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דבר העורכת
אני רוצה להודות לכל אותם מנויים רבים אשר חתמו על העצומה כנגד סגירת
ההוספיס בתל השומר .מתברר שוב כי ללחץ ציבורי יש השפעה להפר גזרות רעות,
בלתי חכמות ומרושעות.
לא אכביר במילים הפעם ,אלא אביא את שירו של המשורר ההודי רבינדראנאת'
טאגור ,האומר בשירו "עורי ארצי" ,את כל מה שעלה על דעתי לומר.
רבינדראנאת' טאגור

עורי ארצי
תרגום מאנגלית :שרית שץ
ֶפשׁ ְמ ֻשׁ ְח ֶר ֶרת ִמ ַפּ ַחד וְ ָהרֹאשׁ גֵּא וְ זָקוּף;
ָמקוֹם בּוֹ ַהנּ ֶ
ֶדע ָח ְפ ִשׁי;
ָמקוֹם בּוֹ ַהיּ ַ
יסים ַעל יְ ֵדי ִקירוֹת ַבּיִ ת ָצ ִרים;
ֻתּץ ִל ְר ִס ִ
עוֹלם לֹא נ ַ
ָמקוֹם בּוֹ ָה ָ
תּוֹך ָע ְמ ָקהּ ֶשׁל ָה ֱא ֶמת;
נוֹבעוֹת ִמ ְ
ָמקוֹם בּוֹ ַה ִמּ ִלּים ְ
יה ְללֹא ֵלאוּתְ ,ל ֵע ֶבר ְשׁ ֵלמוּת;
רוֹעוֹת ָ
ֶ
פּוֹר ֶשׂת זְ
ָמקוֹם בּוֹ ַה ַה ְת ָמ ָדה ֶ
יח ֶשׁל ִשׁ ְג ָרה ֵמ ָתה;
תּוֹעה ְבּחוֹל ִמ ְד ָבּר ָצ ִח ַ
ָמקוֹם בּוֹ ֶפּ ֶלג ַה ְתּבוּנָה ַה ָצּלוּלֵ ,אינוֹ ֵ
ימה ְבּ ַה ְשׁ ָראַת ֲחזוֹן ַה ַמּ ְח ָשׁ ָבה וְ ָה ֲע ִשׂיָּה;
מוּב ֶלת ָק ִד ָ
ֶפשׁ ֶ
ָמקוֹם בּוֹ ַהנּ ֶ
אַר ִצי.
ימי זֶה ,אָ ִבי ,לוּ ֵתּעוֹר ְ
ֶאל ח ֶֹפשׁ ְשׁ ֵמ ִ
ומה בגיליון זה?
שירים כמובן .כותבים ותיקים לצד חדשים.
מאמר מרתק על נושא "המשתה" בשירה ,רשימה על ספרו האוטוביוגרפי של
המשורר טוביה ריבנר "חיים ארוכים קצרים" ,רשימה על המשורר יואב חייק בליווי
אחדים משיריו ,רשימה על פסטיבל השירה בצפון .במדור "עיין ערך תרגום" ,שני
תרגומים לשירו של מיכאיל לרמונטוב "בורודינו" וכן הצגת המשורר הגרמני הנס
מאגנוס אנצנסברגר ושיריו ,בתרגומו של אשר רייך.
למרבה השמחה ,הקיץ גדוש באירועי שירה וספרות .המלצות מובאות בסוף הגיליון.
אני מזמינה אמנים מתחום הציור ,הצילום ,הפיסול והאמנות הפלסטית ,לשלוח
אלינו מיצירותיהם.
החוג לשוחרי שירה מתגייס לעזרתם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים .בקרוב תופץ
מצגת המבוססת על שיריו של פרופ' מריאן רבינוביץ )"המוות ,רילקה ואני" ,גילו של
אדם"( ועל ציוריה של פרופ' בבט רבינוביץ .כל ההכנסות מספר השירה המפואר )שני
כרכים( הנן קודש למוסדות לילדים בעלי צרכים מיוחדים והן מועברות אליהם
באופן ישיר .הספר אינו משווק בחנויות הספרים .מאוד מקווה שתפתחו את לבכם.
וכעת הודעה לסדר .אני שבה ומזכירה לכל שולחי השירים והמאמרים :קובץ אשר
לא יצויין בו שם הכותב בגוף הקובץ ,לא יפורסם .אנא הקפידו על כך.
מאחלת לכולם קיץ מהנה וקריאה נעימה.
שרית
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יפתח בן אהרון

מתוך :תקוות התהום
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.1
בּוֹא

גּוֹלשׁ ָהאוֹר
וּב ְגּ ָבעוֹת ָה ֵא ֶלּה ֵ
ַ
ְבּ ִה ָפּ ַתחֶ ,פּ ֶרא ָה ִרים,
ָפים,
ָפיִ ם ְמ ֻכנּ ִ
נָעוּל ַמגּ ַ
ַמ ְה ִבּיל ַמ ְראוֹת ֶאל ֶא ֶדן ָה ַעיִ ן.

קוֹר ִסיםְ ,לאָן
ְליַד ַה ָבּ ִתּים ֵע ִצים ְ
ֶיך ַבּ ֶשּׁ ֶלג.
נוֹדדוֹת ָפּנ ָ
ְ
ְתּ ָע ָלהִ ,שׁ ְב ֵרי ַמיִ םָ ,פּ ִנים
קוֹראוֹת.
ְ

בּוֹא

בּוֹא

נּוֹלד ָבּאוֹר
אַתּה ַה ָ
גַּם ָ
אַתּה
גַּם ָ
גּוֹדר ַמ ָבּט
ֵ
ַערַ ,ל ְחדֹּר -
ְבּ ַק ְצוֵי ַהיּ ַ
יך ֵשׁמוֹת,
אַח ֶר ָ
קוֹר ִאים ֲ
יְ ָל ִדים ְ
וּשׁחוֹ ִרים,
ְל ָב ִנים ְ
ילים ְשׁמוֹת ַה ֶשּׁ ֶלג
ַמ ְצ ִל ִ
ִבּ ְשׁמוֹת ַה ְתּהוֹם.

ַער,
ִעם ֵצל ַהיּ ַ
בּוֹא
ַבּ ָך.
ַר ִתּיק ַה ְשּׁ ָל ִגים וְ ָהאוֹר ָהאָסוּר ַעל גּ ְ
ִעם נ ְ
ַבּ ַבּיִ ת
ֶלד
ַהיּ ֶ
קוֹרא ָפּסוּק ְבּ ֵס ֶפר ַחלּוֹן.
ֵ
קוֹרא ְבּ ֵשׁם ְל ָכל ֶשׁ ֶבר ֶשׁ ֶמשׁ וְ ֶשׁ ֶלג.
ֵ

בּוֹא

ָפּ ִנים

ישׁי
בּוֹדדַ ,ה ַדּקַ ,ה ֶשּׁ ֶלג ַה ְגּ ִב ִ
ַה ֶשּׁ ֶלג ַה ֵ
ַה ִנּ ָתּ ְך ְכּ ָב ָרד ,וְ ֶשׁ ֶלג ַה ֲח ֵשׁכוֹת
ישׁית
ֶע ַרם ֲח ִר ִ
נֱ
ַעל ָדּ ְפנוֹת ַהבּ ֶֹקר.

דוּדיםָ ,פּנִ ים
ְל ַמ ְסּעוֹת ְנ ִ
ְמ ַכ ִסּים ְבּ ֶשׁ ֶלג וְ ֵאד ֶאת ִפּ ְסגוֹת ַה ַיּ ַער.

וְ ִשׁ ְלגֵי סוּפוֹת ַה ְתּהוֹם ,וְ ִשׁ ְלגֵי ַה ַמּיִ ם
אָרץ,
ַה ְנּ ַמ ִסּים ְל ַמגַּע ַכּף ָה ֶ
וְ ִשׁ ְלגֵי ְתּרוּעוֹת ַה ָשּׁ ַמיִ ם
יפים ֶאת ַק ְצוֵי ַה ְתּהוֹם וְ ַה ַמּיִ ם וְ ָהאוֹר,
ַה ַמּ ִקּ ִ
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ֶיך.
לוּגים ִמ ְלּ ָפנ ָ
ִכּי ָה ִיינוּ ְשׁ ִ
וּב ִרים.
ִכּי ָה ִיינוּ ְל ָבנִ ים ָ
ֶיך.
רוּמים ִמ ְלּ ָפנ ָ
ִכּי ָה ִיינוּ ְפּ ִ
לוּפי ָדּם.
וּק ֵ
ֻמּים ְ
וְ ֵעיר ִ

בּוֹא
יך ֵשׁמוֹת.
אַח ֶר ָ
קוֹר ִאים ֲ
יְ ָל ִדים ְ

ֶיך.
וּלאוֹר אוֹרוֹת ִמ ְלּ ָפנ ָ
ְ
זוֹהרוֹת.
וּלאוֹר ַמ ָתּכוֹת ֲ
ְ
ֶיך.
וּב ִה ִ
תוּקים ְ
וּשׁ ִ
ְ
ירים ִמ ְלּ ָפנ ָ
יך.
יך ָבּ ֶא ָ
לּוֹת ָ
וּבי ִמ ֶ
וְ ַקשּׁ ֵ
ֶיך.
רוּאים ִמ ְלּ ָפנ ָ
ִכּי ָה ִיינוּ ְק ִ
ֶיך.
וּמ ָק ְר ִבים ֶאל ָפּנ ָ
רוֹבים ְ
וּק ִ
ְ

מתוך הספר "שעת המים" ,הוצאת
"הקיבוץ המאוחד"2007 ,
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יהודית כפרי

בעליית הגג
יטים ַבּ ְתּמוּנוֹת
וּמ ִבּ ִ
ֲא ָבל ְכּ ֶשׁחוֹזְ ִרים ַ
ֶא ְפ ָשׁר ָתּ ִמיד ְלגַלּוֹת
ַמ ֶשּׁהוּ ֶשׁ ָר ִאינוּ ק ֶֹדם
ֲא ָבל לֹא ִה ְב ַחנּוּ
ְל ָמ ָשׁל
לוֹב ֶשׁת
יך ֲה ִלינָה ֶ
ֵא ְ
ירים
ֶאת ַה ִשּׂ ְמ ָלה ַה ְכּ ֻח ָלּה ִעם ַה ְפּ ָר ִחים ַה ְבּ ִה ִ
זוֹשׁה
ילה ָלהּ ָ
ֶשׁ ִה ְשׁ ִא ָ
ֶשׁ ְכּ ִאלּוּ ֲע ַדיִ ןָ ,רחוֹק ָכּל ָכּ ְך ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל,
יסל
וּב ְבּ ִר ֶ
ַחיָּה גַּם ָכּאן ְבּ ָפּ ִריז ִ
יוֹנית ֶשׁל ַה ֵלּב;
ְבּקוֹמוּנָה ִדּ ְמ ִ
אוֹ ְפּ ָר ִחים ,שׁוּב ְפּ ָר ִחים
וּמ ְל ְ
ַ
ָפיִ ם
אָך ָק ָטן ִעם ְכּנ ַ
ֻלּ ִפים ַעל דּ ֶֹפן ָה ֵעץ ֶשׁל ִמ ָטּ ָתהּ
ְמג ָ
ַבּ ֲע ִליַּת ַהגַּג ַה ְקּ ַטנָּה ַה ִהיא
וּשׁ ֵתּי ְתּמוּנוֹת ַי ָפּנִ יּוֹת
ְ
גוֹדהַ ,נ ַחלָ ,ה ִרים(
) ָפּ ָ
י ִֹפי
ִמ ְצ ַר ְך יְ סוֹד ֶשׁל ַה ַחיִּ ים
ַארוֹן ַה ְסּ ָפ ִרים ִמ ֶנּגֶד
וֲ
וְ ַכד ַה ַמּיִ ם
וְ ַחלּוֹן ָהאוֹר ַה ַצּר
וּב ִפּנָּה ִבּ ְל ִתּי ִנ ְר ֶאה,
) ַ
ידוּתהּ(.
ָה ִאישׁ ֶשׁ ְמּ ַצ ֵלּם ֶאת ְבּ ִד ָ

סבכי שחור כיפה
ֲא ָבל ֶא ְצ ִלי ַבּ ִגּנָּה
ַרק ַה ִסּ ְבּ ִכי ְשׁחוֹר ַה ִכּ ָפּה
פּוֹרי
מוֹרס ִצ ִ
ְמ ַת ְק ֵתּק ַעל ַמ ְפ ֵתּ ַחְ -
ְמ ָס ִרים ֻמ ְצ ָפּ ִנים
אָדם לֹא יָכוֹל ְל ַפ ֵצּ ַח
ֶשׁשּׁוּם ֶבּןָ -
אוֹתם.
ָ
מוּ ָגן ְבּ ַע ְלוַת ַה ְתּ ֵאנָה ַה ְכּ ֵב ָדה
אוֹר ִבים
ְבּ ִלי ְ
ירי ַח ָבּ ָלה ְק ֵר ִבים
ְבּ ִלי ַמ ְכ ִשׁ ֵ
אָדם
ְל ִמין ָה ָ
רוֹצ ַח ֲה ִכי ִס ְד ָר ִתי.
ָה ֵ
הוּא ַרק ִצפּוֹר אַ ַחת
ְמ ַת ְק ֶתּ ֶקת ִבּ ְכ ַתב ְס ָת ִרים
ַעל ֵעץ ַה ְתּ ֵאנָה
ִל ְפנוֹת ֶע ֶרב.
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רמי סערי

מוח מפותח
ִכּ ְב ַרת ֶדּ ֶר ְך ְר ִצ ִינית ָע ָשׂה ַההוֹמוֹ יִ ְשׁ ְר ֵא ִלי ְֶנ ִסיס
אוֹתהּ ַי ְל ָדּה ְק ַטנָּה ִבּ ְשׁ ֵתּי ַצמּוֹת
ֵמאָז ָ
ֶשׁ ָע ְמ ָדה וְ ָשׁ ֲא ָלה ֶאת ָמה ֶשׁ ָשּׁ ֲא ָלה,
ֲא ָבל ִבּ ְג ָל ֵלנוּ וְ גַם ִבּ ְג ָל ָלהּ
וְ גַם ִבּ ְג ַלל ִה ְת ַפּ ְתּחוּת ַה ִמּ ִינים,
יק ִאים
יט ָ
פּוֹל ִ
בוֹלוּציָה ֶשׁל ַה ִ
ְ
ָה ֶא
אוֹריָה ֶשׁל ַד ְרוִ ין,
וְ ַה ֵתּ ְ
יה
אַח ֶר ָ
יוֹתר ִמ ְשּׁנוֹת דּוֹר ֲ
ֵ
שׁוֹאל
עוֹמדְ ,כּ ָבר ָשׁפוּף ,וְ ֵ
גַּם ֲא ִני ֵ
ַעשֶׁ ,א ְת ֶכםֶ ,את ַע ְצ ִמי
ֶאת ָה ֵרי ַהגּ ַ
וְ ֶאת ְס ֶט ָלּה ַה ְמּ ַגּ ֶמּ ֶרתֲ :ה ִי ָתּ ֵכן
חוֹרה?
הוֹל ֶכת שׁוּב ֲא ָ
ֶשׁ ְנּ ֻק ַדּת ַה ַה ְת ָח ָלה ֶ
יוּטה ַל ִשּׁיר ַהזֶּה?
יר ִתי ִהיא ְט ָ
ֶשׁ ָכּל יְ ִצ ָ
ֶשׁ ֶה ָחתוּל ַה ְמּס ָֹרס ֵמ ֲא ֻחזַּת ַה ָפּ ִריץ
אַחת
ֶה ַפּ ְך ְבּ ֵמאָה ַ
נְ
ַל ִצּ'יוָּאוָּה ֶשׁל ַה ִמּזְ ָרח ַה ִתּיכוֹן?
וְ ֶשׁ ַה ָשּׁלוֹםַ ,חס וְ ָשׁלוֹם,
שּׁוֹפ ִכין ֶשׁל ַעזָּה?
יִ ְת ַבּ ְק ֵבּק ְכּמוֹ ֵמי ַה ְ
צוּעיםִ ,כּ ְכלוֹת ָכּל ַה ָשּׁ ִנים,
וּמוּל ָכּל ַה ְפּ ִ
ֲא ִפלּוּ ַה ְגּ ִ
דוֹלים וְ אַף ַה ֲח ָכ ִמים
שׁוּבה.
מוֹצ ִאים ְתּ ָ
שׁוֹא ִלים וְ לֹא ְ
עוֹמ ִדים וְ ֲ
ְ

גלובליזציה
ְכּ ֶשׁזּוֹנוֹת ַמ ְת ִחילוֹת ְל ַל ֵמּד ִע ְב ִרית,
זוּלה ַל ָשּׂ ָפה,
חוֹד ֶרת ַתּ ְרבּוּת ָ
ְכּ ֶשׁ ֶ
ַחנוּ ֲא ֵשׁ ִמים ְבּטוּבְ ,בּ ָח ְכ ָמה:
ֲאנ ְ
ֵאין ְגּבוּל וְ ִשׁעוּר ְלכֹ ַחַ -ה ֵסּ ֶבל.
ַסנוּ
אַפּיִ ם ֻכּנּ ְ
כּוֹר ִעים ַ
ְ
קוֹלה,
קּוֹקהָ -
ְל ִק ְס ֵמי ַה ָ
בּוּרגֶּר
ָפּ ֳע ֵלי ַה ַה ְמ ְ
וּמ ְלּ ַבר,
ֻמ ִטּים ִמ ְלּגוֹ ִ
דּוֹמה ֶשׁ ְכּ ָבר ָל ַמ ְדנוּ:
ֶאת ַה ֶלּ ַקח ַה ַמּר ֶ
רוּח ַעזָּה ֵמ ִא ָתּנוּ,
ְכּ ֶשׁ ָבּאָה ַ
אשׁינוּ ֻמ ְר ָכּ ִנים.
ָר ֵ
ַחנוּ ָכּאן ְבּ ָטעוּת,
ָל ֵכן וְ ַל ְמרוֹת ַהכֹּל ֲאנ ְ
אַחר ֵאין ָלנוּ
וּמקוֹם ֵ
ָ
ילת ַה ִמּ ָלּה.
ֵמ ֵע ֶבר ְל ִמ ַ
מתוך הספר "טבעות השנים" ,הוצאת "הקיבוץ המאוחד"2008 ,
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שלמה לאופר

ראיתי
יתי ז ְַל ֲעפוֹת ח ֶֹרף ְבּ ֵלב ַה ַקּיִץ;
ָר ִא ִ
יתי יְ ָל ִדים זְ ֵק ִנים וּזְ ֵק ִנים ֶשׁ ֵהם
ָר ִא ִ
י ְַל ֵדי גַּןֵ -ע ֶדן.
נוֹשׂא ֶאת ֱאל ִֹהים
יבּ ִטי ֵ
יתי ִאישׁ ִט ֶ
ָר ִא ִ
ְבּ ַת ְר ִמיל ֶשׁ ַעל גַּבּוֹ.
ָר ִא ִ
ֻכּה ֶשׁ ָה ְפ ָכה
יתי ְפּ ֵר ָדה ֲאר ָ
אוֹה ִבים.
ְל ִחבּוּק ֶשׁל ֲ
ֻר ָכּ ִמים;
יתי ְס ָתו ֶשׁ ָפּנָיו ְמכ ְ
ָר ִא ִ
עוֹמד ָבּ ְרחוֹב
שׁוֹרר ָק ִשׁישׁ ֵ
יתי ְמ ֵ
ָר ִא ִ
יריו.
קוֹשׁשׁ ְבּ ַפ ִחית ִשׁ ָ
וּמ ֵ
ְ
חוֹצה ֶאת
סוֹפּ ָרן ֶ
יתי קוֹל ְ
ָר ִא ִ
יתי ְפּ ַס ְנ ֵתּר-
יעים וְ ָר ִא ִ
ִשׁ ְב ַעת ָה ְר ִק ִ
ָכּנָף ֶשׁ ָעף ְכּ ִצפּוֹר.
גּוֹר ִלי ִל ְראוֹת.
יתי ֶשׁ ָ
ָר ִא ִ
יתי ֲא ָד ָמה
יתי ָשׁ ָרב ַבּח ֶֹרףָ ,ר ִא ִ
ָר ִא ִ
יתי
תּוֹכהּ ֶאת ַה ֵמּ ִתיםָ .ר ִא ִ
דּוֹחה ִמ ָ
ֶשׁ ָ
וּל ָב ֵתּיֵ -עץ.
הוֹפ ִכים ְל ָב ֵתּיֶ -א ֶבן ְ
ְק ָב ִרים ֶשׁ ְ
וּד ָלתוֹת
ַחלּוֹנוֹת ִנ ְפ ָע ִרים ֶאל נוֹף ַמ ְשׁ ִמים ְ ,
לוּדה וְ ֶאת ַה ְזּ ַמן.
יהן ֶאת ַה ֲח ָ
יר ֶ
ַדּלוֹת ַעל ִצ ֵ
ֶשׁ ְמּג ְ
יתי ֶשׁ ָה ֶא ְתמוֹל יִ ָשּׁ ֵאר ָתּ ִמיד ֶא ְתמוֹל.
ָר ִא ִ
יתי.
ָר ִא ִ
סוּפה;
אָביב ֶשׁ ִנּ ְק ַרע ִל ְגז ִָרים ְבּ ָ
יתי ִ
ָר ִא ִ
אָדם ֶשׁ ִא ֵבּד ֶאת ִפּיו.
יתי ָ
ָר ִא ִ
יתי ֵלב ֶשׁ ִר ֵהט ֶאת ֲח ָד ָריו
ָר ִא ִ
ֶרת ֶשׁל ֲחלוֹמוֹת.
ְבּ ַכוּ ֶ
יתי ֶשׁ ֲא ִני ִמ ְס ַתּ ֵכּל ַבּ ַמּ ְראָה
ָר ִא ִ
תוֹך ַה ְפּרוֹזְ דּוֹר ָהאָר ְֹך
רוֹאה ְבּ ְ
וְ ֶ
ֶשׁל ָה ִעוָּרוֹן.
ָמים
יתי ֶשׁ ָה ֵע ֶשׂב ְמ ַכ ֶסּה ַעל ַהיּ ִ
ָר ִא ִ
וְ ַעל ַה ֵלּילוֹת.
יתי ָל ֶל ֶכת ֲא ָבל ָשׁ ַכ ְח ִתּי ֶאת ַר ְג ַלי
ָר ִצ ִ
ַבּ ְבּ ֵאר ֶשׁל ַה ְכּ ֵאב.
יתי ִלישֹׁן וְ ִהנֵּה ֲא ִני ֵער ְבּ ֵטרוּף.
ָר ִצ ִ
יך אוֹתוֹ.
אוֹל ְ
וּב ֵקּשׁ ֶשׁ ִ
אָחז ְבּי ִָדי ִ
ֶלד ַ
יֶ
אָמ ָרה ִלי:
ֻא ֵמּיֶ ,שׁ ָבּאָה ֵמ ַה ֵמּ ִתיםְ ,
אַתּה עוֹד ִתּ ְר ֶאה".
" ָ
מתוך הספר "מדגסקר" ,הוצאת "כרמל"2008 ,
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מריאן רבינוביץ

בזקנתו האדם קטן
אָדם ָק ָטן
ְבּזִ ְקנָתוֹ ָה ָ
קוֹמתוִֹ ,ל ְסתּוֹ ִמ ְצ ַט ֶמּ ֶקת,
מוֹריד ֶאת ָ
ִ
יה ִמ ְת ַק ְצּרוֹת.
עוֹת ָ
גַּם ִא ְשׁתּוֹ ְק ַטנָּה וְ ֶא ְצ ְבּ ֶ
ירה ְק ַטנָּה,
ָרים ְבּ ִד ָ
ֵהם גּ ִ
ֻבּעוֹת
ִעם ָבּ ָלטוֹת ְמר ָ
ֶע ְשׂ ִרים ַעל ֶע ְשׂ ִרים.
טוֹבה
ָתם ַבּ ַלּיְ ָלה לֹא ָ
ְשׁנ ָ
גוּפם ַה ָקּ ָטן
חוֹל ֶלת ְבּ ָ
דוֹלה ִמ ְת ֶ
ְפּ ָראוּת ְגּ ָ
ָלים ְק ַטנּוֹת
פּוֹס ִעים ַעל ַכּפּוֹת ְרג ִ
ֵהם ָק ִמיםְ ,
ידים אָזְ נַיִ ם ְמב ָֹהלוֹת,
וּמ ְצ ִמ ִ
ֶאל ַה ִקּירוֹתַ ,
ְ
ֻמּים
שׁוֹמ ִעים ְר ָע ִשׁים ֲאי ִ
דוֹלים
פּוֹשׁ ִעים גְּ ִ
יהם ֶשׁל ְ
וְ ַצ ֲע ֵד ֶ
גּוֹנ ִבים ֻק ְפ ְסאוֹת ְק ַטנּוֹת
ַה ְ
נוּמים.
ִמ ְזּ ֵק ִנים ְצ ִ

בבט רבינוביץ ,ילידת רומניה ,סיימה את לימודי הרפואה
בירושלים ,התמחתה ברפואה פנימית בארץ ,ובקרדיולוגיה
בקליפורניה .עסקה בטיפול חולים בבית חולים ומחוצה לו,
בהוראת רפואה ,במחקר ניסויי וקליני ,יצגה את ישראל
באיגודים מדעיים ורפואיים ,בארצות רבות בעולם .כיהנה
כראש החוג לקרדיולוגיה בבית הספר לרפואה בתל-אביב.
כיום פרופסור אמריטוס באוניברסיטת תל-אביב .לאחר
פרישתה מתחום הרפואה והמדע ,החלה ליצור יצירות
מוזאיקה ,ובשנים האחרונות עוסקת ברישום וציור.

רד ,איקרוס
ָהר
שׁוֹתה ִמ ַכּ ְס ִפּית ַהנּ ָ
יקרוֹס ֶ
ִא ְ
ַעל ְפּנֵי ַהיָּם
וְ ָהא ֶֹפק
ֶפשָׁ ,צ ֵמא ְל ִשׁקּוּי ַה ְכּ ֵאב
קוּע נ ֶ
ְבּ ַ
ַבּ ָמּקוֹם ֶשׁבּוֹ ְכּנַף ַה ִתּ ְקוָה
ְמ ֻח ֶבּ ֶרת ַלח ֶֹמר
ַה ִאם זֶה ָה ֲא ָתר ֶשׁבּוֹ
ַמ ְת ִחיל ַה ִפּ ְרפּוּר?
וּמה ְמ ַשׁ ְדּ ִרים ָה ֵע ִציםְ ,שׁ ָל ְשׁ ָתּם,
ַ
פּוּע?
ַעל ִשׁ ַ
טוּפים
קוּפיםֲ ,ע ִ
שׂוּפים ,זְ ִ
ֲח ִ
ִבּ ְשׁ ִקיפוּת ַה ִדּ ְמדּוּם.
גּוּע-תּוּגָה
ַע ַ
דּוּמיָּה-גּ ְ
ִ
יקרוֹס!
ֵרד ִא ְ
נּוֹתר
תוֹך ַה ְזּ ַמן ַה ָ
ְל ְ
ִתּ ְת ַר ֵחץ ִ ,תּ ְת ַפּנֵּק בּוֹ
ִתּ ְמ ַרח ַעל ַה ֶפּ ֶרק ִמ ְשׁ ַחת ַה ֲחלוֹף
ָדה ָועֹז
יתי אַגּ ָ
ֵה ֵמס ֵבּין ְפּ ִת ֵ
ְבּ ֶט ֶרם ִנ ְפ ַרד ַה ָמּעוֹף
ֵמ ַה ֶשּׁ ֶכם
ֵרד!

ציור" :עולמו של בן" ,בבט רבינוביץ
אקריליק על בד 60 ,סמ"  44 Xסמ"

מריאן רבינוביץ ,יליד רומניה ,סיים את לימודיו ברפואה בירושלים,
התמחה ברפואה פנימית ,ואח"כ ברפואה שיקומית וגריאטריה
בקליפורניה .חזר והקים את המערכת הגריאטרית בבי"ח תל השומר
ואת ההוספיס לחולים סופניים בתל השומר .היה מעורב בחינוך
ובפרויקטים קהילתיים לקשישים וחולים כרוניים .פרש לגמלאות
והיום מתעסק בכתיבת פרוזה ,שירה ופיסול .פרסם עד כה  8ספרים,
ביניהם "גילו של אדם"" ,מוכר השעות" ו"המוות ,רילקה ואני"

השירים והציור מתוך הספר "עלה מקומט מתרחש ,עלה מקומט מרגש" ,הוצאה עצמית "עלה"2008 ,
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ציפי לוין בירון

תולדות
א
ִל ְפנֵי ְשׁל ֶֹשׁת ֲא ָל ִפים ָשׁנָה,
יציאַת ִמ ְצ ַריִ ם,
ִבּ ִ
ָהיִ ינוּ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ֶא ֶלף.
ָמים.
אוֹתם י ִ
הוֹדיםְ ,כּמוֹ ַה ִסּ ִינים ְבּ ָ
ְכּמוֹ ַה ִ
ֵהם ֻה ְנּחוּ ְבּ ֵע ֶמק ַהגַּנְ גֶּס
ַאנג ֶצה ָה ָרחוֹק,
אוֹ ַעל ְגּדוֹת ַהיּ ְ
וְ ֵהם ָפּ ִרים וְ ָר ִבים ְבּ ֵאין ַמ ֲח ִריד.
ַחנוּ ִנ ְב ַח ְרנוּ ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים
ֲאנ ְ
יסה ֶשׁל ִמ ְפ ַתּן ַה ֶדּ ֶלת.
יח ַה ְדּ ִר ָ
ִל ְהיוֹת ְשׁ ִט ַ
עוֹלם.
ַרנוּ ְכּמוֹ ֶמ ַלח ַעל ִפּ ְצ ֵעי ָה ָ
אַחר ָכּ ְך ֻפּזּ ְ
ַ
חוֹקים ֶשׁל ַה ְגּ ָר"א.
ַחנוּ ֶצ ֱא ָצ ִאים ְר ִ
אָמר ֶשׁ ֲאנ ְ
אָבי ַ
ִ
אָבדוּ לוֹ ַה ְתּעוּדוֹת.
נוּסה ְ
ַבּ ְמּ ָ
ילא דּוֹרוֹת ִדּ ְלּלוּ ֶאת ִשׂ ְכלוֹ ֶשׁל ַהגָּאוֹן.
ִמ ֵמּ ָ
ַע ְכ ָשׁו זֶה ִנ ְר ֶאה ְכּמוֹ הוּמוֹר ֱאל ִֹהי,
יס ִ
אַח ֵרי ַמ ֲא ָמץ ִה ְ
ִאם ֲ
טוֹרי ִל ְשׂרֹד
ַבּשׁוֹת,
ַעל ְפּנֵי ַה ְר ֵבּה ָשׁ ִנים וְ י ָ
אוֹתי ְשׁ ֵלוָה
ַלגֵּל ִ
יס ִטית ְתּג ְ
בּוּד ִה ְ
יט ְציָה ְ
ֶמ ִד ַ
ְל ַחיִּ ים ֲא ֵח ִרים.
ב
ְבּ ַה ָצּגַת ַחיַּי לֹא ָהיוּ ֲחזָרוֹת.
לֹא ַבּ ַמּאי ,לֹא ַל ְח ָשׁן ,לֹא ֶט ְק ְסט.
ָד ְע ִתּי ִמי יְ ַשׂ ֵחק ִא ִתּיַ ,כּ ָמּה ַמ ֲע ָרכוֹת,
לֹא י ַ
ַל ְמרוֹת ֶשׁ ִנּ ַצּ ְל ִתּי נָכוֹן ֶאת זְ ַמן ַה ָבּ ָמה ,לֹא יִ ְק ְראוּ ִלי ְל ַה ְד ָרן.
יך.
ִכּי ַה ָקּ ָהל ֵאינוֹ ֶא ָלּא ח ֶֹשׁ ְך ָס ִמ ְ
גּוֹנג
מוּכה וְ ָהיָה ְ
יתי ְס ָ
ָפּשׁוּטָ .היִ ִ
וְ ָק ַפ ְצ ִתּי ְבּ ִלי ִל ְמעֹד ֵמ ַעל ַל ַמּ ְד ֵרגוֹת
יחי,
בּוּרג וְ ַע ְגנוֹן וְ ַע ִמּ ַ
וּמ ְר ֶקס וְ ִג ְינ ְצ ְ
קוּנ ֶד ָרה ַ
ָהיוּ ִלי ְ
יצה.
יתי ְק ִר ָ
וּמ ַבּ ַעד ְל ֵעינַי ַה ְמּכֻסּוֹת ָר ִא ִ
ִ
יטיב ְמ ַעט ִעם ַע ְצ ִמי.
ְל ֵה ִ
ג
ימ ְנ ִטים ְל ֶט ַבעַ ,ל ֲא ָת ִרים.
ֵאין ִלי ֶס ְנ ִט ֶ
אוֹשׁוִ יץ
ַהר ַה ִמּזְ וָדוֹת ְבּ ְ
ִשׁ ֵתּק ֶאת ִל ִבּי.
אוּלי ִבּ ְג ַלל ַמ ֲא ַמץ ַה ִצּ ְמצוּם
ַ
רוֹקן ִבּן ֶרגַע.
ַה ִמּ ְת ֵ
צוּעת ֲה ִליכוֹן ְשׁחוֹ ָרה
ָכּ ֵעת ְר ַ
אוֹתי ַכּ ָמּה ָק ָטן כּ ֶֹשׁר ַה ִתּ ְמרוּן
ְמ ַל ֶמּ ֶדת ִ
יך ַה ִצּ ָדּה.
מוּך ַה ַקּו ַה ַמּ ְשׁ ִל ְ
וְ ָס ְ
ירים
יוֹם יוֹם ִהיא בּוֹנָה ִלי ְשׁ ִר ִ
ַפ ִשׁי
ִל ְקפֹּץ ֵמ ַעל ְתּהוֹמוֹת נ ְ
יע ְלשׁוּם ָמקוֹם.
ְל ַה ִגּ ַ
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סיכון מחושב
דוֹלים ֵמתוּ
שׁוֹר ִרים ַה ְגּ ִ
ָכּל ַה ְמּ ְ
שׁוֹררוֹת ַה ְגּדוֹלוֹת
אַחר ָכּ ְך ֵמתוּ ַה ְמּ ְ
ַ
אַבּדוּ ָק ְפצוּ ֶאל ָה ֲא ֵפ ָלה
ֶח ְל ָקן ִה ְת ְ
ישׁהוּ ֻמ ָכּר
ַעת ְבּ ִמ ֶ
עוֹרר צ ֶֹר ְך ָלג ַ
ְכּ ֶשׁ ִה ְת ֵ
ישׁ ִהי ָכּ ְת ָבה ַעל ַהיֵּאוּשׁ.
ִמ ֶ
ְכּ ַדאי ָל ַק ַחת ִסכּוּן ְמ ֻח ָשּׁב
ימה.
וְ ַל ֲעצֹר ֶאת ַה ְנּ ִשׁ ָ

ממש על הקצה

ְבּ ָכל ָמוֶת ֲחבוּיָה ֵל ָדה ֵמ ָח ָדשׁ.
אָדם ֵמת ְבּ ֶפה ָפּעוּר.
ָ

אַבּד ֶאת ַה ַדּ ַעת
ֶא ְפ ָשׁר ְל ֵ
ָהר ֵמ ֲח ָפ ִצים ַח ִדּים,
יך ַרק ְל ִהזּ ֵ
ָצ ִר ְ
ָדיִ םַ ,מ ָמּשׁ ַעל ַה ָקּ ֶצה,
ִל ְפרֹשׂ י ַ
ִל ְקפֹּץ ְל ַמ ָטּה ֶאל ָה ֵעץ ַה ָסּגֹל
כּוֹלוֹתיו.
ָ
ְל ִה ְס ַתּ ֵתּר ֵבּין ִשׁ ְפ ַעת ֶא ְשׁ

חוסר שלמות

דּוֹר ִשׁים ַמ ֲא ָמץ.
ַר ֲח ִמים לֹא ְ
ֻלּים
נוֹשׁ ִרים ְכּמוֹ ְפּ ָר ִחים ְסג ִ
) ֵהם ְ
רוּח(.
ִמ ְת ַפּ ְזּ ִרים ָבּ ַ

סוֹחף,
יּוֹרד ָמ ָטר ֵ
שׁוֹמ ִעים ֶשׁ ֵ
ְ
עוֹלם שׁוּב ִה ְת ַה ֵפּ ְך.
ָה ָ
פוּפים ְבּ ַס ְל ִס ַלּת ַקשׁ
ַתּפּוּזִ ים ְצ ִ
ַמ ְשׁ ִרים ֲח ִמימוּת ְכּ ֻת ָמּה.

אוֹמ ִרים ֶשׁ ַה ִבּ ְל ִתּי ֶא ְפ ָשׁ ִרי הוּא ַמ ֶשּׁהוּ
ְ
עוֹלם לֹא ָר ִאינוּ.
ֶשׁ ֵמּ ָ

ֶשׁם,
יחה ֶאת ַהגּ ֶ
עוֹד ִנּי ְמ ִר ָ
ֶ
ָדי.
ָח ָשׁה אוֹתוֹ ְבּ ִפ ְר ֵקי י ַ
ֶדת ְס ִפינָה,
ַדנ ֶ
ַבּ ִמּ ְפ ָרץ ִמ ְתנ ְ
ֻח ָלץ ַעל ָכּ ִרית ְדהוּיַת ֶשׁ ֶמשׁ.
ָחתוּל ְמפ ְ
ִנ ְר ֶצה אוֹ לֹא ִנ ְר ֶצה
ירים.
ָסיִ ם ְבּ ִה ִ
לוֹחץ ְבּ ִמ ְכנ ַ
וּכ ָבר ַה ַקּיִ ץ ֵ
ְ
ֵלים ,נ ֱ
קוֹריּוּת
ֶא ֶחזֶת ַבּ ְמּ ִ
פּוֹשׁ ֶטת ֶה ְרגּ ִ
ֲא ִני ֶ
יך.
ֶשׁ ְבּח ֶֹסר ַה ְשּׁ ֵלמוּת ִבּ ְד ָב ֶר ָ
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מדינה חוץ-גופית
גּוּפית
ִבּ ְמ ִדינָה חוּץִ -
יסים
ַפּ ִחים ִכּ ִ
ִמ ְתנ ְ
רוּצים
ֵמרֹב ֵתּ ִ
רוּח.
ַדּ ֵלּי ַ
ַבּ ַמּ ְר ְתּ ִפים ְמ ַב ְע ֵבּ ַע
ַה ֶשּׁ ֶקר
וּמ ְשׁ ַתּ ְד ֵרג ִל ְכ ֵדי
ִ
ֵבת ַדּ ַעת".
" ְגּנ ַ

איש בלי צל
ְשׁמֹר ִלי וְ ֶא ְשׁמֹר ְל ָך –
אָמר ָה ִאישׁ ְל ִצלּוֹ,
ַ
ָדע
ִכּי י ַ
דוֹלה ְתּלוּתוֹ ֶשׁל זֶה
ַעד ַמה ְגּ ָ
ִבּ ְשׁ ִביב ֶשׁל אוֹר.
ַה ֵצּל ְכּ ֶד ֶר ְך ַה ְצּ ָל ִלים,
ָע ַטף אוֹתוֹ ִמיָּד
ְבּ ַמ ֲע ֶטה
סוֹדיּוּת ְגּלוּיָה
ֶשׁל ִ
ֶשׁר ַעל ַט ְרפּוֹ.
ְכּנ ֶ

גּוּפית
ִבּ ְמ ִדינָה חוּץִ -
הוֹלכוֹת ַה ְדּ ָר ִכים
ְ
וּמ ְת ַק ְצּרוֹת,
ִ
ְבּ ִנ ְמ ָהרוּת ֶשׁל ֵמאָה
ַח ִמ ִשּׁים ָק ַמ"שׁ
וֲ
ַעד ִפּ ְתחוֹ ַה ָפּעוּר ֶשׁל בּוֹר.
ִבּ ְמ ִדינָה ֶשׁ ָכּזֹאת
יֵשׁ וְ ִת ְמ ָצא
יבה
ָק ִמים ִמ ְפּנֵי ֵשׂ ָ
ְל ָה ְרגָהּ.

יע זְ ַמן ַה ֵפּ ָרעוֹן -
ִה ִגּ ַ
ָשׁ ַמר ַה ֵצּל ַעל זְ כֻיּוֹ ָתיו
מוּמיּוֹת,
ְבּ ַע ְפ ַע ַפּיִ ם ַע ְר ִ
אָרחוֹ
וְ לֹא ִה ְר ָפּה ִמ ְמּ ְ
וּבן ְדּמוּתוֹ,
ֶ
ִעם בּוֹא ָהאוֹר
וְ ָה ֱא ֶמת ֶשׁ ֵאין ְשׁ ִניָּה ָלהּ
וְ ָכ ְך ָמ ָצא מוֹתוֹ
ֶא ָסף ִעם ַשׁ ַחר.
ְכּמוֹ ַליְ ָלה נ ֱ

ָק ֶשׁה ִלי ְל ַה ֲחנוֹת ַשׂ ְר ַע ַפּי
ְבּ ֶשׁ ֶקט,
ָק ֶשׁה ִלי ְל ִה ְת ַרגֵּל,
גּוּפית
ִבּ ְמ ִדינָה חוּץִ -
ָרצוּי ִל ְמצֹא ֲח ָניָה ִעם ֵצל.

וְ ַעד ַהיּוֹם ִמ ְבּ ִלי ֵמ ִשׂים
נוֹתב ָה ִאישׁ ֶאת ַמ ְסלוּלוֹ
ֵ
ִמ ֵצּאת ַח ָמּה ַעד ֶר ֶדת ֵליל,
ֶא ָמן
ְבּלֹא ִלוְ יַת ִצלּוֹ ַהנּ ֱ
ָחף
בּוֹדד ְכּמוֹ ִע ְקּבוֹת י ֵ
ֵ
ֲא ֶשׁר ָמ ָחר אוֹ ָמ ֳח ָר ַתיִ ם
יְ כֻסּוּ ְבּחוֹל
השירים מתוך הספר "אהבה זקופת קמה",
הוצאת "קורות" 2008
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המשתה
1
"ועכשו ,אמר אריקסימכוס ,מאחר שהוחלט שכל אחד ישתה לפי רצונו ולא מתוך
כפייה ,אני מציע לסלק מכאן את החלילנית שנכנסה לא מזמן ...ואילו אנחנו נבלה
][1
את הערב בשיחת רעים".
שתיית היין הגיעה לאחד משיאי עיצובה התרבותי כבר ביוון העתיקה במוסד
החברתי של הסימפוזיון ,ובזכות תיעודו הספרותי של הנוהג הפך המשתה היווני
לדגם תרבותי לדורות .אמנם פירושו של 'סימפוזיון' הוא בפשטות 'שתייה יחד',
ובכך לא נבדל במאומה משאר משתאות שנחוגו בכל תרבות של העולם העתיק;
אולם כבר מראשיתו המתועדת עבר המשתה היווני תהליך של תירבות ועידון,
והאינטלקטואלים של העת הקלאסית ראו במנהגיו סייג המפריד בין תרבות
לברבריות:
בּוֹא שׁוּב ,אַל ִנ ֵתּן עוֹד ַדּ ַעת
יתי
ֻסּח ְס ִק ִ
ְל ִמ ְשׁ ֶתּה ְבּנ ָ
ָחה וְ ַר ַעשׁ,
ֶשׁ ֻכּלּוֹ ְצו ָ
ָאים
ירים נ ִ
ֶא ָלּא ִעם ִשׁ ִ
][2
ַחת.
ָה ָבה פֹּה ִנ ְשׁ ֶתּה ְּנ ַ

הנוהג הראוי שלל אפוא שתייה פרועה ופורקן יצרים לשמו ,והציע תחתיהם הזמנה
לחגיגה של יופי ,ארוס ,ואמנות .השירים שהושרו בשעת משתה לא היו רק שירי יין,
אלא בעיקר שירים שנושאיהם חינוכיים וכלל-תרבותיים .כבר בראשיתה של השירה
ביוון ,אנו למדים מהומרוס שהאפוס עצמו הושר בעת משתה:
ָד ְע ָתּ...
אָדם י ַ
ֵהן ַכּ ָמּה ַמ ְנגִּ ינוֹת ַמ ְר ִנינוֹת ֵלב ָ
ַאזִ ינוּ
וּמ ְח ִשׁים ְל ָך י ֲ
אַחת ֵמ ֶהןַ ,
ירה נָא ַ
ִשׁ ָ
ְבּ ִשׁ ְב ָתּם ַעל כּוֹס יַיִ ן" ].[3
במשך המאות מסורת זו נעשתה מורכבת יותר ,ובחוגים אינטלקטואליים שימש
המשתה גם לדיון והחלפת דיעות ,לחיזור ולחינוך .על כך מעידים לא רק חיבורי
ה"סימפוזיון" של אפלטון וכסנופון ,ששרדו בידינו ,אלא גם שירי המשתה עצמם.
קירנוס ואיתם שירים רבים אחרים נאספו בקורפוס
תיאוֹג ִניס לאהובו ְ
ְ
שיריו של
12

עצום של שירים ארוטיים ודידאקטיים ,שתכליתם היא הכנסת הצעירים למעגל
התרבות והחברה.
לאחר שסעדו המוזמנים ,שכבו עוטי זרים על צידם בהסבה בחברת נערים,
קורטיזנות ומנגנות ,משוחחים ושותים על פי הסדר שקבע שר הטקס ,ולוגמים
מגביעיהם יין מהול במים על מנת שלא ישלוט בהם שיכרון שלא בעתו:
ַערֵ ,תּן ָלנוּ
בּוֹא ְכּ ָבר נ ַ
כּוֹס ִל ְשׁתּוֹת ַעד תֹּם ִמ ֶמּנָּה,
ֶע ֶשׂר ַמ ָצּקוֹת ֶשׁל ַמיִ ם
ְמזֹג נָא ִעם ָח ֵמשׁ ֶשׁל יַיִ ן,
אוּכל ְבּ ִלי בּ ֶֹשׁת
ְל ַמ ַען שׁוּב ַ
][4
לּוּלה ַה ָבּ ְק ִכית.
ָל ֵצאת ַבּ ִה ָ
כל משתה נפתח בנסך לדיוניסוס ,פטרון היין והאקסטזה ,ועמו על פי רוב גם לאלים
אחרים; כל משתה ,גם אם לא נערך בחג דתי כלשהו ,היה בבחינת שיקוף אנושי
למשתה האלים הנצחי באולימפוס ,שבו יצקו לגביעיהם מן הנקטר ,הנער האלוהי
ָנימ ֶדס ואלת הנעורים ֶה ֵבּה .שיריה של סאפפו עדיין ממחישים משהו מן החושניות
גּ ֶ
והיופי שליוו ִמ ְשׁתאות כאלה גם בהקשרם הדתי; בלסבוס גם נשים ערכו משתאות,
וקריאתה של המשוררת אל קיפריס )היא אפרודיטה( היא קריאה לממשלת התשוקה
והיין ]:[5
ִמ ְכּ ֵר ִתים ֵא ַליֵ ,אלְ -נוֵה ַהקּ ֶֹדשׁ,
ֶח ֶמ ֶדת,
פּוּחים נ ְ
זֶה ֶשׁבּוֹ ֻח ְר ַשׁת ַתּ ִ
וּבמוֹת ֶשׁ ֶתּ ֶמר ְלבוֹנָה ָע ָשׁנוּ
ָ
בּוֹאי נָא ֵהנָּה;
ִ
צוֹנ ִנים ְמ ַפ ִכּים ְבּ ֶק ֶרב
ַמיִ ם ְ
ֶרד
פּוּחַ ,בּכֹּל ֵצל-ו ֶ
ֳע ָפ ֵאי ַתּ ַ
יוֹר ֶדת
רוֹע ִדים ֶ
וּמ ָע ִלים ֲ
נָח ָשׁםֵ ,
ְשׁנַת רֹב ֶק ֶסם.
פּוֹר ַח
סּוּסים ֵ
ָשׁם ָהאָחוּ ָזן ַה ִ
אָביב ,וְ רוּחוֹת ְבּ ֶמ ֶתק
ְבּ ִפ ְר ֵחי ִ
ַשּׁבוֹת ַקלּוֹת...
ְמנ ְ
][...
יפּ ִריס,
ְק ִחי ָשׁם ]ִ ,[...ק ְ
ָהב ֻע ָלּפוּ
יעים ֶשׁזּ ָ
תּוֹך ְגּ ִב ִ
וְ ֶאל ְ
יגוֹתינוּ
ֶק ָטר ֶשׁ ִנּ ְמ ָס ְך ַבּ ֲח ִג ֵ
נְ
ְצ ִקי נָא ַכּיַּיִ ן.
בן זמנה ,אלקאיוס ,נותן אף הוא צידוק מיתי-דתי לחברותא שביין ,אך קורא אליו
][6
את 'בן זאוס וסמלה' ,הלא הוא דיוניסוס עצמו ,ומבטא אווירה בקכנלית יותר:
ַמ ִתּין ַל ְמּנוֹרוֹת? אוֹר ַהיּוֹם ְכּ ֵדי ֶא ְצ ַבּע!
ָה ָבה ִנ ְשׁ ֶתּה! ַמה נּ ְ
דוֹלים!
גּוֹנים ַהגְּ ִ
יעי ַה ַסּ ְס ִ
הוֹרד נָא ֵר ִעי ֶאת ְגּ ִב ֵ
ֵ
אָדם
ָתן ִל ְבנֵי ָ
ֵהן ֶבּן זֶאוּס וְ ֶס ֶמ ֵלה נ ַ
יַיִ ן ִל ְמחוֹת ְדּאָגָהַ .צק ֶא ָחד ִבּ ְשׁנַיִ ם,
אַחת
ַמ ֵלּא ַעד ָשׂ ָפה ,וְ ִת ְד ַחק נָא ַהכּוֹס ָה ַ
אַח ֶרת...
ָבּ ֶ
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מחברותא זו ,הדרך אל הארוטיקה אינה ארוכה ,וכוחות היצר אכן מצאו להם ביטוי
חוזר בשירת היין ובציורים על כדים וגביעים עוד בטרם הפך אפלטון את 'המשתה'
שלו לבמה של דיון פילוסופי בארוס ,ואף שם לא נעדרה ממסגרת הסיפור גם
התשוקה עצמה :הדוברים המרכזיים הם שני זוגות אוהבים – אריקסימכוס
ופיידרוס ,פאוסניאס ואגתון; סוקרטס עצמו מפלרטט עם אגתון ,ואילו אלקיביאדס
השיכור מתפרץ אל הבית כאוהב קנאי ומכתיר את סוקרטס ְבּזר .חברותא כזו לא
הייתה יוצאת דופן ,ואפלטון בחר בסיטואציה של המשתה דווקא משום שארוס היה
חלק בלתי נפרד ממנה .שירי המשתה של תיאוגניס הם שירי תוכחה ותשוקה לנערו
האהוב ,ואילו אנקראון ,הפונה אל הנער המגיש ,מדבר בשם תשוקתם המתעוררת
של כל באי המשתה:
ַערַ ,הב ָלנוּ ֲע ָטרוֹת
ַהב ַמיִ םַ ,הב ַי ִין ,הוֹ נ ַ
אַג ֵרף ְכּ ָבר ִעם ֶארוֹס!
ֶשׁל ְפּ ָר ִחים! ַהבְ ,ל ַמ ַען ֶא ְת ְ

][7

שיר חוגגים אחר הוא הזמנה שהפנה חוגג אל רעהו ,שעם כל מאפייני המשתה ,גם
ממנה לא נשמט העניין הארוטי:
ֵרים,
עוּריםֱ ,א ַהבֲ ,עטֹר ז ִ
ְשׁ ֵתה ִא ִתּיְ ,שׂ ַמח ִא ִתּי ַבּ ְנּ ִ
][8
חוֹני ֱהיֵה ִפּ ֵכּ ַח".
עוֹניְ ,בּ ִפ ְכ ִ
ִה ְשׁ ַתּגַּע ִעם ִשׁ ְג ִ
ב'משתה' שלו ,אפלטון מונע את הלוך הרוח האורגיאסטי הזה ,בדיוק על מנת
לאפשר את ההתבוננות בו ,אך גם ממנו ניתן ללמוד שהפיכחון הגמור שגזרו על
עצמם משתתפי 'המשתה' אינו אלא יוצא מן הכלל המלמד על הכלל' .המשתה'
מתרחש ביום שלאחר שתיה לשוכרה ,כשהנוכחים מחליטים לוותר על היין ולסלק
את החלילנית; אבל ,לרוב היו הדיבור והשתייה כרוכים זה בזה ,וכעדותו של
ֶהדילוס ,כמאה שנה לאחר אפלטון ,האיזון ביניהם היה עדין הרבה יותר:
ָה ָבה ִנ ְשׁ ֶתּה! ֵהן ֶא ְפ ָשׁר ֶשׁ ִנּ ְמ ָצא ִבּ ְשׁ ִתיַ -ייִן
א ֶֹמר ָרהוּט וְ ָח ָדשׁ ֶשׁ ַכּ ְדּ ַבשׁ הוּא ַל ֶמּ ֶתק.
ַה ְס ִפּיג ִֵני ְבּיַיִ ן ֶשׁל ִכיוֹס! ֱאמֹרִ ' :ה ְת ַענֵּג נָא
וּפ ֵכּ ַח.
ֶה ִדילוֹס!'; ַמה ָשּׂנ ִ
ֵאתי ִל ְחיוֹת ַעל ֵלב ֵריק ִ
אולם 'המשתה' האפלטוני האריך חיים מעבר למנהגי משתאות כפי שהתקיימו
בפועל ,וקבע את שיחת המשתה כז'אנר ספרותי-פילוסופי בפני עצמו .דורות של
פילוסופים – החל בתקופה ההלניסטית וכלה ברנסנס – עשו בו שימוש ספרותי
לשם הפצת רעיונותיהם ברבים' .המשתה' אף לא הפך לגמרי לטקסט ,אלא שימש
דגם למשתאות פילוסופיים שנערכו ברוחו כבר בבתי הספר של האפיקוריאים
והניאופלאטוניים ,ונמשכו כמסורת קבע עד המשתאות הפלורנטיניים ששחזרו את
'המשתה' האפלטוני לפרטי פרטיו .הז'אנר היה כה נפוץ ומושרש ,עד שזכה גם
לעיבודים סטיריים שנונים ,שראשיתם בהורציוס] [9ושיאם הספרותי בוולגריזציה
הגמורה של 'המשתה' בסעודת טרימלכיו שב"סטיריקון" של פטרוניוס.
במסורת היהודית נותרה לכאורה רק שתיית פורים כזכר למשתה אחשורוש ,שתייה
'עד דלא ידע' שאין לה ולא כלום עם מסורת המשתה הספרותית הנ"ל; אולם זכר
למשתה היווני אפשר למצוא דווקא בסדר הפסח ,שנערך במקורו במתכונת זו ממש,
כש"כולנו מסובין" על ספות הסבה ,מספרים את תולדות החג ,שותים יין על פי צו
הטקס ,ושרים שירים שמטרתם הוראה לצעירים .אין זה רחוק מן הדעת שגם כוסו
של אליהו היא שריד של כוס הנסך לאלים ,ואילו הציווי ש"אין מפטירין אחר הפסח
אפיקומן" אינו קשור למצת ה'צפון' ,אלא מתייחס ישירות למנהגי הסימפוזיון היווני,
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ומזהיר מפני ה" ֶאּ ִפּיקוֹמוֹס"  -התהוללות שיכורים שהתחוללה לא פעם בתום
המשתה.
מסורת המשתה הקלאסית מצאה את דרכה גם אל חצרות שליטי האיסלאם למרות
האיסור הדתי על שתיית יין שנגזר על המאמינים .בשירה האסלאמית נפגש שוב
הקורא עם המשתה על כל פרטיו ומשתתפיו-הקרואים ,המנגן ,והנער או הנערה
הנחשקים ,מוזגי היין .השירה הסופית הרבתה בענייני אהבה ומשתה גם יחד ,ובפי
משורריה ביטאה המטאפוריקה הארוטית את הדבקות באל ,ואילו היין סימל את
מהות הקיום ,תמצית הדברים והשיר עצמו:
ִאם אוֹיֵב ַה ָדּת הוּא יַיִ ן,
ֵע ִדי ָה ֵאל ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם
ִכּי ָדּם אוֹיְ ִבי ָשׁתֹה ֶא ְשׁ ֶתּה;
][10
חוֹבת יְ ֵרא ָשׁ ַמיִ ם!
ֵהן זֹאת ַ
החל במאה העשירית שירי המשתה של העולם המוסלמי מצאו את ביטוים השופע
גם בשירת ספרד העברית .שוב ושוב נשמע מפי משורריה המוטו של 'האכול ושתֹה'
בטון חילוני לגמרי ,ועמו תיאורי המשתה ובעיקר השבח למארח ,לגנו ולמנגנים,
וההלל ליין ולמוזגיו – "הצבי" או "הצביה" הנחשקים:
ימים,
יכם ַבּ ְנּ ִע ִ
ינוֹתי ְמקוֹם ִמ ְשׁ ֶתּה וְ ַשׂ ְח ִתּיֲ " / :עלוּ ַבּלּוּ יְ ֵמ ֶ
ֲה ִכ ִ
קוּמים!"
ידה  / -וְ ֵאיד נָכוֹן ְל ַצ ְל ֵעי ָכּל יְ ִ
ָשׂישׂ ְבּ ֶט ֶרם בּוֹא ְפּ ִר ָ
ֲעלוּ נ ִ

][11

אָחי וְ ַה ְשׁ ֵק ִניֲ ,ע ֵדי ִכּי ְ /בּיַד ַהכּוֹס יְ גוֹן ִל ִבּי ֲא ַמגֵּן
ְשׁ ֵתה ִ
][12
ֶיך ְ -מ ֵה ָרה ְ /תּ ַחיּ ִֵני ְכּ ַנגֵּן ַה ְמּ ַנגֵּן!
וְ ִאם אָמוּת ְל ֵעינ ָ
במסורת המשתה נכתבו עד העת החדשה גם שירי יין ואהבה ברוח שיריו של
אנקריאון ,וראשיתם ב'אנקריאונטיאה' שנכתבו במשך שש מאות שנה מן התקופה
ההלניסטית ועד הביזנטית .לאחר גילוים במאה הָ ,16-שׁבוּ משוררים אירופיים רבים
ויצרו במשך כמאתיים שנה נוספות שפע של שירי יין 'אנקריאוניים' ששבו והעמידו
][13
את האהבה והיין כנושא פואטי מרכזי.

 2יין השטן
וּב ַמּיְ נָדוֹת
נּוֹלד ָבּ ֵאשְׁ ,בּ ַעל ְפּנֵי ַה ָפּרַ / ,ה ָשּׂשׂ ְבּ ַח ְרבוֹת ָדּ ִמים ַ
יּוֹניסוֹס ַה ְמּ ֻא ָשּׁרַ ,ה ָ
"בּוֹאִ ,דּ ִ
ַע ָרץ ַעל ָכּל
נּוֹהםַ ,ה ֻמּ ְט ָרףַ / ,הנּ ֲ
ימפּוּס; ַבּ ְקכוֹס ַה ֵ
אוֹל ְ
מוֹרדוֹת ִ
יליל ְבּ ְ
ַה ְקּדוֹשׁוֹתַ / ,ה ֵמּ ִ
את ָך רֹב
אָרץ!  /בּוֹאַ ,ה ְמּ ֻא ָשּׁרַ ,ה ְמּ ַד ֵלּגְ ,בּ ֵשׂ ְ
שּׁוֹכ ִנים ַעל ָה ֶ
מוּתה ַה ְ
ָה ֵא ִלים וְ ָכל ְבּנֵי ַה ְתּ ָ
][14
ִשׂ ְמ ָחה ַלכֹּל) ".המנון אורפי (45
לא רק משוררים יווניים ורומיים ,אלא גם דורות של נוצרים כשרים ,דיברו בשבחו
של אל היין ,אל האקסטאזה המעיר את הלב ,אביהן של הטרגדיה והקומדיה ,אלוהי
התודעה האחרת ורוח היחד של כל חגיגה ומשתה .דיוניסוס הוא החגיגה
בהתגלמותה ,אבל למעשה אין שום אל מיטיב שבפולחנו אין חג .מכיוון שהפולחן
הוא יצירת אנוש ,כל חג נועד גם לספק את תשוקות הגוף והרוח ,ושתייה אכילה
והילולה נקבעו למועדים מיוחדים בכל דת.
החגיגה והחג ,החינגא הארמית והחג' המוסלמי – כל אלה צמחו מאותו שורש,
ומשמעותם – סיבוב וריקוד .החגיגה היא קודם כל מעגל היחד של החוגגים ,אך
מבט מדוקדק יגלה בה כמה וכמה מעגלים של תנועה ,דיבור ותודעה .הקפות
הקודש והמחול הסובב באו לסמן את מחזוריות העונות והקיום כולו ,ומעגל
המחוללים נתן ביטוי להודיה ,לרוממות הרוח ולתחושת החברותא .החוגגים נקהלו
גם אל מעגל הטקס והמיתוס ,שבו שבו ונטלו חלק בתולדות הראשית האבות
והאלים ,חוו שוב את סיפורם המשותף ,והשמיעו שירי תהילה ושבח .גם התודעה
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עצמה הוסטה ממיקודה הרגיל ,והחוגגים חגו על פי רוב גם מכוחו של מעגל סחרחר
יותר ,מעגל היין.
חגים מסוג זה תועדו למכביר בשירה ובאמנות הפלסטית ,אך בנוסף לאלה נחוגו גם
חגיגות רשות לרגל מאורעות חשובים ,ושתיית יין חילונית נהגה גם היא מראשיתה
של התרבות .בכל רחבי העולם הקדום חוגגים מזדמנים פקדו גם בתי יין שהשתייה
בהם הייתה לשם תענוגות החושים בלבד .כבר באפוס הבבלי גילגמש פוגש
ֻרי ,שכתשובה הולמת יחידה
בחיפושיו אחר סם החיים את המוזגת האלוהית ִסד ִ
][15
לנוכח המוות והחלוף ,מטיפה לו את לקח ה'אכול ושתו':
אָדם ִמנּוּ לוֹ ֶאת ַה ָמּוֶת,
ִבּ ְברֹא ָה ֱאל ִֹהים ָ
וְ ֶאת ַה ַחיִּ ים ָל ְקחוּ ָל ֶהם.
וּשׁ ֵתה,
ָמשֱׁ ,אכֹל ְ
ָל ֵכןִ ,גּ ְלגּ ֶ
יוֹמם ָו ַליְ ָלה.
וּשׂ ַמח ָ
ַמ ֵלּא ִבּ ְט ְנ ָך ְ
יוֹם יוֹם ֲע ֵשׂה ְל ָך ִמ ְשׁ ֶתּה,
יוֹמם ָו ַליְ ָלה,
שׂוֹשׂ ָתּ ִשׂישׂ ָ
][15
ָעים ִעם ָמחוֹל.
וּתנָה ִכּנּוֹרָ ,ח ִליל נ ִ
ָשׂא זִ ְמ ָרה ְ
קל לזהות אותו לקח עצמו בפי הנביא ישעיהו ,אך לא כעצה קונסטרוקטיבית אלא
בצירוף גינוי מוסרי" :והנה ששון ושמחה ,הרוג בקר ושחוט צאן ,אכֹל בשר ושתות
יין; אכול ושתו כי מחר נמות"] .[16אולם מן הגינוי אנחנו למדים דווקא על שכיחותו
של המנהג ,וכל הפעולות הנמנות בפי הנביא אינן אלא ממנהגי החגיגה" :וישב העם
לאכול ושתו ,ויקומו לצחק"].[17
בתי יין סיפקו לא פעם גם את מאווייהם הארוטיים של פוקדיהם ,שבאו עם
אהובותיהם ,או מצאו מין בתשלום במקום .לא לחינם הנביא הושע] [18כורך יחד
פריצות ויין ,ונראה שבעניין זה אפשר לסמוך גם על דברי גיבורת שיר השירים
שללא שום גנאי פשוט מעידים על חלקה שלה בנוהג זה" :הביאני אל בית היין ודגלו
][19
עלי אהבה".
גם במשתאות מהוגנים יותר לא קופח חלקו
של ארוס :יין ותשוקה נמזגו יחדו הן בהקשרים
דתיים והן בהקשרים חילוניים ,הן לחיוב והן
לשלילה ,הכל לפי האמונה והנוהג .הסטירים
והסילנים זקורי האבר שהתלוו לדיוניסוס,
סימלו בקכנליה לשמה ,מין לשם מין ללא כל
קשר לפריון וילודה .עם זאת ,חגי דיוניסוס
הידועים לנו היסטורית היו בדרך כלל מאופקים
בהרבה מביטוים המיתי .ברוב התרבויות חגים
אורגיאסטיים סימנו דווקא את הנורמה,
שקבעה לארוס סייגים ואיסורים שונים גם
בחברות מתירניות .כך גם הסנט הרומי אסר
בשנת  186לפנה"ס על קיומן של חגיגות
הבקכנליה ,לאחר שהפכו מחגיגת נשים שנתית
להילולה אורגיאסטית שנערכה מדי חודש.
ביסודו של דבר ,הסייגים או הגינוי שליוו את
היין לא היו אלא ביטוי לפחד מפני אובדן
השליטה על כל גילוייה ,הפרת האמנה
האל בקכוס Michelangelo Caravaggio
החברתית של הקהילה ,ושלטונו המוחלט של היצר.
המקרא ,הקושר את השתכרותם של נוח ולוט בבפריצות מינית ,אינו יוצא דופן בכך,
אלא מצטרף לקונצנזוס כללי של אזהרה מפני הפרזה בשתייה .נוח למד על בשרו
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את חוסר האונים שנוסך היין ,וכבודו חולל בידי בנו ,חם ,ש"ראה את ערוות אביו",
רבעוֹ" ].[20
ועל פי המדרש אף גרוע מזה" :יש אומרים סירסוֹ ,ויש אומרים ָ
מדרש זה ואחרים אמנם מגנים שתיינות לשמה ,אך לא את היין בכלל ,ובוודאי לא
שתייה אחר ברכה כדת בחגים ובמועדים היהודיים :בהקשרים הראויים "יין ישמח
לבב אנוש" ] ,[21והשתייה בחברותא היא מצווה וחובה.
מוסר כפול? – לאו דווקא .אמנם היהדות הנצרות פרסו עולם ומלואו למצוות
ועברות ,אבל יחסן הדו-ערכי אל היין הוא בבסיסו יחס אוניברסלי חובק דתות
ותרבויות .איקריוס ,שהביא את היין ליוון ,לא זכה על כך בשום כבוד ,למעט חגיגת
האגריוניה שנקבעה כזכר של אשמה ותוגה לכוחו הרצחני של היין :הרועים ששתו
מיינו חשבו שהרעיל אותם ,והרגו אותו .קורבן קדמון כזה הוא מקורם של שיקויי
שיכרון גם במיתוס ההודי ,האיראני או הנורדי ,ודוגמאות לכך תימצאנה לנו גם
באזורים נידחים ביותר כמו בתרבויות האינדיאנים של האמזונס .לא רק נושא
בשורת היין ניזוק ,אל גם שולחו :ביתור וקריעה לגזרים הוא לא פעם גורלו של אל
האקסטזה עצמו – אוסיריס במצרים ,דיוניסוס ביוון ,סומה בהודו.
היו שביקשו לראות בכך שיקוף של תהליך ייצור היין  -הבציר ודריכת הענבים בגת;
אפשר שיש בכך מן האמת ,אבל קרוב לוודאי שלא כל האמת; המיתוס אינו
מצטמצם ברדוקציות כאלה ,וסמלים מיתיים )כמו היין עצמו( הופכים לכאלה דווקא
משום שהם חוצים תחומי ממשות ,מן הגשמי ועד הרוחני .היין הוא מתת אלוה,
משקהו של האל דיוניסוס ,דמו של האל סומה; אבל היין ,כמו האל ,הוא נפלא
ואיום גם יחד  -סם השראה או סם טירוף.
החוויה הגבולית שבין אקסטאזה להרס פוטנציאלי ליוותה גם את שותי המשקה
בפועל ,והמאמין לקח על עצמו את הסיכון של השתתפות בגורל האל-הקורבן.
דיוניסוס הוא 'האחר' בה"א הידיעה ,אל זר ונרדף ,פורע חוק וסדר ,המביא קרע
תודעתי על כל מי שבא בסודו ,והופכו ל'אחר' מעצמו הרגיל.
היחס הדו-ערכי למשקאות שיכרון הוא חובק עולם בדיוק בגלל כוחם זה ,כוח
טרנספורמטיבי הנושא חיים ותובנה ,ובו בזמן גם עלול להתגלות כהרסני ומעורר
אימה .לכן מקדים גם המשורר הוֶדי תפילה לשתייה ,כשהוא כולו אחוז יראה מפני
אותו כוח משנה תודעה:
ֹחוֹתינוּ ְבּ ַס ַע ְר ָך.
סוֹמה; ָה ֵטב ְל ִל ֵבּנוּ ְבּ ִלי ִל ְפר ַֹע ֶאת כּ ֵ
ֱהיֵה נָא ָע ִדין וְ ַרחוּם ְכּ ַל ֵפּינוָּ ,
יך!
ידנוּ ,אַל ִתּ ְפ ַצע ֶאת ִל ֵבּנוּ ְבּאוֹר ַס ְנ ֵו ֶר ָ
סוֹמה ,אַל נָא ָתּ ִעיר ָבּנוּ ַכּ ַעס ,אַל ַתּ ְפ ִח ֵ
ַה ֶמּ ֶל ְך ָ

][22

הוא פונה אל האל על מנת להבטיח את חסדו ולהימנע מפגיעתו ,ורק משהתקבלה
תפילתו הוא שותה מן השיקוי נותן ההשראה ומשורר את שבחי הסומה וכוחו:
סּוֹמה; ִה ְשׁ ַתּ ְח ַר ְרנוּ ִמן ַה ָמּוֶתָ .ה ַל ְכנוּ ֶאל ָהאוֹרָ ,מ ָצאנוּ ֶאת ָה ֵא ִלים!
ָשׁ ִתינוּ ִמן ַה ָ
][23
ַמה כֹּחוֹ ֶשׁל ָה ֶע ֶצב ַע ְכ ָשׁו? ַמה כֹּחוֹ ֶשׁל ַה ָמּוֶת ,הוֹ ַה ָח ְפ ִשׁי ִמ ָמּוֶת?
כללים ותבנית טקסית נאותה נדרשו בכל מסורת על מנת לזכות בכוחו
הטרנספורמטיבי של היין ,לכוונו ולשלוט בו; היחס האמביוולנטי ליין נבע דווקא
מזיהויו עם מהות אלוהית נוראה בכוחה ,ומן הזהירות המתבקשת מכך .בין יראת
היין כאלוהי לבין זיהויו עם כוח שטני מפחיד ובלתי רצוי המרחק אינו גדול ,אם כי
בהחלט קריטי :זיהויו של השיכרון עם השטן כרוכה בתפיסה דיכוטומית חמורה
של טוב ורע ,אך גם בתביעתם המפליגה של כוהני דתות שונות לשלוט שליטה
גמורה בתפיסת עולמם של המאמינים :דתות הבשורה שהגבילו ביותר את השימוש
ביין או אף אסרו עליו לחלוטין ,מנעו בכך מחסידיהן פתח אפשרי של השראה
ותובנה עצמאיות .בהשוואה ,דתות טבעיות לא מתחו קו הפרדה כה ברור וגורף בין
טוב ורע בכלל ,ובין יין טוב ליין רע בפרט :אדרבא ,הן קבעו את מקומו של היין
בתחום ביניים מטא-מוסרי ,ודווקא במסתורין ובכפל המשמעות שמצאו ביין ,ראו
שער אל תודעה אחרת ותפיסות מציאות חליפיות.
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חגיגות אמנם נחוגו לרוב כמועדים חקלאיים או אסטרונומיים שבהם נטלה הקהילה
חלק במעגל הקיום הטבעי ,אך לא פעם נכרכה בכך הפרתו של סדר החברה הרגיל
על סייגיו וגבולותיו .הסדר הרגיל דרש מן היחיד הדחקה או סובלימציה מתמדת של
טבעו השלם ,בעוד ש'הזמן הקדוש' איפשר לעיתים ליחיד גם התרה מחזורית של
הנוהג החברתי ,והעניק לו פורקן והשראה שליוו אותו מעתה כמקור של התחדשות
ושייכות.
עם זאת ,בכל מקום שגרת המסגרת החברתית היתה ונותרה הכרח ,וכל תרבות
הציבה לחוד את אמת החזון והמיתוס מזה ואת אמת היום-יום מזה .יין חזון ומיתוס
עמדו מעבר לחולין ולשגרת החיים ,אך בדיוק משום כך לא יכלו לשמש כספר חוקים
חברתי .אף במיתוס ובשירה רישומם של מעשים שנעשו במצבי תודעה חליפיים
כאלה הוא עלום ,בלתי צפוי ,והרה גורל; בפועל ,ברי שכל חברה שמרה על
מוסדותיה מפני תהפוכות ופריעת חוק ,ושום קהילה ממוסדת לא התירה אנרכיה
מוחלטת גם בחגים אורגיאסטיים שבהם נפרע הסדר הרגיל .אדרבא ,לחגים כאלה
נקבעו כללים מחייבים ,שבסופו של דבר הפכו את אי-הסדר לחלק מן הסדר,
ואפשרו לחברה להשתמש בחוויות אלה לצרכיה.
סדר חברתי אינו אלא פועל יוצא של סדר אישי פנימי שבלעדיו היחיד נתון בכאוס
נפשי ,אך סדר נוקשה מדי כרוך בדיכוי של ביטוי עצמי ובוויתור על משאבי נפש
חיוניים .דתות שאסרו על השתייה באיסור גורף לא הצליחו מעולם לכפותו אלא רק
עיקרו את המשתה ממשמעותו הרליגיוזית .הכלל ברוב התרבויות האנושיות היה
והינו שכל זמן שהקהילה לא נפגעה מכך ,יכלו חבריה לחלוק באותה טרנספורמציה
משני תודעה אפשרו קשת שלמה של מצבי תודעה אקסטטיים,
מיוחלת .חומרים ַ
שכל חברה טרחה אמנם לרסן אבל גם לעודד :המזיגה המסוכנת שבין גיאות האני
לבין טשטושו ,בין שליטה לאי-שליטה ,ובין השראה לטירוף נתפסה בבחינת סף
המפריד בין תרבות לפראות ובין האנושי לחייתי  -אבל גם סף נכסף יותר ,המפריד
בין דיבור לשירה ,בין שגרת מחשבה להארה ובין האנושי לאלוהי.
דתות טבעיות )"פגאניות"( שמרו על טקסיהן במשך מאות שנים ,אך לא כפו על
מאמיניהן תמונת עולם טוטאלית ומוגמרת; משום כך חוויית הסף הזאת ,שהיא לב
ליבו של המיתוס ,יכלה לשמש כמרכזה החיוני של כל דת טבעית .אבחנה זו
מתחדדת בהשוואה לדתות הבשורה ,שהעמידו מראש מערכת אמיתות דוגמטית
הרבה יותר ,וחששו מסמכות הידיעה החווייתית והאישית שחומרים
טרנספורמטיביים העניקו ליחיד .משטרת האמונה שהנהיגו דתות אלה ,הגנה לא רק
על האמת המוחלטת שהטיפו לה אלא יותר מכך על ההיירארכיה של הידיעה,
שראתה בעין חשדנית את המיתוס ואת היין כאחד' .השירה' ,קבע אוגוסטינוס' ,היא
יין השטן' ,ואם תרצו ,גם להפך ,שכן הדימוי שבחר מלמד גזרה שווה גם על
המדומה :היין עצמו  -כל אימת שלא קודש כדת בידי באי כוחה של הכנסייה והפך
לדמו של ישוע  -הוא שיקוי טמא המעמיד את עצמיותם של אנשים ברשות עצמם,
ומסיט את דעתם של מאמינים ישרים מכיבוש היצר ,חסידות ולימוד כתבי הקודש.
בכך בדיוק שווה היין להשראה הפואטית ,וגם אם פעולתה של זו מעודנת יותר הרי
אינה מסוכנת פחות; במלים אחרות ,הדימוי והמדומה שווים בנזקם ,ועל כן גם היין
מצדו ,אינו אלא שירת השטן.
בניגוד כמעט סימטרי לאוגוסטינוס ,אך אפשר שמתוך אותה תובנה עצמה ,היללו
המשוררים הלטיניים את בקכוס כאלוהיה המובהק של השירה ,וכמוהם קשרו בין
השניים דורות של משוררים ,שלמדו להכיר את החופש המנטאלי שמעניק היין.
שותי האבסינת וצורכי האופיום של העת החדשה נוכחו לדעת כמו חכמי הוֶדה
לפניהם ,שאם נכנס יין יצא סוד ,אך לא במובן של גינוי ,אלא של גילוי.
במיתוס הנורדי אל השירהְ ,בּראג מצהיר שהשירה אינה אלא תמציתו של השיכר,
ומספר איך הוכן המשקה מדמו של המשורר הראשון :לאחר שהשלימו ביניהן שתי
קבוצות האלים היריבות ,האָיְ סיר והוואניר ,הם ירקו לכלי אחד כאות לבריתם.
מתערובת הרוק נוצר חכם בשם קוואסיר ,אך הוא לא האריך ימים .שני גמדים רצחו
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אותו ,עירבבו את דמו בדבש ,וכך הכינו את השיכר הראשון  -שיקוי כה עז ,עד ש"כל
השותה ממנו הופך למשורר או למלומד" ].[24
שיקוי ההשראה הוא אפוא מתת שמיים ,שכוחו האלים הוא חלק הכרחי ובלתי נפרד
מסגולתו; הוא תמצית השיר ,אלוהי ההשראה עצמו ,האוחז במשורר ,מנתק את
מוסרותיו של האני ,ומעניק שירה וחוכמה:
ַסּה ֶל ֱאחֹז בּוֹ;
סּוֹער – ַל ָשּׁוְ א ְתּנ ֶ
סוֹמה זֶהַ ,ה ֵ
ָ
שׁוֹרה בּוֹ.
ירה ָ
וּמוֹשׁל ַבּכֹּל .הוּא ַה ָקּדוֹשׁ וְ ֶה ָח ָכם ֶשׁ ַה ִשּׁ ָ
ֵ
רוֹתיו
מוֹס ָ
ַתּק ֶאת ְ
הוּא ְמנ ֵ

][25

יין ושירה הם בני לווייתנו מאז ימים שאבד זכרם ,ומקורם עתיק מכל היסטוריה
מתועדת; ועם זאת גם היין וגם השירה אינם יצירי הטבע ,אלא בני התרבות -
יציריהם של געגוע אנושי ויצירתיות אנושית .געגוע זה היה לאורך דורות כה מובן
מאליו ,עד שהשאלה בדבר טיבו כמעט ולא נדונה ,ואילו בזמנים מודרניים משיכה זו
סומנה בעיקר בהיבטיה הפתולוגיים ,אם כהתמכרות ואם כאובססיה .התשובות
האפשריות לפשרו של הגעגוע הזה עשויות לכלול תרבות ומלואה ,אך דומה
שתשובה בסיסית לכך תימצא לנו בהבחנתו של אלדוס הקסלי ,כי 'הדחף ללכת
מעבר לעצמיות מודעת הוא תשוקה יסודית של הנפש'  -או בניסוח עתיק יותר ' -אַל
ֶך']ֶ .[26הסתר פנימי כזה נתפס כהכרחי לביטולו
עוֹשׂה יְ ִמינ ָ
ֹאל ָך ֶאת ֲא ֶשׁר ָ
ֵתּ ַדע ְשׂמ ְ
הזמני של שלטון ההכרה הרגילה עם חוקיה וגבולותיה; ולמרות שהליכה מעבר
לאותה עצמיות מודעת אפשרית ביותר מדרך אחת ,אלה שלפנינו נמנות עם
הקדומות ביותר :השיר ,היין  -ושמא מזיגתם של השניים לכדי אקסטזה אחת:
חוֹלי ְל ַה ְר ִעישׁ ֶאת ֲח ֵמשׁ ַה ְפּ ָסגוֹת!
אַפּיל ִמ ְכ ִ
אָשׁ ִרי ִשׁכּוֹר! ִ
ְ
][27
ָתי ְל ַר ֵחף ַעל ַהגָּדוֹת ַה ְכּ ֻחלּוֹת!
ַאו ִ
ירי גָּמוּר! ֶא ְשׁאַג גּ ֲ
ִשׁ ִ
בעיני משוררים סיניים רבים שתיית היין הייתה דרך המלך אל הטרנס המיסטי,
והחל במאה ה 8-לספירה גם הפכה להצהרה של מרד בערכים חברתיים מקובלים.
שירתם נמנעה בדרך כלל מכל חיווי סמלי או מטאפורי ,אבל יינם הפך לסמל גם אם
המשיך להילגם כמשקה של ממש.
לעומת זאת ,בגלל האיסור הדתי ,יינה של השירה האסלאמית היה קודם כל יין
מטאפורי ,אף שמאחורי המטאפוריקה המיסטית הסתתרו גם פרקטיקות ממשיות
לגמרי .כסמל ,יין ההארה וההשראה של המשוררים הסופיים מתחיל במטאפורה
המתבקשת מסגולותיו  -שחרור מגבולות האני ,התמסרות לחוויה ותובנה; אולם
היין הזוכה לשבח בשירים אלה לא הסתכם ב'הארה הכימית' שמעניקים חומרים
משני תודעה ,אלא סימן אותה כרמז או כמבוא להיפקחותה הספונטנית של רוח
ַ
האדם .במובן זה ,בספרות המיסטית האצבע המטאפיזית שכונתה 'יין' הצביעה
תמיד על האל ,ולדיוקו של עניין  -על החוויה המיסטית עצמה ,על התפשטותה של
העצמיות אל מעבר לגבולותיו של האני הרגיל' .מקורם האלוהי' של השיר והיין
מצביע על החוויה המטאפרסונלית שבכוחם להעניק ,ועל כן ,באותו מינוח מטאפיזי,
אם היין הוא חזות האל ,הרי אין פלא שהשירה היא 'יין האלוהים' או לכל הפחות
'יין השטן'.
פורסם במוסף הספרות של עיתון "הארץ"
] [1המשתה  ,176בתרגום מרגלית פינקלברג )חרגול .(2001
] [2אנקראון ,קטע  .356 bקטע זה ושאר קטעים שלא צוין שם מתרגמם – בתרגום אמיר אור.
] [3אודיסיאה א'  ,340-337בתרגום שאול טשרנחובסקי.
] [4אנקראון ,קטע 356 a
] [5סאפפו ,קטע 2
] [6אלקאיוס ,קטע 346
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] [7אנקראון ,קטע ) 396מתוך 'תשוקה מתירת איברים' ביתן (1993
] [8אלמוני ,סכוליה 902
]" [9שיחות" ב' 8
] [10עומר ח'יאם ,רובעיאת
] [11שמואל הנגיד ]קלא[
] [12אבן עזרא
] [13ע' "המשוררים האנקריאוניים" בתרגום דוד וייסרט ,עמינדב דיקמן וטלי סילוני ,בהליקון  ,18רשות היחיד ב'.
] [14קטע זה ושאר קטעים שלא צוין שם מתרגמם – בתרגום המחבר.
] [15לוח י"א  ,73בתרגום שאול טשרנחובסקי.
] [16ישעיהו כ"ב 13
] [17שמות ל"ב 6
] [18הושע ד 11
] [19שם ב 5
] [20רש"י ,על פי סנהדרין ט' ובראשית רבה.
] [21תהלים ק"ך 15
] [22ריגוודה ח'8-7 ,79 ,
] [23שם3 ,48 ,
סק ְל ְד ְס ְק ַר ָפּ ַמאל 2
]ַ [24
] [25ריגוודה ח'1 ,79 ,
] [26הבשורה על פי תומא ס"ב )כרמל (1992
] [27לי בו ,בתרגום דן דאור בתוך " 41שירים סיניים" 1977

אנדרי פישהוף

בחדר המדרגות
דוֹלים
ַה ְדּ ָב ִרים ַהגְּ ִ
ִמ ְת ַר ֲח ִשׁים ַבּ ֲח ַדר ַה ַמּ ְד ֵרגוֹת
ֵבּין ַהקּוֹמוֹת
ְבּאוֹר ַה ִנּ ְכ ֶבּה
ָכּל ָח ֵמשׁ ְשׁ ִניּוֹת
ָשׁם ִמזְ ַדּוְּ גוֹת
רוּחוֹת ָה ְר ָפ ִאים ֶשׁל ָה ֲא ָהבוֹת ַה ִנּ ְס ָתּרוֹת
ֵבּין ַה ְשּׁמוּעוֹת
דּוֹנים ְל ַמ ֲא ַסרַ -בּיִ ת
ִמ ַמּ ֲא ַרב ַה ִנּ ִ
יר ָתם ֵהם
ְבּ ִד ָ
ָחיד
ָשׁם ִנ ְמ ָצא ַה ִמּ ְק ָלט ַהיּ ִ
ֵמ ְר ִעידוֹת ֲא ָד ָמה
ַה ַמּכּוֹת זוֹ ַבּזּוֹ
ירה
ְבּיֵאוּשׁ ַה ִסּ ָ
ֶרת
ַה ִמּ ְת ַעוּ ֶ
ֻל ָחן
ִמ ִמּ ְשׂ ַחק – ַהפּ ְ
ישׁים
ֶשׁל ַה ְכּ ִר ִ
ָשׁם ֵתּ ַבת ַהדֹּאַר
יעים
ְל ִמ ְכ ָתּ ִבים ֶשׁלֹּא ַמ ִגּ ִ
אוּלי
ַ
ִנ ְב ָל ִעים
לוּמים –
ְבּ ַת ְשׁ ִ
יּוּמנוּ
ֵאין-סוֹף ְקנָסוֹת ַעל ִק ֵ

צילום :אריאל סימקין
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דודי בן עמי

יין ואהבה
ארבעה מרובעים
למיניאטורות פרסיות עתיקות

מלכודת
ית ַריַ ,ר ְך וְ ַע ְק ָשׁן
תוּחים ִבּי ֵמ ָ
ְכּ ָבר ְמ ִ
ָשׁן
ֵיני י ָ
ְדּ ַבשְׁ ,פּ ִרי ָו ֶל ֶחם ְבּג ִַנּי ,י ִ
ָלה
ַציָּדַ :מ ְלכּ ֶֹדת יְ ָפ ֵאר ָלאַיּ ָ
שּׁוֹשׁן
יע ְך ִעם ַה ָ
מוֹתי .לוּ יִ ָפּ ַקח ְגּ ִב ֵ
ְכּ ִ
איור בספר שירה  -איספאהן – המאה ה17-

אשה ומראה
ָפה!
ָתיֵ ,א ִלי  -הוֹ ָמה י ָ
ָפה ַר ְעי ִ
ַכּ ָמּה י ָ
יפה
יּוּך ֶשׁל ֵחן אוֹ ְל ִט ָ
יך ֵא ַלי ִח ְ
וְ לֹא ַתּ ְשׁ ִל ְ
אָביא
יראז ִ
גוּפהּ ,יֵינוֹת ִשׁ ָ
ְמ ִשׁיִ -סין ְל ָ
צוֹפה
אַל ָלה! ִ -בּי ֵאינָהּ ָ
ַרק ַה ַמּ ְראָה! ְבּ ְ
רי ָזה עבּאסי – איספאהן ,סוף מאה 16

תשוקה
שׁוּבה
ילי סוּת ִמ ְשׁ ֵי ְך ִבּ ְמ ָ
בּוֹאי ַה ְפ ִשׁ ִ
ִ
אַה ָבה
ֵךִ ,נ ְשׁ ָכּר ֵמ ֲ
ַמ ִתּי יֵיןַ -גּנּ ְ
ָלג ְ
רוּצ ְך ָה ַר ְך
ְל ֵעת ֶא ְג ַהר ַעל ֵס ֶתר ֲע ֵ
ִל ְקטֹף ִפּ ְר ֵח ְך ,יָבוֹא ִנ ָצּן ַבּ ֶלּ ָה ָבה

רי ָזה עבּאסי – איספאהן ,סוף מאה 16
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שלישיה עם ירגזי
ִא ְשׁתּוֹ ִתּ ְמזֹג יֵינוְֹ ,שׁנִ יָּה ְכּ ָבר יְ ַל ֵטּף
שׁוֹטף
דּוֹדי ַהיּ ְַרגָּזִ י ֵמ ַעל ְבּ ִשׁיר ֵ
ְלקוֹל ֵ
יתר ֲע ֵלי ַק ְשׁתּוֹ
ֶבר דּוֵּ -מ ָ
אַשׁ ֵרי ַהגּ ֶ
ְ
רוֹדף
עוּתהּ ַחדֵ -חץ אוֹנוֹ ֵ
ַגּם זוֹ ַגּם ְר ָ
אסכולת ֶה ָראת' – המאה ה .15-על כריכת ספר
הרובעיאת )מרובעים( נכתבו לציורי מיניאטורות עתיקות שנאספו מאתרי אינטרנט איראניים.

אלישבע גל

כמתאבלת
ִק ְב ִרי ְפּ ָח ַדיִ ְך ְבּע ֶֹמק בּוֹר
בּוֹטים
ֶפּן יָשׁוּבוּ ֵא ַליִ ְך ִ
ֻמּים.
ַאי ִ
וֲ
אַבּ ֶלת
חוֹרים ְכּ ִמ ְת ֶ
ִל ְב ִשׁי ְשׁ ִ
אַבּ ֶלת
ְכּ ִמ ְת ֶ
ִע ְק ִרי ֶפּ ַרח ִמ ִלּ ֵבּ ְך
חוֹרה
ֲח ַב ֶצּ ֶלת ְשׁ ָ
לוּלית ָה ֲא ָד ָמה
יחי ַעל ְתּ ִ
ָה ִנ ִ
ַעל ָה ְרג ִ
ָבים ַה ְמּ ַכ ִסּים
ְמ ַכ ִסּים ְכּ ֵאםְ ,כּ ִא ָמּא,
ְכּ ִא ָמּא ֲא ָד ָמה
יך
ֲא ָד ָמה ְבּ ִפ ְ
יך
ְלשׁוֹןֵ -אם ְבּ ִפ ְ
ימה
ְמ ַל ֶח ֶכת ֵא ָ
ֻלּם
ַעד ְפּ ָח ַדיִ ְך כּ ָ
דּוּמה
ַעד ְפּ ָח ַדיִ ְך ָ
דּוּמה ִק ְב ִרי ְפּ ָח ַדיִ ְך.
ָ

למצגת שיריה של אלישבע גל מתוך ספרה החדש "איש עולם"
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אלישע פורת

התקבלות מאוחרת
על ספרו האוטוביוגרפי של המשורר טוביה ריבנר חתן פרס ישראל לשירה 2008

"חיים ארוכים קצרים"
ספרו האוטוביוגרפי של טוביה ריבנר ,המשורר בן ה ,82-הוא גירסה עברית ,משופרת
ומעובדת ,לגירסה המקורית שנדפסה בגרמנית .המו"ל הגרמני של שירי ריבנר ,ביקש
ממנו ספר זכרונות על חייו ,בגרמנית .ספר זה,
בגלגולו העברי ,שהמחבר עצמו הלבישו בלבוש
העברי ,הוא הספר המונח כעת לפני הקורא.
"חיים ארוכים קצרים" הוא ספר מעניין ומאתגר
במיוחד .וזאת בשל כמה סיבות ונקודות תצפית.
ראשית ,התרבות הגרמנית המודרנית ,ובעיקר השירה
הגרמנית ,כמעט ואינן מוכרות לקורא העברי .הספר
הזה טבול כולו ,מראשיתו ועד סיומו ,בהדים ,בני
הדים והדהודים מהתרבות הגרמנית ,מהשירה
הגרמנית ,ומהלשון הגרמנית.
שנית ,בשל הפנומן ,התופעה התרבותית יוצאת
הדופן ,של טוביה ריבנר המשורר ומעמדו בסצינת
השירה העברית הישראלית העכשווית .חרף שנות
כתיבתו המרובות ,חרף ספרי שירתו הלא-מעטים,
חרף הביקורות המצויינות שזכו להן ספריו ,חרף
היותו מקורב לכמה משוררים מאד מוכרים בעולם
השירה העברית – הרי שירתו של טוביה ריבנר לא
זכתה אף פעם לעמוד בקידמת הבמה השירית בארץ.
והנה ,לאחרונה ,דווקא לעת זקנה ,בגיל  ,82נראה שפטיש שירתו המוצנע מוצא לו
סדן התייחסות הולם .רפי וייכרט ,המשורר המתרגם והמו"ל ,לא רק שטרח והוציא
בהוצאת "קשב" לשירה את "חיים ארוכים קצרים" ,אלא שגם הוציא לאור ,לפני זמן
לא רב ,ספר "מסכם" כביכול ,משירתו של ריבנר.
התופעה הזו ,של "התקבלות מאוחרת" ,יש בה תמיד משהו מרגש .מעין "צדק פואטי
מאוחר" שהתגשם .אפילו מעין "נקמת המודחים" ,רוצה לומר :הנה שכחתם אותנו,
הנה הדירותם אותנו ,הדחתם אותנו משולחן שירתכם .אבל אנחנו עודנו כאן .ונהיה
גם אחרי שאתם ושירתכם האופנתית ,הרדודה ,תישכח איתכם .ראינו בהשתאות
מסויימת ,תופעה מעין זו ,בשנות השבעים למאה שעברה ,אצל המשורר המנוח
אבות ישורון ,וחבורת "סימן קריאה" בהנהגתו של מנחם פרי .איך הוחזר ,בדרך פלא
ממש ,משורר נידח ,עזוב ומזולזל ,אל מרכז הבימה השירית .בזכותה ובזכות
התגייסותה של חבורת מעריצים צעירים.
ראינו בהשתאות מסויימת ,תופעה נוספת מעין זו ,לא מזמן ,בין משורר היידיש
הגדול אך הלא-מוכר ,אברהם סוצקבר ,ובין חבורת מעריציו ,שוחרי שפת יידיש
ותרבותה .הסתייגותו רבת-השנים של סוצקבר מהלשון העברית ,דבקותו דווקא
בלשון היידיש שאבדה ,הן שהקנו למשורר הזקן את הקסם ואת כוח המשיכה של
לבבות מעריצי שירתו הצעירים ממנו בשנים רבות.
קשה לנחש וקשה לדעת האם נסיון "ההתקבלות המאוחרת" יצלח במקרה של
טוביה ריבנר ,כמו שצלח במקרה של אבות ישורון .אבל עצם הנסיון הזה ,עם טעם
לוואי פאתטי ובלעדיו ,להשיב "מודחים" אל שולחן אבותיהם ,אל שולחן הכבוד של
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השירה העברית הנוכחית ,הוא כשלעצמו שובה לב מרגש ומעורר עניין.
שלישית ,הספר מעניין ומאתגר גם בשל צורת הכתיבה של ספר אוטוביוגרפי מיוחד
זה .זו אינה כתיבה שיטתית .זו אינה כתיבה לינארית או מתוארכת .זו אינה כתיבה
הנעה עם חייו של המשורר מלידה ועד שיבה וזקנה .ריבנר בחר בצורת כתיבה
שונה :קופצנית ,תוזזנית ,עם הבזקים-לאחור מרובים .אפשר בהחלט לקרוא לה
כתיבה אסוציאטיבית ,הקשרית ,נובעת מתוך הזכרון ואל הזכרון .אבל היא בהחלט
גם כתיבה ממושמעת .ההוכחה לכך היא הרגשתו של הקורא ,שבתום קריאת הספר
הוא חש שיש איזה הגיון פנימי בפרשת החיים שנגולה לעיניו .למרות הכאוס
כביכול ,למרות השרירותיות של הזכרון ,מובהרים חיי המחבר .מוארים ומאירים
היטב את שירתו .נותנים טעם ואולי גם צידוק ,ואפילו תקווה שבדיעבד ,לחייו
הארוכים שאולי כבר ניצבים על סף סיומם.
חניכות שנקטעה
טוביה ריבנר נולד למשפחה יהודית סלובקית ,בשנת  .1924הוא גדל בתוך יהדות
סלובקיה הפתוחה והנוטה להתבוללות ,שהיתה קשורה בטבורה לתרבות הגרמנית.
אותה תרבות שהופצה על ידי שרידי קיסרותו של הקיר"ה ,באימפריה האוסטרו-
הונגרית .חלקים אחרים של יהדות סלובקיה גדלו בחיקה של התרבות הסלאבית
דווקא .עם זיקה רצינית אל תרבותה של צ'כיה השכנה ,מעצמה תרבותית בפני
עצמה .כך למשל ,מספר טוביה ריבנר על דמות מופלאה שהשפיעה עליו בנעוריו.
הלא הוא אריה-ליאופולד פרידמן-להולה ,מי שלימים היה בין מייסדי הקולנוע
הישראלי .האיש שהיה מבורך בכשרונות במידה יוצאת דופן :הוא היה במאי ומחזאי,
תסריטאי ומתרגם ,משורר וסופר ,ואפילו צייר ומנגן במנדולינה – היה מבוגר בכמה
שנים מריבנר .הוא הבחין בנטיותיו האמנותיות ,ויעץ לו "להכשיר עצמו כצלם-
קולנוע ,ובפראג קיים בית ספר מצויין .מדוע לא יצא מזה כלום ,אינני זוכר".
והנה ,מוטיב ה"חונכות האמנותית" ,שהוא מוטיב חשוב אצל כל יוצר ,נקטע אצל
ריבנר באכזריות ,בשל הכיבוש הנאצי ובריחתו-עלייתו הבהולה לארץ ישראל .הוא
לא זכה להשלים את תקופת חניכתו בשנים שהיה חייב לעשות כן .ההיסטוריה
היהודית העקובה מדם שלחה ידה הארוכה אל חייו ואל הליכי התבגרותו כאמן .הוא
ניצל בשנת  ,1941כשעלה כנער ,כמוהו כאלפי נערי "עליית הנוער" ,כאשר הפרידה
מהוריו שנותרו מאחור ,על הרציף בברטיסלבה ,בסלובקיה הפאשיסטית ,היתה
פרידה אחרונה .הוא לא זכה לשוב לראותם .המחזה המוכר הזה ,צובט הלב הזה,
המכאיב כל כך ,חוזר באין ספור סיפורי הניצולים של עליית הנוער :ההורים
הנפרדים מבנם בן השש עשרה או השבע עשרה ,ברציפי תחנות הרכבת ,רכבת
אחרונה כמובן ,בוינה או בברטיסלבה או בפראג .וגם הבנים וגם ההורים – וגם
אנחנו ,הקוראים שממרחק השנים – כולם יודעים וכולם מבינים בוודאות נוראה:
הם לא יזכו להיפגש שוב!
מקטיעת חניכותו האכזרית של ריבנר ,צמחה לימים ידידותו עם כותבי הגרמנית
הבוגרים ממנו ,כאן בארץ .ורנר קראפט ,אריה לודוויג שטראוס ,ואפילו לאה
גולדברג .בסיפור חייו יש לא רק "התקבלות מאוחרת" ,אלא גם "השלמת חניכות"
מאוחרת .ריבנר מקדיש קטעים רבים ויפים בספרו ,ליחסיו הקרובים עם שלושה
אלה ,שלושה "חונכים" מאוחרים .גם ורנר קראפט וגם אריה לודוויג שטראוס וגם
לאה גולדברג ,ופרשיות מחייהם ,מוארים מכיוון לא מוכר ולא צפוי ,גם הם ,ככותבי
גרמנית אחרים בארץ ,לא הוכרו אף פעם כראויים להתייצב במרכז הבמה
הספרותית.
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חייו מלאי האבדנים
טוביה ריבנר איבד בשואה את כל משפחתו שנותרה בסלובקיה הכבושה .זהו אבדן
ראשון מתוך שרשרת אבדנים שהכתה בו וליוותה את מהלך חייו הבוגרים .גורלם
המר של יקיריו חילחל אל שירתו .אבל האיש ,שיש בהחלט קווים "איוביים" בחייו,
לא נגרר לרגע אל שירת הקינה .אל תינוי כאביו וצרותיו .לא רק שלא נפל אף פעם
להוויה המתלוננת שנהוג לכנותה "קינת המהגר" ,אלא שגם לא נפל לנוסחי קינה
אחרים .שירתו מתייצבת מול האסונות שפקדו אותו ,בקור רוח ,בריחוק אמנותי
מהמם .בנסיון חוזר להפוך את המוות ,שנמצא כמעט בכל יצירה משלו ,למרכיב
אמנותי בסיסי .כך נהג המשורר גם כשנהרגה אשתו הראשונה ,עדה ,בתאונת דרכים
מחרידה ,והותירה אותו עם תינוקת קטנה .וכך נהג גם כשאיבד את בנו מורן,
בג'ונגלים של דרום אמריקה.
המוות קיים ונוכח בכל יצירה משלו .לפעמים נוכחותו מלאה ומורגשת ,ולפעמים
חמקמקה ובלתי מורגשת .אבל תמיד הוא מישיר מבטו השירי אליו .הוא מנסה
להפכו ,בעל כרחו ,ובניגוד לטבע האדם ,לחלק ממרכיבי היצירה האמנותית .ואולי
בדרך זו של הכתיבה ,של הצילום האמנותי ,להפכו לאבר חי מהחיים הנמשכים.
אירופאי במזרח התיכון
תמונת העטיפה של הספר "חיים ארוכים קצרים" ,היא צילום נהדר בשחור-לבן משל
ריבנר עצמו .שדרת עצים עירומים וקפואים ,טבולים בלובן השלג ,ניצבים ליד גדר
מתמשכת ,באיזו שדרה אירופית ,שדרה קיימת אך גם נחלמת .בצילום העטיפה
מטיח ריבנר בקורא ,בישירות ובבוטות ,ללא השהיות מיותרות ,את ה"אירופאיות"
שלו .השירה שכתב ,לאחר שהחלים מ"הלם ההגירה" שלו ,הלם שנמשך כתריסר
שנים ,שבהן כתב רק בגרמנית! השירה העברית שכתב ,צילומי הארץ והקיבוץ
שצילם ,ממחישים בחוזקה ובעוצמה את ההתבדלות שלו .הוא מטיח את אמנותו
כאומר :אתם ,הקוראים שלא הבינו את שירתו ,אתם הקוראים שלא עמדתם על חן
שירתו ועל מעלותיה; אתם שלא הבנתם את אמנותו הפלסטית ,אתם הצופים
השקועים עד צוואר בים-תיכוניות המיוזעת והקולנית שלכם ,בהכלאה המוזרה של
תרבות עברית "אוסטיודנית" ,מזרח אירופית ,עם ההוויה הפלשתינית; אתם לא
תגזלו מהמשורר את הכרת ערך עצמו ,את אמונתו במעלתה הגבוהה של שירתו,
אתם תוכרחו לבסוף להכיר באמנותו האירופית במיטבה .תרצו ,תקראו לה אמנות
"מרכז אירופית" .תרצו ,קראו לה אמנות "גרמנית למהדרין".
ריבנר מתייחס בספרו פעמים אחדות אל עניין ה"שונות" האישית והאמנותית שלו.
דווקא כאן ,ניתן אולי ,בדוחק ,להשוות ולמצוא קווי דמיון אחדים בין יצירותיו,
לאלה של "מהגרים בעל כורחם" אחרים .כמו אהרון אפלפלד ,דן פגיס ,מנפרד
וינקלר ואחרים .אבל שוב ,כמו ביחסו אל חייו מלאי האבדנים ,גם כאן אין טיפת
רגשנות מיותרת .אין שמץ של "קינתיות" .וזה בהחלט מעניין ומאתגר ,ומושך את
לבו של הקורא .אמנותו של ריבנר מבליטה מאד את הריחוק מהוויות היומיום .את
"אי-הכניעה" ליומיום ,את הנסיון ליצור משהו "אובייקטיבי" לגמרי ,כביכול .שלא
יעלו ממנו ריחות המזרח ,ושלא יישמעו ממנו צריחות המואזינים ותיפופי ההורה,
ושלא ייראו בו צבעי האבק החמסיניים.
צילום העטיפה של ספרו ,הוא גם מעין סמל יפה להתקבלותו הברוכה בקהילת
השירה והתרבות הגרמנית .כשם שכאן אינו נקרא ואינו מוכר ,ממש כך הוא מוכר
ונקרא בגרמניה .דווקא שם הוא זכה – ועודנו זוכה – לכיבודים רבים וחשובים .הוא
זוכה בפרסים ,הוא נבחר לאקדמיות חשובות ,תרגומיו ליצירת עגנון לגרמנית מאד
מוערכים ואף נמכרים היטב .שיריו נדפסים בבמות החשובות ביותר ויוצאים לאור
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בהוצאת ספרים מכובדת .הוא קנה לו ידידים ידועים בספרות הגרמנית .מאלה הוא
מרבה לספר בשבחו של המחזאי השוויצרי הידוע פרידריך דירנמט ,ועל מסכת
הידידות והקירבה שנתפתחה ביניהם .מסתבר שקיים פער גדול בין התקבלותו של
ריבנר ,כמשורר חשוב ומוכר בלשון הגרמנית – לבין אי-התקבלותו ,לפחות עד
לאחרונה ,כמשורר חשוב ומוכר בשירה העברית החדשה.
חייו בקיבוץ ועבודתו כמורה לספרות
דווקא שני פרקים שלא נכתבו אלה :על חייו במשך כל שנותיו בארץ בקיבוץ
מרחביה שבעמק יזרעאל; ועל עיסוקו רב השנים ומקצועו כמורה לספרות ,מותירים
בחשכה צדדים נוספים באישיותו של המשורר .לקורא יש הרגשה שאלה הם שני
פרקים שריבנר מעוניין במכוון ל"דלג" מעליהם .להתעלם מהם .נכון ,הוא מזכיר
אותם ,חרף בעיות רבות בהן נתקל ,הן בקיבוץ והן בהוראת הספרות ,אבל הוא אינו
מרחיב בהן כנדרש .בהקשר לאלה ,יצר הסקרנות של הקורא העברי לא בא על
סיפוקו .איך התמודד עם חיי השיתוף בקיבוץ הנוקשה של שנות החמישים
והששים? האם היה זה מזלו-לטובה ,שקרתה התאונה הנוראה ,שאחריה "שוחרר"
לכל חייו מ"עול" העבודה הגופנית ,ופנה ללימודי הספרות? קודם בבית הספר
המקומי במרחביה ,ואחרי כן כיהן כפרופסור לספרות באוניברסיטת חיפה?
ריבנר מספר ,וזהו פרק ממש מלבב ,על עבודתו כרועה צאן בקיבוץ .עיני המשורר
החדות שלו ,מבט הצלם החריף שלו ,עושים נפלאות גם לתיאורי העבודה הקשה
בדיר הצאן .היציאה הרומנטית לשדות המרעה ,השהייה הממושכת בחברתן של
הרחלות ,התנהלות העדר ,תגובת הרועים ועוד .ושוב עולה ,כמאליה ,ההשוואה
הבלתי-נמנעת ,אל סיפוריהם ושיריהם של יוצרים קיבוציים אחרים .ציירים ,פסלים,
סופרים ,הוגי דעות .משום מה התנקזו אנשי רוח רבים אל עדרי הצאן .הכל היה שם
ובמרוכז :הרומנטיקה החלוצית על כיבוש הארץ ,הכנעת הטבע ,זיהוי פרחים
ועופות ,סדר יום משוגע של "לא יום ולא לילה"; ובעיקר ,היתה אפשרות לנצל את
השעות החופשיות ליצירה אמנותית.
משבר העבודה הגופנית ,ההסתגלות לעבודה ,היוו רק חלק קטן מאותן תריסר שנים
של הלם העלייה .שנות "הסתר הפנים" של ריבנר .באותן שנים ,של כתיבה אדוקה
ודווקאית בלשון הגרמנית ,השלים את חניכותו שנקטעה .האם העלה את כל אלה
בפני תלמידי הספרות שלו ,באוניברסיטת חיפה? האם ניסה ל"אזן" בהוראתו ,את
היחס אל היוצרים ה"מודחים" ,יוצאי התרבות הגרמנית? שלא השתלבו בזרם
הראשי של שירת היישוב? חבל שהוא לא הרחיב על כך בספר .ומה שעוד חבל,
שהוא התייחס אל פרשת יחסיו עם המשוררת לאה גולדברג רק במשורה .כאילו כפה
על עצמו איפוק מכוון .בפרשת יחסיו ההדוקים איתה ,יכול היה לא רק להרחיב אלא
גם להאיר פינות שלא נחשפו דיין.
ריבנר גם לא הרחיב דיו בספר על מקורותיו העבריים .הוא לא טרח לפזר את
ההרגשה המלווה את הקורא ,שהעברית במובן ידוע היתה בשבילו "לשון תותבת",
לא טבעית .גם בקיאותו במקורות ישראל בכלל לא מצאה ביטוי הולם לא בספר
אבל גם לא בשירתו .אפשר ודווקא דבריו על החוסרים הללו היו מסבירים יותר
מאשר שתיקתו בעניין.
כן ,יש עוד כמה וכמה דברים ,שהקורא רוצה לדעתם בסוף הקריאה בספר המאתגר
הזה" ,חיים ארוכים קצרים" .לא כל קורא הוא מספיק אמיץ כדי לשאול ישירות את
המשורר למה התכוון .אבל אפשר שאותו "חסד" מופלא ,חסד "ההתקבלות
המאוחרת" ,הוא שישפיע בעתיד מטובו גם על כתיבת המשך לדברים .ובהם נגיעות
בנושאים מוקשים ,שלא הספיק לגעת בהם בספר הזה.

26

טוביה ריבנר

השמות האלה
ְשׂ ֵדה ָה ְר ִאיָּה ֶשׁ ִלּי ְמ ֻצ ְמ ָצם.
הוֹל ְך וְ ָק ֵטן.
חוּג ַה ַמּ ָכּ ִרים ֵ
יהם
יעים ֲע ֵל ֶ
מּוֹד ִ
ֶאת ַה ֵשּׁמוֹת ָה ֵא ֶלּה ֶשׁ ִ
עוֹלם.
וּב ֶטּ ֶלוִ יזְ יָה לֹא ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֵמ ָ
ָבּ ַר ְדיוֹ ַ
צוֹרב
אָז ָל ָמּה ֵהם ְכּמוֹ ִס ְר ָפּד ֵ
תּוֹק ִעים ִלי ִמ ַתּ ַחת ַל ֻח ְל ָצה?
ֶשׁ ְ
ַה ַטּ ַעם ִמ ְשׁ ַתּנֶּהַ ,ה ָלּשׁוֹן ִמ ְשׁ ַתּנָּה.
אַח ֶרת
כּוֹת ִבים ֶ
ַהיּוֹם ְמ ַד ְבּ ִריםְ ,
אַח ֶרת.
אַח ֶרתְ ,מ ַב ִלּים ֶ
ִמ ְת ַל ְבּ ִשׁים ֶ
נוֹל ִדים ֲח ָד ִשׁים ַל ְבּ ָק ִריםֲ ,א ָבל
מוֹנים ָ
ִפּזְ ִ
לוֹמר ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה
ֶא ְפ ָשׁר ַ
שׁוֹמ ַע ,שׁוּב וְ שׁוּבֵ ,שׁמוֹת ז ִָרים
ֲא ִני ֵ
מוֹצא.
יקה ְללֹא ָ
אוֹתהּ ְשׁ ִת ָ
דּוּךָ ,
וְ ָת ִמיד אוֹתוֹ ַה ִדּ ְכ ְ
ַע ְכ ָשׁו גַּם ַמ ְר ִאים ֶאת ַה ָפּ ִנים.
ִאם ֶאזְ ְכּ ֵרם עוֹד ָה ֶע ֶרב
כוּחיםֶ ,בּ ֱא ֶמת.
ָמ ָחר ְכּ ָבר יִ ְהיוּ ְשׁ ִ
ִאי ֶא ְפ ָשׁר ֶשׁיִּ ְהיֶה ְק ָצת ֶשׁ ֶקט?
אָדם לֹא ָיכֹל ִל ְשׁמֹ ַע ֶאת ַע ְצמוֹ
ֲה ֵרי ָבּ ַר ַעשׁ ַהזֶּה ָה ָ
אַחר?
ישׁהוּ ֵ
יך יִ ְשׁ ַמע ִמ ֶ
ֵא ְ
ִאלּוּ י ְָדעוּ ֶאת ַה ָצּפוּי ָל ֶהם
לוֹמר עוֹד ַמ ֶשּׁהוּ?
רוֹצים ַ
ָהיוּ ִ
אָדם ִל ְפנֵי מוֹתוֹ?
לוֹמר ָ
רוֹצה ַ
ָמה ֶ
לוֹמר ִמ ְמ ָט ִרים וְ ֶשׁ ֶמשׁ
יוֹם ַס ְג ִריר ַהיּוֹםְ ,כּ ַ
בוֹאים
ִמ ְת ַח ְלּ ִפים ָכּל ָה ֵעתְ ,כּ ִאלּוּ ְמ ַשׂ ֲח ִקים ַמ ֲח ִ
פּוֹשׁ ַעַ .פּ ַעם ַה ָשּׁ ַמיִ ם
רוֹד ִפים ֶאת ַה ֵ
אוֹ ְ
זוֹה ִרים
וּפ ַעם ֲ
ַמ ֵרי ֲא ֵפ ִליםַ ,
קוֹד ִריםְ ,לג ְ
ְ
זוּלת ַהזּ ַֹהר.
ְכּ ִאלּוּ לֹא ַקיָּם ְדּ ַבר ַ
ַלּה ֶכּ ֶתם ַעל י ִָדי
וּמג ֶ
ֲא ִני ֵמזִ יז ֶאת ֵעינַי ְ
שׁוּם ָדּ ָברְ ,ס ָתם ֶכּ ֶתם ָק ָטןֶ ,שׁ ִמּשּׁוּםָ -מה
אוֹתי
וּפ ְתאוֹם הוּא ַמ ְט ִריד ִ
לֹא ַשׂ ְמ ִתּי ֵלב ֵא ָליו ק ֶֹדם ִ
יח.
ַסּה ֲא ָבל לֹא ַמ ְצ ִל ַ
ַסּה ְל ָה ִסיר אוֹתוְֹ ,מנ ֶ
ַא ִני ְמנ ֶ
וֲ
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יוסי גמזו

ַק ְנ ָט ַטת נ ְֶג ָבּה
וּשמוֹנֶה:
אַר ָבּ ִעים ְ
יוּליְ ,שנַת ְ
ִתּ ְש ָעהָ -ע ָשׂר ְבּ ִ
ְבּרֹאש ִמ ְג ַדּלַ -ה ַמּיִ ם ַהגֵּא וְ ָה ֵעירֹם,
ִמ ֵבּין ִפּ ְצ ֵעי ַה ֶמּ ֶלטְ ,כּ ֵבין ִק ְר ֵעי ֻכּתֹנֶת,
ִנ ֶתּ ֶכת ְתּ ֵכ ֶלת ַקיִץ ְבּ ֶש ֶמש ַה ָדּרוֹם.
שוֹתת ַמ ְתוֶה עוֹד ֶאת ְת ָעלוֹתַ -ה ֶקּ ֶשר,
ָע ָפר ֵ
בּוּנ ֶק ִרים ֲע ַדיִ ן ֻמּ ִכּים ַכּ ַחבּוּרוֹת
ַה ְ
וְ נ ְֶג ָבּה ַה ְמּ ֻצ ֶלּ ֶקת
וְ נ ְֶג ָבּה ָה ִע ֶקּ ֶשת
עוֹלה ִמן ַהבּוֹרוֹת.
עוֹלה ִמן ַה ַמּ ְחפּ ֶֹרתָ ,
ָ
אַס ְט ָר ֶט ִגים
בוּע ק ֶֹדםֶ ,ט ֶרם י ְָדעוּ ָה ְ
ָש ַ
ָמ ָרה ִהיא א ֶֹמר ִל ְהיוֹת אוֹ ַל ֲחדֹל,
ַה ִאם גּ ְ
אַך לֹא ִנ ֶתּ ֶקת,
צוּעה ְ
סוֹר ֶרתְ ,פּ ָ
וְ ִהיא ָע ְמ ָדה ֶ
ַבּ ְשּנֵיםָ -ע ָשׂר ַבּח ֶֹדשַ ,בּ ַסּ ַער ַהגָּדוֹל.
יטה ֵה ֵח ָלה,
ָ ..ה ְי ָתה ָש ָעה ֶשל בּ ֶֹקר וְ ַה ְפּ ִש ָ
ָאש:
פּוֹל ֵטי ֵח ָמה ו ֵ
פּוּהְ ,
דוּדי ִמ ְצ ִרים ִא ְג ָ
ְג ֵ
ֶיה ,וְ ִהיא ִכּ ְב ַכףַ -ה ֶקּ ַלע -
ְגדוּד ִ - 9מ ְלּ ָפנ ָ
ִמן ַה ִמּזְ ָרח ְ -גּדוּד ,2
ִמ ַמּ ֲע ָרב ְ -גּדוּד .6
דוּדי ִמ ְצ ַריִ ם
ָעז ֵבּין ָכּל ְגּ ֵ
אַכזָר ו ַ
ְגּדוּד ָ :9ה ְ
ֶש ִנּ ָצּ ִנים מוּלוֹ ִהיא ַכּ ֶשּׂה ֶאל מוּל ַפּ ְנ ֵתּר,
ֶש ַעל ִגּ ְב ָעה ָ 69עט ְלטוּש ִשנַּיִ ם,
וּל ַכ ֵתּר,
שוֹקק כֻּלּוֹ ַל ֶטּ ֶרףִ ,ל ְכתֹּש ְ
ֵ
ֶשיִּ ְתרוֹנָהּ ֶשל ְק ִשיחוּתוֹ גָלוּי ָכּאן ְל ָכל ַעיִ ן
ְבּ ָכל ָמקוֹם ִמ ְלּ ַבד ְבּנ ְֶג ָבּה
יוֹתר...
שוּחה ֵ
ַה ְקּ ָ
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מוֹני ֲע ַדיִ ן
אַל ִ
ַאצרָ ,ה ְ
ְגּדוּד ְ :6גּדוּדוֹ ֶשל נ ֶ
ָאגיבּ(
) ְק ִציןִ -מ ְב ָצ ִעים ָצ ִעירִ ,מ ְבּנֵי ַה ַגּ' ְמ ָעה ֶשל נ ִ
וּגדוּד ,2
דוּדיםְ ,גּדוּד ְ ,6גּדוּד ְ 9
ֹשת ַה ְגּ ִ
וּשל ֶ
ְ
שוֹא ִגים,
שוֹצ ִפים וְ ֲ
יהםְ ,
ְק ֵר ִבים ִמ ְשּל ֶֹשת ֶע ְב ֵר ֶ
צוּרה זוֹ ֶחנֶקֶ -מ ְל ָח ַציִ ם
ִל ְסגֹּר ַעל נ ְֶג ָבּה ְנ ָ
וְ נ ְֶג ָבּה  -גוּף ִא ֵלּםֵ ,אין ֵמ ִשיב ֵאש וְ ֵאין ֵמ ִגיב.
וְ אָזְ ,בּ ִה ְת ָק ְר ָבם ִל ְמ ַט ֲחוֵי ֶע ְשׂרוֹת ַה ֶמּ ֶטר,
ַפּ ָלם ַעל ְתּחוּם ַה ִמּינִ ימוּם ַה ַצּר,
וְ אָזְ ,בּ ִה ְתנ ְ
כּוּכיםִ ,מ ֵסּ ֶתר-
ְכּ ַר ַעם ִמ ָשּ ַמיִ םִ ,מ ֶח ְש ַכת ִ
בּוּנ ֶק ִריםִ ,פּ ְתאֹם ִנ ְק ָלע ַה ָצּר ֶאל ַה ֵמּ ַצר.
ַה ְ
יח
גּוֹב ִרים ַה ְמּ ָע ִטים ַעל ָה ַר ִבּיםַ ,ה ִטּ ַ
ִפּ ְתאֹם ְ
יל ְריָה ָה ַע ְר ִבית,
אַר ִט ֶ
אָמנָם ְבּ ֵאש ָה ְ
ִנ ְק ָלף ְ
יע
ָליָת ִמ ְגּדוֹת ַהנִּ ילוּס ְבּ ַמ ְפ ִתּ ַ
סוֹפג גּ ְ
אַך ְכּ ָבר ֵ
ְ
יס ְט ָראוֹת ַה ֶקּ ַלע ֶשל ִנינֵי ָדּוִ ד.
ֶאת ְבּ ַרד ַבּ ִלּ ְ
יעים ָצפוּףְ ,בּ ֶה ֶלם:
וְ הוּא ֻמ ֶכּהִ ,מ ְלּ ַבד ִבּ ְמ ַטרְ -ק ִל ִ
נוֹא ָשה
סוֹפסוֹף ִכּי ֲ
יך נ ְֶג ָבּהֶ ,ש ִנּ ְד ֶמה ָהיָה ְ
ֵא ְ
סוֹפית ְבּ ֵא ֶלם
יבה ֵאש ְכּמוֹ ִנ ְת ְק ָפה ִ
וְ לֹא ֵה ִש ָ
יה ְכּ ָבר ִבּ ְטוַח ַמ ְטּ ֵחי ִא ָשּה –
תוֹק ֶפ ָ
ַעד ֶש ָהיוּ ְ
ֶח ֶל ֶצת
גוֹרםַ -ה ַה ְפ ָתּ ָעה ,נ ְ
יך נ ְֶג ָבּה זֹאתִ ,בּזְ כוּת ֵ
ֵא ְ
ִל ְגבּוֹת ִמ ֶמּנּוּ ֶפּ ַתע ְבּ ִלי ַר ֵחם ֶאת חוֹבַ -ה ָדּם
קוֹצ ֶצת
צוּצה ֶש ֶאת ַש ְח ָצנוּתוֹ ֶ
ְבּ ִמין ִר ִבּית ְק ָ
אָדם.
ַבּ ְקּ ָרב בּוֹ לֹא ַה ַטּ ְנק ִנ ֵצּ ַחֶ ,א ָלּא ָה ָ
גּוֹב ֶרת
לּוֹחם ִעם גַּב ַל ִקּיר ֶ
יך ֵאיכוּתוֹ ֶשל ַה ֵ
ֵא ְ
לוּלי ִנ ְש ָקם,
פּוֹל ִשים וְ ִש ְכ ֵ
מּוּתם ֶשל ַה ְ
ַעל ַכּ ָ
עוֹפ ֶרת
יך ְבּ ִנגּוּד ְל ָכל ֶה ְגיוֹן ָה ֵאש וְ ָה ֶ
ֵא ְ
וּמאַזְ נֵי כֹּחוֹת ְמאֹד ִבּ ְל ִתּי ָשוִ ים  -זֶה ָקם,
ַ
מוּבנֶת,
ַשּם ְכּ ִמין ַפנְ ַטזְ יָה לֹא ֶ
וּמ ְתגּ ֵ
זֶה ָקם ִ
רוֹאה ַה ַשּ ַחר ֶש ִהוְ ִריד
ָש ָעה ֶש ַבּ ִמּזְ ָרח ֶ
ירק-סוּיְ ָדןַ ,מ ָמּש ִמ ֶנּגֶד ַל ַכּ ֶוּנֶת
יך מוּל ִע ַ
ֵא ְ
ֶנ ְח ַשׂף ַל ֶשּ ֶמש ִנ ְצחוֹנָהּ ֶשל ְס ָט ִל ְינ ְגּ ָרד ִע ְב ִרית.
" ַמ ֲח ִצית ַה ְגּדוּד ָה ְל ָכה ָשם.
ֲא ִני ַע ְצ ִמי ִנ ְפ ַצ ְע ִתּי",
יוֹמנוִֹ ,נזְ ָעם.
ַאצר ְבּ ָ
כּוֹתב אָז ַע ְבּ ֶדל נ ֶ
ֵ
וּב" ַת" ִתים",
וְ זֶה ָהיָה מוּל ַט ְנ ִקים ְ -בּ" ֶצ' ִכים" ְ
ַח ָל"ם.
וְ זֶה ָהיָה ִבּ ְפגּ ַֹע ִרמּוֹן ְבּגוּף ז ְ
וְ ק ֶֹדםֵ ,כּן ,עוֹד ק ֶֹדםִ ,בּ ְקלֹט ַק ָשּר ִתּ ְשדּ ֶֹרת
יבת "גִּ ְב ָע ִתי"ֻ " :מ ָתּר ָל ֶכם ִל ְנטֹש,
ֵמ ֲח ִט ַ
ַחנוּ ְ -כּ ִת ְגבּ ֶֹרת".
יפ ֶכם ְכּ ָברֲ .אנ ְ
ַח ִל ְ
ַחנוּ נ ְ
ֲאנ ְ
שוּב ָתהּ ֶשל נ ְֶג ָבּה ָ -שלוֹש ִמ ִלּיםָ .שלוֹש:
וּת ָ
ְ
ַחנוּ לֹא זָזִ ים!" ) ַמ ְש ָמע" :שוּם ִאיש לֹא יִ ְת ַפּנֶּה
" ֲאנ ְ
ָכּל עוֹד ִנ ְשאָר ַכּדּוּר ֶא ָחד ֶא ְצ ֵלנוּ ַבּ ָקּנֶה!!!"(
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ימי ַה ְקּ ָרב ַה ֶפּ ֶרא ...וְ נ ְֶג ָבּה ֶשל ַע ֶצּ ֶבת:
וִ ֵ
צוּעים.
ֶיהִ .ש ָשּהָ -ע ָשׂר ְפּ ִ
ֲח ֵמ ֶשת ֲהרוּג ָ
לוֹחםָ ,ח ֵברִ ,אישֶ -צוֶת,
ֵכר יִ ְצ ָח ק דּ וּ ְבּ נ וֹ ֵ ,
וְ ז ֶ
וּפצּוּיִ ים.
מוּרה לוֹ ְ
וּכ ֵאב ֶש ֵאין ְתּ ָ
ְ
וּגמוּל ִ
רוֹש ֶמת
וְ ֵקץ ְק ָרבוֹת ַה ֶנּגֶב וְ ַה ָדּרוֹםֶ .
יָד ַבּ ֲעלוֹןַ -ה ֶמּ ֶשקְ ,ס ָתם ָכּ ְךֵ ,בּין ְשאַר ְדּ ָב ִרים,
וּב ֵכןְ ,ל ֵעין ַה ֶשּ ֶמש
ְבּ ִמין ַפּ ְשטוּת ָמ ַק ְבּ ִריתְ " :
נוֹתרוּ ָכּאן ַעל ִתּ ָלּם עוֹד ֵא יֵ -א ֶלּ ה ֲח ָד ִרים"...
ְ
יוֹצ ִאים ִמן ַה ַמּ ְח ֶתּ ֶרת,
וְ זֶהוּ זֶהָ :כּ ֵעת ֵהם ְ
ֻסּרוֹת
בּוּנ ֶקרָ ,פּ ִנים ְמי ָ
יקים ֶשל ְ
בּוּצ ִנ ִ
ִק ְ
גּוֹחנוֹת ַעל ֶר ֶפת ֲא ֶשר ָהיְ ָתה ְל ֶט ֶרף,
ַה ֲ
וּב ְצרוֹרוֹת.
ֻקּב ִבּ ְפגָזִ ים ִ
ַעל לוּל ֲא ֶשר נ ַ
ֶח ְר ָכה ַעד ֵא ֶפר,
ימה ֶשל ֶדּ ֶשא ֶשנּ ְ
ַעל ֲח ִת ָ
בּוֹדד ֶש ֵמּ ֲאגַףַ -ה ִתּינוֹקוֹת שֹ ַָרד.
ַעל ִקיר ֵ
וּק ָצת ִמזֶּה י ְַנ ִצ ַ
ְ
קוֹבנֶר ֲע ֵלי ֵס ֶפר
אַבּא ְ
יח ָ
אָרד.
אַנ ַד ְר ָטה ֶשל ָ
פּוֹרט ְבּגוּש ְ
ָתן ַר ָפּ ְ
וְ נ ָ
וּליס ְתּ ֵכ ֶלת ֶשל ְש ֵמי ַקיִ ץ
יבּ ִדיס ְל ֵבין ג' ִ
וּשוּב ֵבּין ִא ְ
וְ חוּץ ִמן ַה ִמּ ְג ָדּל ָה ָרם ,נְ קוּבַ -ה ַה ְפגָּזוֹת
ָשם  -שֹ ְִריד ֶע ֶצב ַלח ְבּזָוִ יּוֹת ָה ַעיִ ן(
)וּפֹה ו ָ
יקה ָכּזֹאת.
רוֹא ָ
ֵאין אוֹת ִכּי ָס ֲע ָרה ָכּאן ִמין ֵה ִ
רוּח
טוֹרים ַבּ ַפ ְל ָחה וְ ַצ ְמּרוֹת ַמ ָטּע ָבּ ַ
ַרק ְט ַר ְק ִ
ירוּא ִטים ְל ָבּ ֶלט ִבּ ְמחוֹל ַה ַמּ ְמ ֵטרוֹת
וּפּ ֶ
ִ
כוּח
ֶכד ַמ ֲע ִלים ֶאת ָכּל ַהלֹּאָ -ש ַ
וְ ָסב ִעם נ ֶ
ְבּאוֹב ַה ִזּ ְכרוֹנוֹת ִמדּוֹר ִראשוֹן ִל ְשאַר דּוֹרוֹת.
אַל ַפּיִ ם ְשמוֹנֶה:
יוּלי ֶשל ְשנַת ְ
ִ ..תּ ְש ָעהָ -ע ָשׂר ְבּ ִ
ְבּרֹאש ִמ ְג ַדּלַ -ה ַמּיִ ם ַהגֵּא וְ ָה ֵעירֹם
סוֹקר ְבּעֹנֶג
ֶט ָראן ֵ
יבה ֶשל ו ֶ
ִנ ְש ָקף לוֹ רֹאשֵ -שׂ ָ
ֶאת ִקבּוּצוֹ ַה ִמּ ְת ַל ְב ֵלב ְבּ ֶש ֶמש ַה ָדּרוֹם.
זוֹכר ְבּ ֶש ֶקט ֶאת ְתּ ָעלוֹתַ -ה ֶקּ ֶשר
וְ הוּא ֵ
וּבּוּנ ֶק ִרים ֶשל ַפּ ַעםֻ ,מ ִכּים ַכּ ַחבּוּרוֹת,
ְ
וְ נ ְֶג ָבּה ַה ְמּ ֻצ ֶלּ ֶקת
וְ נ ְֶג ָבּה ָה ִע ֶקּ ֶשת
כּוּכים וְ ַהבּוֹרוֹת.
עוֹלה ֶאל מוּל ָפּנָיו ִמן ַה ִ
ָ
רוֹאה :עוֹד ָכּאן ִהיא,
וְ הוּא ֶ
רוֹאה :עוֹד ָכּאן הוּא,
וְ הוּא ֶ
וּב ָכל זֹאת :כֹּה שוֹנָה.
אוֹתהּ נ ְֶג ָבּהְ ,
וְ זֶהוָּ :
ָקנּוּ,
לוֹח ֶשתֵ " :כּןְ ,שנֵינוּ ְק ָצת ז ַ
וְ ִהיא ֵא ָליו ֶ
יבּיֵ ...כּןְ ,כּ ָבר ִש ִשּים ָשנָה"...
ִש ִשּים ָשנָהַ ,ח ִבּ ִ
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ָק ְנ ִתּי ֶבּ ַטח,
" ְש ֻטיּוֹת ",הוּא ָסחִ " ,ט ְפּשוֹנֶתֲ ,א ִני ז ַָפית ַעד ֶה ְפ ֵקרוּת"...
יטי :י ִ
אַתּ  -אַ-נוּ ַת ִבּ ִ
אַך ְ
ְ
ֲא ָבל ִמיָּד הוּא ָחש ִכּי ֶל ְחיוֹ ַל ָחה ְל ֶפ ַתע
ְ
וּכ ֵדי ֶשלֹּא ָל ֵתת לוֹ ַל ֵלּב ִל ְנהֹג ֵחרוּת
קוֹרא לוֹ ִמן ַה ֶפּ ַתח
ישּהוּ ְל ַמ ָטּה ֵ
ְכּ ָבר ִמ ֶ
יבת ַה ַמּזְ ִכּירוּת.
יש ַ
ָל ֶר ֶדת  -אוֹטוֹטוֹ ִ -ל ִ
יוֹרד ְבּ ֶש ֶקט
וְ הוּא ֵ
עוֹלה בּוֹ,
אַך ַמ ֶשּהוּ ֶ
ְ
ָדם,
בוּשה ֶש ֵהדָ -
קוֹלהּ בּוֹ לֹא נ ַ
ַאוָה ְכּ ָ
ִמין גּ ֲ
תוֹלה בּוֹ
ָכּזֹאת ֶשּ ַעם ָש ֵלם ֵמאָז ֵעינֵי ְפּ ִליאָה ֶ
אָדם
ְבּ ֶצ ֶדקִ ,כּי ָבּרוּר ֲה ֵרי ַכּיּוֹם ְל ָכל ָ
וּבנֵי דּוֹרוֹ וְ עֹז-רוּחוֹ ַהלֹּאִ -נ ְד ֶלה בּוֹ
ֶשהוּא ְ
ֻמּ ִנים ֶשל ָדּם.
ִה ְרוִ יחוּ ָכּל ִט ָפּה ֶש ָבּהּ ִבּ ְמז ָ
וּמ ְת ַענֵּג ָבּהּ
וְ ֵח ֶרף ָכּל ַצ ְלּקוֹת ַה ְקּ ָרב הוּא ָשב ִ
ירה ָס ִביב
טוֹרית זוֹ ֶש ַמּזְ ִכּ ָ
יס ִ
ַעל סוֹד ֱא ֶמת ִה ְ
ירים ְלנ ְֶג ָבּה
אַדּ ִ
ֻלּנוּ ָכּאן חוֹבִ -
ַעד ַמה ָח ִבים כּ ָ
אָביב...
ֶש ִא ְל ָמ ֵל ִהי לֹא ָהיְ ָתה ַכּיּוֹם גַּם ֵתּלִ -

איליה בר זאב

ילים
ְשׁ ִב ִ
להולכים בשביל ישראל ולבורחים מבשורות

ַכּה
ֲה ֵרי ָה ָבּ ָרק ַהזֶּה י ֶ
ָלין ַעל קוֹלוֹת ָה ַר ַעשׁ,
וּמה נ ִ
ַ
מוּעקוֹת ַהחֹם?
ַעל ֲ
רוֹבה ְמ ַע ֵשּׁן
ַדּי ְבּ ַכדּוּר ֶא ָחד ֵמ ֶ
אָדם.
שׂוֹרת ָה ָ
ִל ְקטֹל ֶאת ְבּ ַ
אַח ִרים,
ַעמוֹד ַעל ִכּ ְת ֵפי ֵ
ִאם נ ֲ
ַר ִחיק ִל ְראוֹת ֵמ ֵע ֶבר ָל ָהר,
ֲא ִפלּוּ נ ְ
ֹאבדוּ ַה ִמּ ִלּים.
י ְ
ַב ִחין ְבּ ֵה ֵדי יְ ִרי ַע ִתּיק
ָס ֵפק ִאם נ ְ
ַחל ַעמּוּד,
צוּקי הוֹד ְבּנ ַ
ֵבּין ְמ ֵ
מוֹראָה ֶשׁל ַמ ְלכוּת ְבּ ִס ְד ֵקי יִ ְפ ַתּח.
אוֹ נָחוּשׁ ְבּ ָ
ַט ֲחנוֹת ַה ֶקּ ַמח ֲחבוּיוֹת ִבּ ְשׁ ַפל קוֹל
ילים ִנ ְס ָתּ ִרים-
נוֹשׁ ֶבת ִבּ ְשׁ ִב ִ
רוּח ֶ
מוּל ַ
ידים ְדּמוּיֵי ֶא ֶבן ַבּ ְסּ ַב ְךַ ,בּגֵּאָיוֹת,
ָבּ ֵתּי ַבּדְ ,שׂ ִר ִ
יכי ְשׁ ָפ ִכים.
מוֹל ֵ
רוּצים ִ
ְבּ ֲע ִ
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ָכּאן ָהיָה ַבּ ִית.
ָדל ַפּ ַעם ֶצ ַמח ָבּר.
ָשׁם גּ ַ
ֲחזִ יר ְק ֵשׁה יוֹם יִ ְנבֹּר ַבּ ֵלּילוֹת ַבּ ֲא ָד ָמה
ַה ַלּ ָחה,
אָביב,
ַערָ .בּ ִ
ֵאשׁ אוֹיֵב ִכּ ְל ָתּה י ַ
ָרד ָמ ָטר,
ִאם י ַ
ֻלּים אוֹ ְצ ֻה ִבּים.
יָצוּצוּ ְפּ ָר ִחים ְסג ִ
ָגּב ַֹהֵּ ,מ ַעל ָה ָהר,
ָקן ֵמ ִטיל ֵצל ָבּ ֲא ָב ִנים.
ֵעץ ז ֵ
רוּח ַר ֲע ָננָה ַבּ ְשּׁ ִבילְ ,מ ַט ְל ֶט ֶלת ָע ִלים
ַ
ַתּ ַחת ַר ְג ָלי.
חוג "אוהבי לכת" במכון "אבשלום" בהדרכת דני
גספר2008-

דפנה בר תור

ימי זכוכית שבורה
ְבּ ָי ֵמינוּ ֵא ֶלּה ,יְ ֵמי זְ כוּ ִכית ְשׁבוּ ָרה
יקת ְמ ֵג ָרה
ִהסּוּ ֵסי רֹ ְך ִנ ְנ ָע ִלים ִבּ ְט ִר ַ
בּוֹ ֲח ִנים ִה ְשׁ ַתּ ְקּ ֻפיּוֹת ְבּ ַע ִין ֲע ֵר ָלה ֲא ַנ ְחנוּ
ְרחוֹ ִקים ֵמ ַע ְצ ֵמנוִּ ,מ ְנּ ֻק ַדּת ַה ַה ְת ָח ָלה
ַח ִדּים ,לוֹ ֲה ִטים ְבּ ִכ ְב ַשׁן ַה ַה ָתּ ָכה
ֻמ ֵכּי ַס ְנ ֵו ִרים וְ חוֹ ַבת ַההוֹ ָכ ָחה.
ֶמ ְר ַחק יְ ֵמי ַה ְזּכוּ ִכית ַה ְשּׁבוּ ָרה
ַר ִגּי ֵרי ַי ְלדוּת ַהחוֹל ֶשׁ ִלּי
ִמגּ ְ
ירה
ֵמ ַה ִשּׁ ָ
ִמ ַגּ ֲעגוּ ַע ִל ְס ָל ִעים ְצרוּ ֵבי רוּחוֹת
אשׁית
וְ ֶשׁ ֶמש ְבּ ֵר ִ
אשׁי.
ַמ ְר ִעיד ִע ְנ ָבּל ֵמ ֶא ֶבן ְבּרֹ ִ

במותו לא ציווה
ְבּמוֹתוֹ לא ִצוָּה ָדּ ָבר
נוֹפ ַח ִנ ְשׁ ָמתוֹ.
ֶשׁ ָהיָה ֵ
בּוֹער ְבּ ַל ַהט זָר
ַרק ְשׂ ֵדה ַח ְר ִציוֹת ָהיָה ֵ
ֹאמרוּ
ַפשׁוֹ י ְ
ַח ֵשׁי נ ְ
וּמנ ֲ
ְ
ֹאמר...
ֹאהבָ ,כּ ְך י ַ
ָכּ ְך י ַ
ְבּמוֹתוֹ לא ִצוָּה
ִאישׁ ַר ְך ֶשׁ ְכּמוֹתוֹ
ְבּ ַחיָּיוָ ,כּל ֶשׁ ֵכּן ְבּ ֶל ְכתּוֹ
לא ִצוָּה ָדּ ָבר
אָמר
ֶשׁ ְבּ ַחיָּיו ַ
ְדּ ַבר ָמה וְ עוֹד ָדּ ָבר
וְ ָהיָה ַמ ְק ִשׁיב
וְ ָהיָה ֵמ ִשׁיב
ֶא ַמר.
וְ ַהכֹּל נ ֱ
דפנה בר תור ,ילידת  ,1957נשואה ואם לשלושה ,ממחנכת ומורה לאנגלית.
מתגוררת בזכרון יעקב .מפרסמת שירה מזה מספר שנים ,בעיקר באינטרנט.
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עיין ערך תרגום
ירה ְכּ ֶשׁ ְלּ ַע ְצ ָמהּ ִהיא
אַח ֵרי ַהכֹּלִ ,שׁ ָ
" ֲ

ִת ְרגּוּם" )יוסף ברודסקי(1977 ,

מיכאיל לרמונטוב

בּוֹרוֹדינוֹ
ִ

)שני תרגומים(

תרגום מרוסית :יואל נץ
– ֱאמֹר נָא ,דּוֹדֵ ,הן לֹא ִבּ ְכ ִדי
אוּדים
לוֹח ָשׁה ִ
רוּפהְ ,
מוֹס ְק ָבה ְשׂ ָ
ְ
ִנ ְתּנָה ַל ָצּ ְר ָפ ִתי?
ֲהלֹֹא ָהיוּ ְק ָרבוֹת ָמ ִרים,
אוֹמ ִרים!
מוֹתםְ ,
ֶשׁלֹא ָהיוּ ְכּ ָ
זוֹכ ִרים
בּוֹרוֹדינוֹ ְ
ִ
ֶאת יוֹם
רוּסיָה ַר ָבּ ִתי!
ְבּ ְ

תּוֹח ֶלת
ֶרי ְבּלֹא ֶ
ֶה ְח ַל ְפנוּ י ִ
זוֹח ֶלת,
יוֹם וְ עוֹד יוֹם – ְשׁ ָמ ָמה ֶ
ישׁי ֵה ֵחל.
ַעד יוֹם ְשׁ ִל ִ
ַהכֹּל ִדּ ְבּרוָּ ,ר ְטנוּ ְבּ ִלי ֶה ֶרף:
יעה ֵעת ַה ֶטּ ֶרף!"
" ֲהלֹא ִה ִגּ ָ
יך ָה ֶע ֶרב
ַעל ְשׂ ֵדה ַה ְקּ ָרב ֶה ְח ִשׁ ְ
ָרד ַה ֵלּיל.
וְ שׁוּב י ַ

אָכן גְּ ָב ִרים ֵבּינֵינוּ.
– ָהיוּ ֵ
אַתּם ִגּבּוֹר ֵאינֶנּוּ
דּוֹר ֶכםֶ -
ְ
קוּפה!
אוֹתהּ ְתּ ָ
ִכּ ְבנֵי ָ
וֹע,
ַעל ֲח ֵב ַרי ִנ ְגזַר ִל ְג ַ
שּׂוֹר ִדים ֵס ְרבוּ ִל ְכר ַֹע,
אַך ַה ְ
ְ
וְ ִא ְל ָמ ֵלא ְרצוֹן ֱאלוֹ ַהּ,
מוֹס ְק ָבה!
לֹא ִנ ְנ ְט ָשׁה ְ

תּוֹתח ָלנוּם ִנ ְשׁ ַע ְנ ִתּי
ֶאל ַה ָ
ָשׁ ְנ ִתּי
ַעד בֹּא ַה ַשּׁ ַחר לֹא י ַ
ִמ ָצּ ֳהלוֹת ַה ָקּם.
ַה ֲ
לּוֹח ִמים ָט ְרחוּ ְבּ ֶשׁ ֶקט
ִמי ִפּ ְגיוֹנוֹ ִה ְשׁ ִחיז ָל ֵע ֶקד,
ִמי לֹא ָח ַדל ִמ ְלּ ָמ ֵרק ֶאת
כּוֹבעוֹ ָה ָרם.
שׁוּל ָ

ִמן ַה ְנּ ִסיגָה ָח ְרקוּ ִשׁנֵּינוּ.
יקים ֲא ֶשׁר ֵבּינֵינוּ
ָת ִ
ַהוּ ִ
רוֹט ִנים ָהיוּ ָרטוֹן:
ְ
ַפנֶה ָהע ֶֹרף?
" ַל ָצּ ְר ָפ ִתים נ ְ
ְבּ ִלי ְק ָרב ִנ ְפרֹשׁ ָלפוּשׁ ַהח ֶֹרף?
אָחז ַהמּ ֶֹרך
ֲה ַב ְמּ ַפ ְקּ ִדים ַ
ִל ְנעֹץ ָבּ ֶהם ִכּידוֹן?"

גוּע.
ָח ַלף ַה ַלּיְ ָלה ָה ָר ַ
נוּע,
ִפּ ְתאֹם ַהכֹּל ֵה ֵחל ָל ַ
שׁוּרה.
אַחר ָ
שׁוּרה ַ
ָ
ֶמםֵ -פּא ָהיָה ַבּ ְרנָשׁ ֶבּןַ -חיִ ל
אַבּא ַל ַחיִ ל.
ֶע ֶבד ַל ָצּארָ ,
ֲח ָבל – הוּא נָםָ ,שׁדוּד ַבּ ַסּיִ ף
ַבּ ֲא ָד ָמה ָק ָרה.

סוֹף-סוֹףַ ,ה ֶשּׁ ַבח ַל ָשּׁ ַמיִ ם,
ָדיִ ם,
ִנ ְמ ָצא ָשׂ ֶדה ְר ַחב י ַ
וְ ִה ְת ַמ ַקּ ְמנוּ בּוֹ.
ַצ ְמּרוֹת ֵע ִצים ָבּאוֹר ִה ְב ִליחוּ
אַט-אַט ַק ְרנֵי ַח ָמּה ִה ְנ ִמיכוּ.
ִהנֵּהַ ,ה ָצּ ְר ָפ ִתים ֵה ִגיחוּ,
לֹא ֵא ֲחרוּ ָלבֹא.

בּוֹרק ֵעינַיִ ם ָסח ֵא ֵלינוּ:
ֵ
חוֹרינוּ,
מוֹס ְק ָבה ֵמ ֲא ֵ
" ֵהן הוֹד ְ
נָמוּת ְל ַמ ֲענוֹ,
ְכּ ֵשׁם ֶשׁגַּם ֲא ֵחינוּ ֵמתוּ!"
ָד ְרנוִּ ,כּי ִדּ ֵבּר ֱא ֶמת הוּא...
נַ
ָל ַעדַ ,על ֵכּן ,זָכוּר ָכּ ֵעת הוּא
בּוֹרוֹדינוֹ!
ִ
ֵהד ְק ַרב

ֶאת ַהתּוֹ ָתח ַכּ ִדּין ָט ַע ְנ ִתּי,
ַמ ָתּת ְל ָך ֶמ ְסיֶה ֵה ַכנְ ִתּי –
בוֹשׁשׁ!
ַכּדּוּר לֹא יְ ֵ
ָכּ ֵעת ַה ַה ְמ ָתּנָה ִנ ְפ ֶס ֶדת.
יוֹק ֶדת
ָכּל עוֹד ַבּ ֵלּב ֵח ָמה ֶ
מּוֹל ֶדת
ֵלך ְל ַמ ַען ַה ֶ
נֵ
וּב ֵאשׁ!
ַבּ ַמּיִ ם ָ

ילי ָענָן ֵהם נָעוּ,
ְכּמוֹ ְנ ִח ֵ
וּבאוּ,
ִמ ְבּ ַעד ָע ָשׁן גָחוּ ָ
ָעלוּ ְבּלֹא ִהסּוּס.
יקה ַמ ְח ֶר ֶשׁת,
הוֹ ֵאיזֶה יוֹם! – ְשׁ ִר ָ
אוּל ִנים – ְשׁ ַלל ִצ ְב ֵעי ַה ֶקּ ֶשׁת,
ָ
טוּרים ַבּ ֶקּ ֶשׁט
גוּנים ֲע ִ
ְד ָר ִ
ֶשׁל ַשׂ ֲערוֹת זְ נַב סוּס.
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ָהנָּה
ָח ְלפוּ ִנ ִסּים אָנָה ו ֵ
ֵיך לֹא ִתּ ְר ֵאינָה –
ַכּזּאֹת ֵעינ ָ
ָע ָשׁן ,וְ ֵאשׁ ,וְ ָדם!
יע,
ִא ְבחוֹת ֶשׁל ֶח ֶרבְ ,צ ִליף ָק ִל ַ
יע,
גָּרוֹן ָח ֵרב ִמ ְלּ ָה ִר ַ
יע
תּוֹתח ָמט ִמ ְלּ ַה ְב ִק ַ
ַכּדּוּר ָ
אָדם.
ָה ֵרי ִפּ ְג ֵריָ -

שׁוּבה ִנ ַצּ ַחת
ַה ַלּיְ ָלה ַרדְ .תּ ָ
ָנ ִשׁיב ַל ַצּר ִעם בֹּא ַה ַשּׁ ַחר,
וְ ִנ ָלּ ֵחם ַעד ְכּלוֹת.
ֵדים נָסוֹגוּ ִמ ְלּ ָפנֵינוּ –
זִ
ֻתּ ִפּים ִה ְר ִעימוּ ְבּאָזְ נֵינוּ.
ְפּ ָצ ִעים ַל ְחבֹּש אָז ִה ְת ַפּנֵּינוּ,
ֶאת ָה ֵר ִעים ִל ְמנוֹת.

מּוֹר ֶשׁת
ִנ ְד ַהם ַה ַצּר ִמן ַה ֶ
רוּסית ִע ֶקּ ֶשׁת:
ימה ִ
ֶשׁל ְל ִח ָ
ָפּ ִנים ֶאל מוּל ָפּ ִנים!
ִע ְר ֵבּל ַה ְקּ ָרב ַה ָכּל ַבּכֹּלֵ ,עת
רוֹכבוֹ ִבּ ְמ ַע ְרבּ ֶֹלת
סוּס וְ ְ
יעים – ַמ ְרכּ ֶֹלת
ָר ְבצוּ; ָצוְ חוּ ְק ִל ִ
תּוֹת ֵחי ִרבּוֹא ָק ִנים...
ְ

אָכן ְגּ ָב ִרים ֵבּינֵינוּ
ָהיוּ ֵ
אַתּםִ .מ ֶמּנּוּ
דוֹר ֶכםֶ -
לֹא ְכּ ְ
לֹא ,לֹא ִתּ ְצ ַמח ִתּ ְקוָה!
ָווֹע
ַר ִבּים ְמאֹד גָּוְ עוּ גּ ַ
שּׂוֹר ִדים ֵס ְרבוּ ִל ְכר ַֹע...
אַך ַה ְ
ְ
ָבוֹה,
לוּלא ִנ ְגזַר ִדּין ִמגּ ַ
ֵ
לֹא ִנ ְנ ְט ָשׁה מוֹ ְס ְק ָבה!

מיכאיל לרמונטוב

בורודינו

*

תרגום מרוסית :דוד שמעוני
' ֱאמֹר נָא ,דּוֹדֵ ,הן לֹא ְס ָתםָ -כּ ָכה
מוֹס ְק ָבהָ ,בּ ֵאשׁ ֵעת ִה ְת ַל ָקּ ָחה
ְ
ִנ ְתּנָה ַל ָצּ ְר ָפ ִתי!
סוֹע ֶרת,
ֵהן ִמ ְל ָח ָמה נִ ְטּ ָשׁה ֶ
אוֹמ ִריםַ :ר ַבּת ִתּ ְפ ֶא ֶרת!
אַף גַּם ְ
זוֹכ ֶרת
בּוֹרוֹדינוֹ ֶ
ִ
ֶאת יוֹם
ָכּל רוּס ֵהן לֹא ִבּ ְכ ִדי!'

אַבל ִהנֵּה רוֹאָה ָה ַעיִ ן
ָ
ָדיִ ם –
ָשׂ ֶדה ָהגוּןְ ,ר ַחב-י ַ
הוּכן.
וְ ָה ֵרידוּט ַ
ַק ִשׁיבַ ,ה ֵלּב ַכּ ַסּ ַער,
רוּכים נ ְ
ְדּ ִ
וְ ַרק ַח ָמּה ִה ִתּיזָה ז ַֹהר
ַער –
תּוֹתחַ ,על רֹאשׁ ַהיּ ַ
ַעל ְקנֵה ָ
ַה ָצּ ְר ָפ ִתים ְכּ ָבר ָכּאן!

– ֵכּן ,אָז ָהיָה דּוֹר ַעז ,דּוֹר ֶפּ ֶלא!
ַע ְכ ָשׁו ְכּ ָבר לֹא ִתּ ְמ ָצא ָכּ ֵא ֶלּה:
ָקים!
ַמ ָמּשׁ ,דּוֹר ֲענ ִ
ְמנוֹתֶ -ח ְל ָקםָ ,ההּ ,לֹא ָשׁ ָפרוּ,
ְתה לֹא ָחזָרוּ
ַר ִבּים ַה ַבּי ָ
ָמרוּ –
מוֹס ְק ָבה גּ ָ
אַך ִאם ִל ְנטֹש ְ
ָהיָה זֶה ְגּזַרְ -שׁ ָח ִקים!

תּוֹתח ַה ֶקּ ַלע,
ָדּ ַח ְק ִתי ַבּ ָ
ָפ ֶלא!
ִכּבּוּד ַליְּ ִדיד – ַה ְפ ֵלא ו ֶ
מוּסיוֵּ ,א ַלי:
ַה ְק ֵשׁבְ ,
ַמה יֵּשׁ ְל ִה ְת ַח ֵכּם ָכּאן? ָה ָבה
ָשׁר ִנ ְק ָר ָבה,
וְ ֶאל ַה ְקּ ָרב י ָ
מּוֹל ֶדת זוּ ֶא ֱא ָה ָבה
ֵהן ַל ֶ
ַעד תֹּם ֶא ְמסֹר ַחיַּי!

זְ ַמן ַרב ְבּ ֵא ֶלם ְנסוּגוֹנוּ,
ֵמ ַה ְנּ ִסיגָה ָכּאַב ִל ֵבּנוּ,
ָר ְטנוּ זְ ֵק ִנים ְבּאַף:
ַפנֶה ָהע ֶֹרף?
' ֵהן ַעד ָמ ַתי נ ְ
ַה ִאם ָה ְח ַלט ַעל נ ֶֹפש ח ֶֹרף?
אוֹ ַל ְמּ ַפ ְקּ ִדים ֲח ָבל ַבּ ֶח ֶרב
ִל ְפרֹם ַל ָצּר ַמ ָדּיו?'

רוֹבים י ִָרינוּ.
ַ
יוֹמיִ ם ָבּ ִ
ַה ֵאין זֶה ְצחוֹק? ֲהלֹא ָתּ ִבינוּ!
ישׁי.
ִח ִכּינוּ ַל ְשּׁ ִל ִ
ִיע:
וְ א ֶֹמר ִאישׁ ֶאל ִאישׁ ִה ִבּ ַ
יע!'
תּוֹת ִחים ִהגִּ ַ
' ְכּ ָבר תּוֹר ַה ָ
אַך ַבּ ָשּׂ ֶדה ְכּ ָבר ִה ְשׂ ָתּ ֵר ַע
ְ
ישׁי.
ֵצל ֶע ֶרב ֲח ִר ִ
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תּוֹתח ָשׁ ַכ ְב ִתּי
ְליַד ִמ ְס ַעדָ -
וְ ַעד ָהנֵץ ַח ָמּה ִה ְק ַשׁ ְב ִתּי
ֵאיך ִאישָׁ -צ ְר ַפת ָע ַלס.
תוּח,
ָשׁ ַתק ַמ ְחנֵנוּ ַה ָפּ ַ
קוֹבע ָרסוּק ִצ ְח ֵצ ַח,
ֶא ָחד ַ
ֵשׁ ִני ִכּידוֹן ִה ְשׁ ִחיז ְבּכ ַֹח
וְ ֶאת ְשׂ ָפמוֹ ָנגַס.

ְק ָרבוֹת ָכּ ֵא ֶלּה לֹא ֶתּ ֱחזָיוּ!
ָלים ִנ ָשּׂאוּ
ְכּמוֹ ְצ ָל ִלים ְדּג ִ
וְ ֵאשׁ ַתּ ְב ִריקַ ,תּ ְר ִעים...
ָשׁפוּ,
ְצ ִליל ֲח ָרבוֹתְ ,פּ ָצצוֹת נ ָ
לוֹח ִמים ִל ְדקֹר ָעיָפוּ,
יְ ֵדי ֲ
ֵע ְצרוּ ְק ָל ִעים ֶשׁ ָעפוּ
ַויּ ָ
ָרים.
ְבּ ַה ְר ֵרי ְפּג ִ

יע –
הוֹפ ַ
וְ אַך ַקו אוֹר ָבּרוֹם ִ
יע"
נוּעה וְ זִ ַ
נֵעוֹר ַהכֹּלְ ,ת ָ
אַח ֵרי ְפּ ֻלגָּה.
ְפּ ֻלגָּה ֲ
ָהיָה ָלנוּ ִגבּוֹר ַשׂרֶ -א ֶלף,
ָס ַלע
ַל ַצּאר ָמסוּרָ ,מעוֹז ו ֶ
ְל ַח ָיּ ָליוַ .ח ָבלַ ,בּ ֶשׁ ַלח
ַבּ ְק ָרב ַה ַמּר נִ ְפגַע.

ָט ַעם אָז ָהאוֹיֵב ַה ַטּ ַעם
ַעם,
רוּסיְ ,ק ַרב עֹז ָוז ַ
ֶשׁל ְק ָרב ִ
מוֹחץ!
ֵעת גּוּף ֶאת גּוּף ֵ
אָרץ נָעוָּ ,חגוּ,
מוֹסדוֹת ָה ֶ
ְ
ָשׁים ִנ ְמזָגוּ
ַאנ ִ
סוּסים ו ֲ
ִ
תוֹת ִחים ְבּ ִליְ -ספֹר ָשאָגוּ
וְ ָ
ְבּ ַשׁאַג ֵאין לוֹ ֵקץ.

ִר ְשׁ ֵפי ֵעינָיו ִה ִתּיז ָע ֵלינוּ.
חוֹרינוּ?'
מוֹס ְק ָבה ֵמ ֲא ֵ
' ְכּלוּם לֹא ְ
– ָק ָרא ְבּ ָכל אוֹנוֹ –
ֻלּנוּ!'
מוֹס ְק ָבה כּ ָ
'נָמוּת ְבּ ַעד ְ
מוֹס ְק ָבה ִנ ְשׁ ַבּ ְענוּ,
ָלמוּת ְבּ ַעד ְ
בוּע ֵתנוּ
ַמנוּ ְשׁ ָ
וְ גַם ִקיּ ְ
ִבּ ְק ַרב בּוֹרוֹ ִדינוֹ.

אַך אָנוּ
ִהנֵּה ְכּ ָבר ֶה ֱע ִריבְ ,
ַח ֵדּשׁ ַבּבּ ֶֹקר ִה ְתכּוֹנַנּוּ
תּוּרים!
ַה ְקּ ָרב ְבּ ִלי וִ ִ
יע,
אַך קוֹל ֻתּ ִפּים ִפּ ְתאוֹם ֵה ִר ַ
ְ
נָסוֹג אוֹיְ ֵבנוּ ְבּ ַמ ְפ ִתּי ַע,
יע,
אָז זְ ַמן ִל ְספֹּר ְפּ ָצ ִעים ִהגִּ ַ
ִל ְספֹּר ַה ֲח ֵב ִרים.

ָהיָה זֶה יוֹם ֵמ ֵאין ָכּמוֹהוּ!
ָכּ ָעב ַה ָצּ ְר ָפ ִתים יָנוּעוּ,
ָע ָשׁן יִ זְ ַחל ,יָעוּט;
אוּלן ִבּ ְשׁ ַלל ִצ ְב ֵעי ַמ ֵדּהוּ,
ָ
אַח ֵריהוּ,
ִבּ ְפ ֵאר זְ נַב-סוּס ְד ַרגוּן ְ
ִאישׁ ַעל ְגּדוּדוֹ וְ ַעל ִדּ ְג ֵלהוּ
ֻלּם ֶאל ָה ֵרידוּט!
כָּ

ֵכּן ,אָז ָהיָה דּוֹר ַעז ,דּוֹר ֶפּ ֶלא...
מוֹכם! ְכּ ָבר ֵאין ָכּ ֵא ֶלּה...
לֹא ְכּ ֶ
ָקים.
ַמ ָמּשׁ דּוֹר ֲענ ִ
ְמנוֹת ֶח ְל ָקם ָההּ לֹא ָשׁ ָפרוּ,
ְתה לֹא ָחזָרוּ.
ַר ִבּים ַה ַבּי ָ
ָמרוּ –
וֹס ְק ָבה גּ ָ
אַך ִאם ִל ְנטֹש מ ְ
ְ
ָהיָה זֶה ְגזַר ְשׁ ָח ִקים.

השיר מתוך" :מ.י .לרמונטוב – כתבים נבחרים" תרגם והקדים מבוא :דוד שמעוני .מוסד ביאליק
ירושלים 1956
* בורודינו – כפר במרחק  90קילומטר ממוסקבה ,שבו נערך בשנת  1812קרב קשה בין הרוסים
לבין הצרפתים העולים על מוסקבה .קרב זה הצטיין בעוצם הסתערותם ועקשנותם של הנלחמים,
וגם באבדות איומות ,שהגיעו עד כדי שליש של הצבאות הנאבקים .אמנם ,הרוסים נאלצו סוף סוף
לוותר על עמדותיהם ,אך הגבורה שבה נלחמו הוכיחה לצרפתים בוודאות ,כי הנצחון עוד מהם
והלאה ,וכי עסק להם עם יריב קשה עורף ואמיץ לב .עובדה זו גרמה לצרפתים חששות כבדים,
שגבלו כמעט בייאוש .ואמנם חששותיהם נתקיימו במפלתו הניצחת של נאפוליון.
* רידוט היא מצודת-שדה ,על-פי-רוב מרובעת ,לפעמים גם מרובת זויות ,מצוידת בתותחים
ומוקפת מכל צדדיה סוללות-עפר .חיל-המצב בכל רידוט היה לא פחות מגונדה )כמאה איש( ולא
יותר מבאטאליון )כארבע מאות איש(.
* דראגון ,אולן – סוגים של חיל הפרשים.
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הנס מגנוס אנצנסברגר
לרגל צאתו לאור של הספר "עבודות צל"

הקדמה ותרגום שירים מגרמנית :אשר רייך,

הוצאת קשב לשירה2008 ,

מתוך ההקדמה :אמנות הפזילה של זאבים וכבשים
למן הופעת קובץ שיריו הראשון "מגננת הזאבים"
)הוצאת זורקאמפ (1957 ,יצאה הביקורת מגדרה לנוכח
חדשנות שירתו של הנס מגנוס אנצנסברגר ,יליד
באווריה .1929 ,התקבלות הבזק של יצירתו היתה
מדהימה בהיקפה והספר זכה הן לתהילה ספרותית ,הן
למהדורות רבות .פחות משלוש שנים לאחר מכן פרסם
המשורר שני ספרים נוספים – קובץ שירים חדש בשם
"שפת הארץ" ) (1960ואנתולוגיה של שירה בין-לאומית,
פרי עטם של מתרגמים שונים ,תחת הכותרת "מוזיאון
השירה המודרנית" ,מבחר דו-לשוני מוקפד מן השירה
של מאה השנים האחרונות ובו יותר מ 350-שירים.
האנתולוגיה זכתה להדפסות חוזרות ומאוחר יותר
יצאה בפורמט של ספר כיס שנדפס עד היום .מגמתו של
אנצנסברגר באנתולוגיה זו הייתה להצהיר באופן חד-
משמעי ,שהמודרנה מתה והיא שייכת למוזיאון .בכך
הקדים בהרבה את הפוסטמודרניזם.
באחרית הדבר לאנתולוגיה מציין אנצנסברגר כי לעבר המודרני מלאו מאה שנים
ושהשירה המודרנית כבר שייכת להיסטוריה בדיוק כמו הקלאסיקה .השירה
המודרנית ,לשיטתו ,ראשיתה בוולט ויטמן ובארתור רמבו ,בשנת  1850לערך ,והיא
נחתמת למעשה בברטולט ברכט ובנלי זקש ,בשנות החמישים של המאה העשרים,
פחות או יותר .אם כן המודרניזם מיצה את עצמו .כבר בתחילת דרכו נחשב
אנצנסברגר למשורר אוונגרדי מעולה – דבר שאיפשר לו לפרסם את האנתולוגיה
הפרובוקטיבית בכותרתה ובעצם הבחירה של המשוררים שנכללו בה ,ובהם
המשוררים הגרמנים .יצירתו של הנס מגנוס אנצנסברגר ,הנודעת והדומיננטית כל-
כך בספרות הגרמנית זה כחמישים שנה ,אינה זרה לקוראי השירה בישראל .שיריו
הופיעו בכתבי-עת כבר בשנות השישים והשבעים והמשיכו להתפרסם בהם ובמוספי
הספרות של העיתונות היומית גם בעשורים הבאים.
][...

קשה לתת את שירת אנצנסברגר בסד של הגדרה מדויקת שתהיה מצומצמת
ומצמצמת .אפשר לומר ששירתו שואבת את כוחה מדפוסי לשון יומיומית המנומרת
בצירופים מפתיעים במקוריותם ואינה מועדת למהמורות הפתוס .יצירתו המתריסה
הפכה למצפון הגרמני הייצוגי של דורו – הדור שבא לאחר "קבוצת  "47הנודעת.
זאת אף על פי שגינטר גראס ,המוחצן יותר באישיותו ,היה הפעיל הבולט מבחינת
קהל הקוראים בשל כושרו הריטורי .הפוליטיזציה הספרותית שנקט בלהט
והמציאות הגרמנית החדשה ,הציבו את גראס כדובר החצי הרישמי של המחאה
התרבותית והאינטלקטואלית בגרמניה.
][...

שיריו הראשונים של אנצנסברגר משנות החמישים המאוחרות ,התקבלו כתצהירים
מהפכניים שדברו אל רגשות הדור הצעיר והמשיכו להתסיס את נפש קוראיו גם
בשנות השישים ,קוראים שהיו מאוחר יותר הגרעין הקשה של מהפכת  .1968למרות
הגאות "המרדנית והזועמת שלו" ,תדמית מוגזמת שעיתונאים ומבקרים הדביקו לו,
אנצנסברגר הותיר את הבמה לגראס המוחצן ,בעוד הוא עצמו התכנס לתוך יצירתו
שכללה סיפורים ,מחזות ,מאמרים ,רומנים ומסות.
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זאת ועוד :ארבעת ספרי השירה הראשונים שלו סייעו להדביק לו את התדמית
הקשוחה והזועמת :אחרי מגננת הזאבים ) ,(1957הופיע הקובץ שפת הארץ ),(1960
אחר כך כתב ברייל ) (1964ומספר שנים מאוחר יותר ,מבחר ראשון משיריו – שירים
.(1971) 1970-1955
][...

הפעילות הספרותית והחברתית הענפה כונתה אז "אסתטיקה של התנגדות" ,מאבק
אינטלקטואלי נרחב נגד הבורגנות הגרמנית ובעלי ההון ,שהצעירים ראו בהם את
האשמים הגדולים בעברה המוכתם של גרמניה .היה בכך מין תחליף זול ורפוי כדי
לא לדבר ולא להתייחס ביצירה למפלצת העבר הנאצי .הם דברו אך ורק על זיהום
השפה הגרמנית בידי הנציונאל-סוציאליסטים .רק מעטים התייחסו לשואת
היהודים .השאר – כמעט כל "קבוצת  – "47כמו התעלמו ממנה .בפרספקטיבה
היסטורית ,הייתה זו תקופת משבר הספרות הגרמנית .מרכז המאבק האינטלקטואלי
התמקד בנושא הפנימי של שלטון הבורגנות.
][...

עם אלה אפשר במובנים מסוימים למנות את הנס מגנוס אנצנסברגר .לעומתו היו
שראו את כתמי העבר הנאצי ,כמעט אך ורק דרך המאבק הספרותי והעיתונאי
בבורגנות הגרמנית .הספרות הגרמנית דאז נגררה על ידי גינטר גראס ,היינריך בל
ואחרים לפוליטיזציה מיותרת כשחלק מבני דורו כתבו לא רק נגד "הזאבים"
האמיתיים אלא גם נגד "הכבשים" .אנצנסברגר ,הכוכב העולמי של השירה הגרמנית
החדשה שילדותו עברה עליו בנירנברג הנאצית של שנות השלושים והארבעים,
העיר שבה חוקקו את חוקי הגזע הנאצים ,לא כתב מנשרים ופלקטים זולים.
המשורר שהוציאו לו שם של זועם ומוחה לא יצא חוצץ בנאומים חוצבי להבות
בשאלות פוליטיות וחברתיות .הוא השאיר לעמיתו גינטר גראס לתופף בהגזמה על
תוף הפח הצעקני שלו ודומה שגינטר גראס אהב את התפקיד הציבורי שהלבישה
עליו "ההיסטוריה החדשה" של גרמניה ואשר התאימה למזגו החם.
][....

הנס מגנוס אנצנסברגר לא נטה בשיריו להטיל אשמה ישירה על מה שעוללו
"הכבשים" עצמן ,כששתיקתן סייעה להוביל אנשים אל מותם ולהרוס את אירופה.
התקופה הנוראה שחווה חלפה על פניו כסטירה של מבוגר על לחי של ילד שהכאב
המוסרי שלו היה פרטי או קולקטיבי ,אבל לא אמנותי .דילמה מוסרית איננה לדידו
נושא אמנותי אלא דבר קיומי .זכורים דבריו על כך שאמנות היא עונג ותו לא.
דהיינו :לא מחאה ולא מתרסים טקסטואליים נגד האבות ,נגד העבר המפלצתי ונגד
הבורגנות החזירית של שנות החמישים .ובכל זאת ,נוצרה האגדה של משורר
המחאה בעוד שאנצנסברגר מעולם לא נסוג מעקרונותיו ,לא עסק בפרשנות שיריו
ולא התייחס לבקשת קהל הקוראים להשיב ולהבהיר להם מקומות סתומים
ביצירותיו .לדבריו אין הוא כותב שירה מוסרית או הטפות .לדידו ,בכל שירה חבויים
ערכי מוסר גם אם הן מטפלים בנוף הטבע או בנוף האדם.
][...

ברבות השנים אנצנסברגר עבר סוג של מטמורפוזה אישית ופואטית ודיוקנו הפנימי
השתנה ,יהיו שיאמרו התבגר .לא היה זה מיד אחרי מרד הסטודנטים אלא מאוחר
יותר ,אי-שם בשנות השמונים ,כאשר הפך ממשורר בעל תדמית רדיקלית למשורר
בורגני ,אירוני .אולם גם אז הצורה והלשון היו חשובים לו מן התוכן ומן המסר ,שכן
מאז ומתמיד היו בין סימני ההיכר שלו פיתוח המשפטים באינטנסיביות מהפנטת
וחזרות על צירופי מילים בטכניקה של תיאורי רצף היוצרים תמונת מציאות על גבי
תמונת מציאות.
][...

את אנצנסברגר העברי אפשר וצריך לשרטט מתוך תפיסתו ונישמתו הפואטיות
ומתוך מה שמסמלים חומרי שירתו ככל שניתן לייצגם בעברית .המוטיבים המדעיים
והדתיים ,הכלכליים והזעיר-בורגניים נעים אצלו כרכבת דוהרת .נקודות תצפית
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מתחלפות במהירות הבזק ,דבר המחייב את מתרגמו להיות דרוך במיוחד לשינויי
פונקציות משמעותיים במעברים המהירים בתוככי השיר עצמו.
][...

תרגמתי שירים מרֹב ספריו כדי להעמיד מבחר כולל ויצוגי של שירתו בתקופות
שונות משנות החמישים ועד לסוף המאה העשרים .המבחר העברי שלפנינו מעניק
לקורא תמונה רבגונית של שירי אנצנסברגר ומציע מבט שירי נרחב על יצירתו.

הנס מגנוס אנצנסברגר

מן המקראה לכיתות גבוהות
ירהְ ,ק ָרא ֶאת לוּחוֹת ָה ַר ָכּבוֹת:
ְבּ ִני ,אַל ִתּ ְק ָרא ִשׁ ָ
ַמּיּוֹת
יוֹתרְ .פּרֹשׂ ַמפּוֹת י ִ
ָקים ֵ
ֵהם ְמ ֻדיּ ִ
ְבּ ֶט ֶרם יִ ְהיֶה ְמ ֻא ָחר ִמ ַדּיְ ,פּ ַקח ֵעי ַנ ִים ,אַל ָתּ ִשׁיר.
יָבוֹא יוֹם וְ שׁוּב יִ ְנ ֲעצוּ ְר ִשׁימוֹת ַבּ ֶדּ ֶלת
אוֹמ ִרים לֹא.
ימ ִנים ַעל ֲח ֵזה ָה ְ
יציְּ רוּ ִס ָ
וִ ַ
יוֹתר ִמ ֶמּ ִנּי ְל ַמד:
מוֹניֵ ,
אַל ִ
ְל ַמד ִל ְהיוֹת ְ
ְל ַה ְח ִליף ֶאת ָהר ַֹבעַ ,ה ַדּ ְרכּוֹן,
ַה ָפּ ִניםִ .ה ְת ַמ ֵחה ִבּ ְב ִגידוֹת ְק ַטנּוֹת,
לוֹפּ ְדיוֹת
יק ֶ
יּוֹמיוֹם ַה ְמּז ָֹהםֶ .א ְנ ִצ ְ
ְבּ ַה ָצּ ַלת ַה ְ
ילים
דוּרה ,יְ ִע ִ
מּוּשׁיּוֹת ְל ַה ְב ִעיר ָבּ ֶהן ְמ ָ
ֵהן ִשׁ ִ
וּמ ַלח
יפ ְס ִטים ַל ֲעטֹף ָבּ ֶהם ֶח ְמאָה ֶ
ַה ָמּ ִנ ֶ
ַעם
רוּשׁה וְ ז ַ
אוֹניםַ .ס ְב ָלנוּת ְדּ ָ
ְל ַח ְס ֵרי ָה ִ
שּׁוֹל ִטים
ְכּ ֵדי ִל ְנשֹׁף ֶאל ֵראוֹת ַה ְ
אָבק ַה ַדּקַ ,ה ֵמּ ִמיתַ ,ה ָטּחוּן
ֶאת ָה ָ
ידי ֵא ֶלּה ֶשׁ ָלּ ְמדוּ ַרבּוֹת,
ִבּ ֵ
יוֹתר ִמ ְמּ ָך.
ֵהם ַדּיְ ָק ִנים ֵ

מזמור 32
מתוך הפואמה :שקיעת הטיטניק
אַחרָ -כּ ְךְ ,כּ ֶשׁ ַה ֶח ֶדר ָה ֲענָק
ַ
ַמ ֵרי
יך ְלג ְ
ֶה ְח ִשׁ ְ
ְכּ ָבר לֹא ָהיָה ָשׁם ִאישׁ
ִמ ְלּ ַבד ַה ֵמּת
מוֹנית.
אַל ִ
וְ ִא ָשּׁה ְ
ֶבת
ידה וְ אוֹי ֶ
יְ ִד ָ
אַחת:
ִה ְת ַמ ְזּגוּ ְל ַ
אַח ֶרת.
ִא ָשּׁה ֶ
ימוֹתיו
אַלמוֹ ִנית ָשׁ ְמ ָעה ֶאת ְנ ִשׁ ָ
ָה ְ
ַה ְשּׁ ֵקטוֹת
ָר ְכנָה ֵמ ָע ָליו ָבּ ֲא ֵפ ָלה
יקה ֶאת ַה ֶפּה
ָס ְת ָמה לוֹ ִבּנְ ִשׁ ָ
וְ ָל ְק ָחה אוֹתוֹ ִא ָתּהּ
ָחיד.
ֻחדָ ,ה ֶא ָחד וְ ַהיּ ִ
יה ַה ְמּי ָ
ְבּ ִפ ָ

קינת על תפוח
פּוּח
ָכּאן ָשׁ ַכב ַה ַתּ ַ
ָכּאן ָע ַמד ַעל ַה ֻשּׁ ְל ָחן
זֶה ָהיָה ַה ַבּ ִית
זֹאת ָהיְ ָתה ָה ִעיר
אָרץ.
ָחה ָה ֶ
פֹּה נ ָ
פּוּח ָהזָה ָשׁם
ַה ַתּ ַ
הוּא ָה ֲא ָד ָמה
ָפה
כּוֹכב י ֶ
ָ
פּוּחים
פּוֹר ִחים ַתּ ִ
ֶשׁ ָע ָליו ְ
פּוּחים.
וְ ְ
אוֹכ ֵלי ַתּ ִ
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ָדוּע,
ָדיב ַהיּ ַ
הוּא לֹא ָהיָה ַהנּ ִ
נּוּסיםֵ ,מ ֲחנֻיּוֹת ֲענָק.
ִנ ְמנַע ֵמ ַה ְפגָּנוֹתִ ,מ ִכּ ִ
לֹא ָט ַרף ֶאת ְבּ ַשׂר ְבּנֵי ִמינוֹ.

לנלי זקש
אוֹתםֶ ,ה ָהיָה זֶה ָה ֲאוִ יר?
לֹא ָה ֲא ָד ָמה ָבּ ְל ָעה ָ
ַר ִבּים ֵהם ַכּחוֹלֲ ,א ָבל ֵהם לֹא ָה ְפכוּ
ְלחוֹלַ ,רק ִנ ְשׁ ְכּחוּ
ֵיהםְ .ל ִע ִתּים ְקרוֹבוֹתָ ,ה ַל ְכנוּ יָד ְבּיָד.
ַבּ ֲהמוֹנ ֶ

אַלּימוּת ָצ ֲע ָדה ָבּ ְרחוֹבוֹת
ָה ִ
ֻמּה.
ֶכת ,לֹא ֲער ָ
ְמ ַחיּ ֶ
ֲא ָבל ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ִנ ְשׁ ְמעוּ זְ ָעקוֹת.

יוֹתר ֵמ ִא ָתּנוּ,
ָעיםֵ ,
ִכּ ְרג ִ
ֶע ָד ִרים,
ֲא ָבל ְבּ ִלי ַמ ֶצּ ֶבת זִ ָכּרוֹןְ ,ללֹא ְר ִשׁימוֹת נ ֱ
אָבק
יהםְ ,כּמוֹ ְבּ ָ
מוֹת ֶ
וְ ֵאין ָכּל ֲע ֵקבוֹת אוֹ זִ הוּי ְשׁ ֵ
ֶע ְלמוּ,
ֵהם נ ֶ

רוּרים,
ְפּנֵי ַה ְבּ ִריּוֹת ָהיוּ לֹא ְבּ ִ
בוּטים
ֵהם ִנ ְראוּ ַכּ ֲח ִ
עוֹד ְבּ ֶט ֶרם ָפּ ְג ָעה ָבּ ֶהם ַה ַמּ ָכּה.

אוֹתנוּ ,אַף ֶא ָחד
ֵהם לֹא ְמ ַצ ֲע ִרים ָ
נוֹלדוּ,
ָכר ָבּ ֶהםֲ :ה ְ
לֹא יָכוֹל ְל ִהזּ ֵ
ָבּ ְרחוּ אוֹ ֵמתוּ? ֵהם לֹא ָח ְסרוּ ְל ִאישׁ.
עוֹלם ָלקוּיָ ,מ ֵלא ֶח ְסרוֹנוֹתֲ ,א ָבל הוּא ְמ ֻח ָבּר
ָה ָ
ֶע ָל ִמים.
ִמ ָכּל ֵא ֶלּה ֶשׁ ֲח ֵס ִריםַ ,הנּ ֱ
ֵהם ְבּ ָכל ָמקוֹם.

ָדּ ָבר ֶא ָחד ְל ַמ ֲענוֹ ִנ ְל ַחם ָכּל ַחיָּיו,
וּב ְר ִמיָּה,
ְבּ ִמ ִלּיםַ ,בּ ִשּׁנַּיִ םַ ,בּ ֲח ָר ָדה ִ
ַה ְר ֵחק ֵמ ֶא ְגרוֹפוֹ ֶשׁלּוֹ:
ַמה ֶשּׁהוּא ִכּנָּהַ :ה ָשּׁלוֹם ֶשׁלּוֹ -
נוֹתר לוֹ
ַע ְכ ָשׁו ְכּ ֶשׁזֶּה ִבּ ְרשׁוּתוֹ ,לֹא ָ
יּוּכל ִל ְטעֹם ִמ ֶמּנּוּ.
מוֹתיו ַה ֶפּה ֶשׁ ַ
ֵמ ַעל ְל ַע ְצ ָ

יהם לֹא ָהיָה ָדּ ָבר.
ִבּ ְל ֲע ֵד ֶ
מוּצק.
ֶע ָד ִרים ָדּ ָבר לֹא ָהיָה ָ
ְבּ ִלי ַהנּ ֱ
ַדּ ִאי.
ְבּ ִלי ַה ִנּ ְשׁ ָכּ ִחים ָדּ ָבר לֹא ָהיָה ו ָ
צוֹד ִקים
ֶע ָל ִמים ְ
ַהנּ ֱ
ַחנוּ ִנ ְד ַע ְך.
ָכּ ְך גַּם ֲאנ ְ

סיבות נוספות לכך שמשוררים משקרים
ִכּי ָה ֶרגַע
ֶא ֶמ ֶרת ַה ִמּ ָלּה ְמ ֻא ָשּׁר
ֶשׁבּוֹ נ ֱ
ֵאינוֹ ֶרגַע ְמ ֻא ָשּׁר.
ֵע ַבּ ָצּ ָמא
ִכּי ֵאין ַהגּוֹו ַ
הוֹציא ִמ ִפּיו ֶאת ַה ִמּ ָלּה ָצ ָמא.
יָכוֹל ְל ִ
רוֹל ָטר ֵאי ֶננָּה ַבּ ִמּלּוֹן.
ִכּי ַה ִמּ ָלּה ְפּ ֶ
לוֹמר:
ִכּי ִל ְמיֹאָשׁ ָק ֶשׁה ַ
ֲא ִני ְמיֹאָשׁ
אוֹרגַזְ ָמה ֵהם
אוֹרגַזְ ָמה וְ ְ
ִכּי ְ
גּוֹסס
שׁוֹניםִ .כּי ִאישׁ ֵ
ְשׁנֵי ֻמ ָשּׂ ִגים ִ
ֵאינוֹ ַמ ְצ ִהיר ַעל מוֹתוֹ
לוּשׁים
מוּלים ֲח ִ
פּוֹלט ִמ ְל ִ
ֶא ָלּא ֵ
ֶשׁ ֵאין אָנוּ ְמ ִב ִינים.
עוד משיריו של אנצנסברגר ,באתר החוג לשוחרי שירה ,במדור
"חדר קריאה"
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יואב חייק – משורר המטבּוליזם והנוסטלגיה
)"חילוף חומרים" מאת יואב חייק ,הוצאת הקיבוץ המאוחד(2002 ,
כשקראתי שוב את ספר השירים של יואב חייק ”חילוף חומרים" ,שיצא לפני כמה
סתן" ,הסמוּך לכיכּר
שנים ,נזכרתי כי בשנות השבעים הזדמנתי בּאקראי למועדון "בּוּ ָ
דיזנגוף בּת"א .במקום זה ,שבו התכנסו אמנים וסופרים
צעירים ,אשר היו מקורבים לתנועת העבודהִ ,קבּלתי
ספר בּשם "שירים על כּפות המנעול" מאת יואב חייק,
עורך-דין צעיר ומשורר מתחיל ולא-מוכּר בּימים ההם.
אני זוכר שקראתי את שירי האהבה והשירים האחרים
שבּספר זה ולא הצלחתי כּל-כּך להבינם ,אם כי התרשמתי
מלבטיו של המשורר כאדם צעיר ומאוהב.
לעומת הספר ההוא ,שיצא לפני  38שנים והיו בו ,כאמור,
בעיקר שירי אהבה ,הנה בספר שיריו זה ,התשיעי במניין,
"חילוף חומרים" ,נפרש בפני הקורא עולם שירי בהיר
ומעמיק ,המקיף קשת רחבה של נושאים :החל בשירים
נוסטלגיים ,בהם מועלים זכרונות על הוריו כמו גם על
ילדותו וביתו שאבדו בעירק ,דרך שירים על נופים ועונות
השנה ,שירים פילוסופיים ,שבהם מוצגים ַה ֲה ָפכים
ספקות באשר להגיונם
שבטבע העולם והאדם ומוּעלים ֵ
הרציונלי ,ושירים על תקוה מחד ,ועל בדידות ויאוש
אישיים  -מאידך; ולאחר כל אלה גם מחזור שירי אהבה
ושירים ארס-פואטיים ,על עצם כתיבתו כמשורר ועל
תגובת הקורא הפוטנציאלי של שיריו.
מה שמאפיין את המשורר יואב חייק הוא נטילת מילים רגילות ושגורות והפיכתן
לבעלות משמעות שונה ופיוטית-סגוּלית ,המהוות חלק אינטגרלי מאישיותו השירית
ואף ֵמניעות אותו להמשיך ולכתוב שירה .ובעשותו זאת ,הוא פורק מעליו מתח
גבוה של רגשות.
וזה הרי גם מה שקורה בּ ֶמ ַטאבּוליזם של הגוף החי והצומח :חילוף החומרים הינו
מש ֶנה כּל תא את חומרי המזון שהוא קולט והופכו לחומר חי
תהליך שבּאמצעותו ַ
משל עצמו; ומצד שני ,ע"י פירוק החומר החי שבּתא והפיכתו לפסולת –
משתחררת האנרגיה הדרושה להמשך ִחיוּתו.
כבר על עטיפת הספר בין שתי התמונות המצולמות במעורפל של אמו ואביו -
נמצאת כביכול דמותו "החלולה" של המשורר ,המעיד על עצמו )על כּריכת הספר
ובשיר " ִצלּוּם" בּעמ'  ,(23כי " ַה ָח ָלל ָה ֵריק ֶשׁ ֵבּי ֵנ ֶ
יהםֶ /זה ֲא ִני ִל ְפ ֵני ֱהיוֹ ִתי /.הוֹ ֶמה ָעצוּב
ָע ַמ ְד ִתּי ָשׁם ִנ ְכ ָלםְ /מ ַח ֶכּה ְלבוֹ ִאי ָלעוֹ ָלם ."...המשורר התוהה על עצם קיומו ממשיך
אח"כּ ושואל )בּשיר " ִבּקּוּר" עמ' ִ " (50מי ָשׂ ְמ ָך ִל ְכתֹּב ַעל זְ ַמן וּ ָמקוֹם וְ ַעל אַ ֲה ָבה וּ ָמ ֶות"
ותשובתו הנלחשת ושאינה נשמעת היאֲ " :א ִני ִכּ ְמ ַעט ִמ ְת ַו ֶדּה)...הכתיבה( ִהיא ַרק ְכּ ֵדי
ִל ְחיוֹת."...
ואכן הכתיבה הנוסטלגית הינה אחד ממאפייניו ,והיא מובאת במחזור שיריו "מכתב
ילה ֶשׁלּוֹ"" ,יְ ִציאָה"ֶ " ,זהוִּ ,בּ ִתּי"ִ " ,צלּוּם" ) .(18-23וכמי שנולד
לאבא"" ,אָ ִביַ ,ה ַנּ ְר ִגּ ָ
בבגדד ושם עברו עליו ימי ילדותו ותחילת נעוריו ,הוא מתגעגע ומקונן " ַעל ָה ִעיר
ֶשׁ ָהיְ ָתה ֶשׁ ָלּ ְךַ ,על ַה ַבּ ִית ֶשׁ ָה ָיה ֶשׁ ָלּ ְך" )  – (24געגועיו לביתו שבבגדד ואל נהר החידקל
דיג' ָלה" – " ַעל
אתי ֶאלְ -
הרחב החוצה את העיר ,מזכירים לי את השיר " ַע ָלא ַשׁאו ַו ִ
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יד ֶקל" – אשר שר עזרא אהרון ,הזמר היהודי הנודע בעירק ,שעלה ארצה
ְגּדוֹת ַה ִח ֶ
בשנות החמישים והירבּה להופיע גם כּאן בפני קהילת יוצאי גולת בבל.
ירה ֶשׁל אָ ִבי וְ ִא ִמּי ֶשׁ ָדּ ַבק
יח ַה ֲהגִ ָ
לבתו הוא כותב " ַעל ֵר ַ
לכן אין פלא בדבר ,שבשיר ִ
ִבּ ְב ָג ַדי" .ובשירים אחרים הוא נזכר בקשייו כמהגר צעיר בארץ והוא ממשיל את
בדידותו לעץ העומד לבדו בשדה ,או לדג השוחה לבדו נגד הזרם )בשיר " ְתּמוּ ָנה,
ַמ ָצּב" ,עמ' .(5
ליואב חייק ,כמו לכל משורר טוב ,יש רגישות רבה למילים ולכן אנו מוצאים בשיריו
יכה ַח ָכּה וּ ְמ ַח ָכּה" ,ועוד רבים רבים
השונים ביטויים כמו " ַמבּוּל ֶשׁל ִבּ ְלבּוּל"ַ " ,מ ְשׁ ִל ָ
אחרים.
נוסף על המטאפורות הרבות שבשיריו ,כמו ,למשלַ " ,ה ַשּׁ ַחר ַמ ְל ִבּין ֶאת ַההוֹן ַה ָשּׁחוֹר
יק ִתי" ,הרי שליטתו בצרופי מילים מקוריים ,מעניקים משמעות חדשה וחן
ֶשׁל ְשׁ ִת ָ
יחה"" ,אַ ְנ ֶט ַנת ַהחוּ ִשׁים",
פיוטי לנושאי שירתו ,כמו "שֹ ֶקת ַה ֶשּ ֶקט"ֶ " ,א ְת ַנן ַה ְסּ ִל ָ
יקי ַה ַדּ ַעת"ִ " ,ר ְק ַמת ַהיְ קוּם" ,ועוד רבים
יקית ַה ַגּ ְעגּוּ ִעים"ֵ " ,כּ ָרה ַמ ֲע ָלה ֵג ָרה"ֲ " ,אזִ ֵ
"זִ ִ
אחרים .המשורר אף מרבה בּ ֶפּרסוניפיקציה של מושגים מופשטים ושמות עצם
יקתוֹ" ,אבל גם
ידה ֶאת ְשׁ ִת ָ
אחרים ,כּמו " ַה ְזּ ַמן נוֹ ֵשׂא אוֹ ִתי ַעל ַגּבּוֹ"ָ " ,ה ִאישׁ ִק ֵפּל ִבּ ְק ִפ ָ
" ַתּ ְחתּוֹ ִנים ֲע ִליזִ ים וְ ָחזִ יּוֹת ַקלּוֹתַ -דּ ַעת" .הוא גם אוהב להציג ֲה ָפ ִכים כּדי לחדד את
ואנטה של שיריו .כך אנו מוצאים בשירים לא-מעטים משפטים פיוטיים כּמו "אוֹר
הפּ ֶ
יכים ֶאת ָהאַ ִין וְ ַה ֵיּשׁ".
ַה ַתּ ְר ֵדּ ָמה עוֹ ֶלה ַעל חֹ ֶשׁ ְך ֵערוּ ִתי" ,ושירים ה" ַמ ִתּ ִ
גם שירי האהבה של יואב חייק ראויים לתשומת-לב מיוחדת .החל בדו-שיח עם
ילית ָהאַ ֲה ָבה" ) (30-31וכלה במחזור תריסר השירים הקצרים של
האהובה בשיר " ַמ ְק ִבּ ִ
"יוֹ ַמן ָהאַ ֲה ָבה" ) .(26-30שבהם המשורר מדגיש את אחד המוּבנים היותר-מקובלים
לשם העצם אהבה  -והוא הכּיסופים והכמיהה של כל אחד מבני הזוג המאוהבים
להתאחד עם מישנהו ,הן במקום והן בזמן ,ולהיות )בלשון התנ"ך( " ְל ָב ָשׂר ֶא ָחד".
האהבה מתבטאת ,איפוא ,בראש ובראשונה בכמיהה ליצירת הקשר הבסיסי של
איחוד שני המרכיבים ,הזכרי והנקבי ,למהות שלמה אחת ויחידה ,מכל הבחינות,
גשׁי והמיני.
הר ִ
ובעיקר במובן ִ
שירי אהבה אלה הם מן המגובּשים ביותר שקראתי בעת האחרונה ,והם שונים
לגמרי משירי האהבה שבספרו "שירים על כפות המנעול" ,שנכתב ,כאמור ,לפני יותר
מ 38-שנים .אנו רואים כאן דוגמה נוספת לשירה המשתבחת עם השנים ,ממש כמו
היין.

יואב חייק

גם נרקיס צריך
יך ַמיִ ם
ַר ִקיס ָצ ִר ְ
גַּם נ ְ
ְכּ ֵדי ְל ִה ְת ַפּ ֵעל ֵמ ִה ְשׁ ַתּ ְקּפוּת ְדּמוּתוֹ
בּוֹדד ֶא ָחד
אַתּה ֵ
אָז ָמה ָ
מוֹך
ָהיר ֶשׁ ָכּ ָ
יִ
אַתּה יָכוֹל ְל ַבד
חוֹשׁב ֶשׁ ָ
ֵ
אָדם
יך ָ
ֲא ִפלּוּ ֱאל ִֹהים ָצ ִר ְ
ְכּ ֵדי ִל ְשׁכֹּן ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ְבּ ֵביתוֹ
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עבר כאן ברדלס

ואף על פי כן

יתי
בּוֹדד מוּל ֵבּ ִ
ֵעץ ֵ
ַער
הוּא י ַ
וּבהּ ָבּ ֵעת ֶשׁ ֲא ִני ִמ ְתבּוֹנֵן בּוֹ ַבּ ֲהמוֹן ֵעינַי
ָ
יוֹד ַע ִאם ְבּ ֵעינָיו
ֵא ִיני ֵ
ֲא ִני ָק ָהל
בּוֹדד
אָדם ֵ
אוֹ ָ

זוֹר ִמים ָכּאן ְכּ ַמיִ ם ְשׁ ֵק ִטים
ַחנוּ ְכּ ָבר ְ
ֲאנ ְ
וְ ָהאוֹר ֶה ָעמוּם ֶשׁ ְמּ ַכ ֶסּה ַעל ְל ָח ֵשׁינוּ
ֶה ֱחזִ יר ָלנוּ ֶאת ַשׁ ְלוַת ַה ְצּ ָב ִעים
תוּחים ַעל ַה ֻשּׁ ְל ָחן
ַה ְסּ ָפ ִרים ַה ְפּ ִ
קוֹר ִאים ָבּ ֶהם
ְ
אוֹמ ִרים ָלנוּ ֶאת ַמה ֶשּׁאָנוּ ְ
תוּרים ְמ ַס ְפּ ִרים
ַמ ְצּ ֵעי ַה ִמּ ָטּה ַה ְסּ ִ
כּוֹתנוּ שׁ ֶֹרשׁ
ָשׁנּוּ ָכּאן ְבּ ַה ֵ
ֶשׁיּ ַ
ָרים ַבּ ֶח ֶדר
ָדים ַה ְמּ ֻפזּ ִ
וְ ַה ְבּג ִ
גוּפנוּ,
גּוּפנוּ ְכּ ָבר ָר ִגיל ְל ֵ
ְמ ַס ְמּ ִנים ֶשׁ ֵ
ֲא ִפלּוּ ַה ֶדּ ֶלת וְ ַהוִּ ילוֹן
וְ אַף ַעל ִפּי ֵכן
דּוֹמה ָבּ ִאים ְר ָע ִשׁים
ִהנֵּה ֵמ ָרחוֹק ֶ
אוּלי
ַלּים וְ ַ
ְכּ ֶה ְמיַת גּ ִ
ְכּ ִנפּוּץ ְס ָל ִעים
אוֹ ִשׁ ְקשׁוּק ִמ ְל ָח ָמה

תּוֹקק ָל ַד ַעת
וּבוֹ ַבּ ְזּ ַמן ֶשׁ ֲא ִני ִמ ְשׁ ֵ
ֲא ִני גַּם ִנ ְמ ָלט
ֵמ ֲאזִ ֵקּי ַה ַדּ ַעת
אוֹתי
יכה ִ
מּוֹל ָ
ידה ַה ִ
וְ ַה ַמּ ְח ָשׁ ָבה ַהיְּ ִח ָ
ַח ֶמת ַע ְכ ָשׁו
ֶשׁ ְמּנ ֶ
אוֹתי
ִהיא גַּם זוֹ ֶשׁ ְמּ ַענָּה ִ
פוּך
ֶשׁ ִאם ֵא ֵל ְך ַבּ ִכּוּוּן ֶה ָה ְ
ַחזֹר ֵא ַלי
פוּך י ְ
ֲה ֵרי גַּם ַה ִכּוּוּן ֶה ָה ְ
ָע ַבר ָכּאן ַבּ ְר ְדּ ָלס
ִה ְתבּוֹנ ְַנ ִתּי ַבּ ִפּ ְר ָצה ַדּ ְר ָכּהּ ָח ַמק
ָד ְע ִתּי ִאם ָהיְ ָתה זוֹ ַה ַמּ ְלכּ ֶֹדת
וְ לֹא י ַ
אוֹ ָהיָה זֶה ֶפּ ַתח ַה ִמּלּוּט

שאלות לאַיִל
כרטיס ביקור

ַשׁ ָתּ ֶשׁ ֶזּה ָבּא
ַשׁ ָתּ ְכּ ֶשׁ ִה ְרגּ ְ
יך ִה ְרגּ ְ
וְ ֵא ְ
אַתּה ִתּ ְהיֶה ַה ָקּ ְר ָבּן
ֶשׁ ְלּ ַבסּוֹף ָ
ית ֶאת ְפּנֵי ָה ֵאל
ַה ִאם ִח ִלּ ָ
אוּלי גַּם ְל ָך יִ ְמ ָצא ֵאיזוֹ ְפּדוּת
ֶשׁ ַ
אוֹ ֶשׁלֹּא ְכּמוֹ יִ ְצ ָחק ֶשׁ ָשּׁאַל
אַיֵּה ַה ֶשּׂה,
שׁוֹאל
אַתּה ֵא ְינ ָך ֵ
ָ
אַף לֹא ְמ ַב ֵקּשׁ ְל ַה ְשׁ ִאיר ְל ַמ ַע ְנ ָך ֵעדוּת
ַסּה
אוֹת ָך הוּא ַרק ְמנ ֶ
ית ֶשׁ ַגּם ְ
ְכּלוּם ִקוִּ ָ
עוֹלה
אַתּה הוּא ַה ֶשּׂה ְל ָ
וְ ִאם ְכּ ָבר ִנ ְגזַר ֶשׁ ָ
רוֹשׁם
וְ ָה ֵאל ְכּ ָבר ֵ
ֶאת ַה ִדּין
ָל ָמּה לֹא ִבּ ַקּ ְשׁ ָתּ ְל ַמ ַען ַה ֵשּׁם
ְל ָפחוֹת ֶשׁיִּ ֵתּן ְל ָך ֵשׁם
ילה
ְכּמוֹ ִל ְשׁאַר ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ְתּ ִפים ָבּ ֲע ִל ָ
ֶשׁלֹּא ִתּ ָשּׁ ֵאר ַעד סוֹף ַהדּוֹרוֹת
ימן ְשׁ ֵא ָלה
ָכּ ָכה ְס ָתם ִס ַ

ֲא ִני ִמן ַה ִמּזְ ָרח
ָכּל ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִנ ְקוְ ָתה ְבּ ֵעינַי
וּמ ֲע ִריבוֹת
הוֹלכוֹת ַ
וְ ַר ְג ַלי ְ
ְשׂ ַפתִ -א ִמּי ַע ְר ִבית
וּשׂ ַפת ֵאםִ -א ִמּי ַקוִּ ים ַעל ַכּף ַהיָּד
ְ
אָבי
וְ ִע ְב ִרית ֵא ֶלם ִ
ְכּתוּבוֹת ַעל ַה ִקּיר.
פּוֹרה
ִבּ ְט ִני ַס ַהר ֶ
וְ ִל ִבּי ָמגֵן ִמ ָדּוִ ד
ְבּ ֵעי ַני ַה ְשּׁחוֹרוֹת
לוֹנ ִד ִיניִּ ים
ֲחלוֹמוֹת ְבּ ְ
אך
שׁוֹמ ַע ָבּ ְ
ֲא ִני ֵ
ילה גּוֹנֵב
ַר ִגּ ָ
וְ ָד ִמי ְמ ַע ֵשּׁן נ ְ
ַאדה
כּוּלתוּם ְכּמוֹ ֶשׁ ְח ֶרז ָ
ֶאת אוּםְ -
ִמ ְת ַמ ֶשּׁ ֶכת
ְבּ ַע ַרק ֶשׁל ִמ ְד ָבּר אָר ְֹך

השירים מתוך הספר "חילוף חומרים" ,הוצאת
הקיבוץ המאוחד2002 ,

ְשׁחוּם עוֹר ֲא ִני
ידי ֱאמוּנוֹת
ְבּ ִצ ָפּ ְרנַי עוֹד ְשׂ ִר ֵ
ְכּמוֹ ִס ְמ ָטאוֹת ֲח ִריפוֹת
ירה
וּב ִה ָ
הוֹל ֶכת ְ
נוּתי ֶ
ֲא ָבל ַס ְפ ָק ִ
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נילי דגן

חלון עם נוף לבופור
"אין יותר צפון מזה" ,אומרים ותיקי מטולה ,המונה כ 1,500-תושבים ו500-
תאילנדים שאירחו בלבביות את  500האורחים אשר גדשו את הרחובות עמוסי
דוכני ספרי שירה ומילאו את הפנסיונים והמסעדות כמדי שנה .בחג השבועות יורדת
השירה על היישוב שעל גבול הלבנון ,ומכנסת תחת כנפיה קוראים ,כותבים,
מתרגמים ,מוסיקאים ,אנשי תיאטרון ,משוררים ואורחים לחגיגה פוצחת שיר
החודרת ללבבות.
השנה חגג פסטיבל השירה עשור לקיומו ,בשפע אירועים .תושבי המקום פתחו
לראשונה את בתיהם למפגשי שירה שנחלו הצלחה רבה .בבית משפחת אנטלר ישבו
על הדשא והאזינו לשיחה בשניים עם המשוררים אמירה הס ואלמוג בהר .הס
סיפרה שהמציאות בעיניה היא סוד ,והיא מנסה לחדור ולחפש את דרכה פנימה.
ובבית שלום שרו עם עופר גביש מקיבוץ יפתח במחווה לאמנית ממטולה מרים הוד
שרקמה מספרו "שיר לדרך" תמונות רקמה מרהיבות.
במופעים ובמפגשים ,שהועברו ברובם על ידי הדסה וולמן בשידור חי לרשת א' של
קול ישראל ,השתתפו משוררים ותיקים כמו חיים גורי ואורי ברנשטיין במחווה
לאהרן אמיר שהלך לעולמו לפני חודשים ספורים ,וכמו כן ישראל פנקס ,אהרן
שבתאי ,ארז ביטון ,פיצ'י בן מאיר ,ש .שפרה ,מאיה בז'ראנו ואחרים ,לצד משוררים
צעירים ומבטיחים כמו אלכס בן ארי ,נחום פצ'ניק ענת לוין ענת זכריה ויחיאל צבן.
ראוי לזרקור מדרש משורר על מתן תורה ומתן שירה ,שהתקיים בערב שבועות
בספריה ,ובו המשוררים והקהל עסקו בלימוד ושיחה בהנחיית יורם ניסימוביץ.
עוד בפסטיבל ,אמיר אור ואדמיאל קוסמן ניהלו מפגש שירה אינטימי על ארוס של
משוררים" ,את התורה שעל הפה שלך אני יונק במציצות קטנות" ,וחנה מרון
הפליאה במשחקה בקראה שירים בין דברים שנשאו יצחק לאור ,יוסי יזרעאלי וגד
קינר באירוע מחווה לחנוך לוין.
בהיותו פסטיבל צפוני יוחד בו מקום גם למשוררים המקומיים .עודד פלד הנחה את
במת משוררי הצפון ,ומשיריהם קראו שם אורה ערמוני ,דודו פלמה ,יוסי עבאדי,
דודי בן עמי ויורם ורטה .הפליא ללהטט בשירתו המשורר פרופ' יוסי גמזו ,ונופך של
חיים הוסיפה לפסטיבל גם המטולאית דבי סער שריגשה בשיר על אביה מספר
ביכורים
"בין שני אביבים מתי
באביב של 1945
קמתי לתחייה
זקן".
על ארבעה ימים מלאי תרבות והנאה ,בשיתוף בית הקונפדרציה ,משרד המדע
התרבות והספורט ומועצת מטולה ,ניצחה בחיוך שליו ובכישרון המשוררת
והמנהלת האמנותית של הפסטיבל ליאת קפלן.
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שירים מחפשים כתובת
האם יש מבין הכותבים המכיר את שירו של אבות ישורון שנכתב על הנחלאי
מקיבוץ נחל-עוז ,רועי רוטברג ,אשר עונה ונרצח על ידי מסתננים מרצועת עזה
ב 29.4.1956-כשהוא רכוב על סוסתו ורק מקל בידו.
אם כן ,האם השיר פורסם והיכן פורסם.
אבות ישורון

ספירה על רועי
רוֹעי
ִמ ְס ַתּ ְנּ ִנים ָק ְצרוּ ֶאת ִ
ֲא ֶשׁר ָר ְצחוּ ָדּ ָמיו
אָרץ אָ ָכלוּ
טוּב ָה ֶ

ָאר ְך
ַאוַת ַצוּ ֵ
רוֹעי גּ ֲ
ִ
לֹא ָע ִלית ְבּ ִמ ְצ ֲהלוֹת ַר ֲע ָמה
סוֹתיִ ְך
ִל ְטבּ ַֹע ַפּ ְר ַ

יראוּ גַּת
אַל ִתּ ְ
ֵתּ ַחתּוּ ְפּ ֶל ֶשׁת
יה
נוֹת ָ
ִכּי ַתּ ֲעלֹזְ נָה ְבּ ֶ

ַפּ ְר ָסה ַפּ ְר ָסה ְל ָכל ַעיִ ן
ְל ָכל ְלרֹאשׁ
ְל ֶס ַלע ֱאדוֹם

ִכּי לֹא ִנ ְמ ָצא ְבּ ָכל גַּת
ַתּ ַב ֵקּ ְשׁנָה ִבּ ְפ ֶל ֶשׁת
וְ
ֶא ָחד לֹא ִנ ְמ ָצא

לּוֹתיִ ְך ַבּ ֶשּׁ ִבי
ִתּ ָשּׁ ַב ְרנָה ַק ַ
ֶא ָלמוּ
וֹתיִ ְך נ ֱ
ֻתּ ֵפּי ְט ִפיפ ַ
רוֹכב
וְ אַ ְתּ ֵעירֹם ֵמ ֵאין ֵ

ֻבּב ְר ָבב
ָבּחוּר ְבּ ִלי ְמר ָ
ָפּ ָרשׁ ֵמ ֵאין ָכּמוֹהוּ
ָחיד ַבּ ַמּ ֲע ָר ָכה
יִ

ֲא ֶשׁר ִתּ ְר ִעי ִבּ ְשׂדוֹת אוֹיְ ִבים
ֵע ֶשׂב ִתּ ְשׂ ָבּ ִעי
אַל ָמנָה
ֶע ֶצב ָה ְ

רוֹעי
כוּבת ִ
סוּסתוֹ ְר ַ
ְל ָ
ֲא ֶשׁר ָר ֲחצוּ ָדּ ָמיו
ִכּי ָמ ְנעוּ ַמיִ ם

ַעל ִשׁ ֳבּ ָליו נ ַ
רוֹעי
ָפל ִ
ָפל
ַעל ָפּנָיו נ ַ
ְבּ ֵצאת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ

רוֹעי
כוּבת ִ
סוּסתוֹ ְר ַ
ְל ָ
ָאריִ ְך
ַאוַת ַצוּ ַ
גֲּ
ֵעינָיו נִ ֵקּרוּ
תשובת המערכת
בעלון קיבוץ נחל-עוז הופיע צילום השיר של אבות ישורון ולפיכך פניתי אל העורך.
העורך גייזי ,השיב מיד והפנה אותי אל חברו אורי יסוד ששלח את השיר לעלון.
מההתכתבות אתם עולה כי המשורר אבות ישורון שהה כמתנדב בנחל-עוז בשנת-
 ,1956שם הכיר את רועי רוטברג והתרשם ממנו מאד.
בל"ג בעומר תשט"ז  29/4/1956היו מתוכננות להיערך בנחל עוז ארבע חתונות ,אחת
מהן חתונת אחיו של אורי יסוד .בבוקר אותו יום נרצח רועי מן המארב שעה שרכב
על סוסתו מול ערבים שחצו את הגבול וקצרו תבואה בשדות הקבוץ .הרוצחים
התעללו בגופתו.
החתונות נדחו ורבים מהאורחים שהגיעו ,הלכו אחר ארונו של רועי ז"ל.
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אבות ישורון נתן בשירו ביטוי לאבל הנורא .לימים נדפס השיר והוא מצוי בכתביו,
"כל שיריו" ,הוצאת הקיבוץ המאוחד ,כרך א'.
שנים אחר כך ,קרא אורי יסוד לבנו בכורו על שם רועי ,כפי שהחליט בנפשו אז.
לי אישית ,היה עניין מיוחד בשיר ובחיפוש המידע עליו - ,הייתי חניך של רועי
ב"תנועה המאוחדת" בקן יד-אליהו .כמו אורי הייתי בין המלווים אותו בדרכו
האחרונה.
תודתנו לגייזי ולאורי יסוד שמיהרו לעדכן אותי בפרטים.
דודי

קליפ-שירה
נתן זך קורא את שירו "כמה נהדרת היית"
טוביה ריבנר קורא את שירו "יום טוב"

קישור לאתר
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קוראים כותבים
• מכתבו של ד"ר פארוק מואסי בתגובה לשירו של עודד ניב" ,המסמרים של
מוחמד" ,אשר התפרסם בגיליון "עיין ערך שירה" .19
שלום רב שרית היקרה,
כמה עדיף לא לנגוע ברגשות דתיים בצורה לא אוביקטיבית.
השיר של עודד ניב דוגמא לפגיעה באחרים ובעיקר במוחמד הנביא .האם הוא חושב
שהדתות האחרות ,והמובילות בהם ,היו זכאיות וטהורות מכל אשמה?
האם הוא קרא את מוחמד לעומק ועמד על המחקרים שכתבו גם חוקרים מערביים?
אדגים – תומאס קרליל בספרו "הגיבורים" מנה מאה גיבורים ,ובראשם ,הראשון
בשורה  -לגביו הוא מוחמד.
הייתי מבין את המשורר אם היה תוקע שופר בפני כל הנביאים ,הדתות ,והרעיונות
אשר מרחיקים אדם מאדם..
ועוד ,אין להכליל ,ואין לפגוע בגיבורי ההיסטוריה בלי רעיונות )אפילו בלשון השירה
הפתוחה( ,שאינם נצמדים לאור חוכמה ,מחקר וידע.
האם הציורים בדנמרק  -למשל  -תורמים להבנה ולאהבה אנושית?
ואם מדברים על חופש הבעה וביטוי ודימוקרטיה אז זכותי להבין למה אסור לפקפק
בכל אשר קשור לשואה  -שאני אגב רואה בה שואה אנושית??!!
ד"ר פארוק מואסי
משורר ומבקר
תגובתו של עודד ניב
לכבוד ד"ר פארוק מואסי
לפארוק היקר ,שלום,
שירי " -המסמרים של מוחמד" -הוא שיר שכתבתי מתוך תסכול על היעדר שלום
בין עמינו .תאמין או לא ,זהו מבחינתי שיר של שלום ,שבו אני מציין שבעבר שני
העמים בנו כאן את בתיהם במשותף .אני ממליץ שתקרא שוב את השיר בעיון .עם
זאת ,נכון שאני מטיל בשיר את האחריות להיעדר השלום בעיקר על כתפי הערבים
ולמסמרים יש בשיר משמעות סמלית – הם יכולים לשמש לבנייה והם יכולים גם
לשמש להרג במטען נפץ ולסגירת ארונות מתים .אם תבדוק היסטורית ולא
אמוציונאלית ,מרבית מאמצי השלום והיד היהודית המושטת נדחו על ידי הערבים
כבר מאז שנות ה) 30-אם כי הצד היהודי שגה לא מעט בגישתו ובטקטיקה
שהשתמש בה( .אבל בוא לא ניכנס לדיון הזה ,כי לא נצא ממנו במכתב או שניים.
ממש לא לעניין להביא בהקשר של השיר הזה את הקריקטורות שפורסמו בדנמרק
ובמיוחד לא את נושא השואה .מכל מקום ,לא הייתה לי כל כוונה לערבב את
מוחמד הנביא ואת השם מוחמד בחרתי באקראי כשם טיפוסי ערבי )כמו שאצלנו –
אבי ,יוסי ,חיים וכד'( יכולתי באותה מידה ,וחבל שלא עשיתי זאת ,לכתוב אחמד,
יוסוף ,באשיר ,פארוק או כל שם אחר .אם בשוגג פגעתי ברגשותיך הדתיים – אתך
הסליחה .בברכת שלום עליכם )עליכום(.
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ד"ר עודד ניב
תגובתי למכתבו של ד"ר פארוק מואסי ,עוד בטרם נתקבלה תגובתו של עודד ניב,
)מבלי להיכנס עמו לפולמוס או דיון לגבי התכנים אותם העלה( ,לגבי כוונת השיר
ואמירתו .הבנתי את השיר היתה שונה משלו ועל פי תפיסתי את הנאמר ,השם
מוחמד הוא שם אקראי של אדם בשר ודם ואיננו מכוון כלל כלפי הנביא מוחמד.
שרית שץ

שונות
חדש באתר של החוג לשוחרי שירה – במדור "על קוצו של תו"  -מומלץ
מאוד להקשיב להלחנה ולביצוע של גלעד הישג לשירו של אדגר אלן פו
"אנאבלי" .השיר מבוצע בשפת המקור )אנגלית( ולידו התרגום לעברית מאת
זאב ז'בוטינסקי.

תיאטרון החדר

החלו פגישות ההכרות לקראת הקורסים השנתיים המרוכזים במשחק ובימוי.
קורסי המשחק מתאימים למתחילים ולמתקדמים!
לפרטים ,טל'03-5171818 :
או באמצעות מיילorian01@bezeqint.net?suject=PROSPECT2ME :
"נו-אקסיט" זו השנה השישית ברציפות!
תיאטרון החדר מציע לך חוויה נדירה בתיאטרון  -מחזהו הקלאסי של ז'אן
פול סרטר "נו-אקסיט" .ההצגה מתקיימת אחת לשבועיים ,במוצ"ש ,בשעה
20:30
בתיאטרון החדר בתל-אביב.
להזמנת מקומות ,רק באמצעות הטלפון03-5171818 :
מספר המקומות מוגבל .התקשרו ונתאם מועד מתאים.
בקרוב יעלה תיאטרון החדר עיבוד חדש לקלאסיקה יהודית:
"הדיבוק כהלכה"  -טרגי-קומדיה אפלה!
להתראות!
אמיר אוריין  -תיאטרון החדר
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מומלץ להורים וילדים – אתר יוצא מן הכלל לעידוד הקריאה בקרב ילדים.
סיפורי אגדות ,משלים והרפתקאות מוגשים בצורה יפייפיה וידידותית
למשתמשים – הספריה לעידוד ושיפור הקריאה.
ַה ִס ְפ ִריָה
כָּאן יְ ָלדִים אוֹ ָהבִים ִלקְרוֹא
☺
המרכז לעידוד הקריאה
יותר ממאה סיפורי אגדות ,הרפתקאות וסיפורים ניפלאים.
יותר מ !! 7000-דפים מאויירים ומנוקדים לקריאה ולשמיעה.
כולל פרושי מילים וביטויים לשיפור הקריאה ולהעשרת השפה.
.

הקניית שירה לילדים ,החל מן העריסה – כלי מיטה לתינוקות עם שיריה של
המשוררת שלומית כהן-אסיף )"נשיקה בכיס"(.
פרטים :חברת נימנומי ,טל052-2536652:
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