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ויאצ׳סלב קופריאנוב
מרוסית: לנה )ילנה( בייביקוב

שיעור שירה

ָאָדם
ִהְמִציא ְּכלּוב

ִלְפֵני ֶׁשִהְמִציא ְּכָנַפִים

ְּבתֹוְך ַהְּכלּוִבים
ָׁשִרים ַּבֲעֵלי ְּכָנַפִים

ַעל ֵחרּות
ַהָּמעֹוף

ִמחּוץ ַלְּכלּוִבים
ָׁשִרים ְמֻחְּסֵרי ְּכָנַפִים

ַעל ִצְדַקת
ַהְּכלּוִבים

אנדרי ביילי 
מרוסית: ניקולא יוזגוף־אורבך

מחלון הרכבת

ַרֶּכֶבת ּבֹוָכה. 
ְלאֶֹרְך ֶמְרֲחֵבי ַהּמֹוֶלֶדת 
ִנְפֶרֶׂשת ֶרֶׁשת ַהֵּטֶלְגָרף

חֹוֶלֶפת ָׂשדֹות ְרוּוֵיי ַטל
ִעָּמּה ֲאִני 

חֹוֵלף ְלאֶֹרְך ַהָּׂשדֹות: ָלמּות.

חֹוֵלף ּכֹה ֵריָקִני ְוָערֹום
חֹוְלִפים ּפֹה ְוָׁשם

חֹוְלִפים ְּכָפר ַאַחר ְּכָפר
חֹוְלִפים ֶמְרָחק ַאַחר ֶמְרָחק:

ֵּבית ַמְרֵזַח, ֵּבית ְקָברֹות ְוֶיֶלד
ַהִּנְרָּדם ֵּבינֹות ָׁשַדִים.

ָׁשם ַלֲהקֹות ָּבִּתים ֲעלּוִבים,
ָׁשם ַלֲהקֹות ֲאָנִׁשים ֻאְמָלִלים.

ִאָּמא רּוְסָיה, ָלְך ִׁשיִרי
הֹו, ֵאם ִאֶּלֶמת ּוְקׁשּוָחה.

ּפֹה ַּתִּתיר ֶחֶרׁש ֶחֶרׁש
ִלְבּכֹות ַחֶּייָה — ַחִּיים ַחְסֵרי ֵעֶרְך. 

ַרֶּכֶבת ּבֹוָכה. 
ְלאֶֹרְך ֶמְרֲחֵבי ַהּמֹוֶלֶדת 
ִנְפֶרֶׂשת ֶרֶׁשת ַהֵּטֶלְגָרף

ִּבְצֹלַח ַיֲערֹות ְסָתו רֹוֲעִמים
ַעד ָׁשם — ַעד ֶמְרָחַבִיְך ַהְּקפּוִאים.

בוגאב  ניקולאביץ׳  בוריס  הסופר  של  העט  שם   - ביילי  אנדרי 
הרוסית,  בספרות  הסימבוליסטים  מחשובי   .)1934  -1880(
בשיריו  להשתמש  הרבה  ספרות.  ומבקר  תיאורטיקן  משורר, 
באזכורים מהפילוסופיה ומהמדעים המדויקים. היה חבר בתנועה 
האנתרופוסופית, שהיתה אסורה בברית המועצות, אך מת משבץ 

מוחי בטרם הספיקה המשטרה לעצור אותו.

מבוא  ניקולא יוזגוף־אורבך )צפת, 1984(. ספר שיריו האחרון: 
לדמוגרפיה ישראלית, ראה אור ב־2015.

 

שיעור אנטומיה

ִסְלחּו ִלי
ַּתְלִמיִדים

ֲאָבל ֵמַהֶּׁשֶלד ֶׁשִּלי 
ֹלא ֵיֵצא

מֹוֶדל טֹוב

ַּבְזַּמן ֶׁשָחִייִתי
ָּכל ָּכְך ָאַהְבִּתי ַחִּיים ְוחֶֹפׁש

ַעד ֶׁשָּׁשַבְרִּתי ֶאת ֵּבית ֶהָחֶזה
ְּכֵדי ְלהֹוִציא ֶאת ִלִּבי ְלָחְפִׁשי

ּוִמָּכל ֶצַלע ְוֶצַלע
ִנִּסיִתי

ִלְברֹא ִאָּׁשה

ֶאת ָהרֹאׁש ַּבְּזַמן ֶׁשָחִייִתי
ָׁשַבְרִּתי

ְּכֵדי ִלְמצֹא ְּתׁשּוָבה 
ִלְׁשֵאלֹות ַהַחִּיים

ָאז ָהְלָכה
ַהֻּגְלּגֶֹלת
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שיעור ציור

ֶיֶלד ֹלא ָיכֹול ְלַצֵּיר 
ָים 

ֶיֶלד ֹלא ָיכֹול ְלַצֵּיר 
 ֶאת ַּכּדּור ָהָאֶרץ

ַקֵּוי ָהאֶֹרְך ֶׁשּלֹו ֵאיָנם ִמְצַטְּלִבים
ַקֵּוי ָהרַֹחב ֶׁשּלֹו חֹוִצים ֶזה ֶאת ֶזה 

הּוא ְמַׁשְחֵרר 
ֶאל רּוחֹות ַהָּׁשַמִים 

ֶאת ַּכּדּור ָהָאֶרץ 
ֵמֶרֶׁשת ַהּקֹואֹוְרִדיָנטֹות 

ַהֶּמְרַחִּקים
ֹלא ִמְסַּתְּדִרים לֹו

ַהְּגבּולֹות
ֹלא יֹוְצִאים לֹו טֹוב
הּוא ַמֲאִמין ֶׁשָהִרים

ֲאמּוִרים ִלְהיֹות 
ֹלא ְּגבֹוִהים ִמִּתְקָוה 

ָים ָאמּור ִלְהיֹות 
ֹלא ָעמֹק ֵמֶעֶצב 

אֶֹׁשר
ָאמּור ִלְהיֹות ֹלא ָרחֹוק ִמַּכּדּור ָהָאֶרץ 

ַּכּדּור ָהָאֶרץ 
ָאמּור ִלְהיֹות

ֹלא  ָּגדֹול 
ִמִּלּבֹו ֶׁשל ֶיֶלד

קרבה 

ֵּכיַצד ִלְמצֹא ֶאת ַהֶּמְרָחק ֵּביֵנינּו 
ִלְמדֹד ִּבְצָעִדים

ִּבְדמּויֹות ִמְתַהְלכֹות ֵּביֵנינּו 
ִּבְנָפׁשֹות רֹוְטטֹות 

ּתֹוְך ַּכָּמה ְזַמן ַמִּגיַע ִמְכָּתב
ִמֶּמִּני ֵאַלִיְך 

ְּבעֹוֶדּנּו עֹוְמִדים
נֹוְׁשִמים ָקרֹוב

ַּכָּמה ֶׁשֹּלא ִּתָּמֵׁשְך ִקְרַבת ַהֶּקֶׁשר
ֶנַצח

— הּוא ְּפֵרָדה
ִמַּדת ָּכל ָהֲאָהבֹות

 
ֲאִני ְמַחֶּכה ְלִמָּלה ִמֵּמְך
ְוֹלא יֹוֵדַע ֵמֵאיֶזה ָקֶצה

ַהִאם ַלֲעמֹד ָקרֹוב יֹוֵתר ַלֵּלב
אֹו ָלֵתת ַלֵּלב יֹוֵתר ֶמְרָחב

ְלגֹוֵנן ָעַלִיְך ִמְּפֵני ָהרּוַח
אֹו ִלְמסֹר ָלרּוַח

ְוֶאת ְנִׁשיָבָתּה
ל ִעם ְנִׁשיָבֵתְך ְלַבְלֵבּ

ְוֵכיַצד ַלֲעמֹד מּול ְּפֵני ַהֶּׁשֶמׁש — 
ְוֵכיַצד ְלַהֲחִזיק ִּבְצָלֵלינּו

אֹוָתם ַהַּלִיל 
ְיַאֵחד ַיְחָּדו

ִעם ִמי ֶׁשֹּלא ִנְהֶיה

מדבר

ִמְדָּבר
ַׁשְגִרירּות ְמֻנָּדה ֶׁשל ֶׁשֶמׁש
ֵּבית־אֹוָצר ֶׁשל ִמיָראִז׳ים

ִהְתַמְּמׁשּות ַהֲחלֹום ָהַעִּתיק ֶׁשל ָהִרים —
ְלִהְתַנְדֵנד ְּכמֹו ָים

ַּבַּלְיָלה ָּכל ּכֹוָכב ִנְרֶאה ָלַעִין
ּבֹוֵחר לֹו ַּגְרִּגיר חֹול

ַמֲעִביר אֹותֹו ִמֶּקֶרן ְלֶקֶרן ְואֹוֵמר —
ֶזה ֶׁשִּלי —

ַהּכֹוָכִבים ַהִּבְלִּתי ִנְרִאים ַמְרִעיִׁשים ַּבְּגָבִהים ַהִּבְלִּתי ִנְרִאים,
ִמְתַחְּנִנים ַלּכֹוָכִבים ֶׁשִּנְרִאים ָלַעִין —

זּוזּו,
ֵאיֶנּנּו רֹוִאים ָּדָבר

ַּגם ָאנּו רֹוִצים ָלַגַעת ְּבַגְרִּגיר ִמֶּׁשָּלנּו

ַּבּיֹום ָּכל ַּגְרִּגיֵרי ַהחֹול ְמֻחָּבִקים
ַעל ְיֵדי אֹוָתּה ֶׁשֶמׁש

ֶׁשַרק ִעם ַהִּמְדָּבר ַמְרִּגיָׁשה ְּבגַֹבּה ָהֵעיַנִים
ֹלא ִעם ַהָּים

ַהָּׁשקּוַע ִמַּדי ְּבַעְצמֹו

ְלֵאֶּלה ִעם ָחְכַמת ַחִּיים ַהִּמְדָּבר
ֵאינֹו ַרק ָמקֹום ְלִהְרהּוִרים
ֶאָּלא ֶמְרָחב ְלַמְחָׁשבֹות ַעל

ַעד ַּכָּמה ִמְׁשַּתֵּלם
ַהְּמֻתְכָנן 

ויאצ׳סלב קופריאנוב )נולד ב־1939( - משורר וסופר רוסי.
יליד נובוסיבירסק. ב־1960-1958 למד בלנינגרד במכללה ימית־צבאית 
הצוערים  חיי  על  סאטירית  פואמה  כתב  צוער  בעודו  נשק;  להנדסת 
במכללה. על כך נענש והוכרח במהלך לימודיו להראות את כל כתביו 
מוסקבה  של  הבלשנית  באוניברסיטה  למד  בהמשך  האחראי.  לקצין 
אותה סיים ב־1967. פרסם מעל שלושים ספרי שירה ברוסיה ובארצות 

אחרות. רבים משיריו תורגמו לאנגלית ולשפות אירופיות שונות. 

לנה בייביקוב - ילידת לנינגרד )סנט פטרסבורג( חוקרת תרגום, מתרגמת 
מיפנית ומעברית לרוסית ומרוסית לעברית. למדה באוניברסיטה העברית 

בירושלים ובאוניברסיטת קיוטו ביפן, שם סיימה תואר דוקטור. 

ויאצ׳סלב קופריאנוב, איור: רוני סומק


