
1 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 @net.il017saritsz.: כתובת המערכת
  http://www.saritpoetry.co.il :כתובת אתר החוג לשוחרי שירה  

  
  
  
  

   כל הזכויות שמורות לחוג לשוחרי שירה
  
  



2 
 

  

  דבר העורכת      שרית שץ
  טלאים: שיר      אשר רייך

  אפור; האם גם בשמיים: שירים 2      חווה ניסימוב
  אמרתי, שם: שיר      טוביה ריבנר
  זה אני, זה לא אני: שיר      יעקב שגיא
  צריכה למקום תפילה: שיר    כהן –חוה פנחס 

  מצעד ;27.1.45-5.6.40אושויץ : שירים 2    אלישבע זהר רייך
  "שואה"חה מסכמת על השי: שיר      יוסף עוזר

  תפילות נשארות לעד, אלים מתחלפים: מתוך המחזור: שיר      יהודה עמיחי
  אותך זכרתי; על צהרי ביתי: שירים 2      רבקה ירון
  במקום בו עומדים בתים ;ֵעד-דף: שירים 2      זאב- איליה בר

   תורה מׁשּולה למים: שיר      נורית שושני
  פסל הנער השולף קוץ מרגלו; אין לי: שירים 2      רות נצר
  שתי צמות שחורות: שיר      שרה אדר
  הדברים כפי שהם; ויהי: שירים 2      עופר כהן
  קנאה: שיר      שרית שץ
  * *: שירים 2      אורה אילן
פוגת "ו' לסילביה פלאת" פוגה קטנה" -אמירות שחורות : מאמר   קרול סטון

   שרית שץ: עריכה ותוספות, תרגום; לפאול צלאן" מוות
  פוגה קטנה: שיר      סילביה פלאת
  פוגת מוות: שיר      פאול צלאן

  "חלב שחור: "ציור      סמדר שיפטן
  בהיסח הדעת; דודו: אמא קראה לי: שירים 2      ל רייךמיכא

  מדושני עונג אינטלקטואלי; כך הלכה היונה אל מותה: שירים 2   רותי ארטמן בריינדלר
  מדוע: שיר      דליה יאירי
  דעי מנין באת: שיר      ענת לויט

  כתם; מקום: שירים 2      למירד רבקה
  שמלת עצמות: שיר  עירית ויסמן מינקוביץ

   לרמונטוב' על המשורר הרוסי מיכאיל יורייביץ: רשימה      יואל נץ
  יואל נץ: תרגום. שיר ערש של קוזקים: שיר     מיכאיל לרמונטוב

  הקלות הבלתי נסבלת: שיר      עודד ניב
  מספר מזל: שיר      חמדה אביב

        עיין ערך תרגום
  מכבית מלכין ויואב ורדי: תרגום. שירים 5      לו'מאיה אנג
   פאלק' מנחם מ: תרגום. תמיד; מעברים: שירים 2      ארון גאל
  עודד פלד: תרגום. בחדר המתנה: שיר    בישופ' אליזבת
הולך על ", על ספרו החדש של יעקב שֹגיא, "ורק הגדי נשכח"  יוסי גמזו

   ירושלים, הוצאת ּכרמל, "זמן
  ומה עוד :שיר    חרמוני) נס(עדה 

מסע שמש "על הפואמה של המשוררת טל ניצן : רשימה  עודד פלד
  "ימות מכחול כחולותבנש

  לוח: שיר  אדלינה קליין
מיסטיקה בשירה העברית "חמוטל בר יוסף ' על ספרה של פרופ  חדש על המדף

  "במאה העשרים
  המדור לחיפוש שירים

  שונות



3 
 

  דבר העורכת
  

  

מחלחלות אט אט אל , ל"לקורבנות השואה ולחללי צהתחושות ואווירת ימי הזיכרון 
הימים "הולכות ומתעצמות ככל שקרבים אך הן , עמנו תמידהן . חיי היומיום שלנו

כציבור בעל האישיים וכולנו יחד - וזכרונותיו הפרטיים איש איש". הנוראים
  . בזיכרון הקולקטיבי וגן היטבהמע, היסטוריה משותפת

מתוך הווית  של רגשות העוליםלמגוון רחב לשירה מקום נכבד ומרכזי כדרך ביטוי 
 היא אולי הדרך המזוככת ביותר. הכאב והנחמה, האובדן והאבל, הזיכרון וההיזכרות

  .המשרתת צרכים אילו אצל הפרט ובקרב הכלל
  

 ,הבנים – שלושת השבויים בימים אלה אל לנו לשכוח אתובמיוחד , כל העת
  .המייחלים לשוב הבנים הביתה ואת בני משפחותיהם המצפים עדיין לפדיון וגאולה

  
  

  .ימים של כמיהה לפדות 677. ימים של שבי 677 - גלעד שליט 
  .ימים של כמיהה לפדות 670. ימים של שבי 670 - אלדד רגב 

  .ה לפדותימים של כמיה 670. ימים של שבי 670 –אהוד גולדווסר 
  
  
  
  
  
  
  
 

  ?ומה בגיליון זה
 שם ויצירות של יצירות של מי שהיו. השואהד בסימן מרביתו עומ

  .חלק בלתי נפרד מקרקע גידולו מהווהשהשואה  מי
פוגת "עוסק בהשוואה בין שיריהם של פאול צלאן  המאמר המרכזי

 מקור המאמר". פוגה קטנה"' לבין שירה של סילביה פלאת" מוות
  . המחברתמאישור  תלאחר קבל, תורגם מאנגליתהוא באינטרנט ו

 לרמונטוב' מיכאיל יורייביץמעניינת על המשורר הרוסי רשימה 
  ".של קוזקים שיר ערש"ותרגום שירו המרגש 

היכרות עם המשוררת האמריקאית מאיה " עיין ערך תרגום"ב
  .מפגש עם המשורר ההונגרי ארון גאל ועם שיריו. לו ושיריה'אנג

 "הולך על זמן", רשימה על ספרו החדש של המשורר יעקב שגיא
מסע שמש " ,מה על הפואמה מאת המשוררת טל ניצןורשי

היכרות עם ספרה החדש של , כמו כן. "בנשימות מכחול כחולות
  ."מיסטיקה בשירה העברית במאה העשרים" חמוטל בר יוסף' פרופ

מענינים  אתגרים 2במדור לחיפוש שירים אנו מציבים בפניכם 
  .ומקווים שתיענו להם

  
, חמים ת ששלחו מכתבי תגובהאני רוצה להודות לכל אותם מאו

מאת נתן " שירי מכות מצרים"למצגת , מנויים ושאינם מנויים
ועל , עד כה את התגובות הרבות ביותר" ספגה"מצגת זו . אלתרמן

  .כך אנו מודים מקרב לב
רשמו את , אנא. אני מבקשת שוב להזכיר לכל שולחי היצירות

  .שמכם ואת הדואל שלכם על גבי הקובץ הנשלח
  

  .לת לכולם קריאה מהנהמאח
  

  שרית
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  אשר רייך
  טלאים

  ַרק ַהֶּׁשֶמׁש . ַהְּיקּום ֶנֱעַלם
  ִּבְדָמָמה ִהיא. ַקֶּיֶמת העֹודָ 

  .ְמִאיָרה ֶאת ָהִריק
  .1944ן ֶאת ָּכְך ָחַלם ֲאדֹון ִזיְלֶּבְרמַ 

  
  ָעָבר ִּבְלִּתי ֻמְׁשָמד ִאָחה ְטָלִאים

  ,ֶׁשל ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה
  .ַחִּיים ְּבֶסֶרט ׁשֹוָאה-ֹוםְלַאַחר י

  - אֹותֹו ַלְיָלה ִנְׁשָנה ּבֹו ַהֲחלֹום 
  

  ָעָנןַמִים ָקמּו ִלְתִחָּיה ּבֶ 
  .ְוֵאׁש ָּבֵאֶפר ׁשּוב ִהְתעֹוְרָרה

  ָמֶות ִּבְלִּתי ָּגמּור
  .ָעַטף אֹותֹו ְּכֶבֶגד ָּפצּועַ 

  .ֻדְמָּדם ֵהִקיץ ִמְּׁשָנתֹוְמ 
  

  ,ּמֹוִריק אֹורלֹא ֶנְחַּפז ִמן ַהַּמְרֶאה הַ 
  ְּבִליְנָקה ֶׁשּלֹוָלַבׁש ְּבִאִּטּיּות ִּבְגֵדי ְטרֶ 

  ,ִסֵּדר ֶאת ַהִּמָּטה, ְּבַקְּפָדנּות ִהְתַּגֵּלחַ 
  ,ָּפַתח ֶאת ֶּבֶרז ַהָּגז

  .ּבֹוֵטַח ְוָׁשֵלו ָהַלְך ְלִמָּטתֹו
  

  

  

  

  חווה ניסימוב

  האם גם בשמיים
  ַהִאם ַּגם ַּבָּׁשַמִים

  ְמֻמָּיִניםֵהם ׁשֹוְכִבים 
  ְּכמֹו ַהְּבָגִדים ֶׁשָּלֶהם ַהְּקַטִּנים 

  :ֵמֲאחֹוֵרי ַהִּויְטִריָנה
  

  ְלִפי סּוִגים
  ְלִפי ְּגָדִלים

  ֵאּלּו ֶׁשֵּמתּו ִּבְׁשָנָתם
  ֵאּלּו ֶׁשֵּמתּו ִּבְרזֹוָנם

  ְוֵאּלּו ֶׁשֵּמתּו ִמַּגְעּגּוִעים
  ְלִאָּמא ְוַאָּבא

  .ְׂשרּוִפים

  אפור
  :פֹר ָהָיה ָׁשם ַהּכֹלָא

  ,ִמְדְרכֹות ָהֶאֶבן
  ,ֶעְגלֹות ַהֵּמִתים

  ִבינֹו ַהָּתלּוׁש ֶׁשל סָ ְזקָ 
 .ַהְּמַרֵחף ָּברּוַח ַהָּקָרה
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  טוביה ריבנר

  רתיאמ, שם
  .ָיָצאִתי ִמֵּביִתי ְלַהְראֹות ְלָבַני ֶאת ְמקֹום מֹוָצִאי

  ָׁשַכְבִּתי ַעל ָהָאֶרץ, ָאַמְרִּתי, ָׁשם
  ָנמּוְך ִמן ָהֵעֶׂשב, ֶאֶבן ִלְמַרֲאׁשֹוַתי

  ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ
  .ַהּכֹל ָׁשם ִנְׁשָמר

  
  ָעַבְרנּו ֶּבָהִרים ּוַבְּיָערֹות ֶׁשָהיּו

  .וּו ַּבֶּדֶרְך ְוַהְּכִביִׁשים ָהיּו ָרִעיםְמָערֹות ְוַהַּמִים ִנקְ 
  .ַהְּמכֹוִנית ִּדְּלָגה ַעל ַהּבֹורֹות

  
  .ָּבאֹור ַהּנֹוֶטה ִהַּגְענּו ְלִעיר מֹוָצִאי

  .ׁשֹוֲאִלים ָּבַני? ָהֲאִויר ַהָּמתֹוק ַהֶּזהה מַ 
  ?ַמה ַהִּטיַח ַהּנֹוֵפל ֵמַהִּקירֹות

  
  .ַּבַחּלֹוןִהִּגיָדה ַהְּיִׁשיָׁשה , ֵאין ָּדָבר

  ְוָסְגָרה ֶאת ֵעיֶניָה ַהְּיֵבׁשֹות. ָּכאן ַּגם ֶהָעִתיד ָעַבר
  .ְּכעֹוף ָהעֹוֶלה ְוקֹוֵפל ֶאת ְּכָנָפיו ְוצֹוֵלל

  
  .ָאַמְרִּתי ְלָבַני, ָּכאן נֹוַלְדִּתי

  .הֹוַרי ּוְזֵקַני נֹוְלדּו ָּכאן ָקרֹוב
  ָּכאן ָהָיה ַּבִית. נֹוָלִדים

  ָהרּוַח ָעְבָרהָאַמְרִּתי ְלָבַני וְ 
  .ֵּביִני ּוֵבין ַהִּמִּלים

  
  ּוָמַתי, ִּבַּקְׁשִּתי ְלַהְראֹות ְלָבַני ְמקֹום מֹוָצִאי

  ְוֵאיפֹה, ׁשֹוֲאִלים ָּבַני, נֹאַכל 
?ָנלּון



6 
 

  יעקב שגיא

  זה אני, זה לא אני

  ,ֶזה לֹא ֲאִני
  ,לֹא ָהִייִתי ָׁשם  

  ֶיֶלד ְיהּוִדי ְמֻסְלַסל ֵּפאֹות
  .ן ָעבֹותְוִעם ָזקָ   

  ֲאִני לֹא רֹוֶצה ִלְהיֹות ְּבנֹו ֶׁשל ַרב
  ,ֶׁשּלֹא ָיַדע ָלמּות ַּבְּקָרב  

  ,ֶאָּלא ַּבּׁשּוָחה ֲאֶׁשר ָחְפרּו ָיָדיו
  .ַּבֲאָדָמה ְקפּוָאה  

  ?ָלָּמה ֲאִני חֹוֵזר ְלָׁשם
  ,ַוֲהֵרי ָצַמְחִּתי ָּכאן  
  ַהְּמאָֹהב ָּבֲאָדָמה ַהּזֹאת, ףֶיֶלד ָיחֵ 

  .ִמַּתַחת ְלַרְגָליוֲאֶׁשר   
  צֹוֵבר ָׁשָרב , נֹוִפיםר בֵ ֹוצ, צֹוֵבר ֶמְרָחק

  .ָלֵׂשאת אֹוָתם ַּבַּתְרִמיל ֲאֶׁשר ַעל ַּגב  
  ַהַּמִּדים ֲאֶׁשר ָלַבְׁשִּתי ָאז

  ,ָצִרים ָעַלי ַעְכָׁשו  
  ,ְקָרִעים ֶׁשל ַיְלדּות ְמֻכֶּנֶסת ְּבַעְצָמּה

  ,מּוֶגֶפת ַחּלֹונֹות  
  .קֹולֹות ִחָּבהׁש ּולְ ֲאטּוָמה ְלַרעַ 

  ַהִּבָּטחֹון ָאַבד ִעם ֵהָעֵלם ָהֵאם
  . ְולֹא ָׁשָבה עֹוד, ֲאֶׁשר ָיְצָאה ְלֶרַגע

  .ַעד ַהּיֹום ֲאִני זֹוֵכר ָלּה זֹאת  
  ֶמה ָעַלי ַלֲעׂשֹות ַּבֶּיֶלד ָהִאֵּלם

      ,ֲאֶׁשר ִנְגָרר ַאֲחַרי
  ,ִמָּכאן ָוָהְלָאה ְלֶמֶׁשְך ָּכל ַחַּיי  
  ּבֹוֵחר ְלַהְמִׁשיְך ֶאת ַהְּׁשִתיקֹות, ְׂשַפת ָאָדםמֹוֵאס ּבִ 
  .ְלַהְרּבֹות ָאָׁשם  

  .ְּכַמְגֵרַסת ָחָצץ, נֹוֵטר ִלְׂשַפת ֵאם ַהֶּנֱהֵגית ְּבִפי
  ׂשֹוֵרט ַעְצִמי ִּבְסַבְך ַהֶּפֶטל 
  ,ַהִּנְטָּפל ֶאל ַאְרַּבע ַהְּכָנפֹות

  ָצן ְוָכל ֻּכִּלי ְנָׁשָמה ְיֵתָרה ַהְּמַכָּלה ַחְמ 
  .ְמֻצָּלקֹותת ֵמֵראֹו  

  ֲאִני ַׁשָּיְך ְלפֹה ּוְלַעְכָׁשו
  ,ֲאָבל חֹוֵזר ְלָׁשם  

  ְּכִמי ֲאֶׁשר ָאְרזּו ֶאת ִמַּטְלְטָליו
  .ְוָׁשְכחּו ְלַהֲעִביָרם  

  ,ֵאין ְּגבּולֹות ְלִצּפֹוֵרי ַהֶּנֶפׁש ַהּנֹוְדדֹות
  ,ֵאין ִמְׁשָקל ָלֲאָנחֹות  

  .ַעָּתה ְּכָבר ְמֻאָחרוְ , ַרק ִמְׁשָקע ִמְצַטֵּבר

  רַהָּגדֵ ֵאין ַמֲאַגר ְּדָמעֹות ְוֵאין ְיִׁשיָבה ַעל 
  , ְוַהר ַהַּבִית לֹא ָחַרב

  ַרק ְנָׁשָמה ֲאֶׁשר ָּכְבָלה ַעְצָמּה 
  ,ִּביָתִרים ַלִחים, ֶאל ּגּוַפת ָאָדם

  .ָדןחֹוָוה ֶאת ָהִאִּטּיּות ֶׁשל ָהָאבְ 
  ,ִמיְּבבֹור ַּתְחִּתית ְּכָבר ֵהֵחל ִחּלּוף ֶהֳחָמִרים ָהעֹולָ 

  .יֹוְרֵדי ּדּוָמה ְלפֹה ְוַהֵּמִתים ְלָׁשם
  , ֶזה לֹא ֲאִני

  ,לֹא ָהִייִתי ָׁשם  
  ֶיֶלד ִעם ָזָקן 

  ,ַעל ְיֵדי ַּכְלֵבי ְזֵאבף ִנְרּדָ 
  ,ֶאְלָזִסים ַּכּמּוָבן  

  ,תֶֹנת ַהַּפִּסיםלֹוֵבׁש ֶאת ּכְ , ֲאִני ִּבְנָיִמין
  ֶּפן יֹאְמרּו, ֲאִני ָחֵרד ְלַעְצִמי

  ".ָרף יֹוֵסףָטרֹף טֹ"  
  ,ַוֲאִני ֲחלֹומֹו ֶׁשל ָּכל ָקְרָּבן
  ,ֶׁשִּמְׁשַאְלּתֹו ְלַכּסֹות ָּפָניו

  .ֶאת ַמֵּסָכתֹו ֶׁשל ַהַּתְלָין ַלֲחבֹש
 .ְּבִלי ֵּפאֹות ְוִעם ָזָקן
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  כהן –חוה פנחס 

  להים תפקֹוְמ צריכה לִ 

  אהּוה הַ לָ יְ ּלַ ל הַ ּכָ 
  יפִ ּוּג ךְ ֹוּתים ִמ ּלִ ִמ  ּוׁשחֲ רָ 
  יִׁש פְ ל נַ ת עַ דּות עֵ תֵ לָ  בּוּצְ יַ ְת הִ 
  

  םיִ נַ ים ְׁש פִ חֹום וְ יָ  ּהמָ ְח רַ ה ׁשֶ ּׁשָ ִא  ָהִייִתי
  תֹוּימֻ י ּדְ ּתֵ ְׁש ּו
  ףל חֹוים עַ כִ לְ הֹום הַ יִ נַ ְּׁש א ִמ צֵ ֹוּיהַ  ׁשחַ ּלַ ת ּבַ עֹוגְ נֹו
  
  אּוצְ ים יָ לִ מָ י נְ נֵ ימָ ל ִס ה ׁשֶ רָ ּיָ ׁשַ 
  ֶלְּכִסיקֹון ן אֹוּלֹוִמ  יּוהָ ם וְ יִ ּכַ רְ ּבִ י הַ רֵ חֹואֲ מֵ 
  ןרֹוּכָ זִ לְ ּו ׂשּוּפִח לְ  חַ ֹוּנהַ  ַהְּדָבִריםר דֶ ת סֵ ש אֶ ּקֵ בַ ְּמ הַ 
  
  רּוּבּטַ הַ  ךְ ֹוּתִמ  אּוצְ ים יָ ּלִ ל ִמ ה ׁשֶ רָ ּוׁש
  ּוׁשּקְ בִ ּו ךְ רֶ ּבֶ  עּורְ ּכָ 
  אהּוהַ  יׁשִא ת הָ ח אֶ ּכַ ְׁש אֶ ׁשֶ 
  רזֹואֵ י ּכְ נִ מַ ּׂשָ ׁשֶ 
  
  תדֹודְ ֹוים ּבּלִ י ִמ ּתֵ ְׁש 
  באֵ כְ י ּבִ דַ ׁשָ  ךְ ֹוִמּת אּוצְ יָ 
  לעֵ יָ  בלֵ חֲ  ְלַהְׁשקֹוֵתִני ּוׁשּקְ ּבִ 
  
  יקִּת רְ נַ  ךְ ֹוִמּת אּוצְ ּיָ ים ׁשֶ ּלִ ִמ  יּוהָ 

  דַרת סֹועָ ְמ לִ  הֹוִליֵכִנילְ  ּוׁשּקְ בִ ּו ַאֲהָבִתי
  ןיכֹוִּת ם הַ ּיָ י ּבַ ף ִא ל חֹועַ 
  לפֶ ר ׁשֵ חַ ף ַאדֵ ר רֹול אֹוׁשֶ  יבֹוד ִט מַ לְ אֶ ׁשֶ 
  תאּור ּגֵ חַ ך ַאלֵ הֹוהַ  ךְ ׁשֶ חֹוְ 
  
  יבִ ּכָ ְׁש ל ִמ א עַ הּוה הַ לָ יְ ּלַ ל הַ ּכָ 
  ָהֲעֵמלֹותים ּלִ ִּמ ת הַ ר אֶ ּבֵ חַ י לְ ִּת ְׁש ּקַ ּבִ 
  ןרֹוּכָ ּזִ לַ ר וְ ּקֹל לַ כַ אּויג ׁשֶ רִ ָאלְ 
  ָלֶהןי ִּת לְ כֹא יָ לֹוְ 
  

 .ב
  תאֹורְ י לִ אִת צָ ר יָ קֶ ּבֹּבַ 
  תֹוּינִ מֹודְ ת קַ קֹועָ צְ 
  ץיִ ּקַ י הַ צֵ ין קֹוים ּבֵ ִׁש רָ ְט 
  
  ר בָ ה ּכְ רָ ְמ ָאץ ׁשֶ רֶ אֶ ּבְ 
  ץּקֵ ל הַ ל עַ ּכֹהַ 
  הצָ ּוְ קַ ְת הִ ה ׁשֶ דֶ ל ׂשָ עַ וְ 
  יםּלִ גַ י ּכְ לִ  מּודְ ים נִ רִ הָ ם הֶ ּגַ 

  העָ ּונְת ּבִ  אּופְ ּקָ ׁשֶ 
  יםהִ לֹאֱ  חַ רּוׁשֶ ּכְ 
  הּכָ מַ 
  
  הי מָ נִ אֲ וַ 



8 
 

  

  .ג

  יםִׁש רָ ן ְט ֹוּלחַ ר לַ בֶ עֵ מֵ 
  רהָ ת הָ אֶ  ַמְחִזיִקים

  דדֵ ֹון ּבֹוּלן ַאתֵ ֹוּנׁשֶ 
  יוּתָ ְח ר ּתַ תֵ ר חֹוהָ נָ ף וְ תֵ כָ וְ 
  
  יםנִ רָ י אֳ נֵ ְׁש  ךְ ר ּכָ חַ ַא

  רהָ ו הָ ת קַ אֶ  ַמְחִזיִקים
  
  "יםִס חָ יְ  נּולָ  ׁשיֵ "
  היחָ ּנִ ּמַ ה ׁשֶ רָ עֲ ּנַ ת הַ רֶ מֶ אֹו
  ּהירָ עִ ף צְ תֶ ל ּכֶ ּה עַ אׁשָ ת רֹאֶ 
  
  םקֹוּמָ ד ּבַ יָ  יחַ ּנִ א מַ הּווְ 

  םקֹומָ  לֹו יחַ ּנִ ּמַ ׁשֶ 
  
  אתּזֹה הַ נָ מּוְּת הַ 
  רדֶ חֶ הַ  ךְ ֹוּתת ִמ טּולְ ּמָ יא הִ הִ 
  הדָ רָ חֲ הַ וְ 
  
  הדָ י מֹונִ אֲ 
  

  .ד

  ִמְתַמְּלִאים ַהַּתּפּוִחיםת אֶ  יתָ ִא רָ 
  יםִמ דָ אֱ נֶ  ָהֲאַפְרְסִקיםת אֶ וְ 
  
  רתֵ יֹוּבְ  ךְ מּוּנָ ם הַ קֹוּמָ י ּבַ יִת יִ הָ 

  יִת מָ ְׁש ל נִ עַ  ךְ רַ ּדָ  ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו
  יִח ד ּכֹת סֹות אֶ עַ דַ י לָ דֵ ּכְ 
  
 .ה
  םיִ ּמַ ל הַ עַ מֵ  עַ רֹכְ ד לִ אֹף ְמ חּוה ּדָ זֶ 
  םמָ ת ְׁש ר אֶ ּכֹזְ י לִ לִ ּבְ ים ִמ ִמ רְ זֹו
  
  בּכַ ְׁש לִ ל וְ ּפֹלִ  עַ רֹכְ לִ 
  םיהֶ ּכֵ רְ ין ּבִ ּבֵ 
  
  בהַ ָאר ׁשֶ חַ ַאר לְ בֶ ּגֶ  מֹוּכְ 
  סבַ הּור ׁשֶ חַ ַאם לְ דָ ָא מֹוּכְ 
  היכָ רִ ּצְ ה ׁשֶ ּׁשָ ִא  מֹוּכְ 
  הּלָ פִ ם ְּת קֹוְמ לִ 
  

מרצה לספרות ועורכת כתב העת  ,כהן- חוה פנחס
יוזמת  .אמנות ותרבות יהודית, לספרות" דימוי"

לסופרים " כיסופים"ומנהלת אומנותית של כנס 
המתקיים בבית  ,ומשוררים יהודיים מרחבי העולם

  .אבי חי בירושלים
בחודשים  .הוציאה לאור שישה ספרי שירה

ד לצאת קובץ של כל ספרי השירה הקרובים עומ
, "ריתמוס"בסדרת " אין לי מקום"ועוד ספר שביעי 

: ביניהם ,זכתה בפרסיים שונים. "הקיבוץ המאוחד"
ם לספר שירה הטוב "פרס אקו, פרס ראש הממשלה
  . פרס אלתרמן , פרס קוגל, ביותר של השנה
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  אלישבע זהר רייך

  27.1.45-5.6.40אושויץ 

  ּכֹוַכב אֹוְׁשִויץ ָּבַער
  .ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ּוְׁשלֹוָׁשה ָׁשבּועֹות, ַאְרַּבע ָׁשִנים

  .ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְׁשלֹוִׁשים ּוְׁשלֹוָׁשה יֹוםיֹוֵתר ֵמֶאֶלף וַ 
  .ֶאֶלף ְׁשַבע ֵמאֹות ִּתְׁשִעים ּוְׁשַּתִים ָׁשעֹות הּׁשָ ִׁש וְ ְׁשלֹוִׁשים 

  .ְׁשֵני ִמיְליֹון ָמאַתִים ְוִׁשְבַעת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ַּדּקֹות
  ְרַּבע ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים ְוֶאָחד ם ִמיְליֹון ְוַאיִ נַ יֹוֵתר ִמֵּמָאה ְׁשלֹוִׁשים ּוְׁש 

  .ֶאֶלף ְׁשִנּיֹות
  

  .ֶאְמַצע ַהֵּמָאה ַהּזֹאתֶזה ָהָיה ּבְ 
  ,ַהּכֹוָכב ָּבַער ְּבֵׁשׁש מֹוְׁשבֹוָתיו

  ְׁשלֹוִׁשים ּוְׁשַנִים ִקילֹוֶמְטִרים ְמֻרָּבִעים
  ֵׁשׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ִמְבִנים

  .ָרפֹותָחֵמׁש ִמְׂש , ֲחִמִּׁשים ִּכְבָׁשִנים
  

  ,ֶרַגע ִמְּׁשֵני ִמיְליֹון ָוֶרַבע ָהְרָגִעיםְּבָכל ֶרַגע וְ 
  .ָהיּו ָׁשם, ֶרַבע ִמיְליֹון רֹאׁש ָאָדם

  ַּבֲחִמִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה ֲחָדִׁשים ָעְברּו ָׁשם
  ַאְרָּבָעה ִמיְליֹון ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ֶאֶלף

  .ִאיׁש ְוִאָּׁשה ַטף ְוָזֵקן
  

  ּו ִמיְליֹוֵני ַהִּקילֹוֶמְטִריםַעד ּכֹה לֹא ִנְמְּדד
  ,ֶׁשָעְברּו

  ,ַעד ּכֹה לֹא ִנְמנּו ֵאֶּלה ֶׁשּגּוָפם ִנַּגף ַּבֶּדֶרךְ 
  ֶׁשִּלָּבם ָּכָבה, ֶׁשַּנְפָׁשם ְנַמָּסה ַּבְּׁשָלִגים

  .ַחת ְׁשֵמי ַהָּיִמים ְוַהֵּלילֹותּתַ 
  

  ,ִּדְמעֹוֵתיֶהם לֹא ֶנֶאְספּו, ִּדְמָמָתם לֹא ִנְרְׁשָמה
  ּכֹוָכִבים לֹא ֵהִאירּו, קֹוָלם לֹא ִנְׁשַמעוְ 

  - ְוַהִּנִּסים ַהְּלָבִנים לֹא ִנְראּו 
  

  מצעד
  ֶלד ֵמת מֹוִׁשיט ָיד ְלֶיֶלד ַחייֶ 
  ,ד ַחי מֹוִׁשיט ָיד ְלֶיֶלד ֵמתלֶ יֶ 

  
  ִאָּׁשה חֹוֶבֶקת ִאָּׁשה

  ּגּוף ֶאל ּגּוף
  ַלב ַהֶּקֶרס ְמַרֵחףְוַאְנקֹול צְ 

  
  ֵאין ְּפָלֶנָטה ַאֶחֶרת

  
  ֵאיֶנּנּו הֹוְלִכים ְלָמקֹום ֶׁשל ִׁשְכָחה

  ֶׁשל ֶהְעֵּדר 
  ִׁשְלַית ִׁשְלִּדּיֹות ָּכל ִאיׁש

 ַלָּבה ִּבְדיּונֹות ֶנֶפׁש
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  יוסף עוזר

  "שואה"שיחה מסכמת על ה

  ָחַלְמִּתי ִלי ִמַּתַחת ַלְּׂשִמיָכה  
  ְלַמֲעֶׂשה ֲאַנְחנּו ְּברֶֹגז ִעם ֱאלִֹהים                        

  יכֹות ָקׁשֹותּכֹוְרִכים ֶאת ְסָפָריו ִּבְכרִ 
  . ִנְׂשַרף -ת ּוּלִּכְקרּום זֻ , ַרָּכה ָּכרּוְך ַהֵּלב ִריָכה ּוכְ 

  ְּכמֹו ְּבִקינֹות, ְּכִעְּוִרים קֹוְרִאים ִּבְסָפָריו
  ָהֵעֶמק -ִקּבּוץ ִמְׁשַמר, ֶׁשל ָמְרְּדַכי ֶסַגל ךְ "נָ ּתָ ִעֵּור קֹוֵרא ּבַ 

  ְוָהָאֶרץ ְורּוַח ְמַרֶחֶפת  ְּבֵראִׁשית ִנְבְראּו ַהָּׁשַמִים: "ְמַגֵּׁשׁש
  .ֶאְצְּבעֹוָתיו ֵאיָנן ְמַמְּׁשׁשֹות ּפֹה ֶאת ֱאלִֹהים: ֵאינֹו ֵמִבין, "ַעל ְּפֵני ַהַּמִים

  .ְלרֹאָׁשּה ָׁשִביס, "ֲאִני ִהיא ֶנְכָּדתֹו ֶׁשל ֶסַגל: "ר ָּכְך  ְמַסֶּפֶרת ִאָּׁשהְוַאחַ 
  ִפיָרהִמַּתַחת ַלְּׂשִמיָכה ֲאִני ֵנרֹות ֲאִני צְ 

  .ַּגְעּגּוִעים ַרִּבים ְלׁשֶֹלם: אֹוֵמר ַהְּברֶֹגז. ֲאָבל ֲאַנְחנּו ֶיֶלד עֹוֶׂשה ְּברֶֹגז
  . ְּבֶמֶלְך ָקֶׁשה ְּכָהָמן: לִֹהים ָרִגיל ְלַדֵּבר ְּבִקּצּוראֱ ֲאָבל ֵיׁש ָלנּו ִאיֵמיל וֵ 

  אֹוְׁשִויץ ִהְתַאָּדה ּבְ : ֵאין ָלנּו ְּדיֹו -ַוֲאַנְחנּו 
   - - -ְקַלף ַהְּיהּוִדים ִנְגַמר ַּבִהּמּוִרים : ֵאין ָלנּו ְקָלף -נּו ַוֲאַנְח 

  .ּוְכָתְבֵּתנּו ַהֲחָדָׁשה ְמֻקְׁשֶקֶׁשת ִקְׁשקּוִׁשים
  , אּוַלי ִנְׁשַלח ִעם ּבּול ְוֶדֶבק ַאֲהָבה ֵמָאחֹור

  ?ֵמַאִין ָנִביא ִלּקּוק
  ,  ים ְמפָֹרׁשָּבִנינּו ְּבִלי ֱאלֹהִ . ָּבִנינּו ְמִדיָנה ִמֶּבִכי

   - לֹא ָּבִנינּו ִעם ְּכרּוִבים ִמְתַעְּלִסים 
  .ְניֹוןְּכמֹו ְּבקֶֹדׁש ַהָּקָדִׁשים ֶׁשַעְכָׁשו ְׁשמֹו קַ 

  .ָּבִנינּו ַעל ִמְקָלחֹות ְמֻׁשָּתפֹות, ַאֲחֵרי ַהִּמְקָלחֹות ֶׁשָעׂשּו ָלנּו ָׁשם
  .ַׂשְמנּו ַּתְחּבֶֹׁשת ַעל ֻמְגַלת ְׁשִתיָקה

  ּו ְּברֶֹגזָעִׂשינ
  ּוְכָבר ַנֲעָׂשה ֲחלֹוִמי ְקָמִצים ְקָמִצים . ָחַלְמִּתי

  ֶׁשל ֵׁשָנה ְּבִלי ָמְתָקּה
  

  

  

  

  

  יהודה עמיחי

  תפילות נשארות לעד, אלים מתחלפים: המחזור מתוך

  ְּכֶׁשֱאלִֹהים ָעַזב ֶאת ָהָאֶרץ הּוא ָׁשַכח ֶאת ַהּתֹוָרה
  ִׂשים אֹותֹוֵאֶצל ַהְּיהּוִדים ּוֵמָאז ֵהם ְמַחּפְ 

  ְּבקֹול ָּגדֹול, ָׁשַכְחּתָ , ָׁשַכְחָּת ַמֶּׁשהּו, ְוצֹוֲעִקים ַאֲחָריו
  .ֶׁשל ַהְּיהּוִדים, ּוְבֵני ָאָדם ֲאֵחִרים חֹוְׁשִבים ֶׁשּזֹו ְּתִפָּלָתם

  ךְ "נָ ּתָ ּוֵמָאז ֵהם טֹוְרִחים ִלְמצֹא ְרָמִזים ּבַ 
  ,ְּבִהָּמְצאֹוָני ֲאדְֹרׁשּו ּדִ ", קֹום ִהָּמְצאֹו ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמרַעל ְמ 

  .ֲאָבל הּוא ָרחֹוק". ּו ִּבְהיֹותֹו ָקרֹובהאֻ רָ קְ 
  
  

2004, הוצאת שוקן, "פתוח סגור פתוח"מתוך 
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  רבקה ירון 

  על צהרי ביתי
  ֲאִני ַיְלָּדה ֵּכַהת ֵעיַנִים

  ַמֶּׁשהּו. ְוֵכַהת עֹור
  ֵּבין ַּבת ְלִליָטִאים ֵּכִהים

  .אִנים ֵּגִאיםיָ ּוֵבין ַּבת ְלִאיְנדְ 
  

  ֲאִני. ֲאִני ְקַטַּנת קֹוָמה
  ֲחלֹומֹוַתי ָעְברּו ֶאת ָּגְבִהי

  ְלַפּצֹוֵתִני, ִמְּזַמן
  .ַעל ַיְלדּוִתי ָהֲעִׁשיָרה ִמַּדי

  
  ֲאִני ַמְזִקיָנה ְּבֶקֶצב ָׁשקּוף

  ַמֶּׁשהּו. ּוַמְכִסיף
  ֵּבין ְרִסיֵסי ַהַּלְיָלה ַהְּתִמיִמים

  ְלִּביָנהּוֵבין ַהֶּׁשֶמׁש ַהּמַ 
  .ַעל ָצֳהֵרי ֵּביִתי

  
  
  

  אותך זכרתי

  אֹוָתְך ָזַכְרִּתי ַיְלדּוִתי ַעד ֶרַצח
    ַהַּבר ָּמרֹור ֶׁשלֵּבינֹות ִניחֹוח 

  ֲאֶׁשר ָקטְֹנִּתי ֵמִחיַׁשת ַהַחד
  .ָלֶנַצח ְמַחּיֹות ֲאֶׁשר ָּגַדְלִּתי

  
  ִאָּתְך ָהַלְכִּתי ַיְלדּוִתי ַעד ֶּפַצע

  ין ַנֲחֵלי ָהָהרֵאזֹוב ָּדִמי ּבֵ 
  ָּבֶהם ִׁשַּקְפִּתי ִמְּדמּוִתי ַּבַּצר

  .ָּבֶהם ָחַלְמִּתי ֲחלֹומֹות לֹֹא ֶּבַצע
  

  ּוָבְך ָנַׁשְמִּתי ַיְלדּוִתי ְלֶפַתע
  . ְצִמיַחת ֵאִלים ּוַמֲאָמץ ִלְקלֹחַ 

  ְּכֵאב ַהַחי ּוְכֵאִבי ִלְבלֹעַ 
  ִקיָנה ַּבֵהד ַהִּמְתַרֶּבה ְּבִלי ֶהֶרף

  ֵּיׁש ַהִּמְׁשּתֹוֵלל ְּכֶפֶראִׁשיָרה ּבַ 
  . ְּתִפַּלת ַהֵּלב ַהִּמְתַחֵּנן ִלְצלֹחַ 

  

  
   

  
  

 .)1995(קובץ שזכה בפרס רחל המשוררת  -" מפי קוטלת קנים"הסונטה הופיעה ב
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  )וולפנהויט(איליה בר זאב 

  דעֵ - דף
  ִּכי ִנְׁשַאְרנּו ְמַעט ֵמַהְרֵּבה"

  'ב' ירמיה מב  "  ַּכֲאֶׁשר ֵעיֶניָך רֹאֹות אָֹתנּו

  
  ,Wolfenhautְּגֶבֶרת "

  ,Ternopol-ְמחֹוז  Mikulince- ְמקֹום ֵלָדה 
)POLAND.("  

  " wolf.–ְסֶּפה ַאב ַהּנִ . ciril -ְסֶּפהֵאם ַהּנִ "
  

  :ָּכְתָבה ְּברּוְנָיה, ִּבְכָתב ַרְך ְוָעִדין, ֵעד- ְּבַדף
  )belzec( ֶּבְלֶזץ: ְמקֹום ַהָּמֶות"

  "29/08/1942: ַּתֲאִריְך ַהָּמֶות
  
  ".ַיְלָּדה -ַמָּצב ִמְׁשַּפְחִּתי "
  

  ָּכל ָּכך ַהְרֵּבה ְוכֹה ְמַעט
  ..."ִּכי ִנְׁשַאְרנּו ְמַעט"
  ְּבֵני ָּכל ֵׁשם ְּבֵני ָּכל ִּגיל 

  ?ֲהָראּו אֹוָתנּו, ְוֵעיֶניךָ 
  
 ,ִּבָּתּה ֶׁשל ִציִריל" wolfenhautְּגֶבֶרת "

  ,ְּבִלי ֵׁשם
  ,ָהַאַחת

  "1ה ְּבִגיל ִנְסְּפתָ "
  
  ")יד ושם("ציטוטים מתוך המאגר המרכזי של  שמות קרבנות השואה * 
  

  
  במקום בו עומדים בתים

  
  ָּכל ָׁשבּוַע ְצָעקֹות ֶׁשל ֶעֶצב

  .ְוִׂשְמָחה
  .ָקִׁשיׁש ּגֹוֵסס ִּבְׁשִתיָקה ,עֹוָלל נֹוָלד צֹוֵעק

  ָּכל יֹום ְמַסְּכִמים ַחָּייו
  ,ֶׁשל ַאֵחר

  .ְבָעהָּכל ָׁשבּוַע ִׁש 
  - ְרחֹובֹות ִמְתַקְּׁשִטים

  .ְּפלֹוִני ִמְתַהֵּפְך ּוָפָניו ָלִרְצָּפה
  ְּבָמקֹום ֶׁשעֹוְמִדים ָּבִּתים

  .ֲאָנִׁשים ִנְפָרִדים
  ֵמי ִׁשָּטפֹון ְּבַנֲחֵלי ַאְכָזב  

  .אֹוְסִפים ָאָדם ּוְגָבָבא
  

  ַהֶחְרֵמׁש ָּפַגׁש ַּבָּקָמה
  ּוַמה ַּיֲחרֹט ָהֻאָּמן

  ?ןָּבֶאבֶ 
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  נורית שושני

  לה למיםּוה מׁשתור
  . ונשנתה באוהל מועד שהרי ניתנה בסיני. תורה משולה למים

  , אין הוא אלא מבאר - ? מעתה מה יש לו למשה לעשות
 )מן המדרש( .דולה ומשקה: היינו

  
  ְׁשתּום ָהַעִין ִסֵּפר ֶׁשֵעינֹו ְסתּוָמה

  .ַהַּתְלאּובֹותַהּיֶֹבש ַהּנֹוָרא ֶׁשִּלָּוה ֶאת חֹם  ַללִּבּגְ 
  .ְׁשתּו ַמִים, ְׁשתּו ַמִים: ָאַמר ְׁשתּום ָהַעִין, ָלֵכן

  
  ֵעינֹו ָהַאַחת ַהְּפקּוָחה ְוַהּנֹוֶצֶצת ֵהִציָצה ְּבַמֲאִזיָניו

  , ּוַמָּבָטּה ַהחֹוֵדר חֹוֵרר חֹוֵרי ַחּלֹונֹות ַּבְּנָׁשמֹות ַהֲחֵרבֹות
  .ֻתם ָהַעִיןָחַזר ְוָאַמר ְׁש , ְׁשתּו ַמִים, ְׁשתּו ַמִים

  
  , ַהַּמֲאִזיִנים ָׁשתּו ֶאת ְּדָבָריו ְּבָצָמא

  , ּגֶֹדׁש ִנְׁשמֹוֵתיֶהם ָרוּו אֹוָתם ַעד
  ַמִיםּכְ ַעד ֶׁשָּזְלגּו ְמֵעיֵניֶהם ְוָהיּו 

  
  ַוֲעַדִין ָׁשַלט חֹם ַהַּתְלאּובֹות ְוִיֵּבׁש

  ,ְׁשתּו ַמִים, ְׁשתּו ַמִים. ָּכל ְׁשִביב ֶׁשל ַמִים
  .ְׁשתּו ַמִים, ְׁשתּו ַמִים, ׁשּוב ְׁשתּום ָהַעִין ָלַחׁש

  
  ,ָּכל ַהַּמִים ֶׁשָּבעֹוָלם ֵאיָנם ְיכֹוִלים ַלּיֶֹבש

  ַעד ֶׁשֵהִבין ְׁשתּום ָהַעִין , ָזֲעקּו ַהַּמֲאִזיִנים
  .ֶׁשַהֻחְרָּבן ּבֹוא ָיבֹוא ִּכי ָּכְך ִנְגַזר

  
  ,ְׁשתּו ַמִים, ְׁשתּו ַמִים: ֵנןָלֵכן ָיַׁשב ְׁשתּום ָהַעִין ְוִהְמִׁשיְך ְלקֹו
  :ַאְך ֵעינֹו ַהְּׁשתּוָמה ְּכָבר ִהְבִחיָנה

  , ֶאת ַהְּדִלי רֹוִאים  ַמֲאִזיָניו
  

  ְוֵאיָנם רֹוִאים ֶאת ַהַּמִים, ְוֵאיָנם ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהַּמִים ֶשְּבתֹוכֹו
  ְוֵאיָנם טֹוֲעִמים ֶאת ַהַּמִים
  . ִיםַלּמַ  ֵעיֵניֶהם ַהְּׁשַּתִים ְסתּומֹות

  
  ִּדְמָעה ְּגדֹוָלה ָזְלָגה ֵמֵעינֹו ֶׁשל ְׁשתּום ָהַעִין

  .ֶנֶאְלָמה, ְׁשתּו ַמִים, ְׁשתּו ַמִים: ּוְקִריָאתֹו
  ְורּוַח ֲחֵרָבה ִהְגִּביָרה ֶאת ָעְצַמת ַהּיֶֹבש
  .ַעד ֶׁשָחְרבּו ָּכל ַהְּנָׁשמֹות ְוָהיּו ְלַׁשָּמה
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  רות נצר

  אין לי

  . ֶּבֱאֶמת ֶׁשֵאין ִלי. ֵאין ִלי ִסּפּוִרים
  ֵהם יֹוְדִעים ֶאת קֶֹצר רּוִחי

  ְלַהְקִׁשיב ֲאֵליֶהם ְּבעֹוִדי ָהלֹוְך ָוׁשֹוב
  ְּבַנְדֵנַדת ֲאִויר 
  .ְּברּוַח ַהִּמְדָּבר

  
  ָלֵכן לֹא ַיְפִקידּו ִּבי ֶאת ֶׁשֶלד

  ּגּוָפם ָהֵעירֹם
  ָעִרי לֹא ִיְמְׁשכּו ִּבְׂש 
  !ִּכְתִבי: לֹא ִיְפְקדּו ָעַלי

  

  
  
  

  פסל הנער השולף קוץ מרגלו

  .הּוא לֹא ָּתלּוי ַעל ְצָלב
  .רֹוִאיהֵ  ִסְבלֹו ֵאינֹו

  ְּבַסְך ַהּכֹל ַנַער
  ֶׁשְּמַנֶּסה ִלְׁשלֹף קֹוץ ִמַּכף ַרְגלֹו

  ְּכָבר ַאְלַּפִים ָׁשָנה 
  .י ָהַעִּתיָקהֵמָאז ִּפְּסלּו אֹותֹו ְּברֹוִמ 

  
  .הּוא לֹא ְמַכֵּפר ַעל ֲחָטֵאינּו

  .ֵאינֹו ָקְרָּבן
  הּוא ָעסּוק ְסָתם ָּכְך ְּבַעְצמֹו

  .ִּבְכֵאב ָזִעיר ְּבַכף ַרְגלֹו
  

  .ִאיׁש לֹא ִנְמָצא ְלָידֹו
  .חֹוֵלף, ִרְגִעי, ַהּכֹל ָּכאן ְנטּול ֲחִׁשיבּות

? ַמּדּוַע ֶאת ַהּקֹוץ ֲעַדִין ֵאינֹו ׁשֹוֵלף

  ברונזה, Spinario-פסל ה
  ס"לפנה 1- העתק רומי בן המאה ה

 לפסל יווני קדום יותר
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  שרה אדר

  צמות שחורות שתי
  ,ַאל ִּתְבִּכי, ַהִסי

  ְנַדְרִמים ָיבֹואּו'זַ . ָאסּור ִלְבּכֹות
  ?ִיְּקחּו ֶאת ַאָּבא ָלְקחּו ֶאת ַאָּבא ָטאֶטעִניּו

  אֹו ִקיְמט ֶער, אֹו ֵגייט ַא ּפֹוִליָצאי
  !ָאסּור, ָאסּור ִלְבּכֹות, אֹוי ֵוי

  
                          *  

  ...ָמאֶמִניּו, ל ְּברֹוְיטַא ְׁשִטיקְ , ְּברֹוְיט
  ,ַאל ִּתְסַתְּכִלי, לֹוֶחֶׁשת ִאָּמא –ְׁשְׁשְׁש ַאל ְּתַבְקִׁשי 

  .ְלִכי –לֹוֶחֶׁשת ִאָּמא  –ֲהֵסִּבי ֵעיַנִיְך 
  .ִיְּתנּו ֵּפרּור, ָהִאָּכִרים ְיַרֲחמּו. ְצִאי ֶאל ַהִּכָּכר

  .םֱאלִֹהים ִיְסַלח ּגַ , ִאָּמא סֹוַלַחת! ִאְכִלי, ִאְכִלי
                        *                              

  !!!ִאָּמא סֹוַלַחת ִאָּמא קֹוַדַחת ַהִּטיפּוס לֹוֵקַח ֶאת ִאָּמא לֹאֹא
  !לֹא ֶאְבֶּכה עֹוד ִאיך ְׁשֶוער! ַאל ָּתמּוִתי ִאָּמא

  
  ְׁשֵּתי ַצּמֹות ְׁשחֹורֹות. ְוִאָּמא ָחְזָרה, ְוהּוא ָסַלח
  ,ָּתכֹל ָּתכֹל, ֵניֶהןְוָהֶעֶצב ֵּבי

  .ָּתִמיד- עֹוֵטף אֹוִתי ְּבַאֲהַבת                            
  
  

  2005, אור- הוצאת בת" עת הדבש: "מתוך
  
  

 
 

  עופר כהן

  ויהי
  ַהַּבְרִזִּלים ְוַהְּגֵדרֹות ֵהם ֵמָחְמֵרי ַהְּבֵראִׁשית

  ִהי אֹור ָּכְך ָאַמר ְּכֵׁשם ֶׁשָאַמרַוּיְ 
  ִויץ ְואֹוְׁשִויץ ָהְיָתהַוְּתִהי אֹוְׁש 

  ֶאת ַעֵּמנּו ִּפֵּזר ַּכחֹול ַעל ַהְּגָבעֹות ַּבְּיָערֹות
  ַעל ַהְּדָרִכים ִּבְׁשלּוִלּיֹות ֶּגְרַמְנָיה ּוּפֹוִלין
  ְמַלְבְלִבים ִּפְרֵחי ִמְפָלצֹות ַּבּיֹום ַהָּבִהיר

  ִהיַאְך ֲעַדִין לֹא ֶנֱאַמר ַוּיְ 
  ת ָהֶרַצחְלחֹק ַהֶּטַבע ַהּמֹוֵנַע אֶ 

  ְלחֶֹסר ָהֶאְפָׁשרּות ַהִּקּיּוִמית ֶלֱאנֹס
  .י ַהַהְצָלָחה ֶׁשל ָהעֶֹׁשקְלִא 

  ְּכֶׁשַהֶּפַׁשע ַמְתִחיל ִנְבֵראת ַהְּׁשִתיָקה
  .ִהיַוֲעַדִין ַהִּצִּפָּיה ְלַוּיְ 

  
 

  הדברים כפי שהם
  יְּבָנְטִלי ָיַדי ְּבֵבית הֹורַ 

  .יִניִמְתּבֹוֵנן ַהֶּיֶלד ַּבַּמְרָאה ַּבֶּגֶבר ֶׁשאֵ 
  ִאִּמי ְוָאִבי ְיֵׁשִנים ִּבְכֵבדּות ְּבִמָּטָתם

  ַּבֲחַדר ָהאֹוְרִחים
  ׁשֹוְקִטים ַהְּדָבִרים ְּבַמָּצָבם

  ן ַּבָּׁשעֹות ַהחֹוְלפֹותֲאִני ִמְתּבֹונֵ 
  ַּבחּוץ ְׁשֵכָנה אֹוֶמֶרת ְּבקֹול ָרם

  "ֵאיְך ַּפַעם ַהַחִּיים ָהיּו ָיִפים ָּכל ָּכךְ "
  

, מי שקורא שירים לאט: השירים מתוך
  2004, "הצוק הכחול"הוצאת 

  
לאם ניצולת שואה ואב  1959יליד , עופר כהן

, עוסק בכתיבה. שלחם במלחמת העצמאות
בעל תואר . בתחומים שונים בייעוץובהוראה 

בעל הסמכה מיפן להוראת . א בפילוסופיה.מ
לומד את תורת הזן שנים . אמנות הלחימה

 .רבות
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  שרית שץ

  קנאה
  ָאזלֹא ָׁשַאְלִּתי אֹוָתּה 

  ֵאיְך ֶזה ִלְהיֹות ַיְלָּדה ֻמְׁשֶלֶמת
  ,ה ְּכמֹו ָמדֹוָנהָיפָ 

  ִעם ַאָּבא ֶׁשּלֹא ָצִריְך ְלָגֵרׁש ֶאת
  ַהּקֹולֹות ֵמרֹאׁשֹו

  ּוְבֶנֶפׁש ְׁשֵקָטה טֹוֵמן ַּתּפּוִזים
  .ַּבַּתְרִמיל ַלִּטּיּול ַהְּׁשָנִתי

  לֹא ָׁשַאְלִּתי ַמּדּוַע ִהיא נֹוֶגֶסת
  , ְּבִרּבּוֵעי ֶלֶחם ְזִעיִרים
  - ְמַנָּקה ֶאת ָזִוּיֹות ַהֶּפה

  ֻּבַּבת ּפֹוְרֶצָלן ְוֻרַּדת ְׂשָפַתִים
  לֹא ִמְתַנֶּפֶלת ַעל ָמָקרֹוִנים ִמְתּבֹוְסִסים 

  .ְּבַאְדמּוִמית ָהרֶֹטב ַהָּסִמיךְ 
  

   ִסְּננּו ְמֻבָּגִרים ְמיָֹאִׁשים, ֻּדְגָמאְקִחי 
  ְוָנֲעצּו ַמָּבט ְּבִבְרַּכִים ֲחבּולֹות

  .ְוֵׂשָער ַמְרָדִני
  

  .לֹא ִאְכַּפת ִלי
  -ַּבַּלְיָלה עֹוד ַמְמִּתיָנה ַלֵפָיה 

  ַאָּבאִלי אּוַלי ָּתִׁשיב 
  .ִמְּפָלֶנָטה ַאֶחֶרת

  
  
  
  
  

  אורה אילן

  *  
  ִמֵּדי ַּפַעם

  ָעְלִמיןָצִריְך ָאָדם ָלבֹוא ְלֵבית הֶ 
  ם ֶׁשל ֵמִתיםִלְבּדֹק ְמקֹומָ 

  ָלבֹר לֹו ָמקֹום ָראּוי
  ִלְהיֹות ֻמָּנח ַעד סֹוף ַהָּיִמים

  י ַּפַעםִמּדֵ 
  ָעְלִמיןָצִריְך ָאָדם ָלבֹוא ְלֵבית הֶ 

  ְלַהְרִּגיַע ֶאת ְקרֹוָביו
  .ֶלֱאסֹף ַּגְעּגּוִעים ֶאל ַעְצמֹו

  
  2007, "עקד"הוצאת , מחוגי קיץ: מתוך

  
  בוגרת סמינר . ילידת פתח תקווה, אורה אילן
  . ב"ארה, וושינגטון, תואר ראשון בחינוך. למורים

  .בוגריםניהלה אולפן לעברית למ
  .מנחה סדנאות לכתיבה יוצרת

    *  
  

  אִמן ַהָּמקֹום ֶׁשּלֹא ָהיּו ִלי ִאָּמא ְוַאּבָ 
  לֹא ָיכְֹלִּתי ִלְצמֹחַ 

  ִנְׁשַאְרִּתי עֹוֶמֶדת ֵעיֻרָּמה
  ָנַׁשְכִּתי ְׁשִתיָקִתי

  ִתי ֶאת ַהַּנַחל זֹוֵרםלֹא ָרִאי
  ִמְתַעֶּבה ְוהֹוֵלךְ , ּוִמְתַעֶּבה

  .ְלַאט ְלַאט ַמִּגיַע ַלָּנָהר
  ַּבָּמקֹום ֶׁשַהָּנָהר ִהְתַחֵּבר
 .ֶאל ַהָּים ִהְתַחְלִּתי ִלְטּבֹעַ 
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  :אמירות שחורות 
  לפאול צלאן" פוגת מוות"ו' לסילביה פלאת" פוגה קטנה"

  Carole Stone, Montclair State University :כותבת המאמר

  שרית שץ: עריכה ותוספות, תרגום מאנגלית

  הקדמה

  .משפטים בנימה אישית מספרברשותכם אקדים 
אני מרבה לקרוא . משוררים אהובים עלי מאוד', ילביה פלאתהן פאול צלאן והן ס

כאלה הנובעים , בדרך כלל סוערים. משיריהם והם מעוררים בי מגוון רחב של רגשות
  . באמצעות שירי" פואטי"עם שניהם ניהלתי דיאלוג ". בטן"מן ה

אין ספק שיש בי הזדהות רבה עם שיריו של צלאן ועם , כבת הדור השני לשואה
ללא , גאוניותו הפואטית ועל שבירתו בשל חייו בין עולמות, על סבלו, האדםצלאן 

מעוררת בי , לעומתו', פלאת. יכולת ליצור לעצמו אדמה חדשה לצמוח ולחיות בה
במיוחד לאחר . גם כעס.. מקוריותה ולא אחת, עומק שיריה, השתאות נוכח כשרונה

כפי שיתברר במהלך ". נהפוגה קט"ו" ליידי לזרוס", "אבא"שנפגשתי עם שיריה 
לעשות שימוש " לאף אדם אין זכות"ש, אף אני מבין אלה החשים כאלי ויזל, המאמר

על הפלנטה , אלא אם כן היה שם, קשה ככל שיהיה, בשואה כדימוי לסבלו הפרטי
  .והטורפת המטורפת

מצאתי בים האוצרות , על סוגיה זו חיפשתי חומר באינטרנט ולאחר שיטוטים רבים
 Carole Stoneהוא נכתב כעבודה אקדמית על ידי . הדן בדיוק בנושא זהמאמר 

למותר . קראתי את המאמר בשקיקה. שבארצות הברית Montclairמאוניברסיטת 
כתבתי לה מייל ובקשתי את אישורה לתרגם . לציין שאינני מכירה כלל את הכותבת

המאמר . בשמחההיא נענתה ". עיין ערך שירה"עבור הירחון , את המאמר לעברית
אך , הוא אינו קצר. המתורגם מובא בפניכם לאחר עריכה ומעט תוספות משלי

  . הוא מעורר מחשבה ונוגע אי שם עמוק באזור הרגש. לדעתי חשוב ביותר
*  

 "פוגת מוות"במאמר זה נערכת השוואה בין האנשת המוות בשירו של פאול צלאן 
נבחנת השפעתו של צלאן על  ".נהפוגה קט"' לבין האנשתו בשירה של סילביה פלאת

, ֶהְרמזים, היסטורית ופואטית תוך התייחסות למקצב, מבחינה פסיכולוגית' פלאת
את גישתו לחוויות מלחמת ' הדרך בה שואב שירה של פלאת. דימויים והאנשה
נבחנת מול חוויותיו האישיות של צלאן במחנה העבודה בכפייה בו , העולם השנייה

  .שהה בתקופת השואה
למרות , "םאותנטיי"כ' ולרגשותיה של פלאת "פוגה קטנה"האם ניתן להתייחס לשיר 

יונקת מצלאן את ' האם פלאת? שהיא עצמה לא חוותה על בשרה את השואה
כיצד ? הזיכרון הקולקטיבי ואת המקצב של שירו כדי לתת ביטוי לסבלה הפרטי

-שי מול השיתופימבטאת את הדיכוי והסבל האי, כייצוגו של המוות, דמות האב
  ?מה הֶהקשר של האב לרוע המוחלט? קולקטיבי בכל אחד משני השירים

  
כשירי אבל וכניסיונות שיקום וריפוי , נערכת השוואה בין שני השירים, בנוסף

  . חוויות מהותיות קשות של אובדן
הוויה שלא ניתן , שני המשוררים עושים שימוש במטאפורות הנטועות בשואה

אל הסמליות " לסגת"של אימתה ונוראותיה ולכן עליהם לתארה במילים ב
  . הסוריאליסטית כדי לפצות על החסר המילולי

מבלי להתייחס לשירה ' קשה מאוד לדבר על דימויי השואה בשיריה של פלאת
  ".פוגה קטנה"אך יתמקד בשירה , המאמר יעסוק גם בשיר זה ".אבא"
  

ק המזרחי ביותר של האימפריה החל, הוריו של צלאן הגיעו מגליציה ובוקובינה
אך לא במסגרת דתית , וגדל כיהודי 1920הוא נולד בשנת . הונגרית-האוסטרו
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, מסורתי וציוני ואלו אמו שהעריצה את התרבות הגרמנית-אביו היה יהודי. במיוחד
דברו בבית גרמנית ברמה , פריצי, בשל רצונה ונטיותיה של האם. נטתה להתבוללות

עברית , מו דבר רומנית בבית הספר ומאוחר יותר למד יידישעצצלאן אך , גבוהה
  . וצרפתית

אביו מת ממחלת הטיפוס במחנה הריכוז ואמו נורתה . צלאן איבד את הוריו בשואה
הוא עצמו נשלח למחנה עבודה ". אי התאמה לעבודה"בשל , בערפה על ידי הגרמנים

הנו מוטיב חוזר " האדמה"ו" חפירה"מוטיב ה(בכפייה ואולץ לחפור ולסלול כבישים 
  . חודש 18הוא שהה במחנה במשך ). בשיריו של צלאן

שם פורסם לראשונה שירו , רנוביץ'שב צלאן לצ, לאחר השחרור, עם סיום המלחמה
והוא פורסם  1944השיר נכתב קרוב לוודאי בשנת . בכתב עת רומני "פוגת מוות"

 1947- ב". פוגת מוות"ו למאוחר יותר שינה צלאן את שמ ".טנגו המוות"תחת השם 
  .באסופת שירים בגרמנית, פורסם השיר תחת שם זה

מסקירה שטחית של ההיסטוריה האישית של פאול צלאן ניתן להבחין כי השיר 
להתייחס ניתן . היו עדיין טריים מאוד, נכתב בזמן בו האובדן וחורבן אותם חווה

אבל : ביטוי במספר רמות האבל בא לידי. שיר הן כשיר עדות והן כשיר קינה ואבלל
על  -אבל לשוני , על אובדן הקשר לארצו -אבל תרבותי , אישי על אובדן הוריו

  .אבל קולקטיבי על אובדן הנרצחים בשואה, ויותר מכל, גרמנית, אובדן שפת אמו
  

, באותה רמת מורכבות באשר לחוויית האבל' לא ניתן להתייחס לשירה של פלאת
אך ניתן להניח כי עדיין מתקיים ההקשר  ,"פוגה קטנה"ב כפי שהיא באה לידי ביטוי

. אובדן אביה –ובהקשר האישי , בשל היותה מודעת להתרחשות השואה, הפוליטי
  . אין פלא כי רב המשותף בין שני השירים, לפיכך

בעת ששב כניצול ונמלט , שירו של צלאן מבוסס על עדות ישירה ממחנות ההשמדה
בשירה של פלאת שנכתב " נאציים"שהדימויים ה בעוד, מגורל הוריו המתים

שאובים מתוך מקורות שבסיסם בעדויות שמיעה ומקורות נוספים , 1962באוקטובר 
אך שני השירים הנם שירי קינה המבטאים עצב וכאב באמצעות . שלאחר המלחמה

שני השירים עושים שימוש בתצורת , בנוסף לכך. מטאפורות סוריאליסטיות קטועות
. כדי למחות כלפי הרקע התרבותי הגרמני אותו הם אוהבים וממנו סולדים ,האלגיה

קיימת דמות סמכותית המייצגת את האכזריות הגרמנית ומאנישה , בשני השירים
שני המשוררים מרימים קול . את אביה', ואצל פלאת, אצל צלאן את מפקד המחנה

  .של יאוש וזעם על חוויית נטישה אישית ותרבותית
  .ככותרת לשירםבה הם בוחרים , "פוגה"ני המשוררים נמשכים למילה ניכר כי ש

מונח מוסיקלי המתייחס למבנה קונטארפונקטי "הפוגה היא , "מילון וובסטר"על פי 
ומשתלבים זה בזה לכלל , שבו נושא אחד או שניים חוזרים על עצמם באופן רציף

  ". מבנה מוסיקלי אחיד ומאורגן
". מנוסה", "בריחה"קורו בשפה האיטלקית ומשמעותו מ"פוגה"פירוש נוסף למילה 

למילה העברית  "פוגה" מעניין לציין את הדמיון הרב בין המילה, בהקשר לכך
הנו ) פוגה דיסוציאטיבית" (פוגה"ברפואת הנפש משמעותו של המונח . "להתפוגג"
אובדן זיכרון מוחלט והתנתקות ממציאות הווייתית  הפרעה פתולוגית בה מתקיים"

  ".בדרך כלל כתגובה לטראומה קשה, )התנתקות - דיסוסיאציה (אישית 
בכל אחד מן  "פוגה"במאמר זה יתקיים דיון על המשמעויות השונות של המונח 

הנם דרך ביטוי , "פוגת מוות" ו" פוגה קטנה"השירים וניסיון לשקף כיצד השירים 
  .יהעל מות אב' לתחושות האבל של צלאן על אובדן הוריו ושל פלאת

  
אותו הוא מאריך באמצעות , של צלאן מתחיל עם קצב מדבק "פוגת מוות" השיר

   :משפטים דמויי פזמון חוזר
  ָחָלב ָׁשחֹור ֶׁשל ַׁשַחר ֲאַנְחנּו ׁשֹוִתים ִעם ֶעֶרב

  ׁשֹוִתים ָצֳהַרִים ּובֶֹקר ׁשוִתים ִעם ַלְיָלה
                 ׁשֹוִתים ְוׁשֹוִתים                                     
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חבויה בינות , המופיע בשיר הוא קולם של הקורבנות שהזוועה אותה חוו" אנחנו"ה
, ב"פרופסור לספרות מארה(ֶפְלְסִטיֶנר . למשפטים המוסיקליים הפותחים את השיר

מתייחס .) מתרגם וביוגרף של המשורר. מתרגם, בעל שם לשירתו של צלאן מומחה
את ההזנה החיונית לקיומו של " מאיינות"מתוקות ה-מרות"אל מטאפורות אלה כאל 

אלא תיאור , איננו כלל מטאפורה" חלב שחור"אך מציע כי יתכן ש, "המין האנושי
  .כמזון, מציאותי המייצג את הנוזל השחור אותו קבלו הכלואים במחנות ההשמדה

הוא האפר השחור שעלה מארובות , אסוציאציה ריאלית יותר לגבי החלב השחור
יתכן שצלאן מתאר מקום אמיתי והתרחשות , לפיכך. שרפות ונישא באווירהמ

החסך הקיצוני בהזנת ". המציאות משתלטת על הסוריאליסטי"אמיתית כאשר 
מעצב את מהות השיר בתצורת הפוגה בעת שצלאן חוזר על משפטים  ,"אנחנו"ה

ם הוא המחסור במזון של צלאן עצמו נשמע ג. השלישי והחמישי, אלה בבית השני
  ".חלב האם"גם ממנו נמנע , כמוהם, שכן, באמצעות קולם של הכלואים

  
הוצף ברגש אשמה עז על כך שלא הגן עליה מן , צלאן שהיה קרוב מאוד לאמו

, הוא כתב מספר אלגיות לזכרה של אמו. הגירוש וכתוצאה מכך לא מנע את מותה
 וישירים רים אלו רכיםשי". פוגת מוות"לפני שכתב את , "פתיתים שחורים"ו" חורף"

 "פוגת מוות"ב. האבל שלו ניכר" שמא הוא יתייפח/ ביקשתי אחר לבי"בשורה . יותר
צלאן כועס על . מכיוון שחלב האם לא רק ָיַבׁש אלא הורעל, הרכות הופכת למרירות

  . עצמו על כך שנטש את אמו
נו של הנם ניסיו, נוכל אולי לומר שמילות השיר המטעות והמקצב הרומנטי שלו

הֵאם , להדחיק את רגשותיו לגבי הדרך בה מתה אמו, מהחוויה הקשה צלאן לברוח
  .אליה הוא כה מתגעגע ורוצה לזכור את דמותה כפי שהייתה לפני המלחמה

הבלתי ניתן "מייצג ניסיון להזמין את  "פוגת מוות"ליאונרד אולסכנר ציין כי השיר 
וכמו כן לערוך מעין טקס , ין האנושיהרצח של המאת בגידת מכונת להבין , "להזמנה

ניתן , בנוסף. שפת אמו ושפת מרצחיה, גרמנית – מן השפה" גירוש שדים"של 
ידי -להתייחס לשיר זה כאל  שיר קינה ואבל על כל אותן אימהות רבות שנרצחו על

  .הנאצים
  

כאל " פתרון הסופי"יש להתייחס ל"גורס כי  Eric L.Santner)(סאנטנר . אריק ל
משמעות הדבר היא שיש לעמוד מול אירועים אלה  ". מסיבית- אומה המוניתטר"

, ולהתבונן ביכולת שלהם לסכן ולהמם את האדם הפרטי ואת הזהות הקולקטיבית
  . הנלכדים בשדה המוות

 אחרתמחדש ופיתוח הוויה פנימית " העצמי"הגדרת "כ" הישרדות"ליפטון מגדיר 
  ".המכלילה את האירועים הטראומטיים

כל התרחשות חיצונית סוערת שיש ביכולתה : "טראומה משמעותה, ל פי פרוידע
  ".הנותר חשוף ובלתי מוגן, למוטט את מנגנוני ההגנה של הפרט

כניסיון  "פוגת מוות"לפיכך ניתן להתייחס אל יצוג הרוע המוחלט בשירו של צלאן 
הפנימי  להתארגן מחדש מול טראומה מסיבית ואת השיר עצמו כדרך לשלב בעולמו

  . את הטראומה ובדרך זו לנסות לשקם את נפשו
ממחישות את החזרה .." ָחָלב ָׁשחֹור ֶׁשל ַׁשַחר"ו ...." ׁשֹוִתים ְוׁשֹוִתים"החזרות בשיר 

צלאן . שעל פי פרויד נובעת מן הצורך לשחזר שוב ושוב את הטראומה, הכפייתית
ובפעם הרביעית " ר ָּברּוחַ ּכֹוִרים ּבֹור ֶקבֶ "חוזר בשירו שלוש פעמים על המשפט 

הוא עוסק ַּבטראומה באמצעות מטאפורה  ". ּובֹור ֶקֶבר ָלֶכם ֶּבָעָנן"בשינוי קל 
הנם העשן , כמו העננים, המסווה את המציאות הנוראה שבה הקברים באוויר

החזרה מדגישה בהבלטה קיצונית את נוכחותו של המוות . העולה מן המשרפות
  .אורך כל השירל, ככוח אינסטינקטואלי

ִאיׁש ָּגר ַּבַּבִית ְוהּוא ְמַנֵּגן "  - הרוצחים מתגלם בדמותו של מפקד המחנה  ייצוג
//". ִּבְׁשַעת ִּדְמּדּוִמים ָזָהב ְׂשָעֵרְך ַמְרָּגִריָטה ּכֹוֵתב ְלֶגְרַמְנָיה// ִּבְנָחִׁשים הּוא ּכֹוֵתב

ֶזל ַּבֲחגֹור ּוֵמִניף ְּבָידֹו ְוֵעיָניו הּוא ׁשֹוֵלַח ָידֹו ַלַּברְ ", הנוקט בסדיזם לשמו המפקד
' אותן עינים בהן תשתמש פלאת, צלאן מתאר את העינים הנורדיות הקרות". ְּתֻכּלֹות
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, "הּוא ׁשֹוֵרק ִלְכָלָביו ֶׁשָּיבֹואּו"המפקד הרוצח . בשירה כדי לתאר את אביה הגרמני
ולכלביהם קראו  "כלבים"תזכורת לכך שהגרמנים כינו פעמים רבות את היהודים 

ּפֹוֵקד ָעֵלינּו ִּפְצחּו  //ׁשֹוֵרק ִליהּוָדיו ֶׁשֵּיְצאּו ְוִיְכרּו ֶּבָעָפר ּבֹור ֶקֶבר"הוא ". אנשים"
ספר "מטאפורות אלו משחזרות את העובדות כפי שתועדו ב". ִּבְנִגינֹות ְלָמחֹול

רנברג הו, על ידי שני עיתונאים רוסים 1945שפורסם בשנת  "השחור של היהודים
המפקדים הכריחו אותנו לשיר מוסיקה עצובה " :ששרתו בצבא האדום, וגרוסמן

הטראומה של העם היהודי ). 309-308, הספר השחור" (בזמן שהאחרים חפרו קברים
  ". המפקד –המאסטר "כולו מרוכזת בתיאורו של צלאן את 

יר ש"את הברבריות ל הופך הקצב של שורות השיר, ולמרות כל הנוראות הללו
ּו ַהֲעִמיקּו ִלְדקֹר ָּבֶאִתים ַאֶּתם ְוַאֶּתם ָׁשם ִהְמִׁשיכּו ַנְּגנ: "במיוחד בשורה, "ערש

קצב זה דומה מאוד ." הּוא קֹוֵלַע ְּבָך ַּכּדּור ֶׁשל עֹוֶפֶרת הּוא קֹוֵלַע ְּבָך ִּבְמֻדַּיק /..ְלָמחֹול
ר ערש שגם בו שורות המשרות תחושה של שי" אבא"' לקצב בשירה של פלאת

  ַהִּביָרה ַהְּצלּוָלה ֶׁשל ִויָנה, ַהְּׁשָלִגים ֶׁשל ִטירֹול"
  ".ֵאיָנם ָהֱאֶמת ֻּכָּלּה

מקצב של שירי " מזמינות"עיני הקרח הנורדיות , ינגר אומר שבתרגום צלאןפלסט
אותם , עממיים משמעותו אגדות האחים גרים. וסיפורי פולקלור גרמנים עממיים

 מזכירה" שותים"החזרה על המילה . שינה מעיני ילדיםסיפורים מפחידים שהדירו 
מנסה לעורר ', כמו זו של פלאת, כאן נראה ששפתו של צלאן. את רחש בתי הבירה

" מאסטר"ה, בהתעמתות מול האב האיום והנורא, "ִאיד"את ה, את הפרימיטיבי
החוויה היא דמיונית ' כמובן שבמקרה של פלאת. והטראומה אותה יצר באכזריותו

ולמרות זאת לא ניתן לשלול את רגשותיה כפי שהיא נותנת , ו פנטסיה של סדיזםא
  .להם ביטוי בשירה

לחש לגירוש שדים בניסיון  כמעין הנם, "אבא"והן " פוגת מוות"הן , שני השירים
לא רק את . מפקד המחנה מייצג את המוות, בשירו של צלאן. לגרש את המוות

שם השיר עצמו . תרבות הגרמנית כולהאלא את ה, מעשי הרצח האישיים שלו
  . הקצב שלו מחקה את הפוגה; של באך" אמנות הפוגה"מעורר אסוציאציה ל

אחד , אם כי באופן נואש נגד, מציב את השיר בתוך"פלסינגר מציין כי שם השיר 
כמו בסצנת . הקשר של המוסיקה עם מוות: היסודות הבולטים בתרבות הגרמנית

-אהבה – Liebestod " -"טריסטאן ואיזולדה"של ווגנר ם באופרה המופלאה הסיו
 Komm Susser Tod - מוות מתוק , בוא"של שוברט ו"  Erlkonig–שר היער ", "מוות

 ַהְמִּתיקּו יֹוֵתר ְלַנֵּגן ֶאת"בשירו של צלאן " מאסטר"הקורא , של יוהן סבאסטיאן באך
הנה קולקטיבית  ודה הנדרשת להתמודדות עם הטראומההעב ,אם כך ".ַהָּמֵות

הוריו . בשירו את האכזריות של רצח המונים תאראין ספק שצלאן מ. ופרטנית כאחד
היו , אך אירועים אלה המתוארים בשיר, מתו בידי הנאצים ועליו נכפתה עבודת פרך

  .גורלם הנורא של מיליונים
 חשוב לציין שתי נקודות נוספות ביחס לשירו של צלאן" פוגה קטנה"לפני שנעסוק ב

. המהוות חלק מתהליך האבל ומוטמעות במקצב ובאמירה של השיר, "פוגת מוות"
שורות . טהימרגר, הראשונה מתייחסת לתיאור המפקד הכותב לאשתו או חברתו

ָעֵרְך ּכֹוֵתב ְלֶגְרַמְנָיה ִּבְׁשַעת ִּדְמּדּוִמים ְזַהב ְׂש  /הּוא ּכֹוֵתב: "אלה חוזרות שלוש פעמים
דבר , "גרמניה"ולא  Deutschland בגרמנית משתמש צלאן במילהבשיר ". ַמְרָּגִריָטה

אשר יהיה  "Deutschland Uber Alles", המרמז לשיר המפורסם מימי השלטון הנאצי
קשר זה בא לידי ביטוי עוצמתי וסוריאליסטי (. רייך השלישיהלעולם מקושר עם 

קסט מרומז או המוסיקה שלו מהווה כמעין ט"). הפסנתרן"בסרטו של רומן פולנסקי 
, כפי שתיאור המחנה לעולם יסמל את הפשע האכזרי והנורא של הנאצים, סבטקסט
גרמנית הייתה תמיד השפה של צלאן באמצעותה "דניס שמידט מציין כי . רצח עם

? אך מה כתב מפקד המחנה". השפה של ההשמדה האמיתית, התעמת עם המוות
כתיבתו של . סביר להניח שלא? האם הוא התייחס למעשים הנוראיים אותם ביצע

צלאן את השיר הייתה למעשה של עדות מצמררת וחשיפה של רצח היהודים אשר 
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לעמוד בקושי ובסבל . במהרה ימצאו את עצמם טמונים בקברים אותם הם חופרים
  .משמעותו להתאבל, העדות

בהן קורא צלאן , הנקודה השניה מתייחסת לשתי השורות המסיימות את השיר
שיר "האהובה כהת השיער מ, ולשולמית הְטֵוטֹונית זהובת השיער למרגריטה
הוא מצמיד אותן זו לזו בנסיונו לאחד את זהותה של מרגריטה הגרמניה ". השירים

מרגרטה מזכירה לנו את הגיבורה של פאוסט ומרמזת . עם זו של שולמית היהודיה
ב לשפת אמו צלאן מרמז כאן שו. עם השטן, על העיסקה אותה עשה מפקד המחנה

מנסה צלאן לעשות תיקון , האם יתכן כי בהאחדת שתי דמויות הנשים. שהושחתה
? אלא זו של גתה, לא זו של היטלר, וסוג של פיוס שיאפשר לו לדבר שוב גרמנית

, פוגת מוות של פאול צלאן מסתיימת באופן מוחלט: "פלסטינר סבור אחרת באמרו
, זו הארכאית, ם בשמה של שולמיתמסיי, בעשותו מה שהנאציזם אסר מכל וכל

היא זו שאומרת את המילה האחרונה ולאחריה . שאינה ניתנת לשינוי, האמיתית
, או שמא שתי השורות האחרונות הן האירוניה המסיימת את השיר". קול דממה

יתכן שזו הסיבה שהוא מותיר ? כלומר השפה הגרמנית לעולם תשאר מזוהמת
  ".מילה האחרונהאת ה, האישה העבריה, לשולמית

  
שם כתב אך , 1948-ולפריס ב 1947לוינה בשנת , 1945צלאן עבר לבוקרשט בשנת 

מקבלת תהודה " פוגת מוות"משמעות הפוגה כבריחה ב, כגולה נצחי. ורק בגרמנית
קרוב לוודאי כניסיון אחרון , מבקר צלאן בישראל, בשנת חייו האחרונה. חדשה

היכן שהשפה העברית הופכת להיות לשפת  ,חדש" עצמי"לשלוט על האבל וליצור 
פאול . עם אם סמלית חדשה יתכן שיוכל להשלים ולסגור את תהליך האבל. האם

  .1970צלאן התאבד בפריס בשנת 
  

בניגוד , מתארים אירוע היסטורי נורא אשר לא נחווה על ידה' שיריה של פלאת
רבה בקרב מבקרים עורר התנגדות , בשואה כדימוי' השימוש של פלאת. לפאול צלאן
, אחדים מהם חוו את השואה על בשרם ואבדו את יקיריהם במהלכה. של עבודתה

כיצד הם היו יכולים להשלים עם דימוי של רצח המונים ושל , לפיכך. בהיותם ילדים
כמו ', אי יהדותה של פלאת"אחדים טענו כי ?  הנאציזם כאמצעי ביטוי לאבל אישי
: אלי ויזל אמר". הפכו את שיריה לחילול הקודש, האי התנסות אישית באימה הנורא

  ".לאף אחד אין את הזכות לדבר בשם קורבנות השואה"
ויותר מכל את , השתמשה באכזריות של הנאצים כדי לבטא את סבלה הפרטי' פלאת

אך בעשותה כך היא גם מתארת את האימה , מותו של אביה בהיותה בת שמונה
היתה מודעת מאוד ' מות עדויות רבות לכך שפלאתקיי. והסבל של קורבנות הנאצים

ואשר שנות ילדותה היו  1932כאישה שנולדה באמריקה של , ורגישה במיוחד לשואה
כנכדה לסב . השנים בהם עלה כוחו של היטלר ופרצה מלחמת העולם השניה

. היא גדלה בבית בו דברו גרמנית, אוסטרי מצד אמה ובת לאב שהיה מהגר מגרמניה
הרגישות : "איונות עמה היא הסבירה כי בשל מוצאהבאחד הר

יתכן אף כי ". היא גדולה במיוחד, שלי למחנות הריכוז ולשואה
היא חשה רגשי אשמה קשים מהם היא מנסה , בשל הרקע שלה

  :להיטהר
  /.ֶּגְרָמִני ָטהֹור, ּגֹוִתי ּוַּבְרָּבִרי/ ַטְקסּוס ֶׁשל ְּפֻקּדֹות- ֶּגֶדר" 

יתכן שיש , לכן ./"לּוםכְ ֲאִני ֵאיֶנִּני ֲאֵׁשָמה ּבִ / .ֶּמּנּוֵמִתים צֹוֲעִקים ִמ 
בהקשר האישי , לראות את הביטוי הדימויי בשיריה לאבלה

  .וההיסטורי גם יחד
  
בעוד . ליצור קשר עם המתים' מנסה פלאת" פוגה קטנה"ב

' האלגיה של פלאת, המתים בשםהאלגיה של צלאן היא דיבור 
  . המתים אלהיא דיבור 

 עץ הטקסוס אצבעות  .מקודש בדת הקלטיתהיה , בלטינית Taxus baccata ,הטקסוס עץ
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עליו המחטניים . נהוג לשתול אותו ליד בתי קברות ברבות מהתרבויות האירופיות
עץ העולם במיתולוגיה שימש כ, כמו כן. צומחים על ענפונים דמויי אצבעות

עץ  מלבד היותו חיים ולוויות, קשור למוותון טאמקודש לאל ווהיה  ,הנורדית
  . מסורתי להכנת קשתות ומטות

משמש כערוץ , Yew -באנגלית , הטקסוס
אל המוות והמתים וחוזר שוב ושוב בשיר 

ם שחור של הצבעיתוך שימוש בניגודיות 
כמו , השיר, "ָעָנן ָלָבן, ַטְקסּוס ָׁשחֹר"ולבן 

צלאן חוזר . הנו פוגת מוות, שירו צלאן
ׁשֹוִתים  /ַנְחנּו ׁשֹוִתים ִעם ֶעֶרבאֲ "בשירו 

ׁשֹוִתים / ָצֳהַרִים ָובֶֹקר ׁשוִתים ִעם ַלְיַלה
ולפיכך מושרית תחושה של מוות ' "ְוׁשֹוִתים

בדומה , "ּכֹוִרים ּבֹור ֶקֶבר ָּברּוחַ "מתקרב עם 
". אבא"' למגף השחור בשירה של פלאת

יתכן כי הדימויים השחורים המופיעים 
ומזדככים בתיאור עץ " פוגה קטנה"לאורך 
מרמזים לחולצות , ס השחורהטקסו

הנה דימוי לבן " .ֲעָנִנים ָקִרים עֹוְבִרים ֵמַעל"השורה השניה . השחורות של הפשיסטים
  .מעין הנגדה לדימוי השחור של המוות, "מוות בחיים"למצב של , לאטימות

  
וחוזרת עליה שוב ושוב בדומה למילה  Yew)( משחקת עם המילה טקסוס' פלאת

You – קולו "קנדל מציין כי . ומרמזת למותו של האב, אף היא בשירהחוזרת , אתה
נראה כי מתוך השיר ". הוא הקול המדבר מתוך משוכת עצי הטקסוס ועלוותם

כפי שבשירו של צלאן מרומז בדימוי , משתמעת במרומז השאיפה להצטרף לאב המת
  . הרצון החבוי להצטרף לאם המתה, "חלב השחור"ה

כבר "בדפוס קצבי " You –אתה "וב ושוב על המילה חוזרת ש' פלאת" אבא"בשיר 
איך ", "צריכה הייתי להרוג אותך, אבא", "כבר לא צריך אותך, לא צריך אותך

באופן זה מתקבלת התחושה כי היא מנסה להתגבר על ". התפללתי להחזיר לי אותך
באלגיות . על מותו ועל חוסר האפשרות לתקשר אתו באמצעות החושים, אביה

פותחת ' האלגיה של פלאת, לשמוע ולשוחח עם המתים, ת ניתן לראותמסורתיו
הן של המתאבל , אלמות ועיוורון, חרשות -אטימות החושים : במאפיינים מנוגדים

  .והן זה שעליו מתאבלים
אחר הצורות השונות המתגלמות בתיאור עץ הטקסוס " פוגה קטנה"אם נעקב בשיר 

(Yew) ,השורה הפותחת את . מחוות רגשיות שונותנוכל לראות כיצד ניתן ביטוי ל
מופיעה בטיוטה מוקדמת יותר בלשון " ,חֹר ֶׁשל ַהַּטְקסּוס ָזעֹותַהְּׁש -ֶאְצְּבעֹות"השיר 

דבר המצביע על מצבה , ",מזדעזעותחֹר ֶׁשל ַהַּטְקסּוס ַהְּׁש - ֶאְצְּבעֹות"מעט שונה 
בבית השישי של . הרגשי הסוער של הדוברת ועל מחווה של האשמה ורצון לנקמה
כמו עץ הטקסוס , השיר רואה המשוררת את קולו של האב מתוך בלבול חושים

ַטְקסּוס ֶׁשל -ֶּגֶדר"ואילו בבית השביעי " .ָעִלים ְּכמֹו ְּבַיְלדּוִתי- ָׁשחֹר ּוְמֵלא"עצמו 
  .ניתן לחוש באווירה המאיימת ובשליטה מוחלטת של האב בבתו". ,ְּפֻקּדֹות

נעות של עץ הטקסוס נתפסות יותר ויותר כמאשימות ככל אצבעותיו השחורות ה
" .ֶּגְרָמִני ָטהֹור, ּגֹוִתי ּוַּבְרָּבִרי"השורה השניה בבית השביעי . שתיאורו מאיים יותר

מאפיינת את האב ומשווה אותו באופן מוחלט לנאצים הגרמניים של מלחמת 
הנאציזם באמצעות מגנה ומוקיעה את האכזריות של ' נראה כי פלאת. העולם השניה

נוכל להבחין בהקבלה " .ֵמִתים צֹוֲעִקים ִמֶּמּנּו"בשורה הבאה . המוות הפרטי בחייה
  .והתייחסות ישירה לשואה" פוגת מוות"בולטת לשירו של צלאן 
משתמשת באסון ההיסטורי הנורא ' אין צל של ספק שפלאת"סוזן גילברט גורסת כי 

זו היא גם מאירה את החוויות הקשות של אך בדרך , כדי לתת ביטוי לסבלה הפרטי
  ".מיליונים שהוצאו להורג באמצעות רצח העם אותו בצעו הנאצים
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  //ִאם ֵּכן, ַהַּטְקסּוס ֵיׁשּו ֶׁשִּלי: "את עץ הטקסוס עם ישו' בבית השמיני מאחדת פלאת
חוטא כך שה, ישו מהווה כמעין מתווך המקריב את עצמו//". ְוִכי לֹא ִנְתַעָּנה ַּגם הּוא

משרת עץ הטקסוס בתפקיד , באופן מרומז. האב –יוכל להימלט מזעמו של האל 
   .(Kendall 77). הוא מגן על הדוברת מפני סוג אחר של אכזריות פטריאכלית. דומה

יתכן כי ניתן להשוות האחדה זו בין ישו לעץ , של צלאן" פוגת מוות"אם נשוב רגע ל
דיבוק המוות המצטרפים זה לזה בריקוד להקרבת היהודים והמפקד אחוז , הטקסוס

  . תהליך האבל המרפא הוא בלתי אפשרי, עבור שני הדוברים, בשני המקרים. מוות
את דמות ... הפרט מפנים מחדש ומשקם, בתהליך אבל נורמלי"על פי מלאני קליין 

אותו עולם , עולמו הפנימי". אוביקט הטוב"אשר נחוו בתוכו כ, הוריו האהובים
נהרס בעת , ידו בימים מוקדמים וטובים יותר ונחווה כפנטזיה מושלמתשנבנה על 

  .(Klein 354)". שנחווה האובדן הנורא

הבת איננה יכולה לתקשר עם אביה והזעם האצור בתוכה אינו מוצא " פוגה קטנה"ב
מה שיוצר תהליך של אבל , לפיכך עליה לנסות להגיע אליו שוב ושוב. לו מוצא
כדרך בה המתאבל מנסה להקל על " כפייתיות החזרה"ת פרויד מתאר א. מתמשך

פעולת הזיכרון של אמו , "פוגת מוות"בשירו של צלאן . חווית הטראומה הראשונית
עד כי צלאן ניסה לכתוב שירים לאחר , היא כה כואבת, המתה והתנאים בהם מתה

בשפה שאין בה מילים לתאר את מה "בהקשר לאבל הבלתי פתור " פוגת מוות"
  .(Fynsk 162)" רעשאי

גורמת לה לדמיין , להפנים ולעשות אידיאליזציה מדמות האב' כשלונה של פלאת
את דמותו כשרשרת של נקניקיות שרווחו במעדניות של קליפורניה בזמן מלחמת 

ץ ְמַקּצֵ /  ַּבַּמֲעַדִּנָּיה, ְּבָקִליפֹוְרְנָיה/ ִּבְזַמן ַהִּמְלָחָמה ַהְּגדֹוָלה, ַאָּתה", העולם השניה
בגירסה מוקדמת /. .ָאדֹם ְמֻנָּמר ְּכמֹו ָּגרֹון ָחתּוךְ / ,ֵהן צֹוְבעֹות ֶאת ְׁשָנִתי/ !ַנְקִניִקּיֹות

כמו גרון חתוך של "אותה היא הוציאה מאוחר יותר , יותר של השיר הופיעה שורה
ויש בה רצון , מזדהה עם קורבנות אכזריות הנאצים' נראה בברור שפלאת". יהודים

שהתמחה (היה מדען בעל תואר דוקטור ' אביה של פלאת. את האימה עז להבין
ר מנגלה "יתכן כי ֶהְקשר זה הוביל אותה ליצור אותו מחדש בדמות כמו ד). בדבורים

  .אשר ערך ניסויים ביהודים שהיו כלואים במחנות
. וותהמ: קרי, ".ְּדָמָמה ְּגדֹוָלה ִמַּמֲעָרְך ַאֵחר"הבית העשירי מתאר את האב שנעלם ב

משפט פארודי המרמז לטיעוני /" .ָהעֹוָלם ֵאַרע/ .לֹא ָיַדְעִּתי ָּדָבר, ָהִייִתי ַּבת ֶׁשַבע"
' פלאת. הנאצית של הכחשה ואי ידיעה על קיום מחנות ההשמדה-ההגנה הגרמנית

  . אף היא מכחישה את מורשת האב
עולה . ..כאשר ידה של השנאה כלפי האוביקט האהוב שאבד: "כותבת מלאני קליין

לא רק שהיא הופכת את האדם שאבד למוציא , על רגשות אחרים בתהליך האבל
האמונה ". אלא מזעזעת את אמונתו של המתאבל בטוב הפנימי שלו עצמו, להורג

בתהליך , מחבלת באופן כאוב ביותר, "אוביקט הטוב"הנשברת והנהרסת ב
ל הרס עצמי והאדם דבר אשר כשלעצמו מגן על האני מפני חרדות ש, האידיאליזציה
  . (Klein, Mourning 355)" באמצעות הסדיזם הטמון בו, האהוב שמת

היא קושרת " מוח פרוסי"במילים " .ּומַֹח ְּפרּוִסי, ְלָך ָהְיָתה ֶרֶגל ַאַחת"הדוברת נזכרת 
הרגל האחת מרמזת לקטיעת הרגל שעבר . שלטון ומשטר, את האב עם מליטריזם

שפשטה בה על רקע מחלת הסכרת בה חלה וממנה  בשל גנרגנה', אביה של פלאת
: היא מצהירה, בשל אי יכולתה להיזכר בברור באביה. מכיוון שלא אובחנה, נפטר

  .ומשליכה על עצמה את מומו ואת הסדיזם שלו" .ֲאִני צֹוַלַעת ַּבִּזָּכרֹון"
השיר מתאים להגדרה המוסיקלית של צורת הפוגה באמצעות החזרה על המילה 

צלאן מעלה בשירו את . בתוספת המרכיב המוסיקלי  (You, Yew)" טקסוס"ו" אתה"
: באך בשל כתב האישום שלו כלפי התרבות הגרמנית על הכללתה את שני הדברים

מפנה אצבע מאשימה כלפי התרבות הגרמנית ' פלאת. עם והפוגה של באך- רצח
ַטְקסּוס .// ַע ֶּבְטהֹוֶבןהּוא ָיכֹל ָהָיה ִלְׁשמֹ: "באמצעות פסנתרן עיוור המנגן בטהובן

ובכך מחזקת את מבנה , לבן-כשהיא חוזרת על הניגוד שחור"/ ,ָעָנן ָלָבן, ָׁשחֹר
  .הקונטרפונקט של הפוגה
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" עין הכחולה"היא ה, כל שהדוברת בשיר זוכרת מדמות האב המעורפלת בזכרונה
דימוי צבעוני , ".תַיְלקּוט ֶׁשל ַמְנָּדִרינֹו"ו" גזע העליון"בני ה, כעיניהם של האריים

השורה הבאה . המופיעות לאורכו של השיר" אמירות השחורות"העומד בניגוד ל
מזכירה את סגנונו של שקספיר בדמויותיו , "!ָאָדם-ֶזה ָהָיה ֶּבן, ִאם ֵּכן: "האומרת

אלא חזרה שוב אל מות , אך דבר זה אינו מוביל אותה לשום מקום. ההירואיות
  "..ְׁשחֹרֹות, ְּכמֹו ֵעץ ָׁשחֹר, חַהָּמֶות ִנְפּתַ : "האב

א לוקה הי. ל כך שהדוברת שרדה אסון נוראיהשורות האחרונות מצביעות ע
  :בשיכחה ושוקעת בתנועה האינרטית של החיים ובתפקידה כאשת איש וכאם

  ,ַמְחִזיָקה ְלֵעת ַעָּתה
  .ה ֵסֶדר ַּבּבֶֹקר ֶׁשִּליעֹוׂשָ 

  .ִקיֶזה ִּתינֹו, ֵאֶּלה ֵהן ֶאְצְּבעֹוַתי
  .ִמֶּזה ַהִחָּורֹון, ָהֲעָנִנים ִהָּנם ִׂשְמַלת ֻחָּפה

  
ומצויה בבריחה , רגשית-היא הופכת להיות חרשת ואילמת מבחינה פסיכולוגית

ממש כמו ". לא אדם"או " מוזלמן"כמו , "חצי חיים"מתמדת אל מצב של אמנזיה ו
או כפי שתאר  ,אשר לא יכלו יותר לחוש מאומה, אותם מוזלמנים במחנות ההשמדה

   ".חיים-הם נראו כמו מתים. לא ניתן היה לכנותם חיים או מתים" Des Presאותם 
(Des Pres, S 88-9).  

  .11.2.1963- התאבדה ב' סילביה פלאת
  

אלא בתהליך אבל , אינו עוסק באופן ישיר בשואה" פוגה קטנה"למרות שהשיר 
גישה האמפטית כלפי מרבית עדיין ניתן להבחין ב, מתמשך ומיוסר על מות אב, פרטי

ההתרחשויות הקשות והנוראות במהלך המאה העשרים שליוו את חייה והתבגרותה 
 :בן דורה, אדריאן רייך הייתה מסכימה עם דבריו שליתכן שהיא . 'של סילביה פלאת

אך הציפורים הגדולות והאפלות של ההיסטוריה . ניסינו לחיות את חיינו הפרטיים"
  ".הרוח אל חיינו הפרטיים עפו ישירות בכיוון

חסר את ההתנסות האישית " פוגה קטנה"יתכן שהשיר , כשיר שלאחר השואה
שני , למרות זאת". פוגת מוות"כפי שהן מופיעות בשירו של צלאן  ,והעדות הסוערת

להתגבר "המשוררים מאלצים אותנו להתעמת עם אובדן ולעסוק בסוגיה כיצד ניתן 
  . ה והרסנית כל כךולחיות עם טראומה נורא" על

יאוש וחוסר , שני השירים באים ללמד אותנו רבות על אבל והחלמה או אבל
  .החלמה
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  'סילביה פלאת

  פוגה קטנה

.  
  ,ֶׁשל ַהַּטְקסּוס ָזעֹות ֹורחַהְּׁש - ֶאְצְּבעֹות

  .ֲעָנִנים ָקִרים עֹוְבִרים ֵמַעל
  ָּכְך ַהֵחֵרׁש ְוָהִאֵּלם 
  .ְוֵאין ְּתגּוָבה, ְמאֹוְתִתים ֶאל ָהִעֵּור

  
  .רֹותֹוֲאִני אֹוֶהֶבת ֲאִמירֹות ְׁשח

  ! םׁשָ , ָּפָניו ֶׁשל ֶהָעָנן- ָּתֵוי- ֵאינּות
  !ָלָבן ְּכמֹו ַעִין ָּכל ֻּכּלֹו

  ֵעינֹו ֶׁשל ַהְּפַסְנְּתָרן ָהִעֵּור
  

  .ֲאֶׁשר ֵהֵסב ֶאל ֻׁשְלָחִני ָּבֳאִנָּיה
  ,ָהָיה ּגֹוֵׁשׁש ֶאת ְמזֹונֹו

  .ִּבְקצֹות ֶאְצְּבעֹוָתיו ָהיּו ַאִּפים ֶׁשל ַסּמּוִרים
  .לֹא ָיכְֹלִּתי ְלַהִּתיק ֶאת ֵעיַני

  
  ;ה ִלְׁשמַֹע ֶּבְטהֹוֶבןהּוא ָיכֹל ָהיָ 
  ,ָעָנן ָלָבן, רֹוַטְקסּוס ָׁשח

  ,ַהִהְסַּתְּבכּות ַהַּמְחִריָדה
  .ִרְגַׁשת ְמַנַעְנִעים -ַמְלּכֹודֹות ֶאְצַּבע 

  
  ,ֵריק ְוׁשֹוֶטה ְּכַצַּלַחת
  .ָּכְך ָהִעְּוִרים ְמַחְּיִכים

  ,ֲאִני ְמַקְּנָאה ָּבְרָעִׁשים ַהְּגדֹוִלים
  .ס ֶׁשל ַהפּוָגה ַהְּגדֹוָלהַהַּטְקסּו ֶּגֶדר

  
  .ֵחְרׁשּות ִהיא ַמֶּׁשהּו ׁשֹוֶנה

  !ָאִבי, ָּכֶזה ַמְׁשֵּפְך ָאֵפל
  ה ֶאת קֹוְלךָ ֲאִני רֹוָא

  .ָעִלים ְּכמֹו ְּבַיְלדּוִתי-ר ּוְמֵלאֹוָׁשח
  

  , ַטְקסּוס ֶׁשל ְּפֻקּדֹות-ֶּגֶדר
  .ֶּגְרָמִני ָטהֹור, ּגֹוִתי ּוַּבְרָּבִרי
  .ים ִמֶּמּנּוֵמִתים צֹוֲעקִ 

  .לּוםכְ ֲאִני ֵאיֶנִּני ֲאֵׁשָמה ּבִ 
  
  

  ִאם ֵּכן, ַהַּטְקסּוס ֵיׁשּו ֶׁשִּלי
  ?לֹא ִנְתַעָּנה ַּגם הּוא ְוִכי

  ִּבְזַמן ַהִּמְלָחָמה ַהְּגדֹוָלה, ְוַאָּתה
  ַּבַּמֲעַדִּנָּיה, ְּבָקִליפֹוְרְנָיה

  
  !ְמַקֵּצץ ַנְקִניִקּיֹות

  ,ֵהן צֹוְבעֹות ֶאת ְׁשָנִתי
  .ָאדֹם ְמֻנָּמר ְּכמֹו ָּגרֹון ָחתּוךְ 

  !ָהְיָתה ְּדָמָמה
  

  .רְּדָמָמה ְּגדֹוָלה ִמַּמֲעָרְך ַאחֵ 
  .לֹא ָיַדְעִּתי ָּדָבר, ִתי ַּבת ֶׁשַבעָהִיי

  .ָהעֹוָלם ֵאַרע
  .ּומַֹח ְּפרּוִסי, ְלָך ָהְיָתה ֶרֶגל ַאַחת

  
  ַעְכָׁשו ֲעָנִנים ּדֹוִמים

  .ּפֹוְרִׂשים ְיִריעֹוֵתיֶהם ָהֵריקֹות
  ?ֵאיְנָך אֹוֵמר ָּדָבר

   .ֲאִני צֹוַלַעת ַּבִּזָּכרֹון
  

  ,הֲאִני זֹוֶכֶרת ַעִין ְּכֻחּלָ 
  .ַיְלקּוט ֶׁשל ַמְנָּדִרינֹות

  !ָאָדם-ֶזה ָהָיה ֶּבן, ִאם ֵּכן
  , ַהָּמֶות ִנְפַּתח

  .רֹותֹוְׁשח, רֹוחְּכמֹו ֵעץ ׁשָ 
  

  ,ַמְחִזיָקה ְלֵעת ַעָּתה
  .ה ֵסֶדר ַּבּבֶֹקר ֶׁשִּליעֹוׂשָ 

  .ֶזה ִּתינֹוִקי, ֵאֶּלה ֵהן ֶאְצְּבעֹוַתי
  .ֶּזה ַהִחָּורֹוןִמ , ָהֲעָנִנים ִהָּנם ִׂשְמַלת ֻחָּפה

  
  
אריאל ושלוש : מתוך. סבינה מסג: תרגום(

  ).2002, הוצאת הקיבוץ המאוחד. נשים
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  פאול צלאן

  פוגת מוות

  ַנְחנּו ׁשֹוִתים ִעם ֶעֶרבָחָלב ָׁשחֹר ֶׁשל ַׁשַחר אֲ 
  הׁשֹוִתים ָצֳהַרִים ָובֶֹקר ׁשוִתים ִעם ַלְילָ 

  ׁשֹוִתים ְוׁשֹוִתים
  ּכֹוִרים ּבֹור ֶקֶבר ָּברּוַח ָׁשם ׁשֹוְכִבים לֹא ָצפּוף

  ַּבַּבִית ְוהּוא ְמַנֵּגן ִּבְנָחִׁשים הּוא ּכֹוֵתב ָּגר יׁש ִא 
  ּכֹוֵתב ְלֶגְרַמְנָיה ִּבְׁשַעת ִּדְמּדּוִמים ְזַהב ְׂשָעֵרְך ַמְרָּגִריָטה 

  ּכֹוֵתב ְויֹוֵצא ֶאת ַהַּבִית רֹוְׁשִפים ּכֹוָכִבים 
  הּוא ׁשֹוֵרק ִלְכָלָביו ֶׁשָּיבֹואּו 

  אּו ְוִיְכרּו ֶּבָעָפר ּבֹור ֶקֶבר ׁשֹוֵרק ִליהּוָדיו ֶׁשֵּיצְ 
 חּו ִּבְנִגינֹות ַלָּמחֹול ּפֹוֵקד ָעֵלינּו ִּפּצְ 

  ַנְחנּו שֹוִתים אֹוְתָך ַלְיָלה חֹר ֶשל ַשַחר אֲ ָחָלב ׁשָ 
  ֹוִתים ִעם ֶעֶרב ׁשֹוִתים ָצֳהַרִים ָובֶֹקר ׁש

  ׁשֹוִתים ְוׁשֹוִתים 
  ָחִׁשים ַּבַּבִית ְוהּוא ְמַנֵּגן ִּבנְ ָּגר יׁש ִא 

  הּוא ּכֹוֵתב ּכֹוֵתב ְלֶגְרַמְנָיה ִּבְׁשַעת ִּדְמּדּוִמים ְזַהב ְׂשָעֵרְך ַמְרָּגִריָטה 
  ַנְחנּו ּכֹוִרים ּבֹור ֶקֶבר ָּברּוַח ָׁשם ׁשֹוְכִבים לֹא ָצפּוף ֵאֶפר ְׂשָעֵרְך ׁשּוַלִּמית אֲ 

  ֶּתם ָׁשם ְוִׁשירּו ַנְּגנּו ר ְּבַמְלכּות ֶהָעָפר ַאֶּתם ְוַאקֹדְ ִמיקּו לִ הּוא קֹוֵרא ַהעֲ 
  ֹות גֹור ּוֵמִניף ְּבָידֹו ְוֵעיָניו ְּתֻכּלל ַּבחֲ דֹו ַלַּבְרזֶ הּוא ׁשֹוֵלח יָ 

  ִמיקּו ִלְדקר ָּבֵאִתים ַאֶּתם ְוַאֶּתם ָׁשם ַהְמִׁשיכּו ַנְּגנּו ַלָּמחֹול ַהעֲ 

  ַנְחנּו ׁשֹוִתים אֹוְתָך ַלְיָלה חֹר ֶׁשל ַׁשַחר אֲ ָחָלב ׁשָ 
  ֶקר ׁשֹוִתים ִעם ֶעֶרב ִתים ָצֳהַרִים ָובֹׁשֹו

  ׁשֹוִתים ְוׁשֹוִתים 
  ִאיׁש ָּגר ַּבַּבִית ְזַהב ְׂשָעֵרְך ַמְרָּגִריָטה 

  ֵאֶפר ְׂשָעֵרְך ׁשּוַלִּמית ְוהּוא ְמַנֵּגן ִּבְנָחִׁשים 
  ה ת ָאָּמן ִמֶּגְרַמְניָ ת ַהָּמוֶ הּוא קֹוֵרא ַהְמִּתיקּו יֹוֵתר ְלַנֵּגן ֶאת ַהָּמוֶ 

  ִויר לּו ֶּכָעָׁשן ָּבאֲ ֹור ְוַאַחר ַּתעֲ ילּו יֹוֵתר ִלְפרֹט ַעל ִּכּנפִ הּוא קֹוֵרא ַהאֲ 
  א ָצפּוף ּובֹור ֶקֶבר ָלֶכם ֶּבָעָנן ָׁשם ׁשֹוְכִבים לֹ

  ַנְחנּו ׁשֹוִתים אֹוְתָך ַלְיָלה חֹר ֶׁשל ַׁשַחר אֲ ָחָלב ׁשָ 
  ָיה ת ָאָּמן ִמֶּגְרַמנְ ׁשֹוִתים ָצֳהַרִים ַהָּמוֶ 

  ׁשֹוִתים אֹוְתָך ֶעֶרב ָובֶֹקר ׁשֹוִתים ְוׁשֹוִתים 
  ֹות ת ָאָּמן ִמֶּגְרַמְנָיה ֵעיָניו ְּתֻכּלַהָּמוֶ 

  ק הּוא קֹוֵלַע ְּבָך ַּכּדּור ֶׁשל עֹוֶפֶרת הּוא קֹוֵלַע ְּבָך ִּבְמֻדּיָ 
  ר ַּבַּבִית ְזַהב ְׂשָעֵרְך ַמְרָּגִריָטה ִאיׁש ּגָ 

  ְּכָלָביו נֹוֵתן ָלנּו ֶקֶבר ָּברּוַח  נּוהּוא ְמַׁשֵּלַח ּבָ 
  ת ָאָּמן ִמֶּגְרַמְנָיה ְמַנֵּגן ִּבְנָחִׁשים ְוחֹוֵלם ַהָּמוֶ 

  ְזַהב ְׂשָעֵרְך ַמְרָּגִריָטה 
  ָעֵרְך ׁשּוַלִּמית ֵאֶפר ְׂש 

  ")סורג שפה: "מתוך הספר. שמעון זנדבנק: תרגום( 



28 
 

  מיכאל רייך

  דּודּו: אמי קראה לי
  ,ִּבְבָקַרי

  ָּפִנים -יּו ְיצּוִרים ְקַטִּנים ְסמּוֵקיהָ 
  ְמַׁשְּגִרים ֵאַלי

  ,ַלִּפיֵדי ֵאׁש צֹוֶרֶבת
  ְוָהֲאבּוָקה ֶׁשָעְלָתה ֵמרֹאִׁשי

  נֹוְתָרה ְולֹא ָּכְבָתה
  .ִנים ַהְרֵּבהׁשָ 
  

  .ָּכַאְבִּתי ְוָׁשַתְקִּתי
  ָׁשַמְרִּתי ִלְׁשַעת ּכֶֹׁשר

  ַהֶּקַלע ֶאת
  ַהָּבדּוי

  .יֶׁשְּבַכף ָידִ 
  ַעְדִּתיויְ 

  .ְלָגְלָית ִמְזַּדֵּמן
  

  ַּכֲאֶׁשר ָּתבֹוא
  ֶׁשַבע- ַּבת

  ְּבָצֳהֵרי יֹוִמי
  ,ִלְרחֹץ ִמֶּנֶגד ַחּלֹוִני

  ֶאְרֶאָּנה
  ִמן ַהֲחַרִּכים

  ַאְמִּתיק ִּבְדמּוָתּה ִלִּבי 
  ֶהָחסּוְך ֵמַרַהב

  ֶאְמֶחה ֵעיִני ִמֶּדַמע
  ֲאָפֵאר

  .ֲחמּודֹוֶתיהָ 
  

  ,י ַהַּלחּוְבבֹוא ָחְרּפִ 
  ִּתְפרְֹטָנה ֶאְצְּבעֹוַתי ַהּכֹוֲאבֹות

  ֲעֵלי ֵנֶבל ֲאִביַׁשג
  ,ֲאֶׁשר ָאַהְבִּתי

  ְוָכְך ֶאְמָצא סֹוף סֹוף ַמְרּגֹועַ 
  .ְלִלִּבי ַהּסֹוֵער ְוַהַּקר

  
  

  2008, "קורות"הוצאת , "שירים ועוד –אהבה זקופת ָקָמה : "מתוך הספר

  

. לאחר שרותו הצבאי שב לקיבוצו ועסק בחקלאות. 1942, חרוד-נולד בקיבוץ עין ,מיכאל רייך
. הלך ללמוד באוניברסיטה וסיים לימודי תואר באגרונומיה, נפרד מקיבוצו, משנשא אישה בת עיר

עבד שנים אחדות כסגן מנהל מחלקת מחקר ופיתוח . כמו כן למד וזכה בתעודת הוראה מוכרת
כיום . שנה 30בודה במוסד בנקאי גדול למשך בחברה גדולה למוצרי מזון ולאחר מכן השתלב בע

.2008ספר שיריו הראשון יצא לאור בשנת . כותב מזה שנים רבות. מתגורר בהרצליה

  בהיסח הדעת
  הּוא ִחֵּפׂש ֶאת ֱאלִֹהים
  ִמן ַהְּסָתם ִחֵּפׂש ַמֲעֶנה

  ִלְׁשֵאָלה ָקָׁשה
  ֲאֶׁשר ָּתבֹוא ַעל ִּפְתרֹוָנּה

  ְּבֶרַגע ְמצּוָקה
  אֹו ִהְתַעּלּות ַהֶּנֶפׁש

  ָּמה ִאירֹוִני ְלַחֵּפׂש ִמיֶׁשהּוּכַ 
  ֶׁשְּכַאָּׁשף ַהֶּמָטִפיִסיָקה

  ִנְמָצא ְּבָכל ָמקֹום
  ּובֹו ְזַמִּנית

  קֹוםְּבׁשּוּמָ 
  

  ִאיׁש לֹא ָׁשֵקט 
  ּבֹוֶנה ַאְרמֹונֹות ַּבחֹול

  הְויֹוֵתר ִמֶּׁשּבֹונֶ 
  חֹוֵפר חֹוֵפר

  חֹוֵפן חֹול ְּבַכּפֹוָתיו
  ֵמִפיַח רּוַח ֵסֶתר

  ן ֶאְצְּבעֹוָתיוִמֵּבי
  ּוְמַחֵּפׂש

  לֹא ֱאלִֹהים ִנְמָצאהֲ 
  ַּגְרִּגיר וְ  ַּגְרִּגיר ְּבָכל

  
  ְּבבֶֹקר לֹא ָעבֹות ֶאָחד
  הּוא ִהְסַּתֵּלק ִּפְתאֹום

  ְלִהָּפֵרד ְּבִלי
  ְלַבד ִמְּתִמימּותֹו

  ָסִביר ְלָהִניחַ 
  ֶׁשָּמָצא ֶאת ְמֻבָּקׁשֹו

  ֲהֵרי 
  ֲאֵבדֹות מֹוְצִאים ָלרֹב

 ַּסח ַהַּדַעתְּבהֶ 
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  רותי ארטמן בריינדלר

  כך הלכה היונה אל מותה
  ָּכְך ָהְלָכה ַהּיֹוָנה ֶאל מֹוָתּה

  ְלֻתָּמּה, ְּבֶׁשֶקט
  ְּכמֹו ָאָדם ַההֹוֵלְך ְלִאּטֹו

  ִעְנָיָניוָׁשקּוַע ּבְ 
  ֵמַהִּמְדָרָכה ַלְּכִביׁש

  ֶהָחסּום ְּבַרֶּכֶבת חֹוָנה 
  ְואֹור ַרְמזֹור ָאדֹם

  ַמְכִריַח ִלְראֹות סֹוף ָּדָבר 
  ְמכֹוִנּיֹות ְלִצֵּדנּו חֹוְלפֹות

  ְויֹוָנה הֹוֶלֶכת
  ְּכמֹו ָאָדם ַההֹוֵלְך ְלִאּטֹו ְוֵעיָניו ַסְנֵוִרים 

  ְוַזֲהרּור ַאֲחרֹון
  יחַ עֹוד ִהְצלִ 

  ַלְחזֹר ִמְּכַנף נֹוָצָתּה
  ְוִהיא הֹוֶלֶכת
  ֶאל מֹוָתּה

  ְועֹוד ֶרַגע ְועֹוד ֶרַגע
  ִּבְזגּוִגית ַהַחּלֹון טֶנְחּבָ  ִמְצִחי ְּכָבר

  ְׂשָפַתי ְמַצְּוחֹות ְּבֵאֶלם יֹוָנה יֹוָנה
  .ַאְך ִהיא ָהְלָכה ֶאל מֹוָתּה

  
  
  

  מדושני עונג אינטלקטואלי
  

  י עֶֹנג ִאיְנֶטֶלְקטּוָאִליְמֻדְּׁשנֵ 
  טֹוְפִחים ַעל ְּכֵרֵסנּו ַהִּסְפרּוִתית

  ְמַכִּסים ֶאת ִּפינּו
  ְלַהְבִליַע ִּפהּוק ִּפְתאֹום

  .ֶׁשֵאינֹו ַמְתִאים
  

  ּגֹוְרִסים ֶאת ְּבָעיֹות ָהעֹוָלם
  טֹוֲחִנים אֹוָתן ַעד ַּדק

  ְמַנְּתִחים ְּבִאְזֵמל ַהִּׁשיָרה
  עִֹני

  ֵסֶבל 
  מּותַאִּלי
  ֶצֶדק ֶחְבָרִתי-ִאי

  ָּכל ַצַער ָהעֹוָלם
  ן ְוִנְבָּדקִנְבחָ 

  ַחת אֹור ָהִאיְנֶטֶלְקט ַהּנּוֶגהּתַ 
  

  ְמֻדְּׁשֵני עֶֹנג ִאיְנֶטֶלְקטּוָאִלי
  ָאנּו חֹוְזִרים ַהַּבְיָתה

.ַּבָּׁשעֹות ַהְּקַטּנֹות ֶׁשל ַהַּלְיָלה

ילדות  .ילידת הארץ , בריינדלר-רותי ארטמן
 ,החיילת מוצבת בדימונ, יעקב- ובבאר ציון- בבני

עסקה . המורה-אביב ובגבעת-שנות בגרות בתל
בהוראת טבע והדרכת מורים , בחינוךשנים 
מתגוררת . אם לשלושה בניםו, נשואה .לטבע
המוקדמות ופועלת  80-לס משנות ה'אנג-בלוס

באופן קבוע לשימור השפה העברית והמורשת 
  .המקומית הישראלית בקהילה

  .ומתרגמת עורכת, משוררת, עיתונאית
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  דליה יאירי

  מדוע
  ַהְּנָחִלים ֻּכָּלם, הֹוְלִכים ֵאָליו ,ן ֶׁשֵהם הֹוְלִכיםְוֵאיְך ֶזה ִיָּתכֵ , ַמּדּוַע 

  .ְוהּוא ֵאינֹו ָמֵלא
  

  .ַמה ָּלֶכם ִּכי ַּתֲאִמינּו -ָרָׁשע אֹוֵמר 
  ,ׁשֹוְמִרים ַהַּמִים ְלַעְצָמם ְלֵעת ַּבּצֶֹרת. ַמֲעִמיֵדי ָּפִנים ַהְּנָחִלים
  .ְמַסְּמִנים ָנִתיב ּכֹוֵזב

  
  .ְוֵאיְך ֶזה ִיָּתֵכן. אתַמה ּזֹ. ַהָּתם ָּתֵמּהַ 

  ,ְּבחֶֹזק ָיד ִיְׁשּפְֹך ְּדָלִיים ֶׁשל ַמִים ִלְבֵאר ֶׁשִּנְתרֹוְקָנה
  , ִהיא ִמְתַמֵּלאת, ְוִהֵּנה

  . ַאף עֹוֶבֶרת ַעל ְּגדֹוֶתיהָ 
  

  .ָחָכם ַמִּציַע ֵּפרּוִׁשים
  ּוִמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר יֹוִכיחּו, ֵיׁש ֻחִּקים

  ַמִים י ּדֵ ָחִלים ּנְ ִּכי ַהָּים ַיְחִזיר לַ 
  .ֶׁשּלֹא ִיְהיּו ַאְכָזב

  .  ּוִמּטּובֹו ִיֵּתן ְלֶׁשֶמׁש ַּגְזָלִנית ּוְלָעָנן ָצֵמא
   

  -ְוֶזה ֲאֶׁשר ִלְׁשאֹל ֵאינֹו יֹוֵדַע 
  ְוהּוא רֹוֶאה , ָים ּוְנָחִלים ּפֹוְתִחים לֹו

  ֲעָנק מֹוִׁשיט ְזרֹועֹות ֶאל ַהְּזִריָמה ַהֲחִריִׁשית 
  ,ת ְּבׂשֹוַרת ָהִרים ְוַגְעּגּועַ נֹוֵׂשא

  חֹוֵפן אֹוָתּה ְּבֵחיק ַּגִּלים 
  . ְולֹא ִיְׂשַּבע. עֹוֵטף אֹוָתּה ְּבֶקֶצף ָׁשקּוף ְּכַתֲחָרה

  
  הֹוְלִכים ֵאָליו ,ָּכל ַהּקֹולֹות ְוַהַּמְראֹות הֹוְלִכים

  .ֵאיֶנּנּו ִמְתַמֵּלא, ְּכמֹו ָים, ְוהּוא
  
  
  

  ענת לויט

  דעי מנין באת
  , ַהִּכיִרי ֶאת ָׁשָרַׁשִיְך ַהְּכמּוִסים. ְּדִעי ִמַּנִין ָּבאת

  ָרְמסּו ְוִהְזנּו , ֵאֶּלה ֶׁשָּפרֹות ְקדֹוׁשֹות ִלֲחכּו, ַהְּכמּוִׁשים
  ֶאת ְצִמיָחֵתְך ַהְרֵחק ִמָּכל ֶׁשִּבְזַמן ַהְּבֵראִׁשית ֶׁשָּלְך ָהָיה ָראּוי 

  . ךְ תֵ מָ ְמ ְך ַמָּסֵעְך ְלַהְפָרַחת ִׁש ָׁשִנים ַעל ָׁשִנים ָארַ . ִלְצִמיָחֵתךְ 
  ִנְגַמְלְּת ִמן ַהִהְׁשּתֹוְקקּות . ֶאת ָּכל ַהָּפרֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ְּת מַ הֵ 

  ִׁשְכָבה ַעל ִׁשְכָבה ֶנְחַׂשְפְּת . ַהְּמִמיָתה ְלָפרֹות ֵמיִניקֹות
  לֹא ִּבִּכית ְולֹא ֵהַלְנְּת . ְולֹא ָּבִכית, ְּבָעְמֵקי ֵעֶמק ַהָּבָכא

  ִּבְתַנאי ֶׁשֵּתְדִעי ִּכי לֹא ְלִחָּנם , ַעל ַהָּׁשִנים ֶׁשּלֹא ָאְבדּו ַלָּׁשְוא
  .ָחִצית ֵּגיִהּנֹם ִלְפֵני ַּגן ָהֵעֶדן ֶׁשְּלַאַחר ֶחְטֵאְך ַהַּקְדמֹון
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  רבקה דמירל

  מקום
  ְלָכל ֶאָחד ְמקֹומֹו
  ַוֲאִני ָּכאן ִמְזַּדֶּקֶנת
  ,ַעל ִמְדָרכֹות ָזרֹות

  ָּכר ְּבָכל ַּפַעםַּבִית מֻ 
  ִנְכָנס ְויֹוֵצא

  אֹוֵבד ִּבְמבֹואֹוַתי
  

  ִמְדָּבר סֹוֵחף ִּפְתאֹום ֶאת חּוַׁשי
  ְוַנְפִׁשי ִמְתַּגֶּנֶבת ַּבָּלאט

  ,ִמְּגבּולֹוֶתיהָ 
  ְמַקֶּלֶפת ֶּבֶגד

  ,ַעל ְׂשַפת ָים ִּדְמיֹוִני
  ִמְׁשּתֹוֶלֶלת ַּבֲהָזָיה ַאֶחֶרת

  ,ּוְלִעִּתים
  לֹא חֹוֶזֶרת

  
  

  כתם
  עֹוד ֶּכֶתם ְּכֵצל ַעל רּוֵחךְ 

  סֹוֵבב ְוסֹוֵבב
  ַּפְרָּפִרים ַעל ְמנֹוָרה

  ְוחֶֹׁשךְ 
  צֹוֶפה ְּבֵאין ַמְפִריעַ 

  
  ִלְנדֹדלֹא ָחַׁשְבְּת 
  ֶאל ַהֶּׁשֶמׁש

  ַהִּצֳּפִרים ֵמתֹות ָׁשם
  ַּגם ָּבאֹור

  ּוִמי ַיְבִטיַח ָלְך ֵלב ְמֻחָּדׁש
  ָלנּוַע ֵּבין ֲחָדָריו

  ֹות ְוָלֶרֶדתַלֲעל
ְוִלְבעֹר 

  מינקוביץ עירית ויסמן

  שמלת עצמות
  .ַהָּׁשִנים ִמְסַּתְּתרֹות ְּבִקְמֵטי ָהֵעיַנִים

  ,ֲעָצמֹות ְרפּוָיהַלת הָ ַּגם ִאם ִׂשְמ 
  .קהֵ ֹוְירֹק ֵעיֶניָה ֲעַדִין ּב

  ְּכֵעֶׂשב ֶׁשֶּזה ַעָּתה ָצַמח 
  .ְלקֹול ְוִלְׁשִתיָקה, ָצֵמא ְלאֹור ּוְלחֹם
 .ַהָּירֹק ַהֶּזה ְמָמֵאן

 

  .ערדמתגוררת ב, רבקה דמירל
  .3+נ 58בת 

  .שנים 6-כ כותבת שירה באתרי אינטרנט שונים
  .ספר משיריה יצא לאור לפני שנתיים
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  יואל נץ
  

   לרמונטוב' מיכאיל יורייביץ
)1814 – 1841(  

  

אם תאייתו בלשון הרוסית את השם לרמונטוב ותגלשו 
באינטרנט אל האתרים הרבים תגלו שמונה גרסאות 

הסופר , שונות העוסקות בביוגרפיה של המשורר
עם . כולן מעלות על נס את פועלו הספרותי. והמחזאי

תיתקלו שם גם ברשימות פחות רשמיות ומהן עולה , זאת
, חריף לשון, חם מזג, דמותו של איש צעיר ומבריק

אין זאת כי אופיו . המרבה ללגלג על חבריו וללעוג להם
 –הוא אשר אף קירב את קצו הטראגי בגיל צעיר  –זה 

מיכאיל לרמונטוב . צמח והתגבש בצוק ילדותו המוקדמת
אימו . תו של סרן בצבא הצארנולד במוסקבה למשפח
, את מיכאיל הקטן גידלה הסבתא. מתה עליו בעודו ילד

אשר ניהלה התנצחויות משפטיות בלתי פוסקות 
. וטורדניות כנגד אביו ואסרה על הנכד להתראות אתו

נצר לאב הקדום , יורי לרמונטוב היה על פי המסורת
היה , בסקוטלנד 13- אשר חי במאה ה, טומס לרמונט

בשנת . והניח את יסודותיה של הספרות הסקוטית משורר
עד כמה משתוקק הייתי "...יכתוב מיכאיל לרמונטוב  1831

בו פורחים השדות של , מערבה אל המקום, לעוף מערבה; להיות עורב ערבות
שם בטירה הנטושה המוקפת הרים וטובלת בערפל קבורים , אבותיי הקדומים

יו תלויים מחלידים המגן והחרב והייתי הייתי מתעופף אל הקיר על. עצמותיהם
אני יודע כי חטא בל יכופר הוא לנסות ולתרגם ..." (מסיר מעליהם את האבק בכנפי

  ...)אלא שלא עמד בי יצרי, שירה בפרוזה
בעל הדמיון העשיר זכה לחינוך ולהשכלה משובחים בבית סבתו , הנער החולמני

רשמי ביקורו בהרי קווקאז הוא  בעקבות. ושלט היטב בלשונות הגרמנית והצרפתית
  : את השורות הבאות 16כתב בהיותו בן 
  
  !אני מקדם את פניכם לשלום, הרי קווקאז הכחולים"

  ,אתם העשרתם את ילדותי
  ;נשאתם אותי על גבי רכסי הפרא

  ;הלבשתם אותי עננים
  ,קירבתם אליי את השמים

  ..."ומאז אינני חולם אלא עליכם ועל השמיים
  

בהשפעת יצירתו , "השבוי מקווקז"וא כותב את הפואמה המוקדמת ה 1828בשנת 
בפואמה של לרמונטוב שילוב מקורי וייחודי , ניכר בה. של פושקין הנושאת שם זה

, לרמונטוב למד מיצירותיהם של פושקין. של תיאורי הטבע עם תחושותיו הליריות
של לרמונטוב " השבוי מקווקז. "אבל לא העתיק מהן ולא חיקה אותן –של ביירון 

  .הוא מעין שלב מוקדם בפיתוח אישיותו כאמן
לפי (לרמונטוב הוא סטודנט במחלקה ללשון של אוניברסיטת מוסקבה  1830בשנת 

אבל נאלץ להיפרד מן האוניברסיטה כבר , )במחלקה למוסר ומדיניות –גרסה אחרת 
בת רוחו הסוערת ותא. כנראה בשל עזות הפנים שלו כלפי המרצים, 1832 -ב

במשך שתי שנות . ההרפתקאות מביאה אותו לאקדמיה הצבאית בסנקט פטרבורג
" מפרש בודד מלבין באופק" ("ִמְפַרׂש"שירו . הלימודים שם הוא כמעט ולא כותב דבר
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קוראי עברית רבים סבורים בטעות שהשיר  –בתרגומה היפיפה של לאה גולדברג 
ושגם , מן שקטאייב כתב בשם זהבגלל הרו, כנראה –נכתב על ידי וולנטין קטאייב 
  .הוא הד לימיו באקדמיה הצבאית ,)אותו תרגמה לאה גולדברג

". צער מתוך חוכמה"רושם רב הותירה עליו בפטרבורג הקומדיה של גריבוידוב 
אשר כתבה בעקבות הקומדיה הזו , הקורא העברי מודע ליצירתה של מאיה ערד(

). ך על החברה הסנובית בישראלהמגח, "צדיק נעזב"ובמקצב חרוזים דומה את 
אשר נדחה שוב ושוב על ידי , "נשף המסכות"את  1835לרמונטוב יכתוב בשנת 

המרככים שלרמונטוב ערך פעם אחר פעם " התיקונים"הצנזורה הצארית למרות 
. הוא לא זכה לראות את המחזה מועלה על הבמה בימי חייו הקצרים. ביצירתו

לה גם עניין בעברה הרחוק של האומה הרוסית באותו פרק זמן של חייו הוא מג
  .פואמה העוסקת בנושא זה 1837ויכתוב בשנת 

מותו "הידיעה על פציעתו האנושה של פושקין בדו קרב זעזעה אותו והוא כתב את 
זכה השיר לציון לשבח מטעם הנסיך הגדול מיכאיל , מיד עם הופעתו". של משורר
, שורות חדשות 16הוסיף לרמונטוב לשיר אלא שביום מותו של פושקין ', פבלוביץ

והן נוקבות בביקורתן החריפה כנגד שחיתות המשטר וגם פוגעות ישירות בכס 
, ...)הלוואי ויעמוד לי יום אחד הכוח והיכולת לתרגם שיר זה לעברית(המלוכה עצמו 

לרמונטוב הוגלה  –הן עוררו את זעמו של הצאר ניקולאי הראשון וחרצו את גורלו 
  . זלקווק

בהן נטל חלק , נים'צ'המשורר צבר רשמים עזים מן הנופים ומתקריות הירי עם הצ
לא קשה לגלות " (שיר ערש של קוזקים"ו" דמון"הפואמה , בין השאר, אז נוצרו. פעיל

שהשיר הזה שימש השראה ואפילו חיקוי ישיר לשירי ערש עבריים של פעם בארצנו 
גולים אשר אצילים (יו עם הדקבריסטים פגישות). וגם בימים של טרם קום המדינה

הוא שב לפטרבורג מן הגלות . השפיעו עמוקות על הלך רוחו) מרדו נגד הצאר
עליזות הנעורים שלו פינתה : והיה לאדם אחר, בעקבות החנינה שהצאר העניק לו

את אצילות , זו כנגד זו, לרמונטוב מציב. לתוגה ואפילו לייאוש, את מקומה לרצינות
בני חוג , לעומת ריקנותם של האנשים, שוחרי החופש אשר הכיר בקווקאזרוחם של 

בו , "גיבור בן זמננו"הוא כותב רומן חשוב . ונותן דרור לתחושותיו ביצירתו, מכריו
  . אחרים, ניכרים ניצנים של הכמיהה לחיים חדשים

באחד . חיי החברה הסוערים שלו בסנקט פטרבורג לא נמשכו אלא כשנה וחצי בלבד
בעקבות חיזור , נשפים הוא הסתכסך עם בנו של השגריר הצרפתי ארנסט דה ברנטה

. של שניהם אחרי אותה גברת והסכסוך התגלגל לכדי פגיעה בכבוד על רקע לאומי
מעשה אבל ה, הדו קרב שנערך ביניהם הסתיים בשריטתו הקלה של המשורר בחרב

לרמונטוב הסורר אשר מכאן ואילך לא יסלח עוד ל, עורר את זעמו של הצאר
  . המשורר נאסר ונשלח בשנית להילחם בקווקאז. והמורה

, הנה הוא מבקש ליטול חלק במסעות המסוכנים ביותר: בצבא התנהג כשלוח רסן
השמיע , באחת המסיבות. והנה הוא משתהה למשך זמן רב בהיעדרויות מן היחידה

רו משכבר חב, בקול רם מדי הלצה בלשון הצרפתית אשר ביזתה את מרטינוב
השיחה ביניהם הוליכה לקראת דו קרב אקדחים . ימי האקדמיה הצבאית, הימים

מעדויות המשפט שנתקיים בעקבות . שקשה להחטיא ממנו, מטווח שישה צעדים
ויש אף שהיו , הדו קרב אפשר ללמוד כי לרמונטוב כיוון את אקדחו כלפי מעלה

ואילו מרטינוב כיוון ישירות , וכי ירה ראשון באוויר לאות השלמה עם יריב, סבורים
מבקש , מרטינוב התנפל עליו בנשיקות, לרמונטוב נפל שדוד. אל חזהו של המשורר

  .אבל את הנעשה אי אפשר היה עוד להשיב, מחילה
האיש "רישום ספרותי ; "של מוסקבה הפנוראמ"מאמר  –בעזבונו של לרמונטוב 

 400-למעלה מ; "נשף המסכות"חזה מ; "גיבור בן זמננו"רומן ; פואמות 10; "מקווקאז
 .במותו 27והוא רק בן , שירים ליריים
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  שיר ערש של קוזקים
  יואל נץ: תרגום מרוסית

  ,ַׁשן עֹוָלל ָמתֹוק  ְּבַנַחת
  .נּוָמה ִנים, נּוָמה

  , ַהְּלָבָנה ֵמרֹום זֹוַרַחת
  .ַמְסִּביָרה ָּפִנים

  ,ַאָּגדֹות ְלָך ָאִׂשיחַ 
  ,ִׁשיר ָׁשֵקט ַאְנִעים
  ,ַאט ֲעִריָסְתָך ָאִניעַ 

  .נּוָמה ִנים, נּוָמה
  

  .ֵּבין ְסָלִעים ׁשֹוֵצף ַהֶּטֶרק
  ;ַּגל ָעכּור ַמִּתיז

  ,ן אֹוֵרב ַּבֶּדֶרך'צֶ 'ֵזד צֶ 
  ;ִּפְגיֹונֹו ַמְׁשִחיז

  ,ַאְך ָהָאב לֹוֵחם ָקׁשּוחַ 
  !לֹא קֹוֵטל ָקִנים

  .ֱהֵיה ָרגּועַ , ַׁשן ַיְלִדי
  .ִנים, נּוָמה, נּוָמה

  
  ת ַחֵּיינּו ַעל ַהֶחֶרבאֶ 

  :ְּבבֹוא ַהּיֹום ִּתְלַמד
  ,ַּכף ָהֶרֶגל ַּבִּמְׁשֶוֶרת

  .ְקֵנה רֹוֶבה ַּבָּיד
  ֻאָּכְפָך ֶאֱהֵיה רֹוֶקֶמת
  . ַעל ֵׁשׁש ִּבְׁשַלל ְּגָוִנים

  .ֶחֶמד- ֶּבן, ַׁשן ִּתינֹוק ֶׁשִּלי
  .ִנים, נּוָמה, נּוָמה

  
  
  

  ְּגַדל ּוְתִהי ָּבחּור ָּכֶאֶרז
  קֹוַזק ְּבִנְׁשָמְתךָ 

  ,ִּביט ְּבָך יֹוֵצא ַלֶּדֶרךַא
  .ְמנֹוֵפף ָיְדךָ 

  ַּכָּמה ְדָמעֹות ְּבֶזה ַהַּלִיל
  !ְּבִני, ָאִזיל ַּבֵּסֶתר

  ֶּבן ַחִיל, ַׁשן ַמְלָאְך ֶׁשִּלי
  .ִנים, נּוָמה, נּוָמה

  
  ְּתִפָּלה ֶאְלַחׁש ָאז ְמֻיֶּסֶרת

  .ַּגֲעגּוַעי ֶאְכּבֹׁש
  ,ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֵאם ַהֶּדֶרך

  .ִּתין ְלָך ַעד ּבֹוׁשַאְמ 
  ַאָּתה ְמרֹוִרים ּגֹוֵמַע : ֶאְחׁשֹב

  ְּבֶאֶרץ ְמָדִנים
  ַׁשן ָּכל עֹוד ִלְּבָך רֹוֵגעַ 

  .ִנים, נּוָמה, נּוָמה
  

  ַאְטִמין ַּבֵּסֶתר ֵּבין ֵּכֶליךָ 
  .ִאיקֹוִנין ֶׁשל ֵאל

  ַהֵּצב אֹותֹו ֶאל מּול ֵעיֶניךָ 
  .ְּבֵעת ֶׁשִּתְתַּפֵּלל

  ָּמא ָהאֹוֶהֶבתֲחׁשֹב ַעל ִא 
  .ְּבבֹוא ַהִּסּכּוִנים

  .ּוַבל ֵּתַדע ַעֶּצֶבת ,ַשן
  .ִנים, נּוָמה, נּוָמה
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  עודד ניב

  הקלות הבלתי נסבלת
  ,"עֹוד לֹא ִנְסְּגָרה ִׁשיָמהרְ הָ "

  ָאַמר ַהַּקְרָין ָּבַרְדיֹו
  .ְּביֹום ַהִּזָּכרֹון

  ַּכָּמה ַקל ָלמּות ִּבְׂשדֹות ַהֶּקֶטל
  ַהִּבְלִּתי ִנְסֶּבֶלת , ַהַּקּלּות ַהּזֹאת

  ֶׁשל ַהָּמֶות ָהַאִּלים 
  ַהִּפְתאֹוִמי 

  .ַאְך ַהָּצפּוי ָּכל ָּכךְ 
  ַהִּבְלִּתי ִנְסָּבל ֶׁשל ַהַחִּייםַהּקִֹׁשי  - ּוְלֻעָּמתֹו 

  ֶׁשל ִמי ֶׁשּנֹוַתר ֵמָאחֹור
  ִלְמחֹות ֶאת ָהָאָבק ִמן ַהַּמֵּצבֹות

  ְּפָרִחים ֶׁשְּבֵצל ָהֶאֶבןהַ ְלַהְׁשקֹות ֶאת 
  ִלְמחֹות ֶאת  ַהְּדָמעֹות 

  .ִלְחיֹותוְ 
  

  

  

  חמדה אביב

  מספר מזל
                   –ִּבינֹוִביץ ְמָגֵרד ֶאת ַהַּמָּזל רַ 

 .ְּכָבר יֹוֵתר ִמִּׁשִּׁשים ָׁשָנה
 ַעל ַהּטֶֹפסִּבְקִפיָדה ְמַסֵּמן 

 :ֶאת ַהִּמְסָּפִרים ֶׁשּלֹו
64937                         

  ִמְתַּפֵּלל ֶׁשַּגם ַהַּפַעם
  .ִיְהיּו ֵאּלּו ַהִּמְסָּפִרים ַהְּנכֹוִנים

  –הּוא ִמְסָּפרֹו ַהּנֹוָסף  – 5
  .ְלֵבין מֹותֹו ִהְפִריד ֵּבינֹו

  –ֵמָאז 
  .ְמַהֵּמר ַעל ָּכל ַהֻּקָּפה

  ָיֲעצּו לֹו ְלַנּסֹות
  ,ִמְסְּפֵרי יֹום ֻהֶּלֶדת

  הּוא ִּבֵּטל ִּבְתנּוַעת ָיד
  ִהְפִׁשיל ַׁשְרוּול

  : ְוִהְצִּביַע ַעל ְזרֹועֹו
  ֵאּלּו ַהִּמְסָּפִרים ֶׁשִּלי

  !ֵאּלּו ֵהם
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  עיין ערך תרגום

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

  
  

  לו'מאיה אנג

  מכבית מלכין ויואב ורדי: תרגום השירים

  כשאני חושבת על עצמי
  ,ְּכֶׁשֲאִני חֹוֶׁשֶבת ַעל ַעְצִמי
  ,ַהְּצחֹוק ִּכְמַעט הֹוֵרג אֹוִתי

  ,ַחַּיי ָהיּו ְּבִדיָחה ְּגדֹוָלה
  ,הִרּקּוד ַּבֲהִליכָ 

   ,ֲאִמיָרהּבַ  ִׁשיר
  ,ָנקֲאִני צֹוֶחֶקת ַעד ַמְח 

  .ְּכֶׁשֲאִני חֹוֶׁשֶבת ַעל ַעְצִמי
  

  ,ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ֵאֶצל ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה
  ,ַהַּיְלָּדה ִּבְׁשִביָלּה ֲאִני עֹוֶבֶדת קֹוֵראת ִלי ַיְלָּדה

  .ֲאִני אֹוֶמֶרת" ֵּכן ְּגִבְרִּתי"ָּבֲעבֹוָדה 
  ,ֶפת ִּכי ֲאִני ִמַּדי ֵּגָאהפֶ לֹא ִמְתּכֹו

  ,לֹא ִנְׁשֶּבֶרת ִּכי ֲאִני ִמַּדי ֲעִנָּיה
  ,ֲאִני צֹוֶחֶקת ַעד ֶׁשִּבְטִני ּכֹוֶאֶבת

  .ְּכֶׁשֲאִני חֹוֶׁשֶבת ַעל ַעְצִמי
  

  ,ֵמהֹוַרי ֲאִני ְיכֹוָלה ַמָּמׁש ְלִהְתַּפֵּקעַ 
  ,ִּכְמַעט ֵמָתה ִמְּצחֹוק ָּפרּועַ 

  ,ם ִנְׁשָמִעים ִּכְבדּותֹותַהִּסּפּוִרים ֶׁשָּלהֶ 
  ,ֵהם ְמַגְּדִלים ֵּפרֹות

  ,ֲאָבל אֹוְכִלים ְקִלּפֹות
  ,ֲאִני צֹוֶחֶקת ַעד ֶׁשַּמְתִחיָלה ִלְבּכֹות

  .ְּכֶׁשֲאִני חֹוֶׁשֶבת ַעל הֹוַרי
 
  
  

  פנים
  ָּפִנים ָועֹוד ִּתְזּכֹר
  ַאַחר ָּכְך ִּתְדֶחה

  .ּוִריםָקָרֶמל ֶׁשל ַהְּנע-ֶאת ַהָּיִמים ְּבחּום
  ַהֶּׁשֶמׁש ֶׁשל-ִּתְדֶחה ֶאת ַהַּדד ְמצּוץ

  .ָּבְקֵרי ַהַּיְלדּות
  .ָהֵאמּון ֶׁשל ֻּבָּבה ֲאהּוָבה-ִּתְנַעץ ַמְלְּתעֹות ִמְלָחָמה ְּבֵעיַנִים ְקפּואֹות

  ,ָאִחי, ִּתְנׁשֹם
  .ְוַהְחֵלף ִׂשְנַאת ֶרַגע ְּבַאֲהָבה ְמֻמֶּסֶדת

  !"ַחֶּכה ָּבַרֶּכֶבת ַהַּתְחִּתיתֵיׁשּו ְמ "ְמׁשֹוֵרר ֶאָחד זֹוֵעק 
  ?ֲאָבל ִמי רֹוֶאה
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  יש אומרים, סוג של אהבה
  ְיכֹולֹות ֶׁשְּצָלעֹותַהִאם ֶזה ָנכֹון 

  ְלַהְבִחין ֵּבין ְּבִעיָטה ֶׁשל ַחָּיה ָרָעה
  ָהֲעָצמֹות? ְלֶאְגרֹוף ֶׁשל ְמַאֵהב

  ַהֲחבּולֹות ִּתֲעדּו ֵהיֵטב
   ֶאת, ֶאת ַהֶהֶלם ַהִּפְתאֹוִמי

  ,ַאַחר ָּכְך ַעְפַעַּפִים ְנפּוִחים. ַהְּפִגיָעה ַהָּקָׁשה
  ִּדְּברּו לֹא ַעל, ֵעיַנִים ִמְצַטֲערֹות
  .ַרק ַעל ְּכֵאב, ַאֲהָבה ֲאבּוָדה

  
  ַהְּגבּולֹות. ְלֶּבֶלתִׂשְנָאה ִהיא ָלרֹב ְמבֻ 

  ְוָסִדיְסִטים. חּוִמים ֶׁשֵּמֵעֶבר ָלּהְת ֶׁשָּלּה ְמצּוִיים ּבִ 
  ,ְמִביִנים ֶׁשַאֲהָבהֵאיָנם 
  ּגֹוָבה ְּכֵאב, ִמִּטְבָעּה

  .ֶׁשֵאין ּדֹוֶמה לֹו ַעל ַהַּסד
  
  
  

  הלקח
  .ָלמּות היכָ ִׁש ְמ מַ ׁשּוב ֲאִני 

  ִנְפָּתִחים, ְוִריִדים קֹוְרִסים
  ְּכֶאְגרֹוִפים ְקַטִּנים ֶׁשל ְיָלִדים

  .ְיֵׁשִנים
  ,ֵזֶכר ְקָבִרים ַעִּתיִקים

  ֵאיָנם ם ְותֹוָלִעיב ִנְרקָ ָּבָׂשר 
  אֹוִתיַמְרִּתיִעים 

  ַהָּׁשִנים. ִהְתמֹוְדדּותהַ מֵ 
  ְוַהְּתבּוסֹות ׁשֹוְכנֹות ָעמֹק

  .ַּבְּקָמִטים ְלאֶֹרְך ָּפַני
  ַאךְ , ֵהן ַמְכהֹות ֶאת ֵעיַני
  ,ֲאִני ַמְמִׁשיָכה ָלמּות

.ִּכי ֲאִני אֹוֶהֶבת ִלְחיֹות

  ניו יורקבלהתעורר 
  ִוילֹונֹות אֹוְכִפים ְרצֹוָנם

  ,ְּכֶנֶגד ָהרּוחַ 
  ,ְיָלִדים ְיֵׁשִנים

  ים ֲחלֹומֹות ִעםַמְחִליפִ 
  ָהִעיר. ַמְלָאִכים

  ּגֹוֶרֶרת ַעְצָמּה ֵעָרה ַעל
  ;ַּפֵּסי ָהַרֶּכֶבת ַהַּתְחִּתית

  ֵעָרה ְּכמֹו, ַאְזָעָקה, ַוֲאִני
  ,ְׁשמּועֹות ַעל ִמְלָחָמה

  ,ַחרְׂשרּוָעה ְמתּוָחה ֶאל ּתֹוְך ַהּׁשַ 
  .ִנְׁשַמַעת-לֹא, ְקרּוָאה-לֹא
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בשירה האמריקאית מהמוכרות  ,אמריקאית- משוררת אפרו, לו'ר מאיה אנג"ד
צאצאית למשפחת  ,לו'אנג .הן כמשוררת וסופרת והן כפעילה חברתית, עכשוויתה

ה עברה ילדות .ונסון'ט גיבשם מרגר 1928בשנת  ,מיזורי, לואיס- סנטנולדה ב, עבדים
עברה להתגורר עם  גירושי הוריהלאחר  .במשפחה קשת יום, בשכונת עוני עליה

סבלה מהתעללות מינית  בתקופה זו. בה לביתהש, סבתה ולאחר שאמה נישאה שוב
שנים ובשל  5סבלה מאלם במשך  ההתעללותעל רקע . קשה מצד בן הזוג של אמה
ילדות קשה , לו חוותה על בשרה מעברים רבים'אנג. כך שבה להתגורר עם סבתה

אפלייה וקשיים עמם התמודדו בארצות הברית האזרחים . ואלימה במשפחתה
כל אלה  ,ופות חשוכות אלהאמריקאים בתק-האפרו

  .משתקפים בשיריה ובספרי האוטוביוגרפיה אותם כתבה
שינתה את שמה ו, החלה להופיע כרקדנית, 1953בשנת 

כמו כן החלה . בהיה לשם הבמה שלה, לו'למאיה אנג
  . לעסוק בשירה ובהצגות תאטרון

" פורגי ובס"ארצות במחזמר  22-הופיעה ב 1955-1954-ב
החלה  1957בשנת . רני אצל מרתה גראהםולמדה ריקוד מוד

להופיע בתוכניות שונות בטלוויזיה והוציאה את תקליט 
בסוף שנות ". גברת קליפסו"השירים הראשון שלה 
לו להתגורר בניו יורק והמשיכה 'החמישים עברה אנג

שם היא פגשה . ברודווי-להופיעה בהפקות שונות באוף
ר "סייעה רבות לדבאמנים פעילים בתנועה לזכויות האזרח ו

ר מרטין לותר קינג נרצח ביום "ד. מרטין לותר קינג
. מאז ובמשך שנים לא חגגה את יום הולדתה, הולדתה

בשנות השישים המוקדמות עברה להתגורר במצרים וערכה 
 .בקהיר עיתון שבועי
שם שמשה באוניברסיטה , גאי, עברה לגאנה עם בנה היחידלאחר מספר שנים 

לו לחברתו הקרובה 'בגאנה הפכה מאיה אנג. למוסיקה ודרמה וגבחכעוזרת המנהל 
היא . ב"לוחם זכויות מוסלמי למען השחורים אשר היגר לארה –של מלקולם איקס 

כדי להתמודד עם  .ב"סייעה לו להקים את התנועה למען זכויות השחורים בארה
הראשון  לו את ספר הביוגרפיה'כתבה אנג, אבלה על הירצחו של מרטין לותר קינג

שהפך לרב מכר והביא לה הכרה " אני יודעת מדוע הציפור הכלואה שרה"שלה 
לנגר ממוצא אנגלי ) לו נישאה מספר פעמים'אנג(נישאה שוב  1973בשנת . לאומית

והשנים שלאחר מכן הפכו להיות שנות יצירה שופעת ) ממנו התגרשה מאוחר יותר(
כתבה מחזות והחלה להוציא , קההלחינה מוסי, בנוסף. כסופרת ומשוררת, עבורה

  .בשנים אלה פגשה את אופרה וינפרי והיתה למורתה הרוחנית. לאור את שיריה
, 1993בשנת . זכתה בתואר פרופסור כבוד והפכה למרצה מבוקשת 1981בשנת 

 On the Pulse"הוזמנה על ידו לקרוא אחד משיריה , בהכתרת ביל קלינטון לנשיאות
of Morning"  - ה במיוחד לרגל אירוע ההכתרהאותו כתב.  

נימתם האופטימית מעידה על . לו ליריים ובעלי מקצב שירי'שיריה של מאיה אנג
יכול  –מי שרוצה : "לו את עצמה ואת ההיסטוריה שלה'תפיסתה של מאיה אנג

היא אינה מציגה את עצמה כדמות קורבן של ". להתגבר על תהפוכות חיים קשות
למרות שרבים משיריה עוסקים בנושאים חברתיים , תבורות חברתית ואפליה גזעי

נושאים נוספים המופיעים בשיריה עוסקים . ומגדריים ואינם נעדרי ביקורת
בתהליך ההזדקנות ובחוויות , בהתבוננות רוחנית ובקשר של האדם אל הטבע

  .אנושיות
ים ספרי ילד 6, מחזות 10, ספרי מסות 5, ספרי שירה 13לו פרסמה עד כה 'מאיה אנג

  .ספרי אוטוביוגרפיה 7-ו
מכבית בתרגום " כשמשיות קיץ בסופת הוריקן"בעברית ראה אור קובץ משיריה 

.2005, "כרמל"הוצאת , מלכין ויואב ורדי
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  ָגאלָארֹון 

  פאלק' מנחם מ: תרגום השירים

  מעברים
  ֶזֶבל ִמְׂשָרִדי: ְפרּותִס 

  ה ְׁשִליטָ  - ֵאּלּו ֶׁשֵּמַעל (ַמְמָלָכה ֶׁשל ְנָירֹות 
  )ִׁשֲעמּום -ֵאּלּו ֶׁשִּמַּתַחת                                              

  ְּפָעִמים ַרּבֹות זֹו ְנִקיַטת ֶעְמָּדה ְּבֶחֶדר ְמֻאָּבק
  ִלְראֹות ֶאת ַהּנֹוףִנָּתן ִמָּׁשם לֹא 

  ֲאֶׁשר ַרק צֹוֵמחַ 
  ְוִאיׁש ֵאינֹו ֲאִסיר ּתֹוָדה ֲעבּורֹו

  :ְלִעִּתים ְרחֹוקֹות ִנְׁשַמַעת ִמַּלת ִהְתַּפֲעלּות ְּבָמקֹום ּבֹו ַרק
  ֶאת ִקְבְרָך ֲאִני ְמַנֲעֵנעַ , *ֲעמֹד ֵּפטֹוִפי"

  ִּגְבעֹולֹו ֶׁשל ֶּפַרח ַּבְגרּות ֶאָחד, ְלַיד ַלַהב ַהֶחֶרב
  " ַהֶּפַרח ַהָּפצּוַע ֶׁשִּלי          

  .ִּגְמּגּום ִמְקִרי
  ָּיהחַ ְסגּוִרים ָּבֶאֶבן ֶׁשעֹוָדּה 

  ָאנּו ִמְתּכֹוְפִפים ֵמַעל ַהְּזַמן
  :ְוִהֵּנה ַהְּׁשֵאָלה

  ְזִריָמה, ֵאיזֹו ַמְרָאה ְמַׁשֶּקֶפת ָנִקי ְּכמֹו ַמְחַצִּבים"
  ֵּכיָון ֶׁשַּגם זֹו ְנֻקַּדת ַמָּבט ְּבֶחֶדר ְמֻאָּבק

  ְּבתֹוְך מֹוֶלֶדת, ְּבתֹוְך ַּבִית
  ֵמַעל ַלִּׁשֲעמּום

  ְׁשִליָטה
  ִהּנֹו ַמְמָלָכה ָׁשם ַהַּדף
  ִסְפרּוִתית

  ִמְׂשַרד ַהֶּזֶבל
  ִמְּזַמן ִלְזַמן, נֹוָלד ּוֵמת

  .ָסגּור ְּבתֹוְך ֶאֶבן ַחָּיה
  
  
  

  ־־־־־־־־־־־־

  משורר לאומי הונגרי, פטופי סנדור* 

  תמיד
  ָּתִמיד ָחִייִתי ַרק ֶּדֶרְך ַהָּנִׁשים

  ְּכמֹו ְזבּוב ְּבסֹוף ַהַּקִיץ, ְוַאֲחֵריֶהן ָאמּות
  ַּדְרָּכן ִקִּויִתי, ַּדְרָּכן ֶהֱאַמְנִּתי

  ָעִנילְ ָהִייִתי , ִנְלַחְמִּתי, נֹוַלְדִּתי
  ָיכְֹלִּתי ִלְהיֹות ָעִׁשיר ִּבְסִפיַנת ַהֵחָמר ַהּזֹאת

  ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי, ִּדַּבְרִּתי ַּבִּמִּלים ֶׁשָּלֶהן
  ֵמַהֵּלב ֶׁשָּלֶהן ָהִייִתי ַּכֲאֶׁשר ָהִייִתי

  ,ַעד ֲאֶׁשר ִהָּנן, ָׁשָמה ֶׁשָּלֶהן ָהִייִתיֵמַהּנְ 
  .ַּגם ַהּיֹום

 ,1952 יליד .דרמטורג, םמתרג, משורר ,ארון גאל
  .הונגריה, בודפסט
 דובר. מכירות וקידום פרסום, למסחר מומחה
 רוסית, ספרדית, רומנית, גרמנית, הונגרית
  .ואנגלית
 ובהם באירופה שונות במדינות יצירות פרסם
, ההולנדית, הגרמנית, הצרפתית בשפה

 הרומנית, הסרבית ,האיטלקית, הסלובנית
 כתבי, בלקסיקונים אור ראו פרסומיו. והעברית

  .שונים וספרים עת
 רבים ובכנסים ספרותיים בפסטיבלים השתתף
  .מהן חלק לארגון שותף היה ואף שונות במדינות

  
  
 



40 
 

  בישוּפ' אליזבת

  בחדר ההמתנה
  עודד פלד: תרגום

  
  ,סּוסֶ 'ֶמֶסצ, ְּבֶווְסֶטר

  ָהַלְכִּתי ִעם ּדֹוָדה קֹוְנסּוֶאלֹו
  ְּבתֹוָרּה ְלרֹוֵפא ַהִּׁשַּנִים 
  ְוָיַׁשְבִּתי ְוִחִּכיִתי ִאָּתּה

  .ָנה ֶׁשל רֹוֵפא ַהִּׁשַּנִיםַּבֲחַדר ַהַהְמּתָ 
  ֶהְחִׁשיךְ . חֶֹרף ָהָיה
  ֲחַדר ַהַהְמָּתָנה. ֻמְקָּדם

  ,ָהָיה ָמֵלא ֲאָנִׁשים ְמֻבָּגִרים
  ,ַעְרָּדַלִים ּוְמִעיִלים ֲאֻרִּכים

  .ְמנֹורֹות ּוָמָגִזיִנים
  ּדֹוָדִתי ָהְיָתה ִּבְפִנים

  ָּכְך ִנְרָאה, ְזַמן ָארֹךְ 
  ָנה ָקָראִתיּוְבעֹוִדי ַמְמִּתי

  יאֹוְגָרִפיק'ַּבֶּנׁשֹוַנל ּגֵ 
  ּוִבְקִפיָדה) ָ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, ָּגַפִים ְׂשרּוִכיםמַ 
  ִאיׁש ֵמת ָּתלּוי ַעל מֹוט

  .ַהּכֹוֶתֶרת ָאְמָרה"* ,ֲחִזיר ָארֹךְ "
  ִּתינֹוקֹות ִעם ָראִׁשים ְמֻחָּדִדים

  ָסִביב- ְמֻלָּפִפים ְּבֶחֶבל ָסִביב
  ִעם ַצָּואִרים, ָנִׁשים ְׁשחֹרֹות ֵעיֻרּמֹות
  ָסִביב- ְמֻלָּפִפים ְּבחּוט ָסִביב

  .מֹו ַצְּואֵרי נּורֹותּכְ 
  .ַהָּׁשַדִים ֶׁשָּלֶהן ָהיּו ַמְזִויִעים

  .ָקָראִתי ָיָׁשר ַעד ַהּסֹוף
  .ָהִייִתי ְמֻבֶּיֶׁשת ִמְּכֵדי ַלֲעצֹר
  :ְוָאז ִהְתּבֹוַנְנִּתי ַּבֲעִטיָפה

  .ַהַּתֲאִריך, ַהּׁשּוַלִים ַהְּצֻהִּבים
  

  ,ִמִּבְפִנים, ִּפְתאֹום
  בֶׁשל ְּכאֵ ! ָּבא אֹוה

  -קֹוָלּה ֶׁשל ּדֹוָדה קֹוְנסּוֶאלֹו  -
  לֹא ָחָזק אֹו ִנְמָׁשְך ִּבְמֻיָחד

  ;לֹא ֻהְפַּתְעִּתי ִּבְכָלל
  ֲאִפּלּו ָאז ָיַדְעִּתי ֶׁשִהיא 

  .ִטְּפָׁשה, ִאָּׁשה ְמֻפֶחֶדת
  

  ,הָיכְֹלִּתי ִלְהיֹות ְנבֹוכָ 
  ַמה. ֲאָבל לֹא ָהִייִתי

  ֶּׁשִהְפִּתיַע אֹוִתי ְלַגְמֵרי
  :ָ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 : ָאַמְרִּתי ְלַעְצִמי

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

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

  .ןַאְּת ַאַחת ֵמהֶ 
  ?ָלָּמה ִּתְהִיי ַּגם ַאְּת ַאַחת
  .ְּבקִֹׁשי ֵהַעְזִּתי ְלַהִּביט

  .ִלְראֹות ַמהּו ַמה ֶּׁשָהִייִתי
  ֵהַעְפִּתי ִּבְמֻלְכָסן ַמָּבט ָחטּוף 

  -לֹא ָיכְֹלִּתי ְלַהִּביט ָּגבֹוַּה יֹוֵתר  -
  ,ְפלּוִלּיֹותְּבִבְרַּכִים ֲאפֹרֹות ַא

  ִמְכָנַסִים ַוֲחָצִאּיֹות ּוַמָּגַפִים
  ְוזּוגֹות ָיַדִים ׁשֹוִנים

  .ֻמָּנִחים ִמַּתַחת ַלְּמנֹורֹות
  ָיַדְעִּתי ֶׁשֵּמעֹוָלם לֹא ָקָרה

  ֶׁשְּלעֹוָלם לֹא, ָּדָבר מּוָזר ִמֶּזה
  .יּוַכל ִלְקרֹות ָּדָבר מּוָזר ִמֶּזה

  ,ָלָּמה ֶאְהֶיה ּדֹוָדִתי
  ?      אֹו ָּכל ֶאָחד ַאֵחר, ִניאֹו אֲ 

  -ֵאּלּו ַקֵּוי ִּדְמיֹון 
  קֹול ַהִּמְׁשָּפָחה, ָיַדִים, ַמָּגַפִים

  ַוֲאִפּלּו, ֶׁשַחְׁשִּתי ִּבְגרֹוִני
  יאֹוְגָרִפיק'ַהֶּנׁשֹוַנל ּגֵ 

  -ְוַהָּׁשַדִים ַהְמֻדְלָּדִלים ָהֲאֻיִּמים ַהֵהם 
  ִחְּברּו ֵּביֵנינּו

  ?ָּלנּו ֶאָחדאֹו ָעׂשּו ֶאת ּכֻ 
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  לֹא ָהְיָתה ִלי ִמָּלה -ַּכָּמה 
  "...לֹא ָצפּוי"ַּכָּמה  -ִּבְׁשִביל ֶזה 
  ,ִהַּגְעִּתי ְלָכאןֵאיְך ָקָרה ׁשֶ 

  ְוׁשֹוַמַעת ְּבִמְקֶרה, ְּכמֹוֶהם
  ַצֲעַקת ְּכֵאב ֶׁשָּיְכָלה

  ? ֲאָבל לֹא, ִלְגּבֹר ּוְלַהֲחִריף
  

  ֲחַדר ַהַהְמָּתָנה ָהָיה ַמְבִהיק
  הּוא ָּגַלׁש . ְוַחם ִמַּדי

  ,ַּתַחת ַּגל ָׁשחֹר ָּגדֹול
  .עֹוד ֶאָחד, עֹוד ֶאָחד

  
  .             תֹוְך ֶזהְוָאז ָהִייִתי ׁשּוב ּבְ 
  ,ַּבחּוץ. ַהִּמְלָחָמה ִנְמְׁשָכה

  , ססֶ ּו'ֶמֶסצ, ְּבֶווְסֶטר
  ,        ָהיּו ַלְיָלה ּובֹץ ְוקֹר

  ַוֲעַדִין ַהֲחִמיִׁשי
  .      1918, ְּבֶפְּברּוָאר

  
  
  .חוקרים וסופרי מסעות ידועים - ונסון 'אוסה ומרטין ג *
  . אצל הקניבלים בפולינזיהכינוי לפגר אדם  - " חזיר ארוך" *

                          
                                                                                

ועם עודד פלד  מכיוון שבגיליון הקודם נשמטו מספר שורות, השיר מובא בשנית
  .הסליחה
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  יוסי גמזו
  ...ורק הגדי נשּכח

  
  ירושלים, הוצאת ּכרמל, "הולך על זמן", עקב שֹגיאעל ספרו החדש של י

  
של יעקב שֹגיא ּכותב המשורר ) וספרו השביעי(שיריו השישית - ּבאחד משירי אסּופת
אף ּכי , אמירה זו ְּתֵקָפה..." ְוַרק ַהְּגִדי ִנְשַּכח/ ,ְוָגר ְזֵאב ִעם ֶּכֶבש: "על אחרית הימים

ּבו , הגובל ּבעוול משווע, צב הלקּויגם לגּבי המ, ּבקונוטאציה שונה לחלּוטין
צנּועי הגּות , אמת-ּבעוד שּכשרונות, צנת ִּבמחוזותינּו"משֹגשֹגת הגרפומאניה המיּוח

, הספרּות שלנּו-אינם זוכים להידפס ּבמּוספי, ועלילה ּכניסּוחו המפּורסם של ּביאליק
  .ספרּות ראּויה לשמה-שלא לדּבר על ִהתייחסּותה של ּביקורת

  
 9עלה ארצה ּבגיל , שואה ּבילדּותו-יליד ּפולין וניצול, משורר וסופר, שֹגיא יעקב

, הּוא עבד ּכבֹוֵקר ּבקיּבּוץ מלּכיה ּומאּוחר ִמזה ּברמת הגולן. והתחנך ּבקיּבּוץ יגּור
של שישה , עד ּכה, הּוא מחּברם. אשר ּבשרון" ּפרוטיאה ַּבּכפר"וכיום הוא תושב 

הּוא אּולי הּבשל , "הולך על זמן", וספרו החדש, רת אחדסיּפו- שירה וקובץ- קובצי
  .ּביותר

  
-מגלמת ּבשֹפתו השירית) ושמא דווקא ּבזכּותה(על אף ּפרטיּותה , שירתו של שֹגיא

זהּו דורם של ניצולי השואה שהגיעּו ארצה . ייחּודית את גורלו ועולמו של דור שלם
ְלָהֵפר ַהְבָטָחה ", ּכאשת לוט, אך ּכפּויים, התערּו ּבה ּבשיניים ּובציּפורניים, ּכילדים

גם החשּבון הנוקב והמר עם שתיקת  זהּו". ֶשּלֹא ְלַהִּביט ְלָאחֹור/ ַאַחר ַהְבָטָחה
ִמּגֶֹדל  תֹוָעה ְלַעְצָמּה/ סֹוֶבֶבת ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה"השמיים ועם האמּונה ּברחמי האל ה

 ִמְשֶמֶרת/ ,ַהָּמצּוק, ַאֲהַבת ָהֶאֶבן("הארץ אך זוהי גם שירת האהבה לנופי ". ַהְּבִגיָדה
ֲהֵרי  ,ְוַאְּת ("הרעיה -ואהבת האשה") ָהֲעִלָּיה ְלֶרֶגל/ ,ַהַּמִיים ַהִּנְקִוים/ ֲעֵצי ֶהָחרּוב

ִמתהום ּביעּותיה של "). ַלֲחלֹק ַאֲהָבה ִּבְשַנִים/ ,ָהָאסּור ָעַלי ִּבְלָעַדִיךְ / ,ִלַּמְדִּתיִני ָדָבר
כן - ּפי-על-לה מזרועות התמנּון של המוות ּבוקע ּבשירה זו נצחונו של האףילדּות שניצ
  ".ַעְכָשו, ְלַחֵּבק ָחָזק/ ,ְלַחֵּבק ֶאת ַהַחִּיים"המתעקש 

  
ּכי שירים : "..ּכותב ריינר מאריה רילקה" רשימותיו של מאלטה לאּורידס ְּבִריֶגה"ּב

, למען שיר אחד הכרח לו. ו תשירים הם  נ ס י ו נ . רגשות, ּכסברת הּבריות, אינם
לחּוש היאך עפות הציּפורים ּולִהתחקות . עצמים, אנשים, לראות הרּבה ערים, לאדם

לשּוב ּולהרהר ּבּבוקר על . על התנּועות שּבכוחן נפקחים הּפרחים הקטנים עם שחר
 הלאה וטסּו עם ּכל- אשר דהרּו הלאה, מסע- ּבלילות, ְּבָימים, ַּבים ִּבכלל, שֹפת הים
  ."הּכוכבים

  
 שיריו של שֹגיא, למרּבית השירה הנדּפסת אצלנּו, סימּפטומאטי ּביותר, ּבניגּוד קוטבי

, מסות("ַּבמּובן המיקראי של נסיון  ּכ ַמ ָּס ה , הם תצלּום רנטגן של  נ ס י ו נ ו ת
מי ששייך לדור הילדים ֶשאף ). ּכדברי ההגדה של ּפסח" מופתים ּומוראים גדולים

ּברחּו ּבאישון לילה ִמּבית , קלטּו ּבארץ החּביאּו ּפרּוסות לחם מתחת ַלמיזרןלאחר שנ
סיּוט שּכדּוגמתו הּוא מעלה ( ִמּפחד ַאקציה לא צפּויה של הגסטאּפו הילדים ַּבקיּבּוץ

 מנציח) העומד להיות לסרט ּבבימּויו של דני וֹולמן" והילד ּבוכה"הּפרוזה שלו - ּבספר
נתּפס -לתּפוס את הּבלתי ית ודֹורית גם יחד של ילדּויֹות שנידונּוּבשיריו טראּומה איש

ְזֵאִבים ִיְּללּו אֹוִתי : "ּבעולם ְנטּול דין ּונטּול דיין שאלוהיו עומד על הדם ּבחיּבּוק ידיים
ָלחּוש אֹו ַּבְּיכֶֹלת / ְּבטּוִחים ַּבֲאֶשר ַנֲעֶׂשה שּוב ֵאיֶנּנּו./..ָזֲאבּו אֹוִתי ַהּיֹום/ ַהַּלְיָלה
  .."ְלַיֵּלל ֶאת ַעְצִמי ַעד ַשַחר ָיִאיר/ ,ְזֵאִבים ָזֲאבּו אֹוִתי ַהַּלְיָלה../ ַאֲהָבה

  
ּכותב ) ּבתירגּומו של יורם ּברונובסקי" (מסורת והּכישרון האינדיבידּואלי"ּבמסתו 

אם הצּורה היחידה : "על זיקת המשורר למורשתו התרּבּותית) 1915(ֶאליֹוט הצעיר 
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 מבּוססת רק על הליכה ּבדרכי הדור המיידי שלפנינּו - של מסירה הלאה  -ת של מסור
אז יש לדּבר ּבכל תוקף ּבגנּותה של  -מתוך דֵבקּות עיוורת או חיישנית ּבהצלחותיו 

והחידּוש טוב הּוא מן  - ראינּו הרּבה זרמים ּפשּוטים ּכאלה אובדים ּבחול . 'מסורת'
, אי אפשר לרשת אותה. עּות רחבה הרּבה יותרמסורת היא עניין ּבעל משמ. החזרה

, חּוש היסטורי, קודם ּכל, היא תובעת. ואם אתה רוצה ּבה עליך להשֹיגה ּבדי עמל
אשר עליו אנּו יכולים לומר שהּוא הכרחי ּכמעט לכל מי שמבקש להיות משורר 

והחּוש ההיסטורי תובע לא רק הבחנה ּבהיותו של , מֵעֶבר לשנת העשֹרים לחייו
החּוש ההיסטורי ּכופה על האדם לכתוב . הֹוֶוה - אלא ּבהיותו של העבר , העבר עבר

אלא מתוך תחּושה שלמיכלֹול ספרּותה  -לא רק ּכשּבעצמותיו תחּושת היותו ּבן דורו 
זמני והּוא - יש קיּום ּבו, ּובתוך המיכלול הזה למיכלול הספרּות של ארצו.. של אירוּפה

רתו של שֹגיא מיישֹמת תיזה אליוטית זו ּבסּפונטאניּות שי." זמני-מהווה סדר ּבו
, ּבעיקר של המיקרא, של המסורת" הּכלים-ארגז"הּוא משתמש ּב. טיבעית לחלּוטין

שיר אחת ִּבלבד הּוא מחזיר - ּבִמסגרתה של שּורת, למשל, ּכך. ּבדרך מקורית ּביותר
ּבֹאּו ("טי של עיר עצם ּפר- למקורה הקדּום ּכשם" חשּבון"את המילה היומיומית 

מּבלי ) 5', שיר השירים ז -" ֵעיַנִיְך ְּבֵרכֹות ְּבֶחְשּבֹון"וכן , 27, א"ּבמידּבר כ - " ֶחְשּבֹון
ּבשּורה - ּבה. זו של ִהתחשּבנּות, האריתמטית, לוותר על משמעּותה המאּוחרת יותר

- לכימ-מימד סרקאסטי חריף ּביותר של מלך" מלך"הּוא מעניק למילה המכּוּבדת 
ִּכי ֶזה : "השֹואה מפלילֹו קשות ּבעיני הניצֹול שָחַדל להאמין ּבו-שחשּבון, המלכים

ּבדומה לכך הּוא יוצק תוכן ". ֶמֶלך ָלִעיר ֶחְשּבֹון, ַהְּזַמן ַלֲעשֹֹות ֶחְשּבֹון ִעם ַהֶּמֶלךְ 
 רעייתו הנדירה(  כיים"ּבדמּותם של יעקב ורחל התנ) משּפחתי-ואישי(עכשווי מּובהק 

ַוֲאִני ְלָך / ַאָּתה ָּבא ֵאַלי: "תצּפיתה של הרעיה-מנקּודת, ּבכותבו) ּבמסירּותה שמה רחל
ַוֲאִני : "תצּפיתו של הגבר האוהב-ּומנקּודת" ֲחִסין ַּכּדּוִרים ְוֵאיָבה/ ,סֹוֶרֶגת ֵאפֹוד ָמֵגן

    ".ַיֲעקֹב ְוִהיא ִלי ָרֵחל
  

אין משורר (סאי הגדול ּפול ָואֶלִרי ּוכאילּו ּכדי להמחיש את קביעתו של המשורר והמ
אך ּכישרון אותנטי מטמיע את ההשּפעות ּכארי המעּכל את הּכבשֹ , שאינו מּושּפע

מצליח שֹגיא להעניק משמעּות חדשה ּבתכלית למּושֹגים אקטּואליים שּכבר  )שָטַרף
ל ִמתחּום אם מּותר להיתלות ּבאילן גדו, האלּכימיה שלו מזּכירה. ָנדֹושּו מרוב שימּוש
העור של זּוג אופניים - ּולמושב" ּכידון"מה שעשה ּפיקאסו ל, האמנּות הּפלאסטית

, ּכזּוג קרניים מעל ַלמושב ּוְבנקבו חורי עיניים" ּכידון"ּבהצמידו את ה, מפורקים
ּכיצירת , מה שהפך לראש ּפר מקרין התלּוי עד היום, נחיריים ּוֶפה ַלמושב עצמו

מּושֹגים נדושים  שֹגיא נוטל שני. לאמנות מודרנית ּבּפאריסּבמּוזיאון , ּפיסּול
 - " משתפי ּפעּולה"ּו" הכחשת השואה) "ּכדברי חנה ארנדט, הּבאנאליּות של הרוע(

ֲאִני ְמַבֵּקש ְלַהְכִריז " :הפּוך של אירוניה ְסְטִריְכִניִנית-על-והופכם על ּפיהם ּבהפּוך
ְמָסְרִבים ְלַשֵּתף , ְמָסְרִבים ָלמּות/ ם ַהּסֹוְבִבים אֹוִתיֲאָבל ֵמַתי ַהְּפָרִטִּיי/ ,ַהְכָחָשה
  ".ְּפעּוָלה

  
 ּכותב אהרון מגד דברים" הגמל המעופף ודּבשת הזהב"ּברומאן הסאטירי שלו 

, שתי חבּורות ראשיות ִמתרוצצות ּבביטנה של הספרּות הישֹראלית: "ּכדורּבנות אלה
 ְׂשֵדהרישתן ּפרּושֹה על  -אם ּכך ואם ּכך ... רהאוחזות זו ּבֲעֵקב זו ונלחמות על הּבכו

הוצאות הספרים , העת והמּוספים-על ּכתבי :אופק הספרּות מאופק אל
רע ומר הּוא . ּבתי התרּבּות והמועדונים, גלי האתר וערּוצי האור, והאּוניברסיטאות

להתדּפק , םאנּוס הּוא לַחֵּזר על הּפתחי: גורלו של מי שאינו נימֶנה עם זו או עם זו
לאחוז ּבשּוֵלי ּבגדו של זה , להחניף, לכֹוף ֵגו, להרּכין ראש, לבקש חסדים, על הדלתות

יבקיע לו דרך ִמחּוץ  –ּברגליו ּובמרּפקיו , ּבֵעטֹו, רק מי שּכוחו רב; ּובשרוּולו של זה
  ..."לִגדריהן

 
סתאבּות על אף הִ , אמת יבקיע לו דרך על אף הִמתנּכרים- אני מאמין כי ּכיְשרון

שקשרים  ּבעידן. ולקקניהם" אדמורים"ספר שלנו לקליקות ולקלויזים של -קריית
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) מסכת ּברכות סג(עתידים גם גדיים להיעשֹות תיישים , מועדפים ּבו על ּכישּורים
  . ולפרוץ להם דרך אל תוכו של הקונצנזּוס

הּוא ּכתּוב , הּוא טועה". ָפִריםֵאיֶנִּני חֹוֵשב ֶשֲאִני ָּכתּוב ַּבְּס "ּבאחד משיריו אומר שֹגיא 
  .ִּברגישּות ּוביכולת הן ּבספריו והן ּבליּבם של אוהבי שירת אמת

  
  
  
 
 
 
 
  

  מונירח) נס(עדה 

  ומה עוד
  לצבי ומינה דבורה ועמינדב    

  ָסָבִתי ָהִראׁשֹוָנה ִנְׂשְרָפה ְּבַמֲחנֹות ָהֵאֶפר ַוֲעָׁשָנּה ֻּפַּזר ִּבְׁשֵמי ֵאירֹוָּפה
  ָרה ְּבֶאְצָּבעֹות ְׁשבּורֹות ְּבַעְרבֹות ַהֶּקַרח ֶׁשל ִסיִּבירפְ י ֶפָלה חָ ּדֹוָדִת 

  ְוָאֶלְּכַסְנֶּדר ּדֹוִדי ָׁשַכב ִעם ִאְׁשּתֹו ּוְבנֹוָתיו ְּבתֹוְך ֶקֶבר ָחפּור ְּבַאְדַמת ַהַּבְרֶזל
  הַעד ֶׁשַהַּטַחב ִּכָּסה ָּפָניו ְוַׂשֲערֹות ְזָקנֹו ָהְפכּו ָירֹק ִמן ָהֵאימָ 
  ֹוַנרָסָבִתי ֵמֶאֶרץ רּוְסָיה ָחְלָפה ִעם ִמְׁשַּפְחָּתּה ֶּדֶרְך ֲחִפירֹות ּפ

  ְוַעד ַהּיֹום ֵאיִני יֹוַדַעת ִמי ָׂשַרד ֵמֶהם ּוִמי ִנְקַּבר
  ֶּכֶבתֵמַאְרָּבָעה ַאִחים ֶׁשל ֵאם ִאיִׁשי ַוֲאחֹוָתּה ִנְׁשַאר ַרק ַהָּצִעיר ֶׁשָּקַפץ ִמן ָהרַ 

  ל ָׂשָרה ַּכָּלִתי ְיַפת ַהַּצָּמה ָחְפרּו ֶאת ַחֵּייֶהם ִמַּתַחת ַלָּגֵדרְוַההֹוִרים ׁשֶ 
  ְוִאּלּו ָּכאן ְּבַאְרֵצנּו ַהַחָּמה ֶחְמַּדת ָאבֹות ַוֲאָמהֹות

  ָנַפל ַהַּנַער ֲאהּוִבי ִּבְמבֹואֹות ָרִפיחַ 
  ּוְבנֹו ֶׁשל ֲאהּוִבי ָנַפל ַעל ְּגדֹות ַהְּתָעָלה

  ְּדבֹוָרה ְוַעִּמיָנָדב ָנַפל ַעל ַהּגֹוָלן ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ַנְחׁשֹון ַהֵּבן ֶׁשל
  ָאז ַּגם ִנְפַצע ָאִביו ֶׁשל ְּדרֹור

  נֹוֵׂשא ֶאת ְּכֵאֵבי ָהְרָפִאים ֶׁשל ָּכל ַהִּמְלָחמֹות ְּבַרְגלֹו ַהְּמֻרֶּסֶקת
  ָעםְׁשֵני ֶאָחיו ֶׁשל ְצִבי ָנְפלּו עֹוד ַּבְּתִחָּלה ַּבַּׁשָּיָרה ִליִחי

  ִאיִׁשי ִויָלַדי ָיְצאּו ְוָׁשבּו ֵּבין ַהִּמְלָחמֹות
  ן ּדֹודֹו ֶׁשל ֲחָתִני ֵּבין ִנְרְצֵחי ֶטרֹורּובֶ 
  
  
  
  

 2008, "עקד"הוצאת , "פרקי שירה –האישה מהגינה : "מתוך
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  עודד פלד

  מסע שמש בנשימות מכחול כחולות

  2007, הוצאת אבן חושן, ]פואמה[קפה השמש הכחולה , טל ניצן
  

שראשיתו , אנר פואטי זה'היכן אבדו עקבותיו של ז? לאן נעלמה הפואמה העברית
  ? תהלים, שיר השירים, מגילת איכה: בספר הספרים

אם , או מחזור השירים, השיר הנרטיבי הארוך. מעט רקע היסטורי, ראשית    
אם כאפוס , ואם במתכונת דרמטית של מֵעין מחזה, ]אלגיה[אם כקינה , כבלדה

המשיך , ואם כהכלאה של שירת לאום ויחיד, אם כשיר אישי בפרוזה, אומיל
חסידים ומקובלים שנטשו את הפזורה ושבו , להתקיים גם בגלות ואצל פייטנים

שלום ' ר; דתי אצל משוררי תור הזהב בספרד-הוא מצא את ביטויו הפיוטי. ארצה
אלעזר הקליר שמקום  'ר, ארה איש עזה'ישראל נג' ר; ]מקובל ופייטן[שבזי בתימן 

שחי כנראה בארץ ישראל , ]ייני[ינאי , ]או סיפרא שבבבל, טבריה[מושבו לוט בערפל 
תקופה בה הפכו היהודים  למיעוט נרדף בקיסרות , במאה החמישית או השישית

סעדיה גאון ' המוזכר בכתבי ר, מראשוני הפייטנים, יוֵסי בן יוֵסי; ביזנטית-הרומית
; סעדיה גאון' ר; יוסף קארו' ר, "שולחן ערוך"אצל מחבר " הגדול הכהן"וזוכה לכינוי 

' שעלה לארץ ישראל יחד עם ר, שלמה אלקבץ מסלוניקי' ר; דונש בן לבראט הלוי
משה ' התיישב בצפת ואסף אליו את חבורת המקובלים ובראשם ר, יוסף קארו
ת השם שקידש א, בן למשפחת מומרים פורטוגלית, שלמה מולכו' ר; קורדובירו

; אף הוא מקובל ופייטן, משה חיים לוצאטו' ר; י הקדוש"האר; בעלותו על המוקד
  . ואחרים, הרב אברהם יצחק הכהן קוק

עשרה עם התפשטות תנועת -לתחייה במאה התשעהפואמה העברית קמה    
פואמה בה גולל את סיפורה של , "ברוריה"כאשר שמואל מולדר כתב את , ההשכלה

ורבל , של לאסקי[אחר כך הופיעו שלוש פואמות ; תרדיון-בת רבי חנינא בן
והאפוס של נפתלי הרץ , "חולדה ובור"שסיפרו את המעשה התלמודי על , ]ולאנגבנק

משה ", "נקמת שמשון", "בת ציון"ל כתב את מחזור שירי "מיכ". שירי תפארת", וייזל
אוריה ובת " ם הכהן כתב את"אד; "שלמה וקהלת"ו" יעל וסיסרא", "על הר העברים

, "אהבת ציון"שלוש שנים לאחר הופעת ]. דרמה אלגורית" [אמת ואמונה"ו" שבע
שירי "ואחר כך את , "אהבת מיכל ודוד"גורדון את . ל.פרסם י, הרומן העברי הראשון

  ".במצולות ים"ו" בין שיני אריות", "יהודה
העבריות מהו המכנה הפואטי המשותף לפיוטים הדתיים הקדומים ולפואמות     

  'חילונית'בין אם מדובר בפיוטים שנושאיהם דתיים ובין אם בפואמה ? בעת החדשה
מּודע ממקורות היהדות -אם במּודע ואם בלא, אלה גם אלה שואבים –עסקינן 

אפשר להפליג . אלה גם אלה נשענות בחלקן על מסד השיר הארוך; והִעְבִרּיּות
זו שתפסה מקום , לגוליה השוניםבסיפור המרתק על תולדות הפואמה העברית בג

, אבא קובנר, טשרניחובסקי, ביאליק: נכבד בשירה מאז תחיית השפה העברית
- אורי, יעקב פיכמן, "]מסדה["יצחק למדן , "]יעקב רבינוביץ בירמות["שמעון הלקין 
, אלתרמן, מרים- יוכבד בת, שלום.ש, אביגדור המאירי, אלכסנדר פן, צבי גרינברג
אלא שבימינו אלה לא נותרו ; ועוד, יונה וולך, אבידן, עמיחי, בסריעקב , שלונסקי

, ישראל פנקס, קסט- איתמר יעוז[מיוצרי סּוָגה פואטית מלבבת זו אלא איים בודדים 
דומה שבסיר ]. ועוד, רנו'מאיה בז, רובי שונברגר, יהורם בן מאיר, אורי ברנשטיין

גם יריעת השיר , ף השירה מתקצרלא זו בלבד שמד, הֶמֶכר-המהביל של מטבח ִזְבֵלי
אולי זהו אחד מסממני השבר העמוק של ? מדוע. אורך הנשימה שלה, מצטמצמת

שאיבדה בהדרגה את מקומה המרכזי והחלה להתדרדר בלא , השירה העברית
מעיקים , ואולי מפני שהחיים נעשו מהירים מדי; מעצורים באמצע שנות השמונים
  . פרוזה ארוך- וח הנחוץ לכתיבת או קריאת שירהר- ורועשים מכדי לאפשר את אורך
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רוח מרענן שיש בו כדי -היא משב, הפואמה של טל ניצן, "קפה השמש הכחולה"    
ובייחוד אצל הקוראים המייחלים לשובו , לזרוע תקווה בקרב אוהבי השירה העברית

לשירתם של [המוכרת לנו מתרגומיה הנפלאים מספרדית , ניצן. של השיר הארוך
, אלחנדרה פיסארניק, אוקטביו פאס, פבלו נרודה, אדו'אנטוניו מצ, ר ואייחוססא
מבע המציירת בנשימות מכחול ארוכות -מתגלה כאן כמשוררת רגישה ועזת, ]ועוד

של , גיאוגרפיים ומטאפיזיים, מתעתעים אולי, מסעי גוף ונפש במחוזות אחרים
היא מתווה ציוני דרך , אלוג אהבהדי/הכתוב כמונו, בשיר קינה ֶאִּפי זה. געגוע ואובדן

-דקויות של ערגה ושל ידיעת חוסר התוחלת שבאהבה בת, מדויקים עד כאב, חדים
שיר ארוך של זרם -כמשפט, אפשר לקרוא אלגיה נפלאה זו בנשימה אחת. חלוף

במראות ובנופים שהיא , במקצביה, בשטף שלה –מפני שהיא מכה בקורא , תודעה
, בעוצמה הרגשית המושגת דווקא מתוך נגיעה בניואנסים, וויתרה מז; פורשת לעיניו

- כבר בפתיחה מופיע אות מבשר. אוזן ולב, בנימים זעירים של תחושות והרהורי עין
שם כרת , אותה רוח יוקדת שהטריפה את דעתו של ון גוך בָאְרל, הִמיְסְטָרל, רעות

אל / נשברת עכשיו ,הִמיְסְטָרל/ ,ששברת את שנתי כמו שהרוח/ זו את" :את אוזנו
שלושה צעדים בין ./ מבהלה/ ,אבל לא מגעגוע התעוררתי/ ,קירות האבן העבים

היו חותכים את / ,שוב הזמן, הפחד, הזמן/ ,אילו ניסיתי לעבור:/ המיטה לחלון
אולי המשך , ֶאגֹו- מֵעין ַאְלֶטר, הוא גבר, המספר, הדובר בפואמה]. 5-6' עמ[ "נשמתי
אך ; "ּדֹוֶמְסִטיָקה", בחלק משירי הקובץ הראשון של טל ניצןהדובר ', הנוסע'לדמות 

ניצן נוטלת את החירות לדבר בשמה של . ניתן לשער שהדברים מורכבים יותר
גם . אלא שלא רק הוא נוכח בעלילה, האוהב, בקולו של אדם אחר, פרסונה אחרת

ת אבל אני אוהב א, אינני משורר" - במוצהר , שאינה משוררת, האהובה, היא
כך , הן בדבריו והן בין השורות, שלה נוכח כאן' אני'גם ה -] בצרפתית" [השירה

אמת לביוגרפיה אלטרנטיבית תורם לשרטוט רגעי - שטשטוש הגבולות בין ביוגרפיית
משום שאין כאן . חלילה, ואין מקום לטעות בהבנת הנקרא. הקסם בפואמה נּוָגה זו

, ולא תעתועי ִמְגָדר מתוחכמים למיניהם', הפוך על הפוך על הפוך'משחק בנוסח של 
חידה - ֵּפֶׁשר או כתב-הבאים לבלבל את דעתו של הקורא ולהציב בפניו ספינקס חסר

העושה , מן הראוי לציין בהקשר זה שתורת הִמגדר, במאמר מוסגר. יומרני כביכול
היא לאמיתו של דבר אתר הקבורה הרשמי של , לה היום חיל ונפשות באקדמיה

. שהיא נמצאת ֵמֵעֶבר להבלים הללו, וֵייָאֵמר לשבחה של טל ניצן. האותנטי הפמיניזם
ממריאה כאן , זו הכלואה בשבי הבית והשגרה, "ּדֹוֶמְסִטיָקה"בספרה ' הנוסע'דמות 

  .כפרפר שבקע מגולם והגיעה שעתו לעופף בעולם
גד שבה רואה הסופר לנ, בניגוד לכתיבת פרוזה. כתיבת שיר היא יציאה למסע    

כשמשורר מעלה , של הסיפור או הרומן כולו, ולּו חלקית ומטושטשת, עיניו תבנית
ברובם המכריע של המקרים אין לו מושג לאן , על הכתב את מילות השיר הראשונות

ארצית  –אודיסיאה , הרפתקה, לפיכך, הפואמה היא. יגיע ובאיזה משפט יסיים
לבנות , ייבת לספר סיפור כלשהוהיא ח, ובשל היותה שיר ארוך; ורוחנית גם יחד

, מטפורות, יסוד נראטיבי שיוכל לשאת על גבו נדבכים נוספים של דימויים
אכן מוביל אותנו אל מחוזות " קפה השמש הכחולה"הסיפור של . תובנות, הפשטות

תחנות רכבת וצלצוליהם של פעמוני , נופי כפר, עיר שדה בצרפת - זרים של מקום 
ומגולל לפנינו , מתנהל בעצם על ציר התנועה של הזמן אך הוא - כנסייה ברקע 

אני פורׂש " :שיטוט קדחתני בארכיוני הנפש, עבודות חפירה סיזיפיות במכרות זיכרון
ומחפש את מה שנזרע / מהרגע הזה שנשקף בחלון הקפה/ את תולדותינו הקצרות

בלי שיבואו מ/ שאי אפשר עוד לעצום/ וטמון עכשיו ִּבְמצּוַלת המבט/ בלי ֵמִׂשים
/ והקיץ ֶׁשָּׂשַרר ביום והגשם/ מעקה האבן של הגשר העתיק/ נהרת המים תחת
הגשם שהניס אותנו / ,העונות הצטמצמו למידותינו/ כאילו גם, שכמעט כל לילה

שירדו כמו מים על / לאצבעות, למקומות מסתור/ ,ולצרות בסמטאות/ לנידחות
וגם בגן , כמובן/ ,אני מאמין באהבה'/ ,כשעוד היינו חמושים בהן/ ,והמילים/ ,העור
  / ',המבט החם תמיד מסתתר מאחור:/ האירוניה שלָך כמו משקפיים כהים'/ ',עדן
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לניצחון , בלי ְסָיג/ להתנגשות, נחושה להתמסרות/ לפני שכל תנועה אמרה תחינה
לא את סופו כי אם את / הטומן בכל הרף עין/ על הזמן, ליומיים, ולּו לרגע/ פראי

בלי לשחזר / את קוֵלְך איני יכול לשמוע עוד:/ ַהִהָּמְׁשכּות ַהְּתֵפָלה שאחריו/ ָּפַלתַהְׁש 
ומשהו שלפעמים קרוב / ,נימת השאלה שאת עֹוָטה לכל דבר/ את ִמְבָטֵאְך ואת
/  בעוד פעמוני הכנסייה מצלצלים/ מֵזֶכר עוֵרְך שליטפתי בלי ָׂשְבָעה/ לַמְׂשֵטָמה נשאר

  ].12-13' עמ[ "כמו התראה, ששלו, שתיים, חצות
נהרת המים תחת מעקה 'עצמה קולחת כ-ציטוט ארוך זה מדגים כיצד הפואמה    

זמנית מפה של -הנוף החיצוני משמש בו. שהיא מתארת' האבן של הגשר העתיק
תואמות , ולפיכך עונות השנה מצטמצמות למידותיהם של האוהבים, זרימת תודעה
, ַלְרּגֹו ,ְקֶרֶׁשְנדֹו וִּדיִמינּוֶאְנדֹו ,סוחפת וֵמֵאָטה לסירוגיןה, הזרימה הזו. ועוטות אותן

   היא הדרך שאינה מובילה. ו גם יחדהיא נשימת השיר ונשימת-היא –ֵלָגטֹו וְסָטָקטֹו 
ואודיסיאה  . אם נקבע לו יעד בכלל, עצמה יעד המסע-לשום מקום מפני שהיא

אויבו  –נעה על ציר הזמן , ורּוחַ -נפש- ודם- צליינית של בשר/עלילות צליין, מרתקת זו
. לשון לו-שׁשֹוָפר, חיים ומוות ביד הזמן. תמותה-של כל יצור בן, הגדול של האדם

מאפשר למשוררת לשוטט בשמורות , ומאידך, חלוף- הוא ממית אהבה בת, מחד
. צל מטאפיזיים- אל נהר ונהרת אור, פיזי, לדלג מפלג מים ארצי, הטבע של הזיכרון

האלבטרוס של . זה סוד המעוף החוצה גבולות זמן ומקום, א המפתחכאן נמצ
, שבה עוף המים הגדול והכבד הזה, אותה מטאפורה מופלאה זו שלו. בודלייר

תמותה יכול -אם ישנם רגעים בהם בן. דמותו של המשורר- הוא בן, הממריא לאיטו
ניצחון . תפעמיים שבהם הזמן עומד מלכ- הרי אלה רגעי חסד חד, להכריע את הזמן
. היא אוצר של רגעי חסד כאלה" קפה השמש הכחולה"הפואמה . הרוח על החומר
  .שפתיים ִייָׁשקּו

  
                                                                                          

  
 
  

  

  

  

  יהודה עמיחי

  התפילות נשארות לעד, אלים מתחלפים: מתוך
  ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ֲאִני אֹוֵמר 

  .ֶּׁשַהְּתִפּלֹות ָקְדמּו ֶלֱאלִֹהים
  ,ַהְּתִפּלֹות ָיְצרּו ֶאת ָהֱאלִֹהים
  ָהֱאלִֹהים ָיַצר ֶאת ָהָאָדם

  ְוָהָאָדם יֹוֵצר ְּתִפּלֹות 
  .ֶׁשּיֹוְצרֹות ֶאת ָהֱאלִֹהים ֶׁשּיֹוֵצר ֶאת ָהָאָדם

  

  

1998, "שוקן"הוצאת , פתוח סגור פתוח: מתוך
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  קליין אדלינה

  לוח
  .ִאיׁש ַהּלּוַח סֹוֵחב אֹוִתּיֹוָתיו ִעָּמדֹו

  .עֹל ָּכֵבד נֹוֵׂשא ַעל ִׁשְכמֹו
  -ֵאינֹו ִנְצָרְך ְלַהְכִריז ַעל ִעּסּוקֹו 
  ְיָלִדים ְיֵרִאים ּוִמְסַּתְקְרִנים

  .ִנְׂשָרִכים ַאֲחָריו, ִמְסַּתְּתִרים ִמָּפָניו
  ,אֹוִתּיֹות ַהּלּוַח מּוָזרֹות

  ים ַלֲהָבָנָתן ֲעַקְלַקּלֹותַהְּדָרכִ 
  ...ֵּבין ְׁשִביֵלי ֶהָהִרים קֹוְסִמים, ַהַּמְחּבֹוִאים

  ,ַרק ַיְלּדֹו ַהָּקט ַקּׁשּוב ָלרּוַח ָהרֹוֶחֶׁשת אֹוִתּיֹות
  ַקּׁשּוב ַלִּגיר ַהָּלָבן  –ַרק ַיְלּדֹו ַהָּקט 

  .ָהרֹוֵׁשם ְּבלֹא ֶהְפֵסק
  .דְמטֹוִסים נֹוְׂשִאים ִמְטֲעֵני ְׁשמָ 
  .ַּכּדּוִרים ׁשֹוְרִקים ַמֲעִלים ֵאֶפר

  ִיְלָלָתם ְּכֶׁשל ַּתִּנים
  .ֶטֶרם ִהְסַּתֲערּות ַעל ַהֶּפֶגר

  .ָנִׁשים ְועֹוָלִלים ּבֹוְרִחים ְלַהִּציל ַנְפָׁשם, ְּגָבִרים
  ,ַרק ִאיׁש ַהּלּוח נֹוָתר ָנטּוַע ִּבְמקֹומֹו

  .ֻמְחָּבא ְּבֵצל ַהּלּוַח ַהָּכֵבד
  .ָחה ַמִּכיָרה ָלִראׁשֹוָנה ַּבֲחִׁשיבּות ַהַּמָּׂשאַהִּמְׁשּפָ 

  .ִאיׁש ַהּלּוַח  ּכֹוֵבׁש ֲהָנָאה ִרְגִעית
  ,ַהַּסָּבא ְמַדֶּדה ֶאל ָנִקיק ָיֵבׁש

  ְּבֶבָהַלת ֻּפְרָקן, ְמַׁשְחֵרר ֵמיָמיו
  .ַעל ְרצּועֹות ַסְנָּדָליו ַהְּׁשחּוִקים

  

  טּוָטּה ָהִאָּׁשה ָּתָרה ְּבֵעיֶניָה ַאַחר ַזאֲ 
  ...ַהֶּנְעָלם ְלַׁשְבִריר ְׁשִנָּיה ִמַּמְעַּגל ֵעיֶניָה ַהּבֹוְלׁשֹות

  ...ַהְחָלָטָתּה ָנְפָלה ְלִהְׁשַּתְחֵרר ֵמַהֶּקֶׁשר ַהּכֹוֵבל ֵּביֵניֶהם
  ;ָהִאָּׁשה ְמַקֶּבֶלת ֶאת ְּבָנּה. ָהְרכּוׁש ְמֻחָּלק ַּכָּדת ְוַכִּדין
  .ּלּוחַ ִאיׁש ַהּלּוַח ְמַקֵּבל ֶאת הַ 

  ;ִעם רּוַח ֲחזֹונֹו, הּוא ְלַדְרּכֹו ֶׁשּלֹו
  ...ִעם עֹל ְּכָבֶליָה ְּכֵאם, ִהיא ְלַדְרָּכּה ֶׁשָּלּה

  ,ִאיׁש ַהּלּוַח ּדֹוֵאב ַעל חֶֹסר ַהֲהָבָנה ִלְצָרָכיו
  ,נֹוֵׂשא ִעּמֹו אֹוִתּיֹוָתיו ֶׁשַעל ַהּלּוחַ 
  .ּפֹוֵסַע ִּבְכֵבדּות ְּבֶדֶרְך ַהְּבִחיָרה

  .הֹוֵפְך ׁשֹוֵמם ָוֵריק, ֶׁשָהָמה ָאָדם, ִּמְדָּבר ַהּתֹוֵססהַ 
  .ִאיׁש ַהּלּוַח נֹוָתר ְלַבּדֹו

  .ַמְחִסיר ְּפִעיָמה, הּוא ֵמִאיץ ְצָעָדיו
  
  
  

__________________________________ 
  .המתעד מלחמת השרדות בטיבטים" לוח: "השיר נכתב בעקבות ְצִפָּיה בסרט
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  חדש על המדף
 
 
  
  

  מיסטיקה בשירה העברית במאה העשרים
  

  יוסף- בר לחמוט' פרופ: מאת

  
? האם הספרות החסידית היא השלב האחרון בתולדות הספרות המיסטית היהודית

 השנוצר, ובעיקר בשירה העברית החילונית, האם אפשר למצוא מיסטיקה בספרות
  ? במאה העשרים

  
המשיכה , במאה העשרים ירשהשהשירה העברית  יוסף- חמוטל ברבספר זה מוכיחה 

וכי גם סופרים ומשוררים , ופיתחה את היצירה הספרותית המיסטית היהודית
, אמיר גלבוע, יצחק- אברהם בן, אלתרמן, שקיימו אורח חיים חילוני דוגמת ביאליק

דליה , זלדה. פנחס שדה ובנימין שבילי כתבו יצירות בעלות אופי מיסטי מובהק
חביבה פדיה ואחרות הוסיפו למיסטיקה היהודית , ונה וולךי, רבקה מרים, רביקוביץ

  . המסורתית שירה מיסטית נשית
  

ועל כן שימשה לעתים גשר בין , המיסטיקה היהודית לדורותיה ספגה השפעות זרות
גם השירה העברית המיסטית המודרנית יכולה לשמש . היהודים לבני דתות אחרות

וכן לגשר בין הרוחניות , ים לחיים רוחנייםגשר בין יהודים דתיים לחילונים שנכספ
  . היהודית לרוחניות הנוצרית והמוסלמית

  
היא לימדה באוניברסיטה  .היא משוררת וחוקרת ספרות יוסף- חמוטל בר' פרופ

, גוריון ובאוניברסיטאות בארצות הברית- באוניברסיטת בן, העברית בירושלים
  . בירושלים  מכון הרטמןברוסיה ובאוקראינה והיתה עמיתת מחקר ב, בצרפת

שירים : בוקר, לילה, )1990(הלא ובכללם   ,תשעה ספרי שירה  יוסף פרסמה-בר
שני ; שזיכו אותה בפרסים רבים, )2004( הבראהו)  2001(מזון  ,)2000( ותרגומים

שישה ספרי    ;)2005, קריאות ושריקות( ספר מסות ; ספרי תרגומי שירה מרוסית
 מגעים של דקאדנסו) 2007מהדורה מורחבת , 1988( דהעל שירת זלבכללם  ,מחקר

בעיקר בנושא ההקשר הרוסי של הספרות   ,וכן עשרות מאמרי מחקר; )1996(
   .העברית

  
  

  052-5559482ספרים הוצאת ידיעות , מאיה ישראלי: לפרטים נוספים
Maya-i@yedbooks.co.il 

  

  

  

באתר של החוג לשוחרי שירה" חדר קריאה"במדור  ,ומתוכו על הספר

http://www.saritpoetry.co.il/reading.html
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  המדור לחיפוש שירים

  

  ?האם יש לו קשר כלשהו למשורר נתו זך? מי מכיר את השיר המצורף ואת מחברו

  

  הוא מתנצל
  -צפרים מתעופפות מתוך ידיו

  עכשו. אחת ועוד אחת
  הוא לא לקח מכם. הוא נח
  .מורלא שור ולא ח: דבר

  איזו חוצפה היא, באל. הוא מתנצל
  אני. הוא מתנצל, באל. זאת להתנצל
  .הוא מתנצל: שואל אתכם

  אתם מונים את. אתם אינכם עונים
  דוקא בשמים הולכת הרוח. הפעמים

  רכה כמו, בדרך הכבושה ביותר
  כאן על אדמה. פלומה של צפור

  נדמה לי. הרגל מתקשה עם כל צעד
  .מעוש, שמעו. שרעד עבר בגוף

  מה עוד יש לו: הוא קורא מן הכתב
  .לומר עכשו
  הוא אומר שהוא? הוא כותב? הוא מתנצל

  הוא: אחרון התלמידים משרבב את צוארו? אוהב
  ?הוא יתן? הוא ימכר? הרוח לאן. עוד קטן

  הוא אומר שהוא? מה הוא משנן שם לעצמו
  .הוא ישכח. שמו כתוב בכל עתון? זוכר

  .ןהוא איננו אחרו. הוא ילקח
  

  

  

הוא נכתב כנראה על ידי ? קוראים מישהו המכיר את השיר הבאהאם יש מבין ה
  .המתורגם לאנגלית, יהודה עמיחי ויש בידינו רק קטע קטן ממנו

  

The happy chime of bells 
calling to prayer from Mount Zion 
rolled across to Sultan's pool 
rested and rose again on the far side of the valley 
a powerful chime from a high bell clapper (Inbal) 
 

  

  .נודה לכל סיוע
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  שונות
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  באתר החוג לשוחרי שירה" קולות מן הים האחר"למצגת 

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