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  דבר העורכת
  

בברכה חמה ואוהבת לחברנו " עיין ערך שירה"לכבוד ולעונג לי לפתוח את הגליון הרביעי של 
מטרתו המוצהרת של הפרס היא . על זכייתו בפרס ראש הממשלה לסופרים עבריים, עודד פלד

 כאלה הם שיריו ". העברית ולעודד מצוינות בכתיבה הספרותית העבריתלהוקיר את הספרות"
ליריים ויש בהם מן , עשירים, נוגעים,  מתעלסים עם השפה העברית ומעוגנים בה-של עודד פלד

  .חובקים בשיריו עולם ומלואו, ההוויה האנושית כולה
  .ראוי אתה גם ראוי לקבלת הפרס! כה לחי עודד

  
מכתבים . עולה על גדותיה" החוג לשוחרי שירה"תיבת הדואר של , תנולשמח. ולענייני דיומא

הן בבקשות להצטרף לספרית החוג והן כתגובות , רבים מגיעים אלינו מן הארץ ומקצוות תבל
בהסכמת " קוראים כותבים"חלק מן המכתבים מובאים במדור . לירחונים ולמצגות השירה

המסייעים לנו , שם-הרבים המצויים איזאת ההזדמנות להודות לכל האנשים . שולחיהם
  . בהנחלת השירה העברית ותרגומי שירת העולם" החוג לשוחרי שירה"בהגשמת מטרתו של 

מצגת ספר הילדים , לאחרונה החלטתי להשקיע גם בשירה המיועדת לפעוטות ולילדים
  .המעוניינים מוזמנים לכתוב אלי. עומדת לרשותכם" שירי אימא אווזה"האלמותי 

  
  ,יליון זהבג

  .אני מקדמת בברכה את הכותבים החדשים שהצטרפו אלינו, ראשית
 חלק נרחב יעסוק בשירתו של המשורר ".שירי מחווה למשוררים"הנושא המרכזי הנו 

שארל , מיאקוסבקי: בירחון גם שירי מחווה למשוררים נוספים כמו. וולט ויטמן, האמריקאי
עמיר גלבוע , יהודה עמיחי, פרננדו פסואה, לורקה, אןפאול צל, סלב מילוש'צ, יונה וולך, בודלר
  .ועוד

מאמר על , סלב מילוש'כמו כן מובא חלקו השני של המאמר מאת יוסף עוזר על מפגשו עם צ
יוסי גמזו בו הוא מביא את הרצאתו ' סינדרום המהגר בשירת נתן זך וכן מאמר מרתק מאת פרופ

  . של חורחה בורחס על ויטמן
פה של יוסי השלושה שירים על ישראל מאת בורחס בתרגומו היפ" ך תרגוםעיין ער"במדור 
  .גמזו

מוזמנים לכתוב אלי , המתקשים לפתוח קובץ זה. PDFאת הירחון נמשיך להפיץ כקובץ 
  .Wordואשלח להם את הירחון בקובץ 

  

  דעודד פל: מאת, "ההלך "נסיים בשיר 

  ֲאָדָמהָׁשִנים ְמַעט ֶׁשֲאִני ְמַהֵּלְך ַעל ְּפֵני ָה

  ְוַאף ֶׁשַהֶּדֶרְך ָנְטָלה ְּבַרק ְנָעַלי

  ֵאיֶנִּני ָחָכם ֵמַעְכַּבר ַהָּׂשֶדה

  ָּכמֹוהּו ֲאַבֵּקׁש חִֹרים ְלִהְסַּתֵּתר

  ַעד ַיֲעבֹר ַזַעם
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  ַעְכָׁשו ָעֵיף ִמן ַהַּצִיד

  ַּבֲאָפֵרי ַהֶּפֶרא ְוכֹוֵתב

  ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ִּבי רַֹגע

  שרית



  אמיר אור
  

  סבוב שני, הברברים

  ?למה נאספנו בכיכר,  למה אנחנו מחכים- "
  ."הברברים צריכים לבוא היום

  קונסטנדינוס קוואפיס            
  

  ,לֹא ַלָּׁשְוא ִחִּכינּו ַלַּבְרָּבִרים

  .לֹא ַלָּׁשְוא ִנְקַהְלנּו ְּבִכַּכר ָהִעיר

  לֹא ַלָּׁשְוא ָעטּו ְּגדֹוֵלינּו ֶאת ִּבְגֵדי ְּכבֹוָדם

  .נּו ֶאת ְנאּוָמם ִלְכבֹוד ַהְּמאָֹרעְוִׁשְּנ

  לֹא ַלָּׁשְוא ִנַּתְצנּו ִמְקָּדֵׁשינּו 

  ;ּוָבִנינּו ֲאֵחִרים ְלֵאֵליֶהם

  ַּכָּדת ָׂשַרְפנּו ֶאת ְסָפֵרינּו

  .ֲאֶׁשר ֵאין ֵחֶפץ ָּבם ָלֲאָנִׁשים ָּכֵאֶּלה

  ,ִּכְדַבר ַהְּנבּוָאה ָּבאּו ַהַּבְרָּבִרים

  .ֶלְך ֶאת ַמְפְּתחֹות ָהִעירְוָנְטלּו ִמַּיד ַהֶּמ

  , ַאְך ְּבבֹוָאם ָעטּו ְלבּוׁש ִּכְלבּוׁש ָהָאֶרץ

  ; ּוִמְנָהָגם ָהָיה ִמְנַהג ַהְּמִדיָנה

  , ְוֵעת ִצּוּו ָעֵלינּו ִּבְלׁשֹוֵננּו

  לֹא ָיַדְענּו עֹוד ָמַתי 

  .ָּבאּו ַהַּבְרָּבִרים

   

(  ")הארץ"פורסם ב

  ".מחכים לברברים" קוואפיס דיאלוג עם שירו של קונסטנדינוס
  ]בתרגום יורם ברונובסקי" כל השירים"מתוך [

ו באנתולוגיות  שיריו תורגמו והתפרסמ .פרסם עד כה שישה ספרי שירה וספר פרוזה אחד, 1956יליד תל אביב  - אמיר אור
,  ובחברויות כבוד של אוניברסיטת איווהבפרסים רביםעל שיריו זכה . ובכתבי עת בלמעלה משלושים שפות ובשמונה ספרים

אור כתב מאמרים רבים בנושאי . ובית היינריך בל באירלנד, פונדסיון ולפאראיסו, המרכז ללימודים יהודיים ועבריים באוקספורד
תרגם חמישה ספרי שירה ופרוזה . שהתפרסמו במדורי הספרות ובכתבי עת בארץ ובאירופה ,יקהשירה וקלאס, הגות, חברה

, אור חי בנעוריו בהודו ובהולנד. על תרגומיו מן השירה היוונית העתיקה זכה בפרס כבוד לתרגום מטעם שר התרבות. לעברית
מדע הדתות ולימודים , הוא למד פילוסופיה. פיההקים בירושלים מרכז למדיטציה ותר. פועל בניין ומסעדן, ד כרועה צאןעב

ס לשירה של "כן מלמד שירה וכתיבה יוצרת בביהכמו . ולימד בה את תולדות הדת היוונית, קלסיים באוניברסיטה העברית
 את, ס הראשון בארץ לשירה" את ביה–אור יזם ופיתח את מפעלות הליקון . באנגליה וביפן, ובאוניברסיטאות בארץ" הליקון"

הוא השתתף בכנסי משוררים בינלאומיים רבים ושימש ". שער"ואת הפסטיבל הבינלאומי לשירה , כתב העת וסדרת הספרים שלה
 ENCWPאור הוא חבר מייסד בהנהלת הרשת האירופית לתכניות כתיבה . עורך לכתבי עת ולאסופות שירה בארץ ובאירופה

  . ם"יד האושל' משוררים למען השלום'ומכהן כמתאם הישראלי של 
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  דודי בן עמי

   מיקובסקי              גבול

                           ! ַהְקִׁשיבּו
      -יםִבָכֹוּכים ַהִקָלְדם ִני ִאֵרֲה

  ?ְךָכץ ְּבֶפי ֵחִמ ְלׁש ֵי- ע ָמְׁשַמ
  

(  )1() שלונסקי. תרגם א, "ַהְקִׁשיבּו: "ייר ַמָיקֹוְבְסִקיִמִדָלְו

  
  
  ?ֶלֱאלִֹהים ַאלִיְׁש  ? ִּתְׁשַמע ֵּכיַצד
  ! ֻמְפָרְך                        , ַמְׁשִחיר-ָעגֹל- ַצר ִּפי לַֹע- ַעלבֶׁשין ֶקֵא

  . ְמִסַּלת ַּבְרֶזל-ם ַע                                ,ַהַּדָּקה ָלֶעֶצם ִנְצַמד
  )4(, 150.000.000  .ּכֹוָכב ַאףֵאין 
  !  ֲאַנְחנּו                       ,ַהִּקיר ַעל מֹוַח ,ָּדם ִּכְתֵמי
                                !ָּכֶזה ָהמֹון  ,ַרָּקה ִּפְצֵלי

 .עֹוְקִרים ָיָׁשן                , ָקֶצה                 ִסְּמנּו
  , ְּפָלָדה ָאנּו  רּוֵעי ָהִאיׁשֵא אֶֹפק ְּגבּול
    ,ִמּכּון                   ,ְזַמן-ַאל

                          ,ַּכּדּור ּבֹוְרִאים  ,חֶֹמר-            לֹא
   ִמְׁשָקל  ּוְמֻדָּיקָחָלק  )2(.ָּכָבה                          ִּכי 

                              -  ָזִריז  
  .ַחִּיים סֹוֵגר                                   "ָאִביו ֶׁשֶמׁש "ְּתמּוַנת ֵמַעלִאם , ָּבֶעֶרב

 ! ֶׁשֶקט ָּגמּור- נֹוֲאִמים "  ,ְּבָדָיה ִנְדַלק                                      ּכֹוָכב
  - אּוֶזרַּמָחֵבר ְל

  )5(." ְרׁשּות ַהִּדּבּור

   ֱאֶמת ְזִריַחת ֵאין ׁשּוב
  ,ָאִביבם ין ָׁשֵא- ַאְרצֹותיְׁשבּוֵי             ְלָכל

    ָעלּו- ָיְרדּו ְׁשחִֹרים חִֹרים ְצָבא ְקֵני
   ...ָחֵבר ּתֹוָדה                                                 .ַאְׁשָלָיה ְּבאֶֹפק

  ?ֲאִני  
  .ַהּטּור ְלַצֲעַדת חּוץִמ          ַהֶּזה ַהִּכְביֹוןִעם , ָהִאיׁש

    ְּגבּולֹו ְקֵצה                                ַעל
  ?ְלָךע ין ַר ֵאַעְכָׁשו ֲהלֹא "  . ָהָיהְמׁשֹוֵרר ִאיׁש                                        

  ? דַחין ַּפֵא   
  )6(!" ?ןֵּכ  , ַהַּמְראֹות ִמן ְלִהְׁשַּתֵּקף צֹוִפים ָאַסף, ָּדַאג
     , ֻהְׁשלּו - ִנְׁשַמע

  , ל ַקָקִליַע רֹוֵעםט ל חּו ַעַעָּתה  . ִנְכְׁשלּו-  ַּבחֶֹמׁש                  ָנרּוץ
  ,ַהּמֹוַח ְרָקמֹותין  ֵּב,ָהַאְחָריּות ִּבְּגבּולב ה טֹוּכֹ  ,ְׁשִתיָקה ְלֻעְקֵצי ַּתִיל, אּו הָמַתח ְלֵאׁש ֶעְמדֹות
  ...ֻאְמָלל ּוְׁשֵתה  .ַּבַּתְצִּפּיֹות ָּפַקד ִמְכָון

  ? ְּגֵדרֹות  
              ינּוֵּירת ַחֵעְבַתְּב  .ִאֵּבד, ַחָּייו - ֶׁשְּדָברֹוְּכ ָחֵבר ִּגָּנה

  .ִלְברַֹח הֶׁשא ָקלֹ ...ְלִהְתָראֹות, ֵרִעי, ְלִהְתָראֹות"
  , ַהַחי ַהְּמׁשֹוֵרר מּות ,ָלִריק ָּכאן-יֵאין ָה ֵּבַּפֵּלס  )3(".ְּבִלְחיֹות ַּגם ִחּדּוׁש, ַוַּדאי, ְוֵאין..

  ...ָאפֹר חֶֹמר -                                - ַהָּבאֹותן  ִמֶנְחַנק ַּדַעת
  ,ִלְׁשּכַֹח ָאדֹם  

                     !ַּדי  הֹוֶזה ִנְׁשָּבה ְּדמּות ְּבֶכֶפל
    .  ּכֹוָכב ְכמֹו                              ִל

   .ַלֲעָזאֵזל ִנְׁשַּבע                                        
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   ִהְרִחיק ּבֹו ָּבֶעֶרב, ָּדם ּוְבֶטֶרם
  - ָּדתֹו -  ַּבָּׁשְוא ֵמֱאמּוָנה, ַהְּמִציאּות ְּגבּול ֵמֵעֶבר
           , תי אֹו ִּבָיָרה
  .יר ִׁשַּדף

  
  ! ַהְקִׁשיבּו
  ,  ִּבְמֻיָחדָּבֶעֶרב

  .ֵעטֹו-וַק, אֶֹפק- ַקו ִּתיִא
  ֲאפִֹרים ְּבָׁשַמִים ַּגם

  ֶאָחד ּכֹוָכב ִיְזַרח
   ְמֻרָּסק אֶֹדם ַקו, ְּגבּול יִלְּב

  . ְּכמֹותֹו                                    
  ולאדימיר מיאקובסקי  

1939-1893 
    

  הערות

  ל ידי אברהםתורגם ע, משיריו הליריים של מיקובסקי ואחד הבודדים שנכתב ללא חריזה, "ַהְקִׁשיבּו" השיר -  1
אברהם שלונסקי ולאה : עריכה. השומר הצעיר בסיוע מוסד ביאליק' הוצ, "שירת רוסיה. ("שלונסקי
  .)1942 -גולדברג 

  .1930 - מיקובסקי התאבד בירייה בראשו  בשנת-  2
  . שירו האחרון שכתב בדם שהקיז מזרועו. מאת סרגי יסנין.." להתראות" שתיים מתוך שמונה שורות השיר -  3

  ) 1925. (יהלאחר מכן התאבד בתל
קיימים תרגומים אחדים ובחרתי את שתי השורות מתוך תרגומה של רעיה שקולניק שטרם ראה אור (

  : מתוכו" לסרגי יסנין", שיר זה עורר סערה ומיקובסקי השיב בשיר תגובה.) בדפוס
ספריית , מבחר שירים, תרגום אלכסנדר פן." (יֹוֵתר ְרֵּבהַהה ֶׁשים ָקִי ַחַלֲעׂשֹות, ינּוֵירת ַחֵעְבַתת ְּבמּוה ָלֶׁשא ָקלֹ"

  .חמש שנים לאחר מכן התאבד גם מיקובסקי, כאמור.) 1950, פועלים
  חלקה . פוליטי ברור- מאת מיקובסקי היא מן החשובות ביצירתו ונושאת גוון מהפכני150,000,000 הפואמה -  4

 )1שם . (תורגם על ידי אברהם שלונסקי
  התרגום הופיע ללא ניקוד באתר ". מרש שמאלי"גום אנונימי ברשת האינטרנט לשירו של מיקובסקי  מתוך תר-  5

  ".אורח"תחת השם , ברית הנוער הקומוניסטי
 ).1שם (מאת מיקובסקי " הקשיבו" מתוך -  6
  

  

  
  משה-יקיר בן

  מדרגות קשות של אבן

   פאול צלאןמאת" פוגת מוות"מחווה ל

  
   ֶאֶבן ָאנּו יֹוְרִדים אֹוְתָך ֶחֶדר ַמְדֵרגֹות ָקׁשֹות ֶׁשל

  ֵאם יֹוְרִדים אֹוְתָך ַּבִית יֹוְרִדים ָאב ָו
  יֹוְרִדים ְויֹוְרִדים

  ְמַהְּדִקים ִקירֹות ֶחֶדר ָּברּוַח ָׁשם נֹוְׁשִמים לֹא ָצפּוף 
  הֹוִרים ִמְתַהְּלִכים ַּבַּבִית ְוֵהם ְמָגְרִדים

  ּדּוִמים מּוֶנֶפת ָיֵדְך ַצֶּלֶקתְמָגְרִדים ִזְכרֹונֹות ִּבְׁשַעת ִּדְמ
  ִמְתַהְּלִכים ְויֹוְצִאים ֶאת ַהַּבִית רֹוֲעִדים ַהְּדָפנֹות ֵהם קֹוְרִאים ָלעֹוְרִבים ֶׁשָּיבֹואּו

  לֹוֲחִׁשים ַלְּיָלִדים ֶׁשֵּיְצאּו ִויַהְּדקּו ּבֹור ֶחֶדר ָּברּוַח 
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  ׁשֹוְרִקים ָלנּו ִּפְצחּו ִּבְנִגינֹות ְלָמחֹול
  
  ֵרגֹות ָקׁשֹות ֶׁשל ֶאֶבן ָאנּו יֹוְרִדים אֹוְתָך ַּבִית ַמְד

  ֵאם יֹוְרִדים אֹוְתָך ֶחֶדר יֹוְרִדים ָאב ָו
  יֹוְרִדים ְויֹוְרִדים

  הֹוִרים ִמְתַהְּלִכים ַּבַּבִית ְוֵהם ְמָגְרִדים
  ְמָגְרִדים ִזְכרֹונֹות ִּבְׁשַעת ִּדְמּדּוִמים מּוֶנֶפת ָיֵדְך ַצֶּלֶקת

  ֵדְך ַיְלדּות ָאנּו ְמַהְּדִקים ִקירֹות ֶחֶדר ָּברּוַח ָׁשם נֹוְׁשִמים לֹא ָצפּוףנֹוֶבֶלת ָי
  

  ְּגנּוְגִּביהּו ַהִּקירֹות ִּבְבִדידּות ַהֶחֶדר ַאֶּתם ְוַאֶּתם ָׁשם ְוִׁשירּו ַנֵהם קֹוְרִאים ַה
   ֲעֻמּקֹותֵהם ׁשֹוְלִחים ָיָדם ְלֶמֶתג ַהְּנִעיָלה ּוְמִניִפים ְּבָיָדם ְוַרְגֵליֶהם

  ָמחֹולְּגנּו ְלְמִׁשיכּו ַנַהְגִּביהּו ַהִּקירֹות ִּבְבִדידּות ַאֶּתם ְוַאֶּתם ָׁשם ַה
  

  ַמְדֵרגֹות ָקׁשֹות ֶׁשל ֶאֶבן ָאנּו יֹוְרִדים אֹוְתָך ַּבִית 
  ֵאם יֹוְרִדים אֹוְתָך ֶחֶדר יֹוְרִדים ָאב ָו

  יֹוְרִדים ְויֹוְרִדים
  ִית מּוֶנֶפת ָיֵדְך ַצֶּלֶקתהֹוִרים ִמְתַהְּלִכים ַּבַּב

  נֹוֶבֶלת ָיֵדְך ַיְלדּות ְוֵהם ְמָגְרִדים
  ְמִׁשיכּו יֹוֵתר ְלַהִּכיר ֶאת ַהֶחֶדר ַהֶחֶדר ָיִדית ֲחלּוָלהֵהם ׁשֹוְרִקים ַה
  ְמִׁשיכּו יֹוֵתר ְלַזהֹות ֶאת ַהֶחֶדר ְוַאַחר ֵּתְרדּו ְלַמְרֵּתף ַּבַּתְחִּתית ֵהם ׁשֹוְרִקים ַה

  ֶחֶדר ָלֶכם ַּבַּמְרֵּתף ָׁשם נֹוְׁשִמים לֹא ָצפּוףּובֹור 
  

  ַמְדֵרגֹות ָקׁשֹות ֶׁשל ֶאֶבן ָאנּו יֹוְרִדים אֹוְתָך ַּבִית 
  יֹוְרִדים ֵאם ַהֶחֶדר ָיִדית ֲחלּוָלה

  ר יֹוְרִדים ְויֹוְרִדיםֶדֶחיֹוְרִדים אֹוְתָך ָאב ְו
  ַהֶחֶדר ָיִדית ֲחלּוָלה ַרְגָליו ֲעֻמּקֹות

  קֵלַע ְּבָך ַיְלדּות ִמְסַּתֶּגֶרת הּוא קֹוֵלַע ְּבָך ִּבְמֻדָּיהּוא קֹו
  הֹוִרים ִמְתַהְּלִכים ַּבַּבִית מּוֶנֶפת ָיֵדְך ַצֶּלֶקת

  ם ּפֹוְרִסים ָלנּו ֶחֶדר ָּברּוַח יֶהֵהם ׁשֹוְלִחים ָּבנּו עֹוְרֵב
  ְמָגְרִדים ִזְכרֹונֹות ְוחֹוְלִמים ַהֶחֶדר ָיִדית ֲחלּוָלה

  
  ֶפת ָיֵדְך ַצֶּלֶקתמּוֶנ  פאול צלאן
1970-1929 

  נֹוֶבֶלת ָיֵדְך ְיָלדֹות
  

 למצגת שיריו של פאול צלאן
  

  
  . בתל אביב1973נולד בשנת .  משורר - יקיר בן משה

הקובץ זיכה אותו בפרס שר התרבות למשוררים . 2003עובד בשנת -ראה אור בהוצאת עם קובץ שיריו הראשון
  .ספרדית, ערבית, אנגלית, שיריו תורגמו לשפות רוסית. ג"בתחילת דרכם היצירתית לשנת תשס
והנחה סדנאות כתיבה , 1998השתתף בפסטיבלי שירה בישראל החל משנת . בוגר בית הספר לשירה של הליקון

עת לתרבות - התיאטרון והמוסיקה בעיתונים ובכתבי, כן כותב רשימות וטורי ביקורת בתחום הספרות-כמו. רבות
  .וספרות
מפעל תרבות ואמנות '(ן "רכז תחום כתיבה במתא: 1998-2001; ביאליק-בית, עורך ספרותי:  ואילך2000משנת 
; "הליקון"העת והוצאת הספרים לשירה -חבר מערכת כתב: 2005משנת ; )סים"מטעם החברה למתנ' לנוער

לשנת " מפעל הפיס"מטעם ' כתוב'שופט תחרות ; 2004לשנת " הארץ"שופט תחרות הסיפור הקצר של עיתון 
2002.  
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  פגוש את המשורר

  ויטמןוולט 

  

  ,ַהּסֹוְבִבים אֹוָתְך, ְּבֵלב ָׁשֵלם ַקְּדִמי ְּפֵני ְּדָרִכים ְוָיִמים ֲחָדִׁשים! הֹו מּוָזה, ַאל ַּפַחד

  ,ֶׁשָאְרחֹות ַחָּייו ֲחָדִׁשים, מּוָזר, ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ְמַבֵּׂשר ֲאִני ַעל ֶּגַזע מּוָזר

  ,ִמְּלֵגו וִמְּלַבר, יֹוִמין הּוא ֶזה-ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן אֹותֹו ִמין ֱאנֹוִׁשי ַעִּתיק

  ,אֹוָתם ִּכּסּוִפים, אֹוָתם ְרָגׁשֹות, אֹוָתם ָּפִנים ּוְלָבבֹות

   .אֹוָתּה ַּתְכִלית היא, אֹוָתּה ִיְפָעה, נֹוָׁשָנה-ֵלָבב ְיָׁשָנה-אֹוָתּה ֶחְמַּדת

  וולט ויטמן                                                                                                                       

                    1892-1819  

  , ]כמעט- משפטי, כנהוג לומר בימינו בנוסח עיתונאי[למען הגילוי הנאות 

  אני מודה ומתוודה שאינני יכול לטעון ולּו לאובייקטיביות יחסית בכל 

  שזכה לכינוי , טמןוולט וי, הקשור לשירתו של גדול משוררי אמריקה

"  אל שירת ויטמן התוודעתי . של השירה האמריקנית" הסבא הטוב

  מרצה לספרות , מתרגם[בגיל העשֵרה הודות לשמעון הלקין המנוח 

  מכלול שירתו של , "עלי עשב"שעטיפת , ]ומשורר נפלא בזכות עצמו

  לִזכרו הקדשתי את תרגומי . בלבוש עברי היתה מפעל חייו, ויטמן

  שראה אור חמישים שנה לאחר הופעת המהדורה  , "שירת עצמי "למחזור

ומאוחר , המפגש עם שירת ויטמן בתרגומו העברי]. 1952[בעברית " עלי עשב"הראשונה של 

עורר בי תחושת התפעמות עמוקה מרוח החופש העזה המנשבת , דרך המקור עצמו, יותר

, ל אמירה חובקת עולם ואדםמן הטוטאליות ש, תמן הנימה הנבואית האקסטאטי, בשירים

, תמן הראייה הפנוראמי, מן המיזוג האצילי של פשטּות והידור בשפה, מממדי היריעה השירית

הטבע : חיים משלו-המבע שבאמצעותה כל עצם הוא בעל רוח-ומן ההנפשה עזת, תהפנתיאיסטי

 כל אלה –המיסטי והארצי , הדומם והמכוָנה, הצומח, החי, הנוף העירוני והכפרי, והאדם

  .של שלמּות, עוצמה- רב, כל אלה חוברים יחד למארג מופלא, מדברים
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שורשיו . אולי האמריקני שבכולם, הוא משורר אמריקני מאוד] 1892-1819[    וולט ויטמן

, בנדידה החלוצית מערבה, בגלי ההגירה הגדולים של נרדפי אירופה, נטועים בלב העולם החדש

הוא היה ליברל . במלחמת האזרחים, במאבק בעבדות, יבשתבנופי המרחבים הגדולים של ה

הוא שוטט בחזית במלחמת , מחד. יהאינדיבידואליסט, אך במובן הדתי העמוק, ודמוקרט

באותה [חבש את הפצועים והעניק להם עידוד וסעד רוחני , היה עד למחזות זוועה, האזרחים

 ,"תיפוף התופים"כלולים במחזור שירי המלחמה שלו ה, תקופה כתב את שיריו הפחות מוערכים

  שראשיתם פטריוטיזם מתלהם והמשכם התפכחות ריאליסטית בלבוש שירי קינה שנכתבו מתוך 
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אין מורד ההולך : "ו." ַצֵיית מעט, התנגד הרבה: "ידע לומר גם, ומאידך; ]חמלה אנושית כנה

שכתב את שיר , ויטמןאותו ."  לכלא כבול באזיקים שאני לא כבול באזיקים אליו והולך לִצדו

   שיר רגשני–!" חובל שלי- הו רב, חובל- רב", ההספד הידוע לנשיא לינקולן לאחר הירצחו

פחות מזכירים : " ידע לכתוב גם–כיאה להקשר הממלכתי בו נכתב , ומחורז בשורות קצרות

מכים בגֹוְנג ו.... וחירות ושחרור, ויותר מזכירים הם חיים שלא סּוְּפרּו, דבַרי תכונות שסּוְּפרּו

אין חוק , אין שומר שיכלא אותי: "או." ושוהים עם עריקים ועם קושרים ורוקֵמי מזימות, המרד

  ."שיעצור בעדי

עשרה ואילך -     קשה לנחש כיצד היו נראים פניה של השירה האמריקנית מן המאה התשע

השירה , ם מן הכללֵאילו משוררים יוצאי-למֵעט ֵאי, משום שלפניו, אילולי הופיע ויטמן בזירה

האמריקנית היתה חנוטה בכבלי המשקל והחרוז הוויקטוריאניים וגיבוריה היו בני המעמדות 

כפי שנקראו הרומנטיקנים , טרנסצנדנטליסט, או ליתר דיוק, רומנטיקן מובהק, ויטמן. הגבוהים

וגה המשורר והה,  של הסופרתהגשים הלכה למעשה את חזון השירה האוניברסאלי, האמריקנים

קצב -הוא טאטא הִצדה חריזה ומשקל ותוך הישענות על המשפט כיחידת. ָראְלף ָווְלדּו ֶאֶמְרסֹון

חרוז "או , "שירה חופשית"יצר למעשה את מה שּכּוָנה מאוחר יותר , המקובלת" רגל"במקום ה

 זונת, הנגר, הבנאי,  האיכר–הוא החליף את גיבורי הספרות הפיאודלית בפשוטי העם ". חופשי

, ַרַּכב האומניבוס, פועל הדפוס, המכונאי, העבד הכושי הבורח, הצייד האינדיאני, הדייג, הרחוב

מכל הבחינות הללו הקדים ויטמן את דורו והיה אבי . היד עברו אל ִקדמת הבמה-הנווד ופושט

שתי מסורות כתיבה מלוות את השירה . השירה האמריקנית המודרנית ומחלוצי המודרנה בכלל

שהתוותה נוסחה של שירה , דורו- בת, זו של אמילי דיקינסון; נית עד עצם היום הזההאמריק

 ששירתו משּולה –וזו של ויטמן , דחוסה ומהודקת עד להתפקע, שקולה, מאוד-לירית מובֵנית

השורות הארוכות והשימוש בחזרות ובאמצעים רטוריים אחרים הפכו . לדהרת סוס בשדה פתוח

מֵעין הומרוס אמריקני המפנים בכתיבתו את מרחביה העצומים של , הקאותו למשורר ֶאִּפי מוב

גלים "עצמו ל- אותה דימה הוא, שירתו". העולם החדש"היבשת ואת רוח החופש של 

לעתים במחיר כבד של נאיביות , אמת [תהיא פריצה אקספרסיוניסטית אקסטאטי, "מתנחשלים

הבנויות על יחידות של נשימה , דוהרות, ובכוח המסה האדירה של שורות רחבות, ]ֶיֶתר- ופאתוס

הרמוניה של , של הרוחני והחומרי, נוצר אצלו המיזוג העמוק של אדם ועולם, ארוכה וחופשית

שלו אי אפשר לתחום בגבולות הטבע " מיתוס הרחבּות"אלא שאת . האני השר עם הסובב אותו

תלמידו ,  ביסודויניברסאלמשום שוויטמן הוא משורר או, והנוף האנושי של חזון העולם החדש

חלק בלתי נפרד , אלא מֵעין נביא, חריג, יממנו למד שהמשורר איננו יצור תימהונ, של אמרסון

יוצר הלוכד בכתיבתו את הקבוע שבזרימה וחושף את תהליכי ההתפתחות בטבע , מן היקום

; ל הלמדנותתופסים אצלו את מקומה המסורתי ש, ניסיון החיים הממשי, החוויה. ובמין האנושי

, המורד, הילד הרע. ויטמן הביא בשורה מהפכנית לפואטיקה. החספוס הופך לערך אסתטי

  הפך לאבטיפוס , המהוגנת של הספרות האמריקנית, העשב השוטה בפאתי המדשאה המטופחת
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מול . של משוררים וסופרים באמריקה שאימצו אותו אל חיקם יחד עם מסורת המרד האירופית

עשרה ובמאה העשרים - האקדמיה צצו במחצית השנייה של המאה התשעמשוררי וסופרי 

, קורט וֹוֶנגּוט, וזף הלר'ג, נורמן מיילר, הנרי מילר, תומס וולף, ק לונדון'ג, יוצרים כמארק טֵוויין

טימותי , רוברט פירסיג, טום וולף, קארל סנדברג, ֶקן ִקיִזי, ון ּדֹוס ָּפאסֹוס'ג, רלס בוקובסקי'צ

לנגסטון , אליס ווקר, יימס בולדווין'ג, רד רייט'אמריקנים כריצ-רים וסופרים אפרומשור; לירי

ויליאם ָּבארֹוז , ק קרואק'בייחוד ג" [ִּביט"משוררי וסופרי דור ה, משוררי הווידוי; ונס'יוז ולירוי ג

הסבא הטוב של " שכל אחד מהם המשיך בדרכו את שושלת –ורבים אחרים , ]ואלן גינזברג

  ".מריקניתהשירה הא

על דרך . נהפוך הוא. כפי שהביקורת הפשטנית נוטה לראותו,     ויטמן היה רחוק ממגלומניה

והייתם " של – הלכה למעשה –הפרדוקס ניתן לומר שיש צורך בצניעות רבה בתחושה 

, בלתי נפרד של ההוויה הגדולה, ישל ֱהיֹות חלק אינטגראל, ]כי"כמאמר הפסוק התנ" [כחגבים

, ויטמן רחוק מנצרות ומשילושים קדושים. אני השר יֵהא חופף לקוסמוס עצמומנת שה- על

פי שהיכרותו עם המיתוסים - על-אף, ובשירתו יש לא מעט מרוח האופנישדים והבהגווד גיטא

אלוהים של ויטמן קרוב לתפיסה , ובכל זאת. ופילוסופיות המזרח הרחוק היתה קלושה

היסודות שכל -יסוד, כול-חובקת, מוחלטת, ועהעל קב-  תודעת–הווה אומר , הבראהמינית

לראות בוויטמן מֵעין מיסטיקן , לפיכך, אפשר. הדברים נובעים ממנו ויכולים לקוות לשוב אליו

את המצב האנושי , את שירתו, את סיפור חייו, צליין ההופך את ההליכה בדרכים, חילוני

, עבורו ועבור קוראיו, נותר בגדר חידהגם אם הוא , אלוהיו של ויטמן. לָסאָגה רוחנית, בכללותו

דומה . במחזוריות מעגלית של לידה ומוות, ביקום, בטבע, לובש אצלו ישות ממשית בבני אדם

שירת ויטמן היא אודיסיאה רוחנית . שאין בתולדות הספרות אח וֵרַע למשורר אופטימי כל כך

, הי אני בפנים ובחוץאלו["מרתקת של אדם מאמין שאינו כבול בידי מוסכמות דת כלשהי 

ראש זה עולה על , שחי אלה ניחוח עֵרב מתפילה-ריח בתי, ומקדש כל שאגע בו או שבי ייגע

שירה של יוצר שהגיע למדרגה גבוהה של שלמּות עם , "]והאמונות כולן, כתבי קודש, כנסיות

ורות ולכתוב ש" ממחטת האל"מנת להפוך עלי עשב ל-על, עם קֹונֹו ועם עולמו, הסובב אותו

ואני משאיר , ואלוהים חתום על כולם, אני מוצא מכתבים מאלוהים שנשמטו ברחוב: "כמו

  ".אחרים בעיתם יבואו לעולמי עד, בכל אשר אלך, כי אדע, אותם במקומם

' מּופקרּות'שלו בשל -    אך צחוק הגורל הוא שדווקא המשורר שזכה לקיתונות של בוז בארצו

הצהיר בגלוי על אהבתו לגברים ולנשים , רועע עם פשוטי העםהמשורר שהת, ספרותית ומוסרית

אני משמיע : "האיש שכתב, באירופה, וקנה בימי חייו יותר חסידים מעבר לאוקיאנוס, גם יחד

הוא . הפך לאחר מותו למשוררה הלאומי של אמריקה, "את צריחתי הברברית מעל גגות העולם

לה לכל אדם המבקש לשוב לחיים פשוטים היה למורה דרך ואב רוחני ונביא התקווה הגדו

נביא ; ]נקראים היום נביאי אקולוגיה, בן דורו, ורו'ויטמן ודייויד הנרי ת[ובריאים בחיק הטבע 

  אני ממהר ? האם מישהו חשב כי אשֵרי הנולד: "נחמה המותיר אחריו צוואה של עידוד רוחני



עם הגוססים ולידה עם הרך הנולד אני עובר מוות ... מזל הוא-להודיע לו או לה שגם המת בר

אלמוות -שכולם בני, לוויה לבני אדם-ֵרע אני ובן.... ואיני כלוא בין מגבעתי למגַפי, שנרחץ

, אם תרצה בי שוב, אני מצווה עצמי לעפר לצמוח מן העשב שאהבתי"; "ועמוקים בדיוק כמוני

בריאות טובה אהיה ,  ובכל זאת,בקושי תדע מי אני או מה כוונתי. חֵּפׂש אותי תחת סוליות מגפיך

הקשיבו , בואו[אני נודד במסע תמידי : "ואין הוא ַמשלה את קוראיו." אטהר ואחשל דמך, לך

לא , אין לי כיסא... ומקל שנחטב ביער, נעליים טובות, סימַני הם מעיל חסין גשם!] כולכם

לא איש , לא אני.... בורסה, ספרייה, לא אוליך איש אל שולחן סעודה, לא פילוסופיה, כנסייה

  ."עליך ללכת בה בעצמך, מלבדי יוכל ללכת בדרך הזאת למענך

  

  עודד פלד

  
  וולט ויטמן

  מוות, כי גם בשעריך

  עודד פלד: תרגום

  ,ָמֶות, ִּכי ַּגם ִּבְׁשָעֶריָך

  ,ַרֲחֵבי ַהָּיַדִים, ָהֲאֵפִלים, ָּבא ִלְמחֹוזֹוֶתיָך ָהִריּבֹוִנִּיים

  ,ַלִּמּזּוג ָהֱאלִֹהי, יֶאל ִזְכרֹונֹות ִאִּמ

  ,ִאָּמהּות

  ,לֹא ָהְלָכה ִמֶּמִּני, ַאְך לֹא ְקבּוָרה, ִנְקְּבָרה ְוֵאיֶנָּנה, ֵאֶליָה

  ֲאִני רֹוֶאה ׁשּוב ֶאת ַהָּפִנים ַהְּׁשֵלוֹות ַהְּנִדיבֹות ַרֲעַנּנֹות ְוָיפֹות[

  ,ֲעַדִין

  ,ֲאִני יֹוֵׁשב ְלַיד ַהְּדמּות ָּבָארֹון

  ,ְונֹוֵׁשק ִּבְרָעָדה ִלְׂשָפַתִים ְזֵקנֹות ְמתּוקֹותֲאִני נֹוֵׁשק 

  ;]ָלֵעיַנִים ָהֲעצּומֹות ָּבָארֹון, ַלְּלָחַיִים

  ֶׁשִּמּכֹל ֲעֵלי, ָהרּוָחִנית, ַהַּמֲעִׂשית, ָלִאָּׁשה ַהֻּמְׁשֶלֶמת, ָלּה

  ,ֹות                                                                         ֲאָדמ

  ,ַנֲעָלה ְּבֵעיַני, ַאֲהָבה, ַחִּיים

  ,ְּבֵלב ִׁשיִרים ֵאֶּלה, ֲאִני חֹוֵקק ׁשּוַרת ִזָּכרֹון ְּבֶטֶרם ֵאֵלְך

  . ּוֵמִקים ּפֹה ַמֵּצָבה

  
  
]
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  "] שיֵרי פֵרדה: "מתוך



  יוסי גמזו
  

  של וולט ויטמן ועננים כזקנ

  ֲעָנִנים ִּכְזָקנֹו ֶשל וֹוְלט ִּויְטֶמן
  .כּוִלים ְּכֵעיָניוְוָשַמִים ְּת
  )It’s so sweet, Ma’m)1. ֲאָדָמה, ּבֶֹקר טֹוב
   ָעָנו)Leaves of Grass .)2ֶשִהְצַמְחְּת

  
  הּוא ּכֹחֹו ָהִאֵּלם ֶשל ַהֶּדֶשא

  ,ַהְּמֻשָּלח, "ִהיִּפי"ַה, ַהַּיְחָפן ַהֶּזה
  עֹוָלם ָּכמֹוהּו ִמְתַחֶּדֶשת-ֲאָבל ַרק ִּבְזכּות ַעְנֵוי

  ָאְפַנת
  ִביבָהָא
  .ֶשָּלְך

  
  ,תֶלֶשְחא ֶנלִֹעֶּקֶשת , ַהְּגבּוָרה ַהַּדְוָקִאית ַהּזֹאת

  ים ְוַהֻּמִּכיםִּכֶּדֶרְך ָּכל ֵלילֹות ַהְּכפֹור ָהֲאֻר
  ֶשל ְקִלַּפת ֵאיַבת ַהֶּשֶלג ְלַבֵּקַע ֶאת ְסָדֶקיָה

  ֻרִּקיםיף ִוִיַס-ְּדמּוֵיי ְּבַאְלֵפי ַאפַעלִּפיֵכִנים
  

  ַאְך ַמְגִּביַה, ָּכֵעֶשֹב ְוִלְהיֹות ָנמּוְך
  ֶשל ַהְּצִמיָחה ְּבֵחרּוק ִשֵּני ִסְבָלּה
  ְלָשם ַאף ַּפַעם לֹא ַתִּגיַע, לֹא ֵמַעל ַלֲאֵחִרים

  ֶאָּלא ִאיְנְטש ְּבִאיְנְטש
  .ֵמַעל  ְל ַע ְצ ְמ ָך

  
   -ָאִביב 

  )Long Island Sound.)3-ִצְוַחת ְשָחִפים נּוָגה ַעל ַה
  .ים ַּבחֹול ַהַּלחִעְקבֹות ָהאֹוֲהִב
  ַהֶּשּלֹו ְוַהֶּשָּלְך, ַהַּיַחד ְוַהַּיַחף

  ּוִמְלמּוֵלי ַהַּמִים ַהּיֹוְדִעים ִּכי ַהַּמָּסע הּוא
  

  ,ֵמחֹוף ֶאל חֹוף, ִמַּגל ֶאל ַּגל :ָתִמיד אֹותֹו ַמָּסע
  .ִמֵּיש ְלַאִין, ֵמאֹור ֶאל ּבֹור, ֵמחֶֹרף ְלָאִביב

  ִשי ֶשל ַהֵּביְנַּתִיםַּכָּמה ָעלּוב ִנְצחֹו ָהֱאנֹו
  ּוַמה ָיָקר הּוא ֵחֶרף

  .ָאְזַלת ּכֹחֹו) אֹו ְּבֶשל(
  

    -ָאִביב 
  ,ָחנּוק ַּבַּטַחב ּוַבחֶֹשְך, ָּכל ֶשֻהְדַחק

  .ְוַחי ָלמּות, ּפֹוֵרץ ֶאת סּוָגָריו ּוֵמת ִלְחיֹות
  ,ָּכאֶֹשר, מֹוֵעד ָּכֶזה-ָלָּמה ַהּטֹוב הּוא ְקַצר, ַּתִּגיד
  ַּכַּטל
  ַּפְרָּפרְוַכ

  ?ְוַכְּתִמימּות
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  ,ָלָּמה ַהּיִֹפי הּוא ְּכֵאב ְוַגְעּגּוַע, ַּתִּגיד
  ?ֲעִוית ָּכזֹאת ַּבֶּבֶטן ְוִסיְמפֹוְניֹות ֶּבָחֶזה

  ם  ַעל ַהּכֹוָכב ַהֶּזה ָלָּמה ֲאַנְחנּו ַרק  א ֹו ְר ִח י
  ?ָאָבק ָּברּוַח, ָּכמֹונּו ִּבְלָעָדיו, ֶשִּבְלָעֵדינּו הּוא

  
  -ִביב ָא

  )milage4(ַהֵּלב ּגֹוֵמע , ַהֵּלב ּגֹוֶעה תֹוָדה
  :ְּכמֹו ַהֶּדֶרְך ִּבְמרּוָצּה, ָּבָאחּו רֹותָּפְּכמֹו ַה

  ֶשֵעיֵנינּו עֹוָדן זֹוְללֹות ֶאת ַהּיֹום
  ,ּוְנִחיֵרינּו סֹוְבִאים ֶאת ַהַּלְיָלה

  ֵאין ָסֵפק ֶשָּנמּות, ֶשֲאַנְחנּו ָנמּות
  ,ַאְך עֹוד לֹא

  ,ִטָּפהעֹוד 
  .עֹוד ְקָצת

  
  ֶשִּכָּכר ֲעֻגָּלה ֶשל ֶשֶמש
  ְרדּוָיה ִמַּתּנּור ַּכְפִרי
  אֹור ֵּבין ִמְכְמרֹות ַעְלָוה נֹוֶשֶמת-ּפֹוֶרֶסת ְּפרּוסֹות

  .ַּבּדּוִמָּיה ַהַּמְבִשיָלה ִּכְפִרי
  

  ָהרּוַח, ֶשִּפְתאֹם מּול ַהָּים
  ַמָּשב- ְמלּוָחה ְוַלַחת

   ָקרּוַעַמְטִליָאה ְּכִמְפָרשֹ
  .ֶאת ַהֵּלב ְּבִתְקוֹות ֶשל ָשְוא

  
  ֶהְחַמְצנּו ַהְרֵּבה, ְוֶשְּכלּום לֹא ָאבּוד עֹוד

  ִּבְמקֹום, ַאְך ָּתִמיד, ַרָּכבֹות
  ֶּבָעָשן ִמְתַעֶּבה ַהֵהן ֶשָחְמקּו
  ,ַהֵּלב ְמַנֵּבא, ַתִּגיַע ַאֶחֶרת
  ְוַהּכֹל ֶאְפָשִרי

  ּומּוָתר
  ְוָשִרי

  .ל ִלְתקֹןּוְמֻעָּות עֹוד יּוַכ
 

  ,ֲעָנִנם ִּכְזָקנֹו ֶשל וֹוְלט ִּויְטֶמן
  .יֹום ָּבִהיר ְּכָעְצּבֹו ַהְּמֻנָחם

"Sparrow’s chirping is still the best hit, man")5(  
  .  ָחָכם)hillbilly)6ְמַהְמֵהם ִלי 

  
  ַמה ּקֹוֶרה לֹו ַלֵּלב ֶשִּנָּצת. הּוא צֹוֵדק

  .ֵלְך ַדע? ָּכל ָשָנה ֵמָחָדש
  ִּנְצִחי הּוא ָתִמיד ְקָצת ָּבָנִלי ּוְקָצתַה

  ,ְנִשיָמה-עֹוֵצר
               ...  ֻעְבָּדה
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  הערות המחבר
  .גברת,  זה כל כך מתוק-) 1 (
  ").עלי עשב("התרחב והשתכלל ממהדורה למהדורה ,שגדל,  שם ספרו היחיד של ויטמן- ) 2(
  יורק לבין מדינת - ים בין לונג איילנד שבמדינת ניו-מיצר זרוע ימית של האוקינוס האטלנטי המהווה - ) 3(

  .קֹוֶנִטיֶקט
  . אורך של כך וכך מיליןִקְצַּבת  - ) 4(

 "- ) 5(  ."גברת, ציוץ הדרורים הוא עדיין הלהיט הטוב ביותר
 - ) 6(  .שלנו" יִנָרחֹו"משמש בעגה האמריקאית בדומה ל(ב " הררי פרימיטיבי בארה-  ַּכְפִרי

  

 
  

  

  

  דעודד פל

  וולט ויטמן.  בלילה2

  

  ְּכֶׁשַהֶחֶדר ְּכָפַפת חֶֹשְך ֲעָנִקית ּוִפּסֹות אֹור ֲהזּויֹות, ַעְכָׁשו

  ְספֹוֵגי ֲאִויר. ַעְכָׁשו ֶרְקִויֶאם. חֹוְדרֹות ִמַּבַעד ַלְּסָדִקים ֶׁשַּבְּתִריס

  "ֵלי ֵעֶׂשבֲע" ַּבַּלְיָלה ַוֲאִני ָׁשב ְלַהְרֵהר ַּב2, ַרִּכים ַמֲחִליִקים ַעל ְלָחַיי

  ,ֵהיָכן ֶׁשּוֹוְלט ִויְטַמן ַהָּזֵקן ְוַהּטֹוב ָׁשר ֶאת ֲאֶמִריָקה ַהָּיָפה

  ;ֶאֶרץ ַהְּדַבׁש ַהֻּמְבָטח, ִמְקָלט ַּפְסטֹוָרִלי ְלִנְרְּדֵפי ֵאירֹוָּפה, ַהֲחלּוִצית

  ֶקטֶׁשֲאֶמִריָקה ֶׁשְּלָך ַּתֲהפְֹך סּוֶּפְרַמְר, ִאיׁש ֶׁשֶלג ֻמְפָלא, ֲהָיַדְעָּת

  ֵפָיה ַעְרמּומִית ְלִמּלּוי? ְמֻׁשְכָלל ְלַסְרסּוֵרי ּדֹוָלִרים ַצֲעָקִנִּיים

  ?ֶסֶלר נַֹסח ֶהרֹוְלד רֹוִּביְנס- ִמְׁשֲאלֹות ַהְצָלָחה ְּבַאָּגדֹות ֶּבְסט

  ַמֶּׁשהּו ְּכמֹו, ֶׁשְּלָך הּוא ִמְצָרְך ִסְפרּוִתי ָנִדיר" ֲעֵלי ֵעֶׂשב"ַעְכָׁשו 

  ְּבלּוִיים ִּבְכֵנִסָּיה ַּכְפִרית ִנַּדַחת ְוַהַהאְדסֹון ְמַאֵּבד ִּכְתֵבי קֶֹדׁש 
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  –ַעְצמֹו ָלַדַעת ַּבִּביּוב ּוָבֶעְלּבֹונֹות ַהָּקִׁשים

  ְּכֶׁשַהֲחלֹום ָהֲאֶמִריָקִאי הּוא, ַעְכָׁשו, וֹוְלט ִויְטַמן, ְלָאן ַאָּתה הֹוֵלְך

?ַּפאְרק-ָסל ְּבֶסְנְטַרלְקַלאּוס ִעֵּור ִמְתַיֵּפַח ַעל ַסְפ- ַסְנָטה

 למצגת שיריו של וולט ויטמן

http://www.momosplace.com/imgs/uploads/pps/shira/Whitman1.pps
http://www.momosplace.com/imgs/uploads/pps/shira/Whitman1.pps


  שרית שץ

  שיח נשי עם בודלר

   ַהְרֵׁשה ִלי ָּכְך ִלְפנֹות-  ְמׁשֹוֵרר ַמְרִטיר - ָׁשאְרל 
  ַאף לֹא ְּגִביַרת ָאְפנֹות, ֵאיִני ְׁשחַֹרת ָּגֶון ְּגִמיָׁשה

  ,ַּבְּתהֹומֹות ֶׁשִּדְמיֹוְנָך ָּבָרא, ַאָּתה ְּכָבר ָׁשם
  . אֹוֶמֶדת טֹוב ְוַרע- ןֲאִני ֲעַדִין ָּגָרה ָּכא

   
  יֹוַדַעת ְלַהְבִחין, ִאָּׁשה, ֵּכן, ה ֵאֶליָךּפֹוָנ

  ִלְתׁשּוקֹות ִמין ֶׁשִהְצִחין  ֵּבין ִהְתַעּלּות ַהֶּנֶפׁש
  ,ֵּגיִהּנֹם ְלֵבין ֶעְדָנה ָעֵלי ָהֲאָדָמה ֵּבין

  .ַּבְּנָׁשָמה ֵּבין ֶטַבע ֶׁשּפֹוֵרַח ׁשּוב ְלִּכיב
   

  ַהָּׁשעֹון ִמי ֶׁשַּיֲעצֹר ֶאת ִניַעַּגם ִלי ֵאין 
  ,אֹו ֶׁשַּיְרִּגיַע ְּבָאְזַני ֶאת ַרַחׁש ֶהָהמֹון

  ַהְסְּפִלין ֶׁשִּלי ָרחֹוק ְמאֹד ִמִּסְמְטאֹות ָּפִריז
  .ַאְך הּוא מֹוֵצא ַּדְרּכֹו ִלְׁשּכֹן ְוַגם לֹא ְלַהְפִריז

   
  ,ין ָׁשַדיִמֵּב זֹוְלגֹות, ִטּפֹות ֶׁשל ּבֶֹׂשם ַזְך זֹוְלגֹות

  ,ַיְמִּתין ִלי ְּבַוַּדאי, ָׁשאְרל ָיָקר, ְנַהר ַהֶּלֶתּה
  ַאְך ַעד ֲאֶׁשר ִּבי לֹא ָּתמּות ְיכֶֹלת ַהְּבִחיָרה

  . הּוא ַרק עֹוַנת ַהְּנִׁשיָרה-ַהְּסָתו ֵאיֶנּנּו סֹוף 
   
  ,ֲחִצי ַּבְקּבּוק ָלגּום, ְסַמְרטּוָטר ָזֵקן ִניָחר ,הֹו

  ָעגּום ֶחְלִקית ְלאֹור ָּפָנס ַאָּתה זֹוֵעק ֱאֶמת
  ִׁשְפֵכי אֹוֵנןָּכְך ַּגם , מֹון ָאִמי, ִּכי ְּכמֹו ַהּיִֹפי

  .ֵעיָניו ֶׁשל ֶזה ַהִּמְתּבֹוֵנן ָנִאים ִּבְלַבד ְלדֹק
   

  ,ֻּכָּלם ִנְרִאים ָזִרים, ִמּגַֹבּה ָיֳהָרה ֻּכָּלם
  ,םבֹון ּפֹוְׁשִטים ִּבְבַׂשר ַהַּבְרּבּוִריִרָּמה ְוִרָק

  ֶנְחָּבא לֹו ַהָּׂשָטן ְּבִפּתּוֵלי ִסְמָטא ְׁשכּוָחה
  .ָחָתן ּוִמְזַּדֵּין ְּבַסְבָלנּות ִלְקצֹר ַּתְפִקיד

   
   ִּפְרֵחי ַרע-ָהֵריָקנּות ִהיא ֶמֶרד ְוַהּיִֹפי

  ְּכמֹו ֵיׁש ּבֹו ְּבׂשֹוָרה , ָּדבּור ְוִהּפּוכֹו ָּדָבר
  ָהִייָת ַלַּתְלָיןְׁשחִֹרים ָהדּור  ַּמְלּבּוׁשָּכְך ְּב

  .ֶׁשל ֶיֶלד ַרְך ּוְמֻפָחד חֹוֵבק ִנְׁשַמת ָאָּמן

  שארל בודלר 
1867-1821 

 למצגת שיריו של שארל בודלר

    ,ֶאְטמֹון ָּבְך ֶאת רֹאִשי ַהִּמְתַיֵּסר ְוַהֻּמְכָרע
  ,ֶשָּבְשֵמְך ָּבֶהם ָטבּול, ֶאְשַאף ִמַּתְחּתֹוַנִיְך

  :ְּכִמן ַהֶּפַרח ַהָּנבּול, ָּקהִּתְפלּות ְמַתְקַּת

  .ֵריחֹות ֶשל ַאֲהָבה ֲאֶשר ַהָּמֶות ֲעָבָרה
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  שארל בודלר
 דורי מנור: תרגום

http://www.momosplace.com/imgs/uploads/pps/shira/bodllershow2.pps
http://www.momosplace.com/imgs/uploads/pps/shira/bodllershow2.pps


  סלב מילוש'הו צ, הו משורר
  עוזר יוסף

  
  ,חלקו השני של המאמר
  ".3עיין ערך שירה "את חלקו הראשון ראה ב

  
הנה משורר שמביט באומץ ובקסם שירי במשבר התרבות המערבית מתוך הגורל של אירופה 

  :ישרטטו את ההזדהות הזו" קראקוב", "ליטא", "ורשה"השמות . ןבדור האחרו
  

  ְפיֹוִרי- ָזַכְרִּתי ֶאת ַקְמפֹו ֵּדי
  ְּבַוְרָׁשה ְלַיד ַהְּסַחְרֶחֶרת

  ,ְּבֶעֶרב ָאִביב ָׁשֵלו
  .ִלְצִליֵלי ַהּמּוִסיָקה ָהַעִּליָזה

  ֶאת ַמְּטֵחי ַהֶּיִרי ַּבֶּגטֹו 
  .ִעְמֵעם ַהַּלַחן ָהַעִּליז

  
לא , לא יופיעו בסרקזם, גם שאר המוטיבים המתקשרים ליהודים. מופיע כאן לא בהקנטההגטו 

  :אלא כתחקיר של משורר אחר סיבות הכשל של תרבותו, בציניות המורגלת בשירה הישראלית
   :הוא מעמיד בבית הראשון דוקא את חורבן הכנסייה" ְּבַוְרָשה"בשיר 

במה אתה // ? חמים זה, ביום אביבי/ ,וחנן הקדושכנסיית י/ על חורבות, המשורר, מה מעשיך"
   ..."מהרהר כאן 

  ."אמת וצדק:/ שתי מילים שניצלו":  טעם ההרהור כלפי הכנסייה החרבה-ובהמשך 
  

, ולמרות זאת. אמת וצדק: בהם" ליפול"מילוש משתמש במושגים גבוהים כאלה שכל כך קל 
בכך צמחה יראת הכבוד שלי . בקת עולמותשירתו לא נגועה בפומפוזיות וכולה חן תוך שהיא חו

  .למשורר שהכרתי מול מדף הספרים ברחוב יפו בירושלים
  

  ":בן אירופה"הנה הוא כותב בתוכחה ל
ובתי / הברוק כנסיות, יורש הקתדרלות הגוטיות/ ,הו בן אירופה, כבד את הדעת שנרכשה"

  "כבוד"נוחל המילה , יורשם של דקרט ושפינוזה/ ,הכנסת מהם עלה בכי העם שהיה לעֹולה
  

] באותו שיר לבן אירופה: [וכמובן האוניברסליזם שלו ורתיעתו מהלאומיות ובפרט מהמדינות
על נקלה היא הופכת : אל תאהב שום עיר./ מדינות אובדות על נקלה: אל תאהב שום מדינה"
  . כיאוש מאירופה התרבותית שכשלה כשלון כה גדול, בעצם, וכל זה..."  חורבות-תל
  :שהשפיעו על רביםJohn Lennon יד עלו בי המילים של מ

  
Imagin there's no countries 
It isn't hard to do 
Nothing to kill or die for 
And no religion too  

  
הקול המוסרי עולה מכך שהוא תוחם את . מילוש העניק לשירה שלו עוצמה של דובר תקופה

מנציח מילוש דיון עם , "מכתב"בשיר . ייב לומרעצמו ומקיף באחריות כלפי מה שהוא ח
שאלת התרבות : ה ראו ומשרטט שוב את מה שמעניק לשירתו את עוצמתה'הפילוסוף ההודי רג

השיר מתעד בעוצמתה של הצורה האמנותית מה שעלול להיות מוזנח כשצורת . וכישלונה
  :המבע שלו היא מכתב 

"
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ועל / מתעצמת על הקיר/ תמונת עצמי // ...אתאת הגורם למחלה הז/ אילו אני ידעתי, ה'ראג
נצחונו / אשר איננו אלא/ ,בחטא הקדמון/ כך התחלתי להאמין./ כמה עלוב צילי/ ריקעה

  ".הראשון של האגו



   
הצללים מרקדים כסיוט ומשקפים את המימד . בקנאה גדולה שמתי לב לתיאור הצללים הזה, כן

ועם , הללא מסוו, ני הכללי ושואל שאלות קשותהנפשי המרקד ומייצג מעבר לצל האישי את הא
לא , לא הופך למה שהפך אצלנו אורי צבי גרינברג, כל זאת לא מאבד את כוח השירה שלו

  : והנה הוא מציע בשיר דיאגנוזה למחלה, מקריב את השירה על מזבח האידיאולוגיזם שלו
  
/ עם החלום המשיחי/ השעל גבול הסכיזופרני/ את המקרה האחד שלי, אם רצונך בכך, צרף"

 חלום – הגלות מפולין בגלל התנגדותו למשטר והחלום המשיחי -המקרה שלו. של תרבותי
חלום חלום גרמניה הארית וכל סמטאותיה / החלת התרבות האירופית על האנושות

  :יכולתי להגיע מתוך כך לכמה הכללות. האידיאולוגיות של אירופה
  

ליכולתו של משורר להעמיד מטאפורה הדרישה מהכתיבה עוברת הרבה מעבר   
  . מבריקה

)א

 . לאו דוקא במובן של המודעות הפוליטית. שירה פירושה היכולת להעמיד עולם  )ב
שצריכה ; היה ברור לי שחייבת לצמוח שירה אלטרנטיבית לשירה הישראלית הרזה  )ג

איך לעקוף את הסכנה ? אבל איך. להיות התחברות חירום של השירה לריקמה היהודית
העברית . ך או משנה"שלא תהיה השירה להטוט של רובד לשון חכמים ותנ? בתשאור

 .יכולה לפתות עיניים
היא האמת השירית העברית , הצמיחה של השירה העברית במנותק מהמשקל והחרוז  )ד

דברים , במאמר על הלשון, ושורשה המפתיע באתוס השירה שבו כותב רבי יהודה הלוי
 .ל והחרוזנחרצים על טבעם השלילי של המשק

)ה  . עלי להאבק על שירה בעלת ביטוי כוללני ולא לאבד את יניקתה מהזיהוי היהודי  
  
  

לא , צריך: רישומה של היהדות וחורבנה, קולו של מילוש העושה חשבון נפש ומחלחל לשירתו
  .../.   כך לפחות למדוני בליטא/ אל לו להשליך פרור לחם או לירוק באש... /   אדם– צריך

"...  ./..." לא בתהילת האיחוד השלם/ ,יה דרוש אלהים שאוהבנו בחולשתנולנו ה
  

   :השירה עצמה משוחח עםמיוחדים במינם הם השירים הרבים בהם מילוש 
שעבר מלחמות " מילוש"אלא , אני מזהה את ההוגה השירי ששמו כאן הוא לא רק מילוש האדם

את מות עשרות , ל התקופה וטירופה שהשהכיר את שיגעונ, עולם ששינו את פני אירופה
המיליונים בגלל מה שנחשב כאמיתות פוליטיות ותוצאותיו ההרות אסון לבני האדם שנולדו 

  . תחת השמש
  

  ההערה על היחס ללשון והאמונה בנוכחות האלוהים
  

, כאן אני רוצה להעיר הערה חשובה על הקשר שבין היחס ללשון השירה לבין האמונה באלוהים
  .ר לטובבטעם לחתו, במוסר

שירה , כמי שמחשיב עצמו כקורא בין השיטין של שירה זו ."תהיה נא שפת האם פשוטה"
קו , בוהק היד/ אנה הם באים, היכן הם, אהבתי: "המעמידה בראש את ההרהור על פשר הקיום

היא שירה שצומחת זו , "שואל אלא מתוך הרהור אני ִמַּצַערלא / -רשרוש התלמים, המרוצה
בקמפו די פיורי / שנים רבותואז מקץ : " מסתיים במילים"קמפו די פיורי"השיר  הרי ;מבראשית

השורות שהקדימו את הסיום דיברו על יום ורשאי יפה בו הכל ".  מרד יצית דבר המשורר/ חדש
לא נמצאה בשפת "שומעים את מטחי הירי בגטו ו , חיים חיי שיגרה בעת שנעשים מעשי נבלה

  "אותה אנושות שנותרת/ הפנותה אל האנושותל/ ולו מילה רק אחת/ אנוש
  !]?למי ולמה לשיר[כשהברבריות בשיאה מוכיחה את חוסר הסיכוי והטעם שבשירה עצמה 

את , כמעשה של אמונה מחודשת, הטקטיקה הלשונית נעשית חשובה כמעשה בריאה מחדש
  ":   ארס פואטיות"האמון המחודש הזה קראתי כ 
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                                              :השירה מסה על

  
  ִּתְהֶיה ָנא ְׂשַפת ָהֵאם ְּפׁשּוָטה 

  , ֶּדֶרְך ּפֹוָנה, ָנָהר, ְוָכל ֶׁשִּיְׁשַמע ֶאת ַהִּמָּלה ִיְרֶאה ֲעֵצי ַּתּפּוַח
  .ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ְּבֶרַגע ֶׁשל ָּבָרק ֵקיִצי

  
לציין את זמן כתיבת . וד אישייש לזה איזה יסוד לתיע. משורר מניח תאריכים בסיום שיריו

לא כן הוא כאשר התאריכים נושאים את תאריכיו של עולם שלבש חברבורות של . השיר
-1945,  וילנא-1937,  ורשה- 1943: אז התאריכים הופכים להיות אתר הנצחה ענק, מפלצת
אמירה אדירה זו של מילוש כבשה אותי ועדיין עוצרת אותי מלבגוד בו עם . ועוד, קרקוב

: העריצו את שירה[כמו ויסלבה שימבורסקה , פולניים אפילו, משוררים יקרים ומרתקים
  ...]כתבו אצלנו שירי סגידה לסטאלין,  בזמן שהיא כתבה אותו–" התצלום הראשון של היטלר"
  

התפוח והראיה עצמה ויעניקו לאדם מה שנלקח ממנו והפך לסיבת , ואמנם ישובו הקיץ והנהר
  :את מה שראה" מוכרח לכתוב באצבעותיו"תעד ושירתו של מילוש המ

   
  . לא- אך אין הלשון יכולה להיות תמונה ותו

  , ל החרוזסּוְראותה ִע מאז ומקדם מפתים
  . הניגון, החלום

  . ... חד, עוברת ללא מגן בעולם יבש
  .  יכולה השירה לשאת חן,סטירה, לצון, בבדיחה מתובלת

  ]:עכשו ימריא השיר וינסח את תבונתו של המשורר[  ...או אז מעריכים את סגולותיה המזהירות
  של שורה טובה אחת  כי רב משקלה...

   . מכובד דפים חרוצים הרבה
                           

השירה בה מאמין מילוש תעשה את . בקלילות מפלס השיר דרך כהכוונה לשונית למשורר צעיר
שתי השורות המודגשות . מה ומרוממתמפעי, תפקידה בהיותה נגישה ועם זאת סוגסטיבית

היכולת של שירה זו להותיר עקבות לחקוק משהו שאינו : דבר נוסף. מסייגות ומגלות אחריות
שהיא לא אליטיסטית ? אולי גם זה חלק מתרומתו לשירה. מסתיים במימד האינטלקטואלי לבדו

:  היא ניתנת לציטוט, שהיא עשויה להפיק סגולות שהיו לקלאסיקה העולמית, במובן של ניכור
   ..."כי רב משקלה של שורה טובה"
  

  :  או בשיר זה
  ]5שיר מספר [
  

  יהי ערך מילותיך לא משום עצמן 
   .אלא משום שנאמרו כנגד מישהו

  , משמעיות-ממילים דו, את נישקך עשה
  . את המילים הבהירות הטמן בחשכת האנציקלופדיה

  תחווה דעה על מילים כלשהן  אל
  ...הפקידים בתיק האישי מי אמרןבטרם יבדקו 

  
  ] "לא יותר "מתוך השיראו [

  חייב אני לומר פעם איך שיניתי דעתי אודות השירה 
  שהיום אני רואה עצמי כאחד הסוחרים , ארע וכיצד

  ובעלי המלאכה המרובים של קיסרות יפן 
  שירים על פריחת הדובדבן על כריזנטמות  שמחברים

 

 18

  ? הסרבן יתן ללקט מן החומר מה נ- - - ועל ירח במילואו
  . לכל היותר יופי, לא כלום



  בפרחי הדובדבן , אם כן, עלינו להסתפק
  . ובירח המלא בכריזנטמות

  
  :והנה כאן

  
  עצות 

  במקומם של משוררים צעירים 
(  ) אשר יחשוב יחשוב הדור את, מקום רם

  הייתי מעדיף שלא לומר כי כדור הארץ הוא חלום 
  . ... מלאת שאון וזעם ,בונהה לא נישל מטורף מעשי

  
   :ובוודאי אצטט לכם מעט מהשיר הזה

  
  תמיד התגעגעתי אל צורה יותר נקלטת 

  שלא תהיה יותר מידי שירה ולא יותר 
  , ותאפשר להגיע לכלל הדברות מבלי לסכן איש מידי פרוזה

   ,סורים מדרג גבוהילא המחבר ולא הקורא בי
  גן בעצם מהות השירה יש דבר מה שאינו הו

   ...  הואְּבתֹוֵכנּו דבר שלא ידענו כי ִמּתֹוֵכנּונוצר 
  שהיא מזכירה לנו כמה , זו תועלת השירה

  , קשה להישאר אותו איש כי ביתנו פתוח
  . נראים נכנסים ויוצאים-בדלת ואורחים בלתי מפתח אין

(  , כאן איננו שירה מה שאני מספר:) ושימו לב לענוה הפולנית
  ם מותר לכתוב לעיתים רחוקות כי שירי, אני מסכים

  נסבל -בלתי חמדה תחת לחץ-ובלי
  , ורק מתוך תקוה שרוחות טובות

  . מצאו בנו כלי, לא רעות
  
  

  המכתב הראשון למילוש
  

על זכייתי בפרס ראש הממשלה  מידי , "שם ומלכות"ו " סילן טהור: "ספרתי לו על שני ספרי
סיפרתי על עליית הורי מעירק ואמונתם ]. רביןלאחר הרצחו של , ימי כתיבת המכתב[יצחק רבין 

  :שכאן יהיה תיקון מושלם למסע היהודים בתבל והוספתי
..."
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, הימים ימי האינתיפדה. החרדה שבה אנו חיים ומגדלים ילדים מניעה אותי לכתוב אליך
באוויר שוב תחושת אין . חיילים רודפים אחרי ילדים. אבנים מנפצות את חלונות האוטובוס

  ".ונראה לי לבקש אותך להשמיע שנית את קולך המוסרי כמו שפגשתי אותו בשיריך. מוצא
 האחד נוהה אחר דהִצשב, זהות ממולכדת: למילוש לא יכולתי לפרט מה שאסביר זאת כאן וכך

ומצד שני בתחום החינוך המשפט וכלל הנטייה שלנו אנו " מדינה דמוקרטית ויהודית"
  . תמתרחקים בבירור מכל זהות יהודי

ומעמיד בכך את , "הגלותי"במקום ההר ] הר המתים בהר הרצל[יהושע בוחר את ההר . ב.הנה א
זו אמירה יהודית . חוזר עם אביו חי] יצחק[שהרי בהר המוריה הבן : עומק הגותו באור מתמיה

מה מביע הר הרצל עם .  זוהי השורה התחתונה. האב לא שפך דם. הילד חי, רבת משמעות
?  אלא בהעמדת ההר הזה במקום הר המוריה, מבחינת כבוד הנופלים כמובןלא ? קברותיו

אלא דוקא , לא נטילת האחריות על עצמנו עומדת כאן על הפרק. המוות הופך לפולחן הלאומי
כתב משה דיין שיר . [על חרבך תחיה: מה שימקד את כל הקיום על חודה של החרב עצמה

  "] .לנצח תאכל חרב"
  :הוספתי למילוש

נחוץ לי בעת שהאנטישמיות ש קולך ,וממילניום למילניום ל הזה שעבר בין שתי מאותהקו
  בארץ ישראל לא קל היום להאמין . אני חש שקולך ההוא חייב להתחדש. מתגברת בעולם



 – בימים אלה מתפוצצים בני אדם בטירוף ומושגת בעיקר מטרה אחת .הזמן דוחק. בעתיד
 כי תמצית השאלה ...אנשים שאוכלים במסעדה  ,על גבםילדים עם ילקוטי בית ספר . חורבן

  ? אם הינך משוכנע שהקרמטוריומים כבו סופית: הרלוונטית לנו היא
לומר , יחיד אתה עם הפרספקטיבה והכובד של השירה והעמדה מול המאה הקודמת ומוראותיה

   !שוב מילות אזהרה לעולם
   

  . לאחר זמן קצר קבלתי תשובה
הזכיר את מסורת החשיבה שלו . הם מקור הצרות לכלשהלאומים מ יעתו את רת הדגישמילוש

כטענה נוקבת בדבר היות המשורר מעל המבע " גלשחקן כדור" ואת הסכנה שהמשורר יהיה כמו
חשתי בסיבה נוספת המבדילה בין הספרות העברית . מעל הפופולאריות וההמוניות, הפוליטי

  . תם הניכרת של משוררי פוליןהסופרים והספרות אל מול עוצמ" התרדדות"ו
: בציטוט ממנויכולתי למצא תשובה כמעט טרפויתית  -  יכול לצטט מיד מדבריוהנה אני כבר

  .ֶנְגּדֹו לֹא ָיקּומּו ַהֵּמִתים ְלָהִעיד. / ַהְמַדֵּבר ַעל אֹודֹות ַהִהיְסטֹוְרָיה ָּתִמיד מּוָגן
  
מכתבו את דברי ומהרהר בדבריו אני קורא בתשובה ל.  נשאר משורר טוטאליסלב מילוש'צ

  :עצמם 
.  נערך בבית שי עגנון  ערב לכבוד השירה הפולנית ,בשבוע קבלת מכתבך. סלב היקר שלום'צ

דויד ויינפלד ורפי וייכרט העניקו לשומעים חוויה . זה היה באמצע נובמבר בערב ירושלמי קריר 
  –ת מעורב באופן רעשני כתבת שהמשורר לא  צריך להיו... ...נהדרת מהשירה הפולנית 

בממלכת ". ממלכתית"אני יכול ללמוד מכך על יחסך המרומם כלפי היות המשורר בעל אחריות 
   ". רואה"או " צופה"זה מזכיר לי שהנביא נקרא במקורות גם בלשון . השירה 

  ": לאומים"וחשבתי שנכון להעיר לו כמה מילים על ה
הגיעה  , כמו ביציאת מצרים, בעירקההענייתו  משפח.1951ת  בשנשלושיםאבא שלי היה כבן 

משוכנעים שסיפור המצוקה היהודית הסתיים ושבעצם בואם  , בגירוש חפוז, לארץ ישראל 
  . סופיה…,  כן-המבוהל לישראל הגיעו אל הפתרון הטוב וה

 זה .במכתבך הזכרת את מקורה של הלאומיות והמסגרת המדינית כסיבת מתחים בין לאומים...
היהודים הואשמו שאינם כלל  - ובכל זאת . ר שאני ממש מבין ומקבל את התובנה הזו לא מוז
?  בעד לאומים.ואנחנו שוב במילכוד? היום מה ראוי לפלשתינאים אם לא הגדרה לאומית. לאום
  ?נגד

 התכוונתי שאיגוד כזה יכול לתת תוקף כל שהוא ,ברעיון לאגד את אנשי הרוח באיגוד עולמי
 אנשי הדת היו אמורים להעניק לנו מה שפוליטיקאים לא . כלל אנושיתהואחולאינטרס של 

 הם נושאי המוטיבציה –גרוע מזה . אנשי הדת אינם מדברים ביניהם. השכילו לעשות
  ? אולי בכל זאת שחקני הכדורגל. גם לא המשוררים. לקונפליקט

מו מכתבי אנה פרנק כ:  כמסר גנוז... לפחות כדי שהדבר ישוטט בעולם , חשוב לומר לך זאת
  ...מעליית הגג

  .בלי חשש מהזלזול של החכמים ָהֲעָקִרים. עולם בלי קול קורא ואפילו במדבר
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, מעבר לגיל שמונים, מילוש מבוגר. התפתחו כמה שיחות טלפון, לאחר חילופי המכתבים האלה
בשעה שיש לכם את דוד של ... "יתמתפלא מהשפעת השירה האנגלוסכס. ומתנסח בסבלנות רבה

  ." התהילים
: ליד ירושלים, סטון-אמנון אריאלי שמו והוא גר בטלס, באחד מהימים מתקשר אלי ידיד

? מי זה יכול להיות. דהרתי אליו". מחפש אותך, סלב מילוש'יש לו קשר לצ, מישהו מפולין"
,  מבוגרת בעלת נוכחותהשניה, האחת צעירה מרשימה: כשנכנסתי לא הבנתי מי הם הנוכחים
  .נער כבן עשר ותומאש שמדבר עברית
אגניישקה הצעירה סיפרה על המכתב שהגיע , ראשית. והדברים נקשרו באופן מעורר השתאות

הוא התרגש . מילוש ביקש לשמוע. היא היתה זו שהציגה בפניו את המכתב מישראל. מישראל
, אני קראתי לו את השיר": האור היפה"היא קראה גם את השיר , כן. מאד מהדברים שנאמרו בו

  תומאש מתרגם לי את דברי [ואני צועקת כשאני קוראת לו כי הוא כמעט שאינו שומע 



!... זה שיר! זה שיר: והוא נקש כך באצבע ואמר,  אז קראתי לו את המכתב והשיר:] אגניישקה
  ... הוא מקבל אלפים. הוא לא עונה לכל מכתב
ר "אצל ד... יהדות באוניברסיטת קראקוב... יע לתומאש שלומדהג, כך המכתב הזה מישראל

  ...  סטון אנו מתכנסים עכשו- אמנון שבביתו בטלס... אמנון שהוא , כן, אמנון... אח של... מרדכי
  

ובכל . כאילו אני קוראו הבלעדי ולא אלפים וטובים בעולם, ביקשתי טלפונית שיר מהמשורר
, ת לו באהבה אהדדיטפשותו היחסית והתמה גומל... ש– הלא זכיתי לגמולו של המאוהב, זאת

ביקשתי טלפונית ] אני משתגע למחשבה שאמנם כך עשיתי[וכך ביקשתי . גמול שאין לזלזל בו
. שעמדתי לערוך" משיב הרוח"של כתב העת ' במטרה לפרסמו בגיליון יג, שיר שייוחד עבורי
מזוהה עם הסממנים היהודיים , תימילוש שהכיר אותי מתמונה ששלח, הנה כך נסגר המעגל
, לא מוצנע, זיכה אותי בשיר שזיהוי היהודים של תלמוד התורה בולט בו, שהוא זוכר ומכיר

  .  ומבטא בגאון את מה ששקק חיים באירופה ונאבק על חייו בארץ ישראל
אגניישקה עמלה . ליצירה, לעולם, שירתו היא מענק מרשים שופע כבוד לאדם. מילוש נפטר

ארוג בנימי השפה , בישראל, תומאש נמצא בארץ.  בפולין על ארגון אוצרותיו הרוחנייםכעת
אור , בבואה מבבואתה, והייתי רוצה לדעת שיש לשירה שלי צל מצילה. העברית וביהדות עצמה

מדעתה הנוגעת ללב אודות , מהיותה חוצה גבולות וזמנים . מקולה המוסרי האמיץ, מאורה
  . בהביטו בשחקני התיאטרון, מבטא דבר מה עמוק לעולםחכמת שפמו של החולד ה

                                              

בצורה , אולי ייצגתי בו את עצמי, הטיול שעשינו כאן .ארץ ובית: פתחתי בשני המושגים
בחברה .  אין לנו כאן סיכומו של מסע–לכן , אך הוא רוחש בצורות שונות בחברה כולה, אישית

לעומת זאת . ישראלית הכללית מתפתחות מסגרות רבות שמנסות להיפגש עם הזהות היהודיתה
אולי מותר לומר פה שהאופק הלא .  יש מסגרות שמנסות להגביר דוקא את המאבק במגמה זו

ההתנתקות . רחוק מבשר משבר זהות חריף ממה שהיה לנו אחרי מלחמת יום הכיפורים
ה הדתית של האיסלם תחייבנה אותנו לקרא שוב את קריאת ההכרחית מהפלשתינאים והדינאמיק

שהחברה שלנו ממתינה בכל מישוריה ,  להכניס בין סוגריים את הציונות הישנה, ְלָך ֵלְך -ה
לנטישה נוספת של הזהויות שלנו כדי להגיע אל הארץ הנכספת שבה אנחנו פועלים כחברה 

ת להוציא את המסווה שהיא מאוהבת בו  זו החרדית זכאי-שתיגמל מעקמימויות רבות , בריאה
. ואז הציבור החרדי יתמודד בראש ובראשונה עם שנאת המזרחיים,  מסווה החברה המושלמת–

, אם תבין שהזמר העברי. וזו החילונית החייבת להעניק לעצמנו מימד עמוק ושלם יותר
מפוארים הם ובודאי מכוני המדע ה, "]פרס ישראל..."שזכו ל[המערכונים של הגשש החיור 

  אך אין בהם תנאים הכרחיים להמשך קיום יהודי –כנראה תנאים מינימאליים לישראליות 
: בלי כל אלה לשמר זהות של מיליוני יהודים בויטאליות שהפליאה את לב טולסטוי. שהצליח

, שרפו, רדפו, כל שליטי עולם וכל העמים העליבו ודיכאו וגירשו ורמסו... ...?מה זה יהודי"
לא אצטט את  ..." –? מה זה יהודי. ממשיך לחיות ולהתקיים, על אפם וחמתם, והוא, ביעווהט

   :גם מילוש רשם זאת באחד השירים , כל אחד יודע. תשובתו

.// אך שומר את הדבר בסוד, אמתיודע להכיר ָּב/ ,עם אירוני, עם לא מנוצח, עם גדול"...
  ]ם ַעמהשיר" [/,בניו מבינים זה את זה בהלצה, מתרוצץ בשוקים

עם כזה אינו יכול : " הוא אשר זמן רב כל כך שמר על הנבואה ומסרה לאנושות כולהטולסטוי
  ." הוא התגשמות הנצח, יהודי הינו נצחי. להיעלם

  ].1908 לונדון -ואיש וורלד'דברי טולסטוי הובאו במאמר שפורסם בג[
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  יוסף עוזר
  סלב מילוש   'לצ

  
  -י ֵמאֹות ָרִאיָת ּדֹורֹות ֶׁשָּנְפלּו ִלְתהֹום ְמׁשֹוֵרר ֵּבין ְׁשֵּת

  אק ַהּמֹוֶרה צֹוֵעד ִעם ַּתְלִמיָדיו ַלַּמָׂשִאית 'ֶאת קֹוְרָצ
   ִצָּיה ְוִצָּמאֹון ְמַצֵּיר ָלעֹוָלם ְּבִצְבֵעי ַמִים  ֵאיזֹו ָיְמָרה ֵיׁש – ָלנּו  ַגֵּלהל ְמֶאת ָׁשָּג

   –ר ֲאִמיִצים ֶאת ַהֲחִליָלן ְוַהָּנְבָלן ְוַהַּכָּנ
  ְּבִתְקָוה ,   ַמְׁשִּתיל ָלנּו ְלָבבֹות ֲחָדִׁשים-  ֶּבְרָנאְרדָיןֶאת ְּכִריְסְט

  "!לֹא ְּכמֹו ַּכֻדַרְגָלן: "ָּת ָּכַתְב? ׁשֹוֵררְּמַמה ְמקֹומֹו ֶׁשל ַה: ָׁשַאְלִּתי
  

  ַּדַעת ָאָבל ְיָלִדים ֵיׁש ִלי ְוָעַלי ָל
  ?יא ַמְבִטיָחה ִּכּבּוי ַלְּקֶרָמטֹוְריּוםֲהִאם ִה, ִיְשָֹרֵאל! ֵּכן, הֹו
   ...ְּכֵׁשִרים ִמְּבִחיָנה זֹו ֲהִיינּו ... "ְלאֹום"ֵרי ָאז לֹא ִנְרֵאינּו ְּכמֹו ֲה

   ְמׁשֹוֵרר לֹא ִעְבִרי ּוֵמיִטיב ִלְקרֹא.  ַוֲעַדִין אֹור,ְׁשֵּתי ֵמאֹות ָרִאיָת
  "ִוד ִמְזמֹורְלָד"ְלֵבין " ִמְזמֹור ְלָדִוד"ַהֶהְבֵדל ֵּבין 

  יֵרי ִצּיֹון ַעל ַאְדַמת ֵנָכר ִּׁשִמ, ְסָלב'ֶצ, ִׁשיר ָלנּו 
  ַמִים ְוָעָפר, רּוַח ,ים ִלְׂשַפת ֵאׁשְמַתְרֵּגם ַהְּתִהִּל

  "!ְמִדינֹות ֵהם ַהִּדיַאְגנֹוָזה ֶׁשל ַהַּמֲחָלה "- ְכָתְבָךִּמט ִמֵטָצֲא
  : ֶסָלה-יב ַאָּתה ָּתִׁש. ָאֵמן: הַוֲאִני עֹוֶנ

   ְדָרה ְלֵגן ַהִּזָּכרֹוןֶׁשָח  ֶסָלה ֶסָלה-  ְרּגּום ָלּהה ֶׁשֵאין ִּתִמָּל
  

  ַהְּמַלֵּמד :  אֹוְתָךֶאְקָראים  ִׁשְמׁשֹון ֶׁשל ַהִּמִּל-ָיִקיִרי 
  ָהאֹורְלַהְפִריד חֶֹׁשְך ִמן . ַזֲעֵזַע ֶאת ָהֲעמּוִדיםְל
  ַמִים  ָׁשִטים ַּבָּׁשלֵאָריְׂשים ִוִקלֹ ֱאמֹו ָחָתן ְוָכָלה ְּכ- ל ָׁשָּג

  ְוַאָּתה ַוֲאִני ִמְּׁשֵני ַקְצֵוי ֵּתֵבל 
  ָתהִליָטא ֶׁשִהְתַאְּדֵּבין ְירּוָׁשַלִים ְּד

  ְלֵבין ְירּוָׁשַלִים ַּתַחת ַּכּפֹות ַרְגָלי
  , רֹוֶעֶדת ִמּקרֹו, הָקְזָעי ַאֵרְפְמַיֶּלֶלת ְּבצֹו

  יִיְחית ֶׁשת ֵּבַחַּתּור ְּתִפָּלה ִמַכַחת ְּבִסּדנֹו
  בלַֹח ְלָך ִמְכָּתְּבִהַּכְנִסי ִלְׁש

  ,הֶאְרא ִנלֹה ֶׁשָאֵּמל ַהֶאֶּפְלִאי ר ּוּדַכְּבט עֹוְבִל
  .ֵמַאְמַּתַחת ֵלב ֶׁש

  .ְולֹא ִיְׁשלֹט ָּבם עֹוד ַהָּמֶות

  ְּגָבִרים ֵעיֻרִּמים ֵמִתים ִיְהיּו ְלֶאָחד

  ;ִעם ַהֶּגֶבר ָּברּוַח ּוִביֵרַח ַהַּמֲעָרב

  ,ְיֻלְּקטּו ַעְצמֹוֵתיֶהם ְוָכל ֶׁשֻּנָּקה יֹאַבדֵעת 

  .ֶרֶגל ֵיָעְנדּו ְּככֹוָכִבים-ַמְרֵּפק ְוַכף
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  דילן תומס
 זקוב- אליעזרה איג: תרגום



  יעקב ברזילי  שלום-נאווה בת

  ליהודה עמיחי  לעמוס עוז
  ֵמָאז ֶׁשַעִּמיַחי ִצְמֵצם ֶאת ַהֶּמְרָחק  *  

  ַהֵּמִתים ֶׁשעֹוְבִרים
  ֵאַלי ַּדְרְּכָך  ,ֵּבין ֶאֶרץ ְלָׁשַמִים

  ַקו ָהָרִקיַע ַמְתִחיל  ׁשֹוֲחִרים ְלַהִּגיד ִלי
  .הְּדַבר ָמ

   ִמֶּצַלע ַהרַקו ִנְמָּתח ְוָאֵפל   ָהֵעיַנִיםְּבגַֹבּה
  ּבֹו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו  .עֹוֵבר ֵאַלי ְּכַמּבּוַע ֲחִריִׁשי

  
  ָמה ֱאלִֹהים  .ְּבִאיׁשֹוָניו ְיָבֵרְך

  ,ְוֵיׁש ֶׁשַּמְתִחיל ְּבגַֹבּה ַהִּמְדָרָכה  ָעִׂשיָת ְלַנְפִׁשי ְוָלַרֲחִמים
  ?ַהּפֹוְרִצים ִמֶּמָּנה

    ֵׁשם ִמְתַנֶהֶלת ִּבְכֵבדּות
  ָרֵחל ַהֵּמיֶנֶקת  ָּכל קֹורֹוֶתיָך

  ָׁשם, ְמֻקָּפִלים ַּבֵּמִתים ֶׁשְּלָך
    .ְּבַדְרָּכּה ֶאל ַהּׁשּוק

  ,ְׁשֵני ַסִּלים ִּביִמיָנּה  ַוֲאִני ַרק נֹוַגַעת ְּבֵפָאה ְיֻרָּקה
  ,ֶׁשֶּזֶרם ַּדק ָאצּור ָּבּה

  ַאַחת ֶׁשַּמְטִּביָעה ִּבי ִזָּכרֹוןְׁשמּוָרה   ַסִּלים ֵריִקים
  .ְמֵלֵאי חִֹרים  .ְוִנְסֶּתֶרת ֵמֵעיֶניָך

  
  ,אּוַלי ַרק ַּפַעם, ּוַפַעם  ְלֵעת ֶעֶרב

  ב ְלֵביָתּהָּתׁשּו  ַיֲעִתיקּו ַּגם ֵמַתי ְמקֹוָמם
  .ְוַיִּתירּו ְלׁשֹוִני

    ִּבְמלֹוא ַהֶּטֶנא 
  ,ֵריחֹות ּוְצָבִעים  *          
  .ַּתְבִליִנים ְלַׁשָּבת   ִנְדֶמה

  ,ֶׁשִּמְתָעֶרֶבת ִמַּדי ִּבְלׁשֹוְנָך
  .ְלׁשֹון ַהֵּמִתים ֶׁשְּלָך  ,ְוַעל ִמְפַּתן ַהַּבִית

  ָעַמד ָׁשם, ֱאלִֹהים  ֶלת ְּבֶקֶׁשת ְרָחָבהָלׁשֹון ֶׁשִּמְתַּגְלֶּג
  ,ְועֹוֶבֶרת ֵאַלי ַּדְרְּכָך

  ָלׁשֹון ְרחּוָמה ּוֻמְגַּבַהת  ְּבגַֹבּה ַהְּמזּוָזה
  ּוְכִמְנַהג ַהָּמקֹום  ְצרּוַפת ְטָעִמים
  .ֶׁשּקֹוַבַעת ְמקֹוִמי

  ,ִנְדֶמה ִלי  ִקֵּבל ֶאת ָּפֶניָה
  .ְּבֶלֶחם ּוֶמַלח  אֹות רֹוֶדֶפת אֹות

  ְּבקֹולֹות ְמֶתיָך ַהחֹוְרִצים ִּבי ֶּבַקע
  ,ְוֵהם ְּבֻסְלמֹות עֹוִלים יֹוְרִדים עֹוִלים  
  ְמגֹוְלִלים  

  ת ֲאֶׁשר ִנְבַצר ִמֶּמִּניֶא
  .ַעד ַקו ּדּוִמָּיה

  
  .ֶׁשִּלי ָנפֹוצּו ְלָכל רּוַח

  
  .השופט- חברת קיבוץ עין, 1951 ילידת -  שלום-נאוה בת

  " אולי לזמן יתדות"ספרה  .כותבת שירים וסיפורים קצרים
 .1980-הופיע בהוצאת ספריית פועלים ב
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 ֵעת ַלִּׁשיָרה-ְּכַתב" בֹוְׁש"ֻּפְרַסם ְּב



  טוביה ריבנר

  אתה רואה

   ְּפקּוחֹותְּבֵעיַנִיםת ָהעֹוָלם ַאָּתה רֹוֶאה ֶא
   ְּכֶדֶרך ֲחִריֵצי ֵעיַנִיםִמְסַּתְּנִניםַאְך ַהַּמְראֹות 

  ִלְפָעִמים ְמֻחִּפים ָצִעיף ֲאַפְרַּפר, ִלְפָעִמים ַמְטִריִדים
  ִמְדַּבִריֹות ְזֻהִּבים ַעד ְקֵצה ָהאֶֹפק אֹו. ַמְרִגיַע

  ְּבִיחּוד, ַּתֲחָרהֲעֶׂשה  ַהֵעִצים ַמ-ְּכפֹור ְּכִביֵמי ַיְלדּוְתָך 
  . ֶנֱעָצמֹותֵעיֶניָך, ּתֹוְך ְּכֵדי ְקִריָאה, ְּכֶׁשָּקרֹוב ְלָצֳהַרִים

   
  :ֵיׁש ֶׁשַאָּתה ְמֻסְכָסְך ִעם ַעְצְמָך ִסְכסּוְך ְיִדידּוִתי

 ִּכי ַמה ַיֲעׂשּו ּבֹו? אֹו ְּכָבר לֹא ְּכַדאי? ְלַהְזִמין ֵסֶפר ָחָדׁש 
  ?ְּבֶעֶצם, ְלֵׁשם ַמה?  עֹוד ָעֶליָך ָלַּדַעתּוַמה? ַאַחר ָּכְך

  ְּבֶאֶמת ַמּדּוַע, ּוַמּדּוַע ָצִריְך? ְוָלָּמה ְלַהְכִּביד ַעל ַהָּבִאים ַאֲחֶריָך
  ?ְלַנֵּגב ָּכל ַּפַעם ֶאת ָהָאָבק

  
  .ָארְֹך-ַאָּתה עֹוֵרְך ִטיּול ָקָטן ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר ְוִצְלָך ָארְֹך

  . ִמְׁשַּתֲעֵׁשַע ְבַאְׁשַליֹותֵאיְנָך. ֵּפק ְּבָפחֹותְּבַעְצְמָך ִּתְסַת
  .ַּגם ַהִּזָּכרֹון ִמְתַקֵּצר ְוהֹוֵלְך

  .ְוַהִּׁשְכָחה ִמְתַעֶּצֶמת
  

  ּוְלֶפַתע. ָיִמים ְׁשֵלִמים. ְּדָבִרים ֶנֱעָלִמים ְלֶפַתע
  . ַהְּזַמןִּכּוּוִנּיּותְסִתירֹות ַקּלֹות ֶׁשל ַחְד. ֵהם ׁשּוב ַּבִּנְמָצא

  .ַהָּצגֹות ְקַטּנֹות ֶׁשל ְּתִחַּית ַהֵּמִתים
  

  .ֶׁשִאם ֶיֱחַסר ְּבַעְצמֹו ַּגם לֹא ֶיֱחַסר לֹו ָּדָבר, ְּבֶרְכט ִהְתַנֵחם
  ?ֲאָבל ָלָּמה ֶׁשֶיֱחַסר ְּבַעְצמֹו

   ְיִדיֵדנּו
  .ַהִּכְׁשלֹונֹות ֶׁשְּבָעָבר ֲחִריִפים ֵמֶהֵּׂשֶגיָך ְועֹוָדם צֹוְרִבים

  קֹוֶרה ֶׁשָהַאֲהָבה ֵמִקיָצה ִמַּתְרְדַמָּתּה. לֹא ָּתִמיד
  . ּוְמַטְׁשֶטֶׁשת ֶאת ַהּכֹל

  ְוֲהלֹא ֵיׁש ָיִמים ֶׁשַּתֲענּוג ִלְחיֹות ְּכִדְבֵרי ִיְׂשָרֵאל ִּפְנַקס 
   ֶׁשִּבְׁשִמיִניתַאֲדָמה ְמֻבָּׁשל ֵהיֵטב ֵיׁש ּבֹו ְׁשִמיִנית -ְוַּתּפּוַח

  .יס ְיִדיֵדנּוָאַמר ִאיִז, ִמַּטַעם ַּגן ֵעֶדן
  

  .ָאז ָׁשָעה, ְוִאם לֹא ָׁשעֹות. ָאז ָׁשעֹות, ְוִאם לֹא ָיִמים
   ְּבִלּבֹו ָלֵׂשאתַּגם ֶרַגע ָעׂשּוי , ְוִאם לֹא ָׁשָעה
  ָלָּמה לֹא? ָאז ָלָּמה לֹא ֶרַגע. ֶאֶרץ ְוָׁשַמִים, ְּכמֹו ִטַּפת ַמִים

  ָלָּמה, ַּגם ִאם ַהָּבאֹות ֵאיָנן ַמְרִהיבֹות, עֹוד ֶרַגע
  ְולֹא ִלְׁשמַֹע עֹוד, ָּתִמיד ְּבֶאְמַצע, ַלֲעזֹוב ְּבֶאְמַצע

  : ְמַרֲעֶנֶנתֲחָדָׁשה מֹוִדיַע -  ְולּו קֹול ָצרּוד ּוְמֻפָּצל -
"  ".ֵעֶמק ִיְזְרֶעאלֶׁשֶלג ֵיֵרד ַהיֹום ְּב

  
  ".כך-כל אשר אחר"מתוך ספר שירה העומד לצאת לאור בימים הקרובים 
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 . במסגרת עליית הנוער והצטרף לקיבוץ מרחביה1941- בעלה ארצה . סלובקיה, יליד ברטיסלבה - טוביה ריבנר
והשוואתית  פרופסור לספרות עברית, 1974משנת . ל התנועה הציונית בשוויץ" שימש כמזכ1963-1966בשנים 

 .חבר האקדמיה הגרמנית ללשון וספרות. ומלמד באוניברסיטת חיפה

 טוביה ריבנר: צילום



     רות נצר

     ֶיב ֶהרֶּברטִּביְגני'ְז
  

  ִּבְגַלל קֹול ָהֱאֶמת- ֲאָבל ֶהֱאַמְנִּתי ֶׁשּלֹא ָּתמּות , לֹא ִּבְמפָֹרׁש
  ֶׁשֵאיָנּה (ִעְרעּור ַהָחְכָמה ַהִּבְלִּתי ִנֶּתֶנת ְל, ַהַּמְצּפּון, ַהּמּוָסר
  לֹא ַרק-ַהְּקָלִסיָקה ֶׁשל ַאֲחרֹוֵני ַהְּנִפיִלים ) ה ֶאת ָהֶרֶגׁשַמְסָו
  .ָהיּו ְלמֹוֵפת) לֹא ַחֵּייֶהם(ם ֲאֵחִרים ֶׁשִּדְבֵריֶהם ַּג, ַאָּתה

  
  -ַּגם ְלָך לֹא ָעַזר ָּכל ַמה ֶּׁשָהִייָת ? ַּגם ַאָּתה? ַּגם הּוא: ָּתִמיד ַהַּתְדֵהָמה

   ַעל ָּכְרֲחָך ִּפִּניָת ָמקֹום-ַּגם ַאָּתה לֹא ִּפְעַנְחָּת ֶאת ַהִּנְצִחי 
  קֹוָלם ֶׁשָּלֶהם, ִציא קֹול ְלַהְמ- ַלָּבִאים ַאֲחֶריָך 

  לֹוַמר ֶאת ַהָּדָבר ִמּתֹוְך ַחֵּייֶהם
  

  . ִיְׁשְּכחּו אֹוְתָך-ָוָיה לֹא ַיֲעזֹר ְלָך ַּכָּמה ִנְלָּבב ִיְהֶיה ַמַּסע ַהְּל
  ִּכי ֵאיְך יֹאֲהבּו ֶאת ֶזה ֶׁשּלֹא ִהִּכירּו. ָּתִמיד אֹוֲהִבים ִלְׁשּכַֹח

  ֵחם אֹוְתָך ָלַדַעת ֶׁשּגֹוָרֵלנּו לֹא ִיְהֶיה ׁשֹוֶנהִאם ְיַנֲה. ֶאָּלא ֶאת ְׁשמֹו
   ִּכי ֵׁשם ָהָאָדם ֵאינֹו -  ַּגם ִאם ַהֵּׁשם ִיָּׁשֵאר - ִּכי ִנָּׁשַכח , ִמּגֹוָרְלָך

  , ְנִׁשיַמת ַאּפֹו, ְּפִעיַמת ִלּבֹו, ָדםָהָאָדם ְוֵאינֹו ַהָּבָׂשר ָו
  -יָאה ְסֻגַּלת ַנְפׁשֹו ּוְפִליָאתֹו נַֹכח ַהְּבִר

  Zbigniew Herbert 
 1998-1924  -ַהּלֹא ֵאיִני ַמִּכיָרה אֹוְתָך . ִּתְסַלח ִלי ֶׁשֲאִני אֹוֶמֶרת ְּדָבִרים ָּכֵאֶּלה

   ּוִמי ֶׁשֶּבֱאֶמת -ר ַּבֲעֵלי ַהֵּׁשם ַאָּתה ִּבְׁשִביִלי ְּכמֹו ָּכל ְׁשָא
  ְּכָבר ֵאיָנם ְלָהִעיד ֶמה, נֹאַמר הֹוֶריָך, ֶמק ִלּבֹואֹוֵהב אֹוְתָך ֵמעֹ

   ְּבַצַער נֹוָאׁש ֵהם ּפֹוְכִרים ְיֵדיֶהם ָׁשם ַּבְּמרֹוִמים -ָפחֹות ַּבֲעבּוָרם ָהִייָת ְל
  : ְוִאְּמָך ְמַבֶּקֶׁשת ָלַדַעת ַרק זֹאת- ַעל ֶׁשֵאיְנָך ַמְמִׁשיְך ַּבֶּנַצח ָהֱאנֹוִׁשי 
 .ֶׁשַהּסֹוף לֹא ָהָיה יֹוֵתר ִמַּדי ּכֹוֵאב

 

 
  

  מנחם פאלק

  תשובה לאהרון גלבוע

  
  ,ְּבִלי ֲחִליַפת ָמֵגן  . ְּבִני נֹוָלד ַּבּיֹום ַההּוא, ּיֹום ַההּוא נֹוַלד ְּבִניַּב

  ת ָׁשלֹוםִיְכרֹ  ,ָצַדק ַהְּמׁשֹוֵרר
  ,ָטָעה ַהְּמׁשֹוֵרר

  ִּכי ְּבנֹו נֹוַלד ַּבּיֹום ַההּוא 
  ּוְבִני נֹוָלד ַּבּיֹום ַהֶּזה 

  ְּגדֹוָלה ִמַּסֲעָרתֹו  ְוַסֲעָרִתי
  ּוְלִכיָרִתי ָיבֹוא ַּגם ְיֻרֵּקי ָהַאְנֶטנֹות 

  ר ַהַּטָּבעֹות ְוַׂש
  . ְוַאְנְדרֹוִאיִדים ִמּכֹוָכב ָאִסימֹוב

  ַּגם ָאֳהלֹו לֹו ִיְתעֹוֵפף 
  ,ֲחַסר ַחְמָצן
  ם ְוהּוא ָערֹ

 

  ְּבִני 
  ,ִעם ֶטֶלָּפט ֵמַאְלָפא ָהְרחֹוָקה

  ּוְבִקיֶנִזיס ֶטֶלּפֹוְרְט יֹוִדיַע 
  ,ַעל ִעָּדן ָחָדׁש

  ִּכי ְּבִני נֹוָלד ַּבּיֹום ַהֶּזה 
  .ְוהּוא צֹוֵחק
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  אהוד פדרמן  עפרה דינור

  ליד  רכה בנשיקה
   ִצִּלי ַהחֹוֶלה ד ַיְלָנבֹוְך   ַהֶּגֶׁשם ַהֶּזה הּוא ְיַנֶּקה 

   ,תנֹוהֹול ְּבַעָקֵרב ֵאָליו   הּוא ְיַבֶּכה , ֶאת ַהִּלְכלּוְך ֵמָהְרִציִפים

  ָזר ׁשֹוֵלף ִמְּגרֹוִני ֶנָחמֹות  טּוִׁשיםֶאת ַהְּכֵאב ֶׁשל ַהְּכָלִבים ַהְּנ

  ,ָהרּוַח ְיַנֵחם אֹוָתם ִאְלחּוׁש ֶׁשל ְּכפֹור
  . ְׁשָקִרים, ִמְדָּבָרן ַהָּצִחיַח

  .ָהֲעָנִנים ֵמַעל ְּכָבר ְמַכִּסים
    ַהָּסִדיןםהֹוְּתִמְלָמְׁשכֹו ה ֶצרֹו

   
  ְלַהְזִרים , ְלַחֵּבק

  ַאֲחֵרי ַהַּקִיץ ֵיׁש ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ִלְׁשּכַֹח
  ַחִּיים ֵהד ּגּוִפי ִמְסַּתֵּתר  

  ,ָאָבק ְוֶׁשֶמן ְמֻלְכָלְך, ְוִלְמחֹק
  .   ַּתַחת ְׂשִמיָכה ֲאטּוָמה

  ָעִלים ְּכמּוִׁשים ְוִצּמּוִקים ֶׁשָּבא ְזַמָּנם
  ? ָּדָברְּתְנַבָאז ָמה ִאם לֹא ֵה  

  .ֵיׁש ְלַסֵּלק ְּברְֹך ָנחּוׁש ֶאת ַמה ֶּׁשּלֹא ֻהְפַנם    ֵצל ֶׁשִהְרָוִני ְנָהָרה

  ְמֻכָּנס ְּבתֹוְך ַעְצמֹו   

  .מּות-ֲחִויר ִלְקַראת ֵהַעְלַמ  , ֶזה ְזַמן ָראּוי ַלַהְבָׁשָלה, ַעְכָׁשו

  ַאֵּיך ֲחֵׁשָכה ְּברּוָכה   ֶׁשל ַמה ֶּׁשּלֹא ָצִריְך ֶאת אֹור ַהֶּׁשֶמׁש 

  , ְּבֶטֶרם ָּבַאְתִני ְזִריָחה  . יֹום ָארְֹך אֹו ְמהּוָמה

  ִּבְנִׁשיָקה ַרָּכה ֵיׁש ְלָהִניַח ַלְּכִביִׁשים 

  . ְיֵחָפה ָלֶלֶכת ַעל ָהֲאָדָמהְּבֶרֶגל, ַהְּיָׁשִנים

  

  

  . 2003כותבת מאז .  עובדת מחקר– עפרה דינור
  .מפרסמת את שיריה באתרי שירה באינטרנט
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ְּתִחַּלת ַהְּסִפיָרה ְלִכּבּוי ָהאֹור

.  

  ְוִצּלֹו ָּכרּות  ר ַתֹוּנַה

    .ְּבַאַחתת ֵתֹו ׁשָּדמֹו



  סינדרום המהגר אצל נתן זך

  לאה טרן

  
  שפורסמה , "סיכום ביניים בינתיים"הפואמה של נתן זך 

  ים העלתה בי הרהור, ו"באלול תשס' מיום שישי כט "הארץ"ב
  לעניות דעתי הוא מפעם בו עד .  של זך"סינדרום המהגר"לגבי 

  . עצם היום הזה והוא חלק מרכזי ומהותי גם בשירתו העכשווית
  זך , "חלוץ מרכזי בקרן השירה העברית"למרות וחרף היותו 

  . בנשמתו היה ונותר מהגר
  .ובשל עמדה זו היה לשם דבר, זאת הוא בולטֵמֶעְמָּדה 
  . אני מבינה את מאבקו באלתרמן, תמידיותר מ, כיום

  " עכשיו"שפורסם ב, "הרהורים על שירת אלתרמן: "מאמרו
  בהתייחס לפאתוס הלירי של , נחשב למניפסט החשוב ביותר,  1959בשנת 

שנחשב באותה תקופה למשורר , הוא כלל מתקפה יוצאת דופן על אלתרמן. המשוררים הציוניים
שונים מכללי החריזה והמשקל שהיו נהוגים עד אז , ירהזך קבע כללים חדשים לש. לאומי

שלדעתו נכפים על , בשירה" קישוטיות"הוא יצא בעיקר כנגד הסימבוליזם וה. בשירה העברית
שעיקרם מציאות ומצבים זורמים , למרות שזך הציג כללי שירה חדשים. תמונת העולם השירית

הוא קודם כל פסל את ,  לשון גבוההמעורבת עם" דיבורית"-ובלשון יומיומית, בקצב חופשי
, שמשורר אחר, כשם, יש לי חשד סביר להניח שקנא בו לא מעט. שירת אלתרמן והחרים אותה

  "...נתן היה אומר:"צוטט לו
. לאב גרמני ואם איטלקייה,  בברלין1930דצמבר בשנת 13-נולד ב, במקור הארי זייטלבך, נתן זך

  . במלחמת השחרור, ל" ושרת כקצין בצה1936-הוא עלה לארץ ב
כמו גם , מן הידוע הוא כי השנים הראשונות הן הקובעות ומעצבות את תבנית אישיותו של הילד

  .  תבנית נוף מולדתו ואין בכך כל חידוש
שהוא פַֹעל יוצא לאירוניה , כבר מתחילת דרכו הלירית אנו עדים לסינדרום המהגר אצל זך

  .לביקורת, לאי הנחת, ת עם מצבים ונופיםלחוסר ההזדהו, לכאב, למרירות: בשיריו
  .ואת השאר אותיר כחומר לעבודת מחקר, אביא כאן שלוש דוגמאות

  
  .שיר ערב.א

  .והייתי הולך ומסתבך/ ירדתי לרחוב להתהלך/ לך/ כשאמרה לי נערתי/ בערב
[   ].1998, "הקיבוץ המאוחד”הוצאת ,"שירים שונים: "מתוך

, "נערתי", אינטימית- מילת השייכות האישית. מת גירושהשיר אוחז במהותו המרכזית בטראו
אצל אברהם , "לך לך: "המצוטטת למילות הגירוש, "לך"מתרכזת ומתעצמת נוכח המילה 

אלא שבסופו של דבר הוליד משהו , מיתוס הגירוש אצל אברהם היה טראומתי ביותר. אבינו
  .עוצמתי וערכי שהונחל לכל עם ישראל

  
  .התבנית והנוף.ב
עם השנים הארץ / הנמוגה באוויר מאפיר כתמונה נמוגה/ ץ המובטחת אינה הארץ שניתנההאר"

  ."הארץ המובטחת וזוהרה לוהטים כצהריים באבן/ המצויה מתמעטת
מצד אחד . הם דיאלקטיים בנפשו של המשורר, "הארץ המצויה"ו" הארץ המובטחת"המושגים 

הנמוגה באוויר ומאפירה , רץ מיסטיתאך בו זמנית ישנה א, ממשי, הם קיימים באופן פיזי
. העכשווית, שכבר קשה לזכור אותו לנוכח המציאות הקיומית, אפור, כחלום לא חיובי, כתמונה

פעם האחת מכזבת . מתקיימות בנפשו,  מקום הקיום והחיים של המשורר-שתי הארצות 
כשם שרק אור ולהט של צהרי יום יכול לזהור במזרח , לוהטת, ופעם האחרת זוהרת, ומתעתעת
 האחת ממנה -בעצם שתי הארצות . בודאי לא בגרמניה של אירופה בשנות השלושים, התיכון

  .מתמעטות בלבו ולא מצליחות לגרום לו נחת רוח, בא והשניה אליה היגר
  ".לא מולדתי, מולדת אינה מצמיחה אלא כמיהה לדבר אחר"
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, שפה, שורשים, גאווה, ביטחון קיומי, שלוה, משמעה חופש" מולדת"ילה המ. ובאותו עניין
. שאינה מספקת את התחושות הקיומיות, כיוון, היא כמיהה. אצל זך המולדת היא בעייתית. כוח

בנופים שונים , שייכות מעצם ילדותו במקום אחר-יש לו ביקורת עליה והיא נובעת ממצב של אי
להסתגל אליה ולבסוף להפוך אותה , אלא צריך היה ללמוד אותה, ובשפה שלא ינק עם חלב אמו

". פרס ישראל"ו" פרס ביאליק"ואף לצמוח למשורר חשוב ונערץ בעל , לכלי החזק ביותר שלו
מולדתו . משורר משפיע וסוחף אחריו דורות שלמים של משוררים וחוקרים שהושפעו מיצירתו

  .איננה מושא כמיהתו, ברלין, גרמניה-שלו
רק המקום שבו לא / מחזירים רק מה שהושקע בהם כמראה/ הבית המהדהד,  הספוגה כאבהעיר
  .היה

מקומות המגורים . אך אלה ספוגי כאב, הבית, לדבר על העיר, ממשיך זך באותו השיר, ממולדת
אנו מקבלים , במקום זה, ליחס נוסטלגי, גורמים לו לחוש געגוע, הראשוניים, האישיים של אדם

שבו , השתקפות של מקום. אלא הוא רק הדהוד, שאינו יצוק על מקומו בעוצמה,יתב. כאב- בשיר
  .לזכור אותו במודעות חיובית, לא התקיים משהו בסיסי להישען עליו

  
, הכרחי/ הצילום המדויק שבחלום/ אין לו מקום, אין לו עודף/ בלעדיו, משלים אדם עם נופו

  ].1998. הוצאת הקיבוץ המאוחד,רחיתמתוך צפונית מז. [לעולם אינו מספיק, מה שהיה
יש מצב . היוצרת מתח לירי בשירתו, כך-כל" זכית"בשורות הבאות נמצא שוב את הדואליות ה

אין , הכול מדוד בדיוק הֵיִקי, אין שפע בתחושות. אך יחד עמה עולה בה ספק, נפשי של השלמה
פורצת גבולות התודעה , תרתבלי פנטזיה מיו, אפילו החלום צריך להיות מדיד. אין מקום, עודף

הוא . קולניות, התפרצות בלתי נשלטת, לא מצמיח ספונטניות של הרגש, דבר מעיק. והתובנה
  .ואף בלתי מתאים למזרח תיכון לבנטיני, בהחלט אינו מספיק

  
  .וידוי עדין.ג

הם לא החליטו . לארץ לא עדינה/ במקרה החליטו הורי שהם צריכים להגר/ נולדתי להיות עדין
. אמר שהיא נבונה בהחלט/ אפילו היטלר תמך בהחלטה/ התייעצו עם כל מי שיכלו/ בפזיזות

  ].1998, הוצאת הקיבוץ המאוחד,"כיוון שאני בסביבה"מתוך [
. מצביעות במפורש על אי השייכות למקום ולזמן, שורות השיר ואף אלה הבאות אחריו בהמשך

וכל , הלוחם הגיבור, החצוף, המחוספס, רהעדינות והפגיעות מעולם לא ציינה את דמות הצב
  ".עדינות-אנטי"דבר שהוא 

כולו , כמו הפרי, ובפנים הצבר, היו כאלה שטענו כי החיספוס הוא מעטה חיצוני בלבד, אמנם
גם הארץ אינה . אתה נמלא שריטות ונשיכות, שעד שאתה מגיע אליו, אך אבוי לפרי, דבש
  ".ארץ אוכלת יושביה"היא , עדינה
מוסר , מקריח, מצחצח שיניים,  השיר מספר לנו זך כי הוא עדיין מסתרק במסרק עדיןבהמשך

כלשונו . לא גברי, "חנון", "נחנח"מין . צועק בשנתו, לא מעליב את השכנים, בגדים למכבסה
ולכן רובצת עליו קללה . הוא לא נולד במקום הנכון, קרתה לו תאונה, "טעות נוראה, הכל טעות"

, מחובר ועשוי רקמה אחת, להיות כמותם, וא מקולל בחוסר יכולתו לענות להםה. דורו-של בני
לא , בתשובה מוחצת, שאינו יכול לענות להם באותה מטבע כשלהם, ודבר זה מתאפיין בכך

  .עדינה
 

 

 

 

 

 

 למצגת שיריו של נתן זך
הזֹו ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנ

 ֲאִני ַמְתִחיל ְלָהִטיל ָסֵפק
 ִאם ָאְמָנם ֶאְזֶּכה ָּכאן

 ְלַמה ֶּׁשֵּביִני ְלֵבין ַעְצִמי
 .ִּכִּניִתי ְּבֵׁשם אֶֹׁשר
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  אלי נצר

 שיר תקווה
  ְמֻאָחר לֹא ֶׁשֲעַדִין ָלְך אֹוֵמר ֲאִני

  ְמֻאָּׁשִרים ִלְהיֹות ֲאִפּלּו

  ַאֲחֵרינּו עֹוֵקב ֶׁשֱאלִֹהים רֹותַלְמ

  .ָׂשִכיר רֹוֵצַח ְּכמֹו

  

  ְמׁשֹוֶטֶטת ֶׁשַהִּתְקָוה ָלְך אֹוֵמר ֲאִני

  ַהּכֹל ְּבַסְך ַוֲאַנְחנּו ְּכתֶֹבת ְללֹא

  ֵמָעֵלינּו ְלַהְׁשִליְך ְצִריִכים

  ְמֻיָּתִרים ֲאִביָזִרים ַּכָּמה

  .ַּבַּמָּסע ְלַהְמִׁשיְך ְּכֵדי

  

  ַהֶּזה ֶׁשַהֶּׁשֶקט ָלְך ראֹוֵמ ֲאִני

  .טֹובֹות ְמַבֵּׂשר ֲאִפּלּו אּוַלי

  

  ִיְפַרח ִנְלֶאה ַהִּבְלִּתי ֶהָחָצבו

  .ְוַחָּמָתם ַאָּפם ַעל

  

בתקופת מלחמת העולם השנייה . הונגריה,  בבודפשט1933-נולד ב. עורך ומתרגם, סופר,   משורר–אלי נצר 
  .רוב בני משפחתו נספו בשואה. הוכנו על ידי המחתרת החלוציתש, הסתתר עם הוריו בעזרת תעודות מזויפות

בו הוא חבר עד , הצטרף לקיבוץ דליה', עלית הנוער'היה במסגרת . לגלית- בעלייה בלתי1949-עלה לארץ ב
  .למד הוראה והיה מורה ומחנך, אחרי שחרורו מן השירות הצבאי. היום

הונגריה , 1976-1973צרפת , 1965-1963הולנד : 'הארציקיבוץ 'נשלח לשליחויות מטעם הסוכנות היהודית וה
  . ספרים לילדים ובני נוער10 -  ספרי פרוזה ו5,  ספרי שירה14פירסם . למד לשון וספרות עברית. 1994-1989

  .ערבית, גרמנית, הולנדית, רוסית, ספרדית, הונגרית, אנגלית: ביניהן, מספריו ומיצירותיו תורגמו לשפות שונות
, )1983(רמת גן , )1975(ראש הממשלה , )1968(' מגידו-ברעם, ')1960(' אנה פרנק': ים ספרותייםזכה בפרס

 ). בודפשט2005(' נורדאו- הרצל, ')1992(ם "אקו, )1988(' חבצלת'

  ָרִגיׁש, ְמקֹוִרי ְלֵאין ִׁשעּור, ְוָכְך ָהַפְכָּת ִלְמׁשֹוֵרר

  .ֲהַגם ֵמֵעֶבר ְלכֶֹׁשר ְקִליָטתֹו ֶׁשל ַעם ָהָאֶרץ, ַמְקִסים
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  ארה'טריסטאן צ
 אריה סתו: תרגום



  יעקב שגיא

  האָרָבָגה 'ֶצ
  

  ,ִהיט ֲעָנק ָהִייָת ָל,האָרָבָגה 'ֶצ

  .ָּפֶניָך ִנְמְרחּו ַעל ִקירֹות ּוִבְנָיִנים

  ,ח ֶׁשָּׁשר ַעל ַהָּמֶות ֵמֶהֵּכרּות ִאיִׁשיתֱאִליל ּפֹוּפ ִּבְלִּתי ִנְׁשָּכ

  .ֵמתּו ִאְּתָך ֲאָלִפים, ָּתְּבָכל ַּפַעם ֶׁשַּמ

  ַאֲחָריּות לֹא ֶּפֶלא ֶׁשַחְׁשָּת

  .ָלמּות ִאָּתם

  ֲאִני נֹוַלְדִּתי ְלַאַחר ִמְלֶחֶמת עֹוָלם צֹוֶדֶקת

  ,ְׁשִנָּיהם ְוִלְפֵני ִמְלֶחֶמת עֹוָל

  ט ֵאיְךַוֲאִני ֲעַדִין לֹא קֹוֵל

  ַהֶּצֶדק ַמְרֶׁשה ְלַעְצמֹו ִלְהיֹות

  .ָּכל ָּכְך צֹוֵדק

  ,ה'ֶצ, ּכּוִכית טֹוָבהְׁשָהִייָת ַמ, ה'ֶצ  ה גבארה'צ
1967-1928 

  .ַעד ְקֵצה ַהָּמצּוק, ה'ֶצ, ֵעיַנִים ֲעצּומֹותָהֵעֶדר ָהַלְך ַאֲחֶריָך ְּב

  .הָצִריְך ַרק ָלֵתת ֶאת ַהְּפֻקָּד ָהִייָת

  ,ה' ֶצ,ֵהם ִנְּפחּו ֶאת ֶהָחֶזה מּול ִּכּתֹות יֹוִרים

  , ַלָּׁשְואָךְמנֹוְׂשִאים ֶאת ִׁש

  ,האָרָבָגה ' ֶצ,ִסין ַּכּדּוִריםלֹא ָהִייָת ֵאפֹוד ֲח

  ,יַל ָחׁשּוד ָעָךֹוְתַלְמרֹות ֶׁשּמ, איַּגם לֹא ַּבַּמ

  ,ַהּנַֹער ֱאִליל ,ה' ֶצ,ִהיט ֲעָנקָלָהִייָת 

  ָכה ֵּפְהִּבֵּקׁש ְלַיֵּצא ַמָהִאיׁש ֶׁש

  .ְּבלֹא ָּתִוית ְמִחיר

  
  

בוקר הרוכב בעקבות , פרש בודד. 1946עלה ארצה בשנת , )1937(יליד פולין .  משורר וסופר– יעקב שגיא
  .כיום תושב פרוטיאה בכפר,  שנים33תושב הגולן במשך . חבר מלכיה. גדל והתחנך בקיבוץ יגור. המילים
 ספרי שירה 5עד כה פירסם . סב לשמונה וקם כל בוקר מחדש, אב לשלושה, נשוי לרחל.  בעץ גילוף –תחביב 

 .וספר פרוזה אחד
  

 30



 יוסי גמזו
  ס על ִּויְטֶמןּבֹוְרֶח

  
הּוא שירו הקצר , הּברית-השנים של ּבֹוְרֶחס לארצות-אחד מּביטּוייה הטיּפּוסיים של זיקתו רּבת

ּבעזרתו האדיבה של  ,1976בקיץ , ּבירת טקסס, אֹוְסִטיןשאני מתרגם אותו לעברית ּב, "טקסס"
ּבִמכמניה הרּבים ִמספֹור של הלשון ) שלא ּכמוני(השולט , סטיב, סטּודנט יהּודי חביב שלי

  :הספרדית
  

  ֶטְקָסס      
 

  ְּתחּוֶמיָה-ִּכְבַאְפֵסי, ָּכאן. ָאֵכן ַּגם ָּכאן
  - רֶּגֶד- ֵאין- ְשֵֹדה, ָהֲאֵחִרים ֶשל ַהַּיֶּבֶשת

  ;ּבֹוֶדֶדת, ֶשּבֹו גֹוַוַעת ַהַּשְוָעה, ּוְסָיג
  ִהֶּנָה. ַהְּסָיח, ַהַּפְלצֹור, יָאִניםָּכאן ָהִאיְנְד

  זֹו ַהְּמשֹוֶרֶרת, ָהָרז- ָּכאן ֵּכן ַּגם ָּכאן ִצּפֹור
  ְלַמֲענֹו, ָהֵעת-ֵמַעל ְלַרֲעֵמי

  ;ֶאָחד ּוְלִזְכרֹונֹו- יֹום-ָצֳהֵרי- ַאַחר ֶשל
  ִנְפֶּתֶרת-ַהּלֹא, ֵּביָתא ַהּסֹוִדית- ָהַאְלָפאָאֵכן ַּגם ָּכאן

  -זֹו ַהַּמְכִּתיָבה ְלמֹו ,ָשַמִים-ֶשְּלאֹוָתם ַּגְרֵמי
  ֶשל ַהָּיִמים ֲאִפּלּו , ָרצּוף, ֵשמֹות ֶשְּמבֹוָכם, ֻקְלמֹוס

  ְוָכל ְשַאר ַהֶּתְרמֹוִפילֹות ֵאינֹו גֹוֵרר עֹוד ַסן ָחִסיְנטֹו
  ".ָאָלמֹו" ָה,ָהֲאֵחרֹות ַהֵהן ֻּכָּלן

  ַּגֲעגּוִעים- ָאֵכן ַּגם ָּכאן הּוא אֹותֹו ַמֶּשהּו ֲהלּום
  .ָשהּות ֶשְּשמֹו ַחִּיים-נֹוָדע ּוְקַצר-ְולֹא

 
הזכּות הנדירה לראות ולשמוע את , סטיב תלמידי ואני, ימים ספּורים לפני כן נופלת ּבחלקנּו

אמן  ,י השירה האמריקאית לדורותיהעל אב, תחת ּכיּפת השמיים, ּבֹוְרֶחס עצמו ּבהרצאה חיה
  .וֹולט ִּויְטֶמן, ּכביטּויֹו של אּורי צבי גרינּברג, "ריתמּוס הַרֲחבּות"
  

רּוח -מיסב ִעמנּו ענק, ּפנים ּכילד שעלה מאמּבט לוהט- ורוד, עיוור זה ּכעשֹרים שנה, נמּוך מאוד
חרף כל ידענּותֹו ולמדנּותֹו : יצהלא ּכמל, ִּכְפָשט "לפי תּומֹו. "לפי תּומֹו ארגנטיני זה ומסיח

מאדגר אלן , מּבודלר, מהיינה) ּבַרייל- ּבלי שּום ּכתב( ּפה- הציטּוטים הרּבים ּבעל, הֶפנֹוֶמָנאליֹות
זה שּבהגדה , ממידות התם, אם יסּולח לי האוקסימורון, יש ּבענק הננסי הזה. וכמּובן מִּויטמן ּפֹו

- זמנית ּבדּו- מקננים ּבו ּבו) ּולהשיב(זה שיודע לשאול וגם , ּכמּובן, אף שגם החכם; של ּפסח
  .הרמוני, קיּום מאּושר
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וזה שנים שהּוא מכהן , לא ִמּכבר ראה אור החמישי שּבין תשעת ּכרכי ּכתביו ּבתרגּום אנגלי
ּכך -ּכלּום משּום ּכך הּוא חש ּבטוב ּכל. אורח ּבאוניברסיטאות אמריקאיות יּוקרתיות-ּכפרופסור

, ּכלל אותנּו אף שאין הּוא רואה ,ּכפי שהּוא עצמו מטעים לנּו ּבנימה אינטימית, הּברית- צותּבאר
עם אמי , ּבאוניברסיטה זו עצמה, ּבאוסטין, הייתי ּכאן", הוא מַסֵּפר" ,1961-ּב"? ּבעיוורונו
ות מ: וכעת אני שוב ּבטקסס המעלה בי מיד ֶהְקֵשרים היסטוריים. אורח-על תקן מרצה, המנוחה

 -ּפרֹו התמֹוגגּות… ּביתא של הּכוכבים-האלפא… ָחִסיְנטֹו- ַסן… הגיבורים של נצּורי הַאָלאמֹו
יסוד של היסטוריה למתחילים - שאלאנטיּות חיננית מעּובדות-המתעלמת ּבנֹון, אמריקאית זו

 של ולא, שקרב האלאמֹו היה מן הגדולים ּבנצחונותיו של הגנרל המּכסיקאי ַסאְנָטה אנה: כגון(
העלתה עליו את חמתם של טובי האינטלקטּואלים ּבטריטוריה ...) מרעיו וֶחֶבר ֵדיווי ְקרֹוֶקט

עקץ אותו , דרך משל, ּכך. ְּבַראבֹו שִמָּדרֹום לאפיקו של הִריֹו, רּוחנית ּוּפוליטית סוערת זו
הם חתני , ּפאסגם ּבורחס וגם , שניהם(המשורר והדיּפלומט המּכסיקאי הנודע אֹוְקַטְביֹו ַּפאס 

  ):  ּכבר אינם נימנים ִעם החיים- הלב - לדאבון- ושניהם , שניהם ּביקרּו ּבישֹראל, ּפרס ירושלים



אדירות ממדים , הּברית-מחזיקים ּבהן ּבהתייחסנּו לארצות, אמריקאים-הלטינֹו, שאנּו התדמיֹות"
לא היה , )קאראגִּוי הנודעהמשורר הני( למשל, לדידו של רּוֶּבן ַדאְריֹו. ּומתעתעות הן גם יחד

ואילו הדבר הראשון ; אלא גילגּולו של נבּוכדנאצר) תיאודור רוזבלט(הנשיא רוזבלט הראשון 
היה לחּבר שיר לכבודם של מגיני , ּבדעתו של חֹורֶחה לּואיס ּבֹורֶחס ּבבקרו ּבטקסס שעלה

ּבו זמנית , רית הריהןהּב-ארצות, לדידנּו. אותן הפרזות של הקינאה או הִהתרּפסּות. האלאמו
וַּפְנַטְגרּוֶאל ) עיניו-הקיקלֹוּפ שאודיסאּוס נטל ממנּו את מאור(ּפֹוִליֶפמּוס , ָגְלַית, ּכל סתירה ּוללא

פרנסּואה , 16-15- גיּבורו הגרגרני של הסטיריקון הצרפתי בן המאות ה, ּבנו הענק של ַגְרַּגְנטּוַא(
ַלּבירינת ", דבר לספרו הקודם-שהּוא נסּפח ואחרית ,"ְסָדאָטהּפֹו", מתוך ספרו של ַּפאס... (ַרְּבֶלה

  ").הּבדידּות
    

טומנת ּבה לסטות , שתיים זו שּבורחס שמה- על-שאנציקלוּפדיה, אּולם למרות הּפיתּוי הרב
המנתח , אקדמי, קר, ּבורחס מדּבר עליו לא ּכפרופסור לספרּות. נשּוב אל ִּויטמן, מעצם הנושא
מאז , החנּוטה(האלמותי " עלי עשֹב"גיה הטקסטּואלית את גווייתו של ּבעל באיזמל הכירּור

הּוא ! ּבהחלט לא, לא). השיש של השירה העולמית-ּבפנתיאון ,1892העשֹרים ושישה ּבמארס 
ּכשּכל שומעיו ּכבר , מאּוחר יותר. סודו-ּבאיש, ּבחבר אינטימי, נפש-מדּבר ּבו ּכַדֵּבר איש ּבידיד

- מסתּברת איזו אמת פשּוטה ּכביצת, ניחר- הצרּוד, הקסם של קולו המתנגן-ריאחּוזים ּבקּו
על , מתוודה ּכמעט, הּוא משֹוחח, יותר ִמשהּוא מדּבר על וֹולט ויטמן, איכשהּו: קולּומּבּוס

  ...חֹורֶחה לּואיס ּבֹורֶחס
  

  ...ִמּברּוקלין, לא מבריק ּביותר, עיתונאי קטן
  

עשֹיתי זאת . גרמנית, ּבכוחות עצמי, למדתי", הוא אומר" ,כר ּבדיּוקאינני זו, 1917או , 1916-ּב"
את . ל לגבי ַהיינריך ַהייֶנה" כנ-השניה .  לקרוא ַּבמקור את שֹוֶּפנַהאּוֶאר-האחת : משתי סיּבות

וכבר ) 'וכו, ]ּכאב[ְשֶמְרץ , ]אהבה[ִליֶּבה (שלוש מילים -אתה לומד שתיים, היינה קל היה לקרוא
עם ... הזהב של לֹוֶרַלי- ּבין גליו השוטפים של הריינּוס ּבהם ִמשתקפות מחלפותאתה שֹוחה

אותה עת . אנגלי- אבל הייתי מצּוייד ּבסבלנות ּובמילון גרמני, שֹוֶּפנַהאּוֶאר היה קצת יותר קשה
, שעליו נודע לי כי מגרונו הֶטבטֹוִני שואג אמריקאי אחד, גיליתי את האקסּפרסיוניזם הגרמני

, עד מהרה נתקלתי גם ּבמידגם מייצג של המקור עצמו. ּבשם וֹולט ויטמן, ּומסורות-צורות-שובר
ּובה שיר , לשירת הזמן, את שמה ּכבר איני זוכר, אנתולוגיה גרמנית: השמש-לא של העתקי
הרי זה לקרוא את ויטמן , אמרתי לעצמי, אם יש משהּו טיּפשי. על אלאּבאמה, ִּויְטֶמִני טיּפּוסי

ּכריכה - ּבאותו עותק ירוק, של המקור, ומיד התחלתי לשּבור את שיַני על האנגלית שלו. ניתבגרמ
הנוהג ּבשירה , ּכסטּודנט צעיר. המעורר ּבי עד היום איזו ריגשה נוסטאלגית, "עלי עשֹב"של 

 ּכאילּו, סגרתי עליו ּבלּבי חיּבּוק של הערצה: את השגיאה האופיינית, ּכמּובן, שגיתי, ּכבאהבה
אלא , יכול הייתי לעולל זאת לא רק לויטמן, אותו גיל, אותה עת. הּוא המשורר היחיד ואין ִּבלתֹו

חוקרי , להבדיל, ּכדרך שעושֹים,  לא העזּו לנתח אותו- אז ? למי לא, לויקטור הּוגֹו, לשייקסּפיר
לא רק , למדתי גם להתמצא ּבו, קריאה אחר קריאה חוזרת, קימעה- אבל קימעה. הספרּות ּכיום

לב לאותה ִהתאהבּות -ּכאיזה חוב, ּולימים אף תירגמתי והוצאתי אותו ּבספרדית. להעריץ
  ...גימנזיסטית שלי מאז

   
ּבאיטיּות , טיּפין- אבל טיּפין, אינני יודע אם רּבים מהוויטמנולוגים המלּומדים יסּכימו עמי  "

אמריקה . למו השירי של ויטמןיצרתי לי אינטרּפרטאציה ִמשלי לעו, עקיבה של סטאלאקטיטים
את  הּפחם , את הּבדולח הּבהיר של ֶאֶמרסון, טבע- ּבין שאר מחצבים ואוצרות, נתנה לעולם

ּבלי ּפֹו ּובלי . של וולט ויטמן, המינראלים- עתיר, ואת הרובד הּפורה, השחור של ֶאדָגר ֶאֶלן ּפֹו
מעט שּום תופעה ּבספרּות האמריקאית איני מצליח להסּביר לעצמי ּכ, ּבעיקר ּפֹו ּוויטמן, ויטמן

מחד , קארל סאנדּבּורג. אמריקאית- גם הלטינֹו, אמריקאית-ולא רק הצפון. עד עצם היום הזה
, אלא אימיטאציות של הענק ממנהטן, לעומקו של דבר, אינם לדידי, ּפאּבלֹו ֶנרּוָדה מאידך, גיסא

  .אף שתחילתו של הענק הזה היתה רחוקה מלבשֹר את אחריתו
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, לא מבריק ּביותר, עיתונאי קטן, מיסטר ויטמן, ּבראשית לא היה אלא אחד? מה היה ּבראשית"
רדּודות , היה זה על מנת להפיק איכּויות קלּושות, ִאם שלח את ידו ּבשירה אותה עת. מּברּוקלין

ּבחייו בעיקבות ההתנקשּות , שנכתב לימים, הנודע' לאּומי'ּכמו זאת המשתקפת בשירו ה, למדי
 !קּברניט, הו'(' !O, captain! My captain' - אברהם לינקולן, של נשֹיאו הנערץ

ּבמקצועות , ּבלי הצלחה יתירה, מאּוחר מזה הּוא שולח ידו. שהּוא שיר  ג ר ּו ע) '!קּברניטי
ת   ּכי גורלו העלּום הועיד לו לא א- ּבמעּומעם אבל ּבלי הרף - שונים והּוא מתחיל אּולי לחּוש 

, הקיּבּוצית, אלא את זו, הזהּות האפרּורית של מיסטר ויטמן מלונג איילנד או ּברּוקלין
  ... קוסמוס-וולט ויטמן : אך אּולי היחידה ההולמת את מידותיו האמיתיות, הֶמגאלֹומאנית

  
  genius ּובין  talent ההבדל ּבין

  
- וה שקּופות  ּבגּולת מטהשעו-אומר ּבורחס ּומשתעשע ּבאצּבעות" ,ך"ויטמן קרא את התנ"

' איוב': י מ ה ש ל ס פ ר י ה  ּכי אם  , שאינו ּבעצם ספר, ך המּופלא הזה"התנ", העיוורים שלו
, שהעניק לו את המיקצב הנכסף', תהילים', 'קוהלת'שאינו ' איכה', 'השירים-שיר'שאינו 
 ּכי התוודע לא ּפחות אל יש להניח. ּכך-שאותו הּוא חיּפשֹ ּכל, של מצב האדם ּביקּום, הקוסמי

-הצֵמא, מגעו החם ל לגּבי"ּכנ. ּבתרגּום אנגלי ּכמּובן, השירה  הֶאּפית האוקיאנית של הומרוס
למילטון , לַדאנֶטה, ההודית' ֶוָדא'ַל, ַלָסאגֹות הסקנדינאביות, לשירת הניֶּבלּונגים, שוקק

אך לא זהּו מה שמעניין אותי . נודע ּפתרונים- לאלוהי הלא? מה חשב על ּכל אלה. ּולשייקסּפיר
, מה שרלוואנטי לדידי הּוא האידיאה הגדולה. העבר-נחלת, ָתֵקף- ּבלתי, ּכל זה מישני. ּכרגע

אך לא על האלים , הֹוֶמִרי ּבממדיו, לכתוב ֶאּפֹוס :שנכנסה ּבו אותה עת ּכמין דיּבּוק, המכּונפת
, אלא על ההמון המיּוזע, ומעלה- ם מִשכמםלא על אֹוליַגרכַית הנישֹאי, והגיּבורים המיתולוגיים

  .  האּפוס של הדמוקרטיה ,אּפוס חדש; ּכי ִאם על החיים עצמם" גדול מן החיים"לא על ; האנושי
אלא שּכל ההבדל ּבינו ּובין . 'ַהאָיאָּואָתה'ּב ,גם לֹונגֶפלֹו ,ּכזכּור, אטלס דומה ניסה לַכֵּתף- משֹא

, שהיה מּוכשר, לוגנפלו). גאֹוניּות (genius-ל) ּכישרון ( talentויטמן ניתן להתמצות ְּבזה שּבין
אוחז הנושֹא את ּבעוד שאצל ויטמן , ִנרֶאה לי ּכאיש האוחז את הנושֹא, אפילּו מּוכשר מאוד

שלו ּכל ' ַמאגנּום אֹוּפּוס'ִהרחיב ויטמן את ה', ּפרחי הרע'ּבדומה למיקֵרהּו של ּבֹוְדֶלר עם . האיש
עלי 'אין , עם זאת. ּכשהּוא אומר שירה ּבקולות רּבים, ללא ליאּות,  למהדּורהממהדּורה, ּפעם
-על-מולידו שהוא איש אחד ואף, אחד ּכמו מולידו, אלא ספר אחד, אנתולוגיהשל ויטמן ' עשֹב
  .קוסמוס: כן- ּפי
    
אני " ,רחסנאנח ּבו" ,ּובנידון זה. ַלדמוקראטיה, ּבכל המאוד, ּבכל הּכנּות, ויטמן אומר ַהֵּלל"

אפשר שזה משּום . ּבשבילי זה מת. אינני מאמין ּכיום ַּבדמוקראטיה. ואף חולק עליו, שונה ממנּו
 -אלא שּבספרּות . ארגנטינה, אפשר משּום שאני יודע מה זה המיט על ארצי שלי, שאני זֵקן מדי

מידה -  אמותּכלּום יש ּבידינּו? צודקת, טהורה, מה זאת אידיאה נכונה. ּכל זה אינו חשּוב
 אפילּו אם אין האידיאה אמת - ְּבאידיאה , ּבאמּונה שֵלמה, אמת מאמין- אם משורר? אּבסולּוטיות

, אמת- ּכּולו לא, ּכשאני עצמי ּכותב סיּפור שּכּולו ִּבְדיֹון. ּבשל, עסיסי, צרּופה זה יניב ּפרי טוב
נחזור אם . ן אותי לדּבר על עצמיאך ּפחות ִמּכל מעניי. זה יהיה סיּפּור טוב, אמיתיאבל חש שזה 

  :ּכן לענק ִמּברּוקלין
של , של האספסּוף הְּפֵלֵּבִאי, האּפוס של ההמון, הוא חלם לכתוב אּפוס: ּכשאני אומר  "

ּבכל אּפוס קלאסי אתה . ּבּפאראדֹוקס מּובהק) ּבשעתו, ּוויטמן( אני מסתּכן ּכיום -הדמוקראטיה 
ּכאילּו , הופך את הקערה על ּפיה? מה עושֹה ויטמן. מונומנטאלי זֶאֶר, נפילים- דמּות, מוצא גיּבור

משמעּותו העמּוקה של השם , לדידי, ִמּכאן. 'הקיר ּכארז ַּבלבנון ִיְשֶֹגה- גם איזוב-אצלי ': אומר
, ּכל מקום שיש ּבו אדמה, הצומח ּבכל אתר, מרּוֵּבה הטפסים, ּכמו העשֹב הּפשּוט. 'עלי עשֹב'

 של -אודיסיאּוס ', איליאדה'התיכון של ה- אכילס הּוא עמּוד-ל הומרוס אצ. שמש ּומים
ואילּו ויטמן דומה . 'שירת רולאן' של - רֹוָלאן ', שירת הניֶּבלּונגים'של - זיגפריד . 'אודיסיאה'ה

, לחלּוטין לא, דמּות קיּבּוצית  שאינה זהה, א ד ם-ּכ להגיּבור שלי יהיה  : עלי ּכמי שאומר ּבליּבו
' שירת עצמי'ּכך יצר את . אחד וֹולט ויטמן, מאּושר שהּוא אני-הּבלתי, האפור, יש הממּוצעָלא

   ...ּכך ּברא ויטמן את ויטמן, )'עלי עשֹב'חטיבה מיּוחדת ּבִספרו (
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  ...חּוצּפה של שקרן גאוני
  
ניו שּום ואני יודע ּכי הּוא מעולם לא ראה ּבעי, את קורות חייו, חקרתי את הּביאוגראפיה שלו"  

אף שּכתב על עצמו ּכמי שמדד ) שאין ּבה יערות גדולים, יֵבשה או טובענית, ערבה(סאוואנה 
  ה ָי ְצ ק ֶי ֹו ר ְּפ הּוא ה, המחּבר של ספרו ,ּבעצם, הּוא איננּו:  משמע... ּבעֵקביו את הסאוואנה

, שגם ֶאֶמְרסֹוןאפשר . אנושית-ּכל, אמריקאית-המתגלמת ּבאיזו ישּות ּכל, של האיש ויטמן
ּבגּוף , גם ּכשּכתב: אבל אמרסון עשֹה זאת ּבאורח אּבסטראקטי מאוד. עשֹה זאת, ּבמידה ידּועה

: הּכותב ּבחּוצּפה של שקרן גאוני, ויטמן לעּומתו. העור-הּוא אחד מאדּומי ּכאילּו, יחיד-ראשון
נולד לידה ...) ו מעודהרגל- ּבטקסס שּבה לא דרכה ּכף(' וכעת אסּפר לכם מה שראיתי ּבטקסס'

ואם ... ממש ּכמו ֲעֵלי העשֹב, זמנית ּובכל מקום- ּבו, ּב כ ל  אמריקה ּכּולה,  לידה שּברּוח, אחרת
 ִהֵּנה שּוב שובר -איננּו אלא אחד וֹולט ויטמן , ּכל קוראיו, לא די לו ַּבהיּפותזה השיקרית שּכּולנּו

הּוא משֹוחח . אלא היסטוריים גם ּכן, גראפייםהתיאבון הֶמגאלומאני שלו לא רק גבּולות גיאו
גם אלה שלא , הזמנים- ּכל-הּוא מבקש להיות משורר. עם הצאצאים, ּבשיריו עם הדורות הּבאים

  .ּכמים, ּכעפר, ּכאוויר: הּוא נמשך והולך ַּכיסודות. נולדּו עוד
ַּבהיסטוריה , ּבלתי חוזרת, יכול להתרחש ּפעם אחת, של ויטמן, אני מאמין שנסיונו זה"

מּובן שהיּו משוררים אחרים שניסּו לחזור . א ל א  ל מ ע ן  ז הּכאילּו ּכל חייו לא ִנְחיּו  , האנושית
אבל . ַּפאּוְנד ,ֹויס'ג ,אְרֶמהַלּובמּובן ידּוע גם  ָמא, סאנדּבּורג וֶנרּוָדה שִהזּכרתי לעיל: על התרגיל

האופן שּבו הּוא ָחָוה . וֹולט ויטמן :יה רק הּואה, ּבמלוא עומקו של הניסיון, היחיד שעמד ּבכך
נלּבט ּכל ימי , ּביצירתי, אני עצמי.  ּכ ל  ה ז מ נ י ם, את הזמן, ּכ ל  ה מ ק ו מ ו ת,  את המקום

. לא מן הזמן, יכול אדם לִהתעלם מדברים רּבים. ואין לי נּוסחה מנצחת, ִּבשאלה זו של הזמן
הייתי , לּולא נשאלתי מהּו הזמן: אומר ּבאחד המקומות, נוצריתַּבמסורת ה, אוגוסטינּוס הקדוש
   ..."'אינני יודע, שנשאלתי, עכשיו. יודע להשיב תשּובה

אך רואות ּבאמת ְלמרחק ּולעומק (עיניו העיוורות שאינן רואות , הּוא מאהיל ּבכּפו על עיניו
ִמּכוס המים , גרונו- ּבּול ּפיקתתוך ִעְנ, גומע לאיטו). לעולם לא נבוא ּבסֹודם, הּפיקחים, שאנּו

ּומשּום , ּכמו לאחר עבודה קשה, ניּכר ּבו שהּוא עייף.  העולם-ּכאילּו הּוא ויטמן והיא , הקרירה
לא , מהּו השיר האהּוב עליו ּביותר.  הּוא נוח יותר לשאלות אישיות-  אּולי ּפאראדֹוקסאלית -ּכך

 Acquainted with the", הּוא אומר', ל הלילהמיּוָדע א'"- ? של ּכל ּפייטן אֵחר, של ויטמן
night אף שאינו ,  שיר זה של פרֹוסט )..."אבל מחר אּולי אשנה את דעתי( של רֹוּברט ְפרֹוְסט
. ּפֹוֶאִטי מּובהק ִעם שירת הענק מּברּוקלין- ַארס דמיון-נושֹא ּבחּוּבֹו קו, עטו של ויטמן-ּפרי

. דרך- ומזמין לכיּבּוש ּפורץ, ֻּפֲעַנח, את ּכל שעוד טרם ֻנָּסה, נודע- הלילה מסמל ּבו את ֶחשַכת הלא
ּכלומר חותר אל (העיר -ּכי הּוא ַמִּדיר את צעדיו מן הרחוק ּבאורות, הכרזתו של הדובר השירי
העיר - ּכמו גם תיאור זקיף )אל תוך החושך הּבתּולי שעוד לא הּוַאר, שֵּמֵעֶבר ַלמּוָּכר וַלידּוע
הולמים את פרֹוסט ּכממשיכּה של ) ַּבמּוסּכמות השיריות, ַּבמּוסר, ַּבדת(יות המסמל את הקונבנצ

ּכלּום לא היה זה רוּברט  .על אף השוני הסגנוני שּבין שניהם, ַּבתלם נּוסח ויטמן- ההליכה-אי
  :ּבשיר אֵחר, פרֹוסט שהצהיר גלּויות

  
I shall be telling this with a sigh 
Somewhere ages and ages hence: 
Two roads diverged in a wood, and I - 
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference  

("The Road Not Taken") 
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  , ִּבְגִניחֹות, ֶּבָעִתיד, ָשם-אַֹמר זֹאת ֵאי
  ְּברַֹחק ָּגֵדל, ֵאיְך ְשֵּתי ַּדְרֵכי ַיַער

  ין ְשֵני ֳאָרחֹותֵּב, ַוֲאִני ָשם, ֻּפְצלּו
  ")הדרך שלא נבחרה("      ָּבַחְרִּתי ְּבֶזה ֶשָעְברּו ּבֹו ָּפחֹות

  .   ְוֶזה ְּבִדּיּוק ָהָיה ָּכל ַהֶהְבֵּדל



 
ואּולי משּום ּכך גם דיּבר אל ליּבו האנין . ּבחר ַּבנתיב שעברּו ּבו ּפחות, ּכמו וֹולט ויטמן, גם הּוא

עיין ערך "למען קוראי , של פרֹוסט ללשֹוֵננּו" ְמֻיָּדע ֶאל ַהַּלְיָלה "אני מתרגם את השיר. של ּבורחס
ושיש ּבו ֵעדּות לקולו של ,  שלא קילקלתי יותר מדי ּבהרקתו : ּבתקווה ּכפּולה-וזאת , "שירה

  .ויטמן ִּבגרונו של פרֹוסט
 
 
 
Robert Frost 
Acquainted with the night 

 
I have been one acquainted with the night. 
I have walked out in rain – and back in rain. 
I have outwalked the furthest city light. 

 
I have looked down the saddest city lane. 
I have passed by the watchman on his beat 
And dropped my eyes, unwilling to explain. 

 
I have stood still and stopped the sound of feet 
When far away an interrupted cry 
Came over houses from another street, 

 
But not to call me back or say goodbye,  
And further still at an unearthly height, 
One luminary clock against the sky 

 
Proclaimed the time was neither wrong nor right. 
I have been one acquainted with the night. 

  
  
  
  
  

  רוברט פרוסט
1963-1874 
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 למצגת שיריו של רוברט פרוסט

http://www.momosplace.com/imgs/uploads/pps/shira/ROBERT_FROST1.pps
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  רֹוֶּבְרט ְפרֹוְסט
  

  ְמֻיָּדע ֶאל ַהַּלְיָלה
  

  .ֶזה ֶשְּמֻיָּדע ָהָיה ַלַּלְיָלה ָהִייִתי
  ּוַמִּדיר, צֹוֵעד ְוָשב ִלְצעֹד ַּבֶּגֶשם
  .ִעיר ֶאת ְצָעַדי ָלּה-ִמן ָהְרחֹוָקה ִּבְנגֹהֹות

 
  . ִעיר- ֶאל ַהּנּוָגה ְּבִסְמטֹותַמְנִמיְך ַמָּבט 

  שֹוֵמט ֶאת. ְּבִקְצּבֹו-ּבֹו, חֹוֵלף ַעל ְּפֵני ָזִקיף
  .ּוְמָמֵאן ַאף ְלַהְסִּביר, ֵעיַני ַּתְחַּתי

  
  ְּבֵעת ֵהד, ּבֹוֵלם ֶאת קֹול ַרְגַלי, ִנַּצְבִּתי דֹם

  ַעל ְּפֵני ָּבִּתים, ַהְרֵחק, ְצִליל ְזָעָקה ְקטּוָעה
  אֹו ְשֵֹאת ֶאת !" שּוב: "לֹא ִלְקרֹא ִלי,  ָּבאֵמְרחֹוב ַאֵחר

  
  ָעִטים, ְוָרחֹוק יֹוֵתר ;ִּבְרַּכת ְשלֹוָמּה ִלי

  ְצִליֵלי אֹוְרלֹוג זֹוֵהר ְּבגַֹבה ַעְרִטיַלאי ָלּה
  -ִלְכרֹוז ִּכי ֵעת זֹו ֵּבין ִעִּתים , ְשָחִקים-ִלְפַאת

 
    . ָלּהלֹא ְשָבח אֹו ְגַנאי ,לֹא ְנכֹוָנה ְולֹא ְשגּוָיה

  .ֶזה ֶשְּמֻיָּדע ָהָיה ַלַּלְיָלה ָהִייִתי
  

אם להשתמש (העיר אל לב הַּמְאֵּפְלָיה -אינו שופט את זמן יציאתו מאורות, ּכִּויטמן, גם פרֹוסט
הּוא . או רע אם טוב הּוא, ִאם זמן נכון הּוא או זמן שגּוי) וזף קֹוְנָראד'ּבדימּויֹו המפּורסם של ג

  .אל החדש, נודע הְמַאְתֵּגר- והָסלּול והּבאנאלי אל הלא ושּפשּוט יוצא מן הנד
  

זה ", הּוא משיב ּבחיּוך" ,ִתתּפלאּו"  - ? יותר ִמּכל, רּוחנית,  מיהי הדמּות שהשּפיעה על ּבורחס
." אך ִצּלֹו מלווה אותי מאז לכל מקום, 1938-הּוא היה ּפרופסור לּפסיכולוגיה שנפטר ּב. היה אבי

וכל מּכריה אינם ", הּוא אומר" ,היא נפטרה רק לפני ּכשנה.  אמו- ִמּכל אשר לאהבה הגדולה
ּבעוד ּבנה , מדשדשת ּברגל, ממאנת לִהזדקק למכונית: הנמרצת, חֵדלים לגלגל ִּבדמּותה העזה

 ּכלּום היה מרּוֶצה מתירגּום ּכתביו -... " מתקשה להדּביק את צעדיה, הָאֶנִמי ּכמעט, הקשיש
 הִאם הּוא מאמין ּבאיזה - . הּוא אומר ּבקריצה ממזרית" ,ה יותר טוב מן המקורהרּב"-? לאנגלית

של , ּפעם הייתי חסיד מּושּבע של לוגיקה"- ? ּבאיזו אמת שאין לו עליה עירעּור, עיקרון מנֶחה
אבל . ּבמיסטיציזם, יותר ויותר ּבאינטּואיציה. ַּכיום אני מאמין ּפחות ּופחות ַּבּפטנט הזה. היגיון

מה "-..."  ִמשּום שאני זקן תשּושקֹוֶרהּכל זה . רּבה מדי ּברצינּות", הּוא מזהיר" ,ל ִתקחּו אותיַא
! שטּויות", הּוא צוחק" ?הדור הצעיר"-? לכל מעריצי סיּפּוריך ושיריך, יש לך לומר ַלדור הצעיר

ּכּולכם . ם"להד, אין חיה ּכזאת? מה זה דור? אּולי ִתתּבגרּו ּכבר מן הְשַטאנץ הדֹוִרי הזה
  ..."אינדיווידּואֹומים תודה לאל
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  עיין ערך תרגום

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

  סֶחְרֹויס ּבִאה לּוֶחְרחֹו

  (*)שלושה שירים על ישראל

  יוסי גמזו: תירגום

   
         1.  

  
  ֹוְך אֹוֵבד ִמי ִלי יֹאַמר ִאם ְּבָמב

  ָּדִמי ִחלֹוִנּיים ָּבאת  - ֶשל ַנֲהרֹות
  ָמה ֲאָתִרים ָּבם ? ִיְשָֹרֵאל, הֹו, ִלְשּכֹן
  ?ָקֶוהִּיָדֵמְך ָרַהט ַו, ָּדִמי

  ַאְּת ַּבֵּסֶפר : יֹוְדַעִני. ֵאין ְּבָכְך ְּכלּום
   - ְוקֹורֹות, ּבֹו ֵעת ִנְכֶלֶלת, ַהָּקדֹוש, ֶזה
  ּוְבִזְכרֹון   , ע לֹוָאדֹם ִמְפָג- ָאָדם-ְיֵמי

  ִנְכֶנֶפת  , ְּכלּוָלה. ְמצּוקֹוָתיו ֶשל ַהָּצלּוב
    ְּבֶזה ָהְרִאי, ֵּלְךֻּכ, ְּבֶזה ַהֵּסֶפר ַאְּת

  , ִמַּמַעל, ֶשל ָּכל ָּפִנים ַהּגֹוֲחִנים ָעָליו
  ֱאלִֹהים -ַּגם ַאְסַּפְקַלר ְּפֵני, ֲהֵרי, ֶשהּוא

  . ְּבַבַעת, ֻמְרָּכב, ַהְּמֻנָחִשים ִּבְקִשי ְגִביָשם
  ַהֻּמְפֶקֶדת ְּכשֹוְמִרים  , ַאְּת, ִיְשָֹרֵאל, ִנְצִרי ַחַּיִיְך

  .ַעל חֹומֹוָתיו ֶשל ֱאלִֹהים ִּבְקַרב ֵחמֹות ֶשָּלְך ּוְמִרי
  
  

         2.  
  

  ,ָאָדם ָּכלּוא ּוְמֵאָרה ָעָליו רֹוֶבֶצת
  ָאָדם ֲאֶשר ִנדֹון ִלְהיֹות ְנַחש

  חורחה לואיס בורחס
 (1986-1899)  ,ּקּוִציםַהִּש- ִמְשַמר ְזַהב

  ,ָאָדם ֲאֶשר ֻקַּלל ִלְהיֹות ַשְילֹוק
  ָאָדם ַהּגֹוֵהר ֵמַעל ָלֲאָדָמה
  ,ָהֵעֶדן- ְוַהּיֹוֵדַע ִּכי ָהיֹה ָהָיה ְּבַגן
  ָאָדם ָשֹב ְוִעֵּור ֶשְּימֹוֵטט

  ,ֶאת ַעּמּוֵדי ַהֵהיָכל
  ,ָּפִנים ֶשֻּקְּללּו ִלְהיֹוָתם ַמֵּסָכה

  ל ַהְּבִריֹותֶשַעל ַאָּפם ַוֲחָמָתם ֶש, ָאָדם
  ,ֻקָּבִליםְּמַה, ֵשם-ַהַּבַעל, ְשִּפינֹוָזה הּוא

  ,ַהְּסָפִרים-ֶשִהּנֹו ֵסֶפר ָאָדם
  ֶּפה ְמַפֵּלל ִמִּני ְתהֹום
  ,ַמִּגיד ִצְדַקת ָהָרִקיַע

  ִשַּנִים-אֹו רֹוֵפא, ָקֵטגֹור
  ,ָּבָהר, ִנָּטש ִעם ֱאלִֹהים ִשֹיחֹו-ֶשּדּו

  ,ּבּוזָאָדם ֲאֶשר ֻקַּלל ִלְהיֹות ַה
  ,ַהְיהּוִדי, ַהֶּנֶפש- ְשַאט

 37



  ִלְבֵעָרה, ָאָדם ָנדֹון ִלְסִקיָלה
  ,ַהָּגאִזים-ּוְלִטּבּוַע ְּבָתֵאי

  ַאְלָמֶות-ָאָדם ַהִּמְתַעֵּקש ִלְהיֹותֹו ֶּבן
  ,ִלְקָרבֹו, ֶזה-ַעָּתה, ְוֶשָחַזר

  ,ְלאֹור ַהִּנָּצחֹון ָהַאִּלים
  .ָנאֶוה ַּכֲאִרי ַּבָּצֳהַרִים

  
  

        3.  
  

  חֹוֵשש ָהִייִתי ִּכי ְּבִיְשָֹרֵאל ֶאְהֶיה ְרדּוף
  ,אֹוָתּה ְמִתיקּות ַנְכלּוִלית

  נֹוְסַטְלִגָיה ֶשְּצָברּוָה
  ְּכאֹוָצר נּוֶגה, ַהָּגֻלּיֹות ַהִחּלֹוִנּיֹות
   (**), ַּבחּוֶדִרּיֹות, ְּבָעֵרי ָהָאָדם ַהּכֹוֵפר
  ,ַּבֲחלֹומֹות, ְּבִדְמּדּוֵמי ָהֲעָרָבה

  ,ָלְך ַטְלִגָיה ֶשל ֵאֶּלה ֶשָּכְמהּונֹוְס
  .ְירּוָשַלִים ַהְּשֵכָנה ְלַנֲהרֹות ָּבֶבל

  ,זֹאת ִאם לֹא נֹוְסַטְלִגָיה, ִיְשָרֵאל, ָהִיית, זּוָלִתי זֹאת, ְוִכי ַמה
  ִאם לֹא אֹוָתּה ְתשּוָקה ְלִהָּשֵמר

  ,ָהֲעַראי ֶשַּלְּזַמן-ֵּבין ְּדפּוֵסי
  ,ֻּפְלָחֵנְך, יקִסְפֵרְך ַהָּקסּום ָהַעִּת

  ?ֲעִרירּוֵתְך ֶשָּלְך ִעם ֱאלִֹהים
  

  ָהַעִּתיָקה ֶשָּבֻאּמֹות. לֹא ָּכְך
  .ִהיא ַגם ַהְּצִעיָרה ֶשָּבֶהן
  ,ָהָאָדם ְּבַגִּנים-ַאְּת לֹא ִשַחְרְּת ְּפֵני ֶּגַזע

  ְּבָזָהב ּוְבתֹוֲעבֹוָתיו
  ַאֲחרֹון ֵחֶפץ-ְּבֻחְמַרת ְמחֹוז, ֶאָּלא

  :ִּבְבִלי ֶהֶגה, ִיְשָֹרֵאל, ָלֶהם ַסְחְּת
  .ָשכַֹח ִּתְשַּכח ִמי ָהִייָת

  .ֶשְּנַטְשָּתן, ָשכַֹח ִּתְשַּכח ֶאת ָּכל ַהְּשָאר
  ַּבְּמִדינֹות ָשכַֹח ִּתְשַּכח ִמי ָהִייָת

  ,ּוָבְקֵריֶהן, ָצֳהֵריֶהן ְלָך ָנְדבּו- ֶשַאֲחֵרי
  .ְוֶשָּלֶהן לֹא ַתֲעִניק ֶאת ִּכּסּוֶפיָך

  .ֵעֶדן-ַּגן-ֲאבֹוֶתיָך ּוְתַלֵּמד ֶאת ְלשֹוְנָך ְלשֹון- ֶאת ְלשֹון חָשכַֹח ִּתְשַּכ
  .לֹוֵחם, ָהיֹה ִתְהֶיה ִיְשְֹרֵאִלי

  .ִמְדָּבִרּיֹות ָּבנֹה ִתְבֶנה אֹוָתּה ְּבמֹו; ָּבנֹה ִתְבֶנה ֶאת ַהְּמכֹוָרה ְּבמֹו ִּבּצֹות
  .ְּמָךָעזֹב ַיֲעזֹב ִע, ֶשָּפָניו ֵמעֹוָלם לֹא ָרִאיָת, ָאִחיָך

  .ֶעְמָּדה ַּבְּקָרב :ַאְך זֹאת ֲהֵרינּו ַמְבִטיִחים ְלָך
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  הערות המתרגם
  

  לרגל קּבלת פרס ". תהילת הֵּצל" שירים אלה על ישראל נכללים בספרו של המשורר  –(*) 
גרשום שלום ' הקּבלה הדגּול פרופ-עם חוקר, בין השאר, התיידד, ּבורחס בארצנו ביקר) 1971(ירושלים 

שִמן הפילוסופיה , ")מטּבע הּברזל"בספרו (כן כתב שני שירים על שפינוזה ). ואף חיּבר עליו שיר מיוחד(
  .  שלו הּושּפע ביותר

, ּבדומה לזו של אריך אּוֶארּבך(ולפי תפיסתו , "ָאֶלף", ּבפשטּות, אחד מספריו הרבים של המשורר קרּוי
 אפשרית ּכלל ללא תרּומתם של היהּודים מחד גיסא לא היתה התרּבּות המערבית") ִמיֶמִזיס"ּבעל ה
 כי אף לפני ִהתעוורּותֹו, העיד ּבורחס על עצמו, נהור במשך שנים רבות- למרות היותו סגי. מאידך והיוונים

 דווקא הּבבּואה ,שֵּכן אצלּה, תפיסתו מנּוגדת ּבאורח קוטבי לזו של אּפלטון .לא חי מעודו ּבעולם ִויזּוָאִלי
עטו של -פרי, לֵסֶפר אחד, לדעתו, כל הספרּות משּולה. יותר ממנּו כי היא מּורּכבת, רּכה על המקורעולה ּבע

קשר נוסף שלו ַליהדּות . וכל טופס אנושי הוא רק רכיב זעיר בחייה של ֵישּות אלוהית עליונה, מחּבר אחד
 דים הגיּבורים ורק נתיב אחדשבו אוב, )הלּבירינת(מוטיב המבֹוך , הוא המוטיב החוזר ומופיע ביצירותיו

' ורק ר לפרדס על ארּבעה שנכנסּו] י"ע; טו, מסכת חגיגה יד[ ּבדומה לאגדה הידועה ,מוליך ּבו אל האמת
  .עקיבא יצא ממנּו ּבשלום

  
   .היהּודים-גנאי ספרדי לשכּונֹות- ֵשם–" חּוֶדִרּיֹות "–(**) 

  
  

   
  

  
 
  
  
  

 ִּגיְנְסֶּבְרג ַעל ִּויְטֶמן
                     

המפּורסם ּבמשוררי , ממשיך גינסּברג, )Howl[ ,1956" [ְיָלָלה", מתוך ספרו הראשון(ּבשיר זה 
שִּנָּתן אּולי לקרוא לה , ּבמסורת זו. מסורת שירית רּבת שנים, האמריקאי" ּביטניקים"דור ה

 ּכביכול אל ְמָמֵען הדובר השירי את דבריו, )evocation(או ההעלאה ּבאוב , מסורת ההשּבעה
ּכשהּוא שוטח לפניה , וִמּכל מקום ּבעלת חשיבּות היסטורית קאנונית, אלוהית או אנושית, ֵישּות

משּום שֵישּות  מקּודשת זו משמשת , "ּכביכול"אנחנּו אומרים . זמנו הּוא-עניינים אקטּואליים ּבני
ּכך נהג דויד . זמנו שלואת דבריו לבני , ּבאמצעּותה העקיפה, למשורר אמתלה ותירּוץ ְלָמֵען

ּכשהּוא ַמפֶנה את דבריו ּכביכול אל ) 'א', שמואל ב(בקינתו הנודעת על מות שאּול ויהונתן 
ּולמעשֹה " ִיְשָֹרֵאל") הוד והדר", "יופי", "תפארת"לשון (ַהְּצִבי "ערטילאית -הֵישּות האלוהית

אל ,  ִּבְפנֹוָתם ּכביכול אל המּוזה,ּכך נהגּו רּבים ממשוררי יוון ורומא הקלאסיים; אל ּבני עמו
וכך ּבדיּוק נוהג ; ּולמעשֹה אל ּבני זמנם, הֵאלה אפרודיטה או אל ֵישּויֹות מקּודשות אחרות

הְּמָמֵען את שירו ִּכביכול אל וֹולט ִּויְטֶמן ּולאמיתו של דבר אל קהל קוראיו האמריקאי , גינסּברג
 של גינסּברג שּבִהתרּפקּותו הנוסטאלגית, עם זאת, לזּכורּכדאי .  של המאה שעברה60-ּבשנות ה

ּבשירת , ּבמידה ידּועה, שהיתה קיימת" (ָאֵמִריָקה ֲאבּוָדה ֶשל ַאֲהָבה"הן על ויטמן והן על אותה 
, ּברּוטאלית,  מציאּות אכזרית-אך ּבשּום פנים לא ַּבמציאּות ההיסטורית של ימיו ּוזמנו , ויטמן

שויטמן עצמו היה מּודע לה ּבִהתנדבו לשמש ּכחובש וסאניטאר , של מלחמת הצפון והדרום
מתעלם גינסּברג ִמלא מעט אמיתות היסטוריות ומכוון את ) חובב לּפצּועי שדות הקטל שלה

זמן המיסחּור והניּכּור של הקּפיטאליזם , רומאנטי שלו אל אמריקה של זמנו-"ּביטניקי"הֶמֶסר ה
  ).ועוד, משלל, מלחמת וייטנאם(האימּפריאליסטי 
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 ֶאֶלן ִּגיְנְסֶּבְרג
  

  סּוֶּפְרַמְרֶקט ְּבָקִליפֹוְרִנָּיה
  
  יוסי גמזו: תירגם

  
  

ִּכי ֵשַֹרְכִּתי ַדְרִּכי ִּבְרחֹובֹות ְצָדִדִּיים , וֹוְלט ִּויְטֶמן,     ֵאּלּו ַמֲחָשבֹות ֵיש ִלי ָעֶליָך ַהַּלְיָלה
  .צֹוֶפה ַּבָּיֵרַח ַהָּמֵלא, ַעְצִמית ְתַיְּסרּותרֹאִשי ּכֹוֵאב ָעַלי ְּבִה, ִמַּתַחת ָלֵעִצים

-ַהֵּפרֹות ְזהּור- ִנְכַנְסִּתי ְלסּוֶּפְרַמְרֶקט, ִּדּמּוִּיים-ּוְבָעְרִכי ַתְקִנּיֹות,     ַּבֲעֵיפּוִתי ַהֻּמְרֶעֶבת
  !חֹוֵלם ַעל ֵאיְנְספֹוֶריָך, ַהֵּנאֹון
ַמֲעָבִרים ! חֹות ְשֵלמֹות עֹוְרכֹות ְקִנּיֹות ַּבַּלְיָלהִמְשָּפ! ֲאַפְרֵסִקים ְוֵאיזֹו ְנָהָרה     ֵאּלּו

ֶמה , ַגְרִסָיה לֹוְרָקה,  ְוַאָּתה- ! ִתינֹוקֹות ָּבַעְגָבִנּיֹות, ָנִשים ָּבָאבֹוָקדֹו !שֹוְקֵקי ְּבָעִלים
  ?ֵּבין ָהֲאָבִטיִחים, ָשם ְלַמָּטה ָעִשֹיָת

ַהּנֹוֵבר ֵּבין ַהְּבָשִֹרים , ֲעִריִרי, ַחְטָטן ָוִתיק, יםָּבִנ-ֲחשֹּוְך, וֹוְלט ִּויְטֶמן,     ְרִאיִתיָך
  .ֶשַּבְּמָקֵרר ְולֹוֵטש ֵעיָניו ְּבַנֲעֵרי ַהַּמּכֶֹלת
? ְּמִחיר ַהָּבָננֹות ַמה ?ִמי ָקַטל ֶאת ָקְתֵלי ֶהָחִזיר:     ְשַמְעִּתיָך שֹוֵאל ִאיש ָוִאיש ֵמֶהם

  )1(?ְלָאִכי ַמהּואַהַאָּתה 
עֹוֵקב , ַעל ְּפֵני ַהִּצּבּוִרים ַהַּמְזִהיִרים ֶשל ַּפִחּיֹות ַהְּסֵטיִקים, ָיצֹא ָושֹוב, ִּתי       ָנַדְד
  .ֶהָחנּות- ְוֶנֱעָקב ְּבִדְמיֹוִני ַעל ְיֵדי ַּבַּלש ַאֲחֶריָך

ּוִדים ַהֻּמְפָלִאים ַהַּגְלמ ַהְּמֻפָּלִשים ְּבַחְרָשֵפינּו ַדְרֵּכנּו ַמָּטה ַּבְּפרֹוְזּדֹוִרים     ַיַחד ֵשַֹרְכנּו
  .ִמְּבִלי ַלֲחלֹף ַאף ַּפַעם ַעל ְּפֵני ַהֻּקַּפאי ,ְמַנְּכִסים ְלַעְצֵמנּו ָּכל ַמֲעָדן ֻמְקָּפא, ָהֲעֵרִבים ַלֵחְך

ְלַאן ַמְצִּביַע ְזַקְנָך . ַהְּדָלתֹות ִנְסָּגרֹות ּתֹוְך ָשָעה?  וֹוְלט ִּויְטֶמן,     ְלַאן ָאנּו הֹוְלִכים
  ?הַהַּלְיָל

  ).חֹוֵלם ַעל ָהאֹוִדיֵסיָאה ֶשָּלנּו ַּבּסּוֶּפְרַמְרֶקט ְוָחש ַעְצִמי נֹוָאל, ֲאִני נֹוֵגַע ְּבִסְפְרָך    (
ַּבָּבִּתים , ָהֵעִצים ַמְכִּביִרים ֵצל ַעל ֵצל? ָּכל ַהַּלְיָלה ִּבְרחֹובֹות ֲעִריִרִּיים     ַהִאם ַנְפִסיַע
  .ִנְהֶיה ְשֵנינּוַּגְלמּוִדים , ָּכִבים ָהאֹורֹות

חֹוְלִפים ַעל ְּפֵני ְמכֹוִנּיֹות , חֹוְלִמים ַעל ָאֵמִריָקה ֲאבּוָדה ֶשל ַאֲהָבה, ְנשֹוֵטט ַהִאם   
  ?ַהּשֹוֵקט ֶשָּלנּו' ּבֹוֲאָכה ֶאל ַהקֹוֶטג, ַהַּבְיָתה, ְּכֻחּלֹות ְּבַדְרֵכי ַהַּתֲעבּוָרה

  )2(ֵאיזֹו ָאֵמִריָקה ָהְיָתה ְלָך ִמֶּשָחַדל ַחארֹון, ִריִריעֹז ֲע- מֹוֵרה, ָזָקן- ֲאפֹר, ָאב ָיָקר,     ָהה
ְוַאָּתה ָעִליָת ַעל ַּגָּדה ֲעֵשָנה ְוִנַּצְבָּת צֹוֶפה ַּבִּסיָרה ַהְּנמֹוָגה ְּבֵמיָמיו  ְלַרְפֵסד ֶאת ַמְעָּבְרּתֹו
   )3(?ַהְשחֹוִרים ֶשל ַהֵּלֶתה

  
  

     :    הערות המתרגם
 
  ּבאות ראשונה גדולה מילים כגון  שּכתבּו, האסּכולה הסימּבוליסטית ּבדומה למשוררי - ) 1(

ּוכפי שנהג  )לא הדבר עצמו ּבהתגלמּותו היומיומית, האידיאה של הדבר: דהיינּו(' וכד מנּות א,הבה א,ייםח
 מדגיש גינסּברג את האידיאה של המלאך ּבאותו אמצעי גראפי - גם ארתּור ֶרְמּבֹו , ּבעקבותיהם, לכתוב

  .צמוע
  
  המשיט ּבסירתו את הנפשות העוברות מן העולם ּבמימיו של ,  דמּותו של הַשָּיט המיתולוגי- ) 2(

  .נהר הֵלֶתה
  
      . נהר השיכחה ַּבמיתולוגיה היוונית- ) 3(
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  חזק) יחיאל(חיליק 

  פרידה מחבר

  הלל. לע

  

  .א

  ּוַלי ִלְזרֹם ְּבתֹוְךּוִבים ָהַאֲחרֹון אֹו אַעְכָׁשו ְלַהְתִחיל ֶאת ַּגל ַהִּסּב

  ַׁשְרֶׁשֶרת ַהִּסּבּוִבים ַהְּמִאָּטה ְוהֹוֶלֶכת ְלגַֹבּה ֲעָׂשִבים ְוֶזה אּוַלי ָּפׁשּוט

  זֹר ַעל ִעְקבֹוֶתיָך ְוֶזה ָרצּוי ֶׁשִּיְהֶיה ָאִביב ַאֲחרֹון ּוָבֵׁשל ַהּנֹוֵׁשרַלֲח

  ָניו ַחְמִסיִנים ּוְזִריָחהֶאל ַהַּקִיץ ַהָּכֵבד ִמְּׂשֵאת ְּבתֹוכֹו ֶאת ֻחּמֹו ְלָפ

  ִמְּמרֹוֵמי ַהָּתבֹור ַהּׁשֹוַקַעת ָלֵעֶמק ֶׁשָּכל ַאְדמֹוָתיו ַהְּׁשחֹרֹות מֹוִליכֹות

  ְלֻחְרׁשֹות ָהעֹולֹות ִמן ַהְּכָפר ְמַנֶּסה עֹוד ִלְדאֹות ֶאל ַהְּכִביׁש ַהָּיָׁשר

  ד ַהּצֶֹמת ַהָּבא ַרק ַהַּפַעםַהָּמֵלא ְּבֵריחֹות ַּתּפּוִזים ְמַקְּפִצים ְורֹוְקִדים ַע

  ָסָבא ָהרֹאׁש ִמְתַמֵּלא ְּבֵיינֹות ֲאֵפִלים ְוִלְׁשּכַֹח ֶאת ָּכל ַהָּבִזים ַהַּדּיֹות -ְּכַפר

  ָהַאּיֹות ֶׁשּקֹולֹות ְצִריָחָתם ְמַמְּלִאים ֲחָלִלים ְּבִלּוּוי ְּפִעימֹות ּגֹוָרִלי

  ַּקִיץ ְּכָבר ְמאֹוֵתת ֲאָדָמה ַאְדָמִתיּוְׁשִריַקת ַהַּמָּסע ְּכָבר ׁשֹוֶתֶקת ְוַה

  

  .ב

  אֹוֵמר ָאִביב ְוָהָאֶרץ ִנְפֶרֶׂשת ַעל ִציֶריָה

  ֵאיְך אּוַכל ְלָהִכיל ָארּוץ ָארּוץ ְּכסּוס

  ׁשֹוֶטה ְלָכל ָהֲעָבִרים ִמְתּפֹוְצִצים ֵריחֹות

  ְוִתְפָרחֹות ְּכֶאְׁשּכֹולֹות ַעל ָהַרּקֹות ִלְפּתַֹח

  ֵזָעה ְוַעל -ּובּו ֶאְגֵליּבֹוא ּוְפַתח ָיז

  ָהעֹור ְמַנְצְנִצים ַהֶּׁשֶמׁש ְורּוחֹות ָּתרּוץ

  ְוֵתן ַלִּׁשָּגעֹון

  

  
  

מתגורר בקרית . אב לשלוש בנות ובן. יליד קיבוץ אפיקים. משורר ועורך. 1936 יליד - חיליק חזק-יחיאל
 B.Aסיים תואר . עסק כמורה לספרות. תבאפיקים היה מדריך נוער ומגדל בננו. למד בבית ירח ובבית ברל .אונו

 בפירסום 1959- ב את דרכו הספרותית החל.בספרות עברית, אילן-בבר  M.Aך ותואר "בספרות עברית ותנ
,  ספרי שירה13 פרסם עד כה. בין שיריו גם אחדים שהולחנו. בעריכת אהרן אמיר, "קשת"שירים בכתב העת 
 . בפרס ראש הממשלה1998ם ובשנת  " בפרס אקו1994שנת זכה ב". קנאת האדמה: "ביניהם ספר פואמות
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  הלל. ע

  חי ארוץ
    

  .ׁשּוב ֵאין מֹוָרא ָעַלי
  .ָׂשדֹות ָירּוצּו ְלָפַני

  ְגֵדרֹות
  ַּגם ֲחֵצרֹות ִיְפְרחּו ֶנְגִּדי

  ,ְּבָאדֹום                      
  ְּבָצהֹוב ַּגם                      

  ! ְּבָחִליל                     
  ְצמּוֵחי ּכְנֵפי ַׁשִּפיִריֹות ָיחֹוגּו ֵמָעַלי

  !     אֹוְפנֹוִעים                              
  

  אֹוטֹוּבּוִסים ְּכּתּוִּמים ַּגם ְלָבִנים ִיְתַנְּפחּו ִלְהיֹות
  ַּכּדּוִרים ּפֹוְרִחים

  ַעד
  ֵהָעְלָמם 

  .ֶּבָעָנן
  

  !ׁשּוב ֵאין מֹוָרא ָאִבי ָעַלי
  .נֹוְׁשֵאי ִּדְגֵלי ֲחִגָיגִתי ִנְרְּדמּו ָּכל ׁשֹוְטֵרי ָהִעיר

  
  ְּבתֹוף ִמְרָים
  ְּתתֹוֵפף ַּתְחַּתי
  !ֶּדֶרך ַהֶּמֶלך
  ַחי ָארּוץ

  
  ָהְלָאה, ְקסּום ְּתֵכֶלת רֹוַחק

  ֶאל ַהָפתּוח
  ָהְלָאה ֶאל
  !ַהֻמְפָלג

  
  ָׁשם ַהְיָערֹות ַהּׁשוֲאִגים ָירֹוק

  צּוִמים ָהרֹוְטִטיםָׁשם ַמֲעֵּביֶהם ָהֲע
  ,ָׁשם ֶּתֱהֶמה
  ,ָׁשם ְּתַצֶּפה

  ָׁשם ַּתְמִּתין ִלי
  

  ַהַחָּיה
  

  הלל. ע
1990-1926 

  
  .1964, "עם הספר", שירים ,"טרוף טורף": מתוך
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  אשר רייך
  יונה ברה

  ליונה וולך  

  .ִהיא ְמֻׁשַּגַעת ֵמרֹב ִׁשיָרה

  .ִהיא ִׁשיָרה ִּבְפֵני ַעְצָמּה
 1985-1944    יונה וולך

  ְוַהִּמִּלים ֵהן יֹוֵני ָּבר

  ,ַהְּמַבְּקׁשֹות ֶטֶרף  הון-אורנה רב

    ארץ נפקחת קפלים קפלים

    ַרק ַהִּמְׁשָקל ְמַבֵּית אֹוָתן 

  ַּתת ַהָּכָרה ִנְפַּתַחת ִּכְמִניָפה  

  ה יֹוָנה וֹוַלךָּכְתָב  ְלַיד ַהֵּקן. ְלַמְרִאית ַעִין

  ְוֶאְצִלי ִנְפָקִחים ַעְכָׁשו ָּתֵאי ַהּגּוף  ְּבִקְרַית אֹוָנּה ָרִאיִתי אֹוָתּה

  ִלְׁשַלל ֶאְפָׁשֻרּיֹות ֲחָדׁשֹות  ִצּפֶֹרת ְּפָרִאית ֲעקּוַרת ָרִקיַע

  ָהָאֶרץ ֶׁשִהְתַקְּפָלה ַּתְחַּתי  .ֶׁשְּכָנֶפיָה ֵהן רּוַח ֶׁשל חֹוַח

  ִנְפַקַחת ְקָפִלים ְקָפִלים  

  ֶאֶׁשד ַטל זֹוֵהרַמְזִריָמה   ֵיׁש ָלּה ָיִמים ְׁשפּוִיים ְלַהֵּלל

  .ֶׁשְרִסיֵסי ִטּפֹוָתיו ִמְׁשַּתְּלִחים ְלָכל ֵעֶבר  ,יִרים ִּכְקַלְסֵּתר ִקּיּוִמיַהִּנְרָׁשִמים ַּבִּׁש

  יםֶאֶרץ ַּגְעּגּוִע  .ָּתִמיד ְּפרּוָעה ַעד ְקֵצה ּתֹוַדְעָּתם

  ת ֲחלֹוםמּוָדעּו  ַּגם ָׁשם ָרִאיִתי אֹוָתּה ְמעֹוֶפֶפת

  נֹוֶׁשֶבת ָעָבר הֶֹוה ָעִתיד  .ִּכְבתֹוְך ַמְלכּות ֲחָדָׁשה

  דָחְּבָמקֹום ֶא  

  דָחְזַמן ֶא  ּוְבָחְלָמּה ֳחִלי ֶׁשִהְׁשִחיר ִּפְתאֹום ַּבֶּׁשֶמׁש

  -ְּתנּוָעה ַאַחת   ,ָּכמֹוהּו לֹא הּוַׁשר ָּכאן, ְּבֶאְמַצע ִׁשיר יֹוָמּה

  .ְּתנּוַעת ַאֲהָבה   ִצּפֹוִרים ַּבֲאִויר ְמַצְּיצֹות ִרּגּוִׁשיםָהיּו

    ִנָּיהְּׁשְּבִנּקּור ֵעיַנִים ַאַחת ַל

  ְלַבל ִיְראּו ֶאת ַמְּפֵלי ָהֲאֵפָלה

   .ֶׁשִהְפִּגיׁשּו ָּבּה ְרָפִאים
  
  
  

   של יונה וולךלמצגת שיריה
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 פרסמה .ילידת הארץ, משוררת -הון-אורנה רב
 M.A  בעלת תואר.ארבעה ספרי שירהעד כה 

שימשה כחברת ועד אגודת  .בספרות ובפילוסופיה
 ר ועדת קשרי חוץ של"והסופרים העבריים וכן כי
הייתה מועמדת לכנסת  .האגודה וכגזברית שלה

כיום עוסקת בעיקר בקבלה ורואה  .צ"מטעם מר
  .בכתיבתה שליחות וייעוד
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  דן שורר

  פגשתיָך

  דריקו גארסיה לורקהלפ
  למשורר שמת לצדי

  לתמיד
  

 ְּפַגְׁשִּתיָך ֹוָנהּוְכֶׁשָּנַׁשְקָּת ִלי ַּבַּפַעם ָהַאֲחר
 ּוֵמָאז ָעַצר יֹוִמי  ְּבאֹוָתּה ַאְכַסְדָרה

 ְּבָחֵמׁש ִלְפנֹות ֶעֶרב ּבֹוֶהֶקת ְּבלֶֹבן ַהַּסַהר
 ָסַחְפָּת אֹוִתי ִעְּמָך  ּוְפָרִחים ְּפָרִאִּיים זֹוְרִמים עֹוד ְּבָדִמי
 ֶאל ַּפֲעמֹוֵני ְּכֵנִסּיֹות ָנַעְלָּת ֶאת ַאְנָּדלּוְסָיה ֶׁשְּלָך ְּבַקָּנאּותֹו

  .ְׁשתּוִייםֶׁשל ְּבִכָּכרֹות  ֶׁשל ַאִּביר ֶׁשּיֹוֵצא ְלַמַּסע ְצָלב
   ִצִּויָת ִלי ֶאת ֲעָלַטת ַהַּזָּמר ָהִעֵּור

 ׁש ֱאלֹהּותַאָּתה ֶׁשֶהֱאַמְנָּת ֶׁשֵּי ׁשֵרַרת ַהְּפַסְנְּתָרן ַהֵחֶאת טַֹהר ִׁשי
 ַאָּתה ְוָיַדְעִּתי

 ֶׁשָּיַדְעָּת ֶׁשֱאלִֹהים לֹא ֵמת ֶׁשְּלעֹוָלם לֹא ִּתְהֶיה ׁשּוב ַהָּׁשָעה
 ַאָּתה ֶׁשָּיַדְעָּת  ָחֵמׁש ִלְפנֹות ֶעֶרב

 ֶׁשהּוא ּפֹוֵעם ְּבכֹל ָחֶזה ִנְסַער 
 ְּבָחֵמׁש ִלְפנֹות ֶעֶרב

 
 ַאָּתה ֶׁשִהַּצְעָּת ִלי

  ִמִּלים ָׁשרֹות-ְקָצִבים
 ְזַמִּנים ֲהזּוִיים

 ֶׁשעֹוִטים ְּגִלימֹות ַאְרָּגָמן 
 ים ַעל ּגּופֹות ְצִעיִריםֶׁשִּנְמָּתִח
 ֶׁשל ֲחָלַלי

 ֶׁשּנֹוְלדּו ָלמּות
 ְּכֶׁשַהָּמֶות ְּבִלָּבם, ֶׁשּנֹוְלדּו

 ְּבָחֵמׁש ִלְפנֹות ֶעֶרב
 

  דריקו גרסיה לורקהפ ַאָּתה
 ֶׁשָאַסְרָּת ֶלֱאהֹב 1936-1898

 ֶׁשִּגַּלְחָּת ִמִּמְדָּבִרּיֹות ַאְנָּדלּוְסָיה
 ָּדם ּוְדָמעֹות
 ֶׁשְּמחֹול יֹוְמָך
  ַקְרֵני ׁשֹוַׁשן ֵּבין ֲחָלַצִים  ַהַּקְלַּגִּסיםִנְמַחל ַּבֲחָטֵאי

  .ָחֵמׁש ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ִּפְרֵאי ָּדְמָך ַהּׁשֹוֵפַע
 מֹוֵחל

  ְוַהְּפָצִעים צֹוְרִבים ְּכמֹו ֶׁשֶמׁש
 ִנְמָהל
  .ָחֵמׁש ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ְמחֹוֵלל

   ְמַרֵּצד ַעל ֵמיָתר
 ָטהֹור ִמִּׁשיר

  ִמַּצַער  ִׁשְמָחהְּבקֹול ֶׁשּלֹא ָיַדע
 ַאָּתה

 

 44

  פדריקו גרסיה לורקה
  "חמש אחר הצהרים": מתוך

 אריה סתו: תרגום



  דודי בן עמי

   ָרִאיִתי ֶׁשלֹא ִקְברֹו
  ֶפֶדִריקֹו ָּגאְרִסָיה לֹוְרָקה    ְלרֹוַמְנָסה

  
  ָרִאיִתי לֹא ַּפַעםַאף  ִקְברֹו
  ִמְּנחֶֹׁשת ְּכרּוִתים ְּברֹוִׁשים ְׁשֵני ַאְך

  ַׁשַחר ִלי ֶטֶרם ַמֲאִדיִמים
  .ּדֹוֶעֶכת ַיְסִמין ְמדּוַרת מּול
  ָרִאיִתי ֵהן לֹא ִקְברֹוֶאת , לֹא
  ,ַּבַּמִים ּפֹוְצעֹות ּדּוִגּיֹותֵעת 
  ַּבֶּׁשֶקט חֹוֵדר ְּפָלָדה ֶׁשל חֹד

  .ץ ַהֶּקֶרסּוִבְגרֹוִני ָנעּו
  ,ַהֶּיִרי ֶאת ָרִאיִתיִּכי לֹא 
  ִהְׁשַלְכִּתי לֹא ָׁשם ּגּוִפיֶאת ֵנר 

  עֹוֶפֶרת ְמטָֹרף ֶנֶפץֵּבין 
  . ֶׁשל לּוָנהִלּקּוי ְלִמְסְּתֵרי

  
  ָרִאיִתי לֹא ַאף ַּפַעם ִקְברֹו
  ,ֶּתֶמס לֹו ֶׁשֵאין ַקְרחֹון הּוא ַאְך

  ַהַּזִית ַּכְרֵמי ַאַחת ְׁשִמיִנית
  .ִּבְבדַֹלח ָׁשחֹר ֵהד - ֶׁשַבעְו
  ָרִאיִתי ֶזה ֶׁשלֹא ֶקֶברְל
  ַיַחד ְּגַרָּנָדה  ִמְגְּדֵליָּכל

  ,ֶּפַצע ַעל רֹוֶבה ְקִליֵעי, ּפֹוְרִחים
  .ַּבֶּסַלע קֹוְדִחים ִלימֹון ֵריחֹות

   ַאְנָּדלּוְסָיה ָרִאיִתיעֹוד לֹא 
  ַׁשִיׁשֶׁשל  נֹוְבִלים  ְצָלִביםטּוֵרי

  ַסְנְטָיגֹו ֲעמֹוןַּפְלהֶֹלם 
  .ַהֶּגֶפן ָׁשְרֵׁשי ִמּתֹוְך צֹוְמִחים

  
  ,ָרִאיִתי לֹא ַאף ַּפַעם ִקְברֹו

  ְׁשַחְרחֶֹרת ַאַחת צֹוֲעִניתלֹא 
  ֶעֶרב ֶעֶרב ַהְּמקֹוֶנֶנת
  .ֶׁשל ַּקְסַטְנֶיטֹות ְלכֹוָכִבים

  .ָרִאיִתי ֶקֶבר ֶזה ֶׁשלֹא - ַאיי 
   ַוֶכֶסףָירֹק נֹוְבִטים ֵּכיַצד

  ַהַּיִין ָּבֵּתי ֻׁשְלָחנֹותַעל 
  .קֹוֵלַח ְלָדם ַמְרֵּפִקיםֵּבין 
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  ַהָּמֶות ֵאיְך ָרִאיִתיַּגם לֹא
  ָּבֶאֶבן  ַסֲהרּוִרי חֹוֵקק
  ַּבֶּפַתח עֹוְמדֹות ִמִּלים ְוַרק
  .ָרִאיִתי ֶׁשלֹא ִקְברֹו ְלִׁשיר

   מותו- פדריקו גרסיה לורקה
 Manuela Ballester: ציור



  רז-ברוך תור

  לפרננדו פסואה

  
  ְּבַאְמְסֶטְרָּדם ְלַהִּציג ָאְסרּו ַעל ָהאֹוִפים 1946ִּבְׁשַנת 

  
  ֶּפן ָיִביאּו"עּוגֹות ְמֻקָּׁשטֹות ְּבַחּלֹונֹות ָהַרֲאָוה 

  
  ַעְצבּות ְּבֵלב ֲעִנִּיים ְוָיִעירּו ִיְצֵרי ַחְמָדנּות

  
  ִמִּסָּבה ּדֹוָמה ֵיׁש ֶלֱאסֹור ִּפְרסּום". ְּבִלּבֹוֵתיֶהם

  
  ֲאֶׁשר ָּבָדה ֶפְרַנְנּדו , תִׁשיֵריֶהם ֶׁשל ִׁשְבִעים ּוְׁשַּתִים  ְּדֻמּיֹו

  
  ֶּפן ָיִביאּו ַעְצבּות ְּבֵלב ְמׁשֹוְררֹות, ָּפסֹוָאה

  
  ַהּכֹל"ַהִּנְכָסִפים ְלַהְרִּגיׁש , ּוְמׁשֹוְרִרים

  
  ,"ַהּכֹל ִמָּכל ַהְּצָדִדים"ְוִלְחיֹות " ְּבָכל ַהְּדָרִכים

  
  פרננדו פסואה  זּוַלת אֹוָרּה ֶׁשל ַּגְחִליִלית , ְוֵאין ָלֶהם ָּדָבר

  1935-1888 
  .ָּפעֹוָטה ַאַחת

  
  

בבעלותו " ספר" החל לעבוד בדפוס 14מגיל . מוצא משפחתו מסלוניקי. 1936, יליד תל אביב, רז-ברוך תור
עסק , ל"לאחר שחרורו מצה .כילד שאהב לקרוא ספרים כך נכנס לעולם שבו עושים ספרים. של נחום טברסקי

 היה מורה 1965-1966בשנים ". הנוער העובד"ת כמדריך חינוכי במוסד לילדים ובהמשך מדריך נוער במסגר
עבד בארכיון ההיסטורי של ". בעור  הבערות"במסגרת מבצע , לעברית לעולים חדשים שלא ידעו קרוא וכתוב

  . בעיקר לילדים, כעת מתמסר לכתיבה. י בבית ברל  עד לפרישתו לפנסיה"מפלגת מפא
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ,ַהְּזִכיָרה ִהיא ְּבִגיָדה ַּבֶּטַבע

  .ִּכי ֶטַבע ָהֶאְתמֹול ֵאיֶנּנּו ֶטַבע

  .ְוִלְזּכֹר הּוא לֹא ִלְראֹות, ּוָמהַמה ֶּׁשָהָיה ֵאיֶנּנּו ְמא

  

  !ְוַלְּמִדי אֹוִתי ַלֲעבֹר, ִעְבִרי, ִצּפֹור, ִעְבִרי
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  "החלון הגבוה ביותר":  מתוך–פרננדו פסואה
 ויורם ברונובסקי ְפַרְנִסיְׁשקּו קֹוְׁשָטה ֶרְיש: תרגום



  שילר-אלזה לסקר
  ֶפלפרנץ ֶוְר

  
  .ֶיֶלד ֵּבית ֵסֶפר ֶנְחָמד הּוא

  .ָּכל ִמיֵני מֹוִרים ְמַקְּפִצים ְּברֹאׁשֹו ַהְּמֻתְלָּתל
  

  :ְׁשמֹו ָּכל ָּכְך ְׁשִרירּוִתי
  .ְפַרְנץ ֶוְרֶפל

  
  ,ָּתִמיד ֲאִני ּכֹוֶתֶבת לֹו ִמְכָּתִבים
  .ֶׁשהּוא ֵמִׁשיב ֲעֵליֶהם ְּבִכְתֵמי ְּדיֹו

  
   אֹותֹוֲאָבל ֻּכָּלם אֹוֲהִבים

  פרנץ ורפל  .ִּבְגַלל ִלּבֹו ָהַרְך ְוֶהָעִדין
  1945-1890  

  ,ְלִלּבֹו ֵיׁש ֵהד
  .הֹוֵלם ָּתמּוַּה

  
  ּוְׂשָפָתיו ַנֲעׂשֹות ֲאדּוקֹות

  .ַּבִּׁשיר
  

  .ָחבּוׁש ַּתְרּבּוׁש ְמֻאָּבק, ִלְפָעִמים ִׁשיר ֶאָחד
  .הּוא ַהֶּנֶכד ֶׁשל ֲחרּוֵזי ַעְצמֹו

  
  ַאְך ַעל ְׂשָפתֹו
 .ְמֻצָּיר ָזִמיר

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ...ַהִּמְכָּתב ַהָּכחֹל ֶׁשָּכַתְבִּתי

  ת ַאֲהָבהִּתְמָצא ּבֹו ִׂשְנַא

  ִּתְמָצא ֶאת ִלִּבי ַהְּמֻכָּתר

  .ֵּבין ֵלאּות ְלֶחְרַּפת ַאֲהָבה
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  קרילדה אוליבר לברה

 אריה סתו: תרגום



  קוראים כותבים
  

  
  .גברת שרית שץ מאוד נכבדה

ידידי רמי סערי שלח אלי זה עתה מצגת נהדרת על המשוררת הפינית סירקה טורקה בליווי 
  .שירים מפרי עטה שתורגמו לעברית בידי המשורר והמתרגם הישראלי הדגול

השיר המתורגם , ן מאליווכמוב, המיומנות שלך המושקעת בביצועה, קסם המוסיקה, יפי המצגת
 ואסטטיתחברו יחד כדי להסב לי חוויה שירית , אם כי אני גוי גמור, מחמל נפשי, לעברית
   .עמוקה

קודם , רציתי, שאשלח כמובן לכל ידידיי בארץ,  מצגת נפלאה זומהמכיוון שאת האמנית שהגשי
י בה שהרטיטה כל שהתנסית  החוויה על, כל לברך אותך על הגשמת פרוייקט זה המוצלח כל כך

  .ולהחזיק לך טובה על הכול נימי נפשי
מרשה לעצמי לאחל לך   אני,  משכיות חמדה כאלהליהנות, באחד הימים, מתוך תקווה שאזכה

  .אוצרות אמנות נוספים כאלה גם להבא מיטב איחוליי להביא לידי ביצוע
   

  ,בברכת שבת שלום
  )ש. ש–רותיו של פרננדו פסואה במשותף עם יורם ברונובסקי תירגם את יצי( ְפַרְנִסיְׁשקּו קֹוְׁשָטה ֶרְיש

Francisco Costa Reis  
  פורטוגל

  
  

  , שרית
שהגיעה אליי בהפתעה גמורה , רכה ותודה על המסר ועל המצגת המקסימה שלךבושלום 

אני שולח לך להלן אחת מן , מתברר שרבים התפלאו ושמחו כמוני. ושימחה אותי מאוד מאוד
 :ות שהגיעו אליי עד כההתגובות הרב

What a gift for Shabbat.  
So sad, but also hopeful, in a way, it brought shivers down my spine. 
Thanks for adding me to your list. 

 
  .תודה

  רמי סערי
  
  
  

 ,לשרית ולעוסקים במלאכה לצידה
  שילוב,ההתמדה ,אסתטיקהה ,על האיכות של פרחי שדה צבעוניים ,רענן וריחני ,זר ענק

רחב , האהבה לעניין המציצה מחייכת בין השורות ובעיקר על פתיחת הצוהר ,האומנויות
  .לעולם של יופי שעל מדפיו חבוקים בהבנה והרמוני החדש עם ישן, ומזמין
  !ישר כוח
  נירית

   
  

 48

, חינתי זהמב .זו חגיגה אמיתית, וערוך היטב מגוון, עשיר, לקום בבוקר אל עלון שירה כזה
אבל הוא לוחש באוזן  ,שלא יודעים למה, כזה  ,להתחיל את היום עם מן סוג של געגוע, פשוט

  .תבורכי. מפעל השירה הזה ,זה פשוט מפעל אדיר"...יש בשביל מה"
  שולה, תודה



  אירועי ספרות
  

  
  .אתיקה ומוסר:  ספרות–המרכז לאתיקה בירושלים  

המפגשים עוסקים בספרות מנקודת מבטן של האתיקה . סדרת מפגשים המתקיימים אחת לחודש
  . לאור הניתוח הספרותי ומנקודת מבטו של הסופר, והמוסר
  .מעוז-ר עדיה מנדלסון"ד; אסא כשר' פרופ: מנחים

מרכז .  ויעסוק בספרות והאתיקה של הטיפול הפסיכולוגי18.3.07-המפגש השלישי יתקיים ב
המפגשים אינם . 19.30-21.30בין השעות , ניםמשכנות שאנ, ש קונרד אדנאואר"הכנסים ע

  .02-6292218: פקס, 02-6292224: 'טל. אך מותנים בהרשמה מראש, כרוכים בתשלום
  

   מפגשי הקראה משירי משוררים–החוג לשוחרי שירה עם שרית  
סירקה הקראה והתבוננות בשיריה של ". הסנדוויץ"במועדון , קיבוץ שריד. 20.00 בשעה 8.3.07
בחלקו השני של המפגש יוקראו . בליווי מצגת עשירה והשתתפות פעילה של הקהלטורקה 

טלפונים  . 45₪: מחיר כניסה. במפגש יוגש כיבוד עשיר ושתייה חמה. משירי משתתפים
  .050-8594374, 04-6507472: לבירורים ואישור השתתפות

  
  סופרים מחפשים קוראים 

 ,בית אריאלה. 19.30 בשעה 6.3.07 .הלילה מסע אל קצה -על פרדינן סלין  אילנה המרמן
  .222, 209, 208 : שלוחה03-6910141, אביב-תל, 25שדרות שאול המלך 

  
 פובליציסטיקה ושירה,  פוליטיקה-ספרות פלוס  

,  לחקר הספרות"קיּפ"החוג לספרות ומרכז , אביב-תל אוניברסיטת. 18.00בשעה , 7.3.07
חוקרים ממגוון תחומים . "ספרות פלוס"אות מפגשים והרצ מזמינים את הציבור לסדרת
פובליציסטיקה , פוליטיקה על יוסי שריד הסופר והמדינאי .ובעולמּה מתבוננים ביצירת הספרות

, 03-6409701 :לפרטים והרשמה.  שקלים50  -מחיר הרצאה בודדת על בסיס מקום פנוי . הושיר
  .שירה- אודיטוריום בר, אביב-אוניברסיטת תל

  
  ספרות סין-ה נשיקה עתיק 
סין ויוון מנקודת מבטם של , המזרח הקדום, הספרות העתיקה של הודו. 20.00 בשעה 15.3.07

תירגם מן השירה  ,דן דאור עם. משורר ומתרגם, שמעון בוזגלו: עורך ומנחה. מתרגמים נבחרים
 וכן את ספרו של החכם, הסינית  שירים מן הקלאסיקה108הסינית העתיקה מבחר משובח בשם 

. מומלץ להירשם מראש, המקומות מוגבל מספר.  שקלים45: מחיר הרצאה. ה'הסיני לאו דז
  .ירושלים, 6א נכון "רחוב ש, בית מורשת בגין. 02-6716498: לפרטים והרשמה

  
 שבעה גיבורי שפה 
, לאה גולדברג, י עגנון"ש, נ ביאליק"ח, שלמה אבן גבירול, המלך שלמה. 20.00 בשעה 20.3.07
 קרני, יבגניה דודינה, מיקי גבריאלוב, צור-אפרת בן: בהשתתפות. ויונה וולך יחייהודה עמ
אברבנאל , צבי-יד בן . שקלים65: המחיר. מיקה קרני ודורון תבורי, דרור קרן, ערן צור, פוסטל

  .02-5398855 .ירושלים, 12
  

 מחווה למשורר אשר רייך 
 נורית זרחי הסופרת, זיוה שמיר' רופפ, עוזי שביט' פרופ: משתתפים. 20.00 בשעה 21.3.07
, 03-6910146, אביב- תל, 25שדרות שאול המלך , בית אריאלה. ₪ 30 :מחיר כרטיס. ואחרים

  ).222, 209, 208שלוחה  (03-6910141
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   בהנחיית דן שורר–טרקלין ספרות  

. שלא לדבר על הכלב,  שלושה בסירה אחת– על כלבים ואנשים - 20.00בשעה , 14.3.07
והשיט , רום הכליא את הגנים של כלב בייגל עצלן עם הגנים של עצלותו הוא'ג. רום ק'ג

  . אותם יחד עם שניים מידידיו לאורך נהר התמזה
 ויקראם סת משרטט ביד אמן שלוש תמונות –מוסיקה שקולה . 20.00בשעה , 28.3.07

המוסיקה , סיפור אהבה של שני סטודנטים למוסיקה. מקבילות שמתפתחות בקצב הפוך
  .  אירופית הדקדנטית-שמרצדת בינם לבין הקורא ותמונת המצב העגומה של התרבות המזרח

הכניסה . תל אביב, דיזינגוף סנטר, " הספריה–צומת ספרים "המפגשים מתקיימים ב
  .חופשית

  
  
  
  
  
  שונות

  
לאון מפגש "  דרכים וחיים-ספרד  "– גני תקווה -החוג לתרבות הלאדינו קרית אונו 
המשוררת מרגלית : מפיקה ק מתתיהו במאי' ג:במאי. סרט תיעודי מרתק. חודשמ

  . מתתיהו
  

הנמצאים אלה  , אנו מזמינים אתכם - סופי שבוע אחרים – מגעים -" אדם וחוויה" 
 מרץב 17- י שבת הייחודי במוצאולערב חוויתי ,  בני חמישים פלוס- " החיים אמצע"ב

  .  20₪תשלום סימלי . 17:00בשעה 
 עם נשוחח. ומוסיקה , תנועה, כתיבה, משחק, דרך אמנות, בעצמנו ובפנאי שלנו יגענ

.  את עצמנו בלי מסכות של תפקיד או מעמדנחווה.  הקרובים לנו בתקשורת אחרת אלה
ללא תירוץ או , משוחרר,  צחוק חופשינצחק.  ופשוט נהייהנרשה לעצמנו להתרגש

 ונתראה בשבתות ניפרד לשלום. ם חדשיםעם מכרים ישנים ונכיר חברי ניפגש . סיבה
  דני אדרעי.  רב תחומית ומנחה סדנאות יצירהיוצרת - הדר מאור : מנחים .וחגים אחרים

   חוה ורון: פרטים נוספים והרשמה. פנאיבקבוצות אישי ומנחה -ביןמנחה  -
2320832-054 tne.bezeqint@varonha. מרחב –" סגולה"האירוע יתקיים ב 

באים ל. חפר עמק, 107' מס, בית רביעי משמאל, מושב בית הלוי, אמנויות טיפול ורוח
  . עד הסוף)4 על כביש מספר ,ידצומת אחת אחרי בית ִל(ימינה בצומת רופין  - מדרום

  
  . חגיגת העברית-המרכז ללמודי ארץ ישראל , צבי-יד בן 
  )19-23.3.2007 (ז" תשסניסן ב'  ד–אדר ט ב"כ שישי-מים שניי

  .עיון וסיורים, מופעים, אירועים
, 12אברבנאל , צבי- ביד יצחק בן20:30בשעה ) 19.3.2007(ז "ט באדר תשס"כ, יום שני
 לשונות העברית המרקדות בשירת ירושלים מדויד המלך ועד .לשון האש. ירושלים

בלחנים " ארבעים מעלות"להקת , משוררים וחוקרים: משתתפים". אחרון המשוררים"
 55ז "צבי בתשס-לתלמידי יד בן/ ח  " ש65: המחיר. ובעיבודים חדשים לשירי ירושלים

- של יד בן" המרכז לשירת ירושלים"בשיתוף .  30₪לצעירים עד גיל שלושים  / ח "ש
  ".משיב הרוח"צבי וכתב העת לשירה 

, 44' ורג'המלך ג,  בבית אבי חי20:30בשעה ) 21.3.2007(ז "בניסן תשס' ב, יום רביעי
  .ירושלים

, 44' ורג'המלך ג,  בבית אבי חי20:30בשעה ) 22.3.2007(ז  "בניסן תשס' ג, יום חמישי
   . דויד פרישמן:תרגום לעברית. לורד ביירון: מאת.  תיאטרון קריאה–קין . ירושלים
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, ליאת גליק, ןנמרוד ברגמ, עם בני אלדר. בבימוי השחקן דורון תבורי ובהשתתפותו
ך עובר דרך תרבות אירופה ובחזרה אל "המסע מתחיל בתנ. רחל זינדר ואורה מאירסון

תרגומו של פרישמן הוא תחנה משמעותית , ך המתחדשת בתקופת ההשכלה"שפת התנ
  .בתהליך עיצובה של העברית החדשה

 
נשים : " יתקיים פסטיבל סרטים בנושא6.3.07-8.3.07 בתאריכים – סינמטק תל אביב 

  ".ודת
  
  

  ֵיׁש ִמִּלים 

  .ַההֹוְלמֹות ְּכמֹו ַּפִּטיׁש

  ." ָלֵאל ֶאת ֲאֶׁשר ָלֵאל-ַלֵּקיָסר ֲאֶׁשר ַלֵּקיָסר "

  ,ְוֶאָחד ֶׁשְּכמֹוִתי

  ?ְלָאן ֶאָּדֵחף

  ?ִקיטֹוִני ֶהָעלּוב ֵהיָכן הּוא
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  ולדימיר מיאקובסקי
 אריה סתו: תרגום


	יוסי גמזו
	עֲנָנִים כִּזְקָנוֹ שֶל ווֹלְט וִּיטְמֶן

	אַתָּה כְּבָר שָׁם, בַּתְּהוֹמוֹת שֶׁדִּמְיוֹנְךָ בָּרָא,
	אֲנִי עֲדַיִן גָּרָה כָּאן - אוֹמֶדֶת טוֹב וְרַע.
	 
	פּוֹנָה אֵלֶיךָ, כֵּן, אִשָּׁה, יוֹדַעַת לְהַבְחִין
	בֵּין הִתְעַלּוּת הַנֶּפֶשׁ לִתְשׁוּקוֹת מִין שֶׁהִצְחִין 
	בֵּין גֵּיהִנֹּם לְבֵין עֶדְנָה עָלֵי הָאֲדָמָה,
	בֵּין טֶבַע שֶׁפּוֹרֵחַ שׁוּב לְכִּיב בַּנְּשָׁמָה.
	 
	גַּם לִי אֵין מִי שֶׁיַּעֲצֹר אֶת נִיעַ הַשָּׁעוֹן
	אוֹ שֶׁיַּרְגִּיעַ בְּאָזְנַי אֶת רַחַשׁ הֶהָמוֹן,
	הַסְפְּלִין שֶׁלִּי רָחוֹק מְאֹד מִסִּמְטְאוֹת פָּרִיז
	אַךְ הוּא מוֹצֵא דַּרְכּוֹ לִשְׁכֹּן וְגַם לֹא לְהַפְרִיז.
	 
	טִפּוֹת שֶׁל בֹּשֶׂם זַךְ זוֹלְגוֹת, זוֹלְגוֹת מִבֵּין שָׁדַי,
	נְהַר הַלֶּתֶהּ, שָׁארְל יָקָר, יַמְתִּין לִי בְּוַדַּאי,
	אַךְ עַד אֲשֶׁר בִּי לֹא תָּמוּת יְכֹלֶת הַבְּחִירָה
	הַסְּתָו אֵינֶנּוּ סוֹף - הוּא רַק עוֹנַת הַנְּשִׁירָה.
	 
	הוֹ, סְמַרְטוּטָר זָקֵן נִיחָר, חֲצִי בַּקְבּוּק לָגוּם,
	אַתָּה זוֹעֵק אֱמֶת חֶלְקִית לְאוֹר פָּנָס עָגוּם
	כִּי כְּמוֹ הַיֹּפִי, מוֹן אָמִי, כָּךְ גַּם שִׁפְכֵי אוֹנֵן
	נָאִים בִּלְבַד לְדֹק עֵינָיו שֶׁל זֶה הַמִּתְבּוֹנֵן.
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