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  דבר העורכת
  

, "אסכולת פרנקפורט"השתייך ל אשר ,יהודי ממוצא גרמניפילוסוף וסוציולוג , רנותאודור אדֹו
האמין באמת אינני יודעת עד כמה .  אפשר לכתוב שירה- היה זה שאמר שאחרי אושוויץ אי

 . של האמנות חזק מכל זוועהכוחהההיסטוריה האנושית מספרת כי שכן , אדורנו במילים אלה
 של  אנושיות שאין בכוחםהתרחשויות קיימות כי  יש באמירתו משום הניסיון לומר לנו,אולם

  . תןילהעבירן כהווי, הצבע או המוסיקה, המילים
וגם מי שהיה שם מתעורר פעמים רבות מסויט . רק מי שהיה שם" יודע"את השואה ועל השואה 

  .ואיננו מאמין
באמצעות רב ניגר באין ספור מילות שירה שניסו ) פאול צלאן" (חלב שחור", למרות זאת
הזוועות הללו שהתרחשו את  לתעד  להזדכך ובעיקר,להבין, לחוות, להתבונן -הפואטיקה 

  ". פלנטה האחרת"ב
אך הפרדוקס הזה הוליד , מהווה פרדוקס בלתי נתפס לעתים" שירת שואה"צירוף המילים 

על השואה הם מן רבים מן השירים שנכתבו . יצירות מופת בשירה היהודית והכלל עולמית
  . על הקורא האדיש ביותראףמותירים את רישומם בזיכרון שותר ביהנחרטים החזקים ו

שירת "ק בוסגיליון זה ע, מטבע הדברים. בעוד כשבועיים יחול יום הזכרון לשואה ולגבורה
מרביתם נכתבו , "עדות"והם בבחינת " היו שם" נכתבו על ידי אלה שחלק מן השירים. "שואה

גם אם לא היו ,  עליהם לכל אורך חייהםחותמההותירה את שעל ידי כותבים שחיו בצל השואה 
 באירופה של לא בנים להורים שהיו". בני הדור השני לשואה"אנחנו נוהגים לכנותם . שם בפועל

ו הזוועה הזאת לא הסתיימה כלל כאיל, "בני דור שני לשואה"אלא , או בנים לניצולי שואה, אז
  .שילשים ורבעים, תנת את אותותיה על בניםיא נוה. תחום אותה במונחים כרונולוגייםולא ניתן ל

צלו המאיים של ענן השתיקה . הנה השתיקה, הדור השני לשואהשירת בני המוטיב המאפיין את 
צליליה החזקים והצורמים , "רועמת"אך למרות השתיקה ה. מרחף מעל שירים רבים בגיליון זה

מאוחדת הבת קבוצת אנשים בחדר בו יוש": סלב מילוש' ועל כך אמר צ.מתנגנים בקול גדול
  ".מילה אחת של אמת נשמעת כמו יריית אקדח, בקשר של שתיקה

  
  ?מה בגיליון זה

 ברוכים" ואני מברכת אותם בברכת הן ככותבים והן כמתרגמים, אלינורבים הצטרפו יוצרים 
-דפי כתבגבי לחלקם זהו הפרסום הראשון של יצירותיהם מעל , חלקם פנים מוכרות". יםהבא
  .על תרומתכםמקרב לב תודה . הזה עתה
  

אני מפנה שוב קריאה לכותבים לשלוח אלינו יצירות ומאמרים העוסקים בענייני שירה ועל 
התגובות את . נשמח מאוד לקבל תגובות המתייחסות ליצירות המופיעות בירחון. שירה

  ". קוראים כותבים"המתאימות נפרסם במדור 
תבים השואלים שאלות מכתבים מכֹו, בת הדואר שליכמו כן אני מקבלת פעמים רבות אל תי

ברצוני לפתוח מדור חדש שיעסוק בחיפוש , לאור אלה. משוררים וכל הקשור בהם, לגבי שירים
המדור לחיפוש שירים ": המדור יכונה. 'שמות של משוררים וכד, מילות שירים, ספרי שירה
  ".קרובים

  
באבי "קירה קצרה על שירו של יבטושנקו ס, ש ושירתה"בגיליון זה מאמר מרתק על נלי זק

אוסף תרגומים מגוון במדור ,  בני דור שני לשואה- מאמר על אפיוני השירה בקרב יוצרים , "יאר
שמחת  "– מתוך התבוננות בשירו של אלתרמן וכן מאמר על שירה ושואה" עיין ערך תרגום"

  ."עניים
  

  .מעשירהמאחלת לכולם קריאה 
  

  שרית
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  יעקב ברזילי

  חיוךה

  
  .ַאָּבא ִהְמִׁשיְך ְלַחֵּיְך ִמֶּלִחי ַעד ֶלִחי

  הּוא לֹא ִהְפִסיק ְלַחֵּיְך ַּגם ְּכֶׁשִּנְפְּתחּו ַׁשֲעֵרי ַהַּמֲחֶנה
  ַוֲעָגָלה ְרתּוָמה ִלְׁשֵני סּוִסים ְּכחּוֵׁשי ָּבָׂשר 

  ,ִנְׂשָּתְרָכה ְּפִניָמה ַּבֲעַצְלַּתִים
  .םְלִכּוּון ִמְגַרׁש ַהִּמְסָּדִרי

  .ְּפֵני ַהּסּוִסים ּדֹומֹות ָהיּו ִלְפֵני ָאָדם
  .ַאָּבא ָׁשַכב ַעל ַהַּדְרָּגׁש ְללֹא ְּתנּוָעה ְוַרק ִחֵּיְך

  ַהּסּוִסים ָמְׁשכּו ֶאת ָהֲעָגָלה ְלַיַעד ָקבּוַע ֵמרֹאׁש
   ,ִמְּבִלי ֶׁשֶעְגלֹון ִיְנַהג ָּבֶהם

  .נֹוֵגַע ַלֵּלב,  ְמאֹודָהָיה ַּבּסּוִסים ַהָּללּו ַמֶּׁשהּו ֱאנֹוִׁשי
  ְלִאָּמא ִנְדֶמה ָהָיה ֶׁשַאָּבא רֹוֶצה ְלַהִּגיד ַמֶּׁשהּו

  .הּוא ָּכל ַהְּזַמן ִחֵּיְך, ֲאָבל הּוא לֹא ִּדֵּבר
  ַרְגֵלי ַהּסּוִסים ִּדְׁשְּדׁשּו ַּבֶּׁשֶלג ַהָּכֵבד

  .ֶׁשִּכָּסה ֶאת ִמְגַרׁש ַהִּמְסָּדִרים
  ָחַׁשְבִּתי ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ַקר, ַעל ָהֲעָגָלהְּכֶׁשֵהִניחּו ֶאת ַאָּבא 

  ,ְועֹוד ְמַעט ָּפָניו ִיְתַעְּותּו ֵמַהּקֹר ַהַּמְקִּפיא
  .ֲאָבל ֶזה לֹא ָקָרה ְוהּוא ָּפׁשּוט ִהְמִׁשיְך ְלַחֵּיְך

  ,ָּפַחְדִּתי ֶׁשְּיַקֵּבל ַּדֶּלֶקת ֵראֹות
  .ָׁשַתְקִּתי, ַאְך לֹא ֵהַעְזִּתי ְלַהִּגיד ָּדָבר
  ַּכֲעבֹר ְזַמן ֵהִניחּו ְלַיד ַאָּבא

   ִהִּביעּו ְּכֵאב ֶׁשָּפָניועֹוד ִמיֶׁשהּו
  ,ְוָהִייִתי ָּבטּוַח ֶׁשֶּזה ְיַקְלֵקל ֶאת ַמַּצב רּוחֹו

  ִהְתָּבֵרר ֶׁשַּגם ַהַּפַעם ָטִעיִתי
  .ִּכי ַהִחּיּוְך לֹא ָמׁש ֵמַעל ָּפָניו

   
  ְּכֶׁשֵהִביאּו עֹוד ֲאָנִׁשים

   ָהָיה ָמקֹום ַעל ִמְׁשַטח ָהֲעָגָלהְּכָבר לֹא
  .ְוָׂשמּו אֹוָתם ַעל ַהּגּוף ֶׁשל ַאָּבא

  ,ָחַׁשְׁשִּתי ֶׁשהּוא ֵיָחֵנק
  ֲאָבל ָרִאיִתי ֶׁשהּוא ַמְמִׁשיְך ְלַחֵּיְך

  .ְוָאז ָׂשַמְחִּתי ֶׁשְּלָפחֹות לֹא ִיְהֶיה לֹו ַקר
  ,ְּכֶׁשּלֹא ָהָיה ְּכָבר ָמקֹום ָּבֲעָגָלה

  ֶהֱעִמיסּו ָעֶליָה ֲעֵרָמה ְּגדֹוָלה ֶׁשל ֲאָנִׁשיםַאֲחֵרי ֶׁש
  .ִהְתִחילּו  ַהּסּוִסים ִלְמׁשְֹך ֶאת ָהֲעָגָלה ְלִכּוּון ַהַּׁשַער

  ִאָּמא ֵהִריָמה ֶאת ֲאחֹוִתי ִּבְזרֹוָעּה ַהְּׂשָמאִלית
  ,ּוִביִמיָנּה ָלְפָתה ֶאת ָיִדי ְּבָחְזָקה

  ֶּׁשֶלג ַהּטֹוְבָעִניָּכְך ִהְתַחְלנּו ִלְצעֹד ַּב-ַאַחר
  .ְוָהַלְכנּו ֵמֲאחֹוֵרי ָהֲעָגָלה

  ַסָּבא ָּגַרר ֶאת ַעְצמֹו ִמְּיִמיִני
  :ָאַחז ְּבָיִדי ַהְּׁשִנָּיה ְוָאַמר ִלי

"  "ִּגיד ֶנְכִּדי ַּתִּגיד ַאֲחַריַּת
  

  "ִיְתַּגֵּדל ְוִיְתַקֵּדׁש ְׁשֵמיה ַרָּבא: "ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ַאֲחָריו
  ָמעֹות ֶׁשל ִאָּמא ִנְקַרעְונֹאד ַהְּד

  .ְוִדְמעֹוֶתיָה ַהּבֹוֲערֹות ָׂשְרפּו ֶאת ַהֶּׁשֶלג ִמַּתַחת ְלַרְגֵלנּו

 4



  ְּכֶׁשִּנְנֲעלּו ַהְּׁשָעִרים ְּבֵצאת ָהֲעָגָלה
  ְּכָבר לֹא ָרִאיִתי יֹוֵתר ֶאת ְּפֵני ָאִבי

  .ַרק ַהִחּיּוְך ֶׁשּלֹו ִּבְצֵּבץ ִמּתֹוְך ֲעֵרָמה ֶׁשל ְּכֵאב
  
  

  פורסם במוסף לספרות של מעריב
  

 
  יעקב שגיא

  שיר הכחשה
  

  ,ֲאִני צֹוֵבר ֶמְרָחק ְּבלֹא ְלִהְתַרֵחק
  ,ֲאִני ְמַבֵּקׁש ְלַהְכִריז ַהְכָחָׁשה

  ֲאָבל ֵמַתי ַהְּפָרִטִּיים ַהּסֹוְבִבים אֹוִתי
  ,ְמָסְרִבים ָלמּות

  .ְמָסְרִבים ְלַׁשֵּתף ְּפֻעָּלה
  ֹוִסיף ְלַעְצִמיי ָׁשָנה ֲאִני מִמֵּד

  ְּבַסְבָלנּות ַרָּבה
  .עֹוד ָׁשָנה

  .ְמָסֵרב ְלִהְׁשַּתּנֹות, ֲאָבל ִּגיִלי ִנְׁשָאר ַיִּציב
  טָרְפט ִלָרֲאִני ׁשֹוֵכַח ְּפ

  .ְולֹא ַמְצִליַח ְלַהִּגיַע ָלִעָּקר
  ָלֶלֶכת ַעל ַקְרַקע ְּבטּוָחה, ֲאִני רֹוֶצה ָּכל ָּכְך

  אר ְוֵאיִני ַמְצִליַחס ִלי ַהַּצָוֲאָבל ִנְתָּפ
  .ֶׁשּלֹא ְלַהִּביט ְלָאחֹור

  ,ֲאִני רֹוֶצה ָּכל ָּכְך ְלַהְכִחיׁש ֶאת ַהּׁשֹוָאה
  ,ַע יֹום ִרְׁשִמי ַלַהְכָחָׁשהֹוִלְקּב
  .ַעל ְלַמְכִחיִׁשים-ִליַגת

  ,ֶׁשּלֹא ָהְיָתה, ָנהָמְלַהְבִטיַח ָלֶכם ֶנֱא
  ,דֶללֹא ֶי, לֹא ִאָּׁשה, לֹא ִנְרַצח, ֶׁשִאיׁש לֹא ֵמת

  ,ת לֹא ָחֵרבֶסֶנְּכית ַהֶׁשֵּב
  .הִהָּלְּקַּגם לֹא ַה

  ,עֹוִלים ְּבַמְדֵרגֹות ַהֵהיָכל, י ָׁשָנה ּפֹוֵחת ַהּדֹורִמֵּד
  ,ל ַהְּזַמן ַלַהְכָחָׁשהֵׁשָּב

  .קּום ָּדָברה ְוַרק ַעל ִּפיֶהם ָיֵרי ְּדרּוִׁשים ֵעִדים ְׁשלֹוָׁשֶׁשֲה
  ,ַוֲאִני

  ,םָהִייִתי ָׁשַרק ְּבִמְקֶרה 
  .ַּבְּסִביָבה

  
   ירושלים"כרמל" העומד לצאת לאור בהוצאת "הולך על זמן" :מתוך הספר
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  אמיר אור

  בירה

  ,ָאַמר, ָלֶרַצח ַהֻּמְׁשָלם ֵאין ִסּבֹות

  ,ָלֶרַצח ַהֻּמְׁשָלם ָּדרּוׁש אֹוְּבֶיְקט ֻמְׁשָלם

  .ְׁשִויץְּכמֹו ֶׁשָהָיה ָאז ְּבַאְּו

  ֶאָּלא ְּכמֹו, ַּכּמּוָבן, תלֹא ַהִּמְׂשָרפֹו

  ָאַמר, ִמחּוץ ִלְׁשעֹות ָהֲעבֹוָדה, ַאַחר ָּכְך

  ְוִהְׁשַּתֵּתק

  ַמִּביט ַּבֶּקֶצף

  .ְולֹוֵגם

  

  .ָאַמר, ָהֶרַצח ַהֻּמְׁשָלם הּוא ַאֲהָבה

  ,ָהֶרַצח ַהֻּמְׁשָלם לֹא ְמַבֵּקׁש ָּדָבר ֻמְׁשָלם

  ַרק ָלֵתת

  .ְּכִפי ְיָכְלְּתָך

  ַהַחִּיים ֲעַדִין, ִזְכרֹון ַהְּלִפיָתהֲאִפּלּו ְּב

  ,ֲאִפּלּו ַהְיָללֹות ֶׁשִעְרְסלּו ֶאת ַהָּיד. ֶנַצח

  נחום גוטמן  ,ֲאִפּלּו ַהֶּׁשֶתן ֶׁשָּנַפל ְּכמֹו ֶחֶסד ַעל ַהָּבָׂשר ַהַּקר
  ,ֲאִפּלּו ֶהָעֵקב ֶׁשֵהִעיר עֹוד ֵאיְנסֹוף  1945 ,שואה ותקומה

 דיו וגואש על נייר
  ,ֲאִפּלּו ַהֶּׁשֶקט

  .ָאַמר

  .ַמִּביט ַּבֶּקֶצף

  
שיזכור הייתי רוצה שיהיה אדם , אם יקרה משהו"

   ֲעבֹוָדה ֲהגּוָנה,ָנכֹון  "שחי אדם בשם דויד ברגר
  ֲאָבל, ְמַׁשְחֶרֶרת ַהְרֵּבה  

בפרוץ . דוד ברגר נולד וחי בעיירה הפולנית פשמישל
 הוא ברח מפני הצבא הגרמני והגיע 1939המלחמה בשנת 

, אלזה, שם הוא התכתב עם חברתו בעת ִשְבתֹו. לוילנה
  . 1938שהגיעה לארץ ישראל בשנת 

  ֶרַצח ֻמְׁשָלם ֵאינֹו ְמַאֵּבד

  .ֲאִפּלּו ִטָּפה ַאַחת
 .בהבינו שהוא לא ישרוד, זו הוא נפרד ממנה  בגלויה

  . במותו19בן . 1941נורה בוילנה ביולי הוא   ,ִהְסִּביר, ְּכמֹו ְׂשָפַתִים ֶׁשל ֶיֶלד
  ,ְּכמֹו חֹול ָוֶקֶצף  

  ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה 

  ,ׁשֹוֵמַע

 .  ׁשֹוֶתה ְוׁשֹוֵמַע
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 המאגר המרכזי של שמות –" יד וישם"האתר של : מתוך
  קורבנות השואה



  יוסף עוזר
   חזון העצם

  
 י יֹוָחָנן ְּבִכיסֹו ֶשל ַרִּב

  ַּגְרֵגר ֶשל ֶעֶצם 
  ָהַאֲחרֹון ֵמֲעָשָרה , ִמְּבנֹו

   )1(ַגְועּו ֶזה ַאַחר ֶזה
    

  ֲאִני ָעֶליָך ַרֵּבנּו יֹוָחָנן  חֹוֵׁשב
                                   ְּבַדְרְּכָך ְלַנֵחם ֶאת ַרִּבי ֶאְלָעָזר 

  ִּתְמָצא אֹותֹו ּגֹוֵסס ַעל ֶעֶרׂש ָמֶות 
  : ם ִּתְׁשלֹף ְלַמֲענֹו ֶאת ְנַחַמְתָךָׁש

  ִמְיִחיְדָך , ִמִּכְסָך ּתֹוִציא ֶעֶצם ִמִּבְנָך נֹוְתָרה
     ְלַהְראֹות לֹו ִּבְׁשַעת ִּבְכיֹו
 ֵאיְך ַאָּבא ְיֵפהֶפה ָּכמֹוָך

 ְּבָיְדָךֶׁש  ֶאת ּכֶֹבד ַהָּמֶות ְּבִמְׁשקֶֹלת זֹוְמַאֵּזן
    

  ִהֵּלְך ְקָסִמים ַרִּבי יֹוָחָנן ֶׁשיְֹפְיָך 
  )2(ַעל ָנִׁשים עֹולֹות ִמָּטֳהָרה ַאַחר ִׁשְבָעה ְנִקִּיים

   -  ָּכתּוב ִּבְמֻדָּיק? ַמה ֶזה יִֹפי
,ַהב ָהֵאׁשָצהֹב ִמַּל, ִביַע  ֶׁשל ֶּכֶסף  ֶׁשָּיָצא  ְמָהֻאָּמן ְקחּו ָּג"  

  ַהִּניחּו ַעל ְּגּדֹוָּתיו ַּגְרְּגֵרי ִרּמֹון ֲאֻדִּמים 
ֵּבין ַהֶּׁשֶמׁש ְוַהֵּצל, ֶוֶרד ָאדֹם מּוָנח ְסִביָבם, ִריָחהיטּו ָבֶהם ְּבאֹור ַהְּזַהִּב  

  )3(" ֵמֵעין ָיְפיֹו- ְוִהֵּנה ִלְפֵניֶכם
ָך ְכְּתֵמֵעין ֶזה ׁשֹוֵאל ֲאִני ְּבֶל  

   )4(ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ַיְתִחיל ִלְפרֹץ ִּבְבִכי
  ְולֹא ֵּתַדע ַמּדּוַע הּוא ּבֹוֶכה 

  לֹא ַתֲעזֹר , ם ֶעֶצם ַאֲחרֹוָנה ִמִּבְנָךְוַג
   ---   ׁשֹוֵאל ֲאִני אֹוְתָך

    ֶאָחד 'ֱאלֵֹקינּו ה' ה
  ֲהִאם ָמָצאָת ַּגם ַאָּתה 

  ִמָּכל ּבּוֶכְנַואְלד 
  ֶעֶצם ָּכזֹו ְּבָיְפְיָך 

  ְלַמֲעֵננּו , ְלַמֲעִני
  

  

  :מקורות והבהרות

נפטר , 180בערך  צפורינולד ב. י ומסדר התלמוד הירושלמי"וראי אגדול אמ, יוחנן' הוא ר, רבי יוחנן בן נפחא
 . לספירה279טבריה ב
בסוף השיח ביניהם רבי יוחנן מציג שהוא עצמו . יוחנן מבקש לנחמו' ר, חולה רבי אלעזר(ב "ע,  ברכות ה-1

 ...).שנשארה לו מבנו העשירי שנפטר לו, או שן] שלא יטמא, קטן משעורה[מתנחם בגרגר עצם 
רבי יוחנן היה יושב בפתחי מקוואות להעניק מיופיו לנשים , ]א' עמ' ברכות כ-וכן ב[(א "ע, פד  בבא מציעא-2

  ).י ראה עצמו בעל חסינות יצרית כצאצא של יוסף הצדיק"ר. ותבנים כמו להן וייוולדהעולות מהטבילה כדי ש
יוחנן יביא כוס של ' צה לראות יופיו של רהרו ":עיקר תיאור יופיו של רבי יוחנן כאן(א "ע,  בבא מציעא פד-3

 ,לצל ואותו זהר ויניחנו בין חמה, ם על פיווצרוף וימלאנה גרעינים של רימון אדום ויעטר כליל של ורד אד כסף
הרבות המסתתרות בו ביחס להגדרת היופי   וזהו תיאור המחייב התעמקות בשכבות" הואיוחנן' מעין יופיו של ר

  ).ל"חז יקה הכללית שלהאנושי ומושגי האסתט
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האי שופרא דבלי : "בכי על מצבו הקיומי של האדם. 1באותו מעשה המתרחש בהערה (ב "ע,  ברכות ה-  4
  ) שכל טרחת האדם להגיע לשגב יורדת לטמיון-" בעפרא

 
 
  
  ירִאן ֵמם ֶּבָרהֹוְי-  י 'יִצִּפ

  

  קכלי
  
 .ִּכְכִלי ִהיֳא
  .ִליְכ ִקִהיֳא
   .רְמַזֵּמ ֶטֶרד. סדּוְרטּו

   
   ַהּבֹוִכּיֹות ַהְּקפּואֹותתגֹוַהַּטְיַעל ַהּטּוְנְּדרֹות ַעל 

   ֲאַזֵּמר ַוֲאַזֵּמר
 ִאִּמי ַעל ִמְׁשַּפַחת

  ָׂשָרה  ִאֵּמנּו ַעֵּמנּו
  .ְמַזֵּמר ֲאִני. ְסִקיְרֶּפ

 ַּפַחתֵהם ַעל ִּפי ּבֹור 
  .ָּתִמיד ַעל ִּפי. ְוֵהם ִעִּמי

  
  ֲאחֹות ִאִּמיַהָּיָפה הָק'ִּביְצֻל הָּבֻל ְּקַטָּנה ִּבָּתּה ֶׁשלֲאַזֵּמר ֶאת ַהַּיְלָּדה ַה
 יַרַאֲח ִלְבִלי ַּפַחד ָרָצה ָׁשם

 .ָּפְרָחה ָּפְרָחה ִנְׁשָמָתּה. ִמְטַּפַחת ְּכֻחָּלה ֶׁשָּפְרָחה
  .ַּפַחד ֱאלִֹהים

  
 ְלַנְסִקי ַאף ַעל ַחִּיים

 .ְכִלי ְמַזֵּמר ְוָעףִּקַה
 ִּתְקסֹם עֹוד אַעל ַהַּלֲעָנה ֶׁשּלֹ

 .ְמַזֵּמר  ְלַמר ַהָּמֶות ֲאִניִקְסָמּה 
  

 ָעָנה ֱאלִֹהים לֹא ָעָנה ֱאלִֹהים ַאף ַהַּפַעם לֹא
 ֲאִני ִּכְכִלי ְלַזֵּמר ּוְלַזֵּמר

  
  
  
  

ומדריך , חניך, חבר. תל אביב,   נולד סמוך ונראה לים מלכות מחלול- בשמו המלא יהורם בן מאיר, י'פיצ
עבד , הלך אחרי הצאן. דר שנים אחדות בקבוץ צרעה. ל"שרת במסלול הנח.  התנועה המאוחדת,בקן הימייה

הלך . והוא ביתו, יד לו בהקמת בית ספר שדה הרי יהודה ובית ספר שדה הר גילה. בבנין ושלח ידו בכל מלאכה
לבד . המיוחד, יקול באפ"עשה למען המשך דרכו של הנח, לאורך שנים עם בני הדור כצעיר בקרב עולי אתיופיה

 .ז"תשס, נפרסו לו פעם בפעם פרסי תל אביב וירושלים ופרס ראש הממשלה ליצירה, ממהמורות ומטרשים
  משמש בשנה זו .   ושירים חדשיםר ספר מיבחר מן הספריםקרוב לראות או.  ספרי שירה6פרסם עד כה 

 . משורר אורח בשליחות משרד החינוך/ סופר
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   רייך- אלישבע זהר         אשר רייך  

               ***       טלאים

  ַרק ַהֶּׁשֶמׁש , ַהְּיקּום ֶנֱעַלם  ַאְנַּדְרְטאֹות ְּכָתִמים
  ִּבְדָמָמה ִהיא. ה ַקֶּיֶמתעֹוָד  ַעל ֵאם ַהֶּדֶרְך ִלְקָרקֹוב
  .ְמִאיָרה ֶאת ָהִריק  ְמַמְסְמרֹות ֶאת ַהִּזָּכרֹון

  .1944ָּכְך ָחַלם ֲאדֹון ִזיְלֶּבְרָמן ֶאת   
    ְּכֵנִסּיֹות ֲחָדׁשֹות

  ָעָבר ִּבְלִּתי ֻמְׁשָמד ִאָחה ְטָלִאים  ְּדמּויֹות ֵנֶבל אֹו ָחִליל
  ,ֶׁשל ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה  .צֹוְננֹות ּוִמְזַּדְּקרֹות

  .ַחִּיים ְּבֶסֶרט ׁשֹוָאה-ר יֹוםְלַאַח  
  –אֹותֹו ַלְיָלה ִנְׁשָנה ּבֹו ַהֲחלֹום   ְּבתֹוְך ַּבּצֶֹרת ַהָּׁשִנים

    ה ִלְכּתֹבֵאיֶנִּני ְיכֹוָל
  ַמִים ָקמּו ִלְתִחָּיה ֶּבָעָנן   .ֶאת קֹורֹות ַהַּמֲעָמָסה

  .ְוֵאׁש ָּבֵאֶפר ׁשּוב ִהְתעֹוְרָרה  
  ָמֶות ִּבְלִּתי ָּגמּור  ִרּבּוַע ְׁשחֹר"

  .ָעַטף אֹותֹו ְּכֶבֶגד ָּפצּוַע  "חֶֹׁשְך ְמַכֶּסה ַּתְכִריִכים
  ,ְמֻדְמָּדם ֵהִקיץ ִמְּׁשָנתֹו  ַמה ּיּוַכל ַלֲעׂשֹות ִמי

    ֶׁשֵאיֶנּנּו
  ,ֶאה ַהּמֹוִריק אֹורלֹא ֶנְחַּפז ִמן ַהַּמְר  ִאיׁש ְּבׂשֹוָרה

  ה ֶׁשּלֹוָלַבׁש ְּבִאִּטּיּות ִּבְגֵדי ַטַרְּבִליְנָק  
  ,ִסֵּדר ֶאת ַהִּמָּטה, ְּבַקְּפָדנּות ִהְתַּגֵּלַח

  ,ָּפַתח ֶאת ֶּבֶרז ַהָּגז  מכחישי השואה
  .ּבֹוֵטַח ְוָׁשֵלו ָהַלְך ְלִמָּטתֹו

    ֶהָעָׁשן
    לֹא ּתַֹעד ַּבֶּטֶלִביְזָיה

    ,ֶאן. ֶאן. לֹא ֻׁשַּדר ְּבִסי
   לֹא ָּפַגע ְּבִׁשְכַבת ָהאּוזֹון

  ֶׁשל ַהִּמין ָהֱאנֹוִׁשי
  
  
  

 .ילידת הארץ - רייך-אלישבע זהר
פרסמה . עוסקת בטיפול משפחתי ובהנחיית קבוצות

הוציאה שני ספרי . משיריה בבמות ספרותיות שונות
  .1992, "עקד" הוצאת –" צפור הלאונרדו: "שירה

"  .2000, 77 הוצאת ספרי עיתון –" כיתת חיים
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 "עובדות בדיוניות"מתוך הספר



  אלישע פורת     רמי סערי  

  לדיתגבורה י  שתנות ותגובהה
    

  ַהֵּסֶפר ַהֶּזה , ִּתְתלֹוְננּו, ָאֵכן ְּבֵׁשֶבט ַּדק ְׁשְּבָיִדי
  ;ֵאיֶנּנּו ּדֹוֶמה ְלקֹוְדמֹו  ;ֲאִני יֹוֵצא ֶאל ַהָּׂשֶדה
  ? ֵאיפֹה חּוׁש ַההּומֹור  ִלְכרֹות רֹאָׁשם ֶׁשל

  ?ֵאיפֹה ַהַּמֵּסכֹות ַהּפֹוֶאִטּיֹות  חֹוִחים ּפֹוְרִחים: ַהּקֹוִצים
  ּפֹוֵסק -ַאֵּיה ַהִּמְרָּדף ַהִּבְלִּתי  ַרֵּכי, ּוְגִדיָלִנים ּדֹוְקִרים

  ? ֵמָאָדם ְלָאָדם, ֵמֶאֶרץ ְלֶאֶרץ  ִׁשְכרֹון, הֹו. ִׂשִּכים
  ,ִמן ַהְּסָתם, ַאֶּתם צֹוְדִקים  ַהּכַֹח ֶׁשל ַהֶּיֶלד

  : מֹוִקיֵרי ִזְכִרי, ֵבי ַחַּייאֹוֲה  ְּבֶחֶרב ִדְמיֹוִנית. ַהחֹוֵלם
  ָּפַני ַלַּמָּצב, ַּגִּבי ָלֲאָקֶדְמָיה  ;ֲאִני ַמֶּכה ְסִביִבי

  ,ּוַמַּצב רּוִחי ּפֹה ָוָׁשם  ְמֻקְּפֵדי, ֵני ַהָּקִיץִקּפֹוָד
  ַאְך ְּבַמה ֶּׁשּנֹוֵגַע ָלָאָדם  ּוַבְרָקֵני ַהַּנַחל, ָהרֹאׁש
  : לֹא ָחל ׁשּום ִׁשּנּוי ַמָּמִׁשי  ַהֵּׁשֶבט ַהּמּוָנף. ַהְּוֻרִּדים
  , עֹוֶדִּני אֹוֵהב ֲאָנִׁשים ּוְכָלִבים  ּוְבִאְבחֹות ַחּדֹות, ׁשֹוֵרק

  , ְזֵקנֹות ּוְזֵקִנים, ֲחתּוִלים, ְיָלִדים  ְוַרק . ֶנֱעָרִפים ָראִׁשים
   ַהֶּׁשֶמׁש ֶאת  ,ְטבּול ַהָּדִמים, ַהְּׁשִביל

  ַהַּמְרִעיָפה ֶאת ִׁשְמָׁשּה  ֶׁשְלָאְרּכֹו ָחַלף ַמֵּטה
  .ְוֶאת ֵריַח ָהֵריַח ֶׁשל ָהעֹוָלם  ַרק , ּכִֹחי ּוְגבּוָרִתי

  .הּוא נֹוַתר ֵמֲאחֹוַרי
  

  
  

  ֹוִריק ְלֶפַתע ּוְמַפֶּתהמ
  העתיד לראות אור , "טבעות השנים"מתוך (

  ,ֲעטּור ְּגבּוָרה: ָלׁשּוב  )בהוצאת הקיבוץ המאוחד בשנה הבאה
  

  ְואֶֹזן , ְׂשַבע ְּתִהָּלה
  

.נולד בישראל. מתרגם ועורך, משורר –רמי סערי   ּבֹא, ֶׁשָחְרָׁשה ֵמַהְּתרּועֹות  
  ,ֶיֶלד ֶּפֶרא ִמְתַאְכֵזר מוסמך אוניברסיטת הלסינקי בבלשנות שמית 

סערי שולט .  בלשנות שמיתובאורליסטיקה ודוקטור ב  
עד כה הוציא. ביניהן שפת האספרנטו, בשפות רבות  ֲעֵלה ֶאל ְׁשַעת  

"כרמל"הוא מתרגם הבית של הוצאת .  ספרי שירה6  
  .ָהַרְחָצה ְּבֵבית ַהְּיָלִדים

 

, הונגרית, אלבנית,  ספרים מאסטונית40-ותרגם כ  
פעמיים חתן פרס. פורטוגלית ופינית, ספרדית, יוונית  

פרס " הוענק  לו 2006בשנת . ראש הממשלה  
  מאת" פלטרו ואני"על תרגומו לספר " קיטשרניחובס

.חואן רמון חימנס ועל הישגים ספרותיים נוספים  
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 דבי סער

 בין שני אביבים

שלימד אותי להמשיך ולצעוד, צבי,  א שלילאב  

1944 לִביב ֶׁשָאָּב    *ִחיםָּכֲחנֹות ִנְׁשִמַּמ 
  לֹוִחים  ִמְׁש  ַעל ֲעָגָלה ְרתּוָמה ְלסּוִסים

  לֹורבֹות ְמנֹוִחים ְּבבֹור ְּכְכִׁש  ֲאִני ַמְתִחיל ְלִהְתַּבֵּגר
   ָאבֹותִנים צֹוְמִחים ְקֵמִלים ַעלָּב  הֵר ֶעְׂשׁשן ֵׁשעֹוד לֹא ֶּב

  ּדֹרּדֹור ֵמַעל ּדֹור ַלְע  ּוְכָבר ַהְּזַמן ּגֹוֵזל 
  ר ְוָהעֹורר ַהָּבָׂשֵּמַהּקֹר ְמַׁש  !" ֶנלְׁש, ָראּוס"

  ֵהר ֶאת ַהִּזָּכרֹוןַהְּכלֹור ֵאינֹו ְמַט  ֵמִאיץ ֶקֶצב , ֲאִני ֵמִבין
    נֹות ַחִּייםַמְרִויַח ְׁש

  ִביִבים ַמִּתי ֵני ֲאֵּבין ְׁש  
  1945 לִביב ֶׁשָאָּב  ה ָיִמים מֹוֵעד  לָׁשְׁש
  י ִלְתִחָּיהְמִּתַק  ה ְּבַפֲאֵתי ַוְרָׁש. ֶותַלָּמ

  ָזֵקן  : ְמַצְּוִחים
    ! רַּתַחת ַהֶּגֶׁש! ְרדּו"
    !"ֹותּתו ִלְׁשַעְכָׁש! ָהרַלָּנ

עשר מחנות ריכוז - ם של אחדכינוָי: מחנות נשכחים*  נֹוְבִחים ְויֹוִרים
)Kaufering(   לֹא  

   ַמְסִּפיק
  ֹות ּתִלְׁש
  יִמיםִּדְאַּמַהֵמ

  ר ָאַחי ִנְׁש
  ָצֵמא

  
  ְצִבי 

  ְּכַבד ַרְגַלִים            
  ס          ִנְתָּפ ּבֹוֵרַח 
  ְקרֹון ּוב ַּבֲעִמיָדה ִּבְוׁש

  סּוִסים ַעל ַהַּפִּסים 
  ִסים רֹוְמִסים חֹוְמִסים ּדֹוֲח
  י ַאר ִמִּמְׁשִּנה ֶּׁשַמ
  ָהָיה  ֶׁש
  ָדםָא
  Victoria Zhitnik 
  קליבלנד,  אוהיו– 14בת   ִחיִריםַמִים ַמְׁשָׁש

  ק ְקֵׁשֵמַעל ָקרֹון ְמַׁש  .מקום ראשון בתחרות ציורים לנוער בנושא השואה
  ים ִׁשְלַּבֵזי ַמֶּתֶכת ְמַלְׁש  

  ְּפָגִזים ּגֹוְדִעים ֲעֵצי 
, אביב- מתגוררת בתל, 60-ה  ילידת שנות -דבי סער   ַחִּיים

שירים , מפרסמת סיפורים קצרים. כותבת זה שנים רבות
', מֹאזַנִים', 'הליקון': וןעת נבחרים כג-וביקורות בכתבי

.ועוד 'ְׁשבֹו', 'קשת החדשה', '77ִעתון '
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 פרסמה . מקומות שונים בארץהשתתפה בערבי משוררים ב

  ".תופרת מילים "- עד כה ספר שירים אחד 



  .רפאל ז

  54סטודיו 

  . ַאְפלּוִלי. ַחם. ַחם  .ָּדהּוי. לֹא ַמְבִריק. לֹא ָּכחֹל ָעמֹק
  . ַרק ִטָּפה. ִטָּפה. ַמֲחִניק  .ַהְרֵּבה יֹוֵתר. ְסָתם ָּדהּוי

  ֶּגֶבר ֵּדי ֶאֶלַגְנִטי  .ָּדהּוי
  ?54  .ֶזה ְּכָבר ַאֲחֵרי? ָחה ַלַחגַהָּנ

  .י ַמָּסעִּתיֵק. ֲחגֹורֹותַחּלֹון ַּב  . ֶּבְלֶזן-ֶּבְרֶּגן. ִויץאֹוְׁש
  ?ַּתָּיר מּוָזר? ֲחגֹורֹות ֵיׁש  לֹא ָיַקר. ֵמָאה ֶׁשֶקל
  .ֲאִני ָצִריְך ֲחגֹורֹות ְּגדֹולֹות   .חּום. ִּבְׁשִביל עֹור

  . ֵיׁש ִלי ֶמֶטר ְׁשלֹוִׁשים  .ְמֻעָּבד
  .לֹא ַּתָּיר  .ַעְכָׁשו עֹוְמִדים

  .ִמּפֹה  .ְקַטִּנים. ָּתִאים. סֹוִליִדי
  .ֶמֶטר ְׁשלֹוִׁשים ֶזה טֹוב  .ְמֻעָּטר
  .ֲאִני ִּכְמַעט ְמַחֵּיְך. ְּכמֹו ְרצּוָעה ַלֶּכֶלב  .ַרק ִטָּפה. ִטָּפה. ַמֲחִניק

  . ִיְקּפֹץ ָּברֹאׁש ַאַחר ָּכְךַהּדֹוֶּבְרָמן  ,ָּתבֹוא עֹוד חֶֹדׁש
  .ֹובט  .חֶֹדׁש ָוֵחִצי
  ?ַאְרָנִקים ֵיׁש. לֹא ַמְתִאים  ,ֶמֶטר ָוֵחִצי. ִיְהיּו ֲחגֹורֹות

  .הּוא ְמַחֵּטט. ֻקְפָסה ֲאפָֹרה  .ִּׁשיםֶמֶטר ִׁש
  .ַהְרֵּבה ַאַחר ָּכְך. ַהְרֵּבה ּדֹוֶּבְרָמן  .ָנַסע" הּוא"ַעְכָׁשו 
  .ַהְרֵּבה ָׁשחֹר. ָׁשחֹר. ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל  ?ֵמעֹור
  .ְקָצת חֹם  .ַרק עֹור. עֹור, ֵּכן
  .ַרק ִטָּפה. ִטָּפה. ּוַמֲחִניק  

  .עֹור, ֵּכן? ֵמעֹור  *** 
    ?ְוַכָּמה ֶזה ְּבַמְרִקים 

  .ָּפאּוָזה  
    

כותב שירה ופרוזה קצרה  -. רפאל ז
 .במסגרת האינטרנט

  .ָּקָׁשהְּבַב. ֵיׁש ִלי ְּביֹוֵתר
  .ֶזה ִלי, ֶזה ִלי, לֹא? ַמָּתָנה

  .ֲחׂשּופֹות. ֵמֵעֶבר ְלֶדְלֵּפק ְזרֹועֹוֶתיָה
  . ר ָּכְך ִהיא ִּתְהֶיה רֹוָזהַאַח
  .אּוַלי

  . ָּדהּוי. עֹור ָלָבן
  .ַהִּמְסָּפר ָּכחֹל

  ?ִאם ֻמָּתר, ֵמֵאיפֹה
  ?ָנאָוה ְירּוָׁשַלִים, ָּכחֹל ָים ַהָּמֶות

  ? ָּכחֹל יֹוֵתר ָעמֹקַמה ֶּׁשּיֹוֵתר
  . ַהְרֵּבה ַאַחר ָּכְך. ַהּכֹל ָּבא ַאַחר ָּכְך, ַהַּכְלַּבא
  ָצפּוף

  .ַהְרֵּבה ּדֹוֶּבְרָמִנים ְּכָבר ָרצּו
  .ְמִזיִעים. חּוִמים. ָּכֵתף ֶאל ָּכֵתף
  .ִבילְׁשִּבָּתִמיד . ָרִצים ַּבְּׁשִביל
  ?ַעְכְּברֹוִׁשים

  .ַהַהְתָחָלה ְּברּוָרה
  .ָאפֹר. ָּבֲעָרֶפלַהּסֹוף 
  .ְּבִלי ֵׁשם, יֹוֵתר, ְׁשַנִים, ְּברֹוׁש
  .ָסִמיְך
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  אבא קובנר

  וכך הכרתי את פניך
   
.  

-הוגש כמנחה למשוררת יוכבד בת, בכתב ידו, "י את פנייךוכך הכרת", שירו של אבא קובנר
הספר יצא לאור ".  שבעיםמרים במלאת לה- זר שירים ליוכבד בת"השיר נכלל בתוך הספר . מרים

.  השומר הצעיר והקיבוץ המאוחד,תפת של ספרית פועליםבהוצאה משו, 1971, ב"בשנת תשל
   .הספר הנדיר והיפה הזה אזל מן השוק

נדפס לראשונה בספרו , "וכך הכיר את פנייך" נקרא הוא. ובנר את השיר מחדשלימים כתב ק
 .121' עמ', כרך ד, "כל שיריו"וכונס ב "תצפיות"
  
 *
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 תודה לאלישע פורת



  יוסי גמזו
  

  לפרום את רשת עורקיהן של המילים
  

  ש"על שירת המשוררת היהודית הדגולה ֶנִלי ַזְק
  

לא היתה , ל מפעל חייהבפרס נובל לספרות ע, 1966 בדצמבר 10- ב, ש"כאשר זכתה נלי זק
המשוררת הישישה בבחינת פנים חדשות בחוגי האינטליגנציה הסקנדינאבית כבחוגי 

דמות , אפילו אז, ועם זאת לא היתה היא. הנאצים-גרמנית רדופת-האמיגראציה היהודית
 המען הטבעי ביותר לקליטת - בישראל . פופולארית המּוּכרת היטב לציבור חובבי השירה הרחב

 צויינה זכייתה בפרס -אידיאית -הן מן הבחינה הֶאתנית והן מזו הרוחנית, ה הרוחניתבשֹורת
כל זאת אולי משום . חובה ֶשִּמן המוספים הספרותיים וַלחּוץ-ידי- השוודי היוקרתי במעין יציאת

. י עגנון"ש, היה הפטריארך הגדול של הספרות העברית המודרנית, בשנה-בה, זוגה לפרס-שבן
הן בפריודיקה הספרותית והן ,  שמאז ועד היום ניתוספו לתהודה הישראלית אודותיהאף, וִהֵּנה

מרביתה של , למרבה האירוניה,  בכל זאת נותרה- כמה וכמה קווים  )1(,על בימת התיאטרון
  .חרף מיטענה היהודי העמוק, אלמונית כמעט דווקא אצלנו, שירתה המזּוּככת ביסורים

  
" זרע קודש"או " זרע קדושים"ראשי התיבות של : יומין-יקמשפחה עברי עת-שם(ש "נלי זק

-  למשפחת תעשיין יהודי1891-נולדה ב) המגּוְרָמן" זאקס"החבוי מאחורי החזית המטעה של 
היא ידעה ילדות . האופנתי באותם ימים, ברובע טירגארטן הברלינאי, נכסים-גרמני עתיר
ובלעה , המשובח והמעודכן ביותרוספרים מן )  במחול- בפרט (מורים מעולים , מאושרת

ִספרּה הנודע של הסופרת , "הסאגה של ֶיְסֶטה ֶּבְרִליְנג"בגיל צעיר נתוודעה אל . בלהיטות הכל
חמישים ושבע שנים לפני נלי , 1909- שזכתה בפרס נובל ב(ף ֶלוהמשוררת השוודית ֶסְלָמה ַלֶגְר

, המיסטיקה של מחוז ֶוְרְמַלאְנד-יוִנשּבתה בחבלי ִקסמם של תיאורי הטבע רוּוֵי) ש עצמה"זק
  )2(.החמד של שוודיה- מפינות, בעיקרו- הּכפרי

  
  לא , ש"השפעתה של המספרת השוודית המפורסמת על עיצוב עולמה הרוחני של נלי זק

  ניהלה המשוררת בשקידה תכתובת רצופה עם , בבחרותה. היתה בבחינת פלירט אקראי
  " ֶמנטֹורית"ל) קובץ סיפורים ואגדות(ּביּכּוריה -ר הקדישה את ספ1921- וב, לאגרלף הקשישה

  הספר לא , אמת. ש מה שהיה פלֹוֶּבר למוּפאסאן וּברנר לעגנון"שהיתה לנלי זק, נערצת זו
  ) 1940-ב(שבכתּובים בין השתיים השפיעה מאוחר יותר - אך הידידּות, זכה להצלחה יתירה
  ש וִאָּמּה מציפורני המפלצת " נלי זקנלאים של לאגרלף להצלת חייהן של-על מאמציה הבלתי

  , ֶמק-הּברונית הרּוסית פון, ייקובסקי ופטרוניתו הנדיבה'בניגוד ַלהסכם המוזר בין צ. הנאצית
  משוררות להכיר זו את זו -השתוקקו שתי הסופרות, שלא להתראות לעולם פנים אל פנים

  האב והבעל (ַלגבול שוודיה ש עם ִאָּמּה "כשהגיעה נלי זק. אך לא זכו לכך מעולם, אישית
  אהדתה , ועם זאת. כבר לא היתה לאגרלף בין החיים) על אדמת גרמניה, לכן- נפטר קודם
  על ראשה של המשוררת היהודיה , כעין הילה, הרוחנית של האחרונה סוככות היו ּופטרֹונּותה
  ,מסתבר, פףמעמד זה לא ח. מעמד מיוחד של כבוד בעיני השוודים, מיד עם בואה, והיקנו לה

  לא היתה ואיננה , ובפרט גרמנית, שהרי שירה. ש"היּכרות מעמיקה עם יצירתה של נלי זק
אך חוגי האינטליגנציה של ארץ מיקלטה נתעשרו . אפילו בארץ נלבבת כשוודיה" מיצרך עממי"

  .שהמחישה בשירתה את הטראגדיה היהודית, דופן- עם בואה בדמות יוצאת
  

  שאיפשר את  הוא, צייר ופטרון נלהב של האמנויות היפות, ָשאןהעצר השוודי ַאאּו-יורש
  כשהיא , היא נשתקעה בסטוקהולם. בריחתה מגרמניה ואת היקלטּותה הראשונית במכורתו

   סופר -אז (וכפי שציין ַהְנס מאגנּוס אנצנסּברגר , את ביעותי השואה, עד להחריד, חֹוָוה
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ונודע אף כסאטיריקון וכמסאי פוליטי  " של גרמניההצעיר הזועם "והיסטוריון שזכה ַלּכינּוי
דבר למיבחר שיריה של נלי - בפתח) וכיום אולי האישיות הספרותית החשובה ביותר בארצו

בסמּוך  שַחִּיינּו,  יותר מאיתנו–' פתרון הסופי'ב, סטוקהולם שלה-ּבגלּות, היא ִנתנסתה: "ש"זק
   ר שהיא העדּות היחידה שיש בכוחהאפש, יצירתה הפיוטית על השואה. ההשמדה- למחנות



  
  )3(."מּבע ולהתמודד עם הדֹוקּומנטאציה לשחזר את האימים הנוראים ִמּכל

  

  ֵחֶפץ- ּכֶדֶגם ּומחוז-המיסטיקה היהודית 
  
ּבִמשּכנות "מתוך ִספרּה " (הֹו ָהֲאֻרּבֹות"ש הוא שירּה "אופייני ביותר להיּבט זה של שירת נלי זק

 וראה אור שנתיים מאוחר 1945עד שנת , הדרגתית, צמיחה ִמצטּברתהספר נכתב ב"). המוות
  ":לאַחי ואחיוַתי המּומתים", כדברי המשוררת, כשהוא מוקדש, יותר

  
  הֹו ָהֲאֻרּבֹות
  ְלִמְשִעי-ַהָּמֶות ַהְּמֻתָּכִנים-ַעל ִמְשְּכנֹות

  ִּבְהיֹות ּגּוף ִיְשָֹרֵאל ַהִּנָּדף ֶּכָעָשן
  -ָּבֲאִויר 
  ,ֲאֻרּבֹות-ְמַנֵּקה, יֵדי ּכֹוָכבֻמְקָּבל ִּב

  ּכֹוָכב ֶשִהְשִחיר
  ?ֶשֶמש-אֹו ָהְיָתה זֹו ֶקֶרן

  
  !הֹו ָהֲאֻרּבֹות

  -ְּדרֹור ַלֲאַבק ִיְרְמָיה ְוִאּיֹוב -ְנִתיֵבי
  ִמי ָתּכֹן ִּתֶּכְנֶכן ְוִהִניַח ֶאֶבן ַעל ֶאֶבן

  ! ֶּדֶרְך ִלְפִליֵטי ָעָשן
  

  ,ָמֶות הֹו ִמְשְּכנֹות
  ָּפִנים-ִכים ִּבְמאֹורָהֲערּו

   -   ַלְּמָאֵרַח ֶשֻהְרַּגל ִלְהיֹות אֹוֵרַח
  .הֹו ַאֶּתן ֶאְצָּבעֹות
  ַמִּציבֹות ַהִּמְפָּתן

  -ְּכַסִּכין ֵּבין ַחִּיים ּוֵבין ָמֶות 
  

  ,הֹו ַאֶּתן ֲאֻרּבֹות
  ַאֶּתן ֶאְצָּבעֹות הֹו

  )4(!ְוגּוף ִיְשָֹרֵאל ֶּכָעָשן ָּבֲאִויר
  

זֹאת ּוִמְּבָשִֹרי - ְוַאַחר עֹוִרי ִנְּקפּו): "26, ט"י" (איוב"ש ִמספר " זק זה מצטטת נלילשיר ּכמֹוטֹו
במכתב לַמאנפֶרד . או ַמאנֶיריזם" עיטורי סופרים"איזּכּור ִמקראי זה אינו בבחינת ". ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַּה
  :כותבתהיא , Aufbauנאצית - העת של האמיגראציה הגרמנית האנטי-עורך כתב, ֵגיאֹוְרֶגה

"  דמם , כי מן הדין היה שאמנים יהודיים יתחילו להאזין לקול הדם, מפעמת בי תחושה עמוקה
קורבן תמים זה של , יוב מותו של א)5(."כך שֵיעֹור המקור העתיק לחיים חדשים, שלהם

ֵמעֹוף ְוֶנֱעְלָמה ֵמֵעיֵני ָּכל ָחי ּו"הריהם בבחינת  זו שִּפשרּה והגיונּה, ָעֶול-לא-על ההיענשּות
ש לא רק מעצם היותה דמותו של אבי "אינה מרּפה מנלי זק, )21,ח"איוב כ" (ַהּשַמִיים ִנְסָּתָרה

קעקע גם -כסמל וִככתובת,  אלא אף כמיצּויה- הכואבים במארטירולוגיה היהודית לדורותיה 
ן עד העיד, לא שההיסטוריה היהודית. ִמּכל בתולדות אותה טראגדיה-של המערכה הנוראה, יחד

שהיה ,  אלא שהמוות-צלב - אינקוויזיציות ומסעי, לא ידעה שחיטות ופוגרומים ,ההיטלריסטי
איכלּוסם של : נעשה מעתה מארח מסור לייעודו הרישמי, )להבעית-אם גם אורח תכּוף(אורח 
  .הגאזים-תאי

  
, היא מייחדת לו שיר בפני עצמו, )1949-ראה אור ב" (ליקוי הכוכבים", שיריה הבא-בקובץ
    ":איוב", במפורש, הקרוי
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  !רּוחֹות ֶשל ִיּסּוִרים-שֹוַשן, הֹו ַאָּתה
  ,ְּתלּוש סּופֹות ַקָּמִאּיֹות

  ;ִזְלָעפֹות שֹוִנים-ְלעֹוָלם ְלִכּוּוֵני
  .ָקרּוי ְּבִדידּות ֲאִפּלּו ְדרֹוְמָך
  .ַמְכאֹוִבים הּוא-ֶשל-ַטּבּוָרם ְמקֹום ָעְמְּדָך

  
  ֻגְלָּגְלְתָךֵעיֶניָך ֻשְּקעּו ָעמֹק ְּב

  ֶסַלע ִעם ַלִיל-ַחְגֵוי-ְּכיֹוֵני
  .ְיַלְּקֵטן, ַמָּבט-ְסמּוא, ֶשַּצָּיד

  קֹוְלָך ֶנֱאַלם
  .ִמַּדי ַמּדּוַע ְתכּופֹות ְּבָשֳאלֹו

  .קֹוְלָך ֵאַרח ַלּתֹוָלִעים ְוַלָּדִגים
  ָּבִכיָת ֶדֶרְך ָּכל ָהַאְשמּורֹות, ִאּיֹוב

  ְמָךַּד-ַאְך יֹום ֶאָחד ָּכל ַמְּזרֹות
  .ָּכל ְשָמשֹות עֹולֹות ִּבְזִריָחָתן ַיֲחִוירּו

  
כל שיר  ֶשָּבּה, הוא על שירתו )6(ִּבמבואו המעמיק מזכיר אנצנברגר את ֵעדּותו של גוטפריד ֶּבן

: ש"בשירת נלי זק, אומר אנצנסברגר, היּפּוכו של דבר. ניתן להתּפענח ולֵהָחוֹות ביחידותו ושיר
, לא כתבה המשוררת, "במשכנות מוות", שיריה הראשון-  בקובץ)7(,1946-ב, הופעתה מראשית

תכונה זו אינה ניתנת להבחנה ולהגדרה בקומפוזיציה של . אלא ספר אחד בלבד, דבר ביסודו של
 או בבחינת מיבנים ֶאִּפִּיים) שירים-שירים או מחזורי-סידרות(בבחינת מערך ִציְקִלי , שיריה- קבצי

שהוא המסד , של הספר, רעיון זה. שורשה של התופעה עמוק יותר; הִמשתלשלים זה מתוך זה
כותב בידיא אלמאן כי " ארמזים לממלכת השיר"במסתו . מקורו רליגיוזי מובהק, ליצירתה

  :ֵחֶפץ גם יחד- שימשו ַלמשוררת כֶדֶגם וִכמחוז") הזוהר"ספר , הקבלה(המיסטיקה היהודית 
  
  "ַהּזַֹהר"ָאז ָּכַתב סֹוֵפר -אֹו
  ם ֶאת ֶרֶשת עֹוְרֵקיֶהן ֶשל ַהִּמִּליםּוָפַר

  .ְוֶהֱעָרה ָדם ִמּכֹוָכִבים
  

  )1957, "ואיש אינו יודע כיצד להמשיך ללכת"מתוך ספרה , "'זוהר'אז כתב סופר ה- או("
  

 מוטיבים אלה מבריחים את שירתה של נלי - ביתא - גינזך ואלפא, ספר כתוב וכתובת חקוקה
  - מדגיש אנצנסברגר -אלא בעשותם שימוש , לשהיבייצגם לא ישּות ספרותית כ, ש"זק

  ).היצירה כולה ,הבריאה" (ספר הטבע"בקונצפציה של 
  
  

   אל הטראנסצנדנטאלי-מן האישי 
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 ש את השואה ואימיה "ָּבאופן בו חֹוָוה נלי זק, אמנם מתונה ומודרגת, ניכרת התפתחות, עם זאת
 ד לתחומיה של איזו ִהזדּככּות הצורפת אתע, הביאוגראפית, הזעזוע האישית מאוד- תַוְכִמלמן 

.  לאיזו טראנסצנדנציהשימּוח- ואת הריאלי, ֶאתניֹות, האישי ִלכלל ֱענּות וַשְוָעה קולקטיביות
ההריגה האירופי הם הגרעין - שזכרונות גיא, ליוצרים לא מעטים, כמדומה, תופעה זו טיפוסית

כמו גם תחושת ייעודו (הטראּומה -עוללמול הצורך המעיק להתפרק מ. והשורש של כלל יצירתם
כהיענּות , טאפוריתמ,  צורך הניתן להתמחש-ב יד ושם להצי, להנציח, לתעד :של הניצֹול

של כוח , המנוגדת ניגוד קוטבי, נתּון היוצר  להשפעתו) פייתית לאיזה כוח צנטריּפטאליּכ
כפייתי והמתמיד בנושא מן העיסוק ה, ולוא גם זמנית, הדוחפו לחרוג, צנטריפּוגאלי מעיקרו

בספרו , )הפסבדונים הספרותי של יחיאל דינּור(צטניק . ק. השואה אל שֹדות תימאטיים חדשים
בספרו , אבא קובנר; פלשֹתינאי-השואה אל הקונפליקט הישראלי-פונה מנושֹא, "ְּכחֹול ֵמֵאֶפר"
, "המפתח צלל"ו" עד לא אור", השואה שלו- ממיר את התימאטיקה של פואמות, "אדמת החול"

ובשני חלקי הטרילוגיה הבלתי , "פרידה מן הדרום", "גבעתי"השיחרור ו-מת מלחמתבפוא



  
  ,ִּבְמנּוָסה

  ָּפִנים ְּגדֹוָלה-ֵאיזֹו ַקָּבַלת
    - ַּבֶּדֶרְך

  
  ְמֻעֶּטֶפת
  ,ָהרּוַח-ִּבְצִעיף

  ַרְגַלִים ִּבְתִפַּלת ַהחֹל
  ֶשָלַעד לֹא ִיְסּכֹן לֹוַמר ָאֵמן

  ִּכי ָּכפּוי הּוא
  ִמְּסַנִּפיר ְלָכָנף

  -ְוכֹה ַהְלָאה 
  

  ַהַּפְרָּפר ָהָאנּוש
  -ִיְלַמד ִחיש ֵמָחָדש ַעל אֹודֹות ַהָּים 

  ֶאֶבן זֹו
  ַהְּזבּוב-ִעם ַּתֲחִריט
  -ָיִדי  ַנֲעֵנית ְלתֹוְך

  
  ֲהֵריִני ַמֲחִזיָקה ִּבְמקֹום מֹוֶלֶדת

  -ָהעֹוָלם -ֶאת ֵמָטמֹוְרפֹוַזת
  

("  )שם, "במנּוסה
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במשמעו של , יהודי. יהודי מאוד, למעשה, הריהו, סמופוליטיככל שייראה אולי קו, מוצא זה
תפילת : "ש"אצל נלי זק(הכפירה המרדניים ביותר -המבקש ליישב את הירהורי, "איוב"ספר 
 איוב, 12, ג"י" איוב"ואילו ב". ְסּכֹן לֹוַמר ָאֵמןִיֶשָּלַעד לֹא ]/ חֹל במובן של ההיפך ִמקודש[ַהחֹל 

של  באיזו הודאה ּבִנְשָֹּגבּוָתּה") ָאִני ְוַיֲעבֹר ָעַלי ָמה-ַוֲאַדְּבָרה: "הממאן לומר ָאֵמן לבוראו
הריהי , בתור שכזאת, העולם- מטאמורפוזת. אנוש-הנעלמת מּבינת, החּוקיּות הקוסמית

, ולף תמיד ועם זאת לעולם נֹוֵכַחאל נוכח הנצחי הח" אנוש כחציר ימיו"של  ההשתאּות
על כל הניגודים וההפכים , כמובן,  חל-זה " הכל"ו. יטי שבו הכל זורםההיראקל" ַּפאְנָטה ֶרִאי"ה

המשֹיג האנושי ומה שֵמַעל לו ּוֵמֵעֶבר לו -מה שנקלט בכוח, הרודף והנרדף, העוול והצדק, כולם
  .ואין לו פיתרון ּופשר

 הנער, המספר על ֵאִלי, "ֵאִלי", נטייה זו מתגבשת ביצירתה של המשוררת במחזה הפיוטי שלה
באיגרתה הנזכרת לעיל אל מאנפרד . גם יחד, החייל הגרמני, ועל בן רוצחו, היהודי הנרצח

על עבודתי איני : "..ש טפח צנוע מחייה בסטוקהולם"מגלה נלי זק, 1946- שנכתבה ב, גיאורגה
... והדברים ארוכים, שּכן חוששתני כי ִתקצר לכך היריעה, בדברים היום יכולה להאריך
, בפרט של שירה מודרנית, תרגום שאני עושה- מעבודות.) ג. י-משוררת ואמה ה(מתקיימות אנו 

. נודעת בעולם-  כמעט בלתי- ועם זאת , השוודית נפלאה בעיני הליריקה. לגרמנית, שוודית



לא תולדתה של מסה נוראה בעידן לא היה א", ש וכותבת"מוסיפה נלי זק" ,מיסתורין זה- מחזה"
לאחר מנוסתי , והוא נכתב  במשך לילות ספורים, בעיצומם של שלהבתו ועשנו, ההיטלריסטי

מנסה לתת מּבע להתפרצות , בידו של הנער, הרועים הנישא ביאוש אל האלוהים-חליל. לשוודיה
 מּכהּו אּפיים לא הייתי, אילולא היסב פניו אחורנית: החייל. "האנושי בעימות עם האימה

אין עוד אמּון .  ואפשר שהיה זה איתּות סודי-היה זה אות שֵמֵעֶבר לכל שליטה ..." ארצה
 כתוב במיקצב העשֹּוי להמחיש למבצעיו את הלהט החסידי )המחזה(. באלוהים עלי אדמות

 כל מילה  אותו מיפגש עם הקרינה האלוהית המלווה- המיסתורי אף באמצעות המימיקה גופה 
- שיתעלה בו מה שאינו ניתן להיות מּוּבע בניב,  ערוך תמיד כך)הוא(. לותינו היומיומיותממי

בליל , וכמו לרמז בכך, להיסבל- יתןכמו לעשֹותו בכך נ ;לרמתו של הטראנסצנדנטאלי, שפתיים
  ."בה חבויים אשפה וחץ גם יחד, על קיומה של האֵפלה הקדושה, הלילות הזה

  

  ת ושפלמחזוריּות קיּומית של גיאּו
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" ֵאִלי"של הדראמה הפיוטית לאור -אפשר שלא מיקרית היא החפיפה שבין דחיית הוצאתה
הבשל יותר ביצירתה הלירית של , ובין השלב המאוחר) 1951-  אך נדפסה רק ב1943- נכתבה ב(

מצד הנרדף ומצד הרודף גם , ִמָּשָעה שמסוגלת היתה לראות את השואה בכּוליּותּה. ש"נלי זק
עצם הכורח . אנרי ִמשירה לדראמה'במובהק יותר ַלַמֲעָתק הז, כמדומה ,תּפנתה נ- יחד 

נתאפשר אולי ולא רק בפיהם של קורבנותיו , ציהדראמאטּורגי לתת דברים בפיו של החייל הנא
מן הסובייקטיבי : המטאמורפוזה דלעיל, בתודעתה של המשוררת, ִמֶּשָחָלה ּבה, ביתר ְמֵלאּות
  .לאומי ַלקוסמימן ה, ָלאובייקטיבי

   יותר ּבשל- כקאטאסטרופה יקּומית שאין לה ּפשר , יותר ויותר, שואת אירוּפה נתּפסת לה מעתה
ַלֶּגניּוס " גויית"ציה ההמשֹיג האנושי מאשר ּבגין ֶחטאּה של הציוויליזא-מּוגּבלּותו של ּכוח

חוקרים , צריםאל אותם יו, מן הבחינה ההיסטוריוסופית, במובן זה היא משתייכת. היהודי



  
בדבריו במעמד (איש האקדמיה השוודית , הבחנתו של אינגוואר אנדרסון, חינה זומּב, מעניינת

 לפיה הוא מסווג את יצירתה הפיוטית והדראמאטית )8(,)הענקתו של פרס נובל ַלמשוררת
הרואה את השואה , האמביוואלנטיות הרעיונית". שייכת מעתה ַלקינות הגדולות של הספרות"כ

- מכותרת, למשל, ַּכמשתמע(מדינית -זינוק לגאולה לאומית-ּכקאטאסטרופה אך גם כנקודת
" = ִאְלָיא"או " ִאְלָיה" ["ספר הִאְליֹות והּכוח: "של אורי צבי גרינברג" רחובות הנהר"המישנה ל

בין האש ", או אף בכותרת ספרו של אהרון צייטלין; ]'א ג"סוטה כ,  ירושלמי- שירת ֵאֶבל , קינה
ואפשר לא מיקרי הוא , ש"רעיונית זו זרה לעולמה של נלי זק  אמּביוואלנטיּות-") והישע

, ִעם זאת. בשוודיה ולא בישֹראל) עד סוף ימיה, ולמעשֹה(גם אחרי השואה , שקבעה את ביתה
 היא טראגדיה היהודית של דורה וזמנהדם ַל-כַמִּציָבה ֵעדּות פיוטית שותתת, כמקוננת גדולה

ולוא גם על נהרות ּבבל , שרה תיו של העם שֶאת ֱענּותֹוִתָּזֵכר ּכאחת האצילות והנעלות בבנו
והּפוצעת לא (שירתה הלירית השבירה והשקּופה . שִּבסקאנדינאביה ּובשֹפת המרצחים עצמם

. ראּוי לנו שנאמצן אל ליּבנּו, "ֵאִלי", היא והדראמה הפיוטית שלה, )ּפחות מן הזכּוכית עצמה
- ּבשעה של יתמּות, ו שואל המֹוֵען את הִנְמֶעֶנת הרחּומהב, "הכניסיני תחת ּכנפך"ּכמו ביאליק ב

  "?מה זה, אמא": "ֵאִלי" שואלת הילדה הקטנה ב- " ?מה זאת אהבה: "הלב
  
. לאחר מחלה ממּושכת, 78 מתה המשוררת הדגּולה בסטוקהולם בגיל 1970 במאי 13- ב

אמרה לַכַּתב אחד , ס נובלי עגנון יקבלו את ּפר"כי היא וש, 1966 באוקטובר 21- ב, ּכשהודיעו לה
אני מייצגת את הטראגדיה של העם , עגנון מייצג את מדינת ישֹראל: "מעיתוני בירת שוודיה

כך -המאפיינת כל, מיסטית-הקוסמית, היסטורית- הערתה זו מַסּכמת את תפיסתה הֶאְקס." היהּודי
   ." ין ִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני ְולֹא ֵאַדעֻהַּגְדִּתי ְולֹא ָאִב): "3, ב"מ" (איוב"את חלקיו האחרונים של ספר 

  
___________________  

  ".הבימה", הועלה בשעתו על בימת התיאטרון הלאומי שלנו "ֵאִלי" המחזה -)  1(
  , לּודביג ְשֶוִרין, זכרונותיו המלבב של הצייר הישֹראלי יוצא גרמניה-  שנה ראה אור ספר50- לפני למעלה מ-)  2(

כולל תיאורים  הספר"). ספריית פועלים"המיניאטורית של " דורון"בהוצאת " (אנדימות החמה ּבוורמל"
" הסאגה של יסטה ּברלינג", ספרה הנודע של לאגרלף. מרתקים של שיחות עם סלמה לאגרלף בזיקנּותה

- ראה אף הוא  אור ּבישֹראל לפני שנים רבות ואף עּוַּבד לתסּכית") מסעות יסטה ּברלינג: "בנוסח העברי (
  ".קול ישראל"ראדיו ב

Nelly Sachs: O The Chimneys, selected poems, including Eli, a verse Play, Introduction: Hans          )3(  
Magnus  Enzensberger, New York: Farrar, Straus   and Giroux', 1967. p.x    

  .י מחּברֹו"  כל השירים  במאמר זה תּורגמּו ע- )   4( 
  הוא נדפס . 1946 בינואר 27- ותאריך כתיבתו הוא ה, 1966 בנובמבר 4- מן הAufbau-  מכתב זה נדפס ב-)   5(

 ,Aufbau, Edited: Will Schaber, New York: The Overlook Press, 1972           :מחדש בכרך המקיף
pp. 184-186.    

  .פרסיוניסטי בשירה הגרמניתמגדולי הזרם האקס = )1956-1886(   גוטפריד ֶּבן -)  6(
   -בסיפא של הקובץ אותו פותחת הקדמתו נאמר במפורש כי הקובץ ראה אור ב.    אנצנסּברגר אינו מדייק-)  7(

  .1945- אף שכתיבתו נשלמה ב,  1947
)8  (-  Nobel Lectures/ Literature (1967-1901), Edited: Horst Frenz, Amsterdam - London - New York: 

Elsevier Publishing Co. 1969, p. 620             
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  מירה הרשקו  נורית שושני

 )19 ד"איוב י( " ַמִיםָׁשֲחקּו ֲאָבִנים" כתוב בעור
  ֵריחֹו ֶׁשל ַהְּנָיר ַהָּלָבן  

   ָחָדׁשְּכֵריַח ְמַאֵהב   זֹו ִמְתַרֶחֶׁשת ְּבָעָברְּפִעילּות
  .ַוֲאִני ִהְקַׁשְבִּתי ָלֵריחֹות  :ֵעי ְלָכל ָמאן ְּדָבַהּלֹוֵחׁש

  ַהָּמׁשּוְך, ְלֵריַח ָהעֹור ֶׁשְּלָך  ַהָּללּו ָהֲאָבִנים ג"ַּגע ְּבע! ַּגע
ֹו  ּבַלָּמקֹום ָקרֹוב ָקרֹוב בֹותַהִּנָּצ   ָמֵלא ַּדּיֹו, ַּבִּמְכחֹול ֶׁשִּלי 

  .ְוָהִייָת ִלי ְמַאֵהב ִנְפָלא  ,  ַּגע ָּבֶהם– ַחִּיים ִנְׁשְּברּו
  ְּביֹום ֻהֶּלֶדת ִצַּיְרָּת ִלי  . ֶׁשל ַהֶּטַבעַּבְּפָסִלים
  ָּכַתְבָּת ֶאת ְׁשִמי, ַעל ַהָּפִנים  ,ָּבֲאָבִנים ַהָּללּו,  ֵיׁש ָּבֶהןַצָּלקֹות

  ,ּוְכִאּלּו ַמְלָאְך ְמַרֵחף ֵמַעל  . ֲעֻגִּליםְוֶאְׁשַנִּבים
  גֹות ַהָּבָׂשר ְוַהְּכִתיָבהַּתֲענּו   ַּכָּדם ֵיׁש ְּבתֹוָכן ְואֶֹדם
  ,ָׂשַרְפִּתי ַהּכֹל. לֹא ָּפְסקּו  ַרם ָּכאן ֶׁשָּז, ַּכָּדם

  ְבִּתיַּתֶׁשָּכיֹוָמן , ַּתְצלּוִמים ְיָׁשִנים   ַּבַּמִים ַהּזֹוְרִמיםְוִנְטַמע
  ּפֹוַסַעת ִּבְלבּוׁש ַאְרָּגָמן  . ְּבַׁשְלַות ֶנַצחְלִאָּטם

  .ֶמִׁשי ָּכחֹל, ֵּבין ְּפָרִחים ְּכֻחִּלים  
    ,ַהֵּמִציץ ְלתֹוְך ַהַּמִים,  ֵעץ ַהְּתֵאָנהִּפְצֵעי
  ֵהן ָצַבְרִּתי ַּדי ֲחָויֹות ְּכֵדי ִלְכּתֹב  , ְוהּוא ְמַלְבֵלב ְּבעֹוַנּתֹוֻאחּו
  ,ֲהַביִסּפּוִרים ַעל ָּכל ְמַא  , ַיַחד ִּאְּתֶכםֶׁשָעָלה ָּבֵאׁש,  ַהְּתֵאָנהֵעץ
  ,ְלַׁשֵּמר ֶאת מֹוֶרֶׁשת ָאִבי   ְלַמְעָּגל ַהַחִּייםָחַזר

  ֵהן ַּגם ֱאלִֹהים ְּכֶׁשָהָיה ְמֻרֶּצה ִמְּיִציָרתֹו  ַאֶּתם ִנְמָצִאים ִּבְפִעילּות? ְוַאֶּתם
  .ָחַתם ַּגם הּוא ָׁשם ֶאת ְׁשמֹו  ִּכי, ָעָבר ְּבַהִּמְתַרֶחֶׁשת

    ֹוֵכר ֶאְתֶכם ִמי ֶׁשּזֵיׁש
    ּזֹוְכִרים ה ֶׁש ֵאֶּלְוֵאֶצל
מוסיקאית ,  משוררת–מירה הרשקו   ֶאְצָלם ,  ַּפַעם לֹא ָתמּותּוַאף

 פורסמו בבמות ספרותיות  שיריה. ופזמונאית
, "כרמל"בימים אלה רואה אור בהוצאת . שונות

 זוכת פרס ."ריר אהבהש "ספר שיריה הראשון
, 2001לפזמונאות לשנת ") צת הזהבנו("ם "אקו

קרן "ו" קרן יהושע רבינוביץ"בתמיכות מטעם 
 ".עמוס ירושלים

  , ַמְמִׁשיִכיםַאֶּתם
  ַמְמִׁשיִכים
  .ת ְּבָעָברֶׁשַהִּמְתַרֶח ִּבְפִעילּות

  
(*   התרשמות מביקור באתר ההנצחה

  )המסוקים  חללי אסון73 - ל    

  
  
  

אחדל , הכותב שורות אלה, אני.  השפההוא ביטויה הגשמי של, ברצוני להדגיש, המשורר

אך הלשון בה כתובים הדברים הנקראים על ידכם תמשיך . הקוראים אותן, כך אתם, מלהתקיים

זאת הן משום שתוחלת חייה של הלשון ארוכה מזו של האדם והן משום שהיא בעלת , להתקיים

  .כושר הסתגלות רב יותר

  יוסף ברודסקי בנאום לרגל זכייתו בפרס נובל

"שבעה שערים של שירה: "מתוך
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  השיר ומשוררו - גיא הריגה, יאר-באבי

  
נוצרי , בשולי הגיא שני בתי קברות. ָיאר הנו גיא עמוק בפאתי העיר ִקֶייב בירת אוקראינה- ָּבאִּבי
  .ויהודי

מספר ימים .  נכבשה קייב על ידי כוחות מן הארמיה השישית הגרמנית1941 לספטמבר 19- ב
מכן ּפּוצצו מבנים ששמשו את הצבא הגרמני על ידי אנשי משטרת הביטחון הסובייטית - אחרל
  .האוכלוסייה היהודית.. הגרמנים החליטו על פעולת תגמול נגד. שהסתתרו בעיר) ד.ו.ק.נ(
.  לספטמבר נצטוו כל היהודים להתכנס במקום ריכוז לשם העברה למקום מגורים אחר28- ב

הופשטו מבגדיהם , שם במשך יומיים, יאר- קבוצות אל באבי-תמשהגיעו הוצעדו קבוצו
 של ָאְיינָזצגרּוֶּפה A4) כוח משימה(זֹוְנֶדרקֹוַמנדֹו : הְּמַבצעים. נספרו ונורו למוות, העליונים

בצרוף , SS-בפיקוד מטה ה, מהכוחות המיוחדים לחיסול אלמנטים עוינים, C) עוצבת מבצע(
  .ינית מקומיתכוחות צבא נוספים ומשטרה אוקרא

מאוחר יותר נתפשו על ידי הגרמנים עוד קבוצות של יהודים .  מומתים33,771דווח על 
. גם הם נורו באותו גיא.  חלק גדול מהם נתפסו כתוצאה של הלשנת אוקראינים, שהסתתרו

  .אנשים שנחשדו כפרטיזנים וכן צוענים, שבויים, אליהם נוספו פעילים קומוניסטים
נרצחו , שנמשך זמן רב, פורסם לאחר המלחמה מעריכים כי בסופו של הטבחח סובייטי ש"בדו

  . נפש100,000-כבגיא העמוק  
   

  . במרכז ובדרום רוסיה, בבילורוס, יאר היה הגדול ביותר מבין אתרי הטבח באוקראינה- באבי
 כל אלה בוצעו על ידי ארבע עוצבות האיינזצגרופן שנפרשו בשטחי הכיבוש הגרמניים והוציאו

  ".הפתרון הסופי" את ראשיתו של 1943-1941לפועל בשנים 
  

בעזרת קבוצה גדולה של , עם נסיגתם השקיעו הגרמנים מאמצים רבים בהסתרת הרצח ההמוני
מרביתם נורו . אלה נועדו להיות מחוסלים אחרונים אך הם פרצו מתוך הגיא וברחו. אסירים

  . ואחדים בלבד הצליחו להימלט
  .יאר טושטשו והמקום נותר שומם זמן רב לאחר המלחמה- חשה בבאביסימני הזוועה שהתר

" נאום הסודי" של המפלגה הקומוניסטית ב20-גם לאחר מות סטאלין והוקעת פשעיו בועידה ה
על אף פניות , "ההפשרה"זו נמשכה גם בראשית תקופת ה. נמשכה ההתעלמות, וב'של חרושצ

  . של סופרים ואנשי רוח אחרים
  

:             הוא מכריז קודם לכל, "יאר-באבי"נאומו - ח המשורר יבגני יבטושנקו את שירומשפות, על כן
  .ְּבָּבאִּבי ָיאר לֹא ִנָּׂשִאים ָּכל ַּגְלֵעִדים

  .ִנָּבט ִמְדרֹון ְּתהֹומֹות, ָּגְלִמי" נּון-ֵּפא"ִּכְכַתב                                     
  . ָהּיֹום ֲאִני ָיֵרא                                             

  .                                                              ֲאִני ֲאחּוז ְּפָחִדים
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פרח אל תוך , "דור המלחמה הגדולה"מצעירי , 1933-משורר צעיר שנולד ב, יבגני יבטושנקו
ישירה ואיננה רבת רבדים או , שירתו בדרך כלל פשוטה. וב'של ימי חרושצ" ההפשרה"תקופת 

בכך הייתה . נכתבו בעיקר להקראה בפני קהל" יאר-באבי"ניכר ששירים כמו . כפל משמעויות
  .במיוחד כשהעז לבקר את הביורוקרטיה וספיחיה, הצלחתו גדולה
הייתה מקובלת מאד בברית המועצות , במיוחד בשנים אלו של הפשרה חלקית, הקראת שירה

" מטעם"צמא היה לשמוע דברים שאינם דווקא נאומים , כבות האוכלוסייהקהל מכל ש. של אז
  . וחינוך לקריאת שירה היה נחלת בתי הספר כולם

  .מהדורות של ספרי שירה מבוקשים אזלו לעתים ביום ההוצאה לאור



לעתים החזיקו המאזינים ספרים . במקומות עבודה בכיכרות ובגנים, הקראות נערכו באולמות
היו שרשמו במהירות את המילים כשהוקראו . הקל עליהם לעקוב אחר השיריםדבר ש, בידם

  . שירים חדשים שטרם נדפסו
אינה מאפשרת מפגש אינטימי בין המשורר לקהלו וישנו , קריאת שירה פומבית בעזרת רמקולים

אמירות קצרות . או לבחור בשירים המתאימים לתנאים כאלה, צורך לבנות את השיר בהתאם
או יצירת רושם כאילו מתחברות , בירת שורות במקומות היוצרים הרגשה של מתחש, וחדות

סדר עניינים ברור שמסקנות נובעות , חזרות על ביטויי מפתח,  מול הקהל-המילים זה עתה 
הם , כל אלה ועוד. לעתים דרמטית, ממנו באופן הנשמע טבעי וכמובן יכולת קריינות טובה

  . וכך יכול שיר להפוך לנאום בעל ערך מוסף - מסימניה של רטוריקה מרשימה 
כזה מבלי " נאום"הוא שיר המצטיין בכל התכונות של , 1961-שנכתב ב" יאר-באבי"ואמנם 

. מחושבים" מכפילי ערך"אלה משמשים כ. משקל קצוב וחריזה, דימוי, לאבד תכונות של שירה
 קדמו משוררים שכתבו - שהעיד על עצמו שלא למד שירה אלא פשוט כתב אותה - ליבטושנקו 
ששירתו מורכבת יותר ויש בה עומק , במיוחד ולדימיר מיקובסקי, בני דור המהפכה. בדרך דומה

, כמו זו של משוררים נוספים, גם שירתו. אותו הוא חייב אולי למסורת קודמיו בשירה הרוסית
  .מצטיינת פעמים רבות בחיתוכה הרטורי ויש להניח כי יבטושנקו הושפע ממנה

  
עד לשיר זה לא זוהו הנרצחים ". יאר- באבי"ין ספק כי רוב רובם של האוקראינים לא אהבו את א

  . המועצות אשר נרצחו תוך פשעי הנאצים- הללו נתפסו כאזרחי ברית. כיהודים בשום פרסום
יאר על ידי הסופר אנטולי - נלקח לבאבי, יבטושנקו סיפר כי כשהגיע לקייב לשם הופעה

  ". יאר- באבי: "היסטורי בעל שם זהה-  תיעודיקוזניצוב שכתב רומן
באיסוף חומר לספרו שהוגש ) יש להניח(עסק קוזניצוב  , באותם ימים טרם פרסום הרומן

זאת לאחר שקוזניצוב , 1966- עת רק ב- כתב היד נדחה והודפס לראשונה בכתב. 1965-לפרסום ב
  .לקחת אותו בחזרה ולשנותו" עצה"קבל 

  ). 1968" עם עובד"הוצאת (,  שלמה אבן שושןהספר תורגם לעברית בידי
  

כתב את השיר , בהיותו שרוי בסערת רגשות עזה, לדבריו. יאר-יבטושנקו נחרד מהביקור בבאבי
  . כולו בערב שלאחר הביקור
, היה מי שצותת לשיחה. הקריא את השיר בטלפון למורהו במוסקבה, לפני האירוע אליו הוזמן

  .הופעתו המתוכננת בקייב בוטלה, גנים לנסוע הביתהיבטושנקו נתבקש על ידי המאר
, מאזיניו הפיצו עותקים של מכונות כתיבה ושכפול. הוא הקריא בכל מקום, יבטושנקו לא ויתר

נמלא יבטושנקו , "יאר-באבי"לאחר כתיבת . והשיר צבר פופולאריות רבה כמו גם ויכוחים
ורת ומחאה ישירה כנגד יסודות שיר של ביק, "יורשי סטאלין"תעוזה וכתב גם את השיר 

יציאתו אל מחוץ לברית המועצות  נאסרה והוטלו . סובלנות השלטונות כלפיו אזלה. בשלטון
  .לא לזמן רב:  צריך לומר- עליו הגבלות נוספות 

. שלו13-כחלק בסימפוניה ה, "יאר- באבי"את ' עוד לפני כן כלל המלחין דמיטרי שוסטקוביץ
  . את היצירה ולהוציא מתוכה את השיר מעורר המחלוקת" לתקן"בשל לחצים הוא נאלץ 

  
היווה מוקד לחץ על שלטונות הקרמלין שהיו מעוניינים , פרסום השיר מחוץ לברית המועצות

  . בין המעצמות ובחיטה אמריקנית" הפשרה"באותה עת ב
 הנרצחים בגיא 100,000 הוכרז על תחרות אדריכלים לעיצוב אנדרטה  לזכרם של 1966- ב
  . 1971היא נחנכה בשנת . יאר- עמוק של באביה

  .על האנדרטה אין כל זכר לזהותם היהודית של מרבית הנרצחים
  

  .לראשונה לעברית בידי אריה אהרוני" יאר- באבי"תורגם השיר , כשנה לאחר שנכתב
חרוז ועריכה הדומים , גם משום שהוא שומר על משקל, בחרתי להביא כאן את התרגום הראשון

  .למקור
  

*   תודה לרעיה שקולניק על עזרתה הרבה בהכנת הרשימה
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  יבגני יבטושנקו

  אריה אהרוני: תרגום מרוסית

 ָּבאִּבי ָיאר
   

  ְּכַבת ְזמֹוָרה  .ְּבָּבאִּבי ָיאר לֹא ִנָּׂשִאים ָּכל ַּגְלֵעִדים
  .ִחֶּוֶרת, ְלֵעת ָאִביב ְׁשקּוָפה                .ִנָּבט ִמְדרֹון ְּתהֹומֹות,  ָּגְלִמי"נּון-ֵּפא"ִּכְכַתב 

  .ִלִּבי אֹוֵהב  .ָהּיֹום ֲאִני ָיֵרא
  ,ְך ְּבִמִּליםֶרֵאין צֹ              .ִני ֲאחּוז ְּפָחִדיםֲא                 
  ,ַאְך זֹאת  י ָהּיֹום ִּכְׁשנֹותְׁשנֹוַת

  .ִּכי ֶזה ְּבזֹו ַנִּביָטה ֶחֶרׁש                                    .ַעם ִיְׂשָרֵאל ָעְצמֹו
  !ַמה ִמְצָעָרה ַהְּזכּות ָלחּוׁש ָּכאן ְוִלְראֹות   -ּדֹוֶמה ָעַלי 

  -ָעִלים ּוְתכֹול ָׁשַמִים -קּותַיְר  .ֲאִני הּוא ִאיׁש ִעְבִרי              
  .  ֲאסּוִרים                                  .ִהֵּנה ַעל ְּפֵני ִמְצַרִים ֲאׁשֹוֵטט

  ,ַּבִּמְסָּתִרים, ֲאָבל ֶאְפָׁשר ַהְרֵּבה ְמאֹד  ָּדִמי ׁשֹוֵתת, ִהֵּנה ֲאִני מּוָקע ַעל ְצָלב
  .ַלֲחבֹק ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ֲענּוגֹות  .ֶאָׂשא ִעְּקֵבי ַהַּמְסְמִריםְוַעד ַהּיֹום 

  ?ָּבִאים ְלָכאן  -ּדֹוֶמה ָעַלי ִּכי ְדַריפּוס 
  -ַאל ַּפַחד                  .הּוא ֲאִני                            

  ְׁשָעָטה ִהיא                             ְסִחי ַקְרָּתִני הּוא ַמְלִׁשיִני ְוַדָּיִני
   -ִביב ֶׁשל ָהָא  ִמַּבַעד ַלּסֹוָרג

  .זֹוֶזה הּוא ָּבא ְּבָחְפ                 ִּדיִני ִנְרָּדף ִלְהיֹות               
  ,ְקַרב ָנא ֵאַלי  ָחׂשּוף ְלבּוז

  .ֵּתן ִחיׁש ֶאת ַהְּׂשָפַתִים                 ְלרֹק ְוִלְׁשָקִרים             
  ?ׁשֹוְבִרים ַהֶּדֶלתַמְטרֹוִניתֹותּו  ,ַּתְחִרים ִּבְׂשָמלֹות 

                     .לֹא ַהֶּקַרח ָזע  .ַמְצִּביעֹות ָעַלי ְּבִמְטִרּיֹותּו צֹוְוחֹות
  ֵבי ַהָּבר ֵיהֹמּוְּבָּבאִּבי ָיאר ִעְּׂש   -ּדֹוֶמה ָעַלי 
  -ֵעִצים   ֲאִני הּוא ַנַער ָקט              

          .ט ְּכַדָּיִנים קֹוְדֵרי ַמָּב  .ִּבְבָיאִליְסטֹוק ֲאֶׁשר ְּבָדם טֹוְבָלה
  מּותַהּכֹל זֹוֵעק ִאְּל  .ְנִגיֵדי ַהִּמְסָּבָאה ְׁשטּוֵפי ִחְנָּגה

  ֹוַבע ֲאִני ֵמִסיר ַהּכ                        ָלהׁש ֵמֶהם עֹו" ָּבָצל ְוַיַצֲחַנת
  .ְוָחׁש ֵּכיַצד ֵׂשיָבה זֹוְרָקה ִּבי ַאט  .ְּכֵבדּות ַמָּגף ּדֹוֶרֶסת, ֲאִני ִנְבָעט

  -ְוָאנִֹכי ַעְצִמי   ַלָּׁשְוא ַאִּפיל ְּתִחָנה ַוֲאַפֵלל
  מּות ַהְמַׁשַּוַעתִאְּל                   :ּתֹוך ְצחֹוק

  ַעל רְבבֹות ִרּבֹוא ֶׁשִּנְקְּברּו"               !"ַהֵצל ֶאת רּוְסָיה, יד'ַהֵּכה ַּבִז
  ,ֲאִני ּפֹה ָּכל ָזֵקן ֲאֶׁשר נֹוָרה ַלָּמֶות  .ְּבהֹוָרִתי ּפֹוֵרַע ִמְתַעֵּלל

  .ֲאִני הּוא ּפֹה ָּכל ֶיֶלד ָקט ָירּוי  ! ַעם רּוִסי ֶׁשִּלי,הֹו
  זֹאת לֹא ֶאְׂשַּכח  -ֵאַדע ְּבָכל ְמאֹד                       
  ! ִמֶּקֶרבֶאְמֶחהְולֹא                      ,ַעִּמים אֹוֶמֶרת ַמהּוְתָך-תַאְחַו

  ,לּו ְּבאֹונֹו ִיְרַעם" ִאיְנֶטְרַנְציֹוַנל"ָה  ,ְמזָֹהמֹותֵדיֶהם ֶׁשְּיַאְך ֵאֶּלה 
  ַעד ַּבֶּקֶבר-ְּבֵעת ֶׁשִיָּטֵמן ַלֲעֵדי  .ָגרֹון ָלֵׂשאת ַלָּׁשְוא ִׁשְמָך-ִהְרּבּו ִּבְמלֹא
  .ַאְחרֹון ָהַאְנִטיֵשִמים ָּבעֹוָלם  .ָיַדְעִּתי ִּכי טֹוָבה ַאְּת, ַאְרִצי ֶׁשִּלי

  ,ֵּנהּוָּדִמי ֶׁשִּלי לֹא ְיהּוִדי ִה   ַמה ְּכִליָמה,הֹו
  אּוָלם ָּכל ַאְנִטיֵׁשִמי ִּבְזָממֹו  ,ִּכי ְּבִלי ָּכל ְרָעָדה

  ׂשֹוֵנא הּוא, ִּכְׂשנֹוא ֶאת ַהְּיהּוִדים אֹוִתי אֹוֵיב  ֲעַדת ָהַאְנִטיֵׁשִמים ַהְמַזַּוַעת
  -ּוִמּׁשּום ָּכְך  .ִנְתַקְּׁשָטה" ְּבִרית ַעם רּוִסָיה"ְּבֵׁשם 

 !ֲאִני רּוִסי ָראּוי ִלְׁשמֹו                 -ּדֹוֶמה ָעַלי 
    .  ִּכי ַאָּנה ְפַראְנק ֲאִני           

    " מחרוזת מן השירה הרוסית הצעירה: "מתוך
   )1962" (שירה/ ספרית פועלים "הוצאת 
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  עודד פלד משה  שפריר

    א ה ֹוׁש

אָרר ָּבָפָעים ֵמִהלֱֹא  
  מֹוְלַצם ְּבָדָא

  .הָּיַח-לָכט ְּבלְֹׁש ִל-

  ,הָמֵּדְרַת ְּבילֹוִּפר ִהַחַא

  ,רָׂשָּבר ַהַגָסח ְוַתָּפ

  ,תֹוָיְעה ַרָּום ַחר ִעַתנֹו ְו-

  .עַלֶצ-אלֹם ְלָדָא

  

  הָׂשה ָעָמָחְלם ִמָדָא

  תֹוָלם זּוָדָאָּב

  .ץֶרָאָה-לָכת ְּבדֹוְר ִל-

  הָאָלְכִּמ ַליסֹוִנְכר ִהַחַא

  ,יוָּי ַחזּוגֹד ָנַע

  יתִרבֹויל ּוִהק ָא ַררּוְתנֹו ְו-

  .לֵצ-אלֹם ְלָדָאְו

 
 

  שרת ; יםִינולד וגדל  בגבעַת. משורר  - משה שפריר
  . רֵקֹוּב-הֵדׂשקיבוץ והיה חבר ּב" גבעתי"בחטיבת ּול "נחּב

  יאולוג ֵגירושלים ועבד ּכאוניברסיטה העברית ּבלמד ּב
  . בחיפושי נפט ומחצביםתהום ּו- איתור מקורות מיּב

  , פקולטה למדעי הטבעעם סיום לימודיו ּב, 1961מאז שנת 

  נוסע ועובר

  ִּבְמִסּלֹות. נֹוֵסַע ְוחֹוֵזר

  ֶהָעָפר ֶׁשל ִמְצָחּה עֹוְגנֹות

  ְקרֹונֹות, ַּפִּסים-ַרְּכבֹות

  ְצֻהִּבים ִּפְרֵחי ַקָּטִרים

  ִּבְׂשדֹות ֵאירֹוָּפה ַהָחְפִׁשית

  

  ַּבֵּצל. נֹוֵסַע ְוחֹוֵזר

  ֵּבין ֵעיֵני ִאִּמי ּפֹוְסִעים

  ַעְפַעֶּפיָה ַמֲחרֶֹזת, ֲאָפִרים

  ָהִרים ֶׁשֲאִני עֹוֵנד ְלַצַּואר

  ְּגָׁשִרים, ֶׁשֶמׁש ְרחֹוִקים-ִאֵּיי

  ַעל ַמִים ַרִּבים

  

  .ֵברנֹוֵסַע ְועֹו

  ְּכמֹו ֶטֶרם ָיָצאִתי
  פים לספרות מוספרסם ּב. וריםחל לכתוב שירים וסיּפֵה

  . האגודהר "סגן יווהוא משמש עתה ּכ, בריםהסופרים הִע  ְּכמֹו ֵּתֶכף ָאׁשּוב  אגודת חבר ּבל ּכ התקּב1972שנת ּב. עת שונים- ובכתבי
  .   ספרי שירה8פרסם 

Dyson 
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      יוסי גמזו
  

  שני שירים 
  
 ֵריַח ֶלֶחם ָשחֹור.  א
  

 .ֵריַח ֶלֶחם ָשחֹור
 .ֲאָנִשים ְּכמֹו ֵריַח ֶלֶחם ָשחֹור

 .ַּבִית. ֶעֶרשֹ רּוִסי-ִשיר? ִני יֹוֵדַעֲא, ַמֶּשהּו
 ְּדָבִרים ֶשֶאְפָשר ִלְצרֹר

 .ַלֶּדֶרְך, ְּכמֹו ֵציָדה ָּבֻאָּכף
 :חֹוְפִנים, ַמֶּשהּו ֶשחֹוְפִנים

 . ֶרֶגב ַחם
 .ה ְשֵדי ִאָּש
 .ַאֶּדֶרת

  
 ֶשֵאין ִמַּמה ִלְבחֹר, ִמּיֹום ְליֹום, ָּכְך ְמַעט-ָּכל

 ְולֹא ִּבְפִנים, ֲאנּוָשהַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ָה
 .ֶשָּשם ְּכָבר לֹא ִתְשַמע ֶאת ֵחְרשּוָתם ֶשל ַהָּשַמִים

  
 . ְוַקר ַּבֵּלילֹות
 .ִּבְפָרט. ַּגם ִּבְפִנים

 .ְּכמֹו ֻּכְּלָך ַצֶּמֶרת, ַקר
 .ֶזה ַהָּדם, ּבֹוֵדד ָּכֶזה, ּוַמה ֶּשִּמְתַיֵּפַח

 ,ָּתא ֶשִּלי אֹוֶמֶרתָהְיָתה ַסְב, ָּכְך ַהְרֵּבה ֲאָנִשים-ָּכל
 ָּכְך ְמַעט-ְוָכל
 .ָאָדם-ְּבֵני

 
    "שירים על אמת ועל שקר: "מתוך
 2001קיץ , "הליקון"נדפס ב
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   הקטנים האלה השקרים. ב
 "Only the dreamer venoms all his days,  

Bearing more woe than all his sins deserve    
   

(John Keats: The Fall of Hyperion)    

 
  , ַהְּקַטִּנים ָהֵאֶּלהַהְּשָקִרים
 .את ַהְּגדֹוָלה ַהּזָֹהֱאֶמת
  ְּבֵאֶלם,  ֶשָּכל ַלְיָלהַהְּדָבִרים
 ְּפָרזֹות- ִהיא ִעירְּכֶשַהֶּנֶפש
  ְּכָחתּול ַּבֶּדֶלתִנְבָעִטים

  ָשִבים ַאְך
 . ַעּזֹותְרִטיםֹוְושֹ

 
 ת ַעְצָמן נֹוָאשֹוֶאת ַהָּנִשים ֶשָּנְתנּו

 .ִּכי ַאָּתה לֹא ָאַהְבָּת, ּוָבכּו
  ֶשָּנַשם ְוִהְפִּתיַע ִלְנשֹותָהָאָשם
 .ַחְבָּת ָּכֵבד ֶשַאף ַּפַעם לֹא חֹוב

 , ַהְּבדֹוד ְּבתֹוְך ַהַּצְוָּתאֶשל" ?ָלָּמה, ָּלָּמה"ְואֹותֹו ַה
  ַּבַּמְחָשְך, ֶּשְּפִניָמהם ֶשהּוא ַרק ְּכסּות ְלַמה  ֵעירֶֹשל

 ,ֶשָּבַרְחָּת ִמֶּמּנּו ְוַשְבָּת, ְוֵנעֹורֶשאֹוֵרב ,  ָלעֹורֶשִּמַּתַחת
 , ְוַהְּסַבְךָהַאִילֵּבין ,  ֶאל ִּדְמעֹוֶתיָהעֹוֵקד
 . ֲאֶשר ָרַעְבָּתְיִחיְדָךֶאת , ֶאת ּגּוְפָך, ֶשְךְַּבחֹ

 
  ַּבֵּלילֹות ֶזה צֹוֵעק ֶאת ַעְצמֹו ָּכל
  ֶלת תֹוֶחְּבִלי, ְּבִלי ֶחְמָלה,  ִמָּלהְּבִלי

 ִלְכלֹות ִּבְגרֹונֹו ֶשל ַהַּפַחד ְונֹוֵעץ
  ִמְּפָשרֹות ּוִמְּבִלי,אּושֵּיִמ
   ַמְכִחיל ַּבַחּלֹון ַאְך ְּבָך ֵאין שּום ְּתֵכֶלתֶקרְּכֶשַהּבַֹהְּשִתיָקה - ֶאְגרֹוףֶאת
 . ָּבַרּקֹות ְּכמֹו ֶהְנְגאֹוֶבר ַאִּליםַלֲהלֹם ִמְּבַרק ַהֲחלֹום ַהּמֹוִסיף חּוץ

 
 ,ַרק ֲאַנְחנּו ֶיְשֵננּו,  י ןֵא  ְוֶזה
 ,ַהְּדפּוִקיםָּכל ,  ַהְפַראֶיִריםָּכל

 ֵעיֵנינּו,  ַלְיָלהָּכל, ֶשְּכמֹו ְּפִסיִכים
 ,ֶמְרַחִּקים ֵאיזֹו ְּכַנף ֹותְמַחְּפשֹ
 ,ֶשר ָּבדּוי ֶשֵאיֶנּנּו אֵֹאיֶזה
 ֵלב ֶשָּיִשֹים- ַאְטַרף ַחםֵאיֶזה
 ֶדּנּו ַלֵּסֶבל ַהֶּזה ֶשעֹוֵקץ

 .ָתִמיד ּבֹוְסִסים,  ּבֹוּבֹוְסִסים
  

 ,ֵרנּו ְּכמּוםֶשִהִּטיל ִּבְבָשֹ, ֱאלִֹהים
   ְּבָדֵמנּו ִּכְצָרבֶשָּטַבע
 ֶאת ַהְלמּות,  ִמ ֶּז ה- ֵּמ ֵע ֶב ר ַה ְרַעב  ֶאת

 ,ֶשִּיְכַאב,  ָהְרחֹוִקיםַהֻּתִּפים
 ָלמּותְוִיְשַאל ֶאת ַנְפֵשנּו , ְוִיְמַּתק
   ְּבִמְכֶרה ֶשל ָזָהבִאיםִּכְכלּו
 ְוַגְלמּודְמֻבְזָּבז , ֶשר ַמְמִאיר עֹבֵמרֹ

 -ן ְויֹאַהב  ִמי ֶשַיְחּפֶֹשֵאין
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  ֶרתְּבַאְשמַֹרק ,  ַהָּסִדיְסט ַהֶּזהֱאלִֹהים
 ַהֵחְרשֹות ַהּבֹוִכים ְּבָאְזָניו ָהֵהם
 ֶרף ָהעֹ- ְקֵשי ָּכל ַההֹוְמֶלס ִעם, ַהּבֹוְדִדים ָּכלִעם
  ַהּנֹוָאשֹותַהְּבִדידּות ָלֶהם ְּבטּוְנְדרֹות בֶשּטֹו
 ,ָּכָכה-ַהָּכָכה, ֵּיש-ַמה-ץ ַהֶּזה ֶאֶלף ִמְּבבִֹּפי

 ְוַהַּמְצִחיןַהָּצפּוף , ַהַּסַּבאָּבה, ָהַאְחָלה
  ִנְפַקַחתאתַהּזֹ ַאַחר ַלְיָלה ַהַּיְתמּות ְוַלְיָלה
 ִּנְצִחיַהַּקִין ַה-אֹותְּכמֹו ,  ֶּפַצע ְּבִמְצָחםְּכמֹו
 ,ֵאינּתֹוֶחֶלת ְלֵאינַּבִית ִמי ֶשָּנע ָוָנד ֵּבין ֶשל
  - ַהִּמְשָאלֹותֶפל ַהֵּיאּוש ּוֶמֶטאֹור  אֵֹּבין
  ַתַחת ַהָּשַמִיםִּכיר ַּגם הּוא  סֹוְפסֹוף ִיְזּכֹאּוַלי
  ,ּו ְיָלָדיו נ ָא  ַּגם

 . חֹוְרִגים ֲאָבל ֶשּלֹואּוַלי
                                                                                          

 ֶרתב ְצַמְרמֹ הּוא ֵמרַֹּגםם  סֹוְפסֹוף ִיְרַעד ִּפְתאֹאּוַלי
  ְּכשֹוטַמְצִליףל ְּכֶשַהּכֹ, ַרק ְלֶרַגע, ְלֶרַגע
  ְֶרְךַהּמֹ-ּוְכפֹורַהֵּלב - ֶשּלּוֵלא ָאְזַלתְּבֵאֶּלה
 , ַוֲענּושֹותֲאנּושֹות, לֹו ִמְּזַמן אֹוְמִרים ָהיּו
  ִּבְמִרי ָוַזַעםִמִּלְראֹותַמה ָּקֶשה ַאף - ְּדַברֶשֵּיש
 ,גָּׂש ֻמְולֹא ִּפְסַגת ְנבֹו ֶאת ַהִּנְכָסף אשֵמרֹ

   אֹותֹו ִלְראֹות ֶש ּלֹ א  :ְוהּוא
 ,  ִּפְסָגה ּש ּו ם  ִמ
  ַע םַּפ ף  ַא

  .קֶשֻרַּסֶסף  ִּפְסַגת ָהֶעֶצב ְוַהּכִֹמְּלַבד
  

 for a change  ְיַרֵחם ם ִּפְתאֹואּוַלי הּוא
   ָעֵלינּו ִּבְקֵצה ֵאיֶזה ַשַחרַּגם

  : ָשַכח ֶשַּגם ֵהם ָּבעֹוָלםֶשְּלַגְמֵרי ֵאיֶזה ָאב ַעל ָּבִנים ְּכַרֵחם
 ַהְּקרֹוִבים ַלַּצַּלַחת ,  ַהְּשֵֹבִעיםּתֹוָשָביו ִנְפָקִדים ֶשל ִמְרַשם נֹוְכִחים
  ָּבֲאִוירִריִחים ִמְגָּדִלים  ַמְפֶשֵאיָנם

  .ֶנְעָלם"  םָש "ֵאיֶזה רֹוְדִפים וא
    

 ַרְך ְוסֹוֵלַח,  ָּבנּוְוַיִּביט
 ,ַהחֹוֵלם,  ַהְּכִסילְלִלֵּבנּו
   , ָקָטן ְוחֹוֶלהאֹוִטיְסִטי  ְּבֶיֶלדְּכמֹו

  ַהּצֹוֵעד
 ָיֵרַח-ְּכֻמֵּכה
 ֹוֵתר ֶשל ִסּיּוט ִמְתַאֵּבן ַהְּגבֹוִהים ְּבי ַהַּגגֹות ֻחֵּדי ַמֲעֵקיַעל
 , ֶמְרַחִּקים ַהְּסמּוִיים ֵמֵעיָניו ַההֹוזֹותַהּנֹוְסִקיםַהְּשָחִקים - ּגֹוְרֵדיֶשל

  ֶאל ֻעְמקֹו ֶשל ַהַּפַער ֶשֵּביןֵמֶהםַח  ֶשֶמץ ִסּכּוי לֹא ִלְצנֶֹשֵאין
   ַהְּקַטִּנים ָהֵאֶּלהַהְּשָקִרים
 .את ַהְּגדֹוָלה ַהּזָֹלֱאֶמת

       
 )2003 במארס 21, "הארץ"נדפס במוסף הספרות של  (
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   יוצא למסע
 אותיות קרועות

   
  ֵאין ָּדָבר ָׁשֵלם יֹוֵתר 

  ִמּגּוף
  ָׁשבּור
   ַהִּמְדֶרֶכת  ַעל
    

  יֹוֵרד ַּבֻּסָּלמֹות -ָאָדם עֹוֶלה
  ֶאת ְּכַתב ָיָמיו 

  ָזִהיר 
   

  יֹום ֶאָחד אּוַלי 
  ִיְפרֹׂש ָּכָנף ָלעּוף

  ְסַּגת ַהַּגּגֹות ִמִּפ
  ַהֶהֶבלִביר ְּדֶאל 

  

  הלילה האחרון  
        

   -ֱאלֶֹהיָך 
  ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון

   ֵעיָניוֹותְּתֻכּל
                            

   ָאָדם -ְוַאָּתה ֶּבן
  ַּבִּכּנֹור ַהְפֵלאקּום ְו

  ַהְפֵלאְּבַכָּוָנה ְּגדֹוָלה 
  ַּב ִּכ ּנ ֹו ר

  ֻּכּתֶֹנת ַהַּפִסים ְלעֹוְרָך
  

  ִמֶחֶסד ִקְבְרָך
  ֻה ְׁש ַל ְכ ָּת

   ּוְלַנֵּגן ּוְלַנֵּגן ַנֵּגן ֹון ְלּדִנ
  הַאָּת  ֵא ֶפ ר  ִּכי
  איש הצללים   ָּתׁשּוב  ֵא ֶפ ר ְוֶאל

    
  ְּבמֹוֶעֶצת אֹוִתּיֹות ָהָיה ַמִּטיף  

 .משורר אינטרנט  – )שם עט(למסע יוצא   ַהַּלְיָלה  ְל ֶח ְמ ַּד ת 
 האלמונים של המלחמה  מגיבוריה. 54גרוש בן     ֵר שּד ֹו ּוְלָׁשָעה ְּזעּוָמה עֹוד 

  לימודיקטע. שבה שתת דמו ,ההיא ביום כיפור
. קיטבת קרירה מזהירה בהידוקטורט בלוגיקה לטו

  .כיום עוסק ביזמות עסקית פרטית

  ִּבְׁשלֹום ֱאלָֹהיו 
  ְי ֵג ָע ה  ֶאל ִמָּטה  ּו ָב א

   
שירתו מאשכיו באה ומתעלסת עם השפה העברית 

, היא עוסקת במלחמה ההיא. באופנים מפתיעים
   .באהבותיו ובשאלות פילוסופיות עמוקות

  ְׁשָנתֹוְוָרִדים ָׂשְרטּו ִמּתֹוְך 
  ים ְׁשחֹוִרים ְוָרִד

  ָי ִמ י ם  ֶזה ָהָיה
  -ִלְפֵני 

  ֶׁשִהְׁשִּכים ֶאל ַהַּגג
  
  

*   קֹבַע ימתוך הטרילוגיה

                            
  
  

  ֵאׁש ְסמּוָיה ְּבִלֵּבנּו ָלַעד
  ֶׁשל ְׁשמֹות ִנְרָצִחים

  ְּפזּורֹות ָעֵרי ֵאֶפר ָלַעד
  רֹאֵׁשנּוֵמַעל ְל

  לֹא ֶנְחַּדל ְלַחֵּפׂש, ְוָלַעד ְנַחֵּפׂש
  ֵעדּות ְּבָהמֹון ֶנֱעָדר
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  הנריק גרינברג
 אריה סתו: תרגום



 דודי בן עמי

 ֵמַהּבֹור ֱאלַֹהי
  .אּוְקָראְיָנה, בינֹונִטסַטְנקֹו-אָרָטין מְס'ִציְׁשִלר למשפחת ְּפֵּנ
  

 ִּכְסָלִעים ֶׁשרֹוְבִצים ִמְּסִביִבי ּוְבתֹוִכי ֶׁשָהיּו ֲאָבִנים ֵעיֻרּמֹותָׁשבֹות ַמְח. ַמְחָׁשבֹות ַעל ָהָיה
. ְמַבָּכה ַעל ָיִמים ֶׁשָהיּו, ְמַבָּכה, ֳחָרבֹות ַעל ָרְבָצה ְוָקׁשֹות ּוְׁשִכיָנה ֶׁשָּיְרָדה ָקרֹות, ְרבּועֹות
  .ַנֲחמּו ַעִּמי ַנֲחמּו. ה ְּדָמעֹות ַהָּבאֹות ְלטֹוָבהִּתְהֶייָנ, ָיִמים ִיְהיו ַהָּבִאים ִלְבָרָכה: לֹוֶחֶׁשת

  .ִעם ִאִּמי ּוְבַעִּמי יֹוֵׁשב, יֹוֵנק-ְּבעֹוִדי ַרְך, ַוֲאִני ָּכאן ְּבֶאֶרץ ַהְּצִבי
  

  .ּבֹורְוָהְיָתה ָׁשם אּוְקָראְיָנה ּוָבּה ַּגם ַה
  ,  ָלֵכן ָּדָבר ֲאַדֵּבר ֵאֶליָך

  .ָקָראִתי/ ִתי ָקָרא- ְּבִׁשְמָך לֹא-ַאָּתה 
  

  .ָיּה ֵאִלי
  .ְנטּוִׁשים ֵמחֶֹמר. ַאָּתה ַהּׁשֹוֵמַע ְּדָבִרים ְנטּוִׁשים, ָיּה ֵאִלי

  . ִנְרֶאה-לֹא, ַאָּתה ֱהיֹות ְּבִלי ֱהיֹות
  ,ַּבְּדָמָמה ַהַּדָּקה, ֵׁשם ְּכבֹוְדָך ִּבְדָמָמה
  . ַהֶּפֶסל, ֱהיֹות ְּבִלי ָהֶאֶבן, ְּבִלי ֱהיֹות לֹו ַהֶּזַבח

  .ְּבִלי ֱהיֹות רֹוֶאה ּכֹל, ֱהיֹות. ְּבִלי ֱהיֹות ִּבְרִקיעֹו, ֱהיֹות
  ,ְנצּורֹות, הֹוָדיֹות, ְלִחיׁשֹות ֶׁשַּבֵּלב, ְּתִפָּלה, ַאָּתה ַהּׁשֹוֵמַע ּתֹוָרה

  . ִאם ִּתְׁשַמע-ַאֲחרֹון ' ְׁשַמע'ּו
  
  ם ָׁשַמְעָּת קֹולֹות ִא

  .ִמְקָרא קֶֹדׁש ֵאֶליָך ִמֵּלב, ְרצּוִפים ִמּדֹורֹות ְלּדֹורֹות
  , ֵמֶאָחד ַהְּמקֹומֹות ְּבאּוְקָראְיָנה

  , ֶׁשָקְראּו ֵׁשם ְּכבֹוְדָך-ָקְראּו ָׁשם ְּכבֹוְדָך 
  -ֵאל ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ,  ְּבָדָמם ִהְרִּתיָחהִּבְרָכָתם

  .ּבֹור         ַּב                 
  ,  ֵּיׁש ׁשֹוְתִקים ַאֲחֵרי מֹות, ִׂשְפֵתיֶהם ֵּיׁש ְמִניִעים

  . נֹוָרא- ֵאל -ַאֲחֵרי ּתֹם קֹוָלם 
  , ְלִׁשְמָך ֶׁשֵאיֶנּנּו ָּגדֹול ְוֵאיֶנּנּו נֹוָרא ְּכָדָמם ַהִּנְקָרׁש ִמְזְּבחֹות

  . ִמְזְּבחֹות ֲעֻקִּבים ֲעֵרמֹות
  ? ַהּפֹוְרחֹות ּוָבאֹות ְלֵהיָכן, ִּמִּלים ַהּפֹוְרחֹותְנָׁשמֹות ֲעקּודֹות ַּב
  .ְלֵהיָכן לֹא ָיַדְעִּתי

  
  .ֵעיֻרִּמים ּבֹורָיַדְעִּתי ָל
  .ְּבַעְצמֹות ַעְצמּוָתם, ַּכּדּוִרים ִּבְבָׂשָרם,  ַנֲעִנים ַּכּדּוִריםֵעיֻרִּמים

  . לֹא ָיַדְעִּתי, ָקְראּו-לֹא/ ִאם ָקְראּו ְּבִׁשְמָך 
  ?  ֶאל ָּפֶניָך ֵהיָכן? ֶרְך ְלָאןַהֶּד

  ַּבחֶֹׁשְך ַהֶּדֶרְך ֵאֶליָך, ָהַלְכִּתי ַּבחֶֹׁשְך
  ,  ִלְסּגֹר ַאֲחֵרי ְוִלְברַֹח-ִלְברַֹח , אֹו ִאם ִמָּפֶניָך ָלֶלֶכת

  . ָּפֶניָך-ִלְרחֹק ֵמַהחֶֹׁשְך 
  

  .  ִּכי ָׁשם-ָיַדְעִּתי 
  .ּבֹורָהיּו ַּכּדּוִרים ְוַהָּדם וַה. אְיָנה אּוְקָר-ָׁשם ַּבַּיַער , ֲאבֹוַתי ֱאלֵֹהי
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  ,ִאיׁש ְּפָלדֹות ּוְמכֹוָנה, ִאיׁש ַּבְרֶזל, ָהָיה ַהַּנָּפח ַהָּזֵקן



  . ֶזה ָסִבי ַוֲאִני לֹא ְרִאיִתיו ֵמעֹוִדי
  , ִּבְפָלָדה, ִּבְמנֹוִעים, ֶׁשָעָׂשה ַּבַּבְרֶזל ַהָּקֶׁשה

  . ֹוֶפֶרת ַרָּכה ְּבע- ּבֹורְוָנַפל ָּבעֹוֶפֶרת ֶאל 
  , ֻּגְלָּגְלּתֹו ִנְרְצָצה אֹו ֶנְחָנק ְּבָדמֹו ְּבָקְראֹו ִמן ַהָּדם, ַעְצמֹוָתיו ִנְׁשַּתְּברּו

  .ּבֹור ְונֹוָרה ֶאל ַה- ִאם ִׁשְמָך -ִאם ָקָרא ְּבִׁשְמָך ַהּנֹוָרא 
  

  ? ֵאיְך ֵאַדע ִאם ָׁשַמְעָּת
  ,ִאיִתיָהֲאֶׁשר לֹא ְר, ָׁשַמְעָּת ַׁשְוַעת ָסָבִתי
  .ִּתינֹוקֹות, ֲחָתִנים, ַּכּלֹות, ְּבנֹוֶתיָה, ְׁשמֹות ָּבֶניָה, קֹוֵראת ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול

  ,ְּבמֹוָתם,  ִּבְׁשמֹוֵתיֶהם ִאָּתּה ְּבמֹוָתּה- ֵאל ַׁשַּדי -ָּכְרָכה ֶאת ִׁשְמָך ַהָּגדֹול 
  ,  ֵהִניָקהְּבָׁשַדִים, ַּכּדּוִרים ִּבְבָׂשָרּה, ַּבֲחדֹר ַּכּדּוִרים

  . ֲעָׂשָרה ְוַאְרַּבע ִהיא ֵהִניָקה
  , ָיֶדיָה ָׁשְלָחה ֶאל ָהֵאל

  . ַּכּדּוִרים ְּבָיֶדיָה- ַאָּתה -ְּבָיֶדיָך ִהְפִקיָדה 
  
  . ִמְׁשָּפָחה,ְצָבאֹות  ֵאל,ּבֹורַּב

  ,ִמְׁשָּפָחה ֶׁשֵאיֶנִּני ַמִּכיר ְוֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ַּכָּמה ֵהם נֹורּו
  .לֹא ֵאַדע. ָקְראו-ְּבִׁשְמָך לֹֹא/  ְּבִׁשְמָך ִאם ָקְראּו

  ִּבְגרֹוָנם ַהֶּנְחָנק ִּבְדֵמיֶהם ' ְׁשַמע'ִאם ִהְׁשִמיעּו ִּב
  .ֵאל-ְוָנקּוב ִיְׂשֶרה

   , ַעל ַהָּדםֵעיֻרִּמים,  ִּבְנֵׁשיֶהם ְוַטָּפםּבֹורֶאל ַה
  ,  ְּבִׁשְמָךּבֹורִּתינֹוקֹות לֹא ָיְדעּו עֹוד ִלְקרֹא ָׁשם ַּב

  .ּבֹורּוַּב ְמרֹוִמים, ְרִמָּיהִנְקָרִׁשים ִּפְתֲחָך 
  

  .לֹא ָיַדְעִּתי? ֵאי ִׁשְמָך
  ,לֹא ָיַדְעִּתי ֵּכיַצד, לֹא ָיַדְעִּתי ָמַתי, לֹא ָיַדְעִּתי ֵהיָכן

  . ְּבַאְרִצי- ְוַאְרצֹו ְּבַעִּמי, ֶׁשֲאִני עֹוד יֹוֵנק ָחֶזה ֵאם ֶׁשְּבָכאן
  

  , ְוֵנעֹור ַּבְּזָעָקה, ְוׁשֹוֵתק, ּׁשֹוֵתקָאז ָרִאיִתי ָאִבי ֶׁש
  , ִׁשְמָך-ַּבְּזָעָקה ַּבֵּלילֹות ְוקֹוֵרא לֹא

  ,  יֹוֵדַע ְוֵאין הּוא אֹוֵמר-ֵאיֶנּנּו יֹוֵדַע 
  , ְוֵאיֶנּנּו אֹוֵמרּבֹור יֹוֵדַע ַה-לֹא אֹוֵמר ְויֹוֵדַע 

  .ֵאין ְּתִפָּלה
  

  ,ַהּיֹום
  . חֶׁשְּׁשנֹוַתי ְּכָסִבי ַהַּנָּפ

  , ֵאֶׁשת ַחִיל ְוֵאם, ָסָבִתי
  : ִמְתעֹוֵרר ַּבֵּלילֹות ְוׁשֹוֵאל-ִמְתעֹוֵרר , ֶׁשְּׁשנֹוַתי ְּכמֹוָתם
  ? ִאם ָקְראּו ְּבִׁשְמָך ִמָּדִמים? ֲהָקְראּו ְּבִׁשְמָך

   
  .ּבֹורֶאל ַה, ְנקּוִבים ֶאל מֹוָתם

  . ְמנּוָחהִל, ִלְצָעָקהַוֲאִני לֹא ָׁשַמְעִּתי ְוֵאין ִלי ֵהיָכן 
  .ִאם ֶיְׁשָנן ִלְקֻדָּׁשה, ִאם ִמִּלים ֵיׁש עֹולֹות ִּבְקֻדָּׁשה
  ,ִעם ַהָּדם, ּבֹורִאם ֶיְׁשָנּה ִעם ַה, ִאם ֶיְׁשָנּה ְּבאּוְקָרִאיָנה ְקֻדָּׁשה

  . ְּבַאְרצֹות ֵאין ְקֻדָּׁשה, ּבֹורִּבְקֻדָּׁשה ְּבַאְדַמת ֶזה ַה
  

  . לֹא ָיַדְעִּתי ַקָּנא ְונֹוֵקם
  ?ּבֹורִמי נֹוֵקם ַעל ַעְּמָך ְוַה? ִמְׁשָּפָחה-ִמי נֹוֵקם ִמְׁשָּפָחה
  . ָׁשם ָסִבי- ֲעָצמֹות ַּגֵּליַעל ,   ָסָבִתי-ַעל ַהָּדם ַהִּנְקָרׁש 
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  .  ַצְלְמָך-ִמְׁשָּפחֹות 
  .  ָׁשַמְעִּתי ְוֵאין ִּבי ָמקֹום/ לֹא ָׁשַמְעִּתי 

  
  ,ִמי ִיְׁשּפְֹך ֲחָמְתָך

  . ָיּה ֲעֵנה-ֵאי נֹוֵקם , ְצָבאֹות ֵאל ְונֹוֵקם ֵאי ַקָּנא
  

  .ָיּה ֵאִלי
  ,  ִּבְדָבָרם ַּתֲעֶנה ַּבֲחלֹום

  .ְּבִדְבֵרי ַמְלָאִכים, ַּבָּמָׁשל, ְּבֶחְזיֹון, ַּבֲחלֹום
  , ַמְלָאִכים ָיּה ַׁשַּלח  ַעד ָיַדְעִּתי ָּדָבר ַוֲעֵנה

  . ָיּה ֲעֵנה-ַוֲעֵנה 
  ,  ֵהם ָקְראּו ְוָׁשַמעִאם ֶיְׁשנֹו ֵאל ֵאָליו
  ,ִאם ָׁשַמע ִּבְמרֹוָמיו

  . ִעם ִיְׂשָרֵאלּבֹורַּב,  ַעם ִיְׂשָרֵאלּבֹורְל
  ,  ִּכי ֶאָחד ֵהם, ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֶאָחד, ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאלּו

  .ָקְראּו-לֹא/ ֶאָחד ִאם ָקְראּו 
  ֲאדָֹני ֶאָחד, ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו, ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאלִּכי 
  .ּבֹורְמעֹו ְזָעָקה ִמן ַהְּבָׁש

  ?ִאם ָׁשַמע
  .            ָאֵמן

  
  

  .המחבר מקווה לשתף פעולה עם מלחין והרכב מוזיקלי להלחנת קנטאטה על בסיס מילים אלו
  
  
  

  יק'מירי פשצ
*           

  ַסָּבא מֹוִריץ ָהָיה ָּפִקיד ְּבֶחְבַרת ָהַרָּכבֹות ַההּוְנָּגִרית
  יאִטי ְוֶק'רֹוִז,  הֹוִרים ְלַלאְסלֹו,ָקהָנׂשּוי ְלָמִריְׁש

  
  ָּדָמם לֹא ִנְׁשַּפְך לֹא ִנַּגר לֹא ִנְסַּפג ָּבֲאָדָמה

  
  ֻהְטַען הּוַבל ְּבֶחְבַרת ָהַרָּכבֹות ֶׁשל ַסָּבא

  ָּכל ְּפַרט  אֹות ֲאֵחִרים ֶנֱאַרז ֵהיֵטבְּכַמָּׂש
  ַּבֲחִביָלה ִנְרַׁשם ָּכל ְסחֹוָרה ֻהְצְמָדה    ם ֵהםיֲעָדְּכֶׁשִהִּגיעּו ַהְּצרֹורֹות ִל

  ַהְּכתֶֹבת  ִצָּדּה ַלְחסְֹך ָמקֹוםְלזֹו ֶׁשְּל  תֻמְּינּו ִּבְתׂשּוֶמ, ִנְפְרקּו
  לֹא ִנְרְׁשָמה ַּגם ּבּול   ַעד  ְוהּוְבלּוֵלב ַרָּבה 

  לֹא ִהְדִּביקּו  ַלִּמְׂשָרָפה ָׁשם 
    ֶאְפָרםֻּפַּזר 

  ַרק ְּפָרט 
  ֶאָחד 
  ָחַסר

  
  ַאָּבא ֶׁשִּלי

  
  ֵמָאז 
  .ׁשֹוֵתק
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  זאב-איליה בר

 פיסול בנוף וירח
  .ִמְכָּתִבים-ַהּיֹום ִקַּבְלִּתי ִּתיק ְלֲאֻסַּפת .ָׁשלֹום ַאָּבא

  -" ֵמַאָּבא ֶׁשִּלי : "אלִמְּׂשמֹ. "י ֵמִאָּמא ֶׁשִּל: "יןִמָּיִמ
  .יםֵכֶלת ְרקּוִמָּתֵאי ְּת

  .הַמֲעָטָפה מּוָזָר .ףִמְכָּתְבָך ִהִּגיַע ִלְבסֹו
  , ְמֻׁשָּלׁש,חֹוֶתֶמת
  .ְנָיר ַּדק

  , ל ַמָּטֵעי ַהָּבָננֹותַהַּלְיָלה ִנְפַרׂש ָיֵרַח ַע
   ֵאֶצל ַהֵּתיָמִניָפָלאֶפל-ְמַנת-ְּכמֹו ֲחִצי

  ."' גֹוְר'ג גִקיְנ-ַאְגִריָּפס"ִעם ָהרֹאׁש ַהִּמְתַנְדֵנד ְּבִפַּנת 
  אֹור ָּגְלׁשּו ֵמֶהָהִרים -ַקֵּוי

  .תֶאת ַהִּכֶנֶרְלַלֵּטף 
  ְיָלִדים חֹוְלִמים ָקִמים ִלְפָעִמים  ,ַאָּתה יֹוֵדַע

  –ְּפֵני ַהַּמִים -ַאֲחֵרי ֲחצֹות ָלֶלֶכת ַעל
  .יםֵּגב קֹוֶרֶצת ֵמֵעֶבר ַלַּגִּל-ֵעין
  

  ".ַמֲחנֹות"ַלהְּמַטֶּפֶלת אֹוֶמֶרת ֶׁשַאָּתה ַּבֶּדֶרְך 
  ,ֶחְציֹו ַהֵּׁשִני ֶשל ַהָּיֵרַח ְּבִעְּקבֹוֶתיָך, יןֲאִני ֵמִב

  .םֶׁשּלֹא ִּתְמַעד ַּבֶּדֶרְך ְלָׁש
  ,יםִהָּזֵהר ִמִּגְדרֹות ַּתִיל ְּכפּוִל, ַּכֲאֶׁשר ַּתִּגיַע

  ֲאָנִׁשים ַסֲהרּוִרים-ַחְׁשַמל זֹוֵרם ַּבחּוִטים ְוֶחְלֵקי
  - ָּבכּותְנעּוִצים ְּכַאּלוֵני 

  .יםֶּפֶסל ּוַמֵּסָכה ְּבנֹוף ֶׁשְּמַפֵּסל ֱאלִֹה
  

  ַטֶּפֶלת טֹוֶעֶנת ֶׁשֶּזה לֹא ִמֶּגֶבסַהְּמ  זאב-איליה בר
  ָאָדם -ַרק ְמאֹור   הכבסיםדממת  ,אֹו ַקְרטֹון ְמֻׁשָּמש

    
  ְואֹור ַהָּיֵרַח                 ,ַהָּלָבן ,ַּבחֶֹרף ַההּוא

    ִהְתַּפְזָרה ִּדְמַמת ַהְּכָבִסים
  ,ֶמְטִרים ַרִּביםְלאֶֹרך ִקילֹו

  ְּבִצֵּדי ַהְּדָרִכים(  )   מכתבים מאוחרים
    .ַהַּבְרֶזל ַהְּקפּוִאים-ְּבחּוֵטי

  
    ,ָקִצין ּתֹוָרן ְּבִהיר ֵׂשָער

  , ֵעיַנִיםַחְכִליִלי
  הֹוִריד ָיִדית ְּכֵבָדה  

  .ְוַחְׁשַמל ָזַרם ְלָכל ֵאֶבר
     

  אֹור ֲאַדְמַּדם ִנַּצת
  ְוקֹולֹות ַהְּכָבִסים

  ּוַמה ֶׁשּנֹוָתר
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  "בהכתונתי הצהו"קטע מעובד מתוך פתח דבר לאנתולוגיה 

  השואה בשירת הדור השני

  ] אגודת הסופרים העברים–" מקור"עודד פלד  הוצאת : עורך[

  

כרם שבשוליה המערביים -התארחתי אצל משפחתי המאמצת בעין, כשפרצה מלחמת המפרץ
מצאתי את עצמי , באמצע הלילה,  הראשונהתבמהלך מתקפת הטילים העיראקי. של ירושלים

, לי לא היתה מסיכה ובכל מקרה. שכולם חבשו מסיכות גז, בחדר קטן עם עוד ארבעה אנשים
. והתחלתי ללכת, רועה גרמני, לקחתי איתי את הכלב שלי, יצאתי. היה קשה מאוד לנשום שם
והיו ריחות כבדים , כפי שהם נראים לפעמים, שחור-כחול-כתום-השמיים היו צבועים ורוד

 כל זה נראה מוזר ומפחיד ואפוקליפטי אבל. בגלל הביוב הפתוח, ריחות לא נעימים, באוויר
מחזיר , ישבתי שם. ותוך דקות ספורות הגעתי ליער, הגברתי את קצב ההליכה. באותם רגעים

, מפני שתפסתי פתאום, כך התחלתי לצחוק- אחר. מוודא שהכלב בסדר, לעצמי את הנשימה
מסף :  בריחה ישןהיה זה גופי שִשחזר מסלול, או יותר נכון, שבעצם ִשחזרתי, בהקלה מרובה

  .תא הגזים אל לב היער
  את הָּפן, ולּו במקצת, הרי זה משום שרציתי לחדד,     אם הרשיתי לעצמי לפתוח בסיפור אישי

 1966- ב". דור שני"אלה המכונים בדרך כלל , המיוחד בהוויה הקיומית של ילדי ניצולי השואה
שפתח את מסכת שירת , "י הצהובהכתונת"את ספרה , והיא אז נערה צעירה, פרסמה רבקה מרים

והיום אפשר לדבר עליה ,  ליריעה רחבה"כתונת"בינתיים הפכה ה. ל בני הדור השניהשואה ש
לאט מתגבשת שירת שואה של בני -  לאט–ולא זו בלבד , במונחים של תופעה מורכבת ומעניינת

שפע ראיונות ; םבשנים האחרונות נוצר עניין גובר והולך בבני ובנות ניצולי. הדור השלישי
  ,רובם ככולם מהיבטים פסיכולוגיים ופסיכואנליטיים שונים, ומחקרים אקדמיים הוקדשו לנושא

חתך של דור זה ולאפיין את המצוקות המיוחדות לו ואת דרכי הטיפול -בניסיון לשרטט דיוקן
ונות מקיף ומפורט ומדוקדק ורציני ובעל כו, אלא שהמחקר האקדמי; ואין שום פסול בכך. בהן

, מסתפק בדרך כלל בהצצות חטופות אל עולם הספרות והאמנויות השונות, טובות ככל שיהיה
אינני בא לטעון . מנת לדלות משם דוגמאות שתאשרנה תזות והנחות שהוא מניח מראש- כמו על

, אך מצער הדבר שיצירות הנותנות ביטוי עשיר; או שההנחות אינן נכונות, שהתזות פסולות
אם ,  אם בשירה ואם בפרוזה– לחוויות קיומיות ומרתקות של בני הדור השני ,מדהים לעתים

,  אינן זוכות כמעט להתייחסות בזכות עצמן–ואם במוסיקה או בקולנוע , באמנויות הפלסטיות
, קסט- רעיית המשורר איתמר יעוז, חנה יעוז' פרופ. מהיבטים ספרותיים ואמנותיים טהורים: קרי

שסייעה באיסוף , ]ל של כותב שורות אלה היתה ניצולת מחנה זה"מו זגם א[ניצול ברגן בלזן 
וחלוצת המחקר , היא חוקרת ספרות השואה, בעצות נבונות ובמאמר המלווה אסופה זו, החומר

  . עבודותיה סללו את הדרך למחקרים נוספים–בנושא השואה בשירת הדור השני 
יותר מיובל שנים מאז ייסוד , שנייה    למעלה משישים שנה חלפו מאז תום מלחמת העולם ה

לאמיתו . עודנה מרחפת באוויר, הרפאים של השואה עודנה מהלכת בינינו- ורוח, מדינת היהודים
. בתודעה ובזיכרון הקולקטיביים שלנו, המכוננת, השואה היא עדיין החוויה המרכזית, של דבר

 טעם לדבר על דורות יש מידה לא מבוטלת של צדק בדבריהם של אלה הטוענים שאין, לכן
  בניגוד לאלה שאין להם קשר ,  כזה או אחר לשואהיעל אלה שקשורים קשר ביוגראפ, שונים
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. כולנו מתייחסים לשואה ומגיבים עליה בדרך כזו או אחרת, "שואנים" שהרי כולנו –כזה
 זה היכן נולדו ומהיכן הגיעו-ולא משנה כהוא, השואה אכן מחלחלת לחיי כל בני הארץ הזו

 ישיר של יגם משוררים שאין להם רקע ביוגראפ, עובדה; או הסבים והסבתות שלהם, הוריהם
היא לחם השואה , ההבדל היחיד הוא בזה שעבור יוצרים בני הדור השני. שואה כותבים עליה

  .בעבודתם,  לא מרכזיאך, חוק ונושא חוזר ונשנה
יא ממשיכה לטבוע את חותמה על ה. בלזן, דכאו, בירקנאו-    השואה לא הסתיימה באושוויץ

עבור אלה שלא , ערטילאית כמעט, לא מוחשית, זוהי חוויה בלתי נתפסת, מחד. הדורות הבאים
. קצהו של מושג מה פירושו של יום אחד במחנות ריכוז והשמדה- אין לנו ולּו קצה; היו שם
גין נוכחות וממשיך להפ, עובר בתורשה ובֶגנים, הצלמוות ההוא מתגלגל בדם-גיא, מאידך
באינסטינקטים , עולם- בהשקפות, בדפוסי חשיבה והתנהגות, בהזיות, בחלומות: כול- חובקת



  .ולעתים אף הזהות היהודית עצמה, הוא מורשת הסבל היהודי- הלא–הגורדי 
  

  

  עודד פלד  עודד פלד

  נוחתםתהא מ  נושקים כוכבים
  נּוָחּה ֵעֶדן, נּוחֹו ֵעֶדן  נֹוְׁשִקים ּכֹוָכִבים

  ֶאָחד ֶאָחד
  ְוִזְכָרם ָעַלי

  ַלֲאָפר
  ַלָּנָהר  

[  ִזְכָרּה, נּוחֹו ְּבָׁשלֹום  ַלּסּוף ַהִּנְמָהר

  ָהרֹוֵחׁש
  ]ִּבְזרֹוִעי ִסְפרֹות ַקִין

  ְּבֶּבְלֶזן ַמְחַׁשְבִּתי
    

  נּוָחם רַֹגע  ֲאָבל ַחַּיי

  
  ַּבֲעַפר ְׁשֵמיֶהם

  ים ְטָלִאיםנֹוְׁשִר
  ֶאָחד ֶאָחד  

  ָיד-ָיד ַעל-ַעל[  ְצֻהִּבים

  ֶאֶעְנֵּדם
  ְּתנּוָמה ְמֻאֶחֶרת

  ְּכַחְרִצּיֹות ַהֵחן

    ]ְמַפֶּיֶסת ַעְפַעף

    
  , "לחם וגעגועים"מתוך [

  ]1990, הוצאת עקד  ַאֲהָבָתם ָעַלי

  ְוִזְכָרם ָעַלי
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  לאה טרן

  שירה ושואה
  

  נתן אלתרמןל"  עניים-שמחת" תובנות לשירי מספר
  

ת סוד זה קשור בשאל.  כי עומדים אנו לפני סוד גדול נדמה לנו," עניים-שמחת"בקראנו את 
מורכבות זו קשורה . מורכבת ולקשה ביותר ביצירות אלתרמןהיא נחשבת ַל. מהותה של היצירה

ניתן לביאורים ולפירושים יצירה הוא בעל משמעויות רבות ו ב" החי-מת" הסמלבעובדה כי 
  .םשוני

 - שמחת" בפירושה של.  השתדלו החוקרים לפענחה ולבארה,]1941[ מאז הופעתה של היצירה
כל איש רשאי להתרשם מן היצירה ולפענחה על . ל להבחין בגישות שונות ומגוונותכנו" עניים

  . פי התרשמותו הפנימית
 אל םכי ביצירתו בקש אלתרמן לבטא את השקפתו והערכתו לגבי החיים מתוך ניגוד, יתכן
כלומר . המטאפיזי אך נוכח גם , הממשי והריאליזו קייםכי ביצירה , לכן מתקבל הרושם. המוות

  . בחיים שלאחר המוותיצירה עוסקתה
  ".והוא איתן קבוע. והוא ניבט קרוב/ רק שמו אינך קוראה, את מחשבה קצך"
  

 .מירון וב.פי גישת ד-  האחת על.ת במחקר הסמל המרכזי שביצירהשתי גישות מרכזיוקיימות 
 הגישה האחרת . הוא סמל בשירת האהבה האלתרמנית "החי-המת"כי הטוענים , קורצוויל

 שלו.מ, כנעני. ד, רינג. י: ביניהם חוקרים כמו. החי הנו בבחינת סמל לשואה-רסת כי המתגו
  .ואחרים
,   לכךבנוסף. תפסה פרסונה דרמתית, לתרמן בשירת א"אני" הבחינה שאת מקום התהביקור

  .דרמתי מובהק-השירים בקובץ זה גובשו סביב גרעין עלילתי
  

 שפורש בדרך כלל פירוש  נבעה גם מעצמת הנושאביצירתו זו של אלתרמן הרבה תההתעניינו
התאמות בין , בתחילה נטתה הביקורת לחפש ביצירה מקבילים חברתיים היסטוריים .אקטואלי

היסטורית היהודית והכללית באותה נקודת במציאות המצבים או ל, מערכים שיריים לתופעות
שקפות חברתיות מרקסיסטיות  בין ההאינרפטאציות נעו].  השואה,מלחמת העולם השנייה[ .זמן

  .לבין השקפות חברתיות לאומיות
שהתרחשה על עם באופן ישיר על השֹואה למעשה אין בטקסט ביטויים או מילים שיעידו 

ששה , יהודים, נאצים :כמו, מפורשותמעולם לא נזכרו בטקסט מילים  .ישראל באירופה
, שגרסו התבוננות אקטואלית ביצירהכנראה שאלה  .מחנות ריכוז ועוד, ארובות גזים, מיליונים

כמו , בהן מובעות אמיתות חיים כלליות . רבותתהרגישו כי היצירה פתוחה לאינטרפרטאציו
יתכן כי המשורר הושפע ממאורעות . שיר המחתרת ועוד, ההשבעה ,תפילת נקם: בשירים
 : המוצפנותלמילים .אך לא התכוון לכתוב קובץ שירים מיוחד בנושא זה,  פוליטיים-חברתיים

 כלליות ולא משמעות תיש משמעויות אוניברסאליו, אבדון, עיר נצורה, אחים, רעות, מוות
  .מצומצמת בהקשר לשואה דווקא

. אושויץ זמן רב לפני שנודעו בארץ מעשי הזוועה נוסח 1941יש אף לזכור שהקובץ נכתב בשנת 
  ].1939 בשנת ד ובייחו1936גטאות אמנם היו קיימים משנת [

הם מבטאים את השואה . ם הם בראש ובראשונה שירים פרסונאליי"שמחת עניים"י שיר
  . ועד מותווהאמיתית שבאה על האדם מרגע היוולדות

" 
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  ". שבין טרם שואה וערב חג/ראיתיך ואבין כמה דק התג
השירים כאמור . הנאבק על עצם הקיום שלו, גורל העני והמסכן, אלתרמן כתב על גורל האדם

יחד עם זאת יש להם . רעות ועוד, קנאה, שמחה, אהבה, מוות: כים כלליים כמועוסקים בער
מינן מביע את תחושותיו וחוויותיו למן בואו אל העיר -הבר. נושא מרכזי בעל רציפות ואחדות

 המונולוגים השיריים 31-הוא מתרכז באשת נעוריו ואליה הוא מדבר ב. הנצורה ועד לנפילתה
  .שלו

  / גם זריתי ימי להבל/ גם לכסף הפרתי בריתי/ לא הכול הבלים והבל/ בתי, לא הכול הבלים
  . אחרי החבלרכצווא/ רק אחריך הלכתי בתי



  
שמחה  .החי ובין השמחה-בדיאלוג בין המת . תלויה בהבנת שיר הפתיחה"שמחת עניים"הבנת 

 היא מופיעה בצורה. כיוון שהיא מציינת את תחילת המוות בפועל, תזו היא פרובלמאטי
השמחה בשיר הפתיחה היא . לאיים, להפחיד,  אלא לדכא ,ואין היא באה לשמח כלל, נגטיבית

הוא לעיתים . וכשמו כן הואהחי הוא בעייתי ומעורפל  - המתאף.  ויש בה מן האשליהאבסורדית
ולעתים הוא , מופיע בשירה בסיטואציות הממחישות הוויה של מת העולה מעולם המתים

  .דבר וענייןמתנהג כאדם חי לכל 
  .היא ביטוי למוות, היא ביטוי לחיים ומאידך, מחד. השמחה בעצם מהותה היא פרדוכסלית

  .למען תחיי עוד ערב/ ויום יום בעדך על פתחים אחזר/ יום אתפלל שתכלי כמו נר
, יתכן כי התכוון המשורר לתת ביטוי לתקווה? "שמחת עניים"מה רצה אלתרמן לבטא ב

 האיש יורד - והראיה היא.  הנצחיים בעולם לאחר שהכל אובד וכלהלקיום הערכים, לאמונה
שיש לראות ביצירה אמונה , נראה לי. ואילו רוחו חוזרת שוב לחיים, גופו: כלומר, הבורה
  .ואולי אפשר לפרשה אפילו מבחינה מטאפיזית, מיוחדת

החי החוזר אל  -המת]. מתוך שיר הסיום" [וחיתה הורתך לעינינו! קרא אתי! קום החי בן המת"
הוא שואף . מגיע מסֵפיָרה קיומית שונה מאשר זו של האישה החיה, האדמה ומחפש את אהובתו

  .להתאחד איתה לנצח
  ".שבעתיים אמות בפתח/ בעדך בעדך אמר המת"
  

ניתן . עניין הנצח מתקשר לאמונה ברוחו וביכולתו של האדם להשיג את מבוקשו ואת מטרתו
 במציאות :דהיינו .אנו מכיריםמציאות אחרת מן המציאות אותה אוהבים בלאחד ולקיים את ה

הם המאבק , בתיה, רחובותיה,  המת דרך מבואות העיר- החיפושים של האוהב. טרנסנדנטית
  .חותכת ליכולתו ולכוחו של האדםהיא מהווה עדות  -ברגע שתושג .להשגתה של מטרה זו

כי אם , הוא אינו בשר ודם. עונה אחתפעת החיים והמוות בעת וב תומתגלמת "מת החי"בסמל ה
במלוא  הוא חי , אהבתו לאשתוואילו בהוויית, ]אצל שייקספיר" גוסט"נוסח הבלא [ .רוח

  .עוצמתו
  ".עניים- כי באתני שמחת/ מה טוב ומה נעים"
הרגש .  תופעת החיים מנצחת את תופעת המוות:כלומר. קורצוויל מדבר על נס התחייה. ב

 ועל כן יש לראות בשירה זו ביטוי להמשכיות ת חידלון הבשר הגשמימנצח א, וחניר- הנפשי
  .ולאמונה בערכי החיים

המוות איננו סוף , יחד עם זאת. מסמל בשירה את ידיעתו של האיש המודע לקיצו" החי-מת"ה
  .אריגת מסכת חיים מחודשת, הקרבה, ישנה התחדשות של אהבה. להיפך. מוחלט

אך יש בה גם עדות . רוח מקאברית מרחפת מעליה. מוותאין ספק ששירה זו רוויה סמלי 
  .לשמחות, לתקוות, לרגשות אנושיים

  ".לעד לא תנום, רק שמחה ששמחנו/ כל מאום, הן מאום לא היה לנו"
. בכך גם גדולתה של שירה זו. רוחשים החיים, שפת המוות הנצחי, בתוך שפת האלם והשקט

, כך לשירה מורכבת וטובה-האופיינית כל, ת שלההדואליו. אין היא מבטאת צד אחד של החיים
ידיעתו המפוכחת את . גוני-עולמו של האדם הוא רב. מספקת לקורא את כל הצדדים של החיים

הוא זיהוי " שמחת עניים" זיהויו של האיש בתוך. יש בה מן העצב והשמחה גם יחד, סופיותו
כמו , המזוהים בכתיבת שירי שואה, גם בשירת שני משוררים אחרים, אגב[פרצופי -של יצור דו
  ].הזה" שורש- דו"קיים ה, ואיתמר יעוז קסט, דן פגיס

. הוא סמל האמונה בחיים שלאחר המוות, החי להתאחד מחדש עם אהובתו-הרצון של המת
-מת" בדמות ה-ואילו החיים לאחר החיים , ביצירה זו מתרחשים החיים בדמות האהובה החיה

  ".החי
  / עפרי המרדף נעליך/ ודבר לא נותר בלתי/ ליךֵאוהסיר גם ראשי ֵמ/ אז עלה הברזל בתי"

  ".וצמאי לא נשבר אליך/ כי ברזל ישבר בתי
הוא יותר ממשחק האופנה עם נושא , "עני כמת"קורצוויל עיצוב דמות האדם בדיוקן ה. לפי ב

גומה השמחה פ]. כפי שקרה בשואה. [האדם המודרני עומד מול קוסמוס אדיש, לדעתו. מקאברי
  .בו על פי עצם מהותה

"
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  ".כי שמחה במעוננו, קרע מספד/ אלוהי אלוהי בתי



הארעיות דוחפת . לתרמןהשוררת בשירת אשל כל האירועים היא תחושת החיים הארעיות 
 בתוך העיגול של  שכל התקדמות היא אך ורק סביב אין סוףהיודעת, כאובה, לתנועה מתמדת

  .וס והטנטוסהאיר
לא כפי [, תהיא סיטואציה אוניברסאלי" שמחת עניים" ב"החי-מת" כי הרניתן לומ: לסיכום

 עולם מפוכח המייצגת זוהי סיטואציה .]סיטואציה של תקופת השואה באירופה, שפרשו רבים
מנסה בכל כוחו להיאחז בדבר אך , ארעיותו בעולם, ומודע לסופיותווטראגי של אדם היודע את 

  .האישה האהובה ,הבת, ליון ערך החיים הע-היחיד היקר בעיניו
  ". מוות אם כל חי הצופה חצר/ רעיה נרצעת ונצחית"
  
  
  

  שרית שץ

  אלם ִנְצחי

  ֵאיְך ְמַדְּבִרים ִעם ִאיׁש 
  ֶׁשָּסַפר יֹום יֹום 

  ִעם  ְּגלּולֹות ְׁשִפּיּות ִּבְצלֹוִחית ְלָבָנה
  ַּכֲעָׁשנֹו ֶׁשלְקָצוֹות ְמֻסְלָסִלים 

  ?ֵּבית ִאָּמא
  ְׁשאֹל אֹותֹוָרִציִתי ִל

  ֵאיְך ֶזה ְלִהְתעֹוֵרר ָּכל ּבֶֹקר ֶאל ַהְּׁשִקיָעה
  לֹו ֶאת ַקו ָהאֶֹפקֵמִאיר ּוַמה 

  ְוִאם ִּבְכָלל
   .ָאַהב

  הּוא לֹא ִּדֵּבר ַוֲאִני ָחַׁשְבִּתי 
  ֶׁשַרק ִאם ֵאַדע ִלְׁשאֹל 

  - א ִיְמָצא ֲעבּוִרי ְּתׁשּובֹותהּו
  .ַעל ַעְצמֹו ִוֵּתר ִמְּזַמן

   -יִתי ַהּכֹל ִנִּס
  ,ָהָאָמה ט ָּכחֹל ִמְסָּפִרים ַעלִלְכּתֹב ְּבֵע

  ,ִלְׁשַּכב ַעל ָּגֵדר ְמֻחְׁשֶמֶלת
  , ַּפִּסיםתֶנתֹ ְּכִלְקּפֹא ְלבּוָׁשה

  ,ְלַהֵּלְך ְיֵחָפה ַעל ֻּכְרָּכר
  ,ּוְלַבּסֹוף

  ְלַהְרִּגיׁש ַאָּבא עֹוד ְּבֶטֶרם ִהְסַּפְקִּתי
  הּוא ִהְתַרֵּסק 

   ְּכֶׁשָהָיה ׁשֹוֵתק
  ַעל ִרְצַּפת ֵּבית ֲחרֶֹׁשת ַמְצִחין

  .ְלִׁשּמּוֵרי ָּדִגים
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  ֻמָּצלֹות ִמְצִחָּיהְּבֵעיַנִים ׁשֹוֵטר
  ִּבֵּקׁש ִמֶּמִּני ְלַזהֹות ִאיׁש
.ֶׁשּלֹא ִּדֵּבר ֵאַלי ֵמעֹוָלם



  רות נצר

 ברלין

  .ְׁשַנת ַאְלַּפִים ְוָחֵמׁש ִלְסִפיָרתֹו
  ְּבֵמי ֲאַגם ְמָלאכּוִתי, ל ֶּבְרִליןְּבִעּצּוָמּה ֶׁש

  :ְמַגֲחִכים ְּכִריֵׁשי ָאלּוִמיְניּום
  .ֵהם ְּבֵני ֵיׁשּו ַהֲחָדִׁשים

  .ַעל ְּפֵני ַהַּמִיםִכים ְמַהְּלְּכמֹו ָצִפים 
  

  ַהָּדִגים ַהַחִּיים ֶּבֱאֶמת 
  ְמַׁשְּיִטים ָּבֲאַגם

  ִסים ִמָּפַניָנ
  

      *  
  ָׁשִטים ִּבְמצּוָלה ְׁשחָֹרה ַהָּדִגים ַהְּכסּוִפים 

  .י ְרדּוָמה'ָנִעים ִּבְתנּוַעת ַטאי־ִצ
  ַעל ַּגָּבם ְּכָתִמים ֲאֻדִּמים

  .ַהֶּכֶתםְגַמת ּוְּבדׁשֹוִנים ֶזה ִמֶּזה 
  ָּכל ֶּכֶתם ְיִחיִדי ְלַעְצמֹו
  ְּכמֹו קֹוד ּגֹוָרל ִאיִׁשי

 –קֹוד ַהְחָּתָמה 
  ֶׁשִּיְפרֹץְלַסֵּמן ֵמרֹאׁש ֶאת ֶּכֶתם ַהָּדם 

  ְּכֶׁשַּיֶּכה ַהַּגְרֶזן ָּברֹאׁש
  

  

 יוסף-חמוטל בר
 ֵשמות

 
  ְמֻסְלָסִלים ,ְמֻרָּסִקים, ֵׁשמֹות ְועֹוד ֵׁשמֹות ַּתְמנּוִנִּיים

 .ַּבֲחלֹומֹו ֶׁשָהאֹוֵמר אֹוָתם צֹוֵהל ְּכמֹו סּוס ּבֹוֶכה
          
  יֹוֵתיֶהםְוַאְח ֲחֵבִרים ַלִּכָּתה,  ֶׁשל ְרחובֹותֵׁשמֹות

  .ֶׁשָהאֹוֵמר אֹוָתם ִנְכָנס ִלְתחּום ַהְּצָעָקה
 

  ,ִמְתעֹוְפִפים ָּבֲאִויר ְוָׁשִרים ְּבַעְקָׁשנּות ְמֻׁשָּנה
 ,ְּכִאּלּו ֵהם ׁשֹוְמִרים ַעל ֲאָתר ָאסּור

  - ֵמֵעֶבר ַלְּצחֹוק ְוַלֶּבִכי
 

  ַּכְך ִנְׁשְמעּו ַהִּשיחֹות ֶׁשל הֹוַרי ִעם ְּבֵני ִעיָרם
 .ֶׁשָהָיה ַעל ַמה

 

David Olere 
A Holocaust survivor 
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  עיין ערך תרגום

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

  סטיוארט פרקוף  

  הנערה העיוורת

  עודד פלד: תרגום

  ַהַּמְרָאה ֶׁשָּלּה ְמַׁשֶּקֶפת ֵריָקנּות ֶׁשל
   ֲעׂשּוָיהַהַּמְרָאה ֶׁשָּלּה. ַמֲחזֹור ַחִּיים ָׁשֵלם

  
  ְמַסְנֶוֶרת ַוֲחָדָׁשה, ְממֶֹרֶטת, ְּפָלָדה ְׁשחֹוָרה

  .ֶׁשּלֹא ַנֲעָׂשה ָּבּה ֵמעֹוָלם ִׁשּמּוׁש ְמֻרָּׁשע
  

  ָיֶדיָה ַהּבֹוִכּיֹות ְמַלְּטפֹות ֶאת ַהָּׁשַדִים
  .ְּבִהְזַּדְּקָרם ָּתחּוׁש ֵמָחָזּה ֶהָעִדין

  
  ְוחֹוְזרֹות ֶאְצְּבעֹות ֶמִׁשי ֲאֻרּכֹות חֹוְדרֹות 
  .ֶאל ַהֵּקן ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ַאֲהָבה ַּתָּמה

  
    ַהחֹוִרים ְּברֹאָׁשּה רֹוִאים ַהּכֹל ְולֹא ְכלּום

  עֹוָלָמּה ֲעׂשּוי ֲעָצִמים. ְּבעֹוָלָמּה
  

  ְוָׁשַדִים, ְוָיַדִים ּבֹוִכּיֹות, ְיֻרִּקים ַרִּכים
  .ְואֹוְרַגְזמֹות ַצְמִרּיֹות ְקַטּנֹות, ֲעֻנִּגים

  
  .יא לֹא יֹוַדַעת ֲאִפּלּו ֶׁשְּׂשָעָרּה ָׁשחֹורִה
  

מן הדמויות הבולטות ברנסאנס , אמריקני- משורר יהודי –) 1974-1930(סטיוארט פרקוף 

 פרקוף איבד עצמו .שיםיבשנות החמישים והש, קליפורניה, יסוִנבֶו" ִּביט"הדור השירה של 

  . קטלנית של הרואיןיתר-שכן מותו הטרגי נגרם כתוצאה ממנת, למעשה, לדעת

  
 רוברט בליי
עודד פלד: תרגומים  

 האוויר הצלול של אוקטובר

  
  ֲאִני ָיכֹול ִלְראֹות ַּבחּוץ ַּכְנֵפי ָזָהב ְללֹא ִצֳּפִרים

  ְוֶאת ְּבֵארֹות ַהַּמִים ַהּצֹוְנִנים, ְמעֹוְפפֹות ָסִביב
  ,ִרים ָּבֲאִוירִנָּצבֹות ְללֹא ְּדָפנֹות ְּבגַֹבּה ָמאַתִים ְוַאְרָּבִעים ֶמְט

  .ֲאִני ָיכֹול ָלחּוׁש ֶאת ִזְמַרת ַהְּצָרָצִרים נֹוֵׂשאת אֹוָתן ַהָּׁשַמְיָמה
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  ,ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשְּצָלִלים ָקִרים ֵאֶּלה ְמַכִּסים ֵמאֹות ִקילֹוֶמְטִרים
  ּוְדָלתֹות ֶׁשל ְּכֵנִסּיֹות, חֹוִצים ִמְדָׁשאֹות ַּבֲעָירֹות ְזִעירֹות

  ;ָקתֹוִלּיֹות
  ,ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשּסּוס ַהֲחֵׁשָכה ּדֹוֵהר ִּבְמִהירּות ִמְזָרָחה

  .נֹוֵׂשא ַעל ַּגּבֹו ִאיׁש ָרֶזה ְללֹא ְמִעיל
  

  ,ַוֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ׁשֹוַקַעת ְּבַמְדֵרגֹות ַאִּדירֹות
  ,ְּכמֹו ַּתְלָין ַהּפֹוֵסַע ְלתֹוְך ַמְרֵּתף ִעם ַּתַער ָּגדֹול

  ,ַהֶזְּברֹות, ָהֲאָריֹות, ָהבְוַחּיֹות ַהָּז
  ,ְוַהַּפְסיֹוִנים

  .ְמַחִּכים ְּברֹאׁש ַהַּמְדֵרגֹות ְּבֵעיֵני ׁשֹוְדִדים

  

  ֵאֶּלה הנאכלים בידי אמריקה

  ,ַזֲעַקת ֵאֶּלה ַהֶּנֱאָכִלים ִּביֵדי ֲאֶמִריָקה
  ֲאֵחִרים ִחְּוִרים ְוַרִּכים ֶנֱאָגִרים ִלְזִליָלה ְמֻאֶחֶרת

  
  ֹוןֶפְרס'ְוֶג

  ֶׁשָּתָּלה ִּתְקָוה ְּבִׁשּבֶֹלת ׁשּוָעל ֲחָדָׁשה
  

  ַהָּבִּתים ַהִּפְרִאִּיים ַמְמִׁשיִכים ָהְלָאה
  ְׂשַער ֶּפֶרא ִצַּמח ֵּבין ֶאְצְּבעֹות ַרְגֵליֶהם

  ַּבַּלְיָלה ֵנעֹורֹות ַּכּפֹות ַרְגַלִים
  ְוָרצֹות ְלַבָּדן ְּבמֹוַרד ְּדָרִכים ְלָבנֹות ֲאֻרּכֹות

  
  ים ִמְתַהְּפִכים ּוְמַבְּקִׁשים ַלֲעקֹר ְסָכִר

  ַלִּמְדָּבר
  

  ֶאל ֶּבֶטן ָהֲאָדָמה, רֹאׁש ְּכַלֵּפי ַמָּטה, ְּכָמִרים צֹוְלִלים
  ָּבָׂשר ָוָדם ִחְּוִרים

  ְּבבֶֹׁשת ָּפִנים ִמְתַּפְּׁשִטים ֶאל ִקְרֵבי ִסְפֻרּיֹות ֲחָדׁשֹות
  

  ָלֵכן ִׁשיִרים ֵאֶּלה נּוִגים ָּכל ָּכְך
  ְּכָבר ּדֹוְרִסים ֶאת ַהָּׂשדֹות-ַהֵּמִתים ֶזה

  
  ֶהָהמֹון ׁשֹוֵקַע ַמָּטה

  ָהאֹור ִּבְפֵני ְיָלִדים ּדֹוֵעְך ְּבִגיל ֵׁשש אֹו ֶׁשַבע
  

  ַעד ְמֵהָרה ִיְתַּפֵּצל ָהעֹוָלם ְלמֹוָשבֹות ְקַטּנֹות ֶׁשל ִנּצֹוִלים
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  .1962-הופיע ב, "שקט בשדות המושלגים", ספרו הראשון). 1926( יליד מינסוטה –רוברט ְּבַליי
וכאקט מחאה , "האור מסביב לגוף",  קיבל ְּבַליי את פרס הספר הלאומי על ספרו השני1968- ב

נגד המעורבות האמריקנית בוויטנאם תרם את כספי הפרס לתנועה שפעלה נגד הגיוס לצבא 
 -בעלת גוון מיסטי, תבכתיבתו בולטת המזיגה של שירת טבע אינטימי. האמריקני באותן שנים

עם מעורבות חברתית המשרטטת , העושה שימוש בדימויים מפתיעים, פנתיאיסטי לעתים
פרסם עד כה כעשרים , שכתב גם שירים בפרוזה, ְּבַליי. בחדּות ניואנסים של הדקדנס האמריקני

רוברט בליי



  

  

   פטר קנטור

  בככר

  יעקב ברזילי: תרגום מהונגרית
  ֵּתי ַּפְרָבר ַמֲאִפיִריםֵּבינֹות ַּב

  .ְיצּוָקה ִמֶּבטֹון, ׁשֹוֶכֶנת ִּכָּכר
  .ָמהָמִרים ָלֲאָדָּכל ַסְפָסֶליָה ְמֻמְּס
  ֲערּוגֹות ַהְּפָרִחים

  ְּכמֹו אֹותֹות ִהְצַטְּינּות
  ,ְּבֶבֶגד ְׂשָרד ֵמַעל ַהִּכיס

  ִּבְקֵצה ַסְפַסל
  ִאָּכָרה ְזֵקָנה

  ,ְּבַנֲעֵלי ַּבִית ְׁשחֹרֹות
  ,ַגָּבה ַלֶּׁשֶמׁשיֹוֶׁשֶבת ְּב
                                                  .ְמַצָּפה

  

  

  פטר קנטור

  על ארבע

  יעקב ברזילי: תרגום מהונגרית

  ּדֹוֶמה, ַעל ַאְרַּבע
  .ֶׁשַּמָּבֵטנּו ָאִמין יֹוֵתר

  .ְּכִאּלּו
  ַמְכִּבידֹות ְקָצת ַהָּיַדִיםֲעִמיָדה ֶׁשַּבְּבעֹוד 

  ְוַגם ַהְּיִדיָעה ֶׁשַּכּדּור ָהָאֶרץ הּוא ָעגֹל
  .ְועֹוד ְּדָבִרים ֵמַהּסּוג ַהֶּזה

  
  

   דרך ציוני–פטר קנטור 
  

  .בעל תואר בספרות ושפות אנגלית ורוסית.  בבודפשט1949נולד ב 
  . יורק– זכה במילגה מטעם קרן פולברייט בניו 1991 -  ב.משורר ומתרגם, סופר
 ספרי שירה 8  פירסם".חיים וספרות "– מנהל מדור שירה בכתב העת היוקרתי בהונגריה שימש

 פסטיבלים 8ייצג את הונגריה ב  .גלית ורוסיתתרגם יצירות רבות מאנ .1976-1997בין השנים 
 ).שבעה במספר ( עטור פרסים הונגריים ובינלאומיים  .לאחרונה בישראל, בינלאומיים לשירה

  .P.E.Nבאגודת העיתונאים וכן במועדון , חבר באגודת הסופרים ההונגרים
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  אנתוני הכט

  ראי את חבצלות השדה

   גיורא לשם: תרגום

  .ןִנָּסיֹו. ְוָכֵעת
  .ֵהָרְגִעי; ַאל ִּתְהִיי ְמתּוָחה

  .ַהִּביִטי ַּבְּפָרִחים ֶׁשַּבֲאַגְרַטל ַהְּזכּוִכית ָׁשם
  ֲאִני זֹוֵכר. ֵהם ָיִפים ּוְטִרִּיים, ֵּכן

  ֶעֶצם ְלֵאֶּלהּדֹוִמים ְּב, ֶׁשַּפַעם ָנַתִּתי ְּפָרִחים ְלִאִּמי
(  )? ֵאֶּלה ַנְרִקיִסים אֹו ֶחְלמֹוִנּיֹותִאםֲה
  ִּויִתי ֶׁשָּתִפיק ֵמֵהם ְקָצת עֶֹנגְוִק

  ָרצֹון מּוָכִנית אּוָלם ָזִכיִתי ְלַהָּבַעת
  ֻדְגַמת זֹו ֶׁשָּבּה ִׁשְּבָחה ַּפַעם ַּבֶּטֶלפֹון ְיִדיָדה ָּכְלֶׁשִהי

  ,ַעל ִהְתַחְּׁשבּות אֹו ַטַעם טֹוב אֹו ַמֶּׁשהּו
  ,ינּו ְוָאְמָרהָּפְנָתה ֵאֵל, ְוַכֲאֶׁשר ִהִּניָחה ֶאת ַהְּׁשפֹוֶפֶרת

  !"ַּכָּמה ֶׁשִהיא נּוְדִניִקית, ֱאלִֹהים"
  ,ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשִּנְּסָתה ְלהֹוִכיַח ָלנּו ַּכָּמה ִהיא ְיָׁשָרה

  ַאְך ָהרֶׁשם. ְלָפחֹות ְּכַלֵּפנּו
  ְוָכֵעת ֲאִני לֹא חֹוֵׁשב, ָהָיה ְּבִדּיּוק ָהפּוְך

  ",הִאְּמָך זֹוָנ. "ֶׁשִהיא יֹוַדַעת ַמהּו יֶׁשר
  ,ֶׁשּלֹא ִהְתַּכֵּון ֶׁשִהיא ׁשֹוֶכֶבת ִעם ֻּכָּלם, ָאַמר ִמיֶׁשהּו

  ַאְך, ִאם ִּכי אּוַלי ַּגם ָלֶזה
  ,ְלָכְך ֶׁשִהיא ִאְּבָדה ָּכל ֶרֶגׁש ֶׁשל ָּכבֹוד

  .ַוֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשּזֹאת ָהֱאֶמת
  

  .ַאְך ֶזה לֹא ַמה ֶּׁשָרִציִתי לֹוַמר
  ?ַמרַמה ַהָּדָבר ֶׁשָרִציִתי לֹו

  ,ָהִייִתי ֻמְכָרח ִלְצחֹק, ַּכֲאֶׁשר הּוא ָאַמר ֶאת ֶזה ַעל ִאָּמא
  .ֶזה ָקַלע ְלַהְפִליא ָלֱאֶמת, ַמָּמׁש ָּכְך

  ?ֵאיפֹה ָהִייִתי
  .ֵהָרְגִעי. ִׁשְכִבי
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  .ָּכֵעת ֲאִני זֹוֵכר ַמה ֶּזה ָהָיה. הֹו ֵּכן
  .ֶזה ָהָיה ַמה ֶּׁשָרִאיִתי ֶׁשֵהם ָעׂשּו ַלֵּקיָסר

  .ּכֹוֵלל ַהְּנָׁשִרים ְוָכל ַהְּׁשָאר. ַאְּת יֹוַדַעת, ם ָּתְפׂשּו אֹותֹוֵה
  .ְוָכְרכּו ַעל ַצָּוארֹו קֹוַלר ַּבְרֶזל, ֵהם ִהְפִׁשיטּו אֹותֹו

  ,ֵהם ָּבנּו ְּכלּוב ִמִּכידֹוֵנינּו ֶׁשִּנְלְקחּו ָׁשָלל
  ,ֵעירֹם ּוְמֻרָּתק ַּבּקֹוָלר, ְוִהִּניחּו אֹותֹו ִּבְפִנים

  .ְוִהִּציגּוהּו ְלַרֲאָוה ְלֵעיֵני ָּכל ַמֲחֵנה ָהאֹוֵיב
  ַוֲאִני ָהִייִתי ָּכבּול ִלְכלֹוָנס ְוָאנּוס ִלְצּפֹות

  ַּכֲאֶׁשר הּוָצא ַהחּוָצה ְוֻהְלָקה ִּביֵדי ֶאָחד ֵמֲאלּוֵפיֶהם
  ָּכְך ִנְכָּפה ְלָהִציַע ֶאת ַּגּבֹו ָהָרצּוַע-ְוַאַחר

  ִריםְּכַכן ְלֶמֶלְך ַהַּבְרָּב
  ,ְּבַטְּפסֹו ַעל סּוסֹו

  ַמְלכּות-ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִלְכרַֹע ַעל ַאְרְּבעֹוָתיו ִלְהיֹות ֵּכס
 ַּכֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ִקֵּבל ֶאת ַׁשְגִריֵרינּו

  .ָלדּון ִּבְׁשֵאַלת ַהּכֶֹפר
  .ַּכּמּוָבן ֶׁשהּוא לֹא ָרָצה ּכֶֹפר

אנתוני הכט



  .ִלְצּפֹותַוֲאִני ָהִייִתי ָקׁשּור ִלְכלֹוָנס ְוָאנּוס 
  .ַנִּסי ְלֵהָרַגע. ִׁשְכִבי. ַּדי ְלַעְכָׁשיו

  .ֵהם לֹא ִהְרּפּו ְּבֶמֶׁשְך ָחְדַׁשִים
  .הּוַבְלנּו ִלְמחֹוזֹוֵתיֶהם ַהְמֻרָחִקים ְּביֹוֵתר

  ,ְוָתִמיד ֶנֶאַלְּצנּו ִלְצּפֹות, ֶזה ָחַזר ְוִנְׁשָנה ָּכל ָהֵעת
  .ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע, דֵאיְך ֶהֱחִזיק ַמֲעָמ. ָהֲאֵחִרים ַוֲאִני

  ָּכְך ְלֶפַתע-ְוַאַחר
  ,לֹא ָהיּו עֹוד ַהְלָקאֹות אֹו ַהְׁשָּפלֹות
  ,רֹוְפאֹו ָהִאיִׁשי ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ִטֵּפל ְּבַגּבֹו

  ,ְוַהּקֹוָלר הּוַסר, ָנְתנּו לֹו ְּבָגִדים ָנִאים
  .ְוֵהם ִהְתַיֲחסּו ְלֻכָּלנּו ַּבֲאִדיבּות ֻמְפֶּגֶנת

  ַּגְענּו ְלִעיר ִּביָרָתםַּכֲאֶׁשר ִה
  .ַּגּבֹו ִהְגִליד ְלַגְמֵרי

   -ֵהם ֵּפְרקּו ֶאת ַהְּכלּוב 
  .ַּכּמּוָבן, ִאם ִּכי לֹא ֶהֱחִזירּו ָלנּו ֶאת ִּכידֹוֵנינּו

  ,ִּבְׁשַעת ִמְנָחה ַחָּמה ְּבַמאי, ְּבאֹותֹו ַהחֶֹדׁש, ָּכְך-ַאַחר
  .ֻהְּצַעְדנּו ֶאל ַהִּכָּכר ַהֶּמְרָּכִזית

  ,ְוַהְּכלֹוְנָסאֹות ְנעּוִצים,  ָׁשםֲהמֹוִנים ְּכָבר ָהיוַה
  .ַוֲאֵליֶהם ׁשּוב ִנְכַּבְלנּו ִּבְתנּוחֹות ַהְּצִפָּיה ַהְּיָׁשנֹות

  ,ְוֻהְפָׁשט, ְוהּוא הּוָצא ַהחּוָצה ְּכִפי ֶׁשָּנֲהגּו ּבֹו ֶּבָעָבר
  ְוִנְכַּבל ְמֻפְרָקד ַעל ֻׁשְלָחן ַמְלֵּבִני ֲעָנק

  .ַרק רֹאׁשֹו יּוַכל ָלנּוַעְּכֵדי ֶׁש
  ,ַאַחר־ָּכְך ָנַאם ַהֶּמֶלְך ְקָצרֹות ְּבָאְזֵני ֶהָהמֹון
  ,ְוֵהם ִהִּגיבּו ְּבִפְרֵצי ִהְתַרְּגׁשּות ְמֻׁשְלָהִבים

  .ְוַהְּנאּום ֻּתְרַּגם ִּבְׁשִביֵלנּו ְלַאַחר ִמֵּכן
  ,יםָעְמדּו ִלְפׁשֹט ֶאת עֹורֹו ַחִּי. ַהִּדין-ָהָיה ֶזה ְּגַזר

  ,ְלַהְרּבֹות ַמְכאֹוב, ְּבִאִּטּיּות ַרָּבה ְּכָכל ָהֶאְפָׁשר
  ,רֹוְפאֹו ָהִאיִׁשי ֶׁשל ַהֶּמֶלְך. ַוֲאַנְחנּו ָהִיינּו ֲאמּוִרים ִלְצּפֹות

  ָקַרב, ֶזה ֶׁשִּטֵּפל ְּבַגּבֹו
  .ִעם ַמַּגׁש ַסִּכיָניו ַהִּכירּוְרִגִּיים

  .ֵהם ֵהֵחלּו ְּבַרְגָליו
  ֵלינּו ַלֲעצֹם ֶאת ֵעיֵנינּוְוֶנֱאַסר ָע

  ,ַּכֲעבֹור ָׁשעֹות, ַּכֲאֶׁשר ִסְּימּו. אֹו ְלָהֵסב ֶאת ַמָּבֵטנּו ַלְּצָדִדים
  ָהעֹור ִנְמַסר ְלֶאָחד ֵמֲחָרֵׁשי ָהֻאָּכִפים

  ?ּוְלֵׁשם ָמה. ְלִעּבּוד ּוְלִמּלּוי ְוִלְתִפיָרה
  ,ֻמֵּלאת ִּבְגָבָבהְמ, ִּבְׁשִביל ֻּבָּבה ִמְפָלְצִּתית ְּבגֶֹדל ִטְבִעי

  ,ָוֶלְרָינּוס, ְּבעֹורֹו ֶׁשל ַהֵּקיָסר ָהרֹוִמי
  ,ַהְּצָדָפה ִמַּתַחת ִלְׁשמּורֹות ָהֵעיַנִים-ִעם ְמִכּתֹות ֶׁשל ֵאם

  ְוקֹוְנִכּיֹות ְצבּועֹות ֶׁשֻהְכנּו ִמְּבעֹוד מֹוֵעד
  ,ְּכִצָּפְרֵני ַהָּיַדִים ְוָהַרְגַלִים

   ַּגס ְּבסֹוְבֵכי ַהּׁשֹוַקִיםְצָלִבי ְּתפּוָרה ְּבַתְך
  ,ּוְבַמֲעֵלה ַהַּגב ַעד ֶמְרַּכז ָהרֹאׁש

  ;מּוַקַעת ִמּתֶֹרן ָהַאְרמֹון ַעל ֶחֶבל ָּברּוַח
  ּוְנָערֹות ַרּכֹות הּוְבאּו ְלָׁשם ִּביֵדי ִאּמֹוֵתיֶהן

  .ְלִהְתַוֵּדַע ָלֲאָנטֹוְמָיה ַהַּגְבִרית
  .מֹותֹו ָאַרְך ָׁשעֹות

  .ד ַסְבָלִנִּייםֵהם ָהיּו ְמאֹ
  .ְוִעּמֹו ָחַלף ִמן ָהעֹוָלם ְּכבֹוָדּה ֶׁשל רֹוִמי
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  .ִאָּמא ִׁשְּלָמה ְּתמּוָרִתי. ִנְפֵּדיִתי ְּבכֶֹפר, ִּכְכלֹות ַהּכֹל

  .ִהָּׁשֲעִני ְלָאחֹור. ַאְּת ַחֶּיֶבת. ָעַלִיְך ָלנּוַח ָּכֵעת
  .ַהִּביִטי ַּבְּפָרִחים

  .י ֶׁשָהִייִתי ְּכמֹוָתםַהְלַוא. ֲאִני ַמִּביט. ֵּכן

  
  

' בארד קולגבהיותו סטודנט ב. נולד בניו יורק להורים יהודים גרמנים) 2004-1923(אנתוני הכט 

אליוט ודילן תומס והחליט להקדיש את עצמו , אודן, בניו יורק התוודע אל שירתם של סטיבנס

  . הוריותלמרות הסתייגו, לשירה

השתתף בקרבות רבים . גויס לצבא האמריקני', בקולגבהשלימו את חוק לימודיו , 1944- ב

, חוויתו העזה במלחמה היתה שחרור מחנה הריכוז פלוסנבורג. כוסלובקיה'צרפת וצ, בגרמניה

שנים לאחר . סיפורי הכלואים היו מעבר להבנה, הסבל, המקום": על כך סיפר. 1945באפריל 

  ."מכן הייתי מתעורר כשאני זועק

בשנים . ון קראו ראנסום'בהדרכתו של ג, 'קניון קולגל ספסל הלימודים בלאחר הלימודים חזר א

  .אליזבת בישוּפ ואלן טייט , ארל'רנדל ג, ההן התוודע אל המשורר רוברט לואל

  . 1954-ראה אור ב" כינוס של אבנים "קובץ שיריו הראשון

ובפרסים ) 1983 (פרס בולינגןב, )1968 (פרס פוליצר לשירהב, )1951 (פרס רומאהכט זכה ב

  .התפרנס למחייתו מהוראת שירה במוסדות אקדמאים אחדים .חשובים אחרים

  .עברי בתרגום כה עד אור ראה משירתו מאוד מעט רק
  

  

  יהודה עמיחי

  גורל אלוהים

  ּגֹוַרל ֱאלִֹהים

  הּוא ַעְכָׁשו ְּכגֹוַרל

  ,ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח, ֵעִצים ַוֲאָבִנים

  םֶׁשִהְפִסיקּו ְלַהֲאִמין ָּבֶה

  .ְּכֶׁשֵהֵחּלּו ְלַהֲאִמין ּבֹו

  

  :ֲאָבל הּוא ֻמְכָרח ְלִהָּׁשֵאר ִעָּמנּו

  ,ְלָפחֹות ַּכֲאָבִנים, ְלָפחֹות ְּכֵעִצים

.ּוְכֶׁשֶמׁש ּוְכָיֵרַח ְוכֹוָכִבים
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  המשורר מול טלביזי
  

  ֻאְרוֹות ַחֵּיינּו ְנִקּיֹות ַעְכָׁשו ְוַהּכֹל ָּגלּוי ָלַעִין 
 מֹות ְּבָכל ָמקֹום ַמְבִטיחֹות ֶׁשִּנְתַנֵהג ַמְצֵל

  
  ַלְּמׁשֹוֵרר ְׁשמּוָרה ַהְּזכּות ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבִתָּמהֹון 

  ֶּבָהמֹון ַח ָהָאָדם ּפֹוַרַעת ְׂשָערֹות ְוָצָדה ּוְכֶׁשרּו
 ָּמָסְךְמלֹא ִּגּבֹוִרים ַוֲאֵׁשִמים 

 
  ֶרְך ֶיֲאִני ּבֹוֶהה ָּבּה ְמִניָפה ִסיָנר ָלָבן ֵמַעל 

  ִאָּׁשה ׁשֹוַפַעת ָׁשד ּתֹוָלה ְּכָבִסים ִמַּמֲעֶקה 
  

  ֶזה ַהֶּיֶלד ְמַׂשֵחק ִּבי חֹוֵרז ׁשּוָרה ְלַמֲעָנּה  
 ּבֹוא יֹוָמּהֶּדֶקת ֲאָטֶביָה ְלַיֵּבׁש ֶאת ִהיא ְמַה

 
  ְךָאֶאְפָׁשר ִעְנָין ׁשּוִלי 

  –ר ַהְּׁשָאְּכֶׁשֲאִני ִמְצטֹוֵפף מּול ַהָּמָסְך ִעם ָּכל 
   –ְּבֵהמֹות ֶאל ְׂשַפת ַהּׁשֶֹקת  ַהִּׁשְבִטית 

  . ַרק ָעֶליָה ֲאִני ָׁשר

  

  יורם סלבסט

  יבקצה מחשבותי

   ַּכף ִנְפֶרֶׂשת ַמְחְׁשבֹוַתי ִּבְקֵצה
   ֶאְצְּבעֹוֶתיָה ִמָּכִרּיֹות
  ַהְּתהֹום ֶאל ּגֹוָזל רֹוֵכן

  
  ֹותִמְתַרֲחב ֵראֹוָתיו ַהְּזהּוָבה ְּפלּוָמתֹו ַּתַחת
  ֵמַהִּדּבּור ִנְקַרע ִּכְמַעט ַמּקֹורֹו
  ֶּבֶטן ֵמעֶֹמק ָהעֹוֶלה

  
   ַצָּוארֹו ֶאת ְמַבֵּקׁש ָחג ְוָהַעִיט
  ַהַּדָּקה ָּבֶעֶצם ִיְנׁשְֹך ַהַּבז

  ָהַרָּכה ָּבַעִין ִיְמצֹץ ָקׁשּוַח ְּבָמקֹור ַהֶּנֶׁשר
  

   ָיִדי ַּכף ָסַגְרִּתי
  ָקט ֶאְפרֹוַח ָלחֹן

  ֶאְצְּבעֹוַתי ָחְרָכה ִעיָרהַהְּז נֹוָצתֹו
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   ִעֶּקֶׁשת ְׁשֵאִרית
 1942 ֵמֲאֻרָּבה

פרסם .  מתגורר בירושלים-יורם סלבסט
, "כיף לספור", " ?של מי אני: "ספרי ילדים

סיפורי "קובץ סיפורים קצרים , "רגע"
מקום שאיננו אלא "ספר שירה , "סביון
שירה ומאמרי , וכן עשרות סיפורים" מעבר

מעביר . ביקורת בעיתונות הספרותית
 .דנאות לכתיבה יוצרתס



  אסתר ראם

  ֶברֶש

 ,ֵהיָכן ֶׁשָחְתכּו, ָמטֹוס ּפֹוֶנה ְלַיַעד ִמֶּׁשלֹו
  .ָמלּוח-ֵהֵדי ְסִפירֹות ְּבִמְצֲהלֹות ִמְׂשֲחֵקי ַּדג

  .ַּפס ְׁשִקיָעה חֹוֶצה ָׁשַמי
    ָּבֵעֶׂשבַמְנִּציץ, ְיֵפהֶפה, ִכיתֶׁשֶבר ְזכּו, ְּבָיִדי ַהְקַטָּנה

  ְוָתָמר-ִצְלֵלי ִׂשיֵחי ֶּפֶטל ְוכֹוְתֵרי ַאְמנֹון
  ,ִעּגּוֵלי ַחָּמִנּיֹות, ְּבֵזר ַהֶּׁשֶמש הֹוְלכֹות ַׁשָּירֹות

  .ֶׁשְּלָךָּבֶהְעֵּדר ַוֲאִני ְנטּוָעה 

  ִמָׁשם ַמְמִׁשיְך ֶאל ַהֶּדֶׁשא ּו, ִׁשיר ְיָלִדים ִמְתַּפֵּתל ְּברֹאִׁשי

  .ַלחֹולֹות

  סי עבאדי  יו

  גלילמכפר בבדרך 

  ַּבֶּדֶרְך ִמְּכָפר ַּבָּגִליל

  ַהַּתְחּתֹון ְוָהָאֵפל ֶאל

  ְמבֹואֹוָתיו ֶׁשל ְּכִביׁש ַהַּסְרֵּגל

  ַרְמזֹור ָאדֹם ְוָסִמיְך

  ְמַסֵּמן ִלי ֲעצֹר

  ְּבָיד ַאַחת הּוא אֹוֵחז ִּבי

  ּוְבָכל ֲאֶׁשר ִלי

  ,ּוַבְּׁשִנָּיה ְּבֶאֶבן

  ןֶׁשּקֶֹדם ָלֵכ

   ָהְיָתה ֲאָדָמה ׁשֹוֶכֶבת

  ְוַעָּתה ְמַכָּסה ֶאת

  ַהּמֹוָׁשב ָהֲאחֹוִרי

  ִּבְמכֹוִניִתי

  .ֵעֶדן

  
הוצאת , "שליח ְצחור זָקן"מתוך הקובץ 

 2003, כרמל
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מתגורר וחבר קבוצת . יליד יפו -יוסף עבאדי
שירת במשטרת ישראל . ח"יזרעאל מתשל

בעל תואר . וחוקר כבלש,במרחב העמקים
במדע המדינה ומינהל ציבורי מטעם . א.ב

אקדמית עמק יזרעאל ובעל תואר  המכללה
ורי מטעם  מנהל ציב.במדע המדינה. א.מ

 .נשוי ואב לשלושה .אוניברסיטת חיפה



  
  ברכה רוזנפלד

  ָּפְרַנִיםהיא תגדל ִצ

  
  ִהיא ַּתְצִמיַח ַּפְרסֹות ְוִניִבים ֲאֻרִּכים  , ִהיא ְּתַגֵּדל ִצָּפְרַנִים

  ְטָנּה ַּתֵגן ְּבִׂשְריֹון ַקְׂשָקִׂשיםַעל ִּב
  ִנים ְּבקֹוֵצי  ָּדְרָּב-ַעל ַּגָּבּה 
   ְוִתְׁשַעט
  ְוִתְׁשָאג

  ִּתְׁשָּכח ֶאת ָּכל ַהִנימּוִסים
  

  ִהיא ַּתֲעֶׂשה ָלּה ֶּפֶסל ּוַמֵּסָכה
  ַּתֲעבֹד ֶאת ֶעֶגל ַהָּזָהב

  ַּתַהְפכֹו ְלֶעְגָלה
    רעיה שקולניק

   ִמִּמין  ְנֵקָבה–ֲאַחר ָּכְך ַּתֲעבֹד ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים   גנוז די לאורפולונז יהו
  ד ַּתֲהפֹך ְלִאָּׁשהְוֶאת ָהֱאלִֹהים ָהֶאָח

    
  ֵּתן ָלּה ֶצַלע ִמַּצְלעֹוֶתיָה ְוִּת   לֹא ִנְׁשַּבר ָהאֹורים'ִצְנֶיִוְׁשאֹוֵמַעל 

  ,ִבים ְמַהְבְהְלִסיָמֵני ְקִריָאה  ְלָׁשד ֵמַעְצמֹוֶתיָה  
  ִמָּׁשֶדיָהָלב ָח

  ְוַדם ִמַּדָּמּה  ְלִסיָמֵני ְׁשֵאָלה ְמֻקְוָקִוים
  ּוִבְׁשָלׁשֹות ַמֲעִמיִדים ָּפִנים  

  ּוְתַבֵּקׁש 
  ה ִעָּמּה  ַלֲעׂשֹות ָלּה ִאיׁש ֶׁשִיְחֶי  ֶׁשּלֹא ִנְראּו ְסָפרֹות ְצרּובֹות ָּבעֹור

    ִלְהיֹות ָלּה ְלֵעֶזר
  ְולֹא ִיְהֶיה ְּכֶנְגָדּה 

    הּוא ִמְׁשַּתְכֵׁשְך ִּבְׁשֵני ַהְּנָהרֹות
  , ַּדְוָקא ָּבֲחרּו ְלִהָּפֵגׁשֶׁשָּכאן  ְוִיְטעּו ַּגן ֶעֶדן ִמֶּקֶדם  

  ְלַאֲהָבה
  הּוא לֹא זֹוֵכר ְּכמֹו ַמִים ֵאיְך ָהֵאׁש  
  ָלִראׁשֹוָנה ָּגְרָמה ְלִהְתַּבֵּיׁש  

  .עורכתמתרגמת ו, מבקרת,  משוררת– ברכה רוזנפלד
  ַאְך ָיָדיו ְקָצרֹות. ִלְּפרֹוֶמֶתאּוס   1958בשנת  .בת בכורה להורים ניצולי מלחמה, ילידת גרמניה

   .ים- עלתה ארצה מפולין והשתקעה בבת
  ". על המשמר"- ב1975ם פרסמה בשנת את שיריה הראשוני  

  , ובעיקר מפרסום, לאחר שנים רבות של הימנעות מכתיבה
  שבעריכת " 77עיתון "פרסמה ב,  הקדישה למשפחהאותן

  . "ה צורך קיומיהחזרה לכתיבה היית. "יעקב בסר
   2002 -וב" אגודת הסופרים העברים" היא חברה ב1998משנת 

  כעבור חצי, תפקיד ממנו פרשה מרצון, ר האגודה"נבחרה ליו
  פרסמה עד כה שני  .היא ערכה והנחתה אירועי ספרות. שנה

  .ספרי שירה
  
 

  ְוַגם ֶׁשִּלי ְקָצרֹות ִמְּלַהּכֹות

  ,ֶאת ָּכל ַּגְרֵמי ָׁשַמִים ּוְקָרִסים

  ,יםִמְּלרֹוֵצץ ֶאת ָּכל ַהָּפָנִס

  ִמַּלֲעקֹר ֵעיֵני ָהַאָּנִסים

 יֹוִאיל ִלְבּכֹות, אּוַלי, ַעד ִּכי ָהאֹור



  
  יוסי שריד  דבורה קוזוינר

  מבנה אישיות  לילה אחד      
  

  ,ַלְיָלה ֶאָחד  
  ,ִּפְתאֹום  ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעַקד

  ִּבְתִחָּלה ֶאת ְּבנֹו: ַּפֲעַמִים  ,ְּבסֹוף ָיָמיו
  .ָרִאיִתי ֶאת ָאִבי ִּבְקרֹון ַרֶּכֶבת

  ,ָלבּוׁש ִּבְגֵדי ֵׁשָנה ְרפּוִיים  ׁש ְּבחֶֹסר ָּכלַרֶׁשאֹותֹו ֵג, לִיְׁשָמעֵא
  ,ִלְתעֹות ִעם ִאּמֹו ְּבִלי ַמִים ַּבִּמְדָּבר  ִנְכַמר ְלַאֲהָבה, עַׁשֲחַסר ֶי

  
  .בֹות ַהֵהןלֹא ָהַרָּכ, לֹא  ֵאם ָנְׂשָאה ֶאת קֹוָלּה ִּבְבִכיְוָה

  .ִּכי לֹא ָרְצָתה ִלְראֹות ְּבמֹות ַהֶּיֶלד  ,ִסיםֵאיָמה ְמפּוְסָּפי לֹא ַמֵּד, לֹא
  .ֲחרּוֵכי ָעָׁשן ּוְזָוָעה

    ָּכְך ֶאת ְּבנֹו-ְוַאַחר
  ֶׁשאֹותֹו ָלַקח ְּבַהְׁשָּכַמת ַהּבֶֹקר, ִיְצַחק  ָעָלה, ִהְקִדים, ָחלּוץ, ָאִבי

  ֶטֶרם ַהּסּוָפה ַהְּגדֹוָלה
  , ְוַנְחׁשֹוִלים  ְּבִלי ִלְׁשאֹול ְׁשֵאלֹות

  .טֹו ָׁשם ַּבַּמֲאֶכֶלתְחֹוֶאל ַהר ַהּמֹוִרָּיה ְלׁש  ֶׁשֶהֱחִרידּו ֶאת ָיָמיו
  , ָנעּו ַמְקִּביִלים

  ֲאֶׁשר ֵהִציפּו, ִעם ְסָערֹות  ם ַאַחת ֶזה ָקָרה ַרק ַּפַעלּו
  . ֻחְלַׁשת ַּדַעת-ָהִייִתי אֹוֵמר  ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזאת 

  .  ָּכל ַחָּייו
    .ה ִאיִׁשּיּות ֶזה ְּכָבר ִמְבֶנ-ֲאָבל ַּפֲעַמִים

  ֶׁשַהְרֵּבה יֹוֵתר ַקל, ַמה ֶּׁשֵּמִביא ַלַּמְסָקָנה  .חֹוֶזֶרתֲאִני . לֹא. לֹא
  ,ְסָתם ַרֶּכֶבת ָטָסה

    ִלְהיֹות ַאב ֲהמֹון ּגֹוִיים
  ,ֵּבין ָהִרים ּוֵבין ְסָלִעים .ִמִּלְהיֹות ָאב ִלְׁשֵני ְיָלִדים ְקַטִּנים

  ְּבנֹוף מּוָזר
  ְולֹא ֻמָּכר

  ְוַקר
  .ּוְמֻנָּכר

  
  .ֲחַסר אֹוִנים, ָרפּוי ִּכְלבּוׁשֹו
  בדכאו מאחורי השער   ִנְדָהם ִלְסִביָבתֹו, ָעַמד ְלַבּדֹו

  .ת ְנעּוָריו ְּכָבר ֵאין ִאּתֹוְוֵאֶׁש   
  ַרק ָהֵעִצים עֹוד עֹוְמִדים

  ָׁשם ְּבדֹם ָמתּוַח
  נֹוְׂשִאים ַעל רֹאָׁשם ֶאת

   ָהָאָׁשםִמְרְּבֵצי
  ַהְּתֻכִּלים
  .ְוׁשֹוְתִקים

  
  .ַאָּבא ַרחּום ֶׁשִלי

  .ן ָיָקרֶיֶלד ָזֵק
  ֲאִני ֶאְפרֹׂש ֶאת ְזרֹועֹוַתי 

  .מֹור ּוְלגֹוֵנןִלְׁש
  ֹוֲעִטיםֲאִני ָאִסיט ִמַּדְרְּכָך ֶאת ַהּסּוִסים ַהּׁש

  ם ֶאת ְקרֹונֹוֶתיָךִלְגרֹור ִאָּת  
  ְוָאז אּוַלי ָּתִאיט ֶאת ְמרּוְצָך

  .ֶאל ַהְּתהֹום ַהְּפעּוָרה ַעל ַקו ַהֶׁשֶבר
 *            
  ַתְעְּתִעים ִּביֲחלֹומֹות ְמ

  .ֶאְפָׁשרּויֹות מּוָזרֹות ֶׁשל ָמֶות
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   סערדבי



  חדש על המדף
  

  בעלת הכתיבה המשוררת הרוסית המפורסמת – משיריה של מארינה צווטייבה 
  מבחר משירתה הוא הספר השני בסדרת התרגומים . )1892-1941(הייחודית 
  כתבה בעיצומו של שירתה נ  .ליטוַוק מיריהרוסי בתרגום " תור הכסף"ממשוררי 

  א הי. 20- וקולה הפיוטי בולט בכתיבה הרוסית של המאה ההמשטר הסטאלינסטי
  . נודעה גם בשל חליפת המכתבים הסוערת שלה עם ריינר מריה רילקה
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 ספר ". כנרת זמורה ביתן"בהוצאת  –  ספר הכמיהה–לאונרד כהן  
  במהלך נכתבו שובו שירים ,  החדש של לאונרד כהןשיריוקובץ  הכמיהה הוא
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  וסקים  עושירי. הספר מכיל איורים של המחבר עצמו). 1993-1999( בודהיסטי 

  .בהתבוננות פנימית מעמיקה ובחוויות אותן חווה במהלך תקופה זו

  
 

 
  קובץ משיריו של המשורר הרוסי שהיווה אב רוחני   - מכתב לאמא –סרגיי יסנין  

  . נטלי גוטמןבתרגומה של " כרמל"הספר יצא בהוצאת . למשוררים רוסיים רבים
    קובץ שירי יסניןאני ממליץ בחום על ":גבריאל מוקד על הספר 'פרופ
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  התרומה … התרבות העברית המודרנית למקורות המודרניזם

  המשמעותית מבוססת על דיאלוג ועל הכרת המקורות הרוחניים של 
 ." 20- המאה ה

    
 
 

 
 וררים של מש ספר נוסף בסדרת התרגומים –  מבחר שירתו–בוריס פסטרנק  

   .של השירה הרוסית המופלאה" תור הכסף"מ רוסיים
  פסטרנק המוכר. בתרגומה של מירי ליטווק" גוונים"הספר יצא בהוצאת 

  נטש את המוסיקה לטובת  ,נןהיה גם מוסיקאי מחו, "וואגו'ר ז"ד"מספרו 
  .רותהס
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  אירועי ספרות

  
  

  פסטיבל אלונה פרנקל 
. ותצוגה של כל הספרים שנכתבו ואוירו על ידה, פרנקלתערוכה של יצירותיה של אלונה 

', קומה ב, Bאגף , 6שער , דיזנגוף סנטר, הכניסה חופשית הספרייה. 9/4 עד וכולל 2/4מתאריך 
    .03-6205986, אביב-תל
  

  דף מספר ושיר 
' מרצה הגב. "פולין ארץ ירוקה"על הסופר אהרון אפלפלד מחבר הספר  -11.00שעה , 10.4.07
מחיר . דור שני לשואה עם פולין ונופיה הירוקים, מפגש בין הצבר הישראלי: הנושא.  רוביןנעמי

   .04-8254389, 04-8345238חיפה , 48הירקון , בית יד לבנים.  שקלים25: כרטיס בודד
  

  החוויה הספרותית בעידן המודרני 
של   בדמותה דואליות-האישה כחווה וכלילית "-ר שרי קיפניס "ד. 9.00בשעה , 14.4.07
מחלקת : פרטים והרשמה. הכניסה בתשלום.  9.00-11.00 שעותהמפגש יערך ב". האישה
רחוב דרך , אודיטוריום הספרייה העירונית באר שבע .103 שלוחה 03-6180151הדרכה 

  .באר שבע, 12המשחררים 
  
  הומור בספרות 

ומספרות   העבריתבחינת האלמנטים הקומיים ביצירות מן הספרות - 11.00בשעה , 17.4.07
. אבקסיס-פינטו נינה: מרצה. כמו בהומור עצמו, העולם וגילוי משמעויות נסתרות הטמונות בהן

  .03-766066  האוניברסיטה הפתוחה, אסכולות .הכניסה בתשלום על בסיס מקום פנוי

  סבתות בראש כחול 
 ,ועוד תתגר קרא ,מנחם תלמי, כוב'אנטון צ:  מאתארוטייםסיפורים  - 11.00בשעה , 17.4.07
בליווי . בתיה חרמון, שרית גמליאל, מרים אוסטפלד: מספרות. הבמה למספרים במסגרת
שדרות שאול , בית אריאלה . שקלים40: מחיר כרטיס בודד. אז של אורי שמיר'הג שלישיית
  222, 209, 208 שלוה 03-6910141, 03-6910146, אביב-תל ,25 המלך

  
  עגנון והשואה 

 מחיר ".ןהסימ  עיון בספר- עגנון והשואה  "-  רחל אליאור' פרופ - 11.00בשעה , 17.4.04
 :לפרטים והרשמה. מומלץ להירשם מראש, מספר המקומות מוגבל.  שקלים45: הרצאה

  .ירושלים, 6א נכון "רחוב ש, בית מורשת בגין02-6716498; 
  
  האדם והכלב בספרות 

 האדם והכלב – שמונה מפגשים מפגש שישי בסדרת הרצאות בת. 20.00בשעה , 18.4.07
. ים´מחול האפלצ: מוסיקה. ון גרוגן´מאת ג" מארלי ואני"דן שורר ידבר על הספר . בספרות

   . 03-6205986, אביב-תל', קומה ב, Bאגף , 6שער , דיזנגוף סנטר, הספרייה. הכניסה חופשית
  
 טרקלין ספרות 

דה והדקדנטית של הבארוק דרך באירופה המחפשת את דרכה המוזיקלית חזרה לעליצות האבו
 אהבה –מחפשים שני נגנים להחיות את הפלא שאין להחיותו , כלים אוטנטיים ויצירות עלומות

בטרקלין " .בין הרגש לקול, צליליםלבין דן שורר ינתח את נקודות המפגש בין מלים . ששבקה
  . במרץ28, יום רביעי, 20.00בספרייה של צומת ספרים בשעה , "הספרותי
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  ".ימים באיםהנה "עם צאת ספרו , ערב מחווה למשורר ולמתרגם גיורא לשם 
  11- ה, אביב ביום רביעי- בתל25שאול המלך ' שד, הערב ייערך בבית אריאלה

 עמינדב , משה דור', אריק א: משתתפים .19.30בשעה , 2007, באפריל
 : עודד פלד וגיורא לשם קריאה, רפי וייכרט, אורי הולנדר, דיקמן

  .₪ 30: דמי כניסה. השחקנית שיר אידלסון
  
  ".קנאת האדמה" - יחיאל חזקערב להשקת ספרו של המשורר  

  :משתתפים". 2צוותא "באולם ,  20.00 בשעה 11.4.07הערב יתקיים ביום רביעי 
  . אסיף- שלומית כהן, דוד-יערה בן, הלל ברזל' פרופ, ישראל לוין' פרופ

  , צוותא. מירי גלעד: מנחה. ר ייניליאו, דודו זכאי: תכנית אמנותית
  03-6950156 –בקופת צוותא .  20₪: מחיר כניסה. אביב- תל, 30אבן גבירול 

  

  
  
  
  
  

  שונות
  

 כשעה - אורכה .  הרצאה המוגשת על ידי אופיר עודני– " היסטוריה בחרוזים-הטור השביעי " 

ההרצאה . לתרמןשל נתן א" הטור השביעי"היא עוסקת בשירי  . כולל הפסקה קצרה,וחצי

בחיי   הסוקרים אירועים בולטים , שירים לפי נושאים20 - מורכבת מהקראת מבחר של כ 

. היישוב החל משנות הארבעים ועד שנות השישים וכן הסבר מקדים על הרקע בו נכתב כל שיר

 הוא. ללא תשלום כמובן,  אנשים ומעלה10 מוכן להעביר את ההרצאה לכל קבוצה של אופיר 

 .בדרך כלל נוח יותר בשעות הערב או בימי שישי, עביר את ההרצאה בכל מקום להישמח

 .052-5561961  -מספר הטלפון .  ולתאם מראשהמעוניינים מתבקשים להתקשר
 ?מה חדש בספרית המצגות 
 . אתם מוזמנים לבקר.ונוער ילדיםלמצגות שירת לספריה  נוסף מדף  
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לקסיקון הספרות "ההעורך האחראי של , גולדשלגר- גלרוןעם יוסי בשיתוף פעולה מבורך

בדפי יוצר של המשוררים , של החוג לשוחרי שירהשירה הנה מצגות  תוצג"העברית החדשה

 אני מודה מקרב לב ליוסי גלרון על שיתוף פעולה חשוב .המצגותם להם מצגות בספרית השוני

  .זה

http://www.geocities.com/kochavit612/child_poetry.html
http://library.osu.edu/sites/users/galron.1/index
http://library.osu.edu/sites/users/galron.1/index


  קוראים כותבים

  
  

  
החבורה נפגשת . היום פגשתי את חברי החוג לקריאת שירה שבהנחייתי, שלום רב לך שרית

לשיר כל פגישה . זו השנה השמינית, סביב שולחן סמינריוני, בספרייה המרכזית בראשון לציון
היום עסקנו בשיר של ויסלבה שימבורסקה על . אוהבי ספר, כעשרים משתתפים מבוגרים. אחד

שיר נפלא מאוד שפורסם במוסף התרבות של הארץ לפני מספר . הילדה המושכת מפת שולחן
ואני בטוחה שתהיה , העברתי למעוניינים את כתובת האתר שלך? אבל מה העיקר. שבועות

 .תודה לך שוב ושוב מבתיה פולניקוב! חגיגה אמיתית של שירהלחבורה המובחרת הזאת 
  !איזו החמצה.  עד כה לא הכרתי את הדברים בגלל רתיעתי מן העולם הדיגיטלי-לתזכורת .ב.נ
  
  

 !תודה שרית
פתיחה נפלאה לשבוע  .כל כך עשיר בתכנים מעניין ומעשיר.  מצאתי זמן לעיין בירחוןורק עכשי

  .חדש
  בהערכה רבה

  ת יישר כוחובברכ
  שושנה

  
  

 ,לשרית שלום רב
  .כל אחת מהמצגות שאת שולחת היא חוויה נפלאה בפני עצמה. יפה שהכנת תודה על עוד מצגת

הוא , בזכותך המפגש אתה. שילר אך לא הכרתי את שיריה וציוריה- שמעתי על אלזה לסקר
  . מפתיע ומפעים ביותר

  .אז המון ברכות יישר כח על מפעל השירה שלך
  . ברכות לחג הפסח שכבר עומד בפתחנווגם

  יעל ערן
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	"קְחוּ גָּבִיעַ  שֶׁל כֶּסֶף  שֶׁיָּצָא  מְהָאֻמָּן , צָהֹב מִלַּהַב הָאֵשׁ,
	הַבִּיטוּ בָהֶם בְּאוֹר הַזְּרִיחָה, סְבִיבָם וֶרֶד אָדֹם מוּנָח, בֵּין הַשֶּׁמֶשׁ וְהַצֵּל
	מֵעֵין זֶה שׁוֹאֵל אֲנִי בְּלֶכְתְּךָ 
	רמי סערי – משורר, מתרגם ועורך. נולד בישראל.
	מוסמך אוניברסיטת הלסינקי בבלשנות שמית 
	ובאורליסטיקה ודוקטור בבלשנות שמית.  סערי שולט 
	בשפות רבות, ביניהן שפת האספרנטו. עד כה הוציא
	6 ספרי שירה. הוא מתרגם הבית של הוצאת "כרמל"
	ותרגם כ-40 ספרים מאסטונית, אלבנית, הונגרית, 
	יוונית, ספרדית, פורטוגלית ופינית. פעמיים חתן פרס
	ראש הממשלה. בשנת 2006 הוענק  לו "פרס 
	טשרניחובסקי" על תרגומו לספר "פלטרו ואני" מאת 
	חואן רמון חימנס ועל הישגים ספרותיים נוספים.
	דבי סער
	בין שני אביבים
	לאבא שלי,  צבי, שלימד אותי להמשיך ולצעוד
	בָּאָבִיב שֶׁל 1944
	"רָאוּס, שְׁנֶל!" 
	שְׁלשָׁה יָמִים מוֹעֵד  
	צְבִי 

	"אֲבָנִים שָׁחֲקוּ מַיִם" (איוב י"ד 19)

	גַּע! גַּע בְּע"ג הָאֲבָנִים הַלָּלוּ 
	הַנִּצָּבוֹת קָרוֹב קָרוֹב לַמָּקוֹם בּוֹ 
	הַמִּתְרַחֶשֶׁת בְּעָבָר, כִּי

	משה  שפריר
	שׁ וֹ א ה  
	אֱלֹהִים מֵעָפָר בָּרָא
	משה שפריר -  משורר. נולד וגדל  בגבעתַיִים; שרת 
	בּנח"ל וּבחטיבת "גבעתי" והיה חבר בּקיבוץ שׂדֵה-בּוֹקֵר. 
	למד בּאוניברסיטה העברית בּירושלים ועבד כּגֵיאולוג 
	בּאיתור מקורות מי-תהום וּבחיפושי נפט ומחצבים. 
	מאז שנת 1961, עם סיום לימודיו בּפקולטה למדעי הטבע, 
	הֵחל לכתוב שירים וסיפּורים. פרסם בּמוספים לספרות 
	ובכתבי-עת שונים. בּשנת 1972 התקבּל כּחבר בּאגודת 
	הסופרים העִברים, והוא משמש עתה כּסגן יו"ר האגודה. 
	פרסם 8 ספרי שירה.  
	אֱלֹהַי מֵהַבּוֹר
	שֶׁלֹּא דִּבֵּר אֵלַי מֵעוֹלָם. 
	רות נצר
	עיין ערך תרגום
	רוברט בליי
	תרגומים: עודד פלד
	האוויר הצלול של אוקטובר
	אֲנִי יָכוֹל לִרְאוֹת בַּחוּץ כַּנְפֵי זָהָב לְלֹא צִפֳּרִים
	עֲרוּגוֹת הַפְּרָחִים
	אנתוני הכט
	ראי את חבצלות השדה
	תרגום: גיורא לשם 
	יהודה עמיחי
	גּוֹרַל אֱלֹהִים
	הוּא עַכְשָׁו כְּגוֹרַל
	עֵצִים וַאֲבָנִים, שֶׁמֶשׁ וְיָרֵחַ,
	שֶׁהִפְסִיקוּ לְהַאֲמִין בָּהֶם
	כְּשֶׁהֵחֵלּוּ לְהַאֲמִין בּוֹ.
	אֲבָל הוּא מֻכְרָח לְהִשָּׁאֵר עִמָּנוּ:
	לְפָחוֹת כְּעֵצִים, לְפָחוֹת כַּאֲבָנִים,
	וּכְשֶׁמֶשׁ וּכְיָרֵחַ וְכוֹכָבִים.יורם סלבסט
	משורר מול טלביזיה
	מַצְלֵמוֹת בְּכָל מָקוֹם מַבְטִיחוֹת שֶׁנִּתְנַהֵג 




	אסתר ראם
	שֶבֶר
	מָטוֹס פּוֹנֶה לְיַעַד מִשֶּׁלוֹ, הֵיכָן שֶׁחָתְכוּ,
	הֵדֵי סְפִירוֹת בְּמִצְהֲלוֹת מִשְׂחֲקֵי דַּג-מָלוּח.
	פַּס שְׁקִיעָה חוֹצֶה שָׁמַי.
	בְּיָדִי הַקְטַנָּה, שֶׁבֶר זְכוּכִית, יְפֵהפֶה, מַנְצִּיץ בָּעֵשֶׂב 
	צִלְלֵי שִׂיחֵי פֶּטֶל וְכוֹתְרֵי אַמְנוֹן-וְתָמָר

