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דבר העורכת
הרשו לי לפתוח את דבר העורכת בגיליון זה ,בנושא שאינו קשור במישרין לשירה:
התכנית לסגור את ההוספיס בתל-השומר .נושא זה קרוב ללבי הן כאדם ,והן כמי
שהיתה אחות בעברה וליוותה מטופלים רבים בתהליך פרידתם מן העולם ואת בני
משפחותיהם במצוקתם הקשה .אני רוצה להביע תודה עמוקה לכל אותם מנויים
רבים ,אשר חתמו על העצומה כנגד סגירת ההוספיס .נכון ,קיימות שמועות
שההוספיס לא יסגר ,אך הכל עדיין בגדר הבטחות מופרחות באוויר שאין להן בסיס
במציאות .ועל מה הכל קם ונופל? על פוליטיקה קטנונית בין ביורוקרטים .התכנית
לסגור את ההוספיס בתל השומר אינה הגיונית ובלתי אנושית בעליל .מקום ייחודי
זה מהווה נקודת אור נדירה בימינו ,של חמלה אנושית ,התמסרות וגדלות נפש .הוא
מהווה שביב של תקווה להקלה בסבלם ושמירה על איכות מיתתם של חולים
במחלות סופניות ומעוז של תמיכה ונחמה עבור בני משפחותיהם.
לחיצת היד על הדק החלשים ,הנזקקים ודלי המענה ,קלה היא.
אציג סוגיה אנושית ומוסרית קשה זו בלשונה של המשוררת רחל ,אשר גוועה בסוף
ימיה ,בבדידות ,בכאב רב וביאוש ,ממחלת השחפת.
רק מי שהיה שם ,יכול להבין ,כפי שאומרת רחל בשירה:

להקיץ בבית החולים
חוֹלים ְ
ְבּ ֵביתַ -ה ִ
יך ַהיּוֹם
אַך ַמ ְח ִשׁ ְ
וּכ ָבר ַה ַלּיְ ָלה ֻמ ְשׁ ָלט;
ְ
אַח ָריו יִ ְצ ְנחוּ יָבוֹאוּ ַבּ ָלּאט
ֲ
ַה ִפּיּוּס ַהגָּדוֹלַ ,ה ָשּׁלוֹם;
רוֹפא ַבּ ְפּרוֹזְ דוֹר יִ ָשּׁ ַמע,
קוֹל ַצ ֲע ֵדי ָה ֵ
ָד ְך ַרכּוֹת
וְ נ ְָג ָעה ְבּי ֵ
ֶח ָמה.
יַד-נ ָ
טּוֹבה ַהזֹּאת?
ֵדע ַה ָבּ ִריא ִמ ָשּׁ ָעה ַה ָ
ַמה יּ ַ

חוֹלים ַבּבּ ֶֹקר ַה ְשׁ ֵכּם,
ְל ָה ִקיץ ְבּ ֵביתַ -ה ִ
ִל ְק ַראת יוֹם ָט ֵפל ,וְ ָלחוּשׁ:
ָעץ וְ ַכ ְר ֵסם,
ִנ ְנ ָעצוֹת ִבּ ְב ַשׂר ְל ָב ֵב ְךִ ,הנּ ֵ
ִשׁנֵּי-יֵאוּשׁ:
ָעים חוּט ַחיִּ ים ָה ָרקוּב
ְבּ ִנ ְק ֵבי ְרג ִ
ְל ַה ְשׁ ִחיל ְבּיָד ַח ָלּ ָשׁה
שׁוּב וְ שׁוּב –
ֵדע ַה ָבּ ִריא ִמ ָשּׁ ָעה ַהזֹאת ַה ָקּ ָשׁה?
ַמה יּ ַ

ומה בגיליון הנוכחי?
ראשית אציין כי המאמר על שיריהם של פאול צלאן וסילביה פלאת' "פוגת מוות"
ו"פוגה קטנה" אשר פורסם ב"עיין ערך שירה"  ,18זכה לתגובות רבות ועל כך תודות.
בגיליון זה שירים של כותבים חדשים וותיקים ,כולל נגיעה קלה בשירת האייקו.
מספר רשימות ומאמרים העוסקים בהיכרות עם משוררים שונים מרחבי העולם,
ובכללם תרגומים משיריהם של ולדימיר ויסצוקי הרוסי ,ג'וזף אטילה ההונגרי,
רוברט קרילי האמריקאי ,והמשורר האמריקאי ואלאס סטיבנס – תוך העמקה
במשמעות האימאג'ניזם .מאמר מעניין על משמעות הצמצום והשתיקה בשירה ,וכן
מאמר מורחב על "תאונה ונס בערב" ,פואמה ,מאת איתמר יעוז-קסט .אני מזמינה
ציירים ואמנים וכן כותבי מאמרים בתחום השירה ,לשלוח אלינו מיצירותיהם
וממאמריהם.
מאחלת לכולם קריאה מהנה וחג שבועות שמח.
שרית
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עודד פלד

נוּח ָתם
ְתּ ֵהא ְמ ָ
הורי ,יוסף ולאה(
)לנשמות ַ
נוּחהּ ֵע ֶדן
נוּחוֹ ֵע ֶדןָ ,
וְ זִ ְכ ָרם ָע ַלי
]נוּחוֹ ְבּ ָשׁלוֹם ,זִ ְכ ָרהּ
רוֹעי ִס ְפרוֹת ַק ִין[
ִבּזְ ִ
נוּחם רֹגַע
ָ
יהם
ַבּ ֲע ַפר ְשׁ ֵמ ֶ
] ַעל-יָד ַעלָ -יד
נוּמה ְמ ֻא ֶח ֶרת
ְתּ ָ
ֶסת ַע ְפ ַעף[
ְמ ַפיּ ֶ
אַה ָב ָתם ָע ַלי
ֲ
וְ זִ ְכ ָרם ָע ַלי
נוּח ָתם
ְתּ ֵהא ְמ ָ

עודד ניב

המסמרים של מוחמד
ַה ַמּ ְס ְמ ִרים ֶשׁל ֻמ ַח ַמּד
ַפּ ַעם הוּא ָבּנָה ָבּם
יתי וְ ֶאת ֵבּיתוֹ
ֶאת ֵבּ ִ
אוֹתם ִבּ ְפ ָצ ָצה.
טוֹמן ָ
ַהיּוֹם הוּא ֵ
אוֹתם
וֹק ַע ָ
הוּא גַּם תּ ֵ
ַבּ ֲארוֹן ַה ֵמּ ִתים ֶשׁל ַע ְצמוֹ
ַמ ְצ ִמיד ְ
וּמ ַחזֵּק ֶאת ַה ִמּ ְכ ֶסה ֵמ ָע ָליו
גּוּפתוֹ
ֵמ ַעל ָ
ָחזָקָ -חזָק
יוּכל ִל ְפתּ ַֹח
ֶשׁ ִאישׁ לֹא ַ
גַּם ְבּעוֹד ֵמאָה ָשׁנָה
יוֹתר
אוּלי ֵ
ַ
ַכּ ָמּה ֲח ָבל
יך ַה ָשּׁלוֹםֻ ,מ ַח ַמּד
ָע ֶל ָ
ַא ִני ַ -ל ְמרוֹת ַהכֹּל ָ -חיֹה ֶא ְחיֶה!
וֲ
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שי אריה מזרחי

כאן ,על שפת מים קדושים
ֶה ָדר ָכּאןַ ,על ְשׂ ַפת ַמיִ ם
נֱ
ָעיםְ ,שׁנֵי ַבּ ְרוָזִ ים
דוֹשׁיםָ ,שׁ ֵלו וְ נ ִ
ְק ִ
מוּעם
אוֹרם ָ
ָאיםָ ,
ָשׁ ִטיםַ ,ה ַמּ ִים נ ִ
יק ִנים
אָמ ִר ָ
ַעל-יְ ֵדי ַל ֲה ַקת ֵ
קּוֹר ִאים ִמזְ מוֹר תּוֹדוֹת
ַה ְ
יהם
ֵלאל ֵֹה ֶ
רוּח
וְ ָשׁב ָז ֳה ָרם ְכּ ְשׁ ֵאינָםָ .ה ַ
ַשּׁב ְבּ ַפ ֲעמוֹנֵי ֵע ִצים
ְמנ ֵ
צוֹמ ַח ַעל ְשׂ ַפת ַה ַמּיִ ם
ֶל ֶחם ֵ
טוֹבים.
בּוֹלי ְתּ ִפ ָלּה ,וְ ַה ָדּגִ ים ִ
ְבּ ִשׁ ֵ
קוֹר ַע ָל ְך ִשׁירִ ,מ ְנ ָחה
ֲא ִני ֵ
שׁוֹרר
ִמ ִסּ ְפרוֹ ֶשׁל ְמ ֵ
ֶה ָדרָ ,עלוּם
נֱ

שיח מוניס לא קיימת עוד
ָפה
ירה וְ י ָ
בוֹההְ ,ט ִמ ָ
ְג ָ
ֶלד
ִהיא ָהיְ ָתהֵ ,מ ֵע ֶבר ְל ַפ ֵסּי ָה ַר ֶכּ ֶבת – וְ י ֶ
ָכה ִלינוֹק
יה ,ז ָ
בוֹת ָ
ֶשׁ ִטּ ֵפּס ֶאל ָח ְר ֶ
יח' מוּ ֵניס
ִמ ְשּׁ ֵדי ַהצּוּף ֶשׁ ָלּהֵּ .שׁ ְ
ֶמת עוֹדִ .בּ ְנוֵה ֶצ ֶדק
לֹא ַקיּ ֶ
ימה
ַס ָבּא ִה ְר ִקיד ָבּעוּד וְ ַס ְב ָתּא ִה ְנ ִע ָ
אַך
עוּגיוֹת ִמ ְצ ִריוֹתְ .
ַלוּבּיָהִ ,
ְבּז ִ
אך
הוֹרים ָה ַר ְדיוֹ ִצ ְר ֵצר ַבּ ְ
ֵא ֶצל ַה ִ
וְ לא עוּד ,לֹא ָהיָה עוֹד
יח' מוּ ֵניס לֹא ָהיְ ָתה
ַט ַעם ֶשׁל עוּדֵ .שׁ ְ
מוֹסס
וּמ ַטּע ַה ַתּפּוּזִ ים – ִה ְת ֵ
עוֹלם ַ
ֶמת ֵמ ָ
ַקיּ ֶ
עוֹלם
מּוּטב ֶשׁ ְלּ ָ
ְכּ ֶשׁ ֶלד ָקדוּם ֶשׁ ָ
וּפ ַעם ִשׂ ַח ְק ִתּי
לֹא ָהיָה ִנ ְג ֶלהַ .
יתי
חוֹלה וְ ִנ ִסּ ִ
רוֹפא וְ ָ
ִעם י ְַל ָדּה ְבּ ֵ
הוֹריד ָלהּ ֶאת ַה ַתּ ְחתּוֹנִ יםָ ,מ ַשׁ ְכ ִתּי
ְל ִ
וּל ָמ ֳח ָרת
אוּלם ִהיא ֵס ְר ָבה ְ
ְבּכ ַֹחָ ,
פּוֹלט ִמלֹּעוֹ
ָה ְל ָכה ִמ ֶמּ ִנּי .חוֹף ַהיָּם ֵ
מוּצים וְ ַה ְנּ ָערוֹתְ ,שׂ ָע ָרן ָסדוּק
ִתּינוֹקוֹת ֲח ִ
וּמ ֵלא ְבּ ִכ ִנּים.
ָ

שי אריה מזרחי ,נולד וגדל בתל-אביב,
אוקטובר  .1974גר בבאר-שבע במשך ארבע
שנים ,בעת לימודיו באוניברסיטת בן-גוריון
לתואר ראשון ,בחוגים פוליטיקה וממשל
וגיאוגרפיה .לאחר סיום לימודי התואר למד
עריכה )עריכת טקסט( במכללת בית ברל.
פרסם ספר שירהִ ' ,ציוּן' ,ב 2003-בהוצאת
"כרמל" .משיריו פורסמו גם בירחונים
הספרותיים "מאזנים"" ,עתון " ,"77קשת
החדשה"" ,שבו" ובמוסף הספרותי של
"ידיעות אחרונות".
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ישראל אלירז
*
ַע ְכ ָשׁו ֵס ֶדר ַה ְדּ ָב ִרים לֹא ִנ ָתּן עוֹד ְל ֵתאוּר ְכּ ִאלּוּ
אַח ְר ַכּך ְכּלוּם.
יהַ .
יב ָ
צוּרה ֶשׁפּ ְֹר ָקה ְל ִס ֶ
ָהיָה ְל ָ
רוֹאה
יב ָבהֶ ,
ֶא ָחז ַבּ ַמּזְ ֵלג ְכּ ֵדי ֶשׁלֹּא ִל ְפרֹץ ִבּ ָ
אַתּה נ ֱ
ָ
אוֹחזֶת
אַחת ֶ
אוֹחזֶת ֵי שַׁ ,
אַחת ֶ
ָדיִ םַ ,
ְבּ ָכל ְמקוֹם י ַ
ֵא י ן ,וְ ֵאין ַתּ ָקּנוֹן ַל ְלּ ַב ִדּיּוּת וְ ֵאין ָק ֶצה ַל ֵסּ ֶבל.
ֶלדִ .צדּוֹ
שׁוֹאל ַהיּ ֶ
נוֹרה ,הוּא ָמהֵ ,
פּוּכהּ ֶשׁל ְמ ָ
ִה ָ
חוֹשׁבְ ,ל ַס ֵלּק ֶאת ְכּ ֵלי
אַחר ֶשׁל ַה ִכּיס ,הוּא ָמה? ֵ
ָה ֵ
יקה
יבה וְ ֶאת ְכּ ֵלי ַה ְמּ ִח ָ
ַה ִדּבּוּר וְ ֶאת ְכּ ֵלי ַה ְכּ ִת ָ
*
וּמ ִעיר ֶאת ָה ִעירִ .מי
ירה ֵ
בּוֹעט ְבּ ַפ ִחית ִבּ ָ
ישׁהוּ ֵ
ִמ ֶ
עוֹלם?
ָרץ ִעם י ֵ
וּמ ְר ִעישׁ ֶאת ָה ָ
ָדר ַ
ָתד ַעל מוֹטוֹת ַהגּ ֵ
רוֹצה ִל ְקרֹא ָל ֲא ָד ָמה ְל ָה ִעיד ָע ָליוָ ,ה ֲא ִמ ִתּי.
ישׁהוּ ֶ
ִמ ֶ
ֶשׁם,
ֶשׁם ָלשׁוּב ִל ְהיוֹת גּ ֶ
חוֹשׁב ֶשׁ ַעל ַהגּ ֶ
אוֹכל וְ ֵ
אַתּה ֵ
ָ
יחֶ ,את
ְל ָה ִכיל ֶאת ָכּל ָמה ֶשׁהוּא ֵ
עוֹמד ְל ַה ְפ ִר ַ
אַתּה
ֶרע וְ ִכ ְליוֹנוֶֹ ,את ֵמרוֹץ ַה ְצּ ָב ִעיםָ ,
ַע ַרת ַהזּ ַ
גֲּ
הוֹל ְך ִמ ְבּ ָדיָה ֶאל
אַתּה שׁ וּ םִ -א י שׁ ֶשׁ ֵ
אוֹמר ֶשׁ ָ
ֵ
ְבּ ָדיָהְ .בּ ִפ ְנ ָק ְס ָך ָר ַשׁ ְמ ָתּ ְל ָצ ְר ֵכי זִ הוּי ,ע וֹ ֵב ד ֲא ָד ָמ ה
*
ַה ְדּ ָב ִרים ִנ ְמ ָתּ ִחים ַהבּ ֶֹקר ַעד ַל ְגּבוּל בּוֹ ַה ָלּשׁוֹן
ֵאינָהּ ִנ ֶכּ ֶרת עוֹדַ .עד ַכּ ָמּה ַמה ֶשּׁ ָמּ ַח ְק ִתּי ֲע ַדיִן
יתי ֵאינוֹ
ֶלד ֶשׁ ָהיִ ִ
ָמחוּק? ִבּ ְל ָע ַדיַ ,ל ֲעזָאזֵלַ ,היּ ֶ
ֹאמרְ ,ל ִכ י,
יָכוֹל ְל ַהזְ ִקין .וְ ַל ְנּ ָשׁ ָמה ִמי י ַ
אַ ל ֵתּ ב וֹ ִשׁ י? ִל ְפנֵי ָשׁ ָעה ֵהם ָהיוּ פֹּה
אוֹתם
ַתּוּשׁים(ָ " ,שׁ ַמ ְענוּ ָ
בוּביםַ ,ה ְנּ ָמ ִליםַ ,היּ ִ
) ַה ְזּ ִ
צוֹח ִקים"ַ .ע ְכ ָשׁו ַהכֹּל ִנ ְשׁ ָפּ ְך ֶאל ָמקוֹם ֶשׁ ֵאינוֹ
ֲ
אַתּה ִנ ְר ֶאה
יך ֶשׁ ָ
יוֹד ַע ְר ָויָהַ .ה ֵבּט ְבּ ַע ְצ ְמ ָך ֵא ְ
ֵ
מתוך הספר" :הלא יאמן פשוט ישנו" ,הוצאת "הקיבוץ המאוחד"2007 ,
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רמי דיצני

הנשר המפואר
בּוֹביץ' ָכּפוּף ָע ַבר ַעל ָפּנַי ְבּ ַמ ֲע ֵלה ָה ְרחוֹב,
ֵליְ ִ
ִאישׁ ָק ֶשׁהִ .אישׁ ַמר.
תּוֹא ֶמת ַדּוְ ָקא ֵדּי ְמ ֻס ָדּר
יפה ְכּ ֻח ָלּה ֶ
ַבּ ֲח ִל ָ
ֻשּׁל ַה ֻמּ ָכּר ִמ ֶשּׁ ְכּ ָבר(;
)וְ לֹא ַה ַמּ ְר ֶאהַ -ה ְמר ָ
ַא ִני ִנ ְר ַע ְד ִתּי ) ַמ ַפּח רוּ ַח ָשׁ ָרב ִבּי ְל ֶרגַע ַס ַער( –
וֲ
ָפּנָיו ָדּוִ ים ִמ ַצּ ַער,
יה
רוּפה ֵמ ַעל ְכּ ֵת ֶפ ָ
ֻלגּ ֶֹלת ָקדוֹשׁ ְמ ֻענֶּהַ ,כּ ֲע ָ
גְּ
יוֹשׁ ֶבת ַעל ִמ ְד ָבּר.
יוֹשׁב ַעל ִעיר ֶ
אָבק ֵ
ָצ ָפה ַבּ ֲענַן ָ
אוֹצר.
מ ַֹח גָּאוֹןָ .
וּב ַעל-כּ ִֹחי ָעלוּ ִבּי ִק ְר ֵעי ַמ ְראוֹת:
ְ
ִר ְקמוֹת מ ַֹח ,אוּנוֹת וְ רֻדּוֹת ,ח ֶֹמר ֲא ַפ ְר ַפּר,
ירהְ ,ק ִל ַפּת ַח ְר ִסינָהֶ ,שׁ ְנ ָהב ְצ ַה ְב ַהב;
ֻלגּ ֶֹלת ְשׁ ִב ָ
ֻק ְפ ַסת גּ ְ
ִמין ֻק ְפ ַסתִ -מתּוּג ֻק ְפ ַסתִ -מ ְמ ָסר
אַדּיר ֶשׁ ֵמּ ֵע ֶבר –
ֵבּין ָה ִע ָקּר ָה ִ
קוֹמיִּ ים ִנ ְב ָער ֵעינַיִ םָ -רעוֹת ֵמ ַצח ַצר.
ְל ֵבין ֲא ַס ְפסוּף ְמ ִ
ָדי ְל ִמ ְשׁ ָמר –
ֻלגֹּ ֶלת ַהזֹּאת ְבּ ַכפּוֹת-י ַ
וְ ָכ ָכה ָבּא ִלי ְל ֶפ ַתע ַל ְחפֹּן ֶאת ַהגּ ְ
וּמ ְג ַרשֲׁ -ח ָניָה ֵמ ֵע ֶבר ִקיר
ֻכּרִ .
עוֹלם ְמנ ָ
ְכּ ָבר ֵאינֶנּוּ ָצ ִעיר .וְ ָה ָ
יק ִאית יְ ָק ָרה
אָמ ִר ָ
כוֹנית ֶ
וְ ֵאיזֶה ַפּר ) ֻמ ָכּר ַל ִמּ ְשׁ ָט ָרה( ִבּ ְמ ִ
ַכּה בּוֹ ַבּ ָפּגוֹשׁ ַמ ָכּה ָק ָשׁה...
ֵצא אָחוֹר י ֶ
ִהנֵּה ָכּ ֵעת ַמ ָמּשׁ י ֵ
ֻסּר.
ִאישׁ ָק ֶשׁה .חוֹזֵה ָרעוֹת ְמי ָ
אָה ְב ִתּי.
נוֹרא ִפּ ְתאֹם ַ
ָכּלָ -כּ ְך ָ
יתי ְל ַה ִצּיל –
ָכּל ָכּ ְך ָר ִצ ִ
אַכזָר!
ַעם ֶשׁ ִלּי ְ
ָקר! ְנ ִביא ז ַ
עוֹקר ָה ִרים י ָ
ֵ
יתי.
ְל ַה ִצּיל ָר ִצ ִ
ֻלגּ ֶֹלת? –
מוֹדע לוֵֹ ,א ִיני ַמ ָכּר; ַל ְחפֹּן גּ ְ
ַו ֲהלֹא ֵא ִיני ָ
ִמין ֶמ ֱחוָה ְמ ֻשׁנָּה לֹא ְמ ֻק ֶבּ ֶלת.
ֵר ֶאה מוּזָר.
ֶא ְפ ָשׁר ֶשׁיּ ָ
ֹאמרֶ ,שׁ ַמּ ָצּ ִבי ְמ ַעט ְמ ֻע ְר ָער.
ֹאמרוּ ,נ ַ
עוֹד י ְ
ֻתּר.
ַכּ ִנּ ְר ֶאה ַר ְעיוֹן ְמי ָ
ָדי ַכּיּוֹם ַהזֶּהְ ,מ ַעט ְמ ֻע ְר ָער.
גַּם ִמ ְל ַפּת ַכּפּוֹת-י ַ
מוּטב ֲא ַח ֶכּה ְליוֹם ָמ ָחרְ ,ליוֹם יִ פֹּל ָדּ ָבר,
ָ
ְליוֹם ְכּ ָבר ְמ ֻא ָחר.
מוּסףִ -ס ְפרוּת ָדּ ָבר.
אוּלי ֶא ְשׁ ַלח אָז ְל ַ
ַ
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איקרוס עייף
יקרוֹס
אוֹמר ִא ָ
ְכּ ָבר ִכּ ְמ ַעט ְמ ֻא ָחר ִמ ַדּיֵ ,
ֶא ָסף ֶאל ֵחיק ָה ֲעיֵפוּת ְכּ ֻע ָבּר ְבּ ֶר ֶחם ִאמּוֹ.
וְ נ ֱ
ֵרגַע ָה ַר ַעד ְבּ ַכ ְנ ֵפי עוֹף ַה ֶפּ ֶרא
עוֹד ְמ ַעט י ָ
חוֹתם ְשׂ ָר ִפים
עוֹתיו ַ
מּוֹשׁ ְך ִמ ְקּצוֹת ֶא ְצ ְבּ ָ
ַה ֵ
ֶא ָטם
חוֹמק ֶאל ַקו א ֶֹפק נ ֱ
וְ ֵ
שׁוּקת ַה ָמּעוֹף.
ִל ְת ַ
יב ָריו,
עוֹד ְמ ַעט ָתּ ִציף ֵלאוּת ֶאת ֵא ָ
ֶע ָצם,
נוּעת ַע ְפ ַעף ָכּ ֵבד ִתּ ְת ַמ ֵסּר ְל ַמגַּע ִריס נ ֱ
ְתּ ַ
ַ
וּמ ֶשּׁהוּ יָצוּף ָשׁ ֵלו ִמ ַדּי ַעל ְפּנֵי ַה ִנּ ְס ָתּר
יכת ַה ְדּ ָב ִרים:
תּוֹך ַה ְזּ ַמן ֶאל ְדּ ִע ַ
ֶא ָסף ִמ ְ
ַהנּ ֱ
מוּטים יִ ְשׁ ַתּ ְקּפוּ ַבּ ַחלּוֹן,
יע ְק ִ
שׁוּלי ָר ִק ַ
ֵ
ֻתּ ְך ְל ִר ְצ ַפּת ַה ֶח ֶדר ְכּ ִאלּוּ הוּא ֻס ָלּם,
אוֹר ְמ ַת ְע ֵתּ ַע יְ ר ַ
ִצפּוֹר ָתּרוּץ ֶבּ ָח ָלל ַה ַצּר ִנ ְב ַל ַעת ֶאל ֵצל ַע ְצ ָמהּ,
נוּעת ַה ַמּ ַחט
יע ֶאת ְתּ ַ
יקרוֹס י ְַר ִגּ ַ
וְ גַם ִא ָ
נוֹצה ְלדוֹנַג,
זּוֹר ֶמת ֵבּין ָ
ַה ֶ
ָפיו וְ יִ ְנ ֲע ֵלן ָבּאָרוֹן,
ָסיר ֶאת ְכּנ ָ
יִ
יִ י ַנק ֶאת ְשׁ ֵא ִרית ַה ָקּ ֶפה ֶשׁ ְבּ ַת ְח ִתּית ַהכּוֹס
וְ יִ ְפרֹשׂ ַעל ַק ְר ַקע ִכּ ְלאוֹ ֶאת ִפּתּוּי ַה ָמּעוֹף,
פּוֹרשׂ ְל ֵעת ֶע ֶרב ַשׂק ֵשׁנָה,
ְכּ ֵה ֶל ְך ַה ֵ
יחם ְכּ ָכ ִרית ַתּ ַחת רֹאשׁוֹ,
וּמ ִנ ָ
ָדיוְ ,מ ַק ְפּ ָלם ְ
פּוֹשׁט ֶאת ְבּג ָ
ֵ
ֵר ֵדם.
וְ י ָ
שׁוּלי ַה ֲח ֵשׁ ָכה ַה ִנּ ְק ֶשׁ ֶרת ְבּ ֵעינָיו,
ֲא ָבל ְבּ ֵ
ְללֹא ַר ֵחם ִתּ ְצרֹב ֶאת ֲחלוֹמוֹ
יקה.
ַדּאוּת ַה ְנּ ִס ָ
וָ

אורי ברש

בשקט ,כמעט בשתיקה
אָמ ָרה
ֶא ַבק ַעל ַחיָּיוִ ,היא ְ
הוּא נ ֱ
וְ לֹא ָצ ֲע ָקה
יקה.
אָמ ָרה זֹאת ְבּ ֶשׁ ֶקטִ ,כּ ְמ ַעט ִבּ ְשׁ ִת ָ
ַרק ְ
ֶא ַבק ַעל ַחיָּיו.
הוּא ָתּ ִמיד נ ֱ
ֶא ַבק ִעם מוֹתוֹ.
ָכּ ֵעת הוּא נ ֱ
כוֹלה ִל ְהיוֹת ִאתּוֹ.
ָעים ֶשׁ ֵאינ ְ
יֵשׁ ְרג ִ
ֵך יְ ָ
רוֹטט ְכּ ִצפּוֹר ְל ָבנָה.
הוּא ֵ
אַחר.
אַתּ ְמ ַצ ָפּה לוֹ ,הוּא ְמ ֵ
ְ
אַחר.
הוּא ְמ ַח ֵפּשׂ חוֹף ֵ
הוּא ְמ ַח ֵפּשׂ ְל ַבדּוֹ.
מתוך :יחפים בתוך השקט ,הוצאת "תמוז"1994 ,
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אריאל סימקין

צמצום ושתיקה בשירה
סוֹף ָדּ ָבר ֶשׁל ִדּבּוּר-
לוֹמר.
ֵא ְינאוֹנוּת ָ
אמילי דיקינסון.(If what we could) ,
השיר כיום מראָה . . . ,אין לטעות בכך,
נטיה עזה להיאלמות.
פאול צלאן) ,נאום 'המרידיאן'(.

שיר הוא יצירת אמנות הבנויה ממלים .קריאת שיר מעוררת בקורא ,המשתמש
בעיניו בלבד או בליווי קולו ,או שהוא מקשיב לקריאתו של אחר ,תגובות ברמות
שונות .התגובות יכולות להיות אסוציאציות הנובעות ממלים ,שמות ,או צרופי
מילים .אסוציאציות אלה יכולות לנבוע מהרקע התרבותי ,ההיסטורי  -לאומי של
הקורא ,או להיות מבוססות על חוויות פרטיות שלו ,אך הן נוגעות כולן לתוכן
הס ַמ ְנ ִטית של המלים וצרופיהן .עם זאת ,גם במישור זה ,של האינטלקט,
ולמשמעות ֶ
תגובת הקורא ,לפי המשוררת והפסיכואנליטיקאית אליס א .ג'ונס ,.1תלויה ביכולתו
להכנס למצב של תודעה המצרף דברים על ידי אסוציאציות ,לא על ידי ההגיון.
במצב זה המשמעות נקבעת על ידי הפנטסיה.
סוג אחר של תגובות אינו תלוי בהיבטים הסמנטיים של תוכן הטקסט או
במשמעותו ,אלא בצליל ,בריתמוס ,במוסיקה .בגליון ) 10ספטמבר  (2007של "עיין
ערך שירה" כתב עודד פלד רשימה בנושא זה" :עיין ערך תהלים – על הקשר בין
שירה ומוסיקה".
כאן ברצוני לעמוד על נושא ,שאליס ג'ונס ואחרים לפניה עסקו בו ,היכולת של
השירה להתקרב אל הבלתי ניתן להאמר ,או בלשונה של ג'ונס" :לחוויה שבעוצמתה
או בארכאיות שלה היא מעבר למלים" .אתחיל בדוגמה של משורר הרנסאנס
פרנצ'סקו פטרארקה ) (1374 – 1304המתאר בסונטה מס) 170 .בתרגום המחבר( את
עצמו ,רהוט-דיבור ,המשתמש בעושר לשונו לפיתוי נשים .אך כשמדובר באהבה
אמתית ,עצמת החוויה כובלת את לשונו והופכת את דיבורו לחסר-פשר .הוא מגיע
אַך ְמ ַעט":
בּוֹער ְ
בּוֹערֵ ,
יצד הוּא ֵ
למסקנה כי " ַהיָּכוֹל ְל ָת ֵאר ֵכּ ַ
שׁוּב וָשׁוּב ְלאוֹר ְדּמוּת ֱאנוֹש נָאָה
ֶא ָמ ִנים
אָז ְַר ִתּי עֹזִ ,עם ְמ ָשׁ ְר ַתי ַהנּ ֱ
בוֹנים
וּנ ִ
בּוּרים יְ ָשׁ ִרים ְ
ִל ְתקֹף ְבּ ִד ִ
נוּעה.
וּצ ָ
ַב ִתּי ַה ִנּ ְר ֵאית ַר ָכּה ְ
ֶאת אוֹי ְ
אָב ָדה,
אָז ְל ַמ ָבּט ֵעינ ָ
ֵיה ַמ ְח ַשׁ ְב ִתּי ְ
גּוֹר ִלי,
ָליֶ ,את ָכּל ָ
ִכּי ֶאת ָכּל ַמזּ ִ
וּמוֹתי
ִ
טוֹב ִתי וְ ָר ָע ִתיַ ,חיַּי
ָ
ָדהּ.
ָתן ְבּי ָ
ָה ֶא ָחד ַהיָּכוֹל נ ַ
יח
וְ לֹא ָיכ ְֹל ִתּי ְל ָה ִפיק עוֹד ִשׂ ַ
יוּכל ְל ָה ִבין:
ֶשׁ ֵ
אַחר ִמ ְלּ ַב ִדּי ַ
אַה ָבה ַח ָלּש וְ ִנ ְב ָעת.
ָכּ ְך ָע ַשׂ ְת ִני ָה ֲ
Alice A. Jones, Experiencing language: some thoughts on poetry and psychoanalysis. Psychoanalytic 1
Quarterly, LXVI, 1977, 683-700.
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אַה ַבת ְל ָה ִבים
נוֹכ ְח ִתּי ִכּי ֲ
ַ
רוּח:
כּוֹב ֶלת ַה ָלּשׁוֹןְ ,מ ַר ָפּה ֶאת ָה ַ
ֶ
אַך ְמ ַעט.
בּוֹער ְ
בּוֹערֵ ,
יצד הוּא ֵ
ַהיָּכוֹל ְל ָת ֵאר ֵכּ ַ
לודוויג וויטגנשטיין ,ב"תרבות וערך" מצטט את היינריך פון קלייסט הכותב
)ב'מכתבים ממשורר אחד לאחר' (1811 ,כי "מה שהמשורר היה רוצה יותר מכל הוא
להעביר מחשבות כמות שהן ,ללא מלים" .וויטגנשטיין מכנה קביעה זו כ'-הודאה
מוזרה' ,אולם בדיקה של ההקשר בו נכתבו דברים אלה מביאה להבנה של קביעה זו
שהיא לכאורה אבסורדית .הקשר זה מובא במאמר של חוקרת הלשון דורותיאה
פרנק.2
לפי פרנק ,מכתב זה של פון קלייסט נכתב באותה שנה בה כתב את המסה "על
תיאטרון המריונטות" ,3בה הוא עוסק בהשפעה ההרסנית שיש למודעות )העצמית(
על החן הטבעי של התנועה .לפי פון קלייסט ,מה שמבדיל את האדם מן החיה או
המּכוֹ ָנה מחד ,ומן האלהים מאידך היא היכולת המפוקפקת להעמדת פנים ,לשימוש
ְ
בתחבולות .מכתבו של פון קלייסט הוא תגובה ביקורתית למחמאות שקיבל
ממשורר אחר על שלמות השימוש שלו בטכניקות פואטיות כמו ריתמוס ,מצלול,
חריזה .פון קלייסט מסיק מכך שחברו לא הבין כלל את כוונתו בשיריו – לרכז את
כל תשומת הלב של הקורא במחשבה .אם הקורא נמשך אל הצורה ,אל המלים ,אל
התחבולות ,המשורר נכשל .אפשר לראות את דברי פון קלייסט כשאיפה להבאת
יכולת הצמצום של השירה לשיאה )האבסורדי(.
]כאן המקום להעיר ששתיקה פתאומית בשיר גם היא אחת מאותן תחבולות בה
אַפּוֹסיוֹ ֶפּ ִסיס )השתתקות ביוונית( הוא
ְ
השתמשו משוררים מאז העת העתיקה.
אמצעי רטורי בו המדבר או הכותב מפסיק באופן פתאומי את הטקסט ,ללא הסבר,
כאילו נעתקה נשימתו .הוא משאיר לקורא או לשומע להשלים בדמיונו את המשפט.
האפקט יכול להיות קומי או טרגי ,לפי הענין .דוגמא נפלאה לכך בשירה העברית
המודרנית היא שירו של דן פגיס "כתוב בעפרון בקרון החתום":
ָכּאן ַבּ ִמּ ְשׁלוֹח ַהזֶּה
ֲא ִני ַחוָּה
ִעם ֶה ֶבל ְבּנִ י
ִאם ִתּ ְראוּ ֶאת ְבּ ִני ַהגָּדוֹל
אָדם
ַקיִ ן ֶבּן ָ
ַתּ ִגּידוּ לוֹ ֶשׁ ֲא ִני
אם נחזור לפון קלייסט ,גישה דומה לשלו ועם זאת אחרת ,יותר מיסטית במהותה,
אפשר למצוא במושג ה'-בלימה' של ביאליק ,ב'-גילוי וכיסוי בלשון' וב'-הציץ ומת'.
ב"גילוי וכיסוי בלשון" ,שפורסם ב ,1915-כותב ביאליק" :הרי הדבר ברור ,שהלשון
לכל צרופיה אינה מכניסה אותנו כלל למחיצתם הפנימית ,למהותם הגמורה של
דברים ,אלא אדרבה ,היא עצמה חוצצת בפניהם .מחוץ למחיצת הלשון ,מאחורי
בּוּרית ,אינה אלא תוהה
הפרגוד שלה ,רוחו של האדם המעורטלת מקליפתה ַה ִדּ ִ
ותוהה תמיד .אין אֹמר ואין דברים ,אלא ְתּ ִהיִּ ה עולמית; "מה" נצחי קפוא על
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

 . Über das Marionettentheater 3תורגם על ידי ישראל זמורה בשם "על תיאטרון הבובות" ,ב"כתבים
קצרים של פון קלייסט" ,ספריית תרמיל .1980 ,תרגום חדש בשם "על תיאטרון המריונטות" נמצא באתר סמינר
הקיבוצים:
http://info.smkb.ac.il/home/home.exe/27350/46393?load=T.doc.
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השפתים .באמת אין מקום אפילו לאותו "מה" ,שיש במשמעו כבר תקוה לתשובה,
אבל מה יש שם? – "בלימה – בלום פה מלדבר" .אם בכל זאת הגיע האדם לידי
דבור ודעתו מתקררת בו ,אין זה אלא מגודל פחדו להשאר רגע אחד עם אותו
ה"תֹּהו" האפל ,עם אותה ה"בלימה" פנים אל פנים בלי חציצה.
באותה תקופה ,בחורף תרע"ו ,כתב ביאליק את שירו "הציץ ומת" המתאר את
המאמץ )של המשורר?( להגיע אל האמת האלהית "מעבר למסך )המלים(" ,אל
"מפתן הבלימה" ,שם הוא מוצא את מותו .בניסן של אותה שנה כתב את "חלפה על
פני" ובו בקורת חריפה על ַהזְ ַניָּת הלשון:
רוּני,
תּוֹפפוֹתַ ,כּ ֲע ַדת ְק ֵדשׁוֹת ִכּ ְתּ ִ
פוּני ִמ ִלּים ֵ
ֲא ָפ ִ
וּמ ְתי ְַפיְ פוֹת ְבּ ֵחן ְר ִמיָּה,
נוֹצצוֹת ַבּ ֲע ָדיֵי ָשׁוְ א ִ
ְ
מוֹתן,
וּר ַקב ַה ִזּ ָמּה ְבּ ַע ְצ ָ
ֵיהן ְ
פּוּך ְבּ ֵעינ ֶ
ַח ְכ ִלילוּת ַה ְ
פוּפיםַ ,מ ְמזְ ֵרי ֵעט וְ ַר ְעיוֹן,
ַא ִ
יהן י ְַל ֵדי נ ֲ
וּב ַכ ְנ ֵפ ֶ
ְ
ֻלּםְ ,לשׁוֹן ַר ַהב וְ ֵלב נָבוּב,
ָשׁ ַחץ כּ ָ
ָע ָתק ו ַ
חמש שנים לפני פרסום "גילוי וכיסוי בלשון" כתב משורר אמריקני צעיר בן  22ולא
ידוע מחברת טיוטות שכינה בשם "המצאות הארנביב ,"4שפורסמה שלושים שנה
לאחר מותו ובה שיר בשם "דממה" )":("Silence
ט.ס .אליוט
תרגום :אריאל סימקין

דממה
ֶדּ ֶרך ְרחוֹבוֹת ָה ִעיר
גּוֹאה,
עוֹד ַה ֶשּׁ ֶטף ֶ
לוֹה ִגים
ַלּי ַחיִּ ים ֲ
אַך גּ ֵ
ְ
שׁוֹק ִעים ִמ ְת ַפּ ְלּ ִגים
ְ
רוּעים
ִעם ֶא ֶלף ְק ַטנֵּי ֵא ִ
ִמ ְת ַע ְמּ ִתים ִמ ְת ַח ְבּ ִטים –
זוֹ ַה ָשּׁ ָעה ָלהּ ִח ִכּינוּ –
סּוֹפית
זוֹ ַה ָשּׁ ָעה ַה ִ
ְשׁ ַעת ִצדּוּק ַה ַחיִּ ים.
רוּעים
שׁוֹלי ָה ֵא ִ
ַח ֵ
נְ
וּר ָח ִבים,
ֶשׁ ָהיוּ כֹּה ֲע ֻמ ִקּים ְ
לוּלים,
וּת ִ
כוּפים ְ
כֹּה ְתּ ִ
דּוֹמ ִמים.
ֵהם ִפּ ְתאוֹם ְ
ֹאמר,
ֱאמֹר ָמה ֶשׁתּ ַ
אוֹתי ַמ ֲח ִריד.
ַה ֶשּׁ ֶקט ַהזֶּה ִ
ִמ ְלּ ַבדּוֹ ֵאין ְכּלוּם.
גם כאן ,כמו ב"הציץ ומת" ,שעת הדממה ,הבלימה ,היא תכלית המסע" ,השעה לה
חכינו  - -שעת צידוק החיים" אך היא גם מחרידה ,היא שעת האימה" ,השעה
הסופית" .לפי אחד הביוגרפים של אליוט 5השיר נכתב בעקבות חוויה בה "בלכתו
ברחוב בבוסטון הוא ראה את הרחובות מתכווצים ונחלקים פתאום .כל עיסוקיו
היומיומייםֲ ,ע ָברוֹ ,מחויבויותיו לעתיד נמחקו והוא מצא עצמו עטוף בדממה
 .Inventions of the March Hare, Poems 1909-1917 by T.S. Eliot , 1996. 4הביטוי " "March Hareלקוח מתוך
"הרפתקאות אליס בארץ הפלאות" והיה ביטוי מקובל ל "מטורף" ,לפי התנהגות הארנבים בעונת הייחום ,חודש מרץ.
המתרגמת רנה ליטוין קראה לו בשם "ארנביב" ,כלומר "ארנב אביב".
Lyndall Gordon: Eliot's Early Years, Oxford University Press, 1977. 5
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גדולה ...חוויה שלפי דבריו מתנסים בה רק פעם או פעמיים בחיים" .חוויה זו
השפיעה אולי על ביטויים המופיעים בכמה שירים מאוחרים יותר ,המדברים על
רוֹעש ַה ִמּ ְס ַתּ ְח ֵרר ְס ִביב ַה ֶמּ ְר ָכּז ֶשׁל ַה ִמּ ָלּה ַה ְשּׁ ֵק ָטה" .השיר "יום רביעי של
עוֹלם ָה ֵ
" ָה ָ
אפר" ) (Ash Wednesdayבן כ 1600-מלים בששה פרקים רחוק מלהיות קצר או
תמציתי .הוא מלא זרויות סמאנטיות ותחביריות )רב-משמעויות ,שברי משפטים,
רמיזות ,נקודות מבט שונות( .6הוא נוטל את הקורא לחוויה מתסכלת של תנועה
הלוך ושוב ,במדרגות ספירליות שהן מבוך ,ספק עולות ספק יורדות בין שירה
לדממה ,בין ,לדוגמא:
נוֹב ַע",
פּוֹר ִחיםַ ,מ ֲעיָן ֵ
" ָשׁםָ ,מקוֹם בּוֹ ֵע ִצים ְ
ובין ,באותה שורה:
"ִ ...כּי ָשׁם ְ ,ל ֻע ַמּת זֹאתֵ ,אין ְכּלוּם".
או תאור פסטורלי הנשקף מבעד " ַחלּוֹן ַכּ ְר ָס ִני ְמח ָֹרץ ִכּ ְפ ִרי ַה ְתּ ֵאנָה":
יחת ָה ֻעזְ ָרד וְ נוֹף ְשׂ ֵדהִ -מ ְר ֶעה
חוֹרי ְפּ ִר ַ
וּמ ֲא ֵ
" ֵ
ְדּמוּת ַר ֲח ַבת-גֵּו ֲעטוּיָה ָכּחֹל וְ ָירֹק
ימה ֶאת עוֹנַתַ -מאי ְבּ ָח ִליל ַע ִתּיק.
ִה ְק ִס ָ
רוּח הוּא ָמתוֹקֵ ,שׂ ָער חוּם ִנ ָשּׂא ֵמ ַעל ַה ֶפּה,
ֵשׂ ָער ִנ ָשּׂא ָבּ ַ
יל ְך וְ חוּם;
ֵשׂ ָער ְבּגוֹן ִל ָ
ֶפש".
וּפ ִסיעוֹת ֶשׁל ַהנּ ֶ
ימתֶ -ה ָח ִלילֶ ,ה ְפ ֵס ִקים ְ
שׁוּעְ ,נ ִע ַ
ַשׁ ֲע ַ
אשר מיד
"נָמוֹג ,נָמוֹג; ." - - -
ובעקבותיו תפילה מהברית החדשה )מתי פרק ח'( ,של שר-המאה המבקש מישו
לומר את ַה ִמּ ָלּה הבודדת ,מילת המרפא לבנו החולה :
לּוֹתי ִמזֹּאת
" ֲאד ִֹני ְנ ַק ִ
לּוֹתי ִמזֹּאת
ֲאד ִֹני נְ ַק ִ
אַך ַרק ֱאמֹר ֶאת ַה ִמּ ָלּה".
ְ
תרגום :אריאל סימקין
תופעת הצמצום בשירה הלירית התגברה לאחר זוועות מלה"ע השניה ,אך עכשו ללא
האמונה ב"-קול הדממה הדקה" של האלהים ,אליה רומז אליוט .אחד המשוררים
המייצג תופעה זו בשיריו הוא פאול צלאן .בהקדמה לספר "פאול צלאן :משורר,
שורד ,יהודי "7כותב מחברו ,ג'והן פלסטינר" :הרייך בן אלף השנים ארגן את רצח
העם של יהדות אירופה באמצעות השפה :סיסמאות ,השמצות והכפשות ,אמיתות
מדעיות כביכול ,תעמולה ,לשון 'מכובסת' שהובילה ל'-אקציות' ,החל מה'-חוקים'
הגזעניים ,דרך 'טיפול מיוחד' במחנות ועד 'יישוב מחדש במזרח' של יתומים
יהודים" .ניתן להבין אולי את תיאודור אדורנו שכתב לאחר המלחמה את אמרתו
הידועה" – 'Nach Auschwitz noch ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch' :לאחר
אושוויץ עוד לכתוב שיר זה ברברי" .צלאן לא חשב כך .פלסטינר בספרו מצטט בענין
זה את השיר "היכן נפלה לי המילה" ) (Wohin mir das Wortשצלאן כינה במכתביו
"שיר מר" ,תרגום :אריאל סימקין:
אַל ָמוֶת:
ָפ ָלה ִלי ַה ִמּ ָלּהֶ ,שׁ ָהיְ ָתה ַבּתְ -
יכן נ ְ
ֵה ָ
חוֹרי ַה ֵמּ ַצח,
ִבּ ְנ ִקיקַ -ה ָשּׁ ַמיִ ם ֵמ ֲא ֵ
אַשׁ ָפּה
יקה וְ ְ
יר ָ
הוֹל ְךְ ,מ ֻלוֶּה ִבּ ִ
ְל ָשׁם ֵ
 6כדאי לקרוא מאמר מרתק של כנרת מאיר מאוניברסיטת בר-אילן ,המתיחסת לשיר זה כאל מדרש תלמודי:
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.
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כּוֹכבַ -ה ִשּׁ ְב ָעה ֶשׁ ַחי ִע ִמּי.
ַ
אַשׁ ָפּה,
ימה ָבּ ְ
שׁוֹכ ִנים ֲחרוּזַיַ ,ה ְנּ ִשׁ ָ
ְבּ ֵביתַ -ליְ ָלה ְ
ָה ַעיִ ן ִהיא ַשׁ ַמּשְ -תּמוּנוֹת –
יקה ִנ ֶצּ ֶבתֶ ,א ֶבן,
וְ ִעם זֹאתְ :שׁ ִת ָ
עוֹק ֶפת ֶאת ַמ ְד ֵרגוֹת ַה ָשּׂ ָטן.
ֶ
השורה האחרונה רומזת ,אולי ,ל"יום רביעי של אפר" בו ,לפני התאור הפסטורלי
שצטטתי ,רואה המשורר דמות על המעקה
לוֹבשׁ
ֶא ֶב ֶקת ִעם ַה ָשּׂ ָטן ֶשׁל ַה ַמּ ְד ְרגוֹת ֲא ֶשׁר ֵ
" נֱ
ְפּנֵי ִמ ְר ָמה ֶשׁל ִתּ ְקוָה וְ ֶשׁל יֵאוּשׁ".
רוב שיריו של צלאן מצומצמים וסתומים .הם מהסוג שתואר על ידי המשורר
בּוּקר
האנגלי פיליפ לארקין ) ,(1922-1985כמעט בן גילו של צלאן ,בנאום קבלת פרס ֶ
ב" :1970-סוג השירים )הטובים( הנכתבים כיום הוא חוד-חנית רגשי בודד ,אפקט
מרוכז המושג על ידי השמטת הכל מלבד הרגש עצמו" .השמטה זו כוללת סילוק כל
ההצטעצעויות הלשוניות ,ממש כמו שאיפתו של פון קלייסט .צלאן עצמו ,בנאום
"המרידיאן" אמר "מקובל היום לטעון נגד השירה שהיא 'סתומה' .הרשוני  ...לצטט
פסוק משל פסקאל' :...מוטב שלא יאשימו אותנו בחוסר בהירות ,כי אנו עושים
ממנה מחאה' .זוהי ,נדמה לי ,הסתימות ,אולי לא סתימות שמטבע ברייתה של
השירה ,אך מכל מקום הסתימות שנועדה לה  ...לצורך פגישה ,מתוך איזה מרחק או
ֶכר ,שאולי היא עצמה מחוללת."8
נֶ
שיר קצר אחר של צלאן" ,אני שותה יין משתי כוסות" הוא דוגמא טובה ,לדעתי,
לטפול בצורה מרוכזת בבעיה אנושית ,ללא קישוטים והצטעצעויות אך בתעוזה
ובתחכום .השיר מתיחס לפרגמנט שיר של משורר יווני קלאסיִ ,פּ ְינ ָדר מתבאי,
מהמאה החמשית לפני הספירה ולתרגומו-פרושו על ידי הלדרלין .פרגמנט סתום
זה ) (169aנוגע בבעיה מוסרית-חברתית שניתן להגדירה כבעית "זכות ,כוח וחוק."9
הוא העסיק משוררים ופילוסופים מאז ועד היום ,כולל אפלטון ,הלדרלין ,צלאן
ולאחרונה הפילוסוף האיטלקי  Giorgio Agambenבספרו " – Homo Sacerשלטון
הכוח וחיים חשופים" .תרגומו לעברית של הפרגמנט )אריאל סימקין(:
ֻלּם,
ַהחֹקַ ,שׁ ִלּיט ַעל כּ ָ
אַל ָמוֶת,
וּבנֵי ְ
מוּתה ְ
ַעל ְבּנֵי ְתּ ָ
ָקה,
ַמ ְנ ִהיגָם ְבּיָד ֲחז ָ
יוֹתר.
אַלּים ְבּ ֵ
ְבּ ַה ְצ ִדּיקוֹ ֶאת ָה ִ
זֹאת ֶא ְשפֹּט ִמ ַמּ ֲע ָשׂיו ֶשׁל ֶה ְרקוּ ֶלס
ֶריוֹן
ֶשׁ ָלּ ַקח ֶאת ַה ָבּ ָקר ֶשׁל גּ ְ
ְבּלֹא ִל ְקנוֹתוֹ אוֹ ְל ַב ְקּשוֹ.
פינדר רומז כאן לכך שהרקולס ,בן-אנוש ,עושה עוולות ,אך במקום להענש על ידי
לה ֶבּה ,בתם של זאוס
האלים הוא מתוגמל בחיי נצח ,מקום באולימפוס ונשואים ֶ
וה ָרה.10
ֶ

 8התרגום הוא של שמעון זנדבנק מתוך הספר 'סורג שפה' הוצאת הקבוץ המאוחד .1999 ,המובאה מפסקאל,
המופיעה במקורה הצרפתי ,תורגמה על ידי .פסקאל עצמו מביא בהקשר זה את הפסוק מישעיהו )ו',ט(' :שמעו שמוע
ואל תבינו וראו ראה ואל תדעו".
 9דיון היסטורי בבעיה זו במסה "זכות וכוח" של יעקב טלמון ,בספרו "אחדות ויחוד" ,הוצאת שוקן.1965 ,
 10מאמר מפורט על הפרגמנט ומשמעותו:
Mark Payne: On being vatic – Pindar, pragmatism and historicism. Am. J. Philology 127 (2006) 159184.
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הפרגמנט מנוסח כפתגם ,נוסח פסוקי משלי או המאמרים בפרקי אבות ,המביעים
רעיון בפסוק מרוכז ,חתוך ושקול ,בנושא המטריד את האנושות וניתן לפירוש בכל
דור לפי הזמן והנסיבות .המאמר במסכת אבות ,המקביל לפרגמנט של פינדר ,הוא:
ָדינוּ לֹא ִמ ַשׁ ְלוַת ָה ְר ָשׁ ִעים
" ֵאין ְבּי ֵ
יקים".
סוּרי ַה ָצ ִד ִ
וְ אַף לֹא ִמיְּ ֵ
הפירוש הידוע ביותר של הפרגמנט מופיע בשיחה "גורגיאס" של אפלטון ,העוסק
בדיון על הרטוריקה ,מקצוע חשוב לפוליטיקאים ומשפטנים ,המנצלת את השפה
לשכנוע ,בניגוד לפילוסופיה ,השואלת ומטילה ספק .לאחר שסוקרטס טוען בשיחה
כי "עושה העוול לעולם הוא מסכן מסובל העוול ,ושאינו נותן את הדין – מזה
יק ֶלס ,שניתן לראותו כמייצג את הפוליטיקאי הציני,
אל ְ
הנותן את הדין ,"11מתערב ָק ִ
הכוחני ,ומביא את הפרגמנט של פינדר כהדגמה לכך שהחוק הטבעי הוא "שיגדל
חלק הנעלה ִמשל הגרוע ממנו ,וחלקו של רב הכוח משל חסר הכוח" .לפי קאליקלס,
"חוקקי החוקים )האנושיים( הם האנשים החלשים המרובים" אשר "מפחידים את
החסונים יותר ,שיש בידם להגדיל את מנת חלקם  ...ואומרים להם שמגונה ומן
העוול הוא כשיש יתרון לאדם ...ובבקש האדם לעצמו יותר משיש לאחרים".
שירו של צלאן ,אחד האחרונים שכתב לפני התאבדותו" ,אני שותה יין משתי
כוסות" עוסק באותו נושא נצחי ,מנקודת מבט של מי שעבר את זוועות המאה
העשרים .תרגום :אריאל סימקין:
שׁוֹתה ַי ִין ִמ ְשּׁ ֵתּי כּוֹסוֹת
ֲא ִני ֶ
חוֹרש
וְ ֵ
ְבּ ֶה ְפ ֵסק ַמ ְלכוּת
ְכּמוֹ ַההוּא
ְבּ ִפּ ְינ ָדּר.
ַתּר ַעל ַשׁ ְר ִביטַ -ה ְצּ ִליל
ֱאל ִֹהים ְמו ֵ
ְכּ ֶא ָחד ִמ ְקּ ַטנֵּי
יקים.
ַה ַצּ ִדּ ִ
יך ָלנוּ
גּוֹרל ַמ ְשׁ ִל ְ
ַלגַּל ַה ָ
גְּ
רוּטה.
ְפּ ָ
השיר דורש כמה הסברים ,כדי לעמוד על פשרו וגדולתו .12ראשית" ,ההוא" בשורה
הרביעית הוא המשורר הגרמני פרידריך הלדרלין ) ,(1770-1843שתרגם רבים משיריו
של פינדר ,פרסם ב ,1805-כשמצבו הנפשי החל להתדרדר ,תרגום והערות לתשעה
פרגמנטים של פינדר .האמצעי בהם )החמישי( הנקרא "") "Das Höchsteגבוה מעל
גבוה"( ,הוא פרגמנט  .169aשנית" ,וחורש" בשורה השניה רומז להערה שנכתבה
בלעג על הלדרלין בתקופה זו" :מטורף למחצה ,הוא חורש את פינדר"" .חורש"
משמעותו בסלנג גרמני ,כמו בעברית ,משקיע מאמץ רב.
כשם ש"גבוה מעל גבוה" הוא הפרגמנט האמצעי בין אלה שתרגם הלדרלין ,כך
המלה "אלהים" נמצאת בדיוק באמצע השיר של צלאן ,המתחיל ב"אני" ומסתיים
ב"פרוטה" .השיר בנוי משלשה בתים בני חמש ,שלש ושתי שורות .זוהי סדרה
הפוכה לסדרת פיבונצ'י ) (Fibonacciהידועה שמתחילה באפס ,אחד ,ולאחר מכן כל
אבר הוא סכום השניים שלפניו ,כלומר שתיים ,שלש ,חמש ,שמונה וכו' .היחס בין
שני מספרים עוקבים ,8/5 ,5/3 ,3/2 :הולך ומתקרב למספר האי-רציונלי המכונה
 11תרגום המובאות מ"גורגיאס" הוא מתוך כתבי אפלטון בתרגום יוסף ג .ליבס ,הוצאת שוקן ,1975 ,כרך ראשון.
 12רוב ההסברים לקוחים מספרו של ג'והן פלסטינר ,המובא בהערה  ,7ומן ההקדמה לספר בעריכתו של Aris
The solid letters – Readings of Friedrich Holderlin, Stanford UP, 1997. :Fioretos
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"יחס הזהב" ) (Golden Ratioאו "יחס אלוהי" ) .(Divine Proportionצלאן מתאר כאן
אולי תהליך של התרחקות מהיחס האלוהי ,תהליך המסתיים באפס.
הביטוי שתרגמתי כ"-הפסק מלכות" הוא במקור הגרמני  .Königzäsurזוהי מילה
שהרכיב צלאן משתי מלים בגרמנית ,König .כלומר מלך ו , Zäsur-היא Caesura
באנגלית ,המשמשת לתאור הפסקה בשורת שיר או בקטע מוסיקה .צלאן שלח שיר
זה במכתב לידידתו בירושלים ,אילנה שמואלי ,בתוספת הערה "כאן אנו נמצאים
כעת ,ב .13"Königzäsur -הביטוי "הפסק מלכות" מופיע במדרשים ,בין היתר
)במדרש תהלים ובילקוט שמעוני שמואל ב'( כהסבר" :על מה הזוועות באות ,על
הפסק בין מלכות למלכות".
ַתּר ַעל ַשׁ ְר ִביטַ -ה ְצּ ִליל" ,הכלי בו מכוון אלהים את הצליל
הקביעה שֱ " -אל ִֹהים ְמו ֵ
הנכון לפיו מתנהל העולם ,מתאימה לתחושה שאנו נמצאים בתקופה של "הפסק
ַלגַּל
מלכות" בה אלהים מאבד ,ביכול ,ענין בהנהגת העולם .גורלנו נתון ביד "גּ ְ
רוּטה .חזות קשה ,מתאימה לאדם שחווה
גּוֹרל" המשליך לנו או לא ,באופן מקריְ ,פּ ָ
ַה ָ
את זוועות מלחמת העולם השניה ועומד להשליך עצמו אל נהר הסן.
רשימה זו עסקה בצמצום ,סתימות ,שתיקה' ,הפסק נשימה' )אם להשתמש בביטוי
של צלאן( בשירה .כל הדוגמאות שהבאתי הן מהשירה האירופאית .ליפן יש מסורת
ארוכה של שירים מצומצמיםָ ,היְקוּ ) 17הברות בשלש שורות( וְ ַט ְנ ָקה ) 31הברות
בחמש שורות( .לא אביא דוגמאות משירה זו ,אלא מובאה מן ההקדמה לאנתולוגיה
קיסרית לשירה יפנית ) ,(Kokinshuראשונה לעשרים ואחת אנתולוגיות כאלה,
שהוכנה בשנת  905לספירה ,14הכוללת  1111שירים ,רובם ככולם מסוג הטנקה.
איוּקי ) ,(872-954מתאר בקיצור כמה סגנונות של טובי
סוּר ִ
מחבר ההקדמהִ ,קינוֹ ְט ָ
המשוררים בני זמנו ,ודימוי המצייר כל סגנון" :הכומר ֶהנְ ג'וֹ ,המתבטא באופן שופע
ועשיר אך שירתו חסרה כנות ,כמו ציור של אשה יפה ,המעורר רגשות גבר לחינם.
ירה -יש בשירתו שפע של רגש במעט מלים ,כמו פרח קמל שצבעיו
יה ָ
ָרה נוֹ ָנ ִר ִ
אָריו ָ
ִ
ידה ,משתמש במלים בכשרון אך
ָסוּה ֶ
דהו אך ניחוחו המתוק נשמר .בּוּנְ יָה נוֹ י ִ
ההבעה אינה מתאימה לתוכן .הוא כמו רוכל הלבוש בחליפה מטורזנת .שיריו של
קוּרוֹנוּשׁי הם מעל לשגרה אך מחוספסים ,כמו איש המטפס בהר ,חבילת
ִ
אוֹטוֹמוֹ נוֹ
זרדים להסקה על גבו ,ויושב לנוח בצל הפריחה".
ולבסוף" :ישנם אחרים ששמם נודע ,רבים הם כעלי העצים ביער ,הסבורים שכל
דבר שחיברו הוא שירה ואינם יודעים מהו שיר .רובם חושבים שהחושניות הכרחית
לשירה .הוולגריים מתחרים למען רווח ופרסום .אין צורך שיחברו שירה .כמה עצוב!
כמה עצוב!".

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

שני שירים
רוֹמאוֹ
רוֹמאוְֹ ,בּ ֵפרוּש לֹא ֵ
לֹא ֵ
אַה ָבה
תּוֹצר ְלוַאי ֶשל ֲ
יקה ִהיא ַרק ַ
רוֹמ ְנ ִט ָ
רוֹמאוַֹ ,
רוֹמאוְֹ ,בּ ֵפרוּש לֹא ֵ
לֹא ֵ
ָמיםְ ,בּוֶרוֹנָה
אַמּתִ -מ ָדּה ֶש ָלּהָ .למוּת ,עוּל-י ִ
אַך לֹא ַ
ְ
ֵמחֹד ַה ִפּ ְגיוֹן וְ ֵקהוּת ַה ִשּפּוּט ֶש ֵאינֶנּוּ ַמ ְב ִחיןְ ,כּ ָבר ַע ָתּה
יוּליָה
יט ְל ִקי זֶה ,מוּל י ְָפיָהּ ַה ִחוֵּר ֶשל ְ
ְבּב ֶֹקר ִא ַ
ֵצח ,זֶה לֹא ַה ְסּ ַטיְ ל
וּבין ְשנַת-נ ַ
ֵבּין ַתּ ְר ֵדּ ַמתֲ -ע ַראי ֵ
צוּציק
ֻלּם ֶא ָלּא ַמ ְק ִסימוּם ,נֶטוֶֹ ,של ִ
אוֹה ִבים כּ ָ
ֶשל ְגּדוֹל ָה ֲ
סוֹלוּטיתֶ ,את גַּל
ִ
אַבּ
ַק ִפּיאְ ,
תוֹפס ֶש ֵאין ַסםַ -ה ְר ָדּ ָמה ֶשיּ ְ
ֶש ֵאינֶנּוּ ֵ
תוּלי ַהזֶּה ְבּ ִלי ְל ָק ְטלוֲֹ .ה ֵרי ֶש ְק ְס ִפּיר אַף ַפּ ַעם
ימת ֶה ָחזֶה ַה ְבּ ִ
ְנ ִש ַ
רוֹקחוּת .וְ ִאם ָכּ ְךָ ,ה ֶא ְפ ָשר
ַמּר ְל ָה ִבין אַי-אַי-אַי ְבּ ְ
לֹא ִה ְתי ֵ
אוֹהב ַהגָּדוֹל ֶש ְבּ ָכל ַה ְזּ ָמ ִנים לֹא ַת ְב ֶחנָּה ְבּ ֶקּ ֶצב
ֶש ֵעינֵי ָה ֵ
אוֹהב לֹא ָשׂם ֵלב ֶל ָחזֶה ֶשל ִא ָשּה?
ִה ְת ַק ְמּרוּת ַה ְגּ ָבעוֹת ַה ֵהן? ֵאיזֶה ֵ
ַעקֹב ְל ָר ֵחל ְבּ ָח ָרן .לֹא ַהכּ ַֹח
ֶא ָלּא ִפּ ְל ֵאי ֲ
אַה ַבת י ֲ
ילהּ
אָה ְב ָתּ ַעד ָמוֶתְ .ל ֶה ֶפ ְךִ ,ל ְח י וֹ ת ִבּ ְש ִב ָ
ָלמוּת ִבּ ְש ִביל זֹאת ֶש ַ
אַר ַבּעֶ -ע ְשׂ ֵרה ְשנוֹתַ -עדָ -מ ַתי ַבּ ֲא ַבק ֲע ָד ִריםְ ,בּ ֵחרוּקִ -שנֵּיֵ -א ֶלם,
ְ
ֵעה ְמ ַס ֵמּאת ְכּ ֻח ְמ ָצה,
ירים ִנ ְק ָר ִעים ְכּיִ ְת ֵרי ֳא ָה ִליםְ ,בּז ָ
ִבּ ְש ִר ִ
שּוֹד ֶפת גַּם ָדּם וְ גַם ֶדּ ַמע,
יבּ ִלית ַהזֹּאת ַה ֶ
ְבּ ַל ַהט ַה ֶשּ ֶמש ַה ִבּ ְ
אַה ָבה.
ַאדי ,גַם ֵעץ ַבּ ָשּׂ ֶדהֲ ,א ָבל לֹא ֶאת ָה ֲ
גַם ַמיִ ם ַבּוּ ִ
יה,
נוֹת ָ
ֵאיזֶה ַבּ ְרזֶל לֹאִ -נ ְש ָבּר ִהיא ַה ַסּ ְב ָלנוּת ַהמּוֹנָה ֶאת ְש ֶ
ֶה ֶד ֶרת ,הוּא כּ ַֹחַ -ה ִצּ ִפּיָּה:
ֵאיזוֹ ַחיָּה ַע ְק ָש ִנית ,נ ֱ
ַעם
רוֹעיםְ ,בּז ַ
ַל ֲחרֹט ֶע ֶרבֶ -ע ֶרב ְבּשוּב ַה ִמּ ְקנֶהְ ,בּ ַס ִכּיןָ -ה ִ
עוֹד ָח ִריץ ְבּ ַט ְב ַלתַ -היֵּאוּש ֶשל ַמ ְקּלוֹת ַה ִלּ ְבנֶהָ ,ה ַע ְרמוֹן וְ ַהלּוּז
ַח ִמ ִשּים
ַח ֵמש ֵמאוֹת ָח ֵמש ו ֲ
אַל ַפּיִ ם ו ֲ
ְ
ֶפש,
יציםְ ,כּמוֹ ֲח ָת ִכים ִבּ ְב ַשׂר ַהנּ ֶ
ַח ִר ִ
ָמים ו ֲ
יִ
ַפּצוֹת ֶאל ְגּדוֹת ַה ַלּיְ ָלה
ַעד ֶש ַבע ַה ָשּ ִנים ַה ִמּ ְתנ ְ
ַה ַמּר וְ ַה ִנּ ְמ ָהר ַההוּאַ ,ה ָשּחוֹר ְכּ ִמ ְר ַמת ָל ָבן.
יך
יך ָע ְבדוּ ָשם ָע ֶל ָ
ַעקֹבֵ ,איזֶה ְפ ַראיֶר ַמ ְד ִליקֵ ,א ְ
אַתּה ,י ֲ
ֵאיזֶה ְפ ַראיֶר ָ
אַתּהְ ,ק ִפיץַ -ה ְפּ ָל ָדה ַהחוֹזֵר ְל ַמ ַצּב ַה ִהכּוֹן.
אַתּה לֹא ִנ ְש ָבּר ָ
וְ ָ
ַעקֹבִ ,תּ ְתפֹּס ְבּכ ַֹח,
אָחינוּ י ֲ
ִתּ ְתפֹּס ַש ְלוָהִ ,
ִתּ ְתפֹּס ֶאת ַה ְפּ ִר ְינ ִציפָּ :כּל ַה ַחיִּ ים אוֹתוֹ ַה ְבּלוֹף:
ארה,
זוֹכה ְבּ ֵלאָהַ ,בּ ְבּ ָר ָ
אַתּה ִמ ְת ַכּוֵּן ְל ָר ֵחלַ ,ל ֲחלוֹם ,וְ ֶ
ָ
ַענ ָק' ֶלה ,זֶה ַה ֶצּ ֶדק ,זֶה חוּשַ -ההוּמוֹר ַה ָדּפוּק
עוֹלם ,י ְ
זֶה ָה ָ
אסאח,
אָדם ַרףְ -כּ ִמיהוֹת וְ ָת ִמיד ְמ ַק ְר ֵק ַע לוֹ ַכּ ַ
ֶשל ִמי ֶש ַמּ ְכ ִניף ָל ָ
הוּבה.
הוּבה זֶה ְכּמוֹ לֹא ִל ְש ַכּב ִעם ָה ֲא ָ
ִל ְש ַכּב ִעם ַהלֹּא ֲא ָ
אַתּהְ ,כּמוֹ ִפּ ְל ַדּת אַלֶ -ח ֶלד,
ֻדּהַ ,רק ָ
אַה ָבה ַמ ֲע ָלה ֲחל ָ
ֲא ָבל ָכּל ֲ
ַמ ְמ ִתּין ָלהּ ְכּמוֹ חוֹף ֶש ָבּגַד בּוֹ ַה ֵשּ ֶפל ַעד שוֹב ַפּ ֲע ֵמי ַהגֵּאוּת.
תּוֹתיו ֶשל ָה ִאיש ַהחוֹזֵר ֶאל ֲא ַבק ָה ֵע ֶדר,
יך ִמ ְת ַה ְדּקוֹת ִל ְס ָ
ֵא ְ
מוֹסיף ַל ֲחרֹט ְבּ ַמ ְקּלוֹת ַה ִלּ ְבנֶהָ ,ה ַע ְרמוֹן וְ ַהלּוּז
יך הוּא ִ
ֵא ְ
אַה ָבה ַהנִּ ְג ֶל ֶלת ְכּ ֶא ֶבן
ַאג ָלה ְש ִניָּהְ ,כּ ִמין ִסיזִ יפוּס ֶשל ֲ
נ ְ
לֹא ַרק ִמ ִפּי ַה ְבּ ֵאר ֶא ָלּא גַם ִמ ִמּ ְדרוֹן ַהֶ stand by-אל ַה:fly-
ַח ִמ ִשּים
ַח ֵמש ֵמאוֹת ָח ֵמש ו ֲ
אַל ַפּיִ ם ו ֲ
ְ
ֶיךַ ,ז'אקוֹ.
יהת ַה ֵלּבָ ,כּ ֵעת גַּם ְבּ ָפנ ָ
ַצ ְלּקוֹת ְכּ ִמ ַ
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הוֹל ִכים פֹּה
יקהִ ,מזֶּה ְל ַבד ְ
קוֹס ֶמ ִט ָ
ָש ִנים זֶה לֹא ְ
יוֹסף ֶש ָטּרֹף
מוֹתהּ ֶשל ָר ֵחלַ ,על ֵ
ַפיְ ְפןֶ ,שלֹּא ְל ַד ֵבּר ַעל ָ
ט ַֹרף ְבּ ִכזְ ֵבי ַה ָבּ ִניםִ ,בּ ְשכוֹלוֹ ֶשל ִל ְבּ ָך ֶש ָשּ ִנים ֶה ֱא ִמין ָבּם,
יוֹתר ֵמ ֵע ָשׂו.
ידתוֹ ֶשל ַהגּוּף ַה ַמּ ְפ ִחיד אַף ֵ
ְבּ ֶע ֶצם ִר ְשעוּת ְבּ ִג ָ
קוֹבּי,
ֶיך ,יָא ִ
ָמים ֲא ָח ִדים ְבּ ֵעינ ָ
וְ ַה ַפּ ַעם לֹא ֶש ַבע ָש ִנים ְכּי ִ
ֶר ִליתַ ,ה ַפּ ַעם זֹאת ֵאש ַחיָּה.
ָרה ֶגנ ָ
ַה ַפּ ַעם זֹאת לֹא ֲחז ָ
יפת ַה ִפּגְ יוֹן ַה ְפּזִ יזָה ֶשל ַה ַצּ ְח ַצ'ח ַההוּא ִמוֶרוֹנָה
ֵאיפֹה ְש ִל ַ
אַחר יוֹםְ ,ל ַחכּוֹת ְלגוֹדוְֹ ,ל ָר ֵחל
יקה ,יוֹם ַ
רוֹא ָ
מוּל ַה ֵה ִ
ַפשוֹ ַה ֵלּאָהֶ ,ע ֶרבֶ -ע ֶרב
ֶבר ַה ָשּב ְל ִאטּוֹ ִעם ַהצֹּאןִ ,עם נ ְ
ֶשל ַהגּ ֶ
זוֹלגוֹת ֵע ָרגוֹן.
אליְ ,
עוֹנים ְנ ַמ ִסּים ֵא ֶצל ַד ִ
אוֹתם ְש ִ
וְ ֵעינָיוְ ,כּמוֹ ָ
ֹאשןִ ,מ ֶנּגֶד,
שוֹאבוֹת ֵבּית ָל ָבן וְ ַכ ָדּן ַעל ר ָ
אַך ֶפּ ַתעִ ,בּ ְטפֹף ֲ
ְ
אכּוֶּה ֶשל ֵאש.
לּוּך מוּל ַמ ָבּט ַה ַמּ ְג ִחיל בּוֹ ִמין ַמ ְ
הוּא ֵ
ימה וְ ִה ְ
עוֹצר ְנ ִש ָ
עוֹשׂה לוֹ ֶשלֹּא ָעשֹוּ לוֹ
אַתּ ָ
ַמה ַה ִסּפּוּר ֶש ָלּ ְך ,ר ָֹח' ֶלה? ָמה ְ
כּ ֶֹבד ָה ֶא ֶבן ַעל ִפּי ַה ְבּ ֵאר וְ ָכ ְב ָדּם ֶשל ַע ֶצּ ֶבת וּזְ ַמן?
אַח ַריִ ְך
ָש ַבעַ ,ה ְר ֵבּה ֲ
אַר ָבּ ִעים ו ֶ
ֲהלֹא גַם ִבּ ְהיוֹתוֹ ֶבּן ֵמאָה ְ
ֵך
אָך ֲא ָבל לֹא ִעם ֵאינ ְ
ַיּוּכל ִעם ַמ ְל ְ
אַח ֵרי ֶש ָשּׂ ָרה ו ַ
וְ ַה ְר ֵבּה ֲ
יאַט ִרי תוּגָה ֶש ָלּ ַעד לֹא ַת ְג ִליד בּוֹ:
ֵר ְ
כוֹר ְך ְבּ ִג ְמגּוּם גּ ִ
הוּא ָסח ִל ְב ֵ
יוֹסי,
יוֹסיִ ,
ַא ִני ְבּב ִֹאי ִמ ַפּ ָדּןִ ,
וֲ
ֵמ ָתה
ָע ַלי
ָר ֵחל.
)נדפּס בּ"הליקון" ,חורף (2000

גּוֹלן
אָביב ַבּ ָ
ִ
הוּדיָּה,
ַחל יְ ִ
ְבּנ ַ
רוֹמי ַמ ַפּלָ -ה ֶר ֶכס
ִמ ְמּ ֵ
צוּפי ַה ַתּ ְל ַתּ ִלּים
ָה ָעט ֵמרֹאש ַפּ ְרעוֹת ִנזְ רוֹ ְק ֵ
ימה וְ ַהיּ ִֹפי
ָב ֵהי ָה ֵא ָ
רוֹשף ִנ ְתזֵי אוֹר ִמגּ ְ
ַצח וְ ִעזּוּז וְ ֵ
אָדוֹניס ַה ָקּם ִל ְת ִחיָּה
ִ
אַבּד ַהזּוֹנֵק ֶאל מוֹתוֹ אוֹ
ְכּמוֹ ִמ ְת ֵ
שוֹנית ֶשל ֶא ֶשד ֶפּ ֶרא
ְבּ ָכל ַח ְר ָמנוּתוֹ ַה ִשּ ְמ ִ
ָש ֶצף וְ צ ֶֹעה ְבּרֹב כֹּחוֹ
אוֹנים ו ֶ
שוֹקק ִ
ֵ
ֵח
אַדנוּת ַל ַמּ ָפּץ ַהצּוֹנ ַ
ֵמרוֹם ֶאל ְתּהוֹםִ ,מ ִשּ ְפ ָעה ְליִ ְפ ָעהֵ ,מ ְ
חוּמה
ַעד ִנ ְק ִביּוּת נִ ְק ָבּתוֹ ֶשל ַהצּוּק ַה ִנּ ְפ ֶע ֶרת ַתּ ְח ָתּיו יְ ָ
ַה ַמת זִ ְר ַמת ַה ַמּיִ ם
ילה ֶאל נ ֲ
ְכּ ַת ֲאוַת ְדּ ִל ָ
בּוֹע ִרים ְבּ ֵאש ָק ָרה ֶשל ַר ַהט וְ ִרוְ יוֹן -
ַה ֲ
ירית וְ ָה ִאירוּס
פּוֹר ַח ַהזֶּהֵ ,בּין ְכּלוּלוֹת ָה ִע ִ
ָכּאןַ ,בּ ַבּ ְר ַדּק ַה ֵ
שוּל ִמּית,
סוֹר ָקן ְבּ ַמ ְס ֵרקַ -
ֶשב ְ
לוֹריּוֹת ַה ַבּ ְר ָקן ֶש ָכּל נ ֶ
וּסגוֹל ְבּ ִ
ְ
אדי
רוֹק ִ
אָביב ַה ִמּ ְשיִ יַ ,ה ְבּ ָ
תוּלי ָה ִ
צוֹלים ְש ֵמי ַהבּ ֶֹקר ֶאת ְתּ ֵכ ֶלת ְבּ ֵ
ִ
יסן.
ַעל ַמ ְ
מּוּמ ֶסת ְבּ ֶש ֶמש ִנ ָ
אנגַל ְק ִשיחוּת ַבּ ִזּ ְלתּוֹ ֶשל ָה ָהר ַה ֶ
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יס ָט ִליָ ,כּבוּש וְ גָבוּש,
ֶש ֶקט ְק ִר ְ
יסי ָה ֵע ֶשׂב
ית ֵרי ִר ֵ
רוּח ַעל ֵמ ְ
יטת ָה ַ
ֶש ַרק ְפּ ִר ַ
כוּכית ֶח ְברוֹן ֶשל ְתּ ֵכ ֶלת
נוּדים ַכּ ֲחרוּזֵי זְ ִ
ָה ֲע ִ
אס ָבּחוֹת ְקלוּעוֹת ֶא ְג ֵלי ְבּ ָד ְלחוֹ ֶשל ַטל ַמ ְש ִכּים
ְבּ ַמ ְ
ֶלד
וּמ ְת ַח ֵטּא ֶשל י ֶ
ֶרת ֵאיזֶה עֹז ָחצוּף ִ
אוֹז ֶ
ְל ָה ִפירוֹ ַבּ ְטּ ֶרמוֹלוֹ ַה ַדּקָ ,ה ִע ְנ ָבּ ִלי
ֶש ִצּ ְלצוּלוֹ ִנ ְש ַמע ַרק ְלאָזְ נֵי ְש ַפנֵּי ַה ֶסּ ַלע
ידיו
מוֹל ָ
אוֹרב ַה ֵהד ְל ִ
כּוּכים ָבּ ֶהם ֵ
אוֹ ַל ִ
נוּכי ַה ַר ָקּפוֹת ְסמוּקוֹת ַה ְ
אוֹ ִל ְת ֵ
ימ ְנ ִטים
קּוֹמ ְפּ ִל ֶ
ֶשל ְצ ָבא ַה ַח ְר ִציּוֹת וְ ִל ְגיוֹנוֹת ַח ְר ַדּלַ -ה ָבּר -
ֶש ֶקט ָכּזֶה ִמ ְת ַע ֵלּף ָכּאןָ ,בּשׂוּםְ ,בּ ַח ְגוֵי ַה ְטּ ָח ִבים וְ ַהח ֶֹש ְך,
ַאדי,
ִבּ ְשׂ ַער ֶע ְרוָתוֹ ַה ְדּשוּאָה ֶשל ַהוּ ִ
ִבּ ְס ַב ְך ָבּ ֵתּי ֶש ְחיָן ֶשל ְמ ָערוֹת סוּגוֹת ִבּ ְפ ָטל,
אוֹפּיוּם ֶשל ַה ֶפּ ֶרג,
ְבּא ֶֹדם ַמ ְח ְששוֹת ִש ְכרוֹן ָה ְ
ַע ָתּר,
קוֹטית ֶשל ַהזּ ְ
ַר ִ
פוּמ ְריָה ַהנּ ְ
ַבּ ַפּ ְר ֶ
רוֹסס ִבּ ְט ָל ָליוֲ ,הלוּם ֵא ֶלם,
בּוֹסס ִבּ ְצ ָל ָליוִ ,מ ְת ֵ
ֶש ֶקט ָעבוֹתִ ,מ ְת ֵ
סוּקים ֶשל ִמ ְש ֵלי.
ַר ְגּ ִרים ִכּ ְפ ִ
ֵא ֶלם ְרחוּש ְנ ָמ ִלים ְטעוּנוֹת גּ ְ
ֲא ָבל
ִבּ ְגלֹש ָהאוֹר ִמ ְזּ ַהב ְגּבוּרוֹת ַה ָצּ ֳה ַריִ ם
ַמ ָלא אוֹ ִמ ִדּיר ָעזִ יז,
ְכּ ֵע ֶדר ָה ִע ִזּים ִמגּ ְ
ָח ִצי
חוֹלל ְל ֶפ ַתעְ ,בּ ָשלֹשָ ,שלֹש ו ֵ
ְבּ ִה ְת ֵ
אַחר ֲחצוֹת ַהיּוֹםְ ,בּ ִלי שוּם ְפּ ֶר ְליוּדְ ,בּ ִלי ַה ְת ָראָה,
ַ
יע,
ַה ַטּיְ ִמ ְינג ַה ֻמּ ְפ ָלא בּוֹ ַה ָצּפוּי ָתּ ִמיד ַמ ְפ ִתּ ַ
אוֹתוֹ ְבּ ַליְ ְנדֵ -דיט ִנ ְפ ָעם ֵבּין ַהיִּ ְפ ָעה וְ ַה ִדּיּוּק,
ֶפש,
לוּלים ְכּמוֹ ַק ְצוֵי ְכּלוֹת ַהנּ ֶ
אָזַ ,דּוְ ָקא אָזַ ,תּ ַחת ְש ֵמי ַה ַכּ ְח ִליל ַה ְצּ ִ
ֶשםִ ,מ ְפ ַלסַ -ה ִתּ ְקוָה,
ֶרת ִבּגְ אוֹת ָבּהְּ ,שקוּי גּ ֶ
ָרל ַה ִכּנּ ֶ
אַקו ֶ
ִכּ ְתכוֹל ְ
יריִ ם,
ַענָע ִל ְנ ִח ַ
ירט ֵבּין ַה ְרדּוּף ְל ַמ ָבּטֵ ,בּין ֲע ֵלי נ ְ
ְבּ ֶא ְמ ַצע ַה ְפ ִל ְ
ְבּ ֵלב ַה ְדּ ָמ ָמה ַהנּוֹ ֶגנֶת ַהזֹּאתְ ,מ ֻע ְר ֶס ֶלת ֶה ְמיַת ַה ַטּיּוּן,
ֶפּ ַתע ִפּ ְתאֹם,
יה,
יס ָ
ירים ֶשל ֶח ְדוָה ֶש ֻה ְתּזָה ִל ְר ִס ֶ
אַדּ ִ
ְבּ ַמ ַפּץִ -
ווֹל ַטז' ֶשל ְדּ ֵל ַקת ַק ְרנֵי ֶש ֶמש ִנ ֶח ֶתת ִמ ְשּ ֵמי ֲא ַל ְכסוֹן,
ְבּ ֶמגָה ְ
ימוֹרוֹנית:
ִ
אוֹק ִס
ֵרים ָכּזֹאתְ ,
ֻמ ֶצּ ֶתת ִצנַּת ַה ַמּ ָפּל ְבּ ִח ְנגַתַ -ס ְנו ִ
צוֹרב ַעד ַמ ְכאוֹב
ימה ִמ ְת ַל ַקּ ַחתְ ,בּעֹנֶג ֵ
ְבּ ֵאש ְמ ַפ ָכּהִ ,בּזְ ִר ָ
יס ְנדוֹ ֶשל ַמיִ ם
טוּפה ִבּ ְג ִל ַ
טוּפהְ -ל ָ
שּוֹת ֶתת ְש ָ
וּפאַת ַה ָמּצוּק ַה ֶ
ְ
ֶה ִמ ְדּרוֹםַ -מ ֲע ָרב
ֻמ ְר ַתּ ַחת ִבּזְ ַהב ַה ָקּ ָלל ַהנִּ ְש ָבּר ַעל ָחז ָ
סּוֹפּ ָרנוֹ
קוֹלוֹרטוּרוֹתַ -ה ְ
ָ
וְ ִצ ֳפּ ֵריַ -ה ִשּיר,
ילנוָֹ ,כּל
גוֹלנוֹ ,לֹא ִמ ָ
אלה ֶדה ָ
ֶשל ַה ָלּהְ -ס ָק ָ
ֻלבּוּל,
רוֹריםַ ,ה ָקּנִ יּוֹתַ ,התּוֹרַ ,הבּ ְ
ַה ֶצּ ְטיוֹתַ ,ה ְדּ ִ
ֹח high
ָלה ִבּ ְכ ֵדי ִל ְפר ַ
ֶשלֹּא ְצ ִריכוֹת שוּם ִצ ְינגּ ֶ
ֶלת
פּוֹצחוֹת ְבּ ַק ְנ ָט ָטה ָכּזֹאת ֶש ֲא ִפלּוּ ֵלב ֶא ֶבן ְכּ ֵלב ַה ַבּזּ ֶ
ְ
פוֹר ֶטהִ ,בּ ְפּיָאנוֹ,
ְכּ ָבר ָחשַ ,ע'ס ִבּן ַעאנוְֹ ,בּ ְ
רוּח
יך אוֹטוֹטוֹ ִנ ְכנָס ָה ַ
ֵא ְ
אָביב.
ַבּ ֲא ִביִ -
צוֹח ֶקת ַה ְר ְ
יך ֶ
ָהאֵ ,א ְ
מוֹניָה זוֹ ַעל
אבּים ֶש ָלּנוּ,
קוֹפוֹניַת ַה ְקּ ַל ִ
ְ
ָק
אַלכּוֹהוֹל,
יסקוֹ ְבּ ִע ְמ ֵקי ָה ְ
וּפ ִר ְ
וּד ְסטוֹק ְבּ ֵש ְינ ִקין וְ ֶשל ְ L.A
ֶיה ֶשל ְ
ַעל ָכּל ַח ְק ָינ ָ
ֶמר
יך ֵהן ְמ ַצ ְפ ְצפוֹת ָע ֵלינוּ ֲחבוּרוֹתַ -הזּ ֶ
ֵא ְ
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ָטל
ַס ִמין ו ַ
ַה ַמּ ְג ִניבוֹת ָה ֵא ֶלּהַ ,ה ְשּכוּרוֹת י ְ
אַס ִלי
אוֹתנְ ִטיְ ,
קוֹמיֶ ,
ִצ ְפצוּף אָר ְֹך ֶשל ֶמלוֹס ְמ ִ
ָשר ִמן ַה ַמּקּוֹר,
ֶש ָכּל כֻּלּוֹ יִ ְשׂ ְר ֵא ִלי ,י ָ
יך ֵהן ִמ ְת ַבּ ְדּחוֹתַ ,ה ַמּ ְמזֵרוֹתַ ,על ֶח ְשבּוֹנָם ֶשל
וְ ֵא ְ
יל ֵאינוּ ְמ ַב ְקּ ֵשי ַה ַשּ ְנ ְג ִריָ -לה
אַל ֵפי ַתּ ְר ִמ ָ
ְ
נוֹדעְ ,בּי ְַר ְכּ ֵתי ָה ֵרי ַהח ֶֹש ְך
ֵאי ָשםַ ,בּלֹּאָ -
אוֹר ִגיוֹת ָה ֶא ִסיד ִמ ָלּהַ -פּאז ַעד ַק ְט ַמ ְנדוּ
ֶשל ְ
ַעת
אפ ָלה ֲה ִכי ְמ ַשגּ ַ
ֻר ֶונֶתַ ,ה ַח ְ
ירוָאנָה ֲה ִכי ְמנ ְ
ְבּעוֹד ַה ִנ ְ
יטת יָד
ָפּשוּט ַמ ְמ ִתּינָה ָל ֶהםִ ,בּינְ גוִֹ ,מ ַתּ ַחת ָלאַףְ ,בּ ֶמ ְר ַחק ְפּ ִש ַ
קוֹל ְק ְציוֹת ֶשל ֶד ִמיֶ -סזוֹן ָכּאן
יבת ַה ַתּמּוּז ְמ ַד ְג ֶמנֶת ֶ
ַבּ ְסּטוּץ בּוֹ ִש ַ
ִעם ָכּל ַהיּ ְ
ַפיוּף וְ ַה ַח ְד ַפּ ֲע ִמי ֶשהוּא ָכּאן וְ ַע ְכ ָשיו וְ ִחנָּם
פּוֹר ַחת ַרק ֵא ֵלינוּ,
מוֹניתַ -הח ֶֹרש ַה ַ
אַד ִ
ְכּמוֹ ְ
מוּרתֵ -מרוֹן
ַרק ִבּ ְש ַ
בוּעיִ ם ְבּ ָשנָה
וְ ַרק ְש ַ
ָפיִ ם,
ָפה ֶשל ִמזְ מוּזֵי ְכּנ ַ
ְבּ ֶא ֶרץ-יִ ְשׁ ָר ֵאל י ָ
נוֹג ַר ְפיָה ֶשל זִ ווּג וְ ֶשל ִקנּוּן,
פּוֹר ְ
אוֹתהּ ִצ ְ
ָ
יאַג ָרה,
ֶשל ַפּ ְר ָפּ ִרים ְמ ֻס ָמּ ִמים ִמצּוּף ,לֹא ִמוִּ ְ
יכוֹד ְליוֹת ַסס,
וּפּ ִס ֶ
יחה ְ
ֶשל ְס ַח ְרחוֹרוֹת ְפּ ִר ָ
אַלּ ַח
ְבּ ָכל ֶשלֹּא ִנ ְש ַחת עוֹד ,לֹא ֻמ ְס ַחר ,לֹא ִנ ְת ֵ
יט ְינגְ ,בּ ָכל ַמה
ִבּ ְס ִחי ְש ָפ ִכים וְ זִ ֵ
בּוּלי ָה ֵר ִ
מוֹל ֶדת
ַסּהֶ :
ֶשעוֹד ֻמ ָתּר ִל ְקרֹא לוֹ ְבּ ִמ ָלּה ג ָ
יוֹתר
ִבּ ְמקוֹם ִמ ִלּים גַּסוֹת ֵ
ְכּמוֹ ֶבּ ַצע
ַד ָל"ן.
וְ נ ְ
)הופיע בּ"חדשות בן עזר" ,ניסן תשס"ח(

גיורא פישר

אחרי זה
ַה ָכּחֹל ָבּ ֲאוִ יר
ַחוִ יר
ֵל ְך וְ י ֲ
יֵ
אַח ֵרי זֶה
ֲ
ְמ ֻעוָּת לֹא יִ ְתקֹן
וְ טוֹב לֹא יִ ְשׁכֹּן
אַח ֵרי זֶה
ֲ
ַמה ֶשּׁ ָהיָה הוּא
לֹא ֶשיִּ ְהיֶה
אַח ֵרי זֶה
ֲ
ָדּ ָבר לֹא יְ ַכ ֶסּה
ֶאת ַהבּוֹר ֶבּ ָחזֶה
אַח ֵרי זֶה
ֲ
פורסם במוסף "תרבות ואמנות" ,עיתון "הארץ"
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יואל נץ

וולדימיר וויסוצקי
1938-1980
הוויקיפדיה בלשון הרוסית יודעת לספר כי בשלהי המאה ה 19-החלו לצאת מפולין
רבתי ולהתפזר על פני העולם כולו מאות ,ואולי אלפי יהודים בשם וויסוצקי.
המפורסם שבהם היה וולדימיר סימיונוביץ' וויסוצקי )הוא לא
היה ,אולי ,יהודי על פי ההלכה היהודית – דומני שאימו הייתה
גויה ,אך אין לי עניין לחקור בדבר(; השני היה סוחר תה גדול
מימי ראשית המאה ה ,20-דוד ווסילייביץ' וויסוצקי .הוויקיפדיה
מספרת גם כי ,בשנים הראשונות שלאחר המהפכה הייתה נפוצה
המהתלה" :התה של וויסוצקי ,הסוכר של ברודסקי ורוסיה של
טרוצקי" .היא לא מספרת על לץ מצוי שהיה חד חידה" :מה בין
תה וויסוצקי לביצים של טרוצקי?" והיה גם משיב" :גודל
השקיק "...אבל מצוין שם ,שגם כיום קיימת בישראל פירמה
"וויסוצקי" בעסקי תה...
ובּרד )משורר
וולדימיר וויסוצקי היה מוזיקאי ,שחקן ,משורר ַ
וזמר עממי( .הוא כתב ושר כ 700-שירים ,גילם כ 30-דמויות
בסרטי קולנוע ובתיאטרון והופיע בקונצרטים על פני רוסיה כולה
ועל פני ארצות תבל רבות .בין שיריו מצויות השורות הבאות
)תרגום מילולי(" :כאשר את סדרי החיים המפלצתיים שלנו/
פוררה המהפכה לאבק /- ,חיו ברומא יהודים וויסוצקים /שלא נודעו בחוגים
הגבוהים".
החברות וסימיון וולדימירוביץ' וויסוצקי – בעלה של נינה מקסימובנה ליוו
השכניםֵ ,
שייקרה
ַ
בחבורה עליזה את נינה אל בית היולדות .מישהו הציע ,כי אם הראשון
בדרכם יהיה גבר – אות הוא שייוולד בן ,ואם אישה – בת .בעת רדתם במדרגות
פגשו בשכנה ששבה ממשמרת לילה .רוחו של האב לעתיד לבוא נעכרה עליו .הוא
הבטיח לנינה שיקנה לה שעון יד – מתת מלכים בימים ההם – אם ייוולד בן .נולד
אכן בן וקראו לו וולדימיר לזכרו של הסבא ,כמנהג היהודים .אימו של המשורר
העתידי הייתה בת  ,26האב – בן  .22הם היו כמו כולם עניים מרודים ועניין השעון
נשכח .על חיי ילדותו המוקדמת הוא עתיד לשיר ..." :לשלושים ושמונה דירות-חדר
רק בית כיסא אחד "...כאשר מלאו עשרה חודשים לתינוק נאלצה האם לצאת
לעבודה .בעת הפסקות הצהרים הייתה ממהרת הביתה להאכיל את הילד; ההנהלה
לאחר ב 30-דקות את שובה לעבודה.
הרשתה לה ברוחב לב ֵ
בפרוץ המלחמה היה וולודיה בן  .3האב נסע לחזית ,האם והילד התפנו לעבר אורל.
האם עבדה קשה וראתה את בנה רק בימי ראשון; את ימי השבוע עשה הזאטוט ב"גן
הילדים" .נינה נהגה לספר )היא נפטרה בשנת  (2003שיום ראשון אחד בבית אמר לה
הילד" :כעת אני יודע מה זה אושר – זה כשאין גושים בדייסת סולת".
אחרי המלחמה התגרשו .האב הכיר בחזית אישה אחרת ונטש את המשפחה .גם
האם נישאה בשנית .יחסיו של וולודיה עם האב החורג לא עלו יפה .לעומת זאת
האם החורגת אהבה אותו מאוד .האב נטל את הבן לגרמניה ,שם שירת בצבא
הסובייטי בתום המלחמה בדרגת פולקובניק והילד למד לנגן בפסנתר.
עם שובם למוסקבה החל וולודיה ללמוד בבית ספר לבנים .הישגיו בלימודים היו
טובים; המשמעת צלעה :היה מחסיר שיעורים ,היה רץ לבית קולנוע ,משחק קלפים
עם ידידים ושותה משקאות חריפים כבר מגיל שלוש עשרה .ציוניו בתעודת הבגרות
היו גבוהים .בשנת  1955עבר להתגורר אצל אימו ובלחץ האב החל ללמוד במכון
להנדסת בניין .בתום הסמסטר הראשון ,שקד בצוותא עם חבר ללימודים במשך רוב
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שעות הלילה של ראש השנה  1956על שרטוט שהיה משמעותי לקראת המשך
הלימודים .אחרי שהשלים את שרטוטו – שפך עליו וולודיה את שאריות הקפה מן
הקנקן ,לנגד עיניו הנדהמות של החבר" .זהו ,נגמר" אמר באנחת רווחה" ,אלך להיות
שחקן!"
לבית הספר למשחק הוא התקבל ,למרבה הפלא ,בקלות .אבל במשך כמה שנים
בתום לימודיו נאלץ היה לגלם תפקידי משנה .בתור ַבּרד הוא החל להופיע בשנת
 .1959הופעתו הראשונה זכתה להצלחה עצומה ,אבל לא הגיעה לכדי סיומה
המתוכנן :באולם הקונצרטים נוכח היה המועמד לפוליטביורו החבר פוספילוב ,והוא
דרש שתיפסק הופעתו של הזמר הצרוד.
בשנת  1961כתב וויסוצקי את שירו הראשון "הקעקוע" .בכך הוא פתח בסדרה של
שירים ,שבתוכנם מתייחסים על עולם הפשע ,ובסגנונם – אל רומנסות אורבאניות,
אל פולקלור של העולם התחתון ואל שירי זימה .הציבור דימה לזהות אותו עם
גיבוריו ,ובמשך כל חייו נאלץ היה להכחיש גרסאות שונות ומשונות מן הביוגרפיה
שלו כביכול .את הופעותיו הראשונות היה עורך בחוג ידידים ,מלווה את עצמו
בגיטרה ,וכעבור זמן קצר הופיע בערבים פומביים ובקונצרטים .כתב ושר על
המלחמה ,יצר סדרה של שירי ספורט ,סאטירה על תמונות מחיי היומיום ,אגדות
עם ,סיפורים אלגוריים על בעלי חיים ועוד כהנה וכהנה .ככל שגברה הפופולאריות
שלו כך גברה בחוגי השלטון אי שביעות הרצון מהופעותיו .בשנת  1968הודפסו
מאמרים בהשראת השלטונות אשר הוקיעו את יצירתו והדביקו למוניטין שלו גוון
של עבריין .האפשרויות לפרסם ולהקליט מיצירתו נחסמו בפניו .אבל אזרחי בריה"מ
היו רוכשים רשמקולים )הוצאה כספית
שהייתה גבוהה ממשכורת חודשית!( ,ולו רק
משכנו.
ֵ
כדי להקליט את שירי וויסוצקי ,איש
שמות של רבים מגיבורי שיריו נתקבעו בפי
העם כדמויות המסמלות תכונות ואופי.
יצירתו שופעת בכפל משמעויות סמנטיות.
בתת-טכסטים רבים שלו ,בולט כיוון פוליטי
מובהק ,באחרים חבוי עומק פילוסופי
ומשתמעות מהם הכללות .בתת-טכסטים
נוספים הוא קובע ,כי יתכנו )שומו שמיים!(
השקפות שונות וסותרות כלפי בעיה וכלפי
תופעה כזו או אחרת .אך מעל כל אלה,
וויסוצקי העשיר את השירה בלשון של שיג
ושיח של משלב דיבורי יומיומי ,בדמויות
צבעוניות ובאורח סיפורי נוקב וחריף .הוא
הושפע על ידי השירה הפוטוריסטית שראש וראשון לה היה מאיקובסקי; הושפע על
ידי יוצרים של שנות ה 20-וה 30-כמו באבל ,זושצ'נקו ,בולגקוב וכן – על ידי
מודרניסטים של שנות ה 60-ווזנסנסקי ,אחמדולינה ובעיקר על ידי אוקודז'אבה,
אשר היה למייסדה של הסוגה "שיר מפי מחברו".
את פרסומו הנרחב ככוכב של תיאטרון הוא כבש רק בשנת  ,1964בעקבות משחקו
ב"הנפש הטובה מסצ'ואן"; לתהילה ולהכרה כול-רוסית כשחקן גדול הוא זכה בשנת
 1971כאשר גילם את המלט ומילא תפקידים ראשיים בסרטי קולנוע רבים.
נישואיו עם השחקנית איזָה ז'וקובה נמשכו קצת פחות מארבע שנים .השחקנית
לודמילה אברמובה מספרת ,כי ערב אחד היא הגיעה אל בית המלון בלנינגרד
להתארח בו ,לקראת השתתפותה בצילומים לסרט .בדרכה נקרה אדם שתוי ,פצוע
בראשו ,לגופו חולצה פרומת כפתורים .היא לא הכירה עדיין את וויסוצקי .ניסתה
לאגוף אותו ,אך האיש ביקש ממנה כסף .לא הייתה ברשותה אף לא קופייקה; היא
ביקשה עבורו כסף מן המנהלת ונענתה בשלילה .גם למכריה לא היה כסף .לודמילה
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הסירה מאצבעה טבעת עם יהלומים – ירושה מן הסבתא – ומסרה אותה לידיו של
איש זר לה לחלוטין .וויסוצקי הפקיד את הטבעת בהנהלה כערבות והבטחה ,שעם
בוקר ישלם בעבור כלי האוכל אשר ניפץ .אחר כך עלה לחדרה של לודמילה ,שם הם
ערכו את ההכרות ביניהם .מנישואין אלה נולדו שני בנים ארקדי וניקיטה .העיתונים
מיעטו לספר שיש לו לוויסוצקי גם בת בשם נסטיה ,אשר נולדה בעקבות רומן סוער
שניהל עם השחקנית טטיאנה איבננקו ,בלונדינית יפיפייה .האימא והבת נמנעות
כיום מראיונות לתקשורת ונמנעות גם מן התביעה להכיר בקרבתן המשפחתית
למשורר .בשנת  1967הכיר וויסוצקי בפאריס שחקנית צרפתייה ממוצא רוסי ,מרינה
וְ ַלאדי ,שהייתה לאשתו השלישית .על אהבה עמוקה זו נכתבו ברוסיה מאמרים
וספרים לא מעט .והנה לא מזמן הופיעו בכמה עיתונים וכתבי עת ברוסיה ראיונות
עם אוקסנה אפנאסייבה-ירמולניק ,בהם היא מספרת על יחסיה עם וויסוצקי.
ניקיטה וויסוצקי )בנו של המשורר( משיב על כל השאלות בנוגע לאוקסנה ב"אין
תגובה".
בערב ה 24-ליולי של שנת  1980הרגיש וולודיה רע מאוד ואמר לאמו" :אימא ,היום
אני אמות "...רופא שטיפל בו בשנותיו האחרונות ביצע בו פעמיים החייאה והנשים
אותו ארוכות בלילה ההוא .במשך שלוש דקות ביקר וולודיה בעולם שכולו טוב וחזר
משם ,ולבסוף הסתלק לבלי שוב...
בּוּלט אוקודז'אבה ספד לו בשיר:
ַ

אוֹקוּד ַז' ָבה
ְ
בּוּלט
על וולודיה וויסוצקי ַ /

מרוסית :יואל נץ

יתי ִל ְבכּוֹת:
ֶמר ָר ִצ ִ
יסוֹצ ִקי ִשׁיר ז ֶ
וֹלוֹדיָה וִ ְ
ְ
ַעל
עוֹד ֶא ָחד ֶשׁ ָצּ ַעד וְ נָמוֹג ָשׁם ֵמ ֵע ֶבר ַל ֶדּ ֶלת.
אוֹמ ִרים ִכּי ָח ָטאִ ,כּי ִה ְק ִדּים ֶאת נֵרוֹ ְל ַכבּוֹת...
יֵשׁ ְ
יקים ֻמ ְשׁ ָל ִמים ֵאין ַבּ ֶח ֶלד.
ָדע ַרק ִל ְחיוֹת ַ -צ ִדּ ִ
ָכּ ְך י ַ
ַחנוּ ִנ ְפ ַסע ִל ְב ִלי שׁוּב.
ָבּ ֲע ֵקבוֹת ַה ַח ִמּים גַּם ֲאנ ְ
צוֹל ַחת.
ידה ֶתּ ֱא ַר ְך ֶרגַע ָקט וְ ַד ְר ֵכּנוּ ַ
ַה ְפּ ִר ָ
מוֹס ְק ָבה קוֹל ַה ָבּס ַה ָצּרוּד ָהאָהוּב,
סֹב נָא סֹב ְס ִביב ְ
ַחד.
ֵשׁב ,גַּם ִנ ְצ ַחק ,גַּם ִנ ְב ֶכּה ְמ ַעט י ַ
ַחנוּ נ ֵ
ַאנ ְ
וֲ
ֶמר ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי ִל ְשׁזֹר,
יסוֹצ ִקי ִשׁיר ז ֶ
וֹלוֹד ָיה וִ ְ
ְ
ַעל
אַך ַהיָּד ָר ֲע ָדהֶ ,ה ָחרוּז לֹא ָתּאַם ֶאת ַה ַלּ ַחן...
ְ
ָח ָתה ֶאל ַה ְשּׁחוֹר,
מוֹס ְק ָבה נ ֲ
ידה ְשׁחוֹ ָרה ֶשׁל ְ
ֲח ִס ָ
פּוֹר ַחת.
יע ַ
מוֹס ְק ָבה ִבּ ְמרוֹם ל ֶֹבן ְר ִק ַ
ידה ְל ָבנָה ֶשׁל ְ
ֲח ִס ָ
בזכותה של מרינה וולאדי זכה המשורר ללוויה ולטכס קבורה אנושיים .הימים היו
ימי המשחקים האולימפיים במוסקבה .באצטדיונים מחלקים היו במרץ רב מדליות,
וחששו פן האלמנה ,שהיא נתינה זרה ,תעורר שערורייה בינלאומית .גלינה ברז'ניב
טלפנה אל אביה ומזכיר המפלגה נתן אור ירוק .עם רב מאוד החל לצבוא על פתח
התיאטרון שעל הטגאנקה ,בו הוצב הארון .תור המלווים התארך לכדי חמישה
קילומטר .מכל החלונות רעמו שירי וויסוצקי .הכול ידעו את מילות השירים על פה
למרות שאף לא שורה אחת מיצירתו ראתה עד אז אור בדפוס .ההמונים הבינו כי
לא יזכו להגיע אל ארונו של וויסוצקי ואנשים החלו מעבירים את הפרחים מיד אל
יד מי שניצבים היו לפניהם .נהר של פרחים זרם אל פנים התיאטרון .אולפני
הסרטים הדוקומנטאריים חסרו דווקא ביום ההוא סרטי צילום ,ואולי – ציוד
כלשהו ,ואולי לא היה בה בלווייתו של וויסוצקי די עניין עבור ההיסטוריה בעיני
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השלטונות .האנשים גדשו את הרחובות במשך מספר ימים ,וביום צאת הלוויה לדרך
היו כל גגות הבתים שסביב כיכר טגאנקה גדושים בני אדם אבלים ,אף על פי שלא
פורסמה אודות קיום הלוויה כל הודעה רשמית ,למעט מודעה צנועה שתלויה הייתה
מתחת לחלון קופת הכרטיסים של התיאטרון" :השחקן וולדימיר וויסוצקי נפטר".
אף לא צופה אחד החזיר את הכרטיס שרכש למחזה "המלט" ,שהצגתו אמורה הייתה
להתקיים יומיים אחרי מות השחקן – הכול שומרים את הכרטיס למזכרת.

שירו של הזמר מול פני המיקרופון
תרגום מרוסית :יואל נץ
ֵעינֵי ָכּל ִבּיָ ,האוֹר ַעל ַה ָפּ ִנים.
יוֹתר ִהיא:
הוֹפ ָעה ִלי זוֹ ,וְ לֹא ֵ
עוֹד ָ
יקוֹנין.
יקרוֹפוֹן ִנ ָצּבְ ,כּמוֹ מוּל ָה ִא ִ
מוּל ִמ ְ
ֶרי!
לֹא  -לֹאַ ,היּוֹם ְ -כּמוֹ מוּל ָח ָר ְך ֶשׁל י ִ

ַפ ִשׁי:
נוּעְ ,שׂנוּא נ ְ
ֲעצֹר וְ אַל ָתּ ַ
אַר ִסיַ ,ה ָכּ ָשׁ ְת ָך ַ -מ ְכאוֹב ַרע !
אַתּה ְ
ָ
יע ְנ ָח ִשׁים.
ֲא ִני ַהיּוֹם ַמ ְשׁ ִבּ ַ
קוֹבּ ָרה.
יע ְ
ֲא ִני לֹא ָשׁר ֲ -א ִני ַמ ְשׁ ִבּ ַ

אוֹתי לֹא ְמ ַח ֵבּב -
יקרוֹפוֹן ִ
ַה ִמּ ְ
ֶח ֶשׁ ֶקת.
קוֹלי ַעל ִאישׁ ֵאינָהּ נ ְ
ְצ ִרידוּת ִ
ִאם ַרק ֵאיָ -שׁם ְכּ ֶט ַפח ֲא ַזיֵּף -
ְבּ ִלי ַר ֲח ִמים י ְַג ִבּיר ִלי ֶאת ַה ֶשּׁ ֶקר.

ילים ֵ
ֶאת ַה ְצּ ִל ִ
חוֹטף הוּא ִבּ ְמקוֹר
ֶרת.
ַרגּ ֶ
גּוֹזָל ֻמ ְר ָעב ֵמע ֶֹמק ַהגּ ְ
ָדי ִתּ ְקשֹׁר
יט ָרה ֶאת י ַ
ְכּ ֶשׁ ַה ִגּ ָ
עוֹפ ֶרת!
ֹאשׁי ַכּדּוּר ֶ
יִ ְת ַקע הוּא ְבּר ִ

אוֹרוֹת ָפּנָס ְמ ַס ְנוְ ִרים ֵעינַיִ ם,
דּוֹאב ,נִ ְצ ָרב ִמן ַה ַקּ ְרנַיִ ם,
ִ
גּוּפי ֵ
מוֹקד,
קוֹרים ֲא ִני ֵ
ַר ִ
ְל ָכל ַהזּ ְ
לוֹהט!
לוֹהט!ֵ ..
וְ ֵ

וְ שׁוּב!ֵ ..אין ֵקץ ְל ָכ ְךֵ ,אין סוֹףֵ ,אין ַדּי!
יוֹד ַע?
יקרוֹפוֹן הוּא ִ -מי ָבּ ֶכם ֵ
ַמה ִמּ ְ
ְל ֶפ ַתע הוּא ַל ְמ ַפּד ֶאל מוּל ָפּנַי
זוֹר ַח.
יקרוֹפוֹן ֵ
ֵא ִיני ָקדוֹשֵׁ ,אין ִמ ְ

יעתוֹ ַח ָדּה ִמן ַה ַסּ ִכּין.
הוּאְ ,שׁ ִמ ָ
וְ לֹא ִא ְכ ַפּת לוֹ ִאם ֲא ִני ְבּכ ֶֹשׁר.
יח ִליַ ,רק ִאם
ַה ְמּ ֻנוָּל י ִָנ ַ
רוֹני ְבּי ֶֹשׁר.
יח ִמ ְגּ ִ
ָכּל ְצ ִליל ֵמ ִג ַ

ימוֹתי ְפּשׁוּטוֹת ְכּמוֹ " ַה ְך ַבּתֹּף!"
ְנ ִע ַ
אַך ִאם ִמ ְצּ ִליל ֱא ֶמת ֶא ְס ֶטה ְכּזַיִ ת -
ְ
יקרוֹפוֹן ִמיָּד ֶא ְחטֹף
ִמ ֵצּל ַה ִמּ ְ
צוֹרבוֹת ַעל ְשׁ ֵתּי ַה ְלּ ָחיַיִ ם.
ְס ִטירוֹת ְ

ֻחד,
קוֹלי ְבּא ֶֹפן ְמי ָ
ָצרוּד ִ
ָלי
אָעיז ִמ ִנּי ִס ְגנוֹן טוֹנ ִ
אַך לֹא ִ
ְ
ִל ְסטוֹת ַהיּוֹם וְ לוּ ַרק ְבּ ִמ ְק ָצת,
ָרע ִלי.
אַך ַמר ו ַ
סוֹפי ְ
ָולֹא  -יִ ְהיֶה ִ

ֲא ִני מוּאָרָ ,האוֹר ַעל ַה ָפּ ִנים
ְל ַמה ְלּ ַצפּוֹת ְ -ל ֶשׁ ֶקט אוֹ ְל ֶמ ִרי?
יקוֹנין
יקרוֹפוֹן ִנ ָצּבְ ,כּמוֹ מוּל ָה ִא ִ
מוּל ִמ ְ
ֶרי!
לֹא-לֹאַ ,היּוֹם ְ -כּמוֹ מוּל ָח ָר ְך ֶשׁל י ִ

ָמישׁ
יקרוֹפוֹן ְכּמוֹ ַעל ַצוָּאר גּ ִ
ַה ִמּ ְ
ָחשׁ ֶשׁ ֶלּ ַקח יְ ַל ְמּ ֵד ִני
ְכּמוֹ רֹאשׁ נ ָ
ִאם ֶא ְשׁ ַתּ ֵתּק ְל ֶרגַע  -הוּא ַי ִכּישׁ- ,
ית ִני!
אַח ֶרת יְ ִמ ֵ
ַחיָּב ָל ִשׁיר ֶ -

קישור לסרטון וידאו – ולדימיר ויסוצקי בהופעה חיה
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דוֹדי בן עמי

עוֹנוֹת
1
ַחל ָתּחוּם
ִמ ְר ַבּץ ֶע ְב ֵרי ַהנּ ַ
צוּקים.
ֵצל ְמ ִ
ָא ֶפר ,ע ֶֹצם ִמ ְשׁ ָק ָלם
ִצ ְב ֵעי ָע ָפר ו ֵ
אַלּוֹנים
ִעם כּ ֶֹבד ַמ ֲא ַמץ ָה ִ
ְל ִה ָבּנוֹת ַבּ ֶסּ ַלע
ֶאל ַקלּוּת ִשׁ ַ
לּוּח ִפּ ְריוֹנָם.
דּוּפים
ְל ַמ ָטּהִ :ה ְת ַל ְקּחוּת ֵמרוֹץ ַה ַה ְר ִ
יל ְך
זוֹר ֶמתְ ,נ ָה ַרת ִל ָ
ֶ
חוֹפה
גַּג ָרץ ֶ
ֵזרֵ -מי ַתּ ְח ִתּית
ַעשׁ
זוֹר ֶמת ֵמ ֶה ְע ֵתּ ֵקי ַהגּ ַ
ְכּמוֹ ָל ָבה שׁוּב ֶ
אוֹ עוֹנָה ָכּזוֹ.
ֻתנָה ֻמ ְשׁ ָל ְך
ְבּ ַס ְך ַהכֹּלֲ :חלוּק כּ ְ
ַחל
לוּקי ַהנּ ַ
ָורֹדַ ,על ֲח ֵ
ֶח ָשׂף.
ימיִ ְך ַהנּ ְ
יך ַה ֵלּב ַמ ְר ִעישׁ ַעל ֵצל ֵמ ַ
וְ ֵא ְ
2
יחה ֻתּ ְק ַשׁח ֶאל ַבּ ְר ָק ִנים
יהי ֶשׁ ַה ְפּ ִר ָ
וִ ִ
ירה
ֹאמרוּ ִשׁ ָ
ָבשׁ י ְ
ילן י ֵ
רוּשׁי ְגּ ִד ָ
יהי ִכּי ִר ְשׁ ֵ
וִ ִ
יחה זְ ָר ִעים
רוּח ַמ ְפ ִר ָ
זוֹ ַרק ָה ַ
אשׁוֹני.
ִ
ֶאל ַקיִ ץ ִר
יֵשׁ יָם ָרחוֹק ַבּ ַמּ ֲע ָרב...
ָרים ָה ֲענָנִ ים ַלח ֶֹרף?
ֶאג ִ
יכן נ ֱ
ֵה ָ
רוֹעה ַל ֲאפ ִֹרים ֶשׁיְּ ַכנֵּס ְשׁ ָל ִגים ִבּ ְשׁ ִביל ָה ָהר.
ִמי ָשׁם ֶ
אָמ ְר ְתּ:
אַתּ ַ
וְ ְ
"יִ ְהיֶה ָלנוּ ִתּינוֹק" ,וְ גַם:
" ָתּשׁוּב ְבּ ִלי ְל ִה ְת ַע ֵכּבֲ ,א ִני ָתּ ִמיד
אַתּה ַבּחוֹף ַההוּא".
דּוֹאגֶת ְכּ ֶשׁ ָ
ֶ
ַבּ ֶשׁת
ַלּים ִבּ ְטוַח ֲח ִצי-י ֶ
ֵאד ָשׁקוּף ָע ָלה ֵמ ַהגּ ִ
ַא ִני ִח ַשּׁ ְב ִתּי
וֲ
אָביב ,מוֹנֶה
ֶאת ַהח ֶֹרף ְבּעוֹדוֹ ִשׁ ְל ֵהי ִ
אַב ָק ִנים ְמ ַר ֲח ִפים.
ְבּ ְ
טוּחה
יח ֶל ִחי ַעל ַה ֶבּ ֶטן ַה ְשּׁ ָ
אָהְ ...ל ַה ִנּ ַ
בוּכה
– ֲע ַדיִ ןְ .ל ַחיּ ְֵך ִבּ ְמ ָ
ֶאל ָהעוֹנָה ַהזּוֹ ,וְ ָכאן
ְכּ ָבר ִמ ְת ַכּ ְנּ ִסים ַה ַמּיִ םַ .ה ִמּ ִלּים ִט ְפּשׁוֹת
אשׁית ַה ַקּיִ ץ
תוֹך ֵר ִ
ְפּזוּרוֹת ְבּ ְ
ְל ַע ְל ֵעל
ַבּ ֲא ָה ֵבי ִשׁ ְלשׁוֹם.
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3
צּוֹמ ַח ַעל ִמ ְק ֵוי ַה ַמּיִ ם
כֹּל ֶשׁ ֵ
פוּפה.
ָשׁרוּי ְבּ ַה ְמ ָתּנָה ְצ ָ
ִתּ ְקווֹת ְבּטוּחוֹת ַל ַקּיִ ץַ ,ה ָשּׁ ִנית ִתּ ְל ַהט
ְכּ ֶשׁיִּ ְהיֶה ַהיּוֹם אָר ְֹך
ִעם ֵר ַ
יח ַה ִדּ ְב ָשׁה ַה ְלּ ָבנָה ַבּבּ ֶֹקר
ְק ִריאַת ִס ְיגנָל ֶשׁל ְפ ַר ְנקוֹ ִלין ָחבוּי ִבּ ְס ַב ְך ְגּ ָמ ִאים.
נוּנים,
אַמ ִ
זוּג ְ
חוּצה
ַשׁ ִקיף ַה ָ
ַצד רֹאשׁ ֶאל רֹאשׁ ,י ְ
ֶכת ַל ְמּ ִסירוּתְ ,צ ִמידוּת
ֻמּה ַבּחוֹלַ .ה ַה ְמ ָתּנָה ַשׁיּ ֶ
ִמגּ ָ
תּוֹכהּ-תּוֹכוֹ ֶאל ֶה ָחבוּי.
ָ
ֻכּיֵ -לאוּת
ָמיִ ְך ֲאר ֵ
ַבּ ַקּיִ ץ יִ ְהיוּ י ַ
ָמי ְבּ ִמ ְשׁ ֲאלוֹת ֵלילוֹת ְק ָצ ִרים
ְמ ֵל ִאים .י ַ
ָשׁ ַדיִ ְך יִ ָמּ ְלאוּ ְפּ ָר ִחים.
יטה
אַח ֵרי ַה ְנּ ִב ָ
ֲ
תוֹך ָכּל ַה ָיּרֹק ֶשׁיִּ ְת ַכּנֵּסַ ,בּח ֶֹרף ַה ָצּפוּי
ְבּ ְ
יְ ִהי ְל ֵה ָראוֹת.

אלישבע גל

חוזר חלילה
ְכּ ֶשׁ ָקּמוּ ָל ֶל ֶכת
ִנ ַגּשׁ ַה ֶמּ ְל ַצר
ְבּיָדוֹ ַמ ְט ִלית
ָמ ָחה ֵמ ַה ֻשּׁ ְל ָחן
ָשׁרוּ ָשׁם
ילים ֶשׁנּ ְ
רוּרי ֵמ ִ
ֵפּ ֵ
בּוּרים
וְ ֶשׁ ֶטף ִדּ ִ
ֶשׁ ִה ְצ ַט ְבּרוּ ְבּ ַת ְח ִתּית ְס ָפ ִלים.
יוֹד ַע:
הוּא ֵ
ָמ ָחר יָשׁוּבוּ
אוֹתהּ ָשׁ ָעה ַע ְצ ָמהּ,
ְבּ ָ
אוֹתהּ ָע ְצ ָמה
ַעםְ ,בּ ָ
ְבּאוֹתוֹ ז ַ
ְל ַיד אוֹתוֹ ֻשׁ ְל ָחן ַמ ָמּשׁ
יהם
ַערוּ ֵמ ֲע ֵל ֶ
וִ ינ ֲ
יהם,
ַמ ָשּׂא ַכּ ֲע ֵס ֶ
יהם
יס ֶ
ַשׁ ִליכוּ ִמ ִכּ ֵ
יְ
ֶח ְט ֵאי ֲח ָשׁדוֹת
ֲעווֹן ֲא ִדישׁוּת
ְכּ ְ
עוֹמ ִדים ַעל ְשׂ ַפת ִמ ְקוֵה ַמיִ ם
ילה.
וְ חוֹזֵר ֲח ִל ָ
מתוך הספר" :איש עולם" ,הוצאת "עקד"2008 ,
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פנינה פרנקל

הריח הטוב
יה.
ַריָה ְל ִפ ָ
וּב ְקּ ָשׁה ִסיג ְ
ִהיא ָשׁ ְכ ָבה ָשׁם ִ
תּוֹך ֲחלוֹם ֶשׁ ָגּוַע
ִל ְנשֹׁף ַדּקּוֹת ֶשׁל ִמלּוּט ִמ ְ
ַבּ ְכּ ָת ִמים ֶשׁ ִנּ ְצ ְרבוּ ִמ ַטּ ְבּעוֹת ֶה ָע ָשׁן.
ֶא ְצ ָבּעוֹת ְגּרוּמוֹת ְמג ְ
ֶיה
ַל ְגּלוֹת ְבּ ַמ ֵטּה ַס ִמּים ֶאת ְשׁ ֵא ִריּוֹת ַחיּ ָ
אַחרוֹן
יקה ְספוּגָה ְבּ ַסם ַחיִּ ים ֲ
אוֹחזוֹת ְבּשׁ ֶֹקת ַדּ ִקּ ָ
ֲ
תּוֹכהּ
יחהּ ְל ִה ְת ַמ ֵלּאְ ,ל ַחיּ ְֵך ִמ ָ
שׁוֹא ֶבת ֵר ָ
ֶ
ָפה וְ ָלאָהוּב ֶ -שׁ ָהיוּ.
ַלטּוֹבַ ,ליּ ֶ
יח ַהטּוֹב ֶשׁל ַמה ֶשּׁ ָהיָה
נוֹתר ֵבּינֵינוּ ַרק ָה ֵר ַ
וְ ַ
ָשׁרוּ ְל ַצד ַה ַמּ ֲא ֵפ ָרה
ילי ָה ֵא ֶפר ֶשׁנּ ְ
וּג ִל ֵ
ְ
וּמ ֲחקוּ ֶאת ָכּל ָמה
ִפּ ְזּרוּ ָ
ֶשׁ ָיּכֹל ָהיָה ִל ְהיוֹת.

אסתר חנוך

ילדה של שואה
ַה ִמּ ָדּה ַה ְנּכוֹנָה
ָכּ ְך ָל ַמ ְד ִתּי ֵמ ִא ִמּי
ֵאינָהּ ַדּוְ ָקא
ימה
ַה ִמּ ָדּה ַה ַמּ ְת ִא ָ
ַה ִמּ ָדּה ַה ְנּכוֹנָה
טוּחה
ִהיא ַה ִמּ ָדּה ַה ְבּ ָ
טוּחה
וְ ֵאין ְבּ ָ
ִמ ִמּ ַדּת ַה ְמּ ֻמ ָצּע
ִמ ַדּת ַה ְמּ ֻמ ָצּע
עוֹשׂה ָ
ָ
קוּפה
אוֹת ְך ְשׁ ָ
ָדי
ַעל ֵכּן ְבּג ַ
דוֹלים ִמ ִמּ ָדּ ִתי
ְגּ ִ
וְ ַחיַּי ְק ַט ִנּים
ְבּ ִמ ָדּה אוֹ ְשׁ ַתּיִ ם
לוֹחץ
וּק ָצת ֵ
ְכּ ֶשׁ ְקּ ָצת ַצר ְ
ֲא ִני ְמ ַק ֶבּ ֶלת ֶאת ַה ַה ְג ָבּ ָלה
יטה
בּוֹל ֶטת וְ לֹא ַמ ְב ִל ָ
לֹא ֶ
ִנזְ ֶה ֶרת ֵמ ַעיִ ן ָר ָעה
טוּחה
ְבּ ָ
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יוסי גמזו

ואלאס סטיבנס ):(Wallace Stevens
ִיתי ֲא ִני ַע ְצ ִמי"...
"לֹא ָפּחוֹת ָהי ִ
במכתב משנת  1922לעורך כתב-העת  The Dialכתב ואלאס סטיבנס ):(1879-1955
"תחסוך ממני ,אני מקווה ,את הציוּנים הביאוגראפיים .הנני איש-חוק )הוא כיהן רוב
ימיו כעורך-דין ועבד בחברת-ביטוח גדולה( והריני מתגורר בעיר הארטפורד שבמדינת
קונטיקוט  -אך אין אלה פרטים משעשעים ,אף לא כאלה
המגלים גדולות ונצורות "...אישיותו של סטיבנס היתה
תמיד אזרחית-למהדרין" ,מרובעת" ומאוד בלתי בוהמית,
אף כי בשירתו היה מודרניסט מובהק )ניגוד-לכאורה זה
איפיין גם ,כידוע ,את ת .ס .אליוט ,גם הוא משורר
אמריקאי ,אף כי היגר ברבות הימים לאי הבריטי
נתאַנג ֵלז"(.
ְ
ו"
פּירסומו כמשורר ,תהליך ִהתקבּלוּתו ,ובעיקר תהילתו,
עמדו אצל סטיבנס בסימן של איחוּר מתמיד :הוא פירסם
את ביכורי שיריו רק בגיל  35ו ,Harmonium-קובצו
הראשון ,ראה אור רק בהיותו בן  .44משירתו המוקדמת,
לפני פירסום  Phasesבגיליון נובמבר  1914של ,Poetry
לא נותרו כיום אלא שורות ספורות מ .1913-אך גם אם
טרם סיגל לו אז את השליטה הפיוטית שאיפיינה אותו שנתיים מאוחר יותר ,אין
אלה בשום פנים שירי נעורים ובוסר .מאז  1912היה  Poetryמעוז השירה
המודרניסטית האמריקאית בארה"ב ,וסטיבנס נעשה מכאן ואילך "אחד מן הכנוּפיה"
כהגדרת ידידו ויליאם קארלוס ויליאמס .משוררים אלה זכו להערצת העילית
האינטלקטואלית המצומצמת בשירתם המטופחת ובהומור הדיסקרטי ,אך האישי
מאוד ,שלהם .איזה משורר ,זוּלת סטיבנס ,יכול היה לכתוב שיר כמו " ִהתפּכּחוּת של
שעה ?"10
ַה ָבּ ִתים ְמ ֻא ְכ ָל ִסים ְכּ ִב ְר ָפ ִאים
ְבּ ִשׂ ְמלוֹתֶ -ע ֶרב ְצחוֹרוֹת.
ֻקּה,
אַחת ֵמ ֶהן יְ ר ָ
אַף לֹא ַ
אַר ְגּ ָמ ִנית ְבּ ַט ָבּעוֹת יְ רֻקּוֹת,
אוֹ ְ
ֻקּה ְבּ ַט ָבּעוֹת ְצ ֻהבּוֹת,
אוֹ יְ ר ָ
אוֹ ְצ ֻה ָבּה ְבּ ַט ָבּעוֹת ְכּ ֻחלּוֹת.
ָרה,
אַף לֹא ַ
אַחת ֵמ ֶהן מוּז ָ
ַר ֵבּיַ -תּ ְח ָרה
ְבּג ְ
ֵטים ְמח ָֹרזִ ים.
אַבנ ִ
וְ ְ
ַה ְבּ ִריּוֹת ֵאינָם ִמ ְת ַע ְתּ ִדים
יטוֹרינָה.
קוֹפי ַבּבּוּן וְ ֶח ְלזוֹנוֹת-יָם ִמסּוּג ִל ִ
ַל ֲחלֹֹם ַעל ֵ
ָשיש,
ָשםַ ,ס ָפּן י ִ
זוּלת ,פֹּה ו ָ
ַ
ָפיו,
ָשתוּי וְ ָרדוּם ְבּ ַמגּ ָ
לוֹכד ְנ ֵמ ִרים
ֵ
ְבּ ֶמזֶגֲ -אוִ יר אָדֹם.
השיר נפתח במאניירה סימבּוליסטית ,אך קורס מיד להוּמור מסוּייג של ,nonsense
שאחריו הוא ממשיך בהרצאת פרטים בלתי-צפויים )קופי ַבּבּוּן וחלזונות-ים( לפני
שהוא חוזר לסימבוליזם חופשי ,קליל ,בשוּרותיו האחרונות :הספּן במגפיו מעלה על
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קוּבּ ִריֶה שהיה בּאופנה בין המודרניסטים האמריקאיים
הדעת את "אנשי הים" של ְ
אפוֹרז' )עם
ְ
בזכות עזרא פּאוּנד ות .ס .אליוט ,יחד עם שאר הסימבּוליסטים ,כמו ז'יל ָל
גוֹטיֶה ,למרבה התמיהה( .שירו של סטיבנס "הקומיקאי והאות  "Cמושפע
תיאופיל ְ
ישירות מן הקארנאבאלים של גוטייה ופּיירו לאפורז' והשפעה זו ניכרת בשירים
נוספים שלו .הוא התמחה ַבּשירה הצרפתית ומאוחר יותר פּינתה אצלו השפּעת
אַפּוֹלינֶר ,שההוּמור המעוּדן שלו הקסים אותו .לא
ִ
לאפורז' את מקומה לזו של ִגיוֹם
יוּפי .ההשראה ששאב,
פחות השפיעו עליו ציוריו של הצייר הצרפתי הנודע ָראוּל ְד ִ
כּמשורר ,מהישֹגיו של הציוּר המודרני בן-זמנו ניכּרת אף בשמות שיריו ,כגון "האיש עם
הגיטרה הכּחוּלה"ֶ " ,אטיוּד של שני אגסים"" ,איש וּבקבּוּק"" ,צרור פּרחים ַבּשמש" ועוד.
הציוּר גירה את דמיונו הפּיוּטי.

מי שכח את הציפּור?
ימאזִ ' ִיניזְ ם היה אסכּולה פּיוּטית ,לפיה עיקר השירה נתמצה ַבּתמוּנות )דימוּיים(
הא ָ
ִ
ובהלוך-הנפש שהוּא פּ ַֹעל-יוצא של תמוּנות אלוּ .המשוררים האימאז'יניסטיים דרשוּ מן
המשקל והחריזה .בּאופן
והשתחררוּת ִמ ַכּ ְב ֵלי ִ
השירה ריכּוּז בּמילים ,בּהירוּת ַבּתיאוּר ִ
זה ,כּשם שהמשוררים האימאז'יניסטיים הפכוּ את שיריהם לתמוּנות ,הפך אף סטיבנס
את שיריו לתמוּנות ,כּמו בּמחזור-שיריו הידוּע " 13דרכים של ִהסתכּלוּת בּקיכלי" ,ממנוּ
נביא ַבּזה ,כּדוּגמית ,תרגוּמם של  5שירים:
I
לוּגים
ֵבּינוֹת ֶע ְשׂ ִרים ָה ִרים ְש ִ
ָחיד ֶשזָּע
ָדּ ָבר י ִ
יכ ִלי.
ָהיְ ָתה ֵעינוֹ ֶשל ַה ִקּ ְ
II
יתי
תּוֹדעוֹת ָה ִי ִ
ְתּ ַלתָ -
ְכּ ֵעץ
יכ ִלים.
לוֹשה ִק ְ
ֶשבּוֹ ְש ָ
III
יכ ִלי ִנ ְס ַתּ ְח ֵרר ְבּרוּחוֹת ַה ְסּ ָתו.
ַה ִקּ ְ
ימה.
טוֹמ ָ
ָהיָה זֶה ק ֶֹרט ִמן ַה ַפּ ְנ ִ
VI
ָדשוּ ֶאת ַה ַחלּוֹן ָהאָר ְֹך
יפי ַה ֶקּ ַרח גּ ְ
ְנ ִט ֵ
כוּכית ַבּ ְר ָבּ ִרית.
ִבּזְ ִ
יכ ִלי
ִצלּוֹ ֶשל ַה ִקּ ְ
ָח ָצה אוֹתוָֹ ,רצוֹא וָשוֹב.
ֶפש
ֲהל ְֹךַ -הנּ ֶ
ִה ְתוָה ַבּ ֵצּל
ֻענָח.
נוֹשׂא ִבּ ְל ִתּי ְמפ ֲ
ֵ
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XIII
אַחרַ -ה ָצּ ֳה ַריִ ם.
ֶע ֶרב ָהיָה ָכּל ַ
ַמ ְש ִליג ָהיָה
עוֹמד ְל ַה ְש ִליג.
וְ ֵ
ָשב
יכ ִלי י ַ
ַה ִקּ ְ
ְבּ ַב ֵדּיָ -ה ֶא ֶרז.
אלה הם שירים אימאז'יניסטיים מוּבהקים .מה שמאפיין אותם ,כּבר ִבּקריאה ראשונה,
הן התכוּנות הבּאות :ריכּוּז )וצימצוּם( בּמיליםִ ,הסתפּקוּת מינימאליסטית בּחיווּי )הצגת
הנושֹא( וטיפּוּל ישיר בּאותו נושֹא ,כּאשר הלשון הפּיוּטית נטוּלת חריזה וּמצטיינת
בּהיעדרו המוּחלט של משקל סדיר וקבוּע .הקיכלי של סטיבנס ריאלי לאין ערוך יותר מן
כּדי
הציפּורים המרחפות בּעולמה של השירה הסימבּוליסטית .זהוּ עוף שאיננוּ יוצא ִמ ֵ
ָכר לרגע בּהיפּוּכו הקיצוני" ,העורב" של ֶאדגָר
ְפּשוּטוֹ ואיננוּ ִנדרש-מפורש כּ ֵס ֶמ ל )אם ִנזּ ֵ
ֶא ֶלן פּוֹ ,אותו פּו שהיה אחד ממקורות השראתם של המשוררים הסימבּוליסטיים
אל ְר ֶמה ואחרים  -או אפילוּ ,מאוחר יותרַ ,בּ"יסעוּר" המהפּכני של
בּוֹד ֶלרָ ,מ ַ
בּאירופה ְ -
מעטוֹ של בּיאליק( .זהוּ ,אם מוּתר
גורקי ,או ַבּציפּוֹר הציונית-בּמוּבהק של "אל הציפּור" ֵ
לס ֵמּל דבר מלבד את עצמיוּתו הציפּורית
יתוֹלוֹגי ,המסרב ַ
ִ
אוֹר ִנ
קוֹלוֹגיְ ,
ִ
לומר כּך ,קיכלי ֶא
יתי ֲא ִני ַע ְצ ִמי .("...הוּא מבטא בּיטוּי נקי
אחרָ " :ה ִי ִ
)כּפי שהעיד על עצמו סטיבנס בּשיר ֵ
הצ ָפּ ִריתִ -מתבּוננת של המשורר המרוּתק
ימיוּת את הסתכּלוּתו ַ
טוֹנ ִ
ִמ ֶשּ ֶמץ סמלנוּת או ֶמ ִ
אל תנוּעותיו והתנהגוּתו .לא ייפּלא שמחזור-שירים זה ,שהתפּרסם ב ,1917-גרם
לעקימת-חוטמה של הבּיקורת השמרנית .כּך ,למשל ,הואשם סטיבנס בּמאנייריזם
יגסוֹן )שנדפּס בגיליון אפּריל של הTimes -
בּמאמרו החריף של המבקר הנודע ֶג' ְפ ִרי ְג ִר ְ
 (Literary Supplementבּמילים אלוּ" :הוּא מתאר  13אופנים של ְר ִאיַּת קיכלי ושוכח
לחלוּטין את הציפּוֹר"...

מה בּין דמיון ְלזֶהוּת?
אך מסתבּר שהאימאז'יניזם האורתודוכּסי עבר תמוּרות ממוּשכות בשירת ואלאס
סטיבנס .מאז  1918נטש המשורר את האימאז' ,אינו מעוּניין יותר להתרכּז בּניצוּלו
אַחר "הדמיון בּין הדברים" .על
וּבהרחבתו ,וזאת בּעיקר כּדי לספּק את טעמו בּחיפּוּש ַ
שנתחולל ַבּפּואטיקה שלו מן הדין לשוּב ולהגדיר לעצמנוּ שני
מנת להבין את השינוּי ִ
מוּשֹגי-יסוד :האימאז' )הדימוּי( ולעוּמתו המטאפורה.
האימאז' )בלטינית imago :משמעוֹ "תמוּנה ,תיאוּר ,דמוּת"( הוּא השוואת אובּייקט
אחרִ ,מ ְשּׁ ֵדה-משמעוּת שונה לחלוּטין ,כּאשר מילות-
ִמ ְשּׂ ֵדה-משמעוּת אחד לאובּייקט ֵ
ההשוואה ,כּמו סימן-השיוויון בּמתמטיקה )=( מפורשות בּעצם הפּסוּק השירי .כּך,
ָתי" הוּא השוואה בּין אצילוּת
יך ַר ְעי ִ
ית ְ
למשל ,הפּסוּק הנודע " ְל ֻס ָס ִתי ְבּ ִר ְכ ֵבי ַפ ְרעֹה ִדּ ִמּ ִ
הגזעיות  -ובין הרעיה .כל זאת ,כּאשר
סוּסת המלך המצרי המפוּרסם בטיב סוּסותיו ִ
מילות-ההשוואה עצמן )"דומה"" ,משוּל ְל , "-או" :דימיתיך ְל ("-מפורשות בעצם
אַחר" ו pherein-פּירוּשו
הפּסוּק .לעוּמת זאת ,המטאפורה )ביוונית meta :פּירוּשו " ֵ
אחר ,וזאת -
אָלהַ ,ה ֲע ָב ָרה ִמ ְשּׁ ֵדה-משמעוּת אחד ִל ְשּׁ ֵדה-משמעוּת ֵ
"להעביר"( היא ַה ְש ָ
ִמ בּ ל י שמילות-ההשוואה )"כּמו" ,או קיצוּרהְּ " :כּ "-וכיו"ב( מפורשות בעצם הפּסוּק
בּדם-ליבּו" אנוּ מעבירים
השירי .לדוּגמהַ :בּמשפּט "בּיאליק כּתב את שירו 'על השחיטה' ַ
טוֹלוֹגי ) ֵח ֶקר הדם( ִלשֹדה-המשמעוּת של
ִ
הה ָמ
את המילה "דם" ִמ ְשּ ֵדה-המשמעוּת ֶ
הכּתיבה הפּיוּטית ,מבּלי שנציין בּמפורש כּל מילת-השוואה שהיא.
על תפיסתו-הוּא את "הדמיון בּין הדברים" כּתב סטיבנס בּמסתו התיאורטית על
השירה " :The Necessary Angelבּמטאפורה ,הדמיון יכול להיות קודם כּל בּין שתי
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צוּרות של המציאוּת ,או יותר .מאוּחר יותר )בּשלב שני(  -בּין משהוּ מציאוּתי למשהוּ
דמיוני .או  -מה שהינוֹ בּבחינת היְ נוּ הך  -בּין משהוּ דמיוני למשהוּ מציאוּתי ,כּמו,
למשל ,בּין מוּסיקה לבין מה שהמוּסיקה יכולה להעלות על הדעת .וּשלישית,
בּמטאפורה הדמיון יכול להיות בּין שני דברים דמיוניים בּמוּבהק )כּמו ,למשל ,כּאשר
בּחבּוֹ דמיון ]או השוואה[
אנוּ אומרים שאלוהים הוּא טוב ,שהרי בּיטוּי זה בּעצמו מכיל ֻ
בּין שתי קונצפּציות דמיוניות ]מוּפשטות[ :הקונצפּציה של ה א ל ו ה י ם והקונצפּציה
של ה ט וּ ב .אנוּ איננוּ עוסקים ְבּ ֶז ה וּ ת )דמיון אינו זהוּת(ַ .בּטבע ,כּמו ַבּמטאפורה,
הזהוּת היא הנקוּדה שבּה מתרחשת "היעלמוּתו של הדמיון".
דוֹמה' הוּא
דוֹמה' ,שהרי ' ֶ
ֵהה' איננוּ אותו דבר כּמו ' ֶ
ואם לפרש את דבריו של סטיבנס' :ז ֶ
שמלבד צד-ה ד מ י ו ן יש בּו גם צדדים אחרים ,של ש וֹ נ י .למשל ,השוואת
משהוּ ִ
יופיה של האהוּבה לשושנה ִמסתמכת אך ורק על היבּט אחד של השושנה ]היותה יפה
מראה עלי-הכּותרת שלה בּאותו שלב בּחייה[ .אך אותה שושנה גם
ֵ
בּצעירוּתה ,או :על
עתידה ִלנבּול ,ואפילוּ בּהיותה צעירה וּבעלת עלי-כּותרת מרהיבים יש לה קוצים
בחבּוֹ[.
דוקרניים ]ואת שני ההיבּטים הללוּ ודאי שאין הדימוּי המחמיא הנ"ל כּולל ֻ
אפילוּ החריזה השירית עצמה אינה חזרה על אותה מילה ] ֶז ה וּ ת[ אלא הבאת מילה
ֶטי ולפעמים גם גראפי ,עם
אחרת ,שונה )ד מ י ו ן( שיש לה צד-שווה מסויים בּלבד ,פוֹנ ִ
מע ֶמּ ֶתת  -י .ג.(.
המילה שאיתה היא ֻ
"אנחנוּ איננוּ עוסקים ְבּזֶהוּת ",כּותב סטיבנס" ,ולא יותר ִמכּך ְבּחיקוּי .ניתן לתאר חיקוּי
כּזהוּת מבוּקשת )זהוּת ששואפים להשֹיגה  -י.ג .(.הזהוּת היא מלאכוּתית ,אין בּה מיסוד
המקריוּת( כּמו ַבּמטאפורה האותנטית".
הארעיוּת ) ִ
)המשך המאמר והתרגוּמים משירת ואלאס סטיבנס – בּגליון הבּא(

אורי חרובי

בוגוטה
יה ַה ְשּׁקוּפוֹת,
וּזְ רוֹעוֹ ֶת ָ
וְ הוּא ֶא ְצ ָלהּ –
יק ָתהּ,
ְכּ ֵב ָדה ָע ָליו ַה ַלּיְ ָלה ְשׁ ִת ָ
יה מוּ ָגפוֹת.
גּוּ ָפהּ ָר ֶפהֵ ,עי ֶנ ָ
ַע ָתּה ֵישׁ ֶשׁם ַל ֻח ְמ ִציּוּת ַהזּוֹ
ֶשׁ ְמּ ַע ֶכּ ֶלת ִבּ ְק ָר ָביו ָי ִמים ַר ִבּים,
חוֹ ֵשׁב ,אוּ ַלי ָמ ָחר יִ ְק ֶנה
ַכּ ְר ִטיס ֶא ַחד ָהלוֹ ְך.

ַה ַלּיְ ָלה ַקר יוֹ ֵתר ַבּ ִסּ ְמ ָטאוֹת
ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ַתּ ֲח ָנה ַהיְּ ָשׁ ָנה,
ֶאל ַה ִקּירוֹת ֶח ְר ַפּת ַהיּוֹם ִנ ְג ֶר ֶפת,
ֶשׁ ֶלג ְמזֹ ָהם ,זוֹנוֹת
ַו ֲחתוּ ִלים ֵמ ִתים.
אלס
חוּאָן גּוֹ ְנ ָז ֵ
ַשּׁשׁ ֶאל מוּל ָהרוּ ַח
ְמג ֵ
ַהחוֹ ֶת ֶכת ָבּ ָר ָמה ַה ִמּישׁוֹ ִרית,
ִסכּוֹת ִסכּוֹת נוֹ ֶע ֶצת ִבּ ְל ַח ָיּיו.
ֵעי ָניו ְמ ֻכ ָוּצוֹת,
ֵא ִדים ֵא ִדים ִמ ְס ַתּ ְל ֵס ִלים ִמ ִפּיו.
ָמ ִר ָיּה ַפּ ְסקוּאָ ָלה
ְמ ַח ָכּה לוֹ ָשׁם ְבּ ִחוְ רוֹ ָנהּ

יפי ָנ ֵמל
ָשׁםְ ,בּ ָע ֵרי ַהחוֹף ֵישׁ ְר ִצ ֵ
יבּי
וּ ַמ ָשּׁ ִבים ֶשׁל חֹם ָק ִר ִ
ְמ ַפיְּ ִסים ֶאת ַתּ ֲאווֹת ַהגּוּף
ַו ֲע ִרירוּת ָהרוּ ַח
ארים ַה ְפּתוּ ִחים.
ְבּאוֹר ַה ָבּ ִ
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שירי ַה ְיקוּ וצילומים
ליאת קפלן ,תמיר להב-רדלמסר
מתוך הספר :זֶה זֶה

שתי עבודות:
מחזור שירים של ליאת קפלן
וסדרת צילומים של תמיר
להב-רדלמסר.
תחילה נכתבו השירים .אחר כך,
במסע משותף לאנגליה –
התצלומים.
שני אנשים בשתי שפות.
שני אנשים .עבודה אחת.

ַהבּ ֶֹקר ָצץ
ָעירַ .היָּד
ַע ָתּר ז ִ
ֲע ֵלה ז ְ
ַמ ֲע ָלה ְק ָמ ִטים

ֶשׁ ֶמשׁ אָפֹר ֶשׁל ח ֶֹרף
ַעל ֻע ְקצוֹ נָח תּוּת ַלח
ְשׂ ָפ ַתי ְפּתוּחוֹת

אַמ ָבּט
ֶק ֶצף ְ
ַמ ִכּירוֹת זוֹ ֶאת זוֹ
ַא ִני
ָבּ ֳה ִני ו ֲ

ַבּז ָחג ִעגּוּל
ֵצל ֵמ ַעל ָהאַלּוֹןַ .בּלּוּט
נוֹפל .עוֹד ַבּלּוּט
ֵ

ֶשׁ ֶלף ָצהֹב
לוֹהט ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַה ַבּיְ ָתה
ֵ
תּוֹפ ַח ַבּ ַתּנּוּר
ֶל ֶחם ֵ

ֶרת.
ֶדּ ֶלת ִנ ְפ ַתּ ַחתִ .נ ְסגּ ֶ
ָשׁעוּן ַעל ֻשׁ ְל ָחן
ַקשּוּב ָל ָעשׁ
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ְשׁ ִביל ֶה ָח ָלב:
פּוּך ַה ַמּיִ ם
ָבּ ִהיר ִפּ ְכ ְ
ְבּבוֹר ַה ִבּיּוּב

נוֹב ֶטת
ַה ִח ָטּה ֶ
יוֹרה ַדּק ַמ ְר ִקיב ֶאת
ֶ
ֻתנָה
ֶע ְגלוֹת ַהכּ ְ

הספר יצא לאור בהוצאת "כרמל" ירושלים
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רענן בן טובים

היום מסתלק
ַהיּוֹם ִמ ְס ַתּ ֵלּק,
אוֹטוֹבּוּסים ְמ ַמ ֲה ִרים ִל ְפקֹד ַתּ ֲחנוֹת,
ִ
יעה
ָשׁים ִבּ ְמ ִחיר ְנ ִס ָ
ִל ְפדּוֹת ֵמ ֶהן ֲאנ ִ
בוּלם ַה ַחם.
יבם ִל ְג ָ
וּל ָה ִשׁ ָ
ְ
ָתי ִמ ַטּ ְשׁ ֶט ֶשׁת.
ְר ִאיּ ִ
וּך ֵדּי ,וְ ִנ ָתּן ְל ַה ְב ִחין ִבּ ְצ ָב ִעים
ֲע ַדיִ ן לֹא ָחשׁ ְ
ִנ ְמ ָר ִחים ַעל א ֶֹפק גַּגּוֹת,
יְשׁנוֹת,
אַנ ֶטנוֹת ָ
ְמ ֻשׁ ָפּ ִדים ַעל ְ
טוֹבת ַה ִקּ ְד ָמה,
קוֹמן ְל ַ
ֶשׁ ֲע ַדיִ ן לֹא ִפּנּוּ ְמ ָ
קוֹמן,
ֲע ַדיִ ן ִמ ְת ַע ְקּשׁוֹת ַעל ְמ ָ
בוּדה.
ִה ְת ַע ְקּשׁוּת ֲא ָ
תּוֹך ְ
נוֹב ִחים ִמ ְ
ְכּ ָל ִבים ְ
ֻדּר
וּמג ָ
אַרגַּז חוֹל ֲעטוּר ַס ְפ ָס ִלים ְ
ָר ַח
ֶשׁל גַּן ֵמ ִאיר .י ֵ
ֲע ַדיִ ן לֹא ַמ ִבּיט ִמ ְלּ ַמ ְע ָלה ֲא ָבל
ָסי ָה ְרחוֹב ַדּיָּם ְל ַה ְחוִ יר ַמ ָבּט.
ָפּנ ֵ
ִמין יוֹם ֶשׁ ָכּזֶהַ .בּבֹּ ֶקר ֶשׁ ֶמשׁ וְ ַקר,
ַבּ ָצּ ֳה ַריִ ם ֶשׁ ֶמשׁ וְ ַקרָ .בּ ֶע ֶרב
ַרק ַקר.
ַשׁ ַער ִנ ְפ ָתּח ְבּ ָפנַי ,וְ ַה ֲה ֻמ ָלּה ַה ִמּ ְס ַתּ ֶלּ ֶקת,
ְבּ ַר ַעשׁ ָהאוֹטוֹבּוּס ִמ ִצּדּוֹ ַה ֵשּׁ ִני ֶשׁל ָה ְרחוֹב,
אוֹתי ַבּ ֲעדוֹ
דּוֹח ֶפת ִ
ֶ
ְל ַק ֵבּל ֶאת ְפּנֵי ַה ַלּיְ ָלה.

אדיש לאור
אָדישׁ ָלאוֹר,
ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ִה ָשּׁ ֵאר ִ
תּוֹך ָה ֲא ֵפ ָלה,
ַצנֵץ ִמ ְ
ֶשׁ ְמּנ ְ
בּוֹדק ִעם ַה ָפּנָס ֶשׁלּוֹ
רוֹפא ֵ
ְכּ ֶשׁ ָה ֵ
אוּרה.
יבים ַל ְתּ ָ
ֶיך ְמ ִג ִ
ִאם ִאישׁוֹנ ָ
וּב ָכל זֹאת ,יֵשׁ ְפּ ָע ִמים
ְ
יח ָבּזֶה,
אַתּה ַמ ְצ ִל ַ
לֹא ְמ ַעטּוֹת ֶשׁ ָ
וְ ַה ֻמּ ְפ ָלא הוּאֵ ,בּינֵינוּ,
ֶשׁזֶּה ְכּ ָלל לֹא ָק ֶשׁה,
שׁוּט ְכּמוֹ ָלקוּם ֵמ ַה ִמּ ָטּה
ֶהפּ ְ
ז ָ
נוֹג ֵדי ִדּ ָכּאוֹן
ילת ְ
אַתּה ָטרוּד ִבּ ְנ ִט ַ
ְכּ ֶשׁ ָ
וְ לֹא ְבּ ִאסּוּף ח ֶֹמר ַמ ְפ ִליל ַעל ַע ְצ ְמ ָך
ְכּ ֶנגֶד ִסיבוּב ַה ָשּׁעוֹן,
בּוֹהה ַבּ ִמּ ִלּים ֶשׁ ִה ְת ַפּ ְזּרוּ ַבּ ֶח ֶדר
ֶ
כּוֹפף,
וְ ֵאין ְל ָך ְכּ ָבר כּ ַֹח ְל ִה ְת ֵ
אַחת ֵמ ֵע ֶבר
אַחת פֹּה וְ ַ
ְל ַל ֵקּט ַ
עוֹפף.
יח ְל ִה ְת ֵ
וּב ֶעזְ ָר ָתן ְל ַה ְצ ִל ַ
ְ
אַתּה ִנ ְר ֶאהלֹטוֹב
אוֹמר שסה"כ ָ
רוֹפא ֵ
ָה ֵ
ירי וְ ַג ְלמוּד,
אוֹת ָך ַה ַבּיְ ָתהֲ ,ע ִר ִ
וּמ ַשׁ ְח ֵרר ְ
ְ
לוֹמר ָלהּ
ִל ְבהוֹת ָבּ ִא ָשּׁה ֶשׁ ִא ְתּ ָך ,וְ לֹא ַ
Oh baby, please don't let me be misunderstood.
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יוסף עוזר

קוראים יקרים
יל ָתם
ִאם י ְָדעוּ ַה ַמּיִ ם ֶאת יְ ִפי נְ ִפ ָ
הוֹרס
ָפה ַה ָשּׁקוּףַ ,ה ֵ
ֶאת ִט ְב ָעם ַהיּ ֶ
מוֹתי ְבּ ִפ ְתאוֹם ֶשׁל ח ֶֹרף
וְ ֶאת ִק ְפאוֹנָם ְבּ ַע ְצ ַ
ִאם ַהגָּהוֹת ַה ְסּ ָתו גַּם ַל ְסּ ָתו יְ דוּעוֹת לוֹ
וְ ַע ְנ ֵפי ָה ֵע ִצים ְבּ ִלי ָע ִליםִ ,אם י ְָדעוּ
ָשׁר
ֶאת ַט ַעם ַה ְפּ ִרי ֶשׁ ִנּ ְק ַטף אוֹ נ ַ
יצד ִהזְ ִניקוּהוּ
רוּכיםֵ ,כּ ַ
יריו ַה ְדּ ִ
ָמר ֶאת ְשׁ ִר ָ
אוֹ ַהנּ ֵ
ָלה
יך ִמ ְשׁ ַתּ ֵקּף ָבּם ַפּ ַחד אַיּ ָ
וּב ִאישׁוֹנֵי ַה ְדּ ַבשֵׁ ,א ְ
ְ
יך ַכּנּ ֵ
ֵכּןֵ ,א ְ
ָמר ָהיָה ִבּי ַפּ ַחד
ָלה ְבּ ִלי ֶפּ ֶלג ַמיִ ם וְ ָכ ַת ְב ִתּיָ .כּ ַת ְב ִתּי.
יתי אַיּ ָ
יך ָהיִ ִ
ֵא ְ
יך ִלי ֵלב ַמ ְפ ִשׁיר
ָדע ֵא ְ
וְ ִאם ַק ְרחוֹן י ַ
ִאם י ַ
ָבהוֹ ַה ִמּ ְשׁ ָתּ ֶאה ִבּי וְ ֵאינ ִֶנּי
ָדוֹע ַהר ֶאת גּ ְ
ָדע י ַ
ִאם י ְָדעוּ ֲענָנִ ים ַה ְמּ ַשׁיְּ ִטים ַתּ ַחת ְמטוֹס ִסילוֹן
ַפ ִשׁי ָמתוֹק ְכּמוֹ ַשׁ ֶמּנֶת ָצ ָפה
עוֹלם ְבּנ ְ
יך ָהיָה ָה ָ
ֵא ְ
יך ְל ִאבּוּד ָה ַל ְכ ִתּי:
ִאם י ְָדעוּ ַה ֶמּ ְר ַח ִקּים ֵא ְ
ֵאין ֵלב ַל ְדּ ָב ִרים ָל ַד ַעת ָדּ ָבר
ֵרים ָכּ ַת ְב ִתּי
יטבִ ,כּי ְבּ ַס ְנו ִ
קוֹרא ִל ְקרֹא ֵה ֵ
וְ ֵאין גַּם ֵ
ַל ַפּ ַחדַ ,ל ִקּ ָפּאוֹןַ ,לגּ ַֹבהַּ ,ל ְתּהוֹם
ַערֶ ,אל ַה ַמּיִ םַ ,ל ְתּהוֹם
אַתּה – אָנָּא ֵל ְך ֶאל ַהיּ ַ
וְ גַם ָ
ָל ֶהם ֵאין ֵעינַיִ ם ,לֹא אֹזֶן.
קוֹראַיִ ,עוְּ ִרים ְבּ ִלי דּ ִֹפי
ֵח ְר ִשׁים ְ
ְבּ ַדם ָה ֱא ֶמתְ ,לאוֹר יוֹם

שלמה לאופר

לקרוא שיר
אתי
ימה ְק ַטנָּה וְ ָק ָר ִ
ָע ַמ ְד ִתּי ַעל ִבּ ָ
ָשׁים ָמ ֲחאוּ ַכּף.
אַחרָ -כּ ְך ֲאנ ִ
ִשׁירַ ,
בוֹהים
יעים ַה ְגּ ִ
ָשׁים ָבּכוּ ,יִ ְלּלוֵּ .מ ַהיְּ ִצ ִ
ֲאנ ִ
ָעלוּ ְשׁאָגוֹת ֶשׁל עֹנֶגַ .ה ַצּ ַער ָכּ ַסס ַבּ ְלּ ָבבוֹת.
ֵיהם
יהם ,וְ ִה ְשׁ ִעינוּ ֵעינ ֶ
ָהיוּ ֶשׁ ָח ְפנוּ ְפּנ ֶ
יד ֶ
ֵיהם ִבּ ֵ
ַעל ַמ ֲע ֶקהִ .א ָשּׁה ֵא ַחת ִה ְת ַפּ ְשּׁ ָטה וְ ז ְָר ָקה ָע ַלי ֶאת
מוֹשׁבוֹ.
יהִ .אישׁ ָק ִשׁישׁ ֶא ָחד ֵמת ְבּ ָ
ָשׁ ֶד ָ
פּוּחיּוֹת-
יהםַ .שׁ ְל ִ
ָהיוּ ֶשׁ ָקּ ְרעוּ ְק ָר ִעים ְבּ ִב ְג ֵד ֶ
ָפ ָלה ,וֵאל ִֹהים
פּוֹצצוַּ ,ה ִתּ ְק ָרה נ ְ
ֶשׁ ֶתן ִה ְת ְ
ימהְ ,מב ָֹעת כֻּלּוֹ; ַה ִאם ֶה ְח ִמיץ
ָהר ְפּ ִנ ָ
גַּ
ַמ ֶשּׁהוּ ֶשׁעוֹד לֹא ָהיָה?
ימה ָקפוּא ְכּ ֶא ֶבן.
אוֹתהּ ֵעת ָע ַמ ְד ִתּי ַעל ַה ִבּ ָ
ָכּל ָ
וּק ָל ִחים ֶשׁל ֵאשׁ
ָה ַפ ְכ ִתּי ֲא ָד ָמהַ ,מיִ םְ ,
ִנזּוּ ֵמ ַהתּ ֶֹפת ֶשׁל ַה ִמּ ִלּים.
מתוך הספר "מדגסקר" ,הוצאת "כרמל" ,ירושלים2008 ,
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עודד פלד

נס הוא ניצחון הרוח על החומר
על "תאונה ונס בערב" ,פואמה ,מאת איתמר יעוז-קסט ,הוצאת "עקד"
רשימה ובשוליה מעט מילים אישיות מתוך דברים בערב מחווה לו ולספרו
ב 24-באוקטובר  2006נפגע איתמר יעוז-קסט בתאונת דרכים ועבר בעקבותיה אשפוז
בבית-חולים ותהליך החלמה ממושך .מה חולף בראשו של משורר ניצול שואה וירא
שמיים ,היוצא מביתו בדרכו אל הירקון והים ,ומכונית פוגעת בו שעה שהוא עובר
לאיטו במעבר החצייה? ֵאילו מראות ,צלילים ורסיסי זיכרונות ילוו אותו במהלך
התאונה ,בבית-החולים ,ואחר כך בביתו? מהו נס? האם זו העובדה שלא היה זה נהג
של 'פגע וברח' ,תופעה מצערת הרווחת במקומותינו ,אלא איש הגון שהזעיק מיד
אמבולנס? ושמא יד ההשגחה העליונה היתה בדבר? כך או כך ,נס הוא ניצחון הרוח
על החומר; נס הוא ההתמודדות העיקשת עם הפגיעה ותהליך ההחלמה הארוך; נס
הוא תמיכתה של משפחה חמה ואוהבת ,ובייחוד טיפולה המסור של רעיית
המשורר ,עליה ואליה הוא מדבר כאן בשפת קירבה ענוגה; ונס בפני עצמו היא
הפואמה הנפלאה ,המרגשת הזו ,הנוגעת בנימי הנפש הדקים.
"עשרות עוברים-ושבים פסעו על-פני האספלט החלקלק /,חלקי נעליים השתקפו
בראי-הכסף הסדוק של השלוליות" :קווי ִמתאר חלקיים של יום גשם בשעת בין
ערביים ,ובעקבותיהם מופיעה לראשונה דמות המלאך" :אולם את פני המלאך שעבר
ליד הגשר ,בשעת בין ערביים זו /לא ניתן לזהות עדיין; /הן גם העורב – ַפּ ָקּח עירוני
שחור וצרחני – לא חש בתכונה הנעלמת ... /ואף-על-פי-כן /פרש המלאך את כנפיו
מרמזור אל רמזור – ִכּ ְפרוֹשׂ מרבד רך עד-מאוד /,מבלי שישגיח בו איש ,המתין
למכונית מתמהמהת שבגלגליה כמוסה היתה הדרך זה מכבר ... /אך לא ידע עדיין
שליחותו מהי /בהצטלבות הרחובות /,קרוב לגשר? //ואולי הזמן עוד ציפה באורך-
רוח /,שבעה עשורי שנים ומעלה ציפה בחיק האלוהים" ]עמ'  .[3-4אקורדים אלה של
פתיחה ,הקדמה לאסון האורב בפתח ,מלוּוִ ים בתהייה על נוכחותו של מלאך –
מלאך נושא בשורת פורענות? ושמא מלאך מציל ומגן? – ובהרהורים על הזמן ,פרק
כבא ְב ַחת
הסיום בחייו של אדם ,ההולך ואוזל לאיטו בחיקו של בורא עולם .אחר כךִ ,
חרב חדה ,התאונה" :שאון מתכות /באמצע הכביש /.השיח הירוק שבלב אי-
התנועה /הושיט את זרועותיו /אל המכונית הנוסעת סהרורית /,בעוד גופי מפרפר
וצף באוויר /כבלון שהשתחרר מידי ילד חולמני" ]עמ'  .[4ובעיצומה של הדרמה,
בעת המהלומה ,נֵעוֹר לחיים פחד ילדוּת ישן – שואה" :חריקת צמיגים על-פני
יע פתאומי  / -משנות ילדותי היו הגלגלים
הכביש האץ קדימה /,גלגלים הנעצרים בזִ ַ
הנעצרים במפתיע /מעירים את פחדַ -ה ָבּאוֹת בתוך ָדּ ִמי" ]עמ' .[5
מכאן ואילך ,לאורך הפואמה כולה ,שוזר המשורר במעשה ידי אמן מארג מורכב
של תמונות ומראות מתחלפים :בית-חולים ,רעיהֵ ,אם ,בית ,שואה ,ילדוּת .עוצמת
המ ָבּע ,מן היכולת לגעת בצמתים רגשיים ,בקצות עצבים
הפואמה נובעת מחדוּת ַ
המסוּיָט,
חשופים ,מן ההתבוננות הישירה בפרצופו של עולם ובקלסתר העבר ְ
בתרגום הרליגיוזי המופלא של ההתרחשויות ללשון חזיונות מספר-הספרים .בדרך זו
לח ֶבר מלאכים" :אלונקה – כסולם
הופכת האלונקה לסולם יעקב וצוות האמבולנס ֶ
יעקב אופקי ... //,הגוף תלוי בין שמיים וארץ /ומלאכים נושאים מכשירי-אינפוזיה/
במדרגות המכונית;" ובהמשך ,מחשבות הפחד הן העולות ויורדות בגוף ההלוּם" ,ועד
השכחה פורשׂת לה רשת /,ואור – לא של רמזורים – ואור /,ולמרגלות
בוא החלוםִ /
הסולם /הממריא לאיטו מלב הכביש הלח והמבריק /מונחת אבן משוחת-דם" ]ע' .[8
דקויות של קירבה ועדנה ,למשל ,הבאות לידי ביטוי בהתייחסותו של איתמר יעוז-
קסט לרעייתו דווקא כאשר הוא מתאר את הרגעים המצמררים העוברים עליה –
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ָצא ָמתוֹק'" :כל הדרכים מובילות /לבית-
זהו סוד כוחה של שירתו ,בבחינת ' ֵמ ַעז י ָ
אותך במחצית-השעה /,הוא זמן העיניים העצומות בעל-
ְ
החולים // - ,ואני הקדמתי
שה ַשׁ ְט ִתּי מבטי מסביב /כבר
כורחן /,הוא זמן אי-היותי בעולם-הממשוּת /.אך בעת ֵ
שעלי ובודקת את גופי ההלוּם/,
ַ
למראשותי /,מסירה ברוב חרדה את השמיכה
ַ
ניצבתּ
ְ
כשם שילדה בודקת את גופה של בובת-צעצועים שברירית /כדי לראות אם כל
ֵעוֹרה שנית
האיברים אכן מצויים לה // ...את בדקת את כל בית-החומר בו נ ָ
התודעה /והבהבה כמו גרם שמיים חיוור; חוטים בלתי-נראים לעין /משכו את גופי
כלפי מעלה ,אך הגוף קרס וצנח תחתיו - /שברי מריונטה עשויה בשר-ודם" ]עמ' .[9
סצינה כמו-הזויה זו של תיאטרון בובות מועצמת בהמשך כאשר פני הרעיה
האם" :או-אז ראיתי את ִאמי :הבעת פניה ספק חרדה ספק שמחה/,
מוחלפות בפני ֵ
מע ְל ָמא-הדין; //ואת אמרת' //:אני פה /...גם במקום
אך היתה זו הבעת פנים שלא ָ
עצמך" ]עמ' .[9
ְ
וח ְציָהּ של-
פניך – ֶח ְציָהּ שלִ -אמי ֶ
ְ
מך ,עליה השלום! //'...וארשת
ִא ָ
עוצמתה של הפואמה נובעת גם מתחושת האותנטיות והאמינות שאיתמר יעוז-
מעין
קסט מקנה לה .הוא עושה זאת ,בין היתר ,באמצעות 'יציאה' מתוך עצמוֵ ,
'חריגה' מגבולות הגוף והנפש והתבוננות בעצמו מבחוץ" :כאילו /קרן-אור בוקעת/
מן הגוף /המתחיל לחוש את עצמו //.עינַי מבקשות להגיח אל ההווה /,עינַי :שתי
חיפושיות /הזוחלות לאיטן מתוך קיר הרוס" ]עמ'  . [11כך ,בראשיתו של תהליך
התאוששות ,מתוארות העיניים במטפורה חדה ואכזרית כשני חרקים הזוחלים מתוך
הריסות הגוף .והגוף נתון לחסדיהם של רופא ,אסיסטנט ואחות" ,לוטשים בי/
עיניים /קשות  ... // -ומחול-סכינים /על גופי/לצלילי מוניטור" ]עמ'  .[10לא מחול
הונגרי או צ'רדש צועני ,הייחודיים לארץ הולדתו של המשורר ,אלא מטפורה
מצמררת של ריקוד סכינים ההופכת את חדר הניתוח באסוציאציה מיידית לאיטליז
או בית-מטבחיים .דווקא אותו ריחוק מסוים המושג באמצעות התבוננות מן החוץ
הוא המקרב את הקורא אל הטקסט ,תוך שהוא מעורר בנו הזדהות רגשית .נוקבות
ומכאיבות ככל שתהיינה התמונות המצטיירות בפואמהַ ,חפּוֹת הן מהתלהמות-שווא
ומפאתוס-יתר.
בחלומותיו ובהרהוריו של המשורר צצים ועולים רסיסי זיכרונות מן העבר ,מן
הילדוּת ,מאימת השואה .כך ,למשל ,מופיעה דמות אביו ,הרופא" :שנתי נודדת//.
דמויות חוצות את נתיבי התודעה //,בני-משפחתי ,כולן ... //אני יודע /:אם אפעיל
את הדמיון ,ולוּ רק לדקה /,אוכל לראות גם את מראהו של אבי /בין הרופאים
הנכנסים למחלקה //.ואמנם הוא מופיע /,לבוש במעיל-החורף שבו היה נכנס/
באי-זמן שנשרף //.מבטו במבטי והוא ממלמל:
לצריף חולי-הטיפוס /בברגן /-בלזןֵ /
'הרי זה נס!' /ואפשר כי רוצה גם לשאול דבר-מה ,אך מהסס; /ודעתי מסתכסכת
עלי" ]עמ'  .[13מצבים אלה של דמדומי תודעה ,ספק מנמנמת ,ספק ערה ,מספקים
ַ
כאן חומרי גלם לפניני שירה – תוצר פואטי אוקסימורוני מעצם טבעו ,שכן כיצד
ניתן בכלל לתרגם את הסבל הנוכחי וסיוטי העבר ליצירה ספרותית ,ליֵשוּת
אסתטית? והרי אמר בזמנו תיאודור אדורנו ,שאחרי אושוויץ אי אפשר עוד לכתוב
שירה .ובכל זאת ,שירה ממשיכה להיכתב ובמקרה שלפנינו ,אולי מפני שאיתמר
יעוז-קסט הוא לא רק משורר ,אלא משורר-אמן; הווה אומר ,יוצר טוטאלי ,אדם
אחר צוהר
שכתיבתו היא התמסרות מוחלטת לשירה .בדרך זו נפתח ונסגר צוהר ַ
בעיני רוחו של המחבר ,ודמות המלאך מופיעה שוב" :דלתות נפתחות ונסגרות /בעין
חשמלית /,ובדמיוני //:צורת מלאך חולפת באור המתעמעם /,אך לא ראיתי מעולם
צורה של מלאך //.אף-על-פי-כן הוא ניצב מולי ואוזנַי קולטות את השם /:יעקב"
]עמ'  .[12תעתועי דמיון או חיזיון ממשי? כך או כך ,למשורר ,בן למשפחה יהודית
ניאולוגית ]הכינוי של היהודים המתבוללים בהונגריה[ ,מתבהר לפתע פשר המחזה.
מי שנקרא פטר בילדותו נזכר שמצא בארכיון בבודפשט את שמו העברי מטקס
ברית-המילה :יעקב .ובסיטואציה זו תוהה המשורר אם מת הוא או חי ,אם מחובר
ובתו מקיפים אותו ,ואז מגיע לאוזניו הפסוק
הוא למלאך או לאדם .רעייתו ,בנו ִ
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נוֹחם,
בחוּבּן הבטחהַ ,
ָ
התנ"כי המוכר ,ההולם כל כך מעמד כזה ,מילים הנושאות
רוֹגַע" :אל תירא עבדי יעקב" ]עמ' .[12
וקיים גם עימות בין קודש לחול ,בין אמונה עמוקה שהיא רוח לבין גוף שביר
ורפה הניתק ממנה זמנית .למשורר המחובר לצינוריות אינפוזיה" ,רצועות אין-
עמקי הבשר" ,אין רצון לגעת ברצועות התפילין המונחות בארונית ליד
תפילה עד ֵ
מיטתו .אך גם אז ,כשהכיפה נשמטת מעל ראשו הטמון מתחת לשמיכה ,הוא מדמה
אותה לאוהל או שמיים נטושים .האם מצב זה של חוסר אונים מביא אותו לידי
פקפוק באמונה? לא .מפי שבהמשך התיאור חודרים ניצוצות אור זעירים אל החופה
שהוא שרוי תחתיה ומזכירים לו שיש גם קורטוב שמחה בעולם" :הם מזכירים לי
לע ֶבר האלוהים /והם מעירים בי את זכרו של נס...
את ימי הליכתי המאושרים ֵ
באיזה ערבֵ ...איָ -שׁם" ]עמ'  .[25ולקראת סוף הפואמה נסגר המעגל כאשר שבה
ומופיעה דמות המלאך .המשורר מטייל עם רעייתו "תוך צליעה על הירך" ,כיעקב
אבינו" :ואני הולך אל ביתי ,בסמוך לירקון ולים /,לאורך העיר/,כשחולף צל דקיק על
לצדי אני אומר /,ספק ברצינות וספק
קירות הבתים /ונעלם; //ולרעיה הפוסעת ִ
בצחוק' //:הלא זה צל המלאך ששלח את ידו /והציל איש – שהלך לתוּמוֹ /על
הכביש הלח //'.הגם כי אינני יודע מה טיבו /של מלאך //ואם קיים //,ואַיֵּה/האדון
לוֹהּ,
לכל נס" ]עמ'  .[29והיצירה נחתמת בנימה של השלמה ופיוס ושמחה בחיק ֱא ַ
יצי והעולם ,למרות הכל ,נפתח אל
תולדת ניסיון חיים ארוך" :עוד יום נולד עם ָה ִק ִ
כשׂ ְל ָמהָ ,שׁ ֵלו /,רק פי
שתי עינַי /כמתנה ,עולם שהתפייס עם קיומו וכעת עוטה אור ַ
לוחשְ :מנֵהְ -מנֵה ימים ושבועות ,הן זו חוכמת הגיל .../.כל שעה נושאת את אובדנה/
בלי סנה בוער ,בלי נס על ים נגזר לשניים ,בלי מלאכים ... /,הלא אתה לא רק האש,
יע אצבעי הזעירה ,מעוף ציפור ומנוסת חיות
יבּר /,כי אם גם ִנ ַ
והד ֵ
לא רק הקול ִ
בצל
שבשדה – כפעם /שראיתי בנים-לא-נים /כיצד הולך-סובב איל יפה-קרניים ֵ
הכוכבים /,עורג לאפיקי המים ,גועה בלב שממה - /,ואני הקשבתי מרחוק" ]עמ' .[32
רגעי התפכחות של אדם מאמין וירא שמיים החי בעולם שניסי ספר-הספרים אינם
מתרחשים בחלקת היום-יום שלו ,ותוהה שמא נס נעשה לו ,חסד כוח עליון
שקרבתו מאצילה עליו שמחה.
ִ
איתמר יעוז-קסט שייך לקבוצת משוררים שהוא-עצמו טבע עבורם את המונח
'דו-שורש' :משוררים שהורתם באירופה ,ששרדו את התופת ,עלו ארצה ,החליפו את
שפת ִאמם וכתבו עברית יפהפייה כמו היתה זו לשונם מבטן ומלידה .סיפור-חייו
ושירתו של המשורר שלפנינו מרתק אף יותר ,מפני שעשה דרך ארוכה של מי שבא
ממשפחה יהודית מתבוללת ושב בתהליך ארוך אל חיק האמונה .איתמר יעוז-קסט
הוא אחד היוצרים הנפלאים שקמו לשירה העברית ,משורר שאינו דורך במקום,
אלא הולך ומשתבח עם השנים כמו יין ישן מבציר טוב .אפשר רק ְל ָה ֵצר על כך
שמשוררים כמוהו ,כיעקב בסר ,בן-ציון תומר ,עוזר רבין ואיתן איתן זכרונם לברכה,
שמעון הלקין ,יצחק למדן ,אביגדור המאירי ,עזרא זוסמן ונוח שטרן בשעתם,
וייבדלו לחיים ארוכים – אנדד אלדן ,ישראל הר וטוביה ריבנר – לא זכו להיכנס
לקנון; סוגיה שחוקרי ספרות רציניים יצטרכו לתת עליה את הדעת ביום מן הימים.
מתוך דברים בערב מחווה לספר
היית תמיד .לא
ָ
לא בגוף שלישי אדבר אליך ,איתמר ,אלא בלשון נוכח .מורה ואב לי
רק מורה לשירה ,אלא מורה דרך רוחני .היו לי הזכות והעונג ליהנות מזיוום של
מורים כמותך שלימדו פרחחי שירה כמוני דרך ארץ במחוזות יצירהֱ .היוֹת אדם,
ראשית כול .לכבד ולדבר תמיד בגובה העיניים ,בין אם מדובר ביוצרים צעירים או
קשישים .כדרך שצריך לנהוג בה בין אדם לחברו .ויתרה מזו ,אתה ובני משפחתך
ניצולי שואה ,בוגרי אותו מחנה שאמי ז"ל היתה בו – ברגן בלזן .לא הצלחתי
להירדם בלילה שלפני פגישתנו הראשונה .הקובץ "מכתבים לברגן בלזן" ראה אור
שלוש שנים לפני כן ,ובמהלך הנסיעה מחיפה לתל-אביב הטרידה אותי ללא הרף
השאלה ,כיצד תקבל אותי? מי אני שאכתוב ברוב חוצפתי על מקום וזמן – 'פלנטה
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אחרת' ,בניסוחו של ק.צטניק – שלא הייתי בהם? אך ברגע שנכנסתי לחדר העבודה
שלך בהוצאת 'עקד' ,התפוגג מיד החשש .במאור פנים קיבלתי אותי ,כמו הייתי בן
הדרכת ,ברכּוּת,
ָ
משפחה אובד ,באהבה ובחום המלווים אותי עד היום .צעד-צעד
בצניעות ,ללא קביעות נחרצות בנוסח ' ָכּזֶה ְר ֵאה וְ ַק ֵדּשׁ' .ארבע שנים לאחר מות ִאמי
קעקעתי בבשר זרועי את מספר הקלון שלה .שלושה חודשי סיוט עברו עלי .איש לא
הבין למה ומדוע ,גם לא חברים קרובים .ומאז ועד היום המספר מוסתר .אתה היית
היחיד ששאל מדוע כיסיתי אותו .נס הישרדותך ,הישרדות אמי וכל ניצולי השואה,
והיכולת המופלאה שלכם להתחיל בחיים חדשים ,להקים משפחות ,לזרוע זרעים,
חד הם – ניצחון הרוח על החומר .אני מאמין שכך יש להתייחס לכל פלאי ספר-
הספרים .כפשוטם ,ראשית כול .רוח האדם היוצר – נס היא; חלק בלתי נפרד
ממעשה הבריאה ,שלא תם ונשלם הוא ,אלא נמשך ומתחדש מדי יום ביומו ,שעה
בשעה ,רגע ברגע .וכזו היא יצירתך – בשירה ,בפרוזה ובתרגום :מתחדשת ללא הרף
ומשנה פני צורות ,תכנים ורבדי לשון; עדות חיה לעברך המסוּיָט ,להתמודדות רבת-
שנים איתו ,לתהליך הארוך של שיבתך אל חיק האמונה היהודית .החלמתך
והתאוששותך מן התאונה נס הם .הפואמה הנפלאה הזו – נס היא.

איתמר יעוז-קסט

שאלה
לוּ ַרק ְכּ ַמ ְח ָשׁ ָבה,
לוּ ַרק ְכּ ֶרגֶשׁ.
ֵכר ָע ָבר ֶשׁ ָהיָה אוֹ לֹא ָהיָה –
וְ לוּ ַרק ְכּז ֶ
ִמ ְפּנֵי ָכּל ַה ָשּׁ ִניםִ ,מ ְפּנֵי ַע ְצ ִמי,
ימית,
וּפ ִנ ִ
נוֹכחוּת ִא ֶלּ ֶמת ְ
הוּא ִלי ְכּ ָמגֵן ְבּ ְ
ְבּעוֹד ָכּל ַה ְדּ ָר ִכים פּוֹנוֹת ְכּ ָבר ִמן ַהבּ ֶֹקר ֶאל ָה ֶע ֶרב,
וּלאַטְ -לאַט ֲא ִני ֵמ ִבין ֶאת ֵס ֶמל ַה ִמּ ְד ָבּרִ :אישִׁ -אישׁ ְל ַבד
ְ
יקנוּת,
כּוֹפל ַע ְצמוֹ ְבּ ֵלב ָה ֵר ָ
וְ ַרק ֵ
רוֹט ִטים ָבּאוֹר,
ֻמ ָקּף ְבּ ִשׂ ְר ֵ
טוּטי ַע ְצמוֹ ָה ְ
בּוֹהה ַרק ֶאל ַע ְצמוֹ ְכּ ֶאל ַמ ְראוֹתָ -שׁ ָרב
ֶ
ְבּ ִלי ְל ָה ִבין;
וּכ ָבר אָב,
ְ
ְבּ ִלי ְל ָה ִבין ְלאָן ָפּנָה ַה ְזּ ַמן,
וְ ִהנֵּהוּ אָב ְל ִמי ֶשׁ ְבּ ַע ְצמוֹ ָהיָה ְלאָב ֵבּ ְינ ַתיִ ם,
אוֹרחוֹתִ -מ ְד ָבּר ִמ ֶקּ ֶדם,
יוֹשׁ ִבים ְס ִביבוֹ ְכּמוֹ ְ
וּק ַל ְס ֵתּ ֵריָ -פּ ִנים ְ
ְ
אוּלם הוּא בּוֹשׁ ְמ ַעט
וְ ָ
יּוֹרד
תוֹך ָה ֶע ֶרב ַה ֵ
חוֹשׁב ַרק ַעל ַע ְצמוֹ ְבּ ְ
ֶשׁ ֵכּן ֵ
וְ ֵאינוֹ ֵמ ִבין
הוֹפ ְך ַדּ ִפּים ִבּ ְמ ִהירוּת
ִמי ַה ֵ
וּמוֹע ִדים ַה ִמּ ְת ַח ְלּ ִפים ְבּ ַפ ֲא ֵתי ָשׁ ַמיִ ם -
ֲ
ְלאוֹר ַח ִגּים
לוּחָ -שׁנָה ַמ ְצ ִהיב ֶשׁל ַה ִמּ ְד ָבּר.
ְבּ ַ
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עיין ערך תרגום
ירה ְכּ ֶשׁ ְלּ ַע ְצ ָמהּ ִהיא
אַח ֵרי ַהכֹּלִ ,שׁ ָ
" ֲ

ִת ְרגּוּם" )יוסף ברודסקי(1977 ,

יוזף אטילה
יוזף אטילה ) ,(1905-1937מגדולי משוררי הונגריה במאה העשרים .חייו הקצרים
חלפו עליו בעוני רב ,מצוקה קשה ובחולי נפשי .שיריו עוסקים בעוני ,בדידות וסבל.
למרות האווירה המלנכולית הקיימת בשיריו ,הם לא נעדרי
תקווה בהרמונית החיים ,בכוחם וביופיים ובשאיפה לעולם
אנושי וטוב יותר.
יוזף אטילה נולד בבודפשט ,למשפחה דלת אמצעים ממעמד
הפועלים .אביו ,ארון נטש את אשתו וילדיו ,כאשר אטילה היה
בן  ,3מתוך כוונה להגר לארצות הברית .תכנית זו לא יצאה
לפועל .האב שהתבסס לבסוף ברומניה ,נעלם לתמיד כשהוא
מותיר לבנו את שמו יוצא הדופן – אטילה ,כשמו של מלך
ההונים .אטילה וּשתי אחיותיו גודלו על ידי האם שעבדה
למחייתה ככובסת .בשל המצוקה הכלכלית הקשה ,הועבר יוזף
למשפחה אומנת בהיות בן  .5הוא בילה שנתיים קשות מאוד
בקרב אותה משפחה ,כשהוא עובד כרועה חזירים .בגיל  9הוא
ביצע ניסיון התאבדות שלא צלח .אמו של אטילה נפטרה
בהיותו בן  ,14ממחלת סרטן ומצוקות החיים כשכוחה לא
עומד לה יותר .גיסו של אטילה מונה להיות האפוטרופוס שלו.
בין השנים  1923-1920למד אטילה בבית ספר .את שירו הראשון פרסם בשנים אלה,
בהיותו בן  17בלבד .זמן קצר לאחר מכן ,יצא לאור קובץ שיריו הראשון .בהמשך
עבר ללמוד באוניברסיטה כשהוא מממן את לימודיו מכספי מכירת ספרו ובעזרת
תומך עשיר שאהב את שירתו .הוא למד ספרות הונגרית וצרפתית ,ובהמשך הרחיב
את לימודיו בתחומים אלה באוסטריה ובצרפת .במהלך לימודיו בצרפת גילה יוזף
אטילה את שיריו של  ,François Villonמשורר וגנב מהמאה ה.15-
בשנת  1925יצא לאור קובץ שיריו השני של אטילה .לאחר פרסום הספר ,הוא גורש
מן האוניברסיטה בשל שיר חתרני "בלב טהור" ,כנגדו יצא אחד מהפרופסורים
המשפיעים ביותר באוניברסיטה .תקוותיו של יוזף אטילה להפוך למורה ,נגוזו.
בעקבות כך ,הוא עבר לוינה כשעמו כתב היד של שיריו .שם עבד כמוכר עיתונים
וכמנקה מעונות .לאחר תקופה קצרה עבר לפריס והחל ללמוד בסורבון .במהלך
לימודיו החל להתעמק בכתביהם של הגל ומרקס ונמשך אל רעיונותיהם .בשנת 1927
פורסמו שיריו במספר כתבי עת צרפתיים.
קובץ שיריו השלישי התפרסם בשנת  .1929שנה לאחר מכן הצטרף למפלגה
הקומוניסטית ,שהייתה בלתי חוקית בימים אלה .מספר מסות אותן פרסם בשנת
 1931הובילו לנידויו ולהגשת כתב אישום כנגדו באשמת "חתרנות".
בתקופה זו החל יוזף אטילה בטיפול פסיכואנליטי ,דבר אשר יצר אצלו השראה
וניסיון למצוא חיבור והקבלה בין התיאוריות של פרויד לאלה של המרקסיזם .בסופו
של דבר ,הטיפול לא הועיל לשיפור רווחתו הנפשית של אטילה .חוויות הטיפול
מופיעות ברבים משיריו המאוחרים ,בהם ניכר כי אטילה מתבונן על בעיותיו
הנפשיות ממרחק מסוים.
בשנת  1932הופיע קובץ נוסף של שיריו שהיה בשל יותר מקודמיו .בקובץ זה
מופיעים רבים משירי האהבה המפורסמים שלו .שני קבצי שירה נוספים יצאו לאור
בשנים  1934ו .1936-בשני ספריו האחרונים הוסבה תשומת לב רחבה לשירתו בשל
האידיאולוגיה לה הטיף – חזית משותפת עם ה"הסוציאליזם ההומניסטי" וקידום
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הדמוקרטיה .דבר זה לא התקבל על ידי חברי הועדה המרכזית במוסקבה .הוא נודה
מן המפלגה בשל "דעות פשיסטיות" .כאשר התכנס קונגרס המשוררים והסופרים
במוסקבה ,הוא לא הוזמן ,דבר אשר פגע בו קשות.
יוזף אטילה חי חיים מבודדים ומיעט ליצור קשרים עם נשים .רומן אותו ניהל עם
בחורה צרפתיה מן המעמד הבינוני ,הסתיים במשבר נפשי קשה .בשנת  1932יצר
קשר עם  Judit Szántóשהייתה לבת זוגו עד סוף חייו.
בשנת  1935הוא אושפז בשל דיכאון קשה" .עיני קופצות מתוך ראשי /אם אשתגע/
אנא ,אל תפגעו בי /רק חבקו אותי בזרועתיכם האיתנות "/כתב בתקופה זו .בעקבות
עידודה של הפסיכיאטרית אשר טיפלה בו ,כתב ג'וזף אטילה שיר שהוא בבחינת
"וידוי נפשי" אשר לא פורסם עד .1990
בשנת  1936החל לעבוד יוזף אטילה כעורך באחד מכתבי העת השמאלניים .בשנת
 1937הוא פגש בסופור תומס מאן ,אשר שיבח את שיריו .בשל הסנקציות שהוטלו
עליו ,נמנע מיוזף אטילה לקרוא את שיריו בפומבי.
בקיץ  1937אושפז שוב יוזף אטילה בשל דיכאון קשה .בתקופה זו נכתבו אחדים
משיריו הטובים ביותר.
בדצמבר  1937הוכרע יוזף אטילה על ידי דכאונו .הוא זרק עצמו מתחת לגלגליה של
רכבת עוברת והוא בן .32

בלב טהור
תרגום שירים :משה גנן
ֶקת
לֹא אָב ,לֹא ֵאם ִלי ֵמינ ֶ
מוֹל ֶדת.
לֹא ֵאל ִלי וְ לֹא ֶ
יסה,
יך ,לֹא ֲע ִר ָ
לֹא ַתּ ְכ ִר ְ
לֹא ֶל ֶטףִ -ח ָבּה ֶשׁל ִא ָשּׁה.

אלמוגים
ָאר ְך,
ַמ ֲחרֹזֶת ַעל ַצוּ ֵ
ַעל ָה ֲאגַם – ַה ַטּ ְח ָלב.
ְגּ ַלל ַה ְכּ ָב ִשׂים
ִבּ ְג ִבישׁ ַה ֶשּׁ ֶלג ִמ ְת ָע ֵרב.

יוֹמיִ ם,
אָכ ְל ִתּי זֶה ַ
לֹא ַ
לֹא ְמ ַעט וְ לֹא ִכּ ְפ ַליִ ם.
נוֹתי;
כּ ַֹח ְבּ ֶע ְשׂ ִרים ְשׁ ַ
ֶא ְמ ְכּ ֵרןִ ,כּי ָרב ִליַ ,דּי.

שׁוֹשׁן ַבּ ֲח ַצר ַמזָּר
ָ
ֵך ְבּחוּט ֶשׁל ָפּז יֻ ְשׁזָר
ָמ ְתנ ְ
ֶח ֶבל ֶפּ ֶלד
ֶח ֶבל ֶפּ ֶלד ַעל ַצוָּאר.

אָדם –
אוֹתן ָ
לֹא יִ ְקנֶה ָ
אוֹתן.
ַשּ ָטן ֶא ְמכֹּר ָ
לֹ ָ
ַתּםֵ -לב ֶא ְשׁדֹד ַעל ֵאם ֶדּ ֶרך
אָדםִ ,אם יֵשׁ צ ֶֹר ְך.
ֶא ְר ַצח ָ

יע ִשׂ ְמ ָל ֵת ְך
יע-זִ ַ
ִנ ַ
אַבּ ְך
ִבּ ְצ ִליל ִע ְנ ָבּ ִלים ִי ְת ֵ
ָהר
ְבּ ֵמי נ ָ
אָר ְך.
ֵצל ַצ ְפ ָצפוֹת יִ ְת ֵ

ַכּה;
ֶאּ ָתּ ֶלה – ִנ ְשׁ ָמ ִתי ז ָ
ֶא ָקּ ֵבר ַבּ ֲא ָד ָמה ַר ָכּה.
יח
אַצ ִמ ַ
ֵע ֶשׂב-רוֹשׁ ֵמ ִמית ְ
רוּח.
ַעל ִל ִבּי יְ ֵפהָ -ה ַ

יע ִשׂ ְמ ָל ֵת ְך
יע-זִ ַ
ִנ ַ
ְכּ ֵהדַ -פּ ֲעמוֹן ִא ְמ ָר ֵת ְך
ָהר
ֶאל ֵמי נ ָ
ֶשׁר ָע ִלים ִי ְת ַר ֵפּק.
נֶ
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ללא הקש בדלת
ֹאה ִבינִ יְ ,ללֹא ַה ֵקּשׁ ַבּ ֶדּ ֶלת
ִאם תּ ֲ
יטב;
אַך ִשׁ ְק ִלי ֵה ֵ
תּוּכ ִלי ְל ִה ָכּנֵס ֵא ַלי; ְ
ְ
אַשׁ ִכּי ֵב ְך,
ַעל ַה ִמּזְ ָרן ְ
ַבּ ֲח ָשׁשׁ יְ ַל ֵחשׁ וְ יִ ְר ַחשׁ ַה ַקּשׁ.
אָביא ָל ְך ַבּ ַקּנְ ָקן,
ַמיִ ם ז ִַכּים ִ
ַע ֵל ְך ֲא ַנגֵּב ְבּ ֶט ֶרם ֶל ְכ ֵתּ ְך ִמ ֶמּ ִנּי,
נֲ
יע;
אָדם ַמ ְפ ִר ַ
פֹּה ִל ְשׁנֵינוּ ֵאין ָ
תּוּכ ִלי ַתּ ְקּנָם ְבּ ֶשׁ ֶקט.
פוּפהְ ,
ָדינוּ ְכּ ָ
ַעל ְבּג ֵ
ִכּי ִתּדֹּם ַה ְדּ ָמ ָמה – ֶא ְק ָרא גַּם ָל ְך –
ָחיד
יב ְך ַעל ִכּ ֵסּא י ִ
אוֹשׁ ֵ
ַפ ְתּ – ִ
ִאם ָעי ְ
ירי ְבּחֹם יוֹם
ִמ ְט ַפּ ְח ֵתּ ְך ָתּ ִס ִ
ָקי ֶא ְפרֹשׂ ָל ְך ְל ַצ ַלּ ַחת
וְ ִאם ָר ַע ְב ְתְּ ,ניָר נ ִ
ְבּ ֵאין ָדּ ָבר טוֹב ִמזֶּה;
ירי גַּם ִלי ְמ ַעטִ ,כּי גַּם ֲא ִני
אַך אָנָּאַ ,ה ְשׁ ִא ִ
ְ
ָתּ ִמיד ָר ֵעב.
ֹאה ִבינִ יְ ,ללֹא ַה ֵקּשׁ ַבּ ֶדּ ֶלת
ִאם תּ ֲ
יטב;
אַך ִשׁ ְק ִלי ֵה ֵ
תּוּכ ִלי ְל ִה ָכּנֵס ֵא ַלי; ְ
ְ
אַחר ָכּ ְך
ַ
ידה.
ֵאין ַצ ַער ְכּ ַצ ַער ַה ְפּ ִר ָ

ילי ] ,[1926-2005משורר אמריקאי ,נולד בארלינגטון ,מסצ'וסס .גדל
רוברט ְק ִר ִ
ללא אב ,עם אמו ואחותו .בגיל  4איבד את עינו השמאלית .בשנת  1943החל ללמוד
באוניברסיטת הרווארד ,אך הפסיק את לימודיו כדי להתגייס לצבא בזמן מלחמת
הודו-בורמה .עבד תקופה קצרה כמגדל עופות .בוגר מכללת  ,Black Mountainבה
אוֹלסוֹן וערך את ִמבחר כתביו .בין השנים 1954-1957
התיידד עם המשורר צ'רלס ְ
ערך את כתב-העת  .Black Mountain Reviewהיה חבר קרוב של ג'קסון פולוק,
הצייר .קרילי ִהרבה במסעות והצטרף אחר כך לסגל ההוראה באוניברסיטה של
בבּפאָלוֹ .ספרו הראשון"] Le Fou ,המטורלל"[ ,שראה אור ב,1952-
מדינת ניו-יורק ָ
שמבחר מתוכם,
לסדרה ארוכה של קבצי שירה קצריםִ ,
היווה יריית פתיחה ִ
אַה ָבה" ,הופיע ב .1962-אחר כך הופיעו בין היתר ,הקבצים "מילים" ];[1967
" ֵמ ֲ
הרחק" ];[1976
"רסיסים" ]" ;[1969מרטין הקדוש" ]" ;[1971שלושים דברים" ]ֵ " ;[1974
"אחר-כך" ]" ;[1978מראות" ]" ;[1983לוח שנה" ] ,[1983המכיל שנים עשר שירים,
אחד לכל חודש בשנה; "זכרונות" ]" ;[1984גני זכרון" ]" ;[1986חלונות" ] ,[1990ועוד.
קרילי כתב גם פרוזה ופרסם קבצי סיפורים ,מסות ,ורומן אוטוביוגרפי-למחצה,
"האי".
קרילי החל אמנם את דרכו כתלמידו של המשורר צ'רלס אולסון ,הרקטור של
 ,Black Mountain Collegeשהפך מכללה זו שבצפון קרוליינה למוקד של ניסויים
יצירתיים בשירה ובאמנות ,ולסדנה לפיתוח תיאוריות על 'שירה פתוחה' ועל יחסים
חדשים בין צורה ותוכן; אך כבר אז ולאורך כל דרכו כמשורר ,קרילי היה שונה
וד ְנ ֶקן ,המשוררים המובילים בחבורה ,שחיפשו את הסינתזה בין הקלאסי
מאולסון ַ
למודרני .בניגוד לניסויי השירה הקרים והמאופקים שלהם ,קרילי היה תמיד משורר
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חם .דייקן מאוד ,לקוני ,קולע כחוט השערה בהתייחסותו לפרטי-פרטים ,לניואנסים
זעירים – אבל כן ,רגיש ,אנושי מאוד.

רוברט קרילי
תרגום השירים :עודד פלד

הירח

הפרח

יוֹתר ָה ֶע ֶרב
ֻמ ְק ָדּם ֵ
ָר ַח ַבּ ִמּזְ ָרח,
ִה ְב ִהיק ַהיּ ֵ
ֵמ ַעל ַה ֶשּׁ ֶלג ֶבּ ָח ֵצר
וּב ָשּׂדוֹת – ְצ ִלילוּת
ַ

יח ְמ ָת ִחים
ִנ ְד ֶמה ִלי ֶשׁ ֲא ִני ַמ ְצ ִמ ַ
ְכּמוֹ ְפּ ָר ִחים
ַער בּוֹ
ְבּי ַ
עוֹבר.
ִאישׁ ֵאינוֹ ֵ

ַלגַּלּוּת
ַעג ְ
קוֹרנֶת ו ֲ
יִ ְפ ָעה ֶ
בּוֹדד,
ֻמ ְשׁ ֶל ֶמתֵ ,
אוֹמ ִרים,
רוֹכבְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
ֵ
חוֹרים .וְ אָז
ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ַה ְשּׁ ִ

ָכּל ֶפּ ַצע ָשׁ ֵלם.
יחה
גּוֹדר ַע ְצמוֹ ִבּ ְפ ִר ָ
ֵ
ירה.
ְסמוּיָה זְ ִע ָ
חוֹלל ְכּ ֵאב.
ְמ ֵ

ָפּ ַת ְחנוּ ִע ְניָנִ ים ֶשׁל ֶע ֶרב,
שׂוֹח ִחים,
רוּחת ֶע ֶרבְ ,מ ֲ
אוֹכ ִלים ֲא ַ
ְ
אַחרָ -כּ ְך
צוֹפים ַבּ ֶטּ ֶלוִ יזְ יָהַ ,
ִ
אַה ָבה.
ַל ִמּ ָטּהַ ,ל ֲעשׂוֹת ֲ

ְכּ ֵאב הוּא ֶפּ ַרח ָכּמוֹהוּ
ְכּמוֹ זֶה,
ָכּמוֹהוּ,
ְכּמוֹ זֶה.

אַך ִל ְפנֵי
וְ אָז ִלישֹׁןְ .
ֵכן ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי ִמ ֶמּנָּה ְל ִה ְתבּוֹנֵן
ַבּיּ ֵ
ָר ַח ִמ ַבּ ַעד ַל ַחלּוֹן
ָשׁר ְל ַמ ְע ָלה ָכּ ֵעתָ ,כּ ְך ֶשׁ
יָ
יפה
ֹאשׁהּ וְ ֵה ִע ָ
ִהיא ִה ְטּ ָתה ר ָ
ַמ ָבּט ַחד ְכּ ַל ֵפּי ַמ ְע ָלהִ ,ל ְראוֹתוֹ.
ָהר
תּוֹך ַה ַלּיְ ָלה הוּא ז ַ
ִמ ְ
אוֹתהּ
ַדּאיְ ,בּ ָ
ְבּו ַ
ָר ַח
ֵצחְ -נ ָצ ִחים – י ֵ
ְמ ִס ַלּת נ ַ
ָר ַח
נוֹסף – י ֵ
נוֹסףַ ,ליְ ָלה ָ
ָ
ָמ ֵלא ַבּ ֲח ַלל
ח ֶֹרףְ ,בּ ִדידוּת ְל ָבנָה.
עוֹר ְר ִתּי ְלאוֹרוֹ
ִה ְת ַ
ַה ָלּ ָבןְ -כּ ַח ְל ַחל ַבּ ֲח ֵשׁ ָכה,
וְ ַח ְשׁ ִתּי ְכּמוֹ ָהיָה ָשׁם
ישׁהוְּ ,מ ַח ֶכּהְ ,ל ַבדּוֹ.
ִמ ֶ
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המדור לחיפוש שירים
ב"עיין ערך שירה" מספר  ,18הובא בפני הקוראים שיר ושאלנו לגבי זהות
המחבר.
ובכן ,השיר הנו "הוא מתנצל" מאת נתן זך .הופיע בקובץ שיריו הראשון,
"שירים שונים".
תודה לשי אריה מזרחי.

הוא מתנצל
צפרים מתעופפות מתוך ידיו-
אחת ועוד אחת .עכשו
הוא נח .הוא לא לקח מכם
דבר :לא שור ולא חמור.
הוא מתנצל .באל ,איזו חוצפה היא
זאת להתנצל .באל ,הוא מתנצל .אני
שואל אתכם :הוא מתנצל.
אתם אינכם עונים .אתם מונים את
הפעמים .דוקא בשמים הולכת הרוח
בדרך הכבושה ביותר ,רכה כמו
פלומה של צפור .כאן על אדמה
הרגל מתקשה עם כל צעד .נדמה לי
שרעד עבר בגוף .שמעו ,שמעו.
הוא קורא מן הכתב :מה עוד יש לו
לומר עכשו.
הוא מתנצל? הוא כותב? הוא אומר שהוא
אוהב? אחרון התלמידים משרבב את צוארו :הוא
עוד קטן .הרוח לאן? הוא ימכר? הוא יתן?
מה הוא משנן שם לעצמו? הוא אומר שהוא
זוכר? שמו כתוב בכל עתון .הוא ישכח.
הוא ילקח .הוא איננו אחרון.
השיר הנוסף שקטע ממנו הובא בתרגומו לאנגלית ,יוחס ליהודה עמיחי.
לאחר בירור מעמיק ,לא הצלחנו לאשש את ההנחה הזאת ,כולל פנייה לחנה
עמיחי ,אשתו של יהודה עמיחי ז"ל.

מי מכיר את מילות השיר "טקסט" ,שנכתב על ידי יואב יצחק בתחילת שנות
התשעים?
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קוראים כותבים
שלום שרית יקרה
תודה על הגיליון ,מעניין ומכובד מאוד.
אני מאוד אוהבת לקרוא את מה שאת כותבת ,השיר שלך ,ההקדמה למאמר על
הפוגות של צלאן ושל סלביה פלאת.
אני מרגישה רצון להגיב לתוכן ,במיוחד לעניין שיש כנראה ליותר אנשים כעס
לסלבייה פלאת על זה שהיא כותבת על השואה למרות שלא הייתה שם .קראתי את
השיר שוב ושוב )את שני השירים האחרים שאת מציינת אני לא מכירה( ואני
מרגישה שאני קוראת משהו אחר .אולי באמת אני לא יודעת לקרא שירה.
כל היום מצלצלת לי מילה שאיננה בשיר והיא "אילו"...
אבי היה בקליפורניה ,הוא לא היה נאצי ,לא היה בגרמניה ,אי אפשר להאשים
אותו ...אבל אילו היה שם ,הרי היה גוטי וברברי ,גרמני טהור .אילו היה שם ,ודאי
היה אשם כפי שכולם נסחפו.
בקליפורניה הוא קיצץ נקניק במעדנייה ,אבל האם בתור גרמני טהור האם רצה
להשתתף במלחמה ,בסתר ליבו וקצץ נקניק עם סובלימציה?
היא שואלת את השאלות האלו שהן לדעתי מאוד רלוונטיות עבורה ,מפני
שהזכרונות שלה צולעים ,והיא לא מסוגלת לבטוח לא בזכרונות ולא באביה ,שהיה
מסוגל להתנגד למלחמה ולהיות בצד של "הטוב" ,כי כל כך הרבה אנשים כשלו.
בגרמניה ההתמודדות עם מה שעשו האבות בשואה היא לעיתים קשה ,לעיתים
מכחישה ,לעיתים מחלקת את הגרמנים לנאצים ולגרמנים הטובים .בארה"ב להיות
בת של גרמני עם מראה ארי ,למרות שהיה פיסח ואולי אף אחד לא היה מגייס אותו
גם אם היה שם ,זה להיות חריגה ,וזה בלתי נסלח בחברה האמריקנית ,והיא שם
תקועה עם הרגשות האלה לבד.
קשה לי להאמין שיש אנשים שלא עברה בהם המחשבה הרצינית הזאת ,אילו הייתי
בשואה ,האם היה לי כוח להתנגד ,אם הייתי גרמני ,ואם הייתי יהודי.
זאת הרגשה טובה לשמוע שההורים התנהגו טוב ,וזה קשה מאוד להעריך ולאהוב
אותם אם מגלים שהם התנהגו גרוע .הכעס האישי שלה על אבא שלה שנטש אותה
במותו ,שהיה גרמני ועשה ממנה חריגה בארה"ב עם כל הקונוטציות של 'ביתו של
האויב' ,הוא כעס שלגיטימי מצידה לכתוב עליו ,מפני שהוא מאוד אוטנטי ושייך
לחיים שלה .היא לא עושה שימוש בשואה על ידי זה שהיא ממציאה זכרונות לא
לה.
מילא ,בטח לא הבנתי כלום...
בחיבה
רות

מכתב שהגיע מכותבת המאמר על פאול צלאן וסילביה פלאת' שפורסם בגיליון 18
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

'קריאת הדורות  -ספרות עברית במעגליה' כרכים ג  -ד
הוצאת "כרמל" ,ניסן תשס"ח/אפריל 2008
כרכים ג' ד' של "קריאת הדורות – ספרות עברית במעגליה"
הם המשך ישיר של שני קודמיהם ,שהופיעו בשנת תשס"ב,
 ,2003בהוצאת "גוונים" ,בשיתוף עם אוניברסיטת תל-אביב.
כונסו בהם עשרות מחקרים ,מסות ורשימות ,מפרי עטה של
נורית גוברין ,שפורסמו בשנים האחרונות בכתבי עת שונים,
יחד עם פרקים הרואים כאן אור לראשונה .הכותרת מבטאת
את הרצון לקריאה בספרות הדורות הקודמים ,יחד עם
היענות להזמנתם ,כביכול ,של סופרי העבר לקיים עמם דו-
שיח מתמיד .כותרת המשנה "ספרות עברית במעגליה"
מבטאת את השקפתה של המחברת בדבר הצורך לקרוא את
הספרות בהקשריה הרחבים ,להבינה על רקע זמנה ומקומה
ולצפות בה מתוך פרספקטיבה היסטורית ואקטואלית
כאחת .לכל פרקי הספר משותפת ההנחה ,שהספרות
העברית היא יסוד קיים ,יציב ומאחד בתרבות העברית
ובחברה הישראלית ,ושהיא נתונה בתהליך קבוע של שינוי
מתוך המשכיות ,ובמתח מתמיד בין מסורת לחידוש.
הספרים פורשים מפה רחבה של חיי הספרות העברית במרכזים הגיאוגרפיים בגולה,
בארץ-ישראל ובישראלֵ ,מ ַהדּוֹרוֹת האחרונים ועד ימינו.
נדונים בהם נושאים הקשורים ביוצרי המופת ביניהם :ברדיצ'בסקי ,ביאליק,
טשרניחובסקי ,שופמן ,עגנון ,דבורה בארון ,ס .יזהר .מובאים גם פכּים קטנים
מחייהם ומיצירתם כהשלמה לספריה ולמחקריה הקודמים של נורית גוברין.
הנושאים נדונים בהקשרם הרחב :הביוגראפי ,ההיסטורי ,החברתי והספרותי.
ביניהם :בין ספרות למקרא; ספרות ה"חדר"; פולמוסים; ספרות הנשים העברית; בין
ספרות למקום; פרקים בספרות ארץ-ישראל; פרקים המוקדשים לביקורת שירה,
פרוזה ,כתבי-עת ומחקר.
ההבדל בין שני כרכים אלה לקודמים ,הוא בכך שהם פחות "מכופתרים" ויותר
אישיים .בהרצאות ששמשו בסיס לכמה מפרקי הספרים ,שולבו עדויות אישיות
שבעבר נמחקו בכינוס .הפעם היה חשוב להשאיר את המגע האישי עם הסופרים
כחלק מאווירת בית ההורים.
נורית גוברין היא פרופסור )אמריטוס( בחוג לספרות באוניברסיטת תל-אביב ומן
החוקרים המרכזיים של הספרות העברית בדורות האחרונים .פרסמה שבעה-עשר
ספרי מחקר וערכה שלושה-עשר .בין הפרסים הספרותיים שהוענקו לה :פרס
ביאליק )תשנ"ח( ופרס ישראל אפרת )תשס"ב(.
להשיג בכל חנויות הספרים המובחרות.
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לתכניה המלאה של פסטיבל המשוררים במטולה
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כנס "לשון ראשון" בראשל"צ
כנס לציון תחייתה של השפה העברית ,לרגל  60שנה למדינה ו 150-שנה להולדת
אליעזר בן יהודה ,יתקיים בתאריכם  ,13.5-14.5.2008בראשל"צ.
הכנס יכלול פאנלים אקדמיים בנושאים כגון "עברית בתקשורת" ו"עברית כשפה
שנייה" ,לצד מפגש של פותרי תשבצי היגיון .האקדמיה ללשון העברית תקיים דיון
בנושא "נכון ולא נכון בשפה העברית" ,וד"ר צביה ולדן תקיים מפגש בנושא הקניית
השפה העברית בגני הילדים .בנוסף לכך ,יתקיימו שני אירועי תרבות :הראשון,
"שפת הרחוב של אלוהים" בהנחייתו של רוביק רוזנטל; והשני ,אירוע שבו ישתתפו
פוליטיקאים ,אנשי תיאטרון ,שחקנים וסופרים ,בהנחיית יוסי אלפי.

השחקנית תמי ספיבק בליווי גיטרה של עמוס עבר הדני קוראת מספר שיריה
של המשוררת נילי דגן" ,בכל אדם יש ארבעה בנים" ,שראה אור לאחרונה בהוצאת
"אבן חושן".
להלן לוח השידורים:
קול ישראל:
רשת א'  29.5.2008בשעה 15:55
קול המוסיקה:
 31.5.2008בשעה 11:55
 6.6.2008בשעה 20:05
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