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  דבר העורכת
  

אתם מוזמנים . עלה לאוויר האתר החדש של החוג לשוחרי שירה, בשעה טובה ומוצלחת
 דרכםאת מצוא אני מקווה שצורתו החדשה תקל על המבקרים ל. לבקר ולסייר בין מדוריו

  . בין מבוכיו

  .תתקבלנה בברכה, הצעות למדורים או נושאים נוספים מצד הקוראים

רבים ממשיכים להצטרף לרשימת המנויים על ספרית החוג לשוחרי , לשמחתי הרבה
בדרכים ואופנים שונים , כמו כן אנו זוכים לשיתוף פעולה ותרומה מקוראים רבים. שירה

  .וזאת ההזדמנות להודות לכולם

. החלטנו לשנות את פניו של הדף הפותח של הירחון, ואם בענייני התחדשות אנו עוסקים
ספרים וכלים , דומם "17- בן המאה הJan Vermeulen מציורו של ציור הרקע מעובד

  ".מוסיקליים

במתכונת דומה ותואמת , "עיין ערך שירה"כמו , בכוונתנו ליצור ירחון שירה לבני נוער
לכם . לשלוח אלינו מיצירותיהם, 18 ועד 12מגיל אני קוראת בזה לבני נוער . לגיל

, עודדו את הנוער הכותב שירה, ה יוצרת והוריםמעבירי סדנאות לכתיב, מורים: הבוגרים
  . אני מבטיחה להיות להם אכסניה חמה ותומכת. לקחת חלק בירחון מסוג זה

 com.gmail@ritshzsa או il.net.017@saritsz את היצירות יש לשלוח אל תיבת הדואר שלי
  

  ?ומה בגיליון זה

לגיליון זה נוספו כותבים חדשים ואני מברכת אותם בברכת גם , כמו בגיליונות הקודמים
  את דפי הירחוןהממשיכים להעשיר לכותבים הותיקים תודתי שלוחה". ברוכים הבאים"

  .ואותנו

אמר את "שלא הנפהמשורר , אברהם חלפיב העוסק מאמר נרחב בין דפי הירחון נמצא 
 ונפגוש אווה קילפי  פיניתהמשוררת את הנכיר , "עיין ערך תרגום"במדור ". שיריו בשקט

פגוש " במדור .מספר תרגומים חדשים לשיריהם של היינריך היינה ופדריקו גרסיה לורקה
כן - כמו. ואת שיריוִריּוָקן ָטְיגּו, 19-המאה היר את המשורר היפני בן נכ" את המשורר

" חיפוש שירים קרובים" במדור ל.השייקספיריתבתמציתיות למתכונת הסונטה נתוודע 
  .נשמח לעזרה מצד קהל הקוראים. שתי בקשות לסיוע באיתור שירים

. הבאנו מדגם בלבד ממכתבים רבים המגיעים אל המערכת" קוראים כותבים"במדור 
. באופן כללי, וביקורת שירה" גופן של יצירות"נשמח מאוד לקבל תגובות המתייחסות ל

  .כל תגובה שכזו תקודם בברכה

 המציג את המשורר ואיש "משורר החודש"במדור , הרשו לי להמליץ לכם לבקר באתר
אם יש מבין הקוראים מישהו המכיר תרגומים . רּוִמי, 13-הפרסי בן המאה ה-הרוח הסּוִפי

שלח שירים הוא יגרום לנו נחת רבה אם י, פרסית או ערבית, של שירתו משפות המקור
  .או הירחון/אלו למערכת ואנו נציגם בפני הקוראים במסגרת האתר ו

  

  .הנני מאחלת לכולכם קריאה מהנה

  

  שרית
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  אמיר אור

  חול וזמן

   ?ְּגִעי ַּבֶּזה ְּבֵעיֵנְך      רֹוָאה
 ָהֵעִצים ֲעַדִין ֲעֻמֵּקי ַלְיָלה     

  .ּכֹוְנִסים ֶאת ְמַמֵּדיֶהם ֶאל ְמָערֹות ָהַעְלָוה
 

 ַרק עֹוֵרב ּבֹוֵדד 
 ְמַפֵּלַח ֶאת ַהּבֶֹקר ִּבְדִחיפּות ְמֻׁשָּנה

 ְוֵעיַני יֹוְצאֹות ֶאל ָהעֹוָלם 
 

 ֲעַדִין  ּבֹו לֹא ִנָּתן ְלַהְבִחין
 .ֵּבין ֲחלֹום ְוֵערּות        ְצָלִלים ְוָעִלים

 
  ַעל ַהחֹוף ֶׁשֶמׁש ֲעֵצָלה

 עֹוָלה ְּבֵעיַני       ָּכחֹל ָקִריר 
 .ֶלה ִמַּמֲעָרבעֹו
 

 ֲאִני ִנְׁשָען ַעל ַהָּים ֶׁשְּבַיְרְּכֵתי ִלִּבי
 :חֹול ּוְזַמן לֹוֲחִׁשים        ִמַּתַחת ַלַּגִּלים

 , ְרִאי
  

  ְלֵהָחֵדר, ַלְחּדֹר
  .הּוא ָּכל ַמה ֶּׁשָאנּו ַחִּיים

  
  

   2007" מוזיאון הזמן"מתוך 

 
  
  

  יוסף-חמוטל בר

  אז מה
  , ַהִּנְכֶוה, י ְלָאִבי ֶהָעקּוץָעְנָתה ִאִּמ? ָאז ַמה
  !ַאְּת ְמַרָּמה ַּגם ֶאת ַעְצֵמְך: ַהּזֹוֵעק

  . הּוא ִּכְמַעט ִהְתַיֵּפַח
  

  ,ִהיא ָחְיָתה ִעם ְׁשָקִרים ְּבָׁשלֹום ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ַאֲחָריו
  .ַוֲאִני ְּבֻקְרָנס ָהֱאֶמת ֶאת ִלִּבי ַהּלֹוֵהט ִּפְרַזְלִּתי

  . ָרסֹות ַלּסּוס ַהִחֵּורָעִׂשיִתי ִמֶּמּנּו ְּפ
  . יִתי ִמֶּמּנו ַּפְרּגֹולָעִׂש

  
  אּוַלי ְלַאַחר מֹוִתי ַאְצִליַח ַּגם ֲאִני לֹוַמר

  ַלּׁשֹוט ֶׁשל ֶעְגלֹון ַחַּיי? ָאז ַמה
  ְואּוַלי ֲאִפּלּו ָלִׁשיר ֶאת ַהִּמִּלים ַהֻּמְפָלאֹות

  .טַיַחד ִעם מֹוַצְר
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  אלבז-רחל פורמן

  סםקא-לסמיח אל    

  

  ּוָבִהיִתי ָיַׁשְבִּתי ַהְּיָׁשָנה ִציְקַלג ֶרץֶאּוְב
   ַקְרָנֶפיָהאלֹ טֹוֶרֶפת ֶאֶרץ
  ְרקּוִמים ְצָבִעים ְׁשַלל ּדֹוֶרֶׁשת ְנָקמֹות ֶאֶרץ

  .ַּבָּיִמים ֲאֵפָלה ַּבַּלְיָלה זֹוַרַחת
  
  ַרַעל ְּבַכִּפית ַּבְרֶזל ֲעַצֵּבי ִלְנׁשְֹך ְלִּתיָיכֹ

  :ְולֹוַמר
  יִמָדְּב ִצְקַלג

  .יִמָדְּב ָּדמֹו         
  ֲהִליָכה ּוְרֵוה ָךּתֹוָרְת ָּבֵאי לֶא ְךֵל

  .ִיְתרֹו ֶׁשל רֵּוָהִע לֹוִמַּמְק                        
  ָלנּו ֲאֶׁשר ַהְּמצּוָקה רֵאּוְב

  ַּתֲעֶלה                           
  .ְוַאֲהָבה ַטַחב ֵאזֹוב                           

  
  ׁשּורֹוֶתיָך ָרַׁשְפִּתי ָּבֵאׁש ִּכי

  יּוְבֵעיַנ
  ֶׁשֶמׁש ְצִריבֹות ַּכתֻמִּתינֶֹקת  ֶּבָהַלת

  -ָסִמיְך-ָעָׁשן ַמֲעלֹות ּבֹוֲערֹותְוִסיַגְריֹות 
  .ָהֲאֵפָלה ְמאּוַרת ִמּתֹוְך                                       

  ָךֶׁשְּל ַהִּׁשיר ֶאֶרץ ֶאל ְךֵל
  ֶׁשִּלי ַאְרִצי לֶא ַוֲאִני
  ָּדָבר ֵאין זּוָלֵתנּו ִּכי

   עֹוְינּות ִּפַּסת אֹוָתּה ִמְּלַבד                             
  ַעל                             
    .ִפיתְּכסּו ַלָּבה ַאְדַמת                             

  
של שכונת העוני , ר ואדי סאליבאזוגדלה בעיר התחתית ב. 1951ילידת חיפה  -רחל פורמן אלבז 
היתה מקורבת לחוגי אינטלקטואלים ויוצרים , עוד בהיותה תלמידת תיכון. 50- חיפה בשנות ה

שבעריכת המשורר סמיח " כל אל ערב"מקצת משיריה תורגמו לערבית וראו אור במוסף . ערבים
פרסמה עד כה . ים עסקה בקולנוע ושיחקה במספר סרטים ישראל70- בתחילת שנות ה. אל קאסם

  . ספרי שירה3
  

  

  יעקב ברזילי

  מי שלא אהב
 ,ִמי ֶׁשֵעיָניו ְּכבּויֹות

 .ִמְתַּפֵּיס ִעם ַהּקֹולֹות
 ,ִמי ֶׁשָאְזָניו ֲעֵרלֹות
 .ִמְתַאֵהב ַּבַּמְראֹות

 ִמי ֶׁשּלֹא ָאַהב ֵמעֹודֹו
  .ָּכמֹוהּו ְּכִמי ֶׁשּלֹא נֹוַלד  



 
6

  עודד פלד

  שני שירים

  
  

  םהנה ימים באי
  לגיורא לשם                   

  
  ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים

  ַהְּׁשֵלָוה, ְוִיְרֶאה ַעְבְּדָך ִּביִפי ָהָאֶרץ ַהְּיֻרָּקה
  ּבֹוֲאָכה ִׁשְלֵהי חֶֹרף ְלֶפַתח ָאִביב ְּבַרַעם ִמְתַּגְלֵּגל

  ֵעת ֲעָרֶפל ְמרֹום ֶחְרמֹון ְיַכס ְוֶׁשֶמׁש ִחֵּור
  ֲעֵלי ִּכֶּנֶרת ִיְתַהַּלְך

  
  ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְוָיבֹוא ַעְבְּדָך ַׁשֲעֵרי

  ֵלָבב-ֶחְמַּדת, מּוָאָרה, ַּתָּמה: ָאֶרץ ֻמְבַטַחת
  ָׁשם ְּתִפַּלת ָּדִוד ִיָּׂשא ֵעיָניו ֶאל ֶהָהִרים

  
  :ֶעְזִרי ֵמִעם ֲאדָֹני עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ'

  'ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך ַאל ָינּום ׁשְֹמֶרָך
  :דָֹני ִצְּלָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָךֲא'

  יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש לא ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח ַּבַּלְיָלה
  ִיְׁשמֹר ֶאת ַנְפֶׁשָך, ֲאדָֹני ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל ַרע

  ':ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם-ֲאדָֹני ִיְׁשָמר
 

  
  
  
  
  

  

  שרית שץ

  צחוק-בת
 ִאיׁש ֶאָחד ָהָיה ְוָעַזב

  .ַּפַעם ְלַהְצִחיק אֹותֹו-ִלי ֶׁשִהְצַלְחִּתי ֵאיִמְּב
 הּוא ָנַתן ִלי אֹוִתי

 ְוִהְׁשִאיר ַאֲחָריו ֵריַח ֶׁשל
 ,ְׂשֵדה ָּבְטִנים ּוַמֵּסָכה ֵמִעַּסת ְנַיר ִעּתֹון

 ַחד ִמְּנָחִׁשים ַּפ
  .ְוֶעֶצב ָסגּור ְּבֻקְפָסה ֶׁשל ֻסָּכִרּיֹות

  
 -ַרד ִאיׁש ֶאָחד ֵמת ְּכֶׁשַהֶּגֶׁשם ָי

 ֶאת ַהְּצחֹוק ֶׁשָּקַבר ּבֹו
  .הּוא ִהְׁשִאיר ִלי

  

 

  ְּכחום היום

  
ְּבָחֵצר ֲאחֹוִרית, ְּכחֹם ַהּיֹום  

,ְּכַנֲעִני ְּבֶעְלפֹון ָצֳהַרִים ׁשֹוֵכב  
.ַּתַחת ֵעץ ַאּלֹון, ַּבֵּצל  

  
,ָׁשעֹות ִלְפֵני, ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר  
ְזקֹף ְלַמְרֵאהָאְזֵני ִמְפָרׂש ִי  

 סּוִסים ַּגם ְסָיִחים ּדֹוֲהִרים
 ַּבִּמיׁשֹור ָהָרָחב ֵּבין 

,ַזְנְגִרָּיה ִלְכַפר ַהָּנִׂשיא-טּוָּבא  
 ָׁשם ֵעֶדר ִעִּזים ֶׁשֶלף ָקִציר 

ַקִיץ לֹוֵחְך ְוַנַער ָקטֹן-ְזהֹוב  
ְּתִפַּלת ִמְרֵעה : ָּבֶהן נֹוֵהג  

 ַׁשֲחִרית ְּברּוַח ַרֲעָנן
ם הּוא ְיַבְּקׁשּו ַעל ַנְפָׁשםֵאֶּלה ַּג  

  .ִּכי מֹוַתר ָאָדם ִמְּבֵהָמה ַאִין
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  יעקב שגיא

  לעוף, ללכת רגִלי

 , ֲאִני ַמְמִׁשיְך ְלהֹוִביל ֲעָדִרים, ַּבֵּלילֹות, ְלִעִּתים
 .ִנְׁשָּבִרים ֶאל ַהִּכֶּנֶרת ּפֹוֵרץ ֶּדֶרְך ְּבמֹוָרדֹות

 ַעת נֹוֵגׂש ְּבסּוָסִתי ַהְּמֻיַּז, ַמְצִמיד ְיֵרַכי
 .קֹוֵראת ַמְחְׁשבֹוַתי, מּוַדַעת ְלָכל ַּתְפִנית ֶׁשִּלי

 ,ְדרֹות ָהֶאֶבןַיַחד ָאנּו ַמְמִריִאים ֵמֵעֶבר ִּג
    אֹוֵחז ָּבֶרֶסן, ֲאִני קֹוֵפץ ִמן ָהֻאָּכף

 ָלֶלֶכת ַרְגִלי ַּבְּׁשִביל ַהָּתלּול                  
 ַלֲהדֹף ָּבָקר ְמָסֵרב, ֵמִניף ֶאת קֹוִלי

 . ּוַמֲחָלה ִמְתַּגֶּנֶבת        
 , ְמֻאָּבנֹות, ֲאִני ָחׁש ֶאת ַרְגַלי, ְּכֶׁשֲאִני ִמְתעֹוֵרר ִמְּׁשָנִתי
 .ְמָסְרבֹות ָלֵערּות ֶׁשִּבי

 לֹוֲעִגים, ָמֵלא ִּפּיֹות ָּדִגים ְמַלֲהִגים, ָקפּוא, ֲאַגםְּכמֹו ָצַלְלִּתי ַל
 .ַעל חֶֹסר ַהְּיכֶֹלת ֶׁשִּלי

 ֵדַע ֶׁשֲאִני עֹוֵבר ֲהָסָבהֲאִני יֹו
  ְוִאם ֲאִני לֹא יֹוֵדַע ָלֶלֶכת ָעַלי ִלְמצֹא ִלי ַּתְחִליף

 .ּוְלַהְמִריא                                  
 , יֹוֵתר ִמָּכל ֲאִני רֹוֶצה ָלעּוף
  ,ּדֹוֶאה ַעל ְּפֵני ֶקֶׁשת ַהָּׁשַמִים

 ִּכְנגּוַע ִּכּׁשּוףָהרּוַח ְּבָפַני ַוֲאִני צֹוֵעק ֶאל ַעְצִמי 
 ,"ֲאִני יֹוֵדַע ָלעּוף"

 ֵאינֹו ִעְנָיִני ', ְלַמָּטה'ְוָכל ַמה ֶּׁשּקֹוֶרה ָׁשם 
 ר ָׁשםּגּוִפי ַהְּתאֹום נֹוַת

 .לֹא ֲאִני
 "ֲאִני יֹוֵדַע ָלעּוף"

  .ְּבֶעֶצם לֹא ָׁשַכְחִּתי ַאף ַּפַעם
  
  

 י יהורם בן מאיר'פיצ

  ַהַּקָּסם יֹוָתם

 ַּבֵּלָבב עֹוד ָּכל
 ִמן ִיַּתם לֹא ַּתם לֹא ְּפִניָמה
  ֶׁשלַהַּקָּסם יֹוָתם ָהָאֶרץ
  ,ַהָּתם, ַהֶּזה ַהֶּיֶלד ְיֵהא, ק'קֹוְרָצ
 ִּבְלִּתי ָעָנןְּב זֹוֵהר ַּפס ַעל נֹוֵהר נֹוֵסק
 ּפֹוֵסקק 'יק ָצ'ִצ, סִנְתָּפ

      ִיָּפֵסק ִמָּיד ְיִרי ַהָּקָסאם ִמֵּבית
 ְׂשֵדרֹות  ֶאלָחנּון
  קֹוְרִאים ּדֹורֹות קֹוֵראֶיֶלד 
  ְיָלִדים ֵריִסְפ

  ָׂשָטן ִנְבָראעֹוד לֹא 
 ִקְסמֹוסֹוד  ָיֵפר ֲאֶׁשר

  ָחנּון ְוהּוא, ַאְך ְמחֹוָנן, נּון'ְח ְמַעט, ָקָטןֶׁשל ֶיֶלד 
  ִמֶּזה ָאבֹות וֹוןֲע ְיַכֵּפר
  .ְיָלִדים ְמַסֵּפר, ָׂשמֹו .ְׁשמֹו לֹו ָקָרא: ּוִמֶּזה
 ,ֱאלִֹהי ְיָלִדים ְמַחֵּנְך
 ַעל ֶקֶסם ְלַהֵּלְך
 ָהָאֶרץ
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  עמי-דודי בן

  ַסָּתת ִׁשיר ֶשל ְּתַלת

I  

  ַאְבִנּיּות ִלְכּתֹב   .ָּכְך
   ַהִּׁשיר ַלְחצֹותִעם 

   ֶשל    ִּבְתַואיִּבְׂשִחָּיה
    ֶּגֶׁשרַּפַעם ִיְהֶיה   ֶאְפָׁשר
   .ַהְּזַמן ֶׁשל ָהִאֵּלם ִמִּצּדֹו ָלבֹוא

  
   ֵׁשם ָאָדםִמַּקְצוֹות ַמָּבָטם ַהְּפִריִכים ֲחלֹוִמי ַאְנֵׁשי

  ְּמדּוָרהַל ִמָּסִביב ֲהָזָיה יֹוָמם ֶאת חֹוְתִמים
    ֲאבֹוַתי  ִאּמֹוַתי

   ֶׁשִליְוֶלֶקט ַצִיד ַאְנֵׁשי          
  ֶלֱאהֹב ָאֲהבּו   ִּבְׁשָנָתם ָחְלמּו
  . ִּפְריֹון ֶרֶחם ְלֵביתְּתׁשּוָקָתם ִלְמזֹג

  ַּגם ָאז 
   ָיָפה ַׁשֶּלֶכת ַרק ָּבִנים ֵאין ֲאָהֵבי
   ָעָפר     ַהְּזָרִעים ְלַצד

  . ָּדםְכֵליּוֵּבין ְּכֵלי צֹר 
  

   ֲאַׁשֵּלַח ְלָאחֹור ַמָּבט
  ָהֶאֶבן   ַהֶּזַרע ְלֶמֶׁשְך
     ַהְּבָׂשִרים ְרַקב ֵמֵעֶבר   ְּבֶעֶצם

  ַּתֲאָוה     
  .ְלָפַני ָעְרָּפם ֶאת ִלְלּכֹד

  
II  

 ְּבַמְטמֹון ְמֻׂשְרָטט ִחּתּוְך ַלַהב
   ִזְכרֹונֹות  

   ָמֳאָרְך  ַחד   ָקֶׁשה
   ֶאְפָׁשר
   ַהֵּיֶצר    ַּבחֶֹמרם  ַּגזֹוֵכר
  ָׁשָלל לֹוֵקַח ָוֶקֶרן ִמֶּסַלע
   ַהְּגִמיָׁשה ַּבְּׁשִנּיּות
  .ַהּמּוֶנֶפת ַהָּיד ְלֶהֶרף ַהֶּׁשֶכם ִמֶּמַתח

  
   .ַמֵּקבֵעץ ַעל    ַהְך
   ֶׁשֻּסַּתת ַמְחָׁשבֹות ַהַּגְרִעין ִּפַּנת ַעל   ָּכְך

   ַמָּקבֹות   ַקְׁשיּות ֶׁשל ַמְחָׁשבֹות
   ַהֶּמִׁשי עֹור   ָּקבֹותַמ

  .ַהֶּבַקע ַהַחד                 
   ֶאֶבןַיְרֵכי ִמֵּבין נֹוֶלֶדת ַהַּכַּפִים ְּתבּוַנת
   - ַּבַהִּציִרים ַמְכאֹוב

  ?ֵּכיַצד-                     
   ַּבִּמְדָּברָצֵמא ִּתְרֶאיָנה לֹא ַהָּדִגים ֵעיֵני
  .ַמִיםּו  ְרא:לֹוֲחׁשֹותַרק ְּבִלי קֹול    

צויר בבלגיה על פי צילום המחבר       



  
  .ָּכְך

   .ְוִׁשירֹו ַּבּצֹר ִּבּקּוַע
  .ְּבַכִּפי ְלָהִבים ַהִּנְלָּכד ַהְּמֻדָּיק ֶחְדַות ֶאת ָאִׁשירֵאיְך 

  
III  

  .ָלַדַעת
   ְנִׁשיַקת ִמְרָקם

   .ּבֹוא ַעד ַהְּׂשָפַתִים ְנִׁשיַכת         
   ְּפִנים ֶאת ָלַדַעת
  .ַהִּׁשיר ֵלב   ָנִׁשּיּות   צֹרֶאֶבן 
   ְיָצִרים

   צֹר ֶׁשֻהַּתז חֹד ֶאל ֻאָּמן ָיד    
   ְּכִפְטָמה

  ֶאְצַּבע ְקֵצה ְּבָכִרית ְזִהיָרה ְלִטיָפה   
  .ַצִיד ֶאל ְּכֶׁשָּבַגְרנּו ָאז ְּכמֹו

  
)ראש חץ ( צֹר מאבן חֹד   ְלהֹוִליד ְוָקׁשֹות ָהְרִגיׁשֹות ַהְּלִחיׁשֹות ַאֵּיה

  ְוׁשֹוֶנה ַאֵחר יֹום ִיְבְצעּו ַהִּנְמָסרֵאיְך טּוֵרי 
                                           .ְוָנכֹון  ְמֻסָּתת

  
   ַהר ִסְדֵקי ַאּלֹוִנים ָׁשָרַׁשיֵּבין 

  ַהַּגל ִעם ְמַצְּוִחים    ַהְּׁשָחִפים
         ַהַּסָּתת

  .ָּבֶאֶבן ִמְתַרֶּגֶׁשת            ְּתִפָּלתֹו
  

   הְטהֹוָר ַאְבִנּיּות ְלַגּלֹות ָּתר ֲאִני ֶאְפָׁשר
   ַהָּגִביׁשֶאל ְסִריֵגי 
   ֲעִדיִנים            
  .ָאָדם ְלַלַהב ְלַבֵּקַע            

  
  

 .ספר בעריכה, "אבן ואהבות אחרות"מתוך 
 

  .   כדוגמת הכלים הפרהיסטוריים- על פי רוב אבן צור - כלי אבן ַסָּתת:  במקצועודודי בן עמי
. ְּכָתבם אלה ששימשו לאורך תולדות האדם בטרם ה, הן הטכנולוגיות בהן הוא משתמש והן כליו

בין עיסוקיו שותפות במחקר המנסה לבחון אמינות שיטות וכלים אלה באמצעות השוואה מדויקת 
" מוזיאונים לתולדות המדע"ב, בין השאר, עבודותיו מוצגות. וכן את דרכי השימוש בכלים

בטוקיו ובעשרות " מוזיאון המדע"ב, קיוטוב" מוזיאון לתולדות אמנות יפן"ב, בהרווארד ובניו יורק
הדריך והנחה סדנאות בתחום זה לקהלים שונים מתלמידים . אוספים לימודיים אוניברסיטאיים
 .לומד ומלמד גם נושאי אמנות פרהיסטורית וראשית הכתב. צעירים ועד לארכיאולוגים חוקרים

  
 
.  
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  יודית שחר

  ,  ׁשּוב ָקָמה ִמִּמָּטִתי ִלְכּתֹב ְלָךֲאִני
  , ְללֹא ָּפִניםִאיׁש

   ַהִּסּבֹות ַהּגֹוְרמֹות ִלי ְמַעּטֹות
  ,ַהּיֹום ִמִּמָּטִתי ְּבֶאְמַצע ָלקּום
   ַהְּיָלִדים ְמַהְדֲהִדים ְּברֹאִׁשי קֹולֹות
   ִמֶּמְרַחִּקיםַמִּגיִעים

   ׁשֹוַמַעת ָרָעב ּוַפַחדֲאִני
  .ַמֲעֶנה ֶׁשּנֹוְתרּו ְללֹא ּוְׁשֵאלֹות

   ָהֲעבֹוָדה ָׁשְלחּו אֹוִתי ְלעֹוד ַּכתְּבִלְׁש
  ֶחְׁשּבֹונֹות ֶׁשּלֹא ְּתַכֶּסה ֶאת ִמְׂשָרה
  , ַהּקֹוֵדםַהחֶֹדׁש
  ֵנאֹון ַיְכִניסּו אֹוִתי ְלאּוַלם ׁשּוב
  ֶׁשְּכמֹוִתי ְּבָנִׁשים ְמֻרָּצף
   ָׁשעֹות ְּביֹוםֵּתַׁשע

  . ֶׁשֶקל ָׁשָעהֶעְׂשִרים
   

  ָּבֶהםַחִּיים  ּכֹוֶתֶבת ְלָך ַעל ֲאִני
   ִנְמֶּדֶדת ַעל ִּפי ָהַאֲהָבה
   ַהְּיֵרַכִים ֶהֵּקף

  ,ַהָּׁשַדִים ּוְזִקיפּוָתם ֶׁשל ּומּוָצקּוָתם
  ַמְקִריִנים ְּכִביֵׁשי ַאְסַפְלט ֵמַעל
   ֵלְיֶזר סּוֶּפר מֹוֶדלָמַסֵּכי
   ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ִעם ְּפֵני ְּבנֹות
   ֻמְרָעב ְוגּוף ֶׁשל ֶיֶלד ַמְלָאְך

   ְלדֹור ָׁשֵלם ֶׁשל ָנִׁשים ֶׁשּגֹוְרמֹות
  , ֶאת ַעְצָמןְלַתֵעב
  ,ִמְתַּכִּלים ֶׁשל ְנעּוִרים ִּבְלִּתי ַפְנַטְזָיה
   ְמַנָּסה ִלְתחֹב ֶאת ְיֵרַכי ְּכֶׁשֲאִני

   ֲאִני ְלזּוג ִמְכָנַסִים  ַהִּמְתַעְּגלֹות
  .ִּכָּׁשלֹון עֹוד ְצִריָבה ֶׁשל ָחָׁשה

  

  ֲאָנִׁשים חֹוְזִרים   ֶׁשִּלי ָּבִעיר
   ַּבֲחֵׁשָכה ִלְפּגּׁש ְיָלִדים ֶנְחָּפִזים
   ֵאיְך ְמַדְּבִרים ְוֶאת ֶׁשָּׁשְכחּו
   ְלַחֵּמם  ֶׁשל ִחּבּוקַטֲעמֹו

  ֲארּוָחה מּוָכָנה מּול ָמַסֵּכי 
   ֶׁשְּמַהְבֲהִבים ִקְטֵעי ִּפְרסֹומֹות ֶטֶלִויְזָיה
   , ָלְרחֹובֹות ַהְּנטּוִׁשיםזֹוֲעקֹות
  .  ְוִנְמַׁשל ַלַחִּיים ַהּטֹוִביםָמָׁשל
  ,ְמִהיִריםַהְּכִביִׁשים ,  ָמִהירָהאֶֹכל

   ְקָצִרים ַהִּנּׂשּוִאים
  , ִמְזַּדְּמִניםְוַהְּיָחִסים

   
  ,ִמָּכאן ְּכָבר ֲאִני ְיכֹוָלה ָלֶלֶכת ְלָאן
  . ְללֹא ָּפִניםִאיׁש
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  יעקב יעקב

  שלושה שירים

  םרושליית ב
  

  ִמְּפֵני ִנַּגף ָהאֹור ֶאתָרִאיִתי 
  ַהְּׁשחֹרֹות ֵעיַנִיְך אֹור
  ְוֶהָחרּוב ַהָּכסּוף ַהַּזִית ְוֵעץ

  ְוַכְרֶמל ִמַּיַער ּפֹוְרִׁשים
  ַהַּדָּקה ַּתְבִניֵתְך ֵחן ִלְׁשקֹד
  ִעֵּור ֲחֵצרֹות ִּכְמַנֵּגן ָעַלי ֶׁשִּנְדֶמה ֲאִני

  ַהּמֹר ְּבַהר ָהעֹוֶלה
  ָׁשַדִיְך ֵּבין ִמיֲחלֹו ְלָהִלין ִּבַּקְׁשִּתי
  ְּבָדִמים ָּדִמים ָּבְך ְלַהִּגיר
  ֵעיַנִיְך אֶֹפל ַעד ָלבֹוא
  ׁשֹוְקטֹות ָזָהב ִּדְמעֹות ֶחְמַּדת
  ְּבַקְרָניו ַהֶּנֱאָחז ָהַאִיל ִלְהיֹות
   ַהְּׁשחָֹרה ַׂשְלָמֵתְך ִּבְסַבְך

  
  
  
  יבת ריותיא וה
  

  ְּגדֹוָלה ַּבת ִליֵיׁש 
  ְּגדֹולֹות ֵעיֶניָה
  ַּבַחּלֹון ֵעץ ָלּה ְוֵיׁש

  ִלי ָאְמָרה ּוַפַעם
  ַּבַחּלֹוִני ָהֵעץ ֶאת ְרֵאה ַאָּבא
  ֵעִצים ִּבי הֹוְלִכים ּוֵמָאז
  ָאִביָה יֹוֵתר ַוֲאִני ִּבִּתי יֹוֵתר ְוִהיא

  
  

  היםאלת אהב

  ַהַּמִים ַעל ָהַלְךֵיׁשּו 
  ִמִּמְגָּדל ַהּזֹוָנה ִמְרָים ַאֲהַבת ִּכי

  ַמְעָלה ַמְעָלה אֹותֹו הכניפה
  ַהַּמִים ְּבתֹוְך ֲאחּוִזים ָׁשַקְענּו ַוֲאִני ַאְּת

  ְּבַאֲהָבה ְלִהַּטֵהר
  ֵמַאֲהָבָתּה ָרַחק ֵעת ִנְצַלב ֵיׁשּו
  ֱאלִֹהים ַאֲהַבת ֶאת ִּבֵּקׁש ִּכי
  ַהּגֹוָרל ִמן ַסְרנּו ָאנּו
  ַּבֵחְטא ָּדַבְקנּו ִּכי
  ָקמֹות ִׁשֳּבִלים ָהִיינּו ִּכי
  ֱאלִֹהים ֵמַאֲהַבת ַחְקנּוָר ִּכי

  ֶׁשהֹוֶרֶגת

 1942-נולד ב.עורך, סופר, משורר - יעקב, יעקב
  .1951-עלה לארץ ב, בעיראק

   לעובדי הוראהפרהסת בוגר מכללה למורים ובי
  מ ראש"מ, ת ספרמנהל בי, שימש מחנך, בכירים

  ר" סגן יויועץ פרלמנטרי של, המועצה מבשרת ציון
  שר העבודה, יועץ השר לאיכות הסביבה, הכנסת

   את אגף התרבות ניהל. והרווחה והשר לביטחון פנים
   משמש כיום כממונה על המחלקה. בעיריית ירושלים

. להשכלת מבוגרים והאוניברסיטה העממית בירושלים
פעיל בגופי . חבר הוועד המרכזי של אגודת הסופרים

  ".ההתחדשות"העת  עורך כתב. תרבות שונים
מחקרים על תרבות העדה הקורדית , פרסם שירה

, שיריו תורגמו לרוסית. וחוברות על העבודה בכנסת
 .הגיש וערך תכניות רדיו; גרמנית ואנגלית, צרפתית

  .נשוי ואב לחמישה ילדים
 



  זאב-איליה בר

                                      )ואלס ִאִּטי( *תקץ הפלאו
  

 ָּפַני ָיבֹוא ָהרּוַח-ַעל
  . ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות

  ְׁשאֹון ַהָּנָהר  ְּבַתְהּפּוכֹות ַמְראֹות
  ,ֵיָעֵלב ַהַּמָּבט

  ל ִמְׁשְּבֵרי ַיֲחמֹק ִעם ָעֶלה רֹוֵעד ֶא
  -ַמִים ְזִעיִרים

  ּוְכָבר ְמנּוַחת ַהּלֹוֵחם 
  .נֹוֶקֶמת ַּבַּנְרִקיִסים **ְוֵהד

  
  מּול ְׁשִקיעֹות ְסמּוקֹות ִנְרקֹד ַיְחָדיו

  ְואּוַלי ַנֲעֶלה ִּבְסָעָרה ֶאל 
  .ְוַיֲחלֹף ַהָּבָׂשר ִׁשְבַעת ְצִעיִפים 

  -ֶאְפָׁשר ִלְדחֹק ֶאת ַהֵּקץ
  ְּמֻסְחָרר ּוַבַּמְעָּגל ַה
   ֵהיָכן ַהּסֹוף לֹא ֵנַדע
     ַהַהְתָחָלה                      
  ,             סֹוֵפי ְׁשִקיעֹות ּוִמּמּול

  .ַאֲהָבה ֲחָדָׁשה ַמְמִּתיָנה ְלַמר ּגֹוָרָלּה
  

  .ְמֻיָּלל ָהִרּקּוד ַהּמּוָזר
  .ֵקץ ַלֵּלילֹות ְוַלִּנְמָלִטים

 גיורא פישר  
  ַרק ַהֶּנֶפׁש ְרֵעָבה

   בזמן האחרון
   
  

  נכתב בעקבות שירו של ליאונרד כהן  לּוחֹות ֶטְקטֹוִנּיים ְּפִעיִלים ִּבי
  ""Dance me to the end of love  .ַּבְּזַמן ָהַאֲחרֹון

  ִּכנּוי ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח *  קֹוָמִתי ָזָזה ְלִכּוּון ָהֲאָדָמה
  הנימפה שנקמה בנרקיסוס ,)echo( הד**  .ְוֵעיַני ַלִּכּוּון ֶהָהפּוְך

    ים ִהְבַחְנִּתיַּבִּסָּמִנ
  ְּכֶׁשִּקַּצְרִּתי ִמְכָנס ְּבֶרַבע ִקּפּול

  ּוְכֶׁשָרִאיִתי ֶׁשֵאיִני ַמְבִחין ַּבְּפָרִטים
  ַאְך ַהְּתמּוָנה ַהִּנְצֵּפית

  . ְרָחָבה יֹוֵתר
  

  ֲאִני ַמְתִחיל ְלַחְׁשֵּבן
  ָמַתי ַיִּגיעּו ַהּלּוחֹות ְלַיֲעָדם

  ָמַתי ִּתְרַעד ָהֲאָדָמה
  .ַאֲחרֹוןַּבְּזַמן ָה

  
  ך בתיכון האזורי "מורה לתנ - גיורא פישר

  .טוביה וחקלאי במושב אביגדור-באר
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  מנחם פאלק

  שלושה אחוזים

  ְּדרֹום ָצְרַפת,  ַהַּיִין ֶׁשִּבְמחֹוז ַׁשְמֵּפִייןְּבַמְרְּתֵפי
  רְּבַלחּות ְמֻתְכֶנֶנת ּוְבחֹם ְמֻבָּק

  ּבֹוְרִחים ִמּתֹוְך ָחִבּיֹות ָהֵעץ ַהְּמֻיָחדֹות
  ְׁשלֹוָׁשה ֲאחּוִזים ֶׁשל ַיִין ְמֻׁשָּבח

  .ַׁשְמַּפְנָיה ְמקֹוִמית
  

  ְׁשלֹוָׁשה ֲאחּוִזים עֹוִלים ֶאל ָהֲאִויר, ָאֵכן
  ּוַמִּגיִעים ְלִפּיֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַמְלָאִכים

  ֶׁשּסֹוְבִבים ֵמַעל ַלַּמְרְּתִפים
  .ְּבֶהְתֵאם ְלִסּדּור ָקבּוַע, ּתֹורְלִפי ַה

  
  .ָּכְך ַהַּמְלָאִכים יֹוְצִאים ַלֶּדֶרְך-ַאַחר

  .ׁשֹוְטִרים לֹא ַיַעְצרּו אֹוָתם
  "ְּכֶׁשּׁשֹוִתים לֹא נֹוֲהִגים"ָׁשם ַהִּמְנָהג 
  .לֹא ְמֻיָּׂשם

  
  ַּבַּמְסלּוִלים ַהְּׁשֵמיִמִּיים ְמַרֲחִפים

  ,ְללֹא ׁשּום ַהְׁשָּגָחה
  ַהְּמַעֵּגל ִניֹוֹו ָהיּו ֶאָחיו ֶׁשל חְּכמ

  .ף ַלְּמִסָּבהּוְמַחְּפִׂשים ֻׁשָּת
  

  ַהְּמֻכָּנִפים ַהְּלָבִנים ֵאיָנם זֹוְכִרים
  ְּבאֹוָתם ָהְרָגִעים

  ַּקְרַקעַּבָזה ּוֶׁשְּבֵני ָאָדם ַרְגָלם ֲאח
  ְולֹא זֹוִכים ַאף לֹא ַּבֲאחּוז ֶאָחד ֶׁשל ֲהָקָלה

  ֶדת ֶׁשל נֹוֵזל ַהִּׁשְכָחהלֹא ְּבכֹוס ּבֹוֶד
  ְּגָוִנים ְקרֹוִבים, ָלָבן, ָאדֹם
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   ָהעֹוָלם ֵּבֵרְך אֹוָתםּוֶמֶלְך
  ַרק ְּבִזָּכרֹון ֶסֶלְקִטיִבי

  .לֹא ֻמְׁשָלם, טֹוב ָּפחֹות, ַעְכָׁשו, ֶׁשל ָּכאן
  ,ִּבְׁשַעת ַהְּמנּוָחה, ִעם ַהְּזִריָחה

  ,ִעם ּבֹוא ַהֲחַמְרמֶֹרת
  רֹון ַהְּתרּופֹותֲאָאִכים ַלִיְפנּו ַהַּמְל

  ,ִיְּקחּו ַּכּדּור ֵׁשָנה, ָיִקיאּו
   ַהּבֶֹקר ַהְּמֻאָחרֹות ָיקּומּו ׁשּובְׁשעֹות ְוַרק ִלְקַראת

  ַלְחזֹר ֶאל ַהַּמְרְּתִפים
  .ֲאֶׁשר ִּבְדרֹום ָצְרַפת

מיקי עמית :המאייר  



  רנה לי 

  על קוצר

  מעין דיוקן עצמי

  -ר ְנִׁשיָמה ַעל קֶֹצר ָיִדי ַעְכָׁשיו נֹוָסף ַּגם קֶֹצ
  ֶׁשּלֹא ְלַדֵּבר ַעל ַהַחִּיים 

  .ַההֹוְלִכים ּוִמְתַקְּצִרים ִּבְׁשָעָטה ְממֹוֶטֶטת
  ,ִמַּפַעם ְלַפַעם, ֵּבין ְּפִעימֹות ַהֵּלב ַהֶנֱחָלׁשות

  -ֲאִני ָחָׁשה ַּבֲחָׁשׁש ֵּכיַצד ֲאִני ִמְתַמֶעֶטת 
  

"  ,"ָין ַיֲחִסיַרק ִעְנ, ָּגבֹוַּה אֹו ָנמּוְך, ָקָצר אֹו ָארְֹך
  ְּכֶׁשֶּפַתע ִהְגַּבְהִּתי ִמָּכל ֲחֵברֹוַתי, ָאז, ָנַהג ְלַנֲחֵמִני ָאִבי

  ָנָדה ְׁשחּוָחה-ָנָעה, ִלְהיֹות ִמין ָיֵען ְמֻגֶּׁשֶמת ָּכזֹאת
  )ֵאיְך ָלעּוף ְּכָבר ָׁשְכָחה(

  ִרים ַקִּלילֹות ְמַצְּיצֹות ְּבִרָּנהִּבְקַהל ִצֳּפ
     -ַׂשְלָמה ְּבֵמיַטב ָהָאְפָנה עֹוטֹות ְּפלּוָמה ְּכ

  
  -בֹוָהה ֲאִני ִאָּׁשה ְּג

(  )ַאף ִּכי ִׁשעּור קֹוָמָתּה עֹוד ָׁשנּוי ְּבַמְחלֶֹקת
  ֶׁשִּנְמְּתָחה ִמּכָֹחּה ֶׁשל ֵאיזֹו ַהְבָטָחה

  .ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם לֹא ִנְתַמְּמָׁשה
  ֲאִני ִאָּׁשה ֶׁשַהֶּנֶתק ִהִּפיל ֲחָלִלים ְּבתֹוָכּה

  .בֹוָהה ֶׁשרּוָחּה ְנמּוָכהה ְּגִאָּׁש
  

  , ַרְגַלי ָהֲאֻרּכֹות ַּגם ֵהן ְּבקֶֹצר ָיד לֹוקֹות
  .לֹא ִהְרִחיקּו ֶלֶכת

  , כּופֹות הֹוֶלֶכתֲאָבל ְלִאּבּוד ֲאִני ַדְוָקא ְּת
  ְמנּוָחה-ְּבִיחּוד ֵעת ֲאבֹוֵסס ַחְסַרת

  .ְּבבֹץ ֶׁשל ִהּסּוִסים ֵּבין ַמֲעֶׂשה ַלֲהָלָכה
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  -ל קֶֹצר ָיִדי ַעְכָׁשיו נֹוָסף ַּגם קֶֹצר ְנִׁשיָמה ַע
  .עֹוד ָצָרה ִלְצרֹר ַּבְּנָׁשָמה

  ֶׁשּלֹא ְלַדֵּבר ַעל ַהְּזַמן ֶׁשּנֹוָתר
  ֶזה ַהְּזַמן ֶׁשִּמַּדק ְלַדק הֹוֵלְך ְוַדק

  הֹוֵלך ְוִנְקָצר
  -ְוַצר 

  
  .ֶזה ַהְּזַמן ֶׁשָהַפְך ִלי ִמָּיִדיד ְלַצר

  

היוצא למסע   

 ְוַהְּסִפיָנה ָׁשָטה

  ,  ַהִהְסַּתְּברּות ֶׁשְּבַאְּפִריל ַהֶּזה ְנַסֵּיד
  אּוַלי   

 ַהַּמָּדף  ֲאִני רֹוֶצה ְלַפֵּיס ֶאת ִסְפֵרי  ַהַּמָּסע  ַעל
  ְוִלְהיֹות ָלֶהם 
  , ַהְּׁשחֹוָרה ֶׁשל ַּגְבִרילֹו ְּפִריְנִציּפ-ְלֶפֶסל ַהָּיד

   ֶאְקָּדח  ֶׁשִּב ְׁש ֵּת י   ְי ִר ּי ֹו ת
ִהְצִליַח ַלֲהרֹג ְׁשמֹוָנה ָוֵחִצי ִמיְליֹון ְוִלְפצַֹע ִׁשְבָעה 

  ! ָעָׂשר
   

   ַהֶּזה ַעל ַהִּקיר  ַהָּטִרי  ַּבָּירֹק ַהְּמֻסָּים
  ִנְתֶלה אֹוָתנּו  ְּבַגֵּני  ֶוְרַסאי  

  קֹוְפִאים ַּבְּזַמן
 

 

כיהנה במשך  .וחוקרת, סופרת, משוררת -רנה לי
שברשת ' קווינס קולגשנים כפרופסור לעברית ב

פרסומיה . יורק-האוניברסיטה העירונית של ניו
ל והן הן בישרא,  בעברית באנגלית-הרבים 
 ,אנתולוגיות, גאזינים ראו אור במ-הברית -בארצות

 11פרסמה  .עט שונים-מוספים ספרותיים וכתבי
:  כל דבריה בדפוס מופיעים בשם הספרותי.ספרים
 .רנה לי



 

 יוסי גמזו
 

...ֵיש ָאָדם אֹוֵמר ִשירֹו ְּבֶשֶקט  

 
צבי לּוז על שירת אברהם חלפי ' בעיקבות המונוגראפיה של פרופ  

  

 
  אין זיכרון לראשונים "–פסיקתו המפורסמת של הנוגה במשוררים 
  זוכה  –) א"י', קוהלת א" (וגם לאחרונים שיהיו לא יהיה להם זיכרון

  ץ של "ירעורים ופניות לבגלכמה ע, למזלנו, אצלנו בשנים האחרונות
   אלא פרי הבחנה במשקל אופנהשאינם פרי , הטעם הספרותי הטוב

  אם לנקוב , "נקודות"תופעה מבורכת זו צברה . ערך פואטיסגולי וב
  בלום -בספרה של רות קרטון, אך במעט מתוך הרבה עובדות בשטח

  בספרה , יוסף על זלדה-בספרה של חמוטל בר, מרים-על יוכבד בת
בספרו של אבנר הולצמן על אביגדור המאירי ,  חגית הלפרין על אלכסנדר פןשל

המונוגראפיה של צבי לוז על שירת . ובספרו של יגאל שוורץ על אהרון ראובני
-של ֶרה מתרחב וִמְתַּגֵּבַה ביקורתי אברהם חלפי מצרפת אף היא לֵבנה חשובה לִנדבך

לשולי המערכת , מסיבות שונות, צדק למי שנדחקו בחייהם-דין-ואלּואציה ועשיית
שזכתה עוד בחייה ליוקרה , זלדה ְלַמֵעט(הטעם של דורם -הספרותית וקונצנזוס

ואביגדור , למגירה-ולפופולאריות מוצדקות אך מפתיעות לאחר שנים של כתיבה
" בגיהינום של מטה"ו" השיגעון הגדול"המאירי שזכה לפירסום לא מועט עם הופעת 

  ).לפריפריהמכן -אך נדחק לאחר
  

בפרט עם הופעת כל אחד מקבצי , נכון שהרצנזיה הספרותית לא פסחה על חלפי
 הן של שירה –אך זכותו הגדולה של צבי לוז היא ַּבמיפוי הפנוראמי . שירתו

המודרנה של שנות (הדומינאנטי של מוריה ורבותיה " ור'מאז"זו על רקע ה" מינורית"
אלתרמן ועד -הזוהר של אסכולת שלונסקימימי , ארבעים למאה הקודמת-השלושים

תחום , של שירה ייחודית זו" תחום השבת"ב, והן כשלעצמה) שמיטת ההגמוניה
,  תימאטית–וזמן שימר בו מידת עקיבּות מפליאה -טעם-שלמרות תמורות

  .פילוסופית ופואטית
  

תכניה בזיקותיהם -חשיפת צמתי; שירית זו-שיחזורה ואיפיונה של עקיבות הגותית
-החמוש בכל כליו של אפאראט מחקרי, נלאה-הבלתי, העיקוב החרוץ; הדדיותה

שהוא , גיבור-האנטי ',אני העני' ההאנפין של גבורת-אחר גלגוליה רבי, טכסטואלי
כן של האדם -פי-על-גבורה הניכרת אף באף(השחקן המרכזי בשירת אברהם חלפי 

כולה היא -ם אל בוראו כלהמבין כי תפילת האד, ומאשליות של קירקגור-מֵאל-היתום
ועם זאת היא ביטוי , בעיסוק-במידבר לריפוי-קורא-משהו בין קול, שריקה ַּבחושך

 בכך מתמצית תרומתו הגדולה של – )אותנטי של כל נפש הֹוָגה-לאינסטינקט קיומי
זוהי גם הכרת . שמזמן היתה שירתו של חלפי ראויה לה, תרתי משמע, לוז להכרה

שלמרות , שתי הכרות(אבל גם הכרה בערכו השירי , שוררעולמו הרוחני של המ
, בעומקו ובהיקפו,  הרי שמחקרו שלו–מבקרים אחרים שעסקו בהן  שקדמו לו ללוז

  ).לעשות להן צדק, בקאליבר כזה, הוא ניסיון ראשון
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  תחושה "המשתית את ההיבט ההגותי של שירת חלפי על , למשל, שלא כדן מירון
שאין שום מציאות ' אני'כרה בוודאות הבלעדית של עולם ההמבוססת על ה, קיומית

  ואף , ועם זאת נאבקת היא על עיצוב זיקה הומאנית של זולת אנושי, בטוחה מלבדו



אתה -מעין דיאלוג אני, על יצירת קשר רליגיוזי עם אלוהות טראנסצנדנטאלית
 הוצאת, "שירים", ל שירת אברהם חלפיראה מבואו למהדורת הכינוס ש" (ּבּוֶּבִרי
שאלה "באידיאי של שירה זו -וקדה התימאטי רואה לוז את מ–) 1986, מ"הקבה

ואילו האני העני הוא , התהייה הגדולה על ֵישּותֹו או ֵאינּותֹו, הגדולה על האלוהים
עולם בלי ריבון ובלי :  היינו–" הוא מצבו של אדם באין לו אל המשיב לו, תוצאה

  .סטיכמעט בנוסח האכזיסטנציאלי, אב
  

, מיכאניסטית-על כל פרשנות שרירותית, בהתייחסו לשירת חלפי, עם זאת חולק לוז
מידרשו של - אם מבית–סדום של מישנה סדורה -הכולאת שירה פתוחה זו במיטת

כפי (של לייבניץ " תורת המונאדות"האכזיסטנציאליזם הסארטריאני ואם של 
, בשירת אברהם חלפי' אין'וה' יש'ה"יחיאל קדמי במסתו , למשל, לדעתו, שעשה

  ).ט"אביב תשמ, "עלי שיח"
  

, העולם, של האל(השֵלמּות המרובעת -הוא טַראּוַמת אי, כמובן, אך מה שנותר בעינו
מהן , של בעיות" עין המוקד"אשר בה רואה לוז את , )בפרט' אני'האדם בכלל וה

 אחידה השתיה של שירה-הטון הכללי ומראות, הפואטיקה, משתלשלים התימאטיקה
 לא נשתנו במרוצת חמישים שנות יצירה ואשר סייגּוה סיּוג שכמעט, ולכידה זו
שִמֶקֶצב , ולאסכולה-לדור-משירת עמיתיה, כבר מראשית כתיבתו של חלפי, מובהק

  .התוף שלהם נבדלו צעדיה יותר ויותר
  

ילדות -ביאליקאי של נופי-לאו דווקא במשמעם הגיאוגרפי(שתיה אלה -מראות
... אבן היתה שם: "ככתוב במסכת יומא ב ה, יסוד-כי אם יותר כאבן, חותם-מטביעי

: הוויות מונוכרומאטית-לשורת, לדעתו של לוז, מתקטלגים") ּוְשִתָּיה היתה נקראת
-הנמק בישימון, השר' אני'סּופה ובדידותו הקלאוסטרופובית של ה, צל, גשם, לילה

ולא בשירת חלפי ,  שזה וגם זה מהווים– מודרני-ונגל אּורּבאני'הבטון המנּוּכר או בג
, אם לנקוב בשתי דוגמאות ִמִּני רבות מאוד, למשל, כך. מטונימיה ָלעולם כולו, בלבד

שאף הוא משתייך (אלוהי הְּכַרְך  ,"ְּכַרִּכיֵאל"ו" פרחי הרע"פאריס של בודלר ב
  .של שלונסקי" אבני ּבֹוהּו"ב, )לפאריס

 
  " ְּכֵדי ְנקּוָדה ַאְלמֹוִניתֲאִני ְמַצְמֵצם ֶאת ַעְצִמי"

 
המבריחים כמעט הרמטית את עולמו הּכאּוב של ', אני'האל ובדידות ה-פני-ֶהְסֵּתר
, ְלָמֵעט אסופות המיבחר או הכינוס(שירתו -ניבטים כבר מעצם שמות קבצי, חלפי

 "שירי האני העני", )1938" ( מזווית אל זווית): "'וב' כרך א" שירים"ו "ישן וגם חדש"
ההולכים  ֵאיְנָּפָניו", )1962" (מול כוכבים ועפר", )1958" (כאלמונים בגשם",  )1951(

שירים מן הזמן "ו, )1974" (מאשפות ירים", )1970" (בצל כל מקום", )1966" (לקראתי
, קיומו-פניו הגובלים בהכרת אין-אין, "ֵאיְנְּפֵני האל"המטאפורה של ). 1984" (החשוך

צופה בשמיים תוך הטלת , ר שִאם להחיל היגד ביאליקאיהיא האקציה של משור
 של אקציהאך ל"). על השחיטה" ("אם יש בהם אל ואם לאל בהם נתיב"ספק כבד 

לוגית , נכון שמצבו של האדם: ברוח קאמי וברנר גם יחדריאקציה חלפי נוספת 
י יחיד אולם דווקא משום ֵאינּותֹו של האל יש סיכו. חסר כל תקווה הוא, וֶאמּפירית

וביתר ייחוד בפרקי (אף במיסטיקה היהודית .  הסיזיפיחיפושו –בלבד למימושו 
 נזקקים כוחות הקדושה דלעילא –גם אם היא ַחָּפה מאתיאיזם ופקפוק  -") הזוהר"
שַיֶּטה באמונתו וקיום מצוותיו את כפות : של ֱאנֹוש אנּוש ִדלתתא" אש המסייעת"ל

  . בעימּות יומיומי עם הסיטרא אחראהמאזניים לטובת הספירות העומדות
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  , "צימצום" עושה שירת חלפי למושג ה–למיסטיציזם , אם כי אירוני, ריפרּור עקיף
ה "שם הוא נתפס ככיוּוץ והגבלה באורו של הקב(פינה ּבקבלה הלוריאנית -שהוא אבן

  י "מה שניסה האר). כדי שיוכלו יצורי העולם הזה לסובלו ולקולטו מבלי לִהתּכלות



ובין קוסמוגוניה בה נברא " כבודו מלא עולם"הקדוש לגשר בו בין פנתיאיזם של 
 הופך –ממנו -פנוי-חלל-בחלל פנוי ממי שאין) הבורא עצמו-שאיננו ִמגּוף(היקום 

את ' אני העני'בה מצמצם ה ,סרקאסטית, נדיבּות מהּוּפכת-בשירת חלפי למחַות
 האדיש והאימפוטנטי לשבת על העולם-בכך מתאפשר לריבון... עצמו לטובת האל

/ ְּכֵדי ְנקּוָדה/ ֲאִני ְמַצְמֵצם ֶאת ַעְצִמי: "יכול בלי לשעות למצוקות האדם-תקן של כל
  ).90' עמ', ב" שירים" ("ֶשּלֹא ְלַהְטִריד ְּבגּוִפי ַמְלֻכּיֹות/ -ַאְלמֹוִנית 

  
ף השוא, זה של שירת עמיחי למשל, אנתרופוצנטרי-החילוני' אני'שלא כמו ה

רליגיוזי גם בלהט העידנא ,  אין חלפי הרליגיוזי–עד תום " להתלכלך בבעיות העולם"
-עֹוָלם לֹא ִאְכַּפִּתי : "מוחל לאלוהיו את אדישותו לגורל ברואיו, דריתחא האפיקורסי

  ).133' עמ, שם( ."לֹא ִאְכַּפִּתי ָּכל ָּכְך./אֹוְמִרים ִּכי ֱאלִֹהי ָּכל ָּכְך / - - -./ ֶוֱאלִֹהי ָּכל ָּכְך/ 
  

למציאות האל המסתיר את " לאו גאה"אותו , שלו" תפילות הכופר"משום כך גם 
לתפילה ולמיעּונה אל איזו כתובת ' אני'אין בהן כדי להפריך את זקיקּות ה, פניו ממנו

אך , בלי היגיון,  בלי סיכוי–מן הדין לבקשה , ֶשַאף אם אין כל תקווה, דיאוצנטרית
": מיתוס של סיזיפוס"כדברי קאמי ב, שאם לא כן. ּברּוחו של ּברנר –גם בלי ֵלאּות 

דווקא מתהום ". קיימת בעצם רק בעיה פילוסופית רצינית אחת והיא ההתאבדות"
בוקע אצל חלפי ) ל" תהילים ק–" ממעמקים קראתיך יה ("de profundis-יאושו של ה
על הצורך הזה כבר עמד . צורךגם , נוסף ְלעּובדה, בו האל הוא, המעלות-איזה שיר

היה זה הפילוסוף יעקב . קרדיט לא פחות מחלפי-הגות יהודי מקופח-בין השאר איש
מתוך דחף , שכתב כי האדם הוא בוראו של האל, )לא ַּבצורך, שכפר ָּבעּובדה(קלצקין 
בנוסח ּבּוֶּבר יש איפוא ' אתה-אני'ִּבמקום הדיאלוג . ולא להיפך, נפשי עמוק-קיומי

במרי . נשמע מול ֵחרשּותו של גֹודֹו לא שומע- יאוש מונולוגי של ֶּבֶקט לאאצל חלפי
אלמוני , אל עיוור:  גם מעניש וגם מאניש–את האל כשווה לו ' אני'אכזבתו מצייר ה

  .ואביון
  

יכולתו לברוא אבן שאין -אי(ַּכמיוחס לו , יכול-הלעג הילדותי על שאין אלוהים כל
אם : כאן ִמּכלל אקרובטיקה ספקולטיבית לזעם קודחעובר ) למשל, הוא יכול להרים

 ִממּוסרם נחּותכי אם דווקא , אין האל נעלה על ברואיו, ה"כזה הוא עולם הקב
/ ְנִמיכּוִתי/ ֲאָבל אּוַלי ָרָמה יֹוֵתר!/ ָהעֹוֵטר ֶאת ָהְרִקיִעים ָמה ָרם ִּכְסאֹו ֶשל: "וִמִסבלם

כי ִהֵּנה אם בודלר אומר ). 15' עמ', ב" שירים(" ,ֶפיָהֶשרֹאש ֻמֵּכה ֲחלֹום זֹוֵעק ִמֵּבין ְּכֵת
 –המלאך והחיה , שכולנו קרועים בלי הפסק ַּבמתח בין שני הקטבים בנשמת האדם

שאולי הוא , מן האל זהו מותר האדם, חלפי דווקא המתח הזה יתרון בו הרי שאצל
את מבארת ברוח ז). איננו מתלכלך בבעיות העולם(מתנסה אל מתנשא אבל איננו 
על פני כל חנוך תמותה כ-על שום מה הועדף בן, כידוע, חוכמת הנסתר היהודית

, דווקא משום שאדם מיטלטל בין יוצרו ובין יצרו: המלאכים לתפקידו של מטטרון
-גבורה אשר אין למוצאו בין שרפי-יש ַּבגובר על יצרו סוג, בין השמיימי והחייתי

קדושים תהיו כי קדוש אני ): "ב, ט"ויקרא י(בניגוד לאימפרטיב הקטגורי . עליון
שהרי מגע ידיו כאל , אדם-בן, "מענטש" נתבע כאן האל להיות –" אדוַני אלוהיכם
כמגעו של פיל , עולמו ביושר-אם מותר לשפוט את סדרי, הריהו, יחיד בעולמנו

/ ?אֹם ִלְרִסיִסיםַהִּנְשֶּבֶרת ִּפְת/ ַמה ַּמְרִגיָשה ַחְרִסיָנה: "ְמַצאי-חרסינה דחּוסת-בחנות
" שירים." ("ְּבָמקֹום ֶשָּתִשֹים/ ֶתֱאסֹף ְוָתִשֹים ְּבֵעת ֶשאֹוָתּה/ ֱהֵיה ֱאנֹוִשי ְוָזִהיר, ֱאלִֹהים

 כאותה –באורח מוזר ופאראדוכסאלי ממחיש לנו חלפי , הנה כך). 258' עמ', ב
הים  כי אילו היה אלו–" אין לב שלם כמו לב שבור"כי , אימרה חסידית קולעת

ֲאִני ּפֹוֶנה ./ ַּבְּנָצִחים/ יֹוֵשב ָשַמִים/ ָּכמֹוָך ֵאין ָרחֹוק: "אנושי היתה הבריאה נשכרת
  ).77' עמ, שם." (ִּכי ֵהם ֶשל ֶהָעָפר ַהֶּזה/ ָאָדם-ִמְּמָך ֶאל ְּבֵני
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  "טֹוב ִלי לֹא ִלְהיֹות יֹוֵדַע"
  

שבין האדם ) מה שווההבאת גורמים שונים לידי ר(אבל גם באותה ִניֶבַלאְצָיה  
-הוא איננו רוצה בשיוויון אל. של חלפי ִמתרצה או סולח' אני העני'ובוראו אין ה

ַאל ַּתְסִּתיר )/ ֵאין ָּכמֹוָך ֶיְשָך/ (ִאם ֶיְשָך: "אדם הפוטר את הבורא מחובותיו המוסריות
אנושיותו של ). 270' עמ', ב" שירים(" ."לֹא ֲאָבִנים/ ְּבֵני ָאָדם ְמַדְּבִרים ֵאֶליָך/ ָּפִנים

 בין הבדלהיא תביעה ל, בעולם" בית-בעל"האדם אינה קריטריון לחובות האל כ
בניגוד קוטבי לספר איוב בו תולה מחברו את אשמת תיסכולי הגיבור . הנורמות

,  שם-" לכן ִהגדתי ולא אבין נפלאות ממני ולא אדע("המשיג האנושי -בקוצר כוח
אף לולא , שעצם מעשיו, ַּבּבורא עצמו  -' אני'י התולה חלפי את אשמת יסור )ב"מ

  ).271' עמ, שם" (ְמַהְרֵהר ִהְרהּוֵרי ִמְלָחמֹות"די בהם כדי להפלילו ּכֵאל , ִנפלאּו מהבנתו
  

אור -חוצב לו שביב" המיתוס של סיזיפוס"שמתהום היאוש של , אולם כמו קאמי
הכופר ַּבּכפירה ומורד ָּבריאליה , ֵכני-פי-על-אף,  עקשניreason dểter אותו" (הֶדֶבר"ּב

של חלפי תפילה גם ' אני העני'ְמָמֵען ה) ריאליותו-ריאלי ּבאיבשמו של איזה דחף 
ְוָלָּמה ֶרַגע לֹא : "אך נחוץ כאוויר לנשימה, אולי לא קיים, אל לא ידוע, לאל אנונימי
ַמּדּוַע לֹא אַֹמר ְּתִפָּלה / -ְּתהֹום -ַבדְוחֶֹשְך ְּכ/ ָוָדםֲאִני ָּבָשֹר ִאם / -ְוָלָּמה / ?אַֹמר ְּתִפָּלה

מוקדם , בהיגד אחר, או). 113' עמ', ב" שירים" ("ָּברּוְך ַאָּתה ֵאיִני יֹוֵדַע ִמי:/ ִּפְתאֹם
." ַאף ִאם ֵמֵעיַני ֶנֱעָלם/ ָּכרַֹע ֶאְכַרע ִלְפֵני ְדמּות ֱאלִֹהים: "יותר מבחינה כרונולוגית

  ).253' עמ', א" שירים("
  
' האני העני' הפאראדוכס הכאוב הזה מנסחת שירת חלפי בהגדרתו העצמית של את
זהות אוכסימורונית בה דרים בכפיפה , )263' עמ, שם" (ְּכִפיָרה-ְיֵרא ָשַמִים ְצלּוף"ּכ

הוא -שהוא") גילוי וכיסוי בלשון("ביאליקאי " איקס נעלם"אחת הצורך להציץ באותו 
המסיח את הלב מקריאת , יכול ונגיש-ל כל והצורך בא– nil-ה, התוהו, המוות

הטראנסצנדנטאלי ' אתה'שבו ה" נידמה לי"זהו מישחק ב. nevermore-של ה" עורב"ה
-פורקני, פה ושם, להוציא(אֹוננּות הגּותית אשר לא תלד דבר , הוא פיקציה בלבד

של מי שהֵאל " זה מה יש"תמצית ה, לדידו של הצליין האתיאיסטי, אבל זוהי). עראי
  .כבר מּוטּבע בדמו

  
רואה לוז בספרו המרתק לא , בשירת חלפי' אני'זהות אלוהיו של ה, את הנושא הזה

עצמו של -עולמו ותפיסת-כאן שורש תפיסת. מכוננתרק כֶתָמה מרכזית אלא אף 
טבעי הוא , יודע-יכול וכל-כיוון שהאל אלמוני ואביון ועיוור ובוודאי לא כל: המשורר
,  בין לידה למיתה–בזמן . ּכלּוא בזמן ובמרחב) צלמו וכדמותושנברא ב(' אני'שגם ה
 במיגבלותיו הקוסמיות – במרחב  ;)"חֹוֶזֶרת ַלְיָלה/ חֹוֶזֶרת יֹום(ְּפֵרָדה "זמן שהוא -הרף

  ".התולעת שבעפר"ו" הענן שברקיעים"בין , של ֱאנֹוש ָאנּוש
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 over dose- מגרש האצל חלפי. יתר-אליוט כתב שאין הבריות יכולים לשאת מציאּות
-כי אם השלכה לֵאינּות, כמובן, שאיננה(הֵאינּות -מתּוסּכל' אני'של הריאליה את ה

מצינוק ' אני'שבהם כמו נמלט ה, דעת תיאטראלי-להיסח, לאסקייּפיזם קירקסי) האל
שביקש לנפץ את  ,בניגוד נחרץ לּברכט. מסיכותאל חירּותן השאּולה של זהותו 

, כאן מצטרף. שִפיּות-מיקלט ֵתַראּפֹוְיִטי מציל-ה בה חלפי קןרוא, האשליה הבימתית
שעשה קאריירה מפוארת על בימות התיאטרון (שּבחלפי  השחקן המופלא, כצפוי

ממש כמו אצל (המלנכולי  הלא הּוא הַאְרֶלִקינֹו, )הישראלי במרוצת עשרות שנים
, בלבד" אל זוויתמזווית "העצב לא -המתרוצץ במלכודת, אל חלפי המשורר) אפלין'צ

' אני העני'ּכאבים ל-הליצן כמשּכך-מירשם. ִמֶזהּות לזהּות, אלא גם ממסיכה למסיכה
  המגן היחידה מול -הוא ערכת) יכול-ֵאל חלּוש הרחוק מיומרת כל(שבוראו בגד בו 

": המצב האנושי"שאין בה תוחלת לשום שיחרור ִמֵשֶפל , פרסות סוסי האּפוקליּפסה
  לֹא ָיקּום ַהֵּליָצן / ,ֵעת ַהֵּלב ִיָּדֵרס ְּבַפְרסֹות סּוִסים/ ,ֶשל ְצחֹוק ַאְכָזִרי ְוסֹוֵאןְוִאם ְּבֶרַגע "



' עמ', א" שירים(" "?ֶאת ָּפָניו ָיכֹול ָאז ִיְפּתֹר-ֵאיֶזה ֵאל ָּכל/ ,ַלָּיגֹון ֶשל ֵעיָניו/ ְוָהָיה ְלָמֵגן
140-139.(  

  
, בי של הבורא והנברא כאחדהסרקאזם השפוי של ידיעת גבולות כוחם הרלאטי

-לנרקומן של סם' אני העני'הופך את ה, עונים-אונים ובאין-ששניהם מקּוללים באין
-לדעת של מה שהוא מֹותר האדם אך גם עקב-דעת שהוא כאיבוד-איבוד, הדעת-אי

נשמע -כך נהפך דיאלוג מונולוגי בין נברא לא. אכילס מוסיף דעת ומוסיף מכאוב
מול , קאבאלו-של ליאון") הליצנים" ("י'ָפִליַאִצ"הליצן מתוך -ַיתשומע לַאְר-לבורא לא

ְּכִאּלּו ְרִאי / ֶאל ַעְצְמָך/ ְצַחק ִעם ַעְצְמָך: "פייטן-האיפור של ליצן-אדישות הראי בחדר
ין אּוַלי ֵא/ אּוַלי ֵאין ֵשם / - - -/ צֹוֵחק ֵמעֶֹמק קֹר ַהֵּלב ֶשַּלְּזכּוִכית /ֲאִדיש ְזכּוִכית/ ַאָּתה

."/ ְוַהְּללּו ֶאת לֹא/ טֹוב ִלי לֹא ִלְהיֹות יֹוֵדַע/ ֶשּלֹא ָלַדַעת, ַשֵּכר אֹוִתי/ ֵצל ְלשּום ָּדָבר
  ).305' עמ', ב" שירים("
  

לוז מיטיב להמחיש איך הזמן והמוות הם שני היבטים של הֵאל השלובים הדדית 
אל ) ?ותר ממוותומה מוחלט י(יחס הנצח ָלרגע הוא יחס המוחלט . בהגּות החלפית

כבר . קרו אין זה חידוש בשירה העבריתמעי, נכון). ?ומה יחסי יותר מחיינו(היחסי 
התקוממות -מעמת את האון הוּולקאני של התפרצות, "מתי מידבר"ב, ביאליק

". ושבה הדממה כשהיתה"קפוא של -דומם- עם הסטאטי–הנפילים הזונקים מריבצם 
 –." ְולֹא ֲאִני ְלָך/ ַאָּתה קֹוֵרא לֹא ִלי("ּבּוֶּבִרי ' האת-אני'אבל גם נמנעותו של דיאלוג 

את כיסופי המיסטיקון מלב , בחלפי, אין בה כדי לעקור בו) 23' עמ, שם
לעולם לא נגיע אל , המסע הצלייני אל האמונה הוא מצב סיזיפי. האכזיסטנציאליסט

ְּבֵני ָאָדם / ין אֹוִניםנֹוְפִלים ֵא: "תכליתו אך איננו יכולים שלא ללכת בו עד תום-קצה
גם האקט ). 58' עמ, שם." (ְוהֹוְלִכים./ ְונֹוְפִלים./ ְוהֹוְלִכים./ ֲעמּוֵסי ֱאלִֹהים

ֲאִני ּפֹוֶנה ִמְּמָך ֶאל ./ ֲעזֹב אֹוִתי ָלַעד("כריתות לאלוהים -האנתרופוצנטרי של מתן גט
למצוא , הכפייתי, ורך העזמן הצ' אני'את ה ְמַחֵּסןאינו ) 77' עמ,  שם–." ְּבֵני ָאָדם

ִאם (ַרק ֱאלִֹהים : "להאמין בו, על אף כל פיכחון ואכזבה, לעצמו איזה אל שאפשר
" שירים." ("יֹוֵדַע ִּכי ַהֵּלב ָּתִמיד חֹוֵזר ְלָיְשנֹו/ ,)ֶשאּוַלי ֵאיֶנּנּו(ַרק הּוא , ַרק הּוא/ ,)ֶיְשנֹו
  ).325' עמ', א
  

 snoblesse oblige אך ללא אותו (חרּוץ , יּומןספרות מ-לוז מודד בדייקנות של חוקר
את אמּפליטּוַדת מטוטלת ) השורה-מן-של מינּוח אקדמי איזוטרי ורחוק מן הקורא

וחלפי השב "  ַהִּנְצִחי ֶשֵאיֶנּנּו–ַאָּתה "כפירה של חלפי הקורא ָלֵאל -אמונה-הכפירה
זה שאיש לא ימכור , לפי המפוכחוח" ְלַיד ָּפָנָסּה ַהָּשבּור ֶשל ַהֶּשֶמש"וממתין לבוראו 

ֶאת / ְּבָשָעה ְמֻאֶחֶרת ָּכזֹאת/ ְולֹא ְיֻסַּפר ִלי ֶשְּכבֹוד ֱאלֶֹהיָך זֹוֵכר": "לוקשים"לו כבר 
  ."ִשְמָך

  
  "...ְּביֹום ֶזה ֱאִויִלי ַלֲארּוַחת ַצַעַרִים, ִאָּשה, ּבֹוִאי"

  
אטי של חלפי בתוך מרחב הּפו לּוז ְמַמֶּפה בהשקט ובביטחה את מּפת תרגילי הניוּוט

לא מן ההפקר זכה פייטן זה באור ייחודי משלו ולא . הכולל של בני דורו ַהָּׂשָדאּות
אולם מי שלא עמדו לו . ִמֶּשל עצמו) גון קול (timbreדרך מטאורית גיבש לו -בקפיצת

אם (מרּפקיו השיריים לבצר לו מקום טוב באמצע בימי המודרנה הסימבוליסטית 
כאותם , זכה) הגדול' האימאז-הלשונסקי ואם כאלתרמנטיבה לאשף-בטבחסות אקרו

לחיבת דור צעיר שמרד בקודמיו אבל לא , צדיקים שמלאכתם נעשית בידי אחרים
פופולארי יותר -מגמה זו קיבלה גם מימד עממי(של חלפי ' האני העני'בעושרו של 

אשר הם זמננו כ-במידת התקבלותם של אחדים משירי חלפי בציבור הרחב בן
  , "עטּור ִמצֵחך זהב שחור "–ּבפי אריק איינשטיין  הּולחנּו בידי יוני רכטר ּוזּומרּו

  ).ועוד" התּוּכי יוסי", "סתיו יהודי בארץ אבותי"
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טעם לֵעֶבר קולו השירי העצמי של -השפעות וקונבנציות-עומק זה בין רובדי-קידוח
" אז"וה" שם"א שאופנות ה חי המשורר ברוסיה וטבעי הו16- ל8בין גיל (חלפי 

כשמצא במודרנה , לארץ, 1924-ב, לא הּוקל עם עלייתו) הטביעו בו את רישומן
אך . יסנין ואחמאטובה מדברים ומזמרים עברית, פסטרנק, הארצישראלית את בלוק

אל תפיסת עולמו , אט ובהדרגה העמיק קידומו אל רובד ארטזי שכולו שלו-אט
לא הלמה את ' האני העני'ּפשטּות . ע ּפיוטי מקוריההגותי הייחודי שִהצריכה מּב

בהנהגתו של שלונסקי ובווירטּואוזיּות " יחדיו"החמודות הצבעוניים של חבורת -בגדי
, דמות האל האביון. תכנים ייחודיים תבעו צורות ייחודיות. המסחררת של אלתרמן

בהתאם למצבו ', אני'ה. העני כמוהו' אני'את ה, אנאלוגית, קבעה, הנזירי, העייף
אין . חסכונית וכמעט ַאסֶקטית', עניה'ּבּפואטיקה , פיוטית, ביקש להתגלם, הקיומי

מי שכתב . יכולת לשונית-עדּות לדימיון דל או לחוסר" גרדרובה השירית"הצניעות ב
ַלֲארּוַחת / יְּביֹום ֶזה ֱאִויִל, ִאָּשה, ּבֹוִאי./ ַעל ָּכְך ְמִעידֹות ָהֵעיַנִים./ ַצַער ָלְך ְוַצַער ִלי"

איננו ּבּור  "ְּכִליל שֹֹוֵנאתֹות ֶשְּכמֹוֵתְך, הֹו./ ֲאִני שֹֹוֵנאת,  ֲאִני שֹֹוֵנאת–: "  או–" ַצַעַרִים
ְמֻלְכֶסֶנת ָהִעיר ַעל "ממש כשם שמי ששר , )לשון נופל על לשון(בלהטי הקאלאמּבּור 

. איננו קטלא קניא בלשון פיגורטיבית" ַחַּייְּבִצָּדם ַהְּשָֹמאִלי ֶשל / ַחי ֲאִני ָּבּה ./ ָּבֶּתיָה
 -לאה-מישנה או תת-זוטר או אלתרמן-אלא שחלפי לא ביקש להיות שלונסקי

' הוא רצה להיות חלפי מס: היה אמּביציוזי הרבה יותר', עני'ה, דווקא הוא. גולדברג
  . לאושרו ולעושרנו–וזכה , 1
  

 תימאטיות אחרות בשירת במחקרו המקיף על שירת חלפי ממקם לּוז גם ָּפנים
באותה מערכת לכידה , )ּפואטית-הדי הימים ושירה ארס, ֵרעּות ואהבה(המשורר 
הוא עושה עבודה . סביבה מתארגן עולמו של חלפי, הגותית ופיוטית, להפליא

זהו מחקר העומד במיבחן . יבשה ומשעממת, פרטנית מאוד אך לרגע לא טריוויאלית
- האוהב שירה אך איננו אנּוס לקרוא כתבlaymanמקצוע ושל -הכפול של איש

  .חרטומים
  

בין גרפומאניה , בהם מיטשטש הגבול בין ֶּבֶלטריסטיקה לזֶּבֶלטריסטיקה, בימינו
,   טוב לשוב ולטבול במימיה העמּוקים והצלּולים של שירת חלפי–איכּות -לשירת

ניים של האוז-שהשקט שבו היא אומרת את עצמה עז ִמּכל הֶדציֶּבלים מחרישי
  : למיניהן" ְטֶרנדית"אופנות הוּולגאריּות ה

/ ַּדִּלים ְּתחּוָמיו-ֵמַצר./ ְּכָתִלים ְוֶדֶלת ְמֻרַּבַעת, ֵּבין ַחּלֹון/ ֵיש ָאָדם אֹוֵמר ִשירֹו ְּבֶשֶקט"
  ."ָיּה ַהַּדַעת-ּוֶמְרַחב
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  יוסף עוזר

   גוסטב מאהלר
  : העדפתי את הדרך האחרת, וביחוד כמנתח, כרופא"

   ..."בסכין בה אחזה ידי העדפתי לכרות את הגידול הממאיר

  .דן מלר על בנו שבחר לשמור מצוות' פרופ
 .86 פברואר 22 גיליון, "טיפול נמרץ"  - בתוך 

  
   

  , ֲהֵרי ָּכְך יֹאְמרּו, ֲאָבל ַהְקִׁשיִבי, ּוָבִתיַאְלָמה ֲאה
  לֹא ְזֵאֵבי ֲעָרבֹות ְּבַיַער ֶגְרַמְנָיה ָׁשרּו       : ַהְקִׁשיִבי, ְּבֶרַגע ֶזה

  ָזה ֶאל ִלּבֹו ֶׁשל ַמאְהֶלר ּגּוְסַטאב               ִּדְמַמת ָמֶות ִנְּת
  ,                         ִגיָנהֶלף ְּכֵלי ַהְּנ ָּכל ִּתְזמֶֹרת ֶא-ֲחלֹומֹו ַהָּגדֹול מּולֹו 

   ָאָדם עֹוָלם                      -ַעד ֶאְתמֹול ְיהּוִדי ְוַעְכָׁשו 
  ,                                                                 ִּתְזמֶֹרת ָהֶאֶלף, ִניםָּגמּולֹו ַהַּנ

  ִביָא, ֶזה ֶׁשָאִבי ִיֵּצר, ֹול ִמּתֹוִכי ְמַדֵּברר ַהּזלֹא ַהִּליֶק, לֹא ַאְלָמה
  .ֲהָבהֶׁשאֹותֹו ִהיא לֹא ָא, ֶׁשֵאת ִאִּמי לֹא ָאַהב

  ,הּוא ּתֹוֵבַע ִמָּכל ְּכִלי לֹא ְלַאֵּבד ִאְוָׁשה ֶׁשל  ְצִליל: ָּכְך יֹאְמרּו
                          עֹוְמִדים ְּכִאיָלנֹות ַּגן ֵעֶדן          , ְרִאי ֶאת ַהָּתִוים ָהֵאֶלה

  , הים ֶאת ַהּדֹו ַהֶּזה ִּתְקטֹף ֵמֵעץ ַהַחִּיט ַחָּוִּכְמַע
  י ָּגֵדר ֵּוִבים ְּכמֹו ַעל ַקָך ִנָּציָּתֶו, הְיהּוִדי ַאָּת, ּגּוְסַטאב, ֵאיֶנִני ַמְסִּכיָמה, לֹא
  ָּתִמיד, יָךק עֹוָלם ְּבַמֲחַלת ֶנֶפׁש ֶׁשל ֲאבֹוֶתבָֹרִפים ַלֲחְמטֹ

  ֹול ַההֹוֵלְך ַעד סֹוף עֹוָלם  ַהּק–זֹוֵכר ֶאת ַצֲעַקת ִיְצָחק 
  : ן הּוא ִיְצַעק ַצֲעַקת ּגּוְסַטאב ִמְּקֵצה ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹוָלֵכ

  .  ֶׁשת ִיְרְמזּו לֹו ֵמאֹות מֹוְׁשִכים ַּבֶּק- עֹוָלם ָחָדׁש, ִביִניהֹו ַאְלָמה ֲהלֹא ָּת
   –ַהְקִׁשיִבי ִּכי ִיְרַעד ִלִּבי , ַאְלָמה, ְלָפַנִיְך, ִמיִטים ִהֵּנהְרִאי ָנא ֶאת ַהּדֹולֹו, ְרִאי

  
  ...ף ַאֲהָבה יֹוֶקֶדתַּבּכֶֹס
  ,ַעִין לֹא ָרֲאָתה ָּכמֹוהּוה ֶאל אֹור ֶאְדֶא

  ...הָקִניִתי ֶאְדֶא-ַעל ְּכָנַפִים ִלי
  !...מֹות ָאמּות ְּכֵדי ִלְחיֹות

  ,ׁשּוב ִּתְתַחֵּיה
  .ֶרַגע-ִּבן, ִלִּבי ,ַיֵּצבְתִּתְתַחֵּיה ְוִת

  ...ַלְמָּתֲאֶׁשר ָה
  

   –ַלְּכֵנִסָּיה ָלֶלֶכת י ַדְפִּתֲאִני ֶהֱע. ְּכֶנֶסת-ְלִעִּתים ָהִיינּו הֹוְלִכים ְלֵבית ֶאל ָהֵאלִיָּׂשֵאְך 
  ,  ֲהִאם ׁשּוב ַּתְׁשִאיִריִני, מֹוַצְרט, רֹוִסיִני. ָׁשם ָהְיָתה ַהּמּוִסיָקה יֹוֵתר טֹוָבה

  .יִמְׁשַּפְחִּת, ַהּמּוִסיָקה, ַהֶּטַבע, ַלְיָלה טֹוב ְלָכל ֲאהּוַבי, ַרע ִלי, ְיָלהַל
  ?ַמּדּוַע ַאְׁשָמה? ַמּדּוַע ּבּוָׁשה, ּבּוָׁשה, ְּתִהָּלה

  ?ֲהִאם זֹו ַהִּסָּבה... ִאילּו ַרק ִנְׁשַאְרִּתי ְמתֹוֵפף ָקָטן? ֲעִניִׁשים אֹוִתיַעל ַמה ַּמ
  ?ֲאֶׁשר ֵּתְלִכי ְלאֹותֹו ַאְרִכיֶטְקט... ֶמה ָהָיה ִּפְׁשִעי, יִדיִּגַה, ָמהַאְל, ַלְיָלה טֹוב

  ,ַלְקְסיֹותְרָחָבה ְּכרַֹחב ָּכל ַהָּג, נּוַפת ַמְחָׁשָבה ֵיׁש ִליְּת, ֵּכן... 
  ה ָלּה ּגֶֹדל רּוַח ֲחָדָׁשהי ִמַּתַחת ְיסֹודֹות ֵאירֹוָּפה ִהֵּנידּו ֵאיְך ָחַתְרִּתִּגעֹוד ַי

  ֶצֶרתה ַהְּקדֹוָׁשה ִמַּנ הּוא ָׂשם ַּבִּכיס ַהָּקָטן ֶאת ְּבָנּה ֶׁשל ָמִרָּי-יד ִלְבנֹו ִּגל ִאיׁש ַיָּכ
  :תֶכת ַאֲעִניק ְלֵאירֹוָּפה ָּדֶּתֵעץ ּתֹף ּוַמ-ִּכי ְּבֶמְחָוה ֶׁשל ְקָׁשתֹות ְּכֵלי

  י ְואֹור ָיֵחם                          ִּתְצִליֵלי ֵאין סֹוף ָּבֶהם ֵאין ַחִיץ ֵּבין ָּכל ָהָאָדם ְוִנַּצְח
   .  ֶאת ּגּוְסַטאב-ֹוָרִלי ָמָנה ֵּביֵניֶהם אֹוִתי ר ֶׁשּגם ְמפָֹרד ּוְמֻפָּזְואֹותֹו ַע

 גוסטב מאהלר



  
  

  אֹוְסְטִרי! ּפֹוָלִני! ְיהּוִדי! מֹוָראִוי! ִכי'ֶצ! ַנַער ֶּגְרָמִני? ַוֲאִני ִמי ֲאִני
  !?אבֶׁשְּׁשמֹו ּגּוס ּגֹוֵסס ּגּוְסַט

  נּועֹוַתי ָהעֹולֹות ְויֹוְרדֹות מּול ְּת, ה ֶׁשִּליֲאֻלָּמ, עֹוָלם ָחָדׁש ַאְלָמה
  ,הַאל ָנא ִּתְהִיי ִלי ְלַמֲהֻלָּמ, ְׁשַּתִים ִּבְלָבד, ַמֲהלּומֹות ְׁשַּתִיםהֹוְלמֹות הֹוְלָמֶות 

  ?ֲהִאם ִּתְהִיי ִלי
  :ִין ֵמָהִבין ִּכי ֶנַצח ַאֲהָבה ֶאֵּתן ָלּהֲעַדָלה ְוַהְמפֶֹאֶרת ְקַטָּנה ֵאירֹוָּפה ַהְּגדֹו
                                  -ר ּכֹוֶבֶׁשת ִּכְנִביֵאי ְירּוָׁשַלִים י ִמָּכל ְּפַסְנֵּתְגבֹוָהה ַנְפִׁש

   :                                            ְּבׂשֹוַרת עֹוָלם ָאִביא ְלַחְצרֹות ֵקיָסִרים ּוְנִסיכֹות
           . ְּבִסְמפֹוְניֹות לֹא ָהיּו ְּכמֹוָתן...ַמאְהֶלר ּגּוְסַטאב 

י ְצָלִלים ְּבֵנַנֵּצַח ַעל ף ְּתרּוָעה ַלְּמֵמִניף ַׁשְרִביט ּוְמַאֵּל: ְּכמֹו ַאּלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם !ֶאֶלף
  ,ְּבֵני ַּדת מֶֹׁשה, ַאְלָמֶות

  .ְלָכל ִׂשְנָאה,  ְּגבּול ַלֲאֵפַלת ַהְּיהּוִדיםָאִׂשים, חֹוֶצה ְּכָנָהר ֶאת ָּכל ְּבֵני חֶֹׁשְך
  – ַאְּת, ִמָּכאן ִּתְלַמד ֵאירֹוָּפה... ף ְצִליל ֶׁשּלֹא ֵיֵלְך ְלִאּבּוד ַא: ִּכי זֹו ְּבׂשֹוָרִתי
  ִריִׁשית ִמְּכַנף ַּפְרָּפרַהְלמּות ּתֹף ַהֲחָּכל , ָּבַלעלֹא ִי ֶׁשַאף ְּכִלי ְנִגיָנה

  ָלם ָּכל ִאְוָׁשה ְּכֶבן ֱאנֹוׁש עֹוָלםַמע ָּבאּוֶׁשִּתָּׁש
  ה ָמֶותְלֵגל ְּבַמֲחֵנְּתִהי ָהֶאַמְנִציַּפְצָיה ֶׁשל ָהעֹוָלם ִּכְצִליל ֶלֶחם ְׂשעֹוִרים ִמְתַּג

  ָלִדיםֲאִני רֹוֶאה ֶאת מֹות ַהְּי, ּבֹות ֲאִני רֹוֶאהֻּב, ֹות ֶׁשל ְיָלדֹותּמֲאִני רֹוֶאה ַצ
  ְמַחְׁשֶמֶלת ֶאת ֵאירֹוָּפה ְּבאֹור ְיָקרֹות, ֵדר ָלֶהםִוים ֶׁשִּלי ָּגֶׁשַהָּת

  
  הֹו ֶוֶרד ֵחן ָאדֹם, הֹו ַאְלָמה

  ְּברֹב צּוָקהָׁשרּוי ָהָאָדם 
  ָהָאָדם ָׁשרּוי ְּברֹב ְּכֵאב

                 ...ַהְלַואי ֶׁשָהִייִתי ַּבְּמרֹוִמים
  

    -ֵאירֹוָּפה יָבה  ְלמּוִסיָקה זֹו ַמְקִׁש,ִלי ְוָלְך, ִלי, ַהֲאִמיִני
  ַאל ַּתְׁשִאיִריִני ָּכְך ִעם ֶאֶלף ֵמיָתִרים, ְּבעֹוד ֶאֱהרֹס ָּכל  ְּגבּול ֶׁשֵּבין ַעִּמים

  הּוא, ֶזה ָהַאְרִכיֶטְקט, יּוסֵּתן ָלְך ְּגרֹוְּפּוַמה ִּי. ּוְבִלי ָחָלל ֶׁשל ְּתהּוָדה ַּבֵּלב
   -יסֹות עֹוָלם ָחָדׁש  ֵּג-ָחִנים  ַּבְּל,ּבֹוֶנה ְּבֶאֶבן ַוֲאִני חֹוֵצב ָּבעֹוָלמֹות

  ָהֲעָנִנים עֹוִלים ֵּבין ִׁשֵּני ָהְרָכִסים, ְּכָפר ָקסּום ֶזה,  ֵמַעל טֹוְּבָלְך-ְרִאי 
  ְוֶׁשֶלג ַמְפִׁשיר ִמּתֹוְך ִלִּבי ָיִׁשיר ֶאת ִׁשיר ָהֲאָדָמה ָעֶליָה ִיְצֲעדּו ָּכל ָהָאָדם

  ע ָאז ַאְבָרָהם ָּבָהר לֹו ְּבָיָדיו ְולֹא ֵיַדע ֵאיְך ִנְרַּתִּכי ֵאין רֹוֵפא ֲאֶׁשר ַסִּכין
  ִמּׁשֶֹרׁש ַהַחִּיים , ֶאת ְּבנֹו, ֲאהּוָבִתי, הּוא לֹא ָקַרע, ְולֹא ָקַרע

   ? ּתֹאֲהִביִנילֹא ,ֵבְךֲאֶׁשר ִהְּנִני אֹוֲה, ֲאהּוֵבְך, ְיִחיֵדְך, ִהֵּנה ֲאִני ָלְך ְּבֵנְך
  

  ָעָפר ֶׁשל ִאִּמיי ַּגם ְּבִקְברֹו ְוַאֲהָבה ֶלמּוִסיָקה ְואֹור ְלָאִב
  . ַּגן ֵעֶדן ֶׁשל ֵאירֹוָּפה ַמְלִחיַנת ַנְפִׁשי, ֵמהֹוד ֻמְפָלא ֶזה ֶׁשל ֶהָהִרים ַהֻּמְׁשָלִגים

  ָבִתי אָֹתְך ֲהֻמְׁשָלם ְּבַא ,ח ֶזהְּכמֹו ֵליל ְּבדַֹל, ֹוְלָּגהַּכּו, ְּכָכל ָהָאָדם? ְוַהְּיהּוִדים
  ְׁשַעת הֹוד ָּכזֹוָדִוד לֹא ָקָמה ֵמָאז 

  ׁש  ם ִּתְתַרֵּגֶה ָלֵעִצים ָּב-רּוח רּוַח ָלִכים ִּכְצִליֵלי ָהִלְהיֹות ַׁשָּי
  , ָלֲאִפיק ַהָּכל עֹוָלִמי-ִים ִים ַלַּמְוִכְצִליֵלי ַהַּמ

  ,לֹא ְּבִרית ַאְבָרָהם, לֹא ַטִּליתים ְוִּמין ְלֻאְולֹא ִיְהיּו ָהִרים חֹוִצים ֵּב
  ֵנס ַהּמּוִסיָקה ַיְרִנין ַאֲהָבה ִלְבֵני ָּכל ְּבִרית : לְּבזֹו ַהֵּמָאה ִיְראּו ַהּכֹ

  - ְּפרֹוֶצּדּוָרִלי -ִעְנַין ָּפעּוט , ַרק ִלְטּבֹל, ׁש ָלבֹא ֶאל ִּתְזמֶֹרת ִויָנהִהֵּנה ֶאְתַּבֵּק
  ְצִליֵלי ַהַּמְלָאִכיםִתי ְנבּוַאת ּגּוְסַטב ְלִתְפֶאֶרת ָהָאָדם ּוא ְנבּוָאֵּׂשְוִתְתַנ
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  ְּבֶעְדָנה, ׁשּוִניִלְטּבֹל ַקּלֹות ִּבְּק ,ִיםְּבֵנֶבל ְּבָחִליל ְּבתֹף ְּבִכּנֹור ִּבְמִצְלַּת
  ְתחּו ִּכְתֵבי ַהּקֶֹדׁש ֶׁשִּלי ְּבֶעְשִֹרים ְוַאַחת ְּפִעימֹות                                         ִיָּפ

  ,1901-ְּב, יַרת ַצֲעֵדי ַהֵּלב ֶהָחָדׁש ַעְכָׁשוִּכי ׁשֹוֵמַע ֲאִני ִׁש



  ָלֶנַצח, 1940-ָמָחר ְּב
  ִּכי ִּתְקָוה ֲחָדָׁשה                        , ַאְלָמה, בִאיֶּבר ָאֶלס ַהֵּל, לֵמַעל ַהּכֹ, ַהֵּלב, ִּכי ַהֵּלב

  ִחים ָּכל ַהִּמְקֶלֶדתְּתְּכמֹו ַסִּכין ְמַנ, ַּתַחת ֶאְצְּבעֹוַתי, לֹא ָמֶות, לֹא מֹות ְיָלִדים
  הּוִדי הּוא ְׁשמֹו ִמֶּקֶדם ְוַהֵּלב ָחָדׁש נֹוֵהר ְלָכל ַהִּמין ָהֻאְמָלל ֶׁשְּי, ָּכל ַהֵּמיָתר

                 ְרט מֹוַצ, ִׁשיֶלר, ָבבֹות ֶׁשל ֶאֶרץ ֵגיֶתהְתַנֵחל ַּבְּלֶׁשִּנ
                            ּפֹוָלִנים , ַלְטִבים, ִקיםם קֹוָזם עֹוד ַּדלֹא ִיְתַחֵּמינֹו ַהִּמין ֶׁשְּבִג
                  .ֵאיְך ַמִים הֹוְפִכים ְלָדם, ַחתִׁשּכֹוָרה ִמַּנ, לֹא ִּתְרֶאה ׁשּוב ָּבהּוַעד ֶׁשָּדנ

          ה                   ִרָּי ֶאל ִדְמַעת ָמ-ִאם ֶאְצָטֵרף ֵאֶליָה  ַרק -ִהֵּנה 
  ֹורֹוַתי ְּתֵוי קֶֹדׁש ת ִּכּנִּכי ִּבְבׂשֹוַר

  ְויֹולֹות, ְטרֹוְמּבֹוִנים, ְנָבִלים, ֶרַוח ְוַהָּצָלה ָיִביאּו ָלנּו
  

  ?  ֲהִאם ִהיא ְמַנֵּבאת ֻּתִּפים-ִהֵּנה ֲחִריִׁשית ּפֹוַצַחת ַהִּתְזמֶֹרת 
  ,יֶאזח ְּבָפה ִּדְפָּתַחן ַהִּנאּוַלי ִהיא ְמַנֵּבאת ֶאת ִּפְתרֹונֹו ַהּסֹוִפי ֶׁשל ַל

  ֶאת ָהָאב ֲאֶׁשר ַמְקִׁשיב    , ֶאת ֲעֵרַמת ְׁשִתיָקֵתְך ,ֶאת ִמְׁשָקַפי ַהּבֹוְדִדים
  ָלִדים ִחים ֶׁשּלֹו ַמְלִחין ֶאת מֹות ַהְּיְלִׁשיר ָהֲאָדָמה ֶׁשִּלי ּוְבַּסִּכין ַהְּמַנְּת

  לֹא ְזֵאֵבי ֲעָרבֹות ְּבַיַער ּבֹוֶהְמָיה , לֹא
  ָפר אֹו ֶּגטֹוָׁשם ִמְּכ-ּכֹר ֵאיֵרי ֲאֶׁשר ֶאְזלֹא קֹולֹות ָּכל ִנְד
  ל ְּבתֹוִכי ִּבְכֵבדּות ִאֶּלֶמתֵּלֶזה ֵליל ְיָערֹות ְמַי

  . ֶׁשתמֹוְׁשִכים ַהַּכָּנִרים ַּבֶּק, ְּפָיאִניִסימֹו, ְּפָיאִניִסימֹו, ָרטֹומֹוֶד ַאֶלְגרֹו
  :יָלַאיַרת ְּפָּכאן ְּבֶטֶרם ִּדְמַמת ֶהָהִרים ָרֲעָׁשה ִמִּׁש

  ְזמֶֹרת ּוְכָבר לֹא ְיהּוִדי ְׁשמֹר ַעל ִיחּוד ֱהיֹוִתי ַעְצִמי ְּכִלי ַּבִּתי ִּתְלַּכְׂשא ִהר לֶֹׁשֲא
  , ׁשָדה ִּבְדַבּוְדבֹוָרה ְלכִּכ, ִלי ַאְלָמה ַמרִּכְדַבׁש ִנָּגר ְּבתֹוִכי ּו

  , ִלֵּבְך ןַמַאְרְּגִין ֵאיְך ִנְמָסְך ִּבי ַּכַּי, ִּכי ֶאְבֶּכה, יִבי ַאְלָמהַהְקִׁש
  :יָרהִּקַאְלָמה ַי, ָּדאס ִליד פֹון ֶדר ֶאְרֶדה, ְכרּות ַעל ַצַער ָהֲאָדָמהִׁשיר ַהִּׁש

  
  ְּכֶׁשָּבא ַהַּצַער

  ט ִיְכֶלה ַּגן ַהְּנָׁשמֹות ְלַא
  ְקֵמִלים ּוֵמִתים ִׁשיר ְוֶזֶמר

  קֹוֵדר ַהָּמֶות, ֲאֵפִלים ַהַחִּיים
  ה ַהָּיֵרַח ָצף ִהֵּנה ִּכְסִפיָנ- ְרֵאה

  ִיםרּום ָׁשַמה ְּבֶמְדִנָּבֲאַגם ַהָּכחֹל 
  ב ֶׁשל רּוַח ַקלַוֲאִני ָחׁש ַמָּׁש

  ? ַאְלָמה- - - יםִׁשֲחַמֵמֵעֶבר ֲאׁשּוִחים 
  
ּג
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                                      ַמִיםָבָנה ֶׁשַּבָּׁשְּכָבר ָּכְבָתה ַהְּל. ּגּוְסַטאב. ּוְסַטאב
  ֵתנּוׁש ּוְבעֹוד ָׁשִנים ַאַחר מֹון ִיְלַחָהֵעֶׂשב ָּכא

  עֹוד ַיְקִׁשיב ִׁשיר ַעל ָהָאֶרץ ִּכי ָּתִׁשיר
  ? ּוַמה ַהְיהּוִדים. לֹא ִּתְבַער? ֲאָבל ִּתְבַער ֵאירֹוָּפה

  ְבָראְצִליֵלי אֹורֹות ִיְצֲעדּו ִעם ָּכל ָהָאָדם ֶאל ֶׁשֶמׁש ֶּפֶלא ֶׁשִּת
  !ֶעְׂשִרים ְוַאַחת ְּפִעימֹות ְּבֶטֶרם ֵלב ִיּדֹם? נֹוֲהִאם ָיִניף ָאב ַסִּכין ַעל ְּב

  ד ֵאם אֹו ָאבִיּכֹון מֹות ֶיֶלד ְּבַי ַעדִּכי , הִאָּׁש, ְׁשַאל אֹוִתי
  ב ט אַֹהלֹא ְמַע, ָיַדְעָּת, ְתָךֹוֲהֵרי א, ָינּוַח ַׁשְרִביְטָך

  ר ָיְצָאה ִמן ַהָּׁשַמִים                         הֹור הּוא ְּכמֹו ַהָּיד ֲאֶׁשַׁשְרִביְטָך ַהָּט: ַעתֲאִני יֹוַד
                                           ּגּוְסַטאב ר ֶלאְהַמ ְּפרֹוֶפסֹור - - -ח ָיְדָך ְׁשַל ַאל ִּת:ְצָרהְוָע

         
  ֶאת ָיְדָך זֹו ֶאל ַהַּדִּפים, ַעְכָׁשו ָהֵדק אֹוָתּה

  ,ֶאת ְׁשֵּתי ֵעיַני, ים ְּכמֹו ֶאת ָמְתַנַחְּבֵק
  , חְמַנֵּת, ְמַנֵּצַח, ֱהֵיה ִלי אֹוֵהב
  ָּכל הֶֹלם ָדם ִאֵּבדַהְּכִלי ֲאֶׁשר , ְּבַעְצְמָך, ַאָּתה ,ַאָּתה,  ֱהיֹוְתָךֲאֶׁשר ִאַּבְדָּת
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                                     .                                ָךְּת ִאזֹו ַהִּתְזמֶֹרת ָּבּה ִלִּבי לֹא ְיַנֵּגן, ִהֵּנה ִּכי ֵכן
  

  !ַאְלָמה! ַאְלָמה
  ?ֲאֻלּמֹות אֹוָתנּוט ַלֵּקה ְיַלְך ָלָּמַהָּקִציר ְיַהֵּלֲאדֹון  ...

           ,ֶנַצח, יגֵאיִּב! תֹוָעְשִלִּבי ָׁשֵקט ּוַמְמִּתין ִל
  , ֶנַצח, ֶנַצח
   !ֶנַצח, ֶנַצח, ֶנַצח

  
  
  
  

  חיים-עדינה מור
  

  שני שירים
  
  

  זכרונות
  

 ָהֶעֶרב ָאַסְפִּתי ִזְכרֹונֹות
  ַּבְּׂשֵדָרה

  ְוָּכל ָעֶלה ֶׁשִּטֵּיל ִאִּתי
  .ִהְצִהיב ִמַּמַּבט ֵעיַני

  
  ,ָאִבי

  ָּתִמיד 
  ְיַלֵּטף רֹאִׁשי
  ִיְגַחן ְּבֶחְמָלה
  ֶאל ִמָּטִתי
  ְוָיִעיר אֹוִתי
  ְּבַכף  ַּפְרָּפר

  .ֶאל יֹום ָחָדׁש
  

  ְוִאִּמי ִמּמּול
  ִים ֲחָכמֹותְּבֵעיַנ

  ְמַחֶּיֶכת 
  

  ֵמָרחֹוק
  
  
  
  
  

עברית ותיאטרון וכן מורה בכירה -אביב בספרות-בוגרת אוניברסיטת תל - חיים-עדינה מור
 ,היא משוררת. כתיבה יוצרת ודרמה במשרד החינוך התרבות והספורט ,בהוראת כישורי שפה

" מאזניים ", "דבר"מו בשיריה ומאמריה פורס. עורכת לשונית ומביאה לדפוס, מבקרת שירה
 ערכה בעיקר ספרי" ספריית פועלים"הוצאת הספרים שליד האוניברסיטה וב, "פפירוס"ב. "מעריב"ו

   . וחינוך  סיפורת ,מחקר

  

  קו לבן
  

  ּוָמה ֶאֱעֶׂשה
  ַּבַּקו ַהָּלָבִן

  ַהִּנָּבט ִמָּזִוית ָהַעִין
  

  ּבֹו ּוָמה ֶאֱעֶׂשה
  ַּבַּקו ַהָּלָבִן

  ַהִּנְדֶמה ְלָעָׁשן
  ּוְּככֹל ֶׁשַאְפֶנה
  רֹאִׁשי ִמֶּמנּו

  ו ַהָּלָבִן ַק
  ַאֵחר

  . ֶאְרֶאה מּולֹו
  

  ֵאין ֶזה ָעָׁשן
  



  יוסי גמזו   

 ַהְּזַמן
  ֶשהּוא ַמַּפת קֹואֹוְרִּדיָנטֹות ֶשל ַהֵּנַצח, ַהְּזַמן

  ;ְחסֹוםֶשּשּום קֹואֹוְרִּדיָנָטה עֹוד לֹא ָשָֹמה לֹו ַמ
  ַהַהְגָּדרֹות נֹוְשרֹות ִמֶּמּנּו ְצלּופֹות ַלַעג ֶשָּכל

  ;ִּכְצנַֹח ַהְּפָלצּור ִמן ַהּמּוְסַטְנג ַהִמְשּתֹוֵלל
  ֶקֶצב ֶשְּפִעימֹות ִלּבֹו ֶשל ָהעֹוָלם מֹונֹות ּבֹו

  ְּבַמֲאָמץ נֹוָאש ִלְשאֹב אֹוְקָינֹוס ְּבַכִּפית
  ֹחֹוק ַהַּפְנָטה ֶרִאיִּבְש ְוַהְּנָחִלים אֹוְמִדים אֹותֹו

  ;ַהחֹוֵמק ִמָּכל ֻאְמָּדן, ַהֵהַרְקִליִטי, ַהַּלח
  ָהָרץ ַהָּמָרתֹוִני, ַהְּזַמן ֲחַדל ַהְּזַמן ַהֶּזה
  ִנְכָלא-ַהּלֹא, ַהָּנִזיל, ַהִּמְשַּתֵּפְך ְּכַלאָבה

  ,ַהֶּשֶמש אֹו ַּבְּקִליק ַהִּדיִגיָטִלי-ִּבְמחֹוג ְשעֹון
  ;ַטְים' ֶּגֶבר אֹו ַּבּגֹוְנג ֶשל ְּגִריְנִּויץִּבְגרֹון ְקִריַאת ַה

  ,ַהֵּלץ ַהָּשֹם ְלֶקֶלס ָּכל ֻמְשָֹּכל אֹו ְסָיג אֹו ֶּפֶלס
  ַהֻּמְכָּתר ִמֶּזה ָשִנים, ַהְּמַאֵחז ֵעיַנִים
  ֶזה ַהּכֹוֵרְך ָלנּו ַתְחּבֶֹשת, ִּכְגדֹול ַהִהיֶלִרים

  ָּכרֹוןִאיִשית ֶשל ִנחּוִמים ַעל ָּכל ִּפְצֵעי ַהִּז
  ּוִמְתַיֵמר ַלָּשְוא ִלְמחֹות ֶאת ָּכל ְיגֹונֹוֵתינּו

  ְּבַסם ַהִּשְכָחה ַהְּמַאְלֵחש ֶאת ֶהָעָבר
  ,ִאם ַמְיִשיִרים ֵאָליו ֵעיַנִים, ְּבעֹוד ֶשַּבהֶֹוה

  הּוא ִמְתַּגֶּלה ָּכל ּבֶֹקר ְּכרֹוֵצַח ִסְדָרִתי
  ,ָּבִאיְנִתיָפאדֹות, ִּבְשֹדֹות ַהְּקָרב, ַּבְּכִביִשים, ַּבַּפאִּבים

  מּול ַצג ַהּמֹוִניטֹור, ְּבָכל ַחְדֵרי ַהְּטַראּוָמה
  ֶשל ַההֹוְלִכים ָלמּות ְּבִלי ְלַנְפֵנף ָסלּוט ְלֵציָזר

  ָּבֶהם ְּכָבר ּכַֹח ַאף ְלָכְך ֶשֵאין ַּגם ִמּשּום ָּכְך
  ַאְך ַּגם ִמּשּום ֶשִאּלּו עֹוד נֹוְתָרה ָּבֶהם ְקָצת רּוַח

  ;יֹוְרִקים ְּבַפְרצּופֹו, ִּבְמקֹום ָסלּוט, ַּדאיָהיּו ַו
  ָהֶאַלְסִטי, ַהִּציִני, ַהִּגיל ַהֶּזה-ן ֲחַסרַהְּזַמ

  ,ֹוְנְגֶלר ְוַאְלִּכיַמאי'ְיֵדי ז, ֶשִּבְשִרירּות ָיָדיו
  הֹוֵפְך ָשעֹות ֶשל אֶֹשר ְלַהְרֵּבה ָּפחֹות ֵמֶרַגע

  ;ּוט ְלֵנַצח ֶשל ִסּי–ְוֶרַגע ַקר ֶשל ַחְלָחָלה 
  ֵחן ַיְלדּות ִנְשָחת ְלַפאְרָסה ֶגִריַאְטִרית ּבֹו, ַהְּזַמן

  ; ְלֶפֶגר ֶשהּוא קּוְמִזיץ ַלִרָּמה–ַוֲעלּוִמים 
  ָהַאָּפִתי, ַהְּסטֹוִאי, ַהָּדם ַהֶּזה-ַהָּדג צֹוֵנן

  ַאט-ַהחֹול ַהִּמְתרֹוֵקן ַאט-ּבֹוֶהה ָּבנּו ִּכְשעֹון
  יִטית ִּבְוִרידֹו ֶשל ֶיֶלדאֹו ְּכמו ִאיְנפּוְזָיה ְסָטַלְקִט

  ַסְרָטן ֶשֱאלִֹהים לֹא ָשֹם ָעָליו ָקצּוץ-חֹוֵלה
  ִאם, ִאם הּוא רֹוֶאה ִּבְכָלל, ְורֹוֶאה ָּבנּו

  ִאם ִאְכַּפת לֹו, ֶזה ֵמִזיז לֹו ִּבְכָלל
)
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  ,ֲאדֹוִני ַהּשֹוֵפט, ַמה ֶּשֵאין ִלי ָסֵפק
  ) א ֶשהּוא  לֹ, ִעם ַהְרֵּבה ַקָּבלֹות

  ,ִּפיזֹוָדה ְזִניָחה ַעד ִּגחּוְךַרק ֶא
   -ֶהֶרף, ַאאּוט ְזַמִּני ְמאֹד-ַטְים

  ,ְלַאִין ַעִין ֵּבין ַאִין
  ,ֵּבין ֶרֶחם ְלבֹור

  ֵּבין ִלְפֵני
  .ְלִכְכלֹות



 
  ,ִמּתֹם אֹו ֵמִאֶּוֶלת, ִמי ֶשעֹוד לֹא ָנַפל ֶאְצלֹו
  ְוָהָאִדיש ָהֲאִסימֹון ֶשִּצְלצּולֹו ַהַּקר

  ,ֶשל ַחֵּיינּו ְטַרְנִזיט ְקָצָרה זֹו-ִטיַסתאֹוֵמר ֶשֵאין 
  ,laisser-pisserֶשָּכל ָאְרּכֹו laisser-passer אֹותו ֹ
  ,"ִנְדֶמה ִלי"ַרק ֲהָזָיה ְטוּוַית , ְּבַסְך ַהּכֹל, ֶאָּלא

  –' ח', ֲחלֹום ָיעּוף ֶשְּבִאּיֹוב כ קּוֵרי אֹותֹו
  ֵמִבין זֹאת ֵאיֶננּוְלִמי ֶש ֵמִבין ַּכָּמה טֹוב לֹו ִמי ֶשֵאיֶנּנּו
  ַהַּדַעת ָּתִמיד-ִּכי ְּפִרי ֵעץ ,טֹוב לֹו

  .ְמֻרָּסס ִציָאִניד ֶשל ַמְכאֹוב
  

  ,ַּבְּזַמן-ֲאָבל ִמי ֶשֵאיֶנּנּו ֵמִבין ּבֹו
  ְוַדְוָקא, ּוִמְּפֵני ֶש, ִּכי ַעל ַאף

  – ְזַמִּני ְורֹוֵפף ְּכִבְנָין ֶשל ְקָלִפים, ִמּשּום ֶשַהּכֹל ִויְרטּוָאִלי
  ,ַאְּבָרָקַדְּבָרא ָּכל אֹותֹו, ַהְּשִויְנֶלַרי ַהֶּזה, ָּכל ָהֲעַראי ַהֶּזה

  :ְמַפְנֵטז ָלנּו ַעל ְּבַלְיְנד, ַהְּזַמן ָהַעְרס ּפֹוֶאִטי, ַהְּלָהִטים ַהֶּזה-ּפֹוקּוס ֶשעֹוֵשֹה-ָּכל ַההֹוקּוס
  ,ַלַּשֶּלֶכת ָיְפָיה ֶשל ַהְּפִריָחה ֶשִהיא ַרק ְּפרֹומֹו

  ;ֶטְנְצָיה ֶשל ַהּיֹום ָלִאיְמּפֹוֶטְנְצָיה ֶשל ָמָחרּפֹו
  ַהִּתּפּוף ֶשל ַדְרּבּוָקה-ְמֻמָּתח ְּכִמְשַטח עֹורֹו ֶשל ִּתינֹוק ֶשִּמְשיֹו

  ,ַהָּבאתֹוס ַּבָּפאתֹוס ְּכמֹו, ְּכָבר ְטמּוִנים ֶשּבֹו
  ;ִלְכֶשַּיְזִקין, ָּפָניו-ִקְמֵטי-ִקְפֵלי ָאקֹוְרֵּדיאֹון

  ַהּיִֹפי ְוַהָּדם ֶשל ֲאִביֵבי ַהּגּוף ְשכּוֵרי, שֹוְצֵפי ַהֶּזַרע, יר ַהִּשיִרים חֹוְפֵני ַהָּשדֵלילֹות ִש
  ֶשל קֶֹהֶלת ִמְתַיֵּפַח ְסָתוֹו, ְּכתֹוַלַעת ַּבְּפִרי, ֶשְּכָבר ִּבְבָשָֹרם
  ;ָהֲאִביֹוָנה ְּכֶשִּיּסֹּבּו ַּבּשּוק ַהּסֹוְפִדים ֶזה ֶשָּתֵפר ּבֹו

  ,ָּכָלאם ָפאִדי, ִאם ַהּכֹל ַחְנָטִריש, ּנּו ֵמִבין ֶשָאֵכןִמי ֶשֵאיֶנ
  ַשְּבִרָּיה ִּבְקֵצה ַהִּתְקוֹות הּוא ָעָפר-ִאם ַמה ֶּשַּמְמִּתין ְּכִבְריֹון ְשלּוף

ּבֹו
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  סֹוֵפנּו ִלְרקֹב ְוִלְתלַֹע ִלְבלַֹע ְּבבֹור ָשֹשֹ ְטרּוֵפי לַֹע, ֶש
  –ָּבַאף  ּמֹוִליְך ֶאת ֻּכָּלנּוַה, ַהָּתֵפל, ַהָּשֵפל,  ָהָאֵפלnil-ַּב

  ,ֶאת ָהֶעֶצם, ִּכְכָלִבים, ֵאין זֹאת ִּכי ִאם לֹא נֹוַתר ָלנּו ֶאָּלא ַלְחטֹף
  ִמְּמרֹוֵמי ֻשְלָחנֹו, ֵלב-ְולֹא ִמּטּוב, זֹו ַהֻּמְשֶלֶכת ְלֶפַתע

  ,ָקאֶשל ַהּבֹוס ַהַּמְסִּתיר ֶאת ָּפָניו ְּבֶחְביֹון ִטיָרתֹו ַהּמּוֶגֶפת ֶשל ַקְפ
  –ְוַשְלָוה ֵּבין סּוָמיו ּוְתִמיָמיו  ָשם ָשלֹום ִּבְמֻרָּמיו ֶזה ָהעֹוֶשֹה

  ֶאת ַצַער  ֲאָבל ִמי ֶשּיֹוֵדַע, ִמי ֶשֵאיֶנּנּו ֵמִבין זֹאת ַאְשָריו
  ,ַהְּכפֹור ַהֶּזה ֶשל ּדּוְגִרי ָּבֵעיַנִים-ִּפְכחֹון ַמַּבט

  – ֵאין ֶאל ִמי ֵעיַנִים ֶשִּמְּזַמן ֵאיָנן ּדֹוְמעֹות ִּכי
  ִנחּוִמים חּוץ ֵמֶהֶרף ַחְסּדֹו ֶשל ָהֶרַגע  ֶשֵאין ָלנּו שּוםיֹוֵדַע

  ֶמֶשְך-ְולּו ַגם ֻמְשֶלה ְוכֹוֵזב ּוְקַצר
  :ַגם ָשִביר ַעד ֶחְמָלה ְולּו

  -ֵּיש ַהֶּזה ְּבֵשֶפל-ַמה-ִלְלקֹט ֶאת ֵּפרּוֵרי ַהֶּזה
  -ָהַאְשָליֹות ַגם ְּבַפֵחי-רּוָחם ֶשל ֶנְעְּדֵרי
  זַֹהר-ְׁשִביבלֹוַמר ּתֹוָדה ַעל ָּכל , ַאְשּפֹות ַהִּמְקִרּיּות

  ,ֶשל ְּתֵכֶלת ַּבָּמרֹום אֹו ְּבֵעיֵני ַהִּתינֹוקֹות
  ִלְזּכֹר ְּבָכל ָּתא ִמיְקרֹוְסקֹוִּפי ַּבּגּוף ּוְבָכל ִניד ֵמיָתר ֶשַּבֶּנֶפש

  ,ְנִשיָמה ַאֲחרֹון-ַעד ַרַחש ִחְרחּור, ת ַהִפיָנאֶלהַעד ִּדְמַמ
  ֵהם ַּפִיס, ֵהם ּבֹונּוס ,ֶיֶתר-ַהְּפִרי ֵהם ְזכּות, ַהֶּפַרח, ָהֶרֶחם, ֶשַהֶּלֶחם

  ;מֹוֵעד-ְּכִמְלֶוה ְקַצר, ֲאבֹוי, ַּגם ִאם ֵאיָנם ִנָּתִנים ָלנּו ֶאָּלא
   ֹוֶקֶבתנ ִסּיּום-ָלַּדַעת ֶשָּתִמיד ְצפּוָיה ְשִריַקת

  ֵאין ֶאת ִמי , ָּתִמיד ְּבֶאְמַצע, ְּבֶאְמַצע ַהִּמְשָֹחק
  ב 'ה ִמֶּבְרִדיֶצ'ִאיֶצ-שּום ֵלִוי, ּתֹוָרה-ִלְקרֹא ְלִדין



 
27

  ַהּכֹל. ְושּום ִאּיֹוב עֹוד לֹא ָזכּו ְּבשּום ִעְרעּור
  ַהֵּנַצח, חּוץ ֵמַאְרָּכה ִמן ַהַּקְמָצן ַהֶּזה, ָצפּוי

  ,ֵאיֶנָּנה ְנתּוָנה, ח ִמֶּזהִּתְשַּכ, ְוָהְרשּות
  :ֶזה ֲאַנְחנּו, ְּכמֹו ַיּתּוש ְלַחְסֵּדי ָטַרְנטּוָלה ְצֵמָאה, ַמה ֶשָּנתּון

  .ִּתְבַחר. אֹו ְּכָמָנה ִראשֹוָנה אֹו ַעל ֶּתֶקן ִלְפָּתן ְלִקּנּוַח
  

  ,ֵאין ִהְזַּדְּמנּות נֹוֶסֶפת, ָאִחי, ְוֵאין ִשּדּור חֹוֵזר
  ,ֵאין שּום ִטיֶּפְקס ְוֵאין ִּתּקּוֵני ֲעִריָכה, liveאן ֶזה ַמה ֶּשּקֹוֶרה ָּכ

  ,לֹא ֲחָזָרה ֶגֶנָרִלית, ָהַאְּבסּוְרד ֶשְּלָך-זֹוִהי ְּבכֹוַרת ַמֲחֵזה
  , ְושּום ִּגְלּגּוֵלי ְמִחּלֹותcome backְוֵאין rewind ֵאין ', ֵאין מֹוֵעד ב

  ,יטֹוִנים'אְנס אֹו ִז'ָריו יֹוֵתר ַצַמה ֶּשִּנְשָאר ֶזה ִהּמּור ֶשְּכָבר ֵאין ַאֲח
  ִהיא רּוֶלָטה ָּכל ַהָּקֶדְנְצָיה ֶשְּלָך

  ֲאָבל
  .זֹו רּוֶלָטה רּוִסית

  
  ָלֵכן

  ּבּוֶלְמָיה-ַנְרקֹוָמן אֹו ְתקּוף, ֲחטֹף ְּכמֹו ַחאֶּפר
  ,ֶשל ִאָּשה ֶשל ּכֹוָכב אֹו, ַעִין-ָּכל ְקִריַצת, ָּכל ִזיק

  ,ָמָחר הּוא ְתלּוִלית ְּבִחיִרָּיהאֶקר ַסים ְּבַגן ַמה ֶּשַהּיֹום הּוא ְוָרִד
  ,ֶשְּלָך ִלְפָעִמים הּוא ַחֶּייָך, ַמה ֶּשֻּמְחָמץ לֹא ָתִמיד הּוא ָחָלב

  ,ֵהם ָלַעד לֹא ַיִּגיעּו, אֹו ְלֵקץ ַהְּפָלאֹות ַאל ְתַחֶּכה ְלגֹודֹו
  ,ם ַהֵּקץֶאָּלא ֶשָּכְך ַּג ָּכל ַהְּפָלאֹות ֵהם ִמַּתַחת ָלַאף ֶשְּלָך

  ֵהם עֹוְמִדים ִעם ַהְּסטֹוֶּפר, לֹא ֵהם ְולֹא הּוא, ֶרַגע ְוֵהם לֹא ְמַחִּכים ָלנּו
  .ַהְּגָמר-ְּכמֹו שֹוְפֵטי ֵמרֹוִצים ַעל ִסּמּון ַקו, ְּכמֹו נֹוִשים, ַשָּמִאים ְּכמֹו

  
  ֵאינֹו ִנָּגר ְּכִפי ֶשִּדִּמינּו, ַהַחִּיים-חֹול ,ַהְּזַמן

  ,ַהְּדפּוִקים, ֶאָּלא ָאנּו, עֹוֵתינּוִמֵּבין ֶאְצְּב
  .ֶסה ָלה ִויץ.* יֹוִריק, ִהיא ָּכל ַהַּוָּדאּות ֶשָּלנּו, ֶשִהיא ַחֵּיינּו, ָהַאְשָלָיה. ִמֵּבין ֶאְצְּבעֹוָתיו

  ,ָהַאְרְקִטי ְּבִמְדַּבר ִּפְכחֹוֵננּו, ֶשֶאְפָשר ִמי ֶשַּמְשֶלה ֶאת ַעְצמֹו
  ְלַקְרֵטַע ִקְצֵרי ְנִשיָמה, ְקָצת זַֹהר ְצפֹוִניְּבִלי , ְּבִלי ַאְשָליֹות

  ,ַהִּמְכשֹוִלים ֶשל ַאְפסּוֵתנּו-ֵּבין ַקְרחֹוֵני ִמְגַרש
  –מּול ַמּפֹולֹות ִשְלֵגי ַהְּזַמן ַהְּמַכסֹות ַהּכֹל 

  ,טֹוֶעה ְּבָגדֹול
  ,ְּבָגדֹול ֶשל ָקָטן

  ֵעֶדן-ֶשל ָקָטן ֶשּגַֹרש ִמַּגן
  ַהַחִּיים- ֵעץהּוא ְוָכל ֶשנֹוַתר לֹו

  .ֶהָעשֹּוי ִמְּבָדָיה ַוֲחלֹום
  

  

שאת גולגלתו אוחז המלט של שייקספיר שעה שהוא נושא את ִאמרותיו על , החצר המת- ליצן*   
  .      חיי אנוש



  תורן-פועה שלו

  יצאה נשמתי אל עירי

  ַּבַּלְיָלה ַהֵּׁשִני ִמֵּׁשֶׁשת ַהֵּלילֹות
   -ַּבחֶֹדׁש ַהִּׁשִּׁשי 

  ה  ִעיִרי ְּבֶלָהָבהָעְלָת
מאיירת , מתרגמת, משוררת -תורן -פועה שלו
תושבת ,  בתל אביב1930- בנולדה. וקריינית
ודוקטור בספרות . א.בעלת התארים מ. ירושלים

חברה . עברית מטעם האוניברסיטה העברית
שם , ן ישראל"בפא, ם"באקו, באגודת הסופרים

; ר סניף ירושלים וחברת הנהלה"משת יוהיא מש
אקדמיה העולמית לאמנות ולתרבות ב חברה

)W.A.A.C(, שיריה . הודו- אגודת הידידות ישראלב
, יידיש, ספרדית, צרפתית, תורגמו לאנגלית

. עודואספרנטו , הולנדית, רוסית, ערבית, גרמנית
 – LIRITייסדה ועורכת את . כמה משיריה הולחנו

Poetry – Israel" כתב עת לשירה עברית, "לירית. 
אם לבן , 1952נישאה לסופר חיים תורן בשנת 

 11,  ספרי שירה5פרסמה עד כה . וסבתא לנכד
זכתה . ספרי שירה מתורגמת המאוירים על ידה

  .בפרסי שירה רבים

  ּוְבֶעְרָּגה ִהְרִעידּו ָּכל ַהַחּלֹונֹות
  ;ְוָכל ַהְּׁשָעִרים ָהמּו ַּבֲאָנָחה ְּכבּוָׁשה

   -ַּבַּלְיָלה ַהֵּׁשִני 
  ָחַלְמִּתי ֶאת ִעיִרי ְׁשֵלָמה

  .ִמָּכל ַהֲחלֹומֹות
  ָׁשם ַּבּכֶֹתל-יִא

  ַהַּבִית-ַהְּׂשָמִמית ָּבְכָתה ַעל ַהר
  ה ַּבחֶֹדׁש ֻהְבְקָעה ְירּוָׁשַלִיםּוְבִׁשְבָע

  ּוְבִׁשְבָעה ּבֹו ֻהְכְּתָרה ְּבֶכֶתר ַהְּׁשֵלמּות
  .ְּבֶעֶצם ַהָּצֳהַרִים

   -ּוְכֵצאת ַהּיֹום ַהְּׁשִביִעי 
  .ָיְצָאה ִנְׁשָמִתי ֶאל ִעיִרי
  ּוָבאּו ֵאַלי ָּכל ֲאבֹוַתי

  ְוָיְצאּו ֵאַלי ָׁשם ָּכל ֵמַתי
.בֹוַתיּוָבאּו ָׁשם ָּכל ַאֲה    

  
  
  

  עודד גיורי

  קצב השתנות הדברים

   ִהְׁשַּתּנּות ַהְּדָבִריםֶקֶצב
  רֹוֵמז ָלנּו ֶׁשָּצִריְך
  ְלַהְחִזיק ַמֲעָמד

  .ַעד ַהְּסָתו ַהָּקרֹוב
  

  לֹא ְלַאט
  ִליםָענֹוְבִלים ֶה

  ּוִמּיֹום ְליֹום
  ַהְּזִריָחה ַמִּגיָעה
  .ְמֻאָחר יֹוֵתר

  
    ָחהָנֲהֶאְפָׁשר ְלִהְתַנֵחם ַּב
  ֶׁשַהחֶֹרף ַהָּקרֹוב
  :ִיְהֶיה ָׁשֵקט יֹוֵתר
  ,ְללֹא ֲחלֹומֹות
  .ְללֹא ְׁשָבִרים

  
ל עבד בארכיונים "לאחר השירות בצה. גדל בתל אביב,  בארץ5.6.1966- נולד ב. משורר -  גיורי עודד

". טבע"עובד בחברת התרופות . שיריו הופיעו בכתבי עת ספרותיים. של משרדי ממשלה שונים
 פרסם .מתגורר ברמת גן. ם"באיגוד הארכיונאים בישראל ובאקו,  באגודת הסופרים העבריםחבר

  .ספר של סיפורים קצרים וספר שירים לילדים,  ספרי שירה7עד כה 
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  עיין ערך תרגום

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

  
  פדריקו גרסיה לורקה

  חרש
  ןיאריאל סימק:  והערותתרגום

  
  ֲאָבל ְּכמֹו ָהַאֲהָבה

  ַהַּקָּׁשִתים
  .ִעְּוִרים ֵהם

  
  ֵמַעל ַהַּלְיָלה ַהָּירֹק

  ,ָהִחִּצים
  מֹוִתיִרים ְנִתיֵבי ֲחָבָצלֹות

  .ָחמֹות
  

  ַחְרטֹום ַהְּלָבָנה
  ּפֹוֵלַח ֲעָנִנים ְסֻגִּלים

  ְוָהַאְׁשּפֹות
  .ִנְמָלאֹות ַטל

  
  ְּכמֹו ָהַאֲהָבהֲאָבל , ָאְי 

  ַהַּקָּׁשִתים
  ! ִעְּוִרים ֵהם

  
  
  

  "שירת ַהָּסֶאָטה"הוא השמיני והאחרון בסדרת  )Madrugada("  ַּבֲעלֹות ַהַּׁשַחר "השיר 
)Poema de la Saeta(  מתוך ספר השירים Poema del Cante Jondo )שירת הֶזֶמר העמוק (

לה מוסיקלית עממית נוקבת המושרת ַהָּסֶאָטה היא תפי.  1921שחיבר לורקה בשנת 
. בזמן תהלוכות דתיות בהן נושאים פסלים של ישו ומריה, ללא לווי, ברגש רב

בשבוע הקדוש , אך בייחוד באנדלוסיה, תהלוכות אלה מתקיימות ברחבי ספרד
)Semana Santa(יש הרואים את מקור הסאטה בטקס עונתי של .  שלפני חג הפסחא

המשמעות . יהודיים והודיים, ה גם אלמנטים אסלאמייםהעולם הפגני ומוצאים ב
והספרדים מתארים אותה כחץ הפולח את הלב ואת " חץ"המילולית של ָּסֶאָטה היא 

  . היא מבטאת את חרדת המוות ויסורי האהבה. הנשמה
שגם שירת , ) עמוק ֶזֶמר, קנטה חונדו( Cante Jondo-הסאטה היא חלק מסוגת ה

 Poema del Canteורקה  גילה עניין רב בסוגה זו וחיבר את ל. הפלמנקו שיכת אליה
Jondo תחרות של  בארגוןיחד עם המלחין  מנואל דה פאליה , כשעסק, 23 בהיותו בן

-במאמר על הקנטה חונדו הגדירו לורקה כ. באלהמברה 1922-קנטה חונדו שנערכה ב
חצאי הטונים  פליטה מתנודדת של הקול  הגורמת  לניצנים הסגורים של , גמגום"

, קריאת התרנגול, הקנטו חונדו הוא סלסול הצפרים... לפרוח באלף עלי כותרת
חמש שנים לפני , 1931-הספר יצא לאור רק  ב ".הנגינה הטבעית של היער והמעיין

  .  הרצחו של לורקה במלחמת האזרחים בספרד
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1922-קריקטורה שפורסמה בעיתונות הספרדית ב  
"קנטה חונדו"לקראת תחרות ה  
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  ֵאָוה ִקיְלִּפי

  זמר אהבה 
  ּוְביֹום ִמָּיִמים

  , ְסִביב ֶזהִנָּכֵרְך ֶזה
  ,ִנָּנֵעל ְולֹא ִנָּפֵרד עֹוד ָלַעד

  ,ִּפְרְקָך ַהָּׁשחּוק ְּבִחּבּוק ַהּפֹוַדְגָרה ֶׁשִּלי
  ,ָהאּוְלקּוס ֶׁשִּלי ְלַיד ַהּמּום ְּבִלְּבָך

  ,ָהֵריָמִטיְזם ֶׁשִּלי ָצמּוד ַלּלּוְמָּבגֹו ֶׁשְּלָך
  .   ְלעֹוָלם לֹא ִנְרַחק עֹוד ֶזה ִמֶּזה

  
  ֶאת ָהִרְׁשרּוׁש, ְׁשַּכח ָאז ֶאת ָהַאְסְּתָמהִּת, ָאהּוב

  ְוֶאת ַהֶּנֶמק
  ,ַהְמַקֵּנן ְּבִלְּבָך

  ֶאת ָהַרַעד ְּבַרְגִלי, ַוֲאִני ֶאְׁשַּכח ֶאת ַהַּנֶּזֶלת ֶׁשִּלי
  ,ְוֶאת ַהְּכֵאב ַהְּתִמיִדי ַּבַּצד ַהְּׂשָמאִלי ֶׁשל ּגּוִפי

  .ַהָּצרֹות ְוַהְּׁשָאר, פֹור   ַאַחר־ָּכְך ֶׁשָּיבֹואּו ִמִּצִּדי ַהְּכ
  

  ,ַהְּׁשטּוִחים, ֶאת ָׁשַדי ָהֵריִקים
  ,ָאהּוב, ַקח ְּבָיֶדיָך

  .ִיְהיּו ֲאֻרִּכים ְּכַׂשִּקים, ְּכֶׁשַּתִּביט ָּבֶהם, ִּכי ְּביֹום ִמָּיִמים
  ,ּתֹאַהב אֹוִתי ַּגם ָאז

  ?   אבניבי אובוהבה אבותבך
  

  ,ֲהַבת ַהְּזֵקִניםַלְּמֵדנּו ְלַקֵּבל ֶאת ַא, ֲאדָֹני
  ,ֶאת ַאֲהַבת ָהֲאָנִׁשים ְּבִגיל ָהֲעִמיָדה, ֶאת ַאֲהַבת ַהְּצִעיִרים
  ,ֶאת ַאֲהַבת ָהֲעִנִּיים, ֶאת ַאֲהַבת ַהְּׁשֵמִנים, ֶאת ַאֲהַבת ַהְמכָֹעִרים

  ֶאת ַאֲהַבת לֹוְבֵׁשי ַהְּסָחבֹות
  .ְוֶאת ַאֲהַבת ַהּבֹוְדִדים

  
  ,ַאֲהָבהַלְּמֵדנּו ְלַקֵּבל ֶאת ָה

  .ָאנּו ּכֹה ּפֹוֲחִדים ִמָּפֶניָה
  

  ,ְוִתַּקח ְּבָיֶדיָך ֶאת ָׁשַדי
  ,ַהְּנפּוִלים, ֶאת ָׁשַדי ַהְּׁשטּוִחים

  ,ּוְׂשָפֶתיָך ִיְּגעּו ְּבִצּמּוק ִּפְטמֹוַתי
  ,ְּבעֹוְדָך ְמַצֶּפה ְלֶעֶרׂש ַהְּדַוי ְוַהְּתַבּלּול ְּבֵעיְנָך

  , ֵאַליְּתַגֵּׁשׁש ִעֵּור ַּבֶּדֶרְך
  .ְּתַמֵּׁשׁש אֹוִתי ְּכַאַּות ָיֶדיָך

  :ַמֵּׁשׁש ְּכַאַּות ַנְפְׁשָך
  .ִמַּתַחת ְלָכל ַהְּקָמִטים ֲאִני עֹוֶדִּני ֲאִני

  ,ְּבקּוֵרי ַהָּכָזב ָהֵאֶּלה ָלַפת ְוָכַפת אֹוָתנּו סֹוף ַהַחִּיים
  .ַמְחַמל ַנְפִׁשי, ַיִּקיִרי,    ַאִּביִרי

  
  ְמדּו ִלְׁשַקֲערּוִרּיֹוֶתיָךּוְבִליטֹוַתי ִיָּצ

  ,ְּכֶׁשְּקָמֶטיָך ִיָּצְמדּו ִלְתָלַמי
  .ּוְלַצד ִיּסּוֶריָך ֶאְתַּפֵּלל ְּבֶׁשֶקט ֶׁשָּתמּות

  .   ָּבִרים ְּכָבָרק ַהּיֹום ְוָהֶעֶרב
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  ֵאָוה ִקיְלִּפי

     *  

  ,ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
  ִאם ֲאִני ֻמְכָרָחה

  ,ַלל ִאִּמיַלֲעלֹות ַהָּׁשַמְיָמה ִּבְג
  ,ְּכֵדי ֶׁשִּלָּבּה לֹא ִיָּׁשֵבר

  ָאז אּוַלי ֵיׁש ָׁשם ְּבֵאיזֹו ִּפָּנה
  ,ִּבְקָּתה ְׁשכּוָחה

  ֶׁשאּוַכל ִלְהיֹות ָּבּה
  ?ְּבִלי ֶׁשַאף ֶאָחד ֵיַדע
  ,ֵאיֶנִּני ֲחֵפָצה, ֵאִלי ַהָּיָקר, ְּבֶחְבַרת ַצִּדיִקים

  ,ַּגם ִאם ֵהם ִמָּזָהב, ּוָבְרחֹובֹות
  ;ַּתִּתי ֶאת ַרְגַלי ַּדי ְוהֹוֵתרִּכ

  .ַּגם ַים ַהְּזכּוִכית ַמְבִעית אֹוִתי
  ,ְּכַדאי ַלְחׁשֹב ֵאיְך ְלַׁשֵּמר ֶאת ַהֶּטַבע

  ,ְּפָרִאי ּוְמֻבְלָּגן, ָמֵלא ִּבּצֹות
  ,אּוַלי ְּבִׁשְכרֹון ַהְּבִריאה ֶׁשְּלָך ֶזה לֹא ָעָלה ַעל ַּדְעְּתָך

  .ֵסֶדרָׁשַאְפָּת ָּכל ָּכְך ְל
  ,ַהּבֹוֵרא, ֲאִני ַמְפִציָרה ְּבָך
  ,חּוס ַעל ְּברּוֶאיָך

  ,ְׁשמֹר ָלֶהם ָמקֹום ַּבִּקּיּום
  .ַּתְכֵנן ֵמָחָדׁש ֶאת ָׁשֶמיָך

  
 

  רמי סערי: את שני השירים תרגם מפינית
  .שיראה אור בקיץ זה בהוצאת כרמל" הפרפר חוצה את הכביש"מתוך הספר 

  
  

כיום הוא אזור שהיה שייך לפינלנד ו, ְלָיה במחוז ָקֶר1928נת  נולדה בשֵאָוה ִקיְלִּפי
, ִקיְלִּפי ואילך היתה הכתיבה תחום עיסוקה העיקרי של 1959למן שנת . חלק מרוסיה

ספרי , קובצי סיפורים קצרים, רומנים, שירה: ספריםיותר משלושים מאז שפרסמה 
וכיום היא אחת , יה תורגמו לשפות רבותרותיצי. מסות ותסכיתים, זיכרונות

שירתה מתמקדת בעיקר ביחסים בין אדם . הסופרות הפיניות המפורסמות ביותר
התמודדּות אמיצה עם הִזקנה ועם המוות , חברּות, בדידּות, הורּות,  זוגיּות–לרעהו 

   . ובמארג הקשרים הסבוכים בין האדם לבין עולם החי והצומח–
  
  
  



  .טלי בר של בתרגומה ,ינההינריך היאנו מגישים כמה משיריו של 
  עובדת כעורכת לשון במשרד מבקר המדינה טלי בר
  , זמננו-דוקטור בבלשנות עברית בת תוארובעלת 

  . בירושליםמן האוניברסיטה העברית
  
  
  
  
  

  

  
  השיבה הביתה  לורלי

  ִלִּבי דֹוֵאב, ִלִּבי  ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ַמּדּוַע
  ;ַלְמרֹות ַלֶהֶבת ַמאי ַהּשֹוֲחָקה  ,ֲאִני ּכֹה ּדֹוֵאב

נריך היינה הצעיריה  ַעל ַהִּתְרָזה  ,ַאָּגָדה ֶׁשְּזַמָּנּה לֹא ָידּוַע ֲאִני עֹוֵמד ָׁשעּון  
  .ָּגבַֹּה ַעל ַהְּמצּוָדה ָהַעִּתיָקה  .ְׁשַּכַחת ִמֵּלבֵאיֶנָּנה ִנ

    
  ָׁשם ְלַמָּטה זֹוֶרֶמת ְּתָעַלת   ,ַקר ָהֲאִויר ִמְתַּכִהים ַהָּׁשַמִים

  ;ָהִעיר ַהְּכֻחָּלה ְּברַֹגע ׁשֹוֵתק  ;לֹו ָהַרְין ִּבְדָמָמה זֹוֵרם 
  ַנַער ָׁשט ַּבִּסיָרה  ִּפְסגֹות ֶהָהִרים ֵּבין ָהַעְרַּבִים

  .ְלַעְצמֹו ׁשֹוֵרקּו, ְוָדג  .נֹוְצצֹות ְּבִזיו ַחָּמה
    

  ַּבַּצד ָהַאֵחר ִמְתרֹוְמִמים ִּבְנִעימּות  ָהַעְלָמה ַהָּיָפה ְּביֹוֵתר יֹוְשָבה
  ְּבַתְבִנית ִצְבעֹוִנית ֶׁשל זַֹער  ,ָׁשם ְלַמְעָלה ּכֹה טֹוב
  ָּבֵּתי נֶֹפׁש ְוִגּנֹות ּוְבֵני ָאָדם  ,נֹוְצִצים ֲעָדֵיי ְזָהָבּה

  .ּוְׁשָוִרים ְוָכֵרי ֶּדֶׁשא ְוַיַער  .ָקה ְׂשָעָרּה ַהָּזהֹבִהיא סֹוְר
    

  ַהְּמָׁשְרתֹות ַמְבִהיקֹות ְּכִביָסה  ְשָֹעָרּה ְּבַמְסֵרק ָּפז סֹוֶרֶקת
  :ּוְמַנְּתרֹות ָסִביב ָּבָאחּו ַהָּירֹק  ;ְוָאז ֶאת ִׁשיָרּה ָּתִׁשיר
  ,ַהַּטֲחָנה ֲאַבק ַיֲהלֹוִמיםִמן   ,ַלִּׁשיר ַמְנִגיָנה ְמֻיֶחֶדת

  .ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת ִזְמזּוָמּה ָהָרחֹוק  .ִנּגּון ִנְפָלא ַּכִּביר
    

  ַּבִּמְגָּדל ָהַעִּתיק ָהָאפֹר  ֶאת ַהַסָּפן ַּבְּסִפיָנה ַיְטִריף
  ;ְצִריַח ְׁשִמיָרה עֹוֵמד  ;ְיַזְעֵזַע ִּבְכֵאב ְּפָרִאים
  ַּבְרָנׁש ִּבְמִעיל ָאדֹם  ,הּוא ֵאינֹו ַמִּביט ָּבִריף

  .ָׁשם ַמְעָלה ָוַמָּטה צֹוֵעד  .ְּמרֹוִמיםהּוא ַמִּביט ַל
   

  ,הּוא ְמַשֵֹחק ְּברֹוֵבהּו  ֲאִני ַמֲאִמין ֶׁשַּבּסֹוף ַּגל ִיְבַלע
  .ַסָּפן ְוִסיָרה ,ֶׁשְּבאֶֹדם ֶׁשֶמׁש נֹוֵצץ ֶּבֱאֶמת

  - -ִּציג ּוַמְכִּתיף הּוא ַמ  ְוֶאת ֶזה חֹוְלָלה
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 .ֶׁשֶאְהֶיה ֵמת  –ֶׁשִּייֶרה ִּבי   .לֹוֵרַלי ְּבִׁשיָרּה
    

  
  

 

 היינריך היינה



  אני רוצה את נשמתי להטביע עץ אורן עומד לו בדד

  ֲאִני רֹוֶצה ֶאת ִנְׁשָמִתי ְלַהְטִּביַע  ֵעץ אֶֹרן עֹוֵמד לֹו ָּבָדד
  ;ִּבְגִביַע ַהּׁשֹוָשן ְלָפַני  .ִּבְצפֹון ָהָרָמה ֶהָחשֹּוף

  ַהּׁשֹוָשן ִיְלַחׁש ְמַצְלֵצל ַּבָּגִביַע  ִּבְשִֹמיָכה ְלָבָנה; הּוא ָיֵׁשן
  .ִׁשיר ֶׁשל ַאֲהַבת ַחַּיי  .ֶקַרח ָוֶׁשֶלג ָעטּוף

    
  ַהִּׁשיר ְיַצְמֵרר ְּבַרַעד  ,הּוא חֹוֵלם ַעל ָּתָמר

  ,ִּכְנִׁשיַקת ִּפיָה ֶׁשָּלּה  ,ֶׁשָרחֹוק ַּבִּמְזָרח
  ָּכזֹו ֶׁשָּנְתָנה ִלי ַּפַעם  ּבֹוְדָדה ְוׁשֹוְתָקה דֹוֶאֶבת

  .ְּבָׁשָעה ֶׁשל ֶמֶתק ֻמְפָלא  .ַעל ִקיר ֶסַלע ִנָּתְך
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  היונה והחמה, השושן, הורד

  ,ַהּיֹוָנה ְוַהַחָּמה, ַהּׁשֹוָשן, ַהֶּוֶרד
  .ֶנג ַאֲהָבה ְׁשֵלָמהָאַהְבִּתי ַּפַעם ֶאת ֻּכָּלם ְּבעֹ

  ֵאיִני אֹוֵהב ִמְּלַבָּדּה, ֵאיִני אֹוֵהב אֹוָתם עֹוד
  ;ַהְּיִחיָדה, ַהְּטהֹוָרה, ָהֲעִדיָנה, ַהְּקַטָּנה

  ,ַמְעַין ָהַאֲהָבה ַהְּׁשֵלָמה, ִהיא ַעְצָמּה
  .ַהֶּוֶרד ְוַהּׁשֹוָשן ְוַהּיֹוָנה ְוַהַחָּמה

  
  
  
  

  

  

  

  אנדרי פישהוף

  שלכת
 ,ֲאִניַׁשֶּלֶכת ִּבְלִּתי ּפֹוֶסֶקת  ְּבתֹוְך

 ַהִהְתַנְּתקּות אֹוֵרב ְלֶרַגע 
 ,ִמן ֶהָעָנף

 . ְּכמֹו ַצָּיד ְּבֶפַתח ַהּגֹב
 , אּוָלם ֶאת ָהֶרַגע ַההּוא לֹא ֵאַדע

 ִּכי ַּגם ַהַחָּיה ַהִּנּצֹוָדה ֵאיָנּה ְמִביָנה ְּכָבר
.ֶאת קֹול ַהֶּיִרי
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  אלישע פורת

  התהוםדמי 

  ְּבֶטֶרם, יב ַהַּמֲאִפיל ַהֶּזהָּבָאִב
  ֲאִני חֹוֵלף, ִּבּכּוֵרי ַהַּקִיץ

  .ַעל ַהְּכִביִׁשים ִּבְמִהירּות ִׁשּיּוט
  :ֵעין ַהָּבָׂשר ֶׁשִּלי רֹוָאה

  ַמְקלֹות ָחְטִמית ְקֵמִלים ְוסֹוְכֵכי
  .ֵּבין ְיָרקֹות ַהַּמְפִריִגים, ָׁשִמיר

  ִניֲאָבל ָּבַעִין ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשִּלי ֲא
  ,רֹוֶאה ַּבְּקָעִרים ָהֲעמּוִקים ֶׁשָּלְך

  ִמַּתַחת: ִנְקִוים ָּדִמים ּוִמְתַנְּקִזים
  ַהְּתהֹום-ְדֵמי, ַלַּתְׁשִּתית ַהִּמְתָלֶאֶבת

  .ּגֹוְבִהים ּוְמִציִפים, ֶׁשָּלְך ּגֹוִאים
  
  

  גד יעקובי

  וידויו של היפוכונדר
  לנתן זך                          

 :ׁשֹוֵרר ַהָּקִׁשיׁשָאַמר ַהְּמ
 ּתֹוָדה ָלֶכם מֹוִקיֵרי ִזְכִרי

 ֶׁשָּבאֶתם ְלֵביָתּה ֶׁשל ְיִדיָדִתי
 .ָלחֹג ֶאת יֹום ֻהַּלְדִּתי ָהַאֲחרֹון

 ְּבֵאּלּו ֶׁשעֹוד ָיבֹואּו ַאֲחָריו ִנְתָרֶאה ְּכָבר ְּבעֹוָלם ַאֵחר
  .ִאם ַּגם ַאֶּתם ַּתִּגיעּו ַלֵּגיִהּנֹם

                   *  
 

 .ְוַגם ַהָּכֵבד, ֵהם אֹוְמִרים, ַהְּכָליֹות
 ִמִּזְקָנהְוַגם , ֵהם אֹוְמִרים, ִמְּׁשִתָּיה

 ְוִאם לֹא ֵמֵאֶּלה ָאז ֵמַעּמּוד ַהִּׁשְדָרה
 ְוָהַרְגַלִים, אֹוְמִרים, ְוַגם ַהֵּלב ְוָהֵראֹות
 ְוַהָּיַדִים, ְּכָבר ֵאיָנן נֹוְׂשאֹות
 ַגםְּכָבר ֵאיָנן ּכֹוְתבֹות ְו

  .ַהְּׂשָמאִלית ַּדְוָקא, ַעִין ַאַחת
                   *  

  
 ,ּבֹואּו ֲחֵבִרים ְוָנחֹג ֶאת יֹום ַהְּפִריָדה

 ַּגם ִאם ֲאִני ָעצּוב ַהּיֹום ְוחֹוֵׁשב
  - ַעל ִאי ַהַּטַעם ֶׁשְּבָכל ַהְּסָפִרים ָהֵאֶּלה

 ַהָּמָׁשל ְוַהִחיָדה, ִסְפֵרי ַהִּׁשיָרה
 . ַוֲעַדִין ּכֹוֵתבֶׁשָּכַתְבִּתי



  פגוש את המשורר
  

"ִׁשיַרת  ָרש"  שירים סינים ויפנים של ָטְיגּו ִריֹוָקן  - 
 

                                                             ןאריאל סימקי

  שפתח לי צוהר לתרבות יפן, לזכר בני יצחק

  
הוא חי רוב ימיו . נזיר יפני-יה משוררה) 1831 - 1758 (ִריֹוָקן") שוטה גדול ("ָטְיגּו

 ,ONSHU צפוני של -בבדידות ולא נודע בימי חייו מעבר לאזור מגוריו בחוף המערבי 
 רק בתחילת המאה העשרים הוחל בעיסוק רציני בכתביו. האי המרכזי של יפן

 ובתולדות חייו ורק לאחר מלחמת העולם השניה הוא זכה לעניין עממי עצום
 , 362  1983- וב271 1980-ב,  ספרים64 נכתבו על ריוקן ביפן 1930-ב. הנמשך עד היום

 עם, העניין בו במערב החל בתחלת שנות השבעים. כלומר בממוצע ספר ליום
  . 1,2הופעת שני קבצי תרגומים של שיריו לאנגלית 

. 3 הופיע קובץ נוסף עם הקדמה העוסקת במקומו בתולדות השירה היפנית 1981-ב
בצרוף , מכתבים וכתבים אחרים, ופיע קובץ רביעי של תרגומי שיריםה, 1996-ב

 RYUICHIמאת " פואטיקה של קבצנות", המעניין ביניהם . 4שלושה מאמרי ביקורת 
ABE ,בודהיזם -מנסה לעמוד על היחס בין תכני שירתו לבין עובדת היותו מורה זן

. אק דרידה' בארת וזוכן בינם לבין גישות מודרניות לספרות כגון אלו של רולאן
קערה , כתונת אחת: "קובץ אחד של תרגומי שיריו, למיטב ידיעתי, בעברית הופיע

   . 5על ידי גבריאלה  אלישע " אחת
ריוקן עצמו לא פרסם מעולם את שיריו במקובץ אלא נהג 

) הוא היה קליגרף אמן(כתובים על ידו בכתיבה תמה , לחלקם
 1400-יחו החוקרים לקבץ כלאחר מותו הצל. בין חבריו ומכריו

" סינים"השירים ה". סינים" שירים 450-וכ" יפנים"שירים 
)KANSHI( כתובים בכתב הסימנים הסיני אולם מבוטאים 

 כתובים בכתיב )WAKA(" יפנים"השירים ה. בתעתיק יפני
רוב .  בשורות בנות חמש או שבע הברות,)KANA(הפונטי היפני 

 הברות 31בהם , TANKA  של ריוקן הם מסוגWAKA-שירי ה
או מסוג , שבע הברות-שבע-חמש-שבע-בחמש שורות בנות חמש

SEDOKA , שבע-שבע- הברות בשש שורות של חמש38בני-
 17הוא כתב גם מספר שירי הייקו בני . שבע הברות-שבע-חמש

הידוע בין . חמש הברות-שבע-הברות בשלוש שורות של חמש
חֹוְׂשִפים ֶאת / ת ְּפֵניֶהםחֹוְׂשִפים ֶא: "שירי ההייקו שלו הוא

  ".ֲעֵלי ְסָתיו נֹוְׁשִרים/ ָאחֹוֵריֶהם
  עיירת חוף למרגלות גבעות, IZOMOZAKI - ב1758-ריוקן נולד ב 

הוא היה בנו של ראש העיירה ונועד לרשת את אביו  . HONSHUמיוערות  במערב 
 SOTO החליט להיות נזיר והחל בלימודי זן של אסכולת17אולם בגיל , בתפקידו

, KOKUSENמורה הזן , במסגרת סיבוב הרצאות,  הגיע למקדש1779-ב. במקדש סמוך
ריוקן כל כך התרשם מהמורה . SOTOמרכז חשוב של אסכולת , ENTSUJIראש מקדש 

  . 1791-  בKOKUSENעד שהצטרף אליו מיד ונשאר עמו עד מותו של 

 ריוקן ממורו את קבל,  שנות למוד במקדש10 ולאחר 32בהיותו בן  , 1790בשנת 
  :בצורת שיר,  למורה זן )INKA(תעודת ההסמכה 

/ ּכֹה ָחְפִׁשי ּוְללֹא ֶרֶסן/ ַהּצֹוֵעד ַּבֶּדֶרך ָהְרָחָבה ְללֹא ֵׁשעּור/ ּכֹה טֹוב ְּכׁשֹוֶטה, ְלִריֹוָקן "
ְּבכֹל ָמקֹום ./ ְרָיהִעם ַמֶּטה ִויְסֶט, ֲאִני ַמֲעִניק ְּתעּוָדה זֹו/ ֶׁשִאיׁש לֹא ָיכֹל ְלָהִבינֹו ְּבֱאֶמת

  ". ִּתְמָצא ְמנּוָחה ֶׁשל ְּתנּוַמת ָצֳהַרִים/ ּבֹו ַּתְשִעינֹו ֶאל ַהִּקיר
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של ריוקןציור  



  הנוהג היה אז שנזיר . נזיר ראשי, SUSHOעם קבלת ההסמכה הוענקה לריוקן דרגת 
אולם . משנה-ראשי במנזר גדול הפך ליורש של ראש המקדש או שמונה לראש מקדש

,  יצא ממקדשו לשנים רבות של נדודים1792-ב, KOKUSENשל לאחר מותו , ריוקן
 1804חזר לאזור הולדתו ובשנת , 1795-ב, לאחר מותו של אביו. כנזיר מקבץ נדבות

רוב שיריו נכתבו .  שנים26 שהפכה לביתו במשך KUGAMIהתיישב בבקתה בהר 
מלבד (ם ללא קשר למנזר וללא תלמידי, מכיוון שהיה נזיר בודד. כנראה בתקופה זו

עם . הייתה הקבצנות אמצעי המחיה היחיד שלו, )שלשה במשך כל התקופה-שנים
בהיותו , עם זאת. היה סובב בין הכפרים, מעץ מצופה לכה, מטהו ופנכת הקבצנים

הוא היה משחק . עסק בפעילויות שנזירים ממוסדים לא הרשו לעצמם, חפשי לנפשו
.  יוצא בחברתם לקטוף פרחי ברהאבקות ומחבואים או, עם ילדים במשחקי כדור

 לעתים היה משתתף בריקודים בחגיגות כפריות או בסיבוב שתייה עם האיכרים
נאלץ לעזוב את בקתתו בגלל מצב , 68בהיותו בן , 1826-ב. בבית המרזח המקומי

בתקופה זו נפגש . KUGAMIבריאותו הירוד ולהתגורר בבית ידיד בכפר סמוך להר 
היא הייתה בתו היפה של .  שנה40-הצעירה ממנו ב, TEISHINלראשונה עם הנזירה 

לאחר חמש שנות נשואים התאלמנה ואז גילחה את . סמוראי אשר נישאה לרופא
 היא הייתה משוררת מוכשרת ולאחר. שער ראשה והפכה לנזירה בודהיסטית

היה זה תחילתו של קשר קרוב שנמשך עד מותו . ששמעה על ריוקן החליטה לבקרו
 בספר TEISHINהם החליפו ביניהם שירים רבים שקובצו על ידי . 1831- בשל ריוקן

  ".אגלי טל על עלה לוטוס"
בלתי תלוי בארגונים , האקסצנטריות של חיי ריוקן כנזיר תמהוני מקבץ נדבות

 לארגון המופרז של הממסד, ABEכפי שמציין , עומד בניגוד גמור, כיתתיים
 - TOKUGAWA ,1603ת השוגונים מבית סוף תקופ(הבודהיסטי בתקופה האמורה 

. ארגון זה היה קשור ליחס הסימביוטי בין שלטון השוגונים והממסד הדתי). 1867
ראשית הוכרחו כל המקדשים ביפן להשתייך לאחת האסכולות הבודהיסטיות 

שלהם , כל בית אב היה חייב להשתייך לאחד המקדשים המקומיים, שנית. הראשיות
 לקיים טקסי ,אימוץ ופטירה, נשואים, להעניק תעודות לידהבלבד הייתה הסמכות 

בכך הפכו המקדשים לחלק מן . לוויות וזיכרון ולגבות תשלום עבור שירותים אלה
בתמורה קבלו המקדשים אדמות שהכנסותיהן כיסו . האדמיניסטרציה השלטונית
 בצורה זו הפכו אנשי הדת לפקידים והנדבות של. את הוצאות הפעילות הדתית

במצב . המאמינים למקדשים הפכו מביטוי של דבקות בדת לתשלום בעד שירותים
של הנזירים הבודהיסטים הפך , פשוטו כמשמעו, איסוף הנדבות לשם קיום, זה

  .לפעילות טקסית,  הנובע מהקדשת החיים לדת,ממעשה קיומי
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ת יד על פשיט"לריוקן הייתה ביקורת על מצב זה והוא נתן לה ביטוי מרומז במאמרו
הוא מעולם לא התריס כנגד הממסד הדתי , עם זאת. ובכתבים אחרים, "לקבלת מזון

האסטרטגיה שלו הייתה לעג תוך כדי . בפולמוס גלוי ולא ניסה לשנותו מבפנים
העמיד את דרך חייו הצנועה בניגוד לדת , אולם בצורה ברורה, בשקט. משחק

, יתרה מזו.  שבלקט הנוכחי516 'ברוח זו ניתן להבין את השיר היפני מס. הממוסדת
כאשר עזב את חיי המנזר ונפלט , מנקודת המבט של הממסד הדתי היה ריוקן כשלון

אולם בדיוק משום כך הביקורת שלו כאדם יוצא דופן . מן ההיררכיה הממסדית
). TAIGU" (שוטה גדול", זה גם מסביר את כינוי הזן שלו . ותמהוני היא אפקטיבית

גדולתה בכך שהיא משחררת מן ההצמדות לסדר ולריבוד ? יותמהי הגדולה שבשט
, בורות/ ידע, רע/ הנובעים מן החלוקה הדיכוטומית של ערכים כמו טוב, החברתי
היא עולה בקנה אחד עם תפיסת העולם , ABEלדעת , מבחינה זו. טיפשות/חכמה

ו ניתן ברוח ז. קונסטרוקציוניזם של דרידה-הבודהיסטית של המאהאינה וכן עם הדה
  . 139.  והשיר הסיני מס657. להבין את השיר היפני מס

 מתחיל את מאמרו בציטוט מרולנד ABE. כמה דברים על הצד הצורני של שירי ריוקן
צעיף , אולם בעוד שעד כה קבלנו אריג זה כמוצר, טקסט פירושו אריג: "בארת

עיון עתה אנו מדגישים באריג את הר, )האמת(שמאחוריו מסתתרת המשמעות 
   מראה שריוקן הקדים את  ABE. 6"היצירתי שהטקסט הולך ונוצר באריגה מתמדת



  אֹוְרִגים ֵאיְנסֹוף ֶׁשל  / 7ֵמם ֵחית ִסָּמִנים : "בשירו, בארת בתפישת הטקסט כאריג
הקורא העברי ". ֶּשל ַהְּׁשִתי ְוָהֵעֶרב/ ִעם קֹולֹות ְוֵהֵדיֶהם / אֹוְרִגים ַהִּמְרָקם / ְּגָוִנים 

) 1180 - 1115(של שמואל חסיד " שיר הכבוד"ב" שירים אארוג"שוי להיזכר בביטוי ע
המארג של השיר מתייחס לא רק לממשות .  ממנו שאלתי את הכותרת לרשימה זו

אלא גם לממשות הכתיבה בדיו על גבי , חרוז, קצב, מלים, הברות: של השיר הנשמע
ים הסיפורים על האיכרים שהיו ריוקן היה גם אמן הקליגרפיה במכחול ורב. הנייר

ריוקן עצמו כתב על כך שיר הנקרא . מחזרים אחריו כדי לקבל דוגמאות של כתב ידו
/ ִּבִּליִתי ָׁשִנים ַּבְּדָרִכים / ְּבַגְלִחי ֶאת רֹאִׁשי ָהַפְכִּתי ְלָנִזיר ": "השראה"באופן אירוני 

/ ְּבכֹל ָמקֹום ּבֹו ֵאֶלך , ַעְכָׁשו./ ִטי ֶאל ּתֹוְך ָהרּוַח ֵמִׁשיר ַמָּב/ ְמַפֵּלס ַדְרִּכי ֵּבין ִעְׂשֵבי ֶּפֶרא 
המבקר היפני   ! ". ְּכתֹב ִלי ִׁשיר, ַצֵּיר ִלי ִצּיּור: / ֲאָנִׁשים ַמִּגיִׁשים ִלי ְנָיר ּוִמְכחֹול

JUNZO KARAKIהפילוסוף הקיוטי  ,  כותב כי לאחר מות מורוHAJIME TANABE   
לה במגרת שולחנו גיליונות נייר בהם העתיק הפילוסוף הוא גי, )1962 - 1885(

כאילו , כל אות נכתבה על ידו במלוא תשומת הלב. שלושים פעם שיר של ריוקן
  . בניסיון להתחרות בקליגרפיה של ריוקן

בצורה המקובלת בסוגי , בדרך כלל, אם כי השירים הסינים והיפנים של ריוקן נכתבו
שירתו , עם זאת. על דקדוקי ההטעמה והצליליםהוא לא הקפיד כלל , שירים אלה

הוא מעיד על . ספוגה השפעות של נושאים ודימויים מן השירה הקדומה של סין ויפן
על ". אני מלקט מלים ממשוררים קדומים ויוצר מהן את שירי: "עצמו באחד משיריו

שירו של , לדוגמא. 3 בספרו YUASAההשפעה של השירה הקדומה על ריוקן מרחיב 
נֹוֵׂשא ְּתִפָּלה / צְֹרפּו ִלְיִציַרת ִנּגּוד / ָהֲאִרי -ְוֵׁשן/ ְּבִפְנָּכִתי ַהְׁשבּוָרה / ַהִּסָּגִליֹות :  "יוקןר

המתאר את , משורר יפני מהמאה התשיעית, SOSEIמושפע משיר של , "ְלּבּוְדָהה
ל המתבטא בניגוד שבין פריחת הדובדבן לירוק ש, היופי של פריחת האביב בקיוטו

בניגוד , במקום בניגוד שבין העצים המהודרים, אלא שריוקן משתמש. ערבי הנחל
  . שבין פרחי הבר הצנועים

מן , תרגומי לעברית הם מכלי שני. השירים בלקט הנוכחי נבחרו לפי טעמי האישי
רוב שירי ריוקן הם חסרי שם ומצוינים על . 4-ו , 3, 2התרגומים האנגלים שבקבצים 

, כיוון שאין התאמה בין המספור באוספים השונים. וספים היפניםידי מספריהם בא
בצרוף ציון , ציינתי בכל שיר את מספרו בקובץ התרגומים האנגלי ממנו תרגמתי

  . הקובץ
  

  :מקורות והערות
1. Stevens, John. One Robe, One Bowl: The Zen Poetry of Ryokan. New York, 1977.  
2. Watson, Burton. Ryokan, Zen Monk - Poet of Japan. New York, 1977. 
3. Yuasa, Nobujuki. The Zen Poems of Ryokan. Princeton, 1981. 
4. Abe, Ryuichi and Haskel, Peter. Great Fool, Zen Master Ryokan. Honolulu, 1996.  
הוצאת . "שירת הזן של ריוקן, קערה אחת, כתנת אחת". גבריאלה, אלישע .5

  . 1984, ירושלים, אלישר
6. Barthes, Roland. The Pleasures of the Text. New York, 1975. 
  . סימנים48כולל , KANA, הכתיב הפונטי היפני .7

37
 

  
  



  )             2 (740שיר יפני   )3 (163שיר יפני 
  ְסָתו ְוַהֵּלילֹות      ֵער ִּבְׁשַעת ֲחצֹות

  .  הֹוְלִכים ְוַנֲעִׂשים ָקִרים  ֲאִני ַמֶּטה ֶאת ָאְזִני
                   ן ְלַהְטִליא ְסָחבֹותְזַמ  ְלקֹול ְצִבי ּבֹוֵדד

                     קֹוְרִאים קֹולֹות ֲחָרִקים              ּוַמְרִּגיש ְּבתֹוְך ּתֹוִכי
  .ִלְפֵני ֶּדֶלת ִּבְקָּתִתי .אְּבִדידּות ֲחׂשּוַכת ַמְרֵּפ
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  )4 (657שיר יפני
  ַהֶּׂשֶכל ַעְצמֹו                                                       

  הּוא ֶׂשֶכל ַהַּמֶּטה ֶאת                               
 .                                   ֹוַעְצמֹו ִמַּדְרּכ

                     רֹוֵכב ַעל סּוס ַהֶּׂשֶכל                  

  

  )3 (101שיר סיני 
  .ַאף לֹא ִצּפֹור ּתֹוָעה ֵמַעל ַהְּפָסגֹות ָהְרחֹוקֹות

  .ַּבַּגן ֶהָעזּוב נֹוְׁשִרים ָעִלים ָּבֶזה ַאַחר ֶזה
  ֹוֵׁשף ֲעזּוָבה קֹוֶדֶרתְּברּוַח ַהְּסָתו ַהּנ
  .ִליָמה ְׁשחֹוָרהָעטּוף ִּבְג, ָאָדם ִנָּצב ְלַבּדֹו

  
    .ַאל ַּתְרֶּפה ִמן ָהֶרֶסן

    
 

 

  )3 (123שיר סיני 
  .ֲאִני חֹוֵׁשב ַעל ֶהָעָבר ֶׁשָהַלְך ְללֹא ׁשּוב

  .ֲאִני חֹוֵׁשב ַעל ַההֶֹוה ַאְך הּוא ֵאינֹו ַמְמִּתין ִלי  )2 (941שיר יפני
  . ֲעֵקבֹותֵאינֹו מֹוִתיר, ַהְּזַמן ּדֹוֶאה ְלִאּטֹו  ְּכֶׁשֲאֵחִרים 

  יֶהם ֵּיַמְקִריִבים ֶאת ַח
  ,                                                          ְּכֵדי ְלַהִּציל

  ?ַמןִמי ָיכֹל ִלְהיֹות ָחָכם אֹו ׁשֹוֶטה ְּבֶׁשֶטף ֶזה ֶׁשל ְז

                                                ֶנְחָּבא ְּבִבְקָּתה ֶׁשל ַקׁש
  ,ְמַקֵּבל ִּבְדָמָמה ֶאת ּגֹוָרִלי, ַחי ִמּיֹום ְליֹום
  .ַמְמִּתין ָלֵצאת ַלָחְפִׁשי ִמן ַהְּזַמן, נֹוֵׂשא ֶאת ַחַּיי

  ,ָחַזְרִּתי ְלַבִית ֶזה, ַאֲחֵרי ְנדֹד ָארְֹך ַּבֵּנָכר  .   ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ְּפַנאי
 
 

 

  .ְּבַהִּביִטי ַהּיֹום ְלָאחֹור, ִלְפֵני ֶעְׂשִרים ָׁשָנה
  
  

    )3 (989שיר יפני
  )4 (139שיר סיני   ַעְכָׁשו ָּפגּוַע

  ֶעַזרת ָהֶאְצַּבעְּב  ִמִּסְבלֹו ֶׁשל ָהעֹוָלם
  .ּתּוַכל ְלַסֵּמן ֶאת ַהְּלָבָנה  ַהְרֵחק ַּבְּגָבעֹות

  ְּבֶעְזַרת ַהְּלָבָנה  ו ֶאְרֶצה ִלְׁשַּכב ִליַעְכָׁש
  .ּתּוַכל ְלָהִבין ֶאת ָהֶאְצַּבע  .ְּכֵעץ ֵמת אֹו ְּכֶאֶבן

 
 

 

  ַהְּלָבָנה ְוַהֶאְצַּבע
  .ֵאיָנן ׁשֹונֹות ְוֵאיָנן ֵזהֹות

  )2 (1040שיר יפני  ד ַרקָמָׁשל ֶזה נֹוָע
  .ְלַהְנחֹות ַּתְלִמיִדים ַלֶהָאָרה                       ֶזה לֹא ֶׁשֲאִני                                   

  ֶמתִּבְראֹוְתָך ֶאת ַהְּדָבִרים ֶּבֱא  ;                                               ׂשֹוֵנא ֶחְבַרת ֲאָנִׁשים

  .ֵאין עֹוד ֶאְצַּבע, ֵאין עֹוד ְלָבָנה  ֵמֶעֶצם ִטְבִעי                                                    

    ֲאִני ְמֻכָּון יֹוֵתר                                                   
  

    .     ִמיְלַׁשֲעׁשּוַע ַעְצ

   
 

 

 

  )י'אחרי מות תלמידו ֶסְיִצ( )3 (1135שיר יפני
  ָּבִאים ְוהֹוְלִכים

  ,ֲאָנִׁשים ֶדֶרְך ַהְּכָפר
  ,חֹוףַרִּבים ַּכחֹול ַעל ַה
  ַאְך ֵאין ֵּביֵניֶהם
  ֲאבֹוי, ָצִעיר ַהִּנְרֶאה

  .ְּכמֹו ֶזה ֶׁשּכֹה ִהַּכְרִּתי

 

  )בדרכי ְליֹוַנְזָמה) (3 (366שיר סיני
  .ָעִפים ִּבְלָהקֹות ּבֹוְדדֹות, ַאְחרֹוֵני ָהַאָּוִזים ַמְדִריִמים
  .ח ִלְמלֹא ַהֶּדֶרְך ְלָפַניַמְׁשִקיף ַעל ַהְּסָתו ַהִּנְמָּת

  .ר ַהָּקפּואֶהָהִרים ְקלּוִפים ֵמָעִלים ְלַאַחר ַהָּמָט
 .ֶמׁש ַהּׁשֹוַקַעתְּבאֹור ַהֶּׁש, ר ָרדּוםַהְרֵחק ֻמָּנח ְּכָפ



  יוסי גמזו
 

 ָטה השייקספיריתִהתוודעּות קצרה אל מתּכונת הסֹוֶנ
 
 

  לתועלתם של אלה מבין קוראינו המעוניינים להרחיב את 
  הננו פותחים , פיוטיות שונות) אנרים'ז( ידיעותיהם בסּוגֹות

   בסידרת התוודעּויֹות אל צורותיה השונות והמגּוונות של
  משום שיש " סֹוֶנָטה"הקּפדנו לנקד את המילה . הסֹוֶנָטה

   וראוי לא – עם צורת הסֹוָנָטה, בטעות, המחליפים אותה
  .להחליף את היוצרות

  
  ?מה בין סוָנטה לסוֶנטה

  
  להבדיל , )ֵּכִלי(סֹוָנָטה היא יצירה מוסיקאלית המבוצעת ביצוע אינסטרּומנטאלי , ובכן

  הסוָנטה ). וֹוקאלי(קולי -שהיא יצירה מוסיקלית המבוצעת ביצוע זימרתי, ִמַקְנָטָטה
  נגינה אחד בלבד -או ארבעה פרקים המיועדים לרוב לכִלימונה בדרך כלל שלושה 

(  ).'כינור וכד, פסנתר
 = 14: בגימטריה עברית( שורות 14הסֹוֶנָטה היא צורה פיוטית המונה , לעומת זאת

מן (ולכן קראו לה ראשוני המשוררים העבריים שהשתמשו בצורה שירית זו , ב"זה
במחקרה ".  ב"שיר זה) "ואל הרומיהיה עמנ, אך לא הראשון ממש, הראשונים שבהם

דבורה ' כותבת פרופ"  הסֹוֶנט העברי בתקופת הרנסאנס והּבארוק–שביל הזהב "
". בניגוד להנחה המקובלת לא היה עמנואל יוצרו של הסונט העברי הראשון: "ּברגמן

או (שם נולדה צורת הסוֶנטה , יש להניח כי משוררים עבריים אחרים באיטליה
אך מאחר שיצירותיהם , כתבו אף הם סונטות ,ציציליאנו ועוד,  יואבכגון, )הסוֶנט

 נחשב –בידינו , לאושרנו,  סונטות של עמנואל מצויות38ואילו , לא שֹרדו עד ימינו
  .לחלוץ הסונטה העברית, בטעות, הוא

  
   ויליאם ,באיטליה ֶּפְטַרְרָקה ְסקֹו'וְפַרנֶצ יוצרי הסוֶנטות הקלאסיות היו ַדאנֶטה ָאִליְגֶיִרי

  בשירה העברית המודרנית עסקו  .ַשאְרל ּבֹוְדֶלר בצרפת ועוד, שייקספיר באנגליה
  שאף תירגם את כל הסונטות (שלום .ש, בסּוגה שירית זו שאול טשרניחובסקי

  .לאה גולדברג ואחרים, שמשון מלצר, )השייקספיריות
  

  צּורת הסוֶנטה
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האסכולה " במה שקרוי 13-צורת הסונטה נולדה מלכתחילה בתחילת המאה ה
השני לבית ) ֶפֶדִריגֹו: באיטלקית(מקורה בחצר הקיסר פרידריך ". הסיציליאנית
בחצר זו פעל . שנודע מאוחר יותר ַּכקיסר הרומי של האּומה הגרמנית, הֹוֶהנְשַטאּוֶפן

הסונטה המקורית . אקומו דה לנטיני'המשורר ג, ממציאה הרישמי של צורת הסונטה
שני בתים הנחרזים בשני חרוזים : כלומר,  שורות8חלק בן (אֹוְקֶטט שלו נחלקה ל

שני בתים (הקרוי ֶסְסטט ,  ובחלק נוסף–ב -א-ב-א: בלבד בסדר זה של סופי השורות
אולם שונים , שאף הם נחרזים בשני חרוזים בלבד)  שורות6ביחד ,  שורות3בני 

מאוחר . ד-ג-ד-גהוא סדר חריזתם של אלה . האֹוְקֶטט, מאלה של החלק הראשון
, בעיקר בשירתו המאוחרת, משתנה מתכונת החריזה, אצל דאנטה אליגיירי, יותר

אך המובהק שבמשוררי הסונטה . ג-ד-א ובססטט ג-ב-ב-באוקטט  א :לסדר זה
) הרומי(עמנואל : "דבורה ברגמן' לדברי פרופ. פטרארקה, כידוע, האיטלקית הוא

דוגמה לאחת ."  שנה ויותר50-לאסי בהקדים את פטרארקה בעיצוב הסונט הק
 8בת ) אֹוְקֶטט(ָּבאֹוְקָטאָבה : ממתכונות החריזה של הסונטה הפטרארקית  היא זו

הנחלקות לשתי ( השורות 6ג ואילו ַּבֶסְסֶטט בן -ד-ד-א ג-ב-ב-א: החריזה היא, השורות
  ).ו-ה-ה  ו-ו-ה: שלשות



  
  תכני הסוֶנטה

  
מגדיר זאת ,  צורה זו של הסונטה הפטרארקיתמבחינת התכנים שמגלמת בחּוָּבּה

הכולל את , "סונטות שקספיר"בספרו (חוקר השירה והמתרגם הפורה אריה סתיו 
בעוד האוקטאבה מציגה את : "כך) דעת-תירגומו וכן מסות מקיפות ומרחיבות

היסוד של האוקטאבה -הססטט משיב על הנחת, הנושא ברמת שאלה או אתגר
אופן זה של כתיבה . הפוך מאופי ההיגד שבאוקטאבהבמענה שהוא בדרך כלל 

אם הנחת היסוד היא , לשם משל, כך. דיאלקטית מעניק לשיר את המתח הדרמאטי
חלק מהסונטות של פטרארקה (יהיה המענה במישור החומרי , ברמת המופשט

יהיה המענה ברמה , ואם תוכנה של האוקטאבה הוא ריאליסטי) מאפיינות מיבנה זה
  אם ). כבמקרים רבים אצל דאנטה(אסתטית ואף תיאולוגית , ילוסופיתשל הגות פ

. או להפך, יהיה הססטט בעל אופי שלילי,ההיגד באוקטאבה הוא חיובי ואופטימי
כאשר ַלְטֶרֶסט השני , )שָלשות(הססטט עצמו מתחלק לעתים אף הוא לשני ְטֶרֶסִטים 

  ."מוסר השכל, מסקנה, אופי של סיכום
  

  יתהסוֶנטה האנגל
  

  ל "לדברי החוקר והמבקר המעולה יורם ּברונובסקי ז, לאנגליה הגיעה צורת הסונטה
) 200פברואר , ד"כרך ע, 5גליון , "מאזניים "–" המבקר, אל תבוז לסונט"במאמרו (

שהיה בעיקר חקיין של הסונטה נוסח , י תומאס ַּוֶיט" ע16-בתחילת המאה ה
, שייקספיר, כמובן,  בלשון האנגלית היהאך הגדול שבין מחּברי הסונטות. פטרארקה

  . הסונטות שלו מצויות בידינו עד עצם היום הזה154-ש
  

שלא כפטרארקה נקט שייקספיר במתכונת חריזה פשוטה יותר מזו של הסונטה 
האיטלקית ובנה את הסונטות שלו על פי הדגם שהלך והתעצב בסונטה האנגלית עד 

-ו-ד ה-ג-ד-ב ג-א-ב-זו היא אמתכונת חריזה ". הדגם השייקספירי"שכיום הוא נקרא 
  .ז-זו -ה
  

  סוֶנטות האהבה לגבר האלמוני
  

:  הסונטות של שייקספיר לשתי חטיבות בלתי שוות באורכן154נחלקות , כידוע
' כולל שיר מס(מינו של המשורר - סונטות הממוענות לאהוב בן126הראשונה מכילה 

והן  משום שאינו ,  שורות14 ולא 12רק  הן משום שהוא מונה –שאינו סונטה , 126
מאחר שּבשער ). הברזל המוקפדים של צורת הסונטה-מקיים בו אף כלל אחר מכללי

) 1609, ל תומאס תֹורּפ"בהוצאת המו(מהדורתן המודפסת הראשונה של הסונטות 
 - .H. Wמוקדש הקובץ כולו לכבודו של אלמוני ששמו נרמז רק בראשי תיבות 

שתי אסכולות עיקריות המייחסות , במרוצת הדורות, ייקסּפירולוגיםנתגּבשּו בין הש
) William Herbert(רוזן פמּברּוק , המיסתוריים לוויליאם הרּברט  ראשי התיבותאת

היות , אם כך ואם כך). Henry Wriothesley(אמּפטון 'רוזן סאּות, זלי'או להנרי רית
 – Thee- וThouקדמאיות  כמו גם מקּבילותיה ה– Youהגוף האנגלית -שמילת

שמרן לייחס אף את הסונטות -רשאי הקורא המּוסרני, ממוענת לזכר ולנקבה כאחד
כפי שכתב , "ִליֶצְנִצָיה ּפֹה ֶאִתיָקה"על דרך ה,  לנמענת ממין נקבה126 עד 1שִמִמסּפר 

, "ידיעות אחרונות"במוסף הספרות של (הדגול שמעון הלקין ' בשעתו הפרופ
תכּונותיה ,  שהאהבה היא הומוסקסּואלית ובין שהיא הטרוסקסואליתבין): "12.8.77

ורעב , חסד ותפארת שּבגעגּועים ִמזה: ּביסודן לעולם אותם לבטים מיּוסרים הם
  ."וצימאון שּבתאווה ִמזה
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  סוֶנטות התשּוקה לגברת השחורה המיסתורית
  

 ועד 127' מס זו שִמסונטה, ואילו החטיבה השניה בקובץ הסונטות השייקספיריות
הגברת  " מוקדשת לדמות נשית המכּונה בחקר שייקספיר ַּבּכינּוי, הסוף כמעט

ואשר עד היום לא נמצא פתרון מקובל ואחיד לתעלומת " השחורה מן הסונטות
, ה'ביאטריצ, בניגוד לתיאורים השמיימיים של אהובת דאנטה, מכל מקום. זהותה

, יר גברת שחורה זו כמכוערתשייקספמתאר ) ַלאּוָרה(ואהובת פטרארקה 
  .בוגדנית ומשפילה אותו בלי הרף, נימפומאנית

  
הכנעתו של הגאון מסטראטפורד ביחסו -בחרנו איפוא להביא שתי דוגמיות לאהבתו

גברת "ולהזדקקותו הכרוכה בהשפלה עצמית ל, נערץ מחד גיסא-ַלגבר הנחשק
גם על , בין השאר,  כאשר הקורא מתבקש לתת דעתו-זאת כל . מאידך, "השחורה

  :מתכונת החריזה האופיינית לסונטה השייקספירית
  

  שתי סונטות אהבה לגבר הנערץ
 
Sonnet No' 29 
When, in disgrace with fortune and men’s eyes,  
I all alone beweep my outcast state  
And trouble deaf heaven with my bootless cries  
And look upon myself and curse my fate,   
Wishing me like to one more rich in hope, 
Featured like him, like him with friends possess'd,  
Desiring this man's art and that man's scope, 
With what I most enjoy contented least; 
Yet in these thoughts myself almost despising, 
Haply I think on thee, and then my state, 
Like to the lark at break of day arising 
From sullen earth, sings hymns at heaven’s gate; 
    For thy sweet love remember’d such wealth brings 
    That then I scorn to change my state with kings.  

 
  ט"סונטה כ

  - ָוִאיש אֹוִתי תֹוִקיַע-לַמָּז-ֵעת ֵעין
  ,ִּבְכִיי ֵיעֹור, ַעל ִנּדּוִיי, ָּבָדד

  ָשְוא ֵחְרשּות ָרִקיַע-טֹוֵרד ְּבַזַעק
  :ֶאְרֶאה ַעְצִמי ְוגֹוָרִלי ָאאֹר

 אֹו ֶשַפע ַיַהב, יו ֶשל ֶזהָאְרחֹוֵמד ַמ
  -אֹו ֶזה ֶשִּמְּסִביבֹו ֶאְשּכֹול, ֶשל ֶזה
  ַּדַעת-רַֹחב -ֶזה ,  ּכֶֹשר לֹו-ֶזה , ֵרִעים
  .  ִלי ָמאּוס ִמּכֹל-ִלי -ִמּכֹל-ְוטֹוב

  ַאְך ֵעת ִּכי ֶאת ַעְצִמי ִּכְמַעט ֶאְתַעב ּפֹה
   ֵארֹום- ִאם ְּבַאְקַראי ֶאְזּכֹר אֹוְתָך

  ָּכֶעְפרֹוִני ִעם ַשַחר ָשר ִשיָריו ּפֹה
  .ְּדַוי ֶאל ַשֲעֵרי ָמרֹום-ֵמֶאֶרץ

  ַאֲהַבְתָך-ִּכי ֵעת ֶאְזּכֹר ֶמֶתק
  .ַלֲהִמיָרּה ַאף ִּבְמלּוָכה ְמַאסֶא



Sonnet No' 109  
 
O, never say that I was false in heart, 
Though absence seem'd my flame to qualify. 
As easy might I from myself depart 
As from my soul, which in thy breast doth lie: 
That is my home of love: if I have ranged, 
Like him that travelse I return again, 
Just to the time, not with the time exchanged, 
So that myself bring water for my stain. 
Never believe, though in my nature reign'd 
All frailties that besiege all kinds of blood, 
That it could so preposterously be stain'd, 
To leave for nothing all thy sum of good; 
    For nothing this wide universe I call, 
    Save thou, my rose; in it thou art my all. 
 
 
 

 
  ט"סונטה ק

  ַאל ּתֹאַמר ִּכי ֵלב ְּכָזב ּוְרִמי, הֹו
  ִהְדִעיְך ֶהָעְדְרָך ִאם ַאף, ִלִּבי
   ִלי ֵמַעְצִמי   הֵתַקל ְּפִריָד. ִאִּשי

  . ְּכִמַּנְפִשי ַהָּנָחה ְּבַחְזָך
  -ִאם ָּתִעיִתי . הּוא ֶזה ֵּבית ַאֲהָבִתי

  ֲאִני ָשב , ְּכִאיש נֹוֵסַע, ַּבְּזַמן
  ,ְּכמֹו ֶשָהִייִתי, ְּבִלי ַתו ְּתמּורֹות ַהְּזַמן

  .ַחָּטאת מֹוֶחה ְוָשף-ְּכָתַמי ְּבֵמי
  ם ֵּדיַּגם ִא, ַאל ַּתֲאִמין ַאף ַּפַעם

  ִּכי ָּכל מּום  , ֻחְלשֹות ֱאנֹוש חֹוְלשֹות ִּבי
  ַעד ְּכֵדי    ֻטַּפש ִּבי ְוִנְכַּפש ִּבי
  .ְכלּום-ְּתמּוַרת לֹא ִלְנטֹש ֶאת ָּכל טּוְבָך

  ,  ִּכי זּוָלְתָך ֵתֵבל ִּבְמאּום ֶאְשקֹל
  .ַאָּתה ִלי ָּבּה ַהּכֹל, שֹוָשן ֶשִּלי   
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חתימתו של וויליאם שייקספיר



 
ה לגברת השחורהשתי סונטות אהב  

 

149 Sonnet No'  
 

Canst thou, O cruel, say I love thee not,  
When I against myself with thee partake? 
Do I not think on thee, when I forgot 
Am of myself, all tyrant, for thy sake? 
Who hateth thee that I do call my friend? 
On whom frown'st thou that I do fawn upon? 
Nay, if thou low'r'st on me, do I not spend 
Revenge upon myself with present moan? 
What merit do I in myself respect, 
That is so proud thy service to despise, 
When all my best doth worship thy defect, 
Commanded by the motion of thine eyes 
    But, love, hate on, for now I know thy mind; 
    Those that can see thou lovest, and I am blind.  

    
  ט"   סונטה קמ 

  ,ָהַאְכָזִרית, ְּכלּום ְלַכֵחש ּתּוְכִלי
  ?ֶאְפּגֹל, ִעָּמְך, ֵעת ִּבי, ִּכי אֲֹהֵבְך

  ּכלּום לֹא אֹוִתי ִמִּזְכרֹוִני ָזִרית
  ?ּכֹל-רֹוֶדֶנת, ֲהגֹוִתי ַרק ָּבְךַּב

   ?"ֵרִעי"שֹֹוֵנא ֲאֶשר ְקָראִתיו  ִמי ָלְך
  ?ִקְצֵּפְך ִאם ֵהִעיר ֶהְחַנְפִּתי ְלִמי
  ַּבֲאָנָחה ָוִהי , ִּבי ַעְצִמי! לֹא

  ? ְּכלּום לֹא ֶאְנקֹם ִאם ִּבי ִיַחר ַאֵּפְך
  ַמה ַמֲעָלה ִּבי ֶשָאחּוש ִרּמּום ָּבּה 

  יא ֵשרּוֵתְך ִלְבזֹותְוכֹה ֵגָאה ִה
  ,ִלְפָגם ּומּום ָּבְך ָּכל ֵמיָטִבי ִּבְסּגֹד

  .ַצְיָתן ְלִניד ֵעיַנִיְך ַהחֹוזֹות
  :  ִּכי ִמְתַחֵּור, ִשְֹנִאי, ֲאהּוָבה, ַאְך

  . ִעֵּור-אּוָלם ֲאִני , ִּפְּקִחים ָאַהְבְּת
 
 

Sonnet No' 152 

                    
In loving thee thou know'st I am forsworn, 
But thou art twice forsworn, to me love swearing, 
In act thy bed-vow broke and new faith torn, 
In vowing new hate after new love bearing. 
But why of two oaths' breach do I accuse thee, 
When I break twenty? I am perjured most; 
For all my vows are oaths but to misuse thee 
And all my honest faith in thee is lost, 

43
 



For I have sworn deep oaths of thy deep kindness, 
Oaths of thy love, thy truth, thy constancy, 
And, to enlighten thee, gave eyes to blindness, 
Or made them swear against the thing they see; 
     For I have sworn thee fair; more perjured I, 
     To swear against the truth so foul a lie! 

 
 

  ב"סונטה קנ

  , ָיַדַעְּת,  ִנְשַּבְעִּתי ָשְוא-ֵעת ֲאַהְבִּתיְך 
  :ַפְרְּתֵלב ֵה-ַאְך ַאְּת ִּכְפַלִים ְשבּועֹות

  ֵעת ַאַהב, ַּבֲעֵלְך ְוִלי-ְלֶעֶרשֹ
  .ְשֹנֹוא ְטִרָּיה ֵהַמְרְּת-ָטִרי ִּבְשבּוַעת

  ַאְך ָמה ַאִּלין ַעל ֵּכֶפל ְּבִגידֹוַתִיְך
  ?ִאם ִּפי ֶעְשִֹרים ִּכַּזְבִּתי ָלְך ֲאִני
  ִּכי ְשבּועֹוַתי ֻּכָּלן ַרק ְּבעֹוְכַרִיְך

  .ֱאמּוִני-ּוָבְך ָאַבד ָּכל יֶֹשר
  :ָנַדְרִּתי ַחְסֵּדְך-ּתֹם ַעל ּתֹם-ִּכי ִנְדֵרי
  ,ֵאמּון ְוַאַהב ַמה ָּנאּו, ֱאֶמת

  ֵעיַני ִעַּוְרִּתי ּוְכֵדי ָהֵאר אֹוָתְך
  .ין ִלְכּפֹר ְּבֶשָראּואֹו ִהְשַּבְעִּת

  ,ָשְוא ִנְשַּבְעִּתי ָלְך,  ָּשְוא-ִּכי ַאְּת ָיָפה 
  !ִהיא ֶשֶקר ֶנֱאָלח ְשוּוָאה ְשבּוָעה

 
 

 
 

)

Painting: I.I. Ibbetson 

)הסונטות תורגמו בידי מחּבר רשימה זו  
 

  

  

Painting: R. Huskisson 
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  נורית שושני
  שני שירים

  
          

  השני-תקוות חוט גלתה שכינה

     – ֲחלֹום ָאַרְגִּתי ְפִתילֹות ַחִּיים ְּבנּול
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        .ְׁשִני אֹוֵהב לֶֹבן ִּבִּתְקַות
        ְפִתילֹוַתי ְלַצְּואֵרי עֹוָלםְרִּתיָקַׁש
        .ת ְּבחּוצֹוָתיו ָצַעְדִּתי בֹוַטַחְוָאז

  
 

        ָחַשְבִּתי,  ָיֶפה ֶׁשִליעֹוָלם
         , בֹו ֶדֶרְךְּבָפְלִסי

          ְבַאְפלּוִלית ְסָבָכיוּו
 לֶֹבן ְּבְׁש        : ְפִתילֹוַתיָזַכְרִּתי

  . ָׁשִני ֶהֱחִויָרהְוַאֲהַבת  
 

   אֹורֹו ָעַמם– ִּתְקָוה לֶֹבן
  . ָׁשִני ֶהֱחִויָרהְוַאֲהַבת
   עֹוָלםְּואֵריְּבַצ  ְתָלִמיםֶנְחְרׁשּו

  . ִּבְפִתילֹוַתיַהֲענּוִדים
 
 

  ָחַׁשְבִּתי,  ִמְסֵּכן ֶׁשִליעֹוָלם
  , ַהַּדַעתִּביׁשּוב

   ַהְּמחָֹרצֹותּוִמַּגְרְּגרֹוָתיו
    . ְפִתילֹוַתיֵהַסְרִּתי

  
  
  
  
  
  

שבעה רקיעים:  ריש לקישאמר"  
שחקים, רקיע, וילון: ואלו הם, הם   

..."ערבות, מכון, מעון, זבול  
)י"ע. ג"י, ב"י' חג(  

 

       
  . ַעְרּבֹו ֶׁשל יֹוםַעל ָרִקיַע ָסְגרּו ִוילֹוֵני
   ִמּנֹוַעָעְמדּו ֶׁשל ְׁשָחִקים ֵרַחִים

! ְוַקָּים ָרם ְוִנָּׂשאַחי ֵאל       
 

    !ַאל ִּתְקַרב ְלִמְזַּבח ַהְּזבּול ִמיָכֵאל
  .ַּבָּמעֹון ְמׁשֹוְרִרים ַיְחׁשּו

!ָרם ְוִנָּׂשא,   ֵאל ֶמֶלְך ַחי ְוַקָּים   
 
 

 ֶׁשֶלג ְוסּוָפה ּוָבָרד ֵהִגיחּו ִמְּמכֹוָנם
 .ַלֲעָרֶפל, ְלָעָנן, ת ֲהמֹון ִלָּבם ִיְזרּו ַלחֶֹׁשְךַוֲעָרבֹו

!ָרם ְוִנָּׂשא ְוִנָּׂשא, ַחי ְוַקָּים,   ֵאל ַחי ְוַקָּים   
 
 

 ,ֵּביָתּה ָּבְנָתה ָחְכמֹות
 .ַעּמּוֶדיָה ָחְצָבה ִׁשְבָעה

 ?ָאָנה ָפְנָתה ָחְכָמה ְוַעמּוִדים ַאָּים
!ַקָּיםֵאל ַחי ְו,   ֵאל ֶמֶלְך ָרם ְוִנָּׂשא   

 

  ליאורה בן יצחק

מאחורי חלון 

 ֵמֲאחֹוֵרי ַחּלֹון ֵריק
 ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ֶאת ַהָּׁשַמִים

 
  –ָדָׁשה ֲחַל ׁשּוב ַהְּיָלִדים ָׁשִרים ְּבבּוז

ית'יְנִג' ִג,ית'יְנִג' ִג,ית'יְנִג'ִג"  
"ִׁשים ְרִדי ֵמָהֵעִציםָפה ִעם ִּפְׁשְּפֹוק  
 

 ַוֲאִני ַרק ָרִציִתי ִלְראֹות ֵאיְך ַהָּיֵרַח
ז ְּבִכיסֹו ֶאת ְנָמַׁשיאֹוֵר  

ם ַעל ַּגג ַהַּלְיָלהַמְדִּביָק  
 

 

םיּומֹוִתיר ֶאת ָּפַני ְנִקִּי  
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  נורית יובל

  בארץ נוד

  ֶחֶבל ַהֵּתֵבל ֲהלֹא ָאָדם ַרק ֵהֶלְךְּב
  ַפְרֵּכס ָלֶלֶכתְמִנָּתז ִמן ַהְּבִריָאה ּו
  .םֵׁש ם ֶשֵאין לֹוֵאיָׁש, ֶאל אֶֹפק ְמֻפְנָטס

  
  ִּפיְנְגִויִנים ַּבָּסְך ר ְוָנד ְּכמֹוֵהיו נֹוָנַּבֲהמֹו

  ַקְרֵטַעְמד ּוֵד ָוָרב נֹוםָקָהל ָעצּו
  יֵסָאהִדִנְדָחף ֶאל ַהַּמָּסע ְוֶאל ָהאֹו

  ַעֵגנֹו ףּוקָׁש רַּתְחָתיו ְוקֹׂש ָלָבן ָּפרּו
  . ַמֶּכה ְּבַסְנֵוֵרי ָמָסְךןַהר ִמָּצפֹוַהּזֹ
  

  ף ְוָחג ִמַּמַעלֵחל רֹוָר ַהּגֹוסַאְלָּבְטרֹו
  ַעלַׁשל ַעְוַׁש, ת ֵצלד ְּבֶרֶׁשֵכלֹו
  ה ְוָנע ִאָּתם ֵמַעל ִצַּנת ַהֶּדֶרְךֶפחֹו

  ַעֵע ְצִליִלים ֶאל ַהִּמְצָעד ַהִּמְתנֹודצֹוֵוַח ְצרּו
  :ְתַאְּבִכים ֵהִדים ַהֶּקַרח ִמת ִמָּכל ַּכְנפֹו-
  !"ַנָּוִדים, יִרמֹו ֶמֶמְנטֹו! ָקִדיָמה ְצַעד"
  

  יְך ָלֶלֶכת ָהְלָאה ַחִּיים ַמְמִׁשף ֲהדּוןָהמֹו
   ִמְּלַמְעָלהתֹול ֶאת ַהּקֹותעֹוֹוְמָאְזָניו ֵאיָנן ׁש

  .ה ַאָּתה ּתֹאַבדָּדְּביֹום ְּפֻק, ַהַּנָּוד, יִרמֹו ֶמֶמְנטֹו
  

  ֶברָּבִאים ַעד ַקו ַהֶּׁש, ים ַּבָּסְךִּפיְנְגִויִנ ְּכמֹו
  ִלים ֶאָחד ֶאָחדְפנֹו, ְתַקְּפִליםִמִחים ּוְנְוָאז צֹו
   ְזִריָמה ַאֶחֶרתךֶאל ּתֹו, ם ַאֵחרָל עֹוְךֶאל ּתֹו

  .ִים ֲעֻמָּקה ַוֲעָנָקה ִנְפֶעֶרתַּמֵאיַמְּתהֹו
  

   ְּבָנְפלֹואַנָּוד ְלַבד הּו
  .ֹול ֶאל ִּגְלגּותחֹוִלְׂש, לֹוָרִעם גֹו תרֹוְׂשִל

  .ָּכֶזה ֵּיׁשר ֶׁשֶאְפָׁש
  .ּלֹאר ֶׁשֶאְפָׁש

  
  
  

  .סופרת ומאיירת,  משוררת–נורית יובל 
  .מתגוררת במרכז הארץ

  
  
  



  המדור לחיפוש שיר קרוב
  

  
אלי זדביל מרחובות מבקש מן הקוראים לסייע לו באיתור שיר מתקופת  

  ".מכתב לגיורא": השיר נקרא. מלחמת ששת הימים
  
  

נשמח לדעת מי מחברו .  הנו השיר המצורף בזה,שיר נוסף המחפש מחבר 
  :והאם יש המשך לשיר זה

למה / יאל// כפרחי הלוטוס הם שטים במרום/בלילה שומעים נשימת כוכבים
לחי התפוח של ילד // ?להזכיר את התהום/באת אתי על כנפיים שחורות

לעולם לא /  הים הגל הרוגש של /גלגל עיני שיודע לראות בחלום/קטן
 ?להזכיר את התהום/ למה באת אלי/ אלי//ידום

  
  
  

  
  

  :התנצלות 
אשר תוקנו לאור , נפלו מספר טעויות, 7" עיין ערך שירה"בירחון הקודם 
  . הארות היוצרים

  .אנו מתנצלים על כך
  .כאן.  מאתר החוג לשוחרי שירההורידאת הירחון המתוקן ניתן ל

  
  
  
  
  
  

  יִמרּו
 
*  
  

 ַּבֲאֶׁשר ִהְּנֶכם, ּבֹואּו ,ּבֹואּו
 ,ַהַחִּיים-אֹוֲהֵבי, סֹוְגִדים, ְמַחְּפִׂשים

 .ֵאין ֶזה ְמַׁשֶּנה
 לֹא ָלנּו ִלְנהֹג ִּבְקרֹון ַהֵּיאּוׁש

 ַּגם ִאם ֵהַפְרֶּתם ֶאת ִנְדְרֶכם, ּבֹואּו
 ,ַאְלֵפי ְּפָעִמים

  .ּבֹואּו, ֵּכן-ִּפי-ַעל-ְוַאף, ּבֹואּו
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  חדש על המדף
  

  ".מפה"הוצאת . אסתר אטינגר: מאת. שושנה שחורה, זלדה 
 .כאןעוד על הספר . על חייה ושירתה של זלדה

  
  
  
  
  

  . זמננושירי אהבה בני/אהבה קוריאנית 
  רות ארזי: תרגום ועריכה". הקיבוץ המאוחד"בהוצאת 

  " כרטיס ביקור"הוא מעין " אהבה קוריאנית"הספר .מיונג פארק
  ראשון של התרבות הקוריאנית עתיקת היומין המוגש 

  עשר משוררים -שישים שירים של חמישה. לקורא הישראלי
  בלוויית כעשרים , קוריאנים מודרניים כלולים בספר זה

  .מופת של אמנות קוריאנית-עבודות
  
  
  
  

  .מבחר שירה פולנית-אחרי מהפכות רבות 
  .ווינפלדודוד  בתרגום רפי ויכרט 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .פובליוס ורגיליוס מרו,  ספרו של גדול משוררי רומא העתיקה– אינאיס 
  .כאן סקירה נרחבת יותר על הספר ניתן לקרוא

  
  

  המשורר הפולני בספרו – הרברט זבגינייב 
    .כאן, פרטים על הספר ".אפילוג של סערה"
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  אירועי ספרות

  
  

יום העיון השנתי על עגנון  -  של עגנון" שירה"יצירה ומחקר ב, יצר 
ז "באב תשס' ג, יום רביעי. ירושלים,  קיבוץ רמת רחלוריום שלבאודיט

  .17:00 עד 9:00משעה ) 18.7.2007(
  

רנה ליטוין . פרוזה אוטוביוגרפית -  מרינה צווטאייבה-המסע אל הים  
ר אולגה לויטן "שתרגמה מרוסית בהשתתפות ד תשוחח על הספר

 ,19.00שעה ' איום . הדגולה המשוררתשתשוחח על מהאוניברסיטה העברית 
, נחלת שבעה, )הכניסה מסביב (5סלומון ' רח, "תמול שלשום".  08/07/2007

 .02-6232758: טלפון. םירושלי

  

ערב לכבוד הגיליון . 19.00בשעה ' יום ד, 18.7.07 –  שירה פתוחה לכל-דקה  
שנולד והתגבש סביב הרעיון של שירה פתוחה  "דקה" השני של כתב העת

אחר אותו מעשה פואטי מעורר , אנחנו מחפשים ודוע, חיפשנו. "לכל
בגיליון ." לזעזע את השיח השגור שאינו נופל מזה הפוליטי ובכוחו, מחשבה

זלי , רמי סערי ,נידאא חורי, החדש מופיעים המשוררים אליסיה פורטנוי
. הירש ערן צלגוב ורוני, בעז יניב: עורכים. מאיה קופרמן ונוספים', גורביץ

. ירושלים, נחלת שבעה, )הכניסה מסביב (5סלומון ' רח, "תמול שלשום"
  02-6232758: טלפון

משוררים ומתרגמים המתרכז , מפגש ארצי של סופרים - הגשרים של השפה 
לרגל יום הולדתו  גרסיה מרקס גבריאל בהוקרה לגדול הסופרים העכשוויים

 .80-ה
ל גבריאל  ע,אתגר התרגום-אמריקאית בעברית-האיברו הספרות: בתוכנית 

, מרכז סוזן דלל. הכניסה חופשית. העולמית  פועלו ויצירתו-גרסיה מרקס 
 .03-5173711נווה צדק תל אביב , 6יחיאלי ' רח

  

מועדון . "20.00 בשעה 12.7.07. אברהם חלפימפגש הקראה ייחודי משיריו של  
 .בקיבוץ שריד" 'הסנדוויץ

  
 

 דנאי לחיות איתך"רו עזרא ישר כהן משוחח על ספ - לחיות איתך באהבה 
, כמו באגדות ובסיפורי אלף לילה ולילה. שני צעירים נפגשים בהודו. "באהבה

זהו ספר של . נולדים ביניהם סיפורים נפלאים, השקיעה כל ערב לקראת
 .יעל ברנדייס :מנחה. אגדות ושל חיפוש רוחני

, )מסביבהכניסה  (5סלומון ' רח, "תמול שלשום. "19.00שעה ', יום א, 15.7.07
  02-6232758: טלפון. ירושלים, נחלת שבעה
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  קוראים כותבים
  

   ,שרית יקרה

עיין ערך "ל .לרחף במרומים יום שלם, כמו ציפור,לקום עם ירחון שירה חדש בבוקר
) בעיקר(טעם השירים  .שהנשמה כה זקוקה לו, מלוא הטנא ערך תזונתי רב, " שירה
מיותר לציין שאיש . מצמצים וגם מריםויש שהם ח, יש שהם ערבים לחיך, מגוון

יש משוררים שיצירתם היתה פעם  .או להפך, ואין טעמי כטעם הזולת, איש וטעמו
ויש אחרים  .הם מתנהגים מאז כנהגי קטר .אך במשך הזמן הפכה לקרונות, קטר

השירים הודפסו לפי טעמו ושיקוליו  .אך הקרדיט מהם והלאה,  משובחתםשתנובת
. בחרתי לי את השירים שטלטלוני נפשית, אני כשלעצמי .אה להםוכך י, של העורך

  ".שיעור במוסיקה" ושירה חנן-עדינה בן, משוררת אלמונית לגביי ,בראש הרשימה
עוד  .בתרגומו של דן זמיר, "שארית חיי"יש בשירו ומחמוד דרו ,מייד אחריה

 המשותף המכנה .שרה אנגל ושרית שץ,  יוסף עוזר שיריהם של, בקטגוריה זאת
כדי כתיבת -ךות .טוב בנשמה ועשו לי, מאמין להם, אני מבין אותם: למשוררים הללו

" טעם הקורא" נולד רעיון להכיר את טעם הקוראים ולפתוח מדור, שורות אלה
  .שיכלול תגובות על היצירות המתפרסמות בירחון

   .שאי ברכה על פועלך

  יעקב ברזילי

  
  

 .שלום רב

משיריה , קבלתי את המצגת הנפלאה שערכתם. ות היסודאני מורה ומחנכת בכית
כל כך חשוב לשמר על מיטב כתבי משוררינו ועוד . המקסימים של לאה גולדברג

הן המבוגרים : לחשוף גם באמצעים הללו את הכתבים בפני הקוראים, יותר חשוב
זהו אמצעי נפלא ללמד את (   פחות חשוב לחשוף בדרך זו את הצעיריםשבינינו ולא

האם יש לכם האמצעים לכך שבהם אני אוכל , ילדינו ולחשוף אותם לכתבים
כפי ביה כת. ובכך לשמור על תרבות השירה העברית ועל תרבות הכתיבה) ?להיעזר

 העלתם בי .האיורים מדהימים וערוכים בצורה נפלאה,הבאתם אותם במצגת ש
 המוסיקה .ית שלי היא הייתה משמעותרק הערה או הארה אחת .זיכרונות נעימים

יש את , זאת כיוון שלכל שיר שהעלתם, לי היא הפריעה, אשר ליוותה את כל המצגת
כשקראתי את השיר רציתי לזמזם או לשיר והמוסיקה המלווה לא  .המנגינה שלו

אולי היה כדאי להתאים את המנגינה ) נכון אפשר לסגור הרמקולים(התאימה 
   .למילים המופיעות  או למצוא פתרון אחר

  בתודה ובהערכה, בכבוד רב 

  .מיקי פניני
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  !שרית שלום
החסיר לבי , תוך כדי הקריאה, שלוש פעמים.   עד תומו7' קראתי את ירחון מס

שיר זה נמצא : של אנדד אלדן היה הפעימה הראשונה" ניר לא ישא עוד. "פעימה
ים בהם אני נתקלתי בו באותם ימים נורא. בן אחותי, בחוברת לזכרו של ניר שלנו

עוד . ערכתי את החוברת  לזכרו ונדמה היה לי שמישהו שהכיר את ניר שלנו כתבו
השיר על האסון , של אמנון שמוש" שכול וכשלון: "אני מתרגשת והנה נתקלתי בשיר

  .בו איבדנו את ניר שלנו
הנה הוא , בערב פסח הראשון לאחר האסון כתבתי שיר כואב על האובדן הנורא

  .לפניך
  
  ָאַבדִּכיי  ִניִרַעל

         
  ,ָהֵריק ּכֹוֲאבֹות ֶאת ַהִחּבּוק ָיָדי
  , ּדֹוְמעֹות ֶאת ְּתמּוָנְתָךֵעיַני
  , ּדֹוֵאב ֵהָעְדרּוְתָךִלִּבי
  !ֵאיְנָך, ֵאיְנָך,  ַאָּתה ֵאיְנָךִּכי

  ,ְוָדֵיקחֹוָמה ,  ְסִביִבי ִניִריחֹוָמה
  ,ְוַחִּגים ְזָמן ַהֵּמִריץ מֹוֲעִדים ֶׁשל

  ,ֳחָדִׁשים, ָיִמים, ָׁשעֹות, ַּדּקֹות
  .ָּפִניםֶׁשל ֶהְסֵּתר ,  ֶהְסֵּתר ָּפִניםֶׁשל

   ַהְּמַרֵּסקִמְרַמתֶאל :  ַהְּמרֹוִמים ִהְגַּבְהָּתֶאל
  ַהִחּיּוְך ֶהָחם , ּבִפְתאֹם, ְוָנַדם
  ,ִלְּבָך ַהָּתם, ְלֶפַתע, ְוָכָבה
  , ַאֲהָבְתָךְוָאְבָדה,  אּוַכל ָיְפְיָך ְלַחֵּבקְולֹא
  ! ֵאיְנָךֵאיְנָך ,  ַאָּתה ֵאיְנָךִּכי
 

  ח"תשנ' בניסן הז"י                 
  

השיר ממש מביע את ". אמא: "שיר נוסף שדיבר אל לבי הוא שירה של יודית שחר
  .שהרגשתי אני בערוב ימיה של אימי

  
  )בן יפעת שנפל באסון המסוקים, ל" זחיים- דודתו של ניר בן(נורית שושני , תודה

  
  
  

   שריתשלום
  

רוצה  , 2007יוני " עיין ערך שירה"גם אם זו הפעם הראשונה שאני קורא את הירחון 
הערך לגבי הוא . רב" ערך מוסף"קבלתי , אני להדגיש כי בקריאתי את התכנים שבו

. והכרת כותביהם בקריאת השירים , בעצם ההתלהבות בקריאת החומר שבירחון
מדי פעם " חוטא"גם אני . רה והיצירהמלאכה נפלאה עושה ירחון זה לאוהבי השי

הד "(ולעיתים אני מפרסם את כתבי בעיתון מקומי קהילתי , וכותב להנאתי
רחב ליבי . ים שבעיר"עיתון היוצא לאור במסגרת המתנס. שבנצרת עילית") הקהילה

 . תבורכי על פועלך. לקריאת הירחון
 ,בברכה

  דקל משה



  

   ,שלום לחברי החוג

ובראן שאני מאוד אוהבת 'ובראן חליל ג'נפלאה של ג צגת מ חברה שלחה לי את 
  הצגתי אותה בפני סטודנטים. בזמן הכי מתאים זה הגיע אלי .לקרוא את שירתו

הצגתי . וסיפרתי על ייחודו של היוצר ועל יצירתו שזה עתה מסיימים את לימודיהם
שלוח כולם בקשו ממני ל .וההתפעלות הייתה אדירה" הנביא"בפניהם את ספרו 
אני מבינה שאתם מעוניינים בכך וזה טוב לכולנו לכן אפיץ אותה . להם את המצגת

  .לכל המבקשים ועוד

השירה והספרות האיכותית  המביאות את, מצגות כאלו אשמח אם תשלחו לי עוד
  .אל העם

  שרה, תודה

  
  

  ,שרית היקרה
ת שנפלה עלי גם בשל בעיה רפואי .שפורסם בגליון יוני' שארית'מאד נגע בי שירך 

יפה , אבל בלי כל קשר השיר פשוט יפה בעיני, לאחרונה וגרמה לי לתהיות קיומיות
השאלה הנוקבת ומה  :הרשי לי מעט להתייחס לשיר. בפשטותו ואי התחכמותו

וו החיבור בראשית המשפט מרמזת . נוגעת לכל בן אנוש חושב ?משאיר אדם אחריו
. שבעקבותיו נשאלה השאלה , שיחאיזה דיון או ,שקדמו לשאלה הישירה הזו

והתשובות המוצעות ) טריות עבשה( באוקסימורון מעניין מגיעה מיד התשובה
הבית . של ניחוח ואוירה ירוקה במרחב מסוים למדי מספקות לקורא עוד ערך מוסף

את  אך הפעם וו החיבור מתפקדת כשואלת שוב ,השני הפותח באותה שאלה ממש
 . וודאי יש עוד לנסות ולהשיב.קה התשובה משמע טרם סופ-אותה שאלה 

' כתם'מידיית והפעם הן קצת פחות אבסטרקטיות מ, התשובות קולחות כמו קודם
 'מיכלי הפסלת'ב'  ביד,'לחם' ב,'עתון' הן נוגעות כביכול בארצי ב.'מדרך'ו' צבע

. )בשיר' הלחם הוא הדם' בעקבות ' הדם הוא הנפש'וזועקת כמובן הקונוטציה (
 כל קורא .'וכו' ..הכוון מערב '-שעושה את השיר חד פעמי באה בסופוההפתעה 

.. לאן ולעבר מה-הזה  'כלפי מעלה'נסחף עם תחושותיו והגיגיו לגבי מהו ה
 לא הכי :אך מה שברור יותר שבסופו של דיון, והאפשרויות פתוחות

  הצהרה זו.'משאיר אחריו'העיקר ש, לקבוע אם האדם משאיר זה או זה משמעותי
 אכן כל אדם .'שארית'מתחברת לכותר השיר ל ,בשורת השיר האחרונה המנחמת

        .בחייו ואחריו משאיר משהו
רק חשתי רצון עז לכתב לך , אני בטוחה שאיני צריכה להסביר לך את שירך ,שרית

מה נקלט אצלי בתקווה שיהיה לך מעניין להווכח מה קורה לשיר לאחר שאת 
  ! יישר כוח. הקוראיםמפקיעה אותו ממך לרשות 
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                   רותי פיכמן


	למצגת שיריו של אברהם חלפי
	יוסף עוזר
	גוסטב מאהלר 
	בְּרֶגַע זֶה, הַקְשִׁיבִי: לֹא זְאֵבֵי עֲרָבוֹת בְּיַעַר גֶרְמַנְיָה שָׁרוּ       
	לַיְלָה, רַע לִי, לַיְלָה טוֹב לְכָל אֲהוּבַי, הַטֶּבַע, הַמּוּסִיקָה, מִשְׁפַּחְתִּי.
	תְּהִלָּה, בּוּשָׁה, מַדּוּעַ בּוּשָׁה? מַדּוּעַ אַשְׁמָה?
	עַל מַה מַּעֲנִישִׁים אוֹתִי? אִילוּ רַק נִשְׁאַרְתִּי מְתוֹפֵף קָטָן... הֲאִם זוֹ הַסִּבָּה?
	לַיְלָה טוֹב, אַלְמָה, הַגִּידִי, מֶה הָיָה פִּשְׁעִי... אֲשֶׁר תֵּלְכִי לְאוֹתוֹ אַרְכִיטֶקְט?
	... כֵּן, תְּנוּפַת מַחְשָׁבָה יֵשׁ לִי, רְחָבָה כְּרֹחַב כָּל הַגָּלַקְסְיוֹת,
	עוֹד יַגִּידוּ אֵיךְ חָתַרְתִּי מִתַּחַת יְסוֹדוֹת אֵירוֹפָּה הִנֵּה לָהּ גֹּדֶל רוּחַ חֲדָשָׁה
	כָּל אִישׁ יַגִּיד לִבְנוֹ - הוּא שָׂם בַּכִּיס הַקָּטָן אֶת בְּנָהּ שֶׁל מָרִיָּה הַקְּדוֹשָׁה מִנַּצֶרֶת
	כִּי בְּמֶחְוָה שֶׁל קְשָׁתוֹת כְּלֵי-עֵץ תֹּף וּמַתֶּכֶת אַעֲנִיק לְאֵירוֹפָּה דָּת:
	צְלִילֵי אֵין סוֹף בָּהֶם אֵין חַיִץ בֵּין כָּל הָאָדָם וְנִצַּחְתִּי וְאוֹר יָחֵם                          
	תְּהִי הָאֶמַנְצִיפַּצְיָה שֶׁל הָעוֹלָם כִּצְלִיל לֶחֶם שְׂעוֹרִים מִתְגַּלְגֵל בְּמַחֲנֵה מָוֶת
	אֲנִי רוֹאֶה צַמּוֹת שֶׁל יְלָדוֹת, בֻּבּוֹת אֲנִי רוֹאֶה, אֲנִי רוֹאֶה אֶת מוֹת הַיְּלָדִים
	שֶׁהַתָּוִים שֶׁלִּי גָּדֵר לָהֶם, מְחַשְׁמֶלֶת אֶת אֵירוֹפָּה בְּאוֹר יְקָרוֹת
	הַאֲמִינִי, לִי, לִי וְלָךְ, לְמוּסִיקָה זוֹ מַקְשִׁיבָה אֵירוֹפָּה -  
	בְּעוֹד אֶהֱרֹס כָּל  גְּבוּל שֶׁבֵּין עַמִּים, אַל תַּשְׁאִירִינִי כָּךְ עִם אֶלֶף מֵיתָרִים
	וּבְלִי חָלָל שֶׁל תְּהוּדָה בַּלֵּב. וּמַה יִּתֵּן לָךְ גְּרוֹפְּיוּס, זֶה הָאַרְכִיטֶקְט, הוּא
	בּוֹנֶה בְּאֶבֶן וַאֲנִי חוֹצֵב בָּעוֹלָמוֹת, בַּלְּחָנִים - גֵּיסוֹת עוֹלָם חָדָשׁ - 
	רְאִי - מֵעַל טוֹבְּלָךְ, כְּפָר קָסוּם זֶה, הָעֲנָנִים עוֹלִים בֵּין שִׁנֵּי הָרְכָסִים
	וְשֶׁלֶג מַפְשִׁיר מִתּוֹךְ לִבִּי יָשִׁיר אֶת שִׁיר הָאֲדָמָה עָלֶיהָ יִצְעֲדוּ כָּל הָאָדָם
	כִּי אֵין רוֹפֵא אֲשֶׁר סַכִּין לוֹ בְּיָדָיו וְלֹא יֵדַע אֵיךְ נִרְתַּע אָז אַבְרָהָם בָּהָר
	וְלֹא קָרַע, הוּא לֹא קָרַע, אֲהוּבָתִי, אֶת בְּנוֹ, מִשֹּׁרֶשׁ הַחַיִּים 
	הִנֵּה אֲנִי לָךְ בְּנֵךְ, יְחִידֵךְ, אֲהוּבֵךְ, אֲשֶׁר הִנְּנִי אוֹהֲבֵךְ, לֹא תֹּאהֲבִינִי? 
	מוּסִיקָה וְאוֹר לְאָבִי גַּם בְּקִבְרוֹ וְאַהֲבָה לֶעָפָר שֶׁל אִמִּי
	מֵהוֹד מֻפְלָא זֶה שֶׁל הֶהָרִים הַמֻּשְׁלָגִים, גַּן עֵדֶן שֶׁל אֵירוֹפָּה מַלְחִינַת נַפְשִׁי. 
	וְהַיְּהוּדִים? כְּכָל הָאָדָם, כַּוּוֹלְגָּה, כְּמוֹ לֵיל בְּדֹלַח זֶה, מֻשְׁלָם בְּאַהֲבָתִי אֹתָךְ 
	מֵאָז דָוִד לֹא קָמָה שְׁעַת הוֹד כָּזוֹ
	לִהְיוֹת שַׁיָּכִים כִּצְלִילֵי הָרוּחַ לָרוּח - לָעֵצִים בָּהֶם תִּתְרַגֵּשׁ  
	וְכִצְלִילֵי הַמַּיִם לַמַּיִם - לָאֲפִיק הַכָּל עוֹלָמִי,
	וְלֹא יִהְיוּ הָרִים חוֹצִים בֵּין לְאֻמִּים וְלֹא טַלִּית, לֹא בְּרִית אַבְרָהָם,
	בְּזוֹ הַמֵּאָה יִרְאוּ הַכֹּל: נֵס הַמּוּסִיקָה יַרְנִין אַהֲבָה לִבְנֵי כָּל בְּרִית 
	הִנֵּה אֶתְבַּקֵּשׁ לָבֹא אֶל תִּזְמֹרֶת וִינָה, רַק לִטְבֹּל, עִנְיַן פָּעוּט - פְּרוֹצֶדּוּרָלִי -
	149 Sonnet No'
	Canst thou, O cruel, say I love thee not,
	When I against myself with thee partake?
	Do I not think on thee, when I forgot
	Nay, if thou low'r'st on me, do I not spend
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