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תוכן העניינים



  דבר העורכת

  

סגוניים באוויר נישאים ריחות פריחה והעיניים נשטפות במראות ס. ימי הגשם הולכים ופוחתים

 . של אביב
על התחייה , על גדילה וצמיחה, על הטבע המתעורר, אינספור שירים נכתבו על עונת האביב

הטבע והפואטיקה דרים בכפיפה אחת  באופן . שלאחר הסתיו ועל התעוררות מתרדמת החורף

, בתורת הקבלהרווח דימוי , )ט"י' כ, דברים ("כי האדם הוא עץ השדה". שלא ניתן לנתקו

  . על ידי משוררים רבים, בוריאציות שונות" מץאו"

אהבה מרתק ופיוטי בין היקום - מתקיים בו שיח. גדוש מראות ותיאורי טבע" שיר השירים"ספר 

המתעורר לבין האדם ובין הגבר והאישה העורגים זה לזו בתשוקה ובחיוניות אותה מביא עמו 

  .האביב

ָחַלף ָהַלְך , ַהֶּגֶׁשם; ָעָבר, ִהֵּנה ַהְּסָתו- יא ִּכי .ָלְך- ּוְלִכי,  ַרְעָיִתי ָיָפִתי קּוִמי ָלְך :ְוָאַמר ִלי, י ָעָנה דֹוִדי" 

,  יג ַהְּתֵאָנה ָחְנָטה ַפֶּגיָה .ִנְׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו, ְוקֹול ַהּתֹור; ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע,  יב ַהִּנָּצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ .לֹו

   ).יג-ז, פרק ב, שיר השירים( ."ָלְך-ּוְלִכי, קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי; ֵריַחְוַהְּגָפִנים ְסָמַדר ָנְתנּו 
  

  ?ומה בגיליון

, שינוי, התחדשות, פריחה, אביב,  הנו טבע"עיין ערך שירה" של 6הנושא המרכזי בגיליון מספר 

  .גדולה וצמיחה

  . שיפה הראשונה בירחוןוחדשים שזו להם הח, שירים של יוצרים מוכרים לנו מגיליונות קודמים

  . חלקו הראשון של מאמר מרתק ומחכים על הוירטואוזיות הלשונית בשירת רבי יהודה הלוי

בתרגומו של רמי סערי ומאמר על הלך הרוח המעיק " אודה לויטמן "- פדריקו גרסיה לורקה 

  . היחד עם תקווה רבת השרא, שליווה את לורקה בכתיבת השיר בשל מיניותו ההומוסקסואלית

  .  נפגוש את המשוררת הרומניה אנה בלאנדיאנה ותרגומים משיריה,"פגוש את המשורר"במדור 

ם הנרחבת וכן שמץ מעבודת התרגו,  נפגוש שירים משל אנתוני הכט"עיין ערך תרגום"במדור 

 - אדוניס : אמילי דיקנסון וקארל סאנדברג ומערבית:  מאנגלית.של המתרגם שמואל רגולנט

וכן מאמר העורך השוואה " כמעט"מאמר על ספרו של אנדרי פישהוף ). יד ַאְּכָּברעלי אחמד סע(

  .  בין מספר שירים בהקשר למוטיב התחרה

 ובו פניות "המדור לחיפוש שירים קרובים "–בגיליון זה מדור חדש , בנוסף למדורים הקבועים

  .של קוראים לסייע להם באיתור שירים

נוציא מהדורה ,   של אלכסנדר פןמותו לההשלושים וחמשלרגל יום השנה , בעוד כשבועיים

  .מיוחדת של הירחון

  .אני מאחלת לכם קריאה מהנה

  שרית
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         י יהורם בן מאיר'פיצ

  

  כּוְלָהה ֶׁשָׁשלְֹׁש
  
  ה ָקָזֲח ַהָהֲאָדָמהי ֵנל ְּפים ַעִכְלהֹו
  רֹוּׁשִּמב ַּבקָֹעה ֶּבָלֵפְּׁשק ַּבֶמֵעָּב
  הָקדּוה ֲהָקָצה מּוָמָדֲא
  הָקדּוְס
  

  ׁשֶמֶׁשה ְוֶדם ָׂשָלעֹול ָהם ָּכֵה ֶׁשהֶּלָהֵא ַהְּׁשַנִים
  ְוַהָּׂשרּוף ַהָּׁשחּום

  
  הֶפי ָיִסל יֹוֵלִה' ר עַהְזִי' ס
  אָרֹוּנם ַהקֹוָּמי ַהֵנְבם ַאֵהב ְוקֲֹעי ַיֵנם ְּבֵהְו
  הֶּזַה
  םלּוְּכל ַהה ֶׁשֶּז ַהַהִּׁשּכֹורה ֶפָּיַה
  לדֹוָּגַה
  

  םמּום ָּדדּוף ָקָליא ְק ִההָהֲאָדָמ
  ףרּות ָעִיר ַזף אֹוַלְגִנ
   לים ֶׁשִבָג ֲעבּוְצרּו בֵזָע יִהְנ
  ַחרּו ְוׁשֶמֶׁש
  םֶׁשֶגְו
  

  הָבֵרה ֲחָרֵרם ֲחֶחת ֶלי ַּפֵנ ְּפָהֲאָדָמה
  ַהָּׂשֶדהת ַּפי ַמֵנם ְּפָדי ָאֵנְּפ
  
  הָלֵפר ֲאַפֲע ַּבזֹוְרִחים ּכֹוָכִביםי ֵפְלַא

  א לֹר ֶׁשָבָּד ְמַחִּוים ַּבֻּמְפָלא
  רַפיּו
  

  רָפָעל ֶהר ֶאָפָען ֶהים ִמִכְלם הֹו ֵהֵּבין ּכֹה ָוכֹה
  עַקְרח ַקַתל ֶּפ ֶאְךמּו ָסָנמּוְך
  ַּבָּׁשרֹון הָרָמֲחַמְר ַחְמָרה ַאְדַמת ָהֵעֶמק ִמְׁשָמר ַיַער

  ה ָקֵזין ֲעֵבה ְלכֹין ׂשֹ ֵּבַמֲאִפיָרה ֶרְנְּדִזיָנה
  הֶּיִמְסר ַמָפְּכג ַהָלְקה ִצֶזָזי ְקאִפ ָסל ֶאֵּת

  ְרָחִבים ְרָחִבים ָׂשדֹות
    ְצָבִיים צֹוְבאֹות ַמְראֹות ְצָבִעים ְצָבאֹותה ֶּז ַהַהָּפתּוַח ְּבתֹוְך

   
  ַמְכִחיָלה ַחְרֲחִביָנה קֹוָצִני יַעִבר ָּגית ַּבִבָהְלים ַׁשִבָהְלית ַצִלְּבַי
  יםִח חֹוְמַצְקְצקֹות ֹוִחּיֹותח ִציָקדֹות ְׁשָלִפיםים ִצי קֹוֵדְלִׁש
  הָדהּואי ְיַנְכב ַעָרְקַעב ָהַנר ְזמֹוֲחת ַהַקרֹף ְיָלף ָציָליר ִחִען ָׂשָנְקַז

  לן ַעיָטִבְרד ַׁשָטף ָאיָז ֵׁשקֹוָצִניתה יָר ִסְמֻׁשֶּלֶׁשתה ָוְר ַמַהַּמְסִטיקת ַלֵא ְּבֲעָפִצים
  יֵנְפל ִלַּגְל ַגֲחׂשּוָפהית ִבּוּכש ַעָחְׁשֻח
  ה ָפסּו
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  ֲאָדָמה ְּכֵבָדהל  ַעהֹוְלִכים ְוהֹוְלִכים
  עַר ֶזְךֶׁש ֶמְמֶלאֶכתים ִרְרֹוׁשים ְמִחָּלת ַּפֶכ ֶלזֹו
  הָקֵבה ֲאָדבּוי ֲאִוְכ ּוׁשֶמת ֶׁשֶכֶלְמַמ



  אּוְצָיס ְוֵּדְרַפ ְלסּוְנְכה ִנָׁשלְֹׁש
  יתִמָלה עֹוָדֵבֲאא ַּבָעְרַאא ְדָרְפַעף ְול נֹוים ֶׁשִּל ִמאּוְצב ָמֵּלית ַהִנֲעַת ְּבסּוְּנַּכְתִה

  בל ֵל ֶׁשַמֲעִניתה ָּבב ַרֵלַּבה ֶׁשָדבּו ְּכַלֲעׂשֹוָתן
  ַהֲחָזָקהי ֵנל ְּפמּו
  
  טַאט ְלַאה ְלֶדת ָׂשֹוׂשים עֹוִנן ָׁשיֹוְלק ִמַר
  
  ן יֹוְבר ֶאַפֲעב ֵּלִּמֶׁש ַּדִּלים ֶׁשִּמְּׂשַפת ֶׁשֵּמֶחְביֹוןים ִּלִמ
  אָעְמא ִקָעְמ ִקהיָרת ִׁשֹוׂשעֹו
  
  ׁשֶמת ֶׁשֵע ְּבחֹוְלִמים ִלְהיֹות ַהּלֹוֲחִמיםק ַר
  םָמה יֹוֶּכה ַתָּמה ַחָבהּוְלַצ
  הָלְיַּלַּב יםִבָככֹוְו ַחֵרָי
  ׁשֶמֶאֵּמֶׁשים ִעָרְּקים ַהִעָרים ָהִרָבְּדם ַהָּמִעְו
  ןָּכְׁשי ִמֵלים ֱאִנֲהת ּכֶֹכֶל ה זֹוָבאּוְלץ ַּתֶרֶאן ְּבָקְרץ ַּבֶרֶאאן ְּב ָּכַההֹוְלִכיםק ַר
  םלֹוֲחם ֵמָּקם ַהָמלֹוֲחים ַּבִכְלם מֹוָּדַבם ְלֵה

ּו  הָמָחֶּנת ַהַעת ְׁשה ֶאָּכים ַזִחְׁשמֹו
  הָמָחְלִּמה ִמָקָזה ֲחָעָשה נֹוָעָׁש
  םָקָנם ְוֵּלם ִׁשֹוּיִמ
   
  יתאִׁשֵרי ְּבֵׁשְנַאן הֹו ְלֵמהֹון הֹוְלִכיםב רֹור ָקָפם ָעֶׁשֶנב ְּבֶׁשב ֶקרֹים ְּבִקתּוְׁש
ַא  יםִקתּוים ְּבִבָגל ְר ַעֲחִריִׁשית ֲאָדָמהי ֵׁשְנ
  םחּוא ָרר לָֹפל ָעים ֶׁשִּקֻמים ֲעִוָגל ֲחַע
  ץ ֶרֶאים ְּבִצקֹו ְוְּתֵכֶלתל ה ֶׁשָמָמי ְדֵפְטעֹו

  ץֶרֶא ְּבְּפָצִעים ּפֹוְתִחים חֹוְתִכים רֹוְתִחים ָצֳהַרִים
  אֹוֶכֶלת

  
  לים ֶאִקּוּתר ִנׁשְֹקים ִלִדָעם נֹוָּדַבם ְל ֵהָּׂשֶדהַה ֶׁשֲעָבָדםם ֵה
  ןהֹוָמן ִּתאֹוָּמם ִצ צֹוהֶחִצ ץֶרל ֶאֵאָרְׂשִיץ ֶרֶאם ְּבֵליר ָׁשִׁש
  חל ַצים ֵצִמָּיל ַהחֹות ְּבֶלֶחַיְמ
  ס ָּדִמיםֶפֶא ְּבָקֶצהס ֶפֶאְּב
  
  הֶפי ָיִסל יֹוֵלִה' ר עַהְזִי' ס
  רָפר ָעֵאים ְּפִנְנחֹים ְמִׁשחּוא ַהלְֹמ ִּבִניםְמַכֲה ַאְמּגּוִׁשיםה ָׁשלְֹׁש
  יםִׁשּור ּגֶפֵא
  הֶדב ָׂשַחְרֶמ ְּבְךַרב ָּדָכֹוים ּכִעְדם יֹוָדם עֹוָדאְֹמם ִּבֵה
  םא ַער הּוָפְּסַּבם ֶׁשָע ָהֶׁשַּבָּׂשדֹותם ָעָה
  רֶפֵּסַה
  
  הֶזה חֹוָיל ָהֵלִה' ע
  ידִמם ָּתל יֹוָכה ְּבֶּזִמה ּוֶּזִמ
  יִפת יֹנֹוים ְׁשִפָלת ֲאַעַּבְרַא

 ּוְצָעָקה
   

  . תרּונולד וחי במושב ֵח. מנהיג, מפקד, לוחם, איש רעים, עובד אדמה. הֶפנצר לשבט ָי. הֶפיוסי ָי
  .נהרג בעת מילוי תפקידו באזור ניצנה בתקופת הקמת יחידה מיוחדת בפיקודו וביוזמתו

  
  הספר קרוב לראות אור , רם בן מאירי יהו'כלול בספר שיריו של פיצ" שלשה שהלכו"השיר 

 ".קשב לשירה"בהוצאת 
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  יוסף-חמוטל בר

  נואטמ

 ַיְלֵדי ָאִביב
  ְּכֶׁשִהיא עֹוֶבֶרת ַּבִּגָּנה

  .ַאל ָנא ָּתִׁשירּו ָלּה ְוַאל ִּתְׂשאּו ִקיָנה
  .ַאל ִּתְׁשֲאלּו אֹוָתּה ִאם ִיְצְמחּו ָעִלים ְוֵאיָמַתי ַהֶּפַרח

  ,ִמְׁשָּתָנה, ּו ֶׁשּצּוָרָתם ֶׁשל ַהְּפָרִחים נֹוֶבֶלתיֹוְדֵעי ָּדָבר ָאְמר
  .ֲאָבל ַהַּמְנִגיָנה ָּתִמיד ִנְׁשֶאֶרת ַּבִּגָּנה

  ,ֲאהּוַבי ֶׁשִּלי, ַיְלֵדי ַהַּקִיץ, ַעל ֵּכן ְּכֶׁשִהיא עֹוֶבֶרת ַּבִּגָּנה
  .ַאל ָנא ָּתִׁשירּו ָלּה ְוַאל ִּתְׂשאּו ִקיָנה

  ְׁשֶעֶנת ַעל ַמֵּקל ִזְקָנהְוִאם ִּתְראּו אֹוָתּה ִנ
  ּוִפיָה ְקַצת ָּפעּור ְוִהיא ַמֲאִזיָנה

   -  ִלְבִקיַעת ְסָדִקים ָּבֲאָדָמה ְּדֵׁשָנה ּומּוָכָנה ַלחֶֹרף
  .ִאְמרּו ִּכי ַאֲהָבה ִהיא. ַאל ָנא ָּתִׁשירּו ָלּה ְוַאל ִּתְׂשאּו ִקיָנה

  . ִאְמרּו ִּכי ֵאין ָלּה ַּתָּקָנה
   

  ויטלענת 
  

             *  
  

 בֹונֹוִמי ֶׁשֵאינֹו ַּבַעְלַּבית ְּבִעְּצ
  .ְיֵהא ַּדָּיר ִמְׁשֶנה ַּגם ְּבִׂשְמָחתֹו
  ָׁשִנים ַרּבֹות ַיֲעְברּו ַעד ֶׁשִּיְלַמד

  ׁשּוב ָוׁשּוב. ִלְקנֹות ֶאת ִּדיָרתֹו
  ׁשּוב ָוׁשּוב, ִיְתַּפֶּתה ְלַׁשֵּלם

  ִיְתַּפֶּתה ְלַהֲאִמין ִּכי ִהִּגיַע ֶאל סֹוָפּה
  ּוב ּוְלִהָּכֵנַעְּכֵדי ָלׁש, ֶׁשל ֶּדֶרְך ַהְּנדּוִדים

  ְּכֵדי, ְלֶחְרַדת ַהִּקירֹות ַהּסֹוְגִרים
  ָלׁשּוב ְוָלֵצאת ֶאל ֶמְרָחִבים
  ֲאֶׁשר ְּבֵאין ַּבִית ֵמַאֲחֵריֶהם

  ְּכֵדי ָלַדַעת, ָּתִמיד ִיְדמּו ֵריִקים
  ִּכי ַּדָּיִרים מּוָגִנים ִיְהיּו

  ַרק ִמי ֶׁשֵאין ָלֶהם ָּבִתים
  .ָלׁשּוב ֲאֵליֶהם

  
  
  

, משוררת, סופרת. אביב- ילידת תל - לויטענת 
 "דקירות"ספרה . מתרגמת ומבקרת ספרות, עורכת
 זכתה בפרס 1987- ב. אותה בפרס ורטהיים זיכה

 היתה כלת פרס 1988-ברנשטיין לביקורת וב
 ספרי שירה 5פרסמה  .שלהמהמ- של ראש היצירה

 .וספר פרוזה אחד
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  זריוסף עו

    ַהֲאָבַקת ִזְמזּום
   

"A child said What is the grass?  
 fetching it to me with full hands [...]  
 I guess it is the handkerchief of the Lord" 

 
Walt Whitman, Song of Myself  

                 
   

                       ֵאין אֹוְמִרים ִׁשיָרה ֶאָּלא ַעל ַהֶּפַרח : נֹאַמר ַהַּפַעם
 ֶאת ַחֵּיינו, ִּכי ָבאִתי ִלְלמֹד ִמָּכל ֶּפַרח ֶאת ָהָאֶרץ

                                         -ֵאיְך ֵהם עֹוְצִמים ֶאת ַהֶּנֶפׁש 
                       ְלעֶֹנג ַקח ְוֵתן , ַּפְרָּפר, ַּדּבּור, ַמְזִמיִנים ַיּתּוׁש
  :ְיַלּוּו אֹוָתנּו ְוַיְגִּדירּו,  ַמְדִריִכיםִיְהיּו ַהְּפָרִחים

 
 ֵנֵרד ִמן ַהֶחְרמֹון ָׁשם ְּפִריָחה ְמֻרֶּכֶזת ּוְצפּוָפה

 ֶחֶרק נֹוֵחת ּוַמִּגיַע ֶאל ַהּצּוף ּוְמַׁשֵּלם ְּבַאְבָקִנים
 -ַּתְׁשלּום ַאֲהָבה ֶׁשל ַמְכִניֵסי אֹוְרִחים

 !ַהְרמֹון ְמַכֵּׁשף חּוִׁשים: ֻּדְבְּדָבן ָׂשרּוַע, ַּכְחִלית ֶהָהִרים, ֶאִליסֹון ֶחְרמֹוִני
  -ָנַׁשְקִּתי ַּבֶחְרמֹון ִלְפָרָגה ְמַהֶּמֶמת ְוָעַבְרִּתי ֶאת ַהַּיְרֵּדן 

 
 ִמּמֹוַרד ַהּגֹוָלן,  ִאָּתנּוִהֵּנה, ָמצּוי, ָּפַגְׁשִּתי ְּבעֶֹלׁש ְּתַכְלַּכל

 ,ִקיף ִמן ַהַּכְרֶמלַמְׁש, ּבֹוֲאָכה ָהֲעָמִקים, ֶנֱאַחז ַּבָּגִליל
 ֵאׁש יֹוֵרד ִמן ַהָּׁשַמִים-ּוֶפַרח, זֹוֵכר ַהְרֵּבה ְנִביִאים

  -  ֶאת ִמיׁשֹור ַהחֹוף ְמַצֵּיר ִלי, עֶֹלׁש ְמאָֹהב
  ,ֶנֱאַבק ַּבֵּצל ֶׁשּנֹוֵפל ָעֵלינּו ִמִּמְגְּדֵלי ַעְזִריֵאִלי

 
  -ַרח ְמַבְלֵּבל ֶאת ְּתֵכֶלת ַהֶּפ, ִמְתָאֵרְך, ֵצל נֹוֵפל

 ֶאת ַּתְכִלית ַהְּפִריָחה, ֶאת אֹור ַהַּתּפּוִזים ֶׁשֵאינֹו
    ,ׂשֹוֵרד ִלְרׁשֹם אֹוָתנּו ִּבְתֵכֶלת ּדֹוָהה, עֶֹלׁש
 , ָצֳהַרִיםְּבֶטֶרם

     ְמַסֵּמן ֶאת ְׁשעֹון ַהְּיהּוִדים-ִּבְקִמיָלה ּוְפִריָחה 
 

  ֶּנֱאָהִבים ְוַהְּנִעיִמיםֶאת ַה, ְולֹא ִנְׁשַּכח ֶאת ִאיִריס ַהִּגְלּבֹוַע
   :ָהעֹוִלים ְלֶרֶגל ִלְראֹות ִמְקָּדׁש ָעׂשּוי ֻּכּלֹו ֱעִלי

 ,  ֻמָּקף ֲעֵלי ּכֹוֶתֶרת-ַמָּמׁש ֵעִלי ַהּכֵֹהן 
 , ָאחּוד ְלָך ֲאִני ִחיָדה: ָאז יֹאַמר ִלי ַהֶּפַרח

  ? ַהֲאָבַקת ִזְמזּוםַמִהי: סֹוד ְנִגיָנה ַמְפִליא ָּבּה
  

 !ְעָּת ּוְלָך ִׂשְמַחת ֵעיֵני ָהָאֶרץִאם ָיַד
  ַהֲאָבָקהְוָהִייִתי ִמְׁשּתֹוֵמם ִמֶּפֶלא ִזְמַמת אֹוָתּה

 ! ְוִהְתַחַּנְנִּתי ֵּתן ִלי ָנא ִּפְתרֹון, ְוָאַמְרִּתי ִנְפְלַאָתה ַאֲהָבְתָך ִלי
 ,ָּיקְיַזְמֵזם ְּבֶתֶדר ְמֻד, ֵאַלי ַיִּגיַע, ֶחֶרק-אֹוֵרַח: ְוֵהִׁשיב ַהֶּפַרח

  ! ּוְכֵהיַכל קֶֹדׁש ִנְפַּתח ִיְרֲעדּו ִּבי ַהְּמַאְּבִקים ְוִתְתַּפֵּזר ִּבי ָהֲאְבָקה
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 ,ָאִביב ָהָיה ִלי, ְוָרֲעָדה ָהָאֶרץ ַעל ָּכל עֹוָנָתּה ַּתְחַּתי
  -ָעצּום ַּגְעּגּוִעים ְוָהְיָתה ִלי ַהִחיָדה ָמָׁשל 

 : ֵאלֲחלֹום ְיהּוִדּיּוִתי ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָר
 ? ַּכֲחָרִקים ַלֶּפַרח ְנַזְמֵזם אּוַלי

    ְוִתָּפַתח ַהּׁשֹוַׁשָּנה ָהֶעְליֹוָנה, ְוִנְתַנֵּגן ְּבֶתֶדר ְלִוִּיים
 

 ָנבֹא ְּכַאְבָקִנים ַּבַּׁשֲחָלה ְוצּוף ַיְסִעיר ְּבַיֲעַרת ַהְּיהּוִדים
 ְוַהָּׁשִמיר ְוַגם ַהַּׁשִית ְוַהחֹוַח ִיְפְצחּו ִרָּנה

  ַּבֶּתֶדר ָהָאבּוד,ַקת ִזְמזּוםַהֲאָב
 ְוִהיא מֹוֶׁשֶכת ֶאת ִזְכרֹון ָׁשאּול ְוֶאת ֵעיֵני ָּדִוד ְויֹוָנָתן

  .ְוָיבֹואּו ַלְּכָרִמים ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל לֹוְבׁשֹות ָׁשִני ִעם ֲעָדִנים ַוֲעִדי ָזָהב
 

 ֶרץ ּוָפְרחּו ֵאם ַהִחָּטה ַוֲאִבי ַהַּסְביֹוִנים ְוַׁשְלָוה ָּכל ָהָא
 ֶׁשְּתַגֶּלה ָלנּו ִמּסֹוד ַּבְיָׁשנּוָתּה, ִהֵּנה ִנְפּתֹר אּוַלי ִחיַדת ַרֶּקֶפת

 ַּתְכִׁשיט ָנֶאה ִהיא ָהַרֶּקֶפת ְלָאְרָּכּה ֶׁשל ָּכל ָהָאֶרץ 
 ִלְמַהְּדִרין ִנְצֶּפה ָּבּה ַּדְוָקא ִּבירּוָׁשַלִים

  :ַקַעתַמִּביָטה ַּבְּפ, ִעיר ְּכפּוַפת ְזַמן ְוַגם ִהיא
 

 ַהְּמֻכָּסה ָעָפר ָוֶעֶצב, ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ַמָּטה
 , ְׁשָנִתית-ַחד, ַׁשּכּוָלה, ִחָּטה ְזקּוַפת ָקֶנה: ּוֶפַרח ַהַחִּיים

 , ְולֹא ִּתְׁשַּכח ַמה ָּלּה ּוְלֵעץ ַהַּדַעת, אּוַלי ִּתְזּכֹר ִלְהיֹות ְּכָתָמר
 .ּוַמה ָּלנּו ּוְלֵעץ ַהַחִּיים

  ֶאת ַהָּטיּון ְוֶאת נּוִרית ַהֵּלב, ֶאת ַהַּכָּלִנית: ֶאת ֻּכָּלםְוִנְזּכֹר 
 

 ֵאיְך ֶנֱהַרס : ְוֶאת ַהֶחְלמֹוִנית
 , ְמלֹון ֶחְלמֹוִנּיֹות ַהָּבר ִּבְדרֹום ְירּוָׁשַלִים

 , ָאַבד ִזְכָרם, ֶׁשַהּכֹל ָחְׁשבּו ֶׁשִּנְכֲחדּו
  ַעֵלי ָהמֹון ָאָדם ּתֹוֶעהצֹופֹות, ֶׁשלֹא ִוְּתרּו ְוׁשּוב ּפֹוְרחֹות ָׂשם

  ְללֹא ִּגְבעֹול ְּכִאּלּו, צֹוְמִחים ָקרֹוב ָלֲאָדָמה, ְּכֶחְלמֹוִנּיֹות? ַוֲאַנְחנּו
  ַעל ְּפֵני ַהַּמִים, ְמַנִּסים ְלַהְׁשִאיר ֶאת רֹאֵׁשנּו ְּבאֹוְקָינֹוס ַהְּזַמן

 
 ַהּצּוָפִנים ֶׁשֶאת ַהּצּוף ַיְסִּתירּו , ַהִּסְתָוִנית, הֹו

 ,ְּכמֹו ְּבקֶֹדׁש ָקָדִׁשים, ְנבּוַאת ִזְמזּום ָסמּוי ּוְגלּוי ֵעיַנִים
 ,ָטַעם ֻסָּכִרי ָמתֹוק ַעל ַהַּׁשֲחָלה

 , ִמַּתַחת ַלַּׁשֲחָלה, ְּבַמָּצִעית ַהֶּפַרח
 , ִנְפְלָאה ּפֹוַרַחתֵמַאֲהַבת ָנִׁשים, הֹו ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

   - - -ֶלת ְוַהֵּלב נֹוֵבט ְּבָכל ָּגֶון ּוְתֵכ
  

  07 אפריל   ז"ניסן תשס

  ,ביירון- ציפי לוין, ארז פודולי, מיכל הלד, שרית שץ

  . התערבו בשיר ותרמו תרומתם
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  אשר רייך

*        

  ,ַּבָּׁשַמִים ַהְּיֻרִּקים יֹוֵתר ִמָּכל ַיַער
  ִריםֲאִויר ְּדמּוַית ִצֳּפ-ְסִפיַנת

  ֶזהּו. ֹוָלִמיםעֹוֶבֶרת ָלּה ִמָּכאן ְּבִמין ַׁשְלַות ע
  

  ֵריחֹו ֶׁשל ַהחֶֹרף ַהֵּמִזין ִּדְמּדּוִמים ֻמְקָּדִמים
  "ֲאִני ַמִּביָטה ְלַמְעָלה, ְּכֶׁשֲאִני רֹוָצה ְלִהָּזֵכר"

  ְיָלֶדיָה. אֹוֶמֶרת ָהִאָּׁשה ַהְּמַנֶחֶׁשת ַּבְּקָלִפים
  ְמִכיִנים ֶאת ַחֵּייֶהם, ַהְּבִקיִאים ְּבָאָּמנּות ַהִּכּיּוס

  
  ֵאֶּלה לּוְלָיֵני ֶהָעִתיד ֶׁשָרִאיִתי. ֶלאֶכת ַהִּקְרָקסִלְמ

  ָאז ִנְזַּכְרִּתי ַּבַּלֲהטּוָטן ַהָּגדֹול. ַּבַּקִיץ ַעל ֶּגֶׁשר ִמיַרּבֹו
  יֹוֵצא ַּבֲחִליָפתֹו ָהֲאֻדָּמה, ִּגּיֹום ַאּפֹוִליֶנר

  ִמּתֹוְך ִמְׁשַּפַחת ַהַּלֲהטּוָטִנים ֶׁשל ִּפיָקסֹו
  .ּתֹב ִׁשיר ָחָדׁשּוַמְתִחיל ִלְכ

  

  

  

  

  

  שרית שץ

  מחווה לפאול צלאן

  
  ְקפּוִאים ְּכֶׁשֶלג ַרְך, ַהַּמִים ֲעֻמִּקים ָהיּו

  ,ָהְיָתה ְּדָמָמה, ַרק ָׁשם ְּדָמָמה
 .ַהֶּׁשֶקט ַהְּמבָֹרְך

   
  רֹוֵחׁש-ת ָאז ָּגְוָעה ְּבקֹול לֹוֵחׁשְוֵאׁש ַהּתֶֹפ
  ,ָּכְבָתה ָהֵעט, ִמִּלים ָאְזלּו

  .ַנז ֶׁשִהְתַרֵחׁשִנְג
   

  ִעְּמָך ַלְּמצּולֹות ָיְרדּו ְּבַמְדֵרגֹות ָּדָגן 
  ט ְוׁשּוַלִּמית ִריַמְרָג

  .ָרןָעּופּוָגה ִּבְׂש
   

    , ָצפֹות ְוֵעיֵניֶהן ְּכלּואֹות ִּכְנֻקּדֹות ֻּתְרָּפה
  -ָיְדָך ָּפַׁשְטָּת ְלֵאם 
  .עֹוֶפֶרת ְּבָעְרָּפּה
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  -ֵמֵצל ִוילֹון ָצחֹור , ֶזןַעל ֻׁשְלָחִני ֵמֵנץ ַּגְר
  ֲאִני ּגֹוַמַעת ָּכאן ִעְּמָך

  שיפטן–סמדר חולתי : ציור  .ַּכֵּדי ָחָלב ָׁשחֹר



  רמי סערי  אמיר אור

  שנהככלות ,  באפריל28  פריחה

  , ִלְפֵני ָׁשָנה ָּבָאִביב  ְּכֶׁשַהֵּמִתים ְמַתְכְנִנים ֶאת ֵלָדָתם ַהָּבָאה   
  .  ָּבֵּתי ַהְּקָברֹות ְמִריִחים ְּכמֹו ָאִביב

    ְּכֶׁשָהֵעֶׂשב הֹוִריק ְוהֹוִריק
  -ֵהם ִמְתָקְרִבים       יֹוֵתר ֵמֲחלֹום   ֵּבין חֹומֹות ַהִּמְבָצר

  ,ֶׁשַעל ַהר ַהּצֹוִפים  .      ָלמּות ֶאל ָהעֹוָלם  ּתֹוִעים ֵמעֹוָלָמם 
  ְדנּוַּבָּמקֹום ֶׁשָּלַמְדנּו ְוִלַּמ  

       -ם      ּגּוְפָך ַמְרִּתיַע ַאָּתה קֹוֵלט אֹוָתם ִּפְתאֹ
  . ֵהם חֹוְלִפים ַעל ָּפֶניָך ְּכמֹו ָהִייָת רּוַח  ,ִּכְמַעט ֶעֶׂשר ָׁשִנים

  ִטַּיְלנּו ַּבִּמְסְּדרֹונֹות ְוׂשֹוַחְחנּו  
  .ְּכַדְרֵּכנּו ְּבאֹוָתם ָיִמים  ַּכָּמה ֲעָנִנים ַקִּלים ,   ָׁשַמִים-ִּכַּפת ַהּנֹוף  

  ִהיא ָמָסְך ַּדִּקיק     
  .ֶׁשֵאין ְּבכֹחֹו ְלָהֵגן  , ָיָפה ְּכָתִמידָהִייְּת

      ,ַּבת ְּבִלי ְזַמן ְּכמֹו ֵאָלה רֹוִמית
  ְוֵעיַנִיְך ְמִזיַגת ָאפֹר ְוָירֹק  צֹוֵלל ְּבָאְזֶניָך קֹול קֹוְנִכּיֹות ּוַפֲעמֹוִנים 

  .ֶׁשֵאין ְׁשִנָּיה ָלּה ָּבעֹוָלם  .ִעם ָּכל ְנִׁשיָמה ַאָּתה ׁשֹוֵאף נֹוְכחּות
  

  .       ֲאִביב ַהּכֹל ׁשּוב ִמְתַּגֶּלה ַּבָּבָׂשרָּב   ַּכֲעבֹור ָׁשָעה ָלנּוַחְּכֶׁשָּיָצאנּו
ַמְראֹות נֹוְצצֹות ְּתלּויֹות ָּברּוַח       ֵעיַנִים ּפֹוְרחֹות 

  .ְּבָכל ָמקֹום
  ,ְוִהְתַּפְרַקְדנּו ַעל ַאַחת ַהִּמְדָׁשאֹות

  ֵאיפֹה ִנְהֶיה: ָּתִהיְּת
  

    ,ָּבֶעְׂשִרים ּוְׁשמֹוָנה ְּבַאְּפִריל
קיבוץ " העומד לצאת לאור בקרוב ב- " הזמןמוזיאון "מתוך   ?ְּבִדּיּוק ְּבעֹוד ָׁשָנה ֵמַהּיֹום

  ,ְוִדַּבְרנּו ְּבִחּיּוְך ּוְבַנַחת .""Ar וב"מאוחדה

  :ֵׁשמֹות, ְוָאַמְרנּו ֲחדּוֵרי ִּתְקָוה

  ,ִיםְירּוָׁשָל, ַמְדִריד, ִויָנה

  .ַמַדַגְסָקר ּוְצַפת, ָאתּוָנה

  ,ַמְרָּתה, ָׁשָנה ָעְבָרה ֵמָאז

  :ַּבת ְּתמּוָתה ְוַאְלָמֶות ֶׁשִּלי

  ַאְּת ְמֻפֶּזֶרת ְּכֵאֶפר

  ;ַעל ָהֵרי ַיְלדּוֵתְך

  ,ֲעַדִין ָּבָׂשר ָוָדם, ֲאִני

  .ְמׁשֹוֵטט ִּבְרחֹובֹות ִליְסּבֹון
  

  

 ).2005" (השוגון החמישי": מתוך הספר
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   פודוליארז  אלישע פורת

  ְׁשֵני ִׁשיִרים ְּבַגן ַהַּפֲעמֹון  יׁשִבְּכַּלר ֶׁשָּבת ַהֶסרֹוְד

    
  ֵאֶצל ַהּׁשֹוַׁשָּנה. 1  תסֹורּוְדר ַהָּבת ַהֹוּית ַחיַמִׁשְר
  ַּגם ֶׁשֶלט ַּבַּגן ַהִּצּבּוִרי  לַע, הֶּזא ַהָרֹוּניב ַהִבָאָּב
"  "ָאסּור ִלְקטֹף  הֶנמֹו ְׁשׁשֵמ ָחרֹוָּפְסִּמ ֶׁשיׁשִבְּכַה
  הּוא ֶמֶסר ְמֻכַּון ֵאַלי  לת ָּכירּוִהְמת ִּבַחַפתֹו, תַחַא
    ,יםִרֵבי ֲחים ִלִרְמאֹו, יףִסֹוּת: םיֹו
  אֹות ֵעיַנִים ֲאֻדּמֹותֵמ  יתיִריף ִּגִסֹוּת. הָסרּוה ְדָּיִמְנ
  ֲעֵיפֹות ְּבִקְפֵליֶהן  גָּדְלן ַׁשחֹוְריף ִּפִסֹוּת. הָצֲחְמִּנֶׁש
  ּדֹוְקרֹות ֶאת ָהָאִביב ֶׁשִּלי  הָּנָטה ְקָּלֻחה ְּכָצנֹו. ְךָעְמִנ
    .יםִמָחט ֶהְלַפְסַאל ַהַע, תֶדֶעְרִנ
  ָּדאֹון ְּברּוחֹות ַקּלֹות  ,הָכֵׁשֲחַּב, יִלב ֶׁשֶרֶעת ָהיַבִכְרִּב
  אֹוִתּיֹות ּפֹוְרחֹות ְּכֶכֶתם ַּבֶּדֶׁשא  ,הָמָמְדם ִּביֶהֵנל ְּפף ַעֵלי חֹוִנֲא
  :ַעְכָׁשו ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִמין  .םאָתָרְק ִלׁשֵּוַאם ְמָּדִצ ְלׁשֵּוַדְמ
    ,זי ָאִּתְפַלָח ֶׁשמֹו ְּכׁשָּמַמ

  לַע: אהּול ַהָּלֻקְּמץ ַהִיַּקַּב  
  

  ,תֹוּכֻרֲאת ָהרֹוּוּׁשים ַּבִבְכֹוּׁשי ַהֵנְּפ
  ֵאֶצל ָהֵעִצים. 2

  ןָגּוּמַהי ְוִנפֹוְּציר ַהִּקל ַהֵצְּב
  ָהֵעץ ֶׁשַּבַּסְפָסל

  .הָנֵׁשֲעין ָהִנ'ת ֶגֶרֶטְׁשל ִמֶׁש
  ְסדּוָקה, ְּבַעִין ְיֵבָׁשה

  ,ט ָּבָאִביב ַּבַּגן ַהִּצּבּוִריַמִּבי

  

  ָהֵעץ ֶׁשְּבַכְנֵפי ַטֲחַנת ָהרּוַח

  חֹוֵרק ִׁשַּנִים

  ,ֲאָבל לֹא ָמׁש
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  ְוַרק ַהַּזִית ַהִּגֵּדם

  ׁשֹוֵלַח ִצָּפְרַנִים ִראׁשֹונֹות

שנות השבעים   נולד הרחק מכאן בתחילת- ארז פודולי .ְלֵהָאֵחז ָּבָאִביב ַהִּמְתָקֵרב
לו (עיר שחוברה לו יחדיו , ת חייו בירושליםאבל כרך א
שולח ידו בכתיבת שירה ). כך נדמה לו לפעמים; ובשבילו

, ותלמיד לתואר דוקטור לביוכימיה באוניברסיטה העברית
כמי שפוסח על שתי הסעיפים בין רוח וחומר וחוצה קו 

מפרסם בעיתונות המדעית . משווני בלתי נראה הלוך ושוב
 .ובכתבי עת לשירה



  מנחם פאלק

  מעגלים

  ַמְעָּגִלים ִנְפָּתִחים
  ְסָּגִרים ִנְפָּתִחיםִנ

  ֵּבין ֲעֵצי ָהאֶֹרן
  ַלֲעֵלי ַהָּׁשָרְך

  ּוִפְרֵחי ַהַּסְחָלִבים
  ְׁשִביִלים ֲחבּוִיים ִּביָערֹות

  ַמְסלּוֵלי ֲהִליָכה
  ִלְמִטיֵבי ִּבָּטחֹון ְוַגם ָלַעְצָלִנים
  ִמְזָרקֹות ְמֻאְכָלסֹות ְּבַפְרָּפִרים

  ֶׁשֶקט ֶׁשל נֹוֵפׁש ָּבִריא
  ְלִנְזָקִקים ֶׁשל ַׁשְלָוה 

  .ִמְרְּדֵפי ַהַחִּיים
  
  ָּכאן לֹא ִיָּפַתח ַהַּמְעָּגל ֶׁשֵהֵחל, לֹא

  ַּבִּטיָרה ִּבְטַרְנִסיְלַבְנָיה
  ַּגם לֹא ַּבֶּזה ֶׁשָּקׁשּור ַלִּטיָרה ֶׁשל ַקְפָקא

  .ָּכאן ִמְצַטְּיִרים ַמְעָּגִלים ֲאֵחִרים
  

  ַמהּות ַהִּמְסּתֹוִריןָהַרְדיּוס ָהִרְגִׁשי ָּכפּול ַּפֲעַמִים 
  .ַהִּׁשּנּוי ֵהֵקףיּוַכל ְלָתֵאר ֶאת 

  ַהֶּנֶפׁש ַהֻּמְכֶּפֶלת ְּבִרּבּוַע
  ֶׁשל ַהֶּמֶסר ַהִּמיְסִטי

  ַמְגִּדיר ֶאת ַהֶּׁשַטח ַהִּמְתַהֶּוה
  ַעל ְּגָוָניו ְצָבָעיו ּוְצִליָליו
  .ַעל ְׁשִליָחיו ְותֹוְצאֹוָתיו

  
  ם חֹוְדִריםי ַּפַעם ַהַּמְעָּגִליִמֵּד

  ֶזה ִלְנָכָסיו ֶׁשל ֶזה
  ְּכֵדי ְלָהִבין ֶאת ֶׁשִּנַּתן ַרק ָלחּוׁש

  .ְואּוַלי ְלַתֵּקן ֶאת ֶׁשּנֹוַתר
  

  ַהָּירֹק ַהַּמְרִּגיַע 
  ַהַּמִים ַהְּמַמְּלִאים ֶאת ַהֶּנֶפׁש
  ְוזֹוְרִמים ְלָעְמֵקי ַהְּתחּוׁשֹות

  ֵהם ַּתְפאּוָרה ְמִזיָנה
  ְטַרְקִטיָלֶאֶפְקט ָהַאְּבְס  ַמְעָּגִלים ִנְפָּתִחים ִנְסָּגִרים ִנְפָּתִחים

  ֶׁשּכֹל ַּפְרָׁשנּות ַרק ַמְׁשִליָמה  ֵּבין ֲעֵצי ָהאֶֹרן ַלֲעֵלי ַהָּׁשָרְך
ּפּוׂש    ֶאת ֶׁשּלֹא ִנַּתן לֹוַמר

  .ָפה ָהֱאנֹוִׁשית ַהַּדָּלהָּׂשַּב
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   ְּבנֹוֵפׁש ָּבִריאֶׁשֶקטֵּבין ִח
 .ַלַּׁשְלָוה ַהְּנחּוָצה מּול ְרִדיפֹות ַהַחִּיים

 לנה פיינבורג: ציור



  יוסי גמזו
  וירטּואֹוִזיּות לשונית בשירת רבי יהודה הלוי

  
  ) חלק ראשון- פתיחה לעיּון טּכסטּואלי(

  
  

  למעלה  במלאות ,ּכיום, לאומי-ִהתייחדּותֹו של זכרוננּו הקולקטיבי
  ראּוי כי תתמקד לא בגזירת הגירוש , חמש מאות שנה לגירוש ספרדמ

  פאנאטי של האינקוויזיציה -המכשפות הַסאדֹו-אף לא בֵציד, בלבד
  , היה ,הגירוש ומנהיג ְשדּוָלתֹו יוזם, בה והְמַעִּשֹים- העֹוִשֹים-שראש(

  , )1ע האנּוסיםלסבתא יהודיה ִמֶּזַר נכד, האירוניה הגניאלוגית למרֵּבה
  -בפרט בגּולת, במה שָּקַדם לתור הרדיפות,  ואולי בעיקר,אלא גם
  .של חיי היהודים בספרד הּביניימית ּכותרתם

  
בעוד , נתמשכו על פני כאלף וחמש מאות שנה האי הִאיֶּבִרי-עּובדה היא כי חיי יהודים בחצי

 נתרּכזה –כל חּומרתה ואכזריּותה  עם –הדת הּכפּויה והאינקוויזיציה -המרת, הרדיפות שתקופת
חיים - המבט מאופקו הּפאנוראמי של פרק צמצּום). 1391משנת (השנים שלפני הגירוש -במאת

ו ּבספק אם יש  –  של סופו הטראגי ּבלבדסדום-מיטת לתוך, היסטורי בן אלף וחמש מאות שנה
   2.עת בתולדות ישראלשל תקופה מכראנּפיּותּה -לרב, אובייקטיבי, ִמשּום עשֹיית דין צודק

  
תור " היה כמובן,  והאינטלקטּואלי גם יחדּכלּכלי- מן ההיּבט הסוציו, שֹיאה של תקופה זו

קיּום - שצמחה מתוך דּו, שירה זו. חמדתו היתה השירה העברית בספרד-שאחת ִמְּשִֹכּיֹות, "הזהב
- ַּבמינּוח האחדעמדה בסימן מה שקרוי , ותרבות ישמעאל תרבות ישֹראל ּפורה והרמוני בין

  . הלשוניאף ַּבמיגזר " חיקּוי מתוך ִהתחרּות"י 'העמ
  

) תורת הִמשקלים ַּבשירה(ַּבתחּום הְּפרֹוסֹוִדי , יישֹּומֹו הבולט הראשון של חיקוי חיובי זה
עם הופעת האסּכולה הַאְנָדלּוִסית ולידתה של שירת החול , ַּבמאה העשֹירית ,כידוע, נתממש

שסיגל את משקלה הּכמּותי )  בקירּוב990שנפטר בשנת ( ּדּוָנש ֶּבן ַלְּבָרט זה היה. העברית בספרד
דימויים , תבניות, )אנרים'ז(הוא אף סיגל סּוגֹות . של שירת ֲעָרב לצרכי שירת החול העברית

. השירה העברית-השיר הערבי למעּבדת-ּכֵלי-  מתוך ַאְרֶסַנל–ְיִשֹימֹות עד אז -וטכניקות בלתי
אף , ַּכזכּור, היא ּפלשה; לא נבלמה על ִסָּפּה של שירת החול ְצָיה ּפרוסודית ַמְפָרה זוַאַדְּפַט

זעמם הטבעי , לפחות בתחילתה,  עוררה על יֹוזמּה-וכצפּוי , ּפּולחניים- לתחום הּפיוטים הדתיים
  .הקודש-ואינּוסּה של לשון שראו בה חילּולּה, עבריים )ַטֲהָרִנים(של ּפּוִריְסִטים 
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מּוסלמית על ַּכַּנת  "זמורת ָזר"נודעה מהרּכבתה של אותה , רטרוספקטיבי, שבון היסטוריבח
- ספר בלתי- היא אילצה את ֵּגָוּה המאּוּבן של שֹפת. תועלת לטווח ארוך, השירה העברית בספרד

הצורך להתמודד . ּפואטית" פיסיותראּפיה" של) מכאיבים לא במעט(מדּוּברת לעבור תרגילים 
-שידעה זה מאות בשנים התפתחות ְרִציָפה ובלתי,  עשירה ומפוארת כלשון הערביתעם לשון
בעוד הלשון העברית חנּוטה , )ֶאליטיסטי-מדּוּברת והן ַּבמיגזר הספרותי עם- ּכלשון הן(מופרעת 

ועל ,  ּכפה על שירת ישֹראל בספרד–ואינה ְמַתְפֶקֶדת ּכלשון נורמאלית של חיים ִּבְמֵלאּוָתם 
. הדרך- וקפיצת" סגירת רווחים", "גידּול מּוָאץ", הלשון העברית בכלל, היסוד שלה- םֶמְדיּו

של העברית " נירמּולּה"הוא שסייע דווקא  ל-הוא, נֹורמאליּותֹו-חרף אי, ָּכפּוי זה-מהּפך ָיזּום
לכת לא רק בתחום השירה והּפרוזה כי -השלכות מרחיקות, כמובן, למהּפך זה נודעו. הּביניימית

התרּבּות "בלא האתגר שהציבה נוכחותה של . ַּבפילוסופיה ּוַבמדעים המדוייקים, גם ַּבדקדּוקאם 
אין לשער ּכלל חמש מאות , העברית" אורחת"ָל) זו של הרינסאנס המּוסלמי בספרד" (המארחת

לשתי , כידוע, זמן זה נחלק- משך. האי האיּברי- צמיחה בחצי- עברית דחּוסֹותשנות שירה
  , אם לנקוט מטאפורה משירת רבי יהודה הלוי, "ּבֶכֶבל ֲעָרב"תקופת הקיום : ֶנהִמְש- תקופות



 ,איפוא, לא ייּפלא. תחת שלטון נוצרי שהיה סובלני הרבה פחות, "ְּבֶחֶבל ֱאדֹום"ותקופת הקיום 
היענּות "כביכול מתוך , ִהצמיח, גודלו של זה המתואר כאן-ּפרוסודי ִמֵּסֶדר- כי מהּפך לשוני

שמות  ּביניהם ִנמנים. כשרונות ספרותיים שגודלם הלם את מידות האתגר, " השעהלתביעות
 -  בקירּוב 1021/22 (שלמה איּבן גבירול, )1056-993 (שמואל הנגידהלא הוא , כשמואל ַנְגֶרָלה

 בן יהּודההלא הוא , ואּבּו אלחסן) 1135 עד לאחר – בקירּוב 1055 (משה איּבן עזרא , )1055
  ).1141 עד – 1075לפני ( הלוישמואל 

  
  אתגר חיצוני ומסורת פנימית

                    
הּכוח הלשונית והּפרוסודית של שירת -על מנת להעריך הערכה מאּוזנת הן את צורך הפגנת

והן את צביונה הגובל ) ּכוחה המבריק ביותר-שרבי יהודה הלוי הוא אולי ּבא(ישֹראל בספרד 
את תכלית ניגּוד הנוגדת , הזמן- קונבנציה סטיליסטית ּבת(ת לפרקים באקרוּבאטיקה לשוני

 שמרוב מאמץ לשמור על דיֶאטה, אף ַּבִּסּפֶֹרת וכן, זמננּו-הקֹונֶצנזּוס האופנתי בשירה העברית ּבת
 מן הדין לעמוד על שני –) היא מקצינה וִמדרדרת לָאנֹוֶרְקִסָּיה ֶנְרוֹוָזה לשונית" עברית רזה"של 
ּומניעיה , "מארחת"ה, הְּמֻחָּקהּפֹוֶאִטִּיים של התרּבּות -גינּוניה הלשוניים: סטורייםיסוד הי-גורמי

  .הְּמַחָּקה, "אורחת"תחרּותיים של התרּבּות ה-הַאּפֹולֹוֶגִטִּיים
  

, השֹועים והּפרנסים היהודיים" חצרות"טיפוחיהן של -שירת החול העברית בספרד היא בת
בחממות , מתחילתה, ִאם. יוקרה בארמונות הממלכות המוסלמיותשתפסו מקום של  ,הֶּמֶצָנאִטים

היתה , ממשל מוסלמיים צנועים יותר- בתחומי, ּבֶהְמֵשָכּה, וִאם, )1013-927(ֲחִליפּות קורדובה 
, מסּולסלת, אריסטוקראטית, שירה חצרונית, ִחּקּוָיה הערבי עצמו- ממש כמּוָשֹא, השירה המחקה

, ערכינו כיום כמסליד-מה שנתּפס בסולם. עיצּובה הסגנוניים- ינושֹאיה והן בכֵל-הן במיגוון
שירי ִהשתלחּות באויבי הּפטרון או שירי , תומך-שירי חנּוּפה לפטרון, למשל, כגון(ּכקיטשי 

כשהקונבנציה , אנריות בזמן ההוא'ז-היה מן המקּוּבלֹות התימאטיות) ִהתרברבּות ורימּום עצמי
הלשון - והוא הדין בתחום שימושי .ּפיּוטית- ירֹות על זו האסתטיתיש" מּושלכת"ֶאִתית - החברתית
מּושֹג במילים נרדפות -כפל"ּכ" ָטאּוטֹולֹוְגָיה"זמננו מוגדר הערך -כמעט בכל מילון בן: עצמם

זו " אובייקטיבית"הגדרה מילונית  ".חזרה על דברים שלא לצורך, לשון-ִיּתּור, בזו אחר זו
זמננו -לקונבנציה בת, ביודעין או שלא ביודעין, ביטוי היא נותנת. רחוקה מלהיות אובייקטיבית

ששלטה בימים  ,יותר מזו ההפּוכה והמנּוגדת לה קוטבית" אובייקטיבית"או " נכונה"שאינה 
נדרש ַּבשירה הערבית , "מיפגן ֶארּודיציה"כ מה שִנדרש בעינינו כיום ִלְפָגם. ההם בשירת ספרד

קצות "כמיתּוח כוחות הלשון עד )  השירה העברית שחיקתה אותה,ּודמּותּה-צלמּה- ּובבת(דאז 
לצביון . של המשורר) והמתמֵרן(היוצר - אמת לכוח-כמבחן, יכולתה וגבולותיה" ּבהונות

, ֲעָרב- הזמן בשירת-שמצא הפייטן העברי בן, של שירה חצרונית" רֹוקֹוקֹו"מעין , זה" גנדרני"
והן ִמַּבחּוץ הן מתוך היענּות לאתגר : בות דיאלקטיסי-נענתה השירה העברית הצעירה מתוך צמד

" ניּפּוח שרירים"אותו , את הדחף החיצון ".ִמִּבְפִנים"לשון עתיקה -מתוך המשך טבעי למסורת
שאיפתו היותר גדולה של משורר עברי : תחרּותי- הצורך האּפולוגטי, ּכמּובן, ּפירנס, לינגוויסטי

ניתן , הספר- לשון, הלשון החנּוטה זה מאות ַּבשנים, תגם בעברי"באותה עת היתה להוכיח כי 
לחיּוב ולשלילה גם , בספרות דור התחיה, תופעה שחזרה על עצמה מאוחר יותר" (לעשֹות זאת

  .במיטבו" חיקּוי מתוך ִהתחרּות"ובכך נתממש ה, )יחד
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ל הוענק מעצם "נעידוד ניכר ַלדחף ה": ִמִּבְפִנים" ַלמסורת –ומכאן , "ִמַּבחּוץ"עד כאן האתגר
סגנון זה . בחלקו השירי אך גם בחלקו הֶאִּפי, במעט של הסגנון הִמקראי-לא-טבעו הטאוטולוגי

תשתית ספרותית ומּושֹגית לכל תרבותו העברית של פייטן יהודי בספרד של , כמובן, היווה
 לָך ישתחוּויעבדּוָך עמים ו: "לדוגמה( הִמקראית לצורותיה ולגווניה ִּתְקּבֶֹלתה. אותם ימים
או צּורת ; )2,  שמות טו–" זה אלי וַאְנֵוהּו אלוֵהי אבי וארוממנהּו" ;29,  בראשית כז– " לאּומים

; )23,  שמות ה–" ַהֵּצל לא ִהצלָּת; 33,  בראשית לז–" ָטרֹף טַֹרף(" הדקדוקית הטיפוסית מקורה
ביטויים ; )15,  שמות ג– "לדור דור: "2,  בראשית ז–" ִשבָעה ִשבָעה ("ִהָּכְפלּות המילים

  אליטראציה ; )22, שמות י–" אֵפלה-חושך"; 11,  א בראשית–" דשא עשֹב("טאוטולוגיים 



והביט אל  שאת אינחש ה נשךוהיה ִאם "; 9,  שמות טו–" חלק שלל אשֹיגארדוף אויב אמר א(
ִדים  נקּוִדיםקּוע" (בגוף הּפרוזה הִמקראיתחריזה פנימית ; )9,  במדבר כא–" יח וְּנחֶֹשת הנחש
 ;)12,  שמות כ–" ָךלמען יאריכּון יֶמי ָךואת ִאֶּמ ָךּכּבד את אבי"; 10,  בראשית לא–" ִדיםּוברּו
עליהם '  וישב הָּיםּבִרכּבֹו ובפרשיו ַּב כי בא סוס ּפרעֹה(" חזרות סּוגסטיביות על אותה מילהוכן 

 כל אלה אינם אלא אפס –) 19,מות טוש –" ָּיםַה  ובני ישראל הלכו ביבשה בתוךָּיםאת מי ַה
הטבעית ָלאתגר הערבי  ההיענּות, אם כן. לשון הִמקרא קצהו של העושר הסגנוני שּבֹו משּוּפעת

אין ספק כי היותן . מעּומקה של מסורת לשונית מּושרשת, "ִמִּבְפִנים"ֻלְוָתה בשאיבה " ִמַּבחּוץ"
אף כי (הֵשִמיֹות זו של הלשונות , חה לשוניתֲעָרב נימנות ִעם אותה משפ-ֵעֶבר ולשון-של לשון

איפשרה היקלטּותֹו של ) דרומית לשון שמית – ואילו הערבית צפוניתהעברית היא לשון שמית 
ּבנוסף על , המוסלמי על ַּכַּנת תרבותם העברית של משוררי תור הזהב בספרד" הנטע הזר"

  ".ְרָאןֻּק"העל , וּבתכניו ִּכבסגנונ, עין של הִמקרא-לכל-השּפעתו הגלּויה
 

שָרְוָחה אותה , הוא ענה על הצורך בהפרכת האּכסיומה. תהליך זה לא נתרחש בחלל תרבותי ריק
 –על כל טּכסט אחר " ֻקרָאן"כי עדיפותו הסגנונית של ה, עת באינטליגנציה המוסלמית של ספרד

מאמץ המשותף מכאן ה. לעדיפותו התיאולוגית של האיסלאם על כל דת אחרת מקּבילה ּבהכרח
 תתעורר לחיים –שִאם רק תחּפוץ , יפהפיה נרדמת זו, לגלוריפיקאציה של הלשון העברית

היא , 13- הלקיּומּה אף ַּבמאה  וֵעדּות, אף לאחר ימי יהודה הלוי מגמה זו נתמשכה. חדשים
 עד לאחר – 1075לפני (אלחריזי . יהודה אלחריזישל " תחּכמוני"פתיחתו המחורזת של ספר 

 אלחריריּכי ּבקוראו את יצירתו הּפיּוטית של הּפייטן המּוסלמי  מעיד על עצמו ּבטּכסט זה) 1141
בזמנו  הִנמשלת, נתמלא רגשי התּפעלּות שהיו מעורבים ביגון עמוק על גורל הלשון העברית

ים הוא מתלונן על ִעְורֹוָנם של יהודים רב). תרתי משמע, ֶהֶבלל :כלומר(לאחיו הִמקראי של ַקִין 
באותה פתיחה הוא ממשיל את  3.מּוָדִעים לו, ִּככלל, שאין הם, ליופיה הגנּוז של לשון אבותינו

 –" טובת מראה מאוד) רבקה(והנערה ("הִמקראית  רבקהדמּותּה של -הלשון העברית לעלמה ּבת
דֹון , שנה מאוחר יותר 200-כ, כפי שעשֹה, ֶשֶאת שמה הוא נשבע לָפֵאר, )16, בראשית כד

שלמה איּבן מעניין כי הרבה לפני אלחריזי כתב רבי .  לדּולציניאה- יחֹוֶטה של סרוואנטס ִק
 4,פרט מאלף זה .העברי דקדּוק שיר דידאקטי המוקדש ּכולו ַל–ט בלבד " ּבעודו בן י–גבירול 

ובין התגשמּותה והתעצמּותה  דתית-לאּומיתֵגו - מעיד אף הוא ּבבירּור על החפיפה שבין זקיפת
הערבית הוותיקה " יריבתה"של שירה עברית צעירה שאיננה נרתעת מּפרוסודית -ניתהלשו

  .והמבּוססת
  

   מקורות ומקּבילֹות-  מסגרת-סיּפּור
  

הגומלין שבין העברית -הן ביחס :ּכפלייםל מתבלטת אותה סימּביוזה "בתחומי יצירת ריה
פילוסופי - התיאולוגי "ס אֹוּפּוסַמאגנּו"ב. הגומלין שבין שירה לאידיאולוגיה- והערבית והן בזיקת

אף שהספר כתוב במקורו ערבית . הוא ממחיש זאת מפורשות, "ספר הּכּוזרי", הנודע שלו
- מחקרית בלשון עם- דיכוטומיה ברורה בין כתיבה עיונית": תור הזהב"כמקובל בין מחברי (

חִֹגה -ַאל ִּכַתאּב"הוא מוכתר בשם המחורז הארוך ) הארץ ובין הכתיבה העברית ביצירה הפיוטית
ספרו של פייטן "). ספר ההוכחה והְרָאָיה לעזרת הדת המּושּפלת" ("דֹליל-דליל פי נצר ַאל- ּוַאל

ֲעָרב אך טוען בגלוי לבכורת -עושה זאת בלשון, ותיאולוג יהודי התובע את עלבון דתו ושפתו
והמהווה , ופיתפילוס-חיבור שכולו בתחומי ההפשטה התיאולוגית: יתר על כן. ֵעֶבר- שֹפת

כוח בתחום - שּכּולן מּוגשמות הגשמה פיוטית רבת, ִהשתמעּויֹות- בעקיפין מאניפסט ּפֹוֶאִטי עתיר
  .כתיבתו הלירית

  
שבין מסגרת - סיפורשל " קנקן"ל לקוראיו את מישנתו התיאולוגית ב"מציע ריה, כנהוג בתקופתו

  חסדאי איּבן המיוחסת ל -  תיש לשער כי הכיר את התכתובת המרתק. ההיסטורי ַלֶלֶגנדארי
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קיבל ,  שפירסמה כי זה האחרון–מלך ָּכַזְרָיה אשר לחוף הים השחור , יוסףול) 970-915(ַשּפרּוט
  5.עליו ועל בני עמו את תורת משה



, ) לספירת הנוצרים1000בקירוב סביב שנת (גּבאר -עּבד אלסיפור זה נכלל אף בכתביו של 
דת -ואשר כבר בגירסתו מופיעה דמותו של איש, לצרכיו שלותיאולוג מוסלמי שעשה בו שימוש 

  6".הּכּוזרי"ב" ֶהָחֵבר"יהודי כתקדים ּפרֹוטֹוִטיִּפי לזו של 
  

 ְּפֶיר ַאֶּבָלארהוא ספרו של התיאולוג הצרפתי , מסגרת דומה ביותר- לסיפור, נוצרי, מקור אחר
דת בין -עליו נערך פולמוס ,רקעאף אצלו משמש נאראטיב קונבנציונאלי זה ּכ). 1142-1079(

  7.יהודי ופילוסוף ראציונליסט, נוצרי
  
ראיות - היעדר. ל"גּבאר ופייר אּבלאר היו ידועים לריה- ראיות לכך שכתבי עּבד אל, כמובן, אין

הכוונה היא . המסגרת-  ולא בהקשר נאראטיבתוכןהפעם בתחום ה, דומה מתקשר למקור נוסף
  הסּוִפים8.סּוִפי ל שהחל כפילוסוף והפך ברבות הימים,אל גזאליהדת המוסלמי הנודע - לאיש

היוּו ּכת רוחנית שנוסדה ּבָפַרס ונודעה ) הסֹופיסטיםעם , בטעות, ראוי להקפיד ולא לזהותם(
גילה אל גזאלי כי אין , המהּפך בהתפתחותו ההגותית-בנקודת. מוסלמי שלה- במיסטיציזם הדתי

. שונות וִמּבקיעים פנימיים בכל אחת מהן לחודהפילוסופיה פטורה מסתירות בין אסכולות 
 בכלל ַראְציֹוידיו של ה-בנוסף לאכזבתו ִמקוצר, לעוקרו מן הפילוסופיה" הספיקה"הבחנה זו 

ָאמּון על חשיבה ראציונאליסטית , בלי ספק, ל היה"אף שריה. וההכרח להודות במיגּבלותיו
אמוציה מתמלא מֻחְלָיָתּה של  זה  ּובֹור- גהַמִּשֹי-ידיו של ּכוח-ף אצלו קוצרנחשֹ, מפוּכחת
במדעים . והדיּון-החקירה-הוא טבעו של מּוָשֹא, ל"לדידו של ריה, הטעם לכך .מיסטית

וכוחה , ושיעור-תפיסה- בר, הוא עומד לרשותנו, בנגישּות מובהקת המדוייקים מצטיין מּוָשֹא זה
הדיון הוא טבעו הנסתר של -  מּוָשֹאמה שאין כן כאשר. של התבונה יצלח עליו כאיזמל אנאליטי

שלא כמדעים המדוייקים שכולם ִנדרשים . תפיסתה של התבּונה להכילֹו-ּכֵלי ּכאן ִנְלִאים. ֵאלה
תורת ישראל ומהות האלֹוהּות אינן , פיסיקאלי או כימי, הִמתּבארֹות בחוק מתימאטי, עּובדֹותל

, ישּויֹות;  די להבין ולבאר ּביאור ֻמְשָֹּכל–בדֹות עּו. ּבפַֹעל,  חיותֵישּויֹותבחזקת עּובדֹות כי אם 
 קיּבּולּה- שּכֵלי, ּכאן כושלת הפילוסופיה.  ַליחס הלֹוִגישֵמֵעֶברתובעות ִהתמסרּות , לעומת זאת

  ...םמי-אין לקלוט את הים בכוס. הדיון- מּוָשֹא שלחלקו ותופסים רק את תבּוניים בלבד
  

  לוגיתמעמד הלשון העברית במישנתו התיאו
  

נתמקד בתפיסתו את מעמדה של לשון , ל" של ריהפיוטית-הלשוניתלצרכי העיּון ביכולתו 
 נפתח דיּונֹו של המחּבר ִּבבכורת השֹפה 9)פיסקה סו( "ספר הּכּוזרי"ב" מאמר השני"ב. הקודש
" ריהּכּוז"ובין מארחו ) הדת היהודי- איש" (ֶהָחֵבר"ִּבמרוצת הדיאלוג בין . ֶמְדיּוםּכ, העברית

אלה הנתפסים , מות והמדעים מטעים החבר כי מקורם של כל החכ)הלא הוא מלך ּכזריה(
התוחמת את המקור הזה אך איננה ְתחּוָמה (מצּוי ּכבר ביהדּות , תיזה ַלתפיסה המיסטית- כאנטי
ת הרמז לכך שְּתחּוַל את. ליוון ולרומי, לפרס ולָמַדי, וכי ִמן היהדּות הּושאל מקור זה לבבל, )ּבו

,  על הַראְציֹונוסף,  דת שנימנים ּבה– לעּומת רחבּותה והיקפה של דת ישראל מצּומצמתהתבּונה 
 מטעים המחּבר ּבדּברו על הלשון העברית –עניינים שאין התבונה עשויה לקולטם בעליל  גם

  :גבולות את אותם עוברוהגעתה -קליטתה- שטווח, עצמה
                 

  ,  "הּכּוזרי" ("הלשון ובמה שנכלל בה מהענייניםוהמעלה ָלעברית בעצם "
  ולא זאת בלבד שתורתנו    : "ובפרשנותו של הרב גניזי). תרגום איּבן תיּבֹון

  והיא ( שּבה היא ּכתּובה הלשוןאלא אף , כוללת ענייני חכמה עמוקים
   הנשֹגבים הענייניםהן מצד עצמה והן מצד , חשובה יותר) השֹפה העברית

  10."ּבההּכתּובים 
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 ציּון (ֶדנֹוַטְצָיהל אין העברית מצומצמת כשאר לשונות למטרות "שלפי תפיסת ריה, מכאן
הרבה אלא יש בכוחה לעשות , )באמצעות סימנים או מּונחיםהו לשמשמעותו הכללית של דבר כ

  אל מּוגּבלת, ראציונאלית,  גבולות הניתן לתפיסה מּושֹגיתהיא חוצה את": לקרוא ְּבֵשם" ִמיותר
תפיסה . עדיפותה של דת ישראל על שאר הדתות  מתבטאתּבהםש" עניינים נשֹגבים" ֵעֶבר אותם

  שאף גדולי , "מה שֵמֵעֶבר"מיסטית אל - זיקה דתית, "היהעניין האלו"זו מתקשרת למּושֹג 



ניחנים , "נביאים"אותם הקרויים , סגולה-ל מאמין שיחידי"ריה .הפילוסופים ֲחֵסִרים אותה
  .תמּותה-ורק בתיוּוכם מתגלה האל לבני" העניין האלוהי"באותו 

 
- נדרשים שלושה תנאי, שהם שֹוָפרֹו הקומוניקאטיבי, לאיפשּורֹו של הקשר בין האל לנביאיו

היא ניתנת רק בתחומיה של ארץ ישראל או  )ב. ישראל- אין נבּואה ניתנת אלא לבן) א: יסוד
חובה החלה על מי ', בקיומה של עבודת ההיא מותנית  )ג. בארצות הסמוכות לגבולותיה
  .שנימנה על בני ישראל בלבד

  
) מעיין(ְוֵעין  /ְמקֹום ַהְּפָלאֹות"ּכינּוָיּה של הארץ : מקום-לעניין התנאי השני ראוי לציין שני מראי

כל מי שנתנבא לא נתנּבא ּכי אם ָּבּה ): "פיסקה יד" (מאמר השני"  ודברי החבר ב11"ַהְּנבּואֹות
וכבר היו . ויחזקאל ודניאל ַּבֲעבּוָרּה, הנה נתנבא אברהם כדי שיעבור בה. או ַּבֲעבּוָרּה) י"בא(

נמצאים בבית ראשון וראו בו השכינה אשר בִהָּמְצָאּה היה מגיע לנבּואה ּכל המּוכן לה 
לעלות לארץ ולהתהלך  לצוֹותֹו, ִעם אברהם התייחד הדיּבּור".. :ומפרש הרב גניזי". מהסגּולה

על חורבן בית שני וקיבוץ (לדניאל , )על שוב ישראל לאדמתם(ליחזקאל היתה הנבואה . בה
טעם נוסף לנבואת יחזקאל . הרי שנבואות אלו בגלל ארץ ישראל הן, )גלויות לעתיד לבוא

ובִהָּמֵצא , וראו בו את גילוי השכינה, כי הם חיו בעוד בית ראשון קיים, ודניאל בחוץ לארץ הוא
מי . (ַעם הסגולה, מבני ישראל, תה אפשרית קבלת הנבואה לכל המוכשר לקבלתההי, השכינה

   12)."לא הפסיד מעלתה גם בצאתו ממנה, שזכה כבר לנבואה בארץ
  

מתּבלטת ַּבּפיסקה , זו שאיפיינה את שירת ספרד, מגמת הריהביליטאציה ורימּום הלשון העברית
  :בשאלת הּכּוזרי ובתשובת החבר עליה, הבאה

  
              "     יותר שֵלמה   היא? ֲעָרב)ה(היש לעברית מעלה על לשון : אמר הכוזרי
  ."ואנחנו רואים את זה בעינינו,                 ורחבה ממנה

  
  : ובפירוש הרב גניזי

  
               "  הלא הערבית היא שֹפה מושלמת  ? וכי יש לעברית עדיפּות על הערבית

  ." ונוכל להבחין בזאת בעצמנו,               יותר
  

  :החבר, ל מפי שופרו ודוברו"על כך משיב ריה
  

               "  והיא . נתדלדלה בדלּותם וצרה במיעּוטם, מצא אותה מה שמצא נושֹאיה
  שהיא הלשון אשר , הקבלה.                בעצמה החשּובה שַּבלשונות ִמַּקָּבָלה ּוְסָבָרה

   ומעלתה מדרך -  - -. ובה דיברו שניהם, יתברך עם אדם וחווה' בה ה               דיבר 
  כל  , במה שהיה צריך אליו מהמליצה,                הסברא לפי העם המשתמשים בה

  למלכי (חסר להם )ת( היתכן שי-  - -               ֶשֵּכן ִעם הנבואה הפושטת ביניהם 
  כאשר תחסר לנו , שהיו צריכים אליה לדברבעת ) משה ויהושע,                ישֹראל

  "?               היום ַּבֲעבּור שאבדה הלשון ממנו
  

  :ובפירוש גניזי
  

               "  והצטמקה , נתדלדלה בדלּוָתם, קרה לעברית מה שקרה לדובריה
  , הן מצד המסורת, היא החשובה שבלשונות, אולם מצד עצמה.                במיעּוָטם

     יתברך ִעם ' כי היא הלשון אשר בה דיּבר ה, מצד המסורת.             והן מצד הְּסָבָרה
  ללא , משעת בריאתם(והיא השֹפה שדיּברּו בה אדם וחווה ,                אדם וחווה

  והמילה ', אדמה'שנגזרה מ' אדם'המילה , ורָאָיה לזה).                לימּוד והסּכמה
 '                'ינחמנו'מ' נַֹח'ו' ָשת'מ' ֵשת'ו' קניתי'מ' קין'ו', חי'מ' חווה'ו', איש'מ' אשה

- - -
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  ,    דוד ושלמה, יהושע, משה,  היתכן שתחסר מליצה למלכי ישֹראל



  13"?את השפה כמו שתחסר לנו היום בגלל ִשכחתנּו, בעת שיזדקקו אליה
  

ֲעָבָרּה ועתידּה , ות דילדּולה בהווהזו שלמר, השֹפהתפיסה אּפולוגטית זו של תביעת עלבון 
: ל"של ריה את תפיסת הגלּות חופפת חפיפה שֵלמה –היסטורי - הפוכים קוטבית לקפאונה הזמני

אף יסוריו של העם . ליושנה המושפל זמנית ועתיד להחזיר עטרתוהעם את תביעת עלבונו של 
  הדחף להפגין 14". הסיגים מתוכנוּבֹור הָּבר ממנו ויציאת: "בגלות תכליתם היא טיהּור וזיּכּוך

אינו אלא , ל"שירית של ריה-ִרקעּה של גאוניותו הלשוניתהעומד ּב, "ְלַמה לשון זו מסוגלת"
  .לשון, ארץ, אומה, החזרת התפארת הגזּולה של דת: הֹוליסטית, יוצא של תפיסה מקיפה- ּפַֹעל

 
  :רשימת מקורות

                                                                  
.   1  .552-551עמּודֹות , א"ת-ירושלים, האנציקלופדיה העברית, )Torquemada(ע טֹוְרֶקָמָדה "ע

.  2  "/ ידיעות אחרונות", "השם-מיתות משונות וקידוש, עינויים. "דן, אלמגור
  .  19' ע, )13.12.91(ב "טבת התשנ' ו, א"ת, אמנות* ספרות *  תרבות     
3 .Halkin, Simon. “The Medieval Jewish Attitude Towards Hebrew", ‘Biblical and      

Other Studies', (ed) A. Altman, Cambridge, Mass, 1976, pp. 235-40.                      
4         .Carmi, T. (ed. & trans.), Hebrew Verse, Penguin Books, New York, 1981, p. 26 
5.         Husik, Isaac. ‘A History of Medieval Jewish Philosophy’, New York,                  

Philadelphia,1958, pp. 153-4. 
.   6  .196עמּודה , האנציקלופדיה העברית, )פילוסופית-ִמשנתו הדתית(יהודה הלוי ' ע ר"ע

  .שם, שם . 7
8  .         Kaufmann, David, Judah Halewi, Versuch einer Charakteristik, Breslau, 1877,   

reprinted in Gesammelte Schriften (ed.) Brann, Frankfurt a. M., 1910, Vol. II.     
pp. 99-151.                                                                                                                      

 .142' ע, ד"תש, ברק-בני, הוצאת המפרש, "הּכּוזרי המפורש. "מרדכי, גניזי  . 9
  .שם, שם. 10
  .84 'ע ,ו"תשכ ,שוקן, א"ת-ירושלים, )שירמן. ח: ך ומבארעור" (שירים נבחרים. "יהודה, הלוי. 11
  .90-88ע "ע, "הּכּוזרי המפורש. "מרדכי, גניזי. 12
  .145-142ע "ע, שם. 13
  .124' ע, שם. 14
  

  
 המשך המאמר יובא בגיליון הבא

  
  

  
  
  

    ,ָּתִמיד ִהְתַּגְעַּגְעִּתי ֶאל צּוָרה יֹוֵתר ְנִגיָׁשה

  לֹא ִמַּדי ְּפרֹוָזהֶׁשּלֹא ִּתְהֶיה ִׁשיָרה ִמַּדי ְו

  ,ְותּוַבן ִמְּבִלי ֶׁשְּתַסֵּכן ִאיׁש

  .לֹא ֶאת ַהּכֹוֵתב ְולֹא ֶאת ַהּקֹוֵרא ְּבִעּנּוֵיי ּתֶֹפת
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  סלב מילוש'צ
ויאריה סת: תרגום



  עודד פלד  קרן רחל קוך 

  הצייר מצייר   מן ההרים
  ]נתן זייטלבך[  ֵרד ֵאַלי " ַהַּפָּסל ְמַפֵּסל, ַהּסֹוֵפר ְמַסֵּפר, ַהַּצָּיר ְמַצֵּיר"

  ִמן ֶהָהִרים
  ַהַּפָּסל ְמַפֵּסל, ַהּסֹוֵפר ְמַסֵּפר,  ְמַצֵּירַּצָּירַה

  ָּבִהיר ְּכמֹוָתם
  ל ּבֶֹקר ְוֵזַעת ְּגָׁשִמיםנֹוֵטף ַטל ֶׁש  הּוא ַהר, הּוא חֶֹרׁש. ׁשֹוֵרר לֹא ָׁשרְַאְך ַהְּמ

  רּוַח ֲחִריִׁשי, ֵצל ָלָבן ְמַהֵּלְך ַּבֲחֵׁשָכה  ֵרד ֵאַלי

  ִמן ֶהָהִרים
  ֵאֶלם ַּבֶּסַלע-ִמַּלת, ְמַפֵּזז ָּבַעְלָוה

  ֲעטּוף ַׂשִּקים ֶׁשל חֹול ִמְדָּבר
  .ְוִקיסֹוס ֵאלֹות  ֵסֶתר ַּבְּסַבְך-ְּדַבר

    .ֲאִני ַאְמִּתין. ֵרד

  ,ל ַעְנֵפי ֵאָלה ְּבֵעיֻרִּמי ַהְּמֻבָּיׁשְּבֵצ
  ָתהְּבֵראִׁשית ָהָאֶרץ רַֹגע ָהְי

  ,ְמַחּכֹות י ֶׁשָּכלּוְּבֵעיַנ
  ,ְּבעֹור ָסדּוק ִמּכֶֹבד ַהֵּלילֹות  ּוַפְיַטן ְּבִריָאה ַעל ְּפֵני ַמִים ָרַחף

   ,רֹותִמּיֶֹבׁש ְנָה
  ֵרד ִמן ֶהָהִרים

  ,ְּפַסע ֶאל ּתֹוְך ָהֵעֶמק

  .ֲאִני ֵאָחֵבא ֵמֲאחֹוֵרי ְסָלִעים

.ַאָּתה ַּתְמִׁשיְך ָלֶלֶכת

  ָׁשם ְּבָגְבֵהי ַהַּקִיץ-ְוֵאי

  מֹוֵרד ַהַּפְיָטן ּומֹוֵׁשְך

  ִמִּכְבַׁשן ָהָאִסיף ַלִּפידֹו

  .ְוֶאת ְּכִסילּותֹו ַּגם ַיַחד
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  רה ָׁשֶנֶר
 ויאריה סת: תרגום



  גן עדני

  ְוַהַּגן ָהָיה לֹוֵהט ִּבְפִריָחה ַסְסּגֹוִנית...
  ִהָּכה ּבֹוִהיְניֹותלֶֹבן ָּבׂשּום ֶׁשל . ַעִּתיָקה

  ְּבֵעיַני  זאב-איליה בר
  ,ִׁשֳּבֵלי ֲאזֹוִביֹון ְּכֻחלֹות חֹוְללּו ָׁשם ָּברּוַח  עם מות הרקפות  .ַרָּכה, ִמֶּנֶגד ִליָלִכית ַוֲאחֹוָתן –

  ִּפּתּו ֵעיַני ְלָאֳהָבן, ְונּוִריֹות ְּבכֹוָתרֹות ְּפרּומֹות  ,ִעם מֹות ָהַרָּקפֹות ,ָּבָאִביב ,ַּגם ַהָּׁשָנה
  ֶׁשּנֹוֲאׁשּוְמַרֵחף ֲעַדִין ַהָּורֹד ְלַיד ְסָלִעים   ְּבִחיּוִכים ְוֻרִּדים ּוְצֻהִּבים ַוֲאֻדִּמים

  .ַעֶּיֶפתִמִּצְמִחַּית ַהחֶֹרף ַהִּמְת  .ְּכֵחץ ָׁשלּוַח
   ִמְרֶעהִׁשְטֵחיְמַגְּדֵלי ַהָּבָקר ְּכָבר ְמַגְּדִרים   ...ַּגִּני,            הֹוי ַּגן ֶעְדִני ֶׁשִלי

ֵרפֹותִלְקַראת ַהַּקִיץ ַהָּקֵרב ְוַהּׂשׂ  ? ָנַגְסִּתי ִּפְתאֹם ַּבְּפִרי ּוַמּדּוַע–  ְ.  
  הּוא ָאַסר ְּבַתְכִלית ּוִמַּדַעת! ֵהן ָאַסר  ִמְזַּדְּקִרים  ,קֹוֵצי ַּבְרָקן ְיַרְקַרִּקים

  .ַטָּוס ִּבְפִריחֹות ְסַגְלַּגּלֹות-ְּבַגֲאַות  .ָלַגַעת ַּבְּפִרי ָהָארּור
  ?ַהּטֹוב ְוָהַרע    ַמה ַּלְּפִריָחה ַהְּמַׁשַּגַעת ּוְלַדַעת 

   ִּפָּקחֹון נֹוָרא –   ָׁשִנים ְּבבַֹהק ֶּבן ַאְלֵפי  ,ָצאִפי-ְּבמֹוְרדֹות ֵּתל ַא
  ִלְראֹות ַּגן ֶעְדִני ְּבִתְפֶאֶרת ָמְׁשָלה   ִמְתָּפְרִצים ְּכָתִמים ֲאֻדִּמים ,ֶׁשל ִעיר ְלָבָנה

  ת ִעְצבֹון ָׁשָרָשיו ְוָלַדַע  .ֵּבין ִקֵּני ַהִּצֳּפִרים
  .הֹוֵלְך ָוָרע  ,ְׂשדֹות ִחָּטה ְּבָירֹק ֵּכֶהה ָנִעים ָּברּוַח

  ֵמַעָּתה  .ַלְּמכֹונֹות ,ַמְמִּתיִנים ַלָּצהֹב ַהָּיֵבׁש
  ַעל ְּגחֹוִני ֶאְזַחל   ,ְמֻמְׁשָמִעים) ַּגְרְּגֵרי ִחְמָצה(ִׂשיֵחי חּומּוס 
  ָּכל ָיַמי ֶאְזַחל  ָיַדי ָהְרֵעבֹות .  ְלאֶֹפקְּפרּוִׂשים ֵמאֶֹפק

  .ִּכי ִצָּוה  עֹוְקרֹות אֹוָתם ִמּנַֹעם ִרְגֵבי ַאְדָמָתם 
  ְּפִריָחה ְּבׂשּוָמהה ֹוִהיְנָיַהּבּוְלֵעת ִניָסן ַּתֲעֶלה   ".ַחְמֶלה ָמַלאן" - ֶאל ְקִלַּית ָהֵאׁש ָהַעִּתיָקה

  ְוהּוא ְזַמן  
  ַחָּמִנּיֹות, ְלאֶֹרְך ַנַחל ָהֵאָלה, ְּבַיֲערֹות ֲחרּוִבית .ֵחרּוִתי

    . ַּבֵּלילֹות ַהָּקִריםרֹאָׁשןְצַהְבַהבֹות ַמְׁשִּפילֹות 
  ה ִראׁשֹון ִמְתַחְנְחנֹות ִּבְתִפָּלה ֲאֻרָּכהְּבאֹור ַחָּמ

  .ִמִּמְזָרח ְלַמֲעָרב
  עֹוד ְמַעט ְוַגְרִעיִנים ֲאפִֹרים ַיַעְברּו ִּבְׁשאֹון

  . ַהַּכּדּורְּבִמְגְרֵׁשי ֶאל ִּפּיֹות ַהּׁשֹוֲאִגים ַמָּׂשִאּיֹות
  

  -ֶלְך ָאִכיׁשִיַׁשי ִּבְפֵני ַהֶּמ-ְּבִעירֹו ֶׁשל ָּגְלָית ִהְׁשַּתָּטה ֶּבן
  .ִלְפָעִמים!" ַּכָּמה טֹוָבה ִהיא ַהְּׁשטּות"
  

  ֲאִני ַּכִנְרֶאה לֹא ָאִבין, ַּגם ָּבָאִביב ַהֶּזה
 .ֵּכיַצד ְלֶפַתע ַּכָּלִנּיֹות הֹוְפכֹות ִלְפָרִגים
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  ברכה רוזנפלד

   מחזור שירי שולמית:מתוך

  יםַאְּת ְּתָמְרִקי ֶאת ַהְּבָקִר

  ַּתְזִליִפי ִלימֹוִנים

   ְּבִׂשְמלֹוַתִיְך ִניחֹוחֹות ַיְסִמין

  מֹור ִּבְׂשָעֵרְך 

  ּוְלבֹוָנה 

  ָעְרָמהְּב             

  ְּתַאְּלִפי ֶאת ַהְּנָחִׁשים

  ָלִעִּזים ִמן ַהִּגְלָעד ְּתַלְּמִדי ִּדּלּוִגים

 לנה פיינבורג: ציור  ִּבְכָרַמִיְך ׁשּוָעִלים ְּבָחְכָמה ְמַרְחְרִחים
   יֹוֶׁשֶבת ַּבַּגִּניםְוַאְּת

  ְּתָלִמים, ָהרּוַח ְּבַגֵּבְך ְּתָלִמים

  ְּכֶׁשֶּלָהבֹות ַּבֲאָרִזים
  יעקב ברזילי

  ַוֲאזֹוֵבי ַהִּקיר ִמְׁשּתֹוְקִקים
  - ָלְך ַהֶּלָהָבה -עֹוד ְמַדְּבִרים ָּבְך   בגני

  ְּבֶאְצְּבעֹות ְּכִמיָהה ַיְדִליקּו זַֹהר  ָקָראִתי ןְלמֹוָגַהַאֶׁשל ֵעץ ְּבֵסֶפר ִזְכרֹונֹוָתיו 

  ֲערּוגֹות ַהּבֶֹׂשם  צֹוַבַעת ָהֲאָדָמה ְּבִצְבֵעי ּבֶֹקר, ַעל ַהְּזִריָחה

  ַעַּפֲעמֹוֵני ַהִּגְלּבֹו  ְתַעְּקִׁשים ְלסֹוֵכְך ָעָליוִמ, ְוָעָליו

  .ְּברֹוׁש ִּתְדָהר ּוְתַאּׁשּור ַיְחָּדו  .ֶׁשָחַקְקִּתי סֹודֹוַתי ִּבְקִלּפֹוָתיו, ְוַגם ָעַלי
    

            
  

  
  בעליית הגג

  
  ,ִלְכֶׁשִּיְפרֹס ַהַּׁשַחר ְּכָנָפיו

  
  ,ִויסֵֹכְך אֹורֹו ַעל ַהְּיקּום

  
  ,ַּבֲעִלַּית ַהַּגג ִלי ֵאֵׁשב

  ּוְכִמְנַין ָהֶאְתמֹוִלים ֶׁשּלֹא ָיׁשּובּו 

  ה ֲאַחֶּכהַחֵּכ

   חֹוְלִפיםִריםָׁשֲחי  ִמֵּדלֹוְּכַחּכֹות 

  ִלְטּבֹל ָראִׁשי

 .ְּבַקֲעַרת ְזִליפֹוָתיו
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  פדריקו גרסיה לורקה

  ןָמיְטִואודה ְל

 רמי סערי: תרגום
 

  ְּבִאיְסט ִריֶבר ּוִבְּברֹוְנְקס  ,אֹוֵיב ַהָּסִטיר
  ֶאת ָמְתֵניֶהם ְראּוְוֶהָׁשרּו ַהַּבחּוִרים   ,אֹוֵיב ַהֶּגֶפן

  .ַּבַּפִּטיׁש, ָּבעֹור, ַּבֶּׁשֶמן, ַּבַּגְלַּגל  .ְואֹוֵהב ַהּגּוִפים ִמַּתַחת ַלַּבד ַהַּגס
  ים הֹוִציאּו ֶאת ַהֶּכֶסף ֵמַהְּסָלִעיםִּתְׁשִעים ֶאֶלף ּכֹוִר  

  .ְוַהְּיָלִדים ִצְּירּו ַמְדֵרגֹות ּוֶּפְרְסֶּפְקִטיבֹות  יִֹפי ַּגְבִרי, ַאף לֹא ְלֶרַגע ֶאָחד ְוָיִחיד
    ,ַּבְרֶזל-ְּבמֹוָדעֹות ּוִבְמִסּלֹות, ֶׁשְּבָהֵרי ֶּפָחם

  ,ן ָיַׁשַאְך ַאף לֹא ֶאָחד ֵמֶהם  ָחַלְמָּת ִלְהיֹות ָנָהר ְוִליׁשֹן ְּכמֹו ָנָהר
  ,ַאף לֹא ֶאָחד ָרָצה ִלְהיֹות ַהָּנָהר  ים ְּבָחְזָךִעם אֹותֹו ָחֵבר ֶׁשָּיִׂש

  ַאף לֹא ֶאָחד ָאַהב ֶאת ֶהָעִלים ַהְּגדֹוִלים  .ְּכֵאב ָקָטן ֶׁשל ָנֵמר ִנְבָער
  .ה ֶׁשל ַהחֹוףַאף לֹא ֶאָחד ֶאת ַהָּלׁשֹון ַהְּכֻחָּל  

    ָזָכר, ָאָדם ֶׁשל ָּדם, ַאף לֹא ְלֶרַגע ֶאָחד ְוָיִחיד
  ְּבִאיְסט ִריֶבר ּוֵבְקִויְנְסּבֹורֹו  ,וֹוְלט ִויְטָמן ַהָּזֵקן ַהָּיֶפה, ֶּגֶבר ּבֹוֵדד ַּבָּים

  ,ֶנֶאְבקּו ַהַּבחּוִרים ַּבַּתֲעִׂשָּיה  ,ִּכי ַעל ַהַּגּגֹות ַהְּׁשטּוִחים
  ַהְּיהּוִדים ָמְכרּו ְלַּפאן ֶׁשל ַהָּנָהר  ,ְוֵהם ִמְתּגֹוְדִדים ַּבָּבִרים
  ,ֶאת ׁשֹוַׁשַּנת ַהִּמיָלה  ,ַהִּביִביםיֹוְצִאים ִּבְצרֹורֹות ֵמ

  ְוַהָּׁשַמִים ָׁשְפכּו ַעל ַהְּגָׁשִרים ְוַהַּגּגֹות  רֹוֲעִדים ֵּבין ַרְגֵלי ַהַּנָהִגים
  .ֶעְדֵרי ִּביזֹוִנים ֶׁשָהרּוַח ָהַדף  ,אֹו ִמְסּתֹוְבִבים ַעל ִמְׁשְטֵחי ַהַּלֲעָנה

    .ַהִּמְתרֹוְמִמים, וֹוְלט ִויְטָמן, ַמְצִּביִעים ָעֶליָך
  ,ַאְך ַאף לֹא ֶאָחד ֵמֶהם ֶנֱעַצר  

  ,ַאף לֹא ֶאָחד ָרָצה ִלְהיֹות ָעָנן  ְוצֹוְנִחים! ַּגם הּוא! ַּגם הּוא ָּכֶזה
  ַאְך לֹא ֶאָחד ִחֵּפׂש ֶאת ַהְּׁשָרִכים  ,ַעל ְזָקְנָך ַהָּטהֹור ַהֵּמִאיר

  .ְוֶאת ַהַּגְלַּגל ַהָּצהֹב ֶׁשל ַהַּטְנּבּור  ,ם ֵמַהחֹולְׁשחִֹרי, ְּבִהיֵרי ַהָּצפֹון
    ֲאַסְפסּוף ְקִריאֹות ְוַהֲעָויֹות

  ְּכֶׁשִּיְזַרח ַהָּיֵרַח  ,ְּכמֹו ַהֲחתּוִלים ּוְכמֹו ַהְּנָחִׁשים
  ;ִיְסּתֹוְבבּו ַהַּגְלִּגּלֹות ְּכֵדי ְלָהִביְך ֶאת ַהָּׁשַמִים  .ַהִּמְתרֹוְמִמים, וֹוְלט ִויְטָמן, ַהִּמְתרֹוְמִמים

  ִטים ַּתִּקיף ֶאת ַהִּזָּכרֹוןֶּגֶדר ְמָח  ,ָּבָׂשר ִּבְׁשִביל ׁשֹוט, ֲעכּוִרים ִמְּדָמעֹות
  .ַהֵּמִתים ִיְּׂשאּו ֶאת ִמי ֶׁשֵאיָנם עֹוְבִדים-ַוֲארֹונֹות  .ַמָּגף אֹו ְנִׁשיָכה ֶׁשל ְמַאְּלֵפי ַחּיֹות

    
  ְניּו יֹוְרק ֶׁשל ִטין  ֶאְצָּבעֹות ְצבּועֹות! ם הּואַּג! ַּגם הּוא ָּכֶזה

  .ְניּו יֹוְרק ֶׁשל ַּתִיל ְוֶׁשל ָמֶות  ,ֻמְפנֹות ְלֵעֶבר ַהָּגָדה ֶׁשל ֲחלֹוְמָך
  ?ֶזה ַמְלָאְך ָחבּוי ְּבֶלְחֵיְךֵאי  ְּכֶׁשַהָּיִדיד אֹוֵכל ֶאת ַהַּתּפּוַח ֶׁשְּלָך

  ?ֵאיֶזה קֹול ֻמְׁשָלם יֹאַמר ֶאת ֲאִמּתֹות ַהִחָּטה  ,ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְמַעט ִמַּטַעם ַהֶּבְנִזין
  ?ָמן ַהּנֹוָרא ֶׁשל ַּכָּלִנּיֹוַתִיְך ַהֻּמְכָּתמֹותִמי ֶאת ֲחלֹו  ְוַהֶּׁשֶמׁש ָׁשר ַּבַּטּבּוִרים

    .ֶׁשל ַּבחּוִרים ַהְּמַׂשֲחִקים ִמַּתַחת ַלְּגָׁשִרים
  ,וֹוְלט ִויְטָמן ַהָּזֵקן ַהָּיֶפה, ַאף לֹא ְלֶרַגע ֶאָחד ְוָיִחיד  

  ,לֹא ָחַדְלִּתי ִלְראֹות ֶאת ְזֵקְנָך ַהָּמֵלא ַּפְרָּפִרים  ,ַאָּתה לֹא ִחַּפְׂשָּת ֶאת ָהֵעיַנִים ַהְּׂשרּוטֹותַאְך 
  ,ֶאת ִּכְתֵפי ַהְּקִטיָפה ֶׁשְּלָך ֶׁשַהְּלָבָנה ִּכְּלָתה  ,ְולֹא ֶאת ַהִּבָּצה ַהְּׁשחָֹרה ִמְּׁשחֹור ֶׁשָּבּה ַמְטִּביִעים ְיָלִדים

  , ַיְרֵכי ַאּפֹולֹו ְּבתּוִלי,ֶאת ְיֵרֶכיָך  ,ְולֹא ֶאת ָהרֹק ַהָּקפּוא
  ;ֶאת קֹוְלָך ְּכמֹו ַעּמּוד ֶׁשל ֵאֶפר  ,ְולֹא ֶאת ַהִּפּתּוִלים ַהְּפצּוִעים ְּכמֹו ֶּבֶטן ַקְרָּפָדה

  ,ָיִׁשיׁש ָיֶפה ְּכמֹו ָהֲעָרֶפל  ים ַּבְּמכֹוִנּיֹות ּוַבֶּטַרּסֹותֵאֶּלה ַהּנֹוְׂשִאים ֶאת ַהִּמְתרֹוְמִמ
  ָהִמיָת ַמָּמׁש ְּכמֹו ִצּפֹור  .ְּבעֹוד ַהְּלָבָנה ַמְלָקה אֹוָתם ְּבִפּנֹות ָהֵאיָמה

  ,ְוַהִּסָּכה ְנעּוָצה ְּבֶעְרָוְתָך  
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  ,ַאָּתה ִחַּפְׂשָּת ֵעירֹם ֶׁשִּיְהֶיה ְּכמֹו ָנָהר  !רֹוְצֵחי יֹוִנים, ִמְתרֹוְמֵמי ָּכל ָהעֹוָלם

  ,ְלַּגל ִעם ָהַאָּצהַוֲחלֹום ֶׁשְּיַחֵּבר ֶאת ַהַּג
  ,ַקֶמְלָיה ֶׁשל מֹוְתָך, ֲאִבי ְּגִסיָסְתָך

  .ַהַּמְׁשֶוה ַהָּכמּוס ֶׁשְּלָך-ֶׁשֶּיֱהֶמה ְּבַלָהבֹות ַקו
  

  ִּכי ֻמְצָּדק ֶׁשַהֶּגֶבר לֹא ְיַחֵּפׂש ֶאת ָהעֶֹנג
  .ּוְנֶּגל ַהָּדִמים ֶׁשל ַהּבֶֹקר ַהָּקֵרב'ְּבג

  , ֶהם ִמְׁשַּתְּמִטים ֵמַהַחִּייםַלָּׁשַמִים ֵיׁש חֹוִפים ֶׁשָּב
  .ְוֵיׁש ּגּוִפים ֶׁשַאל ָלֶהם ַלֲחזֹר ַעל ַעְצָמם ִעם ֲעלֹות ַהַּׁשַחר

  .ְּכָלבֹות ֶׁשל ַהִּׁשּדֹות. ֲעָבִדים ֶׁשל ָהִאָּׁשה
  ְּפתּוִחים ַּבִּכָּכרֹות ְּבַקַּדַחת ֶׁשל ְמִניָפה

  .ֹוְרִבים ְּבנֹוִפים ֻנְקִׁשים ֶׁשל רֹוׁשאֹו א
  

  ַהָּמֶות! לֹא ִיְהיּו ַרֲחִמים
  ָזב ֵמֵעיֵניֶכם

  .ּוְמַקֵּבץ ְּפָרִחים ֲאפִֹרים ַעל ְּגַדת ַהִּטין
  !!ִהּכֹונּו! לֹא ִיְהיּו ַרֲחִמים

  , ַהְּטהֹוִרים, ִּכי ַהְּמֻבְלָּבִלים 
  .ְּתִסיָסה ַוֲחלֹום, ֲחלֹום, ְּגִסיָסה, ְּגִסיָסה  יםַהַּמְפִציִר, ַהְּמֻסָּמִנים, ַהְּקָלִסִּיים

  .ְּגִסיָסה, ְּגִסיָסה, ְיִדיִדי, ֶזהּו ָהעֹוָלם  .ַהֵחֶׁשק-ִיְסְּגרּו ִּבְפֵניֶכם ֶאת ַׁשֲעֵרי ֶנֶׁשף
  .ַהֵּמִתים ִנְרָקִבים ִמַּתַחת ִלְׁשעֹון ֶהָעִרים  

  ,ִּמְלָחָמה עֹוֶבֶרת ִּבְבִכי ִעם ִמיְליֹון ֻחְלּדֹות ֲאפֹורֹותַה  נּום ַעל ְּגדֹות ַהַהְדסֹון, וֹוְלט ִויְטָמן ַהָּנֶאה, ְוַאָּתה
  ָהֲעִׁשיִרים נֹוְתִנים ַלֲאהּובֹוֵתיֶהם  .ְלֵעֶבר ַהּקֶֹטב ְוָיֶדיָך ְּפתּוחֹות ְנָךְזָק

  ,ּגֹוְסִסים ְקַטִּנים מּוָאִרים  ְלׁשֹוְנָך קֹוֵראת , ֵחָמר ַרְך אֹו ֶׁשֶלג
  .לֹא טֹוִבים ְולֹא ְקדֹוִׁשים, ְוַהַחִּיים ֵאיָנם ֲאִציִלִּיים  . ַחְסַרת ַהּגּוףַלֲחֵבִרים ֶׁשִּיְתַאְּבלּו ַעל ַאַּיְלְּתָך

    
  ֹוְלַהְדִריְך ֶאת ְּתׁשּוָקת, ִאם ִיְרֶצה, ַהֶּגֶבר ָיכֹל  .ְמאּום לֹא נֹוָתר: נּום

  .ְלֵעֶבר עֹוֵרק ֶׁשל ַאְלמֹג אֹו ְלֵעֶבר ֵעירֹם ֶׁשל ְּתֵכֶלת  ,ִרּקּוד ֶׁשל ִקירֹות ַמְסִעיר ֶאת ָהֲעָרבֹות
  ָמָחר ִיְהיּו ָהֲאָהבֹות ְסָלִעים ְוַהְּזַמן  .ְוָאֶמִריָקה מּוֶצֶפת ְמכֹונֹות ּוֶבִכי

  .רּוַח ָרדּום ֶׁשָּבא ָּבֲעָנִפים-ַמַּׁשב  ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשָהרּוַח ָהֵאיָתן ֶׁשל ֶהָעמֹק ַּבֵּלילֹות
    ,ַיֲעקֹר ְּפָרִחים ְואֹוִתּיֹות ֵמַהֶּקֶׁשת ֶׁשָּבּה ַאָּתה ָנם

  ,וֹוְלט ִויְטָמן ַהָּזֵקן, ָלֵכן ֵאיִני ֵמִרים ֶאת קֹוִלי  ֶּיֶלד ָׁשחֹר ְיַבֵּׂשר ַלְּלָבִנים ֶׁשל ַהָּזָהבְוֶׁש
  ֶנֶגד ַהֶּיֶלד ָהרֹוֵׁשם .ַעל ּבֹואֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ַהִּׁשּבֶֹלת

  .ל ַהָּכִריתֵׁשם ֶׁשל ַיְלָּדה ַע 
  ְולֹא ֶנֶגד ַהָּבחּור ַהִּמְתַלֵּבׁש ְּכַכָּלה

  ,ְּבַמֲחַׁשֵּכי ָהָארֹון
  ְולֹא ֶנֶגד ַּגְלמּוֵדי ַהָּקִזינֹו

  ,ַהּׁשֹוִתים ְּבִתעּוב ִמֵּמיֵמי ַהְּזנּות
  ְולֹא ֶנֶגד ַהְּגָבִרים ְיֻרֵּקי ַהַּמָּבט

  . ַּבְּׁשִתיָקהָהאֹוֲהִבים ֶּגֶבר ְוצֹוְרִבים ֶאת ִׂשְפֵתיֶהם
  ,ִמְתרֹוְמֵמי ֶהָעִרים, ֲאָבל ֵּכן ֶנְגְּדֶכם

  .ֶׁשְּבַׂשְרֶכם ָנפּוַח ּוַמְחַׁשְבְּתֶכם ְמֻטֶּנֶפת
  אֹוְיִבים ַחְסֵרי ֲחלֹום. ִמְפָלצֹות. ִאָּמהֹות ֶׁשל ֶרֶפׁש

  .ֶׁשל ָהַאֲהָבה ַהְּמַחֶּלֶקת ְנָזִרים ֶׁשל ִׂשְמָחה
  

  ַהּנֹוְתִנים ַלַּבחּוִרים, ֶנְגְּדֶכם ְלעֹוָלם ָוֶעד
  .ִטּפֹות ָמֶות ְמֻלְכָלְך ְּבלּולֹות ְּבַרַעל ַמר

  ,ֶנְגְּדֶכם ְלעֹוָלם ָוֶעד
  ,ֵפיִריז ֶׁשל ְצפֹון ַאְפִריָקה

  ,ָּפָחרֹוס ֶׁשל ָהָבָנה
  ,חֹוטֹוס ֶׁשל ֶמְקִסיקֹו
  ,ָסָרָסס ֶׁשל ַקִדיס

  ,ָאְּפיֹוס ֶׁשל ֶסִביְלָיה
  ,ַקְנקֹוס ֶׁשל ַמְדִריד

Louis le Brocquy, Image of Federico 
Garcia Lorca, 1977 

  ,ְפלֹוָרס ֶׁשל ַאִליָקְנֶטה
  .ַאֶדַלִאיָדס ֶׁשל ּפֹוְרטּוָגל
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  בשולי התרגום העברי של האודה הנודעת
  מאת רמי סערי

  
הוא כלול . ם ביותר של פדריקו גרסיה לורקההיא אחד משיריו המפורסמי" אודה לוולט ויטמן"

משורר בניו "רות את החטיבה השמינית בין עשר החטיבות היוצ, "שתי אודות"בחטיבה הקרויה 

. 1999יצירתו האלמותית של לורקה שראתה אור בתרגומי לעברית בהוצאת כרמל בשנת , "יורק

שאליו , מופנית לא רק כלפי אותו עולםוהיא , נמרצתת מובעת מחאה ה הנזכרחטיבהבשירי 

. הכיר היטב מספרדאותה אלא גם כלפי הנצרות הקתולית ש, התוודע המשורר בארצות הברית

פנה את  וה"הולדת המשיח"לורקה מתח ביקורת נוקבת על הנצרות הפרוטסטנטית בשיר חרי שא

 להתעמת "אודה לוולט ויטמן"באה ה, "זעקה לעבר רומא"עיקר מחאתו כלפי האפיפיור בשירו 

 אל יו כאחדשאת את המשורר ואת קוראאך גם ל, עם מיניותו ההומוסקסואלית של היוצר

  . מציאותיותולמרותשעליהם לא היה לורקה מוכן לוותר , יסטיהתקווה ואל החלום האוטופ

  

, הדעת שפחד לפגוש בעצמו- שגינה בזולת את המיניות קלת, מנגנון ההגנה העצמית של לורקה

הן בשיר זה הן בשירים אחרים נוטרל בסופו של דבר הצד ". אודה לוולט ויטמן"נראה במיטבו ב

 בהסחת הדעת הזאת .האחווה והחברות, שו החיבהובמקומו הודג, המיני של המשיכה אל הגבר

וגם כיוון , צלולים ורעננים, הצליח לורקה באופן יוצא מן הכלל גם כיוון שדימוייו חדים

שעוצמת אמירתו לא התקהתה או נחלשה כהוא זה במרוצת העשורים שחלפו מאז כתיבת 

יקה לבניה אוהבי חלקנו חיים בחברה סובלנית ופתוחה יותר מזו שהצ, אמת ויציב: השיר

אולם ההתמודדות עם מיניות חריגה היא לעולם דרך , הגברים בספרד של שנות השלושים

אלא אם כן הוא מעדיף לחיות בשקר חיים כפולים עד , חתחתים שאדם נאלץ לעבור אותה

  . אחרית ימיו
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העזה ביטא לורקה באורח נחרץ יותר מאשר בשיריו הקודמים את חרדתו " אודה לוולט ויטמן"ב

פחדו של . הראש המינית- ואת התיעוב שהוא חש כלפי קלותהניצול המיני המופקרמפני 

:  מצא בדמותו של וולט ויטמן הד ומרגועחמלה ונאמנות, רוך, הבנה, נטול חיבההמשורר ממין 

וגבריותו הזקנה והמכובדת לא היוותה , משמעי מדי כסמל ארוטי-מיני לא היה חד- ויטמן הדו

כהגדרת המשורר ו "משורר בניו יורק"שהיתה בשירת לורקה . גם לא סכנה מושכתאיום מרטיט ו

נבואית ומטאפיסית בו ,  יצירה מהפכניתכלומר, "שירה הפותחת לעצמה את הוורידים", עצמו

תמודד המשורר בלית בררה עם סיוטיו הפרטיים הה שּב, שירת הזדהות עם המדוכאים, בזמן

ובהחלט אפשר , נזקקה גם לפינות של נחמה ומרגוע, ת שלוהרפאים האישיו- תעמת עם רוחותהו

שהייסורים והצער , לראות באודה המפורסמת את אחד משיאי הרוגע בעולם השירי של לורקה

קיימות  בקובץ :האודה אינה אלא חלק מן המכלול, יחד עם זאת. הם לחם חוקו היומיומי

: כך מספרד שהכיר המשורר- ונה כלשהיתה ש, התייחסויות רבות למפגש הספציפי עם ניו יורק

 גישה מהפכנית לבעיה וגםלירי הדמיון  ל חופשגם ר סיפקשא, השחורים היוו מקור השראה

נבע הצורך להדגיש את תלישות האדם ואת בדידותו האקזיסטנציאלית בכרך ; חברתית מוגדרת

 של וולט חזון אמריקה האוטופית, ולבסוף; המטשטש את ייחוד הפרטמסלידת המשורר ממצב 

  , המשורר הספרדי לאון פליפה, נראה באמצעות ידידוכל האל שירתו כהתוודע שלורקה , ויטמן



- ט עמדה הומניסטית ואנטיונקעם האפשרות לשלילת החומרנות ועלה בקנה אחד עם 

אל מימיה הסוערים , בדרך לסנטיאגו,  עוד לפני היציאה אל קובהקפיטליסטית מובהקת

  .ת המוּכרתוהחמימים של הלטיניּו
  
  
  
  

  
  

  פנינה פרנקל
  

  מצלמה. 2  פורטרט עם תפוחים .1
  ִלְפָעִמים ֲאִני ְּתמּוָנה  ַרק ִמי ֶׁשֻהְּנָחה ְזַמן ַרב ִמַּדי

  ֶׁשֻּצְּלָמה ְּבַמְצֵלָמה ֶׁשל ֶרֶנה ַמְגִריט  ֵּבין ַהַּתּפּוִחים ַהְּכֻחִּלים ֶׁשל ֶסָזאן
  ַהֲחָלִקים ִמְתָּפְרִקים ּוִמְתַחְּבִרים  .יֹוַדַעת ְלִהְתַּגְעֵּגַע ָלֲעֵרמֹות ֶׁשל ַהּׁשּוק

  
 

  . ִלְזַמִּנים ֲאֵחִרים-ְּבַמְפִּתיַע 
    עֹוד נֹוְתרּו ְּבִכיס

ַהִּמְטִרּיֹות , עֹוד ֲאִני ְמָאַרַחת ֶאת ַהְּכלּוִביםְו  ְמִעיָלה ַּכָּמה ַהְבָטחֹות 
    ְוַהִּכְּסאֹות

  ּוַמְׁשִקיָפה ַעל ַעְצִמי ִמּתֹוְך ִמְסְּגרֹות ְמֻצָּירֹות  ָּכִחים ֵהן ְּכִצּמּוִקים ִנְׁש
  .ִמְתּבֹוֶנֶנת ְּבִצּיּוִרים ְמֻמְסָּגִרים ּוְסגּוִרים  . ִמְתַקְּמטֹות ּוַמְמִּתיקֹות ִעם ַהְּזַמן

  יֹוֵצאת ִמָּׁשם ֶּדֶרְך נֹוף ְמֻצָּיר ַּבַחּלֹון  
  ְגַלי ַהּתֹוָתבֹותּוְמַפֶּזֶרת ַּכּפֹות ַר  ִהיא אֹוֶסֶפת אֹוָתן ַלִּמִּלים
  ֵּבין ְסָלִעים ַהְּמַאְּיִמים  , ּדֹוֶחֶסת, אֹוֶרֶזת ְּבַׂשִּקּיֹות חּומֹות
  ִלְׁשקַֹע אֹו   .ה אֹוָתן ַעל ָעָנןקֹוֶׁשֶרת ְּבֶחֶבל ַּדק ְותֹוָל

  .ִלּפֹל  
    ּתּוַכל ֶלֱאחֹז ָּבֶהן ְלַרֵחף, אּוַלי ָּכְך

   ת ַהֶּבָהלֹות ּוְלַהְסִּתיר ְלֶרַגע ֶא
  ִמִּגּלּוי ָקֶצה ָיֵבׁש ֶׁשַּמְתִחיל 

  ִלְרׁשֹם ָּבּה ְצָלִלים
  ֲאֻרִּכים ֶׁשל

  .ַהְּזַמן
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  ְוַרק ַהִּלּטּוׁש ַהֶּזה
  ֶׁשל ַהְּנֻקּדֹות ְוַהְּפָרִטים

  .עֹוֵזר ִלְפָעִמים ִלְׁשמֹר ַעל ַהְּׁשִפּיּות

רנה מגריט



  ברוך בראונשטיין  יוצא למסע 

  מקסם  שרידי זיכרון אביבי
  

  
ָא

  ְּכֶׁשִּצְלֵלי, ִבי ָאִביָצֳהַרִים-רַח ֶשל ַאִזָּכרֹון ְׂשִריֵדי
  יםיִחִּנ ַמנּו
                       ינּויֵנים ֵּביִרִִּׁשת ַהֹוּלת ִמֶא
  יםִנֵבת ְלֶבֶּלֻׁשך ְמֶר ֶּדמֹוְּכ
  

  ִפיָלה ֲחִריִשית      ים ִּבְּת ְמַרְצִּדַהָּתָמרַּכּפֹות 

  :יִנה ֲא ַמַעֵדי יֹוִּניֶנֵא
  ׁשַּק ַהיׁשִא, בֵּלג ַהמּו
  ידִלֱחֶהח ֶׁשַּפ ַהאֹו
  
  תֶדֶּקַריד ְמִמת ָּתל ַאָבֲא
  םֶסֶֶּקי ַהֵלַעַנְו
  הָרָעְס ִּבְךָתת אֹוחֹוְקלֹו
  ץעּוץ ְלֶרָאן ָהִמ
 .הָרָזֲחָבּו
  
  

  קראי לי בקפה
  
  הֶפָּקי ַּבי ִלִאְרִק
  ס                     ֹוּכית ַהִתְחַּת ִמק ָלְךַעְצי ֶאִנֲאַו
  רֵאל ְּבה ֶׁשָקְמֻעֵמְּכ
  ֵהדְדַהְמל ּוֵפי ָאִלה קֹוֶלֲעַי

  ִּבְרחֹוב לא ֶנְחַׁשב, רַעל ִקיר ַהֶחֶּד
   ְרעּוָלה ַּבָּסִדין ְוֵעיֵניָה ְוָהְיָתה

  .הֹוגֹות ְּפָחִּדים ַקְדמֹוִנים
  

  ר ָזִהי- ַהְמַעְרְטלֹות ָזִהירֶאְצְּבעֹוַתי  ְקָסִמיםְּגדּוֵדי
  .ַהָּטרּוד ָיְפָיּהַמְמִליכֹות ֶאת 

  ַאָּתה ּגֹוֵרם ִלי ִלְבּכֹות

  -ָאְמָרה 
  .ּגֹוֵרם ִלי ִלְבּכֹות

   
  י ִּבָׁשְתקּו,  ַאֵחרִמְּזַמן ֶׁשָּׁשַאְלִּתיִמיִלים 
    . סּוִסים ְמכּוָנִפיםְוָרִציִתי ֶּגֶׁשם ְיָערֹות ְוָרִציִתי

   
  אֹוְסרֹות ֶעְרָיה ַהָיֶדיָה ְמִמיסֹות ֶאת ּוְׂשָפַתי
  ָּבּה הֹוֵלְך ּוָבא ְוָהִייִתי

   ְּכִבְבתּוָלה
  . ַּבֲעָלּהֵמִניס ִמּגּוָפה ֶעְלּבֹונֹות 

ּו   ְשנֹוָלד ַהְּזַמן-ַחּלֹוןְב
   ְּבַאַחת ָעפֹותֶאֶלף ִצֳּפִֹרים 

  ַלָּׁשַמִיםְוַרְגֵליֶהן   תדֹוֲע צֹוִיְךיַנֵעְו
  םחֹט ַהַעי ְמיֵדִרת ְׂשבֹוְקִעְּב
  ןת ַּבַעַגק נֹוחֹות ְצַבּו
  ה ָלְגר ִנ אֹוּלּוִאְּכ
 רחְֹׁשי ַהֵכְבִנְּב

   
  יִלים ֲעקּוִדים ְּבַׁשְרְׁשָראֹות ַהִּמְּוָהִיינו
  . ּפֹוְרִחים ָּבֲערּוגֹותַהְּנָירי ּוִפְרֵח
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   יוסי גמזו

  מֹות ַעל ִלָּבּה ֶשל ַהִּשיָרהְשֵּתי ַקְרִּדיֹוְגָר

 Ars poeica). א
  :ִשיָרה ִהיא ַהִּמְשָּגל ֲהִכי ָעמֹק

  ַהְּמַנֵּקז ֵאָליו ְּכמֹו ֶזַרע, ָהֵעט
  ,ַעּזֹות ַהֶּדִציֶּבִלים, ֶאת ָּכל ָהִאְּלֻמּיֹות ַהֵהן
  ,ֶאת ָּכל ַהְּמגֶֹרה ְוַהָּסמּור
  ,ְחמֹקֲהִכי ְזִריָזה ַל, רֹוֵדף ַאַחר ִּמָּלה ַאַחת
  ,ְּכמֹו סּוָסה שֹוֶעֶטת ֶּפַרע, ֲהִכי ָפאָטה מֹוְרָּגאִנית

  ,    casus belliְּכמֹו , ֲהִכי לֹא ַנֲעֵנית
  ֲהִכי דֹוָמה ְלַמה 

 .ֶּשלֹא ָאמּור
  

  ֵּבין ַהָּתהּוי, ְּכמֹו ְּבַגַּלאי ֶשל ַמָּתכֹות, ִהיא ְמזָֹהה
  מֹו ְּכֶשַהחֶֹשְךְּכ, ָחק ֶשל ַחם ְוַקר ְּבִמין ִמְשֹ, ְוַהָּטעּוי

  ְּבַלִּביִריְנּת ַהָּקָטקֹוְמּבֹות, ְמַתֲעֵּתַע ְּבָך ָשם
  -ִעם ֵאיזֹו ִפיְקְצָיה ַסְרָבִנית ְלָכל ִּתּיּוק 

  ִזהּוי-ַעד ֶשִּתְמָצא אֹוָתּה ְּבִמין ִמְסַּדר
  ,אֹו ֶש, ְּכמֹו ֶאת ֶהְכַרח ָהֵאיְנְּבֵרָרה ֶשל אֹו ֶש

  ֶאל ַהָּמקֹום ּבֹו, בּוָיהְש, ֶשּבֹו ִתְגרֹר אֹוָתּה
  ,ּפֹוֵגש ַהּיִֹפי ֶאת ָאִחיו

  .ֶאת ַהִּדּיּוק
  

  ְּכֶשִהיא ְּכִאּלּו ִמְתַמֶּסֶרת  , ְוַדְוָקא ָאז
  ַלחֹוֵדר אֹוָתּה ְּכמֹו ָים ֶאת ַהִּמְפָרץ, לֹו

  ִעם ֶּפֶרץ, ֻנַחם ֶשּבֹו-ִעם ָּכל ַהלֹא, ִעם ָּכל ַהַחם ֶשּבֹו
  ,ִיים ֶשל ָּדם ּוְדִמיַּגְעּגּוִעים לֹא ֲהגּו

  ַּבַּלַהט-ִהיא ַמִּתיָכה אֹותֹו ֵאֶליָה ּבֹו
   ּוְגבּול ִנְפָרץ-ֶשְרָעבֹו ַמִּתיְך אֹוָתּה 
  ֵּבין ַהּמּוָשר ּוֵבין ַהָּשר

  ְוֵאין ָלַדַעת
  …ִמי ִמְשֵניֶהם ְּבֶעֶצם ִמְתַמֵּסר ְלִמי

   
  ַהְּכֵאב ָהעֹוֶשֹה ֶאת ַהִּשיר). ב

  ֶאת ַהִּשיר ַהְּכֵאב ָהעֹוֶשה
 הּוא ַאף ַּפַעם לֹא ֶזה ֶשל ָהַעִין  

  , ֶשָחַדר ָּבה ְרִסיס ֶשל ָאָבק ַהֻּמָּדח ִּבְמִליחּות ַהִּדְמָעה
 ֶאָּלא ֶזה ֶשל ִצְדָּפה ֶשַּבָּים ֶשעֹוד ִאיש לֹא ָשַמע ֶאת ִשְמָעּה 

  חּוץ ִמַּגל ֶשָּפַרץ ֶאל ִקְרָּבּה ְוִהִּשיר  
  חֹול -ַּגְרֵּגר
  ין ֵיש ְּכִמ

 .ֶאל ִמין ַאִין
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  ַהְּזַמן הּוא ֲחִסיָדן , ָהַעִין ַמְרִחיָקה ֶאת ֶזה
  -ֲחלֹוף ִהיא -ַּגם ַהַּדֶּלֶקת ַּבת, ֶשל ָּכל ַהַהְחָלמֹות

  ַהִּדּמּום ַהְּפִניִמי ֶשל ִּדְמעֹות ַהִּסיָדן , ַמה ֶּשֵאין ֵּכן ְּכֵאב ַהִּצְדָּפה
  ר ְּבִשְלָיה    ָהאֹוֵפף ֶאת ְּפִליַשת ַהַּגְרֵּג
  . ָּבּה ַהֵּסֶבל מֹוִליד ֶאת ַהּיִֹפי

  
  ָּכְך ִנְבֵראת ַהְּפִניָנה ְּבֻעְמקֹו ֶשל ַהָּים 

  . ְוַהִּשיר ְּבֻעְמקֹו ֶשל ַהֶּפַצע
  ַהָּשבּור הּוא ָשֵלם , ִמֶּמְרָחק, ִּפְתאֹם
  .        ַהְּפִגיעּות הּוא ָעִמיד-ַוֲחשֹּוף

  , ִאם ִּבְכָלל ֵיש ֵנַצח, ַאְשַראי-ה ְּבַכְרִטיסַהֵּנַצח ֵאיֶנּנּו ִנְקֶנ
  ַרק ִּבְמֻזָּמן ֶשל ְּכֵאב ּוְתִמימּות ֶשַהְּזַמן ַעל ְּכָזֶביָה ֵמִמיט

  ִּביָנה ִהיא ֶרַצח . ַלֲהִמיָתּה, ֱאֶמת ַלֲאִמָּתּה
  ֲאָבל ַמה ֶּשֶּנְחָּתְך ְוֵאיֶנּנּו ַמְגִליד עֹוָלִמית   . ֶשל ְמתֹם, ֶשל ּתֹם
  : לֹא ָאָבק ְולֹא ֶקֶצף, ַדְוָקא הּוא ֶשַּמְטִּביַע חֹוָתם ַּבְּדָבִרים, הּוא

  , ְּדָמעֹות ִנְמחֹות ּתֹוְך ֶרַגע ַקל
  .ְּפִניִנים נֹוְגהֹות ָּתִמיד

  
  

   ָיכְֹלִּתי ִלְחיֹות ֶאת ַחַּיי ֵמָחָדׁשלּו

  ָהִייִתי מֹוִסיף ַעל ְׁשִגיאֹות ֶׁשָעִׂשיִתי

  ם זֹאתְוִעיֹות ֻמְׁשָלם ֲאַנֶּסה לֹא ִלְה

  לֹא ֶאַּקח, ְוָׁשֵלם, ִנּנֹוַח יֹוֵתר

  ...ֶאת ַהּכֹל ִּבְרִצינּות ְּתהֹוִמית
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  פגוש את המשורר
  
  הָניַאִדְנאָלאנה ְּב

  
   25 - נולדה ב,  רוסאן–בשם נישואיה , קומאן) דוינה(ואלריה - אוטיליה

  ם שזכה לתהילה משום שהיא בחרה ֶׁש,  בכפר בלאנדיאנה1942 ,מרץב
  כוכבה דרך  ו1959היא החלה לכתוב ולפרסם בשנת . בו כשמה הספרותי

  זכתה למקום של כבוד במהלך השנים . בספרות הרומנית כבר בנעוריה
  יניזם הקומוניסטי שירתה הפגינה התנגדות נמרצת לשובב. בתרבות ארצה

  ה גרמו לכך מעשיה אל. מען חופש הדיבור בארצהניהלה מאבק עיקש לו
  בשירתה האמיצה .  וכתביה נאסרו לפרסוםשהוחרמה על ידי המשטר

   אושסקו'ר שלטון הפחד והטרור של צתרמה אנה בלאנדיאנה לערעו
  .לנפילתו של הרודן, בסופו של דבר, ותרומתה זאת הייתה בין הגורמים שהביאו

  
 והיא תורגמה אור במיטב ההוצאות בארצה ובעולם שירתה של אנה בלאנדיאנה ראתה

, נורווגית, שוודית, ליטאית, אסטונית, אנגלית, רוסית, גרמנית, בולגרית, פולנית, להונגרית
 גם - ועתה , פורטוגזית,  איטלקית,סינית, מקדונית, סלובנית, אלבנית, סרבית, הולנדית, צרפתית

) 1982( אוסטריה - בווינה Herder פרס –ניהם בי, היא זכתה בפרסים יוקרתיים רבים. עבריתל
 ספרי 6,  ספרי שירה16 פרסמה עד כה אנה בלאנדיאנה ).2005( באיטליה Acerbiופרס 

  . ספרי סיפורת4- מאמרים ו
  

באהבה ,  לנוף ארצההיא מעניקהייחודה של שירת בלאנדיאנה הוא בניגון הצבעוני המופלא ש
 וכל אלה לנוכח מבטה הישיר –לפי האהבה עצמה ברחשי הלב כ, העמוקה למסורת הרומנית

  .פוליטי עמו שירתה מתעמתת-ת של המצב הסוציווהבלתי מתפשר אל האפרוריות והנוקשּו
  

התמטי , בחרנו את השירים בקובץ הזה כך שייתנו מושג לקורא העברי באשר לעושר הפיוטי
, "בוקר אחרי המוותב: "השירים נבחרו מתוך הקבצים. והלשוני של שירת אנה בלאנדיאנה

  In dinineata de dupa"" (בשפל המשמעויות", "אסיף המלאכים"
moarte" ,"La cules ingeri" ,"Refluxul sensurilor .("העת - כן בחרנו מתוך כתב-כמו

מופיע בישראל בשפה הרומנית מטעם אגודת הסופרים הישראליים ה, ")"Izvoare" (מעיינות"
  .המשוררת אנה בלאנדיאנה באופן קבועבו מפרסמת , בשפה הרומנית

  
  

דוקטור לפילוסופיה מטעם אוניברסיטת בעל תואר . 12גיל בישראל עלה ל; )1939(יליד רומניה  ,משה גרנות
ש "חתן פרס ע.  וכמרצה לספרות ומקרא במספר מכללותיסודיים-ספר על-שימש כמפקח כולל על בתי. אילן-בר

, מאות מאמרים, פרסם עשרות סיפורים. ש נתן יונתן"מ ע" פרס אקו וחתןברסלבי מטעם החברה לחקר המקרא
ביקורת , הגות, ספרות ילדים ונוער, פרוזה, שירה:  ספרים בתחומים שונים50-וקרוב ל, ערכים לאנציקלופדיות

  .אסופות ושנתונים, ערך ספרים. ספרי לימוד וספרי עזר לתלמיד ולמורה, חינוך, המקרא והספרות
  

למד בבית הספר הגבוה . בצפון רומניה,  בוטושאן- בעיירה שטפנשט1937 ביוני 6- ולד ב נ,שאול כרמל
מאז . 1956פרסם לראשונה משיריו בדפוס בשנת . ש מיכאיל אמינסקו בבוקרשט"לספרות וביקורת ספרותית ע

  ).פובליציסטיקה ומחזה, פרוזה, שירה( ספרים 26כתב ופרסם 
הונגרית , סלובקית, פלמית, גרמנית, צרפתית, אנגלית, רוסית,  ערבית,שיריו של שאול כרמל תורגמו לעברית

  .את יצירתו מלמדים באוניברסיטאות שברומניה בהן יש קתדרה לתרבות יהודית.ויידיש
 .ל"רסים ספרותיים רבים בארץ ובחושאול כרמל זכה בפ
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  הנאנה בלאנדיא

  משה גרנות: תרגום מרומנית

  

  היה ראוי
  ,ָּוֵלד ְזֵקִניםָהָיה ָראּוי ֶׁשִּנ

  ,ֶׁשָּנבֹוא ְלָכאן ְנבֹוִנים
  ,ֶׁשּנּוַכל ְלַהְחִליט ַעל ּגֹוָרֵלנּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

  ֶׁשֵּנַדע ֵמַהּצֶֹמת ָהִראׁשֹון ְלָאן ַהְּדָרִכים מֹוִבילֹות
  .ְוַרק ַהְּתשּוָקה ָלֶלֶכת ֶׁשִּתְהֶיה ַחְסַרת ַאֲחָריּות

  ,ּוְבֶלְכֵּתנּו, יֹוֵתר ְצִעיִרים,  יֹוֵתרַאַחר ָּכְך ֶׁשֵּנָעֶׂשה ְצִעיִרים
  ,ּבֹוְגִרים ַוֲחָזִקים ְלַהִּגיַע ֶאל ַׁשַער ַהְּבִריָאה

  ,ְואֹוֲהִבים ִנָּכֵנס ְּכִמְתַּבְּגִרים, ֶשַּנֲעבֹר אֹותֹו
  .ֶׁשִּנְהֶיה ְיָלִדים ְּבִהָּוֵלד ָּבֵנינּו

  ,ִמֵּמיָלא ֵהם ִיְהיּו ָאז ְזֵקִנים ֵמִאָּתנּו
  ,ןָיִניעּו ֲעִריסֹוֵתינּו ֶׁשִּניַׁש, דּו אֹוָתנּו ְלַדֵּברְיַלְּמ

  ,ְוִנְהֶיה ְזִעיִרים יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ָאנּו ֵנָעֵלם עֹוד ְועֹוד
  ...ְּכמֹו ַּגְרִעין ֶׁשל ִחָּטה, ְּכמֹו ָאפּון, ְּכמֹו ַחְרָצן ָהֵעָנב

  

  

  מבלי שידעו
 ָּברּור ֶשֵאיֶנִני ּדֹוָמה 

 ֵוי ַהִּמִּליםְלַאף ֶאָחד ִמטֹו
 ,ָהרֹוְקִמים ְלַעְצָמם ֲחִליפֹות ְוָקִרֶּירֹות

 .ַרַהב, ְּתִהָּלה
 ָאְמָנם ֲאִני ִמְתנֹוַעַעת ֵּביֵניֶהם

 ְוֵהם ּבֹוֲחִנים ֶאת ְּדָבַרי ְּכמֹו ֶשּבֹוֲחִנים ֲאפּוָדה
 ,ֵהם אֹוְמִרים, "ַּכָּמה ָיֶפה ַאְּת ִמְתַלֶּבֶשת"
 ,"רַּכָּמה הֹוֵלם ָלְך ַהִּׁשי"

 ִמְּבִלי ֶׁשֵּיְדעּו
 ,ִּכי ִׁשיַרי ֵאיָנם ְּבָגַדי

  השמחה למה היא מועילה ֶאָּלא ַהֶּשֶלד
 ֶשִּנְקַרע ִּבְכֵאב

   ְוֻהַּנח ֵמַעל ַהָּבָׂשר ְּכמֹו ִׁשְריֹון  
  ,ִלְׂשמַֹחְלַמד לֹא  ,ַעל ַהַּצִּבים

  ְלַמד לֹא ִלְרצַֹח ֵאֶּלה ַהַּמֲאִריִכים ָיִמים

  .ְּבִחּיּוְך ּוְבִלּטּוף ְוַחִּיים ֻאְמָלִלים

  ְצחֹוק ֶאָחד ֶשְלָך  .יֹוְבלֹות  ְלאֶֹרְך
    ,ָיכֹול ְלַהִּפיל ִצֳּפִרים ֵמַעְנֵפי ָהֵעץ

  ִצֳּפִרים ֶׁשַרק ָהֻאְמָללּות
  .ָיְכָלה ִלְׁשמֹר אֹוָתן ַּבַחִּיים
 .ָּכל ִׂשְמָחה ּפֹוַצַעת ִמיֶׁשהּו

 ? ְלַמה ִהיא מֹוִעיִלה–עֹוַלְמֶכם  ַהִּׂשְמָחה ְּב
  צֹוֲהִלים, ַּבַּלְיָלה ֲאִני חֹוֶלֶמת ַעל ְצָבאֹות ִמְתָּפְרִצים

  .ּוְבאֹוָתּה ָהֵעת ָאנּו נֹוְפִלים ָסִביב ְּכמֹו ִשֳּבִלים
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  עיין ערך תרגום

  )1977, יוסף ברודסקי( "ְרּגּוםִתַעְצָמּה ִהיא ְּלֶׁשְּכִׁשיָרה , לַאֲחֵרי ַהּכֹ" 

  
  אנתוני הכט

  יאזון

  גיורא לשם: תרגום

  .ַהֶחֶדר ָמֵלא ָזָהב
  ַהִאם ֶזה ַהִּזְמזּום ַהָּצרּוף? ַהִאם זֹאת ְּכֵנִסָּיה

  ?ַהּטּוִבין ַהְּמֻכָּנִפים, ֶׁשל ְּכרּוִבים
  ֶמׁש ַהְמִציָפהָהֵאין ֶזה יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ַהֶּׁש

  ?ְּכֵדי ְלִהָּקוֹות ְלַיד ָׁשָדּה ַהְמֻגֶּלה
  ְראּו, הֹו ָצֳהַרִים, הֹו אֹורֹות

  ,הּוא ֶׁשֵּמעֹוָלם לֹא ָהָיה. ַעד ַּכָּמה ֲאַנְחנּו ְמֻחָּנִנים
  .ּוִמְתָּבְרכֹותְּבעֹוֶתיָה ְמָבְרכֹות אֹותֹו ְוֶאְצ, ִהֵּנה ִהּנֹו

  
  ְּבָרָכה זֹו ֻמְׁשֶלֶכת

  ִּפְתאֹם ְצלּוִלים. ִּפְרִאי, ֹור ִמְׁשַּתֵּמטְּבא
  ,ּוְמֻאָּזִנים ִּבְתׁשּוָקה ְׁשֵמיִמית

  ְנִביִאים ּוְקדֹוִׁשים ִמְזָרִחִּיים ִנָּצִתים
  ,ְוִנָּתִכים ִעם ָזָהב ְּבַחּלֹונֹות ֵמֵעֶבר ַלִּמְׁשעֹול

  .ְואֹוְבִדים, ְוהֹוְפִכים ְלנֹוֵזל
   ַלֲאַגִּמים ֶׁשל ֲאִוירְוַעָּתה ַמֲעִמיָקה ָׁשם ֵמַעל

  ְּדָמָמה ְזכּוָרה ֶׁשל ַהּיֹום ַהְּׁשִביִעי
  ַּגֵּבי ָהִרחּוף ָהַרְך-ַהִּנֵּׂשאת ְּפִניָמה ַעל

  ,ְלִאָּטם ַהַּיִּמים ָהַעִּתיִקים. ְוַהִהְתנֹוְדדּות ֶׁשל ִצֳּפִרים
  ַהַּמִים ַהְּׁשחִֹרים ָהֵאֶּלה ֶׁשּגֹוָרָלם ֶנֱחַרץ ִמֶּקֶדם 

  ,ם לֹוֲאִטים ּוְׁשֵלִוים ְלֶנֶגד ֵעיַניּגֹוִאי
  ּוֶסְטס ִמְתרֹוֶמֶמת ִמֶּקֶצף'ּוָמָסצ

  ַמָּצב ֶׁשל ּתֹוָדָעה ֶׁשְּלִפיו ִּבְׁשַנִים
  ָּכל ַהַחּיֹות לֹוֲחכֹות ֵעֶׂשב ֵּבין ֲאָסִמים ַוֲעֵצי ַּתּפּוַח

  .ְוַהּיֹוָנה ָׁשָבה ַהַּבְיָתה, ִּכְבַׁשְלַות ְּבֵראִׁשיָתם
  ַּכֲאֶׁשר ַהָּיֵרַח , ַיִּקיָרִתי, הַהַּלְיָל

  ,ַמְׁשִקיַע ֶאת ָהָאָבק ַהּקֹוֵרן ֶׁשל ָּכל ָאָדם
  זֹוֶרה ַאְבָקה ַעל ַהְּסִדיִנים ְוָהִרְצָּפה
  ,ְּבַקּלּוָתם ֶׁשל ִמי ֶׁשִהְסַּתְּלקּו ִלְפֵני ֵכן

  :ְוִחְלִמי ֶאת ַהִּסּפּור ְּכִפי ֶׁשֻהַּגד ֵמרֹאׁש, ְׁשִני
   ֶיֶלד ָקָטן ְלַבּדֹוִחְלִמי ֵאיְך

  ְּבֶחֶרב ֵעץ ּוִמְכֶסה ֶׁשל ַּפח ַאְׁשָּפה
  .ָחתּול-ַח ְּבַגן ָמֵלא ְּבִצָּפְרֵניְמַנֵּצ
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  תרגומים מאת שמואל רגולנט
  

,  מן הספרות האנגלית-העבריים של שירה וסיּפורת ּכאחת  מּבחירי המתרגמים, שמּואל רגּולנט
אמילי דיקנסון וקארל  שירי - מתרגומיו מהשפה האנגלית נביא כאן מבחר. הספרדית והערבית

  . שמוצאו מסוריהאדוניס משירי המשורר -  ומהערבית סאנדברג
הוא בוגר הסמינאר , 1923- עלה ארצה עם משפחתו ב, אוקראינה,  במאלין1918-  נולד ברגולנט

שירת . ביבא-למד באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל, ש דוד ילין בירושלים"למורים ע
-ובמלחמת השיחרור , העולם השניה ביחידות תותחנּות ותובלה בצבא הבריטי-במלחמת

מן המעּולים והּפוריים ביותר , מחנך ובלשן ותיק. מודיעין בחזית המרכז-כתותחן וכקצין
 ספרים 15יבולו התרגומי מונה עד ּכה . ללשוננּו, קלאסית ומודרנית, בתירגום שירה ערבית

שֹרה , קארל סאנדּברג, אמילי דיקינסון. מאנגלית, בין השאר(ג של דברי שירה ומספר מּופל
, אדוניס, ראביעה אלעדאוויה, נוואס-אבו, ,נסאא'אלח:  מערבית'; טיסדייל וסילביה פלאת

חואן : מספרדית ).ניזאר קאּבאני ועוד רּבים, איל נועימה'מיח, ורי'נדאא ח, מחמוד דרוויש
ַרָּשם ". 77עיתון "בפרט ב, כן פירסם ביקורות ספרים רבות; סוזמן, יקהחורחה מנר, ראמון חימנז

  .  של נופי ירושלים–בין השאר , וצייר מעּודן ביותר

  
  

  מחרוזת קטנה מאוצר השירה האמריקאית
  

  אמילי דיקנסון
   שיריםשלושה

  
  ,ֲאָדמֹות-ֶעְדנֹו ֲעֵלי- ֲאֶשר לֹא ָמָצא ַגן  ּתּוָגה-אּוַכל ִלְצלַֹח ֵמי

  ,ֲאַגַּמי-רַֹחב-ְמלֹוא  ;ָבהָאַּגם ָּברֹום הּוא ִיְנַחל ְּד
  ֱאלִֹהים ִאָּוה לֹו ָמעֹון ִּבְגבּוִלי  ַהַּדַחף ֶשל ִשְֹמָחה-ַאְך ְקַטן
  ַוְיַרְּפֶדנּו  ,ַרְגַלי ָיִמיט

  .ַאֲהָבה  -ָוָאנּוַע 
    -ִשּכֹוָרה 

  
  

 
 

   482' שיר מס
  
  -י ִלָמְחַמ, ָךְתים אֹוִּסַכְמ
  - ָךְּמ ִמנּוְפַיָעם ֶׁשּוּׁשא ִמלֹ
  - נּוָּתִא ֵמֶׁשָעַיְפָּתם ּוּׁשא ִמָּלֶא
  - ָךְּתְכֶל ְּב-ר כְֹז

ָא  ןַמ ְזל ּכֹיָךֶתבֹוְקִעים ְּבִכְל הֹונּו
  -ד א עֹו לֹ- נּוין ָּבִחְבה ַמָּתַאֶׁש
  ָךְּמים ִמִׁשְרֹו ּפ-ה ָּדְמֶח-יִל ְּב-ר ַחַאְו
  ,-ה ָנֵהַכָנה ְוֵה ָּכָךְתנֹוהֹוְל
  הָמעּוְּזה ַהָבֲהַאי ָּבִפל ּדֵֹטָה
  ּהָתֹוּלַג ְלּה ָּבנּוְקַּפַּתְסִהֶׁש
  יםִנמֹו-תַאְמ, יִלָמְחַמ, הָמְּצַעְתר ִהֶׁשֲאַו
  -ה ָּת ַעּהת ָּבֹוּכְז ִלָּתְלכֹ ָילּו
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נולדה באמהרסט שבמדינת , הבריתהגדולה במשוררות ארצות , אמילי דיקינסון
נתחנכה בסמינאר לבנות של מונט הוליוק ולאחר , למשפחה פוריטאנית, 1830- ב ,וסטס'מאסאצ

 החליפה היא. 26פרשה לבית אביה בהיותה בת , בוושינגטון, טראגית ומסתורית ,אהבה קצרה
, שרק חמישה מהם ראו אור בחייה, ידידים מעטים וחיברה למעלה מאלף שירים איגרות עם

ממש (ידה -ביקשה להשמיד את כל כתבי, בבית שבו נולדה, לפני מותה .שלא בהסכמתה
ארבעים שנה . אך למרבה המזל לא נתמלאה בקשתה, )כפראנץ קפקא שנים רבות מאוחר יותר

כפורצת דרכים , הוכרה כליריקנית גדולה, טיפין- צירותיה טיפיןמשפורסמו י, לאחר מותה
האסכולה הספרותית הרואה את עיקר (יזם 'וכמבשֹרת האימאז חדשות בשירה האמריקאית
יזם 'האימאז. הנפש הנובע מהם- ובהלוך] ים'אימאז[המתוארים  השירה בתמונות ובדימויים

אמילי ). ופש מכבלי המשקל והחרוזבהירות בתיאורים וח ,תובע מן המשורר ריכוז במילים
כמו גם לוותר על , לשמור על משקל וחריזה, המופלאה בשירתה, דיקינסון מרשה לעצמה

  .  ּבֵכנּות ובריּכּוז וצימצּום גבישיים ממש, זאת בכישרון והיא עושֹה, ליבה-על פי נטיית, שניהם
  
  
  

  קארל סאנדּברג
  

  ּבן-חפץ-מילים אין
  
  אֹוָתּה ָלשֹון ְוַאף ַּפַעם ֵאיֶנּנּו ִריםעֹוד ָאנּו דֹוְב-ָּכל

   ;ְמִביִנים ִאיש ֶאת ֵרֵעהּו
  ִמְׁשַּתְלִבים, ֶחְמָּדה-ִמּלֹוֵתינּו ִמְסַּתְּבִכים ְּבִלי-עֹוד ַמֲעָקֵׁשי-ָּכל

  ,ְספֹור-ְוִנְצָמִדים ֶזה ָלֶזה ַּבֲהָגִּיים ְּגרֹוִנִּיים ֵאין
  ...ָיֶפה

  
  נֹוקטּורנֹו

  
1.  
  

  .ּהם ְמֻהָּגִנים לֹא ְיַדְּברּו ָּבֲאָנִשי, ֵבר ָלשֹוןַהָּים ּדֹו
  .ְרחֹובֹות ְוֵאיָנה אֹוֶמֶרת ָּכבֹוד-זֹוִהי ָעָגה ֶנֱאָלָחה ֶשל ְמַטֲאְטֵאי

  ?ַהִאם ֶזה נֹוָרא ִלְהיֹות ּבֹוֵדד
  
2.    
  

  .ם ַהֶּגֶשם ִמְשּתֹוֵקק ְלָכְךיָנה ַמֶּגֶדת ְּכלּום ֶאָּלא ִאָהֲעָרָבה ֵא
  . ָּשה ִעם ַמֲחָשבֹות ִמֶּשָּלּהזֹוִהי ִא

  ?ַהִאם ֶזה נֹוָרא ֶלֱאהֹב ַהְרֵּבה
  
  

  ,1878- ב, נולד בגיילסברג שבמדינת אילינוי, מגדולי המשוררים האמריקאים, קארל סאנדּברג
  מראשוני המודרניזם בשירת ארצות הברית וומדגישי היסוד. למשפחת מהגרים משבדיה

  המהיר והדינאמי של כלּוסֹוו הנציח את ִאּב, "ירי שיקאגוש"שיריו -קובץ(האּורּבאני  שּבה 
  בו, "קולפי התירס", שיריו השני- פירסם את ספר1918- ב). זיּכהּו בפרס לווינסון, המערב התיכון

  סאנדּברג נודע). ועליו הוענק לו פרס ּפּוליצר לשירה(אמן את עולם ילדותו הּכפרי - צייר ביד
  על ,  ּכרכים6בת , ּבין היתר הוציא מונוגראפיה מקיפה(מריקאי בחיּפּושיו אחרחי הֶאּפֹוס הא

  מהם הירּבה להשמיע אף , ּבאלאדות ואוצרות פולקלור, עם- ובליטוט שירי) אברהם לינקולן
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 שנה הוכרז 75במלאות לו . המשולבים בזימרה ובפריטה עלי גיטארה, הרצאות- במסעי
, לפני תרגום זה, ו תירגמו לעבריתירימש". יום קארל סאנדּברג"על , מכורתו, באילינוי

  .בארצות הברית הלל בבלי וגבריאל ּפרייל המשוררים העבריים
  
  
  

   )רָּבְּכעלי אחמד סעיד ַא(  ָאדֹוִניס
למד פילוסופיה , העדה השליטה בסוריה,   כבן העדה העלאווית1930-משורר שנולד ב

ו במפלגה הלאומנית הסורית באוניברסיטת דמשק ולאחר מכן נאסר לחצי שנה בשל פעילות
  . תחת דגל סורי, ירדן וקפריסין, ישראל, לבנון, עיראק, המבקשת לאחד את כווית

ת נטש את ירּובֵּב ).שירה(" רְעַׁש"ת וייסד שם כתב עת חשוב לשירה בשם ירּומששוחרר עבר לֵּב
לערבית שם נעשה מרצה , בעת מלחמת האזרחים נמלט לצרפת, הלאומנות הקיצונית ואחר כך

בפעילותו הפוליטית כיום הנו ממתנגדי האיסלאם הקיצוני ונחשב . בפריז" דה פראנס' קולג"ב
 ,ומולדתו בכללן, ליברלית במדינות הערביות-כאחד המבקרים הקשים כנגד הסתגרות אנטי

  .בסילוק מאגודות סופרים ערביות ובשלל שמות גנאי" זכה"כתוצאה מכך 
  . וררים בשפה הערבית בעת החדשהאדוניס נחשב לאחד מגדולי המש
  עריכת ,  ספרים מלבד מאמרי ביקורת20- משורר פורה שפרסם למעלה מ

  .ופרסומי מחקר, )עמדות" (מווקף"כתב העת 
  

  נטל בתקופה ) זתמּושמו היווני של האליל  (אדוניס הספרותי יאת הכינו
  . פיניקית-בה השתדל להדגיש כי יצירתו נובעת מן התרבות הכנענית

  ,  על שם מהיאר אלדילאמי- ארָיְהִמ: עט נוסף- ץ לעצמו כנויֵמאוחר יותר ִאמ
  המשורר הפרסי הנערץ שהתאסלם והיה לוחם אמיץ על דעותיו המתקדמות 

  ).ראה השיר הראשון בהמשך (11-  ראשית המאה ה-בדורו 
  

  . ית ענקית בת כרכים אחדיםִּפ חשובה לו במיוחד כתיבת יצירה ֶא1995משנת 
כך , "התופת של ההיסטוריה הערבית"מנסה הוא לתאר את , מסגרת צורנית מיוחדת לובתוך 

מיסטית ולשונית - שלו במרכז שאיפה מטפיזית" אני"כינה את ניסיונו השאפתני להעמיד את ה
תרגומים לשפות רבות נתפרסמו לשירתו של . ערבי" דנטה"היסטורי כמין - של תיאור שירי
לא נרתע מקשר עם סופרים , בין שאר קשריו. ד לקבלת פרס נובל היה מועמ2005אדוניס ובשנת 

כמו כן דיבר בזכות תרגום יצירות מעברית . עמו הכין אסופת שירים משותפת, ישראלים כנתן זך
 תרגומים נוספים פורסמו )1989 ,"קדים"הוצאת  ("תחיליות"מספריו תורגם לעברית . לערבית

  ". 77עיתון "רובם ב, בכתבי עת
  

בלהט "מתוך , שמואל רגולנטבתרגומו של , ביאים כאן שלושה שירים קצרים אופינייםאנו מ
וכן כריכת הספר ) 1994, ן.י.הוצאת ע(,   מבחר מן השירה הערבית החדשה- " החרב המתהפכת

  .המעוטרת בידי המתרגם
  
  !ְךֶלֶמ, ארָיְהִמ
  
  ארָיְהא ִמ הּוְךֶלֶמ
  ׁשי ֵאֵּנַג ְוַאְרמֹון  לֹוַוֲחלֹום ְךֶלֶמ

  ַלִּמִּלים ָעָליו ִהִּלין ְוַהּיֹום
  ,תל ֵמקֹו
  ארָיְהא ִמ הּוְךֶלֶמ
  תחֹורּו ָהְּבַמְלכּותי ַח

  .ָהָרִזים ְּבֶאֶרץ ְוׂשֹוֵרר
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 אְטֵחת ַהַפְׂש
  
  ,רֵמי אֹוִנֲא, תיָלֲחת ַנף ֶאֵרֹוי ׂשִנֲא
  יַרעּוְנים ִּבִרָבין ְקֵאְו, הָלתּוי ְּבִתָמְדַא
  ןָטָּׂשַה ְולִֹהיםָהֱאת  ֶאַחֵלי צֹוִנֲא
  יֵכְרַּדק ִמֵחְרי ַהִּלי ֶׁשִּכְרַּד(
  -) ןָטָּׂשַהל ְוֵאָה
  יַרָפְסר ִּבֵבי עֹוִנֲא
  קֵהֹוּבם ַהַעַרד ָהַעְצִמְּב
  קרָֹּים ַהַעַרד ָהַעְצִמְּב
  יַרֲחה ַאיָלִפין ְנֵא, ןֶדן ֵעין ַּג ֵא- יַעִרי ֵמִנֲא
  .אְטֵחת ַהַפת ְׂשה ֶאֶחי מֹוִנֲאַו
  
  
  תֶדֶלמֹו
  
  ןאֹוָּכִּדת ַהַכֵּסַמת ְלַחַּתת ִמבֹוַרֲחים ַהִנָּפַל
  יָתעֹוְמן ִּדֶהי ָּבִּתְחַכָּׁשים ֶׁשִכָרְּדַל, אׁשין רִֹּכְרי ַמִנֲא
  ןָנָעק ְּכרָֹי, תֵּמב ֶׁשָאָל
  ׂשָרְפיו ִמָנל ָּפַעְו
  רַּכְמִּנק ֶׁשינֹוִּתַל, אׁש רַֹמְרִּכיןי ִנֲא

  ַהַּנֲעַלִיםת  ֶאַחֵצְחַצְל ּולֵּלַּפְתִהל ְלַכּוּיֶׁש  רגולנטשמואל:  ואיור כריכהתרגום מערבית
(  )ַנֲעַלִים ְמַצְחְצִחיםל ּכַֹה, ִמְתַּפְּלִלים ְּבַאְרִציל ּכַֹה  

  ְּבַרֲעבֹוִני ָחַרִּתי ֶׁשָעָליו ְוַלֶּסַלע
  יַּפֲעְפל ַער ַעָּגִּנ ַהֶּגֶׁשםא י הּוִּכ
  יִנָּדְבָא ְּברֹוָפת ֲעי ֶאִּמי ִעאִתָׂשר ָנֶׁשת ֲאִיַּבַלְו
 .ַּדֶּמֶׂשקא לֹ, יִּתְדַלם מֹוה ֵהֶּלל ֵא ּכֹ- אׁש רֹיןַמְרִּכי ִנֲא
  
  

  
  
  

  נורית שושני

  יונה

  ְצלֹל ְּכֶאֶבן ְּבֵמי ְמנּוחֹות
  .ְולֹא ִיְבַלֲעָך ַהָּדג ְלַהִּציְלָך

  –ָּבֳאִנָיה ַאל ֵּתֵרד 
  .ָרב ַיְצִמיְתָךֵָלְך ַלִּמְדָּבר ְוַהָּׁש

  ,ָּכְך לֹא ֵתֵׁשב ִלְבסֹוף
  ֹון ָיֵבׁשמּול ִקיָקי

  ,ְּכֶׁשעֹוָלְמָך ִמְתמֹוֵטט
  ְלַמַען ֲחֵזק ְיסֹודֹות עֹוָלמֹו ַהָּגדֹול 

  .ֶׁשל ֱאלִֹהים
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  יעקב שגיא  אילן ברקוביץ

  אֹבְזִל  ַרְכַּבָּׁשִנים

    
  .ַרְך, ַרְך ַּבָּׁשִנים, עֹוָלם לֹא ַרְך ַּבָּׁשִנים  ְזֵאִבים ִיְּללּו אֹוִתי ַהַּלְיָלה

  .ֶּפַרח  .ָזֲאבּו אֹוִתי ַהּיֹום
  :ַהְמׁשֹוֵרר ֶאֶלתְׁשִמְלַמֵּלא ַאַחר ֲאִני ֻמְכָרח   ֹוםְוָהָיה ַהּיֹום לֹא י
  ".ֲחַבֶּצֶלת" לֹו ֶאְקָרא  ְוַהַּלְיָלה לֹא ַלְיָלה

  .ִנְפַתַחת ֶּדֶלת  ,ָּכָאִביב ַהּמֹוִפיַע ַאַחת ְלָׁשָנה
    ,הּוא מֹוִפיַע

  ְצִליל ִטּפֹות ַהֶּגֶׁשם ִנָּׂשא ֶאל  ,ּפֹוֵתַח ָמָסְך ּוַמְצִּביַע ָאִביב
  ֶׁשל ָהֵאל ֲעָנָניוַמה ְטהֹוִרים . ַהָּׁשַמִים  ְלִתְפֶאֶרת ַעְצמֹו, ּוָבא ְּבַעְצמֹו

  .ְלֶנֶגד ֵעיֵנינּו ֶׁשּיֹוִפיעּוַעד   ִּכי ַהַּקִיץ ָקֵרב ִּבְמקֹומֹו, ְוחֹוֵלף
    , ְוַהַּקִיץ צֹוֵהב ּוְמַיֵּבׁש

 –צֹוֵהב ְולֹוֵחׁש   .ׁשֹוֵטף ֶאת ַהּכֹל ׁשֹוֵטף ֶאת ַהּכֹל ׁשֹוֵטף
   ְּכָנָחׁש הּוא לֹוֵחׁשלֹוֵחׁש  .ַרְך ַּבָּׁשִנים ַרְך ַּבָּׁשִנים ַרְך

  .ְמַנֵחׁש ַמה ֵּיֵלד יֹום  .צֹוֵחק
  

  

  ַמֲעִציב, ְוַהְּסָתו ִמְתַנֵחל
  ְוֻכָּלנּו נֹוְפִלים ְלַרְגָליו ֲעֵצִבים

  ִּכי ַעְצבּות
  נֹוַגַעת לֹא נֹוַגַעת , ִהיא ֶנֶכס  ֲהֵרי ֵאיֶנִני ָיכֹול ְלַקְחֵּתְך ִעִּמי ַעל ֵּכן

  ׁשּוב ֵאיֶנּנּו ְּבטּוִחים ַּבֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה  אּוַלי ֶאל, ָוָהְלָאה ֲאִני לֹוְקֵחְך ֵמִאִּתי
  ,אֹו ַּבְּיכֶֹלת ָלחּוׁש ַאֲהָבה  ַעל ְּגחֹונֹו ַקּלֹותָאז ִּתְפְסִעי , ְקצֹות ָהֶעֶרב
  ׁשּוָקה ֶנְחֵּבאתאֹו ְּת  ְׂשָפַתִיְך ְּתַקֵּמטְּתנּוַעת , ֶׁשל ַהַּנַחׁש

  .ְוָחְרִּפית  .ֶאת ַהַּמַּבט ְוַאף ַרּכּות ֶׁשָלְך ַּתְפִּתיַע
  ,ְוַהחֶֹרף ְמָחֵרף ְונֹוֵטף  

  .ְוזֹוֵלג ְוִנָּגר  ְך ֶנְחֶׁשֶקת ְוִעם זֹאת ַּפֲעמֹוֵניָּכל ָּכ
  ְמַמֵּלא ְּבֵארֹות ּוְנָחִלים   ַהְּׁשִביל לֹא ַיֲחִסירּו ְּפִעיָמה ְלנֹוַכח

  ִּכי ָמְלָאה ְסָאתֹו, ּוַבּבֹץ ִמְתַּפֵּלׁש  ְצִעיֵפיֶהם ֶׁשל ְּגָבִרים, ַעַבֵרְך
  ְוֵאינֹו ִנְׁשָאר ֶאָּלא ִלְראֹות  ַחְסֵרי, יּוְׁשְלכּו ֶאל ַהחֹול

  . ֶאת ַהּסֹוף ֶׁשּלֹו ַעְצמֹו  .אֹוִנים ַאף ֶׁשָּמְלאּו ִמֶּמְך
  

  

  .ְמַלְבֵלב ֵעת ּבֹוא ָהָאִביב
  ם ָיׁשּובּו ְלַיֵּלל אֹוִתי ַהַּלְיָלהְזֵאִבי

  ,ְוָאז ַאָּתה רֹוֶאה ֶאת ִנְסיֹונֹו ְלִהְתָקֵרב  ַוֲאִני ֶאְתַּכְרֵּבל ָלבֹוא ֶחְבָרָתם
  ַחֵצץ ַּדְרּכֹו ְלַאטְּמֶנֱאַחז ַּבָּמֵקל ַה  .ִלְבִרית ַאִחים

  ְוכֹל ָהֲאָנִׁשים ָים ְוכֹל ַהְּתהֹומֹות סּוף  ,ָזֲאבּו אֹוִתי ַהַּלְיָלה
  ַרק, צּוף ָעַברֹוְוֵאין ַלַּדַעת ִאם   ְלַיֵּלל ֶאת ַעְצִמי ַעד ַׁשַחר ָיִאיר

  ַאָּתה ׁשֹוֵלַח ֲחָבִלים ְמֻקָּמִטים ֶׁשַעְכָׁשו  ,ְלַכּבֹות ֲחלֹומֹות
  .ַהְמַעְּוִרים, ְלַרֵחם ַאֲחָריו ָּבְרָגִעים ָהֵאֶּלה  ,ָזֲאבּו אֹוִתי ַהַּלְיָלה

    .ַעד ְּכלֹות
  ֲחָנהָיד ַאַחת ֶׁשלֹו ֶנֱאֶחֶזת ְּבִקירֹות ַהַּת  
  ,ֶּדֶגל ָעָנק ָּתלּוי ַעל ָּפָניו, ְּבקֹוִׁשי ַרב  

  :ַּבָּׁשִנים אֹוֵמר ָלֲאָנִׁשים-ִעֵּור 
"  !"ִּתְראּו
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אות אור  העומד לר"הולך על זמן"מתוך הספר
  בהוצאת כרמל



  משה גרנות
  במכולת הזמן

  "כמעט"  על ספר שיריו של אנדרי פישהוף
  

משווה ירון לונדון בין הנטייה ההולכת וגוברת בהוויה הישראלית , במאמר מלא כאב וכעס
ובין המאמצים מעוררי ההערצה של ,  בכל תחום מתחומי חיינוHEBRISH –ש ב להשתמ

אשר ביגיעה שלא תתואר סיגל לעצמו את מכמניה של השפה , משורר כמו אנדרי פישהוף
ולאחר שנים מעטות לבואו ארצה הוא מצליח לשורר בשפה רהוטה ומכמירת לב גם , העברית

 שבתוך כל בליל המילים הלועזיות ששוטפות את ,לונדון כמעט מרחם על אנדרי פישהוף. יחד
במקום ללמוד , לנכון לייסר את עצמו לשווא בשפה הקשה שלנו) פישהוף( מצא הוא –שפתנו 

" שפת העילגים ההופכת לשפתם של אזרחי המושבה האמריקנית במזרח התיכון, מעין אנגלית"
  ).14.3.02ידיעות אחרונות , "שפת העילגים של הקולוניה", ירון לונדון(
  

וכבר נשפכו נהרות של דיו מעטיהם של שומרי השפה , הכעס של לונדון מוצדק, ללא ספק
להשפעת הזיבורית של , מרצון, ואוהביה על הכניעה המבישה הזאת שנכנע דובר העברית

!) בסגול(אך נוח לו לבלות בקניון , הישראלי המצוי דובר אנגלית עילגת. תרבות המערב
די באנדרי ,  אבל בעיניי…קורא גלובס ורמת אביב מול, ה בסי פוד מארקטקונ, ובדראג סטור

פישהוף אחד כדי להעלות חיוך של שביעות רצון גם על שפתיהם של הספקנים והמאוכזבים 
  . שבמגיני השפה

  
 – פרסם את ספר שיריו הראשון בעברית 1991 –וכבר ב , 1976 –אנדרי פישהוף הגיע לארץ ב 

 "שיבת הזמן", )1993עקד " (ריקוד המילים: "אחריו פרסם עוד שלושה, )עקד" (כאב לבן"
 "כמעט "–והספר שהרשימה הקצרה הזאת מבקשת להתרכז בו , )1997הקיבוץ המאוחד (
שכן הוא היה משורר , את הבלתי יאומן, לטעמי, אנדרי פישהוף עשה). 2002 ,הקיבוץ המאוחד(

 –ם שני ספרי שירה מוערכים מאוד ברומנית בארץ הספיק לפרס. ארץ הולדתו, ידוע ברומניה
כבר כתב בעברית , וכאמור, כשכבר השתרש בארץ, וכל זאת, שכחת העצמי"ו" דיאלוג דמיוני"

מורש -טארגו(פורסם ברומניה " נגיעת הצל"קובץ השירים ברומנית . מפעימת לב ביופיה
, לארגונים תעשייתייםמרצה במוסדות לימוד אקדמיים ויועץ , במקצועו הוא פיזיקאי ).2000

  .מערכות ניהול איכות בתחומי
  

, וכזה הוא פישהוף, עם יכולת להטמיע מילים ולשונות, כלומר, "עם זה"יש אנשים שנולדו 
יכולותיו אלו באו לידי . ולהיפך, שכבר בצעירותו תרגם את מיטב הספרות הרומנית להונגרית

ואלה , אלים כותבי רומנית לעברית הוא מתרגם שירים של משוררים ישר- ביטוי גם בארץ 
יצאה לאור , "חורף ירוק"בשם , אנתולוגיה של שירה זאת בתרגומו. מתפרסמים בבמות שונות

  ).1995(י התאחדות אגודת הסופרים בישראל "ע
  

אשר הגיעו ארצה שנים רבות לפני אנדרי ,  סופרים ומשוררים כותבי רומנית60 –ידוע לי על כ 
הם מתכנסים . ולים להתנתק מהשפה שבה דיברו וכתבו בשחר חייהםוהם אינם יכ, פישהוף

קוראים זה לזה שירים וסיפורים בשפה , או בבית הסופר בתל אביב, בבית השגרירות הרומנית
מעטים . והיא הולכת עתה ונעלמת מההווי הישראלי, שדיברו פעם בארץ כרבע מהאוכלוסייה

אך מפעלו של אנדרי פישהוף ,  הוא סנדו דודוהבולט ביניהם, פרצו את מחסום השפה העברית
ואילו אנדרי פישהוף הגיע לכאן כשהיה , כי דוד הגיע לארץ בצעירותו ממש, הרבה יותר מרשים

  .גיל שמתקשה להטמיע עולמה של שפה חדשה, 36כבר בן 
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  ":כמעט "–ועתה אתרכז בקובץ האחרון , עד כה פרשתי מעט רקע על שירתו של פישהוף
מתרכז פישהוף בנושאים שאנשים מן , "שיבת הזמן"כמו בקודמו , קובץ הזהנראה לי שב

הזמן העושה בחיי האדם : משתדלים להשתמט מעימות חזיתי עמם, היישוב משתדלים להשכיח
  פישהוף . הזיכרון הכואב של האהבה, הבדידות, המוות המחכה לקורבנותיו הוודאיים, שמות



בהם הוא יכול במעט מילים לחשוף את עומקן של , )שירי משל(ים וקונסיטים 'מעדיף אימאז
  :הרי דוגמה. מחשבות

  
  דפי שירים

  
  ַּדֵּפי ַהִּׁשיִרים ְמֻפָּזִרים ֵּביִני ּוֵביֵנְך 

  ִּכְׁשִביל ִּבְלִּתי ָּגמּור
  .ֵּבין ַהַּׁשַער ּוֵבין ַהַּבִית

  ְּכמֹו רּוחֹות ְרָפִאים ַקָּנִאּיֹות
  ֵהם ִמְתַחְּפִׂשים

  . חֹוְנקֹות ְּדָממֹות ֲאֵחרֹותְלִדְממֹות
  ְּזַמן ֲאִני אֹוֵסף אֹוָתםִמְּזַמן ִל

  ֵּבין ְּכִריכֹות ֶׁשל ֵסֶפר
  ,ּוִמְתַאֵהב ִּבְנִגיָעָתם ְּבֵעיַני

  ְּכמֹו ׁשֹוְטִרים ָהאֹוְסִפים זֹונֹות
  ,ֶׁשִּבְלֲעֵדיֶהן ֵאין ַחִּיים
  ּוְמַׁשְחְרִרים אֹוָתן

  .ִמְּבִלי ָלַגַעת
  26 'ע, כמעט        

  
לרוחות רפאים קנאיות לדממות , המשורר מדמה את השירים לשביל שלא נסלל עד תומו

מעביר את הקורא , שלם' המתפתח לכדי אימאז, אבל הדימוי האחרון, החונקות דממות אחרות
, הנאספות אל הניידת המשטרתית,  השירים המקובצים בספר דומים לזונות–" לילית"אל הוויה 

התחושה הזאת שיש . ולא בנגיעה, בראיה בלבד, כמו המשורר, בהןשהשוטרים מתאהבים 
משהו שאיננו נוגע באמת , "לא סופי"משהו , ויחד עם זאת, "לא הגון"בכתיבת שירים משהו 

היא תחושה המאפיינת , ")שבלעדיהן אין חיים"כשם שהשוטרים אינם נוגעים בזונות (בחיים 
. מצליחים ליצור במילים הבוגדניותשלעולם אינם מרוצים ממה שהם , משוררי אמת

, כי האמן לעולם איננו מרוצה מיצירתו העכשווית, "הפסל"טשרניחובסקי לימדנו בשירו 
לא , שהיה הרבה יותר פסימי, ואלתרמן; ולעולם יאמין כי יצירתו הבאה תיגע בקצה מחשבותיו

אלא רק סובב , ויהשאיננו ממש נוגע בחו, מעין צחוק" מלאכת השירים"וראה ב, האמין גם בכך
לשווא לשווא עמלנו לחבר : "וכל מה שאפשר להפיק ממנה הוא מייאש למדיי, סביבה בעיגול

  ").בת המוזג" ("רוב מחשבות טובות וחרוזים רעים/ לה 
  

לפאקיר השוכב על מצע של " האני השר"מתואר , הבנוי כקונסיט, בשיר אחר של פישהוף
  : לים על ייסורי המצפוןופפים ומקההולכים ומצט,  למסמריםשקרים הדומים

  
  על מיטת המסמרים

  
  ֲאִני ׁשֹוֵכב ַעל ִמַּטת ַמְסְמִרים

  ֶׁשל ַהְּׁשָקִרים ַהְּקַטִּנים
  :ֶׁשּלֹא ִהְסַּפְקִּתי ְלַהְצִּדיק

  .ֵמֵעין ָפִקיר ַמְתִחיל ְמֻנָּכר ֵמֶעְקרֹונֹות
  ְוהֹוְלִכיםְּבִלי ַּדַעת ִמְצטֹוְפִפים ַהַּמְסְמִרים ַהִּמְתַרִּבים 

  .ְוהֹוְפִכים ְלִמְׁשָּכב ַיִּציב ְוָאהּוב
  ַהַּגב ִמְתַיֵּׁשר ַעל חֹד ַהְּׁשָקִרים ַהְּקַטִּנים

  ַהִּמְתַרֵחק ִמֵּדי יֹום, ֻּכִּלי ִריס ֶׁשל אֶֹפק
  .ְּבעֹוד ִּפַּסת ֵצל

  41' ע, כמעט        
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חת של כותב מיכולת את חוסר הנ, לדעתי, מבטאים, כמו הזונות בשיר הקודם, המסמרים כאן
אך גם , הופכים להיות משהו חיצוני" השקרים הקטנים. "עמוקה, המילים לבטא חוויה אמיתית

מי שחי .  לא יכולים בלעדיו–שלאחר שמתרגלים אליו , "משכב יציב ואהוב"אינטימי מאוד כמו 
  .המופלאה הזאת" הדיאגנוזה"איננו יכול שלא להסכים עם , בעולמם של יוצרים

  
נובעת אצל פישהוף מיחס של , כל משורר, בה המרה מיכולת ההבעה שבה ניחן המשוררהאכז

את רחשי . האידיאה הגדולה שמאחורי המילה המופלאה הזאת, "השיר בהא הידיעה"יראה אל 
  :"שתי אמירות על שיר"פואטי - היראה האלה ניתן למצוא בשיר הארס

  
  .ַאְזָהָרה ִמְּפֵני ַסָּכָנה, ֶּדֶרְךַהִּׁשיר ֵאינֹו ַּתְמרּור ַהֻּמָּצב ְּבַצד ַה

  ְולֹא חֹוְלִפים ַעל ָּפָניו ִעם ַרְדיֹו ָּפתּוַח ַלֲחָדׁשֹות
  ,ָעקֹם ְּבֶצַבע ָאִחיד, ְוהּוא לֹא נֹוָתר ֵמָאחֹור ְמֻאָּבק

  ,ִּכי ִלְקרֹא ִׁשיר ֵּפרּוׁשֹו ַלֲעצֹר ִמֶּלֶכת
  .ָמה ֶׁשֵּבין ַהִּמִּליםְלִהְתַיֵּׁשב ֶאל מּול ַעְצְמָך ְוָלַגַעת ַּבְּדָמ

  
  )15' ראו גם ע (18' ע, כמעט        

  
כמו השיר מכמיר הלב , "מצבו של האדם"רבים משיריו של פישהוף עוסקים במה שנהוג לכנות 

סביב צווארי   "-הנפלא ' בו ימצא הקורא את האימאז, )24' ע, כמעט ("שיר אהבה של מזדקן"
נראה לי ; )36' ע, שם ("ש בקניון"מוצ" השיר הסרקסטי או כמו, "חגור אוויר דחוס של היסוסיי

המתחפש , כי השיר המביע בצורה הקולעת ביותר את כאב ההוויה האנושית הוא השיר הקצר
  :מייעץ לאהובתו" האני השר"ש, "עצה טובה"ל
  

  לא תוקפים כלבים
  

  לֹא ּתֹוְקִפים ְּכָלִבים: ָאַמְרִּתי ָלְך
  .ְולֹא ּבֹוְרִחים ֵמֶהם

  ָמה ְמבֶֹהֶלת ַמְׁשִאיָרה ֵריַחְנָׁש
  .ְּכמֹו ֲעֵקבֹות ֶׁשל ּפֹוֵׁשַע

  ְלִכי ְּבַדְרֵּכְך ְּכִאּלּו ַהְּכָלִבים ַהְּמַאְּיִמים
  ,ֵאיָנם ָׁשם

  .ִּכי ֵאין עֶֹנׁש ָּגדֹול יֹוֵתר ֵמֵהָעֵדר ְּתׂשּוַמת ֵלב
  

  28' ע, כמעט        
  

,  וטובה לאישה שהוא חרד לשלומההוא שהכותב מייעץ עצה חכמה, כאמור, הרושם הראשוני
אך השורה , " מתעבר על ריב לא לו–מחזיק באוזני כלב עובר  "–מעין מה שמייעץ ספר משלי 

ומי , והקורא מנסה בעקבותיה לשער מי הם באמת הכלבים, האחרונה הופכת את הקערה על פיה
  .באמת מצוי בעונש של היעדר תשומת לב
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עם הזמן " האני השר"רד של ימי הביניים הוא מאבק אחד המוטיבים החשובים בשירת ספ
המוטיב הזה תופס חלק נכבד . ובסופו של דבר מזקין אותו וממית אותו, המתאכזר לאדם

ורוב , "ׂשיבת הזמן"הוא אף כינה את קובץ השירים הקודם שלו בשם  . משירתו של פישהוף
פיתולי ": שמות השיריםכפי שניתן להתרשם אפילו מ, סביב נושא זה שיריו שם מתרכזים

המסך של האין "הוא כותב שם על . ועוד" שיבת הזמן", "הזמן העקום", "זמן נבגד", "הזמן
עובדות על חוט מתהדק סביב צוואת "על חריזת , של הזמן החולף" הזעקה החירשת"על , "עוד

שהיא , החל מהפרידה הראשונה מגוף האם, ובעיקר על הפרידות שהזמן מייעד לחיים, "המוות
  בין שתי כפות "הוא כמו בועת סבון " האני השר"היקום הקטן של ". תחילתו של מוות אינסופי"



ושוב בצורה המועדפת , המוטיב הזה חוזר גם בשירים של הקובץ שלפנינו ".ידיו של האינסוף
  : הקונסיט–על פישהוף 

  
  אין כל חטא

  
  ַהְּזַמןִנְדֶמה ֶׁשָּכל ּבֶֹקר ֲאִני ִמְתַיֵּצב ְּבַמּכֶֹלת 

  .ְוקֹוֶנה ֶאת ְמַנת ַהֲחלֹום
  ם ִלְזַמן ָּכְלֶׁשהּוַהַּתְׁשלּום ִנְרָׁש

  .ְּבִחָּנםִּכי ֵאין ָמָרק 
   ִאָּׁשהַּבּתֹור ַּפַעם ָעְמָדה ְלָפַני

  ֶׁשִּבְּקָׁשה ְלַהְחִזיר ֲחלֹום ְמֻקְלָקל
  .ִּכי ֵהֵסב ָלּה אֶֹׁשר, אֹו ִנְדֶמה ָלּה ֶׁשהּוא ָּכֶזה

  .ֹותֹו ִּבְמִחיר ָיָקר ִמְּנׂשֹאָקִניִתי א
  ּכֹה ָקָצר ָהָיה ָהאֶֹׁשר

  ֶׁשָּנמֹוג עֹוד ֶטֶרם ָלַמְדִּתי ַעל ִקּיּומֹו
  , ַוֲאִני מֹוִסיף ְלִהְתַיֵּצב ָּכל ּבֶֹקר ַּבַּמּכֶֹלת

  ִּכי ֵאין ָּכל ֵחְטא ְּבאֶֹׁשר ָקָצר
  .ִמָּיֶדיָה ֶׁשל ִאָּׁשה ֻמְפַּתַעת בַּׁשֶׁשֻה

  
  40'  ע,כמעט        

  
, קשה לתאר קונטרסט יותר גדול מחלומות של גבר ואישה בהשוואה לעמידה בתור במכולת

הנזקקת למנת אושר במרווח הקטן , השיר נוגע בלב לבה של ההוויה האנושית, ודווקא משום כך
אלא , בקניון מפואר, החלומות אינם נמכרים במרכול גדול. כמו למזון הנקנה בהקפה, של הזמן

אלא חוויות ממוחזרות ומוחזרות , והאושר איננו מנת חלקם של אוהבים, " הזמןבמכולת"
  .הזמן" זבן"ל
  

אך מי שמבקש למצוא היגדים , עלול להתאכזב, מי שמבקש למצוא אופטימיות אצל פישהוף
 ימצא - וכל זאת בשפה יפיפייה ובפרוסודיה חכמה –מופלאים המתארים נכוחה את הלכי הנפש 

 .גם ימצא בשירתו
  

  ְוָרִדים ָּבְרחּו ְלאֶֹרְך ְקצֹות

  ,ְּפִנּיֹות ֲאִויר ָהַאֲחרֹונֹות

  ִויָלִדים ַעל ֲעֵרמֹות

  ָּפְצעּו ְסָנִאים ְקַטִּנים, ַּכְרּכֹם

  .ַּבּסֶֹמק ֶׁשל ֵטרּוף ֻמְכָּתם
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  פדריקו גרסיה לורקה

 ויאריה סת: תרגום
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  יעל גלוברמן     

    לילית: מתוך מחזור שירים

1 .  

  ָלֵכן. ָנַפְלִּתי ַּפֲעַמִים

  ַלֲחׁשֹבִּתְטֶעה ַאל . ַהָּדם ַעל ְיֵרָכי

  , ָעמֹק ֶׁשִמּתֹוכֹו צֹוַמַחתע ֶהַהֶּפַצֶׁשֶזה 

  : ִאָּׁשה, אֹוֵהב ִלְזּכֹר ְּכִפי ֶׁשַאָּתה

  .      ָאָדם, ְׂשִריָטהזֹו ַרק 

  ְּכֶׁשל ַיְלָדה ִּפְרִאית פֹותָׁשְמֻׁשְפי ִּבְרָּכ

  .ַעל ֵעִצים ִעם ַהָּבִנים ַטֶּפֶסתֶׁשְּמ

  .ִּבְׁשִמיאֹוִתי ַאל ְּתַנֵּקב 

   יֹוֵתר ִמַּדי ֵריחֹות ֶנְהָּדִרים  .יַל ָעָסַגרַהַּגן 

  ְזַמִניֹות- ֶאֶלף ְּפִריחֹות ּבֹו. ְּבַבת ַאַחת

   ,ְלֵהָענֹותת ַמְתֶמֶד ִּבְנכֹונּותָחְנקּו אֹוִתי 

  : ָּכל ֶרַגע ּוְלָכל ֶאָחד

  . ָנִקי ְּכמֹו ַרְעיֹון, ַּגן ֵעֶדן לֹא אֹוְרָגִני

  . ׁשּום ָּדָבר לֹא ִהְתַחֵלף ָׁשם

  לֹא ַּכָּוָנה , לֹא עֹונֹות

  ַרק ַמָּצֵבי ַהרּוַח ֶׁשִלי, אֹו ֲהָבָנה

  , ָּתִמיד ְּבֵׁשִלים-ֵּפרֹות. ְוֶׁשל ֱאלִֹהים

  , ְּבִלי ִניָצן ּוְבִלי ָרָקב, ְמַצעָּתִמיד ָּבֶא

  . ִמְלאּו אֹוִתי ֵאיָמה

  ַהַּדַעתַרק ְלַמְרְגלֹוָתיו ֶׁשל ֵעץ 

  ַמה ֶּפֶלא ֶׁשִּנְמָׁשְכִּתי . ָהְיָתה ְקָצת ַרְקּבּוִּבית

  ? ַלָּמקֹום ַההּוא

  

2.  

  .ַהְרמֹון ֶׁשלֹוַּגן ַהֵעֶדן ָהָיה ָה

  , אֹוִתי, ֶאת ָאָדם: הּוא ָאַהב ֶאת ֻּכָּלנּו

  ,      ֶאת ַהַחיֹות

  , ֶאת ְּגִביֵעי ֲחַבָּצלֹות ַהַּמִים

  , ָּפַקד אֹוָתנּו ִּבְּקִביעּות

  .  ָׂשַמח ֶׁשִהְסַּתַּדְרנּו ְּבִלי ִקְנָאה

  ,  ַּכֲהָלָכהֻכְוָנןְמ. ָאָדם ָהָיה ַקל

  ַּבַהְתָחָלה . ְוָׁשְתָקן אֹוְּפִטיִמי, ָּבִהיר

  ֲאָבל ֲאִני . ָטִעיִתי ַלֲחׁשֹב ֶׁשהּוא ָנחּוׁש

  ,       ֶלֶמתי ִלְהיֹות ֻמְׁשַאף ַּפַעם לֹא ָרִציִת

  י  ָרִציִת. ה לֹא ַהִּסּפּור ֶׁשִלי ֶז

  . ָלַגַעת, יׁשְלַהְרִּג

  . ַעתְמַׁשַּגי ִלְהיֹות ָרִציִת

  

3.    

   ֲעַטֵּלף ַהְּפִרי  : ָהיּו עֹוד ָטֻעּיֹות

  ַּגם ַהְּתִמימּות . ַהֵּפרֹות ֵניִלְפִנְבָרא 

  . ָּדַחְפנּו ְקַצת: ִהיא לֹא ָּדָבר ֻמְׁשָלם

  .ֱאלִֹהיםֵרב יֹוֵתר ֶלֻּכָּלם ָרצּו לִהְתָק

  , יםָּׁשם ָהיּו סֹודֹות ְקַטִּנּפֹה ָו

  יעּוִּגִהְלָאִכים ַרק ַהַּמ .ִזיִקיםלֹא ְמ

   ְוַהָּנָחׁש .ִלְׁשִקיפּות ֻמְחֶלֶטת

  - ַהֲהדּוִקיםעֹור ִנַּגׁש ֵאַלי ְּבִמְכְנֵסי ָה

  

 



    אמוץ-נעמי בן   .רפאל ז
  אהובי מלטף לי את השערות  1בוטניקה 

  רֹותָעי ְמַלֵּטף ִלי ֶאת ַהְּׁשֲאהּוִב  ָאִבי ָלַבׁש ֻחְלצֹות ַּפִּסים ִעם 
  ַמֲעִביר ָיד ֲחָזָקה  ֶזה נֹוֵגַע ִלי: ַּכְפּתֹוִרים ְוָאַמר

  ְּבתֹוְך ַהַּמְחָׁשבֹות ֶׁשִּלי  הּוא לֹא ֵהִביא . ַעד ַלַּכְפּתֹור
  ַמְפִריד ֵּבין ַאַחת ִלְׁשִנָּיה  ְּפָרִחים ְוָאַהב ַרק

  ֲאִני ׁשֹוַמַעת אֹוָתן  .קֹוְלנֹוַע
  ִנְקָרעֹות ִנְפָרדֹות  

  ֲאהּוִבי ָהָיה רֹוֶצה ֶׁשִּיְהֶיה ִלי  ָׂשֵנאִתי ֶאת ֻחְלצֹוָתיו ְוֶזה 
  רֹאׁש ְמֻסָּדר  ֲאִני ַמֲעִדיף: ֶׁשֶקר ָּגמּור

  ָּכל ַמְחָׁשָבה ַּבָּמקֹום  ְמֻכְפָּתרֹות ְרכּוסֹות ְתנֹותָּכ
  -ְמַדְּברֹות ַּבָּׂשָפה ַהְּנכֹוָנה   .ַעד ָׁשְרֵׁשי ַהָּיד

  ָפה ֶׁשּלֹוַהָּׂש  
  ַהִּסּפּור ֶׁשְּכָבר    ,ן ַּבְּתֵכֶלת ִצּפֹור ַּגן ֵעֶד-ֲאִבי 

  .ִנְגַמר  אולי את אלוהים
  אּוַלי ֶאת ֱאלִֹהים  

  ֶזה ַמְצִחיק  2בוטניקה 
  ְּבֶדֶרְך ִלְבֵני ִצּיֹון  ַהְּמׁשֹוֵרר ַהַּסְגָפן

  ֶׁשּלֹא ָהָיה עֹוד רֹוְטִׁשיְלד  מּוָכן ְלַהְקִריב ֶאת קֹולֹו
  ִהַּבְטְּת ְּבֶרֶכס ַהַּכְרֶמל   ְלַמַען ַהֲהָבָנה

  .ֶׁשָּנַסע מּוֵלנּו ָּדרֹוָמה  ֱאלִֹהים לֹא ּדֹוֵרׁש ָקְרָּבנֹות
  ְזַנב סּוֵסְך ֵהִניס ַמְחָׁשבֹות  ֶזה ֲאַנְחנּו ֶׁשּדֹוְרִׁשים זֹאת

  .ִמַּצד ֶאל ַצד  
  אישה מבוגרת מטופחת  ןמֹוֶׁשָהַאְללֹא ָיַדְעִּתי 

  , ַטֵּפס ְּבֶקֶצב ִצּמּוַח ִאִּטיְמ
  ,  הּוא ֵעֶׂשב ַרעהֶׁשֶּפַרח ַהָּׁשָע  ִאָּׁשה ְמֻבֶּגֶרת ְמֻטַּפַחת

  .ֲחלֹוף-ןֶּב  ֲחָצִאית ִּפְרחֹוִניתַּב
    ְוֻחְלַצת ְנֻקּדֹות

   ַּפַעם ִּפְרֵחי ֶמִׁשי ְךֵהֵבאִתי ָל  ַמְצִמיָדה ְלגּוָפה ְּבָחְזָקה
  .ֶׁשָחַׁשְבִּתי אֹוָתם ַלֲאִמִּתִּיים  16ִּתיק ֶׁשל ְפִריִקית ַּבת 

  ַרק לֹא, ֶרטֶסֲאַנְחנּו ְּב  ָּבאִטיק ּוְטָלִאים ִצְבעֹוִנִּיים
  .ַּבּקֹוְלנֹוַע  ַּגם ַיַחד

    ְלָיָדּה יֹוֶׁשֶבת ַּבחּוָרה ְצִעיָרה
  3בוטניקה   ִּבְׂשָפַתִים ְּתפּוחֹות ֲאֻדּמֹות

  ה ַעל ַּדְעָּתּהלֹא ַמֲעָל
  . ִהיא יֹום ֶאָחד ִּתְתרֹוֵקןֶׁשַּגם  ְּבִמְקֶרה ָלַבְׁשִּתי

T -   ,א ַּכְפּתֹוִרים ֶׁשיְרט ְללֹ  ִהֵּנה ִהיא ָקָמה ְוהֹוֶלֶכת
  ּתֹוֶהה, לֹוֵפת ֶאת ִּכּסּוי ַהֶהֶגה  ַרְגֶליָה ְלָבנֹות ְוַדִּקיקֹות

  ַמּדּוַע ַעּמּוֵדי ַהַחְׁשַמל ּדֹוִמים  עֹוֶבֶרת ֵמַעּמּוד ֲאִחיָזה ֶאָחד ַלֵּׁשִני
  ַמְמִּתיִנים, ְלׁשּוְליֹות ַהּקֹוֵסם .ְּכצֹוַלַחת ָחָלל ָּגדֹול ֶׁשל חֶֹסר ִּבָּטחֹון

  
  

 

  - ְיֵדיֶהם ַעל ָמְתַנִים -
  .ָלֵאֶסל ַעל ִּכְתֵפיֶהם ָהְרָחבֹות

  .                    1969  ילידת –נעמי בן אמוץ  
  . שירהפרסמה עד כה שני ספרי 

  .הספרהשלישי עומד לצאת לאור בקרוב
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  ְּבִלי. ַהּנֹוף ָהָיה ְּבכּוִתי
  .ַּכְפּתֹור ּוֶפַרח

  ָיהַפְנַטְסַה

  .ְּגמּוָרה



  שרה אנגל

 מאמר 

 כמו תחרה יפה
  

  ַּבַּמְדֵרגֹות ָהְרָחבֹות ַהּיֹוְרדֹות ַלּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי
  ,ַאָּתה לֹא זֹוֵכר אֹוִתי: "ָּבָאה מּוִלי ִאָּׁשה ָיָפה
  ."ֶבלַהּכֹל ֶה. ַאֶחֶרת ְּבָׂשפֹות ֲאֵחרֹות. ֲאִני ׁשֹוַׁשָּנה ְּבִעְבִרית

  ָּכְך ָאְמָרה ִּבְׁשַעת ָהַעְרַּבִים ְוָעְמָדה ֵּבין ֶהָהרּוס
  .ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶֹׁשְך, ּוֵבין ַהִּנְבֶנה

  ִרים ְלָבנֹות ִהְתַחְּלפּוִרים ְׁשחֹרֹות ְוִצֳּפִצֳּפ
  .ֵאֶּלה ִעם ֵאֶּלה ְּבֶקֶצב ֶׁשל ְנִׁשיָמה ָּגדֹול

  :ֵהִאיר ַּגם ֶאת ִזְכרֹוִניֶהְבֵהק ַמְצֵלמֹות ַהַּתָּיִרים 
  ,ָמה ַאְּת עֹוָׂשה ָּכאן ֵּבין ַהֻּמְבָטח ּוֵבין ַהָּׁשכּוַח

  ? ּוֵבין ַהְּמֻדֶּמהַהְּמֻקֶּוה ֵּבין
  ָמה ַאְּת עֹוָׂשה ָּכאן ְּבַמֲאָרב ָלאֶֹׁשר

  ִעם ָּפַנִיְך ַהָּיִפים ִמִּפְרסֶֹמת ַּתָּירּות ֶׁשל ֱאלִֹהים
  ?ְקרּוָעה ְּכַנְפִׁשיְוַנְפֵׁשְך ְׁשסּוָעה ּו

  ַנְפִׁשי ְׁשסּוָעה ּוְקרּוָעה ְּכַנְפְׁשָך: ָעְנָתה ִלי
  ,ַאְך ִהיא ָיָפה ִמָּכְך
  .ְּכמֹו ַּתֲחָרה ָיָפה

  

 משחזר הדובר את פנייתה של "במדרגות הרחבות במארב לאושר"בשירו של יהודה עמיחי 

שושנה אני / אותיא זוכר אתה ל: "האישה היפה אליו והוא מצטט את דבריה לאחר המפגש

  ".הכל הבל. אחרת בשפות אחרות. בעברית

המופיע בקיצור ומתאים ללשון ) שושנה(שם סמלי : דבריה הקצרים כוללים שלושה מאפיינים

" אחרת בשפות אחרות: "לאחר מכן הרחבה מיידית, ...)שמי הוא: ולא" (אני שושנה: "דיבור

הכל ) "שעל פי הרמז לקהלת(חרת בשפות אחרות ולאחר מכן בא גם הביטול של שמי שושנה וא

  ".הבל

מציפה אותו פליאה והוא ,  כולל זה-חכמת האישה הנקרית בדרכו ומוגשת במשפט תמציתי 

את המקום והזמן של ,  מתאר בניגודים דרמתיים רבים-פותח ומתאר פליאה זו כשהוא משחזר 

 ובין השכוח בין המקווה ובין בין המובטח"...המפגש האקראי ומכביר ושואל אותה למעשיה 

  . משמעות חדשה, )לו ולה, לשניהם(ומעניקה להם בתשובתה , האישה עונה לו...". המדומה
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עם פנייך היפים : "...וגם בהמשך..." אישה יפה"הדובר מכנה אותה בשחזורו בשורה השנייה

שסועה נפשך :"...היא משתמשת בהמשך במשפט שלו ...". מפרסומת תיירות של אלוהים

כמו תחרה / אך היא יפה מכך /נפשי שסועה וקרועה כנפשך : "ועונה לו"..וקרועה כנפשי 

  ".יפה

חשבתי על היופי העובר ומשתלב , קראתיו שוב ושוב, שנים רבות התהלכתי עם השיר הזה

  מיוחדת הזו ה" התחרה"חשבתי על , חזורחשבתי על אופן הש,  הנשזר ביניהםבדיאלוג המפתיע



ומצד ") שסועה וקרועה("מצד הגילוי דרך החורים בבד :  השוניםוהאיש מצידיהשל האישה 

רציתי לחוש את היכולת "). כמו תחרה יפה("הדימוי והסובלימציה הנסתרת על ידי מרקם הבד 

" חורים"קרע על יד הפיכתם ל -קיום הדדי תוך כדי עידון של שסע  משמעות ללהחילהזו 

ובעיקר . אוחז אותם יחד והופך איתם למרקם אסתטירקומים ומקושטים בשוליהם בבד ה

  ?שאלתי את עצמי כיצד מתקיים המרקם האסתטי הזה

, למשל.  אותי למחוזות נוספיםושהוביל, "מרקם התחרה"בחיפושי מצאתי וריאציות נוספות של 

  :חולצת תחרה"ראנו  הכותבת ב' שירה של מאיה בזאל

  

  ָחֵמׁשָרִאיִתי ֻחְלַצת ַּתֲחָרה ַּבַחּלֹון ְּב
  ָרִאיִתי ֻחְלַצת ַּתֲחָרה ַּבַחּלֹון ְּבֶׁשַבע

  ,ְוזֹו ֵאיָנּה אֹוָתּה ֻחְלָצה
   ַמה ָּיכֹל ָהָיה ְלַהְכִּתים אֹוָתּה- אֹוָתּה ֻחְלָצה 

  ֵּבין ֶׁשַבע ְלַחֵּמׁש
  ; ַמֶּׁשהּו ִהְכִּתים- אֹוָתּה ֻחְלָצה 

  מּוָאר, ַחּלֹון ָהַרֲאָוה לֹא ֻנַּפץ
  ַוֲאָנִׁשים ָהיּו ֵעִדים; רְונֹוֵצץ ְוָהדּו

  ,ִּכי זֹו אֹוָתּה ֻחְלַצת ַּתֲחָרה ְלָבָנה ִעם ַּפִּסים
  ְיָקָרה ְוַצָחה

  מּוֶעֶדת ִלְמִכיָרה ְוִלי ְלֻפְרָענּות
   ְלֻחְלַצת ַּתֲחָרה ָּבָרה ְודֹוֶמֶמתָקָרה ַמה

  ;ֶׁשִהיא ֵאיָנּה אֹוָתּה ֻחְלָצה
  

  ְרֶאָהָקֶׁשה ְלָתֵאר ֶאת ַמ, ָקֶׁשה לֹוַמר
  ַהָּטבּוַח ַהְּמגָֹאל, ַהָּׁשסּוַע

  ֶׁשל ֻחְלַצת ַּתֲחָרה ֶׁשָהְפָכה ַּבד ָספּוג
  .ְּבָיָדיו ֶׁשל ַצָּיר רֹוֵטט ְּכַבד

  
  ִמָּסִביב ָהָיה ְסָתו ְוָהְרחֹוב ָהַלְך ָרִגיל

  ָעִלים ַרִּכים ְזֻהִּבים ְורּוַח ַחָּמה ְמִניָעה ֶאת ַהִּטּפֹות
  ָרה ְללֹא ְרָבבְוַהֻחְלָצה ִנְׁשֲא

   ֵמֲאחֹוֵרי ַהִּׁשְמָׁשה-ֵּבין ָחֵמׁש ְלֶׁשַבע 
  .אֹוָתּה ֻחְלַצת ַּתֲחָרה
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בשירה של  "טבוח מגואל" בשירו של עמיחי ו,"שסועה וקרועה "-  ות האלההמלים הקש

הן מסמנות איום על הקיום  הבאים לידי ביטוי : צידיה משני "תחרה"לאכן מתייחסות ראנו 'בז

את יכולת ההחלפה של אירועים אלו בדימויים  ות גם מסמנןאך ה, אלימיםאירועים ב

ת יומשמעומוענקות  המעדנים ומנסחים מחדש את ההתרחשויות הקשות ובכך ומטאפורות 

  .למרקםרחבות 

 משום היא אישה הנראית יפה : מסבירה את יופייה המכופלהאישה השורדת בשירו של עמיחי

 המופיעה ,"התחרה היפה". בתחרה" החורים"שמעת את  ממ)?שהיא מקור היופי(שנפשה 

  ) נפש(מדגישה את הפנימי והיא , אולי החכמות, ניבטת על פניה הקורנות ,האישהנפש למוי יכד



ונפשך שסועה ... מה את עושה כאן"על ידי תשובה לשאלת הגבר ) גוף( על פניה ףהמשתק

או הוא , "תופרת לו"הנפש  יתכן כיש "בגד יפה" למעין הופך פנים -  הגוף. "?וקרועה כנפשי

שיש בהם וגם חורים ) הבד בשתי וערב(יש בהם גם מרקם רציף . חד הם -  כך או כך.תופר לנפש

מייצרת בתמציתיות  , זאת כך"מגדירה"רק כשהאישה .  יופייהובכך מתבטא )התחרה(משמעות  

פשו ואת נפשה אל היא מאחדת את נ, לה את הדימוי המסיים ומסכם את השיר" אופיינית"ה

  . בעל המרקם שיש בו יופיהדיאלוג המיוחד הזה

אולי -,  הנשי-בד שעל רקעו, לבד ציור הופכת ראנו' בשירה של בזתחרההחולצת , לעומת זאת

את הציור לצייר הצייר רוצה אחרי זכוכית ומנוע ממגע ומישוש מהגוף הבתולי כי הוא שמור 

שעיקרה חשש . את הפנטזיה של הדוברתמסמל הבגד שלה /גוף האישהבמטאפורה זו  .שלו

אין , דיאלוגבשיר זה אין ). ?דם הקריעה של הבתוליםמ (?חשש ממין אלים, טבח מגואלמ

בהשפעת שהופך מראה , החולצהמול מראה של אישה העומדת הזיה  בו  ישלעומת זאת ,דיבור

/ סיפורי בגדיםהמופיע באל האיום השבירה של קרני השמש השוקעת למשהו מאיים המתקשר 

  . בהקשר למצבן של נשים בחברההמנוסח כבר מאות שנים בתרבותדם ו/ כתמים

הטבוח , השסוע"...הגבר דרך הצבעים האדומים הניבטים מ/ יצריו הפרועים של הצייר/ לצבעיו

אין :"... של דליה רביקוביץהבגדלמשפט המסיים את השיר באסוציאציה הובילו אותי " המגואל

אותו בגד מיתולוגי בגד מאש אותו בגד שנשלח ממדיאה ".  הרי זו אני הבוערתעלי בגד בכלל

בה היא של יאזון שבעבור בגידתו , מפתה, מלכותי, בגד יפה) שבחר על פניה(הצעירה לאשתו 

במובן מסוים גם כאן הופך .  אותהבגד שיבגוד בלובשת אותו וישרוף-שולחת בגידה משלה 

מבטל גבולות בין , הורס, מכלה, ת מובילות לפריצה של יצרמשהו אחר והטרנספורמציול הבגד

אין עלי בגד בכלל הרי זו אני "... במשפט .מבטל מרווח ועידון בין צורה לבין יצר, גוף לבגד

    . והגוף הבוער למצב נפש,כלומר לבגד אש, לגוף)?שסועה וקרועה( הופכת הנפש "הבוערת

אותו משחק של פיתוי גבול הרוטט ביותר ב דליה רביקוביץ בגדולתה ניסחה את פריצת ה

בו הגוף  , מגדר ותפקידים, קרבה וריחוק בין המינים,מעמד– אותו משחק בסמלי ,והשהייה

  .  הבד כשהוא מעלה אותו באשלמתאחה ומתבטל א
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אולי על הגבול המסוכסך והלא ברור (ראנו שבו הטבח הוא רק פנטזיה 'בהשוואה לשיר של בז

הרי השיר של רביקוביץ עוסק ) ?טזיות התרבותיות של בין ארוטיקה לאונסהמובנה גם הוא בפנ

גופה  /ל הטרגדיות היווניות או במלים אחרות אל נכסי התרבות המבעירים את נפשה ברמיזה א

שתי המשוררות . באש בתוך הדיאלוג המנוכר והמאוד לא ברור המתקיים לאורך השיר כולו

יהודה עמיחי לעומתן כתב . י מהמקום של האיום הנוראעל הבגד ועל התחרה כמוטיב נשכתבו 

אך הוא העניק לאישה , יופי/ תחרה/ התרבותית המקשרת את האישה/מתוך הפנטזייה הכללית

האישה היפה היא זו שמרחיבה . וליצור את הדימוי של התחרה גם כלפיו" לדמיין"את היכולת 

  כאנשי ירושלים (קרע בנפשותיהם ומאפשרת את הקיום עם השסע וה" כמו תחרה יפה"ומנסחת 



נפשי שסועה "...אני מוצאת שהמפגש בין האישה לגבר במשפט המסיים את השיר ). ?אולי

הוא משפט הגורם לנו לקרוא בו שוב ושוב " תחרה יפהכמו / מכךאך היא יפה / וקרועה כנפשך

ום שיש בו משום שיש בו עדיין שמץ של חיזור יפה של שני הצדדים מש, משום שאינו מוחלט

  . איזו תקווה ודיאלוג

, בנפשה, בבגד שלה, בחרתי בתחרה שלה, "שושנה", זודמיונית מתוך אהבתי הרבה לאישה 

בשמה המשתנה באינטונציות שלו בשפות אחרות והוא מרצד בצלילים ונע , בדרך הדיבור שלה

סעים והקרעים נמצא בתנועה בין הש, מפתה ומושך, מסתיר ומגלה, וזע בין חורי הבד הרקומים

דרך הציטוט של ? והדובר. שמה שורד ולא מאבד עצמו גם במצבים קשים. ומעדן אותם בדמיון

, דרך אהבת הדיאלוג, ההשתהות הנוצרת תוך כדי כך, הכתיבה על הדיבור ועל הציטוט, הדיבור

מתעדנים ומתייפים הקרעים והשסעים הן של האיש והאישה הן של המקומות והזמנים 

   .בירושלים

  

  

  

  

  יצחק-ליאורה בן  אורה עשהאל

  שוב החורף  בקוצר רוח
    
  ׁשּוב ַהחֶֹרף ִמְתַּגְלֵּגל ִמּתֹוְך ָאִביב   - ַהֶּוֶרד ַהְּלָבִנים ִהְדִּגיׁשּו ֶאת ֲעֵלי ֵעינּוַמָּצ

  ֵריחֹות חּוָׁשִנִּיים ְּפזּוִרים ָסְפגּו ַאְרְּגָמִנִּיים  ְמַסֵּמן ְּגבּולֹוָתיו ָלָבן ָלָבן
  ּוִמְתמֹוֵסס

  .ְמכֹוֵפף ְּפָרִחים ֶׁשִהְצִעירּו ְּפִריָחה ָלִראׁשֹוָנה  ַעד ֶׁשָאַסְפִּתי אֹוָתם ְּבַקֲעַרת ָהֵעץ, ּגּוף
  - ֶׁשִהְתַמְּלָאה ֶאֶמׁש ַהְּגדֹוָלה  .ְמַבֶּזה ַעְקָׁשנּוִתי ַלֲעמֹד מּולֹו ַעל ְׁשֵּתי ַרְגַלי

  
  . ֶקת עֹוְדֵפי ִמִּליםֲאִני מֹוֶח   ָהָיה ֶׁשֲאהּוִבי ָּדַקר ֶאְצָּבעֹותִנְדֶמה

  ָרִדים ְוִטְפֵטף ִמָּדמֹו ִטּפֹות ַהְּוְּבֻחֵּדי  ,  ְּכֶׁשַּצֲעִרי ֶנֱעַלם-יֹוַדַעת 
  .הּוא ֵאינֹו ֻמְגָּדר עֹוד ְּבִמילֹוִני ַהְּפָרִטי

    ָהַאְסָּפָרג ָּבֵריַח ַהָּמתֹוק ֶׁשל ְּפִריַחת ְספּוגֹות
  - ַהְּמַטֵּפס ַּבַחּלֹון ַהָּלָבן  .ֵאין ֲהָנחֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

  .ָמַעְדִּתי ַעל ִמְדָרָכה ְלַיד ַהִּכָּכר
  ְׁשלּוִלית ָצְרָחה ְּבִהילּוִתי  ַהְּמַלֶּוה קֹוָצִני ִמִּמְׁשַּפַחת ַהּׁשֹוַׁשִּנִּיים ָנִסיְך

  ... ְיצּוֵענּו ִּבְמִסירּות עֹוָנִתיתֶאת  ִנְתְלָתה ַעל חּוֵטי ֶטֶלפֹון
  .א ָּבאְוִאיׁש לֹ

  ְּבָחִריֵצי ָּבָלטֹות ִהְגִּביהּו ֲעָׂשִבים ְלמּוִלי   ים ֵמַהְּקָעָרה ַהְּגדּוָׁשהֲעֵלי ַהְּוָרִד, ַּבּבֶֹקר
  ,ֵחן ְלַמְחרֶֹזת ַאְבֵני ָהְפכּו  ...ָּתִמיד ָהיּו, ָהָאְמָנם

   ִלְׁשַעת ַהֵּׁשָנהַמְמִּתיָנה רּוַח ֲאִני ְּבקֶֹצר
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  אסתר חנוך  אלי תומר

  כשהחורף אדיש  ערב תרבותי

  ְּכֶׁשחֶֹרף ָאִדיׁש  ֵאין ָלנּו ִׁשיר ָחָדׁש ָהֶעֶרב

  ַמְקִריׁש  אּוַלי ַנֲעקֹר ֶאָחד ָיַׁשן ִמְּמקֹומֹו

  ֶאת ַהִחּיּות ַהּזֹוֶרֶמת  ְוַנִּסיַע אֹותֹו ֶאל ָנִתיב ָחָדׁש

  ֶׁשל ַהַהְדסֹון  .ַעָּזהְּכמֹו ִׁשְמׁשֹון ֶאת ַׁשֲעֵרי 

  ִמְתַּכְּנסֹות  ֶעֶרב ַׁשָּבת ְללֹא ֵנרֹות

  יֹוִנים ִּבְפלּוָמָתן  ִּדיְסק ָצרּוב ִמְסּתֹוֵבב

  ּוְׁשָחִפים  ַעּמּוֵדי ַהִּׁשיר חֹוְלִפים

  ֹורּקְׁשלּוֵחי ַמ  ִׁשְמׁשֹון לֹא ָּכַתב ִׁשיָרה 

  ֻמֵּטי ָּכָנף   ֲאָבל הּוא ָהַלְך ִאָּתּה

  ּפֹוְרִצים  ַעד ַהּׁשּוָרה ָהַאֲחרֹוָנה

  ְלַחֵּטט   -ֶׁשל ַמְחְלפֹוָתיו 

  .ִּבְקָרֶביָה  ֶׁשל ָהִעיר  ָהַעּמּוִדים נֹוְפִלים

    .ְוַהִּׁשיר ִמְתַרֵּסק

  באּוַלי ָהָרָע  

  יצור כלאיים המשלב  -  אלי תומר  ְמַדְרֵּבן אֹוָתם 
  .הנדסת מערכות מידע עם שורות שירה

   בעיצומו של פרויקט ,לפני מספר שנים  ַלְחרֹג ִמְּגבּוָלם
  אֹו ְּכֶׁשַהַּמִים   יצא לאור , לבניית מוצר תכנה חדש

   ".נוף מילולי" ספר שירה שלו "גוונים"בהוצאת 
  ִמְׁשַּתִּנים  

  ַעד ִלְבִלי ַהֵּכר  

  ַּגם ַהְּׁשָחִפים  

  ִריםהֹוְפִכים ַלִּצֳּפ

  ?ִמּסּוג ַאֵחר

  

  ְוִאָּׁשה

  ֶׁשִּמְתעֹוֶרֶרת
 פסיכואנלטיקאית בעלת פרקטיקה פרטית בניו - אסתר חנוך

  .שם היא חיה עם משפחתה בעשרים השנים האחרונות, יורק
 סיימה לימודי דוקטוראט בספרות עברית באוניברסיטה

ס "בבי, בבתי ספר תיכוניים בעיר לימדה ,בירושלים  העברית
ש דוד "של האוניברסיטה העברית ובמדרשה לחינוך ע  לחינוך

   .החלה לכתוב שירה בגיל מאוחר.ילין בבית הכרם

  ֲעקּוַרת ֶרֶחם

  ְּכרּוַתת ָׁשַדִים

  ֵקַרַחת 

ובמפגשים   היא רואה בשיריה דרך לתעד את הרגע בחיי הנפש
 .עם הטבע

  ַהִאם ַּגם ִהיא ׁשֹוַכַחת

   ָתה ַמה ָהְי
 ?ִלְפֵני ֶׁשִּנְרְּדָמה
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  דודי בן עמי

 
 ַהַּגְלַּגלִבית ַעּכּו

  .לזכר המשוררת אסתר ַראּב

  

  ,ַאִיןָו ֵיׁש ְּבסּוַפת לַּגְלַּגִבית ְּכַעּכּו

  רּוַח רּוץ ִעם ָהלֹוְך ְוָחזֹור

  -ָהרּוַח ִאם ְוׁשּוָבּה ֶלְכָּתּה

  ...ִמִּמְדָּבר, ַהָּיםִמן , ִמִּמְדָּבר, ִמָּים

  ִנְׁשָּבִרים ְוקֹוִצים ָקׁשֹות ְּכָנַפִים ,ָמְתֶניָהִׁשיר 
.  

    ָהַמְעְּגֵלי ֶאל ֶסַלע -ָחֶזה  ֶׁשִהּכּוָה
  ֲאׁשּוָנה  רּוָצּה ֲאֵליֶהם ְּב-עֹוְמִדים 

  
  . אֹוְמִדים עֹוד ַהִּׁשיָטה ַוֲעֵצי

  ַּפַעם
  

  "ַאְבִנּיּותי ִׁשיֵר"מתוך מקבץ 
    ,ַהִּצָּנה ִּגְׁשֵמי ֶאל ִלְחיֹות ׁשֶֹרׁש

  ַּבחֶֹרף ְסָלִעים ְמַסְּתִתים  ָהיּוַּפַעם  .ַסִּכיִנים-ַסִּכיִנים ַלֲעקֹר ,ָׁשָרִׁשים ְמַבְּקֵׁשי

  .ָהעֹונֹותין ֵּב, ְּכֶׁשֶאְפָׁשר - ַהֶּׁשֶמׁש ִּביֵמי  .ַיְכִסיףַעד  ַּבָּירֹק, ְּפִריָחה ַּבָּׂשדֹות ְּבצַֹהב

  ,ָלָאִביב ,ַהַּבִית-ַּסףְל  .ִמַּתְחָּתיו ַהִּנְׁשָּבר ַלִּגְבעֹול ַרְך ֶרַגע

  ,ַהָּבא ַלָּקִציר ֵרַחִים-ַאְבֵני  

  .ַהְּסָתו ִלְמִסיק ַּבד-ֶמֶמל ֵּבית  ,ִקְמׁשֹוִנים ֵמרֹוץ ְּב,ְלַעְצָמּה

    ;  ַעל ָיֵבׁש- ְּבָּיֵבׁש ַהְּזָרִעים ִּפּזּור

   ֲאִביֶביָהַּב ָׁשם ָלֶׁשֶבת ָּתבֹוא ַנֲעָרה ַּבַּלְיָלה  ,ְצִחיָחה ְּברּוַח ִמְתַּכֶּדֶרת ַלַּקִיץ

  ,ָהרּוחֹות ִמַּנִין ִאְּתָך ְלַהְקִׁשיבק ַר   .ָמנֹור עֹוְרֶקיָה, ִמְפָרׂש ָעֶליָה

  ָחִמים-ַהָּקֶׁשה ֶּסַלעַה ל ֶאַּגב  .ֲחָבִלים

    ְלַהְרֵהר,ַּבחֶֹׁשְך  

  . ַהֶּנְחָׂשףל  ֶאֵמַהּמּוָצק ִנְמַׁשְך ֵאיְך ֶזה  ְּבַחָּמה ִמְכׁשֹוִלים ְלָאָצן ַהְּקָצִרים ַּבְּטָוִחים

    ,  ָּמָטרלֶאַלַּגְלַּגל  ְנִביָטה ִצִּפַּית ל ִיְׁשַאִמי

  .ַאֲחָריו ַהָּירֹק ַרּכּותל ֶא
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   -ֶׁשֶמן-םֶחֶל-ַּבִית-ַּבֶּזֶלת

  , ָּתִמיד;ָלַאֲהָבה ְמקֹומֹות

  רֶבל ֶק ֶׁשָבהְלַמֵּצ ָחְצבּו, עֹוָנה ְּבָכל

  .ָנחּוץם ִא



  המדור לחיפוש שירים קרובים

  

 שירים או מידע על המבקשים לחפש, אנו מעמידים לרשות הקוראים, את המדור החדש הזה

, ל השיר את כאך אין בידם, או שמו של המחבר, מילה, מהם שורהלהם " לצלתטמצ"שירים ש

  .את כותבו או את מקורו

  .אתם מוזמנים לפנות אלינו ולהחיות מדור זה

  

  

  מספר פניות לגבי זיהוי השיר שהוקרא בטקס יום הזיכרון הממלכתיהתקבלו במערכת 

  . ידי אמנון שמוש-למיטב ידיעתי הוא נכתב על. השנה, ידי דן כנר- על

, ו ויש ברשותו את מילותיואת מחבר,  הקוראים המכיר את השיראם יש מישהו מבין

עיין "בגיליון הבא של  ,  הוא מוזמן לשלוח אותו למערכת ואנו נפרסם אותו במדור זה

  ".ערך שירה

  

  

 . לשרית שלום וברכה 
 שאת שמו אינני  שיר של אנדה פינקרפלד  אולי תוכלי לעזור לי למצוא היכן התפרסם 

  :ת אבל אצטט לך שורות ראשונות שלויודע

   ליל אביבבליל חושך

  יצא עמוסי להקשיב

  איך בגנו הכול גדל

  ....בשעות הלילה האפל

גם פנייתנו . (אם תמצאי נודה לך מאוד מאוד. ניסינו למצוא אותו בכתובים ולא מצאנו

  ).לאיתמר עדיין לא הניבה פירות

  

                  בתודה נורית ושייקה אלטוביה
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  אירועי ספרות
  

מזמינים אתכם  "הקיבוץ המאוחד"בשיתוף עם הוצאת  ית אריאלהמרכז תרבות בב 
, 14.5.2007יום שני יתקיים ב  הערב .אשר רייך :מאת, "להפך" לערב השקה לספר השירים

' פרופ :משתתפים .אביב-תל, 25שאול המלך ' שד במרכז תרבות בבית אריאלה 20:00בשעה 
. רן יגיל, אלכס אנסקי,  בר כוכבישראל, וראמיר א ,נורית זרחי, זיוה שמיר' פרופ, עוזי שביט

. ₪ 30מחיר הכרטיס  .י'בהט קלצ: מנחה .רועי רז: מלווה בגיטרה .יהלי תורן: שירים מולחנים
 וחותשל (6910141, 6910146 :טלפוןמומלץ להזמין כרטיסים מראש  . גבלמספר המקומות מו

222,209,208(  
 

תולעת "לספרייה של אתכם מזמינים " פנדורה" בשיתוף הוצאת הספרים צומת ספרים 
קונטרפונקט - חלום ליל קיץ . "20:00בשעה ,  במאי2-טרקלין לספרות ביום רביעי ה, "ספרים

 .בהנחיית דן שורר".  קולותהבארבע תיאטרלי
 

-  המופע-יונה וולך  – 21:30שעה , 21.5שני  וםי - אביב- תל, "תמונע"תיאטרון  
שי  -מוסיקה , שירה יובל  -שירה , דליה שימקו, רוני שובל, דורהילה וי, אהובה קרן: משתתפות 
 . 25₪ - כניסה .  דליה שימקו- עריכה ובימוי , יעקב-בן
 

ִמתחם "בקיים יתהערב  ".יעמוד בני"המשורר יצחק לאור של השקת ספרו החדש  
 לאה: מחוות אמנים בהשתתפות: בתכנית. 20:30שעה ב, 10.5יום חמישי , אביב- תל, "ביאליק
 כניסה מחיר .אהרן שבתאי, קופרמןמאיה , מנשה נוי, יוסף כרמון, דוד ויינפלד, יעקב ביטון, איני

: טלפון, אביב- תל,27ביאליק ' רח, בית העיריה הישן, "ִמתחם ביאליק".   30₪ -
5254530/5253403-03. 

 
 ררדן שו .שמיני ואחרון מפגש -  האדם והכלב בספרות -  20:00שעה , 16.5 יום רביעי 

". צומת ספרים"המפגש מתקיים ב. גרשווין:  מאתמוסיקה. פול אוסטר מאת "טימבוקטו" על
  .כניסה חפשית

 
 זו נערךפסטיבל ה. 24.5עד יום חמישי  22.5שלישי  יום - המשוררים במטולה פסטיבל 

 .בחסות בית הקונפדרציה והמועצה המקומית מטולה, מטולהב השנה העשירית
, מירי שרף: מנחה . מבקר ומתרגם, סופר -פגש עם יורם מלצר מ -  "המקור בלועזית" 

 -ולחברי איגוד המתרגמים , לסטודנטים, לאזרחים ותיקים, ₪  40 -כניסה . מתרגמת ועיתונאית
: פקס, 6292212-02: טלפון. מתקיים במרכז הכנסים על שם קונרד אדנאואר המפגש .₪ 30

6255532-02. 
 

, דודו פלמה: חברים קוראים.  של מוזיקה וקריאת שירהחגיגה. מחווה לשיֵרי עודד פלד 
יורם , אנטון שלחאת, עמי-דודי בן, יוסי גמזו, בן מאיר] י'פיצ[יהורם , סמי אוחיון, דוד- תרצה בן

, סמעאן' ורג'ג, סאלם דרוויש, אהוד בנאי:  מוזיקה.יוסי עבאדי, ישי- כרמלה בן, ורטה] יוריק[
 כניסה –חברים ותושבים מוזמנים  במועדון,  שמונה בערב, במאי8,  ביום שלישי.טל קורנברג
 חופשית
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  חדש על המדף
  

  
   הספר ."הקיבוץ המאוחד" הוצאת ,"יעמוד בני "–יצחק לאור  

  השירים עוסקים .  שירים שנכתבו בשנתיים האחרונות70כולל 
  רדיקליים -שירים פוליטיים, אהבה וגעגוע: בתחומי החיים השונים

  .ישירה וחותכת ועוד" ברכטית"פה הכתובים בש
  

  "כרמל"הוצאת  –  משוררים בכתב ידם105 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 ". כרמל"בהוצאת . מבחר שירה פולנית-אחרי מהפכות רבות 

 .נפלדי וידודרפי ויכרט ו: תרגום
 
  
 
 

 אמיר אור: עורך. 2007 שירה חדשה 75הליקון  
 
 
 
 
 
 
 

ויום שאצא ./ ועומס שנים/ תיו עכשיו זקןראי, זה צלי ".עו אמיר גלב-הנה ימים באים  
על אחד שהוא / לבה יערוג מבלי דעת)/ כאחד הצעירים/ (,עם העלמה/ לאגד צבע פרחים

הוצאת הקיבוץ . המפורסם כאן לראשונה, ספר שירים גנוז). 62' עמ(רק בן עשרים 
 .אוניברסיטת תל אביב, מרכז קיפ/ המאוחד
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  קוראים כותבים
  
  

  .כיף לקרוא. נווה מדבר
 .ועוד את הקובץ הזה אפתח עוד .לאו מילתא זוטרתא היא, כל חודשלהוציא דבר כזה 

 .שרית, כה לחי
מליארדרית תמוהית שתרמה מאתים מליון דולר  יורקר כתבה על- לפני כמה שבועות קראתי בניו

ליון לדלפק מגזינים לבדוק מה עושים מאתים מ הלכתי ".פואטרי"זין שירה אמריקאי בשם למג
  .קריאות לחלוטין ושירים מחורבנים ברובם-בלתי  גיליתי ירחון עם כתבות .דולר לשירה
 ,אה,  יציע לך מאתיים מליון דולראז אם מישהו .יותר מעניין אותי, שרית, הירחון שלך
, אה, אבל, סכום לא מבוטל, מצד אחד זה בכל זאת כסף ,אז עצתי לך, נגיד אם יציעו, זותומרת

 ... :)את זהקחי , טוב
 

  .ושיהיה חג שמח
 קצת. א
  
 

 .שרית שלום
 

 .5" עיין ערך שירה"ליון י לגברצוני להגיב
 

 .של שירי שואה מצאתי שם אוסף נכבד כֵבד ומרשים
,  בנים  נותנת אותותיה על ,השואה ,היא" שם בתכמו שכת, המיוחד בו הוא שירים של דור שני

 ."שלשים ורבעים
 .השני מפר את השתיקה ורהד, במדינת ישראל, ואכן

אחד ליום  ל קרוב מצד"צה יום הזיכרון לחללי, תיזה לשואה-שהיא אנטי, במדינת ישראל
 .ליום העצמאות, וצמוד מצד שני, השואה
 .מה שעומד ביניהם ,לצערנו, וזהו

 
 ,בברכה

  אלי תומר
  
  

 ,שרית שלום רב 
 

  .מהמצגות ומתוכנן מייל שבו הבעתי התפעלות - לפני מספר חודשים קיבלת ממני אי
המצגת , אכן כך. למידה –ציינתי בפניך שאשלב חלק מן המצגות בתהליך ההוראה , כמו כן
,  שולבה בתכנית הלימודים בהקשר ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ,עקידת יצחק:בנושא 

המתבססת על ) במקום מבחן(התלמידים קבלו עבודה חלופית -בשעורי ספרות ובשעורי מקרא 
  .והנפלאה הזו מצגת המרגשת ה
  

  ! ישר כוח                                                                                      
  )רכזת מקרא וספרות בחטיבת ביניים( ענת כהן צורני                                                                                  
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	שְׁלֹשָׁה שֶׁהָלְכוּ
	פְּנֵי אָדָם פְּנֵי מַפַּת הַשָּׂדֶה
	רַק מִלְיוֹן שָׁנִים עוֹשׂוֹת שָׂדֶה לְאַט לְאַט

	יוסי גמזו
	אתגר חיצוני ומסורת פנימית

	אָנוּ מַנִּיחִיםאֶת מִלּוֹת הַשִִּׁירִים בֵּינֵינוּ                     כְּמוֹ דֶּרֶך מְשֻׁלֶּבֶת לְבֵנִים
	אֵינֶנִּי יוֹדֵעַ מַה אֲנִי:
	מוּג הַלֵּב, אִישׁ הַקַּשׁאוֹ הַפַּח שֶׁהֶחֱלִידאֲבָל אַת תָּמִיד מְרַקֶּדֶתוְנַעַלֵי הַקֶֶּסֶםלוֹקְחוֹת אוֹתָךְ בִּסְעָרָהמִן הָאָרֶץ לְעוּץוּבָחֲזָרָה.
	קראי לי בקפה

	קִרְאִי לִי בַּקָּפֶהוַאֲנִי אֶצְעַק לָךְ מִתַּחְתִית הַכּוֹס                     כְּמֵעֻמְקָה שֶׁל בְּאֵריַעֲלֶה קוֹלִי אָפֵל וּמְהַדְהֵד
	וְעֵינַיִךְ צוֹעֲדוֹת
	יוסי גמזו 

	רַק בִּמְזֻמָּן שֶל כְּאֵב וּתְמִימוּת שֶהַזְּמַן עַל כְּזָבֶיהָ מֵמִיט
	משה גרנות, יליד רומניה (1939); עלה לישראל בגיל 12. בעל תואר דוקטור לפילוסופיה מטעם אוניברסיטת בר-אילן. שימש כמפקח כולל על בתי-ספר על-יסודיים וכמרצה לספרות ומקרא במספר מכללות. חתן פרס ע"ש ברסלבי מטעם החברה לחקר המקרא וחתן פרס אקו"מ ע"ש נתן יונתן. פרסם עשרות סיפורים, מאות מאמרים, ערכים לאנציקלופדיות, וקרוב ל-50 ספרים בתחומים שונים: שירה, פרוזה, ספרות ילדים ונוער, הגות, ביקורת המקרא והספרות, חינוך, ספרי לימוד וספרי עזר לתלמיד ולמורה. ערך ספרים, אסופות ושנתונים.

	עיין ערך תרגום
	אנתוני הכט
	מוּל קִיקָיוֹן יָבֵשׁ
	משה גרנות
	במכולת הזמן
	דפי שירים
	    כמעט, ע' 26
	על מיטת המסמרים
	לא תוקפים כלבים
	אין כל חטא

	1. 
	בִּרְכָּי מְשֻׁפְשָׁפוֹת כְּשֶׁל יַלְדָה פִּרְאִית
	שֶׁמְּטַפֶּסֶת עַל עֵצִים עִם הַבָּנִים.
	בְּבַת אַחַת. אֶלֶף פְּרִיחוֹת בּוֹ-זְמַנִיוֹת
	לֹא עוֹנוֹת, לֹא כַּוָּנָה 
	אוֹ הֲבָנָה, רַק מַצָּבֵי הַרוּחַ שֶׁלִי


	שרה אנגל
	מאמר 
	כמו תחרה יפה
	בַּמַּדְרֵגוֹת הָרְחָבוֹת הַיּוֹרְדוֹת לַכֹּתֶל הַמַּעֲרָבִי
	בָּאָה מוּלִי אִשָּׁה יָפָה: "אַתָּה לֹא זוֹכֵר אוֹתִי,
	אֲנִי שׁוֹשַׁנָּה בְּעִבְרִית. אַחֶרֶת בְּשָׂפוֹת אֲחֵרוֹת. הַכֹּל הֶבֶל."
	כָּךְ אָמְרָה בִּשְׁעַת הָעַרְבַּיִם וְעָמְדָה בֵּין הֶהָרוּס
	וּבֵין הַנִּבְנֶה, בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחֹשֶׁךְ.
	צִפֳּרִים שְׁחֹרוֹת וְצִפֳּרִים לְבָנוֹת הִתְחַלְּפוּ
	אֵלֶּה עִם אֵלֶּה בְּקֶצֶב שֶׁל נְשִׁימָה גָּדוֹל.
	הֶבְהֵק מַצְלֵמוֹת הַתַּיָּרִים הֵאִיר גַּם אֶת זִכְרוֹנִי:
	מָה אַתְּ עוֹשָׂה כָּאן בֵּין הַמֻּבְטָח וּבֵין הַשָּׁכוּחַ,
	בֵּין הַמְּקֻוֶּה וּבֵין הַמְּדֻמֶּה?
	מָה אַתְּ עוֹשָׂה כָּאן בְּמַאֲרָב לָאֹשֶׁר
	עִם פָּנַיִךְ הַיָּפִים מִפִּרְסֹמֶת תַּיָּרוּת שֶׁל אֱלֹהִים
	וְנַפְשֵׁךְ שְׁסוּעָה וּקְרוּעָה כְּנַפְשִׁי?
	עָנְתָה לִי: נַפְשִׁי שְׁסוּעָה וּקְרוּעָה כְּנַפְשְׁךָ
	אַךְ הִיא יָפָה מִכָּךְ,
	כְּמוֹ תַּחֲרָה יָפָה.
	בשירו של יהודה עמיחי "במדרגות הרחבות במארב לאושר" משחזר הדובר את פנייתה של האישה היפה אליו והוא מצטט את דבריה לאחר המפגש: "אתה לא זוכר אותי/ אני שושנה בעברית. אחרת בשפות אחרות. הכל הבל".
	דבריה הקצרים כוללים שלושה מאפיינים: שם סמלי (שושנה) המופיע בקיצור ומתאים ללשון דיבור: "אני שושנה" (ולא: שמי הוא...), לאחר מכן הרחבה מיידית: "אחרת בשפות אחרות" ולאחר מכן בא גם הביטול של שמי שושנה ואחרת בשפות אחרות (שעל פי הרמז לקהלת) "הכל הבל".
	חכמת האישה הנקרית בדרכו ומוגשת במשפט תמציתי - כולל זה, מציפה אותו פליאה והוא פותח ומתאר פליאה זו כשהוא משחזר - מתאר בניגודים דרמתיים רבים, את המקום והזמן של המפגש האקראי ומכביר ושואל אותה למעשיה "...בין המובטח ובין השכוח בין המקווה ובין המדומה...". האישה עונה לו, ומעניקה להם בתשובתה (לשניהם, לו ולה), משמעות חדשה. 
	הדובר מכנה אותה בשחזורו בשורה השנייה  "אישה יפה..." וגם בהמשך: "...עם פנייך היפים מפרסומת תיירות של אלוהים...". היא משתמשת בהמשך במשפט שלו :"...נפשך שסועה וקרועה כנפשי "..ועונה לו: "נפשי שסועה וקרועה כנפשך / אך היא יפה מכך/ כמו תחרה יפה".
	שנים רבות התהלכתי עם השיר הזה, קראתיו שוב ושוב, חשבתי על היופי העובר ומשתלב בדיאלוג המפתיע הנשזר ביניהם, חשבתי על אופן השחזור, חשבתי על "התחרה" המיוחדת הזו 
	של האישה והאיש מצידיה השונים: מצד הגילוי דרך החורים בבד ("שסועה וקרועה") ומצד הדימוי והסובלימציה הנסתרת על ידי מרקם הבד ("כמו תחרה יפה"). רציתי לחוש את היכולת הזו להחיל משמעות לקיום הדדי תוך כדי עידון של שסע - קרע על יד הפיכתם ל"חורים" רקומים ומקושטים בשוליהם בבד האוחז אותם יחד והופך איתם למרקם אסתטי. ובעיקר שאלתי את עצמי כיצד מתקיים המרקם האסתטי הזה?
	בחיפושי מצאתי וריאציות נוספות של "מרקם התחרה", שהובילו אותי למחוזות נוספים. למשל, אל שירה של מאיה בז'ראנו  הכותבת ב"חולצת תחרה:
	רָאִיתִי חֻלְצַת תַּחֲרָה בַּחַלּוֹן בְּחָמֵשׁ
	רָאִיתִי חֻלְצַת תַּחֲרָה בַּחַלּוֹן בְּשֶׁבַע
	וְזוֹ אֵינָהּ אוֹתָהּ חֻלְצָה,
	אוֹתָהּ חֻלְצָה - מַה יָּכֹל הָיָה לְהַכְתִּים אוֹתָהּ
	בֵּין שֶׁבַע לְחַמֵּשׁ
	אוֹתָהּ חֻלְצָה - מַשֶּׁהוּ הִכְתִּים;
	חַלּוֹן הָרַאֲוָה לֹא נֻפַּץ, מוּאָר
	וְנוֹצֵץ וְהָדוּר; וַאֲנָשִׁים הָיוּ עֵדִים
	כִּי זוֹ אוֹתָהּ חֻלְצַת תַּחֲרָה לְבָנָה עִם פַּסִּים,
	יְקָרָה וְצַחָה
	מוּעֶדֶת לִמְכִירָה וְלִי לְפֻרְעָנוּת
	מַה קָרָה לְחֻלְצַת תַּחֲרָה בָּרָה וְדוֹמֶמֶת
	שֶׁהִיא אֵינָהּ אוֹתָהּ חֻלְצָה;
	קָשֶׁה לוֹמַר, קָשֶׁה לְתָאֵר אֶת מַרְאֶהָ
	הַשָּׁסוּעַ, הַטָּבוּחַ הַמְּגֹאָל
	שֶׁל חֻלְצַת תַּחֲרָה שֶׁהָפְכָה בַּד סָפוּג
	כְּבַד רוֹטֵט בְּיָדָיו שֶׁל צַיָּר.
	מִסָּבִיב הָיָה סְתָו וְהָרְחוֹב הָלַךְ רָגִיל
	עָלִים רַכִּים זְהֻבִּים וְרוּחַ חַמָּה מְנִיעָה אֶת הַטִּפּוֹת
	וְהַחֻלְצָה נִשְׁאֲרָה לְלֹא רְבָב
	בֵּין חָמֵשׁ לְשֶׁבַע - מֵאֲחוֹרֵי הַשִּׁמְשָׁה
	אוֹתָהּ חֻלְצַת תַּחֲרָה.
	המלים הקשות האלה - "שסועה וקרועה", בשירו של עמיחי ו"טבוח מגואל" בשירה של בז'ראנו אכן מתייחסות ל"תחרה" משני צידיה: הן מסמנות איום על הקיום  הבאים לידי ביטוי באירועים אלימים, אך הן גם מסמנות את יכולת ההחלפה של אירועים אלו בדימויים ומטאפורות המעדנים ומנסחים מחדש את ההתרחשויות הקשות ובכך  מוענקות משמעויות רחבות למרקם.
	האישה השורדת בשירו של עמיחי מסבירה את יופייה המכופל: היא אישה הנראית יפה משום שנפשה (שהיא מקור היופי?) ממשמעת את "החורים" בתחרה. "התחרה היפה", המופיעה כדימוי לנפש האישה, ניבטת על פניה הקורנות, אולי החכמות, והיא מדגישה את הפנימי (נפש) 
	המשתקף על פניה (גוף) על ידי תשובה לשאלת הגבר "מה את עושה כאן... ונפשך שסועה וקרועה כנפשי?". הגוף - פנים הופך למעין "בגד יפה" שיתכן כי הנפש "תופרת לו", או הוא תופר לנפש. כך או כך - חד הם. יש בהם גם מרקם רציף (הבד בשתי וערב) וגם חורים שיש בהם משמעות  (התחרה) ובכך מתבטא יופייה. רק כשהאישה "מגדירה" זאת כך, מייצרת בתמציתיות ה"אופיינית" לה את הדימוי המסיים ומסכם את השיר, היא מאחדת את נפשו ואת נפשה אל הדיאלוג המיוחד הזה בעל המרקם שיש בו יופי.
	לעומת זאת, חולצת התחרה בשירה של בז'ראנו הופכת לבד ציור, בד שעל רקעו- הנשי, -אולי הגוף הבתולי כי הוא שמור מאחרי זכוכית ומנוע ממגע ומישוש רוצה הצייר לצייר את הציור שלו. במטאפורה זו גוף האישה/הבגד שלה מסמל את הפנטזיה של הדוברת. שעיקרה חשש מטבח מגואל, חשש ממין אלים? (מדם הקריעה של הבתולים?). אין בשיר זה דיאלוג, אין דיבור, לעומת זאת יש בו הזיה של אישה העומדת מול מראה החולצה, מראה שהופך בהשפעת השבירה של קרני השמש השוקעת למשהו מאיים המתקשר אל האיום המופיע בסיפורי בגדים/ כתמים/ דם והמנוסח כבר מאות שנים בתרבות בהקשר למצבן של נשים בחברה.

