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  שונות



  דבר העורכת

  

  . נה הגיליון השלישי יוצא לדרך כבר מאחורינו וה"פרוייקט פושקין"

אני מודה לכל המנויים הרבים שהגיבו בתמיכה ובעניין רב על הגיליון המיוחד שפורסם 

מידגם קטן מן המכתבים ניתן לקרוא במדור ( שנה למותו של משורר גדול זה 170במלאות 

לכוון את המשוב שלכם חשוב לנו מאוד ומסייע לנו ,  כפי שציינתי בעבר").קוראים כותבים"

  . לפי דרישותיכם-תכני כתב העת 

חברי המערכת , כך אנו". והחוט המשולש לא במהרה יינתק"על המספר שלוש נאמר בקהלת 

 רוקמים אט אט את צביון הירחון ותכניו מתוך רצון ותקווה לחזק את ,"עיין ערך שירה "של

  .  נוכחותו ומעמדו

,  מבטא את הזרימה3 לציין כי מספר הרי שנחמד, גם אם אינכם מאמינים בנומרולוגיה

  .היצירתיות ואת הרבדים האמנותיים שבמורכבות האנושית

  ?ומה בגיליון זה

בשל אורכו . סלב מילוש'מאמר מרתק מאת יוסף עוזר המספר על קשריו עם המשורר הפולני צ

  . את המשכו נביא בגיליון הבא. מובא כאן חלקו הראשון בלבד, של המאמר

  . מיפגש  עם המשוררת הפינית ִסיְרָקה טּוְרָקה ועם שירתה-  "ת המשוררפגוש א"במדור 

  .יעקב בסרהספד מרגש מאת עודד פלד שנכתב עם מותו של המשורר והעורך 

  ".  ישן לו גרעין "זלדההתבוננות בשירה של 

 מוצגים מספר תרגומים לשיריהם של משוררים מוכרים וידועים "עיין ערך תרגום"במדור 

בין כל אלה משובצים שירים רבים של . במיוחד לגיליון זה, לינו על ידי קוראיםשנשלחו א

נשמח ". פנים חדשות"חלק מן הכותבים מוכרים מגיליונות קודמים וחלקם בבחינת . כותבים

אלא אף התייחסות פרטנית , לא רק על הירחון באופן כללי, מאוד לקבל תגובות של כותבים

ביקורת ":  מתוך כוונה ורצון לפתוח מדור חדש שיקרא- וזאת .לשירים השונים המופיעים בו

  .בדרך זו יועשרו הכותבים עצמם וגם הירחון.  "שירה
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שירי :  "והוא,  נבחר נושא משותף ליצירות שישלחו אלינו"עיין ערך שירה" של 4לגיליון מספר

לקבל מגוון רחב אין לי ספק ששירים רבים נכתבו על נושא זה ונשמח מאוד ". מחווה למשוררים

  ".שירי מחווה"ככל האפשר של 

כמו כן . תפורסמנה, המשיכו לשלוח לנו מיצירותיכם ואותן ֶׁשִּתָּמֶצאָנה מתאימות לרוח הירחון

הם מעשירים את תכני הירחון ומהווים . נשמח מאוד לקבל מאמרים שונים בנושאי שירה

  .מנוקדות ומוגהותח  את היצירות נבקש לשלו.השראה לקוראים ולכותבים גם יחד

דבר זה יקל על הקריאה ועל ההתמצאות . PDFהחלטנו להפיצו כקובץ . בגיליון זה חידוש נוסף

 יש ללחוץ בצדו השמאלי של הדף על המילה , כדי להגיע לעמוד המבוקש על ידכם. בגיליון



 

Pages על " ץללחו"כל מה שנותר לעשות הוא . בפורמט מוקטן, בצד וכל דפי הגיליון יופיעו

  .הוא מוזמן לכתוב אלי, אם מי מכם מתקשה לפתוח את הקובץ. הדף הנבחר

אף הוא מוזמן , מי שמגיע אליו גיליון זה ואין ברשותו הגיליונות הקודמים והוא מעוניין בהם

" הוריד"ניתן ל, בנוסף לכך. לציין את מספר הגיליון המבוקש ואני אשלח אותו אליו, לכתוב אלי

  .אני מאחלת לכולם קריאה מהנה. "החוג לשוחרי שירה"ודמים באתר את הגיליונות הק

  

  שרית שץ

  

  

  דן שורר

  יש שירים שמסמיקים ממילים

  ָיַדְעִּתי ַּפַעם ִׁשיר

  ִׁשיר ֶׁשל ְסָתו 

  ֶׁשל רּוַח

  ֶׁשל ָעִלים ַמִּכים ַעל ַחּלֹונֹות ַהְּבָקתֹות ַהָּמטֹות

   ִרְׁשתֹות ַהַּדָּיִגיםַעל ֶעְדֵרי ַּגִּלים ֶׁשחֹוְבִטים ְּכֶנֶגד

  ָיַדְעִּתי ִׁשיר 

  

  ָיַדְעִּתי ַּפַעם ִׁשיר

  ֶׁשֵּבין ַחּמּוַקִיְך ִחֵּפׂש ֶאת ִמְׁשָּכנֹו

  ָחַרז עֹוד ֶזֶמר ֶלְחֵיְך ַעל 

  עֹוד ָרז,  צֶֹפןעֹוד

  ּגּוֵפְך ִסֵּפי  ִלְחֵלַח ֶאת ַעְגבֹוַתִיְךֶׁשֵּבין 

   ּיּוֵתְךְוֶאת ּתֶֹרן ְסִפיָנִתי ָטַרף ְּבָנִׁש

   ָיַדְעִּתי ִׁשיר 

  

  ָיַדְעִּתי ַּפַעם ִׁשיר ֶׁשִהְסִמיק ֵמרֹב ִמִּלים

  ,  ֶּפהְּכַבד ִׁשיר
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  ִעֵּלג

  ָיָׁשר ְוֶנֱאָמן ִּכְוַלד ַהַּׁשַחר

  ָיַדְעִּתי ִׁשיר

  פילוסופיה מאוניברסיטתל אר דוקטור בעל תו– דן שורר
LA SORBONNE קצרות בהוראהעסק.  שבפריס  

כמו כן עסק בבימוי . באוניברסיטאות חיפה וירושלים
 5במשך . ב"גרמניה וארה ,צרפת, תיאטרון וקולנוע בישראל

 33בגיל  . להפקת סרטים בפריס ובלונדוןשנים ניהל חברה
. העסקיםתוך עולם ארוכה של גלות מרצון אל יצא לתקופה 

 ומלבד ספרים שדנו בענייני שיפוריבכתיבה עסק בד בבד 
וסיפורים , )איטלקית ובאנגלית, בעברית(כתב שירה , רווחים
, איטלקית,  מתרגם מאנגלית). ובעברית באנגלית(קצרים 
נית וספרדית לעברית ומשלב חשיפה תרבותית גרמ, צרפתית
". תיבות פנדורה" ספרים  לאחרונה הקים הוצאת.וחברתית
 .כותב מחזות ועוד, מופיע בערבי קריאת שירה, מרצה, כמו כן



  

  

  אשר רייך
  11עבודה על נייר 

  ,ַעל ַּכר ַיְלדּוִתי ְמלֹא ֲעָנִנים ֵליִלִּיים

   ִצָּלן ַהְּמַאֵּיםֲאִני רֹוֶאה ֶאת

  .ֶׁשל ַהַחּיֹות ַהְּגדֹולֹות ֶׁשֵּמתּו ִמְּזַמן

  
  ר ֶאל ִעָּדֵננּו ִנְפָע,  ׁשּוב ִמְתעֹוֵררַהּלַֹע  איריס שני

  ְוַהַּגִּלים ָהֲאֻרִּכים ְמַצְלְצִלים ֶאת ִצְמאֹון ָּדמֹו  הימנעות

  ,ְּכֶׁשִּנְמָנִעים ִמֶּמַלח ְלאֶֹרְך ְזָמן  ִמי ֵמֶהם. ָים ַהָּמֶות, ָים ַהָּגלּות. ֶאל חֹוֵפי ַהּקֹוְסמֹוס

  ַאט ַאט ַמְרִּגיִׁשים ַעד עֹוְרֵקי ַהָּדם  ?ּיֹות ְּכִהְתַּגּלּות ַלָּבאֹותָצמֹות ָהרּוָחִנָיִקיא ֶאת ָהֲע

  .קֹותֶאת ַהְּמִרירּות ָהִאִּטית ֶׁשל ַהְּיָר  

  .ֲעִדינּות ְמֻמְלֶמֶלת ַעד ְּכֵדי ֲהָזָיה  ַרק ָהאֶֹזן ֶׁשִּלי ַהְּמַדָּמה ַעְכָׁשו ִלְׁשמַֹע

    ֵאיָנּה יֹוַדַעת, ֶאת קֹולֹוֵתיֶהן ֵמָרחֹוק

  ,א ָטַעם ֶמַלח ִמָּיָמיוִמי ֶׁשּלֹ  ַּבָּׁשָעה ַהּזֹאת, ִּפְרִאית ְּכָכל ֶׁשִּתְהֶיה, ֶׁשָהרּוַח

  ,ּוְכִפי ַהִּנְרֶאה ֵיׁש ַּגם ֵמֵאֶּלה  .חֹוֶרֶקת ְּכִכֵּסא ָיָׁשן ָהעֹוֵמד ְלִהָּׁשֵבר

  .ְלעֹוָלם לֹא ַיִּכיר ֶאת ַהֶהְבֵּדל  

  ְלעֹוָלם לֹא ִיְזּכֹר ֶאת ַהָּבָׂשר "עבודות על נייר" מתוך הספר

  ַהְּמֻלָּטף ַעד ַרַעד ְּבִדְמּדּוֵמי ַהְּקרּום

  .ֶׂשה ַהּכֹל ֶמְרָחקְּבֶטֶרם ֵיָע

  

  .ָּכְך ָּבַאֲהָבה

  ֵיׁש ֶׁשּלֹא ָטֲעמּוָה ֵמעֹוָדם

  .ְוֵיׁש ֶׁשָהְלָכה ֵמִעָּמם

  ְּבֵני ַהַּמָּזל ֶׁשַּבָּתֶוְך

  .ָלַאֲהָבה צּורֹות ֵיׁש ְׁשַּתִים. ָחַׁשְבִּתי ַרב  .ְסֻפִּנים ְּבָבֵּתי ַהַּתְבִליִנים ֶׁשָּלֶהם
  .ֵיׁש ִמי ַלֲאהּוָביו הּוא ַמֲחִליק ָלׁשֹון  .ַמה ָּלֶהם ּוְלקֹולֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַהִּמְתַּגְעְּגִעים ְוַהַּסְּגָפִנים

  , ַּגם ָהֶעְלּבֹון ִיְצרֹב ַמר ִׁשְבָעַתִיםְולּו  
  .ְוַאף לֹא יֹאֶבה ַלֲחׁשֹב, סֹוֵלַח הּוא  

החוג לספרות  מוסמכת ,1975א "ילידת ת – שני איריס
קלרניטנית בתזמורת בוגרי . א"תרסיטת עברית באוניב
עתיד " פינה"ראשון בשם ה שיריהספר . ל"תזמורת צה

ושירים נבחרים ממנו התפרסמו , לראות אור בקרוב
  .ובבמות ספרותיות נוספות" קדמה"ב, "מאזנים"ב
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  )"בההבה נחשֹ"מתוך ( יבגני יבטושנקו

 שלמה אבן שושן: תרגום



  אריק ונונו

  ארץ מובטחת

  ת ֲאָדָמה ִנְבֶעֶלתְלֵבין ְקדּוַׁש  ֲאִני ֵמת ַעל ָהָאֶרץ ַהּזֹו

  ְוא ִמְּמַאְחֵזי ָׁש  יָה ַּתְחֶּת ּוֵמת ְוָׁשבֵמת

  ֹות  ְּבַסִּכיִנים ּוְבִמְבָרׂשָּכתּוׂש  ִמּתֹוך ֶהְרֵּגל 

  ֵמִמית ִאּתֹו ֶאת לֶֹבן ַהַּקְנָבס   ַקו ָירֹוק ִנְמַּתח ַּבֶּפָחם

  ְוַדּלּות ַהחֶֹמר ְּכַדּלּות ָהרּוַח  ִמְתָאר - ְלַסֵּמן ְּבָיד ּבֹוַטַחת ַקו

  היָל ַמְבִׁשֶרת ָמֳעֶׁשֶאְקֶלְקִטיָקה  ְנקּוַדת ֵהָעְלמּות ֶשל אֶֹפק 

  ןִלְכֵדי ּכּור ִהּתּוך ְמֻדָּׁש  ְדיֹוִניֶטֶרם ֵצאת ֶאל ַמָּסע ִּב

  ְלַהְפרֹות ּבֹו ֶאת ִאָּמא ֲאָדָמה  ֵּבין ַּתְבִנּיֹות ֶשל נֹוף ֻמְמָצא

  ַוֲאִני ָספּוג ָהִייִתי ָּבּה ַעד ְרָוָיה  ְלֵבין ַהָּים ַהָּגדֹול

  ְמָלָתּה ָאחּוז ְּבִׁשִריׁשֶּכֱאִויל ַמְׁש  ִתי ָוֵעֶרבת ְמַקְוֵקו ְׂשְנחֶֹׁש- יׁשִא

  ֲאִחיַזת ֵעיַנִים ְמֻרֶּתֶקת ְלַעְצָמּה  ת ִהְתַמְּצאּות ַּבֶמְרָחב ֶרֶׁש

  ְּבַמָּבט ִמן ַהַחּלֹון   ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה

  ָּתן ְׂשֹוֶרֶטת ַּבִּפרּוָפה ׁשאּוְמְּבָרה ְׁש  יָלה ַשְרוּול ָיד ְמֻיֵּבאת ַמְפִׁש

  ִּכְבִפּגּוַע ִהְתַאְּבדּות ְמתָֹעד  טּוַחָפה ָׁש ֶאת ַהָּׂשָללּוׁש

  ִוי.ַאְרט ְּבִריַאִליִטי ִטי-ִויֵדאֹו  ן ַּתֲעתּוִעים ְכרֹוּכֹור ִמִּזִׁש

  ַמִּטיל ֵאיָמה   ְחֵזר אֹוֶתְנִטּיּות ֲאִני ְמַׁש

  ֹוֵאב ָּכל ִּדּמּויֵאיַמת ָהִריק ַהּׁש   ְּבָידֹו ּוְכמֹו ַצָּיר ִּגֵּדם ַהָחׁש

  ְלַהִּפילֹו ְּבֶרֶׁשת ַקִּוית ֻמָּׁשִגיתׁש  ֹוֵאג ִצּיּור ֶשל ֱאֶמת ְּגדֹוָלה

  ִנְטַחן ְלֵאֶפר ָאפֹר ְוֶנֱעָלם  ַאְך מּוָבל ְּכצֹאן ְלֶטַבע 

  ַהֶּמְרָחב ְמַעֵּדן ֶאת ְּגָוָניו   ֹוֵמם ּוָבדּוי ׁש

  ֵּלב ֵאינֹו ַמְבִחין עֹוד ְלֶפַתע ַה  ת ָּכל ַחיֹות ַהְּמַיֶּבֶׁשּצֶאֶרץ ִּב

  ּות ַהְּדָבִרים ֵּבין ַמָּמׁש  נֹוף ָזב ְונֹוֵטף 

  ְלֵבין ְׂשַפת ֵּתאּוָרם   ן ֶאָחדֵמי ַים ִּתיכֹוַּתַחת ְׁש

   ּוַמְכִּבידּוְכֶשָהאֹור ִמְתַעֵּצל  זֹו ָהָאֶרץ ַהְּמֻאְבַטַחת

  ֲעֵתק אֹוֶתְנִטּיּות ֲאִני ְמַׁש  ֶאל מּול ָהֵרי ּגֹוָלן

  ה ּוֶמְרָחִביםּבֹוֵדה ָׂשֶד  ן ְּבַטּבּו"ֲאִני ְמַצֵּיר ַנְדָל

  ְּכִמי ֶשּמֹוִליד ֶאת הֹוָריו   ֶמׁשֵצל ֵּכֶהה ַּכֶּׁש, םָׁש, ִהֵּנה

   נֹוְקטּוְרנֹוּוְלָבַני ֲאִני לֹוֵחׁש  ֶדה ְמֻבָּתר ּוְמֻפָּלח ֻמָּטל ַעל ָׂש

  ת ַסַהר ַּדקַּבָחסּו  ל ְלִצּיּור  ִנְמָׁשֵטלֶה

  ָלַית ַהֶּצַבע ְלַהְרִחיָקם ֵמַאְׁש  ֶשָהָיה ֲאִני ַעְצִמי

   ר ָלֶהם ַּבָּלָדה ַלּכֹוֵבׁשָׁש  ֹוִניּל ִחקְמַתְמֵרן ֵּבין ָירֹ
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  ֲאִני ֵמת ַעל ִּגְבעֹות ַהּנַֹער  ּו ָלֶהם ֶּפֶסל ּוְתמּוָנהַיֲעׂשְלַבל 

  ַּגם ַאָּתה ֵמת   ְוא ִהיא ֵהן ַמֲאָחז ָׁש

  ַהִּניְמפֹוָמִנית ַהּזֹוַעל ָהָאֶרץ   ב ּוְמַדְקֵלם ְלַעְצִמיֲאִני ָׁש

  ֶאֶרץ ֻמְבַטַחת ְלָכל ַהַּמְרֶּבה  ! ֶאת ַהֶּטַבעְלָגֵרׁש

  ּכֹוֶתֶרת ִּבְזָמן ָצהֹבְלַהֲאִדים   ! ֶאת ַהֶּטַבעְלָגֵרׁש

  ָּבּה ָאבֹות רֹוִאים ֶאת ַהּקֹולֹות  ִׁשְכָבהַעל ְכָבה  ִׁשעֹוֵרםֲאִני 

  ְוטֹוְמִנים ָּבִנים ַּבחֹול  ה ִקְרָבהַמְכֶה, ַמְבִהיר ֶמְרָחק

  בָקדֹוׁש נֹוֵׁשק ְלחֹול ָצהֹ  ַלָּכה, ֶּדֶבק, פֹוֶפֶרתֶצַבע ִמן ַהְּׁש

  ֶאֶרץ אֹוֶכֶלת ְּכָכל ְיכְֹלָתּה   ים ָפִקים ַהֲחָדִׁשֲאִחיָזה ָּבֳאְמַחֵּזק 

  ַבע ַהְבָטחֹות ִמן ַהָּמקֹום  ְׂש, ַוֲאִני  ּו ְללֹא ַהֵּכר ְטׂשֶשֻּטְׁש

  ְמַגְמֵגם ֶאת ַטֲעֵמי ַהִּמְקָרָאה   ל ְּבֶמְרָחב ִמְדָּבִריאֹוֵקר ָצהֹב ִנְמָה

  ִמְתַלֶהֶמתַעל ֶרַקע ִּגיַמְטִרָּיה   ר ַהֶּזַבח ֶלֱאלֹוֵהי ַקִיןִּכְבַׂש

    ֶהֶבל מֹונֹוְכרֹוָמאִטי ִנָּתז 

   ְרצּועֹות ֶצַבעלֹוׁשָׁש  חֹוָרה ַמְכִּתיָמה ְקָלף ְׁשֹוְּדי

  ְמחֹוְללֹות ְּתמּוָרה ַּבּנֹוף  ִמּקּוַח ֱאִויִלי ִנָּטׁש

  , Soilֶאָחד , Seaֶאָחד  , Skyֶאָחד   לֹוםָטִחים ְּתמּוַרת ֲחְׁש

  אֹלּלֹא ָיַדְעִּתי ִלְׁשֶׁש, ַוֲאִני  ִבי ִלְפֵני ַהַּכןִמְּמקֹום מֹוָׁש

  ת ָּבַני נֹוףלֶֹׁש ִלְׁשמֹוִריׁש  מּוָגן ֵמָהרּוַח, ֲאִני חֹוֵזה ַּבחֶֹמר

  ט ְוֵעירֹום ּוָבִהירֻמְפָׁש  י ּפּוַׂשהֹוֵלך ְלִאּבּוד ְּבִח

  .ם ַהּמֹוֶלֶדתָׂש, ּטֹובֵהיָכן ֶׁש   ַעל ַהִּצּיּור ַאך ִמְתַעֵּקׁש

   ֵמֳעָמִקים ְקָראִתיָך  
   

 
 
 

 
 

 
מתגורר בכפר  .1967אל עלה לישר. 1959  בשנת  נולד במרוקו.פסל ומשורר,  צייר-אמן , ונונו) אריק(אריה 
הציג .  פרטיים וציבוריים–בארץ ובעולם רבים אוספים ביצירותיו האמנותיות מצויות .  בנים3- נשוי ואב ל.סבא

 שנים טורים סאטיריים בעיתונות 10פרסם במשך . כותב שירה וסיפורים קצרים. תערוכות רבות ברחבי העולם
מודרניסטית ואמנות -  פוסטאמנות, מנותאותרבות  בין מרצה בתחום האמנות על יחסי הגומלין. הכתובה
  .עומד לפרסם בקרוב רומן. חזותית
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 אריק ונונו: ציור



  "ישן לו גרעין"התבוננות בשירה של זלדה  

  נורית שושני

  

  ָיֵׁשן לֹו ַגְרִעין
  ְׁשַנת ֲאָבִנים  
  ּוְׁשָעָריו ֶׁשִּגֵלף  
  –ָהֶעְליֹון   
  ְנעּוִלים  
  ְנעּוִלים  

  .ְנעּוִלים
  

  ְּׁשָעִריםֵעת ִיְפַּתח ַה  
  ִּגְבעֹול ַרְך  
  ,ָּכַרֲחִמים  
  ֵעת ִיְפַּתח ַהְּׁשָעִרים  
  חּוט ַחי  
  ֶׁשְּיַרְקַרק הּוא  
  ,חֹוִרין-ּוֶבן  
  ְוַיְפִליג ְלטּוב ְׁשָמׁשֹות  

  –ֶאל ַסָּכנֹות ַהִּלְבלּוב 
  ָיִׁשירּו ַהַּמְלָאִכים  
  ְּבַאְרמֹון ָהַאְלָמֶות  
  ,ַעל ִמְסּתֹוִרין ָהֱעזּוז  
  –ִני ֶאְלַחׁש ַוֲא  
  ֵּתן ִלי ִלְבּכֹות  
  ,ַּבֵהיָכל  
  , ִלְבּכֹות ְּבקֹול  

  .ִלְבּכֹות ַעד מּות
  
  

 ואכן קיימים בו יסודות 1נכתב לכאורה בריתמוס הגסטי, "ישן לו גרעין", שירה הנפלא של זלדה
שלו אינו קצוב ושקול ) סטרוקטורה(אך המבנה , )יסודות פרוזודיים(של משקל ומקצב 

  ).דיפרוזו(
/  נעולים / נעולים : "מווסתת ומחזקת את הקצב בעזרת חזרה על מילים כמו, המשוררת מסדירה

, 2נוסף לכך היא נעזרת באסונאנס...".  לבכות,  בקוללבכות,  בהיכללבכות",  "נעולים
   .ועל ידי כך היא גם מבליטה את הערך המוזיקלי של המילה 4 ובאליטרציה3בקונסונאנס

  .גם הערך הרעיוני ואת זאת אנסה להמחיש, מתוך המוזיקה, עוֶלהבשיר שלפנינו 
אך חלק , של השיר נפתח בצורה קצובה ושקולה ובפתיחה זו כבר נרמז המשכו החלק הראשון

 חזרה זו מפרידה חלק זה ".נעולים": זה מסתיים בשלושה טורים בהם חוזרת המילה האחת
  ).  תרתי משמע(משאר השיר מבחינה צלילית וקצבית ונועלת אותו 

                                                 
  . שירים שאינם מחורזים או שקולים במשקל קבוע או כמעט קבוע.  ריתמוס מתחלף סינקופי– ריתמוס גסטי 1
 -"ָׁשַמִים: "גוןכ(בלי שוויון העיצורים , בהברה המוטעמת של שתי מילים,  שוויון של צליל ותנועה– אסונאנס 2
  ")ֵאַלִיְך"

   ").ֶּפֶרְך"- "ֶּפַרח"כגון ( שוויון צליל בשתי מילים בלי שוויון התנועות – קונסונאנס 3
  .  שוויון הצלילים שבאותיות הראשונות של המילים– אליטרציה 4

)                                          
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  )1957, "רותתכנים וצו"אוכמני ' ע: כל המושגים נרשמו לפי



כך נעשה סינקופי במילה - תחילה הוא מתרחב ואחר: הקצב בחלק השני של השיר משתנה
  "  עת יפתח השערים: "ושוב הוא מתרחב בשורה החוזרת" כרחמים"

  חוט חי"  :        ושוב מופיעים טורים סינקופיים
     שירקרק הוא

  ".   חורין-    ובן
, אך אם נבדוק את האסונאנסים, ורה אין בו שיטהמכאן ואילך הריתמוס הוא גסטי ולכא

, נבחין בכל זאת באיזו שיטה סמויה המחזקת את הריתמוס מחד, הקונסונאנסים והאליטרציות
  .ונותנת דגש לצד הרעיוני שבשיר מאידך

  
   מלאכים– שערים – רחמים – שערים –נעולים . 1: אסונאנסים בשיר

   לבכות– סכנות –שמשות . 2       
   מּות – עזּוז – לבלּוב –טּוב . 3       

)  רמז למקור אחר או ליצירה אחרת-זֶאְרָמ (ָאלּוְזָיה הן בעלות באסונאנס הראשוןכל המילים 
האסונאנס מבליט אותן כקבוצה מיוחדת וזה מפנה את תשומת הלב אליהן . לטקסטים מיסטיים

השערים הנעולים :  עליונה היאהספירה שלנו:  הן כאילו אומרות– הנרמזת מהן ָאלּוְזָיהודרכן ל
כתוצאה מזה מקבלת ,  מלאכי שמים– רחמי שמים והמלאכים –הרחמים ,  שערי השמים הם–

מה עוד שהיא עצמה קונסונאנטית ,  שבחלק הראשון יתר תוקף ומשמעות,"העליון"המילה 
ר כבר בחלק הראשון של השי, כלומר).  נעולים–עליון (הבאים אחריה " נעולים"לשלושת ה
עת יפתח "והגרעין "! העליון: "ז לכך שאת השערים נעל זה אשר גילף אותםנמצא ָהֶרֶמ
שבלעדיה אין התפתחות אך היא נקודת התחלה ַלתהליך , יעשה מעשה של מרידה" השערים

  . המוביל  ְלִּכָליון
  : ל הן בעלות משקל זהה"ראוי עוד לציין שכל מלותיו של האסונאנס הנ

             U  U   -   U      U     -       U U       -         U   U       -  

    ).הטעמה, השפלה, השפלה(   מל א כים– ר ח מים – ש ע רים –נ עו לים            
כמו גם , תופעה זו אינה מצויה בשאר האסונאנסים ולכן אסונאנס זה שולט מבחינה ריתמית

המילים המרכיבות את שני האסונאנסים האחרים . הבוראהשולט והמכוון הוא : מבחינת התוכן
   .שיש לו התחלה ויש לו סוף, הנבראשייכות לעולם 

  
  :  הן בתחום העולם הנבראהאסונאנס השנימילות 

מה גם שכאן הדגש הוא על השפעתן על הגרעין ולא עליהן כשם ,  הן בתחום הנבראהשמשות
  ".טּוב שמשות "–עצם 

  נברא בוודאי שייכות לעולם ההסכנות
  .מופיעה בהתייחסות אל המשוררת" לבכות" המילה – הוא אנושי הבכיו
  

:                    מבליטות את מחזוריות החיים מחד ואת סופיותם מאידך האסונאנס השלישימילות 
   מּות– עזּוז – לבלּוב –טּוב 

  
את , המיתי-מבליטים שלושת האסונאנסים את המבנה התימאטי, למרות היותם מעורבים זה בזה

מול העולם העליון ) שיסתיים עם כלותם(מאבק . המאבק של הברואים בצלם על יצירתם הם
יש . לפחות מנקודת ראות אנושית,  הוא סטאטי–שאין לו התחלה ואין לו סוף והוא אינו תהליך 

  .כאן מאבק של הברואים על הכרת בוראם
 –עמים בארבע השורות האחרונות היא חוזרת שלוש פ, "לבכות"בקטע האחרון שולטת המילה 

מבקשת המשוררת , על הלבלוב, בשעה שהמלאכים בעולמות העליונים שרים על הראשית
  ".ַאְלָמֶות"מול " מּות "– "לבכות עד מּות"
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את תחושת חולשתו של הגרעין מול הסכנות האורבות לו מחזקת המשוררת על ידי צליל
קושר " ישירו "–" ֶׁשְּיַרְקַרק"-"שערים: "ונאנסוהקונס" חוט חי"ו" רך כרחמים: "האליטרציה

  ".שירקרק: "עם עולמות תחתונים" ישירו "–" שערים: "עולמות עליונים, על ידי הצליל, שוב
שחמש , עד כדי כך שלקורא יש הרגשה, הקונסונאנס המסיים הוא חזק מאד מבחינה צלילית

מבחינת הצליל (לבכות -בקול-כותלב-בהיכל-לבכות: השורות האחרונות הן בעצם יחידה נפרדת
   נראה שכאן חל מעבר מדיבור, אם נבדוק את הבחינה הלשונית של קטע זה). זהות' ּכ-ו ' ק 



  
יש לה הצדקה , הנשמעת לנו מצליל המילים, כך שההפרדה, בגוף שלישי לדיבור בגוף ראשון

לא , ת עצמה כאן מופיעה לפתע המשורר–גם מבחינה פיגוראטיבית וגם מבחינה רעיונית 
  .כמסתכלת מבחוץ אלא כשותפה למתרחש וכמגיבה

כפי ,  נקודת המרכז של העולם–גרעינו של עולם : הנושא עימו גם הוא מטען מיסטי" הגרעין"
הוא גרעין עולמה של המשוררת והיא . מקבל לפתע משמעות שונה, "זוהר"שהיא מופיעה ב

לבכות "יא לכליונו לכן היא מבקשת שפריצתו את השערים תב, כבר בראשית לבלובו, מודעת
והדגש הקונסונאנטי האחרון מכריחים אותנו לשים לב " לבכות"החזרה על המילה ". עד מּות

  . כאן המבנה הצלילי שולח כאילו אצבע מכוונת ומורה–למפנה התכני 
בשיר כולו מורגש המשקל האנאפסטי ואם : לדגש הקונסונאנטי האחרון מצטרף גם דגש ריתמי

כך שהריתמוס אינו ריתמוס גסטי , ש סטיות ממנו הרי אחרי כל סטיה חוזרת אליו המשוררתכי י
ומסיימת  ) - UU(אך לקראת שני הטורים האחרונים זונחת המשוררת את האנאפסט . לחלוטין

  :  יאמבים4-וחותמת את השיר ב
        U  - /  U  -  
  ִלְבּכֹות    ְּבקֹול      

                                 U      -/  U  -  
  ִלְבּכֹות ַעד מּות      

  
מעניקים לשיר נעילה ריתמית חזקה בו , ארבעת היאמבים האלה יחד עם הקונסונאנס האחרון

שהלוא מילה , משאירה אותו כאילו בלתי גמור או לפחות עם סימן שאלה" מּות"בזמן שהמילה 
 יתכן שכאן נמצא הרמז –ם אותו שכאילו נגדע ממנו האבר המשלי, זו היא אבר בצורת הסמיכות

  .למחזוריות של החיים למרות סופיותם
  

דרך מבנה פרוזודי , המשוררת עשתה בשיר מלאכת מחשבת ובעדינותה רמזה וכיוונה את הקורא
  .אל המשמעות העמוקה שמעבר למילים, מיוחד

  
  
   

  
  
  

    .יםִלַהּכֹל ָנתּון ִּביֵדי ָהֵא

  רֹותְּתכּופֹות ֵהם ְמִקיִמים ִמָּצ

  ,ְּגָבִרים ְׂשרּוִעים ַעל ֲאָדָמה ְׁשחָֹרה

  ְּתכּופֹות ֵהם הֹוְפִכים ַעל ַּגָּבם

  ,ֲאָנִׁשים ֶׁשֲעִמיָדָתם ֵאיָתָנה

  :ת ְּברֹאָׁשםָאז ַמּכֹות ָהָרעֹו

  ִאיׁש ִאיׁש נֹוֵדד ְלצֶֹרְך ִמְחָיה

  .ְוִׂשְכלֹו ִנְטַרף ָעָליו

  

ַא
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  סכֹוילֹוִכְר

 שמעון בוזגלו: מיוונית



  ל פזמיכא  אסיף-שלומית כהן

  מהואולי גם את חלּו  מרגריטה
  ְואּוַלי ַּגם ַאְּת ַרק ֲחלּוָמה ַּבֲחלֹום ֱאלִֹהים   ַלֲעִׁשיֵרי ָהעֹוָלםַמְרָּגִריָטה ְמַטֶּגֶנת ֲחִביתֹות 

  ּוְמגֶֹרֶׁשת ִהָּנְך ִמּתֹוֵכי ֶהְגיֹונֹו   ,ְלקֹוּוּפָקָאְּבָמלֹון 

   ַחּיֹות ּוָבָׂשר ּוְכָתִמים –ְוַרק ָאנּו   . ְּבַאֲהָבה ִהיא ְמַטֶּגֶנת

  ?ְּבעֹוַלם ְיגֹונֹו, ְמַדִּמים ָּכאן אֹוָתְך  ְׁשֵּתי ָיַדִים מּול ַאְרַּבע ַמֲחַבּתֹות לֹוֲהטֹות

    ַמְקִּפיצֹות ֵּביָצה ַעל ֵּביָצה

  ,ַהָּתִמים, ִאם ָאְמָנם ֶזה ָחֵזְך ַהְּבתּוִלי  ,ַּמֲחַבּתֹותַלָיִדּיֹות ֲאֻרּכֹות ֵיׁש 

  ְמַחֵּפׂש ֲהדֹומֹו , ְמַצְחֵקק ַּבֲחַׁשאי  .ה ְלַמְרָּגִריָטַרּכֹות ֵיׁשָיַדִים 

  ְוִׁשְפַעת ַהְּבָׂשִרים ַהְּכבּוָלה ַּבְּמחֹוִכים   

   –ִהיא ְּכמֹו ְיָבָבה ֲחנּוָקה ַּבְּגרֹונֹות   , ְרָּגִריָטה ֵיׁש ְלַמֵעיַנִים ָיפֹות 

    חֹם ְמַרֵּצד

  ָאז ִנְׁשַאל ָלנּו אֹות ֵמֵאת ַהָּיִמים   .ֵּבין ַמֲחַבּתֹות ְוֶׁשֶמן לֹוֵהט

  ִּכי ָלֶהם ַאְּת ְוַעד ְּבהֹונֹות   ַהּתֹור ַלֲחִביתֹות 

  !ִמיםַהּׁשֹוֶטה ַהָּת, ָיכֹול- ִיְכַרע ָּכלְךָל  .ַמְרָּגִריָטה, הּוא ַהּתֹור ְלֵעיַנִיְך

  ! ְיִציר ֲחלֹומֹות- ִאם ֵאיֶנּנּו ַהָּלז    .ַמְרָּגִריָטה, ְלַהִּביט ָּבֶהן ִמָּקרֹוב
    
  

סב , נשוי ואב לשני ילדים. 60בן  – מיכאל פז  ,ַמְרָּגִריָטה, יֹום ֶאָחד
למד פסיכולוגיה ועבודה . לשתי נכדות
 ארצה בגיל עלה. בעל תואר שני. סוציאלית

שנתים וחצי עם אב ששכל באושויץ אשה 
ושלושה ילדים ואם ששרדה עם אחיה הצעיר 

  .שות נפ11מתוך משפחה בת 

  ַצָּיר יֹאַחז ִמְכחֹוִלים 

  .ַהְּמֻפָּסִליםְיַצֵּיר ֶאת  ָּפַנִיְך 

  , ַמְרָּגִריָטה, יֹום ֶאָחד
 כליל ד מרימון בישוב ספר ואיבנפצע 6בגיל 
  ,ַּבַּמאי ְסָרִטים ַיְחִליף ֶאת ֵריַח ַהֶּׁשֶמן ְּבבֶֹׂשם   .וחלק מידי השמאליתיתו את ראי

שירה , החל לכתוב בתחילת גיל ההתבגרות
  . ִיְנַעל ְלַרְגַלִיְך ֶאת ַסְנְּדֵלי ָהַאָּגָדה  .ויומן חיים אישי וממשיך בכך עד היום

   

  יֹום ֶאָחד ִמיֶׁשהּו ִיְפרֹם ָלְך 

  ֶאת ּכֹוַבע ַהֲחִביתֹות ַהָּלָבן

  חּוט ַאַחר חּוט

  ֵׁשְך ְוָיִניַח  ַעל רֹא

  .ֶּכֶתר ַמְלכּות
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  יוסף עוזר  עמית מאוטנר

  לנשק שפתי אור         תחנת האוטובוס
  ְּבַׁשָּבת ָרִציִתי ְלַנֵּׁשק  .ִנְגְמרּו ָהֲאָנִׁשים ְלַהּיֹום

  ִׂשְפֵתי אֹור אּוַלי  ,ְּבַתֲחַנת ָהאֹוטֹוּבּוס ִמְתָקֵרר ַהַּסְפָסל ָהָאדֹם

  ְתִהי ְלַאְפלּוִלית ַנְפִׁשי ִמְפַלט   .ִמְתַחֶּמֶמת ִּפְרסֶֹמת ַהְּגִליָדה ִלְקַראת ַהָּצָגה ֶׁשל ָמָחר

 יֹוְׁשִבים ַּבחֶֹׁשְך ָרִאינּו    סֹוֵגר, ֶׁשָעַמד ַּבֶּׁשֶמׁש ַהַּקְּבָצןַהַּפח 
  ִהֵּנה ַהֵּנר זֹוֵלג ְלֶרֶחם ַהַּׁשָּבת  ְקִלּפֹות . ִעּתֹוִנים, ַּפִחּיֹות, ַקִּׁשים: ֻקָּפה ָנָאה

    
  ֲעָפִריְוָהְיָתה ַחַּלת 

  ִּפּצּוִחים ּוְרִקיקֹות ְּבָכל ֵעֶבר ׁשֹוְכבֹות
  ְתָּבַרְךְּתרּוַמת ַחָּלתֹו ִי

  ִעם חֹוָתֵמי ּגּוִמי ָלעּוס ְׁשחִֹרים ְמרּוִחים
  ְלֵעת ַחָּיה ִנְבֵראִתי

  ַעל ַמְרְצפֹות . ֵלי ִסיַגְרָיה ְמצּוִצים ְמֻכָּוִציםַעל ִּבְד
  ְוַהַּׁשָּבת ָלְקָחה אֹוִתי ְּבַעְפַעֶּפיָה

  .ְקָרִאִּייםַהִּמְדָרָכה נֹוְׁשִקים ִּפּיֹות ַא
  ַוְתַיְּׁשֵנִני 

  .  ַּית ַאְׁשָּפה ְמֻאֶחֶרתאֹוְרִּג
   ַעל ִּבְרֶּכיָה

  
  ַעל ִּבְרֵּכי ַמְׁשֵּבר

  ֵליִלּייםסֹות ִנָּקיֹון ֵּגְי
  ְונֹוַלְדִּתי ְיהּוִדי ָחָדׁש

   ְּבַאְׁשמֶֹרת ְצִניעּותְמִגיִחים
  -ָׁשַמְעִּתי ַׁשל

  ,ְּבַׁשָּירֹות ַרְגִלּיֹות ֲחִריִׁשּיֹות
  ִׁשְלַית ְנָעֶליָך  

   ִמִּזיַרת ַהְּפִליטֹות ּוְמַפִּנים
  

  ,ִּפּצּוַח ַאַחר ִּפּצּוַח, ּתֹוֵעבֹות ַעד ַהּבֶֹקר
  ּוְכֶׁשָּפְתחּו ֶאת ַהֵהיָכל

  . ֵקי ָהָאָדם ַהְּפִריִכיםֶאת ָּכל ֶחְל
  הֹוִציאּו ֵנֶבל

  .ֲעבֹוַדת ְנָמִלים
  ַחְּבקּו לֹוַוְי

  
  ַוְיַנְּׁשקּו לֹו

  ִנְגְמרּו ָהֲאָנִׁשים ְלַהּיֹום 
  : ַויֹאְמרּו ַקִּדיׁש ַוִיְׁשְמעּו

  ִּכי ִנְגְמרּו ָהאֹוטֹוּבּוִסים ְלַהּיֹום
  ִנַּגְנִּתי ַעד ָאֵמן

  .ִּכי ִנְגְמרּו ָהֲאָנִׁשים ְלַהּיֹום
  

  ָהרּוַח ְּכמֹו ַמְטֲאֵטא ְּכִביׁש ִנְכַנס 
    ַּכָּמה אֹור ָאִריִתי

   ,ֶׁשל ַּתֲחַנת ָהאֹוטֹוּבּוס ַלִּמְפָרץ ָהָאדֹם ָצהֹב

   .ְועֹוֵגן
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  פגוש את המשורר 

  ַוֲאִני ָּכאן ְּבִדּיּוק ִמַּתַחת ֶלָעָׁשן ַהֶּזה

  ִסיְרָקה טּוְרָקה
 

. באחד משיריה) Sirkka Turkka(כותבת סירקה טורקה , "ַּתְרּבּות ָהָאָדם ִהיא מֹות ַהִּצּפֹור"
ע ובעלי חיים הטבעם ביצירותיה מדברת היא , ירי ומסוגף משהונזבעלת מראה ומתבודדת 

עמוק בלב יערות דרום פינלנד . בקירבה גדולה יותר מכפי שהיא משוחחת עם בני אדם
 שירה מופלאה וממתיקה מדברתהיא , האגמיםאלפי היכן שהשמש משתקפת בראי , המושלגים

  צבאים ועם הרוח , דגים, ציפורים, כלבים, סודות פיוטיים עם סוסים
  .המשחקת בעלי העצים המאדימים

  רקה טורקה הנה אחת מהנציגות הבולטות של השירה הפינית המודרנית סי
  היא יוצאת כנגד ניסיונות , אחרת ושונה, אינדיבידואליסטית במהותה .כיום

  " אני מערכת בלתי תלויה לחלוטין. "לשייכה לזרם ספרותי כזה או אחר
  . אומרת טורקה בניסיונה להדגיש את עצמאותה

  יחסי הקיום האנושי ובת והמורכבת של הכולל במהות שירתה עוסקת
  . עם הסביבה האנושית ועם היקום, הגומלין שלו עם עצמו

  שירים בעלי שורות ארוכות ומבנה  שיריה נעים בין שירים קצרצרים לבין
  המובחן" אני" אישית ועוסקת ב- " וידויית" שירתה .על גבול הפרוזה
  , פילוסופיים ותברבים משיריה היא מביאה רעיונ. ובעולמו הפנימי

  .משקפים את מערכת אמונותיה וערכיהוהמוצגים לעתים בדרך דידקטית 
  ומאידך , היא מייצגת באופן כתיבתה את המסורת הפואטית הפינית מחד

  .  המודרניזם המשווה לשירתה קול ואפיונים אוניברסאלייםאת 
  מאפיינים את התפתחות , מרכיבים אלה המייחדים את שיריה של טורקה

מאגדות העם , השירה הפינית שבמשך השנים שאבה רבות מהמסורת הפינית העתיקה שבעל פה
היא הושפעה באופן ניכר מתרבויות של , בנוסף לכך. ומהמיתוסים השמאניים של תרבות זו

דבר זה בא לידי ביטוי גם בשירה הפינית . אתן באה במגע, כמו רוסיה ואסטוניה, שולי אירופה
כיום ניתן להבחין בהתפוררותה של המסורת . ות נרטיביים ממקורות שוניםהעממית שינקה יסוד

זו מתרחשת בד בבד עם המעבר מחברה . המיתולוגית ששרדה עד תחילתה של המאה העשרים
  . אורבנית- כפרית לחברה מתועשת

התרגומים מן השירה הפינית לשפות זרות . השפה הפינית דומה או קרובה להונגרית ולאסטונית
המילון הפיני עשיר בניואנסים הקשים לתרגום .  בהשוואה לתרגומים משפות קרובותמעטים

וכאן המקום לציין את עבודתו הנפלאה של רמי סערי בתרגומי שירתה של . לשפות אחרות
גם אם אין ביכולת , ")כרמל"הוצאת , "עמוק בלב היער";"לבד ועכשו, מהר("סירקה טורקה 

  .עומדים בפני עצמם, עושרם הלירי והרעיוני, צמת השיריםע. מרביתנו להשוות לשפת המקור
היא נאמנה באופן . חברתית ואקולוגית, שיריה של סירקה טורקה מאופיינים במחאה אישית

. בשירתה היא מתנהלת כפי שבחרה לחיות. מוחלט לעולמה הפנימי ולשפה הייחודית לה
, חיים המוזכרים במרבית שיריהאל בעלי ה. מבודדת מבני אדם ומוקפת מכל עבר בבעלי חיים

היא איננה פונה אליהם בפנייה . כאילו היו בעלי נפש אנושית, היא מדברת באופן ישיר
ולפיכך ,  פשטות ושפה ישירהבעלי החיים מבינים, לדבריה. "She, He" אלא "It"המקובלת 

 .זו הדרך הנכונה לפנות אליהם
  
  ,ֶּבָחֵצר ָמָצאִתי ֶרֶגל ֶׁשל ַאְרֶנֶבת"

    ָבָנה ּוְׁשֵקָטהְל
  ."ְּכמֹו ֶּפַרח ַעל ֶקֶבר              
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  . 1939 בירת פינלנד בשנת, רקה נולדה בהלסינקיסירקה טו



כשבעלי החיים , בו חלפו עליה ימי ילדותה, הקיץ המשפחתי הישן-עד היום היא מתגוררת בבית
לה עם בעלי שם החל סיפור האהבה ש, בנערותה למדה בפנימייה.  אותה כבני משפחהסובבים
בנוסף לעבודתה , ת ובכך היא עוסקת למחייתהֶסֶּיהיא הוכשרה כַס. בעיקר סוסים וכלבים, החיים

  .כספרנית
מאז פרסמה ספר פרוזה . 34הוציאה בהיותה בת , )1973" (חדר בחלל", את ספר שיריה הראשון

 הפגינה קול מתחילת דרכה כמשוררת.  ספרי שירה נוספים17- ו) 1975" (בבטן הלוויתן", אחד
בשיריה ניכרת שבירת מוסכמות בתחומי . בשירה הפינית" מהפכה זוטא"וייחודי  שחולל תפנית 

היא . ומאידך עשירה במטאפורות מקוריות, השפה ישירה ופשוטה מחד. הלשון והצורה, התוכן
מיתוסים , יםהחל מסמלים פאגאני, משלבת בשיריה מיגוון רחב מאוד של תכנים ואידיאות

ך וכלה במוסיקת פופ "אמירות מן התנ, רליגיוזיים-דרך רעיונות נוצריים, ם קדומיםפיניי
ושירתו הם המופלאים " תהילים"כאשר ספר , שירתה מושפעת ממזמורים דתיים. עכשווית

  .ביותר בעיניה
היא יוצאת כנגד תרבות ההרס העצמי וחוסר המשמעות של האדם , גלויה וחשופה, עצמאית
  . עליו הוא יושב)  לא לאורך זמן(מו ידיו את  הענף הירוק הכורת ב, המודרני

  .ָרִאיִתי ֶאת ֲעֵצי ַהֶּנַצח"
  .ֶאת ַהָּמֶות ֲאִני ַמִּכיָרה
  .ָרִאיִתי ֶאת ֵעץ ַהַחִּיים

  ".הּוא ּבֹוֵער
לתאוותנותו ויהירותו , לריקנותו" נדה בראשה"נושא זה עולה רבות בשיריה של סירקה טורקה ה

בדרכו זו איבד את שורשיו ואת גן . המבקש אחר החומר והנהנתנות הרגעית, של האדם המודרני
  . העדן של שלוות היערות והחיים במחיצת הטבע

במובן מסוים היא נותרה ילדת טבע . סירקה טורקה מעולם לא נישאה ולא חוותה אימהות
דות ומבקשת ללכת אל ספר האג,  היא שומרת עדיין על תום הילדות.מרדנית שטרם בגרה

  .היא  מביטה על עצמה ועל העולם בעין מפוכחת, עם זאת. קודם לכריכתו ואחר לתוכו, הפורח
. כאב וגעגוע, שיריה של טורקה רצופי כמיהה, למרות בחירתה בהתרחקות מבני אדם

   :אם בגלוי ואם באופן סמוי, המלנכוליה עולה משיריה
  

  ,ִּבית ַהְּבִסיִסית ֶׁשּוַהְּכֵבד, ָהַעְצבּות ַהּזֹאת"
  קֹוָמִתית ְיָׁשָנה -ְּכמֹו ֲחִויָלה ּדּו

  ֶׁשִהְתַנֲחָלה ְּכַבִית
  ".ַּבּנֹוף ֶׁשל ַּדְעִּתי

    
 מפני התגוננותמקריאה מעמיקה בשיריה נראה כי התרחקותה מבני אדם מהווה סוג של 

  .ת ומפני יכולת ההרס האנושיתאישיֹו-  הפגיעה הטמון במערכות יחסים ביןפוטנציאל
עמם היא , הרגשית מתרככת רק כאשר היא מתפוגגת אל עולם הטבע ובעלי החייםנוקשותה 

אלה חובקים אותה ללא תנאי והיא . תפיסותיה וכמיהותיה, רעיונותיה, חולקת את מכאוביה
  .עצם קיומם והיותםכהודיה במשיבה להם אהבה 

  
  ,ְּבֵׁשם ָהַאֲהָבה, ַדלֲח, ָאָדם, ּוְבֵכן

  , ִלִּביִלְפֵני ֶׁשִּתְׁשּבֹר ֶאת
  ,ְוַאַחר ָּכְך ַׁשְחֵרר אֹוִתי, ֱאחֹז ִּבי ָחָזק

  ,ַכל ָלרּוץ ֶאל ָהֲעָרָבה ָהֵאיְנסֹוִפיתּוּסֹוף סֹוף אְּכֵדי ֶׁש
  .ֶׁשֵאֶליָה ֲאִני ַׁשֶּיֶכת

  
 בפרס המדינה 1984- ו1980זכתה בשנים , משוררת מוערכת מאוד בארצה, סירקה טורקה

ה הראשונה והמשוררת היחידה עד אותו זמן שזכתה בפרס  היא היתה האש1986בשנת . הפינית
. שיריה תורגמו לשפות רבות.  הוענק לה פרס רשות השידור הפינית1994בשנת . פינלנדיה
  .1989עברית החלו להתפרסם החל משנת לשיריה ב תרגומים

  .לפני כשנה ביקרה סירקה טורקה בישראל בפסטיבל המשוררים שהתקיים במשכנות שאננים

 14



  
  ירקה טורקהס

  רמי סערי: תרגום מפינית

  

  ***  ***  
  ,ַטֶּיֶסת ְלֶׁשָעַבר, ְּכמֹו ַהְּבתּוָלה ָמִרָּיה  :ַקר ָּכל ָּכְך, ּבֹוא ִאִּתי ָלַאָּגָדה

  .ֲאִפּלּו רּוַח ַהחֶֹרף ִמְׁשּתֹוַחַחת ְּבֶלְכָּתּה ָּבְרחֹוב     .ַהָּפִנים ָהֵאֶּלה לֹא ְיעֹוְללּו ְמאּוָמה

  ֵעיַנִים, ֵהם ָּפִנים ֶׁשְּכָבר ָּדׁשּו       
  .ַלֵּסֶפר ַהּפֹוֵרַח ַהָּגדֹול, ֵנֵלְך ָלַאָּגָדה, ּבֹוא

  ֵּתֶכף ִיְתַּכֶּסה ַהּכֹל, ְׁשקּועֹות ַּבִּבָּצה
         .ְּבַיַער ַקל  ,קֶֹדם ִלְכִריָכתֹו

  .ָּכְך ְלתֹוכֹו- ַאַחר  ַהֵּלב, ַרק ָיד מּוֶׁשֶטת ֶאל ָהֵעיַנִים ָהֲעצּומֹות

  ַהֵּלב ֲאֶׁשר ׁשֹוֵטט, נֹוֵתן ָלּה ְמַעט   
  .ְלָכל ִּדְמעֹות ָהעֹוָלם, ַלְּבִכיִנְבֶנה ֵקן 

  .ְלַעְצמֹו ְּבִלי ַאֲהָבה
    ,ֲעַדִין נֹוָתר לֹוֶאת ַהְּמַעט ֶׁש       ,ַוֲאִני ֶאְהֶיה ַהְּצלּוָלה, ֱהֵיה ַאָּתה ַהָּטהֹור

  .ֱהֵיה ַאָּתה ַהַּתְנחּוִמים ְוֶנָחַמת ָּכל ָהעֹוָלם         

  ַסִּכין ַהָּיֵרַח טֹוֵבַע

  ***  ֶזה ַהִּמְתַנֵּׁשף ֶׁשל ֶהָעָנןֶּבָח

  ְוַהְּכֵאב ַמְפִׁשיט ֶאת ַהּכֹוָכב  ּבּועֹותְּפֵני ַהֶּגֶׁשם ְמֻחְּטֵטי ֲאַבְע
  ,ַאֲחֵרי ַהֶּגֶׁשם ַהֵּליִלי

  .אןַעד ָּכ, ַמָּטה
  ,ְּבָכל ְׁשלּוִלית ַהָּׁשַמִים

  .ַהִּמיתֹוס, ְּבתֹוְך ָהֲעָרֶפל ָיֵׁשן ַהּסּוס  ,ֵּבית ָהַאָּגָדה ָירֹק ְוָקָטן ְּבַיַער ָירֹק ָּכל ָּכְך

  .ִמַּתַחת ְלַכף ָידֹו ַהְיֻרָּקה ֶׁשל ֱאלִֹהים  ,ִמי ֲאִני ֶׁשַאְרִעיׁש ְּבאֹוַפַּני ָהְלָאה
  ִמי ַהֶּׁשֶמׁש ֶׁשְּתַקֵּפל ֶאת ֵאירֹוָּפה

  ּכֹה ְצלּוִלים, ְוַהֵּלילֹות ּכֹה ְקדֹוִׁשים
  ְוִתְזַרח ָלּה

  .ִמָּסִביב ְלָיֵמינּו ָהֲעֵיִפים .ָיָׁשר ָּבֵעיַנִים

  

  

  
  "עמוק בלב היער ":מתוך
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 .ֶאת ֶּפַרח ָהֲעִדינּות, ֶאת ַהָּמֶות



   

  חרמוני) נס(עדה 

  נרצעי אהבה

  ֶׁשר ַלֲחָׁשׁש ֵמִהְתַמְּכרּות ּוָמה ִעם ַהִּנְכָנִעים ְלָעִריצּוָתּהּוַמה ְּבֶק

  ְויֹוֵתר ִמן ַהּכֹל חֹוֶׁשֶדת ֲאִני ִּבְנִׁשיָמָתם ַהְּכֵבָדה ֶׁשל ִנְרְצֵעי ָהַאֲהָבה

  עֹוָדם עֹוְקִרים ֵעִצים ִמן ָהֶרֶחם ְוזֹוְרִעים ֲאָבִנים ַּבָּׂשדֹות 

  ַדִין ְּבֵריָחם ֶׁשל ְׁשֵקִדים ְיֻרִּקים ַּבְּקִלָּפה ַהָּמָרהַמה ַּגם ֶׁשֲאִני ְמאֶֹהֶבת ֲע

  ִמְתַּגְעַּגַעת ֶאל ֲעַׁשן ַטּבּון ַהֶּלֶחם ְוַטַעם ַהָּקֶפה ַהָּמתֹוק ְּבִסְפלֹוֵני ַהַחְרִסיָנה

   ִּבְׂשֵדה ְׂשעֹוִרים ָרטֹב ִמן ַהֶּגֶׁשם ֲעטּור ֻּבְסָּתִניםַהְּפרּוָעה ְּכמֹו ֶאל ִריָצִתי

  ִאּלּו ַעְכָׁשו ְּכָבר ֵאיֶנִּני יֹוַדַעת ַמה ַנֲעֶׂשה ְלֻּבְסַּתן ִצּפֹוִרים ַמְׁשִחירֹות ַעל ַהֶּׁשֶמׁשְו

  ְוֵאיְך ָלׁשּוב ְלֵריַח ַהַּטּבּון ֶהָעגֹל ְוַטַעם ַהָּקֶפה ַּבִּסְפלֹוִנים ַהְּזִעיִרים

  ִּכי ָאְבדּו ָלנּו ִמְּכָבר ַהּנֹוִפים ַהְּמֻצָּיִרים

  ָפה ָלּה ַאֲהָבֵתנּו ַהְּמַמֶּכֶרת ֶאל ַהָּׁשִנים ָהֲאסּורֹות ֵּבינֹות ַהִּמְלָחמֹותְוָחְל

  ַעְכָׁשו ָעֵלינּו ִלְלמֹד ְלָהִניַח ִלְתמּוַנת ַהְּבֵאר ֻמֶּקֶפת ַּבֲעֵצי ַהָּׁשֵקד ַהָּמִרים

  ַלח ַהֻּמְכָּתריו ְּתִמיַרת ָהַרְגַלִים ֶׁשל ַסְּכמֹו ִלְתמּוַנת ַּבת ְזקּוָנ

  

  

. סיפור לילדים, "דרך לקוצקהב" ספרי שירה ו8פרסמה עד כה . משוררת.  חברת קיבוץ– חרמוני) נס(עדה 
  .ספר שיריה התשיעי עומד לצאת בקרוב
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חרמוני:צילם יאיר



  אלישע פורת

  

  ביום הזכרון  חוקרת הקבלה

  רֹון ֲאִני ִנְכָנעְּביֹום ַהִּזָּכ  ,"ּבֹוא ִנְרֶאה ַמה ֵיׁש ָלנּו ָּכאן"

  .ַלַּגְעּגּוַע ֶאל ֵמַתי  ִהיא ָחְפָנה ֶאת ְמבּוַׁשי

  ְצִפיַרת ַהְיָבָבה ֶׁשּׁשֹוֶרֶקת  ּכֹול ַהֶּמֶתקֶאְׁש: "ְּבָיַדִיים ׁשֹוְקקֹות

  ,ֵמַעל ַצְּמרֹות ָהֵאַקִליְּפטּוִסים  ֶאְׁשּכֹול, ַאי", ִהיא ֶנֶאְנָחה, "ָךֶׁשְּל

  ִנְׁשַמַעת ֵמָרחֹוק ְּכִאּלּו ִהיא  ְוִהיא". ָךֶזה ֶׁשְּלַהֶּמֶתק ַה

  ְׁשִריַקת צֶֹפן ְּפָרִטית  .ָּגֲחָנה ָעַלי ְּבֶפה ֻמְרָעב

  ְּכִאּלּו. ֵּביִני ְלֵביֵניֶהם  

  ,ָיקּומּו עֹוד ְמַעט  ְוַאַחר ָּכך ִקיְּבָלה אֹוִתי

  ,ִיְתַנֲערּו ִמן ֶהָעָפר  .ֶּבֶטן ְוָיֵרְך,  ְׂשָפַתִים:ֻּכִּלי

  ִעינּו אֹוַפֵּניֶהם ַעל ַהָּגֵדרַיְׁש  ִניחֹוַח אֹוג ָחִריף ָּפַרץ

  .ְוִיְׁשְרקּו ֵאַלי ַּבֲחָזָרה  ָּׁשבְּבַמ, ׁשְוִעיר ַהקֶֹד, ֵמַהַחּלֹון

  ְּכִאּלּו ָׁשב ַהְּזַמן ּוִמְתַּכֵּנס  .ָחְדָרה ֶאל ַהִּמְטָּבח, ְסָתִוי

  ,ֶאל ֲאַפְרֶּכֶסת ַהצֹוָפר ַהַחְׁשַמִּלי  

  יֹוֵרד ַּבַּבְרִזִּלים ּוַמֲאִריק  ִהְסִמיָקה, "ֵריַח ֶהָעִסיס ֶׁשְּלָך"

  ֶאת ַהְיָבָבה ַהֲחֵרָדה  ".ִׁשֵּכר אֹוִתי ַּבֲחֵׁשָכה", ְזִניְּבָא

  ,ַהֲחִליָפה ֶׁשָלּה ִאְּוָׁשה ַעל ַהֻּכְרָסה .ָעמֹק ֶאל ּתֹוְך ָהֲאָדָמה

  ,ַהֲאַפְרָּפר, ְקֵנה ָהִעּׁשּון ֶׁשָלּה

  ִהְתִריס ְּבַבְּיָׁשנּות, ִנְצֵנץ ָּבֲאֵפָלה

  ֶהה ֶׁשל ַהְּדיֹוָקן ַהִּמְתַּכמּול

  ֶׁשִּנְתָלה, ֵּגְרׁשֹם ׁשֹוֶלם

  .ֵמַעל ֻׁשְלַחן ֲעבֹוָדָתּה

  

עסק בחקלאות . היום שם הוא חבר גם, נולד וגדל בקיבוץ עין החורש, 1938, ח"יליד תרצ - אלישע פורת
ולאחרונה פרסם  מבוגריםפרוזה ל, סיפורי ילדיםכמו כן כתב . עד כה חמישה ספרי שירה פרסם. ובבוסתנאות

  .נשוי ואב לארבעה. קצרות כמה מסות ספרותיות

  ֲאָבל ָּכֶרַגע ָעָלה ְּבַדְעִּתי, ְסִליָחה ֶׁשֲאִני ִנְפָעם ֵמָהַרְעיֹון
  ".אֶֹׁשר"ּוי ְלִהָּקֵרא  ֶׁשָּכל ִׁשיר ֶׁשֲאִני ּכֹוֵתב ָרא

  
  רימונד קארבר

) 
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 )2.8.88ׁשורה אחרונה ביומנו טרם מותו ב



  שרה אנגל

  מחזור לאאורידיקי : מתוך 

 ָחַזְרִּתי ִלְכּתֹב ַאאּוִריִדיִקי ָעִׂשיִתי ִׁשּנּוִיים ְקַטִּנים ַאאּוִריִדיִקי ֶׁשִּלי
 ֶאְׁשַּתֵּדל ְלִהְתָקֵרב ֵאַלִיְך ָּכל יֹום ֶהְחַלְפִּתי ֶאת ֲחלּוק ָהַרֲחָצה ִמָּכחֹל 

  ,פּוְקְסָיה- ְלָורֹד לֹא . ְקָצת

 ְלִהְתּבֹוֵנן ָּבְך ַרק ,ָּבִריַח- ַרב ְלֶדֶלתֶהְחַלְפִּתי ַמְנעּול 
  ַההֹוְלכֹות ַאֲחַריְנִׁשימֹוַתִיְך, ִלְׁשמַֹע ֶאת קֹוֵלְך ָקִניִתי ְסֶוֶדר ֶׁשָרַקם ָעַלי ְּפָרִחים ַוֲאִני

  לֹא ְלַאְפֵׁשר ַלָּׂשָפה , ֶאְׁשַּתֵּדל ְלִהְתַרֵּכז ִמְתַעְנֶיֶנת ַעְכָׁשו

 אְלַהִּכיׁש ֶאת ִּדְמיֹוִני לֹ .ְּבַמֲעָבר ְלִדיָרה ַאֶחֶרת
 ְלַאְפֵׁשר ְלִפּתּוֵיי ַהְּצִליל ַהְּמַזֵּמר ִלְבעֹל אֹוִתי ,ָיה ַהּזֹו ֶׁשל ִהְתַחְּדׁשּותַהַפְנַטְז

 .ֶאְׁשַּתֵּדל ִלְׁשמֹר ַעל ִאְוַׁשת קֹוֵלְך ְּבַגִּבי ,מּול נֹוף ְקדּוִמים
 ֶאְצָטֵרְך ַלֲעבֹר ַעל ַמה

 ְלַהְחִליט ִאם, ֶּׁשֶּנְחָּבא ְּבִדיָרִתי
 ִּתי ָהְלָאה אֹוָלַקַחת ִא
 במחקר  קתעוס, מתגוררת ביקנעם - שרה אנגל ּוֵביְנַתִים ָעִׂשיִתי, ִלְמסֹר, ִלְׁשּכַֹח

שנים רבות באמנות  עסקה .והוראת קולנוע וספרות
 ִׁשּנּוִיים ְקַטִּנים ֶׁשּלֹא  .  בארץ ובעולם מיצירותיהפלסטית והציגה

 ָעִׂשיִתי .כותבת שירה שנים רבות
 ֶהְחַלְפִּתי . ָׁשִנים

 ֶאת ֲחלּוק ָהַרֲחָצה ֶׁשִּלי ִמָּכחֹל 
 .ְסָיהפּוְק- ְלָורֹד

 

   
  ֶׁשִהיא ַמְזִּכיָרה ָלנּו, זֹו ּתֹוֶעֶלת ַהִּׁשיָרה

  ַּכָּמה ָקֶׁשה ְלִהָּׁשֵאר אֹותֹו ָהִאיׁש ,ִניְמָפה ֶׁשִּלי, הֹוי ַאאּוִריִדיֵקי

  ַמְפֵּתַח ֵאין ַּבֶּדֶלת, ִּכי ֵּביֵתנּו ָּפתּוַח ָׂשֶדה ַהָּסִטיר ָרַדף ַאֲחַרִיְך ְּב

 ,ְקָרב-ֶׁשָהָיה ָלְך ְׂשֵדה  .ִנְרִאים ִנְכָנִסים ְויֹוְצִאים-  ִּבְלִּתיְואֹוְרִחים
  

 ַהָּנָחׁש ִהִּכיׁש אֹוָתְך ְלַהְזִּכיר ָלְך ֶאת

 ַהַּזְכרּותַּתְעּתּוַע 

 .ַעל אֹוָתְך ְּבַמָּבטִזֵּמר ְוִזֵּמר ּוָב, סָאז ָּבא אֹוְרֵפאּוְו
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 סלב מילוש'צ



  סלב מילוש'הו צ, הו משורר

  עוזר יוסף

ואולי אהיה היחיד שידגיש , ריאה נוקבת שני מושגים שמתקשרים היטב לק–הארץ והבית 
לא אמרתי ישראלית , עברית אמרתי. נוקבת בתשתית כל התשתיות של הזהות העברית. זאת

שהרי זוהי הקריאה שאברהם , כי היא שואבת מהקריאה הראשונה לכל, ולא אמרתי יהודית
 הקריאה  מהי טיבה של!לך לך –מזהה בתוכו כקול שבא אליו ממעמקים ומגובה " העברי"

טוש את כל הזהויות ְנ, עם סימן קריאה, טושְנ". מארצך וממולדתך ומבית אביך"? הזו לנטוש
לכלל תהיה . התנכר לכל מי שכביכול העניק לך את זהותך ולְך, שנקלעת אליהן מדרך הטבע

ובכל זאת , ללא ארץ וללא בית, כעם שהתקיים שנים רבות ממש כך, הקריאה הזו משמעותית
אבא שלי היה גאה בי . מליה הזו השארנו רושם בל ימחה בכל תרבות שהיינו בהבתוך האנו

כשאלמד שכל גדולי , לאחר מכן. והתקשה מאד להיותי אנטי מיליטאריסט. כשהייתי חייל
יחול בי קרע גדול יותר , הציונות והספרות העברית ביטאו משטמה עזה כלפי הזהות היהודית

  .הויות שלי בדרך פתלתלה עליה אומר כאן מעט דבריםשיוביל אותי לתור בכלל מוקדי הז

  . בתרגום עברי סלב מילוש'צ עדיין לא יצא לאור ספרו של 1980בשנת 
  מוקף ספרי , אני סגור בחדרי חודשים ארוכים, שנה קריטית ואינטנסיבית

  בתרגום " (וזרח השמש ובא השמש"הספר של מילוש . שירה ודממה
  את השפעתו עלי תיארתי. פר מכונן כתיבה אני רואה בו ס,)דוד וינפלד

  הוא יצא. כמטרונום שתקתוקו מעניק קצב למוסיקאי ומאפשר לו לנגן
  אך אני אכיר אותו רק עם תום סופת הציקלון שטלטלה ,  1981- לאור ב
  יהודית -ישראלית- המזרחית, נשאה אותי בין מוקדי הזהויות שלי, אותי

  ".  חאור שמ"ונשאה אותי בשיאה גם לישיבת 
  הגיעה למיצויה לאחר שתתברר " אור שמח"על פי ישיבת " בשורה"גם ה

  שביטויה הגורף הוא בניכור , השנאה למזרחיים אצל הכלל החרדי אשכנזי
  ובקשרי נישואין בין עדתיים ,  בין מוסדות החינוך–למן הגיל הרך 

  תיפגע הזהות , בסיום המסע הזה. מועטים לעומת המערכת החילונית
  . האנטגוניזם של הציונות כלפי היהדות יובהר היטב. לית פגיעה קשההישרא

פנימי שלי עם האמפטיה כלפי החברה -צביון האמונה היהודית יהיה מעין קוד אתי אישי
סלב מילוש עם תנופתו 'צ. להיפך, האמונית אך ללא הזדהות עם הערכים הציבוריים שלה

  . נפש השירה היא הרלוונטיתשביער ה, הגדולה יהיה לי מי שדרכו אגלה מחדש
יגלה , המפגש עם ארון הספרים ההוא. ספסל הישיבה זימן לי מפגש מופלא עם הלשון היהודית

כבד פה וכבד לשון נכנסתי . את היותי ערל שפתיים, בוגר בית הספר התיכון והאוניברסיטה, לי
, התלמוד, האגדה,  המדרש–לא רק בכל הנוגע להכרת היצירה היהודית , לארון עשיר ומעמיק
אלא גם לכושר ההבטה המדהים של גדולי היהדות בתחומים שכאשר , ך"ומלא קומתו של התנ

וסוגיות הלכתיות רבות , ערכים אסתטיים, תעמיק בשאלות של ערך האדם, הם הופכים בהם
  . גם אם השמים מעורבים בזה, יעניקו לתודעה של האדם ערך עליון ולא לניסים

מה עניין ". שלחני כי עלה השחר: "מבקש המלאך. נאבק עם המלאךיעקב : דוגמא קטנה
, נתאר לנו את ההיקשים הפואטיים שאפשר להקיש מכאן". שהגיע זמנו לומר שירה"? השחר

. שמו של יעקב מוחלף בסיטואציה זו לישראל: ועוד. כמובן, בתנאי ששגור המקור בלבבך
כי שרית עם : "וההנמקה. שירהיא גם  שישרפתאום נשים לב שבמילה ישראל מוצנעת המילה 

והמפרשים מפליגים הלאה , השירה היא סוג של שררה: גילוי מרגש, הנה". אלוהים ותוכל
  ). חומה( שּור – השראה – פשרה – שררה –ר ׂש: מהאטימולוגיה של המילים שבשורשן שר

מח לי חרוב פלא שלא צ.  שנת הסתגרות גדולה1980היתה שנת , בחדרי במעונות האוניברסיטה
מונע זיהוי של חילופי יום ולילה , ואור חשמל דלק בחדרי... מעיין דוקא נפתח לי, בפתח החדר

קראתי ללא שעה וללא . לבד ושירה, ושירה-לבד, קראתי וקראתי שירה, לבד,  כי אני קראתי–
ריה ריינר מהיה המעיין של , ובחדר). לפעמים ליקטתי צנוברים מאיצטרובלי יער הכרמל(אוכל 
  שכמו בחליל דק " סתו"הנה השיר .  שחתר בי כסידור תפילה,משה הנעמימתורגם בידי , רילקה
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לבקשה אחר נוכחותו של , ת למוות שתהפוך אחר כך לאימה חשכהדעּוניגן את דבר המּו
  : אלוהים
.//  ֵהם נֹוְפִלים ַּבַהָּבָעה ׁשֹוֶלֶלת/,ְּכמֹו ָנְבלּו ַּגִּנים ִּבְׁשֵמי ָׁשַמִים/ ,נֹוְפִלים ְּכֵמָרחֹוק, ֹוְפִליםָעִלים נ

ַהֵּבט ַעל ./ זֹו ַהָּיד ִּתּפֹל. נֹוְפִלים ֻּכָּלנּו. ל ַהּכֹוָכִבים ֶאל ַהְּבִדידּות ִמּכֹ/ילֹות ָהֲאָדָמה נֹוֶפֶלתֵלּוַב
  .דֹו ִיּטֹלְּברְֹך ֵאין ֵקץ ֶאל ּתֹוְך ָי/ ֶאת ַהְּנִפיָלה ַהּזֹאת, ְוַרק ֶאָחד/ ְסִביבֹוֶתיָך ֶזה ְּבָכל

  
ואז השיב , ומה טעמו של הקיום, התחלתי לשאול מה תכליתה של זו הנפילה. הנפילה

ההליכה אל העיר היא מסע . לא המטרה, התהליך הוא העיקר! קהאיָת: קונסטנדינוס קוואפיס
מוטב שימשך שנים / אל לך להחיש את מסעך"...: ארוך שאינו אלא מטאפורה לחיים עצמם

אל תצפה שאיתקה תעניק ./ עשיר בכל מה שרכשת לך בדרך/ אל האי שלך זקןשתגיע ./ רבות
      ."לך עושר

? מי יתחכם ויגיד כעת שהיו כאן סימפטומים ברורים של איזה דיכאון . ישנתי הרבה בימים ההם
, הבנתי שהמסע שלי חסר אפילו את השמחה של מראות הדרך הצדדיים ואיתקה נחרבה מזמן

היא ישראלית ואין בה לא מעוף אלא שנאה והתנגשויות בכל . נצפטואליתהיא אפילו אינה קו
בהונאה הגדולה של האתוס שהורי היו , בהגמוניה החברתית, באמונה, בתרבות: תחום

          :אכתוב) 1990-ב(אחרי שנים ). בן גוריון שיחק בו תפקיד של צור ישראל וגואלו(משועבדים לו 
  
   הָאָרְמַה

בגישושי לנחיתה / ק רב מדי מתבזבזֶלֶד/ תֶלֶקְלכמו במכונית מֻק/ ה את הנפשאני מתניע ביריד
גם לשם המרחק הוא כך וכך שנות / [ולנחות בתוך תוכי/ ךּפ יכולתי להמריא במֻהלּו./על כוכב

/ אלא אל החור השחור/ ם י ָׁשלא אל הכוכבים ֵא/ לו יכולתי להפנות את הטלסקופ]/אור
כל זאת חשבתי בתפילת / שטרם כבו סופית/בירידה שהבעירה קרמטוריומים/ געת בו ִמיִּתְלַאנֹוש

  .דֵבי ָּכִלְבהשחר וֶא
  

  .  בספרית פועלים1981 יצא לאור בשנת ,"ן טהוריָלִס" ,ספרי הראשון
. בחדרי דלק החשמל והתריסים הסגורים הסתירו את שינויי הזריחה והשקיעה. קראתי ללא הרף

 נרדמתי ומצאתי עצמי . שוחחתי איתם.איתם, הם עצמם, שורריםכאילו המ, הייתי בזמן השירה
לשקיקה של , לחשמל שלא פסק,  עדים לתריס שלא הורם- מתעורר והם בין קפלי השמיכה 

לקרא את , בנהיה אחר הנשימה הנכונה לרפרף בה על השורות, תהקריאה בשורות בחרישיּו
ים המקיפות אותה ומעניקות לה את הזיכוך הנכון בה זוככה המילה והורשתה לבא בקהל המיל

מתענה להכיר עד , חוקרת, בלחש, בקול, לבד, מחטטת, קריאה עוקבת. מה שיקרא שמו שיר
טווה את הסוד , באיזה חוקי סתרים אוסף אותי המשורר אליו, עצימת עיניים ושינה איך

, הכותבבשעה שאהיה , שיעניקו את נס הבריאה מחדש בשעה שאהיה הקורא, שמאחורי המילים
  .לאחר הרוויה באה עונה אחרת. טווה את הסוד הזה לתוך הכתיבה שלי

הפתיע אותי ביותר ללמוד על אינטנסיביות הרוע . נהגתי לשבת בספרית אריאלה לקרוא ולכתוב
ואילו . הרצל דיבר על הכנסת הרבנים לקסרקטינים. שהופנה מצד ההנהגה הציונית כלפי היהדות

? את המובן מאליו מדוע לא תאבו להבין?  אתם רוצים מהאנטישמיםמה" :יוסף חיים ברנר אמר
לא , ביצה סרוחה, וניוול רפש, זוהמה, היהודים הם צוענים! את חזון השנאה והבוז לישראל

, אותנו ללא רחם כמו שחונקים דבר נתעב  למרות שחנקו,עמי אירופה... כלבים פצועים, אדם
האם לא יציפו . כל אוצר רוחנו יתוש מת. הפה רוק. הנה. איננו בני אדם כלל. ראויים הם לכבוד

  "?חלאת המין האנושי, הגטאות עכשיו את רחובותינו פרצופים ידועים מכל
בבית הלאומי נכריז על אותם יהודים שלא יסירו מעליהם את  ":בוטינסקי'זאב זומימין התפרע 

לא ניתן להם זכות . נייהלגלח את הזקן ואת הפאות כעל אזרחים מדרגה ש חלד הגלות ויסרבו
  ."בחירה
  .  פתאום איימה והעלתה שנאה, ות שאהבתיהספר

גרמניה על ידי  אם אדע שאפשר להציל את כל ילדי: "דוד בן גוריון – בברוטאליות –ובתווך 
  ."השני אני אבחר בדבר, העברתם לאנגליה ורק מחציתם על ידי העברתם לארץ ישראל
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הטריד אותי ביותר מקורם המשותף של ההוגים . הדבריםרעידת אדמה התחוללה בי למקרא
  ?   מחוז השנאות וההקצנה–האירופאיות ? האמנם...  אירופה–ל "הנ



שם , שם ודאי לא יהיו הבדלים בין עדתיים, "ישיבה"היהודית ב" עצמי"הלכתי לברר את סוגיית 
יך כעת למקרא מותר גם לי לחי. הטקסט היהודי יהיה בסיס משותף שיאחד את כל הזהויות

, הרב אברהם רביץ, לרבי סעדיה גאון" אמונות ודעות"נזכר בדברי מי שלימד אותי מ, הדברים
  .בילדי, גם כשזה פגע במשפחה שלי, שנמנע מלהתייחס לקיטלוג העדתי

קולט את חוסר הכושר של החברה החרדית , "אור שמח"כשאני כבר בישיבת , בשלב הזה
ה של שלימות בין חלקיה ושהיא מסוכסכת כאילו אין התורה להעניק לחברה החרדית עצמה תז
למשורר שהופך לי לדמות אב , כלומר, כאן אני חוזר לשירה, מהווה מצע רעיוני טהור מכל

  .במילים של מילוש.  סלב מילוש'צ: אלטרנטיבית
  

  :הכתיבה כשליחות
"  /"  ,ומצוות עלי לכתוב את תולדותיהן/ אוחזות בעטי/ כי חמש ידיים

ואמונו בשירה הוא אמונו שלאחר המשברים ,  מעורב גם כמשורר וגם כאיש פוליטימילושל אב
הניחו ": "ארשהבַו"בשיר : לאחר מלחמת העולם, החמורים ביותר של העולם התרבותי

  ..." פן יאבד עולמכם/ ,למשוררים רגע של שמחה
  :נמצא כמו המשך "במילינו"ובשיר 

איש לא ./ על ספטמבר באירופה,  על טעם האפרסקים/יכולתי לחבר גם היום שירים "...
איני מסתיר כי את הפרחים ./ וגם שאיני משגיח בנערות העוברות/ יאשימני בהעדר שמחה

ארבעים שנה אני בולע ./ ולאכול גם את כל הצבעים הקיימים/ הקיימים הייתי רוצה לאכול
משורר , כן) ות רבות משמעותכאן באות שור./  (ויכול היה להספיק לי לאלף/ עולם זה לשוא

  ./ ..."על כן אני אוסר על עצמי להיות) ?ומה תשובתו(  /חמשת החושים רוצה הייתי להיות
    

רווח של שמחת להשיב לתרבות את המ, לתת את דעתי על הקריאה, משוררהתחלתי לגלות 
  .בשירתווישוב אליה בשפע וריאציות  "ארשהבַו" יסיים את השיר בו - אמת וצדק של , חיים

  :את המכתב הבא קבלתי בדואר אלקטרוני מפולין
  

  מאת תומאש
  

 
Wednesday 05 February 2003  

... מאמר שלךרשה אווב" מדרש"דווקא אתמול שלחתי למערכת . היה נעים לשמוע ממך, יוסף"
ברדיו , כאן. ייצא לאור מחדש" מאזנים"סופרים ושהאגודת  עדוני מאוד שמח שאתה בוא

ורוצים עוד " שעועית" קיבלו תסכית של דודו טופז בינתיים .יק מספר תסכיתיםמבקשים להנפ
   ".תומאש, דרישת שלום? אולי אתה יכול לעזור. משהו

, שכעבור שנים, דובר עברית רהוטה, מתרגם עמיחי לפולנית, איך הגענו לתומאש מפולניה
מה עוז "נת שהשיר  את הפיסקה הטועעמוס עוזשל " ספור על אהבה וחושך"יתקשה לתרגם ב

יש לפולנים רתיעה מהטלת דופי שלסופר הכותב עברית חסרה משום ? הוא שיר קצת נאצי, "צור
  .הרגישות הזו מצאה חן בעיני. מה

  
  .אהבה לאלהים היא אהבה לעצמך

  את הכוכבים והימים ממלא האני החמוד מכל
  .מתוק כמו הכר והאגודל הנמצץ

  
  לא היה זה לשבחם של המפארים

  החרגול המקשקש בעשב החםאילו
 יכול היה לקלס תכונה זו הקרויה להיות

  .מבלי ליחסה אל אישיותו בלבד, באורח כללי
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ר "כמו אדמו,  הטון המחנך–והחותמת של מילוש ". קביעה ומענה"השיר הזה נושא את השם
  אולי בגלל הטלטלה הגדולה ? תמונת הפינוק שובת הלב שמשמעותה מהי. של חוכמה ומוסר



  
טלטלה שתחרוג מהעניין האישי ומחוז חפצה בתואם שבין , שיוליך אותנו בה מילוש בהמשך
שיברה של המאה העשרים איתה המשורר משוחח ומעורר -ההכרה של משורר עם מצוקתה

  .מאות אלפי קוראים להכירה
 אין להאמין שהשירה –בכל זאת הוא מכאיב ונחלץ לצנן את התלהבותנו : משורר של מחשבה

  –והוא שינה דעתו אודות השירה , ה עולמותתשנ
שמחברים / אני רואה את עצמי כאחד הסוחרים ובעלי המלאכה המרובים של קיסרות יפן"

  ..."על כריזנטמות ועל ירח במילואו/ ,שירים על פריחת הדובדבן
ולא , כך העיד על עצמו מי שכתיבתו חזתה את אסונה של אירופה בטרם מלחמת העולם השניה

  .תוך פריסה על תחומי ביטוי ונושאים שהקנו לה את תהילתה,  מהעיסוק בוהרפתה
של טופז היא הדבר הנכון ביותר לציין את הדיוטה " שעועית"בתשובתי לתומאש לא הערתי שה

אסונה של התרבות הישראלית שאיננה שייכת לרצף האסוציאציות של תומאש , המסוימת
אמר , סלב מילוש'שנתיים לפני פטירתו של צ. המדמה את מה שראה בארץ ובביקורו אצלי

  ..." של אז, החינוך היהודי. בפולין רוצים לשמוע על תלמודי התורה: "תומאש
שידעה לספר לי על ) ורעייתו של תומאש(סלב מילוש 'היא מזכירתו של המשורר צ, אגניישקה
עיתים בהם היא התפעמויותיו וחזיונותיו וה, חרדתו מהמציאות העולמית, סיוטיו, חלומותיו

ונקשרו כל , עד לאותו מכתב שכתבתי אליו אני, מקריאה לו מאלפי המכתבים המגיעים אליו
  .נגד כל הסיכויים והסטריאוטיפים, החוטים בינינו לקשר מרגש

, נקלעו ללון דוקא אצלנו ,מיקווי, החמות והבן שלהם, בעלה, מעורר חיוך לציין שאגניישקה
מקיימים שיחה טלפונית עם המשורר בפולין , ק לילה ירושלמיומצאנו את עצמנו ערים לעומ

 דביקותי בשירת מילוש –ובעצם . כאילו החיבור בינינו מובן מאליו, ומספרים לו על המפגש
, הקריאה, עשתה את הבלתי מובן מאליו לעובדה אודותיה אני מספר בהקשר של חווית הכתיבה

, כמאמין-  חתירתי אחר משמעות עצמי כחילוניהיאוש והתקוה הנרקמים מכלל, החיבור, הניכור
. כמזרחי וכמשתוקק שלא להיות מוגבל בכתליה הכולאים של הישראליות, כישראלי וכיהודי

לשהות בביתם ? מהו החלום. ציין תומאש שהוא בעצם הגשים חלום, כאשר התעוררנו, בבוקר
סממנים יהודיים ושבעה מה שהרשים אותי זה בית עם : "הוא הוסיף. של יהודים שומרי מצוות

  ..."הסתובבתי בבקר בבית ואהבתי לראות הרבה רגליים מציצות מתחת לשמיכות. ילדים
הבעה מלכותית היתה לה כשדיברה : אלא עם אגניישקה, על מילוש שוחחתי לא עם תומאש

  . עליו
. ראנו במוסף הרדיו של הדסה וולמן' שוחחתי עם המשוררת מאיה בז"סילן טהור"עם צאת 

במידה שהאתי הוא המכתיב את : "והשבתי? "כמה שיר שווה: "אלה מאיה בשורה משיר שליש
לא השמאל ולא האתוס הציוני בכללו ,  לא הימין- המשבר היה ברור ". חוקיו של האסתטי

  .מהווים פתרון וביטוי לזהות שלי
שאני למשפחה ,  מנסה למצוא פשר לקיום שהתערער תחתי–טרקתי את הדלת לספרות העברית 

  .ופניתי לעולם החרדי, רוצה להקים
בזמן כזה משלימה ומבשילה בנפש שביעה מסוימת שמאפשרת כנראה . חמש שנים בישיבה
וזרח השמש ": עמידה בחנות ספרים והיד נוגעת בספר שילווה אותי זמן רב. התבוננות חדשה

  ".ובא השמש
  

  ִּלים ֶׁשל ְיֵרָאיוֱאלִֹהים ֵאינֹו ַמְכִּפיל ֶאת ִנְכֵסי ַהּצֹאן ְוַהְּגַמ
  .ְוֵאינֹו נֹוֵטל ָּדָבר ַּבֲעבּור ֶרַצח ּוְׁשבּוַעת ֶׁשֶקר

  ַעד ֶׁשִּנְׁשַּכח ֵּכיַצד ִהְתַּגָּלה, הּוא ִהְסִּתיר ָּפָניו ְזַמן ּכֹה ַרב
  ַּבְּסֶנה ַהּבֹוֵער ּוְבָחֵזהּו ֶׁשל ָצִעיר ְיהּוִדי
  .יּו ְוִיְהיּוֲאֶׁשר ָנכֹון ָהָיה ִלְסּבֹל ְּבַעד ָּכל ֶׁשָה

  
הפתיעה והדהימה אותי הפתיחות  הזו של המשורר המדבר ישירות לסנה הבוער הפועם , הו

בלב שלי פעמו דברים שונים ומשונים והלימוד בישיבה לפעמים רק הגביר ". צעיר יהודי"בלב 
  . כזה הרי לא הכרתי מבט רחב ומרגש?סלב מילוש'צאדון , מי אתה. את הבערה
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מילוש היה לי למאיץ חלקיקים ענק שהניע את כוחותי מחדש , על מחדש משירההתחלתי להתפ

  . למצב של פריקה) charger(להשיב אותי ממצב של טעינה 
לא , לא ערים לו ולא אנדרטות"): על העם היהודי(הנה אזהה את רישום המזג המוסרי שלו 

  ..../"רק המילה הנמסרת מדור לדור ונבואת המשוררים/,פיסול אף לא ציור
  :את המזג המחנך שלה והתמכרתי? מה זיהיתי בשירתו

/ שלא תהא יותר מדי שירה ולא יותר מדי פרוזה/ תמיד התגעגעתי אל צורה יותר נקלטת"
  ."ביסורים מדרג גבוה, לא המחבר ולא הקורא/ ,ותאפשר להגיע לכלל הדיברות מבלי לסכן איש

הייתי לוקח אוגר /  מה הוא בשבילי העולםאילו היה עלי לתאר: "את חוש ההומור התבוני שלה
ותוך כדי הצמדת אוזן אל הלוע / מושיב לעת ערב על כורסה בתיאטרון/ או קיפוד או חולד

  ".צלילי המוסיקה ותנועות הבלט/ הייתי מקשיב לדבריו על אור הזרקורים/ הלח
באולם . / ..?התדע, התחוש, התשמע/ ? לשמחה מה זו עושה–ואם המוות קרוב : "כי"והתנ
  ]34עמוד , שם השיר [!"ינויים מה שופע שולחן הסעודההע

הדיג מתקן את / 'כובע הנזיר'הדבורה חגה מעל / ביום קץ העולם ":את המימד הנבואי שלה
ולנחש / אנקורים צעירים נתלים במרזבים/ ,בים מקפצים דולפינים עליזים./ רשתו המבהיקה

ואשר חכו לאותות ותרועות /  נתאכזבו/  וברקיםואשר חכו לרעמים ... / כיאה, עור של זהב
  ..."אינם מאמינים כי זה כבר מתרחש/ ,מלאכים
גם אם תמיר ארץ , וממך לא תסור/ ,כי לא תעזבך לעולם, ָּבְׁשְּתָךלמד לאהוב את  ":הצניעות

  ]29עמוד , שם השיר..." [שפלות הרוח החפוזה./ הלב הרך,  פגימה היאָּבְׁשְּתָך./ ושם
  

אהבתי את בולמוס הפרחים הנאיביים . טיילתי בצפת בקרית האמנים, 1973בשנת , כחייל, פעם
קיר וחומת אבן ושער . מאחת החצרות נשמעה אז נגינה של חליל. הציירת שאהבתי, של לאופר

נעול ואני ישבתי על מדרגה עקומה ליד השער מדמה את האצבעות המלאכיות שעלו וירדו על 
, העקומה, מכווצות במתיקות ותנועת הזרועות הבלתי נראיתהחרירים ואת השפתיים ה
. הוא מריונטה שכזו, האדם, החלילנית/שנראית כאילו החלילן, האופיינית לאחיזת החלילן

  : מריונטה שמעניקה לכל תיאטרון החיים את טעמו כשדוד מרומם אותו ושר אודותיו בתהילים
 ָאָדם ִּכי ִתְזְּכֶרּנּו ּוֶבן ֱאנֹוׁש ִּכי ָמה  / ּכֹוָנְנָּתה ָך ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ֲאֶׁשרֶתיֹוֶאְרֶאה ָׁשֶמיָך ַמֲעֵׂשה ֶאְצְּבע ִּכי

 ַתַחת ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ּכֹל ַׁשָּתה / ְּתַעְּטֵרהּו ִהים ְוָכבֹוד ְוָהָדרַוְּתַחְּסֵרהּו ְמַעט ֵמֱאלֹ / ִתְפְקֶדּנּו
 ֲאדֵֹנינּו' ה  / ת ַיִּמיםעֵֹבר ָאְרחֹו ִצּפֹור ָׁשַמִים ּוְדֵגי ַהָּים  /ֻּכָּלם ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדיצֶֹנה ַוֲאָלִפים  / ַרְגָליו
  .ָהָאֶרץ ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל ָמה

  :בכל זה נזכרתי כשראיתי את שורות השירה האלה
  רב האמן  

  ְּכָבר ְלִחָּנם הּוא ְּבָכל ָׁשָעה ֶׁשל, ַהַּצַער
  י ַהְּיִציָרה ַהָּיָפה ֵא. ֲאֻרִּכיםַהַחִּיים ָה

  ֶׁשְּתֵהא ִׁשּלּוִמים ִלְדִפיקֹות ַהֵּלב
  ֶׁשל ְיצּור ַחי ּוִמי ִיְסַּתֵּפק

  ?ַּבהֹוָדָיה ְּבַמֲעִׂשים ֶׁשַּקָּיִמים ָלַעד
  

  ַאף ַעל ִּפי ֵּכן ָאַהְבִּתי ֶאת ִיעּוִדי
  יִתי ּבֹוֵחר ְּביֶֹׁשר ֶהָהִי, ַאְך ִאּלּו ֶהְחַזְרִּתי ֶאת ַּגְלַּגל ַהְּזַמן

  .ַקו ַהּגֹוָרל ֵאינֹו יֹוֵדַע. ֵאין ְּבכֹוִחי ְלַנֵחׁש 
  ,ֲהִמן ָהֵאל הּוא ֶׁשִּנְׁשָמֵתנּו ּתֹאַבד

  ?ִּכי ַרק ָאז ְּתֵהא לֹו ַהְמָּתָנה ְּבִלי ְרָבב
 

  :וכמובן
  יֹוִריְפ- ְּברֹוָמא ְּבַקְמפֹו ֵּדי

  ,ַסִּלים ֶׁשל ִלימֹון ְוֶׁשל ַזִית
  ַיִין- ַהַּמְרֶצֶפת ִנְתֵזיַעל 

  .ּוְרִסיֵסי ְּפָרִחים
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אינני בטוח שרק הם שעוברים את מחיצת התרגום בידו של דוד וינפלד באופן , המקצב והצבעים

משורר שכותב : אלא החידוש הגדול שהיה בשבילי הוא] ומובן שאינני יודע פולנית[מרהיב 
  .בשירה הישראלית החדשהדבר שקשה לגלותו . מתוך הזדהות עם הגורל היהודי

משורר שמביט באומץ ובקסם שירי במשבר התרבות המערבית מתוך הגורל של , כאן, והנה
  :ישרטטו את ההזדהות הזו" קראקוב", "ליטא", "וארשה"השמות . אירופה בדור האחרון

  
  ְפיֹוִרי- ָזַכְרִּתי ֶאת ַקְמּפֹו ֵּדי

  ְּבַוְרָׁשה ְלַיד ַהְּסַחְרֶחֶרת
  ,ִביב ָׁשֵלוְּבֶעֶרב ָא

  .ִלְצִליֵלי ַהּמּוִסיָקה ָהַעִּליָזה
  ֶאת ַמְּטֵחי ַהֶּיִרי ַּבֶּגטֹו 
  .ִעְמֵעם ַהַּלַחן ָהַעִּליז

  
  
  
  
  
  . מגדולי המשוררים בני זמננו בשפה הפולנית, 1911יליד  ,סלב מילוש'צ

  קיבל פרס נובל . במשטר הקומוניסטי זוהה במהלך חייו עם המאבק 
  .93 והוא בן 2004פטר בשנת נ. 1980- לשירה ב

  "עיין ערך שירה"בשל אורכו של המאמר יובא המשכו בגיליון הבא של 

  

  רות נצר

  סלב מילוש'צ

  ַּכּפֹות . ַהַּגּבֹות ַהְּזקּופֹות ְּכמֹו ַּכְנֵפי ֲעַטֵּלף, ַהַּמָּבט ֶהָחָכם ַהָּכאּוב

  .ְצָּבעֹות ֵהם ַהָּסֵפקִמְרְוֵחי ָהֶא. ִבְטָחהַהָּיַדִים ֲאחּוזֹות זֹו ְּבזֹו ְּב

   ְלַהּסֹות ְּתׁשּוָקה- ֲאָבל ֶאְצַּבע ַאַחת נֹוַגַעת ַּבְּׂשָפַתִים 

  ,ְלַעֵּכב ִנּסּוַח ַהְּמַלֵּטׁש ַעְצמֹו ְּכמֹו ְזכּוִכית, ְלַהְסוֹות ְמבּוָכה

  . ֶׁשּלֹא ְלַהְסִּגיר סֹוד ַאֲחרֹון

  -ַהֵּמַצח ַהָּגבֹוַּה ִמְתַרֵחק ְוהֹוֵלְך 

  ְמַוֵּתר , רֹוֶאה ַהּכֹל,  ֶׁשל יֹוֵדַע ָּכלֶחְמָלה

  ִּכְבָיכֹול, ַעל ַהּכֹל
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פרסמה שמונה ספרי שירה עליהם זכתה .  אמנית ומשוררת, מבקרת ספרות,   פסיכולוגית יונגיאנית- רות נצר
בה בשנה הקרו). 2004, "מודן("'  אלכימית הנפש–מסע אל העצמי  '–וספר עיון , בארבעה פרסים ספרותיים

" כרמל"ספרי שיריה האחרונים בהוצאת "). מודן("יראה אור ספרה שיעסוק במסע אל העצמי בקריאת הטארוט 
  ".קדיש לאבא"ו" עקבות", "שירים ורישומים-אשה "-

 סלב מילוש ליוסף עוזר'קטע ממכתבו של צ



  יוסי גמזו

  Test case ,גינקולוג ומאהב

  אשה. א 
  ִמְּבִלי ִלְתּפֹס ֶאת ַהָּסמּוי ֲאָבל מּוָכח  ְּכֶשהּוא קֹוֵדַח  , הּוא ִמְתַּפֶּתה ְלַהֲאִמין

  יִזֶמָטִפיְלה ֶשּבֹו ַהִפיִזי ִמְתַאֶּד  ָהֲעטּוָיה, ָרִניתְּבַכף ָידֹו ַהַּנְב
  ִּבְנָבֶכיָה, ְסֶטִריִלי, ְּכָפָפה ֶשל ֻּגִמי ַדק  ְוהּוא ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמְּסכּום ֶשל ָּכְך ְוָכְך
   ֶשִהיא ְגלּוָיה–אֹוָתם ִרֵּגל ָשִנים ַרּבֹות   ָּתֵאי ַנְרִּתיק ּוְזִקיֵקי ְּגָרף ּוְרצּועֹות ֶרֶחם
  ִמְּקוּוצֹוֶתיָה ֶמִשי ַעד ְּבהֹונֹוֶתיָה, ֻּכָּלּה- לֹו ָּכל  הּוא ָחש ַעְצמֹו ִּפְתאֹם ָּפֶתִטי ּוְמֻגָחְך

  ְוַעד ַלַּדק ְּבסֹודֹוֶתיָה ַהְּכמּוִסים
  יָהְּכמֹו ִמְסְּתֵרי ָהֲאָדָמה ְוִחידֹוֶת

   ַהְּמַפֵּלס ָּבּה ִמְפָלִסיםַלֵּגאֹולֹוג
  אֹו ְלֵעיֵני ַאְרֵכאֹולֹוג ַהְּמַפֵּצַח

  .ֶאת ַּפאְזל סֹוד ְשֵלמּות ִשְבֵרי ַהֲחָרִסים
  

  ,הּוא ְמֻיָּדע ָּבּה ְלָכל ִּגיד ּוְלָכל ֵאֶבר
  ָּבם ָחלֹותה ֶׁש"ָסח ְוָכל ָׁש"ָמְלָכל ָר

  ּסֹוֶבֶבתַּתֲעלּומֹות ְזִריַמת ַחֶּייָה ַה
  ַעל ִציר ַהֶּפַרח ְוַהְּפִרי ְוַהּנֹוְבלֹות

  עֹוֶקֶבת ְונֹוֶקֶבת, ַהֵּנץ ֶשּלֹו-ְוֵאין ִנְסָּתר ֵמֵעין
  ֹותּלַּכֲחַפְרֶּפֶרת ַּבְּמִח, אּותְּבִלי ֵל

  ַהֵּסֶבר-ִמן ַהִחיצֹון ּוְגלּוי, ַאַחר ָּכל ְּפָרט
  .ַהֲחצֹוְצרֹות ְוַהְּשָחלֹות, ַעד ַהַּנְרִּתיק

  
  ֲאָבל ִעם ָּכל ַלְמָדנּותֹו ַהֶּמִדיִציִנית
  ,ַהְּמָפֶרֶקת ֶאת ְסָתֶריָה ְלגֹוְרִמים

  ְצחֹוָקּה ַהִּציִנית-ָּתִמיד ִנְדֶמה לֹו ֶשִּמַּבת
  ַּגם ַהָּתִמים, הּוא ְלעֹוָלם לֹא ִיָּמֵלט

  ְּבִגּלּוֵּיי ֲחִשֹיפּוָתּה לֹו לֹא ַיְצִליַח
  תֹוּוֵני ְרִגיׁשִלים ֵמִחיָׁשְלַהֲע

  ֵאיזֹו ְסִגירּות ֶשל ַּגן ָנעּול ֶשּלֹא ַיְבִטיַח
  ָּכל ְּגִמישּותֹו. לֹא ַאָּגס, לֹו לֹא ַתּפּוַח

  ,ָהַאְקרֹוָּבִטית ְּבִאְבחּון ּוְבִנּתּוַח
  ָּכל ִּכְשרֹונֹו ַהִּויְרטּואּוִזי ְּבִיּשֹּום
  ָהרּוַח- ְּכפֹור ִשּפּוטֹו ַהִּדיַאְגנֹוְסִטי ַקר

  , ַהַחם ְוַהָּבשֹּום, ֶּזהַלּגּוף ַהַחי ַה
  ָּכל ִּבְטחֹונֹו ָהַעז ָּבַראְציֹו ַהָּנטּוַע

  )ergo sum)1 ֶשַּמְשָמעֹו הּוא cogito-ַּב
  ְּכמֹו ִנְבָלִמים ִּפְתאֹם מּול ַשַער לֹא ָּפתּוַח

  ֶשל ַהָּקסּום
  ...ֶשְּלעֹוָלם נֹוָתר ָחסּום

                                                              

  ָהָעט ַעל סֹוד ּכֹוְכֵבי ַהֶּלֶכתְּכמֹו ַאְסְטרֹונֹום 
  .ְטָוח-ֲעָדשֹות ַאְך ֶאֶרְך-ְּבֶטֶלְסקֹוּפ ְסתּום

  
  ְוהּוא ֵמִבין ִּפְתאֹם ֶשֵאין ָידֹו ַמַּגַעת
  ָּבאּוְלְטָרא ַסאּוְנד ּוַבֵּליֶזר ֶאל סֹוָדּה

  ַהַּדַעת- ַהַחִּיים ֶאת ֵעץ-ֶשּבֹו ֵמִמיר ֵעץ
  ,                 ַהִחיָדהְוַהִּפְתרֹון ָיָדיו ְקָצרֹות ִמן 

  ְוהּוא יֹוֵדַע ֶשֵּיש ַחִיץ ֶשַאף ַּפַעם
  "ֶסַזם ִהָּפַתח"ֵיש ֵאיֶזה , הּוא לֹא ִיְפרֹץ

  ֲאָבל ֶשַרַעם, ֶשְלעֹוָלם לֹא ִיָּוַדע לֹו ִּכּשּופֹו
  ִנְשָמע ַאְך ְמַהֵּמם ִמָּכל ַמָּטח- לֹא

  שֹוֵטף אֹוָתּה ִמַּקְרַקְפָתּה ַעד ֲעֵקֶביָה
  ,ָל ַא ֵח ר  ַהְּמַשְלֵהב, ֶשִהיא ְּפרּוָזה לֹוְּכ

  ,ְּכמֹו ְיִריחֹו ִלְצָבא ָצֶריָה
  ,ְּכמֹו ְשָמָמה ְלַמְמִטיֶריָה

  ְּכמֹו ִאָּשה
  ְלַמָּגעֹו 

  ...ֶשל ְמַאֵהב
  

   ֶצַבעםֶשַּמִּצית ָּבֶזה , ְו ָה ַא ֵח ר  ַההּוא
  ְּבֻכָּלּה , ִּבְלָחֶייָה, ִּבְבַרק ֵעיֶניָה

  ֵאין לֹו ֶרַבע? ֵאיפֹה, ְמֶחה ַּבִפיְזיֹולֹוְגָיה ֶשָּלּהֵאינֹו ֻמ
  .ִּבְמִחיָלה,  ְּבִקיאּות ַהּדֹוְקטֹורֵמאֹוְצרֹות

  ְוהּוא ַאף ַּפַעם לֹא ִנָּסה ִלְטעֹן ְּכִאּלּו
  ,ִּבְכָתב אֹו ְּבַעל ֶּפה, הּוא ִמְתַמֵּצא ְּבָכְך

   הּוא ְמַרֵּפא אֹוָתּה ֲאִפּלּו–ֲאָבל ֻעְבָּדה 
  :ְיַרֵּפאֳחָלִאים ֶשּשּום רֹוֵפא לֹא ֵמ

  ,ִמן ַהְּבִדידּות, ְגָרהִמן ַהִּׁש
  ִמן ָהְרִאי ֶשהּוא ֵעדּות

  ְלֶקֶמט ֲחָשִאי, ֵשֹיָבה ּבֹוֵגד-ִלְשַֹער
  ַהִּמְתַנֵחל ָּבּה ְּבָעְרָמה 

  ?ָלָּמה ַמה, ַאְך הּוא נֹוֵשק לֹו
  .ִהיאְּכמֹו ֶש. ֶזה ָלָּמה. ָלָּמה  א ֹו ֵה ב  אֹוָתּה

  ְּכֶשְּבֵעינֹו ַהְּמַעְרֶטֶלת, ְוַדְוָקא ָאז  
  ִהיא ַסְך ַהּכֹל ַרק ִמְקֶרה ְקִליִני ֵּבין ַרִּבים  רֹאש ַּבֲאַגְרָטל ָצִחיַח- ּוְכמֹו ַנְרִקיס ְּכפּוף

   ְוִנְזָקף –ֶשֶּזה ַעָּתה ֻהְשָקה ְּבַמִים   ,ְּכֶשִּתָּפַתח ַהֶּדֶלת, ְועֹוד ַּדּקֹות ְספּורֹות
  ָּתבֹוא ַאֶחֶרת ִּבְמקֹוָמּה ְוהּוא ַיִּביט  ,ִהיא ִמְתעֹוֶרֶרת ִלְתִחָּיה ִמן ַהָּנדֹוש ְוַהָּשִכיַח

  take it easy-ַּבֲאִדישּות ַה, ַּגם ָּבּה ַּבּתֹור
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  ִמן ַהִּנְשָקף, ִמן ַהַּקר ְוֶהָעָקר



  ִּדינֹו ַהּיֹוְמיֹוִמי ֶשל עֹור ָּפֶניָה- ִמְּפַסק  ֶאת ֶעְרגֹוֵני, ְזַמִּנית-ּבֹו, ַהְּמַמֵּקד ּבֹו
  )ָשֶֹדה ָיֵחף ֵמַרֲחִמים-ִּדין-יתאֹותֹו ֵּב(  ַהּמַֹח ְוָהאֶֹזן ְוָהַעִין, ַהֵּלב

  ֶאל ַהּגֹוֵנַח, ֶאל ַהַּמְסִעיר, ֶאל ַהַּמְבִעיר  ָּתִמיד ִנְדֶמה לֹו ֶשַרְגָליו ּכֹוְשלֹות ַעל ַסף
  ,ִמן ַהּצֹוֵנן ֶאל ֶהָחִמים, ִמְּדַוי ִלְרַוי  ,ַּפֲעִמי ְוַחד ַּכַּסִיף-ַחד, ָיְפָיּה ַהַחד

  .ְוַהִּכּסּוף ֵאינֹו ַמְדִּביק ֶאת ַהִּנְכָסף  ְּכֶשִהיא ְּכלּוָאה ִּבְזרֹועֹוָתיו ַהּלֹוֲחכֹות אֹוָתּה ָּכֵאש
    ,)ergo sum)2 ָיחּום ֶשל coitoֶאל אֹותֹו 

  ֶאל ַהֶּשֶקט ַהּגֹוֵעש, ַשְחֶרֶרתֶאל ַהְּכִבילּות ַהְּמ  ְּבאֹותֹו ְסַבְך ְמַתְעֵּתַע, א ָשםְוַדְוָק
  .ֶשְּנָהרֹות לֹא ְיַכּבּום אֹו ְיַכּסּום  ,ִמְשָקלֹות, ֶמָטפֹורֹות, ֶשל ֲאָנפֹורֹות

    ֶשל ִסיֶנְקדֹוכֹות ְוֶשל אֹונֹוָמטֹוֵּפָיה
  ְוהּוא אֹוֵפף אֹוָתּה ְּכִמין ְקִטיָפה לֹוֶטֶפת

          
  ,ֶשִּבְזכּוָתן ִהיא ֲאֻיָּמה ַּכִּנְדָּגלֹות

ְוהּוא ֵאינֹו חֹוֵשש ַאף ַּפַעם ֶשָּמא רְֹך  ,ַשֲחלֹוֶתיָה, ְּכֶשהּוא נֹוֵבר ְּבַנְרִּתיָקּה                                
  :ְלֶהֶפְך, ּפֹוֵגם ְּבאֹון ַּגְבִרּיּותֹו ֶשּלֹו  ֲחצֹוְצרֹוֶתיָה ֶשאֹוָתן ָחַקר ַעד ְּכלֹות

  .ִלְכרְֹך ַרק ְמַלֶּבה ָּבּה ֶאת ֻחָּמּה ָעָליו  ַהּיֹוֵדַע, ְוֵאין ָּבִקי ָּבֶהן ָּכמֹוהּו
  ְוהּוא חֹוֵמד ּוַמֲעִריץ אֹוָתּה ַגם ַיַחד      - ֶאת ַהְּסמּויֹות ְוַהִּנְגלֹות , ֻּכָּלּה- ֶאת ָּכל

  ְוִאָּשה, ְוִאָּמא, ְוִהיא ַיְלָּדה ֶשּלֹו  ִמּתֹוְך ַהּתֹהּו ְוַהּבֹהּו, ַּדְוָקא ָשם, ֵּכן
  ְּכֵאב ּוַפַחד , ְוהּוא חֹוֵלק ִאָּתּה ִתְקָוה  ,לֹא ַעל ֵריק, ֶשְּכָבר ָשִנים הּוא ְמַעְדֵּכן ָּבם

  .ְוֶאת סֹוָדם ֶשל ִמְסּתֹוֵרי ַההֹוָרָשה  ֶשּבֹו הּוא, ֶאת ְסִפירֹות ְמַלאי ָהִאיְנֶוְנָטר ֶשָּלּה
    -ַשַּמאי ָראִשי ְוַאְפְסַנאי ּוְמָפֵרק

  ע ּוַבָּדםנֹוֵגן ַּבֶּזַר, ְוֶזה נֹוֵגן  ּוַבְרִזָּלּה ַלֲאָנִליזֹות- צֹאָנּה-ִנְכֵסי
  .        ְוָכְך נֹוֶלֶדת ַהִחיָדה ֶשְּשָמּה ָאָדם  ֶשּלֹא ָתִמיד אּוַלי עֹולֹות ַעל ִמָּדָתּה

    ִּפְתאֹם ִנְדֶמה לֹו ֶשְּצחֹוָקּה ַהַּקל ַמְלִעיז עֹוד
  שירה. ב  ...ַעל ֻיְמָרתֹו ִלְצלֹל ַעד ֵחֶקר ִחיָדָתּה

    
  ְּכֶשהּוא ּבֹוֵקַע, הּוא ִמְתַּפֶּתה ְלַהֲאִמין  ַהּלֹא יֹוֵדַע, ְוהּוא זֹוֵכר ֶאת  ָה ַא ֵח ר

  ְּבִאְזְמֵלי ַחְקָרנּותֹו ְקֵצה ַשֲֹעָרה   ֶאת ֲאָנטֹוְמַית ִּפְתאָֹמּה ָהַאְקָרִאי
  ֵמרֹאש ִנְזָרּה ְוָעט ַעל לֹוט ַמֲחַשֶּכיָה  ֶשּבֹו ִהיא ָצָצה ּופֹוֶשֶטת ֶאת ְּבָגֶדיָה

   ֶשִהיא ְּפתּוָרה–ְּבָפָנסֹו ֶשל ְדיֹוֶגֶנס   ,ַּבּמּוָבן ַהִּמְקָרִאי, ֲאָבל יֹוֵדַע
  ֻּכָּלּה ּוְמֻעְרֶטֶלת-ּוָפה לֹו ָּכלַוֲחשֹ  ֶאת ְּתשּוָקָתּה ַהְּדיֹוִניָסִאית , א ֹו ָת ּה  ַע ְצ ָמ ּה

  ֶשַהִּמִּלים, ֶאל ַהְלֻמּיֹות ָהִאְּלֻמּיֹות  ּוְמֻפְעַנַחת לֹו ַעד ְקטֹן ָהֶאְרָמִזים
  ְּכמֹו ִחידֹות ְשָבא ִּבְפֵני ָחְכַמת ְשלֹמֹה ַהֶּמֶלְך   ֵהן ִנְלאֹות ִלְרּדֹף אֹוָתן ַּבַּצִידֲאִפּלּו

  .ָּבּה ִנְשָלִפים ַהִּפְתרֹונֹות ִמן ָהָרִזים  ָהֵאיְנסֹוִפי ְוַהִּסיִזיִפי ְּכמֹו ַגִּלים
    ַהִּמְתַנְּפִצים ְּבַאְמִפיְּבָרִכים ְוַדְקִטיִלים

 לּוֵלא ַהֶחֶסד: ְוהּוא ִּכְמַעט ָּתִמיד צֹוֵדק  אֹו ְּבָחרּוז ָלָבן ַּכֶקֶצף ֶאל צּוֵקי
   ֶשל ֶהָחתּוםֶשל ַהָּתַרת ַחְרֻצּבֹוָתיו  ָהִאיְנַפְנִטיִלי, ָגמּור- ַהּלֹא, ָאמּור- ַהּלֹא

  ְּבַלֲהטֹו ַהַּפְרָשִני ֶשּבֹו ִנְפֶרֶשֹת  צּוֵקיִּכְבִכי ֶשל ֶיֶלד ַהּבֹוֵקַע ִמְּמ
  ,ּתֹוָבָנָתם ֶשל ָהָאטּום ְוַהָּסתּום  ִלּבֹו ֶשל ִמי ֶשְּכָבר ִמְּזַמן ֵאיֶנּנּו ֶיֶלד

  -ָהיּו ִתְשָעה ַקִּבין ֶשָּלּה חֹוְמִקים ִמְּתשֹֹוֶמת  ַר ק  ֵא ָל י ו, ַאְך ַרק ֵאָליו ִהיא ִמְתַמֶּסֶרת
  ִלּבֹו ֶהָחש ַרק ַּבֻּמְבָלט ּוַבָּדגּוש  ַאף ֶשִּמָּליו ָּתִמיד ְּפחּותֹות ֵהן ִמן ָהֵאֶלם 

  ּוַמֲחִמיץ ֶאת ֶהָחבּוי ָעמֹק ַּבּצֶֹמת  ֶשּבֹו ָדָמּה ַהַחם 
  .ְּבַגָּליוַמֶּכה ּבֹו                                                                                                     .ָנה ְוָהִרּגּושּבֹו ִמְצַטְּלִבים ַהַהְבָח

                                                                                                                             
  ֲאָבל ִעם ָּכל ֲחִריפּותֹו ָהֲאָנִליִטית    ,ָהֲעִשיָרהַּבְּדָמָמה , ְוֶזה נֹוֵגן ָּבּה
  ֶאת ּגֹוֵני, ְּכמֹו ִּבְסֶּפְקְטרּום, ַהְּמָפֶרֶקת  ...ִחיָדה ֶשְּשָמּה ִשיָרהְוָכְך נֹוֶלֶדת ַה

  ּה ַהּמֹונֹוִליִתיִיְפַעת ַהֶּקֶשת ֶשל ִקְסָמ
  

             _______  
  ".   אני קיים,   משמע-אני חושב  : " קביעתו הנודעת של ֶדַקאְרט–) 1(
  ".אני קיים,  משמע–אני שֹוֵגל  "–) 2(
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 אדם לאדם באשר הוא
כמו רבים , ששירתו הנפלאה נותרה בשוליים ,איש של יידיש ושל עברית, לוחם והומניסט

 בסר אחר מיטתו של המשורר יעקב. יםוטוב
 

 עודד פלד

. אמת". מפסיד ומספיד, משורר הוא אדם שמדפיס: "לחיים נחמן ביאליק מיוחסת האמירה
שהלך לעולמו לאחר מאבק ממושך , עם שובי מן הלוויה של יעקב בסר, בשעת לילה מאוחרת זו

אל . הספד לחבר ומשוררכמה מר כלענה ה, אני מהרהר ביני לביני כמה קשה, במחלה ממארת
וראיתי בכתיבתו הוכחה חיה להיותה , ספרי שיריו הראשונים של יעקב התוודעתי בגיל הֶעשרה

, ועם זאת רכה ונכמרת, קשה וחותכת כאבן צור, סלעית וקוצנית, המופלאה בשפות, של העברית
  . לשון עדנה ונֹוַחם ומרגליות אהבה

הוא פרסם קטעים . ורה ההיא פגשתיו לראשונהכחצי שנה לאחר תום מלחמת יום כיפור האר
ביטאון המפלגה , "קול העם"במוסף הספרותי שערך אז ב, "יום הולדת", מתוך פואמה שלי

 "ברית השמאל"ביטאון , "טורי שמאל"ב, מקור ותרגום, ושירים אחרים, הקומוניסטית הישנה
  . ם"של ריפתין ופורשים אחרים ממפ

,  ירחון לספרות ותרבות הקיים עד היום– שנוסד על ידו "77יתון ע"שנים ארוכות אני מלווה את 
שותף . העת הספרותיים בישראל-מפעל של התמדה ונחישות שאין לו אח ורע בתולדות כתבי

, מנת להקים איגוד סופרים חדש-ויחד פרשנו ממנה על, הייתי לפעילותו בוועד אגודת הסופרים
   .ערך- יוכל להיות בה חבר שווה, תו אשר תהאתהא לשון כתיב, שכל סופר ומשורר בישראל
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   בסבך השורשים

 2000בשנת , למשל, כך. ולא נרתע מקשיים ומכשולים, לא של דיבורים, איש של עשייה היה
יעקב . והיה עורכו הראשון, "טאמפלפונקט", תרבות וחברה ביידיש, ייסד את הרבעון לספרות

 "מטעם"לא , "מגויסת"לא ; "מתגייסת"רה לימד אותי ורבים אחרים פרק מאלף בכתיבת שי
-חובקת, לא שבויה בחיקה של אידיאולוגיה טוטאלית, מפלגה או תנועה פוליטית כזו או אחרת

שירה שיש בה ; בצמתים רגשיים של מחלוקת, אלא שירה הנוגעת בקצות עצבים חשופים, כל
לא שירת פלקטים . טוןביקורת נוקבת על מצוקות חברתיות וכשלים פוליטיים וחטאי שררה ושל

, אלא קול מצפונו של המשורר הקורא לו להתגייס למאבק הומאני על שמירת צלם אנוש, רדודה
סופרים ואמנים בני מיעוטים שלשון אימם אינה , צדק חברתי וקשב לרחשי ליבם של משוררים

   . ערביי ישראל ופלשתינים ויוצרים מרחבי העולם הערבי–עברית 

, )עם כובש מול עם כבוש(לבן - ובניגוד לאנשי שמאל מסוימים שראו תמיד את התמונה בשחור
יעקב לא ידע משוא פנים ולא קנאות עיוורת לצדקת צד אחד ברקמת החיים הסבוכה המשותפת 

בשיריו ובמאמרי המערכת שלו הפגין תמיד רגישות לסבלות . לשני העמים היושבים בארץ הזו
  . לאדם באשר הוא אדם, מתרסהזולת משני עברי ה

אבות המזון . דמוקרט לאחר מכן-וסוציאל, קומוניסט היה, יעקב בא ממשפחה פרולטרית
, עול- פורקת, נשמה חופשיה, הרוחניים שלו היו משוררי המהפכה הרוסית ובייחוד סרגיי ייסנין

מבחר הוא תרגם (ושבתה את ליבו , שזיהתה במהירות את כינונה של עריצות חדשה בארצו
שתמונתו ניצבה על שולחן העבודה שלו , ומורה דרך נוסף היה לו"). וידויו של חוליגן", משיריו

   .מאוחר מדי, מעט מדי. מה לאחר מותו-שנּוָדה כל חייו וזכה בהכרת,  אלכסנדר פן–

  . לא שכח את יהדותו ומקורותיו הקדומים ואת ספר הספרים, ואף שיעקב אתיאיסט היה



. 'שורש-דו'קסט טבע עבורם את המונח -  לקבוצת משוררים שאיתמר יעוזיעקב בסר משויך
, כאן היכו שורש חדש של בית, ששרדו את התופת ובאו ארצה, משוררים שהורתם באירופה

בהיותו בן , ובמלחמת העולם השנייה, פולין, הוא נולד בקליש.  שפה חדשה–מקום ויותר מכל 
מה ההיא וזיכרונות הוריו ליוו את כתיבתו כל אימת המלח. ברח עם משפחתו לרוסיה, חמש
ל "לאחר שירות בחיל קרבי בצה. 1950- ועלתה לארץ ב1946- המשפחה חזרה לפולין ב. חייו

ייסד וניהל בתי נוער , עסק יעקב בעבודה חינוכית שיקומית עם בני נוער מטעם משרד החינוך
ושימש ראש המדור הקהילתי , תלמד במכון לעבודה סוציאלית במגמה קהילתי; בלוד ובבית דגן
אך הישגו הגדול . עשרה-אלה היו חבלי הקליטה של מי שעלה ארצה בגיל שש. בעיריית רמלה

  . היידיש והרוסית, שהיתה לו לשון רביעית לאחר הפולנית, היה כיבוש השפה העברית

ורש ש- אלא שחוויית הדו. כמו היתה זו שפת אמו מבטן ומלידה, שירתו כתובה עברית נפלאה
חוזר ונשנה בספרי שיריו , תמונת השורשים היא מוטיב מרכזי. רחוקה מלהיות עניין לשוני בלבד

המופיע , "מציאות כפולה"בשיר ". בסבך השורשים", ולא במקרה, ספרו השני נקרא. הראשונים
האיש ההוא שרץ / ,רחוקה, בעת בריחה מאוחרת,  ילדיפעם בהיות: "... הוא כותב, בקובץ זה

עדֵרי כלבים רקדו / על מחֵטי התיל/ ְּפרום סנטר נותר צלוב/ ,סמוך ִהִּגיר זיעתו על כתַפי-סמוך
./ עודני חי, טובמאוד/ ,טוב.// הנביחות הרטיטו-תוֵּפי- על עור/ ושתי רגליו/ אז מתחתיו

   ".שורַשי נאנקו בִצָיה אכזרית/ - ומים לגמתי./ הנה כאן, ֶהֱעַנְפִּתי צמרת בחצר שיכון של עולים

  
   דם נביאים זורם

אלא . המדברית, מטיל עוגן באדמה החמה, חדשה- המשורר מכה שורש בארצו העתיקה
אני משול , נדמה: "שבהמשך השיר מסתבר ששורשי הבלהה רודפים אחריו בלילות מסויטים

לי טוב שיש / ;או בעל כנף אחר בלתי נודע, צל, לעץ/ בעיני הציפור הנחה על כתפי בקשב
פוצע כל יד המושטת / קוצנית- אם כי צמחתי עם האדמה הזאת כסירה./ ד ציפוראל פח./ שומע

ריקבונם אוגר שריֵדי הכאבים / דלקת העפעפיים נוצרה עם ביעוֵתי הלילה... ַאל פחד/ לגעת בי
  ". אל פיו של גשם זר/ מפיל המון עלי, עת הייתי עץ קרוע שורשים/ אשר נשרו

עץ ששורשיו מתפצלים בכוח , שיר עליו בגשםכעץ ַמ, המשורר צומח מחדש כקוץ נושך
המסיע אותם בעיֵני רוחו לפנים ולאחור במרחב , תובעני, תנועותיו של מכחול מילים דייקן

, את הדימוי והמטאפורה לשפת תמונות חדות, ומתרגם את הרובד המופשט לכאורה, הזמן
, וותה את שירתו כל חייו זו לי"ממשות כפולה". שפת כאב שאינו ַמרפה לעולם, מוחשיות מאוד

לארץ ? שכן לאן הגיע הילד שנמלט בעור שיניו מגיא צלמוות, עולם של אימה קיומית מתמשכת
  . ארץ שמלחמה היא לחם חוקה, אוכלת יושביה

מתבונן בנשים הרות מבעד לעיניים , האיש שהרג במו ידיו, יעקב הלוחם במערכות ישראל
: נה בעודו ניצב ליד שורשי הזית המתכסים צוף שחורומביע את אהבתו להן בשיר קי, כיות"תנ
אני ... דם נביאים זורם ִּבְכֵרסֹות נשים// ושומע, לא זע/ ,עומד, כיליד הסלע אני ניצב כאן, הה"

בכי . ֵחָמר-ֶזֶמר אדמות אדומות, הה.// ֶחְלָּבן מציף את עיַני, ָּדָמן ָהָרן, ְיִפי ִּבְטָנן, רואה בלובן עֹוָרן
ותכירני אשה חׂשוכת ./ תעבורנה נשים הרות על פַני...// טרם בוא לאוויר העולם/ םמות נביאי

  ".וידעתי כי ילדיתיני בפעם מי יודע מה. ואראה בטן ִאמי נפולה./ בנים ותאמר בוא והייָת לבני
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   חבורה מפוארת ונשכחת

ם לו העוול ושואל את עצמי בפעם המי יודע כמה כיצד נגר, משורר וֵרַע, אני מהרהר ביעקב
 ְוֶאגֹוחיי הִּביצה של הספרות העברית רוחשים בלא הרף רפש ? מדוע נדחק לשוליים? הזה

 ושֵמי השירה העברית יודעים כוכבים. וקנאת סופרים חוכמה לא ַּתְרֶּבה, וחבורות מתגוששים
  ן למי, בתולדות הספרות העברית. מאורות של ָקנֹון ומאורות קטנים בצד הדרך, זורחים וכבים



  

שזורים משוררים נפלאים שלא זו בלבד שלא זכו להיכנס , תחיית שפתנו העתיקה ועד היום
יעקב בסר מצטרף לחבורה מפוארת של משוררים , מבחינה זו. נמחקו כמעט, אלא נשכחו, לָקנון

עוזר , ציון תומר-בן, נוח שטרן, יצחק למדן, אביגדור המאירי, שמעון הלקין: שהלכו לעולמם
, קסט- איתמר יעוז: ייבדלו לחיים ארוכים וטובים, ולמשוררים יוצרים; ואחרים, ן איתןאית, רבין

שירתם של אלה לא . ואחרים, משה בן שאול, אנדד אלדן, ישראל הר, משה דור, טוביה ריבנר
. לוהים פתרוניםלא  –שמהו ומיהו , הזרם המרכזי, ְסְטִרים-לפנתיאון הֵמיין, כנראה, תיכנס

להיאבק על המקום הראוי , דעת שלא טחו עיניו-תי לכל משורר ומבקר ברוכוונ, מחובתנו
  . שאינה קורצת לאיש ואינה יודעת לשון חנופה, לשירה של אמת

: הייתי אומר, אילו התבקשתי להכניס את שירת חייו של יעקב למשבצת של מילה אחת
עין לזולת - ֶקֶׁשבכולן-שכל, שכתבת שורות כמו אלה, יעקב, ימתקו לך רגבי עפרך. הומאנית

מרחף ממעל / אני מרגיש פרפר/ פעם אַחר פעם בכתף אשתו/ כשאיש זקן נוגע: "ואהבת אדם
אני יודע / בהינתק היד מכתף אשתו// כנפיו נוגעות ולא נוגעות ריֵסי עיַני/ לִלבי ברעדים זעירים

  ".כמו שלג על שפַתי/ אצבעות האיש הנמוגות/ בין רעד לב לבין/ שעַלי להפריד

 "מקור ראשון"פורסם במוסף השבת של 
  

        

  יעקב בסר

  אני אומר לכם

  ֶאְׁשֶהה ָּכאן ְזַמן ַמה, ָּבאִתי, ָׁשלֹום

  ַהֶּדֶרְך ָהְיָתה לֹא ָקָלה. ֵאֵלְך ִליְו

  ֵּבין, ַּפַעם ִּכְמַעט ְקָברּוִני

  הָצְורֹוְצָלב ְלִליְגִני

  ַמְמֵזר ֶׁשָּכמֹוָך, ָחַמְקָּת

  .ֻׁשָּתִפי ַלֶחֶדר, ָלִניאֹוֵמר ּגֹוי ּפֹו

  ַעְכָׁשו ַהֵּׂשָער ַמְלִּבין ְלַאט

  ְּכמֹו ֶחֶרב ַהַחִּיים ַהְּנסֹוָגה

  .ְּבִאִּטּיּות ֵאיִמים ִלְנָדָנּה
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  שרית שץ  חקק     הרצל

  יש איש  מחזור שירים

  ָלִאיׁש ַהָּגר ְּבִמְטָּבחֹון ַצר  ִּתּקּון ַלְּדָבִרים ַהְּׁשבּוִרים
 

 א  ַוֲחִצי ֶחֶדר ְלֵׁשָנה 
  ,ֵאין ְלִמי לֹוַמר ַלְיָלה טֹוב 

ִמַּתַחת ַלּסֶֹמק, ִמַּתַחת ַלּיִֹפי ַהְּפָרִאי  
.א ְנִזיִריתִהי  ְּבָׁשָעה ְׁשחָֹרה ְׁשטּוַפת ֵזָעה  

.ִהיא זֹוֶהֶרת   הּוא ְמַכֵּון ֵליל ְמנּוָחה ַרְדיֹופֹוִני 
 ֻּכָּלם הֹוְלִכים ֲחֵׁשִכים ְלִצָּדּה

מֹוֶׁשֶכת אֹור, ְוִהיא ְּבֵׁשָלה  י ֶׁשּלֹוַלֲערּוץ ָהִאיִׁש  
  ּוַמְקִּפיא ַמָּבט ִּבְנׁשֶֹרת ִסיַגְרָיה ֵאיְנסֹוִפית  מֹוֶׁשֶכת ְמחֹוִגים ֶאל ְזַמן ַהִחיָדה

 
   .ָקֶפה צֹוֵנןְּבה ּבֹץ ַהְּמַעָּב

   ב
 

ׁשֹוִתים אֹוָתּה, ָׁשָרֶׁשיָה, ָּכל ִזְכרֹונֹוֶתיָה  ָלִאיׁש ַהָּגר ְּבִמְטָּבחֹון ַצר  
  ַוֲחִצי ֶחֶדר ְלֵׁשָנה  ּבֹוֲעִרים אֹוָתּה ֲחלֹומֹוֶתיָה ַהְּגדֹוִלים

ִלְנׁשֹם ַהּיִֹפי , ָמָתם ַלּטֹובְלָהִׁשיב ִנְׁש  
 ֵהן ָהַפְך ְלֶגָחִלים  ,ֵאין ִמי ֶׁשּיֹאַמר ֲחלֹומֹות ְנִעיִמים

  הּוא ְמׂשֹוֵחַח ִעם ֲעֵצי ִאְזָּדֶרֶכת  ְּתֵכֶלת ֶלָהָבה
 ְוַהִּסּפּור ֶׁשַהָּׁשעֹון ֶׁשָּלּה ִיְכּתֹב ַיְרִהיב

ֶמְרָּכָבה, ַמֲעֶׂשה ַאְרָּגָמן  ים ַעל ַחּלֹון ְמסָֹרגַהִּמְתַּדְּפִק  
 ַהְּזַמן ֻּכּלֹו ַיְזִהיב .ּוַמְזִמין ֶאת ֱאלִֹהים ֶאל ִמָּטתֹו

 
 
 ג
 

 ֶלֱאהֹב אֹוָתּה ָאנּו ָּבִאים
 ְנסּוִכים ַוֲחֵפִצים

ּוִציםְמָלִכים ּוְרצ  
ַעל ַהָּׁשַמִיםִלָּבּה ֻמָּנח , ָלֶלֶכת ֶאל  
ַּתְכִׁשיט, בֹודַּפַחד ְּכ  

 ָהִעְנָּבר ְמַחֵּפׂש ֵּפרּוׁש ְלַמהּוָתּה
 ַהְּנִזיִרית

     ו משפחת).1948 בגדאד( ק עיראיליד - הרצל חקק
 ו הוא ואחיו התאום זכ17בגיל . 1950-בעלתה לישראל  
ֶהָעִלים, ַהְּקִלּפֹות ַעל ָהִרְצָּפה  ). 1965(ך העולמית לנוער "באליפות התנ  

   . 2000 – 1997חבר ועד  באגודת הסופרים העברים  ַעל ִּבְטָנּה ְּפזּוִרים
רַהּכֹל ְמַסֵּפר ִמְּנֻקַּדת ְראּות ַאֶחֶרת ֶאת ֵמַמד ָהאֹו   ר ועדת הביקורת של אגודת הסופרים העברים "יו 

ֵנֶזר, יֹוֵתר ְנִזיִרית   בין מייסדי קבוצת הסופרים הציוניים  ).שלוש קדנציות ( 
ֵמי ְּבֵאר ָקִרים, ֶּכֶתר, יֹוֵתר זֹוֶהֶרת  ת המועצה הציונית ויוזם מעשי התנדבות בערי פיתוח  בחסו  

 ִניצֹוץ ֶׁשל ַמִים מּוָפִזים ְוֵיׁש ַׁשְבִריר  חבר ועד עדת הספרדים בירושלים  .1988ובכפרי  ילדים מאז 
   .1997חבר הנהלת המרכז למורשת יהודי בבל מאז  .1995מאז 

  , ן"ר ועדת האתיקה של אגודת הסופרים וחבר ועד בפא"יו ַמְרֶאה ִּתּקּון ַלְּדָבִרים ַהְּׁשבּוִרים
  מש  שי2005-2003בין השנים   .איגוד הסופרים הבינלאומי  

       .כיושב ראש אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל
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את ספרי . ספרי עיון וספרים לילדים,  ספרי שירה6פרסם
  :ז" בכסלו תשנ.בלפור חקק, הילדים כתב בשותפות עם אחיו

מטעם   פרס הוקרה–בצוותא עם האח התאום " חתן האור"
  .המועצה הציונית בישראל



 דודי בן עמי    

  מסע השחורה הנאווה הלא היא מלכת שבא
  )חלק שני(

   .ִראׁשֹון ֵחֶלק ִלְקרֹא) ַּבִּקּׁשּור (ֶאְפָׁשִרי, ְּכַנְחׁשֹון ףסּו ְלָים ֶׁשִּנְקּפֹץ ְוִלְפֵני

  

  .ָקהָהְרחֹו ָלִעירַעד , ַּבָּים, ַּבַּיֶּבֶׁשת, ְוַדְרָּכּה ֻמְפָלָאה ְסִפיָנה ,ִּגיֶמל ֶּפֶרק

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

  ,ָהַעְרָער ִּגְזֵעי ֵּבין ָסבּוְך ַיַער עֶֹמק,  ַהרֶּפֶרא ַצְלעֹות ַעל ַלִּביָרה ָקרֹוב ֵּדי
  .ַלֶּמְרָחק ְסִפיָנה, ֶנֱהֶדֶרת ֳאִנָּיה ,ֲעָנק אֶֹרן ָׁשְרֵׁשי ִמּתֹוְך צֹוַמַחתָׁשם 
  .ְוָרִגיׁש ַהְּמֻעָּצב ְּבַמְרֵאה ְלִאיתּוִפ ּוְׁשִליׁש ְׁשָנַתִים ְּבֶקֶסם צֹוַמַחתִהיא 

  ,ֶׁשּיּוַנף ִמְפָרׂשַל וִחֵּבל ְּתָרִניםָלׁש ְׁש, ְמֻכָּנף ָּכֲאִרי ְמֻפָּסל ַהַחְרטֹום
  .ֲערּוָכה ַלָּים ֶהֶגה ְוַעד ִמִּסּפּון, ִּבְרָוָחה ְוָתִאים ְקטּומֹות ַיְרָכַתִים
  ,ְלַהְפִקיד ֵציָדה ַרב ,ּוְדָגִלים ִנּוּוט ֵליְּכ, ְלַהְצִמיד ְוִצּיּוד ְלַטאֵטא ַרק ָנחּוץ

  ... ְוָאז ָׁשָרֶׁשיָה ְלַנֵּתק, ֶׁשַּתִּגיד ַמה ְוָכל ַמָּתנֹות ,ַמְלּבּוִׁשים
  .ְלהֹוִריד

  ?ַּגִּלים ַעל ְלׁשֹוֵטט ַהְּסִפיָנה ֵּתֵרדֵאיְך , ַּפְרָסה ן'נּו ֵמָהָהר ְמֻרָחק ַהָּים ַאְך
  .ָּבֵאִלים ִלְדרֹׁש אֹו ַּתְחּבּולֹות ְלַחֵּבל ִנָּסה ִאיׁש לֹא ְוַאף יֹוִעיל לֹא ָמנֹוףׁשּום 

  ְּגִדיל ְוַעד ִמְּכלֹוָנס הּוַכן ָׁשם ְוַהּכֹל ִצְוָּתּה ָּכל ְוֻכַּנס ַהַּמְלָּכה ִצְּוָתהָאז 
  .ילָּכָרִג ִנְקָנה אֹו ֶׁשָהָיה טּוב ִמָּכל, ִּבְדמּוָתּה ּוַמְׂשִּכית ְוסּוִסים ֶׁשְנַהִּבים

  
  ִנָּצב ִאֵּלם קֹוֵסם
  .עֹורֹו ְקָמִטים ץרּוֲח, ֵּכֶהה, ַהָּזֵקן ֵקֵרַח

  ,ַצו ְּבִלי, ַהֵּצל ַמְׁשִחיר, ַהְּלָבָנהאֹור , ְּבַמֲעֶרה
  .ְּדָברֹו ֻּתִּפים
  .הּוָבא ָים- ֶמַלח ּוִנְרָּגׁשָלם  קֹוֻּתִּפים

  .ְקצּוָבה ָעָדהַהְּצ, ִמְקָּדׁש ַיְלֵדי ְּתֵריָסר
   ,ְמַכִּסים ,ַהֶּמַלח לֶֹבן יםחֹוְפִנ
  ,ָעָנן ְללֹא ָּבָרק

  ,ַּדָּקה ְּדָמָמה, ָּכאן ַהֶּפֶלא
  .ַרָּכה
  .ָלָבן ְמֻׂשְרָטט ַרק ִנְרֶאה ֵאינֹו ַהֵּצל
  .ָצחֹור ִצּלֹו, ָׁשחֹר ַהּגּוף
  , ָהֲאָנִׁשים ְּתֵמִהים ֵמָאחֹור, ָיַדִים ּפֹוֵרׂש
  , ַהָּׁשָרִׁשים ֶנֱאָנִקים...  ֵאיָמה

  ,ֶנֶתק, ֶנֶתק,  ֶנֶתק.ָהֲאָדָמה
  .ְוִחֵּבל ִמּתֶֹרן ִׁשיָרה
  ,ֶנֱאַסף ָהעֶֹגן

  ,ִמְפָרׂש
  ,סִנְכָנ ָהחֹוֵבל-ַרב

  .ְמֻכָּנס ַהֶּצֶות ִסּפּון ֲעֵלי
  

   ,ָעְקָרה ַׁשַחר ֶטֶרם ַהְּפָלאֹות ֳאִנַּית, ָׁשלֹׁש ַאְׁשמֶֹרתסֹוף , ַּבָּׁשָעה ְּבִדּיּוק
  .ִנְקָרהְל ָערּוץֵּבין , ְוצּוִקים ָהִרים ַעל ִלְגלֹׁש ַהָּיָּמה, הֵהֵחָּל ִהיא ְּבִׁשיָרה

  .ְוהֹוֵלְך ִמְתָקֵרב ַהּנֹוֵצץ ַהָּיםָׁשם ,  ֵנסנֹוְׂשִאים ַמָּלִחים, ַהִּמְפָרׂש מּוָנף ָעל
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  .ְלָבֵרְך ִמְצָנפֹות ְמנֹוֵפף ִלְפֵרָדה, ִמְתַּכֵּנס ַּגּגֹות ַעל ְּבַדְרָּכם ְׁשָבאָּכל ָעם
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  ,ְוַסִּפיר טּוְרִקיז ֵחן ,ָים ּכַֹחל  ְמַרֵּצד ַחְרטֹום  ַעלְלַבָּדּה

  ָלָבן ָׁשת ַּבְרּבּור ְצָבא ,ַּגל ָראֵׁשי

   ֻּכָוןַהֶהֶגה ,ָהרּוַח ְמלֹוא

  .ְּבִׁשיר ַהּמּוַנַעת ֳאִנָּיה

  
  ,ְוׁשּוִנית ַאְלֻמִּגים ִאֵּיי ִצי

  ֵמָאחֹור ,ָירֹק ְטלּוא ָּבִהיר ֵזר

  ָׁשחֹר ָזָהב ַעל ַּפס, ְוַהֵּנס

  .ִּכְסנּוִנית ְמעֹוֵפף ֹוםַחְרט מּול

  
  ָחַלם ִּכי ּדֹוֶמה,  ִאיׁשִסיָרהַעל 

   ְמַרְּדִפים ְּבָחרֹוןּדֹוְלִפיִנים

  .ְלִחָנם, ַהַּיְסעּור ְמַנֶּסה

  
  י ִּתָּמהֹוןִנְבֲהֵלַּדָּיִגים 

  לֹא ָראּו ֶׁשָּכזֹו ֵמעֹוָלם

  . ָהַאֲחרֹוןַהָּים ַעד סּוף-ִמָּים

***           

  .ְּתסֹוֵכְך ְלִמְצָחּה ֵּכָהה ַּכף

  ,ֶׁשּמֹוֵלְך ִמי עֹוֵמד ְיִחיִדי

  . הּוא ַרק ֵהדִמְתנֹוֵפף הֹוד ׁשֶֹבל

  
  ְּבתּוִלי ְּבגּוף ָיֶמיָה ַׁשי

  ,ַמָּתָנה ַהָּים ַעל מֹוִליָכה

  ְמתּוָנה ְּבִמָּדה ְּתׁשּוָקָתּה

  ."יֶׁשִּל ְּבִני "ַהָּׁשִני ִּתְקַותחּוט 

  
  ,ְמַהֵּסס ֵאינֹו ׁשּוב ּגּוָפּהֵחן 

   ֵאין ֶזה ַרע,ֲאָהִבים ִעּנּוֵגי

  .ִיְתַּכֵּנס ְלַרֲחָמּה ַהַחיֵעת 

  
  ,ַהְּׁשחָֹרה ַהַּמְלָּכה מֹוִליְךִׁשיר 

  ,ַהֵּנס ָזָהב ַעל ַּפס, ִחיָדָתּה

  .ַלְּמכֹוָרה ְּכֶׁשַּתְחזֹר ּתּוַׁשרעֹוד 

***               
  

  , ֶּגֶבר-ֶעְציֹון ְּבִמְפָרץ ְּכֶׁשָּנֲחָתה, ְׁשָבאַמְלַּכת 
  .ַוֲחלֹום סֹודֹות ֶׁשל ְסִפיָנה ָלּה ָהְיָתה

  .ְוָׁשַתק ַהּכֹל ֶאת ָיַדע ֶׁשֵהִביָאה ָהִאיִׁשי ַהּקֹוֵסםַרק 
  ,ֲחרּוֶזיָה ַלָּים ְוִהְׁשִליָכה ֶאְלָּגִביׁש ְנעּוָלה ָיְרָדהִהיא 
  . ִׁשיר ָוֵהדְּבֶלְכָּתּה ְמַדְּבִרים ָהיּוֶׁש, ְצָדִפים ְׁשֵני ָעְנָדה

  ,ְרֻטּבֹות ַאּצֹות ְּכמֹו ,ְוטֹובֹות חּומֹות ֵעיַנִיםָהיּו ָלּה 
  , ְּבַעְצָמן ְועֹונֹות ׁשֹוֲאלֹות
  ,ֶׁשַּבֶּדֶרְך ַיִּמים ּוִבְתֵכֶלת ְּבאֹוִפיר ְרוּויֹותֵהן ָהיּו 
  . ֶׁשל ָזָהבַּגְרְּגִרים ַמְצִמיחֹות, ָבִאיםַהְּצ ְמרּוַצת עֹוְצרֹות, ָהרּוַח ֶאת לֹוְכדֹות
   ַמְלַּכת ְׁשָבארֹאׁש ֵמַעל ִרֵחף ְמַסְחֵרר ָׁשם ָסגֹלמֹר , ַהְּבָׂשִמים ִמַּדְרֵכי
  .ָמְלאּו ִעְּקבֹוֶתיָה ּוְלבֹוָנה

  !"א ֵהָּנה ּבֹו,ְׁשלֹמֹהֵהי ", צֹוֵרַח ְּכָבר ְוָהָיה ִהְתַעְדֵּכן ֵמרֹאׁשהּוא , ַהֻּתִּכי ְּכֵתָפּהַעל 
  

  , ִׁשיר ַהִּׁשיִריםַמְקֵהלֹות ָׁשרּו
  .ְמֻיָּתר ִצין ֶמְרָחב ַעִּתיקֹות ןְּבַמְחַס רֶׁשּנֹוַת ֶהָעָנן ַעּמּוד ִעם ,ִּגּבֹוִרים ִׁשָּׁשהָלּה ָׁשַלח הּוא 
  ִהֵּלי ַהִּמְזמֹורִּבְת ִמְתַיֵּׁשב ַהְּסֻגּלֹות ָעָנן ֵאיְך ְוָראּו ֲחָממֹות ִּפְרֵחי ֵהִביאּו ָׁשם ְיָלִדים

  ,ְוַהּמֹר ֵריָחּה ּבֹו  ִנְכְנסּו)ָיִׁשיר(ֵעת 
  .צּוף ִמְׁשֵלי, ְּדַבׁש-ֶיַרח ִמְכְּתֵמי ,ָלעּוף ְּכֵדי ְּכֻתּמֹות ִּבְכָנַפִים, ַאָּגָדה ִּדְבֵרי לֹו ְמַפֵּזר
  ,ְוַחְרָּבם ַהַּמְלכּות ִּגּבֹוֵרי, ֲאֻרּכֹות ִרְׁשִמּיֹות ִלְבָרכֹות ְזַמָּנם ְּבַהִּגיַע ָּכְך- ַאַחר
  , ם ִּבְׁשַחְמחְֹּגָדִיים זּוג ,ָּכֶזה. ָׁשֶדיָה ְּבִתְפֶאֶרת ֲחֶזה- ַמה ְוָחזּו ָׁשְתקּוַרק 

  ,  ּתֹם בְּברֹ ְּבֶלְכָּתּה ְמַדְּלִגים
  .ַהּבֹוהֹות ִּכְפֵניֶהם ָׁשקּוף, ֶמִׁשי ֶׁשל אֶֹהל ַּתַחת
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  .ָנאָוה ַּגם ,ָרהחֹוְּׁש ַּגם ָהְיָתהִהיא , ַמְלַּכת ְׁשָבא
   ,ָׁשר ֵהֵחל ּתֹף ְלקֹול ַהּנֹוףָּכל , ַהחֹוף ֶאת ִטְלְטלּו ְׂשָעָרּה ִּתְלּתּוֵלי

  . ַהָּׁשַׁשר ִצָּפְרֵני, ֶאְצָּבעֹות ֶעְׂשִריםַעל 
  , ְוָזָכר...... ְּבִלי סֹוף ַהּיֹוֵדַע ַהָּיםָּגם 

  . ַמְלַּכת ְׁשָבאֵחיק חֹוףִאיׁש לֹא ָּבא ֶאל 
  
  

  .ֻּתּמֹו ֶאל ּוַמָּסע, ַהִּגיָׁשה, ַהְּפִגיָׁשה, ְׁשלֹמֹהָׁשֵלם ֶׁשל - ִעירִעּמֹו ָּדֶלתֶרק ֶּפ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  

  ִאּמֹוִעם , ְׁשלֹמֹהּו
  - יֹומֹויֹום , ָׁשֵלם- ִעיר-

  .ְלֻתּמֹו ְמׁשֹוֵרר, ָנִׁשים ֶאֶלף ִעם עֹוד
  מֹוָאִבי ַׁשְגִריר ְּדַבר ְמַצֵּטט ׁשֹוֵפטס ִעם  ַעל ַהַּמַוֲאֶׁשר ְוַטְפָסרֵיׁש ָּגם ָׂשר 

  ִהְתקֹוֵטט ִאִּתי ָהַעְרִבי ֶׁשַהִּגּבֹור מֹוֵטט ַמְרֵזַח ֵּבית ,ֲאִנילֹא , ֲאִביֵחי "
  ."ֵלִוי ִעם ָׁשָתה ֵעת ֶׁשִּנְרַמס ַלּכֵֹהן ְמֻיָחס ְּבִמְׁשָמר ַהְּמֻׁשָּמר ֵייִניַעל 
  ַהחֹוֵטאת ָהִעיר ֶאל ְּבִכי ְוָנִביא ֵמִביא ָלֵתתאֹו  ַלְחּדֹל ִאם ּבֹוִכָּיה ַנֲעָרה

  ְלָהִביא ֶׁשִּבֵּקׁש ַלּלֹוֶוה ִמְלֶוה ֶׁשל ָחָמס ַעל ֶנֱעַקר ְמֻנָּמס ְּכֶׁשִאָּכר
   ַהּלֹוֵהט ַּבַּבְרֶזל ַהְּמַחֵּטט ַנָּפח ֶאל ְמאֹוֵתת ִּבְזרֹועֹו" ְּדָבִרים" ִממּוָבאֹות
  ,ִּכְצִבי ָרץ ְוָגָמל נֹוֲעִרים ֲחמֹוִרים, קּוְרָנס קֹול ת ְּבִלְוַי ְלָוָיהְוִקינֹות

  , ֵחתִמְּבֵני ֻמְׁשָחת ֶׁשל ֲעִסיִסית ּוְקָלָלה ַהּׁשֹוֵחט ָיד ַּתַחת ֲאבּוִסים ַּבְרּבּוִרים
   .סִּפָּט ְמַׁשֶּבֶרת ֶעֶרב ַׁשָּבתְּבֶׁש ָּפָנסִעם  ַעל ַּבת ְמַדֶּבֶרת חֹוַתְנּתֹו
  .ּוְלָבִבי רֵעְר ְמַע,ִניִעירֹו,  ֵערַרַעׁש
   ַהּמֹוֵׁשל...  ַעְצמֹו ַהֶּמֶלְך ַעּמֹו מּול ֶׁשל ָהמֹון קֹול

  .ְלֻתּמֹוְמָׁשִלים ּוַמְמִׁשיל 
  
  .ָּבַאְרמֹון ַלְּטָקִסים ֲחָזרֹות ֶנֶעְרכּו. ֻצֶּפהְּמ ַּכַהַּגג ַעל ,ִצְּפָתה ֶׁשַבע ַּבת

  ,ֶּבָהמֹון ַהּכֹלֶאת , ָוַחג חֹול ַמְלּבּוֵׁשי, ַהְרמֹוןִּפיַלְגֵׁשי ַה, ָנִׁשים ַּגל ִׁשְּלחּוֵהם 
  .ּוָמצֹור ִמְלָחָמה ְצפּוִיים מֹוְּכ, ֻּכָּלןֶאת  ,ְלצֹור אֹו ,ַעּמֹון, ְלִמְצַרִים ֲארּוזֹות

  ,ַחִּגית ֶׁשל ַאְלמֹוִנית ִּבְפֻקָּדה ִנְׁשַלחִּכי , ִמיִׁשימֹון ִּבְמִהירּות ָחַזר עֹוד ָּפָרׁשַרק 
  .ִנְׁשַּכח ָׁשם ְצחֹורֹותַּבִית -ַנֲעֵלי זּוג ַיַען,  אֹו ַּתִּניתְצִניִניתאֹו 
  .ְוָהַלְך ָלַקח, ָּבא

  
   ְוֵכָהה ֲעֻמָּקה ְקִטיָפה ְלַהְצִמיַח ְסָלִעים ְּכֶׁשֵהֵחּלּו ְׁשמּועֹות ֶהֱעִבירּו ַהּיֹוִנים ָּכָרִגיל
  .ְמֻגָּנהּוְׁשִניָנה  ּוְבתּוִלים יםַּתְלַּתִּל ,ְמֻׁשָּנה ְּבָׂשָפה ְמַדְּבִרים ְוָהיּו

  ,ַהֵּללַה ִּבְתִפַּלת ֵמַעְצָמם ִנְפְּתחּו ַּבחֹוָמה ַהְּׁשָעִרים
  ,ִהְׁשּתֹוֵלל ֶהָהמֹון

  ,ָּבָאהִהיא 
  !ָּבָאה

  
  , ּדֹוֶאה ֵמֲעֵליֶהם ַּפְרָּפִרים ָּפֵרי ִצי ,ַלִּמְרֶעה ַמְׁשקֹוִפים ַעל ָנחּוָזָהב - ְּדֵגי

  , ְוַכּמֹון ִצּמּוִקים עּוגֹות ָּבֵרַחִים, ָהִרּמֹון ַלֲעֵצי ְּבעּוִנְׁש ַהּקֹוִפים
   ,ֶנְחְּבאּו ְזֵקנֹות ַהּנַֹערִעם  ָחִתיםְּפַּב, ִהְתַנְּבאּו ִּתינֹוקֹות ַהָּבִּתים ְלִפְתֵחי
  .ָנְבעּו ַיִין אֶֹדם ַּבחֹוָמה צּור ַאְבֵני
  -ִאּמֹו ִעם , ְׁשלֹמֹהּו

  .ְׁשמֹו ְיִהי רּוְךָּבּויִרים ִׁשיר ַהִּׁש ִּפְּזמּו
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  ָוָתבֹוא ַהַּמְלָּכה ָיְרָדה ׁשֹוֶתֶקת

  ַנַער הּוא ְּכמֹו ְּכֶׁשִהִּביט
  ּפֹוֵרַח ֶוֶרד ִּבְכִליל

  ְלגּופֹו קֹוְסִמים ְיצּוֶריָה ֶחְמַּדת
  ִמְׁשָּכבֹו ֲחַדר ֶאל ֶּבָהָדר ָיָׁשר

  ֶׁשְּבַּדַהר ַרָּמְךהּוא 
  ְּבֵריַח ִׁשְּכַרְתהּו

  ִסּגּופֹו ָרוֹותְל ְוַיְקִציף ִיְרּדֹף
  טּובֹו ֶאת ָוֵתַדע ִחְּבָקּה ַהֶּמֶלְך

  ָהֶאֶלףלֹא ָהיּו לֹו 
  ְּכאֹוֵרַח ְּבבֹואֹו

  ְיִחיָדה ַאַחתִהיא , ֵיַדע ִמי ִחיָדה
  ִמְנבֹו ַהִּנְׁשָקף ְוסֹוָדּה ִאָּׁשה

  ֵמָאֶלף ָּבּה ְלָהֵחל
  ַהָּיֵרַח ֲעלֹותַעד 

  .לֹא ָיַדע ֵמעֹוָלם ָּנִׁשיםַּב ְקרֹא ְּכמֹו
  
  

  .ֶׁשִהְפִסיד ַעְכָׁשו ְּכָבר ָיְדָעהִהיא . ְּבִמְׂשָחק ְּכמֹו אֹוָתּה ָיַדעהּוא 
  .קִנְפָס ָלּה ִּפְתרֹון ֵאין ,ִחיָדה, ִהיא. ְלַהְצִמיד ִחידֹוָתיוִּפְתרֹון , הּוא
  .ַּתְפִקיד ֵיׁש -  הֶׁשָהְרָת ָיְדָעה ַרק ִהיא ַאְך , ּבֹוֶׁשִּתְרֶצה ָחַׁשבהּוא 
  ,קֶנְחָל ַהֶּכֶתרֵאין ", ָאְמָרהִהיא .  ֶלָעִתיד ַאַחת ָלּה ִקָּוההּוא 
  ."ָּתִמיד ֶזה ָהָיה ָּכְך ַּבַּמְלכּות. ֶמְרָחקֵיׁש , ֶׁשִּלילֹא , ֶׁשְּלָךלֹא 

  
  ,ַּכָּנהּוג בִהְתַיֵּצ ִמִּצְוָּתּה ִּפיִליםזּוג , ְּבִבְגֵדי ַהִּיּצּוג ִהְתַעְּטָפה ָּכְך- ַאַחר
  . ַהָּמָחר ְּביֹום ְּכָבר ְלַהְפִליג ּוְצִריִכים ְמֻאָחר ִּכי ָהָיה ְלַקְחָּתּה ְקָדהִהיא ָּפ
  !ִנְגַמר..ְו ָאְזלּו ֵלב ִמְׁשָאלֹות, ַּבִּמָּטה ִנְׁשֲארּו ְׁשֵאלֹות

  
  .ָּכבּו ֶמןֶׁש ֵנרֹות, ַהָּבִּתים ָחְׁשכּו, ָׁשִביט ֶּפֶלא ִנְדַלק ַהֵּזיִתים ַהר ֵמַעל

  .ִלּוּו חֹוֶתיָהְרָא ַּבִּמְקָּדׁש ְלִוִּיים ,ּוְלָבִבית  ַאֲחרֹוָנהִּבְתִקיָעה ,ַּבּׁשֹוָפר
  ,ְמִסירּות ְּברֹב ַעל ּבֹואֹו ָּבּה הֹוְדָתה
  .ַׁשְגִרירּות ְוַגם לֹו ִנַּתן ָאז ַהֻּתִּכי

   ִּבְנִגיָנה ֲחִריִׁשית ָּפְתחּו ְּכָבר ִלְפֵרָדה ְוֻתִּפים ְּכֵלי ֵמיָתר
  .ִקיָנה ִׁשיר ִלְכבֹוָדּה ְלַחֵּבר ְּבִכְּסאֹו ָיַׁשב ְוַהֶּמֶלְך

  
   / ְוָנאָוה ָרהַהְּׁשחֹו / ִּכְרָבָבה ִמָּנִׁשים/ ַמְלַּכת ְׁשָבא 

   / ֶלָהָבה ְּכַלִּפיד / ִלְבלּוִבי ְּכָתָמר / ִמְׁשָּכָבּה ִּפְלֵאי סֹוד ַהּיֹוֵצר הּוא ָּברּוְך
  /ּה ְלטּוָבַהָּצֵמא ִּבְבָׂשִרי ֶׁשִּנְנַעץ

  
   ַהָּזָהב ִׁשְלֵטי ִעם ָהָרִצים ֲחִמִּׁשים
  ָיְפָיּה ֶאת ְלַלּוֹות ַּבִּמְדָּבר אּוץ- ָרצּו
   ָיּה ִּבְרַּכת ְוָנַתן ָאַהב ַהֶּמֶלְךִּכי 

  . ַרבעֹוד ַהֶּדֶרְך וֶעְציֹון ְלְוַעָּתה
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  , ֵּתלִמְתַּפ ְוַהְּׁשִביל, ַקִּלים ֵהם ִּכְנֵמִרים
  ֲעָרָבה ְּכִנְׁשֵרי  ּדֹוִאיםֵהם



   ְוַעל ֵּתל ִמְדרֹון ִּפיל ַעל ַמְלִּבין ִלְפֵניֶהם
  .ֶמְרָּכָבה ַאֲחָריו עֹוָלהְו
  
  ,ַאֲהָבה ַחד ָלּה ֵליל ,הַמְלָּכ  חֹוֶלֶמתָּכְך

  ,ְּבׁשּוָבּה יֹוֵרׁש, ְוָיֶמיָה ַיִּמיםַעל 
  . ָּפז ּמֹוןִר ַהּנֹוֵׁשר ַׁשְלָוה ְצִליל ִּבְׁשָנָתּה

  
  ֶלָהָבה לִעְנַּב ,ְּבדַֹלח ּפֹוֵעם ַהֲחלֹום

   ַרֲאָוה ִּכְגִביֵׁשי  ַּבְּסָלִעיםנֹוֵבטא הּו
  .י ָאז ִמִּנּוָמָׁשל ְּבִחיָדה ְוקֹוֵרץ

  
  ,ְמַחָּכה ְסִפיָנה ֶעְציֹון ֶּגֶבר ְּבִמְפָרץ, דֹום ַהר ֱאֵמַאֲחֵרי ָעָלה ַהַּׁשַחר
  .ְנִׁשיָקה ּבּועֹות ִהְפִריחּו ּה ָלַאְלֻמִּגים, ּדֹום ֶּדֶקל יִניֵמ ַעל ּפֹוֵרט ָהרּוַח
  ,ְׁשִתיָקה ֶׁשל ִלְנִגיָנה ָרְקדּו חֹוף ַחּלּוֵקי, קֹוֵׁשר ְּברֹוְנּדֹו ָׁשם ֲחבּוקֹות ֲאָבִנים

  . ַמִּׁשיָקה ַעד ִּסּפּון ֵחץ ִּכְמעֹוף ִּבְמִסָּלה רֵּׁשַג ְלַהָּים ַעל ְוהּוְנפּו ִהְתַמְּתחּו
  .ִלְקָראָתם ָצֲחקּו ָים ּוְבנֹות ּדֹוְלִפיִנים, ְּבִעָּתם ִהְצָטְרפּו ִלְתִמיָכה ַּגל ֶאל ַּגל

   ָהֵעיָטם ִהְׁשִקיף ִמַּמַעל ָּגבֹוַּה
  . ֵמָהָכא ְלָהָתם ְלַנֵּוט ֶׁשִּנְרַּתם

  
   ְּבחֹוָתם ְּתַאֵּׁשר ַהּכֹלַמְלַּכת ְׁשָבא ֶאת 

  ,ָּסעַהַּמ ַּתְכִלית -  יֹוְרֶׁשיָהאֹו 
  .ַּתם ֶׁשָּכאן

  
   

 
  

  

  מלכת שבא והמלך שלמה
Loggia di Raffaello 
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  עיין ערך תרגום

  )1977, יוסף ברודסקי( "ְרּגּוםִתַעְצָמּה ִהיא ְּלֶׁשְּכִׁשיָרה , ַאֲחֵרי ַהּכֹל" 

התרגומים נשלחו על ידי . במדור זה בחרנו הפעם להציג תרגומים לשירי משוררים בעלי שם

אנו שמחים לתרום ". עיין ערך תרגום"במיוחד למדור , "עיין ערך שירה"המתרגמים למערכת 

    .בדרך זו להיכרות עם עושר השירה הלועזית

  

  רלס בוקובסקי 'צ

  ארבע וחצי בבוקר

  עודד פלד: מאנגלית

"  ",הּוא ׁשּוב ִׁשּכֹור  ַהָּׂשדֹות רֹוֲחִׁשים

  ,ֲאָבל ֲאִני ִאיַׁשן  ;ִצֳּפִרים ֲאֻדּמֹות

  ,סֹוף- סֹוף  ַאְרַּבע ָוֵחִצי

  ֵּבין ַּבְקּבּוִקים  ,ַּבּבֶֹקר

  ,ְואֹור ֶׁשֶמׁש  ָּתִמיד

  ,ֵאין ֵזֶכר ַלֲחֵׁשָכה  ,ַאְרַּבע ָוֵחִצי ַּבּבֶֹקר

  ְזרֹועֹוַתי ְּפרּוׂשֹות  ַוֲאִני ַמֲאִזין 

  ,ְצָלבִּכ  :ִדיַדיִלי

  ַהִצֳּפִרים ָהֲאֻדּמֹות  אֹוְסֵפי ָהַאְׁשָּפה

  ,ְמעֹוְפפֹות  ,ְוַהַּגָּנִבים

  ,ְמעֹוְפפֹות  ַוֲחתּוִלים ַהחֹוְלִמים

  ,ׁשֹוָׁשִנים ִנְפָּתחֹות ֶּבָעָׁשן  ִצֳּפִרים ֲאֻדּמֹות

  ָמה ֶׁשִּנְפַצע- ּוְכמֹו ְּדַבר  ְוִצֳּפִרים ֲאֻדּמֹות ַהחֹוְלמֹות

  ,ְוִנְרָּפא  ,ּתֹוָלִעים

  ְּכמֹו  ְותֹוָלִעים ַהחֹוְלמֹות 

  , ַעּמּוִדים ְּברֹוָמן ָּגרּוַע40  ְלאֶֹרְך ַעְצמֹות

  ִחּיּוְך ַעל   ,ֲאהּוָבִתי

  .  ְּפֵני ָהִאיְדיֹוט ֶׁשִּלי  ,ְולֹא ָיכֹול ִליׁשֹן

   ,ְוַעד ְמֵהָרה ָיבֹוא ַהּבֶֹקר
  ,ם ָיקּומּוַהּפֹוֲעִלי  .ּכֹוֵתב-ַהַּפַחד ָעָׂשה אֹוִתי ְליֹוֵצר
  .ַהַּפַחד ְוחֶֹסר ַהִּבָּטחֹון

  .ִּבְבִסיִסי ֵאיֶנִּני ְמׁשֹוֵרר אֹו סֹוֵפר  ִויַחְּפׂשּו אֹוִתי
  ,ָּבְרִציִפים  

  ,ְוַיִּגידּו
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  טד יוז

  אדום

  אהוד פדרמן: מאנגלית

  .ֵיין ּבּוְרגּוְנִדי ׁשֹוֵפַע  .ֶׁשָּלְךָאדֹם ָהָיה ַהֶּצַבע 

  .עֶֹמק ַאְרָגָמן, לֹות ְּבעֶֹמק ְטבּוָפַתִיְךְׂש  ָאָבל ָאדֹם. ָאז ָלָבן, ִאם לֹא ָאדֹם

    .ָהָיה ַמה ֶּׁשִהְתָעַטְפְת ּבֹו

  .ִהְתַעַּלְסְת ְּבָאדֹם  ?ַהָאְמָנם ָּדם. ָּדם- ָאדֹם

   ְּכמֹו ַקְצוֹות ַמְלָמָלה ְּפִריכֹות –ַחְׁשִתי אֹותֹו ַחי   ?ֶאת ַהֵּמִתיםאֹו חּום ֲאַדְמָדם ַהְמַחֵּמם 

  ָיכֹוְלִתי ַלַּגַעת. ִמְתַקֵּׁשַחֶׁשל ֶּפַצע   ָּדם ְלַהְנִציַח-ְגִביֵׁשי ֲחלּו

  .ַמְגִליד ִנְצנּוץ ,  ַהָּפתּוַח ֶׁשְּבתֹוכֹוִרידַּבְּו  .ַעְצמֹות ַהִּמְׁשָּפָחה, ֲעָצמֹות ְיָקָרה מֹוֶרֶׁשת

    

  ָלָבן ִצַּיְרְּת ,  ָּכל ַמה ֶׁשִּצַּיְרְּת  ְּכֶׁשָמָצאְת ִלְבסֹוף  ֶאת ַּדְרֵּכְך

  .ְלַהְכִניעֹו, ׁשֹוַׁשִּניםְוָאז ִהַתְזְּת ָעָליו   .ִלְׁשַּכת ַהִּדין. ַחְדֵרנּו ָהָיה ָאדֹם

  , ְמַטְפֶטֶפת ׁשֹוַׁשִּנים, ִהְתַרַּפְקְּת ָעָליו  ְשִטיַח ַהָּדִמים. ֲארֹון ֵמִתים ַלֲאָבִנים טֹובֹות

  , ׁשֹוַׁשִּניםְועֹוד,  ּבֹוִכיֹותׁשֹוַׁשִּנים  .ְּגָלִדים, תְמֻעָּטר ַאְפלּוִליֹו

  ְקָטָנה ּוְכֻחָּלה , ֵּביֵניֶהן, ְוָאז ִלְפָעִמים  ,  מֹוטֹות אֶֹּדם ְקִטיָפִתי–ַהִּוילֹונֹות 

  .ִצּפֹור  . ָּדם ָטהֹור ֵמִּתְקָרה ְלִרְצָּפה- ִׁשְטֵפי

    אֹותֹו . ַהְּכָסתֹות  אֹותֹו ַהָּדָבר

  .ָּכחֹל ָהָיה ְּכָנַפִים. ריֹוֵת ָּכחֹל ֵהִטיב ִעָּמְך  .ַהַחּלֹון ָׁשִני ַחי ַעל ַסַּפת

  קֹוְּגִליָמה ִמַסן ְפַרְנִסיְס-ַׁשְלָּדג ְּכחֹל  . ִמְקָּדׁש–ַאְצֶטִקי  ִמְזֵּבַח. ָּתא ּפֹוֵעם

  ָעַטף  ֶאת ּפֹוִריּוֵתְך  

  .ְּבִחּבּוִקים צֹוְרִפים  . ֶאל ַהָּלָבןַרק ַמְּדֵפי ַהְּסָפִרים ִנְמְלטּו

  ְקָבִרים - ֶדֶדת לֹא ׁשֹו–ְמֻדָּכָאה ָהְיָתה רּוֵחְך ַהּטֹוָבה   

  .ִמְתַחֶּשֶבת, ׁשֹוֶמֶרת,  ַרק ְמַחְׁשֶמֶלת  ּוִמחּוץ ַלַחּלֹון

    ְּפִריֵכי ְקָמִטים, ְּפָרִגים ַּדִּקים

   ְכֶרה ָהָאדֹםַּבִּמ  ,ָּכעֹור ַעל  ַהָּדם

Salvias ,ֶּפַרח ִּבְׁשָמּה ְקָרֵאְך ָאִביְך- אֹוָתּה ָאֻדַּמת  .ִסיד ַהִּמְרָּפָאה-ִהְסָּתַתְרְּת ִמְּפֵני לֶֹבן,  

  , ְּבֶקֶׁשת ֵמֲחָתְך ָעמֹק ַתֵּללַהְּמַּכָּדם   

  ,ָּדם ַאֲחרֹונֹות ֶׁשל ַהֵּלב-ִטּפֹות, ְוׁשֹוָׁשִנים  . ַאְך ַהַּתְכִׁשיט ֶׁשִאַּבְדְּת ָהָיה ַעְצבּות

   .יןִּד- ֲחֻרּצֹות,עֹוְרִקּיֹות, ָאסֹון- ֲהרֹות  
  ,ָּדם- ַּתְחּבֶֹשת ְספּוַגת, ִׂשְמַלת ַהְקִטיָפה ַהֲאֻרָּכה ֶׁשָלְך  "מכתבי יום הולדת"מתוך 

Red   שיר בשפת המקורלקישור   –   
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   ארץ חלום

 אדגר אלן פו
דליה אפרת: תרגום  

  ַלֵּלב ְּכֵאָביו ִרּבֹוא  ִּבְנִתיָבה ְשכּוָחה ּבֹוֶדֶדת
  .ֶזה ְמחֹוז ֶנָחָמה ָורַֹגע  ַרק ְּבַמְלֲאִכים ָרִעים ִנְפֶקֶדת

  ָׁשָמה ִּבְצָלִלים ְמַהֶּלֶכתַלְּנ   ָׁשם ֵשד ְשמֹו ֵלילקֹוםָּמִמ
  ! זֹו ֶאְלדֹוָרדֹו–זֹוִהי   ֵּכס ַמְלכּות ָשחֹור מֹוֵשלִמ
  ַאך ֵהֶלך עֹוֵבר ַּבֶּדֶרְך  ר ַקְצֵוי ָצפֹון ִנְסָּתֵצהְּקִמ

  לֹא ָיֵעז ֶאת ֵעיָניו ִלְפקַֹח  ְלָכאן ַאך ָּבאִתי לֹא ִמְּכָבר
  ְצפּונֹוֶתיָה ֵאיָנם ִנְגִלים   ִמְשָּכןָלּה, מּוָזָרה, ֵמֶאֶרץ ִּפְרִאית

  .ָשהְלַעִין ְּפקּוָחה ַחָּל  .ַלְּזַמן ִמחּוץ -   ַלָּמקֹוםִמחּוץ 
  ֶשָאַסר, ּהּכֹה ָחַרץ ַמְלָּכ  

  .ץִּכי יּוָרם ַהָּמָסך ַהְּמֻצָּי  ,ְללֹא ְגבּול ְנָהרֹות, ַּתְחִּתית- ֲעָמִקים ֵאין
  ְוַהְנָׁשָמה ֶשָּכאן עֹוֶבֶרת ֲאֵבָלה  ,ָערֹותְי- ֲעצּוֵמי, ְמָערֹות, ְּבִקיִעים

  .ִּתְרֶאה ַרק ֶּדֶרְך ַהְּזכּוִכית ָהֲאֵפָלה צּורֹות ְּבֵני ֱאנֹוש לֹא ַיְחׂשֹפּו
    .ִּכי ְדָמעֹות ִמָּכל ֵעֶבר ִיְנטֹפּו

  ִּבְנִתיָבה ְשכּוָחה ּבֹוֶדֶדת  ָהִרים ָׁשם קֹוְרִסים ַעד ֵאיְנסֹוף
  ַרק ְּבַמְלֲאִכים ָרִעים ִנְפֶקֶדת  ְלתֹוָכם ֶשל ַיִּמים ֵאין חֹוף

  ם ָשם ֵשד ְשמֹו ֵלילקֹוָּמִמ  ַיִּמים ֶשְּבַגל ִמְתָגֵעש
  ֵשלִמֵּכס ַמְלכּות ָשחֹור מֹו  .שֹוֲאִפים ֶאל ָשַמִים ֶשל ֵאש
  ַּבְיָתה ָּבאִתי לֹא ִמְּכָברַה  ֲאַגִמים ַעד ֵאיְנֵקץ ִמְׂשָּתְרִעים

  .רָּתֵצה ַקְצֵוי ָצפֹון ִנְסִמְּק  ׁשֹוְמִמים ּוֵמִתיםֵמיֵמיֶהם 
    ֵמיֵמיֶהם ּדֹוְמִמים ְוָקִרים

    .ִעם ְצחֹור ַהֲחַבֶּצֶלת ַהּזֹוֶחֶלת
    

Dreamland  ְלַצד ֲאַגִמים ִמְׂשָתְרִעים
  ֵמיֵמיֶהם ׁשֹוְמִמים ּוֵמִתים
  ֵמיֵמיֶהם ֲעגּוִמים ְוָקִרים

  ,ִעם ְצחֹור ַהֲחַבֶּצֶלת ַהּזֹוֶחֶלת
  ְלַצד ֶהָהִרים ּוְלַיד

  ,ְמַמְלֵמל ָלַעד, ֲחִריִשיתְמַמְלֵמל , ַהָּנָהר
  ,ּוִבָּצהֲאפֹוִרים ְלַצד ְיָערֹות 
  ,ְרָּפָדהִריטֹון ְוַלַּקִמְשָּכן ַלְּט

  ְּבתֹוך ֲאַגְמָגם ּוְבֵרָכה קֹוְדִרים
  –מֹוָׁשב ְלרּוחֹות ָרִעים -

  , ֲהִכי ְטֵמִאיםַּבְּמקֹומֹות
  –ַּבֲעגּוֵמי ַהַּמְחּבֹוִאים 
  ,ָעתִנְב, ָׁשם ִיְפּגֹש ַהֵהֶלך

  ִכיםָעָבר ְמַהְּל- ִזְכרֹונֹות
  ֲעטּוֵיי ַתְכִריִכים
  ,ֶנֱאָנִחים, ִמְתַחְלֲחִלים

  .ֵעת ַעל ְּפֵני ַהּנֹוֵדד ֵהם עֹוְבִרים
   ֲחֵבִרים–ָלָבן -ְּדמּויֹות עֹוטֹות

  ֶשִמְּכָבר ִנְמְסרּו ְּבִיסּוִרים
  . ְוָלְרִקיִעים–ָלֲאָדָמה 

  
  

  . ְּכַמְדֵרגֹות ַהַּׁשַחר- ֶּדֶרְך ָנִזיר 

  .ַצח ָהרּוַח ַעל ָּפָניו ַהְּקרּועֹות

  . ּדֹוֵמַע ַהַּלַחׁש-" ?ַאְּת! ָמִרָּיּה"

  .ְוֵריק ֶהָחָלל

  .ּוְדָמָמה

  .ּוְנגֹוהֹות

 יוכבד בת מרים

  קישור לשיר בשפת המקור – 
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  פול ורלן

  המצוקה

   יוסף-חמוטל בר: תרגום

  ,ּוָמההׁשּום ָּדָבר ְּבָך לֹא ְמעֹוֵרר ְּבִלִּבי ְמ, ֶטַבע

   ָהָאדֹם ַהַּקלַהֵהדלֹא , לֹא ָׂשדֹות ּפֹוִרִּיים

  לַללֹא ַמְׁשֵאבֹות ַּבֲח, ָיהֶׁשל ִׁשיַרת רֹוִעים ְּבִסיִציְל

  .לֹא ְרִצינּות נּוָגה ֶׁשל ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה, ַהּבֶֹקר

  

  ,ֵמַהִּשיִרים, צֹוֵחק ֵמָהָאָדם, ּותֵמָאָּמנֲאִני צֹוֵחק 

  ִמִּמְקָּדִׁשים ְיָוִנִּיים ּוִמְגְּדֵלי ְסִּפיָרלֹות, ֵמֲחִריָזה

  ,ֶׁשְמַצְּירֹות ִּבְרִקיִעים ֵריִקים ַהַּקֶתְדָרלֹות

  .ֲאִני רֹוֶאה ְּבַעִין ֲאִחיָדה טֹוִבים ּוְרָׁשִעים

  

  ּכֹוֵפרי ֲאִנ, ַלֲחלּוִטיןֵאיֶנִּני ַמֲאִמין ֶּבֱאלִֹהים 

  ֶאְׂשַמח ִאם לֹא ַיְזִּכירּו ִלי יֹוֵתר, ַּבַּמְחָׁשבֹות ֻּכָּלן

  .ּוא ַאֲהָבההֶאת ָהִאירֹוְנָיה ַהָּבָלה ֶׁשְּשָמּה 

  

  ,ּפֹוֵחד ָלמּות, ֵלֶאה ִמְּכֵדי ִלְחיֹות

  ִמְׂשָחק ְלִנְצנּוִצים ֶׁשל ֵׁשֶפל ְוֵגאּות

  .ְטרּוָפה ַּכֲחבּוַרת ְּפִליִטים ֵמֳאִנָּיה ַנְפִׁשי
  

פרופסור אמריטה מן המניין . ספרות מתרגמת וחוקרת, עורכת, סופרת, משוררת - יוסף-חמוטל בר
לאחר , 8החלה לכתוב שירים בגיל . להורים שעלו מאוקראינה, יוסף-נולדה בקיבוץ תל. גוריון- באוניברסיטת בן

   .מות אחיה במלחמת השחרור
פרסמה מספר . צרפתית  ואנגלית, תירגמה שירה מרוסית. וזה ועיוןפר, בכללם ספרי שירה, פרסמה ספרים רבים

, צרפתית, שיריה תורגמו לאנגלית .יהדות ומוסר, רב של רשימות ביקורת ספרותיות ומסות בענייני תרבות
  :ביניהם,  על שירתה זכתה בפרסים רבים .יידיש וערבית, גרמנית, איטלקית, אוקראינית, רוסית

פרס , 2002 –פרס הנשיא ,  1990 –פרס קרן ירושלים לשירה , 1987 –אביב -רס קרן תלפ, 1987 –ם "פרס אקו
   .2005 –ברנר 

  

  ַוֲאַנְחנּו ְמֻנָּפִחים ְּבֶזהּות
  ,לֹא ְּכמֹו ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ּוְבָיִמים ֲאֵחִרים

  
  אֹוָתם ָיִמים ֵריִקים

  "?ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה"ֶׁשּלֹא ָהְיָתה ְּתׁשּוָבה ְל
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  קתרין מאריס
 יסמןדורית ו: תרגום



  על קצה הנוצה
  

אך הם . מסובכים כ"הדיוט"א ל קורבעיניו שלעתים נתפסים , מונחים המתייחסים לשירה
חוויה קה יותר של ההבנה עמווחשובים ומשמעותיים לצורך הבנת שפתה המיוחד של השירה 

  .הפיוטית
היא ניגון ולכן אעמוד הפעם על מספר מונחים , היא גם מוסיקה. איננה רק מיליםהשירה 

  .המתייחסים למצלול המהווה חלק בלתי נפרד מן השירה
בשל שימוש במילים לטכניקה או דרך בה נעשה , גם בפרוזה בשירה ו,מצלול הוא שם כולל
המשפיע עלינו בעת , צמהוב זה יוצר אפקט בעל ע שילו.משמעותן התוכניתצליליהן החוברים ל

  .יוטיתהקריאה ומעצים את החוויה הפ
******  

  
, מילה או קבוצת מילים שצלילן מחקה את משמעותןל מתייחסח המונ – אונומטופיאה 

או . את המים הניגרים מן הבקבוק" לשמוע" ניתן אשר בהגיתה" בקבוק: "כמו המילה
עת ניר העיתון בה את רחש העלים היבשים או ה מחקאשר צליל" רשרוש"המילה 
, צרצר, פצפוץ, ציוץ, גרגור, טפטוף: מילים נוספות השייכות לקבוצה זו הן. הדפדוף
  .זמזום ומילים רבות נוספות, זבוב

  
 .קיומה של החריזה המקובלתעוד טרם שנוצר אמצעי לשוני קדום  –אליטרציה  

על עצמם בווריאציות שונות באותו  עשיית שימוש בצלילים החוזרים  היאמשמעותו
 בשל  מחד גיסא פונקציונאליתיתהבעבר ההמטרה . םקרובימשפט או במשפטים 

משפט מפורסם הלקוח מן . טית מאידךואסת, ור ביתר קלות את מילות השירהיכולת לזכ
אמירה מפורסמת נוספת ". גד גדוד יגודנו"העונה להגדרה זו הוא המשפט וך "התנ

, וידי, יִנֶו"קה עד היום בשל אפיונה הלשוני וליוס קיסר ונותרה חקונאמרה על ידי י
  ".ניצחתי, ראיתי, באתי"או בשפתנו " י'ויצ

  
שתיקה : כמו, שיש בו סתירה פנימית או דבר והיפוכוצירוף מילים  -אוקסימורון   

 .'שקיפות עמומה וכד, אוויר כבד, רועמת
  

 . מילהפתיחת מספר שורות עוקבות באותה –אנאפורה  
  

 .סיום מספר שורות עוקבות באותה מילה –אפיפורה  
  
 
  

  .נשמח לקבל הצעות קוראים למדור זה

  שרית

  

 .ְתָך ִאיָתָקה לֹא ִרְּמָתה אֹו- ְוָהָיה ִּכי ִּתְמָצֶאָּנה ֲעִנָּיה 

 ,ִנָּסיֹון- ַרב, ְוַאָּתה ָחָכם, ְוַכֲאֶׁשר ָּתׁשּוב

  .ּתּוַכל ָאז ְלָהִבין ַמה ֵהן ִאיָתקֹות ֵאֶּלה
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  קונסטנטין קוואפיס
 יורם ברונובסקי: תרגום



  מנחם פאלק

 שיחות מעבר לגדר
, ַהָּיָקרֲאִבי   

ָּכאן ַוֲאִני  
ַהחֶֹמר ְלִפְסגֹות ֵמַעל, ָׁשם ַהְּתחּוָׁשה ֵאיְך  

ִאְּתָך ֶרַגע עֹוד ַרק ְלַעְצִמי ִּבַּקְׁשִּתי  
?ִניצֹוצֹות ְזרּוַעת ְּבֶאֶרץ  

ִמִּלים ְּבִלי ָׁשֵקט ֶרַגע  
ַמְרֻּכְלָּתּה ּהַמִּציָע עֹוָדּה ַהִּׂשְנָאה ָּכאן  

ַיֲעִבירּו ֵעיֶניָך ּבֹו ֶרַגע  
ְלֶפַתח ִמֶּפַתח, ְלַׁשַער ִמַּׁשַער  

ַהְׁשָלָמה ֶׁשל ּבֹוֵדד ִניצֹוץ  
.ְּבִחָּנם ְוַהּכֹל  

ִחָּבה ֶׁשל  
 

ַׁשְלָוה ֶׁשל ְׁשִנָּיה ְלִלִּבי ַיֲעִניק  
,ַהָּיָקר ֲאִבי  

ָׁשָעה עֹוד ְלַהְמִׁשיְך אּוַכל ְוָכְך  
?ַּבָּמרֹום ָׁשם ַהַּגְעּגּוִעים זֹוְלִגים ֵאיְך  

  .ַהָּבא ַהַּגְעּגּוַע ַעד
ַּפַעם ֵמֵאי ַחִּמים ְמִציִפים ֵהם ָּכאן    

ְמלּוָחה ְּבִטָּפה ְמֻלִּוים  "סתו של רוכסנים " הספרמתוך 
ְּתׁשּובֹות ָלֶהן ֶׁשֵאין ִּבְׁשֵאלֹות  

.ִיְתַמֵּלא לֹא ֶׁשְּלעֹוָלם ֵריק ָללְּבָח  
 

,ַהָּיָקר ֲאִבי  
  ְלַמְעָלה ָׁשם ּפֹוֵגׁש ַאָּתה ִמי ֶאת
ּוַמה ְמַסֵּפר ַאָּתה ְלִמי  

מפיק , עורך, סופר, משורר - מנחם פאלק
  .ומנחה

,ַּבֲחלֹומֹות ֵאֵלינּו ַּתְחזֹר ֶׁשְּדמּוְתָך ְּכֵדי  
.אֹוָתנּו ְמַבֶּקֶרת ֶׁשִהיא ֵּכיָון  בעיר ביסטריצה 17.2.1951-נולד ב 

. 1964-עלה לארץ ב.  רומניה,שבטרנסילבניה
  .אב לשנייםונשוי , מתגורר בירושלים

הֹוָדעֹות ַמְׁשִאיָרה ִהיא, ַּפַעם ִמֵּדי  
.ןזֹוְכָר ֵאיִני ֶׁשָלרֹב  

בעל , למד ספרות עברית באוניברסיטת הנגב
   .תעודת הוראה

 
,ַהָּיָקר ֲאִבי , באגודת הסופרים העבריםהוועד המרכזי חבר  

הסניף חבר הנהלת  ;וחבר בוועדות נוספות
וחבר , ם"חבר באקו, למי של האגודההירוש

חבר  ואיגוד הישראלי לעיתונות תקופתיתה
הסגל הבכיר  -א "אלכ  בוגריבעמותתהוועד 

-2005ר בשנים "מ יו"סגן ומ (בשירות הציבורי
1993( .  

ָהֲעָנִנים ֵּבין ָׁשם ֻסָּכִרּיֹות ְמַחֵּלק ַאָּתה ְלִמי  
.ְלַמָּטה ֶאְצֵלנּו ָּכאן ֶׁשָעִׂשיָת ְּכִפי  

,ִמַּמְמַּתִּקים ְׂשֵבִעים ַהְּיָלִדים  
,ֶחְמָלה ֶׁשל ִלְרָגִעים ְזקּוִקים, ַהְּגדֹוִלים, ְוָאנּו  
ְמַרְׁשֵרׁש ִּבְנָיר ֲעטּוִפים ִּניםְקַט ְרָגִעים  

.ַאֲהָבְתָך ִּבְקֶרם ְמֻמָּלִאים  .2005, 2003ציר בקונגרסים ציוניים בשנים   
אהבה  ",ספר פרוזה,  ספרי שירה10פרסם 

  ".שמנים ומחשביםעל "וספר עיון , "בפריזמה
 

,ַהָּיָקר ֲאִבי, ֵּכן    
ֶׁשָעַזְבָּת ֵמָאז ִהְתַהְּפכּו עֹוָלמֹות  

ֶׁשִּתְרֶאה ַמה ֶאת ֵמִבין ָהִייָת לֹא  
סֹוֵלַח ָהִייָת לֹא  
ְּבַכַעס ָהֵראֹות ְמלֹוא ּדֹוֵחס ָהִייָת  
יָךִּפ ְסגֹור ֶאת חֹוֵסם  
ַהַּׁשֶּלֶכת ִמְּׂשִמיַכת ְלִהָּפֵרד ְמַבֵּקׁש  
ׁשּוב ָהָרִקיַע ֶאל ַלֲעלֹות ְמַבֵּקׁש  
.ִמָּׁשם ְלַתֵּקן ֶׁשּתּוַכל ְּכֵדי  
.ְלהֹוִׁשיַע עֹוד ֶאְפָׁשר אּוַלי  
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  עודד פלד

  יזכור
[  לֹא הֹוִעילּו ְּתִחּנֹוָתיו לֹא ַהְפָצרֹות   ָאִביִבי ָחִמים-ְּבֶעֶרב חֶֹרף ֵּתל

  ַעל ַסְפָסל ְּברֹוְטִׁשיְלד ַהְּׂשֵדָרה  ּובֲאֵחִרים ְלַהִּציל צֹאן ַמְרִעית ְוָלׁש

  , ָמִׁשיַח לֹא ָּבא: ֻּמְבַטַחתָלָאֶרץ ַה  , ַהִּביָרה מֹוֵצא ַעְצִמי ְמַהְרֵהר ְּבֶטֶהָרן

  ]ָמִׁשיַח ַּגם לֹא ְמַטְלֵפן, ָּפְסקּו ָהַרָּבִנים  :ׁשֹוָאה ֶּכֶנס ְׁשָרִצים ַמְכִחיֵׁשיָׁשם 

  ֶחֶבר, ָׂשָטן- אד ְּבכֹור'ַאְחָמִדיִניָג  

  ּוָבֶהם, ַמְרִעיָניו ִּביָׁשיו, ֵמֵרָעיו  ,ַחְרָטה- י ִיְּתֵנִני ָנטֹורִמ, ָאה

  ,ַחְרָטה עֹוְרֵבינּו- ָנטֹוֵרי,  ַרֲחָמָנא ִלְצַלן  אְטָמרַסָוו ַצִּדיֵקי - ד ִמָּלֶמדָחֶא

  ,ַּכְפּתֹור ָוֶפַרח, ֶׁשִהְתַנְּדפּו, ְמׂשֹוׂש ִלֵּבנּו  ֶׁשָּיבֹוא ֵאַלי, ִאם ֶאְפָשר

  –ִמְּמִגַּלת ִּדְבֵרי ַהֵּלילֹות ְוַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים   ְזָקנֹו ֶאְתלֹש, ְּבִסְמָטה ֲאֵפָלה

    ּוִבְרַּכת ֶּדֶרְך ֶאֵּתן לֹו

  ּוְבַעל ָּכְרִחי ָׁשב ְוִנְזָּכר ַּבֲחִסיֵדי  ִמְׂשָרפֹות ֶׁשל ַמְעָלהְל

  ֶׁשִּמְּלטּו ַנְפָׁשם ַּבַּדָּקה אְטָמרַס  ֵכר ְּבַמה ְּמֻדָּברֶׁשִּיָּז

  ַהִּתְׁשִעים ְּבַרֶּכֶבת ִלְׁשַוְיץ ַּבֲעבּור  

  ְּבעֹוד ְׁשַאר ְקִהּלֹות, ַׁשְלמֹוִנים 

  ַרְנִסיְלַבְנָיה מּוָבלֹות ִלְקרֹונֹותְט

  ֲחתּוִמים ְּבַדְרָּכן ַלִּכְבָׁשִנים

  

  ָּכְך ֶנְחַרץ ּגֹוָרָלם ֶׁשל ְיהּוֵדי

  ּוִמְׁשַּפַחת ְׁשָוָׁשאְרֵהאייֹומֹור

  ַהְּצִעיָרה, ִאִּמי ֵלָאה: ִניְסִלי ְּבתֹוָכם

  ְיִחיָדה, ִמֵּבין ִּתְׁשָעה ַאִחים ַוֲאָחיֹות

  ,ַּגם ָאִחיָה ִׁשְמעֹון, ֶפת ָׂשְרָדהְמדֹוֵרי ּתֹ

  ֶׁשָחלּוץ ָהָיה ְוִהִּגיַע ַאְרָצה ְּבעֹוד מֹוֵעד
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  יוכי פרלמן  פנינה פרנקל

  באין מפתח  רק למחצה

   ִמְסְּדרֹונֹות ָצִרים , ְּבַבִית ָנעּול ִלְׁשַנִים
  כל אדם הוא דלת פתוחה למחצה"

  ַּבַּמֲאָבק לֹא ָלַגַעת, ָצִרים ַעל ָהֵראֹות  ,המובילה לחדר משותף לכולם
  ".הקרקע האינסופית מתחתינו

  )תומאס טרנסמוטר                  (  ַּבֲחלֹוף ַהּגּופֹות
  
  

 

   

  ַּבַּבִית ַהָּנעּול ִלְׁשַנִים ִמְתַרֵחב ָהֲאִויר   ַהָּׁשַמִים ְּכֻחִּלים

  ּוִמְׁשַּתְחֵרר ַרק ַּבֶחֶדר ַהּבֹוֵדד   . ָׁשֵקט ַעְכָׁשו ַּבַּבִית

  ַּבְיָתה ַלֲחלֹםָׁשם ֶאְפָׁשר ָלׁשּוב ַה  ֲאִני ַמֲעִדיָפה ְלַהְׁשִאיר ֶאת ַהֶּדֶלת

  ַּבִּמָּטה ַּבֲאַלְכסֹון   .ְּפתּוָחה ַרק ְלֶמֱחָצה

      

  ַּבַּבִית ַהָּנעּול ִלְׁשַנִים ִנִּסיִתי ְלַצֵּיר   .ֶׁשּלֹא ָיבֹואּו ָּבּה רּוחֹות

  ֶמְרָחב ְוָלמּות ּכֹל ַּפַעם ְקָצת- ַמְפִריד-ַקו   

  ְלַבד  ֶׁשּלֹא ַיִּגיעּו ְזרֹועֹות ֶׁשל ְקנֹוָקנֹות ַמְרִעילֹות

    ַהִּמְתַרֲחבֹות זֹו ְּבזֹו ַּבֶחֶדר ַהְּמֻׁשָּתף

 אסבת). יטבתה(חברת קיבוץ  - יוכי פרלמן  
  ֲאִני ָּכאן ְוִיְפְסחּו ָעַלי ַהַּפַעם ֶׁשּלֹא ֵיְדעּו ֶׁש   . שנים11לפני  שכלה את בנה. לשתי נכדות
 

  .ַּגם ְּבִלי ָּדם ֶזַבח ְלִסּמּון ַמְׁשקֹוִפים

  

  אּוַלי אּוַכל ִלְׁשמֹר  ַעל ֲאהּוַבי 

  ַּבֲחַׁשאי ְלַנְעֵנַע ְּבַלַחׁש , ַּבֵּסֶתר

  ֶאת ָהֲעִריסֹות 

  .ַּדי , ַּדי, ְוָלִׁשיר ָלֶהם ַּדי

  

  נּוַע ִמַּתְחֵּתינּו ְוַהַּקְרַקע ָהֵאין סֹוִפית ָּת

  ִהיא ִּתְתעֹוֵרר ְלקֹול ִּתינֹוק 

   

  .ְויֹום ָחָדׁש יֹוִפיַע

  

ר בפסיכולוגיה התפתחותית "ד, בעלת תואר שלישי. נולדה באוזבקיסטן ועלתה לארץ מצרפת - פנינה פרנקל
חוקרת ומרצה בתחומי . כתבה והגישה בעבר תוכנית לילדים בטלוויזיה הלימודית. אביב-חינוכית באוניברסיטת תל

" ידיעות אחרונות", "מעריב", "הארץ", "על המשמר", "דבר: "שיריה פורסמו במוספים ספרותיים של. החינוך
. רים ולילדיםכותבת סיפורים למבוג. יצא לאור בעריכת נתן יונתן" גומת הכרית הריקה"ספר שיריה ". 77עיתון "וב

   .כחלק מסדרת ספרי ילדים שבדרך, "שכח את המעילניב הפיל ", פרה לילדיםלאחרונה יצא לאור ס
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 ספרי ילדים  שניפרסמה . שנים6כותבת מזה
 ,אחד בכריכה ביתית(בהוצאה עצמית , לנכדתה

ת ובמלא). השני בכריכה עבה ואיורים מקצועיים
בהיותי " ספר בשם הוציאה,  שנים לשכול10

בהוצאת אורלי ,  ערןלבנההספר הוקדש ". חסרה
  .ובעריכת מאיר חזן) היום אורלי לוי אוריון(לוי 

  .בימים אלה עוסקת בהכנת ספר נוסף



  זאב-איליה בר 
  אחר הגשם האחרון ְוִּפיְמֶּפְרֶנל ְסִמיתל

  לזכרו של זרח אפשטיין               

  
  ,"ֵריַח ַהִּפְטִרּיֹות ַאַחר ַהֶּגֶׁשם ָהִראׁשֹוןֵריַח ּגּוְפָך ְּכ  ׁשּוב ַמִּגיחֹות, ְלַאַחר ַהֶּגֶׁשם ָהַאֲחרֹון ,ַעְכָשיו"

  ,ְתַחְדִׁשיםָערֹות ַהִּמִּפְטִרּיֹות ַּבְּי  הָלֲחָׁשה ִאָּׁש
  .ְמִפיצֹות ִניחֹוַח ְנעּוִרים  –ִריָקה יַנת ַהְּׁשַוֲאִני ִמְתַרֵּפק ַעל ַמְנִג

  ְמָחִטים רֹוֲחׁשֹות   " ִּפיְמֶּפְרֶנל ְסִמית"
  ,ִּבְרַקב ָהֲאָדָמה  ,"ה ֶּבָלהַאְקָו" ֵּבין ָחְרבֹות

  ְׁשִריקֹות ַּבֲעָנִפים  ֶהָהִרים ַהּסֹוְגִרים ָעֵלינּו-ִּבְצָעקֹות חֹוְזרֹות ֶאל ֵהד
    ,"ַׁשַער ַהַּגְיא"ְּבַיֲערֹות 

  –ְוקֹול ָהִאָּׁשה   ".ףָסָט"ְּבֵפרֹות ֶׁשָנְפלּו ְּבַכֵּפנּו ְּבֻּבְסָּתֵני 
    

  .  ֶעְרָגה  ,ַחר ַהִּמְלָחָמה ַהְּטִרָּיהָהִיינּו ָּכִראׁשֹוִנים ְלַא
    .ְמַחְּפִׂשים ְלַהִּציל ְׂשִריִדים ִמְּקָרב

  
 

  
  ,ַּבֲחֵׁשָכה, "'ֹוְרג'ִקיְנג ג"ִּבְרחֹוב  

    ,ָחַקְקנּו אֹוִתיֹות ֲאֻּדמֹות  ְּבִקירֹות ָהֶאֶבן
זרח בציון לשבח  זכה 33 בגיל  - זרח אפשטיין  ,"ַיְעֵבץ"ָחַמְקנּו ֶאל ַמְדֵרגֹות ִסְמַטת 

ארמון " במלחמת ששת הימים בקרב בחורשת
   עשר שנים ."מוצב הפעמון" ובתעלות "הנציב

  –ְמַׂשֲחִקים ֶאת ַיְלֵדי ַהַּמֲהֵּפָכה 
ׁשֹו  .ְטִרים ְוִנְרָדִפים

     .כ נפטר ממחלת הסרטן"אח
    –ִריָקה ֵפי ַהַּמֲעָצר ָׁשַמְעִּתי ׁשּוב ֶאת ַהְּׁשְּבַמְרְּת  

    .ְּבָתִאים ְמסָֹרִגים" ִּפיְמֶּפְרֶנל ְסִמית"
 שיחק בסרט - )1943-1893( לסלי האוורד  

 לאתוס הסרט והדמות היו ).1938"(פימפרנל סמית"
חשוב בתקופת העמידה הנואשת של בריטניה מול 

-1941בשנים (הרודנות ששלטה על רוב היבשת 
1940(.  

  ,ֶאל ַהֶחֶדר ַהָּיָׁשן" ִהֵּלל"ד ָיַרְדנּו ִּבְרחֹוב ד ְּבָיָי
  ִנְפָרִדים ָלַעד ִמְסִפיֵחי ַהָּצָבא ָהָאדֹם 

  ,ְסָטאִלין-ֶלִנין- ְגְלסֶאְנ- ִמַּמְרְקס
  .ְוָכל ַמִּקיֵזי ַהָּדם)  ָּדן .ֵמִאּיּוָמיו ֶׁשל י(

מרגל בריטי שהטעה את הגרמנים ביחס לאתר 
מנגינת השריקה מלווה את  .הפלישה לצפון אפריקה

ל "הסרט והפכה לאות קשר ביני ובין זרח אפשטיין ז
  .50-בשנות ה

  
  ְללֹא ִּבּקֶֹרת ַעְצִמית

  ".ִּפיְמֶּפְרֶנל ְסִמית"–ָׁשַרְקנּו ְּבִׂשְמָחה 
  )
  ָּכְך-ִריָקה ַהּסֹוִדית ִנְׁשְמָעה ַאַחרַהְּׁש

  .ַחְסֵרי ֵּפֶשר, ְרחֹוִקים, ִּבְמקֹומֹות מּוָזִרים
  ָרְדָפה אֹוְתָך- ִמְלָחָמה-ָרְדָפה- ָמהִמְלָח

  ,"ַאְרמֹון ַהָּנִציב"ִּבְתָעלֹות 
  ,ְּכֵדי ִלְחיֹות
  .ְלָהִמית

  .הִלְקּבַֹע ִקּיּוְמָך ִלְרָגִעים ָּבָאֶרץ ַהְּקַטָּנ
  

  ַהּגּוף ָׂשַרד ֶאת ְׂשֵדה ַהְּקָרב
  .ִעם ִצּיּוִנים ְלֶׁשַבח

  –ְולֹא ָיַדע 
  עֹוד ֶעֶׂשר ָׁשִניםְּב

  .ְּפֵני ָהֲאָדָמה- ִיְׂשרֹד ֶאת  ִמְלֶחֶמת ַהַחִּיים ַעללֹא 
  

              

 44

  )זאב - איליה בר



  חדש על המדף

  

 כולל שמונה פרקים שממשיכים לעסוק במוטיבים "עקבות"ספר השירים  - רות נצר 

.  שירה מיסטית של אמונה זכה ואמונה מרה–" עקבות"בפרק .  שבספריה הקודמים

" אמצע"הפרק . חיות וצמחים המשתרגים אלו באלו, נובע מעולם הטבע" עונות"הפרק 

הפרק . במוסיקה ועוד, בחלום, הינו מבע להלכי רוח מדיטטיביים המתבוננים בגוף

הפרק . מתעד התבוננויות באנשים חולפים ובאנשים של קירבה אינטימית" אנשים"

ק הפר. עניינו בחוויות ילידיות של הארץ הזו כמולדת הזכרונות האישיים" מכורה"

מתבונן בתמונות אמנות " תמונות בגלריה"הפרק . כולל תמונות ממסעות בעולם" מסע"

 .מלווה את מסע האם אל סוף חייה" לקראת-אמא"הפרק . בגלריות

 
מוקדש כולו לאב כתפילת קדיש של בת על הוא ספר שירים ה "קדיש לאבא" -רות נצר  

; נוכח- פור חייו של אב נעדרהבת מלווה את סי. מחלתו ארוכת השנים ומותו, חיי אביה

חיי , הבריחה מגרמניה, תמונתו ערב עלייתו לארץ, מתמונת ילדותו הראשונה כתינוק

שירי הספר הם תהיה חרישית ונוקבת על . אהבת הציור שלו וסוף חייו, החלוץ הנכזבים

וקינה המשובצת בפסוקים מהמקורות היהודיים שהם חומרי הנפש של הבת , חייו ומותו

 הינו דיאלוג בין הבת לאב וגם דיאלוג בין "קדיש לאבא".  ושל האב כאחדהכותבת

  .תפילה לעילוי נשמת האב- והוא שירה, החיים למתים באשר הם

  ."כרמל" בהוצאת ,2006באפריל , שני ספרי השירה האלה יצאו לאור ביחד

 
הוא ספר שיריו החמישי של , שירים חדשים ואחרים - "ארכה תקפה "–אלישע פורת  

, כשליש משירי הספר, ראו אורשטרם , אל השירים החדשים. פורת המשורר אלישע

  .שהובאו מספרי שיריו הקודמים של המחבר, משלימים מצטרפים שירים

 

בספר מצוי מבחר מייצג משנים ". כרמל"בהוצאת " בואו ימים מפויסים" –דליה יאירי  

 עמדה בחזית עודתיה כל דליה יאירי בחרה שלא לחשוף את יצירו. רבות של יצירה

עם התייחסויות , חיפוש, שכול,  אהבה-הספר משלב שירה אישית מאוד  .האקטואליה

 .מרבית השירים מתפרסמים כאן לראשונה. לנופים ולמציאות העכשווית, לאירועים
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  קוראים כותבים

  

 .קראתי את הירחון ונהניתי במיוחד
  . והנוחות לדפדף ולהתמצא, השירים, המאמרים המרתקים, המדורים, מהמגוון העצום

 .היתה נפלאה, הנגיעה הקלה בשירי מחמוד דרוויש
כמובן שהתלהבתי מצופן . היתה מעמיקה, של יונה וולך' יונתן' ארנון בשיר ר"דההתבוננות של 

  .היתה חוויה, ובכלל לפגוש את בוקובסקי ועוד במאמר עומק שכזה. אריאל
  .ובבי השירה באשר הםהמשיכי במפעל המרשים הזה לטובת ח

  תודה רבה
  יפה נבו

  

 ,לשרית
בדרך כלל נותרת נפעמת ונרגשת ואף פעם לא שולחת מילת , אני זכיתי להימנות על קוראייך

 .תודה או הערכה
' הפואמה הנפלאה של פרופ,  המיוחד על פושקין כשבמרכזוהגליוןבזה הרגע סיימתי לקרוא את 

  . יוסי גמזו ואני סוערת ונרגשת מתמיד
המקצועיות , על הרמה, הגליונותעל המצגות ויתר ,  הזההגליוןאני מוצאת לנכון להודות לך על 

  .ופתיחת ערוץ השירה גם בפני הדיוטות כמוני
  .יך על מפעל שראוי להוקרהאני מודה לך ומחזקת את יד

  זהרה
  

   ,שלום לשרית
מצגות והן בכתב העת התמסרות שלך לעבודת השירה הן בהאני חייב להביע את התפעלותי מ

אני . אפשר באמת להגיע לתוצאות נהדרות, כנראה שרק מתוך מסירות נפש". עיין ערך שירה"
תון עוד יתפתח למדורים וכי תרבו במעשה תרגום שתורם רבות לשירת המקור ימאמין שהע

את מיוחד במינו ש ,כמי שהיה שנים רבות עורך אני חש רגע חגיגי בראותי איזה עתון חי. שלנו
ש לבבי ליוסי גמזו על "אנא מסרי ד. שאי ברכה על עמלך והתגאי במעשה ידיך. מפיקה ועורכת
  . העצה והעזרה

   רייך אשר, שלך
  

 ,לשרית שלום
) לשעבר(היות ואני מדריך בהתנדבות קבוצת עולים . תודה על הקובץ המרתק של שירי פושקין

 . בליווי המכתב המצוטט להלן,הרשיתי לעצמי להפיץ ביניהם את הקובץ הזה, מרוסיה
  ולך כרגיל יישר כוח

  שלום אילתי
**************  

  ,חברים יקרים
אבל אולי יעניין אתכם להכיר קצת ממנו ...פה- כל פושקין בעל אתם בוודאי כולכם יודעים את 

  .בעברית
  . שירהלשוחריחוג האשר יוצא על ידי , לכן אני מנסה להעביר אליכם קובץ שירים זה

  !ו ותיהנוהתרשמ
  !ולהתראות באביב בטיול פרחים בצפון הנגב

  שלכם בידידות
  שלום
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  !בוקר טוב! שרית
  !ם ..................מהמ, מרשים, קראתי בעיון הגליון

  !כך מרגש-כל ,ם שהם אחדי שני,כך התרשמתי מהתרגומים של המצבה וגלעד-כל
פרט לשמועה , ידעתי עליו דברשכמעט ולא ( על פושקין פואמהוגם ה, גם הפתיח שלך לגליון

, הגדילי לעשות חיל !ובזכותך !!!נאורתי  ) שנה 200שמלפני כ , שהוא גדול משוררי רוסיה
  .וההנאה הרי היא של כולנו

  ,שהיתה לי רחוקה, אני מאד מודה לך שצירפת אותי למקורבי הכתיבה והתרבות הכתובה
  ! בהוקרה רבה !!! לי מימיהיערבוו, רחוקה מדי

    .כ. ר
  

  

המעולים , ובמיוחד את התרגומים, קראתי בענין רב את המהדורה המיוחדת על פושקין
 ,ושמות כגון יבגני אונייגין, לא הכרתי את יצירתו, אודה. לשיריו של המשורר  ,כשלעצמם

את האופרה (ייקובסקי ' התחברו אצלי דווקא עם צQueen of Spades -רוסלאן ולודמילה ו
פרשת  ). מהמם-ראיתי בבולשוי , כפי שהיא נקראת בשפתם, "Pikovaya Dama", האחרונה

באשר . חייו מרתקת ומי יודע מה הפסידה התרבות האנושית בגלל שהוא נכנע למזגו הסוער
ולא נותר לי אלא לבקש שתתני במצגות ובירחונים .  נותרתי עם טעם של עוד-לשירים 

, בעיקר לזו הרוסית  -הקלאסית המקוונים הבאים עלינו לטובה משקל מתאים לשירה 
כי לעולם לא אדע מה אבד , וחבל שאיני מבין את השפה(ליצירתו של פושקין  ובמיוחד
   ).בתרגום
  .Well done,  על הברכהותבוא

  יהודה צרפתי

  

פעם , בערך. הפסקה לשירה: הפעולות שלנו היא עובדת בבית ספר תיכון ואחת, ספרנית, אני 
לפעמים , אנחנו קוראים בקול שירה ויחד ,בספריה, בהפסקה נערות מתקבצים נערים ובחודש

הסתבר לנו שרבים כותבים שירה בגיל . האחרון גם יצירות שלהם עצמם ובזמן, של משוררים
מיהרתי לחפש את  .יותר בנים מוכנים לקרוא בקול את היצירות שלהם, לפחות, ואצלנו הזה

 שלך ואת הנפלא הבאה נציג את האתר בפעם .והוא פשוט מקסים. האתר שלך על השירה
 . להם וכמובן גם למורים שלנו,המצגות

 הרבה בריאות וכל טוב

 אירית קילון
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  אירועי ספרות

  

  :  בהנחיית דן שורר–טרקלין לספרות  
 יצירתו המקסימה של –האדם וכלבו : 20.00בשעה , 14.2.07 –על כלבים ואנשים 

תת הכותרת של ". בשן"מחייה את כלבו , תתומאס מאן שבמשיכות ציפורן מעודנו
  . בשן–על החתום ". איך הפכתי ידיד טוב לענק ספרותי: "הערב

- דעיכתה של האצולה ושל התרבות האוסטרו: 20.00בשעה , 28.2.07 -מארש רדצקי 
יוזף רום מספר על התדרדרותה של . הונגרית לצלילי המארש של יוהאן שטראוס

המפגשים . מוסרי-ל המצוקה והריקבון החברתימשפחת איכרים דרך האצולה א
  .הכניסה חופשית. תל אביב, דיזינגוף סנטר, " הספריה–צומת ספרים "מתקיימים ב

   קריאה חדשה ביצירת עגנון -תמול שלשום והיום  
הסופר : עורך ומרצה, 21.00 -  ל19.30 מפגשים בין השעות 10, קורס ערב, 11.02.2007

שאול המלך שד, בית אריאלה .חיים באר     .03-6910141/5 ' טל,אביב- תל, 25רות
  ספרות ושירה -נשיקה עתיקה  

 מנקודת ויפןסין , המזרח הקדום, הספרות העתיקה של הודו:  20.00 בשעה, 15.02.20
עם עמרם . משורר ומתרגם, שמעון בוזגלו: עורך ומנחה. מבטם של מתרגמים נבחרים

ותרגומיו מן ' מיתולוגיה הודית'ת הספר חיבר א, חוקר הינדואיזם ובודהיזם, פטר
מספר המקומות .  שקלים45: מחיר הרצאה. הספרות הזאת הופיעו בכתבי עת שונים

, בית מורשת בגין. 02-6716498 ' טל:לפרטים והרשמה. מומלץ להירשם מראש, מוגבל
  .ירושלים, 6א נכון "רחוב ש

  במחוזותיו של עמוס עוז 
מיכאל " החל ב.יים באר במחוזותיו של עמוס עוז הסופר ח:11.00 בשעה ,16.2.07

 "פנתר במרתף" ו"פה ושם בארץ ישראל"הפרק הראשון של , "סומכי"דרך , "שלי
משמשת ירושלים הן כזירה והן כגיבור , "סיפור על אהבה וחושך"ב, לפי שעה, וכלה

, רהם כרם אב–סיור במחוזותיו . מרכזי ביצירותיו של עמוס עוז שנולד וגדל בירושלים
 כולל גיחה קצרה – "ברוך- מקור" ושכונת "תחכמוני"בית הספר , גאולה, ארזה-תל

  . 31 הלביתה של זלדה ברחוב צפני
   .02-6292212 ' טל,משכנות שאננים ירושלים .הרצאה בתשלום

 ישראל המרכז ללימודי ארץ צבי-יד יצחק בן 
בסיורים צבי - יד בןעם מחלקת ההדרכה של  .ליד הבית. …לא נודעת כאןלגלות ארץ 

  .הרשמה מראש.   באביב ובקיץ,יוצרים וחגים, בעקבות ספרים
דמויות ) סיור תיאטרון (מעשיות בנחלאות  . 95₪ / 12:00 עד 10:00, 16.3.07, 'יום ו

. וטיפוסים והמון סיפורים בסמטאות הנחלאות עם שחקן ועיתונאי המומחה לבתי כנסת
  www.ybz.org.il   .02-5398855: ןטלפו. צבי- יד בן קי לוי'ג: מדריך

            ₪  65 / 19:00 עד 16:00', יום ה, 22.3.07 
, אלזה לסקר שילר. כגיבורות תרבות, שהיו גם ציירות, משוררותכותבות הכול במכחול 

  ... הקשרים שהיו ביניהן ואלו שיכלו להיות אילו, זלדה ויונה וולך, לאה גולדברג, רחל
  il.org.ybz.www   .5398855-02: טלפון. צבי-בן יד ,נורית בזל: מדריכה

סירקה  הקראה משיריה של –  הקראה משירי משוררים מפגשי-החוג לשוחרי שירה  
  .04-6507472: טלפון". 'מועדון הסנדוויץ", קיבוץ שריד . 20.00 בשעה 8.3.07. טורקה
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  שונות

.  בהיכל התרבות בכפר סבא20.00 בשעה ,22.2.07, יום חמישי – ב"ללערב התרמה לעמותת 

מיסת ,  פורה–שירת הים והדייגים : בתכנית. בניצוחה של פנינה ענבר" נעמה"מקהלת הנשים 

.  שיםשירים על פני המים בעיבוד מיוחד למקהלת נ.  דוריבל קאימי–סוויטת הדייגים . הדייגים

ב המעניקה כלים "עמותת ללל קודש ההכנסות מהקונצרט כל. 09-7640811: הזמנת כרטיסים

  .להתמודדות עם מחלת הסרטן

 

  ִעם ּבֹוא ַהֵּגאּות

  ַּגֵּלי ְּדיֹו ְמִמיִסים ְמׂשּוכֹות ַמְחָׁשָבה

  ְמִטיִלים עֶֹגן ְלאֶֹרְך חֹוִפים ֶׁשל ְנָיר
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