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חירות המעוף

 חלקו של הגליון מוקדש הפעם לתרגומים
 מרוסית. יואל נץ עורך השוואה מלומדת
נוסחי תרגום לשיר ״אחותי  ומרתקת בין 
שללא שיר  פסטרנק,  בוריס  של   החיים״ 
השם תחת  ליטווק  מירי  גם  תרגמה  מוקדם   תכנון 
בגליון מופיעים  בנוסף  אחותי״.  ״הוויה   המפתיע 
אנה משירי  תרגומים  קוגן(  ריטה  של   )בתרגומה 
אחמטובה,  - שלושתם  צווטייבה,  ומרינה   אחמטובה 
זרם של  מובהקים  נציגים   - ופסטרנק   צווטייבה 
במשקל המתאפיינת  שירה   - האקמאיסטית   השירה 
ויתר־ מערפול  בהימנעות  מדויקת,  ובחריזה  קצוב 
על דגש  ובשימת  ומאופק,  ישיר  בדיבור   סימבוליות, 
 המילה הבודדת. מאחר שסגנון זה ביטא את תחושותיו
 של המשורר כפרט, כאדם יחיד, היו משורריו נרדפים
 ומגונים בעיני המשטר הקומוניסטי וסבלו תחתיו סבל

כבד.
שירה נפלאה נכתבה בעת הדיכוי הקומוניסטי, אך 
אין ספק שהיתה נכתבת שירה )ופרוזה( נפלאה גם 

אילולא היה דיכוי.
המשורר  של  תרגומים  כאן  מובאים  בנוסף 
המשורר  של  ביילי,  אנדרי  הנועז  הסימבוליסט 
החי  המשורר  ושל  קופריאנוב  ויאצ׳סלב  הסאטירי 
מחשבה  מעורר  וסיפור  בייביקוב,  איליה  בישראל 
של הסופר הפוסט־מודרני  המסקרן ויקטור פלווין.  
עוד בגליון: דמות המורה בספרות העברית, והשירה 

הערבית בעידן שלאחר האביב הערבי.
של  הספרותית  המציאות  עם  נפגש  הזה  השילוב 
מלהיכלל  ספר  נפסל  שבה  האחרונים,  הימים 
 - מחשש  בספרות,  המורחבת  הלימודים  בתוכנית 

ממה חששו בעצם?...
אין טעם להרחיב כאן על מה שדשו בו ודיברו עליו 
רבות, ועם זאת, מדאיג מאוד שסוגיה מעין זו עולה 

בכלל על שולחן הדיונים.

קופריאנוב  ויאצ׳סלב  של  משירו  בבית  ונסיים 
המובא בגליון זה: ״אדם המציא כלוב לפני שהמציא 
כנפיים// בתוך הכלובים/ שרים בעלי כנפיים/ על 
מחוסרי  שרים  לכלובים/  מחוץ  המעוף/  חירות 

כנפיים/ על צדקת הכלובים....״

מופיעים  ושירה,  ביקורת  הקבועים,  המדורים  כל 
פורייה  אזרחית  לשנה  מקווים  ואנו  בגליון,  ויצירתית.         .כרגיל 

מיכאל בסר
עמית ישראלי גלעד

*

שייסד  בסר,  יעקב  של  למותו  שנים  עשר  ימלאו  הנוכחית  השנה  בסוף 
משורר   - בסר  יעקב  היום.  עד  עליו  שורה  רוחו  ואשר  77׳  ׳עתון  את 
את  תרגם  השאר  בין  ומרוסית.  מיידיש  מפולנית,  תרגם  פורה,  ומתרגם 
״גיבור זמננו״  מאת לרמונטוב, ״שירים בפרוזה״ מאת טורגנייב, שירים 
של איליה ארנבורג, את המחזה ״שידוכים״ מאת גוגול, ואת ״וידויו של 

      .חוליגן״ לייסנין, ששיר מתוכו מובא כאן.    

סרגיי ייסנין
מרוסית: יעקב בסר

*

ּגֹוָרלֹו ֶׁשל ָּכל ַחי ׁשֹוֶנה הּוא,
ִמִּגיל ַרְך ְּכָבר נֹוֵתן אֹותֹוָתיו.

ִאְלָמֵלא ְמׁשֹוֵרר ָהִייִתי,
ָאז ָהִייִתי נֹוֵכל ְוַגָּנב.

ַּדל ָּבָׂשר, ָנמּוְך ְוַדק־מֶֹתן,
ָּבְרחֹוב ַּבַעל־ֶאְגרֹוף ְוִגּבֹור,

ִמֵּדי יֹום, ִמֵּדי יֹום ֻמֵּכה־חֶֹטם
ָנַהְגִּתי ַהַּבְיָתה ַלֲחזֹר.

ָואַֹמר ְלִאִּמי ַהִּנְבֶהֶלת
ְּכֶׁשָּדם ְמַכֶּסה ִלי ַהֶּפה

״ׁשּום ָּדָבר, ַרק ִנְתַקְלִּתי ְּבֶאֶבן,
ֶזה ַהּכֹל, ַעד ָמָחר ִיְתַרֵּפא!״

ַּגם ַעְכָׁשו, ֵעת ָקָרה ְּכָבר ַהַּלָּבה,
ִהיא ַהְּסַבְך ַהּלֹוֵהט ֶׁשל ָעָבר,
ַהֵּטרּוף ְוָהעֹז ֶׁשָהָיה ָּבּה —

ַּבּפֹוֶאמֹות ֶׁשִּלי ֶנֱאַגר.

עֹוְרֵקי ַהִּמָּלה ַהּזֹוֶהֶבת
ִמיֵמי ַהַּיְלדּות — ַעד ְּבִלי־סֹוף

ִמָּכל ִׁשיר ְוׁשּוָרה ִמְׁשַּתֶּקֶפת
ִּפְראּותֹו ֶׁשל ֶיֶלד ְרחֹוב.

עֹוִדי ֵּגא ְוַאִּמיץ ְּכמֹו קֶֹדם,
ַחְדָׁשנּות ַמִּתיִזים ְצָעַדי...
ִאם ֵאי ַּפַעם ַּבֶּלֶסת ֻהֵּכיִתי

ַעְכָׁשו ָּכל ַהֶּנֶפׁש ַּבָּדם.

ָואַֹמר, ֹלא ְלֵאם ְמבֶֹהֶלת,
ִּכי מּול ְצחֹוק ֶהָהמֹון, ַּגס־ַהֶּפה:
״ׁשּום ָּדָבר, ַרק ִנְתַקְלִּתי ְּבֶאֶבן,

ֶזה ַהּכֹל, ַעד ָמָחר ִיְתַרֵּפא!״
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