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דבר העורכת
תחושות ואווירת ימי הזיכרון לקורבנות השואה ולחללי צה"ל ,מחלחלות אט אט אל
חיי היומיום שלנו .הן עמנו תמיד ,אך הן הולכות ומתעצמות ככל שקרבים "הימים
הנוראים" .איש איש וזכרונותיו הפרטיים-האישיים וכולנו יחד כציבור בעל
היסטוריה משותפת ,המעוגן היטב בזיכרון הקולקטיבי.
לשירה מקום נכבד ומרכזי כדרך ביטוי למגוון רחב של רגשות העולים מתוך הווית
הזיכרון וההיזכרות ,האובדן והאבל ,הכאב והנחמה .היא אולי הדרך המזוככת ביותר
המשרתת צרכים אילו אצל הפרט ובקרב הכלל.
כל העת ,ובמיוחד בימים אלה אל לנו לשכוח את שלושת השבויים – הבנים,
המצפים עדיין לפדיון וגאולה ואת בני משפחותיהם המייחלים לשוב הבנים הביתה.
גלעד שליט  677 -ימים של שבי 677 .ימים של כמיהה לפדות.
אלדד רגב  670 -ימים של שבי 670 .ימים של כמיהה לפדות.
אהוד גולדווסר –  670ימים של שבי 670 .ימים של כמיהה לפדות.

ומה בגיליון זה?
מרביתו עומד בסימן השואה .יצירות של מי שהיו שם ויצירות של
מי שהשואה מהווה חלק בלתי נפרד מקרקע גידולו.
המאמר המרכזי עוסק בהשוואה בין שיריהם של פאול צלאן "פוגת
מוות" לבין שירה של סילביה פלאת' "פוגה קטנה" .מקור המאמר
באינטרנט והוא תורגם מאנגלית ,לאחר קבלת אישור מהמחברת.
רשימה מעניינת על המשורר הרוסי מיכאיל יורייביץ' לרמונטוב
ותרגום שירו המרגש "שיר ערש של קוזקים".
ב"עיין ערך תרגום" היכרות עם המשוררת האמריקאית מאיה
אנג'לו ושיריה .מפגש עם המשורר ההונגרי ארון גאל ועם שיריו.
רשימה על ספרו החדש של המשורר יעקב שגיא" ,הולך על זמן"
ורשימה על הפואמה מאת המשוררת טל ניצן" ,מסע שמש
בנשימות מכחול כחולות" .כמו כן ,היכרות עם ספרה החדש של
פרופ' חמוטל בר יוסף "מיסטיקה בשירה העברית במאה העשרים".
במדור לחיפוש שירים אנו מציבים בפניכם  2אתגרים מענינים
ומקווים שתיענו להם.
אני רוצה להודות לכל אותם מאות ששלחו מכתבי תגובה חמים,
מנויים ושאינם מנויים ,למצגת "שירי מכות מצרים" מאת נתן
אלתרמן .מצגת זו "ספגה" את התגובות הרבות ביותר עד כה ,ועל
כך אנו מודים מקרב לב.
אני מבקשת שוב להזכיר לכל שולחי היצירות .אנא ,רשמו את
שמכם ואת הדואל שלכם על גבי הקובץ הנשלח.
מאחלת לכולם קריאה מהנה.

שרית
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אשר רייך

טלאים
ֶע ַלםַ .רק ַה ֶשּׁ ֶמשׁ
ַהיְּ קוּם נ ֱ
ֶמתִ .בּ ְד ָמ ָמה ִהיא
עוֹדה ַקיּ ֶ
ָ
ירה ֶאת ָה ִריק.
ְמ ִא ָ
יל ֶבּ ְר ַמן ֶאת .1944
ָכּ ְך ָח ַלם ֲאדוֹן זִ ְ
ָע ָבר ִבּ ְל ִתּי ֻמ ְשׁ ָמד ִא ָחה ְט ָל ִאים
וּשׁ ַתּיִ ם ָשׁנָה,
ֶשׁל ְ
אַר ָבּ ִעים ְ
אַחר יוֹםַ -חיִּ ים ְבּ ֶס ֶרט שׁוֹאָה.
ְל ַ
אוֹתוֹ ַליְ ָלה נִ ְשׁנָה בּוֹ ַה ֲחלוֹם -
ַמיִ ם ָקמוּ ִל ְת ִחיָּה ֶבּ ָענָן
עוֹר ָרה.
וְ ֵאשׁ ָבּ ֵא ֶפר שׁוּב ִה ְת ְ
ָמוֶת ִבּ ְל ִתּי גָּמוּר
צוּע.
ָע ַטף אוֹתוֹ ְכּ ֶבגֶד ָפּ ַ
ֻמ ָדּם ֵה ִקיץ ִמ ְשּׁנָתוֹ.
ְמד ְ
מּוֹריק אוֹר,
ֶח ַפּז ִמן ַה ַמּ ְר ֶאה ַה ִ
לֹא נ ְ
ָל ַבשׁ ְבּ ִא ִטּיּוּת ִבּ ְג ֵדי ְט ֶר ְבּ ִל ְינ ָקה ֶשׁלּוֹ
ַלּ ַחִ ,ס ֵדּר ֶאת ַה ִמּ ָטּה,
ְבּ ַק ְפּ ָדנוּת ִה ְתגּ ֵ
ָפּ ַתח ֶאת ֶבּ ֶרז ַהגָּז,
בּוֹט ַח וְ ָשׁ ֵלו ָה ַל ְך ְל ִמ ָטּתוֹ.
ֵ

חווה ניסימוב

האם גם בשמיים

אפור

ַה ִאם גַּם ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם
שׁוֹכ ִבים ְמ ֻמיּ ִָנים
ֵהם ְ
ָדים ֶשׁ ָלּ ֶהם ַה ְקּ ַט ִנּים
ְכּמוֹ ַה ְבּג ִ
יט ִרינָה:
חוֹרי ַהוִּ ְ
ֵמ ֲא ֵ

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

סוּגים
ְל ִפי ִ
ְל ִפי ְגּ ָד ִלים
ָתם
ֵאלּוּ ֶשׁ ֵמּתוּ ִבּ ְשׁנ ָ
ֵאלּוּ ֶשׁ ֵמּתוּ ִבּ ְרזוֹנָם
גּוּעים
ַע ִ
וְ ֵאלּוּ ֶשׁ ֵמּתוּ ִמגּ ְ
אַבּא
ְל ִא ָמּא וְ ָ
רוּפים.
ְשׂ ִ
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טוביה ריבנר

שם ,אמרתי
מוֹצ ִאי.
יתי ְל ַה ְראוֹת ְל ָבנַי ֶאת ְמקוֹם ָ
אתי ִמ ֵבּ ִ
ָצ ִ
יָ
אָרץ
אָמ ְר ִתּיָ ,שׁ ַכ ְב ִתּי ַעל ָה ֶ
ָשׁםַ ,
ָמוּך ִמן ָה ֵע ֶשׂב
שׁוֹתי ,נ ְ
ֶא ֶבן ִל ְמ ַר ֲא ַ
אָרץ
ַכּ ֲע ַפר ָה ֶ
ַהכֹּל ָשׁם ִנ ְשׁ ָמר.
וּביְּ ָערוֹת ֶשׁ ָהיוּ
ָע ַב ְרנוּ ֶבּ ָה ִרים ַ
ישׁים ָהיוּ ָר ִעים.
ְמ ָערוֹת וְ ַה ַמּיִ ם ִנ ְקווּ ַבּ ֶדּ ֶר ְך וְ ַה ְכּ ִב ִ
כוֹנית ִדּ ְלּגָה ַעל ַהבּוֹרוֹת.
ַה ְמּ ִ
מוֹצ ִאי.
ַענוּ ְל ִעיר ָ
נּוֹטה ִהגּ ְ
ָבּאוֹר ַה ֶ
שׁוֹא ִלים ָבּנַי.
ַמה ָה ֲאוִ יר ַה ָמּתוֹק ַהזֶּה? ֲ
נּוֹפל ֵמ ַה ִקּירוֹת?
יח ַה ֵ
ַמה ַה ִטּ ַ
ישׁה ַבּ ַחלּוֹן.
ידה ַהיְּ ִשׁ ָ
ֵאין ָדּ ָברִ ,ה ִגּ ָ
ֶיה ַהיְּ ֵבשׁוֹת
ָכּאן גַּם ֶה ָע ִתיד ָע ַבר .וְ ָסגְ ָרה ֶאת ֵעינ ָ
צוֹלל.
ָפיו וְ ֵ
קוֹפל ֶאת ְכּנ ָ
עוֹלה וְ ֵ
ְכּעוֹף ָה ֶ
אָמ ְר ִתּי ְל ָבנַי.
נוֹל ְד ִתּיַ ,
ָכּאן ַ
נוֹלדוּ ָכּאן ָקרוֹב.
הוֹרי וּזְ ֵקנַי ְ
ַ
נוֹל ִדיםָ .כּאן ָהיָה ַבּיִ ת
ָ
רוּח ָע ְב ָרה
אָמ ְר ִתּי ְל ָבנַי וְ ָה ַ
ַ
וּבין ַה ִמּ ִלּים.
ֵבּ ִיני ֵ
וּמ ַתי
מוֹצ ִאיָ ,
ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי ְל ַה ְראוֹת ְל ָבנַי ְמקוֹם ָ
שׁוֹא ִלים ָבּנַי ,וְ ֵאיפֹה
ֹאכל ֲ ,
נ ַ
נָלוּן?
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יעקב שגיא

זה לא אני ,זה אני
זֶה לֹא ֲא ִני,
יתי ָשׁם,
לֹא ָהיִ ִ
הוּדי ְמ ֻס ְל ַסל ֵפּאוֹת
ֶלד יְ ִ
יֶ
ָקן ָעבוֹת.
וְ ִעם ז ָ
רוֹצה ִל ְהיוֹת ְבּנוֹ ֶשׁל ַרב
ֲא ִני לֹא ֶ
ָדע ָלמוּת ַבּ ְקּ ָרב,
ֶשׁלֹּא י ַ
ָדיו,
שּׁוּחה ֲא ֶשׁר ָח ְפרוּ י ָ
ֶא ָלּא ַבּ ָ
ַבּ ֲא ָד ָמה ְקפוּאָה.
ָל ָמּה ֲא ִני חוֹזֵר ְל ָשׁם?
ַה ֵרי ָצ ַמ ְח ִתּי ָכּאן,
וֲ
ָחףַ ,ה ְמּא ָֹהב ָבּ ֲא ָד ָמה ַהזֹּאת
ֶלד י ֵ
יֶ
ֲא ֶשׁר ִמ ַתּ ַחת ְל ַר ְג ָליו.
צוֹבר ָשׁ ָרב
נוֹפיםֵ ,
צוֹבר ֶמ ְר ָחק ,צוֹ ֵבר ִ
ֵ
אוֹתם ַבּ ַתּ ְר ִמיל ֲא ֶשׁר ַעל גַּב.
ָל ֵשׂאת ָ
ַה ַמּ ִדּים ֲא ֶשׁר ָל ַב ְשׁ ִתּי אָז
ָצ ִרים ָע ַלי ַע ְכ ָשׁו,
ֶסת ְבּ ַע ְצ ָמהּ,
ְק ָר ִעים ֶשׁל י ְַלדוּת ְמ ֻכנּ ֶ
ֶפת ַחלּוֹנוֹת,
מוּג ֶ
וּלקוֹלוֹת ִח ָבּה.
טוּמה ְל ַר ַעשׁ ְ
ֲא ָ
אָבד ִעם ֵה ָע ֵלם ָה ֵאם
ַה ִבּ ָטּחוֹן ַ
ָצאָה ְל ֶרגַע ,וְ לֹא ָשׁ ָבה עוֹד.
ֲא ֶשׁר י ְ
זוֹכר ָלהּ זֹאת.
ַעד ַהיּוֹם ֲא ִני ֵ
ֶלד ָה ִא ֵלּם
ֶמה ָע ַלי ַל ֲעשׂוֹת ַבּיּ ֶ
אַח ַרי,
ֲא ֶשׁר ִנ ְג ָרר ֲ
ָה ְלאָה ְל ֶמ ֶשׁ ְך ָכּל ַחיַּי,
ִמ ָכּאן ו ָ
יך ֶאת ַה ְשּׁ ִתיקוֹת
בּוֹחר ְל ַה ְמ ִשׁ ְ
אָדםֵ ,
מוֹאס ִבּ ְשׂ ַפת ָ
ֵ
אָשׁם.
ְל ַה ְרבּוֹת ָ
ֶהגֵית ְבּ ִפיְ ,כּ ַמ ְג ֵר ַסת ָח ָצץ.
נוֹטר ִל ְשׂ ַפת ֵאם ַהנּ ֱ
ֵ
שׂוֹרט ַע ְצ ִמי ִבּ ְס ַב ְך ַה ֶפּ ֶטל
ֵ
אַר ַבּע ַה ְכּנָפוֹת,
ַה ִנּ ְט ָפּל ֶאל ְ
ֻלּי ְנ ָשׁ ָמה יְ ֵת ָרה ַה ְמּ ַכ ָלּה ַח ְמ ָצן
וְ ָכל כּ ִ
ֵמ ֵראוֹת ְמ ֻצ ָלּקוֹת.
וּל ַע ְכ ָשׁו
ֲא ִני ַשׁיּ ְָך ְלפֹה ְ
ֲא ָבל חוֹזֵר ְל ָשׁם,
אָרזוּ ֶאת ִמ ַטּ ְל ְט ָליו
ְכּ ִמי ֲא ֶשׁר ְ
ירם.
וְ ָשׁ ְכחוּ ְל ַה ֲע ִב ָ
נּוֹדדוֹת,
ֶפשׁ ַה ְ
פּוֹרי ַהנּ ֶ
ֵאין ְגּבוּלוֹת ְל ִצ ֵ
ֵאין ִמ ְשׁ ָקל ָל ֲאנָחוֹת,
ַרק ִמ ְשׁ ָקע ִמ ְצ ַט ֵבּר ,וְ ַע ָתּה ְכּ ָבר ְמ ֻא ָחר.
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ָדר
יבה ַעל ַהגּ ֵ
ְשׁ ָ
ֵאין ַמ ֲאגַר ְדּ ָמעוֹת וְ ֵאין י ִ
וְ ַהר ַה ַבּיִ ת לֹא ָח ַרב,
ַרק ְנ ָשׁ ָמה ֲא ֶשׁר ָכּ ְב ָלה ַע ְצ ָמהּ
ית ִרים ַל ִחים,
אָדםִ ,בּ ָ
גּוּפת ָ
ֶאל ַ
חוֹוָה ֶאת ָה ִא ִטּיּוּת ֶשׁל ָה ְ
אָב ָדן.
עוֹל ִמי,
ְבּבוֹר ַתּ ְח ִתּית ְכּ ָבר ֵה ֵחל ִחלּוּף ֶה ֳח ָמ ִרים ָה ָ
דּוּמה ְלפֹה וְ ַה ֵמּ ִתים ְל ָשׁם.
יוֹר ֵדי ָ
ְ
זֶה לֹא ֲא ִני,
יתי ָשׁם,
לֹא ָהיִ ִ
ָקן
ֶלד ִעם ז ָ
יֶ
ִנ ְר ָדּף ַעל יְ ֵדי ַכּ ְל ֵבי זְ ֵאב,
מּוּבן,
ָסים ַכּ ָ
ֶא ְלז ִ
לוֹבשׁ ֶאת ְכּתֹנֶת ַה ַפּ ִסּים,
ָמיןֵ ,
ֲא ִני ִבּנְ י ִ
ֹאמרוּ
ֲא ִני ָח ֵרד ְל ַע ְצ ִמיֶ ,פּן י ְ
יוֹסף".
" ָטרֹף טֹ ָרף ֵ
ַא ִני ֲחלוֹמוֹ ֶשׁל ָכּל ָק ְר ָבּן,
וֲ
אַלתּוֹ ְל ַכסּוֹת ָפּנָיו,
ֶשׁ ִמּ ְשׁ ְ
ַל ֲחבֹש ֶאת ַמ ֵסּ ָכתוֹ ֶשׁל ַה ַתּ ְליָן.
ָקן.
ְבּ ִלי ֵפּאוֹת וְ ִעם ז ָ

חוה פנחס – כהן

צריכה ִל ְמקוֹם תפילה
ָכּל ַה ַלּיְ ָלה ַההוּא
ָר ֲחשׁוּ ִמ ִלּים ִמתּוֹ ְך גּוּ ִפי
ִה ְת ַי ְצּבוּ ָל ֵתת ֵעדוּת ַעל ַנ ְפ ִשׁי
יתי ִא ָשּׁה ֶשׁ ַר ְח ָמהּ ָים וְ חוֹ ִפים ְשׁ ַנ ִים
ָהיִ ִ
וּ ְשׁ ֵתּי ְדּ ֻמיּוֹת
נוֹ ְגעוֹת ַבּ ַלּ ַחשׁ ַהיּוֹ ֵצא ִמ ְשּׁ ַניִ ם ַההוֹ ְל ִכים ַעל חוֹף
ימ ֵני ְנ ָמ ִלים ָי ְצאוּ
ַשׁ ָיּ ָרה ֶשׁל ִס ָ
ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ִבּ ְר ַכּיִ ם וְ ָהיוּ ִמלּוֹן אוֹ ֶל ְכּ ִסיקוֹן
ַה ְמּ ַב ֵקּש ֶאת ֵס ֶדר ַה ְדּ ָב ִרים ַהנּוֹ ַח ְל ִחפּוּשׂ וּ ְלזִ ָכּרוֹן
שׁוּ ָרה ֶשׁל ִמ ִלּים ָי ְצאוּ ִמתּוֹ ְך ַה ַטּבּוּר
ָכּ ְרעוּ ֶבּ ֶר ְך וּ ִב ְקּשׁוּ
ֶשׁ ֶא ְשׁ ַכּח ֶאת ָה ִאישׁ ַההוּא
ֶשׁ ָשּׂ ַמ ִני ְכּ ֵאזוֹר
ְשׁ ֵתּי ִמ ִלּים בּוֹ ְדדוֹת
ָי ְצאוּ ִמתּוֹ ְך ָשׁ ַדי ִבּ ְכ ֵאב
קוֹת ִני ֲח ֵלב ָי ֵעל
ִבּ ְקּשׁוּ ְל ַה ְשׁ ֵ
ָהיוּ ִמ ִלּים ֶשׁ ָיּ ְצאוּ ִמתּוֹ ְך ַנ ְר ִתּיק
יכ ִני ִל ְמ ָע ַרת סוֹד
הוֹל ֵ
אַה ָב ִתי וּ ִב ְקּשׁוּ ְל ִ
ֲ
ַעל חוֹף ִאי ַבּ ָיּם ַה ִתּיכוֹן
ֶשׁ ֶא ְל ַמד ִטיבוֹ ֶשׁל אוֹר רוֹ ֵדף אַ ַחר ֵשׁ ֶפל
וְ חֹ ֶשׁ ְך ַההוֹ ֵלך אַ ַחר ֵגּאוּת
ָכּל ַה ַלּיְ ָלה ַההוּא ַעל ִמ ְשׁ ָכּ ִבי
ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי ְל ַח ֵבּר ֶאת ַה ִמּ ִלּים ָה ֲע ֵמלוֹת
ְלאָ ִריג ֶשׁאוּ ַכל ַלקֹּר וְ ַל ִזּ ָכּרוֹן
וְ לֹא ָיכֹ ְל ִתּי ָל ֶהן

ב.
אתי ִל ְראוֹת
ַבּבֹּ ֶקר ָי ָצ ִ
ְצ ָעקוֹת ַק ְדמוֹ ִניּוֹת
ְט ָר ִשׁים ֵבּין קוֹ ֵצי ַה ַקּיִ ץ
ְבּ ֶא ֶרץ ֶשׁאָ ְמ ָרה ְכּ ָבר
ַהכֹּל ַעל ַה ֵקּץ
וְ ַעל ָשׂ ֶדה ֶשׁ ִה ְת ַקוְּ ָצה
ַגּם ֶה ָה ִרים נִ ְדמוּ ִלי ְכּ ַג ִלּים
ֶשׁ ָקּ ְפאוּ ִבּ ְתנוּ ָעה
ְכּ ֶשׁרוּ ַח ֱאלֹ ִהים
ַמ ָכּה
ַו ֲא ִני ָמה
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ג.
ֵמ ֵע ֶבר ַל ַחלּוֹן ְט ָר ִשׁים
יקים ֶאת ָה ָהר
ַמ ְחזִ ִ
ֶשׁנּוֹ ֵתן אַלּוֹן בּוֹ ֵדד
וְ ָכ ֵתף וְ ָנ ָהר חוֹ ֵתר ַתּ ְח ָתּיו
אַ ַחר ָכּ ְך ְשׁ ֵני ֳא ָר ִנים
יקים ֶאת ַקו ָה ָהר
ַמ ְחזִ ִ
" ֵישׁ ָלנוּ יְ ָח ִסים"
יחה
אוֹ ֶמ ֶרת ַה ַנּ ֲע ָרה ֶשׁ ַמּ ִנּ ָ
ירהּ
אשׁהּ ַעל ֶכּ ֶתף ְצ ִע ָ
ֶאת רֹ ָ
יח ָיד ַבּ ָמּקוֹם
וְ הוּא ַמ ִנּ ַ
יח לוֹ ָמקוֹם
ֶשׁ ַמּ ִנּ ַ
ַה ְתּמוּ ָנה ַהזֹּאת
ִהיא ִה ָמּ ְלטוּת ִמתּוֹ ְך ַה ֶח ֶדר
וְ ַה ֲח ָר ָדה
ֲא ִני מוֹ ָדה

ד.
פּוּחים ִמ ְת ַמ ְלּ ִאים
ית ֶאת ַה ַתּ ִ
ָר ִא ָ
וְ ֶאת ָה ֲא ַפ ְר ְס ִקים ֶנ ֱא ָד ִמים
יתי ַבּ ָמּקוֹם ַה ָנּמוּ ְך ְבּיוֹ ֵתר
ָהיִ ִ
ישׁהוּ ָדּ ַר ְך ַעל ִנ ְשׁ ָמ ִתי
ְכּ ֶשׁ ִמּ ֶ
ְכּ ֵדי ָל ַד ַעת ֶאת סוֹד כֹּ ִחי
חוה פנחס-כהן ,מרצה לספרות ועורכת כתב העת
"דימוי" לספרות ,אמנות ותרבות יהודית .יוזמת
ומנהלת אומנותית של כנס "כיסופים" לסופרים
ומשוררים יהודיים מרחבי העולם ,המתקיים בבית
אבי חי בירושלים.
הוציאה לאור שישה ספרי שירה .בחודשים
הקרובים עומד לצאת קובץ של כל ספרי השירה
ועוד ספר שביעי "אין לי מקום" בסדרת "ריתמוס",
"הקיבוץ המאוחד" .זכתה בפרסיים שונים ,ביניהם:
פרס ראש הממשלה ,פרס אקו"ם לספר שירה הטוב
ביותר של השנה ,פרס קוגל ,פרס אלתרמן .

ה.
ֶזה ָדּחוּף ְמאֹד ִל ְכרֹ ַע ֵמ ַעל ַה ַמּיִ ם
זוֹ ְר ִמים ִמ ְבּ ִלי ִלזְ כֹּר ֶאת ְשׁ ָמם
ִל ְכרֹ ַע ִלפֹּל וְ ִל ְשׁ ַכּב
יהם
ֵבּין ִבּ ְר ֵכּ ֶ
ְכּמוֹ ֶגּ ֶבר ְלאַ ַחר ֶשׁאָ ַהב
ְכּמוֹ אָ ָדם ְלאַ ַחר ֶשׁהוּ ַבס
יכה
ְכּמוֹ ִא ָשּׁה ֶשׁ ְצּ ִר ָ
ִל ְמקוֹם ְתּ ִפ ָלּה
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אושויץ 27.1.45-5.6.40
אוֹשׁוִ יץ ָבּ ַער
כּוֹכב ְ
ַ
לוֹשׁה ָשׁבוּעוֹת.
וּשׁ ָ
אַר ַבּע ָשׁ ִניםִ ,שׁ ָשּׁה ֳח ָד ִשׁים ְ
ְ
לוֹשׁה יוֹם.
וּשׁ ָ
לוֹשׁים ְ
יוֹתר ֵמ ֶא ֶלף ַו ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת ְשׁ ִ
ֵ
וּשׁ ַתּיִ ם ָשׁעוֹת.
לוֹשׁים וְ ִשׁ ָשּׁה ֶא ֶלף ְשׁ ַבע ֵמאוֹת ִתּ ְשׁ ִעים ְ
ְשׁ ִ
ַח ֵמשׁ ֵמאוֹת וְ ֶע ְשׂ ִרים ַדּקּוֹת.
אתיִ ם וְ ִשׁ ְב ַעת ֲא ָל ִפים ו ֲ
יליוֹן ָמ ַ
ְשׁנֵי ִמ ְ
ַח ִמ ִשּׁים וְ ֶא ָחד
יליוֹן וְ אַ ְר ַבּע ֵמאוֹת ו ֲ
וּשׁ ַניִ ם ִמ ְ
לוֹשׁים ְ
יוֹתר ִמ ֵמּאָה ְשׁ ִ
ֵ
ֶא ֶלף ְשׁ ִניּוֹת.
זֶה ָהיָה ְבּ ֶא ְמ ַצע ַה ֵמּאָה ַהזֹּאת.
בוֹתיו,
מוֹשׁ ָ
כּוֹכב ָבּ ַער ְבּ ֵשׁשׁ ְ
ַה ָ
ֻבּ ִעים
ילוֹמ ְט ִרים ְמר ָ
וּשׁנַיִ ם ִק ֶ
לוֹשׁים ְ
ְשׁ ִ
ֵשׁשׁ ֵמאוֹת וְ ֶע ְשׂ ִרים ִמ ְב ִנים
ֲח ִמ ִשּׁים ִכּ ְב ָשׁ ִניםָ ,ח ֵמשׁ ִמ ְשׂ ָרפוֹת.
ָעים,
יליוֹן ו ֶ
ְבּ ָכל ֶרגַע וְ ֶרגַע ִמ ְשּׁנֵי ִמ ְ
ָר ַבע ָה ְרג ִ
אָדםָ ,היוּ ָשׁם.
יליוֹן רֹאשׁ ָ
ֶר ַבע ִמ ְ
ַח ִמ ָשּׁה ֲח ָד ִשׁים ָע ְברוּ ָשׁם
ַבּ ֲח ִמ ִשּׁים ו ֲ
ַח ֵמשׁ ֵמאוֹת ֶא ֶלף
יליוֹן ו ֲ
אַר ָבּ ָעה ִמ ְ
ְ
ָקן.
ִאישׁ וְ ִא ָשּׁה ַטף וְ ז ֵ
ילוֹמ ְט ִרים
יליוֹנֵי ַה ִקּ ֶ
ַעד כֹּה לֹא ִנ ְמ ְדּדוּ ִמ ְ
ֶשׁ ָע ְברוּ,
גּוּפם ִנגַּף ַבּ ֶדּ ֶר ְך,
ַעד כֹּה לֹא ִנ ְמנוּ ֵא ֶלּה ֶשׁ ָ
ַפ ָשׁם ְנ ַמ ָסּה ַבּ ְשּׁ ָל ִגיםֶ ,שׁ ִלּ ָבּם ָכּ ָבה
ֶשׁנּ ְ
ָמים וְ ַה ֵלּילוֹת.
ַתּ ַחת ְשׁ ֵמי ַהיּ ִ
ֶא ְספוּ,
יהם לֹא נ ֶ
עוֹת ֶ
ִדּ ְמ ָמ ָתם לֹא ִנ ְר ְשׁ ָמהִ ,דּ ְמ ֵ
כּוֹכ ִבים לֹא ֵה ִאירוּ
קוֹלם לֹא ִנ ְשׁ ַמעָ ,
וְ ָ
וְ ַה ִנּ ִסּים ַה ְלּ ָב ִנים לֹא ִנ ְראוּ -

מצעד
ֶלד ַחי
מוֹשׁיט יָד ְלי ֶ
ֶי ֶלד ֵמת ִ
ֶלד ֵמת,
מוֹשׁיט יָד ְלי ֶ
ֶי ֶלד ַחי ִ
חוֹב ֶקת
ִא ָשּׁה ִא ָשּׁה ֶ
גּוּף ֶאל גּוּף
אַנקוֹל ְצ ַלב ַה ֶקּ ֶרס ְמ ַר ֵחף
וְ ְ
אַח ֶרת
ֶטה ֶ
ֵאין ְפּ ָלנ ָ
ֵאינֶנּוּ ְ
הוֹל ִכים ְל ָמקוֹם ֶשׁל ִשׁ ְכ ָחה
ֶשׁל ֶה ְע ֵדּר
ִשׁ ְליַת ִשׁ ְל ִדּיּוֹת ָכּל ִאישׁ
ֶפשׁ
ַל ָבּה ִבּ ְדיוּנוֹת נ ֶ
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יוסף עוזר

שיחה מסכמת על ה"שואה"
יכה
ָח ַל ְמ ִתּי ִלי ִמ ַתּ ַחת ַל ְשּׂ ִמ ָ
ַחנוּ ְבּרֹגֶז ִעם ֱאל ִֹהים
ְל ַמ ֲע ֶשׂה ֲאנ ְ
כּוֹר ִכים ֶאת ְס ָפ ָריו ִבּ ְכ ִריכוֹת ָקשׁוֹת
ְ
יכה ַר ָכּה ָכּ ְ
וּכ ִר ָ
ְ
רוּך ַה ֵלּבִ ,כּ ְקרוּם ֻזלּוּת ִ -נ ְשׂ ַרף.
קוֹר ִאים ִבּ ְס ָפ ָריוְ ,כּמוֹ ְבּ ִקינוֹת
ְכּ ִעוְּ ִרים ְ
קוֹרא ַבּ ָתּ ָנ" ְך ֶשׁל ָמ ְר ְדּ ַכי ֶסגַלִ ,קבּוּץ ִמ ְשׁ ַמרָ -ה ֵע ֶמק
ִעוֵּר ֵ
אשׁית ִנ ְב ְראוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָה ֶ
רוּח ְמ ַר ֶח ֶפת
אָרץ וְ ַ
ַשּׁשְׁ " :בּ ֵר ִ
ְמג ֵ
עוֹתיו ֵאינָן ְמ ַמ ְשּׁשׁוֹת פֹּה ֶאת ֱאל ִֹהים.
ַעל ְפּנֵי ַה ַמּ ִים"ֵ ,אינוֹ ֵמ ִביןֶ :א ְצ ְבּ ָ
ֹאשׁהּ ָשׁ ִביס.
ֶכ ָדּתוֹ ֶשׁל ֶסגַל"ְ ,לר ָ
אַחר ָכּ ְך ְמ ַס ֶפּ ֶרת ִא ָשּׁהֲ " :א ִני ִהיא נ ְ
וְ ַ
ירה
יכה ֲא ִני נֵרוֹת ֲא ִני ְצ ִפ ָ
ִמ ַתּ ַחת ַל ְשּׂ ִמ ָ
גּוּעים ַר ִבּים ְלשׁ ֶֹלם.
ַע ִ
אוֹמר ַה ְבּרֹגֶז :גּ ְ
עוֹשׂה ְבּרֹגֶזֵ .
ֶלד ֶ
ַחנוּ י ֶ
ֲא ָבל ֲאנ ְ
ימיל ֵו ֱאל ִֹהים ָר ִגיל ְל ַד ֵבּר ְבּ ִקצּוּרְ :בּ ֶמ ֶל ְך ָק ֶשׁה ְכּ ָה ָמן.
ֲא ָבל יֵשׁ ָלנוּ ִא ֵ
אוֹשׁוִ יץ
אַדּה ְבּ ְ
ַחנוּ ֵ -אין ָלנוּ ְדּיוִֹ :ה ְת ָ
ַאנ ְ
וֲ
מּוּרים - - -
הוּדים ִנ ְג ַמר ַבּ ִה ִ
ַחנוּ ֵ -אין ָלנוּ ְק ָלףְ :ק ַלף ַהיְּ ִ
ַאנ ְ
וֲ
קוּשׁים.
ְ
וּכ ָת ְב ֵתּנוּ ַה ֲח ָד ָשׁה ְמ ֻק ְשׁ ֶק ֶשׁת ִק ְשׁ ִ
אַה ָבה ֵמאָחוֹר,
אוּלי ִנ ְשׁ ַלח ִעם בּוּל וְ ֶד ֶבק ֲ
ַ
ָביא ִלקּוּק?
ֵמאַיִ ן נ ִ
ָבּ ִנינוּ ְמ ִדינָה ִמ ֶבּ ִכיָ .בּנִ ינוּ ְבּ ִלי ֱאל ִֹהים ְמפ ָֹרשׁ,
רוּבים ִמ ְת ַע ְלּ ִסים -
לֹא ָבּ ִנינוּ ִעם ְכּ ִ
ְכּמוֹ ְבּק ֶֹדשׁ ַה ָקּ ָד ִשׁים ֶשׁ ַע ְכ ָשׁו ְשׁמוֹ ַק ְניוֹן.
אַח ֵרי ַה ִמּ ְק ָלחוֹת ֶשׁ ָעשׂוּ ָלנוּ ָשׁםָ ,בּ ִנינוּ ַעל ִמ ְק ָלחוֹת ְמ ֻשׁ ָתּפוֹת.
ֲ
יקה.
ֹשׁת ַעל ֻמ ְג ַלת ְשׁ ִת ָ
ַשׂ ְמנוּ ַתּ ְחבּ ֶ
ָע ִשׂינוּ ְבּרֹגֶז
ַע ָשׂה ֲח ִ
וּכ ָבר נ ֲ
ָח ַל ְמ ִתּיְ .
לוֹמי ְק ָמ ִצים ְק ָמ ִצים
ֶשׁל ֵשׁנָה ְבּ ִלי ָמ ְת ָקהּ

יהודה עמיחי

מתוך המחזור :אלים מתחלפים ,תפילות נשארות לעד
תּוֹרה
אָרץ הוּא ָשׁ ַכח ֶאת ַה ָ
ְכּ ֶשׁ ֱאל ִֹהים ָעזַב ֶאת ָה ֶ
וּמאָז ֵהם ְמ ַח ְפּ ִשׂים אוֹתוֹ
הוּדים ֵ
ֵא ֶצל ַהיְּ ִ
אַח ָריוָ ,שׁ ַכ ְח ָתּ ַמ ֶשּׁהוָּ ,שׁ ַכ ְח ָתְּ ,בּקוֹל גָּדוֹל
צוֹע ִקים ֲ
וְ ֲ
הוּדים.
חוֹשׁ ִבים ֶשׁזּוֹ ְתּ ִפ ָלּ ָתםֶ ,שׁל ַהיְּ ִ
וּבנֵי ָ
ְ
אָדם ֲא ֵח ִרים ְ
טוֹר ִחים ִל ְמצֹא ְר ָמזִ ים ַבּ ָתּ ָנ" ְך
וּמאָז ֵהם ְ
ֵ
ֶא ַמרִ " ,דּ ְרשׁוּ ֲאדֹנָי ְבּ ִה ָמּ ְצאוֹ,
ַעל ְמקוֹם ִה ָמּ ְצאוֹ ְכּמוֹ ֶשׁנּ ֱ
ְק ָר ֻאהוּ ִבּ ְהיוֹתוֹ ָקרוֹב"ֲ .א ָבל הוּא ָרחוֹק.
מתוך "פתוח סגור פתוח" ,הוצאת שוקן2004 ,
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רבקה ירון

על צהרי ביתי
ֲא ִני י ְַל ָדּה ֵכּ ַהת ֵעינַיִ ם
וְ ֵכ ַהת עוֹרַ .מ ֶשּׁהוּ
יט ִאים ֵכּ ִהים
ֵבּין ַבּת ְל ִל ָ
ֵאים.
אנים גּ ִ
וּבין ַבּת ְל ִא ְינ ְד ָי ִ
ֵ
קוֹמהֲ .א ִני
ֲא ִני ְק ַטנַּת ָ
ָב ִהי
לוֹמוֹתי ָע ְברוּ ֶאת גּ ְ
ַ
ֲח
צּוֹת ִני
ִמ ְזּ ַמןְ ,ל ַפ ֵ
ירה ִמ ַדּי.
דוּתי ָה ֲע ִשׁ ָ
ַעל י ְַל ִ
ֲא ִני ַמזְ ִקינָה ְבּ ֶק ֶצב ָשׁקוּף
וּמ ְכ ִסיףַ .מ ֶשּׁהוּ
ַ
ימים
יסי ַה ַלּיְ ָלה ַה ְתּ ִמ ִ
ֵבּין ְר ִס ֵ
וּבין ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַה ַמּ ְל ִבּינָה
ֵ
יתי.
ַעל ָצ ֳה ֵרי ֵבּ ִ

אותך זכרתי
דוּתי ַעד ֶר ַצח
ָכ ְר ִתּי י ְַל ִ
אוֹת ְך ז ַ
ָ
ֵבּינוֹת נִ יחוֹח ֶשׁל ָמּרוֹר ַה ַבּר
ישׁת ַה ַחד
ֲא ֶשׁר ָקט ְֹנ ִתּי ֵמ ִח ַ
ֶצח.
ָד ְל ִתּי ְמ ַחיּוֹת ָלנ ַ
ֲא ֶשׁר גּ ַ
דוּתי ַעד ֶפּ ַצע
ִא ָתּ ְך ָה ַל ְכ ִתּי י ְַל ִ
ַח ֵלי ָה ָהר
ֵאזוֹב ָדּ ִמי ֵבּין נ ֲ
מוּתי ַבּ ַצּר
ָבּ ֶהם ִשׁ ַקּ ְפ ִתּי ִמ ְדּ ִ
ָבּ ֶהם ָח ַל ְמ ִתּי ֲחלוֹמוֹת לֹֹא ֶבּ ַצע.
דוּתי ְל ֶפ ַתע
ָשׁ ְמ ִתּי י ְַל ִ
וּב ְך נ ַ
ָ
וּמ ֲא ָמץ ִל ְקל ַֹח.
יחת ֵא ִלים ַ
ְצ ִמ ַ
וּכ ֵא ִבי ִל ְבל ַֹע
ְכּ ֵאב ַה ַחי ְ
ִקינָה ַבּ ֵהד ַה ִמּ ְת ַר ֶבּה ְבּ ִלי ֶה ֶרף
תּוֹלל ְכּ ֶפ ֶרא
ירה ַבּיֵּשׁ ַה ִמּ ְשׁ ֵ
ִשׁ ָ
ְתּ ִפ ַלּת ַה ֵלּב ַה ִמּ ְת ַחנֵּן ִל ְצל ַֹח.

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

11

איליה בר זאב )וולפנהויט(

דףֵ -עד
אַרנוּ ְמ ַעט ֵמ ַה ְר ֵבּה
" ִכּי ִנ ְשׁ ְ
ֶיך רֹאוֹת א ָֹתנוּ"
ַכּ ֲא ֶשׁר ֵעינ ָ

ירמיה מב' ב'

" ְגּ ֶב ֶרת ,Wolfenhaut
ְמקוֹם ֵל ָדה ְ Mikulince -מחוֹז,Ternopol-
)".(POLAND
" ֵאם ַה ִנּ ְס ֶפּה .ciril -אַב ַה ִנּ ְס ֶפּה –".wolf

ְבּ ַדףֵ -עדִ ,בּ ְכ ָתב ַר ְך וְ ָע ִדיןָ ,כּ ְת ָבה ְבּרוּנְ יָה:
" ְמקוֹם ַה ָמּוֶתֶ :בּ ְלזֶץ )(belzec
יך ַה ָמּוֶת"29/08/1942 :
ַתּ ֲא ִר ְ
" ַמ ָצּב ִמ ְשׁ ַפּ ְח ִתּי  -י ְַל ָדּה".
ָכּל ָכּך ַה ְר ֵבּה וְ כֹה ְמ ַעט
אַרנוּ ְמ ַעט"...
" ִכּי ִנ ְשׁ ְ
ְבּנֵי ָכּל ֵשׁם ְבּנֵי ָכּל גִּ יל
אוֹתנוּ?
ֶיךֲ ,ה ָראוּ ָ
וְ ֵעינ ָ
יריל,
" ְגּ ֶב ֶרת ִ "wolfenhautבּ ָתּהּ ֶשׁל ִצ ִ
ְבּ ִלי ֵשׁם,
אַחת,
ָה ַ
" ִנ ְס ְפּ ָתה ְבּ ִגיל "1
* ציטוטים מתוך המאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה )"יד ושם"(

במקום בו עומדים בתים
בוּע ְצ ָעקוֹת ֶשׁל ֶע ֶצב
ָכּל ָשׁ ַ
וְ ִשׂ ְמ ָחה.
יקה.
גּוֹסס ִבּ ְשׁ ִת ָ
צוֹעקָ ,ק ִשׁישׁ ֵ
נוֹלד ֵ
עוֹלל ָ
ָ
ָכּל יוֹם ְמ ַס ְכּ ִמים ַחיָּיו
אַחר,
ֶשׁל ֵ
בוּע ִשׁ ְב ָעה.
ָכּל ָשׁ ַ
ְרחוֹבוֹת ִמ ְת ַק ְשּׁ ִטים-
וּפנָיו ָל ִר ְצ ָפּה.
לוֹני ִמ ְת ַה ֵפּ ְך ָ
ְפּ ִ
עוֹמ ִדים ָבּ ִתּים
ְבּ ָמקוֹם ֶשׁ ְ
ָשׁים ִנ ְפ ָר ִדים.
ֲאנ ִ
אַכזָב
ַח ֵלי ְ
ֵמי ִשׁ ָטּפוֹן ְבּנ ֲ
וּג ָב ָבא.
אָדם ְ
אוֹס ִפים ָ
ְ
ַה ֶח ְר ֵמשׁ ָפּגַשׁ ַבּ ָקּ ָמה
ַחרֹט ָה ֻא ָמּן
וּמה יּ ֲ
ַ
ָבּ ֶא ֶבן?
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נורית שושני

תורה משׁוּלה למים
תורה משולה למים .שהרי ניתנה בסיני ונשנתה באוהל מועד.
מעתה מה יש לו למשה לעשות?  -אין הוא אלא מבאר,
היינו :דולה ומשקה) .מן המדרש(

תוּמה
ְשׁתוּם ָה ַעיִ ן ִס ֵפּר ֶשׁ ֵעינוֹ ְס ָ
נּוֹרא ֶשׁ ִלּוָּה ֶאת חֹם ַה ַתּ ְלאוּבוֹת.
ִבּ ְגּ ַלל ַהיּ ֶֹבש ַה ָ
אָמר ְשׁתוּם ָה ַעיִ ןְ :שׁתוּ ַמיִ םְ ,שׁתוּ ַמיִ ם.
ָל ֵכןַ ,
יצה ְבּ ַמ ֲאזִ ינָיו
נּוֹצ ֶצת ֵה ִצ ָ
קוּחה וְ ַה ֶ
אַחת ַה ְפּ ָ
ֵעינוֹ ָה ַ
חוֹרי ַחלּוֹנוֹת ַבּ ְנּ ָשׁמוֹת ַה ֲח ֵרבוֹת,
חוֹרר ֵ
חוֹדר ֵ
וּמ ָבּ ָטהּ ַה ֵ
ַ
אָמר ְשׁ ֻתם ָה ַעיִ ן.
ְשׁתוּ ַמיִ םְ ,שׁתוּ ַמיִ םָ ,חזַר וְ ַ
ַה ַמּ ֲאזִ ִינים ָשׁתוּ ֶאת ְדּ ָב ָריו ְבּ ָצ ָמא,
אוֹתם ַעד גּ ֶֹדשׁ,
יהם ָרווּ ָ
מוֹת ֶ
ִנ ְשׁ ֵ
ֵיהם וְ ָהיוּ ְכּ ַמיִ ם
ָלגוּ ְמ ֵעינ ֶ
ַעד ֶשׁזּ ְ
ַע ַדיִ ן ָשׁ ַלט חֹם ַה ַתּ ְלאוּבוֹת וְ יִ ֵבּשׁ
וֲ
ָכּל ְשׁ ִביב ֶשׁל ַמיִ םְ .שׁתוּ ַמיִ םְ ,שׁתוּ ַמיִ ם,
ָל ַחשׁ שׁוּב ְשׁתוּם ָה ַעיִ ןְ ,שׁתוּ ַמיִ םְ ,שׁתוּ ַמיִ ם.
כוֹלים ַליּ ֶֹבש,
ָכּל ַה ַמּיִ ם ֶשׁ ָבּ ָ
עוֹלם ֵאינָם יְ ִ
ָעקוּ ַה ַמּ ֲאזִ ִיניםַ ,עד ֶשׁ ֵה ִבין ְשׁתוּם ָה ַעיִ ן
זֲ
ֶשׁ ַה ֻח ְר ָבּן בּוֹא יָבוֹא ִכּי ָכּ ְך ִנ ְגזַר.
יך ְלקוֹנֵןְ :שׁתוּ ַמיִ םְ ,שׁתוּ ַמיִ ם,
ָשׁב ְשׁתוּם ָה ַעיִ ן וְ ִה ְמ ִשׁ ְ
ָל ֵכן י ַ
תוּמה ְכּ ָבר ִה ְב ִחינָה:
אַך ֵעינוֹ ַה ְשּׁ ָ
ְ
רוֹאים ַמ ֲאזִ ינָיו,
ֶאת ַה ְדּ ִלי ִ
רוֹאים ֶאת ַה ַמּיִ ם
שׁוֹמ ִעים ֶאת ַה ַמּ ִים ֶש ְבּתוֹכוֹ ,וְ ֵאינָם ִ
וְ ֵאינָם ְ
טוֹע ִמים ֶאת ַה ַמּ ִים
וְ ֵאינָם ֲ
ֵיהם ַה ְשּׁ ַתּיִ ם ְסתוּמוֹת ַל ַמּיִ ם.
ֵעינ ֶ
דוֹלה ז ְָלגָה ֵמ ֵעינוֹ ֶשׁל ְשׁתוּם ָה ַעיִ ן
ִדּ ְמ ָעה ְגּ ָ
ֶא ְל ָמה.
וּק ִריאָתוְֹ :שׁתוּ ַמיִ םְ ,שׁתוּ ַמיִ ם ,נ ֶ
ְ
ירה ֶאת ָע ְצ ַמת ַהיּ ֶֹבש
רוּח ֲח ֵר ָבה ִה ְג ִבּ ָ
וְ ַ
ַעד ֶשׁ ָח ְרבוּ ָכּל ַה ְנּ ָשׁמוֹת וְ ָהיוּ ְל ַשׁ ָמּה.
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רות נצר

אין לי
פּוּריםֶ .בּ ֱא ֶמת ֶשׁ ֵאין ִלי.
ֵאין ִלי ִס ִ
רוּחי
יוֹד ִעים ֶאת ק ֶֹצר ִ
ֵהם ְ
לוֹך וָשׁוֹב
עוֹדי ָה ְ
יהם ְבּ ִ
ְל ַה ְק ִשׁיב ֲא ֵל ֶ
ֵדת ֲאוִ יר
ַדנ ַ
ְבּנ ְ
רוּח ַה ִמּ ְד ָבּר.
ְבּ ַ
ַפ ִקידוּ ִבּי ֶאת ֶשׁ ֶלד
ָל ֵכן לֹא י ְ
גּוּפם ָה ֵעירֹם
ָ
לֹא יִ ְמ ְשׁכוּ ִבּ ְשׂ ָע ִרי
לֹא יִ ְפ ְקדוּ ָע ַליִ :כּ ְת ִבי!

פסל הנער השולף קוץ מרגלו
הוּא לֹא ָתּלוּי ַעל ְצ ָלב.
רוֹאי.
ִס ְבלוֹ ֵאינוֹ ֵה ִ
ַער
ְבּ ַס ְך ַהכֹּל נ ַ
ַסּה ִל ְשׁלֹף קוֹץ ִמ ַכּף ַר ְגלוֹ
ֶשׁ ְמּנ ֶ
אַל ַפּיִ ם ָשׁנָה
ְכּ ָבר ְ
יקה.
רוֹמי ָה ַע ִתּ ָ
ֵמאָז ִפּ ְסּלוּ אוֹתוֹ ְבּ ִ
הוּא לֹא ְמ ַכ ֵפּר ַעל ֲח ָט ֵאינוּ.
ֵאינוֹ ָק ְר ָבּן.
הוּא ָעסוּק ְס ָתם ָכּ ְך ְבּ ַע ְצמוֹ
ָעיר ְבּ ַכף ַר ְגלוֹ.
ִבּ ְכ ֵאב ז ִ
ִאישׁ לֹא ִנ ְמ ָצא ְליָדוֹ.
חוֹלף.
ַהכֹּל ָכּאן ְנטוּל ֲח ִשׁיבוּתִ ,ר ְג ִעיֵ ,
שׁוֹלף?
ַמ ַ
דּוּע ֶאת ַהקּוֹץ ֲע ַדיִ ן ֵאינוֹ ֵ
פסל ה ,Spinario-ברונזה
העתק רומי בן המאה ה 1-לפנה"ס
לפסל יווני קדום יותר
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שרה אדר

שתי צמות שחורות
ַה ִסי ,אַל ִתּ ְב ִכּי,
אָסוּר ִל ְבכּוֹתַ .ז' ְנ ַד ְר ִמים יָבוֹאוּ
עניוּ?
אט ִ
אַבּא ָט ֶ
אַבּא ָל ְקחוּ ֶאת ָ
יִ ְקּחוּ ֶאת ָ
ימט ֶער
יצאי ,אוֹ ִק ְ
פּוֹל ָ
אוֹ גֵייט אַ ִ
אוֹי וֵי ,אָסוּר ִל ְבכּוֹת ,אָסוּר!
*
אמ ִניוּ...
יקל ְבּרוֹיְ טָ ,מ ֶ
ְבּרוֹיְ ט ,אַ ְשׁ ִט ְ
לוֹח ֶשׁת ִא ָמּא ,אַל ִתּ ְס ַת ְכּ ִלי,
ְשׁ ְשׁ ְשׁ אַל ְתּ ַב ְק ִשׁי – ֶ
לוֹח ֶשׁת ִא ָמּא – ְל ִכי.
ֲה ֵס ִבּי ֵעינַיִ ְך – ֶ
ְצ ִאי ֶאל ַה ִכּ ָכּרָ .ה ִא ָכּ ִרים י ְַר ֲחמוּ ,יִ ְתּנוּ ֵפּרוּר.
סוֹל ַחתֱ ,אל ִֹהים י ְִס ַלח ַגּם.
ִא ְכ ִליִ ,א ְכ ִלי! ִא ָמּא ַ
*
לוֹק ַח ֶאת ִא ָמּא לֹאֹא!!!
קוֹד ַחת ַה ִטּיפוּס ֵ
סוֹל ַחת ִא ָמּא ַ
ִא ָמּא ַ
מוּתי ִא ָמּא! לֹא ֶא ְב ֶכּה עוֹד ִאיך ְשׁוֶער!
אַל ָתּ ִ
וְ הוּא ָס ַלח ,וְ ִא ָמּא ָחזְ ָרהְ .שׁ ֵתּי ַצמּוֹת ְשׁחוֹרוֹת
ֵיהןָ ,תּכֹל ָתּכֹל,
וְ ָה ֶע ֶצב ֵבּינ ֶ
אַה ַבתָ -תּ ִמיד.
אוֹתי ְבּ ֲ
עוֹטף ִ
ֵ
מתוך" :עת הדבש" הוצאת בת-אור2005 ,

עופר כהן

ויהי

הדברים כפי שהם

אשׁית
ַה ַבּ ְרזִ ִלּים וְ ַה ְגּ ֵדרוֹת ֵהם ֵמ ָח ְמ ֵרי ַה ְבּ ֵר ִ
אָמר
אָמר ְכּ ֵשׁם ֶשׁ ַ
וַיְּ ִהי אוֹר ָכּ ְך ַ
אוֹשׁוִ יץ ָהיְ ָתה
אוֹשׁוִ יץ וְ ְ
ַתּ ִהי ְ
וְ
יְּערוֹת
ֶאת ַע ֵמּנוּ ִפּזֵּר ַכּחוֹל ַעל ַה ְגּ ָבעוֹת ַבּ ָ
וּפּוֹלין
ִ
ֶר ַמ ְניָה
לוּליּוֹת גּ ְ
ַעל ַה ְדּ ָר ִכים ִבּ ְשׁ ִ
ְמ ַל ְב ְל ִבים ִפּ ְר ֵחי ִמ ְפ ָלצוֹת ַבּיּוֹם ַה ָבּ ִהיר
ֶא ַמר וַיְּ ִהי
אַך ֲע ַדיִ ן לֹא נ ֱ
ְ
ֵע ֶאת ָה ֶר ַצח
ְלחֹק ַה ֶטּ ַבע ַהמּוֹנ ַ
יּוּמית ֶל ֱאנֹס
ְלח ֶֹסר ָה ֶא ְפ ָשׁרוּת ַה ִקּ ִ
ְל ִאי ַה ַה ְצ ָל ָחה ֶשׁל ָהע ֶֹשׁק.
יקה
ְכּ ֶשׁ ַה ֶפּ ַשׁע ַמ ְת ִחיל ִנ ְב ֵראת ַה ְשּׁ ִת ָ
ַע ַדיִ ן ַה ִצּ ִפּיָּה ְלוַיְּ ִהי.
וֲ

הוֹרי
ָדי ְבּ ֵבית ַ
ָט ִלי י ַ
ְבּנ ְ
ֶבר ֶשׁ ֵא ִיני.
ֶלד ַבּ ַמּ ְראָה ַבּגּ ֶ
ִמ ְתבּוֹנֵן ַהיּ ֶ
ְשׁ ִנים ִבּ ְכ ֵבדוּת ְבּ ִמ ָטּ ָתם
אָבי י ֵ
ִא ִמּי וְ ִ
אוֹר ִחים
ַבּ ֲח ַדר ָה ְ
שׁוֹק ִטים ַה ְדּ ָב ִרים ְבּ ַמ ָצּ ָבם
ְ
חוֹלפוֹת
ֲא ִני ִמ ְתבּוֹ ֵנן ַבּ ָשּׁעוֹת ַה ְ
אוֹמ ֶרת ְבּקוֹל ָרם
ַבּחוּץ ְשׁ ֵכנָה ֶ
ָפים ָכּל ָכּ ְך"
יך ַפּ ַעם ַה ַחיִּ ים ָהיוּ י ִ
" ֵא ְ
השירים מתוך :מי שקורא שירים לאט,
הוצאת "הצוק הכחול"2004 ,
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עופר כהן ,יליד  1959לאם ניצולת שואה ואב
שלחם במלחמת העצמאות .עוסק בכתיבה,
בהוראה ובייעוץ בתחומים שונים .בעל תואר
מ.א בפילוסופיה .בעל הסמכה מיפן להוראת
אמנות הלחימה .לומד את תורת הזן שנים
רבות.

שרית שץ

קנאה
אוֹתהּ אָז
אַל ִתּי ָ
לֹא ָשׁ ְ
יך זֶה ִל ְהיוֹת י ְַל ָדּה ֻמ ְשׁ ֶל ֶמת
ֵא ְ
ָפה ְכּמוֹ ָמדוֹנָה,
יָ
ָרשׁ ֶאת
יך ְלג ֵ
אַבּא ֶשׁלֹּא ָצ ִר ְ
ִעם ָ
ַהקּוֹלוֹת ֵמרֹאשׁוֹ
טוֹמן ַתּפּוּזִ ים
ֶפשׁ ְשׁ ֵק ָטה ֵ
וּבנ ֶ
ְ
ָתי.
ַבּ ַתּ ְר ִמיל ַל ִטּיּוּל ַה ְשּׁנ ִ
ֶסת
דּוּע ִהיא נוֹג ֶ
אַל ִתּי ַמ ַ
לֹא ָשׁ ְ
ירים,
בּוּעי ֶל ֶחם זְ ִע ִ
ְבּ ִר ֵ
ַקּה ֶאת זָוִ יּוֹת ַה ֶפּה -
ְמנ ָ
ֻדּת ְשׂ ָפ ַתיִ ם
פּוֹר ֶצ ָלן וְ ר ַ
ֻבּת ְ
בַּ
בּוֹס ִסים
רוֹנים ִמ ְת ְ
ַפּ ֶלת ַעל ָמ ָק ִ
לֹא ִמ ְתנ ֶ
יך.
אַד ִ
ְבּ ְ
מוּמית ָהר ֶֹטב ַה ָסּ ִמ ְ
ֹאָשׁים
ָרים ְמי ִ
ֻג ָמאִ ,ס ְנּנוּ ְמ ֻבגּ ִ
ְק ִחי דּ ְ
ָעצוּ ַמ ָבּט ְבּ ִב ְר ַכּיִ ם ֲחבוּלוֹת
וְ נ ֲ
וְ ֵשׂ ָער ַמ ְר ָד ִני.
לֹא ִא ְכ ַפּת ִלי.
ַבּ ַלּיְ ָלה עוֹד ַמ ְמ ִתּינָה ַל ֵפיָה -
אַבּא
אוּלי ָתּ ִשׁיב ִלי ָ
ַ
אַח ֶרת.
ֶטה ֶ
ִמ ְפּ ָלנ ָ

אורה אילן

*

*

ִמ ֵדּי ַפּ ַעם
אָדם ָלבוֹא ְל ֵבית ֶה ָע ְל ִמין
יך ָ
ָצ ִר ְ
קוֹמם ֶשׁל ֵמ ִתים
ִל ְבדֹּק ְמ ָ
ָלבֹר לוֹ ָמקוֹם ָראוּי
ָמים
ִל ְהיוֹת ֻמנָּח ַעד סוֹף ַהיּ ִ
ִמ ֵדּי ַפּ ַעם
אָדם ָלבוֹא ְל ֵבית ֶה ָע ְל ִמין
יך ָ
ָצ ִר ְ
רוֹביו
יע ֶאת ְק ָ
ְל ַה ְר ִגּ ַ
גּוּעים ֶאל ַע ְצמוֹ.
ַע ִ
ֶל ֱאסֹף גּ ְ

אַבּא
ִמן ַה ָמּקוֹם ֶשׁלֹּא ָהיוּ ִלי ִא ָמּא וְ ָ
לֹא ָיכ ְֹל ִתּי ִל ְצמ ַֹח
ֻמּה
עוֹמ ֶדת ֵעיר ָ
אַר ִתּי ֶ
ִנ ְשׁ ְ
יק ִתי
ָשׁ ְכ ִתּי ְשׁ ִת ָ
נַ
זוֹרם
ַחל ֵ
לֹא ָר ִאי ִתי ֶאת ַהנּ ַ
הוֹל ְך
וּמ ְת ַע ֶבּהִ ,מ ְת ַע ֶבּה וְ ֵ
ִ
ָהר.
ְלאַט ְלאַט ַמ ִגּ ַ
יע ַלנּ ָ
ָהר ִה ְת ַח ֵבּר
ַבּ ָמּקוֹם ֶשׁ ַהנּ ָ
ֶאל ַהיָּם ִה ְת ַח ְל ִתּי ִל ְטבּ ַֹע.

מתוך :מחוגי קיץ ,הוצאת "עקד"2007 ,
אורה אילן ,ילידת פתח תקווה .בוגרת סמינר
למורים .תואר ראשון בחינוך ,וושינגטון ,ארה"ב.
ניהלה אולפן לעברית למבוגרים.
מנחה סדנאות לכתיבה יוצרת.
16

אמירות שחורות:
"פוגה קטנה" לסילביה פלאת' ו"פוגת מוות" לפאול צלאן
כותבת המאמרCarole Stone, Montclair State University :

תרגום מאנגלית ,עריכה ותוספות :שרית שץ
הקדמה
ברשותכם אקדים מספר משפטים בנימה אישית.
הן פאול צלאן והן סילביה פלאת' ,משוררים אהובים עלי מאוד .אני מרבה לקרוא
משיריהם והם מעוררים בי מגוון רחב של רגשות .בדרך כלל סוערים ,כאלה הנובעים
מן ה"בטן" .עם שניהם ניהלתי דיאלוג "פואטי" באמצעות שירי.
כבת הדור השני לשואה ,אין ספק שיש בי הזדהות רבה עם שיריו של צלאן ועם
צלאן האדם ,על סבלו ,גאוניותו הפואטית ועל שבירתו בשל חייו בין עולמות ,ללא
יכולת ליצור לעצמו אדמה חדשה לצמוח ולחיות בה .פלאת' ,לעומתו ,מעוררת בי
השתאות נוכח כשרונה ,עומק שיריה ,מקוריותה ולא אחת ..גם כעס .במיוחד לאחר
שנפגשתי עם שיריה "אבא"" ,ליידי לזרוס" ו"פוגה קטנה" .כפי שיתברר במהלך
המאמר ,אף אני מבין אלה החשים כאלי ויזל ,ש"לאף אדם אין זכות" לעשות שימוש
בשואה כדימוי לסבלו הפרטי ,קשה ככל שיהיה ,אלא אם כן היה שם ,על הפלנטה
המטורפת והטורפת.
על סוגיה זו חיפשתי חומר באינטרנט ולאחר שיטוטים רבים ,מצאתי בים האוצרות
מאמר הדן בדיוק בנושא זה .הוא נכתב כעבודה אקדמית על ידי Carole Stone
מאוניברסיטת  Montclairשבארצות הברית .קראתי את המאמר בשקיקה .למותר
לציין שאינני מכירה כלל את הכותבת .כתבתי לה מייל ובקשתי את אישורה לתרגם
את המאמר לעברית ,עבור הירחון "עיין ערך שירה" .היא נענתה בשמחה .המאמר
המתורגם מובא בפניכם לאחר עריכה ומעט תוספות משלי .הוא אינו קצר ,אך
לדעתי חשוב ביותר .הוא מעורר מחשבה ונוגע אי שם עמוק באזור הרגש.
*
במאמר זה נערכת השוואה בין האנשת המוות בשירו של פאול צלאן "פוגת מוות"
לבין האנשתו בשירה של סילביה פלאת' "פוגה קטנה" .נבחנת השפעתו של צלאן על
פלאת' מבחינה פסיכולוגית ,היסטורית ופואטית תוך התייחסות למקצבֶ ,ה ְרמזים,
דימויים והאנשה .הדרך בה שואב שירה של פלאת' את גישתו לחוויות מלחמת
העולם השנייה ,נבחנת מול חוויותיו האישיות של צלאן במחנה העבודה בכפייה בו
שהה בתקופת השואה.
האם ניתן להתייחס לשיר "פוגה קטנה" ולרגשותיה של פלאת' כ"אותנטיים" ,למרות
שהיא עצמה לא חוותה על בשרה את השואה? האם פלאת' יונקת מצלאן את
הזיכרון הקולקטיבי ואת המקצב של שירו כדי לתת ביטוי לסבלה הפרטי? כיצד
דמות האב ,כייצוגו של המוות ,מבטאת את הדיכוי והסבל האישי מול השיתופי-
ההקשר של האב לרוע המוחלט?
קולקטיבי בכל אחד משני השירים? מה ֶ
בנוסף ,נערכת השוואה בין שני השירים ,כשירי אבל וכניסיונות שיקום וריפוי
חוויות מהותיות קשות של אובדן.
שני המשוררים עושים שימוש במטאפורות הנטועות בשואה ,הוויה שלא ניתן
לתארה במילים בשל אימתה ונוראותיה ולכן עליהם "לסגת" אל הסמליות
הסוריאליסטית כדי לפצות על החסר המילולי.
קשה מאוד לדבר על דימויי השואה בשיריה של פלאת' מבלי להתייחס לשירה
"אבא" .המאמר יעסוק גם בשיר זה ,אך יתמקד בשירה "פוגה קטנה".
הוריו של צלאן הגיעו מגליציה ובוקובינה ,החלק המזרחי ביותר של האימפריה
האוסטרו-הונגרית .הוא נולד בשנת  1920וגדל כיהודי ,אך לא במסגרת דתית
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במיוחד .אביו היה יהודי-מסורתי וציוני ואלו אמו שהעריצה את התרבות הגרמנית,
נטתה להתבוללות .בשל רצונה ונטיותיה של האם ,פריצי ,דברו בבית גרמנית ברמה
גבוהה ,אך צלאן עצמו דבר רומנית בבית הספר ומאוחר יותר למד יידיש ,עברית
וצרפתית.
צלאן איבד את הוריו בשואה .אביו מת ממחלת הטיפוס במחנה הריכוז ואמו נורתה
בערפה על ידי הגרמנים ,בשל "אי התאמה לעבודה" .הוא עצמו נשלח למחנה עבודה
בכפייה ואולץ לחפור ולסלול כבישים )מוטיב ה"חפירה" ו"האדמה" הנו מוטיב חוזר
בשיריו של צלאן( .הוא שהה במחנה במשך  18חודש.
עם סיום המלחמה ,לאחר השחרור ,שב צלאן לצ'רנוביץ ,שם פורסם לראשונה שירו
"פוגת מוות" בכתב עת רומני .השיר נכתב קרוב לוודאי בשנת  1944והוא פורסם
תחת השם "טנגו המוות" .מאוחר יותר שינה צלאן את שמו ל"פוגת מוות" .ב1947-
פורסם השיר תחת שם זה ,באסופת שירים בגרמנית.
מסקירה שטחית של ההיסטוריה האישית של פאול צלאן ניתן להבחין כי השיר
נכתב בזמן בו האובדן וחורבן אותם חווה ,היו עדיין טריים מאוד .ניתן להתייחס
לשיר הן כשיר עדות והן כשיר קינה ואבל .האבל בא לידי ביטוי במספר רמות :אבל
אישי על אובדן הוריו ,אבל תרבותי  -על אובדן הקשר לארצו ,אבל לשוני  -על
אובדן שפת אמו ,גרמנית ,ויותר מכל ,אבל קולקטיבי על אובדן הנרצחים בשואה.
לא ניתן להתייחס לשירה של פלאת' באותה רמת מורכבות באשר לחוויית האבל,
כפי שהיא באה לידי ביטוי ב"פוגה קטנה" ,אך ניתן להניח כי עדיין מתקיים ההקשר
הפוליטי ,בשל היותה מודעת להתרחשות השואה ,ובהקשר האישי – אובדן אביה.
לפיכך ,אין פלא כי רב המשותף בין שני השירים.
שירו של צלאן מבוסס על עדות ישירה ממחנות ההשמדה ,בעת ששב כניצול ונמלט
מגורל הוריו המתים ,בעוד שהדימויים ה"נאציים" בשירה של פלאת שנכתב
באוקטובר  ,1962שאובים מתוך מקורות שבסיסם בעדויות שמיעה ומקורות נוספים
שלאחר המלחמה .אך שני השירים הנם שירי קינה המבטאים עצב וכאב באמצעות
מטאפורות סוריאליסטיות קטועות .בנוסף לכך ,שני השירים עושים שימוש בתצורת
האלגיה ,כדי למחות כלפי הרקע התרבותי הגרמני אותו הם אוהבים וממנו סולדים.
בשני השירים ,קיימת דמות סמכותית המייצגת את האכזריות הגרמנית ומאנישה
אצל צלאן את מפקד המחנה ,ואצל פלאת' ,את אביה .שני המשוררים מרימים קול
של יאוש וזעם על חוויית נטישה אישית ותרבותית.
ניכר כי שני המשוררים נמשכים למילה "פוגה" ,בה הם בוחרים ככותרת לשירם.
על פי "מילון וובסטר" ,הפוגה היא "מונח מוסיקלי המתייחס למבנה קונטארפונקטי
שבו נושא אחד או שניים חוזרים על עצמם באופן רציף ,ומשתלבים זה בזה לכלל
מבנה מוסיקלי אחיד ומאורגן".
פירוש נוסף למילה "פוגה"מקורו בשפה האיטלקית ומשמעותו "בריחה"" ,מנוסה".
בהקשר לכך ,מעניין לציין את הדמיון הרב בין המילה "פוגה" למילה העברית
"להתפוגג" .ברפואת הנפש משמעותו של המונח "פוגה" )פוגה דיסוציאטיבית( הנו
"הפרעה פתולוגית בה מתקיים אובדן זיכרון מוחלט והתנתקות ממציאות הווייתית
אישית )דיסוסיאציה  -התנתקות( ,בדרך כלל כתגובה לטראומה קשה".
במאמר זה יתקיים דיון על המשמעויות השונות של המונח "פוגה" בכל אחד מן
השירים וניסיון לשקף כיצד השירים "פוגה קטנה" ו" פוגת מוות" ,הנם דרך ביטוי
לתחושות האבל של צלאן על אובדן הוריו ושל פלאת' על מות אביה.
השיר "פוגת מוות" של צלאן מתחיל עם קצב מדבק ,אותו הוא מאריך באמצעות
משפטים דמויי פזמון חוזר:
שׁוֹתים ִעם ֶע ֶרב
ַחנוּ ִ
ָח ָלב ָשׁחוֹר ֶשׁל ַשׁ ַחר ֲאנ ְ
שׁותים ִעם ַליְ ָלה
שׁוֹתים ָצ ֳה ַריִ ם וּב ֶֹקר ִ
ִ
שׁוֹתים
שׁוֹתים וְ ִ
ִ
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ה"אנחנו" המופיע בשיר הוא קולם של הקורבנות שהזוועה אותה חוו ,חבויה בינות
למשפטים המוסיקליים הפותחים את השירֶ .פ ְל ְס ִטינֶר )פרופסור לספרות מארה"ב,
מומחה בעל שם לשירתו של צלאן ,מתרגם .מתרגם וביוגרף של המשורר (.מתייחס
אל מטאפורות אלה כאל "מרות-מתוקות ה"מאיינות" את ההזנה החיונית לקיומו של
המין האנושי" ,אך מציע כי יתכן ש"חלב שחור" איננו כלל מטאפורה ,אלא תיאור
מציאותי המייצג את הנוזל השחור אותו קבלו הכלואים במחנות ההשמדה ,כמזון.
אסוציאציה ריאלית יותר לגבי החלב השחור ,הוא האפר השחור שעלה מארובות
המשרפות ונישא באוויר .לפיכך ,יתכן שצלאן מתאר מקום אמיתי והתרחשות
אמיתית כאשר "המציאות משתלטת על הסוריאליסטי" .החסך הקיצוני בהזנת
ה"אנחנו" ,מעצב את מהות השיר בתצורת הפוגה בעת שצלאן חוזר על משפטים
אלה בבית השני ,השלישי והחמישי .המחסור במזון של צלאן עצמו נשמע גם הוא
באמצעות קולם של הכלואים ,שכן ,כמוהם ,גם ממנו נמנע "חלב האם".
צלאן שהיה קרוב מאוד לאמו ,הוצף ברגש אשמה עז על כך שלא הגן עליה מן
הגירוש וכתוצאה מכך לא מנע את מותה .הוא כתב מספר אלגיות לזכרה של אמו,
"חורף" ו"פתיתים שחורים" ,לפני שכתב את "פוגת מוות" .שירים אלו רכים וישירים
יותר .בשורה "ביקשתי אחר לבי /שמא הוא יתייפח" האבל שלו ניכר .ב"פוגת מוות"
ָבשׁ אלא הורעל .צלאן כועס על
הרכות הופכת למרירות ,מכיוון שחלב האם לא רק י ַ
עצמו על כך שנטש את אמו.
נוכל אולי לומר שמילות השיר המטעות והמקצב הרומנטי שלו ,הנם ניסיונו של
האם
צלאן לברוח מהחוויה הקשה ,להדחיק את רגשותיו לגבי הדרך בה מתה אמוֵ ,
אליה הוא כה מתגעגע ורוצה לזכור את דמותה כפי שהייתה לפני המלחמה.
ליאונרד אולסכנר ציין כי השיר "פוגת מוות" מייצג ניסיון להזמין את "הבלתי ניתן
להזמנה" ,להבין את בגידת מכונת הרצח של המין האנושי ,וכמו כן לערוך מעין טקס
של "גירוש שדים" מן השפה – גרמנית ,שפת אמו ושפת מרצחיה .בנוסף ,ניתן
להתייחס לשיר זה כאל שיר קינה ואבל על כל אותן אימהות רבות שנרצחו על-ידי
הנאצים.
אריק ל .סאנטנר ) (Eric L.Santnerגורס כי "יש להתייחס ל"פתרון הסופי" כאל
"טראומה המונית-מסיבית" .משמעות הדבר היא שיש לעמוד מול אירועים אלה
ולהתבונן ביכולת שלהם לסכן ולהמם את האדם הפרטי ואת הזהות הקולקטיבית,
הנלכדים בשדה המוות.
ליפטון מגדיר "הישרדות" כ"הגדרת "העצמי" מחדש ופיתוח הוויה פנימית אחרת
המכלילה את האירועים הטראומטיים".
על פי פרויד ,טראומה משמעותה" :כל התרחשות חיצונית סוערת שיש ביכולתה
למוטט את מנגנוני ההגנה של הפרט ,הנותר חשוף ובלתי מוגן".
לפיכך ניתן להתייחס אל יצוג הרוע המוחלט בשירו של צלאן "פוגת מוות" כניסיון
להתארגן מחדש מול טראומה מסיבית ואת השיר עצמו כדרך לשלב בעולמו הפנימי
את הטראומה ובדרך זו לנסות לשקם את נפשו.
שׁוֹתים "....ו " ָח ָלב ָשׁחוֹר ֶשׁל ַשׁ ַחר "..ממחישות את החזרה
שׁוֹתים וְ ִ
החזרות בשיר " ִ
הכפייתית ,שעל פי פרויד נובעת מן הצורך לשחזר שוב ושוב את הטראומה .צלאן
רוּח" ובפעם הרביעית
כּוֹרים בּוֹר ֶק ֶבר ָבּ ַ
חוזר בשירו שלוש פעמים על המשפט " ִ
בשינוי קל "וּבוֹר ֶק ֶבר ָל ֶכם ֶבּ ָענָן" .הוא עוסק ַבּטראומה באמצעות מטאפורה
המסווה את המציאות הנוראה שבה הקברים באוויר ,כמו העננים ,הנם העשן
העולה מן המשרפות .החזרה מדגישה בהבלטה קיצונית את נוכחותו של המוות
ככוח אינסטינקטואלי ,לאורך כל השיר.
ייצוג הרוצחים מתגלם בדמותו של מפקד המחנה ִ " -אישׁ גָּר ַבּ ַבּיִ ת וְ הוּא ְמ ַנגֵּן
יטה."//
ָר ָ
ָהב ְשׂ ָע ֵר ְך ַמ ְרגּ ִ
דּוּמים ז ָ
ֶר ַמ ְניָה ִבּ ְשׁ ַעת ִדּ ְמ ִ
כּוֹתב ְלג ְ
כּוֹתבֵ //
ִבּ ְנ ָח ִשׁים הוּא ֵ
וּמ ִניף ְבּיָדוֹ וְ ֵעינָיו
שׁוֹל ַח יָדוֹ ַל ַבּ ְרזֶל ַבּ ֲחגוֹר ֵ
המפקד הנוקט בסדיזם לשמו" ,הוּא ֵ
ְתּכֻלּוֹת" .צלאן מתאר את העינים הנורדיות הקרות ,אותן עינים בהן תשתמש פלאת'
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שׁוֹרק ִל ְכ ָל ָביו ֶשׁיָּבוֹאוּ",
בשירה כדי לתאר את אביה הגרמני .המפקד הרוצח "הוּא ֵ
תזכורת לכך שהגרמנים כינו פעמים רבות את היהודים "כלבים" ולכלביהם קראו
פּוֹקד ָע ֵלינוּ ִפּ ְצחוּ
ֵצאוּ וְ יִ ְכרוּ ֶבּ ָע ָפר בּוֹר ֶק ֶברֵ //
יהוּדיו ֶשׁיּ ְ
שׁוֹרק ִל ָ
"אנשים" .הוא " ֵ
ִבּ ְנ ִגינוֹת ְל ָמחוֹל" .מטאפורות אלו משחזרות את העובדות כפי שתועדו ב"ספר
השחור של היהודים" שפורסם בשנת  1945על ידי שני עיתונאים רוסים ,הורנברג
וגרוסמן ,ששרתו בצבא האדום" :המפקדים הכריחו אותנו לשיר מוסיקה עצובה
בזמן שהאחרים חפרו קברים" )הספר השחור .(309-308 ,הטראומה של העם היהודי
כולו מרוכזת בתיאורו של צלאן את "המאסטר – המפקד".
ולמרות כל הנוראות הללו ,הקצב של שורות השיר הופך את הברבריות ל"שיר
אַתּם ָשׁם ִה ְמ ִשׁיכוּ נ ְַגּנוּ
אַתּם וְ ֶ
ערש" ,במיוחד בשורהַ " :ה ֲע ִמיקוּ ִל ְדקֹר ָבּ ֶא ִתים ֶ
קוֹל ַע ְבּ ָך ִבּ ְמ ֻדיַּק ".קצב זה דומה מאוד
עוֹפ ֶרת הוּא ֵ
קוֹל ַע ְבּ ָך ַכּדּוּר ֶשׁל ֶ
ְל ָמחוֹל ../הוּא ֵ
לקצב בשירה של פלאת' "אבא" שגם בו שורות המשרות תחושה של שיר ערש
לוּלה ֶשׁל וִ ינָה
ירה ַה ְצּ ָ
" ַה ְשּׁ ָל ִגים ֶשׁל ִטירוֹלַ ,ה ִבּ ָ
ֻלּהּ".
ֵאינָם ָה ֱא ֶמת כּ ָ
פלסטינגר אומר שבתרגום צלאן ,עיני הקרח הנורדיות "מזמינות" מקצב של שירי
וסיפורי פולקלור גרמנים עממיים .עממיים משמעותו אגדות האחים גרים ,אותם
סיפורים מפחידים שהדירו שינה מעיני ילדים .החזרה על המילה "שותים" מזכירה
את רחש בתי הבירה .כאן נראה ששפתו של צלאן ,כמו זו של פלאת' ,מנסה לעורר
את הפרימיטיבי ,את ה" ִאיד" ,בהתעמתות מול האב האיום והנורא ,ה"מאסטר"
והטראומה אותה יצר באכזריותו .כמובן שבמקרה של פלאת' החוויה היא דמיונית
או פנטסיה של סדיזם ,ולמרות זאת לא ניתן לשלול את רגשותיה כפי שהיא נותנת
להם ביטוי בשירה.
שני השירים ,הן "פוגת מוות" והן "אבא" ,הנם כמעין לחש לגירוש שדים בניסיון
לגרש את המוות .בשירו של צלאן ,מפקד המחנה מייצג את המוות .לא רק את
מעשי הרצח האישיים שלו ,אלא את התרבות הגרמנית כולה .שם השיר עצמו
מעורר אסוציאציה ל"אמנות הפוגה" של באך; הקצב שלו מחקה את הפוגה.
פלסינגר מציין כי שם השיר "מציב את השיר בתוך ,אם כי באופן נואש נגד ,אחד
היסודות הבולטים בתרבות הגרמנית :הקשר של המוסיקה עם מוות .כמו בסצנת
הסיום באופרה המופלאה של ווגנר "טריסטאן ואיזולדה" – Liebestod" -אהבה-
מוות"" ,שר היער –  "Erlkonigשל שוברט ו"בוא ,מוות מתוק Komm Susser Tod -
יוֹתר ְל ַנגֵּן ֶאת
של יוהן סבאסטיאן באך ,קורא ה"מאסטר" בשירו של צלאן " ַה ְמ ִתּיקוּ ֵ
ַה ָמּוֵת" .אם כך ,העבודה הנדרשת להתמודדות עם הטראומה הנה קולקטיבית
ופרטנית כאחד .אין ספק שצלאן מתאר בשירו את האכזריות של רצח המונים .הוריו
מתו בידי הנאצים ועליו נכפתה עבודת פרך ,אך אירועים אלה המתוארים בשיר ,היו
גורלם הנורא של מיליונים.
לפני שנעסוק ב"פוגה קטנה" חשוב לציין שתי נקודות נוספות ביחס לשירו של צלאן
"פוגת מוות" ,המהוות חלק מתהליך האבל ומוטמעות במקצב ובאמירה של השיר.
הראשונה מתייחסת לתיאור המפקד הכותב לאשתו או חברתו ,מרגריטה .שורות
דּוּמים זְ ַהב ְשׂ ָע ֵר ְך
ֶר ַמ ְניָה ִבּ ְשׁ ַעת ִדּ ְמ ִ
כּוֹתב ְלג ְ
כּוֹתבֵ /
אלה חוזרות שלוש פעמים" :הוּא ֵ
יטה" .בשיר בגרמנית משתמש צלאן במילה  Deutschlandולא "גרמניה" ,דבר
ָר ָ
ַמ ְרגּ ִ
המרמז לשיר המפורסם מימי השלטון הנאצי "Deutschland Uber Alles" ,אשר יהיה
לעולם מקושר עם הרייך השלישי) .קשר זה בא לידי ביטוי עוצמתי וסוריאליסטי
בסרטו של רומן פולנסקי "הפסנתרן"( .המוסיקה שלו מהווה כמעין טקסט מרומז או
סבטקסט ,כפי שתיאור המחנה לעולם יסמל את הפשע האכזרי והנורא של הנאצים,
רצח עם .דניס שמידט מציין כי "גרמנית הייתה תמיד השפה של צלאן באמצעותה
התעמת עם המוות ,השפה של ההשמדה האמיתית" .אך מה כתב מפקד המחנה?
האם הוא התייחס למעשים הנוראיים אותם ביצע? סביר להניח שלא .כתיבתו של
צלאן את השיר הייתה למעשה של עדות מצמררת וחשיפה של רצח היהודים אשר
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במהרה ימצאו את עצמם טמונים בקברים אותם הם חופרים .לעמוד בקושי ובסבל
העדות ,משמעותו להתאבל.
הנקודה השניה מתייחסת לשתי השורות המסיימות את השיר ,בהן קורא צלאן
הטוֵטוֹנית זהובת השיער ולשולמית ,האהובה כהת השיער מ"שיר
למרגריטה ְ
השירים" .הוא מצמיד אותן זו לזו בנסיונו לאחד את זהותה של מרגריטה הגרמניה
עם זו של שולמית היהודיה .מרגרטה מזכירה לנו את הגיבורה של פאוסט ומרמזת
על העיסקה אותה עשה מפקד המחנה ,עם השטן .צלאן מרמז כאן שוב לשפת אמו
שהושחתה .האם יתכן כי בהאחדת שתי דמויות הנשים ,מנסה צלאן לעשות תיקון
וסוג של פיוס שיאפשר לו לדבר שוב גרמנית ,לא זו של היטלר ,אלא זו של גתה?
פלסטינר סבור אחרת באמרו" :פוגת מוות של פאול צלאן מסתיימת באופן מוחלט,
בעשותו מה שהנאציזם אסר מכל וכל ,מסיים בשמה של שולמית ,זו הארכאית,
האמיתית ,שאינה ניתנת לשינוי .היא זו שאומרת את המילה האחרונה ולאחריה
קול דממה" .או שמא שתי השורות האחרונות הן האירוניה המסיימת את השיר,
כלומר השפה הגרמנית לעולם תשאר מזוהמת? יתכן שזו הסיבה שהוא מותיר
לשולמית ,האישה העבריה ,את המילה האחרונה".
צלאן עבר לבוקרשט בשנת  ,1945לוינה בשנת  1947ולפריס ב ,1948-שם כתב אך
ורק בגרמנית .כגולה נצחי ,משמעות הפוגה כבריחה ב"פוגת מוות" מקבלת תהודה
חדשה .בשנת חייו האחרונה ,מבקר צלאן בישראל ,קרוב לוודאי כניסיון אחרון
לשלוט על האבל וליצור "עצמי" חדש ,היכן שהשפה העברית הופכת להיות לשפת
האם .עם אם סמלית חדשה יתכן שיוכל להשלים ולסגור את תהליך האבל .פאול
צלאן התאבד בפריס בשנת .1970
שיריה של פלאת' מתארים אירוע היסטורי נורא אשר לא נחווה על ידה ,בניגוד
לפאול צלאן .השימוש של פלאת' בשואה כדימוי ,עורר התנגדות רבה בקרב מבקרים
של עבודתה .אחדים מהם חוו את השואה על בשרם ואבדו את יקיריהם במהלכה,
בהיותם ילדים .לפיכך ,כיצד הם היו יכולים להשלים עם דימוי של רצח המונים ושל
הנאציזם כאמצעי ביטוי לאבל אישי? אחדים טענו כי "אי יהדותה של פלאת' ,כמו
אי התנסות אישית באימה הנוראה ,הפכו את שיריה לחילול הקודש" .אלי ויזל אמר:
"לאף אחד אין את הזכות לדבר בשם קורבנות השואה".
פלאת' השתמשה באכזריות של הנאצים כדי לבטא את סבלה הפרטי ,ויותר מכל את
מותו של אביה בהיותה בת שמונה ,אך בעשותה כך היא גם מתארת את האימה
והסבל של קורבנות הנאצים .קיימות עדויות רבות לכך שפלאת' היתה מודעת מאוד
ורגישה במיוחד לשואה ,כאישה שנולדה באמריקה של  1932ואשר שנות ילדותה היו
השנים בהם עלה כוחו של היטלר ופרצה מלחמת העולם השניה .כנכדה לסב
אוסטרי מצד אמה ובת לאב שהיה מהגר מגרמניה ,היא גדלה בבית בו דברו גרמנית.
באחד הראיונות עמה היא הסבירה כי בשל מוצאה" :הרגישות
שלי למחנות הריכוז ולשואה ,היא גדולה במיוחד" .יתכן אף כי
בשל הרקע שלה ,היא חשה רגשי אשמה קשים מהם היא מנסה
להיטהר:
ֶר ָמ ִני ָטהוֹר/.
וּבּ ְר ָבּ ִרי ,גּ ְ
גּוֹתי ַ
ֶדרַ -ט ְקסוּס ֶשׁל ְפּ ֻקדּוֹתִ /
"גּ ֶ
צוֹע ִקים ִמ ֶמּנּוֲּ /.אנִ י ֵאינ ִֶנּי ֲא ֵשׁ ָמה ִבּ ְכלוּם ."/לכן ,יתכן שיש
ֵמ ִתים ֲ
לראות את הביטוי הדימויי בשיריה לאבלה ,בהקשר האישי
וההיסטורי גם יחד.
ב"פוגה קטנה" מנסה פלאת' ליצור קשר עם המתים .בעוד
האלגיה של צלאן היא דיבור בשם המתים ,האלגיה של פלאת'
היא דיבור אל המתים.
עץ הטקסוס Taxus baccata ,בלטינית ,היה מקודש בדת הקלטית.
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אצבעות עץ הטקסוס

ברבות מהתרבויות האירופיות נהוג לשתול אותו ליד בתי קברות .עליו המחטניים
צומחים על ענפונים דמויי אצבעות .כמו כן ,שימש כעץ העולם במיתולוגיה
הנורדית ,היה מקודש לאל ווטאן וקשור למוות ,חיים ולוויות מלבד היותו עץ
מסורתי להכנת קשתות ומטות.
הטקסוס ,באנגלית  ,Yew -משמש כערוץ
אל המוות והמתים וחוזר שוב ושוב בשיר
תוך שימוש בניגודיות של הצבעים שחור
ולבן " ַט ְקסוּס ָשׁחֹרָ ,ענָן ָל ָבן" ,השיר ,כמו
שירו צלאן ,הנו פוגת מוות .צלאן חוזר
שׁוֹתים
שׁוֹתים ִעם ֶע ֶרבִ /
ַחנוּ ִ
בשירו " ֲאנ ְ
שׁוֹתים
שׁותים ִעם ַליְ ַלהִ /
ָצ ֳה ַריִ ם ָוב ֶֹקר ִ
שׁוֹתים"' ולפיכך מושרית תחושה של מוות
וְ ִ
רוּח" ,בדומה
כּוֹרים בּוֹר ֶק ֶבר ָבּ ַ
מתקרב עם " ִ
למגף השחור בשירה של פלאת' "אבא".
יתכן כי הדימויים השחורים המופיעים
לאורך "פוגה קטנה" ומזדככים בתיאור עץ
הטקסוס השחור ,מרמזים לחולצות
עוֹב ִרים ֵמ ַעל ".הנה דימוי לבן
השחורות של הפשיסטים .השורה השניה " ֲענ ִָנים ָק ִרים ְ
לאטימות ,למצב של "מוות בחיים" ,מעין הנגדה לדימוי השחור של המוות.
פלאת' משחקת עם המילה טקסוס ) (Yewוחוזרת עליה שוב ושוב בדומה למילה
 – Youאתה ,החוזרת אף היא בשיר ,ומרמזת למותו של האב .קנדל מציין כי "קולו
הוא הקול המדבר מתוך משוכת עצי הטקסוס ועלוותם" .נראה כי מתוך השיר
משתמעת במרומז השאיפה להצטרף לאב המת ,כפי שבשירו של צלאן מרומז בדימוי
ה"חלב השחור" ,הרצון החבוי להצטרף לאם המתה.
בשיר "אבא" פלאת' חוזרת שוב ושוב על המילה "אתה –  "Youבדפוס קצבי "כבר
לא צריך אותך ,כבר לא צריך אותך"" ,אבא ,צריכה הייתי להרוג אותך"" ,איך
התפללתי להחזיר לי אותך" .באופן זה מתקבלת התחושה כי היא מנסה להתגבר על
אביה ,על מותו ועל חוסר האפשרות לתקשר אתו באמצעות החושים .באלגיות
מסורתיות ניתן לראות ,לשמוע ולשוחח עם המתים ,האלגיה של פלאת' פותחת
במאפיינים מנוגדים :אטימות החושים  -חרשות ,אלמות ועיוורון ,הן של המתאבל
והן זה שעליו מתאבלים.
אם נעקב בשיר "פוגה קטנה" אחר הצורות השונות המתגלמות בתיאור עץ הטקסוס
) ,(Yewנוכל לראות כיצד ניתן ביטוי למחוות רגשיות שונות .השורה הפותחת את
השיר " ֶא ְצ ְבּעוֹתַ -ה ְשּׁחֹר ֶשׁל ַה ַטּ ְקסוּס זָעוֹת ",מופיעה בטיוטה מוקדמת יותר בלשון
מעט שונה " ֶא ְצ ְבּעוֹתַ -ה ְשּׁחֹר ֶשׁל ַה ַטּ ְקסוּס מזדעזעות ,",דבר המצביע על מצבה
הרגשי הסוער של הדוברת ועל מחווה של האשמה ורצון לנקמה .בבית השישי של
השיר רואה המשוררת את קולו של האב מתוך בלבול חושים ,כמו עץ הטקסוס
ֶדרַ -ט ְקסוּס ֶשׁל
דוּתי ".ואילו בבית השביעי "גּ ֶ
וּמ ֵלאָ -ע ִלים ְכּמוֹ ְבּי ְַל ִ
עצמו " ָשׁחֹר ְ
ְפּ ֻקדּוֹת .",ניתן לחוש באווירה המאיימת ובשליטה מוחלטת של האב בבתו.
אצבעותיו השחורות הנעות של עץ הטקסוס נתפסות יותר ויותר כמאשימות ככל
ֶר ָמנִ י ָטהוֹר".
וּבּ ְר ָבּ ִרי ,גּ ְ
גּוֹתי ַ
שתיאורו מאיים יותר .השורה השניה בבית השביעי " ִ
מאפיינת את האב ומשווה אותו באופן מוחלט לנאצים הגרמניים של מלחמת
העולם השניה .נראה כי פלאת' מגנה ומוקיעה את האכזריות של הנאציזם באמצעות
צוֹע ִקים ִמ ֶמּנּוּ ".נוכל להבחין בהקבלה
המוות הפרטי בחייה .בשורה הבאה " ֵמ ִתים ֲ
בולטת לשירו של צלאן "פוגת מוות" והתייחסות ישירה לשואה.
סוזן גילברט גורסת כי "אין צל של ספק שפלאת' משתמשת באסון ההיסטורי הנורא
כדי לתת ביטוי לסבלה הפרטי ,אך בדרך זו היא גם מאירה את החוויות הקשות של
מיליונים שהוצאו להורג באמצעות רצח העם אותו בצעו הנאצים".
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בבית השמיני מאחדת פלאת' את עץ הטקסוס עם ישוַ " :ה ַטּ ְקסוּס יֵשׁוּ ֶשׁ ִלּיִ ,אם ֵכּן//
וְ ִכי לֹא ִנ ְת ַענָּה גַּם הוּא ."//ישו מהווה כמעין מתווך המקריב את עצמו ,כך שהחוטא
יוכל להימלט מזעמו של האל – האב .באופן מרומז ,משרת עץ הטקסוס בתפקיד
דומה .הוא מגן על הדוברת מפני סוג אחר של אכזריות פטריאכלית.(Kendall 77) .
אם נשוב רגע ל"פוגת מוות" של צלאן ,יתכן כי ניתן להשוות האחדה זו בין ישו לעץ
הטקסוס ,להקרבת היהודים והמפקד אחוז דיבוק המוות המצטרפים זה לזה בריקוד
מוות .בשני המקרים ,עבור שני הדוברים ,תהליך האבל המרפא הוא בלתי אפשרי.
על פי מלאני קליין "בתהליך אבל נורמלי ,הפרט מפנים מחדש ומשקם ...את דמות
הוריו האהובים ,אשר נחוו בתוכו כ"אוביקט הטוב" .עולמו הפנימי ,אותו עולם
שנבנה על ידו בימים מוקדמים וטובים יותר ונחווה כפנטזיה מושלמת ,נהרס בעת
שנחווה האובדן הנורא".(Klein 354) .
ב"פוגה קטנה" הבת איננה יכולה לתקשר עם אביה והזעם האצור בתוכה אינו מוצא
לו מוצא .לפיכך עליה לנסות להגיע אליו שוב ושוב ,מה שיוצר תהליך של אבל
מתמשך .פרויד מתאר את "כפייתיות החזרה" כדרך בה המתאבל מנסה להקל על
חווית הטראומה הראשונית .בשירו של צלאן "פוגת מוות" ,פעולת הזיכרון של אמו
המתה והתנאים בהם מתה ,היא כה כואבת ,עד כי צלאן ניסה לכתוב שירים לאחר
"פוגת מוות" בהקשר לאבל הבלתי פתור "בשפה שאין בה מילים לתאר את מה
שאירע" ).(Fynsk 162
כשלונה של פלאת' להפנים ולעשות אידיאליזציה מדמות האב ,גורמת לה לדמיין
את דמותו כשרשרת של נקניקיות שרווחו במעדניות של קליפורניה בזמן מלחמת
יפוֹר ְניָהַ ,בּ ַמּ ֲע ַד ִנּיָּה ְ /מ ַק ֵצּץ
דוֹלהְ /בּ ָק ִל ְ
אַתּהִ ,בּזְ ַמן ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַה ְגּ ָ
העולם השניהָ " ,
תוּך ./.בגירסה מוקדמת
ֻמּר ְכּמוֹ גָּרוֹן ָח ְ
ָתי /,אָדֹם ְמנ ָ
יקיּוֹת!ֵ /הן ְ
צוֹבעוֹת ֶאת ְשׁנ ִ
ַק ִנ ִ
נְ
יותר של השיר הופיעה שורה ,אותה היא הוציאה מאוחר יותר "כמו גרון חתוך של
יהודים" .נראה בברור שפלאת' מזדהה עם קורבנות אכזריות הנאצים ,ויש בה רצון
עז להבין את האימה .אביה של פלאת' היה מדען בעל תואר דוקטור )שהתמחה
בדבורים( .יתכן כי ֶה ְקשר זה הוביל אותה ליצור אותו מחדש בדמות כמו ד"ר מנגלה
אשר ערך ניסויים ביהודים שהיו כלואים במחנות.
אַחר ,".קרי :המוות.
דוֹלה ִמ ַמּ ֲע ָר ְך ֵ
הבית העשירי מתאר את האב שנעלם ב" ְדּ ָמ ָמה ְגּ ָ
עוֹלם ֵא ַרע "/.משפט פארודי המרמז לטיעוני
ָד ְע ִתּי ָדּ ָברָ /.ה ָ
יתי ַבּת ֶשׁ ַבע ,לֹא י ַ
" ָהיִ ִ
ההגנה הגרמנית-הנאצית של הכחשה ואי ידיעה על קיום מחנות ההשמדה .פלאת'
אף היא מכחישה את מורשת האב.
כותבת מלאני קליין" :כאשר ידה של השנאה כלפי האוביקט האהוב שאבד ...עולה
על רגשות אחרים בתהליך האבל ,לא רק שהיא הופכת את האדם שאבד למוציא
להורג ,אלא מזעזעת את אמונתו של המתאבל בטוב הפנימי שלו עצמו" .האמונה
הנשברת והנהרסת ב"אוביקט הטוב" ,מחבלת באופן כאוב ביותר ,בתהליך
האידיאליזציה ,דבר אשר כשלעצמו מגן על האני מפני חרדות של הרס עצמי והאדם
האהוב שמת ,באמצעות הסדיזם הטמון בו" ).(Klein, Mourning 355
רוּסי ".במילים "מוח פרוסי" היא קושרת
אַחת ,וּמ ַֹח ְפּ ִ
הדוברת נזכרת " ְל ָך ָהיְ ָתה ֶרגֶל ַ
את האב עם מליטריזם ,שלטון ומשטר .הרגל האחת מרמזת לקטיעת הרגל שעבר
אביה של פלאת' ,בשל גנרגנה שפשטה בה על רקע מחלת הסכרת בה חלה וממנה
נפטר ,מכיוון שלא אובחנה .בשל אי יכולתה להיזכר בברור באביה ,היא מצהירה:
צוֹל ַעת ַבּ ִזּ ָכּרוֹן ".ומשליכה על עצמה את מומו ואת הסדיזם שלו.
" ֲא ִני ַ
השיר מתאים להגדרה המוסיקלית של צורת הפוגה באמצעות החזרה על המילה
"אתה" ו"טקסוס" ) (You, Yewבתוספת המרכיב המוסיקלי .צלאן מעלה בשירו את
באך בשל כתב האישום שלו כלפי התרבות הגרמנית על הכללתה את שני הדברים:
רצח-עם והפוגה של באך .פלאת' מפנה אצבע מאשימה כלפי התרבות הגרמנית
הוֹבןַ //.ט ְקסוּס
באמצעות פסנתרן עיוור המנגן בטהובן" :הוּא ָיכֹל ָהיָה ִל ְשׁמֹ ַע ֶבּ ְט ֶ
ָשׁחֹרָ ,ענָן ָל ָבן /",כשהיא חוזרת על הניגוד שחור-לבן ,ובכך מחזקת את מבנה
הקונטרפונקט של הפוגה.
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כל שהדוברת בשיר זוכרת מדמות האב המעורפלת בזכרונה ,היא ה"עין הכחולה"
כעיניהם של האריים ,בני ה"גזע העליון" ו"י ְַלקוּט ֶשׁל ַמ ְנ ָדּ ִרינוֹת ,".דימוי צבעוני
העומד בניגוד ל"אמירות השחורות" המופיעות לאורכו של השיר .השורה הבאה
אָדם!" ,מזכירה את סגנונו של שקספיר בדמויותיו
האומרתִ " :אם ֵכּן ,זֶה ָהיָה ֶבּןָ -
ההירואיות .אך דבר זה אינו מוביל אותה לשום מקום ,אלא חזרה שוב אל מות
האבַ " :ה ָמּוֶת ִנ ְפ ַתּחְ ,כּמוֹ ֵעץ ָשׁחֹרְ ,שׁחֹרוֹת.".
השורות האחרונות מצביעות על כך שהדוברת שרדה אסון נוראי .היא לוקה
בשיכחה ושוקעת בתנועה האינרטית של החיים ובתפקידה כאשת איש וכאם:
יקה ְל ֵעת ַע ָתּה,
ַמ ְחזִ ָ
עוֹשׂה ֵס ֶדר ַבּבּ ֶֹקר ֶשׁ ִלּי.
ָ
עוֹתי ,זֶה ִתּינוֹ ִקי.
ֵא ֶלּה ֵהן ֶא ְצ ְבּ ַ
ָה ֲענ ִָנים ִהנָּם ִשׂ ְמ ַלת ֻח ָפּהִ ,מזֶּה ַה ִחוָּרוֹן.
היא הופכת להיות חרשת ואילמת מבחינה פסיכולוגית-רגשית ,ומצויה בבריחה
מתמדת אל מצב של אמנזיה ו"חצי חיים" ,כמו "מוזלמן" או "לא אדם" .ממש כמו
אותם מוזלמנים במחנות ההשמדה ,אשר לא יכלו יותר לחוש מאומה ,או כפי שתאר
אותם " Des Presלא ניתן היה לכנותם חיים או מתים .הם נראו כמו מתים-חיים".
).(Des Pres, S 88-9

סילביה פלאת' התאבדה ב.11.2.1963-
למרות שהשיר "פוגה קטנה" אינו עוסק באופן ישיר בשואה ,אלא בתהליך אבל
פרטי ,מתמשך ומיוסר על מות אב ,עדיין ניתן להבחין בגישה האמפטית כלפי מרבית
ההתרחשויות הקשות והנוראות במהלך המאה העשרים שליוו את חייה והתבגרותה
של סילביה פלאת' .יתכן שהיא הייתה מסכימה עם דבריו של אדריאן רייך ,בן דורה:
"ניסינו לחיות את חיינו הפרטיים .אך הציפורים הגדולות והאפלות של ההיסטוריה
עפו ישירות בכיוון הרוח אל חיינו הפרטיים".
כשיר שלאחר השואה ,יתכן שהשיר "פוגה קטנה" חסר את ההתנסות האישית
והעדות הסוערת ,כפי שהן מופיעות בשירו של צלאן "פוגת מוות" .למרות זאת ,שני
המשוררים מאלצים אותנו להתעמת עם אובדן ולעסוק בסוגיה כיצד ניתן "להתגבר
על" ולחיות עם טראומה נוראה והרסנית כל כך.
שני השירים באים ללמד אותנו רבות על אבל והחלמה או אבל ,יאוש וחוסר
החלמה.
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סילביה פלאת'

פוגה קטנה
.

ֶא ְצ ְבּעוֹתַ -ה ְשּׁחוֹר ֶשׁל ַה ַטּ ְקסוּס זָעוֹת,
עוֹב ִרים ֵמ ַעל.
ֲענ ִָנים ָק ִרים ְ
ָכּ ְך ַה ֵח ֵרשׁ וְ ָה ִא ֵלּם
גוּבה.
אוֹת ִתים ֶאל ָה ִעוֵּר ,וְ ֵאין ְתּ ָ
ְמ ְ

ַה ַטּ ְקסוּס יֵשׁוּ ֶשׁ ִלּיִ ,אם ֵכּן
וְ ִכי לֹא ִנ ְת ַענָּה גַּם הוּא?
דוֹלה
אַתּהִ ,בּזְ ַמן ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַה ְגּ ָ
וְ ָ
יפוֹר ְניָהַ ,בּ ַמּ ֲע ַד ִנּיָּה
ְבּ ָק ִל ְ

אוֹה ֶבת ֲא ִמירוֹת ְשׁחוֹרוֹת.
ֲא ִני ֶ
ֵאינוּתָ -תּוֵיָ -פּנָיו ֶשׁל ֶה ָענָןָ ,שׁם!
ָל ָבן ְכּמוֹ ַעיִ ן ָכּל כֻּלּוֹ!
ֵעינוֹ ֶשׁל ַה ְפּ ַס ְנ ְתּ ָרן ָה ִעוֵּר

יקיּוֹת!
ַקנִ ִ
ְמ ַק ֵצּץ נ ְ
ָתי,
צוֹבעוֹת ֶאת ְשׁנ ִ
ֵהן ְ
תוּך.
ֻמּר ְכּמוֹ גָּרוֹן ָח ְ
אָדֹם ְמנ ָ
ָהיְ ָתה ְדּ ָמ ָמה!

ֲא ֶשׁר ֵה ֵסב ֶאל ֻשׁ ְל ָח ִני ָבּ ֳא ִניָּה.
גּוֹשׁשׁ ֶאת ְמזוֹנוֹ,
ָהיָה ֵ
מּוּרים.
ִבּ ְקצוֹת ֶא ְצ ְבּ ָ
אַפּים ֶשׁל ַס ִ
עוֹתיו ָהיוּ ִ
לֹא ָיכ ְֹל ִתּי ְל ַה ִתּיק ֶאת ֵעינַי.

אַחר.
דוֹלה ִמ ַמּ ֲע ָר ְך ֵ
ְדּ ָמ ָמה ְגּ ָ
ָד ְע ִתּי ָדּ ָבר.
ָהיִ י ִתי ַבּת ֶשׁ ַבע ,לֹא י ַ
עוֹלם ֵא ַרע.
ָה ָ
רוּסי.
אַחת ,וּמ ַֹח ְפּ ִ
ְל ָך ָהיְ ָתה ֶרגֶל ַ

הוֹבן;
הוּא ָיכֹל ָה ָיה ִל ְשׁמ ַֹע ֶבּ ְט ֶ
ַט ְקסוּס ָשׁחוֹרָ ,ענָן ָל ָבן,
ידה,
ַה ִה ְס ַתּ ְבּכוּת ַה ַמּ ְח ִר ָ
ַע ְנ ִעים.
ַמ ְלכּוֹדוֹת ֶא ְצ ַבּע ִ -ר ְג ַשׁת ְמנ ַ

דּוֹמים
ַע ְכ ָשׁו ֲענ ִָנים ִ
יהם ָה ֵריקוֹת.
יעוֹת ֶ
פּוֹר ִשׂים יְ ִר ֵ
ְ
אוֹמר ָדּ ָבר?
ֵא ְינ ָך ֵ
צוֹל ַעת ַבּ ִזּ ָכּרוֹן.
ֲא ִני ַ

שׁוֹטה ְכּ ַצ ַלּ ַחת,
ֵריק וְ ֶ
ָכּ ְך ָה ִעוְּ ִרים ְמ ַחיְּ ִכים.
דוֹלים,
ֲא ִני ְמ ַק ְנּאָה ָבּ ְר ָע ִשׁים ַהגְּ ִ
דוֹלה.
ֶדר ַה ַטּ ְקסוּס ֶשׁל ַהפוּגָה ַה ְגּ ָ
גֶּ

זוֹכ ֶרת ַעיִ ן ְכּ ֻח ָלּה,
ֲא ִני ֶ
י ְַלקוּט ֶשׁל ַמ ְנ ָדּ ִרינוֹת.
אָדם!
ִאם ֵכּן ,זֶה ָהיָה ֶבּןָ -
ַה ָמּוֶת ִנ ְפ ַתּח,
ְכּמוֹ ֵעץ ָשׁחוֹרְ ,שׁחוֹרוֹת.

ֵח ְרשׁוּת ִהיא ַמ ֶשּׁהוּ שׁוֹנֶה.
אָבי!
אָפלִ ,
ָכּזֶה ַמ ְשׁ ֵפּ ְך ֵ
קוֹל ָך
ֲא ִני רוֹאָה ֶאת ְ
דוּתי.
וּמ ֵלאָ -ע ִלים ְכּמוֹ ְבּי ְַל ִ
ָשׁחוֹר ְ

יקה ְל ֵעת ַע ָתּה,
ַמ ְחזִ ָ
עוֹשׂה ֵס ֶדר ַבּבּ ֶֹקר ֶשׁ ִלּי.
ָ
ינוֹקי.
עוֹתי ,זֶה ִתּ ִ
ֵא ֶלּה ֵהן ֶא ְצ ְבּ ַ
ָה ֲענ ִָנים ִהנָּם ִשׂ ְמ ַלת ֻח ָפּהִ ,מזֶּה ַה ִחוָּרוֹן.

ֶדרַ -ט ְקסוּס ֶשׁל ְפּ ֻקדּוֹת,
גֶּ
ֶר ָמ ִני ָטהוֹר.
וּבּ ְר ָבּ ִרי ,גּ ְ
גּוֹתי ַ
ִ
צוֹע ִקים ִמ ֶמּנּוּ.
ֵמ ִתים ֲ
ֲא ִני ֵאינֶנִּ י ֲא ֵשׁ ָמה ִבּ ְכלוּם.

)תרגום :סבינה מסג .מתוך :אריאל ושלוש
נשים .הוצאת הקיבוץ המאוחד.(2002 ,
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פאול צלאן

פוגת מוות
שׁוֹתים ִעם ֶע ֶרב
ַחנוּ ִ
ָח ָלב ָשׁחֹר ֶשׁל ַשׁ ַחר ֲאנ ְ
שׁותים ִעם ַליְ ָלה
שׁוֹתים ָצ ֳה ַריִ ם ָוב ֶֹקר ִ
ִ
שׁוֹתים
שׁוֹתים וְ ִ
ִ
שׁוֹכ ִבים לֹא ָצפוּף
רוּח ָשׁם ְ
כּוֹרים בּוֹר ֶק ֶבר ָבּ ַ
ִ
כּוֹתב
ִאישׁ גָּר ַבּ ַבּ ִית וְ הוּא ְמ ַנגֵּן ִבּ ְנ ָח ִשׁים הוּא ֵ
יטה
ָר ָ
דּוּמים זְ ַהב ְשׂ ָע ֵר ְך ַמ ְרגּ ִ
ֶר ַמ ְניָה ִבּ ְשׁ ַעת ִדּ ְמ ִ
כּוֹתב ְלג ְ
ֵ
כּוֹכ ִבים
רוֹשׁ ִפים ָ
יוֹצא ֶאת ַה ַבּיִ ת ְ
כּוֹתב וְ ֵ
ֵ
שׁוֹרק ִל ְכ ָל ָביו ֶשׁיָּבוֹאוּ
הוּא ֵ
ֵצאוּ וְ יִ ְכרוּ ֶבּ ָע ָפר בּוֹר ֶק ֶבר
יהוּדיו ֶשׁיּ ְ
שׁוֹרק ִל ָ
ֵ
פּוֹקד ָע ֵלינוּ ִפּ ְצּחוּ ִבּ ְנ ִגינוֹת ַל ָמּחוֹל
ֵ
אוֹת ָך ַליְ ָלה
שוֹתים ְ
ַחנוּ ִ
ָח ָלב ָשׁחֹר ֶשל ַש ַחר ֲאנ ְ
וֹתים ִעם ֶע ֶרב
שׁוֹתים ָצ ֳה ַריִ ם ָוב ֶֹקר שׁ ִ
ִ
שׁוֹתים
שׁוֹתים וְ ִ
ִ
ִאישׁ גָּר ַבּ ַבּ ִית וְ הוּא ְמ ַנגֵּן ִבּ ְנ ָח ִשׁים
יטה
ָר ָ
דּוּמים זְ ַהב ְשׂ ָע ֵר ְך ַמ ְרגּ ִ
ֶר ַמ ְניָה ִבּ ְשׁ ַעת ִדּ ְמ ִ
כּוֹתב ְלג ְ
כּוֹתב ֵ
הוּא ֵ
ַחנוּ ִ
שׁוּל ִמּית ֲאנ ְ
שׁוֹכ ִבים לֹא ָצפוּף
רוּח ָשׁם ְ
כּוֹרים בּוֹר ֶק ֶבר ָבּ ַ
ֵא ֶפר ְשׂ ָע ֵר ְך ַ
אַתּם וְ אַ ֶתּם ָשׁם וְ ִשׁירוּ נ ְַגּנוּ
קוֹרא ַה ֲע ִמיקוּ ִל ְדקֹר ְבּ ַמ ְלכוּת ֶה ָע ָפר ֶ
הוּא ֵ
וּמ ִניף ְבּיָדוֹ וְ ֵעינָיו ְתּכֻלּוֹת
שׁוֹלח ָידוֹ ַל ַבּ ְר ֶזל ַבּ ֲחגוֹר ֵ
הוּא ֵ
אַתּם ָשׁם ַה ְמ ִשׁיכוּ נ ְַגּנוּ ַל ָמּחוֹל
אַתּם וְ ֶ
ַה ֲע ִמיקוּ ִל ְדקר ָבּ ֵא ִתים ֶ
אוֹת ָך ַליְ ָלה
שׁוֹתים ְ
ַחנוּ ִ
ָח ָלב ָשׁחֹר ֶשׁל ַשׁ ַחר ֲאנ ְ
שׁוֹתים ִעם ֶע ֶרב
שׁוֹ ִתים ָצ ֳה ַריִ ם ָובֹ ֶקר ִ
שׁוֹתים
שׁוֹתים וְ ִ
ִ
ִאישׁ גָּר ַבּ ַבּ ִית זְ ַהב ְשׂ ָע ֵר ְך ַמ ְרגּ ִ
יטה
ָר ָ
שׁוּל ִמּית וְ הוּא ְמ ַנגֵּן ִבּ ְנ ָח ִשׁים
ֵא ֶפר ְשׂ ָע ֵר ְך ַ
ֶר ַמ ְנ ָיה
אָמּן ִמגּ ְ
יוֹתר ְל ַנגֵּן ֶאת ַה ָמּ ֶות ַה ָמּ ֶות ָ
קוֹרא ַה ְמ ִתּיקוּ ֵ
הוּא ֵ
אַחר ַתּ ֲעלוּ ֶכּ ָע ָשׁן ָבּ ֲאוִ יר
יוֹתר ִל ְפרֹט ַעל ִכּנּוֹר וְ ַ
קוֹרא ַה ֲא ִפילוּ ֵ
הוּא ֵ
שׁוֹכ ִבים לֹא ָצפוּף
וּבוֹר ֶק ֶבר ָל ֶכם ֶבּ ָענָן ָשׁם ְ
ַחנוּ ִ
ָח ָלב ָשׁחֹר ֶשׁל ַשׁ ַחר ֲאנ ְ
אוֹת ָך ַליְ ָלה
שׁוֹתים ְ
ֶר ַמ ְניָה
אָמּן ִמגּ ְ
שׁוֹתים ָצ ֳה ַריִ ם ַה ָמּ ֶות ָ
ִ
שׁוֹתים
שׁוֹתים וְ ִ
אוֹת ָך ֶע ֶרב ָוב ֶֹקר ִ
שׁוֹתים ְ
ִ
ֶר ַמ ְניָה ֵעינָיו ְתּכֻלּוֹת
אָמּן ִמגּ ְ
ַה ָמּ ֶות ָ
קוֹל ַע ְבּ ָך ִבּ ְמ ֻד ָיּק
הוּא ֵ
עוֹפ ֶרת הוּא ֵ
קוֹל ַע ְבּ ָך ַכּדּוּר ֶשׁל ֶ
יטה
ָר ָ
ִאישׁ ָגּר ַבּ ַבּ ִית זְ ַהב ְשׂ ָע ֵר ְך ַמ ְרגּ ִ
רוּח
נוֹתן ָלנוּ ֶק ֶבר ָבּ ַ
הוּא ְמ ַשׁ ֵלּ ַח ָבּנוּ ְכּ ָל ָביו ֵ
חוֹלם ַה ָמּ ֶות ָ
ֶר ַמ ְניָה
אָמּן ִמגּ ְ
ְמ ַנגֵּן ִבּ ְנ ָח ִשׁים וְ ֵ
יטה
ָר ָ
זְ ַהב ְשׂ ָע ֵר ְך ַמ ְרגּ ִ
שׁוּל ִמּית
ֵא ֶפר ְשׂ ָע ֵר ְך ַ
)תרגום :שמעון זנדבנק .מתוך הספר" :סורג שפה"(
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מיכאל רייך

אמי קראה לי :דוּדוּ

בהיסח הדעת

ִבּ ְב ָק ַרי,
מוּקיָ -פּ ִנים
צוּרים ְק ַט ִנּים ְס ֵ
ָהיוּ יְ ִ
ְמ ַשׁ ְגּ ִרים ֵא ַלי
צוֹר ֶבת,
ידי ֵאשׁ ֶ
ַל ִפּ ֵ
ֹאשׁי
בוּקה ֶשׁ ָע ְל ָתה ֵמר ִ
וְ ָה ֲא ָ
נוֹת ָרה וְ לֹא ָכּ ְב ָתה
ְ
ָשׁ ִנים ַה ְר ֵבּה.

הוּא ִח ֵפּשׂ ֶאת ֱאל ִֹהים
ִמן ַה ְסּ ָתם ִח ֵפּשׂ ַמ ֲענֶה
ִל ְשׁ ֵא ָלה ָק ָשׁה
ֲא ֶשׁר ָתּבוֹא ַעל ִפּ ְתרוֹנָהּ
צוּקה
ְבּ ֶרגַע ְמ ָ
ֶפשׁ
אוֹ ִה ְת ַעלּוּת ַהנּ ֶ
ישׁהוּ
ירוֹני ְל ַח ֵפּשׂ ִמ ֶ
ַכּ ָמּה ִא ִ
ֶשׁ ְכּ ָ
יקה
יס ָ
אַשּׁף ַה ֶמּ ָט ִפ ִ
ִנ ְמ ָצא ְבּ ָכל ָמקוֹם
וּבוֹ זְ ַמ ִנּית
שׁוּמּקוֹם
ְבּ ָ

אַב ִתּי וְ ָשׁ ַת ְק ִתּי.
ָכּ ְ
ָשׁ ַמ ְר ִתּי ִל ְשׁ ַעת כּ ֶֹשׁר
ֶאת ַה ֶקּ ַלע
ַה ָבּדוּי
ֶשׁ ְבּ ַכף י ִָדי.
יְ ַע ְד ִתּיו
ָליָת ִמזְ ַדּ ֵמּן.
ְלג ְ

ִאישׁ לֹא ָשׁ ֵקט
אַרמוֹנוֹת ַבּחוֹל
בּוֹנֶה ְ
יוֹתר ִמ ֶשּׁבּוֹ ֶנה
וְ ֵ
חוֹפר
חוֹפר ֵ
ֵ
פּוֹתיו
חוֹפן חוֹל ְבּ ַכ ָ
ֵ
רוּח ֵס ֶתר
יח ַ
ֵמ ִפ ַ
עוֹתיו
ִמ ֵבּין ֶא ְצ ְבּ ָ
וּמ ַח ֵפּשׂ
ְ
ֲהלֹא ֱאל ִֹהים ִנ ְמ ָצא
ַר ִגּיר
ַר ִגּיר וְ גּ ְ
ְבּ ָכל גּ ְ

ַכּ ֲא ֶשׁר ָתּבוֹא
ַבּתֶ -שׁ ַבע
יוֹמי
ְבּ ָצ ֳה ֵרי ִ
לּוֹני,
ִל ְרחֹץ ִמ ֶנּגֶד ַח ִ
ֶא ְר ֶאנָּה
ִמן ַה ֲח ַר ִכּים
מוּתהּ ִל ִבּי
אַמ ִתּיק ִבּ ְד ָ
ְ
סוּך ֵמ ַר ַהב
ֶה ָח ְ
ֶא ְמ ֶחה ֵע ִיני ִמ ֶדּ ַמע
ֲא ָפ ֵאר
יה.
מוּדוֹת ָ
ֶ
ֲח

ְבּב ֶֹקר לֹא ָעבוֹת ֶא ָחד
הוּא ִה ְס ַתּ ֵלּק ִפּ ְתאוֹם
ְבּ ִלי ְל ִה ָפּ ֵרד
ְל ַבד ִמ ְתּ ִמימוּתוֹ
יח
ָס ִביר ְל ָה ִנ ַ
ֻקּשׁוֹ
ֶשׁ ָמּ ָצא ֶאת ְמב ָ
ֲה ֵרי
מוֹצ ִאים ָלרֹב
ֲא ֵבדוֹת ְ
ְבּ ֶה ַסּח ַה ַדּ ַעת

וּבבוֹא ָח ְר ִפּי ַה ַלּח,
ְ
כּוֹאבוֹת
עוֹתי ַה ֲ
ִתּ ְפר ְֹטנָה ֶא ְצ ְבּ ַ
ישׁג
ֵבל ֲא ִב ַ
ֲע ֵלי נ ֶ
אָה ְב ִתּי,
ֲא ֶשׁר ַ
גּוֹע
וְ ָכ ְך ֶא ְמ ָצא סוֹף סוֹף ַמ ְר ַ
סּוֹער וְ ַה ַקּר.
ְל ִל ִבּי ַה ֵ
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מיכאל רייך ,נולד בקיבוץ עין-חרוד .1942 ,לאחר שרותו הצבאי שב לקיבוצו ועסק בחקלאות.
משנשא אישה בת עיר ,נפרד מקיבוצו ,הלך ללמוד באוניברסיטה וסיים לימודי תואר באגרונומיה.
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רותי ארטמן בריינדלר

כך הלכה היונה אל מותה
מוֹתהּ
ָכּ ְך ָה ְל ָכה ַהיּוֹנָה ֶאל ָ
ְבּ ֶשׁ ֶקטְ ,ל ֻת ָמּהּ
הוֹל ְך ְל ִאטּוֹ
אָדם ַה ֵ
ְכּמוֹ ָ
קוּע ְבּ ִע ְנ ָינָיו
ָשׁ ַ
ֵמ ַה ִמּ ְד ָר ָכה ַל ְכּ ִבישׁ
ֶה ָחסוּם ְבּ ַר ֶכּ ֶבת חוֹנָה
וְ אוֹר ַר ְמזוֹר אָדֹם
יח ִל ְראוֹת סוֹף ָדּ ָבר
ַמ ְכ ִר ַ
חוֹלפוֹת
כוֹניּוֹת ְל ִצ ֵדּנוּ ְ
ְמ ִ
הוֹל ֶכת
וְ יוֹנָה ֶ
ֵרים
הוֹל ְך ְל ִאטּוֹ וְ ֵעינָיו ַס ְנו ִ
אָדם ַה ֵ
ְכּמוֹ ָ
אַחרוֹן
ַהרוּר ֲ
וְ ז ֲ
יח
עוֹד ִה ְצ ִל ַ
נוֹצ ָתהּ
ַל ְחזֹר ִמ ְכּנַף ָ
הוֹל ֶכת
וְ ִהיא ֶ
מוֹתהּ
ֶאל ָ
וְ עוֹד ֶרגַע וְ עוֹד ֶרגַע
גוּגית ַה ַחלּוֹן
ֶח ָבּט ִבּזְ ִ
ִמ ְצ ִחי ְכּ ָבר נ ְ
ְשׂ ָפ ַתי ְמ ַצוְּ חוֹת ְבּ ֵא ֶלם יוֹנָה יוֹנָה
מוֹתהּ.
אַך ִהיא ָה ְל ָכה ֶאל ָ
ְ

מדושני עונג אינטלקטואלי
טוּאָלי
ִ
ֻשּׁ ֵני עֹנֶג ִא ְינ ֶט ֶל ְק
ְמד ְ
רוּתית
טוֹפ ִחים ַעל ְכּ ֵר ֵסנוּ ַה ִסּ ְפ ִ
ְ
ְמ ַכ ִסּים ֶאת ִפּינוּ
יע ִפּהוּק ִפּ ְתאוֹם
ְל ַה ְב ִל ַ
ֶשׁ ֵאינוֹ ַמ ְת ִאים.
רותי ארטמן-בריינדלר ,ילידת הארץ .ילדות
בבני-ציון ובבאר-יעקב ,חיילת מוצבת בדימונה,
שנות בגרות בתל-אביב ובגבעת-המורה .עסקה
שנים בחינוך ,בהוראת טבע והדרכת מורים
לטבע .נשואה ,ואם לשלושה בנים .מתגוררת
בלוס-אנג'לס משנות ה 80-המוקדמות ופועלת
באופן קבוע לשימור השפה העברית והמורשת
הישראלית בקהילה המקומית.
עיתונאית ,משוררת ,עורכת ומתרגמת.

עוֹלם
גּוֹר ִסים ֶאת ְבּ ָעיוֹת ָה ָ
ְ
אוֹתן ַעד ַדּק
טוֹח ִנים ָ
ֲ
ְמנ ְ
ירה
ַתּ ִחים ְבּ ִאזְ ֵמל ַה ִשּׁ ָ
ע ִֹני
ֵס ֶבל
אַלּימוּת
ִ
ִאיֶ -צ ֶדק ֶח ְב ָר ִתי
עוֹלם
ָכּל ַצ ַער ָה ָ
ִנ ְב ָחן וְ ִנ ְב ָדּק
ַתּ ַחת אוֹר ָה ִא ְינ ֶט ֶל ְקט ַהנּוּגֶה
טוּאָלי
ִ
ֻשּׁנֵי עֹנֶג ִא ְינ ֶט ֶל ְק
ְמד ְ
אָנוּ חוֹזְ ִרים ַה ַבּיְ ָתה
ַבּ ָשּׁעוֹת ַה ְקּ ַטנּוֹת ֶשׁל ַה ַלּי ְָלה.
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דליה יאירי

מדוע
ֻלּם
הוֹל ִכים ֵא ָליוַ ,ה ְנּ ָח ִלים כּ ָ
הוֹל ִכיםְ ,
יך זֶה יִ ָתּ ֵכן ֶשׁ ֵהם ְ
דּוּע  ,וְ ֵא ְ
ַמ ַ
וְ הוּא ֵאינוֹ ָמ ֵלא.
אוֹמר ַ -מה ָלּ ֶכם ִכּי ַתּ ֲא ִמינוּ.
ָר ָשׁע ֵ
שׁוֹמ ִרים ַה ַמּיִ ם ְל ַע ְצ ָמם ְל ֵעת ַבּצּ ֶֹרת,
ידי ָפּ ִנים ַה ְנּ ָח ִליםְ .
ַמ ֲע ִמ ֵ
ָתיב כּוֹזֵב.
ְמ ַס ְמּ ִנים נ ִ
יך זֶה ִי ָתּ ֵכן.
ַה ָתּם ָתּ ֵמ ַהַּ .מה זֹּאת .וְ ֵא ְ
רוֹקנָה,
ְבּחֹזֶק יָד יִ ְשׁפּ ְֹך ְדּ ָליִ ים ֶשׁל ַמיִ ם ִל ְב ֵאר ֶשׁ ִנּ ְת ְ
וְ ִהנֵּהִ ,היא ִמ ְת ַמ ֵלּאת,
יה.
דוֹת ָ
עוֹב ֶרת ַעל ְגּ ֶ
אַף ֶ
רוּשׁים.
יע ֵפּ ִ
ָח ָכם ַמ ִצּ ַ
יוֹכיחוּ
וּמ ְשׁ ָפּ ִטים ֲא ֶשׁר ִ
יֵשׁ ֻח ִקּיםִ ,
ַחזִ יר ַל ְנּ ָח ִלים ֵדּי ַמיִ ם
ִכּי ַהיָּם י ְ
אַכזָב.
ֶשׁלֹּא יִ ְהיוּ ְ
וּל ָענָן ָצ ֵמא.
ִ
וּמטּוּבוֹ יִ ֵתּן ְל ֶשׁ ֶמשׁ גַּזְ ָל ִנית ְ
יוֹד ַע -
וְ זֶה ֲא ֶשׁר ִל ְשׁאֹל ֵאינוֹ ֵ
רוֹאה
פּוֹת ִחים לוֹ ,וְ הוּא ֶ
וּנ ָח ִלים ְ
יָם ְ
ישׁית
ימה ַה ֲח ִר ִ
מוֹשׁיט זְ רוֹעוֹת ֶאל ַה ְזּ ִר ָ
ֲענָק ִ
גּוּע,
ַע ַ
שׂוֹרת ָה ִרים וְ ג ְ
נוֹשׂאת ְבּ ַ
ֵ
חוֹפן ָ
ֵ
ַלּים
אוֹתהּ ְבּ ֵחיק גּ ִ
אוֹתהּ ְבּ ֶק ֶצף ָשׁקוּף ְכּ ַת ֲח ָרה .וְ לֹא יִ ְשׂ ַבּע.
עוֹטף ָ
ֵ
הוֹל ִכים ֵא ָליו
הוֹל ִכיםְ ,
ָכּל ַהקּוֹלוֹת וְ ַה ַמּ ְראוֹת ְ
וְ הוּאְ ,כּמוֹ יָםֵ ,אינֶנּוּ ִמ ְת ַמ ֵלּא.

ענת לויט

דעי מנין באת
מוּסים,
ירי ֶאת ָשׁ ָר ַשׁיִ ְך ַה ְכּ ִ
ְדּ ִעי ִמנַּיִ ן ָבּאתַ .ה ִכּ ִ
מוּשׁיםֵ ,א ֶלּה ֶשׁ ָפּרוֹת ְקדוֹשׁוֹת ִל ֲחכוָּ ,ר ְמסוּ וְ ִהזְ נוּ
ַה ְכּ ִ
אשׁית ֶשׁ ָלּ ְך ָהיָה ָראוּי
יח ֵת ְך ַה ְר ֵחק ִמ ָכּל ֶשׁ ִבּזְ ַמן ַה ְבּ ֵר ִ
ֶאת ְצ ִמ ָ
אָר ְך ַמ ָסּ ֵע ְך ְל ַה ְפ ָר ַחת ִשׁ ְמ ָמ ֵת ְך.
יח ֵת ְךָ .שׁ ִנים ַעל ָשׁנִ ים ַ
ִל ְצ ִמ ָ
תּוֹקקוּת
ֵה ַמ ְתּ ֶאת ָכּל ַה ָפּרוֹת ַה ְקּדוֹשׁוֹתִ .נ ְג ַמ ְל ְתּ ִמן ַה ִה ְשׁ ְ
ֶח ַשׂ ְפ ְתּ
יתה ְל ָפרוֹת ֵמ ִיניקוֹתִ .שׁ ְכ ָבה ַעל ִשׁ ְכ ָבה נ ְ
ַה ְמּ ִמ ָ
ְבּ ָע ְמ ֵקי ֵע ֶמק ַה ָבּ ָכא ,וְ לֹא ָבּ ִכית .לֹא ִבּ ִכּית וְ לֹא ֵה ַל ְנ ְתּ
אָבדוּ ַל ָשּׁוְ אִ ,בּ ְתנַאי ֶשׁ ֵתּ ְד ִעי ִכּי לֹא ְל ִחנָּם
ַעל ַה ָשּׁ ִנים ֶשׁלֹּא ְ
אַחר ֶח ְט ֵא ְך ַה ַקּ ְדמוֹן.
ֵיהנֹּם ִל ְפנֵי גַּן ָה ֵע ֶדן ֶשׁ ְלּ ַ
ָח ִצית גּ ִ
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רבקה דמירל

מקום
ְל ָכל ֶא ָחד ְמקוֹמוֹ
ַא ִני ָכּאן ִמזְ ַדּ ֶקּנֶת
וֲ
ַעל ִמ ְד ָרכוֹת זָרוֹת,
ַבּיִ ת ֻמ ָכּר ְבּ ָכל ַפּ ַעם
יוֹצא
ִנ ְכנָס וְ ֵ
בוֹאוֹתי
ַ
אוֹבד ִבּ ְמ
ֵ
חוּשׁי
סוֹחף ִפּ ְתאוֹם ֶאת ַ
ִמ ְד ָבּר ֵ
ֶבת ַבּ ָלּאט
ַפ ִשׁי ִמ ְת ַגּנּ ֶ
וְ נ ְ
יה,
בוּלוֹת ָ
ֶ
ִמ ְגּ
ְמ ַק ֶלּ ֶפת ֶבּגֶד
יוֹני,
ַעל ְשׂ ַפת יָם ִדּ ְמ ִ
אַח ֶרת
תּוֹל ֶלת ַבּ ֲה ָזיָה ֶ
ִמ ְשׁ ֶ
וּל ִע ִתּים,
ְ
ֶרת
לֹא חוֹז ֶ
רבקה דמירל ,מתגוררת בערד.
בת  58נ.3+
כותבת שירה באתרי אינטרנט שונים כ 6-שנים.
ספר משיריה יצא לאור לפני שנתיים.

כתם
רוּח ְך
עוֹד ֶכּ ֶתם ְכּ ֵצל ַעל ֵ
סוֹבב
סוֹבב וְ ֵ
ֵ
נוֹרה
ַפּ ְר ָפּ ִרים ַעל ְמ ָ
וְ ח ֶֹשׁ ְך
יע
צוֹפה ְבּ ֵאין ַמ ְפ ִר ַ
ֶ
לֹא ָח ַשׁ ְב ְתּ ִל ְנדֹד
ֶאל ַה ֶשּׁ ֶמשׁ
ַה ִצּ ֳפּ ִרים ֵמתוֹת ָשׁם
גַּם ָבּאוֹר
ַב ִט ַ
וּמי י ְ
ִ
יח ָל ְך ֵלב ְמ ֻח ָדּשׁ
נוּע ֵבּין ֲח ָד ָריו
ָל ַ
ַל ֲעלוֹת וְ ָל ֶר ֶדת
וְ ִל ְבעֹר

עירית ויסמן מינקוביץ

שמלת עצמות
ַה ָשּׁ ִנים ִמ ְס ַתּ ְתּרוֹת ְבּ ִק ְמ ֵטי ָה ֵעינַיִ ם.
גַּם ִאם ִשׂ ְמ ַלת ָה ֲע ָצמוֹת ְרפוּיָה,
ֶיה ֲע ַדיִ ן בּוֹ ֵהק.
יְ רֹק ֵעינ ָ
ְכּ ֵע ֶשׂב ֶשׁזֶּה ַע ָתּה ָצ ַמח
יקה.
וּלחֹםְ ,לקוֹל וְ ִל ְשׁ ִת ָ
ָצ ֵמא ְלאוֹר ְ
ַה ָיּרֹק ַהזֶּה ְמ ָמ ֵאן.
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יואל נץ

מיכאיל יורייביץ' לרמונטוב
)(1841 – 1814

אם תאייתו בלשון הרוסית את השם לרמונטוב ותגלשו
באינטרנט אל האתרים הרבים תגלו שמונה גרסאות
שונות העוסקות בביוגרפיה של המשורר ,הסופר
והמחזאי .כולן מעלות על נס את פועלו הספרותי .עם
זאת ,תיתקלו שם גם ברשימות פחות רשמיות ומהן עולה
דמותו של איש צעיר ומבריק ,חם מזג ,חריף לשון,
המרבה ללגלג על חבריו וללעוג להם .אין זאת כי אופיו
זה – הוא אשר אף קירב את קצו הטראגי בגיל צעיר –
צמח והתגבש בצוק ילדותו המוקדמת .מיכאיל לרמונטוב
נולד במוסקבה למשפחתו של סרן בצבא הצאר .אימו
מתה עליו בעודו ילד .את מיכאיל הקטן גידלה הסבתא,
אשר ניהלה התנצחויות משפטיות בלתי פוסקות
וטורדניות כנגד אביו ואסרה על הנכד להתראות אתו.
יורי לרמונטוב היה על פי המסורת ,נצר לאב הקדום
טומס לרמונט ,אשר חי במאה ה 13-בסקוטלנד ,היה
משורר והניח את יסודותיה של הספרות הסקוטית .בשנת
 1831יכתוב מיכאיל לרמונטוב "...עד כמה משתוקק הייתי
להיות עורב ערבות; לעוף מערבה ,מערבה אל המקום ,בו פורחים השדות של
אבותיי הקדומים ,שם בטירה הנטושה המוקפת הרים וטובלת בערפל קבורים
עצמותיהם .הייתי מתעופף אל הקיר עליו תלויים מחלידים המגן והחרב והייתי
מסיר מעליהם את האבק בכנפי) "...אני יודע כי חטא בל יכופר הוא לנסות ולתרגם
שירה בפרוזה ,אלא שלא עמד בי יצרי(...
הנער החולמני ,בעל הדמיון העשיר זכה לחינוך ולהשכלה משובחים בבית סבתו
ושלט היטב בלשונות הגרמנית והצרפתית .בעקבות רשמי ביקורו בהרי קווקאז הוא
כתב בהיותו בן  16את השורות הבאות:
"הרי קווקאז הכחולים ,אני מקדם את פניכם לשלום!
אתם העשרתם את ילדותי,
נשאתם אותי על גבי רכסי הפרא;
הלבשתם אותי עננים;
קירבתם אליי את השמים,
ומאז אינני חולם אלא עליכם ועל השמיים"...
בשנת  1828הוא כותב את הפואמה המוקדמת "השבוי מקווקז" ,בהשפעת יצירתו
של פושקין הנושאת שם זה .ניכר בה ,בפואמה של לרמונטוב שילוב מקורי וייחודי
של תיאורי הטבע עם תחושותיו הליריות .לרמונטוב למד מיצירותיהם של פושקין,
של ביירון – אבל לא העתיק מהן ולא חיקה אותן" .השבוי מקווקז" של לרמונטוב
הוא מעין שלב מוקדם בפיתוח אישיותו כאמן.
בשנת  1830לרמונטוב הוא סטודנט במחלקה ללשון של אוניברסיטת מוסקבה )לפי
גרסה אחרת – במחלקה למוסר ומדיניות( ,אבל נאלץ להיפרד מן האוניברסיטה כבר
ב ,1832 -כנראה בשל עזות הפנים שלו כלפי המרצים .רוחו הסוערת ותאבת
ההרפתקאות מביאה אותו לאקדמיה הצבאית בסנקט פטרבורג .במשך שתי שנות
הלימודים שם הוא כמעט ולא כותב דבר .שירו " ִמ ְפ ַרשׂ" )"מפרש בודד מלבין באופק"
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בתרגומה היפיפה של לאה גולדברג – קוראי עברית רבים סבורים בטעות שהשיר
נכתב על ידי וולנטין קטאייב – כנראה ,בגלל הרומן שקטאייב כתב בשם זה ,ושגם
אותו תרגמה לאה גולדברג( ,הוא הד לימיו באקדמיה הצבאית.
רושם רב הותירה עליו בפטרבורג הקומדיה של גריבוידוב "צער מתוך חוכמה".
)הקורא העברי מודע ליצירתה של מאיה ערד ,אשר כתבה בעקבות הקומדיה הזו
ובמקצב חרוזים דומה את "צדיק נעזב" ,המגחך על החברה הסנובית בישראל(.
לרמונטוב יכתוב בשנת  1835את "נשף המסכות" ,אשר נדחה שוב ושוב על ידי
הצנזורה הצארית למרות "התיקונים" המרככים שלרמונטוב ערך פעם אחר פעם
ביצירתו .הוא לא זכה לראות את המחזה מועלה על הבמה בימי חייו הקצרים.
באותו פרק זמן של חייו הוא מגלה גם עניין בעברה הרחוק של האומה הרוסית
ויכתוב בשנת  1837פואמה העוסקת בנושא זה.
הידיעה על פציעתו האנושה של פושקין בדו קרב זעזעה אותו והוא כתב את "מותו
של משורר" .מיד עם הופעתו ,זכה השיר לציון לשבח מטעם הנסיך הגדול מיכאיל
פבלוביץ' ,אלא שביום מותו של פושקין הוסיף לרמונטוב לשיר  16שורות חדשות,
והן נוקבות בביקורתן החריפה כנגד שחיתות המשטר וגם פוגעות ישירות בכס
המלוכה עצמו )הלוואי ויעמוד לי יום אחד הכוח והיכולת לתרגם שיר זה לעברית,(...
הן עוררו את זעמו של הצאר ניקולאי הראשון וחרצו את גורלו – לרמונטוב הוגלה
לקווקז.
המשורר צבר רשמים עזים מן הנופים ומתקריות הירי עם הצ'צ'נים ,בהן נטל חלק
פעיל .אז נוצרו ,בין השאר ,הפואמה "דמון" ו"שיר ערש של קוזקים" )לא קשה לגלות
שהשיר הזה שימש השראה ואפילו חיקוי ישיר לשירי ערש עבריים של פעם בארצנו
וגם בימים של טרם קום המדינה( .פגישותיו עם הדקבריסטים )אצילים גולים אשר
מרדו נגד הצאר( השפיעו עמוקות על הלך רוחו .הוא שב לפטרבורג מן הגלות
בעקבות החנינה שהצאר העניק לו ,והיה לאדם אחר :עליזות הנעורים שלו פינתה
את מקומה לרצינות ,לתוגה ואפילו לייאוש .לרמונטוב מציב ,זו כנגד זו ,את אצילות
רוחם של שוחרי החופש אשר הכיר בקווקאז ,לעומת ריקנותם של האנשים ,בני חוג
מכריו ,ונותן דרור לתחושותיו ביצירתו .הוא כותב רומן חשוב "גיבור בן זמננו" ,בו
ניכרים ניצנים של הכמיהה לחיים חדשים ,אחרים.
חיי החברה הסוערים שלו בסנקט פטרבורג לא נמשכו אלא כשנה וחצי בלבד .באחד
הנשפים הוא הסתכסך עם בנו של השגריר הצרפתי ארנסט דה ברנט ,בעקבות חיזור
של שניהם אחרי אותה גברת והסכסוך התגלגל לכדי פגיעה בכבוד על רקע לאומי.
הדו קרב שנערך ביניהם הסתיים בשריטתו הקלה של המשורר בחרב ,אבל המעשה
עורר את זעמו של הצאר ,אשר מכאן ואילך לא יסלח עוד ללרמונטוב הסורר
והמורה .המשורר נאסר ונשלח בשנית להילחם בקווקאז.
בצבא התנהג כשלוח רסן :הנה הוא מבקש ליטול חלק במסעות המסוכנים ביותר,
והנה הוא משתהה למשך זמן רב בהיעדרויות מן היחידה .באחת המסיבות ,השמיע
בקול רם מדי הלצה בלשון הצרפתית אשר ביזתה את מרטינוב ,חברו משכבר
הימים ,ימי האקדמיה הצבאית .השיחה ביניהם הוליכה לקראת דו קרב אקדחים
מטווח שישה צעדים ,שקשה להחטיא ממנו .מעדויות המשפט שנתקיים בעקבות
הדו קרב אפשר ללמוד כי לרמונטוב כיוון את אקדחו כלפי מעלה ,ויש אף שהיו
סבורים ,כי ירה ראשון באוויר לאות השלמה עם יריבו ,ואילו מרטינוב כיוון ישירות
אל חזהו של המשורר .לרמונטוב נפל שדוד ,מרטינוב התנפל עליו בנשיקות ,מבקש
מחילה ,אבל את הנעשה אי אפשר היה עוד להשיב.
בעזבונו של לרמונטוב – מאמר "פנוראמה של מוסקבה"; רישום ספרותי "האיש
מקווקאז";  10פואמות; רומן "גיבור בן זמננו"; מחזה "נשף המסכות"; למעלה מ400-
שירים ליריים ,והוא רק בן  27במותו.
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שיר ערש של קוזקים
תרגום מרוסית :יואל נץ
ַחת,
עוֹלל ָמתוֹק ְבּנ ַ
ַשׁן ָ
נוּמה ִנים.
נוּמהָ ,
ָ
זוֹר ַחת,
ַה ְלּ ָבנָה ֵמרוֹם ַ
ירה ָפּ ִנים.
ַמ ְס ִבּ ָ
יח,
אָשׂ ַ
אַגָּדוֹת ְל ָך ִ
אַנ ִעים,
ִשׁיר ָשׁ ֵקט ְ
יע,
אָנ ַ
יס ְת ָך ִ
אַט ֲע ִר ָ
נוּמה ִנים.
נוּמהָ ,
ָ

וּת ִהי ָבּחוּר ָכּ ֶא ֶרז
ְגּ ַדל ְ
קוֹזַק ְבּ ִנ ְשׁ ָמ ְת ָך
יוֹצא ַל ֶדּ ֶרך,
אַ ִבּיט ְבּ ָך ֵ
נוֹפף י ְָד ָך.
ְמ ֵ
ַכּ ָמּה ְד ָמעוֹת ְבּזֶה ַה ַלּיִל
אָזִ יל ַבּ ֵסּ ֶתרְ ,בּ ִני!
אָך ֶשׁ ִלּיֶ ,בּן ַחיִ ל
ַשׁן ַמ ְל ְ
נוּמהִ ,נים.
נוּמהָ ,
ָ

שׁוֹצף ַה ֶטּ ֶרק.
ֵבּין ְס ָל ִעים ֵ
גַּל ָעכוּר ַמ ִתּיז;
אוֹרב ַבּ ֶדּ ֶרך,
זֵד ֶצ' ֶצ'ן ֵ
ִפּ ְגיוֹנוֹ ַמ ְשׁ ִחיז;
שׁוּח,
לוֹחם ָק ַ
אַך ָהאָב ֵ
ְ
קוֹטל ָק ִנים!
לֹא ֵ
גוּע.
ַשׁן י ְַל ִדיֱ ,היֵה ָר ַ
נוּמהִ ,נים.
נוּמהָ ,
ָ

ֻסּ ֶרת
ְתּ ִפ ָלּה ֶא ְל ַחשׁ אָז ְמי ֶ
גוּעי ֶא ְכבֹּשׁ.
ַע ַ
גֲּ
ֶא ָשּׂא ֵעינַי ֶאל ֵאם ַה ֶדּ ֶרך,
אַמ ִתּין ְל ָך ַעד בּוֹשׁ.
ְ
ֶא ְחשֹׁבָ :
גּוֹמ ַע
רוֹרים ֵ
אַתּה ְמ ִ
ְבּ ֶא ֶרץ ְמ ָד ִנים
ֵע
ַשׁן ָכּל עוֹד ִל ְבּ ָך רוֹג ַ
נוּמהִ ,נים.
נוּמהָ ,
ָ

ֶאת ַחיֵּינוּ ַעל ַה ֶח ֶרב
ְבּבוֹא ַהיּוֹם ִתּ ְל ַמד:
ֶרת,
ַכּף ָה ֶרגֶל ַבּ ִמּ ְשׁו ֶ
רוֹבה ַבּיָּד.
ְקנֵה ֶ
רוֹק ֶמת
ֻא ָכּ ְפ ָך ֶא ֱהיֵה ֶ
ַעל ֵשׁשׁ ִבּ ְשׁ ַלל ְגּו ִָנים.
ַשׁן ִתּינוֹק ֶשׁ ִלּיֶ ,בּןֶ -ח ֶמד.
נוּמהִ ,נים.
נוּמהָ ,
ָ

אַט ִמין ַבּ ֵסּ ֶתר ֵבּין ֵכּ ֶלי ָך
ְ
יקוֹנין ֶשׁל ֵאל.
ִא ִ
ֶיך
ַה ֵצּב אוֹתוֹ ֶאל מוּל ֵעינ ָ
ְבּ ֵעת ֶשׁ ִתּ ְת ַפּ ֵלּל.
אוֹה ֶבת
ֲחשֹׁב ַעל ִא ָמּא ָה ֶ
כּוּנים.
ְבּבוֹא ַה ִסּ ִ
וּבל ֵתּ ַדע ַע ֶצּ ֶבת.
ַשןַ ,
נוּמהִ ,נים.
נוּמהָ ,
ָ

34

עודד ניב

הקלות הבלתי נסבלת
ימה עוֹד לֹא ִנ ְס ְגּ ָרה",
" ָה ְר ִשׁ ָ
אָמר ַה ַקּ ְריָן ָבּ ַר ְדיוֹ
ַ
ְבּיוֹם ַה ִזּ ָכּרוֹן.
ַכּ ָמּה ַקל ָלמוּת ִבּ ְשׂדוֹת ַה ֶקּ ֶטל
ַה ַקּלּוּת ַהזֹּאתַ ,ה ִבּ ְל ִתּי נִ ְס ֶבּ ֶלת
אַלּים
ֶשׁל ַה ָמּוֶת ָה ִ
אוֹמי
ַה ִפּ ְת ִ
אַך ַה ָצּפוּי ָכּל ָכּ ְך.
ְ
וּל ֻע ָמּתוֹ ַ -הקּ ִֹשׁי ַה ִבּ ְל ִתּי ִנ ְס ָבּל ֶשׁל ַה ַחיִּ ים
ְ
נּוֹתר ֵמאָחוֹר
ֶשׁל ִמי ֶשׁ ַ
אָבק ִמן ַה ַמּ ֵצּבוֹת
ִל ְמחוֹת ֶאת ָה ָ
ְל ַה ְשׁקוֹת ֶאת ַה ְפּ ָר ִחים ֶשׁ ְבּ ֵצל ָה ֶא ֶבן
ִל ְמחוֹת ֶאת ַה ְדּ ָמעוֹת
וְ ִל ְחיוֹת.

חמדה אביב

מספר מזל
ָרד ֶאת ַה ַמּזָּל –
ינוֹביץ ְמג ֵ
ַר ִבּ ִ
יוֹתר ִמ ִשּׁ ִשּׁים ָשׁנָה.
ְכּ ָבר ֵ
ידה ַעל ַהטּ ֶֹפס
ְמ ַס ֵמּן ִבּ ְק ִפ ָ
ֶאת ַה ִמּ ְס ָפּ ִרים ֶשׁלּוֹ:
64937
ִמ ְת ַפּ ֵלּל ֶשׁגַּם ַה ַפּ ַעם
כוֹנים.
יִ ְהיוּ ֵאלּוּ ַה ִמּ ְס ָפּ ִרים ַה ְנּ ִ
נּוֹסף –
 – 5הוּא ִמ ְס ָפּרוֹ ַה ָ
ִה ְפ ִריד ֵבּינוֹ ְל ֵבין מוֹתוֹ.
ֵמאָז –
ְמ ַה ֵמּר ַעל ָכּל ַה ֻקּ ָפּה.
ָעצוּ לוֹ ְלנַסּוֹת
יֲ
ִמ ְס ְפּ ֵרי יוֹם ֻה ֶלּ ֶדת,
נוּעת יָד
הוּא ִבּ ֵטּל ִבּ ְת ַ
ִה ְפ ִשׁיל ַשׁ ְרווּל
יע ַעל זְ רוֹעוֹ:
וְ ִה ְצ ִבּ ַ
ֵאלּוּ ַה ִמּ ְס ָפּ ִרים ֶשׁ ִלּי
ֵאלּוּ ֵהם!
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עיין ערך תרגום
ירה ְכּ ֶשׁ ְלּ ַע ְצ ָמהּ ִהיא
אַח ֵרי ַהכֹּלִ ,שׁ ָ
" ֲ

ִת ְרגּוּם" )יוסף ברודסקי(1977 ,

מאיה אנג'לו
תרגום השירים :מכבית מלכין ויואב ורדי

כשאני חושבת על עצמי
חוֹשׁ ֶבת ַעל ַע ְצ ִמי,
ְכּ ֶשׁ ֲא ִני ֶ
אוֹתי,
הוֹרג ִ
ַה ְצּחוֹק ִכּ ְמ ַעט ֵ
דוֹלה,
יחה ְגּ ָ
ַחיַּי ָהיוּ ְבּ ִד ָ
יכה,
ִרקּוּד ַבּ ֲה ִל ָ
ירה,
ִשׁיר ַבּ ֲא ִמ ָ
צוֹח ֶקת ַעד ַמ ְחנָק,
ֲא ִני ֶ
חוֹשׁ ֶבת ַעל ַע ְצ ִמי.
ְכּ ֶשׁ ֲא ִני ֶ
ָשׁים ָה ֵא ֶלּה,
ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה ֵא ֶצל ָה ֲאנ ִ
קוֹראת ִלי י ְַל ָדּה,
עוֹב ֶדת ֵ
ילהּ ֲא ִני ֶ
ַהיּ ְַל ָדּה ִבּ ְשׁ ִב ָ
אוֹמ ֶרת.
בוֹדה " ֵכּן ְגּ ִב ְר ִתּי" ֲאנִ י ֶ
ָבּ ֲע ָ
לֹא ִמ ְתכּוֹ ֶפ ֶפת ִכּי ֲא ִני ִמ ַדּי גֵּאָה,
לֹא ִנ ְשׁ ֶבּ ֶרת ִכּי ֲא ִני ִמ ַדּי ֲע ִניָּה,
כּוֹא ֶבת,
צוֹח ֶקת ַעד ֶשׁ ִבּ ְט ִני ֶ
ֲא ִני ֶ
חוֹשׁ ֶבת ַעל ַע ְצ ִמי.
ְכּ ֶשׁ ֲא ִני ֶ
ְכוֹלה ַמ ָמּשׁ ְל ִה ְת ַפּ ֵקּ ַע,
הוֹרי ֲא ִני י ָ
ֵמ ַ
רוּע,
ִכּ ְמ ַעט ֵמ ָתה ִמ ְצּחוֹק ָפּ ַ
פּוּרים ֶשׁ ָלּ ֶהם ִנ ְשׁ ָמ ִעים ִכּ ְבדוּתוֹת,
ַה ִסּ ִ
ַדּ ִלים ֵפּרוֹת,
ֵהם ְמג ְ
אוֹכ ִלים ְק ִלפּוֹת,
ֲא ָבל ְ
ילה ִל ְבכּוֹת,
צוֹח ֶקת ַעד ֶשׁ ַמּ ְת ִח ָ
ֲא ִני ֶ
הוֹרי.
חוֹשׁ ֶבת ַעל ַ
ְכּ ֶשׁ ֲא ִני ֶ

פנים
ָפּ ִנים וָעוֹד ִתּזְ כֹּר
אַחר ָכּ ְך ִתּ ְד ֶחה
ַ
וּרים.
ָמים ְבּחוּםָ -ק ָר ֶמל ֶשׁל ַה ְנּע ִ
ֶאת ַהיּ ִ
ִתּ ְד ֶחה ֶאת ַה ַדּד ְמצוּץַ -ה ֶשּׁ ֶמשׁ ֶשׁל
ָבּ ְק ֵרי ַהיּ ְַלדוּת.
הוּבה.
ִתּ ְנ ַעץ ַמ ְל ְתּעוֹת ִמ ְל ָח ָמה ְבּ ֵעינַיִ ם ְקפוּאוֹתָ -ה ֵאמוּן ֶשׁל בּ ָ
ֻבּה ֲא ָ
אָחי,
ִתּ ְנשֹׁםִ ,
אַה ָבה ְמ ֻמ ֶסּ ֶדת.
וְ ַה ְח ֵלף ִשׂ ְנאַת ֶרגַע ְבּ ֲ
זוֹעק "יֵשׁוּ ְמ ַח ֶכּה ָבּ ַר ֶכּ ֶבת ַה ַתּ ְח ִתּית!"
שׁוֹרר ֶא ָחד ֵ
ְמ ֵ
רוֹאה?
ֲא ָבל ִמי ֶ
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סוג של אהבה ,יש אומרים
ַה ִאם זֶה נָכוֹן ֶשׁ ְצּ ָלעוֹת יְ כוֹלוֹת
יטה ֶשׁל ַחיָּה ָר ָעה
ְל ַה ְב ִחין ֵבּין ְבּ ִע ָ
אַהב? ָה ֲע ָצמוֹת
ְל ֶא ְגרוֹף ֶשׁל ְמ ֵ
יטב
ַה ֲחבוּלוֹת ִתּ ֲעדוּ ֵה ֵ
אוֹמיֶ ,את
ֶאת ַה ֶה ֶלם ַה ִפּ ְת ִ
פוּחים,
יעה ַה ָקּ ָשׁהַ .
אַחר ָכּ ְך ַע ְפ ַע ַפּיִ ם ְנ ִ
ַה ְפּ ִג ָ
ֵעינַיִ ם ִמ ְצ ַט ֲערוֹתִ ,דּ ְבּרוּ לֹא ַעל
בוּדהַ ,רק ַעל ְכּ ֵאב.
אַה ָבה ֲא ָ
ֲ
ִשׂ ְנאָה ִהיא ָלרֹב ְמ ֻב ְל ֶבּ ֶלתַ .ה ְגּבוּלוֹת
יס ִטים
חוּמים ֶשׁ ֵמּ ֵע ֶבר ָלהּ .וְ ָס ִד ְ
ֶשׁ ָלּהּ ְמצוּיִ ים ִבּ ְת ִ
אַה ָבה,
ֵאינָם ְמ ִבינִ ים ֶשׁ ֲ
גּוֹבה ְכּ ֵאב
ִמ ִטּ ְב ָעהָּ ,
דּוֹמה לוֹ ַעל ַה ַסּד.
ֶשׁ ֵאין ֶ

הלקח
יכה ָלמוּת.
שׁוּב ֲא ִני ַמ ְמ ִשׁ ָ
קוֹר ִסיםִ ,נ ְפ ָתּ ִחים
ידים ְ
וְ ִר ִ
יְל ִדים
רוֹפים ְק ַט ִנּים ֶשׁל ָ
ְכּ ֶא ְג ִ
יְ ֵשׁ ִנים.
יקים,
ֵכר ְק ָב ִרים ַע ִתּ ִ
זֶ
תוֹל ִעים ֵאינָם
ָבּ ָשׂר ִנ ְר ָקב וְ ָ
אוֹתי
יעים ִ
ַמ ְר ִתּ ִ
מוֹדדוּתַ .ה ָשּׁנִ ים
ֵמ ַה ִה ְת ְ
שׁוֹכנוֹת ָעמֹק
וְ ַה ְתּבוּסוֹת ְ
ַבּ ְקּ ָמ ִטים ְלא ֶֹר ְך ָפּנַי.
אַך
ֵהן ַמ ְכהוֹת ֶאת ֵעינַיְ ,
יכה ָלמוּת,
ֲא ִני ַמ ְמ ִשׁ ָ
אוֹה ֶבת ִל ְחיוֹת.
ִכּי ֲא ִני ֶ

להתעורר בניו יורק
אוֹכ ִפים ְרצוֹנָם
וִ ילוֹנוֹת ְ
רוּח,
ְכּ ֶנגֶד ָה ַ
יְ ָל ִדים יְ ֵשׁ ִנים,
יפים ֲחלוֹמוֹת ִעם
ַמ ְח ִל ִ
אָכיםָ .ה ִעיר
ַמ ְל ִ
גּוֹר ֶרת ַע ְצ ָמהּ ֵע ָרה ַעל
ֶ
ַפּ ֵסּי ָה ַר ֶכּ ֶבת ַה ַתּ ְח ִתּית;
ַא ִני ,אַזְ ָע ָקהֵ ,ע ָרה ְכּמוֹ
וֲ
ְשׁמוּעוֹת ַעל ִמ ְל ָח ָמה,
תּוֹך ַה ַשּׁ ַחר,
תוּחה ֶאל ְ
רוּעה ְמ ָ
ְשׂ ָ
לֹאְ -קרוּאָה ,לֹאִ -נ ְשׁ ַמ ַעת.
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קשה מצד בן הזוג של אמה .על רקע ההתעללות סבלה מאלם במשך  5שנים ובשל
כך שבה להתגורר עם סבתה .אנג'לו חוותה על בשרה מעברים רבים ,ילדות קשה
ואלימה במשפחתה .אפלייה וקשיים עמם התמודדו בארצות הברית האזרחים
האפרו-אמריקאים בתקופות חשוכות אלה ,כל אלה
משתקפים בשיריה ובספרי האוטוביוגרפיה אותם כתבה.
בשנת  ,1953החלה להופיע כרקדנית ,ושינתה את שמה
למאיה אנג'לו ,בהיה לשם הבמה שלה .כמו כן החלה
לעסוק בשירה ובהצגות תאטרון.
ב 1955-1954-הופיעה ב 22-ארצות במחזמר "פורגי ובס"
ולמדה ריקוד מודרני אצל מרתה גראהם .בשנת  1957החלה
להופיע בתוכניות שונות בטלוויזיה והוציאה את תקליט
השירים הראשון שלה "גברת קליפסו" .בסוף שנות
החמישים עברה אנג'לו להתגורר בניו יורק והמשיכה
להופיעה בהפקות שונות באוף-ברודווי .שם היא פגשה
באמנים פעילים בתנועה לזכויות האזרח וסייעה רבות לד"ר
מרטין לותר קינג .ד"ר מרטין לותר קינג נרצח ביום
הולדתה ,מאז ובמשך שנים לא חגגה את יום הולדתה.
בשנות השישים המוקדמות עברה להתגורר במצרים וערכה
בקהיר עיתון שבועי.
לאחר מספר שנים עברה לגאנה עם בנה היחיד ,גאי ,שם שמשה באוניברסיטה
כעוזרת המנהל בחוג למוסיקה ודרמה .בגאנה הפכה מאיה אנג'לו לחברתו הקרובה
של מלקולם איקס – לוחם זכויות מוסלמי למען השחורים אשר היגר לארה"ב .היא
סייעה לו להקים את התנועה למען זכויות השחורים בארה"ב .כדי להתמודד עם
אבלה על הירצחו של מרטין לותר קינג ,כתבה אנג'לו את ספר הביוגרפיה הראשון
שלה "אני יודעת מדוע הציפור הכלואה שרה" שהפך לרב מכר והביא לה הכרה
לאומית .בשנת  1973נישאה שוב )אנג'לו נישאה מספר פעמים( לנגר ממוצא אנגלי
)ממנו התגרשה מאוחר יותר( והשנים שלאחר מכן הפכו להיות שנות יצירה שופעת
עבורה ,כסופרת ומשוררת .בנוסף ,הלחינה מוסיקה ,כתבה מחזות והחלה להוציא
לאור את שיריה .בשנים אלה פגשה את אופרה וינפרי והיתה למורתה הרוחנית.
בשנת  1981זכתה בתואר פרופסור כבוד והפכה למרצה מבוקשת .בשנת ,1993
בהכתרת ביל קלינטון לנשיאות ,הוזמנה על ידו לקרוא אחד משיריה "On the Pulse
" - of Morningאותו כתבה במיוחד לרגל אירוע ההכתרה.
שיריה של מאיה אנג'לו ליריים ובעלי מקצב שירי .נימתם האופטימית מעידה על
תפיסתה של מאיה אנג'לו את עצמה ואת ההיסטוריה שלה" :מי שרוצה – יכול
להתגבר על תהפוכות חיים קשות" .היא אינה מציגה את עצמה כדמות קורבן של
בורות חברתית ואפליה גזעית ,למרות שרבים משיריה עוסקים בנושאים חברתיים
ומגדריים ואינם נעדרי ביקורת .נושאים נוספים המופיעים בשיריה עוסקים
בהתבוננות רוחנית ובקשר של האדם אל הטבע ,בתהליך ההזדקנות ובחוויות
אנושיות.
מאיה אנג'לו פרסמה עד כה  13ספרי שירה 5 ,ספרי מסות 10 ,מחזות 6 ,ספרי ילדים
ו 7-ספרי אוטוביוגרפיה.
בעברית ראה אור קובץ משיריה "כשמשיות קיץ בסופת הוריקן" בתרגום מכבית
מלכין ויואב ורדי ,הוצאת "כרמל".2005 ,
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מעברים
ֶבל ִמ ְשׂ ָר ִדי
ִס ְפרוּת :ז ֶ
יטה
ַמ ְמ ָל ָכה ֶשׁל ְניָרוֹת ) ֵאלּוּ ֶשׁ ֵמּ ַעל ְ -שׁ ִל ָ
ֵאלּוּ ֶשׁ ִמּ ַתּ ַחת ִ -שׁ ֲעמוּם(
יטת ֶע ְמ ָדּה ְבּ ֶח ֶדר ְמ ֻא ָבּק
ְפּ ָע ִמים ַרבּוֹת זוֹ ְנ ִק ַ
ִמ ָשּׁם לֹא ִנ ָתּן ִל ְראוֹת ֶאת ַהנּוֹף
צוֹמ ַח
ֲא ֶשׁר ַרק ֵ
תּוֹדה ֲעבוּרוֹ
וְ ִאישׁ ֵאינוֹ ֲא ִסיר ָ
ְבּ ָמקוֹם בּוֹ ַרק ְל ִע ִתּים ְרחוֹקוֹת ִנ ְשׁ ַמ ַעת ִמ ַלּת ִה ְת ַפּ ֲעלוּת:
ֵע
ַענ ַ
טוֹפי*ֶ ,את ִק ְב ְר ָך ֲא ִני ְמנ ֲ
" ֲעמֹד ֵפּ ִ
ְליַד ַל ַהב ַה ֶח ֶרבִ ,גּ ְבעוֹלוֹ ֶשׁל ֶפּ ַרח ַבּ ְגרוּת ֶא ָחד
צוּע ֶשׁ ִלּי"
ַה ֶפּ ַרח ַה ָפּ ַ
ִגּ ְמגּוּם ִמ ְק ִרי.
עוֹדהּ ַחיָּה
גוּרים ָבּ ֶא ֶבן ֶשׁ ָ
ְס ִ
כּוֹפ ִפים ֵמ ַעל ַה ְזּ ַמן
אָנוּ ִמ ְת ְ
וְ ִהנֵּה ַה ְשּׁ ֵא ָלה:
ימה
ָקי ְכּמוֹ ַמ ְח ַצ ִבּים ,זְ ִר ָ
" ֵאיזוֹ ַמ ְראָה ְמ ַשׁ ֶקּ ֶפת נ ִ
ֵכּיוָן ֶשׁגַּם זוֹ ְנ ֻק ַדּת ַמ ָבּט ְבּ ֶח ֶדר ְמ ֻא ָבּק
מוֹל ֶדת
תוֹך ֶ
תוֹך ַבּיִ תְ ,בּ ְ
ְבּ ְ
ֵמ ַעל ַל ִשּׁ ֲעמוּם
יטה
ְשׁ ִל ָ
ָשׁם ַה ַדּף ִהנּוֹ ַמ ְמ ָל ָכה
רוּתית
ִס ְפ ִ
ֶבל
ִמ ְשׂ ַרד ַהזּ ֶ
וּמתִ ,מ ְזּ ַמן ִלזְ ַמן
נוֹלד ֵ
ָ
תוֹך ֶא ֶבן ַחיָּה.
ָסגוּר ְבּ ְ

־־־־־־־־־־־־

* פטופי סנדור ,משורר לאומי הונגרי

ארון גאל ,משורר ,מתרגם ,דרמטורג .יליד ,1952
בודפסט ,הונגריה.
מומחה למסחר ,פרסום וקידום מכירות .דובר
הונגרית ,גרמנית ,רומנית ,ספרדית ,רוסית
ואנגלית.
פרסם יצירות במדינות שונות באירופה ובהם
בשפה הצרפתית ,הגרמנית ,ההולנדית,
הסלובנית ,האיטלקית ,הסרבית ,הרומנית
והעברית .פרסומיו ראו אור בלקסיקונים ,כתבי
עת וספרים שונים.
השתתף בפסטיבלים ספרותיים ובכנסים רבים
במדינות שונות ואף היה שותף לארגון חלק מהן.

תמיד

ָשׁים
יתי ַרק ֶדּ ֶר ְך ַהנּ ִ
ָתּ ִמיד ָחיִ ִ
יהן אָמוּתְ ,כּמוֹ זְ בוּב ְבּסוֹף ַה ַקּיִץ
אַח ֵר ֶ
וְ ֲ
יתי
ַדּ ְר ָכּן ֶה ֱא ַמ ְנ ִתּיַ ,דּ ְר ָכּן ִקוִּ ִ
יתי ְל ָע ִני
נוֹל ְד ִתּיִ ,נ ְל ַח ְמ ִתּיָ ,היִ ִ
ַ
ָיכ ְֹל ִתּי ִל ְהיוֹת ָע ִשׁיר ִבּ ְס ִפינַת ַה ֵח ָמר ַהזֹּאת
ִדּ ַבּ ְר ִתּי ַבּ ִמּ ִלּים ֶשׁ ָלּ ֶהןַ ,כּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי
יתי
יתי ַכּ ֲא ֶשׁר ָהיִ ִ
ֵמ ַה ֵלּב ֶשׁ ָלּ ֶהן ָה ִי ִ
יתיַ ,עד ֲא ֶשׁר ִהנָּן,
ֵמ ַה ְנּ ָשׁ ָמה ֶשׁ ָלּ ֶהן ָה ִי ִ
גַּם ַהיּוֹם.
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בחדר ההמתנה
תרגום :עודד פלד
בוֹכה,
ָיכ ְֹל ִתּי ִל ְהיוֹת ְנ ָ
יתיַ .מה
ֲא ָבל לֹא ָהיִ ִ
ַמ ֵרי
אוֹתי ְלג ְ
יע ִ
ֶשּׁ ִה ְפ ִתּ ַ
ִיתי ֲא ִני:
ָהיָה ֶשׁזּוֹ ָהי ִ
קוֹליְ ,בּ ִפי.
ִ
ְללֹא ַק ְמצוּץ ַמ ֲח ָשׁ ָבה
דּוֹד ִתי ַה ִטּ ְפּ ָשׁה,
יתי ָ
ָהיִ ִ
ַחנוּ,
ַחנוָּ ,צנ ְ
ַחנוּ ָ -צנ ְ
ֲא ִני ֲ -אנ ְ
יפת
ֵעינֵינוּ ְדּבוּקוֹת ַל ֲע ִט ַ
יאוֹג ָר ִפיק,
ַהנֶּשׁוֹנַל ֵגּ' ְ
ֶפ ְבּרוּאָר.1918 ,

וּסס,
ֶוס ֶטרֶ ,מ ֶסצ' ֶ
ְבּו ְ
סוּאלוֹ
קוֹנ ֶ
דּוֹדה ְ
ָה ַל ְכ ִתּי ִעם ָ
רוֹפא ַה ִשּׁנַּיִ ם
תוֹרהּ ְל ֵ
ְבּ ָ
יתי ִא ָתּהּ
ָשׁ ְב ִתּי וְ ִח ִכּ ִ
וְ י ַ
רוֹפא ַה ִשּׁנַּיִ ם.
ַבּ ֲח ַדר ַה ַה ְמ ָתּנָה ֶשׁל ֵ
יך
ח ֶֹרף ָהיָהֶ .ה ְח ִשׁ ְ
ֻמ ְק ָדּםֲ .ח ַדר ַה ַה ְמ ָתּנָה
ָרים,
ָשׁים ְמ ֻבגּ ִ
ָהיָה ָמ ֵלא ֲאנ ִ
ֻכּים,
ילים ֲאר ִ
וּמ ִע ִ
ַע ְר ָדּ ַליִ ם ְ
וּמגָזִ ִינים.
ְמנוֹרוֹת ָ
דּוֹד ִתי ָהיְ ָתה ִבּ ְפ ִנים
ָ
זְ ַמן אָר ְֹךָ ,כּ ְך ִנ ְראָה
אתי
עוֹדי ַמ ְמ ִתּינָה ָק ָר ִ
וּב ִ
ְ
יאוֹג ָר ִפיק
ַבּנֶּשׁוֹנַל ֵגּ' ְ
ידה
וּב ְק ִפ ָ
ָד ְע ִתּי ִל ְקרֹא( ִ
)י ַ
לוּמים:
ָבּ ַח ְנ ִתּי ֶאת ַה ַתּ ְצ ִ
ַעשׁ,
תּוֹכוֹ ֶשׁל ַהר גּ ַ
ָשׁחֹרְ ,מ ֵלא ֵא ֶפר;
ָלשׁ
אַחר ָכּ ְך הוּא גּ ַ
ַ
ְבּ ַפ ְלגֵי ֵאשׁ.
וֹנסוֹן*
וּמ ְר ִטין גּ' ְ
אוֹסה ַ
ָ
יבה,
ְבּ ִמ ְכ ְנ ֵסי ְר ִכ ָ
רוּכיםַ ,ק ְסדוֹת ַשׁ ַעם.
ָפיִ ם ְשׂ ִ
ַמגּ ַ
ִאישׁ ֵמת ָתּלוּי ַעל מוֹט
אָמ ָרה.
כּוֹת ֶרת ְ
" ֲחזִ יר אָר ְֹךַ *",ה ֶ
אשׁים ְמ ֻח ָדּ ִדים
ִתּינוֹקוֹת ִעם ָר ִ
ֻפּ ִפים ְבּ ֶח ֶבל ָס ִביבָ -ס ִביב
ְמל ָ
ָארים
ָשׁים ְשׁחֹרוֹת ֵעירֻמּוֹתִ ,עם ַצוּ ִ
נִ
ֻפּ ִפים ְבּחוּט ָס ִביבָ -ס ִביב
ְמל ָ
ארי נוּרוֹת.
ְכּמוֹ ַצוְּ ֵ
יעים.
ַה ָשּׁ ַדיִ ם ֶשׁ ָלּ ֶהן ָהיוּ ַמזְ וִ ִ
ָשׁר ַעד ַהסּוֹף.
אתי י ָ
ָק ָר ִ
ֶשׁת ִמ ְכּ ֵדי ַל ֲעצֹר.
יתי ְמ ֻביּ ֶ
ָהיִ ִ
יפה:
וְ אָז ִה ְתבּוֹנַנְ ִתּי ַבּ ֲע ִט ָ
שּׁוּליִ ם ַה ְצּ ֻה ִבּיםַ ,ה ַתּ ֲא ִריך.
ַה ַ

אָמ ְר ִתּי ְל ַע ְצ ִמיְ :בּעוֹד ְשׁל ָֹשׁה
ַ
ָמים ִתּ ְהיִ י ַבּת ֶשׁ ַבע.
יִ
אָמ ְר ִתּי ֶאת זֶה ַל ֲעצֹר
ַ
יחה
חוּשׁת ַה ְצּ ִנ ָ
ֶאת ְתּ ַ
סּוֹבב
עוֹלם ֶה ָעגֹלַ ,ה ֵ
ִמן ָה ָ
ְלתוֹך ָח ָלל ַקרָ ,כּחֹלָ -שׁחֹר.
אַתּ ֲא ִני ֶא ָחד,
ֲא ָבל ַח ְשׁ ִתּיְ :
אַחת,
ַבּת' ַ
אַתּ ֶא ִליז ֶ
ְ
אַחת ֵמ ֶהן.
אַתּ ַ
ְ
אַחת?
אַתּ ַ
ָל ָמּה ִתּ ְהיִ י גַּם ְ
ְבּק ִֹשׁי ֵה ַעזְ ִתּי ְל ַה ִבּיט.
יתי.
ִל ְראוֹת ַמהוּ ַמה ֶשּׁ ָהיִ ִ
ֻכ ָסן ַמ ָבּט ָחטוּף
ֵה ַע ְפ ִתּי ִבּ ְמל ְ
יוֹתר -
 לֹא ָיכ ְֹל ִתּי ְל ַה ִבּיט גּ ַָבוֹהּ ֵ
לוּליּוֹת,
ְבּ ִב ְר ַכּיִ ם ֲאפֹרוֹת אַ ְפ ִ
ָפ ִים
וּמגּ ַ
ַח ָצ ִאיּוֹת ַ
ָסיִ ם ו ֲ
ִמ ְכנ ַ
שׁוֹנים
ָדיִ ם ִ
וְ זוּגוֹת י ַ
ָחים ִמ ַתּ ַחת ַל ְמּנוֹרוֹת.
ֻמנּ ִ
עוֹלם לֹא ָק ָרה
ָד ְע ִתּי ֶשׁ ֵמּ ָ
יַ
עוֹלם לֹא
ָדּ ָבר מוּזָר ִמזֶּהֶ ,שׁ ְלּ ָ
יוּכל ִל ְקרוֹת ָדּ ָבר מוּזָר ִמזֶּה.
ַ
דּוֹד ִתי,
ָל ָמּה ֶא ְהיֶה ָ
אַחר?
אוֹ ֲא ִני ,אוֹ ָכּל ֶא ָחד ֵ
ֵאלּוּ ַקוֵּי ִדּ ְמיוֹן -
ָדיִ ם ,קוֹל ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה
ָפיִ ם ,י ַ
ַמגּ ַ
ַא ִפלּוּ
רוֹני ,ו ֲ
ֶשׁ ַח ְשׁ ִתּי ִבּ ְג ִ
יאוֹג ָר ִפיק
ַהנֶּשׁוֹנַל ֵגּ' ְ
ֻמּים ַה ֵהם -
ֻל ָדּ ִלים ָה ֲאי ִ
וְ ַה ָשּׁ ַדיִ ם ַה ְמד ְ
ִח ְבּרוּ ֵבּינֵינוּ
אוֹ ָעשׂוּ ֶאת ֻכּ ָלּנוּ ֶא ָחד?

ִפּ ְתאוֹםִ ,מ ִבּ ְפ ִנים,
ָבּא אוֹה! ֶשׁל ְכּ ֵאב
סוּאלוֹ -
קוֹנ ֶ
דּוֹדה ְ
קוֹלהּ ֶשׁל ָ
 ָֻחד
לֹא ָחזָק אוֹ ִנ ְמ ָשׁ ְך ִבּ ְמי ָ
לֹא ֻה ְפ ַתּ ְע ִתּי ִבּ ְכ ָלל;
ָד ְע ִתּי ֶשׁ ִהיא
ֲא ִפלּוּ אָז י ַ
ֻח ֶדתִ ,ט ְפּ ָשׁה.
ִא ָשּׁה ְמפ ֶ
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ַכּ ָמּה  -לֹא ָהיְ ָתה ִלי ִמ ָלּה
ִבּ ְשׁ ִביל זֶה ַ -כּ ָמּה "לֹא ָצפוּי"...
ַע ִתּי ְל ָכאן,
יך ָק ָרה ֶשׁ ִהגּ ְ
ֵא ְ
שׁוֹמ ַעת ְבּ ִמ ְק ֶרה
מוֹהם ,וְ ַ
ְכּ ֶ
ַצ ֲע ַקת ְכּ ֵאב ֶשׁיּ ְָכ ָלה
וּל ַה ֲח ִריףֲ ,א ָבל לֹא?
ִל ְגבֹּר ְ
ֲח ַדר ַה ַה ְמ ָתּנָה ָהיָה ַמ ְב ִהיק
ָלשׁ
וְ ַחם ִמ ַדּי .הוּא גּ ַ
ַתּ ַחת גַּל ָשׁחֹר גָּדוֹל,
עוֹד ֶא ָחד ,עוֹד ֶא ָחד.
תוֹך זֶה.
יתי שׁוּב ְבּ ְ
וְ אָז ָהיִ ִ
ַה ִמּ ְל ָח ָמה ִנ ְמ ְשׁ ָכהַ .בּחוּץ,
ֶוס ֶטרֶ ,מ ֶסצ'וּ ֶסס,
ְבּו ְ
ָהיוּ ַליְ ָלה וּבֹץ וְ קֹר,
ישׁי
ַע ַדיִ ן ַה ֲח ִמ ִ
וֲ
ְבּ ֶפ ְבּרוּאָר.1918 ,
* אוסה ומרטין ג'ונסון  -חוקרים וסופרי מסעות ידועים.
* "חזיר ארוך"  -כינוי לפגר אדם אצל הקניבלים בפולינזיה.

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

ורק הגדי נשכּח...
על ספרו החדש של יעקב שֹגיא" ,הולך על זמן" ,הוצאת כּרמל ,ירושלים
בּאחד משירי אסוּפת-שיריו השישית )וספרו השביעי( של יעקב שֹגיא כּותב המשורר
על אחרית הימים" :וְ גָר זְ ֵאב ִעם ֶכּ ֶבש /,וְ ַרק ַה ְגּ ִדי ִנ ְש ַכּח "...אמירה זו ְתּ ֵק ָפה ,אף כּי
בּקונוטאציה שונה לחלוּטין ,גם לגבּי המצב הלקוּי ,הגובל בּעוול משווע ,בּו
משֹגשֹגת הגרפומאניה המיוּח"צנת ִבּמחוזותינוּ ,בּעוד שכּשרונות-אמת ,צנוּעי הגוּת
ועלילה כּניסוּחו המפוּרסם של בּיאליק ,אינם זוכים להידפס בּמוּספי-הספרוּת שלנוּ,
שלא לדבּר על ִהתייחסוּתה של בּיקורת-ספרוּת ראוּיה לשמה.
יעקב שֹגיא ,משורר וסופר ,יליד פּולין וניצול-שואה בּילדוּתו ,עלה ארצה בּגיל 9
כּבוֹקר בּקיבּוּץ מלכּיה וּמאוּחר ִמזה בּרמת הגולן,
ֵ
והתחנך בּקיבּוּץ יגוּר .הוּא עבד
וכיום הוא תושב "פּרוטיאה ַבּכּפר" אשר בּשרון .הוּא מחבּרם ,עד כּה ,של שישה
קובצי-שירה וקובץ-סיפּורת אחד ,וספרו החדש" ,הולך על זמן" ,הוּא אוּלי הבּשל
בּיותר.
שירתו של שֹגיא ,על אף פּרטיוּתה )ושמא דווקא בּזכוּתה( מגלמת בּשֹפתו השירית-
ייחוּדית את גורלו ועולמו של דור שלם .זהוּ דורם של ניצולי השואה שהגיעוּ ארצה
כּילדים ,התערוּ בּה בּשיניים וּבציפּורניים ,אך כּפוּיים ,כּאשת לוטְ " ,ל ָה ֵפר ַה ְב ָט ָחה
אַחר ַה ְב ָט ָחהֶ /שלֹּא ְל ַה ִבּיט ְלאָחוֹר" .זהוּ גם החשבּון הנוקב והמר עם שתיקת
ַ
תוֹעה ְל ַע ְצ ָמהּ ִמגּ ֶֹדל
סוֹב ֶבת ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמהָ /
השמיים ועם האמוּנה בּרחמי האל ה" ֶ
אַה ַבת ָה ֶא ֶבןַ ,ה ָמּצוּקִ /,מ ְש ֶמ ֶרת
ידה" .אך זוהי גם שירת האהבה לנופי הארץ )" ֲ
ַה ְבּ ִג ָ
אַתֲּ ,ה ֵרי
ֲע ֵצי ֶה ָחרוּבַ /ה ַמּיִ ים ַהנִּ ְקוִ יםָ /,ה ֲע ִליָּה ְל ֶרגֶל"( ואהבת האשה-הרעיה )"וְ ְ
אַה ָבה ִבּ ְשנַיִ ם"(ִ .מתהום בּיעוּתיה של
ִל ַמּ ְד ִתּ ִיני ָד ָברָ /,האָסוּר ָע ַלי ִבּ ְל ָע ַדיִ ְךַ /,ל ֲחלֹק ֲ
ילדוּת שניצלה מזרועות התמנוּן של המוות בּוקע בּשירה זו נצחונו של האף-על-פּי-כן
המתעקש " ְל ַח ֵבּק ֶאת ַה ַחיִּ יםְ /,ל ַח ֵבּק ָחזָקַ ,ע ְכ ָשו".
בּ"רשימותיו של מאלטה לאוּרידס ְבּ ִריגֶה" כּותב ריינר מאריה רילקה.." :כּי שירים
אינם ,כּסברת הבּריות ,רגשות .שירים הם נ ס י ו נ ו ת .למען שיר אחד הכרח לו,
וּלהתחקות
לאדם ,לראות הרבּה ערים ,אנשים ,עצמים .לחוּש היאך עפות הציפּורים ִ
על התנוּעות שבּכוחן נפקחים הפּרחים הקטנים עם שחר .לשוּב וּלהרהר בּבּוקר על
שֹפת היםַ ,בּים ִבּכללְ ,בּיָמים ,בּלילות-מסע ,אשר דהרוּ הלאה-הלאה וטסוּ עם כּל
הכּוכבים".
בּניגוּד קוטבי ,סימפּטומאטי בּיותר ,למרבּית השירה הנדפּסת אצלנוּ ,שיריו של שֹגיא
הם תצלוּם רנטגן של נ ס י ו נ ו תַ ,בּמוּבן המיקראי של נסיון כּ ַמ ָסּ ה )"מסות,
מופתים וּמוראים גדולים" כּדברי ההגדה של פּסח( .מי ששייך לדור הילדים ֶשאף
לאחר שנקלטוּ בּארץ החבּיאוּ פּרוּסות לחם מתחת ַלמיזרן ,בּרחוּ בּאישון לילה ִמבּית
הילדים ַבּקיבּוּץ ִמפּחד אַקציה לא צפוּיה של הגסטאפּו )סיוּט שכּדוּגמתו הוּא מעלה
בּספר-הפּרוזה שלו "והילד בּוכה" העומד להיות לסרט בּבימוּיו של דני ווֹלמן( מנציח
בּשיריו טראוּמה אישית ודוֹרית גם יחד של ילדוּיוֹת שנידונוּ לתפּוס את הבּלתי-נתפּס
אוֹתי
בּעולם ְנטוּל דין וּנטוּל דיין שאלוהיו עומד על הדם בּחיבּוּק ידיים" :זְ ֵא ִבים יִ ְלּלוּ ִ
ַע ֶשׂה /אוֹ ַבּיְּ כ ֶֹלת ָלחוּש
טוּחים ַבּ ֲא ֶשר נ ֲ
אוֹתי ַהיּוֹם../.שוּב ֵאינֶנּוּ ְבּ ִ
ָאבוּ ִ
ַה ַלּיְ ָלה /ז ֲ
ָאיר"..
אוֹתי ַה ַלּיְ ָלהְ /,לי ֵ
ַלּל ֶאת ַע ְצ ִמי ַעד ַש ַחר י ִ
ָאבוּ ִ
אַה ָבה /..זְ ֵא ִבים ז ֲ
ֲ
בּמסתו "מסורת והכּישרון האינדיבידוּאלי" )בּתירגוּמו של יורם בּרונובסקי( כּותב
ֶאליוֹט הצעיר ) (1915על זיקת המשורר למורשתו התרבּוּתית" :אם הצוּרה היחידה
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של מסורת  -של מסירה הלאה  -מבוּססת רק על הליכה בּדרכי הדור המיידי שלפנינוּ
דבקוּת עיוורת או חיישנית בּהצלחותיו  -אז יש לדבּר בּכל תוקף בּגנוּתה של
מתוך ֵ
'מסורת' .ראינוּ הרבּה זרמים פּשוּטים כּאלה אובדים בּחול  -והחידוּש טוב הוּא מן
החזרה .מסורת היא עניין בּעל משמעוּת רחבה הרבּה יותר .אי אפשר לרשת אותה,
ואם אתה רוצה בּה עליך להשֹיגה בּדי עמל .היא תובעת ,קודם כּל ,חוּש היסטורי,
אשר עליו אנוּ יכולים לומר שהוּא הכרחי כּמעט לכל מי שמבקש להיות משורר
מע ֶבר לשנת העשֹרים לחייו ,והחוּש ההיסטורי תובע לא רק הבחנה בּהיותו של
ֵ
העבר עבר ,אלא בּהיותו של העבר  -הוֹוֶה .החוּש ההיסטורי כּופה על האדם לכתוב
לא רק כּשבּעצמותיו תחוּשת היותו בּן דורו  -אלא מתוך תחוּשה שלמיכלוֹל ספרוּתה
של אירופּה ..וּבתוך המיכלול הזה למיכלול הספרוּת של ארצו ,יש קיוּם בּו-זמני והוּא
מהווה סדר בּו-זמני ".שירתו של שֹגיא מיישֹמת תיזה אליוטית זו בּספּונטאניוּת
טיבעית לחלוּטין .הוּא משתמש בּ"ארגז-הכּלים" של המסורת ,בּעיקר של המיקרא,
בּמסגרתה של שוּרת-שיר אחת ִבּלבד הוּא מחזיר
בּדרך מקורית בּיותר .כּך ,למשלִ ,
את המילה היומיומית "חשבּון" למקורה הקדוּם כּשם-עצם פּרטי של עיר )"בֹּאוּ
ֶח ְשבּוֹן"  -בּמידבּר כ"א ,27 ,וכן " ֵעי ַני ְִך ְבּ ֵרכוֹת ְבּ ֶח ְשבּוֹן"  -שיר השירים ז' (5 ,מבּלי
לוותר על משמעוּתה המאוּחרת יותר ,האריתמטית ,זו של ִהתחשבּנוּת .בּה-בּשוּרה
הוּא מעניק למילה המכוּבּדת "מלך" מימד סרקאסטי חריף בּיותר של מלך-מלכי-
שח ַדל להאמין בּוִ " :כּי זֶה
המלכים ,שחשבּון-השוֹאה מפלילוֹ קשות בּעיני הניצוֹל ָ
ַה ְזּ ַמן ַל ֲעשֹוֹת ֶח ְשבּוֹן ִעם ַה ֶמּ ֶל ְךֶ ,מ ֶלך ָל ִעיר ֶח ְשבּוֹן" .בּדומה לכך הוּא יוצק תוכן
עכשווי מוּבהק )ואישי-משפּחתי( בּדמוּתם של יעקב ורחל התנ"כיים )רעייתו הנדירה
ַא ִני ְל ָך
אַתּה ָבּא ֵא ַלי /ו ֲ
בּמסירוּתה שמה רחל( בּכותבו ,מנקוּדת-תצפּיתה של הרעיהָ " :
ַא ִני
יבה" וּמנקוּדת-תצפּיתו של הגבר האוהב" :ו ֲ
דּוּרים וְ ֵא ָ
סוֹרגֶת ֵאפוֹד ָמגֵןֲ /,ח ִסין ַכּ ִ
ֶ
ַעקֹב וְ ִהיא ִלי ָר ֵחל".
יֲ
ָאל ִרי )אין משורר
וּכאילוּ כּדי להמחיש את קביעתו של המשורר והמסאי הגדול פּול ו ֶ
שאינו מוּשפּע ,אך כּישרון אותנטי מטמיע את ההשפּעות כּארי המעכּל את הכּבשֹ
שט ַרף( מצליח שֹגיא להעניק משמעוּת חדשה בּתכלית למוּשֹגים אקטוּאליים שכּבר
ָ
נָדוֹשוּ מרוב שימוּש .האלכּימיה שלו מזכּירה ,אם מוּתר להיתלות בּאילן גדול ִמתחוּם
האמנוּת הפּלאסטית ,מה שעשה פּיקאסו ל"כּידון" וּלמושב-העור של זוּג אופניים
וּבנקבו חורי עיניים,
מפורקים ,בּהצמידו את ה"כּידון" כּזוּג קרניים מעל ַלמושב ְ
וּפה ַלמושב עצמו ,מה שהפך לראש פּר מקרין התלוּי עד היום ,כּיצירת
נחיריים ֶ
פּיסוּל ,בּמוּזיאון לאמנות מודרנית בּפּאריס .שֹגיא נוטל שני מוּשֹגים נדושים
)הבּאנאליוּת של הרוע ,כּדברי חנה ארנדט( "הכחשת השואה" וּ"משתפי פּעוּלה" -
יכ ִנ ִיניתֲ " :א ִני ְמ ַב ֵקּש ְל ַה ְכ ִריז
והופכם על פּיהם בּהפוּך-על-הפוּך של אירוניה ְס ְט ִר ְ
אוֹתיְ /מ ָס ְר ִבים ָלמוּתְ ,מ ָס ְר ִבים ְל ַש ֵתּף
סּוֹב ִבים ִ
ַה ְכ ָח ָשהֲ /,א ָבל ֵמ ַתי ַה ְפּ ָר ִטיִּ ים ַה ְ
עוּלה".
ְפּ ָ
בּרומאן הסאטירי שלו "הגמל המעופף ודבּשת הזהב" כּותב אהרון מגד דברים
כּדורבּנות אלה" :שתי חבוּרות ראשיות ִמתרוצצות בּביטנה של הספרוּת הישֹראלית,
בּע ֵקב זו ונלחמות על הבּכורה ...אם כּך ואם כּך  -רישתן פּרוּשֹה על ְשׂ ֵדה
אוחזות זו ֲ
הספרוּת מאופק אל אופק :על כּתבי-העת והמוּספים ,הוצאות הספרים
והאוּניברסיטאות ,גלי האתר וערוּצי האור ,בּתי התרבּוּת והמועדונים .רע ומר הוּא
לחזֵּר על הפּתחים ,להתדפּק
גורלו של מי שאינו נימנֶה עם זו או עם זו :אנוּס הוּא ַ
בּשוּלי בּגדו של זה
ֵ
על הדלתות ,לבקש חסדים ,להרכּין ראש ,לכוֹף גֵו ,להחניף ,לאחוז
בּעטוֹ ,בּרגליו וּבמרפּקיו – יבקיע לו דרך ִמחוּץ
וּבשרווּלו של זה; רק מי שכּוחו רבֵ ,
לגדריהן"...
ִ
המתנכּרים ,על אף ִהסתאבוּת
כּישרון-אמת יבקיע לו דרך על אף ִ
אני מאמין כי ְ
קריית-ספר שלנו לקליקות ולקלויזים של "אדמורים" ולקקניהם .בּעידן שקשרים
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מועדפים בּו על כּישוּרים ,עתידים גם גדיים להיעשֹות תיישים )מסכת בּרכות סג(
ולפרוץ להם דרך אל תוכו של הקונצנזוּס.
חוֹשב ֶש ֲא ִני ָכּתוּב ַבּ ְסּ ָפ ִרים" .הוּא טועה ,הוּא כּתוּב
בּאחד משיריו אומר שֹגיא " ֵאינ ִֶנּי ֵ
ִבּרגישוּת וּביכולת הן בּספריו והן בּליבּם של אוהבי שירת אמת.

עדה )נס( חרמוני

ומה עוד
לצבי ומינה דבורה ועמינדב

ירוֹפּה
ַע ָשׁנָהּ ֻפּזַּר ִבּ ְשׁ ֵמי ֵא ָ
ָס ָב ִתי ָה ִראשׁוֹנָה ִנ ְשׂ ְר ָפה ְבּ ַמ ֲחנוֹת ָה ֵא ֶפר ו ֲ
יבּיר
דּוֹד ִתי ֶפ ָלה ָח ְפ ָרה ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹת ְשׁבוּרוֹת ְבּ ַע ְרבוֹת ַה ֶקּ ַרח ֶשׁל ִס ִ
ָ
נוֹתיו ְבּ ְ
וּב ָ
דּוֹדי ָשׁ ַכב ִעם ִא ְשׁתּוֹ ְ
אָל ְכּ ַס ְנ ֶדּר ִ
וְ ֶ
אַד ַמת ַה ַבּ ְרזֶל
תוֹך ֶק ֶבר ָחפוּר ְבּ ְ
ימה
ַעד ֶשׁ ַה ַטּ ַחב ִכּ ָסּה ָפּנָיו וְ ַשׂ ֲערוֹת זְ ָקנוֹ ָה ְפכוּ ָירֹק ִמן ָה ֵא ָ
רוּסיָה ָח ְל ָפה ִעם ִמ ְשׁ ַפּ ְח ָתּהּ ֶדּ ֶר ְך ֲח ִפירוֹת פּוֹנַר
ָס ָב ִתי ֵמ ֶא ֶרץ ְ
וּמי ִנ ְק ַבּר
יוֹד ַעת ִמי ָשׂ ַרד ֵמ ֶהם ִ
וְ ַעד ַהיּוֹם ֵא ִיני ַ
חוֹתהּ ִנ ְשׁאַר ַרק ַה ָצּ ִעיר ֶשׁ ָקּ ַפץ ִמן ָה ַר ֶכּ ֶבת
ַא ָ
ישׁי ו ֲ
אַחים ֶשׁל ֵאם ִא ִ
אַר ָבּ ָעה ִ
ֵמ ְ
הוֹרים ֶשׁל ָשׂ ָרה ַכּ ָלּ ִתי יְ ַפת ַה ַצּ ָמּה ָח ְפרוּ ֶאת ַחיּ ֶ
ָדר
ֵיהם ִמ ַתּ ַחת ַלגּ ֵ
וְ ַה ִ
ַא ָמהוֹת
אַר ֵצנוּ ַה ַח ָמּה ֶח ְמ ַדּת אָבוֹת ו ֲ
וְ ִאלּוּ ָכּאן ְבּ ְ
יח
הוּבי ִבּ ְמבוֹאוֹת ָר ִפ ַ
ַער ֲא ִ
ָפל ַהנּ ַ
נַ
וּבנוֹ ֶשׁל ֲא ִ
ְ
ָפל ַעל ְגּדוֹת ַה ְתּ ָע ָלה
הוּבי נ ַ
פּוּרים
גּוֹלן ְבּיוֹם ַה ִכּ ִ
ָפל ַעל ַה ָ
ָדב נ ַ
בוֹרה וְ ַע ִמּינ ָ
ַחשׁוֹן ַה ֵבּן ֶשׁל ְדּ ָ
נְ
אָביו ֶשׁל ְדּרוֹר
אָז גַּם ִנ ְפ ַצע ִ
ֵ
ֻסּ ֶקת
נוֹשׂא ֶאת ְכּ ֵא ֵבי ָה ְר ָפ ִאים ֶשׁל ָכּל ַה ִמּ ְל ָחמוֹת ְבּ ַר ְגלוֹ ַה ְמּר ֶ
יחי ָעם
ָרה ִל ִ
ָפלוּ עוֹד ַבּ ְתּ ִח ָלּה ַבּ ַשּׁיּ ָ
ְשׁנֵי ֶא ָחיו ֶשׁל ְצ ִבי נ ְ
ָצאוּ וְ ָשׁבוּ ֵבּין ַה ִמּ ְל ָחמוֹת
יל ַדי י ְ
ישׁי וִ ָ
ִא ִ
וּבן דּוֹדוֹ ֶשׁל ֲח ָת ִני ֵבּין ִנ ְר ְצ ֵחי ֶטרוֹר
ֶ
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עודד פלד

מסע שמש בנשימות מכחול כחולות
טל ניצן ,קפה השמש הכחולה ]פואמה[ ,הוצאת אבן חושן2007 ,
לאן נעלמה הפואמה העברית? היכן אבדו עקבותיו של ז'אנר פואטי זה ,שראשיתו
בספר הספרים :מגילת איכה ,שיר השירים ,תהלים?
ראשית ,מעט רקע היסטורי .השיר הנרטיבי הארוך ,או מחזור השירים ,אם
מעין מחזה ,אם כאפוס
כבלדה ,אם כקינה ]אלגיה[ ,ואם במתכונת דרמטית של ֵ
לאומי ,אם כשיר אישי בפרוזה ,ואם כהכלאה של שירת לאום ויחיד ,המשיך
להתקיים גם בגלות ואצל פייטנים ,חסידים ומקובלים שנטשו את הפזורה ושבו
ארצה .הוא מצא את ביטויו הפיוטי-דתי אצל משוררי תור הזהב בספרד; ר' שלום
שבזי בתימן ]מקובל ופייטן[; ר' ישראל נג'ארה איש עזה ,ר' אלעזר הקליר שמקום
מושבו לוט בערפל ]טבריה ,או סיפרא שבבבל[ ,ינאי ]ייני[ ,שחי כנראה בארץ ישראל
במאה החמישית או השישית ,תקופה בה הפכו היהודים למיעוט נרדף בקיסרות
יוסי ,מראשוני הפייטנים ,המוזכר בכתבי ר' סעדיה גאון
יוסי בן ֵ
הרומית-ביזנטית; ֵ
וזוכה לכינוי "הכהן הגדול" אצל מחבר "שולחן ערוך" ,ר' יוסף קארו; ר' סעדיה גאון;
דונש בן לבראט הלוי; ר' שלמה אלקבץ מסלוניקי ,שעלה לארץ ישראל יחד עם ר'
יוסף קארו ,התיישב בצפת ואסף אליו את חבורת המקובלים ובראשם ר' משה
קורדובירו; ר' שלמה מולכו ,בן למשפחת מומרים פורטוגלית ,שקידש את השם
בעלותו על המוקד; האר"י הקדוש; ר' משה חיים לוצאטו ,אף הוא מקובל ופייטן;
הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,ואחרים.
הפואמה העברית קמהלתחייה במאה התשע-עשרה עם התפשטות תנועת
ההשכלה ,כאשר שמואל מולדר כתב את "ברוריה" ,פואמה בה גולל את סיפורה של
בת רבי חנינא בן-תרדיון; אחר כך הופיעו שלוש פואמות ]של לאסקי ,ורבל
ולאנגבנק[ ,שסיפרו את המעשה התלמודי על "חולדה ובור" ,והאפוס של נפתלי הרץ
וייזל" ,שירי תפארת" .מיכ"ל כתב את מחזור שירי "בת ציון"" ,נקמת שמשון"" ,משה
על הר העברים"" ,יעל וסיסרא" ו"שלמה וקהלת"; אד"ם הכהן כתב את "אוריה ובת
שבע" ו"אמת ואמונה" ]דרמה אלגורית[ .שלוש שנים לאחר הופעת "אהבת ציון",
הרומן העברי הראשון ,פרסם י.ל .גורדון את "אהבת מיכל ודוד" ,ואחר כך את "שירי
יהודה"" ,בין שיני אריות" ו"במצולות ים".
מהו המכנה הפואטי המשותף לפיוטים הדתיים הקדומים ולפואמות העבריות
בעת החדשה? בין אם מדובר בפיוטים שנושאיהם דתיים ובין אם בפואמה 'חילונית'
עסקינן – אלה גם אלה שואבים ,אם במוּדע ואם בלא-מוּדע ממקורות היהדות
והע ְב ִריּוּת; אלה גם אלה נשענות בחלקן על מסד השיר הארוך .אפשר להפליג
ִ
בסיפור המרתק על תולדות הפואמה העברית בגלגוליה השונים ,זו שתפסה מקום
נכבד בשירה מאז תחיית השפה העברית :ביאליק ,טשרניחובסקי ,אבא קובנר,
שמעון הלקין ]"יעקב רבינוביץ בירמות"[ ,יצחק למדן ]"מסדה"[ ,יעקב פיכמן ,אורי-
צבי גרינברג ,אלכסנדר פן ,אביגדור המאירי ,ש.שלום ,יוכבד בת-מרים ,אלתרמן,
שלונסקי ,יעקב בסר ,עמיחי ,אבידן ,יונה וולך ,ועוד; אלא שבימינו אלה לא נותרו
מיוצרי סוּגָה פואטית מלבבת זו אלא איים בודדים ]איתמר יעוז-קסט ,ישראל פנקס,
אורי ברנשטיין ,יהורם בן מאיר ,רובי שונברגר ,מאיה בז'רנו ,ועוד[ .דומה שבסיר
המ ֶכר ,לא זו בלבד שמדף השירה מתקצר ,גם יריעת השיר
המהביל של מטבח זִ ְב ֵליֶ -
מצטמצמת ,אורך הנשימה שלה .מדוע? אולי זהו אחד מסממני השבר העמוק של
השירה העברית ,שאיבדה בהדרגה את מקומה המרכזי והחלה להתדרדר בלא
מעצורים באמצע שנות השמונים; ואולי מפני שהחיים נעשו מהירים מדי ,מעיקים
ורועשים מכדי לאפשר את אורך-הרוח הנחוץ לכתיבת או קריאת שיר-פרוזה ארוך.
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"קפה השמש הכחולה" ,הפואמה של טל ניצן ,היא משב-רוח מרענן שיש בו כדי
לזרוע תקווה בקרב אוהבי השירה העברית ,ובייחוד אצל הקוראים המייחלים לשובו
של השיר הארוך .ניצן ,המוכרת לנו מתרגומיה הנפלאים מספרדית ]לשירתם של
ססאר ואייחו ,אנטוניו מצ'אדו ,פבלו נרודה ,אוקטביו פאס ,אלחנדרה פיסארניק,
ועוד[ ,מתגלה כאן כמשוררת רגישה ועזת-מבע המציירת בנשימות מכחול ארוכות
מסעי גוף ונפש במחוזות אחרים ,מתעתעים אולי ,גיאוגרפיים ומטאפיזיים ,של
געגוע ואובדן .בשיר קינה ֶא ִפּי זה ,הכתוב כמונו/דיאלוג אהבה ,היא מתווה ציוני דרך
חדים ,מדויקים עד כאב ,דקויות של ערגה ושל ידיעת חוסר התוחלת שבאהבה בת-
חלוף .אפשר לקרוא אלגיה נפלאה זו בנשימה אחת ,כמשפט-שיר ארוך של זרם
תודעה ,מפני שהיא מכה בקורא – בשטף שלה ,במקצביה ,במראות ובנופים שהיא
פורשת לעיניו; ויתרה מזו ,בעוצמה הרגשית המושגת דווקא מתוך נגיעה בניואנסים,
בנימים זעירים של תחושות והרהורי עין ,אוזן ולב .כבר בפתיחה מופיע אות מבשר-
באָרל ,שם כרת
יס ְט ָרל ,אותה רוח יוקדת שהטריפה את דעתו של ון גוך ְ
המ ְ
רעותִ ,
יס ְט ָרל ,נשברת עכשיו /אל
המ ְ
את אוזנו" :זו את /ששברת את שנתי כמו שהרוחִ /,
קירות האבן העבים /,אבל לא מגעגוע התעוררתי /,מבהלה /.שלושה צעדים בין
המיטה לחלון /:אילו ניסיתי לעבור /,הזמן ,הפחד ,שוב הזמן /,היו חותכים את
אַל ֶטרֶ -אגוֹ ,אולי המשך
מעין ְ
נשמתי" ]עמ'  .[5-6הדובר בפואמה ,המספר ,הוא גברֵ ,
יקה"; אך
דּוֹמ ְס ִט ָ
לדמות 'הנוסע' ,הדובר בחלק משירי הקובץ הראשון של טל ניצןֶ " ,
ניתן לשער שהדברים מורכבים יותר .ניצן נוטלת את החירות לדבר בשמה של
פרסונה אחרת ,בקולו של אדם אחר ,האוהב ,אלא שלא רק הוא נוכח בעלילה .גם
היא ,האהובה ,שאינה משוררת ,במוצהר " -אינני משורר ,אבל אני אוהב את
השירה" ]בצרפתית[  -גם ה'אני' שלה נוכח כאן ,הן בדבריו והן בין השורות ,כך
שטשטוש הגבולות בין ביוגרפיית-אמת לביוגרפיה אלטרנטיבית תורם לשרטוט רגעי
הקסם בפואמה נוּגָה זו .ואין מקום לטעות בהבנת הנקרא ,חלילה .משום שאין כאן
משחק בנוסח של 'הפוך על הפוך על הפוך' ,ולא תעתועי ִמ ְג ָדר מתוחכמים למיניהם,
הבאים לבלבל את דעתו של הקורא ולהציב בפניו ספינקס חסרֵ -פּ ֶשׁר או כתב-חידה
המגדר ,העושה
יומרני כביכול .במאמר מוסגר ,מן הראוי לציין בהקשר זה שתורת ִ
לה היום חיל ונפשות באקדמיה ,היא לאמיתו של דבר אתר הקבורה הרשמי של
ֵיאָמר לשבחה של טל ניצן ,שהיא נמצאת ֵמ ֵע ֶבר להבלים הללו.
הפמיניזם האותנטי .וי ֵ
יקה" ,זו הכלואה בשבי הבית והשגרה ,ממריאה כאן
דּוֹמ ְס ִט ָ
דמות 'הנוסע' בספרה " ֶ
כפרפר שבקע מגולם והגיעה שעתו לעופף בעולם.
כתיבת שיר היא יציאה למסע .בניגוד לכתיבת פרוזה ,שבה רואה הסופר לנגד
עיניו תבנית ,ולוּ חלקית ומטושטשת ,של הסיפור או הרומן כולו ,כשמשורר מעלה
על הכתב את מילות השיר הראשונות ,ברובם המכריע של המקרים אין לו מושג לאן
יגיע ובאיזה משפט יסיים .הפואמה היא ,לפיכך ,הרפתקה ,אודיסיאה – ארצית
ורוחנית גם יחד; ובשל היותה שיר ארוך ,היא חייבת לספר סיפור כלשהו ,לבנות
יסוד נראטיבי שיוכל לשאת על גבו נדבכים נוספים של דימויים ,מטפורות,
הפשטות ,תובנות .הסיפור של "קפה השמש הכחולה" אכן מוביל אותנו אל מחוזות
זרים של מקום  -עיר שדה בצרפת ,נופי כפר ,תחנות רכבת וצלצוליהם של פעמוני
כנסייה ברקע  -אך הוא מתנהל בעצם על ציר התנועה של הזמן ,ומגולל לפנינו
עבודות חפירה סיזיפיות במכרות זיכרון ,שיטוט קדחתני בארכיוני הנפש" :אני פורשׂ
את תולדותינו הקצרות /מהרגע הזה שנשקף בחלון הקפה /ומחפש את מה שנזרע
צוּלת המבט /שאי אפשר עוד לעצום /מבלי שיבואו
בלי ֵמ ִשׂים /וטמון עכשיו ִבּ ְמ ַ
נהרת המים תחת /מעקה האבן של הגשר העתיק /והקיץ ֶשׁ ָשּׂ ַרר ביום והגשם/
שכמעט כל לילה ,כאילו גם /העונות הצטמצמו למידותינו /,הגשם שהניס אותנו
לנידחות /ולצרות בסמטאות /,למקומות מסתור ,לאצבעות /שירדו כמו מים על
העור /,והמילים /,כשעוד היינו חמושים בהן' /,אני מאמין באהבה /,כמובן ,וגם בגן
שלך כמו משקפיים כהים /:המבט החם תמיד מסתתר מאחור'/,
עדן'' /,האירוניה ָ
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לפני שכל תנועה אמרה תחינה /נחושה להתמסרות ,להתנגשות /בלי ְסיָג ,לניצחון
פראי /ולוּ לרגע ,ליומיים ,על הזמן /הטומן בכל הרף עין /לא את סופו כי אם את
קול ְך איני יכול לשמוע עוד /בלי לשחזר
ַה ְשׁ ָפּ ַלתַ /ה ִה ָמּ ְשׁכוּת ַה ְתּ ֵפ ָלה שאחריו /:את ֵ
עוֹטה לכל דבר /,ומשהו שלפעמים קרוב
את ִמ ְב ָט ֵא ְך ואת /נימת השאלה שאת ָ
עור ְך שליטפתי בלי ָשׂ ְב ָעה /בעוד פעמוני הכנסייה מצלצלים/
ֵכר ֵ
למ ְשׂ ֵט ָמה נשאר /מז ֶ
ַ
חצות ,שתיים ,שלוש ,כמו התראה" ]עמ' .[12-13
ציטוט ארוך זה מדגים כיצד הפואמה-עצמה קולחת כ'נהרת המים תחת מעקה
האבן של הגשר העתיק' שהיא מתארת .הנוף החיצוני משמש בו-זמנית מפה של
זרימת תודעה ,ולפיכך עונות השנה מצטמצמות למידותיהם של האוהבים ,תואמות
ינוּא ְנדוַֹ ,ל ְרגּוֹ,
ימ ֶ
ודּ ִ
ומ ֵא ָטה לסירוגיןְ ,ק ֶר ֶשׁ ְנדוֹ ִ
ועוטות אותן .הזרימה הזו ,הסוחפת ֵ
וס ָט ָקטוֹ – היא-היא נשימת השיר ונשימתו גם יחד .היא הדרך שאינה מובילה
ֵלגָטוֹ ְ
לשום מקום מפני שהיא-עצמה יעד המסע ,אם נקבע לו יעד בכלל .ואודיסיאה
ורוּח ,נעה על ציר הזמן – אויבו
מרתקת זו ,עלילות צליין/צליינית של בשר-ודם-נפשַ -
ששׁוֹפר-לשון לו.
ָ
הגדול של האדם ,של כל יצור בן-תמותה .חיים ומוות ביד הזמן,
מחד ,הוא ממית אהבה בת-חלוף ,ומאידך ,מאפשר למשוררת לשוטט בשמורות
הטבע של הזיכרון ,לדלג מפלג מים ארצי ,פיזי ,אל נהר ונהרת אור-צל מטאפיזיים.
כאן נמצא המפתח ,זה סוד המעוף החוצה גבולות זמן ומקום .האלבטרוס של
בודלייר .אותה מטאפורה מופלאה זו שלו ,שבה עוף המים הגדול והכבד הזה,
הממריא לאיטו ,הוא בן-דמותו של המשורר .אם ישנם רגעים בהם בן-תמותה יכול
להכריע את הזמן ,הרי אלה רגעי חסד חד-פעמיים שבהם הזמן עומד מלכת .ניצחון
הרוח על החומר .הפואמה "קפה השמש הכחולה" היא אוצר של רגעי חסד כאלה.
ישׁקוּ.
שפתיים יִ ָ

יהודה עמיחי

מתוך :אלים מתחלפים ,התפילות נשארות לעד
אוֹמר ֶבּ ֱאמוּנָה ְשׁ ֵל ָמה
ֲא ִני ֵ
ֶשּׁ ַה ְתּ ִפלּוֹת ָק ְדמוּ ֶל ֱאל ִֹהים.
ָצרוּ ֶאת ָה ֱאל ִֹהים,
ַה ְתּ ִפלּוֹת י ְ
אָדם
ָצר ֶאת ָה ָ
ָה ֱאל ִֹהים י ַ
יוֹצר ְתּ ִפלּוֹת
אָדם ֵ
וְ ָה ָ
אָדם.
יּוֹצר ֶאת ָה ָ
יּוֹצרוֹת ֶאת ָה ֱאל ִֹהים ֶשׁ ֵ
ֶשׁ ְ

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

לוח
יּוֹתיו ִע ָמּדוֹ.
אוֹת ָ
סוֹחב ִ
לּוּח ֵ
ִאישׁ ַה ַ
נוֹשׂא ַעל ִשׁ ְכמוֹ.
עֹל ָכּ ֵבד ֵ
ֵאינוֹ ִנ ְצ ָר ְך ְל ַה ְכ ִריז ַעל ִעסּוּקוֹ -
וּמ ְס ַתּ ְק ְר ִנים
יְ ָל ִדים יְ ֵר ִאים ִ
אַח ָריו.
ִמ ְס ַתּ ְתּ ִרים ִמ ָפּנָיוִ ,נ ְשׂ ָר ִכים ֲ
לּוּח מוּזָרוֹת,
אוֹתיּוֹת ַה ַ
ִ
ָתן ֲע ַק ְל ַקלּוֹת
ַה ְדּ ָר ִכים ַל ֲה ָבנ ָ
קוֹס ִמים...
ילי ֶה ָה ִרים ְ
בּוֹאיםֵ ,בּין ְשׁ ִב ֵ
ַה ַמּ ְח ִ
אוֹתיּוֹת,
רוֹח ֶשׁת ִ
רוּח ָה ֶ
ַרק י ְַלדּוֹ ַה ָקּט ַקשּׁוּב ָל ַ
ַרק י ְַלדּוֹ ַה ָקּט – ַקשּׁוּב ַל ִגּיר ַה ָלּ ָבן
רוֹשׁם ְבּלֹא ֶה ְפ ֵסק.
ָה ֵ
נוֹשׂ ִאים ִמ ְט ֲענֵי ְשׁ ָמד.
טוֹסים ְ
ְמ ִ
שׁוֹר ִקים ַמ ֲע ִלים ֵא ֶפר.
דּוּרים ְ
ַכּ ִ
יִ ְל ָל ָתם ְכּ ֶשׁל ַתּ ִנּים
ֶט ֶרם ִה ְס ַתּ ֲערוּת ַעל ַה ֶפּגֶר.
ַפ ָשׁם.
ְגּ ָב ִרים ,נ ִ
בּוֹר ִחים ְל ַה ִצּיל נ ְ
עוֹל ִלים ְ
ָשׁים וְ ָ
ָטוּע ִבּ ְמקוֹמוֹ,
נוֹתר נ ַ
ַרק ִאישׁ ַהלּוּח ָ
לּוּח ַה ָכּ ֵבד.
ֻמ ְח ָבּא ְבּ ֵצל ַה ַ
ירה ָל ִראשׁוֹנָה ַבּ ֲח ִשׁיבוּת ַה ַמּ ָשּׂא.
ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ַמ ִכּ ָ
כּוֹבשׁ ֲהנָאָה ִר ְג ִעית.
לּוּח ֵ
ִאישׁ ַה ַ
ָבשׁ,
ָקיק י ֵ
ַה ַסּ ָבּא ְמ ַד ֶדּה ֶאל נ ִ
ֻר ָקן
ימיוְ ,בּ ֶב ָה ַלת פּ ְ
ְמ ַשׁ ְח ֵרר ֵמ ָ
חוּקים.
ַעל ְרצוּעוֹת ַס ְנ ָדּ ָליו ַה ְשּׁ ִ
טוּטהּ
ַא ָ
אַחר ז ֲ
ֶיה ַ
ָה ִא ָשּׁה ָתּ ָרה ְבּ ֵעינ ָ
בּוֹלשׁוֹת...
ַהנּ ְ
ֶיה ַה ְ
ֶע ָלם ְל ַשׁ ְב ִריר ְשׁ ִניָּה ִמ ַמּ ְעגַּל ֵעינ ָ
ֵיהם...
כּוֹבל ֵבּינ ֶ
ָפ ָלה ְל ִה ְשׁ ַתּ ְח ֵרר ֵמ ַה ֶקּ ֶשׁר ַה ֵ
ַה ְח ָל ָט ָתהּ נ ְ
ָה ְרכוּשׁ ְמ ֻח ָלּק ַכּ ָדּת וְ ַכ ִדּיןָ .ה ִא ָשּׁה ְמ ַק ֶבּ ֶלת ֶאת ְבּנָהּ;
לּוּח.
לּוּח ְמ ַק ֵבּל ֶאת ַה ַ
ִאישׁ ַה ַ
רוּח ֲחזוֹנוֹ;
הוּא ְל ַד ְרכּוֹ ֶשׁלּוִֹ ,עם ַ
יה ְכּ ֵאם...
ִהיא ְל ַד ְר ָכּהּ ֶשׁ ָלּהִּ ,עם עֹל ְכּ ָב ֶל ָ
דּוֹאב ַעל ח ֶֹסר ַה ֲה ָבנָה ִל ְצ ָר ָכיו,
לּוּח ֵ
ִאישׁ ַה ַ
לּוּח,
יּוֹתיו ֶשׁ ַעל ַה ַ
אוֹת ָ
נוֹשׂא ִעמּוֹ ִ
ֵ
ירה.
ֵ
פּוֹס ַע ִבּ ְכ ֵבדוּת ְבּ ֶד ֶר ְך ַה ְבּ ִח ָ
ָריק.
שׁוֹמם ו ֵ
הוֹפ ְך ֵ
אָדםֵ ,
תּוֹססֶ ,שׁ ָה ָמה ָ
ַה ִמּ ְד ָבּר ַה ֵ
נוֹתר ְל ַבדּוֹ.
לּוּח ָ
ִאישׁ ַה ַ
ימה.
הוּא ֵמ ִאיץ ְצ ָע ָדיוַ ,מ ְח ִסיר ְפּ ִע ָ

__________________________________

השיר נכתב בעקבות ְצ ִפיָּה בסרט" :לוח" המתעד מלחמת השרדות בטיבטים.
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חדש על המדף

מיסטיקה בשירה העברית במאה העשרים
מאת :פרופ' חמוטל בר-יוסף
האם הספרות החסידית היא השלב האחרון בתולדות הספרות המיסטית היהודית?
האם אפשר למצוא מיסטיקה בספרות ,ובעיקר בשירה העברית החילונית ,שנוצרה
במאה העשרים?
בספר זה מוכיחה חמוטל בר-יוסף שהשירה העברית במאה העשרים ירשה ,המשיכה
ופיתחה את היצירה הספרותית המיסטית היהודית ,וכי גם סופרים ומשוררים
שקיימו אורח חיים חילוני דוגמת ביאליק ,אלתרמן ,אברהם בן-יצחק ,אמיר גלבוע,
פנחס שדה ובנימין שבילי כתבו יצירות בעלות אופי מיסטי מובהק .זלדה ,דליה
רביקוביץ ,רבקה מרים ,יונה וולך ,חביבה פדיה ואחרות הוסיפו למיסטיקה היהודית
המסורתית שירה מיסטית נשית.
המיסטיקה היהודית לדורותיה ספגה השפעות זרות ,ועל כן שימשה לעתים גשר בין
היהודים לבני דתות אחרות .גם השירה העברית המיסטית המודרנית יכולה לשמש
גשר בין יהודים דתיים לחילונים שנכספים לחיים רוחניים ,וכן לגשר בין הרוחניות
היהודית לרוחניות הנוצרית והמוסלמית.
פרופ' חמוטל בר-יוסף היא משוררת וחוקרת ספרות .היא לימדה באוניברסיטה
העברית בירושלים ,באוניברסיטת בן-גוריון ובאוניברסיטאות בארצות הברית,
בצרפת ,ברוסיה ובאוקראינה והיתה עמיתת מחקר במכון הרטמן בירושלים.
בר-יוסף פרסמה תשעה ספרי שירה ,ובכללם הלא ) ,(1990לילה ,בוקר :שירים
ותרגומים ) ,(2000מזון ) (2001והבראה ) ,(2004שזיכו אותה בפרסים רבים; שני
ספרי תרגומי שירה מרוסית; ספר מסות )קריאות ושריקות ;(2005 ,שישה ספרי
מחקר ,בכללם על שירת זלדה ) ,1988מהדורה מורחבת  (2007ומגעים של דקאדנס
) ;(1996וכן עשרות מאמרי מחקר ,בעיקר בנושא ההקשר הרוסי של הספרות
העברית.
לפרטים נוספים :מאיה ישראלי ,הוצאת ידיעות ספרים 052-5559482
Maya-i@yedbooks.co.il

על הספר ומתוכו ,במדור "חדר קריאה" באתר של החוג לשוחרי שירה
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המדור לחיפוש שירים
מי מכיר את השיר המצורף ואת מחברו? האם יש לו קשר כלשהו למשורר נתו זך?

הוא מתנצל
צפרים מתעופפות מתוך ידיו-
אחת ועוד אחת .עכשו
הוא נח .הוא לא לקח מכם
דבר :לא שור ולא חמור.
הוא מתנצל .באל ,איזו חוצפה היא
זאת להתנצל .באל ,הוא מתנצל .אני
שואל אתכם :הוא מתנצל.
אתם אינכם עונים .אתם מונים את
הפעמים .דוקא בשמים הולכת הרוח
בדרך הכבושה ביותר ,רכה כמו
פלומה של צפור .כאן על אדמה
הרגל מתקשה עם כל צעד .נדמה לי
שרעד עבר בגוף .שמעו ,שמעו.
הוא קורא מן הכתב :מה עוד יש לו
לומר עכשו.
הוא מתנצל? הוא כותב? הוא אומר שהוא
אוהב? אחרון התלמידים משרבב את צוארו :הוא
עוד קטן .הרוח לאן? הוא ימכר? הוא יתן?
מה הוא משנן שם לעצמו? הוא אומר שהוא
זוכר? שמו כתוב בכל עתון .הוא ישכח.
הוא ילקח .הוא איננו אחרון.

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

למצגת "קולות מן הים האחר" באתר החוג לשוחרי שירה
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