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  דבר העורכת
  

אשר חתמו על העצומה כנגד סגירת רבים לכל אותם מנויים  להודותאני רוצה 
, זרות רעותמתברר שוב כי ללחץ ציבורי יש השפעה להפר ג. ההוספיס בתל השומר

  . ומרושעות חכמותבלתי 
' אלא אביא את שירו של המשורר ההודי רבינדראנאת, לא אכביר במילים הפעם

   .את כל מה שעלה על דעתי לומר, "עורי ארצי"האומר בשירו , טאגור
  

  טאגור' רבינדראנאת

  עורי ארצי
  שרית שץ: תרגום מאנגלית

  ;ְוָהרֹאׁש ֵּגא ְוָזקּוף ַהֶּנֶפׁש ְמֻׁשְחֶרֶרת ִמַּפַחד ָמקֹום ּבֹו
  ; ַהֶּיַדע ָחְפִׁשי ָמקֹום ּבֹו
   ;ִקירֹות ַּבִית ָצִריםִלְרִסיִסים ַעל ְיֵדי  לֹא ֻנַּתץָהעֹוָלם  ָמקֹום ּבֹו
   ;ָהֱאֶמתִּמִּלים נֹוְבעֹות ִמּתֹוְך ָעְמָקּה ֶׁשל הַ  ָמקֹום ּבֹו
  ;ְלֵעֶבר ְׁשֵלמּות ,ֵלאּות ְללֹאְזרֹועֹוֶתיָה  ּפֹוֶרֶׂשתַהַהְתָמָדה  ָמקֹום ּבֹו
   ;ִׁשְגָרה ֵמָתהֶׁשל  ְּבחֹול ִמְדָּבר ָצִחיחַ  ּתֹוֵעהֵאינֹו  ,ַהָּצלּולַהְּתבּוָנה ֶּפֶלג  ָמקֹום ּבֹו
  ;מּוֶבֶלת ָקִדיָמה ְּבַהְׁשָרַאת ֲחזֹון ַהַּמְחָׁשָבה ְוָהֲעִׂשָּיה ֶּנֶפׁשהַ  ָמקֹום ּבֹו

 .ּו ֵּתעֹור ַאְרִציל, ִביָא, ֶאל חֶֹפׁש ְׁשֵמיִמי ֶזה
  

  ?ומה בגיליון זה

  . כותבים ותיקים לצד חדשים. שירים כמובן
רשימה על ספרו האוטוביוגרפי של , בשירה "המשתה"מאמר מרתק על נושא 
רשימה על המשורר יואב חייק בליווי , "חיים ארוכים קצרים"המשורר טוביה ריבנר 

שני , "עיין ערך תרגום"מדור ב. רשימה על פסטיבל השירה בצפון, אחדים משיריו
וכן הצגת המשורר הגרמני הנס " בורודינו"תרגומים לשירו של מיכאיל לרמונטוב 

  .בתרגומו של אשר רייך, מאגנוס אנצנסברגר ושיריו
  

  .המלצות מובאות בסוף הגיליון. הקיץ גדוש באירועי שירה וספרות, למרבה השמחה
לשלוח , פיסול והאמנות הפלסטיתה, הצילום, אני מזמינה אמנים מתחום הציור

  .אלינו מיצירותיהם
  

בקרוב תופץ . החוג לשוחרי שירה מתגייס לעזרתם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים
גילו של ", רילקה ואני ,המוות("ץ ימריאן רבינוב' מצגת המבוססת על שיריו של פרופ

שני (המפואר מספר השירה  כל ההכנסות. בבט רבינוביץ 'פרופועל ציוריה של  ")אדם
והן מועברות אליהם  ילדים בעלי צרכים מיוחדיםלהנן קודש למוסדות ) כרכים

  .מאוד מקווה שתפתחו את לבכם. הספר אינו משווק בחנויות הספרים .באופן ישיר
  

קובץ אשר : אני שבה ומזכירה לכל שולחי השירים והמאמרים. וכעת הודעה לסדר
  .אנא הקפידו על כך. א יפורסםל, לא יצויין בו שם הכותב בגוף הקובץ

   
  .מאחלת לכולם קיץ מהנה וקריאה נעימה

  
  שרית
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  יפתח בן אהרון

  תקוות התהום: מתוך
1.  

  ּבֹוא
  

  ְלָאן, ְלַיד ַהָּבִּתים ֵעִצים קֹוְרִסים
  .נֹוְדדֹות ָּפֶניָך ַּבֶּׁשֶלג

  ָּפִנים , ִׁשְבֵרי ַמִים, ְּתָעָלה
  .קֹוְראֹות

  
  ּבֹוא

  
  ,רִעם ֵצל ַהַּיעַ 

  ּבֹוא
  .ִעם ַנְרִּתיק ַהְּׁשָלִגים ְוָהאֹור ָהָאסּור ַעל ַּגְּבךָ 

  
  ַּבַּבִית 
  ַהֶּיֶלד

  .קֹוֵרא ָּפסּוק ְּבֵסֶפר ַחּלֹון
  .ֶׁשֶבר ֶׁשֶמׁש ְוֶׁשֶלגל ְלכָ קֹוֵרא ְּבֵׁשם 

  
  ָּפִנים 

  
  ָּפִנים , ְלַמְּסעֹות ְנדּוִדים

  .ַערְמַכִּסים ְּבֶׁשֶלג ְוֵאד ֶאת ִּפְסגֹות ַהּיַ 
 
 
2.  

  .ִּכי ָהִיינּו ְׁשלּוִגים ִמְּלָפֶניךָ 
  .ִּכי ָהִיינּו ְלָבִנים ּוָבִרים

  .ִּכי ָהִיינּו ְּפרּוִמים ִמְּלָפֶניךָ 
  .ְוֵעיֻרִּמים ּוְקלּוֵפי ָּדם

  
  .ּוְלאֹור אֹורֹות ִמְּלָפֶניךָ 
  .ּוְלאֹור ַמָּתכֹות זֹוֲהרֹות

  .ּוְׁשתּוִקים ּוְבִהיִרים ִמְּלָפֶניךָ 
  .ִמּלֹוֶתיָך ָּבֶאיךָ י ּובֵ ּׁשְוקַ 
  

  .ִּכי ָהִיינּו ְקרּוִאים ִמְּלָפֶניךָ 
  .ּוְקרֹוִבים ּוְמָקְרִבים ֶאל ָּפֶניךָ 

  
  
  

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

3.  
  

  ּוַבְּגָבעֹות ָהֵאֶּלה ּגֹוֵלׁש ָהאֹור
  ,ֶּפֶרא ָהִרים, ְּבִהָּפַתח

  ,ָנעּול ַמָּגַפִים ְמֻכָּנִפים
  .ַמְהִּביל ַמְראֹות ֶאל ֶאֶדן ָהַעִין

  
  ֹואּב
  

  ַּגם ַאָּתה ַהּנֹוָלד ָּבאֹור 
  ַּגם ַאָּתה
  ּגֹוֵדר ַמָּבט

  - ַלְחּדֹר , ְּבַקְצֵוי ַהַּיַער
  ,ְיָלִדים קֹוְרִאים ַאֲחֶריָך ֵׁשמֹות

  ,ִריםֹוְלָבִנים ּוְׁשח
  מֹות ַהֶּׁשֶלג ַמְצִליִלים ְׁש 

  .ִּבְׁשמֹות ַהְּתהֹום
  

  ּבֹוא
  

  ַהְּגִביִׁשיַהֶּׁשֶלג , ַהַּדק, ַהֶּׁשֶלג ַהּבֹוֵדד
  ְוֶׁשֶלג ַהֲחֵׁשכֹות , ַהִּנָּתְך ְּכָבָרד

  ֶנֱעַרם ֲחִריִׁשית
  .ַעל ָּדְפנֹות ַהּבֶֹקר

  
  ְוִׁשְלֵגי ַהַּמִים, ְוִׁשְלֵגי סּופֹות ַהְּתהֹום

  ,ַהְּנַמִּסים ְלַמַּגע ַּכף ָהָאֶרץ
  ְוִׁשְלֵגי ְּתרּועֹות ַהָּׁשַמִים

  ,ְוַהַּמִים ְוָהאֹורַהַּמִּקיִפים ֶאת ַקְצֵוי ַהְּתהֹום 
  

  ּבֹוא
  

 .ְיָלִדים קֹוְרִאים ַאֲחֶריָך ֵׁשמֹות



5 
 

 יהודית כפרי

  בעליית הגג

  ֲאָבל ְּכֶׁשחֹוְזִרים ּוַמִּביִטים ַּבְּתמּונֹות
  ַגּלֹותֶאְפָׁשר ָּתִמיד לְ 

  ַמֶּׁשהּו ֶׁשָרִאינּו קֶֹדם
  ֲאָבל לֹא ִהְבַחּנּו

  ְלָמָׁשל
  ֵאיְך ֲהִליָנה לֹוֶבֶׁשת

  ֶאת ַהִּׂשְמָלה ַהְּכֻחָּלה ִעם ַהְּפָרִחים ַהְּבִהיִרים
  ֶׁשִהְׁשִאיָלה ָלּה זֹוָׁשה

  ,ָרחֹוק ָּכל ָּכְך ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשְּכִאּלּו ֲעַדִין
  ָּפִריז ּוִבְּבִריֶסלַחָּיה ַּגם ָּכאן ּבְ 

  ;ְּבקֹומּוָנה ִּדְמיֹוִנית ֶׁשל ַהֵּלב
   ׁשּוב ְּפָרִחים, אֹו ְּפָרִחים

  ּוַמְלָאְך ָקָטן ִעם ְּכָנַפִים
  ְמֻגָּלִפים ַעל ּדֶֹפן ָהֵעץ ֶׁשל ִמָּטָתּה

  ַּבֲעִלַּית ַהַּגג ַהְּקַטָּנה ַהִהיא
  ָּפִנּיֹותּוְׁשֵּתי ְּתמּונֹות יַ 

  )ִריםהָ , ַחלנַ , ָּפגֹוָדה(
  יִֹפי

  ִמְצַרְך ְיסֹוד ֶׁשל ַהַחִּיים
  ַוֲארֹון ַהְּסָפִרים ִמֶּנֶגד

  ְוַכד ַהַּמִים
   ְוַחּלֹון ָהאֹור ַהַּצר

  
  ,ּוַבִּפָּנה ִּבְלִּתי ִנְרֶאה(

  ).ָהִאיׁש ֶׁשְּמַצֵּלם ֶאת ְּבִדידּוָתּה

 
  

 סבכי שחור כיפה
  ֲאָבל ֶאְצִלי ַּבִּגָּנה

  ר ַהִּכָּפהֹוחַרק ַהִּסְּבִכי ְׁש 
   מֹוְרס ִצּפֹוִרי-ְמַתְקֵּתק ַעל ַמְפֵּתחַ 
  ְמָסִרים ֻמְצָּפִנים

  ָאָדם לֹא ָיכֹול ְלַפֵּצחַ -ֶׁשּׁשּום ֶּבן
  .אֹוָתם

  ן ְּבַעְלַות ַהְּתֵאָנה ַהְּכֵבָדהגָ ּומ
  ְּבִלי אֹוְרִבים

  ְּבִלי ַמְכִׁשיֵרי ַחָּבָלה ְקֵרִבים
   ְלִמין ָהָאָדם
  .ִסְדָרִתיָהרֹוֵצַח ֲהִכי 

  
  ַחתהּוא ַרק ִצּפֹור ַא

  ְמַתְקֶּתֶקת ִּבְכַתב ְסָתִרים
   ַעל ֵעץ ַהְּתֵאָנה
  .ִלְפנֹות ֶעֶרב

כלת פרס . סופרת ומתרגמת, משוררת ,יהודית כפרי
נולדה בקיבוץ עין החורש . 1987, ראש הממשלה

 למדה לשון ותולדות האמנות. 1935בשנת 
' אורנים'בוגרת סמינר . אביב-באוניברסיטת תל

 ור לחינוךמתרגמת ועורכת במד. לחינוך
פרסמה עד . פועלים-ופסיכולוגיה בהוצאת ספרית

ביוגרפיות וספרי , בהם ספרי שירה, ספרים 16כה 
 לאחרונה כתבה ופרסמה ביוגרפיה ספרותית. ילדים

על חייה רבי התהפוכות של חברת , "זושה"גדולה 
 .והתזמורת האדומה שנרצחה בידי הגסטפ

. ורגמההביוגרפיה של זושה עוררה עניין רב ואף ת
 .בתיה יהודית כפרי מתגוררת היום במזכרת

, "77עיתון "הוצאת , "זושה"השירים מתוך הספר 
2006.  
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  רמי סערי

  מוח מפותח
  ַרת ֶּדֶרְך ְרִציִנית ָעָׂשה ַההֹומֹו ִיְׁשְרֵאִלֶיְנִסיסבְ ּכִ 
  ה ְקַטָּנה ִּבְׁשֵּתי ַצּמֹותְלּדָ ָאז אֹוָתּה יַ מֵ 

  ,ֶׁשָּׁשֲאָלה הָלה ֶאת מָ ֶׁשָעְמָדה ְוָׁשאֲ 
  ֲאָבל ִּבְגָלֵלנּו ְוַגם ִּבְגָלָלּה

  ,ְוַגם ִּבְגַלל ִהְתַּפְּתחּות ַהִּמיִנים
  ָהֶאבֹולּוְצָיה ֶׁשל ַהּפֹוִליִטיָקִאים

  ,ְוַהֵּתאֹוְרָיה ֶׁשל ַדְרִוין
  יֹוֵתר ִמְּׁשנֹות ּדֹור ַאֲחֶריָה 

  ְוׁשֹוֵאל, ְּכָבר ָׁשפּוף, ַּגם ֲאִני עֹוֵמד
  ֶאת ַעְצִמי, ֶאְתֶכם, ֶאת ָהֵרי ַהַּגַעׁש

  ֲהִיָּתֵכן: ֶּמֶרתּגַ ַהְּמ ְוֶאת ְסֶטָּלה 
  ?חֹוָרהֶׁשְּנֻקַּדת ַהַהְתָחָלה הֹוֶלֶכת ׁשּוב אֲ 

  ?ֶׁשָּכל ְיִציָרִתי ִהיא ְטיּוָטה ַלִּׁשיר ַהֶּזה
  ֶׁשֶהָחתּול ַהְּמסָֹרס ֵמֲאֻחַּזת ַהָּפִריץ

  ֶנְהַּפְך ְּבֵמָאה ַאַחת
  ?יָּואָּוה ֶׁשל ַהִּמְזָרח ַהִּתיכֹון'ַלּצִ 

  ,ס ְוָׁשלֹוםחַ , ְוֶׁשַהָּׁשלֹום
  ?ִיְתַּבְקֵּבק ְּכמֹו ֵמי ַהּׁשֹוְפִכין ֶׁשל ַעָּזה

  ,לֹות ָּכל ַהָּׁשִניםכְ ּכִ , ּומּול ָּכל ַהְּפצּוִעים
  ֲאִפּלּו ַהְּגדֹוִלים ְוַאף ַהֲחָכִמים

  .ְּתׁשּוָבהעֹוְמִדים ְוׁשֹוֲאִלים ְולֹא מֹוְצִאים 
  
  
  

  גלובליזציה
  

  ,ְּכֶׁשּזֹונֹות ַמְתִחילֹות ְלַלֵּמד ִעְבִרית
  ,ְּכֶׁשחֹוֶדֶרת ַּתְרּבּות זּוָלה ַלָּׂשָפה

  :ְּבָחְכָמה, ֲאַנְחנּו ֲאֵׁשִמים ְּבטּוב
  .ַהֵּסֶבל- חַ ל ְוִׁשעּור ְלכֵֹאין ְּגבּו

  
  ּכֹוְרִעים ַאַּפִים ֻּכַּנְסנּו

  ,הקֹולָ -ְלִקְסֵמי ַהּקֹוָקה
  ָּפֳעֵלי ַהַהְמּבּוְרֶּגר

  ,ֻמִּטים ִמְּלגֹו ּוִמְּלַבר
  :ֶאת ַהֶּלַקח ַהַּמר ּדֹוֶמה ֶׁשְּכָבר ָלַמְדנּו

  ,ְּכֶׁשָּבָאה רּוַח ַעָּזה ֵמִאָּתנּו
  .ֻמְרָּכִניםנּו יאׁשֵ רָ 
  

  ,ָלֵכן ְוַלְמרֹות ַהּכֹל ֲאַנְחנּו ָּכאן ְּבָטעּות
  ּוָמקֹום ַאֵחר ֵאין ָלנּו

  .ְלִמיַלת ַהִּמָּלהֵמֵעֶבר 
  

2008, "הקיבוץ המאוחד"הוצאת , "טבעות השנים"מתוך הספר 
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  שלמה לאופר

  ראיתי
  ;ָרִאיִתי ַזְלֲעפֹות חֶֹרף ְּבֵלב ַהַּקִיץ

  ָרִאיִתי ְיָלִדים ְזֵקִנים ּוְזֵקִנים ֶׁשֵהם 
  .ֵעֶדן- ַיְלֵדי ַּגן

  ָרִאיִתי ִאיׁש ִטיֶּבִטי נֹוֵׂשא ֶאת ֱאלִֹהים
  .ל ֶׁשַעל ַּגּבֹוְּבַתְרִמי

  ָרִאיִתי ְּפֵרָדה ֲאֻרָּכה ֶׁשָהְפָכה
  .ְלִחּבּוק ֶׁשל אֹוֲהִבים

  
  ;ָרִאיִתי ְסָתו ֶׁשָּפָניו ְמֻכְרָּכִמים

  ָרִאיִתי ְמׁשֹוֵרר ָקִׁשיׁש עֹוֵמד ָּבְרחֹוב
  .ּוְמקֹוֵׁשׁש ְּבַפִחית ִׁשיָריו

  ָרִאיִתי קֹול סֹוְּפָרן חֹוֶצה ֶאת
  -ם ְוָרִאיִתי ְּפַסְנֵּתרִׁשְבַעת ָהְרִקיִעי
  .ָּכָנף ֶׁשָעף ְּכִצּפֹור

  .ָרִאיִתי ֶׁשּגֹוָרִלי ִלְראֹות
  

  ָרִאיִתי ֲאָדָמה, ָרִאיִתי ָׁשָרב ַּבחֶֹרף
  ָרִאיִתי . ֶׁשּדֹוָחה ִמּתֹוָכּה ֶאת ַהֵּמִתים

  .ֵעץ-ֶאֶבן ּוְלָבֵּתי-ְקָבִרים ֶׁשהֹוְפִכים ְלָבֵּתי
  ּוְדָלתֹות, ף ַמְׁשִמים ַחּלֹונֹות ִנְפָעִרים ֶאל נֹו

  .ֶׁשְּמַגְּדלֹות ַעל ִציֵריֶהן ֶאת ַהֲחלּוָדה ְוֶאת ַהְּזַמן
  .ָרִאיִתי ֶׁשָהֶאְתמֹול ִיָּׁשֵאר  ָּתִמיד ֶאְתמֹול

  .ָרִאיִתי
  

  ;ָרִאיִתי ָאִביב ֶׁשִּנְקַרע ִלְגָזִרים ְּבסּוָפה
  .ָרִאיִתי ָאָדם ֶׁשִאֵּבד ֶאת ִּפיו

  ט ֶאת ֲחָדָריוָרִאיִתי ֵלב ֶׁשִרהֵ 
  .ְּבַכֶּוֶרת ֶׁשל ֲחלֹומֹות

  ָרִאיִתי ֶׁשֲאִני ִמְסַּתֵּכל ַּבַּמְרָאה 
  ְורֹוֶאה ְּבתֹוְך ַהְּפרֹוְזּדֹור ָהָארֹךְ 

  .ֶׁשל ָהִעָּורֹון
  ָרִאיִתי ֶׁשָהֵעֶׂשב ְמַכֶּסה ַעל ַהָּיִמים

  .ְוַעל ַהֵּלילֹות
  

   ָרִציִתי ָלֶלֶכת ֲאָבל ָׁשַכְחִּתי ֶאת ַרְגַלי
  .ַּבְּבֵאר ֶׁשל ַהְּכֵאב

  .ָרִציִתי ִליׁשֹן ְוִהֵּנה ֲאִני ֵער ְּבֵטרּוף
  .ֶיֶלד ָאַחז ְּבָיִדי ּוִבֵּקׁש ֶׁשאֹוִליְך אֹותֹו

  :ָאְמָרה ִלי, ֶׁשָּבָאה ֵמַהֵּמִתים, ֻאֵּמי
  ".ַאָּתה עֹוד ִּתְרֶאה"
  
  

2008, "כרמל"הוצאת , "מדגסקר"מתוך הספר 
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  מריאן רבינוביץ

  קטןהאדם בזקנתו 
  ְּבִזְקָנתֹו ָהָאָדם ָקָטן
  ,ִלְסּתֹו ִמְצַטֶּמֶקת, מֹוִריד ֶאת קֹוָמתֹו

  .ַּגם ִאְׁשּתֹו ְקַטָּנה ְוֶאְצְּבעֹוֶתיָה ִמְתַקְּצרֹות
  ,ֵהם ָּגִרים ְּבִדיָרה ְקַטָּנה
  ִעם ָּבָלטֹות ְמֻרָּבעֹות
  .ֶעְׂשִרים ַעל ֶעְׂשִרים

  
  ְׁשָנָתם ַּבַּלְיָלה לֹא טֹוָבה

  ָראּות ְּגדֹוָלה ִמְתחֹוֶלֶלת ְּבגּוָפם ַהָּקָטןּפְ 
  ּפֹוְסִעים ַעל ַּכּפֹות ְרָגִלים ְקַטּנֹות, ֵהם ָקִמים
  ,ּוַמְצִמיִדים ָאְזַנִים ְמבָֹהלֹות, ֶאל ַהִּקירֹות

  ׁשֹוְמִעים ְרָעִׁשים ֲאֻיִּמים
  ְוַצֲעֵדיֶהם ֶׁשל ּפֹוְׁשִעים ְּגדֹוִלים

  ַטּנֹותַהּגֹוְנִבים ֻקְפְסאֹות קְ 
  .ִמְּזֵקִנים ְצנּוִמים

  
 
  איקרוס, רד

  ִאיְקרֹוס ׁשֹוֶתה ִמַּכְסִּפית ַהָּנָהר
  ַעל ְּפֵני ַהָּים

  ְוָהאֶֹפק
  

  ָצֵמא ְלִׁשּקּוי ַהְּכֵאב, ְּבקּוַע ֶנֶפׁש
  ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ְּכַנף ַהִּתְקָוה

  ְמֻחֶּבֶרת ַלחֶֹמר
  ֶזה ָהֲאָתר ֶׁשּבֹו ַהִאם

  ?ּורַמְתִחיל ַהִּפְרּפ
  ,ְׁשָלְׁשָּתם, ּוַמה ְמַׁשְּדִרים ָהֵעִצים

  ?ַעל ִׁשּפּועַ 
  ֲעטּוִפים, ְזקּוִפים, ֲחׂשּוִפים

  .ִּבְׁשִקיפּות ַהִּדְמּדּום
  ּתּוָגה-ַּגְעּגּועַ -ּדּוִמָּיה

  
  !ֵרד ִאיְקרֹוס

  ְלתֹוְך ַהְּזַמן ַהּנֹוָתר
  ִּתְתַּפֵּנק ּבֹו, ִּתְתַרֵחץ 

  ְׁשַחת ַהֲחלֹוףִּתְמַרח ַעל ַהֶּפֶרק ִמ 
  ֵהֵמס ֵּבין ְּפִתיֵתי ַאָּגָדה ָועֹז 

  ְּבֶטֶרם ִנְפַרד ַהָּמעֹוף
  ֵמַהֶּׁשֶכם

  !ֵרד
  
  
  

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

, בירושלים סיים את לימודיו ברפואה, רומניה יליד, מריאן רבינוביץ
כ ברפואה שיקומית וגריאטריה "ואח, התמחה ברפואה פנימית

ח תל השומר "המערכת הגריאטרית בביחזר והקים את . בקליפורניה
היה מעורב בחינוך . ואת ההוספיס לחולים סופניים בתל השומר

פרש לגמלאות . ובפרויקטים קהילתיים לקשישים וחולים כרוניים
, ספרים 8ה עד כפרסם . שירה ופיסול ,והיום מתעסק בכתיבת פרוזה

 "רילקה ואני, המוות"ו" מוכר השעות", "גילו של אדם"ביניהם 
 

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

רפואה ה את לימודי מהסיי, רומניה תיליד ,רבינוביץ בבט
ובקרדיולוגיה , בארץ ה ברפואה פנימיתתהתמח, בירושלים

, עסקה בטיפול חולים בבית חולים ומחוצה לו. בקליפורניה
יצגה את ישראל , במחקר ניסויי וקליני, בהוראת רפואה

כיהנה . רבות בעולם בארצות, גודים מדעיים ורפואייםיבא
. אביב-כראש החוג לקרדיולוגיה בבית הספר לרפואה בתל

לאחר . אביב-אמריטוס באוניברסיטת תלפרופסור  כיום
החלה ליצור יצירות , פרישתה מתחום הרפואה והמדע

  .ת ברישום וציורובשנים האחרונות עוסק ,מוזאיקה
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  ציפי לוין בירון

  תולדות
  א

  ,ִלְפֵני ְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ָׁשָנה
  ,ְצַרִיםִּביִציַאת ִמ 

  .ָהִיינּו ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף
  .ְּכמֹו ַהִּסיִנים ְּבאֹוָתם ָיִמים, ְּכמֹו ַההֹוִדים

  ֵהם ֻהְּנחּו ְּבֵעֶמק ַהַּגְנֶּגס
  ,אֹו ַעל ְּגדֹות ַהַּיאְנג ֶצה ָהָרחֹוק
  .ְוֵהם ָּפִרים ְוָרִבים ְּבֵאין ַמֲחִריד
  ֲאַנְחנּו ִנְבַחְרנּו ִמָּכל ָהַעִּמים

  .ְׁשִטיַח ַהְּדִריָסה ֶׁשל ִמְפַּתן ַהֶּדֶלתִלְהיֹות 
  . ַאַחר ָּכְך ֻּפַּזְרנּו ְּכמֹו ֶמַלח ַעל ִּפְצֵעי ָהעֹוָלם

  
  .א"ָאִבי ָאַמר ֶׁשֲאַנְחנּו ֶצֱאָצִאים ְרחֹוִקים ֶׁשל ַהְּגרָ 

  .ַּבְּמנּוָסה ָאְבדּו לֹו ַהְּתעּודֹות
  .ָּגאֹוןִמֵּמיָלא ּדֹורֹות ִּדְּללּו ֶאת ִׂשְכלֹו ֶׁשל הַ 
  ,ַעְכָׁשו ֶזה ִנְרֶאה ְּכמֹו הּומֹור ֱאלִֹהי
  ִאם ַאֲחֵרי ַמֲאָמץ ִהיְסטֹוִרי ִלְׂשרֹד

  ,ַעל ְּפֵני ַהְרֵּבה ָׁשִנים ְוַיָּבׁשֹות
  ֶמִדיַטְצָיה ּבּוְדִהיְסִטית ְּתַגְלֵּגל אֹוִתי ְׁשֵלָוה 

  . ְלַחִּיים ֲאֵחִרים
  
  ב

  .תְּבַהָּצַגת ַחַּיי לֹא ָהיּו ֲחָזרֹו
  .לֹא ֶטְקְסט, לֹא ַלְחָׁשן, לֹא ַּבַּמאי

  ,ַּכָּמה ַמֲעָרכֹות, לֹא ָיַדְעִּתי ִמי ְיַׂשֵחק ִאִּתי
  .לֹא ִיְקְראּו ִלי ְלַהְדָרן, ַלְמרֹות ֶׁשִּנַּצְלִּתי ָנכֹון ֶאת ְזַמן ַהָּבָמה

  .ִּכי ַהָּקָהל ֵאינֹו ֶאָּלא חֶֹׁשְך ָסִמיךְ 
  ָהָיה ּגֹוְנגָהִייִתי ְסמּוָכה וְ . ָּפׁשּוט

  ְוָקַפְצִּתי ְּבִלי ִלְמעֹד ֵמַעל ַלַּמְדֵרגֹות
  ,ְוִגיְנְצּבּוְרג ְוַעְגנֹון ְוַעִּמיַחי ּוַמְרֶקסָהיּו ִלי קּוְנֶדָרה 

  .ּוִמַּבַעד ְלֵעיַני ַהְּמֻכּסֹות ָרִאיִתי ְקִריָצה
  . ְלֵהיִטיב ְמַעט ִעם ַעְצִמי

  
  ג

  .ָתִריםאֲ לַ , ֵאין ִלי ֶסְנִטיֶמְנִטים ְלֶטַבע
  ַהר ַהִּמְזָודֹות ְּבאֹוְׁשִויץ

  .ִׁשֵּתק ֶאת ִלִּבי
  אּוַלי ִּבְגַלל ַמֲאַמץ ַהִּצְמצּום

  .ַהִּמְתרֹוֵקן ִּבן ֶרַגע
  ָרהֹוָּכֵעת ְרצּוַעת ֲהִליכֹון ְׁשח

  ְמַלֶּמֶדת אֹוִתי ַּכָּמה ָקָטן ּכֶֹׁשר ַהִּתְמרּון 
  .ְוָסמּוְך ַהַּקו ַהַּמְׁשִליְך ַהִּצָּדה

  ם יֹום ִהיא ּבֹוָנה ִלי ְׁשִריִרים יֹו
  ִלְקּפֹץ ֵמַעל ְּתהֹומֹות ַנְפִׁשי

    . ְלַהִּגיַע ְלׁשּום ָמקֹום
  2006, "הקיבוץ המאוחד"הוצאת , "כריכה רכה"מתוך 
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  נילי דגן

  סיכון מחושב
  ָּכל ַהְּמׁשֹוְרִרים ַהְּגדֹוִלים ֵמתּו

  ַאַחר ָּכְך ֵמתּו ַהְּמׁשֹוְררֹות ַהְּגדֹולֹות
  

  ֶחְלָקן ִהְתַאְּבדּו ָקְפצּו ֶאל ָהֲאֵפָלה
  ְּכֶׁשִהְתעֹוֵרר צֶֹרְך ָלַגַעת ְּבִמיֶׁשהּו ֻמָּכר

  .ִמיֶׁשִהי ָּכְתָבה ַעל ַהֵּיאּוׁש
  

  ְּכַדאי ָלַקַחת ִסּכּון ְמֻחָּׁשב 
  .ְוַלֲעצֹר ֶאת ַהְּנִׁשיָמה

  
  .ְּבָכל ָמֶות ֲחבּוָיה ֵלָדה ֵמָחָדׁש

  .עּורָאָדם ֵמת ְּבֶפה ּפָ 
  

  

  שלמותחוסר 
  , ׁשֹוְמִעים ֶׁשּיֹוֵרד ָמָטר סֹוֵחף

  .ָהעֹוָלם ׁשּוב ִהְתַהֵּפךְ 
  

  ַּתּפּוִזים ְצפּוִפים ְּבַסְלִסַּלת ַקׁש 
  . ַמְׁשִרים ֲחִמימּות ְּכֻתָּמה

  
  , עֹוֶדִּני ְמִריָחה ֶאת ַהֶּגֶׁשם
  .ָחָׁשה אֹותֹו ְּבִפְרֵקי ָיַדי

  
  , ִפיָנהַּבִּמְפָרץ ִמְתַנְדֶנֶדת ְס 

  . ָחתּול ְמֻפְחָלץ ַעל ָּכִרית ְדהּוַית ֶׁשֶמׁש
  

  ִנְרֶצה אֹו לֹא ִנְרֶצה 
  .ּוְכָבר ַהַּקִיץ לֹוֵחץ ְּבִמְכָנַסִים ְּבִהיִרים

  
  ֶנֱאֶחֶזת ַּבְּמקֹוִרּיּות , ֲאִני ּפֹוֶׁשֶטת ֶהְרֵּגִלים

  .ֶׁשְּבחֶֹסר ַהְּׁשֵלמּות ִּבְדָבֶריךָ 
 

  

 ממש על הקצה
  

  תֶאְפָׁשר ְלַאֵּבד ֶאת ַהַּדעַ 
  ,ָצִריְך ַרק ְלִהָּזֵהר ֵמֲחָפִצים ַחִּדים

   ,ַמָּמׁש ַעל ַהָּקֶצה, ִלְפרֹׂש ָיַדִים
  ִלְקּפֹץ ְלַמָּטה ֶאל ָהֵעץ ַהָּסגֹל

  .יוְלִהְסַּתֵּתר ֵּבין ִׁשְפַעת ֶאְׁשּכֹולֹותָ 
  

  .ַרֲחִמים לֹא ּדֹוְרִׁשים ַמֲאָמץ
  ֵהם נֹוְׁשִרים ְּכמֹו ְּפָרִחים ְסֻגִּלים(

  .)ְּזִרים ָּברּוחַ ִמְתּפַ 
  

  ּוֶּׁשהאֹוְמִרים ֶׁשַהִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי הּוא מַ 
.ֶׁשֵּמעֹוָלם לֹא ָרִאינּו  
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  מיכאל רייך

  גופית-ץמדינה חו
  ּגּוִפית-ִּבְמִדיָנה חּוץ

  ִמְתַנְּפִחים ִּכיִסים
  ֵמרֹב ֵּתרּוִצים

  .ַּדֵּלי רּוחַ 
  ַּבַּמְרְּתִפים ְמַבְעֵּבעַ 

  ַהֶּׁשֶקר
  ּוִמְׁשַּתְדֵרג ִלְכֵדי

  ".ְּגֵנַבת ַּדַעת"
  

  ּגּוִפית-ִּבְמִדיָנה חּוץ
  הֹוְלכֹות ַהְּדָרִכים

  ,ּוִמְתַקְּצרֹות
  ֵמָאה ְּבִנְמָהרּות ֶׁשל
  ׁש"ַוֲחִמִּׁשים ָקמַ 

  .ַעד ִּפְתחֹו ַהָּפעּור ֶׁשל ּבֹור
  

  ִּבְמִדיָנה ֶׁשָּכזֹאת
  ֵיׁש ְוִתְמָצא

  ָקִמים ִמְּפֵני ֵׂשיָבה 
  .ְלָהְרָגּה

  
  ָקֶׁשה ִלי ְלַהֲחנֹות ַׂשְרַעַּפי 

  ,ְּבֶׁשֶקט
  ,ָקֶׁשה ִלי ְלִהְתַרֵּגל

  ּגּוִפית-ִּבְמִדיָנה חּוץ
  .ָיה ִעם ֵצלָרצּוי ִלְמצֹא ֲחנָ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  איש בלי צל
  
   –מֹר ִלי ְוֶאְׁשמֹר ְלָך ְׁש 

  ,ר ָהִאיׁש ְלִצּלֹוָאמַ 
  ִּכי ָיַדע

  ַעד ַמה ְּגדֹוָלה ְּתלּותֹו ֶׁשל ֶזה
  .ִּבְׁשִביב ֶׁשל אֹור

  ,ַהֵּצל ְּכֶדֶרְך ַהְּצָלִלים
  ָעַטף אֹותֹו ִמָּיד

  ַמֲעֶטהּבְ 
  ֶׁשל סֹוִדּיּות ְּגלּוָיה
  .ְּכֶנֶׁשר ַעל ַטְרּפֹו

  
  -ִהִּגיַע ְזַמן ַהֵּפָרעֹון 
  ָתיוָׁשַמר ַהֵּצל ַעל ְזֻכּיֹו

  ,ַעְפַעַּפִים ַעְרמּוִמּיֹותּבְ 
  ְולֹא ִהְרָּפה ִמְּמָאְרחֹו

  ,ּוֶבן ְּדמּותֹו
  ִעם ּבֹוא ָהאֹור

  ְוָהֱאֶמת ֶׁשֵאין ְׁשִנָּיה ָלּה
  ְוָכְך ָמָצא מֹותֹו
  .ף ִעם ַׁשַחרְּכמֹו ַלְיָלה ֶנֱאסָ 

  
  ְוַעד ַהּיֹום ִמְּבִלי ֵמִׂשים

  נֹוֵתב ָהִאיׁש ֶאת ַמְסלּולֹו
  ,ת ַחָּמה ַעד ֶרֶדת ֵלילִמֵּצא

  ְּבלֹא ִלְוַית ִצּלֹו ַהֶּנֱאָמן
  בֹות ָיֵחףּקְ ּבֹוֵדד ְּכמֹו עִ 

  ֲאֶׁשר ָמָחר אֹו ָמֳחָרַתִים
   חֹולְיֻכּסּו ּבְ 

  
  , "אהבה זקופת קמה"השירים מתוך הספר 

  2008" קורות"הוצאת 
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 אמיר אור

   המשתה
  
  

1  
מאחר שהוחלט שכל אחד ישתה לפי רצונו ולא מתוך , אמר אריקסימכוס, ועכשו"

אנחנו נבלה  ואילו ...מזמןאני מציע לסלק מכאן את החלילנית שנכנסה לא , כפייה
  [1]".את הערב בשיחת רעים

   
שתיית היין הגיעה לאחד משיאי עיצובה התרבותי כבר ביוון העתיקה במוסד 

ובזכות תיעודו הספרותי של הנוהג הפך המשתה היווני , החברתי של הסימפוזיון
', שתייה יחד'הוא בפשטות ' סימפוזיון'אמנם פירושו של . לדגם תרבותי לדורות

; משתאות שנחוגו בכל תרבות של העולם העתיק ובכך לא נבדל במאומה משאר
, אולם כבר מראשיתו המתועדת עבר המשתה היווני תהליך של תירבות ועידון
והאינטלקטואלים של העת הקלאסית ראו במנהגיו סייג המפריד בין תרבות 

  :לברבריות
   

  ַאל ִנֵּתן עֹוד ַּדַעת, ּבֹוא ׁשּוב
  ח ְסִקיִתי ֻנּסָ ְלִמְׁשֶּתה ּבְ 

     ,ּלֹו ְצָוָחה ְוַרַעׁשֶׁשּכֻ 
  ֶאָּלא ִעם ִׁשיִרים ָנִאים

  [2]. ַנַחתָהָבה ּפֹה ִנְׁשֶּתה ְּ

              
  

  והציע תחתיהם הזמנה , הנוהג הראוי שלל אפוא שתייה פרועה ופורקן יצרים לשמו
, השירים שהושרו בשעת משתה לא היו רק שירי יין. ואמנות, סארו, לחגיגה של יופי

כבר בראשיתה של השירה . תרבותיים-אלא בעיקר שירים שנושאיהם חינוכיים וכלל
  : אנו למדים מהומרוס שהאפוס עצמו הושר בעת משתה, ביוון

   
  ... ֵהן ַּכָּמה ַמְנִּגינֹות ַמְרִנינֹות ֵלב ָאָדם ָיַדְעּתָ 

  ּוַמְחִׁשים ְלָך ַיֲאִזינּו, ת ֵמֶהןִׁשיָרה ָנא ַאחַ 
  . [3] "ַעל ּכֹוס ַיִיןְבָּתם ְּבִׁש 

   
בחוגים אינטלקטואליים שימש ו, במשך המאות מסורת זו נעשתה מורכבת יותר

מעידים לא רק חיבורי  על כך. לחיזור ולחינוך, המשתה גם לדיון והחלפת דיעות
. אלא גם שירי המשתה עצמם, ששרדו בידינו, של אפלטון וכסנופון" סימפוזיון"ה

שיריו של תיאֹוְגִניס לאהובו קיְרנוס ואיתם שירים רבים אחרים נאספו בקורפוס 
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שתכליתם היא הכנסת הצעירים למעגל , עצום של שירים ארוטיים ודידאקטיים
     .התרבות והחברה

, על צידם בהסבה בחברת נעריםעוטי זרים שכבו , דו המוזמניםלאחר שסע
ולוגמים , משוחחים ושותים על פי הסדר שקבע שר הטקס, קורטיזנות ומנגנות

  :מגביעיהם יין מהול במים על מנת שלא ישלוט בהם שיכרון שלא בעתו
   

  ֵּתן ָלנּו, ּבֹוא ְּכָבר ַנַער
  ,ּכֹוס ִלְׁשּתֹות ַעד ּתֹם ִמֶּמָּנה

  ר ַמָּצקֹות ֶׁשל ַמִים ֶעׂשֶ 
  ,ְמזֹג ָנא ִעם ָחֵמׁש ֶׁשל ַיִין

  ְלַמַען ׁשּוב אּוַכל ְּבִלי ּבֶֹׁשת 
  [4]. ָלֵצאת ַּבִהּלּוָלה ַהָּבְקִכית

                  
ועמו על פי רוב גם לאלים , קסטזהפטרון היין והא, כל משתה נפתח בנסך לדיוניסוס

היה בבחינת שיקוף אנושי , גם אם לא נערך בחג דתי כלשהו, כל משתה; אחרים
הנער האלוהי  ,שבו יצקו לגביעיהם מן הנקטר, למשתה האלים הנצחי באולימפוס

עדיין ממחישים משהו מן החושניות   שיריה של סאפפו. ָּגניֶמֶדס ואלת הנעורים ֶהֵּבה
, בלסבוס גם נשים ערכו משתאות; תאות כאלה גם בהקשרם הדתיְׁש וו ִמ והיופי שלי

היא קריאה לממשלת התשוקה ) היא אפרודיטה(וקריאתה של המשוררת אל קיפריס 
  :[5] והיין

   
  ,ְנֵוה ַהּקֶֹדׁש-ֵאל, ִמְּכֵרִתים ֵאַלי

  ,ֹו ֻחְרַׁשת ַּתּפּוִחים ֶנְחֶמֶדתֶזה ֶׁשּב
  ּוָבמֹות ֶׁשֶּתֶמר ְלבֹוָנה ָעָׁשנּו

      ;ּבֹוִאי ָנא ֵהָּנה
   

  ַמִים צֹוְנִנים ְמַפִּכים ְּבֶקֶרב
  ֶוֶרד - ַּבּכֹל ֵצל, ֳעָפֵאי ַּתּפּוחַ 

  ּוֵמָעִלים רֹוֲעִדים יֹוֶרֶדת, ָנח ָׁשם
  .ְׁשַנת רֹב ֶקֶסם

             
  ַהּסּוִסים ּפֹוֵרחַ  ןָׁשם ָהָאחּו זָ 
  ְורּוחֹות ְּבֶמֶתק, ְּבִפְרֵחי ָאִביב

  ...ְמַנְּׁשבֹות ַקּלֹות
[...]  

   
  ,ִקיְּפִריס, [...]ְקִחי ָׁשם 

  ְוֶאל ּתֹוְך ְּגִביִעים ֶׁשָּזָהב ֻעָּלפּו
  ְך ַּבֲחִגיגֹוֵתינּוֶנְקָטר ֶׁשִּנְמסָ 
   .ְצִקי ָנא ַּכַּיִין

  
אך קורא אליו , דתי לחברותא שביין-צידוק מיתינותן אף הוא , אלקאיוס, בן זמנה

  [6] :יותרומבטא אווירה בקכנלית , הלא הוא דיוניסוס עצמו', בן זאוס וסמלה'את 
  

  !אֹור ַהּיֹום ְּכֵדי ֶאְצַּבע? ַמה ַּנְמִּתין ַלְּמנֹורֹות! ָהָבה ִנְׁשֶּתה
  !ַהְּגדֹוִליםְסּגֹוִנים ַהּסַ הֹוֵרד ָנא ֵרִעי ֶאת ְּגִביֵעי 

  ֶסֶמֵלה ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם ֵהן ֶּבן ֶזאּוס וְ 
  , ַצק ֶאָחד ִּבְׁשַנִים. ַיִין ִלְמחֹות ְּדָאָגה
  ְוִתְדַחק ָנא ַהּכֹוס ָהַאַחת , ַמֵּלא ַעד ָׂשָפה

    ...ָּבַאֶחֶרת
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וכוחות היצר אכן מצאו להם ביטוי , נה ארוכההדרך אל הארוטיקה אי ,מחברותא זו

' המשתה'חוזר בשירת היין ובציורים על כדים וגביעים עוד בטרם הפך אפלטון את 
ואף שם לא נעדרה ממסגרת הסיפור גם , שלו לבמה של דיון פילוסופי בארוס

אריקסימכוס  – הדוברים המרכזיים הם שני זוגות אוהבים: התשוקה עצמה
ואילו אלקיביאדס , סוקרטס עצמו מפלרטט עם אגתון; ניאס ואגתוןפאוס, ופיידרוס

חברותא כזו לא . זרהשיכור מתפרץ אל הבית כאוהב קנאי ומכתיר את סוקרטס ּבְ 
ואפלטון בחר בסיטואציה של המשתה דווקא משום שארוס היה , הייתה יוצאת דופן

תשוקה לנערו שירי המשתה של תיאוגניס הם שירי תוכחה ו. חלק בלתי נפרד ממנה
מדבר בשם תשוקתם המתעוררת , הפונה אל הנער המגיש, ואילו אנקראון, האהוב
  : באי המשתה  של כל

   
  ַהב ָלנּו ֲעָטרֹות , הֹו ַנַער, ַהב ַיִין, ַהב ַמִים

    [7] !ְלַמַען ֶאְתַאְגֵרף ְּכָבר ִעם ֶארֹוס, ַהב! ֶׁשל ְּפָרִחים
   

גם , שעם כל מאפייני המשתה, שיר חוגגים אחר הוא הזמנה שהפנה חוגג אל רעהו
  : ממנה לא נשמט העניין הארוטי

   
  , ֲעטֹר ֵזִרים, ֱאַהב, ְׂשַמח ִאִּתי ַּבְּנעּוִרים, ְׁשֵתה ִאִּתי

  [8]".ִּפֵּכחַ ְּבִפְכחֹוִני ֱהֵיה , ִהְׁשַּתַּגע ִעם ִׁשְגעֹוִני
   
בדיוק על מנת , אפלטון מונע את הלוך הרוח האורגיאסטי הזה, שלו' משתה'ב

אך גם ממנו ניתן ללמוד שהפיכחון הגמור שגזרו על , לאפשר את ההתבוננות בו
' המשתה'. אינו אלא יוצא מן הכלל המלמד על הכלל' המשתה'עצמם משתתפי 

כשהנוכחים מחליטים לוותר על היין ולסלק , מתרחש ביום שלאחר שתיה לשוכרה
וכעדותו של , לרוב היו הדיבור והשתייה כרוכים זה בזה, אבל; את החלילנית

  :האיזון ביניהם היה עדין הרבה יותר, כמאה שנה לאחר אפלטון, ֶהדילוס
   

  ַיִין-ְׁשִתיֵהן ֶאְפָׁשר ֶׁשִּנְמָצא ּבִ ! ָהָבה ִנְׁשֶּתה
  . אֶֹמר ָרהּוט ְוָחָדׁש ֶׁשַּכְּדַבׁש הּוא ַלֶּמֶתק

  ִהְתַעֵּנג ָנא': ֱאמֹר! ַהְסִּפיֵגִני ְּבַיִין ֶׁשל ִכיֹוס
  .ַמה ָּׂשֵנאִתי ִלְחיֹות ַעל ֵלב ֵריק ּוִפֵּכחַ '; !ֶהִדילֹוס

  
האפלטוני האריך חיים מעבר למנהגי משתאות כפי שהתקיימו ' המשתה'אולם 
דורות של . פילוסופי בפני עצמו-אנר ספרותי'וקבע את שיחת המשתה כז ,בפועל

עשו בו שימוש ספרותי  –החל בתקופה ההלניסטית וכלה ברנסנס  –פילוסופים 
אלא שימש , אף לא הפך לגמרי לטקסט' המשתה'. לשם הפצת רעיונותיהם ברבים

וריאים דגם למשתאות פילוסופיים שנערכו ברוחו כבר בבתי הספר של האפיק
ונמשכו כמסורת קבע עד המשתאות הפלורנטיניים ששחזרו את , והניאופלאטוניים

עד שזכה גם , אנר היה כה נפוץ ומושרש'הז  .האפלטוני לפרטי פרטיו' המשתה'
אם הספרותי בוולגריזציה ושי [9]שראשיתם בהורציוס, לעיבודים סטיריים שנונים

  .של פטרוניוס" סטיריקון"בסעודת טרימלכיו שב' המשתה'הגמורה של 
שתייה , במסורת היהודית נותרה לכאורה רק שתיית פורים כזכר למשתה אחשורוש

אולם זכר ; ל"שאין לה ולא כלום עם מסורת המשתה הספרותית הנ' עד דלא ידע'
, שנערך במקורו במתכונת זו ממש, הפסחלמשתה היווני אפשר למצוא דווקא בסדר 

שותים יין על פי צו , מספרים את תולדות החג, על ספות הסבה" כולנו מסובין"כש
אין זה רחוק מן הדעת שגם כוסו . ושרים שירים שמטרתם הוראה לצעירים, הטקס

אין מפטירין אחר הפסח "ואילו הציווי ש, של אליהו היא שריד של כוס הנסך לאלים
, אלא מתייחס ישירות למנהגי הסימפוזיון היווני', צפון'אינו קשור למצת ה" אפיקומן
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 ות שיכורים שהתחוללה לא פעם בתוםהתהולל - " ֶּאִּפיקֹומֹוס"ומזהיר מפני ה
  . המשתה

מסורת המשתה הקלאסית מצאה את דרכה גם אל חצרות שליטי האיסלאם למרות 
 בשירה האסלאמית נפגש שוב .האיסור הדתי על שתיית יין שנגזר על המאמינים

 והנער או הנערה, המנגן ,הקרואים- ומשתתפיוהקורא עם המשתה על כל פרטיו 
ובפי , השירה הסופית הרבתה בענייני אהבה ומשתה גם יחד. מוזגי היין, הנחשקים

ואילו היין סימל את , משורריה ביטאה המטאפוריקה הארוטית את הדבקות באל
  :והשיר עצמותמצית הדברים , מהות הקיום

   
  , ִאם אֹוֵיב ַהָּדת הּוא ַיִין

  ֵעִדי ָהֵאל ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
  ; ִּכי ָּדם אֹוְיִבי ָׁשתֹה ֶאְׁשֶּתה

   [10] !ָׁשַמִיםֵרא יְ ֵהן זֹאת חֹוַבת 
   

וסלמי מצאו את ביטוים השופע החל במאה העשירית שירי המשתה של העולם המ
' הל ושתֹוהאכ'שוב ושוב נשמע מפי משורריה המוטו של . גם בשירת ספרד העברית

, לגנו ולמנגנים, ועמו תיאורי המשתה ובעיקר השבח למארח, בטון חילוני לגמרי
  :הנחשקים" הצביה"או " הצבי" – וההלל ליין ולמוזגיו

   
  ,ֲעלּו ַּבּלּו ְיֵמיֶכם ַּבְּנִעיִמים: / "ִּתיִכינֹוִתי ְמקֹום ִמְׁשֶּתה ְוַׂשְח הֲ 

  [11]!"ְוֵאיד ָנכֹון ְלַצְלֵעי ָּכל ְיקּוִמים/  -ִריָדה ֲעלּו ָנִׂשיׂש ְּבֶטֶרם ּבֹוא ּפְ 

   
  ס ְיגֹון ִלִּבי ֲאַמֵּגןְּבַיד ַהּכֹו/ ֲעֵדי ִּכי , ְׁשֵתה ָאִחי ְוַהְׁשֵקִני
  [12]! ְּתַחֵּיִני ְּכַנֵּגן ַהְּמַנֵּגן/ ְמֵהָרה  -ְוִאם ָאמּות ְלֵעיֶניָך 

                                               
אהבה ברוח שיריו של במסורת המשתה נכתבו עד העת החדשה גם שירי יין ו

שנכתבו במשך שש מאות שנה מן התקופה ' אנקריאונטיאה'וראשיתם ב, אנקריאון
 משוררים אירופיים רבים בּוׁשָ , 16- לאחר גילוים במאה ה. ההלניסטית ועד הביזנטית

ששבו והעמידו ' אנקריאוניים' ויצרו במשך כמאתיים שנה נוספות שפע של שירי יין
   [13].מרכזיפואטי  את האהבה והיין כנושא

   

  יין השטן   2
    
ָנדֹות ַהָּׂשׂש ְּבַחְרבֹות ָּדִמים ּוַבַּמיְ / , ְּבַעל ְּפֵני ַהָּפר, ַהּנֹוָלד ָּבֵאׁש, ִּדּיֹוִניסֹוס ַהְּמֻאָּׁשר, ּבֹוא"

ַהַּנֲעָרץ ַעל ָּכל / , ַהֻּמְטָרף, ַּבְקכֹוס ַהּנֹוֵהם; מֹוְרדֹות אֹוִליְמּפּוסַהֵּמיִליל ּבְ / , ַהְּקדֹוׁשֹות
ָך רֹב ְּבֵׂשאְת , ַהְּמַדֵּלג, ַהְּמֻאָּׁשר, ּבֹוא! / ְוָכל ְּבֵני ַהְּתמּוָתה ַהּׁשֹוְכִנים ַעל ָהָאֶרץ   ָהֵאִלים

    [14] )45המנון אורפי (   ."ִׂשְמָחה ַלּכֹל
דיברו בשבחו , אלא גם דורות של נוצרים כשרים, לא רק משוררים יווניים ורומיים

אלוהי , אביהן של הטרגדיה והקומדיה, אל האקסטאזה המעיר את הלב, של אל היין
דיוניסוס הוא החגיגה . התודעה האחרת ורוח היחד של כל חגיגה ומשתה

מכיוון שהפולחן . אבל למעשה אין שום אל מיטיב שבפולחנו אין חג, מותהבהתגל
ושתייה אכילה , כל חג נועד גם לספק את תשוקות הגוף והרוח, הוא יצירת אנוש

    .והילולה נקבעו למועדים מיוחדים בכל דת
, כל אלה צמחו מאותו שורש –המוסלמי ' החינגא הארמית והחג, החגיגה והחג
אך , החגיגה היא קודם כל מעגל היחד של החוגגים. וב וריקודסיב –ומשמעותם 

הקפות   .דיבור ותודעה, מבט מדוקדק יגלה בה כמה וכמה מעגלים של תנועה
ומעגל , הקודש והמחול הסובב באו לסמן את מחזוריות העונות והקיום כולו

ו החוגגים נקהל. לרוממות הרוח ולתחושת החברותא, המחוללים נתן ביטוי להודיה
שבו שבו ונטלו חלק בתולדות הראשית האבות , גם אל מעגל הטקס והמיתוס

גם התודעה . והשמיעו שירי תהילה ושבח, חוו שוב את סיפורם המשותף, והאלים
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והחוגגים חגו על פי רוב גם מכוחו של מעגל סחרחר , עצמה הוסטה ממיקודה הרגיל
  . מעגל היין, יותר

אך בנוסף לאלה נחוגו גם , ובאמנות הפלסטית חגים מסוג זה תועדו למכביר בשירה
ושתיית יין חילונית נהגה גם היא מראשיתה , חגיגות רשות לרגל מאורעות חשובים

גם בתי יין שהשתייה  פקדו עולם הקדום חוגגים מזדמניםבכל רחבי ה. של התרבות
כבר באפוס הבבלי גילגמש פוגש . בהם הייתה לשם תענוגות החושים בלבד

שכתשובה הולמת יחידה , אחר סם החיים את המוזגת האלוהית ִסֻדִריבחיפושיו 
   [15] :'ושתואכול 'מטיפה לו את לקח ה, לנוכח המוות והחלוף

   
  , ִּבְברֹא ָהֱאלִֹהים ָאָדם ִמּנּו לֹו ֶאת ַהָּמֶות

  . ּו ָלֶהםְוֶאת ַהַחִּיים ָלְקח
  , ֱאכֹל ּוְׁשֵתה, ִּגְלָּגֶמׁש, ָלֵכן

  .ַלְיָלהַמֵּלא ִּבְטְנָך ּוְׂשַמח יֹוָמם וָ 
  , יֹום יֹום ֲעֵׂשה ְלָך ִמְׁשֶּתה

  , ַלְיָלהׂשֹוׂש ָּתִׂשיׂש יֹוָמם וָ 
  [15]. ם ָמחֹולָחִליל ָנִעים עִ , ָׂשא ִזְמָרה ּוְתָנה ִּכּנֹור

   
אך לא כעצה קונסטרוקטיבית אלא , קל לזהות אותו לקח עצמו בפי הנביא ישעיהו

אכֹל בשר ושתות , הרוג בקר ושחוט צאן, והנה ששון ושמחה: "בצירוף גינוי מוסרי
 אולם מן הגינוי אנחנו למדים דווקא על שכיחותו. [16]"אכול ושתו כי מחר נמות; יין

וישב העם ": וכל הפעולות הנמנות בפי הנביא אינן אלא ממנהגי החגיגה, של המנהג
  .[17]"ויקומו לצחק, לאכול ושתו

שבאו עם , את מאווייהם הארוטיים של פוקדיהם בתי יין סיפקו לא פעם גם
כורך יחד  [18]לא לחינם הנביא הושע. או מצאו מין בתשלום במקום, אהובותיהם
ונראה שבעניין זה אפשר לסמוך גם על דברי גיבורת שיר השירים , פריצות ויין
הביאני אל בית היין ודגלו : "גנאי פשוט מעידים על חלקה שלה בנוהג זהשללא שום 

  [19]". אהבהעלי 
גם במשתאות מהוגנים יותר לא קופח חלקו 

יין ותשוקה נמזגו יחדו הן בהקשרים : של ארוס
ן לחיוב והן ה, דתיים והן בהקשרים חילוניים

הסטירים . הכל לפי האמונה והנוהג, לשלילה
, והסילנים זקורי האבר שהתלוו לדיוניסוס

מין לשם מין ללא כל , סימלו בקכנליה לשמה
חגי דיוניסוס , עם זאת. קשר לפריון וילודה

הידועים לנו היסטורית היו בדרך כלל מאופקים 
ברוב התרבויות חגים . בהרבה מביטוים המיתי

, סטיים סימנו דווקא את הנורמהאורגיא
שקבעה לארוס סייגים ואיסורים שונים גם 

הסנט הרומי אסר כך גם . בחברות מתירניות
ס על קיומן של חגיגות "לפנה 186בשנת 

לאחר שהפכו מחגיגת נשים שנתית , הבקכנליה
. להילולה אורגיאסטית שנערכה מדי חודש

הסייגים או הגינוי שליוו את , ביסודו של דבר
לא היו אלא ביטוי לפחד מפני אובדן   היין

הפרת האמנה , השליטה על כל גילוייה
  .ושלטונו המוחלט של היצר, החברתית של הקהילה

, אינו יוצא דופן בכך, הקושר את השתכרותם של נוח ולוט בבפריצות מינית, המקרא
 ונוח למד על בשר. י הפרזה בשתייהלקונצנזוס כללי של אזהרה מפנ אלא מצטרף 

 Michelangelo Caravaggioהאל בקכוס   
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, "ראה את ערוות אביו"ש, חם, וכבודו חולל בידי בנו, את חוסר האונים שנוסך היין
  . [20] "ויש אומרים רָבעֹו, יש אומרים סירסֹו: "ועל פי המדרש אף גרוע מזה

ובוודאי לא , לא את היין בכללאך , מדרש זה ואחרים אמנם מגנים שתיינות לשמה
יין ישמח "בהקשרים הראויים : אחר ברכה כדת בחגים ובמועדים היהודיים  שתייה

  . והשתייה בחברותא היא מצווה וחובה, [21] "לבב אנוש
פרסו עולם ומלואו למצוות  אמנם היהדות הנצרות .דווקאלאו  –? מוסר כפול
ערכי אל היין הוא בבסיסו יחס אוניברסלי חובק דתות - אבל יחסן הדו, ועברות

למעט חגיגת , לא זכה על כך בשום כבוד, שהביא את היין ליוון, איקריוס. ותרבויות
הרועים ששתו : האגריוניה שנקבעה כזכר של אשמה ותוגה לכוחו הרצחני של היין

קורבן קדמון כזה הוא מקורם של שיקויי . והרגו אותו, אותם מיינו חשבו שהרעיל
ודוגמאות לכך תימצאנה לנו גם , האיראני או הנורדי, שיכרון גם במיתוס ההודי

לא רק נושא . באזורים נידחים ביותר כמו בתרבויות האינדיאנים של האמזונס
גורלו של אל ביתור וקריעה לגזרים הוא לא פעם : אל גם שולחו, בשורת היין ניזוק

  . סומה בהודו, דיוניסוס ביוון, במצרים אוסיריס – עצמו האקסטזה
; הבציר ודריכת הענבים בגת - היו שביקשו לראות בכך שיקוף של תהליך ייצור היין 

המיתוס אינו ; קרוב לוודאי שלא כל האמת   אבל, אפשר שיש בכך מן האמת
הופכים לכאלה דווקא ) עצמו כמו היין(וסמלים מיתיים , מצטמצם ברדוקציות כאלה

, היין הוא מתת אלוה. מן הגשמי ועד הרוחני, משום שהם חוצים תחומי ממשות
הוא נפלא , כמו האל, אבל היין; דמו של האל סומה, משקהו של האל דיוניסוס

  . סם השראה או סם טירוף -ואיום גם יחד 
שותי המשקה החוויה הגבולית שבין אקסטאזה להרס פוטנציאלי ליוותה גם את 

. הקורבן-והמאמין לקח על עצמו את הסיכון של השתתפות בגורל האל, בפועל
המביא קרע , פורע חוק וסדר, אל זר ונרדף, א הידיעה"בה' האחר'דיוניסוס הוא 

  . מעצמו הרגיל' אחר'והופכו ל, תודעתי על כל מי שבא בסודו
כוח , כוחם זה ערכי למשקאות שיכרון הוא חובק עולם בדיוק בגלל- היחס הדו

ובו בזמן גם עלול להתגלות כהרסני ומעורר , טרנספורמטיבי הנושא חיים ותובנה
כשהוא כולו אחוז יראה מפני , תפילה לשתייה לכן מקדים גם המשורר הֶודי. אימה

  : אותו כוח משנה תודעה
   

  . רַֹע ֶאת ּכֹחֹוֵתינּו ְּבַסַעְרךָ ָהֵטב ְלִלֵּבנּו ְּבִלי ִלפְ ; סֹוָמה, ֱהֵיה ָנא ָעִדין ְוַרחּום ְּכַלֵּפינּו
  [22]!ֶריךָ אֹור ַסְנוֵ ַאל ִּתְפַצע ֶאת ִלֵּבנּו ּבְ , ַאל ַּתְפִחיֵדנּו, ל ָנא ָּתִעיר ָּבנּו ַּכַעסַא, ַהֶּמֶלְך סֹוָמה

                                                                                                                
ורק משהתקבלה , הוא פונה אל האל על מנת להבטיח את חסדו ולהימנע מפגיעתו

      :תפילתו הוא שותה מן השיקוי נותן ההשראה ומשורר את שבחי הסומה וכוחו
   

  !ָמָצאנּו ֶאת ָהֵאִלים, ָהַלְכנּו ֶאל ָהאֹור  .ִמן ַהָּמֶותִהְׁשַּתְחַרְרנּו ; ָׁשִתינּו ִמן ַהּסֹוָמה
     [23] ?ִמָּמֶות הֹו ַהָחְפִׁשי, ֶׁשל ַהָּמֶות ַמה ּכֹחֹו? ַמה ּכֹחֹו ֶׁשל ָהֶעֶצב ַעְכָׁשו

   
ורת על מנת לזכות בכוחו כללים ותבנית טקסית נאותה נדרשו בכל מס

היחס האמביוולנטי ליין נבע דווקא ; לכוונו ולשלוט בו, הטרנספורמטיבי של היין
בין יראת . ומן הזהירות המתבקשת מכך, מזיהויו עם מהות אלוהית נוראה בכוחה

אם כי , היין כאלוהי לבין זיהויו עם כוח שטני מפחיד ובלתי רצוי המרחק אינו גדול
כרוכה בתפיסה דיכוטומית חמורה     זיהויו של השיכרון עם השטן   :בהחלט קריטי
אך גם בתביעתם המפליגה של כוהני דתות שונות לשלוט שליטה , של טוב ורע

דתות הבשורה שהגבילו ביותר את השימוש : גמורה בתפיסת עולמם של המאמינים
ה מנעו בכך מחסידיהן פתח אפשרי של השרא, ביין או אף אסרו עליו לחלוטין

דתות טבעיות לא מתחו קו הפרדה כה ברור וגורף בין , בהשוואה. ותובנה עצמאיות
הן קבעו את מקומו של היין , אדרבא: ובין יין טוב ליין רע בפרט, טוב ורע בכלל

ראו , ודווקא במסתורין ובכפל המשמעות שמצאו ביין, מוסרי-בתחום ביניים מטא
  . תשער אל תודעה אחרת ותפיסות מציאות חליפיו
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חגיגות אמנם נחוגו לרוב כמועדים חקלאיים או אסטרונומיים שבהם נטלה הקהילה 
הפרתו של סדר החברה הרגיל    אך לא פעם נכרכה בכך, חלק במעגל הקיום הטבעי

הסדר הרגיל דרש מן היחיד הדחקה או סובלימציה מתמדת של . על סייגיו וגבולותיו
מחזורית של  תים ליחיד גם התרהאיפשר לעי' הזמן הקדוש'בעוד ש, טבעו השלם

והעניק לו פורקן והשראה שליוו אותו מעתה כמקור של התחדשות , הנוהג החברתי
  . ושייכות
וכל תרבות , הכרח  בכל מקום שגרת המסגרת החברתית היתה ונותרה, עם זאת

יין חזון ומיתוס . יום מזה-הציבה לחוד את אמת החזון והמיתוס מזה ואת אמת היום
אך בדיוק משום כך לא יכלו לשמש כספר חוקים , בר לחולין ולשגרת החייםעמדו מע
אף במיתוס ובשירה רישומם של מעשים שנעשו במצבי תודעה חליפיים . חברתי

ברי שכל חברה שמרה על , בפועל; והרה גורל, בלתי צפוי, כאלה הוא עלום
אנרכיה  ושום קהילה ממוסדת לא התירה, מוסדותיה מפני תהפוכות ופריעת חוק

לחגים כאלה , אדרבא. מוחלטת גם בחגים אורגיאסטיים שבהם נפרע הסדר הרגיל
, הסדר לחלק מן הסדר-שבסופו של דבר הפכו את אי, נקבעו כללים מחייבים

  . ואפשרו לחברה להשתמש בחוויות אלה לצרכיה
סדר חברתי אינו אלא פועל יוצא של סדר אישי פנימי שבלעדיו היחיד נתון בכאוס 

אך סדר נוקשה מדי כרוך בדיכוי של ביטוי עצמי ובוויתור על משאבי נפש , שינפ
דתות שאסרו על השתייה באיסור גורף לא הצליחו מעולם לכפותו אלא רק . חיוניים

הכלל ברוב התרבויות האנושיות היה . עיקרו את המשתה ממשמעותו הרליגיוזית
לחלוק באותה טרנספורמציה יכלו חבריה , והינו שכל זמן שהקהילה לא נפגעה מכך

, חומרים מַשני תודעה אפשרו קשת שלמה של מצבי תודעה אקסטטיים. מיוחלת
המזיגה המסוכנת שבין גיאות האני : שכל חברה טרחה אמנם לרסן אבל גם לעודד

ובין השראה לטירוף נתפסה בבחינת סף , שליטה- בין שליטה לאי, לבין טשטושו
המפריד , אבל גם סף נכסף יותר -האנושי לחייתי המפריד בין תרבות לפראות ובין 

  . בין שגרת מחשבה להארה ובין האנושי לאלוהי, בין דיבור לשירה
אך לא כפו על , שמרו על טקסיהן במשך מאות שנים  ")פגאניות("דתות טבעיות 

שהיא לב , משום כך חוויית הסף הזאת; מאמיניהן תמונת עולם טוטאלית ומוגמרת
אבחנה זו . יכלה לשמש כמרכזה החיוני של כל דת טבעית ,ליבו של המיתוס

שהעמידו מראש מערכת אמיתות דוגמטית , מתחדדת בהשוואה לדתות הבשורה
וחששו מסמכות הידיעה החווייתית והאישית שחומרים , הרבה יותר

הגנה לא רק , משטרת האמונה שהנהיגו דתות אלה. טרנספורמטיביים העניקו ליחיד
, שהטיפו לה אלא יותר מכך על ההיירארכיה של הידיעה על האמת המוחלטת

היא , 'קבע אוגוסטינוס', השירה'. שראתה בעין חשדנית את המיתוס ואת היין כאחד
שכן הדימוי שבחר מלמד גזרה שווה גם על , גם להפך, ואם תרצו', יין השטן
הפך כל אימת שלא קודש כדת בידי באי כוחה של הכנסייה ו -היין עצמו : המדומה

, הוא שיקוי טמא המעמיד את עצמיותם של אנשים ברשות עצמם -לדמו של ישוע 
. חסידות ולימוד כתבי הקודש, ומסיט את דעתם של מאמינים ישרים מכיבוש היצר

פעולתה של זו מעודנת יותר הרי   וגם אם, בכך בדיוק שווה היין להשראה הפואטית
ועל כן גם היין    ,דומה שווים בנזקםהדימוי והמ, במלים אחרות; אינה מסוכנת פחות

  . אינו אלא שירת השטן, מצדו
היללו , אך אפשר שמתוך אותה תובנה עצמה, בניגוד כמעט סימטרי לאוגוסטינוס

וכמוהם קשרו בין , המשוררים הלטיניים את בקכוס כאלוהיה המובהק של השירה
. יק הייןשלמדו להכיר את החופש המנטאלי שמענ, השניים דורות של משוררים

שותי האבסינת וצורכי האופיום של העת החדשה נוכחו לדעת כמו חכמי הֶודה 
  . אלא של גילוי, אך לא במובן של גינוי, שאם נכנס יין יצא סוד, לפניהם

, מצהיר שהשירה אינה אלא תמציתו של השיכר ְּבראג, במיתוס הנורדי אל השירה
לאחר שהשלימו ביניהן שתי  :ומספר איך הוכן המשקה מדמו של המשורר הראשון

. הם ירקו לכלי אחד כאות לבריתם, הָאְיסיר והוואניר, קבוצות האלים היריבות
שני גמדים רצחו . אך הוא לא האריך ימים, מתערובת הרוק נוצר חכם בשם קוואסיר
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כל "עד ש, שיקוי כה עז -וכך הכינו את השיכר הראשון , עירבבו את דמו בדבש, אותו
    .[24] "פך למשורר או למלומדהשותה ממנו הו

שכוחו האלים הוא חלק הכרחי ובלתי נפרד , שיקוי ההשראה הוא אפוא מתת שמיים
מנתק את , האוחז במשורר, אלוהי ההשראה עצמו, הוא תמצית השיר; מסגולתו

  : ירה וחוכמהומעניק ש, מוסרותיו של האני
   

  ; ַלָּׁשְוא ְּתַנֶּסה ֶלֱאחֹז ּבֹו –ַהּסֹוֵער , סֹוָמה ֶזה
  [25].ֹוהּוא ַהָּקדֹוׁש ְוֶהָחָכם ֶׁשַהִּׁשיָרה ׁשֹוָרה ּב. הּוא ְמַנֵּתק ֶאת מֹוְסרֹוָתיו ּומֹוֵׁשל ַּבּכֹל

   
ומקורם עתיק מכל היסטוריה , רה הם בני לווייתנו מאז ימים שאבד זכרםיין ושי

 - אלא בני התרבות , ועם זאת גם היין וגם השירה אינם יצירי הטבע; מתועדת
געגוע זה היה לאורך דורות כה מובן . ויצירתיות אנושית  אנושי   יציריהם של געגוע

בזמנים מודרניים משיכה זו  ואילו, עד שהשאלה בדבר טיבו כמעט ולא נדונה, מאליו
התשובות . אם כהתמכרות ואם כאובססיה, סומנה בעיקר בהיבטיה הפתולוגיים

אך דומה , האפשריות לפשרו של הגעגוע הזה עשויות לכלול תרבות ומלואה
הדחף ללכת 'כי , שתשובה בסיסית לכך תימצא לנו בהבחנתו של אלדוס הקסלי

ַאל ' - או בניסוח עתיק יותר  - ' ת של הנפשמעבר לעצמיות מודעת הוא תשוקה יסודי
ֶהסתר פנימי כזה נתפס כהכרחי לביטולו  .[26]'ֵּתַדע ְׂשמֹאְלָך ֶאת ֲאֶׁשר עֹוָׂשה ְיִמיֶנךָ 

מעבר ולמרות שהליכה ; הזמני של שלטון ההכרה הרגילה עם חוקיה וגבולותיה
אלה שלפנינו נמנות עם , לאותה עצמיות מודעת אפשרית ביותר מדרך אחת

  :ושמא מזיגתם של השניים לכדי אקסטזה אחת -היין , השיר: הקדומות ביותר
   

  !ִמְכחֹוִלי ְלַהְרִעיׁש ֶאת ֲחֵמׁש ַהְּפָסגֹותל יַאּפִ  !ָאְׁשִרי ִׁשּכֹור
  [27]!ַעל ַהָּגדֹות ַהְּכֻחּלֹותֶאְׁשַאג ַּגֲאָוִתי ְלַרֵחף   !ִׁשיִרי ָּגמּור

   
, בעיני משוררים סיניים רבים שתיית היין הייתה דרך המלך אל הטרנס המיסטי

. לספירה גם הפכה להצהרה של מרד בערכים חברתיים מקובלים 8-והחל במאה ה
גם אם   אבל יינם הפך לסמל, מכל חיווי סמלי או מטאפורישירתם נמנעה בדרך כלל 

  . המשיך להילגם כמשקה של ממש
יינה של השירה האסלאמית היה קודם כל יין , בגלל האיסור הדתי, לעומת זאת
אף שמאחורי המטאפוריקה המיסטית הסתתרו גם פרקטיקות ממשיות , מטאפורי
הסופיים מתחיל במטאפורה יין ההארה וההשראה של המשוררים , כסמל. לגמרי

אולם ; התמסרות לחוויה ותובנה  ,שחרור מגבולות האני -מסגולותיו    המתבקשת
רים שמעניקים חומ' הארה הכימית'היין הזוכה לשבח בשירים אלה לא הסתכם ב

כרמז או כמבוא להיפקחותה הספונטנית של רוח  אלא סימן אותה, מַשני תודעה
הצביעה ' יין'ית האצבע המטאפיזית שכונתה בספרות המיסט, במובן זה. האדם

על התפשטותה של , על החוויה המיסטית עצמה - ולדיוקו של עניין , תמיד על האל
של השיר והיין ' מקורם האלוהי'. העצמיות אל מעבר לגבולותיו של האני הרגיל

, באותו מינוח מטאפיזי, ועל כן, מצביע על החוויה המטאפרסונלית שבכוחם להעניק
או לכל הפחות ' יין האלוהים'הרי אין פלא שהשירה היא , היין הוא חזות האלאם 

  . 'יין השטן'
   
   "הארץ"פורסם במוסף הספרות של עיתון  

 
 ).2001חרגול (בתרגום מרגלית פינקלברג , 176המשתה  [1]
  .בתרגום אמיר אור –קטע זה ושאר קטעים שלא צוין שם מתרגמם . b 356קטע , אנקראון [2]
  .בתרגום שאול טשרנחובסקי, 340-337' אודיסיאה א [3]
  a 356קטע , אנקראון [4]
  2קטע , סאפפו [5]
  346קטע , אלקאיוס [6]
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  )1993ביתן ' תשוקה מתירת איברים'מתוך ( 396קטע , אנקראון [7]
  902סכוליה , אלמוני [8]
  8' ב" שיחות" [9]

  רובעיאת, יאם'עומר ח [10]
  ]קלא[שמואל הנגיד  [11]
  אבן עזרא [12]
  .'רשות היחיד ב ,18בהליקון , עמינדב דיקמן וטלי סילוני, בתרגום דוד וייסרט" המשוררים האנקריאוניים"' ע [13]
  .בתרגום המחבר –קטע זה ושאר קטעים שלא צוין שם מתרגמם  [14]
  .בתרגום שאול טשרנחובסקי, 73א "לוח י [15]
  13ב "ישעיהו כ [16]
  6ב "שמות ל [17]
  11הושע ד  [18]
  5שם ב  [19]
  .ובראשית רבה' על פי סנהדרין ט, י"רש [20]
  15ך "תהלים ק [21]
  8-7, 79', ריגוודה ח [22]
  3, 48, שם [23]
  2סַקְלְדְסְקַרָּפַמאל  [24]
  1, 79, 'ריגוודה ח [25]
  )1992כרמל (ב "הבשורה על פי תומא ס [26]
  1977" שירים סיניים 41"בתרגום דן דאור בתוך , ולי ב [27]

 
  
  

  אנדרי פישהוף

  בחדר המדרגות
  ַהְּדָבִרים  ַהְּגדֹוִלים 

  ים ַּבֲחַדר ַהַּמְדֵרגֹותִמְתַרֲחִׁש 
  ֵּבין ַהּקֹומֹות

  ְּבאֹור ַהִּנְכֶּבה 
  ָּכל ָחֵמׁש ְׁשִנּיֹות

  
  ם ִמְזַּדְּוגֹות  ׁשָ 

  רֹותרּוחֹות ָהְרָפִאים ֶׁשל ָהֲאָהבֹות ַהִּנְסּתָ 
  ֵּבין ַהְּׁשמּועֹות   

  ַּבִית -ְלַמֲאַסרַהִּנּדֹוִנים ִמַּמֲאַרב 
  ְּבִדיָרָתם ֵהם

  
  ַהִּמְקָלט ַהָּיִחידִנְמָצא ם ׁשָ 

  ֵמְרִעידֹות ֲאָדָמה
  ֹות זֹו ַּבּזֹו ּכַהּמַ 

  ְּבֵיאּוׁש ַהִּסיָרה   
  ַהִּמְתַעֶּוֶרת 

  ַהֻּפְלָחן  –ק ִמִּמְׂשחַ 
  ֶׁשל  ַהְּכִריִׁשים

  
  ָׁשם ֵּתַבת ַהּדַֹאר 

  ֶׁשּלֹא ַמִּגיִעים ְלִמְכָּתִבים
  ִנְבָלִעים  אּוַלי
   – ְּבַתְׁשלּוִמים

 ְקָנסֹות ַעל ִקּיּוֵמנּוסֹוף - ֵאין

 אריאל סימקין: צילום
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  דודי בן עמי 

  יין ואהבה                                                   

  ארבעה מרובעים 
  למיניאטורות פרסיות עתיקות

   
  מלכודת 

   ְוַעְקָׁשן ַרךְ  ,ֵמיָתַריי ּבִ  ְמתּוִחים ְּכָבר
  ָיָׁשן ֵייִני, ַגִּניּבְ  ֶלֶחםוָ  ְּפִרי, ְּדַבׁש
   ְיָפֵאר ָלַאָּיָלה ַמְלּכֶֹדת :ַצָּיד

  ַהּׁשֹוָׁשן םעִ  ְּגִביֵעךְ  ִיָּפַקח לּו .ְּכמֹוִתי
    17-המאה ה –איספאהן  - יור בספר שירה  א

  
  
  
  
  

    ומראה אשה
 

 !ָיָפהה הֹו מָ  - ֵאִלי, ַרְעָיִתי ָיָפה ַּכָּמה
 ְלִטיָפה אֹון ל חֵ ׁשֶ  ִחּיּוךְ  ֵאַלי ַּתְׁשִליךְ א לֹוְ 

  ָאִביא זאִׁשירָ  ֵיינֹות ,ְלגּוָפּהין ִס -ְמִׁשי
   צֹוָפה ֵאיָנּהִּבי  - ! ְּבַאְלָלה !ַהַּמְרָאהק רַ 
  
  

  16סוף מאה , איספאהן –אסי ה עּבריזָ   

  
  
  
  
  

  תשוקה 
 

 ִּבְמׁשּוָבה ךְ ִמְׁשיֵ ת סּו ַהְפִׁשיִלי ּבֹוִאי
  ֵמַאֲהָבה רּכָ ְׁש נִ  ,ַּגֵּנךְ -ֵיין ָלַגְמִּתי

  ָהַרךְ  רּוֵצךְ עֲ  ֵסֶתר ַעל ֶאְגַהר ֵעתלְ 
 ַּבֶּלָהָבה ִנָּצן ָיבֹוא ,ִּפְרֵחךְ  ִלְקטֹף

 
  

  
        16סוף מאה , איספאהן –אסי ה עּבריזָ 
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 ירגזיעם  שלישיה

 
  ְיַלֵּטף ְּכָבר ְׁשִנָּיה ,ֵיינֹו ִּתְמזֹג ִאְׁשּתֹו
  ׁשֹוֵטף ִׁשירּבְ  ֵמַעל ַהַּיְרָּגִזי ּדֹוֵדי ְלקֹול
   ַקְׁשּתֹו ֲעֵלי ֵמיָתר-ּדּו ַהֶּגֶבר ַאְׁשֵרי

 רֹוֵדף נֹואֹו ץחֵ -ַחד ְרעּוָתּהם ּגַ  זֹום ּגַ 
 

 
 על כריכת ספר. 15-המאה ה –' אתרָ אסכולת הֶ 

 
 

 . נכתבו לציורי מיניאטורות עתיקות שנאספו מאתרי אינטרנט איראניים) מרובעים(הרובעיאת 
 
 
  

  

  אלישבע גל

  כמתאבלת
 ִקְבִרי ְּפָחַדִיְך ְּבעֶֹמק ּבֹור
  ֶּפן ָיׁשּובּו ֵאַלִיְך ּבֹוִטים

  .ַוֲאֻיִּמים
  ִלְבִׁשי ְׁשחֹוִרים ְּכִמְתַאֶּבֶלת

  ְּכִמְתַאֶּבֶלת
  ִעְקִרי ֶּפַרח ִמִּלֵּבְך 
  ֲחַבֶּצֶלת ְׁשחֹוָרה

  ָהִניִחי ַעל ְּתלּוִלית ָהֲאָדָמה
  ַעל ָהְרָגִבים ַהְּמַכִּסים

  ,ְּכִאָּמא, ֵאםְמַכִּסים ּכְ 
  ְּכִאָּמא ֲאָדָמה
  ֲאָדָמה ְּבִפיְך 

  ֵאם ְּבִפיְך - ְלׁשֹון
  ְמַלֶחֶכת ֵאיָמה 
  ַעד ְּפָחַדִיְך ֻּכָּלם

  ַעד ְּפָחַדִיְך ּדּוָמה 
  .ּדּוָמה ִקְבִרי ְּפָחַדִיךְ 

  

  

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

  

http://www.saritpoetry.co.il/mazakot.hebrew/elisheva_ish_olam1.pps
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  לישע פורתא

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

  "חיים ארוכים קצרים"

משופרת , הוא גירסה עברית, 82- המשורר בן ה, של טוביה ריבנר האוטוביוגרפיספרו 
ביקש , ל הגרמני של שירי ריבנר"המו. ה המקורית שנדפסה בגרמניתלגירס, ומעובדת

, ספר זה. בגרמנית, ממנו ספר זכרונות על חייו
שהמחבר עצמו הלבישו בלבוש , בגלגולו העברי

  .הוא הספר המונח כעת לפני הקורא, העברי
  
הוא ספר מעניין ומאתגר " חיים ארוכים קצרים"

. ת תצפיתוזאת בשל כמה סיבות ונקודו. במיוחד
ובעיקר השירה , התרבות הגרמנית המודרנית, ראשית
הספר . כמעט ואינן מוכרות לקורא העברי, הגרמנית

בני , בהדים, מראשיתו ועד סיומו, הזה טבול כולו
מהשירה , הדים והדהודים מהתרבות הגרמנית

  .ומהלשון הגרמנית, הגרמנית
התופעה התרבותית יוצאת , בשל הפנומן, שנית
ל טוביה ריבנר המשורר ומעמדו בסצינת ש, הדופן

חרף שנות . השירה העברית הישראלית העכשווית
, מעטים-חרף ספרי שירתו הלא, כתיבתו המרובות

חרף , הן ספריולקורות המצויינות שזכו יחרף הב
היותו מקורב לכמה משוררים מאד מוכרים בעולם 

הרי שירתו של טוביה ריבנר לא  –השירה העברית 
. ם לעמוד בקידמת הבמה השירית בארץזכתה אף פע

נראה שפטיש שירתו המוצנע מוצא לו , 82 בגיל, דווקא לעת זקנה, לאחרונה, והנה
לא רק שטרח והוציא , ל"המשורר המתרגם והמו, רפי וייכרט. סדן התייחסות הולם

לפני זמן , אלא שגם הוציא לאור, "חיים ארוכים קצרים"לשירה את " קשב"בהוצאת 
  .משירתו של ריבנר, כביכול" מסכם"פר ס, לא רב

  
צדק פואטי "מעין . יש בה תמיד משהו מרגש, "התקבלות מאוחרת"של , התופעה הזו

, הנה שכחתם אותנו: רוצה לומר, "נקמת המודחים"אפילו מעין . שהתגשם" מאוחר
ונהיה . אבל אנחנו עודנו כאן. הדחתם אותנו משולחן שירתכם, הנה הדירותם אותנו

ראינו בהשתאות . תישכח איתכם, הרדודה, י שאתם ושירתכם האופנתיתגם אחר
אצל המשורר המנוח , בשנות השבעים למאה שעברה, תופעה מעין זו, מסויימת

בדרך פלא , איך הוחזר. בהנהגתו של מנחם פרי" סימן קריאה"וחבורת , אבות ישורון
ותה ובזכות בזכ. אל מרכז הבימה השירית, עזוב ומזולזל, משורר נידח, ממש

  .התגייסותה של חבורת מעריצים צעירים
בין משורר היידיש , לא מזמן, תופעה נוספת מעין זו, ראינו בהשתאות מסויימת

שוחרי שפת יידיש , ובין חבורת מעריציו, אברהם סוצקבר, מוכר- הגדול אך הלא
דבקותו דווקא , השנים של סוצקבר מהלשון העברית- הסתייגותו רבת. ותרבותה

הן שהקנו למשורר הזקן את הקסם ואת כוח המשיכה של , ן היידיש שאבדהבלשו
  .לבבות מעריצי שירתו הצעירים ממנו בשנים רבות

יצלח במקרה של " ההתקבלות המאוחרת"קשה לנחש וקשה לדעת האם נסיון 
עם טעם , אבל עצם הנסיון הזה. כמו שצלח במקרה של אבות ישורון, טוביה ריבנר

אל שולחן הכבוד של , אל שולחן אבותיהם" מודחים"להשיב , דיולוואי פאתטי ובלע
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  .הוא כשלעצמו שובה לב מרגש ומעורר עניין, השירה העברית הנוכחית
  

הספר מעניין ומאתגר גם בשל צורת הכתיבה של ספר אוטוביוגרפי מיוחד , שלישית
כתיבה  זו אינה. מתוארכתאו זו אינה כתיבה לינארית . זו אינה כתיבה שיטתית. זה

ריבנר בחר בצורת כתיבה . עד שיבה וזקנהוהנעה עם חייו של המשורר מלידה 
אפשר בהחלט לקרוא לה . לאחור מרובים- עם הבזקים, תוזזנית, קופצנית: שונה

אבל היא בהחלט . נובעת מתוך הזכרון ואל הזכרון, הקשרית, כתיבה אסוציאטיבית
שבתום קריאת הספר , הקוראההוכחה לכך היא הרגשתו של . גם כתיבה ממושמעת

למרות הכאוס . הוא חש שיש איזה הגיון פנימי בפרשת החיים שנגולה לעיניו
מוארים ומאירים . מובהרים חיי המחבר, למרות השרירותיות של הזכרון, כביכול

לחייו , ואפילו תקווה שבדיעבד, נותנים טעם ואולי גם צידוק. היטב את שירתו
  .על סף סיומםהארוכים שאולי כבר ניצבים 

  
  חניכות שנקטעה

  
הוא גדל בתוך יהדות . 1924בשנת  ,טוביה ריבנר נולד למשפחה יהודית סלובקית

. שהיתה קשורה בטבורה לתרבות הגרמנית, והנוטה להתבוללותסלובקיה הפתוחה 
-באימפריה האוסטרו, ה"אותה תרבות שהופצה על ידי שרידי קיסרותו של הקיר

ל יהדות סלובקיה גדלו בחיקה של התרבות הסלאבית חלקים אחרים ש. הונגרית
מעצמה תרבותית בפני , כיה השכנה'עם זיקה רצינית אל תרבותה של צ. דווקא
. מספר טוביה ריבנר על דמות מופלאה שהשפיעה עליו בנעוריו, כך למשל. עצמה

מי שלימים היה בין מייסדי הקולנוע , להולה-ליאופולד פרידמן- הלא הוא אריה
, הוא היה במאי ומחזאי: היה מבורך בכשרונות במידה יוצאת דופןש האיש. יהישראל

היה מבוגר בכמה  –ואפילו צייר ומנגן במנדולינה , משורר וסופר, תסריטאי ומתרגם
-להכשיר עצמו כצלם"ויעץ לו , הוא הבחין בנטיותיו האמנותיות. שנים מריבנר

  ".אינני זוכר, א מזה כלוםמדוע לא יצ. ובפראג קיים בית ספר מצויין, קולנוע
  

נקטע אצל , שהוא מוטיב חשוב אצל כל יוצר, "חונכות האמנותית"מוטיב ה, והנה
הוא . עלייתו הבהולה לארץ ישראל- בשל הכיבוש הנאצי ובריחתו, ריבנר באכזריות

ההיסטוריה . לא זכה להשלים את תקופת חניכתו בשנים שהיה חייב לעשות כן
הוא . ידה הארוכה אל חייו ואל הליכי התבגרותו כאמן היהודית העקובה מדם שלחה

כאשר הפרידה , "עליית הנוער"כמוהו כאלפי נערי , כשעלה כנער, 1941ניצל בשנת 
היתה , בסלובקיה הפאשיסטית, על הרציף בברטיסלבה, מהוריו שנותרו מאחור

, צובט הלב הזה, המחזה המוכר הזה. הוא לא זכה לשוב לראותם. פרידה אחרונה
ההורים : חוזר באין ספור סיפורי הניצולים של עליית הנוער, המכאיב כל כך

רכבת , ברציפי תחנות הרכבת, הנפרדים מבנם בן השש עשרה או השבע עשרה
וגם  –וגם הבנים וגם ההורים . בוינה או בברטיסלבה או בפראג, אחרונה כמובן

: בוודאות נוראה כולם יודעים וכולם מבינים –הקוראים שממרחק השנים , אנחנו
  !הם לא יזכו להיפגש שוב

צמחה לימים ידידותו עם כותבי הגרמנית , מקטיעת חניכותו האכזרית של ריבנר
ואפילו לאה , אריה לודוויג שטראוס, ורנר קראפט. כאן בארץ, הבוגרים ממנו

" השלמת חניכות"אלא גם , "התקבלות מאוחרת"בסיפור חייו יש לא רק . גולדברג
ליחסיו הקרובים עם שלושה , בנר מקדיש קטעים רבים ויפים בספרורי. מאוחרת

גם ורנר קראפט וגם אריה לודוויג שטראוס וגם . מאוחרים" חונכים"שלושה , אלה
ככותבי , גם הם, מוארים מכיוון לא מוכר ולא צפוי, ופרשיות מחייהם, לאה גולדברג

מרכז הבמה לא הוכרו אף פעם כראויים להתייצב ב, גרמנית אחרים בארץ
  .הספרותית
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  חייו מלאי האבדנים
  

זהו אבדן . טוביה ריבנר איבד בשואה את כל משפחתו שנותרה בסלובקיה הכבושה
גורלם . חייו הבוגרים מהלךשרשרת אבדנים שהכתה בו וליוותה את תוך ראשון מ

, בחייו" איוביים"שיש בהחלט קווים , אבל האיש. המר של יקיריו חילחל אל שירתו
לא רק שלא נפל אף פעם . אל תינוי כאביו וצרותיו. גרר לרגע אל שירת הקינהלא נ

אלא שגם לא נפל לנוסחי קינה , "קינת המהגר"להוויה המתלוננת שנהוג לכנותה 
בריחוק אמנותי , בקור רוח, שירתו מתייצבת מול האסונות שפקדו אותו. אחרים
למרכיב , יצירה משלו שנמצא כמעט בכל, בנסיון חוזר להפוך את המוות. מהמם

בתאונת דרכים , עדה, כך נהג המשורר גם כשנהרגה אשתו הראשונה. אמנותי בסיסי
, וכך נהג גם כשאיבד את בנו מורן. והותירה אותו עם תינוקת קטנה, מחרידה

  .ונגלים של דרום אמריקה'בג
  

ולפעמים , לפעמים נוכחותו מלאה ומורגשת. המוות קיים ונוכח בכל יצירה משלו
הוא מנסה . אבל תמיד הוא מישיר מבטו השירי אליו. חמקמקה ובלתי מורגשת

ואולי . לחלק ממרכיבי היצירה האמנותית, ובניגוד לטבע האדם, בעל כרחו, להפכו
  .להפכו לאבר חי מהחיים הנמשכים, של הצילום האמנותי, בדרך זו של הכתיבה

  
   אירופאי במזרח התיכון

לבן משל - היא צילום נהדר בשחור, "ארוכים קצריםחיים "תמונת העטיפה של הספר 
ניצבים ליד גדר , טבולים בלובן השלג, שדרת עצים עירומים וקפואים. ריבנר עצמו
 בצילום העטיפה. שדרה קיימת אך גם נחלמת, באיזו שדרה אירופית, מתמשכת

" אירופאיות"את ה, ללא השהיות מיותרות, בישירות ובבוטות, מטיח ריבנר בקורא
הלם שנמשך כתריסר , שלו" הלם ההגירה"לאחר שהחלים מ, השירה שכתב. ושל

צילומי הארץ והקיבוץ , השירה העברית שכתב! שבהן כתב רק בגרמנית, שנים
הוא מטיח את אמנותו . ממחישים בחוזקה ובעוצמה את ההתבדלות שלו, שצילם
על חן  אתם הקוראים שלא עמדתם, הקוראים שלא הבינו את שירתו, אתם: כאומר

אתם הצופים , אתם שלא הבנתם את אמנותו הפלסטית; שירתו ועל מעלותיה
בהכלאה המוזרה של , קולנית שלכםהמיוזעת והתיכוניות - השקועים עד צוואר בים

אתם לא ; עם ההוויה הפלשתינית, מזרח אירופית, "אוסטיודנית"תרבות עברית 
, הגבוהה של שירתו את אמונתו במעלתה, תגזלו מהמשורר את הכרת ערך עצמו

תקראו לה אמנות , תרצו. אתם תוכרחו לבסוף להכיר באמנותו האירופית במיטבה
  ".גרמנית למהדרין"קראו לה אמנות , תרצו". מרכז אירופית"

  
. האישית והאמנותית שלו" שונות"ריבנר מתייחס בספרו פעמים אחדות אל עניין ה

, קווי דמיון אחדים בין יצירותיולהשוות ולמצוא , בדוחק, ניתן אולי, דווקא כאן
מנפרד  ,דן פגיס, כמו אהרון אפלפלד. אחרים" מהגרים בעל כורחם"לאלה של 

גם כאן אין טיפת , כמו ביחסו אל חייו מלאי האבדנים, אבל שוב. וינקלר ואחרים
ומושך את , וזה בהחלט מעניין ומאתגר". קינתיות"אין שמץ של . מיותרת רגשנות

את . מנותו של ריבנר מבליטה מאד את הריחוק מהוויות היומיוםא. של הקורא לבו
שלא . כביכול, לגמרי" אובייקטיבי"את הנסיון ליצור משהו , ליומיום" הכניעה- אי"

, ושלא יישמעו ממנו צריחות המואזינים ותיפופי ההורה, יעלו ממנו ריחות המזרח
  .ושלא ייראו בו צבעי האבק החמסיניים

הוא גם מעין סמל יפה להתקבלותו הברוכה בקהילת , וצילום העטיפה של ספר
ממש כך הוא מוכר , כשם שכאן אינו נקרא ואינו מוכר. השירה והתרבות הגרמנית

הוא . לכיבודים רבים וחשובים –ועודנו זוכה  –דווקא שם הוא זכה . ונקרא בגרמניה
נית מאד תרגומיו ליצירת עגנון לגרמ, הוא נבחר לאקדמיות חשובות, זוכה בפרסים

ויוצאים לאור ביותר שיריו נדפסים בבמות החשובות . מוערכים ואף נמכרים היטב
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מאלה הוא . הוא קנה לו ידידים ידועים בספרות הגרמנית. בהוצאת ספרים מכובדת
 ועל מסכת, מרבה לספר בשבחו של המחזאי השוויצרי הידוע פרידריך דירנמט

פער גדול בין התקבלותו של  ייםמסתבר שק. הידידות והקירבה שנתפתחה ביניהם
לפחות עד , התקבלותו- לבין אי –כמשורר חשוב ומוכר בלשון הגרמנית , ריבנר

  .כמשורר חשוב ומוכר בשירה העברית החדשה, לאחרונה

  חייו בקיבוץ ועבודתו כמורה לספרות
  

 על חייו במשך כל שנותיו בארץ בקיבוץ: דווקא שני פרקים שלא נכתבו אלה
מותירים , ועל עיסוקו רב השנים ומקצועו כמורה לספרות; יזרעאל מרחביה שבעמק

שאלה הם שני  לקורא יש הרגשה. בחשכה צדדים נוספים באישיותו של המשורר
הוא מזכיר , נכון. להתעלם מהם. מעליהם" דלג"פרקים שריבנר מעוניין במכוון ל

אינו הוא אבל , הן בקיבוץ והן בהוראת הספרות, חרף בעיות רבות בהן נתקל, אותם
יצר הסקרנות של הקורא העברי לא בא על , בהקשר לאלה. מרחיב בהן כנדרש

שיתוף בקיבוץ הנוקשה של שנות החמישים איך התמודד עם חיי ה. סיפוקו
" שוחרר"שאחריה , שקרתה התאונה הנוראה, לטובה-האם היה זה מזלו? והששים

קודם בבית הספר ? ופנה ללימודי הספרות, העבודה הגופנית" עול"לכל חייו מ
  ?ואחרי כן כיהן כפרופסור לספרות באוניברסיטת חיפה, המקומי במרחביה

  
עיני המשורר . על עבודתו כרועה צאן בקיבוץ, ממש מלבב וזהו פרק, ריבנר מספר
עושים נפלאות גם לתיאורי העבודה הקשה , מבט הצלם החריף שלו, החדות שלו
השהייה הממושכת בחברתן של , היציאה הרומנטית לשדות המרעה. בדיר הצאן
ההשוואה , כמאליה, ושוב עולה. תגובת הרועים ועוד, התנהלות העדר, הרחלות
, פסלים, ציירים. אל סיפוריהם ושיריהם של יוצרים קיבוציים אחרים, נמנעת-הבלתי
הכל היה שם . משום מה התנקזו אנשי רוח רבים אל עדרי הצאן. הוגי דעות, סופרים
זיהוי פרחים , הכנעת הטבע, הרומנטיקה החלוצית על כיבוש הארץ: ובמרוכז
היתה אפשרות לנצל את , קרובעי; "לא יום ולא לילה"סדר יום משוגע של , ועופות

  .השעות החופשיות ליצירה אמנותית
  

היוו רק חלק קטן מאותן תריסר שנים , ההסתגלות לעבודה, משבר העבודה הגופנית
של כתיבה אדוקה , באותן שנים. של ריבנר" הסתר הפנים"שנות . של הלם העלייה

ת כל אלה האם העלה א. השלים את חניכותו שנקטעה, ודווקאית בלשון הגרמנית
את , בהוראתו" אזן"האם ניסה ל? באוניברסיטת חיפה, בפני תלמידי הספרות שלו

שלא השתלבו בזרם ? יוצאי התרבות הגרמנית, "מודחים"היחס אל היוצרים ה
, ומה שעוד חבל. חבל שהוא לא הרחיב על כך בספר? הראשי של שירת היישוב

כאילו כפה . רג רק במשורהפרשת יחסיו עם המשוררת לאה גולדב לא התייחסשהוא 
יכול היה לא רק להרחיב אלא , בפרשת יחסיו ההדוקים איתה. על עצמו איפוק מכוון

  .גם להאיר פינות שלא נחשפו דיין
הוא לא טרח לפזר את . ריבנר גם לא הרחיב דיו בספר על מקורותיו העבריים

, "תותבתלשון "שהעברית במובן ידוע היתה בשבילו , ההרגשה המלווה את הקורא
גם בקיאותו במקורות ישראל בכלל לא מצאה ביטוי הולם לא בספר . לא טבעית

אפשר ודווקא דבריו על החוסרים הללו היו מסבירים יותר . אבל גם לא בשירתו
  .מאשר שתיקתו בעניין

שהקורא רוצה לדעתם בסוף הקריאה בספר המאתגר , יש עוד כמה וכמה דברים, כן
לא כל קורא הוא מספיק אמיץ כדי לשאול ישירות את ". חיים ארוכים קצרים", הזה

ההתקבלות "חסד , מופלא" חסד"אבל אפשר שאותו . המשורר למה התכוון
ובהם נגיעות . הוא שישפיע בעתיד מטובו גם על כתיבת המשך לדברים, "המאוחרת

  .שלא הספיק לגעת בהם בספר הזה, בנושאים מוקשים
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  טוביה ריבנר

  השמות האלה
  .ָהְרִאָּיה ֶׁשִּלי ְמֻצְמָצם ְׂשֵדה

  .חּוג ַהַּמָּכִרים הֹוֵלְך ְוָקֵטן
  ֶאת ַהֵּׁשמֹות ָהֵאֶּלה ֶׁשּמֹוִדיִעים ֲעֵליֶהם
  .ָּבַרְדיֹו ּוַבֶּטֶלִויְזָיה לֹא ָׁשַמְעִּתי ֵמעֹוָלם

  ד צֹוֵרבָאז ָלָּמה ֵהם ְּכמֹו ִסְרּפָ 
  ?ֶׁשּתֹוְקִעים ִלי ִמַּתַחת ַלֻחְלָצה

  
  .ַהָּלׁשֹון ִמְׁשַּתָּנה, ְׁשַּתֶּנהַהַּטַעם ִמ 

  ּכֹוְתִבים ַאֶחֶרת, ַהּיֹום ְמַדְּבִרים
  .ְמַבִּלים ַאֶחֶרת, ִמְתַלְּבִׁשים ַאֶחֶרת

  ֲאָבל, ִּפְזמֹוִנים נֹוָלִדים ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים
  ֶאְפָׁשר לֹוַמר ִׁשִּׁשים ָׁשָנה

  ֵׁשמֹות ָזִרים, ׁשּוב ְוׁשּוב, ֲאִני ׁשֹוֵמעַ 
  .אֹוָתּה ְׁשִתיָקה ְללֹא מֹוָצא, ִמיד אֹותֹו ַהִּדְכּדּוךְ ְותָ 
  

  .ַעְכָׁשו ַּגם ַמְרִאים ֶאת ַהָּפִנים
  ִאם ֶאְזְּכֵרם עֹוד ָהֶעֶרב
  .ֶּבֱאֶמת, ָמָחר ְּכָבר ִיְהיּו ְׁשכּוִחים

  ?ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהֶיה ְקָצת ֶׁשֶקט
  ַע ֶאת ַעְצמֹוֲהֵרי ָּבַרַעׁש ַהֶּזה ָהָאָדם לֹא ָיכֹל ִלְׁשמֹ

  ?ֵאיְך ִיְׁשַמע ִמיֶׁשהּו ַאֵחר
  

  ִאּלּו ָיְדעּו ֶאת ַהָּצפּוי ָלֶהם
  ?ָהיּו רֹוִצים לֹוַמר עֹוד ַמֶּׁשהּו

  ?ָמה רֹוֶצה לֹוַמר ָאָדם ִלְפֵני מֹותֹו
  

  ְּכלֹוַמר ִמְמָטִרים ְוֶׁשֶמׁש, יֹום ַסְגִריר ַהּיֹום
  ֲחִקים ַמֲחבֹוִאיםְּכִאּלּו ְמׂשַ , ִמְתַחְּלִפים ָּכל ָהֵעת

  ַּפַעם ַהָּׁשַמִים. אֹו רֹוְדִפים ֶאת ַהּפֹוֵׁשעַ 
  ּוַפַעם זֹוֲהִרים, ְלַגְמֵרי ֲאֵפִלים, קֹוְדִרים

  .ְּכִאּלּו לֹא ַקָּים ְּדַבר זּוַלת ַהּזַֹהר
  

  ֲאִני ֵמִזיז ֶאת ֵעיַני ּוְמַגֶּלה ֶּכֶתם ַעל ָיִדי 
  המָ -ּׁשּוםֶׁשִּמ , ְסָתם ֶּכֶתם ָקָטן, ׁשּום ָּדָבר

  לֹא ַׂשְמִּתי ֵלב ֵאָליו קֶֹדם ּוִפְתאֹום הּוא ַמְטִריד אֹוִתי
 .ְמַנֶּסה ֲאָבל לֹא ַמְצִליחַ , ַוֲאִני ְמַנֶּסה ְלָהִסיר אֹותֹו

  
  
  
  

  2005, "קשב לשירה"הוצאת , בעקבות ימים: מתוך

 טוביה ריבנר: צילום
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מלחמת שנה לעמידת הגבּורה של קיּבּוץ נגּבה מּול הּפולש המצרי ּב 60ּבמלאות 
חיּברּו המשורר יוסי גמזו והמלחין מאיר מינדל קנטטה מיוחדת ּכמחווה  העצמאּות

  ".סטלינגראד הישראלית"להירואיקה ההיא של 
  : תאריכים ּברחבי הארץ 4-ּבכורה עולמי של הקנטטה ייערך ב-ּביצּוע

  ; השופט-ּבעין, 17.6.08, ּביום שלישי
  ; ביבא- ּבמּוזיאון תל, 18.6.08, ּביום רביעי
  ; שאן-ּבבית" קימרון"ּבאּולם , 19.6.08 ,ּביום חמישי
  . ּבנהריה, 28.6.08, במוצאי שּבת

ּבכורה אלה מתּבקש ּכל המעּוניין להתקשר - ִמּפאת הּביקּוש הרב לכרטיסים ּבמופעי
  ).050-7677938טלפון נייד (אל שֹושי הירש מקיּבּוץ יקּום  ּבהקדם המירּבי

  
  ".ַעֵּין ערך שירה"מּוגש ּבזה לקוראי  )libretto( יתהנוסח המלא של הִלְברִ 

  

  

  יוסי גמזו

  ַקְנָטַטת ֶנְגָּבה
   :ְשַנת ַאְרָּבִעים ּוְשמֹוֶנה, ר ְּביּוִליָעׂשָ -ִּתְשָעה

  ,ַהַּמִים ַהֵּגא ְוָהֵעירֹם-ְּברֹאש ִמְגַּדל
  ,ְּכֵבין ִקְרֵעי ֻּכתֶֹנת, ִמֵּבין ִּפְצֵעי ַהֶּמֶלט

  .ַקִיץ ְּבֶשֶמש ַהָּדרֹום ִנֶּתֶכת ְּתֵכֶלת
  

  ,ַהֶּקֶשר- ָעָפר שֹוֵתת ַמְתֶוה עֹוד ֶאת ְתָעלֹות
  ַּכַחּבּורֹותִּכים ּמֻ ַהּבּוְנֶקִרים ֲעַדִין 
  ְוֶנְגָּבה ַהְּמֻצֶּלֶקת
  ְוֶנְגָּבה ָהִעֶּקֶשת

  .עֹוָלה ִמן ַהּבֹורֹות, עֹוָלה ִמן ַהַּמְחּפֶֹרת
  

  ְטָרֶטִגיםֶטֶרם ָיְדעּו ָהַאְס , ָשבּוַע קֶֹדם
  ,ַלֲחדֹל ַהִאם ָּגְמָרה ִהיא אֶֹמר ִלְהיֹות אֹו

  ,ְּפצּוָעה ַאְך לֹא ִנֶּתֶקת, ְוִהיא ָעְמָדה סֹוֶרֶרת
  .ַּבַּסַער ַהָּגדֹול, ר ַּבחֶֹדשָעׂשָ -ַּבְּשֵנים

  
  ,ָהְיָתה ָשָעה ֶשל ּבֶֹקר ְוַהְּפִשיָטה ֵהֵחָלה..

  :ה ָוֵאשּפֹוְלֵטי ֵחמָ , ְגדּוֵדי ִמְצִרים ִאְגּפּוהָ 
  -ַהֶּקַלע -ְוִהיא ִּכְבַכף, ִמְּלָפֶניהָ  -  9ְגדּוד 

  ,2ְּגדּוד  -ִמן ַהִּמְזָרח 
  .6ְּגדּוד  -  ִמַּמֲעָרב

  
  

  ָהַאְכָזר ָוַעז ֵּבין ָּכל ְּגדּוֵדי ִמְצַרִים :9ְּגדּוד 
  ,ֶאל מּול ַּפְנֵּתר המּולֹו ִהיא ַּכּׂשֶ  ֶשִּנָּצִנים

  ,ִשַּנִים ָעט ְלטּוש 69ֶשַעל ִּגְבָעה 
  ,ִלְכּתֹש ּוְלַכֵּתר, שֹוֵקק ֻּכּלֹו ַלֶּטֶרף

  ָגלּוי ָּכאן ְלָכל ַעִין ֶשִּיְתרֹוָנּה ֶשל ְקִשיחּותֹו
  ְּבָכל ָמקֹום ִמְּלַבד ְּבֶנְגָּבה 

  ...ַהְּקשּוָחה יֹוֵתר
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  ָהַאְלמֹוִני ֲעַדִין, ְּגדּודֹו ֶשל ַנאֶצר: 6ְּגדּוד 
  )ְמָעה ֶשל ָנאִגיּב'ֵני ַהּגַ ִמּבְ , ִמְבָצִעים ָצִעיר-ְקִצין(

  , 2ּוְגדּוד  9ְּגדּוד , 6ְּגדּוד , ּוְשלֶֹשת ַהְּגדּוִדים
  ,שֹוְצִפים ְושֹוֲאִגים, ְקֵרִבים ִמְּשלֶֹשת ֶעְבֵריֶהם

  ֶמְלָחַצִים-ִלְסּגֹר ַעל ֶנְגָּבה ְנצּוָרה זֹו ֶחֶנק
  .ֵאין ֵמִשיב ֵאש ְוֵאין ֵמִגיב, גּוף ִאֵּלם - ְוֶנְגָּבה 

 
  ,רֹות ַהֶּמֶטרְּבִהְתָקְרָבם ִלְמַטֲחֵוי ֶעְׂש , ְוָאז
  ,ְּבִהְתַנְּפָלם ַעל ְּתחּום ַהִּמיִנימּום ַהַּצר, ְוָאז

  -ִמֵּסֶתר, ִמֶחְשַכת ּכּוִכים, ְּכַרַעם ִמָּשַמִים
  .ִּפְתאֹם ִנְקָלע ַהָּצר ֶאל ַהֵּמַצר, ַהּבּוְנֶקִרים

  
  ַהִּטיחַ , ִּביםִּפְתאֹם ּגֹוְבִרים ַהְּמָעִטים ַעל ָהרַ 

  ,ִנְקָלף ָאְמָנם ְּבֵאש ָהַאְרִטיֶלְרָיה ָהַעְרִבית
  ַאְך ְּכָבר סֹוֵפג ָּגְלָית ִמְּגדֹות ַהִּנילּוס ְּבַמְפִּתיעַ 
  .ֶאת ְּבַרד ַּבִּליְסְטָראֹות ַהֶּקַלע ֶשל ִניֵני ָּדִוד

  
  :ְּבֶהֶלם, ְקִליִעים ָצפּוף-ִמְּלַבד ִּבְמַטר, ְוהּוא ֻמֶּכה

  ֶשִּנְדֶמה ָהָיה סֹוְפסֹוף ִּכי נֹוֲאָשה, ֶנְגָּבה ֵאיךְ 
  ְולֹא ֵהִשיָבה ֵאש ְּכמֹו ִנְתְקָפה סֹוִפית ְּבֵאֶלם

    – ְּכָבר ִּבְטַוח ַמְּטֵחי ִאָּשהַעד ֶשָהיּו תֹוְקֶפיָה 
  

  ֶנְחֶלֶצת, ַהַהְפָּתָעה-ִּבְזכּות גֹוֵרם, ֵאיְך ֶנְגָּבה זֹאת
  ַהָּדם-ִלי ַרֵחם ֶאת חֹובִלְגּבֹות ִמֶּמּנּו ֶּפַתע ּבְ 

  ְּבִמין ִרִּבית ְקצּוָצה ֶשֶאת ַשְחָצנּותֹו קֹוֶצֶצת
  .ֶאָּלא ָהָאָדם, ַּבְּקָרב ּבֹו לֹא ַהַּטְנק ִנֵּצחַ 

  
  ֵאיְך ֵאיכּותֹו ֶשל ַהּלֹוֵחם ִעם ַּגב ַלִּקיר ּגֹוֶבֶרת
  ,ַעל ַּכּמּוָתם ֶשל ַהּפֹוְלִשים ְוִשְכלּוֵלי ִנְשָקם

  ּגּוד ְלָכל ֶהְגיֹון ָהֵאש ְוָהעֹוֶפֶרתֵאיְך ְּבנִ 
  ,ֶזה ָקם -  ּוַמַאְזֵני ּכֹחֹות ְמאֹד ִּבְלִּתי ָשִוים

  
  ,ֶזה ָקם ּוִמְתַּגֵּשם ְּכִמין ַפְנַטְזָיה לֹא מּוֶבֶנת

  ָשָעה ֶשַּבִּמְזָרח רֹוֶאה ַהַּשַחר ֶשִהְוִריד
  ַמָּמש ִמֶּנֶגד ַלַּכֶּוֶנת, סּוְיָדן- ֵאיְך מּול ִעיַרק

  .ִעְבִריתָרד ּגְ ְסָטִלינְ ף ַלֶּשֶמש ִנְצחֹוָנּה ֶשל ְחׂשַ נֶ 
 
  .ַמֲחִצית ַהְּגדּוד ָהְלָכה ָשם"

  ,"ֲאִני ַעְצִמי ִנְפַצְעִּתי
  .ִנְזָעם, ּכֹוֵתב ָאז ַעְּבֶדל ַנאֶצר ְּביֹוָמנֹו

  ,"ִתים"תַ "ּובְ " ִכים'צֶ "ּבְ  -ְוֶזה ָהָיה מּול ַטְנִקים 
  .ם"ן ְּבגּוף ַזְחלָ ְוֶזה ָהָיה ִּבְפּגַֹע ִרּמֹו

  
  ִּבְקלֹט ַקָּשר ִּתְשּדֶֹרת, עֹוד קֶֹדם, ֵּכן, ְוקֶֹדם

  ,ֻמָּתר ָלֶכם ִלְנטֹש": "ִּגְבָעִתי"ֵמֲחִטיַבת 
  ."ְּכִתְגּבֶֹרת - ֲאַנְחנּו . ְּכָבר ֲאַנְחנּו ַנְחִליְפֶכם

  :ָשלֹוש. ָשלֹוש ִמִּלים - ּוְתשּוָבָתּה ֶשל ֶנְגָּבה 
  שּום ִאיש לֹא ִיְתַּפֶּנה: "ַמְשָמע!" (םֲאַנְחנּו לֹא ָזִזי"

  !!!")ָּכל עֹוד ִנְשָאר ַּכּדּור ֶאָחד ֶאְצֵלנּו ַּבָּקֶנה



30 
 

  
  :ְוֶנְגָּבה ֶשל ַעֶּצֶבת... ִויֵמי ַהְּקָרב ַהֶּפֶרא

  .ר ְּפצּוִעיםָעׂשָ -ִשָּשה. ֲחֵמֶשת ֲהרּוֶגיהָ 
  ,ֶצֶות-ִאיש, ָחֵבר, לֹוֵחם,  ֹו נ ּבְ  ּו ּד ק  חָ  צְ  יִ  ְוֵזֶכר 

  .ּוְכֵאב ֶשֵאין ְּתמּוָרה לֹו ּוְגמּול ּוִפּצּוִיים
  

  רֹוֶשֶמת. ְוֵקץ ְקָרבֹות ַהֶּנֶגב ְוַהָּדרֹום
  ,ֵּבין ְשַאר ְּדָבִרים, ְסָתם ָּכךְ , ַהֶּמֶשק- ָיד ַּבֲעלֹון

  ְלֵעין ַהֶּשֶמש, ּוְבֵכן: "ְּבִמין ַּפְשטּות ָמַקְּבִרית
  ..."ֲחָדִרים ה  ּלֶ  אֵ -י אֵ  ָּכאן ַעל ִּתָּלם עֹוד נֹוְתרּו

  
  ,ָּכֵעת ֵהם יֹוְצִאים ִמן ַהַּמְחֶּתֶרת: ְוֶזהּו ֶזה

  ָּפִנים ְמֻיָּסרֹות, ִקּבּוְצִניִקים ֶשל ּבּוְנֶקר
  ,ֲאֶשר ָהְיָתה ְלֶטֶרף ַהּגֹוֲחנֹות ַעל ֶרֶפת

  .ַעל לּול ֲאֶשר ֻנַּקב ִּבְפָגִזים ּוִבְצרֹורֹות
  

  ,ֶּנְחְרָכה ַעד ֵאֶפרַעל ֲחִתיָמה ֶשל ֶּדֶשא שֶ 
  .ַהִּתינֹוקֹות שַָֹרד-ַעל ִקיר ּבֹוֵדד ֶשֵּמֲאַגף

  ּוְקָצת ִמֶּזה ַיְנִציַח ַאָּבא קֹוְבֶנר ֲעֵלי ֵסֶפר
  .ַאְנַדְרָטה ֶשל ָאָרד ְּבגּוש ְוָנָתן ַרָּפּפֹוְרט

  
  ּוִליס ְּתֵכֶלת ֶשל ְשֵמי ַקִיץ'ּושּוב ֵּבין ִאיְּבִדיס ְלֵבין ג

  ַהַהְפָּגזֹות- ְנקּוב, ִּמְגָּדל ָהָרםְוחּוץ ִמן הַ 
  )שְִֹריד ֶעֶצב ַלח ְּבָזִוּיֹות ָהַעִין  -ּופֹה ָוָשם (

  .ָסֲעָרה ָּכאן ִמין ֵהרֹוִאיָקה ָּכזֹאת ִּכי ֵאין אֹות
  

  ַרק ְטַרְקטֹוִרים ַּבַפְלָחה ְוַצְּמרֹות ַמָּטע ָּברּוחַ 
  ּוִּפירּוֶאִטים ְלָּבֶלט ִּבְמחֹול ַהַּמְמֵטרֹות
  ָשכּוחַ -ְוָסב ִעם ֶנֶכד ַמֲעִלים ֶאת ָּכל ַהּלֹא

  .ְּבאֹוב ַהִּזְכרֹונֹות ִמּדֹור ִראשֹון ִלְשַאר ּדֹורֹות
  
  :ר ְּביּוִלי ֶשל ְשַנת ַאְלַּפִים ְשמֹוֶנהָעׂשָ -ִּתְשָעה..

    ַהַּמִים ַהֵּגא ְוָהֵעירֹם-ְּברֹאש ִמְגַּדל
  ְּבעֶֹנגיָבה ֶשל ֶוֶטָראן סֹוֵקר ׂשֵ -ִנְשָקף לֹו רֹאש

  .ַהָּדרֹום ֶאת ִקּבּוצֹו ַהִּמְתַלְבֵלב ְּבֶשֶמש
  

  ַהֶּקֶשר- ְוהּוא זֹוֵכר ְּבֶשֶקט ֶאת ְּתָעלֹות
  ,ֻמִּכים ַּכַחּבּורֹות, ּוּבּוְנֶקִרים ֶשל ַּפַעם
  ְוֶנְגָּבה ַהְּמֻצֶּלֶקת
  ְוֶנְגָּבה ָהִעֶּקֶשת

  .עֹוָלה ֶאל מּול ָּפָניו ִמן ַהּכּוִכים ְוַהּבֹורֹות
  

  ,עֹוד ָּכאן ִהיא :ְוהּוא רֹוֶאה
  ,עֹוד ָּכאן הּוא :ְוהּוא רֹוֶאה

  .ּכֹה שֹוָנה: ּוְבָכל זֹאת, ֶנְגָּבה אֹוָתּה: ְוֶזהּו
  ,ְשֵנינּו ְקָצת ָזַקּנּו, ֵּכן: "ְוִהיא ֵאָליו לֹוֶחֶשת

  ..."ְּכָבר ִשִּשים ָשָנה, ֵּכן... ַחִּביִּבי, ִשִּשים ָשָנה
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  ,ֲאִני ָזַקְנִּתי ֶּבַטח, ִטְּפשֹוֶנת", חהּוא סָ " ,ְשֻטּיֹות"-
  ..."ָיִפית ַעד ֶהְפֵקרּות: נּו ַתִּביִטי-ַא  -ַאְך ַאְּת 

  ֲאָבל ִמָּיד הּוא ָחש ִּכי ֶלְחיֹו ַלָחה ְלֶפַתע
  ּוְכֵדי ֶשּלֹא ָלֵתת לֹו ַלֵּלב ִלְנהֹג ֵחרּות

  ְּכָבר ִמיֶּשהּו ְלַמָּטה קֹוֵרא לֹו ִמן ַהֶּפַתח
  .ִליִשיַבת ַהַּמְזִּכירּות -אֹוטֹוטֹו  -ָלֶרֶדת 

  
  ְוהּוא יֹוֵרד ְּבֶשֶקט 
  ,ַאְך ַמֶּשהּו עֹוֶלה ּבֹו

  ,קֹוָלּה ּבֹו לֹא ָנַדם-ִמין ַּגֲאָוה ְּכבּוָשה ֶשֵהד
  ָּכזֹאת ֶּשַעם ָשֵלם ֵמָאז ֵעיֵני ְּפִליָאה תֹוֶלה ּבֹו 

  ִּכי ָּברּור ֲהֵרי ַּכּיֹום ְלָכל ָאָדם, ְּבֶצֶדק
  ִנְדֶלה ּבֹו- רּוחֹו ַהּלֹא- א ּוְבֵני ּדֹורֹו ְועֹזֶשהּו

  . ִהְרִויחּו ָּכל ִטָּפה ֶשָּבּה ִּבְמֻזָּמִנים ֶשל ָּדם
  

  ְוֵחֶרף ָּכל ַצְּלקֹות ַהְּקָרב הּוא ָשב ּוִמְתַעֵּנג ָּבּה
  ַעל סֹוד ֱאֶמת ִהיְסטֹוִרית זֹו ֶשַּמְזִּכיָרה ָסִביב

  ַאִּדיִרים ְלֶנְגָּבה-ֹובַעד ַמה ָחִבים ֻּכָּלנּו ָּכאן ח
 ...ָאִביב- ֶשִאְלָמֵלִהי לֹא ָהְיָתה ַּכּיֹום ַּגם ֵּתל

  
 
  

  

  

  איליה בר זאב

   ְׁשִביִלים 
    להולכים בשביל ישראל ולבורחים מבשורות

  ֲהֵרי ָהָּבָרק ַהֶּזה ַיֶּכה
  ,ּוַמה ָנִלין ַעל קֹולֹות ָהַרַעׁש

  ?ַעל מּוֲעקֹות ַהחֹם
  ְמַעֵּׁשןָחד ֵמרֹוֶבה ַּדי ְּבַכּדּור אֶ 

  .ִלְקטֹל ֶאת ְּבׂשֹוַרת ָהָאָדם
  

  ,ִאם ַנֲעמֹוד ַעל ִּכְתֵפי ַאֵחִרים
  ,ֲאִפּלּו ַנְרִחיק ִלְראֹות ֵמֵעֶבר ָלָהר

  .יֹאְבדּו ַהִּמִּלים
   ַעִּתיקָסֵפק ִאם ַנְבִחין ְּבֵהֵדי ְיִרי 
  ,ֵּבין ְמצּוֵקי הֹוד ְּבַנַחל ַעּמּוד

  .ָאה ֶׁשל ַמְלכּות ְּבִסְדֵקי ִיְפַּתחאֹו ָנחּוׁש ְּבמֹורָ 
  ֲחבּויֹות ִּבְׁשַפל קֹול  ַהֶּקַמחַטֲחנֹות 

  - מּול רּוַח נֹוֶׁשֶבת ִּבְׁשִביִלים ִנְסָּתִרים
  ,ַּבֵּגָאיֹות, ְׂשִריִדים ְּדמּוֵיי ֶאֶבן ַּבְּסַבךְ , ַּבד ָּבֵּתי

  .ְּבֲערּוִצים מֹוִליֵכי ְׁשָפִכים
  

  . ָּכאן ָהָיה ַּבִית
  .ָׁשם ָּגַדל ַּפַעם ֶצַמח ָּבר

ָמה ֲחִזיר ְקֵׁשה יֹום ִיְנּבֹר ַּבֵּלילֹות ַּבֲאדָ 
  ,ַהַּלָחה

  ,ָּבָאִביב. ֵאׁש אֹוֵיב ִּכְלָּתה ַיַער
  ,ִאם ָיַרד ָמָטר

  .אֹו ְצֻהִּבים ְסֻגִּליםָיצּוצּו ְּפָרִחים 
  

  , ֵמַעל ָהָהר,ָּגבֹּהַ 
  . ָּבֲאָבִניםֵעץ ָזֵקן ֵמִטיל ֵצל 

  ְמַטְלֶטֶלת ָעִלים, ַּבְּׁשִביל רּוַח ַרֲעָנָנה
.     ַּתַחת ַרְגָלי

  
  

בהדרכת דני " אבשלום"במכון " אוהבי לכת"חוג 
   2008-גספר
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  דפנה בר תור

  שבורה ימי זכוכית
  הרָ בּוית ְׁש כִ כּוי זְ מֵ יְ , הּלֶ אֵ  ינּומֵ יָ ּבְ 
  הרָ גֵ ת ְמ יקַ רִ ְט ים ּבִ לִ עָ נְ נִ  ךְ י רֹסֵ ּוּסהִ 
  נּוְח נַ ה אֲ לָ רֵ ן עֲ יִ עַ ת ּבְ ֹוּיְּקפֻ ּתַ ְׁש ים הִ נִ חֲ ֹוּב
  הלָ חָ ְת הַ ת הַ ֻקּדַ ּנְ ִמ , נּומֵ צְ עַ ים מֵ קִ חֹורְ 
  הכָ ּתָ הַ ן הַ ׁשַ בְ כִ ים ּבְ ִט הֲ לֹו, יםּדִ חַ 
  .החָ כָ הֹות הַ בַ חֹוים וְ רִ וֵ נְ י סַ ּכֵ מֻ 
  
  ה רָ בּוְּׁש ית הַ כִ כּוּזְ י הַ מֵ ק יְ חַ רְ מֶ 

  י ּלִ ל ׁשֶ חֹות הַ דּולְ יַ ֵרי יִמַּגְרּגִ 
  ֵמַהִּׁשיָרה

  תחֹוי רּובֵ רּוים צְ עִ לָ ְס לִ  עַ גּועֲ ּגַ ִמ 
  יתאִׁש רֵ ש ּבְ מֶ ׁשֶ וְ 
  .יאִׁש רֹן ּבְ בֶ אֶ ל מֵ ּבָ נְ יד עִ עִ רְ מַ 
  
  
  

  במותו לא ציווה
 ָּוה ָּדָברמֹותֹו לא צִ ּבְ 

  .ֶׁשָהָיה נֹוֵפַח ִנְׁשָמתֹו
  ַרק ְׂשֵדה ַחְרִציֹות ָהָיה ּבֹוֵער ְּבַלַהט ָזר

  ּוְמַנֲחֵׁשי ַנְפׁשֹו יֹאְמרּו 
  ...ָּכְך יֹאַמר, ָּכְך יֹאַהב

  
  ְּבמֹותֹו לא ִצָּוה
  ִאיׁש ַרְך ֶׁשְּכמֹותֹו

  ָּכל ֶׁשֵּכן ְּבֶלְכּתֹו, ְּבַחָּייו
  לא ִצָּוה ָּדָבר

  ַחָּייו ָאַמרֶׁשּבְ 
  ְּדַבר ָמה ְועֹוד ָּדָבר

  ְוָהָיה ַמְקִׁשיב
  ְוָהָיה ֵמִׁשיב
  .ְוַהּכֹל ֶנֱאַמר

  
  

  .ממחנכת ומורה לאנגלית, נשואה ואם לשלושה, 1957ילידת  ,דפנה בר תור
  .בעיקר באינטרנט, ת שירה מזה מספר שניםממפרס. מתגוררת בזכרון יעקב
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  עיין ערך תרגום

  )1977, יוסף ברודסקי( "ְרּגּוםִת ַעְצָמּה ִהיא ּלְ ׁשֶ ּכְ ִׁשיָרה , לַאֲחֵרי ַהּכֹ"

 

 מיכאיל לרמונטוב
)שני תרגומים(  ּבֹורֹוִדינֹו  

יואל נץ: תרגום מרוסית  

  ֵהן לֹא ִּבְכִדי, ּדֹוד, ֱאמֹר ָנא –
  לֹוְחָׁשה אּוִדים, מֹוְסְקָבה ְׂשרּוָפה
  ?ִנְּתָנה ַלָּצְרָפִתי
  ,ת ָמִריםֲהלֹֹא ָהיּו ְקָרבֹו

  !אֹוְמִרים, ֶׁשלֹא ָהיּו ְּכמֹוָתם
  ֶאת יֹום ּבֹורֹוִדינֹו זֹוְכִרים 

  !ְּברּוְסָיה ַרָּבִתי
  
  .ָהיּו ָאֵכן ְּגָבִרים ֵּביֵנינּו –

  ַאֶּתם ִּגּבֹור ֵאיֶנּנּו -ּדֹוְרֶכם
  !ְבֵני אֹוָתּה ְּתקּוָפהּכִ 

  ,ַעל ֲחֵבַרי ִנְגַזר ִלְגֹועַ 
  ,בּו ִלְכרֹעַ ַאְך ַהּׂשֹוְרִדים ֵסרְ 
  ,ּהַ ְוִאְלָמֵלא ְרצֹון ֱאלֹו

  !לֹא ִנְנְטָׁשה מֹוְסְקָבה
  

  .ִמן ַהְּנִסיָגה ָחְרקּו ִׁשֵּנינּו
  ַהָּוִתיִקים ֲאֶׁשר ֵּביֵנינּו

  :רֹוְטִנים ָהיּו ָרטֹון
  ?ַלָּצְרָפִתים ַנְפֶנה ָהעֶֹרף"

  ?ְּבִלי ְקָרב ִנְפרֹׁש ָלפּוׁש ַהחֶֹרף
  ַהּמֶֹרךֲהַבְּמַפְּקִדים ָאַחז 
  "?ִלְנעֹץ ָּבֶהם ִּכידֹון

  
  , ַהֶּׁשַבח ַלָּׁשַמִים, סֹוף- סֹוף

  ,ִנְמָצא ָׂשֶדה ְרַחב ָיַדִים
  .ְוִהְתַמַּקְמנּו ּבֹו

  ַצְּמרֹות ֵעִצים ָּבאֹור ִהְבִליחּו
  .ַאט ַקְרֵני ַחָּמה ִהְנִמיכּו- ַאט
  ,ַהָּצְרָפִתים ֵהִגיחּו, ִהֵּנה

  .לֹא ֵאֲחרּו ָלבֹא
  

  ,ָתח ַּכִּדין ָטַעְנִּתיֶאת ַהּתֹו
   –ַמָּתת ְלָך ֶמְסֶיה ֵהַכְנִּתי 

  !לֹא ְיבֹוֵׁשׁש ַּכּדּור
  .ָּכֵעת ַהַהְמָּתָנה ִנְפֶסֶדת

  ָּכל עֹוד ַּבֵּלב ֵחָמה יֹוֶקֶדת
  ֵנֵלך ְלַמַען ַהּמֹוֶלֶדת

  !ַּבַּמִים ּוָבֵאׁש

  ְפנּו ֶיִרי ְּבלֹא ּתֹוֶחֶלתֶהְחלַ 
  ,ְׁשָמָמה זֹוֶחֶלת –יֹום ְועֹוד יֹום 

  .ַעד יֹום ְׁשִליִׁשי ֵהֵחל
  :ָרְטנּו ְּבִלי ֶהֶרף, ַהּכֹל ִּדְּברּו

  !"ֲהלֹא ִהִּגיָעה ֵעת ַהֶּטֶרף"
  ַעל ְׂשֵדה ַהְּקָרב ֶהְחִׁשיְך ָהֶעֶרב

  .ְוׁשּוב ָיַרד ַהֵּליל
  

  ַעְנִּתיֶאל ַהּתֹוָתח ָלנּום ִנְׁש 
  ַחר לֹא ָיַׁשְנִּתי ַעד ּבֹא ַהּׁשַ 

  .ִמָּצֳהלֹות ַהָּקם
  ַהּלֹוֲחִמים ָטְרחּו ְּבֶׁשֶקט

  ,ִחיז ָלֵעֶקדִמי ִּפְגיֹונֹו ִהְׁש 
  ִמי לֹא ָחַדל ִמְּלָמֵרק ֶאת

  .ׁשּול ּכֹוָבעֹו ָהָרם
  

  . ָהָרגּועַ  ַהַּלְיָלה ָחַלף
  ,ָלנּועַ ֵהֵחל  ַהּכֹלִּפְתאֹם 

  .ר ׁשּוָרהׁשּוָרה ַאחַ 
  ַחִיל - ןּבֶ  ַּבְרָנׁש ָהָיהֵּפא -ֶמם

  .ַלַחִיל ַאָּבא, ַלָּצארֶעֶבד 
  ַּבַּסִיף ָׁשדּוד, ָנםהּוא  – ֲחָבל

 . ָקָרה ַּבֲאָדָמה
  

  :ּבֹוֵרק ֵעיַנִים ָסח ֵאֵלינּו
  ,ֵהן הֹוד מֹוְסְקָבה ֵמֲאחֹוֵרינּו"

  ,ָנמּות ְלַמֲענֹו
  !"ַּגם ֲאֵחינּו ֵמתּוְּכֵׁשם ׁשֶ 

  ...ִּכי ִּדֵּבר ֱאֶמת הּוא, ְרנּוָנדַ 
  ָזכּור ָּכֵעת הּוא, ַעל ֵּכן, ָלַעד

  !ֵהד ְקַרב ּבֹורֹוִדינֹו
  

  ,ְּכמֹו ְנִחיֵלי ָעָנן ֵהם ָנעּו
  ,ן ָגחּו ּוָבאּוַעד ָעׁשָ ִמּבְ 

  .ָעלּו ְּבלֹא ִהּסּוס
  ,ִריָקה ַמְחֶרֶׁשתְׁש  –! הֹו ֵאיֶזה יֹום

  ,ֶׁשתַלל ִצְבֵעי ַהּקֶ ְׁש  –אּוָלִנים 
  טְדָרגּוִנים ֲעטּוִרים ַּבֶּקׁשֶ 
  .ֶׁשל ַׂשֲערֹות ְזַנב סּוס
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  ים ָאָנה ָוֵהָּנהָחְלפּו ִנִּס 

   –ֵאיָנה ַּכּזאֹת ֵעיֵניָך לֹא ִּתרְ 
  !ְוָדם, ְוֵאׁש, ָעָׁשן

  ,ְצִליף ָקִליעַ , ל ֶחֶרבִאְבחֹות ׁשֶ 
  ,ָּגרֹון ָחֵרב ִמְּלָהִריעַ 
  ִמְּלַהְבִקיעַ ַּכּדּור ּתֹוָתח ָמט 

  .ָאָדם- ָהֵרי ִּפְגֵרי
  

  ִנְדַהם ַהַּצר ִמן ַהּמֹוֶרֶׁשת  
  :ֶׁשל ְלִחיָמה רּוִסית ִעֶּקֶׁשת

  !ָּפִנים ֶאל מּול ָּפִנים
  ֵעת, ל ַהְּקָרב ַהָּכל ַּבּכֹלִעְרּבֵ 

  סּוס ְורֹוְכבֹו ִּבְמַעְרּבֶֹלת
  ַמְרּכֶֹלת –ָצְוחּו ְקִליִעים ; ָרְבצּו

  ...ּתֹוְתֵחי ִרּבֹוא ָקִנים
 

 
  מיכאיל לרמונטוב

  * בורודינו
  דוד שמעוני: תרגום מרוסית

  
  ָּכָכה- ֵהן לֹא ְסָתם, ּדֹוד, ֱאמֹר ָנא'

  ְתַלָּקָחהָּבֵאׁש ֵעת הִ , מֹוְסְקָבה
  !ַלָּצְרָפִתיָנה ִנְּת 

  ,ֵהן ִמְלָחָמה ִנְּטָׁשה סֹוֶעֶרת
  !ַרַּבת ִּתְפֶאֶרת: ַאף ַּגם אֹוְמִרים

  ֶאת יֹום ּבֹורֹוִדינֹו זֹוֶכֶרת
  '!ָּכל רּוס ֵהן לֹא ִּבְכִדי

  
  !ּדֹור ֶּפֶלא, ָאז ָהָיה ּדֹור ַעז, ֵּכן –

  :ַעְכָׁשו ְּכָבר לֹא ִּתְמָצא ָּכֵאֶּלה
  !ּדֹור ֲעָנִקים, ׁשַמּמָ 

  ,לֹא ָׁשָפרּו, ָהּה, ֶחְלָקם-ְמנֹות
  ַרִּבים ַהַּבְיָתה לֹא ָחָזרּו

   –ַאך ִאם ִלְנטֹש מֹוְסְקָבה ָּגָמרּו 
  !ְׁשָחִקים-ָהָיה ֶזה ְּגַזר

  
  ,ְזַמן ַרב ְּבֵאֶלם ְנסּוגֹונּו
  ,ֵמַהְּנִסיָגה ָּכַאב ִלֵּבנּו
  :ָרְטנּו ְזֵקִנים ְּבַאף

  ?י ַנְפֶנה ָהעֶֹרףֵהן ַעד ָמתַ '
  ?ַהִאם ָהְחַלט ַעל נֶֹפש חֶֹרף
  אֹו ַלְּמַפְּקִדים ֲחָבל ַּבֶחֶרב

  ?'ִלְפרֹם ַלָּצר ַמָּדיו
  
  

  ַאָבל ִהֵּנה רֹוָאה ָהַעִין
   –ָיַדִים -ְרַחב, ָׂשֶדה ָהגּון

  . ְוָהֵרידּוט הּוַכן
  ,ַהֵּלב ַּכַּסַער, ְּדרּוִכים ַנְקִׁשיב

  ִהִּתיָזה זַֹהרה ַחּמָ ְוַרק 
   –ַעל רֹאׁש ַהַּיַער , ַעל ְקֵנה ּתֹוָתח

  !ַהָּצְרָפִתים ְּכָבר ָּכאן
  

  ,ַלעָּדַחְקִתי ַּבּתֹוָתח ַהּקֶ 
  !ַהְפֵלא ָוֶפֶלא –ִּכּבּוד ַלְּיִדיד 

  :ֵאַלי, מּוְסיּו, ַהְקֵׁשב
  ָהָבה? ַמה ֵּיׁש ְלִהְתַחֵּכם ָּכאן
  ,ְוֶאל ַהְּקָרב ָיָׁשר ִנְקָרָבה
  ֵהן ַלּמֹוֶלֶדת זּו ֶאֱאָהָבה 

  !ַעד ּתֹם ֶאְמסֹר ַחַּיי
  

  .יֹוַמִים ָּברֹוִבים ָיִרינּו
  !ִבינּוֲהלֹא ּתָ ? ַהֵאין ֶזה ְצחֹוק

  .ִליִׁשיַלְּׁש ִחִּכינּו 
  :ְואֶֹמר ִאיׁש ֶאל ִאיׁש ִהִּבִיעַ 

  '!ְּכָבר ּתֹור ַהּתֹוָתִחים ִהִּגיעַ '
  ַאְך ַּבָּׂשֶדה ְּכָבר ִהְׂשָּתֵרעַ 

 .ֵצל ֶעֶרב ֲחִריִׁשי
 

  ְּתׁשּוָבה ִנַּצַחת. ַהַּלְיָלה ַרד
  , ִׁשיב ַלַּצר ִעם ּבֹא ַהַּׁשַחרנָ 

   .ֵחם ַעד ְּכלֹותְוִנּלָ 
   –ֵזִדים ָנסֹוגּו ִמְּלָפֵנינּו 

  .ֻּתִּפים ִהְרִעימּו ְּבָאְזֵנינּו
  ,ִהְתַּפֵּנינּוְּפָצִעים ַלְחּבֹש ָאז 
  .ֶאת ָהֵרִעים ִלְמנֹות

  
  ָהיּו ָאֵכן ְּגָבִרים ֵּביֵנינּו

  ִמֶּמּנּו. ַאֶּתם- לֹא ְּכדֹוְרֶכם
  !לֹא ִּתְצַמח ִּתְקָוה, לֹא

  ַרִּבים ְמאֹד ָּגְועּו ָּגוֹועַ 
  ...ַאְך ַהּׂשֹוְרִדים ֵסְרבּו ִלְכרֹעַ 

  ,לּוֵלא ִנְגַזר ִּדין ִמָּגבֹוהַ 
 !ְסְקָבהלֹא ִנְנְטָׁשה מֹו
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  ּתֹוָתח ָׁשַכְבִּתי -ְלַיד ִמְסַעד
  ה ִהְקַׁשְבִּתיְוַעד ָהֵנץ ַחּמָ 

  .ָצְרַפת ָעַלס-ֵאיך ִאיׁש
  ,ָׁשַתק ַמְחֵננּו ַהָּפתּוחַ 

  ,ִצְחֵצחַ  קסּורָ ֶאָחד קֹוַבע 
  ֵׁשִני ִּכידֹון ִהְׁשִחיז ְּבכֹחַ 

  .ְוֶאת ְׂשָפמֹו ָנַגס
  

   –רֹום הֹוִפיַע ְוַאך ַקו אֹור ּבָ 
  "ְתנּוָעה ְוִזיעַ , ֵנעֹור ַהּכֹל

  .ְּפֻלָּגה ַאֲחֵריְּפֻלָּגה 
  ,ֶאֶלף- ָהָיה ָלנּו ִגּבֹור ַׂשר

  ָמעֹוז ָוֶסַלע, ַלַּצאר ָמסּור
  חַּבֶׁשלַ , ַחָבל. ָליוְלַחּיָ 

  .ַּבְקָרב ַהַּמר ִנְפַגע
  

  .ִרְׁשֵפי ֵעיָניו ִהִּתיז ָעֵלינּו
  ?' ְּכלּום לֹא מֹוְסְקָבה ֵמֲאחֹוֵרינּו'

   –ָקָרא ְּבָכל אֹונֹו  –
  ' !ָנמּות ְּבַעד מֹוְסְקָבה ֻּכָּלנּו'

  ,ַּבְענּוָלמּות ְּבַעד מֹוְסְקָבה ִנְׁש 
  ְוַגם ִקַּיְמנּו ְׁשבּוָעֵתנּו

  .ִדינֹוִּבְקַרב ּבֹורֹו
  

  !ָהָיה ֶזה יֹום ֵמֵאין ָּכמֹוהּו
  ,ָּכָעב ַהָּצְרָפִתים ָינּועּו

  ;ָיעּוט, ָעָׁשן ִיְזַחל
  ,הּואּוָלן ִּבְׁשַלל ִצְבֵעי ַמּדֵ 

  ,סּוס ְדַרגּון ַאְחֵריהּו-ִּבְפֵאר ְזַנב
  ִאיׁש ַעל ְּגדּודֹו ְוַעל ִּדְגֵלהּו

  !ֻּכָּלם ֶאל ָהֵרידּוט
  
  
  
  
  
  

מוסד ביאליק . דוד שמעוני: תרגם והקדים מבוא" כתבים נבחרים –לרמונטוב  .י.מ: "השיר מתוך
  1956ירושלים 

קרב קשה בין הרוסים  1812שבו נערך בשנת , קילומטר ממוסקבה 90כפר במרחק  – בורודינו* 
, קרב זה הצטיין בעוצם הסתערותם ועקשנותם של הנלחמים. לבין הצרפתים העולים על מוסקבה

הרוסים נאלצו סוף סוף , אמנם. שהגיעו עד כדי שליש של הצבאות הנאבקים, ומותוגם באבדות אי
כי הנצחון עוד מהם , אך הגבורה שבה נלחמו הוכיחה לצרפתים בוודאות, לוותר על עמדותיהם

, פתים חששות כבדיםעובדה זו גרמה לצר. וכי עסק להם עם יריב קשה עורף ואמיץ לב, והלאה
  . ם חששותיהם נתקיימו במפלתו הניצחת של נאפוליוןואמנ. ייאוששגבלו כמעט ב

מצוידת בתותחים , לפעמים גם מרובת זויות, רוב מרובעת- פי- על, שדה- היא מצודת רידוט* 
ולא ) כמאה איש(המצב בכל רידוט היה לא פחות מגונדה - חיל. עפר-ומוקפת מכל צדדיה סוללות

  ).כארבע מאות איש(יותר מבאטאליון 
  .סוגים של חיל הפרשים – אולן, דראגון* 

  !ְקָרבֹות ָּכֵאֶּלה לֹא ֶּתֱחָזיּו
  אּוְּכמֹו ְצָלִלים ְּדָגִלים ִנּׂשָ 

  ...ְרִעיםּתַ , ְוֵאׁש ַּתְבִריק
  ,ְּפָצצֹות ָנָׁשפּו, ְצִליל ֲחָרבֹות

  ,ְיֵדי לֹוֲחִמים ִלְדקֹר ָעָיפּו
  ַוֵּיָעְצרּו ְקָלִעים ֶׁשָעפּו

  .ְּבַהְרֵרי ְּפָגִרים
  

  ַעםָטַעם ָאז ָהאֹוֵיב ַהּטַ 
  ,ָוַזַעם ְקַרב עֹז, ֶׁשל ְקָרב רּוִסי

  !ֵעת ּגּוף ֶאת ּגּוף מֹוֵחץ
  ,גּוחָ , מֹוְסדֹות ָהָאֶרץ ָנעּו

  סּוִסים ַוֲאָנִׁשים ִנְמָזגּו
  ְספֹר ָשָאגּו- ְותֹוָתִחים ְּבִלי

  .ְּבַׁשַאג ֵאין לֹו ֵקץ
  

  ַאְך ָאנּו, ִהֵּנה ְּכָבר ֶהֱעִריב
  ּבֶֹקר ִהְתּכֹוַנּנּוַחֵּדׁש ּבַ 

  !ַהְּקָרב ְּבִלי ִוּתּוִרים
  ,ַאְך קֹול ֻּתִּפים ִּפְתאֹום ֵהִריעַ 

  ,עַ ָנסֹוג אֹוְיֵבנּו ְּבַמְפִּתי
  ,יעַ ָאז ְזַמן ִלְסּפֹר ְּפָצִעים ִהּגִ 

  .ִלְסּפֹר ַהֲחֵבִרים
  
  ...ּדֹור ֶּפֶלא, ָאז ָהָיה ּדֹור ַעז, ֵּכן

  ...ְּכָבר ֵאין ָּכֵאֶּלה! לֹא ְּכמֹוֶכם
  .ַמָּמׁש ּדֹור ֲעָנִקים

  ,ְמנֹות ֶחְלָקם ָהּה לֹא ָׁשָפרּו
  .ַרִּבים ַהַּבְיָתה לֹא ָחָזרּו

   –ֹוְסְקָבה ָּגָמרּו ַאְך ִאם ִלְנטֹש מ
 .   ָהָיה ֶזה ְגַזר ְׁשָחִקים
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  הנס מגנוס אנצנסברגר

  "עבודות צל" לאור של הספרצאתו לרגל 

  2008, הוצאת קשב לשירה ,אשר רייך: מגרמניתשירים תרגום הקדמה ו

  אמנות הפזילה של זאבים וכבשים: מתוך ההקדמה

" מגננת הזאבים"ת קובץ שיריו הראשון למן הופע
יצאה הביקורת מגדרה לנוכח ) 1957, הוצאת זורקאמפ(

יליד , חדשנות שירתו של הנס מגנוס אנצנסברגר
התקבלות הבזק של יצירתו היתה . 1929, באווריה

הן , והספר זכה הן לתהילה ספרותית מדהימה בהיקפה
ם פחות משלוש שנים לאחר מכן פרס. למהדורות רבות

קובץ שירים חדש בשם  –המשורר שני ספרים נוספים 
, לאומית- ואנתולוגיה של שירה בין) 1960" (שפת הארץ"

מוזיאון "תחת הכותרת , פרי עטם של מתרגמים שונים
לשוני מוקפד מן השירה -מבחר דו, "השירה המודרנית

  .שירים 350-של מאה השנים האחרונות ובו יותר מ
חוזרות ומאוחר יותר זכתה להדפסות האנתולוגיה 

מגמתו של . יצאה בפורמט של ספר כיס שנדפס עד היום
- אנצנסברגר באנתולוגיה זו הייתה להצהיר באופן חד

בכך . שהמודרנה מתה והיא שייכת למוזיאון, משמעי
  .הקדים בהרבה את הפוסטמודרניזם

באחרית הדבר לאנתולוגיה מציין אנצנסברגר כי לעבר המודרני מלאו מאה שנים 
השירה . ושהשירה המודרנית כבר שייכת להיסטוריה בדיוק כמו הקלאסיקה

והיא , לערך 1850בשנת , ראשיתה בוולט ויטמן ובארתור רמבו, לשיטתו, המודרנית
, בשנות החמישים של המאה העשרים, נחתמת למעשה בברטולט ברכט ובנלי זקש

דרכו נחשב כבר בתחילת . אם כן המודרניזם מיצה את עצמו. פחות או יותר
דבר שאיפשר לו לפרסם את האנתולוגיה  –אנצנסברגר למשורר אוונגרדי מעולה 

ובהם , הפרובוקטיבית בכותרתה ובעצם הבחירה של המשוררים שנכללו בה
-הנודעת והדומיננטית כל, יצירתו של הנס מגנוס אנצנסברגר .המשוררים הגרמנים

שיריו . וראי השירה בישראלאינה זרה לק, כך בספרות הגרמנית זה כחמישים שנה
 עת כבר בשנות השישים והשבעים והמשיכו להתפרסם בהם ובמוספי- יכתבהופיעו ב

  .הספרות של העיתונות היומית גם בעשורים הבאים
[...]  

קשה לתת את שירת אנצנסברגר בסד של הגדרה מדויקת שתהיה מצומצמת 
יומיומית המנומרת אפשר לומר ששירתו שואבת את כוחה מדפוסי לשון . ומצמצמת

יצירתו המתריסה . בצירופים מפתיעים במקוריותם ואינה מועדת למהמורות הפתוס
. הנודעת" 47ת קבוצ"הדור שבא לאחר  –הפכה למצפון הגרמני הייצוגי של דורו 

היה הפעיל הבולט מבחינת , המוחצן יותר באישיותו, אף על פי שגינטר גראסזאת 
הפוליטיזציה הספרותית שנקט בלהט . יקהל הקוראים בשל כושרו הריטור

הציבו את גראס כדובר החצי הרישמי של המחאה , והמציאות הגרמנית החדשה
  .בגרמניה והאינטלקטואלית תהתרבותי

[...]  
התקבלו כתצהירים , שיריו הראשונים של אנצנסברגר  משנות החמישים המאוחרות

את נפש קוראיו גם  מהפכניים שדברו אל רגשות הדור הצעיר והמשיכו להתסיס
למרות . 1968קוראים שהיו מאוחר יותר הגרעין הקשה של מהפכת , בשנות השישים

, תדמית מוגזמת שעיתונאים ומבקרים הדביקו לו, "המרדנית והזועמת שלו"הגאות 
בעוד הוא עצמו התכנס לתוך יצירתו , אנצנסברגר הותיר את הבמה לגראס המוחצן

  .רומנים ומסות, םמאמרי, מחזות, שכללה סיפורים

http://www.poetry.org.il/pages/personal.asp?id=180
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ארבעת ספרי השירה הראשונים שלו סייעו להדביק לו את התדמית : זאת ועוד
, )1960( שפת הארץהופיע הקובץ , )1957( מגננת הזאביםאחרי : הקשוחה והזועמת

שירים  –מבחר ראשון משיריו , ומספר שנים מאוחר יותר) 1964( כתב בריילאחר כך 
1970-1955 )1971.(  

[...]  
מאבק , "אסתטיקה של התנגדות"ות הספרותית והחברתית הענפה כונתה אז הפעיל

שהצעירים ראו בהם את , לקטואלי נרחב נגד הבורגנות הגרמנית ובעלי ההוןטנאי
היה בכך מין תחליף זול ורפוי כדי . האשמים הגדולים בעברה המוכתם של גרמניה
 ו אך ורק על זיהוםהם דבר. ר הנאצילא לדבר ולא להתייחס ביצירה למפלצת העב

רק מעטים התייחסו לשואת . סוציאליסטים-השפה הגרמנית בידי הנציונאל
בפרספקטיבה  .כמו התעלמו ממנה –" 47קבוצת "כמעט כל  –השאר . היהודים
מרכז המאבק האינטלקטואלי . הגרמניתהספרות הייתה זו תקופת משבר , היסטורית

  .התמקד בנושא הפנימי של שלטון הבורגנות
.][..  

לעומתו היו . עם אלה אפשר במובנים מסוימים למנות את הנס מגנוס אנצנסברגר
כמעט אך ורק דרך המאבק הספרותי והעיתונאי , שראו את כתמי העבר הנאצי

היינריך בל , הספרות הגרמנית דאז נגררה על ידי גינטר גראס. בבורגנות הגרמנית
" הזאבים"ו לא רק נגד ואחרים לפוליטיזציה מיותרת כשחלק מבני דורו כתב

הכוכב העולמי של השירה הגרמנית , אנצנסברגר ".הכבשים"אמיתיים אלא גם נגד ה
, החדשה שילדותו עברה עליו בנירנברג הנאצית של שנות השלושים והארבעים

. לא כתב מנשרים ופלקטים זולים, העיר שבה חוקקו את חוקי הגזע הנאצים
ה לא יצא חוצץ בנאומים חוצבי להבות שהוציאו לו שם של זועם ומוחהמשורר 

הגזמה על הוא השאיר לעמיתו גינטר גראס לתופף ב. בשאלות פוליטיות וחברתיות
ה שגינטר גראס אהב את התפקיד הציבורי שהלבישה תוף הפח הצעקני שלו ודומ

  .של גרמניה ואשר התאימה למזגו החם" ההיסטוריה החדשה"עליו 
[....]  

נטה בשיריו להטיל אשמה ישירה על מה שעוללו  נצנסברגר לאהנס מגנוס א
. כששתיקתן סייעה להוביל אנשים אל מותם ולהרוס את אירופה, עצמן" הכבשים"

התקופה הנוראה שחווה חלפה על פניו כסטירה של מבוגר על לחי של ילד שהכאב 
דילמה מוסרית איננה לדידו . אבל לא אמנותי, המוסרי שלו היה פרטי או קולקטיבי

. זכורים דבריו על כך שאמנות היא עונג ותו לא .א אמנותי אלא דבר קיומינוש
נגד העבר המפלצתי ונגד , לא מחאה ולא מתרסים טקסטואליים נגד האבות: דהיינו

נוצרה האגדה של משורר , ובכל זאת. הבורגנות החזירית של שנות החמישים
ק בפרשנות שיריו לא עס, המחאה בעוד שאנצנסברגר מעולם לא נסוג מעקרונותיו

ולא התייחס לבקשת קהל הקוראים להשיב ולהבהיר להם מקומות סתומים 
בכל שירה חבויים , לדידו. לדבריו אין הוא כותב שירה מוסרית או הטפות. ביצירותיו

  .ערכי מוסר גם אם הן מטפלים בנוף הטבע או בנוף האדם
[...]  

ת ופואטית ודיוקנו הפנימי אישי ברבות השנים אנצנסברגר עבר סוג של מטמורפוזה
לא היה זה מיד אחרי מרד הסטודנטים אלא מאוחר . יהיו שיאמרו התבגר, השתנה
כאשר הפך ממשורר בעל תדמית רדיקלית למשורר , שם בשנות השמונים-אי, יותר
שכן , אולם גם אז הצורה והלשון היו חשובים לו מן התוכן ומן המסר. אירוני, בורגני

ן סימני ההיכר שלו פיתוח המשפטים באינטנסיביות מהפנטת מאז ומתמיד היו בי
וחזרות על צירופי מילים בטכניקה של תיאורי רצף היוצרים תמונת מציאות על גבי 

  .תמונת מציאות
[...]  

שמתו הפואטיות יאת אנצנסברגר העברי אפשר וצריך לשרטט מתוך תפיסתו ונ
המוטיבים המדעיים . בעבריתומתוך מה שמסמלים חומרי שירתו ככל שניתן לייצגם 

נקודות תצפית . נעים אצלו כרכבת דוהרת בורגניים-והזעירהכלכליים , והדתיים



38 
 

דבר המחייב את מתרגמו להיות דרוך במיוחד לשינויי , מתחלפות במהירות הבזק
  .פונקציות משמעותיים במעברים המהירים בתוככי השיר עצמו

[...]  
מבחר כולל ויצוגי של שירתו בתקופות  דכדי להעמי ב ספריותרגמתי שירים מרֹ

המבחר העברי שלפנינו מעניק . שונות משנות החמישים ועד לסוף המאה העשרים
  .ומציע מבט שירי נרחב על יצירתו של שירי אנצנסברגר לקורא תמונה רבגונית

  
  
  
  
  

  הנס מגנוס אנצנסברגר

  מן המקראה לכיתות גבוהות
  :א ֶאת לּוחֹות ָהַרָּכבֹותְקרָ , ַאל ִּתְקָרא ִׁשיָרה, ִניּבְ 

  ַמּפֹות ַיִּמּיֹות ְּפרֹׂש. ֵהם ְמֻדָּיִקים יֹוֵתר
  .ַאל ָּתִׁשיר, ְּפַקח ֵעיַנִים, יְּבֶטֶרם ִיְהֶיה ְמֻאָחר ִמּדַ 

  ָיבֹוא יֹום ְוׁשּוב ִיְנֲעצּו ְרִׁשימֹות ַּבֶּדֶלת
  .ָהאֹוְמִרים לֹאה זֵ חֲ ִויַצְּירּו ִסיָמִנים ַעל 

  :יֹוֵתר ִמֶּמִּני ְלַמד, ת ַאְלמֹוִניְלַמד ִלְהיֹו
  ,ַהַּדְרּכֹון, ְלַהְחִליף ֶאת ָהרַֹבע

  ,ִהְתַמֵחה ִּבְבִגידֹות ְקַטּנֹות. ַהָּפִנים
  ֶאְנִציְקלֹוֶּפְדיֹות. ְּבַהָּצַלת ַהּיֹוְמיֹום ַהְּמזָֹהם

  ְיִעיִלים, ֵהן ִׁשּמּוִׁשּיֹות ְלַהְבִעיר ָּבֶהן ְמדּוָרה
  ַלֲעטֹף ָּבֶהם ֶחְמָאה ּוֶמַלחַהָּמִניֶפְסִטים 

  ַסְבָלנּות ְּדרּוָׁשה ְוַזַעם. ְלַחְסֵרי ָהאֹוִנים
  ְּכֵדי ִלְנׁשֹף ֶאל ֵראֹות ַהּׁשֹוְלִטים

  ַהָּטחּון, ַהֵּמִמית, ֶאת ָהָאָבק ַהַּדק
  ,ִּביֵדי ֵאֶּלה ֶׁשָּלְמדּו ַרּבֹות
  .ֵהם ַּדְיָקִנים יֹוֵתר ִמְּמךָ 

  

  
  

  קינת על תפוח
  

  ָׁשַכב ַהַּתּפּוחַ ָּכאן 
  ָּכאן ָעַמד ַעל ַהֻּׁשְלָחן

  ֶזה ָהָיה ַהַּבִית
  זֹאת ָהְיָתה ָהִעיר
  .ּפֹה ָנָחה ָהָאֶרץ

  
  ַהַּתּפּוַח ָהָזה ָׁשם

  הּוא ָהֲאָדָמה
  ּכֹוָכב ָיֶפה

  ֶׁשָעָליו ּפֹוְרִחים ַּתּפּוִחים
 .ְואֹוְכֵלי ַּתּפּוִחים

  32מזמור 
  שקיעת הטיטניק: מתוך הפואמה

  ְּכֶׁשַהֶחֶדר ָהֲעָנק, ָּכךְ -ַאַחר
  ֶהְחִׁשיְך ְלַגְמֵרי

  ְּכָבר לֹא ָהָיה ָׁשם ִאיׁש
  ִמְּלַבד ַהֵּמת 

  .ְוִאָּׁשה ַאְלמֹוִנית
  

  ְיִדיָדה ְואֹוֶיֶבת
  :ִהְתַמְּזגּו ְלַאַחת
  .ִאָּׁשה ַאֶחֶרת

  
  יוִנית ָׁשְמָעה ֶאת ְנִׁשימֹותָ ָהַאְלמֹו

  ַהְּׁשֵקטֹות
  ָרְכָנה ֵמָעָליו ָּבֲאֵפָלה

  ֶאת ַהֶּפהְנִׁשיָקה ּבִ ָסְתָמה לֹו 
  ְוָלְקָחה אֹותֹו ִאָּתּה 

  .ָהֶאָחד ְוַהָּיִחיד, ְּבִפיָה ַהְּמֻיָחד
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  על קברו של רודף שלום

  ,ַהָּנִדיב ַהָּידּועַ  הּוא לֹא ָהָיה
  .ֵמֲחֻנּיֹות ֲעָנק, ִמִּכּנּוִסים, ִנְמַנע ֵמַהְפָּגנֹות

  .לֹא ָטַרף ֶאת ְּבַׂשר ְּבֵני ִמינֹו
  

  ְרחֹובֹותָהַאִּלימּות ָצֲעָדה ּבָ 
  .הלֹא ֲעֻרּמָ , ְמַחֶּיֶכת

  .ֲאָבל ַּבָּׁשַמִים ִנְׁשְמעּו ְזָעקֹות
  

  ,יםְּפֵני ַהְּבִרּיֹות ָהיּו לֹא ְּברּורִ 
  ֵהם ִנְראּו ַּכֲחבּוִטים

  .עֹוד ְּבֶטֶרם ָּפְגָעה ָּבֶהם ַהַּמָּכה
  

  ,ָּדָבר ֶאָחד ְלַמֲענֹו ִנְלַחם ָּכל ַחָּייו
  ,ַּבֲחָרָדה ּוִבְרִמָּיה, ַּבִּׁשַּנִים, ְּבִמִּלים

  :ַהְרֵחק ֵמֶאְגרֹופֹו ֶׁשּלֹו
  

   - ַהָּׁשלֹום ֶׁשּלֹו : ַמה ֶּׁשהּוא ִּכָּנה
  לֹא נֹוָתר לֹו, ֶׁשֶּזה ִּבְרׁשּותֹוַעְכָׁשו ּכְ 

  .ֵמַעל ְלַעְצמֹוָתיו ַהֶּפה ֶׁשּיּוַכל ִלְטעֹם ִמֶּמּנּו
  
  
  
  

  

  

  

  סיבות נוספות לכך שמשוררים משקרים

  ִּכי ָהֶרַגע
  ה ְמֻאָּׁשרּלָ ִּמ ֶׁשּבֹו ֶנֱאֶמֶרת הַ 
  .ֵאינֹו ֶרַגע ְמֻאָּׁשר

  ִּכי ֵאין ַהּגֹוֵוַע ַּבָּצָמא 
  .ה ָצָמאּלָ ִּמ יא ִמִּפיו ֶאת הַ ָיכֹול ְלהֹוצִ 

  .ה ְּפרֹוֶלָטר ֵאיֶנָּנה ַּבִּמּלֹוןּלָ ִּמ ִּכי הַ 
  :ִּכי ִלְמיָֹאׁש ָקֶׁשה לֹוַמר

  ֲאִני ְמיָֹאׁש
  ִּכי אֹוְרַגְזָמה ְואֹוְרַגְזָמה ֵהם

  ִּכי ִאיׁש ּגֹוֵסס .ְׁשֵני ֻמָּׂשִגים ׁשֹוִנים
  ֵאינֹו ַמְצִהיר ַעל מֹותֹו

  ְלמּוִלים ֲחלּוִׁשיםֶאָּלא ּפֹוֵלט ִמ 
  .ֶׁשֵאין ָאנּו ְמִביִנים

  
  

 במדור , באתר החוג לשוחרי שירה, עוד משיריו של אנצנסברגר
"חדר קריאה"

  הנעלמים
  לנלי זקש      

  ?ֶהָהָיה ֶזה ָהֲאִויר, לֹא ָהֲאָדָמה ָּבְלָעה אֹוָתם
  ֲאָבל ֵהם לֹא ָהְפכּו, ים ֵהם ַּכחֹולַרּבִ 

  ַרק ִנְׁשְּכחּו, ְלחֹול
  .ָידָהַלְכנּו ָיד ּבְ , ְלִעִּתים ְקרֹובֹות. ַּבֲהמֹוֵניֶהם

  
  ,יֹוֵתר ֵמִאָּתנּו, ִּכְרָגִעים

  ,ְללֹא ְרִׁשימֹות ֶנֱעָדִרים, ֲאָבל ְּבִלי ַמֶּצֶבת ִזָּכרֹון
  ְּכמֹו ְּבָאָבק , יֶהםְוֵאין ָּכל ֲעֵקבֹות אֹו ִזהּוי ְׁשמֹותֵ 

  ,ֵהם ֶנֶעְלמּו
  

  ַאף ֶאָחד, ֵהם לֹא ְמַצֲעִרים אֹוָתנּו
  ,ֲהנֹוְלדּו: לֹא ָיכֹול ְלִהָּזֵכר ָּבֶהם

  .ֵהם לֹא ָחְסרּו ְלִאיׁש? ָּבְרחּו אֹו ֵמתּו
   רּבָ ֲאָבל הּוא ְמחֻ , ֵלא ֶחְסרֹונֹותמָ , ָהעֹוָלם ָלקּוי

  .ָלִמיםַהֶּנעֱ , ִמָּכל ֵאֶּלה ֶׁשֲחֵסִרים
  .ֵהם ְּבָכל ָמקֹום

  
  .ִּבְלֲעֵדיֶהם לֹא ָהָיה ָּדָבר

  .ְּבִלי ַהֶּנֱעָדִרים ָּדָבר לֹא ָהָיה מּוָצק
  .ְּבִלי ַהִּנְׁשָּכִחים ָּדָבר לֹא ָהָיה ַוָּדִאי

  
  ַהֶּנֱעָלִמים צֹוְדִקים
 .ָּכְך ַּגם ֲאַנְחנּו ִנְדַעךְ 
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  משה שפריר

  
  וליזם והנוסטלגיהמשורר המטּב –יואב חייק 

     
  )2002, הוצאת הקיבוץ המאוחד, חייקמאת יואב " חילוף חומרים"(

  
שיצא לפני כמה , "חילוף חומרים”כשקראתי שוב את ספר השירים של יואב חייק 

ר ך לכיּכהסמּו, "ןסתָ ּוּב"אקראי למועדון נזכרתי כי בשנות השבעים הזדמנתי ּב,  שנים
שבו התכנסו אמנים וסופרים , במקום זה. א"תדיזנגוף ּב
לתי ּבקִ , ם לתנועת העבודהאשר היו מקורבי, צעירים
, מאת יואב חייק" פות המנעולשירים על ּכ"שם ספר ּב
. ימים ההםר ּבמוּכ- דין צעיר ומשורר מתחיל ולא-עורך

אני זוכר שקראתי את שירי האהבה והשירים האחרים 
אם כי התרשמתי , ך להבינםּכ-לספר זה ולא הצלחתי ּכשּב

  .מלבטיו של המשורר כאדם צעיר ומאוהב
, כאמור, שנים והיו בו38 שיצא לפני , מת הספר ההואלעו

, התשיעי במניין, הנה בספר שיריו זה, בעיקר שירי אהבה
נפרש בפני הקורא עולם שירי בהיר  ,"חילוף חומרים"
החל בשירים : המקיף קשת רחבה של נושאים, מעמיקו

בהם מועלים זכרונות על הוריו כמו גם על , נוסטלגיים
דרך שירים על נופים ועונות , דו בעירקילדותו וביתו שאב

כים פָ הֲ שבהם מוצגים הַ , שירים פילוסופיים, השנה
קות באשר להגיונם  עלים ספֵ שבטבע העולם והאדם ומּו

ועל בדידות ויאוש , ושירים על תקוה מחד, הרציונלי
ולאחר כל אלה גם מחזור שירי אהבה ;  מאידך - אישיים 

בתו כמשורר ועל על עצם כתי, פואטיים-ושירים ארס
  .תגובת הקורא הפוטנציאלי של שיריו

נטילת מילים רגילות ושגורות והפיכתן מאפיין את המשורר יואב חייק הוא מה ש
המהוות חלק אינטגרלי מאישיותו השירית , ליתסגּו- לבעלות משמעות שונה ופיוטית

תח הוא פורק מעליו מ, ובעשותו זאת. להמשיך ולכתוב שירהניעות אותו ואף מֵ 
  .גבוה של רגשות

חילוף החומרים הינו : וליזם של הגוף החי והצומחאּבטַ מֶ וזה הרי גם מה שקורה ּב
ל תא את חומרי המזון שהוא קולט והופכו לחומר חי ה ּכנֶ אמצעותו משַ תהליך שּב
 –תא והפיכתו לפסולת  י פירוק החומר החי שּב"ע, ומצד שני;  משל עצמו

  .  תויּוך ִח משתחררת האנרגיה הדרושה להמש
  

 -כבר על עטיפת הספר בין שתי התמונות המצולמות במעורפל של אמו ואביו 
ריכת הספר על ּכ(המעיד על עצמו , של המשורר" החלולה"נמצאת  כביכול דמותו 

ב צּוה עָ מֶ  הֹו./ יִת יֹוי הֱ נֵ פְ י לִ נִ ה אֲ זֶ / םיהֶ ינֵ ּבֵ יק ׁשֶ רֵ ל הָ לָ חָ הַ "כי , )23' עמּב" םּוּלצִ "ובשיר 
המשורר התוהה על עצם קיומו ממשיך ...". םלָ עֹוי לָ ִא בֹוה לְ ּכֶ חַ ְמ / םלָ כְ ם נִ י ׁשָ ִּת דְ מַ עָ 
" תוֶ מָ ה ּובָ הֲ ל ַאעַ ם וְ קֹומָ ן ּומַ ל זְ ב עַ ּתֹכְ לִ  ךָ ְמ י ׂשָ ִמ ) "50' עמ" רּוּקּבִ "שיר ּב(ושואל  ּכ"אח

י דֵ ק ּכְ יא רַ הִ ) יבההכת...(הּדֶ וַ ְת ט ִמ עַ ְמ י ּכִ נִ אֲ : "ותשובתו הנלחשת ושאינה נשמעת היא
 ...". תיֹוְח לִ 

מכתב "והיא מובאת במחזור שיריו , ואכן הכתיבה הנוסטלגית הינה אחד ממאפייניו
וכמי שנולד ). 18-23" (םּוּלצִ ", "יִּת ּבִ , הּוזֶ ", "היָאצִ יְ ", "ֹוּלה ׁשֶ ילָ ּגִ רְ ּנַ הַ , יבִ ָא", "לאבא

יר עִ ל הָ עַ "א מתגעגע ומקונן הו, בבגדד ושם עברו עליו ימי ילדותו ותחילת נעוריו
געגועיו לביתו שבבגדד ואל נהר החידקל  –) 24" ( ךְ ּלָ ה ׁשֶ יָ הָ ת ׁשֶ יִ ּבַ ל הַ עַ , ךְ ּלָ ה ׁשֶ תָ יְ הָ ׁשֶ 

ל עַ " –" הלָ 'דיגְ - לי אֶ אִת אווַ א ׁשַ לָ עַ "מזכירים לי את השיר , הרחב החוצה את העיר
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שעלה ארצה , הנודע בעירק הזמר היהודי, אשר שר עזרא אהרון –" לקֶ ידֶ ִח ת הַ דֹוּגְ 
  . אן בפני קהילת יוצאי גולת בבלה להופיע גם ּכבשנות החמישים והירּב

ק בַ ּדָ י ׁשֶ ִּמ ִא י וְ בִ ל ָאה ׁשֶ ירָ גִ הֲ הַ  יחַ ל רֵ עַ "תו הוא כותב שבשיר לבִ , לכן אין פלא בדבר
ובשירים אחרים הוא נזכר בקשייו כמהגר צעיר בארץ והוא ממשיל את ". ידַ גָ בְ ּבִ 

, הנָ מּוְּת "בשיר (או לדג השוחה לבדו נגד הזרם  , דותו לעץ העומד לבדו בשדהבדי
  ).5' עמ, "בּצָ מַ 

יש רגישות רבה למילים ולכן אנו מוצאים בשיריו , כמו לכל משורר טוב, ליואב חייק
ם רבי ועוד רבים, "הּכָ חַ ְמ ה ּוּכָ ה חַ יכָ לִ ְׁש מַ ", "לּוּבלְ ל ּבִ ל ׁשֶ ּוּבמַ "השונים ביטויים כמו 

 .אחרים
ר חֹוּׁשָ ן הַ הֹות הַ ין אֶ ּבִ לְ ר מַ חַ ּׁשַ הַ ", למשל, כמו, נוסף על המטאפורות הרבות שבשיריו

מעניקים משמעות חדשה וחן , הרי שליטתו בצרופי מילים מקוריים, "יִת יקָ ִת ל ְׁש ׁשֶ 
, "יםִׁש חּות הַ נַ טֶ נְ ַא", "היחָ לִ ְּס ן הַ נַ ְת אֶ ", "טקֶ ּשֶ ת הַ קֶ שֹ"כמו , פיוטי לנושאי שירתו

ועוד רבים , "םקּויְ ת הַ מַ קְ רִ ", "תעַ ּדַ י הַ יקֵ זִ אֲ ", "הרָ ה גֵ לָ עֲ ה מַ רָ ּכֵ " ,"יםעִ ּוּגעְ ּגַ ית הַ יקִ זִ "
רסוניפיקציה של מושגים מופשטים ושמות עצם ּפֶ המשורר אף מרבה ּב. אחרים
אבל גם , "תֹויקָ ִת ְׁש  תה אֶ ידָ פִ קְ ל ּבִ ּפֵ קִ  יׁשִא הָ ", "ֹוּבל ּגַ י עַ ִת א אֹוׂשֵ ן נֹומַ ּזְ הַ "מו ּכ, אחרים

די לחדד את ים ּככִ פָ הוא גם אוהב להציג הֲ ". תעַ ּדַ -תֹוּלת קַ ֹוּיזִ חָ ים וְ יזִ לִ ים עֲ נִ ֹוּתְח ּתַ "
ר אֹו"מו מעטים משפטים פיוטיים ּכ-כך אנו מוצאים בשירים לא. נטה של שיריוואֶ הּפ
  ".ׁשּיֵ הַ ן וְ יִ ַאת הָ אֶ ים יכִ ִּת מַ "ושירים ה, "יִת רּועֵ  ךְ ׁשֶ ל חֹה עַ לֶ ה עֹומָ ּדֵ רְ ּתַ הַ 

                                                
שיח עם - החל בדו. לב מיוחדת-גם שירי האהבה של יואב חייק ראויים לתשומת

וכלה במחזור תריסר השירים הקצרים של ) 30-31" (הבָ הֲ ַאית הָ ילִ ּבִ קְ מַ "האהובה בשיר 
מקובלים -בנים היותראת אחד המּור מדגיש שבהם המשור). 26-30" (הבָ הֲ ַאהָ  ןמַ יֹו"

יסופים והכמיהה של כל אחד מבני הזוג המאוהבים הוא הּכו -  אהבה לשם העצם
". דחָ ר אֶ ׂשָ בָ לְ ) "ך"בלשון התנ(ולהיות , הן במקום והן בזמן, להתאחד עם מישנהו

בראש ובראשונה בכמיהה ליצירת הקשר הבסיסי של , איפוא ,מתבטאתאהבה ה
, מכל הבחינות, למהות שלמה אחת ויחידה, הזכרי והנקבי, המרכיביםאיחוד שני 

  . י והמיניגִׁש ובעיקר במובן הרִ 
והם שונים , שים ביותר שקראתי בעת האחרונהשירי אהבה אלה הם מן המגוּב
לפני יותר , כאמור, שנכתב, "שירים על כפות המנעול"לגמרי משירי האהבה שבספרו 

ממש כמו , וגמה נוספת לשירה המשתבחת עם השניםאנו רואים כאן ד. שנים 38-מ
  . היין

  
  

  

  

  יואב חייק

  גם נרקיס צריך
  ַּגם ַנְרִקיס ָצִריְך ַמִים

  ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵעל ֵמִהְׁשַּתְּקפּות ְּדמּותֹו
  ָאז ָמה ַאָּתה ּבֹוֵדד ֶאָחד

  ָיִהיר ֶׁשָּכמֹוךָ 
  חֹוֵׁשב ֶׁשַאָּתה ָיכֹול ְלַבד

  יְך ָאָדם ֲאִפּלּו ֱאלִֹהים ָצרִ 
  ְּכֵדי ִלְׁשּכֹן ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְּבֵביתֹו
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  עבר כאן ברדלס
  ֵעץ ּבֹוֵדד מּול ֵּביִתי

  הּוא ַיַער
  ּוָבּה ָּבֵעת ֶׁשֲאִני ִמְתּבֹוֵנן ּבֹו ַּבֲהמֹון ֵעיַני 

  ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ְּבֵעיָניו
  ֲאִני ָקָהל

  אֹו ָאָדם ּבֹוֵדד
  

  ּתֹוֵקק ָלַדַעתּובֹו ַּבְּזַמן ֶׁשֲאִני ִמְׁש 
  טֲאִני ַּגם ִנְמלָ 
  ֵמֲאִזֵּקי ַהַּדַעת

  ְוַהַּמְחָׁשָבה ַהְּיִחיָדה ַהּמֹוִליָכה אֹוִתי
  ֶׁשְּמַנֶחֶמת ַעְכָׁשו

  ִהיא ַּגם זֹו ֶׁשְּמַעָּנה אֹוִתי
  ֶׁשִאם ֵאֵלְך ַּבִּכּוּון ֶהָהפּוךְ 

  ֲהֵרי ַּגם ַהִּכּוּון ֶהָהפּוְך ַיְחזֹר ֵאַלי
  

  ַּבְרְּדָלסָעַבר ָּכאן 
  ִהְתּבֹוַנְנִּתי ַּבִּפְרָצה ַּדְרָּכּה ָחַמק

  ם ָהְיָתה זֹו ַהַּמְלּכֶֹדתְולֹא ָיַדְעִּתי ִא 
  אֹו ָהָיה ֶזה ֶּפַתח ַהִּמּלּוט

  
  

  כרטיס ביקור

  ֲאִני ִמן ַהִּמְזָרח
  ָּכל ַהֶּׁשֶמׁש ִנְקְוָתה ְּבֵעיַני
  ְוַרְגַלי הֹוְלכֹות ּוַמֲעִריבֹות

  
  י ַעְרִבית ִאִּמ -ְׂשַפת

  ִאִּמי ַקִּוים ַעל ַּכף ַהָּיד-ּוְׂשַפת ֵאם
  ְוִעְבִרית ֵאֶלם ָאִבי 

  .בֹות ַעל ַהִּקירְּכתּו
  

  ִּבְטִני ַסַהר ּפֹוֶרה
  ְוִלִּבי ָמֵגן ִמָּדִוד 

  רֹותֹוי ַהְּׁשחְּבֵעינַ 
  ם יֲחלֹומֹות ְּבלֹוְנִדיִנּיִ 

  אךְ ֲאִני ׁשֹוֵמַע ּבָ 
  ה ּגֹוֵנבְוָדִמי ְמַעֵּׁשן ַנְרִּגילָ 

  ּכּוְלתּום ְּכמֹו ֶׁשְחֶרַזאָדה-ֶאת אּום
  ִמְתַמֶּׁשֶכת 

  ְּבַעַרק ֶׁשל ִמְדָּבר ָארֹךְ 
  

  ְׁשחּום עֹור ֲאִני
  ְּבִצָּפְרַני עֹוד ְׂשִריֵדי ֱאמּונֹות

  ְּכמֹו ִסְמָטאֹות ֲחִריפֹות
  ֲאָבל ַסְפָקנּוִתי הֹוֶלֶכת ּוְבִהיָרה

  

  ואף על פי כן
  

  יםֲאַנְחנּו ְּכָבר זֹוְרִמים ָּכאן ְּכַמִים ְׁשֵקִט 
  נּוְוָהאֹור ֶהָעמּום ֶׁשְּמַכֶּסה ַעל ְלָחֵׁשי

  ֶהֱחִזיר ָלנּו ֶאת ַׁשְלַות ַהְּצָבִעים 
  ְּסָפִרים ַהְּפתּוִחים ַעל ַהֻּׁשְלָחןהַ 

  ֶהםאֹוְמִרים ָלנּו ֶאת ַמה ֶּׁשָאנּו קֹוְרִאים ּבָ 
  ַמְּצֵעי ַהִּמָּטה ַהְּסתּוִרים ְמַסְּפִרים

  ֶׁשָּיַׁשּנּו ָּכאן ְּבַהּכֹוֵתנּו ׁשֶֹרׁש 
  ְוַהְּבָגִדים ַהְּמֻפָּזִרים ַּבֶחֶדר 

  ,ְלגּוֵפנּוְמַסְּמִנים ֶׁשּגּוֵפנּו ְּכָבר ָרִגיל 
  ֲאִפּלּו ַהֶּדֶלת ְוַהִּוילֹון 

  ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן
  ִהֵּנה ֵמָרחֹוק ּדֹוֶמה ָּבִאים ְרָעִׁשים

  ְּכֶהְמַית ַּגִּלים ְואּוַלי
  ְּכִנּפּוץ ְסָלִעים

  אֹו ִׁשְקׁשּוק ִמְלָחָמה
  
  
  
  
  

  שאלות לַאִיל
  ה ָּבאְוֵאיְך ִהְרַּגְׁשָּת ְּכֶׁשִהְרַּגְׁשָּת ֶׁשּזֶ 

  ַבּסֹוף ַאָּתה ִּתְהֶיה ַהָּקְרָּבןֶׁשּלְ 
  ַהִאם ִחִּליָת ֶאת ְּפֵני ָהֵאל

  ֶׁשאּוַלי ַּגם ְלָך ִיְמָצא ֵאיזֹו ְּפדּות
  אֹו ֶׁשּלֹא ְּכמֹו ִיְצָחק ֶׁשָּׁשַאל

  ,ַאֵּיה ַהֶּׂשה
  ַאָּתה ֵאיְנָך ׁשֹוֵאל

  ּותַאף לֹא ְמַבֵּקׁש ְלַהְׁשִאיר ְלַמַעְנָך ֵעד
  ם אֹוְתָך הּוא ַרק ְמַנֶּסהּגַ ְּכלּום ִקִּויָת ׁשֶ 

  עֹוָלה ְוִאם ְּכָבר ִנְגַזר ֶׁשַאָּתה הּוא ַהֶּׂשה לְ 
  ְוָהֵאל ְּכָבר רֹוֵׁשם

  ֶאת ַהִּדין
  ָלָּמה לֹא ִּבַּקְׁשָּת ְלַמַען ַהֵּׁשם

  ְלָפחֹות ֶׁשִּיֵּתן ְלָך ֵׁשם
  ְּכמֹו ִלְׁשַאר ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ָּבֲעִליָלה

  ֹותרר ַעד סֹוף ַהּדֹוֶׁשּלֹא ִּתָּׁשאֵ 
  ָּכָכה ְסָתם ִסיַמן ְׁשֵאָלה

  
  

הוצאת , "חילוף חומרים"השירים מתוך הספר 
 2002, הקיבוץ המאוחד



43 
 

  נילי דגן
 חלון עם נוף לבופור

 
 500-תושבים ו 1,500-המונה כ, אומרים ותיקי מטולה, "אין יותר צפון מזה"

האורחים אשר גדשו את הרחובות עמוסי  500תאילנדים  שאירחו בלבביות את 
בחג השבועות יורדת . דוכני ספרי שירה ומילאו את הפנסיונים והמסעדות כמדי שנה

, כותבים, קוראיםומכנסת תחת כנפיה , השירה על היישוב שעל גבול הלבנון
משוררים ואורחים לחגיגה פוצחת שיר , אנשי תיאטרון, מוסיקאים, מתרגמים

 .החודרת ללבבות
תושבי המקום פתחו . בשפע אירועים, השנה חגג פסטיבל השירה עשור לקיומו

בבית משפחת אנטלר ישבו . לראשונה את בתיהם למפגשי שירה שנחלו הצלחה רבה
הס . יים עם המשוררים אמירה הס ואלמוג בהרעל הדשא והאזינו לשיחה בשנ

. והיא מנסה לחדור ולחפש את דרכה פנימה, סיפרה שהמציאות בעיניה היא סוד
ובבית שלום שרו עם עופר גביש מקיבוץ יפתח במחווה לאמנית ממטולה מרים הוד 

  .תמונות רקמה מרהיבות" שיר לדרך"שרקמה מספרו 
  

של ' ל ידי הדסה וולמן בשידור חי לרשת אשהועברו ברובם ע, במופעים ובמפגשים
השתתפו משוררים ותיקים כמו חיים גורי ואורי ברנשטיין במחווה , קול ישראל

אהרן , וכמו כן ישראל פנקס, לאהרן אמיר שהלך לעולמו לפני חודשים ספורים
לצד משוררים , ראנו ואחרים'מאיה בז, שפרה. ש, י בן מאיר'פיצ, ארז ביטון, שבתאי
. ניק ענת לוין ענת זכריה ויחיאל צבן'נחום פצ, ומבטיחים כמו אלכס בן ארי צעירים

שהתקיים בערב שבועות , ראוי לזרקור מדרש משורר על מתן תורה ומתן שירה
  .ובו המשוררים והקהל עסקו בלימוד ושיחה בהנחיית יורם ניסימוביץ, בספריה

אינטימי על ארוס של  אמיר אור ואדמיאל קוסמן ניהלו מפגש שירה, עוד בפסטיבל
וחנה מרון , "את התורה שעל הפה שלך אני יונק במציצות קטנות", משוררים

יוסי יזרעאלי וגד , הפליאה במשחקה בקראה שירים בין דברים שנשאו יצחק לאור
  .קינר באירוע מחווה לחנוך לוין

  
את עודד פלד הנחה . בהיותו פסטיבל צפוני יוחד בו מקום גם למשוררים המקומיים

, יוסי עבאדי, דודו פלמה, ומשיריהם קראו שם אורה ערמוני, במת משוררי הצפון
ונופך של , יוסי גמזו' הפליא ללהטט בשירתו המשורר פרופ. דודי בן עמי ויורם ורטה

חיים הוסיפה לפסטיבל גם המטולאית דבי סער שריגשה בשיר על אביה מספר 
  ביכורים 

  בין שני אביבים מתי "
   1945באביב של 

  קמתי לתחייה 
  ".זקן

   
משרד המדע , בשיתוף בית הקונפדרציה, על ארבעה ימים מלאי תרבות והנאה
ניצחה בחיוך שליו ובכישרון המשוררת , התרבות והספורט ומועצת מטולה

  . והמנהלת האמנותית של הפסטיבל ליאת קפלן
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 שירים מחפשים כתובת
  
  

נכתב על הנחלאי ישורון שת האם יש מבין הכותבים המכיר את שירו של אבו
  אשר עונה ונרצח על ידי מסתננים מרצועת עזה , רועי רוטברג, עוז-נחל מקיבוץ

  . כשהוא רכוב על סוסתו ורק מקל בידו 29.4.1956-ב
  .האם השיר פורסם והיכן פורסם, אם כן

  
  אבות ישורון

 ירה על רועיספ
  ְסַּתְּנִנים ָקְצרּו ֶאת רֹוִעי ִמ 

  ֲאֶׁשר ָרְצחּו ָּדָמיו
   ָכלּוטּוב ָהָאֶרץ ָא

  
  ַאל ִּתיְראּו ַּגת
  ֵּתַחּתּו ְּפֶלֶׁשת 

  ִּכי ַּתֲעלְֹזָנה ְּבנֹוֶתיהָ 
  

  ִּכי לֹא ִנְמָצא ְּבָכל ַּגת
  ַבֵּקְׁשָנה ִּבְפֶלֶׁשתַוְּת 

  ֶאָחד לֹא ִנְמָצא
  

  בְמֻרָּבב ְרבָ ָּבחּור ְּבִלי 
  ָּפָרׁש ֵמֵאין ָּכמֹוהּו
  ָיִחיד ַּבַּמֲעָרָכה

  
  ְלסּוָסתֹו ְרכּוַבת רֹוִעי

  ֲאֶׁשר ָרֲחצּו ָּדָמיו
  ִּכי ָמְנעּו ַמִים

  
  ְלסּוָסתֹו ְרכּוַבת רֹוִעי

  ַּגֲאַות ַצָּואַרִיְך 
  ֵעיָניו ִנֵּקרּו

 
  תשובת המערכת

. ולפיכך פניתי אל העורך ת ישורוןאבועוז הופיע צילום השיר של -בעלון קיבוץ נחל
  .ששלח את השיר לעלון אורי יסודהשיב מיד והפנה אותי אל חברו  ,גייזי העורך

 -עוז בשנת- מההתכתבות אתם עולה כי המשורר אבות ישורון שהה כמתנדב בנחל
  .והתרשם ממנו מאד רועי רוטברגשם הכיר את , 1956

  
אחת , להיערך בנחל עוז ארבע חתונות היו מתוכננות 29/4/1956ז "ג בעומר תשט"בל

בבוקר אותו יום נרצח רועי מן המארב שעה שרכב . מהן חתונת אחיו של אורי יסוד
הרוצחים . על סוסתו מול ערבים שחצו את הגבול וקצרו תבואה בשדות הקבוץ

  .התעללו בגופתו
  .ל"הלכו אחר ארונו של רועי ז, החתונות נדחו ורבים מהאורחים שהגיעו

  

  ַּגֲאַות ַצָּואֵרְך  רֹוִעי
  לֹא ָעִלית ְּבִמְצֲהלֹות ַרֲעָמה

  ְרסֹוַתִיךְ ִלְטּבַֹע ּפַ 
  

  ַּפְרָסה ַּפְרָסה ְלָכל ַעִין
  ְלָכל ְלרֹאׁש

  ְלֶסַלע ֱאדֹום 
  

  ִּתָּׁשַבְרָנה ַקּלֹוַתִיְך ַּבֶּׁשִבי 
  ֹוַתִיְך ֶנֱאָלמּוֻּתֵּפי ְטִפיפ

  ֵעירֹם ֵמֵאין רֹוֵכב ְּת ְוַא
  

  ֲאֶׁשר ִּתְרִעי ִּבְׂשדֹות אֹוְיִבים
  ֵעֶׂשב ִּתְׂשָּבִעי
  ֶעֶצב ָהַאְלָמָנה

  
  ַעל ִׁשֳּבָליו ָנַפל רֹוִעי

  ַעל ָּפָניו ָנַפל
  ְּבֵצאת ַהֶּׁשֶמׁש

 

http://www.izkor.mod.gov.il/izkor86.asp?t=44216
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, לימים נדפס השיר והוא מצוי בכתביו. ישורון נתן בשירו ביטוי לאבל הנורא אבות
  .'כרך א, הוצאת הקיבוץ המאוחד, "כל שיריו"
  

  . כפי שהחליט בנפשו אז, קרא אורי יסוד לבנו בכורו על שם רועי, שנים אחר כך
  

 הייתי חניך של רועי -, היה עניין מיוחד בשיר ובחיפוש המידע עליו, לי אישית
כמו אורי הייתי בין המלווים אותו בדרכו . אליהו- בקן יד" תנועה המאוחדת"ב

  .האחרונה
  .תודתנו לגייזי ולאורי יסוד שמיהרו לעדכן אותי בפרטים

  
  דודי

  
  

  
  
  
  
  שירה- קליפ

  
  "ת הייתכמה נהדר"נתן זך קורא את שירו 

  "יום טוב"טוביה ריבנר קורא את שירו 

  

  

  

  קישור לאתר
  

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3532691,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3532691,00.html
http://www.poetryplace-festival.org/
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 קוראים כותבים
  

  
המסמרים של ", בתגובה לשירו של עודד ניב ר פארוק מואסי"דמכתבו של  •

  .19" עיין ערך שירה"אשר התפרסם בגיליון  ,"מוחמד
  

  ,שלום רב שרית היקרה
  

  .בצורה לא אוביקטיבית ע ברגשות דתייםוכמה עדיף לא לנג
האם הוא חושב . חמד הנביאובמדוגמא לפגיעה באחרים ובעיקר  ניבהשיר של עודד 

  ? מכל אשמה וטהורות ותהיו זכאי, בהם והמובילות ,שהדתות האחרות
? המחקרים שכתבו גם חוקרים מערביים האם הוא קרא את מוחמד לעומק ועמד על

  הראשון, ובראשם, מאה גיבורים  מנה" הגיבורים"תומאס קרליל בספרו  – אדגים
  .חמדוהוא מ  לגביו -בשורה 
ות והרעיונ, הדתות, תוקע שופר בפני כל הנביאים מבין את המשורר אם היההייתי 

   ..אשר מרחיקים אדם מאדם
אפילו בלשון השירה (בגיבורי ההיסטוריה בלי רעיונות  ואין לפגוע, אין להכליל, ועוד

  .מחקר וידע, שאינם נצמדים לאור חוכמה ,)הפתוחה
  ? לאהבה אנושיתתורמים להבנה ו   - למשל  -האם הציורים בדנמרק 

אז זכותי להבין למה אסור לפקפק   ואם מדברים על חופש הבעה וביטוי ודימוקרטיה
  !!??שאני אגב רואה בה שואה אנושית - בכל אשר קשור לשואה 

   
  ר פארוק מואסי "ד

  משורר ומבקר 
  
  

  תגובתו של עודד ניב 
  

  ר פארוק מואסי"לכבוד  ד
  

   ,שלום, לפארוק היקר
הוא שיר שכתבתי מתוך תסכול על היעדר שלום   -"של מוחמדהמסמרים "  - שירי 

שבו אני מציין שבעבר שני , זהו מבחינתי שיר של שלום, תאמין או לא. בין עמינו
עם . אני ממליץ שתקרא שוב את השיר בעיון. במשותףהעמים בנו כאן את בתיהם 

הערבים  נכון שאני מטיל בשיר את האחריות להיעדר השלום בעיקר על כתפי, זאת
הם יכולים לשמש לבנייה והם יכולים גם  –ולמסמרים יש בשיר משמעות סמלית 

ולא  היסטוריתאם תבדוק . לשמש להרג במטען נפץ ולסגירת ארונות מתים
מרבית מאמצי השלום והיד היהודית המושטת נדחו על ידי הערבים , אמוציונאלית

בגישתו ובטקטיקה אם כי הצד היהודי שגה לא מעט ( 30-כבר מאז שנות ה
. כי לא נצא ממנו במכתב או שניים, אבל בוא לא ניכנס לדיון הזה). שהשתמש בה

ממש לא לעניין להביא בהקשר של השיר הזה את הקריקטורות שפורסמו בדנמרק 
לא הייתה לי כל כוונה לערבב את , מכל מקום. ובמיוחד לא את נושא השואה

 –כמו שאצלנו (אי כשם טיפוסי ערבי מוחמד הנביא ואת השם מוחמד בחרתי באקר
, לכתוב אחמד, וחבל שלא עשיתי זאת, יכולתי באותה מידה) 'חיים וכד, יוסי, אבי
אתך  –אם בשוגג פגעתי ברגשותיך הדתיים . פארוק או כל שם אחר, שיראב, יוסוף

  ). עליכום(בברכת שלום עליכם . הסליחה
  

http://saritpoetry.co.il/ayen.erechshira/ayen_erech_shira19.pdf
http://saritpoetry.co.il/ayen.erechshira/ayen_erech_shira19.pdf
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  ר עודד ניב"ד
,  עוד בטרם נתקבלה תגובתו של עודד ניב, אסיר פארוק מו"תגובתי למכתבו של ד

לגבי כוונת השיר , )מבלי להיכנס עמו לפולמוס או דיון לגבי התכנים אותם העלה(
השם , הבנתי את השיר היתה שונה משלו ועל פי תפיסתי את הנאמר. ואמירתו

  .מוחמד הוא שם אקראי של אדם בשר ודם ואיננו מכוון כלל כלפי הנביא מוחמד
  

  שץשרית 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  שונות

  
מומלץ  - "על קוצו של תו" במדור –חדש באתר של החוג לשוחרי שירה  

אדגר אלן פו לשירו של  גלעד הישגמאוד להקשיב להלחנה ולביצוע של 
תרגום לעברית מאת ולידו ה) אנגלית(השיר מבוצע בשפת המקור . "אנאבלי"

 .בוטינסקי'זאב ז
  
  

   תיאטרון החדר 
  .לקראת הקורסים השנתיים המרוכזים במשחק ובימוי פגישות ההכרותהחלו 

  !קורסי המשחק מתאימים למתחילים ולמתקדמים
  03-5171818: 'טל, לפרטים

  orian01@bezeqint.net?suject=PROSPECT2ME: או באמצעות מייל
  !זו השנה השישית ברציפות "אקסיט- נו"

אן 'מחזהו הקלאסי של ז   -תיאטרון החדר מציע לך חוויה נדירה בתיאטרון 
בשעה , ש"במוצ, ההצגה מתקיימת אחת לשבועיים. "אקסיט-נו"פול סרטר 

20:30  
  . אביב- בתיאטרון החדר בתל

   03-5171818: רק באמצעות הטלפון, להזמנת מקומות
  .התקשרו ונתאם מועד מתאים. מספר המקומות מוגבל

  : בקרוב יעלה תיאטרון החדר עיבוד חדש לקלאסיקה יהודית
  !מדיה אפלהקו-טרגי - "הדיבוק כהלכה"

  !להתראות
 תיאטרון החדר -  אמיר אוריין

  
  
  
  
  
  
  

http://www.saritpoetry.co.il/mp/Annabel%20Lee.wma
http://www.saritpoetry.co.il/mp/Annabel%20Lee.wma
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. אתר יוצא מן הכלל לעידוד הקריאה בקרב ילדים – מומלץ להורים וילדים 
משלים והרפתקאות מוגשים בצורה יפייפיה וידידותית , סיפורי אגדות
  .הספריה לעידוד ושיפור הקריאה –למשתמשים 

  
  ַהִסְפִרָיה

  ָּכאן ְיָלִדים אֹוָהִבים ִלְקרֹוא
☺  

  המרכז לעידוד הקריאה

 .הרפתקאות וסיפורים ניפלאים, ממאה סיפורי אגדותיותר 
  .דפים מאויירים ומנוקדים לקריאה ולשמיעה!!  7000-יותר מ

 .כולל פרושי מילים וביטויים לשיפור הקריאה ולהעשרת השפה
. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 

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

 052-2536652:טל, מנומיחברת ני: פרטים
  

http://www.hasifriya.org.il/siporim/yafa_1280.asp

