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  דבר העורכת
  

   :ינו קשור במישרין לשירהאבנושא ש ,הרשו לי לפתוח את דבר העורכת בגיליון זה
והן כמי , נושא זה קרוב ללבי הן כאדם. השומר- התכנית לסגור את ההוספיס בתל

ואת בני  פרידתם מן העולםתהליך ביוותה מטופלים רבים שהיתה אחות בעברה ול
אני רוצה להביע תודה עמוקה לכל אותם מנויים . הקשה במצוקתם משפחותיהם

קיימות שמועות , נכון .אשר חתמו על העצומה כנגד סגירת ההוספיס, רבים
שאין להן בסיס  אך הכל עדיין בגדר הבטחות מופרחות באוויר, שההוספיס לא יסגר

התכנית  .ביורוקרטים על פוליטיקה קטנונית בין? ועל מה הכל קם ונופל. יאותבמצ
מקום ייחודי . לסגור את ההוספיס בתל השומר אינה הגיונית ובלתי אנושית בעליל

הוא . התמסרות וגדלות נפש, מלה אנושיתשל ח ,נדירה בימינוזה מהווה נקודת אור 
של חולים  מיתתםאיכות  תקווה להקלה בסבלם ושמירה עלשביב של מהווה 

  .במחלות סופניות ומעוז של תמיכה ונחמה עבור בני משפחותיהם
  .קלה היא, הנזקקים ודלי המענה, לחיצת היד על הדק החלשים

  
אשר גוועה בסוף , בלשונה של המשוררת רחל קשה זואנושית ומוסרית אציג סוגיה 

  . ממחלת השחפת, וביאושרב בכאב , בבדידות, ימיה
   :כפי שאומרת רחל בשירה, יכול להבין, היה שםרק מי ש

  

  להקיץ בבית החולים
 ,ַהחֹוִלים ַּבּבֶֹקר ַהְׁשֵּכם-ְלָהִקיץ ְּבֵבית

  :ְוָלחּוׁש, ִלְקַראת יֹום ָטֵפל
  ,ִהָּנֵעץ ְוַכְרֵסם, ִנְנָעצֹות ִּבְבַׂשר ְלָבֵבךְ 

  :ֵיאּוׁש- ִׁשֵּני
  ְּבִנְקֵבי ְרָגִעים חּוט ַחִּיים ָהָרקּוב

  ְׁשִחיל ְּבָיד ַחָּלָׁשהְלהַ 
  –ׁשּוב ְוׁשּוב 

  ?ַמה ֵּיַדע ַהָּבִריא ִמָּׁשָעה ַהזֹאת ַהָּקָׁשה
   
  

  ?ומה בגיליון הנוכחי

" פוגת מוות"' ראשית אציין כי המאמר על שיריהם של פאול צלאן וסילביה פלאת
  .ותועל כך תוד זכה לתגובות רבות, 18" עיין ערך שירה"אשר פורסם ב "פוגה קטנה"ו

 .כולל נגיעה קלה בשירת האייקו, חדשים וותיקיםכותבים  שלשירים בגיליון זה 
, וסקים בהיכרות עם משוררים שונים מרחבי העולםעהמאמרים רשימות ומספר 

, וזף אטילה ההונגרי'ג, ולדימיר ויסצוקי הרוסי ובכללם תרגומים משיריהם של
תוך העמקה  –סטיבנס משורר האמריקאי ואלאס וה, רוברט קרילי האמריקאי

 כןו, מעניין על משמעות הצמצום והשתיקה בשירהמאמר . ניזם'במשמעות האימאג
אני מזמינה  .קסט- מאת איתמר יעוז, פואמה, "תאונה ונס בערב"מאמר מורחב על  
מיצירותיהם לשלוח אלינו , כותבי מאמרים בתחום השירה ציירים ואמנים וכן

  .ממאמריהםו

  .וחג שבועות שמח הנהמאחלת לכולם קריאה מ

  שרית

  

  ַהחֹוִלים ַאְך ַמְחִׁשיְך ַהּיֹום-ְּבֵבית
  ;ּוְכָבר ַהַּלְיָלה ֻמְׁשָלט

  ַאֲחָריו ִיְצְנחּו ָיבֹואּו ַּבָּלאט
  ;ַהָּׁשלֹום, ַהִּפּיּוס ַהָּגדֹול

  ,קֹול ַצֲעֵדי ָהרֹוֵפא ַּבְּפרֹוְזדֹור ִיָּׁשַמע
  ְוָנְגָעה ְּבָיֵדְך ַרּכֹות

  .ֶנָחָמה-ַיד
  ?ָּׁשָעה ַהּטֹוָבה ַהּזֹאתַמה ֵּיַדע ַהָּבִריא ִמ 
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  עודד פלד

  ְּתֵהא ְמנּוָחָתם
  )יוסף ולאה, לנשמות הוַרי(                        

  
  נּוָחּה ֵעֶדן, נּוחֹו ֵעֶדן
  ְוִזְכָרם ָעַלי

  
  ִזְכָרּה, נּוחֹו ְּבָׁשלֹום[

  ]ִּבְזרֹוִעי ִסְפרֹות ַקִין
  

  נּוָחם רַֹגע
  ַּבֲעַפר ְׁשֵמיֶהם

  
  דיָ -ָיד ַעל- ַעל[

  ְּתנּוָמה ְמֻאֶחֶרת
  ]ְמַפֶּיֶסת ַעְפַעף

  
  ַאֲהָבָתם ָעַלי
  ְוִזְכָרם ָעַלי

  
  ְּתֵהא ְמנּוָחָתם

  

  

  

  

  עודד ניב

  המסמרים של מוחמד
   דַחּמַ ַהַּמְסְמִרים ֶׁשל מֻ 
  ַּפַעם הּוא ָּבָנה ָּבם
  ֶאת ֵּביִתי ְוֶאת ֵּביתֹו

  .ַהּיֹום הּוא טֹוֵמן אֹוָתם ִּבְפָצָצה
  ֹוֵקַע אֹוָתםהּוא ַּגם ּת

  ַּבֲארֹון ַהֵּמִתים ֶׁשל ַעְצמֹו  
  ּוְמַחֵּזק ֶאת ַהִּמְכֶסה ֵמָעָליו ַמְצִמיד

  ֵמַעל ּגּוָפתֹו 
  ָחָזק-ָחָזק

  ֶׁשִאיׁש לֹא יּוַכל ִלְפּתֹחַ 
  ַּגם ְּבעֹוד ֵמָאה ָׁשָנה

  אּוַלי יֹוֵתר
  ַּכָּמה ֲחָבל

  דַחּמַ מֻ , ָעֶליָך ַהָּׁשלֹום
 !ָחיֹה ֶאְחֶיה -  ּכֹלַלְמרֹות הַ  - ַוֲאִני
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  שי אריה מזרחי

  על שפת מים קדושים, כאן
   ַעל ְׂשַפת ַמִים, ָּכאןָדר ֶנהֱ 

  ְרָוִזים ְׁשֵני ּבַ , ָׁשֵלו ְוָנִעים, ְקדֹוִׁשים
  אֹוָרם מּוָעם , ַהַּמִים ָנִאים, ָׁשִטים
  ְיֵדי ַלֲהַקת ָאֵמִריָקִנים- ַעל

  ַהּקֹוְרִאים ִמְזמֹור ּתֹודֹות 
  ם   אלֵֹהיהֶ לֵ 

  ָהרּוַח . ֳהָרם ְּכְׁשֵאיָנםְוָׁשב זָ 
  ב ְּבַפֲעמֹוֵני ֵעִצים ְמַנּׁשֵ 

  
  ֶלֶחם צֹוֵמַח ַעל ְׂשַפת ַהַּמִים

  .ְוַהָּדִגים טֹוִבים, הְּבִׁשּבֹוֵלי ְּתִפּלָ 
  ִמְנָחה, ֲאִני קֹוֵרַע ָלְך ִׁשיר
  ִמִּסְפרֹו ֶׁשל ְמׁשֹוֵרר

 ָעלּום, ָדרֶנהֱ 
  

  

  
  

  עוד שיח מוניס לא קיימת
  ִמיָרה ְוָיָפהְט , ְגבֹוָהה

  ְוֶיֶלד  –ֵמֵעֶבר ְלַפֵּסי ָהַרֶּכֶבת , ִהיא ָהְיָתה
  ָזָכה ִלינֹוק , ֶׁשִּטֵּפס ֶאל ָחְרבֹוֶתיהָ 
   סינֵ מּו 'יְח ׁשֵ . ִמְּׁשֵדי ַהּצּוף ֶׁשָּלּה
  ִּבְנֵוה ֶצֶדק . לֹא ַקֶּיֶמת עֹוד

  ִהְנִעיָמה  אּתָ בְ סַ ִהְרִקיד ָּבעּוד וְ  אּבָ סַ 
  ַאְך . עּוִגיֹות ִמְצִריֹות, ְּבַזלּוִּבָיה

  ָהַרְדיֹו ִצְרֵצר ַּבאְך  ֵאֶצל ַההֹוִרים
  לֹא ָהָיה עֹוד , ְולא עּוד

  לֹא ָהְיָתה סינֵ מּו 'יְח ׁשֵ . ַטַעם ֶׁשל עּוד
  ִהְתמֹוֵסס –ַקֶּיֶמת ֵמעֹוָלם ּוַמַּטע ַהַּתּפּוִזים 
  ְּכֶׁשֶלד ָקדּום ֶׁשּמּוָטב ֶׁשְּלעֹוָלם 

  ּוַפַעם ִׂשַחְקִּתי. הלֹא ָהָיה ִנְגלֶ 
  ִעם ַיְלָּדה ְּברֹוֵפא ְוחֹוָלה ְוִנִּסיִתי

  ָמַׁשְכִּתי, ְלהֹוִריד ָלּה ֶאת ַהַּתְחּתֹוִנים
  אּוָלם ִהיא ֵסְרָבה ּוְלָמֳחָרת , ְּבכֹחַ 

  חֹוף ַהָּים ּפֹוֵלט ִמּלֹעֹו . ָהְלָכה ִמֶּמִּני
  ּוק דְׂשָעָרן סָ , תִּתינֹוקֹות ֲחמּוִצים ְוַהְּנָערֹו

  . ִּניםכִ ּבְ ּוָמֵלא 

, אביב- נולד וגדל בתל ,שי אריה מזרחי
שבע במשך ארבע -גר בבאר. 1974אוקטובר 

 גוריון- באוניברסיטת בןבעת לימודיו , שנים
בחוגים פוליטיקה וממשל  ,לתואר ראשון

התואר למד סיום לימודי לאחר . אוגרפיהיוג
 .במכללת בית ברל) עריכת טקסט(עריכה 
בהוצאת  2003-ב ,'ִציּון', ר שירהספ םפרס

גם בירחונים  ו פורסמומשירי. "כרמל"
קשת ", "77עתון ", "מאזנים"הספרותיים 

מוסף הספרותי של בו "שבו", "החדשה
   ."ידיעות אחרונות"
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  ישראל אלירז

                        *  

  ַעְכָׁשו ֵסֶדר ַהְּדָבִרים לֹא ִנָּתן עֹוד ְלֵתאּור ְּכִאּלּו
  .ַאַחְרַּכך ְּכלּום. ָהָיה ְלצּוָרה ֶׁשּפְֹרָקה ְלִסיֶביהָ 

  רֹוֶאה, ָבהִּביבָ  ַאָּתה ֶנֱאָחז ַּבַּמְזֵלג ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִלְפרֹץ
  ַאַחת אֹוֶחֶזת, ַאַחת אֹוֶחֶזת ֵי ׁש, ְּבָכל ְמקֹום ָיַדִים

  .ְוֵאין ַּתָּקנֹון ַלְּלַבִּדּיּות ְוֵאין ָקֶצה ַלֵּסֶבל, ֵא י ן
  ִצּדֹו. ׁשֹוֵאל ַהֶּיֶלד, ההּוא מָ , ִהּפּוָכּה ֶׁשל ְמנֹוָרה
  יְלַסֵּלק ֶאת ְּכלֵ , חֹוֵׁשב? ההּוא מָ , ָהַאֵחר ֶׁשל ַהִּכיס

  ַהִּדּבּור ְוֶאת ְּכֵלי ַהְּכִתיָבה ְוֶאת ְּכֵלי ַהְּמִחיָקה
  

                        *  
  

  ִמי. ִמיֶׁשהּו ּבֹוֵעט ְּבַפִחית ִּביָרה ּוֵמִעיר ֶאת ָהִעיר
  ?ָרץ ִעם ָיֵתד ַעל מֹוטֹות ַהָּגֵדר ּוַמְרִעיׁש ֶאת ָהעֹוָלם

  .ָהֲאִמִּתי, ד ָעָליוִמיֶׁשהּו רֹוֶצה ִלְקרֹא ָלֲאָדָמה ְלָהִעי
  ,ַאָּתה אֹוֵכל ְוחֹוֵׁשב ֶׁשַעל ַהֶּגֶׁשם ָלׁשּוב ִלְהיֹות ֶּגֶׁשם

  ֶאת , ה ֶׁשהּוא עֹוֵמד ְלַהְפִריחַ ְלָהִכיל ֶאת ָּכל מָ 
  ַאָּתה, ֶאת ֵמרֹוץ ַהְּצָבִעים, ַּגֲעַרת ַהֶּזַרע ְוִכְליֹונֹו

  ָדָיה ֶאלׁש ֶׁשהֹוֵלְך ִמּבְ  י ִא -ם ּו אֹוֵמר ֶׁשַאָּתה ׁש
  ה מָ  דָ  אֲ  ד  בֵ  ֹו ע, ְּבִפְנָקְסָך ָרַׁשְמָּת ְלָצְרֵכי ִזהּוי.  ְּבָדָיה

  
                        *  

  
  ַהְּדָבִרים ִנְמָּתִחים ַהּבֶֹקר ַעד ַלְּגבּול ּבֹו ַהָּלׁשֹון

  ַעד ַּכָּמה ַמה ֶּׁשָּמַחְקִּתי ֲעַדִין. ֵאיָנּה ִנֶּכֶרת עֹוד
  ַהֶּיֶלד ֶׁשָהִייִתי ֵאינֹו, ַלֲעָזאֵזל, יִּבְלָעדַ ? ָמחּוק

  ,ְל ִכ י, ְוַלְּנָׁשָמה ִמי יֹאַמר. ָיכֹול ְלַהְזִקין
  ִלְפֵני ָׁשָעה ֵהם ָהיּו ּפֹה? ַא ל  ֵּת ב ֹו ִׁש י

  ָׁשַמְענּו אֹוָתם", )ַהַּיּתּוִׁשים, ַהְּנָמִלים, ַהְּזבּוִבים(
  ָמקֹום ֶׁשֵאינֹו ֶאלְך ִנְׁשּפָ ַעְכָׁשו ַהּכֹל ". צֹוֲחִקים
  ַהֵּבט ְּבַעְצְמָך ֵאיְך ֶׁשַאָּתה ִנְרֶאה. יֹוֵדַע ְרָוָיה

  
  

2007, "הקיבוץ המאוחד"הוצאת , "הלא יאמן פשוט ישנו: "מתוך הספר
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  רמי דיצני

  הנשר המפואר
  

  ,ה ָהְרחֹובפּוף ָעַבר ַעל ָּפַני ְּבַמֲעלֵ ּכָ ' ֵלְיּבֹוִביץ
  .ִאיׁש ַמר .ִאיׁש ָקֶׁשה

  יָפה ְּכֻחָּלה ּתֹוֶאֶמת ַּדְוָקא ֵּדי ְמֻסָּדרַּבֲחלִ 
  ;)ָּכר ִמֶּׁשְּכָברּמֻ הַ ֻרָּׁשל ַהְמ - ְולֹא ַהַּמְרֶאה(

   – )ַח ָׁשָרב ִּבי ְלֶרַגע ַסַערַמַּפח רּו( ַוֲאִני ִנְרַעְדִּתי
  ,ָּפָניו ָּדִוים ִמַּצַער

  ַּכֲערּוָפה ֵמַעל ְּכֵתֶפיָה , ֻּגְלּגֶֹלת ָקדֹוׁש ְמֻעֶּנה
  .ָפה ַּבֲעַנן ָאָבק יֹוֵׁשב ַעל ִעיר יֹוֶׁשֶבת ַעל ִמְדָּברצָ 

  .אֹוָצר. מַֹח ָּגאֹון
  

  :ּכִֹחי ָעלּו ִּבי ִקְרֵעי ַמְראֹות- ּוְבַעל
  ,חֶֹמר ֲאַפְרַּפר, ֹות ְוֻרּדֹותאּונ, ִרְקמֹות מֹחַ 

  ;ֶׁשְנָהב ְצַהְבַהב, ְקִלַּפת ַחְרִסיָנה, ֻקְפַסת ֻּגְלּגֶֹלת ְׁשִביָרה
  ִמְמָסר-ִמּתּוג ֻקְפַסת- ֻקְפַסת ִמין

    – ֶׁשֵּמֵעֶברֵּבין ָהִעָּקר ָהַאִּדיר 
  .ָרעֹות ֵמַצח ַצר- ְלֵבין ֲאַסְפסּוף ְמקֹוִמִּיים ִנְבָער ֵעיַנִים

  
   – ְׁשָמרִמ ָיַדי לְ - ֶלת ַהּזֹאת ְּבַכּפֹותן ֶאת ַהֻּגְלּגֹּפְֹוָכָכה ָּבא ִלי ְלֶפַתע ַלְח 

  ר ִקירבֶ ֲחָנָיה ֵמעֵ -ּוִמְגַרׁש. ְוָהעֹוָלם ְמֻנָּכר .ְּכָבר ֵאיֶנּנּו ָצִעיר
  ִּבְמכֹוִנית ָאֶמִריָקִאית ְיָקָרה) ֻמָּכר ַלִּמְׁשָטָרה(ר ּפַ ְוֵאיֶזה 

  ...ִהֵּנה ָּכֵעת ַמָּמׁש ֵיֵצא ָאחֹור ַיֶּכה ּבֹו ַּבָּפגֹוׁש ַמָּכה ָקָׁשה
  .חֹוֵזה ָרעֹות ְמֻיָּסר. ִאיׁש ָקֶׁשה

  
  .א ִּפְתאֹם ָאַהְבִּתיָּכְך נֹורָ - ָּכל

   –ָּכל ָּכְך ָרִציִתי ְלַהִּציל 
  !ְנִביא ַזַעם ֶׁשִּלי ַאְכָזר! עֹוֵקר ָהִרים ָיָקר

  
  .ְלַהִּציל ָרִציִתי

   –? ן ֻּגְלּגֶֹלתּפַֹלְח ; ֵאיִני ַמָּכר, מֹוָדע לֹו א ֵאיִנילֹהֲ וַ 
  .ִמין ֶמֱחָוה ְמֻׁשָּנה לֹא ְמֻקֶּבֶלת

  .מּוָזרֶאְפָׁשר ֶׁשֵּיָרֶאה 
  .ֶׁשַּמָּצִבי ְמַעט ְמֻעְרָער, נֹאַמר, עֹוד יֹאְמרּו

  .ַּכִּנְרֶאה ַרְעיֹון ְמֻיָּתר
  .ט ְמֻעְרָערעַ ְמ , ָיַדי ַּכּיֹום ַהֶּזה-ֹותַּגם ִמְלַּפת ַּכּפ

  ,ְליֹום ִיּפֹל ָּדָבר, ֲאַחֶּכה ְליֹום ָמָחר מּוָטב
  .ְליֹום ְּכָבר ְמֻאָחר

  . ִסְפרּות ָּדָבר- ףאּוַלי ֶאְׁשַלח ָאז ְלמּוסַ 
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  לאה שניר

  איקרוס עייף
  אֹוֵמר ִאיָקרֹוס , ְּכָבר ִּכְמַעט ְמֻאָחר ִמַּדי

  .ף ֶאל ֵחיק ָהֲעֵיפּות ְּכֻעָּבר ְּבֶרֶחם ִאּמֹוְוֶנֱאסָ 
  עֹוד ְמַעט ֵיָרַגע ָהַרַעד ְּבַכְנֵפי עֹוף ַהֶּפֶרא 

  יםם ְׂשָרפִ ַהּמֹוֵׁשְך ִמְּקצֹות ֶאְצְּבעֹוָתיו חֹותַ 
  ם ֶאל ַקו אֶֹפק ֶנֱאטָ ְוחֹוֵמק 

  . ִלְתׁשּוַקת ַהָּמעֹוף
  , עֹוד ְמַעט ָּתִציף ֵלאּות ֶאת ֵאיָבָריו

  ,םְּתנּוַעת ַעְפַעף ָּכֵבד ִּתְתַמֵּסר ְלַמַּגע ִריס ֶנֱעצָ 
  ּוַמֶּׁשהּו ָיצּוף ָׁשֵלו ִמַּדי ַעל ְּפֵני ַהִּנְסָּתר  

  : ִעיַכת ַהְּדָבִריםַהֶּנֱאָסף ִמּתֹוְך ַהְּזַמן ֶאל ּדְ 
  ,ׁשּוֵלי ָרִקיַע ְקמּוִטים ִיְׁשַּתְּקפּו ַּבַחּלֹון

  , ָּלםאֹור ְמַתְעֵּתַע ְיֻרַּתְך ְלִרְצַּפת ַהֶחֶדר ְּכִאּלּו הּוא סֻ 
  ,ִצּפֹור ָּתרּוץ ֶּבָחָלל ַהַּצר ִנְבַלַעת ֶאל ֵצל ַעְצָמּה

  ְוַגם ִאיָקרֹוס ַיְרִּגיַע ֶאת ְּתנּוַעת ַהַּמַחט 
  ,ּזֹוֶרֶמת ֵּבין נֹוָצה ְלדֹוַנגהַ 

  ,ָּבָארֹון ןָיִסיר ֶאת ְּכָנָפיו ְוִיְנֲעלֵ 
  ק ֶאת ְׁשֵאִרית ַהָּקֶפה ֶׁשְּבַתְחִּתית ַהּכֹוסנַ ייִ 

  ,ַעל ַקְרַקע ִּכְלאֹו ֶאת ִּפּתּוי ַהָּמעֹוף ְוִיְפרֹׂש
  , ְלֵעת ֶעֶרב ַׂשק ֵׁשָנה ְּכֵהֶלְך ַהּפֹוֵרׂש

  ,ׁשֹוְמַקְּפָלם ּוְמִניָחם ְּכָכִרית ַּתַחת רֹא, וּפֹוֵׁשט ֶאת ְּבָגָדי
  .ְוֵיָרֵדם

  
  , ֲאָבל ְּבׁשּוֵלי ַהֲחֵׁשָכה ַהִּנְקֶׁשֶרת ְּבֵעיָניו

  ְללֹא ַרֵחם ִּתְצרֹב ֶאת ֲחלֹומֹו 
  .ַוָּדאּות ַהְּנִסיָקה

  
  
  

  אורי ברש

  כמעט בשתיקה, בשקט
  ִהיא ָאְמָרה, הּוא ֶנֱאַבק ַעל ַחָּייו

  ָקהְולֹא ָצעֲ 
  .ִּכְמַעט ִּבְׁשִתיָקה, ַרק ָאְמָרה זֹאת ְּבֶׁשֶקט

  
  .הּוא ָּתִמיד ֶנֱאַבק ַעל ַחָּייו
  .ָּכֵעת הּוא ֶנֱאַבק ִעם מֹותֹו

  .ֵיׁש ְרָגִעים ֶׁשֵאיֵנְך ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ִאּתֹו
  

  .הּוא רֹוֵטט ְּכִצּפֹור ְלָבָנה
  .הּוא ְמַאֵחר, ַאְּת ְמַצָּפה לֹו
  .ֹוף ַאֵחרהּוא ְמַחֵּפׂש ח

  
  .הּוא ְמַחֵּפׂש ְלַבּדֹו

  
1994, "תמוז"הוצאת  ,יחפים בתוך השקט: מתוך
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  אריאל סימקין
  

 צמצום ושתיקה בשירה
  

   -סֹוף ָּדָבר ֶׁשל ִּדּבּור
  .ֵאיְנאֹונּות לֹוָמר

  ).If what we could( ,אמילי דיקינסון     
  

  ,  אין לטעות  בכך. . . , השיר כיום מרָאה
  .     היאלמותנטיה עזה ל

  .)  'המרידיאן'נאום (, פאול צלאן
   

  
המשתמש , קריאת שיר מעוררת בקורא. שיר הוא יצירת אמנות הבנויה ממלים

תגובות ברמות , או שהוא מקשיב לקריאתו של אחר, בעיניו בלבד או בליווי קולו
או צרופי , שמות, התגובות יכולות להיות אסוציאציות הנובעות ממלים. שונות

לאומי של  - ההיסטורי , אסוציאציות אלה יכולות לנבוע מהרקע התרבותי. ליםמי
אך הן נוגעות כולן לתוכן , או להיות מבוססות על חוויות פרטיות שלו, הקורא

, של האינטלקט, גם במישור זה, עם זאת. ולמשמעות הֶסַמְנִטית של המלים וצרופיהן
תלויה ביכולתו , .1ונס'ג. אליס אהמשוררת והפסיכואנליטיקאית לפי , תגובת הקורא

. לא על ידי ההגיון, להכנס למצב של תודעה המצרף דברים על ידי אסוציאציות
  .במצב זה המשמעות נקבעת על ידי הפנטסיה

סוג אחר של תגובות אינו תלוי בהיבטים הסמנטיים של תוכן הטקסט או 
עיין "של )  2007 ספטמבר( 10בגליון . במוסיקה, בריתמוס, אלא בצליל, במשמעותו
על הקשר בין  –עיין ערך תהלים " :בנושא זה כתב עודד פלד רשימה"  ערך שירה

   ".שירה ומוסיקה
היכולת של , ונס ואחרים לפניה עסקו בו'שאליס ג, כאן ברצוני לעמוד על נושא

לחוויה שבעוצמתה : "ונס'או בלשונה של ג, השירה להתקרב אל הבלתי ניתן להאמר
אתחיל בדוגמה של משורר הרנסאנס ". שלה היא מעבר למליםאו בארכאיות 

את ) בתרגום המחבר( 170. מסבסונטה המתאר ) 1374 – 1304( פטרארקה סקו'פרנצ
אך כשמדובר באהבה . המשתמש בעושר לשונו לפיתוי נשים, דיבור-רהוט, עצמו

ע הוא מגי. פשר-עצמת החוויה כובלת את לשונו והופכת את דיבורו לחסר, אמתית
  ": ּבֹוֵער ַאְך ְמַעט, ַהָּיכֹול ְלָתֵאר ֵּכיַצד הּוא ּבֹוֵער"למסקנה כי 

  
 ׁשּוב ָוׁשּוב ְלאֹור ְּדמּות ֱאנֹוש ָנָאה

  ִעם ְמָׁשְרַתי ַהֶּנֱאָמִנים, ָאַזְרִּתי עֹז
  ִלְתקֹף ְּבִדּבּוִרים ְיָׁשִרים ּוְנבֹוִנים
  .ֶאת אֹוַיְבִּתי ַהִּנְרֵאית ַרָּכה ּוְצנּוָעה

  
  ,ז ְלַמָּבט ֵעיֵניָה ַמְחַׁשְבִּתי ָאְבָדהָא

  ,ֶאת ָּכל ּגֹוָרִלי, ִּכי ֶאת ָּכל ַמָּזִלי
  ַחַּיי ּומֹוִתי , טֹוָבִתי ְוָרָעִתי

  .ָהֶאָחד ַהָּיכֹול ָנַתן ְּבָיָדּה
  

  ְולֹא ָיכְֹלִּתי ְלָהִפיק עֹוד ִׂשיחַ 
  :ֶׁשַאֵחר ִמְּלַבִּדי יּוַכל ְלָהִבין

  .ַאֲהָבה ַחָּלש ְוִנְבָעתָּכְך ָעַׂשְתִני הָ 

                                                 
1  Alice A. Jones, Experiencing language: some thoughts on poetry and psychoanalysis. Psychoanalytic 

Quarterly, LXVI, 1977, 683-700.  
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  נֹוַכְחִּתי ִּכי ַאֲהַבת ְלָהִבים

  :ְמַרָּפה ֶאת ָהרּוחַ , ּכֹוֶבֶלת ַהָּלׁשֹון
  . ּבֹוֵער ַאְך ְמַעט, ַהָּיכֹול ְלָתֵאר ֵּכיַצד הּוא ּבֹוֵער

  
מצטט את היינריך פון קלייסט הכותב " תרבות וערך"ב, לודוויג וויטגנשטיין

מה שהמשורר היה רוצה יותר מכל הוא "כי ) 1811', לאחרמכתבים ממשורר אחד 'ב(
הודאה '-וויטגנשטיין מכנה קביעה זו כ". ללא מלים, להעביר מחשבות כמות שהן

אולם בדיקה של ההקשר בו נכתבו דברים אלה מביאה להבנה של קביעה זו , 'מוזרה
הקשר זה מובא במאמר של חוקרת הלשון דורותיאה  .שהיא לכאורה אבסורדית

  . 2פרנק
על "מכתב זה של פון קלייסט נכתב באותה שנה בה כתב את המסה , לפי פרנק

) העצמית(בה הוא עוסק בהשפעה ההרסנית שיש למודעות , 3"תיאטרון המריונטות
מה שמבדיל את האדם מן החיה או , לפי פון קלייסט. על החן הטבעי של התנועה

לשימוש , המפוקפקת להעמדת פניםומן האלהים מאידך היא היכולת , ה מחדנָ כֹוהְּמ 
למחמאות שקיבל  תמכתבו של פון קלייסט הוא תגובה ביקורתי. בתחבולות

, מצלול, ממשורר אחר על שלמות השימוש שלו בטכניקות פואטיות כמו ריתמוס
לרכז את  –פון קלייסט מסיק מכך שחברו לא הבין כלל את כוונתו בשיריו . חריזה

אל , אל המלים, אם הקורא נמשך אל הצורה. שבהכל תשומת הלב של הקורא במח
אפשר לראות את דברי פון קלייסט כשאיפה להבאת . המשורר נכשל, התחבולות

  ). האבסורדי(יכולת הצמצום של השירה לשיאה 
פתאומית בשיר גם היא אחת מאותן תחבולות בה המקום להעיר ששתיקה כאן [

 הוא )השתתקות ביוונית(  ֶּפִסיסַאּפֹוְסיֹו.  השתמשו משוררים מאז העת העתיקה
, ללא הסבר ,מפסיק באופן פתאומי את הטקסטאמצעי רטורי בו המדבר או הכותב 

.  הוא משאיר לקורא או לשומע להשלים בדמיונו את המשפט. כאילו נעתקה נשימתו
דוגמא נפלאה לכך בשירה העברית . לפי הענין, להיות קומי או טרגיהאפקט יכול 

  ":כתוב בעפרון בקרון החתום"שירו של דן פגיס המודרנית היא 
  

  ָּכאן ַּבִּמְׁשלֹוח ַהֶּזה
  ֲאִני ַחָּוה

  ִעם ֶהֶבל ְּבִני
  ִאם ִּתְראּו ֶאת ְּבִני ַהָּגדֹול

  ַקִין ֶּבן ָאָדם
  ַּתִּגידּו לֹו ֶׁשֲאִני                                           

  
, יותר מיסטית במהותה, ועם זאת אחרת גישה דומה לשלו, אם נחזור לפון קלייסט
. 'הציץ ומת'-וב' גילוי וכיסוי בלשון'-ב, של ביאליק' בלימה'-אפשר למצוא במושג  ה

שהלשון , הרי הדבר ברור: "כותב ביאליק, 1915- שפורסם ב, "גילוי וכיסוי בלשון"ב
למהותם הגמורה של , לכל צרופיה אינה מכניסה אותנו כלל למחיצתם הפנימית

מאחורי , מחוץ למחיצת הלשון. היא עצמה חוצצת בפניהם, אלא אדרבה, יםדבר
אינה אלא תוהה , רוחו של האדם המעורטלת מקליפתה ַהִּדּבּוִרית, הפרגוד שלה
נצחי קפוא על " מה"; אלא ְּתִהִּיה עולמית, אין אֹמר ואין דברים. ותוהה תמיד

                                                 
2 Doro Franck: The second bite eating from the tree of knowledge; considering style, 

self-consciousness and grace in man and machine.   
            http://www.t0.or.at/franck/doro2.htm   

   
3  Über das Marionettentheater  .כתבים "ב, "על תיאטרון הבובות"ישראל זמורה בשם  תורגם על ידי

נמצא באתר סמינר " על תיאטרון המריונטות"תרגום חדש בשם . 1980, ספריית תרמיל , "קצרים של פון קלייסט
  :הקיבוצים

.http://info.smkb.ac.il/home/home.exe/27350/46393?load=T.doc   
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, עו כבר תקוה לתשובהשיש במשמ, "מה"באמת אין מקום אפילו לאותו . השפתים
אם בכל זאת הגיע האדם לידי ". בלום פה מלדבר –בלימה " –? אבל מה יש שם

אין זה אלא מגודל פחדו להשאר רגע אחד עם אותו , דבור ודעתו מתקררת בו
  .פנים אל פנים בלי חציצה" בלימה"עם אותה ה, האפל" הוּתֹ"ה

המתאר את " ציץ ומתה"כתב ביאליק את שירו , ו"בחורף תרע, באותה תקופה
אל , )"המלים(מעבר למסך "להגיע אל האמת האלהית ) ?של המשורר(המאמץ 

חלפה על "בניסן של אותה שנה כתב את . שם הוא מוצא את מותו, "מפתן הבלימה"
  :ובו בקורת חריפה על ַהְזַנָּית הלשון" פני

  
 ,יַּכֲעַדת ְקֵדׁשֹות ִּכְּתרּונִ , ֲאָפפּוִני ִמִּלים ּתֹוֵפפֹות

  ,נֹוְצצֹות ַּבֲעָדֵיי ָׁשְוא ּוִמְתַיְפְיפֹות ְּבֵחן ְרִמָּיה
  ,ַחְכִלילּות ַהּפּוְך ְּבֵעיֵניֶהן ּוְרַקב ַהִּזָּמה ְּבַעְצמֹוָתן

  ,ַמְמְזֵרי ֵעט ְוַרְעיֹון, ּוְבַכְנֵפיֶהן ַיְלֵדי ַנֲאפּוִפים
  ,ְלׁשֹון ַרַהב ְוֵלב ָנבּוב, ָעָתק ָוַׁשַחץ ֻּכָּלם

  
ולא   22כתב משורר אמריקני צעיר בן " גילוי וכיסוי בלשון"לפני פרסום חמש שנים 

שפורסמה שלושים שנה , "4המצאות הארנביב"ידוע מחברת טיוטות שכינה בשם 
  "):Silence("" דממה"לאחר מותו ובה שיר בשם 

  

  אליוט. ס.ט

  אריאל סימקין: תרגום

  דממה
  ֶּדֶרך ְרחֹובֹות ָהִעיר

  ,העֹוד ַהֶּׁשֶטף ּגֹואֶ 
  ַאְך ַּגֵּלי ַחִּיים לֹוֲהִגים
  ׁשֹוְקִעים ִמְתַּפְּלִגים

  ִעם ֶאֶלף ְקַטֵּני ֵארּוִעים
   –ִמְתַעְּמִתים ִמְתַחְּבִטים 

   –זֹו ַהָּׁשָעה ָלּה ִחִּכינּו 
  זֹו ַהָּׁשָעה ַהּסֹוִפית 
  .ְׁשַעת ִצּדּוק ַהַחִּיים
  ַנְחׁשֹוֵלי ָהֵארּוִעים

  ,ָחִביםֶׁשָהיּו ּכֹה ֲעֻמִּקים ּורְ 
  ,ּכֹה ְּתכּוִפים ּוְתלּוִלים
  .ֵהם ִּפְתאֹום ּדֹוְמִמים
  ,ֱאמֹר ָמה ֶׁשּתֹאַמר

  .ַהֶּׁשֶקט ַהֶּזה אֹוִתי ַמֲחִריד
  .ִמְּלַבּדֹו ֵאין ְּכלּום

  
השעה לה ", היא תכלית המסע, הבלימה, שעת הדממה, "הציץ ומת"כמו ב, גם כאן
השעה ", היא שעת האימה, ידהאך היא גם מחר"  החייםשעת צידוק  - - חכינו 
בלכתו " השיר נכתב בעקבות חוויה בה 5לפי אחד הביוגרפים של אליוט". הסופית

 כל עיסוקיו. ברחוב בבוסטון הוא ראה את הרחובות מתכווצים ונחלקים פתאום
מחויבויותיו לעתיד נמחקו והוא מצא עצמו עטוף בדממה , ֲעָברֹו, היומיומיים

                                                 
4 , 1996. Inventions of the March Hare, Poems 1909-1917 by T.S. Eliot . הביטוי"March Hare " לקוח מתוך
. חודש מרץ, ת הארנבים בעונת הייחוםלפי התנהגו, "מטורף"והיה ביטוי מקובל ל " הרפתקאות אליס בארץ הפלאות"

  ".ארנב אביב"כלומר , "ארנביב"המתרגמת רנה ליטוין קראה לו בשם 
5 Lyndall Gordon: Eliot's Early Years, Oxford University Press, 1977.  
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חוויה זו ". ריו מתנסים בה רק פעם או פעמיים בחייםחוויה שלפי דב... גדולה
המדברים על , השפיעה אולי על ביטויים המופיעים בכמה שירים מאוחרים יותר

יום רביעי של "השיר . "ָהעֹוָלם ָהרֹוֵעש ַהִּמְסַּתְחֵרר ְסִביב ַהֶּמְרָּכז ֶׁשל ַהִּמָּלה ַהְּׁשֵקָטה"
שה פרקים רחוק מלהיות קצר או מלים בש 1600- בן כ) Ash Wednesday( "אפר

, שברי משפטים, משמעויות- רב(הוא מלא זרויות סמאנטיות ותחביריות . תמציתי
הוא נוטל את הקורא לחוויה מתסכלת של תנועה . 6)נקודות מבט שונות, רמיזות

ספק עולות ספק יורדות בין שירה , במדרגות ספירליות שהן מבוך, הלוך ושוב
  : לדוגמא, בין, לדממה

  
  ",ַמֲעָין נֹוֵבעַ , ָמקֹום ּבֹו ֵעִצים ּפֹוְרִחים, ָׁשם"
  :באותה שורה, ובין

  ". ֵאין ְּכלּום, ְלֻעַּמת זֹאת, ִּכי ָׁשם "... 
  ":ַחּלֹון ַּכְרָסִני ְמחָֹרץ ִּכְפִרי ַהְּתֵאָנה"או תאור פסטורלי הנשקף מבעד  

  ִמְרֶעה-ּוֵמֲאחֹוֵרי ְּפִריַחת ָהֻעְזָרד ְונֹוף ְׂשֵדה"
  ֵּגו ֲעטּוָיה ָּכחֹל ְוָירֹק -ְּדמּות ַרֲחַבת

  .ַמאי ְּבָחִליל ַעִּתיק- ִהְקִסיָמה ֶאת עֹוַנת
  ,ֵׂשָער חּום ִנָּׂשא ֵמַעל ַהֶּפה, ֵׂשָער ִנָּׂשא ָּברּוַח הּוא ָמתֹוק

  ;ֵׂשָער ְּבגֹון ִליָלְך ְוחּום
  ".ֶּנֶפשֶהְפֵסִקים ּוְפִסיעֹות ֶׁשל הַ , ֶהָחִליל-ְנִעיַמת, ַׁשֲעׁשּועַ 

  אשר מיד
  ". - -  - ; ָנמֹוג, ָנמֹוג"

  
המאה המבקש מישו  -של שר, )'מתי פרק ח(ובעקבותיו תפילה מהברית החדשה 

  : מילת המרפא לבנו החולה , לומר את ַהִּמָּלה הבודדת
  ֲאדִֹני ְנַקּלֹוִתי ִמּזֹאת"
   ֲאדִֹני ְנַקּלֹוִתי ִמּזֹאת  

  ".ת ַהִּמָּלהַאְך ַרק ֱאמֹר אֶ                   
  

  אריאל סימקין: תרגום
  

אך עכשו ללא , ע השניה"תופעת הצמצום בשירה הלירית התגברה לאחר זוועות מלה
אחד המשוררים . אליה רומז אליוט, של האלהים" קול הדממה הדקה"-האמונה ב

, משורר: פאול צלאן"בהקדמה לספר . המייצג תופעה זו בשיריו הוא פאול צלאן
הרייך בן אלף השנים ארגן את רצח : "והן פלסטינר'ג, כותב מחברו" 7יהודי, שורד

אמיתות , השמצות והכפשות ,סיסמאות: העם של יהדות אירופה באמצעות השפה
' חוקים'- החל מה', אקציות'- שהובילה ל' מכובסת'לשון , תעמולה, מדעיות כביכול

ל יתומים ש' יישוב מחדש במזרח'במחנות ועד ' טיפול מיוחד'דרך , הגזעניים
שכתב לאחר המלחמה את אמרתו  ודור אדורנוניתן להבין אולי את תיא". יהודים
לאחר " – 'Nach Auschwitz noch ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch': הידועה

פלסטינר בספרו מצטט בענין . צלאן לא חשב כך. "אושוויץ עוד לכתוב שיר זה ברברי
כינה במכתביו   שצלאן )Wohin mir das Wort( "מילההיכן נפלה לי ה"זה את השיר 

  :אריאל סימקין: תרגום, "שיר מר"
  :ַאְלָמֶות-ֶׁשָהְיָתה ַּבת, ֵהיָכן ָנְפָלה ִלי ַהִּמָּלה

  ,ַהָּׁשַמִים ֵמֲאחֹוֵרי ַהֵּמַצח- ִּבְנִקיק
  ְמֻלֶּוה ִּביִריָקה ְוַאְׁשָּפה , ְלָׁשם הֹוֵלךְ 

                                                 
  :המתיחסת לשיר זה כאל מדרש תלמודי, אילן-כדאי לקרוא מאמר מרתק של כנרת מאיר מאוניברסיטת בר 6
   Kinereth Meyer: The 'Otherness' within 'Ownness': Reading T.S. Eliot's 'Ash-Wednesday'.             

Christianity and Literature, Vol. 51/3, Spring 2002, 425-453.                                                              
7 Paul Celan: Poet, Survivor, Jew, John Felstiner, Yale University Press 1995.                                      



13 
 

  .ִּמיַהִּׁשְבָעה ֶׁשַחי עִ - ּכֹוַכב
  

  ,ַהְּנִׁשיָמה ָּבַאְׁשָּפה, ַלְיָלה ׁשֹוְכִנים ֲחרּוַזי-ְּבֵבית
   –ְּתמּונֹות - ָהַעִין ִהיא ַׁשַּמש

  ,ֶאֶבן, ְׁשִתיָקה ִנֶּצֶבת: ְוִעם זֹאת
  .עֹוֶקֶפת ֶאת ַמְדֵרגֹות ַהָּׂשָטן

  
התאור הפסטורלי לפני , בו" יום רביעי של אפר"ל, אולי, השורה האחרונה רומזת

  רואה המשורר דמות על המעקה  , תישצטט
  ֶנֱאֶבֶקת ִעם ַהָּׂשָטן ֶׁשל ַהַּמְדְרגֹות ֲאֶׁשר לֹוֵבׁש" 
  ".ְּפֵני ִמְרָמה ֶׁשל ִּתְקָוה ְוֶׁשל ֵיאּוׁש  

  
הם מהסוג שתואר על ידי המשורר . רוב שיריו של צלאן מצומצמים וסתומים

בנאום קבלת פרס ּבּוֶקר , לאןכמעט בן גילו של צ, )1922-1985(האנגלי פיליפ לארקין 
אפקט , חנית רגשי בודד- הנכתבים כיום הוא חוד) הטובים(סוג השירים : "1970-ב

השמטה זו כוללת סילוק כל ". מרוכז המושג על ידי השמטת הכל מלבד הרגש עצמו
בנאום , צלאן עצמו. ממש כמו שאיפתו של פון קלייסט, ההצטעצעויות הלשוניות

לצטט ... הרשוני . 'סתומה'ובל היום לטעון נגד השירה שהיא מק"אמר " המרידיאן"
כי אנו עושים , מוטב שלא יאשימו אותנו בחוסר בהירות'...: פסוק משל פסקאל

אולי לא סתימות שמטבע ברייתה של , הסתימות, נדמה לי, זוהי. 'ממנה מחאה
רחק או מתוך איזה מ, לצורך פגישה... אך מכל מקום הסתימות שנועדה לה , השירה
  ".8שאולי היא עצמה מחוללת, ֶנֶכר

, לדעתי, הוא דוגמא טובה" אני שותה יין משתי כוסות", שיר קצר אחר של צלאן
ללא קישוטים והצטעצעויות אך בתעוזה , לטפול בצורה מרוכזת בבעיה אנושית

, ִּפיְנָדר מתבאי, לפרגמנט שיר של משורר יווני קלאסי השיר מתיחס. ובתחכום
פרגמנט  סתום  .  פרושו על ידי הלדרלין- שית לפני הספירה ולתרגומומהמאה החמ

". 9כוח וחוק, זכות"חברתית שניתן להגדירה כבעית - נוגע בבעיה מוסרית  )169a( זה
צלאן , הלדרלין, כולל אפלטון, הוא העסיק משוררים ופילוסופים מאז ועד היום

שלטון  – Homo Sacer"בספרו  Giorgio Agambenולאחרונה  הפילוסוף האיטלקי 
  :)אריאל סימקין( תרגומו לעברית של הפרגמנט". הכוח וחיים חשופים

  ,ַׁשִּליט ַעל ֻּכָּלם, ַהחֹק
  ,ַעל ְּבֵני ְּתמּוָתה ּוְבֵני ַאְלָמֶות

  ,ַמְנִהיָגם ְּבָיד ֲחָזָקה
  .ְּבַהְצִּדיקֹו ֶאת ָהַאִּלים ְּביֹוֵתר

  ֶלסזֹאת ֶאְשּפֹט ִמַּמֲעָׂשיו ֶׁשל ֶהְרקּו
  ֶׁשָּלַקח ֶאת ַהָּבָקר ֶׁשל ֶּגְריֹון
   . ְּבלֹא ִלְקנֹותֹו אֹו ְלַבְּקשֹו

  
ך במקום להענש על ידי א, עושה עוולות, אנוש-בן, פינדר רומז כאן  לכך שהרקולס

בתם של זאוס , מקום באולימפוס ונשואים לֶהֶּבה, מתוגמל בחיי נצחהאלים הוא 
  . 10וֶהָרה

                                                 
, המובאה מפסקאל. 1999, הוצאת הקבוץ המאוחד' סורג שפה'התרגום הוא של שמעון זנדבנק  מתוך הספר  8

שמעו שמוע '): ט',ו(פסקאל עצמו מביא בהקשר זה את הפסוק מישעיהו . תורגמה על ידי, המופיעה במקורה הצרפתי
 ".ואל תבינו וראו ראה ואל תדעו

 .  1965, הוצאת שוקן, "אחדות ויחוד"בספרו , של יעקב טלמון" זכות וכוח"דיון היסטורי בבעיה זו במסה  9
  :מאמר מפורט על הפרגמנט ומשמעותו 10

Mark Payne: On being vatic – Pindar, pragmatism and historicism. Am. J. Philology 127 (2006) 159-
184.  
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המביעים , המאמרים בפרקי אבות סח פסוקי משלי אונו, מנוסח כפתגםהפרגמנט 
בנושא המטריד את האנושות וניתן לפירוש בכל , חתוך ושקול, רעיון בפסוק מרוכז

  :הוא, המקביל לפרגמנט של פינדר, המאמר במסכת אבות. דור לפי הזמן והנסיבות
  ֵאין ְּבָיֵדינּו לֹא ִמַׁשְלַות ָהְרָׁשִעים "

  ". ַהָצִדיִקיםְוַאף לֹא ִמְּיסּוֵרי 
העוסק , של אפלטון" גורגיאס"הפירוש הידוע ביותר של הפרגמנט מופיע בשיחה 

המנצלת את השפה , מקצוע חשוב לפוליטיקאים ומשפטנים, על הרטוריקהבדיון 
לאחר שסוקרטס טוען בשיחה . השואלת ומטילה ספק, לפילוסופיהבניגוד , לשכנוע

מזה  –ושאינו נותן את הדין , העוול עושה העוול לעולם הוא מסכן מסובל"כי 
, שניתן לראותו כמייצג את הפוליטיקאי הציני, מתערב ָקאִליְקֶלס, "11הנותן את הדין

שיגדל "ומביא את הפרגמנט של פינדר כהדגמה לכך שהחוק הטבעי הוא  , הכוחני
, לפי קאליקלס. "וחלקו של רב הכוח משל חסר הכוח, של הגרוע ממנוחלק הנעלה ִמ 

מפחידים את "אשר " הם האנשים החלשים המרובים) האנושיים(קי החוקים חוק"
ואומרים להם שמגונה ומן ...  שיש בידם להגדיל את מנת חלקם , החסונים יותר

  ".ובבקש האדם לעצמו יותר משיש לאחרים... העוול הוא כשיש יתרון לאדם
ין משתי אני שותה י", אחד האחרונים שכתב לפני התאבדותו, שירו של צלאן

מנקודת מבט של מי שעבר את זוועות המאה , עוסק באותו נושא נצחי" כוסות
  :אריאל סימקין: תרגום. העשרים

  
  ֲאִני ׁשֹוֶתה ַיִין ִמְּׁשֵּתי ּכֹוסֹות

  ְוחֹוֵרש 
  ְּבֶהְפֵסק ַמְלכּות

  ְּכמֹו ַההּוא
  .ְּבִּפיְנָּדר

  
  ַהְּצִליל-ֱאלִֹהים ְמַוֵּתר ַעל ַׁשְרִביט

  ְּקַטֵּניְּכֶאָחד ִמ 
  .ַהַּצִּדיִקים

  
  ַּגְלַּגל ַהּגֹוָרל ַמְׁשִליְך ָלנּו

  .ְּפרּוָטה
  

בשורה " ההוא", ראשית. 12כדי לעמוד על פשרו וגדולתו, השיר דורש כמה הסברים
שתרגם רבים משיריו , )1770-1843(הרביעית הוא המשורר הגרמני פרידריך הלדרלין 

תרגום והערות לתשעה , חל להתדרדרכשמצבו הנפשי ה, 1805-פרסם ב, של פינדר
גבוה מעל (" "Das Höchste"הנקרא ) שייהחמ(האמצעי בהם . פרגמנטים של פינדר

בשורה השניה  רומז להערה  שנכתבה " וחורש", שנית .169aהוא פרגמנט , ")גבוה
" חורש" ".הוא חורש את פינדר, מטורף למחצה: "בלעג על הלדרלין  בתקופה זו

  . משקיע מאמץ רב, כמו בעברית, רמנימשמעותו בסלנג ג
כך , בין אלה שתרגם הלדרליןהוא הפרגמנט האמצעי " גבוה מעל גבוה"כשם ש
ומסתיים " אני"המתחיל ב, נמצאת בדיוק באמצע השיר של צלאן" אלהים"המלה 

זוהי סדרה .  שתי שורותשלש ו, חמשבני  השיר בנוי משלשה בתים. "פרוטה"ב
ולאחר מכן כל , אחד, הידועה שמתחילה באפס  )Fibonacci(י 'הפוכה לסדרת פיבונצ

היחס בין . 'שמונה וכו, חמש, שלש, ר שתייםכלומ, אבר הוא סכום השניים שלפניו
רציונלי המכונה -הולך ומתקרב למספר האי, 8/5, 5/3, 3/2: שני מספרים עוקבים

                                                 
 .כרך ראשון, 1975, הוצאת שוקן, ליבס. הוא מתוך כתבי אפלטון בתרגום יוסף ג" גורגיאס"תרגום המובאות מ 11
 Arisומן ההקדמה לספר בעריכתו של , 7המובא בהערה , והן פלסטינר'רוב ההסברים לקוחים מספרו של ג 12

Fioretos :The solid letters – Readings of Friedrich Holderlin, Stanford UP, 1997. 
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צלאן מתאר כאן  ).Divine Proportion(" יחס אלוהי"או  )Golden Ratio( "יחס הזהב"
  . תהליך המסתיים באפס, אולי תהליך של התרחקות מהיחס האלוהי

זוהי מילה  .Königzäsurהוא במקור הגרמני " הפסק מלכות"-הביטוי שתרגמתי כ
 Caesuraהיא ,  Zäsur- מלך ו כלומר, König. שהרכיב צלאן משתי מלים בגרמנית

צלאן שלח שיר .  מוסיקההמשמשת לתאור הפסקה בשורת שיר או בקטע , באנגלית
כאן אנו נמצאים "בתוספת הערה , אילנה שמואלי, זה במכתב לידידתו בירושלים

בין היתר , מופיע במדרשים" הפסק מלכות"הביטוי .  Königzäsur"13 - ב, כעת
על , על מה הזוועות באות: "כהסבר) 'במדרש תהלים ובילקוט שמעוני שמואל ב(

  ". הפסק בין מלכות למלכות
מכוון אלהים את הצליל  הכלי בו, "ַהְּצִליל- ֱאלִֹהים ְמַוֵּתר ַעל ַׁשְרִביט" - עה שהקבי

הפסק "מתאימה לתחושה שאנו נמצאים בתקופה של , הנכון לפיו מתנהל העולם
ַּגְלַּגל "גורלנו נתון ביד . ענין בהנהגת העולם, ביכול, בה אלהים מאבד" מלכות
מתאימה לאדם שחווה , חזות קשה. ְּפרּוָטה, מקריבאופן , המשליך לנו או לא" ַהּגֹוָרל

  . את זוועות מלחמת העולם השניה ועומד להשליך עצמו אל נהר הסן
  

להשתמש בביטוי  אם(' הפסק נשימה, 'שתיקה, סתימות, רשימה זו עסקה בצמצום
ליפן יש מסורת . כל הדוגמאות שהבאתי הן מהשירה האירופאית. בשירה) של צלאן

הברות  31(ְוַטְנָקה ) הברות בשלש שורות 17(ָהְיקּו , ם מצומצמיםארוכה של שירי
אלא מובאה מן  ההקדמה לאנתולוגיה  , לא אביא דוגמאות משירה זו). בחמש שורות

, ראשונה לעשרים ואחת אנתולוגיות כאלה, )Kokinshu(קיסרית לשירה יפנית 
 .מסוג הטנקהרובם ככולם , שירים 1111הכוללת , 14לספירה 905שהוכנה בשנת 
מתאר בקיצור כמה סגנונות של  טובי , )872-954(ִקינֹו ְטסּוָראיּוִקי , מחבר ההקדמה

המתבטא באופן שופע , ֹו'הכומר ֶהְנג: "ודימוי המצייר כל סגנון, המשוררים בני זמנו
. המעורר רגשות גבר לחינם, כמו ציור של אשה יפה, ועשיר אך שירתו חסרה כנות

פרח קמל שצבעיו  כמו, יש בשירתו שפע של רגש במעט מלים - ִריִהיָרהָאִריָוָרה נֹו נָ 
משתמש במלים בכשרון אך , ּבּוְנָיה נֹו ָיסּוִהיֶדה. דהו אך ניחוחו המתוק נשמר
שיריו של . הוא כמו רוכל הלבוש בחליפה מטורזנת. ההבעה אינה מתאימה לתוכן

חבילת , כמו איש המטפס בהר, סיםאֹוטֹומֹו נֹו קּורֹונּוִׁשי הם מעל לשגרה אך מחוספ
  ".ויושב לנוח בצל הפריחה, זרדים להסקה על גבו

הסבורים שכל , רבים הם כעלי העצים ביער, ישנם אחרים ששמם נודע" :ולבסוף
רובם חושבים שהחושניות הכרחית . דבר שחיברו הוא שירה ואינם יודעים מהו שיר

! כמה עצוב. ין צורך שיחברו שירהא. הוולגריים מתחרים למען רווח ופרסום. לשירה
  !".כמה עצוב

  

  

                                                 
 . 1999הוצאת כרמל , "רשימות על פאול צלאן –אמרי שירושלים ישנה ", אילנה שמואלי 13
14 Kokinshu – A collection of Poems Ancient and Modern, Princeton University Press, 1984.  
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  יוסי גמזו
  שני שירים

      
  

  ְּבֵפרּוש לֹא רֹוֵמאֹו, לֹא רֹוֵמאֹו
 

 רֹוַמְנִטיָקה ִהיא ַרק ּתֹוַצר ְלַואי ֶשל ַאֲהָבה, ְּבֵפרּוש לֹא רֹוֵמאֹו, לֹא רֹוֵמאֹו
  ָנהְּבֶורֹו, ָיִמים- עּול, ָלמּות. ִמָּדה ֶשָּלה-ַאְך לֹא ַאַּמת

  ְּכָבר ַעָּתה, ַמְבִחין ֵמחֹד ַהִּפְגיֹון ְוֵקהּות ַהִּשּפּוט ֶשֵאיֶנּנּו
  מּול ָיְפָיּה ַהִחֵּור ֶשל יּוְלָיה, ְּבבֶֹקר ִאיַטְלִקי ֶזה

  ֶזה לֹא ַהְּסַטְיל, ֵנַצח- ֲעַראי ּוֵבין ְשַנת-ֵּבין ַּתְרֵּדַמת
  ֶשל צּוִציק, ֶנטֹו, ֶשל ְּגדֹול ָהאֹוֲהִבים ֻּכָּלם ֶאָּלא ַמְקִסימּום

  ֶאת ַּגל ,ַאְּבסֹולּוִטית, ַהְרָּדָמה ֶשַּיְקִּפיא- ֶשֵאיֶנּנּו תֹוֵפס ֶשֵאין ַסם
  ֲהֵרי ֶשְקְסִּפיר ַאף ַּפַעם. ְנִשיַמת ֶהָחֶזה ַהְּבתּוִלי ַהֶּזה ְּבִלי ְלָקְטלֹו

  ָהֶאְפָשר, ְוִאם ָּכךְ . ַאי ְּברֹוְקחּות-ַאי- לֹא ִהְתַיֵּמר ְלָהִבין ַאי
  ֶשֵעיֵני ָהאֹוֵהב ַהָּגדֹול ֶשְּבָכל ַהְּזָמִנים לֹא ַתְבֶחָּנה ְּבֶּקֶצב

  ?ֵאיֶזה אֹוֵהב לֹא ָׂשם ֵלב ֶלָחֶזה ֶשל ִאָּשה? ִהְתַקְּמרּות ַהְּגָבעֹות ַהֵהן
  

  לֹא ַהּכֹחַ . ֶאָּלא ִּפְלֵאי ַאֲהַבת ַיֲעקֹב ְלָרֵחל ְּבָחָרן
  ִּבְשִביָלּה  ת ֹו י ְח  לִ  , ְלֶהֶפךְ . ֶותָלמּות ִּבְשִביל זֹאת ֶשָאַהְבָּת ַעד מָ 

  ,ֵאֶלם- ִשֵּני-ְּבֵחרּוק, ָמַתי ַּבֲאַבק ֲעָדִרים- ַעד- ֶעְׂשֵרה ְשנֹות- ַאְרַּבע
  ,ְּבֵזָעה ְמַסֵּמאת ְּכֻחְמָצה, ִּבְשִריִרים ִנְקָרִעים ְּכִיְתֵרי ֳאָהִלים

  ,ם ְוַגם ֶּדַמעְּבַלַהט ַהֶּשֶמש ַהִּביְּבִלית ַהּזֹאת ַהּשֹוֶדֶפת ַּגם ּדָ 
  .ֲאָבל לֹא ֶאת ָהַאֲהָבה, ַגם ֵעץ ַּבָּׂשֶדה, ַגם ַמִים ַּבַּואִדי
  ,ִנְשָּבר ִהיא ַהַּסְבָלנּות ַהּמֹוָנה ֶאת ְשנֹוֶתיהָ - ֵאיֶזה ַּבְרֶזל לֹא

  :ַהִּצִּפָּיה- הּוא ּכֹחַ , ֶנֱהֶדֶרת, ֵאיזֹו ַחָּיה ַעְקָשִנית
  ְּבַזַעם, ָהרֹוִעים- ְּבַסִּכין, ֶנהְּבשּוב ַהִּמקְ  ֶעֶרב- ַלֲחרֹט ֶעֶרב

  ָהַעְרמֹון ְוַהּלּוז, ַהֵּיאּוש ֶשל ַמְּקלֹות ַהִּלְבֶנה-עֹוד ָחִריץ ְּבַטְבַלת
  ַאְלַּפִים ַוֲחֵמש ֵמאֹות ָחֵמש ַוֲחִמִּשים

  ,ְּכמֹו ֲחָתִכים ִּבְבַׂשר ַהֶּנֶפש, ָיִמים ַוֲחִריִצים
  ְּגדֹות ַהַּלְיָלה ַעד ֶשַבע ַהָּשִנים ַהִּמְתַנְּפצֹות ֶאל

  .ָלָבן ַהָּשחֹור ְּכִמְרַמת, ַהַּמר ְוַהִּנְמָהר ַההּוא
  ָשם ָעֶליךָ  ֵאיְך ָעְבדּו, ֵאיֶזה ְפַראֶיר ַמְדִליק, ַיֲעקֹב, ֵאיֶזה ְפַראֶיר ַאָּתה

  .ַהְּפָלָדה ַהחֹוֵזר ְלַמַּצב ַהִהּכֹון-ְקִפיץ, ְוַאָּתה לֹא ִנְשָּבר ַאָּתה
  ,ִּתְתּפֹס ְּבכֹחַ , ָאִחינּו ַיֲעקֹב ,ִּתְתּפֹס ַשְלָוה

  :ַהְּבלֹוף ָּכל ַהַחִּיים אֹותֹו: ִּתְתּפֹס ֶאת ַהְּפִריְנִציּפ
  ,ַּבְּבָראָרה, ְוזֹוֶכה ְּבֵלָאה, ַלֲחלֹום, ַאָּתה ִמְתַּכֵּון ְלָרֵחל

  ַההּומֹור ַהָּדפּוק- ֶזה חּוש, ֶזה ַהֶּצֶדק, ֶלה'ַיעְנקָ , ֶזה ָהעֹוָלם
  ,ַּכאַסאח ְּכִמיהֹות ְוָתִמיד ְמַקְרֵקַע לֹו-ְכִניף ָלָאָדם ַרףֶשל ִמי ֶשּמַ 

  .ִלְשַּכב ִעם ַהּלֹא ֲאהּוָבה ֶזה ְּכמֹו לֹא ִלְשַּכב ִעם ָהֲאהּוָבה
  ,ֶחֶלד-ִּפְלַּדת ַאל ְּכמֹו, ַרק ַאָּתה, ַאֲהָבה ַמֲעָלה ֲחֻלָּדה ֲאָבל ָּכל

  .ֶפל ַעד שֹוב ַּפֲעֵמי ַהֵּגאּותַהּשֵ  ַמְמִּתין ָלּה ְּכמֹו חֹוף ֶשָּבַגד ּבֹו
        

  ,ֵאיְך ִמְתַהְּדקֹות ִלְסּתֹוָתיו ֶשל ָהִאיש ַהחֹוֵזר ֶאל ֲאַבק ָהֵעֶדר
  ָהַעְרמֹון ְוַהּלּוז, ֵאיְך הּוא מֹוִסיף ַלֲחרֹט ְּבַמְּקלֹות ַהִּלְבֶנה

  ְּכִמין ִסיִזיפּוס ֶשל ַאֲהָבה ַהִּנְגֶלֶלת ְּכֶאֶבן, ַנאְגָלה ְשִנָּיה
  :fly-ֶאל הַ  stand by-א ַרק ִמִּפי ַהְּבֵאר ֶאָּלא ַגם ִמִּמְדרֹון הַ לֹ

  ַאְלַּפִים ַוֲחֵמש ֵמאֹות ָחֵמש ַוֲחִמִּשים
  .אקֹו'זַ , ָּכֵעת ַּגם ְּבָפֶניךָ , ַצְּלקֹות ְּכִמיַהת ַהֵּלב
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  ִמֶּזה ְלַבד הֹוְלִכים ּפֹה, ָשִנים ֶזה לֹא קֹוְסֶמִטיָקה
  ַעל יֹוֵסף ֶשָּטרֹף  , ַעל מֹוָתּה ֶשל ָרֵחל ֶשּלֹא ְלַדֵּבר, ַפְיְפן

  ,ֶשל ִלְּבָך ֶשָּשִנים ֶהֱאִמין ָּבם ִּבְשכֹולֹו, טַֹרף ְּבִכְזֵבי ַהָּבִנים
  .ְּבֶעֶצם ִרְשעּות ְּבִגיָדתֹו ֶשל ַהּגּוף ַהַּמְפִחיד ַאף יֹוֵתר ֵמֵעָׂשו

  ,ָיא קֹוִּבי, ְוַהַּפַעם לֹא ֶשַבע ָשִנים ְּכָיִמים ֲאָחִדים ְּבֵעיֶניךָ 
  .ַהַּפַעם זֹאת ֵאש ַחָּיה, ַהַּפַעם זֹאת לֹא ֲחָזָרה ֶגֶנָרִלית

  ח ַההּוא ִמֶורֹוָנה'ֵאיפֹה ְשִליַפת ַהִּפְגיֹון ַהְּפִזיָזה ֶשל ַהַּצְחצַ 
  ְלָרֵחל, ְלַחּכֹות ְלגֹודֹו, יֹום ַאַחר יֹום, מּול ַהֵהרֹוִאיָקה

  ֶעֶרב- ֶעֶרב, ִעם ַנְפשֹו ַהֵּלָאה, אןֶשל ַהֶּגֶבר ַהָּשב ְלִאּטֹו ִעם ַהּצֹ
  .זֹוְלגֹות ֵעָרגֹון ,ְּכמֹו אֹוָתם ְשעֹוִנים ְנַמִּסים ֵאֶצל ַדאִלי, ְוֵעיָניו

  
  ,ִמֶּנֶגד, ִּבְטפֹף שֹוֲאבֹות ֵּבית ָלָבן ְוַכָּדן ַעל רֹאָשן, ַאְך ֶּפַתע

  .ין ַמאְּכֶּוה ֶשל ֵאשהּוא עֹוֵצר ְנִשיָמה ְוִהּלּוְך מּול ַמָּבט ַהַּמְגִחיל ּבֹו ִמ 
  ֶשּלֹא ָעשֹּו לֹו ָמה ַאְּת עֹוָׂשה לֹו? ֶלה'רֹחָ , ַמה ַהִּסּפּור ֶשָּלךְ 

  ?ּכֶֹבד ָהֶאֶבן ַעל ִּפי ַהְּבֵאר ְוָכְבָּדם ֶשל ַעֶּצֶבת ּוְזַמן
  ַהְרֵּבה ַאֲחַרִיךְ , ֶּבן ֵמָאה ַאְרָּבִעים ָוֶשַבע ֲהלֹא ַגם ִּבְהיֹותֹו

  ֶשָּׂשָרה ַוּיּוַכל ִעם ַמְלָאְך ֲאָבל לֹא ִעם ֵאיֵנךְ ְוַהְרֵּבה ַאֲחֵרי 
  :ְּבִגְמּגּום ֵּגִריַאְטִרי תּוָגה ֶשָּלַעד לֹא ַתְגִליד ּבֹו הּוא ָסח ִלְבכֹוֵרךְ 
  ,יֹוִסי, יֹוִסי, ַוֲאִני ְּבבִֹאי ִמַּפָּדן

  ֵמָתה
  ָעַלי
  .ָרֵחל

  
  

  )2000חורף , "הליקון"נדּפס ּב(

  
  
  
  

  ָאִביב ַּבּגֹוָלן
  

  ,  ְּבַנַחל ְיהּוִדָּיה
  ָהֶרֶכס  -ִמְּמרֹוֵמי ַמַּפל

  ָהָעט ֵמרֹאש ַּפְרעֹות ִנְזרֹו ְקצּוֵפי ַהַּתְלַּתִּלים
  ַצח ְוִעּזּוז ְורֹוֵשף ִנְתֵזי אֹור ִמָּגְבֵהי ָהֵאיָמה ְוַהּיִֹפי 

   ֹוֵנק ֶאל מֹותֹו אֹו ָאדֹוִניס ַהָּקם ִלְתִחָּיה ְּכמֹו ִמְתַאֵּבד ַהּז
   ל ַחְרָמנּותֹו ַהִּשְמשֹוִנית ֶשל ֶאֶשד ֶּפֶרא ְּבכָ 

  שֹוֵקק אֹוִנים ָוֶשֶצף ְוצֶֹעה ְּברֹב ּכֹחֹו 
  ֵמַאְדנּות ַלַּמָּפץ ַהּצֹוֵנחַ  ,ִמִּשְפָעה ְלִיְפָעה, ְּתהֹום ֵמרֹום ֶאל

  ֶשל ַהּצּוק ַהִּנְפֶעֶרת ַּתְחָּתיו ְיחּוָמה    ַעד ִנְקִבּיּות ִנְקָּבתֹו
   ִליָלה ֶאל ַנֲהַמת ִזְרַמת ַהַּמִיםְּכַתֲאַות ּדְ 

  -ַהּבֹוֲעִרים ְּבֵאש ָקָרה ֶשל ַרַהט ְוִרְויֹון 
  ָהִעיִרית ְוָהִאירּוס  ֵּבין ְּכלּולֹות, ַּבַּבְרַּדק ַהּפֹוֵרַח ַהֶּזה, ָּכאן

  ,שּוַלִּמית-ּוְסגֹול ְּבלֹוִרּיֹות ַהַּבְרָקן ֶשָּכל ֶנֶשב סֹוְרָקן ְּבַמְסֵרק
   ַהְּברֹוָקאִדי, ֵמי ַהּבֶֹקר ֶאת ְּתֵכֶלת ְּבתּוֵלי ָהָאִביב ַהִּמְשִייצֹוִלים ְש 

  .ַעל ַמאְנַגל ְקִשיחּות ַּבִּזְלּתֹו ֶשל ָהָהר ַהּמּוֶמֶסת ְּבֶשֶמש ִניָסן
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  ,ָּכבּוש ְוָגבּוש, ֶשֶקט ְקִריְסָטִלי
  ֶשַרק ְּפִריַטת ָהרּוַח ַעל ֵמיְתֵרי ִריֵסי ָהֵעֶׂשב

  ֲחרּוֵזי ְזכּוִכית ֶחְברֹון ֶשל ְּתֵכֶלתָהֲענּוִדים ּכַ 
  ְּבַמאְסָּבחֹות ְקלּועֹות ֶאְגֵלי ְּבָדְלחֹו ֶשל ַטל ַמְשִּכים

  אֹוֶזֶרת ֵאיֶזה עֹז ָחצּוף ּוִמְתַחֵּטא ֶשל ֶיֶלד
   ָהִעְנָּבִלי, ְלָהִפירֹו ַּבְּטֶרמֹולֹו ַהַּדק

  ֶשִּצְלצּולֹו ִנְשַמע ַרק ְלָאְזֵני ְשַפֵּני ַהֶּסַלע
  אֹו ַלּכּוִכים ָּבֶהם אֹוֵרב ַהֵהד ְלמֹוִליָדיו

  אֹו ִלְתנּוֵכי ַהַרָּקפֹות ְסמּוקֹות ַהּקֹוְמְּפִליֶמְנִטים
    -ַהָּבר -ֶשל ְצָבא ַהַחְרִצּיֹות ְוִלְגיֹונֹות ַחְרַּדל

  ,ַהְּטָחִבים ְוַהחֶֹשךְ  ְּבַחְגֵוי, ָּבׂשּום, ֶשֶקט ָּכֶזה ִמְתַעֵּלף ָּכאן
  , ְרָותֹו ַהְּדשּוָאה ֶשל ַהַּואִדיִּבְׂשַער עֶ 

  ,ִּבְסַבְך ָּבֵּתי ֶשְחָין ֶשל ְמָערֹות סּוגֹות ִּבְפָטל
  ,ְּבאֶֹדם ַמְחְששֹות ִשְכרֹון ָהאֹוְּפיּום ֶשל ַהֶּפֶרג

  ,ַּבַּפְרפּוֶמְרָיה ַהַּנְרקֹוִטית ֶשל ַהַּזְעָּתר
  , ֲהלּום ֵאֶלם, ָליוִמְתרֹוֵסס ִּבְטלָ , ִמְתּבֹוֵסס ִּבְצָלָליו, ֶשֶקט ָעבֹות

  .ֵאֶלם ְרחּוש ְנָמִלים ְטעּונֹות ַּגְרְּגִרים ִּכְפסּוִקים ֶשל ִמְשֵלי
  

  ֲאָבל 
  ִמְּזַהב ְּגבּורֹות ַהָּצֳהַרִים ִּבְגלֹש ָהאֹור

  ,ְּכֵעֶדר ָהִעִּזים ִמַּגְמָלא אֹו ִמִּדיר ָעִזיז
 ָשלֹש ָוֵחִצי , ְּבָשלֹש, ְּבִהְתחֹוֵלל ְלֶפַתע

  ,ְּבִלי ַהְתָרָאה, ְּבִלי שּום ְּפֶרְליּוד, צֹות ַהּיֹוםַאַחר חֲ 
  , ַהָּצפּוי ָּתִמיד ַמְפִּתיעַ  ַהֻּמְפָלא ּבֹו ַהַּטְיִמיְנג

  ,ֵדיט ִנְפָעם ֵּבין ַהִּיְפָעה ְוַהִּדּיּוק-אֹותֹו ְּבַלְיְנד
  ,ֹות ַהֶּנֶפשַקְצֵוי ְּכל ַּתַחת ְשֵמי ַהַּכְחִליל ַהְּצלּוִלים ְּכמֹו, ַּדְוָקא ָאז, ָאז

  ,ַהִּתְקָוה-ִמְפַלס, ְשקּוי ֶּגֶשם, ִּכְתכֹול ַאְקָוֶרל ַהִּכֶּנֶרת ִּבְגאֹות ָּבּה
  ,ֵּבין ֲעֵלי ַנְעָנע ִלְנִחיַרִים, ְּבֶאְמַצע ַהְפִליְרט ֵּבין ַהְרּדּוף ְלַמָּבט

  ,ְמֻעְרֶסֶלת ֶהְמַית ַהַּטּיּון, ְּבֵלב ַהְּדָמָמה ַהּנֹוֶגֶנת ַהּזֹאת
  , ע ִּפְתאֹםֶּפתַ 

  ,ֶשֻהְּתָזה ִלְרִסיֶסיהָ  ַאִּדיִרים ֶשל ֶחְדָוה-ְּבַמַּפץ
  ,ִנֶחֶתת ִמְּשֵמי ֲאַלְכסֹון ֶשל ְּדֵלַקת ַקְרֵני ֶשֶמש' ְּבֶמָגה וֹוְלַטז

  :אֹוְקִסימֹורֹוִנית ,ָּכזֹאת ַסְנֵוִרים- ֻמֶּצֶתת ִצַּנת ַהַּמָּפל ְּבִחְנַגת
  ְּבעֶֹנג צֹוֵרב ַעד ַמְכאֹוב, ַלַּקַחתִּבְזִריָמה ִמְת , ְּבֵאש ְמַפָּכה

  ִּבְגִליַסְנדֹו ֶשל ַמִים  ְלטּוָפה- ּוְפַאת ַהָּמצּוק ַהּשֹוֶתֶתת ְשטּוָפה
    ַמֲעָרב -ֻמְרַּתַחת ִּבְזַהב ַהָּקָלל ַהִּנְשָּבר ַעל ָחֶזָה ִמְּדרֹום

  ַהּסֹוְּפָרנֹו- קֹולֹוָרטּורֹות, ַהִּשיר-י ְוִצֳּפרֵ 
  ָּכל , לֹא ִמיָלנֹו, ה ֶדה גֹוָלנֹוְסָקאלָ -ֶשל ַהָּלה
  , ַהֻּבְלּבּול, ַהּתֹור, ַהָּקִנּיֹות, ַהְּדרֹוִרים, ַהֶּצְטיֹות

   highֶשּלֹא ְצִריכֹות שּום ִציְנָּגֶלה ִּבְכֵדי ִלְפרַֹח 
   ּפֹוְצחֹות ְּבַקְנָטָטה ָּכזֹאת ֶשֲאִפּלּו ֵלב ֶאֶבן ְּכֵלב ַהַּבֶּזֶלת

  ,ִּבְּפָיאנֹו, ְּבפֹוְרֶטה, אנֹוס ִּבן עַ 'עַ , ְּכָבר ָחש
  ִנְכָנס ָהרּוַח   אֹוטֹוטֹו ֵאיךְ 
  .ָאִביב- ַּבֲאִבי

  
  ֵאיְך צֹוֶחֶקת ַהְרמֹוְנָיה זֹו ַעל , ָהא

  , ָקקֹופֹוְנַית ַהְּקַלאִּבים ֶשָּלנּו
     ,ּכֹוהֹולּוְפִריְסקֹו ְּבִעְמֵקי ָהַאלְ A. Lַעל ָּכל ַחְקָיֶניָה ֶשל ּוְדְסטֹוק ְּבֵשיְנִקין ְוֶשל 

  ַהֶּזֶמר - ֵאיְך ֵהן ְמַצְפְצפֹות ָעֵלינּו ֲחבּורֹות
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  ַהְּשכּורֹות ַיְסִמין ָוַטל, ַהַּמְגִניבֹות ָהֵאֶּלה
  ַאְסִלי, אֹוֶתְנִטי, ְמקֹוִמי ֶשל ֶמלֹוס ִצְפצּוף ָארֹךְ 

  ,  ָיָשר ִמן ַהַּמּקֹור, ֶשָּכל ֻּכּלֹו ִיְׂשְרֵאִלי
  ַעל ֶחְשּבֹוָנם ֶשל , ַהַּמְמֵזרֹות, ְוֵאיְך ֵהן ִמְתַּבְּדחֹות

  ָלה-ַאְלֵפי ַּתְרִמיָלֵאינּו ְמַבְּקֵשי ַהַּשְנְגִרי
  ְּבַיְרְּכֵתי ָהֵרי ַהחֶֹשךְ , נֹוָדע-ַּבּלֹא, ֵאי ָשם

  ַּפאז ַעד ַקְטַמְנדּו - ֶשל אֹוְרִגיֹות ָהֶאִסיד ִמָּלה
   ְמַשַּגַעתַהַחאְפָלה ֲהִכי , ְּבעֹוד ַהִניְרָואָנה ֲהִכי ְמֻנְרֶוֶנת

   ְּבֶמְרַחק ְּפִשיַטת ָיד, ִמַּתַחת ָלַאף, ִּביְנגֹו, ָּפשּוט ַמְמִּתיָנה ָלֶהם
  ֶסזֹון ָּכאן-ִשיַבת ַהַּתּמּוז ְמַדְגֶמֶנת קֹוֶלְקְציֹות ֶשל ֶדִמי ַּבְּסטּוץ ּבֹו

  ִעם ָּכל ַהַּיְפיּוף ְוַהַחְדַּפֲעִמי ֶשהּוא ָּכאן ְוַעְכָשיו ְוִחָּנם
  , ַהחֶֹרש ַהּפֹוַרַחת ַרק ֵאֵלינּו- מֹוִניתַאדְ  ְּכמֹו

   ֵמרֹון-ַרק ִּבְשמּוַרת
   ְּבָשָנה ְוַרק ְשבּוַעִים

  ,ִיְׁשָרֵאל ָיָפה ֶשל ִמְזמּוֵזי ְּכָנַפִים- ְּבֶאֶרץ
  ,אֹוָתּה ִצּפֹוְרנֹוְגַרְפָיה ֶשל ִזוּוג ְוֶשל ִקּנּון

 , הלֹא ִמִּויַאְגרָ , ֶשל ַּפְרָּפִרים ְמֻסָּמִמים ִמּצּוף
  ,ְסַחְרחֹורֹות ְּפִריָחה ּוְּפִסיכֹוֶדְליֹות ַסס ֶשל

  לֹא ִנְתַאֵּלַח , לֹא ֻמְסַחר, ְּבָכל ֶשּלֹא ִנְשַחת עֹוד
  ְּבָכל ַמה, ִּבְסִחי ְשָפִכים ְוִזּבּוֵלי ָהֵריִטיְנג

  מֹוֶלֶדת: ֶשעֹוד ֻמָּתר ִלְקרֹא לֹו ְּבִמָּלה ַגָּסה
  ִּבְמקֹום ִמִּלים ַּגסֹות יֹוֵתר 

   ְּכמֹו ֶּבַצע
  .ן"ְוַנְדלָ 

  
  )ח"ניסן תשס, "חדשות בן עזר"הופיע ּב(

  

  

  גיורא פישר

  אחרי זה

  ַהָּכחֹל ָּבֲאִויר
  ֵיֵלְך ְוַיֲחִויר
  ַאֲחֵרי ֶזה

  
  ְמֻעָּות לֹא ִיְתקֹן
  ְוטֹוב לֹא ִיְׁשּכֹן

  ַאֲחֵרי ֶזה
  

  ַמה ֶּׁשָהָיה הּוא
  לֹא ֶשִּיְהֶיה
  ַאֲחֵרי ֶזה

  
  הָּדָבר לֹא ְיַכּסֶ 

  ֶאת ַהּבֹור ֶּבָחֶזה
  

  ַאֲחֵרי ֶזה
  

  "הארץ"עיתון , "תרבות ואמנות"פורסם במוסף 
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  יואל נץ
  וולדימיר וויסוצקי

1938-1980  
החלו לצאת מפולין  19-הוויקיפדיה בלשון הרוסית יודעת לספר כי בשלהי המאה ה

. ואולי אלפי יהודים בשם וויסוצקי, רבתי ולהתפזר על פני העולם כולו מאות
הוא לא (וויסוצקי ' המפורסם שבהם היה וולדימיר סימיונוביץ

דומני שאימו הייתה  –יהודי על פי ההלכה היהודית , אולי, היה
השני היה סוחר תה גדול ; )אך אין לי עניין לחקור בדבר, גויה

הוויקיפדיה . וויסוצקי' דוד ווסילייביץ, 20- מימי ראשית המאה ה
ת שלאחר המהפכה הייתה נפוצה בשנים הראשונו, מספרת גם כי

הסוכר של ברודסקי ורוסיה של , התה של וויסוצקי: "המהתלה
מה בין : "היא לא מספרת על לץ מצוי שהיה חד חידה". טרוצקי

גודל : "והיה גם משיב" ?תה וויסוצקי לביצים של טרוצקי
שגם כיום קיימת בישראל פירמה , אבל מצוין שם..." השקיק

  ... הבעסקי ת" וויסוצקי"

משורר (רד משורר וּבַ , שחקן, וולדימיר וויסוצקי היה מוזיקאי
דמויות  30-גילם כ, שירים 700- הוא כתב ושר כ). וזמר עממי

בסרטי קולנוע ובתיאטרון והופיע בקונצרטים על פני רוסיה כולה 
בין שיריו מצויות השורות הבאות . ועל פני ארצות תבל רבות

/ רי החיים המפלצתיים שלנוכאשר את סד): "תרגום מילולי(
שלא נודעו בחוגים / חיו ברומא יהודים וויסוצקים/ -, פוררה המהפכה לאבק

  ."הגבוהים
  

בעלה של נינה מקסימובנה ליוו  –וויסוצקי ' החֵברות וסימיון וולדימירוביץ, השכנים
כי אם הראשון שייַקרה , מישהו הציע. בחבורה עליזה את נינה אל בית היולדות

בעת רדתם במדרגות . בת –ואם אישה , אות הוא שייוולד בן –יהיה גבר בדרכם 
הוא . רוחו של האב לעתיד לבוא נעכרה עליו. פגשו בשכנה ששבה ממשמרת לילה

נולד . אם ייוולד בן –מתת מלכים בימים ההם  –הבטיח לנינה שיקנה לה שעון יד 
אימו של המשורר . כמנהג היהודים, אכן בן וקראו לו וולדימיר לזכרו של הסבא

הם היו כמו כולם עניים מרודים ועניין השעון . 22בן  –האב , 26העתידי הייתה בת 
חדר - לשלושים ושמונה דירות: "... על חיי ילדותו המוקדמת הוא עתיד לשיר. נשכח

כאשר מלאו עשרה חודשים לתינוק נאלצה האם לצאת ..." רק בית כיסא אחד
ההנהלה ; ייתה ממהרת הביתה להאכיל את הילדבעת הפסקות הצהרים ה. לעבודה

  . דקות את שובה לעבודה 30-הרשתה לה ברוחב לב לאֵחר ב
. האם והילד התפנו לעבר אורל, האב נסע לחזית. 3בפרוץ המלחמה היה וולודיה בן 

גן "את ימי השבוע עשה הזאטוט ב; האם עבדה קשה וראתה את בנה רק בימי ראשון
שיום ראשון אחד בבית אמר לה ) 2003היא נפטרה בשנת (ר נינה נהגה לספ". הילדים
  ."זה כשאין גושים בדייסת סולת –כעת אני יודע מה זה אושר : "הילד

גם . האב הכיר בחזית אישה אחרת ונטש את המשפחה. אחרי המלחמה התגרשו
לעומת זאת . יחסיו של וולודיה עם האב החורג לא עלו יפה. האם נישאה בשנית

שם שירת בצבא , האב נטל את הבן לגרמניה. אהבה אותו מאוד האם החורגת
  . הסובייטי בתום המלחמה בדרגת פולקובניק והילד למד לנגן בפסנתר

הישגיו בלימודים היו . עם שובם למוסקבה החל וולודיה ללמוד בבית ספר לבנים
משחק קלפים , היה רץ לבית קולנוע, היה מחסיר שיעורים: המשמעת צלעה; טובים

ציוניו בתעודת הבגרות . ם ידידים ושותה משקאות חריפים כבר מגיל שלוש עשרהע
עבר להתגורר אצל אימו ובלחץ האב החל ללמוד במכון  1955בשנת . היו גבוהים

שקד בצוותא עם חבר ללימודים במשך רוב , בתום הסמסטר הראשון. להנדסת בניין
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תי לקראת המשך על שרטוט שהיה משמעו 1956שעות הלילה של ראש השנה 
שפך עליו וולודיה את שאריות הקפה מן  –אחרי שהשלים את שרטוטו . הלימודים
אלך להיות ", אמר באנחת רווחה" נגמר, זהו. "לנגד עיניו הנדהמות של החבר, הקנקן
  !"שחקן

אבל במשך כמה שנים . בקלות, למרבה הפלא, לבית הספר למשחק הוא התקבל
רד הוא החל להופיע בשנת בתור ּבַ . תפקידי משנהבתום לימודיו נאלץ היה לגלם 

אבל לא הגיעה לכדי סיומה , הופעתו הראשונה זכתה להצלחה עצומה. 1959
והוא , באולם הקונצרטים נוכח היה המועמד לפוליטביורו החבר פוספילוב: המתוכנן

  . דרש שתיפסק הופעתו של הזמר הצרוד
בכך הוא פתח בסדרה של ". קעקועה"כתב וויסוצקי את שירו הראשון  1961בשנת 
, תאל רומנסות אורבאניו –ובסגנונם , שבתוכנם מתייחסים על עולם הפשע, שירים

הציבור דימה לזהות אותו עם . אל פולקלור של העולם התחתון ואל שירי זימה
ובמשך כל חייו נאלץ היה להכחיש גרסאות שונות ומשונות מן הביוגרפיה , גיבוריו

מלווה את עצמו , הופעותיו הראשונות היה עורך בחוג ידידיםאת . שלו כביכול
כתב ושר על . וכעבור זמן קצר הופיע בערבים פומביים ובקונצרטים, בגיטרה
אגדות , סאטירה על תמונות מחיי היומיום, יצר סדרה של שירי ספורט, המלחמה

 תלאריוככל שגברה הפופו. סיפורים אלגוריים על בעלי חיים ועוד כהנה וכהנה, עם
הודפסו  1968בשנת . שלו כך גברה בחוגי השלטון אי שביעות הרצון מהופעותיו

מאמרים בהשראת השלטונות אשר הוקיעו את יצירתו והדביקו למוניטין שלו גוון 
מ "אבל אזרחי בריה. האפשרויות לפרסם ולהקליט מיצירתו נחסמו בפניו. של עבריין

הוצאה כספית (היו רוכשים רשמקולים 
ולו רק , !)תה גבוהה ממשכורת חודשיתשהיי

. איש משֵכנו, כדי להקליט את שירי וויסוצקי
שמות של רבים מגיבורי שיריו נתקבעו בפי 

. העם כדמויות המסמלות תכונות ואופי
. יצירתו שופעת בכפל משמעויות סמנטיות

בולט כיוון פוליטי , טכסטים רבים שלו- בתת
באחרים חבוי עומק פילוסופי , מובהק

טכסטים - בתת. משתמעות מהם הכללותו
!) שומו שמיים(כי יתכנו , נוספים הוא קובע

כלפי והשקפות שונות וסותרות כלפי בעיה 
, אך מעל כל אלה. תופעה כזו או אחרת

וויסוצקי העשיר את השירה בלשון של שיג 
בדמויות , ושיח של משלב דיבורי יומיומי

הוא . צבעוניות ובאורח סיפורי נוקב וחריף
הושפע על ; ושפע על ידי השירה הפוטוריסטית שראש וראשון לה היה מאיקובסקיה

על ידי  –בולגקוב וכן , נקו'זושצ, כמו באבל 30-וה 20- ידי יוצרים של שנות ה
, אבה'אחמדולינה ובעיקר על ידי אוקודז, ווזנסנסקי 60-מודרניסטים של שנות ה

  ". שיר מפי מחברו"אשר היה למייסדה של הסוגה 
בעקבות משחקו , 1964פרסומו הנרחב ככוכב של תיאטרון הוא כבש רק בשנת  את
רוסית כשחקן גדול הוא זכה בשנת -לתהילה ולהכרה כול; "ואן'הנפש הטובה מסצ"ב

  . כאשר גילם את המלט ומילא תפקידים ראשיים בסרטי קולנוע רבים 1971
  

השחקנית . שניםוקובה נמשכו קצת פחות מארבע 'נישואיו עם השחקנית איָזה ז
כי ערב אחד היא הגיעה אל בית המלון בלנינגרד , לודמילה אברמובה מספרת

פצוע , בדרכה נקרה אדם שתוי. לקראת השתתפותה בצילומים לסרט, להתארח בו
ניסתה . היא לא הכירה עדיין את וויסוצקי. לגופו חולצה פרומת כפתורים, בראשו

היא ; הייתה ברשותה אף לא קופייקה לא. אך האיש ביקש ממנה כסף, לאגוף אותו
לודמילה . גם למכריה לא היה כסף. ביקשה עבורו כסף מן המנהלת ונענתה בשלילה
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אותה לידיו של ומסרה  –הסבתא ירושה מן  –הסירה מאצבעה טבעת עם יהלומים 
שעם , וויסוצקי הפקיד את הטבעת בהנהלה כערבות והבטחה. איש זר לה לחלוטין
שם הם , אחר כך עלה לחדרה של לודמילה. כלי האוכל אשר ניפץ בוקר ישלם בעבור

העיתונים . מנישואין אלה נולדו שני בנים ארקדי וניקיטה. ערכו את ההכרות ביניהם
אשר נולדה בעקבות רומן סוער , מיעטו לספר שיש לו לוויסוצקי גם בת בשם נסטיה

אימא והבת נמנעות ה. הבלונדינית יפיפיי, שניהל עם השחקנית טטיאנה איבננקו
כיום מראיונות לתקשורת ונמנעות גם מן התביעה להכיר בקרבתן המשפחתית 

מרינה , ממוצא רוסי ההכיר וויסוצקי בפאריס שחקנית צרפתיי 1967בשנת . למשורר
על אהבה עמוקה זו נכתבו ברוסיה מאמרים . שהייתה לאשתו השלישית, ְוַלאדי

בכמה עיתונים וכתבי עת ברוסיה ראיונות  והנה לא מזמן הופיעו. וספרים לא מעט
. בהם היא מספרת על יחסיה עם וויסוצקי, ירמולניק-עם אוקסנה אפנאסייבה

אין "משיב על כל השאלות בנוגע לאוקסנה ב) בנו של המשורר(ניקיטה וויסוצקי 
  ".תגובה

  
היום , אימא: "הרגיש וולודיה רע מאוד ואמר לאמו 1980ליולי של שנת  24- בערב ה

והנשים  הרופא שטיפל בו בשנותיו האחרונות ביצע בו פעמיים החייא..." אני אמות
במשך שלוש דקות ביקר וולודיה בעולם שכולו טוב וחזר . אותו ארוכות בלילה ההוא

  ...ולבסוף הסתלק לבלי שוב, משם
  :אבה ספד לו בשיר'ּבּוַלט אוקודז

  
  ָבה'ּבּוַלט אֹוקּוְדזַ / על וולודיה וויסוצקי 

  יואל נץ: וסיתמר
  

  :ִויסֹוְצִקי ִׁשיר ֶזֶמר ָרִציִתי ִלְבּכֹותֹולֹוְדָיה ַעל 
  .עֹוד ֶאָחד ֶׁשָּצַעד ְוָנמֹוג ָׁשם ֵמֵעֶבר ַלֶּדֶלת

  ...ִּכי ִהְקִּדים ֶאת ֵנרֹו ְלַכּבֹות, ֵיׁש אֹוְמִרים ִּכי ָחָטא
  .ַצִּדיִקים ֻמְׁשָלִמים ֵאין ַּבֶחֶלד - ָּכְך ָיַדע ַרק ִלְחיֹות 

  
  .ָּבֲעֵקבֹות ַהַחִּמים ַּגם ֲאַנְחנּו ִנְפַסע ִלְבִלי ׁשּוב

  .ַהְּפִריָדה ֶּתֱאַרְך ֶרַגע ָקט ְוַדְרֵּכנּו צֹוַלַחת
  , ָהָאהּוב רּודקֹול ַהָּבס ַהּצָ  סֹב ָנא סֹב ְסִביב מֹוְסְקָבה

  .ַּגם ִנְבֶּכה ְמַעט ַיַחד, ַּגם ִנְצַחק, ַוֲאַנְחנּו ֵנֵׁשב
  

  ,ִויסֹוְצִקי ִׁשיר ֶזֶמר ִּבַּקְׁשִּתי ִלְׁשזֹרה ֹולֹוְדיָ ַעל 
  ...ֶהָחרּוז לֹא ָּתַאם ֶאת ַהַּלַחן, ַאְך ַהָּיד ָרֲעָדה

  , ֶׁשל מֹוְסְקָבה ָנֲחָתה ֶאל ַהְּׁשחֹורָרה ֹוְׁשחֲחִסיָדה 
  .ֲחִסיָדה ְלָבָנה ֶׁשל מֹוְסְקָבה ִּבְמרֹום לֶֹבן ְרִקיַע ּפֹוַרַחת

  
הימים היו . די זכה המשורר ללוויה ולטכס קבורה אנושייםבזכותה של מרינה וולא

, באצטדיונים מחלקים היו במרץ רב מדליות. ימי המשחקים האולימפיים במוסקבה
ניב 'גלינה ברז. תעורר שערורייה בינלאומית, שהיא נתינה זרה, וחששו פן האלמנה

א על פתח עם רב מאוד החל לצבו. טלפנה אל אביה ומזכיר המפלגה נתן אור ירוק
תור המלווים התארך לכדי חמישה . בו הוצב הארון, התיאטרון שעל הטגאנקה

 הכול ידעו את מילות השירים על פה. מכל החלונות רעמו שירי וויסוצקי. קילומטר
ההמונים הבינו כי . למרות שאף לא שורה אחת מיצירתו ראתה עד אז אור בדפוס

ים החלו מעבירים את הפרחים מיד אל לא יזכו להגיע אל ארונו של וויסוצקי ואנש
אולפני . נהר של פרחים זרם אל פנים התיאטרון. יד מי שניצבים היו לפניהם

ציוד  –ואולי , הסרטים הדוקומנטאריים חסרו דווקא ביום ההוא סרטי צילום
ואולי לא היה בה בלווייתו של וויסוצקי די עניין עבור ההיסטוריה בעיני , כלשהו
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וביום צאת הלוויה לדרך , ים גדשו את הרחובות במשך מספר ימיםהאנש. השלטונות
אף על פי שלא , היו כל גגות הבתים שסביב כיכר טגאנקה גדושים בני אדם אבלים

למעט מודעה צנועה שתלויה הייתה , פורסמה אודות קיום הלוויה כל הודעה רשמית
". סוצקי נפטרהשחקן וולדימיר ווי: "מתחת לחלון קופת הכרטיסים של התיאטרון

שהצגתו אמורה הייתה , "המלט"אף לא צופה אחד החזיר את הכרטיס שרכש למחזה 
  .הכול שומרים את הכרטיס למזכרת –להתקיים יומיים אחרי מות השחקן 

 
  שירו של הזמר מול פני המיקרופון

  יואל נץ: תרגום מרוסית

  
  .ָהאֹור ַעל ַהָּפִנים, ֵעיֵני ָּכל ִּבי

  :ְולֹא יֹוֵתר ִהיא, י זֹועֹוד הֹוָפָעה לִ 
  .ְּכמֹו מּול ָהִאיקֹוִנין, מּול ִמיְקרֹופֹון ִנָּצב

  !ְך ֶׁשל ֶיִריְּכמֹו מּול ָחרָ  - ַהּיֹום , לֹא - לֹא
  

  -ַהִּמיְקרֹופֹון אֹוִתי לֹא ְמַחֵּבב  
  .ְצִרידּות קֹוִלי ַעל ִאיׁש ֵאיָנּה ֶנְחֶׁשֶקת

  -ָׁשם ְּכֶטַפח ֲאַזֵּיף  -ִאם ַרק ֵאי
  .ִלי ַרֲחִמים ַיְגִּביר ִלי ֶאת ַהֶּׁשֶקרּבְ 
  

  ,אֹורֹות ָּפָנס ְמַסְנְוִרים ֵעיַנִים
  , ב ִמן ַהַּקְרַנִיםִנְצרָ , ּגּוִפי ּדֹוֵאב

  ,ְלָכל ַהַּזְרקֹוִרים ֲאִני מֹוֵקד
  !לֹוֵהט!.. ְולֹוֵהט

  
  .ְׁשִמיָעתֹו ַחָּדה ִמן ַהַּסִּכין, הּוא

  .כֶֹׁשרְולֹא ִאְכַּפת לֹו ִאם ֲאִני ּבְ 
  ַרק ִאם, ַהְּמֻנָּול ָיִניַח ִלי

  .ָּכל ְצִליל ֵמִגיַח ִמְּגרֹוִני ְּביֶֹׁשר
  

  ,ָצרּוד קֹוִלי ְּבאֶֹפן ְמֻיָחד
  ַאְך לֹא ָאִעיז ִמִּני ִסְגנֹון טֹוָנִלי
  ,ִלְסטֹות ַהּיֹום ְולּו ַרק ְּבִמְקָצת

  .ִיְהֶיה סֹוִפי ַאְך ַמר ָוַרע ִלי - לֹא וָ 
  

  ְּכמֹו ַעל ַצָּואר ָּגִמיׁש ַהִּמיְקרֹופֹון
  ְּכמֹו רֹאׁש ָנָחׁש ֶׁשֶּלַקח ְיַלְּמֵדִני

   - , יׁשּכִ הּוא יַ  - ִאם ֶאְׁשַּתֵּתק ְלֶרַגע 
  !ַאֶחֶרת ְיִמיֵתִני  - ַחָּיב ָלִׁשיר 

  
  
  

  חיה ופעהולדימיר ויסוצקי בה –קישור לסרטון וידאו 
 

  :ְׂשנּוא ַנְפִׁשי, ָּתנּועַ ֲעצֹר ְוַאל 
  !ַמְכאֹוב ַרע  -ָׁשְתָך ּכָ הַ , ַאָּתה ַאְרִסי

  .ִּביַע ְנָחִׁשיםֲאִני ַהּיֹום ַמְׁש 
  .ִּביַע קֹוְּבָרהֲאִני ַמְׁש  -ֲאִני לֹא ָׁשר 

  
  ֶאת ַהְּצִליִלים חֹוֵטף הּוא ִּבְמקֹור 

  .ּגֹוָזל ֻמְרָעב ֵמעֶֹמק ַהַּגְרֶּגֶרת
  ת ָיַדי ִּתְקׁשֹרְּכֶׁשַהִּגיָטָרה אֶ 

  !ִיְתַקע הּוא ְּברֹאִׁשי ַּכּדּור עֹוֶפֶרת
  

  !ֵאין ַּדי, ֵאין סֹוף, ֵאין ֵקץ ְלָכךְ !.. ְוׁשּוב
  ?ִמי ָּבֶכם יֹוֵדעַ   -ַמה ִּמיְקרֹופֹון הּוא 

  ְלֶפַתע הּוא ַלְמַּפד ֶאל מּול ָּפַני
  .ֵאין ִמיְקרֹופֹון זֹוֵרחַ , ֵאיִני ָקדֹוׁש

  
  !"ףַהְך ַּבּתֹ"ׁשּוטֹות ְּכמֹו ְנִעימֹוַתי ּפְ 

  - ַזִית  ַאְך ִאם ִמְּצִליל ֱאֶמת ֶאְסֶטה ּכְ 
  ִמֵּצל ַהִּמיְקרֹופֹון ִמָּיד ֶאְחטֹף 

  .ְסִטירֹות צֹוְרבֹות ַעל ְׁשֵּתי ַהְּלָחַיִים
  

  ָהאֹור ַעל ַהָּפִנים, ֲאִני מּוָאר
  ?ְלֶׁשֶקט אֹו ְלֶמִרי -ּפֹות צַ ְלַמה ּלְ 

  ְּכמֹו מּול ָהִאיקֹוִנין, ִנָּצב מּול ִמיְקרֹופֹון
  !ְך ֶׁשל ֶיִריל ָחרָ ְּכמֹו מּו -ַהּיֹום , לֹא-לֹא

 

http://www.youtube.com/watch?v=hWEOaosGDi0


24 
 

  די בן עמידֹו

  עֹונֹות

1  

   ָּתחּום ַהַּנַחל ֶעְבֵרי ץִמְרּבַ 
  .ְמצּוִקים לצֵ 

  ִמְׁשָקָלם עֶֹצם, ָעָפר ָוֵאֶפר ִצְבֵעי
   ָהַאּלֹוִנים ץַמֲאמַ  ּכֶֹבדם עִ 

   ַּבֶּסַלע ְלִהָּבנֹות
  .ִּפְריֹוָנם ּלּוחַ ִׁש  ַקּלּותל אֶ 
  

  ַהַהְרּדּוִפים ֵמרֹוץ ִהְתַלְּקחּות: ְלַמָּטה
  ִליָלךְ  ְנָהַרת, זֹוֶרֶמת

   חֹוֶפה ָרץ ַּגג
  ַּתְחִּתית ֵמי- רזֵ 

   ַהַּגַעׁש ֵמֶהְעֵּתֵקי זֹוֶרֶמת ׁשּוב ָלָבה ְּכמֹו
  .ָּכזֹו עֹוָנה אֹו
  

  ֻמְׁשָלךְ  ֻּכְתָנה לּוקחֲ : ְּבַסְך ַהּכֹל
  ַהַּנַחל לּוֵקיחֲ ל עַ , ָורֹד
 .ַהֶּנְחָׂשף ֵמיַמִיךְ ל ל צֵ עַ  ַמְרִעיׁש ַהֵּלב ְוֵאיךְ 

  
2 

  ַּבְרָקִניםל אֶ  ֻּתְקַׁשח ֶׁשַהְּפִריָחה ִויִהי
  ִׁשיָרה יֹאְמרּו ָיֵבׁש ְּגִדיָלן ִרְׁשרּוֵׁשיי ּכִ  ִויִהי
   ְזָרִעים ַמְפִריָחה ָהרּוחַ ק רַ  זֹו
  .ִראׁשֹוִני ַקִיץ לאֶ 
  ...ַּבַּמֲעָרב קָרחֹו ָים ֵיׁש

  ?ַלחֶֹרף ָהֲעָנִנים ֶנֱאָגִרים ֵהיָכן
  .ָהָהר ִּבְׁשִביל ְׁשָלִגים ֶׁשְּיַכֵּנס ַלֲאפִֹרים רֹוֶעה ָׁשםי ִמ 
  

  :ָאַמְרְּת  ְוַאְּת 
  :ְוַגם, "ִּתינֹוק ָלנּו ִיְהֶיה"
   ָּתִמיד ֲאִני, ְלִהְתַעֵּכב ְּבִלי ָּתׁשּוב"

  ".ּואַהה ַּבחֹוף ְּכֶׁשַאָּתה ּדֹוֶאֶגת
  
  ַיֶּבֶׁשת-ֲחִצי ִּבְטַוח ֵמַהַּגִּלים ָעָלה ָׁשקּוףד אֵ 

    ִחַּׁשְבִּתי ַוֲאִני
   מֹוֶנה, ָאִביב ִׁשְלֵהי ְּבעֹודֹו ַהחֶֹרףת אֶ 

  .ְמַרֲחִפים ְּבַאְבָקִנים
  
   ַהְּׁשטּוָחה ַהֶּבֶטןל י עַ ִח לֶ  ְלַהִּניחַ ... ָאה
   ִּבְמבּוָכה ְלַחֵּיךְ  .ֲעַדִין –
  ְוָכאן ,ַהּזֹו ָנהָהעֹול אֶ 

  ִטְּפׁשֹות ַהִּמִּלים. ַהַּמִים ִמְתַּכְּנִסים ְּכָבר
   ַהַּקִיץ ֵראִׁשית ְּבתֹוךְ  ְּפזּורֹות
   ְלַעְלֵעל
  .ִׁשְלׁשֹום ַּבֲאָהֵבי
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3  

  ַהַּמִים יִמְקוֵ ל עַ  ֶׁשּצֹוֵמחַ  לּכֹ
  .ְצפּוָפה ַהְמָּתָנהּבְ  ָׁשרּוי

   ִּתְלַהט ִניתַהּׁשָ , ַלַּקִיץ ְּבטּוחֹות ִּתְקוֹות
  ָארֹךְ  ַהּיֹום ְּכֶׁשִּיְהֶיה

   ַּבּבֶֹקר ַהְּלָבָנה ַהִּדְבָׁשה יחַ ם רֵ עִ 
  .ְּגָמִאים ִּבְסַבךְ  ָחבּויין לִ קֹונְ רַ ל פְ ׁשֶ  ִסיְגָנל ְקִריַאת

  
  ,ַאְמנּוִנים זּוג

   ַהחּוָצה ַיְׁשִקיף, רֹאׁשל אֶ  ַצד רֹאׁש
   ִמידּותצְ  ,ִסירּותְּמ לַ  ַׁשֶּיֶכת ַהַהְמָּתָנה. ַּבחֹול ִמֻּגָּמה
  .ֶהָחבּוי לאֶ  ּתֹוכֹו-ּתֹוָכּה

  
  ֵלאּות-ֲאֻרֵּכי ָיַמִיךְ  ִיְהיּו ַּבַּקִיץ

  ְקָצִרים ֵלילֹות ְּבִמְׁשֲאלֹות ָיַמי .ְמֵלִאים
   .ְּפָרִחים ִיָּמְלאּו ָׁשַדִיךְ 
   ַהְּנִביָטה ַאֲחֵרי
   פּויַהּצָ  חֶֹרףּבַ , ֶׁשִּיְתַּכֵּנס ַהָּירֹקל ּכָ  ְּבתֹוךְ 

 .ְלֵהָראֹותי הִ יְ 
 
  

  אלישבע גל

  חוזר חלילה
  ֶלֶכתְּכֶׁשָּקמּו לָ 

  ׁש ַהֶּמְלַצרִנּגַ 
  ְּבָידֹו ַמְטִלית

  ָמָחה ֵמַהֻּׁשְלָחן
  ֵּפרּוֵרי ֵמיִלים ֶׁשָּנְׁשרּו ָׁשם

  ְוֶׁשֶטף ִּדּבּוִרים
  .ֶׁשִהְצַטְּברּו ְּבַתְחִּתית ְסָפִלים

  
  :הּוא יֹוֵדעַ 

  ָמָחר ָיׁשּובּו
  ,אֹוָתּה ָׁשָעה ַעְצָמּהּבְ 

  ְּבאֹוָתּה ָעְצָמה, ְּבאֹותֹו ַזַעם
  ד אֹותֹו ֻׁשְלָחן ַמָּמׁשְליַ 

  ִויַנֲערּו ֵמֲעֵליֶהם
  ,ַמָּׂשא ַּכֲעֵסיֶהם

  ַיְׁשִליכּו ִמִּכיֵסיֶהם
  דֹותׁשָ ֶחְטֵאי חֲ 

  ֲעוֹון ֲאִדיׁשּות
  ְּכעֹוְמִדים ַעל ְׂשַפת ִמְקֵוה ַמִים

 .ְוחֹוֵזר ֲחִליָלה
  

2008, "עקד"הוצאת , "איש עולם: "וך הספרמת
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  פנינה פרנקל

  הריח הטוב 
  .ִהיא ָׁשְכָבה ָׁשם ּוִבְּקָׁשה ִסיַגְרָיה ְלִפיהָ 

  ִלְנׁשֹף ַּדּקֹות ֶׁשל ִמּלּוט ִמּתֹוְך ֲחלֹום ֶׁשָּגַוע
  .ֶהָעָׁשן ִמַּטְּבעֹותַּבְּכָתִמים ֶׁשִּנְצְרבּו 

                
  ת ְמַגְלְּגלֹות ְּבַמֵּטה ַסִּמים ֶאת ְׁשֵאִרּיֹות ַחֶּייָה ֶאְצָּבעֹות ְּגרּומֹו

  אֹוֲחזֹות ְּבׁשֶֹקת ַּדִּקיָקה ְספּוָגה ְּבַסם ַחִּיים ַאֲחרֹון
  ְלַחֵּיְך ִמּתֹוָכּה , ׁשֹוֶאֶבת ֵריָחּה ְלִהְתַמֵּלא

  .ֶׁשָהיּו -ַלָּיֶפה ְוָלָאהּוב , ַלּטֹוב
  

  ָהָיה ה ּׁשֶ ּטֹוב ֶׁשל מַ ר ֵּביֵנינּו ַרק ָהֵריַח הַ ְונֹותַ 
  ּוְגִליֵלי ָהֵאֶפר ֶׁשָּנְׁשרּו ְלַצד ַהַּמֲאֵפָרה

  ה ִּפְּזרּו ּוָמֲחקּו ֶאת ָּכל מָ 
  .ֶׁשָּיכֹל ָהָיה ִלְהיֹות

  
  
  
  
  

  אסתר חנוך

  ילדה של שואה
  ַהִּמָּדה ַהְּנכֹוָנה 

  ָּכְך ָלַמְדִּתי ֵמִאִּמי 
  ֵאיָנּה ַּדְוָקא 

  הַהִּמָּדה ַהַּמְתִאימָ 
  ַהִּמָּדה ַהְּנכֹוָנה

  ִהיא ַהִּמָּדה ַהְּבטּוָחה
  ְוֵאין ְּבטּוָחה 

  ִמִּמַּדת ַהְּמֻמָּצע
  

  ִמַּדת ַהְּמֻמָּצע
  עֹוָׂשה אֹוָתְך ְׁשקּוָפה

  
  ַעל ֵּכן ְּבָגַדי 

  ְּגדֹוִלים ִמִּמָּדִתי
  ְוַחַּיי ְקַטִּנים 

  ְּבִמָּדה אֹו ְׁשַּתִים 
  ְּכֶׁשְּקָצת ַצר ּוְקָצת לֹוֵחץ
  ֲאִני ְמַקֶּבֶלת ֶאת ַהַהְגָּבָלה
  לֹא ּבֹוֶלֶטת ְולֹא ַמְבִליָטה

  ִנְזֶהֶרת ֵמַעִין ָרָעה
ְּבטּוָחה
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  יוסי גמזו

  :)Wallace Stevens( ואלאס סטיבנס
  ..."ֲאִני ַעְצִמי לֹא ָּפחֹות ָהִייִתי"

  
  ):1879-1955(כתב ואלאס סטיבנס  The Dial העת-לעורך כתב 1922במכתב משנת 

הוא כיהן רוב (חוק -הנני איש. את הציּונים הביאוגראפיים, אני מקווה, חסוך ממנית"
והריני מתגורר בעיר הארטפורד שבמדינת ) ביטוח גדולה-דין ועבד בחברת- ימיו כעורך
אף לא כאלה , אך אין אלה פרטים משעשעים -קונטיקוט 

אישיותו של סטיבנס היתה ..." המגלים גדולות ונצורות
, ומאוד בלתי בוהמית" מרובעת", למהדרין- יתתמיד אזרח

לכאורה זה -ניגוד(אף כי בשירתו היה מודרניסט מובהק 
גם הוא משורר , אליוט. ס. את ת, כידוע, איפיין גם
אף כי היגר ברבות הימים לאי הבריטי , אמריקאי

  ").נתַאנְגֵלז"ו
  

, ובעיקר תהילתו, תהליך ִהתקּבלּותו, ּפירסומו כמשורר
הוא פירסם : סטיבנס בסימן של איחּור מתמידעמדו אצל 

קובצו , Harmonium-ו 35את ביכורי שיריו רק בגיל 
, משירתו המוקדמת. 44ראה אור רק בהיותו בן , הראשון

, Poetryשל  1914בגיליון נובמבר  Phasesלפני פירסום 
אך גם אם . 1913-לא נותרו כיום אלא שורות ספורות מ

אין , ה הפיוטית שאיפיינה אותו שנתיים מאוחר יותרטרם סיגל לו אז את השליט
מעוז השירה  Poetryהיה  1912מאז . אלה בשום פנים שירי נעורים ובוסר
" אחד מן הכנּופיה"וסטיבנס נעשה מכאן ואילך , ב"המודרניסטית האמריקאית בארה

משוררים אלה זכו להערצת העילית . כהגדרת ידידו ויליאם קארלוס ויליאמס
אך האישי , טואלית המצומצמת בשירתם המטופחת ובהומור הדיסקרטיהאינטלק

ִהתּפּכחּות של "יכול היה לכתוב שיר כמו , זּולת סטיבנס, איזה משורר. שלהם, מאוד
  ?"10שעה 

  
  ַהָּבִתים ְמֻאְכָלִסים ְּכִבְרָפִאים

  .ֶעֶרב ְצחֹורֹות-ְמלֹותְּבִׂש 
  ,ַאף לֹא ַאַחת ֵמֶהן ְיֻרָּקה

  ,ית ְּבַטָּבעֹות ְיֻרּקֹותַאְרְּגָמנִ  אֹו
  ,אֹו ְיֻרָּקה ְּבַטָּבעֹות ְצֻהּבֹות
  .אֹו ְצֻהָּבה ְּבַטָּבעֹות ְּכֻחּלֹות
  ,ַאף לֹא ַאַחת ֵמֶהן מּוָזָרה

  ַּתְחָרה- ְּבַגְרֵּבי
  .ְוַאְבֵנִטים ְמחָֹרִזים

  ַהְּבִרּיֹות ֵאיָנם ִמְתַעְּתִדים
  .ִליטֹוִריָנה ִמּסּוגָים -ְוֶחְלזֹונֹותַלֲחלֹֹם ַעל קֹוֵפי ַּבּבּון 

  ,ַסָּפן ָיִשיש, ּפֹה ָוָשם, זּוַלת
  ,ָשתּוי ְוָרדּום ְּבַמָּגָפיו

  ְנֵמִרים לֹוֵכד
  .ֲאִויר ָאדֹם-ְּבֶמֶזג

  
  ,nonsenseאך קורס מיד להּומור מסּוייג של , השיר נפתח במאניירה סימּבוליסטית

לפני ) ים- וחלזונות ּבּוןקופי ּבַ (צפויים - שאחריו הוא ממשיך בהרצאת פרטים בלתי
הסּפן במגפיו מעלה על : בשּורותיו האחרונות, קליל, שהוא חוזר לסימבוליזם חופשי
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של קּוְּבִרֶיה שהיה ּבאופנה בין המודרניסטים האמריקאיים " אנשי הים"הדעת את 
עם (' יל ָלאפֹוְרז'כמו ז, יחד עם שאר הסימּבוליסטים, אליוט. ס. בזכות עזרא ּפאּונד ות

מושפע " Cהקומיקאי והאות "שירו של סטיבנס ). למרבה התמיהה, תיאופיל גֹוְטֶיה
והשפעה זו ניכרת בשירים ' ישירות מן הקארנאבאלים של גוטייה וּפיירו לאפורז

הוא התמחה ַּבשירה הצרפתית ומאוחר יותר ּפינתה אצלו השּפעת . נוספים שלו
לא . שההּומור המעּודן שלו הקסים אותו, את מקומה לזו של ִגיֹום ַאּפֹוִליֶנר' לאפורז

, ההשראה ששאב. פחות השפיעו עליו ציוריו של הצייר הצרפתי הנודע ָראּול ְדיּוִפי
האיש עם "כגון , זמנו ניּכרת אף בשמות שיריו- מהישֹגיו של הציּור המודרני בן, ּכמשורר

. ועוד" רור ּפרחים ַּבשמשצ", "איש ּובקּבּוק", "ֶאטיּוד של שני אגסים", "הגיטרה הּכחּולה
  . הציּור גירה את דמיונו הּפיּוטי

  

  ?מי שכח את הציּפור
  

) דימּויים(לפיה עיקר השירה נתמצה ַּבתמּונות , היה אסּכולה ּפיּוטית יִניְזם'הִאיָמאזִ 
יניסטיים דרשּו מן 'המשוררים האימאז. יוצא של תמּונות אלּו-הנפש שהּוא ּפַֹעל- ובהלוך

ּבאופן . ּבהירּות ַּבתיאּור וִהשתחררּות ִמַּכְבֵלי הִמשקל והחריזה, ז ּבמיליםהשירה ריּכּו
הפך אף סטיבנס , יניסטיים הפכּו את שיריהם לתמּונות'ּכשם שהמשוררים האימאז, זה

ממנּו , "דרכים של ִהסתּכלּות ּבקיכלי 13" שיריו הידּוע-ּכמו ּבמחזור, את שיריו לתמּונות
 :שירים 5תרגּומם של , תּכדּוגמי, נביא ַּבזה

  
       I  

 
  ֵּבינֹות ֶעְׂשִרים ָהִרים ְשלּוִגים

  ָּדָבר ָיִחיד ֶשָּזע
  .ָהְיָתה ֵעינֹו ֶשל ַהִּקיְכִלי

  
II  
  

  ּתֹוָדעֹות ָהִייִתי-ְּתַלת
  ְּכֵעץ

  .ֶשּבֹו ְשלֹוָשה ִקיְכִלים
  

III 
 

  .ַהִּקיְכִלי ִנְסַּתְחֵרר ְּברּוחֹות ַהְּסָתו
  .ט ִמן ַהַּפְנטֹוִמיָמהָהָיה ֶזה קֹרֶ 

  
VI 

 
  ֶאת ַהַחּלֹון ָהָארֹךְ  ְנִטיֵפי ַהֶּקַרח ָּגְדשּו
  .ִּבְזכּוִכית ַּבְרָּבִרית
  ִצּלֹו ֶשל ַהִּקיְכִלי

  .ָרצֹוא ָושֹוב, ָחָצה אֹותֹו
  ַהֶּנֶפש- ֲהלֹךְ 

  ִהְתָוה ַּבֵּצל
  .ִּבְלִּתי ְמֻפֲעָנחא נֹוׂשֵ 
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XIII 
 

  .ַרִיםַהָּצהֳ - ֶעֶרב ָהָיה ָּכל ַאַחר
  ַמְשִליג ָהָיה

  .ְועֹוֵמד ְלַהְשִליג
  ַהִּקיְכִלי ָיַשב

  .ָהֶאֶרז- ְּבַבֵּדי
  

, ּכבר ִּבקריאה ראשונה, מה שמאפיין אותם. יניסטיים מּובהקים'אלה הם שירים אימאז
הצגת (ִהסתּפקּות מינימאליסטית ּבחיוּוי , ּבמילים) וצימצּום(ריּכּוז : הן התכּונות הּבאות

ּכאשר הלשון הּפיּוטית נטּולת חריזה ּומצטיינת , יּפּול ישיר ּבאותו נושֹאוט) הנושֹא
הקיכלי של סטיבנס ריאלי לאין ערוך יותר מן . ּבהיעדרו המּוחלט של משקל סדיר וקבּוע

זהּו עוף שאיננּו יוצא ִמּכֵדי . הציּפורים המרחפות ּבעולמה של השירה הסימּבוליסטית
של ֶאדָגר " העורב", אם ִנָּזֵכר לרגע ּבהיּפּוכו הקיצוני(ורש ּכ ֵס ֶמ ל מפ-ִנדרש ואיננּו ְּפשּוטֹו
שהיה אחד ממקורות השראתם של המשוררים הסימּבוליסטיים  אותו ּפו, ֶאֶלן ּפֹו

המהּפכני של " יסעּור"ּבַ , מאוחר יותר, או אפילּו  -ָמאַלְרֶמה ואחרים , ּבֹוְדֶלר - ּבאירופה 
אם מּותר , זהּו). מֵעטֹו של ּביאליק" אל הציּפור"ּבמּובהק של -יוניתאו ַּבציּפֹור הצ, גורקי

המסרב לַסֵּמל דבר מלבד את עצמיּותו הציּפורית , אֹוְרִניתֹולֹוִגי, קיכלי ֶאקֹולֹוִגי, לומר ּכך
הּוא מבטא ּביטּוי נקי ..."). ֲאִני ַעְצִמי ָהִייִתי: "ּכפי שהעיד על עצמו סטיבנס ּבשיר אֵחר(

ִמתּבוננת של המשורר המרּותק - את הסתּכלּותו הַצָּפִרית סמלנּות או ֶמטֹוִניִמיּות ץִמֶּשמֶ 
גרם  ,1917- שהתּפרסם ב, שירים זה- לא ייּפלא שמחזור. והתנהגּותו אל תנּועותיו

הואשם סטיבנס ּבמאנייריזם , למשל, ּכך. חוטמה של הּביקורת השמרנית-לעקימת
 Times-שנדּפס בגיליון אּפריל של ה(ְפִרי ְגִריְגסֹון 'ּבמאמרו החריף של המבקר הנודע גֶ 

Literary Supplement (אופנים של ְרִאַּית קיכלי ושוכח  13הּוא מתאר : "ּבמילים אלּו
  ..."לחלּוטין את הציּפֹור

  

 ?מה ּבין דמיון ְלֶזהּות
יניזם האורתודוּכסי עבר תמּורות ממּושכות בשירת ואלאס 'אך מסתּבר שהאימאז

ּבניצּולו  אינו מעּוניין יותר להתרּכז', נטש המשורר את האימאז 1918מאז . בנססטי
על ". הדמיון ּבין הדברים"וזאת ּבעיקר ּכדי לסּפק את טעמו ּבחיּפּוש ַאַחר , ּובהרחבתו

מנת להבין את השינּוי שִנתחולל ַּבּפואטיקה שלו מן הדין לשּוב ולהגדיר לעצמנּו שני 
  . ולעּומתו המטאפורה) הדימּוי(' זהאימא: יסוד- מּושֹגי

  
הּוא השוואת אוּבייקט ") דמּות, תיאּור, תמּונה"משמעֹו   imago:בלטינית(' האימאז
- ּכאשר מילות, משמעּות שונה לחלּוטין-ִמְּׁשֵדה, משמעּות אחד לאוּבייקט אֵחר- ִמְּׂשֵדה

, ּכך. ק השירימפורשות ּבעצם הּפסּו(=) השיוויון ּבמתמטיקה -ּכמו סימן, ההשוואה
הּוא השוואה ּבין אצילּות " ַרְעָיִתי ִּדִּמיִתיךְ  ְלֻסָסִתי ְּבִרְכֵבי ַפְרעֹה"הּפסּוק הנודע , למשל

ּכאשר , כל זאת. ובין הרעיה -סּוסת המלך המצרי המפּורסם בטיב סּוסותיו הִגזעיות 
ות בעצם מפורש") -דימיתיך לְ : "או, " -משּול לְ ", "דומה("ההשוואה עצמן -מילות
ּפירּושו  pherein-ו" ַאֵחר"ּפירּושו  meta: ביוונית(המטאפורה , לעּומת זאת. הּפסּוק

    -וזאת , משמעּות אֵחר-משמעּות אחד ִלְּׁשֵדה- ַהֲעָבָרה ִמְּׁשֵדה, היא ַהְשָאָלה ")להעביר"
סּוק מפורשות בעצם הּפ) ב"וכיו" -ּכְ : "או קיצּורּה, "ּכמו("ההשוואה -ִמ ּב ל י שמילות

אנּו מעבירים " ליּבו-ּבַדם' על השחיטה'ּביאליק ּכתב את שירו "ַּבמשּפט : לדּוגמה. השירי
המשמעּות של - ִלשֹדה) ֵחֶקר הדם(המשמעּות הֶהָמטֹולֹוִגי -ִמְּשֵדה" דם"את המילה 

  . השוואה שהיא-מּבלי שנציין ּבמפורש ּכל מילת, הּכתיבה הּפיּוטית
  

ּכתב סטיבנס ּבמסתו התיאורטית על  "ון ּבין הדבריםהדמי"הּוא את - על תפיסתו
הדמיון יכול להיות קודם ּכל ּבין שתי , ּבמטאפורה" The Necessary Angel:השירה 
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ּבין משהּו מציאּותי למשהּו  -) ּבשלב שני(מאּוחר יותר . או יותר, צּורות של המציאּות
, ּכמו, דמיוני למשהּו מציאּותי ּוּבין משה - מה שהינֹו ּבבחינת הְינּו הך  -או . דמיוני
, ּושלישית. ּבין מּוסיקה לבין מה שהמּוסיקה יכולה להעלות על הדעת, למשל

ּכאשר , למשל, ּכמו(ּבמטאפורה הדמיון יכול להיות ּבין שני דברים דמיוניים ּבמּובהק 
] או השוואה[דמיון  שהרי ּביטּוי זה ּבעצמו מכיל ּבֻחּבֹו, אנּו אומרים שאלוהים הּוא טוב
והקונצּפציה  ה א ל ו ה י םהקונצּפציה של  ]: מּופשטות[ּבין שתי קונצּפציות דמיוניות 

, ּכמו ַּבמטאפורה, ַּבטבע). דמיון אינו זהּות(אנּו איננּו עוסקים ְּב ֶז ה ּו ת . ה ט ּו בשל  
 ".היעלמּותו של הדמיון"הזהּות היא הנקּודה שּבה מתרחשת 

  
הּוא ' דֹוֶמה'שהרי ', דֹוֶמה'איננּו אותו דבר ּכמו ' ֵזֶהה': ו של סטיבנסואם לפרש את דברי
השוואת , למשל. ש ֹו נ י  של, יש ּבו גם צדדים אחרים ה ד מ י ו ן -משהּו שִמלבד צד

היותה יפה [יופיה של האהּובה לשושנה ִמסתמכת אך ורק על היּבט אחד של השושנה 
אך אותה שושנה גם ]. ותרת שלה ּבאותו שלב ּבחייההּכ- על  מרֵאה עלי: או, ּבצעירּותה

ּכותרת מרהיבים יש לה קוצים - ואפילּו ּבהיותה צעירה ּובעלת עלי, עתידה ִלנּבול
]. ל ּכולל בֻחּבֹו"ואת שני ההיּבטים הללּו ודאי שאין הדימּוי המחמיא הנ[דוקרניים 

אלא הבאת מילה ] ת ֶז ה ּו[אפילּו החריזה השירית עצמה אינה חזרה על אותה מילה 
עם , פֹוֶנִטי ולפעמים גם גראפי, ּבלבד שווה מסויים-שיש לה צד) ן ו י מ ד(שונה , אחרת

  .). ג. י - המילה שאיתה היא מֻעֶּמֶתת 
  
ניתן לתאר חיקּוי . ולא יותר ִמּכך ְּבחיקּוי", ּכותב סטיבנס" ,איננּו עוסקים ְּבֶזהּות אנחנּו"

אין ּבה מיסוד , הזהּות היא מלאכּותית.). ג.י -ואפים להשֹיגה זהּות שש(ּכזהּות מבּוקשת 
  ."ּכמו ַּבמטאפורה האותנטית) הִמקריּות(הארעיּות 

  
  

  )ּבגליון הּבא –המשך המאמר והתרגּומים משירת ואלאס סטיבנס ( 
  
  
  

  

  אורי חרובי

  בוגוטה
  תאֹוטָ ְמ ִּס ר ּבַ תֵ ר יֹוה קַ לָ יְ ּלַ הַ 
  ,הנָ ׁשָ ּיְ ה הַ נָ חֲ ּתַ י הַ רֵ חֹואֲ מֵ 
  ,תפֶ רֶ גְ ם נִ ֹוּית הַ ּפַ רְ ת חֶ ירֹוּקִ ל הַ אֶ 
  תנֹוזֹו, םהָ זֹג ְמ לֶ ׁשֶ 
  .יםִת ים מֵ לִ תּוחֲ וַ 
  
  סאלֵ זָ נְ ֹון ּגָאחּו

  חַ רּול מּול הָ ְמַגֵּׁשׁש אֶ 
  ,יתרִ יׁשֹוִּמ ה הַ מָ רָ ת ּבָ כֶ תֶ חֹוהַ 
  .יוּיָ חַ לְ ת ּבִ צֶ עֶ נֹו תֹוּכִס ת ֹוּכִס 
  ,תצֹוּוָ כֻ יו ְמ ינָ עֵ 
  .יוּפִ ים ִמ לִ סֵ לְ ּתַ ְס ים ִמ דִ ים אֵ דִ אֵ 
  הלָ ָאקּוְס ה ּפַ ּיָ רִ מָ 
  ּהנָ רֹווְ ִח ּבְ  םׁשָ  ה לֹוּכָ חַ ְמ 

  ,תפֹוקּוְּׁש הַ  יהָ תֶ עֹורֹוזְ ּו
   – ּהלָ צְ א אֶ הּווְ 

  ,ּהתָ יקָ ִת ְׁש  הלָ יְ ּלַ יו הַ לָ ה עָ ְּכֵבדָ 
  .תפֹוגָ מּו יהָ ינֶ עֵ , הפֶ רָ  ּהפָ ּוּג
  ֹוּזת הַ ּוּיצִ ְמ חֻ ם לַ ׁש ׁשֶ ה יֵ ּתָ עַ 
  ,יםּבִ ים רַ ִמ יו יָ בָ רָ קְ ת ּבִ לֶ ּכֶ עַ ְּמ ׁשֶ 
  הנֶ קְ ר יִ חָ י מָ לַ אּו, בׁשֵ חֹו
  .ךְ לֹוד הָ חַ יס אֶ ִט רְ ּכַ 
  
  למֵ י נָ יפֵ צִ ׁש רְ ף יֵ חֹוי הַ רֵ עָ ּבְ , םׁשָ 
  ייּבִ רִ ם קָ ל חֹים ׁשֶ בִ ּׁשָ מַ ּו
  ףּוּגהַ  וֹותאֲ ּתַ  תים אֶ ִס ּיְ פַ ְמ 
  חַ רּוהָ  תירּורִ עֲ וַ 
  .יםִח תּוּפְ הַ  יםארִ ּבָ הַ ר אֹוּבְ 
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 ָצץ ַהּבֶֹקר
 ַהָּיד. ָזִעיר ַזְעָּתר ֲעֵלה
 ְקָמִטים ַמֲעָלה

  
  
  

 ַאְמָּבט ֶקֶצף
 זֹו ֶאת זֹו ַמִּכירֹות
 ַוֲאִני ָּבֳהִני

  
  
  

 ָצהֹב ֶׁשֶלף
 ְיָתהַהּבַ  ַּבֶּדֶרךְ  לֹוֵהט
 ַּבַּתּנּור ּתֹוֵפחַ  ֶלֶחם

  
  

  
  
  

 חֶֹרף ֶׁשלָאפֹר ֶׁשֶמׁש
 ַלח ּתּות ָנח ֻעְקצֹו ַעל

 ְּפתּוחֹות ְׂשָפַתי
  
  
  
 ִעּגּול ָחג ַּבז
 ַּבּלּוט. ָהַאּלֹון ֵמַעל ֵצל
 ַּבּלּוט עֹוד. נֹוֵפל

  
  
  

 .ִנְסֶּגֶרת. ִנְפַּתַחת ֶּדֶלת
 ֻׁשְלָחן ַעל ָׁשעּון
 ָלָעׁש ַקּשּוב

  

  וצילומים קּויְ שירי הַ 
  רדלמסר- תמיר להב, ליאת קפלן

  ֶזה ֶזה: מתוך הספר

  
  
  

  :שתי עבודות
  מחזור שירים של ליאת קפלן
  וסדרת צילומים של תמיר

  .רדלמסר- להב
  

  ,אחר כך. תחילה נכתבו השירים
   –במסע משותף לאנגליה 

  .התצלומים
  

  .שני אנשים בשתי שפות
 .עבודה אחת. שני אנשים
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 נֹוֶבֶטת ַהִחָּטה
 ֶאת ַמְרִקיב ַּדק יֹוֶרה
  ַהֻּכְתָנה ֶעְגלֹות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ירושלים "כרמל" יצא לאור בהוצאתהספר 
  
  

 :ֶהָחָלב ְׁשִביל
 ַהַּמִים ִּפְכּפּוךְ  ָּבִהיר
  ַהִּבּיּוב ְּבבֹור
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  רענן בן טובים

  היום מסתלק
  ,ַהּיֹום ִמְסַּתֵּלק

  ,ם ִלְפקֹד ַּתֲחנֹותאֹוטֹוּבּוִסים ְמַמֲהִרי
  ִלְפּדֹות ֵמֶהן ֲאָנִׁשים ִּבְמִחיר ְנִסיָעה

  .ּוְלָהִׁשיָבם ִלְגבּוָלם ַהַחם
  .ְרִאָּיִתי ִמַּטְׁשֶטֶׁשת

  ְוִנָּתן ְלַהְבִחין ִּבְצָבִעים , ּוְך ֵּדיֲעַדִין לֹא ָחׁש
  ,ִנְמָרִחים ַעל אֶֹפק ַּגּגֹות

  ,ְמֻׁשָּפִדים ַעל ַאְנֶטנֹות ְיָׁשנֹות
  ,ֲעַדִין לֹא ִּפּנּו ְמקֹוָמן ְלטֹוַבת ַהִּקְדָמהׁשֶ 

  ,ֲעַדִין ִמְתַעְּקׁשֹות ַעל ְמקֹוָמן
  .ִהְתַעְּקׁשּות ֲאבּוָדה

  ְּכָלִבים נֹוְבִחים ִמּתֹוְך ַאְרַּגז חֹול ֲעטּור ַסְפָסִלים ּוְמֻגָּדר
  ָיֵרחַ . ֶׁשל ַּגן ֵמִאיר

  ֲעַדִין לֹא ַמִּביט ִמְּלַמְעָלה ֲאָבל
  .י ָהְרחֹוב ַּדָּים ְלַהְחִויר ַמָּבטָּפָנסֵ 

  ,ֶקר ֶׁשֶמׁש ְוַקרּבֹּבַ . ן יֹום ֶׁשָּכֶזהיִמ 
  ָּבֶעֶרב. ַּבָּצֳהַרִים ֶׁשֶמׁש ְוַקר

  .ַרק ַקר
  ,ְוַהֲהֻמָּלה ַהִּמְסַּתֶּלֶקת, ח ְּבָפַניַׁשַער ִנְפּתָ 

  ,ְּבַרַעׁש ָהאֹוטֹוּבּוס ִמִּצּדֹו ַהֵּׁשִני ֶׁשל ָהְרחֹוב
   ת אֹוִתי ַּבֲעדֹוּדֹוֶחפֶ 

  .ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵני ַהַּלְיָלה
  

  
  אדיש לאור

  ,ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהָּׁשֵאר ָאִדיׁש ָלאֹור
  ,ֶׁשְּמַנְצֵנץ ִמּתֹוְך ָהֲאֵפָלה

  ְּכֶׁשָהרֹוֵפא ּבֹוֵדק ִעם ַהָּפָנס ֶׁשּלֹו
  .ִאם ִאיׁשֹוֶניָך ְמִגיִבים ַלְּתאּוָרה

  ֵיׁש ְּפָעִמים, ּוְבָכל זֹאת
  ,ֶזהְמַעּטֹות ֶׁשַאָּתה ַמְצִליַח ּבָ  לֹא

  ,ֵּביֵנינּו, ְוַהֻּמְפָלא הּוא
  ,ֶׁשֶּזה ְּכָלל לֹא ָקֶׁשה

  ֶזהָּפׁשּוְטְּכמֹו ָלקּום ֵמַהִּמָּטה
  ְּכֶׁשַאָּתה ָטרּוד ִּבְנִטיַלת נֹוְגֵדי ִּדָּכאֹון
  ְולֹא ְּבִאּסּוף חֶֹמר ַמְפִליל ַעל ַעְצְמךָ 

  ,ֹוןבּוב ַהָּׁשעיְּכֶנֶגד ִס 
  ֶחֶדרּבֹוֶהה ַּבִּמִּלים ֶׁשִהְתַּפְּזרּו ּבַ 
  ,ְוֵאין ְלָך ְּכָבר ּכַֹח ְלִהְתּכֹוֵפף

  ְלַלֵּקט ַאַחת ּפֹה ְוַאַחת ֵמֵעֶבר 
  .ּוְבֶעְזָרָתן ְלַהְצִליַח ְלִהְתעֹוֵפף

  כ ַאָּתה ִנְרֶאהלֹטֹוב"ָהרֹוֵפא אֹוֵמר שסה
  ,ְלמּודֲעִריִרי ְוגַ , ּוְמַׁשְחֵרר אֹוְתָך ַהַּבְיָתה
  ְולֹא לֹוַמר ָלּה, ִלְבהֹות ָּבִאָּׁשה ֶׁשִאְּתךָ 

Oh baby, please don't let me be misunderstood. 
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  יוסף עוזר

  קוראים יקרים
 ִאם ָיְדעּו ַהַּמִים ֶאת ְיִפי ְנִפיָלָתם

  ַההֹוֵרס, ֶאת ִטְבָעם ַהָּיֶפה ַהָּׁשקּוף
  ם ֶׁשל חֶֹרףְוֶאת ִקְפאֹוָנם ְּבַעְצמֹוַתי ְּבִפְתאֹו

  ִאם ַהָּגהֹות ַהְּסָתו ַּגם ַלְּסָתו ְידּועֹות לֹו 
  ִאם ָיְדעּו , ְוַעְנֵפי ָהֵעִצים ְּבִלי ָעִלים

  ֶאת ַטַעם ַהְּפִרי ֶׁשִּנְקַטף אֹו ָנַׁשר 
  ֵּכיַצד ִהְזִניקּוהּו, אֹו ַהָּנֵמר ֶאת ְׁשִריָריו ַהְּדרּוִכים

  ַּתֵּקף ָּבם ַּפַחד ַאָּיָלהֵאיְך ִמְׁש , ּוְבִאיׁשֹוֵני ַהְּדַבׁש
  ֵאיְך ַּכָּנֵמר ָהָיה ִּבי ַּפַחד, ֵּכן

  . ָּכַתְבִּתי. ֵאיְך ָהִייִתי ַאָּיָלה ְּבִלי ֶּפֶלג ַמִים ְוָכַתְבִּתי
  ְוִאם ַקְרחֹון ָיַדע ֵאיְך ִלי ֵלב ַמְפִׁשיר 

  ִאם ָיַדע ָידֹוַע ַהר ֶאת ָּגְבהֹו ַהִּמְׁשָּתֶאה ִּבי ְוֵאיֶנִּני
  ם ָיְדעּו ֲעָנִנים ַהְּמַׁשְּיִטים ַּתַחת ְמטֹוס ִסילֹוןִא 

  ֵאיְך ָהָיה ָהעֹוָלם ְּבַנְפִׁשי ָמתֹוק ְּכמֹו ַׁשֶּמֶנת ָצָפה
  :ִאם ָיְדעּו ַהֶּמְרַחִּקים ֵאיְך ְלִאּבּוד ָהַלְכִּתי

  ֵאין ֵלב ַלְּדָבִרים ָלַדַעת ָּדָבר
  ְנֵוִרים ָּכַתְבִּתיִּכי ְּבסַ , ְוֵאין ַּגם קֹוֵרא ִלְקרֹא ֵהיֵטב

  ַלְּתהֹום, ַלּגַֹבּה, ַלִּקָּפאֹון, ַלַּפַחד
  ַלְּתהֹום, ֶאל ַהַּמִים, ָאָּנא ֵלְך ֶאל ַהַּיַער –ְוַגם ַאָּתה 

  . לֹא אֶֹזן, ָלֶהם ֵאין ֵעיַנִים
  ִעְּוִרים ְּבִלי ּדִֹפי  , ֵחְרִׁשים קֹוְרַאי
  ְלאֹור יֹום, ְּבַדם ָהֱאֶמת

  

  
  שלמה לאופר

  א שירלקרו
  ָעַמְדִּתי ַעל ִּביָמה ְקַטָּנה ְוָקָראִתי

  .ַּכף ְך ֲאָנִׁשים ָמֲחאּוּכָ - ַאַחר, ִׁשיר
  ֵמַהְּיִציִעים ַהְּגבֹוִהים. ִיְּללּו, ֲאָנִׁשים ָּבכּו

  .ַהַּצַער ָּכַסס ַּבְּלָבבֹות. ָעלּו ְׁשָאגֹות ֶׁשל עֶֹנג
  ּו ֵעיֵניֶהםְוִהְׁשִעינ, ָהיּו ֶׁשָחְפנּו ְּפֵניֶהם ִּביֵדיֶהם

  ִאָּׁשה ֵאַחת ִהְתַּפְּׁשָטה ְוָזְרָקה ָעַלי ֶאת. ַעל ַמֲעֶקה
  .ִאיׁש ָקִׁשיׁש ֶאָחד ֵמת ְּבמֹוָׁשבֹו. ָׁשֶדיהָ 

  - ַׁשְלּפּוִחּיֹות. ָהיּו ֶׁשָּקְרעּו ְקָרִעים ְּבִבְגֵדיֶהם
  ֵואלִֹהים, ַהִּתְקָרה ָנְפָלה, ֶׁשֶתן ִהְתּפֹוְצצּו
  ַהִאם ֶהְחִמיץ; בָֹעת ֻּכּלֹוְמ , ָּגַהר ְּפִניָמה

  ?ַמֶּׁשהּו ֶׁשעֹוד לֹא ָהָיה
  

  .ָּכל אֹוָתּה ֵעת ָעַמְדִּתי ַעל ַהִּביָמה ָקפּוא ְּכֶאֶבן
  ּוְקָלִחים ֶׁשל ֵאׁש, ַמִים, ָהַפְכִּתי ֲאָדָמה

  .ִנּזּו ֵמַהּתֶֹפת ֶׁשל ַהִּמִּלים

  

2008, ירושלים, "כרמל"הוצאת , "מדגסקר"מתוך הספר 
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  פלדעודד 

  נס הוא ניצחון הרוח על החומר
  

  "עקד"הוצאת , קסט- מאת איתמר יעוז, פואמה, "תאונה ונס בערב"על 

  רשימה ובשוליה מעט מילים אישיות מתוך דברים בערב מחווה לו ולספרו
  
קסט בתאונת דרכים ועבר בעקבותיה אשפוז - נפגע איתמר יעוז 2006באוקטובר  24-ב

מה חולף בראשו של משורר ניצול שואה וירא . שךחולים ותהליך החלמה ממו-בבית
ומכונית פוגעת בו שעה שהוא עובר , היוצא מביתו בדרכו אל הירקון והים, שמיים

צלילים ורסיסי זיכרונות ילוו אותו במהלך , ֵאילו מראות? לאיטו במעבר החצייה
נהג האם זו העובדה שלא היה זה ? מהו נס? ואחר כך בביתו, החולים-בבית, התאונה

אלא איש הגון שהזעיק מיד , תופעה מצערת הרווחת במקומותינו', פגע וברח'של 
נס הוא ניצחון הרוח , כך או כך? ושמא יד ההשגחה העליונה היתה בדבר? אמבולנס
נס ; נס הוא ההתמודדות העיקשת עם הפגיעה ותהליך ההחלמה הארוך; על החומר

פולה המסור של רעיית ובייחוד טי, הוא תמיכתה של משפחה חמה ואוהבת
ונס בפני עצמו היא ; עליה ואליה הוא מדבר כאן בשפת קירבה ענוגה, המשורר

  . הנוגעת בנימי הנפש הדקים, המרגשת הזו, הפואמה הנפלאה
חלקי נעליים השתקפו / ,פני האספלט החלקלק-ושבים פסעו על-עשרות עוברים"    

יים של יום גשם בשעת בין קווי ִמתאר חלק": הכסף הסדוק של השלוליות-בראי
אולם את פני המלאך שעבר : "ובעקבותיהם מופיעה לראשונה דמות המלאך, ערביים

ַּפָּקח עירוני  –הן גם העורב / ;לא ניתן לזהות עדיין/ בשעת בין ערביים זו, ליד הגשר
פרש המלאך את כנפיו / כן- פי-על-ואף/ ... לא חש בתכונה הנעלמת –שחור וצרחני 
המתין , מבלי שישגיח בו איש/ ,מאוד-ִּכְפרֹוׂש מרבד רך עד –רמזור  מרמזור אל

אך לא ידע עדיין / ... למכונית מתמהמהת שבגלגליה כמוסה היתה הדרך זה מכבר
-ואולי הזמן עוד ציפה באורך// ?קרוב לגשר/ ,בהצטלבות הרחובות/ שליחותו מהי

אקורדים אלה של ]. 3-4 'עמ" [שבעה עשורי שנים ומעלה ציפה בחיק האלוהים/ ,רוח
  –מלּוִוים בתהייה על נוכחותו של מלאך , הקדמה לאסון האורב בפתח, פתיחה

פרק , ובהרהורים על הזמן –? ושמא מלאך מציל ומגן? מלאך נושא בשורת פורענות
כבִאְבַחת , אחר כך. ההולך ואוזל לאיטו בחיקו של בורא עולם, הסיום בחייו של אדם

- השיח הירוק שבלב אי./ באמצע הכביש/ שאון מתכות: "התאונה, חרב חדה
בעוד גופי מפרפר / ,אל המכונית הנוסעת סהרורית/ הושיט את זרועותיו/ התנועה

, ובעיצומה של הדרמה]. 4' עמ" [כבלון שהשתחרר מידי ילד חולמני/ וצף באוויר
 פני- חריקת צמיגים על: "שואה –ֵנעֹור לחיים פחד ילדּות ישן , בעת המהלומה

משנות ילדותי היו הגלגלים /  -גלגלים הנעצרים בִזיַע פתאומי / ,הכביש האץ קדימה
  ]. 5' עמ" [ַהָּבאֹות בתוך ָּדִמי-מעירים את פחד/ הנעצרים במפתיע

שוזר המשורר במעשה ידי אמן מארג מורכב , לאורך הפואמה כולה, מכאן ואילך    
עוצמת . ילדּות, שואה, בית, םאֵ , רעיה, חולים-בית: של תמונות ומראות מתחלפים
בקצות עצבים , מן היכולת לגעת בצמתים רגשיים, הפואמה נובעת מחדּות הַמָּבע

, מן ההתבוננות הישירה בפרצופו של עולם ובקלסתר העבר הְמסּוָיט, חשופים
בדרך זו . הספרים-בתרגום הרליגיוזי המופלא של ההתרחשויות ללשון חזיונות מספר

כסולם  –אלונקה : "סולם יעקב וצוות האמבולנס לֶחֶבר מלאכיםהופכת האלונקה ל
/ אינפוזיה-ומלאכים נושאים מכשירי/ הגוף תלוי בין שמיים וארץ// ... ,יעקב אופקי

ועד ", מחשבות הפחד הן העולות ויורדות בגוף ההלּום, ובהמשך" ;במדרגות המכונית
ולמרגלות / ,ואור –ורים לא של רמז –ואור / ,הִשכחה פורׂשת לה רשת/ בוא החלום

]. 8' ע" [דם-מונחת אבן משוחת/ הממריא לאיטו מלב הכביש הלח והמבריק/ הסולם
-הבאות לידי ביטוי בהתייחסותו של איתמר יעוז, למשל, דקויות של קירבה ועדנה

 –קסט לרעייתו דווקא כאשר הוא מתאר את הרגעים המצמררים העוברים עליה 
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- לבית/ כל הדרכים מובילות: "'ֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק'חינת בב, זהו סוד כוחה של שירתו
- הוא זמן העיניים העצומות בעל/ ,השעה-ואני הקדמתי אותְך במחצית//  -, החולים
כבר / אך בעת שֵהַׁשְטִּתי מבטי מסביב./ הממשּות-היותי בעולם-הוא זמן אי/ ,כורחן

/ ,ודקת את גופי ההלּוםמסירה ברוב חרדה את השמיכה שעַלי וב/ ,ניצבְּת למראשוַתי
כדי לראות אם כל / צעצועים שברירית- כשם שילדה בודקת את גופה של בובת

החומר בו ֵנעֹוָרה שנית -את בדקת את כל בית... // האיברים אכן מצויים לה
משכו את גופי / נראים לעין-חוטים בלתי; והבהבה כמו גרם שמיים חיוור/ התודעה

]. 9' עמ" [ודם-שברי מריונטה עשויה בשר -/ תחתיואך הגוף קרס וצנח , כלפי מעלה
הזויה זו של תיאטרון בובות מועצמת בהמשך כאשר פני הרעיה -סצינה כמו

/ ,הבעת פניה ספק חרדה ספק שמחה: אז ראיתי את ִאמי- או: "מוחלפות בפני הֵאם
גם במקום .../ אני פה':// ואת אמרת// ;הדין-אך היתה זו הבעת פנים שלא מָעְלָמא

  ]. 9' עמ" [עצמךְ - ִאמי וֶחְצָיּה של- ֶחְצָיּה של –וארשת פניְך // '!...עליה השלום, ִאמךָ 
-עוצמתה של הפואמה נובעת גם מתחושת האותנטיות והאמינות שאיתמר יעוז    

מֵעין , מתוך עצמו' יציאה'באמצעות , בין היתר, הוא עושה זאת. קסט מקנה לה
/ אור בוקעת-קרן/ כאילו: "ננות בעצמו מבחוץמגבולות הגוף והנפש והתבו' חריגה'

שתי : עיַני/ ,עיַני מבקשות להגיח אל ההווה.// המתחיל לחוש את עצמו/ מן הגוף
בראשיתו של תהליך , כך] . 11' עמ" [הזוחלות לאיטן מתוך קיר הרוס/ חיפושיות

מתוארות העיניים במטפורה חדה ואכזרית כשני חרקים הזוחלים מתוך , התאוששות
/ לוטשים בי", אסיסטנט ואחות, והגוף נתון לחסדיהם של רופא. ריסות הגוףה

לא מחול ]. 10' עמ" [לצלילי מוניטור/על גופי/ סכינים- ומחול// ...  -קשות / עיניים
אלא מטפורה , הייחודיים לארץ הולדתו של המשורר, רדש צועני'הונגרי או צ

באסוציאציה מיידית לאיטליז מצמררת של ריקוד סכינים ההופכת את חדר הניתוח 
דווקא אותו ריחוק מסוים המושג באמצעות התבוננות מן החוץ . מטבחיים-או בית

נוקבות . תוך שהוא מעורר בנו הזדהות רגשית, הוא המקרב את הקורא אל הטקסט
שווא -ַחּפֹות הן מהתלהמות, ומכאיבות ככל שתהיינה התמונות המצטיירות בפואמה

  . יתר-ומפאתוס
מן , חלומותיו ובהרהוריו של המשורר צצים ועולים רסיסי זיכרונות מן העברב    

.// שנתי נודדת: "הרופא, מופיעה דמות אביו, למשל, כך. מאימת השואה, הילדּות
אם אפעיל :/ אני יודע// ... כולן, משפחתי- בני// ,דמויות חוצות את נתיבי התודעה

בין הרופאים / ת מראהו של אביאוכל לראות גם א/ ,ולּו רק לדקה, את הדמיון
/ החורף שבו היה נכנס-לבוש במעיל/ ,ואמנם הוא מופיע.// הנכנסים למחלקה

: מבטו במבטי והוא ממלמל.// זמן שנשרף- בֵאי/ בלזן/ - בברגן/ הטיפוס- לצריף חולי
ודעתי מסתכסכת / ;אך מהסס, מה-ואפשר כי רוצה גם לשאול דבר/ '!הרי זה נס'

מספקים , ספק ערה, ספק מנמנמת, בים אלה של דמדומי תודעהמצ]. 13' עמ" [עַלי
שכן כיצד , תוצר פואטי אוקסימורוני מעצם טבעו –כאן חומרי גלם לפניני שירה 

לֵישּות , ניתן בכלל לתרגם את הסבל הנוכחי וסיוטי העבר ליצירה ספרותית
לכתוב שאחרי אושוויץ אי אפשר עוד , והרי אמר בזמנו תיאודור אדורנו? אסתטית

אולי מפני שאיתמר , שירה ממשיכה להיכתב ובמקרה שלפנינו, ובכל זאת. שירה
אדם , יוצר טוטאלי, הווה אומר; אמן- אלא משורר, קסט הוא לא רק משורר-יעוז

בדרך זו נפתח ונסגר צוהר אַחר צוהר . שכתיבתו היא התמסרות מוחלטת לשירה
בעין / דלתות נפתחות ונסגרות": ודמות המלאך מופיעה שוב, בעיני רוחו של המחבר

אך לא ראיתי מעולם / ,צורת מלאך חולפת באור המתעמעם:// ובדמיוני/  ,חשמלית
" יעקב:/ כן הוא ניצב מולי ואוזַני קולטות את השם-פי-על-אף.// צורה של מלאך

בן למשפחה יהודית , למשורר, כך או כך? תעתועי דמיון או חיזיון ממשי]. 12' עמ[
. מתבהר לפתע פשר המחזה, ]הכינוי של היהודים המתבוללים בהונגריה[ניאולוגית 

מי שנקרא פטר בילדותו נזכר שמצא בארכיון בבודפשט את שמו העברי מטקס 
אם מחובר , ובסיטואציה זו תוהה המשורר אם מת הוא או חי. יעקב: המילה- ברית

אוזניו הפסוק ואז מגיע ל, בנו וִבתו מקיפים אותו, רעייתו. הוא למלאך או לאדם
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, נֹוַחם, מילים הנושאות בחּוָּבן הבטחה, ההולם כל כך מעמד כזה, כי המוכר"התנ
  ].12' עמ" [אל תירא עבדי יעקב: "רֹוַגע
בין אמונה עמוקה שהיא רוח לבין גוף שביר , וקיים גם עימות בין קודש לחול    

- רצועות אין", למשורר המחובר לצינוריות אינפוזיה. ורפה הניתק ממנה זמנית
אין רצון לגעת ברצועות התפילין המונחות בארונית ליד , "תפילה עד עמֵקי הבשר

הוא מדמה , כשהכיפה נשמטת מעל ראשו הטמון מתחת לשמיכה, אך גם אז. מיטתו
האם מצב זה של חוסר אונים מביא אותו לידי . אותה לאוהל או שמיים נטושים

ודרים ניצוצות אור זעירים אל החופה מפי שבהמשך התיאור ח. לא? פקפוק באמונה
הם מזכירים לי : "שהוא שרוי תחתיה ומזכירים לו שיש גם קורטוב שמחה בעולם

... והם מעירים בי את זכרו של נס/ את ימי הליכתי המאושרים לֵעֶבר האלוהים
ולקראת סוף הפואמה נסגר המעגל כאשר שבה ]. 25' עמ" [ָׁשם-ֵאי... באיזה ערב

כיעקב , "תוך צליעה על הירך"המשורר מטייל עם רעייתו . המלאך ומופיעה דמות
כשחולף צל דקיק על /,לאורך העיר/ ,בסמוך לירקון ולים, ואני הולך אל ביתי: "אבינו

ספק ברצינות וספק / ,ולרעיה הפוסעת לִצדי אני אומר// ;ונעלם/ קירות הבתים
על / שהלך לתּומֹו –והציל איש / הלא זה צל המלאך ששלח את ידו':// בצחוק

האדון /וַאֵּיה// ,ואם קיים// של מלאך/ הגם כי אינני יודע מה טיבו// '.הכביש הלח
, והיצירה נחתמת בנימה של השלמה ופיוס ושמחה בחיק ֱאלֹוּהַ ]. 29' עמ" [לכל נס

נפתח אל , למרות הכל, עוד יום נולד עם ָהִקיִצי והעולם: "תולדת ניסיון חיים ארוך
רק פי / ,ָׁשֵלו, עולם שהתפייס עם קיומו וכעת עוטה אור כַׂשְלָמה, כמתנה/ שתי עיַני

/ כל שעה נושאת את אובדנה./... הן זו חוכמת הגיל, ְמֵנה ימים ושבועות-ְמֵנה: לוחש
, הלא אתה לא רק האש/ ... ,בלי מלאכים, בלי נס על ים נגזר לשניים, בלי סנה בוער

מעוף ציפור ומנוסת חיות , יַע אצבעי הזעירהכי אם גם נִ / ,לא רק הקול והִדיֵּבר
קרניים בֵצל -סובב איל יפה- כיצד הולך/ נים-לא-שראיתי בנים/ כפעם –שבשדה 
]. 32' עמ" [ואני הקשבתי מרחוק - / ,גועה בלב שממה, עורג לאפיקי המים/ ,הכוכבים

הספרים אינם -רגעי התפכחות של אדם מאמין וירא שמיים החי בעולם שניסי ספר
חסד כוח עליון , ותוהה שמא נס נעשה לו, יום שלו-תרחשים בחלקת היוםמ

  . שִקרבתו מאצילה עליו שמחה
עצמו טבע עבורם את המונח -קסט שייך לקבוצת משוררים שהוא- איתמר יעוז    

החליפו את , עלו ארצה, ששרדו את התופת, משוררים שהורתם באירופה: 'שורש- דו'
חייו - סיפור. ה כמו היתה זו לשונם מבטן ומלידהשפת ִאמם וכתבו עברית יפהפיי

מפני שעשה דרך ארוכה של מי שבא , ושירתו של המשורר שלפנינו מרתק אף יותר
קסט -איתמר יעוז. ממשפחה יהודית מתבוללת ושב בתהליך ארוך אל חיק האמונה

, משורר שאינו דורך במקום, הוא אחד היוצרים הנפלאים שקמו לשירה העברית
אפשר רק ְלָהֵצר על כך . ומשתבח עם השנים כמו יין ישן מבציר טוב אלא הולך

, עוזר רבין ואיתן איתן זכרונם לברכה, ציון תומר- בן, כיעקב בסר, שמשוררים כמוהו
, עזרא זוסמן ונוח שטרן בשעתם, אביגדור המאירי, יצחק למדן, שמעון הלקין

לא זכו להיכנס  –ריבנר ישראל הר וטוביה , אנדד אלדן –וייבדלו לחיים ארוכים 
  .סוגיה שחוקרי ספרות רציניים יצטרכו לתת עליה את הדעת ביום מן הימים; לקנון

 מתוך דברים בערב מחווה לספר

לא . מורה ואב לי הייָת תמיד. אלא בלשון נוכח, איתמר, לא בגוף שלישי אדבר אליך
ות מזיוום של היו לי הזכות והעונג ליהנ. אלא מורה דרך רוחני, רק מורה לשירה

, ֱהיֹות אדם. מורים כמותך שלימדו פרחחי שירה כמוני דרך ארץ במחוזות יצירה
בין אם מדובר ביוצרים צעירים או , לכבד ולדבר תמיד בגובה העיניים. ראשית כול
אתה ובני משפחתך , ויתרה מזו. כדרך שצריך לנהוג בה בין אדם לחברו. קשישים

לא הצלחתי . ברגן בלזן –ל היתה בו "שאמי זבוגרי אותו מחנה , ניצולי שואה
ראה אור " מכתבים לברגן בלזן"הקובץ . להירדם בלילה שלפני פגישתנו הראשונה

אביב הטרידה אותי ללא הרף -ובמהלך הנסיעה מחיפה לתל, שלוש שנים לפני כן
פלנטה ' –מי אני שאכתוב ברוב חוצפתי על מקום וזמן ? כיצד תקבל אותי, השאלה
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אך ברגע שנכנסתי לחדר העבודה ? שלא הייתי בהם –צטניק .בניסוחו של ק', אחרת
כמו הייתי בן , במאור פנים קיבלתי אותי. התפוגג מיד החשש', עקד'שלך בהוצאת 
, ברּכּות, צעד הדרכתָ -צעד. באהבה ובחום המלווים אותי עד היום, משפחה אובד

ארבע שנים לאחר מות ִאמי . 'ַקֵּדׁשָּכֶזה ְרֵאה וְ 'ללא קביעות נחרצות בנוסח , בצניעות
איש לא . שלושה חודשי סיוט עברו עלי. קעקעתי בבשר זרועי את מספר הקלון שלה

אתה היית . ומאז ועד היום המספר מוסתר. גם לא חברים קרובים, הבין למה ומדוע
, הישרדות אמי וכל ניצולי השואה, נס הישרדותך. היחיד ששאל מדוע כיסיתי אותו

, לזרוע זרעים, להקים משפחות, המופלאה שלכם להתחיל בחיים חדשים והיכולת
-אני מאמין שכך יש להתייחס לכל פלאי ספר. ניצחון הרוח על החומר –חד הם 
חלק בלתי נפרד ; נס היא –רוח האדם היוצר . ראשית כול, כפשוטם. הספרים

שעה , אלא נמשך ומתחדש מדי יום ביומו, שלא תם ונשלם הוא, ממעשה הבריאה
מתחדשת ללא הרף : בפרוזה ובתרגום, בשירה –וכזו היא יצירתך . רגע ברגע, בשעה

- להתמודדות רבת, עדות חיה לעברך המסּוָיט; תכנים ורבדי לשון, ומשנה פני צורות
החלמתך . לתהליך הארוך של שיבתך אל חיק האמונה היהודית, שנים איתו

  .  נס היא –הזו  הפואמה הנפלאה. והתאוששותך מן התאונה נס הם
  

                                                                                                                                  

  

  קסט- איתמר יעוז

  שאלה
  ,לּו ַרק ְּכַמְחָׁשָבה

  .לּו ַרק ְּכֶרֶגׁש
   –ֶׁשָהָיה אֹו לֹא ָהָיה ר ָעבָ ק ְּכֵזֶכר ְולּו רַ 

  ,ִמְּפֵני ַעְצִמי, ִמְּפֵני ָּכל ַהָּׁשִנים
  ,הּוא ִלי ְּכָמֵגן ְּבנֹוְכחּות ִאֶּלֶמת ּוְפִניִמית

  ,ְּבעֹוד ָּכל ַהְּדָרִכים ּפֹונֹות ְּכָבר ִמן ַהּבֶֹקר ֶאל ָהֶעֶרב
  ִאיׁש ְלַבד- ִאיׁש: ְלַאט ֲאִני ֵמִבין ֶאת ֵסֶמל ַהִּמְדָּבר-ּוְלַאט

  ,ְוַרק ּכֹוֵפל ַעְצמֹו ְּבֵלב ָהֵריָקנּות
  ,ֻמָּקף ְּבִׂשְרטּוֵטי ַעְצמֹו ָהרֹוְטִטים ָּבאֹור

  ָׁשָרב -ּבֹוֶהה ַרק ֶאל ַעְצמֹו ְּכֶאל ַמְראֹות
  ;ְּבִלי ְלָהִבין
  ,ּוְכָבר ָאב

  ,ְּבִלי ְלָהִבין ְלָאן ָּפָנה ַהְּזַמן
  ,ַעְצמֹו ָהָיה ְלָאב ֵּביְנַתִיםְוִהֵּנהּו ָאב ְלִמי ֶׁשּבְ 

  ,ִמֶּקֶדםִמְדָּבר -ָּפִנים יֹוְׁשִבים ְסִביבֹו ְּכמֹו אֹוְרחֹות-ּוְקַלְסֵּתֵרי
  ְואּוָלם הּוא ּבֹוׁש ְמַעט

  ַהּיֹוֵרדֶרב ָהעֶ ֶׁשֵּכן חֹוֵׁשב ַרק ַעל ַעְצמֹו ְּבתֹוְך 
  ְוֵאינֹו ֵמִבין

  ִמי ַההֹוֵפְך ַּדִּפים ִּבְמִהירּות
  -ר ַחִּגים ּומֹוֲעִדים ַהִּמְתַחְּלִפים ְּבַפֲאֵתי ָׁשַמִים ְלאֹו

  .ָׁשָנה ַמְצִהיב ֶׁשל ַהִּמְדָּבר- ְּבלּוחַ 
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  עיין ערך תרגום
  )1977, יוסף ברודסקי( "ְרּגּוםִת ַעְצָמּה ִהיא ּלְ ׁשֶ ּכְ ִׁשיָרה , ַאֲחֵרי ַהּכֹל"

  
  
  ף אטילהוזי

חייו הקצרים . נגריה במאה העשריםמגדולי משוררי הו, )1905-1937(וזף אטילה י
. בדידות וסבל, שיריו עוסקים בעוני. מצוקה קשה ובחולי נפשי, חלפו עליו בעוני רב

הם לא נעדרי , למרות האווירה המלנכולית הקיימת בשיריו
בכוחם וביופיים ובשאיפה לעולם , תקווה בהרמונית החיים

  .אנושי וטוב יותר

ה דלת אמצעים ממעמד למשפח, וזף אטילה נולד בבודפשטי
כאשר אטילה היה , ארון נטש את אשתו וילדיו, אביו. הפועלים

תכנית זו לא יצאה . מתוך כוונה להגר לארצות הברית, 3בן 
נעלם לתמיד כשהוא , האב שהתבסס לבסוף ברומניה. לפועל

כשמו של מלך , אטילה –מותיר לבנו את שמו יוצא הדופן 
ודלו על ידי האם שעבדה אטילה ּושתי אחיותיו ג. ההונים

וזף הועבר י, של המצוקה הכלכלית הקשהב. למחייתה ככובסת
הוא בילה שנתיים קשות מאוד . 5בהיות בן למשפחה אומנת 

הוא  9בגיל . כשהוא עובד כרועה חזירים, בקרב אותה משפחה
אמו של אטילה נפטרה . ביצע ניסיון התאבדות שלא צלח

ות החיים כשכוחה לא ממחלת סרטן ומצוק, 14בהיותו בן 
. גיסו של אטילה מונה להיות האפוטרופוס שלו. עומד לה יותר

, את שירו הראשון פרסם בשנים אלה. למד אטילה בבית ספר 1923-1920בין השנים 
בהמשך . יצא לאור קובץ שיריו הראשון, זמן קצר לאחר מכן. בלבד 17בהיותו בן 

דיו מכספי מכירת ספרו ובעזרת עבר ללמוד באוניברסיטה כשהוא מממן את לימו
ובהמשך הרחיב , הוא למד ספרות הונגרית וצרפתית. תומך עשיר שאהב את שירתו

וזף במהלך לימודיו בצרפת גילה י. רפתאת לימודיו בתחומים אלה באוסטריה ובצ
  .15-משורר וגנב מהמאה ה ,François Villonאטילה את שיריו של 

הוא גורש , לאחר פרסום הספר. השני של אטילהיצא לאור קובץ  שיריו  1925בשנת 
כנגדו יצא אחד מהפרופסורים , "בלב טהור"בשל שיר חתרני  מן האוניברסיטה

 .נגוזו, וזף אטילה להפוך למורהתקוותיו של י. ביותר באוניברסיטההמשפיעים 
שם עבד כמוכר עיתונים . הוא עבר לוינה כשעמו כתב היד של שיריו, בעקבות כך
במהלך . לאחר תקופה קצרה עבר לפריס והחל ללמוד בסורבון. עונותוכמנקה מ

 1927בשנת . לימודיו החל להתעמק בכתביהם של הגל ומרקס ונמשך אל רעיונותיהם
  . פורסמו שיריו במספר כתבי עת צרפתיים

שנה לאחר מכן הצטרף למפלגה . 1929קובץ שיריו השלישי התפרסם בשנת 
מספר מסות אותן פרסם בשנת . קית בימים אלהשהייתה בלתי חו, הקומוניסטית

  ".חתרנות"הובילו לנידויו ולהגשת כתב אישום כנגדו באשמת  1931
דבר אשר יצר אצלו השראה , וזף אטילה בטיפול פסיכואנליטיבתקופה זו החל י

בסופו . וניסיון למצוא חיבור והקבלה בין התיאוריות של פרויד לאלה של המרקסיזם
חוויות הטיפול . לא הועיל לשיפור רווחתו הנפשית של אטילההטיפול , של דבר

בהם ניכר כי אטילה מתבונן על בעיותיו , מופיעות ברבים משיריו המאוחרים
  .הנפשיות ממרחק מסוים

בקובץ זה . הופיע קובץ נוסף של שיריו שהיה בשל יותר מקודמיו 1932בשנת 
י שירה נוספים יצאו לאור שני קבצ. מופיעים רבים משירי האהבה המפורסמים שלו

בשני ספריו האחרונים הוסבה תשומת לב רחבה לשירתו בשל . 1936- ו 1934בשנים 
וקידום " הסוציאליזם ההומניסטי"חזית משותפת עם ה –האידיאולוגיה לה הטיף 
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הוא נודה . דבר זה לא התקבל על ידי חברי הועדה המרכזית במוסקבה. הדמוקרטיה
כאשר התכנס קונגרס המשוררים והסופרים ". יסטיותדעות פש"מן המפלגה בשל 

  . דבר אשר פגע בו קשות, הוא לא הוזמן, במוסקבה
רומן אותו ניהל עם . וזף אטילה חי חיים מבודדים ומיעט ליצור קשרים עם נשיםי

יצר  1932בשנת . הסתיים במשבר נפשי קשה, בחורה צרפתיה מן המעמד הבינוני
  . לבת זוגו עד סוף חייו שהייתה Judit Szántóקשר עם 

/ אם אשתגע/ עיני קופצות מתוך ראשי. "הוא אושפז  בשל דיכאון קשה 1935בשנת 
בעקבות . כתב בתקופה זו/" רק חבקו אותי בזרועתיכם האיתנות/ אל תפגעו בי, אנא

וזף אטילה שיר שהוא בבחינת 'כתב ג, עידודה של הפסיכיאטרית אשר טיפלה בו
  .1990פורסם עד אשר לא " וידוי נפשי"

בשנת . וזף אטילה כעורך באחד מכתבי העת השמאלנייםהחל לעבוד י 1936בשנת 
ל הסנקציות שהוטלו בש. אשר שיבח את שיריו, הוא פגש בסופור תומס מאן 1937
  .וזף אטילה לקרוא את שיריו בפומבינמנע מי, עליו

כתבו אחדים בתקופה זו נ. וזף אטילה בשל דיכאון קשהאושפז שוב י 1937בקיץ 
  . משיריו הטובים ביותר

הוא זרק עצמו מתחת לגלגליה של . וזף אטילה על ידי דכאונוהוכרע י 1937בדצמבר 
  .32רכבת עוברת והוא בן 

  

  בלב טהור
  משה גנן: תרגום שירים

  
  לֹא ֵאם ִלי ֵמיֶנֶקת, לֹא ָאב

  .ְולֹא מֹוֶלֶדת לֹא ֵאל ִלי
  ,לֹא ֲעִריָסה, לֹא ַּתְכִריךְ 

  .ִחָּבה ֶׁשל ִאָּׁשה- ֶטףלֹא לֶ 
  

  ,לֹא ָאַכְלִּתי ֶזה יֹוַמִים
  .ִּכְפַלִיםלֹא ְמַעט ְולֹא 

  ;ְּבֶעְׂשִרים ְׁשנֹוַתיּכַֹח 
  .ַּדי, ִליִּכי ָרב , ֶאְמְּכֵרן

  
  –לֹא ִיְקֶנה אֹוָתן ָאָדם 
  .לַָֹּשָטן ֶאְמּכֹר אֹוָתן

  ֶּדֶרךֵלב ֶאְׁשדֹד ַעל ֵאם - ַּתם
  .צֶֹרךְ  ִאם ֵיׁש, ֶאְרַצח ָאָדם

  
  ;ִנְׁשָמִתי ַזָּכה –ֶלה ֶּאּתָ 

  .ֶאָּקֵבר ַּבֲאָדָמה ַרָּכה
  רֹוׁש ֵמִמית ַאְצִמיחַ - ֵעֶׂשב

  .ָהרּוחַ - ַעל ִלִּבי ְיֵפה

  אלמוגים
  ,ֲחרֶֹזת ַעל ַצָּואֵרךְ מַ 

  .בַהַּטְחלָ  –ַעל ָהֲאַגם 
  ַהְּכָבִׂשיםְּגַלל 

  .ִמְתָעֵרבַהֶּׁשֶלג ִּבְגִביׁש 
  

  ׁשֹוָׁשן ַּבֲחַצר ַמָּזר
  ְׁשָזרֻיֶׁשל ָּפז ָמְתֵנְך ְּבחּוט 
  ֶחֶבל ֶּפֶלד

  .ֶחֶבל ֶּפֶלד ַעל ַצָּואר
  

  ִזיַע ִׂשְמָלֵתךְ - ִניעַ 
  ִּבְצִליל ִעְנָּבִלים ִיְתַאֵּבךְ 

  ְּבֵמי ָנָהר
  .ִיְתָאֵרךְ  פֹותַצְפצָ ֵצל 

  
  ִזיַע ִׂשְמָלֵתךְ - ִניעַ 
  ָרֵתְך ַּפֲעמֹון ִאְמ -ְּכֵהד

  ֶאל ֵמי ָנָהר
  .ֶנֶׁשר ָעִלים ִיְתַרֵּפק
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  ללא הקש בדלת
  ְללֹא ַהֵּקׁש ַּבֶּדֶלת, ִאם ּתֹאֲהִביִני

  ;ַאְך ִׁשְקִלי ֵהיֵטב; ּתּוְכִלי ְלִהָּכֵנס ֵאַלי
  , ֵבךְ ַעל ַהִּמְזָרן ַאְׁשִּכי

  .ַּבֲחָׁשׁש ְיַלֵחׁש ְוִיְרַחׁש ַהַּקׁש
  ,ַמִים ַזִּכים ָאִביא ָלְך ַּבַּקְנָקן

  ,ֲאַנֵּגב ְּבֶטֶרם ֶלְכֵּתְך  ִמֶּמִּניַנֲעֵלְך 
  ;ּפֹה ִלְׁשֵנינּו ֵאין ָאָדם ַמְפִריעַ 

  .ַּתְּקָנם ְּבֶׁשֶקט ּתּוְכִלי, ְּכפּוָפהַעל ְּבָגֵדינּו 
   –ֶאְקָרא ַּגם ָלְך  – ַהְּדָמָמהם ִּכי ִּתּדֹ

  ִּכֵּסא ָיִחיד  אֹוִׁשיֵבְך ַעל – ִאם ָעַיְפְּת 
  ְּבחֹם יֹום ִמְטַּפְחֵּתְך ָּתִסיִרי

  ְלַצַּלַחתְנָיר ָנִקי ֶאְפרֹׂש ָלְך , ְוִאם ָרַעְבְּת 
  ;ְּבֵאין ָּדָבר טֹוב ִמֶּזה

  ִּכי ַּגם ֲאִני, ַהְׁשִאיִרי ַּגם ִלי ְמַעט, ָאָּנא ַאךְ 
  .ָרֵעבָּתִמיד 

  
  ְללֹא ַהֵּקׁש ַּבֶּדֶלת, ִאם ּתֹאֲהִביִני

  ;ַאְך ִׁשְקִלי ֵהיֵטב; ּתּוְכִלי ְלִהָּכֵנס ֵאַלי
  ַאַחר ָּכךְ 

  .ְּכַצַער ַהְּפִריָדהֵאין ַצַער 

  

  
  

גדל . וסס'מסצ, נולד בארלינגטון, משורר אמריקאי, ]1926-2005[ יִלירוברט ְקרִ 
החל ללמוד  1943שנת ב. עינו השמאלית את  איבד 4בגיל . עם אמו ואחותו, ללא אב

אך הפסיק את לימודיו כדי להתגייס לצבא בזמן מלחמת , באוניברסיטת הרווארד
בה  ,Black Mountainבוגר מכללת . עבד תקופה קצרה כמגדל עופות. בורמה-הודו

 1954-1957בין השנים . רלס אֹוְלסֹון וערך את ִמבחר כתביו'התיידד עם המשורר צ
, קסון פולוק'היה חבר קרוב של ג .Black Mountain Reviewהעת -את כתבערך 
קרילי ִהרבה במסעות והצטרף אחר כך לסגל ההוראה באוניברסיטה של . הצייר

, 1952- שראה אור ב, "]המטורלל[" Le Fou, ספרו הראשון. יורק בָּבפָאלֹו- מדינת ניו
, שִמבחר מתוכם, םהיווה יריית פתיחה לִסדרה ארוכה של קבצי שירה קצרי

; ]1967" [מילים"הקבצים , אחר כך הופיעו בין היתר. 1962-הופיע ב, "ֵמַאֲהָבה"
; ]1976" [הרֵחק"; ]1974" [שלושים דברים"; ]1971" [מרטין הקדוש"; ]1969" [רסיסים"
, המכיל שנים עשר שירים, ]1983" [לוח שנה"; ]1983" [מראות"; ]1978" [כך- אחר"

. ועוד, ]1990" [חלונות"; ]1986" [גני זכרון"; ]1984" [זכרונות"; שנהאחד לכל חודש ב
, למחצה-ורומן אוטוביוגרפי, מסות, קרילי כתב גם פרוזה ופרסם קבצי סיפורים

  ".האי"
הרקטור של , רלס אולסון'קרילי החל אמנם את דרכו כתלמידו של המשורר צ    

Black  Mountain College, ן קרוליינה למוקד של ניסויים שהפך מכללה זו שבצפו
ועל יחסים ' שירה פתוחה'ולסדנה לפיתוח תיאוריות על , יצירתיים בשירה ובאמנות
קרילי היה שונה , אך כבר אז ולאורך כל דרכו כמשורר; חדשים בין צורה ותוכן

שחיפשו את הסינתזה בין הקלאסי , המשוררים המובילים בחבורה, מאולסון וַדְנֶקן
קרילי היה תמיד משורר , גוד לניסויי השירה הקרים והמאופקים שלהםבני. למודרני
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לניואנסים , פרטים-קולע כחוט השערה בהתייחסותו לפרטי, לקוני, דייקן מאוד. חם
  .אנושי מאוד, רגיש, אבל כן –זעירים 

  
  רוברט קרילי 

  עודד פלד: תרגום השירים

  הירח 
  ֻמְקָּדם יֹוֵתר ָהֶעֶרב

  ,ַּבִּמְזָרחִהְבִהיק ַהָּיֵרַח 
  ֵמַעל ַהֶּׁשֶלג ֶּבָחֵצר

  ְצִלילּות –ּוַבָּׂשדֹות 
  

  ִיְפָעה קֹוֶרֶנת ַוֲעַגְלַּגּלּות
  ,ּבֹוֵדד, ֻמְׁשֶלֶמת
  ,ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים, רֹוֵכב

  ְוָאז. ַּבָּׁשַמִים ַהְּׁשחֹוִרים
  

  ,ָּפַתְחנּו ִעְנָיִנים ֶׁשל ֶעֶרב
  ,ְמׂשֹוֲחִחים, אֹוְכִלים ֲארּוַחת ֶעֶרב

  ָּכךְ -ַאַחר, צֹוִפים ַּבֶּטֶלִויְזָיה
  .ַלֲעׂשֹות ַאֲהָבה, ַלִּמָּטה

  
  ַאְך ִלְפֵני. ְוָאז ִליׁשֹן

  ֵכן ִּבַּקְׁשִּתי ִמֶּמָּנה ְלִהְתּבֹוֵנן
  ַּבָּיֵרַח ִמַּבַעד ַלַחּלֹון
  ָּכְך ׁשֶ , ָיָׁשר ְלַמְעָלה ָּכֵעת

  
  ִהיא ִהְּטָתה רֹאָׁשּה ְוֵהִעיָפה

  .ִלְראֹותֹו, ֵּפי ַמְעָלהַמָּבט ַחד ְּכלַ 
  ִמּתֹוְך ַהַּלְיָלה הּוא ָזַהר

  ְּבאֹוָתּה, ְּבַוַּדאי
  

  ָיֵרחַ  –ְנָצִחים -ֵנַצח ְמִסַּלת
  ָיֵרחַ  –ַלְיָלה נֹוָסף , נֹוָסף

  ָמֵלא ַּבֲחַלל
  .ְּבִדידּות ְלָבָנה, חֶֹרף

  
  ִהְתעֹוַרְרִּתי ְלאֹורֹו

  ,ְּכַחְלַחל ַּבֲחֵׁשָכה- ַהָּלָבן
  י ְּכמֹו ָהָיה ָׁשםְוַחְׁשִּת 
  .ְלַבּדֹו, ְמַחֶּכה, ִמיֶׁשהּו

  

  

 הפרח
  ִחיםִנְדֶמה ִלי ֶׁשֲאִני ַמְצִמיַח ְמתָ 

  ְּכמֹו ְּפָרִחים
  ְּבַיַער ּבֹו

  .ִאיׁש ֵאינֹו עֹוֵבר
  

  .ָּכל ֶּפַצע ָׁשֵלם
  ּגֹוֵדר ַעְצמֹו ִּבְפִריָחה

  .ְסמּוָיה ְזִעיָרה
  .ְמחֹוֵלל ְּכֵאב

  
  ְּכֵאב הּוא ֶּפַרח ָּכמֹוהּו

  ,ְּכמֹו ֶזה
  ,ָּכמֹוהּו
  .ְּכמֹו ֶזה
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  המדור לחיפוש שירים
  

  
הובא בפני הקוראים שיר ושאלנו לגבי זהות , 18מספר " עיין ערך שירה"ב 

  .המחבר
, הופיע בקובץ שיריו הראשון. מאת נתן זך" מתנצל הוא"השיר הנו , ובכן

  ".שירים שונים"
  .מזרחיאריה תודה לשי 

  
  מתנצל הוא

  -צפרים מתעופפות מתוך ידיו
  עכשו. אחת ועוד אחת

  הוא לא לקח מכם. הוא נח
  .לא שור ולא חמור: דבר

  איזו חוצפה היא, באל. הוא מתנצל
  אני. הוא מתנצל, באל. זאת להתנצל
  .הוא מתנצל: שואל אתכם

  אתם מונים את. אתם אינכם עונים
  דוקא בשמים הולכת הרוח. הפעמים

  רכה כמו, ותרבדרך הכבושה בי
  כאן על אדמה. פלומה של צפור

  נדמה לי. הרגל מתקשה עם כל צעד
  .שמעו, שמעו. שרעד עבר בגוף

  מה עוד יש לו: הוא קורא מן הכתב
  .לומר עכשו
  הוא אומר שהוא? הוא כותב? הוא מתנצל

  הוא: אחרון התלמידים משרבב את צוארו? אוהב
  ?הוא יתן? הוא ימכר? הרוח לאן. עוד קטן

  הוא אומר שהוא? הוא משנן שם לעצמומה 
  .הוא ישכח. שמו כתוב בכל עתון? זוכר

  .הוא איננו אחרון. הוא ילקח
  

  

. יוחס ליהודה עמיחי, הנוסף שקטע ממנו הובא בתרגומו לאנגליתהשיר  
כולל פנייה לחנה , לא הצלחנו לאשש את ההנחה הזאת, לאחר בירור מעמיק

  .ל"אשתו של יהודה עמיחי ז, עמיחי
  
  

יואב יצחק בתחילת שנות שנכתב על ידי  ,"טקסט"מי מכיר את מילות השיר  
 ?התשעים
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  קוראים כותבים
  
  

 שלום שרית יקרה
 .מעניין ומכובד מאוד, תודה על הגיליון

ההקדמה למאמר על , השיר שלך, אני מאוד אוהבת לקרוא את מה שאת כותבת
 .הפוגות של צלאן ושל סלביה פלאת

כנראה ליותר אנשים כעס  במיוחד לעניין שיש, ון להגיב לתוכןאני מרגישה רצ
קראתי את  .םלסלבייה פלאת על זה שהיא כותבת על השואה למרות שלא הייתה ש

 ואני) את שני השירים האחרים שאת מציינת אני לא מכירה(השיר שוב ושוב 
 .אולי באמת אני לא יודעת לקרא שירה. מרגישה שאני קוראת משהו אחר

  ..."אילו" יום מצלצלת לי מילה שאיננה בשיר והיאכל ה
אי אפשר להאשים , בגרמניה לא היה, הוא לא היה נאצי, אבי היה בקליפורניה

ודאי , אילו היה שם. גרמני טהור, היה גוטי וברברי הרי, היה שם אילו אבל... אותו
  .נסחפו היה אשם כפי שכולם

גרמני טהור האם רצה  אם בתוראבל ה, בקליפורניה הוא קיצץ נקניק במעדנייה
 ?סובלימציה בסתר ליבו וקצץ נקניק עם, להשתתף במלחמה

מפני , עבורה היא שואלת את השאלות האלו שהן לדעתי מאוד רלוונטיות
שהיה  ,והיא לא מסוגלת לבטוח לא בזכרונות ולא באביה, שהזכרונות שלה צולעים

 .כשלו ל כך הרבה אנשיםכי כ ,"הטוב"מסוגל להתנגד למלחמה ולהיות בצד של 
לעיתים , קשה בגרמניה ההתמודדות עם מה שעשו האבות בשואה היא לעיתים

 ב להיות"בארה. לעיתים מחלקת את הגרמנים לנאצים ולגרמנים הטובים, מכחישה
למרות שהיה פיסח ואולי אף אחד לא היה מגייס אותו , בת של גרמני עם מראה ארי

והיא שם , וזה בלתי נסלח בחברה האמריקנית ,זה להיות חריגה, היה שם גם אם
 .האלה לבד תקועה עם הרגשות

אילו הייתי , הזאת קשה לי להאמין שיש אנשים שלא עברה בהם המחשבה הרצינית
 .יהודי ואם הייתי, אם הייתי גרמני, האם היה לי כוח להתנגד, בשואה

יך ולאהוב מאוד להער וזה קשה, זאת הרגשה טובה לשמוע שההורים התנהגו טוב
אותה  שנטש הכעס האישי שלה על אבא שלה. אותם אם מגלים שהם התנהגו גרוע

 ביתו של'ב עם כל הקונוטציות של "שהיה גרמני ועשה ממנה חריגה בארה, במותו
מפני שהוא מאוד אוטנטי ושייך , הוא כעס שלגיטימי מצידה לכתוב עליו', האויב
ידי זה שהיא ממציאה זכרונות לא היא לא עושה שימוש בשואה על . שלה לחיים
  .לה

 ...בטח לא הבנתי כלום, מילא
 בחיבה
 רות

  
  
  

  18שפורסם בגיליון ' מכתב שהגיע מכותבת המאמר על פאול צלאן וסילביה פלאת
 
Dear Sarit 
Thanks very much for publishing the article. I am glad you are getting 
good responses. 
Best, 
Carole Stone 
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  שונות 
  
  

  יצא לאור ספרה של נורית גוברין
  

  ד -כרכים ג ' ספרות עברית במעגליה -קריאת הדורות '
  

  2008אפריל /ח"ניסן תשס, "כרמל"הוצאת 
  

  
 "ספרות עברית במעגליה –קריאת הדורות "של ' ד' כרכים ג

, ב"שהופיעו בשנת תשס, הם המשך ישיר של שני קודמיהם
. אביב- בשיתוף עם אוניברסיטת תל, "םגווני"בהוצאת , 2003

מפרי עטה של , מסות ורשימות, כונסו בהם עשרות מחקרים
, שפורסמו בשנים האחרונות בכתבי עת שונים, נורית גוברין

הכותרת מבטאת . יחד עם פרקים הרואים כאן אור לראשונה
יחד עם , את הרצון לקריאה בספרות הדורות הקודמים

- של סופרי העבר לקיים עמם דו ,כביכול, היענות להזמנתם
" ספרות עברית במעגליה"כותרת המשנה . שיח מתמיד

מבטאת את השקפתה של המחברת בדבר הצורך לקרוא את 
להבינה על רקע זמנה ומקומה , הספרות בהקשריה הרחבים

ולצפות בה מתוך פרספקטיבה היסטורית ואקטואלית 
שהספרות , לכל פרקי הספר משותפת ההנחה. כאחת
יציב ומאחד בתרבות העברית , ברית היא יסוד קייםהע

ושהיא נתונה בתהליך קבוע של שינוי , ובחברה הישראלית
. ובמתח מתמיד בין מסורת לחידוש, מתוך המשכיות

, הספרים פורשים מפה רחבה של חיי הספרות העברית במרכזים הגיאוגרפיים בגולה
  . ימינוהאחרונים ועד  ֵמַהּדֹורֹות, ישראל ובישראל- בארץ

, ביאליק, בסקי'ברדיצ: נדונים בהם נושאים הקשורים ביוצרי המופת ביניהם
מובאים גם פּכים קטנים . יזהר. ס, דבורה בארון, עגנון, שופמן, טשרניחובסקי

. מחייהם ומיצירתם כהשלמה לספריה ולמחקריה הקודמים של נורית גוברין
. החברתי והספרותי, יההיסטור, הביוגראפי: הנושאים נדונים בהקשרם הרחב

בין ; ספרות הנשים העברית; פולמוסים; "חדר"ספרות ה; בין ספרות למקרא: ביניהם
, פרקים המוקדשים לביקורת שירה; ישראל-פרקים בספרות ארץ; ספרות למקום

  .עת ומחקר-כתבי, פרוזה
ויותר " מכופתרים"הוא בכך שהם פחות , ההבדל בין שני כרכים אלה לקודמים

שולבו עדויות אישיות , בהרצאות ששמשו בסיס לכמה מפרקי הספרים. אישיים
הפעם היה חשוב להשאיר את המגע האישי עם הסופרים . שבעבר נמחקו בכינוס

  .כחלק מאווירת בית ההורים
  

אביב ומן -בחוג לספרות באוניברסיטת תל) אמריטוס(נורית גוברין היא פרופסור 
עשר -פרסמה שבעה. דורות האחרוניםהחוקרים המרכזיים של הספרות העברית ב

פרס : בין הפרסים הספרותיים שהוענקו לה. עשר-ספרי מחקר וערכה שלושה
  ). ב"תשס(ופרס ישראל אפרת ) ח"תשנ(ביאליק 

  
  .בכל חנויות הספרים המובחרותלהשיג 
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  לתכניה המלאה של פסטיבל המשוררים במטולה
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  צ"בראשל" לשון ראשון"כנס 
שנה להולדת  150-שנה למדינה ו 60לרגל , כנס לציון תחייתה של השפה העברית

  .צ"בראשל ,13.5-14.5.2008בתאריכם יתקיים , בן יהודהאליעזר 
עברית כשפה "ו" עברית בתקשורת"כגון  הכנס יכלול פאנלים אקדמיים בנושאים

האקדמיה ללשון העברית תקיים דיון . לצד מפגש של פותרי תשבצי היגיון ,"שנייה
ר צביה ולדן תקיים מפגש בנושא הקניית "וד, "נכון ולא נכון בשפה העברית"בנושא 

, הראשון: יתקיימו שני אירועי תרבות, בנוסף לכך. השפה העברית בגני הילדים
אירוע שבו ישתתפו , והשני; בהנחייתו של רוביק רוזנטל" הרחוב של אלוהיםשפת "

 .בהנחיית יוסי אלפי, שחקנים וסופרים, אנשי תיאטרון, פוליטיקאים
 
  
  
  
  
  
  

 השחקנית תמי ספיבק בליווי גיטרה של עמוס עבר הדני קוראת מספר שיריה
לאחרונה בהוצאת שראה אור , "בכל אדם יש ארבעה בנים", נילי דגןשל המשוררת 

   ".אבן חושן"
  :להלן לוח השידורים

  
  :ישראל  קול

   15:55בשעה   29.5.2008 'רשת א

  :קול המוסיקה

  11:55בשעה  31.5.2008

  20:05בשעה  6.6.2008
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