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שיר :שיר נכרך שתי וערב; ציור
שיר :ראשית ואחריות
הקדמה לספר "אני חוצה ברגל את האטלנטי" .תרגום :מכבית
מלכין ויואב ורדי
 5שירים – תרגום :מכבית מלכין ויואב ורדי
רשימה" :זה לא שאיני יכול לחיות בלעדיך" .על ספרו של בילי
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קוראים כותבים
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דבר העורכת
החוג לשוחרי שירה מרכין ראשו ומשתתף
באבלן הכבד של משפחות גולדווסר ורגב על
נפילתם של הבנים אודי ואלדד.
החוג לשוחרי שירה מתפלל ומייחל לשובו
במהרה מן השבי של גלעד שליט הביתה ,חי,
בריא ושלם.

בעקבות הפצת המצגת של מריאן ובבט רבינוביץ )מבצע "שיר ותרום" בזעיר אנפין(,
נתרמו עד כה לשני מוסדות לילדים עם צרכים מיוחדים .₪ 4000 ,בשמי ,בשם
מריאן ובבט רבינוביץ ובשם מנהלי המוסדות ,תודה מקרב לב לכל התורמים על
נדיבותם .ניתן עוד להמשיך ולתרום וכל המרבה הרי זה משובח) .קישור למצגת(.
ברצוני להביע תודה נוספת להוצאות הספרים השונות ,המאפשרות למערכת "עיין
ערך שירה" להביא בפניכם מאמרים ,מסות וחומרים איכותיים העוסקים בשירה,
כפי שניווכח בגיליון זה ובגיליונות הבאים .שיתוף פעולה זה הנו מבורך ויש בו
תרומה גדולה להעצמתה של תרבות אמנות השירה.
ומה בגיליון זה?
שירים של כותבים משובחים – ותיקים וחדשים.
חלקו הראשון של מאמר מרתק "על הדור שביזבז את משורריו" .חלקו השני של
המאמר יובא בגיליון הבא .במדור "עיין ערך תרגום" משיריו של המשורר האמריקאי
בילי קולינס ,לרגל צאת ספר שיריו בתרגום לעברית "חוצה ברגל את האטלנטי" וכן
רשימה על המשורר ושיריו .תרגום נוסף משיריו של מיכאיל לרמונטוב "ספינה
ערפילית" ורשימה קצרה על השיר ומקורותיו.
אני מאחלת לכל הקוראים ,קריאה מהנה ומפרה.
שרית
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משה יצחקי

ֶליקוֹ ַט ְרנוֹבוֹ
וִ
ְבּ ִמ ְס ֶע ֶדת Happy
ָרית ֲא ֻר ַכּת ַר ְג ַליִ ם
בּוּלג ִ
ֶמ ְל ָצ ִרית ְ
רוּך.
כּוֹפ ֶפת ְלנַקּוֹת ֻשׁ ְל ָחן ָע ְ
ִמ ְת ֶ
אוֹמר ֶשׁ ֵאין
יתי ֵ
ִא ְל ָמ ֵלא ִמ ְק ָרא ָכּתוּב לֹא ָהיִ ִ
ַקּה ֻשׁ ְל ָחן
חוֹרי ִא ָשּׁה ֶשׁ ְמּנ ָ
ַל ֲעמֹד ֵמ ֲא ֵ
ֶליקוֹ ַט ְרנוֹבוֹ
פוּךֲ .א ָבל ָכּאן ְבּו ִ
ָה ְ
כּוֹפ ֶפת
ָהר ִמ ְת ֶ
ִעיר יְ ֵמי ֵבּי ַני ְִמית ְתּלוּיָה ַעל ַהר ֵמ ַעל נ ָ
וּמ ְראָה ִלי ֶאת ֶשׁ ַה ָלּשׁוֹן לֹא
ירה ַ
ֶמ ְל ָצ ִרית ְצ ִע ָ
תּוּכלֶ ,את ַה ִגּלּוּי וְ ַה ִכּסּוּיֶ ,את ָה ִענּוּג וְ ָה ִענּוּי,
ַ
יטב
ֶאת ַה ִנּ ְפ ָלאוּת וְ ֶאת ַה ְנ ִפילוּת ֶ ,את ֵמ ַ
ית ָקה
אַחר ִא ָ
פּוּשׂי ַ
ָבהּ ְבּ ִח ַ
ירה וְ ֶאת ְכּז ָ
ַה ִשּׁ ָ
ַה ְסּמוּיָה ִמן ָה ַעיִ ן ְגּלוּיַת
רוּח
נוֹף ָבּ ַ

מול תבור לקראת שבת
ִאלּוּ ָהיוּ ָבּ ִאים ִבּי אַט אַט
יצתוֹ ַה ְשּׁ ֵלוָה ֶשׁל ָה ָהר ֶה ָעטוּף
ְר ִב ָ
אוֹד ֶמתַ ,ר ַחשׁ ִלטּוּף
ינוּמת ָע ִבים ֶ
ְבּ ִה ַ
קוֹצי ַה ַקּיִץִ ,נ ָצּ ִבים ְכּמוֹטוֹת
רוּח ְבּ ֵ
ָה ַ
נוּחת ֵליל ְכּלוּלוֹת,
ִ
אַפּ ְריוֹן ַבּ ָשּׂ ֶדה ֶה ָחרוּשׁ ִבּ ְת ַ
יתי ,אוֹהוֹ ,הוֹ יֶה
יְ ֵלל ַה ַתּ ִנּים ְבּ ִב ְק ַעת ְכּסוּלוֹתָ .ה ִי ִ
רוּח ָבּאוֹר
מוֹתם ָבּ ַ
טוֹבל ְכּ ָ
הוֹוֶה ִא ָתּםֵ .
יתי יָכוֹל
רוֹחָ ,היִ ִ
לוּמת ֶא ְפ ַ
ִכּ ְפ ַ
נוּעה
גּוּפי ִל ְק ַראת ַה ַמּ ְל ָכּה ִבּ ְת ָ
ָל ֵצאת ִמ ִ
ֶשׁתְ ,כּמוֹ ֶשׁ ִהיאְ ,מ ֻע ְר ֶט ֶלת
ִבּ ְל ִתּי ֻמ ְרגּ ֶ
אַחת ְכּ ִדבּוּק
אתי ְבּ ַ
ֵתּ ֵצא ִל ְק ָר ִ
גוּפי ְבּ ִנגּוּןְ " :ל ָכה
ָתּבוֹא ְבּ ִ
ַא ִני אָבוֹא ָבּהּ ְבּ ִשׁיר
דּוֹדי" ,ו ֲ
ִ
ֵצא
" ִל ְק ַראת ַכּ ָלּה" וְ נ ֵ
לוּמ ִתי,
בּוֹאוּ ַהרָ -שׁדָ ,שׂ ֶדה ָחרוּשׁ וְ אוֹר ְפּ ָ
ילל,
קוֹצי ֶח ְמ ָדּה וִ ֵ
ֵ
גּוּפינוּ
ֵצא ִמ ֵ
ַחד נ ֵ
בּוֹאוּ ִבּי אַט אַט וְ י ַ
בוּקים ִל ְק ַראת
ֲח ִ

מתוך" :ועל סביבותיו שב" ,הוצאת הקיבוץ המאוחד2004 ,
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רמי דיצני

פצמץ
אָדם ֵאינֶנּוּ ִאי
שׁוּם ָ
כֻּלּוֹ ִמ ֶשּׁל ַע ְצמוֹ;
ַבּ ֶשׁתֵ ,ח ֶלק ֵמ ֶא ֶרץ ַר ָבּה;
אָדם הוּא ִפּ ָסּה ִמן ַהיּ ֶ
ָכּל ָ
ָרף – ַבּ ֲהמוֹן יָם –
ִאם גּוּשָׁ -ע ָפר יִ גּ ֵ
ֶח ֶס ֶרת
ירוֹפּה ִתּ ְהיֶה נ ְ
ֵא ָ
ַמ ָמּשׁ ְכּמוֹ לוּא ָהיָה ֵכּףֶ -ס ַלע
יך
ְכּמוֹ לוּא ָהיָה ֲא ֻחזַּת ֵמ ֵר ֶע ָ
ָת ָך ֶשׁ ְלּ ָך ָהיָה;
אוֹ ֲא ֻחזּ ְ
אָדם ְמ ַפ ֵחת ִבּי
מוֹתוֹ ֶשׁל ָכּל ָ
אָדם;
ַעןִ -כּי ֲא ִני ְמשׂ ָֹרג ְבּ ֶגזַע־ ָה ָ
יַ
אַתּה ְבּ ָע ְב ְר ְך ְבּ ֶמ ְר ֶכּ ֶבתֵ -אשׁ ַעל ֲח ָרבוֹת ֲע ֵשׁנוֹת עוֹד ָבּ ָהר
וְ אַף ָ
ֻב ַהר:
ְדּאַג ָתּ ִמיד ִכּי י ְ
ֶח ָרד ַה ִכּ ָכּר ִמ ְבּ ַרד ְפּ ָצצוֹתַ -ה ִמּ ְצ ָרר –
ְל ִמי ְמ ַצ ְל ְצ ִלים ַפּ ֲעמוֹנֵיַ -ה ְכּ ָפר ֵעת נ ֱ
ְל ָך ֵהם ְמ ַצ ְל ְצ ִלים.
*ארה"ב ,רוסיה ,סין וישראל ,יצרניות פצצות המצרר )פצמ"ץ( היחידות בתבל.

רפאל אמיר

לכי!
ְכּ ָבר לֹא ֶא ְמ ָצא
ֶאת ָמה
אתי
ֶשׁלֹּא ָמ ָצ ִ
ַעד ַע ְכ ָשׁו.
וּמה ֶשּׁעוֹד ֶא ְמ ָצא
ַ
ֶח ָשׁב.
ְכּ ָבר לֹא נ ְ
וְ ִאם ָמ ָצאת
ְדּ ָר ִכים
לוֹני
ֶאל ַק ְמ ִ
יוֹעיל.
זֶה לֹא ִ
לוֹני
ִכּי ְמ ִ
ֶח ַסם ִספּוֹ.
נְ
אַפּ ְך
ֲא ִפלּוּ ִאם ֵ
ֶאל ַה ַחלּוֹן ָפּחוּס -
ִה ְת ַר ֲח ִקי ִמפֹּה.
ִכּי ֵאין ַעל ִמי ָלחוּס.
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עודד פלד

סהר טרופי מלא
נוֹשׁק ִפּ ְסגוֹת
רוֹפּי ָמ ֵלא ֵ
ַס ַהר ְט ִ
ָר ַח ָכּתֹם ֲענָק
ָליָת-י ֵ
גּוֹלן .גּ ְ
ָ
רוֹכב.
ָה ְלאָה ֵ
ָארןֵ ,מ ֶהן ו ָ
ְל ַצוּ ָ
לֹא ' ָשׁם ָה ֵרי' .לֹא פֹּה ַסף
י ְַר ֵדּן ֲה ָר ִריִ ,כּי ִאם ֶא ֶפס
ֶמ ְר ָחק ,ז ְַלזַל זְ ַמן.
רוֹח ֶקת
ִהנֵּהְ ,צ ָל ִלית ָפּרוֹת ֶ
דּוּמי יוֹם
ְמ ַט ֶפּ ֶסת ִגּ ְב ָעה ְבּ ִד ְמ ֵ
וּמ ֲע ִריב .יְ ֵלל ַתּן ְבּ ֵס ֶתר
הוֹל ְך ַ
ֵ
תוּח,
ַמ ָטּעָ .שׂ ֶדה ָצהֹבָ ,פּ ַ
חוּח,
ִנ ְת ָלם ַשׂ ְר ַע ֵפּי ֵע ֶשׂב ָשׁ ַ
חוֹרה
ֶלת ְשׁ ָ
ַס ְל ֵעי ַבּזּ ֶ
ִמ ְכוַתֵ -אשׁ ִבּ ְר ָג ָביו.
ָכּאן .וְ ַע ְכ ָשׁו.
ֵא ֶלּה ַה ַמּ ְראוֹת ָחזוּ ֵעינַי:
רוֹפּי
ַס ַהר ְט ִ
ְפּ ָסגוֹת
ָליָת ָכּתֹם
גְּ
ז ְַלזַל זְ ַמן
ַסף י ְַר ֵדּן
ְצ ָל ִלית ָפּרוֹת
דּוּמים
ִדּ ְמ ִ
ֵס ֶתר ַמ ָטּע
תוּח
ָשׂ ֶדה ָפּ ַ
חוּח
ֵע ֶשׂב ָשׁ ַ
חוֹרה
ֶלת ְשׁ ָ
ַבּזּ ֶ
ִמ ְכוַתֵ -אשׁ
וְ ָכל ַה ְשּׁאָר
עוֹד יְ ֻס ַפּר
רוּח
ֵעת ַשׁ ַחרַ -
יָבוֹא
ומבחר תרגומי שירה[ ,שיראה אור בהוצאת ֶק ֶשׁב
מתוך הקובץ "פעמוני רוח ,חלילי אור" ]שירים ִ
לשירה
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אשר רייך

שיר המעלות לדוד
ָסע ִאתּוֹ
ָסעֶ .ה ָע ִתיד נ ַ
ידן נ ַ
ֲא ִב ָ
ָסעוּ ַלוְ י ִָנים ְל ַלוּוֹתוֹ ְבּ ַד ְרכּוֹ
נְ
רוֹנית
ירה ָה ֶא ֶל ְק ְט ִ
ָס ָעה ַה ַמּזְ ִכּ ָ
נְ
יבה ַה ַח ְשׁ ַמ ִלּית.
וּמכוֹנַת ַה ְכּ ִת ָ
ְ
יאַנ ִסים וְ ַה ְנּיוּאַנְ ִסים,
ָסעוּ ַה ֵסּ ְ
נְ
פּוֹא ִטיפוֹן
ַה ֶטּ ֶלפוֹןַ ,ה ֶפּ ֶלאפוֹןַ ,ה ָפּ ֵטפוֹן וְ ַה ֶ
אוֹטיפּ.
יד ֵ
אוֹטיפּ וְ ַה ָדּוִ ְ
יד ֵ
ָסעוּ ַה ֵטּיְ פַּ ,הוִּ ֶ
נְ
ָסעוּ
צוֹנ ִנים נ ְ
ְשׁ ִנים וְ ְ
יטים י ָ
ַתּ ְס ִר ִ
הוֹליבוּד ִע ִלּית.
ְל ָה ִפיק ֶאת ַע ְצ ָמם ְבּ ִ
עוֹב ֵדי ַה ִמּ ְב ָר ָקה
לוֹשׁים ֲא ֵב ָלהֲ ,א ֵב ִלים ְ
ַה ֵמּאָה ַה ְשּׁ ִ
ָרד ַל ֲח ִצי ַהתּ ֶֹרןֲ .א ֵבלוֹת ַה ַטּ ְל ָפּ ִניּוֹת
ַעל ָהע ֶֹמס ֶשׁיּ ַ
ילים,
אָבל ְמ ַע ֵבּד ַה ַתּ ְמ ִל ִ
ַבּ ֶמּ ְר ָכּזִ ָיּה ַה ֵבּ ְינ ְל ֻא ִמּיתֵ ,
וּל ַה ְשׁ ָמ ַדת ְרגָשׁוֹת
ֲא ֵבלוֹת ַה ְמּכוֹנוֹת ְל ַה ְשׁ ָמ ַדת ִמ ְס ָמ ִכים ְ
יט ָ
פּוֹל ִ
ֲא ֵב ָלה ַה ִ
יקה ֶשׁל ַה ָלּשׁוֹן וְ ַה ְמּ ִד ִיניּוּת ֶשׁל ַה ִדּ ְמיוֹן
וּמ ְח ֵשׁב ַה ִכּיס
ֲא ָבל ַה ַפ ְקס וְ ַה ַצּ ְפ ָצף ַ
ידן ָע ָלה.
צוֹננָהֲ .א ִב ָ
ְבּ ֵאין רוֹ ִאים ַמ ִגּיר ִדּ ְמ ָעה ְ
סוֹפית
קּוֹמה ָה ֵאינְ ִ
גַּגּוֹ ַה ָמּ ִגי ָע ָלה ִאתּוֹ ַעד ַל ָ
הוֹרים.
לוּמים ַה ְקּ ִ
ְבּ ַמ ֲע ִלית ָה ֲע ִ
דוֹשׁים וְ ַה ְטּ ִ
רוּרים ִבּ ְצרוֹר
ירים ֶט ֶל ִקינֶזִ יּים ְצ ִ
ָעלוּ ִשׁ ִ
ַה ִמּ ְס ָמ ִכים וְ ַה ִתּ ְשׁדּוֹרוֹתָ ,עלוּ ֲע ָז ִרים
קוֹלה
קוֹקה ָ
אַר ְגּזֵי ָ
סוֹדיִּ ים וְ ְ
ִ
מּוּשׁיִּ ים.
ירים ִשׁ ִ
גוֹרל ְבּ ַמ ְכ ִשׁ ִ
ָעלוּ ָה ֶאגוֹ וְ ָה ֶא ָ
קּוֹס ִמי.
ָכּל ַה ַלּ ַחץ וְ ַה ְבּ ִדידוּת ָעלוּ ִאתּוֹ ַל ֶפּ ְנ ְט ָהאוּז ַה ְ
יקה,
פּוֹא ִט ָ
לוּלי ַה ָפּ ָר ֶ
ַה ֶדּ ֶלת ִנ ְס ְגּ ָרה ַעל ַתּ ֲע ֵ
יח
ְטיוּטוֹת ֶשׁל ֶה ָח ָלל ַה ִחיצוֹן ִנ ְפ ְרשׂוּ ְכּ ָשׁ ִט ַ
ירה ָה ִע ְב ִרית.
ִל ְכבוֹד הוֹד ְנ ִסיחוּתוֹ ֶשׁל ַה ִשּׁ ָ

שי אריה מזרחי

לעתים אנו מחשיבים את עצמנו יתר על המידה
אַחר
ֵח ַבּ ִכּ ֵסּא ַבּ ִמּ ְר ֶפּ ֶסת ַר ְג ַלי ְשׁמוּטוֹת ַעל ְשׁ ַר ְפ ַרף ְל ַ
ִמ ְת ַרוּ ַ
אָכ ְל ִתּי ָס ָלט
יוֹם ְשׁ ָר ִבי וְ עוֹד לֹא ֶפּ ַסח ַה ַלּיְ ָלה עוֹד ַחםְ ,בּ ִדיוּק ַ
מוֹנוּמ ְנט
ֶ
תּוֹך ְק ִריאַת ַמ ֲא ָמר ַעל
ָקצוּץ ַדּקַ -דּק ַקר ְל ַצנֵּן ֶאת ַהגּוּף ְ
ִמ ְל ָח ָמהֶ ,ה ָחתוּל ִנ ְכ ָר ְך ְכּ ֶצ ַמח ְמ ַט ֵפּס ְס ִביב ַכּף י ִָדי ַה ְמּ ַל ֶטּ ֶפתַ ,פּ ְרוָתוֹ
מוֹנוּמ ְנט
ֶ
ָחה ְבּ ֶא ְמ ָצ ָעהּ,
ירה וְ ַר ָכּהֲ .א ִני ַמ ִבּיט ְל ֵע ֶבר ַה ִמּ ָטּה .זוּג ִ
ָתי נ ָ
ְק ִר ָ
טוּרה ֵה ֵח ָלה
צוֹפה ָבּ ְרחוֹבַ .ע ְכ ָשׁו ַה ֶטּ ְמ ֶפּ ָר ָ
אַה ָבהֶ .ה ָחתוּל ָה ַל ְךֲ .א ִני ֶ
ֲ
ימהֲ .א ִני ַמ ִבּיט שׁוּבִ ,היא ִמ ְת ַה ֶפּ ֶכת
רוּח ְנ ִע ָ
ָל ֶר ֶדתָ ,ה ַ
יה יָד.
יח ָע ֶל ָ
וּמ ַמ ְל ֶמ ֶלת ְדּ ַבר ָמהָ .רוַח ִליֲ .א ִני ְמ ַט ֵפּס ְל ִצ ָדּהֵּ ,מ ִנ ַ
ְ
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נעמה ארז

גדול בתורה
יתי י ְַל ָדּה ַבּת ְשׁ ֵתּיםֶ -ע ְשׂ ֵרה ִבּ ְרחוֹב ֶא ֶבן ַגּ ִבּירוֹל
ְכּ ֶשׁ ָהיִ ִ
ַר ַבּיִ ם ְל ָב ִנים
ָבּחוּר ְבּג ְ
וּמ ְג ַבּ ַעת ֻמ ְשׁ ֶח ֶרת
ִ
וּמ ֵסב ֶאת ַה ָפּנִ ים
יוֹרק ֵ
ָהיָה ֵ
עוֹב ֶרת.
יתי מוּלוֹ ֶ
ְבּ ָכל ַפּ ַעם ֶשׁ ָהיִ ִ
תּוֹרה ,גָּדוֹל ַבּ ַמּ ֲע ִשׂים
אָמרוּ ִלי ֶשׁ ִנּ ְהיָה גָּדוֹל ַבּ ָ
ְ
ֻלּה
וְ לֹא ֵה ַב ְנ ִתּי ֵאיזוֹ ְגּד ָ
יקה.
יֵשׁ ְבּ ַמ ֲע ֵשׂה ַהיְּ ִר ָ
ֶסת
ַע ִתּי ְל ֵבית ַה ְכּנ ֶ
יתי י ְַל ָדּה ַבּת ְשׁ ֵתּיםֶ -ע ְשׂ ֵרה ִהגּ ְ
ְכּ ֶשׁ ָהיִ ִ
הוּא ָע ַמד ָשׁם ְבּ ִמ ְג ַבּ ַעת ְשׁחוֹ ָרה,
תּוֹרה ,וְ ָק ָרא:
גָּדוֹל ַבּ ָ
" ַעל ַדּ ַעת ַה ָמּקוֹם וְ ַעל ַדּ ַעת ַה ָקּ ָהל"
ַא ִניַ ,בּ ָקּ ָהלַ ,בּת ְשׁ ַתּיִ םֶ -ע ְשׂ ֵרה ַח ָפּה ִמ ַמּ ֲע ִשׂים –
וֲ
ַמ ִבּ ָ
יטה בּוֹ ְבּ ֵעינַיִ ם ַלחוֹת
וּמ ַמּ ַעל -
ִ
בּוֹע ֶרת.
ַה ְשּׁ ִכינָה ֶ

אני זוכרת
אוֹתי ֶאל ַה ִגּ ְב ָעה
זוֹכ ֶרת ֵאי ְך ָל ַקח ִ
ֲא ִני ֶ
אוֹתי
יך ָמ ַסר ִ
ֵא ְ
גוּעה
ַאוָתוֹ ַה ְפּ ָ
וְ אָז ָר ַצח ָבּ ֶהם ַבּ ֲח ַמת גּ ֲ
אוֹתי
אַח ֵרי ֶשׁ ָמּ ַסר ִ
אַח ֵרי ֶשׁ ִה ְת ַע ְלּלוּ ִבּי ֲ
ֲ
ִכּי ֲא ִני ִא ָשּׁה.

נעמה ארז ,יועצת פסיכותרפית רב תחומית .עבדה שנים רבות במערכת החינוך ועם נוער בסיכון
ובמצוקה .למדה תקשורת בין אישית באוניברסיטת בן גורין בנגב ועסקה במחקר ובבניית תוכניות
לימודים בחוג לחינוך באוניברסיטת תל אביב.
השירים מתוך ספרה הרביעי "העברה נגדית" ,הוצאת "גוונים".2007 ,
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איתן קלינסקי

בבית היתומים דיסקין
יס ִקין ִבּירוּ ָשׁ ַליִ ם
ְבּ ֵבית היְּ תוֹ ִמים ִדּ ְ
ִה ְת ַפּ ֵלּשׁ אָ ִבי ְבּ ֶפה ֲח ַסר ִשׁ ַנּיִ ם.
ֶשׁ ֶמשׁ ְסדוּ ָקה ַבּיּוֹם
ָי ֵר ַח ָשׁבוּר ַבּ ַלּיְ ָלה
ָכּ ְלאוּ ְדּ ָמעוֹת מוֹ ִחילוֹת
ֵמ ֵעי ֵני ֶי ֶלד ָכּרוּת ֵמאָב
וְ ֵאם לֹא נוֹ ַד ַעת ַה ְמּשׁוֹ ֶט ֶטת ֵמ ֵע ֶבר ַל ָיּם.
יס ִקין ִבּירוּ ָשׁ ַליִ ם
ַבּ ֲח ַצר ֵבּית ַהיְּ תוֹ ִמים ִדּ ְ
ירי ֵע ִצים ֲחשׂוּ ִפים
ֵבּין ֲא ִמ ֵ
ִנ ְכ ְלאוּ ְכּ ִמיהוֹת ְט ִמירוֹת
ְבּ ַשׁ ֲע ֵלי ַי ְתמוּת קוֹ ְר ֵמי ַבּ ֲחרוּת.
ְבּ ִא ְלּמוּת ְשׁפוּ ָכה ָק ַרע חוֹמוֹת
ַי ְלדוּת ְצלוּ ָבה ְבּ ֵבית ַהיְּ תוֹ ִמים,
בּוֹ ָי ַדע ַי ְלדוּת ֲאסוּ ִפית
ְבּמוֹ ַרד ִעתּוֹת ַבּיִ ת ְפּרוּ ַע ַר ַעף
יפה,
וּבלוּי ִשׁ ָ
ְבּחֹ ֶרש ְכּפוּף גַּב ְ
ֲא ָבל אוֹ ִתי ָתּ ִמיד ָנ ָשׂא
ְבּ ַמ ֲע ֵלה ָה ִע ִתּים ֵבּין ִקירוֹת
רוֹ ֲע ֵפי ֶדּ ֶשׁן נוֹ ְט ֵפי חֹם.
אוֹתוֹ ָנ ְשׂאוּ ְשׁ ָח ִקים ִעוְּ ִרים ְבּ ַי ֲערוֹת ַעד
אוֹ ִתי הוֹ ִתיר ֵריק
ֲאסוּ ִפי ְבּ ֶע ֶלט תּוֹ ֶעה וְ נוֹ ֵפל.
מתוך ספר השירים "והיו אחד בידי" שיצא לאור בהוצאת "ספרי עיתון ."77
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דודי בן עמי

להפליג
אָרה ֶשׁ ָלּהּ:
ירה ִאם לֹא ָתּשׁוּבִ /ל ְלמֹד ַמ ְצּבוֹת ַה ִתּ ְפ ָ
יך ִתּ ְל ַמד ִשׁ ָ
וא ְ
ֵ
בּוֹאי ַהיּוֹםֶ /אל ִעירַ -הקּ ֶֹדשִׁ ,היא ִבּיז ְַנ ִטיּוֹן.
ַעל ֵכּן ִה ְפ ַל ְג ִתּי ַעד ִ
ויליאם בטלר ייטס" :מסע לביזנטיון" ,תרגום :שמעון זנדבנק.

רוֹעים עוֹד ַבּ ְגּ ָבעוֹת.
ַדּאי ִ
סוּסי ָה ֲא ֻצ ָלּה ו ַ
ֵ
יך ָחמוּשׁ
ָס ְ
אוּלי ֶא ְר ֶאה נ ִ
ַ
ַר ִקיס.
ְבּר ַֹמחְ .בּיָדוֹ נ ְ
עוֹתיִ ְך – ַהעוֹד ֵהן נִ ְט ָבּעוֹת
ַמ ְט ְבּ ַ
נוֹצץ,
וּב ֶכּ ֶסףֻ ,מ ְשׁ ָלכוֹת ֵ
רוֹנזָה ַ
ִבּ ְבּ ְ
יתר ִעוֵּר.
נוֹצץֶ ,אל ְמ ַנגֵּן ִצ ָ
ֵ
מוּפזֶת,
כוּכית ֶ
יפ ֵסי זְ ִ
ֶא ְכ ַרע ,מוּל ְפּ ֵס ָ
יקיְ ,ללֹא ִמ ְפ ָרשׂ,
נוֹתי ָתּשׁ ְֹטנָה ֵמ ֵח ִ
ְשׁ ַ
אוֹב ִדים.
לֹא ֶהגֶהֶ ,אל ַחגַּיִ ְך ָה ְ
יוֹד ַע
ִכּי ִבּיִ ,אישׁ ָה ִע ִתּים ֵ
יכה ִנ ְפ ַרץ ָבּ ְך ַשׁ ַער;
ֵא ָ
תּוֹת ִחים.
כּוֹרעוֹת מוּל ָ
חוֹמוֹת ָע ִרים זְ ֵקנוֹת ְ
ָקל
הוֹראוֹת ַה ֶדּ ֶר ְך ְבּנ ֵ
ֵאין ְל ַצפּוֹת ְל ָ
יכים ֻח ְמ ָרה
ָח ְמ ֵרי ִשׁקּוּל ַה ַדּ ַעת ַמ ְצ ִר ִ
מוֹצא.
וְ ַה ְסּ ִפינוֹת נְ ַמל ָ
דּוֹמ ַעת ַעל ִס ֵפּי ַה ֶלּ ֶכת,
הוּב ִתי ַ
ֲא ָ
ינוֹתיִ ,ק ְמ ֵטי ִמ ְצ ָחהּ
ַשּׁיקוּ ְס ִפ ַ
ֶיה ְבּ ִלי ֵמ ִשׂים י ִ
ָפּנ ָ
ִמ ְתוֵי ַמפּוֹת ַל ֶדּ ֶר ְך.
גַּם ְבּ ֵל ַדת ָבּנֵינוּ
יֵשׁ ִמין ֲה ָכנוֹת ְפּ ֵר ָדה ִבּ ְל ִתּי ְשׁ ֵלמוֹת
 ְכּ ָבר ְבּ ִמ ְשׁ ַכּב ִמ ְשׁגָּל ַח ְרטוֹם ַמ ֶכּה ַבּגַּל.רוּחן ְבּ ִמ ְפ ְר ֵשׂי ַה ַמּ ְפ ִל ִיגים
חוֹפיםֲ :הלֹא ָ
ְנשׁוֹת ִ
ָלנוּס ִמ ְדּ ַבר ַהגּוּף.
ֻנ ָדּ ִקים ֶשׁל ַפּ ַעם
ַבּפּ ְ
ֻנ ָדּ ִקית
אוּלי ִפּנָּה ְל ִמ ְשׁאָלוֹתַ .הפּ ְ
ָהיְ ָתה ַ
שׁוֹת ֶקת ִע ְמּ ָך ַי ִין ַעל סוֹדוֹת
ָשׁ ָבהֶ ,
יְ
וּל ַר ֵקּ ַע ְל ִחידוֹת ֶשׁל ֵע ֶר ְך
ָתיב ְ
ִל ְבחֹר נ ִ
אָלים.
ידי ַמזְ ֶכּ ֶרת ֻמ ְשׁ ִ
ְצ ִמ ֵ
ָסדוּ ָבּהּ
סוֹחר י ְ
ַמ ְצ ִבּיא וְ ִאישֵׁ -
ַסּר.
ֶבר ִמ ְתי ֵ
ֶפשׁ גּ ֶ
אַל ָמנ ְָך ְלנ ֶ
ְ
אוֹת ָך ְכּ ִפי ֶשׁ ִה ְנּ ָך – גַּם ַה ְבּ ָדיוֹת ֵהן צ ֶֹר ְך
רוֹאָה ְ
ידה".
יְּר ָ
ָהר ַבּ ִ
ְכּמוֹ ָק ֶפהַ -הבּ ֶֹקר ִעם " ַרק ִהזּ ֵ
ֵאינָם!
ֻנ ָדּ ִקית,
טּוֹביםַ ,הפּ ְ
ֻנ ָדּ ִקים ֶשׁל ַפּ ַעם ַה ִ
ַהפּ ְ
נוֹתר.
מּוֹרד ָ
ַרק ַה ָ
ִמ ְדרוֹן ָה ָהר ָרצוּף ְכּ ָרזוֹת ִפּ ְרס ֶֹמת ֲח ָדשׁוֹת,
יח –
ָמל ָטעוּן ַע ְר ִפּ ַ
נֵ
ֲח ָשׁדוֹת ְמ ֻע ְר ָפּ ִלים,
ֻה ָמה נוֹזְ ִלית.
אַשׁ ָפּתוֹת צוֹוְ ִחים ְבּז ֲ
ַשׁ ֲח ֵפי ֵצידְ -
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ְל ִמ ְט ָע ִניֶ :ע ְד ֵריִ -מ ִלּים,
 ֵאין ֵע ֶר ְך-שׁוּק ָס ִחיר,רוּעה
קוּע ְבּ ָעגָה ְפּ ָ
שׁוֹני ָתּ ַ
גַּם ֶק ֶרס ְל ִ
ַח ֻל ַדּת ָשׂפוֹת.
יפי ֶבּטוֹן ו ֲ
ָעג ִבּ ְר ִצ ֵ
יך ֶא ֱע ֶלה ֶאל ִעירַ -הקּ ֶֹדשׁ
ֵא ְ
בוֹתי.
ַס ִגּירוּ ֶפּ ַסע ִע ְק ַ
ישׁי ַצ ֲחנָה י ְ
ְמגֹאָלְ ,ק ִר ֵ
ָכּל ְמ ָכ ֵליָ -ה ַר ְדיוֹ ֲח ָדשׁוֹת,
דּוֹחק,
ַה ֶטּ ֶלפוֹן ֵ
אַח ָסנַת יְ ֵמיָ -ע ָבר.
ֶע ַר ְך ְל ְ
ילי לֹא נ ֱ
ְמלוֹןֵ -ל ִ
ָשׁב – ַה ַתּ ֲע ִריף ֶא ָחד :לֹא ְבּ ִסכּוּי,
עוֹבר ו ָ
ֵ
לֹא ִבּ ְשׂ ִכיּוֹת,
יח ַה ְר ַפּ ְת ָקה.
ֵטי ַחף ֵמ ֵר ַ
ַמ ְפ ֵתּ ַח הוּא ַכּ ְר ִטיס ַמ ְגנ ִ
ירנָה
ִצוְ ַחת ִס ֶ
יה –
ילוֹת ָ
וּמ ַשׁנָּה ֲע ִל ֶ
ְמ ַכ ָבּה ֵשׁנָה ְ
אַל ַתּ ְחלֹם!
ֶרים.
יסיוֹנ ִ
ילים ֵח ְר ִשׁים ַל ִמּ ְ
עוֹב ֵדי ָה ֱא ִל ִ
ְ
ֶא ָמן ֻה ְכ ַחשׁ.
ַהנּ ֱ
י ְַל ֵדי ָה ִעיר ָשׁ ְכבוּ ִלישֹׁן.
תּוֹדה".
יכם – ִרשּׁוּם ַבּ ַקּ ָבּ ָלהָ .
יט ֶ
"נָא ְל ַה ְפ ִקיד ַתּ ְכ ִשׁ ֵ
ַהבּ ֶֹקר ַרד ַלשּׁוּקִ ,ס ְמ ַטת ַה ְנּח ֶֹשׁת,
ְרחוֹב ַה ַבּ ָשּׂ ִמים – ֵשׁמוֹת.
קּוּלים ַק ִלּים – ֶע ְמדוֹת ַה ֲח ִניָּה ְתּפוּסוֹת.
ְבּ ִע ִ
כּוֹנים,
ִמ ְב ַחר ָכּל ִמ ְשׂ ְר ֵדי ַה ַה ְר ָשׁאָהַ ,ה ַדּ ְר ִ
תוּנים –
סּוּניםַ ,ה ְנּ ִ
ַה ִח ִ
עוּדתַ -מ ָסּע ַעלֵ -שׁם ַה ַנּ"ל".
" ֵאין ְתּ ַ
ֶח ָמה :נְ יַר ְכרוֹמוֹ – י ְַרחוֹנֵי ִתּיּוּר
ַקח נ ָ
ְמ ֻמ ְשׁ ָמ ִשׁים.
טּוּח זוֹל ' ָהלוֹ ָחזוֹר'
ִמ ְשׂ ַרד ַה ְנּ ִסיעוֹת ָדּן ְבּ ִב ַ
" ֵצא ִא ָתּנוּ – שׁוּב ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַה ַקּ ָלּה".
ִמ ְב ָצע:
"אַל ַתּ ֲא ִמינוּ ְבּ ַד ְר ֵכי ַה ֶמּ ִשׁי –
שּׁוֹטף
ַה ְפ ִקידוּ ֵמ ָה ֵע ֶר ְך ַה ֵ
ֻשׁ ַלם
ַת ֶכם י ְ
הוֹראַת ַה ֶקּ ַבעַ ,ה ַמּ ָסּע ֶאל ִתּ ְקו ְ
ְל ָ
לּוֹבּי ַבּ ָמּלוֹן.
ַבּ ִ
כּוֹכ ֵבי ָה ֶל ֶכת ֻמ ְב ָט ִחים"
ִשׁ ְב ַעת ְ
וְ ִאישׁ ְל ַמ ָטּהֶ ,בּ ָח ֵצר
לוֹעס ְשׂ ָפ ַתיִ ם ְרטוּבוֹת,
ֵ
אַרמוֹן זוֹנָה ,וְ גַם ַה ֶה ֶפ ְך ִאם ִתּ ְר ֶצה".
יכה ָשׁם ָבּ ְ
" ָכּל ְנ ִס ָ
ַסּה ִשׁ ְכ ָחהַ ,בּ ִשּׁ ָכּרוֹן,
אוֹ ֲאנ ֶ
ילאוּס ְמ ֻשׁ ָבּחָ ,חתוּם
יֵין ַבּזִ ֵ
קוּקיםַ .מ ְח ִמיץ? אַ ְח ִמיץ.
בּוּקים ְפּ ִ
ְבּ ַב ְק ִ
וּמ ָחר יִ זְ רֹם ִמ ַמּ ְר ְצפוֹת ַה ֶסּ ְר ֶפּ ְנ ִטין
ָשׁם ָ
ְלגֵיא ִבּצּוֹת ַה ֶמּ ַלח ִבּ ְת ָעלוֹת
תּוֹע ֶלת.
ֻק ְפּקוֹתֶ -
ְמ ֻשׁיָּשׁוֹתְ ,מפ ְ
ַה ִצּ ָמּאוֹן ַהזֶּה.
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ֲהיֵשׁ עוֹד ַמ ְעיָן ֶא ָחד?
ָה ֵרץ ִחפּוּשׂ ַעלַ -מ ְע ָי ן:
יבי –
ָט ִ
אַל ֶט ְרנ ִ
ְשׁוּעה"; ְ
 " ַמ ְעיָןַ -היּ ִָדּקּוּר ִבּ ְמ ָח ִטים – ֻה ְס ַמ ְך ְבּ ִסין.
 ְרחוֹב ַה ַמּ ְעיָן – ְל ַה ְשׂ ָכּ ָרה. ַמ ֲע ַין-גּ ִַנּיםִ ,מ ְס ָפּר ַניָּד,אוֹנ ֶכם.
ָמכוֹן ַל ֲה ָשׁ ַבת ְ
צוּפי ָשׁ ַדיִ ם ֶשׁ ָהיוּ.
יקה ֵמ ֲח ֵ
ֲא ָההּ ְליָד ֵר ָ
ימה ַל ָשּׁב אָחוֹר ִנ ְל ָעגַ ,ה ִבּזָּיוֹן
ִאם ק ֶֹצרְ -נ ִשׁ ָ
ָק ֶשׁה ִמכֹּל; זִ ְקנַתֵ -איןַ -מ ֲעיָן ְבּ ֶד ֶר ְך ִשׁגָּיוֹן.
ָמ ָחר; ָמ ָחר ֶאזְ כֹּר ִסּבּוֹת ָל ִשׁיר ֲע ֵדי א ַֹבד.
יעֶ ,א ֶבןַ -סף ִל ְדר ְֹךֶ ,א ְביוֹן.
יע/לֹאַ -מ ִגּ ַ
סוֹפי ַמ ִגּ ַ
ִ
איליה בר זאב

חמש טבעות
עוֹב ִרים ַה ָשׁ ִבים
ְבּ ִכ ַכּר ְטיֵן-אַןֶ -מן ְ
ידים ֶשׁ ְבּ ָשׂ ָרם עוֹד ַלח.
ֵבּינוֹת ְשׂ ִר ִ
ַחיּוֹת ֶא ֶרץ ְמ ַכ ְר ְסמוֹת
ִבּ ְכ ֵב ָדם ֶשׁל ֲא ֵח ִרים ְבּ" ֵקן ַה ִצּפּוֹר"
צוּקי ַה ְסּ ָל ִעים
ִכּ ְנ ָשׁ ִרים ָר ִצים וְ חוֹזְ ִרים ְל ֵ
עוֹלם.
ִבּ ְק ֵצה ָה ָ
חוֹג ִגים ִנ ְב ָל ִעים ְבּ ֵאשׁ ַה ִמּ ְשׂ ָח ִקים,
קוֹלוֹת ְ
נוֹקנוֹת ַה ַמּ ֶתּ ֶכת.
ִמ ְת ַפּ ְתּ ִלים ִבּ ְק ְ
ַצּ ַח ְמ ַכ ִסּים ֶאת ִשׁ ְפ ַעת ַה ְפּ ָר ִחים –
אַצּוֹת וְ זִ הוּם ְמנ ֵ
כּוֹכ ֵבי ֶל ֶכת ְק ַט ִנּים ְנ ַמ ִסּים ִמ ְפּנֵי ֶשׁ ֶמשׁ.
ְ
כּוֹכב ֶצ ֶדק
אַחרוֹן ְמ ַח ֵפּשׂ ַ
ְבּ ֵמי ַהיָּם ָה ֲ
יקרוֹס
ֶאת ִא ָ
אוּלי ְמ ַשׁ ְכ ֵשׁ ְך –
ַה ְמּ ַפ ְר ֵפּר ִבּ ְשׁ ֵא ִרית כּוֹחוֹ וְ ַ
יהּ עוּף
ֶבּן ֶר ֶשׁף ָחשׁ ְל ַה ְג ִבּ ַ
וּלאָן,
זוֹכר ָל ָמּה זֶהֵ ,מאַיִ ן ְ
וּכ ָבר ֵאינוֹ ֵ
ְ
ַה ִאם ָשׂ ֵמ ַח הוּא
אוֹ ָעצוּב?
רוּכים ַה ָבּ ִאים!
ְבּ ִ
לוֹחשׁ
הוּא ֵ
אַרמוֹנוֹת ַה ַבּ ְרזֶל ַהגָּנוּב.
ַעת ַבּ ְתּ ִה ָלּה ְבּ ְ
אָצים ָלג ַ
ְל ָכל ָה ִ
ֶע ָלם וְ ָהאָסוּר.
ָח ֵמשׁ ַט ָבּעוֹת ֲאזוּקוֹת ַבּנּ ֱ
רוֹחפוֹת ִצ ֳפּ ִרים,
ָבּ ֵע ֶמק ַה ָשּׁ ֵלו ֲ
ָמים.
אַח ִרית ַהיּ ִ
ְמ ַציְּ צוֹת ְבּ ֵחן ֶשׁל ֲ
ִא ָכּר ַמ ְשׁ ִכּים ַל ֲעבוֹדוֹת ַהיּוֹם.
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אלי תומר

השיר שלך לקיץ
רוּח
ְשׂ ָע ֵר ְך ַה ָסּדוּר ִנ ְפ ָרע ָבּ ַ
יעה
יסים ֶשׁל ְשׁ ִק ָ
ְמ ַפזֵּר ַעל ָפּנַי ְר ִס ִ
יתי ֶאת ַמ ָבּ ֵט ְך ַמ ְפ ִליג
ָר ִא ִ
ֶע ָלם
דּוֹעך נ ֱ
ֶאל ִמ ְק ָסם ֵ
וְ ָהיָה ַמ ָבּ ִטי נ ְ
ַחשׁוֹל ְמ ֻכ ָוּן ֶאל י ְַר ְכּ ַתיִ ְך
יוֹרד
ַפּץ וְ ֵ
עוֹלה ִמ ְתנ ֵ
ֶ
דּוֹר ְך
ַעל ַהחוֹף ַה ַקּיִ ץ ֵ
הוֹדף ְל ָפנָיו ֵאיל ַבּ ְרזֶל
ֵ
אַחרָ ,ח ָדשׁ
עוֹלם ֵ
עוֹלםָ ,
יבנוּ ָ
יח ְס ִב ֵ
ֵמ ִפ ַ
עוֹלם ַע ִתּיק זֶה
קוֹמנוּ ְבּ ָ
ַח ִליף ֶאת ְמ ֵ
ִמי י ֲ
חוֹקנוּ ַעל ַה ֶדּ ֶשׁא
יך ֶאת ְצ ֵ
ַמ ִשׁ ְ
ִמי י ְ
ָליו ִמ ְת ַק ְדּ ִמים
ֵרל ִעם ַחיּ ָ
ִהנֵּה ֵגּנ ָ
תּוֹתח מוּל
יבים לֹ ֶבן ִשׁ ְמ ִשׁיָּה ְכּמוֹ ָ
ַמ ִצּ ִ
ירים
ָשׁ ַמיִ ם ַמ ֲא ִפ ִ
וּב ְינ ַתיִ ם
ֵ
ַס ִמין
ֵריחוֹת ֶשׁל י ְ
יָם ֶשׁ ִנּ ְר ַדּם וְ ִרצּוּד ֶשׁל
ְצחוֹק

עודד ניב

הוא שב
הוֹריו ִמ ְת ַה ְפּ ִכים ַבּ ֶקּ ֶבר
ָ
רוֹעדוֹת
נָעוֹת ַה ַמּ ֵצּבוֹת וְ ֲ
ִנ ְב ְקעוּ ִכּ ְמ ַעט ִפּ ְל ֵחי ַה ַשּׁיִשׁ
ִח ְשּׁבוּ ְל ִה ָשּׁ ֵבר
ַה ִתּינוֹק ֶשׁ ָלּ ֶהם ָחזַר ִמן ֶה ָע ִתיד
ָחף וְ זַב ָדּם
יֵ
ָכּפוּף
ֲחרוּט ֶק ֶמט
ָדיו ֵריקוֹת.
וְ י ָ
אַחר ֶל ְכתּוֹ
ַ
אָז
ַחד סוֹף-סוֹף
ֵהם ָשׁ ְכבוּ י ַ
ְבּ ִלי ִל ְנעֹל ֶאת ַה ֶדּ ֶלת
אָמר ָהאָב,
יקה"ַ ,
" ַה ִמּ ָטּה ֶשׁלּוֹ ֵר ָ
ָשׁן ַה ֶשּׁ ֶקט".
" ֲא ָבל ְל ָפחוֹת ֵבּין ַה ְסּ ִדינִ ים י ֵ
ֲא ָבל ִאמּוֹ ָבּ ְכ ָתהָ ,בּ ְכ ָתה.
ַע ְכ ָשׁו הוּא ָשׁב
ִל ְצרֹב ֶאת ִכּ ְשׁלוֹן ַחיָּיו ַעל ִמ ְצ ָחם –
ַעל ֶא ֶבן.
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חגית בת אליעזר

תולדות
ֲא ִני ִתּינ ֶֹקת לֹא ְרצוּיָה
תוּח
ֻמ ְשׁ ֶל ֶכת ֶדּ ֶר ְך ַחלּוֹן ָפּ ַ
עוֹלם
ַל ֲאוִ יר ָה ָ
וְ ַע ְכ ָשׁו ֲא ִני ָע ָפה
ַק ָלּה ָח ְפ ִשׁיָּה ִמ ִקּ ְשׁ ֵרי ִמ ְשׁ ָפּ ָחה
ֵמ ַעל זוּטוֹת ַה ַחיִּ ים
נוּפה
מוֹ ָדה ַעל ַה ְבּ ִריאָה וְ ַה ְתּ ָ
ָכּל עוֹד ִ
רוּחי ִבּי
ַעד ַל ֲח ָב ָטה

הדרכה
אוֹגוּסט ֵשׁ ִני ִבּ ְר ִציפוּת
ְ
זֶה
ֶשׁם
ֵע ַלגּ ֶ
ַעגּ ַ
ְבּ ִני ִמ ְתגּ ְ
ֶשׁם:
ָל ָמּה ְל ָך גּ ֶ
ֵל ְך ַליָּם ַל ְבּ ֵר ָכה

ציור" :שחרזדה  ,"2#אילנה רביב

ֶשׁם
אוֹהב גּ ֶ
ִא ָמּאֲ ,א ִני ֵ
ֶלדֶ -פּ ַרח ֶשׁ ִלּי:
ַתּ ְק ִשׁיב ,י ֶ
ַהגּ ֶ
ֶשׁם ֶשׁ ְלּ ָך יָבוֹא
ְכּמוֹ ַבּ ָשּׁנָה ֶשׁ ָע ְב ָרה
ֶשׁם ֵהם ַתּ ְר ִגּיל ָפּ ִתיר
גּוּעי ַהגּ ֶ
ַע ֵ
גְּ
גּוּע
ַע ַ
ַבּ ֲה ָכנָה ְל ַחיֵּי גּ ְ
אוֹהב
אָדם ֵ
ֶשׁל ָ

חגית בת-אליעזר ,ילידת קייב ,אוקריינה .1960 ,עלתה ארצה בשנת .1973
למדה בירושלים בתיכון ליד האוניברסיטה .סיימה תואר ראשון באוניברסיטת ירושלים
במתמטיקה ומדעי המחשב ותואר שני במתמטיקה בטכניון בחיפה .כיום מתגוררת בחיפה ,נשואה
ואם ל 5 -ילדים ,עובדת בתעשית מחשבים .כותבת שירים מגיל  ,18למדה בסדנאות כתיבה
בהנחייתם של דליה רביקוביץ ,רבקה מרים ויעקב בסר .מאז  1993מפרסמת במוספים ובכתבי עת
ספרותיים.
"השקת ספינת צפייה" הוא ספר שיריה הראשון ,יצא לאור בינואר 2008
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רוִ יאל נץ ומאיה ערד
מתוך הספר:

מקום הטעם

מסות על ספרות ישראלית:
בין צליל להיסטוריה
הוצאת "אחוזת בית"2008 ,

על דור שביזבז את משורריו
חלק א'
מפליא ,אולי :מילים הן עדיין נושא-המשמעות המרכזי בישראל .אבל אני מתנצל,
מיד השתרבב ביטוי טכני – ואני רוצה לדייק – אבל להיות ברור ולומר דברים
פשוטים .מה שהתכוונתי לומר זה שבישראל ,עדיין ,הדבר שאליו אנשים פונים
כמה-שמסמל-משהו-אחר ,הוא מילים :לא תמונה ,כמובן לא
כמובן מאליו כסמלָ ,
צליל.
הכל אפשרי .המנונות לאומיים ,למשל ,נוצרו במאה התשע-עשרה שבה הלאומיות
האירופית דימתה את עצמה כצלילים – צלילים בעולם של מנגינות עם וסימפוניות
רומנטיות ,שירי לכת ומארשים של אבל .ובכן ,הנה תרבות שבה הצליל הוא נושא
משמעות מרכזי :המשמעות ,באופן טבעי ,מיוצגת כצליל .ובשביל אמריקה )דוגמה
מובנת מאליה עד כדי מבוכה( מה היה כלי המשמעות שבו ,למשל ,מתקיים רצח
קנדי? תמונות ,טלוויזיניות ועיתונאיות )בשחור-לבן ,אגב ,ומטושטשות מעט,
מצהירות על הקפאת הזמן שביסודן( :ובכן ,דוגמא לתמונה כנשואת משמעות,
ובישראל ,מה שמפתיע ,שלא כבאמריקה .רצח רבין הוא מילים" :ממשלת ישראל
מודיעה בתדהמה" – זה נושא המשמעות שלנו; מארש האבל שלנו.
מילים מעניינות מאוד ,למעשה; וטבעי שצורת מבע מרכזית כל כך תהיה מושא
לעיצוב מפורט .מילים מוזרות ומעניינות ,מגוחכות אפילו" .ממשלת ישראל מודיעה
בתדהמה"! – הבה נעצור וננתח.
קודם כל ,העיצוב הצורני מעניין ומבסס כמובן את המשמעות .נבחן תחילה את
הצורה המשקלית" .ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה" .שורה והפסק באמצעה:
מודיעה בתדהמה
ממשלת ישראל
קל לראות את העושר המיצלולי של השורה .הצליל הדומיננטי הוא "מ" ,שההקשר
הייצוגי שלה מוכתב על ידי המילה שממנה היא נובעת כאן" ,ממשלה" :ממשלת
ישראל /מודיעה בתדהמה .בכל חצי-שורה נמצא העיצור //מ //פעמיים :בראש חצי-
השורה הראשון ,ובראש ובסוף חצי-השורה השני .כך ,העיצור חולש על השורה
כולה .לסימון מובהק יותר של כל חצי-שורה לעצמו ,חצי-השורה הראשון מסומן
בשתי הופעות של העיצור //ל ://ממשלת ישראל :חצי-השורה השני מסומן בשתי
הופעות של העיצור //ד ://מודיעה בתדהמה .כמו כן ,שתי ההטעמות הראשיות
בחצי-השורה הראשון הן בתנועת ) Eממ-ש-לת יש-ר-אל( :שתי ההטעמות הראשיות
בחצי-השורה השני הן בתנועת ) Aמו-די-עה ב-תד-ה-מה( .כך נפרשת רשת צלילית
עשירה המגדירה היטב את השורה מבחינה מבנית .כמו כן ,ניתן להבחין באפקט
מיסטי מסוים :החלישה של צלילי ה"ממשלה" על השורה מסמנת תוכן מרכזי של
הביטוי .באופן מוזר ומעניין ,הנושא – הדמות המכוננת את עלילת השורה – הוא
הדמות הבלתי אישית ,המופשטת של "ממשלה" )נשוב ונדון בכך להלן(.
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נסמן כעת את ההברות המוטעמות )כדי להקל ,אני מסמן הן הטעמות ראשיות,
הנובעות מצורת המילה עצמה ,והן הטעמות משניות ,הנובעות ממקום המילה
בשורה(:
מו-די-עה ב-תד-ה-מה
ממ-ש-לת יש-ר-אל
מיד מתברר ,ובכן ,שזוהי שורה יאמבית )יאמבוס  -הרגל היאמבית מורכבת מהברה
אחת לא-מוטעמת והברה אחת מוטעמת לאחריה .ש.ש( העשויה משבעה זוגות .אלא
– וכאן האפקט הפיוטי העיקרי – שהשורה אינה שורה יאמבית מושלמת .למרות
התחושה המשקלית הכוללת .דבר מה חסר לשבע הרגליים היאמביות .אם לדייק,
חסרה הברה .בין "ממשלת ישראל" לבין "מודיעה בתדהמה" חסרה הברה .זוהי הברה
בלתי מוטעמת ,לפי המשקל היאמבי – לא ממש הברה ,אם כך – פשוט מין רגע
משקלי חסר ,סינקופה – ההפסק ,שבין "ממשלת ישראל" ל"מודיעה בתדהמה"
מסומן ,מוטעם בהברה שאיננה ,רגע של שתקנות ,פעימת לב חסרה.
האפקט האסתטי ראוי לציון משתי בחינות .ראשית ,ישנו כמובן מימזיס :הצורה
מהווה ייצוג נאה של תוכן ,במקרה זה תוכן של השתנקות והיעדר ,של תדהמה:
אעמוד מיד ביתר פירוט על התדהמה עצמה .שנית ,הצורה מהווה פשרה )שיסודה
ברטוריקה הקלאסית( בין ביטוי שקול לגמרי ,ולכן כזה המעיד על עובדת סגנונו,
לבין ביטוי "טבעי" פרוזאי .השורה הזאת ,של כמעט-יאמב ,היא ביטוי הקרוב לשירה,
אבל כמובן לא שירה – לרגע הזה נחוץ משהו אחר – משהו הממצה את הרגע ,כורך
אותו וקושר אותו במילים ובצלילים וביאמבים .אבל לא לגמרי עטוף ,לא ארוז
ומגולגל מכל הכיוונים ,לא שורה שירית מושלמת .מתוך היאמבים והצלילים ,איזה
הפסק נשאר ,מקום ממנו הרגע הקונקרטי – המיוצג ,לא המייצג – יוכל לבלוט
החוצה.
אבל מה בעצם מיוצג כאן? התשובה כמובן נמצאת בהמשך המשפט ,אלא שבאופן
מעניין ולא לגמרי מוזר ,דווקא חלק המשפט הזה ,ההקדמה הגמורה הזאת ,הוא
שהפך לסימן התרבותי .פלא של ממש :השורה שלפנינו כל כולה אמירה של אי-
אמירה ,אמירה העתידה להיאמר ולכן טרם נאמרה .השורה הזאת ,כשלעצמה,
במפורש אינה אומרת מאום .לפנינו סימן ריק .בסימן הריק הזה מקופל לנו האירוע
ההיסטורי .ניתן כמובן לדון בבחירת הסימון הזה מבחינה פוליטית או פסיכולוגית,
אבל אני מעוניין כרגע בסימנים בתור סימנים ,כלומר בצד האסתטי שלהם – ועוד
מעט אחזור לדבר על שירה ישראלית ועל דורנו ,דור שביזבז את משורריו – אבל
קודם כל עדיין נחוץ להבין עד תום את הביטוי הזה "ממשלת ישראל מודיעה
בתדהמה" ,למצות את העושר האסתטי שלו.
איזה ביטוי מוזר! שהרי ,אם לחזור לנקודה שנאמרה קודם ,שימו לב לנושא
המשפט ,לדמות הבלתי אישית הזאת" ,הממשלה" .במה עוסקת הדמות הזאת? היא
מודיעה :היא מודיעה על מוות .הפועל "הודעה" ,בהקשר "מוות" ,מוכר לנו" :הודעה
נמסרה" ,או "הרופא הודיע למשפחה" .בכך המשפט משייך את עצמו למשפחה של
סיטואציות ,של מיקרו-נרטיבים מוכרים היטב.
דמות המודיע :משפחה מוכרת של דמויות .דמות המיודע :משפחה מוכרת ,אחרת.
וכמה מוזר ,מי כאן המודיע ,מי כאן המיודע? הממשלה היא מין רופא ,מין ערכאה
רפואית עליונה? חלל העולם הוא מין משפחה מיודעת? אי-התאמה של נרטיבים
צפויים וסיטואציות קונקרטיות :הנה מקור לאפקט קומי" .ממשלת ישראל":
אנחנו מתחילים בחלל פוליטי ,ממלכתי ,אנחנו לבושים בחליפות באירוע רשמי:
"מודיעה" :פתאום הממשלה נדמית כלבושה בחלוקים לבנים ,ואנחנו מחכים לה
במסדרון )היטב חיכינו לה במסדרון ההוא!(; "בתדהמה" – והחללים מתערבבים
ונעלמים – החללים המוכרים והצפויים נשברים לאיזה צירוף בלתי מוכר ,דבר מה
שטרם התגבש לכלל חלל ,סיטואציה שמחוץ לנרטיבים .האפקט הקומי הומר – בבת
אחת! – לאפקט טרגי.
שכן מה לך "תדהמה" ,מה המדהים? להודיע על מוות באיזה חלל מסדרון? מצער,
ברור ,המודיע והמיודע מצטערים ,כך נהוג ,אבל תדהמה? אין מדהים פחות מזה.
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מהות הטרגיות היא בהיעדר התדהמה שבעובדת המוות .כמובן התדהמה הממשית
שעליה דובר באותו לילה היתה על דבר מה אחר ,על דבר מה שמחוץ לעולם
המסדרונות והחלוקים – תדהמה פוליטית וישראלית מאוד )בעצם ,גם בזאת אף
פעם לא היתה תדהמה ,אבל שוב אני מעיר על פוליטיקה שאינה ענייני כרגע( .אלא
שבתוך הביטוי הזה" ,ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה" ,עדיין אין סימון של מקור
התדהמה .האפקט הטרגי ,ולכן הפיוטי ,נובע בדיוק מהיעדר הסימון הזה .שכן
הטרגיות היא מעבר לפוליטי ,מעבר למקרה של אותו לילה .שרבין נרצח על ידי
אוהד מתנחלים חובש כיפה :סקופ עיתונאי וקטסטרופה פוליטית .שאיש מת בחדר
הניתוחים בבית החולים :מאורע עצוב לבני המשפחה ובמקצת גם למכרים .שאין
במוות הזה ,כשלעצמו ,כמוות ,שום דבר מפתיע ,שום דבר מדהים; זו טרגדיית
הקיום האנושי.
ה"תדהמה" שבתום ארבע המילים הללו ,אם כן ,באמת מדהימה :ממשלת ישראל
מיישירה מבט אל טרגדיית הקיום האנושי .מובן שהתדהמה המוחשית של אותו רגע
נגעה לסקופ ולקטסטרופה ,אבל בביטוי ,כסימן שנותר מעבר לרגע המוחשי,
ה"תדהמה" חורגת באופן פיוטי כל כך אל מחוץ לעולם הממשלות ובתי החולים!
רבים הלקחים מרצח רבין ,וזה הלקח הטרגי ,הפיוטי :עלינו לשוב ולהידהם ,ככל
שהמוות מוכר וידוע.
כך שלמרות שאינני בא לקונן על מותם של מאיר אריאל וחנוך לוין ,אני נדהם .נכון,
מותם לפני כמעט עשור כבר – בקיץ  – '99אין בו דבר מזעזע ,חוץ מהזעזוע על
המוות כשלעצמו .לא הכרתי אותם ,איני קרוב משפחה .ובכל זאת לקונן חייבים,
עליהם כמשוררים :לא על מותם ,אלא על אובדנם .ולא על אובדנם הצפוי והמחויב
במותם ,אלא על אובדנם הבלתי מחויב ,הנמנע ,שבחייהם :על בזבוזם כמשוררים.
משהו צריך להיאמר ,לא עליהם אלא עלינו :דור שביזבז את משורריו.
מאחורי הגיטרה
ובכן קודם כל צריך לציין את העובדה שאולי אינה מובנת מאליה שמאיר אריאל
היה משורר משמעותי ,ודאי אחד המשוררים העברים הבולטים בדורו .צריך גם
לציין שהוא היה קודם כל משורר ,ודאי שלא זמר או מלחין ,ובכל אופן לא מחבר
פזמונים .הבחירה של מאיר אריאל – לא לכתוב לעיתונים אלא לרדיו ,לא לפרסם
שירים בדפוס אלא בהקלטה ,ולכתוב אותם כך שיוקלטו ,לבושים במנגינות )לעיתים
מחוננות כמלודיה נוגעת ללב ,אך לרוב רצ'יטטיביות בעיקרן( – זאת בחירה שעלינו
להבין ,כדי להבין כיצד הדור הזה ביזבז את
מאיר אריאל ,ונרמוז משהו ביחס לבחירה
הזאת בהמשך .אבל קודם כל צריך להטעים
את משורריותו ,את ליריותו.
כלומר :ביצירה של מאיר אריאל ,הרכיב
המוטעם הוא המבנה הלירי .כאן המושג
התיאורטי של "רכיב מוטעם" מקבל
משמעות מילולית :כדי להוכיח את הטעמת
הליריות של מאיר אריאל ,מספיק להקשיב
לו .אחד ממאפייני ההגשה האריאלית הוא
ההגשה המוטעמת ,המתיזה ,של צורת
המילים .שימו לב :להתענגות על הברות
מוטעמות מרכזיות ,המתמשכות מעט יותר
מהנחוץ  ,מין סימן הטעמה שהוסיף אריאל
ל"קורא" השיר .ועוד :התענגות דומה ,על
מאפייני ההגייה העברית העושות שיר עברי
לעברי – הצבעוניות שבה הוא מסמן את שלושת העיצורים העבריים הקרובים
והשונים הללו ,ע' ,ה' ,א' ,מעט שבמעט של כעכוע הע' ,כמובן במרחק ראוי
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מ"חיקוי" מבטא :לא ,אריאל אינו מחקה "מבטא" מזרחי ,אלא משתאה
מאפשרויותיה של העברית ,וכך חורג במשהו מהמבטא הטבעי של סביבתו
האשכנזית-קיבוצית ,שבה שלושת העיצורים הרי זהים .הכל מוטעם ,באיזו הדרת
כבוד :לא מורה לדקדוק ,גם לא מבצע צייתן של כללי הגייה שנכפו מבחוץ .כמעט
בודד בכך ,מהזמרים העבריים שחיברו את שיריהם ,ההגייה האריאלית הייתה חלק
מהאישיות שהביא ל"שירה האישית".
מתוך התעקשות הזאת על הטעמה – על סמנון מפורט של צליל המילים – נובע
מאפיין מרכזי של ההגשה האריאלית ,כלומר ,הוא שר ,לרוב ,לאט .זה לא הרושם
הנוצר מהאזנה לשיריו ,אבל הרושם המיידי – שהשיר האריאלי קצר נשימה ,חטוף,
נובע לא מהקצב שבו מבוטאות המילים ,אלא מהגודש האבסולוטי שלהן על פני
השורה והמשפט )מיד נחזור להבין את הגודש הזה( .שירים ארוכים ומושרים
במתינות :שילוב מוזר משהו לזמר פופ ,ותחילת מתח מסוים .ובכן ,בין הרכיבים
המהותיים של יצירתו של אריאל לבין הצורה שבחר בה .על כל פנים ,ניתן לסכם
ולומר שהרכיב המרכזי ביצירה האריאלית הוא צליל המילים ,ולא במובן המלודי
אלא במובן הפרוזודי :הדבר שבחר אריאל לסמנן בהגשתו את שיריו היה ההבדל בין
הברה מוטעמת לשאינה מוטעמת ,בין עיצור לעיצור ,במילים אחרות ,הצורה
הפרוזודית ,כלומר הלירית )מכאן ,כמובן ,הכורח האורגני להסתפק במלודיות בלתי
מסומנות ,בלתי "קליטות"(.
אריאל היה משורר .ננסה לאפיין אותו כמשורר ,כלומר ננסה לתאר את המאפיינים
הצורניים של שירתו .ניתן להבחין בכמה מאפיינים תלויים אהדדי :אשכול של כלים
ומגבלות שהיו מהותיים לאופן היחיד שבו יכול היה לכתוב .קודם כל ,כמובן ,החרוז,
אלא שהחרוז .הכוונה היא לא רק העובדה ששירתו השתמשה שיטתית בחרוז ,אלא
שהחרוז מוטעם ומסומן בשירתו .קודם כל ,כמובן ,כמו שהזכרנו כבר ,בהגשה:
בהתזה המתענגת על יְפי סוף השורה ,מציירת את הנקודה או את המקף שבתום
ההברה החורזת .אבל ישנם מאפיינים אחרים ,מהשירה עצמה ,המסמנים את החרוז.
ראשית – נאמן למאפיינים העממיים של הפזמון – אריאל חורז ,אבל אינו מקפיד
על משקל אחיד:
ָשׁב
עוֹבר ו ָ
ִשׁיר ְכּ ֵאב ֵ
ֵאיזֶה ַמזָּל ֲא ִני ָשׁר ַע ְכ ָשׁו
שבע הברות בשורה הראשונה ,תשע בשנייה :האורך אינו אחיד .ומה המשקל עצמו?
הנה הישג מפורש של השיר :ישנה איזו אמביוולנטיות פוריה ביחס למבנה המשקלי.
כביכול ,השורה הראשונה היא טרוכאית )טרוכיאוס  -הרגל הטרוכיאית מורכבת
מהברה אחת מוטעמת והברה לא-מוטעמת לאחריה .ש.ש( ,כאב עובר ושב ,ואתה
מתפתה לקרוא את השורה השנייה כשורה יאמבית בעיקרה עם היפוך ,מקובל
כשלעצמו ,ברגל הראשונה והברה בלתי מוטעמת חסרה בין "אני" ו"שר"" ,איזה מזל
אני שר עכשו" .למעשה ,ההגשה מציעה אפשרות אחרת .אריאל נמנע באופן יחסי
מלהטעים שלוש מהמילים" ,שיר"" ,אני"" ,שר" ,וכך נוצר הרצף:
שיר כאב עובר ושב /איזה מזל אני שר עכשו
המילה "אני" מתגלגלת קדימה מה"מזל" ,כמעט שקופה לרצף המשקלי ,במעין
דול'ניק .בשימוש במשקל כזה ,אריאל מצליח להסוות את העובדה החשובה שהוא
כותב במשקל .הרושם החיצוני הוא שהשורות מוגדרות אך ורק על ידי החרוז ,והנה
כך מסומנן החרוז .אבל ראוי לציין מיד את האופן שבו אפקטים מבנים מסוג זה
מתפקדים תמיד כנושאי משמעות :שימו לב למילים שאותן מאיר אריאל מהסה
בשתי השורות שציטטתי" ,שיר"" ,אני"" ,שר" – מהסה ,כלומר את עצמו כאני השר
את השיר ,מה שכמובן מתפקד באופן משמעותי בשיר ,ביטול האני ש"שיר כאב"
הינו.
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אריאל נוטה לערפל את המשקל :הוא נוטה גם להאריך אותו .שבע הברות בשורה
הראשונה של "שיר כאב" :מאוד בלתי אופייני .השורות הראשונות של "ארול" )אם
נתעלם מהפזמון( ,אולי שירו המושלם ביותר ,אופייניות יותר:
פוֹתיו
יוֹם ֶא ָחד הוּא ָצץ ִמ ַמּ ֲע ֵבה ַמ ְח ְל ָ
וְ אָז כּ ָ
נוּנית
ֻלּם ָראוּ לוֹ ֶאת ַה ַלּ ְב ִ
 13הברות ,ואז  :12למעשה ,הואיל ותחושת השיר תלויה כל כך בחרוז ,ומבנה החרוז
כאן הוא א'ב'א'ב' ,שתי השורות א'ב' נתפסות כיחידה אחת )אפקט המודגש על ידי
הסדר של שורה הפותחת בהברה מוטעמת" ,ואז"( .היחידה מכילה  25הברות ,מהן
 13הברות מוטעמות .מובן שבאורך הברות שכזה ,אורך קבוע אינו יכול להישמר.
אותו השיר מכיל זוגות שורות כמו:
הוּא ִמ ְת ַמ ְגנֶט ַבּ ֲח ֵשׁ ָכה ְל ָמקוֹם ָשׁם יֵשׁ ְכּ ִאלּוּ
פּוּשׂים פֹּה ִה ְת ִחילוּ
אַח ָריו ַה ִח ִ
ְל ָמ ֳח ָרת שׁוּב ֲ
 15ו 16-הברות ,כולל הברה מושמטת בין "בחשכה" לבין "למקום" :למעשה ,ובכן16 ,
רגליים .השיר עצמו אחיד משקלית הרבה יותר מאשר שירים כמו "שיר כאב" ,ויכול
להיקרא בשילוב "נקי" של יאמבי וטרוכאי .למעשה ,השורות ארוכות כל כך
שהאפקט הוא לא של רגליים משקליות הנעות בקצב קבוע ,אלא של ריצה חסרת
נשימה; ניכר לעין רק הסיום ,הנשימה שבסוף הריצה :החרוז.
למעשה ,הצורה המבוססת על שורות ארוכות היא עממית במובן מדויק :הצורה
הזאת – באופן יסודי ,של שירה פומבית ,בת למקום ולזמן – אופיינית לשירה
מבוצעת ,או כמו שספרות המחקר נוטה לקרוא לה ,שירה "אוראלית" )בעברית ,שבה
המחקר האנתרופולוגי והספרותי הנוגע בדבר טרם הפך לנחלת הכלל ,למילה צלצול
משונה ,מעט במעט של דו-משמעות מביכה משהו ,שהיתה ממלאת את אריאל
חדווה(.
מאוד מוכרת לנו כיום שירה אוראלית :האיליאדה של הומרוס ,או מיתוסים של
שבטים גנאיים ,או תחרויות זמרה איריות ,או שירי הגבורה הסרביים ,נוטפי הדם,
שהוקלטו בבתי הקפה ההרריים של בוסניה על ידי חוקרים בראשית המאה )כך
שחוקרי ספרות מסוג מסוים הופתעו פחות מאחרים מההתפתחויות של שנות
התשעים!( .אחד המאפיינים המקובלים של שירה אוראלית הוא שורות ארוכות ,וקל
לזהות את הבסיס הטכני להעדפה הזאת :שירה אוראלית ,שהיא בבסיסה שירה
מאולתרת ,קוראת לטכסיסים לניצול הזמן .המשורר האוראלי מעתיר תארים
ופרטים ,מחשב ומשער כל הזמן כיצד יצליח לסיים את השורה ולהתחיל את השורה
הבאה .דוחה את הקץ .המשורר האוראלי מאריך :פרדוקסלית ,ככל שהשורה ארוכה
יותר ,קל יותר לאלתר אותה .אחד המאפיינים הברורים של השירה האריאלית הוא
אשליית האלתור ,שבחלקה נובעת ישירות ממרכזיות החרוז והאמורפיות היחסית
של מבנה השורה )כך שאריאל נדמה כמגשש את דרכו אל סוף השורה( ,שבחלקה
נובעת מהתמסרות לקישוטים אופורטוניסטיים ,בעלי צביון כעין אילתורי:
נוּמה
וְ ָשׁ ַקע שׁוּב ִבּ ְת ָ
נוּ ָמה
)מתוך הפזמון "לארול"(
או כמובן רגעים כמו סיום "טרמינל לומינלט":
רוּפה
לוּפה ַה ְדּלוּ ָפה ַה ְפּ ָ
לוּפה ַה ְצּ ָ
לוּפה ַה ְקּ ָ
טוּפה ַה ְשּׁ ָ
ַה ְשּׁ ָ
לוּפה
רוּפה ַה ְגּ ָ
רוּפה ַה ְצּ ָ
רוּפה ַה ְשּׂ ָ
ַה ְטּ ָ
שהם מעין אלתור של אסוציאציה חופשית המתונית בצליל הלשוני בלבד; כמעט,
מעין אסוציאציה חופשית של פותר תשבצים מול הגדרה סתומה ,בוחן את המילים
האפשריות ,בלי סדר או שיטה.
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מעין משורר אוראלי :ניתן להבין ובכן את הצורך ב"סיפור" ,שאופייני לשיריו ,ואינו
אופייני לשירה בת הזמן )ומה שלא מובן מאליו ,אינו אופייני לפזמונאות בת הזמן(.
ה"סיפור" הוא מאניירה ,אקט-דיבור מסוג אחד; ה"הגות" היא מאניירה אחרת ,גם כן
אופיינית לשירה אוראלית .יחדיו ,ה"סיפור" וה"הגות" ,מאפיינים את רב השירה
האריאלית ,לפעמים באותו שיר עצמו )"סיפור" ו"מוסר השכל"( .סוף-סוף ,אריאל
היה ער ל"טרובדוריות" שלו ,אם גם אולי לא היה בקי ,כמו שמותר לשער ,בחקר
האוראליות .איזה דימוי עצמי של אריאל התמזג בטבעיות במאפיינים הכרחיים של
הצורה ,וכך אריאל נע בין שני המייסדים של הצורה האפית ,ה"אוראלית" :מהמנעד
ההומרי ,המספר ,למנעד ההסיודי ,המחנך.
מהמאפיינים הליריים שציינו נובעות תוצאות מוזיקליות .השורה הארוכה,
המסומנת בסופה ,ומאורגנת במבנים נרטיביים ארוכים ,כפתה את הצורה
האריאלית של מעין רצ'יטטיב .המוזיקה של אריאל רבת המצאה ,אבל המלודיות
שלה אינה ניכרת לאוזן משום אורך השורה; אריאל חייב את עצמו ליחידה
פּוֹפּי" .לעומת זאת ,הצורה מחייבת בתים
מוזיקלית שהיא ארוכה מכוח התפיסה ה" ִ
ארוכים ,לעתים קרובות עם שמונה שורות ויותר ,וכך אריאל נאלץ לחזור פעמים
רבות על אותה יחידה מלודית בסיסית .בקצרה :השורות הבודדות הכילו יותר מידי
לאוזן הפופית; הבית והפזמון כולו הכילו פחות מידי לאוזן הפופית .הוגן לומר,
למרות שענייננו באריאל כמשורר :הוא היה מוזיקאי מצוין ,שאי-הצלחתו היחסית
כמלחין פופ עשתה לו עוול .אבל מכאן אנחנו למדים על הדומיננטיות של השירה
עבור אריאל עצמו .הנה ההוכחה ,המובנת מאליה :הצורה הלירית – עם השורות
וסמנון החרוז ,ועם בניית הצורה ה"אוראלית" ,היוותה מגבלה למוזיקאי
הארוכות ִ
פופ .הבחירה האסתטית של אריאל היתה לאמץ את המגבלה הזאת.
כמובן" ,סמנון החרוז" או "אוראליות" אינם בעלי ערך אסתטי כשלעצמם )אם כי
הקוהרנטיות של המאפיינים הצורניים של אריאל ,במידה שניתן להגן עליה ,היא
רכיב חשוב של עוצמתו כמשורר( .אם לעמוד בקיצור על על הערך האסתטי של
אריאל ,כלומר להסביר לא רק מדוע היה משורר אלא גם מדוע היה משורר
משמעותי ,צריך לציין פשוט מה שנרמז כבר :הטעמת השפה .הוא מתענג על הבאת-
העולם-אל-השפה ,בהטעמה מודגשת של הצלילים המסמנים את העולם ,בהעמדת
הכל על העברית המשוררית שלו )"טרמינל לומינלט"(:
עוֹמ ֶדת ָשׁם ַק ְשׁ ִתּית ְשׁנֵי ִרמּוֹ ִנים ָע ִגיל גָּדוֹל ֵשׂ ָער ָק ֵצר
ֶ
יס ֵאיר
דּוּכן ְסוִ ְ
ְכּמוֹ ֵאיזֶה ִמ ְט ָען ָחשׁוּד ְליַד ַ
המשקל ההדוק יחסית – יאמבים – יחד עם העברית המודגשת של "קצר" )בצירה(
כופפים את "סוויסאייר" שהטעמתה הופכת למילעלית באופן בלתי מאומץ ,מבלי
התעקשות טהרנית ,פשוט מהשירה עצמה; המילה נכבשה לעברית ,והכיבוש מוכרע
כמה שורות אחרות אחר כך:
יס ֵא ָ
ָרה ְסוִ ְ
ירה ְל ַה ְס ִפּיק ֶאת ֶט ְר ִמינָל
ָרץ ַבּ ֲחז ָ
)אפקט לשוני מאוד :החייאת צורה דקדוקית קפואה ,במקרה הזה יחסת המושא של
כיוון ,מוגבלת בשימושיה כבר בעברית מקראית; וניתן להשוות ל"סוף עונת
התפוזים"" ,שמש בוקר באה צהריימה"( .החיבור בין העברי ללועזי ,שבא לעברת את
הלועזי ,אבל עוד יותר מזה לסמנן מחדש את העברית שללוא כן עלולה להיראות
כמובנת מאליה – אופייני לאריאל במקומות רבים ,לדוגמא מ"התקווה":
וְ יֵשׁ ְל ָך אַ ְנ ְדּ ֵריאוֹ ֶא ָחד
יסין
ָחתוּל ֶשׁ ָמּ ְצאָה ְבּ ַק ְפ ִר ִ
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שתי השורות נחלשות על ידי מילים תלת-הברתיות לועזיות ,מלרעיות ולכן
אקזוטיות בעברית ,המילים העבריות לעומת זאת נפוצות מאוד ולכן חלשות
מאוד ,כמעט שקופות .והנה השורה הבאה:
ֻתּה גַּם ֻשׁ ַחד
ְכּ ָבר ֶשׁ ַבע פּ ָ
שכולה זיקוקי די-נור של עבריות רבת המצאה – המבנה התחבירי מקראי במפגיע,
פעמיים )הן ה"כבר שבע" ,הן ה"גם"( .פֻּעל הוא כמובן בנין נדיר ולכן חזק ,ניכר
לאוזן .ה"אנדריאו אחד" – הסתם שבסתם – "פותה גם שוחד" – מוטעם שבמוטעם.
החרוז כמובן שב ומהדק את החיבור ,החתול מתע ְב ֵרת והעברית עצמה מגרגרת
פתאום באיזה צליל בלתי מוכר.
האם היה מאיר אריאל משורר גדול? לא ,למרבה הצער לא .הצורה ,בסופו של של
דבר ,לא היתה קוהרנטית לגמרי :המתח שבין השירה לפזמון לא נפתר .בסופו של
דבר ,ישנן אי-הקפדה ,אי-התמדה כלשהן שאופייניות כל כך לאמנות עממית .רגע
השראה :ואז רגע של בנאליות ,שהמשורר אפילו לא טורח לערוך ולתקן .סוף-סוף,
שורות שנונות יש בפופ העברי לרב .כך ניתן למצוא שירה אצל דני סנדרסון:
ָשׁ ְב ִתּי ַעל ִכּ ֵסּא ַח ְשׁ ַמלִ ,נ ְפ ַר ְד ִתּי ֵמ ַה ְפּ ַריְ ֶבט" .החרוז! גם אצל
אוֹתי ַל ָמּוֶת .י ַ
"ָ ...שׁ ְפטוּ ִ
תוּלים ְמ ַח ְשּׁ ִבים ֶאת
שלמה ארצי ,למרות הלעג גבוה המצח השגור :שורות כמו " ֲח ִ
ִק ָצּם ְלאָחוֹר" מבטאות השראה מטאפורית אמיתית .או חרוז אפקטיבי "...אַלּוּף
ִק ְריַת גַּתַ ...רק פֹּה ִנ ְרגַּע ְק ָצת" .אפילו אצל שלומי ברכה מ"משינה" ,עם ההתעקשות
הפופית מאוד שלו להתיילדות בנאלית מכוונת ,נמצא כמה שורות גאוניות כמעט:
אַך לֹא ִא ִתּי /וְ דוֹד ֶשׁל
וּמ ַד ְבּ ִרים ָע ַלי ְ
תוֹך ִמ ְסגָּדְ /
ירים ֶשׁל ֶח ֶרב ִמ ְת ַכּ ְנּ ִסים ְבּ ְ
אַל ֵפי ְשׂ ִכ ִ
" ְ
ַה ָשּׁ ֵכן ֶשׁ ִלּי ִק ֵבּל ֶאת ַה ַסּ ְמ ָגּ"ד ."...החרוז מסגד/סמג"ד ,ביטוי ממצה ומבריק של
הציווליזציה הישראלית; ורבות הדוגמאות האחרות .אבל הם כותבים פופ ,עורכים
מעט מדי; כך ,אם כי הרבה פחות ,גם אריאל" .ארול אולי יוצא דופן ,כשיר שבו כל
השורות מחוננות באינטנסיביות לירית ,בעיצוב מכוון של צורה ותוכן .כמעט כל
שיר של אריאל מכיל רגעים של רישול ,של מקריות )"שיר כאב"(:
הוֹל ֶכת ְל ִמ ְפגַּשׁ
ָהיְ ָתה ֶ
בוּע
ַפּ ַעם ְבּ ָשׁ ַ
ֶרת ִעם ֵאיזֶה ָדּ"שׁ
וְ חוֹז ֶ
בוּע.
ְבּא ֶֹפן ֵדּי ָק ַ
שבוע וקבוע! – ועוד ,חטא על פשע )פשעים לרוב מוליכים לחטאים(" ,די קבוע" –
החלשה חסרת מובן ונחוצה משקלית בלבד .מאיר ,מדוע לא חיכית עוד – שבוע,
נאמר? מדוע לא חיפשת חרוז אחר? כך ,גם בשורות נאות כשלעצמן ,משהו מהשירה
נבגד:
ָמל
אוֹמר ַבּ ֶדּ ֶר ְך גַּם ִמזֶּה עוֹד ִנ ְצ ָט ֵר ְך ְל ִהגּ ֵ
ְל ַע ְצ ִמי ֲא ִני ֵ
ַת ִחיל ָכּל יוֹם ְל ִה ְת ַע ֵמּל.
יענוּ אָז נ ְ
ַע ְצ ִמי עוֹנֶה ִלי ְבּ ַהגִּ ֵ
השורות ,כאמור ,נאות .נבחין באפקט המקראי "בהגיענו" ,מין אור זרחני המאיר
מאמצע השורה ושופך על כולה איזו עברית עזה; החזרה של צורת הרפלקסיביות
כמובן שנונה ואפקטיבית; החרוז משרת רעיון בצורה הולמת ,אבל הוא מסומנן
מאוד ,ולא לגמרי משכנע .האם באמת מה שנתחיל לעשות זה "להתעמל"? לא,
המילה נראית כפויה מהחרוז )אין כל קושי פיוטי במילים הכפויות מהחרוז; הקושי
הוא במילים הנראות כפויות מהחרוז( .והספק המציק – שמאיר אריאל ידע טוב
יותר מזה – שהמשורר שכתב את "ארול" היה יכול להימנע משגיאות כאלה,
שאיכשהו ,ביזבזנו את מאיר אריאל.
אל מילות השיר השלם "ארול"
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אני חושב שמאיר אריאל ידע את זה .העצב האירוני של שיריו מכוון להרבה דברים
עצובים ואירוניים שקרו לכולנו ומאיר אריאל בפרט ,וכמובן הוא פשוט עצב אירוני
מהסוג שמשוררים לעתים קרובות נוהגים לשחק בו; אני מדמה לשמוע בו ,אולי
בטעות ,איזה עצב של השיר על עצמו ,על הרדיו שבין זמריריו השיר נדחק ועל
החיים הללו ,שבהם משורר חשוב צריך לעמוד מאחורי גיטרה מול אולמות קטנים,
להתפרנס לפעמים ,לשיר היכן שאין שירים ,היכן שהשיר והפזמון מתמסמסים זה
אל תוך זה .הוא הטעים והדגיש את שיריו כדי שנשמע אותם ,ולכן היה צריך
להקליט אותם .אבל משום שהקליט אותם הם איכשהו חדלו להיות שירים ולכן כל
הטעמתו הייתה לשווא ,נותרו סתם מבטא מחונך קיבוצניקי ו"אמירה" של זמר
"אמיץ" .אני יכול להבין איך יכול היה אפילו לרצות להיחשב פחות "אמיץ" .באיזה
ראיון לעיתון דיבר בצורה מחרידה ,בעיקר נלעגת ,הרגיז קצת ובעיקר עורר איזו אי-
נוחות של רחמים ודאגה .קצת אחר כך מת .ביזבזנו אותו.
למה אבד מאיר אריאל? אנסה להסביר בהמשך ,אבל כעת יש צורך דוחק יותר .איני
יכול להמשיך להשתהות .עלי לכתוב על האובדן הגדול ביותר – על היוצר העברי
הגדול ביותר בדור שאחרי אלתרמן – שמת ,שאבד ,שאבד כליל – ושעל הבזבוז שלו
אין מחילה ,שכן כאן הדבר לא נוגע רק לנו ,כביכול ,דוברי העברית .הופקד בידינו
משורר מוזר ועצום ,דמות של ספרות העולם.
איך ביזבזנו את חנוך לוין?
חלקה השני של המסה ,יפורסם בגיליון הבא.
רויאל נץ ,היסטוריון של המתמטיקה .יליד תל-אביב .לאחר שירות צבאי למד באוניברסיטת תל-
אביב )היסטוריה עתיקה לתואר ראשון; היסטוריה ופילוסופיה של המדעים לתואר שני( ודוקטורט
בקמברידג' ,אנגליה .פרופסור ללימודים קלאסיים באוניברסיטת סטנפורד .נשוי לסופרת מאיה
ערד ,אשר נטלה חלק בכתיבת הספר "מקום הטעם".
מערכת "עיין ערך שירה" מודה מקרב לב לרויאל נץ ולהוצאת הספרים "אחוזת בית" על מתן
הרשאה להביא לפנינו מסות על שירה ,מתוך הספר.

חנוך לוין

אבי היקר ,כשתעמוד על קברי
ָקרְ ,כּ ֶשׁ ַתּ ֲעמֹד ַעל ִק ְב ִרי
אָ ִבי ַהיּ ָ
ירי,
וּמאוֹד ֲע ִר ִ
ָקן וְ ָעיֵף ְ
זֵ
גּוּפי ֶבּ ָע ָפר
טוֹמ ִנים ֶאת ִ
יך ְ
וְ ִת ְר ֶאה ֵא ְ
אָבי.
עוֹמד ֵמ ָע ַלי ִ
אַתּה ֵ
וְ ָ

ֹאמר ֶשׁ ִה ְק ַר ְב ָתּ ָק ְר ָבּן,
וְ אַל תּ ַ
יתי ֲאנִ י,
ִכּי ִמי ֶשׁ ִה ְק ִריב ָהיִ ִ
וְ אַל ְתּ ַד ֵבּר עוֹד ִמ ִלּים ְגּבוֹהוֹת
ִכּי ֲא ִני ְכּ ָבר ְמאוֹד נ ְ
אָבי.
ָמוּךִ ,

ֵאה ָכּל ָכּ ְך,
אַל ַתּ ֲעמֹד אָז גּ ֶ
אָבי,
ֹאשׁ ָךִ ,
וְ אַל ִתּזְ קֹף ֶאת ר ְ
אַרנוּ ַע ְכ ָשׁו ָבּ ָשׂר מוּל ָבּ ָשׂר
ִנ ְשׁ ְ
אָבי.
וְ זֶהוּ ַה ְזּ ַמן ִל ְבכּוֹתִ ,

ָקרְ ,כּ ֶשׁ ַתּ ֲעמֹד ַעל ִק ְב ִרי
אָ ִבי ַהיּ ָ
ירי
וּמאוֹד ֲע ִר ִ
ָקן וְ ָע ֵיף ְ
זֵ
גּוּפי ֶבּ ָע ָפר-
טוֹמ ִנים ֶאת ִ
יך ְ
וְ ִת ְר ֶאה ֵא ְ
יחה ,אָ ִבי.
ַבּ ֵקּשׁ אָז ִמ ֶמּ ִנּי ְס ִל ָ

ֶיך ִל ְבכּוֹת ַעל ֵעינַי,
אָז ֵתּן ְל ֵעינ ָ
בוֹדי,
וְ אַל ַתּ ְח ִרישׁ ְל ַמ ַען ְכּ ִ
ְדּ ַבר ָמה ֶשׁ ָהיָה ָחשׁוּב ִמ ָכּבוֹד
אָבי.
יךִ ,
מוּטל ַע ְכ ָשׁו ְל ַר ְג ֶל ָ
ָ
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אוספים זהב
ִפּ ְדיוֹן יוֹמוֹ
ֶשׁל ַה ַקּ ְבּ ָצן
ְשׂ ַכר ֵעינַיִ ם ֻמ ְשׁ ָפּלוֹת
וְ גַב ָכּפוּף
ַאוָה
מוּבא ְבּג ֲ
ָ
ֶאל ֻק ָפּ ִאית
ִמ ְס ֶע ֶדת ַה ֶמּ ְק'דוֹ ַנ ְל ְדס
ָמעוֹת ְמ ַצ ְל ְצלוֹת וּזְ ֻהבּוֹת
מוּרת
ְתּ ַ
יפּס
יך וְ ִצ' ְ
ָכּ ִר ְ
אוֹ כּוֹס ָק ֶפה

ירת ֵתּ ֵבל
ְבּ ֶא ֶרץ ֲע ִשׁ ַ
ֶא ַמר
ָבּהּ נ ֱ
כּוֹפף
ִכּי ַדּי ְל ִה ְת ֵ
ָהב
ְכּ ֵדי ֶל ֱאסֹף ֶאת ַהזּ ָ
ַלגֵּל ָבּ ְרחוֹבוֹת,
ַה ִמּ ְתגּ ְ
ַה ַקּ ְבּ ָצ ִנים
עוֹשׂים זֹאת.
אָכן ִ
ֵ
ַמ ְט ְבּעוֹת ַה ֶסּ ְנט
ָה ֶא ָחד
ַה ְצּ ֻהבּוֹת
ֵאינָן ָשׁווֹת
ֶא ָלּא ְלע ֶֹדף
ֵהן ע ֶֹדף ַה ֶסּ ַרח
ֶכּ ֶסף ְס ָרק
ֲעבוּר ָה ִאישׁ ַה ְמּ ֻמ ָצּע
אַרנָקוֹ
יסיו וְ ְ
רוֹקן ֵמ ֶהם ִכּ ָ
ַה ְמּ ֵ
ָבּ ְרחוֹבוֹתְ ,ס ָתם ָכּ ְך.

ַה ַקּ ְבּ ָצ ִנים
ירה
אָרץ ָה ֲע ִשׁ ָ
ָבּ ֶ
אוֹס ִפים
ְ
ֶאת ַה ָמּעוֹת
ְבּ ֵמאוֹת
וְ ֵהן ָשׁווֹת
ְמ ַעט ְמאוֹד.

ְלא ֶֹר ְך ִמ ְד ָרכוֹת
ְבּ ִפנּוֹת ָה ְרחוֹב
ֵעינַיִ ם ֻמ ְשׁ ָפּלוֹת ֶשׁל ַק ְבּ ָצ ִנים
אַחר ַה ַמּ ְט ְבּעוֹת
ָתּרוֹת ַ
ַהגַּב ָכּפוּף
ְכּ ַל ֵפּי ָה ֲא ָד ָמה
ַר ִמיּוֹת
ָדיִ ם גּ ְ
יַ
אוֹספוֹת ָמעוֹת
ְ
ֻכ ָלכוֹת.
ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹת ְמל ְ

פליט
ידה
לוֹר ָ
זְ ֵקנוֹת ְפ ִ
קוֹברוֹת
ְ
ֶאת ַה ְגּ ָב ִרים
ְכּ ֵדי ִל ְחיוֹת
טוֹבים
ַחיִּ ים ִ
יהם,
אַח ֵר ֶ
ֲ
אוֹתן
רוֹאה ָ
אַתּה ֶ
ָ
טוּרים
שׁוּרוֹתִ ,
ְבּ ִבלּוּיִ יםְ ,בּ ִבּ ְינגוֹ
וּמ ְס ָעדוֹת
ִבּ ְנ ָשׁ ִפים ִ
וְ ַרק ְל ִע ִתּים ְרחוֹקוֹת
יהן
אַח ֵר ֶ
ִנ ְס ָחב ֲ
זֵ
ָקן ֶא ָחד
ָפּ ִליט.

משה ליבה ,מוותיקי שירות משרד החוץ,
שימש כשגריר ישראל במספר מדינות.
קצין צבא ועיתונאי לשעבר .ד"ר למשפט
בינלאומי של אוניברסיטת פריז.
פרסם מאמרים ,מחקרים ונאומים .כותב
שירה ופרוזה .עוסק בציור ופיסול.
הציג מציוריו ופסליו בתערוכות יחיד
ותערוכות קבוצתיות בארץ ובחו"ל.
השירים מתוך ספר שיריו "כרטיס ביקור
מיאמי פלורידה" ,הוצאת ירון גולן1994 ,
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הריון
מוֹליד ָבּ ָשׂר ָו ָדם
ַה ֵה ָריוֹן ֶשׁ ָלּ ְך ִ
ַה ֵה ָריוֹן ֶשׁ ִלּי ִמ ִלּים ִבּ ְל ַבד
נּוֹספוּ
ילוֹג ָר ִמים ֶשׁ ְ
ֶא ְצ ֵל ְך ִנ ָתּן עוֹד ְל ַה ִשּׁיל ִק ְ
ֶא ְצ ִלי ַל ַחץ ַה ָדּם ִמ ְצ ַט ֵבּר ִעם ָכּל כּוֹס ָק ֶפה
ַמר וְ ָחזָק
ֲה ֵרי ַה ֵה ָריוֹן ֶשׁ ָלּ ְך ֵמ ִביא ַחיִּ ים
ְצחוֹק וְ גַם ֶבּ ִכי
מוֹרישׁ ַרק זִ ְכרוֹנוֹת
ָדי ִ
אַך ַמ ֲע ֵשׂה י ַ
ְ
ֶשׁל ַצ ָלּקוֹת ֵמ ֶא ְתמוֹל ִשׁ ְלשׁוֹם ִל ְפנֵי ָשׁ ָנה.
ַתּר ַעל
וּב ָכל זֹאתֵ ,אינ ִֶנּי ְמו ֵ
ְ
ֵצר ֶשׁל מ ַֹח ְמ ֻס ָיּט
יוֹרשׁ ַהיּ ֶ
ֵ
רוֹצה
ֵך ָ
אַתּ ֵאינ ְ
ְכּ ִפי ֶשׁ ְ
אוֹתיו ֶשׁל ֶרגַע א ֶֹשׁר
תּוֹצ ָ
ִל ְחיוֹת ְללֹא ְ
ָס ִדין ְמיֻזָּע וְ זִ ְכרוֹן ַהגַּב
ֶשׁ ַה ֻשּׁ ָתּף ִה ְפנָה ֵא ַליִ ְך
ְבּתֹם ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ְבּ ַד ְרכּוֹ ַל ֲחלוֹמוֹת
ַעל עוֹד ִנ ָסּיוֹן ָמ ָחר.
ָדל ִמ ֵדּי יוֹם
וְ ַה ָמּ ָחר ֶשׁ ָלּ ְך גּ ֵ
צוּרה וְ אֹ ִפי
לוֹבשׁ ָ
ֵ
ָק ֶשׁה לוֹ ְל ִה ָפּ ֵרד
ַחד ַבּ ִשּׂ ְמ ָחה ִשׂ ְנאָה
וְ אַ ֶתּם ְבּי ַ
עוֹל ֵמי ַעד.
ְל ְ
וְ ַה ָמּ ָחר ֶשׁ ִלּי ַ
נוֹתר ַעל ַדּף
אוּלי עוֹד ֶכּ ֶתם ֶשׁל ָק ֶפה
אוֹתוֹ ַהגּ ֶֹדלַ ,
נוֹסף ֶשׁל ָזר
אוֹ ַמ ָבּט ָ
ָבּ ַעמּוּד ַה ַמּ ְת ִאים,
ָרה ֶאל ַה ַמּ ָדּף
ַחז ָ
ירת ַה ֵסּ ֶפר ו ֲ
ְס ִג ַ
ִל ְשׁנַת ַה ִשּׁ ְכ ָחה ַה ְמּתוּ ָקה
עוֹרר.
ִכּי ִמי ֵי ַדע ִאם יִ ְת ֵ
ֵכּן,
מוֹליד ָבּ ָשׂר ָו ָדם
ַה ֵה ָריוֹן ֶשׁ ָלּ ְך ִ
ַה ֵה ָריוֹן ֶשׁ ִלּי ִמ ִלּים ִבּ ְל ַבד
נוֹשׂא ַה ֵה ָריוֹן ַה ָבּא
ַהפ ְֹך ְבּ ַע ְצמוֹ ְל ֵ
ָדל וְ י ֲ
ֶשׁ ָלּ ְך גּ ֵ
אַחרָ -כּ ְך
וְ ֶשׁ ִלּי ִמ ְס ַתּ ֵפּק ִבּ ְמ ַעט זִ ְכרוֹנוֹת וְ ַ
נָמוֹג ַבּ ִשּׁ ְכ ָחה.
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יוסי עבאדי
•

מכתב תשובה לשירו של נזאר קבאני
"מדוע אני כותב"

כּוֹתב,
ֲא ִני ֵ
ִמ ַמּ ְר ֵתּ ִפי
נוֹעץ ַמ ָבּט ְבּ ֵעגֶל ְמ ֻצ ְח ָצח
ֵ
ַעת
ָלג ַ
ִל ְגאֹל
ְל ָה ִמית?
ָע ְצ ִתּי ַס ִכּ ִינים ָבּ ֵעגֶל,
לֹא נ ַ
חוֹרה,
ָע ְצ ִתּי ַס ִכּ ִינים ָבּ ֵעז ַה ְשּׁ ָ
לֹא נ ַ
קוּפה
וּב ְשּׂ ָמ ִמית ַה ְשּׁ ָ
ֶבּ ָחתוּל ַ
ֲא ֶשׁר ְבּ ִפיו
שׁוּלים
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְמ ִ
ְ
ילוֹמ ְט ִרים ְבּ ִסינַי
אַר ָבּ ִעים ִק ֶ
ְל ְ
ידה ַעל ִפּי ְפּ ֻקדּוֹת
ְצ ִע ָ
ַמ ְט ָכּ"ל.
כּוֹתב ַעל
ֲא ִני ֵ
ֵליָ ,בּם גּ ַ
ָמ ְע ִתּי ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁ ִנים ְבּ ֵקרוּב
ַר ְג ַליֶ ,ה ְרגּ ַ
ירה,
קוֹרוֹתי ְמ ִביאוֹת ִשׁ ָ
ַ
חוֹזוֹתי
ַ
שׁוּבי ֶאל ְמ
ְבּ ִ
ְכּקוֹל ַמקּוֹר
רוֹני
ֶע ְפ ִ
קּוֹרה.
ַבּ ָ

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

שיר נכרך שתי וערב
ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי,
ָע ֶרב,
ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי ִל ְטווֹת ְשׁ ִתי ו ֵ
אַחת ְלא ֶֹר ְך חוּט,
כוֹננוֹת ָשׂ ָפה ַ
ִמ ִלּים ְמ ְ
אַחת
אַך ְתּ ִפ ָלּה ַ
ִל ְשׂר ְֹך ָבּ ֶהן ְ
ֶא ַמר
ֶדת ֶאת ֶשׁנּ ֱ
אוֹג ֶ
ֻה ְשׁ ַתּק
ִמ ְפּאַת ַה ְנּ ִשׁיָּה
ישׁה....
ַה ְכּ ִת ָ
ְדּ ָמ ָמה ְבּ ֶט ֶרם ַה ְב ָט ָחה ְמ ַה ֶלּ ֶכת ָתּ ִמיד ַעל
יע.
ַקו ַדּק ֶשׁל ָר ִק ַ
ִמ ִלּים ָשׁ ְתקוּ ֵעת לֹא י ְָדעוּ ְל ַה ֵלּ ְך עוֹד,
ִכּי ִה ְפ ִסיקוּ ְל ָה ִבין
ִל ְשׁמ ַֹע.
פּוֹסעוֹת ַעל
ְתּנוּעוֹת ִל ָבּן ְ
ָפיִ ם,
הוֹמים ֶשׁל זְ ַמן כֻּלּוֹ רוֹגֵשׁ ְכּנ ַ
ַלּים ִ
גִּ
ְנדוּם ֶפּה ָואֹזֶן.
פּוֹררוֹת,
ֶלת ִמ ְת ְ
אַבנֵי ַבּזּ ֶ
ֵבּין ְ
הוֹד ִפים ְגּבוּלוֹת,
ַעל ְפּנֵי ִמ ְד ָבּ ִרים ְ
יהם,
עוֹת ֶ
חוֹפים ֵבּין ַמ ְל ְתּ ֵ
בּוֹל ִעים ִ
ַלּים ְ
ַעל גּ ִ
כּוֹב ֶשׁת ֶמ ְר ָחב
יקה ֶ
ַה ְשּׁ ִת ָ
וְ הוּא נָתוּן כֻּלּוֹ ִבּ ְסאוֹן ִרקּוּד ָדּמוּם
יה.
נוּעים ְל ֻח ֵקּ ָ
עוֹלמוֹת ְכּ ִ
ַעל ָבּ ַמת ָ

ציור :אוולין כץ

יליוֹנֵי ָשׁנִ ים
כּוֹכ ִבים ַבּחוּץ ֵמתוּ זֶה ִמ ְ
ָ
יהם ָה ָרפוֹת,
ְד ֶ
פּוֹר ִשׂים ָע ֵלינוּ אוֹר י ֵ
עוֹד ְ
אַחר.
אַך ַל ָשּׁוְ א ִה ְת ֵ
ְ
לוֹה ַה ְמּ ַה ֵלּ ְך ַעל ַק ָבּיו,
ֱא ַ
יבוֹתיו
ָדם ִבּ ְצ ִרידוּת זְ ָעקוֹתִ ,בּ ְמ ִר ָ
קוֹלוֹ נ ַ
אָדם –
ִעם ֲח ֵברוֹ – ָה ָ
זֶה ִמ ְכּ ָבר ֵאינֶנוּ.
ָע ֶרב,
אוּלי ַה ִשּׁיר ֶשׁ ִנּ ְכ ָר ְךְ ,שׁ ִתי ו ֵ
ַ
אַח ֶרת.
יִ ְמ ָצא ַדּ ְרכּוֹ ָה ֶ
אוולין כץ -ילידת תוניס .אם לשני ילדים ,סבתא לנכד.
בוגרת בת"ס לאחיות בקפלן 40 ,שנות עבודה במקצוע .כותבת שירה בעברית ובצרפתית.
כמו-כן מתרגמת שירה מצרפתית ומציירת .שיריה פורסמו באנתולוגיה "שיר באורמלא" בהוצאת
"עם עובד" .ספר שיריה "שיר מנוקד באור" יצא לאור ב  2007בהוצאת "ספרי עיתון ."77
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אדלינה קליין

ראשית ואחרית
צוּרה
אָ .

דִ .רקּוּד

אָפ ִקית ֶשׁל
צוּר ִנית ְ
ָ
מוּב ִלים
ִכּ ְסאוֹת ָ
ִא ִטּיּוּת ְמ ַה ֶלּ ֶכת
ְבּכ ֶֹבד ִמ ְשׁ ָקל
ְמ ֻק ָבּע
שׁוֹרק
ֲאוִ ירוֹן ֵ
יתמוּס ַהנִּ ְשׁנֶה
ְבּ ִר ְ
דּוֹה ֶרת
ֶשׁל ַר ֶכּ ֶבת ֶ
נוּעה
יכים ֶאל ְתּ ָ
מוֹל ִ
ַפּ ִסּים ִ
חוּשׁה
ְנ ָ
אַפ ִסיּוּת ַהגּוּף ַה ְמ ֻק ָבּץ
ְ
בּוֹהה ַבּ ֲח ַלל ָה ֵא ְינסוֹף
ֶ

ֵכּן ִל ְרקֹד
ֶאת ִרקּוּד ָהאַיִ ן
ַחל
ֶצח ַה ִמּ ְתנ ֵ
ַבּנּ ַ
ִל ְתנוּעוֹת ַה ְבּרוֹשׁ
חוֹב ֶקת ֲחלוֹם,
ְל ֶשׁ ֶמשׁ ֶ
אוּלם נָעוּל,
ָ
שׁוֹטט.
ִדּ ְמיוֹן ְמ ֵ
יפים,
ִמ ַבּ ַעד ְל ַד ְלתוֹת ַה ְצּ ִע ִ
ַמ ֲח ִליף ְצ ָב ִעים
חוֹלפוֹת
ְל ַה ְת ָחלוֹת ְ
ִבּ ְמ ִהירוּת ָהאוֹר
ְכּ ָמשׁוֹט -
בוּדה
ַעל ְפּנֵי ְס ִפינָה ֲא ָ
סּוֹער
ַבּיָּם ַה ֵ
ְבּ ִמ ְכחוֹל

נוּעה
בְ .תּ ָ
ֻבּ ֶרת
יחה לֹא ְמד ֶ
ִשׂ ָ
ְשׂ ַפת ַהגּוּף ַהנָּע
אָחוֹרה.
ָ
ימה.
ָק ִד ָ
דוּמיָּה...
ְבּ ִ
ָק ָמה ִא ָשּׁה ֲחצוּיָה
יב ִתי
ְל ַשׁ ְר ֵבּט ִפּסּוּל ְס ִב ָ
תּוֹעה ַבּ ְדּ ָר ִכים
ֶשׁל סוּס ֶ
רוּפה
אוּלי ְ -ס ִפינָה ְט ָ
אוֹ ַ
צוּלה
ֶשׁ ִנּ ְשׁ ְבּ ָתה ְבּ ִע ְמ ֵקי ְמ ָ

הִ .קיּוּם
בּוּבים ֵאין ְספֹר
ִס ִ
עוֹלם ַה ָקּדוּם
ָבּ ָ
ִכּ ְסּאוֹת ֻמ ְר ָכּ ִבים ְל ִרקּוּד
ילים
ֶשׁל ְצ ִל ִ
ֵאין ָפּנִ ים
ֵאין גַּב
חוֹלפוֹת
ַל ְצּ ָל ִליּוֹת ַה ְ
מוּבל ְל ַבדּוֹ
גּוּף ָ
ְבּכ ַֹח ָרצוֹן ִל ְשׂרֹד
ִמ ִלּים ַל ֲחצוֹת
יך
מוֹל ְ
ִרקּוּד ִ
ימת ֶר ֶטט גּוּף
ְט ִע ַ
יסה
ִל ְשׁאֹף ִל ְת ִס ָ
ִמ ְת ַח ֶדּ ֶשׁת

גִ .מ ְשׁ ָקל
אַחר ַפּ ְר ָסה
ַפּ ְר ָסה ַ
ְמ ַה ְב ֵהב ַה ָפּנָס ֶה ָע ִמיד.
ירה,
נוּעה ַה ְמּ ִה ָ
ְצ ִליל ָחזָק ַל ְתּ ָ
ֲח ִצי גּ ֶֹרן ַל ַמּ ְעגָּל ָה ָר ָחב.
כּ ֶֹבד ִמ ְשׁ ָקל -
ימה ַה ִנּ ֵשּׂאת ַל ִתּ ְק ָרה
ַל ִבּ ָ
לוּלים:
יה ְתּ ִ
ֲח ָב ֶל ָ
ִקבּ ֶֹלת ְשׁ ָב ִרים -
ִנ ְר ֶמזֶת ְל ַמפּ ֶֹלת
לוֹח ֶצת גּוּף ָשׁאוּל,
ֶ
ַה ָשּׁב
ֶאל ָבּ ֵתּי ַמ ְח ָשׁ ָבה,
פּוֹעל
ֵ
ַל ֲעצֹר ְבּ ֶט ֶרם ְתּהוֹם

ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

פוראַמן
ֵ
השיר נכתב בעקבות צפיה במופע" :
ַמאגנוּם" של רמי באר בביצוע :להקת המחול
הקיבוצית.
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עיין ערך תרגום
ירה ְכּ ֶשׁ ְלּ ַע ְצ ָמהּ ִהיא ִת ְרגּוּם" )יוסף ברודסקי(1977 ,
אַח ֵרי ַהכֹּלִ ,שׁ ָ
" ֲ

הקדמה לתרגום העברי של הספר 'חוצה ברגל את האטלנטי'
בילי קולינס
תרגום הקדמה ושירים :מכבית מלכין ויואב ורדי
לפני מספר שנים ,כתבתי מאמר בשם" :הנאה ,שירה,
והקורא ההדוניסט" ,ובו בחנתי סוגים שונים של הנאה
אשר השירה מזמנת לנו; ביניהם ההנאות מן המוסיקה,
הקצב ,המטפורה ,הנסיעה הדמיונית ועוד .את אחת
ההנאות עליה חשבתי מאוחר יותר ,ניתן לכנות בשם
'הנאת הבלבול' ,אותה תחושה שעשויה להיווצר – בדרך
כלל בסיומו של שיר – כאשר הקורא מגלה שהוא הגיע
למחוז דמיוני חדש ,שאין דומה לו במציאות .ההגיון של
הדמיון תופס את מקומו של ההגיון המוכר לנו מן העולם
הסובב אותנו .כך ,למשל ,בשירו הקצר של משורר ספרד,
יהודה אלחריזי "ראו שמש":
ָפיו
ְראוּ ֶשׁ ֶמשׁ ֲא ֶשׁר יִ ְפרֹשׁ ְכּנ ָ
ֲע ֵלי ֶא ֶרץ ְל ָה ִאיר ֶאת ְנ ָשׁ ָפיו,
ְכּ ֵעץ ַר ֲענָן ֲא ֶשׁר ָצ ַמח ְבּ ַשׁ ַחק
ָפיו.
יע ֲע ֵדי ֶא ֶרץ ֲענ ָ
וְ ִה ִגּ ַ
השיר הופך על פניהם את מערכת השמש ואת הקורא ,כמו מרים אותנו בקרסולינו
להראות לנו פרספקטיבה חדשה לחלוטין .השיר ללא ספק רוצה לסחרר אותנו ,וללא
ספק אנחנו זוכרים שהסחרחורת היתה אחד מעינוגי הילדות שהיינו מסבים לעצמנו.
אותה תחושה מתעוררת כאשר ואלאס סטיבנס משתעשע עם חוש הפרופורציה
שלנו בשורהִ " :הצבתי כד בטנסי" ,בדיוק כפי שטד בריגן עושה ב"נער גבוה נעמד
במדינת ויסקונסין".
אני חושב על השירים שלי כעל מסעות דמיוניים מתומצתים .העיפרון עבורי אינו
כלי רישום אלא מכשיר גילוי .בדומה למשוררים רבים אחרים ,לעולם איני יודע לאן
פני מועדות – או בעצם ,לאן השיר עומד לקחת אותי – כאשר אני מתחיל לכתוב
אותו .כדי להתחיל ,די בשורה ,הגיג זעיר – משהו די קטן אך בד בבד גדול עם
אפשרות למומנטום .אם אנו מסתכלים על שירה כעל סוג של כתיבת מסע ,אז
באורח פרדוקסלי השיר הוא כלי תחבורה הממציא את היעד של עצמו .הוא הרכבת
והתחנה כאחת .במילים אחרות ,רק השיר עצמו מאפשר גישה אל סיומו ,הוא
השביל אל קרחת היער.
בתחילת השיר ,אני רוצה שהקורא ידע בדיוק היכן אנחנו נמצאים ,אבל אני רוצה
שיצא קצת נדהם וקצת מבולבל בסופו .אני רוצה שהשיר יחליק אל תוך מימד שהוא
בלתי-מוכר בנעימותו ,אולי אפילו מעורר מבוכה במקצת .עבורי שירים הם תערובת
של המובן והמסתורי .קלפים אחדים יש להפוך ,אך את האחרים יש להשאיר
כשפניהם כלפי מטה .המשורר יוצר באופן הטוב ביותר כאשר הוא יודע אילו לגלות
ובאילו לא לגעת.
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באשר להיותי מתורגם לשפה אחרת ,אינני יכול לחשוב על כבוד גדול יותר ,במיוחד
כאשר זה התרגום הראשון לאותה שפה ,כמו התרגומים האלה לעברית .אך יחד עם
תחושת הסיפוק שבחשיפת היצירה לציבור קוראים בתרבות אחרת ,קיימת גם
ההרגשה של שהייה באפלה .כשאני רואה שיר שלי מופיע בשפה שאיני מסוגל
לקרוא ,אני מתמלא בגאווה ובתחושה של אי-נוחות כאחת ,במיוחד כששפת
התרגום נקראת "במהופך" ואין בה אותיות "גדולות"! כאשר אני מחזיק בידי שיר
כזה ,אני מרגיש שזכיתי אך בה בעת ,גם שמץ של חרדה.
האי-שקט של המשורר המתורגם נובע מהסכמה שאין חפיפה מלאה כשמעבירים
מילים משפה לשפה ,עובדה הגורמת לתסכול אך גם מהווה השראה למלאכת
התרגום .הטון של השיר הוא אולי זה המציב את הדרישות הגדולות ביותר בפני
מיואל ג'ונסון אמר שהתרגום של הומרוס בידי פופ נשמע כאילו נגנו את
המתרגםֶ .ס ֶ
השירים בחליל ,בעוד הומרוס עצמו נשמע כמו בסון .היות ואני נמצא מחוץ
לנפלאותיה של העברית – ושל שפות אחרות – לעולם לא אדע בדיוק מה עבר אל
הקורא ,למרות האמון שיש לי בשני המתרגמים המוכשרים מאוד שלי .כמו
שאומרים ,משהו תמיד ילך לאיבוד .המטפורה הטובה ביותר שאני מכיר למה שהולך
גרנַן ,במבוא שלו לספר "שירים באנגלית"
לאיבוד היא של המשורר האירי ִאימוֹן ֶ
אוֹפּ ְר ִדי .גרנן כותב שתרגום שירה משפה
מאת המשורר האיטלקי הרומנטי ג'אקומו ֵל ַ
אחת לשפה אחרת הוא כמציאת אבן יפה בקרקעיתו של פלג בהרים ,אבן כה
צבעונית שאתה נוטל אותה מהפלג ,לוקח אותה הביתה ,ומניח אותה על מדף ,אך
למחרת אתה מגלה שהאבן איבדה את זוהרה ועכשיו היא כבר לא נראית כל כך
מיוחדת .האבן ,הדבר עצמו ,אמנם בידך ,אבל היא איבדה את הברק שהיה לה
במקורה – הפלג של שפת הבית.
מבּ ַרק השירים שלי
בשבילי זה קצת מאוחר ללמוד עברית ,ולכן לעולם לא אדע מה ְ
נשמר )אינני יודע אפילו איך המבוא הקצר הזה יבוא לידי ביטוי( ,אך תקוותי היא
שמה שעובר ,הוא ההכרה שהשירים נועדו להיות מסעות דמיוניים קצרים .בכל שפה
שאליה השירים שלי מגיעים ,אני מקווה שהקורא מתנסה בתחושה שהוא נישא
מהוודאי למעורפל .עבורי ,מה
ִ
ממקום אחד למקום אחר ,לרֹב מהמוכר למסתורי,
שחשוב יותר מהנאמנות למילים ולשורות הבודדות הוא ה"הסעה" הכוללת של
השיר .מין מסע ניווט מנקודה לנקודה עד לסופו הלא צפוי ,אך – אני מקווה –
הבלתי נמנע.
משהו משיר יֹאבד בתרגום ,אך משהו עשוי גם להתגלות .לבסוף ,המתרגמים עצמם,
בכוח המסירות והריכוז שלהם ,הם אלה שנטמעים באמנות העדינה והבלתי-
אפשרית הזאת של התרגום.
ווסטצ'סטר ,ניו-יורק ,יולי 2007

המשורר בילי )ווליאם( קולינס ,נולד ב ,22.3.1941-בניו יורק שבארה"ב .את
הדוקטורט שלו באנגלית ,קבל מאוניברסיטת קליפורניה .כיהן כפרופסור מרצה
לאנגלית ולימודים איריים במשך  30שנה .נבחר למשורר השנה בשנת  1994ומאז
זכה בפרסים רבים נוספים .בשנת  2002הוזמן לקרוא משיריו על ידי הקונגרס
האמריקאי לזכר קרבנות אסון מגדלי התאומים.
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כובע נרות
יוֹקןָ -ה ַע ְצ ִמי ַה ָפּנִ ים ֵהם ָה ִע ָקּר:
יּוּרי ַה ְדּ ָ
ְבּרֹב ִצ ֵ
ֶסזָאן הוּא זוּג ֵעינַיִ ם שׂוֹחוֹת ִבּ ְתנוּעוֹת ִמ ְכחוֹל,
תּוֹך ִה ָלּה ֶשׁל ֲח ֵשׁ ָכה ִמ ְס ַתּ ְח ֶר ֶרת,
וָאן גוֹך ַמ ִבּיט ִמ ְ
נוּח
ָצא ָל ַ
הוּקל לוְֹ ,כּ ִאלּוּ י ָ
ֶר ְמ ְבּ ַר ְנ ְדט ִנ ְר ֶאה ֶשׁ ַ
ִמ ִצּיּוּר ַה ִנּקּוּר ֶשׁל ֵעינֵי ִשׁ ְמשׁוֹן.
עוֹמד ְבּ ִרחוּק ִנ ָכּר ֵמ ַה ַמּ ְראָה
ֲא ָבל ַבּ ִצּיּוּר ַהזֶּה גּוֹיָה ֵ
טוּדיוֹ ֶשׁלּוֹ
מוּסיָה ֶשׁל ַה ְסּ ְ
אַנ ְדּ ָר ָל ְ
וְ ִנ ְר ֶאה ִנ ָצּב ָבּ ְ
ָבוֹהּ.
פּוֹנֶה ְל ַבדִ -ציּוּר נָטוּי ְלאָחוֹר ַעל ַכּן גּ ַ
ָדע
ִנ ְר ֶאה ֶשׁהוּא ְמ ַחיּ ְֵך ֵא ֵלינוּ ְכּ ִאלּוּ י ַ
יוֹצא ַהדּ ֶֹפן ֶשׁ ַעל רֹאשׁוֹ
כּוֹבע ֵ
ֶשׁ ִנּ ְה ֶיה ְמ ֻשׁ ֲע ָשׁ ִעים ֵמ ַה ַ
מוֹטים,
ֶשׁ ְסּ ִביב ִא ְמ ָרתוֹ ְמ ֻה ָדּ ִקים ָפּ ִ
תוֹך ַה ַלּיְ ָלה.
ִמ ְת ָקן ֶשׁ ִא ְפ ֵשׁר לוֹ ַל ֲעבֹד ְל ְ
יך זֶה
אַתּה יָכוֹל ַרק ְל ַד ְמיֵן ְל ַע ְצ ְמ ָך ֵא ְ
ָ
ֹאשׁ ָך
ַל ְחבֹּשׁ ִנ ְב ֶר ֶשׁת ֶשׁ ָכּזֹאת ַעל ר ְ
קוֹנ ֶצ ְר ִטים.
אוּלםְ -
ית ֲח ַדר-א ֶֹכל ְמ ַה ֵלּ ְך אוֹ ַ
ְכּ ִאלּוּ ָהיִ ָ
כּוֹבע ַהזֶּה ֵאין צ ֶֹר ְך ִל ְקרֹא
רוֹאים ֶאת ַה ַ
אַח ֵרי ֶשׁ ִ
ֲא ָבל ֲ
יכים ֶשׁלּוֹ.
יוֹג ַר ְפיָה ֶשׁל גּוֹיָה אוֹ ְל ַשׁנֵּן ַתּ ֲא ִר ִ
שׁוּם ִבּ ְ
יך ַרק ְל ַד ְמיֵן אוֹתוֹ
אַתּה ָצ ִר ְ
ִבּ ְכ ֵדי ְל ָה ִבין ֶאת גּוֹיָה ָ
אַחר ָכּ ְך ָשׂם
אַחר זֶהַ ,
ַמ ְד ִליק ֶאת ַהנֵּרוֹת ָבּזֶה ַ
בוֹדה.
מוּכן ְל ַליְ ָלה ֶשׁל ֲע ָ
כּוֹבע ַעל רֹאשׁוָֹ ,
ֶאת ַה ַ

פרנצ'סקו גויה "דיוקן עצמי עם כובע נרות"

יע ֶאת ִא ְשׁתּוֹ ִעם ַה ַה ְמ ָצאָה ַה ֲח ָד ָשׁה ֶשׁלּוֹ.
ָתּ ֵאר ְל ַע ְצ ְמ ָך אוֹתוֹ ַמ ְפ ִתּ ַ
צוֹחק ְכּמוֹ עוּגַת יוֹמוּ ֶל ֶדת ְכּ ֶשׁ ִהיא רוֹאָה ֶאת ָהאוֹר.
אַחר ָכּ ְך ֵ
ַ
ָתּ ֵאר ְל ַע ְצ ְמ ָך אוֹתוֹ ְמ ַר ֵצּד ְבּ ַח ְד ֵרי ַה ַבּ ִית
עוֹפ ִפים ַעל ַה ִקּירוֹת.
ִעם ָכּל ַה ְצּ ָל ִלים ֶשׁ ִמּ ְת ְ
ָתּ ֵאר ְל ַע ְצ ְמ ָך ַנוָּד ֶשׁ ָתּ ָעה ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַמ ִקּישׁ ַבּ ֶדּ ֶלת
שׁוּך ֶא ָחד ָבּ ֵאזוֹר ַה ֲה ָר ִרי ֶשׁל ְס ָפ ַרד.
ְבּ ַליְ ָלה ָח ְ
אוֹמר " ְבּ ִדיּוּק ִציּ ְַר ִתּי ֶאת ַע ְצ ִמי",
" ִה ָכּנֵס" הוּא ָהיָה ֵ
עוֹמד ַבּ ֶפּ ַתח ַמ ְחזִ יק ְבּיָדוֹ ֶאת ַשׁ ְר ִביט ַה ִמּ ְכחוֹל,
ְבּעוֹדוֹ ֵ
ֻר ָסם ֶשׁלּוֹ.
כּוֹבע ַהנֵּרוֹת ַה ְמּפ ְ
מוּאָר ַבּ ֶלּ ָה ָבה ֶשׁל ַ
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עוד סיבה מדוע אני לא
מחזיק אקדח בבית
ַה ֶכּ ֶלב ֶשׁל ַה ְשּׁ ֵכ ִנים ֵאינוֹ ַמ ְפ ִסיק ִל ְנבּ ַֹח.
יחה ָר ָמהִ ,ק ְצ ִבּית
אוֹתהּ ְנ ִב ָ
נוֹב ַח ָ
הוּא ֵ
יוֹצ ִאים ֵמ ַה ַבּיִ ת.
נוֹב ַח ְבּ ָכל ַפּ ַעם ֶשׁ ֵהם ְ
ֶשׁהוּא ֵ
חוּצה.
ילים אוֹתוֹ ְבּ ַד ְר ָכּם ַה ָ
ֵהם ֶבּ ַטח ַמ ְפ ִע ִ
ַה ֶכּ ֶלב ֶשׁל ַה ְשּׁ ֵכ ִנים ֵאינוֹ ַמ ְפ ִסיק ִל ְנבּ ַֹח.
ֲא ִני סוֹגֵר ֶאת ָכּל ַה ַחלּוֹנוֹת ַבּ ַבּיִ ת
הוֹבן ְבּ ִשׂיא ָה ָע ְצ ָמה
פוֹניָה ֶשׁל ֶבּ ְט ֶ
ימ ְ
יע ִס ְ
וּמ ְשׁ ִמ ַ
ַ
יקה,
מּוּס ָ
ֲא ָבל ֲא ִני ֲע ַדיִ ן יָכוֹל ִל ְשׁמ ַֹע אוֹתוֹ ְמ ֻע ְמ ָעם ִמ ַתּ ַחת ַה ִ
נוֹב ַח,
נוֹב ַחֵ ,
נוֹב ַחֵ ,
ֵ
יוֹשׁב ַבּ ִתּזְ מ ֶֹרת,
וְ ַע ְכ ָשׁו ֲא ִני יָכוֹל ִל ְראוֹת אוֹתוֹ ֵ
הוֹבן
מוּרם ְבּ ִב ְט ָחה ְכּ ִאלּוּ ֶבּ ְט ֶ
רֹאשׁ ָ
נוֹב ַח.
ָכּ ַלל גַּם ֶק ַטע ְל ֶכ ֶלב ֵ
נוֹב ַח,
ְכּ ֶשׁ ַה ַתּ ְק ִליט ְל ַבסּוֹף ִמ ְס ַתּיֵּם הוּא ֲע ַדיִ ן ֵ
נוֹב ַח,
אַבּוּבים ֵ
ִ
בוּצת ָה
יוֹשׁב ָשׁם ִבּ ְק ַ
ֵ
ַצּ ַח ֲא ֶשׁר
ֵעינָיו ְנעוּצוֹת ַבּ ְמּנ ֵ
ְמ ַשׁ ֵדּל אוֹתוֹ ִעם ַה ַשּׁ ְר ִביט ֶשׁלּוֹ
ְבּעוֹד ַה ְמּנ ְַגּ ִנים ָה ֲא ֵח ִרים ַמ ֲאזִ ִינים ִבּ ְד ָמ ָמה
נוֹב ַח,
ֻר ָסם ְל ֶכ ֶלב ֵ
ֶשׁל ָכּבוֹד ַלסּוֹלוֹ ַה ְמּפ ְ
סוֹפית ֶשׁ ִבּ ְסּ ָסה ֶאת
קוֹדה ֵא ְינ ִ
אוֹתהּ ָ
ָ
הוֹבן ְכּגָאוֹן ַח ְד ָשׁ ִני.
ֶבּ ְט ֶ

חוצה ברגל את האטלנטי
נּוֹפ ִשׁים ֶשׁיְּ ַפנֶּה ֶאת ַהחוֹף
ֲא ִני ַמ ְמ ִתּין ִל ְק ַהל ַה ְ
פּוֹס ַע ֶאל ַהגַּל ָה ִראשׁוֹן.
ִל ְפנֵי ֶשׁ ֲא ִני ֵ
אַט ַל ְנ ִטי
חוֹצה ָבּ ֶרגֶל ֶאת ָה ְ
ִמיָּד ֲא ִני ֶ
חוֹשׁב ַעל ְס ָפ ַרד,
ֵ
אַחר ִלוְ יְ ָת ִניםִ ,סילוֹנֵיַ -מיִ ם.
ִמ ְת ַח ֶקּה ַ
וֹדד.
נוֹשׂ ִאים ֶאת ִמ ְשׁ ָק ִלי ַה ִמּ ְתנ ֵ
ֲא ִני ָחשׁ ֶאת ַה ַמּיִ ם ְ
ֵיהם ַה ְמּ ַע ְר ְס ִלים.
ישׁן ַעל ְפּנ ֶ
ַה ַלּיְ ָלה ִא ַ
יך
ַסּה ְל ַד ְמיֵן ֵא ְ
ֲא ָבל ֵבּ ְינ ַתיִ ם ֲא ִני ְמנ ֶ
ַדּאי ִנ ְר ֶאה ַל ָדּ ִגים ְל ַמ ָטּה,
זֶה ְבּו ַ
ֶע ָלמוֹת.
ַכּפּוֹת ַר ְג ַלי ִמ ְתגַּלּוֹת ,נ ֱ
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תרשים

ֲא ִני ְמ ַב ֵקּשׁ ֵמ ֶהם ָל ַק ַחת ִשׁיר
וּל ַה ְחזִ יק אוֹתוֹ מוּל ָהאוֹר
ְ
עוֹנית
קוּפית ִצ ְב ִ
ְכּמוֹ ְשׁ ִ

ֲא ִני בּוֹזֵק ִשׁ ְכ ַבת ֶמ ַלח ַעל ַה ֻשּׁ ְל ָחן
עוֹשׂה ָבּהּ ִעגּוּל ְבּ ֶא ְצ ָבּ ִעי.
וְ ֶ
זֶהוּ ַמ ְחזוֹר ַה ַחיִּ ים,
אוֹמר ְלאַף ֶא ָחד.
ֲא ִני ֵ
ַלגַּל ַה ַמּזָּלוֹת,
זֶהוּ גּ ְ
פוֹני.
חוּג ַהקּ ֶֹטב ַה ְצּ ִ
זֹאת ַה ַטּ ַבּ ַעת ֶשׁל ֶק ִרי
וֹשׁנָּה ֶשׁל ְט ָר ִלי
וְ ַהשּׁ ַ
אוֹמר ָלרוּחוֹת ֶשׁל ִמ ְשׁ ַפּ ְח ִתּי,
ֲא ִני ֵ
ָהאָבוֹת ַה ֵמּ ִתים,
דּוֹדה ֶשׁ ָטּ ְב ָעה,
ַה ָ
נוֹלדוּ,
יוֹתי ֶשׁלֹּא ְ
אַח ַ
אַחי וְ ְ
ַ
נוֹלדוּ.
יְ ָל ַדי ֶשׁלֹּא ְ
זּוֹהרוֹת
ֶיה ַה ֲ
זֹאת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִעם ַק ְרנ ָ
ָר ַח ַה ָמּ ִריר.
וְ ַהיּ ֵ
ֵאוֹמ ְט ִר ָיּה
זֶהוּ ַה ַמּ ְע ָגּל ַה ֻמּ ְשׁ ָלם ֶשׁל ַהגּ ֶ
אוֹמר ַל ֶסּ ֶדק ֶשׁ ַבּ ִקּיר,
ֲא ִני ֵ
חוֹלפוֹת ַבּ ַחלּוֹן,
פּוֹרים ַה ְ
ַל ִצּ ִ
אתי
ַלגַּל ֶשׁזֶּה ַע ָתּה ִה ְמ ֵצ ִ
זֶהוּ ַהגּ ְ
ַלגֵּל ִבּ ְשׁ ֵא ִרית ַחיַּי,
ְכּ ֵדי ְל ִה ְתגּ ְ
אוֹמר
ֲא ִני ֵ
ֵע ְבּ ֶא ְצ ָבּ ִעי ַבּ ָלּשׁוֹן ֶשׁ ִלּי.
נוֹג ַ

ֶרת ֶשׁלּוֹ.
אוֹ ְל ַה ְצ ִמיד אֹזֶן ַל ַכּוּ ֶ
תוֹך ִשׁיר
אוֹמר ַה ְשׁ ִליכוּ ַע ְכ ָבּר ְל ְ
ֲא ִני ֵ
חוּצה,
וּראוּ אוֹתוֹ ְמג ֵ
ְ
ַשּׁשׁ ֶאת ַדּ ְרכּוֹ ַה ָ
וֹך ַח ְדרוֹ ֶשׁל ַה ִשּׁיר
אוֹ ִה ָכּ ְנסוּ ְלת ְ
וּמ ְשּׁשׁוּ ֶאת ַה ִקּירוֹת ִל ְמצֹא ֶמ ֶתג ַח ְשׁ ַמל.
ַ
ַעשׂוּ ְס ִקיַ -מיִ ם
רוֹצה ֶשׁ ֵהם י ֲ
ֲא ִני ֶ
ַעל ְפּנֵי ַה ִשּׁיר
שׁוֹרר ַעל ַהחוֹף.
וִ ְ
ינוֹפפוּ ִל ְשׁמוֹ ֶשׁל ַה ְמּ ֵ
רוֹצים ַל ֲעשׂוֹת
ֲא ָבל ָכּל ַמה ֶשּׁ ֵהם ִ
זֶה ִל ְקשֹׁר ֶאת ַה ִשּׁיר ְל ִכ ֵסּא ְבּ ֶח ֶבל
יּוֹדה.
וּל ַענּוֹת אוֹתוֹ ַעד ֶשׁ ֶ
ְ
ילים ְל ַהכּוֹת אוֹתוֹ ְבּ ִצנּוֹר
ֵהם ַמ ְת ִח ִ
ְכּ ֵדי ְלגַלּוֹת ַמה ֶבּ ֱא ֶמת ַכּ ָוּנָתוֹ.
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משה יצחקי

"זה לא שאיני יכול לחיות

בלעדיך" .
1

בין המשורר בילי קולינס לקוראיו בספר' :חוצה ברגל את האטלנטי'
"בפעולת התרגום" כותב הפילוסוף וההרמנויטיקן פול ריקר 2,נוצר קשר בין שני
שותפים :הזר ,מונח המכסה את היצירה ,את המחבר ,את שפתו – והקורא המיועד
של היצירה המתורגמת .ובין שני אלה נמצא המתרגם אשר מעביר את המסר המלא
משפה אחת לאחרת .פרנץ רוזנצוייג ניסח את מבחן התיווך כפרדוכס" :לתרגם הוא
אמר ,פירושו לשרת שני אדונים :הזר הנמצא ביצירתו ,והקורא שברצונו לנכסה.
למיטב שיפוטי ,המתרגמים מכבית מלכין ויואב
ורדי ,עמדו במבחן זה בהצלחה מרובה והניחו
לפני הקורא העברי ספר שירים יפה שיוצר
היכרות עם משורר ידוע בשירה האמריקאית,
ופחות ידוע במחוזות השירה בארץ .הכרעה
להציב מקור מול תרגום ,היא החלטה מצוינת
שמאפשרת לעמוד על יפי התרגום ,אבל גם על
מה שהתרגום ,כל תרגום ,לעולם יתקשה
לעשות ,והוא למזוג את הטמון והאצור בשפת
תרבות אחת לשפת תרבות אחרת.
מה שמשך את תשומת ליבי בקריאה ראשונה
של השירים הוא הדיאלוג של בילי קולינס עם
הקורא .יחסי המשורר והקורא ,הם לעולם
יחסים הפכפכים ,משונים ,מעין מפגש עיוור בו השיר נשלח לעורר את האהבה עד
שתחפץ ,עם נמען שאינך יודע כיצד ייענה להזמנתך .נמען שבלעדיו השיר יהפוך
לאבן שאין לה הופכין ,ברצותו יח ֵיה הקורא את שירך ,יתנה עמו אהבים ,וברצותו
יזנח אותו לאנחות ויגזור את דינו לשכחה .ברצותו יכנס לחלל השיר כפיל בחנות
חרסינה ,לעיתים יענה אותו ,יעוות כדי שיתיישב בתבניות המוכרות שלו ,לעיתים
יוציא ממנו הקורא חלק ,או יימנע מכניסה כאילו מדובר במרחב מקודש ,לעיתים
יתבונן בו כמוצג בחלון ראווה וכיו"ב.
אם נדמה את השיר לקפסולה מרוכזת ומתומצתת ,הרי שהקורא הצמא לשיר מוזמן
להפוך את התמצית המרוכזת לשתייה מרווה.
תיאוריות רבות נכתבו על מערכת היחסים בין הקורא לטקסט ,ומאחר ולא קשה
להבחין ב'פלירטוט' שבילי קולינס מנהל עם הקוראים הפוטנציאליים שלו ,תוך כדי
בדיקת נוכחות קפדנית ,מעין פחד נטישה ,עליו הוא משוחח באופן גלוי עם הקורא
שלו ,בחנתי את מנהג הכנסת האורחים שנוהג בה משורר זה.
הספר נפתח בהקדמה מאת המשורר במיוחד למהדורה העברית ,דילגתי עליה כדי
שלא להיות מנותב למערכת הקואורדינטות של המשורר ורק בסיום קריאת השירים
חזרתי אל ההקדמה כדי להפגיש בין החוויה שלי לכבש העלייה לספינת השירה אותו
הניח המשורר עבור הקורא.
ואכן כשקראתי את ההקדמה של בילי קולינס ,נוכחתי שהקורא מצוי באופן עמוק
בתודעתו של המשורר ,אשר בונה עבורו מפת קריאה" :בתחילת השיר ,אני רוצה
שהקורא ידע בדיוק היכן אנחנו נמצאים ,אבל אני רוצה שיהיה קצת נדהם ומבולבל
בסופו" .3על איזה קורא מדבר קולינס ,היה אפשר לחשוב שהוא מתכוון לקורא
 1ציטוט מתוך השיר' :מנוסת הקורא' בספר :חוצה ברגל את האטלנטי מאת בילי קולינס ,מבחר שירים
בתרגום מכבית מלכין ויואב ורדי ,הוצאת כרמל ,ירושלים ) ,(2008עמ' .148
 2פול ריקר ) ,(2006על התרגום ,הוצאת רסלינג ,תל אביב ,עמ' .24-25
 3בילי קולינס ,חוצה ברגל את האטלנטי ,שם ,עמ' .10
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המובלע ,היינו לקורא שהוא סך כל התודעה הקולקטיבית של התרבות לתוכה נכתב
השיר ,זה שיכול לממש את סך כל המשמעויות המובלעות במפה שבילי קולינס יוצר
עבורו .אבל בשירים השונים ובמיוחד אלה העוסקים בקורא באופן גלוי ,אני סבור
שקולינס מאפשר גם לי כקורא מוחשי שאינו מצויד בכל המטענים התרבותיים
האמריקאיים ,להיות הקורא המזדמן שלו בתנאי אחד המופיע בשיר' :מבוא לשירה'
עמ'  ,22שם מנחה קולינס את קוראו איך להתייחס לשיר.
עוֹנית /אוֹ
קוּפית ִצ ְב ִ
וּל ַה ְחזִ יק אוֹתוֹ מוּל ָהאוֹרְ /כּמוֹ ְשׁ ִ
ֲא ִני ְמ ַב ֵקּשׁ ֵמ ֶהם ָל ַק ַחת ִשׁירְ /
ַשּׁשׁ
וּראוּ אוֹתוֹ ְמג ֵ
תוֹך ַה ִשּׁירְ /
אוֹמר ַה ְשׁ ִליכוּ ַע ְכ ָבּר ְל ְ
ֶרת ֶשׁלּוֲֹ /.א ִני ֵ
ְל ַה ְצ ִמיד אֹזֶן ַל ַכּוּ ֶ
וּמ ְשּׁשׁוּ ֶאת ַה ִקּירוֹת ִל ְמצֹא ֶמ ֶתג
תוֹך ַח ְדרוֹ ֶשׁל ַה ִשּׁירַ /
חוּצה /,אוֹ ִה ָכּ ְנסוּ ְל ְ
ֶאת ַדּ ְרכּוֹ ַה ָ
שׁוֹרר ַעל
ינוֹפפוּ ִל ְשׁמוֹ ֶשׁל ַה ְמּ ֵ
ַעשׂוּ ְס ִקי ַמיִ םַ /על ְפּנֵי ִשׁיר /וִ ְ
רוֹצה ֶשׁ ֵהם י ֲ
ַח ְשׁ ַמלֲ /.א ִני ֶ
וּל ַענּוֹת
רוֹצים ַל ֲעשׂוֹת /זֶה ִל ְקשֹׁר ֶאת ַה ִשּׁיר ְל ִכ ֵסּא ְבּ ֶח ֶבלְ /
ַהחוֹףֲ /.א ָבל ָכּל ַמה ֶשּׁ ֵהם ִ
ילים ְל ַהכּוֹת אוֹתוֹ ְבּ ִצנּוֹרְ /כּ ֵדי ְלגַלּוֹת ַמה ֶבּ ֱא ֶמת ַכּ ָוּנָתוֹ.
יּוֹדהֵ /.הם ַמ ְת ִח ִ
אוֹתוֹ ַעד ֶשׁ ֶ
השיר מוצב מול איזה "הם" שאליהם פונה המשורר ומשרטט להם מפה לגילוי
השיר ,נראה כי הוא חושש שאינם יודעים כיצד לנהוג בשיר ולכן הוא מדריך אותם:
קודם כל העין – השיר הוא שקופית .האוזן ,שימו לב השיר הוא כוורת ,יש בו
המולה ,עמלנות ופעלתנות ,תהליך יצירה בו מתהווה הדבש .השיר הוא מעין מבוך
לקורא כמו המבוך לעכבר ,וצריך קודם להיכנס לחדר חושך ,לתעות ,לגשש ,לאבד
ולחפש את הדרך החוצה או למתג האור .קולינס מבקש מהקוראים שלו לאפשר
לעצמם את חווית הגילוי והפליאה ,את חווית התעייה וההליכה לאיבוד במרחב
השירי ,וכשיגלו אותו יוכלו לרחף על שורותיו כמו הגולש במים ,הנוגע לא נוגע
בהם ,ולהפוך אותו לשלהם על ידי התייצבותם .אבל ,גלישת סקי טובה ,יש לזכור
מותנית בסירה ובחבל המחבר בין הגולש לסירה ,היינו :יכולתו של הקורא לגלוש על
פני השיר מותנית בקשר לאותו יסוד מושך היוצר את המתח והחיבור בין הקורא
לבין השיר ,הוא שמו של המשורר הניצב על החוף .תגלשו ,תעשו חיים אומר בילי
קולינס לקוראו ,אתה חופשי לגלוש על פני השיר ,אבל זכור את מי שיצר עבורך את
חווית הגלישה.
בבית האחרון בשיר מסתבר מדוע קולינס בונה את המפה היפה והמורכבת הזו.
מתברר שהמפה נבנתה לא עבור הקורא התמים ,אלא אולי עבור עמיתיו של קולינס,
פרופסור באוניברסיטת ניו יורק ,ואולי עבור ציבור המורים המלמדים שירה ,שעל פי
קולינס מדומים לחוקרים במרתפי עינויים .כותבי בחינות בגרות ומורים ראו
הוזהרתם .משוררים לא מעטים כותבים על מערכת היחסים המורכבת בין המשורר
לטקסט:
ח.נ .ביאליק ב'לא זכיתי באור מן ההפקר' כותב על הניצוץ השירי ,הזקוק ללב
הקורא:
וּב ָד ִמיֶ /את-
וּבאוּר ֶא ְשׁ ֶכם ִה ַצּ ִתּיו ,יִ ְת ַע ֵלּם /,וְ אָנ ִֹכי ְבּ ֶח ְל ִבּי ְ
וּמ ֲחרוּזִ י יִ ְת ַמ ֵלּט ִל ְל ַב ְב ֶכםְ /,
" ֵ
4
ַה ְבּ ֵע ָרה ֲא ַשׁ ֵלּם".
לב הקורא הוא מקור האש של השיר ,אך המחיר שביאליק קורא לו "חלבי ודמי"
נעוץ באותה בעירה שהשיר לא יכול בלעדיה להיות שיר – ליבו של הקורא ,ועל
הלב הזה מדבר קולינס בשיר 'קורא יקר' ,וראו באילו אמצעים מפתה קולינס לבוא
דווקא אל שדות השירה שלו:
ַדּא
קוֹרא ְל ָך ְבּ ָכל ַכּ ָמּה ִפּ ְס ָקאוֹתְ /כּ ִאלּוּ ְלו ֵ
ֵ
יל ִד ְינג
וּפ ְ
אָחיוִ /,
בּוֹד ֵלר ַמ ְח ִשׁיב ְ
" ְ
אוֹת ָך ְל ִ
מוֹריד
בוֹדתוִֹ /,
אוֹת ָך ִבּ ְב ָר ָכה ֶאל ז ַֹהר ֲח ַדר ֲע ָ
ַר ָתּ ֶאת ַה ֵסּ ֶפר .../,פּוֹפּ ְמ ַק ֵדּם ְ
ֶשׁלֹּא ָסג ְ
חוֹמה /,וְ ִעם
יח ֶאל גַּן ֻמ ַקּף ָ
יכת עוֹר ְל ַה ְראוֹת ְל ָךֶ /.ט ִניסוֹן ֵמ ִסיר ֶאת ַה ְבּ ִר ַ
ידיוּס ִבּ ְכ ִר ַ
אוֹב ְ
ִ
אַתּה
מוּכיםֲ /.א ָבל ַע ְכ ָשׁו ָ
אַתּה נִ ְשׁ ָען ַעל ֵעץ אַגָּס ָשׁבוּרְ /,בּיוֹם ְמ ֻח ֶפּה ֲענ ִָנים ְנ ִ
ֵיטס ָ
י ְ
תוּח ֶשׁל ַה ַדּף ַהזֶּה) "...עמ' (50
ָכּאן ִא ִתּיָ ,שׁלוּב ַבּ ָשּׂ ֶדה ַה ָפּ ַ
 4מתוך כל כתבי חיים נחמן ביאליק
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קולינס מזמין את קוראו אל הפשטות ,אל השיר המשאיר לו מרחב נשימה  ,שלא
כמו כל המשוררים שהזכיר ,קולינס מזמן לקורא את רגעי היום יום במסווה של
פשטות ,שם יגלה את העומק והמורכבות .קולינס שולח חץ אירוני אל משוררים
כמו בודליר ופילדינג ופופ וטניסון ואל דרכי הפיתוי שלהם .הקורא של קולינס הוא
איש מקרי ברחוב ,או בבנק או בדואר ,או נהג שחלף על פניו ובמפגש הזה על רצף
החיים מה שקרוי כאן יום קטנות הוא מזמין את הקוראים שלו לנסיעה זמנית,
משותפת.
וקולינס מכיר את השניות ,התעתוע והבוגדנות ההדדית שבין הכותב לקורא ובעיקר
הוא יודע את פחד הנטישה ,ולכן הוא יבדוק את נוכחותו ,כמו למשל בשיר 'מנוסת
הקורא' עמ' :146-147
זּוֹרם ַבּ ַחלּוֹנוֹת
ֶשׁם ֶשׁ ֵ
אַח ֵרי ָכּל ַהגּ ֶ
ֶא ְפ ָשׁר ָהיָה ַל ְחשֹׁב ֶשׁ ְכּ ָבר ִנ ְמאָס ָלנוֶּ /א ָחד ֵמ ַה ֵשּׁ ִניֲ /
וּל ָב ִניםָ /,כּל ַה ֵלּילוֹת
אוֹתם ְפּ ָר ִחים ְצ ֻה ִבּים ְ
יּוּלים ֶאל ַהגַּן ְכּ ֶשׁ ִמּ ְת ַבּ ֵהרָ /,
ָה ֵא ֶלּהַ /,ה ִטּ ִ
אַתּה
אַך ֲע ַדיִ ן ָ
ָלים ַעל ֻשׁ ְל ָחן ַה ַלּיְ ָלהְ / .
נּוֹס ַעת ְבּ ַמ ְעגּ ִ
צוּע ֶשׁ ַ
כוֹנית ַה ַצּ ֲע ַ
ְללֹא ֵשׁנָה ְ / -מ ִ
רוֹע ֶשׁת/.
יך ְבּ ֻח ְל ָצ ִתי ָה ֶ
נוֹעץ ְט ָפ ֶר ָ
ִנ ְשׁאָר יָשׁוּב ַעל ְכּ ֵת ִפיְ /,צ ָר ַצר אוֹ ָכּ ָחל ֻ /,תּ ִכּי ֶפּ ֶרא ֵ
עוֹלם
ַתּוּשׁים ַה ִנּ ְס ָתּ ִרים ֶשׁל ַמ ְשׁ ָמעוּתֶ /,שׁ ְלּ ָ
ַה ִאם זֶה ִמשּׁוּם ֶשׁ ֵא ִיני ֵמ ִציק ְל ָךִ /עם ַהיּ ִ
יהם ,אוֹ ֵמ ִרים ֶאת ַה ַמּ ְראָה ַה ִמּ ְפ ַל ְצ ִתּית ֶשׁ ִלּי/,
לוּב ֶ
ֵא ִיני ְמ ַשׁ ְח ֵרר ֶאת ַכּ ְל ֵבי ַה ֲח ָר ָדה ִמ ְכּ ֵ
גּוֹרם ְל ָך ְל ִה ָשּׁ ֵארֲ /,א ִני ִנ ְר ָתּע
פּוֹרט?ַ /מה ֶשּׁלֹּא יִ ְהיֶה ֶשׁ ֵ
ְבּ ֵס ֶדר גּ ֶֹדל ֶשׁל ִמ ְג ַרשׁ ְס ְ
תוּח/,
הוֹל ְך ְל ֵע ֶבר ַהיָּם ַה ָפּ ַ
ַב ָתֵּ /,
עוֹרר ִל ְראוֹת ֶשׁ ָעז ְ
ֵמ ַה ַמּ ְח ָשׁ ָבה ַעל אוֹתוֹ בּ ֶֹקרְ /כּ ֶשׁ ֶא ְת ֵ
נוֹסף ַ
אוֹתי ְבּ ִלי שׁוּם ָדּ ָבר ָ
אוֹתנוּ י ְ
גּוֹרר ֶאת ַה ְכּ ָב ִלים ֶשׁ ִח ְבּרוּ ָ
ֵ
אַך
לוֹמרְ /.
מוֹתיר ִ
ַח ָדּוִ /,
יךֶ /,שׁ ֵא ִיני יָכוֹל ָל ֶשׁ ֶבת ַתּ ַחת
אוֹתי לֹא נָכוֹן /.זֶה לֹא ֶשׁ ֵא ִיני יָכוֹל ִל ְחיוֹת ִבּ ְל ָע ֶד ָ
אַל ָתּ ִבין ִ
יסי /,אוֹ ִל ְשׁ ַכּב ָכּל ַהיּוֹם ְשׂ ַבע ָרצוֹן ַעל
הוֹציא ֶאת ָה ֵעט ִמ ִכּ ִ
ֵעץ ָירֹק ָמצוּיְ /בּ ִלי ֵח ֶשׁק ְל ִ
וּב ְמקוֹם ִל ְכתֹּב ֶאת ֲח ֵמ ֶשׁת
אַה ְב ִתּי ְבּ ָךִ /
אַחת ַעל ִפּי /.זֶה לֹא ְכּ ִאלּוּ ִה ְת ַ
ַה ַסּ ָפּה /,יָד ַ
טוֹסי ְניָר ֵמ ֶע ְברוֹ ַה ֵשּׁ ִני ֶשׁל ַה ֶח ֶדר  / -זֶה לֹא
יך ְמ ֵ
ִק ְט ֵעי ַה ַמּ ֲא ָמר ֶשׁ ִלּיֲ /א ִני ֵמ ִעיף ֵא ֶל ָ
ֶיך /.זֶה לֹא
רוּחת ַה ָצּ ֳה ַריִ םְ /כּ ֵדי ִל ְראוֹת שׁוּב ֶאת ָפּנ ָ
ֶשׁ ֵא ִיני ְמ ֻסגָּל ְל ַחכּוֹת ַל ִצּ ְלצוּל ֶשׁל ֲא ַ
ָכּ ָכה .לֹא ְבּ ִדיּוּק.
קוראי ואוהבי שירה יקרים ,אני פונה אליכם כמשורר ובשם המשוררים באשר הם,
שימו את שורותיו של קולינס על לוח ליבכם ,אל תתירו את הכבלים שחיברו או
מחברים אותנו יחדיו ,אל תתנו לנו להתעורר בבקר ולהיווכח שעזבתם ,זה לא
שאנחנו לא יכולים בלעדיכם ,זה לא כאילו שהתאהבנו בכם ,שאיננו מסוגלים
לחכות עד שנראה את פניכם שוב ,זה לא ככה .לא בדיוק.
ובכל זאת אל תקרעו את הכבלים ,חיזרו.

משה יצחקי ,משורר ,ראש החוג לספרות ומבע יצירתי במכללת "אורנים" ,עורך 'קו נטוי' ,כתב עת
לספרות ואמנות של המכללה ,משחק בקבוצת התיאטרון של אורנים ,גר באחוזת ברק ,חי ונושם
את עמק יזרעאל.
פרסם שלושה ספרי שירה" :שב אל האין"; "השמש יבוא ויפנה"; "ועל סביבותיו שב".
ספר רביעי" :נהרות נשאו קולם" עומד לצאת לאור בהוצאת "הקיבוץ המאוחד".
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ספינה ערפילית
תרגום מרוסית :יואל נץ
אוֹקיָנוֹס,
ַלּי ָה ְ
ַעל ְתּ ֵכ ֶלת גּ ֵ
יע ִנ ָצּת,
ֵעת כּוֹ ָכב ָבּ ָר ִק ַ
שׁוֹע ֶטת,
בּוֹד ָדה ִחישׁ ֶ
ְס ִפינָה ֵ
יה ִתּ ְשׁ ַעט.
ִבּ ְמלוֹא ִמ ְפ ָר ֶשׂ ָ

מוֹל ֶדת
ְבּא ֶֹפל ַה ֵלּיל ִעם ֶ
יּוֹקד יִ ָפּגֵשׁ,
ַמ ָבּטוֹ ַה ֵ
ַהלֹם שׁוּב ְבּ ֶר ֶטט,
ְל ָבבוֹ י ֲ
וְ ֵעינָיו שׁוּב יַזּוּ ִר ְשׁ ֵפי ֵאשׁ.

בוֹהים לֹא יִ ָשׁחוּ,
ַה ְתּ ָר ִנים ַה ְגּ ִ
כוּחתֵ -אל.
ַה ַשּׁ ְב ֶשׁ ֶבת ִתּדֹּם ְשׁ ַ
דּוֹמ ֶמת
ִמ ִפּ ְת ֵחי ַה ְסּ ִפינָה ַה ֶ
תּוֹת ִחים ֶשׁל ַבּ ְרזֶל.
ִנ ָבּ ִטים ָ

פּוֹס ַע ְבּ ֶמ ֶרץ
ֶאל ַהחוֹף הוּא ֵ
ָרה.
תּוֹכ ָחה ְמז ֶ
ַמ ְבּ ֵטי ָ
וּמ ְר ָשׁ ִלים
ָכּל ֵחילוָֹ ,כּל ְק ִצינָיו ַ
קוֹרא.
ִל ְכנוֹס ְל ָפנָיו ִחישֵׁ ,

קוֹל ַק ַבּ ְר ִניט לֹא ִנ ְשׁ ָמע ָבּהּ,
אַף ַמ ָלּח ַבּ ְסּ ִפינָה לֹא ִנ ְראָה.
אַך ְכּ ֶא ֶפס וְ אַיִ ן ְס ָל ִעים ָלהּ,
ְ
טוֹנים ,גַּם ַמ ְשּׁ ֵבי ְס ָע ָרה.
ִשׂ ְר ִ

ירים
ַד ִ
בּוֹריםְ -ג ֶרנ ִ
ָמים ִגּ ִ
אַך נ ִ
ְ
בוּרים,
ֵהם ְבּ ֵע ֶמק ַה ֶא ְל ָבּה ְק ִ
רוּסיָה,
ַתּ ַחת ְכּפוֹר ַה ְשּׁ ָל ִגים ֶשׁ ְבּ ְ
חוֹר ִכים.
יר ִמידוֹת ְ
וּבחוֹלוֹת ִפּ ָ
ְ

אוֹקיָנוֹס
יֵשׁ ִאי ְבּ ַר ְח ֵבי ָה ְ
שׁוֹמם ַכּ ִמּ ְד ָבּר.
ַל ִתּי הוּא ֵ -
ַבּזּ ְ
ְבּ ִלבּוֹ ֶשׁל ָה ִאי ָכּרוּי ֶק ֶבר,
יסר.
שׁוֹכב ַה ֵקּ ָ
וּב ֶקּ ֶבר ֵ
ַ

גַּם ַה ַמּ ְר ָשׁ ִלים לֹא יִ ְשׁ ְמעוּהוּ.
ֻבּם,
נְ
ָפלוּ ֲח ָל ִלים ְבּר ָ
ֲא ֵח ִרים ְנ ָטשׁוּהוָּ ,בּ ְגדוּ בּוֹ
זּוּלת ֶאת ַח ְר ָבּם.
וּמ ְכרוּ ַל ָ
ָ

ְמ ַשׂ ְנּאָיו ֶבּ ָע ָפר ִה ְט ִמינוּהוּ
אַחרוֹן.
ְבּ ִלי ַל ְחלֹק לוֹ ָכּבוֹד ֲ
ֵמ ָע ָליו ֵהם ִה ִצּיבוּ גּוּשׁ ֶס ַלע,
ֵצא ִמ ִקּ ְברוֹ.
ֶפּן יָקוּם וְ י ֵ

פּוֹס ַע הוּא אָנָה וְ אָנָה
ֵ
רוֹק ַע ַבּחוֹל,
ַעם ֵ
ְבּז ַ
גוּע,
יוֹצא ֶאל ַהחוֹף ָה ָר ַ
ֵ
קוֹרא הוּא ְבּקוֹל:
וְ ִנ ְס ָער שׁוּב ֵ

אַך ְבּתֹם ָכּל ָשׁנָה ִבּ ְד ִמי ַליְ ָלה
ְ
ירתוֹ ְבּיָגוֹן
מוֹעד ְפּ ִט ָ
ְבּ ֵ
ֶאל ַהחוֹף ַה ָתּלוּל ַבּ ֲח ַשׁאיָ ,להּ
ְס ִפינָה ַע ְר ִפ ִלּית ַתּ ֲעגֹן.

ֵע,
ֶאל ְבּנוֹ-יְ ִחידוֹ ְמ ַשׁוּ ַ
ַחמוֹ,
נּוֹתר ְלנ ֲ
ָחיד ֶשׁ ָ
ַהיּ ִ
יח,
עוֹלם לוֹ ַמ ְב ִט ַ
ֶאת ַמ ֲח ִצית ָה ָ
ַרק ָצ ְר ַפת ְל ַב ָדּהּ – לוֹ ַע ְצמוֹ.

יח
וּמ ִג ַ
יסר ֵ
ִמ ְת ַע ֵשּׁת ַה ֵקּ ָ
ֻלּשׁ
קוֹמה ִמ ִקּ ְברוֹ ַה ְמּפ ָ
זְ קוּף ָ
עוֹתיו ֲאפ ָֹרה לוֹ,
יפת ַמ ְסּ ָ
ֲח ִל ַ
כּוֹבעוֹ ַה ְמּ ֻשׁ ָלּשׁ.
וּלרֹאשׁוֹ ָ
ְ

תּוֹח ֶלת
נָגוֹז ֲחלוֹמוֹ ְבּלֹא ֶ
ִכּי ִנ ְגזַר ַעל ַה ֵבּן ֶשׁיָּמוּת.
יסר ְמ ַח ֶכּה לוֹ,
ֲארֻכּוֹת ַה ֵקּ ָ
ַלמוּד.
ְמ ַצ ֶפּה לוֹ נוּגֶה וְ ג ְ

וּפוֹס ַע,
ֵ
ָדיו
ְמ ַשׁ ֵלּב ֶאת י ָ
רֹאשׁוֹ ַעל ָחזֵהוּ ָשׁמוּט,
יוֹשׁב ֶאל ַה ֶהגֶה
ֶח ָפּז הוּא ֵ
נְ
יוֹצא ְל ַד ְרכּוֹ ְבּלֹא ָשׁהוּת.
וְ ֵ

דוֹמ ַע,
ֶאנָח וְ ֵ
אָבל ,נ ֱ
ָשׁח ֵ
עוֹתיו ַעל ַהחוֹל,
זוֹלגוֹת ִדּ ְמ ָ
וְ ְ
ַעל א ֶֹדם -
ַעד ֲא ֶשׁר ַבּ ִמּזְ ָרח י ַ
ַהפ ְֹך ְל ָכחֹל.
עוֹד ְמ ַעט י ֲ

שׁוֹעט ֶאל ָצ ְר ַפת ַה ִנּ ְכ ֶס ֶפת
הוּא ֵ
ָשׁם ַה ֵכּס ֶשׁלּוָֹ ,שׁם ְתּ ִה ָלּתוֹ.
יוֹרשֶׁ -ע ֶצר
הוֹתיר הוּא ֶאת ְבּנוֵֹ ,
ָשׁם ִ
ָתיק וְ ַהטּוֹב.
ֶאת ֵחילוֹ ַהוּ ִ

אָז חוֹזֵר הוּא ֵא ֵלי ְס ִפינַת ֶפּ ֶלא,
כּוֹבשׁ ֶאת ָפּנָיו,
ְבּ ָחזֵהוּ ֵ
ֶפשׁ,
וּמר נ ֶ
ֵמ ִניף יָד ְמיֹאָשׁ ַ
בוֹתיו.
וּב ֵא ֶלם ָשׁב ַעל ִע ְק ָ
ְ
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על שירו של לרמונטוב "ספינה ערפילית"
על הערצתה של אצולת רוסיה לצרפת לא יכול היה להעיב אפילו כיבושה של
מוסקבה על ידי נפוליון בשנת  .1812מן המפורסמות הוא ,כי השימוש בלשון
בקרב האצולה הרוסית היה נפוץ הרבה יותר מן השימוש בלשון הרוסית.
הצרפתית ֶ
הלשון הצרפתית הייתה לסמל מעמד מחייב .נפוליון היה באורח פרדוקסאלי לאויב
מר ולדמות נערצת ,בעת ובעונה אחת.
לא ייפלא על כן ,כי עוד בראשית צעדיו כמשורר הקדיש לרמונטוב עול הימים,
מספר שירים לנפוליון ,כמוהו כאנשי עט רבים אחרים בתקופתו.
"ספינה ערפילית" מפרי עטו היא חיקוי לבלדה של המשורר הגרמני Joseph Zedlitz
"" – "Das Geisterschiffספינת הרפאים" .שמונת הבתים האחרונים של לרמונטוב
שונים מאוד מן הבלדה המקורית ,אבל גם הבתים הראשונים רחוקים מאוד מכדי
שייחשבו לתרגום כהלכתו .לרמונטוב מטפל בדרך שונה מזיידליץ בדימויים השונים:
הספינה ריקה מאדם ששועטת בים )נישאת באוויר?( ,האי ,הקבר ,ההופעה של
ומתמצת לעומתו,
ֵ
השליט ,ההפלגה לצרפת .הוא משנה את סדר הבתים מול המקור
במידה רבה ,את התיאורים.
ההבדלים גוברים אף יותר בחלקו השני של השיר .אצל זיידליץ יורד השליט מן
הספינה ,אך איננו קורא למרשלים ,לחיילים ולבנו ,כמו אצל לרמונטוב – הוא
מחפש את הערים שלו ואיננו מוצא אותן ,מחפש את העמים הכפופים לקיסרותו,
את כיסאו הממוטט; הוא מחפש את הבן ,אבל 'הם' "לא הותירו לבנוֹ אפילו את
שמו ,אשר הוא העניק לו" .שירו של זיידליץ מסתיים במונולוג ארוך מפי נפוליון,
ואיננו כולל את היציאה לדרך לשוב אל האי.
החוקר הגרמני  D. Holzhauzenכתב בשנת  1902כי "" ,"Das Geisterschiffמייצג סוג
של רומנטיקת רוחות אימתנית" .לרמונטוב מתרחק ממסורת "הבלדה של בתי
הקברות" .בבלדה של זיידליץ מופיעה גוויה שקמה לתחייה אחת לשנה ,ואילו אצל
לרמונטוב נפוליון הוא יותר רוח מאשר גוויה .לרמונטוב פוסע כאן בעקבותיו של
ז'וקובסקי ,אשר בתרגומו את "מסדר הלילה" של זיידליץ מדלג על כל הפרטים
"הגווייתיים" ,כגון "ידיים ללא בשר" אצל המתופף ומוותר על הבית ,בו "גולגולות
לבנות חושפות שיניים מתחת לקסדותיהן ,עצמות של זרועות הידיים מניפות אל על
חרבות ארוכות".
"ספינה ערפילית" של לרמונטוב טעונה במידה פחותה בהרבה מן האווירה של
רוחות רפאים לעומת ה "Geisterschiff" -של זיידליץ .רוחות הרפאים הן שמנווטות
את הספינה אצל זיידליץ ,ואילו אצל לרמונטוב אין איש על הסיפון; הספינה נישאת
כמו בכוחות עצמה )הפועל "להינשא" בלשון הרוסית ישים הן לטיסה והן לשיוט
מהיר( .הספינה עצמה מתוארת אצל לרמונטוב הרבה יותר ריאלית וגשמית :זוהי
ספינת קרב עם תותחי ברזל ואיננה מתקשרת כלל עם השם "ספינת אוויר"
שבהשראת המקור הגרמני.
לבית ה 12-בשירו של לרמונטוב אין כלל אנלוגיה ב ,"Geisterschiff"-הוא קרוב
דווקא לשורות הבאות של "מסדר הלילה":
בּוֹרים
לּוֹח ִמים ַה ִגּ ִ
ָק ִמים ַה ֲ
יקים,
ָת ִ
ַדי ִרים ַהוּ ִ
ָק ִמים ַה ְגּ ֶרנ ִ
רוּסיָה,
ָק ִמים ִמ ַתּ ַחת ְל ִשׁ ְלגֵי ְ
יט ְליָה,
ִמ ְשּׂדוֹת ַה ְפּ ֵאר ֶשׁל ִא ַ
יקה,
אַפ ִר ָ
ָק ִמים ֵמ ַע ְרבוֹת ְ
לּוֹה ִטים ֶשׁל ָפּ ֶל ְשׂ ִתּינָה.
ִמן ַהחוֹלוֹת ַה ֲ
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מעניין לציין כי "ספינה ערפילית" ראתה אור ברוסיה בשנת  1840בעמודים הפותחים
את הכרך ה 10-של "רישומי מולדת" ,בד בבד עם החלטתה של ממשלת צרפת
להעביר את גופתו של נפוליון מן האי סנט הלן ,ולערוך לה טקס קבורה מרשים
בפריס .החלטתו של המלך בנושא זה הוכרזה במליאת בית הנבחרים ב 12-למאי
 .1840לא מן הנמנע ,כי הידיעות בדבר ההחלטה ההולכת ומתבשלת הגיעו בזמנו
לרוסיה ,ובהשפעתן של ידיעות אלה חיבר לרמונטוב את "ספינה ערפילית".

הערת המערכת :שיר זה תורגם על ידי יואל נץ על פי בקשת המערכת ועל כך אנו
מודים לו.
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קוראים כותבים
שלום שרית,
שמי קרני ואני מחנכת בחינוך המיוחד ועובדת עם תלמידים צעירים הלוקים
בשיתוק מוחין ופיגור .הנושא השנתי שאלמד בשנה הבאה יהיה "הילד הזה הוא
אני" ומצאתי את המצגת שלך המקסימה והמושקעת .נהניתי מאד וכמובן שאשתמש
בה" .שוטטתי" באתר שלך ומצאתי עוד מצגות שתשמשנה אותי בעבודה עם
הילדים.
אני מלמדת גם ילדה בת  7עם תסמונת רט והמוטיבציה שלה מגיעה רק ממוסיקה
ושירים .לכן ,אני משתמשת בשירים ו"יוצאת " מהם .השיר האהוב עליה הוא "מדוע
לובשת הזברה פיז'מה" .ראיתי את המצגת שלך על שירי ע .הלל ,אך האם יש מצגת
ספציפית לשיר עצמו?
תודה
קרני
תגובת המערכת:
בעקבות בקשתה של קרני ,נעשתה מצגת שירו של ע .הלל "מי יודע מדוע ולמה
לובשת הזברה פיג'מה" והיא נמצאת באתר של החוג לשוחרי שירה כאן.

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
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