני ְּכסּוהֲ ֶאת לַ 
  ֵרי ַּגְעּגּוִעים ֹוְׁשח   ֵלילֹותּבְ 

  .ְמַיְּלִלים ְלַרְגֵלי ַחּלֹונֹות ִלְּבךָ 
  .ְוֵאיְנךָ 

  
  
  

  ליאורה בן יצחק

  אי נחת
  .זֹון ָּפַני ִנָּבט ֵאַלי ְּכאֹות ַקִין ַעל ִמְצִחירְ ַהַּלְיָלה 

  
  ,ְּבתֹוְך ַהּפּוְך ֶׁשל ִאָּמא ִּבְטִני ִמְתַהֶּפֶכת

  .ׁשֹות ַעל ַהְּצָלעֹות ִּכְקִליֵדי ְּפַסְנֵּתרְוֶאְצְּבעֹוַתי ַמִּקי
  

  ִׂשְמָלִתי ְּתלּוָיה ַעל ּגּוִפי ַההֹוֵלְך ְוֶנֱעַלם
  .ְוַהִּמִּלים ּבֹוְרחֹות ִמֶּמִּני ְמבָֹהלֹות

  
  - ֹוָיְנקַוֲאִני ְּתלּוָיה  ָּבַעִין ַהְּלָבָנה ֶׁשל ַמְרֶסל 
  ֶׁשל ַנַחתִהיא ַמְחִזיָרה ִלי ַמָּבט  ְּבִניצֹוץ ָזִעיר 

  כאן

 אֹוְכִליםָּכאן ָהֲאָריֹות 
 ׁש ִמַּכף ָיִדיְּדבַ 

 ָהֲאָריֹות ְמַלְּקִקים 
  ֶאת ַּכף ָיִדי ְמַלְּקִקים

 ְמַלְּקִקים אֹוִתי
 

 ָּכאן ָהֲאָריֹות זֹוְכִרים אֹוִתי
 ֲאָריֹות ׁשָּכאן ֲאִני ְּדבַ 

 ָּכאן ֲאִני יֹוַדַעת
 .יֹוַדַעת ֲאָריֹות ָּכאן

 .תָּכאן ָהֲאָריֹות ָׁשִרים אֹוִתי ָהֲאָריֹו
 

 ָּכאן ָהֲאָריֹות
 ִמַּכף ָיִדי ׁשאֹוְכִלים ְּדבַ 

 ְמַלְּקִקים ְמַלְּקִקים אֹוִתי
 ָּכאן ָהֲאָריֹות זֹוְכִרים

  .ׁשְׁשָּכאן ֲאִני ְּדבַ 
  
  

בת  ,אם חד הורית 42בת  ,דגנית עמיר
קיבוץ גלילי לשעבר וירושלמית בהווה 

 השירי. שנה 16 - כותבת שירה כ  .המתמשך
ביפו  "ידיים"גלריה בעבר בה הוקראו על יד

במהלך שנתיים של מפגשי שירה ומוסיקה 
צעירה של יוצרים ישראלים יהודים ערבים 

 .ופלסטיניים
אותה " שושנה שקטה"את הבלדה  קראה
באחד מפרקי תוכנית התרבות  ,כתבה

בהנחייתו של אבישי מתיה " דופק"
ומשודרת שם  2ששודרה בטלויזיה בערוץ 

  .ונותוב ושוב בשלוש השנים האחרש
 פורסמו אותם כתבה שירים רבים
 "אטרון החדרית"באגרת של  ומתפרסמים

 .של אמיר אוריין
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  קוראים כותבים

  
 

Thank you again for all yours materials. It is such a gift. I am raising a toddler here 
in America and I am the only person talking to her in Hebrew. I tried reading for 
her from a book (I could only afford one book as you can't find them used around 
here) but she lost her patience right away. however, last night I read (or sang) to her 
every single poem from Leah Goldberg and she was mesmerized watching the 
screen and listening. 

 
Ronit Oz 

  
  

  
  
  
 שונות
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  2008יוקרן במסגרת פסטיבל דוקאביב " יְלָדה דומיןלפגוש את הִ "הסרט 

  

   "I Want You – Meeting Hilde Domin/ "לפגוש את הילדה דומין   - אני רוצה אותך 

  

, הידועה הגרמנייה המשוררת של שירים בספר נתקלת צעירה במאית
 ,הגילים ביניהן פער למרות .ונכבשת בקיסמה 95 –ה  בת דומין הילדה
 מלאת אישה ,דומין .הן מתיידדות במהירות, שנה םלשבעי שמגיע
 בריחתה על ,עבודתה חייה ועל על מספרת ,ורגישה צלולה ,חיוניות
 ויותר .שנה 22 לאחר שובה ועל ,לשלטון היטלר עליית עם מגרמניה

 שהשאיר על ,ארווין לבעלה המת הקשים געגועיה על דומין מספרת ,מכל
  .וזיכרונות ורדים ,םספרי המלא הגדול בביתם ,לבד אותה

  
הסרט  בסיס הן ההדדית הנרקמת בין השתיים והסקרנות היפה החברות

מלבד העובדה שהוא מאפשר הצצה  נדירה אל עולמה . המקסים הזה
הוא מהווה גם מסמך זיכרון לאישה מיוחדת , של משוררת כה נפלאה

  , במינה
  .שנפטרה לאחר שהושלם
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  : מועדי ההקרנה
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