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דבר העורכת
למרות חג הפורים ההולך וקרב אלינו ,עומד גיליון זה דווקא בסימן ביכורים .יוצרים
רבים נחשפים בו לראשונה וזאת סיבה טובה מאוד להרבות בשמחה.
אני מודה מעל דפי כתב העת באופן אישי לכל אותם מנויים רבים ששלחו מכתבי
תגובה ותודה על המצגת משירי קוואפיס ,תודה וברוכים הבאים גם למצטרפים
החדשים.
אני מזמינה שוב יוצרים בתחום האמנות הויזואלית ,לשלוח אלינו מיצירותיהם ,על
מנת שנוכל לשלבם בכתב העת.
אני שולחת מכאן ברכות חמות ויישר כֹח בשמי ובשם מערכת "עיין ערך שירה",
למשורר טוביה ריבנר על זכיתו בפרס ישראל ראוי המשורר טוביה ריבנר לפרס,
וראויים כולנו לשיריו המופלאים.
ברכות חמות למשורר ולמתרגם רמי סערי ,על ספר שיריו החדש שיצא לאור
"טבעות השנים" .תודנו שלוחה לו על תרומתו הגדולה לכתב העת "עיין ערך שירה",
מיום היווסדו.
ומה בגיליון זה?
מילים לזכרו של סופר ,משורר ,מתרגם ועורך ,אהרֹן אמיר ,שנפטר לפני כשבוע.
מצורף גם אחד משיריו.
הפרק האחרון בסדרת "חמישה פרקים ביסודות השירה" מאת לאה גולדברג.
לכבוד פורים :מאמר של יוסי גמזו על "שירי המגילה" מאת איציק מאנגר .מאמר
מעניין על שירת ה"גלוסה" והיכרות קרובה יותר עם סוגה שירית זו ,ראיון עם פרופ'
עוזי שביט על יצירתו האלמותית של נתן אלתרמן" ,שמחת עניים".
רוּמי ותרגום שני שירים חדשים שלו.
במדור "עיין ערך תרגום" ,על המשורר הסוּפי ִ
מאחלת לכולם קריאה מהנה וחג פורים שמח.
שרית
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טוביה ריבנר

יום שהושלך בו הלובן המופלא
יוֹם ֶשׁ ֻה ְשׁ ַל ְך בּוֹ ַהלּ ֶֹבן ַה ֻמּ ְפ ָלא
ְבּ ִלי ָכּל ֲה ָכנָהִ ,פּ ְתאוֹםַ ,הלּ ֶֹבן ַה ֻמּ ְפ ָלא
וּמ ָתּ ְך
שׁוּליוֶ ,שׁ ֶמשׁ צוֹנֵן ֻ
חוֹרי ֶה ָענָןְ ,בּ ָ
ֵמ ֲא ֵ
ָמקוֹר ֶשׁל ִצפּוֹר ָנגַע ִבּ ְשׂ ָפ ַתי
אטא ֶאת ְמ ַתי
ַהלּ ֶֹבן ַה ֻמּ ְפ ָלא ְמ ַט ֵ
אוּלי זֶה ָהיָה ְבּ ֶח ֶדר
זֶה ָהיָה ַבּ ָשּׂ ֶדה ֶה ָחרוּשַׁ ,
ָלה ִעם סוּס .זֶה ָהיָה ֵבּין ַדּ ָפּיו ֶשׁל ֵס ֶפר
זֶה ָהיָה ַעל ֲעג ָ
ַ
וּפנַי ְבּ ַכף
אוּלי לֹא ָהיָה ֶא ָלּא ֵא ֶפר ָכּסוּף ָ
ָד ְך ַה ַקּ ָלּה ַבּלּ ֶֹבן ַה ֻמּ ְפ ָלא
יֵ
אַחר
ָה ֲאוִ יר לֹא ֵה ִשׁיב ֵאשׁ ,הוּא ִה ְק ִשׁיב ְל ָד ָבר ֵ
ַכּלּ ֶֹבן ַה ֻמּ ְפ ָלא ֶשׁ ִלּ ְפנֵי ַה ְסּ ָע ָרה
נוֹשׁר
יע ֵ
ָשׁ ָעה ֶשׁ ָה ָר ִק ַ
דּוֹהר
ַהסּוּס ָדּ ַהר אוֹ ֵ
ֶלד ָצ ַעק ִמ ִשּׂ ְמ ָחה
ַהיּ ֶ
ַה ֵסּ ֶפר ִנ ְשׁ ַמט ֵמ ַהיָּד
הוֹ ַהלּ ֶֹבן ַה ֻמּ ְפ ָלא
ַע ְכ ָשׁוִ ,פּ ְתאוֹםַ ,בּכֹּל ַהלּ ֶֹבן ַה ֻמּ ְפ ָלא

השתנויות
יך ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִמזְ ַדּ ֶוּגֶת ִעם ָענָן!
ֵא ְ
רוּח ְמ ַשׁנָּה צוּרוֹת ֵע ִצים!
יך ָה ַ
ֵא ְ
ֶשׁם ָבּ ֲאוִ יר!
יח גּ ֶ
ֵר ַ
הוָֹ ,כּל ַה ִשּׂ ְמ ָחה ַהזֹּאת!
אַח ֵרי.
גַּם ֲ
למצגת שיריו של טוביה ריבנר
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רמי סערי

במעון לנשים מוכות
יִ ְהיוּ עוֹד ,יִ ְהיוּ ֲא ֵח ִרים.
אָמ ְר ִתּי ָל ְך,
ַכּ ָמּה ְפּ ָע ִמים ַ
וְ ַכ ָמּה ְפּ ָע ִמים עוֹד א ַֹמר?
יֵשׁ ִמ ְלּ ַבדּוֹ יְ ָל ִדים וְ ֵע ִצים,
וּשׁ ֵכ ִנים.
יציםֲ ,ח ֵברוֹת ְ
ְפּ ָר ִחיםֲ ,ע ִצ ִ
שׁוּבה וְ יֵשׁ ַבּיִ ת,
בוֹדה ֲח ָ
יֵשׁ ֲע ָ
וְ ִאם ֵאין ֲע ַד ִיןָ ,היֹה יִ ְהיוּ.
יע,
וּמ ֶות ַמ ְר ִגּ ַ
טוֹבה ָ
יֵשׁ ֶשׁ ֶמשׁ ָ
אַתּ ֵמ ָתה ִאתּוֹ יוֹם יוֹם,
לֹא ְכּמוֹ זֶה ֶשׁ ְ
יֵשׁ ֲחלוֹם ,יֵשׁ ִתּ ְקוָה ,יֵשׁ ח ֶֹפשׁ וְ נ ֶֹפשׁ,
וְ ִאם ֵאין ָל ְך ְבּ ֵר ָרה  -גַּם גְּ ָב ִרים ֲא ֵח ִרים.
אַמּץ ְל ִל ֵבּ ְך
תּוּכ ִלי ְל ֵ
ִאם לֹא ְ
שׁוּם ָדּ ָבר ְפּ ָרט ְלזִ ְכרוֹ,
זִ ְכ ִרי ֶשׁלֹּא ָהיָה ָל ְך טוֹב.
ֶח ְפּצוּ ָבּ ְך ,
ְכּ ָל ִבים ַר ִבּים י ְ
לוֹמר,
ֲא ָבל ַמה ְכּ ָבר ִנ ְשׁאָר ִלי ַ
ְכּ ֶשׁ ִבּ ְמקוֹם ִל ְהיוֹת ַבּ ֲע ַלת ֶכּ ֶלב,
יפה ֶשׁיִּ ְהיֶה ָל ְך ַבּ ַעל ֶכּ ֶלב?
אַתּ ַמ ֲע ִד ָ
ְ
נוֹהג ָבּ ְך ָכּ ְך.
ֶכּ ֶלב לֹא ָהיָה ֵ

נוף
לֹא טוֹב ָעשׂוּ ֶשׁ ָכּ ָכה ִכּ ְסּחוּ ָל ֶכם
פוּפים
ֶאת ֶה ָח ֵצר .גִּ ְד ֵמי ָה ֵע ִצים ַה ְשּׁ ִ
ְמ ַב ְצ ְבּ ִצים ִמן ָה ֲא ָד ָמה ַה ַלּ ָחה
ְכּמוֹ ַר ְג ַליִ ם ְכּרוּתוֹת,
אַתּם,
אוֹמ ִרים ָדּ ָבר .וְ ֶ
ֵאינָם ְ
יוֹתר ֵמ ֵע ֶשׂבִ ,מ ֵמּי ְתּהוֹם,
ְשׁ ָפ ִלים עוֹד ֵ
דּוֹר ִכים ַעל ְק ֵצה ַה ְשּׁ ִביל,
ְ
וְ ֵאין ָל ֶכם ַמה לּוֹ ַמר.
מתוך" :טבעות השנים" ,הוצאת "הקיבוץ המאוחד"2008 ,

"טבעות השנים" ,ספר שיריו השביעי של הבלשן והמשורר רמי סערי )יליד פתח
תקווה ,(1963 ,הוא נדבך מעולה ביצירת אחד המשוררים העברים המרתקים
והחידתיים ביותר בימינו .סערי הוא אדם המחלק את חייו בין הארץ לבין ארצות
רבות בחו"ל – ביניהן יוון ,ספרד ,פורטוגל ,אלבניה ,פינלנד וארגנטינה – ויוצר
שפועלו כמתרגם וכעורך מעשיר את הקוראים הישראלים בשפע ספרים ומעניק
לשירתו היבטים מסקרנים ,פנים נוספות ועומק רגשי.
ב"טבעות השנים" פורש המשורר בפני קוראיו קשת רחבה של עניינים מגוונים,
השונים מאוד אלה מאלה ,אך קרובים כולם ללבו .אחד העניינים הבולטים בשירי
הקובץ הוא שיבת המשורר אל אהבה הומוסקסואלית ישנה וכאובה ,שכמעט שמה
קץ לחיי יוצרה ושליוותה את כתיבתו ואת תרגומיו למן ספר שיריו השלישי" ,מסלול
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הכאב הנועז" ,ואילך .עניין נוסף המובא בספר בהרחבה הוא מפגש המשורר עם
העולם האקדמי .מפגש זה נתפש אומנם בחלקו כמעניין ומועיל ,אולם בעיקרו זהו
גם מפגש עקר ומעקר עם סביבה מחניקה ,שקשרי העבודה ויחסי האנוש בה
מבוססים על ניצול ,נבזיות ,קטנוניות וצרות עין .בין ההשלכות המצערות של
תנאים אלה ניתן למנות את התסכול האישי ,את נטישת המחקר ואת בריחת
המוחות.
שירת רמי סערי דנה כבר באחדים מספריו הקודמים במצב החברה ובמעמד
מנוצליה .מבחינה זו "טבעות השנים" אינו חריג ,אף שמכלולו עוסק גם בעניינים
רגישים שסערי לא הרבה לטפל בהם קודם לכן .דוגמות מובהקות לעיסוק מעין זה
הן שיריו המתייחסים לנשים מוכות ,למורים ששכרם נשחק ושעבודתם אינה
מוערכת ,להיעלמות מדינת הרווחה או להיאלמות מצפון האדם לנוכח עוולות
המתרחשות חדשות לבקרים .שירת הספר "טבעות השנים" מתבוננת ביושר גם
בקשרי המין האנושי עם הטבע המרהיב והנכחד הסובב אותו ,ובמיוחד ביחסיו
הסבוכים עם עולם החי .כמו כן מתמקדת היצירה בהתמודדותו הכנה של המשורר
עם אופי הזמן העובר ולא שב.
מינה טואובינן
חורחה לואיס בורחס

אמנות השיר
תרגום :אריה סתיו
וּמיִ ם
ָהר ֶה ָעשׂוּי זְ ַמן ַ
ְל ַה ִבּיט ַבּנּ ָ
ַחל,
וְ ִלזְ כֹּר ֶשׁ ַה ְזּ ַמן ֵאינוֹ ֶא ָלּא נ ַ
ַחל
טוֹעים ְכּמוֹ ַהנּ ַ
ָל ַד ַעת ִכּי אָנוּ ִ
וְ ִלזְ כֹּר ִכּי ָפּנֵינוּ ָכּ ִלים ְכּמוֹ ַה ַמּיִ ם.
אַך ֲחלוֹם,
ָלחוּשׁ :יְ ִק ָ
יצה אַף ִהיא ְ
לוֹמהּ ,וְ ִלזְ כֹּר ִכּי ַה ָמּוֶת
לֹא ֲחלוֹם ֲח ָ
תוֹכנוּ ֵאינוֹ ִכּי ִאם ָמוֶת
בּוֹ נָחוּשׁ ְבּ ֵ
ֶשׁ ָבּ ַח ְרנוּ ִל ְקרֹא לוֹ ַבּ ַלּיְ ָלה ֲחלוֹם.
ְל ָה ִמיר ַבּ ֲחלוֹם ֶאת ַה ָמּוֶת ִעם ַשׁ ַחר
ירה
סוּקי ַה ִשּׁ ָ
ֵמ ֵעין ֶע ֶצב ָזהֹב ְ -כּמוֹ ְפּ ֵ
ירה
נוּעה וְ ִנ ְצ ִחיתַ ,תּ ְחזֹר ַה ִשּׁ ָ
ְצ ָ
בּוֹה ֶקת ִעם ַשׁ ַחר.
יחה ַה ֶ
ָתּשׁוּב ְכּמוֹ זְ ִר ָ
יֵשׁ ִעם ֶע ֶרב צוֹפוֹת ָע ֵלינוּ ֵעי ַנ ִים,
תוֹכנוּ ֵמ ִע ְמ ֵקי ַה ַמּ ְראָה,
ַמ ִבּיטוֹת ְבּ ֵ
אָמּנוּת ִהיא ִמין סוּג ָכּזֶה ֶשׁל ַמ ְראָה,
ָ
ֻלּנוּ ֵעינַיִ ם.
תּוֹכהּ ִנ ָבּטוֹת ַעל כּ ָ
ִמ ָ
ָהר
ימת ַהנּ ָ
אָמּנוּת ִהיא ֵאין ֵקץ ְכּמוֹ זְ ִר ַ
ָ
נוֹת ֶרתִ ,היא ְר ִאי ַל ָדּ ָבר.
ִהיא ָכּ ָלה וְ ֶ
ֶה ַר ְק ִליטוֹס ָט ָעהִ ,היא אוֹתוֹ ַה ָדּ ָבר
ָהר.
ימת ַהנּ ָ
אַחרְ ,כּמוֹ זְ ִר ַ
וּב ָכל זֹאת ֵ
ְ
מתוך" :שבעה שערי שירה" ,הוצאת "תמוז"2005 ,
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רון לוי
שלושה שירים

 100גרם פיסטוקים
ָתי,
יוֹסק ַה ִפּנּ ִ
בּוֹאי ִנ ָפּגֵשׁ ְליַד ַה ְקּ ְ
ִ
ַריוֹת ַליְ ט,
אַתּ ִתּ ְק ִני ִסיג ְ
ְ
יקים,
אַר ִט ִ
ַמזֵם ֵשׁמוֹת ֶשׁל ְ
ֲא ִני ֲאז ְ
אַתּ ִתּ ְס ַתּ ְכּ ִלי ֵא ַלי ְבּ ַמ ָבּט ַר ְך,
ְ
ֲא ִני ֶא ְס ַתּ ֵכּל ָל ְך ַבּ ַמּ ְחשׂוֹף,
ֻמּ ֶשׁת,
אַתּ ְמנ ֶ
ָד ְע ִתּי ְ
יַ
ַפ ִרידוּ ֵבּינֵינוּ ַה ַלּיְ ָלה,
יסטוּק לֹא י ְ
ְ 100גּ ַרם ִפ ְ
ְבּ ִל ִבּי ָע ְב ָרה ַמ ְח ָשׁ ָבה,
נוֹע,
ַה ְלוַאי וְ ָהיָה ִלי ַק ְט ַ
חוֹרי,
גּוּפהּ ֵמ ֲא ַ
ִבּ ְכ ֵדי ֶשׁ ִהיא ִתּ ְקשֹׁר ֶאת ָ
יה ִנ ְצ ָמדוֹת ֵא ַלי,
מוֹת ָ
אַר ִגּישׁ ֶאת ִפּ ְט ֶ
ְכּ ֵדי ֶשׁ ְ
גּוּפהּ ִמ ְת ַכּ ְנּ ִסים
מּוּרי ָ
אַר ִגּישׁ ֶאת ִק ֵ
ֶשׁ ְ
ֵמרֹב קֹר ְל ֶע ְב ִרי,
גּוּפהּ,
אַנחוֹת ָ
אַר ִגּישׁ ֶאת ְ
ְכּ ֵדי ֶשׁ ְ
יה,
נוֹע ֶשׁ ֵבּין ַר ְג ֶל ָ
ַמ ְר ִעידוֹת ַה ָמּ ַ
רוֹצה ֶשׁ ִנּ ְת ַח ֵלּק ַעל ֵאיזֶה ֶכּ ֶתם ֶשׁ ֶמן,
יוֹד ַע ֶשׁ ִהיא ָ
ֲא ִני ֵ
ַרק ִבּ ְכ ֵדי ֶשׁ ִנּ ְשׁ ַכּב ְמ ֻח ָבּ ִקים ְמ ַד ְמּ ִמים ַעל ַה ְכּ ִבישׁ,
יסטוּק.
יבנוּ ְמפוּז ִָרים ְ 100גּ ַרם ִפ ְ
וּמ ְסּ ִב ֵ
ִ

בבושקה

)קייט בוש סקסית להחריד(

יה,
רוֹת ָ
שׁוֹטט ְבּ ִכ ְכּ ֶ
ֶה ְח ַל ְט ִתּי ְל ֵ
תּוֹרי ְבּ ִא ָשּׁה,
וּמ ְס ִ
ָפה ִ
זֶהוּ ַה ַצּד ֲה ִכי י ֶ
אַח ֶרת,
יך ִא ָשּׁה ִנ ְפ ַתּ ַחת ָתּ ִמיד ְל ִא ָשּׁה ֶ
ֵא ְ
רוּסית,
ֻבּה ִ
ְכּמוֹ בּ ָ
יּוּתהּ,
ישׁ ָ
ְמ ַק ֶלּ ֶפת עוֹד וְ עוֹד ר ֶֹבד ֵמ ִא ִ
יּוּתהּ וְ י ְָפיָהּ,
ָשׁ ָ
ִמנּ ִ
מוּל ָך,
קוּפה ְ
עוֹמ ֶדת זְ ָ
ַעד ֶשׁ ִהיא ֶ
מּוֹס ְק ָב ִאית.
זוֹהי וֶנוּס ַה ְ
ִ
רון לוי ,בן  25מגבעתיים .כותב מגיל
צעיר.

על ספסל קראתי או כתבתי
יוֹשׁב ַעל ַס ְפ ָסל ָק ָצר,
אַתּה ֵ
ָ
ֵס ֶפר ֻמנָּח ְכּ ַמ ִפּית ַעל ַרגְ ֶלי ָך,
ֶא ְצ ַבּע ְמ ַט ֶפּ ֶסת ַמ ְע ָלה ְכּמוֹ ְבּ ִמ ְב ַחן ִשׁ ְכרוּת ,
ָחה ְל ֶרגַע ַעל ָלשׁוֹן,
נָ
נוּפת ַמ ֲע ַבר ַדּף,
ַחת ַמ ָטּה וְ ִנ ְס ֶפּגֶת ַבּ ְנּיָר ִעם ְתּ ַ
צוֹנ ַ
אוֹתן ְפּ ֻעלּוֹת חוֹזְ רוֹת שׁוּב,
ָ
אָדם ָח ָדשׁ ֶשׁ ִנּ ַשּׁ ְק ָתּ,
ַט ֲעמוֹ ֶשׁל ֵס ֶפר ְכּמוֹ ַט ֲעמוֹ ֶשׁל ָ
צוּרה ֶשׁל ֶט ְק ְסט,
קוֹראוֹתַ ,מ ְפ ִשׁיטוֹת ָ
ָה ֵעינַיִ ם ְ
יכה ְל ִמ ָלּה,
בּוֹחנוֹת ְמ ִשׁ ָ
ֲ
יכה,
וְ ַהיָּד ַמ ְמ ִשׁ ָ
ַעד תֹּם ַה ֵסּ ֶפר,
יקה
אַח ֵרי ְנ ִשׁ ָ
ֶע ָצמוֹת ְכּמוֹ ֲ
וְ ָה ֵעינַיִ ם נ ֱ
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אהרון אמיר ,משורר ,מתרגם ,עורך וממייסדי תנועת "הכנענים" הלך לעולמו .בן 85
היה במותו.
אהרֹן אמיר
להלך עם שיר ]מדריך מעשי[
איך ֵ
אַפ ָסר,
ְכּמוֹ ְבּ ִלי ֵמ ִשׂיםָ ,ל ִשׂים ָע ָליו ְ
ֶבת,
ִל ְלטֹף ַר ֲע ָמתוֹ ְבּמוֹ ַכּף עוֹג ֶ
ַל ְחגֹּר ָע ָליו ַבּ ָלּאט ְכּ ִליל ִר ְת ַמת ַפּ ְר ַפּר,
ֶבת.
קוּרים ְבּיָד ֻמ ְגנ ֶ
אָסרוֹ ִליצוּלִ -
וּל ְ
ְ
יט ְת ָך:
ָה ְלאָה ֵהן ַהכֹּל ִבּ ְשׁ ִל ָ
ִמ ָכּאן ו ָ
מוֹשׁכוֹת וָשׁוֹט,
ֵתּן ְבּ ִפיו ַה ֶמּ ֶתגָ ,הנֵד ְ
וְ הוּא יִ ָשּׂא ַר ְג ָליוֵ ,מ ִריץ ֶאת ֶע ְג ָל ְת ָך –
ַבּשׁוֹת.
ַמּא ַהיּ ָ
יצ ָך ַה ֶדּ ֶר ְך ,גּ ֵ
ַל ְק ִפּ ְ
ְכּ ֶבן-ח ִֹרין יִ ְד ַהרִ ,כּ ְלמוּדִ -מ ְד ָבּר יִ ְדלֹק,
ֵעת ִק ְצפּוֹ ָילֹק,
ְשׁכוּרֶ -מ ְר ָחב יִ ְצ ַהל ,ז ַ
רוּצתוֹ.
אַתּה ַמ ֵתּן ְמ ָ
ַעד ִכּי ַתּ ְשׂ ִכּיל ָ
ַח ָדּיו ַעל ָע ְמ ְדּ ֶכם ַבּ ַכּר,
ָכּ ְך ִתּ ְק ְפּאוּ י ְ
ִמ ְק ַשׁת ָבּ ָשׂר ֶא ָחד ְבּ ֵלב יְ קוּם ֻמ ְד ָבּר:
יצתוֹ.
חוֹזֶה ִעם ָחזוּתוָֹ ,כּ ִאישׁ ְמ ִל ָ

•
•

טבריה ,יוני 1992
מתוך הקובץ "מטה אהרֹן" ]שירים [1991-1996
יצ ָך – להקפיצך
ַל ְק ִפּ ְ
ְשׁכוּרֶ -מ ְר ָחב – ִשׁכּוֹרֶ -מ ְר ָחב

דומה שאין דוגמה טובה משיר ארס-פואטי זה כדי ללמוד ולוּ מעט על שירתו של
אהרֹן אמיר ז"ל ,שנפסקה לא מכבר .כמו רבים מבני דורו ומבוגרים מהם התוודע
כותב שורות אלה אל מיטב ספרות העולם בזכות תרגומיו .העברית החגיגית,
המליצית של אותם ימים ,אינה עומדת אולי במבחן הזמן ,שכן שפות עוברות
מטבען שינויים וטלטלות ,קל וחומר השפה עברית שקמה לתחייה לאחר גלות
ִ
אלפיים ְשׁנוֹת .ועם זאת ,במבחן מול 'השפה הרזה' ,גדולי המתרגמים של אז  -אהרֹן
אמיר ,שמעון הלקין ואחרים – ידם על העליונה.
לאחר שנים רבות התוודעתי אליו ואל שירתו ,ולמדתי לכבד ולהוקיר אותה אף
ָעף ולשונו מושחזת .כנעני מובהק .קנאי
יותר מתרגומיו .איש נוקשה היהַ ,סר וְ ז ֵ
ולוחם חסר פשרות כמורו ורבו ,יונתן רטוש ז"ל .סופר ואיש רוח בכל רמ"ח ושס"ה.
כרבים אחרים קשה הי לי לקבל את 'כנעניותו' במובן זה שכל ִאזְ כּוּר 'יהודי' ,ולוּ דק
שבדק ,של אלוהינו ואלוהי אבות-אבותינו ,היה מוציא אותו מן הכלים .מבין אני
את רצונו למחוק את היהודי הגלותי .כך חשו רבים מבני דורי ,מעדות מזרח ומערב
גם יחד .התביישנו בגלותיות של הורינו .לכן היה קל יותר לחלק מאיתנו להגיע
להגדרה 'ילידית' אחרת של לב ונשמהִ :ע ְב ִרים .וכנוקשות ההגדרה הכנענית,
נוקשות שירתה .סלעית ,מקראית .אוהבת ארץ ֵע ֶבר בקנאת טירוף .אחוזה בלפיתת
ברזל של רוכב המאלף את סוס הפיוט – כמו בשיר ארס פואטי זה .כאהרן בשעתו,
שהיה יד ימינו ,או ליתר דיוק ,קולו-שופרו של אחיו ,משה רבנו ,כך אמיר ורטוש.
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כשמו של הקובץ ממנו לקוח שיר זה" :מטה אהרֹן" .מי ייתן וימצא את אלוהיו-
אלוהינו בעולם של ַמ ְע ָלה .יהי זִ כרו ברוך.
עודד פלד
מאמר מקיף על אהרון אמיר וראיון עמו ,באתר של אלי אשד

עודד ניב

בין המצבות והפרחים
ָה ַל ְכ ִתי ְל ַב ֵקר ֶאת ַה ֲח ֵב ִרים ֶשׁ ִלי
יק ִניק ֵבּין ַה ַמ ֵצבוֹת וְ ַה ְפּ ָר ִחים
ֵהם ָעשׂוּ ִפּ ְ
רוּח טוֹב".
אָמרוּ ִלי "וְ ָת ִביא ַמ ַצּבַ -
" ָתבוֹא"ֵ ,הם ְ
ָמים ָכּ ֵא ֶלה
יהם ְבּי ִ
ָק ֶשׁה ִלי ָלבוֹא ֲא ֵל ֶ
אוֹתי
שׁוֹא ִלים ִ
חוֹרי ָה ֵעינַיִ ם ְכּ ֶשׁ ֵהם ֲ
ָק ֶשׁה ִלי ְל ַה ִבּיט ָל ֶהם ְבּ ֵ
אַתּה ,יָא ַמ ְמזֵרִ ,ה ְצ ַל ְח ָתּ ַל ְחמוֹק
יך ָ
ַחנוּ ָכּאן" ו" ֵא ְ
" ִבּ ְשׁ ִביל ָמה ֲאנ ְ
ֵמ ַה ַכּדוּר ַההוּא
ְבּ ִבּ ְינת ְג' ֵבּיל".
יק ִניק
ָמים ָק ִשׁים ָכּ ֵא ֶלה זֶה ְכּ ָבר לֹא ִפּ ְ
ְבּי ִ
טוֹבים ֶשׁיֵשׁ ִלי
ַגם ֶשׁ ֵא ֶלה ַה ֲח ֵב ִרים ֲה ִכי ִ
ֵבּין ַה ַמ ֵצבוֹת וְ ַה ְפּ ָר ִחים.

בסוגריים
סוֹג ַריִ ם
ַה ַבּיִ ת ֶשׁ ָלּנוּ הוּא ַע ְכ ָשׁו ְבּ ְ
לוּלהְ ,מ ֻח ֶלּ ֶלת
ַמ ֵצּ ָבה ֲח ָ
עוּרים
וּמ ְר ָפּסוֹת ְפּ ִ
ִעם ַחלּוֹנוֹת ִ
ְכּ ִפיּוֹת ֶשׁ ְכּ ָפאָם ַה ָמּוֶת
ָשׁן ָה ַע ָכּ ִבישׁ
ְבּ ִמ ַטּת ַה ִתּינוֹק י ֵ
ַה ֲח ָפ ִצים ֶשׁ ָקּ ִנינוּ
ַחד
ְבּי ַ
ְמע ָֹר ִמים ַבּ ַמּ ְח ָסן
ֻמּיםֵ ,אין ָבּם ֵח ֶפץ
ֵעיר ִ
אָבק
אַחר ֶל ְכ ֵתּ ְך ָבּא ָלגוּר פֹּה ָה ָ
ְל ַ
יטים ְבּאָפֹר
וְ ָצ ַבע ֶאת ָה ָר ִה ִ
ֹאשׁנוּ
ַא ִפיר גַּם ְשׂ ַער ר ֵ
ְכּ ֶשׁיּ ֲ
עוֹל ְלנוּ.
ָבין ֶאת ֶשׁ ַ
נִ
אוּ ַלי.

ד"ר עודד ניב ,נשוי ואב לשלושה ,נולד בישראל ב ,1943-גדל בגבעתיים ,תושב רמת השרון .בעל
תואר ראשון ותואר שני בתקשורת ובמדיה חינוכית ,תואר שלישי במדעי המטפיסיקה,
מאוניברסיטאות ידועות-שם בארה"ב .בעבר עיתונאי ב"מעריב" ,עורכם של מספר ביטאונים
ארגוניים .היום בעל משרד לייעוץ תקשורתי ,שירותי כתיבה ,עריכה ,תרגום והבאה לדפוס.
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אינקוגניטו

שלושים שנה לקינה
מּוֹרה
» ָדּ ִניֵּאלָ ,דּ ִניֵּאל« ִדּ ְק ְל ָמה ְבּ ַחדּוּת ַה ָ
מּוֹרא.
אָחז ַה ָ
רוֹני כֹּה ַ
דּוּע ֵא ְינ ָך ָבּא« – ִבּ ְג ִ
» ַמ ַ
נּוֹרא.
ֶרת«ִ ,פּ ֲע ֵפּ ַע ַה ִחיל ַה ָ
רוּח ִנגּ ֶ
» ָה ַ
נּוֹרה.
» ָדּ ִניֵּאל ֲא ָד ָמהֵ «.כּן ,זֶהוּ ַה ַחיָּל ַה ָ
יבה –
בֹּאַ ,כּ ְצּ ִביֶ ,ח ֶרשׁ ִל ְרדּוֹת ִמ ְצּ ָד ַעיִ ם ֵשׂ ָ
אַחרוֹנָה ַה ְקּ ֵר ָבה.
ַרגֵּר ְלאָחוֹרֶ ,אל ְשׁ ִניָּה ְ
ְנג ְ
יּוֹנים ְנ ָמ ִשׁים ֶשׁ ָהיוּ ִל ְכ ָת ִמים,
ְנ ַפזֵּר ַל ִ
ַער ָתּ ִמים.
בֹּא ,יֵשׁ ִלי ִמ ְר ֶפּ ֶסת ,גַּשׁ ֵא ַלי נ ַ

נדודי השינה
כוּבה ַעל ֻחדּוֹ ֶשׁל ַה ַסּ ַהר
ָפּ ָר ִשׁית ְר ָ
יקה ִהיא ִל ְנדֹּד
ְלאוֹרוֹ ַעד ְמאֹד ַמ ְר ִח ָ
ַהר –
ָלהּ ַה ֶדּ ֶר ְך ַה ַלּיְ ָלה – ַה ַלּיְ ָלה ָלהּ י ַ
ָתם ֶשׁל ַבּ ְע ֵלי ֲחלוֹמוֹת.
גּוֹלה ִהיא ְשׁנ ָ
ָכּ ְך ָ
נוֹקשׁוֹת ַה ְפּ ָרסוֹת ֵבּין ַכּנְ פוֹת ַה ָשּׁ ַמיִ ם
וְ ְ
ָרים ֵמאָחוֹר
ֻכּים ִנגּ ִ
ַה ְצּ ָל ִלים ֲאר ִ
יכת ַה ַמּ ְר ַדּ ַעת ְבּר ְֹך ַהיְּ ֵר ַכיִ ם
ֲח ִכ ַ
חוֹבשׁ ִבּ ְצ ִעיפוֹ ַה ָשּׁחֹר.
ָלהּ ַה ַלּיְ ָלה ֵ
ָדהּ
ַבּת ֲחלוֹם ֶשׁל ֶא ְתמוֹל ִשׂ ְר ְט ָטה ְבּי ָ
ְכּ ַמ ָפּה ֶאת ַקוֵּי ַה ִכּסּוּף וְ ָה ֶע ֶצב
יטי ֲח ָר ָדה –
יבםֵ ,בּין ְשׁ ִב ֵ
ָכּ ְך ִתּ ְשׁ ַעט ִבּ ְנ ִת ָ
יה ַה ֶקּ ֶצף
ַה ֵטּרוּף ַבּ ַמּ ָבּטַ ,על ְשׂ ָפ ֶת ָ
ַעד ָשׁ ְת ָקה ֲא ֵפ ָלהַ ,עד ָעיְפוּ ַע ְפ ַע ַפּיִ ם.
מּוֹשׁכוֹת
וּת ַה ֵדּק ַה ְ
אָז ָה ֶר ֶסן ַתּ ִתּירְ ,
ָפ ִים,
ֻתּ ְנ ָתּהּ – ָשׁם ַתּ ְחלֹץ ַמגּ ַ
ָשׁם ָתּ ִסיר כּ ָ
ֶאת ַהזָּר ְתּ ַח ֵבּק ַבּ ְזּרוֹעוֹת ַה ָצּחוֹת.

הבטחות
שׁוֹטי ַה ְשּׁ ָר ִכים.
ִעם ֶע ֶרב ַהיָּם שׁוּב ַמ ְצ ִליף ֶאת ֵ
מוּתי ְמ ִסיטוֹת ַה ַצּ ָמּה ֶה ָע ָבה.
ֲא ִני אוֹ ְדּ ִ
שׁוֹת ִתים ַה ְפּ ָר ִחים.
ֻמּים ְ
ַבּגַּב ֶה ָחשׂוּף ֲאד ִ
» ִס ְלחוּ ִלי ַחיַּי«ָ ,ל ֲח ָשׁה ַה ְדּמוּת ְבּ ִת ְקוָה.
דּוֹנים ְל ַטיֵּל ַעל ַה ֵתּל.
יוֹצ ִאים ַח ְר ִ
ַבּבּ ֶֹקר ְ
ירים ֲא ֶשׁר לֹא יִ וּ ְָלדוּ ִנ ְמ ָח ִקים ֵמ ַהחוֹל.
ִשׁ ִ
קוּח ַבּ ְדּמוּת ְמ ַה ֵתּל.
וּפ ַ
י ִֹפי ַח ְמ ָק ִני ָ
ָפר ַה ְב ָטחוֹת.
»אַף ִאישׁ לֹא יִ זְ כֹּר« ִפּי י ְִל ַחשׁ וְ י ֵ
ֶלת ַתּ ְג ִליד ִבּ ְמ ִהירוּת ֵמ ָהעוֹר.
ְכּוִ יָּה ֶשׁל ַבּזּ ֶ
ַהחוֹל ִחישׁ יִ ְשׁ ַכּח ֶאת ַה ָדּםַ ,ה ַצּ ָמּה וְ ַה ְדּמוּת.
קוּרים ֶשׁל ח ֶֹשׁ ְך יִ ְשׂחוּ וְ יִ מּוֹגוּ ָבּאוֹר.
ִ
» ָשׁ ַכ ְח ִתּי ָל ִשׁיר« ִתּ ְל ֲח ִשׁי ִלי ְבּ ֶשׁ ֶקר ָסמוּק.
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שבתאי מג'ר

בלילה עת זמרת הינשופים
ַבּ ַלּיְ ָלה ֵעת זִ ְמ ַרת ַהיּ ְַנשׁוּ ִפים
מוּא ֶרת
נוֹשׁ ִרים ְמ ָת ֲא ִרים ִאוְ ָשׁה ֶ
ָע ִלים ְ
ַער ַעד ִל ְקצוֹת ָה ֲע ָשׂ ִבים.
ְבּז ַֹהר ְתּ ֵכ ֶלת אַ ְלמוֹ ִנית ֵמרֹאשׁ ַהיּ ַ
תּוֹך ָה ֲא ֵפ ָלה
שׁוֹר ִקים ֶאל ְ
בּוֹדים ְבּ ִדידוּת ְבּ ֵצל ַה ֶגּזַעְ .
ְשׁנַיִ ם ָשׁם ִ
סוֹר ֶרת ְמ ַפ ָתּהִ .מ ַתּ ַחת ְל ִמ ְג ַבּ ַעת ְמ ֻשׁ ֶלּ ֶשׁת
ָקה ֶ
ֲאנ ָ
אַחר ִמ ְפ ָלט .יָד ִמ ֶנּגֶד ְמ ַג ֶשּׁ ֶשׁת
ְבּ ַרק ֵעי ַנ ִים ָתּר ַ
חֹם ָשׁאוּל ְל ֶרגַע ָקטֵ .שׁמוֹת ֵבּינָם עוֹד לֹא ֶה ְח ִליפוּ
נוֹג ִעים ְבּ ִרחוּ ָקםִ .מ ָלּה ֵהם ְמ ַח ְפּ ִשׂים
וּמק ָֹר ִבים ְ
ז ִָרים ְ
מוֹתם .פּוֹנִ ים ָל ֵאל ַבּ ַצּר ָל ֶהם
ָל ֶצ ֶקת ַמ ֶשּׁהוּ ֶשׁ ֵיּ ָר ֶאה ְכּ ָ
שׁוֹת ִקים.
אַך הוּא ֵאינֶנּוּ ַבּ ָשּׁ ָעה ַהזּוֹ וְ ֵהם ְ
ְל ֶרגַע ִמזְ ַדּ ְקּ ִפיםְ .
שׁוּפים
עוֹמ ִדים ַהיּ ְַנ ִ
וּל ַמ ְע ָלה עוֹד ְ
וּל ַמ ְע ָלה ַעל ָענָף ְ
ְל ַמ ְע ָלה ַעל ָענָף ְ

הייתי שם
יתי ָשׁם
ָהיִ ִ
ָשׁם ַמ ָמּשׁ
אוֹמ ִרים
ֻלּם ְ
יכן ֶשׁכּ ָ
ֵה ָ
רוֹצים ִל ְהיוֹת
ֶשׁ ָהיוּ ְמאֹד ִ
שבתאי מג'ר ,יליד יפו .1956 ,גר בהרצליה ,נשוי ,אב
לשניים .פסיכולוג ייעוצי-תעסוקתי .מנחה
קבוצות ,יועץ בארגונים ומלמד .משלב בעבודתו
טאי צ'י וצ'י קונג ,וכתיבה והנחיית כתיבה.
בוגר הקורס הראשון של מתא"ן להכשרת כותבים
ולהנחיית קבוצות כתיבה.
שיריו פורסמו בכתבי עת ספרותיים שונים.
ספרו 'אוקטובר  -שירים בתקופת מלחמה וחלום',
יצא לאור ב 2007 -וזכה בפרס שר התרבות והמדע
לספר ביכורים.

אוֹתי
חוֹל ִמים ָשׁ ְלחוּ ִ
ַה ְ
נוֹתרוּ
וְ ְ
מוֹצא
יתי ָל ֶהם ָ
ָהיִ ִ
ִל ְב ֵע ָרה ְשׁ ֵק ָטה
אוֹתי
חוֹל ִמים ִ
ֵהם ְ
יוֹם ְבּיוֹם
ִנ ָשּׂ ִאים ַעל ַכּ ְנ ֵפי
ִדּ ְמיוֹן ' ָסהוּר'
ַשׁ ְב ִתּי
אוֹתי
ֵהם ִק ְבּלוּ ִ
וֹלד
ְבּ ַפ ֲעמוֹןְ ,בּשׁוֹק ָ
בוּע
וּב ִעתּוֹנֵי סוֹף ַה ָשּׁ ַ
ְ

מתחת לעץ
ִמ ַתּ ַחת ָל ֵעץְ ,ליַד ִקיר ַה ִבּ ְק ָתּהָ ,בּאוֹר ַהגָּלוּי
ַבּ ַמּ ָבּט ֶאל ַה ִסּ ְמ ָטהַ ,בּ ֵצּל ֶשׁ ָה ַעיִ ן רוֹאָה
יּוֹצא ִמן ַה ְשּׁכוּנָה
ֶבּ ָע ִציץ ֶה ָעגֹל ֶשׁ ֲא ִני ַמ ֲחזִ יק ְבּי ִָדיַ ,בּ ְשּׁ ִביל ַה ֵ
שׁוֹא ִלים
ַבּ ַחלּוֹנוֹת ַה ְפּעוּ ִרים ַהחוּ ָצה ֲ
הוֹלכוֹת ְלא ֶֹר ְך ַה ֶדּ ֶר ְך
ָבּ ֵעץ ַה ָשּׁעוּן ַעל ַהגַּג ַה ְמּ ֻשׁ ָפּעַ ,בּ ַמּ ְח ָשׁבוֹת ֶשׁ ְ
יּוֹצ ִאים ַה ָבּ ִאים ֶאל תּוֹכוֹ
אָבק ֶשׁ ְמּ ַק ֵבּל ֶאת ְפּנֵי ַה ְ
ָבּ ָ
ֶרתֶ ,בּ ָח ִליל ֶשׁ ְמּ ַנ ֵגּן ִמן ַה ִגּ ְב ָעהַ ,בּ ְבּ ָר ָכה ֶשׁגּוֹעוֹת ַה ְכּ ָב ִשׂים
ַבּ ִצּיּוּר ֶשׁיּ ִָדי ְמ ַציּ ֶ
יהַ ,בּ ַדּף ֶשׁ ֲא ִני ַמ ֲע ִביר
ַל ָ
ַלגּ ֶ
נּוֹצהַ ,בּ ִכּ ְר ָכּ ָרהְ ,בּג ְ
ְבּ ַע ְננֵי ַה ָ
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אנו מביאים את הפרק החמישי והאחרון בסדרת מאמריה של לאה גולדברג על יסודות השירה.
ערכנו את כל חמשת הפרקים בקובץ אחד .בכוונתנו לפרסמו בקרוב כגיליון נפרד ,אליו תתלווה
מצגת משיריה של לאה גולדברג.

לאה גולדברג

פרק ה'

חמישה פרקים ביסודות השירה
המשורר והשיר

ֶיך
אָה ְב ִתּי ֶאת יְ ִפי ֵעינ ָ
ָההָּ ,מה ַ
ֶאת ַמ ָבּ ְט ָך ַהטּוֹב וְ ַה ָתּ ִמים,
ָתּ ִמיד גַּם ַבּ ֵלּילוֹת ,גַּם ַבּ ָיּ ִמים
ֶיך.
פּוֹר ַח ְבּ ַגנּ ָ
וֹשׁן ִל ִבּי ֵ
שׁ ַ
וְ ֵעת ָתּ ִציץ ֵא ַלי ֵמ ַחלּוֹ ֶני ָך
אוֹתי ָה ֶרגֶשׁ ֶה ָח ִמים
שׁוֹטף ִ
ֵ
לוֹמוֹתי ִפּ ְתאוֹם ָק ִמים,
ַ
וְ ָכל ֲח
ֶיך.
רוֹצה ֲא ִני ִל ְכר ַֹע ְל ָפנ ָ
ָ
ָההַּ ,מה ָיּ ְקרוּ ִלי ֵאלּוּ ָה ֵעינַיִ ם
ָבּ ֶהן ִנ ְשׁ ֶק ֶפת ְתּ ֵכ ֶלת ַה ָשּׁ ַמיִ ם
ָבּ ֶהן צָפוּן ָע ְמ ָקם ֶשׁל ַה ַיּ ִמים.
זוֹרם ַכּ ַמּיִ ם,
חוֹלףַ ,ה ְזּ ַמן ֵ
ַה ְזּ ַמן ֵ
ַחנוּ ְשׁנַיִ ם
עוֹמ ִדים ֲאנ ְ
וּבתוֹכוֹ ְ
ְ
עוֹל ִמים.
ְמ ֻא ָח ִדים ָל ַעדְ ,ל ָ
מה הוא שיר זה? מי שמסב את השאלה על תכנו של השיר ,ישיב ודאי :שיר אהבה.
מי שירצה לדייק יותר בהגדרה הפורמאלית יאמר :סונטה ,שתוכנה הוא וידוי אהבה.
אכן ,סונטה היא זו ונושאה אהבה .הסונטה בנויה לפי כל הכללים הנדרשים מצורת-
שיר זו מאז המאה ה 12 -ועד ימינו :מספר שורותיה  ,14משקלה חמישה יאמבים
וחצי ,אחת עשרה הברות .דרך חריזתה הוא כך :בשני הבתים הראשונים המרובעים
חוזר אותו חרוז עצמו כך שהשורה הראשונה מתחרזת עם הרביעית .השניה עם
השלישית .בשני האחרונים – הטרצטים  -שתי השורות הראשונות נחרזות זו עם זו
והאחרונה  -השלישית  -נחרזת עם השלישית של הבית האחרון.
ֶיךָ .ח ִמיםָ -ק ִמיםֵ .עינַיִ םָ -שּׁ ַמיִ םַ .כּ ַמּיִ ם-
ָמיםַ .חלּוֹ ֶני ָךְ -ל ָפנ ָ
ֶיךַ -גנֶּי ָךָ .תּ ִמים-י ִ
הנה כךֵ :עינ ָ
עוֹל ִמים.
ָמיםְ -ל ָ
ְשׁנַיִ ם .יּ ִ
זוֹרם ַכּ ַמּיִ ם ובתוכו
ֶיךַ .ה ְזּ ַמן ֵ
פּוֹר ַח ְבּ ַגנּ ָ
שׁוֹשׁן ִל ִבּי ֵ
יש בשיר גם תמונות לשוניות כגוןַ :
עומדים אנחנו  -ובכן ,הכל כהלכה; הכל טוב ויפה ,חלק וברור ופיוטי מאוד  -אלא...
הבה ונקרא עוד פעם שיר זה.
ומקווה אני ,שאחרי קריאה שניה של הסונטה הזאת יסתבר למרבית הקוראים ,כי
לאמתו של דבר אין זה שיר כלל .כי אין זה אלא תרגיל טכני לכתיבת סונטה .כל
אדם בעל חוש ריתמי-לשוני ,בעל יכולת של חריזה ובעל אסוציאציות של קריאה
ביצירות משוררים מסוימים ,יכול לכתוב דברי חרזנות כגון אלה לתריסרים ביום
אחד ,או :כמו שאומר השוטה ב"כטוב בעיניכם" לשכספיר" :אני יכול לחרוז אותך כך
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שבוע תמים להוציא את שעות השנה והאכילה".
בשעת קריאה זו לא קשה לתאר את התקופות ,שבהן כתבו כל הצעירים המשכילים
שלא היו משוררים ,סונטות לתוך אלבום-הזיכרון של בחירת-לבם.
יש בסונטה זו ,כפי שראינו כל סימני ההיכר החיצוניים של שיר .במובן טכני היא
נענית לכל הדרישות של מה שקוראים" :ראוי לדפוס" .אבל היא ריקה מבפנים,
באנאלית מתחילתה ועד סופה ,ומשתמשת בדפוסים המוכנים מראש ,היינו :מזויפת.
ֶיך " משתמשת במילים סתמיות,
אָה ְב ִתּי ֶאת יְ ִפי ֵעינ ָ
כבר השורה הראשונהָ " :ההָּ ,מה ַ
שאפילו אחת מהן אינה מעידה על מניע מיוחד לרגש ,על משהו אינדיבידואלי
המאיר את הדברים באור חדש .אילו עמדה כאן במקום המילה "יופי" איזו מלה
זוֹרם ַכּ ַמּיִ ם" ,ההודעה
אחרת  -ייתכן והייתה יכולה להציל את השיר .הדימויים " ַה ְזּ ַמן ֵ
ָמים" ,כל אלה הם
צוֹפנוֹת ֶאת ע ֶֹמק ַהיּ ִ
שבעיניים משתקפת תכלת השמים ,והן " ְ
דברים ספרותיים נדושים ,שאינם מעוררים בנו עוד שום תגובה .וידוי אהבה האומר
"שוטף אותו הרגש החמים" משתמש ,לעצם העניין ,בביטוי שהוא לא קרירה ולא
חמימא.
ֶיך -".אחרי בדיקה
פּוֹר ַח ְבּ ַגנּ ָ
שׁוֹשׁן ִל ִבּי ֵ
ָמים ַ
והציור הלשוני " ָתּ ִמיד גַּם ַבּ ֵלּילוֹת ,גַּם ְבּי ִ
שׁוֹשׁן ִל ִבּי"?
קצרה מאוד מסתבר שהוא חסר תוכן וכי מה זה " ַ
אל-נא תעלו על דעתכם שיש כאן התאכזרות בביקורת כלפי איזה משורר עברי,
שפרסם שיר לא מוצלח .את הסונטה הזאת כתבתי אני עצמי לצורך הבירור הזה כדי
להוכיח שמי ששולט על טכניקה שירית מסוימת יכול לכתוב קילומטרים של שירים
כאלה ללא קושי .יתר על כן ,אפשר לכתוב באורח זה גם שירים טובים יותר ואני
עצמי בהתקיני את הסונטה הזאת למטרתי קלקלתי בכוונה תחילה כמה שורות
שמתוך שגרה של כתיבה יצאו מתחת לעטי טובות במקצת מאלו שניסחתי עכשיו,
פירושו של דבר ,שאפשר לכתוב גם משהו הדומה מאוד לשיר טוב  -בלי אותו המניע
העיקרי לשירה העושה אותה שירה באמת .משורר השולט במידת-מה במקצועו
יודע ,שיכול הוא לייצר חרוזים מוצלחים פחות או יותר יום-יום .משורר יודע,
שלכתוב שירה ממש יכול הוא רק לעתים רחוקות ביותר ,בתקופות חיים מסוימות
או ברגעים מסוימים ,כאשר מתגלה בו ,שלא מדעת ,אותו דבר מיוחד במינו ,אותו
מצב נפש שהוא לבדו יאה לכתיבה ,היכול לשמש לו נקודת מוצא לכתיבת שיר של
ממש .מצב נפש זה הקרוי בדרך כלל באותו שם שהשתמשו בו לרעה יתר על המידה:
"השראה" ,הריהו מין עובדה של חיי יצירה המתחמקת מכל הגדרה מדויקת ,אבל
בלעדיו אין שירה של אמת.
על המצב הזה יש לנו עדויות שונות של משוררים ומבקרים והעדויות הללו שונות
זו מזו בהרבה .מאלבראנש הצרפתי מנסה לבטא אותו בנוסחא תמציתית" :זוהי
תפילת האינטלקט ".חוששת אני ,שלא כל משורר יסכים לכך .הרגשת תפילה  -ודאי,
דבר זה ישנו בכל תהליך של יצירה .אבל המלה "אינטלקט" הולמת רק סוג מסוים
של משוררים .רבים מאוד ,דווקא באותו שלב ראשון של הולדת השיר ,מסלקים את
פעולת המוח ,עובדים עבודה אינטנסיבית באינסטינקט בלבד ,בחושים בלבד,
מפקירים את אישיותם לאותו "משהו" המוליך אותם כמעט ללא כל קונטרול של
השכל ,ורק בשלב השני מתחיל לפעול גם ההיגיון והוא פועל כמודד את הדברים
באורח אובייקטיבי .דומה שדבר זה תלוי בעיקר בטיפוס המשורר .אפשר לתאר על
נקלה שבספרותנו העברית היה ביאליק משתייך על אותו טיפוס של משורר
שבשבילו העבודה על השיר הייתה מלכתחילה תפילת-האינטלקט ,ואלו
טשרניחובסקי יצר את שיריו בדרך ההפוכה מזה .במקרים רבים ,אולי המצויים
ביותר ,המשורר מתחיל את שירו ללא קונצפציה שכלית של מה שהוא אומר לכתוב,
הוא רק חש תחושה מוזרה של הזדהות עם עולם שהוא בעת ובעונה אחת בתוכו
ומחוצה לו ,ותחושה זו כופה עליו דרך ביטוי מסוימת וביטוי דברים מסוימים .יש
לנו עדות מופלאה של המשורר הצרפתי ארתור רמבו הרושם בפנקסו ברגע כזה את
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המלים המשונות Je est un autre :היינו :אני הנהו אחר ,לא  -je suisאני הנני אחר.
כאן לפנינו כמין יציאת האישיות מגבולותיה שלה ושליטתה על האובייקט וכניעתה
לצו של איזה "יש" אובייקטיבי ,המבקש לבטא עצמו בשיר.
עם זאת ,הרגשה זו בלבד ,שהיא היסוד הראשון ,הצעד הראשון והמניע הראשון
ביצירה ,אינה מספיקה .רק צעירים סנטימנטליים ,הכותבים שירים ,במקום רשימת
יומן ,סבורים שדיים ברגש ,בהתלהבות ,כדי להשחיל עליהם מלים ראשונות
המזדמנות להם ולערכם בסדר מוסיקאלי פחות או יותר ,והנה שיר.
הדבר איננו כן; השיר פועל עלינו על פי הרוב שלא מדעת שעה ארוכה ,ימים,
חדשים ,לפרקים שנים ,עד שהחומר של הרשמים והרגש שנצטבר בנו ,בנפשנו
פנימה ,מבקש לו דרך לביטוי של ממש .המשורר הגרמני רילקה אמר" :אדם צריך
לראות הרבה ערים ,הרבה מראות ודמויות ואחר-כך לשכוח אותם ,את כולם ,ורק
אחרי זה הוא יוכל אולי לכתוב שירים" ,היינו :הדברים הפועלים מתחת לסף הכרתנו
מתגבשים יום אחד בלי-דעת; הכוס מתמלאה טיפין-טיפין ,ורק לאחר זה מותר
להוריק את היין אל הכלי היאה לו .ברגע אחד ,שאין לקבוע אותו מראש מתרחש
אותו דבר מוזר המניע את המשורר לומר את דבריו במפורש .על פי הרוב ,הראשית
היא מנגינה ,הריתמוס ההיולי .לעתים מלווה משפט אחד או שנים ,או כמה מלים
המשמשות לו נקודת מוצא ,ואשר לפרקים גם אינן מופיעות כלל בתוך השיר כאשר
הוא מוכן .דבר זה תלוי בדרך תפיסתו ועבודתו של המשורר; יש והוא מתחיל מיד
בשורות ומלים הפזורות בכל השיר כולו והצורה וכן כל הבניין מושלמים בתוכו מן
הרגע הראשון ,ועליו רק למלא את החלל הריק בין תחנה מילולית אחת לשניה ,כך
עבד ,למשל ,המשורר הגרמני ,הלדרלין .יש ולהפך ,הריתמוס נושא עמו שורות רבות
של מלים המבטאות בערך את הלך-הנפש של השיר ,אלא שבתוך עבודה ותוך בדיקת
דיוקן של המלים האלו המשורר מחליף כמעט את כולן במלים אחרות .כך עבד
פושקין על אילו משיריו .יש והשיר יוצא מיד מוכן ומושלם לאור העולם ,אלא שגם
בשעת לידת-פלא זאת ,עובר המשורר תוך כדי עשייה שלבים שונים של עבודה
פנימית מורכבת.
"ההתלהבות איננה מצב-נפש היאה לאמן" ,אומר המשורר הצרפתי פול ולארי.
פירושו של דבר שבשעת העבודה על המשורר לכבוש את ההתלהבות הראשונית
שלו ,שהייתה המניע הראשון לכתיבה" ,העמל האיטי והקפדני" כך מכנה פושקין את
עבודתו הפיוטית ,אף כי הוא עצמו יודע של"עמל האטי והסבלני הזה" יש מניע
הכופה עליו את הכרח העמל .גיבורו הציני באחד מסיפוריו ,המבקש להסתיר את
רגשותיו לגבי יצירתו ,אומר "כאשר תוקף עלי 'גועל-נפש' זה" ופושקין מעיר :כך היה
צ'ארסקי) ,היינו גיבור הסיפור(" :מכנה את ההשראה" .דבר זה ,או כפי שאומר
צ'ארסקי " -גועל נפש זה" תוקף עליו על המשורר ,אלא שברגע שלא העניין בלבד
שליט בו ,אלא גם הוא שולט בעניין ,נדרשת ממנו לא התלהבות בלבד ,אלא אותו
ריכוז פנימי ,אותה אבחנה דקה ,שיש בה גם מן ההזדהות עם האובייקט ,גם איזו
מידה של ביקורת לגבי אותו אובייקט .האדם כאילו יצא מגבולות אישיותו ,כאילו
נתפלג ,והוא בעת ובעונה אחת  -אומר את הדברים ושומע אותם ,מסכם סיכומים
ובוחן אותם :הוא הנו הוא ,הוא הפרט בכל הדריכות של אישיותו ,והוא גם העומד
מעל לפרט הזה כשופט עליון של מעשיו .אולי זה הפירוש השני של הפסוק אשר
פסק רמבו :Je est un autre" ,אני הנני אחר".
הרגשת השירה היא סילוק חוש המידה היומיומי מן העולם ,ביטול הגבולות ,אבל
היצירה השירית היא החזרת חוש המידה לעולם ,מציאת הגבולות הצורניים ,מתן
הפרופורציה .ועל-כך אומר את הדבר היפה ביותר ההוגה הצרפתי ז'אק מאריטן:
"השירה היא אש אשר מדבירים אותה בידים הלובשות כפפות של הגיון".
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קובי וינר

צונאמי

שיבולת

אָמר
בֹּא ֵא ַלי ְבּ ֶע ֶשׂר ְל ִמ ְשׂ ָר ִדיַ ,
אָמר
אַתּה ְמ ֻפ ָטּרַ ,
ַבּזֹּאת ָ
ָמי
וְ ַה ָדּם ָע ָלה ַל ָפּ ִנים ְכּמוֹ צוּנ ִ
יתי ַקר
אַך ַבּחוּץ ָהיִ ִ
ְ

ַהיּוֹם ִנזְ ַכּ ְרתּי ָבּהּ
ְבּ ֶל ְכ ִתּי ִבּ ְשׂ ֵדה
ח ֶֹרף ָשׁחוּן.

אָמ ְר ִתּי
טוֹעים ַ
אַתּם ִ
ֶ
אָמ ְר ִתּי
צוֹד ִקים ַ
אַתּם לֹא ְ
ֶ
יל ַדי -
וְ א ֶֹכל ִל ָ
ֶח ְר ָדּ ִתי לֹא ִה ְס ִגּירוּ ָפּנַי

אוּלי
ַ
ִכּי ַהיּוֹם ָמ ְלאוּ
נוֹתי
ְשׁ ַ
יה
נוֹת ָ
ִכּ ְשׁ ֶ

ָדע ִכּי ִגּיד הוּא
ָשׁה עוֹד לֹא י ַ
וְ ִגיד ַהנּ ֶ
וְ ִכי עוֹד ֶאת ְדּ ָברוֹ י ִַגּיד הוּא
וְ ַק ְמ ִתּי
ילי ִבּ ְתנוּעוֹת ְקצוּבוֹת
ָר ַכ ְס ִתּי ְמ ִע ִ
ְכּ ִאלּוּ ְכּלוּם לֹא ָק ָרה
ְכּ ִאלּוּ לֹא ִמ ְת ַח ְמ ֶר ֶרת ַבּ ְקּ ָר ַביִ ם
חוֹרה
ָמ ָרה ְשׁ ָ
ְכּ ִאלּו לֹא ִנ ְשׁ ָבּר ֻס ָלּם
ֻלּם
ילוֹתי כּ ָ
וְ ֵל ַ
יִ ְהיוּ ֵמ ַע ָתּה
ָכּ ִרית ֶא ֶבן

ַגּס ָהיָה זְ ַהב ְשׂ ָע ָרהּ
ַכּ ִח ָטּה ַבּ ָשּׂדוֹת
אַך ֵמגֵן ְמ ַעט
ְ
ֵמ ַה ְבּ ִריּוֹת
ֶשׁ ָע ְלבוּ ָבּהּ
שׁוּתם
ְבּ ִה ְת ַכּ ֲח ָ
ְל ַע ְצ ָמם.

ָמי – ֲחלוֹם.
וְ י ַ
אתי
ָצ ִ
וְ י ָ
אָמר
בֹּא ֵא ַלי ַל ִמּ ְשׂ ָרד ַ
אָמר
ֻטּר ַ
אַתּה ְמפ ָ
ַבּזֹּאת ָ
רוּח ָק ָרה ֶשׁל יוֹם ח ֶֹרף
וְ ַ
ָמי ָדּם
ָפּ ְג ָשׁה צוּנ ִ
ֶשׁם
ַחם ,וְ ג ֶ
ֵלי
וּב ְמקוֹם ְל ַחכּוֹת ַבּ ַתּ ֲחנָה ְכּ ֶה ְרגּ ִ
ִ
מּוֹרד ַר ְג ִלי
ִה ְת ַח ְל ִתּי ָל ֶל ֶכת ַבּ ָ
יתי
לוּלה ַמ ָטּה ֶאל ֵבּ ִ
ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַה ְתּ ָ
יוֹרד
יתי ֵ
וּככֹל ֶשׁ ָהיִ ִ
ְ
ָכּ ְך ָע ָלה וְ ָע ָלה
אלית
ַה ְכּ ֵאב ְבּ ַר ְג ִלי ַה ְשּׂ ָמ ִ
ָמקוֹם בּוֹ ִנ ְפגָּשׁ
ָמקוֹם בּוֹ ִנגְ ָדּשׁ
ָר ְך
ַק ְרסֹל וְ י ֵ
ָנשֹׁה לֹא נָשׂוֹא
צוּ ָנ ִמי
עוֹלה
גוֹבר וְ ֶ
גּוֹבר וְ ֵ
ֵ
נוֹכ ַח וְ לֹא ִנ ְמ ָחק,
ֵ
מוֹרד ַה ֶדּ ֶר ְך
ְבּ ַ
יתי
ְל ֵב ִ

ְל ַב ָדּהּ
ַקּ ֶדת
ָהיְ ָתה ְמנ ֶ
גוּפהּ
יה וְ ָ
יר ָ
ִשׁ ֶ
ִבּ ְנ ֻקדּוֹת ֵחן.
רוּסית
ִאּ ָכּ ָרה ִ
ְבּ ֵאשׁ ָשׂדוֹת ִנ ְשׂ ָר ִפים
וְ ָשׁ ָרב
ָשׁב ִמ ֶמּנָּה
נַ
רוּחהּ
ֶאל י ְַל ֵדי ָ
יה.
יל ֶד ָ
וִ ָ
ַבּ ַלּיְ ָלה
ֻמּה
רוֹק ֶדת ֵעיר ָ
ָהיְ ָתה ֶ
יה,
ַצ ָמּ ָתהּ ַל ֲח ָל ֶצ ָ
ָחלוֹל וְ ָחלוֹל ַעד
ָפ ָלה
ָפ ָלה וְ נ ְ
ֶשׁנּ ְ
ְס ַח ְר ַח ָרה
חוֹרים
ָבים ְשׁ ִ
ַעל ְרג ִ
אוֹתוֹ ַהיּוֹם
ילי.
ילהּ ְכּגִ ִ
ָהיָה ִגּ ָ
יה.
ָע ָ
וּרג ֶ
יה ְ
ָמ ָ
וְ י ְָד ָעה ִכּי ָמ ְלאוּ י ֶ
שׂוֹרה,
ְשׁ ֵלוָה ִק ְבּ ָלה ֶאת ַה ְבּ ָ
ְכּ ִשׁבּ ֶֹלת ְמ ֵלאָה.
קובי וינר ,חבר קיבוץ מזרע ,רב חילוני ,מנחה טקסים ,מחנך
ומשורר .משמש כרב קהילתי  -מחולל קהילת תרבות ישראלית
מתחדשת .תואר ראשון בהיסטוריה ומחשבת ישראל .היה שליח
הסוכנות היהודית והשומר-הצעיר לרומא ,איטליה .ערך את כתב-
העת "שדמות" בשנות ה  .80-עמית בבי"ס למנהיגות חינוכית
בירושלים.
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ָר ָנא אבוַ -פ ְר ִח ָיה

רומיאו ויוליה

דטרמיניזם של סתיו

יה,
רוֹנוֹתיו שׁוֹזְ ִרים ֵא ֶל ָ
ָ
זִ ְכ
ֶאל ַבּ ְלקוֹן ֶא ֶבן ַע ִתּיק.
סוּפת יוֹם ֵבּין ַה ְדּ ָק ִלים,
אַה ָבתוֹ ָלהּ ָהיְ ָתה ְכּ ַ
ֲ
נוֹע ַע ֵבּין ַפּ ְר ְדּ ֵסי ָהעוֹנוֹת.
ְכּאָמוֹק ִמ ְת ֵ

שׁוֹמ ֶמת:
ָכּ ֵבד וְ ָרפוּי ִעם י ְַל ָדּה ַעל ִמ ְד ָר ָכה ֶ
אוֹבדוֹת
אוֹתי" .גַּם ָשׁ ִנים ְ
" ַח ְבּ ִקי ִ
ֶכּ ֱאמוּנוֹת; ְבּ ֶשׁ ֶקט ,אוֹ הוֹ ְלכוֹת ַבּ ֲח ָטף.
אַח ֶרת.
ַמּר ִל ְהיוֹת יֵשׁוּת ֶ
אוֹתיֲ .א ִני ִמ ְתי ֵ
ַח ְבּ ִקי ִ
ִבּזְ ַמ ִנּים ָק ִרים ְכּמוֹ ֵא ֶלּה,
פּוֹרר.
יכה ְל ִה ְת ֵ
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְצ ִר ָ

ֶשׁ ָלּ ֶהם ִהיא,
יחהּ כֹּה שׁוֹנֶה.
אַ ְך ֵר ָ
קוֹד ָמיו,
יח ִתּ ְפ ַר ַחת ֵעץ ַה ַדּ ַעת וְ ְ
ְכּ ֵר ַ
שּׁוֹמר.
ְכּ ֵאגֶל ְשׁ ֵמי גַּן ַה ֵ
יה
וֹת ָ
אַס ֻקפּ ֶ
אוֹבה ָהיָה ַל ֲעמֹד ְבּ ָכל ְ
ֶ
אַחת,
ְבּ ֵעת ַ
ְל ִה ְתבּוֹנֵן ָבּהּ ִמ ָכּל ַהזָּוִ יּוֹת.
קוֹלהּ ָה ֶא ְר ֵא ִלי.
ִמ ְתמוֹגֵג ָהיָה ִל ְשׁמ ַֹע ִאוְ ַשׁת ָ
חוֹצץ ַה ַמּר
לּוּלא ַה ֵ
ִא ֵ
יליָה ְפּ ָר ִטיִּ ים.
יד ְ
ָהיוּ ַה ְשּׁ ַנ ִים ְבּ ֶמ ְר ֲח ֵבי ִא ִ

אירלנד

אַה ָב ִתי ִל ְכ ָפ ִרים
ֶאת ֲ
ִק ַבּ ְל ִתּי ִעם ֶבּ ֶטן ְמ ֵלאָה ְתּחוּשׁוֹת ְשׂ ָפ ַתיִ ם.
ְליַד ַחלּוֹן ֵבּיתְ -כּ ָפר,
כוֹניּוֹת ְללֹא ָכּל ַמ ְשׁ ָמעוּת,
ַר ַעשׁ ַה ְמּ ִ
בּוֹח ֶשׁת ָמ ָרק,
ַרק ַה ַכּף ַה ֶ
טוּר ִקיז.
ירהְ ,בּ ָצ ֳה ֵרי ְ
אוֹ ִבּ ָ

יה,
ָד ָ
ַבּ ֵלּילוֹת ָח ַלם ַעל ח ֶֹצן ְבּג ֶ
סּוּרים,
וְ ַעל ְשׁנ ֶ
ֵיהם ַבּ ֲח ַדר ָה ִא ִ
ֻמּים,
ֵעיר ִ
אוֹצרוֹת יַד ָה ֱאל ִֹהים.
ִמ ְת ַע ְנּ ִגים ַעל ְ

הוּב ִתי,
ְל ָשׁם ָל ַק ְח ִתּי ֶאת ֲא ָ
שׁוּקה,
טוּפה ְבּ ָס ִדין ֲאדֹםְ -תּ ָ
ֲע ָ
ְנכוֹנָה ִל ְצעֹד ַעל ַס ַפּת ַהחוֹף.
וּמ ְת ִחיל ֶה ָח ָלל.
ַשּׁ ְב ִתּי ִבּ ְנ ֻק ָדּה ֶשׁ ָבּהּ ַהגּוּף ִנ ְג ָמר ַ
ִה ְתי ַ
ָשׁן ֵמ ַה ְכּ ָפר.
ֲא ִפלּוּ ִמ ָכּאןֶ ,א ְפ ָשׁר ִל ְשׁמ ַֹע ַמ ְק ֵלט ַר ְדיוֹ י ָ
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ָה ְל ָכה וְ ִה ְת ַר ֲח ָקה,
ִה ְמ ַשׁ ְכנוּ ִל ְבהוֹת ָבּהּ ַעד ֶשׁ ִכּ ְמ ַעט ִנ ְג ַמ ְרנוּ ְל ַע ְצ ֵמנוּ.
מוֹבילוֹת ְליָם ָעמֹק,
וּמ ַתּ ַחת ְל ַמ ְד ֵרגוֹת ַהחוֹלִ ,
ִ
ִמ ְת ַח ְבּ ִאים סוֹדוֹת ִשׁ ְכ ָחה,
יח ַה ְכּ ָפ ִרים.
וּב ֵר ַ
ירית ְ
יקה ִא ִ
ְבּמוּזִ ָ

ְבּ ֶה ְמ ֵשׁכוֹ ֶשׁל ַליִ ל,
אָבנַיִ ם-
ִמ ְת ַי ֵשּׁב ָהיָה ְל ַצד ְ
הוּבה,
כּוֹתב ָל ֲא ָ
ֵ
ירים,
וּב ִשּׁ ִ
ַ
אָדם,
הוּא ֲא ַבק ָ
ַשּׁשׁ ִל ְשׂ ָפ ַתיִ ם.
יפה ָחלוּל ַה ְמּג ֵ
ְכּ ִלי ְנ ִשׁ ָ

אָדם ַה ִמּ ְס ַתּ ֵכּל ָע ֵלינוּ,
ָה ָ
ָיכֹל ְל ָה ִעיד ֶשׁ ָראָה ִציּוּר
ירים
ְבּ ִצ ְב ֵעי ַמיִ ם ְבּ ִה ִ
שׁוֹנים ִכּ ְכ ָפר וְ ִעיר,
עוֹלמוֹתִ ,
ֶשׁל ְשׁנֵי ָ
וֹמ ֶרת " ֶא ְפ ָשׁר ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵכּר",
וּכ ֶשׁ ִהיא א ֶ
ְ
יעה".
ֲא ִני עוֹנֶה " ֶא ְפ ָשׁר גַּם ְל ֵה ָר ֵדם ִעם ַה ְשּׁ ִק ָ

ָחת ַעל גַּגּוֹ ,וְ ִה ְת ַפּ ֵלּל.
ֵאיד נ ַ
אַח ִריתוֹ:
אָמר ְבּ ְ
ָמים ְתּ ַציֵּן ִכּי ַ
ַע ִתּיקוּת ַהיּ ִ
בוֹדי,
אַד ָמ ָתהּ ִל ְכ ִ
הוּב ִתי ֶשׁ ִכּ ְבּ ָתה גֵּץ ֵעינֵי ְ
ֲא ָ
ְל ִכי י ְַל ָדּה ְל ָה ִכין ִמ ְשׁ ָכּ ִבי,
ֲה ִכ ִיניהוּ אָר ְֹך וְ ָשׁ ֵקט,
אַשׁמ ֶֹרת.
ימוֹתי ְל ֵעת ְ
ְלזִ ְכ ָרהּ ֲא ַל ֵחשׁ ְנ ִשׁ ַ

רנא אבו פרחיה ,נערה בת  ,17בת להורים בדואים .כל חייה חייתה בעומר שליד
באר-שבע .תלמידת כיתה יב' ,מרכזת הדרכה בתנועת "הצופים" .שפתה הראשונה
היא עברית .לומדת בבית ספר יהודי ,ומרבית חבריה הם יהודים.
תמיד אהבה לקרוא ,ומכאן אוצר המילים העשיר .בכיתה ח' הצטרפה לחוג כתיבה
יוצרת בבית ספרה ,וגילתה את שיריו של יהודה עמיחי )שבעקבותיו כתבה שירים
רבים( ומאז המשיכה ורואה בכך את יעודה .מערכת "עיין ערך שירה" החליטה
לפרסם את שיריה של רנא בכתב העת "עיין ערך שירה" למרות גילה הצעיר .אלה
יפורסמו בהמשך גם בכתב העת לבני נוער "נדודי שירה".
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יוסי גמזו

ָתא
לפ ְס ְט ִריג ָ
ָתא ַ
ֵבּין ַו ְיז ָ
לבחינת ראייתו הדוּ-מוקדית של איציק מאנגר את סיפּוּר מגילת-אסתר
ימזִ יס")((1
אך )בפרקו הראשון של מחקר-המופת שלוִ " ,מ ֶ
אַוּא ְר ָבּ ְ
יך ֶ
כפי שאיבחן ֶא ִר ְ
המקראית ,שסיפור-המעשה,
הסיפּר ִ
אימננטי הוּא לדרךֵ -
הא ִפּי של התנ"ך ,משוּבּץ ב"פּערים דיסקריפּטיביים
במיגזר ֶ
)תיאוּריים(" ,ה"מזמינים" ,כמו מעצם-טבעם" ,מילוּיים" של
דמיון יוצר .בשל תפיסתו של הגניוּס האלוהיסטי )העברי(
הסיפּר ,לא כתוצר של אמנות-בזכות-עצמה ,כי אם
ֵ
את
כמכשיר ואמצעי דידאקטי להמחשתם של מסרים
תיאולוגיים-מוסריים  -ממוענת ֶאפּיקה זו ,כביכול" ,אל כל
האַס ֶק ִטי-כמעט
ְ
המקומות ואל כל הזמנים" )ומכאן רזונה
מראה ,מוטיבאציה פסיכולוגית
בתיאורי מקום וזמן ,רקעֶ ,
של הגיבורים וכו'( .על איפיוּן אוארבאכי ידוע זה ,ועל
יישׂוּמוֹ ביצירות מודרניות על דרך הפּאראפראזה )כולל
שירתו ה"בּיבּלית" של מאנגר ,ה"ממחזרת" את הארכאי
"מיחזוּר" וירטואוזי לצרכיה-היא( עמדנו בזמנו בארבע מסות
שנדרשו לפאראפראזות גלוּיות וסמוּיות על טכּסטים
ִמקראיים(2).
מה שננסה לבחון עתה ,בהקשר ספרותי-פּוּרימי זה ,מתייחד לדרכי "עיכּוּלוֹ של
סיפור מגילת-אסתר הקלאסית ,באותה טראנספורמאציה רבת-עניין ,מעבדת-היוצר
של מאנגר.
מאנגר ,חרף תדמיתו הטרוּבּאדוּרית-פולקלוריסטית ,רחוק היה מלהיות משורר
מוּדע לכליו .ה"פּוזה" של כליזמר עממי תמים ,שקורא-שאינו-מעמיק עלול
שאינו ָ
להתפּתות לה ,היא מישֹחק-הטעייה מתוּחכּם ביותר ,שמתוך חורי עיניה של מסיכת
ִ
שטאמפּ".
ה"פּוּרים שפּיל" – מבזיקה בו קריצתו של מי שאמוּן על כל "שטיק" ו" ַ
בדומה לצייר דגול כפּוֹל ְק ֵליי ,המעמיד בציוריו פּנים של ילד ,אין האפקט ה"נאיבי"
של מאנגר כי אם תולדת אינטלקט מורכּב .מאנגר עצמו ,ספק אם הכיר את
המקראית )אף כי אוארבּאך הירצה בגרמניה
האנאליזה האוארבּאכית על דרך-הסיפּר ִ
במחצית שנות ה 30-של המאה שעברה ,והגרמנית  -לאחר היידיש  -היתה שפת-אמו
של מאנגר שנולד בגליציה וגדל בצ'רנוביץ בה היתה היא לשון-המדינה( .לא בעלמא
הזכרנו את מחצית שנות ה ,30-פרק-זמן בו ראו אור קבציו ה"בּיבּליים" הראשונים
חוּמש לידער"( נדפסו לראשונה ב ,1935-ושנה בלבד
של מאנגר" .שירי החוּמש" ) ֶ
מגילה לידער"( בהם נתמקד בדיוּן זה.
מאוחר יותר " -שירי המגילה" )" ֶ
כך או אחרת ,את עיקר פירסומו קנה אוארבּאך עם הופעת תרגומו האנגלי של
"מימזיס" ב .1953-אך דומה כי אף בלא כל התוודעוּת אל מישנתו ,היה מאנגר עושה
המקראי ,בהגיעו אליהם
שימוש מיוּמן באותם "פּערים דיסקריפּטיביים" של הטכּסט ִ
מכּיווּן אחר :ממסורת ה"פּוּרים שפּיל" היהודי העממי.
מכל קבציו ה" ִמקראיים" )"שירי החוּמש"" ,רוּת" ו"שירי המגילה"( ,לרבּות שירים
המקרא וּדמוּיותיו ,הפזורים בקבצים אחרים שלו,
בודדים אחרים ,אף הם על נושאי ִ
מעמידים "שירי המגילה" לא רק פּאראפראזה אקטואלית ביותר ,כי אם גם סיפור-
שהכשיר אותםִ ,טבעיתַ ,ל ֶמדיוּם הבּימתי.
עלילה קוהרנטי ודראמאטי ,מה ִ
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מאנגר ,שראה עצמו כּממשיכה הלגיטימי )אם גם סוּבּטילי-אמנוּתי( של מסורת
ה"פּוּרים שפּיל" ,פּילש את סיפור-המגילה שלו לרוחות האקטואליה של סביבתו
המזרח-אירופית ,בה ערכה האנטישמיוּת העולה "חזרה כללית" ַלשואה .מימד
אקטואלי זה ,אף שנסיבותיו נתיישנו בינתיים ,אינו מצטמצם לראיית ֶה ָע ָבר הארכאי
בעיני ה"פורים שפיל" העיירתי; הוא אף משקיף על סיפור-המגילה כעל דראמה
החוזרת ונשנית בתולדות היהודים )כלומר :לא רק "הבחנה בּהיותו של ֶה ָע ָבר ָע ָבר",
אלא גם "בּהיותו של העבר הוֹוֶה" )משמע :רלוואנטי גם בּזמננוּ( ,כּדבריו הנכוחים
אליוֹט(3).
של ֶ

טעוּת המבקר או חוּלשת המבוּקר?
"שירי המגילה" ראו אור ,כּאמוּר ,ב ,1936-אך שלא כ"שירי החומש" ו"רות" – לא
נכללו ,מאוחר יותר ,במיבחר שיריו המקוּבּצים של מאנגר ,הלא הוא הכרך "שירים
ובאלאדות" .מבקר-ספרות-יידיש הנודע ,יהושע רפופורט ,ראה באי-כלילתו של קובץ
זה ַבּ"קאנון" המאנגרי אות וסימן לתחושת המשורר עצמו ,בבואו לנַפּוֹת את כתביו
ולכנסם ,כי מן הבחינה השירית-צרופה לא הגיע בקובץ " ִמקראי" זה למיטבו
האמנותי .דב סדן ,במבואו המאלף למהדורתם העברית של "שירים ובאלאדות"(4),
מביע דעה מנוגדת בתכלית ונימוקיו וטעמיו ִעמו .נקודת-התורפּה בביקורתו של
רפופורט ,אליבא דסדן ,מקורה בשיכחה כפולה מצד המבקר הנחפז לפסול :שיכחת
שלמה
ריבוי-פניו של כוח-היוצר המאנגרי ושיכחת היותם של "שירי המגילה" בּבוּאה ֵ
פּוֹא ִטי .אשר ַלשיכחה הראשונה ,טוען סדן ,בּרי כי בעוד שב"שירי
האַרסֶ -
ְ
לחזונו
החומש" מפגין המשורר את הפּן הלירי ביצירתו ,באו "שירי המגילה" ונתנו מבּע ַלפּן
הקומי ,רכיב אינטגראלי הן אצל מאנגר והן ,מאליו מובן ,במסורת ה"פּוּרים שפּיל".
ואילו שיכחתו השנייה של רפופורט ,הריהי התעלמותו מעובדת-יסוד בעולמו של
אַר ֶטה" אוצרים בחוּבּם
שמתחת לצעיפה העליז של אותה "קומדיה ֶדל ְ
המשוררִ :
"שירי המגילה" את כל יסודות תפיסתו הדראמאטית-פיוטית.
הרקונסטרוּקטיבית" ,בה משחזרת שירתו
סדן מבחין הבחנה עקרונית בין "השיטה ֶ
ֶל ָו' ֶלה
של מאנגר דמויות מפולקלור-יידיש כגון זו של הטרוּבּאדוּר היידי-עממי ו ְ
הרסטוראטיבית" ,בה נקט מאנגר בבואו
אר ֶז'ר  -ובין מה שניתן לכנות "השיטה ֶ
זְ ַבּ ְ
לעבד את מחזהו של גולדפאדן" ,המכשפה" .ב"שירי המגילה" ,טוען סדן ,יוצאים מן
הפּועל ,מן המרוּמז אל המוּפגן ומן הספּוראדי אל המגוּבּש  -היסוד
ַ
הכּוח אל
הבּאלאדיסטי והדראמאטי שהיו אצוּרים בו תמיד ,בּמאנגר ,בסימן הזדהוּתו
ההיסטורית של המשורר הן עם הטרוּבּאדוּרים של תרבות-יידיש והן עם מסורתו
העממית של ה"פּוּרים שפּיל".
מציאותו של היסוד הבּאלאדיסטי אצל מאנגר לא נזקקה לראיות גם עד הופעת
"שירי המגילה"; אך פריצתו של היסוד התיאטראלי ביצירתו ,בקובץ זה ,ביטאה
כמדומה ,אנרגיות יצירתיות שטרם מוּמשוּ במלואן ,עד אז .בהקדמתו גלוית-הלב
ֶרת" שיצאה לאור ב-
למחזהו "שלושת ההוצמאכים" ,אותה גולדפאדניאדה " ְממוּנג ֶ
 - 1947מעיד המשורר עד מה קלע סדן באבחנתו הנ"ל" .תיאטרון ,תיאטרון ",כותב
אר ֶז'ר
ֶל ָו' ֶלה זְ ַבּ ְ
מאנגר" ,מוטיב שמעולם לא הירפה ממני .השירים אודות ו ְ
)ה'זבּארז'יאדה'( ואודות אברהם גולדפאדן )ה'גולדפאדניאדה'( שנדפסו בספרי
הראשון' ,כוכבים מעל הגג' )'שטערן אויפו ַדאך' ;(1929 ,הדוח-שיח של גולדפאדן עם
געשטאלטן'(;) (5עבודותי
ַ
מלאך-המוות; ספר זכרונותי' ,דמויות קרובות' )'נאָענטע
הרבּותִ -מספוֹר עבוּר הבימה הקלה בפולין ,ולאחר-מכן ...ספר 'שירי המגילה'  -כל
אלה הם עדוּת )לזיקתי אל התיאטרון(".
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יצירה נוספת של מאנגר ,המעידה אף היא על העניין הרב שגילה במסורת ה"פּוּרים
שפּיל" )כמו גם על דרכי האינטרפרטאציה המודרנית בהן נקט בבואו ללוּש מחדש
חומרים ארכאיים-מסורתיים( הוא "ספר גן-העדן" )"גן-עדן בּוּך"(  -שזכה ב1990-
לביצוע בימתי בניו-יורק ,בהפקתו של האמרגן היהודי המפורסם ג'וזף ַפּאפּ .כאן
הצ ָלּם )ה"פוטוגראפיסט"( של גן-העדן .זהו מלאך פאמיליארי
מתוודעים אנו אל ַ
ֵיידל" )סבּא'לה( .זיידל זה חוטא )אצל מאנגר ,אפילו מלאכים
מאוד ושמו בישראל "ז ְ
חוטאים לפעמים( בכתיבת מחזות במסורת ה"פורים שפיל" ,ממש כמו המשורר
עצמו )הרחוק מלהיות מלאך( .אף כאן מאפשרים אותם "פערים דיסקריפּטיביים"
שאיבחן אוארבאך ב"מימזיס" שלוַ " ,ה ְש ָתּלוֹת" הומוריסטיות-אנכרוניסטיות ותוספת
דמויות ועלילות-מישנה.

בּמעי הארי
הכּיבשה המעוּכּלת ֵ
אך נשוב אל "שירי המגילה" :כאןִ ,כּבכל קבציו ה" ִמקראיים" של מאנגר ,בולט קיומם
הבּוֹ-זמני של יסוד העבר ויסוד ההווה .באורח פרימיטיבי ,זו גם ,בעצם ,דרכו של
רעי תחפושתם
ה"פורים שפיל" :חוסנה הארכאי של תימאטיקה ִמקראית מציץ ִמ ִק ֵ
הפורימית של בדחני ה"שטעטל" .אולם מאנגר מחולל בחומר ישן זה ַמ ְה ָפּ ְך אלכימי:
הפרימיטיבי נעשה מתוּחכּם ,האינטוּאיטיבי  -פרי ִהתכּוונוּת פיוטית מוּדעת .שוּשן
ָאל ְב ִקי הוורשאית )אם לא ליהוּפּיץ ולבּוֹיְ ֶבּ ִריק
הפּרסית מועתקת ליָאס הרומנית ולנ ֶ
השלום-עליכמיוֹת(; המן הוא המן אך הוא גם ממשיכיו בדורו של מאנגר ,המפיצים
את הסחורה האנטישמית הישנה באריזות חדשות ואופנתיות .ראיה דוֹ-מוקדית זו
)כּמו בּזוּג ִמשקפיים ִבּי-פוֹקאליים ,שהמרכּיב אותם על עיניו מסוּגל לראות ,בּו-
זמנית ,הן את שורותיו של ספר-קריאה והן את הנוף שלפניו( ,שהיא גרעינה של
שמת יישׂוּם וירטואוזי ב"שירי המגילה" ,בהם
האינטרפּרטאציה המאנגרית  -מיוּ ֶ
וּבעכשווי ביותר.
"מעוּכּל" הארכאי בּמודרני; הרחוק ,מרחק-זמן-ומקום כאחדַ ,בּקרוב ָ
ָאל ִרי ,בהבחינו
מיטאפורה "גאסטרית" זו נוקט ,כידוע ,המשורר והמסאי הדגול פּוֹל ו ֶ
הא ִפּיגוֹן .אצל
בין מוּשפּעוּתו של כישרון-אמת ִמיצירות קודמיו  -לבין זו של החקייןֶ -
זה ,הראשון ,מעוּכּלת "כּיבשׂת"-ההשפּעות ִבּ ְמ ֵעי ה"ארי" )כּישרונו האמיתי-אותנטי
האפּיגון ,נבלעות
של המוּשפּע שעוד טרם הבשיל עד גמירא(  -בעוד שאצל ֶ
ההשפעות אך גם בולעות בו-זמנית את הקולט אותן ,קולט אך אינו מעכּל ...משמע:
אופן-הספיגה ,בו מטמיע יוצר מודרני את מורשת קודמיו הגדולים ,השימוש החי
שהוא עושה במורשתםִ ,כּבחומר-בניין ,לא כּאבק של בית-נכאות ,הם-הם הבונים בו
את מקוריותו ההולכת ומתבססת ,ולא איזה אי-שורש ממזרי ,שאין לו אבות )או
אבות-מזון( .מאנגר מצדיק עליו בהחלט את אבחנתו החדה של ואלרי ועומד בכבוד
ַבּמיבחן החמוּר הזה בעוצמה ובחן גם יחד .כך ,למשל ,הוא מנצל את אי-ידיעתנו ,עד
היום ,את סיבּת סירוּבה של ושתי להופיע בּמישתה אחשוורוש )דוגמה קלאסית
שהמקרא אינו משיב בו שום תשובה ברורה
ִ
ל"פער דיסקריפטיבי" ַבּטכּסט התנ"כי,
על השאלה המתבקשת-מאליה לסיבּת אותו סירוּב( וּמגלה את אוזנינוּ ,קוראיו
הסקרניים ,בהודיעו לנו כי ושתי אמנם נתבקשה להציג את יופיה לעיני אורחי
בּעלה ,המלך ,אולם כמו הדולר האמריקאי בּימינוּ  -כּמעט )או לחלוּטין( ללא כּיסוּי...
אכט" בּיידיש( .היא לגיטימית משני
ֶעמ ְ
פרשנות הומוריסטית זו אינה מעוּשָֹה )"ג ַ
טעמים :הטעם הראשון הוא היעדרו של כּל הסבּר לסירוּבה של ושתי ַבּטכּסט
המקראי עצמו .ואילוּ הטעם השני הוּא בּכך ,שהיא משרתת את הומור-הגרדום
ִ
טיפּאז'" )את איפיוּנן של הדמויות( .אחשוורוש
השחור של מאנגר ומעמיקה את ה" ָ
השתיין )כּכּתוּב" :כטוב לב המלך בּיין"( מסוּוָג אצל מאנגר על תקן אלכּוהולי של
כּבתנ"ך ,הוא עובר בּגחמנוּתו
"עוֹיְ ֵבר "bottle-גמוּרַ .בּפּאראפראזה של מאנגר ,שלא ַ
מקיצוניוּת לקיצוניוּתִ :אם קודם אהב את ושתי אהבה התלויה בּדבר ,הרי ה"דבר"
שעליו תלוּיה ושתי בגירסתו המודרנית של מאנגר ,הוא עץ-התליה ...במגילת-אסתר,
כּזכוּר ,אין ושתי נתלית ,כי אם  -כמו בעידן ה" ֶפּ ֶרסטרוֹיקה" הגוֹרבּאצ'וֹבית בחבר-
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העמים  -רק מוּדחת .ואילוּ מאנגר ַמ ְק ִצין ,הקצנה מאקאבּרית ,את עונשה של אותה
בּמקרא ,והן כּמין הד אקטואלי
מבשֵֹר את תליית המן ובניוַ ,כּכּתוּב ִ
סוררת .הן כּאות ַ
ְל ָמה שצפוּי לאירופה של תחילת שנות ה ,30-תוך לא יותר משלוש שנים מעת
פּירסוּמם של "שירי המגילה" ִבּדפוּס.
מאנגר אף עושה שימוש באותם "פּערים דיסקריפּטיביים" שמותיר הנאראטיב
סיפּר המקורי ,בּחינת "מילוּי" עדכּני ומודרני ,דמוּיות חדשות
המקראי ,בהוסיפו ַל ֵ
ִ
והסתעפוּיות חדשות של עלילות-מישנה .אשר ַלדמוּיות :עיקרית שבהן היא זו של
ָתא .אפילו מישחק-המילים שבּעצם-שמו
החיְּ טוּט )שוּלית-החייטים() (6הצעיר ַפ ְס ְט ִריג ָ
ַ
אר ְס ְט ִר ְיגן"  -או ,בהגייתו
הפּוֹעל היידי " ַפ ְ
ַ
של גיבּור זה )מעשהִ -כּלאיים מבריק בין
אס ְט ִר ְיגן"  -שמשמעו " ַה ְכ ָל ָבה" ,תפירת ַתּ ֵכּי ] ַתּ ְך = ֶתּ ֶפר[ חוּט -
המוּבלעתַ " :פ ְ
והסיומת הטיפּוסית לשמם של חמישה ִמבּני המן()ֶ - (7אפּיטומאטי הוא לשילוּבו של
היסוד הדראמאטי ְבּזה הפולקלוריסטי בּיצירתו של מאנגר .פסטריגתא ,שוּליית-
חייטים צעיר שנתפּס לאנארכיזם המהפּכני נוסח בּאקוּנין ,דוגל בשיטת הטרור
בּצו המלך
האישי כמכשיר בשירות הקידמה .הוא מאוהב באסתר הנגזלת ממנו ַ
אחשוורוש וזומם בּיאוּשו נקם .התנקשוּתו בחיי המלך-הלמך היא נסיון-נפל )כזה
היה גם נסיונו הטרוריסטי של איבאן אוּליָאנוֹב ,אחיו של לנין ,ששילם על כך
בתלייה  -ולנין יצא חוצץ כנגד טרור אישי זה בשצף-קצף( .הוא ,פסטריגתא
המתנקש ,נפצע בנסיון-התנקשוּת כושל זה בעצמו .הדבר מנוּצל בידי אחד ִמבּני המן,
עיתונאי-רכילאי של צהוּבּוֹן מקומי המוכר לקוראיו סקוּפּים סנסאציוניים .מיד נרקח
ה"תבשיל" הז'וּרנאליסטי המבוּקש ע"י הציבּוּר האנטישמי; פסטריגתא הטרוריסט
הלא-יוּצלח ניתלה בפקודת אחשוורוש והמן מגייס את האווירה העכוּרה לתעמוּלתו
וקורא להכּות ַבּיהודים ).(hep-hep

מי שאוהב לשנוא
המקראי משתית את שינאת-ישראל של המן על יסוד טינתו האישית
הסיפּר ִ
ֵ
ִאם
למרדכי ש"לא יכרע ולא ישתחווה" לו  -הרי שמאנגר אינו נִ צרך ל" ַכן-שילוּח" זה
לשם הזנקתו של טיל ה"סקאד" האנטישמי .בּפּאראפראזה המודרנית שלו על סיפּוּר-
ֵ
המקראי ,אין שינאת-ישראל של המן מיוּסדת על כּל טינה אישית .היא כּל-
המגילה ִ
כּוּלה שינאה סטיריאוטיפית ,פּרי-בּאוּשים של סטיגמה מוּכללת :אילמלא היו
היהודים בנמצא ,מן הדין היה להמציאם למי שאוהב לשנוא .הצורך עתיק-היומין
בּמציאת שעיר-לעזאזל ,חזק הוּא יותר מכל הפרכת טיעוּניו על בּסיס רציונאלי.
בנידון זה קולע מאנגר לשורשיה של תופעה ,הנמשכת מאז ימי המן עד עצם ימינוּ
אלה .שינאת-ישראל היא ערוץ קלאסי לניקוּז תיסכּוּלים ִמסוּגים שונים ,אם ַבּמישור
בּבּן-
הכּלכּלי ואם ַבּמיגזר הפוליטי .שוּם יהוּדי לא פּגע ,אישית ,בּסאדאם חוּסייןִ ,
אדן או בּאחמדינאג'אד ,יורשיו העדכּניים של המן בּן המדתא .הוא הדין ַבּתסיסה
ָל ֶ
האנטישמית בין גלוּחי-הראשים בחבר-העמים לשעבר ,או בּזאת של העולם
סיפּר
המוּסלמי-פוּנדמנטאליסטיִ .מבּחינה זו "תפוּרה" המוטיבאציה של המן ַבּ ֵ
ה ִמקראי כּ"חליפה גזוּרה היטב" ,אך לא על מקורות האנטישמיוּת של ימינוּ .אוּלם
מאנגר ,שגדל בין " ַע ְמ ָך" אנשי ִמספּריים ומחט ,יודע כי אין החיים "תפוּרים היטב",
ניצל בּנס ממנה,
ול ַקח השואה ,שהוא עצמו ַ
נהפוך הוא :הם פּרוּמים בּרוּטאלית; ֶ
ודאי שלימדוֹ ,לאחר כּתיבת "שירי המגילה" ,כּי אין שוּם צורך בּטינה אישית על מנת
לשלוח יהוּדים אל תאי-הגאזים .בהקשר זה ראוּי להזכּיר את מחזהוּ של הסופר
דוֹרה" ,את רומאן-הנעוּרים של ארתוּר מילר,
השווייצארי הדגוּל מאכּס פריש" ,אַנְ ָ
"פוֹקוּס" ואת הסרט "השעה העשרים וחמש" בּכיכּוּבו של אנתוני קווין .הן בּמחזהוּ
בסרטו של קווין נקלע קורבּן שאינו יהוּדי כּלל
של פריש ,הן ָבּרומאן של מילר והן ִ
לקלחת קטלנית ,בה נועד לו תפקיד של יהוּדי-בּעל-כּורחו .משמע :האנטישמיוּת היא
צורך נפשי עמוק של האנטישמי ולא מסקנה הגיונית ממצב-דברים ריאלי ,העומדת
בּמיבחן-העוּבדות.
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אשר לתוספות בּמיגזר העלילה :כאן יוצר המשורר סיפור-מיסגרת בנוסח ה"קומדיה
שבּתו האומללה
דל ארטה" .כל סיפור-המעשה מסוּפּר לנו מפיו של חייט קשישִ ,
היתה ,ועודנה ,מאוהבת בפסטריגתא המאוהב ,מצידו ,באסתרִ .משניתלים המן ובניו
אנ ְסיֶה את האפּילוג המשכּך-מרגיע .הוא מנחם את ִבּתו
קוֹנפ ַר ְ
מגיש לנו אותו חייטֶ -
הנוּגה )ואת הקוראים-הצופים גם יחד( כּי אין המעשה המתרחש על הבּמה אלא
משל תיאטראלי זוּטא ,בּרוּחו העממית של ה"פורים שפיל" המסורתי.
באחרית-דבר לתרגומו העברי) (8מדגיש מרדכי אמיתי ,כי אין מחזהוּ זה של מאנגר
נחה את סיפור-העלילה,
המ ֶ
נטוּל יסודות של ממשוּת היסטורית .החייט הקשישַ ,
יליֶה" של בעלי-המלאכה הקטנים של יהדוּת
לקוּח כּשאר בּני אוּמנוּתו ַבּמחזה מן ה" ִמ ְ
וּבשנייה גדל ונתפּרסם .עדוּת
וּבּוּקוֹבינָה ,שבּראשונה מהן נולד המחבּר ַ
ִ
גליציה
דיאלקטולוגית לכך היא דרכּם של גיבּוריו בהגיית לשון יידיש ,שבפיהם היא זרוּעה
כּפ ֶרג באוזני-המן .מי ששמע בּמו אוזניו את שיחו של
ִבּסלאביזמים וגרמניזמים ֶ
גוּר ֶמנֶת" ,גליצאית-טשרנוביצאית ,היתה
מאנגר עצמו ,בעודו בחיים ,זוכר  -עד מה " ְמ ְ
אף היידיש שלו עצמו .גם דמוּיותיהם של המן ובניו מזכירה ביותר את חבריהם של
אַנ ֶד ְציָה" הפּולנית או "הליגה להגנה
אירגונים אנטישמיים-פאשיסטיים כגון ה" ְ
ַש ִתּי הקוקטית ,המפלרטטת מתחת לחוטמו האדום-מיין
לאוּמית-נוצרית" הרומנית .ו ְ
של בּעלה השיכּור עם פּרחי-קצוּנה ,חוגרת כאן קרינולינה של אשת-חברה נוּבוֹ-
רישית בּת המקומות והזמנים ההם .אחשוורוש עצמו יותר מאשר מזכּיר את תדמית-
השנינה-והלעג של המלך "ניקוֹלקא" ,שמו הנרדף של ניקוֹלאי ,אחרון הצארים לבית
ממקלחת הסאטירה המאנגרית :אין זו
רוֹמאנוֹב .אוּלם אף מרדכי אינו יוצא יבש ִ
ָ
דמותו התנ"כית של מרדכי הצדיק ,כי אם זו של גביר בּעל-בּיתי ,שתדלן וארכי-
הסיפּר
ֵ
חנפא ...כל זה הופך את סיפור-המגילה לקומדיה חיה ,אקטוּאלית ,בה עובר
הארכאי "תרגום חופשי" פּירחחי לאִ -בּמעט .פּירחחוּת מעין-זו תסוּלח אולי אף
לנוסח מתוּרגם זה של אחד משירי המחזה המוּבא בּזאת ,מישלוח-מנות פּורימי
בּשוּשן-
ַ
לקוראי "עיין ערך שירה" בימים אלה של המן מעשיר-האוּרניוּם אשר
ֶט ֶה ָראן...
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עוּדת ַה ֶמּ ֶל ְך
ְס ַ
איציק מאנגר
תרגום :יוסי גמזו
אוֹמרִ ,שכּוֹרַ ,ה ֶמּ ֶל ְך,
ֵ
ֵעינוֹ ִד ְמ ָעה נִ ְמ ַש ַחת:
ַש ִתּי
" ַמ ְל ָכּה נָאָה ִהיא ו ְ
ֶלתַ -ש ַחר.
ְכּאוֹר אַיּ ֶ
ַצמּוֹת ָלהּ ַעד ִבּ ְר ַכּיִ ם,
ֵה
גּוּף ֶ -ש ֶלג ַצח ,נוֹג ַ
וְ זוּג ֵעינַיִ ם יֵש ָלהּ -
ֵע!"
ֶא ְפ ָשר ְל ִה ְש ַתּגּ ַ
פּוֹנֶה אָז ָה ָמן ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך,
יּוּך ֶשל ָע ְר ָמה ַמ ִתּיז:
ִח ְ
ַש ִתּי
תוּבא ְל ָכאן ו ְ
" ַמ ְל ִכּי ,לוּא ָ
טיז(*).
יפּ ִ
ִכּ ְביוֹםִ -הוּ ְָל ָדּהְּ ,ס ְט ִר ְ
ְל ַה ְראוֹת ַפּ ְר ְתּ ִמים וְ ָשׂ ִרים,
ָכּל ֲא ֶשר לֹא ָראוּ ֲע ַדיִ ן
טוֹבתַ -מ ְר ֶאה ִהיא -
ָפיָהִּ ,כּי ַ
ֶאת י ְ
ֶש ֵתּ ֶצאנָה ָל ֶהם ָה ֵעינַיִ ם".
אוֹמרִ ,שכּוֹרַ ,ה ֶמּ ֶל ְך:
ֵ
" ִא ְמרוּ ָלהּ ִמיָּד ִכּי ָד ַר ְש ִתּי
וּב ֵלי וֶטוֹ:
ָלבוֹא ְל ָכאן נֶטוֹ ְבּ ִלי ְכּסוּת ְ
ַש ִתּי!"
ַה ְר ִאי ֶאת ַמ ְראַיִ ְך ,ו ְ
חוּפים
יוֹצ ִאים ָה ָר ִצים ְדּ ִ
ְ
וְ ָש ִבים ִכּ ְל ֻע ַמּת ֶש ָבּאוּ:
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוְּ ,כּ ֵאבַ -ה ִשּנַּיִ ם
ִ
נוֹרא הוּא".
ַש ִתּי  -אָיֹם וְ ָ
ֶשל ו ְ
יּוּך ֶשל ָע ְר ָמה ,אָז
ָה ָמןְ ,בּ ִח ְ
פּוּרהּ
ַל ֶמּ ֶל ְך ָסחֶ " :אחִ ,ס ָ
ַש ִתּי ֲע ַדיִ ן הוּא ַרק ֵשן וָאַיִ ן,
ֶשל ו ְ
רוּציםַ ,מ ְל ִכּי,
ֵתּ ִ
ַבּ ִמּ ְש ָט ָרה"...
אוֹמרִ ,שכּוֹרַ ,ה ֶמּ ֶל ְך:
ֵ
" ַצוּוּ ִכּי ָתבוֹאְ ,בּ ֶה ְח ֵלט!
יריָּה ִהיא וְ גַם ִבּ ְת ִליָּה ִהיא
ָולֹא ִ -בּ ִ
קוֹמ ְפּ ֶלט".
ִתזְ ֶכּה ְל ִטפּוּלְ ,
חוּפים
יוֹצ ִאים ָה ָר ִצים ְדּ ִ
ְ
ָרה ֵהם ָכּאן -
וְ שוּב ֲחז ָ
ָק ָשן,
ֵיהם ָדּא ְל ָדא נ ְ
ִשנּ ֶ
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יהם ָדּא ְל ָדא ַש ְק ְש ָקן:
ֶא ְב ֵר ֶ
ָע ָלה
ַע ָלהֶ ,את ַדּ ְל ָתּהּ נ ֲ
" ַה ַמּ ְל ָכּה ,נ ֲ
ִבּ ְפנֵי ַבּ ְע ָלהַּ ,על ִש ְב ָעה
יחיםִ .הנֵּה ָכּ ָכה ָמ ְס ָרה ִהיא וְ ָס ָחה
ְבּ ִר ִ
ְבּ ֶס ֶדק ָק ָטן ֶש ִנּ ְב ָעה:
' ַה ֶמּ ֶל ְך הוּא ַש ְתיָא וְ ַש ְטיָא
יוֹעילוּ
וְ ָכל ַמ ֲע ָשׂיו ַרק ִ
ָאיש
ירי ִאיש ו ִ
יחי ְל ַה ְב ִאיש ִבּ ְנ ִח ֵ
ֵר ִ
וּר ִכילוּ'"...
ְל ַד ְס ֵקס ִבּי ִבּ ְד ִחילוּ ְ
אוֹמר ַשׂר ֶא ָחד ְל ֵר ֵעהוּ:
ֵ
"נוּ ,זַזְ נוּ? נָקוּם וְ ִנ ְצ ַעד.
ִא ְש ִתּי ,זוֹ ֲע ֶט ֶרת-
ֹאשיְ ,מ ַק ֶטּ ֶרת
ר ִ
ְכּ ֶש ִהיא ַבּ ִמּ ָטּה ְל ַבד".
ישיִ ,מ ִמּ ְקט ֶֹרן
שוֹלף אָז ְש ִל ִ
ֵ
וּמ ִציץ בּוָֹ ,עסוּק.
ָשעוֹןֵ ,
יל ְינ ֶדר
חוֹבש ָכּל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֶאת ַה ִצּ ִ
ֵ
וְ שוֹיְ ן,
ַדּ ִפים,
ִמ ְתנ ְ
סוֹף ָפּסוּק...

)*( ֶ -ה ָע ַרת ַה ְמּ ַת ְרגֵּם ֶה ָחצוּף:
ידהֶ ,ש ֲע ַדיִ ן
ְש ֵא ָלה י ְִח ָ
ִמ ְת ַע ֶקּ ֶשת ָכּאן ֶפּ ַתע ָלצוּף
ֹאשי ַה ָכּחֹלֶ ,ששּוּם ַייִן
ְבּר ִ
לֹא ִח ְל ֵחל בּוֶֹ ,שלֹּא ְכּ ַמר ַמ ְ
אנגֶר ַע ְצמוֹ
ָדוּע,
) ֶש ָהיָה ִמ ְת ַמ ְס ֵטלַ ,כּי ַ
ֻגמוֹ(
ֻנ ָדּק בּוֹ ִמ ֵלּא ֶאת ל ְ
ְבּ ָכל ָבּאר וּפ ְ
דּוּע
יקה ִלי ְבּ ָכל זֹאתַ :מ ַ
ַמ ִצּ ָ
כּוֹתב ָשם " ִכּ ְביוֹםִ -הוּ ְָל ָדהּ" ְבּ ָש ָעה
הוּא ֵ
ֶש ְבּיוֹםִ -הוּ ְָל ָדהּ לֹא ָהיוּ ָלהּ
יוֹנ ֶטב ָבּ ֶהן ִה ְתנָאָה
תּוֹספוֹתְ -
אוֹתן ְ
ָכּל ָ
יה ָמ ְלאוּ ָלהּ
נוֹת ָ
גּוּפהּ ְכּ ֶש ְשּ ֶ
ֵחןָ -
אוֹתם ֶח ְפ ֵצי-נוֹי
לֹא ָפּחוֹת ִמ ְמּ ֵלאוּת ָכּל ָ
סוֹללוֹת וְ ָדיֵק
ֶש ָצּ ְמחוּ ָלהּ ְכּ ִמין ְ
ְטןִ ,אם ֵאינוֹ רֹאשֶ -של-גּוֹי
ִעם ַהזְּ ַמןְ .כּלוּם ַפּי ָ
בּוֹתיְ ,ל ַד ֵיּ ק ?...
לא ַחיָּבַ ,ר ַ

איורים :שרגא וויל ,מתוך "שירי המגילה",
הוצאת ספרית הפועלים

למצגת "שירי המגילה" מאת איציק מאנגר ,בתרגום מרדכי אמיתי
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מנחם י' צבי קיסטר

הוויות
בת רב חסדא
אתְ ,מ ֻס ְנוָר ַ -ע ְכ ָשׁו ַע ְכ ָשׁו! -
רוּצה ָבּ ָ
ִבּ ְמ ָ
יוֹד ַעְ ,בּ ַבת-אוֹר,
אַתּה ֵ
ַע ְכ ָשׁו ָ
ֲה ָויָתוֹ
ָבּהֶּ ,ע ְדנַת ָהעוֹרֶ ,מ ְחוַת ַהיָּד ַהזֹּאתֲ ,א ֶשׁר
אוֹתהּ ָכּל ָכּ ְך ָר ִצ ָ
ָ
ית ֶשׁ ֶא ֱע ֶשׂה ֲא ִני.
ַע ְכ ָשׁו הוּא ֵמתְ .שׁ ֵתּינוִּ ,היא ִתּ ְהיֶה ֶשׁל ְשׁנֵינוּ.
אַבּא,
ַע ְכ ָשׁו הוּא ֵמת ,אוֹי ָ
אַבּא ֶשׁ ִלּי ,וְ ִא ִמּיַ .ה ָמּוֶת ְמ ַצ ֵחק
ָ
אָמ ְר ָתֲּ ,א ִני(
אַחרוֹןַ ,
ְמ ַשׂ ֵחק ְבּתוֹרוֹת ) ֲא ִני ֲ
ָלא ִנ ְת ְנ ֵשׁי ִמנֵּיהָ ,לא יִ ְתנְ ֵשׁי ִמנָּן
ַדּ ְע ֵתּאי ָע ָל ְךָ ,שׁ ִנים ָשׁ ִנים
ַדּ ְע ֵתּאי ָע ָל ְך

חומא ,אשתו של אביי ,באה לפני רבא
)לאחר מות חברו אביי( .אמרה לו... :
פסוק לי יין .אמר לה :יודע אני באביי
שלא היה שותה יין .אמרה לו :בחייך,
היה משקה אותי בגביעים גדולים
כאלה.
כשהראתה לו ,נגלתה לו זרועה .נפל
אור בבית-הדין .קם רבא ובא לביתו,
ותבע )לתשמיש( את )אשתו( ,בת רב
חסדא .שאלה אותו אשתו :מי היה
עכשיו בבית-הדין? אמר לה :חומא
אשתו של אביי .יתאה אחריה והכתה
אותה ...אמרה לה :קטלת לך שלושה
בעלים ,ובאת לקטול אחר? )כתובות,
סה ,ע"א ,בתרגום.
בת רב חסדא הייתה יושבת בכנפו של
אביה )כילדה( ,וישבו לפני רב חסדא
רבא )אב אבא( ורמי )רב אמי( בר חמא.
אמר לה :את מי משניהם את רוצה?
אמרהלו :את שניהם .אמר רבא :ואני
אחרון .וכן היה) .בבא בתרא יב ע"א,
בתרגום(.
]מי ששהתה אחר )מות( בעלה עשר
שנים ולא נישאה אינה יכולה ללדת
אלא אם כן במשך תקופה זו הייתה
דעתה להינשא[ ...אמרה לו בת רב
חסדא לרבא :אני דעתי עליך )דעתאי
עלך( הייתה )לאחר מות רמי בר חמא(
)יבמות לד ,ע"ב ,בתרגום(

אסנת ראם

אין לחלוחית בעשב

שבר

לוּחית ָבּ ֵע ֶשׂב
ֵאין ַל ְח ִ
ָטשׁ
ֶשׁם נ ַ
ֵאין ִטפּוֹת ְסגֻלּוֹת ַבּ ֲע ֵלי ִס ְתו ִָנית ֶשׁ ַהגּ ֶ
יע.
אָביב לֹא יַגִּ ַ
ֵאין זֹאת ִכּי גַּם ִ
דוֹע ְך ָהאוֹר
הוֹל ְך וְ ֵ
ִבּ ְמחוֹזוֹת ָה ִרים ֲא ֵפ ִלים ֵ
תּוֹע ָבה ְ
ִמ ְפ ְלצוֹת ֵ
יקי ִמ ְסתּוֹרֶ ,אל
פּוֹרצוֹת ִמ ְנּ ִק ֵ
ַה ִמּ ְד ָבּר ֶשׁ ָלּנוּ ֶה ָחשׂוּףִ ,ל ְנגֹס ִבּ ְב ָשׂ ֵרנוּ ַה ַחי.
אשׁינוּ
קוֹפ ַח ַעל ָר ֵ
ַה ֶשּׁ ֶמש ְבּ ֵאין ָחסוּת ָענָן ֵ
עוֹרנוּ ִמ ְת ַק ֵלּף -
וְ ֵ
ַעבֹר ַעד ֶשׁ ֵנּאוֹת ְל ִה ָפּ ֵרד?
ַכּ ָמּה יִ סּ ִ
וּרים עוֹד נ ֲ

הפה,
כוּכית יְ ֵפ ֶ
ְבּי ִָדי ַה ְקּ ַטנָּהֶ ,שׁ ֶבר זְ ִ
ַמ ְנ ִציץ ָבּ ֵע ֶשׂב
יחיַ -ה ֶפּ ֶטל
ִצ ְל ֵלי ִשׂ ֵ
אַמנוֹן-וְ ָת ָמר.
כוֹת ֵרי ְ
וְ ְ
ַה ֶדּ ֶשׁא ָחג,
ֵע ְבּ ַק ְשׁתּוֹת אוֹר,
ִמזְ ַדּ ֲעז ַ
טוּעה ַבּ ֶה ְע ֵדר ֶשׁ ְלּ ָך;
וְ ֲא ִני ְנ ָ
ָהב.
ְבּ ַכ ִפּיֲ ,ח ַת ְך ַהזּ ָ
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אסנת ראם ,בימאית ,שחקנית ומספרת.
תושבת ת"א .שיריה פורסמו ב"קשת
החדשה"" ,כרמל "ו"שבו" .קבלה מענק
מקרן תל אביב ,יהושע רבינוביץ',
להוצאת ספר שירה.

רחל אשרוב

רסיסים 1
כוֹלי וְ ָעצוּב ְכּמוֹ ַה ְגּלוּיָה
יבּ ִליוּס ִמ ְת ַנגֵּן ְבּאָזְ נַי ֶמ ַל ְנ ִ
ִס ֶ
וּבהּ נוֹף ֻמ ְשׁ ָלג
גּוּס ָט ְפסוֹן ִל ְפנֵי ָשׁנִ ים ָ
ֶשׁ ִקּ ַבּ ְל ִתּי ִמגּוּנָר ְ
קוֹר ִסים.
יתי ֶשׁ ֶלג ְ
טוּרים ְפּ ִת ֵ
וְ ֵע ִצים ֲע ִ
וּפנָיו ִחוְּ רוֹת.
ַהקֹּר ַמ ְק ִפּיאָ ,כּ ְך ִס ֵפּר וְ ַה ֶשּׁ ֶקט גָּדוֹל ָכּל ָכּ ְך ָ
יע
טוּד ְנ ִטים ִה ִגּ ַ
לּוּפי ְס ֶ
ֶרת ִח ֵ
אוֹדוֹתיוְ ,בּ ִמ ְסגּ ֶ
ָ
ֵמאָז לֹא ָשׁ ַמ ְע ִתּי
גוֹרלוֹ?
יכלוּתֶ .מה ָע ָלה ְבּ ָ
אַד ִר ָ
ֻמּנוּת וְ ִנ ָסּיוֹן ְכּ ֶפ ַרח ְ
ִל ְרכֹּשׁ ְמי ָ
אָדם ֶא ָחד ִחוֵּר.
יתן מוּל ָ
ְכּמוֹ ֶט ַבע ֵא ָ
חוֹרי ָענָן
ַא ִני ַ -על חוֹף ַהיָּם .וְ גַם ָכּאן ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִמ ְס ַתּ ֶתּ ֶרת ֵמ ֲא ֵ
וֲ
אַדווֹת ַהיָּם ִמ ְת ָחרוֹת זוֹ ָבּזוֹ
ַשּׁ ֶבתְ ,
רוּח ַק ָלּה ְמנ ֶ
וְ ַהיָּם אָפֹרַ .
ַתּק.
ַעת ַבּחוֹף ,וְ שׁוּב ְל ִה ְתנ ֵ
ָלג ַ
וְ ַהכֹּל ָשׁ ֵקטְ ) .כּמוֹ ְבּ" ֶפּ ֶטר וְ ַה ְזּ ֵאב"ַ " :הכֹּל ָשׁ ֵקטַ ,הכֹּל ָשׁ ֵקט ,
ֶצת ַה ִצּפּוֹר ִמ ַמּ ַעל"( וְ ֵעץ ָה ֵא ֶשׁל ְמגוֹנֵן ָע ַלי ְכּמוֹ ִשׁ ְמ ִשׁיַּת ִפּ ְרס ֶֹמת
ְמ ַציּ ֶ
קוֹלה ַה ַמּ ְרוָה ִצ ְמאוֹנָם ֶשׁל ְבּ ִריּוֹתְ ,בּ ִשׁ ְל ֵטי חוּצוֹת .
קוֹקה ָ
ֶשׁל ָ
ֵע ַבּתּוּגָהָ ,בּ ֶע ֶצב ,לֹא ַמ ְר ֶפּה.
יבּ ִליוּס ,נוֹג ַ
ֲא ָבל ִס ֶ
ֵר ֵפא?
אוּלי ְבּ ָכל זֹאת י ָ
ַ

רסיסים 2
ַפּ ִצים
ַלּים ִמ ְתנ ְ
שׁוֹבר ַהגּ ִ
וּב ֵ
אוֹרוֹלוֹגיְ ,
ִ
ֵח ַה ֵשּׁרוּת ַה ֶמּ ֶט
ַלּיםָ ,כּ ְך ְמ ַדוּ ַ
ַלּי ַעד ְגּ ַבהּ גּ ִ
גּוֹעשׁ ,גּ ִ
יָם ֵ
עוֹלים ְבּ ִמ ְק ַצב ַה ַמּ ְנגִּ ינָהֵ .בּית ַה ָקּ ֶפה נָטוּשׁ
וּשׁ ָב ִלים ְל ָב ִנים ֶשׁל ֶק ֶצף ִ
שׁוֹלי ַה ַמּיִ ם ְ
ַח ֵ
נְ
גוֹנ ִנים
ֻקּים ְמ ְ
עוֹמ ִדים ְמ ֻס ָדּ ִרים שׁוּרוֹת שׁוּרוֹת וְ ַה ִכּ ְסּאוֹת ַהיְּ ר ִ
ַע ָתּהַ .ה ֻשּׁ ְל ָחנוֹת ַה ְלּ ָב ִנים ְ
יקה ָל ֶהם
יהם ֵמ ַה ְצּ ָד ִדיםֲ .ע ֵצי ָה ֵא ֶשׁל יְ ֻר ִקּיםָ ,היְ ָתה זוֹ עוֹנַת ְגּ ָשׁ ִמים ְמב ֶֹר ֶכת וְ ֶה ֱע ִנ ָ
ֲע ֵל ֶ
יהם ְל ָכל ֵע ֶבר.
רוּח ַקל ִפּזֵּר ֶאת ַמ ֲח ֵט ֶ
וּמ ַשּׁב ַ
וּדהוּיִ ים ָהיוּ ַ
ְב ִשׁים ְ
ַחיִּ ים ְמ ֻח ָדּ ִשׁיםַ .בּ ַקּיִץ  -י ֵ
אוֹשׁשׁוּ.
וְ ַע ָתּה ִה ְת ְ
ָפיוֹ.
ָחה וְ ֵעינַיִ ם לֹא ְשׂ ֵבעוֹת ִמיּ ְ
תוּח ִל ְרו ָ
ַהיָּם ָפּ ַ
ַא ִני ֲח ֵר ָדה לוֹ.
יּוּריו ֶשׁל ַשׁאגַל ,ו ֲ
שׁוֹטט ָח ְפ ִשׁי ַעל ַהגַּג ְ ,כּמוֹ ָה ֵעז ְבּ ִצ ָ
ַה ֶכּ ֶלב ְמ ֵ
רחל אשרוב ,משוררת .פרסמה שלושה קבצי שירה בעברית ,אחד בשפה הסלובקית ,הספר הרביעי
"לאחר הסערה" זכה למילגה מטעם קרן תרבות חיפה ויראה אור בסוף השנה.
מנחה ערבי ספרות ,מיסדת "סלון ספרותי" בבית אבא חושי" ,בימת שיח" עם סופרים ומשוררים.
בשנת  2000זכתה להימנות בין  100הנשים שתרמו לקהילה ,כתרומה אישית לקידום יוצרים
בתחום השירה .משנת  2002מפיקה ומשתתפת בפרויקט "משוררים לבתי ספר" בשיתוף עם אגודת
הסופרים ואגף החינוך של עיריית חיפה ,בו נחשפים התלמידים למשוררים חיפאיים והשירה
הנכתבת היום .משנת  2005מכהנת בתפקיד של יו"ר אגודת הסופרים סניף חיפה והצפון .חברה
בצוות טלוויזיה קהילתית “בריזה צפונית " כעיתונאית ומפיקה .אחדים משיריה הולחנו ע"י
מוסיקאים שונים.

25

יוסי גמזו

ִספּוּר ֻמ ְפ ָלא ִבּ ְד ַבר
רוּח ַעל ַהח ֶֹמר
ִספּוּר ֻמ ְפ ָלא ִבּ ְד ַבר נִ ְצחוֹן ָה ַ
"ויום אחד חלה הקיסר .הוּא שכב חיוור ונוּגֶה בּארמונו השקט ולא נמצא מרפּא למחלתו .ואז,
ילדים ,אז בּדיוּק הופיע הזמיר על ֶא ֶדן-חלונו ,וּכששמע הקיסר את שירתו המוּפלאה ,חש פּתע כּי
רפּה ִממנוּ .נכנסוּ המשרתים ,חוששים
שבים אליו כּוחותיו הישנים וכי המוות ,מה מוּזר ,הולך וּ ַמ ֶ
וקודרים ,לראות אם כּבר מת אדונם' .בּ ֶֹקר טוב!' אמר להם הקיסר בּחיוּך ,והם נותרוּ פּעוּריֶ -פּה
המפתן"...
על ִ
)הנס כּריסטיאן אנדרסן" :הזמיר של קיסר סין"(

וֹלה ֶשל ַה ָבּ ָמה ָה ִע ְב ִרית ֻמ ֶטּ ֶלת
ַה ִדּיוָה ַה ְגּד ָ
קוֹלוֹגיתַ .בּ ַחלּוֹן
ִ
אוֹנ
דּוּמםַ ,בּ ַמּ ְח ָל ָקה ָה ְ
ָ
ֶע ֶל ֶמת
יס ְט ָרא נ ֱ
אָביבְ ,כּמוֹ ִמ ַבּ ִלּ ְ
רוֹגֵם ָבּהּ יוֹם ִ
תּוֹעפוֹת זְ ַהב ָהאוֹר
ימיזְ ִמיםֲ :
אוֹפּ ִט ִ
ַמ ָטּח ֶשל ְ
של (1)on the house
קוֹרןֶ ,
ָדיבֵ ,
חוֹברוֹת ְבּ ִמין ִפ ְרגוּן נ ִ
ְ
כוּכית ֶח ְברוֹן
ַלבּ ַֹהק ַה ֶק ָר ִמיַ ,ה ַמּזְ ִכּיר זְ ִ
רוּח
ֶשל ְתּכוֹל ַה ָשּ ַמיִ ם ָה ַעז ַה ֵמּ ִציץ ָבּהּ ִמ ֵבּין ֲח ַר ִכּים ֶש ָה ַ
זוּא ִרינוֹת ַבּ ֲח ַצר-
פּוֹע ֶרת ְבּ ַע ְלוַת ָק ֲ
ֶ
יה ֶש ָלּהּ ֶש ִפּ ְשׂקוּ ְבּ ִר ְג ָשה ְמ ֻס ְק ֶרנֶת
ָד ָ
חוֹליםְ ,כּמוֹ י ֶ
ֵבּיתַ -ה ִ
יפת
ֶרהָ ,ח ִריר לֹאִ -נ ְר ֶאה ִבּ ְק ִט ַ
ָכּל ַה ָשּ ִניםְ ,בּ ָכל ֶע ֶרב ְפּ ֶר ְמי ָ
יה,
ילוֹת ָ
לוּלי ֶשל ֵל ֶ
אַפ ִ
ָמן ָה ְ
אַרגּ ָ
ָמ ַס ְך ָה ְ
יסים
זֶה ֶש ַדּ ְרכּוֹ ָצ ְפ ָתה ָת ִמיד ְבּ ַר ֲע ַדת ִר ִ
וּמ ַפּ ַחדָ -בּ ָמה ָבּ ֱא ִליל ַה ַמּ ְב ִעיתַ ,בּ ִמּ ְפ ֶל ֶצת
ְכּ ֵב ִדים ֵמ ִאפּוּר ִ
אשים ֶשעוֹד ֶרגַע ֻת ַטּל ְכּ ָק ְר ָבּן ֶאל ל ָֹעהּ:
ַר ַבּת ָה ָר ִ
ַה ָקּ ָהל.
רוּחֶ ,ש ֵמּ ֵע ֶבר ַל ִשּ ְמ ָשה ַה ְמּ ֻצ ְח ַצ ַחת
ָה ַ
יפוּתהּ ַהלֹּאִ -נ ְר ֵאית -
ִנ ְג ֵלית ָלהּ לֹא ְבּ ֶע ֶצם ְש ִק ָ
יה
יד ָ
יחה ְבּ ָכל ַתּ ְפ ִק ֶ
ימדוֹנָה ַע ְצ ָמהּ ֶש ֵה ִפ ָ
אוֹתהּ ְפּ ִר ָ
ִכּי ִאם ְכּ ָ
ַחיִּ ים ִמ ֶשּל ַע ְצ ָמם ֶש ֵהם ַחיִּ ים ִמ ֶשּל ַע ְצ ָמהּ -
ַלּ ֶמת ְדּמוּיוֹתְ ,מ ַל ֶה ֶקת
רוּפים ִמ ֶשּ ָלּהְּ ,מג ֶ
טוֹוָה בּוֹ ַבּנּוֹף ֵצ ִ
נוֹע ַע,
אוֹר ֵצל ִמ ְת ֵ
פוּפים ֶשל ְ
אַנ ַס ְמ ְבּ ִלים ְצ ִ
ְ
ֶר ֶפּ ְרטוּאָר ָש ֵלם ֶשל ֵאיזוֹ ְד ָר ָמה ֲח ָש ִאית:
ִהנֵּהְ ,בּ ֶרגַע זֶהֵ ,בּין ַמ ֲח ֵטי יְ ַרק ָהא ֶֹרן
ירה ְכּ ֶח ֶתףְ ,כּזִ ִקּיתֶ ,את ַה ְגּו ִָנים,
ִהיא ְמ ִמ ָ
ָ
יה
רוֹת ָ
עוֹשׂהְ ,כּ ַס ָפּ ִריתַ -צ ֶמּ ֶרתְ (2)fan ,ל ַצ ְמּ ֶ
וּכ ָבר ִהיא ָשםֵ ,בּין ֲערוּגוֹת
ֶשל ַה ְשּׂ ֵד ָרה ִממּוּל ְ
טוּניוֹת
יקים ֶשל ַה ֶפּ ְ
ַפּ ֲעמוֹנֵי ַהגַאזָה ַה ְדּ ִק ִ
ְקמוּטוֹת ָה ַע ְפ ַע ַפּיִ ם ֶש ֵה ִקיצוּ ַרק ַע ְכ ָשיו
אַט ָר ִלי,
ירוּאט ֵתּ ְ
טוֹפ ַחתְ ,בּ ִמין ִפּ ֶ
מוּל ֶפּ ַתח ֲח ַדרַ -ה ִמּיּוּן וְ ַ
אוֹפ ְליָה,
בּוֹכיָּה ְכּ ֶ
ִבּ ְשׂ ַער ֲע ָר ָבה ִ
ְבּ ֵעץ ִל ְבנֶה ִחוֵּר ְכּ ֵלאָה' ֶלה ְבּ" ַה ִדּבּוּק",
אוֹדוֹר ְנט ֶשל ַטל ַהבּ ֶֹקר
ַ
וּמי ֶד
רוֹרים ְבּשׂ ֵ
ִבּ ְשנֵי ְדּ ִ
ישן ִנ ְצ ִחי
אוֹד ְ
ֶמת ָלהּ ְס ֶצנוֹתֲ -חלוֹף ְבּ ִ
וְ ָכ ְךְ ,בּ ִאוְ ָשהְ ,מ ַביּ ֶ
ֶשבּוֹ ִהיא ָת ִמיד ַמה ֶשּ ִהיא ֲא ָבל ַדּוְ ָקא ִמשּוּם ֶשאַף ַפּ ַעם ֵאי ֶננָּה
אוֹמר זֹאת ֶהר ַליְ ְבּנִ יץ,
יך ֵ
גַם ִל ְש ִניָּהֵ ,א ְ
ַאדה ַע ְצ ָמהּ...
אוֹתהּ ַהמּוֹנ ָ
ָ
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יה,
נוֹת ָ
ַחת ֵמע ֶֹמק ִש ְב ִעיםְ -פּלוּס ְש ֶ
"בּ ֶֹקר ִנ ְפ ָלא וְ ָצ ִעירִ ",היא גוֹנ ַ
וּמזְ ִכּיר ,בּוֹזְ ַמ ִנּיתִ ,נ ְש ָכּחוֹת,
יך ֶש ַהכֹּל ָשם ַבּחוּץ ִמ ְת ַח ֵדּש ַ
" ֵא ְ
תוֹח ֶלת
לוּמיםְ ,כּמוֹ ֶ
אָביבְ ,כּמוֹ ִג ְלגּוּלְ -נ ָשמוֹתְ ,כּמוֹ ִשקּוּיֲ -ע ִ
יך יֵין ָה ִ
ֵא ְ
אַך ַדּוְ ָקאְ ,מאֹדַ ,על ַה ֵלב(
ֶשלֹּא ִמ ְת ַק ֶבּ ֶלתָ ,פּשוּטַ ,על ַה ַדּ ַעת ) ְ
ָלין ֶשל עוֹדַ -ה ַפּ ַעם,
אַד ֶרנ ִ
ַמ ְק ִציף ִפּ ְתאֹם ַבּ ָדּם ְ
ָפיו עוֹלוֹת ָבּ ֵאש,
יכּס ֶש ְכּנ ָ
ֶשל עוֹףַ -החוֹלֶ ,של ֶפ ִנ ְ
בּוֹער ֶשל ֶדהַ -פאיָה,
ָה ֵאשֶ ,ש ֵאי ֶננָּה ְכּ ָלל ח ֶֹמר ִכּי ִאם ְמחוֹלוֹ ַה ֵ
אַחרוֹן".
יח ָמ ָס ְך ֲ
ַצ ִנ ַ
זֶה ֶשיִּ ְד ַע ְך ַרק ָש ָעה ֶש ָה ֵא ֶפר י ְ
ְבְּ ,1665-בּ ֶע ֶרב ח ֶֹרף
מוֹליֶר
יסט ְ
תּוֹק ֶפת ַמ ֲח ַלתֵ -ראוֹת ֶאת ַז'ן ַבּ ִט ְ
ֶ
ָש ָעה ֶשגַּל-קֹרֵ ,בּין ִס ְד ֵקי ַה ְקּ ָל ִעיםָ ,עט ָע ָליו ְבּעוֹדוֹ ְמ ַב ֵדּ ַח
קוֹמ ְדיוֹת ֶשלּוֹ ַעל ִבּ ַ
ַעד ִל ְד ָמעוֹת ֶאת ְק ַהל ַה ֶ
ימת ַה,(3),Palais Royal -
ימת ִבּ ַ
קוֹל ַע
רוֹפ ִאים וְ ֵ
ֲא ָבל הוּא ְ -מ ַצ ְפ ֵצף ְכּ ַד ְרכּוֹ ַעל ֲעצוֹת ָה ְ
סּוֹפג ֶע ְלבּוֹנוֹ ִבּ ְתרוּעוֹת-
ִח ִצּים ֻמ ְר ָע ִלים ִבּ ְצ ִביעוּת ַה ִמּ ְמ ָסד ַה ֵ
שוֹב ֶקת
ִגּיל ַעד ָל ֶרגַע ֶשבּוֹ ִמ ְת ַמ ֶלּ ֶטת ִנ ְש ַמת ַה ַבּ ְד ָחן וְ ֶ
מוּל ְק ָהלוֹ ַה ַמּ ְר ִעים ִפּ ְר ֵציְ -צחוֹקְ ,בּ ִשעוּל ַה ַמּ ְר ִעים ִפּ ְר ֵציָ -דּם.
אר ָסה
יאי ַההוּמוֹר וְ ַה ַפ ְ
קוֹרה ַעל ַק ְר ֵשי ַה ָבּ ָמה ֵבּין ִשׂ ֵ
ָכּל זֶה ֶ
תּוּח ֶאת ָכּל ָבּ ֵתּיֶ -ש ְחיָן ֶשל ָכּל ֻח ְלשוֹת ֱאנוֹש ַעד תֹּם
ֶשל ִמי ֶש ִדּ ְג ֵדּג ְבּ ִאזְ ֵמלַ -הנִּ ַ
ֻמּה" ֶשלּוַֹ ,בּ ְסּ ֶצנָה
חוֹלה ַה ְמּד ֶ
אַך ַדוְ ָקא ַבּ" ֶ
ְ
וּמ ַצ ְמ ֶר ֶרת לֹא ָפּחוֹת
יקה ִמכֹּל ְ
ַה ַמּ ְצ ִח ָ
ֶמזִ יס(4),
ימזִ יס ְלנ ֶ
ֶח ָתּם ִפּ ְתאֹם ַה ְקּ ָרב ֶש ֵבּין ִמ ֶ
נְ
ֵבּין כּ ֶֹשר ַה ִחקּוּי ְל ִנ ְק ָמ ָתהּ ֶשל ָה ֱא ֶמת.
יסר ) ְבּ ָע ָליו( ֶאל ַהח ֶֹמש
ידת ְבּרוּטוּס ) ַהגּוּף( ֶאת ֵק ָ
ָכּ ָכה ַמ ָכּה ְבּ ִג ַ
אָמנָם כֻּלּוֹ ח ֶֹמר ְ
רוּח ִקיּוּם ִבּ ְל ֲע ָדיו
אַך ֵאין ָלהּ ָל ַ
זֶהֶ ,ש ְ
זוֹנחוֹ ְבּ ִמין נוֹק-אַאוּט
וְ ָכ ְך ַמ ִפּיל ַהח ִֹלי ֶאת ְ
צוֹפיו
אַך גַּם ַמ ְש ִכּיב ֶאת ָכּל ָ
סוֹפי ַעל ַה ְקּ ָר ִשים ְ
ִ
אבּה
ִמ ַתּ ַחת ַל ִכּ ְסאוֹת ִבּ ְפלֹט ָכּל ִאיש ֵמ ֶהםְ ,כּ ַל ָ
אַשדוֹת ְצחוֹקֶ -פּ ֶרא ִמ ִקּ ְרבּוֹ(5)"Chef d’oeuvre! Que c'est beau!" :
ְ
מוֹע
מוּצף ִבּ ְתשוּאוֹת ֶש ֵאינוֹ ְמ ֻסגָּל ְכּ ָבר ִל ְש ַ
עך ָ
ֶעבּ ְ
ָש ָעה ֶש ַהנ ֶ
ַלגֵּל(6),Une scène trés naturelle!" :
חוֹקם ַה ִמּ ְתגּ ְ
ִבּ ְגאוֹת ְצ ָ
איזֶה ִמין (7)!diable
ֵ
(8)!Superbe
(9) !Formidable

יך הוּא ָה ֶע ֶרב ִמ ְת ַע ֶלּה ָכּאן ַעל ַע ְצמוֹ
ַמ ְד ִהים ֵא ְ
ַה ַז'ן ַבּ ִט ְ
יך הוּא
יסט ַהזֶּהַ ,הַ (10)grand artiste-הזֶּה ,וְ ֵא ְ
גּוֹסס ְל ִת ְפ ֶא ֶרת ִכּי ִאם גַּם ְבּ ִמין ִט ְב ִע יּ וּ ת ֶש ָכּזֹאת
לֹא ַרק ֵ
צּוּע!
שוֹבק ֶבּ ֱא ֶמ ת ַה ַמּ ְמזֵר ַהזֶּהֵ .איזֶה ִבּ ַ
אָמנָם הוּא ֵ
ֶש ִנּ ְד ֶמה ִכּי ְ
ֵאיזֶה ַת ְר ִגּילִ -ה ְת ַפּ ְגּרוּת הוּא ַמ ִצּיג ָכּאן ַה ֵלּץ ַהזֶּהָ ,כּל ַה ָכּבוֹד!"...
ְבְּ 1730-מ ָס ְר ִבים ַה ְכּ ָמ ִרים ְבּתֹ ֶקף
יוֹתרַ ,קל ָוכּ ֶֹמרִ ,מזֶּה בּוֹ ֵס ְרבוּ ְל ִ
מוֹליֶר
הוֹריד ֶאת ְ
ִנזְ ָעם אַף ֵ
קּוֹמ ְדיוֹתִ ,ל ְקבֹּר ֶאת
חוֹתם ְבֶּ (11)finito-את ָכּל ַה ֶ
ֶאל בּוֹר ֲע ָפרוֹ ַה ֵ
ֶיה ַעד אָז
קוּבּ ֶררֶ ,ש ִגּ ְלּ ָמה ְבּ ַחיּ ָ
אַד ִריאָן ָל ְ
ְגּוִ יַת ָה ַע ְל ָמה ְ
ֶדיוֹת
יטב ִגּבּוֹרוֹת ַה ְטּ ָרג ְ
)אַף ֶש ְקּ ָצ ִרים ָהיוּ ַעד ְל ֶח ְמ ָלה( ֶאת ֵמ ַ
יפיגֶנְ יָה" וּ" ֶפ ְד ָרה" וְ עוֹד.
קוֹרנֵי וְ ָר ִסיןֶ " :בּ ֶר ִניס"ֲ " ,ע ַת ְליָה"ִ " ,א ִ
ֶשל ְ
מוּעתַ -עיִ ן
ילה ְד ַ
ָל ָמּה ֵס ְרבוּ? ִכּי ָש ָעה ֶש ֻצּוְּ ָתּה ְל ַב ֵקּש ְמ ִח ָ
עוֹלמוֹ
סוּרד ֶשל ִס ְד ֵרי ָ
אַבּ ְ
ִמ ִמּי ֶש ָבּ ָרא ָלנוּ ֶאת ֵתּאַ ְטרוֹןָ -ה ְ
יפה ְבּ ַל ַחש:
הוֹס ָ
ֶע ְתּ ָרה וְ ִ
אַה ַבתַ -ה ָבּ ָמה ֶש ָלּהּ לֹא נ ְ
ַעל ֵח ְטא ֲ
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ֶדיוֹתְ .כּלוּם ה וּ א ִמ ְת ָח ֵרט?"
ידים ִבּ ְט ָרג ְ
גּוֹרל ְמ ַשׂ ֵחק ַתּ ְפ ִק ִ
"גַּם ַה ָ
נוּע
אַחר ֶשנּוֹאַש ִמ ָלּ ַ
וּבְ ,1846-ל ַ
ְ
חוֹרה
וּמזוֹר ֵבּין ֻמ ְמ ֵחי ַה ָמּ ָרה ַה ְשּ ָ
ַחזוֹר ְבּ ִלי ִר ְפאוּת ָ
לוֹך ו ֲ
ָה ְ
יע
הוֹש ַ
רוֹפאָיו ְל ִ
ֻלּהּ ָבּהּ ָק ְצ ָרה יַד ְ
רוֹפּה כּ ָ
גוּלה ְבּ ֵא ָ
ֶש ֵאין ָלהּ ְס ָ
ַס ַפּר ֶד ִבּירוַֹ ,בּ ְד ָח ָנהּ ַהגָּדוֹל ֶשל ָצ ְר ַפת,
ֶאת ְכּבוֹד ָהאָדוֹן ַז'ן ג ְ
ימה
טוֹמ ָ
ַמ ִקּיש ָה ִאישַ ,רבָ -מג ֻמ ְפ ָלא ִבּ ְתחוּם ַה ַפּ ְנ ִ
קּוֹמ ְדיָה ֶשל ִעירָ -האוֹרוֹת,
יצ ֵני ַה ֶ
נּוֹדע ְכּאַלּוּף ֵל ָ
וּמי ֶש ַ
ִ
דוּס ָט ִני
ַעל ֶדּ ֶלת ְמלוֹנוֹ ֶשל ֵאיזֶה גוּרוּ ִה ְינ ְ
יה ֶשל ָפּ ִריסְ ,בּ ַליְ ָלה ַקר
ֵאיָ -שםְ ,בּ ַפ ֲא ֶת ָ
אַך ְבּ ִמ ְג ַבּ ַעת
וּב ִלי ִאפּוּרְ ,
וְ ַת ַחת ֵשם ָבּדוּי ְ
ֻבּם ֶשל ָפּנָיו
חוֹרים וְ ָשׂ ָפם ַה ַמּ ְס ִתּיר ֶאת ר ָ
וְ זוּג ִמ ְש ָק ַפיִ ם ְש ִ
נּוֹא ֶשת,
סּוֹפיתַ ,ה ֶ
ָתי ַה ִ
אַתּה ִת ְקו ִ
כּוֹליָהָ " :
אוֹמר לוֹ ֻמ ֵכּה ֶמ ַל ְנ ְ
ֵ
יתי ַהכֹּל".
יתיַ ,פּנְ ִדיטִ ,כּי ִנ ִסּ ִ
ֵתּן ִלי ְת ָ
רוּפה ֶשעוֹד ֶט ֶרם ִנ ִסּ ִ
שוֹאל אוֹתוֹ ַהגוּרוּ.
רוּפה ְכּ ֶנגֶד ַמ הָ ,ס ִהיבּ?" ֵ
" ְתּ ָ" ְכּ ֶנגֶד ָה ַע ְצבוּתַ ,פּ ְנ ִדיטֵ ",מ ִשיב לוֹ ֶד ִבּירוֹ.יוֹעיל אַל ִתּ ְק ָרא ְכּ ָבר גוּרוּ".
אוֹמר לוֹ ַהה ִֹדיִ " ,אם ֶז ה לֹא ִ
"יֵש ִליֵ ",רוּפה?"
" ַמה ַה ְתּ ָיקןֶ ,דּ ִבּירוֹ"...
מוֹפע ֶשל אוֹתוֹ ַמ ְצ ִח ָ
" ְקנֵה ַכּ ְר ִטיס ְל ָיה,
הוּר ָ
ַה ְגּ ֶב ֶרת ַה ְזּ ֵקנָה ִנ ְנ ֶע ֶרת אַט ֵמ ִה ְר ֶ
אַח ָריו
אשית ָצץ ְל ֶפ ַתע ְבּ ֶפ ַתח ַח ְד ָרהֲּ ,
ְצ ִניף ָהאָחוֹת ָה ָר ִ
ַעד
וּשנֵי ַח ְב ֵרי ַהוּ ַ
אַטרוֹן ְ
ִנ ְר ִאים ַמ ְנ ַכּ"ל ַה ֵתּ ְ
לוֹמ ְך ַהיּוֹם?"
לוֹהב" .אָז ַמה ְשׁ ֵ
ִעם זֵר וְ ָר ִדים ֲענָקֵ ,
ֶיה,
אוֹמ ֶרת וְ אוֹר לֹאָ -צפוּי ְבּ ֵעינ ָ
"לֹא ַת ֲא ִמינוִּ ,נ ְפ ָלא!" ִהיא ֶָמים.
ָפיָהּ ִמ ֶשּ ְכּ ָבר ַהיּ ִ
ָדיר ֶאת י ְ
אוֹר ַה ֵמּ ִשיב ָלהּ ְל ֶרגַע נ ִ
תוֹק ַע
סּוּרים וְ זִ ְקנָה ְכּ ֶא ָחד ,זֶה ֵ
ַהץ ָבּהּ ִק ְמ ֵטי יִ ִ
זֶה ִפּ ְתאֹם ְמג ֵ
ֵרוֹתיו ֶשל ַה ְזּ ַמן.
אַדּיר ֵאיזֶה ֶוטוֹ ְל ָכל ְגּז ָ
ְכּמוֹ ְבּנוֹק-אַאוּט ִ
נּוּכל ְל ַמ ֵלּא?" ֵהם ַמ ְק ִשים ָלהּ
אוּלי ֵאיזֶה ֵח ֶשק ִנ ְס ָתּר ֶש ַ
"יֵש ָל ְך ַַרדֹּם(.
אַחרוֹן"ְ ,כּמוֹ ִבּ ְפנֵי ַהנִּ דוֹן ַלגּ ְ
לוֹמר " ֲ
)וְ ָכלָ -כּ ְך ִנזְ ָה ִרים לֹא ַ
לוֹמר".
ֶשת ַ
" ֵכּןַ ,דּוְ ָקא יֵשֲ ,א ָבל ַמה? ִמ ְת ַבּיּ ֶדּוּע?"
ֶשת? ַמ ַ
" ִמ ְת ַבּיּ ֶרוֹפף ִלי גַם בּ ֶֹרג ָבּרֹאש".
ֹאמרוּ ֶש ִמּ ְל ַבד ַה ְבּ ִריאוּת ִה ְת ֵ
" ִכּי ֵת ֶכף תּ ְ" ְבּ ָכל זֹאת?""שוּם ְבּ ָכל זֹאתַ .רק ִבּ ְתנַאי ֶש ְתּ ַמ ְלּאוּ ִלי"." ֶאת ַמה?"אַל ֶתּם ִאם יֵש ִלי .וְ ֵי ש!"
" ַמה זֶּה ַמה? ֶאת ַה ֵח ֶשק ַהזֶּה ֶש ָש ְלוֹמר ָלנוּ ַמהוּ?"
ֵך ְמ ֵעזָה ְכּ ָלל ַ
יך ְנ ַמ ֵלּא ָל ְך ֶאת ַמה ֶש ֵאינ ְ
" ֵא ְַלּה ָל ֶכם ַמהוּ ִאם לֹא ְת ַמ ְלּאוּ ִלי ֶאת ַמה ֶשא ַֹמר?"
יך ֲאג ֶ
" ֵא ְחוֹת ִמים ָשם.
ֻבּהְ ,בּ ִלי ָל ַד ַעת ַעל ַמה ֵהם ְ
עוֹנים ָלהּ ִכּ ְבנֵיֲ -ער ָ
יחיםֵ ",הם ִ
" ַמ ְב ִט ִ"לֹא ִת ְצ ֲחקוּ ִלי?"ילה".
" ָח ִל ָאַחרוֹןִ .עם ָק ָהל"...
" ִאם ָכּ ְך  -עוֹד ַתּ ְפ ִקידֲ .קוּקים א וֹ ְר ֶח י ָה ְל ִטפּוּלִ ,טפּוּל ְבּ ֶה ֶלם.
ַע ְכ ָשיו זְ ִ
יעה ָל ֶהם" ,כּוֹס ַמיִ םֵ .תּ ָר ְגעוּ".
" ִתּ ְשתּוִּ ",היא ַמ ִצּ ָשוֹל ֶפת ִמ ַתּ ַחת ַל ַכּר ֶאת " ֵמ ֵדאָה".
אַך ִמיָּד ִהיא ֶ
ֵהם ֶא ְצ ָלהּ ְכּ ָבר ַבּ ִכּיס ְ
הוֹל ֶכת ַעל ָכּל ַה ֻקּ ָפּה.
ָאה ָלהֶּ .
שוּם ַהנָּחוֹתְ .בּ ָפחוֹת לֹא נ ֶ
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וּב ֶצוֶת
ימאי ְ
חוֹלה ְבּ ִב ַ
ַבּבּ ֶֹקר ַה ָבּא ְכּ ָבר ֻמ ֶקּ ֶפת ִמ ַטּת ַה ָ
כוֹנים ְל ָכל ֶפּגַע ָצפוּי וְ ֵא ְינ ְספוֹר ֶא ְמ ְצ ֵעי ַה ְחיָאָה,
רוֹפ ִאים ְנ ִ
ְ
רוֹפ ֶאי ָה:
יכה ֶאת ָכּל ַתּ ֲחזִ יּוֹת ְ
עוֹשׂה ָשם ִפּ ְתאֹם ַה ְחיָאָה ַה ַמּ ְפ ִר ָ
אַך זוֹ ִהיאַ ,דוְ ָקא ִהיאֶ ,ש ָ
ְ
קוֹלוֹגי -
ִ
אוֹנ
יח ָבּהּ נֵס ְ
רוּח ֵמ ִפ ַ
ָה ַ
יטת ַה ְגּרוּרוֹת ִנ ְב ְל ָמה...
ְפּ ִש ַ
צוֹפה ָבּהּ
אוֹרב ֵבּין ִס ְת ֵרי ַה ְקּ ָל ִעים וְ ֶ
דוֹקטוֹר ָצמוּד ָה ֵ
תוֹך ח ֶֹדשִ ,עם ְ
ְ
ְכּמוֹ ִבּ ְפ ָצ ָצה ְמ ַת ְק ֶתּ ֶקת אוֹ ְכּמוֹ ְבּ ִפ ְלאָהּ ַה ְשּ ִמ ִיני ֶשל ֵתּ ֵבל,
יה
נוֹחת אוֹתוֹ נֵס ַעל ַק ְר ֵשי ַה ָבּ ָמה וְ עוֹד ֶט ֶרם ִתּ ְפ ַתּח ָשם ֶאת ִפּ ָ
ֵ
רוֹעם ֶשל ְתּשוּאוֹת.
אַטרוֹן ַמ ְל ִ
ִנ ְש ֶט ֶפת ַחיַּתֵ -תּ ְ
כוּתית זוֹ ְבּ ֶא ֶשד ֵ
יהם,
מוֹש ֵב ֶ
בוֹדהּ ִמ ִכּ ְסּאוֹת ְ
ֵהם ָק ִמים ִל ְכ ָ
תּוֹר ִעים ָלהּ ִבּ(12),standing ovation-
ֵהם ְ
רוֹמס אַגָּדוֹת.
עוֹלם ָה ֵ
ָדה ְבּ ָ
מוּמים ִל ְת ִחיַּת אַגּ ָ
ֵהם ֵע ִדים ֲה ִ
של ַצ' ְפּ ִלין)(13
קוּבּ ֶררֶ ,ד ִבּירוֹ וְ ַק ְלוֶרוֹ ֶ
מוֹליֶרָ ,ל ְ
סוֹפם ֶשל ְ
ֶשלֹּא ְכּ ָ
עוֹלם,
פוּאי ָבּ ָ
יוֹד ִעים ִכּי ְבּ ָכ ְךֵ ,ח ֶרף ָכּל ִהגָּיוֹן ְר ִ
ֵאין ֵהם ְ
יס ִטי:
תּוֹר ִמים ָלהּ ְבּ ֶרגַע ֻמ ְפ ָלא זֶה ִאינְ פוּזְ יָה ֶש ֵאין ָלהּ ֶה ְס ֵבּר ִמ ְלּ ַבד ִמ ְ
ֵהם ְ
ֶיה,
תּוֹס ֶפת ָש ִנים ְל ַחיּ ָ
לֹא ַרק ַה ְד ָרן לֹא ִנ ְש ָכּח ,גַּם ֶ
ֻע ְב ָדּה...
____________

)) - (1אנגלית( :על חשבּון הבּית.
) :(") - (2ייבּוּש השֹיער ועיצוּבוֹ בּאמצעוּת מייבּש-שֹיער.
הא ָתר בּו העלה מולייר את מחזותיו.
)) - (3צרפתית() :מילוּלית( = הארמון המלכוּתיֲ ,
ֶמזִ יס = אלילת הנקמה בּמיתולוגיה היוונית.
ימזִ יס = חיקוּי .נ ֶ
)) - (4יוונית(ִ :מ ֶ
המשֹחק(! כּמה זה יפה!
)) - (5צרפתית( :מלאכת-מחשבת )כּאן :של אמנוּתִ -
)ְ :(") - (6ס ֵצינָה ִטבעית מאוד!
)ֵ :(") - (7שד!
)ְ :(") - (8מ ֻע ֶלּה!
) :(") - (9יוצא מן הכּלל!
) :(") - (10שֹחקן גדול.
)) - (11איטלקית( :סוףִ ,נגמר.
המ ַב ֵצּ ַע(.
)) - (12אנגלית( :מחיאות כּפּיים בּעמידה )כּשקם הקהל על רגליו לכבודו של השֹחקן ְ
) - (13דמוּת הליצן הטראגי בּסרטו של צ'ארלי צ'אפּלין "אורות הבּמה".
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יוצא למסע

המשחק

אנדרי פישהוף

דם עכור

*

תרגום מרומנית :טומי סיגלר

וּכ ָבר ִה ְק ַר ְבנוּ ַחיּ ִָלים
ְ
ירי
וּב ֲע ִשׂ ִ
ָ
יחת ַשׁ ְר ֶשׁ ֶרת.
יח ִבּ ְצ ִר ַ
ַצ ִר ַ
יְ
ַע ֶלה ַעמּוּדְ -קלוֹןַ -ה ַשּׁ ַחר ִל ְפצ ַֹע
וּכ ֶשׁיּ ֲ
ְ
אשׁי ֶה ָה ִרים,
ֶאת ָר ֵ
אוֹתי
ִשּׂאוּ ִ
ָה ֲא ֻל ְנ ָק ִאים י ְ
ִמ ָשּׁם

עוֹלם ֶנ ֱח ָרב.
ָה ָ
הוּא ֵאינוֹ ֶנ ֱח ָרב ֵמ ַע ְצמוֹ.
זוֹ ַרק ַה ְצ ָה ָרה
ֲחטוּ ָפה ְבּכ ַֹח
ַעל-יְ ֵדי מוּ ֵגיֵ -לב ִמ ְת ַח ִזּים
ִל ְפ ֵני ַמ ְלאָ ִכים
ְמ ֻד ְכ ְדּ ֵכי ֶנ ֶפש,
ירים ְש ָמם –
ַה ְמּ ִמ ִ
ַפּ ַעם ֵלאל ִֹהיםַ ,פּ ַעם ְל ָשׂ ָטן.
יע
יכ ְל ָתּם ְל ַה ְשׁ ִפּ ַ
ְכּ ִאילוּ ִבּ ָ
ַעל ִמ ְס ַפּר ָתּ ֵאי ַה ָדּם ַה ְלּ ָב ִנים
ְבּ ָד ָמם ֶה ָעכוּר.

לּוּח
וּביְּ ָח ִסים ֶשׁ ֵבּין ַה ַ
ַ
ְל ַמ ָשּׁא ַה ֵכּ ִלים ֶשׁ ַעל ְכּ ֵת ָפיו
ֵאין כֹּל ָח ָדשׁ
* על רקע מותו של בובי פישר
ובהשראת משחק השח בסרט
"החותם השביעי" של א .ברגמן,
שיר אישי.

שׁוֹטים ַח ְס ֵריֵ -שׂ ֶכל
אוֹתם ִ
ָ
ידוּתם,
ְמ ֻש ְכ ָנ ִעים ִבּ ְשׂ ִר ָ
ָבינוּ
לֹא י ִ
עוֹלם אַף ֵהם ָימוּתוּ,
ִכּי ַי ַחד ִעם ָה ָ
וּ ְשׁ ָמם ָה ֲא ִמ ִתּי יֻ ַצּג ְל ַר ֲא ָוה
מוֹדעוֹת ַעל ֵאםַ -ה ֶדּ ֶר ְך,
ְבּ ָ
פוֹשׁ ִעים ְמ ֻב ָקּ ִשים ַעל-יְ ֵדי ַהחֹק:
ְכּ ְ
ַחיּוֹתֶ -ט ֶרף ִבּ ְמנוּ ָסה ִמגּ׳וּ ְנ ְגל
ְלג׳וּ ְנ ְגל
ימה ֵמ ֵאיָ -שׁם
ְמ ִטילוֹת ֵא ָ
עוֹלם
ַעל חוּצוֹת ָה ָ
ֶשׁלֹּא ַמ ְס ִכּים ְל ֵה ָח ֵרב
ִמבּוּ ָשׁה.

גיורא פישר

העולם יפה
יכים ְל ַס ֵפּר ִלי
אַתּם לֹא ְצ ִר ִ
ֶ
ָפה
עוֹלם י ֶ
ֶשׁ ָה ָ
יוֹד ַע.
ֲא ִני ֵ
ָע ַב ְר ִתּי ַפּ ַעם ְליָדוֹ
יתי ַעל ִל ִבּי
וְ ִצוִּ ִ
ַל ְחקֹק ֶאת נְ ֻק ַדּת ַה ִצּיוּן
ֶקת ֶשׁל ַה ָמּקוֹם.
ַה ְמּ ֻדיּ ֶ
ָכּל ַמה ֶשּׁ ֲא ִני ָצ ִריך ַל ֲעשׂוֹת
זֶה ַרק ַל ֲחזֹר
ְלאוֹתוֹ ָמקוֹם ִבּ ְמ ֻדיָּק.
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נורית שושני

בושם השרף
גּוּפי,
יִס ְגּרוּ ַעל ִ
יוֹמי ְ
ְבּבֹא ִ
ֻכּה,
ְבּ ֵת ָבה ַמ ְל ֵבּנִ ית ֲאר ָ
יח ִני.
ְנ ָס ִרים ֵמ ֵעץ ָח ָדשׁ וְ ֵר ָ
ַע ֶלה ֵמ ֶהם
אוֹתהּ ָשׁ ָעה י ֲ
ְבּ ָ
יחוֹח ְשׂ ַרף ָהא ֶֹרן
ִנ ַ
ֵרד ַכּ ֲע ָר ֶפל ָבּשׂוּם ַעל ִנ ְשׁ ָמ ִתי.
וְ י ֵ
עוֹפף,
אַל ָמוֶת ִתּ ְת ֵ
ִנ ְשׁ ָמ ִתי ַבּת ָה ְ
גּוּפי
נוֹצהֵ ,מ ַעל ֵתּ ַבת ִ
ַק ָלּה ְכּ ָ
מוֹסס,
מּוּר ֶדת ֶאל בּוֹר ָע ָפר ִמ ְת ֵ
ַה ֶ
ִהיא ִתּ ָפּ ֵרד ֵמ ַהגּוּף
פּוֹררְ ,תּ ַר ֵחף ַבּ ָלּאט
ַה ִמּ ְת ֵ
ֵח.
וְ ִת ְת ַרוּ ַ
אוֹתהּ
רוּח יִ ָשּׂא ָ
ַמ ָשּׁב ַ
ֶאל ֵמ ַעל ַצ ְמרוֹת ָה ֳא ָר ִנים
נּוֹשׁמוֹת גּ ַֹבהּ
ַה ְ

"השראה" נורית שושני

גּוּפי,
וְ ִהיא לֹא ִתּ ְר ֶאה ֶאת ָח ְמ ֵרי ִ
יתהִּ ,נ ְס ָפּ ִגים
ֶשׁ ָהיָה ֵבּ ָ
יהם ֶשׁל ֲע ֵצי א ֶֹרן.
ְבּ ָשׁ ְר ֵשׁ ֶ
יוֹם ֶא ָחד ָתּחוּשׁ
נוֹצת ִנ ְשׁ ָמ ִתי ַה ְמּ ַר ֶח ֶפת
ַ
ְבּב ֶֹשׂם ַה ְשּׂ ָרף
וְ ַר ַעד ַקל ֶשׁל זִ ָכּרוֹן ָרחוֹק
לוּמ ָתהּ.
יע ְפּ ָ
י ִָנ ַ

פנינה פרנקל

נמרים כמשל
נמרים 1
רוֹק ֶדת ִעם ַה ְנּ ֵמ ִרים ֶשׁ ִלּי.
ִל ְפ ָע ִמים ֲא ִני ֶ
סוֹערוֹת
ִמ ְת ַע ֶלּ ֶמת ֵמ ַהגּוּף ֶשׁוִּ ֵתּר ַעל ַמ ְנ ִגּינוֹת ֲ
יפה ִל ְשׂמֹאל.
וּמ ְח ִל ָ
ָמיןַ ,צ ַעד ְלאָחוֹר ַ
סוֹפ ֶרת ַצ ַעד ַליּ ִ
ֶ
ָס ָתם
אוֹתם וְ ָחזְ רוּ ְל ַפ ְרנ ָ
ָטשׁוּ ָ
ֲא ִפלּוּ יְ ָל ַדי ְכּ ָבר נ ְ
ַל ַח ִגּיםַ ,ליְּ ָל ִדיםָ ,ל ֲארוּחוֹת וְ ַל ַמּ ְשׁ ַכּ ְנ ָתּא -
ָבם
ֹאחזוּ ִבּזְ נ ָ
אוּלי ַה ְנּ ָכ ִדים י ֲ
ַ
יטיבוּ ִל ְדהֹר
וְ ֵי ִ
יוֹתר.
ַס ִפּיקוּ ֵ
אוּלי ֵהם י ְ
ַ
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נמרים 2
זּוֹעם ָהיָה ָשׁם ָתּ ִמיד
ָמר ַה ֵ
ַהנּ ֵ
אַ ְך ֲא ִני לֹא יְ ַד ְע ִתּיו.
יצ'ים
יתי ֵה ַכ ְנ ִתּי ֶס ְנ ְדּ ִב ִ
אָכ ְל ִתּיָ ,שׁ ִת ִ
ַק ְמ ִתּיַ ,
פּוּרים ְבּ ַשׂ ִקּיּוֹת ְניָר חוּמוֹת
ָע ַט ְפ ִתּי ִס ִ
אתי ָמ ָרק ְבּ ִצ ְנ ָצנוֹת ְל ַה ְק ָפּאָה.
וּמ ֵלּ ִ
ִ
ָרד ֶאת ַה ְכּלוּב
ַבּ ֵלּילוֹת ָשׁ ַמ ְע ִתּי אוֹתוֹ ְמג ֵ
יבים ִל ְק ַראת ְק ָרב
ְמ ַצ ְח ֵצ ַח ִנ ִ
וְ ָנ ֵמק ִבּ ְב ִדידוּתוֹ.
אוֹחזֶת ְבּ ֵצל ִחיּוּכוֹ
ִל ְפ ָע ִמים ֲא ִני עוֹד ֶ
ְמ ַל ֶטּ ֶפת ְבּ ֵעינַי ֶאת ַצוָּארוֹ
נוֹע ֶצת בּוֹ ִצ ָפּ ְרנַי
ֶ
אַחרוֹן
ֶרגַע ִל ְק ַראת זִ נּוּק ֲ
יח
ֻכּה ֶשׁ ַתּ ְפ ִר ַ
וְ ָכ ְך ֲא ִני ַמ ְמ ִריאָה ְבּ ֶק ֶשׁת ֲאר ָ
שׁוּלי ַה ְשּׁ ִביל
ְצ ָב ִעים ֲח ָד ִשׁים ְבּ ֵ
ֶשׁ ָבּ ַח ְר ִתּי.
נמרים 3
אַחר יוֹם
יוֹם ַ
ַהה ֲע ֵקבוֹת
ֲא ִני ְמז ָ
טוּחים
ֶשׁל ְנ ֵמ ִרים ְשׁ ִ
רוּסים ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה.
ְפּ ִ
ָשׁן
אוֹתם ְצ ִמיג י ָ
ֶא ְתמוֹל ָדּ ַרס ָ
ידי ַה ֶפּ ֶרא
אָטם ִבּי ֶאת ָכּל ְשׂ ִר ֵ
ָדּ ַבק וְ ַ
יע ָבּ ֶהם ֶאת ַה ַתּ ְבנִ יּוֹת ַה ְקּבוּעוֹת.
וְ ִה ְט ִבּ ַ
ַלּי ַמ ְכ ֵבּשׁ ָחלוּד
ַלג ֵ
נּוֹתר ָשׁם ָנזַל ֵבּין גּ ְ
ַמה ֶשּׁ ַ
חוּטים ְכּמוֹ ְגּ ָל ִמים ֶשׁל ַפּ ְר ָפּ ֵרי ֶמ ִשׁי
אוֹתי ְבּ ִ
ָע ַטף ִ
תוֹך ַתּ ְר ֵדּ ָמ ָתם.
ְכּ ֵדי ֶשׁ ֶא ְת ַפּח ַבּ ֵלּילוֹת וְ ֶא ְשׁ ַקע ָעמֹק ְל ְ
נמרים 4
יְכוֹלה ִל ְכתֹּב ַעל ְנ ֵמ ִרים
ַהיּוֹם ֲא ִני ָ
ְל ַהזְ ִכּיר גַּם ֶאת ֵא ֶלּה
ָד ְע ִתּי.
ֶשׁלֹּא י ַ
יע מוּל לוּחוֹת ֵעינַי
ְל ַה ְט ִבּ ַ
מוּתם ְכּ ִאלּוּ ָהיוּ ָשׁם ָתּ ִמיד.
ֶאת ְדּ ָ
גּוּעים ֶשׁ ָעיְ פוּ ִעם ַה ְזּ ַמן
ַע ִ
אוֹתם ַבּגּ ְ
ִל ְטבֹּל ָ
רוּח
זוֹעפוֹת ְדּחוּסוֹת ֵמ ֲח ַמת ַ
תוֹך ֲארֻבּוֹת ֲ
וְ ַל ְחדֹּר ְל ְ
חוֹלפוֹת ַעל ָפּנַי
אַל ֵפי ֵעינַיִ ם ְמ ֻעוָּתוֹת ִל ְצבֹּת ְ
ְ
וֲ
אוֹתם ֵמאָחוֹר ִעם
ירה ָ
ַא ִני ַמ ְשׁ ִא ָ
זוֹע ֶמת.
ַל ֲה ַקת ְצ ָרעוֹת ֶ
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אלגיה לעצמי
ֶא ֱהיֶה ָשׁם ַרק עוֹד ַפּ ַעם
ִל ְפנֵי ֶשׁ ֶא ְס ַתּ ֵלּק
ַרק ַפּ ַעם
יתי ָשׁם ְל ַבד -
 ְכּ ָבר ָה ִי ִזוֹר ִמים ַה ַמּיִ ם
ַה ַמּיִ ם – ֶא ָלּא ָמה?! – ָתּ ִמיד ְ
יהם ִתּ ְר ֶצה ָלשׁוּב
ַבּ ְמּקוֹמוֹת ֶשׁ ֲא ֵל ֶ
אַחרוֹנָה
ְבּ ַפ ַעם ֲ
ֶרם
ַפּ ֵסּי אוֹר ַעל ַהזּ ֶ
ֵכּ ֶהה ַה ֶסּ ַלע ָה ָרטֹבָ ,שׁטוּף ִבּירֹק-אַצּוֹת
ַמ ָפּלְ ,בּ ֵר ָכה
אַלּוֹנים
ְבּ ֵצל ַה ִ
ֶל ֶחםְ ,גּ ִבינָה וְ יַיִ ן ַבּ ַתּ ְר ִמיל
אָכין ָק ֶפה
וּפ ִרי – ִ
ְ
יפה
יטה ַה ֲח ָד ָשׁה – ְק ִט ָ
ַה ְנּ ִב ָ
אָנוּח
ַ
אַחרוֹנָה
ַגּנֵּי ָה ֵע ֶדן ְפּ ָר ִטיִּ ים ְמאוֹד ְבּ ַפ ַעם ֲ
יעה
ְכּ ֶשׁ ִנּ ְשׁ ַלם יוֹם ֶט ֶרם ַה ְשּׁ ִק ָ
נוֹשׁר ָבּאוֹר –
– ָע ֶלה ֵ
אַתּם –
ֶ
יתי ִע ָמּ ֶכםְ ,בּ ָכל ַה ְמקוֹמוֹת
ָהיִ ִ
ַע ָתּה ֶא ֱהיֶה ָכּאן ַרק עוֹד ַפּ ַעם
ִל ְפנֵי ֶשׁ ֶא ְס ַתּ ֵלּק
ְל ַבד
ֻשּׁה
עוֹברוֹת ִכּיר ָ
אַח ֵרי ַהכֹּל ֶ -ה ְמ ֵשׁ ִכיּוֹתְ ,
ָה ֲא ָהבוֹת ֲ -
ֶלתַ ,מיִ ם וְ ָע ָפר
ִמ ְלּ ַבד ַבּזּ ֶ
וּרטוּבוֹת ָמ ָטר
אַר ִצי ַבּ ֲא ָב ִנים ֵכּהוֹת ְ
ְ
יַיִ ן וְ ֶשׁ ֶמן עוֹד ִתּ ָשּׂא ִעם ְפּ ִל ְגלוּגֵי ַה ֶפּ ֶלג
רוּח ַבּיְּ ָערוֹת
ַ
דּוֹרוֹת
ָמ ָחר ִמ ִלּים
קוֹצים
ִמ ִלּים ְשׁ ֵלמוֹת ִעם ֲא ָבנַיָ ,תּבֹאנָה ִכּ ְשׂ ֵר ַפת ִ
שׁוּקת ְבּ ַשׂ ְר ֶכם
ִבּ ְמ ִחי ְתּ ַ
ִבּ ְשׁ ֵדי ַה ְנּ ָערוֹת
נּוֹלד.
וּב ָ
ַ
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משיחות קלות
ַהיּוֹם ִנ ְמ ְשׁחוּ ְשׂ ָפ ַתיִ ְך
ְבּא ֶֹדם ֶפּ ֶטל ַחי.
ימה ָפּ ַרח ָהא ֶֹשׁר ְבּ ֵעינַיִ ְך.
ִעם ָכּל ְט ִע ָ
עוֹלם
ֵמ ֵע ֶבר ַל ִפּנָּה ַמ ְמ ִתּין ָ
אָרץ,
ֲח ִגיגַת ֲע ֵצי ַהגָּןָ ,כּל ְפּ ִרי ָה ֶ
כֹּל ֶשׁ ִנּ ְב ָרא -
יוֹד ַעת
ֵך ַ
ַע ַדיִ ן ֵאינ ְ
וֲ
ַמה טּוֹב ָבּם
וּמה ַרע.
ָ
מתוך שירים לנטע 2007

נחיתות
ָרצוּי ְל ִה ְת ַמ ֵקּם ְליַד ַה ַחלּוֹן,
) ִמ ַצּד ְשׂמֹאלָ ,
מושׁב .(A
עוּפה,
ְבּוִ ינָהְ ,בּ ִצ ֵדּי ְשׂ ֵדה ַה ְתּ ָ
ְשׂדוֹת ִח ִטּים ִמזְ ַדּ ְקּ ִפים
אָחיד,
ְלגֹּ ַבהּ ִ
יעים.
ַמ ְצ ִד ִ
יח ֲח ִריג.
ֻתּרֵ .אין ָס ִפ ַ
ימ ֶטר ְמי ָ
יל ֶ
ֵאין ִמ ִ
ֵמאוֹתוֹ ַחלּוֹן ְבּ ַס ָריֵבוִֹ ,נ ְשׁ ָק ִפים
ִמ ְשׁ ְט ֵחי ְק ָב ִרים ְל ַב ְנ ַבּנִּ ים.
מוֹפ ִתי.
ֵס ֶדר ְ
ֲא ָל ִפים.
יע ֲענָנִ ים,
יך ַה ָמּטוֹס ַמ ְב ִק ַ
יר ְ
ַבּ ֶדּ ֶר ְך ְל ִצ ִ
יתה ַר ָכּה.
ֲא ִני ִמ ְת ַפּ ֵלּל ִל ְנ ִח ָ
יוֹד ַע
אלית ֵא ְינ ָך ֵ
ֵיט ָר ָ
ְבּ ֶא ֶרץ נ ְ
אוֹת ָך ָה ֲא ָד ָמה.
ֵכּ ַ
יצד ִתּ ְספֹּג ְ
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שירה ושמה ָלשׁוֹןְ ,"γλώσσα","Glossa",גּלוֹ ָסה
לוֹסה הנו השריר היחיד בגוף שיש לו קצה מחובר אחד בלבד .השני
לאנטומיםְ ,גּ ָ
לוֹסה הנה הערת הסבר
חפשי ,יש אומרים :חפשי מדי  -ה ָלשׁוֹן .לחוקרי טקסטים הגְּ ָ
הכּתוּב .מקור ְש ֵני המונחים ביוונית.
בשולי – או בקצה ָ
לוֹסה הנה צורה קלאסית מיוחדת של שיר שאף בו יש לנו עניין
ואילו בשירה ,גְּ ָ
מיוחד בקצוות  -קצות בתי השיר.
לוֹסה של השירה.
היש קשר? אינני יודע – די להיות מילונאי .אנו נעסוק כאן ב ְגּ ָ
זוהי צורת שיר מחורז ,בן חמישה בתים ,שראשיתה במאה ה 14-בספרד במקורה
היא פותחת בבית שבו  4שורות הנחרזות באופן מסורג )א-ב-א-ב(.
תכופות ,בית זה הנו שיר לעצמו שכתיבתו בלתי תלויה בגלוסה שנכתבה לו.
כל אחת משורות בית – או שיר קצר – זה ,חוזרת כשורה אחרונה בקצות ארבעת
הבתים הבאים בהמשך השיר .בתי ההמשך בני  10שורות ,החריזה בהם מסורגת
בסדר מיוחד )א-ב-א-ב-א-ג-ד-ג-ג-ד( .אולם במשך הזמן הוכנסו שינויים הן במספר
הבתים ובארכם והן בנוסחת החריזה(1).
העיקרון המנחה שנותר קבוע הוא הבית הראשון )או שיר הנושא( ששורותיו מהוות
את השורות האחרונות בבתים הבאים ,על פי סידרם.
מבחינת התוכן ,בדרך כלל מהווה הבית הראשון אקספוזיציה ,כלומר בסיס לפיתוח
הנושא בבתי ההמשך.
ביצירה דרמאתית יכולה האקספוזיציה לבוא כפרולוג מפי אחד הגיבורים או שיחת
משרתים המוסרת מידע לקראת המשך העלילה ,ואולם אקספוזיציה יכולה להכיל
תכנים חורגים מהטקסט העיקרי במקום או בזמן .ייתכן כי הכוונה המקורית הייתה
להציב הערה מאוחרת – ומפותחת  -לשיר מוקדם ,שהרי במחקר מופיע המונח
"גלוסה" במשמעות של הערת עורך פרשנית ומאוחרת לטקסט ,ולרוב כזו שדבקה
והתחברה לטקסט עצמו.
כך למשל בבראשית י"ב ו'" :ויעבר אברם בארץ ,עד מקום שכם ,עד אלון מורה;
והכנעני אז בארץ ".שלוש המילים האחרונות הן גלוסה כמשמעותה במחקר
טקסטואלי ,משום שהן מסבירות לקורא פרטים בלתי מוכרים לו ,במקרה זה :בשל
מציאות שחלפה מן הארץ .לפיכך יתכן כי הגלוסה בשירה הנה 'הדבקת' פרשנות
לירית נרחבת לטקסט שירי קצר.
דמיון מה קיים בשירה היפנית המסורתית ,כאשר משורר הוסיף שתי שורות משלו
ל"הייקו" בן שלוש שורות והפך אותו ל"טאנקה" שעם הזמן החלה להיכתב כולה על
ידי משורר יחיד.
לעתים נכתב הבית הראשון כשיר נושא לתחרות ומשוררים שונים כתבו לו גלוסות
כרוחם – בדרך כלל במטרה לזכות בזר דפנה ,עם פרס כספי.
לור ְנסוֹ,
כתיבה לתחרות כזו מתוארת בספרו של סרוונטס "דון קיחוטה") ,(2כשדון ֶ
בנו הסטודנט-משורר של דון דּ ֶיגוֹ " -האביר במעיל הירוק" ,מדקלם לפני דון-קיחוטה
את הגלוסה שכתב לשיר הפתיחה הבא )בתרגומה של טל ניצן-קרן(:
מוֹלי ְלהוֹוֶה,
לוּ ָהיוּ ֶא ְת ַ
ַחל ַל ָמּ ָחר,
וְ לֹא עוֹד ֲאי ֵ
לוּ ָבּאָה ִעתּוִֹ ,חישׁ ַמ ֵהר,
שׁיָּקוּם וְ יִ ְהיֶה(3)!...
ֶשׁל ָכּל ֶ
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הגלוסה של "דון לורנסו" שנכתבה לשורות אלו ,ערוכה וחרוזה בסגנון המסורתי,
בתי  10שורות ונוסחת חריזה קלאסית .כפי שנדרש ,השורה הראשונה של שיר
הנושא היא שורה אחרונה בבית א' של סרוונטס וכך הלאה.
שׁוּק ִתי,
שׁוּקה נוֹ ֲא ָלה ְתּ ָ
ְתּ ָ
ִכּי ֵאין כּ ַֹח ֲע ֵלי ֲא ָדמוֹת
ָשׁיב ְלאָחוֹר ָה ִע ִתּים
ֶשׁיּ ִ
אַחר ֶשׁ ָשּׁ ְקעוּ ִבּ ְתהוֹמוֹת
ְל ַ
ַה ְנּ ִשׁיָּה – וְ ִי ְתּ ֵנן ְבּ ָי ִדי.
דוֹהר,
חוֹמק לוֹ ַה ְזּ ַמן וְ ֵ
ֵ
ֵע ֵצר,
לֹא יִ ְשׁ ֶההְ ,י ַה ֵסּס ,י ָ
ַחזֹר,
ַרק ֱאוִ יל יְ ַפ ֵלּל ִכּי י ְ
אוֹ יִ ְכ ַמהּ ֶל ָע ִתיד ֵלאמֹר:

ָח ְלפוּ וְ ָע ְברוּ ַה ְזּ ַמ ִנּים
ֶע ַלם גַּם ַח ְס ָדּהּ
וְ ִע ָמּם נ ֱ
פוֹרטוּנָה וְ ָסר ֵמ ִע ִמּי
ֶשׁל ְ
ָדהּ,
ַע ָתּה ִלי ָק ְפ ָצה ֶאת י ָ
שׁוּקוֹתי לֹא ֵתּאוֹת ְל ַה ְג ִשׁים.
ַ
ְתּ
אַפ ִצירֲ ,א ַקוֶּה
זֶה ָשׁ ִנים ָבּהּ ְ
ֹאבה
אַך ִהיא לֹא תּ ֶ
ֶשׁ ִתּ ְשׁ ַמע ִלי ְ
ימי ֶה ָע ָבר.
יב ִיני ִל ֵ
ֲה ִשׁ ִ
פוֹרטוּנָהֶ ,א ֱהיֶה ְמ ֻא ָשּׁר,
ְ

לוּ ָבּאָה ִעתּוֹ ִחישׁ ַמ ֵהר.

מוֹלי ְלהוֹוֶה.
לוּ ָהיוּ ֶא ְת ַ

ֵבּין ַר ַעד וְ ִחיל ַל ִתּ ְקוָה
ָמי:
ִמ ַטּ ְל ֵטל ִה ְנ ִני ָכּל י ַ
ַבּ ַצּר ִלי ַל ָמּוֶת ֶא ְק ָרא
אוֹבי,
ָביא ֶאל ִק ָצּם ַמ ְכ ַ
ִכּי י ִ
ירא.
אָשׂישׂ ִל ְק ָראתוֹ ,לֹא ִא ָ
אָז ִ
אָ ְך ַחיַּי לֹא יִ ְתּנוּ ִכּי ֶא ְשׁגֶּה
ַבּ ֲחלוֹם ַעל ִק ִצּי ַה ְמּ ֻקוֶּה
ימה ִבּ ְל ָב ִבי
ָעירוּ ֵא ָ
וְ י ִ
ָביא:
ִמ ַמּה ֶשׁ ַה ָמּוֶת י ִ
ִמ ָכּל ֶשׁיָּקוּם וְ י ְִהיֶה.

לֹא ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי ָכּבוֹד אוֹ ְתּ ִה ָלּה,
ַצּ ִחים,
לֹא ֶא ְחמֹד ִלי ֶח ְדוַת ְמנ ְ
ֵרים ֶשׁל ַדּ ְפנָה וְ ִה ָלּה,
לֹא ז ִ
ָמי ַה ְשּׂ ֵמ ִחים
ַרק ָלשׁוּב ְלי ַ
ַפ ִשׁי ְלזִ ְכ ָרם ֻא ְמ ָל ָלה.
ֶשׁנּ ְ
ָמי ְכּ ִמ ְכּ ָבר
לוּ ֵה ַשׁ ְב ְתּ ִלי י ַ
ֲאזַי ֵאשׁ ְבּ ִק ְר ִבּי לֹא ִתּ ְב ַער,
לוּ ֵה ַח ְשׁ ְתּ ֶאת בּוֹאָם ַה ְמּב ָֹר ְך
אָז ַתּ ְק ִדּים ַה ְבּ ֵע ָרה וְ ִת ְד ַע ְך,
ַחל ַל ָמּ ָחר.
וְ לֹא עוֹד ֲאי ֵ

צריך לזכור כי גלוסה זו ,כמו שירים נוספים מתוך "דון קיחוטה" ,הנה חלק מספר
שיש לו כיוון עלילתי ולתוכן השיר יש מטרה המשתלבת בעלילה המיוחדת.
נוכל לראות כי המשורר הצעיר דון לורנסו מלגלג בשירו על האידיאות של דון-
קיחוטה .כך למשל בבית השלישי ,בדבריו אל אלילת המזל:
שׁוּק ִתיִ /,כּי ֵאין כּ ַֹח ֲע ֵלי ֲא ָדמוֹת
שׁוּקה נוֹ ֲא ָלה ְתּ ָ
ְתּ ָ
אַחר ֶשׁ ָשּׁ ְקעוּ ִבּ ְתהוֹמוֹתַ /ה ְנּ ִשׁיָּה – וְ יִ ְתּ ֵנן ְבּ ָי ִדי.
ָשׁיב ְלאָחוֹר ָה ִע ִתּים ְ /ל ַ
ֶשׁיּ ִ
ואילו דון קיחוטה אינו חש בכך .הוא מתלהב ממה שמתאים למחשבותיו ולהגיונו
המיוחד ,דבר המשתלב להפליא עם העלילה שרקם סרוונטס.
ַפ ִשׁי ְלזִ ְכ ָרם ֻא ְמ ָל ָלה.
ָמי ַה ְשּׂ ֵמ ִחיםֶ /שׁנּ ְ
ֵרים ֶשׁל ַדּ ְפנָה וְ ִה ָלּהַ /,רק ָלשׁוּב ְלי ַ
לֹא ז ִ
על אף התוכן של דבר והיפוכו ,הוא מריע לשיר ולמחברו וקורא בקול:
" -חי שמיים ,נערי נדיב הלב ,הנך הטוב במשוררי תבל ,וראוי אתה לעלי דפנה"...
וכך מוזג סרוונטס יחד את מה שמרכיב את יתר חלקי הספר הנפלא ,דמיונו הפרוע
של גיבורו הראשי ,יחד עם הביקורת על "טעם הזמן" ,גם בספרות ובשירה.
עוד לפני הדקלום ,אנו למדים מדברי דון-קיחוטה לדון לורנסו עוד כמה עניינים
הנוגעים לגלוסה הקלאסית ,אליבא דסרוונטס:
"אחד מידידי החכמים – ענה דון קיחוטה – סבר שאין לטרוח בכתיבת גלוסות,
והטעם לכך ,אמר שלעולם לא תשווה הגלוסה לשיר עצמו ,ותכופות ,או על פי רוב,
היא חורגת מכוונת השיר ומתכליתו .יתר על כן ,כללי הגלוסה חמורים ביותר ,ואינם
סובלים סימני שאלה ,ולא "אמרתי" או "אומר" ,ולא הפיכת פעלים לשמות ,ולא
שינויי משמעות ,ועוד מיני הגבלות וסייגים המוטלים על כותבי הגלוסות ,כידוע
בוודאי לכבודו" )כרך ב' ע' .(103
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אם היו אמנם כללים חמורים כאלה ,לא נשמרו זמן רב ,ומתוך רצון לייחד את
כתיבתם חיפשו המשוררים ומצאו דרכים לגיוון ושכלול.
יאַס ִטי .בית שהחריזה בו 'חובקת' במדרגות כך
אחת מצורות אלו היא הבית ַה ִכ ְ
שהשורה הראשונה של כל בית נחרזת עם האחרונה ,השנייה עם לפני -האחרונה
וכו' .היו שניסו לתת גם לתוכן מבנה כיאסטי ,בין הבתים או אפילו בתוך השורות.
כדוגמה אופיינית ובת זמננו ,נביא כאן גלוסה מדויקת ולטעמי רבת השראה ,מאת
יהונתן דוד) .(4ביצירה שמונה בתים )כולל בית הפתיחה( ,כולם בני שבע שורות
וחריזה כיאסטית.
כדי להכיר היטב צורת חריזה זו נסמן אותה לצד שורות הפתיחה באות צבעונית.
יהונתן דוד

אפוקליפסה
ַפ ִשׁי ֶא ֵתּן ִכּ ְפדוּת א
יחֶ ,את נ ְ
אשׁי ַה ָסּב אָנִ ַ
ֶאת ָר ִ
ב
ֵע
ְבּ ִקצּוֹ ֶשׁל ַה ַמּ ָסּע ַה ְמּ ָפ ֵר ְך ַה ְמּ ַיגּ ַ
ג
ֶע ַלם ְכּ ָבבוּאָה
הוֹל ְך וְ נ ֱ
ַה ַמּ ְר ֶאה ַה ַחד ֵ

וּמ ְר ֶאה ָח ָדשׁ ָל ֵאל ַה ְמּ ָפ ֵאר ֶאת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח
ַ
דוּתי.
ֻק ָפּקַ ,היּ ְַל ִ
לֹא עוֹד ֶצ ֶלם ָהאָבוֹת ַה ְמּפ ְ
אָרץ ,לֹא ְבּיוֹם ֶא ָחד ֵה ִטילוּ
דּוֹר ָח ָדשׁ ָשׁ ַטף ָבּ ֶ
דוּעהְ ,כּ ַעם ִנ ְב ַחר.
ֶשׁ ַר ְר ֶתּם ַעל כֹּל ֵתּ ֵבל ַהיְּ ָ
הוֹאילוּ
אָדםַ ,רק ֵהם ִ
עוֹלם ְבּשׁוּם ָ
)לֹא ָבּ ַח ְר ִתּי ֵמ ָ
גּוֹרל ַחיֲ ,א ִמ ִתּי;
ְל ַה ְכ ִניס ִמ ִלּים ְבּ ִפיְ ,כּ ַצו ָ
וּמ ְט ֵבּ ַח(
ֵהן ִבּ ְשׁ ִמי ָח ְבשׁוּ ַק ְס ָדּה ,י ְָצאוּ ְל ֶה ֶרג ַ

נוֹתרוֵּ .עדוּת
יפּטוּס ָה ִע ְקּ ִשׁים ְ
ַרק ֲע ֵצי ָה ֶא ָק ִל ְ
יע
שׁוֹניםְ ,בּ ֶט ֶרם אוֹר ַה ֶשּׁ ֶמשׁ לֹא ִה ְפ ִצ ַ
ָמים ִ
ְלי ִ
אַחר ָכּבוֹד ֶאל ָהרוּחוֹת,
ֶעזָב ַ
ַעל ַהיָּםַ ,הנּ ֱ
טוֹט ֶרת.
ֶלת ֶשׁ ָקּ ְפאוּ ַכּ ֲח ֶ
ַעל ִשׁ ְמ ַמת ָה ֵרי ַבּזּ ֶ
הוֹיִ ,דּ ְמ ַמת ַה ִקּ ָפּאוֹןֲ ,היִ י ִלי ֵאםֲ ,ה ִיי אָחוֹת.
יע
אַפּ ְריוֹן ֶשׁל ֶפּ ְר ֶספוֹנֶה ְל ַה ִצּ ַ
ֵעת ִמ ַטּת ָה ִ

יּוֹנ ִקים אָז ִה ְת ַמ ְלּאָה ַה ִמּ ְכ ָלאָה
ַתּ ַחת ֵע ֶדר ַה ְ
ְכּ ֵלי ַמ ְשׁ ִחית ,וְ ֶה ָע ָשׁן ַה ִמּ ַתּ ֵמּר ֶאל ַה ָשּׁ ַמיִ ם
רוֹמים.
ָשׂא ִעמּוֹ ֶאל ַה ְמּ ִ
יח ֶע ֶצב ֶשׁל יִ ְצ ָחק נ ָ
ֵר ַ
קוֹל ַח
וּב ִכי ָהגָר ִה ְת ַע ְר ְבּבוּ ְבּ ָדם ֵ
ְבּ ִכי ָר ֵחל ְ
צוֹר ַחִ ,מ ְס ַתּ ֵער ְללֹא ְבּ ָל ִמים
ִמ ִפּ ְצעוֹ ֶשׁל ֵבּן ֵ
אַפּיִ ם,
אַחת ַ
דּוֹחק בּוֹ ְל ָה ִשׁיב ַ
אַחר ֵ
ָקם ֵ
ֵאל -נ ָ

-

וּמ ְט ֵבּ ַח
ֵהן ִבּ ְשׁ ִמי ָח ְבשׁוּ ַק ְס ָדּה ,י ְָצאוּ ְל ֶה ֶרג ַ

עוֹמ ִדים ֵהם ְל ַהגְ ִדּישׁ ֶאת ַה ְסּאָה ג
וְ לֹא ָחשׁוּ ִכּי ְ
שׁוֹמ ַע ב
ַאנִ יֵ ,מ ֲה ֻמ ַלּת קוֹלוֹת ְתּ ִחנָּה ְכּ ָבר לֹא ֵ
וֲ
יהםָ ,ע ַלי ְבּ ִדידוּת .א
אתי ֲע ֵל ֶ
ֶאת ַה ֵקּץ ֲאנִ י ֵה ֵב ִ

יחֶ ,את נ ְַפ ִשׁי ֶא ֵתּן ִכּ ְפדוּת.
אשׁי ַה ָסּב אָנִ ַ
ֶאת ָר ִ

עוֹמ ִדים ֵהם ְל ַהגְ ִדּישׁ ֶאת ַה ְסּאָה
וְ לֹא ָחשׁוּ ִכּי ְ

ֵע,
ֵע–לֹא נוֹג ַ
ֵאי נָגוֹז אוֹתוֹ ַהיּוֹם ֶשׁבּוֹ ,נוֹג ַ
גוּשׁי ֵח ָמר אָדֹם
ָשׁפוּ ְשׂ ָפ ַתיִ ם ְבּ ֵ
ֵאשׁ ַחיִּ ים נ ְ
וְ ַה ֶח ֶלד ְמ ֻע ְר ָטל ִמ ַתּ ֲער ֶֹבת ְללֹא ֵס ֶדר
ַלּי ַהחוֹל
וּמ ַציְּ ִרים גּ ֵ
יתי ְ
אשׁ ִ
ְמ ֻס ָדּרְ ,בּ ֵר ִ
יוֹנ ִקיםַ ,ה ִמּ ְת ַק ְבּ ִצים ְלאַט ְל ֵע ֶדר;
ֲע ָקבוֹת ַר ְג ֵלי ְ
ָדיִ ם ַמ ִצּיגוֹת ַעל ִקיר ִמ ְק ָדּשׁ ֶאת ַה ַקּ ְרדֹּם
זוּג י ַ

ֵע.
ְבּ ִקצּוֹ ֶשׁל ַה ַמּ ָסּע ַה ְמּ ָפ ֵר ְך ַה ְמּ ַיגּ ַ

רוֹק ַע
סוֹתיו ֵ
ָר ַח ,סוּס ְבּ ַפ ְר ָ
יליל ֶאל ַהיּ ֵ
ַתּן ֵמ ִ
אוֹספוֹ זוּגוֹת–זוּגוֹת
חוּשׁ ָקדוּם נֵעוֹר ַבּ ֶטּ ַבע וְ ְ
דּוֹרה
ַער ְמ ֻפיָּח ,וְ ַה ֵתּ ָבה ֵ -תּ ַבת ַפּ ְנ ָ
ִבּ ְק ֵצה י ַ
הוֹל ֶכת וְ ִנ ְפ ַתּ ַחתְ ,מ ֵלאָה ַעד ֵא ְינ ָמקוֹם,
ֶשׁ ֶ
מוֹרע,
נ ַֹח נָם ְשׁנַת יְ ָשׁ ִרים ַבּ ִמּ ְס ָבּאָה ֶשׁ ַבּ ֲע ָ
וּשׁאָגוֹת,
ַער ִמ ְת ַמ ֵלּא ִבּ ְנ ָהמוֹת ְ
ָכּל ַהיּ ַ

שׁוֹמ ַע
ַאנִ יֵ ,מ ֲה ֻמ ַלּת קוֹלוֹת ְתּ ִחנָּה ְכּ ָבר לֹא ֵ
וֲ

יע ְבּיִ ְראָה
זוּג ֵעינַיִ ם ְמ ִציצוֹת ֶאל ָה ָר ִק ַ
רוּח,
עוֹר ֶרת ֶאת ָה ַ
ֶצת ְמ ֶ
ַצנ ֶ
ַה ִכּ ָפּה ַה ְמּנ ְ
עוֹר ֶרת ִתּ ָמּהוֹן ַה ְלּ ָבנָה ְבּ ִמלּוּאָהּ,
ְמ ֶ
ַה ָצּפוֹןְ ,כּ ִמ ְג ַדּלּוֹרֶ ,אל ַה ִסּירוֹת ֵמ ִאיר ִמ ַמּ ַעל.
אַס ְטרוֹנוֹם ְלאוֹר ַהנֵּר ָדּ ָההָ ,ק ָהה.
חֹד ִצפּ ֶֹרן ְ
לוּח
כּוֹב ֶשׁת ִבּ ְס ָע ָרה ְכּ ֵחץ ָשׁ ַ
תּוֹבנָה אוֹתוֹ ֶ
ָ

ַע ְננֵי אָסוֹן ָשׁ ַל ְח ִתּי ְל ֵעת ֶע ֶרב ְכּ ִאתּוּת
ֶלת
וְ ִעם ַשׁ ַחר ִנ ְר ֲע ָדה ָה ֲא ָד ָמהָ ,ה ֵרי ַבּזּ ֶ
מּוֹרדוֹת,
רוֹת ַחת ִמ ִקּ ְר ָבּם ֵה ִקיאוּ ֶאל ַה ָ
ֵאשׁ ַ
ַקּים ֶאת ָה ֻא ְרווֹת ַה ְמּ ֵלאוֹת ִבּ ְכ ֵלי ַמ ֶתּ ֶכת,
ְמנ ִ
סּוֹע ִרים ֶ -את ַה ְסּ ִפינוֹת ָה ֲאבוּדוֹת
ַמּים ַה ֲ
ַבּיּ ִ
ַח ֶלת
ָשׁ ְפ ִתּי ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ ַעל ַהגּ ֶ
ִחישׁ ָט ַר ְפ ִתּי ,וְ נ ַ

ֶע ַלם ְכּ ָבבוּאָה
הוֹל ְך וְ נ ֱ
ַה ַמּ ְר ֶאה ַה ַחד ֵ

יהםָ ,ע ַלי ְבּ ִדידוּת.
אתי ֲע ֵל ֶ
ֶאת ַה ֵקּץ ֲאנִ י ֵה ֵב ִ

צורה מרוחקת יותר מהמקור היא הגלוסה המהופכת שבה שורות בית הפתיחה
דבוקות לראשי הבתים שבהמשך השיר ,במקום לתחתיתם.
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אפילו הבית הקצר יותר ,בן  4השורות עשוי להיות בסוף הגלוסה במקום בראשה,
כמו בדוגמא שנביא כאן "כפר חסידים" העליז של רעיה שקולניק) ,(5המזכיר לי תמיד
את ציורי מארק שגאל.
בגלוסה  7בתים מחוץ לבית הפותח ובכל בית  8שורות  -מלבד האחרון הקצר.
מכאן שנשארת בבית הראשון שורה עודפת .לכן ,השורה הראשונה בו חופשית
מחריזה ואינה מיוצגת בראש בית בהמשך.
רעיה שקולניק

כפר חסידים
ָמר
אַס ַפ ְלט יִ גּ ֵ
ַס ְרגֵּל ָה ְ

עוֹפ ִפים
ידים ְמ ְ
ַו ֲח ִס ִ

ְל ָיד ָשׂ ֶדה ִבּ ְק ֵצה ַה ְכּ ָפר,
אַפּק ִמ ְלּ ַה ֵמּר
לֹא ֶא ְת ֵ
ֶשׁעוֹד ְשׁנִ יָּה נִ ְשׁ ַמע שׁוֹ ָפר
עוֹפ ִפים
ידים ְמ ְ
ַח ִס ִ
וֲ
אשׁינו ְינַגְּ נוּ
ֵמ ַעל ָר ֵ
ְבּ ִכנּוֹרוֹת ְמ ֻכנּ ִָפים
" ַלהַ -לה ַלהַ -לה וְ נוּ-נוּ-נוּ.

ֵה ִסירוּ ָכּל ַה ַמּ ְח ָלצוֹת
ַשּׁבוּ ַעל ְר ָע ִפים
ְכּ ֶשׁ ִה ְתי ְ
וְ ִה ְת ָחרוּ ַבּ ֲה ָלצוֹת,
אַתּה
ָה ֵעז ִחיְּ ָכה וְ ַגם ָ
ָצ ַח ְק ָתּ ֵמ ָע ְמ ֵקי ָמעוֹף
ִרחוּק ְשׁנוֹת-אוֹר ֵמ ֲע ָל ָטה
ָתנָה ְל ָך ִל ְשׁאֹף
ֶשׁלֹא נ ְ

ְל ַיד ָשׂ ֶדה ִבּ ְק ֵצה ַה ְכּ ָפר

אשׁנוּ ְינַגְּ נוּ
ֵמ ַעל רֹ ֵ

ַתּ ְח ִבּיא אוֹ ִתי ְבּתוֹ ְך ִבּ ְק ָתּה,
נוּפר
ִבּ ְשׂ ָע ִרי ִתּ ְק ַלע ָ
בוּרי ָי ְד ָך ִל ְקּ ָטה
ֶשׁ ֲע ִ
ָהר:
וְ ֶא ֱהיֶה ְל ָך נ ָ
ל ֹא ,ל ֹא י ְַר ֵדּן  -אָמוּר ,אָמוּר
וְ ַצ ֲע ֵרנוּ יְ ט ַֹהר
ִעם גַּל ָהעֹנֶג ַהגָּמוּר

רוּחוֹת ָה ֵע ֶמק ַה ֻמּ ָכּר
"נוּ-נוּ נוּ-נוּ נוּ-נוּ נוּ-נוּ" -
" ִכּנּוֹר ֵשׁ ִניִ ,כּנּוֹר ָע ָקר"
ֶא ְל ַחשׁ ְל ָךִ ,ע ְשׂ ֵבי ַח ְר ָדּל
יְ ַה ְנ ֲהנוּ ָצהֹב ִנ ְב ָדּל
ִמ ִזּ ְיגזַג ַכּ ְר ֶמ ִלי ִנ ְנ ָגּס
ֻס ָפּס
יע ְמפ ְ
ִבּ ְתכוֹל ָר ִק ַ

אַפּק ִמ ְלּ ַה ֵמּר
לֹא ֶא ְת ֵ

ְבּ ִכנּוֹרוֹת ְמ ֻכנּ ִָפים

ְבּעוֹד ְשׁנִ יָּה נִ ְשׁ ַמע שׁוֹ ָפר

" ַלהַ -לה ַלהַ -לה וְ נוּ-נוּ-נוּ"

ידינוּ ַה ְקּ ַט ִנּים
ֶשׁ ֲח ִס ֵ
ַל ָשּׁוְ א יָזִ יעוּ ְל ַשׁ ֵמּר
גּוּנים
ֶאת ִמ ְק ְצ ֵבי ַה ִנּ ִ
וְ ֵעז ִעִם ֶע ֶצב יְ הוּ ִדי
תוֹך ֵעינַיִ ם ְפּעוּרוֹת
ְבּ ְ
קּוּדי
ִתּ ְפ ַצח ְבּ ַצ ַעד ִר ִ
ְל ִה ְת ַע ֵמּת ִעם ִכּנּוֹרוֹת

דוּדים ִנ ְשׁ ַחת
ֵמי ַתר ַה ְנּ ִ
ַח ִסי ִדים ְמ ֻע ָלּ ִפים
וֲ
אַחת
יוֹמית ַ
לּוּלה ִ
ֵמ ִה ָ
סוֹחט
מוֹטיב ֵ
אַל ְתּרוּ ִ
יְ ְ
ֶדר נֵס
ִה ְת ַודֻּיּוֹת ְבּג ֶ
וּמ ַר ְגּשׁוֹת ַכּ ֵח ְטא
יָפוֹת ְ
מוֹסס
וְ קוֹץ ָה ֶע ֶצב יִ ְת ֵ

ִצ ְלצוּל ֶשׁל ֶט ֶלפוֹן ַניָּד
נָחוּשׁ ְכּ ַת ְר ְנגוֹל ַה ְכּ ָפר
ַמ ִכּיר ַרק ְצ ִליל ֶא ָחדִ :מיָּד
ִמיָּדִ -מיָּד הוּא יִ ְת ַעיֵּף
אָמית אוֹתוֹ זְ ַמ ִנּית
וְ אָז ִ
ילה ְל ַזיֵּף
ַה ְק ֵשׁבִ :ה ְת ִח ָ
דּוֹמ ָע ִנית
ַה ַמּ ְנ ִגּינָה ַה ְ

יקים עוֹד יְ נ ְַגּנוּ
ַה ַצּ ִדּ ִ
ְכּ ֶשׁנָּשׁוּב ִל ְק ֵצה ַה ְכּ ָפר
ָהר
וְ ֶת ֱח ֶצה ֶאת ַהנּ ָ

ולבסוף גלוסה משלי).(6
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מתוך רצון לחזק ולהרחיב את הבית הפותח ,עוברות אל קצות ארבעת בתי ההמשך
צמד שורות במקום שורה אחת ,כך הורחב הבית ל 8-שורות.
החריזה פשוטה יותר מהסדר הקלאסי.
הנושא :לידה ואימהות.
דוֹדי בן עמי

ֶזה ְבּ ֵנך
ידה -
ִמ ְשׁ ֶא ֶלת גּוּף ִל ְפרוֹתַ - ,ה ְשּׁאָר ִח ָ
ֵדע?
יצד י ַ
ִל ְמסֹר תּוֹכוֹ ַל ֵבּן ֵכּ ַ
ַחד,
אַנ ָח ֵת ְך ִק ַלּ ְל ְתּ ִמ ְשׁ ָכּב ַהיּ ַ
ִעם ְ
בּוֹט ַחת.
ֵאי ֲא ָה ִבים? ָשׁ ַכ ְח ְתּ גֵּאוּת ַ
ַח ְשּׁ ִקי ִשׁנַּיִ םִ ,עם ָה ְר ָע ָדה,
נוֹלד; ַה ַחי י ְַנ ִבּיט ֵל ָדה.
לֹא ָל ְך ַ
ַחת,
שׁוּקת ִא ָשּׁה ֵא ָליוִ ,ע ִתּים זוֹנ ַ
ְתּ ַ
ְבּ ִעוָּרוֹן יִ ְלפֹּת ַל ְחדֹּר ְ -בּ ַפ ַחד.
ַמ ָבּט ָחצוּי ,רֻבּוֹ ִנ ְמ ָתּח ַל ָדּם
ימי ֶק ֶשׁב ַל ָטּבוּל ַבּ ַמּיִ ם,
ַה ְפ ִנ ִ
ִה ָשּׁ ֲע ִני ַ -מ ָצּע ָע ֵצל ִנ ְר ָדּם,
ַלּים ִל ְשׁנַיִ ם.
חוֹל ִקים גּ ִ
ִקירוֹת ַר ְח ֵמ ְך ְ
תּוּלי ִח ְשׁ ֵק ְך ִנ ְט ַמן ַהיְּסוֹד,
ְבּ ִפ ֵ
בוֹתיִ ְך.
אַה ַ
ֶזה ְבּ ֵנךַ .ע ָתּה ַ -מה ֵהן ֲ
תּוֹכ ְך ְכּמוֹ סוֹד,
ַכּ ָמּה ְמ ַעט ִנזְ ַרע ֵ
שׁוּקוֹתיִ ְך.
ַ
ָהר ִאישׁ ְתּ
ַבּ ֲח ָב ִלים גּ ַ

ימה יִ ְפ ָחה,
ְס ִד ִינים ַל ִחיםַ ,ה ְנּ ִשׁ ָ
ֵריחוֹת ִחטּוּי ,יְ ֵדי ז ִָרים ִנ ְב ַצ ַעת,
ָחה,
פּוֹעה ְצו ָ
ַה ֶפּ ֶלא ָקםְ .בּקוֹל ֶ
מוּק ַעת.
תּוֹך ֶע ְרוָה ַ
ָלבוּשׁ ָדּ ֵמ ְךִ ,מ ְ
ֵעת ִמ ְצ ֵח ְך ִ -מ ְט ַפּ ַחת -
יּוּך ָר ֶפה  -ז ַ
ִח ְ
נוֹס ֶפת.
הוּא ַעל ָשׁ ַדיִ ְך  -עוֹד ַדּ ָקּה ֶ
ַחת
יהן ַגּם נ ַ
אַרצוֹת ַה ֵבּן ַשׁ ֲע ֵר ֶ
ְ
עוֹלם ִנ ְכ ֶס ֶפת.
ֶסת ְל ָ
אַך ַה ִנּ ְכנ ֶ
ְ

ידה -
ִמ ְשׁ ֶא ֶלת גּוּףִ ,ל ְפרוֹתַ - ,ה ְשּׁאָר ִח ָ
ֵדע?
יצד י ַ
ִל ְמסֹר תּוֹכוֹ ַל ֵבּן ֵכּ ַ

ַח ְשּׁ ִקי ִשׁ ַנּיִםִ ,עם ָה ְר ָע ָדה,
נוֹלד; ַה ַחי יַנְ ִבּיט ֵל ָדה,
לֹא ָל ְך ַ

ַעד בּוֹא יוֹ ֵמך ,מ ֶֹתן וְ ֵשׁת י ְִדקֹר
יר ְך ַמגָּע ִמ ָטּה ֻמ ַצּ ַעת,
ְל ַהזְ ִכּ ֵ
ֲעוִ ית ִכּוּוּץ ַמה ֶשּׁ ָפּ ַע ְר ְתּ ִשׁכּוֹר
ְבּ ָע ִריצוּת ֶח ְמ ָדּה ְל ִה ָבּ ֵעל ִנ ְר ַצ ַעת.
יפה ַר ָכּה -
ַדּ ֲאגָתוֹ ַרק ֲע ִט ָ
שׁוֹכ ַח.
עוֹר ְך ֵ
וֹב ֶרת וְ ֵ
יָדוֹ ע ֶ
ַה ְכּ ֵאב ָל ָבן אוֹרוֹ ַדּ ָקּהַ -דּ ָקּה
פּוֹל ַח.
ַבּ ְך ֵ
ַס ִכּין ֵק ֶהה ִשׁ ְד ַרת גּ ֵ

ֵדע
ֵל ְךְ ,בּ ַב ְגרוּתוֹ י ַ
י ְַל ֵדּ ְך י ֵ
ַא ָה ִבים ָו ֵח ֶשׁק,
ֶח ְר ַדּת ִא ָשּׁה ו ֲ
סוֹדהּ
ֶארֹב ִל ְצפּוֹת ִבּ ְק ֵצה ָ
ֵעת י ֱ
ֶשׁק.
ַחתּ ְֹך ַכּנּ ֶ
יה בּוֹ י ְ
מוֹת ָ
חֹד ִפּ ְט ֶ
ַעת ִמ ַתּ ֵמּם
הוּא יְ ַשׁ ֵחר ָלג ַ
אַחר יִ ְשׁקֹט,
יע ַפּ ַעם וְ ַ
י ִָר ַ
תּוֹמם
וּמ ְשׁ ֵ
ֵעירֹם גּוּפוָֹ ,צ ִעיר ִ
יה ָה ַרכּוֹת.
יְר ֶכ ָ
ֻק ַשׁח ֵבּין ֵ
יְ

ַחד,
ִעם אַנְ ָח ֵת ְך ִק ַלּ ְל ְתּ ִמ ְשׁ ָכּב ַהיּ ַ
בּוֹט ַחת.
ֵאי ֲא ָה ִבים? ָשׁ ַכ ְח ְתּ גֵּאוּת ַ

ַחת,
שׁוּקת ִא ָשּׁה ֵא ָליוִ ,ע ִתּים זוֹנ ַ
ְתּ ַ
ְבּ ִעוָּרוֹן י ְִלפֹּת ַל ְחדֹּרְ -בּ ַפ ַחד.

מקורות

) (1ע"פ "תכנים וצורות – לכסיקון מונחים ספרותיים" ,מאת :עזריאל אוכמני" ,ספרית פועלים" ).(1990
) (2סרוואנטס ,דון קיחוטה ,כרך ב' ,ע'  .103מספרדית :ביאטריס סקרויסקי-לנדאו ולואיס לנדאו .תרגום
השירים ועריכה :טל ניצן-קרן .הוצאת "הקיבוץ המאוחד".
) (3מעירים המתרגמים כי מרובע זה ,שאינו פרי עטו של סרוונטס ,כבר זכה בזמנו לגלוסה ידועה מאת
סט ֶרה .1569-1520
המשורר גרגוריו סיל ֶו ְ
)" (4אפוקליפסה" מאת :יונתן דוד נתפרסם בכמה פורומים של כתיבה יוצרת באינטרנט" ,בסימן כתיבה"
"צורה" ו"שעת השין".
)" (5כפר חסידים" מאת :רעיה שקולניק ,גרסה מתוקנת מפורום כתיבה יוצרת באינטרנט" ,בסימן כתיבה".
)" (6זה בנך" מאת :דודי בן עמי ,גרסה מתוקנת מפורום כתיבה יוצרת באינטרנט" ,בסימן כתיבה".
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אורה ערמוני

"שמחת עניים" שלי
בספרו החדש "צולל" פרופ' עוזי שביט אל מעמקי "שמחת עניים" ,יצירתו
האלמותית של נתן אלתרמן ,ומוצא בה אוצרות גנוזים
עוזי שביט ,73 ,חבר קיבוץ שדות-ים ,מנכ"ל הוצאת הקיבוץ המאוחד – ספריית
פועלים ,פרופסור )אמריטוס( לספרות וראש מרכז "קיפ" לחקר הספרות העברית
באוניברסיטת תל-אביב .בעבר ,ראש המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת תל-
אביב .הוא אינו רק נאה דורש בענייני ספרות איכותית .שביט הוא גם חוקר ספרות
רציני ופורה שעיקר פעלו המחקרי יוחד לפואטיקה ההיסטורית של השירה העברית
החדשה ,וספריו " -המהפכה הריתמית"" ,שירה ואידיאולוגיה"" ,חבלי ניגון"" ,חרוז
ומשמעות"" ,בעלות השחר"" ,שירה מול טוטליטריות"  -יוכיחו.
לאחרונה יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד ,ספר נוסף של שביט שעיסוקו ב"שמחת
עניים" של אלתרמן " -לא הכול הבלים והבל – החיים על קו הקץ על פי אלתרמן".
הרבה מאוד חוקרים ומבקרים עסקו ב"שמחת עניים" ,ספרו החידתי של אלתרמן.
במה שונה התפישה שלך מתפישתם ,עד כי מצאת לנכון להקדיש לו את ספרך?
שביט" :המפגש שלי עם שירת אלתרמן התקיים לפני יותר מחמשים שנה ,וזה היה
אחד המפגשים הכי גדולים שלי עם שירה כחוויה ביוגרפית .קדמו לו אמנם ביאליק
ושלונסקי ,אבל מאז ההיכרות עם שירת אלתרמן בשנות הנעורים ,בתיווך משה
שמיר שהיה אלתרמנולוג גדול ,שיריו אינם זזים מידיי .אחרי ביאליק אני חושב
שאלתרמן הוא המשורר הגדול ביותר שלנו ו'שמחת עניים' הוא הספר הגדול ביותר
בשירה העברית במאה השנים האחרונות .זו כמובן דעה פרטית.
"המיוחד בשירת אלתרמן הוא הרושם המיידי שלהם על הקורא" ,אומר שביט" .אתה
קורא שיר ונכבש .לאחר מכן ,בהרהור שני ,אתה חושב :זה נורא יפה ,אבל זה לא
ברור עד הסוף .אתה יכול לקרוא בפעם העשירית ובפעם המאה ותמיד נשאר
איזשהו אלמנט חידתי .החידתיות הזו בולטת במיוחד ב'שירי מכות מצריים'
וב'שמחת עניים' שכל מיני סימנים מבהירים לך שאלו יצירות שלמות ,אחדותיות:
כמו למשל ,המספר עשר ,שבעה פרקים ,מבנים חוזרים ,התחלה וסוף .ברור שהספר
כולו הוא דבר שלם ,אבל מהי המשמעות הכוללת? ב'שמחת עניים' ישנו שיר בשם
'קץ האב' .אני לא מכיר שיר שלם יותר שעוסק בחווית האב לא בשירה העברית ולא
בעולמית .מרבית המבקרים גומרים עליו את ההלל ושואלים :איך הוא משתלב
ב'שמחת עניים'? מה הוא קשור? שיר נהדר ,אבל נדמה שאפשר להוציא אותו
מהיצירה והיא לא תיפגם .וזה מסוג החידות שמלוות אותי ,איך הכול משתלב לדבר
אחד".
לדברי שביט שני הניסיונות הכי מקיפים לאינטרפרטציה שלמה של כל שירי הספר
הם של חוקרי הספרות בועז ערפלי )בן אשדות-יעקב( ושל מרדכי שלו )איש
המושבה כינרת( .הכיוון שבו נוקט ערפלי הוא היסוד האוניברסלי של היצירה.
היצירה הזו שואלת ,לדעתו ,על טעם החיים ומשמעותם בעת משבר ,אם כי גם הוא
לא מתעלם מהצד היהודי" .להערכתי ,למרות שהפרשנות של ערפלי קרובה ללבי",
טוען שביט" ,היא אינה ממצה את היצירה ,כל מי שקורא אותה ,רואה שזוהי יצירה
יהודית מובהקת" .מרדכי שלו ,באופן קיצוני הפוך מערפלי ,טוען שזו יצירה שכולה
יהודית ,וקיים בה ,באופן אלגורי ,מאבק בין היהדות המסורתית לציונות" .הגיבורה
הראשית היא כביכול הציונות ,תל-אביב ,ארץ ישראל החדשה ,והאיש המת הוא
היהדות .זוהי פרשנות מעניינת מאוד ,מבריקה" ,אומר שביט" .מרדכי שלו הוא אדם
מקורי ,מבריק מאוד ,עם ידע עצום".
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הפרשנות של מרדכי שלו ל'שמחת עניים' )"מי מפחד משמחת עניים?"( יצאה גם
היא בהוצאת הקיבוץ המאוחד בספר "נתן אלתרמן ,שמחת עניים ,מסכת" ,בעריכת
עלי אלון ויריב בן-אהרון" .לדעתי" ,אומר שביט" ,אי אפשר להכיל את הפרשנות שלו
על היצירה כולה ובחלקים רבים היא שרירותית וכפויה על היצירה".
הגישה של שביט בספרו איננה ,לדבריו ,לנהל ויכוח עם מבקרים קודמים ,אלא
ניסיון להעמיד את האינטרפרטציה הכוללת שלו ,שקושרת מאוד את היצירה לעיתוי
כתיבתה" .ניסיתי להעמיד תיזה אחת שלמה שעובדת לכל אורך הספר .אני מתווכח
עם מבקרים אחרים רק במקום שזה מנוגד לפרשנות שלי".
שירי "שמחת עניים" נכתבו בשנת  1940ויצאו לאור באביב  ,1941בהוצאת "מחברות
לספרות" 1940 .הייתה השנה הראשונה למלחמת העולם השנייה ,כשמצד אחד כבר
יודעים מה קורה בפולין ,אבל עדיין לא יודעים על הג'נוסייד העומד להתרחש ,על
השואה" .לכן ,כששואלים האם 'שמחת עניים' היא שירת שואה ,אני אומר :בערבון
מוגבל .אלתרמן לא ידע ,כפי שאף אחד ,לא בארץ ולא בגולה ,לא ידע את הצפוי.
משוררים אחרים בסביבת אלתרמן ,כמו לאה גולדברג ושלונסקי סירבו לכתוב 'שירי
מלחמה' ושלונסקי אף טען שבעת הזו צריך המשורר להידום .אלתרמן דווקא טען
שתפקיד המשורר בעת הזו היא להתריע ולכתוב ,גם שירי אהבה וגם שירי מלחמה,
וביצירה הזו היה המסר הגדול בצורך להחזיק מעמד ולשאוב את כל הכוחות מהעבר,
מההיסטוריה ,מהמורשת ,יחד עם הברית עם העמים האחרים ,למצות את כל
הכוחות כדי לעמוד" ,מסביר שביט" .רק מאוחר יותר אלתרמן היה הראשון שכתב
שיר שעסק ממש בשואה .מדובר בשיר 'מכל העמים' שהודפס בנובמבר  1942בטור
שלו 'רגעים' ב'הארץ' ,וזאת רק לאחר הודעת הסוכנות היהודית על כך שמה שקורה
באירופה זו השמדת-עם".
כששביט מתבקש להגדיר במשפטים ספורים את מה שכתב במחקר שלם שנמשך
שנים הוא אומר:
"מצד אחד אני מנסה להסביר את הדרך שבה השירים 'עובדים' :המצלול ,הצד
הריתמי שכפופים לקו המרכזי של היצירה ,המנסה להתמודד עם סוגיות של הגורל
היהודי והשאלה המרכזית שלה היא :איך אפשר לעמוד ולא להישבר במצב של
קטסטרופה היסטורית ,כשהכול סביבך מתמוטט" .המחצית הראשונה של היצירה,
כפי שמסביר שביט ,ממוקדת בדרך אלגורית בנושא היהודי ,דרך מערכת היחסים
שבין המת והרעיה החיה ,שנמצאת בתוך עיר נצורה .הניסיון שלו לעודד אותה
והמעקב אחרי ההתמודדות העיקשת ,אבל הפאסיבית שלה ,איך לא להישבר.
מבחינה אלגורית ,לדעת שביט ,הבת /הרעיה /האישה היא העם בגולה .המת – זה
שמסרב להישאר בקברו – הוא העם היהודי ההיסטורי שכל השורשים שלו עומדים
מאחורי הרעיה ומנסים לתמוך בה :המורשת ,התרבות ,התנ"ך ,התפילות ,כל הרמזים
האחרים לטקסטים יהודים ,שמביאים איתם את כל ההיסטוריה היהודית.
במחצית השנייה של היצירה ,לפי פרשנותו של שביט ,הזירה מתרחבת .הנושא הוא
לא היהודים בלבד ,אלא היהודים בתוך המציאות הכללית של אירופה .אם החלק
הראשון נכתב על רקע הכיבושים הגדולים של הנאציזם באירופה ,נפילת צרפת
וארצות השפלה; החלק השני של היצירה נכתב על רקע הקרב על בריטניה ,הקרב
הראשון שהיטלר לא מנצח ומישהו – צ'רצ'יל  -יוצא נגדו לקרב חסר סיכוי ,יחיד
בעולם" .פה אני מראה" ,אומר שביט" ,איך הנושא היהודי והנושא הכללי,
משתלבים ,כשהתנועה בחלק השני של היצירה היא מעבר מהתנגדות פאסיבית
להתנגדות אקטיבית ,שבה מוצלים לא רק הכבוד ,טעם ומשמעות החיים ,אלא אולי
דווקא העמידה הזו הפרדוכסלית ,חסרת הסיכוי ,תגרום לניצחון החלשים ,לניצחון
האישה והאחים  -אומות העולם .וכך מסתיימת היצירה באקורד של ניצחון".
ואם השיר הפותח מסתיים בבית שיש בו שמחה מקאברית ואיחוד הבת והמת בבור
הקבר" :עוד יבוא יום שמחה ,בתי /,עוד גם לנו בו יד וחבל /.וצנחת על אדמת
בריתי /ואלי יורידוך בחבל /.לא הכול הבלים ,בתי /,לא הכול הבלים והבל ,".הרי
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שהבית המסיים את היצירה הוא אמנם ואריאציה על הבית הפותח וברגע הראשון
אפילו נשמע אותו דבר ,אבל המשמעות שונה לגמרי" :עוד תחיי בין אחים ,בתי /עוד
תראי כי יגעת לא להבל /,ולעת ,על אדמת בריתי /,בנך משכב לך ימוד בחבל /.לא
הכול הבלים ,בתי /,לא הכול הבלים והבל .".אלתרמן חוזה מציאות של ניצחון,
שיבה אל הנורמליות ,הבן קובר את אמו ולא להיפך.
מה שלא קרה במציאות .השואה טרפה את כל התקוות.
שביט" :ביקרתי לפני חודשיים בוואנזה ,מקום שבו התקיימה הוועידה שהחליטה על
חיסול העם היהודי .ראיתי שם את המסמך המרכזי ובו רשימה של כל אוכלוסיית
יהודי אירופה 13 ,מיליון איש ,המיועדים לחיסול .זוהי רשימה מפורטת מאוד :בכל
ארץ ,בכל מקום ,כמה יהודים צריכים לחסל .השואה הזו נגמרה נורא ,אבל מבחינת
הגרמנים – באמצע המהלך .השיר האחרון שכתב אלתרמן בזמן המלחמה ב'טור
השביעי' נכתב שלושה ימים אחרי מותו של היטלר ,במאי  .1945זהו שיר על סדר
)מסדר אותיות בדפוס( בעיתון עברי בארץ ישראל שמסדר את כותרת הידיעה
"היטלר מת" .בטור הזה אלתרמן אומר שהעובדה הזו שסדר בארץ ישראל כותב
'היטלר מת' ,מלמדת שמזימתו לא עלתה יפה".
ומשהו בכיוון לגמרי אחר .אם נתייחס לשירים לאו דווקא כחלק מהמכלול ,מה
שמתבטא בעיקר בשירי הפרק הראשון ,הוא יחסו המקנא-האגואיסטי ואפילו
שובניסטי של אלתרמן אל האישה .כמו ,למשל ,בשיר "הזר המקנא לחן רעיתו":
"...מאצבע זרים ,ממבט ונשימה /קנאתי תסובך כאם /.ושמתיך לשמה ,וישבת
נשמה /,לא חינך ירצה ,לא קולך ישמע /,והקפצתי עליך זקנה בלי יומה /,ויפוצו
עוגביך ולא נשיבם /,וזכרת לי כל אלה עד כלות נשימה /,רעיה ,רעיה ואם".
שביט" :אני עצמי לא הכרתי את אלתרמן האיש ,ולא את יחסו האישי לנשים.
שירתו ,לעומת זאת ,מלווה אותי שנים רבות ,ובה ,החל מ'כוכבים בחוץ' ,כמעט
לכול אורך הדרך ,האישה היא דמות נערצת .בעיניי ,שירי הקנאה שלו הם חלק
מקשת היחסים האנושיים :אהבה קשורה גם בקנאה .אכן ,זה קיים.
"אני מנסה ,דווקא בתוך המכלול של 'שמחת עניים' ,להראות שהקנאה המטורפת
של המת שלא מוכן שהאויב יזכה באישה לאחר מותו ,קיימת רק בחלקו הראשון של
הספר שבו מאיים האויב לכבוש את העיר ולכבוש את האישה ,במובן הכפול.
"אחד הנושאים שהעסיקו את אלתרמן היה הקסם הגדול של הרוע ,קסם העוצמה
האדירה של הפאשיזם .והרי אפשר להתאהב בקסם הרוחני ,אהבה וסקס הם קודם
כל בראש" ,אומר שביט" .הקסם הזה הוא נושא מרכזי מאוד .הגיבורה שנכבשת
בקסמו של הפרא' .אמיץ וזקוף הפרא /ואחינו בן-לילה סב' .ואכן ,חלק גדול
מהאינטליגנציה האירופית נמשך ל'קסם' הזה .חיפשתי ,תוך כדי עבודה על 'שמחת
עניים' ,יצירה אירופית גדולה מאותה תקופה שמנסה להתמודד עם הדילמה
הרוחנית הזו ,והלכתי למשורר ת"ס אליוט ,שבשנות השלושים באנגליה כותב
שהשאלה היא אחרי מי ללכת :הטוטליטריות הקומוניסטית או הטוטליטריות
הפאשיסטית ,כשהדמוקרטיה כבר איננה אופציה מבחינה רוחנית .הוא אמנם רחוק
מאוד מאלתרמן אבל גם היצירה שלו מבטאת את המאבק הזה נגד הקסם
הטוטליטרי .אליוט כותב בזמן המלחמה ,כשהוא יושב כצופה נגד מטוסי האויב
בלונדון ,את "ארבעה הקוורטטים" שלו ,שמשמעותם היא איך אפשר להחזיק מעמד
במציאות כזו .בנקודה הזו ,גם הוא ,כמו אלתרמן ,מחפש את הכוח בשיבה אל
ההיסטוריה ואל המורשת התרבותית ,וכמו אלתרמן גם לדעתו קודם למאבק הצבאי
המאבק הרוחני ואי אפשר להצליח במאבק הפיזי אם לא תתחבר אל השורשים שלך
שמהם תשאב כוח".
ובחזרה אל האישה.
שביט" :מול העמדה שיש בה יסוד חזק של אגואיזם בחלק הראשון של היצירה,
בחלקה השני מוצא המת-הדובר את הכוחות לחזק את הרעיה בחייה .הוא מעודד
אותה ,והנימות שנתפשות כשוביניסטיות ,כמו הקנאה עד מוות ,נעלמות' .המת'
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נעשה יותר נדיב ,תומך בצורה שקולה ומדריך את הרעיה בדרכה מהתנגדות
פאסיבית לאקטיבית".
מתוך ראיון עם פרופ' עוזי שביט שהתפרסם בעיתון "הקיבוץ"

אדלינה קליין

לוח
יּוֹתיו ִע ָמּדוֹ.
אוֹת ָ
סוֹחב ִ
לּוּח ֵ
ִאישׁ ַה ַ
נוֹשׂא ַעל ִשׁ ְכמוֹ.
עֹל ָכּ ֵבד ֵ
ֵאינוֹ ִנ ְצ ָר ְך ְל ַה ְכ ִריז ַעל ִעסּוּקוֹ -
וּמ ְס ַתּ ְק ְר ִנים
יְ ָל ִדים יְ ֵר ִאים ִ
אַח ָריו.
ִמ ְס ַתּ ְתּ ִרים ִמ ָפּנָיוִ ,נ ְשׂ ָר ִכים ֲ
לּוּח מוּזָרוֹת,
ִ
אוֹתיּוֹת ַה ַ
ָתן ֲע ַק ְל ַקלּוֹת
ַה ְדּ ָר ִכים ַל ֲה ָבנ ָ
קוֹס ִמים...
ילי ֶה ָה ִרים ְ
בּוֹאיםֵ ,בּין ְשׁ ִב ֵ
ַה ַמּ ְח ִ
אוֹתיּוֹת
רוֹח ֶשׁת ִ
רוּח ָה ֶ
ַרק י ְַלדּוֹ ַה ָקּט ָקשׁוּב ָל ַ
ַרק י ְַלדּוֹ ַה ָקּט – ָקשׁוּב ַל ִגּיר ַה ָלּ ָבן
רוֹשׁם ְבּלֹא ֶה ְפ ֵסק.
ָה ֵ
נוֹשׂ ִאים ִמ ְט ֲענֵי ְשׁ ָמד.
טוֹסים ְ
ְמ ִ
שׁוֹר ִקיםַ ,מ ֲע ִלים ֵא ֶפר.
דּוּרים ְ
ַכּ ִ
יִ ְל ָל ָתם ְכּ ֶשׁל ַתּ ִנּים
ֶט ֶרם ִה ְס ָתּ ֲערוּת ַעל ַה ֶפּגֶר
ַפ ָשׁם.
בּוֹר ִחים ְל ַה ִצּיל נ ְ
עוֹל ִלים ְ
ָשׁים וְ ָ
ְגּ ָב ִרים ,נ ִ
ָטוּע ִבּ ְמקוֹמוֹ,
נוֹתר נ ַ
ַרק ִאישׁ ַהלּוּח ָ
לּוּח ַה ָכּ ֵבד.
ֻמ ְח ָבּא ְבּ ֵצל ַה ַ
ירה ָל ִראשׁוֹנָה ַבּ ֲח ִשׁיבוּת ַה ַמּ ָשּׂא.
ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ַמ ִכּ ָ
כּוֹבשׁ ֲהנָאָה ִר ְג ִעית.
לּוּח ֵ
ִאישׁ ַה ַ
ָבשׁ.
ָקיק י ֵ
ַה ַסּ ָבּא ְמ ַד ֶדּה ֶאל נ ִ
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עיין ערך תרגום
ירה ְכּ ֶשׁ ְלּ ַע ְצ ָמהּ ִהיא
אַח ֵרי ַהכֹּלִ ,שׁ ָ
" ֲ

ִת ְרגּוּם" )יוסף ברודסקי(1977 ,

ג'לאל א-דין מוחמד ,מוכר במערב בשם רוּ ִמי )על שם אנטליה שבטורקיה ,שם חי
את חייו הבוגרים ,והיא מכונה גם "רוּם( .שם נוסף
אל ָנא ,או "מורנו הגדול".
הנקשר בשמו של רומי ,הנו ָמא ַוּ ְ
רומי ,מהדמויות הבולטות במורשת הסוּ ִפית ,מיסטיקן,
מורה רוחני ומשורר ,מייסד מסדר המוולאווים ומהמורים
הרוחניים הגדולים ביותר בהיסטוריה האנושית .שירתו
הרוחנית-מיסטית ,זכתה לפריחה בשנים האחרונות והוא
כיום מהמשוררים המתורגמים והנקראים ביותר בעולם
המערבי .זאת ,למרות קשיי תרגום שיריו הרבים שנכתבו
שפה הפרסית העתיקה או בערבית .מעטים משיריו של
רומי תורגמו לעברית ,בדרך כלל "מיד שניה" ,מאנגלית.
מוחמד-רומי נולד בשנת  1207בעיר באלק ) ,(Balkhפרס
של אז ,אפגניסטן כיום .הוא נולד למשפחה מוסלמית
מכובדת ,בניה עסקו במשפט ,תיאולוגיה ,מדעים
ומיסטיקה .אביו ,באהה אל-א-דין ,היה מלומד סופי ,חכם
ומורה אשר כתב ספר בשם "מכתבי אהבה מעצמי
לנשמה" ,אותו אהב רומי מאוד ולאורו גדל .רומי הילד קבל חינוך קלאסי ומעמיק
מידי אביו ,ונחשב לעילוי כבר בילדותו .על הנשים במשפחה ,ובככלן אמו של רומי,
לא קיים מידע .לרומי היה אח בוגר ממנו בשנתיים ואחות צעירה יותר .בשנת ,1212
בהיות רומי בן  ,5העתיקה המשפחה את מקום מגוריה לסמרקנד ,עיר בה התקיים
מפגש תרבויות בין התרבות הטורקית והפרסית .פלישת המונגולים בתקופה זו,
זרעה סביבה הרס ומוות בחלקים גדולים של העולם המוסלמי ומשפחתו של רומי
נאלצה לנוע מזרחה ,כדי להימלט .במסעם הגיעו לדמשק ,לבגדד ,עלו לרגל למכה
ולאחר מסע של  8שנים השתקעו לבסוף בקוּ ְנ ָיּה שבאנטוליה )טורקיה( .בקוניה
השתלב אביו באוניברסיטה במעמד של פרופסור ולימד את מדעי הדת ,בנוסף
להיותו המנהיג הרוחני של קהילת הסופים .רומי ,שהיה נער ביישן ,מאופק וצנוע,
הלך והתפתח בעקבות אביו .חקרנותו ,חכמתו יוצאת הדופן ,סקרנותו וצמאונו
לדעת ,הובילו אותו להעמיק בתיאולוגיה ,בפילוסופיה ובמדעים בני זמנו .הוא רכש
ידע בשפות רבות ,על מנת לקרוא את הכתבים התיאולוגיים בשפות המקור ,הוסיף
ללימודיו את תורת המשפט ואט אט החל לבלוט כדמות יוצאת דופן בחכמתה
ובכריזמה שמשכה אליו מעריצים רבים ,תלמידים וחסידים .עם מות אביו ,בשנת
 ,1231ירש רומי את מקומו כמורה וכמנהיג רוחני שקיבץ סביבו חסידים מכל
הדתות .תפיסתו הפילוסופית-רוחנית של רומי ,דגלה בסובלנות אנושית ,חשיבה
חיובית ,שמחה ,נדיבות לב ומודעות עצמית באמצעות אהבה עצמית ואהבה
לבריות .הוא גרס כי אין כל הבדל בין הדתות השונות וכי כולן הנן וריאציה של
אותה אמת .כמו-כן יחס משמעות גדולה להבעת הרבדים הגבוהים של הנשמה
האנושית ,באמצעות שירה ,ריקוד ומוסיקה.
רומי נפטר ב 17.12.1273-והוא בן  .66הוא הותיר אחריו מורשת ופילוסופית חיים
השורדת עד ימינו אנו ,בכללן שירה מופלאה ,כתבי חכמה ,הרצאות אותן העלו
תלמידיו על הכתובים וקהל רב של תלמידים ,מאמינים וחסידים .הוא נקבר ליד
אביו הנערץ בקוּ ְנ ָיּה.
להלוויתו ההמונית הגיעו אנשים מכל הדתות .עד היום מהווה מקום קבורתו ,אתר
מקודש ומקום עליה לרגל של מיליוני אנשים מידי שנה.
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מידע נוסף ושירים נוספים של רומי – באתר של החוג לשוחרי שירה

ראה; זו

האהבה*

תרגמה מערבית :לאה גלזמן
ְבּיוֹם ֶשׁבּוֹ אָמוּת
ָתי
ַתּ ֲעבֹר ַה ְל ָוי ִ
ֲא ָבל ַעל ַדּ ְע ְתּ ָך אַל ַתּ ַעל ִכּי ִל ִבּי
ָתר
ַעל ֶא ֶרץ יִ וּ ֵ
אַל נָא ִתּ ְב ֶכּה ָע ַלי ,אַל ְתּ ַב ֵקּשׁ ֶח ְמ ָלה ַעל ִנ ְשׁ ָמ ִתי
נוֹרא!
אָמ ְר ָךֲ :אבוֹי ַכּ ָמּה ָ
ְבּ ְ
נּוֹרא
אוֹ אָז ִתּפֹּל ְבּ ַמ ְלכּ ֶֹדת ַה ָשּׂ ָטן ַ -ה ַצּ ַער ֲא ֶשׁר הוּא ַה ָ
אָמ ְר ָךָ :מה ַרב ַהיָּגוֹן
אַל ְתּקוֹנֵן ֲע ֵלי ִק ְב ִרי ְבּ ְ
הוּא ָה ַל ְך ֵמ ִא ָתּנוּ
ֲה ֵרי ֲע ִ
בוּרי זֶהוּ זְ ַמן ַה ִמּ ְפגָּשׁ ַה ַמּ ְר ִנין
נוּני ְבּ ִק ְב ִרי
ֹאמר " ֱהיֵה ָשׁלוֹם" ְכּ ֶשׁיִּ ְט ְמ ִ
אַל נָא תּ ַ
ֲה ֵרי ֵאינוֹ ֶא ָלּא ָמ ָס ְך ְל ַר ֲח ֵמי ָה ַעד,
ית ְצ ֵפה ַע ָתּה ַבּ ֲע ִליָּה!
ידה ָחזִ ָ
אַתּה ֲא ֶשׁר ַבּיְּ ִר ָ
ָ
יעה ִהיא ַס ָכּנָה ַל ֶשּׁ ֶמשׁ וְ ַל ְלּ ָבנָה?
וְ ִכי ְשׁ ִק ָ
יחה
יעה ִהיא ַמ ְר ִאית ַעיִ ןַ ,ל ֲא ִמתּוֹ ִהנָּהּ זְ ִר ָ
ְשׁ ִק ָ
אַך ֶבּ ֱא ֶמת ִהנָּם ֵחרוּת
יכים ֵהם ֶכּ ֶלאְ ,
ַה ַתּ ְכ ִר ִ
ָבט ָבּהּ?
ֵאיזֶה ֵז ְרעוֹן נ ַ
ָפל ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה וְ לֹא נ ַ
ֵרעוֹן?
אָדם ִל ְהיוֹת ז ְ
דּוּע ְתּ ַפ ְק ֵפּק ִאם ֵכּן ְבּ ֵיעוּדוֹ ֶשׁל ָה ָ
ַמ ַ
יע ְבּלֹא ְל ִה ְת ַמ ֵלּא ִמ ִמּ ְקוֵה ַה ַמּיִ ם?
הוֹפ ַ
וְ ֵאיזֶה ְדּ ִלי ִ
יך ְ
ְסכֹר ָכּ ֵעת ֶאת ִפּ ָ
עוֹלם ַההוּא
וּפ ַתח אוֹתוֹ ֵשׁ ִנית ָבּ ָ
יך
מוֹר ָ
ְל ַמ ַען יִ ְהיֶה ְל ִמזְ ֶ
קוֹל ֵמ ֵאין ָמקוֹם.
*הערת המתרגמת :בשיר משתקף במרומז הצביון הפנתיאיסטי בהגותו של אל-רומי,
וכן משהו מתפיסות גלגול הנשמות ונצחיות הנפש ,המובעות ברבות מאמרותיו.

משירי

האהבה *

תרגום מערבית :לאה גלזמן
ֶיך
ַה ְר ֵא ִני ֶאת ָפּנ ָ
ִמ ְת ַחנֵּן ֲא ִני ֶאל ַה ְפּ ָר ִחים וְ ַהגַּנִּ ים
יך
תוֹת ָ
ְפּשֹׂק ֶאת ִשׂ ְפ ֶ
ְמ ַב ֵקּשׁ אָנ ִֹכי ֶאת ַט ַעם ַה ְדּ ַבשׁ
ְבּבוֹאוֹ ֵמ ֵע ֶבר ָל ֲענ ִָנים
זּוֹר ִחים
ֶיך ַה ְ
ָכּ ֵמ ַהּ ֲא ִני ֶאל ָפּנ ָ
אוֹמר:
קוֹל ָך ֵ
אַך ֵהד ְ
ְ
יר ִני ְל ַבד"
" ַה ְשׁ ִא ֵ
אַחת
קוֹל ָך וְ לוּ ַ
עוֹרג ֲא ִני ִל ְשׁמ ַֹע ֶאת ְ
ֵ
יר ִני ְל ַבד"
" ַה ְשׁ ִא ֵ
יך
ִנ ְשׁ ָבּע ֲא ִני ִכּי זוֹ ָה ִעיר ִהיא ֶכּ ֶלא ִבּ ְל ָע ֶד ָ
וְ ִכי נָכוֹן ֲא ִני ָלמוּת ְל ַמ ַען ֵצאת ִמ ֶמּנָּה
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וּב ִמּ ְד ָבּ ִריּוֹת.
ָתי ֶבּ ָה ִרים ַ
תּוֹעה ְבּע ֶֹצם ֶע ְרגּ ִ
ֶ
לוּשׁים
ידים ַה ֲח ִ
יתי ִמן ַהיְּ ִד ִ
ִנ ְל ֵא ִ
ִמן ָה ֵר ִעים ַה ַצּיְ ָת ִנים
יצים
אַמּ ִ
ִהנֵּה אָמוּת ְכּ ֵדי ָל ֶל ֶכת ִעם ָה ִ
ֶח ָנק
עוֹדי נ ְ
שׁוֹמ ַע ְבּ ִ
וְ אָנ ִֹכי ֵ
נוּע
וּב ִכי ָכּ ַ
טוֹר ֵדי ָמ ַ
קוֹלוֹת ְ
נוֹח ְ
ֶבת וְ ֶאל
יקה נִ ְשׂגּ ֶ
מוּס ָ
ִנ ְכ ָסף ֲא ִני ֶאל ִ
וּמחוֹלוֹת ֶשׁל ִשׁגָּיוֹן
ִמ ְשׁ ֵתּי יֵינוֹת ְ
יע ַה ַמּ ְשׁ ֶקה
אַחת ֶא ָשּׂא ֶאת ְגּ ִב ַ
ְבּיָד ַ
יך ְמ ַשׂ ֶח ֶקת
וְ יָד ְשׁ ִניָּה ְבּ ַת ְל ַתּ ֶלּ ָ
יעים
ַלגַּל ָה ְר ִק ִ
חוֹלל ְבּחוּג גּ ְ
אַחרָ -כּ ְך ְתּ ֵ
ַ
תּוֹקק
ָלזֹאת ֵהן ֶא ְשׁ ֵ
ָמיר
יוֹתר ִמ ָכּל ז ִ
ָפה ֵ
אוּכל ָל ִשׁיר י ֶ
ָיכֹל ַ
אוּלם ְבּ ֶשׁל ְשׁ ִרירוּת רוּחוֹת ָה ִעיר ַהזֹּאת
ָ
תוֹתי
ֶא ְחתֹּם ֶאת ִשׂ ְפ ַ
בּוֹכה
ְבּעוֹד ַה ֵלּב ֶ
ֶבר ֶה ָח ָכם
אַך ֶא ְתמוֹל ֵה ִאיר ַהגּ ֶ
ֵהן ְ
ְבּ ָפנָסוֹ ֶאת אוֹר ַהיּוֹם
אוֹמר:
ְל ַמ ַען תּוּר ְס ִביבוֹת ָה ִעיר וְ הוּא ֵ
וּב ֵהמוֹת
אוֹתן ַחיּוֹת ְ
אַס ִתּי ְבּ ָכל ָ
ָמ ְ
ִאישׁ ֶשׁל ֱא ֶמת ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי
ֻלּנוּ
ֵהן ִח ַפּ ְשׂנוּהוּ ְכּ ָבר כּ ָ
וְ ִאישׁ ֶט ֶרם ִגּ ָלּה
אַך הוּא ָענָה
אָכן נָכוֹן ְ
אָמרוֵּ :
ְ
וּל ַח ֵפּשׂ
הוֹסיף ְ
ֲא ָבל ֲא ִני לֹא ֶא ְח ַדּל ִמ ְלּ ִ
ֶאת זֶה ֶשׁ ֵמּעוֹדוֹ לֹא ִנ ְמ ָצא.
*הערת המתרגמת :הדמות אליה מתייחס אל-רומי היא ,כנראה ,דמותו של מורו
הסוּ ִפי ַשׁ ְמס ַתּ ְבּ ִריזִ י ,שאהבתו אליו אמורה להיות בבואה של אהבת האל המיסטית
)" ַמ ַח ָבּה"(.
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אהוד פדרמן

צייר בכף רגלו
ָחף ִבּ ְשׂ ַפת ַהיָּם
ָרץ י ֵ
ֻתּ ִרים
ָעמוּס ֲח ָפ ִצים ְמי ָ
יליִּ ים
ַמ ְגנֵט ְרגָשׁוֹת ְשׁ ִל ִ
ֻמ ְשׁ ֶרה ֻמ ְג ַלת ְשׁ ִתיקוֹת
בּוֹר ַחִ ,מ ִלּים ִמ ְת ַכּ ְד ְררוֹת
ֵ
ידים
ְצ ֻהבּוֹת זוֹ ַלזּוֹ ַבּוְ ִר ִ
בּוֹעטוֹת ָבּ ָרקוֹת
ֲ
ְמ ַח ְפּשׂוֹת ִל ְקר ַֹע ָח ָר ְך.
דּוֹר ְך ַעל ִשׁ ְב ֵרי ְצ ָדּ ִפים
ֵ
ֶח ָתּ ְך
ָח ָתם ,נ ְ
אוֹהב ֶאת ְצו ָ
ֵ
ִשׂ ְפ ֵתי עוֹר ְקרוּעוֹת
טוּע
טוּעִ ,ק ְר ַ
ִמ ְכחוֹל ָק ַ
ְמ ֵל ַחת חוֹל
ֻמּים.
ֲע ֵקבוֹת ֲאד ִ

דרך עגב
צוּע
ֵה ִביאוּ ַצ ֲע ַ
ָבּ ַרח ַל ְס ָפ ִריםָ ,מ ַעד ַבּנּוֹף
ָט ַבע ַבּ ִמּ ְס ָפּ ִרים ,בֹּא
אַחת,
יעה ַ
ָק ְראָה לוֹ ְשׁ ִק ָ
אַצּה
ֻטּף ֶא ְצ ְבּעוֹת ָ
ְמל ָ
ָכים
יה ֵמחוֹף ַהנּ ִ
אַח ֶר ָ
ִנ ְס ַחף ֲ
אַח ֶרת
ִח ְפּשׂוּ ֶאת ָה ִא ָשּׁה ָה ֶ
אָמרוּ ַדּ ְרכּוֶֹ ,דּ ֶר ְך ָעגָב
ְ
ְמ ָצאוּהוּ ַבּ ַמ ֲע ָמ ִקים
ָלכוּד ִעם ֵפיַת ַפּיִט ַפּ ְתיָנִ ית
ְבּ ֶר ֶשׁת ַמ ְל ָמ ָלה ַפּ ְט ְפּ ָט ִנית
ֲעצוּבוֹת ַה ְצּ ָדפוֹת ִבּ ְשׂ ָערוֹ
יסיו
ֲעגוּנוֹת ָה ֲא ָב ִנים ְבּ ִכ ָ
יוֹדעוֹת ְל ַה ִצּיפוֹ.
לֹא ְ

47

רוחה שפירא

יותר
שׁוֹמ ֶרת ְל ָך
ִמ ָשּׁלֹשׁ ָשׁ ִנים ֲא ִני ֶ
גּוּפיָּה ַה ְלּ ָבנָה וְ ֶאת
ָבּאָרוֹן ֶאת ַה ִ
אָה ְב ָתּ.
ַתּ ְחתּוֹ ֵני ַה ְטּ ִריקוֹ ֶשׁ ַ
גּוּפיָּה
ַבּ ַלּיְ ָלה ַה ַחם ַהזֶּה ָל ַב ְשׁ ִתּי ֶאת ַה ִ
יך
אַמ ִשׁ ְ
טוּח ֶשׁ ְ
וּב ַ
מוּך ָ
אַתּה ָס ְ
ַשׁ ִתּי ֶשׁ ָ
וְ ִה ְרגּ ְ
תּוֹנים.
אוֹתהּ וְ ֶאת ַה ַתּ ְח ִ
ִל ְשׁמֹר ְל ָך ָ
ֵע ִבּי ִכּ ְמ ַב ֵקּשׁ
אַתּה נוֹג ַ
ָ
ִל ְהיוֹת ִא ִתּי אָהוּב וְ ַחי
יוֹנים.
תּוֹנים וְ ָשׁם ָבּ ֶע ְל ִ
ָכּאן ַבּ ַתּ ְח ִ

ערב שבת ,טבע דומם
נוֹרת ֻשׁ ְל ָחן
רוֹנית ַה ְקּ ַטנָּהְ ,מ ַ
ַעל ָה ֲא ִ
ירה ִעגּוּל ָר ָחבֶ ,ט ֶלפוֹן ָל ָבן
ְמ ִא ָ
ַעל ַה ַסּ ָפּה ַמ ָפּה ְכּ ֻת ָמּה
ָהב ָשׁזוּר ָבּהּ
ֻמּים וְ חוּט ז ָ
ְקצוֹ ֶתי ָה ֲאד ִ
אַף ֶא ָחד לֹא ִמ ְת ַק ֵשּׁר ֵא ַלי ַה ַלּיְ ָלה
פּוּשׁיוֹת"
שׁוֹמ ִעים ִח ִ
ָה ַר ְדיוֹ ְמ ַנגֵּן – " ְ
… – Love is realג'וֹן ֶלנוֹן ָשׁר
עוֹד ְמ ַעט ֶע ֶרב ,עוֹד ְמ ַעט

רוחה שפירא ,ילידת  ,1940בת קיבוץ גבעת השלושה ]ההיסטורית[ וחברת קיבוץ עינת .מגיל צעיר
כותבת ומציירת .משנת  2000עוסקת בכתיבה,גם בסדנאות לשירה ,מתוך כוונה להוציא לאור ספר.
הצורך גבר מאז שהתאלמנתה בשנת  .2004כיום פנסיונרית ומנהלת את ארכיון קיבוץ עינת.
אם ל 5-בנים וסבתא ל 8-נכדים.
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שונות
שלוש שנים לכתב העת "הו!" בעריכת דורי מנור
ערב שירה ומוזיקה בתאטרון תמונע
ערן צור ישיר שירי משוררים שהלחין ,שנסוֹנים צרפתיים בתרגום ושירים פרי עטו
וישוחח עם פרופ' נסים קלדרון על הקשר בין רוק ושירה ,על הלחנת שירי משוררים
בישראל ועל דמויות הזמר-היוצר והמשורר במאה ה.21-
יעל נחשון בשירי לאה גולדברג בלחנים חדשים.
המשוררים סיון בסקין ,ננו שבתאי ,פיוטר ) ֶפּטיה( ְפּתאח ודורי מנור יקראו מתוך
ששת גיליונות "הו".
מנחה :משה סקאל
תאטרון תמונע ,רח' שונצינו  8תל-אביב,
מוצ"ש  15במרץ21:45 ,
כניסה₪ 25 :

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

המדור לחיפוש שירים
אבקש לנצל הזדמנות זו )ראיתי ,כי יש הפונים בבקשות ושאלות...אז גם אני (...כדי
לנסות ולמצוא שיר; הוא הופיע בזמנו )ראשית שנות השבעים( בספרי "מקראות
ישראל" לכיתות א' או ב' ,ושורותיו הראשונות:
"מחוג מחוגה
יושבים בעוגה
שבעה זקנים
שבעה חכמים"...
את ההמשך איני זוכר בעל-פה ,הגם שזכור לי ,שהזקנים "משחקים" באותיות
ומשנים אותיות בהוספת קוים.
יהיה נחמד מאוד לפגוש בו בשנית.
ושוב—תודה רבה,
עמית
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קוראים כותבים
שרית שלום
אני מתפעל כל פעם מחדש מהמצגות הנהדרות ומההשקעה האדירה שאת משקיעה
אתר מקסים מאד ,בעבר שלחתי לך חומר וסיפורים בנושא מראות וגם הזמנתי
אותך למוזיאון בית המורשת הדרוזית בג'ולס והבטחת לבוא לכשיזדמן לך ,אני שוב
מזמין אותך אלינו לבית המורשת הדרוזית .לדעתי מגיע לך צל"ש על ההשקעה
וההתמדה והכשרון והתרומה האדירה ובמיוחד לבני הנוער שהחלו להתרחק
מהשירה ומהספרות ולהתקרב יותר לחדרי הצ'אטים והאס .אם .אס ,את עושה
מלאכת קודש ,קבלי את הערכתי ותודתי.
אני מעוניין להיות מנוי בחוג אוהבי ושוחרי השירה.
תודה מקרב לב.
נבואני סעיד -יו"ר עמותת בית המורשת הדרוזית-ג'ולס

לשרית שץ שלום רב,
אכן היה אחד ,יורם ברונובסקי ,אשר הכרנו מעל דפי עתון "הארץ" מהמסות שלו
והעיונים המעמיקים בכל אשר נגע ודן.
אני לא הכרתי את תרגומיו ,אם מקוצר ראות ואם בהעדר תשומת לב.
כך ,לתרגם מהשפה היונית!! זוהי גדולת איש הרנסנס היודע את השפות
לעמקן ומכיר וספוג בתרבויות עצמן!!! והמשורר קאוואפיס עצמו ...לא מוכר ולא
ידוע לי אף הוא....מה גדולים הם שיריו ,מה עמוקים רגשותיו ,ומה יפות מילותיו!!!
תודה לכל העוסקים במלאכת קודש זו  -המעניקה רגעי אושר ויופי בעולם הולך
ומתנוול!!!
שלך ,חנן רפפורט
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