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דבר העורכת
לאחר צאת הגיליון הראשון של "עיין ערך שירה" ,הוצפה תיבת הדואר שלי במאות )!!!(
מכתבים מכל רחבי הארץ ונתקבלו גם לא מעט תגובות מעבר לים .פרט לעובדה שהדבר שימח
אותי ,ניכר היה לפי תכני המכתבים ,כי יש ביקוש וקהל קוראים לירחון שירה מסוג זה.
תגובות אלו מגבירות בנו את המוטיבציה ואת הרצון לספק ירחון שירה בעל איכות ועניין.
אמנות העשייה  -הינה מציאת נקודת האיזון בין שירה שיש בה ערך מבחינת התכנים וערך מוסף
מבחינת יופייה הפואטי ובין נגיעה בקשת רחבה ומגוונת ככל האפשר של סוגות שירה.
יתכן כי אנשים היום קוראים פחות שירה ,אך לא כך הדבר לגבי כותבי שירה .השירה ,כדרך
לביטוי ה"אני" ביחס לעצמו וביחס לעולם הסובב אותו ,הפכה להיות סוג של מבע נפוץ בקרב
רבים המגלים בעצמם את הרצון ,את העניין ואת הכישרון "לומר שירה".
תופעה זו ,כשלעצמה ,הנה חיובית וראוי לברך עליה .יחד עם זאת ,לא כל מה שנתפס כשיר על
ידי הכותב ,יש בו אכן ערך שירי ייחודי בקנה-מידה "אובייקטיבי" ,עד כמה שניתן לבחון שירה,
או אמנות בכלל ,בדרך אובייקטיבית.
לפיכך ,לא כל השירים הרבים אשר נתקבלו במערכת פורסמו בגיליון "עיין ערך שירה" .בדרך
של "ברירה טבעית" על פי שיקולי המערכת ,נבחרו שירים מסוימים ואחרים לא נתקבלו
לפרסום .אין עובדה זו צריכה לרפות את ידיהם של כותבים אלה .עצתי להם היא :המשיכו
לכתוב שירה ,וחשוב לא פחות מכךִ ,ק ְראוּ שירה .שכן קריאת שירה מעשירה ביותר את יכולתנו
לכתוב שירה .גדולי המשוררים בעולם בכל התקופות והזמנים ,הושפעו והעשירו את קולם
הפיוטי בזכות השראה אשר הואצלה עליהם מיצירותיהם של גדולי השירה שקדמו להם.
ובנושא אחר :כפי שכבר הזכרתי בגיליון הקודם" ,עיין ערך שירה" הוא במה לרב-שיח בין
יוצרי הירחון לבין הקוראים .המשוב שלכם חשוב לנו .אנו למדים ממנו ויש בנו קשב רב לכל
הנאמר על ידיכם ,הקוראים.
למדנו מתגובות רבות שנתקבלו לאחר הגיליון הראשון ,כי קיימים קשיים טכניים ,הייחודיים
דווקא לירחון מסוג זה ,בהיותו ירחון מקוון .לקחנו זאת לתשומת לבנו המלאה ובגיליון זה
ניסינו להקל עליכם את הקריאה וההתמצאות בו ,על ידי אמצעים השמורים רק לטכנולוגיה
ה"אינטרנטית".
ולהלן הדרכה קצרה :במידה שאתם מעיינים בתוכן העניינים וברצונכם להגיע לשיר מסוים או
מאמר מסוים ,כל שעליכם לעשות הוא להשחיר את הרשום שמתחתיו מסומן קו .לאחר מכן
ללחוץ על לחצן ימני בעכבר ובהמשך ללחוץ על "פתח היפר קישור" .פעולה זו תוביל אתכם
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הישר אל היצירה או המאמר המבוקשים על ידכם ,מבלי שתצטרכו לעמול בגלילה מיותרת של
כל דפי העיתון.
דבר נוסף :בדפים בהם מופיעים שני שירים ,יצרנו חציצה ביניהם ,כדי להתמצא טוב יותר בדרך
הקריאה.
ומה בגיליון זה?
בנוסף לשירי קוראים ,חלקם חדשים ,חלקם מוכרים לכם מן הגיליון הקודם ,עסקנו תוך העמקת
יתר בנושא "תרגומי שירה" .זאת ,בעקבות שירה של עדנה סנט וינסנט מיליי"Love is not ,
" ,blindאותו הצגנו בפניכם בשפתו המקורית ובקשנו לו תרגומים פרי מקלדתכם  -או עטכם.
בגיליון זה מובאת מסתו המאלפת של אברהם שלונסקי על אמנות התרגום .כמו כן מובאים
שישה תרגומים שונים לסונטה הידועה ביותר של שייקספיר.
נשמח לקבל לגיליונות הבאים שירים מתורגמים על ידכם ,כולל ,כמובן ,המקור.
כמו כן מביאים אנו את מאמרו המעניין של אורי הייטנר ,העורך השוואה בין שירו של מאיר
אריאל "שדות גולדברג" לבין שירה של לאה גולדברג "את תלכי בשדה" וכן מאמרה של ד"ר
לינה ארנון ,המתבונן בשירה של יונה וולך "יונתן".
מדור נוסף אותו הכנסנו לגיליון זה ,הינו "מפגש עם משורר" .במדור זה נציג בכל פעם קווים
לדמותם של משוררים שונים ,מתוך כוונה ליצור היכרות עמם ועם יצירתם.
רעיונות למדורים נוספים יתקבלו בברכה.
בעוד כשבועיים נוציא גיליון מיוחד שיעסוק במשורר הרוסי אלכסנדר סרגייביץ' פושקין
ושירתו ,וזאת במלאות  170שנה למותו הטרגי.
הירחון "עיין ערך שירה" ,כמו שאר פעילויות החוג לשוחרי שירה ,נולד מתוך אהבה ומתוך
אמונה עמוקה במטרות לשמן הוקם.
לפיכך ,אסיים בדבריו של מיגל דה סרוואנטס סאוודרה:

ְמן
ֶך ז ַ
ֵאין ֶא ְפ ָשׁרוּת ְל ַה ְת ִמיד ְלאֹר ְ
אוֹתם
סּוּפי ָהאַה ָ
ְבּ ִכ ֵ
ֶסת ָ
ֲבהִ ,אם ֵאין ְמ ַפ ְרנ ֶ
יזוֹשׁ ִהי ִתּ ְקוָה.
ֵא ֶ
תרגום :בן ציון )בני( נחמיאס

שרית שץ
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אשר רייך

פחדים
ֲרים ֶאת ַמ ֲאזַן ַהכּוֹחוֹת ַבּ ֶטּ ַבע.
ֶשׁ ְמּ ַע ְרע ִ
וּל ֶה ֶפ ְך.
ֲמ ִתּיִּיםְ ,
ֻמּים ֶשׁ ָה ְפכוּ ַלא ִ
ְפּ ָח ִדים ְמד ִ
עוֹב ִדים ז ִָרים.
וּמ ְ
ָבים ֵ
ֵדיםֵ ,מ ֲער ִ
ֲחרָדוֹת ֵמ ֲחר ִ
עוֹמד ֵבּין ַה ַפּ ַחד ְל ֵבין ַהזּ ְֵקנָה.
ְר ִאי ָה ֵ
ֶח ְשׁ ַכת ֶבּ ָהלוֹת ַמ ֲענִיקוֹת ַל ַבּיִת
קוֹלוֹת ְק ֵשׁי עֹרֶף.
ֶך ַע ְצ ָמם.
ֲדי ְפּ ָח ִדים ַה ַמּ ְפ ִריזִים ְבּ ֵער ְ
ַפּח ֵ
ְבּ ָעתוֹת ֶשׁ ְמּ ַח ְפּשׂוֹת
שׁוּבה .
ֶאת ַע ְצ ָמן וְחוֹזְרוֹת ִבּ ְת ָ
ַפּ ַחד ְגּ ָב ִהים ֶשׁ ְמּ ַשׂ ֵחק ַשׁ ְח ָמט ֶנגֶד ַפּ ַחד ְתּהוֹם
יוֹמיוֹם.
ימה ֶאת ַע ְצ ָמהּ ִכּ ְמ ַעט ְ
ְח ְר ַדת ִא ְמּ ָך ֶשׁ ַמּ ְג ִשׁ ָ
וֶ

שני השירים מתוך ספר חדש שיצא לאור לפני שבועיים:
"להפך" ,הוצאת "הקיבוץ המאוחד"

גברים
מוּדים ַל ֶפּ ֶלאפוֹן ְכּמוֹ ִתּינוֹק ְל ִפ ְט ָמה
ַה ְצּ ִ
וּב ִע ָקּר ֵמ ַע ְצ ָמםְ ,גּ ָב ִרים
ָשׁים ְ
וּמב ָֹה ִלים ִמנּ ִ
ְ
ֲברוֹת ִמ ְשׁ ֶנה.
וּשׁ ֵתּי ח ָ
ָאשׁית ְ
ֶשׁ ָלּ ֶהם ִא ָשּׁה ר ִ
רוֹשׁשׁוּ ֵמ ְרגָשׁוֹת.
יפים ְבּלוֹנ ְִדּינִיּוֹת ֶשׁ ִה ְת ְ
ֲד ִ
ַמע ִ
ֶשׁם,
ילי גּ ֶ
וּמ ִע ֵ
ַבּ ָלּ ִשׁים ְבּ ִמ ְשׁ ְק ֵפי ֶשׁ ֶמשׁ ְ
פוֹשׁ ִעים ְו ַגנּ ִָבים ְכּ ֵדי ְל ַה ְר ִשׁים
ֲקים ְבּ ְ
ְמ ַשׂח ִ
ֶאת ַע ְצ ָמםְ .גּ ָב ִרים ְכּ ָד ְר ָבּנוֹתִ ,כּ ְמ ַעט ֻמ ְשׁ ָל ִמים,
טּוֹר ִחים
ָמיםַ ,ה ְ
ֲבל ִבּ ְל ִתּי ַקיּ ִ
אָ
חוּתם ַה" ֻמּ ְשׁ ֶל ֶמת".
נוֹכ ָ
ְל ַה ְב ִליט ֶאת ְ
ַס ְר ָבנֵי ֶק ֶשׁר ַה ְמּ ַח ִכּים ַל ָשּׁוְא ָל ִא ָשּׁה
ימהַ .ו ֲאנִי ֶשׁ ְכּ ָבר ָע ַב ְר ִתּי
ַה ַמּ ְת ִא ָ
ֲדיִן ְמ ַחכֶּה
ֶאת ִגּיל ַה ִח ָכּיוֹן ,ע ַ
ְבּ ֵקהוּת ַה ֶה ְרגֵּל.

אשר רייך – משורר ,עורך ומתרגם ,מן הבולטים שבמשוררי השירה העברית.
נולד בירושלים ,1939 ,גדל במשפחה חרדית בשכונת בתי אונגרין ,למד בחדר ,בתלמוד תורה ובישיבה עד גיל  .18לאחר מכן
נחלץ מהשכונה בכוחות עצמו והתגייס לצה"ל.
למד פילוסופיה וספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים .השתתף בתכנית כתיבה בינלאומית באוניברסיטת איובה
בארצות הברית.
את שיריו הראשונים פרסם בשנת  1959בעיתון "על המשמר" .כתב עד כה 13ספרי שירה .כמו כן כתב ספר סיפורים "איש עם
דלת" ,רומן "זכרונות של חולה שיכחה" ,וערך מבחר השוואות תרגומי שירה "הנשיקה מבעד למטפחת".
שימש כעורך כתב העת "מאזניים" בתקופות שונות במשך מצטבר של  15שנים.
שיריו תורגמו ל 20-שפות וספריו ראו אור בגרמניה ,ארה"ב ,צרפת ואנגליה ,קרואטיה ואיטליה .זכה במילגה דו-שנתית
מהאקדמיה הגרמנית בשנת  .1990-1989בשנת  2000נבחר לחבר האקדמיה הגרמנית לשפה ולשירה.
אשר רייך עוסק שנים רבות בהדרכה בסדנאות לכתיבה יוצרת ומרצה בבתי ספר על השירה העברית.
שלוש פעמים זכו יצירותיו בפרסי אקו"ם בעילום שם .כמו כן זכה בפרס ברנשטיין לספרות ) ,(1983בפרס הנשיא ),(2000
ופעמיים בפרס ראש הממשלה ) .(2001 ,1981ספר שיריו "עתיד דומם" זכה בפרס ברנר ).(2003
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אליעזר שגיא

רעיה שקולניק

היכן היא נינווה
אתי
עוֹלם לֹא ָמ ָצ ִ
ֲאנִי ְבּ ִע ְס ֵקי ֲאוִיר ֵמ ָ
ָמים
ַו ֲאנִי רֹב י ִ
ֶאת ַה ֶלּ ֶחם ֶשׁ ָשּׁ ַל ְח ִתּי
אַך ַפּ ַעם
ֵיהם ְ
ַעל ְפּנ ֶ

ֻלּם,
ֻלּם וְעוֹד ס ָ
שׁוֹל ֶפת ְל ָבנָה ס ָ
ֶ
אוּלי ַה ַמּ ָבּ ִטים י ְַצ ִליחוּ ַלעֲלוֹת
ַ
ֻלּם
לוּלים ו ְַלי ְָלה ְיצ ַ
ֶאל ַחלּוֹנוֹת ְצ ִ
ָשׁי ַעד ְכּלוֹת
נ ְִת ֶלה ַעל גֵּווֹ נ ִ

ָלחֲשׁוּ ִלי ַה ַמּיִם
ָמס
תּוֹך ַה ֶק ֶצף ֶשׁנּ ֵ
ִמ ְ
ַעל ַהחוֹף

לֹא ָלהּ ַה ְלּ ָבנָה ִתּ ְק ַלע ָשׁ ָלב ָ -שׁ ָלב
דּוּלי ַה ֵלּיל,
ַמ ְסלוּל ְל ִה ָמּ ְלטוּת ִמ ִשּׁ ֵ
ַח ִמיץ ָח ָלב
ִהיא ִתּ ָסּ ֵחב ִאתּוֹ ַעד ֶשׁיּ ְ
גּוֹאל
ַבּ ַכּדַ ,בּ ָשּׁדִ ,בּ ְשׁ ִביל ֵ

ְשׁ ַכח ֵמ ַה ֶלּ ֶחם ֲהרֵי ְכּ ָבר
ָבּ ְלעוּ ַה ָדּ ִגים ֶאת ָה ִאישׁ ו ְִת ְבּלוּהוּ
ַבּסּוּף
ָתן
ָשׁם ַה ִלּ ְוי ָ
ְה ְמּ ִחיר ר ַ
ו ְִקנְחוּ ֶאת ָהר ֶֹטב ַבּ ֶל ֶחם ו ַ
ְשׁ ֶקל
כּוֹלל ֶאת ַה ֶתּ ֶשר ו ֶ
ַבּ ֶח ְשׁבּוֹן ֵ
יוֹפּי
שּׁוֹמר ָה ֶא ְת ִ
ַל ֵ

לוֹפת
קוֹלה ֵ
וּס ִליל ָ
" ָמה ַה ֶה ְב ֵדּל" ִתּ ְשׁאַל ְ
ָלה,
ֲליּוֹת עוֹלוֹת ִמ ֶבּ ֶטן ַה ְקּל ָ
ַמע ִ
לֹא ָלהּ י ְִהיֶה ָה ֵעט ,לֹא ָלהּ ,לֹא ָלהּ ַה ֵח ְטא,
לֹא ֵצל ִבּ ְק ֵצה ַהיּ ְָל ָלה
ָתהּ? ו ְָל ָמּה ַלי ְָלה טוֹב
ְלאָן ָה ְל ָכה ְשׁנ ָ
אַף ַפּ ַעם לֹא ָל ָבן ,גַּם ְכּ ֶשׁ ְשּׁ ָלגִ ים ַמ ְג ִלים
ֶאת ְתּוַי ִע ְקבוֹת ָכּל ַחי ָלא ֶֹפל ָה ָרטֹב
אַק ִלים?
ִל ְכתֹּב אוֹ ְל ַשׁ ְכ ֵתּב ְ

ָשׁים
הוֹסיפוּ ִל ְלחֹשׁ ִלי ַה ַמּיִם ַבּנּ ִ
אַך ַה ֵבּט ִ
ְ
ַהָיּפוֹת ַעל ַהחוֹף ְשׂ ַפת ַה ֶקּ ֶצף
ֶמת ָה ַעיִן
ֻמנ ֶ
עוֹד ִתּ ְפ ַקח ְמנ ְ
ֻלּן ו ְִת ְשׁאַל
ָפה ִמכּ ָ
ַהיּ ָ
יכן ִהיא נִינְ וֵה
יוֹד ַע ֵה ָ
אַתּה ֵ
אוּלי ָ
ַ
בּוֹאי ִא ִתּי ַבּת ַמזָּל
ֹאמר ָלהּ ִ
אָז תּ ַ
ֲאנִי ְבּ ִמ ְקרֶה ְבּ ִדיּוּק ַבּ ִכּיוּוּן

ַעל ַה ִקּיר נ ְִכ ַתּב ְבּ ִגּיר:
רוֹצים ִמ ְל ָח ָמה.
ֵהם ִ
ִמי ֶשׁ ָכּ ַתב זֹאת
ָפל ָח ָלל.
ְכּ ָבר נ ַ
ברטולט ברכט
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צופן אריאל
במלאות  7שנים למותו של מאיר אריאל
אורי הייטנר
מאיר אריאל הוא משורר וזמר אהוב ונערץ עלי משחר נעורי ,מאז הוציא את תקליטו הראשון –
"שירי חג ומועד  ...ונופל ") ,1979השירים עצמם החלו להתנגן ברדיו שנה-שנתיים קודם לכן(.
אחד האהובים עלי בשיריו הוא "שדות גולדברג" )הופיע בתקליטו ' ...וגלוי עיניים'.(1983 ,
י ְַל ָדּ ִתי ֶשׁ ִלּי!
ֵך
אַל ֵתּ ְל ִכי ְל ַבדּ ְ
ֵך
אַל ֵתּ ְל ִכי ְל ַבדּ ְ
ְהב
ַבּ ָשּׂ ֶדה ַה ֻמּז ָ
ַי ְל ָדּ ִתי ֶשׁ ִלּי
ֵך
אַל ֵתּ ְל ִכי ְל ַבדּ ְ
הוּא י ְִמכֹּר ְל ָך ֶמ ְר ַחב
ְהב
ַה ָשּׂ ֶדה ַה ֻמּז ָ
הוּא י ְִקסֹם ָל ְך ֶאלֶף ָגּ ֶון
ידת ֶמ ְר ַח ָקּיו
ְבּ ִח ַ
אַך ְבּ ָכל ָמקוֹם
ְ
ִלבּוֹ אָוֶן
הוּא ְל ֵעי ַני ְִך זָב ָכּזָב
אַכזָב...
זָב ְ

מאיר אריאל

י ְַל ָדּ ִתי ֶשׁ ִלּי!
ֵך
אַל ֵתּ ְל ִכי ְל ַבדּ ְ
הוּא י ְִמכֹּר ֵאם וְאָב
ְהב
ַה ָשּׂ ֶדה ַה ֻמּז ָ
ִתּן ָל ְך ַר ֲע ַננָּה
הוּא י ֵ
הוּא י ִָביא ָל ְך ֶמ ֶטר רָץ
ֲלי ָבּ ָננָה
ַפּ ְר ֵדּס ָחנָהַ ,כּ ְרכּוּרֵ ,צל ע ֵ
רַק ִל ֵבּ ְך ַהנּ ְִמרָץ נ ְִמרַט ,נ ְִס ַחט
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ְונ ְִמ ָחץ
ֵך
י ְַל ָדּ ִתי ֶשׁ ִלּי! אַל ֵתּ ְל ִכי ְל ַבדּ ְ
ֵך
לֹאֵ ,אי ֶננִּי הוֹל ְ
ְהב
ַבּ ָשּׂ ֶדה ַה ֻמּז ָ
בוּע
עוֹבר ָשׁ ַ
ַבּ ַחיִּים ֵ
עוֹד ְמ ַעט נ ְִר ָדּם
בּוּע
נוֹדד ֶאל ַמ ַ
ֵלב ֵ
ֶאל ְשׁ ָל ַחי ְִך ַפּ ְרדֵּס ִרמּוֹנִים
ָדים(
) ִעם ְפּ ִרי ְמג ִ
ְכּ ָפ ִרים ִעם ְנ ָר ִדים...
ֵך
י ְַל ָדּ ִתי ֶשׁ ִלּי! אַל ֵתּ ְל ִכי ְל ַבדּ ְ
הוֹל ְך
לֹאֵ ,אי ֶננִּי ֵ
ְהב.
ַבּ ָשּׂ ֶדה ַה ֻמּז ָ
שיר מקסים .אב ,אח בוגר ,אדם מבוגר המזהיר את ילדתו מפני הסכנות הרובצות לפתחה ,מפני
הפיתויים המסוכנים שמציבה הסביבה ,מפני מקסמי השווא של הפיתויים שעלולים לכזב
ולאכזב .דבר אחד אף פעם לא הצלחתי להבין .מה פרוש השם "שדות גולדברג"? אולי זו סתם
התחכמות? אולי ה"גולד" )זהב( הוא אסוציאציה של "המוזהב" ,של שדות החיטה המוזהבים?
תיארתי לעצמי שיש כאן רמז כלשהו ,צופן כלשהו ,שפיצוחו יסייע בפיענוח רבדיו העמוקים
יותר של השיר .לא אחת נשאל על כך מאיר אריאל בראיונות עמו ,ותמיד הוא התחמק מתשובה.
קצה חוט לפיענוח החידה הזאת מצאתי לאחרונה ,כשקראתי את ספרם של עופר גביש ועדי אדר
"שיר לדרך  -טיולים בשירים ובסיפורים" .בספר זה מצוטטת אלמנתו של אריאל ,תרצה,
בתשובה לשאלה זו" :אולי כי הוא אהב את לאה גולדברג ונהנה לשרבב את שמה לשיר".
לאה גולדברג? סתם הוא לא היה משרבב את שמה ככותרת לשיר ,כפי שלא היה מכנה את
"טרמינל לומינלט" "טרמינל אלתרמן" או את "מחלק מוסר השכל" – "מחלק חיים נחמן" .יש
להניח שיש כאן רמז כלשהו" .שדות גולדברג" ...השדות של גולדברג .אלו שדות יש ללאה
גולדברג? באיזה שיר של לאה גולדברג מופיעים שדות? בוודאי! "את תלכי בשדה".
"את תלכי בשדה"" ,אל תלכי בשדה" .הבדל של אות אחת .אולי שם השיר שולח אותנו לעיון
בשירה של גולדברג? פתחתי ,קראתי ו ...בינגו! דומני שפיצחתי את הצופן .השיר "שדות
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גולדברג" מתכתב עם שירה של לאה גולדברג "את תלכי בשדה".
וּב ֶח ֶסד,
יחה ְ
ָמים ִבּ ְס ִל ָ
ַה ֻא ְמנָם עוֹד יָבוֹאוּ י ִ
ֶך ַה ָתּם,
ְת ְל ִכי בּוֹ ָכּ ֵהל ְ
ְת ְל ִכי ַבּ ָשּׂ ֶדה ,ו ֵ
וֵ
אַס ֶפּ ֶסת,
ֲלי ָה ְ
וּמ ְחשׂוֹף ַכּף-ר ְַג ֵל ְך ִי ָלּ ֵטּף ַבּע ֵ
ַ
ָתם.
רוּך ו ְִת ְמ ַתּק ְדּ ִקיר ָ
ֳלים י ְִד ְק ְ
אוֹ ִשׁ ְל ֵפיִ -שׁבּ ִ
דּוֹפ ֶקת
פּוֹתיו ַה ֶ
ַשּׂי ֵג ְך ַבּ ֵע ַדת ִט ָ
אוֹ ָמ ָטר י ִ
ֹאשׁ ְך ַר ֲענָן.
ֵך ְור ֵ
ַעל ְכּ ֵת ַפי ְִךָ ,חז ְֵךַ ,צוָּאר ְ
ְת ְל ִכי ַבּ ָשּׂ ֶדה ָה ָרטֹב ְוי ְִר ַחב ָבּ ְך ַה ֶשּׁ ֶקט
וֵ
שׁוּלי ֶה ָענָן.
ָכּאוֹר ְבּ ֵ
ָשׁ ְמ ְתּ ֶאת רֵיחוֹ ֶשׁל ַה ֶתּ ֶלם ָנשֹׁם ְו ָרג ַֹע,
ְונ ַ
לוּלית ַה ָזּהֹב,
ָאית ֶאת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִבּ ְר ִאי ַה ְשּׁ ִ
ְור ִ
וּמ ָתּר ָבּם ִל ְנגּ ַֹע,
שׁוּטים ַה ְדּ ָב ִרים ְו ַחיִּיםֻ ,
וּפ ִ
ְ
וּמ ָתּר ֶל ֱאהֹב.
וּמ ָתּרֻ ,
ֻ
ֶבת ְבּ ַל ַהט
ֵך .לֹא נ ְִצר ֶ
אַתּ ֵתּ ְל ִכי ַבּ ָשּׂדֶהְ .ל ַבדּ ְ
ְ
וּמ ָדּם
ימה ִ
ָכים ֶשׁ ָסּ ְמרוּ ֵמ ֵא ָ
ַה ְשּׂרֵפוֹתַ ,בּ ְדּר ִ
ַעת
ֵבב שׁוּב ִתּ ְהיִי ֲע ָנוָה ְונ ְִכנ ַ
וּבי ֶֹשׁר-ל ָ
ְ
אָדם.
אַחד ָה ָ
אַחד ַה ְדּ ָשׁ ִאיםְ ,כּ ַ
ְכּ ַ

לאה גולדברג

לאה גולדברג כותבת כנערה תמה השואפת אל המרחב ואל האהבה ,שואפת לפרוץ את הגדרות
והאיסורים ואריאל משיב לה כאדם בוגר ומפוכח ,המבין את הכמיהה הזו" :לב נודד אל מבוע,
אל שלחיך פרדס רימונים )עם פרי מגדים( כפרים עם נרדים" ,אך מתריע ומזהיר אותה מפני
הסכנות שבשדה המוזהב וקסם השווא של אהבת הבוסר" .את תלכי בשדה לבדך ,לא נצרבת
בלהט השריפות" ,כותבת גולדברג ,ואריאל משיב לה" :ילדתי שלי ,אל תלכי לבדך בשדה
המוזהב" .לאה גולדברג הולכת "כהלך התם" ושרה על ימים שיבואו "בסליחה ובחסד",
ואריאל מזהיר מפני ה"כזב" וה"אכזב" .היא מוקסמת מהשדה ,והוא מזהיר מפני "הוא יקסום
לך אלף גוון" .היא שרה על "שלפי-שיבולים ידקרוך ותמתק דקירתם" והוא מזהיר מפני שריטת
הלב" :רק לבך הנמרץ נמרט ,נשרט ונמחץ" .היא נפעמת מהשמש הנראית "בראי השלולית
הזהוב" והוא מזהיר מפני קסם הזהב" :הוא ימכור לך אלף גוון  /בחידת מרחקיו  /אך בכל
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מקום לבו אוון" .היא נלהבת מהמטר שישיגה ,והוא מזהיר אותה במשחק מילים "הוא יביא לך
מטר רץ" .היא רוצה ללכת "כהלך התם" שהרי "פשוטים הדברים ...ומותר בם לנגוע" .הוא
מתריע שהדברים לא כל כך פשוטים והתמימות מסוכנת" :הוא ימכור לך מרחב ...הוא ימכור
אם ואב".
האם כתב אריאל את השיר לנערה ספציפית ,אותה דימה למשוררת השרה את "את תלכי
לבדך"?
דומני שהן לאה גולדברג והן מאיר אריאל מתכתבים בשיריהם עם מגילת רות.
"הלא שמעת בתי ,אל תלכי ללקט בשדה אחר")רות ב' ח'( ,מזהיר בועז את רות .בועז מבטיח
לרות הגנה ומזהיר אותה מפני הסכנות שבשדה האחר" .הלוא ציוויתי את הנערים לבלתי נגעך"
)שם ,שם ,ט`( .בשדה אחר אין מי שיגן עליך .בשדה אחר אורבים הנערים ,ואין מי שיזהירו
אותם "לבלתי נגעך" .בועז המבוגר מבין את הנטייה הבסיסית של הנערה ללכת אחר הצעירים,
ולכן הוא מכיר לה טובה כשהיא בוחרת בו" :בתי ,היטבת חסדך האחרון מן הראשון ,לבלתי
לכת אחרי הבחורים" )שם ,ג' ,י'( .לאה גולדברג אינה רוצה את החסות הזאת ,אינה מעוניינת
בהגנה הזאת ,בביטחון המעיק הזה .לאה גולדברג אינה מחפשת את המקום המוגן והבטוח אלא
את המרחב הפתוח והסוער ,תוך נכונות לשלם את המחיר ,את המטר שישיגה ,את דקירת שלפי
השיבולים ,את להט השריפות .ואולי יש כאן מסר רחב יותר .החלוצים נהגו לכנות את איכרי
המושבות "בועזים" כשם גנאי .יתכן שהיא רומזת לרוח המהפכנית ,הנועזת ,פורצת הגדרות
ופורצת הדרך ,שלה ושל בני דורה .מאיר אריאל רואה עצמו כבועז הדואג לנערה מפני הכמיהה
ללכת לשדה אחר .הוא מכיר את הסכנות שבשדה האחר ,ורוצה את הנערה כאן ,איתו ,תחת
חסותו .כאן הוא נמצא וכאן הוא הולך" .לא ,אינני הולך בשדה המוזהב".
התכתובת בין השירים מציגה את העימות בין הדורות  -בין הנערה המנסה לפרוץ את הגבולות
וללכת אחרי האהבה ,לבין האב או הבוגר הדואג לה ,ואולי  ...הדואג לעצמו ,הפוחד מפני
יציאתה מתחום חסותו" .שמרי נפשך" מזהיר נתן אלתרמן את בתו )"שיר משמר"( .לאה נאור
מספרת על אזהרותיו של אביה מאהבת בוסר "אבל בת עשרים הייתי  /לא ידעתי להקשיב"
)"תני לו פרח"( .מאיר אריאל מזהיר מפני השדה המוזהב ,מפני הכזב והאכזב.
האם אכן פענחתי את צופן שירו של מאיר אריאל? איני יודע .כשאדם מפרסם יצירה  -מרגע
פרסומה ,היא נחלת הכלל ,היא פתוחה לפרשנות ומדרש של הקורא .לעתים יוצר לומד על
יצירתו מהפרשנות של קוראיו .לעתים הקורא מגלה ליוצר את הדברים שכתב ממעמקי תת
הכרתו .אני מתעב את השאלה "למה התכוון המשורר?" ,השאלה הראויה היא :מה אתה מבין
כשאתה קורא את שירו? המבחן של המפרש והדורש ,אינו האם הוא קלע לדעתו של המשורר,
אלא האם יש לפרשנותו על מה להסתמך בטקסט.
קראתי לאחרונה מאמר המפרש את השיר "את תלכי בשדה" כשיר תגובה לשואה .איני יכול
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לומר שפרשנותי את השיר טובה מפרשנות זו ,והרי לא מצאתי הסבר טוב ל"דרכים שסמרו
מאימה ומדם" .אבל אני מאמין שהפירוש שנתתי מבוסס היטב על הטקסט ,ומציע פתרון יפה
לחידת שני השירים.

עמית מאוטנר

ֲבּוּעים
ַבּע ִ
הוֹל ְך וְדוֹר ָבּא
דּוֹר ֵ
הוֹל ְך וְדוֹר
דּוֹר ֵ
ֵך
ָבּא ,דּוֹר הוֹל ְ
ָמים
וְדוֹר ָבּא ַבּיּ ִ
וּבא
הוֹל ְך ָ
וּב ִאבּוֹ דּוֹר ֵ
ְ
ֵל ְך ,יָבוֹא ְבּ ִאבּוֹ
וּב ֶטרֶם י ֵ
ְ
דּוֹר ָבּבוּאָתוֹ ַה ָבּאֶ ,שׁ ְבּעוֹדוֹ
ֲלה ְויָבוֹא ְכּ ָבר ַהדּוֹר ַה ָבּא
ְבּ ִאבּוֹ ַיע ֶ
ְאת
טּוֹמן ְבּ ֻחבּוֹ ֶאת ַה ָבּא ו ֶ
ַה ֵ
ַה ָבּאַ -ה ָבּא אַ ֲחרָיוֶ ,את דּוֹר ַה ָבּנִים
ְהוֹפ ְך
ֵךַ ,ה ִמּ ְת ַהוֶּה ו ֵ
ַה ִמּ ְת ַע ֶבּה וְהוֹל ְ
יהם ֶשׁל ַה ָבּ ִאים ַל ָבּאוֹת
ֲב ֶ
ֲבי א ִ
ַלא ִ
ֲהבוֹת,
ֲשׂי א ָ
ַה ָבּ ִאים ַבּ ָבּאוֹתַ ,מע ֵ
ֲבּוּעיםַ ,בּ ֲע-
ַבּע ִ
בּוּעוֹת עוֹלוֹת ְבּהוּלוֹת ,עוֹלוֹת
וּמ ְת ַפּ ְקעוֹת.
ִ

עמית מאוטנר ,בן  .28משורר ,מורה במגמת
תיאטרון בתיכון ושחקן .בוגר כיתת השירה 2002
של "הליקון" ,ומנחה סדנאות לכתיבת-שירה
בקבוצה בשם "שורה חדשה" שיסד לפני שש שנים
בכפר-סבא .שירים רבים שלו פורסמו בעיתונים
ובכתבי-עת שונים ביניהם" :עיתון " ;"77מאזנים";
שירה-חדשה של "הליקון"; "שבו"; "דג אנונימי";
"ליצן החצר"; מוסף השבת של "מעריב".

אוֹמר ִשׁירוֹ ְבּ ֶשׁ ֶקט
אָדם ֵ
יֵשׁ ָ
ֻבּ ַעת.
ֶלת ְמר ַ
ֵבּין ַחלּוֹןְ ,כּ ָת ִלים ְוד ֶ
חוּמיו
ֵמ ַצרַ -דּ ִלּים ְתּ ָ
וּמ ְר ַח ְביָה ַה ַדּ ַעת.
ֶ
אברהם חלפי
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כמה חלקים יש
ַכּ ָמּה ֲח ָל ִקים ֵישׁ ַבּ ְזּ ַמןָ ,מ ַתי ִנ ְס ָפּ ִגים ְו ִנ ְמ ָה ִלים
ִנ ְמ ָס ִכים ְללֹא אַ ְב ָח ָנה
ָמ ַתי ִנ ְה ִיּים ְל ֵעת וּ ְלמוֹ ֵעדָ ,מ ַתי ִל ְתקוּ ָפה
ָמ ַתי ַה ְזּ ַמן הוּא ֶס ֶדק ָבּעוֹרָ ,בּ ַע ִיןַ ,בַּיּ ַער
ְבּ ִמ ְק ָדשׁ ָקדוּםְ ,בּאַ ְנ ַד ְר ָטא ְלָי ִמים
ַכּ ָמּה ֲח ָל ִקים ֻמ ָתּ ִרים ִל ְמ ִנָיּהְ ,ל ִז ָכּרוֹן ָחרוּת
ַעל ֶגּ ַזע ַהמֹּ ַחְ ,בּ ֵלב ָהעוֹרֵק
ְבּ ַדם ֶה ָה ִרים ִעם ֵל ָדה וּ ְקבוּ ָרה
ַכּ ָמּה ֲח ָל ִקים לוַֹ ,ל ְזּ ַמן
ֵאי ֶזה ֵמ ֶהם ֵמ ִפיק ְצ ִלילְ ,תּמוּ ָנה ְמ ֻמ ֶקּ ֶמת ַעל ַפּס-קוֹלוֹ
ֵאי ֶזה הוּא ַה ֵח ֶלק ַה ַמּ ְק ִרין ַמ ֲא ָב ִקיםְ ,פּ ִלישׁוֹתְ ,כּ ִניעוֹת
ִנ ָצּחוֹן ָבּנוּי ְדּ ָג ִליםֶ ,מ ְר ָכּבוֹתַ ,ל ְוָיןִ ,בּזּוּי
ֵאיפֹה ַהָיּ ִדית ַל ֵח ֶלק ָהאוֹ ֵצרָ ,האוֹ ֵגר כֹּחוֹת
ְל ִה ְתבּוֹ ֵנןַ ,ל ֲחלוֹק בּוֹ ִר ְג ֵעי ֱאנוֹשׁוּת וּ ְב ִריאָה
ְבּ ֵאי ֶזה ֵמ ֲח ָל ָקיו ֻמ ְב ָרח ַה ַכּ ְפתּוֹר
ְל ָה ִמיר ַמ ְראוֹת ַמ ָפּ ָלה ְו ִכּבּוּשׁ ְבּ ַמ ְראוֹת ְבּרוּ ִכים
ְס ִב ִירים ,חוֹ ְמ ִלים ָע ֵלינוּ
ַהצוֹ ִפים
*
ַכּ ָמּה ֲח ָל ִקים ִל ְז ַמן ַה ְשּׁ ֵאלוֹת
אַ ְר ָבּ ִעים ְשׁנוֹת
ֶא ָחד ַחד
ְשׁ ֵני לוּחוֹת
*
ַכּ ָמּה ֲח ָל ִקים ֵישׁ
ֶשׁל ֶט ְק ְסט ַעל אוֹדוֹת
ֶח ְל ֵקנוּ ֶשׁ ָלּנוּ
יבתוֹ
ֶח ְל ִקי ֶשׁ ִלי ִבּ ְכ ִת ָ
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רבקה ירון  -ילידת ארגנטינה; בישראל מ;1961-
ירושלמית מ.1966-
במקצועהּ עוסקת בבריאות הנפש .מ 1989-מנחה
סדנאות לכתיבה – שירה ,פרוזה וכתיבה עיונית.
כותבת במגוון סוגות )בפרוזה ובשירה( .עד כה יצאו
לאור שישה ספרים מפרי-עטה.
ספרה "מפי קוטלת-קנים" )שירים ומכתמים( זכה
בפרס רחל המשוררת – הוצאת "ירון גולן";1994 ,
פרסומים נוספים :בבמות שונות.

יוסי גמזו

וּמ ְר ְגרֶט נוּגַתָ -ה ֵעי ַניִם
יציק ִשכּוֹרָ -ה ַע ְצבוּת ַ
ַה ָבּ ָל ָדה ַעל ִא ִ
כּניצול שואת אירופּה ,בדרכים עקלקלות ,נתגלגל
איציק מאנגר לחוף גיבּרלטאר ,ומשם ,כפליט חסר-גג-ולשון,
ללונדוןִ .אם נכונה אימרתו של משורר-יחפן אחר ,כי "בכל פגישה
המקרית-פאטאלית של מאנגר
ִמקרית יש משהו פאטאלי"  -אירעה פגישתו ִ
בּיום אחד ,בחנות-ספרים קטנה ונידחת ,אי-שם בּ ,Swiss Cottage-לונדון .בּעלת
רהאוּז ,אנגליה נוצרית אצילת-הליכות ,היתה בלי ספק מלאכוֹ
ַאט ַ
החנוּת ,מיסיס מאַרגרֶט וּ ֶ
הגואל .סיפור אהבתם המוּזרה של שניים אלה ,לרבּות כּפיוּת-טובתו של הטרוּבּאדוּר
היהוּדי ומאמציה של ליידי מוּפלאה זו לדאוג לו לבית ,לחוֹם ,למתרגם ,ת ַֹעד
כּבר תיעוּד בּיאוגראפי נוגע-ללב בספרו של דן ֵדיווין (1),אך יש בּו ,כּמדוּמה,
משוּם בּאלאדה בפני עצמה .איציק מאנגר נפטר ,כּידוּע ,ב1969-
)בּסאנאטוֹריוּם בּגדרה ,עטוּר-תהילה ואכוּל-אלכּוהול(.
רהאוּז ,בּיאטריצ'ה שלו בלונדון ,מתה,
ַאט ַ
ַמארגרֶט וּ ֶ
כּמעט אלמונית ,ב .1980-אבל בּבּלאדות ,שלא כּבחיים,
אין המתים מתים לעולם ,אפילוּ כּשהם אינם עוד.
ֶשם
ַע ְכ ָשיו לוֹנְדוֹן .Swiss Cottage .גּ ֶ
ָפל.
חוֹפף ֶאת ַה ְשּ ֵֹדרוֹת ָבּ ֲער ֶ
ֵ
ַבּחֲנוּתַ -ה ְסּ ָפ ִרים ֶש ִלּי ֶק ֶשב ,כָּלָ -כּ ְך ֶק ֶשב
בוֹרים הוֹמוֹתַ .מ ְדּ ֵפי
רוּך ָכּזֶהָ ,ס ִמ ְיך ִכּ ְד ַבש ְדּ ִ
ָדּ ְ
ֶשת
ֲשים ַבּ ָלּדוֹתְ -ס ָתוֲ .אנִי ִנגּ ֶ
 Wildeוּ Burns-רוֹח ִ
קוֹפא.
אוֹת ָך ְכּאָזָ ,בּ ְרחוֹבֵ ,
וּכמוֹ רוֹאָה ְ
ַל ַחלּוֹן ְ
ֶשם
ַע ְכ ָשיו לוֹנְדוֹן .Swiss Cottage .גּ ֶ
ָפל.
חוֹפף ֶאת ַה ְשּׂ ֵדרוֹת ָבּ ֲער ֶ
ֵ
ָטוֹריוּם
ֵיח ַפּ ְר ֵדּ ִסיםַ .ה ָסּנ ְ
 ַע ְכ ָשיו ר ַיוֹד ִעים ֶשזֶּה ַהסּוֹף
ֶשל ְגּ ֵדרָהֵ .הם ְ
ָטוֹריוֹ
פּוּרג ְ
אוֹמ ִרים ִלי .לֹאֵ ,אין ְל ַה ְגזִים ,לֹא ְ
אַך ֵאינָם ְ
ְ
שוּליַתַ -חיָּט ָעיֵף )אַל ֶתּאֱסוֹף
ְטה ,רַק ְ
ְולֹא ַדנ ֶ
טוֹריוֹת
ֶמ ְ
וֹמ ַדןָ -ה ִע ְצבוֹנוֹתַ .בּ ְקּר ָ
שוּם ִש ִירים ְבּצ' ֶ
יךָ ,כּ ְך ֶש ֵאין ְל ִמי .עֲזוֹב(.
קוֹר ֶא ָ
יטב ְ
אַבּכוּ ֵמ ַ
ִה ְת ְ
ָטוֹריוּם
ֵיח ַפּ ְר ֵדּ ִסיםַ .ה ָסּנ ְ
ַע ְכ ָשיו ר ַ
יוֹד ִעים ֶשזֶּה ַהסּוֹף.
ֶשל ְגּ ֵדרָהֵ .הם ְ
דוֹברֶת
אוֹתיִ ,איש? ֲאנִי ֶ
שוֹמ ַע ִ
אַתּה ֵ
ָ
ֲש ָכה,
יךֵ ,מ ֵע ֶבר ַלח ֵ
ֵא ֶל ָ
ֵמ ֵע ֶבר ַל ִמּ ִלּיםַ ,ל ָדּםַ ,ל ְכּ ֵאבַ ,ל ְסּ ָתו ַה ֶפּרֶא,
ְמן ְכּ ָבר לֹא ֶש ִלּי ְולֹא ֶש ְלּ ָך.
ֵמ ֵע ֶבר ַמה ֶשּהוּא ִמזּ ַ
אוֹמרֶת,
אוֹמרֶתִ :אישֲ ,אנִי ֶ
ַו ֲאנִי ֶ
שוֹטה ָח ָכם,
ֻדּל ֶש ִלּיֶ ,
יֶלֶדְ -רחוֹב ְמג ָ
דוֹברֶת
אוֹתיִ ,איש? ֲאנִי ֶ
שוֹמ ַע ִ
אַתּה ֵ
ָ
ְה ִשּיר ַה ַחם.
תּוֹך ֶה ָע ָפר ַה ַקּר ו ַ
יך ִמ ְ
ֵא ֶל ָ
אוֹת ְך ְכּמוֹ אָזַ ,בּחוּץֻ ,מ ְר ַטטְ -כּפוֹר,
שוֹמ ַע ָ
 ֲאנִי ֵוּפ ַת ְחתּ ֶאת ַדּ ְל ֵתּ ְך."Come in" :
ֶלב ָעזוּב ָ
ְכּ ֶש ָע ַב ְר ִתּי ְכּכ ֶ
פוֹרד
ַט ְ
ְכּמוֹ ַה ֵלּ ִידי ַה ִהיא ַבּסּוֹנֶטוֹת ַה ֵהן ֶשל ַהגּוֹי ִמ ְסּ ְטר ְ
אַך לֹא ֵל ִידי ְשחוֹרָהַ ,ה ָשּחוֹר ֶשהוּא ֶצ ַבע ַחיַּי ִה ְל ִבּין
ְ
ֹרוּפי )"אַט-אַט ְספוֹר
קוֹלוֹמיאָה ֶש ִלּי ַעל ֶא ְפרָם ֶשל ְש ַ
ֵ
ְכּמוֹ ַש ְלגֵי
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ַמ ִתּין"(.
ִיס ִקי ֶש ְלּ ָךִ ",ה ְת ַח ַנּנְתַּ " ,ה ַבּ ְקבּוּק י ְ
ֶאת ִאינְפוּזְיוֹתַ -הוּ ְ
שוֹמ ַע ְכּמוֹ אָזֻ ,מ ְר ַטטְ -כּפוֹר,
אוֹת ְךֵ ,
שוֹמ ַע ָ
ֲאנִי ֵ
ְאָמ ְרתּ."Come in" :
ְאת ַהלֵּב ו ַ
ֶלת ו ֶ
ְכּ ֶש ָפּ ַת ְחתּ ֶאת ַהדּ ֶ
ַעם
אַתּה נ ְִכנ ְַס ָתּ ֶאל ַחיַּי ְכּמוֹ ֵאיזֶה ר ַ
ָ
ֱמת.
דוּקה ְל ָת ִמיד .א ֶ
ֶש ַה ִשּ ְמ ָשה אַ ֲחרָיו ְס ָ
ַעד
ַמ ָתּ ִלי ִמלּוֹןְ -פּ ָח ִדיםְ ,ש ַֹפת-ר ַ
אַ ָתּה ִג ְמגּ ְ
יךֵ ,מת.
אַח ָ
ֶש ָבּהּ ַהִ ,common sense-כּ ְשאַר ֶ
ַעם
אַתּה נ ְִכנ ְַס ָתּ ֶאל ַחיַּי ְכּמוֹ ֵאיזֶה ר ַ
ָ
ְאין ְל ִה ְש ַתּ ֵמּט
ֶש ֵאין ִל ְבלֹם אוֹתוֹ ו ֵ
אתּ ִמן ַה ַדּ ַעת
ָצ ָ
) ַו ֲאנִי ָח ַש ְב ִתּי ֶשיּ ָ
דוֹמה(.
רוֹפּהֶ ,שזֶּה ֶ
אתּ ֵמ ֵא ָ
ָצ ָ
ֲבל י ָ
אָ
ְאַתּ ָפּ ַק ְחתּ ִלי זוּג ֵעי ַניִם ַחף ִמ ַפּ ַחד
ו ְאַך לֹא ֵמ ֶע ֶצב ,לֹא ֵמח ֶֹש ְך ,לֹא ִמ ָדּם
ְ
ָעב ָכּזֶהְ ,בּ ִדידוּת נ ְִפ ַתּ ַחת
אוֹהב ָכּזֶה ,ר ֵ
ֵ
אָדם.
אָדם ְל ָ
ְמן ְכּ ָבר ָש ַכ ְח ִתּי ֶשיֵּש עוֹדָ :
ֶאל ַמה ֶשּ ִמּזּ ַ
כֵּןַ ,ה ַפּ ַחד ֶש ִבּי ִה ְת ַבּיֵּת ַעל ֵעי ַני ְִך ֶש ֵאין ָבּ ֶהן ַפּ ַחד
ָדם
יה נ ַ
ָד ָ
ְכּ ֵעינֵי ַה ַחיָּה ַהנּ ְִר ֶדּ ֶפת ֶשקּוֹל ַציּ ֶ
אַתּ
ַו ֲאנִי ֶשנּ ִַצּ ְל ִתּי ְבּנֵס ְבּ ִלי ִל ְסמ ְֹך ַעל נ ִִסּים לֹא ֶא ְש ַכּחְ :
אדאם.
אַך ָחז ְַרתּ ִליָ ,מ ָ
אָמ ְרתּ ֶשנּ ִִסּים לֹא חוֹז ְִרים ַעל ַע ְצ ָמם ְ
ַ
אוֹת ָך ֵלילוֹת ַעל לֵילוֹת בּוֹגֵד ִבּי
זוֹכרֶת ְ
ֲאנִי ֶ
ֵאתי ְל ָך .נָכוֹן.
ִעם ַה ַבּ ְקבּוּקַ .ו ֲאנִי ִקנּ ִ
ִש ַבּ ַעת ֶש ַדּיֶ ,שנּ ְִג ַמרֶ ,שזֶּה ֵאיןֶ ,שזֶּה ֵמת ִבּי,
ִיתי נ ְ
ְהי ִ
וָ
אָ
ֲבל ְכּמוֹ ַה ַמּ ְר ִט ִירים ֶש ְלּ ָךַ ,מה ֶשּ ֵמּת ָשב ִל ְחיוֹת .עוֹף חוֹל.
ֶשם ַה ַקּר לֹא ָמ ַחק ֶאת ז ְִכרוֹ ֶשל ָה ִאיש ַהבּוֹגֵד ִבּי
ְהגּ ֶ
וַ
ֲבל לֹא רַק ִא ָתּהּ( וְאוֹרַ -ש ַחר ָעכוֹר
ִעם ָה ֵאש ֶש ַבּיָּי"ש )א ָ
וּמוֹעד ִבּי
נוֹדד ֵ
אוֹת ָך ַדו ְָקא ֵא ַליִ ,מ ְת ֵ
וּמ ִקיא ְ
ָהיָה ָשב ֵ
ִשאָרוֹת ְפּתוּחוֹת.
יחה נ ְ
אַך ַדּ ְלתּוֹת ַה ְסּ ִל ָ
גוּרים ְ
אבּים ְס ִ
ְכּ ֶש ַה ַפּ ִ
יוֹש ִבים ַבּ"לּוֹ ָז'ה"
ָפ ִתיְ ,בּגַןֵ -עדֶן ְ
שוּבה ,י ָ
 ַבּעֲלֵיְ -תּ ָשוּבה ,רַק חוֹזֵרִ -בּ ְש ֵא ָלה:
ִיתי חוֹזֵרִ -בּ ְת ָ
אַך ֲאנִי לֹא ָהי ִ
ְ
וּמה זוֹ ִא ָשּה? ַמה זֶּה ֵח ְטא? ַמה זֶּה ִשיר? ַמה זֶּה א ֶֹשר?
ַמה זֶּה ַייִן ַ
רוֹקן ְכּ ַב ְקבּוּק ְורַק ִהיאָ ,ה ַע ְצבוּת ,גְּ ֵד ָלה?
ְמן ִמ ְת ֵ
ֵא ְיך קוֹרֶה ֶש ַהזּ ַ
ֶסנִין ֶס ְריוֹ ָז'ה
ְהיוּ ִא ִתּי רֶבּ ְפ ַרנְסוּאַ וִיוֹןֶ ,א ְדגַר פּוֹ ְוי ֶ
וָ
ֻלּהּ.
רוֹדרַ (3),ה ַבּאנ ְָדה כּ ָ
וּבּ ָר' ֶלה ְבּ ֶ
ְאוֹר ֵפאוּס וּו ְֶל ָו' ֶלה ז ְַבּ ְר ֶז'ר)ֶ (2
ו ְ
יוֹש ִבים ַבּ"לּוֹ ָז'ה"
ָפ ִתיְ ,בּגַןֵ -עדֶן ְ
וּבה ,י ָ
ַבּעֲלֵיְ -תּש ָ
ֲבל ִלי יֵש ָמקוֹם טוֹב ָבּ ֶא ְמ ַצעַ ,בּתּ ֶֹפת,
אָ
ֶתר ַנ ֲערֵיַ -ה ַמּ ְק ֵה ָלה.
ֵבּין י ֶ
ְמהַ -עלְ -ש ַתּיִם
שוֹר ִרים ֵהם ֻגּז ָ
אַתּה ַמ ְגזִיםְ ,מ ְ
ָ
ֻב ָדּה.
נוֹדדוֹת ִל ְפ ָע ִמים ,ע ְ
אַף ֶש ַה ְשּ ַתּיִם ִמ ְת ְ
תוֹך ַהַיּיִן
ית ָצלוּל ַכּ ְבּ ִכי ֶש ְבּ ְ
אַתּה ָה ִי ָ
ָ
תוֹך ַה ְצּחוֹקַ ,ו ֲאנִי ֵע ָדה
ו ְָכ ַע ְצבוּת ֶש ְבּ ְ
ֶלד גָּדוֹלִ ,עם ִש ִיריםְ ,בּ ִלי ַבּיִת
ִית יֶלֶד ,י ֶ
ֶש ָהי ָ
ְת ִמיד נ ִָקי ) ִמנּ ְָכ ִסים ,לֹא ֵמ ְר ָבב(ִ ,מין ַקלּוּת ְכּ ֵב ָדה.
וָ
שוֹר ִרים ֵהם ֻגּ ְז ָמהַ -עלְ -ש ַתּיִם
אַתּה ַמ ְגזִיםְ ,מ ְ
ָ
ְ
וּכ ֶש ֵהם ִמ ְתאַ ְזּנִים ְכּ ָבר זֶה רַק ַתּ ַחת ֶא ֶבן ֶש ְשּ ָמם ַעל ִצ ָדּהּ.
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יצ'ה ֶש ִלּי ,זֶה ַחיֵּינוּ ִה ְגזִימוּ:
יאַט ִר ֶ
 ֵאי ֶנ ִנּי ַמ ְגזִיםֵ ,בּ ְיוֹצאת
ֶפש ֵ
יוֹתר ִמ ַדּי ָדּםְ .כּ ֶש ַהנּ ֶ
ָמהֵ ,
יוֹתר ִמ ַדּי ְדּר ָ
ֵ
יה ֵהזִימוּ
ִפּ ְתאֹם ִמן ַה ַדּ ַעתַ ,ה ַדּ ַעת רוֹאָה ֶש ְפּ ָח ֶד ָ
קּוֹרסוֹת ִמ ָקּ ֶצה ֶאל ָק ֶצה
אַש ָליוֹת ַה ְשּ ִפיּוּת ַה ְ
ֶאת ָכּל ְ
ְשפוּי ְבּ ֵמאָה אֲחוּזִים הוּא
וְאָז ַה ֵטּרוּף ֶה ְגיוֹנִי ו ָ
אוֹצר.
וְאָז ַה ִשּ ְכרוּת ִהיא ִפּ ְכּחוּת ֶש ַה ַפּ ַחד ָפּשוּט לֹא ֵ
יצ'ה ֶש ִלּי ,זֶה ַחיֵּינוּ ִה ְגזִימוּ,
יאַט ִר ֶ
ֵאי ֶננִּי ַמ ְגזִיםֵ ,בּ ְ
ֲפלּוּ ַה ָמּוֶת ַמ ְגזִים ְק ָצת ) ֶא ְפ ָשר ְבּ ֶה ְח ֵלט ְל ַק ֵצּר(.
אִ
ָקןָ ,ח ֵסר ַעד ָמוֶת
אַתּה ָח ֵסר ִליִ ,פּ ְר ָחח ז ֵ
ָ
אוֹמ ִרים ,לֹא ָח ֵסר ְכּ ָבר שוּם ְכּלוּם ,י ְִד ִידי.
אַף ֶש ַבּ ָמּוֶתְ ,
אוֹת ָךַ ,מ ְצ ִחיקְ ,מ ַעוֵּת ַל ָשּוְא ֶאת
זוֹכרֶת ְ
ֲאנִי ֶ
תּוֹחב ְבּי ִָדי
ַהֶ Yinglish-ש ְלּ ָך ) ְבּ ִליל ֶשל ְ Yiddishוֵ ,(English-
גּוֹלדֶענֶע ַפּאוֶע(4),
ָפיו ַה ְפּצוּעוֹת ֶשל ַהֶ peacock-ש ְלּ ָךֶ ,של ַה ְ
ֶאת ְכּנ ָ
ְשוֹתק ְל ִצ ִדּי.
ִיקוֹטין ו ֵ
ֶא ְצ ָבּעוֹתֶ -א ְצ ָבּעוֹת אֲכוּלוֹת-נ ִ
ָקןָ ,ח ֵסר ַעד ָמוֶת
אַתּה ָח ֵסר ִליִ ,פּ ְר ָחח ז ֵ
ָ
סוֹפסוֹף ְכּ ָבר ְשנֵינוּ ְמ ֻא ָח ִדים.
אַף ֶש ַבּ ָמּוֶת ְ
שוֹמע,
יט' ֶקהְ ,בּקֹ ִשי ֵ
אוֹת ְךַ ,מ ְרג ִָר ְ
שוֹמ ַע ָ
 ְבּק ִֹשי ְֵקוֹרעוֹת
ְהיָּם ַה ִתּיכוֹן ַמ ְפ ִריחוֹת ו ְ
סוּפוֹת ַה ַלּ ַמנְש ו ַ
דּוֹמ ַע
ֶשם ֵ
רוּחַ .הגּ ֶ
קוֹל ְך ְכּ ִמ ְט ַפּ ַחת ָבּ ַ
ַחש ֵ
ֶאת ר ַ
על ְפט וִי אַ טוֹי ְְטן ַבּאנ ְֶקעס .אָז זֶהוָּ ,מה עוֹד?
ַעל ְשנֵינוְּ .ס' ֶה ְ
יסאָה
אוֹד ֵ
כֵּן ,נ ְַגּ ִבי ִלי ָכּל בּ ֶֹקר ֶאת ַה ְינֶהֶ ,את פּוֶֹ ,את ָה ִ
יסה נוּגָה ֶש ִלּי ְבּ ֶארֶץַ -ה ְפּ ָלאוֹת.
ֲל ָ
ֲבק ַמ ָדּ ַפי ְִך ,ע ִ
ֵמא ַ
שוֹמ ַע.
יט' ֶקהֵ .אי ֶננִּי ֵ
אוֹת ְךַ ,מ ְרג ִָר ְ
שוֹמ ַע ָ
ֵאי ֶננִּי ֵ
יוֹד ַעת ,זֶה לֹא ְבּ ִדיּוּק " ְל ִה ְתרָאוֹת".
" ָשלוֹם" ,אַתּ ַ
ֶשם
ַ ..ע ְכ ָשיו לוֹנְדוֹן .Swiss Cottage .גּ ֶ
ָפל.
חוֹפף ֶאת ַה ְשּ ֵֹדרוֹת ָבּ ֲער ֶ
ֵ
ַבּחֲנוּתַ -ה ְסּ ָפ ִרים ֶש ָלּהּ ֶק ֶשבָ ,כּלָ -כּ ְך ֶק ֶשב
אָפל.
ְמןָ ,בּעֹ ֶמק ֶה ֵ
נ ְִמ ָתּח ַעל ְבּהוֹנוֹת ַהזּ ַ
ָטוֹריוּם
ֵיח ַפּ ְר ֵדּ ִסיםַ .ה ָסּנ ְ
ַע ְכ ָשיו ר ַ
ֶשל ְגּ ֵדרָהֵ .הם ָבּ ִאים ְכּ ָבר ֶלאֱסוֹף
ָטוֹריוֹ
פּוּרג ְ
אוֹמ ִרים ְלאָן .לֹא ,אַל נ ְַגזִים ,לֹא ְ
אַך ֵאינָם ְ
ְ
ְטה ,רַק ַחיָּט,
ְולֹא ַדנ ֶ
יציק.
רַק ִא ִ
סוֹף.
)Dan Davin, Closing Times, Oxford University Press, Oxford, 1974 .(1
אר ֶז'ר )כינויו של בנימין ווֹלף אהרנקראנץ(  -טרוּבּאדוּר עממי בן גליציה של המאה הי"ט .השפיע
) .(2ו ְֶל ָו ֶלה ז ְַבּ ְ
רבות על שירת מאנגר ,שאף הקדיש לזִכרוֹ מחזור-שירים מיוחד" ,ולוו'לה זבּארז'ר כותב מכתבים למלכּה'לה
היפה".
רוֹדר  -אף הוא טרוּבּאדוּר יידי ,מאבותיה הפולקלוריסטיים של שירת מאנגר.
)ֶ .(3בּ ָר' ֶלה ְבּ ֶ
) .(4טווס-הזהב האגדי  -מוטיב נפוץ ביותר בשירה היהודית בכלל )ראה ,לדוּגמה ,פזמונו המפורסם של
ח .נ .בּיאליקַ " ,טוַּס ְז ָה ִבי"( ובשירת מאנגר בפרט.
) .(5אימרה עממית יידית רוֹוחת" :זה עוזר כּכוסות-רוּח למת".

)נדפס ב"הליקון" ,גיליון (70
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קולה ומכנסים
ָשׁת ַוֵירָא
בוּע בּוֹ ָח ָלה ָפּר ַ
ַבּ ָשּׁ ַ
ְכּ ֶשׁגּ ְֵר ָשׁה ָשׁרָה ֶאת ָהגָר ְוי ְִשׁ ָמ ֵעאל
ָוארישׁ ֶבּן ַה7-
אלי ָג'או ִ
נ ְִפ ָצע ַהֶיּלֶד ַע ִ
ִמ ַכּדּוּר ְפּ ַל ְס ִטי
תּוֹך ַהמּ ַֹח
ָשׁר ֶאל ְ
יָ
ָוארישׁ ָה ַפ ְך ְל ֶצ ַמח
אלי ָג'או ִ
ַע ִ
יוֹמיִם
ָסס ַ
חוֹלים ַה ִיּ ְשׂ ְר ֵא ִלי גּ ַ
ְבּ ֵבית ַה ִ
אַך ַה ָמּוֶת ֶשׁ ָבּא
ַמ ְל ְ
לֹא ֶה ְראָה ְל ִאמּוֹ ְבּ ֵאר ַמיִם
תּוֹלדוֹת
ָשׁת ְ
בוּע ֶשׁ ָח ָלה בּוֹ ָפּר ַ
וּב ָשּׁ ַ
ַ
ֲל ִקים
ואריש ִפּ ְרקוּ ַלח ָ
ֶאת ַעאלי ָגּ'א ָו ִ
ְהרֵאוֹת
ַלֶיּלֶד ֶבּן ִ 15ח ְלּקוּ ֶאת ַה ָכּ ֵבד ו ָ
אָמרָה ְבּ ִשׁדוּר
ִאמּוֹ ְ
ָסיִם
וּמ ְכנ ַ
קוֹלה ִ
וּב ֵקּשׁ ָ
ֶלד ָקם ִ
ַהיּ ֶ
יהוּדי
ֲל ִקים גַּם ִל ִ
אָמר ֶשׁיּ ְִתּנוּ ח ָ
ואריש ַ
אַבּא ֶשׁל ָגּ'א ָו ִ
ָ
ָבים
ְהוּדי ְל ֲער ִ
רַק ֶא ְתמוֹל ִח ְלּקוּ ַחיָּל י ִ
ְשׁיר ְמ ֻשׁגָּע ִל ְכתֹּב
וִ
ֲדינוּת
אוּלי ָכּ ְך ְלאַט ָבּע ִ
ַ
ָחים
לּוּפי ָה ֶא ְזר ִ
ֲשׂה ֶאת ִח ֵ
ַנע ֶ
ְהוּדים
ֲל ִקים ֶשׁל י ִ
ָפּ ַל ְשׂ ִתּינִים ֵמח ָ
ָאים
ֲל ִקים ֶשׁל ָפּ ֶל ְשׂ ִתּינ ִ
ִיהוּדים ֵמח ָ
ו ִ
ְהגָר ִא ָמּם
ְשׂרָה ִא ֵמּנוּ ו ָ
וָ
י ְִהיוּ ַמ ְבּסוּטוֹת ְבּ ֶח ְל ָקן
ָסיִם
קוֹלה ְו ַגם נ ְִל ָבּשׁ ִמ ְכנ ַ
ִשׁ ֶתּה ָ
ְונ ְ

יוסף עוזר – עבודת קולאז'

יוסף עוזר – מתגורר בירושלים .כותב שירה ומאמרים סביב חווית הקיום היהודי ישראלי .זכה בפרס רון אדלר על ספרו
"סילן טהור" )ספרית הפועלים  (1981ובפרס על שם המשוררת ליס מלר ,באוניברסיטת חיפה .לאחר צאת ספרו "שם
ומלכות" )הוצאת עקד  ,(1990זכה בפרס ראש הממשלה בשנת תשנ"ג .1993 ,כיהן כיושב-ראש מועצת מערכת "מאזנים"
של אגודת הסופרים העברים; מעורכי "משיב הרוח" ,מפרסם בכתב העת "גג" בעריכת ד"ר חיים נגיד.
פעילות נוספת :חינוך .מגיש את פינת הרדיו "כינור לשיריך".
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התבוננות בשיר "יונתן" מאת יונה וולך
ד"ר לינה ארנון

ֶשׁר
ֲאנִי רָץ ַעל ַהגּ ֶ
ְהיּ ְָל ִדים אַ ֲחרַי
וַ
ָתן
יוֹנ ָ
קוֹר ִאים
ָתן ֵהם ְ
יוֹנ ָ
ְק ָצת ָדּם
נּוּח
רַק ְק ָצת ָדּם ְל ִק ַ
נּוּח ַה ְדּ ַבשׁ
ְל ִק ַ
ַעץ
ֲאנִי ַמ ְס ִכּים רַק ְלחוֹר ֶשׁל נ ַ
רוֹצים
ֲבל ַהיּ ְָל ִדים ִ
אָ
ְהם י ְָל ִדים
וֵ
ָתן
ַו ֲאנִי יוֹנ ָ
ֹאשׁי
כּוֹר ִתים ֶאת ר ִ
ֵהם ְ
ֹאשׁי ֶבּ ָענָף
כּוֹר ִתים ֶאת ר ִ
ְהם ְ
וֵ
ֹאשׁי
ְאוֹס ִפים ֶאת ר ִ
יוֹלה ו ְ
ַבּ ֲענַף ְגּ ַל ְד ָ
ְאוֹרזִים
וֹלה ו ְ
ִבּ ְשׁנֵי ַענ ְֵפי ְגּ ַל ְדי ָ
ַשׁרֵשׁ
ֹאשׁי ִבּ ְניָר ְמר ְ
ֶאת ר ִ
ָתן
יוֹנ ָ
אוֹמ ִרים
ָתן ֵהם ְ
יוֹנ ָ
ֱמת ִתּ ְס ַלח ָלנוּ
ֶבּא ֶ
אַתּה ָכּזֶה.
אַרנוּ ְל ַע ְצ ֵמנוּ ֶשׁ ָ
לֹא ֵתּ ְ

יונה וולך

שלושה "יונתן" מופיעים אסוציאטיבית בקריאה ראשונה של השיר "יונתן".
הראשון – "יונתן" הקטן משיר הילדים הידוע" ,יונתן" – בנו של המלך שאול" ,יונתן" – זן
התפוח בשם זה.
לשיר ארבעה חלקים .חמש השורות הראשונות ,הבית הראשון ,מתארות מרדף .יונתן רץ על
הגשר ,אחריו הילדים המצהירים בקול )"קוראים"( שהם רוצים )"קצת דם"( .חמש השורות
הבאות ,הבית השני ,מתארות משא ומתן :הילדים מרחיבים ומסבירים את רצונם" :קצת דם
לקינוח הדבש" :ויונתן מסכים – רק לחור של נעץ! מו"מ זה נועד לכישלון "כי הילדים רוצים /
והם ילדים" ,כלומר :אי-אפשר להתווכח איתם )לילדים מגיע הכול( ,ויחסם אל השונה משלב
תמימות )אנחנו בסך הכול ילדים ,מה אנחנו כבר יודעים?( ואכזריות )בוא נראה מה יקרה אם
נדקור אותו?( .הבית השלישי – ארבע השורות הבאות ,מתארות את הפעולות שאחרי המרדף:
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ראשו של יונתן נכרת ,נאסף ונארז .בבית הרביעי – והאחרון 4 ,השורות האחרונות ,מתוארת
ההתנצלות על מה שאירע :הילדים מתנצלים" :באמת תסלח לנו" ,משהו התגלה להם" :לא
תארנו לעצמנו שאתה כזה" .כאן מופיע לראשונה גוף ראשון – רבים .הילדים מתייחסים
לעצמם ,מודים בתמימותם ותמהים על תוצאות מעשיהם ,בחזקת "לו רק היינו יודעים קודם"...
"יונתן הקטן" ,משיר הילדים הידוע ויונתן של יונה וולך ,שניהם רצים ולשניהם יש חורים .יונתן
שבשיר רץ על הגשר ויונתן הקטן "רץ בבוקר אל הגן" .יונתן שבשיר ,מסכים לחור של נעץ,
וליונתן הקטן – "חור גדול במכנסיו" ,בעקבות טיפוסו על העץ .יונתן הקטן אחראי לחור שלו
ו"הילדים" אחראים למה שקרה ליונתן שבשיר.
"יונתן" – זן התפוח ,אשר נכרת ונאסף – נארז בנייר מרשרש ,נטבל בדבש כברכה וקינוח בראש
השנה וננעץ על מקל דגל שמחת תורה ,לצד הנעצים המחברים את דגל הנייר למקל .הדבש
והנעץ מזכירים את הביטוי "לא מדובשך ,ולא מעוקצך" ,ובגירסת השיר" :אנו רוצים גם
מדובשך וגם לעוקצך "יונתן" – בן שאול ,שטעם מן הדבש על אף האיסור המפורש של אביו:
"וישלח את קצה המטה אשר בידו ויטבול אותה ביערת הדבש וישב ידו אל פיו" )שמואל א',
יד' ,(27 ,והחטיא את העם" :ויאכל העם את הדם" )שם ,(32 ,ניצל מגזר דין מוות ,כי העם
אהבו" .ויפדו העם את יונתן ולא מת" )שם ,(45 ,ואחרי מותו נכרת ראשו ,בדומה לאביו ושני
אחיו )שמואל א' ל"א(.
גם המילה "גשר" מקבלת משמעויות נוספות עם קריאת השיר" .ראש גשר" – שטח הנמצא
מעבר למכשול ,שכוח תוקף ,אשר עבר את המכשול ,נאחז בו והפכו לבסיס להמשך ההתקפה.
"גשר של נייר" – שהוא גשר שאין בו ממש ,מעבר רופף ביותר ,אך על פי אגדה עממית יוקם
גשר שכזה בימות המשיח ועליו יעברו כל היהודים בשלום לארץ ישראל.
משקל השיר "משתף פעולה" עם הרגשת המרדף.
 יונה וולך משתמשת בלשון פיגורטיבית בשיר" .רץ על הגשר" – גשר מסמל מעבר מצד
אל צד על פני שטח שאינם עבירים ,לרוב תהום .כמו כן ,זה "הגשר" ,בה' הידיעה,
שאמור להיות ברור וידוע לכל מהו.
 "קינוח הדבש" – הדבש משמש בדרך כלל כקינוח ואילו כאן נדרש "דם" כקינוח
לדבש ,אין די בקינוח מסורתי ,הדבש הוא מטאפורה לארוחה העיקרית ,והדם לקינוח.
הילדים רוצים "קינוח לקינוח".
 חור של נעץ – מטאפורה של חור קטן ,בלתי מורגש .יונתן מסכים לחור של נעץ" ,אבל
הילדים רוצים" ,מטרת רצונם אינה ברורה ,אך בהקשר של שלושת ה"יונתן" ,היא
יכולה להיות "החור הגדול" ,במכנסיו של "יונתן הקטן" ,או הרצון לתקוע את "יונתן"
– "התפוח" – על מקל הדגל כנהוג בשמחת תורה ,או רצונו של העם לאכול גם ,כמו
יונתן בן שאול.
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"והם ילדים ,ואני יונתן" – הם קטנים ואני קטן ,אך הם רבים ואני יחיד .לאורך כל השיר
יש הבחנה בין "הם" ו"אני" .רבים מול יחיד .הבחנה שבאה כאן לשיאה .מה יכול יונתן
הקטן לעשות כנגד כל הילדים? או :יונתן בן שאול שמישהו מהעם מוסר לו על איסור
אביו וכעת הוא נתון לחסדי העם? – הם יודעים מיהו הבוגד ,אך שותקים ומשתתפים
בבירור שעושה שאול לאחר מעשה ,ולבסוף מונעים משאול להוציא להורג את בנו
)שמואל א' י"ד  .(46-20ושוב הוא נתון לחסדיהם.
זו מטאפורה לאזלת ידו של היחיד מול הרבים ,של היוצא מן הכלל אל מול הכלל,
התלות שלו בחסדם לקבל אותו או לא!
את  4השורות הבאות אפשר לקרוא בשתי צורות .בזרימה הטבעית נוצרים  3משפטים:
"הם כורתים את ראשי בענף"" ,גלדיולה" .כאן ענף הגלדיולה הוא מטאפורה לחרב.
השילוב של אקט הכריתה עם מצלול המילה גלדיולה מזכירה את עריפת הראש ע"י
גליוטינה .כמו כן ,גלדיולה בעברית היא סיפן ושוב צורת הסיף של עליו".ואוספים את
ראשי בשני ענפי גלדיולה"  -ענפי הגלדיולה במשפט זהים כמטאפורה לזר עלי הדפנה
שענדו לראש גיבורי המלחמה) .יונתן בן שאול( ומשוררים .אין כאן מגע יד ,האיסוף
מתבצע בעזרת ענפים ,מעיד על מגע עקיף משום טומאה )או קדושה(!
"ואורזים את ראשי בנייר מרשרש" – זה הנייר העוטף את התפוחים בארגז לפני
משלוח .בנוסף יש מטונימיה ,של המילה נייר! המציינת תעודה רשמית כגון :תעודת
זהות או אישור כלשהו .כמו בביטוי" :להציג את הניירות".
בקריאה ע"פ החלוקה המקורית של השורות בשיר ,מובחנות כמה מטאפורות לראש,
שהן סמל לדבר ראשי חשוב וכן ראש – התחלה.
מתגלות משמעויות נוספות" :הם כורתים את ראשי בענף" – כאן הראש הוא הפרי –
הנמצא על ענף ונכרת ,להבדיל מנקטף .ע"י שבירת המשפט מאוזכר גם הביטוי "לכרות
את הענף עליו יושבים" ,המציין חוסר אחריות של "הילדים".
"גלדיולה ,ואוספים את ראשי" – שוב ,ע"י שבירת המשפט ,בהקשר של המשפט
הקודם ,מתקבלת משמעות נוספת לכריתת הראש .עתה ,משניצודה החיה ,אפשר לאסוף
את ראשה ולצרפו לאוסף הראשים שברשות הציידים .הראש הכרות קודם הופך לראש
החיה שצדים ומציגים לראווה .כעת ,הם מצרפים את הראש ,שהופך לפרס ,לאוסף
שלהם.
"בשני ענפי גלדיולה ואורזים" – תיאור של יצירת זר גלדיולות בין שני ענפים ואריזה
"כדי לקחת".
"את ראשי בנייר מרשרש" – כעת הראש הופך לאוצר ארוז בנייר מרשרש ,נייר אריזה,
ונגנז או נלקח למקום אחר ,הוא אינו מוצג בטרקלין ,כאילו היה ראש החיה הניצודה.
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"תפוח" – המילה אינה מופיעה בשיר ,אך משתמעת .התפוח הוא פרי עץ הדעת .פרי
פיתוי .שלאחר שטעמו ממנו גורשו אדם וחווה מגן עדן.
בדימוי היחיד – בשיר חבוי במילה "כזה" .שמשמעה" :כמו זה" .השיר אינו מציין מהו
"הזה" הזה .דימוי זה מסתיר את "יונתן" האמיתי.
"ואני יונתן" – מכריז הדובר בשיר ,המשוררת היא יונה = יונתן ,נקבה הדוברת בקול
זכר" .יונתן" ,התפרסם בספר שיריה הראשון ,בשנת  ,1966מבלי להיכנס לגוונים
הצהבהבים של חייה ,אפשר לאזכר התבטאויות שלה בלשון" :אני = משורר" .ברבים
משיריה השתמשה בלשון זכר.
יונתן ,בן שאול ,הוא זכר .הוא גיבור מלחמה .אך גם דמות שנויה במחלוקת בקרב
מפרשי התנ"ך .בין פרקי חייו של יונתן כגיבור האהוב על העם למרות חטא טעימת
הדבש ,שמואל א' יד' ,לבין תיאור מותו ועריפת ראשו ע"י הפלישתים ,שמואל א' ל"א,
יש כמה פרקי "גישור" ,המתארים את ספור אהבת יונתן ודוד .אהבה הפותחת ב"ונפש
יונתן נקשרה בנפש דוד ויאהבו יונתן כנפשו" .שמואל א' י"ח( .ונמשכת עד מות יונתן
ודוד המקונן "צר לי עליך אחי יונתן נעמת לי מאד נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים"
)שמואל ב' א'( .כן כוונת הביטוי "כזה".
השיר הוא משל ,אשר הנמשלים האחרים בו ,מלבד המשוררת ,הם "הילדים" ,המהווים
"הם" )אולי" ,אחר"?( גלובלי" .הם" אולי מחזרים שניסו לצוד את יונה = יונתן )החיה(
ולצרף את ראשה כפרס על הישגיהם ,ל"אוסף" שלהם )עוד קרקפת תלויה על חגורתם(.
"הם" מביאים לה גלדיולות שבהן הם כורתים – אורזים את ראשה ,הפרס המובטח
לצייד בתום הציד" .הם" קושרים "זר" לראשה .ובה בעת יוצרים זר מראשה שביחד עם
הגלדיולות עטוף בנייר מרשרש .יונה = יונתן היא "הצעצוע" של הילדים ,שבוחנים את
גבולותיו ,מתי יתפרק.
"הם" ,אולי הפסיכולוגים" ,מכווצי הראשים" ,שניסו להגדיר את מצבה הנפשי ,על נייר
מרשרש רשמי.
יונה = יונתן מנסה לחצות "את הגשר" ,גשר של נייר ,מעל התהום הפעורה בין עולמה
הגלוי לבין עולמה הנסתר .היא רוצה להוות ראש-גשר לבאים אחריה.
"הם" טעמו מהדבש שלה ,ועדיין הם רודפים אחריה ורוצים עוד .כמו בביטוי" :רוצים
לראות דם" ,יונה = יונתן מסכימה לחור קטן ,של נעץ ,דקירה של מזרק ,אך הם רוצים
יותר ,בין אם זה "חור גדול" במכנסיה ,או חיטוט מעמיק בנפשה "להיכנס לה לורידים".
כ"שהם" מגלים את האמת שנותרת סתומה בשיר ,הם נדהמים" :לא תארנו לעצמנו
שאת כזאת".
זה הענף שכרתו תחתיהם ועתה הם מצרים :בגללם התפרק הצעצוע וראשו נתלש! ומה
נותר ל"הם" לעשות לבד מבקשת מחילה?!
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ד"ר לינה ארנון ,אם לשלושה בנים בוגרים וסבתא לשני נכדים" .נושמת ,חיה ,שוקקת ,גומעת ,מחייה,
מלמדת ,חווה ,רוקמת את השפה העברית ,ומן השפה העברית שאין בלתה!" .בעלת תואר ראשון בספרות
ממכללת "אורנים" ,תואר שני בספרות עברית וכללית מאוניברסיטת תל אביב ודוקטורט בפסיכולוגיה וחינוך.
מרצה ,מלמדת ועוסקת בלימוד ילדים מחוננים במכללת תל-חי.

ליאורה בן יצחק

לא בכל יום מזדמן
ִל ְראוֹת -
סוֹער
תוֹך יָם ֵ
טוֹב ַעת ְבּ ְ
יעה ַ
ְשׁ ִק ָ
ֲנוּקים ַעל גַּב ַק ְר ָק ִעית.
אוֹבים ח ִ
ָמאָ ֶדּ ֶמת ַמ ְכ ִ
מוּפר -
ַלי ְָלה ָ
ַעל ֻשׁ ְל ָחנִי ֶא ֶבן ֵאינָהּ ְמ ִאירָה עוֹד,
ֻח ִקּים ִה ְשׁ ַתּנּוּ.
יעוֹתינוּ -
ֶך ָבּהּ ִה ְט ַבּ ְענוּ ְט ִב ֵ
ֶך ֵאינָהּ ַה ֶדּר ְ
ַה ֶדּר ְ
נוֹתר ֶמ ְר ָחב ְל ֵהרָאוֹת.
גּוּעים ַ
ַע ִ
רַק ַלגּ ְ
ִמ ַמּ ַעל ְמאַיֵּם ִמ ְר ָקם ֵכּ ֶהה,
ֳרים ָעטוֹת ַל ֶטּרֶף.
ֵא ֶלּה ֵאינָן ִצפּ ִ
חוּשׁים ְל ַה ְב ִחין ֵבּין טוֹב ְלרַע,
ְס ִמיכוּת ָהא ֶֹב ְך ְמעוֹ ֶררֶת ִ
ֲבנָה ִל ְראוֹת
דוֹמ ֶמת ְיכ ֶֹלת ה ָ
ְמ ֶ
ֵא ְיך ֵטרוּף ִננ ְַעץ ַעל ְשׁ ִביל ֵבּין ִתּ ְקוָה חֲצוּיָה ֵבּין ַהנּ ִִצּים.
ֲבי ֶכּרֶס גּוֹ ֲחנִים ַמ ָטּה.
ֲע ָננִים ע ֵ
בּוֹכה
שׁוֹמ ַעת ַע ְצ ִמי ָ
ַ
ליאורה בן יצחק  -בת קיבוץ ,צ'לנית בעברה.
מ 1990-מנחה סדנאות לכתיבה יוצרת רב תחומית ,לנוער ולמבוגרים.
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שעיה לזרסון

יעקב ברזילי

אבי

חטא ועונשו

ִבּ ְצרוֹר ָק ָטן
ַבּי ַדּ ִפּים
ַעל גּ ֵ
ְדּהוּיִים
אָבי
ָשׁב ֵא ַלי ִ
תּוֹך ַה ִח ָדּלוֹן
ִמ ְ
תוֹך ַדּ ֵפּי גָּלוּת
ְבּ ְ
ֵלים
ִבּ ְכ ַתב ֲער ִ
אתי אוֹתוֹ
ָמ ָצ ִ
נָמוֹג אַט אַט
יקה
ִבּ ְשׁ ִת ָ
ַו ֲא ִני
אַחר
ֶשׁלֹּא ָה ַל ְכ ִתּי ַ
אֲרוֹנוֹ ְולֹא
ִק ַדּ ְשׁ ִתּיו ֶכּאֱמוּנָתוֹ
ָכ ְר ִתּי
זַ
אוֹתי
אָסף ִ
ֵא ְיך ַ
ֵא ָליו
ַתּ ַחת ַט ִלּיתוֹ
ִבּ ְת ִפלַּת
פּוּרים
יוֹם ַה ִכּ ִ

ֲט ִאים,
ְבּ ֵליל ח ָ
צוֹפ ִרים ִה ְר ִעידוּ ֶאת גִּ ְדרוֹת ַה ַתּיִל
י ְִבבוֹת ָ
ֲאלֻמּוֹת אוֹר ִה ְתנ ְַגּשׁוּ זוֹ ְבּזוֹ ,וְ ָל ְכדוּ
ֲשׁ ָכה.
חוֹמק ְבּ ָחסוּת ַהח ֵ
ַער ֵ
נַ
אַר ַבּע
נ ְִביחוֹת ְכּ ָל ִבים ֶשׁל ְמ ַה ְלּ ֵכי ְ
וּ ְמ ַה ְלּ ֵכי ְשׁ ַתּ ִים ֵה ֵפרוּ
ְשׁוּפים.
ֶאת ַחיֵּי ַה ַלּי ְָלה ֶשׁל ַהַיּנ ִ
ַער!
ַבּחֲצוֹת נ ְִת ַפּס ַהנּ ַ
נוּעת ֶמ ְל ָק ַחיִם ֶשׁל ַה ָצּ ָבא ַהגּ ְֶר ָמנִי
ִבּ ְת ַ
ֶלד ֵבּן ָ ,9חמוּשׁ ִבּ ְס ָל ִקים.
ֻה ְשׁ ַלם ִכּתּוּרוֹ ֶשׁל י ֶ
ֻחד ִה ְס ַתּ ֵער ָע ָליו
ימה ְמי ָ
כֹּ ַח ְמ ִשׂ ָ
הוֹדה
ֶלד נ ְִכנַע ,הוּא אַף ָ
ְהיּ ֶ
וַ
ֶשׁ ָבּזַז ֶאת ַמ ְח ַסן ַה ְסּ ָל ִקים
ישׁי,
ֶשׁל ָה ַרי ְְך ַה ְשּׁ ִל ִ
ִבּ ְטנוֹ ָח ְשׁ ָקה ְבּ ֶס ֶלק ְבּ ֵהמוֹת.
עוֹד ְבּאוֹתוֹ ַלי ְָלה נ ְִת ָלה ַהֶיּלֶד
רוֹשׁפוֹת ַל ַתּ ְלָינִים
ֵעינָיו ,בּוּז ְ
קוּע
תוֹתיו ֶס ֶלק ְבּ ֵהמוֹת ָתּ ַ
וּבין ִל ְס ָ
ֵ
ְכּ ִמי ֶשׁ ְמּ ַע ֵשּׁן ִמ ְק ֶטרֶת ְכּבוּיָה.
רוּח ֶאת ִשׁיוּטוֹ
וּכ ֶשׁ ֵה ִאיץ ָה ַ
ְ
תוֹתי ֶשׁ ֶלג י ְָרדוּ ִמ ַמּ ַעל
ְפּ ֵ
אוֹתיו.
ֶשׁ ִה ְל ִבּינוּ ֶאת ַח ְטּ ָ

שעיה לזרסון  -עלה ארצה מגרמניה ב 1947-לקיבוץ
יד מרדכי .מילא בעבר תפקידים בכירים בחיל האוויר
ובתעשייה.
כיום עוסק בכתיבת שירה )בעיקר( ,בסיפורת ובאמנות
פלסטית.
פירסם משיריו וכתב ביקורת ב"מאזניים".
השיר " אבי " מתוך ספרו " ריח הלחם ריח הגשם".
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איליה בר-זאב

מיכאלה למדן

מאחורי הקלעים

תיקון הלבבות

ַגּם ַה ַלּ ְי ָלה ִשׂ ַח ְק ְתּ.
ְבּ ֶא ְצ ְבּעוֹתָ-י ַד ִי ְךְ ,בּ ַל ַהט ָפּ ִנים,
ֵך.
ְבּקוֹל ְ
ַה ַלּ ְי ָלה ָשׁ ַתק .
ַה ָקּ ָהל ְכּ ָבר ָח ַמק ִל ְמעוֹנוֹת ְרחוֹ ִקים.
ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ְקּ ָל ִעים,
ִבּ ְמבוֹ ֵכי ַה ִמּ ְס ְדּרוֹן,
ֵז ִרים ָנחוּ ְכּמוֹ ְבּיוֹם אַ ֲחרוֹן.

ִתּקּוּן ַה ְלּ ָבבוֹת
ַה ָתּלוּי ְבּחוֹ ָב ָתם
ְל ָה ִזין ֶזה ֶאת ֶזה,
ִהזּוּן חוֹ ֵזר ָו ָשׁב.
ְכּרוּ ַח ַמ ֲע ָרב,
יבה ֲע ְנ ֵני ִשׂ ְמ ָחה,
ַמ ִשּׁ ָ
ְכּ ֵב ִדים,
ְבּ ִמ ְשׁ ַקל ְרצוֹ ָנם,
ְל ַקֵיּם ְרצוֹן קוֹ ָנם.
וּ ְל ַה ְח ִזיר ַה ַחיּוּת-
ְלעוֹ ָלם-חוֹ ֶז ֶרת.
' ַחיּוּת ְלעוֹ ָלם חוֹ ֶז ֶרת',
ְבּעוֹ ָלם ִתּקּוּן ַה ְלּ ָבבוֹת.
עוֹ ָלם ַתּם,
ַתּם ְולֹא ִנ ְשׁ ַלם.

ַרק ָה ֶא ָחד ְוהוּא ֶפּ ִלאי ִמ ְת ַנ ֵפּץ ָכּל ַפּ ַעם ֵמ ָח ָדשׁ -
יסים ְשׁ ֵל ִמים.
ַמ ֲחזוֹר ָה ֵאין-סוֹף ֶשׁל ְר ִס ִ
ַה ַלּ ְי ָלה ִשׂ ַח ְק ְתֵּ .עי ַנ ִי ְך ְיקוּדוֹת -
ושׁ ָנּה ֲא ֻד ַמּת-רוּחוֹת
שֹׁ ַ
קוֹלוֹת וּ ְב ָר ִקים.
יסי
ישׁהוּ ְמ ַפ ְשׁ ֵפּשׁ ְבּ ִכ ַ
" ִמ ֶ
גוֹ ֵנב ֲחלוֹמוֹת
ִז ְכרוֹנוֹת ְדהוּ ִיים"

מיכאלה למדן – נולדה ב1974-
בקיבוץ בגליל .מתגוררת מזה כ 10-שנים
בירושלים .למדה פילוסופיה ומחשבת
ישראל באוניברסיטה העברית וחינוך
מיוחד באחת המכללות הדתיות.

איליה בר-זאב  -נולד ברחובות ב,1935 -
גדל מגיל שנתיים בירושלים .בשנות מלחמת העולם
השנייה כילד חוץ התחנך בקיבוץ גינוסר )שמו אז היה
איליה וולפנהויט( וחזר לירושלים .בוגר התיכון ליד
האוניברסיטה.
ב 1954 -התגייס לצנחנים .השתתף בכל מלחמות ישראל
עד שנות ה .80-קיבל תואר שני לפי קריטריונים מיוחדים
של וועדה מיוחדת במשרד החינוך.
מאמן אתלטיקה קלה של ספורטאים בכירים שייצגו
ומייצגים את המדינה באליפויות אירופה ,עולם
ואולימפיאדות.
כותב שירה ברצינות כשנתיים לאחר שהחל ללמוד
במכון אבשלום בחוג לשירה וסיפורת בהוויה
הישראלית.
פירסומים עד כה " -עתון " ;"77מאזניים"; מצגת
שנערכה ע"י שרית שץ .העיתון המקוון "חדשות בן
עזר".
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על קצה הנוצה
 אוקסימורון  -קביעה או תיאור על-ידי דבר והיפוכו .ההישג האמנותי של האוקסימורון
הוא במזיגת השניים ,הסותרים לכאורה זה את זה ,לאחדות אורגנית מפתיעה בחידושה.
ניטשה ,ב"כה אמר זרתוסטרא" שם בפי זרתוסטרא את המילים הבאות בפתח דבריו:
וּפזֵּר ,אם ישובו החכמים בין האדם לשמוח על איוולתם ועניים ישובו
"נתוֹן חפצתי ַ
לשמוח על עושרם" )תרגום  -ד .פרישמן( .בתקופת הבארוק נעשה שימוש רב
באוקסימורון .רומנטיקנים וסימבוליסטים השתמשו בו כדרך לביטוי "הבלתי ניתן
לביטוי" .האוקסימורון העשיר גם את השירה העברית החדשה" :דממה רשרושית!"
"אין סוף בהרף עין!"" ,זורח עוד לילה"" ,רפדוני בחוח"" ,פתאומית לעד"" ,הד
אילמוּת"" ,החושך הדליקו"" ,עוגמים ברננה" ,ועוד .ב"רומאו ויוליה" ,דברי רומאו
הנרגשים בנויים כולם על אוקסימורונים" :אבוי שנאה רוחשת אהבה  /הכול שראשיתו
וּבאָ ִי ִן! קלוּת כבדה וריקנות מלאה! הו תוהו מאוכלס צורות-תפארת! הו ,אש
ָבּ ֶא ֶפס ָ
קרה! עשן צלוּל! נוצת-עופרת! בריאות חולה! שינה שבהקיץ שאין בה שום דבר ממה
ֲחוּשׁנָה ,אך באהבה  -האהבה איננה ".תרגום :רפאל
שיש בה!  /וזו אהבתי ,כך א ֶ
אליעז) .מתוך הלקסיקון למונחים ספרותיים של עזריאל אוכמני(.
 האנשה )פרסוניפיקציה( – ציור לשוני ואמצעי אמנותי שכיח מאוד ,המציג דומם או
צומח ,בעל חיים ,רעיון ,תכונה או הרגשה ,כאילו הם אנושיים .מוצגים ותופעות לא
אנושיות חושבים ,מרגישים ,מדברים ומתנהגים כבני אדם ובכך מבליטים ומחזקים את
תכונותיהם.
"לבוש שחור /ישב הערב על מפתן הבית" )יעוז-קסט(.
"לפנות בוקר טיילה שמש בתוך היער /יחד עמי ועם אבא" )גלבוע(.
"עיר התמיד //פצועה במזמורי תהילה /שנחרתו בפגיונות /על דל כתפיה" )דן פגיס(.
 ארס פואטיקה – שירה העוסקת בשירה ומתבוננת בעצמה ,כמו :תהליך היצירה עצמו,
מקורות ההשראה ,אמנות השירה ,שפת השירה ,המשורר כיוצר ,השפעת השירה וכו'.
מקור המונח  -בספרו של אריסטו "פואטיקה".
דוגמא לארס-פואטיקה מתוך שירה של ויסלאבה שימוברסקה "ניסיון" )תרגום רפי
וייכרט(:
אַתּה ִלי.
לוֹעג ָ
הוֹ כֵּןִ ,פּזְמוֹ ִניֵ ,
ֵך ָבּ ָהר ,לֹא ֶא ְפרַח ַכּ ֶוּרֶד.
ֶשׁגַּם ִאם ֵאל ְ
אַחרֵ ,הן זֹאת ֵתּ ַדע.
ֵח ְכּ ֶורֶדְ ,ולֹא ֵ
רַק ַה ֶוּרֶד פּוֹר ַ
ויסלאבה שימבורסקה
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עודד פלד

תמיד מעברים
ֲב ִרים
ָתּ ִמיד ַמע ָ
ֵבת ְגּבוּלוֹת
ָתּ ִמיד ְגּנ ַ
ְשׁ ָמה ֻמ ְר ֶע ֶבת:
ֲסוּרים ִלנ ָ
ֳמ ִרים א ִ
ָחת ח ָ
ַה ְבר ַ
ֶק ָטרְ ,שׂ ָלוָ ,מןְ .דּגַן ָשׁ ַמיִם
רוֹסיָה ,נ ְ
אַמ ְבּ ְ
ְ
ימת
רוּחָ .כּל ֵא ַ
וּט ָל ִלים ְל ַע ְנוֵיַ -
ְ
ֶסת,
יק ָדה קוֹר ֶ
ֶשׁ ַמּ ְחסוֹם נ ְִפרָץָ ,בּ ִר ָ
תוֹכ ָך
ידת ַע ִמּים ְבּ ְ
נ ְִד ַ
ֲטים
תּוֹד ָעה שׁוֹע ִ
תּוֹד ָעה ִל ְמחוֹז ָ
ִמ ְמּחוֹז ָ
ַבּים
ָע ְקר ִ
שׁוֹטים ו ַ
ְל ָברֵא ִ
ישׁין
וּשׁאַר ַמ ְר ִעין ִבּ ִ
ְ
ֲך ְשׂדוֹת
ֶך בּוֹא ָ
ַבּ ֶדּר ְ
תֹּם נ ְִצ ִחיִּים.
ֲב ִרים
ָתּ ִמיד ַמע ָ
ָתּ ִמידָ -תּ ִמיד ַיעֲרוֹת ַמ ְח ָשׁ ָבה
ַבּים,
ָה ִריםַ ,מיִם ר ִ
תוּלה
ֲד ָמה ְבּ ָ
ֲך א ָ
בּוֹא ָ
ְרוּעה
ֶארֶץ לֹא ז ָ
יע,
ָשׁםֵ ,עת ַשׁ ַחר י ְַפ ִצ ַ
ֲלי ֵע ֶשׂב ֶפּרֶא
עֵ
ֲקים
ֶא ְג ֵלי ַטל בּוֹה ִ
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עודד פלד

אחות לא ידעתי
ְבּ ֵע ֶדר ְכּ ָב ִשׂים
ָמר ֶשׁל ְניָר
ִע ִתּים נ ֵ
ֲב ְרבּוּרוֹת
ִע ִתּים ח ַ

ָד ְע ִתּי
אָחוֹת לֹא י ַ
עוֹלם ָבּאָה
ָל ָ
ְה ְל ָכה
וָ
ֶטרֶם ִהוּ ְָל ִדי:
ַע ְכ ָבּר ְמב ָֹהל
ֲתוּלים
ַער ח ִ
ְבּי ַ

לֹא עוֹד.
ֲקים'
ֵלים ְולֹא ְמ ַשׂח ִ
שׁוֹב ִרים ֶאת ַהכּ ִ
' ְ
קוֹמהּ ָתּשׁוּב
ָכּל ַחיָּה ִל ְמ ָ
ָהר
ַער אָחוּ ְס ַב ְך ְגּ ַדת נ ָ
יַ

ָמים ָח ַב ְר ִתּי
ְלי ִ
שׁוּע ִלים
ְל ַל ַהק ָ
י ְַל ֵדי ַה ְשּׁכוּנָה:
ָעה
ַתּ ְרבּוּת ר ָ
שׁוּבה
ֲלוּלי ְמ ָ
ְתע ֵ
וַ

רַק ֶע ְרגַּת ֵאין ֵקץ
ַע ְכ ָשׁו ְבּ ִה ְת ַע ֵטּף
ָע ַלי נ ְַפ ִשׁי,
יּוֹצאת
נ ְַפ ִשׁי ַה ֵ
אַחת
ִל ְר ֵח ָלה ַ
ֻח ָדה
וּמי ָ
ידה ְ
י ְִח ָ
ָד ְע ִתּי
אָחוֹת לֹא י ַ
ָחל ְשׁ ָמהּ
רֵ

ֲח ִרים
ָמים א ֵ
וּלי ִ
ְ
ֶשׂה בּוֹדֵד
ְא ִבים,
ֲדת ז ֵ
ַבּע ַ
ְאב בּוֹדֵד
זֵ

אַחר
לוּ ָהיָה ִלי הֹוֶה ֵ
מוֹלי
ִיתי ַמ ִשּׂיג ֶאת ַמ ְפ ְתּחוֹת ֶא ְת ִ
ָהי ִ
מוֹלי ִא ִתּי
וְלוּ ָהיָה ֶא ְת ִ
ִיתי ַמ ִשּׂיג ֶאת ָכּל ַה ָמּ ָחר ֶשׁ ִלּי...
ָהי ִ
מחמוד דרוויש
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פטר קנטור

נוף
ֱצה.
ַהנּוֹףֶ ,ח ֶדר ְמ ֻסיָּד ְל ֶמח ָ
ַחשׁ ְמ ָלאכוֹת
נּוֹתיו ר ַ
ְבּ ִפ ָ
ֶשׁת.
קוֹר ִמים חוּט ְור ֶ
קוּרֵי ַע ָכּ ִבישׁ ְ
יצה ֶשׁל זְבוּב ְמיֻגָּע,
ִמ ִכּוּוּן ַה ַחלּוֹןְ ,ק ִר ָ
ַעד ֶערֶב י ְֻכרַע גּוֹרָלוֹ
אַך ַה ָמּוֶת.
י ְִתאָרֵס ִעם ַמ ְל ְ
פּוֹרים ֵלאוֹת
ִשׁ ַמ ַעת ִדּ ְמ ַמת ִצ ִ
ֵמ ֵאיָ -שׁם נ ְ
יהן.
לוּב ֶ
ְשׁוֹתקוֹת ִבּ ְכ ֵ
ָהאֲסוּרוֹת ו ְ
אָבק
גּוֹד ִדים גּ ְַר ִגּירֵי ָ
ְבּ ֶשׁ ַקע נ ִָדּח ִמ ְת ְ
ֲמה.
בּוֹנִים ַהר ֶשׁל ֻזה ָ
נוּחה
ֲסר ְמ ָ
אַחרֶת ַכּדּוּר ח ַ
ְבּ ִפנָּה ֶ
ְמ ַצ ֶפּה ְל ִה ָבּ ֵעט.
פטר קנטור

תרגום מהונגרית :יעקב ברזילי
התרגום הופיע במוסף לספרות של "מעריב"

פטר קנטור – ציוני דרך
נולד ב 1949-בבודפשט .בעל תואר בספרות ושפות אנגלית ורוסית.
סופר ,משורר ומתרגם .ב 1991-זכה במילגה מטעם קרן פולברייט בניו-יורק.
שימש מנהל מדור השירה בכתב העת היוקרתי בהונגריה " -חיים וספרות".
הוציא  8ספרי שירה בין השנים .1997-1976
תרגם יצירות רבות מאנגלית ורוסית.
ייצג את הונגריה ב 8 -פסטיבלים בינלאומיים לשירה ,לאחרונה בישראל.
עטור פרסים הונגריים ובינלאומיים )שבעה במספר(.
חבר באגודת הסופרים ההונגריים ,באגודת העיתונאים וכן במועדון .P.E.N
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עיין ערך תרגום
ב"עיין ערך שירה"  -גיליון  ,1הצגנו בפני הקוראים את שירה של עדנה סנט וינסנט
מיליי" ,האהבה אינה עיוורת" ,כאתגר לתרגום .נתקבלו מספר תרגומים ,חלקם היו
מילוליים בלבד ולא שמרו על רוח השיר )מקצב ,חריזה ומשקל( ,לכן לא פורסמו .רבים
התלבטו לגבי מיגדר הדוברת ומי הנמען או הנמענת .דבר זה מעיד על כך כי קשה
ומורכבת מלאכתו של המתרגם והיא אמנות תובענית לא פחות מכתיבת שירה.
אחד מן המתרגמים הבולטים ביותר לשפה העברית ,היה המשורר אברהם שלונסקי.
תרגומיו ליצירותיהם של משוררים ,פרוזאיקנים ומחזאים רבים לא נפלו מבחינת יופיים,
איכותם וערכם הפואטי ,מן המקור.
כהקדמה לתרגומים שנשלחו למערכת העיתון ,ברצוננו להביא מסה אשר נכתבה על ידי
שלונסקי עצמו ,עוסקת באמנות התרגום ומציגה את ה"אני מאמין" שלו כמתרגם.
לאחר הצגת התרגומים לשירה של עדנה סנט וינסנט מיליי בגיליון זה ,אנו מביאים 6
תרגומים של מתרגמים שונים לסונטה מס'  18של שייקספיר.
אני מודה מקרב לב לכל אותם קוראים שעמלו על תרגום שירה של עדנה סנט וינסנט
מיליי ושלחו אלינו את תרגומם ,בין אם פורסם ובין אם לאו.
אברהם שלונסקי

על אמנות התרגום
אני עומד להרהר מעט באמנות התרגום ,בחבלי האמנות הזאת שהיא
אמנות של מירוץ מכשולים ,אשר בתוך שאר האמנויות – שכולן,
בעצם ,בבחינת "מירוץ" כזה – היא האומללה ביותר .עד היום עליה
להיאבק לזכות קיומה ,עד היום יש עוררים על עצם האפשרות של
אברהם שלונסקי
מלאכת התרגום להגיע לשלמות הבלתי-מתפשרת.
צייר :איציק רנרט –"פרופיל תל אביבי"
עד היום טוענים ,כי התרגום הוא נס – תרגום טוב ,תרגום תואם,
תרגום המזכה את הקורא לפגישה גדולה ,חד-פעמית .עד היום היא כמתנצלת ,אמנות זו,
ומחפשת לה דרכים חמקמקות ,פשרות ועקיפין ,כביכול" ,איך שהוא להסתדר" בכל זאת;
וכך מתרגמים שורה חרוזית ללא חרוזים ,שורה קצובה ללא קצב ,אמנות-הצורות ללא
צורות ,שהן חותכות לה את חייה האמיתיים – וכל זה למען מה? למען "היותה דייקנית".
לכאורה ,תכלית מכובדת ,אלא שבסופו של דבר מתברר ,כי עצם הדיוק באמנות זו הוא
מכשול ,שהרי משמעותו אחרת :אין זה דיוק במשמע המדעי ,אף לא הבלטריסטי .זהו
דיוק א מ נ ו ת י; דהיינו ,שעצם קיומו מתאפשר על-ידי ויתור על שאר דקדוקים .זהו
הדיוק השירי ,שהניגון ,הצורות ,הקצבים ,האתנחתות – ולאו דווקא פירוש המילות –
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מהווים אותו .למילים יש כאן לא רק פשט ,אלא גם רמז וסוד ,ואפילו דרש .זוהי לשון,
שדימויי-דימויים נותנים בה הדיהם ,שמטען רב של אסוציאציות טעון עליה .כי לא מילון,
לא לקסיקון ,לא קונקורדאנציה היא לשונו של עם ,אלא ב י ו ג ר א פ י ה שלו ,איך הוא
שמח ,איך הוא בוכה ,איך הוא חי את חיי גופו ונשמתו; אגב :כמה מילים נרדפות ל ע צ ב
יש לו ,לעם זה או אחר ,וכמה של ש מ ח ה?
אכן ,בעניין העצבות נתקלתי אגב מלאכת תרגומי את פושקין ,והוא דוגמה לאחד הקשיים
הגדולים ביותר של אמנות זו .גיבורו של רומן בחרוזים זה ,אונייגין ,היה לוקה באותה
עצבות של אופנה ,שפרחי האצולה הרוסית "נחלו" בה בתחילת המאה הי"ט .זוהי –
הייתי אומר – עצבות של "ביטניקיות" שמלפני למעלה ממאה שנה ,שיממון של אנשים
ואי אתה יודע ,למה ובזכות מה; אנשים ,שעולמם נראה להם מרוקן ,בלי שידעו
שעייפוִ ,
כי בהישג-ידם הם הערכים שאפשר לחיות בהם חיי חדווה ואיתערותא – עצבות ושיממון
שבאו לרובם בירושה מאנגליה ,מביירון והאצלת רוחו .ביקש פושקין להגדיר הגדרה
שירית-היסטורית את המרה השחורה המיוחדת הזאת – ונתקשה מאוד .ודאי ,במדע
הפסיכולוגיה יש מינוח מדויק לכל העצבויות שהן בגדר מחלות .אך עצבות בשירה איננה
מחלה ,ואם מחלה ,הרי לכל היותר כאהבה בשיר-השירים )"חולת אהבה"( .ואכן ,ביקש
פושקין לדייק )ונזכור :דיוק פואטי!( ,ולא נמצאה לו מילה ברוסית העשויה למצות את
מושג העצבות המיוחדת הזאת – וזה הוא "ביאליק של הלשון הרוסית"! – ואז החליט
להשתמש במילה האנגלית  Spleen -כתוספת צבע למילה הרוסית .Khandra
ובכן ,גם במקור המירוץ אחר הדיוק הפיוטי הוא מירוץ של מכשולים ,שכן כל יצירה
הינה ,בעצם" ,תרגום" .אדם "מתרגם" את הרגשתו ההיולית ,אשר בטרם היות לה צורה
הריהי בבחינת אַיִן ,ל"הוויה פיוטית" בזכות הצורה המעוצבת .זהו תרגום ֵמאַיִן ליש על
ידי מתן צורה .וצורה – לא מבחינה פורמאלית בלבד ,אלא בבחינת נ י ג ו ן .ובכן ,גם כאן
"תרגום" ,אלא שכאן המשורר הוא השליט ,והוא הבוחר לו את הניגון .המתרגם מוכרח
להשתעבד לניגון שכבר נבחר ,שאחר ,ולא הוא ,בחרוֹ.
אכן ,מהי אמנות התרגום? עבדות בתוך עבדות .שהרי עבדות יש בעצם היצירה – לנושא
המסוים ,לעלילה המסוימת ,להרגשה המסוימת; כביכול ,אומר איש המקור :אני מבקש
זאת עד מיצוי" ,בכל מאודי" – כלומר :אני עבד לזה .וכאן בא המתרגם אל איש המקור,
אל זה שיצר יש ֵמאַיִן ,ומבקש להיות שליט-משנה וליצור יש מאין .בחינת עבד של עבד.
מתוך כך ,בעומדם לפני הקשיים ,בוחרים המתרגמים על פי הרוב בדרך הוויתורים:
מוותרים על כמה ענייני ייחוד שבצורה למען הדיוק התוכני-מילולי .על הללו אפשר לומר
"מדייקים למטה" – ברמת הדיוק החיצוני ,שהוא למטה מן השירה .כי הדיוק הפיוטי ,זה
"הדיוק של מ ע ל ה" ,עיקרו הניגון ,שבו חדלות המילים להיות בעלות המשמעות
המכרעת ,שהרי בעצם אין "מילים" בשירה – יש רק צ י ר ו פ י מילים .והמילים
שמצטרפות אינן בגדר "אחד פלוס אחד" ,לא ערך פלוס ערך ,ערך כמותי פלוס ערך
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כמותי .זהו ערך איכותי פלוס ערך איכותי ,שצירופם מהווה יצור חדש ,שפעמים הוא אף
ַה ְפ ֵכי לגבי כל אחד ואחד ממרכיביו.
ואם ניגון – הרי זה ייחוד .אם כן :הייתכן תרגום בכלל? היכול ה א נ י להיות ה ז ו ל ת?
שהרי לא אתן א ו ת ו ,אם לא אהיה ה ו א .והיכול "אני" להיות "הוא"?
הרהורים הרבה הרהרתי :למי דומה המתרגם ,העוסק בכלי זה ששמו לשון ,החדלה להיות
"ערך ִמ ִלּין" ונהפכת לניגון? למי הוא דומה? שמא ַל ַפּ ָסּל שמעתיק ֶפּ ֶסל של שיש לשפת
האבן או העץ? שמא הוא צייר ,העומד מול נוף – הנוף ישנו ,הוא קיים קיום מוחלט,
ייחודי – והצייר מציירו? שמא זו נגינה בארבע ידיים? ועוד משלים הרבה ,ש ְכּכל שעיינתי
בהם ,ראיתים כמשלים שאינם דומים לנמשל .אין כאן פתרון לשאלת השאלות :איך "אני"
יכול להיות "הוא"? – שזה עיקרו של תרגום אמיתי .וכאן ה"אני" כפול ומכופל – גם
ה"אני" של היוצר וגם ה"אני" של הכלי ,של הלשון – כלום יכולה העברית להיות
אנגלית ,להיות זולתה?
ובכן ,למי דומה המתרגם? מצאתי ,כאמור ,דימויים שונים לרוב ,שכל אחד מהם העלה רק
צד אחד של דמיון .ונדמה לי ,כי המשל הנכון ,זה החופף את הנמשל ,הוא משל השחקן.
כי איך אני שהווייתי כך וכך ,שקומתי הרוחנית כך וכך ,יכול ,בשעה אחת – ברגע אחד
של נצח ששמו "במה" ,משחק-האמנות על הבמה – להיות בעל מהות אחרת ובעל קומה
אחרת" ,להיות" נפוליאון" ,להיות" סוקרטס" ,להיות" איוב ו"ממש הוא" – והרי במשחק
תיאטראלי המדובר ,ובכן בכל לבושיו ,ולא רק הממשיים – ממש "הוא" ,שאם לא כן ,הרי
אין כאן משחק? אכן ,היכולת הזאת להיות "אני"-הוא – זוהי יכולתו של השחקן .וכאן
מתגלית האמת המופלאה ,ה ד י א ל ק ט י ת ,של האמנות – שכדי להיות "ה ו א" ,צריך
השחקן במלאכת-המחשבת שלו ,בכוח הביצוע ,לשמור הרבה מאוד דווקא על ה"אני"
הפרטי שלו כיוצר .רק על ידי מיצוי ה"אני" ,בתגבורת ה"אני" ,בחישוף המקסימאלי של
ה"אני" הפנימי ,יכול השחקן לתת את ה"הוא" בהווייתו האמיתית ,הפנימית ,החד-
פעמית .זוהי ,אם יורשה לי לומר כך ,מין חד-פעמיות המתרחשת שנית! נדמה לי ,שרק
כך ,על ידי מיצוי ה"אני" הסובייקטיבי של המתרגם פלוס מיצוי ה"אני" האובייקטיבי
)הקולקטיבי( של הלשון ,יכול התרגום לתת שווה-ערך של ניגון ,פגישת ה"אני" עם
גדלותו של ה"הוא".
אברהם שלונסקי נולד ב 1900-באוקראינה ועלה ארצה ב 1913-כתלמיד בגימנסיה "הרצליה" .לאחר שיבה
הביתה ,שנהפכה לשהות ממושכת בשל מלחמת העולם הראשונה  -עלה שנית ב ,1921-עם בני העליה
השלישית .ערך את השבועונים הספרותיים "כתובים"" ,טורים ו"עיתים" ,את מדור הספרות בעיתון "משמר"
ואת הרבעון "אורלוגין" .משורר ,מתרגם ,מסאי ומבקר .מענקי הספרות העברית .מספריו" :דווי"" ,לאבא
אמא"" ,בגלגל"" ,באלה הימים"" ,אבני בוהו"" ,שירי המפולת והפיוס"" ,על מלאת"" ,אבני גוויל"" ,משירי
הפרוזדור הארוך"" ,ספר הסולמות" )שירה(" .ילקוט אש"ל" )פובליציסטיקה(" .עלילות מיקי מהו"" ,אני וטלי
או מסע לארץ הלמה" ו"עוץ לי גוץ לי" )ספרות ילדים( .וכמובן  -שפע תרגומי מופת בשירה ,בסיפורת
ובמחזאות ממיטב ספרות העולם )בין רבים אחרים :פושקין ,שייקספיר ,דה-קוסטר ,צ'חוב ,רולאן ובאבל(.
חידושיו הלשוניים  -רבים מהם עסיסיים  -נקלטו בשפה העברית .נפטר בתל אביב בשנת .1973
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Love is not blind
Love is not blind. I see with single eye
Your ugliness and other women's grace.
I know the imperfection of your face,
The eyes too wide apart, the brow too high
For beauty. Learned from earliest youth am I
In loveliness, and cannot so erase
Its letters from my mind, that I may trace
You faultless, I must love until I die.
More subtle is the sovereignty of love:
So am I caught that when I say, "Not fair,"
'This but as if I said, "Not here--not there
Not risen--not writing letters." Well I know
What is this beauty men are babbling of;
I wonder only why they prize it so.

עדנה סנט וינסנט מיליי

האהבה אינה עיוורת
 דן זמיר:תרגום
ֲבה ֵאינָהּ ִע ֶורֶת ו ְֵעי ַני גַּם לֹא ָטחוּ
ָ ָהאַה
,ָשׁי
ִ ֵך ַהנּ
ְ  ִכּעוּר,ִמ ִלּ ְראוֹת ֶאת י ְָפי ְֵך ֶה ָח ֵסר
תּוּכל נ ְַפ ִשׁי
ַ ִשׁ ֶק ֶפת ָתּ ִמיד
ְ מוּת ְך ַהנּ
ֵ מוּל ְדּ
.ַבּוֹתי ְִך ֶשׁ ָשּׁחוּ
ַ  גּ,רוֹאוֹתי ְִך ַהלֹּא ָשׁווֹת
ַ
ִל ְבחוֹן ֶאת
, ַמהוּ ֵחן,ָד ְע ִתּי ַמהוּ י ִֹפי
ַ ִמ ַשּׁ ַחר נְעוּרַי י
.ַדּאי ֶשׁלֹּא אוּ ַכל ִל ְמחוֹק
ַ מוּב ָנם ו
ָ ֶאת
, ַהלֹּא ָכּל ָכּ ְך רָחוֹק,מוֹתי
ִ ַמ ָמּשׁ ַעד יוֹם
. ִאם ָכּל זֶה י ִָתּכֵן,אוֹתם
ָ אָתוּר
ֲבה
ָ ֲדינָה ִהיא ִרבּוֹנוּת ָהאַה
ִ כֹּה ע
,"ָפה
ָ אָז ִאם אֹ ַמר " ֵאינ ְֵך ִבּ ְכ ָלל י

,קוּפה
ָ בּוּעה ְשׁ
ָ  " ִהנּ ְָך:ְאָמ ְר ִתּי
ַ ְכּ ִאלּוּ ו
."יב ְך ָקרַס
ֵ  ַהכֹּל ְס ִב,וּק ֵמ ָלה
ְ נוֹב ֶלת
ֶ
ֶה ָבה
ָ ָד ְע ִתּי ָמה ַמ ִצּית ְגּ ָב ִרים ַבּלּ
ַי
.ָבהוֹ ֶשׁל ַה ְפּרָס
ְ ִשׁגָּב רַק ִמ ֶמּנִּי הוּא גּ
ְנ
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האהבה אינה עיוורת
תרגום :נועה סבו
אַחת
ֲבה ֵאינָהּ ִע ֶוּרֶתְ .בּ ַעיִן ַ
ָהאַה ָ
ֲחרוֹת.
וּב ִחנָּן ֶשׁל א ֵ
ֵך ְ
אַב ִחין ְבּ ִכעוּר ְ
ְ
ֲסרוֹת,
יוֹד ַעת ֲאנִי ֶאת ָפּ ַני ְִך ַהח ֵ
ַ
בוֹהה ִמ ַדּי
ַבּה ְגּ ָ
ַעיִן ַה ְר ֵחק ֵמ ַעיִן ,גּ ָ
אוֹתי
ְלי ִֹפיִ .מ ַשּׁ ַחר נְעוּרַי ִא ְלּפוּ ִ
אוּכל ִל ְמחוֹת
ֲביבוּתְ ,ולֹא ַ
ַלח ִ
תּוֹכיְ ,כּ ֵדי ִל ְראוֹת
ֶיה ִמ ִ
ימנ ָ
ֶאת ִס ָ
מוֹתי.
אוֹת ְך ְבּ ִלי דּ ִֹפיָ ,ע ַלי ֶל ֱאהֹב ַעד ִ
ָ
יוֹתר:
ֻדּן ֵ
ֲבה ְמע ָ
ִשׁ ְלטוֹן ָהאַה ָ
אָמ ִרי" :לֹא ְמ ֻהגָּן",
ַה ִאם ֲאנִי נ ְִל ֶכּ ֶדת ְבּ ְ
אָמ ְר ִתּי" :לֹא ָשׁם-לֹא ָכּאן
ְכּ ִאלּוּ רַק ַ
לֹא נֵעוֹר --לֹא נ ְִר ַשׁםֻ ".מ ָכּר ִלי כָּלָ -כּ ְך
אוֹדוֹתיו;
ָ
ַהיּ ִֹפי ַהזֶּהֶ ,שׁ ְגּ ָב ִרים ְמ ַפ ְט ְפּ ִטים
סוֹג ִדים לוֹ ָכּ ְך.
דּוּע ֵהם ְ
תּוֹהה ַמ ַ
ֲאנִי רַק ָ

עדנה סנט וינסנט מילי

האהבה אינה עיוורת
תרגום :טלי אטלס-תדמור
אַחת ֲאנִי רוֹאָה
ֲבהְ .בּ ֵעי ִני ָה ַ
ֵאי ָנהּ ִע ֶוּרֶת ָהאַה ָ
ֵך.
ְאת ִכּעוּר ְ
ֲחרוֹת ו ֶ
ֶאת נ ַֹעם ַח ְס ָדּן ֶשׁל ָהא ֵ
ֲאנִי ַמ ִכּירָה ְבּחֹ ֶסר ַה ְשּׁ ֵלמוּת ֶשׁל ַמ ְר ֵא ְך,
בוֹהה ִמ ַדּי
ַבּה ְגּ ָ
ֻחקוֹת ִמ ַדּי זוֹ ִמזּוַֹ ,הגּ ָ
ֵעי ַני ְִך ְמר ָ
ָפהָ .ל ַמ ְד ִתּי ִמ ַשּׁ ַחר נְעוּרַי
ִמ ְכּ ֵדי ֶשׁ ִתּ ְהיִי י ָ
ֶח ָמ ָדה ֲאנִי ,לֹא ָיכ ְֹל ִתּי ִל ְמחֹק ִמ ַדּ ְע ִתּי
ֶשׁנּ ְ
יהםֶ ,שׁעֲשׂוּיָה ָל ֶלכֶת ֲאנִי
ֶאת ִמ ְכ ְתּ ֵב ֶ
ֶבת ֶל ֱאהֹב ַעד ֶערֶשׂ ְדּוַי.
אָשׁםַ ,חיּ ֶ
בוֹתי ְִך ְללֹא ָ
ְבּ ִע ְק ַ
ֲבה:
ְמ ֻמ ָלּח ִמ ֶמּנִּי ִשׁ ְלטוֹנָהּ ֶשׁל אַה ָ
אוֹמרוֹת :לֹא ֻמ ְצדָּק
לּוֹתי ָה ְ
אָז ֲאנִי נ ְִת ֶפּ ֶסת ְבּ ִמ ַ
ֲבל ,זֶה ְכּ ִאלּוּ ֶשׁא ַֹמר "לֹא ָכּאן --לֹא ָשׁם
אָ
יעה
לֹא ְל ַהעֲלוֹת --לֹא ִל ְכתֹּב ִמ ְכ ָתּ ִבים"ְ .בּ ֶע ֶצם ,יֵשׁ ִבּי ַהיּ ְִד ָ
ָשׁים ְמ ַמ ְל ְמ ִלים:
ַמהוּ ַהיּ ִֹפי אוֹתוֹ ֲאנ ִ
דּוּע כֹּה ְמ ַשׁ ְבּ ִחים אוֹתוֲֹ ,אנִי ְתּ ֵמ ָהה.
אַך ַמ ַ
ְ
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שישה תרגומים לסונטה מס'  18מאת וויליאם שיקספיר
Sonnet 18
?Shall I compare thee to a summer's day
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:
Sometime too hot the eye of heaven shines,
;And often is his gold complexion dimm'd
And every fair from fair sometime declines,
;By chance, or nature's changing course untrimm'd
But thy eternal summer shall not fade,
;Nor lose possession of that fair thou ow'st
Nor shall Death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st:
So long as men can breathe, or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.

תרגום :ש .שלום

תרגום :אפרים ברוידא

אַמ ִשיל?
ֲך ְ
ַה ְליוֹם ֶשל ַקיִץ ַמ ְרא ָ
יוֹתר.
וּמזֶג טוֹב ֵ
אַתּה ֶ
ֶח ָמד ָ
נְ
ֲמת סוּפוֹת ַהנּ ִָצּנִים ַתּ ִשּיל
חַ
עוֹבר.
אָביב – ו ְַקיִץ ִחיש ֵ
– ַמ ְח ַמל ִ

אַמ ִש ְיל ָך?
ַה ִאם ְליוֹם ֶשל ַקיִץ ְ
ַך ִמ ֶמּנּוּ:
אַתּה ָענֹג יוֹ ֵתר ְור ְ
ָ
יכה,
רוּח ַמ ְש ִל ָ
ִפּ ְר ֵחי ִסיוָן ָה ַ
וּר ֵאה ֵאינֶנּוּ:
וְתוֹר ַה ַקּיִץ ָבּא ְ
יע רַב ִמ ַדּי ִתּ ְב ַער,
ָק ַ
יֵש ֵעין ר ִ
יוֹקנָהּ;
ְהב ְדּ ְ
ֲשר ָעמוּם ז ַ
ְויֵש א ֶ
יוּסר
ָכּל הוֹד הוֹדוֹ י ְִפנֶהֶ ,ע ְדיוֹ ַ
ֲליפוֹת עוֹנָה:
ְבּיַד ִמ ְק ִרים אוֹ ח ִ
ֶצח לֹא ִיבֹּל,
יצ ָך הוּא נ ַ
ֲא ָבל ֵק ְ
הוֹד ָך ְר ִסיס לֹא ִי ָזּרֶה,
וּמ ְ
ֵ
וּמוֶת לֹא י ְִר ַהבְ ,בּ ָך י ְִמשֹל,
ָ
ֶצח ִתּ ְת ָערֶה;
ֵעת ִעם טוּרַי ַבּנּ ַ
נוֹשם,
וּפה ֵ
רוֹאה ֶ
אָדם ֶ
ָכּל עוֹד ָ
ְאַתּה ָבּ ֶהם.
י ְִחיוּ ַה ָלּלוּ ,ו ָ

יֵש ֵעיןָ -ש ַמיִם ְל ָזרָא ִת ְל ַהט,
ֵה ֵפ ְך ָעמוּם.
ְהב ַמ ְראָהּ יֵש י ָ
וּז ַ
ָאה נ ְִפרָד
ו ְָסר ִחנּוֹ נוֹי ִמנּ ֶ
ֲליפוֹת ַהיְקוּם.
ַעל ִפּי ִמ ְקרֶה אוֹ ח ִ
ֶצח לֹא יִמּוֹר,
יצ ָך ָלנ ַ
אַך תּוֹר ֵק ְ
ְ
ֹאבד נוֹי ְָך! ַבּל י ְִת ַהלֵּל
אַף לֹא י ַ
ְבּ ָך ַה ָמּוֶת ִכּי ִצלּוֹ ִתּ ְשמֹר –
מוֹשל!
אַתּה ֵ
ְמן ָ
עוֹלם ַבּזּ ַ
ִעם ִשירָ -
נוֹשםֵ ,עינוֹ ֶת ֱחזֶה –
אָדם ֵ
ָכּל עוֹד ָ
ְאַתּה ִתּ ְחיֶה ָבּזֶה!
גַּם זֶה י ְִחיֶה ,ו ָ
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תרגום :אריה סתיו

תרגום :שמעון זנדבנק

ָמים ֶשל ַקיִץ ִתּ ְשוֶה ַבּחֲרוּזַי?
ַה ְלי ִ
וּמ ַל ֵבּב.
אַתּה ֵמ ֶהם ְ
ֲהלֹא ָמתוּן ָ
רוּח ַעז י ְִטרֹף נ ִָצּן ָענֹג ְבּ ַמאי,
ֵהן ַ
ַה ַקּיִץ מוֹעֲדוֹ ָק ָצר הוּא וְחוֹלֵף,
ֶתר ְש ֵֹאת,
ְויֵש ֶש ֵעין ַח ָמּה ִתּ ְל ַהט ְבּי ֶ
ְהב ְק ַל ְס ֵתּרָהּ ַה ַצּח,
עוֹמם ז ַ
וּל ִע ִתּים ֵ
ְ
פּוֹשט
צוֹתיו ֵ
ָפה נָגוֹזַ ,מ ְח ְל ָ
ְהיּ ֶ
וַ
ְאַך
ְמן אוֹ ְבּ ִמ ְקרֶה .ו ְ
ֲליפוֹת ַהזּ ַ
ַבּח ִ
ֶצח הוּא יִכּוֹן,
ַה ַקּיִץ ֶש ְבּ ָך ָלנ ַ
מוּת ָך ְל ָך ַתּ ֲעמֹד.
עוֹלם י ְִפי ְדּ ְ
וּל ָ
ְ
ַברֵב ִכּי ְבּ ִצלּוֹ ִתּ ְשכֹּן,
לֹא ָמ ֶות י ְִתר ְ
ְמן ִתּ ְג ַבּר ְבּ ֵא ֶלּה ַהשּוּרוֹת.
ִכּי ַעל ַהזּ ַ
אָדם
ְרוּח ָבּ ָ
ָכּל עוֹד ֵעין ִאיש רוֹאָה ו ַ
עוֹלם.
וּל ָך י ְִתּנוּ ַחיֵּי ָ
ָחיוֹת ֵהןְ ,

אוֹת ָך ְליוֹם ֶשל ַקיִץ?
אַש ֶוה ְ
ַה ִאם ְ
וּמ ֻאזָּן ִמ ֶמּנּוּ.
אַתּה ָענֹג ְ
ָ
ַכּים ֶשל ַקיִץ,
ָחים ר ִ
חוֹטפוֹת ְפּר ִ
רוּחוֹת ְ
וּכ ָבר ֵאינֶנּוּ.
וְתוֹר ַה ַקּיִץ ָבּא ְ
בּוֹערָה
ֵעין ַה ָשּ ַמיִם ַפּ ַעם ֵ
מוּע ֶבת,
ְה ָבהּ ֶ
ֶשת ז ָ
וּכ ָבר ֲאר ֶ
ְ
ָפה,
ִתּק ִמן ַהיּ ֶ
ָפה נ ָ
ו ְָכל י ֶ
שוֹמט ֶע ְדיוֹ ְבּיַד ִמ ְקרֶה אוֹ ֶט ַבע;
ֵ
יצ ָך נ ְִצ ִחי ְולֹא י ְִד ַע ְך,
ֲבל ֵק ְ
אָ
ֹאבד,
ְוי ְָפי ְָך ַקיָּם ְולֹא י ַ
ַך,
מוֹת ָך לֹא י ְִת ָבּר ְ
וּמוֶת ְבּ ְ
ָ
ֲך ָל ַעד.
ִכּי ִשיר נ ְִצ ִחי י ְַצ ִמיח ָ
קוּחה
אָדם ַחי ו ְֵעינוֹ ְפּ ָ
ָכּל עוֹד ָ
וּמ ַחיֶּה אוֹ ְת ָך.
ַחי ַה ִשּיר ְ

תרגום :אנה הרמן

תרגום :יוסי גמזו

אָביב?
דּוֹמה ְליוֹם ִ
אַתּה ֶ
ַה ִאם ָ
הפה
ִיפ ֶ
אַתּה ָענֹג ִמ ֶמּנּוּ ו ֵ
ָ
רוּח ְבּ ַע ְר ֵבי ִאיָּר ַמ ְכ ִאיב
ִכּי ַ
ָפה.
ְלנ ִָצּנֵי ַה ַקּיִץ ָהר ֶ
ֵעינָם ֶשׁל ַה ָשּׁ ַמיִם ְל ִע ִתּים
ִיצוֹצהּ;
בּוֹערֶת אוֹ ַמ ְכ ָהה ֶאת נ ָ
ֶ
עוֹלם ַמ ְכ ִתּים
ְאת ַהיּ ִֹפי ְל ָ
וֶ
אָרחוֹ ֶשׁל ֶט ַבע ִבּ ְל ִתּיְ -מ ֻה ְק ָצע.
ְ
יב ָך י ְִהיֶה ָעטוּי
ֲב ְ
ֶצח א ִ
אַך נ ַ
ְ
ַבּיּ ִֹפי ֶה ָע ִדין ְרווּיָ -הר ְֹך;
ַה ָמּוֶת לֹא י ְִהיֶה ְכּ ֵצל נָטוּי
ֶיך ָהאָר ְֹך.
ֵמ ַעל נ ְִתיב ַחיּ ָ
אָדם אוֹ ֶי ֱחזֶה
ָכּל עוֹד ִי ְנשֹׁם ָ
ְחי ַבּ ִשּׁיר ַהזֶּה.
אַתּה ָשׁ ִריר ו ַ
ָ

ְכּלוּם ְליוֹם ַקיִץ ֲא ַש ְוּ ָך? ֲהרֵי
אַתּה ִמ ֶמּנּוּ:
וּמ ֻמזָּג ָ
נ ְִל ָבּב ְ
ֵחן ִנצּוֹת ַמאי י ְַר ִעידוּ ַס ֲע ֵרי-
ְאינֶנּוּ.
ָח ָמסְ ,ואַ ְך ָבּא ַקיִץ  -ו ֵ
ֲטהּ ַת ְק ֶשה
יֵש ֶש ֵעיןַ -ש ַחק ַלה ָ
ֶיה ֶש ַבע;
ְהב ָפּנ ָ
יוּעם ז ַ
ְויֵש ַ
ָשה
ָפהִ ,מיּ ִֹפי ִינּ ֶ
ְו ָכל י ֶ
אַקרַאי אוֹ ִבּ ְתמוּרוֹת ַה ֶטּ ַבע.
ִאם ְבּ ְ
יצ ָך ,אַף לֹא
ֶצח לֹא י ְִד ֶהה ֵק ְ
אַך נ ַ
ְ
ֹאבד לוֹ י ְָפי ְָך ,אַף לֹא י ְִר ַהב
י ַ
יתּ ֶאל ִצלּוֹ
ַה ָמּוֶתִ ,כּי נ ְִת ֵע ָ
ֵעת ִכּי ֻתנ ְַצח ָל ַעד ְבּטוּרֵיְ -כּ ָתב.
ָכּל עוֹד ִי ְנשֹם ִאיש ו ְֵעינָיו חוֹזוֹת
זֶה ַחי ,וְאַף ְל ָך ַחיִּים ָבּזֹאת.
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טל ניצן
*
ֲבה
ֲמין ֶשׁ ַנּ ֲהפ ְֹך ְלאַה ָ
ְל ַהא ִ
אַרנָב.
ֶלת ְל ְ
ַלגּ ֶ
ֲמין ְבּ ִמ ְט ַפּ ַחת ִמ ְתגּ ְ
ֶזה ְל ַהא ִ
גוּפ ָך.
ֲמין ִאם כֵּן ְבּ ְ
אַא ִ
ֲהוּבי?
עוֹר ָך כֹּה ָח ָלק ,א ִ
דּוּע ְ
ַמ ַ
דּוּע ְשׂ ָע ְר ָך אָר ְֹך-רָחוֹק ָכּל ָכּ ְך?
ַמ ַ
שׁוּקה
ֶיך ַה ְתּ ָ
ָעב ֵאל ָ
דוֹלה ֵמ ָהר ָ
ְגּ ָ
עוֹלם
אַתּהְ :ל ַב ֵתּר ֶאת ָה ָ
ִל ְהיוֹת ָ
ְבּ ַל ַהב ֶשׁל י ִֹפי.
ָכּל ַמ ְכ ִשׁירֵי ַהנִּוּוּט ֵבּינֵינוּ – ַה ֶטּ ֶלפוֹן,
קוֹר ִסים ֶא ָחדֶ -א ָחד.
ַה ַמּ ְח ֵשׁבַ ,ה ְמּכוֹנִית – ְ
פּוֹקעוֹת.
נוּרוֹת ָהאוֹר ְ
ָצינוּ.
חשׁ ְך ֶשׁר ִ
לֹא זֶה ַה ֶ
ָמים
לשׁה י ִ
ָע ְברוּ ְשׁ ָ
ֶיך ְכּ ָבר ְבּדוּיוֹת,
וּפנ ָ
ָ
דּוֹהוֹת ְכּמוֹ ְדּיוֹ
ָשׁן.
ֲבה י ָ
ַעל ִמ ְכ ַתּב ִאי-אָה ָ
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לשנת  .2001תרגמה לעברית משירתם של מיגל דה סרוואנטס ,אנטוניו מצ'אדו ,פבלו נרודה ,חורחה לואיס
בורחס ,אוקטביו פאס ,ססאר ואייחו ,אלחנדרה פיסארניק ואחרים.
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רחל דורבן

ברוך בראונשטיין

סלע

העיר

ֵך
ְאל ְ
אַחר ָכּ ְך אָקוּם ו ֵ
ַ
ְשׁכ ַֹח,
ָהל ְֹך ו ָ
וּמה ֶשּׁאֹ ַמר לֹא י ְִהיֶה ֶשׁ ִלּי
ַ
יוֹד ַעתֶ ,א ְדלֹק ְבּ ִע ְקבוֹת
ֲאנִי ַ
ֻבּלֶת
ֶך ַה ְמּק ֶ
ְכוֹב ִעי ֶא ְחבֹּשׁ ַבּ ֶדּר ְ
ו ָ

ְמנִּי הוּא ְרחוֹב
זַ
יתי בּוֹ ְל ֶרגַע
ֶבּ ָע ָבר ָשׁ ִה ִ
ֶבּ ָע ִתיד ֶאעֱבוֹר בּוֹ ִמ ַצּד ְל ַצד
ָבּהֹוֶה הוּא זֶה ֶשׁ ֵאינִי בּוֹ ָכּ ֵעת
ְכּ ֶשׁאָמוּת ,י ְִת ַח ְבּרוּ
אַחת
ְמנִּים ַה ָלּלוּ ְל ִעיר ַ
ָכּל ַהזּ ַ
זוֹכרֶת ֶאת ְשׁ ִמי.
ֶשׁ ֵאינָה ֶ

ֹאמרוּ,
ו ְַעד אָז י ְ
ָפה,
יֶ
כּוֹפ ֶפת,
ִהיא לֹא ִמ ְת ֶ
זוֹ ָה ָע ְצ ָמה י ְִרחֲשׁוּ
ֶיה
ְוי ְִס ְגּרוּ ַה ֶדּ ֶלת ְבּ ָפנ ָ
אָדם ַמ ְפ ִרישׁ
ְכּמוֹ ָ
וּמ ַחיָּיו.
ִמגּוּפוֹ ֵ
וּכמוֹ ֲאנִי ֶא ֱעמֹד ַבּ ֶפּ ַתח,
ְ
תוֹלע
וּפנָיו ְכּ ַ
ֶס ַלע ֻמ ֶכּה ָ
יוֹד ַע ֲהי ְֵצאוּ ִמ ֶמּנּוּ ַמיִם.
ְאין ֵ
וֵ

היום יומי
ֲאנִי ַמ ְת ִחיל ֶאת ַהיּוֹם ְבּ ִת ְק ָוה
יעה
וּמ ַסיֵּם אוֹתוֹ ִבּי ִד ָ
ְ
יוֹמי
ֶשׁ ַגּם זֶה לֹא ָהיָה ִ
ְכּמוֹ ָכּל ֵאלּוּ ֶשׁ ָהיוּ ְל ָפנָיו.
ָמ ַתי יָבוֹא ַהיּוֹם
עוֹלם
לוֹמר ָל ָ
אוּכל ַ
ְבּ ִסיוּמוֹ ַ
ִיתי
יוֹמי ָחי ִ
ְבּזֶה ִ
תוֹתי ְבּ ָכל ַה ְשׁאָר?
ַבּעֲבוּר ִמ ַ
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דודי בן עמי

מסע השחורה הנאווה הלא היא מלכת שבא
)חלק ראשון(

הקדמה

~~~~~~
שׁוּטהּ ְל ַד ְר ָכּהּ
ֲח ִדים ְבּ ָ
וּפ ָל ִאים א ָ
וּמ ְל ָכּה ְ
ָדה ַעל ַמ ָסּע ַ
ֲשׂה אַגּ ָ
ַמע ֶ
ְיוֹתר.
תּוֹס ְפ ָתּא ו ֵ
תוּביםֶ ,
וּל ָב ֵאר ְל ִד ְברֵי ַה ְכּ ִ
הוֹסיףְ ,ל ָפרֵש ְ
ְהכֹּל ְל ִ
וַ
ָמים.
ְת ִמּים ,זֶה ִט ְבעוֹ ֶשׁל ִספּוּר ֶש ָע ַבר ַבּיּ ִ
אוּרים ו ֻ
ִאם רַק ְק ָצת ֶא ָסּ ֵחףֵ ,חי ִ
טוֹבת ָהעֱזוּז.
ָשׁם ְל ַ
ישׁה פֹּה ו ָ
ְחרוּזִ ,עם ְגּ ִל ָ
ֶך ְכּ ָלל ְבּ ִמ ְשׁ ָקל ו ָ
ְונ ְִכ ַתּב ֶדר ְ
טוֹבה.
שׁוּבה ,נָא ִס ְלחוִּ ,ה ְת ַכּ ַוּנ ְִתּי ָת ִמיד ְל ָ
ָה ְג ִתּי ֵאי ָכּאן ִבּ ְמ ַעט ְמ ָ
ְכּ ֶשׁנּ ַ
יצה
כֵּן ִה ְשׁ ַל ְכ ִתּי ַליָּם ָהאַחֲרוֹן ִאישׁ ֵע ָצהִ " ,ה ָשּׁ ֵמר ִבּ ְשׂ ָפ ְת ָך ִמ ִדּ ְברֵי ְמ ִל ָ
ֲריתוֹ?"
בוֹהה ַמ ְטּרָתוֹ ,לֹא י ִָבין ַהקּוֹרֵאַ ,מה ְתּ ֵהא אַח ִ
וּמ ְשׂ ַחק ַה ָלּשׁוֹןָ ,על גְּ ָ
ִ
ֲחית ֶֹפל.
ֲסין לוֹ ִמימוֹת א ִ
ילן יוּח ִ
אוֹתי א ֶֹפל ִ -א ַ
ֻלּ ֶכם ַמ ְשׂ ִכּ ִילים .הוּא  -י ִַקּח ִ
כְּ
וּב ְשׁ ִמי.
ַעד-תֹּם ֶא ְכתֹּב תֹּם ְבּ ִליְ -מתֹם ְל ֻת ִמּיִ ,כּי ַה ְכּ ָלל ִליִ ,ל ְכלֹל כָּלְ -בּ ָכלִ ,
עוֹצר,
אָסם ְבּרֹב ָבּר ֵאין ֵ
קוֹצרְ ,ל ִמלּוּי ָה ָ
ַבּוֹתי ַה ְמּ ַק ְצּ ִרים ,לוּ ֶא ִהי ְכּ ֵ
ר ַ
יסוֹדי ַמ ָסּ ָדהּ.
ָדהִ ,כּי ַמ ְתּנַת ַס ְב ָלנוּת ִמ ֵ
ְמנּ ְֶכםְ ,מ ִתינוּתָ ,כּ ְך ִדּ ְברֵי אַגּ ָ
ְטלוּ ז ַ
וּמזְגוּ כּוֹס יֵינ ְֶכםְ .ל ַחיִּים! נוּ?? ִחיּ ְַכ ֶתּם? ֲאנִי ַע ְב ְדּכֶם!
ְשׁבוָּ ,הנִיחוּ ַלכֹּל ִ
וּב ָעיוֹת ַתּ ֲאוָה.
עוֹסק ְבּ ַמ ְמ ֶלכֶת ְבּנֵי ְשׁ ָבא ְורֻבּוֹ ַעל ַמ ְל ָכּה ְ
ֶפּרֶק אָלֶף ֵ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ֲחלֹשׁ.
ָכה ו ְֶע ְזרָה ַל ַח ָלּשׁ ,גַּם ָבּ ְט ָחה ְבּכ ָֹחהּ ִכּי י ְָד ָעה ל ַ
ִהיא ֵה ִביאָה ְבּר ָ
אוֹצר ְכּ ָבר ֻשׁ ַלּשָׁ ,כּ ְך ָפּ ְטרָה ִמ ִמּ ִסּים ִא ָמּהוֹת ְל ָשׁלוֹשׁ.
ְבוּלים נ ְִכ ְפּלוָּ ,ה ָ
י ִ
ֻל ָקה.
אָסיר לֹא ה ְ
ָהב אַף ִ
מוֹתהּ ְכּנ ְִמרֹדְ .בּ ִמ ְכרוֹת ַהז ָ
ֵעת יוֹרָה ֵחץ ִמ ֶקּ ֶשׁת ְכּ ָ
ֻלּם " ְתּב ְֹר ִכי ,הוֹד ַמ ְל ָכּה!"
ֲלי ַתּ ַחשׁ ָבּרֹדָ ,להּ ֵה ִריעוּ כּ ָ
ָכ ָבה ָבּ ְרחוֹבוֹת ע ֵ
ְכּ ֶשׁר ְ
טוּבהּ.
ֻחד ַעל ָ
שׁוּבהְּ ,ר ָבבוֹת ְבּ ִה ְמנוֹן ְמי ָ
וּב ָ
אתהּ ְ
יעים ְבּ ֵצ ָ
ֲבה ְמ ִר ִ
אַה ָ
ִהיא ֶשׁ ָלּנוּ ֶק ֶסם ֶארֶץ,
נוּה.
ֲה ְב ָ
י ִֹפיֵ ,שׂכֶל ,א ַ
ילינוּ ְתּנוּ ָבּהּ ֶמרֶץ
ֱל ֵ
אִ
נוּע.
ֶא ֶבן ֵחן ִכּ ְתרָהָּ ,צ ַ

ֶקת.
ַס ַהרְ ,תּ ֵננָה אוֹר ָבּר ֶ
יּוּע,
ֶנגֶף ,סוּרֶ .שׁ ֶמשִׁ ,ס ַ
יוֹצ ֶקת.
ֶשׁ ַפע הוֹד ַמ ְלכוּת ֶ
ָנוּע.
ֶדּגֶל ְשׁ ָבא ָלהּ נֵס י ַ

רַק ,...
שׁוּקה.
ֲסרָה ָלהּ ְתּ ָ
ֲסוּקה ,ח ֵ
ְמנָּהּ ע ָ
צוּקה ְבּ ִע ְניָן ַה ַמּ ְל ָכּה ,רֹב ז ַ
ֶשׁנָהּ ְמ ָ
יְ
ֻלּם.
ֲבים ָכּל כּ ָ
אוֹתהּ אוֹה ִ
כֵּןָ ,
ֲבה?
רַק ִא ְמרוּ :ו ְִכי זוֹ אַה ָ
ַשּׁ ָקהּ?
חוֹב ָקהּ ְבּ ֵעירֹם ְלנ ְ
ֶבר ְ
ְאין גּ ֶ
ֵיקה ו ֵ
ַמה ַתּ ְחלֹם ְל ַב ָדּה ַבּ ִמּ ָטּה ָהר ָ
ֲליל ִמ ְשׁ ָכּ ָבהּ.
ְחלוּל ַבּע ִ
רוֹמז ַשׂר ָצ ָבאַ ,מה יָתוֹם ו ָ
נ ְִס ְיך פּוּנְת ִמ ְת ַחנֵּן ְו ֵ
נּוֹשׂא ָה ִר ְג ִשׁי.
ֲדתָ -על ִמנּוּ ַבּ ֵ
ישׁיַ ,וע ַ
ְרוֹפאָהּ ָה ִא ִ
ָשׁים ו ְ
ְכּ ֻהנַּת ַהנּ ִ
ִשׁ ָכּחוֹת.
ֲשׁ ִמיםֶ ,העֱלוּ נ ְ
ימים ו ְִה ִצּיעוּ ִשׂיחוֹת ,שׁוּב ִבּ ְקשׁוּ א ֵ
ָבּחֲנוּ ַתּ ְק ִדּ ִ
ֲדחוֹת.
ֲדי ה ָ
יטת ַצע ֵ
ְמה ִבּנ ְִק ַ
ידה " ַה ַבּי ְָתה ,אָחוֹת ".ו ְִאיּ ָ
ַלכּ ֶֹהנֶת ִה ִגּ ָ
ָכר ְכּ ַט ִפּיל.
ַפּף ָכּאן ז ָ
ְמן ְלג ֵ
קוּקהֵ .אין ִלי ז ַ
וּמיָּדִ ,כּי ֵאי ֶננִּי ְז ָ
" ְצאוּ ִמזֶּהִ ,
גוּפי?
ֲדה ְל ֵ
צוּקהַ .וע ָ
ֲט ֵפּל ְבּ ַע ְצ ִמי ִאם ֶא ֱהיֶה ִבּ ְמ ָ
אַ
ִה ְס ַתּ ְלּקוּ! זֶה ַמ ְשׁ ִפּיל".
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נוֹשׂא ָה ִאישׁוּת
יוֹד ַעתֵ ,
אָמרָה ְבּ ַפ ְשׁטוּת" :רַק ֵאי ֶננִּי ַ
טּוֹבה ִהיא ְ
עוּתהּ ַה ָ
ִל ְר ָ
ִשּׂוּאיןָ ,כּ ְך נ ְִר ֶאה ִלי ,זוֹ ְשׁטוּת.
אַך ַמ ָמּשׁ נ ִ
קוֹסם וְגוֹרֵם ִה ְתר ְַגּשׁוּתְ .
ִל ְפ ָע ִמים ִלי ֵ
ֲבה,
ָאתי ְס ָפ ִרים ,יֵשׁ ְבּרֹב ִס ְפרֵי ְשׁ ָבאִ ,מ ְנ ֲהגֵי ַה ְגּ ָב ִרים ְבּ ִשׁירֵי אַה ָ
ו ְָקר ִ
יוֹתר ְל ַה ֵסּס.
ְבּ ִדיחוּת ַדּ ַעתָ ,ח ְכ ָמהְ ,ק ָצת ֵ
ֵא ֶלּה ָכּאן?
ֶשׁ ֶא ְפשֹׁט ְואֹ ַמרִ ' :ה ָכּנֵס'!
אוֹרישׁ,
ֶבר כֵּן ,רַק ְל ַמ ַען ִ
ִמּ ֵצא ִאישׁ ר ִָגישׁ ,גּ ֶ
אוּלי י ָ
ַ
רַק ְל ַמ ַען ַה ֵבּן".
יפים ַעד ְמאֹד.
ֲר ִ
וּב ְשׁ ָבא ִפּ ְל ְפּ ִלים ח ִ
יחה ֶל ָהמוֹן ִ -
ָכּל ִע ְס ֵקי ְמ ָל ִכים ִשׂיג ִשׂ ָ
ֻד ַלף ָשׁם ַהסּוֹד.
ַח ָמהּ ִשׁ ָמּמוֹן ,לוּ ָהיָה ָלהּ ֵאיִ -מי ִחישׁ י ְ
ַבּת ֶע ְשׂ ִרים וְעוֹד ֵשׁש ְור ְ
הוֹדה,
ְנוֹדדַ ,על ַמ ְל ָכּה ֶשׁ ָכּזוֹ ָל ֵא ִלים הוּא ָ
ָכּל ְשׁ ָבא נָח אוֹ ְשׁ ָבא נָעִ ,מז ְַדּ ֵמּן ו ֵ
ָדע.
ָהד ,גַּם אַחֲרוֹן ְמ ָשׁ ְר ֵתי ֶה ָח ֵצר ְכּ ָבר י ַ
אַך ִבּ ְד ַבר ַהיּוֹרֵשָׁ ,ה ֵע ָדה קוֹל ו ֵ
ְ
ֵצר.
ֵצר ,אַף ֵבּית ַה ַמּ ְלכוּת ֵאין לוֹ נ ֶ
ְבּ ִלי ַהיּ ֶ
נוּחה ֶשׁל ַתּ ְר ִגּיל,
נּוֹחה אוֹ ְת ָ
וּמוּתר ָכּר ִָגילַ ,בּצּוּרָה ַה ָ
ֵא ְיך? ְבּ ִגיל ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר ָ
ַה ַמּ ְל ָכּהֵ ,א ְיך ֵתּ ֵלד יוֹרֵשׁ ֶע ֶצר?
ֵשׁה,
ְבּ ִמ ְק ַדּשׁ ָה ַע ְשׁתֹּרֶת כּ ֶֹהנֶת ְקד ָ
חוֹל ָלה ְבּ ֵעירֹם ְלקוֹל ַל ַחן מוּזָר
ְ
ישׁה
ֶדת ְק ִשׁ ָ
ַעל נ ְִק ֵבי ֶה ָח ִלילְ ,מַילּ ֶ
ֵיסר.
ֶשׁיּ ְָל ָדה ְל ַע ְצ ָמהּ ְ -בּ ִלי ָכּל ֶנזֶק ְ -תּר ָ

דוּשׁקּ ָה
תּוֹר ִַיןבּ
תּוֹרס ִין
בּטבּ ְ ִקטֵסְ ִקי
דוּשׁה
דוּשׁ ָה
תּוֹר ַ ְחיןבּגֵַּיחַבּגֵַַּיהח ְגּקֵַּיה ְקַּה ְָ
בּטֵסְִקימְֵסִסימ ְ ִסמ ִ ְ
ְִ
ִקפֶּ
פּוֹת
יןןבּ ֵיןֵעבּ ֶמֵיןעקֶמֵעְלקֶמַ ְהלקרָהְלרַ,הר,
וֹתאן ֶבֵֶאןבּ ֶבֵ
פּוֹתא ֶבֶ
בוְִּקז ְ
בוְִּקז
בוֻּה ְזצּ
ָלהָּל ֻהּהָל ְצֻּהּה ְצּ
ה
ש
ָ
ע
ָ
ִר
ְ
נ
ה
שּׁ
ָ
א
ִ
ל
ְ
קוֹם
מּ
ָ
ה
שע ָהשה
קוֹם ִאְלִָשּׁא ָהשּׁ נהְִרנָעְִרָָ
קוֹם ְל
ְה ַגה ָמַּה ָמּ
ְהנַגַ
ְהכּנגִַמ
ְכּ ִ ְמכּנ ְִַמ
יתאוֹיתֻ
ֶכ
ֶברכֶ-
אוֹמָ ְהצֻמרְָ.הצרָ.הר.
אוֹמ ְצֻ
יתְק ִר
ֶכ,מ ְבִק,מִרְ ִקמִר
ֶכ,רבִֶ
ֶברבֶ-
ֶבכֶ-שׁ
שׁסכֶקשׁ
ִא ִםא ִָםפּאַסָםפּקַסָפֶּקַ

ְנוֹשׂא יוֹרֵשׁ גַּם.
ֻרגָּםֶ ,מה ָח ְשׁ ָבה ַה ַמּ ְל ָכּה ,ו ֵ
ֶפּרֶק ֵבּית ַעל ִע ְב ִרי ו ְַעל ִשׁיר ְמת ְ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ֶדת,
יבה ָשׁם יוֹר ֶ
רָחוֹק ֵמ ַהיָּם ,נ ְִת ָ
שׁוֹל ַח
ַחל ַמ ְכ ִסיף ִאישׁ ֵמ ֵע ֶבר ֵ
ַעל נ ַ
קוֹל ַח
גּוּע ִעם ֶפּ ֶלג ֵ
ַע ַ
ִשׁירַת גּ ְ
מוֹלדֶת.
וּל ֶארֶץ ֶ
ְל ֵא ֶשׁת ַס ָפּן ְ
ֶדר,
רוֹטט ְמ ַלוֶּה ִכּ ְד ַבר נ ֶ
ֵבל ֵ
ַהנּ ֶ
ְכּ ִשׁיר ְדּ ִלי ַלבּוֹר ַה ָקּרוֹב ֶאל ַה ַשּׁ ַער
ַער
ֵיח ַה ֶלּ ֶחם ַבּ ַבּיִת ְכּנ ַ
ַעל ר ַ
רוֹעה ִעם ָה ֵע ֶדר.
ֵעת ָשׁב לוֹ ָבּ ֶערֶב ֶ

ֶשׁת
ֶבע ַבּ ֵסּ ֶתר ַמ ְל ָכּה ָשׁם נ ְִרגּ ֶ
ַעל גּ ַ
תוּח
יתר ָבּהּ ָמ ַ
יח ֵמ ָ
ַלקּוֹל ַה ַמּ ִדּ ַ
לוּח,
ֶמע ָמ ַ
ֵטף ֶשׁל דּ ַ
ַעל ֶל ִחי ְבּרַק נ ֶ
מוֹשׁכוֹת ְוגַם ֶק ֶשׁת.
יה ְ
ָד ָ
וֹפלוֹת ִמיּ ֶ
נ ְ
ֶיה
אוּלם ְלאָ ְזנ ָ
מוּבנֶת ָ
ְשׂ ָפתוֹ לֹא ֶ
ֶבח ֵא ִלים ְבּיוֹם קֹדֶשׁ
ַהטּ ַֹהר ְכּז ַ
יה ְו ֶרגֶשׁ ֶשׁל גֹּדֶשׁ
ֲל ֶצ ָ
ַמ ְס ִעיר ח ָ
יה.
ֵכ ָ
יוֹרֵד ֶמ ֶתק ְדּ ַבשׁ ְמ ַל ֵהט ְיר ֶ

רוּח,
ישׁה ִה ְפ ִליגַ .על ִספּוּן ְל ָכל ַ
ַתּ ְר ִשׁ ָ
ֶך
אַבנֵי ֵער ְ
ְה ֶבתִ ,בּ ְשׁ ָבא ְ
אוֹפיר ַה ֻמּז ֶ
ִ
ֶך
דּוּע ַה ֶדּר ְ
נוֹתר ָכּאן? ַמ ַ
ו ְָל ָמּה ַ
פּוּח
נוּח ְכּגֵץ ִמ ַמּ ַ
הוֹד ֶפת ְבּ ִלי ַ
ֶ
אוֹה ֶבת? ִאם אַיִן?
ָמ ְת ָקה לוֹ ְכַּייִןֶ ,
שׁוֹל ַח
הוּא ָשׁר וְעוֹרֵג ָל ַע ְל ָמה ָלהּ ֵ
קּוֹד ַח,
ֶאת ִשׁיר ַה ִשּׁ ִיריםְ ,בּקוֹלוֹ ַה ֵ
ֲדיִן.
יוֹשׁ ֶבת ע ַ
ְכּ ִאלּוּ מוּלוֹ ִהיא ֶ

טוּח.
כוּתהּ יֵשׁ ְדּ ַבר תּ ֶֹקף ָבּ ַ
ְבּ ַצו ַמ ְל ָ
ֶך,
כוּתהּ" ,הוּא עוֹנֶה ָלהַּ ,ה ֵהל ְ
"כֵּןְ ,כּבוֹד ַמ ְל ָ
"זֶה ִשׁיר ַה ִשּׁ ִירים ִל ְשׁלֹמֹה ,הוּא ַה ֶמּ ֶל ְך,
ֶמר ,לוֹ ֶאלֶף,
ְבּ ַד ַעתְ ,בּז ֶ
רוּח".
ִאישׁ ַ

רוּחהּ ֶשׁ ָמּ ְלאָה ִמ ְשׁאָלוֹת ו ְָס ֵפק,
ְה ִאישׁ ָה ִע ְב ִריְ ,ל ָ
ִבּ ְקּ ָשׁה ַה ַמּ ְל ָכּה ו ָ
ֳרי ו ְִל ְדאֹג ַל ַתּ ְרגּוּםֶ ,שׁיּ ְִהיֶה ְמ ַס ֵפּק.
ְמןְ ,כּ ֵדי ִל ְרשֹׁם ִשׁירִ -שּׁ ִירים ְכּצ ִ
ֻהז ַ
ְטרַח ְבּ ֵלילוֹ ְלאוֹר נֵר.
כּוֹתב ַל ְמּ ֵגרָה ִ -ה ְת ַע ֵמּק ו ָ
ַה ַמּ ָלּח ִ -אישׁ ַמ ְשׂ ִכּילְ ,ק ָצת ֵ
אַך ִמ ְשׁ ַלב ַה ָלּשׁוֹן ִבּ ְשׁ ָב ִאית הֲדוּרָה.
ִמּרְ ,
ָכּל ִשׁירֵי ַה ְכּלוּלוֹת ְשׂ ַפת " ָהאָרֶץ" ז ֵ
ֶיה " ְשׁחוֹ ָרה ְונָאוָה"
ִשּׁ ֵקנִי" ָפּ ַתח ,רַק ֵה ֵחל הוּא ָל ִשׁירְ ,מ ַרנֵּן ְל ָפנ ָ
"י ָ
יבה?
אוּלי ַבּ ְסּ ִב ָ
אַרצוֹ  -אֹו ַ
ְשׁוֹא ֶלתַ ,ה ִאם ַה ָבּנוֹת ֶשׁ ִה ִכּיר ְשׁחוּמוֹת עוֹר ְבּ ְ
ו ֶ
ָפ ְתנִי ַה ָשּׁ ֶמשְׁ ,כּא ֶֹהל ֵק ָדר ,י ְִריעוֹת ֶשׁל ְשׁלֹמֹה".
ַמ ְמ ִשׁ ְיך הוּא ָפּסוּקֶ " ,שׁ ְשּׁז ַ
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ֶבר ִעמּוֹ
ִמּ ֵצא ִלי ַהגּ ֶ
ָד ְע ִתּי ֵמ ֶא ֶמשׁ ִכּי ָשׁם י ָ
ָדיוֵ " ,הן י ַ
אוֹחזֶת י ָ
שׁוּב ֶ
ִיטב ַטעֲמוֹ".
ימים ְוי ַ
לוּ ֶא ְר ֶאה ַבּנּ ְִע ִ
עוֹד ִה ְמ ִשׁ ְיך ִבּז ְִמירוֹת ַעד חֲצוֹת ְ //מ ַלוֶּה ַמנ ְִגּינוֹת ְבּנ ְִבלוֹ,
ֶאת " ְשׁחוֹרָה ְונָא ָוה" ִהיא ָל ְמ ָדה ְ //בּ ִע ְב ִריתְ ,בּ ַעלֶ -פּה ָכּל כֻּלּוֹ.
קוֹלהּ ְבּ ַה ְר ֵבּה ַגּ ֲאוָה ָ //שׁר ָמסֹרֶת ִס ְלסוּל ְט ָע ִמים,
ֵחן ָ
וּפתּוּי ַמנ ְַע ִמּים.
שׁוּבה ַ //ל ַהטֵ -חן ִ
ֶיה נ ִָעים ִבּ ְמּ ָ
ֲבר ָ
אָ
ַמּרַ -ה ַסּ ָפּן ִה ְתבּוֹנֵן ִ //ה ְת ַפּ ֵעל ו ְָלגַם ִמכּוֹסוֹ
ַהזּ ָ
וּבק ִֹשׁי נֵעוֹר ִמ ִקּ ְס ָמהּ ְ //ל ֵשּׁנָה ְ -ל ַבדּוֹ ְבּ ַע ְרשׂוֹ.
ְ
ְאינָהּ ָנמוֹ ָשׁה,
ֹאשׁהּ ו ֵ
שּׁוֹמרֶת ר ָ
אַמּהַ ,ה ֶ
אַר ַבּע ָ
קוֹמת ְ
אָמה ַ
ָהי ְָתה ָשׁם ָ
ִימה,
גוּפהּ ,גּוּף ִא ָשּׁהֵ ,א ְיך נֵעוֹרָה נ ָ
ָלהּ ִס ְפּרָה ְל ֻת ָמּהּ ַעד ַכּ ָמּה נ ְִתר ְַגּ ָשׁהְ ,בּ ָ
זֶהוּ " ִשׁיר ַה ִשּׁ ִירים" ְמעוֹרֵר ֶאת נ ְַפ ָשׁהּ.
ְאוֹהב ְכּ ֶא ָחד,
ְכוֹתב ו ֵ
מּוֹל ְך ו ֵ
יחה ִכּי ֵעת ֶשׁ ָשּׁ ְמ ָעה ַעל ְשׁלֹמֹהַ ,ה ֵ
אָז ֵה ִשׂ ָ
ֻבּד,
יוֹד ַעת ,זֶה לֹא ְמכ ָ
ְק ָצתָ ...ע ָלה ִבּ ְרצוֹנָהּ ָשׁם ִל ְדרֹשׁ ִבּ ְשׁלוֹמוֹ ,רַק ֵאי ֶננָּה ַ
ְמנָה?
ָכּ ְך ָלבוֹא ְל ַב ֵקּר ְבּ ִלי ֶה ְס ֵדּר ִבּ ְכ ָתב יָדְ .ל ַק ֵבּל ַהז ָ
ִמ ְת ַח ֵשּׁק ָלהּ ִ -מיָּד!
יבה ְכּנ ְַפ ִשׁי,
ֲב ָ
יבהְ " :גּ ִב ְר ִתּי ,ח ִ
ְה ִשׁ ָ
ְח ְכ ָמה ו ֵ
אָמה נ ִָסּיוֹן ו ָ
עוּתהּ ָה ָ
ִל ְר ָ
ֶקת ַתּ ָמּהֶ ,א ְפ ָשׁ ִרי ְל ַשׂ ֵחק ַבּ ִסּ ְגנוֹן ַה ָח ְפ ִשׁי.
ֲמ ִתּית ַה ֻמּ ְחז ֶ
ְל ַמ ְל ָכּה א ִ
ְהג ְכּ ָחגָב,
ִיח ְכּ ַדאי ,לֹא ִינ ַ
אָהב ו ְָעגַבְ ,ל ַהנּ ַ
זֶה ָה ִאישׁ ִאם ְבּ ֶא ֶלף ַ
ְחזֵּר אַ ֲח ַרי ְִך ְבּא ֶֹפן ָמצוּי.
ֶבר ו ְָל ְך ִאישׁ רָצוּי י ַ
ֻלּה בּוֹ ְכּג ֶ
ִאם ְגּד ָ
ֵהנֶה,
יק ְך י ָ
ְח ֵ
ידת נְעוּ ַרי ְִך י ְִפתֹּרִ ,אם י ִָעיר ַט ַעם ֵח ְך ו ֵ
ֶח ְמ ָדּ ִתי ,לוּ ִח ַ
פוֹתר ַה ִחידוֹת יֵשׁ ָתּ ִמיד ַמ ֲענֶה".
וּפ ְר ִמי לוֹ ַכּ ְפתּוֹרְ .ל ֵ
ֵך ִ
רַק ַה ְפ ִשׁ ִילי ִבּ ְגדּ ְ
לוֹשׁה -
ָמים עוֹד ְשׁ ָ
ֲלה ָכּל ַה ַלּי ְָלה נ ְַפ ָשׁהּ ו ְַלבּ ֶֹקר ִה ְכ ִריזָה" :י ִ
ַעל ָכּרָהּ ָשׁא ָ
ֲכנוֹת ַלנִּוּוּט ו ְַל ַשּׁיִטִ ,ציּוּד ַלחֲנוֹת.
ַמ ְפ ִל ִיגים ִל ְשׁלֹמֹה .נָא ִע ְרכוּ ה ָ
וּל ַעמּוֹ,
אַרצוֹ ְ
תּוֹשׁב ,הוּא ִע ִמּי ַי ֲחזֹר ְל ְ
ַה ַמּ ָלּח ָה ִע ְב ִרי ֶשׁ ֶא ְצלֵנוּ ָ
ַחבֹּק ְל ָע ְפרֵי ְצ ִבָיּתוֹ ֶשׁ ָעזַב".
ָהבְ ,וי ְ
קל ַכּ ְצּ ִבי ִהנּוֹ ָשׁבִ ,עם ַשׂ ַקּיִם ז ָ
ֲחדֵּד ַבּ ִמּ ָטּה ֶשׁל ְשׁלֹמֹה,
ישׁיֵ " :עת ִחידוֹת א ַ
יח ִא ִ
מוּכה ָשׂ ָחה ִשׂ ַ
אָמה ַה ְס ָ
ָל ָ
הוֹלם,
יוֹר ִשׁי ְו ַעל כֵּן ֶא ְת ַמ ֵסּר לוֹ ְל ֶפרֶק ֵ
יוֹליד ֶאת ְ
טוּחה ,הוּא ִ
יטה ְבּ ָ
יֵשׁ ִשׁ ָ
חוֹלם ְבּ ִעירוֹ ִעירָ -שׁ ֵלם,
ֹאשׁיֶ .מ ֶל ְך זֶה ַה ֵ
ישׁהֵּ ,מר ְַג ַלי ַעד ר ִ
ְכּ ִא ָשּׁה ְל ִא ָ
אַלפּוִֹ ,בּי ֶא ְב ַחן ֶאת אוֹנָיו.
ְא ְדר ְֹך ַעל ִספּוֹ ,לוּ י ְִהי לוֹ ְ
ֱלה רַק ֵא ָליו ו ֶ
ֶאע ֶ
ִחוּדיֶ ,א ֱהרֶה ֶאת י ְַל ִדּי.
ֵליל ֶא ְחלֹק י ִ
אַר ִצי".
ִתּן ְכּ ֶח ְפ ִצי וְאָשׁוּב ְל ְ
רַק י ֵ
עוֹר ֶכת ַ -בּח ֶֹדשׁ ַה ָבּא.
תוּבים ְכּ ָבר ִנ ְק ַבּעִ .בּ ְרשׁוּת ָה ֶ
ַה ֶה ְמ ֵשׁ ְך ְוסוֹפוִ ,בּ ְכ ִ
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פגוש את המשורר
"צ'רלס בוקובסקי – מלך מנבלי הפה בשירה האמריקאית"
)ריימונד קארבר(

במדור זה נערוך היכרות קצרה עם משוררים מתרבויות שונות ומתקופות שונות.
והפעם היכרות עם צ'רלס בוקובסקי ,המשורר והסופר האמריקאי.
צ'רלס בוקובסקי נולד באנדרנאך ) ,(Andernachגרמניה ,בשנת  .1920אביו היה חייל אמריקאי
ממוצא פולני ואמו גרמניה .כאשר היה בן  3עברה המשפחה להשתקע בארצות הברית ,שם
התגוררו בשכונת מצוקה – ב"סלאמס" של לוס אנג'לס .בוקובסקי חווה ילדות קשה וחסכים
רגשיים רבים .המשפחה חייתה בדוחק ובעוני ,ויחסו של אביו אליו היה נוקשה.
בנערותו סבל בוקובסקי הנער ,שלמד את החיים בעיקר מן הרחוב ,מבעיה קשה של פצעי
בגרות ,עליה הוא מספר בספרו המביא את חוויות ילדותו הקשה ובגרותוHam on Rye ,
)שיפון עם שינקן(.
כשהתבגר השתקע בסאן פדרו ,לאחר  15שנות נדודים ברחבי ארצות הברית ,שם התגורר עד
סוף חייו.
את סיפורו הראשון פירסם בגיל עשרים וארבע.
בגיל שלושים וחמש החל לכתוב שירים.
'שירה אומרת יותר מדי בזמן קצר מדי.
פרוזה אומרת מעט מדי וזה לוקח יותר מדי זמן".
)צ'רלס בוקובסקי(.
"כשאתה מחכה לשחר שיזחל דרך הווילון לקחת לך את החיים"
צ'רלס בוקובסקי
הנו אחד משיריו הראשונים שתורגמו לעברית.
כמי שגדל במשפחה שידעה עוני מה הוא ,החל בוקובסקי לעבוד מגיל צעיר .במשך שנים עבד
בכל מיני מלאכות שונות ומשונות .כולל עשר שנים כדוור .את חוויותיו כדוור פרש בספרו
"משרד הדואר" שקצר הצלחה גדולה ונמכר בלמעלה ממיליון עותקים.
בוקובסקי היה "יוצר מורד" שחתר בכתיבתו לפרוץ גבולות פואטיים ,כפי שנהג באורח חייו
לפרוץ מוסכמות חברתיות .סיפוריו ושיריו מבוססים על חוויות חייו ועל התנסויותיו החל
מהיותו ילד .בוקובסקי עושה שימוש חושפני ביותר בביוגראפיה שלו .הוא מאפשר לקורא,
בכנות גדולה עד כאב ,להציץ פנימה אל יסוריו ורבדיו האפלים .רבות מיצירותיו נכתבו תחת
השפעת האלכוהול.
כפי שנאמר ,הוא שבר מוסכמות בדרך כתיבתו .היא חשופה ,ישירה וכנה ,כואבת ,מיוסרת,
גברית מאוד ,מינית ונוגעת במהות האנושית הפיזית תוך כדי חיסכון במילים .כמשורר שיחרר
עצמו מכל חוקי הכתיבה המסורתיים ביחס לשפה ,למבנה ,למשקל.
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ביצירותיו עסק בשולי החברה ,ברחובות הבלתי מטואטאים והבלתי נוצצים של אמריקה .חסרי
בית ,זונות ,מהמרים ,שתיינים ,נערות מקהלה מזדקנות .קשי היום והלילה הם גיבוריו.
בוקובסקי נמשך אל נשים לא פחות ממה שנמשך אל בקבוק המשקה .הוא עסק רבות במערכות
יחסים בין גברים ונשים ,באופן הנתפס כבוטה ,מבלי ליפות את המציאות כפי שהוא עצמו פגש
בה .בשער ספרו השני "נשים" ) ,(1978המכיל  401פרקים ,שם בוקובסקי בפיו של הנרי צ'נסקי,
גיבור ספרו ,את חוויותיו ותחושותיו של בוקובסקי עצמו:
"רבים הם הגברים הטובים שהתדרדרו לשפל מדרגה בגלל אשה".
"הייתי בן  50ולא שכבתי עם אשה כבר ארבע שנים" ,הוא שוטח את סיפור וידויו האישי בספר
זה ,הנמנה על אחד הרומנים המפורסמים ביותר שלו.
למרות משיכתו העזה לנשים והכמיהה להיות מוכל על ידן ,יחסו אליהן היה מנוכר ,מרוחק,
זועם ,פונקציונאלי וחסר רגש .דמויות הנשים בספריו ,חיות בשולי החברה והן בעלות נטיות
להרס עצמי השווה ואולי אף עולה ,על זה של בוקובסקי.
ריימונד קארבר אשר חווה אף הוא על בשרו את הקונפליקט בין הצורך העז ליצור לבין הנטייה
להרס עצמי באמצעות התמכרות קשה לאלכוהול ,אמר על בוקובסקי כי הוא "מלך מנבלי הפה
בשירה האמריקאית" .קארבר ,כמו יוצרים רבים אחרים ,הושפע מכתיבתו של בוקובסקי.
מבקריו של בוקובסקי ,לעומת זאת ,טענו כי שפתו רדודה ,חסרת ערך לירי ונוטה לעשות
אידיאליזציה מה"ביבים".
על פי עדותו באחד מן הראיונות הרבים שנתן ,הכתיבה היא זו אשר חצצה בינו לבין הטירוף
המוחלט ואובדן שפיות הדעת .את כאבו והתרסתו כנגד העולם הפך כמנוף ליצירה.
ֶשׁם
" ַבּ ֶשּׁ ֶמשׁ ְוגַם ַבּגּ ֶ
וּביּוֹם ְוגַם ַבּ ַלּיְלָה
ַ
ְכּ ֵאב הוּא ֶפּרַח
ָחים
ְכּ ֵאב הוּא ְפּר ִ
ְמן "
פּוֹר ִחים ָכּל ַהזּ ַ
ַה ְ
)מתוך "הגן שלי"(
בוקובסקי היה יוצר פורה מאוד .במהלך שנות חייו כתב קרוב ל 50-ספרי שירה וסיפורים ,וכן
את תסריט הסרט "עכבר הבארים" ) (Barflyהמבוסס על סיפור חייו )בכיכובו של מיקי רוארק(.
בוקובסקי ,אשר סבל כאמור מבעיות התמכרות קשות ,המיר בשלב מסוים בחייו את ההתמכרות
לטיפה המרה בהתמכרות להימורים ,וכך כתב :
"הימרתי על סוסים יותר מ 30-שנה .זה התחיל אחרי שטף-הדם הכמעט קטלני שלי
בבית-החולים של מחוז לוס אנג'לס .אמרו לי שאם אני שותה עוד משקה אחד אני מת"" .ואז,
לאט לאט" ,ממשיך בוקובסקי בסיפורו "התחלתי לשתות קצת שוב .ואחר-כך שתיתי עוד יותר.
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ולא מתתי .ואז היו לי שניהם :שתייה וסוסים .הייתי מכור מכל עבר" .הוא מוצא נחמה
למשיכתו המתמכרת ,כשהוא נתלה בדמויות מפורסמות אחרות שלהן נטיות דומות.
"הקדימו אותי כמה שתיינים טובים :יוג'ין אוניל ,פוקנר ,המינגווי ,ג'ק לונדון .השתייה שיחררה
את המקשים במכונה ,נתנה להם איזה ניצוץ ורוח קרב".
ערבי הקריאה של שיריו הפכו לפולחן דיוניסי מתמשך ,בהם נשפך המשקה כמים .התנהגותו
הבוטה וחסרת הגבולות הייתה לשם דבר ,אך לא מנעה ממנו את תואר אחד מהיוצרים
האמריקאים בעלי ההשפעה הגדולה ביותר בתחום השירה והסיפורת במאה העשרים.
באחד מן הראיונות הרבים שנתן ,אמר בוקובסקי:
"אני מצלם ומקליט את מה שאני רואה ומה שקרה לי בחיים .אינני גורו או מנהיג מכל סוג
שהוא .אינני אדם המחפש תשובות באלוהים או בפוליטיקה .אם מישהו רוצה לעשות את
העבודה המלוכלכת וליצור לנו עולם טוב יותר ,והוא יכול לעשות זאת ,אני אקבל זאת בברכה.
באירופה ,היכן שהכתיבה שלי זכתה להצלחה רבה יותר ,טענו נגדי כאילו אני משתייך
לקבוצות מהפכניות ,אנרכיסטיות וכדומה .אני דחיתי את הטענות האלה ,מהסיבה הפשוטה.
מעולם לא היה לי קשר עם קבוצות כאלה.
יש בי חמלה לכל המין האנושי ,אך באותה מידה ,הוא דוחה ומגעיל אותי".
") ,Plupספרות זולה") ,(1994 ,אין קשר לסרט של טורנטינו( ,הנו הרומן האחרון אותו כתב
ומלאכתו הסתיימה קרוב למותו ,במרץ  1994והוא בן  .73בספרו האחרון יש משום נבואה ,שכן
שם הוא מפגיש את גיבורו עם "גברת מוות".

וידוי
תרגום מאנגלית  :שרית שץ

ְמ ַח ֶכּה ַל ָמּוֶת
ְכּמוֹ ֶל ָחתוּל ֶשׁ ְיּ ַזנֵּק ַעל
ַה ִמּ ָטּה.
ֲאנִי ָכּל ָכּ ְך ִמ ְצ ַט ֵער
ִבּ ְג ַלל ִא ְשׁ ִתּי.
ִהיא ִתּ ְר ֶאה ֶאת
ַהגּוּף ַהזֶּה
ֻק ֶשׁה,
ַהנּ ְ
ַה ִחוֵּר,
אַחת
ֵע אוֹתוֹ ַפּ ַעם ַ
ְתּנ ְַענ ַ
אוּלי
ַ
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עוֹד ַפּ ַעם.
" ַהאנַק"
ֲבל ַהאנַק לֹא
אָ
ַי ֲענֶה.
זֶה לֹא ַה ָמּוֶת ֶשׁ ִלּי
אוֹתי ,זוֹ ִא ְשׁ ִתּי
ֶשׁ ַמּ ְד ִאיג ִ
ֵמה
ֶשׁ ִתּ ָשּׁ ֵאר ִעם ָה ֲער ָ
ַהזֹּאת ֶשׁל
לֹא ְכלוּם.
ְבּ ָכל זֹאת,
רוֹצה ֶשׁ ִהיא ֵתּ ַדע
ֲאנִי ֶ
ֶשׁ ָכּל ַה ֵלּילוֹת ָה ֵאלֶּה
ָדהּ
ָשׁנ ְִתּי ְלי ָ
ֶשׁיּ ַ
ֲפלּוּ ַה ְמּ ִריבוֹת
אִ
ֶך,
ַח ְסרוֹת ָה ֵער ְ
ֲכי
ָהיוּ ַה ְדּ ָב ִרים ה ִ
נ ְִפ ָל ִאים.
ְה ִמּ ִלּים ַה ָקּשׁוֹת
וַ
אוֹתן ָפּ ַח ְד ִתּי ָתּ ִמיד
ָ
ְל ַה ִגּיד
יְכוֹלוֹת ַע ְכ ָשׁו
אָמר:
ְל ֵה ֵ
אוֹהב
ֲאנִי ֵ
אוֹת ְך.
ָ
מתוך "צעירים בניו אורלינס" ).(1982
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פניקס
עוֹף ַהחוֹל ָשׁב
ְת ַבע ֶאת ְשׂ ָכרוֹ.
ִמן ַהחוֹלוֹת ו ָ
ָפיו
נוּחה ִל ְכנ ָ
ַע ָתּה הוּא ֵמ ִשׁיב ְמ ָ
ידה.
ַה ְכּפוּיוֹת ִלנ ְִד ָ
זָקוּף וּמוּרָם ֵמ ָע ָפר,
תּוֹבעוֹת ַה ָכּרָה
נוֹצוֹתיו ְ
ָ
ִבּ ְד ַבר ִקיּוּמוּ,
יעה
וּב ַמקּוֹרוֹ ַהנּ ְִב ָדּל ְ -תּ ִב ָ
ְ
ֶפשׁ
ְל ִפצּוּי ַעל ָע ְג ַמת ַהנּ ֶ
ֻלּם.
ֶך ַהדּוֹרוֹת כּ ָ
ְלאֹר ְ
וּצ ָב ָעיו נְכוֹנִים.
ַה ֶצּ ֶדק ִעמּוֹ ְ
" ִהנֵּה ָכּאן ָע ַב ְר ִתּי ְבּ ַד ְר ִכּי,
קוֹפּית,
רוֹס ִ
יק ְ
ֻדּת ַה ַמּ ָבּט ַה ִמּ ְ
ֵע ִמ ְנּק ַ
ָיג ַ
וּד ִאיָּה
ָכּפוי ְלנִדּוּי ְ
וּמוֹתיר ֵעדֻיּוּת ְל ַחיַּי
ִ
יתים ִבּ ְשׁ ִב ִילים ָלשׁוּב ָבּ ֶהם.
ִכּ ְפ ִת ִ
ֲח ִרים,
ֵיהם ֶשׁל א ֵ
ִיתי ְכּבוֹזֵז ֵמ ַחיּ ֶ
" ָחי ִ
ֶדת ַליִל,
יח ִעם ר ֶ
ֵמ ִגּ ַ
עוֹלם,
ֶח ָשׁד ָל ָ
ָה ְג ִתּי ְבּ ַע ְצ ִמי ִכּ ְבזָר נ ְ
נַ
ֲמי ָפּ ַע ְל ִתּי.
אַך ִמ ַטּע ִ
ְט ְר ִפּי י ִָעידוּ ִכּי ְ
ְשׁ ָל ִלי ו ַ
" ֵאשׁ ִמ ְד ָבּ ִרית ָבּ ֲערָה ִבּי,
ֵבּינוֹת ְל ַענ ְֵפי ִקנָּמוֹן,
ֲדי.
ָרוּתי ִהיא ֶשׁ ִדּ ְבּרָה ַבּע ִ
ז ִ
" ַה ְר ֵחק ֵמ ֵעין כֹּל
ַח ָמהּ ַה ַמּ ְה ִבּיל
ָבּ ַק ְע ִתּי ֵשׁנִית ֵמר ְ
ֲד ָמה,
ֶשׁל ִא ָמּא א ָ
אַחת
ֲט ֶפת ַחיִּים ַ
ֵמ ִסיר ֵמ ָע ַלי ַמע ֶ
אַחרֶת.
וּמ ְת ַע ֵטּף ְבּ ֶ
ִ
" ַע ָתּה ֲאנִי ָבּא ֵבּינֵיכֶם
נוֹמנ ִָלי
וּפ ֶ
ָדי ֶ
אַגּ ִ
ו ְִעם זֹאת ַמ ָמּ ִשׁי ִמ ָתּ ִמיד,
דוּל ִתי – ְשׁ ִתי ָק ִתי ִהיא,
ְגּ ָ
רוֹתי ַמ ִטּילוֹת ֵצל
ְא ְב ַ
וֶ
ֵיכם".
ַעל מוֹנוֹטוֹנִיּוּת ַחיּ ֶ

לידור יעקב ,חיילת משוחררת כבת עשרים ,מתגוררת
בתל-אביב ועורכת את "מאגמה" -קונטרס לשירה חדשה
הרואה אור אחת לשלושה חודשים בסדר גודל של 2500
עותקים .בוגרת קורס "מתא"ן" לכתיבה יוצרת .במסגרת
זו ,פרסמה משיריה ב"עיתון ."77
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חדש על המדף






אשר רייך – "להפך" – ספר שיריו השלושה עשרה של אשר רייך ,מן הבולטים
במשוררי השירה העברית זה שנים רבות ,מביא בפני הקורא סגנון שירי חדשני וייחודי,
המשופע באירוניה והומור .בנימתו ובנעימתו הוא יוצר סוג שירה המכונה על ידו "ראפ
פיוט" .הספר יצא בהוצאת "הקיבוץ המאוחד".
דבי סער – "תופרת מילים"  -ילידת שנות ה ,60-מתגוררת בתל-אביב ,כותבת זה שנים
רבות .מפרסמת סיפורים קצרים ,שירים וביקורות בכתבי העת' :הליקון'' ,מֹאז ַניִם',
' ִעתון ' ,'77קשת החדשה' ' ְשׁבוֹ' ועוד .הספר יצא בהוצאת "כרמל".
שרי בן בנימין " -מקום בו האספרסו קצר"  -קובץ שיריה הראשון של שרי בן בנימין.
הקובץ מאורגן כרטרוספקטיבה .הכותבת ,המוטרדת מיחסים בלתי ממומשים בבגרותה,
שבה בחלקו השני של הקובץ אל מחוזות ילדותה; שם שוכנים בזיכרונה יחסיה
המוחמצים עם הוריה ,יחסים אלה מקבעים את תחושת הריקות וההחמצה ומנציחים את
תחושת הארעיות התמידית .הוצאת "הקיבוץ המאוחד".














תמר וולף-מונזון ְ " -לנֹגַהּ נקודת הפלא"  -על הפואטיקה והפובליציסטיקה של אורי
צבי גרינברג בשנות העשרים .הוצאת אוניברסיטת חיפה "/זמורה ביתן".
ֶפ ְר ַננְדּוּ ְפּסוֹאָה )" (1935-1888מה עשיתי מן החיים?"ְ .פּסוֹאָה הוא אחד מגדולי
המשוררים ,הסופרים והוגי-הדעות במאה העשרים ,הוא גם היוצר הפורטוגלי המפורסם
ביותר מחוץ לגבולות ארצו .זהו ספרו הרביעי הרואה אור בעברית בהוצאת "כרמל".
קוֹשׁ ָטה ֶריְשׁ .מבוא ,עריכה והערות :רמי
ישׁקוּ ָדה ְ
ופ ַרנ ְִס ְ
תרגמו מפורטוגלית רמי סערי ְ
סערי .למצגת שיריו של פרננדו פסואה  -כאן )להשחיר את המילה "כאן" ,לחצן ימני " -פתח קישור"(
מואיז בן הראש – "שירים"  -חמישה ספרי שירה בכרך אחד .הספר יצא בהוצאת
"מובן".
יחיאל חזק " -קנאת האדמה  -ארבע פואמות"" .כוס של יין אין בה רחמים /.אפל ולא
נודע הטעם אפילו בשפתיים" .הוצאת "הקיבוץ המאוחד".
נועם שדות " -פוסט טראומה"  -ספר שירים ראשון למחבר .יצא בהוצאת "תמוז".
רונית ליברמנש " -סילביה פלאת  -מוזה אפלה"  -סיפור חייה של סילביה פלאת'
וסיומם המר בגיל שלושים נגע ללבם של מיליוני קוראים .פלאת' ,אשר התאבדה,
השאירה אחריה שני ילדים ויצירה ספרותית עשירה ויוצאת דופן.
למצגת שיריה של סילביה פלאת'  -כאן) .להשחיר את המילה "כאן" ,לחצן ימני "פתח קישור"(
ג'וליה קמרון " -דרך האמן  -נתיב רוחני לשפע יצירה" .לא רק על שירה בלבד ,אלא
על יצירה בכלל וחידוש אנרגיות הנביעה היצירתית .ספר חשוב לכל אדם יוצר.
בהוצאת" :חכמת הלב" ,פראג.
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קוראים כותבים
שלום רב לך ,שרית,
אני מקבלת מזה זמן מצגות ,שוטטתי גם כן באתר ,והנה קיבלתי היום את כתב העת שלכם.
נפלא ,עשיר ,מגוון ומרתק.
אני משתפת בשיטוטי גם את בני הצעיר ,וכך ,באמצעות ה"מפעל" המקסים הזה ,המשלב את
ה"פעם" עם ה"עכשיו" בהחלט מתקיים חלומך.
שלך,
רותי לינדנברג
אוהבת "מלה כרוכה במלה" וקוראה נאמנה
זה התחיל כשנרשמתי לפורום המורים לספרות ,למרות שאינני מורה לספרות )למרות שאינני
תפוח הנופל רחוק מהספרות :אני מורה לתיאטרון ורכז מגמת התיאטרון בתיכון אזורי בגדרה(.
או אז "נתקלתי" בקישורית קטנה לאתר ספריית מצגות השירה המקסימות ,פרי יוזמתך ואהבתך.
התאהבתי ,ומאז שמורה אצלי מחיצה מיוחדת ,בה מצויות מיטב מצגותייך .והנה כעת נפגשתי
ביוזמה הברוכה הנוספת שלך ,הגיליון הראשון המקוון של "עיין ערך שירה" המקסים
והידידותי למשתמש .נהניתי מאוד מהקונספט של שיבוץ "הבלתי מאיים" מחד )ובו הפניות,
הרחבות ,הסברים ומושגים בסיסיים בספרות( עם שירה שאינה מתפשרת על איכותה ,שירה
טובה ,מאידך גם היקף החומר הוא בטוב טעם.
עמית מאוטנר
שלום שרית.
אשמח להצטרף לרשימת התפוצה שלכם ,גם בחוג השירה וגם בירחון החדש והרענן.
אני עוקב כבר זמן רב אחרי הפרסומים )המצגות( שאת מפיקה ונהנה מכל אחת מהן בנפרד
ולומד מכל מצגת משהו )לפעמים זה על שירה ולפעמים על עצמי( והגיע הזמן שנקבל אותן
ישירות דרך החוג ולא באמצעות מתווך.
קצת תרבות אף פעם לא הזיקה.
בתודה מראש
עמירם ישראלי

ברכות לרך הנולד .בקושי נולד ,והוא כבר ניצב על  2רגליים .צאת העיתון לאוויר העולם נוטע
תקוה בלבבות שוחרי השירה הלא רבים ,כי השירה לא עוד נחלתו של הקומץ" .עיין ערך שירה"
יהיה עוד תמרור בדרך להשבת עטרת השירה ליושנה .בין משאלותיי ,למצוא בגיליונות הבאים
מדור ביקורת ספרי שירה ,במה לשירת העולם בצד השירה העברית ,תגובות קוראים ,ודרבון
למוציאים לאור לשנות יחסם להוצאת ספרי שירה .עשייתך למען השירה לא תסולא בפז.
שאי ברכות מלוא הלב,
יעקב ברזילי
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שרית יקרה
תודה מקרב לב על הגיליון המגוון .תודה מיוחדת למשורר יוסי גמזו ,שכבר העתקתי אחדים
משיריו אל המחשב שלי .בכל פגישה עם שיר שלו אני נזכרת במשורר שהלך פעם עם בתו
הצוחקת בין כל הדברים שנולדו שנית .באילו צלילות ויושר כותב גמזו ב"זכרון פגישה בגשם"
על הבדידות ,אותו כתב ברייל של המתייראים לראות ,אותו צי לכוד שירטון ,ועל הגשם שנחנק
בגרון המרזבים ושותת ,שותת .נפלא.
שרה כץ

כמובן שלא הדפסתי בבת אחת ובשום אופן אי אפשר להסתפק באחה"צ של יום אחד .העיתון
מאד מרשים ומעניין! הספקתי לקרוא כמה שירים יפהפיים וכמה מסות ואני מצפה להמשך .כל
הכבוד לך ,על המצגות ועל העיתון.
לאה הולצמן
לשרית )ואפשר להעביר גם לדודי בן עמי( ,נהניתי כדבעי מהזכות שנתת לי לעיין )ובחינם?!(
ב'עיין ערך שירה' הראשון .כן ירבו .עבודת עריכה יפה וראויה ,כמו גם מספר דברים שכתבת,
שנהניתי לקרוא .את השיר של דודי בהשראת סלבדור דאלי ,קראתי ב'בסימן כתיבה' ועדיין לא
סיימתי לחשוב על כלל ההיבטים הקשורים אליו .אולי יהיה ראוי להקדיש לכך דיון בעיתונכם.
כגון :האם ניתן עדיין בתקופתנו ובארצנו )הציניות והפרעות בשבירת מוסכמות ומסגרות
ובהנמכת השפה ועוד ,וזאת נכון לגבי שתי הנ"ל ,ולהחריד ,(...לדבר ללבם של קוראים,
במשקל ,ו/או חריזה ו/או שימוש במבנים או תכני שירה 'עתיקים' .מה הגבולות הראויים ,בין
שאיבת השראה ממבנה 'רומאנסה' כגון הרומאנסות של לורקה ו/או גם מתמונות כאלה ואחרות
של דאלי בן אותה תקופה של המשורר הנדון ,שעדיין 'ישאירו' למשורר קול-עצמאי ומיוחד
משלו )העניין האחרון ,בהתחשב למשל בשימוש כזה או אחר באלמנטים של ביטוי ותוכן
שמשותפים לכמה רומאנסות מאת לורקה ,ולכאורה חלקם גם זכו לנגיעה קרובה ,בשיר של
דודי(.
כמובן שאיני מציעה לתרום מאמר בנדון ,כשאיני מבקרת מומחית וגם חסר לי ידע רב ,בקשר
לרומאנסות בשום תקופה רלוונטית להשראה ששאב דודי ,אך דומני שיש לכם בצוות היועצים
גורמים יצירתיים ובעלי ידע כאחד ,שיכולים לפרסם מסה מעניינת בנדון .לדעתי ,הנושא עדיין
אינו שחוק להכביר.
אז תודה ,וכל הכבוד על המלאכה.
יהודית קנטור
יקה ִהיא ָמוֶת.
ְשׁ ִת ָ
ִהיא חוֹ ֶזרֶת ָכּל יוֹם ִעם ַה ֶהלֶם ֶשׁ ָלּהּ
ָל ֶשׁ ֶבת ַעל ְכּ ֵת ִפיִ ,צפּוֹר ְל ָבנָה,
ַקּר ְבּ ֵעי ַניִם ְשׁחֹרוֹת
וּלנ ֵ
ְ
רוֹעד ָהאָדֹם
וּב ְשּׁ ִריר ָה ֵ
ַ
ֶשׁל ִפּי.
אן סקסטון

תרגום :עודד פלד
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אירועי ספרות


ערב ספרותי שכולו אפריקה  -בסיפור ,בשיר ובריקוד  -לאוהבי היבשת השחורה עם
תמר גולן ותמר רון מחברות הספר גורילות ודיפלומטיה .מפגשי אדם וטבע באנגולה,
בהשתתפות להקת בנגורה .הערב יתקיים ב 7.1.07-בשעה  .19.30תיאטרון "ענבל" רח'
יחיאלי  ,6נווה צדק תל אביב .03-5173711 .כניסה חופשית.



המקור בלועזית עם דוד ויינפלד – דוד ווינפלד תרגם משיריהם של זביגנייב הרברט,
צ'סלב מילוש ,ויסלאבה שימבורסקה 21.1.07 .בשעה  .10.00משכנות שאננים –
ירושלים02-6292212 .



אפגניסטן  -מסע בארץ העפיפונים  -עם צאת הספרים "רודף העפיפונים" מאת חאלד
חוסייני ו"מוכר הספרים מקאבול" מאת אוסנה סיירסטאד .בתוכנית :פוליטיקה וחברה -
רודף העפיפונים וחיי היום-יום בחברה האפגנית .16.1.07 .בית אריאלה ,שדרות שאול
המלך  ,25תל-אביב03-6910141/5 ,



סופרים מחפשים קוראים  -תחנות בספרות  -הסופרת רונית מטלון על אנטון צ'כוב.
בית אריאלה 23.1.07 ,בשעה  . 19.30שדרות שאול המלך  ,25תל-אביב,
03-6910141/5

בּוֹקע ַבּ ִשּׁיר
ָכּל ַה ֵ
ַמ ְב ִשׁיל ְבּ ִעתּוֹ,
ָשׁב
שׁוֹק ַע ו ָ
ֵ
ֵאשׁיתוֹ:
ַמ ָטּה ְל ֵחיק ר ִ
ילן ַה ַמּ ִשּׁיר
ְכּ ִא ָ
ָשׁיו.
אַד ַמת ָשׁר ָ
ֶאת ִפּ ְריוֹ ַעל ְ
דן פגיס
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שונות
 מי מכיר ,מי יודע?
האם מי מקוראינו יוכל לסייע באיתור מקורו של השיר הבא:

בלילה
בלילה שומעים נשימת כוכבים  /כפרחי הלוטוס הם שטים במרום  //אלי  /למה באת
אלי על כנפיים שחורות  /להזכיר את התהום?  //לחי התפוח של ילד קטן  /גלגל ֵעי ִני
שיודע לראות בחלום  //הגל הרוגש של הים  /לעולם לא ידום  //אלי  /למה באת על
כנפיים שחורות  /להזכיר את התהום?
 אני חוזרת על פנייתי אליכם שפורסמה בגיליון הראשון :ילדי מועדונית לוטם ,בקרית
ים ,ישמחו מאוד לתרומות של ספרי ילדים .המועדונית מופעלת על ידי מחלקת הרווחה
של עירית קרית ים ומשרד החינוך .מדובר בילדים מגיל הגן ועד כיתה ה' ,הבאים
ממשפחות שידן אינה משגת לרכוש ספרים .במועדונית מקבלים הילדים סיוע לימודי,
חברתי וארוחה חמה .נשמח מאוד לתרומות הספרים .הכתובת למשלוח :שרית שץ,
קיבוץ שריד .36589 .ותודה מקרב לב לאותם תורמים ששלחו את תרומותיהם.

ֲדיִן ִמ ְת ַק ָשּׁה ְל ַעכֵּל
ֲאנִי ע ַ
ֶשׁ ֵמּאֲחוֹרֵי ָכּל ַחלּוֹן מוּאָר
ִמ ְס ַתּ ֵתּר ִספּוּר ַחיִּים
לֹא ָפּחוֹת
ָעמֹק
ִמ ֶשּׁ ִלּי
רחל חלפי
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