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  דבר העורכת      שרית שץ
  השתנויות; יום שהושלך בו הלובן המופלא: שירים 2      טוביה ריבנר
  נוף; במעון לנשים מוכות: שירים 2      רמי סערי

  אריה סתיו: תרגום, אמנות השיר: שיר    רחסחורחה לואיס בו
על ספסל קראתי או ; בבושקה; גרם פיסטוקים 100: שירים 3  רון לוי

  כתבתי
  )מדריך מעשי(איך להלך עם השיר : שיר  אהרון אמיר
  רון אמירלזכרו של אה      עודד פלד

  הבטחות; נדודי שינה; שלושים שנה לקינה: שירים 3      אינקוגניטו  
  מתחת לעץ; הייתי שם; בלילה עת זמרת הינשופים: שירים 3      ר'שבתאי מג 

המשורר : 'פרק ה; חמישה פרקים ביסודות השירה: מאמר  לאה גולדברג
  והשיר

  שיבולת; צונאמי: שירים 2      קובי וינר
  בסוגריים; בין המצבות והפרחים: שירים 2      עודד ניב

  אירלנד; דטרמיניזם של סתיו; רומיאו ויוליה: שירים 3    ַפְרִחָיה- אבו ָרָנא

מוקדית של - לבחינת ראייתו הדּו -ין ַוְיָזָתא לַפְסְטִריָגָתא ּבֵ : מאמר    יוסי גמזו
  אסתר-איציק מאנגר את סיּפּור מגילת

  יוסי גמזו: תרגום, "שירי המגילה"מתוך ; סעודת המלך      איציק מאנגר 
  הוויות: שיר    צבי קיסטר' מנחם י

  שבר ; אין לחלוחית בעשב: שירים 2      אסנת ראם
  2רסיסים ; 1רסיסים : שירים 2      רחל אשרוב
  ְדַברּבִ  ִסּפּור ֻמְפָלא: שיר      יוסי גמזו

  המשחק: שיר      היוצא למסע
  העולם יפה: שיר      גיורא פישר

  טומי ויסלר: תרגום מרומנית; דם עכור: שיר      אנדרי פישהוף
  "השראה" –ציור ; בושם השרף: שיר      נורית שושני
  "נמרים: "מחזור שירים      פנינה פרנקל

  אלגיה לעצמי: שיר      עמי- דודי בן
  נחיתות; משיחות קלות: שירים 2       איליה בר זאב

  על הגלוסה –שירה ושמה לשון : מאמר      עמי- דודי בן
  עוזי שביט' ראיון עם פרופ, "שמחת עניים שלי"      אורה ערמוני
  לוח: שיר      אדלינה קליין

  רומי –על המשורר הסופי     עיין ערך תרגום
  לאה גלזמן: תרגום. משירי האהבה; זו האהבה; ראה: שירים 2        רומי
  דרך עגב; צייר בכף רגלו: שירים 2      הוד פדרמןא

  טבע דומם, ערב שבת; יותר: שירים 2      רוחה שפירא
  שונות

  המדור לחיפוש שירים
קוראים כותבים
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  דבר העורכת

  
יוצרים . עומד גיליון זה דווקא בסימן ביכורים, למרות חג הפורים ההולך וקרב אלינו

  .רבים נחשפים בו לראשונה וזאת סיבה טובה מאוד להרבות בשמחה

אני מודה מעל דפי כתב העת באופן אישי לכל אותם מנויים רבים ששלחו מכתבי 
ודה וברוכים הבאים גם למצטרפים ת, תגובה ותודה על המצגת משירי קוואפיס

  .החדשים

על , לשלוח אלינו מיצירותיהם, אני מזמינה שוב יוצרים בתחום האמנות הויזואלית
  .מנת שנוכל לשלבם בכתב העת

, "עיין ערך שירה"אני שולחת מכאן ברכות חמות ויישר כֹח בשמי ובשם מערכת 
, טוביה ריבנר לפרס למשורר טוביה ריבנר על זכיתו בפרס ישראל ראוי המשורר

  .וראויים כולנו לשיריו המופלאים

על ספר שיריו החדש שיצא לאור , ברכות חמות למשורר ולמתרגם רמי סערי
, "עיין ערך שירה"תודנו שלוחה לו על תרומתו הגדולה לכתב העת ". טבעות השנים"

  .מיום היווסדו

  ?ומה בגיליון זה

  .שנפטר לפני כשבוע, ן אמיראהרֹ, מתרגם ועורך, משורר, מילים לזכרו של סופר
  .מצורף גם אחד משיריו
  . מאת לאה גולדברג" חמישה פרקים ביסודות השירה"הפרק האחרון בסדרת 

מאמר . מאת איציק מאנגר" שירי המגילה"מאמר של יוסי גמזו על : לכבוד פורים
' ם פרופראיון ע, והיכרות קרובה יותר עם סוגה שירית זו" גלוסה"מעניין על שירת ה

  ". שמחת עניים", עוזי שביט על יצירתו האלמותית של נתן אלתרמן
  . על המשורר הסּופי רּוִמי ותרגום שני שירים חדשים שלו, "עיין ערך תרגום"במדור 

  

  .ם קריאה מהנה וחג פורים שמחולמאחלת לכ

  

  שרית
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  טוביה ריבנר

  יום שהושלך בו הלובן המופלא

  ֹו ַהּלֶֹבן ַהֻּמְפָלאיֹום ֶׁשֻהְׁשַלְך ּב
  ַהּלֶֹבן ַהֻּמְפָלא, ִּפְתאֹום, ְּבִלי ָּכל ֲהָכָנה
  ֶׁשֶמׁש צֹוֵנן ּוֻמָּתךְ , ְּבׁשּוָליו, ֵמֲאחֹוֵרי ֶהָעָנן

  ָמקֹור ֶׁשל ִצּפֹור ָנַגע ִּבְׂשָפַתי 
  ַהּלֶֹבן ַהֻּמְפָלא ְמַטאֵטא ֶאת ְמַתי 

  
  ָהָיה ְּבֶחֶדר אּוַלי ֶזה, ֶזה ָהָיה ַּבָּׂשֶדה ֶהָחרּוׁש

  ֶזה ָהָיה ֵּבין ַּדָּפיו ֶׁשל ֵסֶפר. ֶזה ָהָיה ַעל ֲעָגָלה ִעם סּוס
  אּוַלי לֹא ָהָיה ֶאָּלא ֵאֶפר ָּכסּוף ּוָפַני ְּבַכף

  ָיֵדְך ַהַּקָּלה ַּבּלֶֹבן ַהֻּמְפָלא
  הּוא ִהְקִׁשיב ְלָדָבר ַאֵחר, ָהֲאִויר לֹא ֵהִׁשיב ֵאׁש

  ִּלְפֵני ַהְּסָעָרהַּכּלֶֹבן ַהֻּמְפָלא ׁשֶ 
  ָׁשָעה ֶׁשָהָרִקיַע נֹוֵׁשר

  
  ַהּסּוס ָּדַהר אֹו ּדֹוֵהר
  ַהֶּיֶלד ָצַעק ִמִּׂשְמָחה
  ַהֵּסֶפר ִנְׁשַמט ֵמַהָּיד
  הֹו ַהּלֶֹבן ַהֻּמְפָלא

  
  ַּבּכֹל ַהּלֶֹבן ַהֻּמְפָלא, ִּפְתאֹום, ַעְכָׁשו

  

  

  השתנויות
  !ֵאיְך ַהֶּׁשֶמׁש ִמְזַּדֶּוֶגת ִעם ָעָנן

  !ֵאיְך ָהרּוַח ְמַׁשָּנה צּורֹות ֵעִצים
  !ֵריַח ֶּגֶׁשם ָּבֲאִויר

  !ָּכל ַהִּׂשְמָחה ַהּזֹאת, הֹו
  

  .ַּגם ַאֲחֵרי
  

למצגת שיריו של טוביה ריבנר

http://www.saritpoetry.co.il/mazakot.hebrew.html
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  רמי סערי

  במעון לנשים מוכות
  .ֲאֵחִריםִיְהיּו , ִיְהיּו עֹוד

  ,ָּמה ְּפָעִמים ָאַמְרִּתי ָלךְ ּכַ 
  ?ד אַֹמרְוַכָּמה ְּפָעִמים עֹו

  ,ֵיׁש ִמְּלַבּדֹו ְיָלִדים ְוֵעִצים
  .ּוְׁשֵכִניםרֹות בֵ חֲ , ֲעִציִצים, ְּפָרִחים

  ,ֵיׁש ֲעבֹוָדה ֲחׁשּוָבה ְוֵיׁש ַּבִית
  .ָהיֹה ִיְהיּו, ְוִאם ֵאין ֲעַדִין

  ,ת ַמְרִּגיעַ ֵיׁש ֶׁשֶמׁש טֹוָבה ּוָמוֶ 
  ,לֹא ְּכמֹו ֶזה ֶׁשַאְּת ֵמָתה ִאּתֹו יֹום יֹום

  ,ֵיׁש חֶֹפׁש ְונֶֹפׁש, ֵיׁש ִּתְקָוה, ֵיׁש ֲחלֹום
  .ַּגם ְּגָבִרים ֲאֵחִרים - ְוִאם ֵאין ָלְך ְּבֵרָרה 

  ִאם לֹא ּתּוְכִלי ְלַאֵּמץ ְלִלֵּבְך 
  ,ׁשּום ָּדָבר ְּפָרט ְלִזְכרֹו

  .ָלְך טֹובִזְכִרי ֶׁשּלֹא ָהָיה 
  ,ְּכָלִבים ַרִּבים ֶיְחְּפצּו ָּבְך 

  ,ר ִלי לֹוַמרֲאָבל ַמה ְּכָבר ִנְׁשָא
  ,ְּכֶׁשִּבְמקֹום ִלְהיֹות ַּבֲעַלת ֶּכֶלב

  ?ַאְּת ַמֲעִדיָפה ֶׁשִּיְהֶיה ָלְך ַּבַעל ֶּכֶלב
  .ֶּכֶלב לֹא ָהָיה נֹוֵהג ָּבְך ָּכךְ 

  
  
  

  נוף
  ָלֶכם לֹא טֹוב ָעׂשּו ֶׁשָּכָכה ִּכְּסחּו

  ִּגְדֵמי ָהֵעִצים ַהְּׁשפּוִפים. ֶאת ֶהָחֵצר
  ְמַבְצְּבִצים ִמן ָהֲאָדָמה ַהַּלָחה

  ,ְּכמֹו ַרְגַלִים ְּכרּותֹות
  ,ְוַאֶּתם. ֵאיָנם אֹוְמִרים ָּדָבר

  ,ִמֵּמי ְּתהֹום, ְׁשָפִלים עֹוד יֹוֵתר ֵמֵעֶׂשב
  ,ּדֹוְרִכים ַעל ְקֵצה ַהְּׁשִביל

  .ַמרְוֵאין ָלֶכם ַמה ּלֹו
  
  

  2008, "הקיבוץ המאוחד"הוצאת , "טבעות השנים": מתוך
 
יליד פתח (רמי סערי והמשורר ספר שיריו השביעי של הבלשן , "טבעות השנים"

הוא נדבך מעולה ביצירת אחד המשוררים העברים המרתקים , )1963, תקווה
רצות סערי הוא אדם המחלק את חייו בין הארץ לבין א. והחידתיים ביותר בימינו

ויוצר  –פינלנד וארגנטינה , אלבניה, פורטוגל, ספרד, ביניהן יוון –ל "רבות בחו
שפועלו כמתרגם וכעורך מעשיר את הקוראים הישראלים בשפע ספרים ומעניק 

  . פנים נוספות ועומק רגשי, לשירתו היבטים מסקרנים
, יםפורש המשורר בפני קוראיו קשת רחבה של עניינים מגוונ" טבעות השנים"ב

אחד העניינים הבולטים בשירי . אך קרובים כולם ללבו, השונים מאוד אלה מאלה
שכמעט שמה , הקובץ הוא שיבת המשורר אל אהבה הומוסקסואלית ישנה וכאובה

מסלול ", קץ לחיי יוצרה ושליוותה את כתיבתו ואת תרגומיו למן ספר שיריו השלישי
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בהרחבה הוא מפגש המשורר עם עניין נוסף המובא בספר . ואילך, "הכאב הנועז
אולם בעיקרו זהו , מפגש זה נתפש אומנם בחלקו כמעניין ומועיל. העולם האקדמי

שקשרי העבודה ויחסי האנוש בה , גם מפגש עקר ומעקר עם סביבה מחניקה
בין ההשלכות המצערות של . קטנוניות וצרות עין, נבזיות, מבוססים על ניצול

את נטישת המחקר ואת בריחת , כול האישיתנאים אלה ניתן למנות את התס
  . המוחות

שירת רמי סערי דנה כבר באחדים מספריו הקודמים במצב החברה ובמעמד 
אף שמכלולו עוסק גם בעניינים , אינו חריג" טבעות השנים"מבחינה זו . מנוצליה

דוגמות מובהקות לעיסוק מעין זה . רגישים שסערי לא הרבה לטפל בהם קודם לכן
למורים ששכרם נשחק ושעבודתם אינה , ו המתייחסים לנשים מוכותהן שירי
להיעלמות מדינת הרווחה או להיאלמות מצפון האדם לנוכח עוולות , מוערכת

מתבוננת ביושר גם " טבעות השנים"שירת הספר . המתרחשות חדשות לבקרים
ובמיוחד ביחסיו , בקשרי המין האנושי עם הטבע המרהיב והנכחד הסובב אותו

כמו כן מתמקדת היצירה בהתמודדותו הכנה של המשורר . בוכים עם עולם החיהס
  . עם אופי הזמן העובר ולא שב

  מינה טואובינן                                             

  
  חורחה לואיס בורחס

  אמנות השיר
  אריה סתיו: תרגום

  ְלַהִּביט ַּבָּנָהר ֶהָעׂשּוי ְזַמן ּוַמִים
  ,ֶׁשַהְּזַמן ֵאינֹו ֶאָּלא ַנַחלְוִלְזּכֹר 

  ָלַדַעת ִּכי ָאנּו טֹוִעים ְּכמֹו ַהַּנַחל
  .ְוִלְזּכֹר ִּכי ָּפֵנינּו ָּכִלים ְּכמֹו ַהַּמִים

  
  ,ְיִקיָצה ַאף ִהיא ַאְך ֲחלֹום: ָלחּוׁש

  ְוִלְזּכֹר ִּכי ַהָּמֶות, לֹא ֲחלֹום ֲחלֹוָמּה
  ָמֶות ּבֹו ָנחּוׁש ְּבתֹוֵכנּו ֵאינֹו ִּכי ִאם

  .ֶׁשָּבַחְרנּו ִלְקרֹא לֹו ַּבַּלְיָלה ֲחלֹום
  

  ְלָהִמיר ַּבֲחלֹום ֶאת ַהָּמֶות ִעם ַׁשַחר
  ְּכמֹו ְּפסּוֵקי ַהִּׁשיָרה - ֵמֵעין ֶעֶצב ָזהֹב 
  ַהִּׁשיָרהַּתְחזֹר , ְצנּוָעה ְוִנְצִחית

  .ָּתׁשּוב ְּכמֹו ְזִריָחה ַהּבֹוֶהֶקת ִעם ַׁשַחר
  

  ,ֹות ָעֵלינּו ֵעיַנִיםֵיׁש ִעם ֶעֶרב צֹופ
  ,ַמִּביטֹות ְּבתֹוֵכנּו ֵמִעְמֵקי ַהַּמְרָאה

  ,ן סּוג ָּכֶזה ֶׁשל ַמְרָאהיָאָּמנּות ִהיא ִמ 
  .ִמּתֹוָכּה ִנָּבטֹות ַעל ֻּכָּלנּו ֵעיַנִים

  
  ָאָּמנּות ִהיא ֵאין ֵקץ ְּכמֹו ְזִריַמת ַהָּנָהר

  .ִהיא ְרִאי ַלָּדָבר, ִהיא ָּכָלה ְונֹוֶתֶרת
  ִהיא אֹותֹו ַהָּדָבר, ַרְקִליטֹוס ָטָעההֶ 

  .ְּכמֹו ְזִריַמת ַהָּנָהר, ּוְבָכל זֹאת ַאֵחר
  
  

 2005, "תמוז"הוצאת , "שבעה שערי שירה: "מתוך
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  רון לוי
  שלושה שירים

  גרם פיסטוקים 100
  , ִנָּפֵגׁש ְלַיד ַהְּקיֹוְסק ַהִּפָּנִתיּבֹוִאי 

  , ַאְּת ִּתְקִני ִסיַגְריֹות ַלְיט
  ,  י ֲאַזְמֵזם ֵׁשמֹות ֶׁשל ַאְרִטיִקיםֲאנִ 

  , ַאְּת ִּתְסַּתְּכִלי ֵאַלי ְּבַמָּבט ַרךְ 
  , ֲאִני ֶאְסַּתֵּכל ָלְך ַּבַּמְחׂשֹוף

  , ָיַדְעִּתי ַאְּת ְמֻנֶּמֶׁשת
  , ְּגַרם ִפיְסטּוק לֹא ַיְפִרידּו ֵּביֵנינּו ַהַּלְיָלה 100

  , ְּבִלִּבי ָעְבָרה ַמְחָׁשָבה
  , ָהָיה ִלי ַקְטנֹועַ ַהְלַואי וְ 

  , ִּבְכֵדי ֶׁשִהיא ִּתְקׁשֹר ֶאת ּגּוָפּה ֵמֲאחֹוַרי
  , ְּכֵדי ֶׁשַאְרִּגיׁש ֶאת ִּפְטמֹוֶתיָה ִנְצָמדֹות ֵאַלי

    ִמְתַּכְּנִסים ֶׁשַאְרִּגיׁש ֶאת ִקּמּוֵרי ּגּוָפּה
  , ֵמרֹב קֹר ְלֶעְבִרי

  , ְּכֵדי ֶׁשַאְרִּגיׁש ֶאת ַאְנחֹות ּגּוָפּה
  , ְרִעידֹות ַהָּמנֹוַע ֶׁשֵּבין ַרְגֶליהָ מַ 

  , ֵאיֶזה ֶּכֶתם ֶׁשֶמןַעל ֶׁשִהיא רֹוָצה ֶׁשִּנְתַחֵּלק ֲאִני יֹוֵדַע 
  , ַרק ִּבְכֵדי ֶׁשִּנְׁשַּכב ְמֻחָּבִקים ְמַדְּמִמים ַעל ַהְּכִביׁש

  .ְּגַרם ִפיְסטּוק 100 ְמפּוָזִרים ִביֵבנּוּוִמְּס 
  

  )להחריד קייט בוש סקסית(בבושקה 

  , ֶהְחַלְטִּתי ְלׁשֹוֵטט ְּבִכְּכרֹוֶתיהָ 
  , ֶזהּו ַהַּצד ֲהִכי ָיֶפה ּוִמְסּתֹוִרי ְּבִאָּׁשה

  , ֵאיְך ִאָּׁשה ִנְפַּתַחת ָּתִמיד ְלִאָּׁשה ַאֶחֶרת
  ,  ְּכמֹו ֻּבָּבה רּוִסית

  , ְמַקֶּלֶפת עֹוד ְועֹוד רֶֹבד ֵמִאיִׁשּיּוָתּה
  , ִמָּנִׁשּיּוָתּה ְוָיְפָיּה

  , ַעד ֶׁשִהיא עֹוֶמֶדת ְזקּוָפה מּוְלךָ 
  .זֹוִהי ֶונּוס ַהּמֹוְסְקָבִאית

  
  

  על ספסל קראתי או כתבתי
  , ַאָּתה יֹוֵׁשב ַעל ַסְפָסל ָקָצר

  ,  ךָ ֶליַרגְ  ֵסֶפר ֻמָּנח ְּכַמִּפית ַעל
  , ְּכמֹו ְּבִמְבַחן ִׁשְכרּות ָלה ַמעְ ֶאְצַּבע ְמַטֶּפֶסת 
  ,   ָלׁשֹוןָנָחה ְלֶרַגע ַעל 

  ,   צֹוַנַחת ַמָּטה ְוִנְסֶּפֶגת ַּבְּנָיר ִעם ְּתנּוַפת ַמֲעַבר ַּדף
  ,  אֹוָתן ְּפֻעּלֹות חֹוְזרֹות ׁשּוב

  , ַטֲעמֹו ֶׁשל ֵסֶפר ְּכמֹו ַטֲעמֹו ֶׁשל ָאָדם ָחָדׁש ֶׁשִּנַּׁשְקּתָ 
  ,   ַמְפִׁשיטֹות צּוָרה ֶׁשל ֶטְקְסט, ָהֵעיַנִים קֹוְראֹות

  , ְלִמָּלה ת ְמִׁשיָכהּבֹוֲחנֹו
  , ְוַהָּיד ַמְמִׁשיָכה
  ,  ַעד ּתֹם ַהֵּסֶפר

ְוָהֵעיַנִים ֶנֱעָצמֹות ְּכמֹו ַאֲחֵרי ְנִׁשיָקה

כותב מגיל . מגבעתיים 25בן , רון לוי
 .צעיר
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 85בן . הלך לעולמו" הכנענים"עורך וממייסדי תנועת , מתרגם, משורר, אהרון אמיר
  .היה במותו

  
  אהרֹן אמיר 

  ]מדריך מעשי[ איך להֵלך עם שיר

  
  ,ָלִׂשים ָעָליו ַאְפָסר, ִלי ֵמִׂשיםְּכמֹו ּבְ 

  ,ִלְלטֹף ַרֲעָמתֹו ְּבמֹו ַּכף עֹוֶגֶבת
  ,ַלְחּגֹר ָעָליו ַּבָּלאט ְּכִליל ִרְתַמת ַּפְרַּפר

  .קּוִרים ְּבָיד ֻמְגֶנֶבת- ּוְלָאְסרֹו ִליצּול
  

  :ִמָּכאן ָוָהְלָאה ֵהן ַהּכֹל ִּבְׁשִליָטְתךָ 
  ,כֹות ָוׁשֹוטָהֵנד מֹוְׁש , ֵּתן ְּבִפיו ַהֶּמֶתג
   –ֵמִריץ ֶאת ֶעְגָלְתָך , ְוהּוא ִיָּׂשא ַרְגָליו

  .ַּגֵּמא ַהַּיָּבׁשֹות, ַלְקִּפיְצָך ַהֶּדֶרךְ 
  

  ,ִמְדָּבר ִיְדלֹק- ִּכְלמּוד, חִֹרין ִיְדַהר- ְּכֶבן
  ,ֵזַעת ִקְצּפֹו ָילֹק, ֶמְרָחב ִיְצַהל-ְׁשכּור

  .ַעד ִּכי ַּתְׂשִּכיל ַאָּתה ַמֵּתן ְמרּוָצתֹו
  

  ,ָּכְך ִּתְקְּפאּו ַיְחָּדיו ַעל ָעְמְּדֶכם ַּבַּכר
  :ִמְקַׁשת ָּבָׂשר ֶאָחד ְּבֵלב ְיקּום ֻמְדָּבר

  .ָּכִאיׁש ְמִליָצתֹו, חֹוֶזה ִעם ָחזּותֹו
  

  1992יוני , טבריה                                      
  ]1991-1996שירים " [מטה אהרֹן"מתוך הקובץ                                    

  להקפיצך –ַלְקִּפיְצָך  •

  ֶמְרָחב-ִׁשּכֹור –ֶמְרָחב - ְׁשכּור •
  

פואטי זה כדי ללמוד ולּו מעט על שירתו של - דומה שאין דוגמה טובה משיר ארס
כמו רבים מבני דורו ומבוגרים מהם התוודע . שנפסקה לא מכבר, ל"אהרֹן אמיר ז

, העברית החגיגית. זכות תרגומיוכותב שורות אלה אל מיטב ספרות העולם ב
שכן שפות עוברות , אינה עומדת אולי במבחן הזמן, המליצית של אותם ימים
קל וחומר השפה עברית שקמה לתחייה לאחר גלות , מִטבען שינויים וטלטלות

אהרֹן  -גדולי המתרגמים של אז ', השפה הרזה'במבחן מול , ועם זאת. אלפיים ְׁשנֹות
  .ידם על העליונה –ואחרים  שמעון הלקין, אמיר

ולמדתי לכבד ולהוקיר אותה אף , לאחר שנים רבות התוודעתי אליו ואל שירתו
קנאי . כנעני מובהק. ַסר ְוָזֵעף ולשונו מושחזת, איש נוקשה היה. יותר מתרגומיו

. ה"ח ושס"סופר ואיש רוח בכל רמ. ל"יונתן רטוש ז, ולוחם חסר פשרות כמורו ורבו
ולּו דק ', יהודי'במובן זה שכל ִאְזּכּור ' כנעניותו'שה הי לי לקבל את כרבים אחרים ק

מבין אני . היה מוציא אותו מן הכלים, אבותינו-של אלוהינו ואלוהי אבות, שבדק
מעדות מזרח ומערב , כך חשו רבים מבני דורי. את רצונו למחוק את היהודי הגלותי

ה קל יותר לחלק מאיתנו להגיע לכן הי. התביישנו בגלותיות של הורינו. גם יחד
, וכנוקשות ההגדרה הכנענית. ִעְבִרים: אחרת של לב ונשמה' ילידית'להגדרה 

אחוזה בלפיתת . אוהבת ארץ ֵעֶבר בקנאת טירוף. מקראית, סלעית. נוקשות שירתה
, כאהרן בשעתו. כמו בשיר ארס פואטי זה –ברזל של רוכב המאלף את סוס הפיוט 

. כך אמיר ורטוש, משה רבנו, שופרו של אחיו-קולו, ליתר דיוקאו , שהיה יד ימינו
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- מי ייתן וימצא את אלוהיו". מטה אהרֹן: "כשמו של הקובץ ממנו לקוח שיר זה
  .יהי ִזכרו ברוך. אלוהינו בעולם של ַמְעָלה

  
  עודד פלד

  
  באתר של אלי אשד, וראיון עמו מאמר מקיף על אהרון אמיר

  

  

  עודד ניב

  בין המצבות והפרחים
  ָהַלְכִתי ְלַבֵקר ֶאת ַהֲחֵבִרים ֶׁשִלי

  ֵהם ָעׂשּו ִּפיְקִניק ֵּבין ַהַמֵצבֹות ְוַהְּפָרִחים
  ".רּוַח טֹוב- בְוָתִביא ַמּצַ "ֵהם ָאְמרּו ִלי , "ָתבֹוא"

  ָקֶׁשה ִלי ָלבֹוא ֲאֵליֶהם ְּבָיִמים ָּכֵאֶלה
  ָקֶׁשה ִלי ְלַהִּביט ָלֶהם ְּבחֹוֵרי ָהֵעיַנִים ְּכֶׁשֵהם ׁשֹוֲאִלים אֹוִתי 

  ִהְצַלְחָּת ַלְחמֹוק , ָיא ַמְמֵזר, ֵאיְך ַאָּתה"ו" ִּבְׁשִביל ָמה ֲאַנְחנּו ָּכאן"
  ֵמַהַּכדּור ַההּוא

  ".ֵּביל'ִּביְנת גְ ּבְ 
  ִׁשים ָּכֵאֶלה ֶזה ְּכָבר לֹא ִּפיְקִניקקָ ְּבָיִמים 

  ם ֶׁשֵאֶלה ַהֲחֵבִרים ֲהִכי טֹוִבים ֶׁשֵיׁש ִלי גַ 
  .ֵּבין ַהַמֵצבֹות ְוַהְּפָרִחים

  
  

  

  בסוגריים
  ַהַּבִית ֶׁשָּלנּו הּוא ַעְכָׁשו ְּבסֹוְגַרִים

  ְמֻחֶּלֶלת, ַמֵּצָבה ֲחלּוָלה
  ִעם ַחּלֹונֹות ּוִמְרָּפסֹות ְּפעּוִרים

  ְּכִפּיֹות ֶׁשְּכָפָאם ַהָּמֶות
  ִּתינֹוק ָיֵׁשן ָהַעָּכִביׁשְּבִמַּטת הַ 

  ַהֲחָפִצים ֶׁשָּקִנינּו
  ְּבַיַחד

  ְמעָֹרִמים ַּבַּמְחָסן
  ֵאין ָּבם ֵחֶפץ, ֵעיֻרִּמים

  ְלַאַחר ֶלְכֵּתְך ָּבא ָלגּור ּפֹה ָהָאָבק
  ְּבָאפֹר ְוָצַבע ֶאת ָהָרִהיִטים 

  ְּכֶׁשַּיֲאִפיר ַּגם ְׂשַער רֹאֵׁשנּו
  .ָנִבין ֶאת ֶׁשעֹוַלְלנּו

  .ַליאּו
  

  

בעל . תושב רמת השרון, גדל בגבעתיים, 1943-נולד בישראל ב, נשוי ואב לשלושה, ר עודד ניב"ד
, תואר שלישי במדעי המטפיסיקה, תואר ראשון ותואר שני בתקשורת ובמדיה חינוכית

עורכם של מספר ביטאונים , "מעריב"בעבר עיתונאי ב. ב"שם בארה-מאוניברסיטאות ידועות
 . תרגום והבאה לדפוס, עריכה, שירותי כתיבה, יום בעל משרד לייעוץ תקשורתיה. ארגוניים

http://www.notes.co.il/eshed/40690.asp
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  אינקוגניטו

  שלושים שנה לקינה
  ִּדְקְלָמה ְּבַחּדּות ַהּמֹוָרה» ָּדִנֵּיאל, ָּדִנֵּיאל«
  . ִּבְגרֹוִני ּכֹה ָאַחז ַהּמֹוָרא –» ַמּדּוַע ֵאיְנָך ָּבא«
  .ּנֹוָראִּפֲעֵּפַע ַהִחיל הַ , »ָהרּוַח ִנֶּגֶרת«
  .ֶזהּו ַהַחָּיל ַהּנֹוָרה, ֵּכן» .ָּדִנֵּיאל ֲאָדָמה«

  –ָדַעִים ֵׂשיָבה ֶחֶרׁש ִלְרּדֹות ִמּצְ , ִביַּכּצְ , ּבֹא
  .ֶאל ְׁשִנָּיה ַאְחרֹוָנה ַהְּקֵרָבה, ְנַגְרֵּגר ְלָאחֹור

  ,ְנַפֵּזר ַלּיֹוִנים ְנָמִׁשים ֶׁשָהיּו ִלְכָתִמים
  .ַּגׁש ֵאַלי ַנַער ָּתִמים ,ֵיׁש ִלי ִמְרֶּפֶסת, ּבֹא
  
  

  נדודי השינה

  ָּפָרִׁשית ְרכּוָבה ַעל ֻחּדֹו ֶׁשל ַהַּסַהר
  ְלאֹורֹו ַעד ְמאֹד ַמְרִחיָקה ִהיא ִלְנּדֹד

  –ַהַּלְיָלה ָלּה ַיַהר  –ָלּה ַהֶּדֶרְך ַהַּלְיָלה 
  .ָּכְך ּגֹוָלה ִהיא ְׁשָנָתם ֶׁשל ַּבְעֵלי ֲחלֹומֹות

  ַהָּׁשַמִים סֹות ֵּבין ַּכְנפֹותְונֹוְקׁשֹות ַהְּפרָ 
  ַהְּצָלִלים ֲאֻרִּכים ִנָּגִרים ֵמָאחֹור
  ֲחִכיַכת ַהַּמְרַּדַעת ְּברְֹך ַהְּיֵרַכִים

 .ָלּה ַהַּלְיָלה חֹוֵבׁש ִּבְצִעיפֹו ַהָּׁשחֹר
  ַּבת ֲחלֹום ֶׁשל ֶאְתמֹול ִׂשְרְטָטה ְּבָיָדּה

  ְּכַמָּפה ֶאת ַקֵּוי ַהִּכּסּוף ְוָהֶעֶצב
  –ֵּבין ְׁשִביֵטי ֲחָרָדה , ְך ִּתְׁשַעט ִּבְנִתיָבםּכָ 

  ַעל ְׂשָפֶתיָה ַהֶּקֶצף, ָּבטַהֵּטרּוף ַּבּמַ 
  .ַעד ָעְיפּו ַעְפַעַּפִים, ַעד ָׁשְתָקה ֲאֵפָלה
  ּוְתַהֵּדק ַהּמֹוְׁשכֹות, ָאז ָהֶרֶסן ַּתִּתיר

  , ָׁשם ַּתְחלֹץ ַמָּגַפִים –ָׁשם ָּתִסיר ֻּכָּתְנָּתּה 
  .ָּזר ְּתַחֵּבק ַּבְּזרֹועֹות ַהָּצחֹותֶאת הַ 

  
  

  הבטחות

  .ִעם ֶעֶרב ַהָּים ׁשּוב ַמְצִליף ֶאת ׁשֹוֵטי ַהְּׁשָרִכים
  .ֲאִני אֹו ְּדמּוִתי ְמִסיטֹות ַהַּצָּמה ֶהָעָבה
  .ַּבַּגב ֶהָחׂשּוף ֲאֻדִּמים ׁשֹוְתִתים ַהְּפָרִחים

 .ְקָוהָלֲחָׁשה ַהְּדמּות ְּבִת , »ִלי ַחַּיי ִסְלחּו«
  .ַּבּבֶֹקר יֹוְצִאים ַחְרּדֹוִנים ְלַטֵּיל ַעל ַהֵּתל
  .ִׁשיִרים ֲאֶׁשר לֹא ִיָּוְלדּו ִנְמָחִקים ֵמַהחֹול

  .ְמַהֵּתל יִֹפי ַחְמָקִני ּוָפקּוַח ַּבְּדמּות
  .ִּפי ִיְלַחׁש ְוָיֵפר ַהְבָטחֹות» ַאף ִאיׁש לֹא ִיְזּכֹר«

  .ְמִהירּות ֵמָהעֹורְּכִוָּיה ֶׁשל ַּבֶּזֶלת ַּתְגִליד ּבִ 
  .ַהַּצָּמה ְוַהְּדמּות, ַהחֹול ִחיׁש ִיְׁשַּכח ֶאת ַהָּדם

  .קּוִרים ֶׁשל חֶֹׁשְך ִיְׂשחּו ְוִיּמֹוגּו ָּבאֹור
  .ָסמּוק ִּתְלֲחִׁשי ִלי ְּבֶׁשֶקר» ָׁשַכְחִּתי ָלִׁשיר«
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  ר'שבתאי מג

  בלילה עת זמרת הינשופים
  ִפים ת ַהַּיְנׁשּורַ ְמ ַּבַּלְיָלה ֵעת זִ 

  ָעִלים נֹוְׁשִרים ְמָתֲאִרים ִאְוָׁשה מּוֶאֶרת 
  .ית ֵמרֹאׁש ַהַּיַער ַעד ִלְקצֹות ָהֲעָׂשִביםנִ מֹולְ ְּתֵכֶלת ַאְּבזַֹהר 

  ל ּתֹוְך ָהֲאֵפָלהׁשֹוְרִקים אֶ . ם ּבֹוִדים ְּבִדידּות ְּבֵצל ַהֶּגַזעְׁשַנִים ׁשָ 
  ת ׁשֶ ּלֶ ׁשֻ ַעת ְמ ִמְגּבַ ִמַּתַחת לְ . ֲאָנָקה סֹוֶרֶרת ְמַפָּתה

  ת ׁשֶ ּׁשֶ גַ ָיד ִמֶּנֶגד ְמ . ר ִמְפָלטק ֵעיַנִים ָּתר ַאחַ רַ ּבְ 
  ִליפּו ֵׁשמֹות ֵּביָנם עֹוד לֹא ֶהְח . ל ְלֶרַגע ָקטאּום ׁשָ חֹ

  ִמָּלה ֵהם ְמַחְּפִׂשים . םקָ חּורִ ָזִרים ּוְמקָֹרִבים נֹוְגִעים ּבְ 
  ר ָלֶהםּצַ ֵאל ּבַ ִנים לָ ּפֹו. ה ְּכמֹוָתםאֶ רָ ּיֵ ָלֶצֶקת ַמֶּׁשהּו ׁשֶ 
  .ַהּזֹו ְוֵהם ׁשֹוְתִקיםָעה ּׁשָ ּבַ ַאְך הּוא ֵאיֶנּנּו . ְלֶרַגע ִמְזַּדְּקִפים

  ְלַמְעָלה ַעל ָעָנף ּוְלַמְעָלה ַעל ָעָנף ּוְלַמְעָלה עֹוד עֹוְמִדים ַהַּיְנׁשּוִפים
  
  

  הייתי שם
  םָהִייִתי ׁשָ 

  ם ַמָּמׁשׁשָ 
   ֵהיָכן ֶׁשֻּכָּלם אֹוְמִרים

  ֶׁשָהיּו ְמאֹד רֹוִצים ִלְהיֹות
  

  ַהחֹוְלִמים ָׁשְלחּו אֹוִתי 
  ְונֹוְתרּו 

  ָהִייִתי ָלֶהם מֹוָצא 
  ָרה ְׁשֵקָטה ִלְבעֵ 

  
  ֵהם חֹוְלִמים אֹוִתי 

  יֹום יֹום ּבְ 
  ים ַעל ַּכְנֵפי ִא ּׂשָ נִ 

   'ָסהּור'ִּדְמיֹון 
  

  ַׁשְבִּתי 
  ֵהם ִקְּבלּו אֹוִתי 

  ֹוָלדׁשֹוקּבְ  ,ַפֲעמֹוןּבְ 
  ּוְבִעּתֹוֵני סֹוף ַהָּׁשבּוַע 

  
 

  מתחת לעץ
  ָּבאֹור ַהָּגלּוי , ְלַיד ִקיר ַהִּבְקָּתה, ִמַּתַחת ָלֵעץ

  ַּבֵּצל ֶׁשָהַעִין רֹוָאה , ַּבַּמָּבט ֶאל ַהִּסְמָטה
  ַּבְּׁשִביל ַהּיֹוֵצא ִמן ַהְּׁשכּוָנה , ֶּבָעִציץ ֶהָעגֹל ֶׁשֲאִני ַמֲחִזיק ְּבָיִדי

  ה ׁשֹוֲאִלים צָ ים ַהחּורִ עּוּפְ הַ ֹונֹות ַּבַחּל
  ַּבַּמְחָׁשבֹות ֶׁשהֹוְלכֹות ְלאֶֹרְך ַהֶּדֶרְך , ן ַעל ַהַּגג ַהְּמֻׁשָּפעָּבֵעץ ַהָּׁשעּו

  ל ּתֹוכֹו ָּבָאָבק ֶׁשְּמַקֵּבל ֶאת ְּפֵני ַהּיֹוְצִאים ַהָּבִאים אֶ 
  יםִׂש ת ַהְּכבָ עֹוֹוּגַּבְּבָרָכה ׁשֶ , ן ִמן ַהִּגְבָעהָחִליל ֶׁשְּמַנּגֵ ּבֶ , ַּבִּצּיּור ֶׁשָּיִדי ְמַצֶּיֶרת

  ַּבַּדף ֶׁשֲאִני ַמֲעִביר, ְּבַגְלַּגֶליהָ , ַּבִּכְרָּכָרה, ְּבַעְנֵני ַהּנֹוָצה
  

אב , נשוי, גר בהרצליה. 1956, יפויליד  ,ר'שבתאי מג
מנחה . קתיתעסו-פסיכולוג ייעוצי . לשניים
 ומשלב בעבודת. ומלמד יועץ בארגונים ,קבוצות
  . ה והנחיית כתיבהוכתיב, י קונג'י וצ'טאי צ

ן להכשרת כותבים "בוגר הקורס הראשון של מתא
     .להנחיית קבוצות כתיבהו

  .ספרותיים שונים פורסמו בכתבי עת ושירי
 ,'שירים בתקופת מלחמה וחלום -אוקטובר ' וספר

וזכה בפרס שר התרבות והמדע  2007 -יצא לאור ב
  . לספר ביכורים
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  . אנו מביאים את הפרק החמישי והאחרון בסדרת מאמריה של לאה גולדברג על יסודות השירה

אליו תתלווה , כוונתנו לפרסמו בקרוב כגיליון נפרדב. ערכנו את כל חמשת הפרקים בקובץ אחד

  .מצגת משיריה של לאה גולדברג

  
  לאה גולדברג

  

  חמישה פרקים ביסודות השירה
  'פרק ה

  המשורר והשיר

  
  ָמה ָאַהְבִּתי ֶאת ְיִפי ֵעיֶניָך , ָהּה

  ,ֶאת ַמָּבְטָך ַהּטֹוב ְוַהָּתִמים
   ִמיםּיָ ַּגם ּבַ , ָּתִמיד ַּגם ַּבֵּלילֹות

  .ֹוַׁשן ִלִּבי ּפֹוֵרַח ְּבַגֶּניךָ ׁש
  

  ָך ינֶ ְוֵעת ָּתִציץ ֵאַלי ֵמַחּלֹו
  ׁשֹוֵטף אֹוִתי ָהֶרֶגׁש ֶהָחִמים 
  ,ְוָכל ֲחלֹומֹוַתי ִּפְתאֹום ָקִמים

  . רֹוָצה ֲאִני ִלְכרַֹע ְלָפֶניךָ 
  
  ְקרּו ִלי ֵאּלּו ָהֵעיַנִים ַמה ּיָ , ָהּה

  םָּבֶהן ִנְׁשֶקֶפת ְּתֵכֶלת ַהָּׁשַמיִ 
  .ִמיםָעְמָקם ֶׁשל ַהּיַ ָצפּון ָּבֶהן 

  
  , ַהְּזַמן זֹוֵרם ַּכַּמִים, ַהְּזַמן חֹוֵלף

  ּוְבתֹוכֹו עֹוְמִדים ֲאַנְחנּו ְׁשַנִים 
 .עֹוָלִמיםלְ , ְמֻאָחִדים ָלַעד

 
. שיר אהבה :ישיב ודאי, מי שמסב את השאלה על תכנו של השיר? מה הוא שיר זה

   .אהבה שתוכנה הוא וידוי, סונטה: רה הפורמאלית יאמרמי שירצה לדייק יותר בהגד
  

-מצורת הסונטה בנויה לפי כל הכללים הנדרשים. סונטה היא זו ונושאה אהבה, אכן
מבים אמשקלה חמישה י, 14מספר שורותיה : ועד ימינו 12 -שיר זו מאז המאה ה

ובעים בשני הבתים הראשונים המר: דרך חריזתה הוא כך. אחת עשרה הברות ,וחצי
השניה עם . עצמו כך שהשורה הראשונה מתחרזת עם הרביעית חוזר אותו חרוז

שתי השורות הראשונות נחרזות זו עם זו  - הטרצטים – בשני האחרונים. השלישית
 .השלישית של הבית האחרון נחרזת עם - השלישית  -והאחרונה 

  
 -ַּכַּמִים. ָּׁשַמִים-ֵעיַנִים. ָקִמים -ָחִמים .ָפֶניךָ לְ  - ךָ ינֶ ַחּלֹו. ָיִמים- ָּתִמים. ַגֶּניךָ -ֵעיֶניךָ : הנה כך
 .עֹוָלִמיםלְ -ָּיִמים. ְׁשַנִים

ובתוכו ַהְּזַמן זֹוֵרם ַּכַּמִים . ׁשֹוַׁשן ִלִּבי ּפֹוֵרַח ְּבַגֶּניךָ : לשוניות כגון יש בשיר גם תמונות
... אלא -ד חלק וברור ופיוטי מאו, הכל טוב ויפה; הכל כהלכה, ובכן -  עומדים אנחנו
  .עוד פעם שיר זה הבה ונקרא
כי , הקוראים סתבר למרביתישאחרי קריאה שניה של הסונטה הזאת , ומקווה אני

כל . כי אין זה אלא תרגיל טכני לכתיבת סונטה. לאמתו של דבר אין זה שיר כלל
בעל יכולת של חריזה ובעל אסוציאציות של קריאה , לשוני- אדם בעל חוש ריתמי

יכול לכתוב דברי חרזנות כגון אלה לתריסרים ביום , וררים מסוימיםמש ביצירות
אני יכול לחרוז אותך כך : "לשכספיר" כטוב בעיניכם"שאומר השוטה ב כמו: או, אחד



13 
 

 ."שעות השנה והאכילה שבוע תמים להוציא את
  

הצעירים המשכילים  שבהן כתבו כל, בשעת קריאה זו לא קשה לתאר את התקופות
  .לבם-הזיכרון של בחירת-סונטות לתוך אלבום, ריםשלא היו משור
 במובן טכני היא. כפי שראינו כל סימני ההיכר החיצוניים של שיר, יש בסונטה זו

, אבל היא ריקה מבפנים". ראוי לדפוס: "נענית לכל הדרישות של מה שקוראים
 .מזויפת: היינו, ומשתמשת בדפוסים המוכנים מראש, מתחילתה ועד סופה באנאלית

, משתמשת במילים סתמיות" ָמה ָאַהְבִּתי ֶאת ְיִפי ֵעיֶניָך , ָהּה : "הראשונה כבר השורה
על משהו אינדיבידואלי , מעידה על מניע מיוחד לרגש שאפילו אחת מהן אינה

איזו מלה " יופי"עמדה כאן במקום המילה  אילו. המאיר את הדברים באור חדש
ההודעה , "ַהְּזַמן זֹוֵרם ַּכַּמִים"הדימויים  .השירייתכן והייתה יכולה להציל את  -אחרת 

כל אלה הם , "ַהָּיִמים עֶֹמק ֶאת צֹוְפנֹות"והן , שבעיניים משתקפת תכלת השמים
וידוי אהבה האומר . שאינם מעוררים בנו עוד שום תגובה, דברים ספרותיים נדושים

ולא  קרירה בביטוי שהוא לא, לעצם העניין, משתמש" שוטף אותו הרגש החמים"
 .חמימא

אחרי בדיקה  -".ׁשֹוַׁשן ִלִּבי ּפֹוֵרַח ְּבַגֶּניךָ  ַּגם ְּבָיִמים, ָּתִמיד ַּגם ַּבֵּלילֹות"והציור הלשוני 
 ?"ׁשֹוַׁשן ִלִּבי"קצרה מאוד מסתבר שהוא חסר תוכן וכי מה זה 

  

, עברי נא תעלו על דעתכם שיש כאן התאכזרות בביקורת כלפי איזה משורר- אל
 את הסונטה הזאת כתבתי אני עצמי לצורך הבירור הזה כדי. שיר לא מוצלח םשפרס

להוכיח שמי ששולט על טכניקה שירית מסוימת יכול לכתוב קילומטרים של שירים 
אפשר לכתוב באורח זה גם שירים טובים יותר ואני , יתר על כן. קושי כאלה ללא

תחילה כמה שורות  הסונטה הזאת למטרתי קלקלתי בכוונה עצמי בהתקיני את
, לעטי טובות במקצת מאלו שניסחתי עכשיו שמתוך שגרה של כתיבה יצאו מתחת

בלי אותו המניע  -מאוד לשיר טוב  שאפשר לכתוב גם משהו הדומה, פירושו של דבר
מה במקצועו -במידת משורר השולט. העיקרי לשירה העושה אותה שירה באמת

, משורר יודע. יום-פחות או יותר יום שיכול הוא לייצר חרוזים מוצלחים, יודע
 בתקופות חיים מסוימות, שלכתוב שירה ממש יכול הוא רק לעתים רחוקות ביותר

אותו , אותו דבר מיוחד במינו, שלא מדעת, כאשר מתגלה בו, או ברגעים מסוימים
היכול לשמש לו נקודת מוצא לכתיבת שיר של , שהוא לבדו יאה לכתיבה מצב נפש

: הקרוי בדרך כלל באותו שם שהשתמשו בו לרעה יתר על המידה זה מצב נפש. ממש
אבל , של חיי יצירה המתחמקת מכל הגדרה מדויקת הריהו מין עובדה, "השראה"

 .בלעדיו אין שירה של אמת
  

המצב הזה יש לנו עדויות שונות של משוררים ומבקרים והעדויות הללו שונות  על
זוהי : "לבטא אותו בנוסחא תמציתית מאלבראנש הצרפתי מנסה. בהרבה זו מזו

, ודאי - הרגשת תפילה. שלא כל משורר יסכים לכך, חוששת אני." תפילת האינטלקט
הולמת רק סוג מסוים " אינטלקט"אבל המלה . יצירה דבר זה ישנו בכל תהליך של

מסלקים את , שלב ראשון של הולדת השיר דווקא באותו, רבים מאוד. של משוררים
, בחושים בלבד, באינסטינקט בלבד עובדים עבודה אינטנסיבית ,פעולת המוח

של  קונטרולללא כל  המוליך אותם כמעט" משהו"מפקירים את אישיותם לאותו 
הדברים  והוא פועל כמודד את ןההיגיוורק בשלב השני מתחיל לפעול גם , השכל

 ר עלאפשר לתא. דומה שדבר זה תלוי בעיקר בטיפוס המשורר. באורח אובייקטיבי
נקלה שבספרותנו העברית היה ביאליק משתייך על אותו טיפוס של משורר 

ואלו , האינטלקט-השיר הייתה מלכתחילה תפילת שבשבילו העבודה על
אולי המצויים , במקרים רבים. מזה טשרניחובסקי יצר את שיריו בדרך ההפוכה

, ר לכתובמה שהוא אומ המשורר מתחיל את שירו ללא קונצפציה שכלית של, ביותר
בתוכו  הוא רק חש תחושה מוזרה של הזדהות עם עולם שהוא בעת ובעונה אחת

 יש. ותחושה זו כופה עליו דרך ביטוי מסוימת וביטוי דברים מסוימים, ומחוצה לו
לנו עדות מופלאה של המשורר הצרפתי ארתור רמבו הרושם בפנקסו ברגע כזה את 
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. אחר הנניאני  je suis-  לא ,אחר הנהו ניא: היינו Je est un autre :המשונות המלים
ושליטתה על האובייקט וכניעתה  כאן לפנינו כמין יציאת האישיות מגבולותיה שלה

 .המבקש לבטא עצמו בשיר, אובייקטיבי "יש"לצו של איזה 
  

 הצעד הראשון והמניע הראשון, שהיא היסוד הראשון, הרגשה זו בלבד, עם זאת
במקום רשימת , הכותבים שירים, צעירים סנטימנטלייםרק . אינה מספיקה, ביצירה
כדי להשחיל עליהם מלים ראשונות , בהתלהבות, סבורים שדיים ברגש, יומן

 .והנה שיר, בסדר מוסיקאלי פחות או יותר המזדמנות להם ולערכם
  

, ימים, פי הרוב שלא מדעת שעה ארוכה השיר פועל עלינו על; הדבר איננו כן
בנפשנו , שנצטבר בנו עד שהחומר של הרשמים והרגש, םלפרקים שני, חדשים
אדם צריך : "המשורר הגרמני רילקה אמר. מבקש לו דרך לביטוי של ממש, פנימה

 ורק, את כולם, כך לשכוח אותם-הרבה מראות ודמויות ואחר, לראות הרבה ערים
תנו הדברים הפועלים מתחת לסף הכר: היינו ,"אחרי זה הוא יוכל אולי לכתוב שירים

ורק לאחר זה מותר , טיפין-הכוס מתמלאה טיפין; דעת- יום אחד בלי מתגבשים
שאין לקבוע אותו מראש מתרחש , ברגע אחד. הכלי היאה לו להוריק את היין אל

הראשית  ,על פי הרוב. לומר את דבריו במפורש אותו דבר מוזר המניע את המשורר
או כמה מלים , אחד או שניםמשפט  לעתים מלווה. הריתמוס ההיולי, היא מנגינה

כלל בתוך השיר כאשר  ואשר לפרקים גם אינן מופיעות, המשמשות לו נקודת מוצא
מתחיל מיד  יש והוא; דבר זה תלוי בדרך תפיסתו ועבודתו של המשורר. הוא מוכן

מן  בשורות ומלים הפזורות בכל השיר כולו והצורה וכן כל הבניין מושלמים בתוכו
כך , ו רק למלא את החלל הריק בין תחנה מילולית אחת לשניהועלי, הרגע הראשון

הריתמוס נושא עמו שורות רבות , יש ולהפך. הלדרלין, המשורר הגרמני, למשל, עבד
אלא שבתוך עבודה ותוך בדיקת , הנפש של השיר-המבטאות בערך את הלך של מלים

ך עבד כ. המשורר מחליף כמעט את כולן במלים אחרות דיוקן של המלים האלו
אלא שגם , יוצא מיד מוכן ומושלם לאור העולם יש והשיר. פושקין על אילו משיריו

עשייה שלבים שונים של עבודה  עובר המשורר תוך כדי, פלא זאת-בשעת לידת
 .פנימית מורכבת

  

. אומר המשורר הצרפתי פול ולארי, "לאמן נפש היאה- ההתלהבות איננה מצב"
את ההתלהבות הראשונית  המשורר לכבוש פירושו של דבר שבשעת העבודה על

מכנה פושקין את  כך" העמל האיטי והקפדני", שהייתה המניע הראשון לכתיבה, שלו
מניע  יש" עמל האטי והסבלני הזה"אף כי הוא עצמו יודע של, עבודתו הפיוטית

 המבקש להסתיר את, גיבורו הציני באחד מסיפוריו. הכופה עליו את הכרח העמל
 כך היה: ופושקין מעיר" זה' נפש- גועל'כאשר תוקף עלי "אומר , י יצירתורגשותיו לגב

או כפי שאומר , דבר זה". מכנה את ההשראה): "היינו גיבור הסיפור(, ארסקי'צ
אלא שברגע שלא העניין בלבד , תוקף עליו על המשורר" גועל נפש זה" - ארסקי'צ

אלא אותו , להבות בלבדנדרשת ממנו לא הת, הוא שולט בעניין אלא גם, שליט בו
גם איזו , שיש בה גם מן ההזדהות עם האובייקט, דקה אותה אבחנה, ריכוז פנימי

כאילו , האדם כאילו יצא מגבולות אישיותו. מידה של ביקורת לגבי אותו אובייקט
מסכם סיכומים , הדברים ושומע אותם אומר את -והוא בעת ובעונה אחת , נתפלג

והוא גם העומד , אישיותו הוא הפרט בכל הדריכות של, הוא הנו הוא: ובוחן אותם
הפסוק אשר  אולי זה הפירוש השני של. מעל לפרט הזה כשופט עליון של מעשיו

 ."אני הנני אחר: Je est un autre", ופסק רמב
 

 אבל, הגבולות ביטול, הרגשת השירה היא סילוק חוש המידה היומיומי מן העולם
מתן , הצורניים מציאת הגבולות, וש המידה לעולםהיא החזרת ח היצירה השירית

: מאריטן אק'כך אומר את הדבר היפה ביותר ההוגה הצרפתי ז-ועל. הפרופורציה
  ."השירה היא אש אשר מדבירים אותה בידים הלובשות כפפות של הגיון"
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  קובי וינר

  צונאמי
  ָאַמר, ֵאַלי ְּבֶעֶׂשר ְלִמְׂשָרִדי ּבֹא

  ָאַמר, ָּטרַּבּזֹאת ַאָּתה ְמפֻ 
  ְוַהָּדם ָעָלה ַלָּפִנים ְּכמֹו צּוָנִמי

  ַאְך ַּבחּוץ ָהִייִתי ַקר
  

  ַאֶּתם טֹוִעים ָאַמְרִּתי
  ַאֶּתם לֹא צֹוְדִקים ָאַמְרִּתי

  -ְואֶֹכל ִליָלַדי 
  ֶחְרָּדִתי לֹא ִהְסִּגירּו ָּפַני

  

  ְוִגיד ַהָּנֶׁשה עֹוד לֹא ָיַדע ִּכי ִּגיד הּוא
  ָברֹו ַיִּגיד הּואְוִכי עֹוד ֶאת ּדְ 

  ְוַקְמִּתי
  ָרַכְסִּתי ְמִעיִלי ִּבְתנּועֹות ְקצּובֹות 

  ְּכִאּלּו ְּכלּום לֹא ָקָרה
  ְּכִאּלּו לֹא ִמְתַחְמֶרֶרת ַּבְּקָרַבִים 

  ָמָרה ְׁשחֹוָרה
  ְּכִאּלו לֹא ִנְׁשָּבר ֻסָּלם 

  ְוֵלילֹוַתי ֻּכָּלם 
  ִיְהיּו ֵמַעָּתה 
  ָּכִרית ֶאֶבן

  

  .ֲחלֹום –ְוָיַמי 
  ְוָיָצאִתי 

  ּבֹא ֵאַלי ַלִּמְׂשָרד ָאַמר
  ַּבּזֹאת ַאָּתה ְמֻפָּטר ָאַמר
  ְורּוַח ָקָרה ֶׁשל יֹום חֶֹרף

  ָּדם צּוָנִמיָּפְגָׁשה 
  ְוֶגֶׁשם , ַחם

  

  ּוִבְמקֹום ְלַחּכֹות ַּבַּתֲחָנה ְּכֶהְרֵּגִלי
  ִהְתַחְלִּתי ָלֶלֶכת ַּבּמֹוָרד ַרְגִלי 

  לּוָלה ַמָּטה ֶאל ֵּביִתיַּבֶּדֶרְך ַהְּת 
  

  ּוְככֹל ֶׁשָהִייִתי יֹוֵרד
  ָּכְך ָעָלה ְוָעָלה

  ַהְּכֵאב ְּבַרְגִלי ַהְּׂשָמאִלית
  ָמקֹום ּבֹו ִנְפָּגׁש
  ָמקֹום ּבֹו ִנְגָּדׁש 

  ַקְרסֹל ְוָיֵרְך 
 ָנׁשֹה לֹא ָנׂשֹוא  

  ִמי צּונָ 
  ּגֹוֵבר ְוגֹוֵבר ְועֹוֶלה
  , נֹוֵכַח ְולֹא ִנְמָחק

  מֹוַרד ַהֶּדֶרךְ ּבְ 
  ְלֵביִתי

  

  שיבולת
  

  ַהּיֹום ִנְזַּכְרּתי ָּבּה
  ְּבֶלְכִּתי ִּבְׂשֵדה
  .חֶֹרף ָׁשחּון

  
  אּוַלי 

  ִּכי ַהּיֹום ָמְלאּו 
  יְׁשנֹותַ 

  ִּכְׁשנֹוֶתיהָ 
  
  ס ָהָיה ְזַהב ְׂשָעָרּהּגַ 

  ַּבָּׂשדֹותַּכִחָּטה 
  ְמַעט ַאְך ֵמֵגן

  ֵמַהְּבִרּיֹות 
  ֶׁשָעְלבּו ָּבּה 

  ְּבִהְתַּכֲחׁשּוָתם 
  .ְלַעְצָמם

  
 ְלַבָּדּה 

  ָהְיָתה ְמַנֶּקֶדת 
  ִׁשיֶריָה ְוגּוָפּה 

  .ֵחןִּבְנֻקּדֹות 
  ִּאָּכָרה רּוִסית
  ִנְׂשָרִפיםְּבֵאׁש ָׂשדֹות 

  ְוָׁשָרב 
  ָנַׁשב ִמֶּמָּנה

  ֶאל ַיְלֵדי רּוָחּה 
  .ִויָלֶדיהָ 

  
  ַּבַּלְיָלה 

  ָהְיָתה רֹוֶקֶדת ֵעיֻרָּמה  
  , ַלֲחָלֶציהָ ַצָּמָתּה 

  ָחלֹול ְוָחלֹול ַעד
  ֶׁשָּנְפָלה ְוָנְפָלה

  ְסַחְרַחָרה
  ַעל ְרָגִבים ְׁשחֹוִרים

  
  אֹותֹו ַהּיֹום 

  . יָהָיה ִּגיָלּה ְּכִגילִ 
  .ְוָיְדָעה ִּכי ָמְלאּו ָיֶמיָה ּוְרָגֶעיהָ 
  , ְׁשֵלָוה ִקְּבָלה ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה

  .ְּכִׁשּבֶֹלת ְמֵלָאה
 
מחנך , מנחה טקסים, רב חילוני, חבר קיבוץ מזרע, קובי וינר 

מחולל קהילת תרבות ישראלית   -רב קהילתי משמש כ .ומשורר
שליח ה הי. תואר ראשון בהיסטוריה ומחשבת ישראל. מתחדשת

- כתב ערך את.  איטליה ,הצעיר לרומא-השומרהסוכנות היהודית ו
ס למנהיגות חינוכית "עמית בבי .80-בשנות ה  "שדמות"העת 

 .בירושלים
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  היָ ִח רְ פַ - א אבונָ רָ 

  רומיאו ויוליה
  ,ִזְכרֹונֹוָתיו ׁשֹוְזִרים ֵאֶליהָ 
  .ֶאל ַּבְלקֹון ֶאֶבן ַעִּתיק

  ,ַאֲהָבתֹו ָלּה ָהְיָתה ְּכסּוַפת יֹום ֵּבין ַהְּדָקִלים
  .ָהעֹונֹותֵסי ַּפְרּדְ ְּכָאמֹוק ִמְתנֹוֵעַע ֵּבין 

  
  ,ֶׁשָּלֶהם ִהיא

  .ְך ֵריָחּה ּכֹה ׁשֹוֶנהַא
  ,ְּכֵריַח ִּתְפַרַחת ֵעץ ַהַּדַעת ְוקֹוְדָמיו

  .ְּכֵאֶגל ְׁשֵמי ַּגן ַהּׁשֹוֵמר
  יהָ ֹותֶ ּפָהָיה ַלֲעמֹד ְּבָכל ַאְסקֻ אֹוֶבה 

  ,ְּבֵעת ַאַחת
  .ְלִהְתּבֹוֵנן ָּבּה ִמָּכל ַהָּזִוּיֹות
  .ילִ ְראֵ אֶ ת קֹוָלּה הָ ִמְתמֹוֵגג ָהָיה ִלְׁשמַֹע ִאְוׁשַ 

  ִאּלּוֵלא ַהחֹוֵצץ ַהַּמר
  .ָהיּו ַהְּׁשַנִים ְּבֶמְרֲחֵבי ִאיִדיְלָיה ְּפָרִטִּיים

  
  ,ַּבֵּלילֹות ָחַלם ַעל חֶֹצן ְּבָגֶדיהָ 
  ,ְוַעל ְׁשֵניֶהם ַּבֲחַדר ָהִאּסּוִרים

  ,ֵעיֻרִּמים
  .אֹוְצרֹות ַיד ָהֱאלִֹהים ַעל ִמְתַעְּנִגים

  
  ,ְּבֶהְמֵׁשכֹו ֶׁשל ַלִיל

  -ֵּׁשב ָהָיה ְלַצד ָאְבַנִיםִמְתיַ 
  ,ּכֹוֵתב ָלֲאהּוָבה

  ,ּוַבִּׁשיִרים
  ,הּוא ֲאַבק ָאָדם

  .י ְנִׁשיָפה ָחלּול ַהְּמַגֵּׁשׁש ִלְׂשָפַתִיםְּכלִ 
  

  .ְוִהְתַּפֵּלל, ֵאיד ָנַחת ַעל ַּגּגֹו
  

  :ַעִּתיקּות ַהָּיִמים ְּתַצֵּין ִּכי ָאַמר ְּבַאְחִריתֹו
  ,ֵּגץ ֵעיֵני ַאְדָמָתּה ִלְכבֹוִדיֲאהּוָבִתי ֶׁשִּכְּבָתה 

  ,ְלִכי ַיְלָּדה ְלָהִכין ִמְׁשָּכִבי
  ,ֲהִכיִניהּו ָארְֹך ְוָׁשֵקט

  .ְלֵעת ַאְׁשמֶֹרת ְנִׁשימֹוַתיְלִזְכָרּה ֲאַלֵחׁש 

  דטרמיניזם של סתיו
  :ָּכֵבד ְוָרפּוי ִעם ַיְלָּדה ַעל ִמְדָרָכה ׁשֹוֶמֶמת

  ַּגם ָׁשִנים אֹוְבדֹות". ַחְּבִקי אֹוִתי"
  .ֲחָטףּבַ  ְלכֹותאֹו הֹו, ְּבֶׁשֶקט; ֶּכֱאמּונֹות

  .ֲאִני ִמְתַיֵּמר ִלְהיֹות ֵיׁשּות ַאֶחֶרת. ַחְּבִקי אֹוִתי
  ,ִּבְזַמִּנים ָקִרים ְּכמֹו ֵאֶּלה
  .ַהֶּׁשֶמׁש ְצִריָכה ְלִהְתּפֹוֵרר

  
  

  אירלנד
  ֶאת ַאֲהָבִתי ִלְכָפִרים 

  .ִקַּבְלִּתי ִעם ֶּבֶטן ְמֵלָאה ְּתחּוׁשֹות ְׂשָפַתִים
  ,רְּכפָ - תֵּבי ְלַיד ַחּלֹון

  ,ַרַעׁש ַהְּמכֹוִנּיֹות ְללֹא ָּכל ַמְׁשָמעּות
  ,ַרק ַהַּכף ַהּבֹוֶחֶׁשת ָמָרק

  .ְּבָצֳהֵרי טּוְרִקיז, אֹו ִּביָרה
  

  ,ְלָׁשם ָלַקְחִּתי ֶאת ֲאהּוָבִתי
  ,ְּתׁשּוָקה-ֲעטּוָפה ְּבָסִדין ֲאדֹם

  .ְנכֹוָנה ִלְצעֹד ַעל ַסַּפת ַהחֹוף
  .ָללה ֶׁשָּבּה ַהּגּוף ִנְגָמר ּוַמְתִחיל ֶהחָ ִהְתַיַּׁשְבִּתי ִּבְנֻקּדָ 

  .ֵמַהְּכָפר ֶאְפָׁשר ִלְׁשמַֹע ַמְקֵלט ַרְדיֹו ָיָׁשן, ֲאִפּלּו ִמָּכאן
  ,ַהֶּׁשֶמׁש ָהְלָכה ְוִהְתַרֲחָקה

  .ְצֵמנּוִהְמַׁשְכנּו ִלְבהֹות ָּבּה ַעד ֶׁשִּכְמַעט ִנְגַמְרנּו ְלעַ 
  ,מֹוִבילֹות ְלָים ָעמֹק, ּוִמַּתַחת ְלַמְדֵרגֹות ַהחֹול
  ,ִמְתַחְּבִאים סֹודֹות ִׁשְכָחה

  .ְּבמּוִזיָקה ִאיִרית ּוְבֵריַח ַהְּכָפִרים
  

  ,ָהָאָדם ַהִּמְסַּתֵּכל ָעֵלינּו
  ָיכֹל ְלָהִעיד ֶׁשָרָאה ִצּיּור
  ְּבִצְבֵעי ַמִים ְּבִהיִרים
  ,ׁשֹוִנים ִּכְכָפר ְוִעיר, ֶׁשל ְׁשֵני עֹוָלמֹות

  ,"ַּתֵּכרֶאְפָׁשר ְלִהְׁש "ֹוֶמֶרת ִהיא אּוְכׁשֶ 
 ".ֶאְפָׁשר ַּגם ְלֵהָרֵדם ִעם ַהְּׁשִקיָעה"ֲאִני עֹוֶנה 

שליד בעומר  ה חייתהכל חיי. םבדואי בת להורים ,17בת נערה , רנא אבו פרחיה
הראשונה שפתה ". הצופים"מרכזת הדרכה בתנועת ', תלמידת כיתה יב. שבע-באר
 .הם יהודים החבריומרבית , יהודי לומדת בבית ספר. עברית היא

לחוג כתיבה  הצטרפה' בכיתה ח . ומכאן אוצר המילים העשיר, לקרוא אהבהתמיד 
כתבה שירים שבעקבותיו (את שיריו של יהודה עמיחי וגילתה , ספרהיוצרת בבית 

החליטה " ערך שירה עיין"מערכת . ורואה בכך את יעודה הכיומאז המש) רבים
אלה . למרות גילה הצעיר "עיין ערך שירה"רנא בכתב העת  לפרסם את שיריה של

 ".נדודי שירה"יפורסמו בהמשך גם בכתב העת לבני נוער 
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  יוסי גמזו

  ין ַוְיָזָתא לַפְסְטִריָגָתאּבֵ 

  אסתר- מוקדית של איציק מאנגר את סיּפּור מגילת- לבחינת ראייתו הדּו
  

  ))1("ִמיֶמִזיס", המופת שלו-בפרקו הראשון של מחקר(כפי שאיבחן ֶאִריְך ַאּוֶאְרָּבאְך 
, המעשה- שסיפור, הסיֵּפר הִמקראית-אימננטי הּוא לדרך

ּפערים דיסקריּפטיביים "משּוּבץ ב ,ך"במיגזר הֶאִּפי של התנ
של " מילּויים", טבעם-כמו מעצם, "מזמינים"ה, )"תיאּוריים(

) העברי(בשל תפיסתו של הגניּוס האלוהיסטי . ן יוצרדמיו
כי אם , עצמה-בזכות- לא כתוצר של אמנות, את הסיֵּפר

כמכשיר ואמצעי דידאקטי להמחשתם של מסרים 
אל כל ", כביכול, ממוענת ֶאּפיקה זו - מוסריים -תיאולוגיים

כמעט  -ומכאן רזונה הַאְסֶקִטי" (המקומות ואל כל הזמנים
מוטיבאציה פסיכולוגית , מרֶאה, רקע, וזמןבתיאורי מקום 
ועל , פיּון אוארבאכי ידוע זהעל אי). 'של הגיבורים וכו

כולל (ּומֹו ביצירות מודרניות על דרך הּפאראפראזה ייׂש
את הארכאי " ממחזרת"ה, של מאנגר" ּביּבלית"שירתו ה

עמדנו בזמנו בארבע מסות ) היא-וירטואוזי לצרכיה" מיחזּור"
ראפראזות גלּויות וסמּויות על טּכסטים שנדרשו לפא

  )2(.ִמקראיים
  

של  עיּכּולֹו"מתייחד לדרכי , ּפּורימי זה-בהקשר ספרותי, מה שננסה לבחון עתה
היוצר -מעבדת, עניין- באותה טראנספורמאציה רבת, אסתר הקלאסית- סיפור מגילת
  .של מאנגר

  

היה מלהיות משורר רחוק , פולקלוריסטית-חרף תדמיתו הטרּוּבאדּורית, מאנגר
מעמיק עלול - שאינו-שקורא, של כליזמר עממי תמים" ּפוזה"ה. שאינו מּוָדע לכליו

שמתוך חורי עיניה של מסיכת , הטעייה מתּוחּכם ביותר-היא מישֹחק, לִהתּפתות לה
". שַטאמּפ"ו" שטיק"בו קריצתו של מי שאמּון על כל  מבזיקה –" ּפּורים שּפיל"ה

" נאיבי"אין האפקט ה, המעמיד בציוריו ּפנים של ילד, ּפֹול ְקֵלייבדומה לצייר דגול כ
ספק אם הכיר את , מאנגר עצמו. של מאנגר כי אם תולדת אינטלקט מורּכב

אף כי אוארּבאך הירצה בגרמניה (הסיּפר הִמקראית - האנאליזה האוארּבאכית על דרך
אמו -היתה שפת -לאחר היידיש  -והגרמנית , של המאה שעברה 30-במחצית שנות ה

לא בעלמא ). המדינה-רנוביץ בה היתה היא לשון'של מאנגר שנולד בגליציה וגדל בצ
הראשונים " ּביּבליים"זמן בו ראו אור קבציו ה- פרק, 30-הזכרנו את מחצית שנות ה

ושנה בלבד , 1935-נדפסו לראשונה ב") חּוֶמש לידער" (שירי החּומש. "של מאנגר
  .בהם נתמקד בדיּון זה") מגיֶלה לידער" ("להשירי המגי" - מאוחר יותר 

  

את עיקר פירסומו קנה אוארּבאך עם הופעת תרגומו האנגלי של , כך או אחרת
היה מאנגר עושה , אך דומה כי אף בלא כל התוודעּות אל מישנתו. 1953-ב" מימזיס"

הם בהגיעו אלי, של הטּכסט הִמקראי" ּפערים דיסקריּפטיביים"שימוש מיּומן באותם 
  .היהודי העממי" ּפּורים שּפיל"ממסורת ה: מּכיוּון אחר

  

לרּבות שירים , ")שירי המגילה"ו" רּות", "שירי החּומש" ("ִמקראיים"מכל קבציו ה
  ,הפזורים בקבצים אחרים שלו, אף הם על נושאי הִמקרא ּודמּויותיו, בודדים אחרים

- כי אם גם סיפור, ותרלא רק ּפאראפראזה אקטואלית בי" שירי המגילה"מעמידים 
  .ַלֶמדיּום הּבימתי, ִטבעית, מה שִהכשיר אותם, ודראמאטי עלילה קוהרנטי
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של מסורת ) אמנּותי- אם גם סּוּבטילי(שראה עצמו ּכממשיכה הלגיטימי , מאנגר
המגילה שלו לרוחות האקטואליה של סביבתו - ּפילש את סיפור, "ּפּורים שּפיל"ה

מימד . ַלשואה" חזרה כללית"טישמיּות העולה בה ערכה האנ, אירופית- המזרח
אינו מצטמצם לראיית ֶהָעָבר הארכאי , אף שנסיבותיו נתיישנו בינתיים, אקטואלי זה

המגילה כעל דראמה - הוא אף משקיף על סיפור; העיירתי" פורים שפיל"בעיני ה
  ,"ָברהבחנה ּבהיותו של ֶהָעָבר עָ "לא רק : כלומר(החוזרת ונשנית בתולדות היהודים 

ּכדבריו הנכוחים , )רלוואנטי גם ּבזמננּו: משמע" (ּבהיותו של העבר הֹוֶוה"אלא גם 
  )3(.של ֶאליֹוט

  

  ?טעּות המבקר או חּולשת המבּוקר
 

לא  –" רות"ו" שירי החומש"אך שלא כ, 1936-ב, ּכאמּור, ראו אור" שירי המגילה"
שירים "הלא הוא הכרך , רבמיבחר שיריו המקּוּבצים של מאנג, מאוחר יותר, נכללו

כלילתו של קובץ -ראה באי, יהושע רפופורט, יידיש הנודע- ספרות- מבקר". ובאלאדות
בבואו לַנּפֹות את כתביו , המאנגרי אות וסימן לתחושת המשורר עצמו" קאנון"זה ּבַ 

זה למיטבו " ִמקראי"צרופה לא הגיע בקובץ -כי מן הבחינה השירית, ולכנסם
  )4(,"שירים ובאלאדות"במבואו המאלף למהדורתם העברית של , דב סדן. האמנותי

התורּפה בביקורתו של -נקודת. מביע דעה מנוגדת בתכלית ונימוקיו וטעמיו ִעמו
שיכחת : מקורה בשיכחה כפולה מצד המבקר הנחפז לפסול, אליבא דסדן, רפופורט
בּואה שֵלמה ּב" שירי המגילה"היוצר המאנגרי ושיכחת היותם של - פניו של כוח- ריבוי

שירי "ּברי כי בעוד שב, טוען סדן, אשר ַלשיכחה הראשונה. ּפֹוֶאִטי-לחזונו הַאְרס
ונתנו מּבע ַלּפן " שירי המגילה"באו , מפגין המשורר את הּפן הלירי ביצירתו" החומש
". ּפּורים שּפיל"במסורת ה, מאליו מובן, רכיב אינטגראלי הן אצל מאנגר והן, הקומי

יסוד בעולמו של -הריהי התעלמותו מעובדת, ו השנייה של רפופורטואילו שיכחת
אוצרים בחּוּבם " קומדיה ֶדל ַאְרֶטה"שִמתחת לצעיפה העליז של אותה : המשורר

  .פיוטית- את כל יסודות תפיסתו הדראמאטית" שירי המגילה"
  

בה משחזרת שירתו , "השיטה הֶרקונסטרּוקטיבית"סדן מבחין הבחנה עקרונית בין 
ֶלה 'עממי ֶוְלוָ - יידיש כגון זו של הטרּוּבאדּור היידי- מאנגר דמויות מפולקלור של

בה נקט מאנגר בבואו , "השיטה הֶרסטוראטיבית"ובין מה שניתן לכנות  -ר 'ְזַּבאְרזֶ 
יוצאים מן , טוען סדן, "שירי המגילה"ב". המכשפה", לעבד את מחזהו של גולדפאדן

היסוד  -המּופגן ומן הסּפוראדי אל המגּוּבש  מן המרּומז אל, הּכוח אל הּפוַעל
בסימן הזדהּותו , ּבמאנגר, הּבאלאדיסטי והדראמאטי שהיו אצּורים בו תמיד

יידיש והן עם מסורתו -ההיסטורית של המשורר הן עם הטרּוּבאדּורים של תרבות
  ".ּפּורים שּפיל"העממית של ה

  

ה לראיות גם עד הופעת מציאותו של היסוד הּבאלאדיסטי אצל מאנגר לא נזקק
ביטאה , בקובץ זה, אך פריצתו של היסוד התיאטראלי ביצירתו; "שירי המגילה"

הלב -בהקדמתו גלוית. עד אז, במלואן אנרגיות יצירתיות שטרם מּומשּו, כמדומה
-שיצאה לאור ב" ְממּונֶגֶרת"אותה גולדפאדניאדה , "שלושת ההוצמאכים"למחזהו 

כותב " ,תיאטרון, תיאטרון. "ל"קלע סדן באבחנתו הנ מעיד המשורר עד מה - 1947
ר 'ֶלה ְזַּבאְרזֶ 'השירים אודות ֶוְלוָ . מוטיב שמעולם לא הירפה ממני", מאנגר

שנדפסו בספרי ) 'גולדפאדניאדה'ה(ואודות אברהם גולדפאדן ) 'יאדה'זּבארז'ה(
גולדפאדן עם שיח של -הדוח; )1929', שטערן אויפו ַדאך'(' כוכבים מעל הגג, 'הראשון
 עבודותי) 5(;)'נָאענטע געשַטאלטן'(' דמויות קרובות, 'ספר זכרונותי; המוות-מלאך
  כל  -' שירי המגילה'ספר ... מכן-ולאחר, ִמספֹור עבּור הבימה הקלה בפולין-הרּבות

  )".לזיקתי אל התיאטרון(אלה הם עדּות 
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ּפּורים "ה במסורת ההמעידה אף היא על העניין הרב שגיל, יצירה נוספת של מאנגר
כמו גם על דרכי האינטרפרטאציה המודרנית בהן נקט בבואו ללּוש מחדש " (שּפיל

  1990-שזכה ב - ") עדן ּבּוך-גן" ("העדן-ספר גן"הוא ) מסורתיים- חומרים ארכאיים
כאן . וזף ַּפאּפ'בהפקתו של האמרגן היהודי המפורסם ג, יורק-לביצוע בימתי בניו

זהו מלאך פאמיליארי . העדן-של גן") פוטוגראפיסט"ה(ָּלם מתוודעים אנו אל הצַ 
אפילו מלאכים , אצל מאנגר(זיידל זה חוטא ). לה'סּבא" (ֵזייְדל"מאוד ושמו בישראל 

ממש כמו המשורר , "פורים שפיל"בכתיבת מחזות במסורת ה) חוטאים לפעמים
  "טיבייםפערים דיסקריּפ"אף כאן מאפשרים אותם ). הרחוק מלהיות מלאך(עצמו 

אנכרוניסטיות ותוספת - הומוריסטיות" ַהְשָּתלֹות", שלו" מימזיס"שאיבחן אוארבאך ב
  .מישנה-דמויות ועלילות

  

  ה המעּוּכלת ּבמֵעי האריהּכיבש
  

בולט קיומם , של מאנגר" ִמקראיים"ִּכבכל קבציו ה, כאן ":שירי המגילה"אך נשוב אל 
דרכו של , בעצם, זו גם, רח פרימיטיביבאו. זמני של יסוד העבר ויסוד ההווה- הּבֹו
חוסנה הארכאי של תימאטיקה ִמקראית מציץ ִמִקרֵעי תחפושתם ": פורים שפיל"ה

  :אלכימי אולם מאנגר מחולל בחומר ישן זה ַמְהָּפךְ ". שטעטל"הפורימית של בדחני ה
שן שּו. פרי ִהתּכוונּות פיוטית מּודעת -האינטּואיטיבי , הפרימיטיבי נעשה מתּוחּכם

אם לא ליהּוּפיץ ולּבֹוְיֶּבִריק (הּפרסית מועתקת לָיאס הרומנית ולָנאֶלְבִקי הוורשאית 
המפיצים , המן הוא המן אך הוא גם ממשיכיו בדורו של מאנגר; )עליכמיֹות-השלום

מוקדית זו -ראיה דֹו. את הסחורה האנטישמית הישנה באריזות חדשות ואופנתיות
- ּבו, שהמרּכיב אותם על עיניו מסּוגל לראות, פֹוקאליים-ּכמו ּבזּוג ִמשקפיים ִּבי(

שהיא גרעינה של , )קריאה והן את הנוף שלפניו-הן את שורותיו של ספר, זמנית
בהם , "שירי המגילה"ּום וירטואוזי בשֶמת ייׂשמיּו -האינטרּפרטאציה המאנגרית 

  .וב ּוָבעכשווי ביותרַּבקר, ומקום כאחד-זמן- מרחק, הרחוק; הארכאי ּבמודרני" מעּוּכל"
בהבחינו , המשורר והמסאי הדגול ּפֹול ָואֶלִרי, כידוע, זו נוקט" גאסטרית"מיטאפורה 

אצל . הֶאִּפיגֹון-לבין זו של החקיין - אמת ִמיצירות קודמיו - בין מּושּפעּותו של כישרון
אותנטי - ּכישרונו האמיתי" (ארי"ההשּפעות ִּבְמֵעי ה-"תּכיבׂש"מעּוּכלת , הראשון, זה

נבלעות , בעוד שאצל הֶאּפיגון -) של המּושּפע שעוד טרם הבשיל עד גמירא
: משמע... קולט אך אינו מעּכל, זמנית את הקולט אותן- ההשפעות אך גם בולעות בו

השימוש החי , בו מטמיע יוצר מודרני את מורשת קודמיו הגדולים, הספיגה-אופן
הם הבונים בו -הם, נכאות-אבק של ביתלא ּכ, בניין-ִּכבחומר, שהוא עושה במורשתם

או (שאין לו אבות , שורש ממזרי-ולא איזה אי, את מקוריותו ההולכת ומתבססת
מאנגר מצדיק עליו בהחלט את אבחנתו החדה של ואלרי ועומד בכבוד ). מזון-אבות

עד , ידיעתנו-הוא מנצל את אי, למשל, כך. ַּבמיבחן החמּור הזה בעוצמה ובחן גם יחד
דוגמה קלאסית (את סיּבת סירּובה של ושתי להופיע ּבמישתה אחשוורוש , היום

  שהִמקרא אינו משיב בו שום תשובה ברורה, כי"ַּבטּכסט התנ" פער דיסקריפטיבי"ל
קוראיו , ּומגלה את אוזנינּו) מאליה לסיּבת אותו סירּוב- על השאלה המתבקשת

את יופיה לעיני אורחי בהודיעו לנו כי ושתי אמנם נתבקשה להציג , הסקרניים
  ...ללא ּכיסּוי) או לחלּוטין(ּכמעט  - אולם כמו הדולר האמריקאי ּבימינּו , המלך, ּבעלה

  

היא לגיטימית משני ). ּביידיש "ֶגעַמאְכט("פרשנות הומוריסטית זו אינה מעּושָֹה 
הטעם הראשון הוא היעדרו של ּכל הסּבר לסירּובה של ושתי ַּבטּכסט : טעמים
הגרדום -שהיא משרתת את הומור, ואילּו הטעם השני הּוא ּבכך. י עצמוהִמקרא

אחשוורוש ). את איפיּונן של הדמויות" ('טיָּפאז"השחור של מאנגר ומעמיקה את ה
  מסּוָוג אצל מאנגר על תקן אלּכוהולי של ") כטוב לב המלך ּביין: "ּכּכתּוב(השתיין 

הוא עובר ּבגחמנּותו , ך"שלא ּכַבתנ, מאנגר ַּבּפאראפראזה של. גמּור" bottle-עֹוְיֵבר"
" דבר"הרי ה, ִאם קודם אהב את ושתי אהבה התלויה ּבדבר: מקיצוניּות לקיצוניּות

, אסתר- במגילת... התליה-הוא עץ, שעליו תלּויה ושתי בגירסתו המודרנית של מאנגר
-ֹובית בחבר'אצהגֹורּב" ֶּפֶרסטרֹויקה"כמו בעידן ה - כי אם , אין ושתי נתלית, ּכזכּור
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את עונשה של אותה , הקצנה מאקאּברית, ואילּו מאנגר ַמְקִצין. רק מּודחת -העמים 
והן ּכמין הד אקטואלי , ַּכּכתּוב ּבִמקרא, הן ּכאות מַבשֵֹר את תליית המן ובניו. סוררת

תוך לא יותר משלוש שנים מעת , 30-ְלָמה שצפּוי לאירופה של תחילת שנות ה
  .ִּבדפּוס" שירי המגילה"ּפירסּומם של 

  

שמותיר הנאראטיב " ּפערים דיסקריּפטיביים"מאנגר אף עושה שימוש באותם 
דמּויות חדשות , עדּכני ומודרני" מילּוי"ּבחינת , בהוסיפו ַלסיֵּפר המקורי, הִמקראי

עיקרית שבהן היא זו של : אשר ַלדמּויות. מישנה-והסתעפּויות חדשות של עלילות
שמו -המילים שּבעצם- אפילו מישחק. הצעיר ַפְסְטִריָגָתא) 6()החייטים- ּוליתש(הַחְּיטּוט 

בהגייתו , או -" ַפאְרְסְטִריְגן"היידי  ִּכלאיים מבריק בין הּפֹוַעל-מעשה(של גיּבור זה 
 -חּוט ] ֶּתֶפר= ַּתְך [תפירת ַּתֵּכי , "ַהְכָלָבה"שמשמעו  -" ַפאְסְטִריְגן: "המּובלעת

ֶאּפיטומאטי הוא לשילּובו של  - ) 7()ית לשמם של חמישה ִמּבני המןוהסיומת הטיּפוס
-שּוליית, פסטריגתא. היסוד הדראמאטי ְּבזה הפולקלוריסטי ּביצירתו של מאנגר
דוגל בשיטת הטרור , חייטים צעיר שנתּפס לאנארכיזם המהּפכני נוסח ּבאקּונין

ממנו ּבַצו המלך הוא מאוהב באסתר הנגזלת . האישי כמכשיר בשירות הקידמה
כזה (נפל -הלמך היא נסיון-התנקשּותו בחיי המלך. אחשוורוש וזומם ּביאּושו נקם

ששילם על כך , אחיו של לנין, היה גם נסיונו הטרוריסטי של איבאן אּולָיאנֹוב
פסטריגתא , הוא). קצף-ולנין יצא חוצץ כנגד טרור אישי זה בשצף - בתלייה 
, הדבר מנּוצל בידי אחד ִמּבני המן. כושל זה בעצמו התנקשּות-נפצע בנסיון, המתנקש
מיד נרקח . רכילאי של צהּוּבֹון מקומי המוכר לקוראיו סקּוּפים סנסאציוניים-עיתונאי

פסטריגתא הטרוריסט ; י הציּבּור האנטישמי"ּורנאליסטי המבּוקש ע'הז" תבשיל"ה
עכּורה לתעמּולתו יּוצלח ניתלה בפקודת אחשוורוש והמן מגייס את האווירה ה-הלא

  .)hep-hep(ַּביהודים וקורא להּכות 
  

  מי שאוהב לשנוא
  

ישראל של המן על יסוד טינתו האישית -ִאם הסיֵּפר הִמקראי משתית את שינאת
זה " שילּוח-ַכן"הרי שמאנגר אינו ִנצרך ל - לו " לא יכרע ולא ישתחווה"למרדכי ש

-ראזה המודרנית שלו על סיּפּורּבּפאראפ. האנטישמי" סקאד"לֵשם הזנקתו של טיל ה
- היא ּכל. ישראל של המן מיּוסדת על ּכל טינה אישית-אין שינאת, המגילה הִמקראי

אילמלא היו : ּבאּושים של סטיגמה מּוכללת-ּפרי, ּכּולה שינאה סטיריאוטיפית
היומין -הצורך עתיק. מן הדין היה להמציאם למי שאוהב לשנוא, היהודים בנמצא
. חזק הּוא יותר מכל הפרכת טיעּוניו על ּבסיס רציונאלי, לעזאזל-ּבמציאת שעיר

הנמשכת מאז ימי המן עד עצם ימינּו , בנידון זה קולע מאנגר לשורשיה של תופעה
אם ַּבמישור , ישראל היא ערוץ קלאסי לניקּוז תיסּכּולים ִמסּוגים שונים- שינאת. אלה

-ּבִּבן, ּבסאדאם חּוסיין, אישית, א ּפגעשּום יהּודי ל. הּכלּכלי ואם ַּבמיגזר הפוליטי
הוא הדין ַּבתסיסה . יורשיו העדּכניים של המן ּבן המדתא, אד'ָלאֶדן או ּבאחמדינאג
או ּבזאת של העולם , העמים לשעבר-הראשים בחבר-האנטישמית בין גלּוחי

המוטיבאציה של המן ַּבסיֵּפר " תפּורה"ִמּבחינה זו . פּונדמנטאליסטי- המּוסלמי
אּולם . אך לא על מקורות האנטישמיּות של ימינּו, "חליפה גזּורה היטב"ִמקראי ּכה

, "תפּורים היטב"יודע כי אין החיים , אנשי ִמסּפריים ומחט" ַעְמךָ "שגדל בין , מאנגר
, שהוא עצמו ניַצל ּבנס ממנה, וֶלַקח השואה; הם ּפרּומים ּברּוטאלית: נהפוך הוא

ּכי אין שּום צורך ּבטינה אישית על מנת , "שירי המגילה" לאחר ּכתיבת, ודאי שלימדֹו
בהקשר זה ראּוי להזּכיר את מחזהּו של הסופר . הגאזים-לשלוח יהּודים אל תאי

, הנעּורים של ארתּור מילר- את רומאן, "ַאְנדֹוָרה", השווייצארי הדגּול מאּכס פריש
הן ּבמחזהּו . נתוני קוויןּבכיּכּובו של א" השעה העשרים וחמש"ואת הסרט " פֹוקּוס"

הן ָּברומאן של מילר והן בִסרטו של קווין נקלע קורּבן שאינו יהּודי ּכלל , של פריש
האנטישמיּות היא : משמע. ּכורחו- ּבעל- בה נועד לו תפקיד של יהּודי, לקלחת קטלנית

העומדת , ריאלי דברים-צורך נפשי עמוק של האנטישמי ולא מסקנה הגיונית ממצב
  .העּובדות- ןּבמיבח
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קומדיה "מיסגרת בנוסח ה-כאן יוצר המשורר סיפור: אשר לתוספות ּבמיגזר העלילה

שִּבתו האומללה , המעשה מסּוּפר לנו מפיו של חייט קשיש- כל סיפור". דל ארטה
ִמשניתלים המן ובניו . באסתר, מצידו, מאוהבת בפסטריגתא המאוהב, ועודנה, היתה

הוא מנחם את ִּבתו . מרגיע-אְנְסֶיה את האּפילוג המשּכךקֹונֶפרַ -מגיש לנו אותו חייט
ּכי אין המעשה המתרחש על הּבמה אלא ) הצופים גם יחד- ואת הקוראים(הנּוגה 

  .המסורתי" פורים שפיל"ּברּוחו העממית של ה, משל תיאטראלי זּוטא
  

 כי אין מחזהּו זה של מאנגר, מדגיש מרדכי אמיתי) 8(דבר לתרגומו העברי-באחרית
  ,העלילה-הַמנֶחה את סיפור, החייט הקשיש. נטּול יסודות של ממשּות היסטורית

המלאכה הקטנים של יהדּות -של בעלי" ִמיְלֶיה"לקּוח ּכשאר ּבני אּומנּותו ַּבמחזה מן ה
עדּות . שּבראשונה מהן נולד המחּבר ּוַבשנייה גדל ונתּפרסם, גליציה ּוּבּוקֹוִביָנה

שבפיהם היא זרּועה , רּכם של גיּבוריו בהגיית לשון יידישדיאלקטולוגית לכך היא ד
מי ששמע ּבמו אוזניו את שיחו של . המן- ִּבסלאביזמים וגרמניזמים ּכֶפֶרג באוזני

היתה , טשרנוביצאית- גליצאית, "ְמגּוְרֶמֶנת"עד מה  - זוכר , בעודו בחיים, עצמו מאנגר
מזכירה ביותר את חבריהם של גם דמּויותיהם של המן ובניו . אף היידיש שלו עצמו
הליגה להגנה "או  הּפולנית" ַאְנֶדְצָיה"פאשיסטיים כגון ה- אירגונים אנטישמיים

מיין -המפלרטטת מתחת לחוטמו האדום, ַוְשִּתי הקוקטית. הרומנית" נוצרית- לאּומית
-חברה נּובֹו-חוגרת כאן קרינולינה של אשת, קצּונה-השיּכור עם ּפרחי של ּבעלה
- את תדמית אחשוורוש עצמו יותר מאשר מזּכיר. ת המקומות והזמנים ההםּב רישית
אחרון הצארים לבית , שמו הנרדף של ניקֹולאי, "ניקֹולקא"והלעג של המלך - השנינה
אין זו : אּולם אף מרדכי אינו יוצא יבש מִמקלחת הסאטירה המאנגרית. רֹוָמאנֹוב

- שתדלן וארכי, ּביתי- ר ּבעלכי אם זו של גבי, כית של מרדכי הצדיק"דמותו התנ
בה עובר הסיֵּפר , אקטּואלית, המגילה לקומדיה חיה-כל זה הופך את סיפור... חנפא

זו תסּולח אולי אף -ּפירחחּות מעין. ִּבמעט-ּפירחחי לא" תרגום חופשי"הארכאי 
מנות ּפורימי -מישלוח, לנוסח מתּורגם זה של אחד משירי המחזה המּובא ּבזאת

-האּורניּום אשר ּבשּוַשן-בימים אלה של המן מעשיר" ערך שירה עיין"לקוראי 
  ...ֶטֶהָראן

  

  :הערות ביבליוגראפיות
  

1 .(Erich Auerbach, Mimesis, Translated by Willard Trask, New York: Doubleday, 
.1953  
גליון , "הדואר("במלאות עשור לפטירתו של המשורר " ך של איציק מאנגר"התנ"ראה ). 2
', גליון ג( לשאלת הלגיטימיות בתפיסתו הִמקראית"/ שירי החּומש לאיציק מאנגר"; )23.11.79',ג

הסיפור ההֹוֶמִרית -לבדיקת ייחּודן של אמנות"/ יין שירי חדש בקנקן נאראטיבי עתיק"; )10.10.81
  ,'גליון א, "הדואר("והִמקראית והשלכותיו על אפשרויותיה של ּפאראפראזה פיוטית מודרנית 

על שיטת הּפאראפראזה "/ פאּבּולה ִמקראית ּכדיאגנוזה וכּפרוגנוזה"ו) 9.3.90', וגליון ב 23.2.90
  ).9.11.90', וגליון ב 2.11.90', גליון א, "הדואר("מוצא לֶמֶסר אקטואלי -ך ּכנקודת"הסמּויה על התנ

של יורם  מסה המצּוטטת בהקדמתו, "מסורת והכישרון האינדיבידואלי: "אליוט. ס. ת). 3
, אביב-תל, מיבחר מסות"/ על השירה", ברונובסקי לקובץ תרגומיו מיצירתו המסאית של אליוט

  .1975, מודן, ביתן, הוצאת זמורה
מיבחר משירתו בתרגומו של בנימין טנא ובלווית מבואו , "שירים ובאלאדות: "איציק מאנגר). 4

  .1969, "על המשמר"הוצאת , אביב-תל, של דב סדן
, "דורון"סידרת , פרקי זכרונות בתרגומו של אברהם שלונסקי, "דמויות קרובות: "ציק מאנגראי). 5

 .1941, הוצאת ספרית פועלים, אביב-תל
המתּורגמת , )חייט" (ְשַנייֶדער"של ) הֶדִמינּוִטיב(ההקטנה -צּורת, "ְשַניידֶדערּוק" :ַּבמקור היידי). 6

  ואילו בתרגומיו של נתן יונתן משירת " ַחְּיטּוט"ּכְ ל "הנ" שירים ובאלאדות"בידי בנימין טנא ב
הּבֹוָיאר הזקן , הבאלאדה על החייטון ִמָיאס"בתרגומו העברי לשיר , למשל, כך" (ַחָּיטֹון"ּכְ  -מאנגר 
  ).29.10.82, ח"גליון ל, "הדואר", "קה היפה'ּוָמארּוש

  ).10-7פסוקים ', פרק ט ,אסתר-מגילת(ארידתא וכמובן ויזתא , פורתא, אספתא, פרשנדתא). 7
, מרחביה, דבר של מרדכי אמיתי- בתרגומו ובלווית אחרית, "שירי המגילה,: איציק מאנגר). 8

 ).1969, הוצאת ספרית פועלים
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  ְסעּוַדת ַהֶּמֶלךְ 

  איציק מאנגר

  יוסי גמזו: תרגום

  ,ַהֶּמֶלךְ , ִשּכֹור, אֹוֵמר
  :ֵעינֹו ִדְמָעה ִנְמַשַחת

  א ַוְשִּתיַמְלָּכה ָנָאה ִהי"
  .ַשַחר- ְּכאֹור ַאֶּיֶלת

  
  ,ַצּמֹות ָלּה ַעד ִּבְרַּכִים

  נֹוֵגהַ  ,ֶשֶלג ַצח - ּגּוף 
  - ְוזּוג ֵעיַנִים ֵיש ָלּה 

  !"ֶאְפָשר ְלִהְשַּתֵּגעַ 
  

  ,ּפֹוֶנה ָאז ָהָמן ֶאל ַהֶּמֶלךְ 
  :ֶשל ָעְרָמה ַמִּתיז ִחּיּוךְ 

  לּוא תּוָבא ְלָכאן ַוְשִּתי, ַמְלִּכי"
  (*).ְסְטִריְּפִטיז, ִהָּוְלָּדּה- םִּכְביֹו

  
  ,ִריםְלַהְראֹות ַּפְרְּתִמים ְוׂשָ 

  ֲעַדִין לֹא ָראּו ָּכל ֲאֶשר
  -ַמְרֶאה ִהיא - ִּכי טֹוַבת, ֶאת ָיְפָיּה

  ."ֶשֵּתֶצאָנה ָלֶהם ָהֵעיַנִים
  

  :ַהֶּמֶלךְ , ִשּכֹור, אֹוֵמר
  ִאְמרּו ָלּה ִמָּיד ִּכי ָדַרְשִּתי"

  :ֹו ְּבִלי ְּכסּות ּוְבֵלי ֶוטֹוָלבֹוא ְלָכאן ֶנט
  !"ַוְשִּתי, ַהְרִאי ֶאת ַמְרַאִיךְ 

  
  יֹוְצִאים ָהָרִצים ְּדחּוִפים
  :ְוָשִבים ִּכְלֻעַּמת ֶשָּבאּו

  ַהִּשַּנִים- ְּכֵאב, ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
  ."ָאיֹם ְונֹוָרא הּוא -ֶשל ַוְשִּתי 

  
  ָאז, ְּבִחּיּוְך ֶשל ָעְרָמה, ָהָמן

  ִסּפּוָרּה, ֶאח: "חַלֶּמֶלְך סָ 
  ,ָוַאִין ֵשןל ַוְשִּתי ֲעַדִין הּוא ַרק שֶ 

  ,ַמְלִּכי, ֵּתרּוִצים
  ..."ַּבִּמְשָטָרה

  
  :ַהֶּמֶלךְ , ִשּכֹור, אֹוֵמר

  !ְּבֶהְחֵלט, ִּכי ָתבֹוא ַצּוּו"
  ִּביִרָּיה ִהיא ְוַגם ִּבְתִלָּיה ִהיא - ָולֹא 

  ."קֹוְמְּפֶלט, ִתְזֶּכה ְלִטּפּול
  

  ם ָהָרִצים ְּדחּוִפיםיֹוְצִאי
  -ְושּוב ֲחָזָרה ֵהם ָּכאן 
  ,ִשֵּניֶהם ָּדא ְלָדא ָנְקָשן
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  :ֶאְבֵריֶהם ָּדא ְלָדא ַשְקְשָקן
  
  ֶאת ַּדְלָּתּה ָנֲעָלה, ַנֲעָלה, ַהַּמְלָּכה"

  ַעל ִשְבָעה, ִּבְפֵני ַּבְעָלּה
  ִהֵּנה ָּכָכה ָמְסָרה ִהיא ְוָסָחה. ְּבִריִחים

  :ִּנְבָעהְּבֶסֶדק ָקָטן שֶ 
  
  הּוא ַשְתָיא ְוַשְטָיא ַהֶּמֶלךְ '

  יו ַרק יֹוִעילּוְוָכל ַמֲעׂשָ 
  ֵריִחי ְלַהְבִאיש ִּבְנִחיֵרי ִאיש ָוִאיש

  ..."'ְלַדְסֵקס ִּבי ִּבְדִחילּו ּוְרִכילּו
  

  :ר ֶאָחד ְלֵרֵעהּואֹוֵמר ׂשַ 
  .ָנקּום ְוִנְצַעד? ַזְזנּו, נּו"

  -זֹו ֲעֶטֶרת, ִאְשִּתי
  ַקֶּטֶרתְמ , רֹאִשי

  ."ְּכֶשִהיא ַּבִּמָּטה ְלַבד
  

  ִמִּמְקטֶֹרן, שֹוֵלף ָאז ְשִליִשי
  .ָעסּוק, ּוֵמִציץ ּבֹו, ָשעֹון

  חֹוֵבש ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ֶאת ַהִּציִליְנֶדר
  ,ְושֹוְין

  ,ִמְתַנְּדִפים
  ... סֹוף ָּפסּוק

  
  
  

  :ֶהָעַרת ַהְּמַתְרֵּגם ֶהָחצּוף - (*) 
  ֶשֲעַדִין , ְשֵאָלה ְיִחיָדה      
  ִמְתַעֶּקֶשת ָּכאן ֶּפַתע ָלצּוף      
  ֶשּשּום ַיִין, ְּברֹאִשי ַהָּכחֹל      
  ֶשּלֹא ְּכַמר ַמאְנֶגר ַעְצמֹו, לֹא ִחְלֵחל ּבֹו      
  ,ַּכָידּועַ , ֶשָהָיה ִמְתַמְסֵטל(      
  )ְּבָכל ָּבאר ּוֻפְנָּדק ּבֹו ִמֵּלא ֶאת ֻלְגמֹו      
  ַמּדּוַע : ִלי ְּבָכל זֹאת ַמִּציָקה      
  ְּבָשָעה" ִהָּוְלָדּה-ִּכְביֹום"ָשם  הּוא ּכֹוֵתב       
  ִהָּוְלָדּה לֹא ָהיּו ָלּה- ֶשְּביֹום      
  יֹוְנֶטב ָּבֶהן ִהְתָנָאה-ָּכל אֹוָתן ּתֹוְספֹות      
  ּגּוָפּה ְּכֶשְּשנֹוֶתיָה ָמְלאּו ָלּה-ֵחן      
  נֹוי - אּות ָּכל אֹוָתם ֶחְפֵצילֹא ָּפחֹות ִמְּמלֵ       
  ֶשָּצְמחּו ָלּה ְּכִמין סֹוְללֹות ְוָדֵיק      
  ּגֹוי-ֶשל-ִאם ֵאינֹו רֹאש, ְּכלּום ַּפְיָטן. ִעם ַהְּזַמן      
  ...? ְל ַד ֵּי ק,  ַרּבֹוַתי, לא ַחָּיב      

  
  

בתרגום מרדכי אמיתי, מאת איציק מאנגר" שירי המגילה"מצגת ל

 ,"מגילהשירי ה"מתוך , שרגא וויל: איורים
 הוצאת ספרית הפועלים
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  צבי קיסטר' מנחם י

  הוויות

  בת רב חסדא

  - ! ַעְכָׁשו ַעְכָׁשו -ְמֻסְנָור , ִּבְמרּוָצה ָּבאתָ 
  ,אֹור- ְּבַבת, ַעְכָׁשו ַאָּתה יֹוֵדעַ 

  ֲהָוָיתֹו 
  ֲאֶׁשר, ַות ַהָּיד ַהּזֹאתֶמְח , ֶעְדַנת ָהעֹור, ָּבּה

  .ָּכל ָּכְך ָרִציָת ֶׁשֶאֱעֶׂשה ֲאִני אֹוָתּה
  

  .ִהיא ִּתְהֶיה ֶׁשל ְׁשֵנינּו, ְׁשֵּתינּו. ַעְכָׁשו הּוא ֵמת
  ,אֹוי ַאָּבא, ַעְכָׁשו הּוא ֵמת

  ַהָּמֶות ְמַצֵחק .יִּמ ְוִא , ַאָּבא ֶׁשִּלי
  )ֲאִני, ָאַמְרּתָ , ֲאִני ַאֲחרֹון(ְמַׂשֵחק ְּבתֹורֹות 

  ְתְנֵׁשי ִמָּנןיִ א לָ , א ִנְתְנֵׁשי ִמֵּניהלָ 
  

  ָׁשִנים ָׁשִנים, ךְ ַּדְעֵּתאי ָעלָ 
  ךְ ַּדְעֵּתאי ָעלָ 

  

 

 

 

 
  
 
  
 
 
  

 אסנת ראם

  אין לחלוחית בעשב

  ֵאין ַלְחלּוִחית ָּבֵעֶׂשב
  ֵאין ִטּפֹות ְסֻגּלֹות ַּבֲעֵלי ִסְתָוִנית ֶׁשַהֶּגֶׁשם ָנַטׁש

  .ֵאין זֹאת ִּכי ַּגם ָאִביב לֹא ַיִּגיעַ 
  ָהִרים ֲאֵפִלים הֹוֵלְך ְודֹוֵעְך ָהאֹור ִּבְמחֹוזֹות

  ֶאל , ִקיֵקי ִמְסּתֹורִמְפְלצֹות ּתֹוֵעָבה ּפֹוְרצֹות ִמּנְ 
  . ִלְנגֹס ִּבְבָׂשֵרנּו ַהַחי, ְדָּבר ֶׁשָּלנּו ֶהָחׂשּוףַהִּמ 

  ַהֶּׁשֶמש ְּבֵאין ָחסּות ָעָנן קֹוֵפַח ַעל ָראֵׁשינּו 
  -ף ְועֹוֵרנּו ִמְתַקּלֵ 

  ?אֹות ְלִהָּפֵרדּוִרים עֹוד ַנֲעבֹר ַעד ֶׁשּנֵ ַּכָּמה ִיּס
   

באה לפני רבא , אשתו של אביי, חומא
: ... אמרה לו). לאחר מות חברו אביי(

יודע אני באביי : אמר לה. פסוק לי יין
, בחייך: אמרה לו. שלא היה שותה יין

היה משקה אותי בגביעים גדולים 
  .כאלה

נפל . נגלתה לו זרועה, כשהראתה לו
, קם רבא ובא לביתו. הדין-אור בבית

בת רב , )אשתו(את ) לתשמיש(ותבע 
מי היה : שאלה אותו אשתו. חסדא

חומא : אמר לה? הדין- עכשיו בבית
ה אחריה והכתה יתא. אשתו של אביי

קטלת לך שלושה : אמרה לה... אותה
, כתובות(? ובאת לקטול אחר, בעלים
  .בתרגום, א"ע, סה
  

בת רב חסדא הייתה יושבת בכנפו של 
וישבו לפני רב חסדא , )כילדה(אביה 
. בר חמא) רב אמי(ורמי ) אב אבא(רבא 

? את מי משניהם את רוצה: אמר לה
 ואני: אמר רבא. את שניהם: אמרהלו
, א"בבא בתרא יב ע. (וכן היה. אחרון
  .)בתרגום

בעלה עשר ) מות(מי ששהתה אחר [
שנים ולא נישאה אינה יכולה ללדת 
אלא אם כן במשך תקופה זו הייתה 

אמרה לו בת רב ]... דעתה להינשא
דעתאי (אני דעתי עליך : חסדא לרבא

  )לאחר מות רמי בר חמא(הייתה ) עלך
  )בתרגום, ב"ע, יבמות לד(
 
 
  

  

  שבר

  , הֶׁשֶבר ְזכּוִכית ְיֵפהפֶ , ָיִדי ַהְּקַטָּנהּבְ 
   ַמְנִציץ ָּבֵעֶׂשב
  ַהֶּפֶטל -ִצְלֵלי ִׂשיֵחי

  . ְוָתָמר- ְוכֹוְתֵרי ַאְמנֹון
  , ַהֶּדֶׁשא ָחג

  , ִמְזַּדֲעֵזַע ְּבַקְׁשּתֹות אֹור
  ; ְוֲאִני ְנטּוָעה ַּבֶהְעֵדר ֶׁשְּלךָ 

  . ֲחַתְך ַהָּזָהב ,ְּבַכִּפי
 

 .שחקנית ומספרת, בימאית, ראםאסנת 
קשת "שיריה פורסמו ב .א"תושבת ת
קבלה מענק  ". שבו"ו "כרמל", "החדשה

', יהושע רבינוביץ, מקרן תל אביב
 .להוצאת ספר שירה



25 
 

  רחל אשרוב

  1רסיסים 
  ִליּוס ִמְתַנֵּגן ְּבָאְזַני ֶמַלְנכֹוִלי ְוָעצּוב ְּכמֹו ַהְּגלּוָיה ִסיּבֶ 

ִלְפֵני ָׁשִנים ּוָבּה נֹוף ֻמְׁשָלג  ּגּוָנר ּגּוְסָטְפסֹוןִמ  ֶׁשִּקַּבְלִּתי  
  .ֶלג קֹוְרִסיםְוֵעִצים ֲעטּוִרים ְּפִתיֵתי ׁשֶ 

  
  .ָּכְך ִסֵּפר ְוַהֶּׁשֶקט ָּגדֹול ָּכל ָּכְך ּוָפָניו ִחְּורֹות, ַהּקֹר ַמְקִּפיא

  ְּבִמְסֶּגֶרת ִחּלּוֵפי ְסטּוֶדְנִטים ִהִּגיַע , ֵמָאז לֹא ָׁשַמְעִּתי אֹודֹוָתיו
  ?  לֹוֶמה ָעָלה ְּבגֹורָ . ִלְרּכֹׁש ְמֻיָּמנּות ְוִנָּסיֹון ְּכֶפַרח ַאְדִריָכלּות

  .ְּכמֹו ֶטַבע ֵאיָתן מּול ָאָדם ֶאָחד ִחֵּור
  

  ְוַגם ָּכאן ַהֶּׁשֶמׁש ִמְסַּתֶּתֶרת ֵמֲאחֹוֵרי ָעָנן. ַעל חֹוף ַהָּים -ַוֲאִני 
  זֹו    ת ַהָּים ִמְתָחרֹות זֹו ּבָ ַאְדוֹו, רּוַח ַקָּלה ְמַנֶּׁשֶבת. ְוַהָּים ָאפֹר
  . ְוׁשּוב ְלִהְתַנֵּתק, ָלַגַעת ַּבחֹוף

  
  ,ַהּכֹל ָׁשֵקט , ַהּכֹל ָׁשֵקט": "ֶּפֶטר ְוַהְּזֵאב"ְּכמֹו ּבְ . (ְוַהּכֹל ָׁשֵקט

  ְוֵעץ ָהֵאֶׁשל ְמגֹוֵנן ָעַלי ְּכמֹו ִׁשְמִׁשַּית ִּפְרסֶֹמת ") ְמַצֶּיֶצת ַהִּצּפֹור ִמַּמַעל
  .ת ְּבִׁשְלֵטי חּוצֹו, ָוה ִצְמאֹוָנם ֶׁשל ְּבִרּיֹותֶׁשל קֹוָקה קֹוָלה ַהַּמרְ 

  
  .ַמְרֶּפה לֹא, ָּבֶעֶצב, נֹוֵגַע ַּבּתּוָגה, ִליּוסֲאָבל ִסיּבֶ 

  ?אּוַלי ְּבָכל זֹאת ֵיָרֵפא
  

  

  2רסיסים 
ים ּוְבׁשֹוֵבר ַהַּגִּלים ִמְתַנְּפצִ , ָּכְך ְמַדֵּוַח ַהֵּׁשרּות ַהֶּמֶטאֹורֹולֹוִגי, ַּגִּלי ַעד ְּגַבּה ַּגִּלים, ָים ּגֹוֵעׁש

ֵּבית ַהָּקֶפה ָנטּוׁש . ָבִלים ְלָבִנים ֶׁשל ֶקֶצף עֹוִלים ְּבִמְקַצב ַהַּמְנִּגיָנהם ּוְׁש ַנְחׁשֹוֵלי ַהַּמיִ 
ים ְמגֹוְנִנים ַהֻּׁשְלָחנֹות ַהְּלָבִנים עֹוְמִדים ְמֻסָּדִרים ׁשּורֹות ׁשּורֹות ְוַהִּכְּסאֹות ַהְּיֻרּקִ . ַעָּתה

ם ָהְיָתה זֹו עֹוַנת ְּגָׁשִמים ְמבֶֹרֶכת ְוֶהֱעִניָקה ָלהֶ , יםּקִ ֲעֵצי ָהֵאֶׁשל ְירֻ . ֲעֵליֶהם ֵמַהְּצָדִדים
. ְלָכל ֵעֶבר ְיֵבִׁשים ּוְדהּוִיים ָהיּו ּוַמַּׁשב רּוַח ַקל ִּפֵּזר ֶאת ַמֲחֵטיֶהם -ַּבַּקִיץ . ַחִּיים ְמֻחָּדִׁשים

  . ְוַעָּתה ִהְתאֹוְׁשׁשּו
  

  .     ִמָּיְפיֹו  ְׂשֵבעֹותַהָּים ָּפתּוַח ִלְרָוָחה ְוֵעיַנִים לֹא 
  .  ַוֲאִני ֲחֵרָדה לֹו, ְּכמֹו ָהֵעז ְּבִצּיּוָריו ֶׁשל ַׁשאַגל, ַהֶּכֶלב ְמׁשֹוֵטט ָחְפִׁשי ַעל ַהַּגג 

  
  

הספר הרביעי , אחד בשפה הסלובקית, פרסמה שלושה קבצי שירה בעברית. משוררת, רחל אשרוב
  . אור בסוף השנה זכה למילגה מטעם קרן תרבות חיפה ויראה" לאחר הסערה"

. עם סופרים ומשוררים" בימת שיח", בבית אבא חושי" סלון ספרותי"מיסדת , מנחה ערבי ספרות
כתרומה אישית לקידום יוצרים , הנשים שתרמו לקהילה 100זכתה להימנות בין  2000בשנת 

דת בשיתוף עם אגו" משוררים לבתי ספר"מפיקה ומשתתפת בפרויקט  2002משנת . בתחום השירה
בו נחשפים התלמידים למשוררים חיפאיים והשירה , הסופרים ואגף החינוך של עיריית חיפה

חברה . ר אגודת הסופרים סניף חיפה והצפון"מכהנת בתפקיד של יו 2005משנת . הנכתבת היום
י "אחדים משיריה הולחנו ע. כעיתונאית ומפיקה" בריזה צפונית “בצוות טלוויזיה קהילתית 

.יםמוסיקאים שונ
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  יוסי גמזו

  ְדַברּבִ  ִסּפּור ֻמְפָלא

  ַהחֶֹמרַעל ִנְצחֹון ָהרּוַח  ְדַברּבִ  ִסּפּור ֻמְפָלא

, ואז .למחלתו ארּפמארמונו השקט ולא נמצא ּב א שכב חיוור ונּוֶגההּו. ויום אחד חלה הקיסר"
י תע ּכּפחש , הכששמע הקיסר את שירתו המּופלאּו, חלונו-אז ּבדיּוק הופיע הזמיר על ֶאֶדן, ילדים

חוששים , המשרתים נכנסּו. רֶּפה ִממנּומַ ּו הולך, מה מּוזר, וחותיו הישנים וכי המוותשבים אליו ּכ
ֶּפה - ּפעּורי והם נותרּו, ּבחיּוך  אמר להם הקיסר  '!ּבֶֹקר טוב'. בר מת אדונםלראות אם ּכ, וקודרים

  ..."על הִמפתן
  ")סין הזמיר של קיסר: "הנס ּכריסטיאן אנדרסן( 

  
 ֹוָלה ֶשל ַהָּבָמה ָהִעְבִרית ֻמֶּטֶלתדַהִּדיָוה ַהּגְ 

  ַּבַחּלֹון. ַּבַּמְחָלָקה ָהאֹוְנקֹולֹוִגית, ּדּוָמם
  יְסְטָרא ֶנֱעֶלֶמתְּכמֹו ִמַּבּלִ , רֹוֵגם ָּבּה יֹום ָאִביב

  ּתֹוֲעפֹות ְזַהב ָהאֹור: ַמָּטח ֶשל אֹוְּפִטיִמיְזִמים
  )on the house)1ֶשל , קֹוֵרן, ן ָנִדיבחֹוְברֹות ְּבִמין ִפְרגּו

  ַהַּמְזִּכיר ְזכּוִכית ֶחְברֹון, ַלּבַֹהק ַהֶקָרִמי
  ִמֵּבין ֲחַרִּכים ֶשָהרּוחַ  ֶשל ְּתכֹול ַהָּשַמִים ָהַעז ַהֵּמִציץ ָּבּה
  -ּפֹוֶעֶרת ְּבַעְלַות ָקזּוֲאִרינֹות ַּבֲחַצר

  ְּבִרְגָשה ְמֻסְקֶרֶנת קּוֶשִּפְׂש  ְּכמֹו ָיֶדיָה ֶשָּלּה, ַהחֹוִלים-ֵּבית
  ִנְרֶאה ִּבְקִטיַפת-ָחִריר לֹא, ְּבָכל ֶעֶרב ְּפֶרְמֶיָרה, ָּכל ַהָּשִנים

  ,ָמַסְך ָהַאְרָּגָמן ָהַאְפלּוִלי ֶשל ֵלילֹוֶתיהָ 
  ָצְפָתה ָתִמיד ְּבַרֲעַדת ִריִסים ֶזה ֶשַּדְרּכֹו

  ַּבִּמְפֶלֶצת, ִעיתָּבֱאִליל ַהַּמבְ  ָּבָמה-ְּכֵבִדים ֵמִאּפּור ּוִמַּפַחד
  : ַרַּבת ָהָראִשים ֶשעֹוד ֶרַגע ֻתַּטל ְּכָקְרָּבן ֶאל לָֹעּה

  . ַהָּקָהל
  

  ֶשֵּמֵעֶבר ַלִּשְמָשה ַהְּמֻצְחַצַחת , ָהרּוחַ 
  -ִנְרֵאית -ַהּלֹא לֹא ְּבֶעֶצם ְשִקיפּוָתּה ִנְגֵלית ָלּה

  ָכל ַּתְפִקיֶדיהָ ִאם ְּכאֹוָתּה ְּפִריָמדֹוָנה ַעְצָמּה ֶשֵהִפיָחה ּבְ  יּכִ 
   - ִמֶּשל ַעְצָמּה  ַחִּיים ִמֶּשל ַעְצָמם ֶשֵהם ַחִּיים

  ְמַלֶהֶקת, ְמַגֶּלֶמת ְּדמּויֹות, ַּבּנֹוף ֵצרּוִפים ִמֶּשָּלּה טֹוָוה ּבֹו
  , ִמְתנֹוֵעעַ  ַאְנַסְמְּבִלים ְצפּוִפים ֶשל אֹוְרֵצל

  :ְדָרָמה ֲחָשִאית ֶרֶּפְרטּוָאר ָשֵלם ֶשל ֵאיזֹו
  ֵּבין ַמֲחֵטי ְיַרק ָהאֶֹרן, ְּבֶרַגע ֶזה, ֵּנההִ 

  ,ֶאת ַהְּגָוִנים, ְּכִזִּקית, ִהיא ְמִמיָרה ְּכֶחֶתף
  ְלַצְּמרֹוֶתיהָ  )fan)2, ַצֶּמֶרת-ְּכַסָּפִרית, העֹוׂשָ 

  ֵּבין ֲערּוגֹות, ֵדָרה ִמּמּול ּוְכָבר ִהיא ָשםֶשל ַהְּׂש 
  טּוְניֹותַּפֲעמֹוֵני ַהַגאָזה ַהְּדִקיִקים ֶשל ַהּפֶ 

  ַרק ַעְכָשיו ְקמּוטֹות ָהַעְפַעַּפִים ֶשֵהִקיצּו
  ,ְּבִמין ִּפירּוֶאט ֵּתַאְטָרִלי, ַהִּמּיּון ְוטֹוַפַחת- מּול ֶּפַתח ֲחַדר

  ,ַער ֲעָרָבה ּבֹוִכָּיה ְּכאֹוֶפְלָיהִּבְׂש 
  ,"ַהִּדּבּוק"ֶלה ּבְ 'ְּבֵעץ ִלְבֶנה ִחֵּור ְּכֵלָאה

  ּוֵמי ֶדאֹודֹוַרְנט ֶשל ַטל ַהּבֶֹקררֹוִרים ְּבׂשּדְ ִּבְשֵני 
  ִנְצִחי אֹוִדיְשןֲחלֹוף ּבְ -ְסֶצנֹות ְמַבֶּיֶמת ָלּה, ְּבִאְוָשה, ְוָכךְ 

  ֲאָבל ַּדְוָקא ִמּשּום ֶשַאף ַּפַעם ֵאיֶנָּנה ֶשּבֹו ִהיא ָתִמיד ַמה ֶּשִהיא
  ,ֵאיְך אֹוֵמר זֹאת ֶהר ַלְיְּבִניץ, ַגם ִלְשִנָּיה

  ... ה ַעְצָמּהַהּמֹוַנאדָ  אֹוָתּה
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  ,ְּפלּוס ְשנֹוֶתיהָ -ִהיא גֹוַנַחת ֵמעֶֹמק ִשְבִעים" ,ּבֶֹקר ִנְפָלא ְוָצִעיר"
  , ִנְשָּכחֹות, ּבֹוְזַמִּנית, ֵאיְך ֶשַהּכֹל ָשם ַּבחּוץ ִמְתַחֵּדש ּוַמְזִּכיר"

  תֹוֶחֶלת ְּכמֹו ,ֲעלּוִמים- ִשּקּוי ְּכמֹו ,ְנָשמֹות-ִגְלּגּול ְּכמֹו, ֵאיְך ֵיין ָהָאִביב
  )ַעל ַהֵלב, ְמאֹד, ַאְך ַּדְוָקא(ַעל ַהַּדַעת , ָּפשּוט, ֶשּלֹא ִמְתַקֶּבֶלת

  , ַהַּפַעם-ַמְקִציף ִּפְתאֹם ַּבָּדם ַאְדֶרָנִלין ֶשל עֹוד
  ,ֶשל ֶפִניְּכס ֶשְּכָנָפיו עֹולֹות ָּבֵאש, ַהחֹול- עֹוף ֶשל

  , ַפאָיה- ּבֹוֵער ֶשל ֶדהֶשֵאיֶנָּנה ְּכָלל חֶֹמר ִּכי ִאם ְמחֹולֹו הַ , ָהֵאש
  ."ַיְצִניַח ָמָסְך ַאֲחרֹון ֶזה ֶשִּיְדַעְך ַרק ָשָעה ֶשָהֵאֶפר

                 
  ְּבֶעֶרב חֶֹרף , 1665-ּבְ 

  ן ַּבִטיְסט מֹוְלֶיר'ֵראֹות ֶאת זַ - ּתֹוֶקֶפת ַמֲחַלת
  ֵּדחַ ְמבַ  ָעט ָעָליו ְּבעֹודֹו, ֵּבין ִסְדֵקי ַהְּקָלִעים, קֹר-ָשָעה ֶשַּגל

  , )Palais Royal,)3 -ִּביַמת הַ ַעל ִּביַמת  ַעד ִלְדָמעֹות ֶאת ְקַהל ַהקֹוֶמְדיֹות ֶשּלֹו
  צֹות ָהרֹוְפִאים ְוקֹוֵלעַ ַעל עֲ  ְמַצְפֵצף ְּכַדְרּכֹו -ֲאָבל הּוא 

  -ִּבְתרּועֹות ִחִּצים ֻמְרָעִלים ִּבְצִביעּות ַהִּמְמָסד ַהּסֹוֵפג ֶעְלּבֹונֹו
  תשֹוֶבקֶ ַהַּבְדָחן וְ  ִמְתַמֶּלֶטת ִנְשַמת ַגע ֶשּבֹוִּגיל ַעד ָלרֶ 
  .ָּדם-ְּבִשעּול ַהַּמְרִעים ִּפְרֵצי, ְצחֹוק-ַהַּמְרִעים ִּפְרֵצי מּול ְקָהלֹו

  יֵאי ַההּומֹור ְוַהַפאְרָסהֵּבין ִׂש  ָּכל ֶזה קֹוֶרה ַעל ַקְרֵשי ַהָּבָמה
  ֻחְלשֹות ֱאנֹוש ַעד ּתֹם  ָּכל  ֶשְחָין ֶשל-ל ָּבֵּתיַהִּנּתּוַח ֶאת ּכָ -ֶשל ִמי ֶשִּדְגֵּדג ְּבִאְזֵמל

  ַּבְּסֶצָנה, ֶשּלֹו" חֹוֶלה ַהְּמֻדֶּמה"ַדְוָקא ּבַ  ַאךְ 
  ַהַּמְצִחיָקה ִמּכֹל ּוְמַצְמֶרֶרת לֹא ָּפחֹות

  )4(,ִמיֶמִזיס ְלֶנֶמִזיס ֶנְחָּתם ִּפְתאֹם ַהְּקָרב ֶשֵּבין
  .ל ָהֱאֶמתֵּבין ּכֶֹשר ַהִחּקּוי ְלִנְקָמָתּה שֶ 

  ֶאל ַהחֶֹמש) ְּבָעָליו(ֶאת ֵקיָסר ) ַהּגּוף(ה ְּבִגיַדת ְּברּוטּוס ּכָ ָּכָכה מַ 
  ַאְך ֵאין ָלּה ָלרּוַח ִקּיּום ִּבְלֲעָדיו ֶשָאְמָנם ֻּכּלֹו חֶֹמר, ֶזה

  ַאאּוט-ְוָכְך ַמִּפיל ַהחִֹלי ֶאת זֹוְנחֹו ְּבִמין נֹוק
  ִּכיב ֶאת ָּכל צֹוָפיוַמְש  סֹוִפי ַעל ַהְּקָרִשים ַאְך ַּגם

  ְּכַלאָּבה, ִּבְפלֹט ָּכל ִאיש ֵמֶהםִמַּתַחת ַלִּכְסאֹות 
    )Que c'est beau! Chef d’oeuvre!")5" :ֶּפֶרא ִמִּקְרּבֹו- ַאְשדֹות ְצחֹוק

   מּוָצף ִּבְתשּואֹות ֶשֵאינֹו ְמֻסָּגל ְּכָבר ִלְשמֹועַ  ָשָעה ֶשַהֶנעֶּבעךְ 
  )Une scène trés naturelle!,)6": ְתַּגְלֵּגלַהִּמ ִּבְגאֹות ְצחֹוָקם 

  )diable )7!ִמין ֵאיֶזה
!Superbe)8(  

!Formidable )9(  
  ַמְדִהים ֵאיְך הּוא ָהֶעֶרב ִמְתַעֶּלה ָּכאן ַעל ַעְצמֹו

  ְוֵאיְך הּוא , ַהֶּזה )grand artiste)10-הַ , ן ַּבִטיְסט ַהֶּזה'ַהזַ 
  ת  ֶשָּכזֹאת  ם ַּגם ְּבִמין  ִט ְב ִע ּי ּולֹא ַרק ּגֹוֵסס ְלִתְפֶאֶרת ִּכי ִא 

  !ֵאיֶזה ִּבּצּועַ . ֶשִּנְדֶמה ִּכי ָאְמָנם הּוא שֹוֵבק  ֶּב ֱא ֶמ ת  ַהַּמְמֵזר ַהֶּזה
   ...!"ָּכל ַהָּכבֹוד ,ַהֵּלץ ַהֶּזה ִהְתַּפְּגרּות הּוא ַמִּציג ָּכאן-ֶזה ַתְרִּגילֵאי
  ֶקףְמָסְרִבים ַהְּכָמִרים ְּבתֹ 1730-ּבְ 

  ְלהֹוִריד ֶאת מֹוְלֶיר  ֵסְרבּו ִמֶּזה ּבֹו, ַקל ָוּכֶֹמר, ִנְזָעם ַאף יֹוֵתר
     ִלְקּבֹר ֶאת    , ֶאת ָּכל ַהּקֹוֶמְדיֹות )finito)11- ַהחֹוֵתם ּבְ  ֶאל ּבֹור ֲעָפרֹו

  ֶשִּגְּלָמה ְּבַחֶּייָה ַעד ָאז, ְּגִוַית ָהַעְלָמה ַאְדִריָאן ָלקּוְּבֶרר
  ֶאת ֵמיַטב ִּגּבֹורֹות ַהְּטָרֶגְדיֹות ) ִרים ָהיּו ַעד ְלֶחְמָלהַאף ֶשְּקצָ (

  . ְועֹוד" ֶפְדָרה"ּו" ִאיִפיֶגְנָיה", "ֲעַתְלָיה", "ֶּבֶרִניס" :ֶשל קֹוְרֵני ְוָרִסין
  ַעִין- ְמִחיָלה ְדמּוַעת ַבֵּקשִּכי ָשָעה ֶשֻּצְּוָּתה לְ ? ָלָּמה ֵסְרבּו

  ָהַאְּבסּוְרד ֶשל ִסְדֵרי עֹוָלמֹו-ְטרֹוןֶאת ֵּתַא ִמִּמי ֶשָּבָרא ָלנּו
  : ְוהֹוִסיָפה ְּבַלַחש לֹא ֶנְעְּתָרה ַהָּבָמה ֶשָּלּה- ַעל ֵחְטא ַאֲהַבת
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  "?ְּכלּום  ה ּו א  ִמְתָחֵרט. ֵחק ַּתְפִקיִדים ִּבְטָרֶגְדיֹותַּגם ַהּגֹוָרל ְמׂשַ "
 

  ְלַאַחר ֶשּנֹוַאש ִמָּלנּועַ  ,1846-ּובְ 
  ְּבִלי ִרְפאּות ּוָמזֹור ֵּבין ֻמְמֵחי ַהָּמָרה ַהְּשחֹוָרה ָהלֹוְך ַוֲחזֹור
  ָּבּה ָקְצָרה ַיד רֹוְפָאיו ְלהֹוִשיעַ  ְסגּוָלה ְּבֵארֹוָּפה ֻּכָּלּה ֶשֵאין ָלּה

  ,ּה ַהָּגדֹול ֶשל ָצְרַפתַּבְדָחנָ , ן ַגְסַּפר ֶדִּבירֹו'זַ  ֶאת ְּכבֹוד ָהָאדֹון
  ִּבְתחּום ַהַּפְנטֹוִמיָמהָמג ֻמְפָלא -ַרב, ַמִּקיש ָהִאיש

  , ָהאֹורֹות-ֶשל ִעיר ּקֹוֶמְדָיההַ  יּוִמי ֶשּנֹוַדע ְּכַאּלּוף ֵליָצנֵ 
  ִהיְנדּוְסָטִני ֶשל ֵאיֶזה גּורּו ַעל ֶּדֶלת ְמלֹונֹו

  ְּבַלְיָלה ַקר, ְּבַפֲאֶתיָה ֶשל ָּפִריס, ָשם-ֵאי
  תַאְך ְּבִמְגַּבעַ , ְוַתַחת ֵשם ָּבדּוי ּוְבִלי ִאּפּור

  ָפם ַהַּמְסִּתיר ֶאת ֻרָּבם ֶשל ָּפָניוזּוג ִמְשָקַפִים ְשחֹוִרים ְוׂשָ וְ 
  , ַהּנֹוֶאֶשת, ַאָּתה ִתְקָוִתי ַהּסֹוִפית: "אֹוֵמר לֹו ֻמֵּכה ֶמַלְנּכֹוְלָיה

  ." ִּכי ִנִּסיִתי ַהּכֹל, ַּפְנִדיט, ֵּתן ִלי ְתרּוָפה ֶשעֹוד ֶטֶרם ִנִּסיִתי
  .ַהגּורּו שֹוֵאל אֹותֹו" ?ָסִהיּב,  ַמ הְּתרּוָפה ְּכֶנֶגד  "-
  .ֵמִשיב לֹו ֶדִּבירֹו" ,ַּפְנִדיט, ְּכֶנֶגד ָהַעְצבּות"-
  ."ִאם  ֶז ה  לֹא יֹוִעיל ַאל ִּתְקָרא ְּכָבר גּורּו", ַההִֹדי אֹוֵמר לֹו" ,ֵיש ִלי"-
  "?ַמה ַהְּתרּוָפה"-
  ..."ִּבירֹוּדֶ , ַמְצִחיָקן ְקֵנה ַּכְרִטיס ְלמֹוָפע ֶשל אֹותֹו"-

  
  ,ַהְּגֶבֶרת ַהְּזֵקָנה ִנְנֶעֶרת ַאט ֵמִהְרהּוֶריהָ 

  ַאֲחָריו, ְצִניף ָהָאחֹות ָהָראִשית ָצץ ְלֶפַתע ְּבֶפַתח ַחְדָרּה
  ל ַהֵּתַאְטרֹון ּוְשֵני ַחְבֵרי ַהַּוַעד"ִנְרִאים ַמְנּכַ 

  "?לֹוֵמְך ַהּיֹוםָאז ַמה ְׁש . "לֹוֵהב, ִדים ֲעָנקִעם ֵזר ְורָ 
  ,ָצפּוי ְּבֵעיֶניהָ -ִהיא אֹוֶמֶרת ְואֹור לֹא!" ִנְפָלא, ַתֲאִמינּו לֹא"-

  .ִמֶּשְּכָבר ַהָּיִמים אֹור ַהֵּמִשיב ָלּה ְלֶרַגע ָנִדיר ֶאת ָיְפָיּה
  ֶזה תֹוֵקעַ , ִקְמֵטי ִיּסּוִרים ְוִזְקָנה ְּכֶאָחד ֶזה ִּפְתאֹם ְמַגֵהץ ָּבּה

  .ְלָכל ְּגֵזרֹוָתיו ֶשל ַהְּזַמן טֹוַאאּוט ַאִּדיר ֵאיֶזה וֶ - ְּבנֹוק ְּכמֹו
  ֵהם ַמְקִשים ָלּה" ?ֵיש ָלְך אּוַלי ֵאיֶזה ֵחֶשק ִנְסָּתר ֶשּנּוַכל ְלַמֵּלא"-
  ).ִּבְפֵני ַהִּנדֹון ַלַּגְרּדֹם ְּכמֹו, "ַאֲחרֹון"ָּכְך ִנְזָהִרים לֹא לֹוַמר -ְוָכל(
  ." ִמְתַּבֶּיֶשת לֹוַמר? ֲאָבל ַמה, ַּדְוָקא ֵיש, ֵּכן"-
  "?ַמּדּועַ ? ִמְתַּבֶּיֶשת"-
 ." ֶשִּמְלַבד ַהְּבִריאּות ִהְתרֹוֵפף ִלי ַגם ּבֶֹרג ָּברֹאש ִּכי ֵתֶכף ּתֹאְמרּו"-
  " ?ְּבָכל זֹאת"-
  ."ִלי ַרק ִּבְתַנאי ֶשְּתַמְּלאּו. שּום ְּבָכל זֹאת"-
  "?ֶאת ַמה"-
  !" ְו ֵי ש.  יֶאת ַהֵחֶשק ַהֶּזה ֶשָשַאְלֶּתם ִאם ֵיש לִ ? ַמה ֶּזה ַמה"-
  "?ֵאיְך ְנַמֵּלא ָלְך ֶאת ַמה ֶשֵאיֵנְך ְמֵעָזה ְּכָלל לֹוַמר ָלנּו ַמהּו"-
  "?ִאם לֹא ְתַמְּלאּו ִלי ֶאת ַמה ֶשאַֹמר ֵאיְך ֲאַגֶּלה ָלֶכם ַמהּו"-
  .ְּבִלי ָלַדַעת ַעל ַמה ֵהם חֹוְתִמים ָשם, ֲעֻרָּבה-ְבֵניּכִ  ֵהם עֹוִנים ָלּה" ,ַמְבִטיִחים"-
  " ?ִלי לֹא ִתְצֲחקּו"-
  ." ָחִליָלה"-
  ..."ִעם ָקָהל. ַאֲחרֹון. עֹוד ַּתְפִקיד - ִאם ָּכךְ "-

  
  .ִטּפּול ְּבֶהֶלם, ַעְכָשיו ְזקּוִקים  א ֹו ְר ֶח י ָה  ְלִטּפּול

  ."ֵּתָרְגעּו. ּכֹוס ַמִים", ִהיא ַמִּציָעה ָלֶהם" ,ִּתְשּתּו"-
  ".ֵמֵדָאה"ִהיא שֹוֶלֶפת ִמַּתַחת ַלַּכר ֶאת  ָּידֵהם ֶאְצָלּה ְּכָבר ַּבִּכיס ַאְך ִמ 

  .הֹוֶלֶכת ַעל ָּכל ַהֻּקָּפה. ְּבָפחֹות לֹא ָנֶאה ָלּה. שּום ַהָּנחֹות
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  ִמַּטת ַהחֹוָלה ְּבִביַמאי ּוְבֶצֶות ַּבּבֶֹקר ַהָּבא ְּכָבר ֻמֶּקֶפת
  ,ָיָאהַהְח  רֹוְפִאים ְנכֹוִנים ְלָכל ֶּפַגע ָצפּוי ְוֵאיְנְספֹור ֶאְמְצֵעי

  : הָ ַהַּמְפִריָכה ֶאת ָּכל ַּתֲחִזּיֹות רֹוְפֶאי ָיָאהַהְח ִּפְתאֹם  ָשםה ֶשעֹוׂשָ , ַדְוָקא ִהיא, ִהיא ַאְך זֹו
   -  ֵנס אֹוְנקֹולֹוִגי ָּבּה ָהרּוַח ֵמִפיחַ 

  ...ְּפִשיַטת ַהְּגרּורֹות ִנְבְלָמה
  

  ֵרי ַהְּקָלִעים ְוצֹוֶפה ָּבּהִעם דֹוְקטֹור ָצמּוד ָהאֹוֵרב ֵּבין ִסְת , תֹוְך חֶֹדש
  ,ַהְּשִמיִני ֶשל ֵּתֵבל ְּבִפְלָאּה ְּכמֹו ִּבְפָצָצה ְמַתְקֶּתֶקת אֹו ְּכמֹו

  ֵנס ַעל ַקְרֵשי ַהָּבָמה ְועֹוד ֶטֶרם ִּתְפַּתח ָשם ֶאת ִּפיהָ  נֹוֵחת אֹותֹו
  .ּואֹותֵּתַאְטרֹון ַמְלכּוִתית זֹו ְּבֶאֶשד רֹוֵעם ֶשל ְּתש-ִנְשֶטֶפת ַחַּית

  ,        מֹוְשֵביֶהםִּכְּסאֹות ִמ  ֵהם ָקִמים ִלְכבֹוָדּה
  )standing ovation,)12-ּבִ  ֵהם ּתֹוְרִעים ָלּה

  .ֵהם ֵעִדים ֲהמּוִמים ִלְתִחַּית ַאָּגָדה ְּבעֹוָלם ָהרֹוֵמס ַאָּגדֹות
  )13(ִליןּפְ 'ְוַקְלֶורֹו ֶשל צַ  ֶדִּבירֹו, ָלקּוְּבֶרר, ֶשּלֹא ְּכסֹוָפם ֶשל מֹוְלֶיר
  ,ֵחֶרף ָּכל ִהָּגיֹון ְרפּוִאי ָּבעֹוָלם, ֵאין ֵהם יֹוְדִעים ִּכי ְּבָכךְ 

  :ְּבֶרַגע ֻמְפָלא ֶזה ִאיְנפּוְזָיה ֶשֵאין ָלּה ֶהְסֵּבר ִמְּלַבד ִמיְסִטי ֵהם ּתֹוְרִמים ָלּה
  ,ְלַחֶּייהָ ּתֹוֶסֶפת ָשִנים ַּגם , לֹא ַרק ַהְדָרן לֹא ִנְשָּכח

       ...ֻעְבָּדה
  

____________  
  .על חשּבון הּבית): אנגלית( -) 1(
  .שֹיער-ייּבּוש השֹיער ועיצּובֹו ּבאמצעּות מייּבש("):  -) 2(
  .הֲאָתר ּבו העלה מולייר את מחזותיו, הארמון המלכּותי) = מילּולית): (צרפתית( -) 3(
  .תולוגיה היווניתאלילת הנקמה ּבמי= ֶנֶמִזיס . חיקּוי= ִמיֶמִזיס ): יוונית( -) 4(
  !ּכמה זה יפה)! הִמשֹחק-של אמנּות: ּכאן(מחשבת -מלאכת): צרפתית( -) 5(
  !ְסֵציָנה ִטבעית מאוד("):  -) 6(
  ! ֵשד("):  -) 7(
  !ְמֻעֶּלה("):  -) 8(
  !יוצא מן הּכלל("):  -) 9(
  .שֹחקן גדול("):  -) 10(
  .ִנגמר, סוף): איטלקית( -) 11(
  ).ּכשקם הקהל על רגליו לכבודו של השֹחקן הְמַבֵּצעַ (אות ּכּפיים ּבעמידה מחי): אנגלית( -) 12(
  ".אורות הּבמה"אּפלין 'ארלי צ'דמּות הליצן הטראגי ּבסרטו של צ -) 13(
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  יוצא למסע

  *המשחק 

 ּוְכָבר ִהְקַרְבנּו ַחָּיִלים
  ּוָבֲעִׂשיִרי

  .ַיְצִריַח ִּבְצִריַחת ַׁשְרֶׁשֶרת
  ִלְפצַֹע  ַהַּׁשַחר-ְקלֹון- ה ַעּמּודּוְכֶׁשַּיֲעלֶ 

  , ֶאת ָראֵׁשי ֶהָהִרים
  אּו אֹוִתי ְנָקִאים ִיְּׂש ָהֲאלֻ 
  ִמָּׁשם

  
  ִסים ֶׁשֵּבין ַהּלּוַח חָ ּוַבּיְ 

  ְלַמָּׁשא ַהֵּכִלים ֶׁשַעל ְּכֵתָפיו 
  ֵאין ּכֹל ָחָדׁש

 
  
  על רקע מותו של בובי פישר * 

  ובהשראת משחק השח בסרט 
  , ברגמן. של א" יהחותם השביע"

  .שיר אישי
  
  

  

  גיורא פישר

  העולם יפה

  ַאֶּתם לֹא ְצִריִכים ְלַסֵּפר ִלי
  ֶׁשָהעֹוָלם ָיֶפה

  .ֲאִני יֹוֵדעַ 
  ָעַבְרִּתי ַּפַעם ְלָידֹו
  ְוִצִּויִתי ַעל ִלִּבי

  ַלְחקֹק ֶאת ְנֻקַּדת ַהִּציּון
  .ַהְּמֻדֶּיֶקת ֶׁשל ַהָּמקֹום

  
  ַלֲעׂשֹותָּכל ַמה ֶּׁשֲאִני ָצִריך 

  ֶזה ַרק ַלֲחזֹר
  .ְלאֹותֹו ָמקֹום ִּבְמֻדָּיק

  

  פישהוף אנדרי

  דם עכור

  טומי סיגלר: תרגום מרומנית
  
  .ברָ חֱ ם נֶ עֹולָ הָ 
  .מֹוצְ עַ ב מֵ רָ חֱ ינֹו נֶ א אֵ הּו

  הרָ הָ צְ ק הַ זֹו רַ 
  כֹחַ ה ּבְ פָ טּוחֲ 
    יםּזִ חַ ְת ב ִמ לֵ -יגֵ י מּודֵ יְ - לעַ 
  יםכִ ָאלְ י מַ נֵ פְ לִ 
  ,שפֶ י נֶ כֵ ּדְ כְ דֻ ְמ 
  –ם מָ ים ְש ירִ ִמ ְּמ הַ 
  .ןָׂשטָ ם לְ עַ ּפַ , יםם ֵלאלֹהִ עַ ּפַ 
  יעַ ְׁשּפִ הַ ם לְ ּתָ יָכלְ ּבִ  ילּוִא ּכְ 
  יםנִ בָ ּלְ ם הַ ּדָ י הַ אֵ ר ּתָ ּפַ ְס ל ִמ עַ 
  . רכּועָ ם  הֶ מָ דָ ּבְ 
  

  ל כֶ ׂשֵ -ירֵ ְס ים חַ ם ׁשֹוִט אֹותָ 
  , םידּותָ ְׂשרִ ים ּבִ עִ נָ כְ שֻ ְמ 

  ינּולֹא ָיבִ 
  ,תּומּום יָ ף הֵ ם ַאעֹולָ ם הָ ד עִ חַ י יַ ּכִ 
  ה ג ְלַרֲאוָ ּצַ י ֻיִּת ִמ אֲ ם הָ ְׁשמָ ּו
  ,ךְ רֶ ּדֶ הַ - םל אֵ עֹות עַ מֹודָ ּבְ 
  :חֹקי הַ דֵ יְ - לים עַ ִש ּקָ בֻ ים ְמ עִ פֹוְׁש ּכְ 
ְגל נְ ּו׳ּגה ִמ סָ נּוְמ ף ּבִ רֶ טֶ -ֹותּיחַ 
  ְגלנְ ּו׳גלְ 
  ָׁשם- יה ֵמאֵ ימָ ילֹות אֵ ִט ְמ 
  םעֹולָ צֹות הָ ל חּועַ 
  ברֵ חָ הֵ ים לְ ּכִ ְס ּלֹא מַ ׁשֶ 
  .ָׁשהּוּבִמ 
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  נורית שושני

  בושם השרף

  , ְּבבֹא יֹוִמי ִיְסְּגרּו ַעל ּגּוִפי
  ,ְּבֵתָבה ַמְלֵּבִנית ֲאֻרָּכה

  .ְנָסִרים ֵמֵעץ ָחָדׁש ְוֵריָחִני
  

  ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ַיֲעֶלה ֵמֶהם
  ִניחֹוַח ְׂשַרף ָהאֶֹרן 

  .ָרֶפל ָּבׂשּום ַעל ִנְׁשָמִתיְוֵיֵרד ַּכעֲ 
  

  ,ִנְׁשָמִתי ַּבת ָהַאְלָמֶות ִּתְתעֹוֵפף
  ֵמַעל ֵּתַבת ּגּוִפי, ַקָּלה ְּכנֹוָצה

  ,ַהּמּוֶרֶדת ֶאל ּבֹור ָעָפר ִמְתמֹוֵסס
  

  ִהיא ִּתָּפֵרד ֵמַהּגּוף 
  ְּתַרֵחף ַּבָּלאט, ַהִּמְתּפֹוֵרר
  .ְוִתְתַרֵּוחַ 

  
  ּהרּוַח ִיָּׂשא אֹותָ ב ַמּׁשָ 

  ֶאל ֵמַעל ַצְמרֹות ָהֳאָרִנים
  ַהּנֹוְׁשמֹות ּגַֹבּה

  
  , ְוִהיא לֹא ִּתְרֶאה ֶאת ָחְמֵרי ּגּוִפי

  ִנְסָּפִגים, ֶׁשָהָיה ֵּביָתּה
  .ֶׁשל ֲעֵצי אֶֹרן ְּבָׁשְרֵׁשיֶהם

  
  יֹום ֶאָחד ָּתחּוׁש

  נֹוַצת ִנְׁשָמִתי ַהְּמַרֶחֶפת
  ְּבבֶֹׂשם ַהְּׂשָרף

  רֹון ָרחֹוקְוַרַעד ַקל ֶׁשל ִזּכָ 
  .ָיִניַע ְּפלּוָמָתּה

  

  

  פנינה פרנקל

  נמרים כמשל

  1נמרים 

  .ִלְפָעִמים ֲאִני רֹוֶקֶדת ִעם ַהְּנֵמִרים ֶׁשִּלי
  ֶׁשִּוֵּתר ַעל ַמְנִּגינֹות סֹוֲערֹותִמְתַעֶּלֶמת ֵמַהּגּוף 
  .ִלְׂשמֹאל ְלָאחֹור ּוַמְחִליָפהַעד צַ , סֹוֶפֶרת ַצַעד ַלָּיִמין

  ְיָלַדי ְּכָבר ָנְטׁשּו אֹוָתם ְוָחְזרּו ְלַפְרָנָסָתםֲאִפּלּו 
  -ָלֲארּוחֹות ְוַלַּמְׁשַּכְנָּתא , ַלְּיָלִדים, ַלַחִּגים

  אּוַלי ַהְּנָכִדים יֹאֲחזּו ִּבְזָנָבם 
  ִלְדהֹריִטיבּו ְויֵ 

  .אּוַלי ֵהם ַיְסִּפיקּו יֹוֵתר
  

 נורית שושני " השראה"
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  2נמרים 

  ַהָּנֵמר ַהּזֹוֵעם ָהָיה ָׁשם ָּתִמיד 
  .ְך ֲאִני לֹא ְיַדְעִּתיוַא

  ים 'ָׁשִתיִתי ֵהַכְנִּתי ֶסְנְּדִביצִ , ָאַכְלִּתי, ַקְמִּתי
  ָעַטְפִּתי ִסּפּוִרים ְּבַׂשִּקּיֹות ְנָיר חּומֹות  

  .ַהְקָּפָאהּוִמֵּלאִתי ָמָרק ְּבִצְנָצנֹות לְ 
  

  ַּבֵּלילֹות ָׁשַמְעִּתי אֹותֹו ְמָגֵרד ֶאת ַהְּכלּוב 
  ים ִלְקַראת ְקָרבְמַצְחֵצַח ִניבִ 

  .ֵמק ִּבְבִדידּותֹוְונָ 
  

  ִלְפָעִמים ֲאִני עֹוד אֹוֶחֶזת ְּבֵצל ִחּיּוכֹו 
  ְמַלֶּטֶפת ְּבֵעיַני ֶאת ַצָּוארֹו 

  נֹוֶעֶצת ּבֹו ִצָּפְרַני
  ֶרַגע ִלְקַראת ִזּנּוק ַאֲחרֹון

  ְוָכְך ֲאִני ַמְמִריָאה ְּבֶקֶׁשת ֲאֻרָּכה ֶׁשַּתְפִריחַ 
  ים ְּבׁשּוֵלי ַהְּׁשִביל ְצָבִעים ֲחָדִׁש 

  .ֶׁשָּבַחְרִּתי
  
  

  3נמרים 

  יֹום ַאַחר יֹום 
  ֲאִני ְמַזָהה ֲעֵקבֹות 
  ֶׁשל ְנֵמִרים ְׁשטּוִחים

  .ְּפרּוִסים ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה
  

  ןָיׁשָ ֶאְתמֹול ָּדַרס אֹוָתם ְצִמיג 
  ָּדַבק ְוָאַטם ִּבי ֶאת ָּכל ְׂשִריֵדי ַהֶּפֶרא

  .ֶהם ֶאת ַהַּתְבִנּיֹות ַהְּקבּועֹותְוִהְטִּביַע ּבָ 
  ָנַזל ֵּבין ַּגְלַגֵּלי ַמְכֵּבׁש ָחלּוד ם ר ׁשָ ֶּׁשּנֹותַ ַמה 

  ָעַטף אֹוִתי ְּבחּוִטים ְּכמֹו ְּגָלִמים ֶׁשל ַּפְרָּפֵרי ֶמִׁשי 
  .ַּבֵּלילֹות ְוֶאְׁשַקע ָעמֹק ְלתֹוְך ַּתְרֵּדָמָתם ְּכֵדי ֶׁשֶאְתַּפח

  
  

  4נמרים 

  ֲאִני ְיכֹוָלה ִלְכּתֹב ַעל ְנֵמִרים ַהּיֹום
  ְלַהְזִּכיר ַּגם ֶאת ֵאֶּלה 

  .ֶׁשּלֹא ָיַדְעִּתי
  

  ְלַהְטִּביַע מּול לּוחֹות ֵעיַני 
  .ֶאת ְּדמּוָתם ְּכִאּלּו ָהיּו ָׁשם ָּתִמיד

  ִלְטּבֹל אֹוָתם ַּבַּגְעּגּוִעים ֶׁשָעְיפּו ִעם ַהְּזַמן
  פֹות ְּדחּוסֹות ֵמֲחַמת רּוחַ ְוַלְחּדֹר ְלתֹוְך ֲאֻרּבֹות זֹועֲ 

  
  ַאְלֵפי ֵעיַנִים ְמֻעָּותֹות ִלְצּבֹת חֹוְלפֹות ַעל ָּפַני 

  ַוֲאִני ַמְׁשִאיָרה אֹוָתם ֵמָאחֹור ִעם
.ַלֲהַקת ְצָרעֹות זֹוֶעֶמת
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  דודי בן עמי

   אלגיה לעצמי 

  עֹוד ַּפַעםק רַ  ָׁשם ֶאֱהֶיה
   ֶׁשֶאְסַּתֵּלק ִלְפֵני

  ַּפַעםק רַ 
  
  -  ְלַבד ָׁשם ָהִייִתי רְּכבָ  -
  

  ַהַּמִים זֹוְרִמים ָּתִמיד – !?ֶאָּלא ָמה – ַהַּמִים
  ָלׁשּוב ִּתְרֶצה ֶׁשֲאֵליֶהם ַּבְּמקֹומֹות

  ַעם ַאֲחרֹוָנהפַ ּבְ 
   

  ַהֶּזֶרםל ר עַ אֹו ַּפֵּסי
  ַאּצֹות- ִּבירֹק ָׁשטּוף, ָהָרטֹב ַהֶּסַלע ֵּכֶהה
   ְּבֵרָכה ,ַמָּפל
  ַאּלֹוִניםהַ  ְּבֵצל

  
  ַּבַּתְרִמיל ְוַיִין ְּגִביָנה, םחֶ לֶ 

   ָקֶפהָאִכין  – ּוְפִרי
   ְקִטיָפה – ַהֲחָדָׁשה ַהְּנִביָטה

  ָאנּוחַ 
  ַעם ַאֲחרֹוָנהפַ ּבְ  ְמאֹוד ְּפָרִטִּיים ָהֵעֶדן ַּגֵּני

  ַהְּׁשִקיָעה ֶטֶרם יֹום ְּכֶׁשִּנְׁשַלם
  
  – ָּבאֹור נֹוֵׁשר ָעֶלה –
  

   – ַאֶּתם
   ְמקֹומֹותהַ  ְּבָכל ,םִעָּמכֶ  ָהִייִתי
  עֹוד ַּפַעםק רַ  ָּכאן ֶאֱהֶיה ַעָּתה
   ֶׁשֶאְסַּתֵּלק ִלְפֵני
  ְלַבד

   ִּכיֻרָּׁשה עֹוְברֹות ,ֶהְמֵׁשִכּיֹות - ַאֲחֵרי ַהּכֹל - ָהֲאָהבֹות
  ְוָעָפר ַמִים, ַּבֶּזֶלת ִמְּלַבד

  
   ָמָטר ּוְרטּובֹות ֵּכהֹות ַּבֲאָבִנים ַאְרִצי
   ַהֶּפֶלג ִלְגלּוֵגים ּפְ עִ  ִּתָּׂשאד עֹו ְוֶׁשֶמן ַיִין

  ַּבְּיָערֹות רּוחַ 
   ּדֹורֹות

  
  ִמִּלים ָמָחר
  קֹוִצים ִּכְׂשֵרַפת ָּתבֹאָנה, ֲאָבַנים עִ  ְׁשֵלמֹות ִמִּלים
  ְּבַׂשְרֶכם ְּתׁשּוַקת ִּבְמִחי
  ַהְּנָערֹות ִּבְׁשֵדי
 .ּוַבּנֹוָלד
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  איליה בר זאב

  משיחות קלות

  חּו ְׂשָפַתִיךְ ַהּיֹום ִנְמְׁש 
  .ְּבאֶֹדם ֶּפֶטל ַחי

  .ךְ ֵעיַניִ ִעם ָּכל ְטִעיָמה ָּפַרח ָהאֶֹׁשר ּבְ 
  ֵמֵעֶבר ַלִּפָּנה ַמְמִּתין עֹוָלם 

  ,ָּכל ְּפִרי ָהָאֶרץ, ֲחִגיַגת ֲעֵצי ַהָּגן
  -ְבָרא ּכֹל ֶׁשּנִ 

  
  ַוֲעַדִין ֵאיֵנְך יֹוַדַעת 

  ַמה ּטֹוב ָּבם 
  .ּוָמה ַרע

  
  2007ע שירים לנטמתוך 

  
  
  

  נחיתות

  ,ְלַיד ַהַחּלֹון ְלִהְתַמֵּקםָרצּוי 
  .A)מוָׁשב , ִמַּצד ְׂשמֹאל(

  , ְּבִצֵּדי ְׂשֵדה ַהְּתעּוָפה, ְּבִויָנה
   ִמְזַּדְּקִפיםְׂשדֹות ִחִּטים 

  ,ַבּה ָאִחידְלּגֹ
  .ַמְצִדיִעים

  .ֵאין ָסִפיַח ֲחִריג. ֵאין ִמיִליֶמֶטר ְמֻיָּתר
  ִנְׁשָקִפים, ַסָרֵיבֹוֵמאֹותֹו ַחּלֹון ּבְ 

  .ְלַבְנַּבִּניםְקָבִרים  ִמְׁשְטֵחי
  .ֵסֶדר מֹוְפִתי

  .ֲאָלִפים
  , ַּבֶּדֶרְך ְלִציִריְך ַהָּמטֹוס ַמְבִקיַע ֲעָנִנים

  .ֲאִני ִמְתַּפֵּלל ִלְנִחיָתה ַרָּכה
  

  ְּבֶאֶרץ ֵניְטָראָלית ֵאיְנָך יֹוֵדעַ 
  .ֵּכיַצד ִּתְסּפֹג אֹוְתָך ָהֲאָדָמה
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  די בן עמידֹו

  הסָ לֹוּגְ  ,"γλώσσα","Glossa",ָלׁשֹוןשירה ושמה 

השני . מחובר אחד בלבדקצה הנו השריר היחיד בגוף שיש לו  ְּגלֹוָסה, לאנטומים 
הנה הערת הסבר  ְּגלֹוָסהלחוקרי טקסטים ה. ָלׁשֹוןה -חפשי מדי : יש אומרים, חפשי

  . וניתי המונחים ביונֵ מקור ְש . בתּוהּכָ  בקצהאו  –בשולי 
הנה צורה קלאסית מיוחדת של שיר שאף בו יש לנו עניין  ְּגלֹוָסה, ואילו בשירה

  .בתי השיר קצות - בקצוות מיוחד 
  .של השירה ְּגלֹוָסהאנו נעסוק כאן ב. די להיות מילונאי –אינני יודע ? היש קשר

  
בספרד במקורה  14- שראשיתה במאה ה, בן חמישה בתים, זוהי צורת שיר מחורז

  ).ב- א-ב-א(שורות הנחרזות באופן מסורג  4פותחת בבית שבו  היא
  . בית זה הנו שיר לעצמו שכתיבתו בלתי תלויה בגלוסה שנכתבה לו, תכופות

חוזרת כשורה אחרונה בקצות ארבעת , זה –או שיר קצר  –כל אחת משורות בית 
החריזה בהם מסורגת , שורות 10בתי ההמשך בני . הבתים הבאים בהמשך השיר

אולם במשך הזמן הוכנסו שינויים הן במספר ). ד- ג- ג-ד-ג-א-ב-א- ב-א(בסדר מיוחד 
   )1.(הבתים ובארכם והן בנוסחת החריזה

ששורותיו מהוות ) או שיר הנושא(העיקרון המנחה שנותר קבוע הוא הבית הראשון 
  .על פי סידרם, את השורות האחרונות בבתים הבאים

  
כלומר בסיס לפיתוח , בית הראשון אקספוזיציהבדרך כלל מהווה ה, מבחינת התוכן

  . הנושא בבתי ההמשך
ביצירה דרמאתית יכולה האקספוזיציה לבוא כפרולוג מפי אחד הגיבורים או שיחת 

ואולם אקספוזיציה יכולה להכיל , משרתים המוסרת מידע לקראת המשך העלילה
 ההמקורית הייתייתכן כי הכוונה . תכנים חורגים מהטקסט העיקרי במקום או בזמן

שהרי במחקר מופיע המונח , לשיר מוקדם - ומפותחת  –להציב הערה מאוחרת 
ולרוב כזו שדבקה , במשמעות של הערת עורך פרשנית ומאוחרת לטקסט" גלוסה"

  . והתחברה לטקסט עצמו
; עד אלון מורה, עד מקום שכם, ויעבר אברם בארץ: "'ב ו"כך למשל בבראשית י

וש המילים האחרונות הן גלוסה כמשמעותה במחקר של ."והכנעני אז בארץ
בשל : במקרה זה, משום שהן מסבירות לקורא פרטים בלתי מוכרים לו, טקסטואלי

פרשנות ' הדבקת'לפיכך יתכן כי הגלוסה בשירה הנה . מציאות שחלפה מן הארץ
  .לירית נרחבת לטקסט שירי קצר

הוסיף שתי שורות משלו כאשר משורר , דמיון מה קיים בשירה היפנית המסורתית
שעם הזמן החלה להיכתב כולה על " טאנקה"בן שלוש שורות והפך אותו ל" הייקו"ל

  .ידי משורר יחיד
  

לעתים נכתב הבית הראשון כשיר נושא לתחרות ומשוררים שונים כתבו לו גלוסות 
  .עם פרס כספי, בדרך כלל במטרה לזכות בזר דפנה –כרוחם 

, סֹונְ כשדון לורֶ , )2("דון קיחוטה"ספרו של סרוונטס כתיבה לתחרות כזו מתוארת ב
קיחוטה -מדקלם לפני דון, "האביר במעיל הירוק" - גֹויֶ משורר של דון ּד-בנו הסטודנט

  ):קרן- בתרגומה של טל ניצן(את הגלוסה שכתב לשיר הפתיחה הבא 
  

 ,ְלהֹוֶוהלּו ָהיּו ֶאְתמֹוַלי 
  ,ְולֹא עֹוד ֲאַיֵחל ַלָּמָחר

  ,ִחיׁש ַמֵהר, לּו ָּבָאה ִעּתֹו
  )3(...!ְוִיְהֶיה ֶׁשָּיקּום לּכָ ֶׁשל 
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, ערוכה וחרוזה בסגנון המסורתי, שנכתבה לשורות אלו" דון לורנסו"הגלוסה של 
השורה הראשונה של שיר , כפי שנדרש. שורות ונוסחת חריזה קלאסית 10בתי 

  .של סרוונטס וכך הלאה' הנושא היא שורה אחרונה בבית א
 
  ַהְּזַמִּנים ְוָעְברּו ּוְלפחָ 

  ַחְסָּדּהַּגם  ֶנֱעַלם ְוִעָּמם
  ֵמִעִּמי ְוָסר פֹוְרטּוָנהֶׁשל 
  ,ָיָדּהֶאת  ָקְפָצהִלי  ַעָּתה

  .ְלַהְגִׁשים ֵּתאֹותלֹא  ְּתׁשּוקֹוַתי
  ֲאַקֶּוה, ַאְפִציר ָּבּה ָׁשִניםֶזה 

  ּתֹאֶבהִהיא לֹא  ַאךְ ִלי  ֶׁשִּתְׁשַמע
  .ֶהָעָבר ִליֵמי ֲהִׁשיִביִני
  ,ְמֻאָּׁשר ֶאֱהֶיה, פֹוְרטּוָנה

  .ְלהֹוֶוה לּו ָהיּו ֶאְתמֹוַלי
  

  ,ְּתִהָּלה אֹו ָּכבֹוד ִּבַּקְׁשִּתיא לֹ
  ,ְמַנְּצִחים ֶחְדַותי לִ  ֶאְחמֹדא לֹ
  ,ְוִהָּלה ַּדְפָנהל ׁשֶ  ֵזִריםא לֹ
  ַהְּׂשֵמִחים ְלָיַמי ָלׁשּובק רַ 

  .ֻאְמָלָלה ְלִזְכָרם ֶׁשַּנְפִׁשי
  רבָ ּכְ ִמ ּכְ  ָיַמיי לִ  ֵהַׁשְבְּת  לּו
  ,רעַ בְ א ִּת י לֹּבִ רְ קִ ּבְ  ׁשאֵ  ֲאַזי
  ַהְּמבָֹרךְ  ּבֹוָאםת אֶ  ֵהַחְׁשְּת  לּו
  ,ְוִתְדַעךְ  ַהְּבֵעָרה ַּתְקִּדיםז ָא

  .ַלָּמָחר ֲאַיֵחלד א עֹולֹוְ 
  

הנה חלק מספר , "דון קיחוטה"כמו שירים נוספים מתוך , צריך לזכור כי גלוסה זו
  .כיוון עלילתי ולתוכן השיר יש מטרה המשתלבת בעלילה המיוחדת שיש לו

-נוכל לראות כי המשורר הצעיר דון לורנסו מלגלג בשירו על האידיאות של דון
  :בדבריו אל אלילת המזל, כך למשל בבית השלישי. קיחוטה

  
  ֲעֵלי ֲאָדמֹות ּכֹחַ ין י אֵ ּכִ / ,ְּתׁשּוָקִתי ָלהאֲ נֹו ְּתׁשּוָקה
  .ידִ יָ ן ּבְ נֵ ְּת יִ וְ  – ַהְּנִׁשָּיה /ִּבְתהֹומֹות ֶׁשָּׁשְקעּו ְלַאַחר / ָהִעִּתים ְלָאחֹור ֶׁשָּיִׁשיב

הוא מתלהב ממה שמתאים למחשבותיו ולהגיונו . ואילו דון קיחוטה אינו חש בכך
  .דבר המשתלב להפליא עם העלילה שרקם סרוונטס, המיוחד

  
  .ֻאְמָלָלה ְלִזְכָרם ֶׁשַּנְפִׁשי/ ַהְּׂשֵמִחים ְלָיַמי ׁשּובלָ ק רַ / ,ְוִהָּלה ַּדְפָנהל ׁשֶ  ֵזִריםא לֹ

  :הוא מריע לשיר ולמחברו וקורא בקול, על אף התוכן של דבר והיפוכו
  ..."וראוי אתה לעלי דפנה, הנך הטוב במשוררי תבל, נערי נדיב הלב, חי שמיים - "

דמיונו הפרוע , וכך מוזג סרוונטס יחד את מה שמרכיב את יתר חלקי הספר הנפלא
  .גם בספרות ובשירה, "טעם הזמן"יחד עם הביקורת על , של גיבורו הראשי

  
קיחוטה לדון לורנסו עוד כמה עניינים - אנו למדים מדברי דון, עוד לפני הדקלום

  :אליבא דסרוונטס, הנוגעים לגלוסה הקלאסית
, תסבר שאין לטרוח בכתיבת גלוסו –ענה דון קיחוטה  –אחד מידידי החכמים "

, או על פי רוב, ותכופות, אמר שלעולם לא תשווה הגלוסה לשיר עצמו, והטעם לכך
ואינם , כללי הגלוסה חמורים ביותר, יתר על כן. היא חורגת מכוונת השיר ומתכליתו

ולא , ולא הפיכת פעלים לשמות, "אומר"או " אמרתי"ולא , סובלים סימני שאלה
כידוע , ים המוטלים על כותבי הגלוסותועוד מיני הגבלות וסייג, שינויי משמעות
  ). 103' ע' כרך ב" (בוודאי לכבודו

  ,ְּתׁשּוָקִתי ָלהאֲ נֹו ְּתׁשּוָקה
  ֲעֵלי ֲאָדמֹות ּכֹחַ ין י אֵ ּכִ 

  ָהִעִּתים ְלָאחֹור ֶׁשָּיִׁשיב
  ִּבְתהֹומֹות ֶׁשָּׁשְקעּו ְלַאַחר
  .ידִ יָ ן ּבְ נֵ ְּת יִ וְ  – ַהְּנִׁשָּיה
  ,ְודֹוֵהר ַהְּזַמן לֹו חֹוֵמק

  ,ֵיָעֵצר, ְיַהֵּסס, ִיְׁשֶההא לֹ
  ,ַיְחזֹרי ּכִ  ְיַפֵּלל ֱאִוילק רַ 
  :ֵלאמֹר ֶלָעִתיד ִיְכַמּה אֹו

  .לּו ָּבָאה ִעּתֹו ִחיׁש ַמֵהר
  
  ַלִּתְקָוה ְוִחיל ַרַעדין ּבֵ 

  :ָיַמיל ּכָ  ִהְנִני ִמַּטְלֵטל
  ֶאְקָרא ַלָּמֶות יַּבַּצר לִ 

  ,ַמְכאֹוַבי ִקָּצםל אֶ  ָיִביאי ּכִ 
  .אִאירָ א לֹ, ִלְקָראתֹו ָאִׂשיׂשז ָא
  ֶאְׁשֶּגהי ּכִ  ִיְּתנּוא לֹ ַחַּיי ךְ ָא

  ַהְּמֻקֶּוה ִקִּציל עַ  ַּבֲחלֹום
  ִּבְלָבִבי ֵאיָמה ָיִעירּווְ 

  :ָיִביא ֶׁשַהָּמֶות ִמַּמה
  .ֶׁשָּיקּום ְוִיְהֶיה לּכָ ִמ 
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ומתוך רצון לייחד את , לא נשמרו זמן רב, אם היו אמנם כללים חמורים כאלה
  .כתיבתם חיפשו המשוררים ומצאו דרכים לגיוון ושכלול

  
ך במדרגות כ' חובקת'בית שהחריזה בו . ַהִכיַאְסִטיהבית אחת מצורות אלו היא 

האחרונה  -עם לפני ההשניי, שהשורה הראשונה של כל בית נחרזת עם האחרונה
  .בין הבתים או אפילו בתוך השורות, היו שניסו לתת גם לתוכן מבנה כיאסטי. 'וכו

מאת , נביא כאן גלוסה מדויקת ולטעמי רבת השראה, ובת זמננו יתכדוגמה אופיינ
כולם בני שבע שורות , )הפתיחה כולל בית(ביצירה שמונה בתים . )4(יהונתן דוד

  .וחריזה כיאסטית
  .כדי להכיר היטב צורת חריזה זו נסמן אותה לצד שורות הפתיחה באות צבעונית

  
  יהונתן דוד 

  אפוקליפסה

  אֶאת ַנְפִׁשי ֶאֵּתן ִּכְפדּות   , ֶאת ָראִׁשי ַהָּסב ָאִניחַ 
  ב               ְּבִקּצֹו ֶׁשל ַהַּמָּסע ַהְּמָפֵרְך ַהְּמַיֵּגַע   

 ג ַהַּמְרֶאה ַהַחד הֹוֵלְך ְוֶנֱעַלם ְּכָבבּוָאה             
  -     ֵּבחַ ְט ּומַ  ָיְצאּו ְלֶהֶרג, ֵהן ִּבְׁשִמי ָחְבׁשּו ַקְסָּדה

  ג ְולֹא ָחׁשּו ִּכי עֹוְמִדים ֵהם ְלַהְגִּדיׁש ֶאת ַהְּסָאה 
  בׁשֹוֵמַע    ֵמֲהֻמַּלת קֹולֹות ְּתִחָּנה ְּכָבר לֹא , ַוֲאִני

  א.     ָעַלי ְּבִדידּות, ֶאת ַהֵּקץ ֲאִני ֵהֵבאִתי ֲעֵליֶהם
  

    ֵעדּות . ִליְּפטּוס ָהִעְּקִׁשים נֹוְתרּוקָ אֶ ֲעֵצי הָ ַרק 
   ִהְפִציַע  ְּבֶטֶרם אֹור ַהֶּׁשֶמׁש לֹא, ְלָיִמים ׁשֹוִנים

  ,ֶאל ָהרּוחֹותַהֶּנֱעָזב ַאַחר ָּכבֹוד , ַעל ַהָּים
  .ַעל ִׁשְמַמת ָהֵרי ַּבֶּזֶלת ֶׁשָּקְפאּו ַּכֲחטֹוֶטֶרת

  .ֲהִיי ָאחֹות, ֲהִיי ִלי ֵאם, ִּדְמַמת ַהִּקָּפאֹון, הֹוי
   ְלַהִּציעַ ֵעת ִמַּטת ָהַאִּפְריֹון ֶׁשל ֶּפְרֶספֹוֶנה 

  .ֶאת ַנְפִׁשי ֶאֵּתן ִּכְפדּות, ָאִניחַ  ַהָּסב ֶאת ָראִׁשי
   

  ,לֹא נֹוֵגעַ –נֹוֵגעַ , אֹותֹו ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ֵאי ָנגֹוז
  ֵאׁש ַחִּיים ָנְׁשפּו ְׂשָפַתִים ְּבגּוֵׁשי ֵחָמר ָאדֹם 

   ְוַהֶחֶלד ְמֻעְרָטל ִמַּתֲערֶֹבת ְללֹא ֵסֶדר 
  ְּבֵראִׁשיִתי ּוְמַצְּיִרים ַּגֵּלי ַהחֹול, ְמֻסָּדר
  ;ֵעֶדרלְ ַהִּמְתַקְּבִצים ְלַאט , ִקיםַרְגֵלי יֹונְ  ֲעָקבֹות

  זּוג ָיַדִים ַמִּציגֹות ַעל ִקיר ִמְקָּדׁש ֶאת ַהַּקְרּדֹם
  .ְּבִקּצֹו ֶׁשל ַהַּמָּסע ַהְּמָפֵרְך ַהְּמַיֵּגעַ 

  
  זּוג ֵעיַנִים ְמִציצֹות ֶאל ָהָרִקיַע ְּבִיְרָאה
  ,ַהִּכָּפה ַהְּמַנְצֶנֶצת ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ָהרּוחַ 
  ,ְמעֹוֶרֶרת ִּתָּמהֹון ַהְּלָבָנה ְּבִמּלּוָאּה

  . ֶאל ַהִּסירֹות ֵמִאיר ִמַּמַעל, ִמְגַּדּלֹורּכְ , ַהָּצפֹון
  .ָקָהה, חֹד ִצּפֶֹרן ַאְסְטרֹונֹום ְלאֹור ַהֵּנר ָּדָהה

  ּתֹוָבָנה אֹותֹו ּכֹוֶבֶׁשת ִּבְסָעָרה ְּכֵחץ ָׁשלּוחַ 
 ַהַּמְרֶאה ַהַחד הֹוֵלְך ְוֶנֱעַלם ְּכָבבּוָאה

  
ות בית הפתיחה שבה שור הגלוסה המהופכתצורה מרוחקת יותר מהמקור היא 

  . במקום לתחתיתם, דבוקות לראשי הבתים שבהמשך השיר

   
  ּוַמְרֶאה ָחָדׁש ָלֵאל ַהְּמָפֵאר ֶאת ַהִּמְזֵּבחַ 

  . ַהַּיְלדּוִתי, לֹא עֹוד ֶצֶלם ָהָאבֹות ַהְּמֻפְקָּפק
  לֹא ְּביֹום ֶאָחד ֵהִטילּו, ָאֶרץּדֹור ָחָדׁש ָׁשַטף ּבָ 

  .ִנְבַחר ְּכַעם, ֶׁשַרְרֶּתם ַעל ּכֹל ֵּתֵבל ַהְּידּוָעה
  ַרק ֵהם הֹוִאילּו, לֹא ָּבַחְרִּתי ֵמעֹוָלם ְּבׁשּום ָאָדם(

  ;ֲאִמִּתי, ְּכַצו ּגֹוָרל ַחי, ְלַהְכִניס ִמִּלים ְּבִפי
  )חַ ְטּבֵ ּומַ  גָיְצאּו ְלֶהרֶ , ֵהן ִּבְׁשִמי ָחְבׁשּו ַקְסָּדה

   
  ַּתַחת ֵעֶדר ַהּיֹוְנִקים ָאז ִהְתַמְּלָאה ַהִּמְכָלָאה

  ְוֶהָעָׁשן ַהִּמַּתֵּמר ֶאל ַהָּׁשַמִים, ְּכֵלי ַמְׁשִחית
  .יםֵריַח ֶעֶצב ֶׁשל ִיְצָחק ָנָׂשא ִעּמֹו ֶאל ַהְּמרֹוִמ 

  קֹוֵלחַ  ְּבִכי ָרֵחל ּוְבִכי ָהָגר ִהְתַעְרְּבבּו ְּבָדם
  ִמְסַּתֵער ְללֹא ְּבָלִמים, ֶׁשל ֵּבן צֹוֵרחַ ִמִּפְצעֹו 

  ,ָנָקם ַאֵחר ּדֹוֵחק ּבֹו ְלָהִׁשיב ַאַחת ַאַּפִים - ֵאל
  הְולֹא ָחׁשּו ִּכי עֹוְמִדים ֵהם ְלַהְגִּדיׁש ֶאת ַהְּסָא

   
  סּוס ְּבַפְרסֹוָתיו רֹוֵקעַ , ֶאל ַהָּיֵרחַ  ֵמיִלילַּתן 

  זּוגֹות–חּוׁש ָקדּום ֵנעֹור ַּבֶּטַבע ְואֹוְספֹו זּוגֹות
  ֵּתַבת ַּפְנּדֹוָרה - ְוַהֵּתָבה , ַיַער ְמֻפָּיח ִּבְקֵצה

  ,ְמֵלָאה ַעד ֵאיְנָמקֹום, ֶׁשהֹוֶלֶכת ְוִנְפַּתַחת
   ,עֲעמֹורָ ּבַ ִּמְסָּבָאה ׁשֶ ְיָׁשִרים ּבַ  נַֹח ָנם ְׁשַנת

  ,ּוְׁשָאגֹות ל ַהַּיַער ִמְתַמֵּלא ִּבְנָהמֹותּכָ 
  ֵמֲהֻמַּלת קֹולֹות ְּתִחָּנה ְּכָבר לֹא ׁשֹוֵמעַ , ַוֲאִני

   
  ּותִאּתֵעת ֶעֶרב ּכְ לְ ַעְנֵני ָאסֹון ָׁשַלְחִּתי 
  ָהֵרי ַּבֶּזֶלת, ֲאָדָמההָ ְוִעם ַׁשַחר ִנְרֲעָדה 

  ,ִּקְרָּבם ֵהִקיאּו ֶאל ַהּמֹוָרדֹותֵאׁש רֹוַתַחת ִמ 
  ,ַמֶּתֶכת ְמַנִּקים ֶאת ָהֻאְרוֹות ַהְּמֵלאֹות ִּבְכֵלי

  ֶאת ַהְּסִפינֹות ָהֲאבּודֹות -ַּבַּיִּמים ַהּסֹוֲעִרים 
  ְוָנַׁשְפִּתי ַּבִּמְקָּדׁש ַעל ַהַּגֶחֶלת, ִחיׁש ָטַרְפִּתי

 .ִדידּותָעַלי ּבְ , ֶאת ַהֵּקץ ֲאִני ֵהֵבאִתי ֲעֵליֶהם
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, השורות עשוי להיות בסוף הגלוסה במקום בראשה 4בן , אפילו הבית הקצר יותר
המזכיר לי תמיד , )5(רעיה שקולניקהעליז של " כפר חסידים"כמו בדוגמא שנביא כאן 
  . את ציורי מארק שגאל

  . מלבד האחרון הקצר - שורות  8ח ובכל בית בתים מחוץ לבית הפות 7בגלוסה 
השורה הראשונה בו חופשית , לכן. מכאן שנשארת בבית הראשון שורה עודפת
  .מחריזה ואינה מיוצגת בראש בית בהמשך

  
  רעיה שקולניק

  כפר חסידים

     ִיָּגֵמר ָהַאְסַפְלט ַסְרֵּגל
  ,   ַהְּכָפר ִּבְקֵצה ָׂשֶדהד יָ לְ 
      ֵּמרִמְּלהַ  ֶאְתַאֵּפקא לֹ

 רפָ ֹוׁש ִנְׁשַמע ְׁשִנָּיה ֶׁשעֹוד
  ְמעֹוְפִפים ַוֲחִסיִדים

 ְיַנְּגנּו ָראֵׁשינו ֵמַעל
 ְמֻכָּנִפים ְּבִכּנֹורֹות

 .נּו-נּו- נּוה וְ לַ -הה לַ לַ - הלַ "
  

  ַהְּכָפר ִּבְקֵצה ָׂשֶדהד יַ לְ 
 ,ִּבְקָּתה ךְ תֹוי ּבְ ִת אֹו ַּתְחִּביא
 נּוָפר ִּתְקַלע ִּבְׂשָעִרי

 ִלְּקָטה ךָ דְ יָ  בּוִריֶׁשעֲ 
  : ָנָהר ְלךָ  ְוֶאֱהֶיה

 ָאמּור, ָאמּור - ַיְרֵּדןא לֹֹ, אלֹֹ
 ְיטַֹהר ְוַצֲעֵרנּו

 ַהָּגמּור ָהעֶֹנג ַּגלם עִ 
  

 ִמְּלַהֵּמר ֶאְתַאֵּפקא לֹ
 ַהְּקַטִּנים ֶׁשֲחִסיֵדינּו

 ְלַׁשֵּמר ָיִזיעּו ַלָּׁשְוא
  ַהִּנּגּוִנים ִמְקְצֵבית אֶ 
 י דִ הּוב יְ צֶ עֶ ם ִעִ ְוֵעז

 ְּפעּורֹות ֵעיַנִים ְּבתֹוךְ 
  ִרּקּוִדי ְּבַצַעד ִּתְפַצח

 ִּכּנֹורֹותם עִ  ְלִהְתַעֵּמת
  

 רפָ ֹוׁש ִנְׁשַמע ְׁשִנָּיה עֹודּבְ 
 ַנָּיד ֶטֶלפֹוןל ׁשֶ  ִצְלצּול
  ַהְּכָפר ְּכַתְרְנגֹול ָנחּוׁש
 ִמָּיד: ֶאָחד ְצִלילק רַ  ַמִּכיר
  ַעֵּיףִיְת א הּו ִמָּיד-ִמָּיד
 ְזַמִּנית תֹואֹו ָאִמית ְוָאז

 ְלַזֵּיףִהְתִחיָלה : ַהְקֵׁשב
 ַהּדֹוְמָעִנית ַהַּמְנִּגיָנה

  
  

  . )6(ולבסוף גלוסה משלי

 ְמעֹוְפִפים ֲחִסיִדיםוַ 
  ַהַּמְחָלצֹותל ּכָ  ֵהִסירּו

  יםפִ עָ ל רְ עַ  ְּכֶׁשִהְתַיְּׁשבּו
  ,ַּבֲהָלצֹות ִהְתָחרּווְ 

 ַאָּתהם גַ וְ  ִחְּיָכה ָהֵעז
   ָמעֹוף ֵמָעְמֵקי ָצַחְקּתָ 
  ֵמֲעָלָטהר אֹו-ְׁשנֹות  ִרחּוק

 ִלְׁשאֹף ךָ לְ  ָנְתָנהא לֹׁשֶ 
  

 ְיַנְּגנּו נּואׁשֵ רֹ ֵמַעל
 ַהֻּמָּכר ָהֵעֶמק רּוחֹות

  -" נּו-נּו נּו-נּו נּו- נּו נּו- נּו"
 "ָעָקר ִּכּנֹור, ֵׁשִני ִּכּנֹור"

  ַחְרָּדל ִעְׂשֵבי, ְלךָ  ֶאְלַחׁש
  לּדָ ִנבְ  ָצהֹב ְיַהְנֲהנּו
 סּגָ ִננְ י לִ מֶ רְ ּכַ  ִמִּזיְגַזג
 ְמֻפְסָּפס ָרִקיעַ  ִּבְתכֹול

  
 ְמֻכָּנִפים ְּבִכּנֹורֹות

 ִנְׁשַחת ַהְּנדּוִדיםר תַ ימֵ 
 ְמֻעָּלִפים ִדיםַוֲחִסי

  ַאַחת יֹוִמית ֵמִהּלּוָלה
 סֹוֵחט מֹוִטיב ְיַאְלְּתרּו
 ֵנס ְּבֶגֶדר ִהְתַוֻּדּיֹות

  ַּכֵחְטא ּוְמַרְּגׁשֹות ָיפֹות
  ִיְתמֹוֵסס ָהֶעֶצב ְוקֹוץ

 
 "נּו-נּו- נּוה וְ לַ -הה לַ לַ - הלַ "

 ְיַנְּגנּוד עֹו ַהַּצִּדיִקים
 ַהְּכָפר ִלְקֵצה ְּכֶׁשָּנׁשּוב
  ַהָּנָהרת אֶ  ְוֶתֱחֶצה
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עוברות אל קצות ארבעת בתי ההמשך , מתוך רצון לחזק ולהרחיב את הבית הפותח
  . שורות 8- כך הורחב הבית ל, צמד שורות במקום שורה אחת

  . טה יותר מהסדר הקלאסיהחריזה פשו
  .לידה ואימהות: הנושא

  

  די בן עמידֹו

  ךנֵ ה ּבְ זֶ 
   - ִחיָדה ַהְּׁשָאר -, ִלְפרֹות ּגּוף ִמְׁשֶאֶלת
  ?ֵיַדע ֵּכיַצד ַלֵּבן ּתֹוכֹו ִלְמסֹר

  ,ַהַּיַחד ִמְׁשָּכב ִקַּלְלְּת  ַאְנָחֵתךְ ם עִ 
  . ּבֹוַטַחתֵּגאּות  ָׁשַכְחְּת  ?ֲאָהִביםי אֵ 

  ,ָדהָהְרעָ ם עִ , ִׁשַּנִים ַחְּׁשִקי
  .ֵלָדה ַיְנִּביטי חַ הַ  ;נֹוַלד ךְ לָ א לֹ

  ,  זֹוַנַחת ִעִּתים, ֵאָליו ִאָּׁשה ְּתׁשּוַקת
  .ְּבַפַחד -  ַלְחּדֹר ִיְלּפֹת ִעָּורֹוןּבְ 

  
  ַלָּדם חּתָ ִנְמ  ֻרּבֹו, ָחצּוי ַמָּבט

   ,ַּבַּמִים ַלָּטבּול ֶקֶׁשב ַהְפִניִמי
  ,םּדָ ִנרְ  ָעֵצל ַמָּצע - ִהָּׁשֲעִני
  .ִלְׁשַנִים ַּגִּלים חֹוְלִקים ֵמךְ ְח רַ  תִקירֹו

  ,ַהְּיסֹוד ִנְטַמן ִחְׁשֵקךְ  ְּבִפּתּוֵלי
  .ַאֲהבֹוַתִיךְ ן ה הֵ מַ  - ַעָּתה. ךנֵ ה ּבְ זֶ 

 , ֹודס מֹוּכְ  ּתֹוֵכךְ  ִנְזַרע ְמַעט ַּכָּמה
 .ְּתׁשּוקֹוַתִיךְ  ִאיׁש ָּגַהר ֲחָבִליםּבַ 

   - ִחיָדה ַהְּׁשָאר -, ִלְפרֹות, ּגּוף ִמְׁשֶאֶלת
  ?ֵיַדע ֵּכיַצד ַלֵּבן ּתֹוכֹו ִלְמסֹר

  
  ִיְדקֹר ְוֵׁשת מֶֹתן, ךמֵ א יֹוֹוד ּבעַ 

  ,ֻמַּצַעת ִמָּטה ַמָּגע ְלַהְזִּכיֵרךְ 
  ִׁשּכֹור ָּפַעְרְּת ּׁשֶ ה מַ  ִּכּוּוץ ֲעִוית

  .ִנְרַצַעת ְלִהָּבֵעל ֶחְמָּדה ָעִריצּותּבְ 
  - ַרָּכה ֲעִטיָפהק רַ  ַּדֲאָגתֹו
  .ׁשֹוֵכחַ  ְועֹוֵרךְ  ֹוֶבֶרתע ָידֹו

  ַּדָּקה-ַּדָּקה רֹואֹו ָלָבן ַהְּכֵאב
  .ּפֹוֵלחַ  ַּגֵּבךְ  ִׁשְדַרת ֵקֶהה ַסִּכין
  ,ַהַּיַחד ִמְׁשָּכב ִקַּלְלְּת  ַאְנָחֵתךְ ם עִ 
  .ּבֹוַטַחתֵּגאּות  ָׁשַכְחְּת  ?ֲאָהִביםי אֵ 
  

  
  

  מקורות
  ).1990" (ספרית פועלים", עזריאל אוכמני: מאת, "כסיקון מונחים ספרותייםל –תכנים וצורות "פ "ע )1(
  תרגום . לנדאו ולואיס לנדאו-ביאטריס סקרויסקי: מספרדית. 103' ע', כרך ב, דון קיחוטה ,סרוואנטס )2(

  ".הקיבוץ המאוחד"הוצאת . קרן-טל ניצן: השירים ועריכה     
  כבר זכה בזמנו לגלוסה ידועה מאת, ו פרי עטו של סרוונטסשאינ, מעירים המתרגמים כי מרובע זה )3(

  .1569-1520ה  רֶ סטְ המשורר גרגוריו סילוֶ     
  "בסימן כתיבה", יונתן דוד נתפרסם בכמה פורומים של כתיבה יוצרת באינטרנט: מאת" אפוקליפסה" )4(

  ". שעת השין"ו" צורה"    
  ".בסימן כתיבה", נת מפורום כתיבה יוצרת באינטרנטגרסה מתוק, רעיה שקולניק: מאת" כפר חסידים") 5(
  ".בסימן כתיבה", גרסה מתוקנת מפורום כתיבה יוצרת באינטרנט, דודי בן עמי: מאת" זה בנך" )6(

  ,ִיְפָחה ַהְּנִׁשיָמה, ַלִחים ְסִדיִנים
   ,ִנְבַצַעת ָזִריםי דֵ יְ , ִחּטּוי ֵריחֹות
  ,ְצָוָחה ּפֹוֶעה ְּבקֹול. םקָ  ַהֶּפֶלא
  .מּוַקַעת ֶעְרָוה ִמּתֹוךְ , ָּדֵמךְ  ָלבּוׁש
  - ִמְטַּפַחת - ִמְצֵחךְ  ֵזַעת -  ָרֶפה ִחּיּוךְ 
  .נֹוֶסֶפת ַּדָּקהד עֹו - ָׁשַדִיךְ ל א עַ הּו

  ַנַחתם ּגַ  ַׁשֲעֵריֶהן ֵּבןהַ  ַאְרצֹות
  .ִנְכֶסֶפת ְלעֹוָלם ַהִּנְכֶנֶסת ַאךְ 

  ,ָהְרָעָדהם עִ , ִׁשַּנִים ַחְּׁשִקי
  ,ֵלָדה ַיְנִּביטי חַ הַ  ;נֹוַלד ךְ לָ א לֹ

  
  ֵיַדע ְּבַבְגרּותֹו, ֵיֵלךְ  ַיְלֵּדךְ 
  ,ֵחֶׁשקוָ  ַוֲאָהִבים ִאָּׁשה תּדַ ֶחרְ 
  סֹוָדּה ִּבְקֵצה ִלְצּפֹות ֶיֱארֹבת עֵ 
  .ַּכֶּנֶׁשק ַיְחּתֹךְ  ֹוּב ִּפְטמֹוֶתיהָ  חֹד
  ִמַּתֵּמם ָלַגַעת ְיַׁשֵחרא הּו

  ,ִיְׁשקֹט ְוַאַחר ַּפַעם ָיִריעַ 
  ּוִמְׁשּתֹוֵמם ָצִעיר, ּגּופֹו ֵעירֹם
  .  ָהַרּכֹות ְיֵרֶכיהָ ין ּבֵ  ֻיְקַׁשח

  ,  זֹוַנַחת ִעִּתים, ֵאָליו ִאָּׁשה ְּתׁשּוַקת
 .ְּבַפַחד -ַלְחּדֹר ִיְלּפֹת ִעָּורֹוןּבְ 
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  אורה ערמוני 

  שלי" שמחת עניים"
  

יצירתו , "שמחת עניים"עוזי שביט אל מעמקי ' פרופ" צולל"בספרו החדש 
  וצא בה אוצרות גנוזיםומ, האלמותית של נתן אלתרמן

     
ספריית  –ל הוצאת הקיבוץ המאוחד "מנכ, ים- חבר קיבוץ שדות, 73, עוזי שביט
לחקר הספרות העברית " קיפ"לספרות וראש מרכז ) אמריטוס(פרופסור , פועלים

-ראש המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת תל, בעבר. אביב- באוניברסיטת תל
שביט הוא גם חוקר ספרות . ענייני ספרות איכותיתהוא אינו רק נאה דורש ב. אביב

רציני ופורה שעיקר פעלו המחקרי יוחד לפואטיקה ההיסטורית של השירה העברית 
חרוז ", "חבלי ניגון", "שירה ואידיאולוגיה", "המהפכה הריתמית" - וספריו , החדשה

  .יוכיחו -" שירה מול טוטליטריות", "בעלות השחר", "ומשמעות
שמחת "ספר נוסף של שביט שעיסוקו ב, א בהוצאת הקיבוץ המאוחדלאחרונה יצ

  ". החיים על קו הקץ על פי אלתרמן –לא הכול הבלים והבל " -של אלתרמן " עניים
  

. ספרו החידתי של אלתרמן, "שמחת עניים"הרבה מאוד חוקרים ומבקרים עסקו ב
  ?ספרך עד כי מצאת לנכון להקדיש לו את, במה שונה התפישה שלך מתפישתם

וזה היה , המפגש שלי עם שירת אלתרמן התקיים לפני יותר מחמשים שנה: "שביט
קדמו לו אמנם ביאליק . אחד המפגשים הכי גדולים שלי עם שירה כחוויה ביוגרפית

בתיווך משה , אבל מאז ההיכרות עם שירת אלתרמן בשנות הנעורים, ושלונסקי
אחרי ביאליק אני חושב . ם מידיישיריו אינם זזי, שמיר שהיה אלתרמנולוג גדול

הוא הספר הגדול ביותר ' שמחת עניים'שאלתרמן הוא המשורר הגדול ביותר שלנו ו
  .זו כמובן דעה פרטית. בשירה העברית במאה השנים האחרונות

אתה . "אומר שביט, "המיוחד בשירת אלתרמן הוא הרושם המיידי שלהם על הקורא"
אבל זה לא , זה נורא יפה: אתה חושב, ר שניבהרהו, לאחר מכן. קורא שיר ונכבש
אתה יכול לקרוא בפעם העשירית ובפעם המאה ותמיד נשאר . ברור עד הסוף

' שירי מכות מצריים'החידתיות הזו בולטת במיוחד ב. איזשהו אלמנט חידתי
: אחדותיות, שכל מיני סימנים מבהירים לך שאלו יצירות שלמות' שמחת עניים'וב

ברור שהספר . התחלה וסוף, מבנים חוזרים, שבעה פרקים, עשר המספר, כמו למשל
ישנו שיר בשם ' שמחת עניים'ב? אבל מהי המשמעות הכוללת, כולו הוא דבר שלם

אני לא מכיר שיר שלם יותר שעוסק בחווית האב לא בשירה העברית ולא . 'קץ האב'
משתלב איך הוא : מרבית המבקרים גומרים עליו את ההלל ושואלים. בעולמית

אבל נדמה שאפשר להוציא אותו , שיר נהדר? מה הוא קשור'? שמחת עניים'ב
איך הכול משתלב לדבר , וזה מסוג החידות שמלוות אותי. מהיצירה והיא לא תיפגם

  ".אחד
  

לדברי שביט שני הניסיונות הכי מקיפים לאינטרפרטציה שלמה של כל שירי הספר 
איש (ושל מרדכי שלו ) יעקב-דותבן אש(הם של חוקרי הספרות בועז ערפלי 

. הכיוון שבו נוקט ערפלי הוא היסוד האוניברסלי של היצירה). המושבה כינרת
אם כי גם הוא , על טעם החיים ומשמעותם בעת משבר, לדעתו, היצירה הזו שואלת

, "למרות שהפרשנות של ערפלי קרובה ללבי, להערכתי. "לא מתעלם מהצד היהודי
רואה שזוהי יצירה , כל מי שקורא אותה, ה ממצה את היצירההיא אינ", טוען שביט

טוען שזו יצירה שכולה , באופן קיצוני הפוך מערפלי, מרדכי שלו". יהודית מובהקת
הגיבורה . "מאבק בין היהדות המסורתית לציונות, באופן אלגורי, וקיים בה, יהודית

האיש המת הוא ו, ארץ ישראל החדשה, אביב-תל, הראשית היא כביכול הציונות
מרדכי שלו הוא אדם . "אומר שביט, "מבריקה, זוהי פרשנות מעניינת מאוד. היהדות
  ".עם ידע עצום, מבריק מאוד, מקורי
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יצאה גם ") ?מי מפחד משמחת עניים("' שמחת עניים'הפרשנות של מרדכי שלו ל
 בעריכת,  "מסכת, שמחת עניים, נתן אלתרמן"היא בהוצאת הקיבוץ המאוחד בספר 

אי אפשר להכיל את הפרשנות שלו ", אומר שביט, "לדעתי. "אהרון- עלי אלון ויריב בן
  ". על היצירה כולה ובחלקים רבים היא שרירותית וכפויה על היצירה

אלא , לנהל ויכוח עם מבקרים קודמים, לדבריו, הגישה של שביט בספרו איננה
וד את היצירה לעיתוי מאשקושרת , ניסיון להעמיד את האינטרפרטציה הכוללת שלו

אני מתווכח . ניסיתי להעמיד תיזה אחת שלמה שעובדת לכל אורך הספר. "כתיבתה
  ".עם מבקרים אחרים רק במקום שזה מנוגד לפרשנות שלי

  
מחברות "בהוצאת , 1941ויצאו לאור באביב  1940נכתבו בשנת " שמחת עניים"שירי 
כשמצד אחד כבר , ם השנייהלמלחמת העולהייתה השנה הראשונה  1940". פרותלס

על , נוסייד העומד להתרחש'אבל עדיין לא יודעים על הג, יודעים מה קורה בפולין
בערבון : אני אומר, היא שירת שואה' שמחת עניים'כששואלים האם , לכן. "השואה
. לא ידע את הצפוי, לא בארץ ולא בגולה, כפי שאף אחד, אלתרמן לא ידע. מוגבל

שירי 'כמו לאה גולדברג ושלונסקי סירבו לכתוב , יבת אלתרמןמשוררים אחרים בסב
אלתרמן דווקא טען . ושלונסקי אף טען שבעת הזו צריך המשורר להידום' מלחמה

, גם שירי אהבה וגם שירי מלחמה, שתפקיד המשורר בעת הזו היא להתריע ולכתוב
, ות מהעברוביצירה הזו היה המסר הגדול בצורך להחזיק מעמד ולשאוב את כל הכוח

למצות את כל , יחד עם הברית עם העמים האחרים, מהמורשת, מההיסטוריה
רק מאוחר יותר אלתרמן היה הראשון שכתב . "מסביר שביט, "הכוחות כדי לעמוד

בטור  1942שהודפס בנובמבר ' מכל העמים'מדובר בשיר . שיר שעסק ממש בשואה
ת היהודית על כך שמה שקורה וזאת רק לאחר הודעת הסוכנו', הארץ'ב' רגעים'שלו 

  ". עם- באירופה זו השמדת
כששביט מתבקש להגדיר במשפטים ספורים את מה שכתב במחקר שלם שנמשך 

  :שנים הוא אומר
הצד , המצלול: 'עובדים'מצד אחד אני מנסה להסביר את הדרך שבה השירים "

הגורל המנסה להתמודד עם סוגיות של , הריתמי שכפופים לקו המרכזי של היצירה
איך אפשר לעמוד ולא להישבר במצב של : היהודי והשאלה המרכזית שלה היא

, המחצית הראשונה של היצירה". כשהכול סביבך מתמוטט, קטסטרופה היסטורית
דרך מערכת היחסים  ,בדרך אלגורית בנושא היהודי תממוקד, כפי שמסביר שביט

ון שלו לעודד אותה הניסי .שנמצאת בתוך עיר נצורה, שבין המת והרעיה החיה
. איך לא להישבר, אבל הפאסיבית שלה, והמעקב אחרי ההתמודדות העיקשת

זה  –המת . האישה היא העם בגולה/ הרעיה/ הבת,  לדעת שביט, מבחינה אלגורית
הוא העם היהודי ההיסטורי שכל השורשים שלו עומדים  –שמסרב להישאר בקברו 

כל הרמזים , התפילות, ך"התנ, התרבות ,המורשת: מאחורי הרעיה ומנסים לתמוך בה
  .שמביאים איתם את כל ההיסטוריה היהודית, האחרים לטקסטים יהודים

  
הנושא הוא . הזירה מתרחבת, של שביט פרשנותולפי , במחצית השנייה של היצירה

אם החלק . אלא היהודים בתוך המציאות הכללית של אירופה, לא היהודים בלבד
נפילת צרפת , יבושים הגדולים של הנאציזם באירופההראשון נכתב על רקע הכ

הקרב , החלק השני של היצירה נכתב על רקע הקרב על בריטניה; וארצות השפלה
יחיד , יוצא נגדו לקרב חסר סיכוי -יל 'רצ'צ –הראשון שהיטלר לא מנצח ומישהו 

, איך הנושא היהודי והנושא הכללי", אומר שביט, "פה אני מראה. "בעולם
כשהתנועה בחלק השני של היצירה היא מעבר מהתנגדות פאסיבית , יםמשתלב

אלא אולי , טעם ומשמעות החיים, שבה מוצלים לא רק הכבוד, להתנגדות אקטיבית
לניצחון , תגרום לניצחון החלשים, חסרת הסיכוי, דווקא העמידה הזו הפרדוכסלית

  ".  ל ניצחוןוכך מסתיימת היצירה באקורד ש. אומות העולם -האישה והאחים 
ואם השיר הפותח מסתיים בבית שיש בו שמחה מקאברית ואיחוד הבת והמת בבור 

וצנחת על אדמת ./ עוד גם לנו בו יד וחבל /,בתי, עוד יבוא יום שמחה: "הקבר
הרי , ."לא הכול הבלים והבל/ ,בתי, לא הכול הבלים./ ואלי יורידוך בחבל/ בריתי
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ואריאציה על הבית הפותח וברגע הראשון  שהבית המסיים את היצירה הוא אמנם
עוד / בתי, עוד תחיי בין אחים: "אבל המשמעות שונה לגמרי, אפילו נשמע אותו דבר
לא ./ בנך משכב לך ימוד בחבל/ ,על אדמת בריתי, ולעת/ ,תראי כי יגעת לא להבל

, אלתרמן חוזה מציאות של ניצחון.". לא הכול הבלים והבל/ ,בתי, הכול הבלים
  .הבן קובר את אמו ולא להיפך, ה אל הנורמליותשיב

  .השואה טרפה את כל התקוות. במציאות מה שלא קרה
מקום שבו התקיימה הוועידה שהחליטה על , ביקרתי לפני חודשיים בוואנזה: "שביט

ראיתי שם את המסמך המרכזי ובו רשימה של כל אוכלוסיית . חיסול העם היהודי
בכל : זוהי רשימה מפורטת מאוד. המיועדים לחיסול ,מיליון איש 13, יהודי אירופה

אבל מבחינת , השואה הזו נגמרה נורא. כמה יהודים צריכים לחסל, בכל מקום, ארץ
טור 'השיר האחרון שכתב אלתרמן בזמן המלחמה ב. באמצע המהלך –הגרמנים 
זהו שיר על סדר . 1945במאי , נכתב שלושה ימים אחרי מותו של היטלר' השביעי

בעיתון עברי בארץ ישראל שמסדר את כותרת הידיעה ) סדר אותיות בדפוסמ(
בטור הזה אלתרמן אומר שהעובדה הזו שסדר בארץ ישראל כותב ". היטלר מת"
  ". מלמדת שמזימתו לא עלתה יפה', היטלר מת'

  
מה , אם נתייחס לשירים לאו דווקא כחלק מהמכלול. ומשהו בכיוון לגמרי אחר
האגואיסטי ואפילו - הוא יחסו המקנא, י הפרק הראשוןשמתבטא בעיקר בשיר

": הזר המקנא לחן רעיתו"בשיר , למשל, כמו. שובניסטי של אלתרמן אל האישה
וישבת , ושמתיך לשמה./ קנאתי תסובך כאם/ ממבט ונשימה, מאצבע זרים"...

ויפוצו / ,והקפצתי עליך זקנה בלי יומה/ ,לא קולך ישמע, לא חינך ירצה/ ,נשמה
  ."רעיה ואם, רעיה/ ,וזכרת לי כל אלה עד כלות נשימה/ ,ביך ולא נשיבםעוג

. ולא את יחסו האישי לנשים, אני עצמי לא הכרתי את אלתרמן האיש: "שביט
כמעט ', כוכבים בחוץ'החל מ, ובה, מלווה אותי שנים רבות, לעומת זאת, שירתו

ה שלו הם חלק שירי הקנא, בעיניי. האישה היא דמות נערצת, לכול אורך הדרך
  .זה קיים, אכן. אהבה קשורה גם בקנאה: מקשת היחסים האנושיים

להראות שהקנאה המטורפת ', שמחת עניים'דווקא בתוך המכלול של , אני מנסה"
קיימת רק בחלקו הראשון של , של המת שלא מוכן שהאויב יזכה באישה לאחר מותו

  .במובן הכפול, שההספר שבו מאיים האויב לכבוש את העיר ולכבוש את האי
קסם העוצמה , אחד הנושאים שהעסיקו את אלתרמן היה הקסם הגדול של הרוע"

אהבה וסקס הם קודם , והרי אפשר להתאהב בקסם הרוחני. האדירה של הפאשיזם
הגיבורה שנכבשת . הקסם הזה הוא נושא מרכזי מאוד. "אומר שביט, "כל בראש

חלק גדול , ואכן. 'לילה סב- בן ואחינו/ אמיץ וזקוף הפרא'. בקסמו של הפרא
שמחת 'תוך כדי עבודה על , חיפשתי. הזה' קסם'מהאינטליגנציה האירופית נמשך ל

יצירה אירופית גדולה מאותה תקופה שמנסה להתמודד עם הדילמה ', עניים
שבשנות השלושים באנגליה כותב , ס אליוט"והלכתי למשורר ת, הרוחנית הזו

טוטליטריות הקומוניסטית או הטוטליטריות ה: שהשאלה היא אחרי מי ללכת
הוא אמנם רחוק . כשהדמוקרטיה כבר איננה אופציה מבחינה רוחנית, הפאשיסטית

מאוד מאלתרמן אבל גם היצירה שלו מבטאת את המאבק הזה נגד הקסם 
כשהוא יושב כצופה נגד מטוסי האויב , אליוט כותב בזמן המלחמה. הטוטליטרי

שמשמעותם היא איך אפשר להחזיק מעמד , שלו" ורטטיםארבעה הקו"את , בלונדון
מחפש את הכוח בשיבה אל , כמו אלתרמן, גם הוא, בנקודה הזו. במציאות כזו

וכמו אלתרמן גם לדעתו קודם למאבק הצבאי , ההיסטוריה ואל המורשת התרבותית
המאבק הרוחני ואי אפשר להצליח במאבק הפיזי אם לא תתחבר אל השורשים שלך 

  ".תשאב כוחשמהם 
  .ובחזרה אל האישה

, מול העמדה שיש בה יסוד חזק של אגואיזם בחלק הראשון של היצירה: "שביט
הוא מעודד . הדובר את הכוחות לחזק את הרעיה בחייה- בחלקה השני מוצא המת

' המת'. נעלמות, כמו הקנאה עד מוות, והנימות שנתפשות כשוביניסטיות, אותה
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ה שקולה ומדריך את הרעיה בדרכה מהתנגדות תומך בצור, נעשה יותר נדיב
  ".פאסיבית לאקטיבית

  
  "הקיבוץ"עוזי שביט שהתפרסם בעיתון ' מתוך ראיון עם פרופ

  
  
  
  
  
  
  
  

  אדלינה קליין

  לוח
  .ִאיׁש ַהּלּוַח סֹוֵחב אֹוִתּיֹוָתיו ִעָּמדֹו

  .עֹל ָּכֵבד נֹוֵׂשא ַעל ִׁשְכמֹו
  -ֹו ֵאינֹו ִנְצָרְך ְלַהְכִריז ַעל ִעּסּוק
  ְיָלִדים ְיֵרִאים ּוִמְסַּתְקְרִנים

  .ִנְׂשָרִכים ַאֲחָריו, ִמְסַּתְּתִרים ִמָּפָניו
  ,אֹוִתּיֹות ַהּלּוַח מּוָזרֹות

  ַהְּדָרִכים ַלֲהָבָנָתן ֲעַקְלַקּלֹות
  ...ֵּבין ְׁשִביֵלי ֶהָהִרים קֹוְסִמים, ַהַּמְחּבֹוִאים
  ֶׁשת אֹוִתּיֹותָקׁשּוב ָלרּוַח ָהרֹוחֶ  טּקָ ַרק ַיְלּדֹו הַ 
  ָקׁשּוב ַלִּגיר ַהָּלָבן  –ט ּקָ ַרק ַיְלּדֹו הַ 

  .ָהרֹוֵׁשם ְּבלֹא ֶהְפֵסק
  .ְמטֹוִסים נֹוְׂשִאים ִמְטֲעֵני ְׁשָמד

  .ַמֲעִלים ֵאֶפר, ַּכּדּוִרים ׁשֹוְרִקים
  יםּנִ ּתַ ִיְלָלָתם ְּכֶׁשל 

  ֶטֶרם ִהְסָּתֲערּות ַעל ַהֶּפֶגר
  .ים ּבֹוְרִחים ְלַהִּציל ַנְפָׁשםָנִׁשים ְועֹוָללִ , ְּגָבִרים

  ,ַרק ִאיׁש ַהּלּוח נֹוָתר ָנטּוַע ִּבְמקֹומֹו
  .ֻמְחָּבא ְּבֵצל ַהּלּוַח ַהָּכֵבד

  .ַהִּמְׁשָּפָחה ַמִּכיָרה ָלִראׁשֹוָנה ַּבֲחִׁשיבּות ַהַּמָּׂשא
  .ּכֹוֵבׁש ֲהָנָאה ִרְגִעית ִאיׁש ַהּלּוחַ 

  .ׁשַהַּסָּבא ְמַדֶּדה ֶאל ָנִקיק ָיבֵ 
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  עיין ערך תרגום

  )1977, יוסף ברודסקי( "ְרּגּוםִת ַעְצָמּה ִהיא ּלְ ׁשֶ ּכְ ִׁשיָרה , ַאֲחֵרי ַהּכֹל"

  
שם חי , על שם אנטליה שבטורקיה(י ִמ מוכר במערב בשם רּו, דין מוחמד- לאל א'ג

שם נוסף ). םרּו"והיא מכונה גם , את חייו הבוגרים
  ".מורנו הגדול"או , אנָ אלְ אּוַ הנו מָ , הנקשר בשמו של רומי

, מיסטיקן, יתפִ מהדמויות הבולטות במורשת הסּו, רומי
מייסד מסדר המוולאווים ומהמורים , מורה רוחני ומשורר

שירתו . הרוחניים הגדולים ביותר בהיסטוריה האנושית
זכתה לפריחה בשנים האחרונות והוא , מיסטית- הרוחנית

בעולם כיום מהמשוררים המתורגמים והנקראים ביותר 
למרות קשיי תרגום שיריו הרבים שנכתבו , זאת. המערבי

מעטים משיריו של . שפה הפרסית העתיקה או בערבית
  .מאנגלית, "מיד שניה"בדרך כלל , רומי תורגמו לעברית

פרס , Balkh)(בעיר באלק  1207רומי נולד בשנת -מוחמד
הוא נולד למשפחה מוסלמית . אפגניסטן כיום, של אז
מדעים , תיאולוגיה, ה עסקו במשפטבני, מכובדת

חכם , היה מלומד סופי, דין-א-באהה אל, אביו. ומיסטיקה
מכתבי אהבה מעצמי "ומורה אשר כתב ספר בשם 

רומי הילד קבל חינוך קלאסי ומעמיק . אותו אהב רומי מאוד ולאורו גדל, "לנשמה
, מו של רומיובככלן א, על הנשים במשפחה. ונחשב לעילוי כבר בילדותו, מידי אביו

, 1212בשנת . לרומי היה אח בוגר ממנו בשנתיים ואחות צעירה יותר. לא קיים מידע
עיר בה התקיים , העתיקה המשפחה את מקום מגוריה לסמרקנד, 5בהיות רומי בן 

, פלישת המונגולים בתקופה זו. מפגש תרבויות בין התרבות הטורקית והפרסית
ם של העולם המוסלמי ומשפחתו של רומי זרעה סביבה הרס ומוות בחלקים גדולי

עלו לרגל למכה , לבגדד, במסעם הגיעו לדמשק. כדי להימלט, נאלצה לנוע מזרחה
בקוניה . )טורקיה(שבאנטוליה  הּיָ נְ שנים השתקעו לבסוף בקּו 8ולאחר מסע של 

בנוסף , השתלב אביו באוניברסיטה במעמד של פרופסור ולימד את מדעי הדת
, מאופק וצנוע, שהיה נער ביישן, רומי. רוחני של קהילת הסופיםלהיותו המנהיג ה

סקרנותו וצמאונו , חכמתו יוצאת הדופן, חקרנותו. הלך והתפתח בעקבות אביו
הוא רכש . בפילוסופיה ובמדעים בני זמנו, הובילו אותו להעמיק בתיאולוגיה, לדעת

הוסיף , המקור על מנת לקרוא את הכתבים התיאולוגיים בשפות, ידע בשפות רבות
ללימודיו את תורת המשפט ואט אט החל לבלוט כדמות יוצאת דופן בחכמתה 

בשנת , עם מות אביו. תלמידים וחסידים, ובכריזמה שמשכה אליו מעריצים רבים
ירש רומי את מקומו כמורה וכמנהיג רוחני שקיבץ סביבו חסידים מכל , 1231

חשיבה , גלה בסובלנות אנושיתד, רוחנית של רומי- תפיסתו הפילוסופית. הדתות
נדיבות לב ומודעות עצמית באמצעות אהבה עצמית ואהבה , שמחה, חיובית
הוא גרס כי אין כל הבדל בין הדתות השונות וכי כולן הנן וריאציה של . לבריות

כן יחס משמעות גדולה להבעת הרבדים הגבוהים של הנשמה -כמו. אותה אמת
  .מוסיקהריקוד ו, באמצעות שירה, האנושית

הוא הותיר אחריו מורשת ופילוסופית חיים . 66והוא בן  17.12.1273-רומי נפטר ב
הרצאות אותן העלו , כתבי חכמה, בכללן שירה מופלאה, השורדת עד ימינו אנו

הוא נקבר ליד . מאמינים וחסידים, תלמידיו על הכתובים וקהל רב של תלמידים
  .הּיָ נְ אביו הנערץ בקּו

אתר , עד היום מהווה מקום קבורתו. ת הגיעו אנשים מכל הדתותלהלוויתו ההמוני
  .מקודש ומקום עליה לרגל של מיליוני אנשים מידי שנה
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  באתר של החוג לשוחרי שירה –מידע נוסף ושירים נוספים של רומי 

  

  *זו האהבה; ראה
  לזמןלאה ג: תרגמה מערבית

  ְּביֹום ֶׁשּבֹו ָאמּות 
  ַּתֲעבֹר ַהְלָוָיִתי 

  ל ִּכי ִלִּביֲאָבל ַעל ַּדְעְּתָך ַאל ַּתעַ 
  ַעל ֶאֶרץ ִיָּוֵתר 

  ַאל ְּתַבֵּקׁש ֶחְמָלה ַעל ִנְׁשָמִתי , ַאל ָנא ִּתְבֶּכה ָעַלי
  !ֲאבֹוי ַּכָּמה נֹוָרא: ְּבָאְמְרךָ 

  ַהַּצַער ֲאֶׁשר הּוא ַהּנֹוָרא - אֹו ָאז ִּתּפֹל ְּבַמְלּכֶֹדת ַהָּׂשָטן
  ָמה ַרב ַהָּיגֹון: ַאל ְּתקֹוֵנן ֲעֵלי ִקְבִרי ְּבָאְמְרךָ 

  הּוא ָהַלְך ֵמִאָּתנּו
  ֲהֵרי ֲעבּוִרי ֶזהּו ְזַמן ַהִּמְפָּגׁש ַהַּמְרִנין

  ְּכֶׁשִּיְטְמנּוִני ְּבִקְבִרי" ֱהֵיה ָׁשלֹום"ַאל ָנא ּתֹאַמר 
  ,ְלַרֲחֵמי ָהַעדֲהֵרי ֵאינֹו ֶאָּלא ָמָסְך 

  !ֲעִלָּיהַאָּתה ֲאֶׁשר ַּבְּיִריָדה ָחִזיָת ְצֵפה ַעָּתה ּבַ 
  ?ְוִכי ְׁשִקיָעה ִהיא ַסָּכָנה ַלֶּׁשֶמׁש ְוַלְּלָבָנה

  ַלֲאִמּתֹו ִהָּנּה ְזִריָחה, ְׁשִקיָעה ִהיא ַמְרִאית ַעִין
  ַאְך ֶּבֱאֶמת ִהָּנם ֵחרּות, ַהַּתְכִריִכים ֵהם ֶּכֶלא

  ?ְרעֹון ָנַפל ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ְולֹא ָנַבט ָּבּהֵאיֶזה זֵ 
  ?עּודֹו ֶׁשל ָהָאָדם ִלְהיֹות ֵזְרעֹוןַמּדּוַע ְּתַפְקֵּפק ִאם ֵּכן ְּביֵ 

  ?ְוֵאיֶזה ְּדִלי הֹוִפיַע ְּבלֹא ְלִהְתַמֵּלא ִמִּמְקֵוה ַהַּמִים
  ְסכֹר ָּכֵעת ֶאת ִּפיָך ּוְפַתח אֹותֹו ֵׁשִנית ָּבעֹוָלם ַההּוא

  ְלַמַען ִיְהֶיה ְלִמְזמֹוֶריךָ 
  .קֹול ֵמֵאין ָמקֹום

  

, רומי- בהגותו של אל יבשיר משתקף במרומז הצביון הפנתיאיסט: הערת המתרגמת*
  .המובעות ברבות מאמרותיו, וכן משהו מתפיסות גלגול הנשמות ונצחיות הנפש

  

  * משירי האהבה

  לאה גלזמן: תרגום מערבית

  ַהְרֵאִני ֶאת ָּפֶניךָ 
  ַחֵּנן ֲאִני ֶאל ַהְּפָרִחים ְוַהַּגִּניםִמְת 

  ְּפׂשֹק ֶאת ִׂשְפתֹוֶתיךָ 
  ְמַבֵּקׁש ָאנִֹכי ֶאת ַטַעם ַהְּדַבׁש

  ְּבבֹואֹו ֵמֵעֶבר ָלֲעָנִנים
  ָּכֵמַּה ֲאִני ֶאל ָּפֶניָך ַהּזֹוְרִחים

  :ַאְך ֵהד קֹוְלָך אֹוֵמר
  "ַהְׁשִאיֵרִני ְלַבד"

  ַאַחת ּוָך ְולקֹולְ עֹוֵרג ֲאִני ִלְׁשמַֹע ֶאת 
  "ַהְׁשִאיֵרִני ְלַבד"

  ִנְׁשָּבע ֲאִני ִּכי זֹו ָהִעיר ִהיא ֶּכֶלא ִּבְלָעֶדיךָ 
  ְוִכי ָנכֹון ֲאִני ָלמּות ְלַמַען ֵצאת ִמֶּמָּנה 

http://www.saritpoetry.co.il/rumi.html
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  .ּתֹוֶעה ְּבעֶֹצם ֶעְרָּגִתי ֶּבָהִרים ּוַבִּמְדָּבִרּיֹות
  ִנְלֵאיִתי ִמן ַהְּיִדיִדים ַהֲחלּוִׁשים

  ַהַּצְיָתִנים ִמן ָהֵרִעים
  ִהֵּנה ָאמּות ְּכֵדי ָלֶלֶכת ִעם ָהַאִּמיִצים

  קְוָאנִֹכי ׁשֹוֵמַע ְּבעֹוִדי ֶנְחנָ 
  ִכי ָּכנּועַ קֹולֹות טֹוְרֵדי ָמנֹוַח ּובְ 

  ִנְכָסף ֲאִני ֶאל מּוִסיָקה ִנְׂשֶּגֶבת ְוֶאל
  ִמְׁשֵּתי ֵיינֹות ּוְמחֹולֹות ֶׁשל ִׁשָּגיֹון

  ְּגִביַע ַהַּמְׁשֶקה ְּבָיד ַאַחת ֶאָּׂשא ֶאת
  ְוָיד ְׁשִנָּיה ְּבַתְלַּתֶּליָך ְמַׂשֶחֶקת

  ָּכְך ְּתחֹוֵלל ְּבחּוג ַּגְלַּגל ָהְרִקיִעים-ַאַחר
  זֹאת ֵהן ֶאְׁשּתֹוֵקקלָ 

  ָיכֹל אּוַכל ָלִׁשיר ָיֶפה יֹוֵתר ִמָּכל ָזִמיר 
  אּוָלם ְּבֶׁשל ְׁשִרירּות רּוחֹות ָהִעיר ַהּזֹאת

  ְפתֹוַתיֶאְחּתֹם ֶאת ִׂש 
  ְּבעֹוד ַהֵּלב ּבֹוֶכה

  ֵהן ַאְך ֶאְתמֹול ֵהִאיר ַהֶּגֶבר ֶהָחָכם
  ְּבָפָנסֹו ֶאת אֹור ַהּיֹום

  :ְלַמַען ּתּור ְסִביבֹות ָהִעיר ְוהּוא אֹוֵמר
  ָמַאְסִּתי ְּבָכל אֹוָתן ַחּיֹות ּוְבֵהמֹות 

  ִאיׁש ֶׁשל ֱאֶמת ִּבַּקְׁשִּתי 
  נּוֵהן ִחַּפְׂשנּוהּו ְּכָבר ֻּכּלָ 

  ְוִאיׁש ֶטֶרם ִּגָּלה
  ָאֵכן ָנכֹון ַאְך הּוא ָעָנה: ָאְמרּו

  ֲאָבל ֲאִני לֹא ֶאְחַּדל ִמְּלהֹוִסיף ּוְלַחֵּפׂש
  .ֶאת ֶזה ֶׁשֵּמעֹודֹו לֹא ִנְמָצא

  
  
דמותו של מורו , כנראה, רומי היא- הדמות אליה מתייחס אל: הערת המתרגמת*

המיסטית  אהבת האליו אמורה להיות בבואה של שאהבתו אל, ייזִ רִ ּבְ ס ּתַ ְמ י ׁשַ פִ הסּו
 ").ַמַחָּבה("
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  אהוד פדרמן

  צייר בכף רגלו
  ָרץ ָיֵחף ִּבְׂשַפת ַהָּים 

  ָעמּוס ֲחָפִצים ְמֻיָּתִרים 
  ַמְגֵנט ְרָגׁשֹות ְׁשִליִלִּיים 

  ֻמְׁשֶרה ֻמְגַלת ְׁשִתיקֹות   
  ִמְתַּכְדְררֹות  ִמִּלים , ּבֹוֵרחַ 

  ֹו ַּבְוִריִדים ְצֻהּבֹות זֹו ַלּז
  ָּבָרקֹות ּבֹוֲעטֹות 

  .  ְמַחְּפׂשֹות ִלְקרַֹע ָחָרךְ 
  ּדֹוֵרְך ַעל ִׁשְבֵרי ְצָּדִפים 

  ֶנְחָּתךְ , אֹוֵהב ֶאת ְצָוָחָתם
  ִׂשְפֵתי עֹור ְקרּועֹות 

  ִקְרטּוַע , ִמְכחֹול ָקטּועַ 
  ְמֵלַחת חֹול           
  .ֲאֻדִּמיםֲעֵקבֹות            

  
  
  

  גבדרך ע
  ֵהִביאּו ַצֲעצּועַ 
  ָמַעד ַּבּנֹוף  ,ָּבַרח ַלְסָפִרים

  ּבֹא, ָטַבע ַּבִּמְסָּפִרים
  , ָקְרָאה לֹו ְׁשִקיָעה ַאַחת
  ְמֻלָּטף ֶאְצְּבעֹות ַאָּצה  

  ִנְסַחף ַאֲחֶריָה ֵמחֹוף ַהָּנִכים
  

  ִחְּפׂשּו ֶאת ָהִאָּׁשה ָהַאֶחֶרת 
  ֶּדֶרְך ָעָגב  ,ָאְמרּו ַּדְרּכֹו

  ַּבַמֲעָמִקים   הּוְמָצאּו
   ַּפְתָיִנית ָלכּוד ִעם ֵפַית ַּפִיט

   ְּבֶרֶׁשת ַמְלָמָלה ַּפְטְּפָטִנית
  

  ֲעצּובֹות ַהְּצָדפֹות ִּבְׂשָערֹו 
  ְּבִכיָסיו ֲעגּונֹות ָהֲאָבִנים

  .לֹא יֹוְדעֹות  ְלַהִּציפֹו
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  רוחה שפירא

  ר                                יות
   ְלךָ  ׁשֹוֶמֶרת ֲאִני יםָׁשנִ  ִמָּׁשלֹׁש
  ְוֶאת ָנהבָ ּלְ הַ  ַהּגּוִפָּיה ֶאת ָּבָארֹון

  .ֶׁשָאַהְבּתָ  ַהְּטִריקֹו ינֵ ֹוּתְח ּתַ 
  

   ַהּגּוִפָּיה ֶאת ָלַבְׁשִּתי ַהֶּזה ַהַחם ַּבַּלְיָלה
  ֶׁשַאְמִׁשיךְ  ּוָבטּוחַ  ָסמּוךְ  ֶׁשַאָּתה ְוִהְרַּגְׁשִּתי
  .ְחּתֹוִניםַהּתַ  ְוֶאת אֹוָתּה ְלךָ  ִלְׁשמֹר

  
  ׁשּקֵ בַ ִּכְמ  ִּבי נֹוֵגעַ  ַאָּתה
   ְוַחי ָאהּוב ִאִּתי ִלְהיֹות
  .ָּבֶעְליֹוִנים ְוָׁשם ַּבַּתְחּתֹוִנים ָּכאן

  

  
  

  טבע דומם, ערב שבת

  ֻׁשְלָחן ְמנֹוַרת, ַהְּקַטָּנה ָהֲארֹוִנית ַעל
    ָלָבן ֶטֶלפֹון, ָרָחב ִעּגּול ְמִאיָרה

  
   הּמָ תֻ ּכְ  ַמָּפה ַהַּסָּפה ַעל
  ָּבּה ָׁשזּור ָזָהב ְוחּוט ֲאֻדִּמים הָ יתֶ צֹוקְ 
  ַהַּלְיָלה ֵאַלי ִמְתַקֵּׁשר לֹא ֶאָחד ַאף
  

  "ִחּפּוִׁשיֹות ׁשֹוְמִעים" – ְמַנֵּגן ָהַרְדיֹו
Love is real… – ָׁשר ןנֹולֶ  ֹון'ג  

   ְמַעט עֹוד, ֶעֶרב ְמַעט עֹוד
  

  
  

מגיל צעיר . וחברת קיבוץ עינת] ההיסטורית[לושה בת קיבוץ גבעת הש ,1940ילידת  ,רוחה שפירא
. ספר לאור הוציאל כוונהמתוך , גם בסדנאות לשירה,עוסקת בכתיבה 2000משנת . כותבת ומציירת

  . פנסיונרית ומנהלת את ארכיון קיבוץ עינתכיום . 2004בשנת  ההצורך גבר מאז שהתאלמנת
  .נכדים 8- בנים וסבתא ל 5- אם ל
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  שונות

  
 בעריכת דורי מנור!" הו"ם לכתב העת שלוש שני

  ערב שירה ומוזיקה בתאטרון תמונע
   

שנסֹונים צרפתיים בתרגום ושירים פרי עטו , ישיר שירי משוררים שהלחין ערן צור
על הלחנת שירי משוררים , על הקשר בין רוק ושירה נסים קלדרון 'פרופוישוחח עם 

  .21-היוצר והמשורר במאה ה- בישראל ועל דמויות הזמר
   .בשירי לאה גולדברג בלחנים חדשים יעל נחשון

יקראו מתוך דורי מנור ו ְּפתאח) ֶּפטיה(פיוטר , ננו שבתאי, סיון בסקיןהמשוררים 
  ". הו"ששת גיליונות 

  משה סקאל: מנחה
  , אביב- תל 8שונצינו ' רח, תאטרון תמונע

  21:45, במרץ 15ש "מוצ
  ₪ 25: כניסה

  
  

מברכת את כתב " עיין ערך שירה"מערכת 
  שנים להיווסדו 3במלאות " הו"העת 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  המדור לחיפוש שירים
  

כדי ...) אז גם אני...כי יש הפונים בבקשות ושאלות, ראיתי(אבקש לנצל הזדמנות זו 
מקראות "בספרי ) ראשית שנות השבעים(הוא הופיע בזמנו  ;לנסות ולמצוא שיר

  :ונותושורותיו הראש', או ב' לכיתות א" ישראל
  מחוג מחוגה"     

  יושבים בעוגה      
  שבעה זקנים      
  ..."שבעה חכמים      

 באותיות  "משחקים"שהזקנים , הגם שזכור לי, פה- את ההמשך איני זוכר בעל
  .משנים אותיות בהוספת קויםו

  .יהיה נחמד מאוד לפגוש בו בשנית
   

   ,תודה רבה—ושוב    
   

  עמית         
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  קוראים כותבים

  
  

  שרית שלום
אני מתפעל כל פעם מחדש מהמצגות הנהדרות ומההשקעה האדירה שאת משקיעה 

בעבר שלחתי לך חומר וסיפורים בנושא מראות וגם הזמנתי , אתר מקסים מאד
אני שוב , ולס והבטחת לבוא לכשיזדמן לך'אותך למוזיאון בית המורשת הדרוזית בג
ש על ההשקעה "י מגיע לך צללדעת .מזמין אותך אלינו לבית המורשת הדרוזית

וההתמדה והכשרון והתרומה האדירה ובמיוחד לבני הנוער שהחלו להתרחק 
את עושה , אס.אם . אטים והאס'מהשירה ומהספרות ולהתקרב יותר לחדרי הצ

  .קבלי את הערכתי ותודתי, מלאכת קודש
  .אני מעוניין להיות מנוי בחוג אוהבי ושוחרי השירה

  .תודה מקרב לב
 ולס'ג-ר עמותת בית המורשת הדרוזית"יו -סעיד נבואני

 
  
  
  
  

 ,לשרית שץ שלום רב
מהמסות שלו " הארץ"אשר הכרנו מעל דפי עתון , יורם ברונובסקי, אכן היה אחד

  .והעיונים המעמיקים בכל אשר נגע ודן
  .אם מקוצר ראות ואם בהעדר תשומת לב, אני לא הכרתי את תרגומיו

  איש הרנסנס היודע את השפות  זוהי גדולת !!לתרגם מהשפה היונית, כך
לא מוכר ולא ... והמשורר קאוואפיס עצמו !!!לעמקן ומכיר וספוג בתרבויות עצמן

  !!!ותיוומה יפות מיל, מוקים רגשותיומה ע, מה גדולים הם שיריו....ידוע לי אף הוא
ך בעולם הול המעניקה רגעי אושר ויופי - תודה לכל העוסקים במלאכת קודש זו 

  !!!ומתנוול
  

      חנן רפפורט, שלך
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