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  דבר העורכת
החוג לשוחרי שירה מרכין ראשו ומשתתף 

וסר ורגב על באבלן הכבד של משפחות גולדו
  .נפילתם של הבנים אודי ואלדד

החוג לשוחרי שירה מתפלל ומייחל לשובו 
, חי, תהשל גלעד שליט הביבמהרה מן השבי 

  .בריא ושלם
 

 

 

  

  
  

, )בזעיר אנפין" שיר ותרום"מבצע (המצגת של מריאן ובבט רבינוביץ הפצת בעקבות 
בשם , בשמי .₪  4000, נתרמו עד כה לשני מוסדות לילדים עם צרכים מיוחדים

תודה מקרב לב לכל התורמים על , מריאן ובבט רבינוביץ ובשם מנהלי המוסדות
  ).קישור למצגת( .ניתן עוד להמשיך ולתרום וכל המרבה הרי זה משובח. נדיבותם

  
עיין "רות למערכת המאפש, ברצוני להביע תודה נוספת להוצאות הספרים השונות

, העוסקים בשירה מסות וחומרים איכותיים, להביא בפניכם מאמרים" ערך שירה
שיתוף פעולה זה הנו מבורך ויש בו . כפי שניווכח בגיליון זה ובגיליונות הבאים

  .אמנות השירהתרבות של  להעצמתהתרומה גדולה 
  

  ?ומה בגיליון זה

  .ותיקים וחדשים –שירים של כותבים משובחים 
חלקו השני של ". הדור שביזבז את משורריועל "חלקו הראשון של מאמר מרתק 

משיריו של המשורר האמריקאי " עיין ערך תרגום"במדור . המאמר יובא בגיליון הבא
וכן " חוצה ברגל את האטלנטי"צאת ספר שיריו בתרגום לעברית לרגל , בילי קולינס

ספינה "ו של מיכאיל לרמונטוב תרגום נוסף משירי. רשימה על המשורר ושיריו
  .ורשימה קצרה על השיר ומקורותיו" ערפילית

  
  .קריאה מהנה ומפרה, אני מאחלת לכל הקוראים

  
  שרית

  

http://www.saritpoetry.co.il/
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  משה יצחקי

  ְרנֹובֹוטַ ֶוִליקֹו 

   Happyִמְסֶעֶדת ּבְ 
  ַּכת ַרְגַלִיםֶמְלָצִרית ּבּוְלָגִרית ֲארֻ 

  .ְלָחן ָערּוךְ ֹות ׁשֻ ִמְתּכֹוֶפֶפת ְלַנּק
  ָמֵלא ִמְקָרא ָּכתּוב לֹא ָהִייִתי אֹוֵמר ֶׁשֵאיןִאלְ 

  ַלֲעמֹד ֵמֲאחֹוֵרי ִאָּׁשה ֶׁשְּמַנָּקה ֻׁשְלָחן
  ְרנֹובֹו ֲאָבל ָּכאן ְּבֶוִליקֹו טַ . ָהפּוךְ 

  ִעיר ְיֵמי ֵּביַנְיִמית ְּתלּוָיה ַעל ַהר ֵמַעל ָנָהר ִמְתּכֹוֶפֶפת
  ָּלׁשֹון לֹאֶמְלָצִרית ְצִעיָרה ּוַמְרָאה ִלי ֶאת ֶׁשהַ 

  ,ֶאת ָהִעּנּוג ְוָהִעּנּוי, ֶאת ַהִּגּלּוי ְוַהִּכּסּוי, ּתּוַכל
  ֶאת ֵמיַטב, ֶאת ַהִּנְפָלאּות ְוֶאת ַהְנִפילּות 

  ַהִּׁשיָרה ְוֶאת ְּכָזָבּה ְּבִחּפּוַׂשי ַאַחר ִאיָתָקה 
  ַהְּסמּוָיה ִמן ָהַעִין ְּגלּוַית

  נֹוף ָּברּוחַ 
  
  
  

  מול תבור לקראת שבת

  ּלּו ָהיּו ָּבִאים ִּבי ַאט ַאט ִא 
  ְרִביָצתֹו ַהְּׁשֵלָוה ֶׁשל ָהָהר ֶהָעטּוף

  ַרַחׁש ִלּטּוף , ְּבִהינּוַמת ָעִבים אֹוֶדֶמת
  ִנָּצִבים ְּכמֹוטֹות     , ָהרּוַח ְּבקֹוֵצי ַהַּקִיץ

  , ַאִּפְריֹון ַּבָּׂשֶדה ֶהָחרּוׁש ִּבְתנּוַחת ֵליל ְּכלּולֹות
  הֹו ֶיה , אֹוהֹו, ָהִייִתי. ְּבִבְקַעת ְּכסּולֹות ְיֵלל ַהַּתִּנים
   אֹורטֹוֵבל ְּכמֹוָתם ָּברּוַח ּבָ . הֹוֶוה ִאָּתם

  ָהִייִתי ָיכֹול, ִּכְפלּוַמת ֶאְפרֹוחַ 
  ֵצאת ִמּגּוִפי ִלְקַראת ַהַּמְלָּכה ִּבְתנּוָעהלָ 

  ְמֻעְרֶטֶלת  , ְּכמֹו ֶׁשִהיא, ְרֶּגֶׁשתִּבְלִּתי מֻ 
  אִתי ְּבַאַחת ְּכִדּבּוק  ֵּתֵצא ִלְקרָ 

  ְלָכה: "ָּתבֹוא ְּבגּוִפי ְּבִנּגּון
  ַוֲאִני ָאבֹוא ָּבּה ְּבִׁשיר , "ּדֹוִדי

  ְוֵנֵצא " ִלְקַראת ַּכָּלה"
  

  , ָׂשֶדה ָחרּוׁש ְואֹור ְּפלּוָמִתי, ָׁשד-ּבֹואּו ַהר
  ,  קֹוֵצי ֶחְמָּדה ִויֵלל

  ינּו ּבֹואּו ִּבי ַאט ַאט ְוַיַחד ֵנֵצא ִמּגּופֵ 
  ֲחבּוִקים ִלְקַראת

  
  
  
  

  2004, הוצאת הקיבוץ המאוחד, "ועל סביבותיו שב: "מתוך
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  רמי דיצני

  פצמץ

  ׁשּום ָאָדם ֵאיֶנּנּו ִאי
  ;ֻּכּלֹו ִמֶּׁשל ַעְצמֹו

  ;ֵחֶלק ֵמֶאֶרץ ַרָּבה, ָּכל ָאָדם הּוא ִּפָּסה ִמן ַהַּיֶּבֶׁשת
   – ַּבֲהמֹון ָים –ָעָפר ִיָּגֵרף -ִאם ּגּוׁש

  ֵאירֹוָּפה ִּתְהֶיה ֶנְחֶסֶרת
  ֶסַלע-ַמָּמׁש ְּכמֹו לּוא ָהָיה ֵּכף

  ְּכמֹו לּוא ָהָיה ֲאֻחַּזת ֵמֵרֶעיָך 
  ;אֹו ֲאֻחָּזְתָך ֶׁשְּלָך ָהָיה

  מֹותֹו ֶׁשל ָּכל ָאָדם ְמַפֵחת ִּבי
  ;ָהָאָדם־ִּכי ֲאִני ְמׂשָֹרג ְּבֶגַזע-ַיַען

  ֵאׁש ַעל ֲחָרבֹות ֲעֵׁשנֹות עֹוד ָּבָהר- ֶבתְוַאף ַאָּתה ְּבָעְבְרְך ְּבֶמְרּכֶ 
  :ְּדַאג ָּתִמיד ִּכי ֻיְבַהר

   –ַהִּמְצָרר -ַהְּכָפר ֵעת ֶנֱחָרד ַהִּכָּכר ִמְּבַרד ְּפָצצֹות-ְלִמי ְמַצְלְצִלים ַּפֲעמֹוֵני
  
  

  .ְלָך ֵהם ְמַצְלְצִלים
  
  
  .ת בתבלהיחידו) ץ"פצמ(יצרניות פצצות המצרר , סין וישראל, רוסיה, ב"ארה*

  

  

  

  רפאל אמיר

  !לכי
  ְּכָבר לֹא ֶאְמָצא

  הֶאת מָ 
  ֶׁשּלֹא ָמָצאִתי

  .ַעד ַעְכָׁשו
  ּוַמה ֶּׁשעֹוד ֶאְמָצא

  .בְּכָבר לֹא ֶנְחׁשָ 
  ְוִאם ָמָצאת

  ְּדָרִכים
  ֶאל ַקְמלֹוִני
  .ֶזה לֹא יֹוִעיל

  ִּכי ְמלֹוִני
  .ֶנְחַסם ִסּפֹו

  ֲאִפּלּו ִאם ַאֵּפְך 
  -ס ֶאל ַהַחּלֹון ָּפחּו
  .ִהְתַרֲחִקי ִמּפֹה

  
.ִּכי ֵאין ַעל ִמי ָלחּוס
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  עודד פלד  

  סהר טרופי מלא

  ַסַהר ְטרֹוִּפי ָמֵלא נֹוֵׁשק ִּפְסגֹות
  ָיֵרַח ָּכתֹם ֲעָנק-ָּגְלָית. ּגֹוָלן

  .ֵמֶהן ָוָהְלָאה רֹוֵכב, ְלַצָּואָרן
  לֹא ּפֹה ַסף. 'ָׁשם ָהֵרי'לֹא 

  ִּכי ִאם ֶאֶפס, ַיְרֵּדן ֲהָרִרי
  .ַזְלַזל ְזַמן, ֶמְרָחק
  ְצָלִלית ָּפרֹות רֹוֶחֶקת, ִהֵּנה

  ְמַטֶּפֶסת ִּגְבָעה ְּבִדְמּדּוֵמי יֹום
  ְיֵלל ַּתן ְּבֵסֶתר. הֹוֵלְך ּוַמֲעִריב

  ,ָּפתּוחַ , ָׂשֶדה ָצהֹב. ַמָּטע
  ,ִנְתָלם ַׂשְרַעֵּפי ֵעֶׂשב ָׁשחּוחַ 

  ַסְלֵעי ַּבֶּזֶלת ְׁשחֹוָרה
  . ָביוֵאׁש ִּבְרגָ - ִמְכַות
  .ְוַעְכָׁשו. ָּכאן

  
  :ֵאֶּלה ַהַּמְראֹות ָחזּו ֵעיַני

  ַסַהר ְטרֹוִּפי
  ְּפָסגֹות
    ָּכתֹם ָּגְלָית

  ַזְלַזל ְזַמן
  ַסף ַיְרֵּדן

  ְצָלִלית ָּפרֹות
  ִּדְמּדּוִמים
  ֵסֶתר ַמָּטע

  ָׂשֶדה ָּפתּוחַ 
  ֵעֶׂשב ָׁשחּוחַ 

  ַּבֶּזֶלת ְׁשחֹוָרה
  ֵאׁש- ִמְכַות

  
  ְוָכל ַהְּׁשָאר
  עֹוד ְיֻסַּפר
  רּוחַ - ֵעת ַׁשַחר

  ָיבֹוא
  

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

 לשירה



7 
 

  אשר רייך

  שיר המעלות לדוד
 ֶהָעִתיד ָנַסע ִאּתֹו. ֲאִביָדן ָנַסע

  עּו ַלְוָיִנים ְלַלּוֹותֹו ְּבַדְרּכֹוָנְס 
  ָנְסָעה ַהַּמְזִּכיָרה ָהֶאֶלְקְטרֹוִנית
  .ּוְמכֹוַנת ַהְּכִתיָבה ַהַחְׁשַמִּלית
  ,ָנְסעּו ַהֵּסיַאְנִסים ְוַהְּניּוַאְנִסים

  ַהָּפֵטפֹון ְוַהּפֹוֶאִטיפֹון, ַהֶּפֶלאפֹון, ַהֶּטֶלפֹון
  . ְוַהָּדִויְדאֹוֵטיּפַהִּויֶדאֹוֵטיּפ , ָנְסעּו ַהֵּטְיּפ

  ַּתְסִריִטים ְיָׁשִנים ְוצֹוְנִנים ָנְסעּו
  .ְלָהִפיק ֶאת ַעְצָמם ְּבהֹוִליבּוד ִעִּלית

  ֲאֵבִלים עֹוְבֵדי ַהִּמְבָרָקה, ַהֵּמָאה ַהְּׁשלֹוִׁשים ֲאֵבָלה
  ֲאֵבלֹות ַהַּטְלָּפִנּיֹות. ַעל ָהעֶֹמס ֶׁשָּיַרד ַלֲחִצי ַהּתֶֹרן

  ,ָאֵבל ְמַעֵּבד ַהַּתְמִליִלים, ה ַהֵּביְנְלֻאִּמיתַּבֶּמְרָּכִזּיָ 
  ֲאֵבלֹות ַהְּמכֹונֹות ְלַהְׁשָמַדת ִמְסָמִכים ּוְלַהְׁשָמַדת ְרָגׁשֹות 
  ֲאֵבָלה ַהּפֹוִליִטיָקה ֶׁשל ַהָּלׁשֹון ְוַהְּמִדיִנּיּות ֶׁשל ַהִּדְמיֹון

  ֲאָבל ַהַפְקס ְוַהַּצְפָצף ּוַמְחֵׁשב ַהִּכיס
  .ֲאִביָדן ָעָלה. ִאים ַמִּגיר ִּדְמָעה צֹוְנָנהְּבֵאין רֹו

  ַּגּגֹו ַהָּמִגי ָעָלה ִאּתֹו ַעד ַלּקֹוָמה ָהֵאיְנסֹוִפית
  .ְּבַמֲעִלית ָהֲעלּוִמים ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהְּטהֹוִרים
 ָעלּו ִׁשיִרים ֶטֶלִקיֶנִזּיים ְצרּוִרים ִּבְצרֹור

  ִריםָעלּו ֲעזָ , ַהִּמְסָמִכים ְוַהִּתְׁשּדֹורֹות
  סֹוִדִּיים ְוַאְרְּגֵזי קֹוָקה קֹוָלה

  .ָעלּו ָהֶאגֹו ְוָהֶאגֹוָרל ְּבַמְכִׁשיִרים ִׁשּמּוִׁשִּיים
  .ָּכל ַהַּלַחץ ְוַהְּבִדידּות ָעלּו ִאּתֹו ַלֶּפְנְטָהאּוז ַהּקֹוְסִמי

  ,ַהֶּדֶלת ִנְסְּגָרה ַעל ַּתֲעלּוֵלי ַהָּפָרּפֹוֶאִטיָקה
  ִחיצֹון ִנְפְרׂשּו ְּכָׁשִטיחַ ְטיּוטֹות ֶׁשל ֶהָחָלל הַ 

  .ִלְכבֹוד הֹוד ְנִסיחּותֹו ֶׁשל ַהִּׁשיָרה ָהִעְבִרית
  

  

  

  שי אריה מזרחי

  לעתים אנו מחשיבים את עצמנו יתר על המידה

  ִמְתַרֵּוַח ַּבִּכֵּסא ַּבִּמְרֶּפֶסת ַרְגַלי ְׁשמּוטֹות ַעל ְׁשַרְפַרף ְלַאַחר
  ְּבִדיּוק ָאַכְלִּתי ָסָלט, ַהַּלְיָלה עֹוד ַחםיֹום ְׁשָרִבי ְועֹוד לֹא ֶּפַסח 

  ַּדק ַקר ְלַצֵּנן ֶאת ַהּגּוף ּתֹוְך ְקִריַאת ַמֲאָמר ַעל מֹונּוֶמְנט- ָקצּוץ ַּדק
  ַּפְרָותֹו , ֶהָחתּול ִנְכָרְך ְּכֶצַמח ְמַטֵּפס ְסִביב ַּכף ָיִדי ַהְּמַלֶּטֶפת, ִמְלָחָמה

  מֹונּוֶמְנט , זּוָגִתי ָנָחה ְּבֶאְמָצָעּה. ֵעֶבר ַהִּמָּטהֲאִני ַמִּביט לְ . ְקִריָרה ְוַרָּכה
  ַעְכָׁשו ַהֶּטְמֶּפָרטּוָרה ֵהֵחָלה . ֲאִני צֹוֶפה ָּבְרחֹוב. ֶהָחתּול ָהַלךְ . ַאֲהָבה
  ִהיא ִמְתַהֶּפֶכת, ֲאִני ַמִּביט ׁשּוב. ָהרּוַח ְנִעיָמה, ָלֶרֶדת

 .ֵמִניַח ָעֶליָה ָיד, ְמַטֵּפס ְלִצָּדּה ֲאִני. ָרַוח ִלי. ּוְמַמְלֶמֶלת ְּדַבר ָמה
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  נעמה ארז

  גדול בתורה

  ירֹולּבִ ן ּגַ בֶ ֶעְׂשֵרה ִּבְרחֹוב אֶ -ֶׁשָהִייִתי ַיְלָּדה ַּבת ְׁשֵּתיםּכְ 
  ָּבחּור ְּבַגְרַּבִים ְלָבִנים

  ּוִמְגַּבַעת ֻמְׁשֶחֶרת
  ָהָיה יֹוֵרק ּוֵמֵסב ֶאת ַהָּפִנים

  .ּולֹו עֹוֶבֶרתְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָהִייִתי מ
  

  ָּגדֹול ַּבַּמֲעִׂשים, ָאְמרּו ִלי ֶׁשִּנְהָיה ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה
  ְולֹא ֵהַבְנִּתי ֵאיזֹו ְּגֻדָּלה 
  .ֵיׁש ְּבַמֲעֵׂשה ַהְּיִריָקה

  
  ֶעְׂשֵרה ִהַּגְעִּתי ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת-ְּכֶׁשָהִייִתי ַיְלָּדה ַּבת ְׁשֵּתים
  ,ָרהֹוְׁשחהּוא ָעַמד ָׁשם ְּבִמְגַּבַעת 

  :ְוָקָרא, ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה
  "ַעל ַּדַעת ַהָּמקֹום ְוַעל ַּדַעת ַהָּקָהל"

   –ֶעְׂשֵרה ַחָּפה ִמַּמֲעִׂשים - ַּבת ְׁשַּתִים, ַּבָּקָהל, ַוֲאִני
  ַמִּביָטה ּבֹו ְּבֵעיַנִים ַלחֹות

  -ּוִמַּמַעל 
  .ַהְּׁשִכיָנה ּבֹוֶעֶרת

  
  
  

  

  אני זוכרת
  ְך ָלַקח אֹוִתי ֶאל ַהִּגְבָעהֲאִני זֹוֶכֶרת ֵאי
  ֵאיְך ָמַסר אֹוִתי
  ַּגֲאָותֹו ַהְּפגּוָעהַמת חֲ ּבַ ְוָאז ָרַצח ָּבֶהם 

  ַאֲחֵרי ֶׁשִהְתַעְּללּו ִּבי ַאֲחֵרי ֶׁשָּמַסר אֹוִתי
  .ִּכי ֲאִני ִאָּׁשה

  
  
  

יכון עבדה שנים רבות במערכת החינוך ועם נוער בס. יועצת פסיכותרפית רב תחומית, נעמה ארז
למדה תקשורת בין אישית באוניברסיטת בן גורין בנגב ועסקה במחקר ובבניית תוכניות . ובמצוקה

  .לימודים בחוג לחינוך באוניברסיטת תל אביב
.2007, "גוונים"הוצאת , "העברה נגדית"השירים מתוך ספרה הרביעי 
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  איתן קלינסקי

  בבית היתומים דיסקין
  םיִ לַ ׁשָ ירּוּבִ  יןקִ יְס ים ּדִ ִמ תֹוֵבית הּיְ ּבְ 
  .םיִ ּנַ ר ִׁש סַ ה חֲ פֶ י ּבְ בִ ׁש ָאּלֵ ּפַ ְת הִ 
  ם ֹוּיה ּבַ קָ דּוׁש ְס מֶ ׁשֶ 
  הלָ יְ ּלַ ר ּבַ בּוׁשָ  חַ רֵ יָ 
  ת ילֹוִח ת מֹועֹומָ ּדְ  אּולְ ּכָ 
  ָאב ת מֵ רּוד ּכָ לֶ י יֶ ינֵ עֵ מֵ 
  .םּיָ ר לַ בֶ עֵ ת מֵ טֶ טֶ ׁשֹוְּמ ת הַ עַ דַ ֵאם לֹא נֹווְ 
  
  םיִ לַ ׁשָ ירּוין ּבִ קִ יְס ים ּדִ ִמ תֹוּיְ ית הַ ר ּבֵ צַ חֲ ּבַ 
  יםפִ ׂשּוים חֲ צִ י עֵ ירֵ ִמ ין אֲ ּבֵ 
  תירֹוִמ ת ְט יהֹוִמ ּכְ  אּולְ כְ נִ 
  .תרּוחֲ י ּבַ מֵ רְ ת קֹומּוְת י יַ לֵ עֲ ׁשַ ּבְ 
  
  ת מֹוע חֹורַ ה קָ כָ פּות ְׁש מּוּלְ ִא ּבְ 
  ,יםִמ תֹוּיְ ית הַ בֵ ה ּבְ בָ לּות צְ דּולְ יַ 
  יתפִ סּות אֲ דּולְ ע יַ דַ ֹו יָ ּב
  ַרַעף עַ רּוִית ּפְ ּבַ  תֹוּתד עִ רַ מֹוּבְ 
  ,היפָ י ִׁש פּוף ַּגב ּוְבלּוש ּכְ רֶ חֹּבְ 
  אׂשָ ִמיד נָ י ּתָ ִת ל אֹובָ אֲ 
  תירֹוין קִ ים ּבֵ ִּת עִ ה הָ לֵ עֲ מַ ּבְ 
  .םי חֹפֵ ְט ן נֹוׁשֶ י ּדֶ פֵ עֲ רֹו
  
  דת עַ רֹועֲ יַ ּבְ ים רִ ּוְ עִ ים קִ חָ ְׁש  אּוְׂש נָ  תֹואֹו
  יקיר רֵ ִת י הֹוִת אֹו
  .לפֵ נֹווְ ה עֶ ֹוט ּתלֶ עֶ י ּבְ פִ סּואֲ 
  
  

  ".77ספרי עיתון "שיצא לאור בהוצאת " והיו אחד בידי"מתוך ספר השירים 
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  דודי בן עמי

  להפליג

  : ִלְלמֹד ַמְּצבֹות ַהִּתְפָאָרה ֶׁשָּלּה/ וֵאיְך ִּתְלַמד ִׁשיָרה ִאם לֹא ָּתׁשּוב
  .יַזְנִטּיֹוןִהיא ּבִ , ַהּקֶֹדׁש- ֶאל ִעיר/ ַעל ֵּכן ִהְפַלְגִּתי ַעד ּבֹוִאי ַהּיֹום

  .שמעון זנדבנק: תרגום, "מסע לביזנטיון: "ויליאם בטלר ייטס
  

  .ַּבְּגָבעֹותעֹוד  רֹוִעים ַוַּדאי ָהֲאֻצָּלה סּוֵסי
   ָחמּוׁש ָנִסיךְ ֶאְרֶאה  אּוַלי
    .ַנְרִקיס ְּבָידֹו. ְּברַֹמח

   ִנְטָּבעֹותֵהן  ַהעֹוד – ַמְטְּבעֹוַתִיךְ 
  ,נֹוֵצץ ֻמְׁשָלכֹות ,ּוַבֶּכֶסף ִּבְּברֹוְנָזה

  .ִעֵּור ִציָתר ְמַנֵּגןֶאל , נֹוֵצץ
   ,מּוֶפֶזת ְזכּוִכית ְּפֵסיָפֵסימּול , ֶאְכַרע
   ,ִמְפָרׂשְללֹא , ֵמֵחיִקי ָּתׁשְֹטָנה ְׁשנֹוַתי

  .ָהאֹוְבִדים ַחַּגִיךְ ֶאל , א ֶהֶגהלֹ
  יֹוֵדעַ  ָהִעִּתיםִאיׁש , ִּכי ִּבי
  ;ַׁשַער ָּבךְ  ִנְפַרץ ֵאיָכה
  .ּתֹוָתִחיםמּול  ּכֹוְרעֹות ְזֵקנֹות ָעִרים חֹומֹות

   
  ְּבָנֵקל ַהֶּדֶרךְ  ְלהֹוָראֹות ְלַצּפֹותֵאין 
   ֻחְמָרה ַמְצִריִכים ִׁשּקּול ַהַּדַעת ָחְמֵרי

  . מֹוָצא ְנַמל ְוַהְּסִפינֹות
  ,ַהֶּלֶכת ִסֵּפיַעל  ּדֹוַמַעת ֲאהּוָבִתי

   ִמְצָחּה ִקְמֵטי ,ִפינֹוַתיְס  ַיִּׁשיקּו ְּבִלי ֵמִׂשים ָּפֶניהָ 
  .ַלֶּדֶרךְ  ַמּפֹות ִמְתֵוי
   ָּבֵנינּו ְּבֵלַדתַּגם 

  ְׁשֵלמֹות ִּבְלִּתי ְּפֵרָדה ֲהָכנֹותֵיׁש ִמין 
  .ַּבַּגל ַמֶּכה ַחְרטֹום ִמְׁשָּגל בְּבִמְׁשּכַ ְּכָבר  -

  ַהַּמְפִליִגים  ְּבִמְפְרֵׂשי רּוָחן ֲהלֹא: ְנׁשֹות חֹוִפים
  .ּגּוףהַ  ַברִמּדְ  ָלנּוס

  
  ַּפַעםֶׁשל  ַּבֻּפְנָּדִקים
  ַהֻּפְנָּדִקית. ְלִמְׁשָאלֹות ִּפָּנה אּוַלי ָהְיָתה
  ַעל סֹודֹות ַיִין ִעְּמךָ  ׁשֹוֶתֶקת, ָיְׁשָבה
   ֵעֶרךְ  ֶׁשל ְלִחידֹות ּוְלַרֵּקעַ  ָנִתיב ִלְבחֹר
  . ֻמְׁשָאִלים ַמְזֶּכֶרת ְצִמיֵדי
   ָּבּה דּוָיְס  סֹוֵחר-ְוִאיׁש ַמְצִּביא
  .ִמְתַיֵּסר ֶּגֶבר ְלֶנֶפׁש ַאְלָמָנךְ 
   צֶֹרךְ ֵהן  ַהְּבָדיֹותַּגם  – ֶׁשִהְּנךָ  ְּכִפי אֹוְתךָ  רֹוָאה

  ".ַּבְּיִריָדה ִהָּזֵהרַרק "ִעם  ַהּבֶֹקר- ְּכמֹו ָקֶפה
  !ֵאיָנם  

  ,ַהֻּפְנָּדִקית, ַהּטֹוִבים ַּפַעםֶׁשל  ַהֻּפְנָּדִקים
  .נֹוָתר ַהּמֹוָרדַרק 

  
  ,ֲחָדׁשֹות ִּפְרסֶֹמת ְּכָרזֹות ָרצּוף ָהָהר ִמְדרֹון
   –ַעְרִּפיַח  ָטעּון ָנֵמל

  ,ְמֻעְרָּפִלים ֲחָׁשדֹות
  . נֹוְזִלית ֻזֲהָמהצֹוְוִחים ּבְ  ַאְׁשָּפתֹות-ֵציד ַׁשֲחֵפי
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   ,ִמִּלים-ֶעְדֵרי: ְלִמְטָעִני
  ,ָסִחיר ׁשּוק-ֵעֶרךְ ֵאין  -

  ְּפרּוָעה  ָעָגהּבְ  ָּתקּועַ  ְלׁשֹוִני ֶקֶרסַּגם 
  .ָׂשפֹות תּדַ ַוֲחלֻ ֶּבטֹון  ִּבְרִציֵפי ָעג

  ַהּקֶֹדׁש -ֶאל ִעיר ֶאֱעֶלה ֵאיךְ 
  .ִעְקבֹוַתי ֶּפַסע ַיְסִּגירּו ַצֲחָנה ְקִריֵׁשי, ְמגָֹאל

  
  , ֲחָדׁשֹות ָהַרְדיֹו- ְמָכֵליָּכל 

   ,ּדֹוֵחק ַהֶּטֶלפֹון
  .ָעָבר-ֵמייְ  ְלַאְחָסַנת ֶנֱעַרךְ לֹא  ֵליִלי-ְמלֹון

  , ְּבִסּכּוילֹא : ֶאָחד ַהַּתֲעִריף – עֹוֵבר ָוָׁשב
  ,ִּבְׂשִכּיֹותלֹא 

  .ַהְרַּפְתָקה ֵמֵריחַ ַחף  ַּכְרִטיס ַמְגֵנִטיהּוא  ַמְפֵּתחַ 
   ִסיֶרָנה ִצְוַחת
    – ֲעִלילֹוֶתיהָ  ּוְמַׁשָּנה ֵׁשָנה ְמַכָּבה

  !ַּתְחלֹםַאל    
  .ִּמיְסיֹוֶנִריםלַ  ֵחְרִׁשים ָהֱאִליִלים עֹוְבֵדי
  . ֻהְכַחׁש ַהֶּנֱאָמן
  .ִליׁשֹן ָׁשְכבּו ָהִעיר ַיְלֵדי

  ."ּתֹוָדה. ַּבַּקָּבָלה ִרּׁשּום – ַּתְכִׁשיֵטיֶכם ְלַהְפִקידָנא "
  

  , ִסְמַטת ַהְּנחֶֹׁשת, ַלּׁשּוקַרד  ַהּבֶֹקר
  . ֵׁשמֹות – ַהַּבָּׂשִמים ְרחֹוב

  .ְּתפּוסֹות ִנָּיהַהחֲ  ֶעְמדֹות – ַקִּלים ְּבִעּקּוִלים
  ,ַהַּדְרּכֹוִנים, ַהַהְרָׁשָאה ִמְׂשְרֵדיָּכל  רִמְבחַ 

   – ַהְּנתּוִנים, ַהִחּסּוִנים
  ." ל"ֵׁשם ַהּנַ - ַעל ַמָּסע-ְּתעּוַדתֵאין "

   ִּתּיּור ַיְרחֹוֵני – ְנַיר ְכרֹומֹו: ֶנָחָמה ַקח
  .ְמֻמְׁשָמִׁשים   
  

  'ָחזֹורָהלֹו'זֹול  ְּבִבּטּוחַ ָּדן  ִמְׂשַרד ַהְּנִסיעֹות
  ."ַהַּקָּלה ַּבֶּדֶרךְ ׁשּוב  – ִאָּתנּוֵצא "

  :ִמְבָצע
  – ַהֶּמִׁשי ְּבַדְרֵכי ַּתֲאִמינּוַאל "

  ַהּׁשֹוֵטף ֵמָהֵעֶרךְ  ַהְפִקידּו
   ֻיְׁשַלם ִּתְקַוְתֶכםל ַהַּמָּסע אֶ  ,ַבעּקֶ ְלהֹוָרַאת הַ 

   .ַּבּלֹוִּבי ַּבָּמלֹון
  "ֻמְבָטִחים ת ּכֹוְכֵבי ָהֶלֶכתִׁשְבעַ 
   ֶּבָחֵצר, ְלַמָּטה ְוִאיׁש
  ,ְרטּובֹות ְׂשָפַתִים לֹוֵעס

  ."ִּתְרֶצהִאם  ַהֶהֶפךְ  ְוַגם, זֹוָנה ָּבַאְרמֹוןם ׁשָ  ְנִסיָכהָּכל "
  

  ,ַּבִּׁשָּכרֹון ,ִׁשְכָחה ֲאַנֶּסהאֹו 
   ָחתּום ,ְמֻׁשָּבחַּבִזיֵלאּוס  ֵיין
  . ְחִמיץַא ?ַמְחִמיץ .ְּפקּוִקים ַבְקּבּוִקיםּבְ 
   ַהֶּסְרֶּפְנִטין ִמַּמְרְצפֹות ִיְזרֹם ּוָמָחר םׁשָ 

   ִּבְתָעלֹות ַהֶּמַלח ִּבּצֹות ְלֵגיא
  . ּתֹוֶעֶלת-קֹותְמֻפְקּפְ , ְמֻׁשָּיׁשֹות
  . ַהֶּזה ַהִּצָּמאֹון
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  ?ֶאָחד ַמְעָיןֲהֵיׁש עֹוד 
  :ַמ ְע ָי ן - ַעל ִחּפּוׂש ָהֵרץ

   – ְרָנִטיִביַאְלטֶ ; "ַהְּיׁשּוָעה-ַמְעָין"  -
  . ְּבִסין ֻהְסַמךְ  – ִּבְמָחִטים ִּדּקּור

  .ַהְׂשָּכָרהלְ  – ַהַּמְעָין ְרחֹוב -
  , ַנָּיד ִמְסָּפר ,ַּגִּנים- ןיַ ַמעֲ  -

  .אֹוְנֶכם ַלֲהָׁשַבת ָמכֹון
  .ֶׁשָהיּו ָׁשַדִים ֵמֲחצּוֵפי ֵריָקה ְלָיד ֲאָהּה

  
  ִּבָּזיֹוןהַ , ִנְלָעג ָאחֹור ַלָּׁשבְנִׁשיָמה -קֶֹצרִאם 
  .ִׁשָּגיֹוןְּבֶדֶרְך  ָיןַמעֲ -ֵאין-ִזְקַנת; ִמּכֹל ָקֶׁשה
  .אַֹבד ֲעֵדי ָלִׁשיר ִּסּבֹות ֶאְזּכֹר ָמָחר; ָמָחר
  .ֶאְביֹון ,ִלְדרֹךְ  ַסף-ןבֶ אֶ  ,ַמִּגיעַ - לֹא/ַמִּגיעַ  סֹוִפי

  
  

  איליה בר זאב

  חמש טבעות
  ִביםֶמן עֹוְבִרים ַהׁשָ -ַאן-ְּבִכַּכר ְטֵין

   .ְּבָׂשָרם עֹוד ַלחֹות ְׂשִריִדים ׁשֶ ֵּבינ
  ַחּיֹות ֶאֶרץ ְמַכְרְסמֹות
  " ֵקן ַהִּצּפֹור"ּבְ ִּבְכֵבָדם ֶׁשל ֲאֵחִרים 

  ִּכְנָׁשִרים ָרִצים ְוחֹוְזִרים ְלצּוֵקי ַהְּסָלִעים
  .ִּבְקֵצה ָהעֹוָלם

  
  ,קֹולֹות חֹוְגִגים ִנְבָלִעים ְּבֵאׁש ַהִּמְׂשָחִקים

  .ְקנֹוְקנֹות ַהַּמֶּתֶכתִלים ּבִ ִמְתַּפְּת 
   –ים ֶאת ִׁשְפַעת ַהְּפָרִחים ַאּצֹות ְוִזהּום ְמַנֵּצַח ְמַכִּס 

  . ְקַטִּנים ְנַמִּסים ִמְּפֵני ֶׁשֶמׁש ּכֹוְכֵבי ֶלֶכת
  

  ָהַאֲחרֹון ְמַחֵּפׂש ּכֹוַכב ֶצֶדק ְּבֵמי ַהָּים
  ֶאת ִאיָקרֹוס 

   –ַׁשְכֵׁשְך ַהְּמַפְרֵּפר ִּבְׁשֵאִרית ּכֹוחֹו ְואּוַלי ְמ 
  ֶּבן ֶרֶׁשף ָחׁש ְלַהְגִּביַּה עּוף
  ,ּוְלָאן ֵמַאִין, ּוְכָבר ֵאינֹו זֹוֵכר ָלָּמה ֶזה

  ַהִאם ָׂשֵמַח הּוא 
  ?אֹו ָעצּוב

  ! ְּברּוִכים ַהָּבִאים
  הּוא לֹוֵחׁש 

  .ְלָכל ָהָאִצים ָלַגַעת ַּבְּתִהָּלה ְּבַאְרמֹונֹות ַהַּבְרֶזל ַהָּגנּוב
  

  .עֹות ֲאזּוקֹות ַּבֶּנֱעָלם ְוָהָאסּורָחֵמׁש ַטּבָ 
  

  ,ָּבֵעֶמק ַהָּׁשֵלו רֹוֲחפֹות ִצֳּפִרים
  .ְמַצְּיצֹות ְּבֵחן ֶׁשל ַאֲחִרית ַהָּיִמים

  
  .ִאָּכר ַמְׁשִּכים ַלֲעבֹודֹות ַהּיֹום
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  אלי תומר

  השיר שלך לקיץ

  ַהָּסדּור ִנְפָרע ָּברּוַח  ְׂשָעֵרךְ 
  ם ֶׁשל ְׁשִקיָעהְרִסיִסי ְמַפֵּזר ַעל ָּפַני

  ָרִאיִתי ֶאת ַמָּבֵטְך ַמְפִליג 
  םֶאל ִמְקָסם ּדֹוֵעך ֶנֱעלָ 

  ַיְרְּכַתִיךְ  ן ֶאלּוָ ַמָּבִטי ַנְחׁשֹול ְמכֻ  ְוָהָיה
  ְויֹוֵרד עֹוֶלה ִמְתַנֵּפץ

  ַעל ַהחֹוף ַהַּקִיץ ּדֹוֵרךְ 
  הֹוֵדף ְלָפָניו ֵאיל ַּבְרֶזל 

  ָחָדׁש, רעֹוָלם ַאחֵ  ,עֹוָלם ֵמִפיַח ְסִביֵבנּו
  ִמי ַיֲחִליף ֶאת ְמקֹוֵמנּו ְּבעֹוָלם ַעִּתיק ֶזה 

  ִמי ַיְמִׁשיְך ֶאת ְצחֹוֵקנּו ַעל ַהֶּדֶׁשא
  ִהֵּנה ֵּגֵנָרל ִעם ַחָּיָליו ִמְתַקְּדִמים

  ֶבן ִׁשְמִׁשָּיה ְּכמֹו ּתֹוָתח מּולַמִּציִבים לֹ
  ָׁשַמִים ַמֲאִפיִרים

  ּוֵביְנַתִים
  ֵריחֹות ֶׁשל ַיְסִמין 

  ָים ֶׁשִּנְרַּדם ְוִרּצּוד ֶׁשל 
  ְצחֹוק 

  
  
  

  עודד ניב

  הוא שב
  ִמְתַהְּפִכים ַּבֶּקֶבר הֹוָריו
  ַהַּמֵּצבֹות ְורֹוֲעדֹות ָנעֹות
  ִּכְמַעט ִּפְלֵחי ַהַּׁשִיׁש ִנְבְקעּו

  ְלִהָּׁשֵבר בּוְּׁש ִח 
  ֶׁשָּלֶהם ָחַזר ִמן ֶהָעִתיד ַהִּתינֹוק

  ְוַזב ָּדם  ָיֵחף
   ָּכפּוף

  ֶקֶמט רּוטחֲ 
  .ֵריקֹות ְוָיָדיו
  ֶלְכּתֹו   ַאַחר
  ָאז
  סֹוף- ָׁשְכבּו ַיַחד סֹוף ֵהם
  ִלְנעֹל ֶאת ַהֶּדֶלת ְּבִלי

  ,ָאַמר ָהָאב, "ֶׁשּלֹו ֵריָקה ַהִּמָּטה"
  ".ְלָפחֹות ֵּבין ַהְּסִדיִנים ָיֵׁשן ַהֶּׁשֶקט ֲאָבל"

  .ָּבְכָתה, ִאּמֹו ָּבְכָתה ֲאָבל
  הּוא ָׁשב ַעְכָׁשו

   – ֶאת ִּכְׁשלֹון ַחָּייו ַעל ִמְצָחם ְצרֹבלִ 
  .ֶאֶבן ַעל
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  חגית בת אליעזר

  תולדות
  ֲאִני ִּתינֶֹקת לֹא ְרצּוָיה

  ֻמְׁשֶלֶכת ֶּדֶרְך ַחּלֹון ָּפתּוחַ 
  ַלֲאִויר ָהעֹוָלם

  ְוַעְכָׁשו ֲאִני ָעָפה
  ַקָּלה ָחְפִׁשָּיה ִמִּקְׁשֵרי ִמְׁשָּפָחה

  ֵמַעל זּוטֹות ַהַחִּיים
  ה ַעל ַהְּבִריָאה ְוַהְּתנּוָפהדָ מֹו

  ָּכל עֹוד רּוִחי ִּבי
  ַעד ַלֲחָבָטה

  
  
  

  

  

  הדרכה
  ֶזה אֹוגּוְסט ֵׁשִני ִּבְרִציפּות

  ְּבִני ִמְתַּגְעֵּגַע ַלֶּגֶׁשם
  

  :ְלָך ֶּגֶׁשםה ָלּמָ 
  ֵלְך ַלָּים ַלְּבֵרָכה 

  
  ֲאִני אֹוֵהב ֶּגֶׁשם, ִאָּמא

  
  :ִּליֶּפַרח ׁשֶ -ֶיֶלד, ַּתְקִׁשיב

  ַהֶּגֶׁשם ֶׁשְּלָך ָיבֹוא
  ְּכמֹו ַּבָּׁשָנה ֶׁשָעְבָרה

  ַּגְעּגּוֵעי ַהֶּגֶׁשם ֵהם ַּתְרִּגיל ָּפִתיר
  ַּבֲהָכָנה ְלַחֵּיי ַּגְעּגּועַ 

  ֶׁשל ָאָדם אֹוֵהב

  

  

  .1973עלתה ארצה בשנת . 1960, אוקריינה, קייב ילידת , אליעזר- חגית בת
אוניברסיטת ירושלים בתואר ראשון  סיימה. רסיטהבירושלים בתיכון ליד האוניב הלמד

נשואה , בחיפה כיום מתגוררת. בחיפה טכניוןבותואר שני במתמטיקה  במתמטיקה ומדעי המחשב
בסדנאות כתיבה  הלמד, 18כותבת שירים מגיל . עובדת בתעשית מחשבים, ילדים 5 - ואם ל
כתבי עת ובמפרסמת במוספים  1993מאז . רמרים ויעקב בס   רבקה, תם של דליה רביקוביץיבהנחי

 .ספרותיים
 2008בינואר לאור יצא , שיריה הראשון הוא ספר "יהיהשקת ספינת צפ"
 

 אילנה רביב, "#2שחרזדה ": ציור



15 
 

  יאל נץ ומאיה ערדרוִ 

  : מתוך הספר
  מקום הטעם

  :מסות על ספרות ישראלית
  בין צליל להיסטוריה

  2008, "אחוזת בית"הוצאת 
  

  על דור שביזבז את משורריו

  'חלק א
  

, אבל אני מתנצל. המשמעות המרכזי בישראל- מילים הן עדיין נושא: ליאו, מפליא
אבל להיות ברור ולומר דברים  –ואני רוצה לדייק  –מיד השתרבב ביטוי טכני 

הדבר שאליו אנשים פונים , עדיין, מה שהתכוונתי לומר זה שבישראל. פשוטים
כמובן לא , הלא תמונ: הוא מילים, אחר-משהו-שמסמל- הכמָ , כמובן מאליו כסמל

  .צליל
עשרה שבה הלאומיות -נוצרו במאה התשע, למשל, המנונות לאומיים. אפשריהכל 

צלילים בעולם של מנגינות עם וסימפוניות  –האירופית דימתה את עצמה כצלילים 
הנה תרבות שבה הצליל הוא נושא , ובכן. שירי לכת ומארשים של אבל, רומנטיות

דוגמה (ובשביל אמריקה . מיוצגת כצליל, טבעיבאופן , המשמעות: משמעות מרכזי
מתקיים רצח , למשל, מעות שבומה היה כלי המש) מובנת מאליה עד כדי מבוכה

, ומטושטשות מעט, אגב, לבן-בשחור(טלוויזיניות ועיתונאיות , תמונות? קנדי
, דוגמא לתמונה כנשואת משמעות, ובכן): מצהירות על הקפאת הזמן שביסודן

ממשלת ישראל : "רצח רבין הוא מילים. שלא כבאמריקה, מפתיעמה ש, ובישראל
  .מארש האבל שלנו; זה נושא המשמעות שלנו –" מודיעה בתדהמה

וטבעי שצורת מבע מרכזית כל כך תהיה מושא ; למעשה, מילים מעניינות מאוד
ה ממשלת ישראל מודיע. "מגוחכות אפילו, מוזרות ומעניינות מילים. לעיצוב מפורט

  .הבה נעצור וננתח –! "בתדהמה
נבחן תחילה את . העיצוב הצורני מעניין ומבסס כמובן את המשמעות, קודם כל

  :שורה והפסק באמצעה". ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה. "הצורה המשקלית
  

  מודיעה בתדהמה  ממשלת ישראל
שההקשר , "מ"הוא הצליל הדומיננטי . קל לראות את העושר המיצלולי של השורה

ממשלת ": ממשלה", שלה מוכתב על ידי המילה שממנה היא נובעת כאןהייצוגי 
- בראש חצי: פעמיים// מ//שורה נמצא העיצור -חציבכל . מודיעה בתדהמה/ ישראל

העיצור חולש על השורה , כך. השורה השני-ובראש ובסוף חצי ,השורה הראשון
ון מסומן השורה הראש- חצי, שורה לעצמו- לסימון מובהק יותר של כל חצי. כולה

השורה השני מסומן בשתי -חצי: ממשלת ישראל//: ל//בשתי הופעות של העיצור 
שתי ההטעמות הראשיות , כמו כן. מודיעה בתדהמה//: ד//הופעות של העיצור 

שתי ההטעמות הראשיות ): אל-ר-לת יש-ש-ממ( Eהשורה הראשון הן בתנועת -בחצי
כך נפרשת רשת צלילית ). מה-ה-תד-עה ב-די- מו( Aהשורה השני הן בתנועת -בחצי

ניתן להבחין באפקט , כמו כן. עשירה המגדירה היטב את השורה מבחינה מבנית
על השורה מסמנת תוכן מרכזי של " ממשלה"החלישה של צלילי ה: מיסטי מסוים

הוא  –הדמות המכוננת את עלילת השורה  –הנושא , באופן מוזר ומעניין. הביטוי
  ).נשוב ונדון בכך להלן" (ממשלה"של  שטתהמופ, הדמות הבלתי אישית
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, אני מסמן הן הטעמות ראשיות, כדי להקל(נסמן כעת את ההברות המוטעמות 
הנובעות ממקום המילה , והן הטעמות משניות, הנובעות מצורת המילה עצמה

  ):בשורה
  מה-ה- תד-עה  ב-די- מו    אל-ר-לת  יש- ש- ממ
הרגל היאמבית מורכבת מהברה  -ס יאמבו( שזוהי שורה יאמבית, ובכן, מיד מתברר
אלא . העשויה משבעה זוגות) ש.ש. מוטעמת והברה אחת מוטעמת לאחריה- אחת לא

למרות . שהשורה אינה שורה יאמבית מושלמת –וכאן האפקט הפיוטי העיקרי  –
, אם לדייק. דבר מה חסר לשבע הרגליים היאמביות. התחושה המשקלית הכוללת

זוהי הברה . חסרה הברה" מודיעה בתדהמה"לבין " ראלממשלת יש"בין . חסרה הברה
פשוט מין רגע  –אם כך , לא ממש הברה –לפי המשקל היאמבי , בלתי מוטעמת
" מודיעה בתדהמה"ל "ממשלת ישראל"שבין , ההפסק –סינקופה , משקלי חסר

  .פעימת לב חסרה, רגע של שתקנות, מוטעם בהברה שאיננה, מסומן
הצורה : ישנו כמובן מימזיס, ראשית. ן משתי בחינותהאפקט האסתטי ראוי לציו
: של תדהמה, במקרה זה תוכן של השתנקות והיעדר, מהווה ייצוג נאה של תוכן

שיסודה (הצורה מהווה פשרה , שנית. אעמוד מיד ביתר פירוט על התדהמה עצמה
, ולכן כזה המעיד על עובדת סגנונו, בין ביטוי שקול לגמרי) ברטוריקה הקלאסית

, היא ביטוי הקרוב לשירה, יאמב- של כמעט, השורה הזאת. פרוזאי" טבעי"בין ביטוי ל
כורך , משהו הממצה את הרגע –לרגע הזה נחוץ משהו אחר  –אבל כמובן לא שירה 

לא ארוז , אבל לא לגמרי עטוף. אותו וקושר אותו במילים ובצלילים וביאמבים
איזה , מתוך היאמבים והצלילים .לא שורה שירית מושלמת, ומגולגל מכל הכיוונים

יוכל לבלוט  –לא המייצג , המיוצג –מקום ממנו הרגע הקונקרטי , הפסק נשאר
  .החוצה

אלא שבאופן , התשובה כמובן נמצאת בהמשך המשפט? אבל מה בעצם מיוצג כאן
הוא , ההקדמה הגמורה הזאת, דווקא חלק המשפט הזה, מעניין ולא לגמרי מוזר
- השורה שלפנינו כל כולה אמירה של אי: פלא של ממש. שהפך לסימן התרבותי

, כשלעצמה, השורה הזאת. אמירה העתידה להיאמר ולכן טרם נאמרה, אמירה
הריק הזה מקופל לנו האירוע  בסימן. לפנינו סימן ריק. במפורש אינה אומרת מאום

, תניתן כמובן לדון בבחירת הסימון הזה מבחינה פוליטית או פסיכולוגי. ההיסטורי
ועוד  –כלומר בצד האסתטי שלהם , אבל אני מעוניין כרגע בסימנים בתור סימנים

אבל  –דור שביזבז את משורריו , ועל דורנו מעט אחזור לדבר על שירה ישראלית
ממשלת ישראל מודיעה "קודם כל עדיין נחוץ להבין עד תום את הביטוי הזה 

  .למצות את העושר האסתטי שלו, "בתדהמה
שימו לב לנושא , אם לחזור לנקודה שנאמרה קודם, שהרי! מוזר איזה ביטוי
היא ? מה עוסקת הדמות הזאתב". משלההמ", לדמות הבלתי אישית הזאת, המשפט
הודעה : "מוכר לנו, "מוות"בהקשר , "הודעה"הפועל . היא מודיעה על מוות: מודיעה
שפחה של מו למבכך המשפט משייך את עצ". הרופא הודיע למשפחה"או , "נמסרה

  .נרטיבים מוכרים היטב-של מיקרו, סיטואציות
. אחרת, משפחה מוכרת: דמות המיודע. משפחה מוכרת של דמויות: דמות המודיע
מין ערכאה , הממשלה היא מין רופא? מי כאן המיודע, מי כאן המודיע, וכמה מוזר

 התאמה של נרטיבים- אי ? חלל העולם הוא מין משפחה מיודעת? רפואית עליונה
": ממשלת   ישראל. "הנה מקור לאפקט קומי: צפויים  וסיטואציות קונקרטיות
: אנחנו לבושים בחליפות באירוע רשמי, ממלכתי, אנחנו מתחילים בחלל פוליטי

ואנחנו מחכים לה , פתאום הממשלה נדמית כלבושה בחלוקים לבנים": מודיעה"
והחללים מתערבבים  –" בתדהמה"; !)היטב חיכינו לה במסדרון ההוא(במסדרון 
דבר מה , החללים המוכרים והצפויים נשברים לאיזה צירוף בלתי מוכר –ונעלמים 

בבת  –האפקט הקומי הומר . סיטואציה שמחוץ לנרטיבים, שטרם התגבש לכלל חלל
  .לאפקט טרגי –! אחת

, מצער? להודיע על מוות באיזה חלל מסדרון ?מה המדהים, "תדהמה"שכן מה לך 
. אין מדהים פחות מזה? אבל תדהמה, כך נהוג, ע והמיודע מצטעריםהמודי, ברור
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כמובן התדהמה הממשית . מהות הטרגיות היא בהיעדר התדהמה שבעובדת המוות
על דבר מה שמחוץ לעולם , שעליה דובר באותו לילה היתה על דבר מה אחר

גם בזאת אף , בעצם( תדהמה פוליטית וישראלית מאוד –המסדרונות והחלוקים 
אלא ). אבל שוב אני מעיר על פוליטיקה שאינה ענייני כרגע, פעם לא היתה תדהמה
עדיין אין סימון של מקור , "ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה", שבתוך הביטוי הזה

שכן . נובע בדיוק מהיעדר הסימון הזה, ולכן הפיוטי, האפקט הטרגי. התדהמה
שרבין נרצח על ידי . לילהמעבר למקרה של אותו , הטרגיות היא מעבר לפוליטי
שאיש מת בחדר . סקופ עיתונאי וקטסטרופה פוליטית: אוהד מתנחלים חובש כיפה
שאין . מאורע עצוב לבני המשפחה ובמקצת גם למכרים: הניתוחים בבית החולים

זו טרגדיית ; שום דבר מדהים, שום דבר מפתיע, כמוות, כשלעצמו, במוות הזה
  .הקיום האנושי

ממשלת ישראל : באמת מדהימה, אם כן, ם ארבע המילים הללושבתו" תדהמה"ה
מובן שהתדהמה המוחשית של אותו רגע . מיישירה מבט אל טרגדיית הקיום האנושי

, כסימן שנותר מעבר לרגע המוחשי, אבל בביטוי, נגעה לסקופ ולקטסטרופה
! חורגת באופן פיוטי כל כך אל מחוץ לעולם הממשלות ובתי החולים" תדהמה"ה
ככל , עלינו לשוב ולהידהם: הפיוטי, וזה הלקח הטרגי, בים הלקחים מרצח רביןר

  .שהמוות מוכר וידוע
, נכון. אני נדהם, כך שלמרות שאינני בא לקונן על מותם של מאיר אריאל וחנוך לוין

חוץ מהזעזוע על , אין בו דבר מזעזע –' 99בקיץ  –מותם לפני כמעט עשור כבר 
, ובכל זאת לקונן חייבים. איני קרוב משפחה, תי אותםלא הכר. כשלעצמו המוות

ולא על אובדנם הצפוי והמחויב . אלא על אובדנם, לא על מותם: עליהם כמשוררים
. על בזבוזם כמשוררים: שבחייהם, הנמנע, באלא על אובדנם הבלתי מחוי, במותם

  .דור שביזבז את משורריו: לא עליהם אלא עלינו, משהו צריך להיאמר
  

  רי הגיטרהמאחו
ובכן קודם כל צריך לציין את העובדה שאולי אינה מובנת מאליה שמאיר אריאל 

צריך גם . ודאי אחד המשוררים העברים הבולטים בדורו, היה משורר משמעותי
ובכל אופן לא מחבר , ודאי שלא זמר או מלחין, לציין שהוא היה קודם כל משורר

לא לפרסם , וב לעיתונים אלא לרדיולא לכת –הבחירה של מאיר אריאל . פזמונים
לעיתים (לבושים במנגינות , ולכתוב אותם כך שיוקלטו, שירים בדפוס אלא בהקלטה
זאת בחירה שעלינו  –) יות בעיקרןיטטיב'אך לרוב רצ, מחוננות כמלודיה נוגעת ללב

כדי להבין כיצד הדור הזה ביזבז את , להבין
ונרמוז משהו ביחס לבחירה , מאיר אריאל

אבל קודם כל צריך להטעים . את בהמשךהז
  .את ליריותו, את משורריותו

הרכיב , ביצירה של מאיר אריאל: כלומר
כאן המושג . המוטעם הוא המבנה הלירי

מקבל " רכיב מוטעם"התיאורטי של 
כדי להוכיח את הטעמת : משמעות מילולית

מספיק להקשיב , הליריות של מאיר אריאל
ריאלית הוא אחד ממאפייני ההגשה הא. לו

של צורת , המתיזה, ההגשה המוטעמת
להתענגות על הברות : שימו לב. המילים

המתמשכות מעט יותר , מוטעמות מרכזיות
מין סימן הטעמה שהוסיף אריאל ,  מהנחוץ

על , התענגות דומה: ועוד. השיר" קורא"ל
מאפייני ההגייה העברית העושות שיר עברי 

ת שלושת העיצורים העבריים הקרובים ן אמהצבעוניות שבה הוא מס –לעברי 
כמובן במרחק ראוי ', שבמעט של כעכוע הע מעט, 'א', ה', ע, והשונים הללו



18 
 

אלא משתאה , מזרחי" מבטא"אריאל אינו מחקה , לא: מבטא" חיקוי"מ
וכך חורג במשהו מהמבטא הטבעי של סביבתו , מאפשרויותיה של העברית

באיזו הדרת , הכל מוטעם. הרי זהים שבה שלושת העיצורים, קיבוצית-האשכנזית
כמעט . ץגם לא מבצע צייתן של כללי הגייה שנכפו מבחו, לא מורה לדקדוק: כבוד

ההגייה האריאלית הייתה חלק , שחיברו את שיריהם מהזמרים העבריים, בודד בכך
  ".שירה האישית"מהאישיות שהביא ל

נובע  –המילים  על סמנון מפורט של צליל –מתוך התעקשות הזאת על הטעמה 
זה לא הרושם . לאט, לרוב, הוא שר, כלומר, מאפיין מרכזי של ההגשה האריאלית

, חטוף, שהשיר האריאלי קצר נשימה –אבל הרושם המיידי , הנוצר מהאזנה לשיריו
הגודש האבסולוטי שלהן על פני אלא מ, נובע לא מהקצב שבו מבוטאות המילים

 שירים ארוכים ומושרים). הגודש הזהמיד נחזור להבין את (ה והמשפט השור
בין הרכיבים , ובכן .ותחילת מתח מסוים, פופשילוב מוזר משהו לזמר : במתינות

ניתן לסכם , על כל פנים. המהותיים של יצירתו של אריאל לבין הצורה שבחר בה
ולא במובן המלודי , ולומר שהרכיב המרכזי ביצירה האריאלית הוא צליל המילים

בהגשתו את שיריו היה ההבדל בין  הדבר שבחר אריאל לסמנן: רוזודיאלא במובן הפ
הצורה , במילים אחרות, בין עיצור לעיצור, הברה מוטעמת לשאינה מוטעמת

הכורח האורגני להסתפק במלודיות בלתי , כמובן, מכאן(כלומר הלירית , הפרוזודית
  ").קליטות"בלתי , מסומנות

כלומר ננסה לתאר את המאפיינים , כמשורר ננסה לאפיין אותו. אריאל היה משורר
אשכול של כלים : ניתן להבחין בכמה מאפיינים תלויים אהדדי. הצורניים של שירתו

, החרוז, כמובן, כלקודם . ומגבלות שהיו מהותיים לאופן היחיד שבו יכול היה לכתוב
אלא , הכוונה היא לא רק העובדה ששירתו השתמשה שיטתית בחרוז. אלא שהחרוז

: בהגשה, כמו שהזכרנו כבר, כמובן, קודם כל. החרוז מוטעם ומסומן בשירתוש
מציירת את הנקודה או את המקף שבתום , בהתזה המתענגת על ְיפי סוף השורה

. המסמנים את החרוז, מהשירה עצמה, אבל ישנם מאפיינים אחרים. ההברה החורזת
אבל אינו מקפיד , זאריאל חור –נאמן למאפיינים העממיים של הפזמון  –ראשית 

  :על משקל אחיד
  ִׁשיר ְּכֵאב עֹוֵבר ָוָׁשב

  ֵאיֶזה ַמָּזל ֲאִני ָׁשר ַעְכָׁשו
  

? ומה המשקל עצמו. האורך אינו אחיד: תשע בשנייה, שבע הברות בשורה הראשונה
. ישנה איזו אמביוולנטיות פוריה ביחס למבנה המשקלי: הנה הישג מפורש של השיר

הרגל הטרוכיאית מורכבת  -טרוכיאוס (ה היא טרוכאית השורה הראשונ, כביכול
ואתה , כאב עובר ושב, )ש.ש. מוטעמת לאחריה-מהברה אחת מוטעמת והברה לא

מקובל , מתפתה לקרוא את השורה השנייה כשורה יאמבית בעיקרה עם היפוך
איזה מזל ", "שר"ו" אני"ברגל הראשונה והברה בלתי מוטעמת חסרה בין , כשלעצמו
אריאל נמנע באופן יחסי . ההגשה מציעה אפשרות אחרת, למעשה". עכשו אני שר

  :וכך נוצר הרצף, "שר", "אני", "שיר", מלהטעים שלוש מהמילים
  איזה מזל אני שר עכשו/ שיר כאב עובר ושב

במעין , כמעט שקופה לרצף המשקלי, "מזל"מתגלגלת קדימה מה" אני"המילה 
מצליח להסוות את העובדה החשובה שהוא אריאל , בשימוש במשקל כזה. ניק'דול

והנה , הרושם החיצוני הוא שהשורות מוגדרות אך ורק על ידי החרוז. כותב במשקל
אבל ראוי לציין מיד את האופן שבו אפקטים מבנים מסוג זה . כך מסומנן החרוז

שימו לב למילים שאותן מאיר אריאל מהסה : מתפקדים תמיד כנושאי משמעות
כלומר את עצמו כאני השר , מהסה –" שר", "אני", "שיר", יטטתיבשתי השורות שצ

" שיר כאב"ביטול האני ש, מה שכמובן מתפקד באופן משמעותי בשיר, את השיר
  .הינו
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שבע הברות בשורה . הוא נוטה גם להאריך אותו: אריאל נוטה לערפל את המשקל
אם " (ארול"ל השורות הראשונות ש. מאוד בלתי אופייני": שיר כאב"הראשונה של 

  :אופייניות יותר, אולי שירו המושלם ביותר, )נתעלם מהפזמון
  יֹום ֶאָחד הּוא ָצץ ִמַּמֲעֵבה ַמְחְלפֹוָתיו

  ְוָאז ֻּכָּלם ָראּו לֹו ֶאת ַהַּלְבנּוִנית
  

ומבנה החרוז , הואיל ותחושת השיר תלויה כל כך בחרוז, למעשה: 12ואז , הברות 13
אפקט המודגש על ידי (נתפסות כיחידה אחת ' ב'ורות אשתי הש', ב'א'ב'כאן הוא א

מהן , הברות 25היחידה מכילה "). ואז", הסדר של שורה הפותחת בהברה מוטעמת
. אורך קבוע אינו יכול להישמר, מובן שבאורך הברות שכזה. הברות מוטעמות 13

  :אותו השיר מכיל זוגות שורות כמו
  ָׁשם ֵיׁש ְּכִאּלּו ְתַמְגֶנט ַּבֲחֵׁשָכה ְלָמקֹוםהּוא ִמ 

  ְלָמֳחָרת ׁשּוב ַאֲחָריו ַהִחּפּוִׂשים ּפֹה ִהְתִחילּו
  

 16, ובכן, למעשה": למקום"לבין " בחשכה"כולל הברה מושמטת בין , הברות 16-ו 15
ויכול , "שיר כאב"השיר עצמו אחיד משקלית הרבה יותר מאשר שירים כמו . רגליים

כל כך השורות ארוכות , למעשה. כאישל יאמבי וטרו "נקי"להיקרא בשילוב 
אלא של ריצה חסרת , שהאפקט הוא לא של רגליים משקליות הנעות בקצב קבוע

  .החרוז: הנשימה שבסוף הריצה, ניכר לעין רק הסיום; נשימה
הצורה : הצורה המבוססת על שורות ארוכות היא עממית במובן מדויק, למעשה
אופיינית לשירה  –למקום ולזמן  בת, של שירה פומבית, באופן יסודי –הזאת 

שבה , בעברית( "אוראלית"שירה , או כמו שספרות המחקר נוטה לקרוא לה, מבוצעת
למילה צלצול , המחקר האנתרופולוגי והספרותי הנוגע בדבר טרם הפך לנחלת הכלל

שהיתה ממלאת את אריאל , משמעות מביכה משהו-מעט במעט של דו, משונה
  ).חדווה

או מיתוסים של , האיליאדה של הומרוס: כיום שירה אוראלית מאוד מוכרת לנו
, נוטפי הדם, או שירי הגבורה הסרביים, או תחרויות זמרה איריות, שבטים גנאיים

כך (שהוקלטו בבתי הקפה ההרריים של בוסניה על ידי חוקרים בראשית המאה 
 שחוקרי ספרות מסוג מסוים הופתעו פחות מאחרים מההתפתחויות  של שנות

וקל , הוא שורות ארוכותאוראלית המקובלים של שירה אחד המאפיינים !). התשעים
שהיא בבסיסה שירה , שירה אוראלית: לזהות את הבסיס הטכני להעדפה הזאת

המשורר האוראלי מעתיר תארים . קוראת לטכסיסים לניצול הזמן, מאולתרת
התחיל את השורה מחשב ומשער כל הזמן כיצד יצליח לסיים את השורה ול, ופרטים
ככל שהשורה ארוכה , פרדוקסלית: המשורר האוראלי מאריך. דוחה את הקץ. הבאה
אחד המאפיינים הברורים של השירה האריאלית הוא . קל יותר לאלתר אותה, יותר

והאמורפיות היחסית  שבחלקה נובעת ישירות ממרכזיות החרוז, אשליית האלתור
שבחלקה , )ש את דרכו אל סוף השורהכך שאריאל נדמה כמגש(של מבנה השורה 

  :בעלי צביון כעין אילתורי, נובעת מהתמסרות לקישוטים אופורטוניסטיים
  ְוָׁשַקע ׁשּוב ִּבְתנּוָמה 

  נּו ָמה
  ")לארול"מתוך הפזמון (

  ":טרמינל לומינלט"או כמובן רגעים כמו סיום 
  

  ָפה ַהְּפרּוָפהַהְּׁשטּוָפה ַהְּׁשלּוָפה ַהְּקלּוָפה ַהְּצלּוָפה ַהְּדלּו
  ַהְּטרּוָפה ַהְּׂשרּוָפה ַהְּצרּוָפה ַהְּגלּוָפה

  
, כמעט; שהם מעין אלתור של אסוציאציה חופשית המתונית בצליל הלשוני בלבד

בוחן את המילים , מול הגדרה סתומה מעין אסוציאציה חופשית של פותר תשבצים
  .בלי סדר או שיטה, האפשריות
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ואינו , שאופייני לשיריו, "סיפור"בין ובכן את הצורך בניתן לה: מעין משורר אוראלי
). אינו אופייני לפזמונאות בת הזמן, ומה שלא מובן מאליו(אופייני לשירה בת הזמן 

גם כן , היא מאניירה אחרת" הגות"ה; דיבור מסוג אחד-אקט, הוא מאניירה" סיפור"ה
נים את רב השירה מאפיי, "הגות"וה" סיפור"ה, יחדיו. אופיינית לשירה אוראלית

אריאל , סוף-סוף"). מוסר השכל"ו" סיפור("לפעמים באותו שיר עצמו , האריאלית
בחקר , כמו שמותר לשער, אם גם אולי לא היה בקי, שלו" טרובדוריות"היה ער ל

איזה דימוי עצמי של אריאל התמזג בטבעיות במאפיינים הכרחיים של . האוראליות
מהמנעד ": אוראלית"ה, המייסדים של הצורה האפיתוכך אריאל נע בין שני , הצורה
  .המחנך, למנעד ההסיודי, המספר, ההומרי

, השורה הארוכה. מהמאפיינים הליריים שציינו נובעות תוצאות מוזיקליות
כפתה את הצורה , ומאורגנת במבנים נרטיביים ארוכים, המסומנת בסופה

אבל המלודיות , המצאההמוזיקה של אריאל רבת . יטטיב'האריאלית של מעין רצ
אריאל חייב את עצמו ליחידה ; שלה אינה ניכרת לאוזן משום אורך השורה
הצורה מחייבת בתים , לעומת זאת ".ּפֹוִּפי"מוזיקלית שהיא ארוכה מכוח התפיסה ה

וכך אריאל נאלץ לחזור פעמים , קרובות עם שמונה שורות ויותר  לעתים, ארוכים
השורות הבודדות הכילו יותר מידי : בקצרה. סיסיתרבות על אותה יחידה מלודית ב

, הוגן לומר. הבית והפזמון כולו הכילו פחות מידי לאוזן הפופית; לאוזן הפופית
הצלחתו היחסית -ישא, הוא היה מוזיקאי מצוין: למרות שענייננו באריאל כמשורר

רה אבל מכאן אנחנו למדים על הדומיננטיות של השי. כמלחין פופ עשתה לו עוול
עם השורות  –הצורה הלירית : המובנת מאליה, הנה ההוכחה. עבור אריאל עצמו

היוותה מגבלה למוזיקאי , "אוראלית"ועם בניית הצורה ה, הארוכות וִסמנון החרוז
  .הבחירה האסתטית של אריאל היתה לאמץ את המגבלה הזאת. פופ

אם כי (לעצמם אינם בעלי ערך אסתטי כש" אוראליות"או " סמנון החרוז", כמובן
היא , במידה שניתן להגן עליה, הקוהרנטיות של המאפיינים הצורניים של אריאל

אם לעמוד בקיצור על על הערך האסתטי של ). רכיב חשוב של עוצמתו כמשורר
כלומר להסביר לא רק מדוע היה משורר אלא גם מדוע היה משורר , אריאל

-הוא מתענג על הבאת. השפה הטעמת: צריך לציין פשוט מה שנרמז כבר, משמעותי
בהעמדת , בהטעמה מודגשת של הצלילים המסמנים את העולם, השפה-אל-העולם

  "):טרמינל לומינלט("הכל על העברית המשוררית שלו 
  רִנים ָעִגיל ָּגדֹול ֵׂשָער ָקצֵ עֹוֶמֶדת ָׁשם ַקְׁשִּתית ְׁשֵני ִרּמֹו

  יְסֵאירְּכמֹו ֵאיֶזה ִמְטָען ָחׁשּוד ְלַיד ּדּוַכן ְסוִ 
  

) בצירה" (קצר"יחד עם העברית המודגשת של  –יאמבים  –המשקל ההדוק יחסית 
מבלי , שהטעמתה הופכת למילעלית באופן בלתי מאומץ" סוויסאייר"כופפים את 

והכיבוש מוכרע , המילה נכבשה לעברית; פשוט מהשירה עצמה, התעקשות טהרנית
  :כמה שורות אחרות אחר כך
  יְסֵאיָרה ְלַהְסִּפיק ֶאת ֶטְרִמיָנלָרץ ַּבֲחָזָרה ְסוִ 

  

יחסת המושא של  במקרה הזה, החייאת צורה דקדוקית קפואה: אפקט לשוני מאוד(
סוף עונת "וניתן להשוות ל; מוגבלת בשימושיה כבר בעברית מקראית, כיוון

שבא לעברת את , ין העברי ללועזיהחיבור ב"). שמש בוקר באה צהריימה", "התפוזים
ל עוד יותר מזה לסמנן מחדש את העברית שללוא כן עלולה להיראות אב, הלועזי

  ":התקווה"לדוגמא מ, אופייני לאריאל במקומות רבים –כמובנת מאליה 

  ְּדֵריאֹו ֶאָחד נְ ְוֵיׁש ְלָך ַא
  ָחתּול ֶׁשָּמְצָאה ְּבַקְפִריִסין
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מלרעיות ולכן  ,לועזיות הברתיות-שתי השורות נחלשות על ידי מילים תלת
המילים העבריות לעומת זאת נפוצות מאוד ולכן חלשות , קזוטיות בעבריתא

  :והנה השורה הבאה. כמעט שקופות, מאוד

  ְּכָבר ֶׁשַבע ֻּפָּתה ַּגם ֻׁשַחד

, המבנה התחבירי מקראי במפגיע –נור של עבריות רבת המצאה - שכולה זיקוקי די
ניכר , נין נדיר ולכן חזקהוא כמובן ב  ֻּפעל"). גם"הן ה, "כבר שבע"הן ה(פעמיים 
. מוטעם שבמוטעם –" פותה גם שוחד" –הסתם שבסתם  –" אנדריאו אחד"ה. לאוזן

ת והעברית עצמה מגרגרת ְברֵ החתול מתע, החרוז כמובן שב ומהדק את החיבור
  .פתאום באיזה צליל בלתי מוכר

 בסופו של של, הצורה. למרבה הצער לא, לא? האם היה מאיר אריאל משורר גדול
בסופו של . המתח שבין השירה לפזמון לא נפתר: לא היתה קוהרנטית לגמרי, דבר
רגע . התמדה כלשהן שאופייניות כל כך לאמנות עממית-אי, הקפדה- ישנן אי, דבר

, סוף-סוף. שהמשורר אפילו לא טורח לערוך ולתקן, ואז רגע של בנאליות: השראה
: א שירה אצל דני סנדרסוןכך ניתן למצו. שורות שנונות יש בפופ העברי לרב

גם אצל ! החרוז". ִנְפַרְדִּתי ֵמַהְּפַרְיֶבט, ָיַׁשְבִּתי ַעל ִּכֵּסא ַחְׁשַמל. ָׁשְפטּו אֹוִתי ַלָּמֶות"...
ֲחתּוִלים ְמַחְּׁשִבים ֶאת "שורות כמו : למרות הלעג גבוה המצח השגור, שלמה ארצי
ַאּלּוף "...או חרוז אפקטיבי . מבטאות השראה מטאפורית אמיתית" ִקָּצם ְלָאחֹור
עם ההתעקשות , "משינה"אפילו אצל שלומי ברכה מ". ַרק ּפֹה ִנְרַּגע ְקָצת...ִקְרַית ַּגת

: נמצא כמה שורות גאוניות כמעט, הפופית מאוד שלו להתיילדות בנאלית מכוונת
ְודֹוד ֶׁשל / ּוְמַדְּבִרים ָעַלי ַאְך לֹא ִאִּתי/ ַאְלֵפי ְׂשִכיִרים ֶׁשל ֶחֶרב ִמְתַּכְּנִסים ְּבתֹוְך ִמְסָּגד"

ביטוי ממצה ומבריק של , ד"סמג/החרוז מסגד...". ד"ַהָּׁשֵכן ֶׁשִּלי ִקֵּבל ֶאת ַהַּסְמּגָ 
עורכים , ם פופאבל הם כותבי. ורבות הדוגמאות האחרות; הציווליזציה הישראלית

כשיר שבו כל , ארול אולי יוצא דופן. "גם אריאל, אם כי הרבה פחות, כך; מעט מדי
כמעט כל . בעיצוב מכוון של צורה ותוכן, השורות מחוננות באינטנסיביות לירית
  "):שיר כאב("של מקריות , שיר של אריאל מכיל רגעים של רישול

  ָהְיָתה הֹוֶלֶכת ְלִמְפַּגׁש
  בּועַ ַּפַעם ְּבׁשָ 

  ׁש"ְוחֹוֶזֶרת ִעם ֵאיֶזה ּדָ 
  .ְּבאֶֹפן ֵּדי ָקבּועַ 

  

 –" די קבוע", )פשעים לרוב מוליכים לחטאים(חטא על פשע , ועוד –! שבוע וקבוע
, שבוע –מדוע לא חיכית עוד , מאיר. החלשה חסרת מובן ונחוצה משקלית בלבד

משהו מהשירה , ןגם בשורות נאות כשלעצמ, כך? מדוע לא חיפשת חרוז אחר? נאמר
  :נבגד

  ְלַעְצִמי ֲאִני אֹוֵמר ַּבֶּדֶרְך ַּגם ִמֶּזה עֹוד ִנְצָטֵרְך ְלִהָּגֵמל
  .ַעְצִמי עֹוֶנה ִלי ְּבַהִּגיֵענּו ָאז ַנְתִחיל ָּכל יֹום ְלִהְתַעֵּמל

  
מין אור זרחני המאיר , "בהגיענו"נבחין באפקט המקראי . תנאו, כאמור, השורות

החזרה של צורת הרפלקסיביות ; ל כולה איזו עברית עזהמאמצע השורה ושופך ע
אבל הוא מסומנן  ,החרוז משרת רעיון בצורה הולמת ;כמובן שנונה ואפקטיבית

, לא? "להתעמל"האם באמת מה שנתחיל לעשות זה  .ולא לגמרי משכנע, מאוד
הקושי ; אין כל קושי פיוטי במילים הכפויות מהחרוז( המילה נראית כפויה מהחרוז

שמאיר אריאל ידע טוב  –והספק המציק ). וא במילים הנראות כפויות מהחרוזה
, היה יכול להימנע משגיאות כאלה" ארול"שהמשורר שכתב את  –יותר מזה 
  .ביזבזנו את מאיר אריאל, שאיכשהו

  "ארול"אל מילות השיר השלם 
  

http://www.mp3music.co.il/Lyrics/802.html
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 העצב האירוני של שיריו מכוון להרבה דברים. ב שמאיר אריאל ידע את זהאני חוש
 וכמובן הוא פשוט עצב אירוני, עצובים ואירוניים שקרו לכולנו ומאיר אריאל בפרט
אולי , אני מדמה לשמוע בו; מהסוג שמשוררים לעתים קרובות נוהגים לשחק בו

ריריו השיר נדחק ועל על הרדיו שבין זמ, איזה עצב של השיר על עצמו, בטעות
, שבהם משורר חשוב צריך לעמוד מאחורי גיטרה מול אולמות קטנים, החיים הללו

היכן שהשיר והפזמון מתמסמסים זה , לשיר היכן שאין שירים, להתפרנס לפעמים
ולכן היה צריך , הוא הטעים והדגיש את שיריו כדי שנשמע אותם. אל תוך זה

ותם הם איכשהו חדלו להיות שירים ולכן כל אבל משום שהקליט א. להקליט אותם
של זמר " אמירה"נותרו סתם מבטא מחונך קיבוצניקי ו, הטעמתו הייתה לשווא

באיזה ". אמיץ"אני יכול להבין איך יכול היה אפילו לרצות להיחשב פחות ". אמיץ"
-הרגיז קצת ובעיקר עורר איזו אי, בעיקר נלעגת, ראיון לעיתון דיבר בצורה מחרידה

  .ביזבזנו אותו. קצת אחר כך מת. וחות של רחמים ודאגהנ
איני . אבל כעת יש צורך דוחק יותר, אנסה להסביר בהמשך? למה אבד מאיר אריאל
על היוצר העברי  –עלי לכתוב על האובדן הגדול ביותר . יכול להמשיך להשתהות

ז שלו ושעל הבזבו –שאבד כליל , שאבד, שמת –הגדול ביותר בדור שאחרי אלתרמן 
הופקד בידינו . דוברי העברית, כביכול, שכן כאן הדבר לא נוגע רק לנו, אין מחילה

  .דמות של ספרות העולם, משורר מוזר ועצום
  

  ?איך ביזבזנו את חנוך לוין
  

  .יפורסם בגיליון הבא, חלקה השני של המסה
  

-אוניברסיטת תללאחר שירות צבאי למד ב .אביב- יליד תל. היסטוריון של המתמטיקה, רויאל נץ
 ודוקטורט) היסטוריה ופילוסופיה של המדעים לתואר שני; היסטוריה עתיקה לתואר ראשון( אביב

 מאיהסופרת נשוי ל. באוניברסיטת סטנפורדללימודים קלאסיים פרופסור . אנגליה', בקמברידג
  ".מקום הטעם"אשר נטלה חלק בכתיבת הספר , ערד

על מתן " אחוזת בית"ב לרויאל נץ ולהוצאת הספרים מודה מקרב ל" עיין ערך שירה"מערכת 
 .מתוך הספר, מסות על שירהלפנינו הרשאה להביא 

 
  

  

  

  חנוך לוין

  כשתעמוד על קברי, אבי היקר
  ְּכֶׁשַּתֲעמֹד ַעל ִקְבִרי , ַהָּיָקרִבי ָא

  , ָזֵקן ְוָעֵיף ּוְמאֹוד ֲעִריִרי
   ְוִתְרֶאה ֵאיְך טֹוְמִנים ֶאת ּגּוִפי ֶּבָעָפר

  . ְוַאָּתה עֹוֵמד ֵמָעַלי ָאִבי
    

  , ַאל ַּתֲעמֹד ָאז ֵּגֶאה ָּכל ָּכךְ 
  , ָאִבי, ְוַאל ִּתְזקֹף ֶאת רֹאְׁשךָ 

  ִנְׁשַאְרנּו ַעְכָׁשו ָּבָׂשר מּול ָּבָׂשר 
  . ָאִבי, ְוֶזהּו ַהְּזַמן ִלְבּכֹות

    
  , ִלְבּכֹות ַעל ֵעיַניְלֵעיֶניָך ָאז ֵּתן 

  , ַמַען ְּכבֹוִדיְוַאל ַּתְחִריׁש לְ 
  ָחׁשּוב ִמָּכבֹוד  ה ֶׁשָהָיהמָ ְּדַבר 

  .   ָאִבי, מּוָטל ַעְכָׁשו ְלַרְגֶליךָ 

  , ִהְקַרְבָּת ָקְרָּבןְוַאל ּתֹאַמר ׁשֶ 
  , יב ָהִייִתי ֲאִניִּכי ִמי ֶׁשִהְקרִ 

  ְוַאל ְּתַדֵּבר עֹוד ִמִּלים ְּגבֹוהֹות 
  . ָאִבי, ִּכי ֲאִני ְּכָבר ְמאֹוד ָנמּוךְ 

    
  ְּכֶׁשַּתֲעמֹד ַעל ִקְבִרי , ַהָּיָקרִבי ָא

  ף ּוְמאֹוד ֲעִריִרי ָזֵקן ְוָעיֵ 
   -ְוִתְרֶאה ֵאיְך טֹוְמִנים ֶאת ּגּוִפי ֶּבָעָפר

    
  .ִביָא, י ְסִליָחהׁש ָאז ִמֶּמּנִ ַּבּקֵ 
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  משה ליבה

  אוספים זהב
  ְּבֶאֶרץ ֲעִׁשיַרת ֵּתֵבל

  ָּבּה ֶנֱאַמר
  ִּכי ַּדי ְלִהְתּכֹוֵפף

  ְּכֵדי ֶלֱאסֹף ֶאת ַהָּזָהב
  ,ַהִּמְתַּגְלֵּגל ָּבְרחֹובֹות

  ַהַּקְּבָצִנים
  .ָאֵכן עֹוִׂשים זֹאת

  
  ַמְטְּבעֹות ַהֶּסְנט 

  ָהֶאָחד
  ַהְּצֻהּבֹות

  ֵאיָנן ָׁשוֹות
  ֶאָּלא ְלעֶֹדף 

  ֵהן עֶֹדף ַהֶּסַרח
  ֶּכֶסף ְסָרק 

  ֲעבּור ָהִאיׁש ַהְּמֻמָּצע
  ַהְּמרֹוֵקן ֵמֶהם ִּכיָסיו ְוַאְרָנקֹו

  .ְסָתם ָּכךְ , ָּבְרחֹובֹות
  

  ְלאֶֹרְך ִמְדָרכֹות
  ְרחֹובְּבִפּנֹות הָ 

  ֵעיַנִים ֻמְׁשָּפלֹות ֶׁשל ַקְּבָצִנים
  ָּתרֹות ַאַחר ַהַּמְטְּבעֹות

  ַהַּגב ָּכפּוף
  ְּכַלֵּפי ָהֲאָדָמה
  ָיַדִים ַּגְרִמּיֹות

  אֹוְספֹות ָמעֹות
  .ְּבֶאְצָּבעֹות ְמֻלְכָלכֹות

  
  
  

  , מוותיקי שירות משרד החוץ ,משה ליבה
  .שימש כשגריר ישראל במספר מדינות

  ר למשפט"ד. א ועיתונאי לשעברקצין צב
  . של אוניברסיטת פריז בינלאומי

  כותב . מחקרים ונאומים, פרסם מאמרים
  .עוסק בציור ופיסול. שירה ופרוזה

  הציג מציוריו ופסליו בתערוכות יחיד
  .ל"ותערוכות קבוצתיות בארץ ובחו

  כרטיס ביקור"השירים מתוך ספר שיריו 
1994, ןהוצאת ירון גול, "מיאמי פלורידה

  ִּפְדיֹון יֹומֹו 
  ֶׁשל ַהַּקְּבָצן

  ְׂשַכר ֵעיַנִים ֻמְׁשָּפלֹות
  ְוַגב ָּכפּוף 

  ַגֲאָוהמּוָבא ּבְ 
  ֶאל ֻקָּפִאית

  ְדסלְ דֹונַ 'קְ ִמְסֶעֶדת ַהּמֶ 
  ּבֹותָמעֹות ְמַצְלְצלֹות ּוְזהֻ 

  ְּתמּוַרת
  יְּפס'ָּכִריְך ְוצִ 

  אֹו ּכֹוס ָקֶפה
  

  ַהַּקְּבָצִנים 
  ָּבָאֶרץ ָהֲעִׁשיָרה

  אֹוְסִפים
  ֶאת ַהָּמעֹות

  ְּבֵמאֹות
  

  ְוֵהן ָׁשוֹות
  .ְמַעט ְמאֹוד

  
  
  

  פליט
  ְפלֹוִריָדהנֹות קֵ זְ 

  קֹוְברֹות
  ֶאת ַהְּגָבִרים
  ְּכֵדי ִלְחיֹות
  ַחִּיים טֹוִבים

  ,ַאֲחֵריֶהם
  ה רֹוֶאה אֹוָתןַאּתָ 

  טּוִרים, ׁשּורֹות
  ְּבִּביְנגֹו, ְּבִבּלּוִיים

  ִּבְנָׁשִפים ּוִמְסָעדֹות
  ְוַרק ְלִעִּתים ְרחֹוקֹות

  ַאֲחֵריֶהןב ִנְסחָ 
  ָזֵקן ֶאָחד 

 .ָּפִליט
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  פאלק' מנחם מ

    הריון
 ָדםר וָ ׂשָ ַהֵהָריֹון ֶׁשָּלְך מֹוִליד ּבָ 

  ַהֵהָריֹון ֶׁשִּלי ִמִּלים ִּבְלַבד
  ן עֹוד ְלַהִּׁשיל ִקילֹוְגָרִמים ֶׁשּנֹוְספּוֶאְצֵלְך ִנּתָ 

  ֶאְצִלי ַלַחץ ַהָּדם ִמְצַטֵּבר ִעם ָּכל ּכֹוס ָקֶפה
  ַמר ְוָחָזק 

  
  ְך ֵמִביא ַחִּייםֲהֵרי ַהֵהָריֹון ֶׁשּלָ 
  ְצחֹוק ְוַגם ֶּבִכי

  ה ָיַדי מֹוִריׁש ַרק ִזְכרֹונֹותַאְך ַמֲעׂשֵ 
  .הֶׁשל ַצָּלקֹות ֵמֶאְתמֹול ִׁשְלׁשֹום ִלְפֵני ָׁשנָ 

  
  ֵאיֶנִּני ְמַוֵּתר ַעל, ּוְבָכל זֹאת

  טּיָ יֹוֵרׁש ַהֵּיֶצר ֶׁשל מַֹח ְמסֻ 
  ְּכִפי ֶׁשַאְּת ֵאיֵנְך רֹוָצה

  ּתֹוְצאֹוָתיו ֶׁשל ֶרַגע אֶֹׁשר ִלְחיֹות ְללֹא
  רֹון ַהַּגבָסִדין ְמֻיָּזע ְוִזכְ 

  ֵאַלִיךְ ֶׁשַהֻּׁשָּתף ִהְפָנה 
  ְּבתֹם ַהַּמֲעֶׂשה ְּבַדְרּכֹו ַלֲחלֹומֹות

  .ַעל עֹוד ִנָּסיֹון ָמָחר
  

  ְוַהָּמָחר ֶׁשָּלְך ָּגֵדל ִמֵּדי יֹום
  ִפי אֹלֹוֵבׁש צּוָרה וְ 

  ָקֶׁשה לֹו ְלִהָּפֵרד
  ֶּתם ְּבַיַחד ַּבִּׂשְמָחה ִׂשְנָאהְוַא

  .ְלעֹוְלֵמי ַעד
  ְוַהָּמָחר ֶׁשִּלי נֹוַתר ַעל ַּדף

  אּוַלי עֹוד ֶּכֶתם ֶׁשל ָקֶפה, אֹותֹו ַהּגֶֹדל
  רף ֶׁשל זָ אֹו ַמָּבט נֹוסָ 

  ,ָּבַעּמּוד ַהַּמְתִאים
  ְסִגיַרת ַהֵּסֶפר ַוֲחָזָרה ֶאל ַהַּמָּדף

  ָקהִלְׁשַנת ַהִּׁשְכָחה ַהְּמתּו
  .ַדע ִאם ִיְתעֹוֵררִּכי ִמי יֵ 

  
  ,ֵּכן

  ָדםר וָ ׂשָ ַהֵהָריֹון ֶׁשָּלְך מֹוִליד ּבָ 
  ַהֵהָריֹון ֶׁשִּלי ִמִּלים ִּבְלַבד

  ָּבאֶׁשָּלְך ָּגֵדל ְוַיֲהפְֹך ְּבַעְצמֹו ְלנֹוֵׂשא ַהֵהָריֹון הַ 
  ָּכךְ - ְוֶׁשִּלי ִמְסַּתֵּפק ִּבְמַעט ִזְכרֹונֹות ְוַאַחר

  .ְכָחהָנמֹוג ַּבִּׁש 
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 יוסי עבאדי
   
   

•                     
  מכתב תשובה לשירו של נזאר קבאני                                    

  "מדוע אני כותב"                                    
  ,ֲאִני ּכֹוֵתב
  ִמַּמְרֵּתִפי

  נֹוֵעץ ַמָּבט ְּבֵעֶגל ְמֻצְחָצח
  ָלַגַעת
  ִלְגאֹל
  ?ְלָהִמית

  
  ,א ָנַעְצִּתי ַסִּכיִנים ָּבֵעֶגללֹ

  ,לֹא ָנַעְצִּתי ַסִּכיִנים ָּבֵעז ַהְּׁשחֹוָרה
  ֶּבָחתּול ּוַבְּׂשָמִמית ַהְּׁשקּוָפה

  ֲאֶׁשר ְּבִפיו
  

  ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַּבִּמְדָּבר ְמׁשּוִלים
  ְלַאְרָּבִעים ִקילֹוֶמְטִרים ְּבִסיַני

  ְצִעיָדה ַעל ִּפי ְּפֻקּדֹות
  .ל"ַמְטּכָ 

  
  ֲאִני ּכֹוֵתב ַעל

  ָּבם ָּגַמְעִּתי ֲחִמִּׁשים ָׁשִנים ְּבֵקרּוב, ֶהְרֵּגַלי, ַרְגַלי
  ,קֹורֹוַתי ְמִביאֹות ִׁשיָרה
  ְּבׁשּוִבי ֶאל ְמחֹוזֹוַתי

  ְּכקֹול ַמּקֹור
  ֶעְפרֹוִני
  .ַּבּקֹוָרה

  
  
  

  "עוד בהיותי כתם ברחם נגעו בי פרפרים"מתוך 
  .2000 - " 77ספרי עתון "בהוצאת 
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  אוולין כץ

  שיר נכרך שתי וערב
  ,ִּבַּקְׁשִּתי
  ,ִלְטוֹות ְׁשִתי ָוֵעֶרב ִּבַּקְׁשִּתי

  ,ִמִּלים ְמכֹוְננֹות ָׂשָפה ַאַחת ְלאֶֹרְך חּוט
  ה ַאַחתִלְׂשרְֹך ָּבֶהן ַאְך ְּתִפּלָ 
  אֹוֶגֶדת ֶאת ֶׁשֶּנֱאַמר

  ֻהְׁשַּתק
  ִמְּפַאת ַהְּנִׁשָּיה

  ....ַהְּכִתיָׁשה
  

  ֶכת ָּתִמיד ַעל ְּבֶטֶרם ַהְבָטָחה ְמַהּלֶ  ְּדָמָמה
  .ַקו ַּדק ֶׁשל ָרִקיעַ 

  ,ִמִּלים ָׁשְתקּו ֵעת לֹא ָיְדעּו ְלַהֵּלְך עֹוד
  ִּכי ִהְפִסיקּו ְלָהִבין

  .ִלְׁשמֹעַ 
  ְּתנּועֹות ִלָּבן ּפֹוְסעֹות ַעל 

  , ַּגִּלים הֹוִמים ֶׁשל ְזַמן ֻּכּלֹו רֹוֵגׁש ְּכָנַפִים
  .  אֶֹזןְנדּום ֶּפה וָ 

  
  ,ֵּבין ַאְבֵני ַּבֶּזֶלת ִמְתּפֹוְררֹות

  ,ַעל ְּפֵני ִמְדָּבִרים הֹוְדִפים ְּגבּולֹות
  ,ַעל ַּגִּלים ּבֹוְלִעים חֹוִפים ֵּבין ַמְלְּתעֹוֵתיֶהם

  ַהְּׁשִתיָקה ּכֹוֶבֶׁשת ֶמְרָחב 
  ְוהּוא ָנתּון ֻּכּלֹו ִּבְסאֹון ִרּקּוד ָּדמּום

 .יהָ נּוִעים ְלֻחּקֵ ַעל ָּבַמת עֹוָלמֹות ּכְ 
  

  ּכֹוָכִבים ַּבחּוץ ֵמתּו ֶזה ִמיְליֹוֵני ָׁשִנים 
  ,עֹוד ּפֹוְרִׂשים ָעֵלינּו אֹור ְיֵדיֶהם ָהָרפֹות

  .ִהְתַאֵחר אוְ ַאְך ַלּׁשָ 
  , ְך ַעל ַקָּביוֱאלֹוַה ַהְּמַהּלֵ 

  ִּבְמִריבֹוָתיו , קֹולֹו ָנַדם ִּבְצִרידּות ְזָעקֹות
   –ם ָהָאדָ  –ִעם ֲחֵברֹו 

  .ֶזה ִמְּכָבר ֵאיֶננּו
  , ְׁשִתי ָוֵעֶרב, אּוַלי ַהִּׁשיר ֶׁשִּנְכָרךְ 
  .ִיְמָצא ַּדְרּכֹו ָהַאֶחֶרת

  
  .סבתא לנכד, אם לשני ילדים. ילידת תוניס -אוולין כץ
  . כותבת שירה בעברית ובצרפתית. שנות עבודה במקצוע 40, ס לאחיות בקפלן"בוגרת בת

 בהוצאת" שיר באורמלא"פורסמו באנתולוגיה  השירי. ית ומציירתצרפתממתרגמת שירה כן - כמו
   ."77ספרי עיתון "בהוצאת  2007יצא לאור ב " שיר מנוקד באור"  הספר שירי. "עובד עם"
  
  
  
   

     
  

  

 אוולין כץ: ציור
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  אדלינה קליין

  ראשית ואחרית
  צּוָרה. א
  

  צּוָרִנית ָאְפִקית ֶׁשל
  ִּכְסאֹות מּוָבִלים
  ִאִּטּיּות ְמַהֶּלֶכת

  כֶֹבד ִמְׁשָקלּבְ 
  ְמֻקָּבע

  ֲאִוירֹון ׁשֹוֵרק
  ְּבִריְתמּוס ַהִּנְׁשֶנה
  ֶׁשל ַרֶּכֶבת ּדֹוֶהֶרת

  ַּפִּסים מֹוִליִכים ֶאל ְּתנּוָעה
  ְנחּוָׁשה

  ַאְפִסּיּות ַהּגּוף ַהְמֻקָּבץ
  ּבֹוֶהה ַּבֲחַלל ָהֵאיְנסֹוף

  
  ְּתנּוָעה. ב
  

  ִׂשיָחה לֹא ְמֻדֶּבֶרת
  ְׂשַפת ַהּגּוף ַהָּנע

  .ָאחֹוָרה. ָקִדיָמה
  ...ְּבדּוִמָּיה

  ָקָמה ִאָּׁשה ֲחצּוָיה
  ְלַׁשְרֵּבט ִּפּסּול ְסִביָבִתי
  ֶׁשל סּוס ּתֹוֶעה ַּבְּדָרִכים

  ְסִפיָנה ְטרּוָפה -אֹו אּוַלי 
  ֶׁשִּנְׁשְּבָתה ְּבִעְמֵקי ְמצּוָלה

  
  
  ִמְׁשָקל. ג
  

  ַּפְרָסה ַאַחר ַּפְרָסה
  .ְמַהְבֵהב ַהָּפָנס ֶהָעִמיד

  ,ְצִליל ָחָזק ַלְּתנּוָעה ַהְּמִהיָרה
  .ֲחִצי ּגֶֹרן ַלַּמְעָּגל ָהָרָחב

  -ּכֶֹבד ִמְׁשָקל 
  ַלִּביָמה ַהִּנֵּׂשאת ַלִּתְקָרה

  :ֲחָבֶליָה ְּתלּוִלים
  -ִקּבֶֹלת ְׁשָבִרים 
  ִנְרֶמֶזת ְלַמּפֶֹלת

  ,לֹוֶחֶצת ּגּוף ָׁשאּול
  ַהָּׁשב

  ,ַמְחָׁשָבהֶאל ָּבֵּתי 
  ּפֹוֵעל

  ֲעצֹר ְּבֶטֶרם ְּתהֹוםלַ 
  
  
  
  

  ִרּקּוד. ד
  

  ֵּכן ִלְרקֹד
  ֶאת ִרּקּוד ָהַאִין
  ַּבֶּנַצח ַהִּמְתַנֵחל
  ִלְתנּועֹות ַהְּברֹוׁש

  ,ְלֶׁשֶמׁש חֹוֶבֶקת ֲחלֹום
  ,אּוָלם ָנעּול

  .ִּדְמיֹון ְמׁשֹוֵטט
  ,ִמַּבַעד ְלַדְלתֹות ַהְּצִעיִפים

  יםַמֲחִליף ְצָבעִ 
  ְלַהְתָחלֹות חֹוְלפֹות
  ִּבְמִהירּות ָהאֹור

  -ְּכָמׁשֹוט 
  ַעל ְּפֵני ְסִפיָנה ֲאבּוָדה

  ַּבָּים ַהּסֹוֵער
  ְּבִמְכחֹול

  
  
  ִקּיּום. ה 

  
  ִסּבּוִבים ֵאין ְספֹר
  ָּבעֹוָלם ַהָּקדּום

  ִּכְּסאֹות ֻמְרָּכִבים ְלִרּקּוד
  ֶׁשל ְצִליִלים
  ֵאין ָּפִנים 
  ֵאין ַּגב
  ּיֹות ַהחֹוְלפֹותַלְּצָללִ 

  ּגּוף מּוָבל ְלַבּדֹו
  ִלְׂשרֹד ְּבכַֹח ָרצֹון

  ִמִּלים ַלֲחצֹות
  מֹוִליְך  ִרּקּוד

  ֶרֶטט ּגּוף ְטִעיַמת
  ִלְׁשאֹף ִלְתִסיָסה

  ִמְתַחֶּדֶׁשת
  
  
  
  

ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ 
פורַאֵמן : "ר נכתב בעקבות צפיה במופעהשי

להקת המחול : של רמי באר בביצוע" ַמאגנּום
  .הקיבוצית
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  עיין ערך תרגום
  )1977, יוסף ברודסקי( "ְרּגּוםִת ַעְצָמּה ִהיא ּלְ ׁשֶ ּכְ ִׁשיָרה , ַאֲחֵרי ַהּכֹל"

  
  

  'חוצה ברגל את האטלנטי'הקדמה לתרגום העברי של הספר 

  בילי קולינס

  מכבית מלכין ויואב ורדי: תרגום הקדמה ושירים

  
, שירה, הנאה": ר בשםכתבתי מאמ, לפני מספר שנים
בו בחנתי סוגים שונים של הנאה ו, "והקורא ההדוניסט

, המוסיקה מןביניהם ההנאות ; אשר השירה מזמנת לנו
אחת את . הנסיעה הדמיונית ועוד, המטפורה, הקצב

בשם  ניתן לכנות, ההנאות עליה חשבתי מאוחר יותר
בדרך  –צר ואותה תחושה שעשויה להיו', הנאת הבלבול'

כאשר הקורא מגלה שהוא הגיע  –סיומו של שיר בכלל 
ההגיון של . לו במציאותשאין דומה , למחוז דמיוני חדש

העולם מן  לנוס את מקומו של ההגיון המוכר הדמיון תופ
, בשירו הקצר של משורר ספרד, למשל, כך. הסובב אותנו

  ":ראו שמש"יהודה אלחריזי 
  

  אּו ֶׁשֶמׁש ֲאֶׁשר ִיְפרֹׁש ְּכָנָפיורְ 
  ,ֲעֵלי ֶאֶרץ ְלָהִאיר ֶאת ְנָׁשָפיו

  ַחקׁשַ ְּכֵעץ ַרֲעָנן ֲאֶׁשר ָצַמח ּבְ 
  .ֵדי ֶאֶרץ ֲעָנָפיוְוִהִּגיַע עֲ 

  
מרים אותנו בקרסולינו כמו , השיר הופך על פניהם את מערכת השמש ואת הקורא

וללא , השיר ללא ספק רוצה לסחרר אותנו. להראות לנו פרספקטיבה חדשה לחלוטין
. הילדות שהיינו מסבים לעצמנומעינוגי נו זוכרים שהסחרחורת היתה אחד ספק אנח

אותה תחושה מתעוררת כאשר ואלאס סטיבנס משתעשע עם חוש הפרופורציה 
נער גבוה נעמד "שטד בריגן עושה ב פיבדיוק כ, "ִהצבתי כד בטנסי: "שלנו בשורה

  ".במדינת ויסקונסין
העיפרון עבורי אינו . יים מתומצתיםב על השירים שלי כעל מסעות דמיונאני חוש

לעולם איני יודע לאן , וררים רבים אחריםבדומה למש. גילויכלי רישום אלא מכשיר 
כאשר אני מתחיל לכתוב  –לאן השיר עומד לקחת אותי , או בעצם  –פני מועדות 

משהו די קטן אך בד בבד גדול עם  –הגיג זעיר , די בשורה, כדי להתחיל. אותו
אז , אם אנו מסתכלים על שירה כעל סוג של כתיבת מסע. ומנטוםאפשרות למ

הוא הרכבת . באורח פרדוקסלי השיר הוא כלי תחבורה הממציא את היעד של עצמו
הוא , רק השיר עצמו מאפשר גישה אל סיומו, במילים אחרות. והתחנה כאחת

  .השביל אל קרחת היער
  

אבל אני רוצה , נחנו נמצאיםאני רוצה שהקורא ידע בדיוק היכן א, בתחילת השיר
אני רוצה שהשיר יחליק אל תוך מימד שהוא . קצת נדהם וקצת מבולבל בסופו צאשי

עבורי שירים הם תערובת . אולי אפילו מעורר מבוכה במקצת, מוכר בנעימותו- בלתי
איר אך את האחרים יש להש, קלפים אחדים יש להפוך. של המובן והמסתורי
ר באופן הטוב ביותר כאשר הוא יודע אילו לגלות ר יוצהמשור. כשפניהם כלפי מטה

  .ובאילו לא לגעת
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במיוחד , אינני יכול לחשוב על כבוד גדול יותר, באשר להיותי מתורגם לשפה אחרת

אך יחד עם . כמו התרגומים האלה לעברית, כאשר זה התרגום הראשון לאותה שפה
קיימת גם , אחרת תחושת הסיפוק שבחשיפת היצירה לציבור קוראים בתרבות

כשאני רואה שיר שלי מופיע בשפה שאיני מסוגל . ההרגשה של שהייה באפלה
כששפת במיוחד , נוחות כאחת- אני מתמלא בגאווה ובתחושה של אי, לקרוא

כאשר אני מחזיק בידי שיר "! גדולות"בה אותיות  ואין" במהופך"התרגום נקראת 
  .ל חרדהגם שמץ ש ,ה בעתאני מרגיש שזכיתי אך ב, כזה
שקט של המשורר המתורגם נובע מהסכמה שאין חפיפה מלאה כשמעבירים - האי

עובדה הגורמת לתסכול אך גם מהווה השראה למלאכת , מילים משפה לשפה
הטון של השיר הוא אולי זה המציב את הדרישות הגדולות ביותר בפני . התרגום
ופ נשמע כאילו נגנו את ונסון אמר שהתרגום של הומרוס בידי פ'ֶסמיוֶאל ג. המתרגם

היות ואני נמצא מחוץ . בעוד הומרוס עצמו נשמע כמו בסון, השירים בחליל
לעולם לא אדע בדיוק מה עבר אל  –ושל שפות אחרות  –לנפלאותיה של העברית 

כמו . למרות האמון שיש לי בשני המתרגמים המוכשרים מאוד שלי, הקורא
ך לה הטובה ביותר שאני מכיר למה שהוהמטפור. משהו תמיד ילך לאיבוד, שאומרים

 "שירים באנגלית"במבוא שלו לספר , לאיבוד היא של המשורר האירי ִאימֹון גֶרַנן
גרנן כותב שתרגום שירה משפה . אקומו ֵלאֹוַּפְרִדי'מאת המשורר האיטלקי הרומנטי ג

אבן כה , של פלג בהרים בקרקעיתואחת לשפה אחרת הוא כמציאת אבן יפה 
אך , ומניח אותה על מדף, לוקח אותה הביתה, שאתה נוטל אותה מהפלגצבעונית 

למחרת אתה מגלה שהאבן איבדה את זוהרה ועכשיו היא כבר לא נראית כל כך 
אבל היא איבדה את הברק שהיה לה , אמנם בידך, הדבר עצמו, האבן. מיוחדת

  .הפלג של שפת הבית –במקורה 
ן לעולם לא אדע מה מְּבַרק השירים שלי ולכ, בשבילי זה קצת מאוחר ללמוד עברית

אך תקוותי היא , )אינני יודע אפילו איך המבוא הקצר הזה יבוא לידי ביטוי(נשמר 
בכל שפה . הוא ההכרה שהשירים נועדו להיות מסעות דמיוניים קצרים, שמה שעובר

אני מקווה שהקורא מתנסה בתחושה שהוא נישא , שאליה השירים שלי מגיעים
מה , עבורי. מהוודִאי למעורפל, לרֹב מהמוכר למסתורי, למקום אחר ממקום אחד

הכוללת של " הסעה"ים ולשורות הבודדות הוא השחשוב יותר מהנאמנות למיל
 –אני מקווה  –אך , מין מסע ניווט מנקודה לנקודה עד לסופו הלא צפוי. השיר

  .הבלתי נמנע
  

, המתרגמים עצמם, לבסוף. אך משהו עשוי גם להתגלות, אבד בתרגוםמשהו משיר יֹ
- הם אלה שנטמעים באמנות העדינה והבלתי, בכוח המסירות והריכוז שלהם
  .אפשרית הזאת של התרגום

  
  2007יולי , יורק-ניו, סטר'ווסטצ

  

  

  

את . ב"בניו יורק שבארה, 22.3.1941-נולד ב, קולינס) ווליאם(המשורר בילי 
 הן כפרופסור מרצהיכ. ורניהקבל מאוניברסיטת קליפ, שלו באנגלית טהדוקטור

ומאז  1994נבחר למשורר השנה בשנת . שנה 30לאנגלית ולימודים איריים במשך 
קונגרס המשיריו על ידי הוזמן לקרוא  2002בשנת . נוספים זכה בפרסים רבים

  .האמריקאי לזכר קרבנות אסון מגדלי התאומים
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  כובע נרות
  

  :ַהָּפִנים ֵהם ָהִעָּקרָהַעְצִמי -ְּברֹב ִצּיּוֵרי ַהְּדיֹוָקן
  ,ֶסָזאן הּוא זּוג ֵעיַנִים ׂשֹוחֹות ִּבְתנּועֹות ִמְכחֹול

  ,ֶרֶרתָואן גֹוך ַמִּביט ִמּתֹוְך ִהָּלה ֶׁשל ֲחֵׁשָכה ִמְסַּתְח 
  ְּכִאּלּו ָיָצא ָלנּוחַ , ֶרְמְּבַרְנְדט ִנְרֶאה ֶׁשהּוַקל לֹו

  .ִמִּצּיּור ַהִּנּקּור ֶׁשל ֵעיֵני ִׁשְמׁשֹון
  
  ָאה ָבל ַּבִּצּיּור ַהֶּזה ּגֹוָיה עֹוֵמד ְּבִרחּוק ִנָּכר ֵמַהַּמרְ אֲ 

  ּלֹוְוִנְרֶאה ִנָּצב ָּבַאְנְּדָרָלמּוְסָיה ֶׁשל ַהְּסטּוְדיֹו ׁשֶ 
  .ִצּיּור ָנטּוי ְלָאחֹור ַעל ַּכן ָּגבֹוּהַ - ּפֹוֶנה ְלַבד

  
  ִנְרֶאה ֶׁשהּוא ְמַחֵּיְך ֵאֵלינּו ְּכִאּלּו ָיַדע

  רֹאׁשֹו ָׁשִעים ֵמַהּכֹוַבע יֹוֵצא ַהּדֶֹפן ֶׁשַעלה ְמֻׁשעֲ ֶׁשִּנְהיֶ 
  ,ֶׁשְּסִביב ִאְמָרתֹו ְמֻהָּדִקים ָּפמֹוִטים

  .ִמְתָקן ֶׁשִאְפֵׁשר לֹו ַלֲעבֹד ְלתֹוְך ַהַּלְיָלה
  

  ַאָּתה ָיכֹול ַרק ְלַדְמֵין ְלַעְצְמָך ֵאיְך ֶזה
  ַלְחּבֹׁש ִנְבֶרֶׁשת ֶׁשָּכזֹאת ַעל רֹאְׁשךָ 

  .קֹוְנֶצְרִטים- םאֶֹכל ְמַהֵּלְך אֹו אּולַ -ִאּלּו ָהִייָת ֲחַדרּכְ 
  

  ְך ִלְקרֹאֲאָבל ַאֲחֵרי ֶׁשרֹוִאים ֶאת ַהּכֹוַבע ַהֶּזה ֵאין צֹרֶ 
  .ֶׁשּלֹו ׁשּום ִּביֹוְגַרְפָיה ֶׁשל ּגֹוָיה אֹו ְלַׁשֵּנן ַּתֲאִריִכים

  
  ְמֵין אֹותֹוִּבְכֵדי ְלָהִבין ֶאת ּגֹוָיה ַאָּתה ָצִריְך ַרק ְלדַ 

  ַאַחר ָּכְך ָׂשם, ַאַחר ֶזה ֶזהַמְדִליק ֶאת ַהֵּנרֹות ּבָ 
  .מּוָכן ְלַלְיָלה ֶׁשל ֲעבֹוָדה, ֶאת ַהּכֹוַבע ַעל רֹאׁשֹו

  
  .ָּתֵאר ְלַעְצְמָך אֹותֹו ַמְפִּתיַע ֶאת ִאְׁשּתֹו ִעם ַהַהְמָצָאה ַהֲחָדָׁשה ֶׁשּלֹו

  .ֶלֶדת ְּכֶׁשִהיא רֹוָאה ֶאת ָהאֹורַאַחר ָּכְך צֹוֵחק ְּכמֹו עּוַגת יֹומּו
  ָּתֵאר ְלַעְצְמָך אֹותֹו ְמַרֵּצד ְּבַחְדֵרי ַהַּבִית

  .ִעם ָּכל ַהְּצָלִלים ֶׁשִּמְתעֹוְפִפים ַעל ַהִּקירֹות
  

  ֶרְך ַמִּקיׁש ַּבֶּדֶלתּדֶ ָּתֵאר ְלַעְצְמָך ַנָּוד ֶׁשָּתָעה ּבַ 
  .ֶׁשל ְסָפַרד ֵאזֹור ַהֲהָרִריַלְיָלה ָחׁשּוְך ֶאָחד ּבָ ּבְ 
  ",ְּבִדּיּוק ִצַּיְרִּתי ֶאת ַעְצִמי"הּוא ָהָיה אֹוֵמר " ִהָּכֵנס"

  ,ַתח ַמְחִזיק ְּבָידֹו ֶאת ַׁשְרִביט ַהִּמְכחֹולּפֶ ְּבעֹודֹו עֹוֵמד ּבַ 
 .מּוָאר ַּבֶּלָהָבה ֶׁשל ּכֹוַבע ַהֵּנרֹות ַהְּמֻפְרָסם ֶׁשּלֹו

 

 "דיוקן עצמי עם כובע נרות"סקו גויה 'פרנצ
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  עוד סיבה מדוע אני לא 

  יתמחזיק אקדח בב
  .ַהֶּכֶלב ֶׁשל ַהְּׁשֵכִנים ֵאינֹו ַמְפִסיק ִלְנּבֹחַ 

  ִקְצִּבית, הּוא נֹוֵבַח אֹוָתּה ְנִביָחה ָרָמה
  .ֶׁשהּוא נֹוֵבַח ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֵהם יֹוְצִאים ֵמַהַּבִית

  .ְּבַדְרָּכם ַהחּוָצה אֹותֹוים ֵהם ֶּבַטח ַמְפִעילִ 
  

  .יק ִלְנּבֹחַ ַהֶּכֶלב ֶׁשל ַהְּׁשֵכִנים ֵאינֹו ַמְפִס 
  ֲאִני סֹוֵגר ֶאת ָּכל ַהַחּלֹונֹות ַּבַּבִית

  ּוַמְׁשִמיַע ִסיְמפֹוְנָיה ֶׁשל ֶּבְטהֹוֶבן ְּבִׂשיא ָהָעְצָמה
  ,ֲאָבל ֲאִני ֲעַדִין ָיכֹול ִלְׁשמַֹע אֹותֹו ְמֻעְמָעם ִמַּתַחת ַהּמּוִסיָקה

  ,נֹוֵבחַ , נֹוֵבחַ , נֹוֵבחַ 
  

  ,ֹות אֹותֹו יֹוֵׁשב ַּבִּתְזמֶֹרתְוַעְכָׁשו ֲאִני ָיכֹול ִלְרא
  רֹאׁש מּוָרם ְּבִבְטָחה ְּכִאּלּו ֶּבְטהֹוֶבן

  .ָּכַלל ַּגם ֶקַטע ְלֶכֶלב נֹוֵבחַ 
  

  ,הּוא ֲעַדִין נֹוֵבחַ ְקִליט ְלַבּסֹוף ִמְסַּתֵּים ְּכֶׁשַהּתַ 
  ,יֹוֵׁשב ָׁשם ִּבְקבּוַצת ָהַאּבּוִבים נֹוֵבחַ 

  ֲאֶׁשר ֵעיָניו ְנעּוצֹות ַּבְּמַנֵּצחַ 
  ְמַׁשֵּדל אֹותֹו ִעם ַהַּׁשְרִביט ֶׁשּלֹו

  
  ְּבעֹוד ַהְּמַנְּגִנים ָהֲאֵחִרים ַמֲאִזיִנים ִּבְדָמָמה 

  ,ֶׁשל ָּכבֹוד ַלּסֹולֹו ַהְּמֻפְרָסם ְלֶכֶלב נֹוֵבחַ 
  אֹוָתּה קֹוָדה ֵאיְנסֹוִפית ֶׁשִּבְּסָסה ֶאת

  .ֶּבְטהֹוֶבן ְּכָגאֹון ַחְדָׁשִני
  
  
  

  גל את האטלנטיחוצה בר
  

  ֲאִני ַמְמִּתין ִלְקַהל ַהּנֹוְפִׁשים ֶׁשְּיַפֶּנה ֶאת ַהחֹוף
  .ִלְפֵני ֶׁשֲאִני ּפֹוֵסַע ֶאל ַהַּגל ָהִראׁשֹון

  
  ִמָּיד ֲאִני חֹוֶצה ָּבֶרֶגל ֶאת ָהַאְטַלְנִטי 

  ,חֹוֵׁשב ַעל ְסָפַרד
  .ַמִים- ִסילֹוֵני, ִמְתַחֶּקה ַאַחר ִלְוְיָתִנים

  
  .ֹוֵדדנְת ִּמ הַ ִמְׁשָקִלי ֶאת ַהַּמִים נֹוְׂשִאים ֶאת ֲאִני ָחׁש 

  .ַהַּלְיָלה ִאיַׁשן ַעל ְּפֵניֶהם ַהְּמַעְרְסִלים
  

  ֲאָבל ֵּביְנַתִים ֲאִני ְמַנֶּסה ְלַדְמֵין ֵאיךְ 
  ,ֶזה ְּבַוַּדאי ִנְרֶאה ַלָּדִגים ְלַמָּטה

  .ֶנֱעָלמֹות, ַּכּפֹות ַרְגַלי ִמְתַּגּלֹות
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  מבוא לשירה
  

  י ְמַבֵּקׁש ֵמֶהם ָלַקַחת ִׁשירֲאנִ 
  ּוְלַהְחִזיק אֹותֹו מּול ָהאֹור
  ְּכמֹו ְׁשקּוִפית ִצְבעֹוִנית

  
  .אֹו ְלַהְצִמיד אֶֹזן ַלַּכֶּוֶרת ֶׁשּלֹו

  
  ֲאִני אֹוֵמר ַהְׁשִליכּו ַעְכָּבר ְלתֹוְך ִׁשיר
  ,ּוְראּו אֹותֹו ְמַגֵּׁשׁש ֶאת ַּדְרּכֹו ַהחּוָצה

  
  ֹוְך ַחְדרֹו ֶׁשל ַהִּׁשיראֹו ִהָּכְנסּו ְלת

  .ּוַמְּׁשׁשּו ֶאת ַהִּקירֹות ִלְמצֹא ֶמֶתג ַחְׁשַמל
  

  ַמִים-ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשֵהם ַיֲעׂשּו ְסִקי
  ַעל ְּפֵני ַהִּׁשיר

  .ִוינֹוְפפּו ִלְׁשמֹו ֶׁשל ַהְּמׁשֹוֵרר ַעל ַהחֹוף
  

  ֲאָבל ָּכל ַמה ֶּׁשֵהם רֹוִצים ַלֲעׂשֹות
  יר ְלִכֵּסא ְּבֶחֶבל ֶזה ִלְקׁשֹר ֶאת ַהִּׁש 

  .ּוְלַעּנֹות אֹותֹו ַעד ֶׁשּיֹוֶדה
  

  ֵהם ַמְתִחיִלים ְלַהּכֹות אֹותֹו ְּבִצּנֹור 
.ְּכֵדי ְלַגּלֹות ַמה ֶּבֱאֶמת ַּכָּוָנתֹו

  תרשים
  ֲאִני ּבֹוֵזק ִׁשְכַבת ֶמַלח ַעל ַהֻּׁשְלָחן

  .ְועֹוֶׂשה ָּבּה ִעּגּול ְּבֶאְצָּבִעי
  ,ֶזהּו ַמְחזֹור ַהַחִּיים

  .ֲאִני אֹוֵמר ְלַאף ֶאָחד
  ,ֶזהּו ַּגְלַּגל ַהַּמָּזלֹות
  .חּוג ַהּקֶֹטב ַהְּצפֹוִני

  זֹאת ַהַּטַּבַעת ֶׁשל ֶקִרי
  ֹוַׁשָּנה ֶׁשל ְטָרִליְוַהּׁש

  ,ֲאִני אֹוֵמר ָלרּוחֹות ֶׁשל ִמְׁשַּפְחִּתי
  ,ָהָאבֹות ַהֵּמִתים
  ,ַהּדֹוָדה ֶׁשָּטְבָעה

  ,יֹוַתי ֶׁשּלֹא נֹוְלדּוְוַאְח ַאַחי 
  .ְיָלַדי ֶׁשּלֹא נֹוְלדּו

  זֹאת ַהֶּׁשֶמׁש ִעם ַקְרֶניָה ַהּזֹוֲהרֹות
  .ְוַהָּיֵרַח ַהָּמִריר

  הּיָ ל ַהֻּמְׁשָלם ֶׁשל ַהֵּגאֹוֶמְטרִ ֶזהּו ַהַּמְעּגָ 
  ,ֲאִני אֹוֵמר ַלֶּסֶדק ֶׁשַּבִּקיר

  ,ַלִּצּפֹוִרים ַהחֹוְלפֹות ַּבַחּלֹון
  ֶזהּו ַהַּגְלַּגל ֶׁשֶּזה ַעָּתה ִהְמֵצאִתי

  ,ְּכֵדי ְלִהְתַּגְלֵּגל ִּבְׁשֵאִרית ַחַּיי
  ֲאִני אֹוֵמר

  .נֹוֵגַע ְּבֶאְצָּבִעי ַּבָּלׁשֹון ֶׁשִּלי
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  משה יצחקי
  .1"זה לא שאיני יכול לחיות בלעדיך"

  'חוצה ברגל את האטלנטי': בין המשורר בילי קולינס לקוראיו בספר

  

נוצר קשר בין שני  2,כותב הפילוסוף וההרמנויטיקן פול ריקר" בפעולת התרגום"
א המיועד והקור –את שפתו , את המחבר, מונח המכסה את היצירה, הזר: שותפים

ובין שני אלה נמצא המתרגם אשר מעביר את המסר המלא . של היצירה המתורגמת
לתרגם הוא : "פרנץ רוזנצוייג ניסח את מבחן התיווך כפרדוכס. משפה  אחת לאחרת

  . והקורא שברצונו לנכסה, הזר הנמצא ביצירתו: פירושו לשרת שני אדונים, אמר
יואב המתרגמים מכבית מלכין ו, למיטב שיפוטי

עמדו במבחן זה בהצלחה מרובה והניחו , ורדי
לפני הקורא העברי ספר שירים יפה שיוצר 
, היכרות עם משורר ידוע בשירה האמריקאית

הכרעה . ופחות ידוע במחוזות השירה בארץ
היא החלטה מצוינת , להציב מקור מול תרגום

אבל גם על , שמאפשרת לעמוד על יפי התרגום
לעולם יתקשה   ,כל תרגום, מה שהתרגום

והוא למזוג את הטמון והאצור בשפת , לעשות
  .תרבות אחת לשפת תרבות אחרת

מה שמשך את תשומת ליבי בקריאה ראשונה 
של השירים הוא הדיאלוג של בילי קולינס עם 

הם לעולם , יחסי המשורר והקורא. הקורא
בה עד מעין מפגש עיוור בו השיר נשלח לעורר את האה, משונים, יחסים הפכפכים

נמען שבלעדיו השיר יהפוך . עם נמען שאינך יודע כיצד ייענה להזמנתך, שתחפץ
וברצותו , יתנה עמו אהבים, ה הקורא את שירךברצותו יחיֵ , לאבן שאין לה הופכין

ס לחלל השיר כפיל בחנות ברצותו יכנ. יזנח אותו לאנחות ויגזור את דינו לשכחה
לעיתים , י שיתיישב בתבניות המוכרות שלויעוות  כד, לעיתים יענה אותו, חרסינה

לעיתים , או יימנע מכניסה כאילו מדובר במרחב מקודש, יוציא ממנו הקורא חלק
  .  ב"יתבונן בו כמוצג בחלון ראווה וכיו

מוזמן הצמא לשיר הקורא הרי  ש, קפסולה מרוכזת ומתומצתתלשיר אם נדמה את ה
  .להפוך את התמצית המרוכזת לשתייה מרווה

ולא קשה אחר ומ, וריות רבות נכתבו על מערכת היחסים בין הקורא לטקסטתיא
תוך כדי , מנהל עם הקוראים הפוטנציאליים שלושבילי קולינס ' פלירטוט'ב להבחין 

באופן גלוי עם הקורא  עליו הוא משוחח , מעין פחד נטישה, בדיקת נוכחות קפדנית
   .רר זהשנוהג בה משואורחים ההכנסת את מנהג  בחנתי, שלו

כדי דילגתי עליה , ד למהדורה העבריתהספר נפתח בהקדמה מאת המשורר במיוח
ורק בסיום קריאת השירים למערכת הקואורדינטות של המשורר שלא להיות מנותב 

חזרתי אל ההקדמה כדי להפגיש בין החוויה שלי לכבש העלייה לספינת השירה אותו 
  . הניח המשורר עבור הקורא

י באופן עמוק שהקורא מצו נוכחתי, נסת ההקדמה של בילי קוליכשקראתי אואכן  
אני רוצה , בתחילת השיר: "בונה עבורו מפת קריאהאשר , בתודעתו של המשורר

אבל אני רוצה שיהיה קצת נדהם ומבולבל , ע בדיוק היכן אנחנו נמצאיםדשהקורא י
קורא ל ןהיה אפשר לחשוב שהוא מתכוו, מדבר קולינס על איזה קורא.  3"בסופו

                                                 
מבחר שירים , מאת בילי קולינס חוצה ברגל את האטלנטי :בספר' מנוסת הקורא': ציטוט מתוך השיר  1

 .148' עמ, )2008(ירושלים , הוצאת כרמל, בתרגום מכבית מלכין ויואב ורדי
 .24-25' עמ, תל אביב, הוצאת רסלינג, על התרגום, )2006(פול ריקר   2
 .10' עמ, שם, חוצה ברגל את האטלנטי, בילי קולינס 3
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שהוא סך כל התודעה הקולקטיבית של התרבות לתוכה נכתב קורא להיינו , המובלע
זה שיכול לממש את סך כל המשמעויות המובלעות במפה שבילי קולינס יוצר , השיר
אני סבור , אבל בשירים השונים ובמיוחד אלה העוסקים בקורא באופן גלוי. עבורו

נו מצויד בכל המטענים התרבותיים שקולינס מאפשר גם לי כקורא מוחשי שאי
' לשירה מבוא': להיות הקורא המזדמן שלו בתנאי אחד המופיע  בשיר, האמריקאיים

  .שם מנחה קולינס את קוראו איך להתייחס לשיר, 22' עמ
  

ֹו א/ ְּכמֹו ְׁשקּוִפית ִצְבעֹוִנית /ּוְלַהְחִזיק אֹותֹו מּול ָהאֹור/ ֲאִני ְמַבֵּקׁש ֵמֶהם ָלַקַחת ִׁשיר
ּוְראּו אֹותֹו ְמַגֵּׁשׁש / ֲאִני אֹוֵמר ַהְׁשִליכּו ַעְכָּבר ְלתֹוְך ַהִּׁשיר./ ְלַהְצִמיד אֶֹזן ַלַּכֶּוֶרת ֶׁשּלֹו

ֶתג ּוַמְּׁשׁשּו ֶאת ַהִּקירֹות ִלְמצֹא מֶ / אֹו ִהָּכְנסּו ְלתֹוְך ַחְדרֹו ֶׁשל ַהִּׁשיר/  ,ֶאת ַּדְרּכֹו ַהחּוָצה
ר ַעל ִוינֹוְפפּו ִלְׁשמֹו ֶׁשל ַהְּמׁשֹורֵ / ַעל ְּפֵני ִׁשיר/ ה ֶׁשֵהם ַיֲעׂשּו ְסִקי ַמִיםֲאִני רֹוצֶ ./ ַחְׁשַמל
ּוְלַעּנֹות / ֶזה ִלְקׁשֹר ֶאת ַהִּׁשיר ְלִכֵּסא ְּבֶחֶבל/ ֲאָבל ָּכל ַמה ֶּׁשֵהם רֹוִצים ַלֲעׂשֹות./ ַהחֹוף

  .ְּכֵדי ְלַגּלֹות ַמה ֶּבֱאֶמת ַּכָּוָנתֹו/ ְּבִצּנֹור ֵהם ַמְתִחיִלים ְלַהּכֹות אֹותֹו./ אֹותֹו ַעד ֶׁשּיֹוֶדה
  

שאליהם פונה המשורר  ומשרטט להם מפה לגילוי " הם"השיר מוצב מול איזה 
: נראה כי הוא חושש שאינם יודעים כיצד לנהוג בשיר ולכן הוא מדריך אותם, השיר

יש בו , תשימו לב השיר הוא כוור, האוזן. השיר הוא שקופית –קודם כל העין 
השיר הוא מעין מבוך . תהליך יצירה בו מתהווה הדבש, עמלנות ופעלתנות, המולה

לאבד , לגשש, לתעות, וצריך קודם להיכנס לחדר חושך, לקורא כמו המבוך לעכבר
קולינס מבקש מהקוראים שלו לאפשר .  ולחפש את הדרך החוצה או למתג האור

התעייה וההליכה לאיבוד במרחב את חווית , לעצמם את חווית הגילוי והפליאה
הנוגע לא נוגע , וכשיגלו אותו יוכלו לרחף על שורותיו כמו הגולש במים, השירי
יש לזכור , גלישת סקי טובה, אבל. ולהפוך אותו לשלהם על ידי התייצבותם, בהם

יכולתו של הקורא לגלוש על : היינו, מותנית בסירה ובחבל המחבר בין הגולש לסירה
תנית בקשר לאותו יסוד מושך היוצר את המתח והחיבור בין הקורא פני השיר מו
תעשו חיים אומר בילי , תגלשו. הוא שמו של המשורר הניצב על החוף, לבין השיר

אבל זכור את מי שיצר עבורך את , אתה חופשי לגלוש על  פני השיר, קולינס לקוראו
  . חווית הגלישה

. ה את המפה היפה והמורכבת הזובבית האחרון בשיר מסתבר מדוע קולינס בונ
, אלא אולי עבור עמיתיו של קולינס, מתברר שהמפה נבנתה לא עבור הקורא התמים

שעל פי , ואולי עבור ציבור המורים המלמדים שירה, פרופסור באוניברסיטת ניו יורק
כותבי בחינות בגרות ומורים ראו . קולינס מדומים לחוקרים במרתפי עינויים

רים לא מעטים כותבים על מערכת היחסים המורכבת בין המשורר משור. הוזהרתם
  :     לטקסט

הזקוק ללב , כותב  על הניצוץ השירי' לא זכיתי באור מן ההפקר'ביאליק ב. נ.ח
  : הקורא

- ֶאת/ ִמיְוָאנִֹכי ְּבֶחְלִּבי ּוְבדָ / ,ִיְתַעֵּלם, ּוְבאּור ֶאְׁשֶכם ִהַּצִּתיו/ ,ּוֵמֲחרּוִזי ִיְתַמֵּלט ִלְלַבְבֶכם"
   4."ַהְּבֵעָרה ֲאַׁשֵּלם

" חלבי ודמי"אך המחיר שביאליק קורא לו , לב הקורא הוא מקור האש של השיר
ועל , ליבו של הקורא –נעוץ באותה בעירה שהשיר לא יכול בלעדיה להיות שיר 

וראו באילו אמצעים מפתה קולינס לבוא ', קורא יקר'הלב הזה מדבר קולינס בשיר 
  :השירה שלו דווקא אל שדות

ְּכִאּלּו ְלַוֵּדא / ּוִפיְלִדיְנג  קֹוֵרא ְלָך ְּבָכל ַּכָּמה ִּפְסָקאֹות/ ,ּבֹוְדֵלר ַמְחִׁשיב אֹוְתָך ְלָאִחיו" 
מֹוִריד / ,ּפֹוּפ ְמַקֵּדם אֹוְתָך ִּבְבָרָכה ֶאל זַֹהר ֲחַדר ֲעבֹוָדתֹו/...  ,ֶׁשּלֹא ָסַגְרָּת ֶאת ַהֵּסֶפר

ְוִעם / ,ֶטִניסֹון ֵמִסיר ֶאת ַהְּבִריַח ֶאל ַּגן ֻמַּקף חֹוָמה./ יַכת עֹור ְלַהְראֹות ְלךָ אֹוִביְדיּוס ִּבְכרִ 
ֲאָבל ַעְכָׁשו ַאָּתה ./ ְּביֹום ְמֻחֶּפה ֲעָנִנים ְנמּוִכים/ ,ֵייְטס ַאָּתה ִנְׁשָען ַעל ֵעץ ַאָּגס ָׁשבּור

  )  50'  עמ( ..."ֶּזהָׁשלּוב ַּבָּׂשֶדה ַהָּפתּוַח ֶׁשל ַהַּדף הַ , ָּכאן ִאִּתי

                                                 
 ביאליק מתוך כל כתבי חיים נחמן 4
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 לא ש , אל השיר המשאיר לו מרחב נשימה , את קוראו אל הפשטותמזמין קולינס 
מזמן לקורא את רגעי היום יום במסווה של  קולינס , כמו כל המשוררים שהזכיר

חץ אירוני אל משוררים  שולח  קולינס .שם יגלה את העומק והמורכבות, פשטות
הקורא של קולינס הוא  .אל דרכי הפיתוי שלהםוטניסון ור ופילדינג ופופ כמו בודלי

או נהג שחלף על פניו ובמפגש הזה על רצף , או בבנק או בדואר, איש מקרי ברחוב
, את הקוראים שלו לנסיעה זמנית הוא מזמיןהחיים מה שקרוי כאן יום קטנות 

   .משותפת
ובעיקר  ב לקוראהתעתוע והבוגדנות ההדדית שבין הכות, וקולינס מכיר את השניות

מנוסת ' כמו למשל בשיר  ,ולכן הוא יבדוק את נוכחותו, את פחד הנטישההוא יודע 
  : 146-147' עמ' הקורא

  
ֹונֹות ַאֲחֵרי ָּכל ַהֶּגֶׁשם ֶׁשּזֹוֵרם ַּבַחּל/ ֶאָחד ֵמַהֵּׁשִני/ ֶאְפָׁשר ָהָיה ַלְחׁשֹב ֶׁשְּכָבר ִנְמָאס ָלנּו

ָּכל ַהֵּלילֹות / ,אֹוָתם ְּפָרִחים ְצֻהִּבים ּוְלָבִנים/ ,ַּגן ְּכֶׁשִּמְתַּבֵהרַהִּטּיּוִלים ֶאל הַ / ,ָהֵאֶּלה
ַאְך ֲעַדִין ַאָּתה . / ְמכֹוִנית ַהַּצֲעצּוַע ֶׁשּנֹוַסַעת ְּבַמְעָּגִלים ַעל ֻׁשְלָחן ַהַּלְיָלה/  -ְללֹא ֵׁשָנה 

 /.י ֶּפֶרא נֹוֵעץ ְטָפֶריָך ְּבֻחְלָצִתי ָהרֹוֶעֶׁשתֻּתּכִ / ,ְצָרַצר אֹו ָּכָחל / ,ִנְׁשָאר ָיׁשּוב ַעל ְּכֵתִפי
ֶׁשְּלעֹוָלם / ,ִעם ַהַּיּתּוִׁשים ַהִּנְסָּתִרים ֶׁשל ַמְׁשָמעּות/ ַהִאם ֶזה ִמּׁשּום ֶׁשֵאיִני ֵמִציק ְלךָ 

 /,ִּתית ֶׁשִּליאֹו ֵמִרים ֶאת ַהַּמְרָאה ַהִּמְפַלצְ , ֵאיִני ְמַׁשְחֵרר ֶאת ַּכְלֵבי ַהֲחָרָדה ִמְּכלּוֵביֶהם
ֲאִני ִנְרָּתע / ,ַמה ֶּׁשּלֹא ִיְהֶיה ֶׁשּגֹוֵרם ְלָך ְלִהָּׁשֵאר/ ?ְּבֵסֶדר ּגֶֹדל ֶׁשל ִמְגַרׁש ְסּפֹוְרט
/ ,הֹוֵלְך ְלֵעֶבר ַהָּים ַהָּפתּוחַ / ,ְּכֶׁשֶאְתעֹוֵרר ִלְראֹות ֶׁשָעַזְבּתָ / ֵמַהַּמְחָׁשָבה ַעל אֹותֹו ּבֶֹקר

ַאְך ./  מֹוִתיר אֹוִתי ְּבִלי ׁשּום ָּדָבר נֹוָסף לֹוַמר/ ,ים ֶׁשִחְּברּו אֹוָתנּו ַיְחָּדוּגֹוֵרר ֶאת ַהְּכָבלִ 
ַחת ֶׁשֵאיִני ָיכֹול ָלֶׁשֶבת ּתַ / ,ֶזה לֹא ֶׁשֵאיִני ָיכֹול ִלְחיֹות ִּבְלָעֶדיךָ ./ ַאל ָּתִבין אֹוִתי לֹא ָנכֹון

ל אֹו ִלְׁשַּכב ָּכל ַהּיֹום ְׂשַבע ָרצֹון עַ / ,ט ִמִּכיִסיְּבִלי ֵחֶׁשק ְלהֹוִציא ֶאת ָהעֵ / ֵעץ ָירֹק ָמצּוי
ּוִבְמקֹום ִלְכּתֹב ֶאת ֲחֵמֶׁשת / ֶזה לֹא ְּכִאּלּו ִהְתַאַהְבִּתי ְּבךָ ./ ָיד ַאַחת ַעל ִּפי/ ,ַהַּסָּפה

ֶזה לֹא /  -ֶחֶדר ֲאִני ֵמִעיף ֵאֶליָך ְמטֹוֵסי ְנָיר ֵמֶעְברֹו ַהֵּׁשִני ֶׁשל הַ / ִקְטֵעי ַהַּמֲאָמר ֶׁשִּלי
ֶזה לֹא ./ ְּכֵדי ִלְראֹות ׁשּוב ֶאת ָּפֶניךָ / ֶׁשֵאיִני ְמֻסָּגל ְלַחּכֹות ַלִּצְלצּול ֶׁשל ֲארּוַחת ַהָּצֳהַרִים

  .לֹא ְּבִדּיּוק. ָּכָכה
, אני פונה אליכם כמשורר ובשם המשוררים באשר הם, קוראי ואוהבי שירה יקרים

אל תתירו את הכבלים שחיברו או , לוח ליבכםשימו את שורותיו של קולינס על 
זה לא , אל תתנו לנו להתעורר בבקר ולהיווכח שעזבתם, מחברים אותנו יחדיו

שאיננו מסוגלים , זה לא כאילו שהתאהבנו בכם, שאנחנו לא יכולים בלעדיכם
  . לא בדיוק. זה לא ככה, לחכות עד שנראה את פניכם שוב
  . יזרוח, ובכל זאת אל תקרעו את הכבלים

  
  
  

כתב עת ', קו נטוי'עורך  ,"אורנים"ראש החוג לספרות ומבע יצירתי במכללת , משורר ,משה יצחקי
חי ונושם , גר באחוזת ברק, של אורנים משחק בקבוצת התיאטרון, לספרות ואמנות של המכללה

  .את עמק יזרעאל
  ".ותיו שבועל סביב"; "השמש יבוא ויפנה"; "שב אל האין: "פרסם שלושה ספרי שירה

  ."הקיבוץ המאוחד"עומד לצאת לאור בהוצאת " נהרות נשאו קולם: "ספר רביעי
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  לרמונטוב' מיכאיל יורייביץ

  ספינה ערפילית
  יואל נץ: תרגום מרוסית

  ,  ַעל ְּתֵכֶלת ַּגֵּלי ָהאֹוְקָינֹוס
  ,ָכב ָּבָרִקיַע ִנָּצתֵעת ּכֹו

  ,ְסִפיָנה ּבֹוֵדָדה ִחיׁש ׁשֹוֶעֶטת
  .ִּבְמלֹוא ִמְפָרֶׂשיָה ִּתְׁשַעט

  
  ,ַהְּתָרִנים ַהְּגבֹוִהים לֹא ִיָׁשחּו

  .ֵאל-ַהַּׁשְבֶׁשֶבת ִּתּדֹם ְׁשכּוַחת
  ַהּדֹוֶמֶמתִמִּפְתֵחי ַהְּסִפיָנה 

  .ִנָּבִטים ּתֹוָתִחים ֶׁשל ַּבְרֶזל
  

  ,ִניט לֹא ִנְׁשָמע ָּבּהקֹול ַקַּברְ 
  .ַאף ַמָּלח ַּבְּסִפיָנה לֹא ִנְרָאה
  ,ַאְך ְּכֶאֶפס ְוַאִין ְסָלִעים ָלּה

  .ַּגם ַמְּׁשֵבי ְסָעָרה, ִׂשְרטֹוִנים
  

  ֵיׁש ִאי ְּבַרְחֵבי ָהאֹוְקָינֹוס
  .ׁשֹוֵמם ַּכִּמְדָּבר - ַּבַּזְלִּתי הּוא 

  ,ְּבִלּבֹו ֶׁשל ָהִאי ָּכרּוי ֶקֶבר
  .ֶבר ׁשֹוֵכב ַהֵּקיָסרּוַבּקֶ 

  
  ְמַׂשְּנָאיו ֶּבָעָפר ִהְטִמינּוהּו
  .ְּבִלי ַלְחלֹק לֹו ָּכבֹוד ַאֲחרֹון
  ,ֵמָעָליו ֵהם ִהִּציבּו ּגּוׁש ֶסַלע

  .ֶּפן ָיקּום ְוֵיֵצא ִמִּקְברֹו
  

  ָׁשָנה ִּבְדִמי ַלְיָלה ָּכל ַאְך ְּבתֹם
  ְּבמֹוֵעד ְּפִטיָרתֹו ְּבָיגֹון 

  ָלּה, לּול ַּבֲחַׁשאיֶאל ַהחֹוף ַהּתָ 
  .ְסִפיָנה ַעְרִפִּלית ַּתֲעגֹן

  
  ִמְתַעֵּׁשת ַהֵּקיָסר ּוֵמִגיַח  

  ְזקּוף קֹוָמה ִמִּקְברֹו ַהְּמֻפָּלׁש
  , ֲחִליַפת ַמְּסעֹוָתיו ֲאפָֹרה לֹו
  .ּוְלרֹאׁשֹו ּכֹוָבעֹו ַהְּמֻׁשָּלׁש

    
  ,ְמַׁשֵּלב ֶאת ָיָדיו ּופֹוֵסעַ 

  ,מּוטרֹאׁשֹו ַעל ָחֵזהּו ׁשָ 
  ֶאל ַהֶהֶגה  יֹוֵׁשבֶנְחָּפז הּוא 

  . ְויֹוֵצא ְלַדְרּכֹו ְּבלֹא ָׁשהּות
  

  הּוא ׁשֹוֵעט ֶאל ָצְרַפת ַהִּנְכֶסֶפת
  . ָׁשם ְּתִהָּלתֹו, ָׁשם ַהֵּכס ֶׁשּלֹו

  ֶעֶצר - יֹוֵרׁש, ָׁשם הֹוִתיר הּוא ֶאת ְּבנֹו
  . ֶאת ֵחילֹו ַהָּוִתיק ְוַהּטֹוב

   

  אֶֹפל ַהֵּליל ִעם מֹוֶלֶדת ּבְ 
  ,ַמָּבטֹו ַהּיֹוֵקד ִיָּפֵגׁש

  ,ְלָבבֹו ַיֲהלֹם ׁשּוב ְּבֶרֶטט
  .ְוֵעיָניו ׁשּוב ַיּזּו ִרְׁשֵפי ֵאׁש

  
  ֶאל ַהחֹוף הּוא ּפֹוֵסַע ְּבֶמֶרץ

  .ַמְּבֵטי ּתֹוָכָחה ְמָזֶרה
  ָּכל ְקִציָניו ּוַמְרָׁשִלים, ָּכל ֵחילֹו

  .קֹוֵרא, ְכנֹוס ְלָפָניו ִחיׁשלִ 
  

  ְגֶרַנִדיִרים - ַאְך ָנִמים ִּגּבֹוִרים
  ,ֵהם ְּבֵעֶמק ַהֶאְלָּבה ְקבּוִרים

  , ֶׁשְּברּוְסָיה ְּכפֹור ַהְּׁשָלִגיםַּתַחת 
  .ּוְבחֹולֹות ִּפיָרִמידֹות חֹוְרִכים

  
  .ַּגם ַהַּמְרָׁשִלים לֹא ִיְׁשְמעּוהּו

  ,ָנְפלּו ֲחָלִלים ְּבֻרָּבם
  ָּבְגדּו ּבֹו , ֲאֵחִרים ְנָטׁשּוהּו

  .ּוָמְכרּו ַלּזּוָלת ֶאת ַחְרָּבם
  

  ּפֹוֵסַע הּוא ָאָנה ְוָאָנה 
  ,ְּבַזַעם רֹוֵקַע ַּבחֹול

  ,יֹוֵצא ֶאל ַהחֹוף ָהָרגּועַ 
  : ְוִנְסָער ׁשּוב קֹוֵרא הּוא ְּבקֹול

  
  ,ְיִחידֹו ְמַׁשֵּועַ -ֶאל ְּבנֹו

  ,ַהָּיִחיד ֶׁשּנֹוָתר ְלַנֲחמֹו
  ,ֶאת ַמֲחִצית ָהעֹוָלם לֹו ַמְבִטיחַ 

  .לֹו ַעְצמֹו –ַרק ָצְרַפת ְלַבָּדּה 
  

  ָנגֹוז ֲחלֹומֹו ְּבלֹא ּתֹוֶחֶלת 
  .ִּכי ִנְגַזר ַעל ַהֵּבן ֶׁשָּימּות
  , ֲאֻרּכֹות ַהֵּקיָסר ְמַחֶּכה לֹו

  . נּוֶגה ְוַגְלמּוד ְמַצֶּפה לֹו
  

  ,ֶנֱאָנח ְודֹוֵמעַ , ָׁשח ָאֵבל
  , ֹות ִּדְמעֹוָתיו ַעל ַהחֹולְוזֹוְלג

  -ַעד ֲאֶׁשר ַּבִּמְזָרח ַיַעל אֶֹדם 
  .עֹוד ְמַעט ַיֲהפְֹך ְלָכחֹל

  
  ,ָאז חֹוֵזר הּוא ֵאֵלי ְסִפיַנת ֶּפֶלא

  , ְּבָחֵזהּו ּכֹוֵבׁש ֶאת ָּפָניו
  ,ֵמִניף ָיד ְמיָֹאׁש ּוַמר ֶנֶפׁש

 .ָׁשב ַעל ִעְקבֹוָתיוּוְבֵאֶלם 
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  יואל נץ

  "ספינה ערפילית"של לרמונטוב  על שירו

על הערצתה של אצולת רוסיה לצרפת לא יכול היה להעיב אפילו כיבושה של 
כי השימוש בלשון , מן המפורסמות הוא. 1812מוסקבה על ידי נפוליון בשנת 

. הצרפתית בקֶרב האצולה הרוסית היה נפוץ הרבה יותר מן השימוש בלשון הרוסית
נפוליון היה באורח פרדוקסאלי לאויב . מעמד מחייב הלשון הצרפתית הייתה לסמל

  . בעת ובעונה אחת, מר ולדמות נערצת
, כי עוד בראשית צעדיו כמשורר הקדיש לרמונטוב עול הימים, לא ייפלא על כן

  . כמוהו כאנשי עט רבים אחרים בתקופתו, מספר שירים לנפוליון
 Joseph Zedlitzר הגרמני מפרי עטו היא חיקוי לבלדה של המשור" ספינה ערפילית"

"Das Geisterschiff" – "שמונת הבתים האחרונים של לרמונטוב ". ספינת הרפאים
אבל גם הבתים הראשונים רחוקים מאוד מכדי , שונים מאוד מן הבלדה המקורית

: לרמונטוב מטפל בדרך שונה מזיידליץ בדימויים השונים. שייחשבו לתרגום כהלכתו
ההופעה של , הקבר, האי, )?נישאת באוויר(עטת בים הספינה ריקה מאדם ששו

, הוא משנה את סדר הבתים מול המקור ומתמֵצת לעומתו. ההפלגה לצרפת, השליט
  .את התיאורים, במידה רבה

אצל זיידליץ יורד השליט מן . ההבדלים גוברים אף יותר בחלקו השני של השיר
הוא  –ו אצל לרמונטוב כמ, לחיילים ולבנו, אך איננו קורא למרשלים, הספינה

, מחפש את העמים הכפופים לקיסרותו, מחפש את הערים שלו ואיננו מוצא אותן
לא הותירו לבנֹו אפילו את "' הם'אבל , הוא מחפש את הבן; את כיסאו הממוטט

, שירו של זיידליץ מסתיים במונולוג ארוך מפי נפוליון". אשר הוא העניק לו, שמו
  .רך לשוב אל האיואיננו כולל את היציאה לד

מייצג סוג ", "Das Geisterschiff"כי  1902כתב בשנת  D. Holzhauzenהחוקר הגרמני 
הבלדה של בתי "לרמונטוב מתרחק ממסורת ". של רומנטיקת רוחות אימתנית

ואילו אצל , בבלדה של זיידליץ מופיעה גוויה שקמה לתחייה אחת לשנה". הקברות
לרמונטוב פוסע כאן בעקבותיו של . מאשר גוויה לרמונטוב נפוליון הוא יותר רוח

של זיידליץ מדלג על כל הפרטים " מסדר הלילה"אשר בתרגומו את , וקובסקי'ז
 תגולגולו"בו , אצל המתופף ומוותר על הבית" ידיים ללא בשר"כגון , "הגווייתיים"

ל עצמות של זרועות הידיים מניפות אל ע, לבנות חושפות שיניים מתחת לקסדותיהן
  ".חרבות ארוכות

של לרמונטוב טעונה במידה פחותה בהרבה מן האווירה של " ספינה ערפילית"
רוחות הרפאים הן שמנווטות . של זיידליץ"Geisterschiff"  - רוחות רפאים לעומת ה
הספינה נישאת ; ואילו אצל לרמונטוב אין איש על הסיפון, את הספינה אצל זיידליץ

בלשון הרוסית ישים הן לטיסה והן לשיוט " הינשאל"הפועל (כמו בכוחות עצמה 
זוהי : הספינה עצמה מתוארת אצל לרמונטוב הרבה יותר ריאלית וגשמית). מהיר

" ספינת אוויר"ספינת קרב עם תותחי ברזל ואיננה מתקשרת כלל עם השם 
  .שבהשראת המקור הגרמני

הוא קרוב , "Geisterschiff"-בשירו של לרמונטוב אין כלל אנלוגיה ב 12-לבית ה
  ":מסדר הלילה"דווקא לשורות הבאות של 

  
  ָקִמים ַהּלֹוֲחִמים ַהִּגּבֹוִרים

  ,ִרים ַהָּוִתיִקיםיֶרַנדִ ּגְ הַ ָקִמים 
  ,ָקִמים ִמַּתַחת ְלִׁשְלֵגי רּוְסָיה
  ,ִמְּׂשדֹות ַהְּפֵאר ֶׁשל ִאיַטְלָיה

  ,ְרבֹות ַאְפִריָקהעַ ָקִמים מֵ 
  .יָנהְׂשִּת ל ָּפלֶ ִמן ַהחֹולֹות ַהּלֹוֲהִטים ׁשֶ 
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בעמודים הפותחים  1840ראתה אור ברוסיה בשנת " ספינה ערפילית"מעניין לציין כי 

בד בבד עם החלטתה של ממשלת צרפת , "רישומי מולדת"של  10- את הכרך ה
ולערוך לה טקס קבורה מרשים , להעביר את גופתו של נפוליון מן האי סנט הלן

למאי  12-ה הוכרזה במליאת בית הנבחרים בהחלטתו של המלך בנושא ז. בפריס
כי הידיעות בדבר ההחלטה ההולכת ומתבשלת הגיעו בזמנו , לא מן הנמנע. 1840

  ".ספינה ערפילית"ובהשפעתן של ידיעות אלה חיבר לרמונטוב את , לרוסיה
  
  
  

ועל כך אנו  המערכת תשיר זה תורגם על ידי יואל נץ על פי בקש: הערת המערכת
  .מודים לו
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  קוראים כותבים

  

 ,שלום שרית
שמי קרני ואני מחנכת בחינוך המיוחד ועובדת עם תלמידים צעירים הלוקים 

הילד הזה הוא "הנושא השנתי שאלמד בשנה הבאה יהיה . בשיתוק מוחין ופיגור
כמובן שאשתמש ו נהניתי מאד .המצגת שלך המקסימה והמושקעתומצאתי את  "אני
בעבודה עם  באתר שלך ומצאתי עוד מצגות שתשמשנה אותי" שוטטתי. "בה

 .הילדים
עם תסמונת רט והמוטיבציה שלה מגיעה רק ממוסיקה  7אני מלמדת גם ילדה בת 

מדוע " השיר האהוב עליה הוא. מהם" יוצאת "אני משתמשת בשירים ו, לכן. ושירים
אך האם יש מצגת , הלל .ראיתי את המצגת שלך על שירי ע". מה'לובשת הזברה פיז

 ?ספציפית לשיר עצמו
  תודה
  קרני

  
  :תגובת המערכת

מי יודע מדוע ולמה "הלל . נעשתה מצגת שירו של ע, בעקבות בקשתה של קרני
  .כאןוהיא נמצאת באתר של החוג לשוחרי שירה  "מה'לובשת הזברה פיג

  
  
  
  

Shalom Sarit,  

I am an Israeli living in Boston, Massachusetts, USA. I just received from 
a friend your beautiful presentation of Yehuda Amichai's poetry. Had I 
lived in Israel I would have definitely joined your Chug Le'Shocharei 
Shira. ( where do you meet, by the way?). Since I live in Boston I wonder 
if you can put me on your distribution list ? It would be wonderful to 
have a regular dose of  Hebrew poetry included in my mail so I can 
integrate it into my daily life. 

Your weaving of  the visuals with the printed word and the care you 
obviously take in the matching are beautiful and a great enhancement to 
the text. 

Toda raba U'lehitraot,  

Chaia  

  
   

     

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