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רבקה באסמאן בן־חיים

ַא ליד ֿפאר מַארינַא צוויעטיַײעווַא

זי זינגט ֿפון לידער און ֿפון טויט
און זוכט דָאס לעבן,

זי זינגט ֿפון לידער לַאנג ֿפַארשטויבט
ָאן קיינעמס בליק, ָאן קיינעמס ֿפרעגן.

זי זינגט ֿפון לידער ווי ֿפון ווַײן
ווָאס וועקן אויף פַארשטַארטע גלידער
און גלייבט ַאז ס'וועט ַא מָאל נָאך זַײן

ַא צַײט ֿפַאר אירע לידער.

שיר על מרינה צווטייבה

ִהיא ָׁשָרה ַעל ִׁשיִרים ְוַעל ַהָּמֶות,
ֲאָבל ָחְפָצה ַחִּיים,

ִהיא ָׁשָרה ִׁשיר ֶׁשָּבָאָבק ָׁשַכב ֵעת
ַרָּבה ְּבֵאין ַמָּבט, ְּבֵאין ׁשֹוְמִעים.

ִהיא ָׁשָרה ַעל ִׁשיִרים ְוַגם ַעל ַיִין,
ְּכֶׁשֲאָבִרים ְקפּוִאים ִמְתעֹוְרִרים,
ַמֲאִמיָנה ֶׁשּיֹום ֶאָחד ָיבֹוא ֲעַדִין

ְוַגם ְזַמָּנּה ָיבֹוא, ּוְזַמן ִׁשיִרים.

תרגם מיידיש בני מר

א. 
רבקה  מאת  צווטייבה'  מרינה  על  'שיר  הגיליון:  בפתח 
המשוררת  על  תרגום,  לצד  מקור  בן־חיים,  באסמאן 
במדור  הקודם,  בגליון  אור  ראו  שלה  שירים  שתרגומי 
מפתיע  עניין  עורר  ואשר  מרוסית,  תרגומים  של  הנרחב 

ומשמח. 

ב.
"ִאם ֶזה ֹלא ֵיֵלְך ִעם ַהִּסְפרּות", ָאְמָרה ָסְבָתא ַּבְּיִציָאה 

ִמְּגִלילֹות, "ְּתַנֶּסה ְלִהְסַּתֵּדר ַעל ּג'ֹוּב ַּבּמֹוָסד. ֹלא ַּתֲאִמין 
ֵאיְך ֶזה ִהְׁשַּתָּנה ִמִּבְפִנים!" )ִהְתַאַּפְקִּתי ְמֹאד ֶׁשֹּלא ְלַׁשּנֹות 

ְל'ִהְתַּבֵּגר' אֹו 'ִהְתַעֵּצב'("; ]עומר ולדמן, בגליון זה[. 

הנושא שעמד כחוט מחבר - גם אם רופף למדי - לגליון 
הזה, היה מעברים. רופף, גם כי המושג רחב מאוד, וגם כי 
הסתבר שהנושא עצמו מתנהג במין גמישות, פתיחות וגם 

חמקמקות.
ובכל זאת. המאמר הנרחב בגליון הוא סקירתה של שולמית 
שחר את מסעו של דנטה במדורי התופת, בניסיון לעמוד 

על תפיסת החטא והעונש בין ימי הביניים לימינו. 
קטע מרשימתו של המבקר והמסאי ישראל כהן, ששלושים 
מיהדות  הדת  המרת  לסוגיית  מוקדש  למותו,  מלאו  שנה 
שבמתרגמים  מהחשובים  זלקינסון,  אדוארד  של  לנצרות 

לעברית בתקופת ההשכלה. 
יליד  הסופר  של  ספר  מתוך   - מקרואטית  המתורגם  פרק 
תודעה  מצמרר  באופן  משקף   - פינצי  פרדרג  סראייבו 
של מי שעוברים ממעמד של אזרחות לפליטּות ונרדפּות. 

הדברים כידוע לא הולכים ומשתפרים. 
שיריו של עמיר עקיבא סגל בפתח הגליון נוגעים בנקודת 
החילוף שבין היות בן להיות אב. השיחה עם מעין וצביקה 
שטרנפלד נוגעת גם היא בעניין זה, מכיוון אחר. ישנם גם 
מעברים ממקום למקום, כתייר, כמי ששב ממסע )שיריהם 
רות נצר, משה דור, דוד אדלר( או כמחפש חסר מנוח, כמו 
למשל בסיפורו של אדם קומן, 'התפלגות'. כך גם שינויים 
במצב משפחתי או גופני - כפי שמתואר  בסיפוריהם של 
מעין לוי )'נוצה'( ושל יאיר ראופמן )פספורט'(; קצר המצע 

מלפרט, והרי הגיליון לפניכם.

עמית ישראלי גלעד, מיכאל בסר
נֹוִבי


