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  על ירושלים בשירתו של עמיחי" ?למה למה ירושלים": מאמר      יוסף עוזר

  חדש על המדף
  אירועי ספרות

  המדור לחיפוש שירים קרובים
  קוראים כותבים

תוכן העניינים



  רכתדבר העו
  

". עיין ערך שירה" אל מערכת הירחון תיהםו מיציררבים הם האנשים השולחים

קשה היא ההחלטה המוטלת על  . חלקן מתקבלות לפרסום וחלקן מושבות לשולח

 להשיב לאותם אלה שכתבו את ובאיזו דרךחברי המערכת אילו שירים לפרסם 

 אני נשאלתכאשר  .לפרסוםאין הם מתאימים , מסיבו שונותאך , שיריהם בדם לבם

והנה מצאתי . ִקְראּו כמה שיותר שירה: אני עונה, מה היא הדרך להתפתח בשירה

שאמר ) 1892-1982(יבלד מקליש 'רעיון זה אצל המשורר והמבקר האמריקאי  ארצ

כשם שהנער לומד ממטע , משורר אמיתי לומד מקודמיו ":בדרכו המקורית והישירה

ואת היתר שומר למועד מאוחר , אוכל, ים ביותרהוא גונב את הפרי הטע. התפוחים

השראה פנימית והשראה . נדרשים כישרון והשראה, כדי לכתוב שירה טובה ".יותר

   .עשויים להוות פעמים רבות השראה חיצונית" הקודמים. "חיצונית

  

  ?ומה בגיליון זה

אני מברכת מקרב לב שני חברי מערכת חדשים שהצטרפו מתוך רצון טוב , ראשית

מאיר צמח המעמיד לרשות . כל אחד בתחומו, וכוונה לתרום להתפתחות הירחון

הירחון את כישוריו בתחום הגהת הניקוד ואילנה גרף שהתנדבה לתרום מכישוריה 

  .תודה לשניהם. האמנותיים באיור

 אמיר –כמו כן אני מברכת שני כותבים קבועים בירחון לרגל צאת ספרי שיריהם 

  .ני מאחלת לשניהם בהצלחהא. אור ויעל גלוברמן

  . ובאשר לתכני הגיליון

  .מפורסמים בו שירים של כותבים ותיקים וכותבים חדשים שזה עתה הצטרפו

 ".וירטואוזיות לשונית בשירתו של רבי יהודה הלוי"מובא חלקו השני של המאמר 

 דמטריוס קאפטאנאקיסעם המשורר היווני מעניין מפגש " עיין ערך תרגום"במדור 

  .רתוושי

  .את סדרת המאמרים נועל מאמר המתבונן בפואמה של יהודה עמיחי על ירושלים

  

. לגופן של יצירותגם לקבל תגובות קוראים למדורים השונים ולהמשיך נשמח מאוד 

  ".קוראים כותבים"את תגובות הקוראים נפרסם במדור 

  

  .מאחלת לכם קריאה מהנה

  שרית
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  יעקב שגיא

  שני שירים

  שמש בגבעון

 .ָּדבּוק ֶאל ַהִּמְדרֹון, ְבעֹון ִהּנֹו ְּכָפר ָׁשֵקטִּג
  ,ָעְצָרה ָׁשם ַהֶּׁשֶמׁש, ַרק ַּפַעם ַאַחת, ַּפַעם ַאַחת

  .ֶׁשּלֹא ַּבַּתֲחָנה ַהְּקבּוָעה, ְּבַפֲאֵתי ַהְּכָפר
  ,ֵמעֹוָלם לֹא ָעְצָרה ָׁשם ַרֶּכֶבת

  ,ַּגם ֵאין ָלּה ָרִציף
  .ְּבִגְבעֹון

  ,ֵּקר ָׁשם ְלַכָּמה ָׁשעֹותַרק ְיהֹוֻׁשַע ִּב
  ,ַלֲעׂשֹות ְקָצת ֵסֶדר

  ,ֲאִני יֹוֵדַע, ְלָהִטיל ִיְרָאה
  ,ִּפְצֵעי ַהָחְכָמה ֶׁשְּלַאַחר ַמֲעֶׂשה, ִּפְצֵעי ִמְלָחָמה

  .ֲחָרמֹות
  ,ֲאִני ַמִּכיר ֶאת מּוַסר ַהַהְׂשֵּכל ָהאֹוֵמר

  ִציםֶׁשֵּמָאז ַהְּגָבִרים ֶׁשל ַהְּכָפר ֵהם חֹוְטֵבי ָהֵע
  .ְוַהָּנִׁשים ֲאמּונֹות ַעל ַהַּמִים

  ֵאיֶנִּני ָיכֹול ֶׁשּלֹא ְלַחֵּׁשב ְלַעְצִמי ֶׁשֶּזהּו ּגֹוָרלֹו ֶׁשל ָמקֹום
  ֲאֶׁשר ִנְׁשַאר ַחָּיב ַלֶּׁשֶמׁש

  .ַּכָּמה ָׁשעֹות ֶׁשל אֹור
  

  

  ְטרּופֹות ְסִפינֹות

  ,ְטרּופֹות ְסִפינֹות ִעם ְמׂשֹוֵחַח ֲאִני
  .ְמֻסָּוִגים ְּכִמְסָמִכים, ַּבִּזָּכרֹון ׁשֹוְקעֹות
  ָנמּוְך ְּבִמּנּון ְקַטּנֹות ִמיתֹות

  .ֵהיֵטב ְמֻצָּלמֹות
  ,ְּגדֹוָלה ְּבִתְקָוה ַהַּמִים ְּפֵני ַעל ִׁשְּיטּו ַּפַעם
  ,ְטרּופֹות ָהיּו ֶטֶרם ַּפַעם
  .ֱאֶמת ִּבְזַמן ִרּגּוִׁשים ַעל ִוְּתרּו ֶטֶרם
  , ְמֻסָּמִמים ְוָדִגים ַאְלֻמִּגים, ַאּצֹות

  ,ַהַּמְהֵּפָכה ִמְׁשְמרֹות סֹוְבִבים
  ,ָהָיה ֶּׁשֶּבֱאֶמת ַמה ֶאת ְמַׁשִּנים
  ּגוֵוַע ָהאֹור ָּבּה ַּבַּמְמָלָכה, ְׁשִנָּיה ָיד ָמֶות
  .ַהָּׁשָנה ָּכל
  

  
  "כרמל" ספר העומד לראות אור בהוצאת "הולך על זמן: "השירים מתוך
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  אמיר אור

 ןַהֻּׁשְלָח

 .אלֹֹ, א ָּבעֹוָלם ַהָּנכֹוןֲאִני לֹֹ
 ַהּכֹל ֵעיַנִים     ָהֲאָנִׁשים ַהִּקירֹות     ַּגם ְּכֶׁשֵהן ֲעצּומֹות 

 ֵהן ָזרֹות     ְלטּוׁשֹות     ֶאל ָּפַני ַהָּזִרים
 ָּבאֹור ַהָּגְפִריִתי 

               ְמנֹוַרת ַהְּקִריָאה נֹוַבַחת 
            ַעל ַהַּדִּפים ַהּׁשֹוְקִעים ַּבֻּׁשְלָחן                         

 ֶלִחי ּתֹוֶסֶסת ִמַּתַחת ָלַעִין 
 . ַהַּמֲאֵפָרה ְזרּוָעה     ֲעָצמֹות ְוֵאֶפר

 
 ְמִׁשיַכת ָהֵעט ַהּבֹוְגָדִנית ַהּזֹו 

                ֶׁשּׂשֹוֶרֶטת ֶאת ָהִעיר 
          ַהִּצָּדה 

 ְּכמֹו ַסְרָטן 
 ִׁשיָכה חֹוֶרֶצת    ֶאת ָהעֹוָלם    ַּבֲהָנָאה ּוַמְמ

                             ַעד ׁשּוָליו ֶׁשל ַהַּדף 
 –                                              ְוַעְכָׁשו    ַּגם ֵמֵעֶבר 

 . מּוָטב נֹוְלָדה ֵמָתה. מּוָטב לּוֵלא נֹוְלָדה
 

 .ֶזה ִיְכַאב. רֲאִני ְמַתֵּקן ַמה ֶּׁשֶאְפָׁש
 , ַאל ַּתִּביט     ַאל ִּתַּגע     ַּבְּתָפִרים

 ֵלְך
 ָׁשם ַהִּׁשיר ַהָּנכֹון . ַרק ַעל ֵּבין ַהּׁשּורֹות

  

  

  "הקיבוץ המאוחד"שיצא עתה לאור בהוצאת " מוזיאון הזמן"מתוך 
  
  
  
  
  
  

  ֶוֱהֵיה ָסמּוְך ּוָבטּוַח
  ֶׁשַאף לֹא ָעֶלה ֶאָחד ִיְזקֹף ַעְצמֹו

  ִמן ַהַּקְרַקע
  .ְוָיׁשּוב ְוִיָּצֵמד ֶלָעָנף
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   וויליאמסויליאם קרלוס
  "רוצה רק לומר: "מתוך הספר
  עודד פלד: תרגום



  רמי סערי
  

  שירה וידויית באווירה משפחתית
  

  ק ַהֶּזה לֹא ָהָיה ִלי ָמתֹו-ָנכֹון ֶׁשֵּמַהָּמתֹוק
  , ְלַמָּזִלי, ַעד ֶׁשָּנַחִּתי, ְמאּוָמה ַאף ַּפַעם
  .ַעל רֹאש ַהר ַהּצּוִפים, ַּבּׁשּוק ְלַבְלָׁשנּות

  ְׁשֵּתי רּוִסּיֹות ִלְּמדּו ָׁשם ְּבֵׁשרּות 
  , ַצֶּיֶדת ַהֵּׁשֶבט, ָהַאַחת: ִמְׂשַרד ַהְּקִליָטה

  , ֶרתָהַאֶח; סֹוָמִלית ְוסּוָאִהיִלית
  .ִייִדיׁש ַעִּתיָקה, ַּבְׁשָלִנית ְּדגּוָלה

  ַעל ִׁשיַרת ַהִּבְרּבּור ֶׁשל ַהּׁשּוק ִנֵּצַח 
  ֶׁשַּלְמרֹות , ַנָּנס ְמֻרָּׁשע ֵמַאָּגָדה ֶקְלִטית

  ַּתְסִּביְך ַהְּנִחיתּות ַהֻּמְצָּדק ֶׁשָעָׂשה 
  ָיַדע ֶוְלִׁשית ָּפחֹות , ַׁשּמֹות ְּבַנְפׁשֹו

  ַהְּמנֹוָחהְּכמֹו ָסָבִתי אֹו יֹוֵתר 
  ְוִדֵּבר קֹוְּפִטית ׁשֹוֶטֶפת ַמָּמׁש

  .ֲאִפּלּו ְּכֶׁשִּדֵּבר ִעְבִרית
  

  ,ִהְׁשַּתַּלְבִּתי ָׁשם ִנְפָלא ּוְמֻצָּין
  –ָּבֲאִויָרה ַהִּמְׁשַּפְחִּתית 
  ,ִלַהְגִּתי ַּבְלָׁשִנית ְרהּוָטה

  ,ַמְדָעִנית ַמהּוָתִנית
  בּוִתיֲאָבל ַעל ַאף ִהְׁשַּתְּל
  :ַּכִּנְרֶאה ָּבַרח ִלי ַהּמַֹח
  ַהֶּתֶקן ָּבֲאִויָרה ַהִהיא 

  ְוֵכיָון. ָהָיה ָּגדֹול ָעַלי
  ,ֶׁשָהעֹוָלם ַהֶּזה ֵאינֹו ָמקֹום ָקבּוַע

  ,ִהָּקְלטּות, ֶנֱאַלְצִּתי ְלַוֵּתר ַעל ְקִביעּות
  .ְוָיָפה ָׁשָעה ַאַחת קֶֹדם

  
  ןְּבאֹותֹו ִוּתּור ִנְכַלל ַּכּמּוָב

  ,ַּגם ַהִּוּתּור ַעל ִׁשיַרת ַהִּבְרּבּור
  ּוְכלּוִלים ּבֹו ִמִּני ָאז ְוַעד ֲהלֹם
  ִוּתּוַרי ַּגם ַעל ֶיֶתר ַהַּבְרּבּוִרים

  ,)ֶסִמיָנִרים ַמְחַלְקִּתִּיים(= 
  ,ֶנֱאָמן ְלַעְצמֹו, ַאְך ְּכעֹוף מּוָזר

  ,סָּוַטֲחִסיָדה ְו, ִּכְלַאִים ֶׁשל ַּבְרּבּור-ֶּבן
  ַּתְרִּתי ַעל ֲאִויָרה ִמְׁשַּפְחִּתיתלֹא ִו

  ִאם ִּכי ּגֹוָזִלים ֲאֵחִרים 
  .ָּגְזלּו ֶאת ִקִּני ֶהָחִמים

  ,ַעְכָׁשו ְוָתִמיד, ְועֹוֶדִּני אֹוֵהב
  ,ְּבִלי ִאְורּור, אֹוָתה ֲאִויָרה ְּבִלי ֲאִויר

  – ַעד ַהַּגג –ְּכִפי ֶׁשֲחִסידֹות אֹוֲהבֹות 
  . ַהְלָויֹותְּבִריתֹות ְו, ֲחתּונֹות

  
  
  

  . שיצא לאור בשנה הבאה בהוצאת הקיבוץ המאוחד"טבעות השנים"מתוך 
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  אנדד אלדן

  ִניר לֹא ִיָּשא עֹוד

  ַּבִּגְלּבַֹע    לנשמת ּבן אחותי  

    ַיְלדּוְתָך ַעד ַהּיֹום זֹוֵרם ָואִדי

  עֹוד ְּתֵכֶלת ְּבֵעיָניוא ִיָׂשִניר לֹא   .ִמִּסְפְלָך ַהָּשבּור ְּבגֹון ֶשל ֲאָדָמה ְוֶשל ָקָקאּו
  ן ֶשל ֲחָרָדהיֹוָמ  .ְסִביבֹוִתיָקה ְש

  ;י ַהַּמִים ַהִּנָּבִטים ְּכטֹוֵבַעֵנְפִּב  .לֹא ִיְגַּדל
  ֶיֶלד עֹוָלִמים ַּבָּשֶֹדה ָהָאֵבל  .נֹוֶטֶפת ֶשִהְרִטיטּו ִצָּנָתם ֵמַרְגֶליָך

  . ַהֵּכָההְׂשִמיָכְתָךֶאת ּגּוָפם ַהִּנְמָּתח עֹוֶטֶפת   ְּקרּוָעהִּביֵדי ִאּמֹו ַה
  ַאָּתה ִנָּצב ְלָיָדם ָיִחיד ֵּבין ֵמָאה ִזְכרֹונֹות  .ּוְלחּוַצת ְצָעָקה ִמִּבְפִנים

  .ֶשִהְתַחְלָּת ִלְשּכַֹח ְוַלְיָלה ֶאָחד  
  ֶיֶלד ְקִפיץ ֶשל ְצחֹוק  .ַוֲאחֹוָתּה ָצפֹות ַעל ָּפֶניָך ּובֹוֲהקֹות ְנָךְיִמי

  ַאָּתה יֹוֵדַע ַמה ֶּשְּבָך צֹוֵנַח  ֲחלֹום ָקֵמל
  .ְוֵאין ְלַהִּציל ִמְּטִביָעה  ִּבְרזֹון ְּפֵני ָאִביו
    .ְועֹוֶפֶרת ְצָעָדיו

  -ַּגֵּלה ֵהיָכן ִנְפָגִשים ּוְבֵאיֶזה ְּפִרי   
  ַעְכָשיו ַאֶחֶרת ִיְתַהְּלכּו  ;ְוִניחֹוַח ַחֶּייָך, ּוַמִים ַאְדַמְתָך
  ;ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה  .ֶשֵאינֹו ַמִּניַח ִלְשּכַֹח ִמְדרֹוְנָך

   ְּבִרחּוף ַיַעְברּוָה
  .לֹא ְלַהְכִּביד ַעל ּגּופֹו

  
אחד המשוררים המקוריים ביותר , אנדד אלדן

מבניה . 1924-פולין בנולד ב, בשירה הישראלית
מזה . קבוצת חפציבה שבעמק יזרעאלהראשונים של 

נציג טיפוסי של . בנגבחבר קיבוץ בארי ש שנים רבות
חושך : "מספריו. בספרותנו" ילידית"הזרם השירה 
לא על האבן  ","בשמחות קלותלא ", "זורם ופרי

ּכצלול ", "אור ַהְּפִנים", "הכבדלבדו בזרם ", "לבדה
, "עתה ִאּתֹו", "מלא הסתכלותקולה ", "קולות חלּוקים

וחשת ל", "דקה ודוקרת דממה", "זורם זהיר כזר"
    ".ִהְבֵהב ּובא אביו", "סתיו מהסס סודי", "חולשתה

  

 ַּפַעם ַשְרנּו
   -ְרנו ַׁשָּכמֹוָך
  - ַהָּדָגן ִמְתנֹוֵעַע ָים

  ,ִלי ִנְדֶמה ַהּיֹום
  ,ָּכל ִגְבעֹול ּכֹוֵפף רֹאשֹו ַאֶחֶרת

  ,ָּכל ִּגְבעֹול ְּבִעּתֹו, ִנְדֶמה 
  ְולּו ְמאֹד ְסמּוִכים

  -ְּכמֹו ַהֲחבּוִקים . ְּכָדם ֶאל ָּדם
  ָּכל ֶאָחד זֹוֵרם ִלּפֹל ַאֶחֶרת

  ,ִּבְזרֹועֹות ָהרּוַח
  ֶכת ִמּיֹום ֶאָחדַההֹוֶל

  ֶאל יֹום ַאֵחר
  .ְּבעֹוְרֵקי ְּגִדיָלָתם ְלַנּסֹות ֶאת ַהּכַֹח

  ְסמּוִכים ְמאֹד ְּכָדם ֶאל ָּדם
  .ַאַחר ְסגּוִרים ְלַבָּדם
  ִּבְזרֹם ָאָדם ִנְסָחף

  .ְּבקֹול ָהמֹון
  - ַים ַהָּדָגן -ְרנּו ַּפַעם ַׁש
  ,ִלי ִנְדֶמה

  .אשֹו ַאֶחֶרתַהּיֹום ָּכל ִּגְבעֹול ּכֹוֵפף רֹ
  "

  )2005-1955 ִמבחר שירים ,"ָשִנים ָשְמעּו ִשיָרה"מתוך (
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, יהושע- אמן הדפסים מכפר,  יורם לילך-" זכרונות קיץ
ל



  אשר רייך

  מזוודה

  

  ִהיא נֹוֵׂשאת אֹוִתי ְּבַתְחִּתית ְּכפּוָלה
  ְלָכל ָמקֹום ֶׁשֲאִני חֹוֵלם

  
  ִמְתַּפֶּתה ִהְסַּתְרִּתי ַעְצִמי. ְלַהִּגיַע ֵאָליו

  ת חֶֹׁשְךְׁשנֹו. ְּבתֹוְכתֹוָכה ֵמַהֲחלֹום ַהָּבא
  ָּכל ַמה ֶּׁשֵהִכיָלה. ִּפּתּו אֹוִתי ָעְטפּו אֹוִתי

  
  ָהִייִתי ָּפג ֶׁשל ָעִתיד ֶׁשֶּטֶרם. ִיֵּצג אֹוִתי

  ַעְכָׁשו קֹולֹות ָהאֹור עֹוִלים. הּוַכח ֶׁשַּיִּגיַע
  ֲאִויר . ִּפּתּוי ְמַסְנֵור: ַעל ְּגדֹוֵתיֶהם

  ִמַּבַעד ֲחִריר. נֹוֵׁשם ֶאת ִהְרהּוַרי
  

  נצר אלי  ֲאִני רֹוֶאה ָים סֹוֵער ִעם ְצדּוִדיתֹו
  לקורא האלמוני  ַהחֶֹרף ִהִּגיַע. ָהֲאפָֹרה, ַהְּכפּוָלה

  .ְוָעַבר ְּבלֹא ֶׁשאֹוִתי ִהְׂשִּביַע
  .ָהעֹוָלם ָהֲאִמִּתי ֵאינֹו ֶאָּלא ַאָּגָדה  ֲאפִֹרים ֲאָנִׁשים ַעל ְלָך ֶאְכּתֹב לֹא

  :ַרק ְּבֵחיקֹו ַמְמִּתין ָלנּו ַהֶהֵּׂשג  ֵאין ֶׁשְּכָבר ְוִעיר ְּתמּוָתה ְּבֵני ּוָבִּתים
 .ִּפּתּוִיים ֶׁשל ַהִּבְלִּתי נֹוַדע  ִיםָׁשַמ ֵמָעֶליָה ְוֵאין ֲאָדָמה ַּתְחֶּתיָה
  ַרִּבים ֵּבין ַהּבֹוֵדד ַעל ְולֹא

  
  ְּבֶאֶרץ ֵמת ֶׁשֶהָעִתיד ְלָך ֶאְכּתֹב לֹא

  ֶחְמָלה ְוֵאין ּבּוָׁשה ֵאין ָּבּה ַהְּׁשָקִרים
  ְוַעל ַהִּתְקָוה ֶׁשל ַהּנֹוָאׁש  ַהַּמָּסע ְוַעל

  ִׁשיָריו ֶאת ִעּמֹו ֶׁשָּלַקח ַהְּמׁשֹוֵרר ִנְקַמת
  
  ַהַּדַעת ּלּותַק ַעל ְלָך ֶאְכּתֹב לֹא
  ָהַאֲחרֹון ַהֶּגֶׁשם ְוַעל ַהַחִּיים ִזילּות ְוַעל
  ַהָּדִביק ַהּבֹץ ְוַעל ַהּכֹל ףַטֶׁשָּׁש
  ַהֶּדֶרְך ְּבַצד ָהֵעדֹות ָהַרָּקפֹות ְוַעל

  
  נֹוֵקׁש ִאּתֹו ַהחֹוֵפר ַעל ְלָך ֶאְכּתֹב לֹא

  ַמְדִליק ֵזָעה ְמַנֵּגב ָעָפרֶּב חֹוֵתְך ַּבֶּסַלע
  ֶׁשַּתְרִעיד ְׁשִתיָקה אֹו ְזָעָקה ְוַעל ָיהִסיַגְר

  ְלַהְסִּתיר ִמִּלים ְלַחֵּפׂש ְלַמֵהר ְוֶׁשָּצִריְך
  
  ְּכַזב ַהַּמֲאִמיִנים ֵטרּוף ַעל ְלָך ֶאְכּתֹב לֹא

  ְוֶׁשֲאִני ְוַהַּמְדָעִנים ַהִפילֹוסֹוִפים ּבּורּות, ַהּכֲֹהִנים
   ָקרֹוב ַאֲחרֹוָנהָה ַּבּׁשּוָרה ַהּזֹאת ַּבַהָּצָגה יֹוֵׁשב

  ְנכֹוִנים ַהּלֹא ַּבְּמקֹומֹות ַהּצֹוֲחִקים ֶאת ְוׁשֹוֵמַע ַלְּיִציָאה
  
   ַהֶּפַרח ֻהֶּלֶדת ַעל ַאְלמֹוִני קֹוֵרא ְלָך ּכֹוֵתב ֲאִני
  חֹוֵלף אֹור ִזיק ְוַעל ֶּׁשֵּביֵניֶהם ּוַמה ַהִּצּפֹור ּומֹות
  ָעֵלינּו צֹוֵחק ֶׁשֱאלִֹהים ּוְרֵאה ֵעיֶניָך ְּפַקח
 ֶּׁשּמֹוָתר ַמה ֶזה ִּכי ַוֶּיֶלד ִאָּׁשה ֶלֱאהֹב ֵלְך
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  יוסף עוזר

  אומרים שכדור הארץ

  ,אֹוְמִרים ֶׁשַּכּדּור ָהָאֶרץ ִמְתַחֵּמם
  .ָהַאְטמֹוְסֶפָרה ּכֹוֶעֶסת

  ,לֹא ַהְּיִחיָדה, ַאַחת ַהִּסּבֹות
  ,ִּכְמַעט ַהִּסָּבה ָהֲאִמִּתית

  , ִסָּבה ֶׁשִּנְרֵאית ַלֲחלּוִטין ֻמְפֶרֶכת
  -ַהְּתרּוָמה ֶׁשָּלנּו ְלֶזה 
  אַהִחּכּוְך ַהּגֹוָרִלי ַההּו

  ֶזה ַהּנֹוָצר ֵּבין ַּכְרִטיס ָהַאְׁשַראי ֶׁשָּלנּו 
 ַהַּכְסּפֹוָמטִריץ ֲחַל

  ְׁשֵוְיץלֹא ְמִאיֵצי ַהֶחְלִקיִקים ַהְּגדֹוִלים ִּב
  לֹא ְנִביָרָתם ֶׁשל ִמיְליֹוֵני ִטיֵלי ַהֵּמיָמן

  ,םעֹוָלמֹות ְּבִמְלֲחלֹא ִמיְליֹוֵני ָהֲעָצמֹות ֶׁשִּדְּׁשנּו ֶאת ָהֲאָדָמה 
  ִמי ָחַקר ֵאיֶזה ִאיְנֶטְרַאְקְצָיה ְמחֹוֵלל [

  ]?ְּבִכי ֶׁשל ִמיְליֹוִנים ִעם ַסֲערֹות ַהֶּׁשֶמׁש
  לֹא ָהעֹוָלם ַהּזֹוֵלל ֵנְפט מּול ָהעֹוָלם ַהּטֹוֵעם ִמְּקֵדרֹות ֲעמּוסֹות עִֹני 

  : ַיֲעׂשּו ֶרבֹולּוְציֹותַמְצּפּון ְמֻיְּסֵרי
  !ַּבִּגיָנה ן ְוֶלֱאכֹל ַמה ֶׁשָּגֵדלְצִריִכים ְלַהְפִסיק ְלַעֵּׁש

  ַהֶּׁשֶמׁש ְּבָתִאים פֹוטֹוֶאֶלְקְטִרִּייםת ֶאֶנְרִּגַי ֶאת ְגרּוַא ַיֵהם
  :ִויַגְּדלּו ְמָלְפפֹוִנים ּוֶּפְטרֹוִזיְלָיה ְיֻרִּקים

  ,ָצִריְך ָלׁשּוב ָלִׁשיר מּול ַהָּיֵרַח
  נּוַהָּיֵרַח לֹא ָאַהב ֶאת ַהַּצַעד ַהַּגס ֶׁשָּל

  ְוִהְׁשִאיר אֹותֹו ַעל ַּגּבֹו
  ְמֻאָּבן ִּבְלִּתי ָידּוַע-ַּגְלֵעד

  ?ִמי ָהָיה ָׁשם
  ?םָלֱעֶנֵמַאִין ָּבא ּוְלָאן 

  
  
  

   ַהַּמָּגעלּו
  ,ָהָיה ָקִליל יֹוֵתר

  ֲעַדִין ָהָיה ַעְלַעל ַהֶּפַרח
  , ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ֵמִעיק ִמַּדיַהָּנח ַעל

  !יֹוֵתר ִמַּדי ָּכֵבד
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  אדלייד קרפסי
  אריה סתו: תרגום

 "שבעה שערי שירה": מתוך



  עודד פלד

  נושן-שיר עוני ישן

  ָהעִֹני
  ּגֹוֵרר ְוהֹוֵלְך
  הֹוֵלך ְוגֹוֵרר

  ַחּלּוֵקי ֶּבִכי ָזִעיר
  ַהחֹוֵפר ַּבֵּלילֹות

  ֵסלִמְסַּתְל-ְוהֹוֵלְך
  ְלִאּבּוד ְלֵעת ּבֶֹקר 

  ֲחרֶֹׁשת-ַּבֲעַׁשן ָּבֵּתי
    חנן-עדינה בן

  מוסיקהשיעור   ְוַהָּים הּוא ִמְקָלט ָלעִֹני
  ִטִּפין-ְוָהעִֹני ִטִּפין

  ְּכָנָהר נֹוֵׁשְך ְּבֶקֶצב  ְלָפֵרק ֵנֶבל
  ֵאָליו מֹוֵׁשְךִּדְמָעה   ,ְלֵמיָתִרים ּוְלַפס ָהֵעץ ַהְּמֻהְקָצע ַהֵּמִכיל אֹוָתם

    ְפרֹות ַמֶּתֶכתיָתִרים ֶאל ַעְלַהְחִזיר ֶאת ַהֵּמ
  ְוַהָּים  ֶאת ָהֵעץ ַהְּמֻהְקָצע ַלֻחְרָׁשה

  יֹום ֶאָחד  .ֶאת ַהַּמְנִּגיָנה ַלֶּׁשֶקט
  ַיֲעֶלה ַעל ְּגדֹוָתיו   

ְלַהְחִזיר ֶאת ִּפְסֵלי ַהַּׁשִיׁש ַהְּמֻלָּטִׁשים               
  ,ֶאל ַמְכְּתֵׁשי ַמְחָצבֹות ְּבִמְדרֹונֹות ָהִרים

  , ֶאת ַהְּדיֹו ּוְגָרִפיט ָהִעָּפרֹון
   ַהֲחָלִקיםַהְּנָירֶאת ַּדֵּפי 

  
  .ֶאל ִּגְזֵעי ֵעץ ְמֻפָּתִלים ִּבְסַבְך ַיֲערֹות ֶּגֶׁשם

  ,ַמַּׁשב רּוַח, ַחׁש ִטּפֹותְלָהִׁשיב ָלֶהם ַר
  .ִרּצּוד ַקְרֵני ֶׁשֶמׁש ֵּבין ָעִלים ִמְתנֹוֲעִעים

  
  ָלׁשּוב ָלִׁשיר ְּבֵמיָתר ָיִחיד 

  .ֶׁשל ַהּקֹול
  
  

. תושבת כרמיאל. 1955 ילידת – עדינה בן חנן
סיימה תואר שני בחוג לספרות במסלול לכתיבה 

  .יוצרת באוניברסיטת חיפה
" מאזנים", "77עיתון " העתפרסמה שירים בכתבי 

שירים : "הוציאה לאור שני ספרי שירה ".שבו"ו
ש טשרניחובסקי מטעם "שזכה בפרס ע" קרובים

ויצא לאור בשנה זו , 1992 -אגודת הסופרים ב
יצא " בשפה שאיננה שפת אימי" ".תמוז"בהוצאת 
 ".77ספרי עיתון " בהוצאת 1999 -לאור ב
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  ליבנה כץ  אלישע פורת

  אני לא יכולה בלי הזאב  התמרה
  ֲאִני לֹא ְיכֹוָלה ְּבִלי ַהְּזֵאב ְרָגיוהּוא לֹא ִנֵּסר ֶאת סֹו
  ָאְמָרה ִּכָּפה ֲאֻדָּמה  :ְוֶאת ְּכלּובֹו ָנָׂשא ָעָליו

  ?ַהֻאְמָנם  .יֹוֵבל, ָׁשִנים, ֵלילֹות, ָיִמים
  .ָׁשַאל ַהְּזֵאב  ,ּוְכֶׁשָּקַרץ ֵאָליו ְּבַרק ַהַּמִים

    ,ִּפּתּו אֹותֹו ַאְדוֹות ַקּלֹות ּוְנִעימֹות
  ֲאִני לֹא ְיכֹוָלה ְּבִלי ַמִים  .ִמְׁשקֶֹלת ַמְכִּביָדה ָמְׁשָכה אֹותֹו ַלְּתהֹום

  ָאְמָרה ַהְּבֵאר  
  ?ַהֻאְמָנם  הּוא לֹא ִּגֵּדף ְולֹא ִקֵּלל

  .ָׁשֲאלּו ַהַּמִים  ְתַמֵּסר ֶאלָּפׁשּוט ָׁשַקע ְוִה
    ,ּגֹוִיי, ָאִדיׁש, ֵקיִצי: ַהָּנָהר

  ֲאִני לֹא ָיכֹל ְּבִלי ַטֲחנֹות ָהרּוַח  .ָּכל ָּכְך ָרחֹוק ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
  ָאַמר ּדֹון ִקיׁשֹוט  

  ?ַהֻאְמָנם  ,הּוא לֹא ׁשֹוֵרר ְולֹא ִמֵּלל
  .ָׁשֲאלּו ַטֲחנֹות ָהרּוַח

    ְׂשָפתֹו ָנְטָׁשה אֹותֹו ְּבתֹוְך ּבּועֹות
  ֲאִני לֹא ָיכֹל ְּבִלי ִהְצַטְּלבּות   .ִמְסַּתְחְררֹות, ַרּכֹות, ֵריקֹות

  ָאַמר ַהּצֶֹמת  ְוהּוא, ְגרֹונֹו ִנְסַּתם ַּבַּמִים
  ?ְמָנםַהֻא  ַמרֻהְת, ִנְׁשַּתק, ֶנְחַנק
  . ָׁשֲאָלה ַהִהְצַטְּלבּות  :ְּבִלי ֶּפה ּוְבִלי ָלׁשֹון, ְוָצף

    ,ִהְמהּום ִקְצִּבי ָעָלה ִמֶּמּנּו
  ֲאִני לֹא ָיכֹל ְּבִלי ַהְּׁשִתיָקה  ,ָרְקעּופּוחֹות ַרְגָליו ַהְּנ

  ָאַמר ַהָּנִזיר  .ּוְבָיָדיו ָרַעד ְּכמֹו ְמתֹוֵפף
  ?ַהֻאְמָנם

  .ָׁשֲאָלה ַהְּׁשִתיָקה
  

  ֲאִני לֹא ָיכֹל ְּבִלי ַהִּמִּלים ַהִּנְכָּתבֹות ִמֶּמִּני
  .ָּבָכה ַהְּמׁשֹוֵרר

  
  
  

 ,פסיכולוגית קלינית, תושבת חיפה -  ליבנה כץ
  .תיבת שירה במקביל לעבודתההעוסקת בכ
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  לאה טרן  
  שני שירים

  
  בודפשט קארד  מאה שערים

  
  קסט-מוקדש לאיתמר יעוז ֶׁשִהְׁשַאְרָּת ַּבָּמקֹום ַהָּבִּתים

   ְׁשחֹוִרים ֲעֻגִּלים יםִעָבֹוּכ
  יקִזֲחיו ַמָטּוּית ִסֶבֶּכַרְּב יתִקְדִס ֲחנּויֹות ֵּבין יםְמַרֲחִפ

  לָטיְסִרד ְקֶלֶי ַהָּמזֹון ַלֲחנּויֹות
  הָרְּפְתִּנ ֶׁשֹוּמת ִאַלְמִׂש ֲעָנִקיֹות ֵאֶבל מֹוָדעֹות
  יוִבית ָאִּלַּטִמ רֹוֵעד ָזָרה ְּבִעיר  ְרחֹוב
  ירֹות ִעיַר ִׁשיסֹוִכְבּו ֲאִבּיֹוָנהָה ַּפַחד ֵּבין

  תנֹוֲחי ַּתֵחְרת ִּפֶמֶקרֹו  ָמֶות ןּוֻפְלַח
  תיֹוָרֲאר ָהֶׁשין ֶּגֵּב  הקֹוֵרא ִמּתֹוְך ַרְמקֹול ִמְצָו

  ילּוָּתר ַהֶׁשֶּגַל  ִסְמְטאֹות ֶאֶבן
  הָּבנּוַּדה ַהָּלֻחְּכ  ֲעֵצי ַהְּברֹוׁש

  יָהיֶמים ֵמִטֵקְׁשּו   ֵאֶלםןִזְכרֹו
  יםִרָתֹוּנת ַהַּלִפְתִּכ  ָׂשפֹות ָּבֵהן ִּדַּבְרָּת
  תֶסֶנְּכית ַהֵבְּב  ְּבִגידֹות ְוַאֲהבֹות

  ןָלֵצְרֹות ּפֹוּבֻּב  עֹוְרִבים ֵּכִהים נֹוְגִעים
  תָּבן ַׁשַחְליב ֻׁשִבְס  ִּבְכַנף ֶּבֶגד ִמְתַּגְעֵּגַע 

    ְלגּוף ִחּלֹוִני
  ֵעירֹםִּבְלבּוׁש  

  זֹוֵכר ַמְרֶאה ְוקֹול ִאָּׁשה
  ֶּפַצע ִמְׁשַּפְחִּתי

  ְוֶגֶדר ַּתִיל
  ַצֶּלֶקת ְּבִהיָרה ֶׁשְּכָבר ִהְבִׁשיָלה

  ֵמַאֲהָבה ְלַאֲהָבה
  ְזּכֹר ֵּביָנַתִיםּבֹא ִנ

  ְׁשמֹות ָּכל ַהְּנִביִאים ְּבַחְצרֹות
  ּתֹוֶחֶלת ַמֲעֵׂשינּו

  ְועֹוד ָהרֹות ִמִּלים ָעֵלינּו
  ְּבִסְפֵרי חּוִלין

  ִּבְצחֹוִקים ִמְתַּגְלְּגִלים ִּתְפלּות
  ְוֶהֶבל יִֹפי

  ְמַנְּגנֹות ֶחֶבל ֶאֶרץ ְרחֹוָקה
  ַאְבֵרְך ֶׁשל ֶמִׁשי
   ָעט ַעל ַהָּקְרָּבן
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  פנינה פרנקל  יוצא למסע

  בין סתיו לאביב  שירה פוקדת אותו

  ַהְּסָתיו ַהֶּזה ַהִּנְׁשָחט , הּואֵׁשל ָּבַּדף 
   ִמְתַיֵּׁשב ְּבתֹוָכּה  ָּבא ְּבֶרֶגל ְיֵחָפה .  ְׁשִחיָטה ִלְמַהְּדִרין
  וְמַמֵּלא ֶאת ֲאָבֶריָה ַהְּכֵבִדים   ַּתְׁשִמיׁש : ְּבִהיַרת ְּתנּוָעה

  . ִאיתֶטר ַהְּסטֹוֶמְּכמֹו ִּפְסָלה ֶׁשל ֶּד  ָׁשִמיׁש
    

  ַהַּמָּסעְּכֶׁשָּׁשב ַהְּזַמן ֵמ, ְּבָכל ָׁשָנה  ְמַסֵּמן ֵּבין ֲאגּוָדלֹו ְלֶאְצָּבעֹו ֶאת ִּביַאת ַצָּוארֹו
  ים ֶאְצָלּה ָהִאיׁשֹוִנים ִמְתרֹוְצִצ  ִסְטִרית ַעל -ַמֲעִביר ִצּפֶֹרן ַחד

  ִּבְתנּועֹות ַחּדֹות   חֹד ַּתֲערֹו 
    ֶׁשל עֹוף   ַהַּפְסָקִני

  . ָזִהיר  
    

  ַּפַחד ַהְּגָבִהים : יא יֹוַדַעתְוִה  ְוִיְהֶיה ָעָפר ִמן ַהּמּוָכן ְלַכּסֹות ַעל 
  ת ַהְּנִפיָלה ַדְרֶחלֹא ָּבא ֵמ  ַהָּדם ֶׁשִיְצַחק ִמן ָהַאְסַפְלט ָהָאפֹר

  יק ְוַהָּצלּול ֵמֶהָחָלל ַהֵר, ֶאָּלא  
  .ְלַמְעָלה ה ָׁשםַהִּמְתַּגֶּל  ַּדף ַאֲחרֹון הּוא

     -ְלַעָּתה 
    ְזָרִדים ַמִּקיָפה ַעְצָמּה ִּב

  ְמַרֶּפֶדת ְּבִלי ֶהְפֵסק 
   -ֶאת ַהֵּקן ֶׁשָהָיה 

  
  .ֵּתן ָלּה ַמְחֶסה ָּבָאִביבֶשִּי
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 יוסי גמזו
  

  ָהָאָּמִנים-ִאיש ַהֶּלֶחם ּוִמְכחֹול, ַהָּבָלָדה ַעל ַחִּיים ַאְּפֵּתיָקר
 

  )1(,ַאְּפֵּתיָקרים ַהַּבָּלָדה ַעל ַחִּי
 .ְּכמֹו ֵחיק. ְּכמֹו ֶלֶחם. ִאיש ִנְפָלא
  ַעל ֶרַקע , ָעגֹל ָּכֶזה, ָּגדֹול ָּכֶזה

  צֹוֵחק. ַהַּנְחּתֹוִמים ֶשּלֹו-ַּתּנּור
 

  ַאְפַסִים-ֵמי ִמין ֵעץ ָשתּול ֵּבין. רּוִסית ַחָּמה ְּכמֹו ּבֹוְרְשט
  ְוַצָּמרֹותֶשל ָּכאן ְוֶשל ַעְכָשיו ּוֵבין ְּגָבִהים 

  ְּכמֹו ָעָנן ְּבִמְכָנַסִים, ֶשל אֹוֶּפָרה ַאֶחֶרת
  :ֲחרֹד-ְּבֵעין, ֲאָבל ּפֹה, ִמִּשיר ֶשל ָמָיקֹוְבְסִקי

  ּגּוף ְמֻפָּדר ְּבֶקַמח ּוְבלֹוִרית ְּפרּוָעה ֶשל לֶֹבן
  ,ַעל ֶּתֶקן ֶשל ָּכחֹל, ֵּבין ְּכֵתִפּיֹות ַסְרָּבל ָאפֹר

   ִמין רְֹך ֻּדִּבי ִעם ּכֶֹבד-ְגִניב ְוֵאיֶזה ָּפָרדֹוְּכס ַמ
  ָּכֶזה ָקִליל

  ֶשּבֹו הּוא 
  ...ְמְפַלְרֵטט ִעם ַהִּמְכחֹול

   
 ,ַוֲאִני ּפֹוֵחד נֹוָרא ֵמַהַּתִּנים ֶשל ַּכַפר נּוִריס

 ַאְך, ּפֹוֵחד ֵמַהָּצבֹוַע ַהּצֹוֵחק ַּבַּואִדי
  ,ִמְּשחֹור ַהִּסּיּוִטים ֶשִּלי

   )morituri)2- ַהִמְּתהֹום
  ָצץ ִלי ַאְּפֵּתיָקר ְמֻקָּמח, ַעל ַסף ַהֵּקץ, ָתִמיד

 )שמן על קרטון (,1935 -ן עצמי דיוק  ּפֹוקּוס-ְּבהֹוקּוס, ְואֹוטֹוטֹו אֹוֶפה ִלי ַּבֲחלֹום
  ַאְבַקת ֻסָּכר  ְקרּוָאסֹון ּוְזרּוי-ְּדמּוי, ָיֵרַח ַצח

  ָחָלב ֶשל קֹוקֹוס-ִעם ָים ֶשל ּכֹוְכֵבי שֹּוְמשֹּום ְוִעם ְשִביל
  ָּכמֹוִני ָחש ְּבַלְיָלה ַקרֶשֶּיֶלד ֶּבן ָחֵמש 

  ,ְּכִאּלּו הּוא ְּכָבר לֹא גֹוָזל ֶשל קּוִקָּיה ֶשֵּמָתה
  ,ָזִרים ְולֹא ָתשּוב-ְּבֵקן אֹותֹו ֶׁשָּנְטָׁשהזֹאת 
  ִּכי ֶּפַתע, ֵאיֶזה ִסּכּוי ָקָטן ֹו  לֵיש ַּגם ְּכִאּלּו

  ַהּכֹל ָקשּוב, ַהּכֹל סּוֵרָאִליְסִטי ֶשָּכֶזה
  ,י ּכֶֹבד ֲאֵחִרים ִמן ָהֵרָאִליְלֵאיֶזה ֻחֵּק
  "?ָלָּמה לֹא"ְו" ִיָּתֵכן"ְו" ֶאְפָשר"ָּכֵאֶּלה ֶשל 

  ַהִּויְרטּוָאִלי, ַהִּדְמיֹוִני, ְוַדְוָקא ֶהָהזּוי
  ָּכאן ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּפְתאֹם ְמַרֲהִטים לֹו

  ֶשַעל  ַה ַּד ַע ת ְּבָכל ִמיֵני ִּתְקוֹות ְוֶנָחמֹות
   ְמאֹד-ַאְך ַעל  ַה ֵּל ב , ָּכְך-ִמְתַקְּבלֹות ָּכלאּוַלי לֹא 

  ֶשַּיְתמּותֹו מּוַדַעת ְּכִמין ַּתְחִליף ְלזֹו, ְוֵהן
  ,לֹא עֹוד, שּום ַּתְחִליף ֶשֵאין ְולֹא ִיְהֶיה ָלּה  ְלָכְך

  ֵאיִמים ָוַרַעד ְקָצת טֹוְרחֹות ָּכאן ְלָפחֹות ַלְחסְֹך לֹו
  .ֶאת ֶמַלח ַהְּדָמעֹות, ּהִּבְמקֹוָמ, ּוְמַנְּגבֹות לֹו

  
  ְּכמֹו ְּבִמין ַּפאְזל ֶשהּוא ֶרֶצף, ִמְּכפֹור ְּפָחָדיו, ְוָאז
  חֹוְבִרים ַיְחָּדיו ְּבִדיְסַהְרמֹוְנָיה ִמְסּתֹוִרית ֶשּבֹו

  ,ְּבֶעֶצם, ְּפָרֵטי ְמִציֻאּיֹות ֶשֵאין ָזָרה ֵמֶהן
  )5( אֹו ַמְגִריט)4(, אֹו ָדאִלי)3(,ּבֹושזֹו ִלְרעּוָתּה ְּכמֹו ֵאֶצל 

  ,ְּכֶפֶלא, ּפֹוְרִצים ִּפְתאֹם ֶאל ּתֹוְך ַהֲחלֹומֹות ֶשּלֹו
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  ָעִלים ֶשל ֶּדֶשא ְּכמֹו ַאַחר ַהֶּגֶשם ָהִראשֹון
  ּגֹוִכּיֹות ָהֵאֶּלה-ִמְּשֵּתי ַהַּנֲעַלִים ַהַּון

  ְוָכל ָלשֹון, ֶשֵּיש לֹו ְלַאְּפֵּתיָקר ַעל ַרְגָליו
  ָּיד עֹוֶמֶדת ְלַהְכִריזֶשל ַנַעל ֶשָּכזֹאת ִמ

  ַעל אֹוִדיֵסיַאת ִשּטּוָטיו ֵּבין ִמְדְרכֹות ָּפִריז 
  ֲחרֹד ֶשְּבִלי ַהְרֵּבה ִלְרטֹן-ֶשל יּוִליֶסס ֵמֵעין

  אֹוֵטם ֶאת חֹוֵריֶהן ֶשל ֻסְליֹוָתיו ִּבְנַיר ִעּתֹון
  ֵמָעיו ְמַקְרְקִרים ּבֹו ֵמָרָעב-ְוַאף ֶשְּבֵני
  ִעם ִמְכחֹוָליו ְוִעם ְצָבָעיו, קֻמֵּכה ָאמֹו, הּוא ָרץ

  ֵמָאֶטְלֶיה ְלָאֶטְלֶיה ֶשל ָּכל ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור
  ֶשַּמֶּשהּו סֹוְפסֹוף אּוַלי ִיְדַּבק ּבֹו ְוַיְחּדֹר

  ְוַהְּנָיר ֶשַּבֻּסְליֹות... ַּגם ֶאל ִקְרּבֹו ֶשּלֹו
  ֶשָּכל ֻּכּלֹו ְקפּוא קֹר ּוְספּוג ֵמיֵמי ַהְּשלּוִלּיֹות

  יר לֹו ֶאת ִרְשרּוש ְּדָשָאיו ֶשל ֵעֶמק ִיְזְרֶעאלַמְזִּכ
(  ְּבעֹוד ֶשַּבֲחלֹום ַהֶּיֶלד ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל
  -ֶש, ַמְזִּכיר ַהְּיַרְקַרק ַהֶּזה ַהַחי ְוָהִעֵּקש

  ,ַּדְוָקא אֹותֹו ִהיא ָאֲהָבה ִמָּכל ִצְבֵעי ַהֶּקֶשת
  עֹור ָסמּורְּב, ָלטּוף, ֶשְּכָבר לֹא ִיְשַמע אֹוָתּה, ִה י א
  )mon amour(...)6- ּוmon chériֶשל ְּבָצְרָפִתית , ֵמרְֹך

  
  ָקֶשה ָלַדַעת ִאם: ּוְכמֹו ֶשֶּזה ַּבֲחלֹומֹות
  ַהָּצץ ִמן ַהְּקָרִעים, ַהֵעֶשֹב ַהּמּוָזר ַהֶּזה
  ִלְׂשרֹד ַהָּללּו ַהִּנְלאֹות )7(ֶשל זּוג ָהַאְלֶטע ִשיְך

  יב ַמֲעַין ֲחרֹד הּוא ֵעֶשֹב ַהּצֹוֵמַח לֹו ְסִב
  ,לֹא ִמְתַרֵּסן, ָחצּוף, אֹו ֶזה ֶשָּצץ לֹו ְּכמֹו ֵאזֹוב
  ֵּבין ַמְרְצפֹות מֹוְנַמְרְטר 

  .ְוַאְבֵני ִּגְשֵרי ַהֵּסין
  

  אֹורֹות זֹו ֶשֶאת ֵלב ַרִּבים ּגֹוֶנֶבת-ְּבִעיר, ִּכי ָשם
  ַהּקֹוְרצֹות ּוִמְתַלּבֹות ִּבְבַרק ַהְבָטחֹוֶתיָה

  ְּכָבֶאֶבן ַהּשֹוֶאֶבת  ַהְּדֵבִקים ָּבּה לְּבֵלב ָּכ
  ַאְך ְמַעט ְוַאְכָזבֹות ַרּבֹות ֶשַהְצָלחֹות ָּבּה

  יֹוֵרד ַאְּפֵּתיָקר ְּבֵליל ְסָתו ֶאָחד ִמן ָהַרֶּכֶבת
  ְוֵעיָניו ַסּבֹות) ִמְזָודֶֹנת(יק 'יִמיַדְנִצ'ִעם ִצ

  רְּכַשְבָשבֹות ָּברּוַח ּובֹוְלעֹות ָּבּה ָּכל ּבּוְלָו
  ִאם ִמְּלֵגו ְוִאם ִמְּלַבר, ְוָכל ִּכָּכר שֹוֶקֶקת

  )8(ָּכְך ִנְרָּגש ֶשַאף יֹוְצֵאי ָּכל ִּפיסּוָאר-ְוהּוא ָּכל
  ...)9("ּבֹוְנסּוָאר"ְל) ְּבִמין ַאְקֶצְנט רּוִסי(זֹוִכים ֶאְצלֹו 

     
 1946?) שמן על בד( דיוקן עצמי  ְוהּוא צֹוֵלל ַּבֲהמּולֹות ַהּגֹוֲעשֹות ְּכֶוזּוב

  ְּכִאיש ִנְדָהם ַּמְראֹות ְסִביבֹוְוהּוא זֹוֵלל ֶאת ַה
   ְּבִלי ַדַעת ֵּבין ָיִמין ִלְשֹמֹאל ַּבֲהמּוַלת ִניְנֵוה זֹו

  ַעם-שֹוֶקֶקת, ִמְּלַבד אֹוָתּה ָגָדה ְשָֹמאִלית ְצפּוָפה
  ָּכל ֶשָּנסּו, ַהַּפִיט-ִּפְרֵחי, ֶשָּבּה ַהַּצָּיִרים

  ,ִמיֵון ָהַאְפרּוִרית ְוַהִּכעּור ְוַהְּשָמָמה
     ָּכל ּכֹוֲהֵני ַהּיִֹפי ַהחֹוְלִמים ַעל ַהַּפְרָנסּוס

  ,ֶנעֶּבעְך, ַּגם ֵאין ָלֶהם ַאְך
  .ְפַרְנק ַעל ַהְּנָשָמה-ֶרַבע
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  ְוהּוא רֹוֶאה ִשיּכֹור ֶאָחד ִנָּגף ִמִּקיר ֶאל ִקיר

  ,ַאַּגב ִּדְקלּום ִמְתַלֲעֵלַע, ּוְשֵּתי ָיָדיו שֹוְלפֹות
  , ְּבִאיַטְלִקית, ָיה ֱאלִֹהית קֹוֶמְד-ִמִּכיס ֶאָחד 
  ,ִּבְלַבד  ַרק ֱאלִֹהית-ִמִּכיס ֵשִני 

  .ֶאת ַהִּביְּבֵליָאה
  

  ָשם ְּכחֹוֶזה קֹוֵרא, ְלֵסרּוִגין, ְוַהִּשיּכֹור
  :ִמֶּזה ְוַגם ִמֶּזה, ַהִּמְתַנֵּבא ְּבקֹול ָּגדֹול

  ִמּתֹוְך ִסְפרֹו ֶשל ַּדְנֶטה ַהָּלפּות לֹו ִּבְשֹמֹאלֹו
  . ְך ֶוֶנְצָיה ֶשְּבַיד ָיִמין ֶשּלֹו"ַנּוִמָּת

  
  ְּבֵראִשית ָּבָרא           : "ְוהּוא צֹוֵעק ֶאל ּתֹוְך ַהַּלְיָלה

  ֶאת " - - )Lasciate ogni speranza voi chientrate")10"... "- -ֱאלִֹהים 
  ּבֹוֶכה ָמָרה, ּובֹוֶכה" - - ְוֶאת ָהָאֶרץ ַהָּשַמִים
  ּפֹוֶאט ִמִּליבֹוְרנֹו ִעם ֵעיֵני )11(ּוֵדאֹו'ְוהּוא ג

    - ֲאבֹוי -ְוהּוא  )13(ל" אֹו ֶשל  ַרְמָח)12(ְּכֶשל ִעָּמנּוֵאל
  ָהַאְלּכֹוהֹוִלי ֵקץ ִקיּומֹו, ִמּדֹוֲחֵקי ַהֵּקץ
  ֵמֵעֶבר ַלָּמבֹוי, ַּבִּפָּנה ֶזה ַהַּמְמִּתין לֹו

 .ין ַהחִֹליֵּבין ָהַאְּבִסיְנְּת ּוֵב, ְּבָכל ֶּדְלֵּפק ִּביְסְטרֹו
  

  ְוהּוא רֹוְצָחם ֶשל ָּכל ֲחלֹומֹוָתיו ְוהּוא גֹוֵרר
  ,                                                  ָהַעז ַלִּביב ַהּבֹוֶהְמָיִני ֶאת גֶֹדל ִּכְשרֹונֹו

    )mon frere) 14, ְשִמי ָהִעְבִרי הּוא ְיִדיְדָיה: "ְוהּוא אֹוֵמר
  י הּוא ּוְשִמי ִּבְשַֹפת ִאִּמ
  ."ָאָמֵדיאֹו מֹוִדיְלָיִני

  
  ְּבֶעֶצם ֶהְריֹוָנּה, ֶעְשֵֹרה-ְוַנֲעָרה ַּבת ְשַבע

  ְרָפִאים ֶשַּבַּבָּלדֹות-דֹוָאה ִּפְתאֹם ְּכמֹו רּוח
   ,ֵמַחּלֹוָנּה, ֶשל ַהַּמְסטּול ַהֶּזה ַאַחר מֹותֹו
  ּוִמְתַנֶּפֶצת 
  ִלְרִסיִסים 

  .ִעם ְּבָנם ֶשּלֹא נֹוַלד עֹוד
 

  ן ֶשָּקְפָצה ָּכַאָּילֹות ְוַכְּצָבִאים 'ָז, ן'ּוְשָמּה הּוא ָז
  ן ֶשַרק ֵהֵנָצה'ָז, ִמְּמרֹום קֹוָמה ְשִליִשית ַלָּמֶות

  ש ְוַהְּצָבִעים"ִשּכֹור ַהָּיי, ַההּוא ּוְכָבר ָקַטף אֹוָתּה
 ִהיא ַסם ּוֶפַצע) 15(,ְּכמֹו זֹו ֶשּלֹו ַלְּשַנאְּפס, ֶשְּתשּוָקָתּה ֵאָליו

  ַעל ִּגְבעֹוֵלי ַצָּואר ְּגבֹוִהים  ָראִשים ְקבּוִעים-ְוָכל ְּדיֹוְקָניו 
   ְשֵני ֲאַגִּמים ַסֲהרּוִרים ִלְגדֹות ַהֵּמַצח-ֶשֵעיֵניֶהם 

  ְוִהיא הּוא, ֶעְליֹון ַהִּנְשָקִפים ָּבם-ֶשֶאת ְּתֶכְלָּתם ֶשל ְשֵמי
 ְוַהִּתינֹוק ֶשּלֹא נֹוַלד 

  , ַעְכָשיו  ו י ָּד ְח ַי ִיְראּו 
  .ַּבֵּנַצח

  
  :ִּכְמֻכָּשף, ְועֹוד רֹוֶאה אֹותֹו ַאְּפֵּתיָקר

  ַהָּבָשֹר ַהָּפִריָזִאי-מּול ִאְטִליֵזי שּוק 
  הֹוֵפְך ְוָשב, ִּדּבּוק-ֲאחּוז, ֶעֶלם ֻמְרָעב

  ְּבִמְכחֹוָליו ֶאת ַהַּגְשִמי ְוַהְּפרֹוָזִאי
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  ְּגִוּיֹות-ּיֹותְּגִו, ַהִּמְשַּתְלֵשל ֵמַאְנקֹוֵלי ַהַּקָּצִבים
  -ֶשל ְסחּוס ָוֶשֶלד , ָּדִמים-ֶשל ֵּגיִהּנֹום ֲחמּוץ

  ,ְּכעֹור ִאּיֹוב, ְלֵאיזֹו ִליִריָקה ַהִּמְתַמֵּלאת ַעל ַּבד
  .ִּבְשִחין ִּכְתֵמי ִזְכָרם ֶשל ְּדֵמי  ָא ָד ם  ַּבֶּשֶלג

  ְוֶזה ַמְזִּכיר לֹו נֹוף ּפֹוְגרֹוִמים אּוְקָרִאיִני ַהִּנְקָשר
  .ִסּיּוֵטי ֵליָלם ֶשל ָּכל ְּפִליֵטי ַהּתֶֹפתְל

  ְוֶאְפָשר, ַחִּיים סּוִטין, ְשמֹו ַחִּיים, ֻעְבָּדה, ְוַגם ַההּוא
  ,ַאף ִּכי ֵאין ּבֹו דִֹפי, ְלַהְפִלילֹו ָּכל ֶרַגע

  ַהֶהְפֵקר ַהּלֹא ִנְשָּכח-ַעל שֹוְטטּות ְּפרּוָעה ְּבֶשַטח
  ַנֶּשֶמתֶשל ָּפָרנֹוָיה ְיהּוִדית ַהִּמְת

  ְּבִמין ֵאיַמת ַחָּיה ִנְרֶּדֶפת ֵּבין ַהַּפַחת ְוַהַּפח
  ּוֵבין ִצְבֵעי ַהָּדם 

  .ִצְבֵעי ַהֶּשֶמן ְלֵבין
  

  ִנְקַלע ַאְּפֵּתיָקר ֶזה ַלֲעִלָּיה ֶשל ַּגג ְויֹום ֶאָחד
  ִמַּדְלֵּדל לֹו חּוט ָמתּוַח ֶשִּמְּמִריֶשיָה
  מּוָגף לֹו ֶשל ּכּוְךֶאְביֹוִנים ַּבֲחָל-ְּכֵעין ִנְבֶרֶשת

  ְזָנבֹו ֶשל ַּדג ָמלּוַח ְוַעל ַהחּוט ָּתלּוי
  ּוִמן ַהַּדג נֹוֵגס ַּתְפָרן ֶאָחד ִּפַּסת ָּבָשֹר ַקָּלה

  ָעִוית ֵהם-ָהעֹור ְּתזּוֵזי-ְוָכל ָּפָניו ִחְּוֵרי
  -ֻמְפָלא , ָסגּוף, ַאֵחר  ִאם ֶשל ָרָעב ְוִאם ֶשל ַמֶּשהּו-

  ,לַמְרק ֶסַג ּוְשמֹו
  ,ַמְרק ָשָגאל

  .ַצָּיר ִמִויֶטְּבְסק
  

  יֹום ֶשֵאיִני ַמְשִלים ִמְכָסה: "ּוַמְרק אֹוֵמר
  ..." ֵאין ִלי ְזכּות ְלִּביס ֶשל ֶהִריְנג-ֶשל ַּבד ְּבֶשֶמן 

  הּוא ָסב, ִמן ַהְּמָלאָכה ּוְכמֹו ִנָחם ַעל ֶשִהְבִטיל ַעְצמֹו
  הֹוֵלְך ְּבֶקִרי ַעל ֲעֵקָביו ּוִמְכחֹולֹו

  ִעם ָהָרָעב ְוַהַּדּלּות ּוַמֲעֶלה
  -ַעל ְּפֵני ַהַּבד ַהַּלח ֶאת ָּכל ַמְראֹות ֲעֶיֶרת

  ַהִּמְזַּדֶהֶרת, ֻהַּלְדּתֹו ַהַּדְלפֹוִנית
  ְּבאֹור ָּגנּוז ֵּבין ַהָּיֵרַח ַהָּמֵלא

  ַעל ַּגג ָרחֹוק, ְוָשם. ּוֵבין ַהִּכיס ָהֵריק
   ִּתְרּכֶֹבתְמַרֲחִפים ָּכל ְּכֵליְזָמָריו ְּכִמין
  ַהּכֶֹבד-ַסֲהרּוִרית ַהַּמְפִריָכה ֶאת חֹק

  ִמְּלַבד ֶאת ּכֶֹבד ַהִּשיָרה
  .ֶשֵאין ָלּה חֹק

  
  ַּבֵּלב חֹוֵטף ַאְּפֵּתיָקר ִמין ְצִביָטה ְוָאז
  "?ַאֶּיָּכה, ַחִּיים: "קֹוֵרא ֱאלִֹהים ַעְצמֹו ְּכמֹו

  ."חֹוֶלה? הַרק ַמ.  ָּכאן)16(,גֹוט, ָּכאן: "ְוהּוא עֹוֶנה לֹו
"-  ."ַּדֵּבר ַוֲאַרְּפֶאָּך", ָּכְך גֹוט" ?חֹוֶלה ַּבֶּמה
  ."ִקְנָאה ָקָשה, ְּבִקְנָאה: "ְוָסח ַאְּפֵּתיָקר
"-  ְּבֶמָּכה, ַעל ֶזה ֶשָּכאן"-  )17("?ַמְין ִקיְנד, ִקְנָאה ַעל ַמה
   ַהְּקדֹוָשה ֲאִני ִּכְכִלי ָמֵלא ּבּוָשה)18(ֶשל ַהִּפיְנטּוָרה

  ְך ֶשֵהם ֶזה  ֵה םַעל ָּכ
  ?ּוָמה ֲאִני
  ...ַאְּפֵּתיָקר
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 1949) שמן על בד( תרנגולת שחוטה



  ְנמּוכֹוִתי ָּכֵעֶשֹב ַהַּדל , ַמְין גֹוט, ִּכי ְלמּול ֲאָרִזים ֶשָּכֵאֶּלה
  )19(גֹוְרִניְשט ִמיט גֹוְרִניְשט ַהְינּו, ָוִאיָרא ִּכי ֵעירֹם ָאנִֹכי

  ..." ָוֵאָחֵבא
  ֲהֵרי ְלעֹוָלם לֹא ֶיְחַּדל ? ֵּתיָקרַאְּפ, ֵאיֶזה גֹוְרִניְשט: "ְועֹוֶנה לֹו ָהֵאל

  ַהָּדָגן ְּבָגְרנֹות ִיְזְרֶעאל ְלַפֵּלל ַלּגֹוֵאל ֵעת ִקְמחֹו ִמְתַאֶּוה
  ֶשל ַהּיִֹפי ֶשַּיְחּתֹם ָּבִעָּסה ַהְּתסּוָסה ֶאת חֹוַתם ִצּדּוקֹו ְלַנְחּתֹום

  ָּמה ּוְפשּוָטהַח ֶלֶחם-ִּכי ֵאין יִֹפי ְּבִלי ֶצֶדק ְוֵאין עֹוד צֹוֵדק ִמַּפת
  הּוא ּתֶֹפת ֵּבין ִשֵּני ָהָרֵעב ַהּזֹוֵכר ַעד ְּכֵאב ִּכי ְּבִלי ַּפת עֹוָלֵמנּו

  ,ַדְוָקא ַא ָּת ה, ֵּכן, ַאְּפֵּתיָקר, ֶאת ָּכל ְרֵעֶביָך ְוַאָּתה ְתַזֶּכה ָּבּה
  חֶֹפןְממָֹעְך ְּבמֹו ד ְּכִמין ָשְּבלּוְשָך ּומּוְשָך ֶאת ְּבֵצְקָך ַהְּבתּוִלי 
  .ְולֹא ְּבַמְחָּתה ִּבְזרֹוַע ְּבֵלילֹות ַאֲהָבה ָּבם ֶנְחּתֹות ַּגֲחֶליָה

                                                                                          
  יָךִּבְמחֹול ַהִּמְכחֹול ַעל ַּבֶּד, ֶרּב ַחִּיים, ָּכאן ִּכי אּוַלי ְלעֹוָלם לֹא ַתְפִליא

  ,ַּבַּקו ּוַבֶּצַבע ּוְבַרק ַלֲהטֹו מֹוִדיְלָיִני ְוסּוִטין, ְּכָשָגאל
  ֲאָבל ֶלֶחם ָיֶפה ְּכמֹו ַההּוא ֶשּתֹאֶפה ְלַרִּבים ָשם ְּבֶעֶצם ָיֶדיָך

  ַהּטֹוב ְוֵריחֹו ֶשִּייַטב ִיְתַּפֵּשט ַעד ְקצֹוָתיו ֶשל ָהֵעֶמק ַּכּבֶֹשֹם
  ְוַאְשֶריָך, ָיִקיִרי, ל"י ִמְכחֹוָלם ֶשל ַהָּנלֹא יֹאפּו ְלעֹוָלם ָּכל ִקְסֵמ

  ..."ִאיש ּוְמָנתֹו-ִאיש: ּוֵביֵנינּו, ּוְצנּוָעה ַגְדלּוְתָך ֶשְּגדֹוָלה ְצִניעּוְתָך
  

  ְלּבּון ַעד נּוִריס'ַוְיִהי ַהֶּשֶמש ָלבֹוא ַעל ָהָהר ִמַּג
  , ֵאיָמה ֲחֵשָכה, ְוִהֵּנה ַתְרֵּדָמה ָנְפָלה ַעל ַהֶּיֶלד

  ֶרֶשף ָונּור ִעם ֲחרֹד ֻּכּלֹו-ָהאֹוִפים ְּבֵלילֹות ֵעין-ַתּנּורְו
  .ִּתימֹורֹות ֶהָעָשן ָהעֹולֹות ִמִּכְבָשן ְּכָקְרַּבן ַהִּמְנָחה

  ,ֶקַמח ּוְשֹאֹור ֶהְריֹוָניו ֶשל ַהֶּלֶחם ְותֹוְפִחים ִּכְקֶרֶשְנדֹו ֶשל
  ,ִחים ְּכִעְנָּברְוגֹוִאים ְּכִמין ְקטֶֹרת ָּבְשֵֹמי ַהִּקָּבר ַהַּמְש

   ְּבעֶֹמק ַמְמֶלֶכת)20(ַשִֹּגיא ְּכֶהֶפְסטּוס ְועֹוֵמד לֹו ַאְּפֵּתיָקר
  ֱאִליִלים ְסִביב ַהּזַֹהר ַהַּבר-ַהְּצָלִלים ֶהָחִגים ְּכעֹוְבֵדי

  ְוִלְבַדל ֶרַגע ֶּפִּלי... ִנָּגִרים ַעל ָחזֹו ְוַאְשּדֹות ֵזָעתֹו
  ּיּור ּובֹוֵלל ֶאת ְצָבָעיוַהִּצ-ֶאל ַּכן ָקמּוַח הּוא ֵמִגיַח

  ְּכחֹול ִּגְלּבִֹעי ְואֹוֶפה ִלי-ְועֹוֵבר ְּבִמְכחֹול ַעל ִּפָּסה ֶשל ֵליל
  עּוִגּיֹות -עּוִגּיֹות

  ֶאת ּכֹוְכֵבי ַהָּשַמִים
  .ְוָכל ְצָבָאם

  
  ִניחַֹח-ֵריַח-ְוִהֵּנה הּוא חֹוֶתה ַּבִּמְרֶדה ַהַּמִּדיף ִאֵּשה

   ַהַּנְחּתֹום ַהַחָּמה ּוַמְפִליא ְלַהִּתיזֶאת ִּפְסַגת ָאָּמנּות
  ,לֹא ְּבכַֹח, ְּבֵחן( ְקָצת ֶחְלמֹון ּוְקָצת ֶשֶמן ִּבְמִשיַחת ִמְכחֹולֹו

  ֶסָזן ְוֶדָגא ּוָמִטיס, מֹוִדיְלָיִני ְוסּוִטין, ְּכָשָגאל
  , קֹוָמה ְולֹא ְשחֹוַח-ְזקּוף, ַּבָּבֵצק ְוחֹוֵתם ִּבְנִעיַצת ִצָּפְרנֹו

  :ַעל ָּכל ִּכְּכרֹות ַהַּמְסֶטְרִּפיס ,ַהָּפִנים ֶשּלֹו-ֶחםַעל ֶל
  , ַאְּפֵּתיַקר"

preuve d’artiste"...)21(  
  

  . הקרוי על שמו,  בגיליון הם מתוך אוסף המשכן לאמנות בעין חרודחיים אתרציורי 
  .  תודתנו להנהלת המשכן

___________  
)1 ( - 
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  ה מחלּוצי הציּור הארצישֹראלי בצד היותו הי )חיים ֲאָתר: לימים(  חיים אּפֵתיַקר
נושֹא את , "ּבית חיים אתר", הִמשּכן לאמנּות יהּודית ּבקיּבּוץ זה. חרוד-עין, האֹוֶפה של מאפיית קיּבּוצֹו
  , ּבחּופשת ִהשתלמּות דלפונית ּוקצרה.  שמו עד עצם היום הזה
  של ראשית המאה   הציּורהתוודע אּפתיקר אל גדולי אמנּות, ּבה שהה ּבזמנו ּבּפאריז



  .ּורשמיה של ִהתוודעּות זו ליוּו אותו ּכל חייו העשֹרים
  .ההולכים למּות): לטינית  (-) 2
  מראשוני האסּכולה , 16- וה15-צייר הולנדי נודע מן המאות ה,   ֵהירֹוִנימּוס ּבֹוש- ) 3(

ּבצירּופים פנטאסטיים שהם , יותרמציאּות ריאליסטיים ּב הְמַזֶּמֶנת זה לצד זה ּפרטי, הסּוריאליסטית
  .ּכשלעצמם אינם מתקּבלים על הדעת

 .מגדולי הציּור הסּוריאליסטי המודרני, 20-צייר ספרדי ּבן המאה ה,   ַסְלָבדֹור ָּדאִלי- ) 4(
  .    אף הּוא מגדולי הסּוריאליזם, 20- צייר ּבלגי ּבן המאה ה,   ֶרֶנה ַמְגִריט- ) 5(

  (- ) 6(  . אהּוִבי,יקירי): צרפתית
 (- ) 7(  .נעליים ישנות): יידיש וגרמנית

 (- ) 8(  .ִמְשָּתָנה ציּבּורית): צרפתית
 ("): - ) 9(  . ערב טוב

   של" הקומדיה האלוהית"המפּורסם מתוך  הּפסּוק, "ִהָּוֲאשּו ִמָּכל ִּתְקָוה ָּכל ַהָּבִאים ְלָכאן): "איטלקית (- ) 10(
  .  ַדאְנֶטה ָאִליְגֶיִרי

  .  יהּודי): לקיתאיט (- ) 11(
  ".מחּברות עמנואל"בעל , 14-  וה13-גדול משוררי גולת איטליה ַּבמאות ה,  עמנואל הרומי- ) 12(
  .מיסטיקן ּומחזאי אלגורי, משורר, 18- אבי ספרות ההשֹּכלה ּבאיטליה ּבמאה ה, משה חיים לּוצאטֹו'   ר- ) 13(

  (- ) 14(  .  ָאִחי): צרפתית
 (- ) 15(   . משקה חריף): יידיש וגרמנית

  . אלוהים  ("): - ) 16(
    .ַיְלִּדי  ("):- ) 17(
  . הציּור): איטלקית  (- ) 18(

  (- ) 19(  . כלּומניק מּוחלט-לֹא): יידיש
  .ַּבמיתולוגיה היוונית היד-המתכת ּומלאכת-ָחָרשּות ,הֵאש  ֵאל- ) 20(

  (- ) 21(  ּבכל סידרת תחריטים או , היקר ּביותר, ס הראשוןהסימּון המקּוּבל ַלֶהְדֵּפ, "י האמן"מאּוָשר ע): "צרפתית
  .ליטוגראפיות

  
  ")ְשָֹפַתִים ְנשּוכֹות ַּגֲעגּוִעים", שירה העתיד לראות אור-מתוך קובץ(

  
 
  

  

  שחר יודית

  אימא

  ַאְּת ָהִיית  ָּכל ָּכְך ְקַטָּנה  זֹוֶכֶרת ִּביֵמי ִׁשִּׁשי ָהִיינּו 

  ְמַטאְטאֹות ֶאת ֶהָחֵצר ְלַׁשָּבת   ,ְּכֶׁשִחַּפְׂשִּתי אֹוָתְך ְּבֵבית ַהחֹוִלים

  ִלַּמְדְּת אֹוִתי ִלְגרֹף   י ְלֶחֶדר ֵריקָחַׁשְבִּתי ֶׁשִהַּגְעִּת

  ילָעִלים ֶׁשָּנְׁשרּו ֵמַהְּׁשִב  ְּכֶׁשָּמָצאִתי ֵּבין ַהְּסִדיִנים

  ְוֵאיְך ִיַּבְבִּתי ְּכֶׁשָעְקָצה   רֹאׁש ָלָבן ְּבקִֹׁשי ֵמִציץ

  ַהְּדבֹוָרה ְוָׁשַלְפְּת ִּפְגיֹון צֹוֵרב  ,ִמִּמַּטת ַּבְרֶזל

  ?ֵמַרְגִלי ַהְּיֵחָפה  ְוִהְתַּפֵּלאִתי ְולֹא ָזַכְרִּתי

  ַעְכָׁשו ֲאִני ִמְתרֹוֶצֶצת   ָמַתי ָּגַדְלִּתי 

  ַּבִּמְסְּדרֹונֹות ׁשֹוֶאֶלת   .ּוָמַתי ָקַטְנְּת

  ִנְתֶקֶלת ְּבַמָּבִטים ֶׁשאֹוְמִרים  

 , ֵאיֶנִּני ְיכֹוָלה ִלְׁשלֹף ִמָּמְך ְּכלּום

 .ִּני ְיכֹוָלהֵאיֶנ, ִאָּמא
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  דודי בן עמי

     יֹוָתם ְּדַבר

  ייִתח ֵּבַתֶּפ, ןֶבב ֶאֵׁש יֹוַהְרֵּבה ְזַמן
  .ןִיָא ְוְלַמְלכּות ְמַחֶּכה
   יֹוָנּהְרִּפ ַמְׁשִליָכה ִליִמיִני ְּתֵאָנה

  .ִנְרַמס ַלחי ִר ְּפְּדִביקֹות ִמְדָרכֹות
   ַהָּסגֹלי ֵמְתל ִּכ ֶאנֹוְׁשִרים ִלְׂשמֹאִלי ֵזיִתים

  .ׁשֵרין דֹוֵא ּתֹוְצָאָתם

   חֹוֶנֶקת, ןֶפֶּג ַההָאַמְפִרי ֵמָאחֹור
  ,ֶהָהָדר ְנִטיעֹות ָּדִלּיֹות ְּתַצֵּמקב רְֹּב

  .ַּבִּפָּנה ִרְקבֹוָנם לַחְכִליל  ֶאִּבְצָרעֹות ִרּמֹוַני
  

  םֵה ָהִמיםָּי ַּבְועֹוֵטף ַמִּקיף ָאֵבל צֹוֵמַח
 -  .ַהּיֹום - ָהֵאֶּלה
  .ְוָחְדלּו ַהְּמָלִכים ָאְזלּו
   ָנמּוְך ֵאד ֵּביֵניֶהם לֹוֲחִׁשים ָבנֹוןְּל ַהַאְרֵזי

  ד סֹוִטּפֹות - ְסִחי ֹוְלֵפיּד, ְוָכִלים ְרחֹוִקים
  .מַֹעְּׁשִמ ִמְׁשָמרֹות ִסְגֵרי
  ִנְרָּגעֹות תֹורְׁשמּוִּב, ִצָּלם ַעִין-ְּכַבד

  ַּבִּמְׁשָּפט ָּפִנים ַיְסִּתירּו
  .ִּכָּליֹון - ֻמָּפל ֶּפַלח, ֶרֶכב ָלֶּבַצען ֶבֶא
  

  .ְמַחְּפִׂשים ַלַּמֲחֶזה ַהּדֹוְבִרים ִהְתָּפְרצּו
  קֹוָלם ֶטֶלפֹוִנים ְוָעַגת  ִּביֵדיֶהםַזְרקֹוִרים
  .ָרמֹותל  ַעְלמּוִלי ָאָטד ֵצל ְמַבְּקֵׁשי
  ַהּקֹולֹות ֲעצּוֵבי ַּתִּנים ,ַלִילת ֵע ְלַהָּׂשֶדה
  .ּתֹוָתִחים קֹולֹותם  ִעַּבִּמְרֶעה ַהָּפרֹות ְּגִעַּית
  :ְּבִׁשיָחם ַמְנִעיִמים ַהֵּׁשיָזף ִׂשיֵחי
  .ָיֵבׁשין  ֵא-אן  ָּכינֹו ֵא- ָאָטדין ֵא
  
  ִּבְגבּוָלם ָבנֹוןְּל ַהַאְרֵזי ָרִאיִתיז ָא

  .ּוְקֵטִנים ֶנְחָׂשִפים, ּוְקֵטִנים הֹוְלִכים
  ַהַּׂשקל  ֶאֶנֱאַסףיר ִּקן ַה ִמֵאזֹוב
    .ִליצּוא, ַהֵּמַעִים ְלַמֲחלֹות טֹוב ֶׁשהּוא

  - ֲחָדׁשֹות ִמָּמדֹון ֶנֱאַמר - ֵּתֵצא  אֹוָיְצָאה ׁשֵא
  .ַמְלכּותיר  ִעַּבֲעֵלי יֵררּוִּדְב
  

  ,ֶׁשַּבְּסִחי ֲערּוָמה ֶלָהָבה ָנְפָלה
  .ְוחֹוָמה ֲאָנִׁשים, ָהִרים לַע ִצּלֹו ָנע ָעֵׁשן ַּגל
   ?ֵּביִתיה ַמ
  ִּבְזָהבֹוׁש ר ֵאֶת ֶּכרֹואֹות, ִנְבָהלֹות יֵעיַנ
  י ִמת יֹו ֶאּוַמְבִעיר ָאָטדא ֵמֵציֹו
  .ִּמיֻּת לֶא ָׁשלֹוְמ ַּדְרּכֹו ִמִּקְרַיתל ַע
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   מנחם פאלק

   של מליםקצב

  ִביַקָּצב ָהָיה ָא
  רָׂשַקָּצב ֶׁשל ָּב

  ֶׁשל ֲעָצמֹות ְוֻׁשָּמן ְוִגיִדים
  ַקָּצב ֶׁשל יֹום ִראׁשֹון ְוֵׁשִני ְוִׁשִּׁשי

  ַקָּצב ֶׁשל ָּדִגים ְועֹופֹות ְוצֹאן
  .ְוָידֹו לֹא ִיְׁשַלח ִלְגרֹוָנם ְּבַחֵּייֶהם

  

  ִרים ָהָיה ָקם עֹוד ְּבֶטֶרם ְזִריָחהָקְּבַּב
  ֶחֶרׁש ְמַדְקֵלם ִמִּלים ְסתּומֹות
  ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהַּטִּלית ַהְּקדֹוָׁשה

  ְמַמֵהר ָלֲעבֹוָדה ְלָהִכין ֶאת ַהָּמזֹון
  אֹוְרִחים ּוְלעֹוְבִרים ָּבְרחֹובַלְּגִביִרים  ָל
  .מֹו ִנְבְראּוִּכי ֻּכָּלם ְּבַצְל

  

  ב ַּבֻּכְרָסהָּבֲעָרִבים ָיַׁש
  ְך ַהֵּדעֹות ַהְּצפּופֹותמּול ָמַס
  ּנֹוֵזל ַהַחִּיים ָהָאדֹם ֶׁשִּנְׁשַּפְךְוַיִּביט ְּב
  אלָֹהיו ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְפַרד ְוִיְפֶנה ֵל

  .ְּבָבְקרֹו ֶׁשל יֹום ְּבִתְקָוה
  .ִיןּוְתׁשּוָבה ִמַּמַעל ָא

  

  ַקָּצב ֶׁשל ִמִּלים ִּכּנּו אֹוִתי ַּפַעם
  ָרם ַעל ֻׁשְלָחן ְוחֹוֵתְך ּוְמַחֵּברְּדַסְמ

  .ּוְמַטֵּגן ּוְמַתֵּבל ְוטֹוֵעם
  ְלעֹוָלם לֹא ַמְסִּפיק ְמֻרֶּצה 

  .ּוַמְתִחיל ֵמָחָדׁש
  

  ר ֵהִזין ֶאת ּגּוִפיָׂשַקָּצב ֶׁשל ָּב, ַּפַעם
  ֶאְצָּבעֹות ְמֻסָּקסֹות, ְּכֵתַפִים ְרָחבֹות
    ֲארּוָחהְמרֹו ַעד ִסּיּום ְוִנְׁשַאר ַעל ָׁש

  ַעד ׂשַֹבע ַעד ְרָוָיה ְצִביַרת ַהּכֹחֹות
  .ַלּיֹום ֶׁשָּיבֹוא

  

  .ְוַהּיֹום ָּבא
  ַוֲאִני ְלַיד ֵּבית ַהַּׁשִיׁש עֹוֵמד

  בֹות ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלָהִביןָּצּוְבִמִּלים ְמֻק
  ַמִּציג ֶאת קֹורֹות ָהִעִּתים

  ,ְזַמִּנים ִמְׁשַּתִּנים
  .ְצָבִעים  ְוֵריחֹותָאְפנֹות ּוְצִליִלים ּו

  ׁשֹוֵמַע אֹותֹו לֹוֵחׁש ַרק ְלָאְזִני
  ַמֲאָכל ר ְלָׂשב ָּבֶׁשָעִדיף ָהָיה ְלַקֵּצ

  . ִמִּלים נֹוָספֹותֵמָהִכיל ָקָטן ִּכי ִלּבֹו



  זאב-איליה בר

  כל יום
  

  ֵּבין ַקו אֶֹפק ַהִּמְגָּדִלים ְלֵבין ַּגּגֹות, ָּכל יֹום
  .ם ֶמְרָחק ָחָדׁשְרָׁשָאִביב ַהְּיָׁשָנה ִנ-ֵּתל

  ְלָפחֹות ַעד ַסף ֶהָחָלל, ַהָּׁשַמִים ֵהם ַהְּגבּול ַהָּפרּוץ
  ?ּוִמי ֵיַדע ַּכָּמה ֲחָלִלים ַעד ִּפְתֵחי ַהחִֹרים ַהְּׁשחֹוִרים

  .ִנְׁשָמר ַּפַער ִּתְקִני ֵּבין ַהְּקבּוִרים" ַיְרקֹון"ַרק ְּב
  ֲחֵבִרים ,ַּתֲהלּוכֹות ִמְׁשַּפְחִּתיֹות ָּכל יֹום

  ֵזִרי ְּפָרִחים ְרמּוִסים ֶנֱעָרִמים
  ִנְקָמִלים 

  .ִעם ִמְלמּול ַהְּפסּוִקים
  ַלֲהטּוֵטי ַקְּבָרִנים ְמַׁשְּלִׁשים ַּכּמּות ְגִוּיֹות

  :ְלדּוָנם ֲאָדָמה ְמֻבֶּטֶנת
  -ַהְּׁשִנָּיה ְּבעֶֹמק ְמֻבָּקר ,ּגּוָפה ְּבַקו ִקְרַבת ָהֲאָדָמה

  .  ֵּבין ַהְּטמּוִנים ְּבִבְגֵדי ִּפְׁשָּתןָּכְך ְוָכְך ֶמֶטָרץ
  . ֲאַלְכסֹון ֶחְסכֹוִני

  .ַקר
  

  ִמְּמרֹוֵמי ַעְׂשרֹות קֹומֹות  רֹוִאים ֶאת ַקו ְּגבּולֹות, ָּכל יֹום
  .ַהָּׁשלֹום                                              ְוַהָּים

  , ַּבָּׁשעֹות ַהָּקׁשֹות
  ַּבְּדמּויֹות ַהְּקַטּנֹות   ָקֶׁשה ְלַהְבִחין, ִּבְפָקֵקי ַהְּתנּוָעה
  ַּבֲעֵצי ַהִּלימֹון ְוַהּתּות . ְּבַתְחִּתית ָהְרחֹוב
  .ְּבַחְצרֹות ַהָּבִתים

  ַּגם ַהֶּמְרָחק ְוָזִוית ַהַּמָּבט ְמַׁשְּבִׁשים ְרִאָּיה ְּבִהיָרה
  ְּבֶמְרָחק ְנִגיָעה ִמַּמְחֶלֶקת ָהֲעָסִקים ,ִאם ִּכי
  .ת ַהְּמטֹוִסים  ַמְרִׁשיָמהְּתנּוַע

  
  ִעם ּבוא ַהְּגֻאָּלה ָלעֹוָלם

  ּוְתִחַּית ָהֲעָצמֹות
  .ְּתֵהא ְמהּוַמת ֲאָנִׁשים ְוֵאִלים

  
  ?ַּגֲעגּוִעים ְלַאַחד ָעָׂשר ְּבֶסְּפֶטְמֶּבר 

  ָּכל ֶׁשֲאַבֵּקׁש ֵמִאָּׁשה הּוא ֶרֶגׁש ֶׁשל ֶחֶסד ְּכַלַּפי 
  ַּכֲאֶׁשר ּגֹוֶאה ְּבִלִּבי ֶרֶגׁש ֶׁשל נַֹעם ְּכַלֶּפיָה

  , ִעְנְּבֵלי ַּפֲעמֹון ְללֹא קֹולְוָאז ַיְרִעידּו ֵּביֵנינּו
  .ָּכל ֶׁשֲאַבֵּקׁש

  ָעַיְפִּתי ָּכל ָּכְך ִמָּנִׁשים ַאִּלימֹות ּגֹוֲעׁשֹות ַהּתֹוְבעֹות
  .ַאֲהָבה ִמְּבִלי ֶׁשִּתְהֶיה ַאֲהָבה ְּבִלָּבן

  

 22

  לורנס. ה.ד
  אריה סתו: תרגום

 "שבעה שערי שירה": מתוך



  שרה אנגל

  מחזור לאורפאוס: מתוך
  
1.   

  ְּבִׂשיָחה ּוְמַטֶּיֶלת ַעל ּגּוְפָךָׁשקּוַע ֲאִני ַמִּביָטה ְּבָך ְמַדֵּבר ִעם ֲאָנִׁשים
 .ְּבגּוִפי

 ֵּביֵניֶהם ְּבֵׁשָנה ֲעֻמָּקה ְמַדֵּבר ּוְמַסֵּפר ָמה ַאָּתה ָיֵׁשן
  אֹוְתָך ֶאֱעֶׂשה ֶאת ַהַּמְראֹות ַּבַּיָּבׁשֹות ָהֲעלּומֹות ֶׁשְּלָך ְוֵאיְך ֲאדֹוֵבב ֲאִני רֹוֶאה ְוֵאיְך

  עֹודְּתָפֵרט עֹוד ְקָצת עֹוד ְקָצת"
  ".ְקָצת

  
  
2.   

  ֶאֱעמֹד מּוְלָך ַּבחֶֹׁשְך 
  אֹור ַהָּיֵרַח ִיְהֶיה ַּבַחּלֹון
  ַאָּתה ִּתְׁשַּכב ְּפַרְקָּדן

  רֹאְׁשָך ֻמָּנח ַעל ַּכּפֹות ָיֶדיָך ְוִתְתּבֹוֵנן
  " ִאָּׁשה ֶׁשִּלי'ִּבי ִּבְתנּוַעת ַהִּסילּוֶאט ַהְּמֻלֶּטֶפת ַּבָּיֵרַח 

  ַאְּת ָיָפה ַהְלַואי ֶׁשָהֶרַגע ַהֶּזה לֹא ַּכָּמה ֶׁש"ַּתִּגיד 
  ַיְחלֹף ַאל 

  ִּתְתָקְרִבי ֵאַלי ַאל
  ַוֲאִני " ֵּתְצִאי ִמַּסף ָהאֹור ָהעֹוֶׂשה ִאְּתָך ַאֲהָבה

  ֶאֱעצֹם ֵעיֵני 
  ָאחּוׁש ֶאת קֹוְלָך

  ֵמִריַח ְּבַׁשַּדי 
  ְמַלֵּקק ְמַלֵחַח ֶאת ַחַּיי

  ֶׁשָהיּו
  .ֶׁשִּיְהיּו

  
  
3.   
  ָכה ָמָצאִתי אֹוָתנּוָּכ

  ְלפּוִתים ִעם אֹור ִראׁשֹון ְּגלּוִיים ָלרּוַח ַהְּמַׁשֶּכֶרת 
  ּמֹוָצא'ַהִּמְתּבֹוֶנֶנת ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ְּבגּוְפָך ַהְּמֻחָּבר ְל

  .'ָהעֹוָלם
  ִצְחַקְקִּתי ֵּביִני
  ְלֵביָנּה ּוְלַאט 

  ת ָנעֹות ַעל ָׁשַדי ְמִכינֹות אֹוָתנּוְלַאט ִהְרַּגְׁשִּתי ֵאיְך ֶאְצְּבעֹוֶתיָך ְנעּורֹו
  .יֹוֵמנּו-ְלַאֲהַבת

 23



  עיין ערך תרגום

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

  
  אריאל סימקין

  
  דמטריוס קאפטאנאקיס

)1912 – 1944(  

  
 ככוכב שביט בשמי 1939 -  הופיע ב)Demetrios Capetanakis(ֶדֶמְטִריֹוס ָקאֶּפָטאָנאִקיס 

הוא השתלט על השפה האנגלית באורח פלא וכתב בה שירים . הספרות האנגלית
משוררת את ההוא הרשים . פילוסופיה וציור, שירה, מופלאים ומסות בנושאי ספרות

". הוא שינה את כל חיי" עד כדי כך שכתבה עליו )Edith Sitwell, 1887-1964(אדית סיטוול  
  .מת בלונדון מלוקמיה, 1944-ב, חמש שנים לאחר בואו

דמטריוס "יקר ממה שכתבו עליו ידידיו בספר בע, על תולדות חייו ידוע מעט מאד
והעורך המשורר ,   ידידו1947-יא לזכרו ב שהוצ"שורר יווני באנגליה מ–קאפטאנאקיס 

   John Lehmann, 1907-1987.( 1( והן להמן 'היהודי ג
על ילדותו סיפר מורו וידידו פרופסור פאנאגיוטיס . 1912 -ולד באיזמיר בקאפטאנאקיס נ

: שהיה חבר בממשלה היוונית הגולה באנגליה, ) Panagiotis Kanellopoulos(קאנלופולוס 
פה את כל מכתבי מאדאם - וידע כמעט בעל17-כילד חי באווירה של פריס של המאה ה"

 לאחר 1922-הוא נמלט עם משפחתו מאיזמיר ליוון ב). Madame de Sévigné" (דה ֶסוִויְנֶיה
הקטסטרופה של אסיה (" היוונית על ידי התורכים ההרס העיר והטבח באוכלוסיית

 הגיע לאוניברסיטת 1934-ב. למד מדעי המדינה וכלכלה באוניברסיטת אתונה. ק"). הקטנה
וג והפילוסוף היידלברג בגרמניה וקבל תואר דוקטור לפילוסופיה בהדרכתו של הפסיכול

בתקופה זו שלטה בין הסטודנטים בהיידלברג רוחו ). Karl Jaspers, 1883-1969(קרל יספרס 
שמצאה ביטוי במשוררי , )Stefan George, 1868-1933(של המשורר הגרמני סטפן גיאורגה 

ביניהם , פרסם ביוונית שירים ומחקרים בפילוסופיה. ק. )Georgekreis" (חוגו של גיאורגה"
  ". המיתולוגיה של היופי"ו" אבקה של הנפש  המתבודדתמ"

באנגליה בעזרת מלגה של המועצה הבריטית '  הגיע לאוניברסיטת קיימברידג1939בשנת 
באמצעות , לאחר שהתוודע. Thomas Gray)(והחל במחקר על המשורר תומס גריי 

אל המשוררת , )Beryl De Zoete( זֹוֶאט -הרקדנית והאנתרופולוגית ההולנדית ֶּבִריל  ֶדה
הסתפח אל כמה מן המשוררים והסופרים  , אדית סיטוול, בת למשפחת אצולה, האנגליה

שהיה מקורב , יהודי בן למהגרים מגרמניה, והן להמן'בעיקר ג, האנגלים באותה תקופה
 Seven types ofמחבר (יליד דרום אפריקה , ולוויליאם פלומר,  יניה וולף'לליאונרד ווירג

ambiguity(  ,גם הוא מחוגם של  הוולפים .  
סיון יכאון וניתגובתו הראשונה למחלה היתה כנראה ד.  חלה בלאוקמיה1942בסוף 

עשר חדשים לפני מותו עבר משבר -נכון שכשמונה: "הנרמז בדבריו של להמן, התאבדות
, ושל ספק ביכולתו כאמן, של יסורי נפש הנוגעים לאושרו ולסבל של ארצו, של ייאוש

אחר כך התאושש והמשיך ליצור עד מותו ". ביאו לנקודה בה לא רצה להמשיך לחיותשה
  . 1944 למרץ 9-ב

, כמסאי בנושאי ספרות ופילוסופיה אירופית הצטיין בידע רחב ומעמיק בספרות היוונית
מבט : "שִאפשר לו לחבר שתי מסות, הצרפתית והגרמנית וֶיַדע מפתיע בשירה האנגלית

 'חבריו בקיימברידג. "בני זמננו) אנגלים(כמה משוררים הערות על "ו" על השירה האנגלית
  .    פעם14של פרוסט " זמן האבודבעקבות ה"פרו ביראת כבוד שקרא את סי
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1 Demetrios Capetanakis, A Greek poet in England, John Lehmann, London, 1947. 



בנושאי ביקורת ספרות , היה בדעתו לפרסם כמה מן המסות שכבר כתב ועוד נוספות
הלקוח "  דות החשכהעל ג"השם שחשב עליו היה . בספר בן עשרה פרקים, ופילוסופיה

ּוְתהֹומֹות / ַעל ְּגדֹות ַהֲחֵׁשָכה ֶיְׁשנֹו אֹור, ַאְי"  (...להומר"והן קיטס 'מתוך הסונטה של ג
מתוך ספר זה פרסם באנגלית ...). ֵיש ָמָחר ַהְּמַלְבֵלב ַּבֲחצֹות ַהֵּליל/ ַהַּמְראֹות ָירֹוק לֹא ָרמּוס 

ל על "ושני המאמרים הנ, דוסטויבסקי, סטפן גיאורגה, בבמות שונות מאמרים על רמבו
והן 'שתורגמה לאנגלית על ידי ג, נוסף לכך כתב  בצרפתית מסה על ְּפרּוסט. שירה אנגלית

  . להמן
ועם זאת כובשים את , הבנת  שיריו שהם מוזרים וחידתייםקריאה של מסותיו מסייעת ל

תו משוכנע שעד בהיו, "על גדות החשכה"הוא התכונן לקרוא לספר המסות בשם . הלב
הוא אינו , אשר אופף את חיינו, הרחב ללא גבול,  ידוע-שאדם אינו נעשה מודע לבלתי

סופרים , הוא העריך משוררים. יכול להבין או להעריך כהלכה את קיומנו על פני האדמה
  .או הוגים לפי המידה בה הם חשפו מודעות זו בעבודתם

  : במסה על דוסטויבסקי הוא כותב
על פני ' איש תם וישר'פאר לפני השטן על מספר לנו שכאשר אלהים התספר איוב "

ואולם ... הלא אתה שכת בעדו ובעד ביתו ובעד כל אשר לו מסביב': השטן העיר, הארץ
  .'אם לא על פניך יברכך, שלח נא ידך וגע בכל אשר לו

ן ואשר האמיתות שלהם ה, אלה שעולמם מוגן על ידי משוכה: ישנם שני סוגי סופרים
ושבתוקף כך האמתות , 2מה- ואלה שעולמם אינו מוגן כלל כנגד כוחות הבלימשמעיות-חד

. משום שעבורם אין קו המבדיל בין הדברים הנמצאים לבין אלה שאינם, שלהם עמומות
  ". יין אוסטין היא דוגמה טיפוסית לסוג הראשון ודוסטויבסקי לסוג השני'ג

שלשה עמודים למה שנראה לו .  הקדיש ק עמודים של המסה על דוסטויבסקי14מתוך 
כשברגע האחרון מודיעים לו שקבל , עמידה בפי כתת יורים, ארוע מכונן בחייו של הסופר

את דברי הגיבור , של דוסטויבסקי" נפש כנועה"מצטט מן הסיפור . ק. חנינה מן הצאר
הם מה ': ההגיון, הדת,  הלועג לכל הקרעים של המשוכות שהוקמו על ידי החברה"

! ... אמונתכם, מדינתכם, חייכם, המוסר שלכם, מה נוגעים לי מנהגיכם? חוקיכם בשבילי
 זה –אנשים הם לבד על פני האדמה ... ? את היקר מכל, אדיש, וורימדוע הורס כוח ע

,  הסתכלו בה–השמש זורחת . אומרים שהשמש נותנת חיים לעולם! ... הדבר הנורא
 זוהי – סביבם יש דממה –אנשים הם לבד . מוותהכל מת ובכל יש ? האם אינה מתה

אולי בהשפעת , .תחושה  אקזיסטנציאליסטית דומה נשקפת גם משיריו של ק". האדמה
זו תחושה שיש לה . ההרג והרס איזמיר והפיכתו לפליט, מאורע מכונן דומה בילדותו

 ,Blaise Pascal(פילוסוף הצרפתי בֶלז פסקל -פיסיקאי-ביטוי מוקדם אצל המתמטיקאי
  ". הדממה הנצחית  של מרחבים אינסופיים אלה ממלאני פחד: ")1623-1662

עסקו כל חייהם בהסתרה של מה שהפחיד , יותר מכל. אותם גינה ק, יוצרים אחרים
שיחסו , כזה הוא בעיניו סטפן גיאורגה. אותם והפכו את יצירתם להעמדת פנים עקרה

ביוון  ) Ioannis Metaxas(ֶמָטאְקָסאס אליו השתנה לאחר עלית השלטון הפשיסטי של 
שהיה , הוא חשב ששירתו של גיאורגה. 1941-וכיבוש יוון על ידי הנאצים ב) 1936-1941(

 State" (שירת מדינה"היא דוגמה מובהקת למה שהוא כינה בשם , בעיניו מבשר הנאציזם
Poetry .(ענין גם בימינו, מתוך הרשימה על סטפן גיאורגה, יש בדבריו:  

, היא יכולה לגעת ללב. היא כוח, כמו שכבר אמרתי,  שירה- - -? מהי שירת מדינה"
, או להרוס את הצורה, ִמְּתָאר,  היא יכולה לשוות להם צורה;לשנות בני אנוש, להשפיע

או להישאר ,  היא יכולה לגרום להם לפעול בצורה זו או אחרת;לטשטש את המתאר
היא יכולה . נשים בעצמה שווה ובאופן דומההשירה אינה פועלת על כל הא. אדישים

 של השירה הוא קסם השפעתה לגבי אנשים אלה . לפעול רק על אלה הרגישים לקסמה
שליטה אשר יכולה לגרום להם לצעוד בצורה . ואפשר להשתמש בה כדי לשלוט בהם

מוחות של אנשים ". לשכוח, להתמוסס, לדעוך"או , מוצקה וחזקה על פני האדמה, אמתית
  מוחשי -או למשהו בלתי, שויים להשתנות בכוח השירה למשהו אמיתי ומוחשי כמו גוףע
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-וב' גילוי וכיסוי בלשון'-במובן שביאליק משתמש בו ב) ז,ו"איוב כ(' מה-בלי'- כnothingness  תרגמתי את המלה
  .)ס.א' , הציץ ומת'



-Henry Vaughan, 1622כשאנחנו קוראים את ווהן . ענן או צליל מוסיקלי, אנחה, כמו צל
אנחנו , ואנו באמת רגישים לקסמם, יניה וולף או רילקה'וירג, וורלן, קיטס) (1695

 ונעשים משהו ערטילאי ובלתי מוחשי כמו שיר שיהמוח, מוותרים על קיומנו המוצק
, לעומת זאת, כאשר. תהום הנפש שאין שעור לעמקה, שבילי השתיקה, אנחה, הזמיר

 חזקים ומוצקים , אנחנו מרגישים דחוסים, וויטמן או גיאורגה, אנחנו קוראים את הומר
  .פעם-יותר מאי

האחר ממסמס , קות לקיומנויותר מוצ, האחד נותן יותר ודאות. ישנם שני סוגי שירה
אם סוג . אורטיקנים עם נטיות טוטליטריותידבר זה לא נעלם ממנהיגים או ת. אותו

שלהם לאזרחים  בידיהם כדי להפוך את התושבים מסוים של שירה יכול לשמש כלי
שירה . ישנו סוג אחר של שירה הנראה בעיניהם כמסוכן, וחיילים כמו שהם רוצים שיהיו

אשר ידע , זוהי הסיבה בגללה אפלטון. ה אותם והם חייבים להלחם בהמסוג זה מפחיד
אם המדינה . גרש את המשוררים מן המדינה שלו, יותר מכל אחד מהו כוחה של השירה

זקוקה לגופים חזקים ומאומנים של אזרחים וחיילים אזי אין בה  מקום לשירה היכולה 
המאוכלס באנחות , א מדינהאבל ל, אפשר לתאר מנזר. להפוך אותם למהות חלומית

אל האשה .  ביחוד זו של גוף הגבר–התרבות של המדינה היא תרבות הגוף . וצללים
 אבל מה שנמצא במרכז שירת המדינה הוא ;חסים בכבוד כאם של בנים חזקים ויפיםימתי

  - -. המשורר חיב להעריץ אותו ולכבדו או לצאת מן המדינה. הגוף החזק והיפה של הגבר
, להפך. תכוון בכך שהשירה האנגלית היא כוח הממוסס את המציאות של האדםאיני מ

יה חזקה במסורת השירה האנגלית לגרום לאדם להיות מודע לעצמו יאנו מוצאים נט
אבל האמצעים בשירה האנגלית הם . תיי כלומר לעשותו יותר מוצק ואמ–ולגורלו 

המשוררים , ם עם העולםבמקום לגרום לאדם להשלי. אחרים מאלה של שירת המדינה
הם מוליכים אותו , האנגלים הגדולים מגלים לו את התהום המפחידה של הגורל האנושי

. מה הוא ההופך את האדם למוצק יותר-והפחד של העמידה בפני הבלי, לסף התהום
את , החשש מפני הרס מחלט גורם לאדם לאסוף את כל כוחותיו כדי להעצים את עצמו

ֵמָחָדש -נֹוָלד'הקורא בשירה האנגלית עשוי להיות . כנגד כוחות האפסאת חוסנו , מציאותו
  '3ְדָבִרים ֶׁשֵהם לֹא, ָמֶות, אֹוֵפל, ֵמחֹוֵסר/ 
  
האמין שכל מה שהיה בעל משמעות במחשבה האירופית נבע ממה שהוא כינה בשם . ק
  :ברשימה על הספרות האנגלית של שנות השלושים הוא כותב". חרדה פילוסופית"
 חיה ני מכיר פילוסוף אנגלי בן זמננו המתאר את הנושא של כל פילוסופיה בצורהאי"

  :"אל המגדלור"יניה וולף ב'יותר מאשר וירג
הכללית הנוטה להיות , השאלה העצומה, השאלה העתיקה החוצה את שמי הנפש תמיד'

עצרו , ניצבו מעליה, כאשר היא שיחררה יכולות שהיו כבושות, מסוימת ברגעים כגון אלה
 שאלה ;שאלה פשוטה. זה הכל? מה היתה משמעות החיים. ו צל עליההטיל, מעליה

ההתגלות הגדולה אולי . ההתגלות הגדולה אולי לא באה. שנטתה ָלצּור עליך עם השנים
 ;גפרורים נדלקים פתאום באפלה, במקומה היו נסים קטנים יומיומיים. מעולם לא באה
  ' - - -כאן היה אחד 

מה מאד למה שאריסטו התכוון אליו כאשר תאר את תפקיד הפילוסופיה זה נראה דו"
הדומיה היא האופפת את חיינו . אין תשובה. כשאלה הנשאלת תמיד ואף פעם לא נענית

אנו מדברים כה הרבה ובקול רם כמעט כל . אבל בדרך כלל איננו מודעים לכך. מסביב
אילו היינו . חיינו נעים בהאנו שוכחים הכל על האיום החבוי בדממה שעד כי הזמן 

אולם .  ואיש אינו אוהב להיות מופרעהיו חיינו מופרעים באופן עמוק, המקשיבים ל
מה יכול .  אבל אין תגובה, אנו קוראים. לעתים אנחנו נעשים מודעים לדממה שמסביבנו

יש .  מתחילה– חרדה פילוסופית –וחרדה ? מי יכול לומר מהו הפירוש? להיות הפירוש
וככל שהאדם נעשה , אבל תשובה אינה נשמעת, ר ולשאול את השאלה שוב ושובלחזו

  .כן נעשות השאלות חרדות יותר, מודע לדממה
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  .'היום הקצר של השנה, שיר לילה ליום לוסיאן הקדוש'והן דון 'ציטטה משירו של ג זוהי



יחסים לחיים יכי אנשים מעטים מאד מת, אנשים מעטים מאד מכירים את החרדה הזאת
שיש לצפות , אפילו משוררים וסופרים. ברצינות מספקת כדי לשים לב למה שאופף אותם

משום . אינם מטרידים עצמם בשאלות המוחלטות, ם להתבונן בחיים בכל ממשותםמה
ביחוד אם המשורר , כך זה כה מרגש להבחין ברטט החרדה הפילוסופית בחרוז של משורר

 ." הוא בן זמננו
. אין הדבר כך. יכול ליצור את הרושם שהוא מיסטיקן. העיון ברשימותיו ושיריו של ק

  :גלים של שנות השלושים כתבברשימה על הסופרים האנ
לעתים אדם הרדוף חרדה פילוסופית מאבד סבלנות ומתחיל לחשוב שדרך מהירה וקלה "

 - - -. דרך אחת כזו היא המיסטיציזם. יותר לאמת עדיפה על פני הדרך הארוכה והקשה
בעומק הלילה בו חוויה של ביטול מיסטיציזם היא דרך חיים אשר מעניקה מפעם לפעם 

כל הוא אחד והיחיד אינו נפרד בו ה, אין מחלוקות, אין מחיצות, אין הבדלים, נותאין הבח
אותו כוח הנאבק לקיים את האדם , דבר זה מושג על ידי ביטול האינטלקט. הכלמן 

הנראה , פטר מן האינטלקט ולהשקיע עצמו במעמקיו של לילהילה. בעולם מואר ומפולג
  ."ה ומאד מפוקפקת אל האמתנראית לי כדרך מדי קל, כמציאות היחידה

נת ימעני, קודרת, של איש אשר רק ספרות רציניתיוצר הוא עלול להרושם מוטעה אחר ה
שירים קומיים ", כתב פעם, "למרות שזה נשמע פרדוקס. "גם זה אינו נכון. אותו

חבריו ". מתאימים יותר משירה רצינית לעשותנו מודעים לצד הטרגי של חיינו
ָהָיה ָזֵקן ֶׁשִדֵּבר : "כיצד היה נוהג לצטט את החמשיר של אדוארד לירזכרו  'בקיימברידג

ְוִאיׁש לֹא עֹוֶנה / ַׂשֲעִרי ְּכָבר ָלָבן/ ְמַצְלֵצל ָּכל ַהְּזָמן/ ?ָלָמה ִאיש לֹא עֹוֶנה ַלַּפֲעמֹון/ ָהמֹון
יר שזו בעצם אך באמצע צחוקו היה מסב, הוא חזר על חמשיר זה בעונג רב." ַלַּפֲעמֹון

 ושהזקן מייצג כל משורר או פילוסוף בחיפושו אחר האמת על הצהרה מטפיסית עמוקה
מתוך ' לפני שער החוק'את הקטע של קפקא , כמובן, לנו מזכיר החמשיר .החיים

  .'המשפט'
 -וכמה מהם בעלי עומק ועוצמה נבואית, שיריו של קאפטאנאקיס הם ראשית כל מוזרים

הוא סילק משיריו כמעט כל סמל , ברים החולפיםבתחושה של  קיום מעבר לד .חזונית
אינו הוא . חמים או מתוק בשיריו, אין שום דבר נוח. חלוף-אשר עשוי להיות בן, פיסי

אין . היה לו כשרון יוצא מן הכלל לצמצום.  או דרמטייםחושש להשתמש בביטויים חזקים
וסות והוא משתמש השורות הן דח. שום קישוטים, שום עטיפות, בשיריו שום דבר חיצוני

, תרגום שיריו תוך כדי שמירה על חריזה ועל מספר ההברות. הברתיות-בהרבה מלים חד
, לא תמיד הצלחתי לעמוד במשימה זו. בדרך כלל שמונה או עשר בשורה הוא קשה מאד

  .המקצב והצליל, את התוכן,  שוב במידת האפשר, והעדפתי להעביר
והן להמן מצאם מתאימים 'שכתב באנגלית ושגבספר שיצא לאחר מותו הודפסו השירים 

  .  ועוד שלשה שירים שתרגם מיוונית לאנגלית, עשר-סך הכל ששה, לדפוס
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שיריו של קאפטנקיס זכו למעט תשומת לב מאז פורסמו ועד לשנות התשעים של המאה
 Ned(המלחין נד רורם : שים בארצות הבריתיכמה מהם הולחנו בשנות החמ. הקודמת

Rorem, 1923- ( המלחין היהודי הרמן ברלינסקי ; "ארץ הפחד"ו" אשמה", "הבל"הלחין את
)Heman Berlinski, 1910-2001 ( חזרה"הכולל את השיר " חזרה"הלחין מחזור שירים בשם "

  . של ק
אם כי ספרו העיוני ביוונית , שיריו האנגלים לא היו מוכרים ביוון עד שנות התשעים

 העלתה להקת התיאטרון 1995-ב.  להצלחה בשנות הששיםזכה " המיתולוגיה של היופי"
מופע , 1994-שחבריה תכננו את טקס פתיחת האולימפיאדה באתונה ב, Edafosהריקוד 

). Lazarus"  (לזרוס ".המבוסס על שירו האנגלי של ק, "רקוויאם לסוף האהבה"בשם 
הביצוע עורר ". לכל חברינו שאבדו באיידס"המלחין קּוֶמנדאקיס הקדיש את הרקוויאם 

עניין ביצירתו האנגלית של המשורר העלום ובעובדה ששיריו באנגלית כוללים נימה 
 Dimitris פורסם מאמר של חוקר הספרות 2006-ב. נסתרת של הומוסקסואליות

Papanikolaou  יוצא מן "משורר יווני : מטריוס קאפטאנאקיסד: "מאוניברסיטת אוקספורד  



 Davidשל חוקר הספרות , מאמר אחר. ריו ברוח זו כמה משיהמנתח, 4" באנגליה"ןהארו
Ricks מ -King's College תוח יצירתו האנגלית של קי ועסק בנ1995-הופיע ב , בלונדון .

  . 5על ידי משוררים אנגלים בני דורו וקודמיםזו וכיצד הושפעה 

 
  נחווה על ידי שתי אבנים    הבל

ABEL  EXPERIENCED BY TWO STONES  
    

        ;ֵריַח ְּבלֹוְנד ֶׁשל יֹום ָנם ְוֵיֶצר ָּכבּוׁש                           ָאַהב ֶׁשֶבת        , ָּפגּוַע, ָאִחי ַקִין
  רַֹגע ֶׁשל ֶׁשֶמש ָאטּום ְוַגִּפים ָצִפים ַמְבִריׁש ְּכֵתִפי מּול ַמִים ּבֹוִהים ֶׁשל     

             ְׁשזּוָפה ָּכֵאש    , ִּבְמִתיקּות ְׂשִעיָרה ְּבאֹור קֹוְלנֹוִעים ַּדל      , אֹו ָמֶות, ַחִיים
 .   מּול ְסֵצנֹות ָׁשלֹום ֶׁשָהְפכּו ָּתִמיד ֶטַבח            

               ,    ֲחָכה ַהֶּפה ְוָיְרָדה ַּבָּגרֹוןֶׁשִּל  
 מֹוִתיָרה ּגּוׁש ֶׁשל אֶֹׁשר ְּבָׁשְרָׁשם                                         קֹולֹו ָהעֹוֵרג   . ָאַהב לֹוַמר ִלי

                        ...       ֶׁשל  ִׁשיִרים ְקֵרִבים ,     ִחיַדת ִצְמאֹונֹו ַהּׁשֹוֵתתָלַחׁש ֶאת 
                  ,   אֹו ִהְפִציר ִלְדחֹות ְּבִחיָרִתי ַהּסֹוִפית                                             

 .    ַעד ִאם ְנַפְטֵּפט  ָעֶליָה ְּתִחָּלה
                         ֶנֱחָוה ַעל ְיֵדי ְׁשֵּתי ֲאָבִנים 

          ַאֲהָבה ָׁשקּוף       -צֹוְמחֹות ְּבֵלב ְּפִרי
       

                           .         ָאז ָּבַחר ִּבְכֵאב סֹוִפי ֲעבּוִרי
        ;יהּוא ָאִח, ֵאיִני ַמֲאִׁשים ֶאת ִטְבעֹו

      .ַהַּקִיץ, ְסִביבֹו ְמַזְמֵזם ַדּבּור ּבֹוֵער
  ַאֲהָבֵתנּו ָחְפִׁשית    : אֹו ֶאת ַהְּתקּוָפה

  
                     ַאְך ֶאת      ;ָהְיָתה ּוְתֵהא ָּכזֹו ָּתִמיד

  
 ַההֹוֶפֶכת    , ֲעִמימּות ַהָּתִמיד ֶׁשל ְדָבִרים

 .    ִׂשְנָאה-ַאֲהָבֵתנּו  ,  ָמֶות–ַחֵּיינּו 
 :    ת ָׁשרָדִמי ַהִּנָּגר ַּבֲחַדר ַהִּמּטֹו

  !"       ֲאִני הּוא ָאִחי ּפֹוֵתַח ַהַּׁשַער"
   
  

  
  

  השקיעה *
THE SUNSET  

  
  ,ַהְּׁשִקיָעה ִנְכְנָסה  ֶאל ַהֶחֶדר

  .ַאְרֵיה ָאדֹם
  ָּבבּוָאתֹו ָנְפָלה ַעל ַהַּמְרָאה
  ְוִהְרַּגְׁשִּתי ֶאת ַּכּפֹו  ָהַרָּכה
  .נֹוַגַעת ְּבַכף ַרְגִלי ַהְּיֵחָפה

  ,י ִמַּתַחת ְלֻׁשְלָחִניָרַכְנִּת
  ,ֶׁשֻּקַּדש ַּבֲעבֹוַדת ַהּיֹום

  נֹוֵׁשק ְלַרְגַלי, ַהֶּׁשֶמש, ּוְרִאיִתיו
  .ִּבְלׁשֹונֹו ָהֲאֻדָּמה

  
  .ותורגם לאנגלית על ידי ֶדֶמְטריֹוס ָקאֶּפָטאָנאִקיס  ) Pantelis Prevelakis(נכתב במקור ביוונית על ידי פאנֶטליס ְּפֶרֶולאקיס *

                                                 
4 Dimitris Papanikolaou, Demetrios Capetanakis: A Greek poet (coming out) in England. Byzantine 

and Modern Greek Studies Vol. 20 No. 2 (2006) 201-223.                                                                    
5 David Ricks, Demetrios Capetanakis: a Greek poet in England. Journal of the Hellenic Diaspora 22.1 

161-175 1995.                                                                                                                                               
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  משחקים אמריקנים הידידות עץ 
FRIENDSHIP'S TREE   

  
   ִנְפַּגְׁשנּו ַּתַחת ַמָּבט ַעז ֶׁשל ֶׁשֶמש ָצֳהַרִים         

  .     ַהַּמְׁשֶוה ֶאת צּוָרָתם ֶׁשל ֶצֶדק ְוַעְוָלה
             ַּגֵּפינּו ֻסְנְורּו ּוְכֵדי ִלְברַֹח ִמן ַהּבַֹהק  

                .ָטַבְלנּו ַאֲהָבה ְּבָדם ּוְנָׁשָמה ְּבֵליל
  

  ֻׁשָּתִפים ְלֶפַשע ְוָאִחים ְלֵיאּוׁש                           
          ,        ָמֶות רֹוֲעִדים ֵמרַֹע-ִטְלַטְלנּו ַׁשַער

  ְולֹא ָהָיה ִמְסּתֹור         , ַאְך לֹא ָהָיה ּפֹוֵתַח
  . ֵמרֹב ִׁשְפַעת ָהאֹורט ֶׁשּבֹו נּוַכל ִלְמצֹא ִמְקָל

                 
  לֹֹא נֹוָתר ָלנּו מֹוָצא ֶאָלא ְלֵהָאֵבק                        

           ַעל ְרִסיֵסי ַרֲעיֹון ֻמְכָּתִמים ְּבָדם   
                ,ְלפּוִתים ְּבַסָּכנֹות ְקנּויֹות ִּבְמִחיר ָיָקר

AMERICAN GAMES  
  

                ,     קֹוֵדר ּגֹוָרל ָאָדם: ְּכֶׁשֲאִני אֹוֵמר
 :ָאז ִּביל ִמִּסיְנִסיָנִטי אֹוֵמר ְלַאט

                  ָּכל ִמי ֶׁשַרק ַמְרִּגיׁש ַּבַּבִית ָּכאן    "
  .     ַאף ַּפַעם לֹא ִנְכַׁשל, ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

  
 ,ִאם ִּתְרֶצה ָלַקַחת ֵחֶלק ְּבִמְׂשָחק

                         .     ָעֶליָך ְלַקֵּבל ֶאת ַהְּכָלִלים
                      ,  ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ִלְחיֹות ַעְכָׁשו

 ַאָּתה ַחָּיב ָלֵׂשאת ֶאת ַהחֹומֹות    
  

                   ֲאֶׁשר ּכֹוְלאֹות אֹוָתנּו ְוהֹוְרגֹות     
.                            ֶאת ֵאֶלה ַהְּמַנִּסים ְלַהִּפיָלן

  ,ָחְכָמה ֶׁשל ְּכִסיל: ִאם ַאָּתה חֹוֵׁשב
    

 ,   ָּבִסיס-ק ַּכּדּורָנא ְלַׂשֵח-ַנֵּסה     אֶֹמץ ַלֲחנֹק             ַעד ֶׁשִלְבסֹוף ָאַזְרנו
 ."      ֲאֶׁשר ִלֵּמד אֹוִתי ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ְׁשפּוִיים          ,  ַעת ַהּזֹוֶחֶלת ְּבֵעץ ְיִדידּוֵתנּוֶאת ַהַּד

  .                     ֲאִני ְמַׂשֵחק ֶאת ַחַּיי ִעם ִּביל           .  ְוָצַמְחנּו ֶזה ָּבֶזה ִעְּוִרים ּוְבֵני חֹוִרין
   

  

  
   
  
  
  

  
  

למד הנדסת מכונות בטכניון ועבד  .  חי בירושלים1961מאז . 1935, אביב- יליד תל,אריאל סימקין
למד לתואר שני בטכניון ולתואר ).  אנרגית השמשנצול (כחוקר במעבדה הישראלית לפיסיקה בירושלים 

ועבד בתחום זה במחלקה )  מכניקה- ביו(אביב בתחום ההנדסה הרפואית - שלישי באוניברסיטת תל
עוסק . בירושלים ובמרכז קוסל לחנוך גופני באוניברסיטה העברית" הדסה"האורתופדית בבית החולים 

  . בתרגום שירים מאז מחצית שנות השבעים
  

  

  

  .הכדאי שיהיה לך על מ, אם בא לך לכתוב
גירש אותי לרחוב אז עכשו , אלוהים היה בסדר אתי

  .לא חסר לי על מה לכתוב
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  רלס בוקובסקי'צ
  "שבעה שערי שירה: "מתוך

 אריה סתו: עורך ומתרגם



  וולט ויטמן 

  אני שומע את אמריקה שרה

  עודד פלד: תרגום

  
  , ֲאִני ׁשֹוֵמַעְׁשַלל ִמְזמֹוִרים, ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת ֲאֶמִריָקה ָׁשָרה

  ָׂשָׂשה, ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ָׁשר ֶאת ֶׁשּלֹו ָּכָראּוי ָלּה, ֵאֶּלה ֶׁשל ֻאָּמִנים
  ,     ְוִנְלֶהֶבת

  ,ֹודֹו מֹוֵדד ֶקֶרׁש אֹו קֹוָרהַהַּנָּגר ָׁשר ֶאת ֶׁשּלֹו ְּבע
  אֹו, ַהַּבַּנאי ָׁשר ֶאת ֶׁשּלֹו ְּבעֹודֹו ִמְתּכֹוֵנן ַלֲעבֹוָדה

  ,     ׁשֹוֵבת ִמְּמָלאָכה
  ,ַהַּסָּפן ָׁשר ֶאת ַהַּׁשָּיְך לֹו ִּבְסִפיָנתֹו

  ,     ַמַּלח ַהִּסּפּון ָׁשר ַעל ִסּפּון ֳאִנַּית ַהִּקיטֹור
  ַהּכֹוָבָען, יִׁשיָבה ַעל ַהְּׁשַרְפַרףַהַּסְנְּדָלר ָׁשר ִּב

  ,     ָׁשר ַּבֲעִמיָדה
  ִׁשיר ַהַּנַער ַהחֹוֵרׁש ְּבַדְרּכֹו, ִׁשירֹו ֶׁשל חֹוֵטב ָהֵעִצים

  ,אֹו ְּבַהְפָסַקת ַהָּצֳהַרִים אֹו ִעם ֶרֶדת ַהַחָּמה,      ַּבּבֶֹקר
  יָרהאֹו ָהַרְעָיה ַהְּצִע, ִׁשיָרָתּה ַהְּמתּוָקה ֶׁשל ָהֵאם

  ,ְמַכֶּבֶסת אֹו ַהַּנֲעָרה ַהּתֹוֶפֶרת אֹו,      ַּבֲעבֹוָדָתּה
  ,ָּכל ֶאָחד ָׁשר ֶאת ֲאֶׁשר לֹו אֹו ָלּה ְולֹא ְלִאיׁש זּוָלָתם

  , ַּבַּלְיָלה ֲחבּוַרת ַהְּצִעיִרים-ַהּיֹום ֶאת ֲאֶׁשר ַלּיֹום 
  ,ְמִאיֵרי ָּפִנים,      ֲחֻסִּנים

  .ַהִּנְלָהִבים, ִרים ֶאת ִׁשיֵריֶהם ָהֲעֵרִביםָׁשִרים ְּבִפּיֹות ְּפעּו
  
  
  סיםינ

  ?ִמי ַמֲחִׁשיב ֶאת ַהֵּנס, ָאה
  ,ָּדָבר ֵאיִני יֹוֵדַע ִמְּלַבד ִנִּסים, ֲאֶׁשר ִלי

  ,ִאם ֶאְפַסע ִּבְרחֹובֹות ַמְנֶהֶטן
  ,או ֲאַׁשֵּגר ַמָּבִטי ֵמַעל ַּגּגֹות ַהָּבִּתים ַהָּׁשַמְיָמה

  ְגַלִים ְיֵחפֹות ְלאֶֹרְך ַהחֹוף ִּבְׂשַפת ַהַּמִיםאֹו ֲאבֹוֵסס ְּבַר
  ,     ַמָּמׁש

  ,אֹו ֶאֱעמֹד ַּתַחת ֵעִצים ַּבַּיַער
  אֹו ִאיַׁשן ַּבִּמָּטה ַּבַּלְיָלה, אֹו ָאִׂשיַח ַּבּיֹום ִעם ִמי ֶׁשאַֹהב

  ,     ִעם ִמי ֶׁשאַֹהב
  ,אֹו ָאֵסב ַלֻּׁשְלָחן ִלְסֻעָּדה ִעם ַהְּׁשָאר

  ,יט ַּבָּזִרים ֶׁשּמּוִלי ִּבְנִסיָעה ַּבָּקרֹוןאֹו ַאִּב
  ,אֹו ֶאְתּבֹוֵנן ִּבְדבֹוִרים ְטרּודֹות ְסִביב ַּכֶּוֶרת ְּביֹום ַקִיץ ִלְפֵני ַהָּצֳהַרִים

  ,אֹו ַּבְּבֵהמֹות ָהרֹועֹות ַּבָּׂשֶדה
  ,אֹו ְּבִנְפְלאֹות ַהֲחָרִקים ָּבֲאִויר, אֹו ַּבִּצֳּפִרים
  אֹו ַהּכֹוָכִבים ַהּזֹוְרִחים, ת ַהְּׁשִקיָעהאֹו ְּבִנְפְלאֹו

  ,     ּכֹה ְׁשֵקִטים ּוְבִהיִרים
  ;ַהְמֻעָּדן ְוַהְיֵפהֶפה ֶׁשל מֹוַלד ַהְּלָבָנה ָּבָאִביב, אֹו ַּבִּפּתּול ַהַּדק
  ,ִנִּסים ֵהם ְּבֵעיַני, ֻּכָּלם ְּכֶאָחד, ֵאֶּלה ִעם ַהְּׁשָאר

  . ֻמְבָהק ָּכל ֶאָחד ְוָקבּוַע ִּבְמקֹומֹוַאְך, ַמְצִּביִעים ַעל ַהְּכָלל
  

 30

  



  ,ָּכל ְׁשַעת אֹור ַוֲחֵׁשָכה ֵנס ִהיא ְּבֵעיַני
  , ְמֻעֶּקֶבת ֶּבָחָלל ֵנס ִהיאֶזֶרתָּכל 

  ָּכל ַאָּמה ְרבּוָעה ֶׁשל ֶׁשַטח ָהֲאָדָמה ְמֻחָּפה
  ,     ֵנס

  .ָּכל ֶרֶגל ַּבֶּמְרָחב ַהְּפִניִמי אֹותֹו רֹוֶחֶׁשת
  מחמוד דרוויש  
  - ְּתנּוַעת ַהַּגִּלים - ַהְּסָלִעים -ַהָּדִגים ַהּׂשֹוִחים   שארית חיי  ,ם ֵנס ְּתִמיִדי הּוא ְּבֵעיַניַהָּי

  ,     ָהֳאִנּיֹות ַוֲאָנִׁשים ָּבֶהן  דן זמיר: תרגם מאנגלית
  ?ַמה ִּנִּסים ֻמְפָלִאים ֵיׁש ֵמֵאֶּלה  

    ִאם ָהיּו ְמַבְּׂשִרים ִלי
    ,ֶׁשָאמּות ִלְקַראת ֶעֶרב

  ?ַעד ָאז ה ָהִייִתי עֹוֶׂשהֶמ
  ,ָהִייִתי ֵמִציץ ַּבָּׁשעֹון
  ,לֹוֵגם ּכֹוס ֶׁשל ִמיץ

  ,נֹוֵגס ְּבַתּפּוַח
  יָכה ְּבַדל ָמזֹוןּבֹוֵחן ְנָמָלה מֹוִל

  ,ַּבָּׁשעֹון, ֵׁשִנית, ּוֵמִציץ ׁשּוב
  ,ִלְראֹות ֶׁשּנֹוָתר ִלי ַּדי ְזַמן ְלִגּלּוַח

  ,ָּבַאְמָּבט ִלְטּבֹל  ִּכְכפּוי ֵׁשד אֹו
  .ִלְלּבֹׁש ֵאיֶזה ֶּבֶגד ַמְתִאים ִלְמָלאָכִתי

  .ִאם ֶאְפָׁשר ְּבָכחֹל
  ֹו ֶׁשל ַהּיֹוםָאֵסב ֶאל ֻׁשְלָחן ַהְּכִתיָבה ַעד ֶחְצי

  ,ָאִׂשים ֵלב ֶׁשְּבכֹל ִמּלֹוַתי ֵאין ֵזֶכר ְלֶצַבע
  ...ַרק ָלָבן, ןְרָיַרק ָלָבן ִחַּו

  ַאַחר ָּכְך ַאְתִקין ִלי ְסֻעָּדה ַאֲחרֹוָנה
  ָהַאַחת ֲעבּוִרי, ְוֶאְמזֹג ְׁשֵּתי ּכֹוסֹות ִמן ַהַּיִין
  .ְפִּתיַעַהְּׁשִנָּיה ֲעבּור ִמי ֶׁשָּיבֹוא ְּבַמ

  ֶאְחטֹף ְקָצת ְּתנּוָמה, ֵּבין ֲחלֹומֹות, ָאז
  ...ֶׁשל ַעְצִמי ְוֵאעֹור ַרק ִמּקֹול ַהְּנִחיָרה

  ׁשּוב ָאִציץ ַּבָּׁשעֹון
  :ְוֶאְלַמד ִּכי נֹוָתר ִלי עֹוד ְזַמן ִלְקִריָאה

  .ָלָקהָאעֹוד ְקָצת מּו, עֹוד ֶּפֶרק ִמַדְנֶטה
  יֶאְרֶאה ֵאיְך אֹוְזִלים ַהַחִּיים ִמּגּוִפ

  ְכָלל לֹא ֶאְׁשַאל ִמיּו, ֲאֵחִריםְלתֹוְך 
  .ְיַמֵּלא ֶאת ָמה ֶׁשָחַסר ָּבם

  ?ֶזה ַהִאם ֶזהּו
  .ֵאין ָסֵפק, הּו ֶזהֶז

  ?ְוָאז ָמה
  ...ִּׁשירֶאת ַה  ֵמָעַליָאז ֵאיִטיב ְּבלֹוִריִתי ְוַאְׁשִליְך

  ַסל ַהִּמְחזּור ְלתֹוְך, ַהִּׁשיר ַהֶּזה ֶאת
  צֹות ָהָאְפָנהְחְלב ַמֵמיָטֶאת ְוֶאְלַּבׁש 

  ,ִלְצִליֵלי ִּכּנֹורֹות, ְואּוַבל ְּבָגאֹון
 .ַהְיֵׁשר ַלָּמקֹום ּבֹו ֻאְטַמן
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  יוסי גמזו

 
  וירטּואֹוִזיּות לשונית בשירת רבי יהודה הלוי

 
  ) חלק שני- יפתיחה לעיּון טּכסטּואל(

 
  מייצג לתחּבולותיו הלשוניות דגםימ: נּות לאמנּותּומין אּב

  
כותב הפילוסוף העברי בן המאה העשֹרים , בֶהְקֵשר שונה לחלוטין, באחת ממסותיו
הביאה לידי התגברות ... התקדמות הטכניקה): "1948-1882( יעקב קלצקין

ֶחֶבר אישים שהצטיינו ( ת הְּפֵלָיאָדהמה שמפליא ביציר  15".הווירטּואֹוִזיּות לכל מיניה
הוא כמעט היפוכו , ל"ספרדית שעל כוכביה נימנה ריה-העברית) בתחום מסויים

  . התפרצות וירטואוזית עזה שלאחר קיפאון של דורות רבים: הנחרץ של מצב זה
  אך , פואטית-שאף לפניהם לא נותקה ּכליל שלשלת היצירה הלשונית, אמנם, נכון

 תורת המשקלים –פרוסודיה (ְּפרֹוסֹוִדי -של הּברק הלשוני גודלו ֶדרהפער בין ֵס
בלא להפחית . ניכר מיד, ל ובין הפייטנים שקדמו לו"המּובזק בשירת ריה) בשירה
ּבקיאּות פנומנאלית באוצרות , עושר המצאות(טכנית זה ממיּומנּותֹו ה-בכהוא

 מצטיינת תנופת, מעלהסגולות שאף בהן הוא בולט משכמו ו, )הליטורגיה והלשון
, טכנית-היא אינה קרה, "עשֹּויה"היא אינה : אותנטיל במימד "הווירטואוז של ריה

בצוות עם שאר ְרִכיֵבי " פארטנר"ּכי אם ּכ" פרימאדונה"היא אינה ְמַתְפֶקֶדת ּכעין 
ויזואלית אך גם (פרטים -הרגישּות לפרטי, המתח האמוציונאלי, התימאטיקה: שירתו

כמעט , המיזּוג הנדיר בין להט דתי ובין חּושניּות יצרית עזה, )מוסיקאלית
 "ְקֶרֶשְנדֹו"ה מאּולצת בין-לרוב מתקיימת אצלו קורלאציה טבעית ובלתי. ֶהדֹוניסטית

   .  נור לשונית-די-הריגּושי ובין ִהתרשפּות זיקוקי
   

 14לאורך   16".םיֹוֵעץ ּוֵמִקים ִּבְמרֹום ְשָחִקי"דוגמה קלאסית לכך הוא תיאור הים ּב
האחרון בפתיחה " סֹוֵגר"ועד ה, "יֹוֵעץ ּוֵמִקים", הראשונה" ֶדֶלת"למן ה(טורי הפתיחה 

  ,על אשליית הסּפֹונטאניּות" מלאכה"מתגבר יסוד ה") ?ֶניָך ֶאְבַרח / -ִמָּפ", זו
מתּכוונים  "הסּפֹונטאניּות אשליית"במונח . השיר-ֳאָמנּותהשיר על -ֻאָּמנּותוזה של 

, אמנות הוא ִּפְרָים של מאמץ והתּכוונּות יזּומה ּומּודעת-שָּבִרי כי כל מעשֹה, נו לכךא
אשליית " ְמֻסֶּכֶלת מראש –מּורגשת " זיעת המאמץ"ִאם , אך ִאם אלה ניּכרים ַּבּפרי

  .זו שבלעדיה אין שּום אמנּות מרקיעה אל שֹיאה, "הסּפֹונטאניּות
  

" תפרים"אין אשליה זו מּושֹגת וכל ה" חקיםיועץ ומקים במרום ש"בפתיחת השיר 
. המשורר מּורגשת" זיעת"אך , השיר היא אמנם תקינה-מלאכת. ניּכרים ּבעליל

חסד -של שעת, השראהיוצא של - מאשר ּפַֹעלמאמץהטּורים הם יותר תולדת 
 מעשֹה, נגרר ּבליאּות) ֶמְטִרי-להבדיל מן המשקל הּכמּותי(גם הריתמוס . ּפֹוֶאִטית
" סֹוֵגר"ל את השיר ַּב"אילו סיים ריה. סוחפת  ואין בו כל עוצמה וכל דינאמיּות, מוכני

ולא היתה נחקקת בזכרון  היתה יצירה זו נמנית על הּבינוניֹות" ?ֶאְבַרח ֶניָך / -ִמָּפ"
. ֵּכנּות- טורים הוא אותנטי ורב14אין ספק כי הרגש הדתי המשּוקע באותם . קוראיה

-לכוחו של בורא של האדם המפליג בו הריהם ְרָאיֹות ניצחות זעירּותֹוגודלו של הים ּו
") ועל ים רחוקים("השניה בפתיחה זו " ֶדֶלת"הִמקראי ַּב) ָאלּוְזָיה(גם הֶאְרָמז . עולם

נוראות בצדק תעננו אלוהי ישענו : "6, ספר עם תהילים סה-מהדהד בזכרונו של יודע
 לכדי הוויהלם אין הדברים יוצאים מכדי או". ארץ וים רחוקים-קצווי-ִמבטח כל

    .חוויה
 43מטור " ּפושרת"שאף היא , טורי החתימה 28-ב, הוא הדין בחלקו הסופי של השיר

  אוזנו "אף כאן מהדהד ב!"). ָעַלִיְך ָזַרח"הנחתם במילים  (70עד טור  /")ַּדּלּו ֵעיַני("
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ְקָפָדה בא וִבקשו שלום  ("25 ,ַּבמקורות הֶאְרָמז מיחזקאל ז של קורא ּבקי" הּפנימית
וכך גם ). נסה חרדה :במשמע של" (ְוָנָסה ְקָפָדה) "62בטור " (סוגר"ה לִמקרא ")ָוָאִין

ויהי  ("24, ה, לעומת שמואל ב") קול הצעדה ("64" סוגר"של הארמז ב בִמקֵרהּו
  ").םלפניך להּכות במחנה פלישתי' אז ֶּתֱחַרץ כי אז יצא ה... קול הצעדה-בשומעך את

ויד צר / ָעם ָקץ במאסר/ ככה ְיֻבַשֹר("גם האליגוריה הלאומית מתקבלת על הדעת 
וִנְמָשלֹו , תיאור האוניה הִמטלטלת ַּבָּים הסוער אינו אלא משל"): עליו ָּכְבָדה/ ּומּוסר

אין המשורר מפגין שום וירטואוזיות , כמו ברישא, אך גם בסיפא. הוא העם בגלּות
ל אלא את ראשיתו "ואף כאן ניתן לומר כי אילו לא חיבר ריה, יתלשונית או ּפרוסוד

  . ספק אם היה השיר נודע ונחשב ביותר–וחתימתו של שיר זה 
  

ועד , "ָהמּו ַגִּלים"שראשיתו , 15ִמטּור (מה שאין כן באמצעיתו של שיר קלאסי זה 
ותב החוקר  כ17העיניים-בהערתו מאירת, אמנם!"). ְוֶאֶפס ִמְבָרח"שסיומו  ,42טור 

  כי שיר זה נכתב לאחר סערה בעת , אין לומר ּבוודאּות: "חיים שירמן' פרופ, המהדיר
 הוא מטעים כי ,"הִתרדוף נערּות אחרי חמישים", ובהערתו לשיר אחר". הנסיעה

ויאמר גם כן על : "הּוא, )קובץ שירים(תרגום הכתובת הערבית לשיר זה ַּבדיוואן 
הפלגתו לאחר אלה אכן נכתבו " שירי ים"טחון כי שני אין להסיק בב:  משמע–" הים

, כפי שרומז שירמן,  ושמא–בדרכו למצרים , הידועה של המשורר בים התיכון
  "ימי"תיאור : דהיינו, "המשורר מזרז את עצמו לנסיעה ורואה בדמיונו סערת ים"

  .לה בלבד ְּפֶרְליּודאינו בהכרח יליד הפלגה ממשית ואפשר הוא , אותנטי ופלאסטי זה
מעלה או מורידה ) כמובן ,אימּות-שאינה בת(אך דומה שאין עובדה ביאוגראפית זו 

הניתן בהחלט , איכותי- הוא השוני השירימה שחשוב.  שעליו דיּוֵננּו נסובבעניין
ובין , מחד גיסא, בין פתיחתו ובין חתימתו של שיר מפורסם זה, לאיבחּוו טּכסטּואלי

  . אף להיחשב כמעט כשיר בזכות עצמושזכה, מאידך גיסא, אמצעו
  

  תולדות השירה העולמית מלאות דוגמאות שבהן כתבו משוררים גדולים על, ואגב
לא ) וגם בעת כתיבתו עצמה(ַּבשיר  עד זמן כתיבת תיאורם, הפלגה או מסע שמעולם

את כתב ) 1891-1854( ארתּור ֶרְמּבֹו  17-ההנער הצרפתי הגאוני בן . נתרחשּו ַּבמציאּות
ים או נהר , מעולם, לפני שראה בעיניו" האוניה השיכורה"שירו המפורסם ביותר 

תיאר בספרו ) 1892-1819 (ּוֹוְלט ִּויְטָמןוהמשורר האמריקאי הגדול ; גדול של ממש
, "ַּפְמָּפס"ה, אמריקאיות-את נדודיו במרחבי הערבות הדרום" עלי עשֹב"הנודע 

  .מופת שיריות-כן שניהם העמידו יצירות-פי-על-ףוא... שמעולם לא דרכה בהן רגלו
  

כאילו , ל"זה של ריה" ים-שיר"ח טוריו האמצעיים של "בּכ, כאן:  נשּוב לענייננּו וִאם
הוא גם ח "ּכִמֶּשל עצמה וה" לצון נוטריקוני"הּפרוסודית  חמדה לה הווירטּואֹוזיּות

ובין אם ,  או אחריה,בין ִאם נכתב השיר בעת הפלגה בים. ּכוח שירי מדהים, ּכַֹח
כתמונה חזיונית של דברים העתידים , נוצר בעת הפלגה על גלי הדמיון הפיוטי

 שאף הקורא מֹוֶמְנטּום צוברת האנרגיה הריגּושית שבשיר ,להתגלות בימים שיבואו
  .מיטבומן המשורר את " דֹוֶלה" מומנטום ה–הּפחות רגיש איננו יכול להתעלם ממנו 

  
כמו לגבי הטורים (בי הטורים הקודמים לחטיבה זו של השיר התמורה הקיצונית לג

, "ּפסיחה"ב, בִמצלֹול, בריתמוס: זמנית בכמה מישורים-מתבטאת בו) שיבואו לאחריה
, כל אלה חורגים במּובהק מן התחום הטכני של מלאכה .הרוח-במטאפוריקה ובֲהַלְך

 ָאָּמנּותומעמידים לפנינו ) מה שאיפיין את הרישא והסיפא של השיר(מיּומנת ֻאָּמנּות 
  .וירטואוזית גדולה
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 תאּוצה") ְּברּוץ ַּגְלַּגִלים/ ַגִּלים ָהמּו("ניכרת כבר בטור הראשון ריתמוס בתחום ה
יוצא -זוכה לזירּוז קיצוני שהוא ּפַֹעל, מה שהתנהל עד ּכֹה בעצלתיים. חדשה בתכלית
יופתע לגלות כי ברוב , כל מי שיקרא את השיר השלם ּכּולֹו. של ריגּוש מּוגּבר

  .ּכמאליה, הִמקרים תּוַאץ קריאתו בקטע זה



  
משּוּפע הקטע האמצעי בעושר ָאִליֶטָראִטיִבי שאיננו מצוי כלל לפניו ִמצלֹול ה בתחום

, של עיצּורים או של תנּועֹות, היא חזרה על צלילים זהים ָאִליֶטַראְצָיה(או לאחריו 
ישא והסיפא אינם מכילים כל חריזה פנימית הר). במילים סמוכות זו לזו במשּפט

בקטע האמצעי מצויה חריזה פנימית ,  לעומת זאת". סֹוֵגר"או ה" ֶדֶלת"בתחומי ה
שיר  של חטיבת ועושרה הִמצלֹולי") ְוֶיְחְמרּו ֵמיָמיו/ ָשָמיו ָקְדרּו": 17בטור (משובחת 

בטורים , קיות בלבדדקדו, "חלשות"זו ִּבכללּותה ְמַחֶּפה אף על חריזֹות פנימיות 
  .אחדים ַּבקטע

  , בחריזה פנימית כי אם גם, איפוא, סגולות הִמצלֹול של קטע זה אינן מתמצות
) 16- ו15(כבר בשני הטורים הפותחים את הקטע .  ָאִליֶטַראְציֹותבשפע של , בעיקר

" ל"ה, "ג"על צלצולי ה" קליםועבים ו/ גלגליםברוץ / גליםהמו . בולט עושר זה
סגנון שּבֹו סדר המילים , ִשֹּכּול =ִכיַאְסמֹוס (שֹחק הִכיַאְסִטי הִמ". ים-"הרּבים  וסיומת

 22בטור  )בחלקו השני של המשפט או הטור הוא היפוכו של ַהֵּסֶדר ַּבחלק הראשון
שלמה אך -מקבל וריאציה בלתי") ְוָהִרים ֶחְצָים/ ֶחְצָים ֲעָמִקים"המילים -בסדר(

שוב " (קלים"ו) מילה ארוכה" (גלגלים", )מילה קצרה" (םגלי"מעניינת בשילוב של 
להן , ל"ושתיים מהן על הגימ, ד"שלוש מילים החוזרות על צליל הלמ, )מילה קצרה

  ).ל"שהיא אחותה הבלתי קולית של הגימ(ף "השלישית בקו" נענית"
  

יּות הדינאמ-ניצּולן מגּביר: ט דקדוקי מענייןלאורנמנטיקה פֹוֶנִטית זו מיתוסף אלמנ
מעצימה , "גלים"כשהיא חוברת ל, "גלגלים"המילה . של גזרות הּכפּולים והמרּוּבעים

זרת שאף היא מִג) 37טור " (יתעתע"כך גם המילה . באורח מיידי את המתח
 -אף הוא סממן מדרּבן) 29טור (לים מגזרת הכפו" יפוצץ"ו" מתרוצץ. "המרּוּבעים

, נקט, מוש מכּוון מעין זה בגזרת המרּוּבעיםשי, אגב. תאּוצה התורם ַלסיחרּור הכללי
, "הצלצל" ,"מקלקלים", "מתלהלהים("  18"זַֹהר" בשירו הקלאסי נ ּביאליק"ח, ּכידּוע

  ).ב"וכיו" מזעזעים", "בצלצלים"
  

שימוש באליטראציות שיש בצלילן משום חיקוי ( גם אליטראציות אֹונֹוָמטֹוֵּפיִאיֹות 
, שֹ, שמצויות כאן בשפע של עיצּורים כגון , הים-ִטי לדכיּכֵהד ִמיֶמ, )לקולות טבעיים

/ ,צץוים מתרו", "ָיםשלהמון קו/ ביחשואין מ/ ריח צוקול י/ יר ירתיחסו (פ, צ, ס
אולם גם כשהאליטראציה אינה ). 'וכד" יוצפרוח ק/ ץארזים ויפ/ צץוקדים יפו

ּכי ִאם רק , הים-את דכי" מחקה"אינה : היינו(ישירה כי אם עקיפה -אונומטופיאית
ולב  /,שירתח בלי א("את פיצוח האש אשר אליה מּושווים צלילי הגלים הסוערים 

" א"פ"וה" ן"שי" גם אז ְמַתְפְקדֹות ה– ")יופוט מנישבמ/ שּבעת ִהתּבא/ שמתייא
/ ,סתאהב לכנו/ סיד אוקינו"ב" ך"סמ"וכך אף העיצור (תיפקּוד ִמצלֹולי סוגסטיבי 

 לא פחות מאשר צלילי הִלְקלּוק המימיים של –זאת !"). ָרחִמְבס ואפ/ סואבד מנו
  ".ּפני היםל ע/ יםלועבים וק/ יםלגלּברּוץ ג/ יםלהמּו ג"ב" ד"למ"ה
   

  כאשר המשפט התחבירי : כלומר, )enjambementבצרפתית " (ּפסיחה"בתחום ה
"  ,במהותה, שהיא, ִמּסֹוף השורה האחת אל תחילתה של השורה הבאה אחריו" גולש

ובפרוסודיה של שירת ספרד הוא שרירותי אפילו (פורמאליסטי , אמצעי שרירותי
בולט ) מילה, לפרקים, אלא גם שּורהאו  טּורלא רק " חותך"שהרי הוא , ּכפליים

לפני הקטע האמצעי שבו אנו דנים , מסּורּבלת בסיפא של השיר" ּפסיחה"ההבדל ּבין 
אף , או; 6- ו5ּבטּורים /" ,ָלרּוץ אַֹרח/  ְוָשֹשֹ ְּכִגּבֹור,ָים/ יֹום ָרץ ַלֲעבֹר/ עֹוֶלה ִמּבֹור("

-ּכמעט ּבלתי, רהּוטה" ּפסיחה"ובין ) 14שּבטּור " ?ֶניָך ֶאְבַרח / -ְוָאָנה ִמָּפ: "ּבולט ִמזה
, שַּבקטע הנידון" ָפיוָצרּוַח ְק/ ְוָיֵפץ, ֲאָרִזים/ ְוָקִדים ְיפֹוֵצץ /,ְוָים ִמְתרֹוֵצץ"-מּורגשת ְּכ

  .30- ו29טּורים ּב
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ַהֲאָנשֹות , דווקא בקטע זה, מעשירות את השירמטאפוריקה ואילו בתחום ה
  טבע על -או השלכות של תכונות עצמים דוממים או איתני/ו) ּפרסוניפיקאציות(



המפקיעות את )  מערכת חדשה של התייחסּויֹות–ובעקבותיהן ; ֵישּויֹות שונות מהן
ריאליסטי ּוְמַשוֹות " טבע-תיאור"ן נחשוליו ִמכלל תיאור הים והאוניה המתנודדת בי

או ) מסכות-נשף(סּוריאליסטית של מאסקאראדה -למעמד זה עוצמה מאקאּברית
ַהְמָשָלתֹו של : אך אל אמצעים אלה מצטרף גם אמצעי מטאפורי הפוך. בלהות-חלום
ִמקרים כמו ַּב: כלומר, למכשיר מיכאני, הטבע או של אחד מגילוייו לעצם דומם-איתן
  המשמעּות המקּוּבל שלו והעתקתו -התיאור ִמְּשֵֹדה-הפקעת מּוָשֹא,  ל"הנ

  ).שהוא ִמִטבעה של כל מטאפורה ּבאשר היא, "טראנספר("משמעות אחר -לשֹדה
עדים אנו , "קֹול ַיְצִריַח"את דכיו של הים הסוער ּכ) 19טור (כאשר מתאר המשורר 

כי גלים אינם , חיים-ְמָשַלת גלי הים לבעליאו של ַה, לִמקרה טיפוסי של ַהֲאָנָשה
שוב היא מּושווית לאדם או , "חֹוָלה"ּכ) 23טור (כאשר מתוארת הספינה ". צורחים"

וכך גם ). רוקדת" (ְמחֹוֶלֶלת"כוונתה  "חֹוָלה"והוא הדין בִמקרה ש(חיים חֹוֶלה -לבעל
כאשר אנו ). התעייף" (ִנְלָאה"כמי ש) 32טור (כאשר מתואר תורנּה של הספינה 

כפי שרומז ( אפשר שהמדּוּבר ּבבהלתו של הקברניט –" ְוִנְבָהל ַסְרָנם"נתקלים ַּבתיאור 
, מאידך גיסא"). ַסְרֵני ְּפִלְשִּתים: "3,  הַמְפֶנה אותנו אל ספר שופטים ג 19,שירמן' פרופ

הספינה או כל גלגל אחר המצוי -הגה, הניוּוט-אפשר שהכוונה אל ִציָרם של גלגל
  מתפרשת גם כציר " ֶסֶרן"קראית ִמהמילה ה(השיט -נו המיכאני של כלימנגנוב

  - "ְוַאְרָּבָעה אֹוַפֵּני ְנחֶֹשת ַלְּמכֹוָנה ָהַאַחת ְוַסְרֵני ְנחֶֹשת: "שהאופנים סובבים עליו
הניוּוט של -אם אכן נתכוון המשורר אל אחד מצירי מערכת  20.)30, ז', מלכים א
  הוא ִמקרה טיפוסי" ונבהל סרנם"הרי שהצירוף , אחר) סרן(או אל כל ציר , הספינה

שהרי רק החי והאנושי מסוגלים ) חיים-או השוואתו לבעל(של האנשת הדומם 
שהִמפרשֹים משּולים , הנסוב על התורן, "ִלְפרֹשֹ ְּכָנָפיו"ַּבתיאור , לעומת זאת. לִהּבהל
  ).כנף-שלת התורן לעוףהמ(ממחיש המשורר ִמקרה בולט של אנימאליזאציה , לכנפיו

: ממש כהמשכו, מעמיד האנשה מובהקת" ְוָהֳאִני ְּכִשּכֹור) "37טור (אף הצירוף 
  ֶזה ֶעֶשֹר ְּפָעִמים: "3, ובאיוב יט, זלֵזל: בערבית" ַחַּכַר( יתעתע וילעג –" ְיַתְעַּתע ְוַיְהּכֹר"

 שהרי עצם דומם –" שֹוְכֵני ְּכֵתָפיו/ ּכֹרְּבִלי הֹון ִיְמ", ")ִלי-ַתְהְּכרּו , ֵתבֹשּו-ַּתְכִלמּוִני לֹא
) 41-40טור (וכך גם להלן ". ּכתפיים"ואף אין לו , דבר" למּכור"כאוניה אינו עשוי 

המזמין את " (חתן"כאשר ַּבלווייתן חלה טראנספיגּוראציה ְמַאֶּנֶשת העושה ממנו 
, במפתיע, "קינוסאו"זוכה ה, ּכידּוע, וכאן). ּכלולותיו-"ִמשתה"ל" אסופיו"-קרואיו

לא בלבד שהיא אנושית , זו" יד"אלא ש ".ַיד ָאְקָינֹוס"להשתלת איבר אנושי בדמות 
" יד"אלא שמיתוסף לה קב ריגושי של אנושיות יתירה כאשר ה, מן ההיבט האנטומי

והתייחסּות אחד -משמעּות-אציות והעתקות ִמְּשֵֹדהטראנספיגור")... ֶּתֱאַהב ִלְכנֹוס"
, )15טור " (ַּגְלַּגִּלים"של הגלים כמירוץ " ריצתם"כרות אף בתיאור אל ִמשנהו ני

ְוֶיְחְמרּו ): "17טור (תוסס , של מי הים ליין חֹוֵמר) מרּומזת(בהמשלה מטאפורית 
בהמשלת , )19טור " (ִסיר ַיְרִּתיַח"בתיאור התּבעּבעּות הנחשולים המקציפים כ, "ֵמיָמיו
טור (יּבשתית הים הסוער לטופוגראפיה  מדרונות שלּוְתלּוֵלי ה" הרריים"השטח ה פני
הִהשתמעּויֹות של אש ּבוערת על -ובֶהָחַלת ְשֵֹדה, "ְוָהִרים ֶחְצָים/ ים ִקָים ֲעָמֶחְצ): "22

  ".ִיְרַּתח ְּבִלי ֵאש): "33טור (מראה הים ּבזעּפֹו 
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ת הלשונית ּואֹוזיּואם גם המתּוחּכמים ביותר בגילויי הווירט, אפשר שאחד הסמּויים
ִמקרי כלל -הבלתי, הוא שימושו המּושֹּכל, בקטע זה ל"היוצר של ריה שמפגין כשרון

הנדיבה של , תפּוצתם השופעת. משמעיים-דותואר -עצם ושמות-בשמות, ועיקר
.  פעמית-חד" הברקה"אינה תולדת , הטּכסט" עיסת"לינגוויסטיים אלה ב" צימוקים"

סטיליסטי שאינו מסתּפק בצבעים ואף -המצאה לשוני-היא עדּות חותכת לכוח
שרק עין ואוזן  ,ְניּוַאְנִסיםלמינּונים שונים של , גווים-בניאלא נדרש ל, בגוונים

קורא האמּור (ורק יחס כבוד אל הקורא ההיּפותטי , מחד גיסא, רגישות מסוגלות לה
 של השונים המשמעּות כותב ובקי לא פחות ממנו ּבגֹוֵנילהיות רגיש לא פחות מן ה

אם תסּולח . מאידך גיסא, יש בהם כדי לבארֹו) תואר אלה-ּפעלים ושמות, עצם-שמות
" ִמשֹחקיו"כי ב, ייאמר במפורש, ציורלנו השוואה זו לטכניקות שונות באמנות ה

   אלה נזקק המשורר לא לטכניקת ציורגוונים דקדוקיים -סגנוניים בבני-הלשוניים



אלא אם ּכן הּושארּו בו , תחת לו זה שִמצבע אחד את-כתם" ְמַכֶּסה"בה (השמן 
צבע תחתון -בה נשקף כתם, המיים-אלא דווקא לזו של צבעי, )מכּוונות" ּפרצֹות"

באורח זה מתאפשרת בתודעת . הצבע שמעליו- לשקיפּותֹו החלקית של כתםִמּבעד
בה נתפסים , )פֹוקאליים-כמו במשקפיים ִּבי(מוקדית -דו וזמנית-בוהקורא התרשמית 

  .בעת ובעונה אחת, תואר-ּפַֹעל או שם, עצם-המשמעות של אותם שם-י גונישנ
, זמנית-מתפרשת בו") ְוָעִבים ְוַקִּלים: "2טור " (ָעִבים"המילה : והדוגמאות לכך רבות

, לעומת זאת"). עננים" = "עבים("עצם -והן כשם") עבים"גלים (תואר -הן כשם
" כבד"כהיפוכו של " קל: "י משמעּויֹותניתנת בנקל להשתמע בשת" ְוַקִּלים"המילה 

, "קשה"כהיפוכו של " קל", ובה בעת) שאינם כבדים, גלים קלי משקל: משמע(
שזרימתם אינה , תנועה-קלי, גלים מהירים(שאינו דורש מאמץ רב : כלומר

ת אף לו שתי ִהשתמעּויֹו") להמון ָקְשָים/ ואין ַמְשִּביַח" ("ַמְשִּביַח"הּפַֹעל ). מסּורּבלת
  המטאפורי של" ִלּבם"אי אפשר להיטיב את רוע : כלומר(ְמַשֵּפר ,   ְמַטֵּיב21:בלשוננו

 לא ִהְשִּביַח' חדר'ב": "ספיח"כגון מה שכתב ביאליק בסיפורו )  הנחשולים הזדוניים
. "ְשאֹון ַּגֵּליֶהם, ְשאֹון ַיִּמים ַמְשִּביַח: "8, כבתהילים סה, ומרגיע ְמַשֵּכְך ולשון  22"מזלי

של הגלים הוא מידת מּוצקּותם " ָקְשָים): "20טור " (ָקְשָים"התואר -הוא הדין בשם
 -או אף לתנועתם האיטית" קשיחּותם"ל, "ְקִשי ִלָּבם"כשם שהוא ביטוי ל, הפיסית

  .תנועה כלל ועיקר-שאינם קלי, מבעיתה של הגדולים ַּבנחשולים
 

האוניה (בחינים במשמעות של ַמֲחָלה אנו מ "חֹוָלה"ַּבמילה , כבר לעיל כפי שצּוַּין
ְוָסר ִמֶּמִּני ּכִֹחי ְוָחִליִתי , ֻּגַּלְחִּתי-ִאם("חולשה ורפיון , )מּוֲאֶנֶשת ומדּוָמה לאשה חולה

הספינה " (ְּדָאָגה"אך יש כאן גם משמעּות של ). 17,  שופטים טז–" ָהָאָדם-ְוָהִייִתי ְּכָכל
,  שמואל א–" חֶֹלה ִמֶּכם ָעַלי-ְוֵאין(" בים גורלה בעת הסערה-המואנשת מודאגת מרוע

שליטה של -וסיבוב חסר" ָמחֹול"של , אך מצויה כאן גם משמעּות שלישית). 8, כב
" רּוַח: "משמעי-אף הוא רב) 30טור " (רּוַח ְקָצָפיו"השימוש הלשוני . זרמי המים

 במשמע של" קצף "וכך גם. רוח-ּכֲהַלְך, ּכנפש" רוח"ו, אוויר עזה-כזרימת, טבע-כאיתן
שרוחו רעה , הְּמַשִּוים מימד פרסוניפיקאטיבי לדמות הים, "זעם "וגם" תסיסת מים"

) 40טור " (ֲאסּוָפיו"המילה , ולאחרונה. עליו כביכול והוא קוצף ושוצף ִמזעם
הנאספים , הְּמַתְפֶקֶדת ֶדנוטאטיבית הן במשמע של אֹוְרֵחי ִמְשֵּתהּו של הלווייתן

שגורלם זנח , החמלה של יתומים ואסּופים-והן במשמע מכמיר, הלהזמנתו האדיב
אותם לתעתועי הים ולתאבונו המפלצתי של אותו לווייתן האורב להם במעמקי 

, של הלווייתן  כקורבנותיו–משמעּות זה -כהיּפּוכֹו המאקאּברי של ּפן אך גם; הים
, כאן ל מַתפֵקד"ת הנכל ִמגוון המשמעויו. נאספים אל לועו הּפעּור-נסחפים-הנגרפים

כמעט והיינו , פיוטי וירטּואֹוזי הִמשתנה ללא הפוגה-בתיזמּור לשוני, קאליידוסקוּפית
, אנּפיּותן של תופעות-הרחבת גבולות התודעה וגילוי רב (ְּפִסיכֹוֶדִליאומרים באורח 

) הסימּון(עד מּכסימּום כוח הדנוטאציה  "ִנמתחת"של תופעות הלשון ה: בִמקרה דנן
  .להש
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, סיוטית-ל לעצב בשיר מופלא זה אווירה חלומית" משֹּכיל ריההרוח-ֲהַלְךבתחום
שוב (הטבע -האדם מול איתני הגּות פילוסופית על ַקְטנּותוסרקאזם , שֵאיָמה קיּומית

משמשים בה )  הצונאמי המבעיתיםאיתנימהדהד בתודעתנו האקטואלית סאון 
רליגיוזית של ֱאנֹוש ָאנּוש או  עה וִהתּבטלּותבשֵלמּות סימפונית מזהירה עם רגשי הכנ

שּום ּפרט אינו ִמקרי ּכאן ואינו מיּותר . עולם-יכולתו של בורא-ּתֹוֵלָעה בפני ּכל-אדם
ה ּכֹשירית -זוהי דוגמה טיפוסית ליצירה לשונית. לכאורה זו-ִּבשֵלמּות ַאמֹוְרִפית

-והמאמץ של בעל" זיעה"יקבות הּבחסד ְמַכֶּסה בה על ע-ָּמןָאשִמכחול ה, אינטנסיבית
, העבריתאפשר שרק הלשון . כלל וכלל שאינם ִנָּכִרים ּבה, ֻאָּמןשל ה, המלאכה

, תיאולוגית כבשירתו הלירית-ל במישנתו הפילוסופית"כך הריה-שאותה קידש כל
  המשמעּות המאפיין -את ּכפל, "עבודה" המשמעּות-זמנית במילה ּכפּולת-מקיימת בו

ּוַפן  )perspiration" (זיעה"ַּב, שבעמל היוצר והֶּפֶרְך-החּולין-ַּפן: ת זותופעה תרבותי
  נוכחית זו  והשּפלה-שפל-בתקופת). inspiration(הקודש שבהשראת הפייטן -עבודת



כשהּבּורּות הלשונית חוגגת והלשון העברית עוברת בכל רגע מחיינו , בתרבותנו
 טוב ,זאציה ולבנטיניזאציה מחּפירותאמריקני, ז"אונס ִסדרתי והתעללּויות של לע

לֵאּלּו שֹיאים היא מסוגלת היתה להגיע ּכבר לפני אלף שנה ועוד בסביבה  לזכור
  .גלּותית

  
  .בקצרין" אוהלו"יוסי גמזו משמש מרצה לספרות במכללת ' פרופ

  
  

  :רשימת מקורות
  

  
  .167' ע, ג"תשי, עם עובד, א"ת, "כתבים. "יעקב, קלצקין. 15
  .95-92ע "ע, "נבחרים שירים. " יהודה,הלוי. 16

. 17  .159' ע, שם
. 18  .ג"קכ' ע, דביר, א"ת, "כל שיריו. "נ"ח, ביאליק

  .159' ע, "שירים נבחרים. "יהודה, הלוי. 19
  .1848' ע, ז"תשכ, ספר-קרית, ירושלים, "המילון החדש. "אברהם, שושן-אבן. 20

. 21  .2596-2595ע "ע, שם
. 22  .ז"רט' ע, )ג"מהדורת סיון תשי(דביר , אביב- תל, "וריםסיפ. "נ"ח, ביאליק

 
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  יעקב ברזילי

  נשק לא קונבנציונאלי

  לֹא ָּפָרִׁשים
  ,ְולֹא ַטְנִקים

  ַּגם לֹא ִטיִלים
  ַרק ִמִּלים

  ֶׁשָּפְׂשָתה ָּבֶהן ֲחלּוָדה
  ַּתְחָמְׁשּתֹו ֶׁשל ְמׁשֹוֵרר

  ִלְכּפֹות
  .ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות
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   שורוק–ליאני פנינה א  יוכי פרלמן

  זוהר  בקצה סולם החולמים

ם ַמְמֶלֶכּוִפְתאֹ"
                            ביאליק        

   "ת ַהּזַֹהר ִנְנֲעָרה

   ,ַמָּמׁש ָמַעל ָראִׁשי, ִּבְקֵצה ֻסַּלם ַהחֹוְלִמים
   ְללֹא מֹוָרא -ְּבֵני ְּתמּוָתה ְּבַתְפִקיד ֱאלִֹהי  ָרהר ִנְגֲעּוִפְתאֹם ַמְמֶלֶכת ַהזַֹה

   ַּכף ֶאל ַּכף מֹוֲחִאים -ְנטּוֵלי ַּפַחד ְּגָבִהים   .ִּכי דֹור הֹוֵלְך ָּכָכה ְסָתם

  .ְלָיִניםְּבִמְפָּגן ִקְרָקִסי ֶׁשל ֵמיָטב ַהּלּו  ,ָמה ֲחרּוָכהְסָתם הֹוֵלך ַעל ֲאָד

  ַיְׁשָבָנם ָלבּוד ַלּׁשָֹרִׁשים רֹאָׁשם ַּבְּגָבִהים  ֲאִפילּו ַהִּצּפֹור ָקְרָעה

  ֵאיָנם, ֵאיָנם חֹוִזים ְּבַמְכאֹוֵבי ַׁשּכּוִלים  .ְקִריָעה

  .ׁשֹוְמִעים ְּגִניחֹות ְּפצּוִעים ּוְמָחאֹות ְׁשֵאִרים  ָרהר ִנְגֲע ַמְמֶלֶכת ַהּזַֹהּוִפְתאֹם

  ֶרַגע ִלְפֵני ֲאִפיַסת ּכֹחֹות , ַעל ַהַּקְרַקע  ֶטֶרם, י ַהַּנַערִּכי הֹוְלִכים ֲאַחֵר

  :חּוצֹותְמִאיִרים נֹוְׂשֵאי ַהֶּדֶגל ְּבִׁשְלֵטי   יבִׁשְשאֹול אֹו ְלָהִהְסִּפיק ִל

  .ָּכאן ִמְׁשָקַפִים ַוֲאִמּתֹות, ְלכֹל ִדְכִפין  .ַעֲאִני יֹוֵד

     ,ָּכָכה ְסָתם הֹוְלִכים ֲאַחֵרי ַהַּנַער

  .ַּבִּקְרָקס ֵהֵחל ְמחֹול ַהֲחָרבֹות, ְראּו  עֹוד, הִאָּׁש ִׂשְפֵתילֹא ָּגַמע 

   יב ּבֹו ִביא ּגֹוֵהר ְלַהִּׂשַהָּנ
  .רּוַח

  .ָאַהבֶׁש, ָּגהה לֹו ֻעִית ִאָּמא ָלָׁשַּבַּב

  ר   ַמְמֶלֶכת ַהּזַֹהִביָלּהִּבְׁש

  .ָרהִנְגֲע

  

  
  עלתה ארצה .  בקזבלנקהנולדה -שורוק -פנינה אליאני

   ".אגוז"ת המעפילים ילאחר טביעת אני, ה עם הורי1961- ב
  . הצפון ניכרת בשירינופי ה להאהבת. שמונה- בקריתהגדל

  .  B.A, M.Aלתואר " אילן-בר" בה הצבאי למדשירותהלאחר 
  יזמה בשנה האחרונה . מרכזת עיתון, מלמדת ספרות בתיכון

   .יהי פסטיבל המשוררים בהרצלמארגני בין והייתה
  .אמא לשלושה ילדים. יםיוזמת אירועים ספרותי

 .מתגוררת כיום בהוד השרון
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  יוסי צור

  שפה

  ִּתינֹוקֹות ְּכֶׁשָהָיה ִּתינֹוק ִמְלַמְלנּו לֹו ִּבְׂשַפת ַה

  ְּכֶׁשָּגַדל ִלַּמְדנּו אֹותֹו ְלׁשֹון ָהֲאָנִׁשים

  ְּכֶׁשָּקַבְרנּו אֹותֹו ָאַמְרנּו לֹו ַקִּדיׁש

  ַהּיֹום ְּכֶׁשהּוא ַמְלָאְך ֲאַנְחנּו ַרק ּבֹוִכים

  

  ִּכי ֶּבִכי הּוא ְׂשָפָתם ֶׁשל הֹוֵרי ַהַּמְלָאִכים

  

  

  

  

  יעל גלוברמן

  שוב

  .ֶאֶלת ְוַהָּׁשַמִים עֹוִנים ְּבֶׁשֶקר ָלָבןׁשּוב ָהֲאָדָמה ׁשֹו

  , ַהַּמְטֲאֵטא ַהְּיֵפהֶפה ַהֶּזה ,ָעָנן

  , ֻמְפָרְך ְּכמֹו נֹוָצה

  ,ִמַּצד ְלַצד ֵאלֹותֵמִזיז ֶאת ַהְּׁש

  .            הּו ֶׁשַאְּת לֹא ַמְצִליָחה ִלְמצֹאֶּׁשְמַפֶּנה ָמקֹום ְלַמ

  ,יִפים אֹוָתְךַהְּדָבִרים ַהַּקִלים ֵהם ֶׁשְּמִע

  .  ֲחצּו ֶאת ָהֲאִויר ֵאֶּלה ֶׁשַּפַעם

  .ד ֶּדֶלת ְסגּוָרהַבל ִנְסַלח ִמְּלַהּכֹ

  ד ַהְּטִריָקהַבל ִמְתַקֵּבל ַעל ַהַּדַעת ִמְּלַהּכֹ
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  .                                          טיָה ֶאָלא ֶׁשֶקט ֻמְחָלֶרַאֲחֶׁשֵאין

  לֹות ֶׁשַאְּת ׁשֹוֶאֶלת                   ָּכל ַהְּׁשֵא, ָיִמים ְּכָבר

  יֹוֵתר ְּכֵדי ַלֲהדֹף, נֹורֹות ְּבַמָּטִחים

  ַהּמַֹח  , ָׁשןְקָּתׁשּוׁש ְוַע. ֵמֲאֶׁשר ִלְמצֹא

  עֹוֵרם אֹוָתם, ֵמִרים ַׂשֵקי חֹול

  ,חֹוֵסם ָּכל ֶּפַתח, ְלאֶֹרך ַהִּקירֹות

  .הַמְׁשִאיר ַרק ֲחַרֵּכי ְיִרָּי

                                             ַאְבֵטַח ְּבַׁשַער ַהֵּלב            ֲאָבל ַהְּמ

  .ַרק ֶאת ַהּיֹוְצִאים ּבֹוֵדק ְּבִטְּפׁשּותֹו

מהנדס תוכנה  , 48בן , נולד וגר בחיפה - יוסי צור
, בנים לארבעה  ואב נשוי ,במקצועו ומנהל פרוייקטים

שלושה המהלכים על פני הארץ ואחד הגולש בין 
 17 נרצח והוא כמעט בן ,השני  בנו,אסף צור .עננים
 .5.3.2003-ב בחיפה 37 בפיגוע אוטובוס קו ,שנים
 והוא, דרך לניקוז ושיכוך כאבים   מהווה הכתיבהמאז

סיפורים  מבלה חלק גדול מזמנו הפנוי בכתיבה של
  .קצרים ושירים
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  שרית שץ

  שארית

  ?ּוַמה ַּמְׁשִאיר ָאָדם ַאֲחָריו

  ֶּכֶתם ְיִׁשיָבה ַעל ַסְפָסל ַּבְּׂשֵדָרה 

  ,ֶצַבע ָיֵבׁש ְטִרּיּותֹו ֲעֵבָׁשה

 םִיַלְגִמְדַרְך ַר -ְמֻנַּמר  ֶׁשאֶּד

  ֶׁשִהְזָּדְרזּו ָלׁשּוב ַהַּבְיָתה

  .ְקִטיַעת ִסילֹוֵני ַמְמֵטרֹותִּב

  

  ?ּוַמה ַּמְׁשִאיר ָאָדם ַאֲחָריו

  , ִעּתֹון ֻמְכָּתמֹות ְּבֶׁשֶמןִּפּסֹות

  ַהֶּלֶחם הּוא ַהָּדם 

  יָבה ִּצְוָיד לֹא ַי

  ,תִטיָאה ֶאת ְמָכֵלי ַהְּפסֶֹלַמְח

  .מּוָסט ְּכַלֵּפי ַמְעָלה" בַהִּכּוּון ַמֲעָר"

  

  .ַמְׁשִאיר ַאֲחָריו

  

  רינה בשן

  השםלפי 

 ֵבד ָוַרְך ָמה ָהָיה ָּכֵריַח ָהֲאָד
  .ִנינּו ְלֵעֶבר ַהֶחְלָקה ַהְּנכֹוָנהֵעת ָּפ

  )ַטַעם ִּביָצִתי יַאִּפה ַיְבִליַח ְּבִציָאם ַּבְּיַּג(

    .יָמַעְדִּת' נּויּותֶחְלקֹות ְּפ'ַרְגַלי ָנְגפּו 

  : ףִמיֶשהּו ָנַׁש, ַחזהּו ָאִמיֶׁש

   !לּפֹה לֹא ּפֹו! לּפֹה לֹא ּפֹו

  

  כֹוָנה ה ַהְּנֶחְלָקַּב

  עֹוָרה ַהְּתִסיָסהָבר ֵנְּכ

  .יְוָיַדְעִּת

    .ֲאִני מּוָלּה

  י יר ִאיִׁשחֹוֶבֶקת ִׁש

  -ִפיָלה מּול ֶאֶׁשד ַהְּת

  , יָנהׁשּוָרה ִראׁשֹוָנה אֹוֶחֶזת ַמְצִּפ

  :צּוָרהַמְנְטָרה ֲעֶנת ְּכֶּנחֹוֶזֶרת ְמַׁש

  '!ִפיָלהֶלֶדת ְּבֶאֶשד ַהְּתַרק לֹא ָל'

  

  ִני ז ַהְסָסי עַֹהְבִּתה ִהְרִציָאְּיַּבַרק 

  ֶלֶדת ֵאת ַהְּפִריָל

  ).ִפילג הּוא אֹו ָאִאם ַּפ(

  -ָלל  טֹוֶמֶנת ַהָּׁש-יָטה ּכֹה ָוכֹה ַמִּב

  .ִלי חֹול ְלַהְטִמינֹות ּכֹה ָוכֹה ְּבֶׁש ּגֹוֶׁש

  
  

 עלתה ארצה בשנתשואה -בת לניצולי -  רינה בשן
  וניברסיטה  כבוגרת א.8 בגיל מפולין 1957

   חינכה וריכזה, ִלמדה, מוסמכת להוראת הספרות
  ,  בחטיבה שנה את לימודי הספרות25במשך 
   .במכללה ובתיכון
 . החלה לכתוב שירה ומעט פרוזה30בגיל 
  " אישה במראה מודדת תסריטים " הראשוןהספר

  . לפני כשלוש שנים"כרמל"יצא בהוצאת 
   לצאתעומד " הצד השמאלי של הירח"השני ה ספר

 ". 77עיתון "בהוצאת בקרוב 



  משה גנן

  )כמה דרכים לומר שלום לארץ(לקראת 

I  

  ַּבּיֹום ָהַאֲחרֹון
  –ב ָרָח, ְוַחּלֹון ֵמִאיר, ַהְּפָרִחים ַעל ַהּכֹוָנִנית

  –ה ׁשֹוֶאֶלת ְלַבָּקָׁשה ַאֲחרֹוָנ,  ִנְרֶּכֶנת ֵמָעַלי, ְוָאחֹות
  ,ְּבֶטֶרם ֶאֱעצֹם ֵעיַני ָלַעד, ְולּו ָלַאֲחרֹוָנה? ָמה ֶאְׁשַאל
  ָאחֹות, לּו ַּתְרִׁשיִני

  ...ְמקֹור ַחֵּיי ֶׁשַפע, ָלַגַעת ְּבָׁשַדִיְך
  
II  

  אֹו ָּכְך ִלְׁשַּכב
  ַעל ַהַּגב
  ַּבֲערּוץ ַהּמּוִסיָקה, ּומּוִלי

  י ִזֶּפְרגֹוֶלַמְסִּביִרים ּוְמַנְּגִנים ָּבְך ּו
  ְלֵהָרֵדם ְלֶׁשַמע ַהּקֹולֹות ְוַהְּצִליִלים ִמָּׁשַמִים

  ָּדִתית ֶׁשל מּוִסיָקה
  

III  

  57ן ַוֲאִני ֶּב,  ְׁשנֹות ֲעבֹוָדה17ְוַגם ָמן ָרָצה ְלַפֵּטר אֹוִתי ִמַּבְנק ְטָפחֹות ַאַחר 
  ם ָּדן ֶסִרי ָרָאה ְלָנכֹון ְלַאֵחל ִלי ֶּדֶרְך ְצֵלָחהַגְו

  , הָּנֵמַעל ְּפֵני ַהחּוג ַהּיֹוֵצר ֶׁשָּיַסד ְּבֵביתֹו ִעם ַחּוְלָׁשְלֵחִני 
(  )ַחְקָלאּות ַהָּסמּוְךָהָיה ְמֻאָּמן ִּבְכגֹון ָּדא ְּכרֹאׁש ּכַֹח ָהָאָדם ְּבִמְׂשַרד ַה

  ,ַהּכֹל ִנְסַּתֵּים, לֹא ָיַדְעִּתי ָאָנה ָאבֹואְו
   –ֹוֵטט לֹא ָיַדְעִּתי ֶאת ַנְפִׁשי ְוַהּכֹל ִנְרָאה ִמְתמ

  ,ַעל ִמְׁשָּכִבי ַּבֲחלֹום ַהַּלְיָלה, ָאז ִהיא ָּבָאה
  ,ַחְׁשִּתי ִּבְלִחיַצת ָיָדּה

  ,"ְמעּוַטת ִּבּטּוי ֲאִני: "ְמָרהֵהן ָא(
  ,)ְוָתִמיד ָהיּו ִלְדָבֶריָה ַּכָּמה ֵּפרּוִׁשים

  ְוַעָּתה ָחַׁשְבִּתי ִּכי ְלַחְּזֵקִני ִּבְמצּוָקִתי ָּבָאה
  ַרק ְלִהָּפֵרדַאְך ָּבָאה 
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  יוסף עוזר

  :על שירו של עמיחי
  ?ירושלים ירושלים למה ירושלים

   עשרים ושמונה בתים כולל, כפואמה גדולה, השיר על ירושלים
   ספר השירים שנעל את חייו, "פתוח סגור פתוח"בספרו ומופיע 

   ויש ובאורח זה בולט השיר בנוכחות. של המשורר יהודה עמיחי
  . ככל הנראה במרכזיות שתפס אצל עמיחי-מקום לומר 

  , הוד-תשתית רעיונית רבת? מסע לירושליםאנו יוצאים ל מהיכן
  והיה : "ישעיה מצויה בפסוקי התקווה והאופטימיות של הנביא 

והלכו עמים , בראש ההרים ונשא מגבעות' נכון יהיה הר בית ה, באחרית הימים
ונלכה , ויורנו מדרכיו,  אלהי יעקבאל בית', לכו ונעלה אל הר ה: רבים ואמרו
  ". מירושלים' כי מציון תצא תורה ודבר ה, באורחותיו

 אלא מרכז עולמי ,כוחנית-דתיתהשאיפה היא לא עוצמה פוליטית ולא בלעדיות 
  . שממזג ומפרה את האנושות כולה
שעריה יגיעו עד דמשק , אבניה יהיו כסף וזהב( מכל הדברים הנשגבים אודות העיר

 את הדברים הפשוטים שמשתמע מהם חלומו של כל המין האנושי אני אוהב, )'וכד
משורר את הטכסט הטהור הזה  ,זכריה הנה הוא הנביא .איכות חיים אלמנטאריתל
  : פרק חב

, ֹוְנּתֹו ְּבָידְוִאיׁש ִמְׁשַע; ִּבְרחֹבֹות ְירּוָׁשָלִם, עֹד ֵיְׁשבּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות, ְצָבאֹות' ה, ּכֹה ָאַמר
   .ִּבְרחֹבֶֹתיָה, ְמַׂשֲחִקים, ְיָלִדים ִויָלדֹות, ּוְרחֹבֹות ָהִעיר ִיָּמְלאּו ;ֵמרֹב ָיִמים

ַהֶּגִנים  היתה מעיין חלום לשיפור ,עת ההיאניתן להיווכח כי ירושלים בעיני יהודי ב
 ולהפרחת להדברת הבידול החברתי, ר הציניותלמיגו, הלוחמני, של האדם הסרקסטי

  .רוחנית-האינטלקטואליתהשמממה 
ְוִדְמָעָתּה ַעל , ָּבכֹו ִתְבֶּכה ַּבַּלְיָלה" –המציאות הראתה שירושלים . חלום יפה חלמו

ְׁשָעֶריָה -ָּכל--ִמְּבִלי ָּבֵאי מֹוֵעד, ַּדְרֵכי ִצּיֹון ֲאֵבלֹות... אֲֹהֶביָה-ִמָּכל, ָלּה ְמַנֵחם-ֵאין--ֶלֱחָיּה
ֵּכן -ַעל, ֵחְטא ָחְטָאה ְירּוָׁשַלִם...ָלּה-ְוִהיא ַמר, ְּבתּולֶֹתיָה ּנּוגֹות; יםּכֲֹהֶניָה ֶנֱאָנִח, ׁשֹוֵמִמין

ככתוב " ָאחֹורִהיא ֶנֶאְנָחה ַוָּתָׁשב -ַּגם, ָראּו ֶעְרָוָתּה-ְמַכְּבֶדיָה ִהִּזילּוָה ִּכי-ָּכל; ְלִניָדה ָהָיָתה
  .במגילת איכה
והמפגש עם ירושלים לא הפך . והנה הגענו ארצה לבנות ולהבנות בה. החלום התנפץ

כדבר המשורר " ִעיר ֶנֱאָמָנה ַאְּת ְלַמְלֵּכְך ְוָׂשַרִיְך/  ה ְיֵפהִפָיה ָמׂשֹוׂש ְלָעַרִיךִקְרָי"אותה 
  )16-מאה ה(תימן  אהרי'זכריה אלצ

. משקפת המלוטשת של יהודה עמיחיאמצעות המעניין לעקוב אחר ירושלים ב
  ...  להביט גם מסביבו

  של עמיחישירתו המוקדמת ירושלים ב

משוררים . אחריםרבים ירושלים כמושא להתבטאות המשורר מצויה בשירים 
שראלי משורר י.  במרכז שירתםבים שמו לא במקרה את תל אביב דוקאישראליים ר

  .דור המדינה שירושלים מתנהלת בשיח השירי אינה מובנת מאליה-בן
עיר " והוא פותח בשיר "העירשירי " -נמצא את השער "  1962 -1948שירים "ב

, החדשה,  ירושלים בזמן כתיבת השיר היתה עדיין ירושלים הקטנה".הרוח
הקשה לעיכול כמו שנראה , האימתנית-מעוקרת מירושלים היהודית, הישראלית
אנחנו ": אנחנו. עמיחי מתמודד לכל אורך הדרך עם שאלת ירושלים. בהמשך

האורות דלוקים " בעיר זו "עיר הרוח/ תיםי הזיֵרעיר ָה": היא- "שנשארנו לחיות
כבר בירושלים שאינה ? איפה.  והתחושה שהשיר משרה היא שבר וחרדה"בצהריים

  ... הזההמכלולעם הכותל והר הבית וכל , אלא פארודיה על ירושלים האמיתית
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מלחמתי ובעצם עניינה של ירושלים הוא -מניפסט אנטיוהנה שיר שהתרומם והפך ל
ו נוכל לשים לב שחורבן הבית הוא יעכש. בשורה המסיימת, ר השירהמפעפע בסת

 ונתפרש על הוגּה, י שכאילו נכבשעמיח ו הנפלא שלשמשתקף באופן מפתיע בשיר
/ מן המקום שבו אנו צודקים: "ידי תנועות השמאל לסיוג תחושת הצדק הישראלי

  ": פרחים/ לא יצמחו לעולם
/ לא יצמחו לעולם/ ו אנו צודקים מן המקום שב-המקום שבו אנו צודקים "

אבל ספקות // כמו חצר/ הוא רמוס וקשה/ המקום שבו אנו צודקים// פרחים
  / כמו חפרפרת כמו חריש/ את העולם לתחוח/ ואהבות עושים

  
  :  לכאורהנעלמהשוהנה השורה הדומיננטית 

  ".בַרֱחר ֶנֶׁשֲא/ תִיַּבַהשבו היה / ולחישה תשמע במקום "
  .לים צועדת בעוצמה בשירת עמיחי הלחישה של ירוש

  :שיר מרכזי בראיה המוקדמת של ירושלים  בהקשר הסכסוך והמלחמה
  ירושלים

  ,על גג בעיר העתיקה
  :כביסה מוארת באור אחרון של יום

  ,סדין לבן של אויבת
  מגבת של אויב

       .לנגב בה את זעת אפו
  :ההמשך. הבית הפותח מגלה לראשונה את האמפטיה כלפי האויב

  
  !]זו עדיין היתה בידי הירדנים[ובשמי העיר העתיקה  

  .עפיפון
   -ובקצה החוט 

  ,ילד
  ,שלא ראיתי אותו

  .               בגלל החומה
  : סיום השיר מצמרר כמו שקראתיו לראשונה

  ,ינו הרבה דגליםֵלֱעֶה
  . הרבה דגליםלּוֱעֶה

  .ב שהם שמחיםׁשְֹחַנכדי ֶׁש
  .חים שאנחנו שמבּוְׁשְחַיכדי ֶׁש

  
  .  המשוואה שבין האויבים היא החשובה כאן והראויה לתשומת לב

  
 ביחס של הוגים - בירושלים דרך המשקפת של עמיחי ונביט מעט מסביב נביטכעת 

יסתבר שירושלים נדחתה : אז יסתברו לנו דברים מעניינים מאד. שונים לירושלים
ים עוד בשחר והיתה מושא להתקפה ואי קבלה של שדרות המנהיגים והיוצר

  :מספר מועט של דוגמאות . הדיאלוג החדש שלנו עם הארץ
  

 על הסתייגות דמות ציונית זו )113-112' עמ(  כתבה אניטה שפיראברל בספרה 
  : מירושלים

"
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למרבה , היתה זו, שממנו הדירו אנשי העליה השניה את רגלם, אם היה אזור בארץ
' ריאקציונית'סו לגלות רגשנות דומה שאנשי העלייה השניה היס…ירושלים, הפלא

היישוב הישן היה ידוע לשימצה בקרב  …למראה העיר המקודשת במסורת היהודית
. טירחת העלייה לרגל אליהאת וכך לא נראתה ירושלים שווה , ליםהמהפכנים העו
 ?לירושלים  אך לשם מה לעלות–ועד רמלה הרחיקו , שמן-עד בן, הגיעו עד חולדה

, ואם זקן זה; ד גורדון לא היתה ירושלים של ימיו רבת חשיבותאפילו לגבי אהרן דו
  מה , לא ראה בירושלים עצמיות מיוחדת במינה, שבא ארצה אדוק בדת ובמסורת



ישראל שלהם נצטמצמה בגליל או ביישוב -שארץ, לנו כי נלין על אותם צעירים
נה ש-לאחר שהייה של חצי]. ז"ברל הגיע לירושלים באלול תרע[ ?החדש בלבד

בשביעי של פסח עלה . בירושלים עלה בראשון של פסח בפעם ראשונה להר הבית
הבית הוא הוא המפעים את הלב -הר, סיבוב החומה וביקור הכותל']: וכתב[שנית 

עד שבא לראות את , תשע שנים עברו מאז הגיע ברל לארץ. 'ומעביר על גדותיו
  ". הר המוריה]הכותל ו[
   

לא [ רושלים ודבריו מצויים בגבולות השינאה והתיעוב כתב בחרון אף כנגד יברנר
  ].ראיתי לנכון לצטט את דבריו החולניים

  
לעומתה מי שדינאמית ומלאה " מסולעת לקיפאון "ראה בירושלים עיר שלונסקי
  ". התקומה והחידוש לא מירושלים יצמחו ":וכן, "בת שובבה "-אביב - תלחיים היא

   : וזהו חלק מלשון הזהב של מירון.היה ירושלים תאם לא: מסה כתב  דן מירון' פרופ
את ההוויה , בכל אבניה וקוציה, ירושלים של היום חיה בכל נימי דמה…"

, או מאבק על כיבוש שטח לא לך, שפירושה הוא כיבוש, הישראלית האמיתית
בעלות , נצחיות, מימוש זכויותיך שלך כאילו הן יחידות, דחיקת רגלו של האחר

השלטת נוסח חייך שלך כאילו הוא הנוסח היחיד של החיים , נדנטאליתוקף טראנסצ
  ".הראויים שיחיו אותם
היא עיר רכה , לעומת ירושלים, אביב של היום-תל"... : לעומת זאת תל אביב

, הכל נמשך כאן המאבק הנצחי על רכוש-בסך. עיר חוף של ריביירה כמעט. וותרנית
ות מסורתית בעלת שיניים קהות ועיניים זוהי תחרותי. טובת הנאהוהצלחה , מעמד

מחוסר אינטנסיביות ומשולל כל קסם , בנאלי, הרוע הוא רוע רגיל. ללא דם ושיגעון
  ".…של רוע רדיקאלי

  
: הוא כותב " מחשבות על זהות ישראלית-כל התקוות  "בספרו ?ועמוס עוז

, דיםזאת אבן שואבת לכל כוחות הטירוף של היהו. ירושלים די מפחידה אותי"
אליה את  כי היא שואבת, ירושלים היא מקום מסוכן מאוד ...והנוצרים, והמוסלמים

בשום פנים ואופן לא  ...היא עיר של הקצנה. כל הדחפים הכי קיצוניים בטבע האדם
הרעלת ההיסטוריה בירושלים הולכת ונעשית יותר חריפה ... הייתי יכול לחיות בה

  ." מקום לבני אדםירושלים כעת היא לא...ויותר ברורה 
  : וכן

היא  ,אביב-היא תל, העתידנות היא ההווה] "...ו"ב בתשרי תשנ"י[בראיון למעריב 
נוסעים  וירושלים תהיה עיר שאנשים, אני חושב שהשפלה כבר ניצחה. החוף-שפלת

-לתל במלחמה בין ירושלים ...כמו לראות את העבר, לארץ-אליה מישראל כמו לחוץ
זה דבר חולה שחברה חיה . חילוניות והווה, שפיות -אביב -לאביב אני כולי לצד ת

  ...".זה הורג אנשים, מסוכן נורא זה. רק בעבר ובעתיד
  

ירושלים ירושלים למה  -התייחס לשיר המונומנטלי עצמו בשלב זה ראוי ל
  ?ירושלים

  
   :וןנבחר את השורה הבאה מהבית הראש

... יםִּנֻׁששל ההיסטוריה בלבושים ְמבחלונות הראוה / יםִגָּצאנחנו היושבים בה ֻמ"
  ..."בהבעה שמימית על פנינו

מה שמיד ,   כשמדברים על ירושלים-בחרתי את השורה הזו כי עמיחי אומר לך מיד 
העיר אינה פותרת בקלות את . קורה הוא שאנו בודקים בעצם את הזהות שלנו

  :הוא משרטט אותה כמו שהיא ואינו מעוות את דמותה .חידת עצמנו
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  ,ֲאָבל ִהיא ׁשֹוֶמֶרת ַעל ָּבֵּתי ַהְּתִפָּלה ַהְּיָׁשִנים
  ְּכמֹו ֵאם ֶׁשּׁשֹוֶמֶרת ַעל ַהֶחֶדר ֶׁשל ְּבָנּה ֶׁשָּנַפל ַּבִּמְלָחָמה



  
  .ְולֹא ְּתַׁשֶּנה ּבֹו ְמאּום ְולֹא ִּתְפַּתח ֶאת ַהִּוילֹון

  
אנס הזה שהוא חשוב להבחין בניו, "תשתנה ","מצוה"בספר שבו חוזרות ללא הרף ה

וילון שמונע , יש לירושלים מחיצה מאיתנו. מעניק לירושלים בשורה האחרונה הזו
  ]?כתל אביב  [.מלראותה ערום ועריה

  .ניםשתִמוירושלים אינה מתכוננת שיצעדו בה מצעדי ה
  

  : הבית הרביעי מסתיים במילים
  תֹוּמַרר ְלָׁשְפֶא-י ִאנּוָת אֹוֲאָבל
  תֹוּמַר ְלרָׁשְפ ֶאנּוָת אֹוֲאָבל

  
. כחון והכאב שבהי נחשפת העוצמה של הקירבה על הפ"לא" ו"כן"ובחנחון הזה של 
  .לא בכל מחיר. להונאה עצמית, אפילו האוהב, לא תמיד מוכן

  
הוא מתאר את ירושלים :  של שמחהבפרץ עז משתולל עמיחי 5והנה בבית 

ת נבואה יֹוִנכמו כלים מא": כאטלנטיס שטבעה ומעלים מהקרקעית כתלים חרבים
, כדים  מכוסי אצות: הוא מונה!  כמה יופי השקיע עמיחי בשיר הזה."שטבעו

זכרונות , זכרון אהבה של לילה קודם, זכרונות צעירים, מטבעות מימים שהיו
מנטאלי -שקופים ובסיום קריאה חד משמעית ומדהימה מבחינת הרקע הפוליטי

  : שעמיחי ייצג
  !   םִיַלָׁשרּו ְיְךתֹום ְלָתיר אֹוִזֲחַנ, אּוֹוּב

 בקורא שירושלים היא כמו חלום לחרוטאני קורא ולא מאמין עד כמה הוא מתאמץ 
  : שאנחנו חייבים להיות הפשר שלו שהרי 

  ... ירושלים היא קרוסלה מסתובבת ומסתובבת"
  ." ואי אפשר לרדת ממנה

  :ן העיר לבי"אנחנו"אבל הוא כותב יותר מפורש מההיגד הזה על הקשר האמיץ בין 
  ממנה מסכן את חייו ]ע.י, כבר קראנו מי קופץ [ומי שקופץ"

  "בובים חייב לשלם שובומי שיורד ממנה בסוף הסי
  

   :הרבה יותר מפורש ותובעני, ועוד יותר מפורש
  

  ,ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו, ַאָּבא ַאל ּתֹוִריד אֹוִתי
  !ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו, ַּתְׁשִאיר אֹוָתנּו ְלַמְעָלה

  
שורות : בע שאוהבים לאחרונה להשתמש בו ללא הרף יפה לשורות אלההמט

, המקבילה לסחרחרת ההיסטוריה שלנו, מטאפורת הקרוסלה.  לבותמכמיר
ביודענו כי הילד המבועת , והרצינות] אבא אל תוריד אותי[מופלאותו של ההומור 

ברק שיר זה נכתב שנים לפני שישראל בראשות אהוד . בסחרחרת הזו הוא אנחנו
  . שיחקה ברעיון שהריבונות הישראלית תהיה מתחת לאדמה של הר הבית

  " !ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו, ַּתְׁשִאיר אֹוָתנּו ְלַמְעָלה"...
 עוד נביא עני כזה .לבכות ולצחוק, לקרא" אני נביא עני: "עמיחי כתב במקום אחר
  .והתעשרנו משני עמיחיים

  
   .בירושלים הכל סמליםכי , מזרן של תריג קפיציםונמצא בהמשך 

והנה בבית השמיני יעלה השיר על הבריקדה האמיתית כשיחזור עמיחי על שורת 
  : הכותרת של השיר
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   למה לא ניו יורק, למה ירושלים
   -למה ירושלים למה אני ... 
  
 ,"אניים" כוללת את כל ההיא. הקשה והקריטית בשיר כולוהשאלה  היא "למה אני"

  . עניינים הגדולים שירושלים גולת הכותרת שבהם בוקפסו לנשנקלע, אנחנו
להמליך . "שחלמו עליה היו משוחררים מעול נשיאתה כעיר חייםרבים הדורות ה

 ירושלים יועדה "] להיות ראש עיר בירושלים נורא:איך כתב עמיחי" [עליה ראש עיר
  ".משיח"הלהיות פתרונו של 

  .רחםהמציאות היא שהיהודים נדחקו לירושלים על כו
לאט התרקם הסכסוך בין שני . דחקו האירופאים ביהודי אירופה, לכו לפלשתינא
ואשליות ניטעו על שמחות משני עברי , בין הילדים ועפיפוניהם, עברי החומה

  !החומות בירושלים 
  
 האנלוגיה לעיר מגדלים ",למה לא בבל עם מגדל בבל ושפות רבות. למה ירושלים"

ו עלולה להיות קרובה כל כך לאנטי תזה שהיא תל ושפות בינלאומיות עשויה א
  : עמיחי מקשה שוב ושוב. אביב הידועה בציבור

  למה לא פטרבורג עם מסתורי"
  לילות לבנים כבגדי כהן

  "?למה לא רומא עם הקטקומבות
   

  "לא"וככל שהוא שואל הוא טווה לבוש חדש ובו יש הרבה 
לאו ללונדון ולאו לפטרבורג ולאו : make loveאוים הוא עמיחי של  עמיחי בריבוי ָל

שיש בהם ארמונות , והדומות להןיורק הוא גם לאו גדול לכל הערים האלה -לניו
 האין סוף -אבל אין להם מחוסר המידה האסטרונאוטית של ירושלים love -ואורות ו

 . החללי והאבנים הבוכות של המציאות
 איכה – של מגילת איכה בבית שלשה עשר עמיחי יורה בכינון ישיר את הפתיחה

  : פסוקי השיר שלו עזים ובעצמה חריגה הוא שואל. ישבה בדד
  אם היא אשה

  האם מהנאה, האם יש לה אביונה וכשהיא זועקת
  .או מכאב

  
 נדרשת בהטחה כאילו –המעורבות של כל מאהבי ירושלים כמו תביעה של נביא 

  : אין העיר אלא פרוצה
  רואה רק את השמים מעליה

  פני אהובהולא את 
  

  .  הרגשיתם טמון בדימויים ובנטייתאלו הן שורות שיר מהעזות ביותר שלהט יהודי
  

 השורה 17 אבל בבית "סוד"את שיריו על פי האינני יכול לדעת אם עמיחי בנה 
  :הפותחת היא זו

  ." לטובבירושלים תמיד תקוה"
נראה ששיר  אני מייד מבקש להסתייג מאבחנה זו אבל .17 הוא הבגימטריי "טוב"

 ובעל היקף שכזה מעורר להניח שעמיחי לא הניח רגשיתאינטנסיבי וטעון 
 הדבר החשוב באמת הוא שנעלמה כאן ,ובכל זאת. בולאינטואיטיביות לשלוט 

היא . השאלה מושהיית השאלה "?...למה "ו עמיחי חזר עליה יהשאלה שעד עכש
לא בגלל האמצעי . ונטיתכעת היא כמעט לא רלו. אולי כדי לצחוק מהשאלה, תחזור

  " לטובבירושלים תמיד תקוה: "החשש לאבד את מימד ההפתעה, האומנותי
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  . לא ראוי לומר ששיר יכול להיות מצע או מתווה דרך



ובכל זאת משוקע בשיר גם מרחב פיוטי מפואר וגם חשבון עצמנו והוא מוביל את 
. ם בכל שורה מחדשכללי ומדהי-אישי-היסטורי-הקורא באופןמופלא במישור השירי

  : בשיריכולים לצלוח שורה כזו " דתיים"גם לא משוררים , לא רבים 
  
  "  י   אחד-נ-ד-ו  כלנו    א-נ-י-ה-ל-י   א-נ-ד-א"
  

 -"עיר של סכינים" – שמתאר את ירושלים מסוכסכת בין עמים ודתות 19וזה בבית 
כיצד . חשיכהאבל בסוף מתפרצת אמונת אחדות הבורא כיללה חדה של בהירות ו"

  י   -נ-ד-א"?  יוצאים ממרכזיותה של ירושלים והרצון לחיים ללא התפוצצות אדירה
  ".י   אחד-נ-ד-ו   כלנו   א-נ-י-ה-ל-א
  

לא להרוס את כל מה ]: "שמעתיו ברדיו [אני מצטט משהו מפיו של יוסי ביילין
.  מקריות הדברים קיימים כתוצאה שלשרוב הנחת היסוד שלי. אסור להגזים  שקיים

למה הוא  .נגיד המקום בו עומד קרש הגיהוץ. בבית, כך זה  גם בחיים הפרטיים
אבל מרגע ששמנו אותו שם קשה  .לא ברור ?עומד דוקא ליד קיר כזה ולא אחר

  ".מקודש המקום  -להזיז אותו 
יש מתפעלים מהטבע האנושי ביחס . עמיחי מלמד אותנו את מקומה של ירושלים

קל לברוח לתל אביב ולנסות לברא לנו מצעד חדש של . גיהוץלמיקומו של קרש 
  . מנוכר מהדחיסות והמשא הכבד שבו ירושלים מסבכת אותנו, הרוח הישראלית 

  .המקום מקודש... קשה להזיז את ירושלים ממקומהו
שדרן הרדיו שמסר את , בתודעה שלנו חקוק משפט בן אלמוות של רפאל אמיר

  : ר ברגע שחרור הכותלהמילים הנרגשות האלה בשידו
מעולם , אדם דתי אינני. אני יורד במדרגות אל הכותל, ברגע זה, אני יורד ברגע זה"

  "!...ואני נוגע באבני הכותל המערבי, אבל זהו הכותל, לא הייתי
הוא נכבש מיד , הכותל מעולם לא שוחרר"] "מקור ראשון"ל[הוא שאמר בריאיון 

  "...בידי החרדים
טעונה בהומור אך , ועם זאת בהירה, מורכבת, ב תשובה מרתקתיהודה עמיחי משי

  ?ירושלים ירושלים למה ירושלים: רוחשת מכובד השאלות 
  

  28בית 
  

ָלָּמה ֲאִני, ָלָּמה ְירּוָׁשַלִים  
]ע.אתם מצפים לתשובה י[?  ָלָּמה לֹא ִעיר ַאֶחֶרת ָלָּמה לֹא ָאָדם ַאֵחר  

ַּמֲעָרִביַּפַעם ָעַמְדִּתי ִלְפֵני ַהּכֶֹתל ַה  
ַלֲהַקת ִצּפֹוִרים ָעְלָתה ְלַמְעָלה, ּוִפְתאֹום  

ְּכמֹו ִּפְתקֹות ַּבָּקָׁשה, ִּבְקִריאֹות ּוְבַמַּׁשק ְּכָנַפִים  
 ֶׁשִהְׁשַּתְחְררּו ִמֵּבין ָהֲאָבִנים ַהְּגדֹולֹות ְוַהְּכֵבדֹות

  .ְוָעפּו ֶאל ָעל
  

 47

משמשת בתמונת " המלמט"התמונה העממית ביותר שבאה . קבלתם את התשובה
  .משחררת יונים לשמים לפני סגור המסך, הסיום

  ארצות הברית, מוזיאון השואה הבינלאומי בסיאטל: מקור הציור



  חדש על המדף
  

 . "הליקון"הוצאת , "אותו נהר פעמיים "–יעל גלוברמן  
 .ספר שיריה השני של המשוררת והמתרגמת

  

 , כתב עת פוליטי תרבותי- "אתגר"ביוזמת , "אדומה" 
 שירים של משוררים להספר כול". הכיוון מזרח" כתב עת לשירה ו- "מעין"

, יהודים וערבים, לצד שירי משוררים בתחילת דרכם, מוכרים וידועים
גם אם כתיבת . וכותבים שאינם מגדירים עצמם כמשוררים כלל פזמונאים

 מעיד על "אדומה"שיתוף הפעולה ב ,השירה היא מעיקרה מעשה בודד
  .עמדה של שיתוףמתוך האפשרות לכתוב ולקרוא שירה 

  

, "הקיבוץ המאוחדהוצאת  "".1942-1946שירים ": הנה ימים באים  "- בועאמיר גל 
מקבץ של שירים שנתגלו בארכיונו של המשורר . א" תיברסיטתמרכז קיפ אונ

 .וטרם ראו אור עד כה

   
  
  
  
  
  
  

 הוצאה  -ספרים "בהוצאת . "שירים אחרונים "–יונה וולך  
  בספר שישה משיריה שלא ראו אור מעולם וכן". לאור

  קטעים מכתב ידה המקורי שהודפס על מכונת הכתיבה 
  .הישנה שלה
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 הספר כולל ".בית-אחוזת"בהוצאת . "בריטון  "-דורי מנור
 של משוררי עולם  המשורר לצד תרגומיו לשיריהם שירה מקורית של

  .נודעים



  אירועי ספרות
  

 . אקראילהלן מובא מבחר. רבים מאוד אירועי הספרות, עם פתיחת שבוע הספר

  
  

 יונה וולך מזוית אישית 

). הוצאת ספרים" (שירים אחרונים"ולצאת הספר ,  שנה להולדתה63במלאת  - 7.6.07
אילן : מוסיקה. יערה שחורי, דרור גרין, עפרה צימבליסטה, צבי עזה: בהשתתפות

חייה   שנת-יונה וולך 'ברקוביץ -במהלך הערב יוקרן סרטה של רונית ויס. וירצברג
 מארכיונה הפרטי של, 60-ויוצגו סרטונים נדירים על יונה וולך משנות ה' ההאחרונ
כן תושמע הקלטה של המשוררת מתראיינת אצל אילנה צוקרמן -כמו. עזה צבי

 . תחילת הערב20:30,  פתיחת קופות19:30.  שקלים30: דמי כניסה .וקוראת משיריה
   03-5254530, אביב- תל22ביאליק ' רח ,הישן בית העירייה

 סביב שולחן בקפה כסית 

מרצה על   מר נתי גולדברג.סדרת ארץ ישראל בסיפור ובצליל -11.00 בשעה 11.6.07
 רפאל, משה וילנסקי, אברהם שלונסקי, לאה גולדברג, אלכסנדר פן, נתן אלתרמן

 .חגיגה של סיפורים ושירים. קלצקין וחנה רובינא בעודם מסובים בקפה כסית
 04-8254386, חיפה, 48רקון רחוב הי, לבנים בית יד

" מוזיאון הזמן"ערב השקה לכבוד צאת קובץ השירים  – 19.30 בשעה 14.6.07 
: בהשתתפות .אמיר אור:  מאת,"המאוחד הוצאת הקיבוץ" ,"ריתמוס"סדרת 

, רוני סומק, נורית זרחי, חדווה הרכבי, אמירה הס ,אורי הולנדר, עמינדב דיקמן
מיה : מחול בוטו. אמיר אור: גיוס-צו רה איןלשי. ענת שרון, בנימין שבילי

 20:30,  פתיחת קופות19:30. שקלים 30: דמי כניסה. יאיר דלאל: מוסיקה. דונסקי
 .תחילת הערב

  03-5254530, אביב-תל 22ביאליק ' רח ,בית העירייה הישן
 

 פניני ספרות  

 פרותבספרות העברית ובס, מפגש עם מיטב הסיפור הקצר -11.00 בשעה 19.6.07
 ,היצירות שנבחרו דנות במצבו הקיומי של האדם במעגלי חייו השונים .הכללית
זהבה : מרצה. אישיים במשפחה ובחברה-במהות האדם וביחסיו הבין ומטפלות

 .בתשלום על בסיס מקום פנוי הכניסה .שחר
  03-7660660, האוניברסיטה הפתוחה, אסכולות

  
. שוררים מן הארץ והעולם מפגשי הקראה משירי מ–החוג לשוחרי שירה  

 המפגש יתקיים .אברהם חלפיוהפעם משיריו של המשורר ושחקן התיאטרון 
המפגש כולל . 20.00 בשעה 12.7.07בתאריך ', הסנדוויץ"במועדון , בקיבוץ שריד

 : טלפון לבירורים.  50₪: מחיר כניסה. כיבוד עשיר באווירה ייחודית ואינטימית
04-6507472. 
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   שירים קרוביםהמדור לחיפוש

שנכתב על ידי אמנון שמוש " שכול וכישלון"אנו מביאים את השיר , על פי בקשת מספר קוראים

  .דב-תודה מקרב לב לאילנה בן. 2007והוקרא בטקס המרכזי של יום הזיכרון 

  

  אמנון שמוש

  שכול וכישלון
  ַהִּׁשיר ֶׁשּלֹא ִנְכַּתב  -ְוׁשּוב 

  ַעל ָהֵאם ַהַּׁשּכּוָלה  ָיׁשּוב-ָנַפל ִּבְׁשָאר
  לֹא  ּוְלעֹוָלם
  ב     ִיָּכֵת  ְלעֹוָלם
           ְלעֹוָלם        לֹא

  ַהְּמקֹוְנִנים ֻּכָּלם            ָיׁשּוב
  ִאְּבדּו ֶאת קֹוָלם  

    ְוַהְּׁשָאר לֹא ָחׁשּוב
  ַהִּׁשיר ֶׁשּלֹא ִנְכַּתב  ֶּבֱאֶמת

  ַעל ָהָאב        לֹא ָחׁשּוב
  ֶׁשעֹוָלמֹו ָחַרב        לֹא ָחׁשּוב

  לֹא  
      ִיָּכֵתב   ַהִּׁשיר ֶׁשּלֹא ִנְכַּתב

           ְלעֹוָלם  לֹא ִיָּכֵתב 
  ְּבנֹו הֹוִתיר ַאֲחָריו         ִּכי

  -ַרק ָּתו   ָהאֹוִתּיֹות חֹוְמקֹות
     ֵריקֹות-ְוַהִּמִּלים 

  ַהִּׁשיר ֶׁשּלֹא ִנְכַּתב  
  ַעל ַהַּנֲעָרה  ְוָהִאָּמהֹות 

  ֶׁשָאֲהָבה ַּבֵּסֶתר  -ָה ִא ָּמ ה ֹו ת 
  ְתָבה לֹו ִׁשירְוָכ  חֹוְמקֹות ֵריקֹות

  ָּכֶזה ְקַצְרַצר  ּתֹוהֹות
  ְוַעל ָהָאח ַהָּצִעיר  ּבֹוהֹות
  ְוָכל ַהֶּיֶתר  - - -ֶּבָחָלל 

  לֹא  
      ִיָּכֵתב   ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ּתֹהּו 

           ְלעֹוָלם  ָובֹהּו
    ְוחֶֹׁשְך ַעל ְּפֵני

  ִּכי ִמי ָיכֹל  ְּתהֹום
  ִלְכּתֹב ַעל 

  ַהְּׁשכֹול  ַמר ֱאלִֹהים ְיִהי אֹורְויֹא
    אֹור-ַוְיִהי

  ָיׁשּוב-ָנַפל ִּבְׁשָאר  
  ּוְלעֹוָלם  ַאְך ַּגם ַהִּׁשיר

     לֹא  ֶׁשִּנְכַּתב
        ָיׁשּוב  ִנְכַּתב-ֶׁשּלֹא-ַעל ַהִּׁשיר
  ְוַהְּׁשָאר לֹא ָחׁשּוב  ֵאינֹו ָיכֹול

  ָּכְך-ָּכל           ְלָהִביא
  ב       לֹא ָחׁשּו  ְמַעט ִמן ָהאֹור-ְולּו

 ר ַהָּׁשחֹרֶאל ַהחֹ
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  ֶׁשל ַהְּׁשכֹול
  ַהָּכחֹל

  
*  
  

  ַּתם ַהִּׁשיר 
        ֶׁשּלֹא ִנְכַּתב

  ַעל ָהֵאם ֶׁשָּקְבָרה ֶאת ַהֵּבן
  בָּסְוַהַעל ָהָאב 

  ֶׁשָאְמרּו ַקִּדיׁש ַאֲחָריו
  ַעל ַהֵּלב ַהְּמָמֵאן
  ןיְלָהִכיל ֶאת ָהֵא

  
  ַּתם ְוִנְתַיֵּתם

  
  

  נכתב לרגל יום השנה לאסון המסוקים
  12.2.1997" מעריב"שונה בפורסם לרא

  ")השיר שלא נכתב"תחת הכותרת (
  
  
  
  
  

אני מנצלת את החלון שפתחת לחיפוש שירים ומבקשת את עזרתך במציאת  
שיר המתאר את אשתו ואת כל הדברים  ,) לא פזמון( שירו של יורם טהרלב

 .נכנסת בלילה למיטההיא לפני ש "דקה"עושה היא ש
   

  תודה
  נילי פוירשטיין

  
  

  

 התפרסם מאמר על תוכניות לקיצוצים ברשות 3.6.07יתון הארץ מתאריך בע 
עשויה רשות השידור להדמים את רוב ,  ביולי1-ב, בעוד חודש: "....השידור

ע  "רדיו רק, רשת מורשת', רשת א, ובהן קול המוסיקה, תחנות קול ישראל
 מכל הפקותיו וישדר רק שלוש 1במקביל יחדל ערוץ . והרדיו בערבית

המשודרת , "יומן"אחת התוכניות שתרד מהמסך תהיה . כניות אקטואליהתו
 ...".בערבי שבת

html.866197/spages/hasite/il.co.haaretz.www://http  
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אתם מוזמנים לכתוב אל רשות השידור ולמחות על ניסיונות לקצץ
  .צעים תרבותיים וחברתיים חשובים מאין כמותםבאמ

il.org.iba@ombudsman: הכתובת לפניות היא

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/866197.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/866197.html
mailto:ombudsman@iba.org.il


  קוראים כותבים
  

  
מן הסתם , לשרית המרווה רגעי צמא באוספי השירה המוצאים דרכם 

 !תודה-.. לנמענים השוקקים
לא מבינה מה צורך וטעם . 'הצייר מצייר 'פלד. רציתי להתייחס לשירו של ע
השיר של זך , לצטטו בשמו כחלק מהשיר החדש, לקחת את שירו של נתן זך

זה יאה ? למה להפקיעו, הולך איתי שנים רבות הוא חד פעמי בהרבה מובנים
השיר של עודד פלד עשוי להיות שיר נפלא  אך,בהחלט לקבל השראה ממנו

  :בלבד לו השאיר בו את מילותיו שלו 
 דבר סתר \מלת אלם בסלע ,  מפזז בעלווה\צל לבן מהלך בחשכה,המשורר
  בסבך

  .יטן בריאה על פני המים רחףיופ \בראשית הארץ רוגע היתה
   

  .נראה לי שהפרדת הכוחות מעצימה את שני השירים
   .מרצה לספרות ומנחת סדנאות כתיבה, רות פיכמן

  
  :תגובתו של עודד פלד 

  ,ומותרות פיכמן של' לגב
ל נכתב במסגרת שיעור שהעברתי בסדנת כתיבה לשירה "השיר הנ

לגיטימי בהחלט בעיני לקחת שיר כנקודת מוצא . המתקיימת בכרמיאל
מה גם שבנוסף לכותרת צוטטו ,  ולא רק כתרגיל כתיבה-ליצירת שיר חדש 

] מסכים איתך במאה אחוזים[פעמי -כמוטו המילים הראשונות משירו החד
ההישענות על שיר .  נהפוך הוא-אינני רואה כאן שום סתירה . של נתן זך

היא היוצרת -היא, תוך ציון המוטו מתוכו, שכתב משורר אחר כמקור השראה
  .את אותה הפרדת כוחות המעצימה את שני השירים גם יחד

  שלך
  בברכה

  עודד פלד
  
  

 
  רהשרית יק 

 .אני מבקשת להעביר את מכתבי למדור קוראים כותבים
  

  .מעשה ידיך להתפאר הוא מלאכת מחשבת ,הירחון
ניחוחות הטוב -דשורוח לירחון מידי ח-ומחכה בקוצר אני יושבת בגולה

אני מתפללת  ,רוחי משיבים את ,בארץ הטובה והיפה שלנו, והיפה שבנו
 ....ולהיזכר ימצאו זמן לקרוא בו, שמנהיגינו, תפילה חרישית

 להם אם יישלח, או בו חפץוועדת החינוך ימצ, אני מאמינה ששרת החינוך
 !כוחך-ויישר שנים רבות ומספקות, ואנא המשיכי במלאכת הקודש שלך

 
 אורה ילין 
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 ,שלום שרית 
 

כדי , מחמי, של לאה גולדברג" מה עושות האיילות"קיבלתי את מצגת 
 .מאוד  מכךיונהנית, שאקריא לילדיי

 התרבותית תכגננת וכאם חשבתי שמצגת כזו חשובה מאוד להעברת המורש
 ותהיתי אם ישנן מצגות דומות של משוררים או סופרי ,היפה של ארצנו

 .לילדיי וכן לילדי הגן ילדים כדי שאוכל להעבירם הלאה
 .מאוד אשמח

 הוד השרון,  רות נדל-תודה ושבוע טוב 
  
  

  שרית שלום 
    

דרך מצגת נחמדה  עם האתר היפה שלך שמי מרטה ולפני כמה דקות נפגשתי

 .בלתישק מאוד
 לילדי גן -בתוך אתר-יחידות לימוד  אנחנו שתי מורות בחינוך מיוחד שבונות 

מתייחסים אנו ". השנה עונות" :הנושא שלנו הוא .ובית ספר בחינוך המיוחד

השאלה היא האם קיימות מצגות של  .מוסיקליות לסיפורי ילדים ויצירות

" תירס חם"ו ףששייך לחור" המטריה הגדולה של אבא"ילדים כמו  סיפורי

 ?או סיפורי ילדים אחרים/ו יץלק
שור יכקבהן אפשר להשתמש  האם,  קיימות אותן מצגותבאם, ושאלה הבאה

   .יחידות שאנו בונות בתוך האתרל
  

 מצפה לתשובתך
 טוב תודה והמשך יום

 מרטה                                       
  

  : למרטהתגובתי
החוג לשוחרי . "תשובה היא כמובן חיוביתה. תודה מקרב לב על פנייתך

במסגרת מערכת ) או מצגות/ירחון ו(שימוש בחומרים השונים מעודד " שירה
  . ומברך על כךהחינוך
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