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 דבר העורכת

 
 

 )!!!( במאותלאחר צאת הגיליון הראשון של "עיין ערך שירה", הוצפה תיבת הדואר שלי 

מח מכתבים מכל רחבי הארץ ונתקבלו גם לא מעט תגובות מעבר לים. פרט לעובדה שהדבר שי

 ה.ון שירה מסוג זאותי, ניכר היה לפי תכני המכתבים, כי יש ביקוש וקהל קוראים לירח

  יין.תגובות אלו מגבירות בנו את המוטיבציה ואת הרצון לספק ירחון שירה בעל איכות וענ

סף קודת האיזון בין שירה שיש בה ערך מבחינת התכנים וערך מונהינה מציאת  -אמנות העשייה 

  הפואטי ובין נגיעה בקשת רחבה ומגוונת ככל האפשר של סוגות שירה. המבחינת יופיי

דרך כיתכן כי אנשים היום קוראים פחות שירה, אך לא כך הדבר לגבי כותבי שירה. השירה, 

ב בקר לביטוי ה"אני" ביחס לעצמו וביחס לעולם הסובב אותו, הפכה להיות סוג של מבע נפוץ

 רבים המגלים בעצמם את הרצון, את העניין ואת הכישרון "לומר שירה".

ל עשיר כראוי לברך עליה. יחד עם זאת,  לא כל מה שנתפס תופעה זו, כשלעצמה, הנה חיובית ו

ן שירה, טיבי", עד כמה שניתן לבחומידה "אובייק-ידי הכותב, יש בו אכן ערך שירי ייחודי בקנה

 או אמנות בכלל, בדרך אובייקטיבית.

בדרך  לפיכך, לא כל השירים הרבים אשר נתקבלו במערכת פורסמו בגיליון "עיין ערך שירה".

ברירה טבעית" על פי שיקולי המערכת, נבחרו שירים מסוימים ואחרים לא נתקבלו של "

כו לפרסום. אין עובדה זו צריכה לרפות את ידיהם של כותבים אלה. עצתי להם היא: המשי

אּו שירה. שכן קריאת שירה מעשירה ביותר את לתנו יכו לכתוב שירה, וחשוב לא פחות מכך, ִקרְּ

ם רים בעולם בכל התקופות והזמנים, הושפעו והעשירו את קוללכתוב שירה. גדולי המשור

 הפיוטי בזכות השראה אשר הואצלה עליהם מיצירותיהם של גדולי השירה שקדמו להם.

 

שיח בין -ובנושא אחר: כפי שכבר הזכרתי בגיליון הקודם, "עיין ערך שירה" הוא במה לרב

ל ב לכרנו למדים ממנו ויש בנו קשב יוצרי הירחון לבין הקוראים. המשוב שלכם חשוב לנו. א

 הנאמר על ידיכם, הקוראים.

ים חודילמדנו מתגובות רבות שנתקבלו לאחר הגיליון הראשון, כי קיימים קשיים טכניים, היי

ה זיון דווקא לירחון מסוג זה, בהיותו ירחון מקוון. לקחנו זאת לתשומת לבנו המלאה ובגיל

יה אות בו, על ידי אמצעים השמורים רק לטכנולוגניסינו להקל עליכם את הקריאה וההתמצ

 ה"אינטרנטית".

ולהלן הדרכה קצרה: במידה שאתם מעיינים בתוכן העניינים וברצונכם להגיע לשיר מסוים או 

מאמר מסוים, כל שעליכם לעשות הוא להשחיר את הרשום שמתחתיו מסומן קו. לאחר מכן 

פעולה זו תוביל אתכם  פתח היפר קישור"."בעכבר ובהמשך ללחוץ על  ימניללחוץ על לחצן 
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הישר אל היצירה או המאמר המבוקשים על ידכם, מבלי שתצטרכו לעמול בגלילה מיותרת של 

 כל דפי העיתון.

דרך בותר דבר נוסף: בדפים בהם מופיעים שני שירים, יצרנו חציצה ביניהם, כדי להתמצא טוב י

 הקריאה.

 ומה בגיליון זה?

, חלקם חדשים, חלקם מוכרים לכם מן הגיליון הקודם, עסקנו תוך העמקת בנוסף לשירי קוראים

 Love is not" יתר בנושא "תרגומי שירה". זאת, בעקבות שירה של עדנה סנט וינסנט מיליי,

blind" או עטכם. -, אותו הצגנו בפניכם בשפתו המקורית ובקשנו לו תרגומים פרי מקלדתכם 

ם ל אברהם שלונסקי על אמנות התרגום. כמו כן מובאיבגיליון זה מובאת מסתו המאלפת ש

 שישה תרגומים שונים לסונטה הידועה ביותר של שייקספיר.

 נשמח לקבל לגיליונות הבאים שירים מתורגמים על ידכם, כולל, כמובן, המקור.

ר מאי כמו כן מביאים אנו את מאמרו המעניין של אורי הייטנר, העורך השוואה בין שירו של

"ר וכן מאמרה של ד "את תלכי בשדה"לבין שירה של לאה גולדברג  "שדות גולדברג"אריאל 

 "יונתן".לינה ארנון, המתבונן בשירה של יונה וולך 

ים עם קוובמדור זה נציג בכל פ "מפגש עם משורר".מדור נוסף אותו הכנסנו לגיליון זה, הינו 

 ועם יצירתם. לדמותם של משוררים שונים, מתוך כוונה ליצור היכרות עמם

 רעיונות למדורים נוספים יתקבלו בברכה.

 יןאלכסנדר סרגייביץ' פושקבעוד כשבועיים נוציא גיליון מיוחד שיעסוק במשורר הרוסי 

 שנה למותו הטרגי. 170ושירתו, וזאת במלאות 

 

מתוך וכמו שאר פעילויות החוג לשוחרי שירה,  נולד מתוך אהבה  "עיין ערך שירה",הירחון 

 עמוקה במטרות לשמן הוקם. אמונה

 סאוודרה: סלפיכך, אסיים בדבריו של מיגל דה סרוואנט

 

 

ַמן ֹאֶרְך זְּ ִמיד לְּ ַהתְּ רּות לְּ שָׁ  ֵאין ֶאפְּ

ם ֶנֶסת אֹותָׁ ַפרְּ ה, ִאם ֵאין מְּ ַאֲהבָׁ ִכּסּוֵפי הָׁ  בְּ

ה. וָׁ  ֵאיזֹוֶשִהי ִתקְּ

 

 תרגום: בן ציון )בני( נחמיאס

 

 שרית שץ
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 אשר רייך

 פחדים

עַ  ֲעִרים ֶאת ַמֲאַזן ַהּכֹוחֹות ַבֶטַבע.ֶשמְּ  רְּ

ֶהֶפְך. כּו ַלֲאִמִתִיים, ּולְּ פְּ ֻדִמים ֶשהָׁ ִדים מְּ חָׁ  פְּ

ִרים. ִדים זָׁ ִבים ּוֵמעֹובְּ דֹות ֵמֲחֵרִדים, ֵמֲערָׁ  ֲחרָׁ

ֵקנָׁה. ֵבין ַהזְּ עֹוֵמד ֵבין ַהַפַחד לְּ ִאי הָׁ  רְּ

לֹות ַמֲעִניקֹות ַלַבִית  ַכת ֶבהָׁ  ֶחשְּ

ֵשי ֹעֶרף. קֹולֹות  קְּ

ם. מָׁ ֵעֶרְך ַעצְּ ִריִזים בְּ ִדים ַהַמפְּ חָׁ  ַפֲחֵדי פְּ

ׂשֹות  ַחפְּ תֹות ֶשמְּ עָׁ  בְּ

ה . שּובָׁ רֹות ִבתְּ חֹוזְּ ן וְּ מָׁ  ֶאת ַעצְּ

הֹום ט ֶנֶגד ַפַחד תְּ מָׁ ַׂשֵחק ַשחְּ ִהים ֶשמְּ בָׁ  ַפַחד גְּ

ַעט יֹומְּ  ּה ִּכמְּ מָׁ ה ֶאת ַעצְּ ִשימָׁ ָך ֶשַמגְּ ַדת ִאמְּ ֶחרְּ  יֹום.וְּ

 

 

 : שני השירים מתוך ספר חדש שיצא לאור לפני שבועיים

"הקיבוץ המאוחד" הוצאת"להפך", 

 גברים

מֹו ִתינֹוק לְּ  מּוִדים ַלֶפֶלאפֹון ּכְּ  ה מָׁ ִפטְּ ַהצְּ

ר ֵמַעצְּ  ִעקָׁ ִלים ִמנִָׁשים ּובְּ ֹבהָׁ ם,ּומְּ ִרים מָׁ בָׁ  גְּ

אִש  ה רָׁ ֶהם ִאשָׁ רוֹ ֶשלָׁ ֵתי ֲחבָׁ  .ֶנהשְּ ת ִמ ית ּושְּ

ִדיִניוֹ  לֹונְּ רֹושְּ ַמֲעִדיִפים בְּ גָׁשוֹ מֵ ּו שת ֶשִהתְּ  .תרְּ

ִעיֵלי ֵפי ֶשֶמש ּומְּ קְּ ִמשְּ ִשים בְּ  ם,שֶ גֶ  ַבלָׁ

ֵדי ַגנִָׁבים ּכְּ ִעים וְּ פֹושְּ ַׂשֲחִקים בְּ  ִשיםַהרְּ לְּ  מְּ

מָׁ  נֹות, ִּכמְּ ֶאת ַעצְּ בָׁ רְּ דָׁ ִרים ּכְּ בָׁ ִמימֻ  ַעטם. גְּ לָׁ  ם,שְּ

ִחים  ִמים, ַהטֹורְּ ִתי ַקיָׁ ל ִבלְּ  ֲאבָׁ

ֶלֶמת". ם ַה"ֻמשְּ חּותָׁ ִליט ֶאת נֹוכְּ ַהבְּ  לְּ

אִ  א לָׁ וְּ ַחִּכים ַלשָׁ ֵני ֶקֶשר ַהמְּ בָׁ  השָׁ ַסרְּ

ִתי ַברְּ ר עָׁ בָׁ ה. ַוֲאִני ֶשּכְּ ִאימָׁ  ַהַמתְּ

יֹון, ֲעַד  ַחֶּכהֶאת ִגיל ַהִחּכָׁ  ִין מְּ

ֵגל. ֵקהּות ַהֶהרְּ  בְּ

 

 משורר, עורך ומתרגם, מן הבולטים שבמשוררי השירה העברית.  – אשר רייך
. לאחר מכן 18, גדל במשפחה חרדית בשכונת בתי אונגרין, למד בחדר, בתלמוד תורה ובישיבה עד גיל 1939נולד בירושלים, 

 נחלץ מהשכונה בכוחות עצמו והתגייס לצה"ל. 
איובה  תהשתתף בתכנית כתיבה בינלאומית באוניברסיט פילוסופיה וספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים. למד

  בארצות הברית.
ים "איש עם ספרי שירה. כמו כן כתב ספר סיפור13כתב עד כה  בעיתון "על המשמר". 1959את שיריו הראשונים פרסם בשנת 

 וערך מבחר השוואות תרגומי שירה "הנשיקה מבעד למטפחת". דלת", רומן "זכרונות של חולה שיכחה",
 שנים. 15שימש כעורך כתב העת "מאזניים" בתקופות שונות במשך מצטבר של 

שנתית -יו ראו אור בגרמניה, ארה"ב, צרפת ואנגליה, קרואטיה ואיטליה. זכה במילגה דושפות וספר 20-שיריו תורגמו ל
 נבחר לחבר האקדמיה הגרמנית לשפה ולשירה. 2000שנת ב  .1990-1989מהאקדמיה הגרמנית בשנת 

  אשר רייך עוסק שנים רבות בהדרכה בסדנאות לכתיבה יוצרת ומרצה בבתי ספר על השירה העברית.
(, 2000יא )(, בפרס הנש1983שלוש פעמים זכו יצירותיו בפרסי אקו"ם בעילום שם. כמו כן זכה בפרס ברנשטיין לספרות )

 (.2003"עתיד דומם" זכה בפרס ברנר )(. ספר שיריו 2001, 1981אש הממשלה )ופעמיים בפרס ר
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 אליעזר שגיא

 היכן היא נינווה

אִתי צָׁ ם ֹלא מָׁ ֵקי ֲאִויר ֵמעֹולָׁ ִעסְּ  ֲאִני בְּ

 ַוֲאִני ֹרב יִָׁמים

ִתי ַלחְּ  ֶאת ַהֶלֶחם ֶששָׁ

ֵניֶהם ַאְך ַפַעם  ַעל פְּ

 

ֲחשּו ִלי הַ   ַמִיםלָׁ

    ֶשנֵָׁמסִמתֹוְך ַהֶקֶצף 

 ַעל ַהחֹוף

 

ר בָׁ ַכח ֵמַהֶלֶחם ֲהֵרי ּכְּ  שְּ

לּוהּו ִתבְּ ִאיש וְּ ִגים ֶאת הָׁ עּו ַהדָׁ לְּ  בָׁ

 ַבּסּוף 

ן יָׁתָׁ ַשם ַהִלוְּ ִחיר רָׁ ַהמְּ ֹרֶטב ַבֶלֶחם וְּ חּו ֶאת הָׁ ִקנְּ  וְּ

בֹון ּכֹוֵלל ֶאת ַהֶתֶשר  ֶשֶקלַבֶחשְּ  וְּ

אֶ  יֹוִפיַלשֹוֵמר הָׁ  תְּ

 

ֹחש ִלי ַהַמִים ַבנִָׁשים  ַאְך ַהֵבט הֹוִסיפּו ִללְּ

ַפת ַהֶקֶצף פֹות ַעל ַהחֹוף ׂשְּ  ַהיָׁ

ַעִין            ֶנֶמת הָׁ נֻמְּ ַקח מְּ  עֹוד ִתפְּ

ַאל ִתשְּ ן וְּ ה ִמֻּכלָׁ פָׁ  ַהיָׁ

 

ֵוה   ן ִהיא ִנינְּ ה יֹוֵדַע ֵהיכָׁ  אּוַלי ַאתָׁ

ּה בֹוִאי ִאתִ  לָאז ֹתאַמר לָׁ  י ַבת ַמזָׁ

ִדיּוק ַבִּכיּוּון  ֶרה בְּ ִמקְּ  ֲאִני בְּ

 

 רעיה שקולניק
  

 

ם, עֹוד ֻסלָׁ ם וְּ נָׁה ֻסלָׁ בָׁ  שֹוֶלֶפת לְּ

ִליחּו ַלֲעלֹות ִטים ַיצְּ  אּוַלי ַהַמבָׁ

ֻצלַ  ה יְּ לָׁ ַליְּ לּוִלים וְּ  םֶאל ַחלֹונֹות צְּ

ֶלה ַעל ֵגווֹ  לֹותִנתְּ   נִָׁשי ַעד ּכְּ

 

ב  לָׁ ַלע שָׁ נָׁה ִתקְּ בָׁ ּה ַהלְּ ב  -ֹלא לָׁ לָׁ  שָׁ

הִ  לּול לְּ טּות ִמִשדּוֵלי ַהלֵ ַמסְּ לְּ  ,לימָׁ

ִמיץ חָׁ   ֵחב ִאתֹו ַעד ֶשַיחְּ  בלָׁ ִהיא ִתּסָׁ

ִביל גֹוֵאל ד, ִבשְּ  ַבַּכד, ַבשָׁ

 

ִליל קֹולָׁ  ַאל ּוסְּ ֵדל" ִתשְּ ה ַהֶהבְּ  תֹופֵ לה "מָׁ

ה,ַמֲעִלי לָׁ לָׁ  ֹות עֹולֹות ִמֶבֶטן ַהקְּ

ּה ּה, ֹלא לָׁ ֵעט, ֹלא לָׁ ֶיה הָׁ ּה ִיהְּ  א,ֵחטְּ הַ  ֹלא לָׁ

ה לָׁ לָׁ ֵצה ַהיְּ  ֹלא ֵצל ִבקְּ

 

ה לָׁ ה ַליְּ מָׁ לָׁ ּה? וְּ נָׁתָׁ ה שְּ כָׁ לְּ ָאן הָׁ  ֹובט לְּ

גִ  לָׁ ֶששְּ ן, ַגם ּכְּ בָׁ  ִלים ַמגְּ  יםַאף ַפַעם ֹלא לָׁ

ַויֶאת  בֹות תְּ ל ַחי  ִעקְּ רָׁ ּכָׁ ֹאֶפל הָׁ  בטֹ לָׁ

ִלים? ֵתב ַאקְּ ַשכְּ ֹתב אֹו לְּ  ִלכְּ

ַתב בְּ   ִגיר:ַעל ַהִקיר ִנכְּ
ה. מָׁ חָׁ  ֵהם רֹוִצים ִמלְּ

ַתב ֹזאת  ִמי ֶשּכָׁ
ל לָׁ ר נַָׁפל חָׁ בָׁ  .ּכְּ

 

 ברטולט ברכט
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 צופן אריאל

 שנים למותו של מאיר אריאל 7במלאות 

 יטנריאורי ה

 –אשון מאז הוציא את תקליטו הר ,מאיר אריאל הוא משורר וזמר אהוב ונערץ עלי משחר נעורי

 כן(.ל שנתיים קודם-גן ברדיו שנההשירים עצמם החלו להתנ, 1979) "שירי חג ומועד ... ונופל"

 (.1983 ,'... וגלוי עיניים'הופיע בתקליטו )" שדות גולדברג"הוא  אחד האהובים עלי בשיריו

ִתי ֶשִלי!  דָׁ  ַילְּ

ַבֵדְך  ִכי לְּ  ַאל ֵתלְּ

ַבֵדְך  ִכי לְּ  ַאל ֵתלְּ

ב הָׁ ֶדה ַהֻמזְּ  ַבשָׁ

 

 י ֶשִליתִ דָׁ לְּ יַ 

ַבֵדְך  ִכי לְּ  ַאל ֵתלְּ

ַחבהּוא  ָך ֶמרְּ ֹּכר לְּ  ִימְּ

ב הָׁ ֶדה ַהֻמזְּ  ַהשָׁ

 

ֶון  ְך ֶאֶלף גָׁ ֹסם לָׁ  הּוא ִיקְּ

יו ַחקָׁ ִחיַדת ֶמרְּ  בְּ

קֹום ל מָׁ כָׁ  ַאְך בְּ

 ִלבֹו ָאֶון

ֵעיַנִיְךהּוא  ב לְּ זָׁ ב ּכָׁ  זָׁ

ב...  זָׁ ב ַאכְּ  זָׁ

 

ִתי ֶשִלי!  דָׁ  ַילְּ

ַבֵדְך  ִכי לְּ  ַאל ֵתלְּ

ָאב  ֹּכר ֵאם וְּ  הּוא ִימְּ

ֶדה  בַהשָׁ הָׁ  ַהֻמזְּ

 

 ַרֲעַננָׁה ְךהּוא ִיֵתן לָׁ 

ץ ְךהּוא יִָׁביא לָׁ   ֶמֶטר רָׁ

נָׁה,  ֵדס חָׁ ּכּורַפרְּ נָׁנָׁה ֲעֵלי, ֵצל ַּכרְּ  בָׁ

ַחט ַרט, ִנסְּ ץ ִנמְּ רָׁ  ַרק ִלֵבְך ַהִנמְּ
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חָׁ  ִנמְּ  ץוְּ

 

ַבֵדְך  ִכי לְּ ִתי ֶשִלי! ַאל ֵתלְּ דָׁ  ַילְּ

 ֹלא, ֵאיֶנִני הֹוֵלְך

ב הָׁ ֶדה ַהֻמזְּ  ַבשָׁ

 

בּועַ   ַבַחִיים עֹוֵבר שָׁ

דָׁ  ַעט ִנרְּ  םעֹוד מְּ

 ֵלב נֹוֵדד ֶאל ַמבּועַ 

ַחִיְךֶאל  לָׁ ֵדס ִרמֹוִנים שְּ    ַפרְּ

ִדים( גָׁ ִרי מְּ  )ִעם פְּ

ִרים ִעם פָׁ  ... יםִד רָׁ נְּ  ּכְּ

 

ַבֵדְך  ִכי לְּ ִתי ֶשִלי! ַאל ֵתלְּ דָׁ  ַילְּ

 ֹלא, ֵאיֶנִני הֹוֵלְך 

ב. הָׁ ֶדה ַהֻמזְּ  ַבשָׁ

 

 שיר מקסים. אב, אח בוגר, אדם מבוגר המזהיר את ילדתו מפני הסכנות הרובצות לפתחה, מפני

 השווא של הפיתויים שעלולים לכזב הפיתויים המסוכנים שמציבה הסביבה, מפני מקסמי

אולי זו סתם  "?שדות גולדברג"א הצלחתי להבין. מה פרוש השם דבר אחד אף פעם ל .ולאכזב

של שדות החיטה המוזהבים?  ",המוזהב")זהב( הוא אסוציאציה של  "גולד"אולי ה ?התחכמות

ענוח רבדיו העמוקים ישיש כאן רמז כלשהו, צופן כלשהו, שפיצוחו יסייע בפ תיארתי לעצמי

 .ל בראיונות עמו, ותמיד הוא התחמק מתשובהנשאל על כך מאיר אריא יותר של השיר. לא אחת

ענוח החידה הזאת מצאתי לאחרונה, כשקראתי את ספרם של עופר גביש ועדי אדר יקצה חוט לפ

בספר זה מצוטטת אלמנתו של אריאל, תרצה,  ".טיולים בשירים ובסיפורים -לדרך  שיר"

 ."את שמה לשיר אולי כי הוא אהב את לאה גולדברג ונהנה לשרבב"זו:  בתשובה לשאלה

לאה גולדברג? סתם הוא לא היה משרבב את שמה ככותרת לשיר, כפי שלא היה מכנה את 

יש  ".מחלק חיים נחמן" – "מחלק מוסר השכל"או את  "טרמינל אלתרמן" "לומינלט טרמינל"

שדות יש ללאה  אלוהשדות של גולדברג.  "...שדות גולדברג"שיש כאן רמז כלשהו.  להניח

 ".את תלכי בשדה"איזה שיר של לאה גולדברג מופיעים שדות? בוודאי! ב ?גולדברג

  . הבדל של אות אחת. אולי שם השיר שולח אותנו לעיון"אל תלכי בשדה" ",את תלכי בשדה"

  שדות"בשירה של גולדברג? פתחתי, קראתי ו... בינגו! דומני שפיצחתי את הצופן. השיר 
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 ."את תלכי בשדה"רג מתכתב עם שירה של לאה גולדב "גולדברג

 

נָׁם עֹוד יָׁבֹוא ֶחֶסדַהֻאמְּ ה ּובְּ ִליחָׁ  ,ּו יִָׁמים ִבסְּ

ם, ֵהֶלְך ַהתָׁ ִכי בֹו ּכָׁ ֵתלְּ ֶדה, וְּ ִכי ַבשָׁ ֵתלְּ  וְּ

ׂשֹוף  ֵלְך -ףּכַ ּוַמחְּ ֶפֶסת, ֵטףלָׁ יִ ַרגְּ ַאסְּ  ַבֲעֵלי הָׁ

ֵפי ם.-אֹו ִשלְּ תָׁ ִקירָׁ ַתק דְּ ִתמְּ רּוְך וְּ קְּ ִלים ִידְּ  ִשבֳּ

 

טָׁ  יו ַהדֹוֶפֶקת ַבֵעַדת ְךגֵ ַיִשיר אֹו מָׁ  ִטפֹותָׁ

ֵתַפִיְך ֵזְך ,ַעל ּכְּ אֵרְך חָׁ ֹראֵשְך ַרֲענָׁן., ַצּוָׁ  וְּ

ְך ַהֶשֶקט ַחב בָׁ ִירְּ ֹטב וְּ רָׁ ֶדה הָׁ ִכי ַבשָׁ ֵתלְּ  וְּ

נָׁן.ּכָׁ  שּוֵלי ֶהעָׁ  אֹור בְּ

 

תְּ ֶאת ֵריחֹו ֶשל ַהֶתֶלם נַָׁשמְּ ֹגַע, ֹשםנָׁ  וְּ רָׁ    וְּ

ִאית אֶ  רָׁ ֹהב,וְּ לּוִלית ַהזָׁ ִאי ַהשְּ  ת ַהֶשֶמש ִברְּ

ם ִלנְּ  ר בָׁ ַחִיים, ּוֻמתָׁ ִרים וְּ בָׁ שּוִטים ַהדְּ  ,ֹגעַ ּופְּ

ר ֶלֱאֹהב. ר, ּוֻמתָׁ  ּוֻמתָׁ

 

ַבֵדְך ַאתְּ  ֶדה. לְּ ִכי ַבשָׁ ַלַהט ֵתלְּ ֶרֶבת בְּ  . ֹלא ִנצְּ

ם ה ּוִמדָׁ רּו ֵמֵאימָׁ מְּ ִכים ֶשּסָׁ רָׁ ֵרפֹות, ַבדְּ  ַהשְּ

ֹיֶשר ַנַעת לֵ -ּובְּ ִנכְּ ה וְּ ִיי ֲענָׁוָׁ ב שּוב ִתהְּ  בָׁ

ם. ָאדָׁ ַאַחד הָׁ ִאים, ּכְּ שָׁ ַאַחד ַהדְּ  ּכְּ

 

לאה גולדברג כותבת כנערה תמה השואפת אל המרחב ואל האהבה, שואפת לפרוץ את הגדרות 

לב נודד אל מבוע, " :ואריאל משיב לה כאדם בוגר ומפוכח, המבין את הכמיהה הזו והאיסורים

, אך מתריע ומזהיר אותה מפני "רימונים )עם פרי מגדים( כפרים עם נרדים שלחיך פרדס אל

את תלכי בשדה לבדך, לא נצרבת " .וקסם השווא של אהבת הבוסר הסכנות שבשדה המוזהב

שלי, אל תלכי לבדך בשדה  ילדתי" ה:ריאל משיב ל, כותבת גולדברג, וא"בלהט השריפות

", בסליחה ובחסד" ושרה על ימים שיבואו "כהלך התם" . לאה גולדברג הולכת"המוזהב

הוא יקסום  "מפני . היא מוקסמת מהשדה, והוא מזהיר"אכזב"וה "כזב"ואריאל מזהיר מפני ה

מזהיר מפני שריטת  והוא "שיבולים ידקרוך ותמתק דקירתם-שלפי". היא שרה על "לך אלף גוון

השלולית  בראי"מהשמש הנראית  . היא נפעמת"רק לבך הנמרץ נמרט, נשרט ונמחץ" :הלב

בכל  הוא ימכור לך אלף גוון / בחידת מרחקיו / אך ":והוא מזהיר מפני קסם הזהב "הזהוב

 לאה גולדברג
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 הוא יביא לך" . היא נלהבת מהמטר שישיגה, והוא מזהיר אותה במשחק מילים"מקום לבו אוון

 . הוא"נגועפשוטים הדברים... ומותר בם ל"שהרי " כהלך התם". היא רוצה ללכת "מטר רץ

הוא ימכור לך מרחב... הוא ימכור " :מתריע שהדברים לא כל כך פשוטים והתמימות מסוכנת

 ."ואב אם

 את תלכי"האם כתב אריאל את השיר לנערה ספציפית, אותה דימה למשוררת השרה את 

 "?לבדך

  .דומני שהן לאה גולדברג והן מאיר אריאל מתכתבים בשיריהם עם מגילת רות

  (, מזהיר בועז את רות. בועז מבטיח'ח ')רות ב"בתי, אל תלכי ללקט בשדה אחרהלא שמעת "

 "הלוא ציוויתי את הנערים לבלתי נגעך"לרות הגנה ומזהיר אותה מפני הסכנות שבשדה האחר. 

שם, שם, ט`(. בשדה אחר אין מי שיגן עליך. בשדה אחר אורבים הנערים, ואין מי שיזהירו )

ה הבסיסית של הנערה ללכת אחר הצעירים, יז המבוגר מבין את הנטיבוע ".לבלתי נגעך" אותם

בתי, היטבת חסדך האחרון מן הראשון, לבלתי " :מכיר לה טובה כשהיא בוחרת בו ולכן הוא

לאה גולדברג אינה רוצה את החסות הזאת, אינה מעוניינת  '(., י')שם, ג "הבחורים לכת אחרי

גולדברג אינה מחפשת את המקום המוגן והבטוח אלא  בהגנה הזאת, בביטחון המעיק הזה. לאה

המחיר, את המטר שישיגה, את דקירת שלפי  את המרחב הפתוח והסוער, תוך נכונות לשלם את

יותר. החלוצים נהגו לכנות את איכרי  השיבולים, את להט השריפות. ואולי יש כאן מסר רחב

פכנית, הנועזת, פורצת הגדרות המה כשם גנאי. יתכן שהיא רומזת לרוח "בועזים"המושבות 

מאיר אריאל רואה עצמו כבועז הדואג לנערה מפני הכמיהה  .ופורצת הדרך, שלה ושל בני דורה

איתו, תחת  שבשדה האחר, ורוצה את הנערה כאן,  ללכת לשדה אחר. הוא מכיר את הסכנות

 ".אינני הולך בשדה המוזהב ,לא"כאן הוא הולך. וחסותו. כאן הוא נמצא 

בין הנערה המנסה לפרוץ את הגבולות  -ובת בין השירים מציגה את העימות בין הדורות התכת

או הבוגר הדואג לה, ואולי ... הדואג לעצמו, הפוחד מפני  אחרי האהבה, לבין האב וללכת

(. לאה נאור "שיר משמר"מזהיר נתן אלתרמן את בתו ) "שמרי נפשך"מתחום חסותו.  יציאתה

 "אבל בת עשרים הייתי / לא ידעתי להקשיב"אביה מאהבת בוסר  אזהרותיו של מספרת על

 .מאיר אריאל מזהיר מפני השדה המוזהב, מפני הכזב והאכזב "(.תני לו פרח")

מרגע  -האם אכן פענחתי את צופן שירו של מאיר אריאל? איני יודע. כשאדם מפרסם יצירה 

ורא. לעתים יוצר לומד על היא נחלת הכלל, היא פתוחה לפרשנות ומדרש של הק ,פרסומה

קוראיו. לעתים הקורא מגלה ליוצר את הדברים שכתב ממעמקי תת  יצירתו מהפרשנות של

מה אתה מבין  :השאלה הראויה היא", התכוון המשורר? למה" הכרתו. אני מתעב את השאלה

והדורש, אינו האם הוא קלע לדעתו של המשורר,  כשאתה קורא את שירו? המבחן של המפרש

  .האם יש לפרשנותו על מה להסתמך בטקסט אלא

איני יכול כשיר תגובה לשואה. " את תלכי בשדה"קראתי לאחרונה מאמר המפרש את השיר 
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דרכים שסמרו "שפרשנותי את השיר טובה מפרשנות זו, והרי לא מצאתי הסבר טוב ל רלומ

ע פתרון יפה אבל אני מאמין שהפירוש שנתתי מבוסס היטב על הטקסט, ומצי ".מאימה ומדם

 .לחידת שני השירים

 

 

 עמית מאוטנר

 ֲעבּוִעיםבַ 

א דֹור בָׁ  דֹור הֹוֵלְך וְּ

דֹור  דֹור הֹוֵלְך וְּ

א, דֹור הֹוֵלְך  בָׁ

ִמים א ַביָׁ דֹור בָׁ  וְּ

א ִאבֹו דֹור הֹוֵלְך ּובָׁ  ּובְּ

ִאבוֹ  ֶטֶרם ֵיֵלְך, יָׁבֹוא בְּ  ּובְּ

עֹודוֹ  א, ֶשבְּ בּוָאתֹו ַהבָׁ  דֹור בָׁ

אבְּ  ר ַהדֹור ַהבָׁ בָׁ יָׁבֹוא ּכְּ  ִאבֹו ַיֲעֶלה וְּ

ֶאת א וְּ ֻחבֹו ֶאת ַהבָׁ  ַהטֹוֵמן בְּ

א ִנים-ַהבָׁ יו, ֶאת דֹור ַהבָׁ א ַאֲחרָׁ  ַהבָׁ

הֹוֵפְך ַהֶּוה וְּ הֹוֵלְך, ַהִמתְּ ַעֶבה וְּ  ַהִמתְּ

אֹות ִאים ַלבָׁ  ַלֲאִבי ֲאִביֶהם ֶשל ַהבָׁ

ב אֹות, ַמֲעֵׂשי ֲאהָׁ ִאים ַבבָׁ  ֹות,ַהבָׁ

 -עֲ בַ  ,ֲעבּוִעיםבַ 

הּולֹות, עֹולֹות  בּועֹות עֹולֹות בְּ

עֹות. ַפקְּ  ּוִמתְּ

 

. משורר, מורה במגמת 28, בן עמית מאוטנר
 2002תיאטרון בתיכון ושחקן. בוגר כיתת השירה 

שירה -של "הליקון", ומנחה סדנאות לכתיבת
בקבוצה בשם "שורה חדשה" שיסד לפני שש שנים 

עיתונים בשירים רבים שלו פורסמו  .סבא-כפרב
"; "מאזנים"; 77יהם: "עיתון עת שונים בינ-ובכתבי

קון"; "שבו"; "דג אנונימי"; חדשה של "הלי-שירה
 "ליצן החצר"; מוסף השבת של "מעריב".

 

ם ֵיש ֶשֶקט ָאדָׁ  אֹוֵמר ִשירֹו בְּ

ֻרבַ  ֶדֶלת מְּ ִלים וְּ תָׁ  .ַעתֵבין ַחלֹון, ּכְּ

יוַד -ֵמַצר חּומָׁ  ִלים תְּ

יָׁה ַהַדַעת. ַחבְּ  ּוֶמרְּ

 אברהם חלפי
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 רבקה ירון  

 כמה חלקים יש

 

 יםלִ הָׁ מְּ נִ ים וְּ גִ פָׁ סְּ י נִ תַ ן, מָׁ מַ זְּ בַ  שים יֵ ִק לָׁ ה חֲ מָׁ ּכַ 

 הנָׁ חָׁ בְּ א ַאֹלים לְּ כִ סָׁ מְּ נִ 

 הפָׁ קּותְּ י לִ תַ ד, מָׁ עֵ מוֹ לְּ ת ּועֵ ים לְּ יִ הְּ י נִ תַ מָׁ 

 רעַ יַ ן, בַ יִ עַ ר, בָׁ עוֹ ק בָׁ ֶד א סֶ ן הּומַ זְּ י הַ תַ מָׁ 

דּו שדָׁ קְּ ִמ בְּ   יםִמ יָׁ א לְּ טָׁ רְּ ַד נְּ ַאם, בְּ קָׁ

ִר ִק לָׁ ה חֲ מָׁ ּכַ   תרּון חָׁ רוֹ ּכָׁ זִ ה, לְּ יָׁ נִ מְּ ים לִ ים ֻמתָׁ

עֹוֵרק בלֵ , בְּ חַ ַהמֹ  עזַ ל גֶ עַ    הָׁ

 הרָׁ בּוקְּ ה ּודָׁ ם לֵ ים עִ ִר הָׁ ם הֶ ַד בְּ 

 ן מַ זְּ , לַ ים לוֹ ִק לָׁ ה חֲ מָׁ ּכַ 

 לוֹ קוֹ -סל פַ ת עַ מֶ קֶ מֻ ה מְּ נָׁ מּויל, תְּ לִ יק צְּ פִ ם מֵ הֶ ה מֵ יזֶ אֵ 

 תיעוֹ נִ ת, ּכְּ וֹ ישלִ ים, פְּ ִק בָׁ אֲ ין מַ ִר קְּ מַ ק הַ לֶ חֵ א הַ ה הּויזֶ אֵ 

נּוין חוֹ צָׁ נִ  בֹותים, לִ גָׁ דְּ  בָׁ ּכָׁ  יּוזן, בִ יָׁ וְּ , לַ ֶמרְּ

 ת חוֹ ר ּכֹ גֵ אוֹ ר, הָׁ צֵ אוֹ ק הָׁ לֶ חֵ ית לַ ִד יָׁ ה הַ יפֹ אֵ 

 היָאִר בְּ ת ּוּושנוֹ י אֱ עֵ גְּ ִר  וֹ ק בלוֹ חֲ ן, לַ נֵ וֹ בתְּ הִ לְּ 

תּכַ ח הַ רָׁ בְּ יו מֻ קָׁ לָׁ חֲ ה מֵ יזֶ אֵ בְּ   רוֹ פְּ

 יםכִ רּובְּ  תאוֹ רְּ מַ בְּ  שּובּכִ ה וְּ לָׁ פָׁ ת מַ אוֹ רְּ יר מַ ִמ הָׁ לְּ 

  ינּולֵ ים עָׁ לִ מְּ ים, חוֹ יִר בִ סְּ 

 ים פִ צוֹ הַ 

           * 

 תלוֹ אֵ שְּ ן הַ מַ זְּ ים לִ ִק לָׁ ה חֲ מָׁ ּכַ 

 ת נוֹ ים שְּ עִ בָׁ רְּ ַא

 ד ד חַ חָׁ אֶ 

 תחוֹ י לּונֵ שְּ 

           * 

 שים יֵ ִק לָׁ ה חֲ מָׁ ּכַ 

 תדוֹ ל אוֹ ט עַ סְּ קְּ ל טֶ שֶ 

 נּולָׁ שֶ  נּוקֵ לְּ חֶ 

 תוֹ יבָׁ תִ כְּ י בִ לִ י שֶ ִק לְּ חֶ 

; 1961-ינה; בישראל מילידת ארגנט - וןרבקה יר
  .1966-ירושלמית מ

מנחה  1989-. מבמקצועּה עוסקת בבריאות הנפש
  כתיבה עיונית. ופרוזה  ,ירהש  –סדנאות לכתיבה 

עד כה יצאו  .שירה(וב בפרוזה) כותבת במגוון סוגות
 עטה.-מפרי ישה ספריםש לאור

נים" )שירים ומכתמים( זכה ק-ספרה "מפי קוטלת
  ;1994הוצאת "ירון גולן",  –בפרס רחל המשוררת 

    פרסומים נוספים: בבמות שונות.
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 יוסי גמזו
ה דָׁ לָׁ בּות ּו-ַעל ִאיִציק ִשּכֹור ַהבָׁ ַעצְּ ֶרט נּוַגתהָׁ גְּ ֵעיַנִים-ַמרְּ  הָׁ

 
 ה, בדרכים עקלקלות, נתגלגלּכניצול שואת אירופ

 ולשון,-גג-איציק מאנגר לחוף גיברלטאר, ומשם, כפליט חסר 
 יחפן אחר, כי "בכל פגישה-ללונדון. ִאם נכונה אימרתו של משורר

 פאטאלית של מאנגר-אירעה פגישתו הִמקרית -ִמקרית יש משהו פאטאלי" 
 , לונדון. בעלתSwiss Cottage-שם ב-פרים קטנה ונידחת, איס-ביום אחד, בחנות

 הליכות, היתה בלי ספק מלאכוֹ -החנּות, מיסיס מַארגֶרט ַּואֶטרַהאּוז, אנגליה נוצרית אצילת
 טובתו של הטרּובאדּור-הגואל. סיפור אהבתם המּוזרה של שניים אלה, לרבות ּכפיּות

  דהיהּודי ומאמציה של ליידי מּופלאה זו לדאוג לו לבית, לחֹום, למתרגם, ֹתעַ 
 אך יש בו, ּכמדּומה,  (1,)לב בספרו של דן ֵדיוויןל-ּכבר תיעּוד ביאוגראפי נוגע

  1969-במשּום באלאדה בפני עצמה. איציק מאנגר נפטר, ּכידּוע, 
  והול(.אלּכ-הילה ואכּולת-)בסאנאטֹוריּום בגדרה, עטּור 

  ַמארגֶרט ַּואֶטרַהאּוז, ביאטריצ'ה שלו בלונדון, מתה,
 ּכבחיים,  . אבל בבלאדות, שלא1980-באלמונית,  ּכמעט

 אפילּו ּכשהם אינם עוד. אין המתים מתים לעולם,
 

 
דֹון.  יו לֹונְּ שָׁ  . ֶגֶשם Swiss Cottageַעכְּ

ֶפל.      ֲערָׁ ֵדרֹות בָׁ  חֹוֵפף ֶאת ַהֹשְּ
להַ -ַבֲחנּות ִרים ֶשִלי ֶקֶשב, ּכָׁ פָׁ  ְך ֶקֶשב ּכָׁ -ּסְּ

ִמיְך ֶזה, סָׁ רּוְך ּכָׁ ֵפי דָׁ בֹוִרים הֹומֹות. ַמדְּ ַבש דְּ  ִּכדְּ
Wilde ּו-Burns דֹות ו. ֲאִני ִנֶגֶשתסְּ -רֹוֲחִשים ַבלָׁ  תָׁ

חֹוב, קֹוֵפא. רְּ ָאז, בָׁ ָך ּכְּ מֹו רֹוָאה אֹותְּ  ַלַחלֹון ּוכְּ
דֹון.  יו לֹונְּ שָׁ  . ֶגֶשם Swiss Cottageַעכְּ

ֶפל. ֵדרֹותשְּ הַ חֹוֵפף ֶאת  ֲערָׁ  בָׁ
 
יו ֵריַח פַ  - שָׁ יּוםַעכְּ נָׁטֹורְּ ֵדִסים. ַהּסָׁ  רְּ

ִעים ֶשֶזה ַהּסֹוף ה. ֵהם יֹודְּ ֵדרָׁ  ֶשל גְּ
יוֹ  טֹורְּ גָׁ ִזים, ֹלא פּורְּ ַהגְּ ִרים ִלי. ֹלא, ֵאין לְּ  ַאְך ֵאינָׁם אֹומְּ

ַית ֶטה, ַרק שּולְּ ֹלא ַדנְּ ֵיף )ַאל ֶתֱאסֹוףחַ -וְּ ט עָׁ  יָׁ
צ'ֹוֶמַדן יהָׁ -שּום ִשיִרים בְּ טֹורְּ ֶרמָׁ בֹונֹות. ַבקְּ  ֹותִעצְּ

ִמי. ֲעזֹוב(. ְך ֶשֵאין לְּ ֶאיָך, ּכָׁ כּו ֵמיַטב קֹורְּ ַאבְּ  ִהתְּ
יּום נָׁטֹורְּ ֵדִסים. ַהּסָׁ יו ֵריַח ַפרְּ שָׁ  ַעכְּ

ִעים ֶשֶזה ַהּסֹוף. ה. ֵהם יֹודְּ ֵדרָׁ  ֶשל גְּ
 

ה שֹוֵמַע אֹוִתי, ִאיש? ֲאִני דֹוֶבֶרת   ַאתָׁ
ה,  ֵאֶליָך, ֵמֵעֶבר ַלֲחֵשכָׁ

ם ו ַהֶפֶרא,ֵמֵעֶבר ַלִמִלים, ַלדָׁ תָׁ ֵאב, ַלּסְּ  , ַלּכְּ
ָך. ֹלא ֶשלְּ ר ֹלא ֶשִלי וְּ בָׁ ַמן ּכְּ  ֵמֵעֶבר ַמה ֶשהּוא ִמזְּ

 ַוֲאִני אֹוֶמֶרת: ִאיש, ֲאִני אֹוֶמֶרת,
ם,רְּ -ֶיֶלד כָׁ ל ֶשִלי, שֹוֶטה חָׁ גֻדָׁ  חֹוב מְּ

ה שֹוֵמַע אֹוִתי, ִאיש? ֲאִני דֹוֶבֶרת   ַאתָׁ
ר ַהַקר וְּ  פָׁ                                             ַהִשיר ַהַחם.ֵאֶליָך ִמתֹוְך ֶהעָׁ

ַטטאֲ  - מֹו ָאז, ַבחּוץ, ֻמרְּ ְך ּכְּ פֹור,    -ִני שֹוֵמַע אֹותָׁ                                                                                     ּכְּ
ת ֶאת ַד  ַתחְּ זּוב ּופָׁ ֶכֶלב עָׁ ִתי ּכְּ ַברְּ ֶשעָׁ ֵתְך: "ּכְּ  ".Come inלְּ

ד  פֹורְּ ַרטְּ טְּ מֹו ַהֵליִדי ַהִהיא ַבּסֹוֶנטֹות ַהֵהן ֶשל ַהגֹוי ִמּסְּ  ּכְּ
ה, ַהשָׁ  חֹורָׁ ִביןַאְך ֹלא ֵליִדי שְּ                                   חֹור ֶשהּוא ֶצַבע ַחַיי ִהלְּ

רּוַפי ם ֶשל ֹשְּ רָׁ ֵגי קֹולֹוֵמיָאה ֶשִלי ַעל ֶאפְּ מֹו ַשלְּ פֹור-)"ַאט ּכְּ  ַאט סְּ

 איציק מאנגר
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יֹות פּוזְּ ִקי -ֶאת ִאינְּ ִתיןשֶ ַהִּויסְּ בּוק ַימְּ ת, "ַהַבקְּ ַחַננְּ ָך," ִהתְּ  ".(לְּ
ַטט מֹו ָאז, ֻמרְּ ְך, שֹוֵמַע ּכְּ  פֹור,ּכְּ -ֲאִני שֹוֵמַע אֹותָׁ

ת: " ָאַמרְּ ֶאת ַהֵלב וְּ ת ֶאת ַהֶדֶלת וְּ ַתחְּ ֶשפָׁ  ".Come inּכְּ
 

תָׁ ֶאל ַחַיי  ַנסְּ ה ִנכְּ מֹו ֵאיֶזה ַרַעם ַאתָׁ  ּכְּ
ִמיד. ֱאֶמת.    תָׁ ה לְּ דּוקָׁ יו סְּ ה ַאֲחרָׁ שָׁ  ֶשַהִשמְּ

תָׁ ִלי ִמלֹון ַגמְּ ה ִגמְּ ַפתפְּ -ַאתָׁ ִדים, ֹשְּ  ַעדַר -חָׁ
ּה הַ  ַאר ַאֶחיָך, ֵמת.common sense-ֶשבָׁ  , ִּכשְּ

מֹו ֵאיֶזה ַרַעם תָׁ ֶאל ַחַיי ּכְּ ַנסְּ ה ִנכְּ  ַאתָׁ
ֵאין לְּ  ֹלם אֹותֹו וְּ ַתֵמט ֶשֵאין ִלבְּ  ִהשְּ

אתָׁ ִמן ַהַדַעת צָׁ ִתי ֶשיָׁ ַשבְּ  )ַוֲאִני חָׁ
ה, ֶשֶזה דֹוֶמה(. אתָׁ ֵמֵארֹופָׁ ל יָׁצָׁ  ֲאבָׁ

 
ת ִלי ז - ַקחְּ ַאתְּ פָׁ  ּוג ֵעיַנִים ַחף ִמַפַחד וְּ

ם  ַאְך ֹלא ֵמֶעֶצב, ֹלא ֵמֹחֶשְך, ֹלא ִמדָׁ
ַתַחת  ִדידּות ִנפְּ ֶזה, בְּ ֵעב ּכָׁ ֶזה, רָׁ  אֹוֵהב ּכָׁ

ם.ֶאל מַ  ָאדָׁ ם לְּ ִתי ֶשֵיש עֹוד: ָאדָׁ ַכחְּ ר שָׁ בָׁ ַמן ּכְּ  ה ֶשִמזְּ
ֶהן ַפַחד  ַבֵית ַעל ֵעיַנִיְך ֶשֵאין בָׁ  ֵּכן, ַהַפַחד ֶשִבי ִהתְּ

ֶדיהָׁ נַָׁדם  ֶדֶפת ֶשקֹול ַציָׁ ה ַהִנרְּ ֵעיֵני ַהַחיָׁ  ּכְּ
ִלי  ֵנס בְּ ִתי בְּ ֹמְךַוֲאִני ֶשִנַצלְּ  ַּכח: ַאתְּ ַעל ִנִּסים ֹלא ֶאשְּ  ִלסְּ

אם.  אדָׁ ת ִלי, מָׁ ַזרְּ ם ַאְך חָׁ מָׁ ִרים ַעל ַעצְּ ת ֶשִנִּסים ֹלא חֹוזְּ  ָאַמרְּ
 

ָך ֵלילֹות ַעל ֵלילֹות בֹוֵגד ִבי   ֲאִני זֹוֶכֶרת אֹותְּ
ָך. נָׁכֹון. בּוק. ַוֲאִני ִקֵנאִתי לְּ  ִעם ַהַבקְּ

ִייִתי הָׁ ַמר, ֶשֶזה ֵאין, ֶשזֶ  וְּ ַבַעת ֶשַדי, ֶשִנגְּ  ה ֵמת ִבי,ִנשְּ
יֹות. ב ִלחְּ ָך, ַמה ֶשֵמת שָׁ ִטיִרים ֶשלְּ מֹו ַהַמרְּ ל ּכְּ  .עֹוף חֹול ֲאבָׁ

ִאיש ַהבֹוֵגד ִבי  רֹו ֶשל הָׁ ַחק ֶאת ִזכְּ ַהֶגֶשם ַהַקר ֹלא מָׁ  וְּ
אֹור ּה( וְּ ל ֹלא ַרק ִאתָׁ י"ש )ֲאבָׁ ֵאש ֶשַביָׁ כֹורשַ -ִעם הָׁ  ַחר עָׁ

א אֵ  קָׁ ָך ַדוְּ ב ּוֵמִקיא אֹותְּ יָׁה שָׁ נֹוֵדד ּומֹוֵעד ִביהָׁ  ַלי, ִמתְּ
ֶשַהַפאבִ  תֹותּכְּ גּוִרים ַאְך ַדלְּ תּוחוֹ  ים סְּ ָארֹות פְּ ה ִנשְּ ִליחָׁ  ת.ַהּסְּ

 
ה, יָׁ -ַבֲעֵלי - שּובָׁ ַגןתְּ ִתי, בְּ 'ה"עֵ -פָׁ ִבים ַב"לֹוזָׁ  ֶדן יֹושְּ

ִייתִ  ה, ַרק חֹוֵזרבִ -י חֹוֵזרַאְך ֲאִני ֹלא הָׁ שּובָׁ ה:בִ -תְּ ֵאלָׁ  שְּ
ה? ַמה ֶזהַמה ֶזה ַייִ  א ן ּוַמה זֹו ִאשָׁ  ֶשר?? ַמה ֶזה ִשיר? ַמה ֶזה אֹ ֵחטְּ

בּות, גְּ  ַעצְּ ַרק ִהיא, הָׁ בּוק וְּ ַבקְּ רֹוֵקן ּכְּ ַמן ִמתְּ  ה?ֵדלָׁ ֵאיְך קֹוֶרה ֶשַהזְּ
'ה יֹוזָׁ ֶיֶסִנין ֶסרְּ ַגר פֹו וְּ סּוַא ִויֹון, ֶאדְּ ַרנְּ יּו ִאִתי ֶרב פְּ הָׁ  וְּ

בַ  'ֶלה זְּ וָׁ ֵפאּוס ּוֶולְּ אֹורְּ ֶז'רוְּ רֹוֶדר, (2)רְּ 'ֶלה בְּ דָׁ  (3)ּוֶברָׁ ּה.ַהַבאנְּ  ה ֻּכלָׁ
ַגן-ַבֲעֵלי ִתי, בְּ ה, יָׁפָׁ שּובָׁ 'ה"-תְּ ִבים ַב"לֹוזָׁ  ֵעֶדן יֹושְּ

ַצע, ַבֹתֶפת, ֶאמְּ קֹום טֹוב בָׁ ל ִלי ֵיש מָׁ  ֲאבָׁ
ֵהלָׁ -ֵבין ֶיֶתר ַנֲעֵרי  ה.ַהַמקְּ

 
ה מָׁ ִרים ֵהם ֻגזְּ שֹורְּ ִזים, מְּ ה ַמגְּ ַתִים-לעַ -ַאתָׁ  שְּ

ה. דָׁ ִמים, ֻעבְּ עָׁ דֹות ִלפְּ נֹודְּ ַתִים ִמתְּ  ַאף ֶשַהשְּ
תֹוְך ַהַיִין  ִכי ֶשבְּ לּול ַּכבְּ ִייתָׁ צָׁ ה הָׁ  ַאתָׁ

ה  חֹוק, ַוֲאִני ֵעדָׁ תֹוְך ַהצְּ בּות ֶשבְּ ַעצְּ כָׁ  וְּ
ִייתָׁ  ִלי ַבִיתֶשהָׁ דֹול, ִעם ִשיִרים, בְּ   ֶיֶלד, ֶיֶלד גָׁ

ִסים, ֹל כָׁ ִמיד נִָׁקי )ִמנְּ תָׁ ה.וְּ ֵבדָׁ ב(, ִמין ַקלּות ּכְּ בָׁ  א ֵמרְּ
ה מָׁ ִרים ֵהם ֻגזְּ שֹורְּ ִזים, מְּ ה ַמגְּ ַתִים-לעַ -ַאתָׁ  שְּ

ר בָׁ ִנים ּכְּ ַאזְּ ֶשֵהם ִמתְּ ּה. ּוכְּ ם ַעל ִצדָׁ מָׁ  ֶזה ַרק ַתַחת ֶאֶבן ֶששְּ
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זִ ֵאיֶננִ  - ִריֶצ'ה ֶשִלי, ֶזה ַחֵיינּו ִהגְּ ִזים, ֵביַאטְּ  ימּו:י ַמגְּ
ֶשַהֶנֶפש יֹוֵצאתיֹוֵתר ִמַדי דְּ  ם. ּכְּ ה, יֹוֵתר ִמַדי דָׁ מָׁ  רָׁ

ֶדיהָׁ ֵהִזימּו חָׁ ֹאם ִמן ַהַדַעת, ַהַדַעת רֹוָאה ֶשפְּ  ִפתְּ
ֶצה ֶצה ֶאל קָׁ סֹות ִמקָׁ ִפיּות ַהקֹורְּ יֹות ַהשְּ לָׁ ל ַאשְּ  ֶאת ּכָׁ

ֵמָאה ֲאחּוִזים הּוא  פּוי בְּ שָׁ יֹוִני וְּ ָאז ַהֵטרּוף ֶהגְּ  וְּ
רּות הִ  ָאז ַהִשכְּ שּוט ֹלא אֹוֵצר.וְּ חּות ֶשַהַפַחד פָׁ  יא ִפּכְּ

ִזימּו, ִריֶצ'ה ֶשִלי, ֶזה ַחֵיינּו ִהגְּ ִזים, ֵביַאטְּ  ֵאיֶנִני ַמגְּ
ַקֵצר(.  ֵלט לְּ ֶהחְּ ר בְּ שָׁ ת )ֶאפְּ צָׁ ִזים קְּ ֶות ַמגְּ  ֲאִפלּו ַהמָׁ

 
ֶות  ֵסר ַעד מָׁ ֵקן, חָׁ ח זָׁ חָׁ ֵסר ִלי, ִפרְּ ה חָׁ  ַאתָׁ

ִר  ֶות, אֹומְּ ִדיִדי.ַאף ֶשַבמָׁ לּום, יְּ ר שּום ּכְּ בָׁ ֵסר ּכְּ  ים, ֹלא חָׁ
א ֶאת                  וְּ ַעֵּות ַלשָׁ ִחיק, מְּ ָך, ַמצְּ  ֲאִני זֹוֶכֶרת אֹותְּ

ִליל ֶשל  Yinglish-הַ  ָך )בְּ יִָׁדי English-וְּ  Yiddishֶשלְּ  (, תֹוֵחב בְּ
צּועֹות ֶשל הַ  יו ַהפְּ נָׁפָׁ ָך, ֶשל  peacock-ֶאת ּכְּ ֶד ֶשלְּ  (4)ֶוע,אפַ עֶנע ַהגֹולְּ

עֹות בָׁ עֹות-ֶאצְּ בָׁ שֹוֵתק נִ -ֹותֲאכּול ֶאצְּ ִצִדי.יקֹוִטין וְּ  לְּ
ֶות  ֵסר ַעד מָׁ ֵקן, חָׁ ח זָׁ חָׁ ֵסר ִלי, ִפרְּ ה חָׁ  ַאתָׁ

ִדים.  ֻאחָׁ ֵנינּו מְּ ר שְּ בָׁ סֹוף ּכְּ ֶות סֹופְּ  ַאף ֶשַבמָׁ
 
ְך, - ֹקִשי שֹוֵמַע אֹותָׁ ִריטְּ  בְּ גָׁ קֹ ַמרְּ  ִשי שֹוֵמע,'ֶקה, בְּ

עֹותת ַהלַ סּופוֹ  קֹורְּ ִריחֹות וְּ ם ַהִתיכֹון ַמפְּ ַהיָׁ ש וְּ  ַמנְּ
רּוַח. ַהֶגֶשם דֹוֵמעַ  ַפַחת בָׁ ִמטְּ  ֶאת ַרַחש קֹוֵלְך ּכְּ

ה עֹוד? ֶקעס. ָאז ֶזהּו, מָׁ ן ַבאנְּ טְּ ט ִוי ַא טֹויְּ פְּ 'ֶהעלְּ ֵנינּו. סְּ  ַעל שְּ
אוֹ  ֶנה, ֶאת פֹו, ֶאת הָׁ ל ֹבֶקר ֶאת ַהיְּ ִבי ִלי ּכָׁ  ִדיֵסָאה ֵּכן, ַנגְּ

ֶאֶרץ ה ֶשִלי בְּ ה נּוגָׁ ַפִיְך, ֲעִליסָׁ אֹות.הַ -ֵמֲאַבק ַמדָׁ לָׁ  פְּ
'ֶקה. ֵאיֶנִני שֹוֵמַע. ִריטְּ גָׁ ְך, ַמרְּ  ֵאיֶנִני שֹוֵמַע אֹותָׁ

לֹום", ַאת יֹוַדַעת, ִדיּוק "שָׁ אֹות". ֶזה ֹלא בְּ רָׁ ִהתְּ  "לְּ
 

דֹון.  יו לֹונְּ שָׁ  . ֶגֶשםSwiss Cottage..ַעכְּ
ֶפל.חֹוֵפף ֶאת הַ  ֲערָׁ ֵדרֹות בָׁ  ֹשְּ

להַ -ַבֲחנּות ּה ֶקֶשב, ּכָׁ ִרים ֶשלָׁ פָׁ  ְך ֶקֶשבּכָׁ -ּסְּ
עֹ  ַמן, בָׁ הֹונֹות ַהזְּ ח ַעל בְּ תָׁ  ֶמק ֶהָאֵפל.ִנמְּ

יּום נָׁטֹורְּ ֵדִסים. ַהּסָׁ יו ֵריַח ַפרְּ שָׁ  ַעכְּ
ר ֶלֱאסֹוף בָׁ ִאים ּכְּ ה. ֵהם בָׁ ֵדרָׁ  ֶשל גְּ
ָאן. ֹלא, ַאל  ִרים לְּ יוֹ ַאְך ֵאינָׁם אֹומְּ טֹורְּ גָׁ ִזים, ֹלא פּורְּ  ַנגְּ

ט, ֶטה, ַרק ַחיָׁ ֹלא ַדנְּ  וְּ
 ַרק ִאיִציק.

 סֹוף.
 
 
(1 .)Dan Davin, Closing Times, Oxford University Press, Oxford, 1974  
ֶז'ר )כינויו של בנימין וֹולף אהרנקראנץ( ֶלה וָׁ ֶולְּ . (2) ַבארְּ       השפיע ט. ל המאה הי"עממי בן גליציה ש טרּובאדּור -זְּ

לּכה'לה ארז'ר כותב מכתבים למ"ולוו'לה זב שירים מיוחד,-רבות על שירת מאנגר, שאף הקדיש לִזכרֹו מחזור
    היפה".

רֹוֶדר 3) 'ֶלה בְּ  באדּור יידי, מאבותיה הפולקלוריסטיים של שירת מאנגר.אף הוא טרּו -(. ֶברָׁ
 יהודית בכלל )ראה, לדּוגמה, פזמונו המפורסם של פוץ ביותר בשירה המוטיב נ -זהב האגדי ה-(. טווס4)

ִבי"( ובשירת מאנגר בפרט. הָׁ  ח. נ. ביאליק, "ַטַּוס זְּ
 ּוח למת". ר-(. אימרה עממית יידית רֹווחת: "זה עוזר ּככוסות5)
  

 
(70ליון י)נדפס ב"הליקון", ג
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 יוסף עוזר

 קולה ומכנסים

שַ  רָׁ ה פָׁ לָׁ בּוַע בֹו חָׁ א ַבשָׁ  ת ַוֵירָׁ

ה  שָׁ ֶשֵגרְּ ִישְּ ּכְּ ר וְּ גָׁ ה ֶאת הָׁ רָׁ ֵעאלשָׁ  מָׁ

ואִריש 'אוָׁ ע ַהֶיֶלד ַעאִלי גָׁ צָׁ  7-ֶבן הַ  ִנפְּ

ִטי  ַלסְּ  ִמַּכדּור פְּ

 ר ֶאל תֹוְך ַהֹמחַ יָׁשָׁ 

ואִריש 'אוָׁ צֶ פַ הָׁ  ַעאִלי גָׁ  ַמחְך לְּ

ֵבית ַהחֹוִלים ַהיִ  סַ רְּ ׂשְּ בְּ  ס יֹוַמִיםֵאִלי גָׁ

א ֶות ֶשבָׁ ַאְך ַהמָׁ  ַמלְּ

ֵאר ַמִים ִאמֹו בְּ ָאה לְּ  ֹלא ֶהרְּ

 

דֹותּובַ  ַשת תֹולְּ רָׁ ה בֹו פָׁ לָׁ בּוַע ֶשחָׁ  שָׁ

'אוָׁ ֶאת עַ  ִקיםואִר אלי גָׁ קּו ַלֲחלָׁ  יש ִפרְּ

ֵראֹות 15ַלֶיֶלד ֶבן  הָׁ ֵבד וְּ קּו ֶאת ַהּכָׁ  ִחלְּ

ִש  ה בְּ רָׁ  דּורִאמֹו ָאמְּ

נַָׁסִים  ה ּוִמכְּ ם ּוִבֵקש קֹולָׁ  ַהֶיֶלד קָׁ

א  'אוָׁ ַאבָׁ ִקים ַגם ִליהּוִדי ואִר ֶשל גָׁ נּו ֲחלָׁ  יש ָאַמר ֶשִיתְּ

ִבים ֲערָׁ הּוִדי לְּ ל יְּ קּו ַחיָׁ מֹול ִחלְּ  ַרק ֶאתְּ

 

ֹתב  ע ִלכְּ ֻשגָׁ ִשיר מְּ  וְּ

ֲעִדינּות ַאט בָׁ ְך לְּ  אּוַלי ּכָׁ

ִחים רָׁ ֶאזְּ  ַנֲעֶׂשה ֶאת ִחלּוֵפי הָׁ

לַ  ִקים שֶ תִ ׂשְּ פָׁ הּוִדיםיִנים ֵמֲחלָׁ  ל יְּ

ִקים שֶ  הּוִדיםִוי ֶלׂשְּ ֵמֲחלָׁ  ינִָׁאיםתִ ל פָׁ

 

ׂשָׁ  םוְּ ר ִאמָׁ גָׁ הָׁ ה ִאֵמנּו וְּ  רָׁ

ן קָׁ ֶחלְּ סּוטֹות בְּ יּו ַמבְּ  ִיהְּ

גַ  ה וְּ ֶתה קֹולָׁ ִנשְּ נַָׁסִיםוְּ ש ִמכְּ בָׁ  ם ִנלְּ

 

ספרו ל ון אדלר עמתגורר בירושלים. כותב שירה ומאמרים סביב חווית הקיום היהודי ישראלי. זכה בפרס ר  –יוסף עוזר 
שם ו "( ובפרס על שם המשוררת ליס מלר, באוניברסיטת חיפה. לאחר צאת ספר1981" )ספרית הפועלים סילן טהור"

רכת "מאזנים" ראש מועצת מע-. כיהן כיושב1993(, זכה בפרס ראש הממשלה בשנת תשנ"ג, 1990" )הוצאת עקד ומלכות
 חיים נגיד. תב העת "גג" בעריכת ד"ר, מפרסם בכשל אגודת הסופרים העברים; מעורכי "משיב הרוח"

 פעילות נוספת: חינוך. מגיש את פינת הרדיו "כינור לשיריך". 
 

 
 

 עבודת קולאז' –יוסף עוזר 
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 יונה וולך"יונתן" מאת התבוננות בשיר 
 ד"ר לינה ארנון

 
ץ ַעל ַהֶגֶשר  ֲאִני רָׁ

ִדים  לָׁ ַהיְּ  יַאֲחַר וְּ

ן  יֹונָׁתָׁ

ִאים ן ֵהם קֹורְּ  יֹונָׁתָׁ

ם ת דָׁ צָׁ  קְּ

ִק  ם לְּ ת דָׁ צָׁ  נּוחַ ַרק קְּ

ַבש ִקנּוַח ַהדְּ  לְּ

חֹור ֶשל ַנַעץ ִּכים ַרק לְּ  ֲאִני ַמסְּ

ִדים רֹוִצים לָׁ ל ַהיְּ  ֲאבָׁ

ִדים לָׁ ֵהם יְּ  וְּ

ן  ַוֲאִני יֹונָׁתָׁ

ִתים ֶאת ֹראִשי  ֵהם ּכֹורְּ

נָׁף ִתים ֶאת ֹראִשי ֶבעָׁ ֵהם ּכֹורְּ  וְּ

ִפים ֶאת ֹראִשי אֹוסְּ ה וְּ יֹולָׁ ַלדְּ  ַבֲעַנף גְּ

ִזים אֹורְּ ה וְּ יֹולָׁ ַלדְּ ֵפי גְּ ֵני ַענְּ  ִבשְּ

יָׁר ֶאת ֹראִשי  ֵרשִבנְּ ַרשְּ  מְּ

ן  יֹונָׁתָׁ

ִרים ן ֵהם אֹומְּ  יֹונָׁתָׁ

נּו ַלח לָׁ  ֶבֱאֶמת ִתסְּ

ֶזה. ה ּכָׁ ֵמנּו ֶשַאתָׁ ַעצְּ נּו לְּ  ֹלא ֵתַארְּ

 
 

 טיבית בקריאה ראשונה של השיר "יונתן".מופיעים אסוציא "יונתן"שלושה 

זן  –" בנו של המלך שאול, "יונתן –"יונתן" "יונתן" הקטן משיר הילדים הידוע,  –הראשון 

 התפוח בשם זה.

הבית הראשון, מתארות מרדף. יונתן רץ על שונות, חמש השורות הרא לשיר ארבעה חלקים.

ם רוצים )"קצת דם"(. חמש השורות המצהירים בקול )"קוראים"( שה הגשר, אחריו הילדים

הבאות, הבית השני, מתארות משא ומתן: הילדים מרחיבים ומסבירים את רצונם: "קצת דם 

נועד לכישלון "כי הילדים רוצים / מו"מ זה רק לחור של נעץ!  –לקינוח הדבש": ויונתן מסכים 

סם אל השונה משלב אפשר להתווכח איתם )לילדים מגיע הכול(, ויח-והם ילדים", כלומר: אי

)בוא נראה מה יקרה אם  תמימות )אנחנו בסך הכול ילדים, מה אנחנו כבר יודעים?( ואכזריות

ארבע השורות הבאות, מתארות את הפעולות שאחרי המרדף:  –הבית השלישי  נדקור אותו?(.

 יונה וולך
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ת השורות האחרונות, מתואר 4והאחרון,  –ראשו של יונתן נכרת, נאסף ונארז. בבית הרביעי 

ההתנצלות על מה שאירע: הילדים מתנצלים: "באמת תסלח לנו", משהו התגלה להם: "לא 

רבים. הילדים מתייחסים  –תארנו לעצמנו שאתה כזה". כאן מופיע לראשונה גוף ראשון 

 לעצמם, מודים בתמימותם ותמהים על תוצאות מעשיהם, בחזקת "לו רק היינו יודעים קודם"...

. יונתן וריםחלדים הידוע ויונתן של יונה וולך, שניהם רצים ולשניהם יש "יונתן הקטן", משיר הי

עץ, נשבשיר רץ על הגשר ויונתן הקטן "רץ בבוקר אל הגן". יונתן שבשיר, מסכים לחור של 

ו חור של"חור גדול במכנסיו", בעקבות טיפוסו על העץ. יונתן הקטן אחראי ל –וליונתן הקטן 

 ליונתן שבשיר.ו"הילדים" אחראים למה שקרה 

וח בראש נארז בנייר מרשרש, נטבל בדבש כברכה וקינ –זן התפוח, אשר נכרת ונאסף  –"יונתן" 

 השנה וננעץ על מקל דגל שמחת תורה, לצד הנעצים המחברים את דגל הנייר למקל. הדבש

ם והנעץ מזכירים את הביטוי "לא מדובשך, ולא מעוקצך", ובגירסת השיר: "אנו רוצים ג

יו: בן שאול, שטעם מן הדבש על אף האיסור המפורש של אב –"יונתן"  וגם לעוקצך מדובשך

', א"וישלח את קצה המטה אשר בידו ויטבול אותה ביערת הדבש וישב ידו אל פיו" )שמואל 

י העם (, ניצל מגזר דין מוות, כ32(, והחטיא את העם: "ויאכל העם את הדם" )שם, 27יד', 

יו ושני (, ואחרי מותו נכרת ראשו, בדומה לאב45תן ולא מת" )שם, אהבו. "ויפדו העם את יונ

 אחיו )שמואל א' ל"א(.

שטח הנמצא  –גם המילה "גשר" מקבלת משמעויות נוספות עם קריאת השיר. "ראש גשר" 

 .מעבר למכשול, שכוח תוקף, אשר עבר את המכשול, נאחז בו והפכו לבסיס להמשך ההתקפה

וקם ישאין בו ממש, מעבר רופף ביותר, אך על פי אגדה עממית  שהוא גשר –"גשר של נייר" 

 גשר שכזה בימות המשיח ועליו יעברו כל היהודים בשלום לארץ ישראל.

 משקל השיר "משתף פעולה" עם הרגשת המרדף.

  "צד מגשר מסמל מעבר  –יונה וולך משתמשת בלשון פיגורטיבית בשיר. "רץ על הגשר

עה, רים, לרוב תהום. כמו כן, זה "הגשר", בה' הידיאל צד על פני שטח שאינם עבי

 שאמור להיות ברור וידוע לכל מהו.

  "הדבש משמש בדרך כלל כקינוח ואילו כאן נדרש "דם" כקינוח  –"קינוח הדבש

נוח. לדבש, אין די בקינוח מסורתי, הדבש הוא מטאפורה לארוחה העיקרית, והדם לקי

 הילדים רוצים "קינוח לקינוח".

 אבל  מטאפורה של חור קטן, בלתי מורגש. יונתן מסכים לחור של נעץ, –נעץ  חור של"

היא אך בהקשר של שלושת ה"יונתן", הילדים רוצים", מטרת רצונם אינה ברורה, 

תן" "יונ יכולה להיות "החור הגדול", במכנסיו של "יונתן הקטן", או הרצון לתקוע  את

מו ה, או רצונו של העם לאכול גם, כעל מקל הדגל כנהוג בשמחת תור –"התפוח"  –

 יונתן בן שאול.
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  "שיר הורך כל הם קטנים ואני קטן, אך הם רבים ואני יחיד. לא –"והם ילדים, ואני יונתן

תן ל יוניש הבחנה בין "הם" ו"אני". רבים מול יחיד. הבחנה שבאה כאן לשיאה. מה יכו

יסור ו מהעם מוסר לו על אהקטן לעשות כנגד כל הילדים? או: יונתן בן שאול שמישה

פים הם יודעים מיהו הבוגד, אך שותקים ומשתת –אביו וכעת הוא נתון לחסדי העם? 

ולבסוף מונעים משאול להוציא להורג את בנו לאחר מעשה, רור שעושה שאול יבב

 הוא נתון לחסדיהם. ושוב(. 46-20)שמואל א' י"ד 

 יוצא מן הכלל אל מול הכללזו מטאפורה לאזלת ידו של היחיד מול הרבים, של ה ,

 התלות שלו בחסדם לקבל אותו או לא!

  ם:משפטי 3השורות הבאות אפשר לקרוא בשתי צורות. בזרימה הטבעית נוצרים  4את 

ב. "הם כורתים את ראשי בענף", "גלדיולה". כאן ענף הגלדיולה הוא מטאפורה לחר

עריפת הראש ע"י  השילוב של אקט הכריתה עם מצלול המילה גלדיולה מזכירה את

ת אפים ואוס"גליוטינה. כמו כן, גלדיולה בעברית היא סיפן ושוב צורת הסיף של עליו.

מטאפורה לזר עלי הדפנה ט זהים כענפי הגלדיולה במשפ -ראשי בשני ענפי גלדיולה" 

 איסוףשענדו לראש גיבורי המלחמה. )יונתן בן שאול( ומשוררים. אין כאן מגע יד, ה

 )או קדושה(! ים, מעיד על מגע עקיף משום טומאהפמתבצע בעזרת ענ

 "זה הנייר העוטף את התפוחים בארגז לפני  – "ואורזים את ראשי בנייר מרשרש

ודת משלוח. בנוסף יש מטונימיה, של המילה נייר! המציינת תעודה רשמית כגון: תע

 כמו בביטוי: "להציג את הניירות". ו.זהות או אישור כלשה

 מובחנות כמה מטאפורות לראש, ה המקורית של השורות בשירהחלוק בקריאה ע"פ ,

 .התחלה –סמל לדבר ראשי חשוב וכן ראש  שהן

 " :כאן הראש הוא הפרי  – "הם כורתים את ראשי בענףמתגלות משמעויות נוספות– 

כרות שבירת המשפט מאוזכר גם הביטוי "ל להבדיל מנקטף. ע"י ,הנמצא על ענף ונכרת

 ם", המציין חוסר אחריות של "הילדים".את הענף עליו יושבי

  "שוב, ע"י שבירת המשפט, בהקשר של המשפט  –"גלדיולה, ואוספים את ראשי

ף הקודם, מתקבלת משמעות נוספת לכריתת הראש. עתה, משניצודה החיה, אפשר לאסו

 את ראשה ולצרפו לאוסף הראשים שברשות הציידים. הראש הכרות קודם הופך לראש

ציגים לראווה. כעת, הם מצרפים את הראש, שהופך לפרס, לאוסף החיה שצדים ומ

 שלהם.

  "ה ם ואריזתיאור של יצירת זר גלדיולות בין שני ענפי –"בשני ענפי גלדיולה ואורזים

 "כדי לקחת".

  "יזה, כעת הראש הופך לאוצר ארוז בנייר מרשרש, נייר אר –"את ראשי בנייר מרשרש

 .יצודהינו מוצג בטרקלין, כאילו היה ראש החיה הנונגנז או נלקח למקום אחר, הוא א
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  "י התפוח הוא פרי עץ הדעת. פר המילה אינה מופיעה בשיר, אך משתמעת. –"תפוח

 פיתוי. שלאחר שטעמו ממנו גורשו אדם וחווה מגן עדן.

  ין מהו השיר אינו מצי בשיר חבוי במילה "כזה". שמשמעה: "כמו זה". –בדימוי היחיד

 וי זה מסתיר את "יונתן" האמיתי."הזה" הזה. דימ

  "ת בקול מכריז הדובר בשיר, המשוררת היא יונה = יונתן, נקבה הדובר –"ואני יונתן

ם , מבלי להיכנס לגווני1966זכר. "יונתן", התפרסם בספר שיריה הראשון, בשנת 

 . ברבים= משורר" לאזכר התבטאויות שלה בלשון: "אניהצהבהבים של חייה, אפשר 

 .השתמשה בלשון זכרמשיריה 

 רב יונתן, בן שאול, הוא זכר. הוא גיבור מלחמה. אך גם דמות שנויה במחלוקת בק

מת מפרשי התנ"ך. בין פרקי חייו של יונתן כגיבור האהוב על העם למרות חטא טעי

, ' ל"אישתים, שמואל אהפל ראשו ע"י הדבש, שמואל א' יד', לבין תיאור מותו ועריפת

נפש ", המתארים את ספור אהבת יונתן ודוד. אהבה הפותחת ב"ויש כמה פרקי "גישור

תן ת יונ(. ונמשכת עד מויאהבו יונתן כנפשו". שמואל א' י"חיונתן נקשרה בנפש דוד ו

שים" ודוד המקונן "צר לי עליך אחי יונתן נעמת לי מאד נפלאתה אהבתך לי מאהבת נ

 )שמואל ב' א'(. כן כוונת הביטוי "כזה".

 ים , אשר הנמשלים האחרים בו, מלבד המשוררת, הם "הילדים", המהווהשיר הוא משל

חיה( תן )ה"הם" )אולי, "אחר"?( גלובלי. "הם" אולי מחזרים שניסו לצוד את יונה = יונ

ם(. ולצרף את ראשה כפרס על הישגיהם, ל"אוסף" שלהם )עוד קרקפת תלויה על חגורת

זים את ראשה, הפרס המובטח אור –"הם" מביאים לה גלדיולות שבהן הם כורתים 

ד עם לצייד בתום הציד. "הם" קושרים "זר" לראשה. ובה בעת יוצרים זר מראשה שביח

ת נים אהגלדיולות עטוף בנייר מרשרש. יונה = יונתן היא "הצעצוע" של הילדים, שבוח

 גבולותיו, מתי יתפרק. 

 ,"ר ל נייבה הנפשי, ע, שניסו להגדיר את מצ"מכווצי הראשים"אולי הפסיכולוגים,  "הם

 מרשרש רשמי.

  = ולמה עמנסה לחצות "את הגשר", גשר של נייר, מעל התהום הפעורה בין  יונתןיונה

 שר לבאים אחריה.ג-היא רוצה להוות ראש .הגלוי לבין עולמה הנסתר

 :וצים"ר "הם" טעמו מהדבש שלה, ועדיין הם רודפים אחריה ורוצים עוד. כמו בביטוי 

 רוצים מסכימה לחור קטן, של נעץ, דקירה של מזרק, אך הם = יונתןלראות דם", יונה 

 ם".ורידייותר, בין אם זה "חור גדול" במכנסיה, או חיטוט מעמיק בנפשה "להיכנס לה ל

  כ"שהם" מגלים את האמת שנותרת סתומה בשיר, הם נדהמים: "לא תארנו לעצמנו

 שאת כזאת".

 ללם התפרק הצעצוע וראשו נתלש! ומה זה הענף שכרתו תחתיהם ועתה הם מצרים: בג

 נותר ל"הם" לעשות לבד מבקשת מחילה?!  
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נושמת, חיה, שוקקת, גומעת, מחייה, " אם לשלושה בנים בוגרים וסבתא לשני נכדים.  ד"ר לינה ארנון,

תואר ראשון בספרות  ת". בעלמלמדת, חווה, רוקמת את השפה העברית, ומן השפה העברית שאין בלתה!
 ודוקטורט בפסיכולוגיה וחינוך. תואר שני בספרות עברית וכללית מאוניברסיטת תל אביב ",אורנים"מכללת מ

  י.ח-מרצה, מלמדת ועוסקת בלימוד ילדים מחוננים במכללת תל
 
 

 ליאורה בן יצחק

 לא בכל יום מזדמן

אֹות   -ִלרְּ

תֹוְך יָׁם סֹוֵער  ה טֹוַבַעת בְּ ִקיעָׁ  שְּ

אֹוִבים ֲחנּו תמֶ ֶד אָׁ מָׁ  ִעית.ַמכְּ קָׁ  ִקים ַעל ַגב ַקרְּ

 

ר  ה מּופָׁ לָׁ      -ַליְּ

ה עֹוד, ִאירָׁ ִני ֶאֶבן ֵאינָּׁה מְּ חָׁ  ַעל ֻשלְּ

ַתנּו.   ֻחִקים ִהשְּ

ִביעֹוֵתינּו  נּו טְּ ַבעְּ ּה ִהטְּ  -ַהֶדֶרְך ֵאינָּׁה ַהֶדֶרְך בָׁ

אֹות. ֵהרָׁ ב לְּ חָׁ גּוִעים נֹוַתר ֶמרְּ  ַרק ַלַגעְּ

  

ם ּכֵ  קָׁ ַאֵים ִמרְּ  ֶהה,ִמַמַעל מְּ

טֹות ַלֶטֶרף.  ִרים עָׁ  ֵאֶלה ֵאינָׁן ִצפֳּ

ַרע, ִחין ֵבין טֹוב לְּ ַהבְּ עֹוֶרֶרת חּוִשים לְּ ֹאֶבְך מְּ ִמיכּות הָׁ  סְּ

אֹות  נָׁה ִלרְּ ֹכֶלת ֲהבָׁ דֹוֶמֶמת יְּ  מְּ

ה ֲחצּויָׁה ֵבין ַהִנִצים. וָׁ ִביל ֵבין ִתקְּ ַעץ ַעל שְּ  ֵאיְך ֵטרּוף ִננְּ

 

ה.ֲענִָׁנים ֲעֵבי ֶּכֶרס גוֹ   ֲחִנים ַמטָׁ

 

ה ִמי בֹוכָׁ  שֹוַמַעת ַעצְּ

 

 .בת קיבוץ, צ'לנית בעברה - ליאורה בן יצחק
 ולמבוגרים. לנוער רב תחומית, לכתיבה יוצרתמנחה סדנאות  1990-מ
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 לזרסוןשעיה 
 

 אבי

ן טָׁ רֹור קָׁ  ִבצְּ

 ַעל ַגֵבי ַדִפים

הּוִיים   דְּ

ב ֵאַלי ָאִבי  שָׁ

לֹון  ִמתֹוְך ַהִחדָׁ

לּותבְּ   תֹוְך ַדֵפי גָׁ

ַתב ֲעֵרִלים  ִבכְּ

אִתי אֹותוֹ  צָׁ  מָׁ

 נָׁמֹוג ַאט ַאט

ה  ִתיקָׁ  ִבשְּ

 ַוֲאִני

ִתי ַאַחר ַלכְּ  ֶשֹּלא הָׁ

ֹלא   ֲארֹונֹו וְּ

ִתיו ֶּכֱאמּונָׁתוֹ   ִקַדשְּ

ִתי ַכרְּ  זָׁ

 ֵאיְך ָאַסף אֹוִתי

יו  ֵאלָׁ

 ַתַחת ַטִליתוֹ 

ִפַלת  ִבתְּ

 יֹום ַהִּכפּוִרים

 

 לקיבוץ  1947-גרמניה במ עלה ארצה - שעיה לזרסון 
  רוויהאלא בעבר תפקידים בכירים בחיל ייד מרדכי. מ

 .הובתעשיי
 סיפורת ובאמנותב כיום עוסק בכתיבת שירה )בעיקר(,

 . פלסטית
 רסם משיריו וכתב ביקורת ב"מאזניים".יפ

 ".לחם ריח הגשםההשיר " אבי " מתוך ספרו " ריח 

 יעקב ברזילי
 

 חטא ועונשו

ִאים, ֵליל ֲחטָׁ  בְּ

בֹות רוֹ  ִיבְּ ִעידּו ֶאת ִגדְּ ִרים ִהרְּ  ִילתַ הַ ת צֹופָׁ

זֹו,  שּו זֹו בְּ ַנגְּ דלָׁ וְּ ֲאֻלמֹות אֹור ִהתְּ  ּוכְּ

ה סּות ַהֲחֵשכָׁ חָׁ  .ַנַער חֹוֵמק בְּ

ִבים ֶשל  לָׁ ִביחֹות ּכְּ הַ נְּ בַ  יכֵ לְּ מְּ  עַארְּ

הַ ּו ַתִים ֵהֵפרּו יכֵ לְּ מְּ  שְּ

שּוִפי ה ֶשל ַהַינְּ לָׁ  ם.ֶאת ַחֵיי ַהַליְּ

 

ַפס ַהַנַער!  ַבֲחצֹות ִנתְּ

א ַהגֶ  בָׁ ַחִים ֶשל ַהצָׁ קָׁ נּוַעת ֶמלְּ מָׁ ִבתְּ  ִנירְּ

ַלם ִּכתּורֹו ֶשל ֶיֶלד ֵבן  לָׁ , חָׁ 9ֻהשְּ  ִקים.מּוש ִבסְּ

יוּכֹ  לָׁ ַתֵער עָׁ ד ִהסְּ יֻחָׁ ה מְּ ִׂשימָׁ  ַח מְּ

ה ַנע, הּוא ַאף הֹודָׁ ַהֶיֶלד ִנכְּ  וְּ

ִקים לָׁ ַסן ַהּסְּ ַזז ֶאת ַמחְּ  ֶשבָׁ

ִליִשי, ְך ַהשְּ ַריְּ  ֶשל הָׁ

ֵהמֹות. ֶסֶלק בְּ ה בְּ קָׁ שְּ נֹו חָׁ  ִבטְּ

 

ה ַהֶיֶלד לָׁ ה ִנתְּ לָׁ אֹותֹו ַליְּ  עֹוד בְּ

פֹות ַלתַ  יִָׁניםֵעינָׁיו, בּוז רֹושְּ  לְּ

קּו ֵהמֹות תָׁ יו ֶסֶלק בְּ תֹותָׁ  עַ ּוֵבין ִלסְּ

בּויָׁה. ֶטֶרת ּכְּ ַעֵשן ִמקְּ ִמי ֶשמְּ  ּכְּ

רּוַח ֶאת ִשיּוטוֹ  ֶשֵהִאיץ הָׁ  ּוכְּ

דּו ִמַמַעל תֹוֵתי ֶשֶלג יָׁרְּ  פְּ

יו. אֹותָׁ ִבינּו ֶאת ַחטְּ  ֶשִהלְּ
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 זאב-ליה בראי

 מאחורי הקלעים

 .תְּ קְּ חַ ה ִׂש לָׁ יְּ לַ ם הַ גַ 

 ,יםנִ ט פָׁ הַ לַ בְּ  ,ְךיִ ַד יָׁ -תעוֹ בְּ צְּ אֶ בְּ 

קֹוֵלְך.  בְּ

 ק .תַ ה שָׁ לָׁ יְּ לַ הַ 

 ים.ִק חוֹ ת רְּ נוֹ עוֹ מְּ ק לִ מַ ר חָׁ בָׁ ל ּכְּ הָׁ קָׁ הַ 

 ים,עִ לָׁ קְּ י הַ ֵר חוֹ אֲ מֵ 

 ן,רוֹ דְּ סְּ ִמ י הַ כֵ בוֹ מְּ בִ 

 ן.רוֹ חֲ ם ַאיוֹ בְּ  מוֹ ּכְּ  חּונָׁ  םיִר זֵ 

 

 - שדָׁ חָׁ ם מֵ עַ ל פַ ץ ּכָׁ פֵ נַ תְּ ִמ  אילִ א פֶ הּוד וְּ חָׁ אֶ ק הָׁ ַר 

 ים.ִמ לֵ ים שְּ יסִ סִ ל רְּ שֶ  ףסוֹ -יןאֵ ר הָׁ זוֹ חֲ מַ 

 

 -ת דוֹ ּוקיְּ  ְךיִ נַ יעֵ  .תְּ קְּ חַ ה ִׂש לָׁ יְּ לַ הַ 

 תחוֹ רּו-תמַ דֻ ה אֲ נָׁ ושַ שֹ 

 ים.ִק רָׁ בְּ ת ּולוֹ קוֹ 

 

 ייסַ כִ בְּ  שפֵ שְּ פַ מְּ  הּוישֶ ִמ "

 תמוֹ לוֹ חֲ ב נֵ גוֹ 

 "יםיִ הּות דְּ נוֹ רוֹ כְּ זִ 

 

,1935 -בברחובות ולד נ - זאב-איליה בר   
בשנות מלחמת העולם  .גדל מגיל שנתיים בירושלים

שמו אז היה ) נוסר יבקיבוץ ג התחנך יה כילד חוץיהשנ
 בוגר התיכון ליד ם.וחזר לירושלי  איליה וולפנהויט(

.האוניברסיטה  
השתתף בכל מלחמות ישראל  .התגייס לצנחנים 1954 -ב

ריונים מיוחדים קיבל תואר שני לפי קריט. 80-העד שנות 
.של וועדה מיוחדת במשרד החינוך  

של ספורטאים בכירים שייצגו  אתלטיקה קלהמאמן 
ומייצגים את המדינה באליפויות אירופה, עולם 

ות.ואולימפיאד   
כותב שירה ברצינות כשנתיים לאחר שהחל ללמוד 

במכון אבשלום בחוג לשירה וסיפורת בהוויה 
.הישראלית  

; מצגת מאזניים"" ";77 ון"עת - רסומים עד כהיפ
העיתון המקוון "חדשות בן  .שרית שץ שנערכה  ע"י

 עזר".
 

 מיכאלה למדן

 תיקון הלבבות

 ת בוֹ בָׁ לְּ ן הַ ּוקתִ 
 ם תָׁ בָׁ חוֹ י בְּ לּותָׁ הַ 

 ה,ת זֶ ה אֶ ין זֶ זִ הָׁ לְּ 

 ב.שָׁ ר וָׁ זֵ ן חוֹ ּוזהִ 

 ב,רָׁ עֲ מַ  חַ רּוּכְּ 

 ה, חָׁ מְּ י ִׂש נֵ נְּ ה עֲ יבָׁ ִש מַ 

 ,  יםִד בֵ ּכְּ 

 ם, נָׁ צוֹ ל רְּ קַ שְּ ִמ בְּ 

 ם.נָׁ ן קוֹ צוֹ ם רְּ יֵ קַ לְּ 

  -תּויחַ יר הַ זִ חְּ הַ לְּ ּו

 ת.ֶר זֶ חוֹ -םלָׁ עוֹ לְּ 

 ת',ֶר זֶ ם חוֹ לָׁ עוֹ ת לְּ ּוי'חַ 

 ת.בוֹ בָׁ לְּ ן הַ ּוקם תִ לָׁ עוֹ בְּ 

 ם,ם תַ לָׁ עוֹ 

 ם.לַ שְּ א נִ ֹלם וְּ תַ 

 
 

 1974-נולדה  ב – מיכאלה למדן
שנים  10-מזה כ  מתגוררת. קיבוץ בגלילב

למדה פילוסופיה ומחשבת בירושלים. 
העברית וחינוך  אוניברסיטהישראל ב

.מיוחד באחת המכללות הדתיות  
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 על קצה הנוצה

 

 וכו. ההישג האמנותי של האוקסימורון ידי דבר והיפ-אור עלקביעה או תי - אוקסימורון

דושה. במזיגת השניים, הסותרים לכאורה זה את זה, לאחדות אורגנית מפתיעה בחי הוא

 הבאות בפתח דבריו: אמר זרתוסטרא" שם בפי זרתוסטרא את המיליםב"כה  ,ניטשה

ים ישובו ּוַפֵזר, אם ישובו החכמים בין האדם לשמוח על איוולתם ועני "נתֹון חפצתי

וק נעשה שימוש רב בתקופת הבאר .(ד. פרישמן -תרגום ) "לשמוח על עושרם

ן וסימבוליסטים השתמשו בו כדרך לביטוי "הבלתי נית באוקסימורון. רומנטיקנים

השירה העברית החדשה: "דממה רשרושית!"  שיר גם אתלביטוי". האוקסימורון הע

הד בחוח", "פתאומית לעד", " "זורח עוד לילה", "רפדוני ","אין סוף בהרף עין!

רומאו  ב"רומאו ויוליה", דברי .אילמּות", "החושך הדליקו", "עוגמים ברננה", ועוד

יתו כול שראשרוחשת אהבה / ה אבוי שנאה" :הנרגשים בנויים כולם על אוקסימורונים

ֶאֶפס  ש תפארת! הו, א-מאוכלס צורות כבדה וריקנות מלאה! הו תוהו ןִ! קלּותָאיִ ּובָׁ בָׁ

שאין בה שום דבר ממה  ופרת! בריאות חולה! שינה שבהקיץע-קרה! עשן צלּול! נוצת

איננה." תרגום: רפאל  אהבהה -שיש בה! / וזו אהבתי, כך ֲאחּוֶשנָׁה, אך באהבה 

 .(סיקון למונחים ספרותיים של עזריאל אוכמנימתוך הלק). אליעז

 )ו אציור לשוני ואמצעי אמנותי שכיח מאוד, המציג דומם  – האנשה )פרסוניפיקציה

 ות לאצומח, בעל חיים, רעיון, תכונה או הרגשה, כאילו הם אנושיים. מוצגים ותופע

את  זקיםאנושיות חושבים, מרגישים, מדברים ומתנהגים כבני אדם ובכך מבליטים ומח

 תכונותיהם.

 סט(.ק-"לבוש שחור/ ישב הערב על מפתן הבית" )יעוז

 לה שמש בתוך היער/ יחד עמי ועם אבא" )גלבוע(.י"לפנות בוקר טי

 גיס(."עיר התמיד// פצועה במזמורי תהילה/ שנחרתו בפגיונות/ על דל כתפיה" )דן פ

  ליך היצירה עצמו, תהסקת בשירה ומתבוננת בעצמה, כמו: שירה העו –ארס פואטיקה

וכו'.  , השפעת השירההמשורר כיוצרשפת השירה, מקורות ההשראה, אמנות השירה, 

 בספרו של אריסטו "פואטיקה". -מקור המונח 

פואטיקה  מתוך שירה של ויסלאבה שימוברסקה "ניסיון" )תרגום רפי -דוגמא לארס

:וייכרט(

מֹונִ  ה ִלי.הֹו ֵּכן, ִפזְּ  י, לֹוֵעג ַאתָׁ
הָׁ ֶשַגם ִאם ֵאֵלְך ַרח ַּכֶּוֶר  בָׁ  .דר, ֹלא ֶאפְּ

ֹלא ַאֵחר, הֵ  ֶוֶרד, וְּ  ַדע.תֵ את זֹ ן ַרק ַהֶּוֶרד פֹוֵרַח ּכְּ

 

 בה שימבורסקהאויסל
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 עודד פלד

 

 תמיד מעברים

 

ִרים ִמיד ַמֲעבָׁ  תָׁ

ִמ  בּולֹותתָׁ ֵנַבת גְּ  יד גְּ

ֶעֶבת: ה ֻמרְּ מָׁ שָׁ ִרים ֲאסּוִרים ִלנְּ מָׁ ַחת חֳּ רָׁ  ַהבְּ

ר, טָׁ יָׁה, ֶנקְּ רֹוסְּ בְּ ַמִים ַאמְּ ַגן שָׁ ן. דְּ ו, מָׁ לָׁ  ׂשְּ

ֵוי ַענְּ ִלים לְּ לָׁ ל ֵאיַמת ר-ּוטְּ  ּוַח. ּכָׁ

ה קֹוֶרֶסת, דָׁ ִריקָׁ ץ, בָׁ רָׁ סֹום ִנפְּ  ֶשַמחְּ

ָך תֹוכְּ ִדיַדת ַעִמים בְּ  נְּ

חֹוז תוֹ  ה שֹוֲעִטיםִממְּ עָׁ חֹוז תֹודָׁ ה ִלמְּ עָׁ  דָׁ

ַרִבים  ַעקְּ ֵרא שֹוִטים וָׁ בָׁ  לְּ

ִעין ִביִשין ַאר ַמרְּ  ּושְּ

דֹות  ַבֶדֶרְך בֹוֲאָך ׂשְּ

ִחִיים.  ֹתם ִנצְּ

ִרים ִמיד ַמֲעבָׁ  תָׁ

ִמיד התָׁ -תָׁ בָׁ שָׁ  ִמיד ַיֲערֹות ַמחְּ

ִרים, ַמִים ַרִבים,  הָׁ

ה תּולָׁ ה בְּ מָׁ  בֹוֲאָך ֲאדָׁ

ה ֶאֶרץ ֹלא רּועָׁ  זְּ

ִציַע, ם, ֵעת ַשַחר ַיפְּ  שָׁ

 ֲעֵלי ֵעֶׂשב ֶפֶרא

ֵלי ַטל בֹוֲהִקים  ֶאגְּ
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 עודד פלד

 אחות לא ידעתי

ִתי  ָאחֹות ֹלא יַָׁדעְּ

ָאה ם בָׁ עֹולָׁ  לָׁ

ה כָׁ לְּ הָׁ  וְּ

ִדי: לְּ  ֶטֶרם ִהּוָׁ

ל ֹבהָׁ ר מְּ בָׁ  ַעכְּ

ַיַער ֲחתּוִלים  בְּ

 

ִתי ַברְּ יִָׁמים חָׁ  לְּ

ִלים ַלַהק שּועָׁ  לְּ

ֵד  כּונָׁה:ַילְּ  י ַהשְּ

ה עָׁ בּות רָׁ  ַתרְּ

ה שּובָׁ ַתֲעלּוֵלי מְּ  וְּ

 

יִָׁמים ֲאֵחִרים  ּולְּ

 ֶׂשה בֹוֵדד

ֵאִבים, ַבֲעַדת  זְּ

ֵאב בֹוֵדד  זְּ

ִׂשים בָׁ ֵעֶדר ּכְּ  בְּ

יָׁר   ִעִתים נֵָׁמר ֶשל נְּ

בּורֹות   ִעִתים ֲחַברְּ

 

 ֹלא עֹוד.

ַׂשֲחִקים' ֹלא מְּ ִרים ֶאת ַהֵּכִלים וְּ  'שֹובְּ

ל חַ  שּובּכָׁ ּה תָׁ קֹומָׁ ה ִלמְּ  יָׁ

ר ַדת נָׁהָׁ ַבְך גְּ  ַיַער ָאחּו סְּ

 

ַגת ֵאין ֵקץ   ַרק ֶערְּ

ַעֵטף ִהתְּ ו בְּ שָׁ  ַעכְּ

ִשי, ַלי ַנפְּ  עָׁ

ִשי ַהיֹוֵצאת  ַנפְּ

ה ֵחלָׁ  ַאַחת ִלרְּ

ה דָׁ יֻחָׁ ה ּומְּ ִחידָׁ  יְּ

ִתי  ָאחֹות ֹלא יַָׁדעְּ

ּה מָׁ ֵחל שְּ  רָׁ

 

 

 

יָׁה לִ   ֹהֶוה ַאֵחר ילּו הָׁ
ִייִתי מֹולִ  הָׁ חֹות ֶאתְּ תְּ  יַמִשיג ֶאת ַמפְּ

מֹוִלי יָׁה ֶאתְּ לּו הָׁ   ִאִתי וְּ
ר ֶשלִ  חָׁ ל ַהמָׁ ִייִתי ַמִשיג ֶאת ּכָׁ  ...יהָׁ

 
 מחמוד דרוויש
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 פטר קנטור

 נוף

סֻ  ה.ַהנֹוף, ֶחֶדר מְּ ֶמֱחצָׁ ד לְּ  יָׁ

אכֹות לָׁ יו ַרַחש מְּ ִפנֹותָׁ  בְּ

ִמים חּוט  ִביש קֹורְּ ֶרֶשתקּוֵרי ַעּכָׁ  .וְּ

ע, יֻגָׁ בּוב מְּ ה ֶשל זְּ ִריצָׁ  ִמִּכּוּון ַהַחלֹון, קְּ

לוֹ  ַרע גֹורָׁ  ַעד ֶעֶרב יֻכְּ

ֶות.  ַאְך ַהמָׁ ָאֵרס ִעם ַמלְּ  ִיתְּ

ַמַעת ִד -יאֵ מֵ  ם ִנשְּ ַמתשָׁ  ֵלאֹות  ִצפֹוִרים מְּ

לּוֵביֶהן. קֹות ִבכְּ שֹותְּ ֲאסּורֹות וְּ  הָׁ

ק ִגיֵרי ָאבָׁ ִדים ַגרְּ גֹודְּ ח ִמתְּ ֶשַקע ִנדָׁ  בְּ

ה.  בֹוִנים ַהר ֶשל זֲֻהמָׁ

ה נּוחָׁ ִפנָׁה ַאֶחֶרת ַּכדּור ֲחַסר מְּ  בְּ

ֵעט. ִהבָׁ ַצֶפה לְּ  מְּ

 

 תרגום מהונגרית: יעקב ברזילי
 "מעריב"הופיע במוסף לספרות של התרגום 

 

 
 ציוני דרך –קנטור פטר 

 

 בבודפשט. בעל תואר בספרות ושפות אנגלית ורוסית. 1949-נולד ב

 יורק.-זכה במילגה מטעם קרן פולברייט בניו 1991-ב .סופר, משורר ומתרגם

 "חיים וספרות". - שירה בכתב העת היוקרתי בהונגריההמנהל מדור  שימש

 .1997-1976ספרי שירה בין השנים  8הוציא 

 ות רבות מאנגלית ורוסית.תרגם יציר

 פסטיבלים בינלאומיים לשירה, לאחרונה בישראל. 8 -ייצג את הונגריה ב

 עטור פרסים הונגריים ובינלאומיים )שבעה במספר(.

 .P.E.Nים, באגודת העיתונאים וכן במועדון יחבר באגודת הסופרים ההונגר

 

 פטר קנטור
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 עיין ערך תרגום

ני הקוראים את שירה של עדנה סנט וינסנט ,  הצגנו בפ1גיליון  -ב"עיין ערך שירה" 

, כאתגר לתרגום. נתקבלו מספר תרגומים, חלקם היו "האהבה אינה עיוורת"מיליי,  

מילוליים בלבד ולא שמרו על רוח השיר )מקצב, חריזה ומשקל(, לכן לא פורסמו. רבים 

שה התלבטו לגבי מיגדר הדוברת  ומי הנמען או הנמענת. דבר זה מעיד על כך כי ק

 ומורכבת מלאכתו של המתרגם והיא אמנות תובענית לא פחות מכתיבת שירה.

אחד מן המתרגמים הבולטים ביותר לשפה העברית, היה המשורר אברהם שלונסקי. 

תרגומיו ליצירותיהם של משוררים, פרוזאיקנים ומחזאים רבים לא נפלו מבחינת יופיים, 

 איכותם וערכם הפואטי, מן המקור.

גומים שנשלחו למערכת העיתון, ברצוננו להביא מסה אשר נכתבה על ידי כהקדמה לתר

 שלונסקי עצמו, עוסקת  באמנות התרגום ומציגה את ה"אני מאמין" שלו כמתרגם.    

 6לאחר הצגת התרגומים לשירה של עדנה סנט וינסנט מיליי בגיליון זה, אנו מביאים 

יקספיר. של שי 18לסונטה מס'  תרגומים של מתרגמים שונים  

אני מודה מקרב לב לכל אותם קוראים שעמלו על תרגום שירה של עדנה סנט וינסנט 

 מיליי ושלחו אלינו את תרגומם, בין אם פורסם ובין אם לאו.

 

 אברהם שלונסקי

 על אמנות התרגום

 אני עומד להרהר מעט באמנות התרגום, בחבלי האמנות הזאת שהיא 

שכולן,  –תוך שאר האמנויות אמנות של מירוץ מכשולים, אשר ב  

היא האומללה ביותר. עד היום עליה  –בעצם, בבחינת "מירוץ" כזה   

 להיאבק לזכות קיומה, עד היום יש עוררים על עצם האפשרות של 

תפשרת.מ-מלאכת התרגום להגיע לשלמות הבלתי  

תרגום טוב, תרגום תואם,  –עד היום טוענים, כי התרגום הוא נס   

פעמית. עד היום היא כמתנצלת, אמנות זו, -את הקורא לפגישה גדולה, חדתרגום המזכה 

ומחפשת לה דרכים חמקמקות, פשרות ועקיפין, כביכול, "איך שהוא להסתדר" בכל זאת; 

הצורות ללא -וכך מתרגמים שורה חרוזית ללא חרוזים, שורה קצובה ללא קצב, אמנות

זה למען מה? למען "היותה דייקנית".וכל  –צורות, שהן חותכות לה את חייה האמיתיים   

לכאורה, תכלית מכובדת, אלא שבסופו של דבר מתברר, כי עצם הדיוק באמנות זו הוא 

מכשול, שהרי משמעותו אחרת: אין זה דיוק במשמע המדעי, אף לא הבלטריסטי. זהו 

 ידי ויתור על שאר דקדוקים. זהו-דיוק א מ נ ו ת י; דהיינו, שעצם קיומו מתאפשר על

 –ולאו דווקא פירוש המילות  –הדיוק השירי, שהניגון, הצורות, הקצבים, האתנחתות 

 אברהם שלונסקי
 פרופיל תל אביבי""– צייר: איציק רנרט
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Spleen Khandra. 

מהווים אותו. למילים יש כאן לא רק פשט, אלא גם רמז וסוד, ואפילו דרש. זוהי לשון, 

דימויים נותנים בה הדיהם, שמטען רב של אסוציאציות טעון עליה. כי לא מילון, -שדימויי

אנציה היא לשונו של עם, אלא ב י ו ג ר א פ י ה שלו, איך הוא לא לקסיקון, לא קונקורד

שמח, איך הוא בוכה, איך הוא חי את חיי גופו ונשמתו; אגב: כמה מילים נרדפות ל ע צ ב 

 יש לו, לעם זה או אחר, וכמה של  ש מ ח ה? 

אכן, בעניין העצבות נתקלתי אגב מלאכת תרגומי את פושקין, והוא דוגמה לאחד הקשיים 

הגדולים ביותר של אמנות זו. גיבורו של רומן בחרוזים זה, אונייגין, היה לוקה באותה 

 –פנה, שפרחי האצולה הרוסית "נחלו" בה בתחילת המאה הי"ט. זוהי ועצבות של א

עצבות של "ביטניקיות" שמלפני למעלה ממאה שנה, שיממון של אנשים  –הייתי אומר 

מה; אנשים, שעולמם נראה להם מרוקן, בלי שידעו  שעייפו, וִאי אתה יודע, למה ובזכות

עצבות ושיממון  –ידם הם הערכים שאפשר לחיות בהם חיי חדווה ואיתערותא -כי בהישג

שבאו לרובם בירושה מאנגליה, מביירון והאצלת רוחו. ביקש פושקין להגדיר הגדרה 

במדע  ונתקשה מאוד. ודאי, –היסטורית את המרה השחורה המיוחדת הזאת -שירית

הפסיכולוגיה יש מינוח מדויק לכל העצבויות שהן בגדר מחלות. אך עצבות בשירה איננה 

השירים )"חולת אהבה"(. ואכן, ביקש -מחלה, ואם מחלה, הרי לכל היותר כאהבה בשיר

לו מילה ברוסית העשויה למצות את  ולא נמצאה, (דיוק פואטי!פושקין לדייק )ונזכור: 

ואז  החליט  –וזה הוא "ביאליק של הלשון הרוסית"!  –את מושג העצבות המיוחדת הז

כתוספת צבע למילה הרוסית                  -להשתמש במילה האנגלית   

ובכן, גם במקור המירוץ אחר הדיוק הפיוטי הוא מירוץ של מכשולים, שכן כל יצירה 

ת לה צורה הינה, בעצם, "תרגום". אדם "מתרגם" את הרגשתו ההיולית, אשר בטרם היו

ליש על  ֵמַאִין, ל"הוויה פיוטית" בזכות הצורה המעוצבת. זהו תרגום ַאִיןהריהי בבחינת 

לא מבחינה פורמאלית בלבד, אלא בבחינת  נ י ג ו ן. ובכן, גם כאן  –ידי מתן צורה. וצורה 

"תרגום", אלא שכאן המשורר הוא השליט, והוא הבוחר לו את הניגון. המתרגם מוכרח 

. בחרוֹ  ,לניגון שכבר נבחר, שאחר, ולא הוא להשתעבד  

לנושא  –. שהרי עבדות יש בעצם היצירה עבדות בתוך עבדותאכן, מהי אמנות התרגום? 

המסוים, לעלילה המסוימת, להרגשה המסוימת; כביכול, אומר איש המקור: אני מבקש 

איש המקור, כלומר: אני עבד לזה. וכאן בא המתרגם אל  –זאת עד מיצוי, "בכל מאודי" 

משנה וליצור יש מאין. בחינת עבד של עבד. -, ומבקש להיות שליטֵמַאִיןאל זה שיצר יש 

מתוך כך, בעומדם לפני הקשיים, בוחרים המתרגמים על פי הרוב בדרך הוויתורים: 

מילולי. על הללו אפשר לומר -מוותרים על כמה ענייני ייחוד שבצורה למען הדיוק התוכני

ברמת הדיוק החיצוני, שהוא למטה מן השירה. כי הדיוק הפיוטי, זה   – "מדייקים למטה"

"הדיוק של  מ ע ל ה", עיקרו הניגון, שבו חדלות המילים להיות בעלות המשמעות 

והמילים יש רק  צ י ר ו פ י  מילים.  –המכרעת, שהרי בעצם אין "מילים" בשירה 

רך, ערך כמותי פלוס ערך שמצטרפות אינן בגדר "אחד פלוס אחד", לא ערך פלוס ע



 30 

כמותי. זהו ערך איכותי פלוס ערך איכותי, שצירופם מהווה יצור חדש, שפעמים הוא אף 

ֵכי לגבי כל אחד ואחד ממרכיביו. ַהפְּ  

? ה ז ו ל ת  להיות ה א נ י   הרי זה ייחוד. אם כן: הייתכן תרגום בכלל? היכול –ואם ניגון 

"הוא"?להיות  "אני"שהרי לא אתן  א ו ת ו, אם לא אהיה  ה ו א. והיכול   

הרהורים הרבה הרהרתי: למי דומה המתרגם, העוסק בכלי זה ששמו לשון, החדלה להיות 

לין" ונהפכת לניגון? למי הוא דומה? שמא לִ "ערך ִמ  של שיש לשפת  ֶפֶסלשמעתיק  ַלַפּסָׁ

הנוף ישנו, הוא קיים קיום מוחלט,  –ומד מול נוף האבן או העץ? שמא הוא צייר, הע

שעיינתי  לכּכְּ שוהצייר מציירו? שמא זו נגינה בארבע ידיים? ועוד משלים הרבה,  –ייחודי 

בהם, ראיתים כמשלים שאינם דומים לנמשל. אין כאן פתרון לשאלת השאלות: איך "אני" 

גם  –"אני" כפול ומכופל שזה עיקרו של תרגום אמיתי. וכאן ה –יכול להיות "הוא"? 

כלום יכולה העברית להיות  –ה"אני" של היוצר וגם ה"אני" של הכלי, של הלשון 

 אנגלית, להיות זולתה?

ובכן, למי דומה המתרגם? מצאתי, כאמור, דימויים שונים לרוב, שכל אחד מהם העלה רק 

. השחקןמשל   צד אחד של דמיון. ונדמה לי, כי המשל הנכון, זה החופף את הנמשל, הוא

ברגע אחד  –כי איך אני שהווייתי כך וכך, שקומתי הרוחנית כך וכך, יכול, בשעה אחת 

להיות בעל מהות אחרת ובעל קומה  –האמנות על הבמה -של נצח ששמו "במה", משחק

והרי במשחק  –, "להיות" איוב ו"ממש הוא" סוקרטסאחרת, "להיות" נפוליאון, "להיות" 

ממש "הוא", שאם לא כן, הרי  –בכן בכל לבושיו, ולא רק הממשיים תיאטראלי המדובר, ו

זוהי יכולתו של השחקן. וכאן  –הוא -אין כאן משחק? אכן, היכולת הזאת להיות "אני"

שכדי להיות "ה ו א",  צריך  –מתגלית האמת המופלאה,  ה ד י א ל ק ט י ת,  של האמנות 

ור הרבה מאוד דווקא על ה"אני" המחשבת שלו, בכוח הביצוע, לשמ-השחקן במלאכת

הפרטי שלו כיוצר. רק על ידי מיצוי ה"אני", בתגבורת ה"אני", בחישוף המקסימאלי של 

-ה"אני" הפנימי, יכול השחקן לתת את ה"הוא" בהווייתו האמיתית, הפנימית, החד

פעמיות המתרחשת שנית! נדמה לי, שרק -פעמית. זוהי, אם יורשה לי לומר כך, מין חד

על ידי מיצוי ה"אני" הסובייקטיבי של המתרגם פלוס מיצוי ה"אני" האובייקטיבי כך, 

ערך של ניגון, פגישת ה"אני" עם -)הקולקטיבי( של הלשון, יכול התרגום לתת שווה

  גדלותו של ה"הוא". 

 

כתלמיד בגימנסיה "הרצליה". לאחר שיבה  1913-נה ועלה ארצה בבאוקראי 1900-אברהם שלונסקי נולד ב
י העליה ,  עם בנ1921-עלה שנית ב -הביתה, שנהפכה לשהות ממושכת בשל מלחמת העולם הראשונה 

 משמר""השלישית. ערך את השבועונים הספרותיים "כתובים", "טורים ו"עיתים", את מדור הספרות בעיתון 
"לאבא  דווי",ואת הרבעון "אורלוגין". משורר, מתרגם, מסאי ומבקר.  מענקי הספרות העברית. מספריו: "

משירי ל", "אמא", "בגלגל", "באלה הימים", "אבני בוהו", "שירי המפולת והפיוס", "על מלאת", "אבני גווי
י וטלי , "אנהפרוזדור הארוך", "ספר הסולמות" )שירה(. "ילקוט אש"ל" )פובליציסטיקה(. "עלילות מיקי מהו"

ופת בשירה, בסיפורת משפע תרגומי  -וכמובן  או מסע לארץ הלמה" ו"עוץ לי  גוץ לי" )ספרות ילדים(.
בל(. , רולאן  ובאקוסטר, צ'חוב-ובמחזאות ממיטב ספרות העולם )בין רבים אחרים: פושקין, שייקספיר, דה

 .1973קלטו בשפה העברית. נפטר בתל אביב בשנת נ -בים מהם עסיסיים ר -חידושיו הלשוניים 
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Edna  St. Vincent Millay 

Love is not  blind 

Love is not blind. I see with single eye  

Your ugliness and other women's grace.  

I know the imperfection of your face,  

The eyes too wide apart, the brow too high  

For beauty. Learned from earliest youth am I  

In loveliness, and cannot so erase  

Its letters from my mind, that I may trace  

You faultless, I must love until I die.  

More subtle is the sovereignty of love:  

So am I caught that when I say, "Not fair,"  

'This but as if I said, "Not here--not there  

Not risen--not writing letters." Well I know  

What is this beauty men are babbling of;  

I wonder only why they prize it so. 

 

סנט וינסנט מילייעדנה   

 האהבה אינה עיוורת

 תרגום: דן זמיר

ֵעי ה ֵאינָּׁה ִעֶוֶרת וְּ ַאֲהבָׁ  חּוטָׁ י ַגם ֹלא נַ הָׁ

אֹות ֶאת ִמ  ֵיְךִלרְּ ֵסר, ִּכעּוֵרְך ַהנִָׁשי, יָׁפְּ  ֶהחָׁ

מּו ִשימּול דְּ ִמיד תּוַכל ַנפְּ ֶקֶפת תָׁ  ֵתְך ַהִנשְּ

חּו. וֹות, ַגבֹוַתִיְך ֶששָׁ חֹון ֶאת רֹואֹוַתִיְך ַהֹּלא שָׁ  ִלבְּ

ִתי ַמהּו  עּוַרי יַָׁדעְּ  , ַמהּו ֵחן,ֹיִפיִמַשַחר נְּ

חֹוק.כַ ם ַוַדאי ֶשֹּלא אּונָׁ ֶאת מּובָׁ   ל ִלמְּ

ְך ל ּכָׁ ש ַעד יֹום מֹוִתי, ַהֹּלא ּכָׁ חֹוק, ַממָׁ  רָׁ

ם, ִאם  תּורָא ֵכן.ּכָׁ אֹותָׁ  ל ֶזה ִיתָׁ

ה ַאֲהבָׁ  ֹּכה ֲעִדינָׁה ִהיא ִרבֹונּות הָׁ

ה",מַ ָאז ִאם אֹ  ל יָׁפָׁ לָׁ  ר "ֵאיֵנְך ִבכְּ

 

 

ִתי: "ִהנְָׁך בּועָׁ  ָאַמרְּ ִאלּו וְּ ה,קשְּ ה ּכְּ  ּופָׁ

ִביֵבְך קָׁ  ה, ַהֹּכל סְּ ֵמלָׁ  ס".ַר נֹוֶבֶלת ּוקְּ

ִרים ַבלֶ  בָׁ ה ַמִצית גְּ ִתי מָׁ ההָׁ יַָׁדעְּ  בָׁ

ב ַרק ִמֶמִני הּוא גָׁ הוֹ  ִנשְּ בְּ סהַ  לשֶ  גָׁ רָׁ  .פְּ
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סנט וינסנט מיליעדנה   

 האהבה אינה עיוורת

 תדמור-תרגום: טלי אטלס

 

ֵעינִ ֵאינָׁ  ה. בְּ ַאֲהבָׁ ַאַחת ֲאנִ ּה ִעֶּוֶרת הָׁ   ָאהי רוֹ י הָׁ

ֶאת ִּכעּוֵרְךֶאת נֹ  ֲאֵחרֹות וְּ ן ֶשל הָׁ דָׁ  .ַעם ַחסְּ

ֵאְך ֵלמּות ֶשל ַמרְּ ֹחֶסר ַהשְּ ה בְּ  ,ֲאִני ַמִּכירָׁ

ה  קֹות ִמַדי זֹו ִמזֹו, ַהַגבָׁ ֻרחָׁ הבוֹ גְּ ֵעיַנִיְך מְּ  ִמַדי הָׁ

ִתי ִמַשַחר נְּ  ַמדְּ ה. לָׁ ִיי יָׁפָׁ ֵדי ֶשִתהְּ  ַרי עּוִמּכְּ

ה ֲאִני,  ֹלא  יָׁכֹ  דָׁ מָׁ ֹחק ִמַד ֶשֶנחְּ ִתי ִלמְּ תִ לְּ  יעְּ

ֶלֶכת ֲאִני ֵביֶהם, ֶשֲעׂשּויָׁה לָׁ תְּ  ֶאת ִמכְּ

ם, ַחֶיֶבת ֶלֱאֹהב עַ  שָׁ ֹלא אָׁ בֹוַתִיְך לְּ ִעקְּ ַוי. ֶרׂשד עֶ בְּ  דְּ

ה: טֹונָּׁה ֶשל ַאֲהבָׁ ח ִמֶמִני ִשלְּ ֻמלָׁ  מְּ

רֹות: ֹלא אֹומְּ ִמלֹוַתי הָׁ ֶפֶסת בְּ  קדָׁ ֻמצְּ  ָאז ֲאִני ִנתְּ

ל, זֶ  ִאלּו ֲאבָׁ אן ֶשֹאַמרה ּכְּ םֹל --"ֹלא ּכָׁ  א שָׁ

ַהֲעלֹות  ֶעֶצם, ֹל--ֹלא לְּ ִבים". בְּ תָׁ ֹתב ִמכְּ הי ַהיְּ ש בִ יֵ א ִלכְּ  ִדיעָׁ

ִלים: מְּ ַמלְּ  ַמהּו ַהֹיִפי אֹותֹו ֲאנִָׁשים מְּ

מֵ  ִחים אֹותֹו, ֲאִני תְּ ַשבְּ הַאְך ַמדּוַע ֹּכה מְּ  .הָׁ

 מילייסנט וינסנט עדנה 

 האהבה אינה עיוורת

 תרגום: נועה סבו

ַעִין ַא ה ֵאינָּׁה ִעֶּוֶרת. בְּ ַאֲהבָׁ  ת חַ הָׁ

ִחנָׁן ֶשל  ִכעּוֵרְך ּובְּ ִחין בְּ  ת.רוֹ חֵ אֲ ַאבְּ

ַנִיְך ַהֲחֵסרוֹ    ת,יֹוַדַעת ֲאִני ֶאת פָׁ

הַעִין ַהרְּ  בֹוהָׁ  ֵחק ֵמַעִין, ַגבָׁ  י ַד ִמ  הגְּ

פּו א עּוַרי ִאלְּ ֹיִפי. ִמַשַחר נְּ  ִתיוֹ לְּ

חֹות  ֹלא אּוַכל ִלמְּ  ַלֲחִביבּות, וְּ

א ֵדי ִלרְּ ֶניהָׁ ִמתֹוִכי, ּכְּ  ת וֹ ֶאת ִסימָׁ

ַלי ֶלֱאֹהב עַ  ִלי ֹדִפי, עָׁ ְך בְּ  ִתי.מוֹ  דאֹותָׁ

ן יֹוֵתר: ֻעדָׁ ה מְּ ַאֲהבָׁ טֹון הָׁ  ִשלְּ

ֶּכֶדתִאם אֲ הַ  ִרי: "ֹל ִני ִנלְּ ָאמְּ  ",ןֻהגָׁ מְּ א בְּ

ם ִתי: "ֹלא שָׁ ִאלּו ַרק ָאַמרְּ אן-ּכְּ  ֹלא ּכָׁ

ר ִלי ֹל --ֹלא ֵנעֹור ַשם." ֻמּכָׁ  ּכְָׁך-לּכָׁ א ִנרְּ

פְּ  ַפטְּ ִרים מְּ בָׁ יו; אֹודוֹ  יםִט ַהֹיִפי ַהֶזה, ֶשגְּ  תָׁ

ִד ֲאִני ַרק תֹוהָׁ  ְךלוֹ  יםה ַמדּוַע ֵהם סֹוגְּ  . ּכָׁ
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 מאת וויליאם שיקספיר 18 מס' סונטהל םשישה תרגומי

 

Sonnet 18 

 

Shall I compare thee to a summer's day?  

Thou art more lovely and more temperate:  

Rough winds do shake the darling buds of May,  

And summer's lease hath all too short a date:  

Sometime too hot the eye of heaven shines,  

And often is his gold complexion dimm'd;  

And every fair from fair sometime declines,  

By chance, or nature's changing course untrimm'd;  

But thy eternal summer shall not fade,  

Nor lose possession of that fair thou ow'st;  

Nor shall Death brag thou wander'st in his shade,  

When in eternal lines to time thou grow'st:  

So long as men can breathe, or eyes can see,  

So long lives this, and this gives life to thee.  

 

 
 

 ש. שלום    :תרגום

 
ִשיל? ֲאָך ַאמְּ יֹום ֶשל ַקִיץ ַמרְּ  ַהלְּ

ה ּוֶמֶזג טֹוב יֹוֵתר.  ד ַאתָׁ מָׁ  ֶנחְּ
ִנים ַתִשיל  ֲחַמת סּופֹות ַהִנצָׁ

ַמל –  ַקִיץ ִחיש עֹוֵבר –ָאִביב  ַמחְּ  .וְּ
 

מַ -ֵיש ֵעין ַהט, ִיםשָׁ א ִתלְּ רָׁ זָׁ  לְּ
ּה אָׁ ַהב ַמרְּ ֵפְך ּוזְּ מּום. ֵיש ֵיהָׁ  עָׁ

ד רָׁ ר ִחנֹו נֹוי ִמנֶָׁאה ִנפְּ סָׁ  וְּ
קּום. ֶרה אֹו ֲחִליפֹות ַהיְּ  ַעל ִפי ִמקְּ

 
ָך ֶנַצח ֹלא ִימֹור, ַאְך תֹור ֵקיצְּ  לָׁ

ַהֵלל ָך! ַבל ִיתְּ  ַאף ֹלא ֹיאַבד נֹויְּ
ֶות ִּכי ִצלוֹ  ָך ַהמָׁ ֹמר  בְּ  –ִתשְּ

ה מֹוֵשל!ע-ם ִשירעִ  ַמן ַאתָׁ ם ַבזְּ  ֹולָׁ
 

ם נֹוֵשם, ֵעינוֹ  ל עֹוד ָאדָׁ  –ֶתֱחֶזה  ּכָׁ
ֶזה! ֶיה בָׁ ה ִתחְּ ַאתָׁ ֶיה, וְּ ַגם ֶזה ִיחְּ

 אפרים ברוידא :תרגום
 

יֹום ֶשל ַקִיץ ָך? ַהִאם לְּ ִשילְּ  ַאמְּ
ַרְך ִמֶמנּו: ֹנג יֹוֵתר וְּ ה עָׁ  ַאתָׁ

ה, ִליכָׁ רּוַח ַמשְּ ן הָׁ ֵחי ִסיוָׁ  ִפרְּ
ֵאה ֵאיֶננּו: א ּורְּ תֹור ַהַקִיץ בָׁ  וְּ

ִקיעַ ֵיש ֵעין  ַער, ַרב רָׁ  ִמַדי ִתבְּ
נָּׁה; יֹוקְּ ַהב דְּ מּום זְּ ֵיש ֲאֶשר עָׁ  וְּ

ל הֹוד הוֹ  יֹו יּוסַ ּכָׁ ֶנה, ֶעדְּ  רדֹו ִיפְּ
ִרים אֹו ֲחִליפֹות עֹונָׁה: ַיד ִמקְּ  בְּ
ָך הּוא ֶנַצח ֹלא ִיֹבל, ל ֵקיצְּ  ֲאבָׁ

ֶרה, ִסיס ֹלא ִיזָׁ ָך רְּ  ּוֵמהֹודְּ
ֹשל, ָך ִימְּ ַהב, בְּ ֶות ֹלא ִירְּ  ּומָׁ

ֶרה; עָׁ  ֵעת ִעם טּוַרי ַבֶנַצח ִתתְּ
ם רֹוֶאה ּוֶפה נֹוֵשם     ל עֹוד ָאדָׁ  ,ּכָׁ
ֶהם.יִ      ה בָׁ ַאתָׁ לּו, וְּ יּו ַהלָׁ  חְּ
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 אריה סתיו :תרגום
 

ֶוה ַבֲחרּוַזי? יִָׁמים ֶשל ַקִיץ ִתשְּ  ַהלְּ
ַלֵבב. ה ֵמֶהם ּומְּ תּון ַאתָׁ  ֲהֹלא מָׁ

ֹרף ִנצָׁ  ֵהן רּוחַ  ַמאי,ַעז ִיטְּ ֹנג בְּ  ן עָׁ
חֹוֵלף, ר הּוא וְּ צָׁ  ַהַקִיץ מֹוֲעדֹו קָׁ

ֵאת, ֶיֶתר ֹשְּ ַהט בְּ ה ִתלְּ ֵיש ֶשֵעין ַחמָׁ  וְּ
ִעִתים עֹוֵמם ּה ַהַצח, ּולְּ ֵתרָׁ ַלסְּ ַהב קְּ  זְּ

יו פֹוֵשט צֹותָׁ לְּ ֶפה נָׁגֹוז, ַמחְּ ַהיָׁ  וְּ
ַאְך ֶרה. וְּ ִמקְּ ַמן אֹו בְּ  ַבֲחִליפֹות ַהזְּ

נֶ  ָך לָׁ  ַצח הּוא ִיּכֹון,ַהַקִיץ ֶשבְּ
ָך ַתֲעֹמד. ָך לְּ מּותְּ ִפי דְּ ם יְּ עֹולָׁ  ּולְּ

ֹּכן, ִצלֹו ִתשְּ ֵרב ִּכי בְּ ַרבְּ ֶות ִיתְּ  ֹלא מָׁ
ֵאֶלה ַהשּורֹות. ַבר בְּ ַמן ִתגְּ  ִּכי ַעל ַהזְּ

ם      ָאדָׁ רּוַח בָׁ ל עֹוד ֵעין ִאיש רֹוָאה וְּ  ּכָׁ
ם.      נּו ַחֵיי עֹולָׁ ָך ִיתְּ יֹות ֵהן, ּולְּ  חָׁ

 

 

 אנה הרמן :תרגום
 

יֹום ָאִביב?  ה דֹוֶמה לְּ  ַהִאם ַאתָׁ
ֹנג ִמֶמנּו ִויֵפהֶפה  ה עָׁ  ַאתָׁ

ִאיב  ר ַמכְּ ֵבי ִאיָׁ ַערְּ  ִּכי רּוַח בְּ
ֶפה.  רָׁ ֵני ַהַקִיץ הָׁ ִנצָׁ  לְּ

ִעִתים  ַמִים לְּ  ֵעינָׁם ֶשל ַהשָׁ
ּה;  ה ֶאת ִניצֹוצָׁ הָׁ  בֹוֶעֶרת אֹו ַמכְּ

עוֹ  ֶאת ַהֹיִפי לְּ ִתים וְּ ם ַמכְּ לָׁ  
ִתי חֹו ֶשל ֶטַבע ִבלְּ ע.מְּ -ָארְּ צָׁ ֻהקְּ  

טּוי  ֶיה עָׁ ָך ִיהְּ  ַאְך ֶנַצח ֲאִביבְּ
וּוי ִדין רְּ ֹרְך;-ַבֹיִפי ֶהעָׁ הָׁ  

ֵצל נָׁטּוי  ֶיה ּכְּ ֶות ֹלא ִיהְּ  ַהמָׁ
ָאֹרְך.  ִתיב ַחֶייָך הָׁ  ֵמַעל נְּ

ם אֹו ֶיֱחֶזה  ֹשם ָאדָׁ ל עֹוד ִינְּ  ּכָׁ
ַחי בַ  ִריר וְּ ה שָׁ  ִשיר ַהֶזה.ַאתָׁ

 שמעון זנדבנק :תרגום
 

יֹום ֶשל ַקִיץ? ָך לְּ ֶוה אֹותְּ  ַהִאם ַאשְּ
ן ִמֶמנּו. ֻאזָׁ ֹנג ּומְּ ה עָׁ  ַאתָׁ

ִחים ַרִּכים ֶשל רָׁ פֹות פְּ  ,ִיץקַ  רּוחֹות חֹוטְּ
ר ֵאיֶננּו. בָׁ א ּוכְּ תֹור ַהַקִיץ בָׁ  וְּ

ה ַמִים ַפַעם בֹוֵערָׁ  ֵעין ַהשָׁ
בָׁ  ּהּוכְּ בָׁ הָׁ  מּוֶעֶבת, ר ֲאֶרֶשת זְּ

ֶפה, ק ִמן ַהיָׁ ל יֶָׁפה ִנתָׁ כָׁ  וְּ
יוֹ  ֶרה אֹו ֶטַבע שֹוֵמט ֶעדְּ ַיד ִמקְּ  ;בְּ

ַעְך, ֹלא ִידְּ ִחי וְּ ָך ִנצְּ ל ֵקיצְּ  ֲאבָׁ
ֹלא ֹיאַבד, ם וְּ ָך ַקיָׁ יְּ יָׁפְּ  וְּ

ָך מֹותְּ ֶות בְּ ַרְך, ּומָׁ בָׁ  ֹלא ִיתְּ
ַעד. ִמיֲחָך לָׁ ִחי ַיצְּ  ִּכי ִשיר ִנצְּ

ל      קּו ּכָׁ ֵעינֹו פְּ ם ַחי וְּ  החָׁ עֹוד ָאדָׁ
ָך.        ַחֶיה אֹותְּ  ַחי ַהִשיר ּומְּ

 

 יוסי גמזו :תרגום
 

יֹום ַקִיץ  לּום לְּ  ֲהֵרי ?ָךּוְּ שַ אֲ ּכְּ
ה ִמֶמנּו:   ג ַאתָׁ ֻמזָׁ ב ּומְּ בָׁ  ִנלְּ

ִעידּו ַמאי תוֹ צנִ ֵחן    -יֵר עֲ סַ  ַירְּ
ס,  מָׁ א ַקִיץ ְךאַ וְּ חָׁ ֵאיֶננ - בָׁ  ּו. וְּ
ּהשַ -ֵעיןֵיש שֶ  ֶשה ַחק ַלֲהטָׁ  ַתקְּ

ֶניהָׁ ֶשַבע;    ַהב פָׁ ֵיש יּוַעם זְּ  וְּ
ל יֶָׁפה, ִמֹיִפי ִינֶָׁשה כָׁ  וְּ

מּורֹות ַהֶטַבע ַראי אֹו ִבתְּ ַאקְּ  .ִאם בְּ
ָך, ַאף ֹלא ַאְך ֶהה ֵקיצְּ  ֶנַצח ֹלא ִידְּ

ַהב ָך, ַאף ֹלא ִירְּ יְּ  ֹיאַבד לֹו יָׁפְּ
ֵעיתָׁ  ֶות, ִּכי ִנתְּ  ֶאל ִצלוֹ  ַהמָׁ

טּוֵרי ַעד בְּ ַצח לָׁ ב.ּכְּ -ֵעת ִּכי ֻתנְּ  תָׁ
ֵעינָׁיו חֹוז     ֹשם ִאיש וְּ ל עֹוד ִינְּ  ֹותּכָׁ
ֹזאת     ָך ַחִיים בָׁ ַאף לְּ  .ֶזה ַחי, וְּ
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ה ַאֲהבָׁ ַהֲאִמין ֶשַנֲהֹפְך לְּ  לְּ

נָׁב. ַארְּ ֶגֶלת לְּ ַגלְּ ַפַחת ִמתְּ ִמטְּ ַהֲאִמין בְּ  ֶזה לְּ

ָך. גּופְּ  ַאֲאִמין ִאם ֵּכן בְּ

ק, ֲאהּוִבי? לָׁ ָך ֹּכה חָׁ  ַמדּוַע עֹורְּ

  

ָך ָאֹרְך רְּ עָׁ ְך?רָׁ -ַמדּוַע ׂשְּ ל ּכָׁ  חֹוק ּכָׁ

עָׁ  רָׁ ה ֵמהָׁ דֹולָׁ הגְּ שּוקָׁ  ב ֵאֶליָך ַהתְּ

ם עֹולָׁ ַבֵתר ֶאת הָׁ ה: לְּ יֹות ַאתָׁ    ִלהְּ

ַלַהב ֶשל ֹיִפי.  בְּ

  

ִשיֵרי ַהִנּוּוט ֵביֵנינּו  ל ַמכְּ  ֶטֶלפֹון,הַ  –ּכָׁ

כֹוִנית  ֵשב, ַהמְּ דק –ַהַמחְּ ִסים ֶאחָׁ ד.-ֹורְּ  ֶאחָׁ

עֹות. אֹור פֹוקְּ  נּורֹות הָׁ

ִצינּו.  ֹלא ֶזה ַהחֶשְך ֶשרָׁ

  

בְּ  ה יִָׁמיםעָׁ לשָׁ  רּו שְּ

דּויֹות, ר בְּ בָׁ ֶניָך ּכְּ  ּופָׁ

יוֹ  מֹו דְּ  דֹוהֹות ּכְּ

ַתב ִאי ה יָׁשָׁ -ַעל ִמכְּ  ן.ָאֲהבָׁ

 

 

 

רכם דחילת , ילידת יפו, מתגוררת בתל אביב. משוררת ומתרגמת, כלת פרס שר התרבות למשוררים בת טל ניצן
לואיס  נטוניו מצ'אדו, פבלו נרודה, חורחה. תרגמה לעברית משירתם של מיגל דה סרוואנטס, א2001לשנת 

 בורחס, אוקטביו פאס, ססאר ואייחו, אלחנדרה פיסארניק ואחרים. 
ברית, שירת מחאה ע -(, "בעט ברזל 2006(, "ערב רגיל" )עם עובד, 2002)עם עובד,  "ספרי שירתה: "דומסטיקה

  ב בהוצאת אבן חושן., יראה אור בקרו(. ספרה הבא, "קפה השמש הכחולה"2005" )עריכה( )חרגול, 2004-1984
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 סלע

ֵאֵלְך ְך ָאקּום וְּ  ַאַחר ּכָׁ

ֹכַח, שָׁ ֹלְך וְּ  הָׁ

ֶיה ֶשִלימַ ּוַמה ֶשאֹ   ר ֹלא ִיהְּ

בֹות ִעקְּ ֹלק בְּ  ֲאִני יֹוַדַעת, ֶאדְּ

ֻקֶבֶלת ֹבש ַבֶדֶרְך ַהמְּ ִעי ֶאחְּ כֹובָׁ  וְּ

 

רּו, ַעד ָאז ֹיאמְּ  וְּ

 יֶָׁפה,

ּכֹוֶפֶפת,ִהיא ֹלא ִמ   תְּ

ֲחשּו ה ִירְּ מָׁ צְּ עָׁ  זֹו הָׁ

ֶניהָׁ  פָׁ רּו ַהֶדֶלת בְּ גְּ ִיסְּ  וְּ

ִריש ם ַמפְּ מֹו ָאדָׁ  ּכְּ

יו.  ִמגּופֹו ּוֵמַחיָׁ

מֹו ֲאִני ֶאֱעֹמד ַבֶפַתח,   ּוכְּ

תֹוַלע נָׁיו ּכְּ  ֶסַלע ֻמֶּכה ּופָׁ

ֵאין יֹוֵדַע  אּוהֲ וְּ  ִמֶמנּו ַמִים. ֵיצְּ

 ברוך בראונשטיין

 העיר

חֹוב ַמִני הּוא רְּ  זְּ

ר שָׁ בֶ  בָׁ ֶרַגע   עָׁ  ִהיִתי בֹו לְּ

ַצדבֶ  ִתיד ֶאֱעבֹור בֹו ִמַצד לְּ  עָׁ

עֵ  ֹהֶוה הּוא ֶזה ֶשֵאיִני בֹו ּכָׁ  תבָׁ

 

רּו ַחבְּ ֶשָאמּות, ִיתְּ  ּכְּ

ִעיר ַאחַ ּכָׁ  לּו לְּ ַמִנים ַהלָׁ  תל ַהזְּ

ִמי.  ֶשֵאינָׁה זֹוֶכֶרת ֶאת שְּ
 

 
 

 

 היום יומי

ִתקְּ  ִחיל ֶאת ַהיֹום בְּ  הוָׁ ֲאִני ַמתְּ

סַ  ה   יֵים אֹותֹו בִ ּומְּ  ִדיעָׁ

יָׁה יֹוִמיגַ שֶ   ם ֶזה ֹלא הָׁ

מֹו  נָׁיו.ּכָׁ ּכְּ פָׁ יּו לְּ  ל ֵאלּו ֶשהָׁ

 

ַתי יָׁבֹוא ַהיֹום  מָׁ

ם עֹולָׁ ִסיּומֹו אּוַכל לֹוַמר לָׁ  בְּ

ִייִתי ֶזה יֹוִמי חָׁ  בְּ

 ר?ָאל ַהשְּ כָׁ בְּ ַבֲעבּור ִמתֹוַתי 

 
 

 

 
ד בהו , יליד ת"א, גר56בן  - ברוך בראונשטיין

 . לשיר ולמורן, פקיד בחברת ביטוח השרון, סב
ומרבה לשהות  (בעיקר למגרה), 17-18כותב מגיל 

  . רבאוויבצל קרנות, תולה עיניים חולמות 

אה,  ילידת חיפה, בת לניצולי שו - רחל דורבן
מלמדת ספרות והבעה בכתב בחטיבה העליונה, 

שיריה פורסמו בבמות שונות: "על המשמר", 
", אנתולוגיה לשירה  77"עתון "מעריב", 

 עכשווית "הליקון".
פעילה בהנצחת ערכיו של בנה  2003מאז מרץ 

 יה ז"ל.-ניב
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 דודי בן עמי    

 ה הנאווה הלא היא מלכת שבאמסע השחור
 )חלק ראשון(

 הקדמה                            
                                ~~~~~~ 

ִדים  ִאים ֲאחָׁ לָׁ ה ּופְּ ּכָׁ ע ּוַמלְּ ה ַעל ַמּסָׁ דָׁ ּהַמֲעֶׂשה ַאגָׁ שּוטָׁ ַד  בְּ ּכָׁ לְּ  ּהרְּ
תּוִבים, ֵרי ַהּכְּ ִדבְּ ֵאר לְּ בָׁ ֵרש ּולְּ פָׁ הֹוִסיף, לְּ ַהֹּכל לְּ א  וְּ תָׁ  ֵתר.יוֹ וְּ תֹוֶספְּ

עֹו ֶשל ִספּור ֶשעָׁ  ֻתִמים, ֶזה ִטבְּ ֵחף, ֵחי אּוִרים וְּ ת ֶאּסָׁ צָׁ ִמ  ַברִאם ַרק קְּ  ים.ַביָׁ
ם לְּ  שָׁ ה ֹפה וָׁ ִלישָׁ רּוז, ִעם גְּ חָׁ ל וְּ קָׁ ִמשְּ ל בְּ לָׁ ַתב ֶדֶרְך ּכְּ ִנכְּ עֱ ַבת טוֹ וְּ  .זּוזהָׁ

ה, שּובָׁ ַעט מְּ אן ִבמְּ ִתי ֵאי ּכָׁ ֶשנַָׁהגְּ חּו,  ּכְּ תִ נָׁא ִסלְּ ַּכַּונְּ טתָׁ  יִהתְּ ה.ִמיד לְּ  ֹובָׁ
 

םֵּכן  ִתי ַליָׁ ַלכְּ ַאֲחרֹון ִאיש  ִהשְּ ההָׁ ֵמר, " ֵעצָׁ ָך ִהשָׁ תְּ פָׁ ֵר מִ  ִבׂשְּ ִליצָׁ  יִדבְּ  המְּ
חַ  שֹון, קּוִמׂשְּ ל  ַהלָׁ העָׁ בֹוהָׁ תוֹ  גְּ רָׁ  ?"ִריתוֹ ַאחֲ  ֵהאתְּ ַמה  ַהקֹוֵרא, יִָׁבין, ֹלא ַמטְּ
ֶכם ּכִ  ֻּכלְּ  .יֹתֶפלֲאִח  ִמימֹותלֹו יַלן יּוֲחִסין אִ  - ֹאֶפל אֹוִתי ִיַקח -. הּוא יִליםַמׂשְּ

ֹתב ֹתם-ַעד ִלי ֹתם ֶאכְּ ֹתם-בְּ ֻתִמי, מְּ לִּכי  לְּ לָׁ ֹללִלי,  ַהּכְּ ל ִלכְּ לבְּ -ּכָׁ ִמ , כָׁ  .יּוִבשְּ
 

ִרים ַרבֹוַתי ַקצְּ קֹוֵצר, לּו ֶאִהי ַהמְּ ִמלּוי, ּכְּ ם לְּ ָאסָׁ ֹרב הָׁ ר בְּ  , ֵצרעוֹ ין אֵ  בָׁ
לּו ֶכם טְּ ַמנְּ ִתינּות, זְּ ְך מְּ ֵרי, ּכָׁ ה ִדבְּ דָׁ ַנת , ִּכיַאגָׁ נּו ַמתְּ לָׁ ּהַמּסָׁ  ֵדייסוֹ ִמ  תַסבְּ  .דָׁ

בּו,  גּו ַלֹּכל ִניחּוהָׁ שְּ ֶכםּכֹוס  ּוִמזְּ ַחִיים. ֵיינְּ תֶ !  נּו?? לְּ דְּ  יֲאנִ ? םִחַיכְּ  ! ֶכםַעבְּ
 

ֶלֶכת עֹוֵסק ָאֶלף ֶפֶרק ַממְּ נֵי שְּ  בְּ א בְּ ֻרבוֹ בָׁ ּכָׁה ַעל וְּ יוֹ  ַמלְּ עָׁ  .הַתֲאוָׁ  תּובְּ

            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ה ַלחַ  רָׁ ֶעזְּ ה וְּ כָׁ רָׁ ּה ִּכי יָׁ ִהיא ֵהִביָאה בְּ ֹכחָׁ ה בְּ חָׁ טְּ ש, ַגם בָׁ עָׁ לָׁ  ש.ה ֲלַחֹלדְּ
ה ִמִמִּסים אִ  רָׁ טְּ ְך פָׁ ר ֻשַלש, ּכָׁ בָׁ ר ּכְּ אֹוצָׁ לּו, הָׁ פְּ בּוִלים ִנכְּ שָׁ המָׁ יְּ  לֹוש.ֹות לְּ

ב ַאף ָאסִ  הָׁ רֹות ַהזָׁ ִמכְּ ֹרד. בְּ ִנמְּ ּה ּכְּ מֹותָׁ ה ֵחץ ִמֶקֶשת ּכְּ קָׁ א ֹליר ֵעת יֹורָׁ  .הֻהלְּ
ם "תְּ  ּה ֵהִריעּו ֻּכלָׁ ֹרד, לָׁ חֹובֹות ֲעֵלי ַתַחש בָׁ רְּ ה בָׁ בָׁ כְּ ֶשרָׁ הד ִכי, הוֹ ֹברְּ ּכְּ ּכָׁ  !"ַמלְּ

 
ה ִריִעים ַאֲהבָׁ ּה מְּ ֵצאתָׁ ּה, בְּ שּובָׁ בָׁ  ּובְּ נֹון בֹותרְּ ִהמְּ ד בְּ יֻחָׁ ּהטַעל  מְּ  .ּובָׁ

 
נּוִהיא   ,ֶאֶרץ ֶקֶסם ֶשלָׁ

נּוהָׁ , ֵׂשֶכל, ֹיִפי  .ֲאַהבְּ
נּו  ֱאִליֵלינּו ּהתְּ  ֶמֶרץ בָׁ
ּהֶאֶבן ֵחן  רָׁ נּועַ , ִּכתְּ  .צָׁ

 
 ַרק ..., 

נָּׁה ה ֶישְּ צּוקָׁ יָׁן מְּ ִענְּ ה, ֹרב  בְּ ּכָׁ ַמנָּׁהַהַמלְּ ה, זְּ ה  ֲעסּוקָׁ שּה לָׁ ֲחֵסרָׁ הּותְּ  .קָׁ
ם.  ל ֻּכלָׁ ּה אֹוֲהִבים ּכָׁ  ֵּכן, אֹותָׁ

ִכי זֹו  רּו: וְּ הַרק ִאמְּ  ?  ַאֲהבָׁ
ּה קָׁ ֵאין ֶגֶבר חֹובְּ ה וְּ ֵריקָׁ ה הָׁ ה ַבִמטָׁ ַבדָׁ ֹלם לְּ ֵעיֹרם  ַמה ַתחְּ ּהנַ לְּ בְּ קָׁ  ?שְּ

לּול ַבֲעלִ  חָׁ א, ַמה יָׁתֹום וְּ בָׁ רֹוֵמז ַׂשר צָׁ ַחֵנן וְּ ת ִמתְּ ִסיְך פּונְּ בָׁ יל ִמ נְּ ּכָׁ  .ּהשְּ
 

ֻהַנת אָׁ  ַהנִָׁשים ּכְּ רֹופְּ ִאיִשי, ּהוְּ ל -ַוֲעַדת הָׁ ִשי אַבנֹוׂשֵ  ִמנּועָׁ ִרגְּ  .הָׁ
ֲחנּו ִדיִמים בָׁ ִהִציעּו ַתקְּ שּו ִׂשיחֹות וְּ חֹותִנשְּ  לּוֶהעֱ , ֲאֵשִמים, שּוב ִבקְּ   .ּכָׁ

ה ַלֹּכֶהֶנת ה" ִהִגידָׁ תָׁ ה." ָאחֹות, ַהַביְּ מָׁ ִאיְּ ִקיַטת וְּ חֹותהֲ  ֵדיַצעֲ  ִבנְּ  .דָׁ
אּו" ד, ִמֶזה, צְּ הֵאיֶנִני ִּכי  ּוִמיָׁ קּוקָׁ ַמן. ֵאין ִלי זְּ ַגֵפף זְּ ר אןּכָׁ  לְּ כָׁ  .ַטִפילּכְּ  זָׁ

ִמי ֲאַטֵפל ַעצְּ ה ֶאֱהֶיהִאם  בְּ צּוקָׁ ה. ִבמְּ גּוֵפי ַוֲעדָׁ  ?לְּ
קּו ַתלְּ ִפיל! ֶזה ִהסְּ  ."ַמשְּ

ֵננָׁה ַסַהר, ֶרֶקת.אֹור  תְּ  בָׁ
 ֶשֶמש, ִסיּוַע,. סּור ֶנֶגף,
כּות הֹוד ֶשַפע  ֶקת.יֹוצֶ  ַמלְּ
ּה  ֶדֶגל א לָׁ בָׁ  .יָׁנּועַ  ֵנסשְּ
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תֹוִרין ַבַחֵגי ַהקְּ  ֵסי ִמסְּ  ה שָׁ דּובִטקְּ
פֹות ֶאֶבן ֵבין עֵ  בּו ִזקְּ ּה ֻהצְּ  ַהר,לְּ  ֶמקלָׁ

שָׁ  עָׁ ה ִנרְּ ִאשָׁ קֹום לְּ ַהג ַהמָׁ ִמנְּ  ה ּכְּ
ַסקִאם  ִר ֶרֶכב, -ֶשֶכב פָׁ הָׁ אֹו  יתִמקְּ  ר.ֻמצְּ

 

תֹוִרין בְּ  ֵסי ִמסְּ דּושָׁ בְּ ִטקְּ  ה ַחֵגי ַהקְּ
פֹות ֶאֶבן ֵבין ֵעֶמק לְּ  בּו ִזקְּ ּה ֻהצְּ  ר,הָׁ לָׁ

ה  שָׁ עָׁ ה ִנרְּ ִאשָׁ קֹום לְּ ַהג ַהמָׁ ִמנְּ  ּכְּ
ַסקִאם  ִריתֶרֶכב, -ֶשֶכב פָׁ ר. אוֹ  ִמקְּ הָׁ  ֻמצְּ

 

תוֹ  ֵסי ִמסְּ דּובִטקְּ  ה שָׁ ִרין ַבַחֵגי ַהקְּ
פֹות ֶאֶבן ֵבין ֵעֶמק בּו ִזקְּ ּה ֻהצְּ  ַהרלְּ  לָׁ
ה  שָׁ עָׁ ה ִנרְּ ִאשָׁ קֹום לְּ ַהג ַהמָׁ ִמנְּ  ּכְּ

ַסקִאם  ִריתֶרֶכב, -ֶשֶכב פָׁ ר.ֹו א ִמקְּ הָׁ  ֻמצְּ

 

 
ּה עּותָׁ ה ִלרְּ הִהיא  ַהטֹובָׁ רָׁ טּות ָאמְּ ַפשְּ    ִאישּותהָׁ  ֵׂשאנוֹ , יֹוַדַעת ֵאיֶנִני : "ַרקבְּ
ִמים עָׁ גֹוֵרם קֹוֵסםִלי  ִלפְּ שּות וְּ ַרגְּ ש ַאְך. ִהתְּ ֶאה ְךּכָׁ , ִנשּוִאין ַממָׁ טּות ִלי, זוֹ  ִנרְּ  .שְּ
אִתי רָׁ קָׁ ִרים וְּ פָׁ ֹרב, ֵיש סְּ ֵרי בְּ א ִספְּ בָׁ ֲהֵגי, שְּ ִרים ִמנְּ בָׁ ִש  ַהגְּ הַאהֲ  יֵריבְּ  , בָׁ

ִדיחּות  ה, ַדַעתבְּ מָׁ כְּ ת חָׁ צָׁ ַהֵּסס יֹוֵתר, קְּ  .  לְּ
אןה ֵאלֶ   ? ּכָׁ

ֹשט אֹ  ֶשֶאפְּ ֵנס'' ר:מַ וְּ  !ִהּכָׁ
ֵצא אּוַלי ִגישִאיש  ִימָׁ ַמַען, ֶגֶבר ֵּכן, ַרק רָׁ  , אֹוִריש לְּ

ַמַעןַרק   ."ַהֵבן לְּ
 

ל  ֵקיּכָׁ ִכים ִעסְּ לָׁ ה ִׂשיג מְּ מֹון ִׂשיחָׁ א - ֶלהָׁ בָׁ ִלים ּוִבשְּ פְּ  .ֹאדמְּ ַעד  יםֲחִריפִ  ִפלְּ
ִריםַבת  ּה ֵאי ֶעׂשְּ יָׁה לָׁ מֹון, לּו הָׁ ּה ִשמָׁ מָׁ ַרחְּ עֹוד ֵשש וְּ  ם ַהּסֹוד.ַלף שָׁ דְּ ִמי ִחיש יֻ -וְּ

נֹוֵדד, ַעל  ַדֵמן וְּ א נָׁע, ִמזְּ בָׁ א נָׁח אֹו שְּ בָׁ ל שְּ הּכָׁ ּכָׁ זוֹ  ַמלְּ אֵ  ֶשּכָׁ ה, ִלים הּולָׁ  א הֹודָׁ
ַבר ַהיֹוֵרש,  הַאְך ִבדְּ ֵעדָׁ ֵתי ֶהחָׁ קֹול וָׁ  הָׁ רְּ שָׁ ר יָׁ ֵצר ּכְּ ֵהד, ַגם ַאֲחרֹון מְּ  ַדע. בָׁ

ִלי ַהֵיֶצר,  כּות ֵאין לֹו ֵנֶצר. ַאףבְּ  ֵבית ַהַמלְּ
ר  ר ּומּותָׁ שָׁ ִגיל ֶשֶאפְּ ִגילֵאיְך? בְּ רָׁ נּכָׁ ה אֹו תְּ ה ַהנֹוחָׁ ה, ַבצּורָׁ ִגיל,ֶשל תַ  ּוחָׁ  רְּ

ה, ֵאיְך ֵתֵלד יֹוֵרש ֶעֶצר? ּכָׁ  ַהַמלְּ
  

ֹתֶרת ֹּכֶהֶנת קְּ בְּ  ַעשְּ ַדש הָׁ ה, ִמקְּ  ֵדשָׁ
ֵעיֹרם  ה בְּ לָׁ קֹול חֹולְּ ר ַלַחןלְּ   מּוזָׁ

ֵביל עַ  ִליל ִנקְּ ַיֶלֶדת ,ֶהחָׁ ה מְּ ִשישָׁ  קְּ
ה דָׁ לְּ ּה ֶשיָׁ מָׁ ַעצְּ ר - ֶנֶזקל י ּכָׁ לִ בְּ  - לְּ ֵריסָׁ  .תְּ

 
גָׁם, מֶ  ֻתרְּ ַעל ִשיר מְּ ִרי וְּ ּכָׁ ֶפֶרק ֵבית ַעל ִעבְּ ה ַהַמלְּ בָׁ שְּ  ֵרש ַגם.א יוֹ נֹוׂשֵ ה, וְּ ה חָׁ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ם יֹוֶרֶדת,  ה שָׁ ִתיבָׁ ם, נְּ חֹוק ֵמַהיָׁ  רָׁ
ִסיף ִאיש ֵמֵעֶבר שֹוֵלחַ   ַעל ַנַחל ַמכְּ

גּוַע ִעם ֶפֶלג קֹוֵלַח   ִשיַרת ַגעְּ
ֶאֶרץ מֹוֶלֶדת. ן ּולְּ ֵאֶשת ַספָׁ  לְּ

ַבר  ַלֶּוה ִּכדְּ  ֶנֶדר, ַהֵנֶבל רֹוֵטט מְּ
רֹוב ֶאל ַהַשַער ִלי ַלבֹור ַהקָׁ ִשיר דְּ  ּכְּ

ַנַער   ַעל ֵריַח ַהֶלֶחם ַבַבִית ּכְּ
ֵעֶדר. ֶעֶרב רֹוֶעה ִעם הָׁ ב לֹו בָׁ  ֵעת שָׁ

 

ל רּוַח,   כָׁ ִליג. ַעל ִספּון לְּ ה ִהפְּ ִשישָׁ  ַתרְּ
ֵני ֵעֶרְך  א ַאבְּ בָׁ ֶהֶבת, ִבשְּ  אֹוִפיר ַהֻמזְּ

ה נֹוַתר ּכָׁ  מָׁ לָׁ  אן? ַמדּוַע ַהֶדֶרְךוְּ
ִלי  ֵגץ ִמַמפּוחַ  נּוחַ הֹוֶדֶפת בְּ  ּכְּ

ַיִין, אֹוֶהֶבת? ִאם ַאִין? ה לֹו ּכְּ קָׁ תְּ  מָׁ
ּה ה לָׁ מָׁ ַעלְּ עֹוֵרג לָׁ ר וְּ  שֹוֵלחַ  הּוא שָׁ

קֹולֹו ַהקֹוֵדַח,  ֶאת ִשיר ַהִשיִרים, בְּ
ִאלּו מּולֹו ִהיא יֹוֶשֶבת ֲעַדִין.  ּכְּ

 
ה שָׁ ּכָׁ  ִבקְּ ִאישה ַהַמלְּ הָׁ ִרי וְּ ִעבְּ ּה, הָׁ רּוחָׁ ָאה לְּ לְּ ָאלוֹ  ֶשמָׁ פֵ  תִמשְּ סָׁ  , קוְּ

ַמן ֵדי, ֻהזְּ ֹשם ּכְּ ֹאג ִריצֳּ ּכְּ  ִשיִרים-ִשיר ִלרְּ ִלדְּ גּום, וְּ ַספֵ  ֶיהֶשִיהְּ  ַלַתרְּ  .קמְּ
ח  ִּכילִאיש  -ַהַמלָׁ ת, ַמׂשְּ צָׁ גֵ  ּכֹוֵתב קְּ הַלמְּ ַעֵמק - רָׁ ַרח ִהתְּ טָׁ אוֹ  ֵלילוֹ בְּ  וְּ  .ֵנר רלְּ

ל  לּולֹות ִשיֵריּכָׁ ַפת ַהּכְּ ָאֶרץ" ׂשְּ לַ  ַאְך ִזֵמר, "הָׁ שֹון בִמשְּ ִאי ַהלָׁ בָׁ ה.ֲהדּות ִבשְּ  רָׁ
ֵקִני" ַתח" ִישָׁ ִשירהּוא  ֵהֵחל, ַרק פָׁ ַרֵנן, לָׁ ֶניהָׁ  מְּ פָׁ חֹורָׁ  לְּ נָׁאוָׁ ה " שְּ  "הוְּ

שֹוֶאֶלת נֹות ַהִאם, וְּ חּומֹות ֶשִהִּכיר ַהבָׁ ַארְּ עֹור  שְּ הּסְּ בַ ֹאו אּוַלי  - צוֹ בְּ  ?ִביבָׁ
ִשיְך סּוקהּוא  ַממְּ ִני, "פָׁ ַפתְּ זָׁ ֹאֶהל, ֶמשַהשָׁ  ֶששְּ ִר  ּכְּ ר, יְּ  ."ֹלֹמהשְּ ל יעֹות שֶ ֵקדָׁ

ם ִנרְּ  ה שָׁ ּכָׁ  ת שֶ גֶ ַעל ֶגַבע ַבֵּסֶתר ַמלְּ
תּוחַ  ַלקֹול ַהַמִדיחַ  ּה מָׁ ר בָׁ  ֵמיתָׁ

לּו ַרק ֵנֶטף ֶשל ֶדַמע מָׁ  , חַ ַעל ֶלִחי בְּ
ַגם קֶ  כֹות וְּ ֶדיהָׁ מֹושְּ לֹות ִמיָׁ  ת.שֶ נֹופְּ

ֶניהָׁ  ָאזְּ ם לְּ תֹו ֹלא מּוֶבֶנת אּולָׁ פָׁ  ׂשְּ
יֹום ֹקֶדש ֶזַבח ֵאִלים בְּ  ַהֹטַהר ּכְּ
ֶרֶגש ֶשל ֹגֶדש ֶציהָׁ וְּ ִעיר ֲחלָׁ   ַמסְּ

ַבש . יֹוֵרד ֶמֶתק דְּ ֵרֶכיהָׁ ַלֵהט יְּ  מְּ
 

ַבר ֹתֶקף בָׁ  ּה ֵיש דְּ כּותָׁ ַצו ַמלְּ  . ּוחַ טבְּ
ּה", הּוא עֹונֶ  כּותָׁ בֹוד ַמלְּ  ְך,, ַהֵהלֶ ּהה לָׁ "ֵּכן, ּכְּ

ֹלֹמה, הּוא  ֶלְך, מֶ הַ  "ֶזה ִשיר ַהִשיִרים ִלשְּ
ֶזֶמר, לֹו ֶאֶלף,  ַדַעת, בְּ  בְּ

 ."חַ ִאיש רּו                               
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יו אֹוֶחֶזתשּוב  ִתי, "ֵהן יָׁדָׁ םִּכי  ֵמֶאֶמש יַָׁדעְּ ֵצא שָׁ   ִעמוֹ  ֶברַהגֶ ִלי  ִימָׁ
ֶאהלּו  ִעיִמים ֶארְּ ִייַטב ַבנְּ  ".וֹ ַטֲעמ וְּ

 
ִשיְךעֹוד  ִמירֹות ִהמְּ ַלֶּוה//  ֲחצֹותַעד  ִבזְּ ִגינֹות מְּ לוֹ  ַמנְּ ִנבְּ  ,בְּ

ה  חֹורָׁ נָׁאֶאת "שְּ ה" ִהיא הוָׁ וְּ דָׁ מְּ ִרית//  לָׁ ִעבְּ ַעל, בְּ ל ֻּכלֹו. הפֶ -בְּ  ּכָׁ
ּה ֵחן ֵבה קֹולָׁ ַהרְּ ה בְּ ר//  ַגֲאוָׁ ֹסֶרת שָׁ סּול מָׁ ִמים ִסלְּ עָׁ  ,טְּ

ֶריהָׁ  ש נִָׁעים ֲאבָׁ הִבמְּ ַעִמים ּוִפתּויֵחן -ַלַהט//  ּובָׁ  .ַמנְּ
ר ן-ַהַזמָׁ בֹוֵנן ַהַּספָׁ ַפֵעל //  ִהתְּ ַגםִהתְּ לָׁ  ִמּכֹוסוֹ  וְּ
ֹקִשי ּה // לְּ  ֵנעֹור ּובְּ מָׁ ַבדוֹ  - ֵשנָׁהִמִקסְּ ׂשוֹ  לְּ ַערְּ  .בְּ

 

ם ה שָׁ תָׁ יְּ ה  הָׁ ַבע קֹוַמתָאמָׁ ה ַארְּ ּה ַהשֹוֶמֶרת, ַאמָׁ ֵאינָּׁה ֹראשָׁ  , השָׁ מוֹ נָׁ  וְּ
ּה  הלָׁ רָׁ ּה ִספְּ ֻתמָׁ הַעד  לְּ ה ַּכמָׁ שָׁ ַרגְּ ּה, ִנתְּ גּופָׁ הנֵ , ֵאיְך הִאשָׁ  גּוף, בְּ ה,נִ  עֹורָׁ  ימָׁ
עֹוֵרר" ִשיר ַהִשיִרים"ֶזהּו  ּהֶאת  מְּ שָׁ  .ַנפְּ
הָאז  הִּכי ֵעת  ֵהִׂשיחָׁ עָׁ מְּ ֹלֹמה,ַעל  ֶששָׁ כֹוֵתב ַהמֹוֵלְך שְּ אוֹ  וְּ ֶאחָׁ  ֵהבוְּ  ד,ּכְּ

ת צָׁ העָׁ  ...קְּ צֹונָּׁה לָׁ ם ִברְּ ֹרש שָׁ לֹומֹו, ִלדְּ ֻכבָׁ א ֶזה ֹל ַעת,יֹוַד  ֵאיֶננָׁהַרק  ִבשְּ  ד,מְּ
ְך   בֹואּכָׁ ַבֵקר לָׁ ִלי  לְּ ֵדרבְּ ב ֶהסְּ תָׁ ַקֵבליָׁד.  ִבכְּ נָׁה לְּ מָׁ  ?ַהזְּ

ַחֵשק ּה  ִמתְּ ד -לָׁ  !ִמיָׁ
 

ּה עּותָׁ ה ִלרְּ ָאמָׁ יֹון הָׁ ה ִנּסָׁ מָׁ כְּ חָׁ ה וְּ ֵהִשיבָׁ ִתי: "וְּ ִברְּ החֲ , גְּ ִש  ִביבָׁ ַנפְּ  ,יּכְּ
ה  ּכָׁ ַמלְּ ֶזֶקת ֲאִמִתיתלְּ ה, ַהֻמחְּ ִרי ַתמָׁ שָׁ ַׂשֵחק ֶאפְּ נֹון לְּ ִש  ַבִּסגְּ פְּ  .יַהחָׁ

ִאישֶזה  ֶאֶלףִאם  הָׁ ַגב ָאַהב בְּ עָׁ ַהִניחַ , וְּ ַדאי לְּ ַהג, ֹלא ּכְּ בּכְּ  ִינְּ גָׁ  ,חָׁ
הִאם  ֻדלָׁ ֶגֶברבֹו  גְּ ְך ּכְּ לָׁ צּויִאיש  וְּ ַחֵזר רָׁ ֹאפֶ  ְךַאֲחַריִ  יְּ צּוי ןבְּ  .מָׁ

ִתי דָׁ עּוַרִיְך ִחיַדת, לּו ֶחמְּ ֹתר נְּ ֵחיֵקְך ֵחְך ַטַעם יִָׁעיר, ִאם ִיפְּ ֶנה וְּ  ,ֵיהָׁ
ִשיִליַרק  ֵדְך ַהפְּ ִמי ִבגְּ תֹור.לֹו  ּוִפרְּ פֹוֵתר ַּכפְּ ִמיד ֵיש ַהִחידֹות לְּ  ."ֲעֶנהמַ  תָׁ

 

ּהַעל  רָׁ ה ּכָׁ ֲאלָׁ ל  שָׁ הּכָׁ לָׁ ּה ַהַליְּ שָׁ ַלבֹ  ַנפְּ ה ֶקרוְּ ִריזָׁ השְּ עֹוד  יםיִָׁמ : "ִהכְּ  - לֹושָׁ
ִליִגים ֹלֹמה ַמפְּ כּו נָׁא. ִלשְּ נֹות ִערְּ ַלַשִיט ַלִנּוּוט ֲהכָׁ  ַלֲחנֹות. דִציּו, וְּ

ח ִרי ַהַמלָׁ ִעבְּ ֵלנּו הָׁ ב ֶשֶאצְּ צוֹ  ֹזרַיחֲ  ִעִמי הּוא, תֹושָׁ ַארְּ ַעמֹו,ּו לְּ  לְּ
ִביקל  ב ִהנוֹ  ַּכצְּ ב, ִעם ַׂשַקִים זָׁ , שָׁ ִביָׁ הָׁ ֵרי צְּ פְּ עָׁ ֹבק לְּ ַיחְּ  " ַזב.תֹו ֶשעָׁ וְּ

 

יוַרק  ֶאֱעֶלה ֹרְך ֵאלָׁ ֶאדְּ ִהי, לּו ִספוֹ ַעל  וְּ פֹו, ִבי  יְּ ַחןלֹו ַאלְּ  .אֹונָׁיוֶאת  ֶאבְּ
ֹלק ֵליל ִדיֶאת  ֶאֱהֶרה ,ִיחּוִדי ֶאחְּ  . ַילְּ
ִצי ִיֵתןַרק  ֶחפְּ שּוב ּכְּ אָׁ ִצי וְּ ַארְּ  ."לְּ

 

ְךַהֶהמ   סֹופו שֵׁ ים ,ו  תּובִּ כ  ָבר בִּ ַבע כ  ק  שּות .נִּ ר   .ַהָבא ֶדשַבח   - ָהעֹוֶרֶכת בִּ

 

 

ה ָאמָׁ ה הַ  לָׁ מּוכָׁ הסְּ חָׁ ה ֲאַחֵדד ִחידֹות: "ֵעת ִאיִשי ִׂשיחַ  ׂשָׁ ֹלמֹ ל שֶ  ַבִמטָׁ   ה,שְּ
ה ֵיש ה ִשיטָׁ טּוחָׁ ִשיֶאת  יֹוִליד, הּוא בְּ ַמֵּסר ַעל ֵּכןוְּ  יֹורְּ ֶפֶרק לוֹ  ֶאתְּ  ,הֹוֵלם לְּ

ה ִאשָׁ ּה ּכְּ ִאישָׁ ַלי ,לְּ ִעירוֹ  ַהחֹוֵלם. ֶמֶלְך ֶזה ֹראִשיַעד  ֵמַרגְּ   ֵלם,שָׁ -ִעיר בְּ



 40 

 פגוש את המשורר
 מלך מנבלי הפה  בשירה האמריקאית" –"צ'רלס בוקובסקי 

  )ריימונד קארבר(
 

 

 במדור זה נערוך היכרות קצרה עם משוררים מתרבויות שונות ומתקופות שונות. 

 ות עם צ'רלס בוקובסקי, המשורר והסופר האמריקאי.והפעם היכר

מריקאי אביו היה חייל א. 1920בשנת  ,, גרמניהAndernach)) בוקובסקי נולד באנדרנאך צ'רלס

, שם המשפחה להשתקע בארצות הברית עברה 3. כאשר היה בן גרמניה ממוצא פולני ואמו

ים סקי חווה ילדות קשה וחסכבוקוב של לוס אנג'לס. "סלאמס"ב – בשכונת מצוקה התגוררו

 . י, ויחסו של אביו אליו היה נוקשההמשפחה חייתה בדוחק ובעונרגשיים רבים. 

מבעיה קשה של פצעי  שלמד את החיים בעיקר מן הרחוב, ,הנער בנערותו סבל בוקובסקי

 Ham on Ryeבגרות, עליה הוא מספר בספרו המביא את חוויות ילדותו הקשה ובגרותו, 

 .שינקן( )שיפון עם

ברחבי ארצות הברית, שם התגורר עד  שנות נדודים 15לאחר  ,כשהתבגר השתקע בסאן פדרו

 סוף חייו. 

 את סיפורו הראשון פירסם בגיל עשרים וארבע.

 בגיל שלושים וחמש החל לכתוב שירים.

 שירה אומרת יותר מדי בזמן קצר מדי.'

 " פרוזה אומרת מעט מדי וזה לוקח יותר מדי זמן.

 .רלס בוקובסקי()צ'

 "כשאתה מחכה לשחר שיזחל דרך הווילון לקחת לך את החיים"  

 הנו אחד משיריו הראשונים שתורגמו לעברית.

בד עכמי שגדל במשפחה שידעה עוני מה הוא, החל בוקובסקי לעבוד מגיל צעיר. במשך שנים 

 פרווור פרש בסאת חוויותיו כדבכל מיני מלאכות שונות ומשונות. כולל עשר שנים כדוור. 

 ליון עותקים. ינמכר בלמעלה ממקצר הצלחה גדולה וש ""משרד הדואר

ייו חבתו לפרוץ גבולות פואטיים, כפי שנהג באורח שחתר בכתי "יוצר מורד"בוקובסקי היה 

ו החל סיפוריו ושיריו  מבוססים על חוויות חייו ועל התנסויותימוסכמות חברתיות. לפרוץ 

 ,אהוא מאפשר לקור פיה שלו.אעושה שימוש חושפני ביותר בביוגרבוקובסקי מהיותו ילד. 

ו תחת נכתב מיצירותיו רבות .האפלים ורבדיו יסוריולהציץ פנימה אל בכנות גדולה עד כאב, 

 השפעת האלכוהול.

ת, כואבת, מיוסר, וכנה שבר מוסכמות בדרך כתיבתו. היא חשופה, ישירההוא כפי שנאמר, 

יחרר שכמשורר תוך כדי חיסכון במילים.  במהות האנושית הפיזיתת גברית מאוד, מינית ונוגע

 עצמו מכל חוקי הכתיבה המסורתיים ביחס לשפה, למבנה, למשקל. 

 צ'רלס בוקובסקי
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חסרי  בשולי החברה, ברחובות הבלתי מטואטאים והבלתי נוצצים של אמריקה. ביצירותיו עסק 

 יו. והלילה הם גיבור קשי היום  ם, שתיינים, נערות מקהלה מזדקנות.בית, זונות, מהמרי

 במערכות רבותהוא עסק  .בקבוק המשקה נמשך אלנשים לא פחות ממה ש נמשך אלבוקובסקי 

ש פגו עצמיחסים בין גברים ונשים, באופן הנתפס כבוטה, מבלי ליפות את המציאות כפי שהוא 

, 'נסקיצהנרי בפיו של בוקובסקי  שםפרקים,  401, המכיל (1978) "נשים" השניבה. בשער ספרו 

 :  את חוויותיו ותחושותיו של בוקובסקי עצמו ,גיבור ספרו

 "רבים הם הגברים הטובים שהתדרדרו לשפל מדרגה בגלל אשה".

שי בספר את סיפור וידויו האישוטח הוא שה כבר ארבע שנים", ולא שכבתי עם א 50"הייתי בן  

 .מנים המפורסמים ביותר שלורוזה, הנמנה על אחד ה

 וחק,כל על ידן, יחסו אליהן היה מנוכר, מרוו העזה לנשים והכמיהה להיות מלמרות משיכת

טיות נבעלות והן  בשולי החברה חיותרגש. דמויות הנשים בספריו,  חסרזועם, פונקציונאלי ו

 להרס עצמי השווה ואולי אף עולה, על זה של בוקובסקי. 

ה ייהנט ליצור לבין העז ן הצורךאת הקונפליקט בי על בשרואף הוא חווה ריימונד קארבר אשר  

פה להרס עצמי באמצעות התמכרות קשה לאלכוהול, אמר על בוקובסקי כי הוא "מלך מנבלי ה

  אחרים, הושפע  מכתיבתו של בוקובסקי.רבים בשירה האמריקאית". קארבר, כמו יוצרים 

 לעשות, לעומת זאת, טענו כי שפתו רדודה, חסרת ערך לירי ונוטה של בוקובסקי מבקריו

 אידיאליזציה מה"ביבים".

ף טירו, הכתיבה היא זו אשר חצצה בינו לבין הבאחד מן הראיונות הרבים שנתן על פי עדותו

 את כאבו והתרסתו כנגד העולם הפך כמנוף ליצירה. המוחלט ואובדן שפיות הדעת.

ַגם ַבֶגֶשם "  ַבֶשֶמש וְּ

לָׁה ַגם ַבַליְּ  ּוַביֹום וְּ

ֵאב הּוא ֶפַר   ח ּכְּ

ִחים רָׁ ֵאב הּוא פְּ  ּכְּ

ַמן ל ַהזְּ ִחים ּכָׁ  " ַהפֹורְּ

 )מתוך "הגן שלי"(

, וכן י שירה וסיפוריםספר 50-כתב קרוב ל במהלך שנות חייובוקובסקי היה יוצר פורה מאוד. 

 . וארק(המבוסס על סיפור חייו )בכיכובו של מיקי ר (Barfly)רים" אאת תסריט הסרט "עכבר הב

ות את ההתמכרבשלב מסוים בחייו המיר כאמור מבעיות התמכרות קשות,  בוקובסקי, אשר סבל

 לטיפה המרה בהתמכרות להימורים, וכך כתב :

 דם הכמעט קטלני שליה-שנה. זה התחיל אחרי שטף 30-"הימרתי על סוסים יותר מ

 ,זמת".  "וא חולים של מחוז לוס אנג'לס. אמרו לי שאם אני שותה עוד משקה אחד אניה-בבית

  יותר. כך שתיתי עוד-"התחלתי לשתות קצת שוב. ואחרו פוריט לאט", ממשיך בוקובסקי בסלא
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ה יה וסוסים. הייתי מכור מכל עבר". הוא מוצא נחמישת :ולא מתתי. ואז היו לי שניהם

 נטיות דומות. הןדמויות מפורסמות אחרות של, כשהוא נתלה במשיכתו המתמכרתל

 ה שיחררהשתייהיוג'ין אוניל, פוקנר, המינגווי, ג'ק לונדון.  :"הקדימו אותי כמה שתיינים טובים

 נתנה להם איזה ניצוץ ורוח קרב". ,את המקשים במכונה

ו התנהגותערבי הקריאה של שיריו הפכו לפולחן דיוניסי מתמשך, בהם נשפך המשקה כמים. 

 הבוטה וחסרת הגבולות הייתה לשם דבר, אך לא מנעה ממנו את תואר אחד מהיוצרים

  האמריקאים בעלי ההשפעה הגדולה ביותר בתחום השירה והסיפורת במאה העשרים.

 באחד מן הראיונות הרבים שנתן, אמר בוקובסקי:

 סוג "אני מצלם ומקליט את מה שאני רואה ומה שקרה לי בחיים. אינני גורו או מנהיג מכל

צה לעשות את שהוא. אינני אדם המחפש תשובות באלוהים או בפוליטיקה. אם מישהו רו

 . ברכהב זאתהעבודה המלוכלכת וליצור לנו עולם טוב יותר, והוא יכול לעשות זאת, אני אקבל 

 באירופה, היכן שהכתיבה שלי זכתה להצלחה רבה יותר, טענו נגדי כאילו אני משתייך 

ה. וכדומה. אני דחיתי את הטענות האלה, מהסיבה הפשוט אנרכיסטיותלקבוצות מהפכניות, 

 לא היה לי קשר עם קבוצות כאלה. מעולם 

 יש בי חמלה לכל המין האנושי, אך באותה מידה, הוא דוחה ומגעיל אותי".

Plup, ("1994", ספרות זולה), תו כתב הנו הרומן האחרון אוקשר לסרט של טורנטינו(,  )אין

שכן  ,נבואהבספרו האחרון יש משום . 73והוא בן  1994מרץ ומלאכתו הסתיימה קרוב למותו, ב

 שם הוא מפגיש את גיבורו עם "גברת מוות".

 וידוי

גלית : שרית שץמאנתרגום   

ֶות ַחֶּכה ַלמָׁ  מְּ

ַזֵנק ַעל תּול ֶשיְּ מֹו ֶלחָׁ  ּכְּ

ה.  ַהִמטָׁ

 

ַטֵער ְך ִמצְּ ל ּכָׁ  ֲאִני ּכָׁ

ִתי. ַלל ִאשְּ  ִבגְּ

ֶאה ֶאת  ִהיא ִתרְּ

 ַהגּוף ַהֶזה

ֶשה,  ַהנֻקְּ

 ַהִחֵּור,

ֵנַע אוֹ  ַנעְּ  תֹו ַפַעם ַאַחתתְּ

 אּוַלי 
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 עֹוד ַפַעם.

 

 "ַהאַנק"

ל ַהאַנק ֹלא  ֲאבָׁ

 ַיֲעֶנה.

 

ֶות ֶשִלי  ֶזה ֹלא ַהמָׁ

ִאיג אֹוִתי, ִתי זוֹ  ֶשַמדְּ  ִאשְּ

ה  ֲעֵרמָׁ ֵאר ִעם הָׁ  ֶשִתשָׁ

 ַהֹזאת ֶשל

 ם.לּוא כְּ ֹל
 

ל ֹזאת, כָׁ  בְּ

 ֲאִני רֹוֶצה ֶשִהיא ֵתַדע

אֵ  ל ַהֵלילֹות הָׁ  ֶלהֶשּכָׁ

ּה יָׁדָׁ ִתי לְּ ַשנְּ  ֶשיָׁ

ִריבֹות  ֲאִפלּו ַהמְּ

ֵעֶרְך, רֹות הָׁ  ַחסְּ

ִרים ֲהִכי  בָׁ יּו ַהדְּ  הָׁ

ִאים. לָׁ  ִנפְּ

 

שֹות ַהִמִלים ַהקָׁ  וְּ

ִמיד ִתי תָׁ ַחדְּ ן פָׁ  אֹותָׁ

ַהִגיד  לְּ

ו שָׁ כֹולֹות ַעכְּ  יְּ

ֵהָאֵמר:  לְּ

 

 ֲאִני אֹוֵהב

ְך.  אֹותָׁ
 

(.2198מתוך "צעירים בניו אורלינס" )  
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 לידור יעקב

 פניקס

בעֹוף ַהחוֹ   ל שָׁ
רֹו. כָׁ ַבע ֶאת ׂשְּ תָׁ  ִמן ַהחֹולֹות וְּ

יו נָׁפָׁ ה ִלכְּ נּוחָׁ ה הּוא ֵמִשיב מְּ  ַעתָׁ
ה. ִדידָׁ פּויֹות ִלנְּ  ַהּכְּ

ר, פָׁ ם ֵמעָׁ קּוף ּומּורָׁ  זָׁ
ה רָׁ עֹות ַהּכָׁ יו תֹובְּ  נֹוצֹותָׁ

ַבר ִקיּומּו,  ִבדְּ
ל  דָׁ ַמקֹורֹו ַהִנבְּ התְּ  -ּובְּ  ִביעָׁ

ַמת ַהֶנֶפשלְּ  גְּ  ִפצּוי ַעל עָׁ
ם. ֹאֶרְך ַהדֹורֹות ֻּכלָׁ  לְּ

כֹוִנים. יו נְּ עָׁ בָׁ  ַהֶצֶדק ִעמֹו ּוצְּ
 

ִּכי, ַדרְּ ִתי בְּ ַברְּ אן עָׁ  "ִהֵנה ּכָׁ
קֹוִפית, רֹוסְּ ט ַהִמיקְּ ֻקַדת ַהַמבָׁ  יֵָׁגַע ִמנְּ

ה ִאיָׁ ִנדּוי ּודְּ פוי לְּ  ּכָׁ
ַחַיי  ּומֹוִתיר ֵעֻדיּות לְּ

ִתיתִ  ֶהם.ִּכפְּ שּוב בָׁ ִביִלים לָׁ  ים ִבשְּ
 

בֹוֵזז ֵמַחֵייֶהם ֶשל ֲאֵחִרים, ִייִתי ּכְּ  "חָׁ
 ֵמִגיַח ִעם ֶרֶדת ַלִיל,

ם, עֹולָׁ ד לָׁ שָׁ ר ֶנחְּ זָׁ ִמי ִּכבְּ ַעצְּ ִתי בְּ  נַָׁהגְּ
ִתי. ַעלְּ ִפי יִָׁעידּו ִּכי ַאְך ִמַטֲעִמי פָׁ ַטרְּ ִלי וְּ לָׁ  שְּ

 
ה ִבי, ֲערָׁ ִרית בָׁ בָׁ  "ֵאש ִמדְּ

ֵפי ִקנָׁמֹון,בֵ  ַענְּ  ינֹות לְּ
ה ַבֲעִדי. רָׁ רּוִתי ִהיא ֶשִדבְּ  זָׁ

 
ֵחק ֵמֵעין ֹּכל  "ַהרְּ

ִביל ּה ַהַמהְּ מָׁ ִתי ֵשִנית ֵמַרחְּ ַקעְּ  בָׁ
ה, מָׁ א ֲאדָׁ  ֶשל ִאמָׁ

ַלי ַמֲעֶטֶפת ַחִיים ַאַחת  ֵמִסיר ֵמעָׁ
ַאֶחֶרת. ַעֵטף בְּ  ּוִמתְּ

 
א ֵביֵניֶכם ה ֲאִני בָׁ  "ַעתָׁ

ִדי   יּוֶפנֹוֶמנָׁלִ  ַאגָׁ
ִמיד, ִשי ִמתָׁ ִעם ֹזאת ַממָׁ  וְּ

ִתי  דּולָׁ ִתי ִהיא, –גְּ ִתיקָׁ  שְּ
רֹוַתי ַמִטילֹות ֵצל ֶאבְּ  וְּ

 ַעל מֹונֹוטֹוִניּות ַחֵייֶכם".
 

חיילת משוחררת כבת עשרים, מתגוררת  לידור יעקב,
ה חדשה קונטרס לשיר -ועורכת את "מאגמה"אביב -בתל

 2500הרואה אור אחת לשלושה חודשים בסדר גודל של 
בוגרת קורס "מתא"ן" לכתיבה יוצרת. במסגרת עותקים. 

 ".77זו, פרסמה משיריה ב"עיתון 
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 חדש על המדף

  במשוררי  עשרה של אשר רייך, מן הבולטים הספר שיריו השלוש –"להפך"  –אשר רייך

ות, מביא בפני הקורא סגנון שירי חדשני וייחודי, המשופע זה שנים רבהשירה העברית 

באירוניה והומור. בנימתו ובנעימתו הוא יוצר סוג שירה המכונה על ידו "ראפ פיוט". 

 הספר יצא בהוצאת "הקיבוץ המאוחד".

  ה שנים זאביב, כותבת -תלב, מתגוררת 60-ילידת שנות ה - "תופרת מילים" –דבי סער

 ַנִים',שירים וביקורות בכתבי העת: 'הליקון', 'ֹמאז ,ים קצריםרבות. מפרסמת סיפור

בוֹ ' '', 'קשת החדשה77'ִעתון   הספר יצא בהוצאת "כרמל". .ועוד 'שְּ
 רי בן בנימין.ששיריה הראשון של קובץ  - "מקום בו האספרסו קצר" - שרי בן בנימין 

, משים בבגרותההקובץ מאורגן כרטרוספקטיבה. הכותבת, המוטרדת מיחסים בלתי ממו

שבה בחלקו השני של הקובץ אל מחוזות ילדותה; שם שוכנים בזיכרונה יחסיה 

ת ומנציחים א מקבעים את תחושת הריקות וההחמצה המוחמצים עם הוריה, יחסים אלה

 הוצאת "הקיבוץ המאוחד". תחושת הארעיות התמידית.

 ֹנַגּה " - מונזון-תמר וולף ובליציסטיקה של אורי הפהפואטיקה ו על - "נקודת הפלאלְּ

  הוצאת אוניברסיטת חיפה /"זמורה ביתן".. צבי גרינברג בשנות העשרים

 סֹוָאה דּו פְּ ַננְּ הוא אחד מגדולי  הָאסוֹ פְּ  ". מה עשיתי מן החיים?" (1935-1888) ֶפרְּ

הוא גם היוצר הפורטוגלי המפורסם  ,הדעות במאה העשרים-המשוררים, הסופרים והוגי

 בהוצאת "כרמל". הו ספרו הרביעי הרואה אור בעבריתזלות ארצו. ביותר מחוץ לגבו
שרמי סערי  תרגמו מפורטוגלית ה ֶריְּ טָׁ ה קֹושְּ קּו דָׁ ִסישְּ ַרנְּ והערות: רמי  עריכה ,מבוא .ופְּ

 ("פתח קישור"  - לחצן ימני כאן",)להשחיר את המילה " כאן -שיריו של פרננדו פסואה למצגת   י.סער

  הספר יצא בהוצאת  חמישה ספרי שירה בכרך אחד. -" שירים" –מואיז בן הראש

 . "מובן"

  ס של יין אין בה רחמים./ אפל ולא"כו ."ארבע פואמות -קנאת האדמה " -יחיאל חזק 

 ."חדהקיבוץ המאו"הוצאת . "נודע הטעם אפילו בשפתיים
  את "תמוז".ספר שירים ראשון למחבר. יצא בהוצ - "פוסט טראומה" -נועם שדות 

 וסיומם  של סילביה פלאת' סיפור חייה - "מוזה אפלה -סילביה פלאת " - רונית ליברמנש

השאירה פלאת', אשר התאבדה,   המר בגיל שלושים נגע ללבם של מיליוני קוראים.

למצגת שיריה                    .        יוצאת דופןושירה עשני ילדים ויצירה ספרותית  אחריה

 ("פתח קישור"לחצן ימני  "כאן",)להשחיר את המילה  .כאן -של סילביה פלאת' 

 לא רק על שירה בלבד, אלא על ירהנתיב רוחני לשפע יצ -דרך האמן "  - ג'וליה קמרון ."

יצירה בכלל וחידוש אנרגיות הנביעה היצירתית. ספר חשוב לכל אדם יוצר. בהוצאת: 

 , פראג. "חכמת הלב"

http://www.momosplace.com/imgs/uploads/pps/shira/pessoa6.pps
http://www.momosplace.com/imgs/uploads/pps/shira/pessoa6.pps
http://www.momosplace.com/imgs/uploads/pps/shira/silvia_plath1.pps
http://www.momosplace.com/imgs/uploads/pps/shira/silvia_plath1.pps
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 קוראים כותבים

 
 שלום רב לך, שרית,

 ם.אני מקבלת מזה זמן מצגות, שוטטתי גם כן באתר, והנה קיבלתי היום את כתב העת שלכ
 ון ומרתק.נפלא, עשיר, מגו

ת אני משתפת בשיטוטי גם את בני הצעיר, וכך, באמצעות ה"מפעל" המקסים הזה, המשלב א
 .ה"פעם" עם ה"עכשיו" בהחלט מתקיים חלומך

 שלך,
 רותי לינדנברג

 וקוראה נאמנה רוכה במלה""מלה כ אוהבת
 

ני אינזה התחיל כשנרשמתי לפורום המורים לספרות, למרות שאינני מורה לספרות )למרות ש
 (.גדרהבתפוח הנופל רחוק מהספרות: אני מורה לתיאטרון ורכז מגמת התיאטרון בתיכון אזורי 

ך. אהבתאו אז "נתקלתי" בקישורית קטנה לאתר ספריית מצגות השירה המקסימות, פרי יוזמתך ו
 גשתיהתאהבתי, ומאז שמורה אצלי מחיצה מיוחדת, בה מצויות מיטב מצגותייך. והנה כעת נפ

ה הברוכה הנוספת שלך, הגיליון הראשון המקוון של "עיין ערך שירה" המקסים ביוזמ
ות, והידידותי למשתמש. נהניתי מאוד מהקונספט של שיבוץ "הבלתי מאיים" מחד )ובו הפני

 הרחבות, הסברים ומושגים בסיסיים בספרות( עם שירה שאינה מתפשרת על איכותה, שירה
 וב טעם.טובה, מאידך גם היקף החומר הוא בט

 
 עמית מאוטנר

 
 

 שלום שרית.
 אשמח להצטרף לרשימת התפוצה שלכם, גם בחוג השירה וגם בירחון החדש והרענן.

ד אני עוקב כבר זמן רב אחרי הפרסומים )המצגות( שאת מפיקה ונהנה מכל אחת מהן בנפר
ן ותולומד מכל מצגת משהו )לפעמים זה על שירה ולפעמים על עצמי( והגיע הזמן שנקבל א

 ישירות דרך החוג ולא באמצעות מתווך.
 קצת תרבות אף פעם לא הזיקה.

 
 בתודה מראש

 עמירם ישראלי
 

 

נוטע  ולםהע רלאווירגליים. צאת העיתון  2בקושי נולד, והוא כבר ניצב על  רכות לרך הנולד.ב
ירה" ש"עיין ערך  כי השירה לא עוד נחלתו של הקומץ. תקוה בלבבות שוחרי השירה הלא רבים,

ם באיה תבגיליונו יהיה עוד תמרור בדרך להשבת עטרת השירה ליושנה. בין משאלותיי, למצוא
בון בצד השירה העברית, תגובות קוראים, ודר מדור ביקורת ספרי שירה, במה לשירת העולם

 למוציאים לאור לשנות יחסם להוצאת ספרי שירה. עשייתך למען השירה לא תסולא בפז.

    , לבשאי ברכות מלוא ה

 יעקב ברזילי
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 שרית יקרה
חדים א תודה מקרב לב על הגיליון המגוון. תודה מיוחדת למשורר יוסי גמזו, שכבר העתקתי 

שהלך פעם עם בתו  במשורר  לו אני נזכרתש כל פגישה עם שירב משיריו אל המחשב שלי.
שם" רון פגישה בגותב גמזו ב"זככ הצוחקת בין כל הדברים שנולדו שנית. באילו צלילות ויושר

חנק ם שנעל הבדידות, אותו כתב ברייל של המתייראים לראות, אותו צי לכוד שירטון, ועל הגש
 .נפלא בגרון המרזבים ושותת, שותת.

 
 שרה כץ

 

 העיתון כמובן שלא הדפסתי בבת אחת ובשום אופן אי אפשר להסתפק באחה"צ של יום אחד.
כל  ך.פהפיים וכמה מסות ואני מצפה להמשירים ימאד מרשים ומעניין! הספקתי לקרוא כמה ש

 .הכבוד לך, על המצגות ועל העיתון

 לאה הולצמן

 

?!( חינםלשרית )ואפשר להעביר גם לדודי בן עמי(, נהניתי כדבעי מהזכות שנתת לי לעיין )וב
בת, שכת ב'עיין ערך שירה' הראשון. כן ירבו. עבודת עריכה יפה וראויה, כמו גם מספר דברים

א יין לאת השיר של דודי בהשראת סלבדור דאלי, קראתי ב'בסימן כתיבה' ועד .הניתי לקרואשנ
 .םנכתודיון בעי לכךאולי יהיה ראוי להקדיש  .בטים הקשורים אליויסיימתי לחשוב על כלל הה

ות עות בשבירת מוסכמות ומסגרבתקופתנו ובארצנו )הציניות והפר כגון: האם ניתן עדיין
ם, וד, וזאת נכון לגבי שתי הנ"ל, ולהחריד...(, לדבר ללבם של קוראיובהנמכת השפה וע

ין ים, במה הגבולות הראוי .וש במבנים או תכני שירה 'עתיקים'במשקל, ו/או חריזה ו/או שימ
 חרותשאיבת השראה ממבנה 'רומאנסה' כגון הרומאנסות של לורקה ו/או גם מתמונות כאלה וא

 עצמאי ומיוחד-ר הנדון, שעדיין 'ישאירו' למשורר קולשל דאלי בן אותה תקופה של המשור
למשל בשימוש כזה או אחר באלמנטים של ביטוי ותוכן  ן האחרון, בהתחשבימשלו )העני

יעה קרובה, בשיר של ורקה, ולכאורה חלקם גם זכו לנגל שמשותפים לכמה רומאנסות מאת
  (.דודי

קשר במומחית וגם חסר לי ידע רב,  כמובן שאיני מציעה לתרום מאמר בנדון, כשאיני מבקרת
צים לרומאנסות בשום תקופה רלוונטית להשראה ששאב דודי, אך דומני שיש לכם בצוות היוע

ין א עדיהנוש, לדעתי .שיכולים לפרסם מסה מעניינת בנדוןגורמים יצירתיים ובעלי ידע כאחד, 
 אינו שחוק להכביר.

  
 אז תודה, וכל הכבוד על המלאכה.

ריהודית קנטו

ֶות. ה ִהיא מָׁ ִתיקָׁ  שְּ
ל יֹום ִעם ַהֶהֶלם שֶ   ּהלָׁ ִהיא חֹוֶזֶרת ּכָׁ

נָׁה בָׁ ֵתִפי, ִצפֹור לְּ ֶשֶבת ַעל ּכְּ  ,לָׁ
ֵעינַ  ַנֵקר בְּ ֹחרֹותּולְּ  ִים שְּ

ָאֹדם רֹוֵעד הָׁ ִריר הָׁ  ּוַבשְּ
 ֶשל ִפי.

 
 אן סקסטון

 תרגום: עודד פלד
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 אירועי ספרות

 
 

  רה עםלאוהבי היבשת השחו - סיפור, בשיר ובריקודב -ערב ספרותי שכולו אפריקה 
 ,ולהמפגשי אדם וטבע באנג .גורילות ודיפלומטיה מחברות הספר תמר רוןו תמר גולן

רח'  "ענבל"תיאטרון . 19.30בשעה  7.1.07-הערב יתקיים ב .להקת בנגורהבהשתתפות 
 פשית.. כניסה חו03-5173711 .צדק תל אביב, נווה 6יחיאלי 

 
  ברט, דוד ווינפלד תרגם משיריהם של זביגנייב הר –המקור בלועזית עם דוד ויינפלד

 –. משכנות שאננים 10.00בשעה  21.1.07צ'סלב מילוש, ויסלאבה שימבורסקה. 
 02-6292212ירושלים. 

 
  העפיפונים" מאת חאלד  ם צאת הספרים "רודףע -  פיפוניםמסע בארץ הע -אפגניסטן

 -חברה בתוכנית: פוליטיקה וחוסייני ו"מוכר הספרים מקאבול" מאת אוסנה סיירסטאד. 
ול בית אריאלה, שדרות שא. 16.1.07. ום בחברה האפגניתי-רודף העפיפונים וחיי היום

 03-6910141/5 אביב,-, תל25המלך 
 

  בית . 'כובאנטון צ על מטלוןהסופרת רונית  - חנות בספרותת -סופרים מחפשים קוראים
 ביב, א-, תל25שדרות שאול המלך .  19.30בשעה  23.1.07אריאלה, 

03-6910141/5  

ל ַהבֹוֵקע   ַבִשירּכָׁ
ִעתֹו, ִשיל בְּ  ַמבְּ

ב שָׁ  שֹוֵקַע וָׁ
ֵחיק  ה לְּ  :ֵראִשיתוֹ ַמטָׁ

ן ַהמַ  ִאילָׁ  ירִש ּכְּ
יו. שָׁ רָׁ ַמת שָׁ יֹו ַעל ַאדְּ  ֶאת ִפרְּ

 
 דן פגיס
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 שונות
 

 ?מי מכיר, מי יודע 
 האם מי מקוראינו יוכל לסייע באיתור מקורו של השיר הבא:

 בלילה

ת למה בא/  אלי//  כפרחי הלוטוס הם שטים במרום/  בלילה שומעים נשימת כוכבים

 יינִ עֵ  גלגל/  לחי התפוח של ילד קטן? // להזכיר את התהום/  אלי על כנפיים שחורות

על  למה באת/  אלי//  לעולם לא ידום/  הגל הרוגש של הים // שיודע לראות בחלום

 להזכיר את התהום?/  כנפיים שחורות

 :ת קריב ילדי מועדונית לוטם, אני חוזרת על פנייתי אליכם שפורסמה בגיליון הראשון

וחה מחלקת הרו מופעלת על ידיהמועדונית ים, ישמחו מאוד לתרומות של ספרי ילדים. 

ם הבאי מגיל הגן ועד כיתה ה',של עירית קרית ים ומשרד החינוך. מדובר בילדים 

י, סיוע לימודהילדים במועדונית מקבלים . ספרים לרכושאינה משגת  ממשפחות שידן

 ,תרומות הספרים. הכתובת למשלוח: שרית שץמאוד לחברתי וארוחה חמה. נשמח 

 אותם תורמים ששלחו את תרומותיהם.ל. ותודה מקרב לב 36589 קיבוץ שריד.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ַעּכֵ  ה לְּ ַקשָׁ  לֲאִני ֲעַדִין ִמתְּ

 רל ַחלֹון מּוָאֶשֵמֲאחֹוֵרי ּכָׁ 

ַתֵתר ִספּור ַחִיים  ִמסְּ

חֹות  ֹלא פָׁ

ֹמק  עָׁ

 ִמֶשִלי

 רחל חלפי


