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        ניםניםניםניםייייתוכן העניתוכן העניתוכן העניתוכן העני
  

  11     יהודה ויזן-מבוא 

  

        ::::שירים קצריםשירים קצריםשירים קצריםשירים קצרים

  

  39    )דוד אבידן: תרגם (מיסטר ניקסון

  41)    אהרן שבתאי: תרגם (שעה פסיכולוגית: וילאנל

  43    )יותם בנשלום: תרגם והעיר( יומגעיו ומשא ,יוחי: ' אחלק - ירלביו סלוין מו

  45    ) דורון קורן: והעירתרגם (העיון באסתטיקה

  46    ) דורון קורן:תרגם (דשבחי איזול

  49    )חיים פסח: תרגם( פורטרט של אשה

Au Jardin )51    )שמעון שלוש: תרגם                                              

   52    )אמיר אור: תרגם( שיר מעלות

   53    )יותם מיכאל בן משה: תרגם( במחול דמות

  55    )שמואל שתל: תרגם(תפילת לילה 

   57    )יוסף שרון: תרגם(הסדר החברתי 

  58    )יוסף שרון: תרגם(בהט 

  58)     אריאל קריל: תרגם(חנות התה 

  59    )עוזי בהר: תרגם(אגם אי ה

   60    )אריה סתיו: תרגם (רטיוסמחווה לסקסטוס פרופ: מתוך

  61    )לאה גולדברג: תרגמה (דוריה

Francesca) 62    )שמעון שלוש: תרגם  

  62    )חיים פסח: תרגם(שה משוררים ולש

  63    )חיים פסח: תרגם (החנות נערת

  63    )חיים פסח: תרגם (סאריד
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  63    )אמיר אור: תרגם( אסאגת

  64)    אמיר אור: תרגם(אשה צעירה 

  64)    אמיר אור: תרגם והעיר (לסביה ההיא

  64)    אמיר אור: תרגם( חולפת

  65    )אמיר אור: תרגם( "הכומתה כבר שנה אר, איונה"

Imerro )65    )אמיר אור: תרגם    

  66    )אמיר אור:  והעירתרגם( יבהאב

Coitus )67    )אמיר אור:  והעירתרגם    

  67)   יעל גלוברמן: תרגמה( והימים אינם מלאים דיים

   68    )עודד פלד: תרגם (העץ

  68    )אריה זקס: תרגם( המפגש

   69    )ישראל אפרת: תרגם( בתחנת המטרו

  69    )מיר אורא:  והעירתרגם( אפריל

  69    )דבנקשמעון זנ: תרגם (ה'צ-ליו

  70    )שמעון זנדבנק: תרגם (אלבה

  70    )שמעון זנדבנק: תרגם (לאדונה המלכותי, כתובת על מניפה

  70    )'זלי גורביץ: תרגם(נערה 

   71    )חיים פסח: תרגם(שיח האברש 

  71    )חיים פסח: תרגם (כמה קוסמיתוח ,כמה קדומהוח

  71    ) דורון קורן:תרגם (לכלבא קורח

  72    ) דורון קורן:תרגם (יקטאובי

Ite) 72    )דורון קורן: תרגם  

  72    )יצחק לאור: תרגם (הסכם

 73    )יצחק לאור: תרגם (עוד הוראות

  74    )יצחק לאור: תרגם (ייפוי כוח

Causa) 75    )יצחק לאור: תרגם  
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  75    )עודד פלד: תרגם (הקוד

  76    )עודד פלד: תרגם (הרהור

  76    )אביב עקרוני: תרגם( ברכות

  

        ::::הקאנטוסהקאנטוסהקאנטוסהקאנטוס

  

  79    )אמיר אור: תרגם והעיר( 1נטו אק

  83    )אורדן ד: תרגם והעיר( 2קאנטו 

   90    )צבי טלוסטי: תרגם (7קאנטו 

  95    )אורדן ד: תרגם( 13קאנטו 

   98    )יהודה ויזן: תרגם( 19 קאנטו :מתוך

  100    )דוד אבידן: תרגם (38קאנטו 

  107    )משה רון: רגםת (45נטו אק

  109    )אריאל קריל: תרגם (48קאנטו : מתוך

  111    )אהרן שבתאי: תרגם והעיר (49קאנטו 

  114    )אהרן שבתאי: תרגם והעיר (74 קאנטו :מתוך

  118    )יהודה ויזן: תרגם( 74 קאנטו :מתוך

  119    )נתן זך: תרגם (81 קאנטו :מתוך

        

Make It New    ----םםםם תרגומי תרגומי תרגומי תרגומי תרגומי תרגומי תרגומי תרגומי::::        

  

  123    )אהרן שבתאי: תרגם( פרידה –  אומקיטסואוריהקו 

  123    )אהרן שבתאי: תרגם( אנגפרידה על הנהר קי – ריהקו

  124    )אהרן שבתאי: תרגם( ערה מפריד – ריהקו

  124    )אהרן שבתאי: תרגם( פרידה ליד שוקו – ריהקו

  125    )בנקשמעון זנד: תרגם והעיר(  איגרת–הנהר -אשת סוחר – ריהקו
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  127    )דורון קורן: תרגם( אימ-אם-של טו" הענן הדומם" – מינג- טאו יואן

      129    )אריאל קריל: תרגם( האסלה היפה –מיי שנג 

  130    )יהודה ויזן: תרגם (י'סוטובה קומאצ – אמי קיוטסוגו'קאנ

  133    )יהודה ויזן: תרגם (לנערת פורמיאנוס – גאיוס ואלריוס קאטולוס

 134    )יהודה ויזן: תרגם (7סונטה מספר  – גווידו קוולקנטי

  135    )צור ארליך: תרגם(רומא  – ואשן דו בלה'ז

  136    )צור ארליך: תרגם( Die Heimkehr:  מתוך– היינריך היינה

  137    )רונן סוניס :תרגם (Cabaret Vert – ארתור רמבו

  

        ::::מסות ומניפסטיםמסות ומניפסטיםמסות ומניפסטיםמסות ומניפסטים

  

  141    )יהודה ויזן: גםתר(יסטי 'המניפסט האימג

  141    )יהודה ויזן: תרגם (כמה לאווים של אימג׳יסט: מתוך

  143    )ערן הדס: תרגם (מערבולת

  146    )טובה רוזן: תרגמה (כיצד התחלתי: מתוך

  147    )יצחק לאור: תרגם (ההטפה המתמדת אל ההמון

  148    )יהודה ויזן: תרגם(ב של הקריאה -א: שני פרקים מתוך

  

        ::::ראיונותראיונותראיונותראיונות

        

  167    )טינו מושקוביץ: תרגם" ( ריוויוספרי"ראיון ה

  186    )יהודה ויזן: תרגם(אלן גינסברג משוחח עם עזרא פאונד 

  

   ::::שלושה מכתביםשלושה מכתביםשלושה מכתביםשלושה מכתבים

  

  193    )יהודה ויזן: תרגם(ס אליוט .לאימי לואל ולת, ויס'ימס ג'לג
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  197    )יהודה ויזן: תרגם (ם ברדיו הפשיסטים ברדיו הפשיסטים ברדיו הפשיסטים ברדיו הפשיסטימן השידורימן השידורימן השידורימן השידורי

  

        ::::קוטי אמרים ומאמריםקוטי אמרים ומאמריםקוטי אמרים ומאמריםקוטי אמרים ומאמריםלילילילי

  

  203    שירת אמריקה הצעירה: מתוך –הלל בבלי 

  205    ארץ המכבדת בוגדיה והמענה תמימיה:  מתוך– אברהם רגלסון

  206    דיוקנה של שלהבת:  מתוך– אורי צבי גרינברג

  207    מכתב לאגודת הסופרים –מקסים גילן 

  209    בשעת נעילה:  מתוך– עזרא זוסמן

  210    זמן וריתמוס אצל ברגסון ובשירה המודרנית: מתוך –נתן זך 

  212    קברות למשוררים-בית:  מתוך– דן עומר

  213    גם למשורר גדול אין מוחלים סיאוב –משה דור 

  217    יזם' אימג– ישראל אפרת

  221    שלטון הבינוניות ופריבילגיית השלילה –דוד אבידן 

  227    ת מצנובר לסחוט חבצלו– יורם ברונובסקי

  232    ובורות עיתונאים...  מותו של פאונד– גבריאל מוקד

  233     הים שלנו–הצד שלנו :  מתוך– הרולד שימל

  234    "הכנענית"יונתן רטוש והאידיאולוגיה והשירה ,  עזרא פאונד– חיים פסח

  251    יום הרפאים:  מתוך הרומן– דוד שחר

  258    ?ל מתי הופכת שירה למש– מנחם בן

  261    יסטים והטיפול הישיר במציאות' האימג– שמעון זנדבנק

  269     תמונת עזרא פאונד הזקן– כוכב- ישראל בר

  270    אורי צבי גרינברג ועזרא פאונד: כסף ואמת, מלכות ומכולת –משה רון 

  284    'מרודים וסונטות' מתוך ראיון לרגל צאת ספרו – מאיר ויזלטיר

  285    הלוגופיא, פאנופיאה, מילופיאה –גיורא לשם 

  286     עזרא פאונד– חגי ליניק
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        מבואמבואמבואמבוא
        
        

של קטעים , ראשון מסוגו בעברית, הוא כינוס מבחר כתבים  מבחר כתבים  מבחר כתבים  מבחר כתבים ––––עזרא פאונד עזרא פאונד עזרא פאונד עזרא פאונד 
החל ; נרחבים מיצירתו רבת הפנים של אחד מענקי המודרניזם בספרות

במנשריו ובכתביו , עבור בתרגומיו', נטוסהקא'בשיריו הקצרים ובקטעים מן 
. מכתביו ושידוריו ברדיו הפשיסטי של איטליה, וכלה בראיונותיו, העיוניים

רשימות ומאמרים , התייחסויות, לכל אלו נוסף נספח מקיף של דברי ביקורת
 העוסקים – שנכתבו במהלך תשעה עשורים בידי אנשי ספרות עבריים –

  .  ובמשנתו, ררבפאונד המשו, בפאונד האיש
  

המאגד יחדיו חלק ניכר מתרגומי פאונד שראו עד כה אור , הכנתו של ספר זה
הייתה כרוכה בנבירה ממושכת בארכיוני , בעברית לצד שלל תרגומים חדשים

, באשר חיפשת. עת ובמדורי ספרות ישנים-כתבי, בספרי שירה, ספרותנו
פזורים בכוכים , יםבמשך עשרות שנים נערמו תרגומי פאונד במחשכ. מצאת

אולם (עד כמה שרק עלה בידה , שהשתדלה, ובסמטאות של הספרות העברית
  מובהקפאשיסט"להדחיק לשולי תודעתה את מי שראתה כ, )בלא הואיל

המשורר הזר המשפיע ביותר , כפי הנראה, ואת מי שהינו, "אנטישמי מושבעו
  .20-על השירה העברית שנכתבה במחצית השנייה של המאה ה

  
  
  

        מגעיו ומשאיומגעיו ומשאיומגעיו ומשאיומגעיו ומשאיו, , , , חייוחייוחייוחייו    ––––עזרא פאונד עזרא פאונד עזרא פאונד עזרא פאונד 
        

, ספור מאמרים- אין,  נכתבו ספרים רבים של עזרא פאונדעל חייו ואישיותו
פאונדיסטים . שלל ביוגרפיות וגם אינציקלופדיה אחת, מחקרים אקדמיים

, ולא פעם מדוקדקות מדי, נלהבים מכל קצוות תבל ניפקו רשימות מדוקדקות
בעודם מתחקים אחר מסלול חייו , בן אחר אבןתיעדו כל שעל ופסע והפכו א

ועד שתופיע בעברית הביוגרפיה של , מפאת קוצר היריעה. של המאסטרו
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נסתפק אפוא לפי שעה בשרטוט קווי המתאר של המאורעות , פאונד
          1.התחנות והמחנות שליוו את חייו, מערכות היחסים, המשמעותיים

  
 (Ezra Weston לומיס פאונדסטוןו ועזרא, או בשמו המלא, עזרא פאונד

(Loomis Pound ,הכורים הקטנה היילי- בעיירת30.10.1885- נולד ב ,
יורקית שברירית -עלמה ניו, יחיד לאיזבל והומרן ב. הברית- ארצות, שבאיידהו

מתכות ַּבִמְטָּבָעה הלאומית - ורשם זוטר שטיפס בסולם הדרגות ונעשה לבוחן
תו בילה פאונד בפאתי ואת מרבית ילד. הסניף פילדלפי, של ארצות הברית

שם למדו . לטנהאם'ובנעוריו הצטרף לאקדמיה הצבאית של צ, פילדלפיה
. להילחם ולציית ,כיצד לירות, סגנון מלחמת האזרחיםלבושי מדים ב, הנערים

עזב ולא היה אהוד על חבריו לכיתה ,  ומרדןביקורתי, יהירנער שהיה , פאונד
 החל פאונד את 1901-ב. בתיכון המקומיהשלים ו  את לימודי.לאחר שנתיים

שם הכיר את ויליאם , לימודיו האוניברסיטאיים באוניברסיטת פנסילבניה
בו , יורק-ניו, בקלינטון'  וכעבור שנתיים עבר להמילטון קולג,קרלוס ויליאמס

יּבוטסון אוזף דארלינג 'השלים את לימודיו בפילוסופיה והתיידד עם ג
)Ibbotson( ,וספרן בעברו, אנגלוסקסית ועברית, לספרות אנגלית' פפרו .

השניים בילו יחדיו לילות ארוכים בלימודי אנגלוסקסית ובשיחות על שירה 
'  קולג)Wabash( הוצעה לפאונד משרת הוראה בוואבאש 1907- ב. ותרגום

פאונד קיבל את המשרה ושימש במשך שנה תמימה כמרצה . שבאינדיאנה
ויש , יש אומרים משום שאירח אישה במשרדו,  פוטררומאניות בטרם- לשפות

 
  : הקורא המעוניין להעמיק מוזמן לעיין בספרים הבאים 1

This Difficult Individual, Ezra Pound, Mullins, Eustace (1961). The Life of Ezra Pound, 

Stock, Noel (1970) The Pound Era, Kenner, Hugh (1971) Ezra Pound: The Solitary 

Volcano, Tytell, John (1987). A Serious Character: The Life of Ezra Pound, Carpenter, 

Humphrey. (1988). Ezra Pound: The Tragic Years 1925–1972, Wilhelm, James J. (1994). 

The Ezra Pound Encyclopedia, Tryphonopoulos, Demetres & Adams, Stephen (2005). 

Ezra Pound: Poet. A Portrait of the Man and His Work, Moody, A. David (2007). Ezra 

Pound in London and Paris, 1908–1925, Wilhelm, James J. (2008).  
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כך או . לעיתים תכופות מדיאומרים משום שהחל להיעדר מתפילות הבוקר 
עזב , כשבאמתחתו שמונים דולר בלבד וביטחון עצמי מופרז, 1908-ב, כך

שם הדפיס בהוצאה עצמית את . פאונד את ארצות הברית והפליג לוונציה
גדול "למי שכינה  שעותק ממנו שלח גם – A Lume Spentoספרו הראשון 

 על ידי  שהתקבל–המשורר האירי ויליאם בטלר ייטס , "המשוררים החיים
מספר חודשים לאחר . באדישות, ובעיקר לדעת פאונד, מה-במידת, הביקורת

שם נעשה לידידם , עזב פאונד את וונציה והגיע ללונדון, 1908בשלהי , מכן
קס פורד ושל המשורר ול הסופר והעורך פורד מדש, מושא הערצתו, של ייטס

במהלך השנים הקרובות שימש פאונד כמזכירו האישי . פרנק סטיוארט פלינט
. הייתי קורא עבורו בקול ומתנצח אתו("שמאור עיניו הלך ודעך , של ייטס

. וזה היה משעשע,  הוא ניסה ללמוד סייף45בגיל . האירים אוהבים סתירות
וזה , ) סיפר פאונד בראיון." שהוא אידיוט גרוע אף ממנילעיתים נוצר הרושם

, פתח בפניו דלתות והציגו בפני חוגי הספרות ובפני דורותי שייקספיר, מצידו
. הסופרת אוליביה שייקספיר, ביתה של זוגתו לשעבר, גברת פאונד לעתיד

 הייתה שנה של 1909. שושביןמשמש כייטס כש, 1914-השניים נישאו ב
עת ובעיתונות פרסם פאונד שלושה -  ולצד מאמרים בכתבי,יהתנופה ועשי

 The וכן את ספר המסות Exultation - וPersonae את אוספי השירה – ספרים

Spirit of Romance , 1908-1909המסכם את עיקרי ההרצאות שנשא במהלך 
באותה התקופה .  שזכו כולם לשבחי הביקורת–נט סטריט פוליטכניק 'בריג

משורר , לתומאס ארנסט יום, בתיווכו של פלינט, נד לראשונההתוודע פאו
שעמד , מתרגמם של סורל וברגסון ותלמידו של האחרון, ואסתטיקן חריף

 , בין היתר,ומנתה" מועדון המשוררים"בראש קבוצת כותבים שכונתה 
וזף 'ג, טנקרד פרנסיס, פלוראנס פאר, דמויות עלומות שם כגון אדוארד סטורר

' מגדל אייפל'ושנתכנסה על בסיס חודשי במסעדת , לינט עצמוקמפבל ואת פ
שהביא עימו את , פלינט". יבשה וקשה, פואטיקה חדשה"שבסוהו כדי לדון ב

מעיד כי האורח ניסה , "מועדון המשוררים"פאונד לפגישות אחדות של 
בעזרתם של , את התיאוריות שלנו מעת לעת) או לסתור(להמחיש "בעיקר 

לא ניתן להפריז בגודל השפעתו , על כל פנים." הטרובדוריםציטוטים משירת 
 "כמבשרה של גישה מחשבתית חדשה"אליוט כ. ס. שאותו הגדיר ת– של יום

אמרגן "ויש מבקרים שאף הגדילו לעשות בכנותם את פאונד ,  על פאונד–
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 נוספו שתי דמויות חדשות למעגל 1911- ב." לספקולציות של יום ותו לא
, H.D-המוכרת בעיקר כ, הילדה דוליטל  המשוררת:נדהידידים של פאו

 שהעלו על נס את הפואטיקה של ,ארד אלדינגטון'המשורר ריצ, ובעלה לעתיד
 י פאונד את הכינוהיו למשוררים הראשונים להם הדביק ו,סאפפו

  ". יסטים'אימג"
  

יזם 'אימג'סיכם נתן זך בקצרה במאמרו , את האירועים שהתרחשו לאחר מכן
  2:'יזםווורטיצ

  
לראשונה ברבים באוקטובר Les Imagiste -הוזכרו ה, בשמם הצרפתי הראשוני  

. 1909-של יום מ" אסכולה הנשכחת"שם נאמר כי הם נצר ל,  של פאונדRipostes- ב1912

, )"יום. א.שירי ת"כל תחת הכותרת (בספרו של פאונד נדפסו מחדש חמישה משירי יום 

שהם מזכירים פגישות "אך גם משום , "אחוות ֵרעיםבשם ", כפי שכתב פאונד, ששועתקו

. 'ים'אסכולת האימאז'המכונה , עם יום ועם אחרים בני האסכולה שלו" וערבים מסוימים

כחודש ". Les Imagists-הוא מובטח ל "...קבע פאונד באופן מתעתע, "ובאשר לעתיד"

ים שתוארו הגיב פאונד להזמנתה של הארייט מונרו בכך ששלח לה שיר, קודם לכן

, תחילה: שעתיד היה לראות אור לראשונה', פואטרי'העת שלה - יסטיים עבור כתב'כאימאג

, .ד.רד אלדינגטון ושלושה מאת ה'ואחריו שלושה שירים מאת ריצ, Middle-Agedשירו 

שבאופן , יל רומאן'ככל הנראה בהשראתו של ז( לצד שמם 'Imagiste'אותם אילץ לחתום 

בגיליון ינואר הכולל את הפרסום הראשון של ). Unanimisteותה העת דומה הוסיף לשמו בא

בגיליון . יסטי הקורא במפגיע לדיוק'הצביע פאונד על קיומו של מצע אימג, .ד.שירי ה

המוצג כריאיון של פלינט , יסטי הראשון'ג ראה אור המניפסט האימ1913ל מרץ ש' פואטרי'

', כמה לאווים של אימג׳יסט'הוא לווה ב. ואך הכתוב בעיקר בידי פאונד עצמ, עם פאונד

ואלדינגטון נמשכו אל ֶמָּכה של המודרניזם ובילו , .ד.ה, פאונד. שם-מסמך שכבר הפך ידוע

זוכים להצצה ראשונה במה שתואר בידי הכל , את מרביתו של חודש מאי בפאריס

- בבית, ריםהחליטו שלושת המשוררים הצעי, בשובם ללונדון ". [...]התעוררות מחודשת"כ

 
 של Modernism: A Guide to European Literature  עבור האנתולוגיה1976- מאמר שכתב זך ב2

סדרת דחק  ',2010', עמדה'(ובו הוא מסכם את עיקרי הדוקטורט שלו , היוקרתית' פנגווין'הוצאת 

  )יהודה ויזן: מאנגלית', לספרות טובה
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' אסכולות'מאשר לכמה ... זכות לא פחותה לשם קבוצתי"כי יש להם , תה בקנסינגטון

  ".צרפתיות

  

[...]  

  

התרחבה במהרה הברית המשולשת , הנפשות של פאונד-כתוצאה מעשיית  

. של הארייט מונרו היה לבמה האמריקאית הראשונה' פואטרי'. וחיפשה במות הולמות

ע פאונד את הארייט שואו ויוור למסור את המוסף הספרותי של  שכנ1913בחציה השני של 

לידיים , העיתון הפמיניסטי חסר הייחוד קמעה שברשותה', האישה החופשית החדשה'

עם , נעשה המוסף למעוז הבריטי של האסכולה', אגואיסט'תחת שמו החדש . יסטיות'אימג

 יהולאחר. ד. את מקומו ההעד שירש, 1917עמדה בה החזיק עד , אלדינגטון כעורך משנה

, זמנית באנגליה ובארצות הברית-חשיבות לא פחותה מזאת נודעה להופעתה בו. אליוט. ס.ת

. בעריכת פאונד, Des Imagists  –יסטית הראשונה'של האנתולוגיה האימג, 1914בשנת 

 –ששהה באותה העת בטריאסטה , ויס'ימס ג' ג–אחד לפחות ,  עשר המשתתפים-מבין אחד

מאוחר ( פורד מדוקס הופר –משתתף נוסף . יסטים'דע למעשה דבר על עקרונות אימגלא י

על אף שרעיונותיו , יסט של ממש' אינו יכול להיחשב אימג–)  פורדיותר פורד מדוקס

היו , פרט לשלושת המייסדים המקוריים, ַהיתר. האימפרסיוניסטים השפיעו רבות על פאונד

, ויליאם קרלוס וילאמס ואיימי לואל, ון קורנוס'ג, רדאלן אפוו, סקיפוויט קאנל, פלינט

מעט . מידה מודרניסטי-שתרומתם נראית עתה מתונה ביותר ובלתי הרפתקנית לפי כל קנה

את פאונד , בייחוד עם איימי לואל, הסכמה פנימית-הניעה אי, לאחר הופעת האנתולוגיה

אולם הוא . ל"חר הנתק הנ כל ביקורותיו עליה הופיעו לא3.לניתוק קשריו עם האסכולה

 תנועת האמנות של ווינדהם –יסטית תחת דגל הוורטיציזם 'המשיך לקדם את תורתו האימג

  .  שפאונד סייע בארגונה ואף העניק לה את שמה, לואיס

  
-Fenollosa ,1853(נולוסה סקו פ'ארנסט פרנצ מסרה אלמנתו של 1913-ב

 את כתביו , ומזרחן נלהבמרצה לפילוסופיה, אמריקאי-  מחנך קטלוני,)1908
שהוציאם , ידיו של פאונדל היפני' נו' ותיאטרון האודות השירה הסיניתעל 

לאור במהלך השנים בסיועו של הסינולוג הבריטי הנודע ארתור וואלי 

 
   .'יסטים'ֵאייִמיג'ם כינה פאונד המאוכזב את הקבוצה בש,  לאחר השתלטותה של איימי לואל3



 16 

)Waley.(4נולוסה נודעה השפעה מכרעת על עבודתו של פאונד לכתביו של פ ,
המכונים גם ', קאנטוס'ב על רבים משיריו המוקדמים ועל קטעים אחדים

, אף על פי שפאונד לא היה בקיא לגמרי בשפת המקור". הקאנטוס הסיניים"
" תרגומיו"נולוסה את ספר פרסם בעקבות פ, עולם לא הפריע לודבר שמ

וכן , מבחר מן השירה הסינית הקלאסית, )Cathay) 1915הידוע ורב ההשפעה 
נולוסה לא נעדרת גם פהשפעתו של ). 1916(יפניים " נו"מבחר מחזות 

 :כי) ABC of Reading) 1934שטען בספרו , מכתביו העיוניים של פאונד
הקביעה הנחרצת הראשונה באשר לאפשרות יישומה של שיטה מדעית "

חיבור על הסימניה הסינית '-נולוסה ב מצויה אצל ארנסט פ,בביקורת ספרות
בהרבה את זמנו מכדי הקדים , ככל הנראה, נולוסהחיבורו של פ[...] ' הכתובה

הוא ניסה . הוא לא הצהיר על שיטתו כעל שיטה. שיוכלו לתופסו בקלות
. להסביר את האידיאוגרפיה הסינית כאמצעי של מסירה ורישום של מחשבה

לשורשו של ההבדל בין הקביל במחשבה הסינית , הוא הגיע לשורש העניין
  ".תאירופאייכר של המחשבה ושל השפה הוהלא קביל או המטעה בחלק נ

  
משורר צעיר שזה עתה השלים את , אליוט. ס.בשנה שלאחר מכן ביקש ת

לארגן , קונרד אייקיןהסופר והמשורר האמריקאי , מידידו, הרווארדלימודיו ב
שיר "אליוט הופיע לפגישה חמוש בשירו החדש . לו פגישה עם פאונד

 5,ילאישבורך בחוש עריכתי ע, ופאונד" יי אלפרד פרופרוק'האהבה של ג
שאף פרסמה ', פואטרי'עורכת כתב העת ,  הארייט מונרוהזדרז וכתב לידידתו

זהו השיר הטוב ביותר שקיבלתי או שראיתי : "את השיר בסופו של דבר

 
אם יחשוב הקורא בזהירות ובאמת על מה , עבות המוחלטת של המחשבה הפילוסופית הרשמיתהנת" 4

הכשירות -ובה בעת ההוכחה המשכנעת לאפסיות ולאי, והעלבון העוקצני ביותר, שאני מנסה לומר לו

 ןופרסומיה, האוניברסיטאות שלהן בכללן, אנגליה, הכללית של חיי הרוח המאורגנים באמריקה

ידי הנרטיב של הקשיים בהם נתקלתי בניסיוני להדפיס את מאמרו -ניתנת לסימון על, לםהנלמדים בכל

  )ABC of Reading) 1934-כתב פאונד ב" .של פנולוסה
גם את , לצד אליוט, וסייע בהתקבלותן במהלך השנים ניתן למנות, עיצב, בין הדמויות שפאונד זיהה 5

, קאמינגס. אי. אי, הילדה דוליטל, רוברט פרוסט, מינגוויארנסט ה, ויס'ימס ג'ג, ויליאם קרלוס ויליאמס

 .ארלס אולסון ועוד רבים אחרים'צ, לואיס זוקופסקי
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הייתה זו ראשיתה של ידידות מופלאה שעתידה ". שנכתב בידי אמריקאי
תו של יציר, הייתה להוליד את היצירה השירית הגדולה ביותר במאה העשרים

  .אותה ערך פאונד ביד אמן) 1922(' ארץ השממה, 'אליוט. ס.ת
  

והדיה של , מששככו במעט הדיהם של מפגשי ופולמוסי העשור הקודם
ובהם גם , רבים מידידיו של פאונד, בין היתר,  שקטלה–המלחמה הגדולה 

 1920- ב.  חל מפנה בשירתו של פאונד– 6א יום.גודייר ברסקה ותהנרי הפסל 
בגוף , ובו, "ַמָּגָעיו ּוַמָּׂשָאיו, ָחָייו – יּו ֶסְלִוין מֹוֶּבְרִלי"ור שירו הארוך ראה א
תיאר פאונד את מאמציו , של מוברלי") פרסונה"ה(באמצעות הדמות , שלישי

  :וכישלונותיו הפואטיים עד כה
  
  

  ,חֹוֵרק ְּבָאְזֵני ּדֹורֹוָתיו ,ָׁשש ָׁשִנים
  ֲאָמנּותּבְ ם ִנָּסה ְלָהִפיַח רּוַח ַחִּיי

  "ַעל ַהִּנְׂשָגב" ִלׁשֹמר ;ַהִׁשיָרה ַהֵּמָתה
 –  ְּכָבר ָטעּות .ַּבּמּוָבן ַהָּיָׁשן

 
 ֱהיֹות ֶׁשָהָיה ְילּוד ,ַא, א ַמָּמׁש ,טֹוב

 ;ָאז ִּגיָׁשה ְמיֶֻּׁשֶנת ,ֶאֶרץ ִּפְרִאית ְלֶמֱחָצה
 ;ָהָיה ָנחּוׁש ִלְסֹחט ֲחָבֶצֶלת ִמּתֹו ַהָּבלּוט

  
עזבו פאונד ורעייתו את , לאחר תריסר שנים באנגליה, להי אותה שנהבש

אולם סבלנותו של פאונד לאורח החיים הצרפתי ולסצנה , לונדון ויצאו לפריז

 
  : 16פאונד מבכה זאת בקאנטו  6

"And because that son of a bitch,\ Franz Josef of Austria... \ They put Aldington on Hill 

70, in a trench dug through corpses\ With a lot of kids of sixteen,\ Howling and crying for 

their mamas [...] And Henri Gaudier went to it,\ and they killed him,\ And killed a good 

deal of sculpture" 

  



 18 

 העתיק פעם נוספת את מקום 1924-וב,  לא הייתה מרובה7,המקומית התוססת
אולם לא , שם נולדה ביתו הראשונה, איטליה, מושבו והתיישב בראפאלו

 אותה 'אולגה ראדג בשם נגנית כינור אמריקאית, מאשתו כי אם מפילגשו
עד לאחרון , לצד אישתו,  ושליוותה אותו1920- הכיר בקונצרט בו השתתפה ב

   8.הפעם מרעייתו, עומאר, שנה לאחר מכן נולד בנו הראשון. ימיו
  

 על אף שהחל, 1925-מפרסם פאונד לראשונה ב" מֹוֶּבְרִלי"לאחר פרסומו של 
קטעים מיצירתו השאפתנית ומעוררת המחלוקת , 1915- לעבוד עליהם כבר ב

. The Cantos)(' הקאנטוס '–מאבני הדרך של ספרות המאה העשרים , ביותר
שזור ציטוטים ומאורעות ,  חלקים ומאות עמודים120שיר ארוך בן 

, לשוני- רב, ) וויזואליותמוסיקאליות, ספרותיות(מרובה צורות , היסטוריים
  . 1915-1964שנכתב בין השנים , פרקים ארסי ולפרקים סתוםל
  

במהלך שהותו באיטליה המשיך פאונד לעבוד במלוא המרץ בעודו מפרסם 
ואת ספרי המסות ) 1928(בין היתר את תרגומו לקונפוציוס , כותר אחר כותר
 How to Read) 1931( ,ABC of Reading) 1934( ,Make Itרבי ההשפעה 

New) 1935 .(  
  

 היה זה אז –כל אותה עת גבר עיניינו של פאונד בפוליטיקה ובכלכלה 
 והיה לאובססיה של – 9שצמחה ונשתרשה בו חיבתו לפאשיזם האיטלקי

 ABC of Economics: ובהם, הוא פרסם מספר פמפלטים בנושא. ממש
)1933(, Jefferson and/or Mussolini) 1935(, ?What Is Money For )1939 (

 
גרטרוד , פאבלו פיקאסו, טריסטן צרה, מרסל דושאן, ארנסט המינגווי: שכללה בין היתר דמויות כגון 7

 . ואחריםרלד' סקוט פיצג,טייןש
' חיינו בשלישיה'"' ראה כתבתו של משה דור על אולגה ראדג, לפרטים נוספים על משולש אהבים זה 8

 30.10.1985' מעריב, '"90- אומרת בת ה-
הוא האמין . ובפאשיזם תרופה לו, פאונד ראה בקפיטליזם אחראי עיקרי למלחמת העולם הראשונה 9

יהודי "וצר בידי כלכלנים ובנקאים ושהמלחמות והמשברים מקורם בנשך ובשחוסר הצדק בעולם נ

  ". הגדול
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בין פאונד , שנבחרה לנגן עבור מוסוליני',  הכירה אולגה ראדג1933- ב 10.ועוד
אולם זה ,  את רעיונותיושתם ניסה פאונד להציג בפני המנהיגבפגי. ה'והדוצ

" מבדרים"על היותם ' הקאנטוס'ביטל אותם במחי יד ורק שיבח את 
)"divertente"(.11הפליג פאונד , כשרוחות מלחמה מנשבות ברקע, 1939- ב

הוא נפגש עם מספר . ב במאמץ נואש למנוע את כניסתה למלחמה"הלאר
אולם מאמציו העלו , סנאטורים והשיב לשאלות העיתונאים באשר למוסוליני

  .  חרס והוא שב לאיטליה כלעומת שבא
 פתח מיידנקובשעה ש, יאר-  כחודש לאחר מאורעות באבי– 1941באוקטובר 
 בסיס יומי ברדיו הפאשיסטי  החל פאונד בשידורי תעמולה על–את שעריו 

שיבחו את , שבגינם נשפט פאונד עם סיום המלחמה, שידורים אלו. של רומא
ניאצו כנגד היהודים ו, ב וסטלין"גינו את ארה, פועלם של מוסוליני והיטלר

, ]בהלוואה- הון [Leihkapital- ה אויבכם הוא": בכלכלת העולם" שליטתם"ו
אויבכם הוא , אויבכם אינה גרמניה" ,נדקרא פאו" ,המלווה הנודד הבינלאומי

מאשר , בדלקת כליות, דיזנטריה, מוטב לכם ללקות בטיפוס. כסף בהלוואה
כיצד אתם , להידבק בעיוורון הזה שמונע מכם להבין כיצד מחלישים אתכם

נתתם ליהודי [...]  Leihkapital-היהודי הגדול קשור בעבותות ב. נחרבים
ואתם עצמכם הפכתם יהודים , ימפריה שלכםלהיכנס והיהודי השחית את הא

היהודי הגדול השחית  [...]אינכם מייצגים דבר זולת ריבית [...] יותר מהיהודי 
 מעת 12.קרא פאונד המשולהב מעל גלי האתר" ,כל אומה שהזדחל אל קירבה

, לעת גם שילב בשידוריו דיונים מעמיקים בשירת הטרובדורים ובהגות הסינית
פאונד שידר עד לשלהי . פילולוגיה וציור, יחות על מוסיקהוש, הקראות שירה

 
אנו . הייתה נכונה" ציין באוזניו כי תפישתו הכלכלית ,1968-עם פאונד בבראיון שערך ,  אלן גינסברג10

      ".                             המלחמה הראית לנו מי גורף רווחים מן. וייטנאםעדים לכך היום ב
אבי , גלאסאד. ה .ור סי'מייגכתב פאונד לידידו ההוגה והכלכלן ,  נרגש מן המפגש עם מוסוליני11

מעולם לא : " שלהגותו נודעה השפעה רבה על תפישותיו הכלכליות של פאונד,"האשראי החברתי"

, כמו כן תיעד פאונד את המפגש". כך כמו הבוס-פגשתי איש שתופש את הרעיונות שלי מהר כל

מאוחר יותר נודע כי פאונד אף שכנע את אשתו לתרום את כספי ירושתה לפועלו של . 41קאנטו ב

  .   מוסוליני
   )Ezra Pound speaking )1978תשדירי הרדיו של פאונד כונסו בספר  12
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בעת פינויה של ראפאלו בידי , כאשר הוא ואשתו פונו מדירתם, המלחמה
מאוחר יותר שב פאונד . 'ועברו להתגורר בביתה של אולגה ראדג, הגרמנים

קבוצת פרטיזנים , ימים ספורים לאחר רצח מוסוליני, 3.5.1945-לביתו וב
 13.עצרה והסגירה אותו לידי בעלות הברית, אותו לבדו בביתוחמושה מצאה 
שם שהה , הועבר פאונד למחנה בעלות הברית שבפיזה, שבור ומדוכדך

מתוכם שלושה שבועות כלוא בכלוב הגורילות שבגן , בבידוד מספר חודשים
החל לעבוד על המקטע , לקול צחוקם של סוהריו, בכלוב זה. החיות המקומי

 The( "הקאנטוס הפיזאנים"', קאנטוס'אולי המוצלח ביותר בו, הידוע ביותר

Pisan Cantos ,1948.(14הוטס פאונד , 15.11.1945- ב,  כעבור חצי שנה
ובעקבות קו ההגנה ,  אולם בדרך נס15.ב והועמד למשפט בעוון בגידה"לארה

ניצל המשורר מן הכיסא החשמלי והוכרז בלתי כשיר , שאימץ עורך דינו
והוא אושפז בבית החולים הפסיכיאטרי " הומתק"ונשו ע. לעמוד למשפט

  .בוושינגטון הבירהש" סנט אליזבט"
שם המשיך לעבוד על יצירת , במוסד הפסיכיאטרי שהה פאונד תריסר שנים

היה עד לקריאות חוזרות ונשנות להעניק לו את פרס נובל ', הקאנטוס, 'חייו
תריסר שנים בהן . וחומעת לעת אף זכה לביקורי ידידים ואנשי ר, לספרות

, 1958-ב .דעת ספק חד כתער- ספק טרוף, התהלך סהרורי בגני בית החולים
ושזכה לתמיכתם של , לאחר קמפיין מוצלח שהנהיג המשורר רוברט פרוסט

 שוחרר פאונד 16,כמו גם להתנגדותם של רבים אחרים, אנשי רוח בולטים

 
וזה הסגיר עצמו מרצונו לידי , לפי גרסאות אחדות שחררו הפרטיזנים את פאונד לאחר מספר ימים 13

  .בעלות הברית
זכייה שעוררה סערה רבתי . 1948לשירה לשנת ) Bollingen(שזיכו את מחברם בפרס בולינגן  14

 .וגם בעיתונות העברית דאז, בעולם
, הוא הגיב לפסק הדין במכתב ארוך,  שלא בנוכחותו ונמצא אשם1943- פאונד נשפט כבר ב, למעשה 15

 ).Biddle(ידל ב פרנסיס ב"בוטה ומזלזל ששלח מאיטליה לתובע הכללי של ארה
להלן אחת . גם על העיתונות הישראלית, מן הסתם, התרעומת על דבר שחרורו של פאונד לא פסחה 16

ואילו הפושע צריך להיכנס , ממילא תיכנס שירתו לפנתיאון הנצח, אם משורר גדול הוא": התגובות

', דבר, 'ברהם שאנןא, "שחרורו של עזרא פאונד: "מתוך." (למקום שלתוכו נכנסו שאר הפושעים מסוגו

30.5.1958(  
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 בראיון שערך 17. ושב לאיטליה ולחיק נשותיוימבית החולים הפסיכיאטר
  :סיכם פאונד את חייו במילים קורעות לב, 1968-עימו אלן גינסברג ב

  
 העיסוק המתמיד בדברים –כל הטוב שעשיתי נשחת בשל כוונות רעות "

הטעות החמורה ביותר שלי הייתה [...] רלבאנטיים -טיפשיים ובלתי
הרבה ... בשירתי אין כל היגיון[...] אותה דעה קדומה וקרתנית , האנטישמיות

  ".יבריש'ג
  
שם , נפטר פאונד בשנתו בבית החולים של ונציה, תשוש וחולה, 1.11.1972-ב

יד - הוא נקבר בסן מיקלה על. 87והוא בן , ביום הולדתו, אושפז יום קודם לכן
  .דיאגילב סרגיי וסטרווינסקי איגור

  
  
  

         על חלקיו השונים של הספר על חלקיו השונים של הספר על חלקיו השונים של הספר על חלקיו השונים של הספר––––    שמששמששמששמש----סלעים גזוליסלעים גזוליסלעים גזוליסלעים גזולי
        
        
        ....אאאא
        

של פאונד ומספק לקורא " קצרים"הספר מוקדש לשיריו החלקו הראשון של 
מייצג , למעלה מכל. העברי הזדמנות להתוודע ליצירתו השירית המוקדמת

אחר , חיפוש חובק עולם, מקבץ זה את חיפושו המתמיד של פאונד הצעיר
בתחנת 'יסטיים במפגיע כמו 'החל בשירים אימג. תכנים ונוסחים, צורות

 )"ָׁשחֹור, ָעִלים ַעל ָעָנף ַלח/  :ְרצּוִפים ָהֵאֶּלה ַּבָּסַמְרֶאה ַהּפַ ("' המטרו
חוכמה '(עבור בהשפעות המזרח הרחוק , שאיכותם השירית מוטלת בספק

- יוונו'וכלה בשירים שניתן לכנותם , )'ה'צ-ליו'- ו' חוכמה קוסמית, קדומה

 
" עכשיו אני חופשי. "בהצדעה הפאשיסטית, עם רדתו מן המטוס, את שובו לאיטליה חגג פאונד 17

  ."ואמריקה כולה היא מוסד לחולי נפש, תי מבית החולים עוד הייתי באמריקהרכששוחר", אמר
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מובהק יהודי -ואף בשירים בעלי גוון עברי) 'ארידס'ו' לסביה ההיא'(' רומיים
  :'דמות במחול'-ו' שיר מעלות'כמו 

  
 ,ַהְּמחֹוֵללֹות ֵּבין ְּכמֹוֵת ֵאין

ַרְגַלִים- ְקִּליַלת ְּכמֹוֵת.  
 

  ,ָּבֹאָהִלים ְמָצאִתי א
ַהָּׁשבּור ַּבֹחֶׁש.  

  ַהְּבֵאר ְלַיד ְמָצאִתי א
  .ַהּׁשֹוֲאבֹות ֵּבין

  )'דמות במחול': מתוך       (                   

        
המצטיינים בישירות לשונית , לצד אלו יפגוש הקורא גם בשירים אחדים

מניפסטים קטנים 'אלו הם מעין ". ביטניקי"ובמקצב שנהוג כיום לכנותו 
 ואף על פי ,)ואחרים' עוד הוראות', 'ברכות '',ייפוי כוח'שירים כמו (' בשירה

  : ות ספרותאין בכך כדי להמעיט בכוחם ובאפקטיביות שלהם גם כיציר, כן
  

  ,ָנּהְּבִשְממוֹ  ּוְרָּגנּות ַהּגֹוַוַעתּבְלכּו לַ 
  ,ַּבַּפְרָוִרים ָנִׁשיםְלכּו לַ 

  ,ִמְתַחְּתִנים ַעד ְּבִחיָלהכּו לַ לְ 
  רּתָ ל ֵאֶּלה ֶׁשִּכְׁשלֹוָנם ִנסְ כּו אֶ לְ 
  ,ים ָהֻאְמָלִליםגִ ּוְ ַּד זְ ּמִ ל הַ כּו אֶ לְ 
  ,ַהְּקנּוָיה כּו ֶאל ָהִאָּׁשהלְ 
  .ל ָהִאָּׁשה ָהעֹוֶבֶרת ִּביֻרָּׁשהכּו אֶ לְ 

  )'ייפוי כוח':מתוך           (               

  
' מחווה לסקסטוס פרופרטיוס'היא , שחלק ממנה צורף לחלק זה, יצירה נוספת

, הנחשב לאחת מפסגות יצירתו של פאונד, עם פרסומו עורר השיר). 1919(
ר בתרגום משובש שעה שמלומדים אחדים סברו כי מדוב, מהומה לא קטנה
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 אולם פאונד לא 18.הם במתרגםתר לפרופרטיוס ומהרו לנעוץ את שיניביו
מחווה לסקסטוס 'ו,  פרופרטיוסעםעםעםעם אלא כתב , פרופרטיוסאתאתאתאתתרגם 

פעולה שהייתה (אלא שימוש מחודש , אינו בשום אופן תרגום' פרופרטיוס
ר  של יוצ– באופן שונה ולשם תכלית אחרת –) חביבה ביותר על פאונד

  .כדי לבקר את האימפריה הבריטית השוקעת, במקרה הזה; מודרני בכלי עתיק
  

מרביתם . 1908-1920את השירים הכלולים בחטיבה זו כתב פאונד בין השנים 
שהוא מעין , )Personae) 1926כונסו מאוחר יותר בספרו עטור השבחים 

  .מעבדה פואטית שמבחנותיה המבעבעות צימחו דורות של משוררים
  
  
        ....בבבב
  

, The Cantos)('הקאנטוס'בחלקו השני של הספר מובאים מספר קטעים מתוך 
  ומעוררת המחלוקת ביותר של פאונדיצירתו השאפתנית, כאמור, שהינה

- של ספרות המאה ה, היותר מורכבות והיותר מאתגרות, ואחת מאבני המסד
  :פניו וכשליו, על כל סגולותיו, היא המודרניזם-יצירה זו היא. 20
  
  ְטָרֶגְדָיה ָהַעְנִקית ֶׁשל ַהֲחלֹום ַּבְּכֵתָפִיםהַ 

  ַהְּכפּופֹות ֶׁשל ָהִאָּכר
  ,ָמֶנס ֻּבְרַסק ּוֻפְחַלץ! ָמֶנס

 
את סוג ) Hale(האל . ג. וומדגים המלומד, של פאונד לפרופרטיוס" תרגומו" על 1919-בביקורת מ 18

  :שאפיין את פאונד" טעויות"ה

 "Mr. Pound is incredibly ignorant of Latin. He has of course a perfect right to be, but not 

if he translates from it [...] Propertius makes Calliope bid him to refrain from writing epic 

poetry, and to sing only of love. Mr. Pound mistakes the verb canes, "thou shalt sing," for 

the noun canes (in the nominative plural masculine) and translates by "dogs." Looking 

around then for something to tack this to, he fixes upon nocturnae (genitive singular 

feminine) and gives us "night dogs"! I allow myself an exclamation point".                                                                                                                                       
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   a Milanoַּכ ֶּבן ְוָלה ְקָלָרה 
  ְּבִעְקֵבֶהם ְּבִמיָלנוֹ   

  ֶׁשַהתֹוָלִעים ְצִריכֹות ֶלֱאֹכל ֶאת ַהׁשֹור ַהֵמת
  ַּפֲעַמִיםַא ָצלּוב , ִדיָגֵנס, ִדיָגֵנס

  ? ֵאיֹפה ַּבִהְסטֹוְרָיה ִתְמָצא ֶאת ֶזה    
  , א ְיָבָבה, ֶהֶלם: ֲאָבל ִאְמרּו ֹזאת ְלאֹוּפֹוסּום

  ְּבֶהֶלם א ִּביָבָבה    
  ִלְבנֹות ֶאת ִעירֹו ֶׁשל ֵדיֹוַקס ֶׁשְגזּוְזְטרֹוֶתיָה ְּבֶצַבע

  . ַהּכֹוָכִבים                
  , ּוְבִלי ּבּוז, תֵקטוֹ ׁשְ , ָהֵעיַנִים ַהְנִעימֹות

    ַלַּתֲהִלי ֶגֶׁשם ַגם ַׁשָי.  
ַמה ׁשָסִטיָת ִמֶמנֹו ֵאינֹו ַהֶדֶר  

  )74 קאנטו :מתוך     (                     

  
, לשונות וצורות, מאורעות, רוויי ציטוטים,  שירים120-נחלק ל" הקאנטוס"

, "יזאניםהפ", "הסיניים"הקאנטוס (והוא מחולק למספר חטיבות פנימיות 
ושעה שישנם חוקרים , לעיתים תמאטיות ולעיתים פחות, )ועוד" ון אדאמס'ג"

הקומדיה 'ולאחדות כוללת נוסח , הטוענים לקשר הדוק בין חלקי השיר
אחרים שוללים זאת מכל וכל ורואים בקאנטוס אסופה , של היצירה' האלוהית

שונות של שירים ומחזורים נפרדים המהווים תיעוד להתלהטויותיו ה
החל במיתולוגיה , והמשונות של המשורר ולעניינו המשתנה בתחומים שונים

וכלה בכלכלה , עבור בתרבות המזרח, ובהיסטוריה האירופאית והאמריקאית
  . ובתעמולה

  
 מציב אהרן שבתאי את השאלה הגדולה 49בהערת הסיום לתרגומו את קאנטו 

  :ומיד משיב, "?מדוע הקאנטוס"
  

 –אך מצא את עצמו כאדם שמגרף הר מסולע , ב אודיסיאהפאונד חשב לכתו"  

 ,הוא הטרוגני) כל חומר( הגילוי המדהים שלו הוא שהחומר ;האצבעות נפצעו, הכלי נשבר

) קרקע, תהום(קשור במירווח ) עצם הלשון(כל יסוד סמלי . כשם שגם האני בלתי אחיד
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עובר בלי , ונד כמשורר נרדףוהדבר אינו בלי זיקה לדמותו של פא). סירוס(ובהעדר שלמות 

הסכיזואידיות שלו . ונכלא בכלוב הברזל) עם כיבושה בידי בנות הברית(נעליים את איטליה 

בתור שכזה המסר שלו . 'תופת' למה שפעם היו מכנים –היא פתח לסכיזואידיות של העולם 

  " .כך חזק וחשוב- כל

  

', קאנטוס'רים שבבהתייחסו לסבך המשמעויות והמס, אליוט מצדו. ס.ואילו ת
  :הצהיר באחת מרשימותיו כי

  
אני . ואני לא חושב שאיכפת לי, מעולם לא הטרידה אותי' קאנטוס'המשמעות ב"   

מספיק לי שהוא חושב ; יודע שלפאונד יש תכנית ומעין פילוסופיה שעומדת מאחורי זה

אני מודה ... אבל אני לא מתעניין בה, אני שמח שהפילוסופיה שם; שהוא יודע מה הוא עושה

 אבל אני תמיד מתעניין באופן שבו –שלעיתים רחוקות בלבד אני מתעניין במה שהוא אומר 

      ."הוא אומר זאת
  

די בהם כדי , חרף מספרם המועט יחסית, שכונסו בספר זה" הקאנטוס"קטעי 
 שהיא –להעניק לקורא העברי מבט מעמיק אל יצירתו המרכזית של פאונד 

 שהיוותה אבן יסוד לאפוסים המודרניים –"  היסטוריהשיר כולל"כלשונו 
 של A,  של ויליאם קרלוס וילאמסPatersonדוגמת , שהופיעו מאוחר יותר

של  Omeros-ארלס אולסון ו'של צ The Maximus Poems, לואיס זוקופסקי
  .דרק וולקוט

  
        
        ....גגגג
        

, אכן. בחלקו השלישי של הספר כונסו תרגומים אחדים של תרגומי פאונד
שהרי מתבקשת , יש משהו יוצא דופן בתרגומם של תרגומים, במבט ראשון

באופן , התשובה לכך היא? מדוע אפוא לא לתרגם את המקור, השאלה
שירים , כלומר. הם המקור-הם) רוב- פי- על(שתרגומיו של פאונד , פרדוכסאלי

עידן גדול של ספרות הוא כמעט תמיד גם "שסבר כי , פאונד. לכל דבר ועניין
נתפש בעיני רבים כאחד מגדולי המתרגמים שידעה , "ידן גדול של תרגוםע
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הוא עצמו גרס שהמתרגם אינו . הספרות וכאחד המחדשים הגדולים בתחום
כמו גם על (כי על המתרגם , וכן, אינו אלא אימון, אלא אמן ואילו התרגום

לכתוב , היינו). Make it new" (לעשות זאת חדש"מוטלת החובה ) המשורר
 יש מי שמתארים את מלאכת התרגום כמעשה שטני בו נדרש המתרגם 19.שיר

אולם משוואה פיוטית זאת אינה תקפה , "לשבור את החבית ולשמור על יינה"
ורץ לפתוח יקב , מרחרח את היין, שהיה מביט בחבית, במקרה של פאונד

שאת מרביתן לא ידע או , עשרה שפות שונות- פאונד תרגם משתיים20.משלו
, סקסית- אנגלו, לטינית, סנסקריט, יוונית עתיקה, יפנית, סינית:  אך בקושיידע

חירות . צרפתית ועוד, גרמנית, איטלקית, פרובנסאלית, מצרית קדומה
, שפאונד הרשה לעצמו לא פעם, שלא לומר הפסיחה על המקור, המתרגם

היוותה במרוצת הדורות השראה למתרגמים דגולים רבים שפסעו בעקבותיו 
   21.שירה, באמצעות התרגום, בווכת

  
ולא אחת היו , התרגום של פאונד" שיטת"אולם לא הכל קיבלו בחיוב את 

תרגומיו למושא התקפותיהם של מומחים ומלומדים שהחמיצו פנים נוכח 
אחת התגובות המפורסמות לתרגומיו של פאונד . של המתרגם" חוסר הדיוק"

  :     רוברט גרייבסהסופר והמשורר , היא זו של המלומד האנגלי

 
, אני מאמין. לאינספור פרשנויותהפכה לשם דבר וזכתה , "עשה זאת חדש: "הסיסמא שפאונד טבע 19

על . לכתוב שיר, "בפשטות"והיא , היה פאונד מסתפק בהגדרה שהצעתי, כי ביודעו את גודל המשימה

  .  כל המשתמע מכך
 האיליאדהפופ תרגם את "שבעוד , בהקדמה למבחר תרגומי פאונד, המבקר הנודע יו קנר מסביר 20

משהו שכבר ' לתוך'עזרא פאונד מעולם לא תרגם .. .אפמן להפטמטר יאמבי 'וצ, צמדים הירואייםל

  ." קיים באנגלית
את תרגומו של אריה זקס , )Imitations) 1961ראה למשל את ספר התרגומים של רוברט לואל  21

 ואת )1979 (מאת מאיר ויזלטיר'  לקט תרגומים-פגימות 'את , )1976(ון ברימן 'של ג' שירי חלום'ל

 ראה עבודת ,י"לקריאה נוספת על פאונד המתרגם והשפעתו על התרגום בא. אבידןדוד תרגומי ודיגומי 

מגמות חדשות בתרגומי השירה העבריים מאנגלית : !Make it new": הדוקטור של רונן סוניס

 . 2013, האוניברסיטה העברית. עמינדב דיקמן: מנחה, "וניםומרוסית בשנות השבעים והשמ
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אך תירגם , עוד פחות יוונית, פאונד ידע מעט לאטינית אך תירגם את פרופרטיוס"    

שאלתי פעם את ארתור וואלי .  אך תירגם את יורד הים–סאקסית -מעט אנגלו, את אלקיוס

ואינני טוען למומחיות בפרובנסאלית אך . כמה סינית ידע פאונד והוא הניע את ראשו נואשות

כאשר בני בן . קרובה לה עד מאד, שבה מדברים ילדי רוב הזמן ואותה אני מבין, ורקיתמאי

השלוש עשרה התבקש להשוות טקסט פרובאנסאלי עם תרגומו של פאונד הוא צחק וצחק 

        ."וצהל

  

  : גישה מעט שונהחורחה לואיס בורחסמציג הסופר הארגנטינאי , מנגד
  

י המתנהל בחשש תחת עינו הבוחנת של התרגום נעשה יותר ויותר לעמל פילולוג"  

דבר , ומתרגמים יצרו מחדש את המקור כראות עיניהם, בימי הביניים לא היו מילונים. המילון

. לא עמד לנגד עיניהם זולת התשוקה להוכיח כי שפת אמם אינה שווה פחות מהשפה האחרת

לא אומר כי  [...] תרגום מילולי עלול היה להיתפש כמגושם או מרושל, 14- או ה13-במאה ה

הוא ערך ניסוי מעניין שלא הובן [...] עזרא פאונד החיה את מושג התרגום של ימי הביניים 

המלומדים מאשימים את פאונד בטעויות רשלניות ומדגימים את [...] כהלכה בידי רבים 

הם מסרבים לתפוש שתרגומיו משקפים ; לטינית או פרובנסאלית, סקסית-בורותו באנגלו

   ."נתפשות-  בלתיצורות

  
  
        ....דדדד
        

חלקו הרביעי של הספר מוקדש לאחדים ממנשריו ומכתביו העיוניים של 
נמנים כיום עם מה שמכונה , לצד חלקים נכבדים משירתו, הללו. פאונד

כמה לאווים '', יסטי'המניפסט האימג'כתבים כמו ; "20-הקאנון של המאה ה"
ועוד רבים '  הקריאהב של-א'ספר ההדרכה , 'המערבולת, ''של אימג׳יסט

היו אחראים באופן ישיר לעיצובה של השירה המודרנית בשפה , אחרים
סגנונו המסאי של ,  ורגישותו הגדולה הבחנותיולצד חדות. האנגלית ובכלל

בדיבור " מתאפיין בישירות ו– שתואם לא פעם גם את מזגו השירי –פאונד 
שירה 'שטען בהרצאתו , יום. א. ונאמן למצוות ידידו ומורו ת,"בגובה העיניים

כשם שהיית מדבר על , לדבר על שירה באופן פשוט" כי יש ,'מודרנית
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אליוט בהקדמתו למבחר . ס. את חשיבותם של כתבים אלו ממחיש ת".חזירים
 (1954Literary Essays of Ezra - מכתביו העיוניים של פאונד שערך ב

Pound:(  
  

ספרות של פאונד היא הביקורת אני מקווה שכרך זה ידגים כי ביקורת ה"  

 שאיננו יכולים להרשות לעצמנו –זוהי סוגה חשובה ביותר . העכשווית הטובה מסוגה

שרבים מן הדברים ) 1: אזי הוא ידגים, אם מבחר זה ישיג את מטרתו[...] להסתדר בלעדיה 

עט מ. תקפים ומועילים בכל עת, ובייחוד על כתיבת שירה, שאמר פאונד על אמנות הכתיבה

 במיוחד לצרכיה םשרבים מהדברים שכתב פאונד היו רלוונטיי) 2. מאוד מבקרים עשו זאת

כי אם אזורים , לא רק יוצרים בודדים, שהוא כפה על תשומת לבנו) 3; של התקופה בה נכתבו

מר פאונד אחראי [...] שלמים בשירה ששום ביקורת עתידית לא תוכל להתעלם מהם 

  ".מכל אדם אחרלמהפכת המאה העשרים יותר 

        
   

        ....הההה
        

אף פעם לא היה מרוצה ,  וכאשר התראיין–עזרא פאונד לא הרבה להתראיין 
 22,בכרך זה מופעים שניים מן הראיונות הידועים ביותר שערך. מהתוצאה

 Paris- של ה28'  עבור גיליון מס1962-האחד שנערך בידי דונלד הול ב
Review ,של 55'  עבור גיליון מס1968-והשני שנערך בידי אלן גינסברג ב 

Evergreen Review . חשוב לציין ששני הראיונות נערכו בעשור האחרון
אבל משהו בו , עדיין מלא כריזמה, עדיין מלא כנות, פאונד עדיין חריף. לחייו
מתגלה , שגלה כל חייו, הוא. התלאות שעבר נתנו בו את אותותיהן. שבור

, כמי שאשפז את עצמו, לות פנימיתבראיונות אלו כמי שגזר על עצמו ג
המבקש להצליף בעצמו עד , מלא חרטה, כנזיר קתולי; בכור המצרף, מרצונו

  . וזו אינה אובדת–אבדן הכרה 
  

 
למרבה .  בוונציה1967- בפייר פאולו פאזוליני הראיון שערך עימו הוא, ידוע לא פחות, נוסף, ראיון 22

 .לא עלה בידנו לכלול אותו בקובץ זה, הצער
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        ....וווו
  

לאין ספור .  ולכולם–ולעיתים נדמה שכל היום , כל יום, פאונד כתב מכתבים
, ניםכלכל, גנרלים, חברי קונגרס, מדינאים, עורכים ומשוררים, סופרים

 כאשר –לנשותיו ולהוריו , ידידים במזרח הרחוק, הוגים, מלומדים, משפטנים
רשימות ארוכות של ספרים שעליהם לקרוא , בין היתר, לאחרונים נהג לשלוח

התכתבויותיו הרבות של פאונד עם דמויות . כדי שיוכלו להבין את עבודותיו
ולם בקובץ זה  א23, כונסו בעשרות כרכים שונים20-מפתח בספרות המאה ה

    .קצהו של קרחון עצום-והם בבחינת קצה, נכללו שלושה מכתבים בלבד
מן הימים בהם שימש פאונד כמזכירו , "מנהלי"המכתב הראשון הוא מכתב 

יסטית 'ויס להשתתף באנתולוגיה האימג'ימס ג'בו הוא מזמין את ג, של ייטס
, איימי לואלמכתב נזיפה ב, המכתב השני. ומוסר לו את ברכתו של הבוס

ואילו . יסטים בינם לבין עצמם'מספק הצצה על המלחמות שניהלו האימג
הוא תיעוד עבודתם , השייך לסדרה ארוכה של מכתבים, המכתב השלישי

  .    'ארץ השממה'על , של המשורר ועורכו, המשותפת של אליוט ופאונד
   

  
        ....זזזז
        

הסיבה את , לראשונה, בחלקו השביעי של הספר יפגוש הקורא העברי
עזרא פאונד הודר וצונזר בידי הממסד , במשך שנים ארוכות, שבגינה

ברדיו שידוריו של פאונד , כפי שציינתי קודם לכן. הספרותי בישראל
-  שהובילו בסופו של דבר למעצרו ולכליאתו במוסד–הפאשיסטי של רומא 

 
 :The Letters of Ezra Pound to James Joyce (1967), T.S. Eliot & Ezra Pound: כגון 23

Collaborators in Letters (1970), The correspondence between Ezra Pound and Ford 

Madox Ford (1982), The Letters of Ezra Pound and Wyndham Lewis (1985), Selected 

Letters of Ezra Pound and Louis Zukofsky (1987), Selected Letters of Ezra Pound and   

William Carlos Williams (1996)                                                                                    
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הזדהותו עם מדינות הציר היא לא .  ארסיים במיוחד–פסיכיאטרי סגור 
כי אם אמונתו , או נאומיו האימתניים כנגד בעלי ההון ומולדתו, עתשמזעז

יהודי "שכל הרעות החולות בעולם מקורן ב, והמשורשת היטב, התמה, הכנה
השחית כל אומה שהזדחל אל ש", "הבינלאומי מלווה הנודד"ב, "האטביסטי

אותה "הביע אמנם חרטה על , בראיון שערך עמו גינסברג, פאונד." קירבה
" םהיהודים האטביסטיי", על כל פנים, אך אנו, "קדומה וקרתניתדעה 

ועל אחת כמה , אף על פי כן). או לשכוח(איננו מוכרחים לסלוח , שאנחנו
וכמה כמי ששירתם מזה חצי מאה אינה אלא מוטאציה שנתפתחה בעקבות 

, מחובתנו להכיר בגדולתו של המשורר, חשיפה לשדה הקרינה של פאונד
, הוא" אנטישמי-גאון"ולהפנים שהצירוף ,  והמבקר שהיההמתרגם, העורך
  .    ושאת עבודתו של גאון אין מחרימים–צירוף אפשרי , כידוע

     
  
        ....חחחח
        

ליקוטי אמרים "הנושא את השם , חלקו השמיני והמסכם של הספר
מאמרים ,  רשימות–נספח מקיף של דברי ביקורת  הינו, "ומאמרים

הלך למעלה מתשעה עשורים בידי אנשי שנכתבו במ, והתייחסויות שונות
  . במשנתו ובמעלליו של עזרא פאונד,  העוסקים בשירתו–ספרות עבריים 

במאמר , איך לא, מערכת היחסים הארוכה בין פאונד והסופר העברי מתחילה
, למאמר זה. אמת-כמעט בזמן,  כלומר– 1923', טכרך י', התקופה'שפורסם ב

מצרף , "שירת אמריקה הצעירה" רתםשהוא החמישי בסדרת מאמרים שכות
כפי שפורסמו , יזם המאוחרים'תרגום של עקרונות האימג, הלל בבלי, המחבר

שמו של . 1915- ב, Some Imagist Poets, באנתולוגיה שערכה איימי לואל
, שבשלב זה כבר היה וורטיציסט ולא נמנה עם חבורתה של לואל, פאונד

- וצוויו, יסטית'רי משנתו האימגאך עיק, נעדר אמנם מרשימתו של בבלי
  .עשו דרכם ללשון העברית, הפואטיים

והפואטיקה הסלאבית ' יחדיו' ימי שלטון חבורת –במהלך העשורים הבאים 
שעה ,  ועד לימים שלאחר מלחמת העולם השנייה וקום המדינה–י "בא

 נותרה –שבאירופה כבר סיימו מזמן לערוך משאלים בעניין החרוז החופשי 
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ובתוך ,  העברית אדישה למהלך המכריע שהתרגש על אמנות השירההספרות
, תמיד ישנם צדיק או שניים, כבסדום, אולם בסדום. אדישה גם לפאונד, כך

כפי שמדגימים מאמריהם החשובים , במקרה של פאונד. אולי אפילו שלושה
ג ומאוחר יותר "הללו הם אצ, שקובצו בכרך זה, של משה רון וחיים פסח

עליהם אבקש להוסיף גם את נח  (24שהטו אוזן לנעשה מעבר לים, ושיונתן רט
שאת הרצאתו  ו1940- של אליוט ראה אור ב' ארץ השממה'שתרגומו ל, שטרן

 עודני מקווה 'רוחה של אנגליה בין שתי מלחמות' על 25.5.1940- האבודה מ
  ). לאתר

  
י לא די בה כד, פאונדאת , ג ואולי גם של רטוש"היכרותם של אצאולם 

של שני " קרבתם"ו, להצביע על מגמה ההולכת ונרקמת בשירה העברית
ספרותיים " מגלי ארצות"שהיו בעצמם , האינדיבידואלים יוצאי הדופן הללו

, אך לא רק, היא נקודתית וניכרת בעיקר, אל פאונד בשלב זה, ומנסחי נוסחים
 יארכא- והפאגאני, ג"כלכלי במקרה אצ- הפוליטי(בהיבטים תמטים אחדים 

  . ימני המשותף לשלושתם-ובטמפרמנט הדיוניסי) במקרה רטוש
  

של " פופלאריות"בימי מלחמת העולם השנייה ובשנים שלאחר מכן תפסה ה
ידיעות בדבר תשדיריו . תאוצה, ישראל ובחוגי הספרות העברית-בארץ, פאונד

', הקאנטוס הפיזאנים'גזר דינו וזכייתו בפרס על , משפטו, מימי המלחמה
המשורר "כי ' הצופה'בנכתב  17.3.1944-ב. את עיתוני התקופהמילאו 

, שנידרדר באיטליה עד הפאשיזים והאנטישמיות, האמריקאני עזרא פאונד
 כי 7.5.1945-דווח ב' על המשמר'ב" .נעשה בוגד ומשרתו של מוסוליני

המשורר האמריקני שהיה משדר מראדיו רומא בימי המשטר , עזרא פאונד"
 תהו כיצד ייתכן )30.8.1949 ('דבר'ואילו ב" . ליד גנואהסנתפ, הפאשיסטי

זה . "פאשיסט מובהק ואנטישמי מושבע" למי שהינו  יוקרתישהוענק פרס
שעה שאפילו אישי , בפאונד באותן השנים" דיון"היה אופיו של ה, כאמור

, )שבעצמו היה מעין פאונד זוטא(דוגמת אברהם רגלסון , ספרות נכבדים

 
', דבר' ("לפני שנולדתם' גיליתי אותו'אני :  אמרתי להם–על עזרא פאונד : "ג" או במילותיו של אצ24

4.9.1964 (  
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הייתי , לו שאלו את פי ואת טעמיאי: "לוח חיצים מושחזיםעסקו בעיקר בשי
 יישלח אל בית המשוגעים על שום – עזרא פאונד –מציע שאותו ישיש 

', על המשמר'( "!ופרס אחר לגמרי היה ניתן לו על שום בגידתו, חרוזיו
23.11.1952.(25  

  
להישמע מעת , ועדיין מוסיפות, אף על פי שהתייחסויות מעין אלו הוסיפו

פתחה הספרות העברית את שעריה בפני פאונד וקראה , 1959- הרי שב, לעת
האמור הוא כמובן במאמרו המכונן של . לו לבוא ולשחרר את חרוזיה לחופשי

', הרהורים על שירת אלתרמן, 'אבי הנוסח המושל מזה יובל שנים, נתן זך
הן ושמהווה הן את רגע המפנה בשירה העברית ו' עכשיו'שפורסם בכתב העת 

תורגמה לעברית משנתו של ,  חלקי ותועלתניגם אם באופן, את הרגע בו
, נטל זך את המכשיר הביקורתי שבנה פאונד, לאמור. פאונד בפועל ממש

  :והפעילו על שירת אלתרמן
  

ונסון לא ניתן להציג כמי שמתואם עם שאיפותינו 'את ליונל ג: "פאונד כתב
ואילו מטרתנו היא [...] פרותית הוא כותב בלשון ס. ותורותינו העכשוויות

  ".השפה כפי שהיא מדוברת, הדיבור הטבעי
  
 גם הסיגריה [...]לשונו של אלתרמן היא הרבה פחות דיבורית  ": כתבזךו

עוד לא היה בשירה העברית המודרנית [...] יותר' שירית'ה' סיגרית'נהפכת ל
יתמים כך רחוקה מן הר-משורר חשוב שהמוזיקה של השירה שלו היתה כל

  "של הלשון המדוברת
  

יש לכתוב ברצף של משפט מוסיקאלי ולא : באשר לריתמוס: "פאונד כתב
  ".ברצף של מטרונום

 
נסתרות בשירה האנגלית "פוגל . של א, הוא מאמרו יוצא הדופן, וראוי לציון, נבדל מכל אלו 25

בצירוף תרגום של , יזם'קה שלמה לתיאור האימגהמקדיש פס) 5.9.1947', על המשמר' ("החדישה

  .יזם כפי שנוסחו בידי פאונד'שלושת עקרונות האימג
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מה שקובע אצל אלתרמן הרבה יותר מאשר ההינזרות משפת : "וזך כתב
  ."הוא הסגנון המשעבד הכל למרותה של סימטריה משקלית חדגונית, הרחוב

  
כלשהו במילה שאינה תורמת להצגת אין לעשות שימוש : "פאונד כתב

שתמש בעיטור לה אהשתמש בעיטור טוב או לל" ושעל המשורר" .'דבר'ה
  ."כלל

  
סטה של קרשי 'שכל עיקריו אביזר וג' אינני אוהב את האימאז: "תבוזך כ

  ."הבמה המשרת מטרות דקורטיביות בלבד
  

הה הוא מק" ארצות עמומות של שלווה"אל תשתמש בביטוי כ" :פאונד כתב
ביטוי מעין זה נובע מכך . הוא מערב הפשטה בקונקרטי. 'את האימאז

  "שהכותב אינו מבין כי האובייקט הטבעי הוא תמיד הסמל המתאים
  

, שגבת כמפלצת של יופי"אינני אוהב את הפאתוס הממותק של : "וזך כתב
המחפה (אינני אוהב את הסנטימנטליות המוקיונית " [...] של קיץ, של אושר

המוליך (אינני אוהב את הדימוי שאיבד כל יסוד חושיי ) [...] רגש-סרעל חו
) "שורות אוטובוסים כבדים כדמעות"דבר לעבר צירופים כגון -של- בסופו

מכאן גם שאינני [...] ואת השימוש המופרז בפיגורות כמו אוכסימורונים 
, להיות פיזיים יותר בנופיהם' כוכבים בחוץ'יכולתם של שירי -אוהב את אי

  ."מעוטי אמצעים יותר"אותנטיים יותר בלשונם ו
  

  . ועוד ועוד וכן הלאה
  

שבהמשך דרכו אף הקדיש את עבודת הדוקטור שלו לחקר , אולם לא רק זך
, להוציא את משה דור, כי אם דור שלם,  נשבה בקסמיו של עזרא26,פאונד

החל . דור המדינה,  זהו אפוא–לאבן שתייה ) לצד אליוט(עשה לו את פאונד 
קריאה נרגשת לאגודת הסופרים ' קילטרטן'במקסים גילן שפרסם על גבי 

עבור בדוד אבידן שתירגם מן , לתמוך בהענקת פרס נובל לעזרא פאונד
 
26 Imagism : the poetic of hardness, Nathan Zach, University of Essex, 1975  
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מה חיפש קורט ולדהיים אצל ''(משלו " קאנטו- סופר"חיבר ', הקאנטוס'
- עשה למען שירת"כי פאונד , בראיון עם מנחם בן, וטען) ''האפיפיור הפולני

, ואודן, תלמידו, לרבות אליוט, דורו- העשרים יותר מכל משורר בן-המאה
-אב"שראה בפאונד , וכלה במאיר ויזלטיר, "ודילן תומאס ואלן גינסברג

ובאהרן , "20- פתר את הנוסחה של איך כותבים שירה במאה ה"ומי ש" רוחני
בחנות ספרים באלנבי "לעסוק בקלאסי לאחר שמצא , כדבריו, שבתאי שהחל

לצד התקפות על , עם הציטוטים ביוונית מהומרוס ומספפו, 'הקאנטוס'את 
 והתקפות ,שבח למוסוליני, סנטורים והצעות כלכליות רדיקליות ביחס להון

  .ועוד רבים אחרים." יל'רצ'על צ
  

 27. החלו להופיע בעברית תרגומים ראשונים לשירת פאונד60-בשנות ה
 בכתב העת 1960הופיעו בסתיו תחילה תרגומיו של אהרן שבתאי הצעיר ש

תחנה 'לשיר הקצר , ואחר כך תרגומו של ישראל אפרת, )5-6כרך (' עכשיו'
אך פורסמה כעשור לאחר  (1961-שתורגם עבור הרצאה שנשא ב' במטרו

 הופיע 10.11.1972-ב). והיא נכללת בקובץ זה, "יזם'אימג"תחת השם , מכן
כאשר באותו השבוע ' לילהתפילת 'תרגומו של שמואל שתל לשיר ' דבר'ב

שלוש שנים לאחר . 'מיסטר ניקסון'נדפס בידיעות תרגומו של דוד אבידן ל
קולות רחוקים ': בתוך(' דוריה'פורסם תרגומה של לאה גולדברג לשיר , מכן

' מס', סימן קריאה' (38 פרסם אבידן גם תרגום לקאנטו 1978- וב28)'וקרובים
  .וכן הלאה וכן הלאה) 8
  

 הרים 1984-כאשר ב, ן החלו נצברים להם כתבי פאונד בעבריתטיפי- טיפין
שירים של עזרא 'ופרסם את , עשה מעשה, המתרגם דורן קורן את הכפפה

 
רשימה זו אינה מתיימרת להוות ביבליוגרפיה לתרגומי , על כל פנים. ככל שידוע לכותב שורות אלה 27

  .  בלבד לשם דוגמאמוזכרות, וזכרות כאןוהדוגמאות המ, אונד שהופיעו בעבריתפ
אולם יש יסוד סביר להניח שהיא תרגמה את השיר , 1975-תרגומה של גולדברג נדפס אמנם רק ב 28

 –שערכה עם אברהם שלונסקי ) 1942(' שירת רוסיה' מעט לאחר צאת הקובץ –כבר בשנות הארבעים 

   .שבסופו של דבר לא ראה אור', ילקוט שירת העמים'במסגרת , 'נגליהשירת א'עבור מבחר מ
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המכיל תרגומים טובים , ספר זה.  מבחר משירי פאונד המוקדמים–' פאונד
הפך כבר מזמן לפריט אספנים ונדמה כי , יותר לצד תרגומים טובים פחות

  . נשכח
  

כתבי פאונד מוסיפים לטפטף . עד היום המגמה פחות או יותר יציבהמאז ו
ובאסופות , מחקר-ספרי, ספרותיים-מוספים, עת-בכתבי, ולצוץ מעת לעת

או פחות ,  שבמערכת ספרותית תקינה–ספר זה .  ואחרותתרגומים כאלה
 מבקש לתקן את המצב –היה רואה אור כבר לפני יובל שנים , טובה-כפוית

  .20-שר לקורא העברי להתוודע כראוי לאחד מענקי המאה ההקיים ולאפ
  

•   •   •   
    

שהיה שותף מלא , ברצוני לנצל הזדמנות זאת כדי להודות לרונן סוניס
והעניק רוח גבית , סייע בליקוט החומרים השונים, לגיבושו של ספר זה

כמו כן ברצוני . למהלך כולו בידיעותיו המופלגות ובעצותיו המחכימות
) בשיתוף דוד וינפלד(מהדורת שירי דוד אבידן עורכת ודות לענת ויסמן לה

שסייעו באיתור תרגומיהם של דוד אבידן ודן ' חרגול'וליהונתן נדב מהוצאת 
,  בנשלוםיותם, צור ארליך, יצחק לאור, שמעון זנדבנק, וכן למשה רון. דאור

, ל הנדרשעל נכונותם לסייע בכ,  ואריאל קרילטינו מושקוביץ, ערן הדס
, ברצוני להודות לכל המתרגמים ובעלי הזכויות שנעתרו לבקשה. באשר נדרש

  .  ונתנו ידם להוצאתו לאור של ספר חשוב זה, ונרתמו למשימה
  

  .  מיכל, לאשתי, ומעל לכל
  

  אביב-תל, יהודה ויזן

     2014, אוגוסט
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        שירים קצריםשירים קצריםשירים קצריםשירים קצרים
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             מיסטר ניקסוןמיסטר ניקסוןמיסטר ניקסוןמיסטר ניקסון
  

 ַהִּקיטֹור ֶׁשּלוֹ  ַעל ַיְכַטת, ְמֻצֵּפה ָזָהב, ְּבָתא ְמֹפָאר
 ָיַעץ ִלי ִמיְסֶטר ִניְקסֹון ַּבֲאִדיבּות ְלִהְתַקֵּדם יֹוֵתר

 .ְׁשֹקל ִּבְזִהירּות ֶאת ִעְנַין ַהִּבֹּקֶרת'. ּוְלִהְסַּתֵּכן ָּפחֹות
 .ִייִתי ָעִני א ָּפחֹות ִמְּמהָ '

 ,ַּכּמּוָבן, ַּכֲאֶׁשר ִהְתַחְלִּתי ִקַּבְלִּתי
 ,סֹוְפִרים ִמְקָּדָמה ַעל ֶחְׁשּבֹון ְׂשַכר

 .ָאַמר ִמיְסֶטר ִניְקסֹון',    ֲחִמִּׁשים ַּבַהְתָחָלה    
 ,ַקח טּור ָּבִעּתֹון, ֲעֵׂשה ָּכמֹוִני'

 .ֲאִפּלּו א ַעל ָּבִסיס ָקבּועַ 
 
 ָעָׂשר ֹחֶדׁש-ִּבְׁשמֹוָנה. ַּתֲחִניף ַלְמַבְּקִרים'

 .ֵמאֹות ָעִליִתי ֵמֲחִמִּׁשים ִלְׁשש
 ָהֱאגֹוז ַהָּקֶׁשה ְּביֹוֵתר ֶׁשִּפַּצְחִּתי

 .סְנָּד ֹוְקטֹור ַּד ָהָיה ּד
 
 ֵמעֹוָלם א ִהְזַּכְרִּתי ֵׁשמֹות ֶאָּלא ְּבַמָּטָרה'

 .ִלְמֹּכר ֶאת ְיִצירֹוַתי
 ִּכי ְּבִסְפרּות, ָאֶלף-ְקצֹוִעי ָאֶלףסֹוד ִמ 

 .א נֹוְתִנים ְצָדָקה
  
 .מֹוֵפת ְּבַמָּבט ְוִאיׁש א ְמַזֶהה ְיִציַרת'

 ,ַנֲעִרי, ַוֲעֹזב ֶאת ַהִּׁשיָרה
 .'ֵאין ָּבּה ׁשּום ָּדָבר

 
- - -  
  

 :אם ָנַתן ִלי ַּפַעם ֵעָצה ּדֹוָמהָחֵבר ֶׁשל ְּבלּוְגרָ 
 ,ֶּזֶרםַאל ִּתְׂשֶחה ֶנֶגד הַ 
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 ,ְׁשנֹות ַהִּתְׁשִעים ִנּסּו ֶאת ֶזה. ַקֵּבל ֵּדעֹות
 .ֵאין ָּבֶזה ׁשּום ָּדָבר, ְוָהִעְנָין ֵמת

  
  )דוד אבידן: תרגם(      
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        שעה פסיכולוגיתשעה פסיכולוגיתשעה פסיכולוגיתשעה פסיכולוגית: : : : וילאנלוילאנלוילאנלוילאנל
        
1111....        
        

   ,ֵהַכְנִּתי ִּבְקִפיָדה ֶאת ַהְמֹאָרע
  .ֶׁשֹּכה ָנַדר ָרעֹות    

   ֶׁשל ִּגיל ָהֲעִמיָדהִּבְזִהירּות
  ָעַרְכִּתי ֶאת ַהְּסָפִרים ַהַּמְתִאיִמים

  .ִּכְמַעט ָהַפְכִּתי ָּכל ַעּמּוֵדיֶהם
  

  ֹיִפי הּוא ִעְנָין ָנִדיר ֹּכה
  .ְנִדיִרים ֹּכה ַהּׁשֹוִתים ִמַּמְעָיִני

  
  ֵמַרב ֲחָרָטה ֲעָקָרה
  ֵמַרב ָׁשעֹות ַלָּׁשְוא

  ְוָכֵעת ִמן ַהַחּלֹון ַאְׁשַּגח
  .ַחְׁשַמִּלּיֹות ָנעֹות, ָמָטר  

  ָּלֶהםָזִעיר ּוִמְתַנְדֵנד ַהּקֹוְסמֹוס ׁשֶ 
  .ְוָהֲאִויר רֹוֶאה ּוִמְתַחֶּיה  

  ְּבָרְבֵעי ִעיָרם ִהָּנם
  .ְּכַצֲעצּוַע ֵּבין ֹּכחֹות סֹוְתִרים  
  ?ֵאי ָיַדְעִּתי

  .ֲאִני יֹוֵדע ֹזאת ֵהיֵטב, הוֹ 
  .ָמה מּוָכן-ַּבֲעבּוָרם ְּדַבר

  ;ר ִליֲאׁשֶ 
  .ֵהַכְנִּתי ִּבְקִפיָדה ֶאת ַהְמֹאָרע

  
  ֹיִפי הּוא ִעְנָין ָנִדיר ֹּכה

  .ְנִדיִרים ֹּכה ַהּׁשֹוִתים ִמַּמְעָיִני
  



 42 

  ...ְנִׁשַמת ַיַער: ְׁשֵני ֵרִעים
  ַהִאם ְּפחּוִתים ְּבֵרעּוָתם ? ֵרִעים

  ?ִמּׁשּום ֶׁשְּמָצָאם ְּפלֹוִני ְלַבּסֹוף  
  .ְבִטיחּו ָלבֹואַאַחת ּוַבֵּׁשִנית הִ 

  
  ?'ֵּבין ַלְיָלה ְלֹבֶקר'

  .ֹיִפי ִיְגַמע ִמּתֹו רּוִחי
  ְנעּוִרים ִיְׁשְּכחּו עֹוד ְמַעט

  .ְנעּוַרי ִנְפְרדּו ִמֶּמִּני  
  
2222....        
        

  'ָרַקְדָּת ֹּכה נְֻקֶׁשה'! ְּפַתח ֶּפה("
ֶאָחד ֶהֱעִריץ ֲעבֹודֹוֶתי,  

  .ָאַמר ֹזאת ְּבָגלּוי
  ּׁשֹוֶטהַהִאם ִּדַּברָּת ּכַ '

  ?ַּבַּלְיָלה ָהִראׁשֹון
  ?'ָּבֶעֶרב ַהֵּׁשִני

  ֲאָבל ֵהם ֵׁשִנית ִהְבִטיחּו
  ")'ְלָמָחר ִּבְׁשַעת ַהֵּתה'

  
3333....        
        

  ְּכָבר ַהּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי נֹוֵקף
  ;ֵאין קֹול ַאף ֵמֶאָחד

  ;א ִמֶּמּנּו, ֵאין קֹול ִמֶּמָּנה
  :ַרק ֶּפֶתק ֵמָאָדם ַאֵחר

   ֲאִני עֹוֵזב ֶאת, ָיָקרַּפאּוְנד'
   .' ַאְנְּגִלָּיה    

  
  )אהרן שבתאי: תרגם(      
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        ''''אאאאחלק חלק חלק חלק     - - - -     יּו ֶסְלִוין מֹוֶּבְרִלייּו ֶסְלִוין מֹוֶּבְרִלייּו ֶסְלִוין מֹוֶּבְרִלייּו ֶסְלִוין מֹוֶּבְרִלי
        

 יויויויומגעיו ומשאמגעיו ומשאמגעיו ומשאמגעיו ומשא    ,יויויויוחיחיחיחי
  

  

    1"Vocat aestus in umbram"  

  )אקלוגה רביעית ,נמסיאנוס (      

  
  

                     2E. P. Ode pour l'élection de son sépulchre   

  
 ....אאאא
 

  ,חֹוֵרק ְּבָאְזֵני ּדֹורֹוָתיו,  ָׁשִניםָׁשש
 ֲאָמנּותָּסה ְלָהִפיַח רּוַח ַחִּיים ּבְ נִ 

  "ַעל ַהִּנְׂשָגב" ִלׁשֹמר ;ַהִׁשיָרה ַהֵּמָתה
 –  ְּכָבר ָטעּות .ַּבּמּוָבן ַהָּיָׁשן

 
 ֱהיֹות ֶׁשָהָיה ְילּוד, ַא ,א ַמָּמׁש, טֹוב

 :ה ְמיֶֻּׁשֶנתָאז ִּגיׁשָ  ,ֶאֶרץ ִּפְרִאית ְלֶמֱחָצה
 ;ָהָיה ָנחּוׁש ִלְסֹחט ֲחָבֶצֶלת ִמּתֹו ַהָּבלּוט

 ;ֶׁשֶמ ,ְלִפָּתיֹון ְמזָֻּיף; ָקָּפֶנאּוס
 
  3"ִאיְדֶמן ָגאר טֹוי ַּפאְנת אֹוס ֶאִני ְטָרֵיי"

  ;ִנְקַלט ְּבֹאֶזן ְנטּוַלת ֲהָגָנה
 ְּכֶפַׂשע ֵּבינֹו ּוֵבין ַסְלֵעי, ָלֵכן

  . ֶהֱחִזיק ּבֹו ְּבאֹוָתּה ָׁשָנהָים ָּגדּועַ , ַהחֹוף

 
  "החום הודף אותנו אל הצל ": לטינית.1
  "אודה לבחירת מצבתו שלו :פ .ע ":צרפתית. 2
  )189, 12( אודיסאה, "ִסְבלֹות ַאְנֵׁשי ְטרֹוָיה-ָּכל, ַיַען ָיַדְענּו ַהֹּכל: "היוונית עתיק. 3
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 ,ֶּפֶנלֹוֶּפה ֶׁשּלֹו ָהְיָתה ְפלֹוֶּבר
  ;ְּבִאִּיים ַסְרָבִניםהּוא ָּדג 

 ִהִּביט ִּביִפי ְׂשַער ִקיְרֶקה ַהִּמְתַּבֵּדר
  .ִּבְמקֹום ְּבִסְסָמאֹות ַעל ַּגֵּבי ְׁשעֹוִנים

  

- - -  
  

  ",ִמְצַעד ָהֵארּוִעים"-ִמְּבִלי ֶׁשּנַֻּגע ּבְ 
 l'an trentiesme-ָּפַרח ִמִזְכרֹון ָהָאָדם ּבְ 

4De son eage; ַאַחד ַהְּברּוִאים 
א הֹוִסיפּו ָּדָבר ְלמּוזֹוֵתיֶהםֶׁש. 

        
 ....בבבב
 

  ַהּדֹור ָּתַבע ְּתמּונֹות ֶׁשְּתָתֵאְרָנה
 ,ֶאת ְּפֵני ַהּדֹור ַהחֹוְפָזִנִּיים
 ,ַמֶּׁשהּו ְלִביַמת ַהּמֹוֶדְרָנה

  ;ַעל ָּכל ָּפִנים ,א ֵחן ַאִטי
 

  ִחָּזיֹון קֹוֵדר,אּוַלי א ,א
 ;ֶׁשל ַמָּבט ְּכַלֵּפי ְּפִנים

 ְזָבנּויֹות ֻמְצָלחֹות יֹוֵתרּכַ 
  !ֵמִעּבּוד ְלִכְתֵבי ַקְדמֹוִנים

 
 ְטַּבַעתַּתְבִנית מֻ , ְּבִעָּקר" ,ַהּדֹור ָּתַבע"

 ,ֶׁשּנֹוְצָרה ְּבתֹו ֶרַגע ַקל
 ,ִמַּבַהט, א ְלַגְמֵרי,  א,ְרִאינֹוַע ִּבְפרֹוָזה

  ".ַהְמֻפָּסל "אֹו ֶאת ֶהָחרּוז
  

  )נשלוםיותם ב: תרגם והעיר(      

  
  "בשנות השלושים לחייו ":צרפתית. 4
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        העיון באסתטיקההעיון באסתטיקההעיון באסתטיקההעיון באסתטיקה
        

  ,בּוׁש ַהְמֻטָּלא ַּבּלְ ֹותטַהְיָלִדים ַהָּפעוֹ 
  ְׁשבּוִיים ְּבָחְכָמה א ְמצּוָיה

  ֵחק ְּכֶׁשִהיא ָעְבָרה ַעל ָיָדםִהְפִסיקּו ְלׂשַ 
  :פֹות ֶׁשָּלֶהםַהַּמְרצֵ  יְוָקְראּו ֵמִעם ַחּלּוקֵ 

  1 !ָאה'ֵא ּבֵ ' צֱ ! ַגאְרָדה, ַאי! ַגאְרָדה  
  

  ֲאָבל ָׁשׁש ָׁשִנים ַאֲחֵרי ֶזה
  –ִמְׁשַּפְחּתֹו ֵאיִני יֹוֵדַע  םֶׁשֶאת ׁשֵ , ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַדְנֶטה ַהָּצִעיר

  ֹון ֶעְׂשִרים ּוְׁשמֹוָנה ַדְנֵטִאים ְצִעיִרים ִסיְרִמּיֶׁשֵּכן ֶיְׁשָנם ּבְ 
  ; ָקטּוִליםַאְרָּבָעהּוְׁשִשים וְ              

  ,ְוָהְיָתה ְּתִפיָסה ְּגדֹוָלה ֶׁשל ַסְרִּדיִנים
  ְוַהְמֻבָּגִרים ִמֶּמּנּו

  ָאְרזּו אֹוָתם ְּבֵתבֹות ָהֵעץ ַהְּגדֹולֹות
  ְוהּוא, הּיָ ְּבֵרְסִק ִּבְׁשִביל ַהּׁשּוק ּבִ 

  ְמַנֶּסה ַלֲחֹטף ֵמַהָּדִגים ַהְּבִהיִרים, ִּדֵּלג ָסִביב
  ;ְסִעים ַעל ְׁשֵּתי קֹורֹות ָהָרִציףק ֵּבין ַהּפוֹ ְוִנְדחַ 

  2'ְסָטא ֶפְרמוֹ 'ְוַלָּׁשְוא ֵהם ָּפְקדּו ָעָליו 
  א ִהְרׁשּו לֹו ְלַסֵּדרּוֵמַאַחר ׁשֶ 

  ֶאת ַהָּדִגים ַּבֵּתבֹות
  ,ִלֵּטף ֶאת ֵאֶּלה ֶׁשְּכָבר ָהיּו ְמֻסָּדִרים

  ְמַמְלֵמל ַלֲהָנָאתוֹ 
  :ֶאת ַהִּבּטּוי ַההּוא

  .הָא'ֵא ּבֵ ' צֱ   
  

  .ּוִמָּכ ְנבּוכֹוִתי ְמַעט
      

  
1.Guarda! Ahi, guarda! Ch' e` be'a!  ֵאיֶזה ָיָפה! ִּתְראּו, ַאי! ִּתְראּו:  באיטלקית) !be'a – שיבוש 

  )bella-ַילדי ל
2 .Sta fermo! -תעמוד בשקט:  באיטלקית!  
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        דדדדשבחי איזולשבחי איזולשבחי איזולשבחי איזול
        

  ַלָּׁשְוא ִהְתַאַּמְצִּתי
  ;ֹּפףְלַלֵּמד ֶאת ִלִּבי ִלכְ   

  ַלָּׁשְוא ָאַמְרִּתי לוֹ 
  ."ֵיׁש ַזָּמִרים טֹוִבים ִמְּמ ָלֹרב"
  

  ,ָּכרּוחֹות ְוִכְנִגיַנת ַקְתרֹוס, ַא ַמֲעֵנהּו ָּבא
  ִּכְבִכי ָעמּום ַעל ְּפַני ַהַּליָלה

  , אֹוֵמר ָלַעד, ֶׁשא נֹוֵתן ִלי ָמנֹוחַ 
  ."ֵּתן ִׁשיר, ִׁשיר"    

  
  ה ָּבֶזה ֵּבין ָהַעְרַּבִיםֵהֵדיֶהם ִמְתַנְּגִנים זֶ 

  .ים ִׁשירָלַעד ְמַחְּפׂשִ 
  ֲאִני ָׁשחּוק ֵמֹרב ָעָמל, ְראּו

  יְוַהִּׁשּטּוט ִּבְדָרִכים ַרּבֹות ָהַפ ֶאת ֵעינַ 
  .ְלַטָּבעֹות ֲאֻדּמֹות ֵּכהֹות ְמֻמָּלאֹות ָאָבק

  ,ַוֲעַדִין אֹוֵחז ִּבי ַרַעד ֵּבין ָהַעְרַּבים
  ",ִׁשיר"ֹות ֲאֻדּמֹות ּוְקַטּנֹות קֹוְראֹות   ּוִמִּלים ֵׁשדֹוִנּי

  ,רֹות ּוְקַטּנֹות ִמְׁשּתֹוְקקֹות ְלִׁשיר  ִמִּלים ֵׁשדֹוִנּיֹות ֲאפֹ 
  ",ִׁשיר"  ִמּלֹות ָעֶלה חּומֹות ּוְקַטּנֹות קֹוְראֹות 

  .  ִמּלֹות ָעֶלה ְיֻרּקֹות ּוְקַטּנֹות ִמְׁשּתֹוְקקֹות ְלִׁשיר
  ָעִלים ָוִתיִקים חּוִמים ְּבֵעת ָהָאִביב, יםַהִּמִּלים ֵהן ְּכָעלִ 

  .ים ִׁשירְמַחְּפׂשִ , ַהּנֹוְׁשִבים ְּבִלי ַּדַעת ְלָאן
  

  , ַא ֵאֶּלה ָקִרים–ִמִּלים ְלָבנֹות ִּכְפתֹוֵתי ֶׁשֶלג 
  .ִמִּלים ֶׁשל ְזָרִמים רֹוְגִעים, ִמּלֹות ֵח, ְטָחב-ִמּלֹות

  
  ַלָּׁשְוא ִהְתַאַּמְצִּתי

  ,ד ֶאת רּוִחי ִלְכֹּפףְלַלּמֵ   
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  ַלָּׁשְוא ָטַעְנִּתי ְּכֶנְגָּדּה
  ."ֵיׁש רּוחֹות ְּגדֹולֹות ִמֵּמך ָלֹרב"  

  
  ִּכי ְּבַׁשַחר ְׁשנֹוַתי ִאָּׁשה ָאז ָּבָאה

  ,ַהָּיֵרחַ  ִּכְקִריַאת אֹור
  ,ְּכמֹו ַהָּיֵרַח ַהּקֹוֵרא ְלֵׁשֶפל ְוֵגאּות

  ."ֵּתן ִׁשיר, ִׁשיר "    
   ִחַּבְרִּתי ָלּה ִׁשיר ְוִהיא ָהְלָכה ִמֶּמִּניֲאֶׁשר ַעל ֵּכן

  ,ַּכֲה ַהָּיֵרַח ִמן ַהָּים
  ִמִּלים ֵׁשדֹוִנּיֹות חּומֹות ּוְקַטּנֹות, ּוְבָכל ֹזאת ָּבאּו ִמּלֹות ֶהָעֶלה

  ." ָהרּוַח ָׁשְלָחה אֹוָתנּו"ְוָאְמרּו 
  !"ֵּתן ִׁשיר, ֵּתן ִׁשיר"    

  ֵאין ִלי ִׁשיר"ם ְוַלָּׁשְוא ָקָראִתי ֲאֵליהֶ 
  ."ִּכי ִהיא ֶׁשָעֶליָה ַׁשְרִּתי ָהְלָכה ִמֶּמִּני

  
  ,יאִ לְ ַא רּוִחי ָׁשְלָחה ִאָּׁשה ִמֶּגַזע ּפִ 

  ."ן ִׁשירּתֵ , ִׁשיר"ִאָּׁשה ָּכֵאׁש ֵמַעל ִּגְזֵרי ָהֹאֶרן קֹוֵראת 
  .ָהָבה ַלְּלַׁשדָּכ ִּתְקָרא ַהּלֶ 

  ָכה ִמֶּמִּניִׁשיִרי ַלַהט ִאָּתּה ְוִהיא ָהלְ 
  ַּכֲעֹזב ַהֶּלָהָבה ֶאת ָהֶּגָחִלים ָּכ ָהְלָכה ִהיא ֶאל ְיָערֹות ֲחָדִׁשים

  ְוַהִּמִּלים נֹוְתרּו ִאִּתי
  ."ֵּתן ִׁשיר, ִׁשיר" קֹוְראֹות ָלַעד  
    

  ",ֵאין ִלי ִׁשיר"ַוֲאִני 
  :ַעד יֹום ּבֹו רּוִחי ָׁשְלָחה ִאָּׁשה ַּכֶּׁשֶמׁש

  ,ֶמׁש ַהּקֹוֵראת ַלֶּזַרעֵּכן ְּכמֹו ַהּׁשֶ 
  ְּכמֹו ָהָאִביב ַעל ֶהָעָנף

  ,ֵאם ָּכל ַהִּׁשיִרים, ַּמִּגיָעה ֵאַליָּכ ִהיא ׁשֶ 
  ִהיא ֶׁשֶאת ִמּלֹות ַהֶּפֶלא ַמֲחִזיָקה ְּבתֹו ֵעיֶניהָ 

  ִמִּלים ֵׁשדֹוִנּיֹות ְקַטּנֹות ֶׁשָּלַעד קֹוְראֹות ֵאַלי, ַהִּמִּלים
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  ."ֵּתן ִׁשיר, ִׁשיר"    
  

  ַלָּׁשְוא ֶנֱאַבְקִּתי ִעם רּוִחי
  .ְלַלֵּמד ֶאת רּוִחי ִלְכֹּפף  

  ֵאי ָהרּוַח ֶׁשִּיְכֹּפף
 ?ְּכֶׁשַאְּת ְּבתֹו ִלּבוֹ   

  
  ) דורון קורן: והעירתרגם(  
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        שהשהשהשהייייפורטרט של אפורטרט של אפורטרט של אפורטרט של א
        

  סֹו ֶׁשָּלנּוגָ אְר ְורּוֵח ֵהם ַיַּמת סַ  ַאּתְ 
  ְסִביֵב ִסּכּום ָׁשִנים ֶזהלֹוְנדֹון ָסֲחָפה   

  :ּוְסִפינֹות נֹוְצצֹות ִהְׁשִאירּו ָל ָּכ ְוָכ ִּבְתמּוָרה
  ,ִמָּכל ַהָּבא ַלָּיד, ְקָצת ְרִכילּות, ַרֲעיֹונֹות  

  .ְמֻעְרָּפל ְגִביִׁשים מּוָזִרים ֶׁשל ֶיַדע ּוְסחֹוָרה ֶׁשֶעְרָּכּה
  .ָרהית ְּברֵ  ִמּלֵ –חֹות ּגדֹוִלים ָחְׁשקּו ָּב מֹ   

  ?ֶזה ְטָרִגי. ָּתִמיד ָהִיית ַאְּת ַהְּׁשִנָּיה
  :ְּבַעְצֵמ ֶהֶעַדְפְּת ֹזאת ַעל ַמה ֶּׁשָנהּוג. א  
  ַעד ִׁשָּמּמֹון ַמְׁשִמים ְוָכרּו, ֶּגֶבר ֶאַחד

  .חֹותַאַחת ּפָ   ַמֲחָׁשָבה–ָּכל ָׁשָנה נֹוֶסֶפת : ֹמַח ֵּבינֹוִני ֶאָחד  
  ַרִאיִתי אֹוָת יֹוֶׁשֶבת. ית ַאּתְ ְוַכָּמה ַסְבָלנִ 

  .ַרק ֶׁשַּמֶּׁשהּו אּוַלי ַיֲעֶלה, ָׁשעֹות  
  .ֶמתֶקר ְמַׁשּלֶ ְּביֹ , ֵּכן.  ְמַׁשֶּלֶמת ַמֶּׁשהּוְוַעְכָׁשו ַאּתְ 
  ִמי ֶׁשָּבא ֵאַלִי. ִעְנָין ַאְּת ִטּפּוס ֶׁשֵאינֹו ֲחַסר  

  :יֹוֵצא ִעם ִמְטָען מּוָזר
  ;ַּכָּמה ַהָּצעֹות ְּתמּוהֹות; ֶרֶׁשתָׁשָלל ֶׁשָעָלה ּבָ   

  ,ַנִיםְׁש  ְוִסּפּור ֶאָחד אוֹ ;  ְמַלֶּמֶדת ָּדָברֻעְבָּדה ֶׁשֵאיָנּה
  רְמֻעָּבִרים ְּבדּוָדִאים אֹו ְּבָדָבר ַאחֵ   

  ,הי ִלְהיֹות ִׁשּמּוִׁשי ַא ֵמעֹוָלם א ַנֲעׂשָ ֶהָעֹשּו
  ֵּיׁש ּבֹו ִשּמּוׁשֶׁשַאף ַּפַעם ֵאיֶנּנּו ִּבְמקֹומֹו אֹו ׁשֶ   

  :ִמיםאֹו מֹוֵצא ֶאת ְׁשָעתֹו ְּבנּול ַהּיָ 
  ;ְמֻצְעַצַעת ְּדהּוָיה, ְיִציָרה ַעִּתיָקה ְוִנְפָלָאה  

  ,ָפס ָנִדיריְּפסֵ  ְטִביַעת, רִעְנָּבר ָאפֹ , ְצָלִמים
  ֵּאֶּלה ֵהם אֹוְצרֹוַתִי ,ְוזֹוִהי ִׁשְפָעֵת ;ַא  

  ,ל ְּדָבִרים ֶׁשָּנְׁשרּוָים זֹו ׁשֶ  ַלְמרֹות ְּגִניַזת
  :ְונֹוֵצץ ֶמר ָחָדׁשְוחֹ , ֵעץ מּוָזרֹות ְספּוגֹות ַטַחב ֹותּסּפִ   

  ,ִּבְזִריָמה ִאִּטית זֹו ֶׁשל ַמֲעַמִּקים ְואֹורֹות ִמְׁשַּתִּנים
  ,ְכָללַּבֹּכל ּובִ , ֵאין ָׁשם ָּדָבר! א  
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ֵאין ָּדָבר ֶׁשהּוא ֻּכּלֹו ֶׁשָּל .  
 . ִהיא ַאּתְ זוֹ ּוְבָכל ֹזאת   

  
  )חיים פסח: תרגם(      
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Au Jardin        

 
  ,הֹו ַאְּת ָגבֹוַּה ַהְרֵחק

  ַאְּת ֶׁשּגֹוֶחֶנת    
  ,ִּמִּסְבכֹות ְׂשַרף ָהִעְנָּבר ַעל ַהַּלְיָלה ַהּקֹוַּבְלִטי

  ,י ָהֹאֶרן ִמַּתַחתֲאִני ֵּבין ֲעצֵ 
  !ְׁשְמִעי אֹוִתיּתִ , ְּבין ֲעֵצי ָהֹאֶרן ַהְּקַטִּנים

  

  ". ס ַלָּגןָצן ִנְכנַ יַהּלֵ "
  ?ָהֻאְמָנם    

  ֵאין ָּכל ֵעֶרך ַלֶּדֶר ֶׁשָּבּה ַאּתְ , ּוְבֵכן
 ;ְּגִבְרִּתי, אֹוֶהֶבת אֹוִתי

  .ִּכי ֵאין ִלי ָּדָבר ָלֵתת ָל ִמְּלַבד ִׁשיִרים
  

  ֲאִני ַעל ַהְּדָרִכים ֶׁשל ָהעֹוָלם ִהְרַחְקְּתי
  ,ָּדָבר ַעִּליז, ֵאיְכֶׁשהּו, ַהַחִּיים ֵהםְלַהִּגיד ׁשֶ 

  ַּפַעם א ַמְׁשִחיָלה ְׁשֵני ָיִמים ַעל חּוט ֶאָחד ֲאָבל ַאְּת ַאף
  . ֲאָבל ֵיֵצא ִמֶּזה ַצַער

  ,ְוָאַהְבִּתי ַּפַעם ַאֲהָבה  
  ,ֵרחַ ֵמֵעֶבר ַלּיָ 

  , ָאַהְבִּתי ַּפַעם ַאֲהָבה  
  ,עֹוד ְּפָעִמים ַרּבֹות, ְואּוַלי

  

  .יִחיםר ָוֹרד ַּבּׂשִ ל ִהיא ָרְקָדה ְּכמֹו ַּפְרּפַ ֲאבָ 
  

  ,"ָהֲאָנִׁשים ָהֲאֵחִרים"ֲאִני ַמְבִחין ָּבֶכן ָנִׁשים ִמֵּבין , וֹ ה
  ְוַהֹּכל ִיְסַּתֵּדר
  .ִּביֵמי ִראׁשֹון

 
  ".ָצן ִנְכַנס ַלָּגןיַהּלֵ "

    ? ַהֻאְמָנם    
  ) שמעון שלוש: תרגם(      
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        שיר מעלותשיר מעלותשיר מעלותשיר מעלות
  
I 

  ,ִצְבֵעי ִסיןַסְּמכּוִני ּבְ 
  .ִּכי ַרע ָהְרִאי ְּבֵעיַני

  
II 

  –ָהרּוַח חֹוֵלף ֵמַעל ַהִחָּטה 
  , ְּבֶנֶפץ ֶּכֶסף

  . ִמְלֶחֶמת ַמֶּתֶכת ַּדָּקה
  

  ,ָיַדְעִּתי ֶאת ִּדְסַקת ַהָּזָהב
  .ה ֵמָעַליּסָ ְרִאיִתיָה ְנמַ 

  ,ָיַדְעִּתי ֶאת ַהָּמקֹום ַהּבֹוֵהק ָּכֶאֶבן
  .ם ַהְּבִהיִריםֶאת ֵהיַכל ַהְּצָבִעי

  
III 

  !הֹו ִּבְלּבּול ְצָבִעים, הֹו ְרִאי ַרע ַעד ַּדק
  ,הֹו ִנְׁשַמת ַהָּׁשבּוי, הֹו אֹור ָּכפּות ָּכפּוי ְּפִניָמה

  ?חָלָּמה ֲאִני ְמֻׁשּלָ ? ָלָּמה ֲאִני ֻמְזָהר
  ?ָלָּמה ְּבָרְק ָמֵלא ֲחָׁשד מּוָזר

  ! ָזָהבקהֹו ֲאבַ , ַעְרמּוִמי ְוזֹוֵמם, הֹו ְרִאי
  !ַּפְרצּוִפי-הֹו ְׁשַלל ְצָבִעים ּדּו, הֹו קּוֵרי ִעְנָּבר

  
  )אמיר אור: תרגם(      
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        במחולבמחולבמחולבמחול דמותדמותדמותדמות
 

 הגלילית בקנה לחתונה  

 
   ,ֵעיַנִים ְׁשֹחַרת

  ,ֲחלֹומֹוַתי ֵאֶׁשת
  ,ַהֵּׁשן ְּבַנֲעֵלי

 ,לֹותַהְמחֹולְ  ֵּבין ְּכמֹוֵת ֵאין
ַרְגַלִים ִּליַלתְק  ְּכמֹוֵת.  

 
  ,ָּבֹאָהִלים ְמָצאִתי א

ַהָּׁשבּור ַּבֹחֶׁש.  
  ַהְּבֵאר ְלַיד ְמָצאִתי א
  .ַהּׁשֹוֲאבֹות ֵּבין
 

ִּבְקִלָּפה ָנתּון ךרַ  ְּכָעָנף ְזרֹוֵע;  
אֹורֹות ִעם ָנָהר ָּפַנִי.  

 
  ;ְּכֵתַפִי ַרֲעָנן דְּכָׁשקֵ  ְלָבנֹות

  .ִמְּקִלַּפתוֹ  ֶׁשִּנְפַׁשט
   ;ְּבָסִריִסים ַיַאְסרּו א

  .ְנֹחֶׁשת ְּבסֹוְרֵגי ְוא
 

  .ַסִּפיִרים טּורעֲ  ּוָפז ֶּכֶסף ֵתִמּטָ 
  ,ֵמָעַלִי ְחּתְ ּנַ הִ , ָזָהב ַּפֵּסי ְרקּוָמה ,חּוָמה ְּכֹתֶנת
  ."ַהַּמִים ַעל ֵעץ" ,ִאיָקָנֵיה-ָנָתט

 
  ;ָעַלי ָיַדִי ַהֹּגֶמא ְקֵני ֵּבין ְּכֶפֶלג

  .צֹוֵנן לחַ ְּכנַ  ָּבעֹותֶאצְ 
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לחַ ַהּנַ  ְּכַחּלּוֵקי ָצחֹות ַנֲערֹוַתִי;  
 !ָל ָסִביב-ָסִביב ִזְמַרָתן

 
  ;לֹותַהְמחֹולְ  ֵּבין ְּכמֹוֵת ֵאין

ַרְגַלִים ִּליַלתְק  ְּכמֹוֵת.  
  

  )משה-יותם מיכאל בן: תרגם(      
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 תפילת לילה תפילת לילה תפילת לילה תפילת לילה 
        

  !ֶאת ִלֵּבנּוַטֵהר , ֱאִהים
  !    ַטֵהר ֶאת ִלֵּבנּו        

  ְמָּת ְלָפַניים ֶׁשּׂשַ ּוִ ֵכן ַהּקַ ָא
             ִּבְמקֹומֹות ֶנְחָמִדים

  ה ֶׁשּלְ ִפי ֶׁשל ֹזאת ֵויֵניִצּיָ ְוַהּיֹ 
   ִלי           ֲאֶׁשר ַאָּתה ֶהְרֵאיתָ 

  ָתּה ָהְיָתה ִליַעד ֲאֶׁשר ֶחְמָּד 
  ָמעֹותל ְּד ָבר ׁשֶ            ָּד 

  ה ַהֶחֶסד ָהַרבמַ , ֱאִהים
  רּו           ָעִׂשינּו ְּבָיִמים ָעבָ 

  ,ְחנּוהּו ְּכָבר           ִיְׁשּכַ 
  הִּכי ָנַתָּת ָלנּו ִנְפְלאֹוֶתי ֵאּלֶ 

  ?ִיםֱאֵהי ַהּמַ , הוֹ 
  

  ְיָלהֱאֵהי ַהּלַ , הוֹ 
  ַרבַער הָ ה ַהּצַ              מַ 
  ,ָּבא ָעֵלינּו

  ַמְלָּת ָלנּו  ֶׁשָּכ ּגָ            
  !ְּבֶטֶרם ֵעת ּבֹואוֹ 

  
  ,המָ מָ ֱאֵהי ַהְּד , הוֹ 

  .               ַטֵהר ֶאת ִלֵּבנּו
  .               ַטֵהר ֶאת ִלֵּבנּו

  ִּכי ָרִאינּו
  ל ֶׁשלֶאת ְּכבֹוד ַהּצֵ 

  .תֶ מָ ְמיֹון אֲ             ִּד 
  לֶאת ְּכבֹוד ַהּצֵ , ֵּכן

  ֶכת      ֶׁשל ִּתְפַאְרְּת ְמַהּלֶ         
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  ִיםַעל ְּפֵני ִצְלֵלי ַהּמַ 
  .ה ֶׁשּלְ את ֵויֵניִצּיָ ְּבזֹ 

  תוֹ             ּוִבְפֵני ְקֻדּׁשָ 
  ל ֶׁשל ֲאָמֶתֶׁשל ַהּצֵ 

  ,יִתי ֶאת ֵעיַניִּכּסִ 
  .ִיםהֹו ֱאֵהי ַהּמַ 

  
  המַָ מָ הֹו ֱאֵהי ַהְּד 

  .             ַטֵהר ֶאת ִלֵּבנּו
  ,             ַטֵהר ֶאת ִלֵּבנּו

  ,ִיםהֹו ֱאֵהי ַהּמַ 
  א ֶאת ִלֵּבנּו ְּבתֹוֵכנּו            ַחּטֵ 

  ה ָרִאיִתי ֶאת            ִּכי ִהּנֵ 
  ה ֶׁשּלְ ל ֶׁשל ֹזאת ֵויֵניִצּיָ ַהּצֵ 

  ִיםָׁשָטה ַעל ְּפֵני ַהּמַ 
ְוכֹוָכֶבי               

  םיהֶ ֹותֵ ִסּל ִמּמְ הָבר ַהּזֶ ָראּו ֶאת ַהָּד 
  ,הָבר ַהּזָ ם ָראּו ֶאת ַהָּד הֵ 

  ,ִיםֱאֵהי ַהּמַ ,        הוֹ       
  ִּכֵׁשם ֶׁשּכֹוָכֶבי ֵהם

  ֹוֵתיֶהם ָהְרחֹוקֹותִמים ֵאֵלינּו ִּבְמִסּלֹוְמ ּד
  י ַגם ִלִּבי ֶׁשּלִ ּכָ 

  .ֹוֵמם עֹוֵמד ְּבתֹו ּתֹוִכי          ּד
  

  ֵּבנּו ַטֵהר ֶאת לִ            
  ,המָ מָ הֹו ֱאֵהי ַהְּד 

              ַטֵהר ֶאת ִלֵּבנּו
  .ִיםֱאֵהי ַהּמַ , הוֹ 

  
  ) שמואל שתל: תרגם(      
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        הסדר החברתיהסדר החברתיהסדר החברתיהסדר החברתי
  
1111....        

  ,ֶזה ֶמְמַׁשְלִּתי ָּפִקיד
  ,ֲאָחדֹות ְּבָׁשִנים ִמֶּמּנּו היׁשָ ׁשִ ְק  ֶׁשִאְׁשּתוֹ 

  ָּכזוֹ  יתנִ פָ ְט לַ  ֲאֶרֶׁשת לוֹ  ֵיׁש
  תְצִעירוֹ  ָרהבְ חֶ  ְנׁשֹות ֶׁשל ְיֵדיֶהן ֶאת ֵחץלוֹ  ְּכֶׁשהּוא

  
  
2222.... )Pompes funèbres(  

  
  ,זוֹ  ְזֵקָנה ִאָּׁשה

  'יתִט יסְ אִ תֵ ָא ֶׁשָהְיָתה ַעד ְזֵקָנה ּכָ  לְ ּכָ ' ֶׁשָהְיָתה
  ֵעתּכָ  ֶּקֶפתמֻ 

  בלָ צְ ּו ֵנרֹות הְּבִׁשּׁשָ 
  ָאִחיהָ  ןּבֶ  ֶׁשל ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשִאְׁשּתוֹ  ְּבָׁשָעה

  .ַהַּבִית יְּבֶחְפצֵ  ֶכתהֹופֶ 
  ֶׁשָּלּה ַהֲחתּוִלים ְׁשֵני

  ;נּוסְר וֶ ַא ְלתֹו ְלָפֶניהָ  ּפֹוְסִעים
  ,ִּבְכלֹורֹופֹוְרם 1 ,יִט סּו ִמין
  ְכָנהְּתַהּלֵ  םיהֶ תֵ מוֹ ְׁש ּנִ ׁשֶ  ְלַקּוֹות ְוֵיׁש

  ,מּוָרם ְּכֶׁשְּזָנָבן
  ּוְבֹנַעם, ִלילּוייֵ  תבּוצְ עַ ּבְ ׁשֶ וְ 
  

  ַהֹּזאת ָהֲאָדָמה ַעל ִהְׁשִאיָרה ֶׁשא ַוָּדִאי הֶׁשּזֶ  ִמּׁשּום
  קֹול ׁשּום
  .ְנֵקָבה ִמִּמין ְקרֹוִבים ֶׁשל ינִ קֹולָ  ֵמִריב ְלַבד

  
  .הטקס של שרפת האלמנה לצד גוויית בעלה בדת ההינדו. 1
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        בהטבהטבהטבהט
  

  ,ַהָּלָבן ָצהָהַרחֲ  לּוקחֲ ּבַ , ֹזאת ְּגֶבֶרת
   peignoir ְּבִפיהָ הֻכּנֶ ְמ הַ     

  ,ְיִדיִדי ֶׁשל וֹ ׁשגְ לַ יּפִ , ָׁשָעה ְלִפי, ִהיא
  ,ַהְּלָבנֹות ָהֲעִדינֹות יותָ וֹ ּפכַ וְ 

  ֶׁשָּלּה ַהָּקָטן ַהֶּכֶלב ֶׁשל    
  ,ֲעִדיָנה ִמְּׁשִהיא ֲעִדינֹות ֵאיָנן

  ּבֹוֵחל ָהָיה א ְצמוֹ עַ  היֵ ְט גוֹ  ֲאִפּלּו
  ַהָּלָבן יְּבִנּגּודֵ       

  ֶׁשָּלֶהם
  ַהָּגדֹול אּסֵ ּכִ ּבַ  יֹוֶׁשֶבת ְּכֶׁשִהיא

  ַעְצלּות םייִ וּוְר הָ  ַהֵּנרֹות ְׁשֵני ֵּבין
  

  ) יוסף שרון: תרגם(      

  
  

 חנות התהחנות התהחנות התהחנות התה
             
  ַהֵּתה ַּבֲחנּות ָהַעְלָמה

  .ֶׁשָהְיָתה ְּכִפי ָיָפה ֵאיֶנָּנה          
  .ָּבּה ִהְתַעֵּלל ֱאלּול
  ;ץֶמרֶ  ְּבאֹותוֹ  ַּבַּמְדֵרגֹות עֹוָלה ֵאיֶנָּנה ִהיא

  ,ָהֲעִמיָדה ְלִגיל ַּתִּגיעַ  ִהיא ַּגם, ֵּכן
  ֵּביֵנינּו ֶׁשֵהֵפָּזה ַהְּנעּוִרים ְוֹזַהר

  ַלְחָמִנּיֹות ָלנּו ְּכֶׁשִהִּגיָׁשה          
  .עֹוד ֵּביֵנינּו יּוַפז א

  .ָהֲעִמיָדה ְלִגיל ַּתִּגיעַ  ִהיא ַּגם          
  

  )  אריאל קריל:תרגם(      
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        אגםאגםאגםאגםאי האי האי האי ה
  

  ,ַּגָּנִבים ֶׁשל םנָ רוֹ ְט ּפַ , ֶהְרֵמס הוֹ , ֵונּוס הוֹ , לאֵ  הוֹ 
  ,ְקַטָּנה ַטָּבק-ֲחנּות, ֵאֶלי קֹוֵרא ֲאִני, ֵעת אוֹ בּבְ  ִלי ַּתן
  תַהְּבִהירוֹ  ַהְּקַטּנֹות ַהֻּקְפָסאֹות ִעם

  ַמָּדִפים ְמַמְּלאֹות, תרוֹ דּוסְ  זוֹ  ַּגֵּבי ַעל זוֹ   
  קַהְמַתְקּתַ  ָהָרֶפה ְוַהִּניחֹוחַ 

  ,'אגׁשָ 'הַ  ְוַתֲעֹרֶבת  
  ַהְּבִהיִרים היָ ינְ 'גִ יְר ּוִ הַ  ילֵ עֲ וַ 

  ,היקָ הִ בְ מַ  ְזכּוִכית תלַ בְ טַ לְ  ַחתִמּתַ  יםיִ פּוְר   
  ,יַּד ִמ  ְמֻׁשָּמִנים א ֹמאְזַנִים ְוזּוג

  ,ִיםְׁשּתַ  אוֹ  ִמָּלה ְלַהֲחִליף ְּבַדְרָּכן ִנְכָנסֹות ְוַהּזֹונֹות
  .ְמַעט ָרןעָ ְׂש  ֶאת ְלַסֵּדר ּוְכֵדי, ָּבֵטל ְלִפְטּפּוט

  
  ,ַּגָּנִבים ֶׁשל םנָ רוֹ ְט ּפַ , ֶהְרֵמס הוֹ , ֵונּוס הוֹ , לאֵ  הוֹ 

  ,ְקַטָּנה ַטָּבק-ֲחנּותּבַ  אֹוִתי ִׂשים
  ַאֵחר ִמְקצֹועַ  ְּבָכל אוֹ              

  ,ַהֶּזה ָהָארּור ַהְּכִתיָבה ִמְקצֹועַ  א ַרק
  .ַהְּזַמן ָּכל וֹ ּתאִ  ֹראׁשוֹ  ֶאת ָצִרי ָאָדם ֶׁשּבוֹ   

  
  ) עוזי בהר: תרגם(      
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  מחווה לסקסטוס ּפרוּפרטיוסמחווה לסקסטוס ּפרוּפרטיוסמחווה לסקסטוס ּפרוּפרטיוסמחווה לסקסטוס ּפרוּפרטיוס    :מתוך
 

  ִבְרִּתי ֵאַליִמְכָּתב ִהִּגיַע ִמּגְ , ֲחצֹות
  !ּובֹו ֲאִני ִנְקָרא ָלבֹוא ִמָּיד ֶאל ִטיּבּור

  ,ֻחֵּדי ְצִריֵחי ַהְּתאֹוִמים עֹוִלים ְּבֹבַהק ַמְעָלה
  .ת קֹוְלִחים ֵמי ַמְעַין ָאְנָיָנהּוִבְבֵרכֹות ְׁשטּוחוֹ 

  ?ֵּכיַצד ֶאְפַעל ַּבּסּוְגָיה ַהֹּזאת
  ,ַהִאם ַאְפִקיד ֶאת ּגֹוָרִלי ְּבַיד ְצָלִלים חֹוְרֵׁשי ָרָעה

  ?ֵמֶהם ָעלּול ִלְפֹּגַע ִּבי ֶאְגרֹוף ָנָבל
  ,ַא ִאם א ֲאַמֵּלא ַאַחר ְּפֻקַּדת ְּגִבְרִּתי

  ,י ַלֲהָבָנה ֲאִפּלּו ַהָּמגֹור ָראּו-
  ֶאְהֶיה ָקְרָּבן ְלֶבִכי ְוִקינֹות ְּגרּועֹות ִמִּמְתַנֵּקׁש ַּבַּלְיָלה

  .ְועֹוד ֶאְהֶיה ַעל ֶּתֶקן ֶׁשל ָרָׁשע
  ,ְוַהָּדָבר ֵהן ִיָּמֵׁש ָׁשָנה ְּתִמיִמה

  ,ִּכי א ָּתחּוס ָעַלי ְּגִבְרִּתי ְוא ִּתֶּטה ִלי ֶחֶסד
  .אֹוֵהב ְּבֵליל ֲחצֹות ֵאינֹו ָקדֹוׁש ָניוֶׁשְּבֵעין ֵאין ִאיׁש ְוהֵ 

  .ְוָּכ ְּבִוָּיה ְסִקירוֹ 
  לּו ֶּגֶבר ְמֹאָהב ָהָיה

  ָׁשֵלו יּוַכל ִלְפֹסַע ְּבחֹוף ְסִקיְתָיה
  ִּכי ּפֹוֵׁשַע א ָיֵעז ִלְפֹּגַע ְלָרָעה ַּבְמַאֵהב

  .ַהְּלָבָנה ִּתָּׁשא ֵנרוֹ 
  ,ְּפֵני ִמְכׁשֹולַהּכֹוָכִבים ַיְזִהירּו ֶאת ָהִאיׁש ִמ 

  ,ַּדְרּכֹו ָיִאיר קּוִּפיד ַּבֲאבּוָקה
  .ְוַקְרֻסָּליו ִיְׁשֹמר ִמְּפֵני ְּכָלִבים ׁשֹוִטים

  .ָּתִמיד ּוְבָכל ָׁשָעה ֵכן ְנִתיבֹוָתיו ָׁשלֹום-ִהֵּנה ִּכי
ַאֵּיה ָהִאיש ֶׁשִּנימּוָסיו ְּגרּוִעים ָּכל ָּכ  

  ?ֵּזר ֶאת ְּגִליָמתֹו ַהְּטהֹוָרהַעד ִּכי ָיֵעז ִלְפֹׁשט ִמן ַהְמחַ 
  .הּוַאְפרֹוִדיֶטה ּתֹוִליכֵ 

  
  ) אריה סתיו: תרגם(      
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piaὡ∆ ) ) ) ) דוריהדוריהדוריהדוריה((((        
  

  ֲהִיי ִּבי ְּכַדְרֵכי ַהְּנָצִחים
  ְוא, ֲאֶׁשר ְלרּוַח ׁשֹוֵמָמה

  –ְּכָכל ָּדָבר חֹוֵלף 
  .ְּכֶחְדַות ַהְּפָרִחים

  
  י ִּבְבִדידּות ֵאיָתָנהינִ יִח נִ הֲ 

  ֶׁשֶמׁש-ילֵ זּוָלִעים ּגְ ֶׁשל סְ 
  .ּוְפָלִגים ֲאֹפִרים

  
  ְיַדְּברּו ָנא ָהֵאִלים ְּדָבִרים ַרִּכים ֵאֵלינּו

  ,ְּבָיִמים ָיבֹואּו
  ַהְּפָרִחים ַהּקֹוְדִרים ֶׁשל ָהאֹוְרקּוס

זֹוְכִרים אֹוָת.  
  

  ) לאה גולדברג: תרגמה(      
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Francesca        

        
        ָלהַאְּת ָעִלית ֵמֶרֶדת ַהַּליְ 

        ,ָהיּו ְּבָיַדִי ּוְפָרִחים    
  ַעְכָׁשו ְצִאי ִמִּבְלּבּול ֶׁשל     

  , ֲאָנִׁשים   
  . ָפה ָעַלִיּׂשָ ִמחּוץ ִלְמהּוַמת הַ 

  
   ֲאִני ֶׁשרֹוֶאה אֹוָת ֵּבין ְּדָבִרים ִהּיּוִלִּיים 

ָרַגְזִּתי ְּכֶׁשָּנְׂשאּו ֶאת ְׁשֵמ  
  . ֲאָתִרים ְקבּוִעיםּבַ 

   ַהְלַואי ּגֹוֶאה ַּגִּלים ְׁשֵלִוים ֲאִני
  ,ֹראִׁשי

  , ָעֶלהְוָהעֹוָלם ִיְגַוע ּכְ 
  ,ָהֲאִרי-אֹו ִיָּגֵרף ְּכַתְרִמיל ֵׁשן

  , ָּכ ֲאִני מֹוֵצא אֹוָת ׁשּוב
ְלַבֵּד .  

  
  ) שמעון שלוש: תרגם(      

  
  
  לושה משורריםלושה משורריםלושה משורריםלושה משורריםשששש
  

  ׁשָקאְנִדיָדה ָּבֲחָרה ִּבְמַאֵהב ָחָד 
  .ֹוְרִרים ָיַרד ָהֵאֶבלה ְמׁשׁשָ ְוַעל ׁשְ 
  ,"ְחלֹוִריָסה"ֶלְגָיה לִ ֹון ִחֵּבר אֶ ָהִראׁש

  "ַרק ְחלֹוִריָסה"ֶשִּבְשִבילֹו ִהיא  ,"ִריָרהנּוָעה ְוַהְּק ִלְחלֹוִריָסה ַהּצְ "
  ִני ִחֵּבר סֹוֵנָטהּׁשֵ הַ 

  יםׁשִ  ֶשל ַהּנָ ן ַהֲהַפְכָּפַעל ִמְזּגָ     
  .ְלָקאְנִדיָדה ,בי ּכֹוֵתב ִמְכּתָ ִליׁשִ ְוַהּׁשְ 
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        החנותהחנותהחנותהחנות נערתנערתנערתנערת
        

  ְלֶהֶרף ַעִין ִהיא ָנָחה ַעל ּגּוִפי
  .ָהרּוַח ְמִסיָטה ִּכְמַעט ֶאל ִקירְּכמֹו ְסנּוִנית ׁשֶ 

  ,ןְר ְנּבֶ יל ְסוּוים ׁשֶ ׁשִ ְוֵהם ְמַדְּבִרים ַעל ַהּנָ 
  ת ְּבגּוִאידוֹ ָהרֹוָעה ַהּפֹוֶגׁשֶ 

  .ֹונֹות ֵאֶצל ּבֹוְדֵלרְוַעל ַהּז
  
  

        ארידסארידסארידסארידס
        

           ן ָאִריֵדס ַהַּבְיׁשָ 
  ,ה ְמֹכֶעֶרתא לֹו ִאּׁשָ ָנׂשָ 

  .יוָליו ֹאַרח ַחּיָ ִנְמָאס עָ 
  בָעֵיף ּוְמֻאְכָזב הּוא ָחׁשַ 

  ה א יֹוֵתרּזֶ ׁשֶ 
  .ָבר ַאֵחרִמָּכל ָּד 

  ,ֶוה ִליְלַעְצִמי ֲאִני א ׁשָ : "ָאַמר ְלַעְצמוֹ 
  "ִאָּתּה ֵאֵלך –הּו ִהי מֹוֵצאת ִּבי ַמּׁשֶ ִאם ִמיׁשֶ 

  .ְוָכ ָהַל ַלֲאָבּדֹון
  

  ) חיים פסח: תרגם(      
  

        נשיםנשיםנשיםנשים
        

        אגתאסאגתאסאגתאסאגתאס

  
  ,ר ַהָּיִמיםַאְרָּבָעה ְוַאְרָּבִעים ְמַאֲהִבים ָהיּו ַלֲאָגַתאס ְּבֶׁשְּכבַ 

  ;ּוְלֻכָּלם ֵסְרָבה
  ,ַעָּתה ּפֹוָנה ִהיא ֵאַלי ְמַבֶּקֶׁשת ַאֲהָבהוְ 

  .ּופֹוֶנה ַאף ְׂשָעָרּה
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        אשה צעירה אשה צעירה אשה צעירה אשה צעירה 

  
  ,ְנִּתי ֶאת ֱאִליל ֵּביֵת ִּבְפָרִגיםזַ 

  ;  ֶהֱעַרְצִּתי ָׁשׁש ָׁשִנים ְּתִמימֹות
ָצָרה ָעַלִי ְוַעְכָׁשו רֹוֶטֶנת ַאְּת ַעל ִּכי ִׂשְמָלֵת  

  .אתְוַעל ִּכי ְּבִמְקֶרה ָאַמְרִּתי זֹ 
        
        

        ֶלְסִּבָּיה ההיאֶלְסִּבָּיה ההיאֶלְסִּבָּיה ההיאֶלְסִּבָּיה ההיא

  
  ָהִאָּׁשה ַהִהיא, ֶמְמנֹון, ֶמְמנֹון

  ׁשֹוֵטט ֵּביֵנינּוֶׁשָּנֲהָגה לְ 
  ,ְּבֹחֶסר ַוָּדאּות ִחָּנִנית ֶׁשָּכזוֹ 

  ֵעתְמֹאֶרֶסת ּכָ 
  .ַּבִית ְּבִריִטי- ְלַבַעל

! Lugete, Veneres! Lugete, Cupidinesque   

  
  
, ֶלְסִּבָּיה ֶׁשֵּלנּו, ֶקְליּוס":  של קטולוס58 פראפרזה לשיר –) illa Lesbia(לסביה ההיא  *

ַעְכָׁשו ְּבַקְרנֹות / יֹוֵתר ֵמַעְצמֹו ּוֵמַהְיָקִרים לֹו /  ֶלְסִּבָּיה ֶׁשַרק אֹוָתּה ָאַהב ָקטּולּוס /ֶלְסִּבָּיה ַהִהיא 
, ְּבֵכָנה" –) הלטינית במקור('  וכוLugete ."מֹוֶצֶצת ְלֶצֱאָצֵאי ֶרמּוס ַהָּנִדיב/ ְרחֹוב ְוִסְמָטאֹות 

  "!קּוִּפידֹוִנים, ְּבכּו! ֶונּוסֹות

        
        חולפתחולפתחולפתחולפת

  
ְּכַאְפרֹוִדיָטה, א ְּפָגםְּב,  

  , ָיָפהָּכל ֻּכּלֵ 
  ,ַחְסַרת ֵׂשֶכל

  ,ּוִלי ֶׁשָּל'ִניחֹוחֹו ַהַּקל ֶׁשל ַהָּפצ
  ,ְּכַקֵּוי ָהַאְכָזִרּיּות ְּבַסְנְטֵר, ִּכְמַעט, ַקל

  .ִּכְמַעט ַאף א ַמֲעִסיק אֹוִתי, א ּתֹוֵקף אֹוִתי
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        """"כהכהכהכהוווור שנה ארר שנה ארר שנה ארר שנה אר מתה כב מתה כב מתה כב מתה כבִאּיֹוֵנהִאּיֹוֵנהִאּיֹוֵנהִאּיֹוֵנה""""
  

  , ֹות ַהְּדָרִכיםֵריק
  ֵריקֹות ַּדְרֵכי ָהֶאֶרץ ַהֹּזאת

  ְוַהְּפָרִחים
  .רֹוְכִנים ְּבָראֵׁשיֶהם ַהְּכֵבִדים  

  .א ֵהם רֹוְכִניםוְ ּׁשָ לַ 
  ֵריקֹות ַּדְרֵכי ָהֶאֶרץ ַהֹּזאת

  ֹוֵנהַּבֲאֶׁשר ִאּי
  ְוׁשּוב ֵאיָנּה ִמְתַהֶּלֶכת, ִהְתַהְּלָכה ַּפַעם

  . ָּכֶרַגע ָעַבר ְוֵאיֶנּנּוַא ִנְדֵמית ְּכָאָדם ׁשֶ 
  
  
  
  

Imerro) ) ) ) אני עורגתאני עורגתאני עורגתאני עורגת ( ( ( (        
  

ַנְפֵׁש  
  ,ִנְתַעְּדָנה ְּבֹרב ְרָויֹות

  .ַאְתִטיס
  ,הֹו ַאְתִטיס

ֲאִני עֹוֶרֶגת ַעל ְׂשָפַתִי,  
  ,ֲאִני עֹוֶרֶגת ַעל ָׁשַדִי ַהַּדִּקים

  .ַהִּבְלִּתי ִנְתֶּפֶסת, ַהְּסעּוָרה, ַאּתְ 
  
  
  
  

Imerro * – היא בעקבות שירה של ספפו לאהובתה אתטיס " אני עורגת"ת היוונית הכותר
  ).96ספפו (
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        האביבהאביבהאביבהאביב
        

  יקֹוס ִאיּבִ –" יםּיִ נִ ידוֹ ִּק ָאִביב ַהַחּבּוִׁשים הַ ּבָ "                  

  
  ,עֹוַנת ָאִביב ִקידֹוִנית ִעם ָּפַמְלָיָתּה

  ,                          ֶמִליַאדֹות ּוְבנֹות ַמִים
  ,ַסַעת ִמַּתַחת רּוַח ְּתַראִקי רֹוֵגׁשּפוֹ 

  ְמַפֶּזֶרת ִנָּצִנים ּבֹוֲהִקים
  ,ְּבָכל ַהָּמקֹום ַהַּיֲעִרי ַהֶּזה

  ל ֶנַטע ֶּגֶפן ְוכָ 
  .עֹוֶטה ֹזַהר ָחָדׁש

  ְוֵחֶׁשק ִּפְרִאי
  .רנֹוֵפל ְּכָבָרק ָׁשחֹ 

הֹו ֵלב ָנבֹו,  
  ,ָּתַקדַּגם ִאם יּוַׁשב ְלָכל ָעָנף ַמה ֶּׁשָאַבד ֶאׁשְ 

  ,זֹו ֶׁשָחְלָפה ָּכאן ֵּבין ָהַרָּקפֹות
  .          א ַמְרֶּפה, חֹוֶלֶפת ַעְכָׁשו ַרק ַמּדּוַח ָרֶפה

    
   

  
  
  
  

                                 
              

  
 וריאציה על שירו של ואלו הוהשיר כ .Eri men ai te kydoniai –אצל פאונד המוטו ביוונית * 

ָׁשם ַּגן ; ְנָהרֹות \ָרִוים ִמִּזְרֵמי, ַהִּקידֹוִנִּיים \ָּבָאִביב ְמַלְבְלִבים ַהַחּבּוִׁשים :ר היווני הקלסי איביקוסהמשור
ַאף א עֹוָנה  \,ַא ַּבֲאֶׁשר ִלי; ׁשֹוְפעֹות ֵצל \ְמַׂשְגְׂשגֹות ִמַּתַחת ְזמֹורֹות \ּוְפִריחֹות ַהֶּגֶפן, ַהָּטהֹור \ָהֲעָלמֹות

, צֹוְרבֹות \ֵמַאְפרֹוִדיֵטה ְּבַמּכֹות ִׁשָּגעֹון \ְמַזֵּנק, רּוַח ָצפֹון ְּתַראִקי \,ִּכי ִאם לֹוֵהב ִּבְבָרָקיו \,  ָנח ֶארֹוסַאַחת
אנתולוגיה לשירה " תשוקה מתירת איברים ":מתוך( .ֶאת ִלִּבי ִמָּׁשְרׁשוֹ  \ֹכחַ ְמַזֲעֵזַע ּבְ  \,ר ַמֲעצֹורסַ חֲ ָאֵפל וַ 

  )1993 'ביתן',  בתרגום אמיר אורארוטית יוונית
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Coitus) ) ) ) משגלמשגלמשגלמשגל((((        
  

  ָהֳעָקִצים ַהֻּמְזָהִבים ֶׁשל ִּפְרֵחי ַהַּכְרֹּכם
  .ְמַפְּלִחים ֶאת ֲאִויר ָהָאִביב  

  ֵאין ָּכאן ֵזֶכר ְלֵאִלים ֵמִתים
  ,ֶאָּלא ַּתֲהלּוַכת ֲחִגיָגה

  ,ּוְליֹו רֹוָמנוֹ 'הֹו ג, ַּתֲהלּוָכה
ָיָאה ְלִמְׁשַּכן רּוֲח.  

  .ֵלילֹוַתִי ֲעֵלינּו, ִּדיֹוֵנה
  

  .ַהַּטל ַעל ֶהָעֶלה
  .ַהַּלְיָלה ְסִביֵבנּו ֲחַסר ָמנֹוחַ 

  
  ) אמיר אור: תרגם והעיר(      

  
  

לה המזכירה בצלילה גם את ימ, phaloi -אצל פאונד ביוונית ( עוקץ דורבן הקסדה –העוקצים * 
phalloi – בתמשיחי הקיר  בעיקר שנודע , תלמידי רפאלמ, ר איטלקיי צי–וליו רומנו 'ג ).פאלוסים

אלת אדמה ,  של אפרודיטה במיתוס היווני אמּה–דיונה  .הארוטיים שלו בפאלאצו דל טה במנטובה
  .שנקשרה במיסטריות

  
  
  
  
  

  והימים אינם מלאים דייםוהימים אינם מלאים דייםוהימים אינם מלאים דייםוהימים אינם מלאים דיים
 

 ְוַהָּיִמים ֵאיָנם ְמֵלִאים ַּדָּים
 ְוַהֵּלילֹות ֵאיָנם ְמֵלִאים ַּדָּים

 ַּבָּׂשֶדה חֹוְמִקים ַעְכָּברְוַחַּיי ּכְ 
  .ְּבִלי ְלַהְרִעיד ִּגְבעֹול

  
  

  ) יעל גלוברמן: תרגמה(      
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        העץהעץהעץהעץ
        

  ,ָעַמְדִּתי ּדּוָמם ְוָהִייִתי ֵעץ ְּבֵלב ַהַּיַער
  ;יֹוֵדַע ֶאת ֱאֶמת ַהְּדָבִרים ֶׁשא ִנְראּו ְלָפִנים

  ַעל ַּדְפָנה ַוֲעַנף ַהַּדְפָנה
  ִּמְתַעֵּנג ַעל ֵאלְוַעל אֹותֹו זּוג ָזֵקן הַ 

  .ֶׁשִּגֵּדל ּבּוִקיָצה ְּבֵלב ַהַּיַער
  ַרק ְלַאַחר ֶׁשִהְפִצירּו

  ָיֶפה ָּבֵאִלים ְוֵהִביאּו אֹוָתם ֶאל
  ָהָאח ֶׁשל ֵּבית ִלָּבם

  ;ָיְכלּו ֵהם ְלחֹוֵלל ְּדַבר ֶּפֶלא ֶזה
  ַלְמרֹות ֹזאת ָרִאיִתי ֵעץ ְּבֵלב ַהַּיַער

  ִּתיּוְדָבִרים ַרִּבים ֵהַבנְ 
  . ֶׁשֶּנְחְׁשבּו ְלָפִנים ְׁשטּות ְּבֵעיַני

  
  ) עודד פלד: תרגם(      

  

  

  

  

  

        המפגשהמפגשהמפגשהמפגש
  

  ן מּוָסר ָחָדׁשָּכל עֹוד ֵהם ָּדנּו ְּבִעְניַ 
  .ֵעיֶניָה ָחְקרּו אֹוִתי
  ּוְכֶׁשַּקְמִּתי ָלֶלֶכת

  ֶאְצְּבעֹוֶתיָה ָהיּו ִרְקָמה
  .ָּפִניתְנָיר יַ  ֶׁשל ַמִּפית

  
  ) קסאריה ז: תרגם(      
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        בתחנת המטרובתחנת המטרובתחנת המטרובתחנת המטרו
        

  :ה ַהַּפְרצּוִפים ָהֵאֶּלה ַּבָּסַמְראֵ 
  .רָׁשחֹ , ָעִלים ַעל ָעָנף ַלח

  

  ) ישראל אפרת: תרגם(      
  
  

        ילילילילאפראפראפראפר
        

  ֶאְבֵרי ִניְמפֹות ְּפזּוִרים  
  

  ָׁשׁש רּוחֹות ָּבאּו ֵאַלי
  ּוְמָׁשכּוִני ַהִּצָּדה   

  ּבֹו ַעְנֵפי ַהַּזִית ַלָּמקֹום
  :ִלים ַעל ָהָאֶרץָנחּו ְמֻעְרטָ 

  .            ֶטַבח ִחֵּור ִמַּתַחת ֲעָרֶפל זֹוֵהר
               

  ) אמיר אור: תרגם והעיר(      
  
 nimpharum membra disjecta:  אצל פאונד המוטו בלטינית-" ֶאְבֵרי ִניְמפֹות ְּפזּוִרים"* 

פ "ע( בידי המינאדות שנקרעו, אלוזיה המקשרת בין ענפי הזית לאבריו הפזורים של פנתאוס
  ).  724ג " מטאמורפוזות", אובידיוס

        
        הההה''''צצצצ- - - - ליוליוליוליו
 

  ,ִרְׁשרּוׁש ַהֶּמִׁשי ָחַדל
  ,ָאָבק ִמְתעֹוֵפף ַעל ְּפֵני ֶהָחֵצר

  ְוֶהָעִלים, ֵאין קֹול ְצָעִדים
  ,ִנְגָרִפים ַלֲעֵרמֹות ְוׁשֹוְכִבים ּדּוָמם

  :ִמַּתְחָּתם, ְמׂשוׂש ַהֵּלב, ְוִהיא
  

  .ְצָמד ֶאל ַהַּסףָעֶלה ָרֹטב נִ 
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        אלבהאלבהאלבהאלבה
  

  ָהֲעָמִקים ְקִריָרה ֶּכָעִלים ַהִחְּורים ָהְרֻטִּבים ֶׁשל ׁשֹוַׁשַּנת
  .ָׁשְכָבה ְלִצִּדי ִעם ַׁשַחר

  
  

        לאדונה המלכותילאדונה המלכותילאדונה המלכותילאדונה המלכותי, , , , כתובת על מניפהכתובת על מניפהכתובת על מניפהכתובת על מניפה
  

 ,הֹו ְמִניָפה ֶׁשל ֶמִׁשי ָלָבן
  ,ְּבִהיָרה ַּכְּכפֹור ַעל ֲעֵלה ָהֵעֶׂשב

  .ַּגם ַאְּת ֶנֱעַזְבּתְ 
  

  )שמעון זנדבנק: תרגם(      
  
  

        נערהנערהנערהנערה
  

  ,ָהֵעץ ָחַדר ְלָיַדי
  ,ְלַׁשּדֹו ִטֵּפס ִּבְזרֹועֹוַתי
 –ָהֵעץ ָּגַדל ְּבתֹו ָחִזי 

  ,ְּכַלֵּפי ַמָּטה
  .ִּכְזרֹועֹות, ָהֲעָנִפים ְּגֵדִלים ִמֶּמִּני

  
ֵעץ ִהָּנ,  

ֵאזֹוב ִהָּנ,  
  .ִהָּנ ִסָּגִלּיֹות ְורּוַח ֲעֵליֶהן

  , ִהָּנ– ֹּכה ְּגבֹוָהה –ה ַיְלָּד 
  .ְוָכל ֹזאת ְּכֶהֶבל ָלעֹוָלם

  

  )'זלי גורביץ: תרגם(      
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        שיח האברששיח האברששיח האברששיח האברש
  

  ַּפְנֵּתר ָׁשֹחר ּפֹוֵסַע ְלִצִּדי
 –  ֵמַעל ֶאְצְּבעֹוַתי, ּוְכמֹו ֲעֵלה ּכֹוֶתֶרת

  .ֵאׁש ָצָפה ְלׁשֹון
  

  ַנֲערֹות ָצחֹות ְּכָחָלב
  .עֹולֹות ִמִּׂשיֵחי ַהִּציִנית

  יָניו ֶׁשל ְנֵמָרן ַהָּלָבןעֵ 
  .מֹוְדדֹות ֶאת ְצָעֵדינּו

  
  
  

        חכמה קוסמיתחכמה קוסמיתחכמה קוסמיתחכמה קוסמית ,,,,חכמה קדומהחכמה קדומהחכמה קדומהחכמה קדומה
        

  ,ּו ָחַלםסֹו ׁש
  –ַּפְרַּפר ּוְדבֹוָרה  ,ַּבֲחלֹומֹו ָהָיה ִצּפֹורְוֵכיָון ׁשֶ 

  .ּוב א ָרָאה ִסָּבה ִלְהיֹות ָדָבר ַאֵחרׁש
  .ֶפׁשְלַות ַהּנֶ ּוִמָּכאן ׁשַ 

  
   )חיים פסח: תרגם(      

  
  
  

        לכלבא קורחלכלבא קורחלכלבא קורחלכלבא קורח
        

הֹו ַּכְלָּבא ֹקַרח, ִמי ֲאִני ֶׁשָאדּון אֹוְת,  
  ֲאִני ֶׁשְּמֹמָרר

  ְּבֹעִני
  .ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה ְּבֹעֶׁשר ְּבִלי ִׁשּמּוׁש
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        אובייקטאובייקטאובייקטאובייקט
        

  ֶׁשֵיׁש לֹו ַמֲעַר ְּכָלִלים, ַהָּדָבר ַהֶזה
  ,ְוֵאין לֹו ְּפִנים
  וֹ נּו ּבָּכר ְּבָמקֹום ֶׁשִיָּתכְ ִהִּציב ֶאת ַהּמֻ 

  ,ְרָגׁשֹות
 .ְוַעְכָׁשו ְּכלּום א טֹוֵרד ֶאת ִהְרהּוָריו

  
  

Ite) ) ) ) ְצאּוְצאּוְצאּוְצאּו((((        
 

  ׁשּו ֶאת ִׁשְבֵחיֶכם ִמן ַהְּצִעיִריםַּבְּק , יַריׁשִ , ְצאּו
  ,י סֹוְבָלִנִּייםְוַהִּבְלּתִ 

  .נּועּו ֵּבין ָהאֹוֲהִבים ֶאת ַהְּׁשֵלמּות ִּבְלַבד
  ֹור ַהּסֹופֹוְקִלי ַהָּקֶׁשהׁשּו ַלֲעֹמד ָּתִמיד ָּבאַּבְּק 

  .ְמָחה ְּבׂשִ ֵעיֶכם ִמֶּמּנּוְוַקְּבלּו ֶאת ִּפצְ 
  

  ) דורון קורן:תרגם(  

  
        הסכםהסכםהסכםהסכם

 
  –ן מָ יְט וֹוְלט וִ , ֲאִני עֹוָׂשה ִאְּת ֶהְסֵּכם

  .ֲאִני ְּכָבר ִּתַעְבִּתי אֹוְת ַמְסִּפיק
  ֲאִני ָּבא ֵאֶלי ְּכמֹו ֶיֶלד ָּגדֹול

  ;ֲחִזיר ב ֹראׁשֶׁשָהָיה לֹו ָא
ֲאִני ָזֵקן ַמְסִּפיק ְּכֵדי ְלַהְׁשִלים ִאְּת.  

  ,ַאָּתה ָהִייָת ֶזה ֶׁשָּׁשַבר ֶאת ָהֵעץ ֶהָחָדׁש
  .ףַעְכָׁשו ַהְּזַמן ְלַגּלֵ 

  – ְלַׁשד ֶאָחד ְוֹׁשֶרׁש ֶאָחד נּוֵיׁש לָ 
  .ֵנינּוְיֵהא ָנא ִמְסָחר ֵּבין ׁשְ 
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 עוד הוראות עוד הוראות עוד הוראות עוד הוראות 
  

  ן ִּבּטּוי ְלִרְגׁשֹוֵתינּו ַהְּׁשָפִלים ְּביֹוֵתרִנּתֵ , ִׁשיַרי, ּבֹואּו
 ִנֵּתן ִּבּטּוי ְלִקְנָאֵתנּו ָּבָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ִמְׂשָרה ְקבּוָעה ְוֵאין לֹו 

  .ְּדָאגֹות ֶלָעִתיד
  .ִׁשיַרי, ד ֲעֵצִליםַאֶּתם ְמאֹ 

  .דֲאִני חֹוֵׁשׁש ֶׁשִּתְגְמרּו ַרע ְמאֹ 
  ,בֹותַאֶּתם עֹוְמִדים ָלֶכם ָּבְרחוֹ 

  ,ַאֶּתם ִמְתַּבְּטִלים ַּבְּקָרנֹות ּוְבַתֲחנֹות ָהאֹוטֹוּבּוס
  .ַאֶּתם ִּכְמַעט א עֹוִׂשים ׁשּום ָּדָבר

  
  ,ַאֶּתם ֲאִפּלּו א נֹוְתִנים ִּבּטּוי ָלֲאִציֻלּיֹות ַהְּפִניִמּיֹות ֶׁשָּלנּו

  .דַאֶּתם ִּתְגְמרּו ַרע ְמאֹ 
  

  ?ַוֲאִני
  ָּגעֲאִני ְּכָבר ֲחִצי ְמׁשֻ 

  ֲאִני ְמַדֵּבר ֲאֵליֶכם ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ַעד 
  ,ֶׁשֲאִני ִּכְמַעט מֹוֵצא ֶאת ַעְצִמי ָּבֶכם

  !א ְלבּוִׁשים, ַחְסֵרי ּבּוָׁשה, טֹוְרִפים ֲחצּוִפים ְקַטִּנים
  

  ,ַהִּׁשיר ֲהִכי ָחָדׁש, ֲאָבל ַאָּתה
  ,ֶפהֵאיְנ ַמְסִּפיק ָקִׁשיׁש ְּכֵדי ְלִהְתַנֵהג א יָ 

  ֲאִני ַאִּׂשיג ְל ְמִעיל ָיֹרק ִמִּסין
  ּוְדָרקֹוִנים ְרקּוִמים ָעָליו

  ֲאִני ַאִּׂשיג ְל ִמְכְנֵסי ֶמִׁשי ֲאֻדִּמים
  ְנָטה ָמִרָּיה נֹוֶבָלהִמִּפְסלֹו ֶׁשל ַהֶּיֶלד ַהָּמִׁשיַח ְּבסַ 

  ַעד ַיִּגידּו ֶׁשָחֵסר ָלנּו ַטַעם טֹוב
  .ָּפָחה ַהֹּזאתאֹו ֶׁשֵאין ִיחּוס ַלִּמׁשְ 
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 ייפוי כוחייפוי כוחייפוי כוחייפוי כוח
  

  ,ל ַהּבֹוְדִדים ְוַהְמֻתְסָּכִליםאֶ , יִׁשירַ , ְלכּו
  ,ל ַעְבֵדי ַהֻּמְסָּכָמהכּו אֶ לְ , י ָהֲעַצִּביםטֵ רּוכּו ַּגם ֶאל ְמ לְ 

  .ִלְמַדְּכֵאיֶהם ֲאֵליֶהם ֶאת ַהּבּוז ֶׁשִּליְׂשאּו 
  ,צֹוֵנִניםַמִים ְּכמֹו ַּגל ָּגדֹול ֶׁשל , כּולְ 
  .יםאִ ּכְ ְמַד אּו ֶאת ַהּבּוז ֶׁשִּלי לַ ׂשְ 
  

  ,עָד מּו-ַּדְּברּו ֶנֶגד ִּדּכּוי א
  ,ַהִּדְמיֹון ר ֶׁשל ֲחסַ תוֹ יצּוִר ַּדְּברּו ֶנֶגד עֲ 

  .ַּדְּברּו ֶנֶגד ְּכָבִלים
  ,ָנּהְּבִשְממוֹ  ּוְרָּגנּות ַהּגֹוַוַעתּבְלכּו לַ 

  ,ַּבַּפְרָוִרים ָנִׁשיםלַ ְלכּו 
  ,ִנים ַעד ְּבִחיָלהִמְתַחּתְ לַ כּו לְ 
  רּתָ ל ֵאֶּלה ֶׁשִּכְׁשלֹוָנם ִנסְ כּו אֶ לְ 
  ,ים ָהֻאְמָלִליםגִ ּוְ ַּד זְ ּמִ ל הַ כּו אֶ לְ 
  ,ַהְּקנּוָיה כּו ֶאל ָהִאָּׁשהלְ 
  .כּו ֶאל ָהִאָּׁשה ָהעֹוֶבֶרת ִּביֻרָּׁשהלְ 
  

  ,ֵלי ַהַּתֲאָוה ָהֲעִדיָנהעֲ ל ּבַ ְלכּו אֶ 
  ,לּוּכְ ם ָהֲעִדינֹות סֻ יהֶ תֵ קוֹ ּוׁשּתְ ל ִמי ׁשֶ כּו אֶ לְ 
  ;הּות ָהעֹוָלםי קֵ נֵ כּו ְּכמֹו ִׁשָּדפֹון ַעל ּפְ לְ 
  ,כּו ִעם ַהֹחד ֶנֶגד ֶזהלְ 

  ,יםנִ ָּד עֻ ְמ ים הַ ִר יתָ ַחְּזקּו ֶאת ַהּמֵ 
  .ָלָאצֹות ְוִלְזרֹועֹות ַהֶּנֶפׁש ִביאּו ֵאמּוןהָ 
  

  ,ְלכּו ְּבִסְגנֹון ְיִדידּוִתי
  .כּו ְּבִדּבּור ָּפתּוחַ לְ 
  ,ֲחָדׁשֹות ְוטֹוב ָחָדׁשָעְולֹות ּו ְלהּוִטים ִלְמֹצא יהֱ 
  .יּו ֶנֶגד ָּכל צּוָרה ֶׁשל ִּדּכּויהֱ 
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  ,ל ֵאֶּלה ַהַּמְׁשִמיִנים ִעם ִּגיל ָהֲעִמיָדהאֶ כּו לְ 
  .ל ֵאֶּלה ֶׁשִאְּבדּו ִעְנָיןאֶ 
  

  –ים ְּבתֹו ַהִּמְׁשָּפָחה ִק נּוחֲ ל ַהִּמְתַּבְּגִרים הַ ְלכּו אֶ 
  יל ִח בְ ָּמה מַ ּכַ , אֹוח

  !ִסים ַיַחדּנָ ִלְראֹות ְׁשָׁשה ּדֹורֹות ֶׁשל ִמְׁשָּפָחה ַאַחת ְמכֻ 
  ,יםִר טָ ְּכמֹו ֵעץ ָזֵקן ִעם חֳ 

  .נֹוְפִלים, ְוַכָּמה ֲעָנִפים ִנְרָקִבים
  

  ,ְתִריס ֶנֶגד ֱאמּוָנהְצאּו ְלהַ 
  ,ְלָכל ֶקֶׁשר ַהְיָרקֹות ַהֶּזה ֶׁשל ַהָּדם

  .ִלְצִמיתּות- רֹות ַהְּנָכִסיםיּו ֶנֶגד ָּכל צּוהֱ 
  
  

Causa        

  
  ,ֲאִני ְמָצֵרף ֶאת ַהִּמִּלים ַהָּללּו ִּבְׁשִביל ַאְרָּבָעה ֲאָנִׁשים

  .ַּגם ֲאֵחִרים ֲעׂשּוִיים ִלְׁשֹמַע אֹוָתן
  ,ַצר ִלי ָעֶלי, עֹוָלם, האוֹ 

  .ֵאיְנ ַמִּכיר ֶאת ַאְרַּבְעָּתם
  

  ) יצחק לאור:תרגם(  
  
        

        קֹוָדהקֹוָדהקֹוָדהקֹוָדה
        

  ,יַריהֹו ׁשִ 
  ַמּדּוַע ַאֶּתם ַמִּביִטים ִּבְלִהיטּות ּוְבַסְקָרנּות ָּכל ָּכ ִּבְפֵניֶהם

  ,    ֶׁשל ְּבֵני ָאָדם
  ?ַהִאם ִּתְמְצאּו ֶאת ֵמֵתיֶכם ָהֲאבּוִדים ֵּביֵניֶהם
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        הרהורהרהורהרהורהרהור
        

  ְּכֶׁשֲאִני ּבֹוֵחן ְּבִעּיּון ֶאת ֶהְרֵּגֵליֶהם ַהְמֻׁשִּנים ֶׁשל ַהְּכָלִבים
  ָלץ ְלַהִּסיקֲאִני ֶנאֱ 

  .ֶׁשָהָאָדם הּוא ַהְיצּור ָהֶעְליֹון
  

  ְּכֶׁשֲאִני ּבֹוֵחן ֶאת ֶהְרֵּגָליו ַהְּמֻׁשִּנים ֶׁשל ָהָאָדם
  .ֲאִני ָנבֹו, ְיִדיִדי, ֲאִני מֹוֶדה

  
  

  ) עודד פלד: תרגם(      
  
  
  
  
  
  
  

        ברכותברכותברכותברכות
        

  .ַהּנֹוחּות ַהְּכָלִלית-הֹו ּדֹור ַהְּׂשִביעּות ַהֻּמְחֶלֶטת וִאי
  ָרִאיִּתי ַּדָּיִגים ְמַבִּלים ְלאֹור ַהֶּׁשֶמׁש

  .ָרִאיִתי אֹוָתם ִעם ִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם ַהְמֻרָּׁשלֹות
  חֹוָקם ַהחֹוֵׂשף ִׁשַּנִיםָרִאיִתי ֶאת ׂשְ 

  .ְוָׁשַמְעִּתי ֶאת ְצחֹוָקם ַהַּגס
  ַוֲאִני ְמֻאָּׁשר ִמֶּכם

  , ִמֶּמִּניְוֵהם ְמֻאָּׁשִרים ָהיּו
  ׂשֹוִחים ַּבֲאַגםְוַהָּדִגים 

 .ְוַאף ְּבָגִדים ְלגּוָפם ַאִין
  

  ) אביב עקרוני: תרגם(      
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        הקאנטוסהקאנטוסהקאנטוסהקאנטוס
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        1111נטו נטו נטו נטו אאאאקקקק
        

  ,ְוָאז ָיַרְדנּו ַלְּסִפיָנה
  ,ָקִדיָמה ַעל ְּפֵני ַהָּים ָהֱאִהי, ַלַּמְׁשְּבִרים ִהְפֵנינּו ֹקַער

  ,ָרהנּו ַעל אֹוָתּה ְסִפיָנה ְׁשחֹ  ִהַּצבְ ְוֹתֶרן ּוִמְפָרׂש
  ת ּגּוֵפינּוַּגם אֶ , ּה ְּכָבִׂשים ָנָׂשאנּוַעל ִסּפּונָ 

      רּוחֹות ְבֵרי ַיְרָכַתִיםְוָכ ֵמעֶ , ִּכְבֵדי ֶּבִכי
  ,ְנָׂשאּונּו ָהְלָאה ִּביִריָעה ִמְתַנַּפַחת

  .ָהֵאָלה ֲעדּוַית ַהַּקְסָּדה, ְמֶלאֶכת ִקיְרֵקה ָהְיָתה זוֹ 
  ,ְּכֶׁשרּוַח ָּתְפָסה ֲהָגֶאיהָ , ַאַחר ָיַׁשְבנּו ְּבֶאְמַצע ַהְּסִפיָנה

  .ַלְפנּו ַעד ְּכלֹות ַהּיֹוםַעל ְּפֵני ַהָּים חָ , ְוָכ ְּבִמְפָרׂש ָמתּוחַ 
  ,נֹוס ָּכל ָהאֹוְקיָ ֵניּוְצָלִלים ַעל ּפְ ,  ִלְׁשָנתוֹ ַהֶּׁשֶמׁשָּבא 

  ,ָּבאנּו ַעד ַקְצֵוי ֵמי ַמֲעַמִּקים
  ְוֶאל ָעִרים נֹוָׁשבֹות, ֶאל ַאְרצֹות ַהִּקיֶמִרים

  ֶׁשָּלַעד א ְיַפְּלֶחָּנה, ְמֻכּסֹות ְּבַחְׁשַרת קּוֵרי ֲעָרֶפל
  ְצנּוץ ַקְרֵני ֶׁשֶמׁשנִ 

  ר ר ִמְּׁשחֹ ְוַלְיָלה ָׁשחֹ , ים ְּפרּוִׂשיםַאף א ּכֹוָכבִ 
  .       ָּפרּוׂש ָׁשם ֵמַעל ֲאָנִׁשים ֻאְמָלִלים, א ָיׁשּוב ְוַיִּביט ֵמָרִקיעַ 

  ִהַּגְענּו ֶאל ַהָּמקֹום, נֹוס ָׁשב ְוָנסֹוגּוְבעֹוד ָהאֹוְקיָ 
  . ֶׁשָעָליו ָסָחה ִקיְרֵקה

  ,ֶּפִריֶמֶדס ְוֶאְּוִרילֹוכֹוס, אן ָעְרכּו ֵהם ְטָקִסיםּכָ 
  ּוְבָׁשְלִפי ֶחֶרב ֵמַעל ָמְתַני

  ;ְּכִרּבּוַע ַאָּמה ַאַחת ָחַפְרִּתי ֶאת ַהֻּגָּמה
  ,ְנָסִכים ִנַּסְכנּו ְלָכל ֶאָחד ִמן ַהֵּמִתים

  .ְּבֶקַמח ָלָבןְוַאַחר ַיִין ָמתֹוק ּוַמִים ְּבלּוִלים , ָּבִראׁשֹוָנה ֵמי ְּדַבׁש
  ;              ָאז ָנָׂשאִתי ְּתִפּלֹות ַהְרֵּבה ְלָראֵׁשי ַהָּמֶות נֹוְׂשֵאי ַהֹחִלי

  ְׁשָוִרים ִנְבָחִרים, ְּכִמְנַהג ִאיָתָקה
  ,  ָעַרְמנּו ָּכל טּוב ַעל ַהּמֹוֵקד, ןְלָקְרּבָ 

  .ָרה ּוַמְׁשּכּוִכית ְׁשחֹ – ִּכְבָׂשה ַרק ְלִטיֶרִסיַאס
  ,ֶהה ָזַרם ַּבֲחִפירָּדם ּכֵ 
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  ,ֶׁשל ַּכּלֹות, ְּדֻמּיֹות ֶּפֶגר ֵמתֹות, ְנָׁשמֹות ִמּתֹו ֶאֶרּבּוס
  ;ֶׁשל ְצִעיִרים ְוֶׁשל ַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר ָנְׂשאּו ַהְרֵּבה

  ,ְנָערֹות ֲענֻּגֹות, ְנָׁשמֹות ִנְרָּבבֹות ְּבֶדַמע ָטִרי
  ,ד ְמָחצּוםֶׁשָראֵׁשי ֲחִניתֹות ָארָ , ְּגָבִרים ַהְרֵּבה
  ,ֲעַדִין נֹוְׂשִאים ְּכֵלי ֶנֶׁשק נֹוְטֵפי ָּדם, ְׁשַלל ִמְלָחָמה

  , ִּבְצָעקֹות; ָּכל ֶהָהמֹון ַהֶּזה ֶנֱאַסף ָעַלי
  ;ֲאָנַׁשי ְלעֹוד ְּבֵהמֹות לאֶ ָקָראִתי , ְּכֶׁשִחָּורֹון ַעל ָּפַני

  ;ְּכָבִׂשים ְטבּוחֹות ָאָרד, ָׁשַחְטִּתי ֶאת ָהֲעָדִרים
  ,ָקָראִתי ֶאל ָהֵאִלים, ְכִּתי ֶׁשֶמן ִמְׁשָחהָנסַ 

  ;ְוִהַּלְלִּתי ֶאת ְּפרֹוֶסְרִּפיָנה, ֶאל ְּפלּוטֹון ָהֱעזּוז
  ,ּוְבָׁשְלִפי ֶאת ַהֶחֶרב ַהָּצָרה ִמְּנָדָנּה

  ָיַׁשְבִּתי ְלַהְרִחיק ֶאת ַהֵּמִתים ַחְסֵרי ַהַּסְבָלנּות ְוָהאֹוִנים 
  . ַעד ֶאְׁשַמע ֶאת ִטיֶרִסיַאס

  , ֵרֵענּו ֶאְלֵּפנֹור, ַא ִראׁשֹון ָּבא ֶאְלֵּפנֹור
  ,ְרָחָבה ֻמְׁשָל ַעל ְּפֵני ָהָאֶרץ הָ ,א ָקבּור

  ,ָבִרים ֶׁשהֹוַתְרנּו ְּבֵבית ִקיְרֵקהיאֵ 
  , א ֲעטּוִפים ַּבֲארֹון ְקבּוָרה, א ְספּוִדים

  . ִּכי ְּתָלאֹות ֵהִאיצּו ַמֲעֶׂשה ַאֵחר
  : ְוָקָראִתי ְּבִדּבּור ֶנְחָּפז.רּוַח ֻאְמָלל

  ?ֵאי ָּבאָת ַלחֹוף ָהָאֵפל ַהֶּזה, ֶאְלֵּפנֹור"
  ?ְּבַהִּׂשיְג יֹוְרֵדי ָים, ֲהָבאָת ָּבֶרֶגל"

  :   ְוהּוא ְּכַבד ָלׁשֹון  
  .ְּבָקִמיָנּה ֶׁשל ִקיְרֵקה ָיַׁשְנִּתי.  ְוֹעֶדף ַיִיןַמָּזל ִּביׁש"
  ,ַמְרִּתי ָלֶרֶדתַּבֻּסָּלם ָהָאֹר א ִנׁשְ "
  ,ָנַפְלִּתי ְּכֶנֶגד ַהִּמְסָעד"
  .ּוִבְּקָׁשה ַהְּנָׁשָמה ֶאת ָאֶוֶרנּוס, ָׁשַבְרִּתי ֶאת ִמְפַרְקִּתי"
  , א ָקבּור, א ָספּוד, ָזְכֵרִני ָנא, ַהֶּמֶל, ַא ַאָּתה"
  :ַוֲחֹרט, ְיִהי ְלַמֶּצֶבת ַעל ְׂשַפת ַהָּים, ֲעֹרם ֶאת ִנְׁשִקי"
  .מֹו יּוַקםּוְלָעִתיד ׁשְ , יׁש ֲחַסר ַמָּזלאִ "
  ."ֶׁשֵהַנְפִּתי ֵּבין ְיִדיִדים, ְוַהֵּצב ֶאת ְמׁשֹוַטי"
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  ,ְוַאַחר ִטיֶרִסיַאס ַהֵּתָּבִני, ֶׁשאֹוָתּה ָּדִחיִתי ָהְלָאה, ּוָבָאה ַאְנִטיְקֶליָאה

  :ְוִדֵּבר ִראׁשֹון, ִהִּכיַרִני, אֹוֵחז ְּבַמֵּטהּו ַהָּזֹהב
  ,ַמּדּוַע ִאיׁש ִּביׁש ַמָּזלֹות? ֵּׁשִניתּבַ "

  ? ִּתְתַיֵּצב ֹנַכח ַהֵּמִתים ְמֻׁשְּלֵלי ַהֶּׁשֶמׁש ְוֹנַכח ַהֶחֶבל ֶהָעגּום ַהֶּזה
  ַהַּנח ִלי ֶאת ַמְׁשֵקה ַהָּדם, ְרַחק ִמן ַהֲחִפיר

  ."ְלִהָּנֵבא
           ְוָחַזְרִּתי ַלֲאחֹוַרי

  אֹוִדיֶסאּוס: "רּוִמְתַחֵּזק ַּבָּדם ָאז ִּדּבֵ 
  ,ֵמֵעֶבר ָיִמים ֲאֵפִלים, ָיׁשּוב ֶּדֶר ֶנְּפטּון ַהְּזדֹוִני

  .ַאַחר ָּבָאה ַאְנִטיְקֶליָאה." ְיַאֵּבד ֶאת ָּכל ֵרָעיו
  ,ַאְנְדֵריַאס ִּדיוּוס, ַּכָּוָנִתי. נּוַח ַעל ִמְׁשָּכְב ִּדיוּוס

      .רֹוסִמּתֹו הֹומֵ , 1538לּוס 'ת ֶוצֶ ְּבַסְדנַ 
  ְלַיד ִסיֶרנֹות ּוִמָּׁשם ַהחּוָצה ְוָהְלָאה, ְוהּוא ִהְפִליג

  .    ִּקיְרֵקהלְ ְוַעד 
  ,ֶׁשַּיַעְבדּוַאְּת ָהְראּוָיה 

  ,ַאְפרֹוִדיָטה, ַּבֲעֶטֶרת ַהָּזָהב, ִּכְלׁשֹון ַהְּכֵרִתי
ִעם ֵאזֹור, תׁשֶ ֲעִגיֶליָה ְנחֹ ׁשֶ , ָהעֹוֶלֶצת, ֶׁשִּמְבְצֵרי ִקיְּפרֹוס ָנְפלּו ְּבֶחְלֵק  

  ,        ַאְּת ֶׁשַעְפַעַּפִי ֵּכִהים, ָחֶזההֶ ָזָהב ַוֲחגֹוַרת 
  :        ּוְבֵכן. ַאְרגֹוס-ַהּנֹוֵׂשאת ֶאת ֲעַנף ַהָּזָהב ֶׁשל קֹוֵטל

  
  ) אמיר אור: תרגם והעיר(      

  
  

        ::::הערותהערותהערותהערות
        

, ע לשם אודיסאוסכשנקל. אלה ומכשפה ששכנה באי איאיה,  של האודיסיאה11פ ספר " ע– קירקהקירקהקירקהקירקה

כשאודיסאוס ביקש להמשיך . והחזיקה בו איתה משך שנה שלמה, הפכה לחזירים את רעיו למסע

  .             הדריכה אותו  קירקה לשאול בעצתו של טירסיאס בארצות המתים, בדרכו

  .בקרבת שערי השאול" אנשי החורף" ארצם האגדית של - ארצות הקימריםארצות הקימריםארצות הקימריםארצות הקימרים
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באודיסיאה מבטיח אודיסאוס לזבוח ממיטב המקנה כאשר .  של אודיסאוסמולדתו וממלכתו – איתקהאיתקהאיתקהאיתקה

  .ישוב הביתה

  . הנביא מתבי שניבא לאדיפוס ונודע בכוח נבואתו גם לאחר  המוות– טירסיאסטירסיאסטירסיאסטירסיאס

  .חשכת תחתיות שבעדה עוברות הנשמות בדרכן אל השאול,    צלמוות– ארבוסארבוסארבוסארבוס

  .                                     אלי השאול, ופרספונה) לוטוספ(  שמותיהם הלטיניים של האדס–  פרוסרפינה פרוסרפינה פרוסרפינה פרוסרפינה////פלוטו פלוטו פלוטו פלוטו 

כאשר התעורר משנת , שנפל מגג ביתה של קירקה,  הצעיר בבני לווייתו של אודיסאוס– אלפנוראלפנוראלפנוראלפנור

ולשם כך מפליגים אודיסאוס , כמובן  לא נערך לו כל טקס קבורה. שיכורים לשמע קול חבריו המפליגים

  ".החוצה והלאה אל קירקה"מכן ובני  לווייתו לאחר 

  .  אגם באיטליה שנחשב לאחד מפתחי השאול– אברנוסאברנוסאברנוסאברנוס

אודיסאוס דוחה אותה מן  הדם משום אזהרתה של .  אמו של אודיסאוס שמתה בהיעדרו– אנטיקלאהאנטיקלאהאנטיקלאהאנטיקלאה

  .קירקה שאל לו להניח לשום רוח לשתות לפני רוחו של טירסיאס

  .ו של אודיסאוסאויב, אל הים,  שמו הלטיני של פוסידון- נפטוןנפטוןנפטוןנפטון

מתרגומו תרגם פאונד את הווריאציה המופיעה . )1538( מתרגם של הומרוס ללטינית –אנדריאס דיווס 

  .כאן

  ".         לוס'סדנת ההדפס של וצ: "שצוין על האודיסיאה של דיווס, שם המדפיס –  לוסלוסלוסלוס''''סדנת וצסדנת וצסדנת וצסדנת וצ

אפרודיטה לההומריים  להמנונותשתרגומו הלטיני , בן כרתים,   גיאורגיוס דארטונה– כלשון הכֵרתיכלשון הכֵרתיכלשון הכֵרתיכלשון הכֵרתי

   –פאונד מביא בשירו את לשון התרגום של דארטונה . דיווס נכלל באותו כרך עם תרגומו של

"Venerandam ,\ כלשון הכרתי, את הראויה שיעבדוך..." (= כלשון הכרתי(  

  ).121,117, ההימנון ההומרי הראשון לאפרודיטה' ר( הוא האל הרמס בעל מטה הזהב – ארגוסארגוסארגוסארגוס- - - - קוטלקוטלקוטלקוטל
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        2222קאנטו קאנטו קאנטו קאנטו 

  
  ,רֹוֶּבְרט ְּבַראּוִניְנג, ֵּתֵרד ִמֶּזה
  . ָהֶאָחד1"סֹוְרֶדלוֹ "ֲהֵרי א ִיָּתֵכן ֶאָּלא הַ   

  ?סֹוְרֶדלֹו ֶׁשִּלי, ּוָמה ִעם סֹוְרֶדלוֹ 
  .לֹו סֹוְרֶדְלס ִסי פֹו ִדי ַמְנטֹוָבָנה

  . ָחַבץ ְּבתֹו ַהָּים2ׁשּו-סוֹ 
  ,ִמֶּקֶצף ֶׁשל ַמִים ֵמַהּצּוק-ֵׁשַע ְּבַמְעָּגִלים ְלָבִניםָים ִמְׁשַּתעֲ -ֶּכֶלב

  3,ַּבת ִליר, ֹראׁש ָחָלק
  ֵעיַנִים ֶׁשל ִּפיָקסוֹ   

  ;     ַּבת אֹוְקָינֹוס ְּגִמיָׁשה, רַּפְרָוה ָׁשחֹ - ַחת ְלַבְרַּדסִמּתַ 
  :ַהחֹוף ְוַהַּגל ָרץ ִּבְנִקיק

                                 έλέπτολις!'4- וέλέναυς, ֶאֶלאֹונֹור'
  ,ְּכמֹו ֲעַטֵּלף, ִעֵּור, ְוהֹוֵמרֹוס ַהָּזֵקן ַהִּמְסֵּכן ִעֵּור  

  :ִמְלמּול קֹולֹוֵתיֶהם ֶׁשל ְזֵקִנים, ֹאֶזן ִלְדִכי ַהָּים, ֹאֶזן
  ,ֶׁשַּתֲחֹזר ֶאל ָהֳאִנּיֹות'

  5,ינּוֶּפן ָּתבֹוא ָרָעה ַעל ֲאָנׁשֵ , ַּתֲחֹזר ֶאל ֵּבינֹות ְּפֵני ְיָוִנים
  ,לּו ֶאת ְיָלֵדינּוּוְקָלָלה ֶׁשְּיַקּלְ , עֹוד ָרָעהָרָעה וְ 

  ֵּכן ִהיא ִמְתנֹוַעַעת ְּכמֹו ֵאָלה, ִמְתנֹוַעַעת

 
עשרה סורדלו - שגיבורו הוא הטרובדור בן המאה השלוש, "סורדלו"שירו של בראונינג    1

היה לדעת פאונד אולי השיר הגדול , )שורה רביעית'  ר–זה שבא ממנטובה , ההיסטורי(

  .ביותר באנגלית
של הוא כנראה המצאה ) והעלה כמובן רק קצף(המשורר בעל השם הסיני שחבץ בים    2

  .פאונד
  .שמשהו ממנו עבר למלך ליר של שקספיר, ֵאל הים הֶקלטי   3
מתמזגת בקנטו , רד לב הארי'אמו של ריצ, 12-מלכת בריטניה במאה ה, אלאונור מַאקיֵטן   4

מחריבה (הלפטוליס , )מחריבה אוניות(הלנאוס , המלא מטמורפוזות הזה עם הלנה היפה

  ).ערים
, יףּתִ כל ׁשֶ , אף על פי כן" שטשרניחובסקי מתרגם 160–155, הד לאיליאדה שיר שלישי   5

  ".תפליג בספינה ולא תהיה לנו ולטף למקור רעה/ מוטב ושבה אל ביתה 
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  ּוָפֶניָה ְּפֵני ֵאל
  6,ְוקֹוָלן ֶׁשל ְּבנֹות ְסקֹוֵנאּוס  

  ,ּוְגֵזַרת ַהּגֹוָרל ְמַלָּוה אֹוָתּה ַּבֲהִליָכה
  ,ֶׁשַּתֲחֹזר ֶאל ָהֳאִנּיֹות

  .ֹזר ֶאל ֵּבין קֹולֹות ְיָוִניםֶׁשַּתחֲ   
  7,ִטירוֹ , ַהִהיא ְלַיד ְׂשַפת ַהָּים ָׁשם

  ,ַהָּים ְזרֹועֹות ְמֻפָּתלֹות ֶׁשל ֵאל  
  ,ֲאִחיַזת ְצָלב,  לֹוְפִתים אֹוָתּהִּגיִדים ְּגִמיִׁשים ֶׁשל ַמִים

  ,ֲאֹפָרה ֶׁשל ַהַּגל ָלֶהם ֹאֶהל-ְוַהְּזכּוִכית ַהְּכֻחָּלה
  .ְסגֹור ִּכּסּוי, ֹקר-ִסְחרּור,  ְּתֵכֶלת ֶׁשל ַמִיםֹּבַהק

  .ֶׁשֶמׁש חֹול ְׁשזּוַפת ַׁשְלַות ִּכְבַרת
  ,ַהְּׁשָחִפים ַמְרִחיִבים ֶאְבָרָתם

  ;ִמְסַּתְמְרִרים ֵּבין ַהּנֹוצֹות ַהְּפרּוׂשֹות  
  ,ַהַחְרטֹוִמּיֹות ָּבאֹות ְלַאְמָּבָטן

  ,ַּכְנֵפיֶהן ְמַקֲערֹות ֶאת ִּפְרֵקי
  ,ַהַחָּמה ֹות ְּכָנַפִים ְרֻטּבֹות ְלֹדקּפֹוְרׂש

  8,ֹוסּוְלַיד ִחּי
  ,ִמְּׂשֹמאל ְלַמֲעַבר ַנְקסֹוס  

  ,ה ְיֹרֶקתִסיָרה ְמֻכּסֵ  ֶסַלע ְּדמּוי
  ,ַאּצֹות ִנְצָמדֹות ְלׁשּוָליו  

  ,ַיִין ַּבַּמִים ָהְרדּוִדים-ֵיׁש ֹזַהר ָאֹדם
  .ַהַחָּמה ְּבַרק ַּפח ְּבִסְנוּור  

  
  ,ֹוסִנָּיה ָעְגָנה ְּבִחּיָהאֳ 

  ,ַמְעָין ִׁשים ֵמיְּגָבִרים ְמַבְּק   
  9,ְּגָפִנים ֶּסַלע ַנַער ָּכֵבד ִמִּתירֹוׁשּוְלַיד ְּבֵרַכת הַ 

 
  .הציידת קלת הרגליים, יתה אטאלנטהיאחת מבנותיו ה   6
  .לבש את צורת הנהר ובא עליה, שחשק בה, אל הים, ופוסידון, טירו התאהבה בנהר אחד   7
  . וַנקסוס נמצאים אמנם שניהם בים האגאי אבל די רחוקים זה מזההאיים חיוס   8
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  ,ִנַּקח אֹוְת ְלַנְקסֹוס, ֵּכן? ְלַנְקסֹוס"  
  !"א ְלָׁשם". "ּבֹוא ִאָּתנּו, ּבֹוא ֶיֶלד

  ".ָׁשם ֶזה ַנְקסֹוס, ָלָּמה"
  ".ֹזאת ֳאִנָּיה ֲהגּוָנה: "ָאַמְרִּתיַוֲאִני   

  ְלֶׁשָעַבר ֵמִאיַטְלָיה ְוָאִסיר
  ִהִּפיל אֹוִתי ֶאל ַהָּסמֹוָכה ַהִּקְדִמית  

  )הּוא ָהָיה ְמֻבָּקׁש ַעל ֶרַצח ְּבטֹוְסָקָנה(
  ,ְוָכל ָהֶעְׂשִרים ֶנְגִּדי  

  .ְּבֵטרּוף ַעל ְקָצת ֶּכֶסף ַעְבדּות
  ֹוסּיְוֵהם הֹוִציאּו אֹוָתּה ֵמִח   

  ...ְוֵהִסיטּו אֹוָתּה ִמַּמְסלּוָלּה
  ,    ַּבֲהֻמָּלה, ַהָּכָרתֹו ָׁשָבה, ְוַהַּנַער  

  ,ְוהּוא ִהְׁשִקיף ֵמַעל ַלַחְרטֹום
  .ְוֶאל ַמֲעַבר ַנְקסֹוס, ּוִמְזָרָחה

  :ֵאל ְכִסיסּתַ , ְכִסיס ֶׁשל ֵאל ֵאפֹואּתַ 
  ָים ֹעֶגן ָּתקּוַע ִּבְמַעְרֹּבֶלת  

  10,ַהֶּמֶל ֶּפְנֵתאּוס, ְּמׁשֹוִטיםִקיסֹוס ַעל הַ 
  ,ָים ים ֶאָּלא ֶקֶצףֵעָנב ְּבִלי ַחְרַצּנִ   

  .ַהִּנּקּוז ִקיסֹוס ְּבִפְתֵחי
  ,ָעַמְדִּתי ָׁשם, ָאקֹוְיֶטס, ֲאִני, ָאֵכן

  ,ְוָהֵאל ָעַמד ְלִצִּדי  
  ,ַהַּמִים חֹוְתִכים ִמַּתַחת ַלִּׁשְדִרית

  ,ָמהָים ֵמַהַּיְרָכַתִים ָקִדי ֶׁשֶבר
  ,ֹׁשֶבל זֹוֵרם ֵמַהַחְרטֹום  

  ּוִבְמקֹום ִּפְתֵחי ַהּיֹוִרים ֶּגֶפן ָהְיָתה ַעְכָׁשו

  
, קברניט האונייה, אקֹויטס. האל דיוניסוס שאנשי האונייה רוצים למכור אותו לעבדות   9

  .וזה חס עליו, היחיד שהכיר באלוהותו של דיוניסוס
' ר[ד תּבי לא שעה לחוזה טירזיאס ולקדמֹוס מייס, מלך תּבי שהתנגד לפולחן דיוניסוס   10

  .וסופו היה רע, ]להלן
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          ,      ְקנֹוָקנֹות ֵאי ָהיּו ֲחָבִלים
  ַהְּמׁשֹוִטים ֲעֵלי ֶּגֶפן ַעל ָּבֵּתי  

  ,ֹּפארֹוֶתיָה ְּכֵבדֹות ַעל מֹוטֹוֵתיֶהם
  ,ְנִׁשיָמה, ּוִמּתֹו ָהַאִין

  ,ָּמה ַעל ַקְרֻסַּליְנִׁשיָפה חַ   
  ,ַחּיֹות ֶטֶרף ִּכְצָלִלים ִּבְזכּוִכית

  .ְכלּום-ְזַנב ַּפְרָוה ֲעֵלי ַהא  
  ,ְוֵריַח ָהַאְבָרׁש ֶׁשל ַחּיֹות, רּבַ  ִּגְרּגּור ֲחתּוֵלי

  ,ְּבָמקֹום ֶׁשָהָיה ֵריַח ֶזֶפת  
  ,ִרְחרּוַח ְוַכּפֹות ֶׁשל ַחּיֹות

  .רחֹ ּׁשָ ִנְצנּוץ ַעִין ֵמָהֲאִויר הַ   
  ,ְּבִלי ׁשּום ְסָעָרה, ְיֵבִׁשים, ַהָּׁשַמִים ִנְׁשָּפִכים ֵמָעל

  ,ִרְחרּוַח ְוַכּפֹות ֶׁשל ַחּיֹות
  ,ַּפְרָוה ְמַחֶּכֶכת ַעל עֹור ִּבְרַּכי  

  ,ִרְׁשרּוׁש ַנְרִּתיֵקי ֲאִויר
  .      צּורֹות ְיֵבׁשֹות ָּבֶאֶתר  

  ,ְוַהְּסִפיָנה ְּכמֹו ִׁשְדִרית ְּבִמְבּדֹוק
  ,ַנָּפח ּוָיה ְּכמֹו ׁשֹור ְּבִמְקַלַעתְּתל  

  ,ַצְלעֹוֶתיָה ְּתקּועֹות ִמְכׁשֹול ֲעֵלי ְּדָרִכים
  ,ַמְסְמִרים ְׁשּכֹול ֲעָנִבים ֵמַעל ִמַּטתאֶ   
  .ֲאִויר ְמרֹוָקן לֹוֵבׁש עֹור ַחָּיה  

  ,ַחִּיים ֶׁשִהְתַּגֵּיד ֲאִויר ֲחַסר
  ,ְּפַנאי ֲחתּוִלי ֶׁשל ַּבְרְּדָלִסים  

  ִנּקּוז ים ִנְצֵרי ֶּגֶפן ְלַיד ֶּפַתחְנֵמִרים ְמַרְחְרִח 
  ,ַהִּקְדִמית ִסים רֹוְבִצים ְלַיד ַהַּכָּוהַּבְרְּדלָ 

  ָּכֹחל ַעל ְסִביֵבנּו- ְוַהָּים ָעֹמק
  ,ֲאַדְמַּדם ַּבְּצָלִלים-ָיֹרק  

  ,ִמְזְּבחֹוַתי, ָאקֹוְיֶטס, ֵמַעָּתה: "11ּוְלֵוַאְיאּוס

 
  .משמותיו של דיוניסוס   11
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  ,דּותא עֹוד ַּפַחד ַעבְ 
  ,א ַּפַחד ָחתּול ִמן ַהַּיַער  

  ,ָּבטּוַח ְּבֶחְבַרת ֲחתּוַלי
  ,ַמֲאִכיל ֶאת ְנֵמַרי ֲעָנִבים  

  ,ֹמר ּוְלבֹוָנה ִלי ְקֹטֶרת
  ".ַהְּגָפִנים צֹוְמחֹות ִלְכבֹוִדי  
  ,ַהַּיְרָכַתִים ָחָלק ְּבַׁשְלְׁשלֹות ַהֶהֶגה ַנְחׁשֹול

  ֹוְלִפיןר ֶׁשל דֹחֶטם ָׁשחֹ 
  12,קֹום ַהַּמָּלח ִליַקְּבסִּבְמ   

  .ַקְׂשַקֵּׂשי ָּדִגים ַעל ַהחֹוְתִרים
  .ַוֲאִני סֹוֵגד  

  .ָרִאיִתי ַמה ֶּׁשָרִאיִתי
  :ְּכֶׁשֵהִביאּו ֶאת ַהַּנַער ָאַמְרִּתי  

  ,ֱאלֹוַּה ֵיׁש ְּבתֹוכוֹ "
  ".ִאם ִּכי א ֵאַדע ֵאיֶזה ֵאל  

  ,ְוֵהם ָּבֲעטּו ִּבי ֶאל ַהָּסמֹוָכה ַהִּקְדִמית
  :ָרִאיִתי ַמה ֶּׁשָרִאיִתי

  ,ְּפֵני ֵמדֹון ִּכְפֵני ַהּמֹוִריג  
  ,ֶּפְנֵתאּוס, ְוַאָּתה. ְזרֹוַע ֶׁשֻּכְּוָצה ִלְסַנִּפיר

  ,ּוְלַקְדמֹוס, מּוָטב לּו ִהְקַׁשְבָּת ְלִטיֶרְזַיאס
  .ֶּפן ִיַּזל ִמְּמ ַהַּמָּזל  

  ,ַקְׂשַקֵּׂשי ָּדִגים ֵמַעל ְׁשִריֵרי ִמְפָׂשָעה
  ...ב  ָיםר ְּבלֵ ּבַ  ֲחתּול ִּגְרּגּור  

  ,ּוְבַאַחת ַהָּׁשִנים ַהָּבאֹות
  ,ַיִין-ִחֶּוֶרת ֵּבין ַאּצֹות ֲאֻדּמֹות  

  ,ִאם ִּתְגַהר ֵמַעל ַהֶּסַלע
  ,ְּפֵני ָהַאְלֹמג ִמַּתַחת ָּגֶון ֶׁשל ַּגל  

 
, במסגרת השינויים שדיוניסוס מחולל באוניית השודדים הוא הופך את ליקבס לדולפין   12

  ).ון דורי'כר בארץ כיום כדג גהמּו(למוריג ] להלן[ואת מדון 
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  ,ֶוֶרד ִמַּתַחת ְּתזּוָזה ֶׁשל ַמִים- ִחְורֹון
  ,ָנה ָיָפה ֶׁשל חֹוִפים ַּדפְ 13,ִאיֵלּוֶתַיְרָיה  

  ,ְזרֹועֹות ַהַּׂשְחָיִנית ֶנֶהְפכּו ַלֲעָנִפים
  ,ִמי ַיִּגיד ְּבֵאיזֹו ָׁשָנה

  ,ִּבְבִריָחה ֵמֵאיזֹו ְּכנּוְפַית ְטִריטֹוִנים  
  ,ְוִנְראּו ְלֶמֱחָצה, ֶׁשִּנְראּו, ַהַּגּבֹות ַהֲחָלקֹות

  .ַּכּיֹום ְּדָמָמה ֶׁשל ַׁשִיׁש  
  ,ׁשּו ַּגם הּוא- סוֹ , ָּיםׁשּו ָחַבץ ּבַ -סוֹ 

  ...חֹוְבִצים ַהַּסַהר ְמַׁשֵּמׁש לֹו ַמֵּקל  
  ,ּוב ַמִים ָּגִמיׁשביסִ 

  ,ִּגיָדיו ֶׁשל ּפֹוֵסידֹון  
  , ָּכֹחל ְוָׁשקּוף,רָׁשחֹ 

  ,ַּגל ְזכּוִכית ֵמַעל ִטירוֹ   
  ,ְּדָמָמה ֵאין, ִמְכֶסה ָהדּוק

  ,םִּליּגַ  ְרֹּבֶלת זֹוֶהֶרת ֶׁשל ֵמיְתֵריְמעַ   
  ,ְוָאז ַמִים ְׁשֵקִטים

  ,ֶׁשֶקט ַּבחֹול ַהְּצַהְבַהב  
  ,ָים מֹוְתִחים ִּפְרֵקי ְּכָנַפִים עֹופֹות

  חֹול ֻגְמחֹותבְ ֶסַלע ּו ְמַׁשְכְׁשִכים ְּבֻגְמחֹות  
  ;חֹוִלית-ְּבַקֵּוי ַהַּגִּלים ְלַיד ַהֲחִצי

  ,ֶׁשֶמׁש אּות ְּבאֹורּגֵ   ְזכּוִכית ֶׁשל ַּגל ְּבִפְרֵציְּבַרק
  ,ִחְורֹון ֶהְסֶּפרּוס  

  ,ִּפְסָּגה ֲאֹפָרה ֶׁשל ַּגל
  .ִצְבעֹו ַזג ֲעָנִבים, ַּגל  

  
  ,ַזִית ִמָּקרֹוב-ֲאֹפר

  ,ַהֶּסַלע ָאֹפר ָעֵׁשן ֶׁשל ַמַּפל, חֹוקֵמרָ   
  ַהָּדִגים ְּכָנָפיו ֶׁשל ֵעיט, ִאְלִּתית-ֹרדוָ 

 
  .ביוונית" חופש", לֶאַלּוֶתִרָיהאולי קשור , שם מומצא   13
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  ,ְמִטילֹות ְצָלִלים ֲאֹפִרים ַּבַּמִים  
  דֹול ִעם ַעִין ַאַחתְּכמֹו ֲאָוז ּגָ 

  ,ַהִּמְגָּדל ִמְזַּדֵּקר ֵמֻחְרַׁשת ַהֵּזיִתים  
  

  14ְוָׁשַמְענּו ֶאת ַהָפאּוִנים ּגֹוֲעִרים ִּבְּפרֹוֵטאּוס
  .ַהַּזִית ְּבֵריַח ֶהָחִציר ַּתַחת ֲעֵצי  

  ְוֶאת ַהְצַפְרְּדִעים ָׁשרֹות ְלֻעַּמת ַהָפאּוִנים
  .ָהאֹור ַּבֲחִצי  
  ...וְ   

  

  ) דן דאור: העירתרגם ו(      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  .האודיסיאה ספר רביעי' ר, שיכול ללבוש צורות רבות,  רועה כלבי הים,אל ימי   14
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        7777    קאנטוקאנטוקאנטוקאנטו
  
 )ַהְּבִריִטי ָּבַאְקִלים ָּדֲעָכה ִהיא (ִלינֹוראֱ 
 "ִריםעָ הֶ  ּוַמְחִריַבת ַהְּסִפינֹות תסֶ רֶ הָ ְמ "
 ,ְוִעֵּור ְוָעלּוב ןָזקֵ  סרוֹ מֵ הוֹ וְ 

 ,ַּכֲעַטֵּלף ִעֵּור
 ,ַהָּים ְלַגַעׁש ֹאֶזןהַ , ֹאֶזןהַ 

 .ִׁשיִׁשיםיְ  קֹולֹות ֶׁשל ִמְּלמּול  
 ,יֹוןּזָ ִח , ְּברֹוָמא ְוָאז

 ַצר ׁשיִ ׁשַ  ַסְפָסל  
  ,אֹוֵמר סיּויְד ּבאוֹ " ַהַּנֲעָרה ַעל ָאָבק ֵאין ִאם"
  ."ֵאיֶנּנּו ִאם ַּגם, אֹותוֹ  רעֵ נָ "

 ,ְסּתֹוִריןּמִ לַ  ּוַמֲאִזיִנים, ְוֵנרֹות ַּתֲהלּוָכה ְוָאז
 ּדֹוֶמֶמת ְּתמּוָנה, ְלַבּדוֹ  ַהְּקָרב ְּתמּוַנת

 ,ַהּסּוִסים ְוִׁשְריֹון ּוְסָמִלים יםּסִ נִ 
 , ִעֵּורּורּפסִ  א, ִמְכחֹול ְמִׁשיכֹות ְסָתם א

  .ַהּבֹוֵער ֵעץּבָ  ַמֶּכה, הטֶ נְ ָד  ֶׁשל "ciocco"-הַ  ּוִמְׂשָחק
 
  .ןּגַ הַ  ִמן ְנמּוָכה, ְקָצת הבָ חּוְט 
 
 ְנָצִרים ֻּכְרַסת... ָהֵעץ ִקיר מּול"

  ".ַהָּברֹוֶמֶטר ַתַחתוְ , ָיָׁשן ְּפַסְנֵּתר
 

 ,ׁשיִ ׁשַ  ְּכֵעין ַעּמּוִדים ַּתַחת, ְיִׁשיִׁשים קֹולֹות
 ,ָאְפָנִתי, ָאֵפל ֵעץ ִקירֹות
 ָהֵעץ ְולּוחֹות, ִּבְמִתינּות ֻמְזַהב

 ַהָּׂשכּור ִיתּבַ ּבַ , ּבוֹ  ְמִעיִדים
 ִריםתֵ יְ  לּוחֹות ָׁשהוֹ ְׁשל... ַמָּמׁש הּוא ֶׁשֵאין
 ִצּיּוִרים, יִמַּד  ָעמּוס ַהַּבִית

 .ןמֶ ׁשֶ  ֶצַבע ִמֵּצל ְּכֵבִדים



 91

 ּוְגלּויֹות ֲעֵיפֹות ִיםֵעינַ , ָּגדֹול הְּכפֶ  ְוָהֹראׁש
 ,ָלהקּוׁשְ  ְרָפִאים ְּתנּוַעת, יֵעינַ  מּול ָנע

 ,ַהְּדָבִרים ֹותְסֻגּל ֶאת אתמֵ וֹ ּגהַ  ְּכֵבָדה רּוחַ  ְּתנּוַעת
 ֵמַעְצמוֹ  עֹוֶלה ָהַעִּתיק ְוַהּקֹול

 .סֹוִפי- ןֵאי ִמְׁשָּפט גְואֹורֵ   
 ְוַהַּמְדֵרגֹות, ְּכרּוחֹות םׁשָ  ִּבַּקְרנּו ָאנּו ַּגם

 ,ןלָ ּוּקעִ  ִּבְקֵצה אֹוָתנּו ּוּלּגִ , נּועּוָד יְ 
 ְמַחְּפִׂשים, ֵריִקים ֲחָדִרים ַּדְלתֹות ַעל ּדֹוְפִקים

 צּוָרה-פֹותיוִ  ֲחמּודֹות, תפוֹ זּוׁשְ  ְוֶאְצָּבעֹות, ָקבּור ִפייֹ 
 ֶלתֶּד ּבַ  סֹוֶבֶבת א, ְמֻרָּקע ָאָרד-ְּבִריחַ  ּפֹוְתחֹות א

 .ַהַּמּקֹוׁש ְּבַהּכֹות עֹוֶנה א קֹול, ירּפִ ְמ ַאהָ  ָיִדית
 .ִיםָהַרְגלַ  ֹקםעֲ  ֶׁשל ִּבְמקֹומוֹ  ַהּמּוָזר ַהַּבִית סֹוֵכן
 ,ַהַחי ֶאת ְמַחֵּפׂש ַאָּתה ֹזאת ָּכל ְלֹנַכח ַסְפָקן

 יםלִ מֵ ְּק הַ  ַהְּפָרִחים. ָהַעְבדּות למּו ֶאל ׁשּקֵ עִ הָ  ֶאת
 .ּתֹוֶחֶלת ְּבִלי ְׁשִביִעית ָׁשָנה ֻמְׁשָלִכים

 ,ּוָמתּוחַ  ֵּכֶהה םּוח ְנָיר! ַהְּמִחָּצה ֲארּוָרה
  .ּוְקלּוָׁשה ֲארּוָרה ְמִחָּצה

 ָהֲאֻרָּכה ְּבָׁשָנה ֵמָתה ִהיא, ןִאּיוֹ   
 .הצְ  ָלאוֹ  ֶׁשל ַהַּמְׁשקֹוף, ֶׁשִּלי ַהַּמְׁשקֹוף

 .ָהֶאֶבן ִעם ההָ ּכָ  ַהְּזַמן
 ַהֵּׁשם ֶאת נֹוֵׂשא היזֶ לִ אֵ הָ   
 ,ּבוֹ  ְלֵהָאֵחז יֹום ִלי נֹוֵתן יֵמֲאחֹורַ  ְואֹוטֹוּבּוס

 ,ְוַהֶּכֶסף דרָ ָאהָ  ּוְפַסְנֵּתר ְנמּוָכה ִּתְקָרה
 ,ִׁשָּדה ְמֻקֶּׁשֶתת, ִּכְּסאֹות ַאְרָּבָעה". ְזַמן "ְּבתֹו ֵהם

 .ְלתֹוָכּה ׁשֹוֵקעַ  ַהִּמְכָּתָבה לעַ  ַהַּבד ְּכסּוי
  "!ַהֶּפֶסל ֶׁשל וֹ ּנּכַ  ַעל ִּביָרה ַּבְקּבּוק"  

"רָעבָ  מּול הוֶ וֹ ה, ִריץפְ , ְזַמֵּננּו הּוא ָּכ, 
 .ִנְׁשֶאֶרת ְוַהְּתׁשּוָקה". ְזַמֵּננּו- ֶּבן"
 .תיקוֹ נִ רוֹ כְ  מּול ֶאל ֲחָדִרים. ֵריחֹות ַמֲעֵׂשיֶהם מּול לאֶ 
 יםַּפּסִ  יסֵ ְכנְ ִמ  המָ אגַ  הֶד  ָלַבׁש ְּבַאְפִריָקה, יםזִ ּפָ טוֹ , יםִד ּגָ ְר מַ זְ אִ 
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   ."ֵחילֹות הֹוִלידּו ַהָּים יַוֲהָררֵ "
 

 : ְיָׁשָנהָמָהגֹוִני תִׁשָּד 
 ,ְׁשָכבֹות ַעל ְׁשָכבֹות ִּביָרה ַּבְקּבּוֵקי  

 ?ָׁשִנים ֶׁשַבע ֹוְּבת? ירוֹ ִט  ְּכמוֹ  ַעְכָׁשו ֵמָתה ִהיא
 ִריםֶהעָ  ַמְחִריַבת, ַהְּסִפינֹות תסֶ רֶ הָ ְמ  ִלינֹוראֱ 

 ָחָצץ ֵמִציף, רעֵ נַ ְמ , ַהחֹוף ִריץחֲ ּבַ  ׁשֹוֵעט ַהָּים
 !ֱאִלינֹור

 ַאְרָּגָמן לׁשֶ  ֵצל ַמִּטיל ַאְרָּגָמן ִוילֹון  
 ,ָּבּה ַאִּביט ְמנֹוָרה ְלאֹור היָ בִ בּוּבְ 

 ַהּיֹום אֹותוֹ  ְוָכל  
 ָנָעה ְלָפַני ִניֵקה

 ,רפֹ ְוָא ַקר ירְּבַאוִ  ִנְסֶעֶרת א
 ַהְּטרֹוִּפי ָהעֹור ִנְפַּגם א ֹרםיעֵ הָ  ָיְפָיּה ְּבָכל
 ִמְרֶּפֶסת ַעל תרוֹ ָאמּו, ְוַדּקֹות ֲאֻרּכֹות םיִ לַ גְ ְוָהרַ 

 , ְלָפַניּהתָ עָ נּוּתְ  ּוְתִמירּות
 .ָהִיינּו ֲאַנְחנּו ַרק  

 :ַאֵחר יֹום, יֹום אֹותוֹ  ְוָכל
 ,ֶׁשָּיַדְעִּתי ֲאָנִׁשים ,ַּדּקֹות ֵעץ ְקִלּפֹות  
 יםעִ קּופְ ּו ְיֵבִׁשים ַּתְרִמיִלים

 ...ִדּבּור ֶׁשל ְקִלּפֹות ְבֵריֶהםִּד   
 ...ְוֻׁשְלָחן אֹותּסְ ּכִ  ֵּבין נֹוְׁשרֹות

 ,עֹותנָ  ֵהן ֵמַעְצָמן א, ֵעץ ְקִלּפֹות ְּכמוֹ  יםּלִ ִמ 
  .תוֶ מָ  רׂשַ ִמּבְ  ָיֵבׁש  

 
 ,ִפיםּיָ זֻ ְמ  יםּיִ נָ יקֵ ִמ  ִקירֹות ֵּבין, ַאֵחר ְּביֹום
 ,ִפיםּיָ זֻ ְמ  יספִ ְמ מֶ  ַעּמּוֵדי, יםסִ ְק ינְ פִ סְ  יִחּקּויֵ 

 ,ְּדָמָמה אוֹ  תנְֻקׁשּו ֶׁשל ַמֲעֶטֶפת – ַהַּתְרִמית ְוַתַחת
 .ןַהָּיׁשָ  ַהַּבִית ְקִלַּפת  

 ,ִמֶּצַבע ַחף ְוִטיחַ , ְצַהְבַהב-םּוח ֵעץ
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 ...ָיֵבׁש ְּפרֹוֶפסֹוִרים ִׂשיחַ 
 ֶקֶצב-ָרַעת יָקהזִ מּו אַמְקִּפי  

  .ַּבִית יֹוֵלד ַהֶּזה ְוַהַּבִית
 

 ,ןאטֶ ּסָ הַ  ְועֹור ְּתאֹומֹות תעוֹ בּוְר  ְּכֵתָפִים  
 ,רֹוֶקֶדת ִאָּׁשה ֶׁשל ֹותלַהּכָ  ְלָחֶייהָ 

  גִמְתּפֹוגֵ , ַהָּיֵבׁש תּמֵ הַ , ַהָּיָׁשן ַהִּׂשיחַ  עֹוד  
 ,ְזכּוִכיתּבִ  אֹוָתּה ַמְקִּפיאֹות, ָחְלפּו ָׁשִנים ֶעֶׂשר

 .ֵמֶאֶבן ירוִ אֲ ּבְ 
 ,ֵמַעְצמוֹ  עֹוֶלה ֶהָעלּוב ַהָּיָׁשן ַהִּכָּתה ֲחַדר  

 !א ְלעֹוָלם, ְצִעיִרים ֲאָנִׁשים ּובוֹ 
 .ִׂשיָחה ֶׁשל ְקִלּפֹות ַרק  

 ,ַהְּקַטָּנה ַּבִּסיָרה ּבֹוְדִדים ֹּכה, ַאֶּתם הוֹ 
 ּהֶׁשּלָ ס אּויכֶ סִ  ַעל ְּבִבְכָיה ֶנְחְנָקה ידוֹ ִּד 

 ַהָּמֶות ֶנֶטל, ִּבְזרֹועֹוַתי ָנח הּוא ָּכֵבד
  ,ָחָדׁשֶארֹוס , ִּבְדָמעֹות טֹוֵבעַ   

 
 ,עֹותבָ ּגְ  ַעל ְּכָיֵרחַ  ְמִאיִרים, ִנְמָׁשִכים ְוַהַחִּיים

 ,ָאִדיׁש ַהֶּגֶׁשם, ִמָּיד ְמַזֶּנֶקת ֶלָהָבה
ינּותֵ תוֹ פְ ׂשִ  ַעלמֵ  ַהָּצָמא ֹּגֶמא ַא, 

 ,ְּכֵהד מּוָצק  
 ,ַהֶּגֶׁשם ַּבֲעָרֶפל ַמְבִליָחה צּוָרה ָלֶלֶדת ׁשּוָקהּתְ 

 ַהֶּבִכי ִמן ָּכֵבד, ֵמת ְמַעט ְועֹוד ָטַבע, ָטַבעֶארֹוס  ֲאָבל
  .תּמֵ הַ  סאּויכֶ סִ  ַעל  

 
 :ַהְּתנּוָעה ִחּקּוי ַּבֲעבּור ַהַחִּיים
 ,ְלָפַני ַהְּקרּוִמים ְּתנּוַעת

 .ְקִלּפֹות דֹותיֹולְ  ְקִלּפֹות: ְמַרְׁשְרׁשֹות יםּלִ ִמ   
 ,ָּבָאֶרץ, ֶלאּכֶ ּבַ , ַהַחִּיים ָהֲאָנִׁשים

 ,ְיֵבִׁשים ַּתְרִמיִלים ְמַנֲעִרים  
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 ְיָׁשנֹות ֵעץ ְקִלּפֹות, ְוֵרִעים ִניםׁשָ יְ  ְרצֹונֹות ִלְמֹצא ָּבם יםִט ּטְ חַ ְמ 
 ,ֶהָעלּוב ַהֻּׁשְלָחן ַעלמֵ  רֹוְכנֹות

 ,ַמְזֵלגֹות ֹוֲעצֹותנ ִצִּליּבְ , ֹותּיְלפִ  ַּכּפֹות ְמָקְרבֹות
 .ֲאָנִׁשים ְּכקֹולֹות קֹולֹות ַמְׁשִמיעֹות
 וֹ 'צזְ נְ רֶ לוֹ   

 .ְוקֹולֹות ֵאׁש ִמֻּכָּלם יֹוֵתר ָמֵלא, ִמֻּכָּלם יֹוֵתר ַחי ַאָּתה
 !ֶנֱהַרג ִאם אוֹ 

 ֶנֱהַרג ִאם, ַהָּדָבר ָּבא ֶׁשִּמָּידוֹ  ַמֲאִמין ָהָיה  
 ,ָנע ָהָאִדיׁש, ַהָּגבֹוּהַ  ְוָהִאיׁש

 ִמֻּכָּלם יֹוֵתר ַחָּיה, ְקִלָּפה  
 .ֻמְׁשֶלֶמת ַא, ְצִחיָחה רּוחַ , ַהּגֹוָרל ירַּבֲאוִ  ִנְסַחְפּתָ 

 ,הצֹופֶ , ֻהְזַהְרּתָ  ָעִמיםּפְ  ָׁשׁש, רוֹ ְד נְ סַ ּכְ לֶ אַָ  הוֹ 
 ,ִּבְדָבִרים ִנְצִחי הצֹופֶ   

 .תקוֹ ּוׁשתְ ּבִ , ַּבֲאָנִׁשים, ִּבְדָבִרים
 ,ְוָאֵפל ָיֵבׁש ירוִ אֲ ּבְ  ָצפֹות ִיםֵעינַ   

 ְלִצָּדּה ֵׂשָער ַמָּפל, ֲאֹפָרה ְזכּוִכית ָהַעִין ַקְׁשִּתית, ָּבִהיר ֵׂשָער
  .ּדֹוְמִמים, ְקפּוִאים ָּתִוים

  
  ) טלוסטי צבי: תרגם(      
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        13131313קאנטו קאנטו קאנטו קאנטו 
                           

ָהָיה קּוְנג ְמַהֵּל  
  יְלַיד ַהִּמְקָּדׁש ַהֵּקיָסִר     

  ְוֶאל ּתֹו ֹחֶרׁש ָהֲאָרִזים
  ,ּוִמָּׁשם ְלֹאֶר ַהָּנָהר ַהַּתְחּתֹון    
  ה'יֹו ְוצֶ 'ְוִאּתֹו צְ 

    ּוְטֶיין ֶׁשִּדּבּורֹו ַר  
  ,ָאַמר קּוְנג" א ָעִׂשינּו ָלנּו ֵׁשם"וְ 
  ?ֱהֵוי ַרָּכב"

  ,ְוַתֲעֶׂשה ְל ֵׁשם    
  ?אֹו ַקָּׁשת, אֹו אּוַלי ֶאְהֶיה ֲאִני ַרָּכב

  "?אֹו נֹוֵאם
  "ֲאִני ֶאֱעֶׂשה ֵסֶדר ַּבחֹומֹות", לּו ָאַמר-ּוְדֶזה

  לּו ֲאִני מֹוֵׁשל ָמחֹוז", יֹו ָאַמר'ּוצְ 
  ."ֶאֱעֶׂשה ּבֹו ֵסֶדר ִמַּמה ֶּׁשֵּיׁש ּבוֹ 

  ,טֹוב ְּבֵעיַני ִמְקָּדׁש ָקָטן ֶּבָהִרים", ה ָאַמר'ְוצֶ 
  ,ֶׁשֵּסֶדר ְּבֻפְלָחָניו

  ",ִלים ַּכֲהָלָכהּוְטָקָסיו ִמְתַנהֲ   
  ָידֹו ַעל ֵמיְתֵרי ַהַּקְתרֹוס, ּוְטֶיין ָאַמר

  ְצִליָליו ָהַרִּכים ִנְמְׁשכּו
  ,ַאֲחֵרי ֶׁשֵהִסיר ִמן ַהֵּמיָתִרים ֶאת ָידוֹ   

  ,ִמַּתַחת ֶלָעִלים, ְוַהְּצִליל ָעָלה ְּכָעָׁשן
  :ְוהּוא ָׂשם ֵעינֹו ַעל ַהְּצִליל

  ,םַהָּמקֹום ֶׁשָהִיינּו ׂשֹוִחי"  
  ,ְוַהְּנָעִרים קֹוְפִצים ֵמַהֶּקֶרׁש

  ."ֹוִלינֹותים ְּבַמְנדאֹו יֹוְׁשִבים ֵּבין ַהִּׂשיִחים ּוְמַנְּגנִ 
  .ְוקּוְנג ִחֵּי ָׁשֶוה ְּבָׁשֶוה ֶאל ֻּכָּלם  

  :ּוְדֶזְנג ִׁשי ִּבֵּקׁש ָלַדַעת
  "?ִמי ֵהִׁשיב ָנכֹון"  
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  ,ֻּכָּלם ֵהִׁשיבּו ָנכֹון", ְוקּוְנג ָאַמר
  ."ָּכל ֶאָחד ְלִטְבעוֹ , את אֹוֶמֶרתזֹ 

  ,ְוקּוְנג ֵהִרים ֶאת ַמְקלֹו ַעל יּוָאן ַראְנג
  ,ְויּוָאן ַראְנג ָזֵקן ִמֶּמּנּו    

  ִמּׁשּום ֶׁשּיּוָאן ַראְנג ָיַׁשב ְלַצד ַהֶּדֶר ְוִהְתָרָאה
  .ִּכְמַקֵּבל ָחְכָמה    

  ,ְוקּוְנג ָאַמר
    "ׁשֹוֶטה ָזֵקן ֶׁשְּכמוֹ , ַּדי ְלְת,  

  ."קּום ַוֲעֵׂשה ַמֶּׁשהּו ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ּתֹוֶעֶלת
  ,ְוקּוְנג ָאַמר    

  ַּכֵּבד ְיכֹוֻלּיֹוָתיו ֶׁשל ֶיֶלד                  "
  ,ֵמֶרַגע ֶׁשהּוא נֹוֵׁשם ֶאת ָהֲאִויר ַהַּצח

  ֲאָבל ִאיׁש ֶּבן ֲחִמִּׁשים ֶׁשא יֹוֵדַע ְּכלּום
  ."ּוֵאינֹו ָראּוי ֶׁשְּיַכְּבדּוה    

  ִמֶּׁשִּכֵּנס ְסִביבֹו ַהַּׁשִּליט"ּו
  ."ָעָׂשה ִׁשּמּוׁש ָמֵלא ְּבָעְׁשרוֹ , ֶאת ָּכל ַהְמֻלָּמִדים ְוָהָאָּמִנים

  :ּבוֹ -ְוָכַתב ַעל ֲעֵלי הַ , ְוקּוְנג ָאַמר
  ִמי ֶׁשֵאין ֵסֶדר ְּבתֹוכוֹ "    

  ;ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ֶׁשִּיְתַּפֵּׁשט ֵסֶדר ְסִביבוֹ 
  ֵסֶדר ְּבתֹוכוֹ ּוִמי ֶׁשֵאין 

  ;ַּגם ִמְׁשַּפְחּתֹו א ִּתְנַהג ַּבֵּסֶדר ָהָראּוי
  ְוִאם ֵאין ַלַּׁשִּליט ֵסֶדר ְּבתֹוכוֹ     

  ."ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ַלֲעׂשֹות ֵסֶדר ְּבַמְמַלְכּתוֹ 
  "ֵסֶדר"ְוקּוְנג ָנַתן ֶאת ַהִּמִּלים 

  "ַמַּתן ָּכבֹוד ִמּתֹו ַאֲחָוה"ּו
  ".ַהַחִּיים ֶׁשַאֲחֵרי ַהָּמֶות"ל ְוא ָאַמר ְּכלּום עַ 

  ְוהּוא ָאַמר
  ,ְלַהְפִריז ָיכֹול ָּכל ֶאָחד"  

  ,ַקל ִלירֹות ֶאל ֵמֵעֶבר ַלַּמָּטָרה
  ."ָקֶׁשה ַלֲעֹמד ֵאיָתן ָּבֶאְמַצע



 97

  ְוִאם ַיֲהֹרג ִאיׁש: "ְוָאְמרּו
  "?ְּכלּום ַחָּיב ָאִביו ְלָהֵגן ָעָליו ּוְלַהְסִּתירוֹ     

  :ְוקּוְנג ָאַמר
  ".ְלַהְסִּתירוֹ  ַחָּיב"        

  
  אְנג'ְוקּוְנג ָנַתן ֶאת ִּבּתֹו ְלגּוְנג צַ 

  .אְנג ָיַׁשב ְּבַמֲאָסר'ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּגּוְנג צַ     
  ְוהּוא ָנַתן ֶאת ַּבת ָאִחיו ְלָנאן רֹוְנג

  .ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּלָנאן רֹוְנג א ָהְיָתה ִמְׂשָרה    
  ,ֶון ְּבִׁשְלטֹונוֹ ָמתּון ָהָיה  ":ְוקּוְנג ָאַמר

  ,ְּבָיָמיו ָׂשַרר ֵסֶדר ַּבְּמִדיָנה    
  ַוֲאִפּלּו ֲאִני ָיכֹול ִלְזֹּכר

  ,יֹום ֶׁשַהִהיְסטֹוְריֹוִנים ִהְׁשִאירּו ֵריק ִּבְרׁשּומֹוֵתיֶהם
  ,ְּכלֹוַמר ִּבְׁשִביל ְּדָבִרים ֶׁשא ָיְדעּו

  ."ּדֹוֶמה ֶׁשֵהם חֹוְלִפים, ֲאָבל ָיִמים ֵאֶּלה
  ְּבֶהְעֵּדר ְסֻגּלֹות ֶנֶפׁש", ּוְנג ָאַמרְוק

  א ּתּוְכלּו ְלַנֵּגן ִּבְכִלי ֶזה    
  .ְוא ֶאת ַהַּמְנִּגינֹות ַהָּיאֹות ְלִׁשיִרים

  ִנָּצֵני ַהִּמְׁשֵמׁש
  ,ִנָּׁשִבים ֵמַהִּמְזָרח ַלַּמֲעָרב    

  ."ַוֲאִני ִנִּסיִתי ַלֲעׂשֹות ֶׁשא ִיְּפלּו
  

  ) דן דאור: תרגם(      
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         19191919 קאנטו  קאנטו  קאנטו  קאנטו ::::מתוךמתוךמתוךמתוך
        

  ,ִעְנָין ְלַמְנֵהֵטן'הּוא ָלַקח ּתַ , ֵּכן? ַחָּבָלה
  .ִאי ֶאְפָׁשר: ְוֵהם ָאְמרּו, ַלֶחְבָרה ַהְּגדֹוָלה

  ֹוָתם'ָלִפים דֹוָלר ַלֲעׂשֹות'ֵיׁש ִלי ֲעֶׂשֶרתָ : ְוהּוא ָאַמר
  ְוָחֵסר ָלֶכם ֶׁשא, ֹוָתם'ַוֲאִני הֹוֵל ַלֲעׂשֹות

  .ְּבָכל ַהָּמקֹום, ּו אֹוָתםַּתְתִקינ
  .א נּוַכל ְלַהְרׁשֹות ֹזאת, הוֹ : ְוֵהם ָאְמרּו

  ָאז הּוא ִהְתַּפֵּׁשר ַעל ֵחִצי ֶאָחד ִמִמיְליֹון ֶאָחד
  ,ְוֵיׁש לֹו ָמקֹום ֶנְחָמד ַעל ַהַהְדסֹון

  עֹוד ֻמַּנַחת ַעל ַהֻּׁשְלָחן ֶׁשָּלֶהם, ַהָּפֵטְנט, ְוַהַהְמָצָאה ַהֹּזאת
  .ָלִפים'ֲעֶׂשֶרתָ 'ָהיּו לֹו ּתַ , נּו טֹוב:  ִהיאׁשּוָבה ְלכָ ְוַהּתְ 

  1870ֶׁשֵהִרים ֶאת ָהַאְנַּדְרָטה ַהּגֹוִתית ֶׁשל , ּוְסִּפיְנְדֶלר ַהָּזֵקן
  ְוִסֵּפר, ִנָּסה ְלַׁשֵּד ִלי ֶאת ַמְרְקס

  ":ָהרֹוַמְנִטּיּות ֶׁשל ָהֵעֶסק ֶׁשּלוֹ "ִלי ַעל 
  ,ִלָּיה ִעם ֵאיֶזה ַמֶּׁשהּו אֹו ַמֶּׁשהּו ַאֵחרֵאי ִהִּגיַע ְלַאְנגְ 

  .ּוָמַכר אֹותוֹ 
  :ָאז ָאַמְרִּתי, הּוא ָרָצה ְלַדֵּבר ַרק ַעל ַמְרְקס

  ָצמּוד? ָאז ֵאי ֶזה ֶׁשַאָּתה ָּכאן
  ?ֵאִליֶזה- ַלַּׁשַעְטֵנז

  ה ַּבַּבִית'ָלָּמה ַהֶחְברֶ ? ָיכֹוִלְהיֹות ָּכאן'ּתַ ְוֵאי ֶזה ׁשְ 
  ?'ֵעֶסק ַהָּגדֹול ׁשְ 'ּתַ ֵאי ַאָּתה ָיכֹול ַלֲעֹזב ? ֹּכל'ּתַ ְקִחים ְל א לוֹ 

  ...א ָהִייִתי ָצִרי ִלְלוֹות ֶּכֶסף", הּוא ָאַמר" הוֹ "
  ."ְזַמן ָרב ָעַבר ֵמָאז ֶׁשָהִייִתי ָצִרי ִלְלוֹות ֶּכֶסף"

  ,ַאף ִמָּלה ַעל ַהַקִּפיָטל
  .ָּקהאֹו ַעל ֲחלֻ , אֹו ַעל ַאְׁשַראי

  ",ֵּסֶפר'ּתַ ֵמעֹוָלם א ִסַּיְמִּתי "ּוא ְוה
  ִׁשַּנִים ַהָּכחּוׁש -ַהַּׁשְגִרירֹוֵפא, ֶזה ָהָיה ַהַּבְרָנׁש ָהַאֵחר

Qui se faisait si beau*.  

  ,ִעם ַהְּפרֹוֵפסֹור ַהָּזֵקן ְוֶהָחִביב, ָאז ָיַׁשְבנּו ָׁשם
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  .ְליֹוָנהְוָהִאיׁש ַהְּׁשַמְנמּו ָהָיה ַּבּקֹוָמה ָהעֶ 
  ְוָהָיה ָׁשם ַהָּבחּור ַהֲחַלְקַלק ַּבִּפָּנה 

  .ַטאְטֵלר'ָהַאֶחֶרת קֹוֵרא ּתַ 
  ,ַא ְּבִלי ְלַדְפֵּדף, א ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה

  ,ְוהּוא ָאַמר, ְוָאז ָעִליִתי ַלֲחַדר ַהֵּׁשָנה
ְלַגְמֵרי ָנכֹון: ַהַּבְרָנׁש ַהְּׁשַמְנמּו,  

  ,ל ַהְרָּגָׁשהַא זֹו ְׁשֵאָלה ׁשֶ "
  ."הלָ ְּכמֹו ַּכְלּכָ , ם ִעם ַמֶּׁשהּו ַקר'ָקֶׁשה ְלָהִזיזֹותָ 

  ,ָאז ָיַרְדנּו ַּבַּמְדֵרגֹות
  ,ְוַהָּבחּור ַהֲחַלְקַלק ִהִּביט ִמַּבַעד ַלַחּלֹון

  ֶׁשל ָהְרחֹוב ִנְכַנס ְּפִניָמה" ָּבֶהם-ָּכֵנסִלילִ -ְּתנּו"ְוהַ 
  ֶׁשםְּכמֹו ּבּוְלדֹוג ִּבְמִעיל ּגֶ   
  !הֹו ְקִליאֹו ַהְּקדֹוָׁשה  

  .ֵלפֹון א ָּפַעל ְּבֶמֶׁש ָׁשבּועַ ְוָאז ַהּטֵ 
  

  ) יהודה ויזן: תרגם(      

  

  

  

  "שעשה את עצמו כה יפה: "צרפתית* 
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        38383838קאנטו קאנטו קאנטו קאנטו 
 

  il duol che sopra Senna 
  Induce, falseggiando la moneta. 
        (Paradiso XIX, 118) 

 
 סּוד-ֶדל- ֹוָתּה ָׁשָנה ָּבּה ָעַבר ֶמֶטְבְסִקי ְלָאֶמִריָקהּוְבא

 ,ֹוְיס'ָּכ ְלֵאֶּלה ֶׁשל ִמיְסֶטר ג-ְוִנימּוֵסי ָהַאִּפיְפיֹור ָּדמּו ָּכל(
 )ֵכן א ָהיּו ָּכ ִלְפֵני, ִתיָקןֶנְהְּפכּו ְלָכֵאֶּלה ַּבּוָ 

 ַמְרקֹוִני ָּכַרע ֶּבֶר ַּבֹּנַסח ָהַעִּתיק
 .ְּתִפָּלה יִמי ּוֹוֶקר ְּבַמַּצב'גִ מֹו ּכְ 

 ְקֻדָּׁשתֹו ִהִּביַע ַסְקָרנּות ְמנֶֻּמֶסת הֹוד
 ַמֲעָלתֹו ָלצּוד ָּכל אֹוָתן  ַהֶּדֶר ָּבּה ִהְצִליַח הֹוד  ְלַגֵּבי    

 .מֹוְסֶפָרה'ְרִעידֹות ַחְׁשַמִּלּיֹות ִמַּבַעד ָלאַ 
   לּוְקֶרְצָיה    
 ,ַאְרָנב ָרְצָתה ֶרֶגל
 ָאַמר ֶמֶטְבְסִקי ַלַּצד ָהֶאָחד, הּוא  וְ     

 )ֵמָתה ַּבֲחִמיִׁשית, ָחֵמׁש ַהָּפלֹות, ְׁשָשה ְיָלִדים(
 ַלַּבחּוִרים ָהֲאֵחִרים ָהְיָתה יֹוֵתר ַּתְחֹמֶשת:   הּוא ָאַמר    

 תחֹוְזרוֹ  רּוָכה ְּבַהְרֵּבה ְּפֻעּלֹותִסיָגִרים ֶׁשֲעבֹוָדָתם ּכְ  ֵּכן ַיְצָרֵני ַעל ֲאֶׁשר(
 ִטיתְמַעט אֹוטֹומָ ְמֻסָּגִלים ְלַבֵּצַע ֶאת ַהְּמִׂשימֹות ַהְּדרּוׁשֹות ּכִ 

 ַּבְּזַמן ְלַהֲאִזין ַלַּקְרָיִנים ֶׁשִּנְׂשְּכרּו- ּובוֹ 
ְּכֵדי ְלַסֵּפק ִּבּדּור רּוָחִני ְּבַמֲהַל 

 .)1929 ֶדְקְסֶטר ִקיְמּבֹול –ָהֲעבֹוָדה 
 

 .ִּׂשיג ֶאת ֶׁשָּלנּוַאל ִּתְקנּו ַעד ֶׁשּתּוְכלּו ְלהַ 
 ְוהּוא ָחָצה ֶאת ַהְּגבּול

 :  ְוהּוא ָאַמר ַלַּצד ַהֵּׁשִני    
 ַאל ִּתְקנּו. ַלָּצד ַהֵּׁשִני ֵיׁש יֹוֵתר ַּתְחֹמֶשת

 .ַעד ֶׁשּתּוְכלּו ְלַהִּׂשיג ֶאת ֶׁשָּלנּו
 הִלים ְוִיֵּבא ָזָהב ְלַאְנְגִלּיָ ְוֶאֶקְרס ָּגַרף ְרָוִחים ְּגדוֹ 
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ִהְגִּדיל ֶאת ְיבּוא ַהָּזָהבּוְבָכ . 
 .  ַהּקֹוֵרא ֶהָחִביב ְּכָבר ָׁשַמע ֹזאת ֹקֶדם    

 ּוְבאֹוָתּה ָׁשָנה ִהְזִּכיר ִמיְסֶטר ִויְטִני
 ,ֶחֶסר- ֶאת ַמֲעלֹות ַהֶּמֶכר

  ַלּבּוְרָסִרים הּוא ִהְתַּכֵּון ֵיׁש ְלַהִּניחַ     
 .ְוִאיׁש א ָקָרא לֹו ַׁשְקָרן

 ֶנָבה'ִניְסָטִנים ָּבאּו ְלגֶ ּוְׁשֵני ַאְפגָ 
 ,ְפָׁשר ִלְקנֹות ּתֹוָתִחים ְּבזֹול'ִלְראֹות ִאם 

 .ֶנֶׁשק ָּכְלֶׁשהּו- ְלַאַחר ֶׁשָּׁשְמעּו ַעל ֵּפרּוק
 ְוַהַּמְזִּכיר ֶׁשל ַהַּמֶּׁשהּו

 ֵנְפט ָעָׂשה ֶּכֶסף ִמְּבֵארֹות
 דאְרִסי ַהְמֻהָּלל ְמאֹ 'ְּבֵׁשם ֱאִהים ּוִמיְסֶטר ַד   (    

 סָּפרָ  ַאְדַמת-חֹו ְלַקְרֵצף ֶאת ַּתתיָֻּפה ּכֹ 
 ...)ְּבֶמֶׁש ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ְלִמן ַּתֲאִרי ֶזה

 היְסֶטר ֶמלֹון ָעַבר ְלַאְנְגִלּיָ ִמ 
 ּוְבאֹוָתּה ָׁשָנה ִנְדַלק ַהַּבּלּוט ָהַעְרמֹוִני ֶׁשל ִמיְסֶטר ִויְלסֹון

 ָדׁשְוִנְׁשְמעּו ִּדּבּוִרים ַעל ָמִׁשיַח חָ 
 )ֵכן ה ָהָיה ְּבֶעֶצם ְקָצת ִלְפֵניזֶ (

 ִני'ֵליִדּיּוָתּה ִקְּצָצה ַּבִּקְצָּבה ֶׁשל גֶ  ְוהֹוד
 ִּבְגַלל ַהַּכְלָּבה ַהֹּזאת ִמיִני ַהְמּבֹוְלט

 )ֵכן  ָׁשָנה ִלְפֵני18 אֹו 20ְהיֹות ָצִרי לִ (ּוְבאֹוָתּה ָׁשָנה 
 ִהְתִחילּו ִלְקטֹולֹוָתם ְּבִמיְליֹוִנים

 ְגַלל ִּכֶּנֶמת ְּבֶּבְרִליןּבִ 
 האֹוְסְטִרּיָ   ּוַמְמִזיר ַׁשְמנּוִני ּבְ     

 .יּוֶזֶּפה ִּבְׁשמֹו ַהָּמֵלא'ְפַראְנסּוָאה גִ 
 
 ,ִמיס ָוֶיֶלט, א?' 'ַהִאם ִּתְהֶיה ִמְלָחָמה'

 ',ִּבְגַלל ַיֲחֵסי ִּביְזְׁשִניץ
 1914  ָאַמר סֹוֵחר ָהֲעָצמֹות ְוַהַּסּבֹון ְּבַמאי     

 :ּוִמיְסֶטר ַגאְנִדי ָחַׁשב
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   ִאם א ִנְקֶנה ֻּכְתָנה    
 ...ּוְבאֹותֹו ְזַמן א ִנְקֶנה ּתֹוָתִחים

 רֹוִציםַהּמֵ  ָּפָרֵׁשי יְנֶטל א ִנְמָצא ְּבמֹוֲעדֹוןֶמְסֶיה אִ 
 ְּבַיָּפן, ְמֻאָחר יֹוֵתר, ֲאָבל ִנְמָצא...

 ".יִמיצּואִ "ְמָניֹות ּבְ  ְוֶזה ָהָיה ַּבַעל-ְוֶזה
 'ִיְהֶיה ָּדרּוׁש ָּתִמיד ִלְמַלאי ַהּתֹוָתִחים) ֱאגֹוז ַמְלכּוִתי(ָהֵעץ '

 ְׁשעֹוִנים ִמחּוץ ְלמֹוְסקּו ְוֵהם ֵהִקימּו ַּתֲעִׂשַּית
 ִּבּצֹות ִאיַטְלָיה... ְוַהְּׁשעֹוִנים ִּדְּיקּו

 ...ְמַחּכֹות ֵמָאז ְּתקּוַפת ִטיֶּבְריּוס
 .' ַחי ַהָּדג ַּבָּיםֵאי, 'ָאַמר ִּביֶּבה' ֶמִרי'

 ָקַבע, ָהרֹוָדן ַהְּסָפַרִּדי, ִריֶוָרה
 ...ְמֻסָּגל ָלֶרֶׁשת כּוִתי ָהָיה ָּפׁשּוט ִּבְלִּתיֶׁשַהִּתינֹוק ַהַּמלְ 

   ַהְּכָתב ַהּגֹוִתי ֲעַדִין ְּבִׁשּמּוׁש ְּבִויָנה    
  .ִּכי ַהּדֹור ַהָּקִׁשיׁש ֲעַדִין ָרִגיל ֵאָליו

                 ּוְׁשלֹוְסַמאן                 
 ִהִּציַע ֶׁשֲאִני ֶאָּׁשֵאר ָׁשם ְּבִויָנה

 ִּפָּתיֹון ֶנֶגד ָהַאְנְׁשלּוס
   ִּכי ָהאֹוְסְטִרים ָהיּו ְזקּוִקים ְלּבּוְדָהה    

 !)ִניַמְׁשִאייר ֵסה ָל, ָאִחי, ָּתהרֹוֵאי(
 ָהִאיׁש ַהָּלָבן ֶׁשחֹוֵלל ֶאת ַהּסּוָפה ְּבֶּבלּוָּבה

Der im Baluba das Gewitter gemacht hat... 
 ,  ֵהם ְמַאְּיִתים ִמִּלים ִּבְנִקיׁשֹות ֻּתִּפים    

 ָאַמר ָהָאִציל ַההּוְנָגִרי' ָאָדם ָּבָאֶרץ ַהֹּזאת יֹוֵתר ִמַּדי ֹמחַ '
 ,ֲאִני ֵמִבין, ָנַהג) ׁשֹוט'קּו( קֹוסֹוּות .1923-ּבְ 

  –ָׂשה ְּבִׂשיחֹות  ַהֹּכל ַנעֲ –ָקֶפה  ָלֶׁשֶבת ְּבֵבית
  ,ָּכל ֶזה ַנֲעָׂשה ְּבִׂשיחֹות

 :  ַּכִּנְרֶאה ִמּׁשּום ֶׁשחֹוְזִרים ַעל אֹוָתּה ְנֻקָּדה ְּכֶׁשְּמׂשֹוֲחִחים    
 .'ִויָנה ְמִכיָלה ַּתֲעֹרֶבת ְּגָזִעים'

 ?ָהה-   ַהִאם ֶאָּׁשֵאר ְוֶאְהֶיה ּבּוְדְד     
 הּוְזקּוִקים ְלַמּׁשֶ . ֵהם ְרִגיִלים ְלֵקיָסר'
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 )1927. ('ֶׁשּיּוְכלּו ְלַהֲעִריץ
 ?ֲאָבל ַההּומֹור ֶׁשָּלֶהם ְּבִעְנַין ִאּבּוד ַהִּטירֹול

 .ַההּומֹור ֶׁשָּלֶהם א ָּפתּוַח ִּבְמיָֻחד
 ָהֲעָרִבי ַהְמֻמְרָטט ׂשֹוַחח ִעם פֹוְרֶּבְניּוס ּוָמָנה ְלָפָניו

 . ְצָמִחים3,000ֵׁשמֹות ֶׁשל 
 ה ַּכָּמה ָׂשפֹות ְמֹפָרטֹות  ְּבִריְהל ִּגּלָ     

 ֲאָבל; ִמִּלים ֶׁשִּכְמַעט ְמַחּקֹות ְּפֻעּלֹות
 ,ֶּכֶלב ָלָבן ֵאינוֹ , ַהַהְכָלָלה הּוא ֵמֵעֶבר ָלֶהן ֹּכֶשר

 .ר הּוא ֶּכֶלבאֹותֹו מּוָבן ֶׁשֶּכֶלב ָׁשחֹ ֶּכֶלב ּבְ , ֹנאַמר
 ְלַצֲעִרי... רֹוֵמאֹו ְויּוְלָיה, ַאל ִּתְקרּו

 ָהִעּתֹון ֲאָבל ִמְסַּתֵּבר י ֶאת ֶּגֶזרִאַּבְדּתִ 
 הּוא, ֶׁשְּדָבִרים ָּכֵאֶּלה ֲעַדִין קֹוִרים

 ִהְתַאֵּבד ְלַיד ַּדְלָּתּה ְּבעֹוד
 ִמְׁשַּפְחָּתּה ְמִכיָנה ֶאת ּגּוָפָתּה ִלְקבּוָרה

 .ְוִהיא ָיְדָעה ַמה הֹוֵל ָׁשם
 

 :ט'ָאַמר ַמר ְּבלֹוְדגֶ . ֶדֶצְמֶּבר, רָׁשחֹ , ָיֹרק
 .'ְסָנה ְלִׁשּמּוׁש ֲהמֹוִניְּתִפיָרה ְלעֹוָלם א ִּתָּכנַ  ְמכֹונֹות'
 
 ֶקַבע-ַעתּוָבן ֶׁשְּמזָֻּמִנים ֵהם ּתֹופַ ֵמעֹוָלם א ָטַעְנִּתי ַּכּמ'
 )1914ְּבִריַטְנָיה (ּוְלַמֲעֶׂשה ָהֻאְכלּוִסָּיה ) דּוְגַלאס(

 "ִּפְקדֹונֹות" ִמיְליֹון 800ִנְׁשֲאָרה ִעם 
 ְואֹוָתם, ְלַאַחר ֶׁשָּכל ַהְמזָֻּמִנים ִנְמְׁשכּו

 ְיֵדי  ֻּכּסּו ַעלִּפְקדֹונֹות
 .ְיֵדי ָהאֹוָצר   ַהְדָּפַסת ְׁשָטרֹות ַעל    

 ֲחֹרֶשת ְלֵבית
 .ֶׁשָאנּו קֹוְרִאים לֹו ַהֶהֵּבט ַהִפיַנְנִסי, ֵיׁש ַּגם ֶהֵּבט ַאֵחר

 ְרָוִחים, ָׂשָכר(ה ַהְּקִנּיָ  א נֹוֵתן ָלֲאָנִׁשים ֶאת ֹּכחַ הּו
 ֲאָבל הּוא ַּגם ַהּגֹוֵרם ַלְּמִחיִרים) ְקִנָּיה ֵהם ֹּכחַ 

 .ַּכָּוָנִתי ָלֲעָרִכים ַהִפיַנְנִסִּיים, ַהִפיַנְנִסִּיים, אֹו ָלֲעָרִכים
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 .הּוא ְמַׁשֵּלם ַלּפֹוֲעִלים ּוְמַׁשֵּלם ְּבַעד ַהֹחֶמר
 ַמה ֶּׁשהּוא ְמַׁשֵּלם ְּבָׂשָכר ּוִבְרָוִחים

 ְוֹכַח ֶזה ָּפחּות, ְקִנָּיה ְּבצּוַרת ֹּכחַ , ְׁשָאר ָנִזילנִ 
 ָּפחּות, ַלֲעָזאֵזל ִעם ַהִּמְׂשָּכלּוס ֶׁשָּלֶכם, ְּבֶהְכָרחּוס
 ַהֲחֹרֶשת ְיֵדי ֵּבית ַהְּסכּוִמים ַהְמֻׁשָּלִמים ַעלִמַּסְכַהֹּכל 

 ֶּגֶלם-ַּתְׁשלּוִמים ְּבַעד ֹחֶמר-ְרָוִחים וְ , ָׂשָכר(
 ַּבְנק ְוכּוֵלי ֵביִחּיּו

 ְּכלֹוַמר ַהַּסְכַהֹּכל, ְּכלֹוַמר ַהִּמְכלֹול, ְוַהֹּכל
 ֶׁשל ֵאֶּלה ִמְצָטֵרף ֶאל ַסְכַהֹּכל ַהְּמִחיִרים

 ֲחֹרֶשת ְמֻחְרָּבן ָּכל ֵּבית, ַהֲחֹרֶשת ְיֵדי ֵּבית ֶׁשִּנְגָרִמים ַעל
 ְוָלֵכן ֵיׁש ְוַחָּיב ִלְהיֹות ַּבָּלם ָּכְלֶׁשהּו

 ָהֶרֶכׁש ְלעֹוָלם א יּוַכל ְוֹכחַ 
 ְלַהְדִּביק ֶאת) ַּבִּׁשיָטה ַהַּקֶּיֶמת(

 ,ֶקֶצב ַהִהְתַיְּקרּות
 

 'ָּכ ְמַסְנוֵ  ָּכ ָּבִהיר ְוָכל ְוָהאֹור ָהָיה ִּפְתֹאם ָּכל
 ְּבִׁשְכָבה זֹו ֶׁשל ַּגְנֵעֶדן

 .  ֶׁשֹּמחֹות ָהֲאָנִׁשים ָחְטפּו ֶהֶלם    
 ֶנֶׁשק ֶזה ְסחֹוָרה): 1842(ָאַמר ֶהְרר ְקרּוּפ 

 ,ֲאִני ִנָּגׁש ֵאָליו ֵמַהָּקֶצה ַהַּתֲעִׂשָּיִתי
 ,ֲאִני ִנָּגׁש ֵאָליו ֵמַהַּצד ַהֶּטְכִני

 ... ּוִמִּמְצַריםז ַהְזָמנֹות ִמָּפִרי1847
 ,  ַהְזָמנֹות ִמְּקִרים    

 ַהְזָמָנה ִמְּפֶיְטרֹו ִאיל ָגדֹוֶלה
 ...בֹודַהּכָ    ּוִפּקּוד ְּבִלְגיֹון    

 ה' ְלַנּפֹוֶלאֹון ַּבְרִּביצֶ 300- ְלֶסְנט ֶּפֶטְרּבּוְרג וְ 500
 ְּבָסאדֹוָבה. ִמְּקֶרזוֹ 

 ;ה ּתֹוְתֵחי ְקרּוּפ  ָהיּו ְלאֹוְסְטִרּיָ     
 .  ָהיּו ִלְּפרּוְסָיה ּתֹוְתֵחי ְקרּוּפ    

 ִמַּתְנֵין ֲעֻמּקֹות ַּבָּקָטלֹוג ֶׁשָּלֶכם) '68(ַהֵּקיָסר '
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 'יֶכם ָלֱאנֹוׁשּותּוְבֵׁשרּותֵ 
 ֶלֶּבף) ַעל ֶהָחתּום(

 ֶׁשָהָיה ָקרֹוב ֶׁשל ֶמְסֶיה ְׁשַנְיֶדר
 , ֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ַמְפִעיִלים900,1

 ,ְּכַמֲחִציָתם ִּבְׁשִביל ַאְרצוֹ ,  ֶאֶלף ּתֹוָתִחים53      
ּבֹוְהֶלם אּוְנד ַהְלַּבא, 

   ֶהְרר ְׁשַנְיֶדר ִמְּקֶרזוֹ     
 .ִעם ֶּבֶטן ַאַחתַעּכּוז  ְּתאֹוֵמי

 יֹוֵתר ֶּכֶסף ִמּתֹוָתִחים ֵמֲאֶׁשר'ָאדֹוְלף ְוַאְלְפֶרד , ין'יּוגִ 
 '  ִמְּגָרִרים    

 ;ַהַּתְחּתֹון ין ִנְׁשַלח ֶאל ַהַּבִית'יּוגִ 
 ;ֲאדֹוִני ַהַּׂשר, ֶאל ַהַּתְחּתֹון) ָסאֹון ַא לּוָאר  (    

 ,ְמֻאָחר יֹוֵתר ָעָלה ְלַדְרַּגת ַׂשר
 , ָּבא ִמָּכל ָמקֹום ֶׁשהּואֶנֶׁשק  '    

 'ַהִּנְבָחִרים ָבל ַהְקָצבֹות ָּבאֹות ִמֵּביתאֲ 
  ִקֵּבל ִרָּׁשיֹון ְלִיּצּוא ָחְפִׁשי1874-ּבְ 

  ֻאּמֹות ָּתְמכּו ּבוֹ 22
 ֲאָלִפים ּתֹוָתח  ִיֵּצר ֲעֶׂשֶרת1885/1900

  ֶאֶלף34, 1914-לְ 
 ִדיָנהַמֲחִצית ַהַּכּמּות ִנְׁשְלָחה ֶאל ִמחּוץ ַלּמְ 

 ,ָּתִמיד ַׁשְמָרן, ַהַּתְחּתֹון ָּתִמיד ַּבַּבִית
 ֵּתיחֹוִלים ְׁשִביל ַאּפֹוֲעִלים, ְּכֵנִסּיֹות, ֵסֶפר ָּבֵּתי

 .חֹול ְׁשִביל ַהְיָלִדים ֲעֵרמֹות
 מּול ַאְרמֹון ַהְּׁשַנְיֶדִרים ִהְתַנְּׂשָאה

 ִזָּכרֹון ְלֶהְרר ֶהְנִרי  ַמֶּצֶבת    
 ,ִאיזָ ִאּגּוד ַהָּפִרי ַּבְנק, ירֹוְנְד 'גִ ֶיה ֶדה ָלה ַׁשאְנְט 

 ַיָּפִני- ַהַּבְנק ַהָּצְרָפִתי
 רֹוֶּבר ְּפרֹוטוֹ , ְפַראְנסּוָאה ֶדה ֶוְנֶדל

 ִליִדיִדים ּוְלאֹוְיִבים ֵמֶאְתמֹול
 ָסֵפק ד ֶהָחָזק ְּביֹוֵתר הּוא ְּבִליָהִאּגּו'
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 ',ַהַּמֶּתֶכת עֹוְבֵדי   ֶזה ֶׁשל ִהְסַּתְּדרּות    
 ָאַמר הֹוְקּוד ' אִהים ִיַּקח ֶאת ַּפְרָנַסְתֶכםוֵ '

 "ּוְרַנל ֶדה ֶדָּבה'ז: " ִמיְליֹון15
 "ֶלה ָטם" ִמיְליֹון ֻׁשְּלמּו לְ 30

 "ֶאקֹו ֶדה ָּפאִרי"ָעָׂשר ִּבְׁשִביל הָ -ַאַחד
 ַהּפֹוָלאִקים ָׂשמּו ָיד ַעל ַהָּפֶטְנִטים ֶׁשל ְׁשַנְיֶדר

 ּוַהַּבְנק ֶׁשָּלנּו ָקָנה ָלנ
 "ִמיצּוִאי"  ְמָניֹות ַרּבֹות ּבְ     

 ֶׁשַּמֲחִזיקֹות ֶאת ַהָּצָבא ַהַּיָּפִני, ֶׁשְּמַחֶּמֶׁשת ֲחִמִּׁשים ִדיִויְזיֹות
  ְוֶׁשּנֹוַעד ָלֶהן ָעִתיד ָּגדֹול

   'faire passer ses affaires   
avant celles de la nation .'  

        
  ) דוד אבידן: תרגם(      
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        45454545נטו נטו נטו נטו אאאאקקקק
        

  טֹוב ֶאֶבן יתּבֵ  ְולוֹ  ִאיׁש ֵאין הרָ זּואּו ִעם
  תחַ ֻמּנַ  ִּבְמקֹוָמּה ַּדק ַעד התָ ֻסּתָ ְמ  ָּגִזית ָּכל

  ,ְּפֵניֶהן ֶאת ַהַּתְבִניתְּתַכס  ְלַמַען
  רֻצּיָ ְמ  תוֹ ּיָ סִ ְּכנֵ  ִקיר ַעל ֵעֶדן ַּגן ְולוֹ  ִאיׁש ֵאיןה רָ זּואּו ִעם

harpes et luthes 
  ֹוָרהְּבׂש ְּתַקֵּבל ּבוֹ  הְּבתּולָ  אוֹ 

  ,ֹרןְק ּתִ  ֵמֲחתָ  הִהּלָ וְ 
  הרָ זּואּו ִעם
  יוׁשָ גְ לַ יפִ ּו יֹוְרָׁשיו גֹוְנָזָגה ֶאת רֹוֶאה ִאיׁש ֵאין

  יםּיִ ְלחַ  ָּמּהעִ  ֶלֱאֹרחַ  אוֹ  ְתִמידְלהַ  הׂשֶ ֵּתעָ  א ְּתמּוָנה
  ַמֵהר ּוְלִהָּמֵכר ְלִהָּמֵכר ַרק אֵאּלָ 
  ,ַהֶּטַבע ֶנֶגד ֵחְטא, הרָ זּו אּוִעם

  הׁשָ בֵ עֲ  ְסָחָבה ׂשּויעָ  ָלַעד ַלְחְמ ְיֵהא
  ,ָירנְ ּכִ  ָיֵבׁש ַלְחְמ ְיֵהא
  ִמְתַעֶּבה ַהַּקוה רָ זּואּו ִעם
  ָּברּור לּוִּבּד ֵאיןה רָ זּואּו ִעם

  .ִלְמעֹונוֹ  ֲאָתר ִאיׁש ִיְמָצא ְוא
  ֵסםֵיחָ  נוֹ בְ ַאמֵ  ַסָּתת
  לוֹ ּוּנִמ  םסֵ חָ יֵ  אֹוֵרג

  הרָ זּוּוא ִעם
  ָיבֹוא א ּוָקהּׁשהַ  ֶצֶמר
  הרָ זּואּו ִעם ֶרַוח ִיָּׂשא א ֹצאן

  הרָ זּואּו, הִמקֶנה ֳחלי ִהיאה רָ זּואּו
  ָהַעְלָמה ְּבַיד ַהַּמַחט ההֶ ַּתְק 

  דוֹ ְר ּבַ ְמ לוֹ  רוֹ ְּפֶיְט . ַּבֶּפֶל ֹוָוהּטהַ  תמַ ָחכְ  ֵפרּתָ 
  ָּבא הרָ זּואּומֵ  א

  אּבָ ה רָ זּואּומֵ  א וֹ 'דּוצ
  הרָ זּואּומֵ  א 'ינֶּבלֵ  ןזֹוַא; הקָ סְ 'צֶ נְ רַ פְ  הלָ דֵ  ְּפֵיר א ַאף
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  .הרָ ּיְ צֻ " הּיָ ָקלּוְמנִ  ָלה "א ַאף
  ,יסְפֵרִד  וֹ 'גרוֹ ּבְ ְמ ַא ָּבא א; יקוֹ לִ 'גֵ נְ ַא ָּבא אה רָ זּואּומֵ 

  .Adamo me fecit: ֶהָחתּום ְוַעל ָּגִזית ֵמֶאֶבן ְּכֵנִסָּיה ָּבָאה א
  יםְטרֹופִ  ֶסןה רָ זּואּומֵ  א
  ,יֵלראִ  טנְ סֵ ה רָ זּואּומֵ  א
  ָהִאְזֵמל ידלִ ְח ּתַ ה רָ זּואּו
  תוֹ נּווֻאּמָ  ןֻאּמָ הָ  ידלִ ְח ּתַ 

  ּולּנֶׁשּבַ  ַהחּוט ְּתַכְרֵסם
  ;תוֹ מָ ֻדגְ ּכְ  ָזָהב ָׁשֹזר עֹוד ִיְלְמדּו א

  ִיָּפֵרם ְקָרמּוָאִזי; הרָ זּו אּוְּבֶׁשל קִיּמַ  ָאזּור
  גינְ ֶמְמלִ  ׁשּום ִיְמָצא א דֶאֶמַרלְ 

  ֶרֶחםֶׁשּבָ  רהֻעּבָ  קֹוֶטֶלתה רָ זּואּו
  ָהֶעֶלם ֶׁשל רוֹ ּוִחּז עֹוֶצֶרת

  ֵּבין, הּטָ ּמִ בַ  ֵהִביָאה ּוקִׁשּת
  ַּתְפִריד ַוֲחָתָנּה ְצִעיָרה הּלָ ּכַ 

CONTRA NATURAM  

  יסֵאֶלאּוסִ לְ  זֹונֹות ֵהִביאּו ֵהם
  הְלִמְׁשּתֶ  ֶנֱעָרכֹות תוֹ ִוּיּגְ 
  .הרָ זּו אּוֶׁשל ּהָותָ צְ ִמ ּבְ 
  

  ) משה רון: תרגם(      
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        48484848    קאנטוקאנטוקאנטוקאנטו: : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
  

  יְֻׂשַּכר ַהֶּכֶסף ְוִאם
  ?ַהֶּכֶסף ַעל ְׂשִכירּות'ּתַ  ְיַׁשֵּלם ִמי

  ,ַהַּתְׁשלּום ְּביֹום ְסכּום'ּתַ  לוֹ  ֶׁשֵּיׁש ְּפלֹוִני
  ?לוֹ  ֶׁשֵאין ַּפְלמֹוִני אוֹ 

  ַחאן ַוִחיֶדִטין ַהִּׁשִּׁשי טמֵ הַ מָ  ֵמת
  ' ֻסְלָטאן- ֶאְקס ְּבִמְקצֹועוֹ '

  )1926( מוֹ רֵ  אןְּבסָ  ְּבמֹותוֹ  ָהָיה 65 ֵּבן
  ַהְּבָרָכה ֶטֶקס. יד'גִ מֶ ילְ ִד ּבְ אָ  ֶׁשל ֲחָלָציו יֹוֵצא
ֵקץ ִעם. ַרְמקֹוִלים 80-ּבְ  ֹּבַר   

   יִק יצְ ׁשִ לְ קוֹ  ַמר טּוְרִקָּיה ִמְלֶחֶמת
  ִּכְמַרֵּגל ֵׁשרּוָתיו ֲעבּור ִקֵּבל
  )de Banchiis cambi tenendi( ָקֶפה ַׂשֵּקי ֵמָאה
ֻעְבָּדה ִויָנה ֶׁשל ַהָּקֶפה-ָּבֵּתי ֶאת ָעָׂשה ּוְבָכ  
   רּונְ אּו פֹון; ִיְהֶיה ֶׁשא ּוָמַתי, טֹוֶעה ֵאיֶנִּני ִאם, ֵמאֹות ֵׁשׁש ֶאֶלף

  ַהַּסָּמל ֶׁשל טֹוב יַּד  ִחּקּוי עֹוֶׂשה
  ּגּופֹות ָהיּו; ַהּגּופֹות ֶאת יָמהְּפנִ  ֶׁשָּדַחס
  ַהְּנֵבלֹות ָּכל ֶאת ְלָהִכיל ְּכֵדי ָּגדֹול ַמְסִּפיק ָהָיה א ְוַהּבֹור

  ְּבַמָּגָפיו ְּפִניָמה ןתָ וֹ 'ָּדַחס ַהַּסָּמל ָאז
  . ריזֶ יְ קָ הַ  ֲעבּור ְמֻצְחָצח ִיְהֶיה ֶׁשַהָּמקֹום ְּכֵדי

  ַהַּסָּמל ֶאת ֹותִּבְלַחּק טֹוב יַּד  רּונְ אּו פֹון רהֵ 
  . ְּבֶוְרַּדן; ָּדן ָּבֶהם ְוַהְּדָבִרים; ֶוְרַּדן ֵעֶר ַעֵּין

  אְרְלס ְפַרְנִסיס ָאַדְמס'צַ  ַמר ָאַמר
   ִּבּלּוי ְּבַאף. טֹוָבה ִׂשיָחה ׁשּום ָהְיָתה א

  . טֹוָבה ַאַחת ִׂשיָחה ְולּו ָמָצאִתי א ְּבלֹוְנּדֹון
  , ְלִדיָדם ָקִאיָאֶמִרי הּוא גינְ נִ אּורָ ּבְ 

  . ְוִהְלכֹוָתיו ְּבֵדעֹוָתיו ַאְנְּגִלי-אַ  הּוא
   ִנְגַנז  

  . ֶׁשָּכַתב ַמה ָּכַתב ןרֶ יּוּבְ  אןֶׁשוָ  ְלַאַחר
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  ָאַדְמס ןוֹ 'ג ָּכַתב' ְוַהְׁשֵמד תחֵ ׁשְ הַ '
  ַמְרְקס ָּכַתב' ַהָּבא ַּבּדֹור ְלָאבֹות ִיְהיּו'

  רקמָ יסְ ּבִ  ... ַׁשֶחֶפת ...
  ;ָהָאֶמִריָקִאית ָהֶאְזָרִחים ְּבִמְלֶחֶמת ַהְּיהּוִדים תאֶ  ֶהֱאִׁשים

  יםרֹוְטִׁשיְלִד הַ  ֶאת ִּבְפַרט
  ִיְזַרֵאִלי'דֵ  ְּבָאְזֵני ִצֵּין ֵמֶהם ֶׁשֶאָחד

  . ַאְׁשַראי ֲעבּור ְׂשִכירּות ְמַׁשְּלמֹות ֵהן ִאם ׁשֹוטֹות ֵהן ֶׁשֻאּמֹות
        

  ) אריאל קריל: תרגם(      
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        49494949קאנטו קאנטו קאנטו קאנטו 
  

  הרֹות ָהֵאּלֶ ּוְוא ַמֲעֵׁשה ָאָדם ַהּׁש, יםְלִׁשְבַעת ָהֲאַגּמִ 
  ,עַמּסָ ; ָנָהר ֵריק; ֶׁשםּגֶ 

  ּוִמיםְמּדֶׁשם ָּכֵבד ַּבִּד ּגֶ , ֵאׁש ֵמָעָנן ָקפּוא
  .ִמַּתַחת ְלַגג ַהִּבְקָּתה ָהְיָתה ֲעָׁשִׁשית ַאַחת

  ;ְּכפּוִפים; ּוף ְּכֵבִדיםְקֵני ַהּס
  .ּו ְּבֶבִכיְמּבּו ְמַדֵּבר ְּכִאּלְוַהּבַ 

  
  יםַגּמִ ָבעֹות ֵמַעל ָלאֲ ּגְ ; ָיֵרַח ְסָתִוי
  .ִקיָעהמּול ַהּׁשְ 

  ,ֶעֶרב הּוא ְּכמֹו ִוילֹון ֶׁשל ָעָנן
  ד לוֹ ּוִמַּבעַ , וֹותָד אֲ ִעְרּפּול ֵמַעל לַ 

  ,ְׁשָחִזים ַהּמֻ ָמֳאָרִכיםמֹון הַ ּנָ י ַהִּק ֻחּדֵ 
  .ִנגּון ַקר ֵּבין ָקִנים

  ִזירְבָעה ַּפֲעמֹון ַהּנָ ֵמֵעֶבר ַלּגִ 
  .א ָּברּוחַ ִנּׂשָ 

  .ָעֹשּוי ָלׁשּוב ְּבאֹוְקטֹוֶּבר; ר ָּכאן ְּבַאְּפִרילִמְפָרׂש ָעבַ 
  ;ְלַאט; ִסיָרה ְנמֹוָגה ְּכֶכֶסף

  .ָהרְקִריַנת ֶׁשֶמׁש ַרק ַעל ַהּנָ 
  

  ִקיָעהֶגל ֵייִני ִנְתָקל ַּבּׁשְ ָׁשם ֶּד 
  ְצַטֵלבָּבאֹור ַהּמִ  ַמֲעלֹות ָעָׁשןִלילֹות ֹות ְּד ּבֳארֻ 
  

  ָהרְוָאז ֶׁשֶלג ִנָּת ַעל ַהּנָ 
  ה ְּבַׁשִיׁש ְיַרְקַרקְועֹוָלם ִמְתַּכּסֶ 

  ,ָנסה ָצָפה ְּכפָ ִסיָרה ְקַטּנָ 
  ּוְבַסן ִין. רָרׁש ְּכמֹו ִמּקֹ ֶרם ִנְק ַהּזֶ 

  .איים ִּבְפנַ ָהֲאָנִׁשים ַחּיִ 
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  ,לחוֹ הַ ִלְרצּוַעת ֵזי ֶּפֶרא ָטִסים וָ אֲ 
  ֹוןר ַהַחּלוֹ ֲעָנִנים ִּבְצִפיפּות ְלַיד ח

  ָתוָוִזים ְּבַקו ִעם ַהּסְ אֲ ; ַמִים ְרָחִבים
  ,ִגיםּיָ ָנֵסי ַהַּד ִׁשים ֵמַעל ְלפָ ם ְמַקְׁשְק עֹוְרִבי

  ;פֹון ַעל ַקו ָהֹאֶפקאֹור ָנע ַּבּצָ 
  .ִלְמֹצא ַסְרָטִנים ָׁשם ַהְיָלִדים ְמַחְטִטים ַּבֲאָבִנים

  הים ָהֵאּלֶ ע ֵמאֹות ָּבא ְטִסיְנג ָלֲאַגּמִ ְׁשבַ ְּבֶאֶלף 
  .ֹאֶפקרֹום ַעל ַקו הָ אֹור ָנע ַּבָּד 

  
  ?ִהיא יֹוֶצֶרת ֹעֶׁשר ְצִריָכה ָלֵכן ִלְׁשֹקַע ְּבחֹובֹותְמִדיָנה ְּכׁשֶ 

  .ֹוןֶזה ֶגִרּי; זֹוִהי ַנְבלּות
  ִׁשי- יָעה ֲעַדִין ְלֶטןאת ַמּגִ ַהְּתָעָלה ַהּזֹ 
   ְלַתֲענּוגֵקן ָּבָנה אֹוָתּה ַהּזָ לֶ ִאם ִּכי ַהּמֶ 

  
   ֵקי    ַרן   ֶמן   ֵקי 
  י ִק    ַמן    ַמן  ְקיּו

   קֹוָאה   קוֹ    ֶגְטסּו  ְסטּו'גַ 
   ַקי  ַטן   פּוקּו  ַטן
  

  ֲעֹבד; ְעָלהֶׁשֶמׁש ְלמַ 
  ָלנּוחַ ; הֶׁשֶמׁש ְלַמּטָ 

  ִיםֲחֹפר ְּבֵאר ּוְׁשֵתה ִמן ַהּמַ 
  ן ַהְּתבּוָאהֱאֹכל ִמ ; ֶדהֲעֹדר ׂשָ 

  ?ְוָלנּו ַמהּו? יֹּכַח ַמְמָלְכּתִ 
  

  .ָמָמהֵמַמד ַהְּד ; ָהְרִביִעי
  ֹות ֶּפֶראְלטֹון ַעל ַחּיְוַהּׁשִ 

  
  ) אהרן שבתאי: תרגם והעיר(      
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        ::::הערותהערותהערותהערות
        
אך מצא את עצמו כאדם שמגרף הר ,  פאונד חשב לכתוב אודיסיאה????מדוע הקאנטוסמדוע הקאנטוסמדוע הקאנטוסמדוע הקאנטוס .1

. הוא הטרוגני) כל חומר(הגילוי המדהים שלו הוא שהחומר : האצבעות נפצעו,  הכלי נשבר–מסולע 

ובהעדר שלמות ) קרקע, תהום(קשור במירווח ) עצם הלשון(כל יסוד סמלי . כשם שגם האני בלתי אחיד

עם (עובר בלי נעליים את איטליה , והדבר אינו בלי זיקה לדמותו של פאונד כמשורר נרדף). סירוס(

הסכיזואידיות שלו היא פתח לסכיזואידיות של העולם . א בכלוב הברזלונכל) כיבושה בידי בנות הברית

  .כך חזק וחשוב בתור שכזה המסר שלו כל". תופת"ם  למה שפעם היו מכני–

ספר המאמרות נפלא לאו דווקא . עומד טקסט) סין(מבעד לשיר הזה ולנוף : : : : קונפוציוסקונפוציוסקונפוציוסקונפוציוס .2

בולט ,  מסוייםט בא כמומנט בהיסןשבו כל רעיו, אלא בריתמוס המיוחד, ברעיונותיו כשהם לעצמם

בניגוד , או דווקא ניאות. ם מתחמק ממנוכחוה, מישהו נכנס לחדר, יחס לקודמוב, או פחות, יותר

, רשות הדיבור עוברת ללא סיבה לתלמיד זה או אחר, מסתננות פרודות של הווי; לשוחח איתו, למצופה

כשם שציוץ זה או אחר של ציפור ,  אמנםהמפתיע אינו ניכר. 'אנקדוטה מפנה את מקומה לשאלה וכד

הצדק שברעיונות הוא . של הטבע" עסקת חבילה"ברגע זה נתפש באוזן הקהה כחלק מ שאני שומע

החפץ (התכלית אינה הרעיון , וכך בקאנטוס, בספר זה; )ביחס הנכון בין מחשבות לחיים(דראמטי 

היכולת , )סתירה, בכי, בדיחה(ל כאן ו הבנה שבהווה הכל אפשרי והכ–אלא האופן ). המוגמר

  .הסינתטית

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 114
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  ִיםִקית ֶׁשל ַהֲחלֹום ַּבְּכֵתפַ נָ ָרֶגְדָיה ָהעֲ ַהְּט 
  ַהְּכפּופֹות ֶׁשל ָהִאָּכר

  ,ץָמֶנס ֻּבְרַסק ּוֻפְחלָ ! ָמֶנס
   a Milano ֶּבן ְוָלה ְקָלָרה ּכָ 

  ְּבִמיָלנוֹ  ְּבִעְקֵביֶהם    
  תֹור ַהּמֵ ים ְצִריכֹות ֶלֱאֹכל ֶאת ַהּׁשעִ ֹולָ ֶׁשַהּת
  ַמִיםַא ָצלּוב ַּפעֲ , ִדיָגֵנס, ִדיָגֵנס

  ?ְמָצא ֶאת ֶזה ֵאיֹפה ַּבִהְסטֹוְרָיה ּתִ     
  ,א ְיָבָבה, ֶהֶלם: ֲאָבל ִאְמרּו ֹזאת ְלאֹוּפֹוסּום

   ְּבֶהֶלם א ִּביָבָבה    
  ֹוֶתיָה ְּבֶצַבע זּוְזְטרת ֶאת ִעירֹו ֶׁשל ֵדיֹוַקס ֶׁשּגְ ִלְבנוֹ 

  .ַהּכֹוָכִבים        
  ,ּוְבִלי ּבּוז, ֵקטֹותׁשְ , ִעימֹותָהֵעיַנִים ַהּנְ 
  . ַלַּתֲהִלים ַׁשּיָ ֶׁשם ּגַ  ּגֶ     

  ֶר ַהֶּד  ֵאינוֹ ּוּנִטיָת ִמּמֶ ּסָ ַמה ּׁשֶ 
  ב ָהרּוחַ י ַזִית ֶׁשִהְלִּבינּו ְּבַמּׁשַ ֲעצֵ וַ 

  יְנג ְוֵהןְרחּוִצים ַּבִּק 
  ,הֶבן ַהּזֶ ן ּתֹוִסיף ַלבֶ ֵאיֶזה 

  ? ֵאיזֹו ֵּכנּות          
  

[...]  

  
  ְפֵּתַח ָאָדם ָיכֹול ְלַהֲחִזיק ֶאת ַהּמַ ְּביֹום ְקִריָאה 

  ְּבָיָדיו        
  הּוּו ָפָסה. ירֶבל ֶׁשל ַגּסִ ַהּנֵ 

  א ַּפְרעֹוִׁשיםַאְרֵיה נֹוׂשֵ ָּבא גּור ְּבֶצַבע 
  ת טֹוֶפפֶ , ְוִצּפֹור ֻמְכֶּתֶמת ְּבָלָבן

 les six potencies ִמַּתַחת    
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 Absouldre, que tous vueil absoudre  
  ְזָלִנים ָׁשְכבּו ְלָידוֹ ַכב ָׁשם ָּבָרַּבס ּוְׁשֵני ּגַ ׁשָ 

  ָרַּבסנֹוִקית ְּבּבָ ִּתיְמִזיָגה 
  ְמֻשְלָהב, ליְ ִמינּוס ַאְנתַ , ּוס ֶהִמיְנְגֵויִמינ

  ) ִויְלסֹון'ְוִנקָרא ת(
  :ָּכל ַהֹחֶדׁש ׁשּום ְׁשטּות א, טּותׁשְ  א ָּפַלט 'ַמר ק

  " ִאְלָמֵלא ִטְמטּוֵמנּו א ָהִיינּו ָּכאן"
  .ּוְכנּוִפַית ֵלין                              

  ,הי ֶלְסִּבּיָ  ֶמְנָּתה ְוַאְנקֹורֵ ,ַּפְרָּפִרים
  ְסִתימּוָתם ְוִדְגֵליֶהם, אֹוָתם ְנטּוֵלי קֹול

  ֹוְמִריםֵלי ַהּׁשְוִאיְדיֹוְגָרַמת לּו     
  ִעירֹוֵכן ַהּצָ ַהּס' ּוְבִלימֹוז

  ."ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר, א"ַקד ְּבֵאיֶזה ִנימּוס ָצְרָפִתי 
  ָׁשַכְחִּתי ֵאיֶזה ִעיר

  ירֹוןחֹות ַמְקִסימֹות ַלַּתָיר ַהִּט ָערֹות ּפָ ַא ַהּמְ 
  לּויֹותֵמֲאֶׁשר ַהִּביזֹוִנים ַעל ַהּגְ 

  ,ְׁשֵאָלה, היקֹות ָהֵאּלֶ ים ָהַעּתִ ָרכִ ב ֶאת ַהְּד ִנְרֶאה ׁשּו
   אּוַלי                            
  ,ֶאְפָשִרי ָּפחֹותֶׁשִּנְרֶאה ָבר ַא ֵאין ָּד 

  ,ֹול'ם ִפיזאַד א מַ         
  ֵפי ָהֹאָהִליםַכנְ ַחת לְ ְוָהָיה ֵריַח ֶׁשל ֶמְנָּתה ִמּתַ 

  ֶׁשםְּבִיחּוד ַאֲחֵרי ַהּגֶ 
  יָזהּפִ ֶר לְ  ְוׁשֹור ָלָבן ַּבֶּד   
  ,לָּד גְ ַהִמ ּו מּול ד ְּכִאּל עֹומֵ     

  ֶלת ּוְבָיִמים ַלִחים ָהיּו ָעָנִניםְרּגֹ רֹות ִּבְׁשֵדה ַהּתִ ים ְׁשחֹ ְּכָבׂשִ 
  ֹוְמִריםּו ִמַּתַחת ְללּוֵלי ַהּׁשַּבַהר ְּכִאּל
  ָקה אֹוִתיְלָטָאה ִחּזְ 
  ָבןּלָ ֶחם הַ ֹות א ֹּתאַכְלָנה ֶאת ַהּלֶ ִרים ַהִּפְרִאּיּפֳ  ַהּצִ   

  
[...]  
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   ַהִּפנֹות4- ֲעָנִקים ּבְ 4
  ְׁשָׁשה ַּבחּוִרים ַּבֶּפַתח

  ִביב ִליְוֵהם ָחְפרּו ְּתָעָלה ִמּסָ 
  ֲעָצמֹותחּות ְּתַכְרֵסם ִלי ּבָ א ַהּלַ ֶׁשּמָ 

"Sunt lumina"  

  ֶל ָקרֹולּוס ָאַמר ָהִאיִרי ַלּמֶ 
    "OMNIA"  

  "ִמים ֵהם אֹורֹותּיָ ָבִרים ַהּקַ ָּכל ַהְּד 
  
  

  ) אהרן שבתאי: תרגם והעיר(      

  
  
  
  
  
  

        ::::הערותהערותהערותהערות
        
 נעצר עזרא פאונד בעוון בגידה ונכלא בכלוב ברזל צר בכלא צבאי אמריקאי 1945במאי  ....1111

קיבל טיפול רפואי ונכלא בתנאים , לאחר שלושה שבועות בתנאים קשים ביותר התמוטט. ליד פיזה

" החלום. "רוך שבהם הוא הראשון והא74קאנטו . אז החל לכתוב את הקאנטוס של פיזה. משופרים

ובחלום ליצור מדינה , י'שנתלה אז בעקביו עם קלארה פטצ,  בניטו מוסולוני– """"בןבןבןבן""""די בקשור באופן מי

- במאה ה(מייסד כת המניכיאים שנצלב , מנסמנסמנסמנסבהקשר זה הוא מזכיר את . של של קפיטאליזם, של אמנות

בהקשר זה נזכר גם .  אליוטס" הוא כינויו של טםםםםאופוסואופוסואופוסואופוסו. הוא דיוניסוס) הנולד פעמיים (דיגנסדיגנסדיגנסדיגנס). 3

נזכר באגדה אפריקאית שהרשימה את פאונד ל של גסיר ל של גסיר ל של גסיר ל של גסיר בבבבהנהנהנהנ. דיוקסדיוקסדיוקסדיוקס, מייסד אקבטנה, המושל האידיאלי

. !"!"!"!"ההההסססס פ פ פ פווווהוהוהוהו""""מאגדה זו לקוח הפזמון ; ובה מסופר על עיר שנהרסת וקמה על תילה ארבע פעמים

!" אנא מחלו לכולנו, מחלו"  שממנו הוא מצטט. את שיר האפיטאף של וויוןררהמחנה מזכיר למשו

        .הנס סקוטוס אריגנהוי) 9-המאה ה( הוא התיאולוג """"האיריהאיריהאיריהאירי"""". הוא הפושע שנכלא עם ישוברבס ברבס ברבס ברבס 
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מה עשוי להיות שייך או קשור (ה יותר דינאמית של חיבור סקיטוע משמע תפי: : : : קיטועקיטועקיטועקיטוע ....2222

, קפיצות,  מעורבבת ומלאה חוריםהיינו,  שהיא סינקרטיסטית–קרובה יותר לדיבור וגם לתודעה ) למה

 אלה הם –" שלילי"כשאני אומר שגיאות או בורויות איני מתכוון למשהו . הארות ובורויות, שגיאות

לא עברתי שם כי שם : "בני הקטן מתרץ את פחדו מכלב ואומר. נתונים יפים ובעלי משמעות כאחרים

המלהיב .  היה זה משפט מאלף יותרלא" לא עברתי שם משום שפחדתי"אילו היה אומר ". קר יותר

כמו (נגנבה ) 'אטות טכוציט, היסטוריה" (אקדמי"בכך שכמות עצומה של חומר , אפוא, שבקאנטוס הוא

של עזרא פאונד נהפכת להיות ) 'הגחמנית וכד, המוארת, השוגה(ומבעד לתודעה , )נוקס-זהב מפורט

 .שיגעון וחלום, לוגיקה, סדר- תערובת של אי–שירה 
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  יר ָרִאיִתי ֵאׁש ִמַּקׁש ָיֵבׁש'ַא ְּבָטְנגִ 
  ִמְּנִׁשיַכת ָנָחׁש  

     ֵאׁש ִנְּצָתה ַּבַּקׁש
     ִמְּנִׁשיַפת ָפִקיר

     ַקׁש ָעֵבׁש ְוָנָחׁש ְּבֹאֶר ָיד
     ֶׁשָּנַׁש ֶאת ְלׁשֹון ַהָפִקיר ְוִנְּקָבּה ְנָקִבים

   ַהְּנָקִביםּוִמַּדם  
  ָעְלָתה ֵאׁש ַּכֲאֶׁשר הּוא ָּתַחב ֶאת ַהַּקׁש ְלִפיו  

ַקׁש ְמֻרָּפׁש ֶׁשָּלַקח ִמַּצד ַהֶּדֶר  
  ָּכ נּור ָעמּום ֵראִׁשית ָעָׁשן ְוַאַחר  

   1ָהָיה ֶזה ְּבָיָמיו ֶׁשל ָרִאיסּוִלי
  2   ְּכֶׁשָרַכְבִּתי ְלֶאְלסֹון

  יָקִריסיָלה ֶׁשל ֶּפְרִד ַעל ַיד ַהּוִ    
  אֹו ַאְרַּבע ָׁשִנים ִלְפֵני ֵכן   
  

  ) יהודה ויזן :תרגם(      

  

  

  

  

  

נחטף למטרות  )Perdicaris (יווני בשם איון פרדיקריס-שעשועים ממוצא אמריקאי  נער1904-ב. 1

 הפרשה זכתה לכותרות בעיתונות .ראש שבט מקומי במרוקו, )Raisuli(כופר בידי ראיסולי 

דרש שחרור , הנשיא האמריקאי באותה העת, תאודור רוזוולט. ממשל לפעולהאמריקאית שדרשה מה

יר היה מורכב 'המברק שנשלח באמצעות הקונסול האמריקאי בטנג. די וללא תנאים של החטוףמי

  .פרדיקריס שוחרר." או ראיסולי מת, פרדיקריס חי ''–ממשפט בודד 

  

  בו ביקר פאונדשבדד בגיברלטר מִ . 2
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  ,ה ֶּׁשֵהיַטְבָּת ֶלֱאֹהב נֹוַתרמַ 

  ַהְּׁשָאר הּוא ְּפֹסֶלת
א ִיָּגֵזל ִמָּיֶדי ַמה ֶּׁשֵהיַטְבָּת ֶלֱאֹהב  

ַמה ֶּׁשֵהיַטְבָּת ֶלֱאֹהב ִהיא ַהּמֹוֶרֶׁשת ָהֲאִמִּתית ֶׁשְּל  
  
...  
  
"ט ְּבַעְצְמְׁש ,ִּכי ָאז ֲאֵחִרים יּוְכלּו ָלֵׂשאת אֹוְת"  

   ַרַהב ַהָּׁשְוא ֶׁשְּלַנֵּתץ ֶאת
  ,ֵאיְנ ֶאָּלא ֶּכֶלב ֻמְצָלף ַּתַחת ַמַּטח ַהָּבָרד

  ,ַּפְטְּפָטן ָנבּוב ְּבֶׁשֶמׁש ֲהַפְכַּפָכה
  רֶחְצָיּה ָלָבן ֶחְצָיּה ָׁשחֹ 

  ַאף ֵאיְנ יֹוֵדַע ְלַהְבִחין ֵּבין ָּכָנף ְלֵבין ָזָנב
ַנֵּתץ ֶאת ַרַהב ַהָּׁשְוא ֶׁשְּל  

  ַקְטנּוִנּיֹות ָהיּו ַמְׂשֵטמֹוֶתיַּכָּמה 
  ,ֲאמּונֹות ְלַׁשֵּקר

ַנֵּתץ ֶאת ַרַהב ַהָּׁשְוא ֶׁשְּל  
  ,ָצן ִּבְנִדיבּוְתַקְמ , ָחׁש ַלֲהֹרס

ַנֵּתץ ֶאת ַרַהב ַהָּׁשְוא ֶׁשְּל,  
  .ֲאִני אֹוֵמר ַנֵּתץ

  
  ֲאָבל ַלֲעׂשֹות ִּבְמקֹום ֶׁשא ַלֲעׂשֹות

  אֵאין ֶזה ַרַהב ָׁשוְ 
  ִלְפֹרץ ְּבֹתם ֵלב

  ְּכֵדי ֶׁשָהָאטּום ִיָּפַתח
  ְלַלֵּקט ִמן ָהֲאִויר ָמֹסֶרת ַחָּיה

  ָיִמים ֶאת ַהַּלַהב ֶׁשא ָּכָבה אֹו ֵמַעִין ְלמּוַדת
  .ְּבָכ ֵאין ַרַהב
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  ,ָּכאן ָּכל ַהִּמְׁשֶּגה הּוא ַּבֶּמה ֶׁשא ַנֲעָׂשה
  ...הל ְּבִׁשְפלּות ָהרּוַח ֶׁשִהְכִזיבָ ַהּכֹ 

  
  

  ) נתן זך: תרגם(      
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Make It New            
   תרגומי תרגומים תרגומי תרגומים תרגומי תרגומים תרגומי תרגומים
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         אומקיטסו אומקיטסו אומקיטסו אומקיטסואו    ריהקוריהקוריהקוריהקו
        

        ההההדדדדייייּפרּפרּפרּפר
        

  .ֶּגֶׁשם ַקל ַעל ָהָאָבק ַהַּקל
  ָהֲעָרבֹות ַּבֲחַצר ָהַאְכַסְנָיה

  , עֹוד ְועֹודְויֹוִריקּו, יֹוִריקּו
  מּוָטב ְל ָלַקַחת ַיִין, ָאדֹון, ַא ַאָּתה

  ,ָדְתיְּפִר  ֶּטֶרם  
א ִיְהיּו ִעְּמ ֶׁשֵּכן ֵרִעים  

 .ְּבֹבֲא ְּבַׁשֲעֵרי גוֹ 
        
        

        ריהקוריהקוריהקוריהקו
        

        אנגאנגאנגאנגדה על הנהר קידה על הנהר קידה על הנהר קידה על הנהר קיייייפרפרפרפר
        

  ,רוֹ -ָקקּו- ִמקוֹ ַמֲעָרָבהין הֹוֵל 'גִ -קוֹ 
  , ַהָּנָהרִּפְרֵחי ֶהָעָׁשן ִנַּטְׁשְטׁשּו ַעל

  .ִמְפָרׂשֹו ָהָרחֹוק ַמְכִּתים ָהָרִקיַע ָהָרחֹוק
  ,ַעָּתה רֹוָאה ֲאִני ֶאת ַהָּנָהר

 .ַמִים ַעד ַלּׁשָ ג ַהַמֲאִריִקיָאנְ   
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        עעעעדה מרדה מרדה מרדה מרייייפרפרפרפר
        

  ,ָהִרים ְּכֻחִלים ִמָּצפֹון ַלחֹומֹות
ֲעֵליֶהםָנָהר ָלָבן ִנְכָר ;  

  ָּכאן ָעֵלינּו ְלִהָּפֵרד
  .ֶכת ֶאֶלף ִמיִלין ָּבֵעֶׁשב ַהֵּמתְוָללֶ 

  .ַהֵּלב ָצף ְּכָעב ְרַחב ָיַדִים
  ִּכְפִריַדת ַמָּכִרים ְיָׁשִנים, ְׁשִקיָעה

  .ִנְרָּכִנים ַּבֲחֹבק ִאיׁש ַיד ָאִחיו ֵמָרחֹוק
  .סּוֵסנּו צֹוֲהִלים ֶזה ֶאל ֶזה ְּבִהָּפְרֵדנּו

        
        

        ד שֹוקּוד שֹוקּוד שֹוקּוד שֹוקּודה לידה לידה לידה ליייייפרפרפרפר
        

  "ּו ָּבָנה ְּכִביִׁשיםסֹו ֶמֶל ׁשֹוקָסאנְ : "מוטו

  
  ,סֹו ְּתלּוִליםאֹוְמִרים ֵהם ֶׁשְּכִביֵׁשי ָסאנְ 

  .ְּתלּוִלים ְּכמֹו ֶהָהִרים
חֹומֹות ָׁשם ִמְזַּדְּקרֹות ִּבְפֵני ַהֵהֶל,  

  ָעִבים צֹוְמִחים ִמן ַהִּגְבָעה
  .ְלַיד ֶרֶסן סּוסוֹ     

  ,ים ָנִאים ַעל ֶּדֶר ִׁשין ַהְמֻרָּצָפהֵעצִ 
  ,ים ִּגְזֵעיֶהם ִמֵּבין ָהֲאִריִחיםּפֹוְרצִ 

   ַמִים ְמַנְּפִצים ַקְרֵחיֶהם יּוַבֵּליוְ 
  .ִעיר ֵּגָאה, ְּבִעּבּוָרה ֶׁשל שֹוקּו    

  
  ּגֹוְרלֹות ָאָדם ְּכָבר ֶנֶעְרכּו

  .ְוֵאין ּתֹוֶעֶלת ְׁשֹאל ַּבִּיְדעֹוִנים
  

  )אהרן שבתאי: תרגם(      
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         איגרת איגרת איגרת איגרת––––הנהר הנהר הנהר הנהר - - - - אשת סוחראשת סוחראשת סוחראשת סוחר
        

   עֹוד ָהָיה ָקצּוץ ָיָׁשר ַעל ַהֵּמַצחְּכֶׁשְּׂשָעִרי
ַחְקִּתי ְלַיד ַהַּׁשַער ַהִּקְדִמי   .קֹוֶטֶפת ְּפָרִחים, ֹשִ
ֵחק ְּבסּוס, ָּבאָת ַעל ַקַּבִים ֶׁשל ַּבְמּבּוק   ,ְמֹשַ

ֵחק ֵּבְׁשִזיִפים ְּכֻחִלים, ָּפַסְעָּת ְסִביב מֹוָׁשִבי   .ְמֹשַ
  :אןֹוקָ 'ְוִהְמַׁשְכנּו ִלְחיֹות ַּבְּכָפר צ

  .ְּבִלי ֵאיָבה אֹו ֲחָׁשד, ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ְקַטִּנים
  

אִתי ַלֲאדֹוִני ַאָּתה-ְּכֶׁשָּמְלאּו ִלי ַאְרַּבע ֵרה ִנֹּשֵ   .ֶעֹשְ
  .ָהִייִּתי ַּבְּיָׁשִנית ְוא ָצַחְקִּתי ַאף ַּפַעם
  .ָהִייִתי ַמְרִּכיָנה ֹראׁש ּוַמִּביָטה ַּבִּקיר

  .א ֶהְחַזְרִּתי ַמָּבט, ֶלף ַּפַעםְולּו אֶ , ְּכֶׁשָּקְראּו ִלי
  

ֵרה ָחַדְלִּתי ְלַהְזִעיף ָּפִנים- ְּכֶׁשָּמְלאּו ִלי ֲחֵמׁש   ,ֶעֹשְ
ִיַחְלִּתי ֶׁשֲעָפִרי ִיְתָעֵרב ַּבֲעָפְר  

  .ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים
  ?ְוָלָּמה ֶׁשֲאַטֵּפס ַעְכָׁשיו ַלִּמְצֶּפה

  
  ,ֶרה ָיָצאָת ַלֶּדֶרֶעשְֹ -ְּכֶׁשָּמְלאּו ִלי ֵׁשׁש

  .ָסמּו ִלְנַהר ָהֲאָדוֹות ַהִּמְתַעְרְּבלֹות, ֶין ָהְרחֹוָקה- טוֹ -ָנַסְעָּת ְלקּו
  .ֲחִמָּׁשה ֳחָדִׁשים ָעְברּו ִמּיֹום ֶׁשָהַלְכּתָ 

  .ַהּקֹוִפים ְלַמְעָלה ַמְׁשִמיִעים קֹולֹות ֶׁשל ַצַער
  

  .ָּגַרְרת ֶאת ַרְגֶלי ְּכֶׁשָּיָצאתָ 
  ,ֲאזֹוִבים ׁשֹוִנים,  ַהַּׁשַער ָּגֵדל ַעְכָׁשיו ֵאזֹובְלַיד

  .ְסבּוִכים ִמְּכֵדי ֶׁשְּיֻפּנּו
  .ָּברּוחַ , ֶהָעִלים נֹוְׁשִרים ֻמְקָּדם ַּבְּסָתו ַהֶזה

  ,ַהַּפְרָּפִרים ֶׁשִהְזַדְּוגּו ְּכָבר ְצֻהִּבים ֵמאֹוגּוְסט
  ;ֵמַעל ָלֵעֶׂשב ְּבַגן ַמֲעָרב
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  .ֲאִני ִמְזַּדֶּקֶנת. ֵהם ַמְכִאיִבים ִלי
  ,ִאם ָּתבֹוא ְּבמֹוַרד ְמָצֵרי ְנַהר ִקיַאְנג

  ָאָּנא הֹוַדע ִלי ֵמֹראׁש
ְוֵאֵצא ִלְקָראְת  

  ָסה- פּו- וֹ 'ַעד צ
  

  )שמעון זנדבנק: תרגם והעיר(      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 שלו בשירים וכבר ראינו כמה דוגמאות(האופייני לפאונד המוקדם , יסטי של השיר'בניקיון האימג* 

ששמו חתום , ריהקו. השיר הוא גירסה של שיר סיני: ניכרת שוב השפעת המזרח הרחוק, )הייקו-דמויי

פאונד לא . או לי ָּבאי,  לי טאי ּפוֹ 8-הוא נוסח יפני של שם המשורר הסיני הגדול בן המאה ה, על השיר

ות בפרוזה אנגלית של הַיָּפנולוג ואת גרסאותיו לשירים סיניים עשה מגירסא, ידע לא סינית ולא יפנית

השוו עם התרגום מן המקור הסיני בספרו של דן (עם זאת הצליח לדייק במידה רבה ; ארנס פנולוזה

  ). שירים מן הקלאסיקה הסינית שירים מן הקלאסיקה הסינית שירים מן הקלאסיקה הסינית שירים מן הקלאסיקה הסינית108108108108דאור 
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        מינגמינגמינגמינג- - - - טאו יואןטאו יואןטאו יואןטאו יואן
        
        ֵמאיֵמאיֵמאיֵמאי- - - - ֵאםֵאםֵאםֵאם- - - - של טוֹ של טוֹ של טוֹ של טוֹ " " " " הענן הדומםהענן הדומםהענן הדומםהענן הדומם""""
        

  .ֵמאי-ֵאם- אֹוֵמר טוֹ " ,ָאִביב ָרֹטב"    

  ."ָּגןָאִביב ָרֹטב ּבַ "    
  

  , ְוֶנֶאְספּו, ָהֲעָנִנים ֶנֶאְספּו
  ,ְונֹוֵפל לְוַהֶּגֶׁשם נֹופֵ   

  ְׁשמֹוַנת ִּפְלֵחי ָהְרִקיִעים 
  ,ְמֹכָרִכים ֻּכָּלם ַלֲאֵפָלה ַאַחת  

  .ָהְרָחָבה ִנְמַּתַחת ָהְלָאה, ְוַהֶּדֶר ַהְּׁשטּוָחה
  ,ׁשֹוֵקט, ׁשֹוֵקט, ֲאִני עֹוֶצר ְּבַחְדִרי ֶאל ַהִּמְזָרח

  .לֹוֵטף ֶאת ָחִבֹּיֶנת ַהַּיִין ַהֲחָדָׁשה
  ,אֹו ְרחֹוִקים ַהְרֵּבה, ֲחֵבַרי ְמנָֻּכִרים

  .ֲאִני ּכֹוֵפף ֹראִׁשי ְוֶנֱעָמד ְּבִלי נֹועַ 
  

  ,ְוָהֲעָנִנים ֶנֶאְספּו, ֶּגֶׁשם, ֶּגֶׁשם
  ,מֹוַנת ִּפְלֵחי ָהְרִקיִעים ֵהם ֲאֵפָלהׁשְ 

  .ָהרָהָאֶרץ ַהְּׁשטּוָחה הֹוֶפֶכת ְלנָ 
  !"ִהֵּנה ָּכאן ַיִין, ַיִין, ןַייִ "  

  .ֲאִני ׁשֹוֶתה מּול ַחּלֹוִני ַהִּמְזָרִחי
  ,ֲאִני חֹוֵׁשב ַעל ִדּבּור ְוַעל ָאָדם

  .ֵאיָנּה ְקֵרָבה, ׁשּום ִּכְרָּכָרה, ְוׁשּום ִסיָרה
  

  ָהֵעִצים ַּבֲחִזית ַּגִּני ַהִּמְזָרִחית
  ,תִמְתַּפְּקִעים ִמְּזמֹורֹות ֲחָדׁשוֹ   

  ,ֵהם ְמַנִּסים ְלעֹוֵרר ִחּבֹות ֲחָדׁשֹות
  ּוְבֵני ָאָדם אֹוְמִרים ַהֶּׁשֶמׁש ַהָּיֵרַח ַמְמִׁשיִכים ָלנּועַ 

  ִּכי ֵאיָנם מֹוְצִאים מֹוָׁשב ַר.  
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  ,ְמַרְפְרפֹות ָלנּוַח ְּבֵעִצי ַהִּצּפֹוִרים
  ,ְוִנְדֶמה ִּכי ָׁשַמְעִּתי אֹוָתן אֹוְמרֹות  

   ְּבֵני ָאָדם ֲאֵחִריםֶזה א ֶׁשֵאין"
  ,ַא ָאנּו אֹוֲהבֹות ִאיׁש ֶזה יֹוֵתר ִמֹּכל

  ַא ְּכָכל ֶׁשֹּנאֶבה ְלַדֵּבר
             ."הּוא א יּוַכל ָלַדַעת ְיגֹוֵננּו

  

  )דורון קורן: תרגם(      
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        מיי שנגמיי שנגמיי שנגמיי שנג
        

        האסלה היפההאסלה היפההאסלה היפההאסלה היפה
  

  ָּנָהרהַ  ֶׁשִּלְׂשַפת ַהֶּדֶׁשא הּוא ָּכֹחל, ָּכֹחל
 .ַהְּסמּוָכה ַּבִּגָּנה ָרוֹות ְוָהֲעָרבֹות

  ְּבִׂשיא ֲעלּוֶמיהָ  ,ַעְלָמה ,ּוִבְפִנים
  .ַהֶּדֶלת ְּפֵני ַעל חֹוֶלֶפת ְּבעֹוָדּה, ְמַהֶּסֶסת, ָּפֶניהָ  ְלָבִנים, ְלָבִנים
  ;ְּדִקיָקה ָיד מֹוִׁשיָטה ִהיא, ַּדִּקיָקה

   
  ,ַעָברּו יםְּבָּיִמ  ָחֵצר ֵאֶׁשת ָהְיָתה ְוִהיא
  ,ְלַׁשְתָין ִנְּׂשָאה ְוִהיא

  ְמֻבָּסם יֹוֵצא ויֶׁשַעְכׁשָ 
  .ְלַבד ִמַּדי יֹוֵתר אֹוָתּה ּוַמְׁשִאיר

  
  ) אריאל קריל: תרגם(      
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  אמי קיוטסוגואמי קיוטסוגואמי קיוטסוגואמי קיוטסוגו''''קאנקאנקאנקאנ
  

        יייי''''סוטובה קומאצסוטובה קומאצסוטובה קומאצסוטובה קומאצ
  

 על שני  ובו מסופר)1333-1384(אמי קיוטסוגו 'מאת קאנ' נו' מחזה  הוא''''יייי''''סוטובה קומאצסוטובה קומאצסוטובה קומאצסוטובה קומאצ''''

הם , כלומר; י'קומאצ  נוֹ אֹונוֹ ו הם פוגשים ב'ובסיצ, סאן לקיוטו-כוהנים שהולכים מקויה

אינה אלא ,  אם כי למעשה–פוגשים במי שנראית כאישה זקנה היושבת על מקדש בצד הדרך 

  .שמתה מזמן, רוח הרפאים של אונו

  

בן לווייתו של :  צּוֶרה צּוֶרה צּוֶרה צּוֶרה.שיתהגיבור או הדמות הרא:  שיֶטה שיֶטה שיֶטה שיֶטה:''''נונונונו''''- - - - מונחים טכניים בתיאטרון המונחים טכניים בתיאטרון המונחים טכניים בתיאטרון המונחים טכניים בתיאטרון ה

        .לעיתים תכופות כהן נודד, אורח או אורחים:  וואִקי וואִקי וואִקי וואִקי.הגיבור

•   •   •  

      
        נוֹ נוֹ נוֹ נוֹ אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ 

  כשהייתי צעירה הייתה לי גאווה
  ערי היווהפרחים בׂש

  .כערבי הנחל באביב
  , ועכשיו אני זקנה, חתי כזמיריםׂש

  . ובלה, זקנה במאה שנה
  .אשב ואנוח

  
        הוואקיהוואקיהוואקיהוואקי

  ]אומר,  המום נוכח חילול הקודש,אחד הכוהנים[
היא יושבת על סוטובה . הסתכל על הקבצנית הזאת. נזוז אפוא: עוד מעט ערב

אמור לה שתרד ]. מקל מגולף המשמש כסימון למקום מקדש או כמצבת קבר[
  .משם ושתשב על משהו יאה יותר

  
        אונואונואונואונו
תם חשבתי שזה ס. לא כתם של צבע ישן,  סימןאין עליו אף, די לקשקש, אה

  .מקל
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        וואקיוואקיוואקיוואקי
  –אולי היו לו פרחים יפים ?  זה מקל או סתם גדםםהאומנ

  .ובודהה המבורך חרוט על גבו, אין ספק, ועכשיו הוא מקל; בשעתו, בשעתו
  

        אונואונואונואונו
  . ביעם פרח בלב, קבורה למשעי, סתם גדםגם אני , נו טוב, הו

  .דברו לכם על המקדש, המשיכו
  
ובשעה , ר את האגדה על המקדשמספ, במקרה הזה הכוהן השני, צּוֶרהה[

  ]–וקורא , מבחין הוואקי במשהו משונה אצל הזקנה הבלה, שהוא עושה זאת
  

  ?מי את
  

        אונואונואונואונו
  אני חורבותיה של אונו

  ןבת אונו נו יושיזָ 
  

        צורהצורהצורהצורהוואקי ווואקי ווואקי ווואקי ו
  ]יחדיו[

  :איזו חורבה עצובה היא זו
  ;י הייתה בשעתה פרח בהיר'קומאצ

  ;רההיו לה את גבותיה הכחולות של קצּו
  ;היא לא התפדרה כלל וכלל

  .היא הילכה בארמונות בבגדים הדורים
  רבים התייחסו לשירתה בשיחותינו

  ובשיחות בחצר הזרה
  ]סין, כלומר                                                   [

  ,חורף לבן מרחף על ראשה
  , כתפייהָזגעל 

  .עיניה אינן עוד כצבע שעל הרים רחוקים
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  .עמום הדוהה בכפו של השחרהיא כסהר 
  ,בארנק שסביב לגרונה יש כמה זרעי שעועית

  ;וסל נצרים על כתפה, צרור כרוך לגבה
  .היא אינה יכולה להסתיר זאת כלל

  ;היא מקבצת לאורך הדרך
  .צל סתמי, הלאומל, היא משוטטת

  
, אני לא לגמרי מצליח להבין האם הכהן עדין סקפטי וחושב שעומדת לפניו[

, היא לא חפצה ברחמים, בכל מקרה. י' זקנה שחושבת שהיא קומאצ,בסך הכל
  .]ומשיבה

  
        אונואונואונואונו

  
בצעירותי היו לי מאה מכתבים מגברים נאים ? אתם שומעים אותו! סתמי
ולא . בשעתו,  זה עלה לי לראשואולי. גשם במאי-ם באו כמו טיפותה. ממנו

י פרוש אתם חושבים שמשום שאתם רואים אותי עכשיו לבד. שלחתי תשובה
 שאיי נו –כששושו בא עם האחרים , הדבר שלא היה לי גבר נאה בימים עברו

שבא אלי לאור הירח ובלילה חשוך ובלילות ] עשב עמוק [פּוָקקּוָסהשושו מ
הוא בא . פנים ובשלג הצולף בפראות- ובסער רוחות שחור, שטופי גשם

, ע פעמיםתשעים ותש, תכופות כנפול טיפות נמסות ממרזב, לעיתים תכופות
  .טורפת את רוחי, רוחפת, ורוחו מעלי. והוא מת

        
        
        
        
        
        
        
        
        



 133

        גאיוס ואלריוס קאטולוסגאיוס ואלריוס קאטולוסגאיוס ואלריוס קאטולוסגאיוס ואלריוס קאטולוס
        

        לנערת פורמיאנוסלנערת פורמיאנוסלנערת פורמיאנוסלנערת פורמיאנוס
  

   ִעם ְצִעיָרה ְּגִביָרה; ֵבׁשּו ָרב ָׁשלֹום
  ,ֹאֶפן ְּבׁשּום ָקָטן א ַאף  

  , ְּכעּוָרה ֶרֶגל ִעם
  ,ְׁשֹחָרה ֶׁשֵאיָנּה ְוַעִין  

   ַמְקִציף הּופֶ  ְקָצָרה ֶאְצַּבע ְוִעם
  ,ַמְסִריחַ  ְוִדּבּור

  ,ַהַּתְמרּוִקים רֹוֵכל, סנּויָאמֵ ְר פוֹ  ַנֲעַרת ַאּתְ 
  ַּבֶּקֶרת ָּכאן ָיָפה ָל ְוקֹוְרִאים

  .הּיָ ּבִ סְ לֶ  ּוֵבין ֵּביֵנ ַמְׁשִוים ַאף
  

  ! ְמֻחְרֶּבֶנת ֵעת, הוֹ 
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 גווידו קוולקנטיגווידו קוולקנטיגווידו קוולקנטיגווידו קוולקנטי
        

        7777סונטה מספר סונטה מספר סונטה מספר סונטה מספר 
        

  ָראִׁשים ֹּפה ּוְמסֹוֶבֶבת ָּבָאהׁשֶ  ֹזאת- ֹזאת ִמי
  ּוְצחֹור ְּבאֹור ָהֲאִויר ֶאת ּוַמְרִטיָטה

  ֵמעֹור יֹוֵתר ְקרֹוָבה, ַלֲאהּוָבּה ְצמּוָדה
  ? ִמְתּבֹוְׁשִׁשים ְוֵהם ֶּפה'ּתַ  ְלֻכָּלם סֹוֶתֶמת

  
  ,ֵעיַנִים עֹוָׂשה ְּכֶׁשִהיא ִנְרֵאית ֶׁשִהיא ֵאי, ִיְׁשֹמר ַהֵּׁשם

  ;רְלָאמוֹ  ֵיׁש אּוַלי, ְלָכ ִּליםִמ  ֵאין ִלי
  ִלְגֹמר ֲאִני ֻמְכָרח ְצִניעּוָתּה ַעל
  .ִׁשַּנִים ְּכֵאב ְּכמוֹ  ֵהן ַהָּנִׁשים ְוֶיֶתר, ַהֵּללהָ  ֶאת

  
  ִהְלכֹוֶתיהָ  ֹנַעם ֶאת ְיַמֵּלל ִמי
  ְוַהַּמְחָמד ַהּטּוב ְסֻגּלֹות ָּכל ֶאת

  חַ רֵ ַד זְ ִמ הַ  ָהֱאִהי ָיְפָיּה ְוֶאת
  
  ָאח ָוֵרעַ  עֹוד ֵאין ַמָּצֵבנּולְ 

   ָעַמד א ֹּכֵחנּו, ַמק ִׂשְכֵלנּו
  . ִּבְטִפיפֹוֶתיהָ  ִּכְּׁשָפה ִהיא ַנְפֵׁשנּו ְּכֶׁשֵאת

  
  )יהודה ויזן:תרגם(      
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        ה ה ה ה  בל בל בל בלואשן דוואשן דוואשן דוואשן דו''''זזזז
        

        רומארומארומארומא
     Troica Roma resurges – ספרופרטיו  

  

  ָזר ַהָּבא ָלִראׁשֹוָנה ְלרֹוָמא, הֹוי
  ;רֹוָמאּותמֹוֵצא ָּבּה ֶׁשֶמץ ְוא 

  –ַמהּות ְּפרּומֹות ִטירֹות , ְקָׁשתֹות ְּבלּויֹות
  . ָמהרוֹ א רֹום ְוא ָא. ַרק ְׁשָמּה ִנְׁשַאר

  
  ֵאי ֹּדִפי ְוֻחְרָּבן ְוסֹוף ָעֵבׁש

  ָּבִאים ַעל ַהּכֹוֶבֶׁשת ַהּיֹוֶרֶׁשת
  ֵאי ִהיא ָנְפָלה ְּבֶרֶׁשת; עֹוָלם ָמֵלא

  .טֹוֵרף ֶׁשֶאת ַהֹּכל ּכֹוֵבׁש, ןַהְּזמַ 
  

  ָהִעיר ַאְנַּדְרָטה ַאֲחרֹוָנה ְלרֹוָמא
  . ַהְּיִחיָדהּכֹוַבְׁשָּתּה זּו רֹוָמא 

  ,ָיָמה ְוָדרֹוָמהַהִּטיֶּבר נֹוֵהר 
  .ֲאָרִעי ָּתִמיד, ָׂשִריד ָיִחיד ָלּה

  ֶאת ָהֵאיָתן ֵּתַדע! ְזַמן ּפֹוֵחז, הֹוי
  .ּזֹוֵרם ָעִמידַא הַ  –ִלְׁשֹּבר ָּתִמיד 

        
        

        
  
  
  
  
  
המקור הלטיני נכתב בידי , )1522-1560(  בלהרגם את השיר מהגרסא הצרפתית של דופאונד ת *

  ).1490?- 1560(ויטאֶלה איש פאלרמו 
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        היינריך היינההיינריך היינההיינריך היינההיינריך היינה
  

        Die Heimkehr: : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
  

  ,ָחַלְמִּתי ֶׁשֲאִני ָהֵאל
  , ָרִקיַע ִלי ֻסָּכה

  ּוַמְלָאַכי יֹוְׁשִבים ַּבֵּצל
  .ּוְמַזְּמִרים ְּפסּוַקי

  
  )צור ארליך: תרגם(      
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        ארתור רמבוארתור רמבוארתור רמבוארתור רמבו
  

Cabaret Vert  
  

  ׁשֹוֵחק ַנֲעַלִים ְּבְדָרִכים ְּגרּועֹות
  .ִנְכַנְסִּתי ְלַׁשְרֶלרּואָ ,  ָיִמים8

  ַּבַּקָּבֶרט ַהָּיֹרק, ֶחְמָאה, ֶלֶחם
  .ַקר-ְוַהֲחִזיר ֲחִצי

  
  ַלִיםָמַתְחִּתי ֶאת ָהַרגְ 

  ,ְוִהְתּבֹוַנְנִּתי ִּבְׁשִטיַח ַהִּקיר ַהָּפׁשּוט
  ַּכָּמה ֶנְחָמד ְּכֶׁשֹּזאִתי ִעם ַהִּציִצים ַהְּגדֹוִלים

  ,ְוָהֵעיַנִים ַהַחּיֹות
  

  ,א ַאַחת ֶׁשִּנְבֶהֶלת ִמְּנִׁשיָקה ַוֲאִפּלּו יֹוֵתר
  ,ֵהִביָאה ֶאת ַהֶחְמָאה ְוַהֶלֶחם ְּבִחּיּו ָּדֵׁשן

  .ַהֲחִזיר ַהּפֹוֵׁשר ַעל ַצַּלַחת ִצְבעֹוִניתְוֶאת 
  

  ֻׁשָּמן ָלָבן ְוֵׁשן, ֲחִזיר ָוֹרד
  ֲעָנִקית ּוַמְקִציָפה ֶׁשל ִּביָרהchope -וְ , ֶׁשל ׁשּום

  .ַמְזִהיָבה ַּבֶּׁשֶמש ְּבאֹוָתּה ֲאִויָרה
  

  )רונן סוניס: תרגם(      
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        מסות ומניפסטיםמסות ומניפסטיםמסות ומניפסטיםמסות ומניפסטים
        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 



 140
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        ))))1912191219121912((((יסטי יסטי יסטי יסטי ''''המניפסט האימגהמניפסט האימגהמניפסט האימגהמניפסט האימג
        
  . אובייקטיבי או סובייקטיבי הוא אם בין', דבר'ב ישיר טיפול) 1
  .'דבר'ה להצגת תורמת שאינה במילה כלשהו שימוש לעשות אין) 2
 של ברצף ולא מוסיקאלי משפט של ברצף לכתוב יש: לריתמוס באשר )3

  .מטרונום
  
  
 

        ))))1913191319131913 ( ( ( ( לאווים של אימג׳יסט לאווים של אימג׳יסט לאווים של אימג׳יסט לאווים של אימג׳יסט כמה כמה כמה כמה:מתוך
        

חשוב . מה נכבד- אל תתייחס לביקורתם של אנשים שלא כתבו מימיהם דבר
, ההתאמה שבין הכתיבה הממשית של המשוררים והמחזאים היוונים- על אי

שנרקחו כדי להסביר את , רומיים-התיאוריות של המדקדקים היווניםבין ו
  . משקליהם

  
  . ורגשי בשבריר של רגעלישכהוא זה המציג מכלול ' האימאז

 
  .אחד במהלך חיים שלמים מאשר לייצר ריבוא כרכים' מוטב להציג אימאז

 
. 'הוא מקהה את האימאז" ארצות עמומות של שלווה"אל תשתמש בביטוי כ

ביטוי מעין זה נובע מכך שהכותב אינו מבין כי . הוא מערב הפשטה בקונקרטי
  . האובייקט הטבעי הוא תמיד הסמל המתאים

 
אל תחזור בשירה בינונית על מה שכבר נאמר בפרוזה . גּור לך מהפשטֹות

אל תחשוב כי אדם אינטליגנטי כלשהו ילך שולל כאשר אתה מנסה . טובה
שיעור של כתיבת פרוזה - להשתמט מן הקשיים הכרוכים באמנות הקשה לאין

  .על ידי קיצוץ היצירה שלך לשורות שיר, טובה
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בשירה רק משום שהוא משעמם מכדי לזרום " יזרום"אל תדמיין שמשהו 
  .בפרוזה

  
  .מה-דבר מגלה שאינו תואר-שם בשום, מיותרת מילה בשום תשתמש אל
 

  .במה שהמומחה מואס היום הציבור ימאס מחר
 

או כי יכול , אל תשער בנפשך כי אמנות השירה פשוטה מאמנות המוסיקה
ץ השווה לכל אתה לַרצות את המומחה בטרם השקעת באמנות השיר מאמ

  .הפחות למאמץ שמורה ממוצע לפסנתר משקיע באמנות המוסיקה
  

אך אם הוא אכן נסמך על , שיר אינו מוכרח להסתמך על המוסיקה שלו
  .מוכרחה זו להיות מוסיקה כזאת שתסב עונג למומחה, המוסיקה שלו

  
 בך שתהיה אך, דגולים אמנים שיותר מכמה, תוכל שרק כמה, מושפע היה

  .זאת להסתיר להשתדל או ךבחוב להכירההגינות 
  

  .השתמש בעיטור טוב או אל תשתמש בעיטור כלל
 

;  שיהיה בו אלמנט כלשהו של הפתעהחייב, כדי שחרוז יסב עונג לשומעו
יש , אם כבר עושים בו שימושאך , הוא אינו צריך להיות חריג או משונה

  . לעשות בו שימוש נכון
 

   )יהודה ויזן: תרגם(                 
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 ))))1914191419141914 ( ( ( (מערבולתמערבולתמערבולתמערבולת
 

 .המערבולת היא נקודת שיא האנרגיה
 .היא מייצגת במכניקה את היעילות המירבית

 כפי שהיו - במובנן המדויק " יעילות מירבית"אנו משתמשים במלים 
 .מכניקהמכניקהמכניקהמכניקהמשתמשים בהן בספר לימוד של 

תוכלו לחשוב עליו . תוכלו לחשוב על האדם ככזה שהתפיסה נעה לכיוונו
 . בו דפוסיםמוטבעיםמוטבעיםמוטבעיםמוטבעיםכעל חומר פלסטי אשר ,  ביד הנסיבותעצועעצועעצועעצועצצצצכעל 

  , ח נזיל מסוים כנגד הנסיבותו כמכווןמכווןמכווןמכוון שתחשבו עליו בתור זה אשר אואואואו
 . במקום רק להשקיף ולהגיבמולידמולידמולידמוליד

  
 

 הפיגמנט היסודיהפיגמנט היסודיהפיגמנט היסודיהפיגמנט היסודי
 

על הפיגמנט היסודי של ;  נשען אלא על כך]המערבולתן[אין הוורטיציסט 
כל רגש מציגים את עצמם בפני ההכרה החדה כל תפיסה ו. אמנותו ותו לא

 .באיזושהי צורה יסודית
, המוזיקה שמשמעה מאה תמונות, זוהי התמונה שמשמעה מאה שירים

 עצמה לכדי בילתהבילתהבילתהבילתהההצהרה שטרם , ההצהרה הטעונה בגבוהה שבאנרגיות
 .אך זו המסוגלת ביותר לבטא, ביטוייה

 
 

 הטורבינההטורבינההטורבינההטורבינה
 

כל העבר ,  כל העבר טעון האנרגיות.כל החוויה נוהרת אל תוך המערבולת
, המרוץהמרוץהמרוץהמרוץ, שהוא העבר הדוחק בנו, כל המומנטום. שהנו חי וראוי לחיים

 .העתיד הרוגע והבלתי אנרגטיהעתיד הרוגע והבלתי אנרגטיהעתיד הרוגע והבלתי אנרגטיהעתיד הרוגע והבלתי אנרגטיהאינסטינקט הטוען את , התולדותהתולדותהתולדותהתולדות
כל העבר , כל העבר החיוני.  העתיד באחיזתה של המערבולת האנושיתעיצובעיצובעיצובעיצוב

 .עכשיועכשיועכשיועכשיו, ה בתוך המערבולת הרי שהוא הר- שביכולתו לחיות אל תוך העתיד 
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, משולל עבר ועתיד, נטול כוחות, הדוניזם הוא מושבה הפנוי של המערבולת
 .דו של סליל או חרוט פלדהודקוק

 .התנדפותהתנדפותהתנדפותהתנדפות, פוטוריזם הוא הרסס המוקא מן המערבולת ללא יד מכוונת
הכרה החדה באיזושהי צורה כל תפיסה וכל רגש מציגים את עצמם בפני ה

מלים ;  למוזיקה-למשל קול . ייכים לאמנות הצורה הזו הם משת.יסודית
צורה או ;  לציור-צבע במיקום מסוים ;  לעיצוב- צורה ;  לספרות-שנוצרות 

 למחול או למקצבן של המוזיקה -תנועה ;  לפיסול- תכן בשלושה מישורים 
 .או של השירה

סוג שייכים לאמנים מן ה, התפזורת, מתן הביטוי לעוצמות המשניות, הפירוט
 .מערבולת היתה לאמנויות המפוזרות. המשני

, שלמעשה הוא צורה מואצת של אימפרסיוניזם, פוטוריזם, אימפרסיוניזם
תנועות , אמונות פופלריות. מערבולות של גוויותהם .  את המערבולתדוחים

 .מרינטי הוא גוויה. הגוויות של המערבולותהן ' וכו
 
 

 האדםהאדםהאדםהאדם
 

 .לא על דימוי ולא על חיקוי,  או על הקבלהאין הוורציסיסט נשען על דמיון
 .לטפניתבציור אין הוא נסמך על דמיון לסבתא אהובה או למאהבת 

, של פירוט, טרם הפיצה עצמה לכדי מצב של רוגעש הוא אמנות וורטיציזםוורטיציזםוורטיציזםוורטיציזם
 .של יישומים משניים

 
 

 שושלתשושלתשושלתשושלת
 
 וולטר פטר -" כל האמנויות שואפות לתנאים של המוזיקה"
 פאונד -" ורגשי בשבריר של רגעשכלי  המציג מכלול הוא זה' האימאז"
  ויסלר-" אתה מתעניין בציור מסוים מפני שהוא סידור של קווים וצבעים"

  .קלאסיציזם ורומנטיציזם של התנועה, אבא ואמא, קנדינסקי, פיקאסו
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 שירהשירהשירהשירה
 

 .הוורטיציסט ישתמש רק במדיה העיקרית של אמנותו
 ''''אימאזאימאזאימאזאימאז- הפיגמנט היסודי של השירה הוא ה

הוורטיציסט לא ירשה לצורת הביטוי של שום רעיון או רגש לגרור את עצמה 
 . חקיינותהאל 

 .פיקאסו, בציור קנדינסקי
  :בשירה הדבר הזה מאת הילדה דוליטל

 
  הסתחרר נא ים

 ,ערבל את אורניך המחודדים
 התז אורניך העצומים

 ,על גבי סלעינו
את הירוק שלך עלינוַהְׁשֵל  

 במקווי האשוח אשר לךכסה אותנו 
  

  ) ערן הדס: תרגם(                 
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        ))))1913191319131913((((כיצד התחלתי כיצד התחלתי כיצד התחלתי כיצד התחלתי : : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
        

 - וַאחר , בפריז וראיתי לפתע קלסתר יפה' לה קֹונקֹור'יצאתי מתחנת המטרו ב
כל אותו היום ניסיתי . ואחר אשה יפה, ואַחר פני ילד יפים, ועוד אֵחר, אֵחר

ולא מצאתי מלים , שמעות הדבר עבורילמצוא מלים להביע מה הייתה מ
, כשפסעתי הביתה, באותו ערב. פתאום- או חינניות כאותו רגע, שנדמו ראויות

זו הייתה בשבילי . לא במלים אלא בכתמי צבע, מצאתי לפתע את ההשוואה
שישה . כתבתי שיר בן שלושים שורות והשמדתי אותו. התחלת שפה של צבע
שנה לאחר מכן חיברתי . כמחצית מאורכו, חיברתי שיר, חודשים מאוחר יותר

עלי כותרת עלי ענף / ; מראה הקלסתרים האלה בהמון: "את המשפט הבא
  ."רטוב, שחור

  
  ) טובה רוזן: תרגמה(               
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 ))))1916191619161916 ( ( ( (ההטפה המתמדת אל ההמוןההטפה המתמדת אל ההמוןההטפה המתמדת אל ההמוןההטפה המתמדת אל ההמון

משום שאין , על שקר אין טעם לדבר אל הנבערים. שוב ושוב השקר הישן
אבל זהו עניינו של , יש רואים עוול בהולכת הנבערים שולל.  מידהלהם קני

הדמגוג לבצר את עמדתו ולהראות כי הדמגוג הוא יצירתו הנאצלה ביותר של 
ששירה , עשרה- ואחת-מאה-בפעם האלף, על כן אנחנו קוראים שוב. אלוהים

נוצרה בידי לוחמים ... ראשית השירה האנגלית: "כדלקמן. נוצרה כדי לבדר
ודדים גסים כדי לבדר את אנשי המלחמה או את הגברים הסמוכים אל נ

  ."שולחנות הנזירים

ישובות , או שאמירות כגון אלו נוסחו כדי להתקרצף בבריות אחרות
כלומר שרלטנות , או שנוסחו מתוך בורות, לשולחנות שמנים ומעוקרים

 .המוכרת את עצמה כקדּושה וכידע טהור

- באנגלו" יורד הים"רא מחבר המשפט הזה את  כלום ק– 'הראשית כבידור'
, אשר רק הן, מאת אבותינו, השורות הללו, היאמר לנו למען מי? סקסונית

הן לא נוצרו ?  למען בידורם של מי נוצרו–ראויות להשוואה עם הומרוס 
ולו רק משום שאדם המאמין בשתיקה מצא כאן את עצמו , לבדר אף אחד

אף , "הנודד", המחוספס עוד יותר, שיר ההואוה. בלתי מסוגל להימנע מדיבור
ִּכי ַהִּמְׁשּתֹוֵקק ֶאל ִקּצֹו ַיֲעֹטף ָמֵהר ְּבתֹו ֲחֶזהּו : "דיבור של אדם שבור, הוא כזה

והדיבור נמחל משום , התנצלות על כי דיבר כלל, "ֶאת ִלּבֹו ַהְמֻטָּנף ִמָּדם
כמה מהם , הזאביםכמה מהם טרפו ; שמפקדו וכל יורדי הים והֵרעים כבר מתו

 .שאותן באו הם לבזוז, קרעו מן הסלעים ציפורי ים

עשר -גם לא הספר האחד, הארוחה-שירים כאלו לא נעשו לשיחות של אחרי
ובכל זאת מחניף לאספסוף כאשר מספרים לו על חשיבותו . של האודיסיאה

עד כי נחמת האדם הבודד והאצילה שבאמנויות נוצרו כדי , כך- הגדולה כל
  . לו הנאהלגרום

        )יצחק לאור: תרגם(                                         
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        ))))1934193419341934((((ב של הקריאה ב של הקריאה ב של הקריאה ב של הקריאה - - - - אאאא:  :  :  :  שני פרקים מתוךשני פרקים מתוךשני פרקים מתוךשני פרקים מתוך
        

        בבבב----אאאא
  

הספר אינו פונה לאלו . יחפצו ללמודשלאלו שאפשר , ad Parnassum gradus1 או

  .הגיעו לידיעה מלאה של הנושא מבלי לדעת את העובדותש

  
  

        כיצד ללמוד שירהכיצד ללמוד שירהכיצד ללמוד שירהכיצד ללמוד שירה
  

קש לענות על הצורך בהסבר מלא ופשוט יותר לשיטה שהותוותה ספר זה מב
  .'כיצד לקרוא'בחיבורי 

פמפלט שנוי במחלוקת המסכם את החלקים ' כיצד לקרוא'אפשר לראות ב
הפעלתניים או העוקצניים יותר בהתכתשויותיו הביקורתיות המוקדמות של 

  .והעושה חשבון עם האויב, המחבר
המחבר . לימוד-כדי לשמש כספרָּים ַד אישיים -  אלו אמורים להיות בלתידפים

- לייצר ספר, כלומר, 3ריינך.  ושל ס2מקווה להמשיך במסורת של גסטון פריס
בידי אלו שאינם " לשם הגמול" וגם "לשם התענוג"לימוד שיוכל להיקרא גם 

או בידי אלו אשר בשנות ; בידי אלו שלא היו בבית הספר; עוד בבית הספר
  .דורי סבלו- סבלו מאותם הדברים שמרבית בניהאוניברסיטה שלהם

  
. למורים ולמרצים תימצאנה כמה מילים אישיות לקראת סופו של כרך זה

הייתי רוצה לעשות אף את גורלם וחייהם . אינני זורע קוצים בדרכם לשווא
  .  לימוד- נחוץ בחדרי-לנמרצים יותר ולחסוך אף מהם שעמום בלתי

  

 
 בידי 1725-מאמר פדגוגי בלטינית שנכתב ב, "העפלה להר פרנסוס "–" גראדוס אד פארנאסום "1

ת כביתן של הר פרנסוס נודע במיתולוגיה היווני). 1660-1741(המלחין האוסטרי יוהאן יוזף פוקס 
  .המוזות

  . מבקר ספרות ומלומד צרפתי–) 1839-1903( גסטון פריס 2
עבודתו הראשונה של ריינך היתה תרגום חיבורו .  ארכיאולוג צרפתי–) 1859-1932( סולומון רייניך 3

  ".על הרצון החופשי"של ארתור שופנהאואר 
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        אזהרהאזהרהאזהרהאזהרה
  
התלמיד . יגעת מייד לאחר תחילתו של הספרישנה יריעה ארוכה ומי )1

- אני משתדל במקום זה להימנע בכל האמצעים מאי. יאלץ לשאת אותה
 .בתקווה לחסוך לתלמיד זמן בהמשך, בהירות

  
אף בלימוד המחמיר , כבוד לחלוטין אינן במקומן-עגמומיות ויראת )2

 .כוונתה המקורית היא לשמח את לב האדםשביותר של אומנות 
  "ארשת מסתורין של הגוף הבאה לחפות על פגמי הרוח, שכובד הרא"

 4                                                                                                            לורנס סטרן

  
הטיפול החמור שמוענק כאן לכמה כותבים ראויים לשבח אינו חסר  )3

כי הדרך היחידה להמשיך ולשמר את , ושהאלא נובע מתוך אמונה נח, תכלית
לעשות את הכתיבה הטובה ביותר 'או , הכתיבה הטובה ביותר במחזור

היא באמצעות הפרדה חמורה של הטוב ביותר ממצבור אדיר ', לפופולארית
שהכבידה על כל , ארוכות כבעלת ערךבמשך שנים של כתיבה שנתפסה 

העכשווי השגור כי ספר טוב ושאותה יש להאשים ברעיון , לימודים-תוכנית
 .הוא בהכרח ספר משעמם

 
או , אילו חוקים מבניים- קלאסיקה היא קלאסיקה לא משום שהיא מצייתת לאי

מחברה לא שמע , סביר להניח, אשר עליהן(מתאימה להגדרות מסוימות 
  .נצחית ובלתי ניתנת לריסון, היא קלאסית בשל רעננות מסוימת). מעולם

  
מדינה איטלקי הערצה - הביע מבקר, 5לקוואלקנטילי מופתע מן המהדורה ש

  .גואידונוכח שפתו הכמעט אולטרה מודרנית של 

 
ממנו ) אסתר כספי: עברית('  שנדיטריסטרם' מחברו של הרומן האנגלי –) 1713-1768( לורנס סטרן 4

מן הראוי לציין כי סטרן עצמו מצטט שורות אלו מן הסאטיריקן הצרפתי פראנסוא דה . מובא הציטוט
  ).1613-1680(לה רושפקו 

.  משורר פלורנטיני וידידו הקרוב של המשורר דנטה אלייגרי–) 1255-1300 (קוואלקנטי גואידו 5
סגנון חדש ( Dolce Stil Nuovo-השירה הטוסקנית ומאבות ה  היה מעמודי התווך שלקוואלקנטי

  ).מתוק
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אמנות אשר סולפו או " חוקיי"גאונים נבערים מגלים מחדש באופן מתמיד 
  .הוסתרו בידי האקדמיים

  
 כי מוסיקה :אמונתו של המחבר ביום זה של תחילת השנה החדשה היא

כי שירה מתחילה ;  מרחיקה מדי מן הריקודמתחילה להתנוון כאשר היא
  ;להתנוון כשהיא מרחיקה מדי מן המוסיקה

אין לראות בכך רמיזה כי כל מוסיקה טובה היא מוסיקה לריקודים או כי כל 
  .באך ומוצרט לעד אינם רחוקים מדי מתנועה פיזית. השירה היא לירית

  
nunc est bibendum  

nunc pede libero 

pulsanda tellus6  

        
        

        פרק ראשוןפרק ראשוןפרק ראשוןפרק ראשון    - - - -     חלק ראשוןחלק ראשוןחלק ראשוןחלק ראשון
  

, תשומת הלב וההערכה לספרים מסוג זה. אנו חיים בעידן של מדע וריבוי
יאות לעידן בו אף ספר לא שוכפל עד שמישהו נשא בסבל של העתקתו 

או לשימורה , "לצרכים של החברה"הוא בלא ספק אינו מתאים עוד , הידנית
להוסיף " ן המוזותג"מנכש העשבים נחוץ ביותר אם על . של הלמידה

  .ולהתקיים כגן
  

-השיטה הראויה ללימוד שירה וספרות יפה היא שיטתם של ביולוגים בני
ראשון של החומר והשוואה מתמשכת של - בחינה זהירה ממקור, כלומר, זמננו

  . או של דגימה אחת עם האחרת7'זכוכית נושא'

 
ל מובא מן "הציטוט הנ, )רחל בירנבאום :עברית"(דרור נרקע בארץ-ובריקוד בני, נא-עתה נשתה "6
מגדולי המשוררים , )ס"  לפנה65 -  ס" לפנה8(לקווינטוס הוראטיוס פלקוס , 37שיר א ' האודות'

 570(מן הראוי לציין כי הוראטיוס עצמו מצטט שורות אלו מן המשורר היווני אלקאיוס . הרומיים
  ).ס לערך" לפנה620 -ס "פנהל
  . משטח זכוכית קטן המשמש לחקירה תחת מיקרוסקופ- זכוכית נושא 7
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: והדג 8איש אינו מצויד לחשיבה מודרנית בטרם הבין את המעשה באגסי
פנה לאגסי כדי לקבל , חמוש בכיבודים ותעודות, תלמיד אוניברסיטה מתקדם

האיש הדגול הציע לו דג קטן וביקש מימנו . כמה ליטושים סופיים ואחרונים
  .לתאר אותו

  
  ."שמש- זה בסך הכל דג: "אמר התלמיד

  
  ."כתוב תאור שלו. אני יודע את זה" :אגסי

  
 Ichthusheliodiplodokus-אור של הכעבור כמה דקות חזר התלמיד עם תי

 – עממי או כל מונח המשמש כדי להסתיר את דג השמש המצוי מן הידע ה–
  .ככתוב בספרי הלימוד של הנושא', וכו, heliichtherinkus-בן למשפחת ה

  
  .שוב אמר אגסי לתלמיד לתאר את הדג

  
אחר ל. אז אגסי אמר לו להביט בדג. התלמיד הפיק מאמר בן ארבעה עמודים

אבל התלמיד ידע , שלושה שבועות כבר היה הדג במצב של ריקבון מתקדם
  .משהו בנוגע אליו

  
-לא על גבולה הצר של הלוגיקה הימי, בשיטה זאת קם המדע המודרני

  .ביניימית הקבועה בריק
  
מדע אינו מורכב מהמצאת מספר ישויות מופשטות פחות או יותר "

אומר פרשן צרפתי על " ואהמתאימות למספר דברים שהיית חפץ למצ
אינני יודע אם תרגום מרושל זה של משפט ארוך בצרפתית יהא . איינשטיין

  .נהיר לקורא הממוצע

 
. פליאונטולוג וחוקר טבע שוויצרי שהיגר לאמריקה,  גיאולוג–) 1807-1873(אן לואי רודולף אגסי ' ז8

  .מתנגד עיקש לתורת האבולוציה של דארווין
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הקביעה הנחרצת הראשונה באשר לאפשרות יישומה של שיטה מדעית 
חיבור על הסימניה הסינית "- ב9נולוסהארנסט פבביקורת ספרות מצויה אצל 

  ."הכתובה
  

אם יחשוב הקורא , ל המחשבה הפילוסופית הרשמיתהנתעבות המוחלטת ש
ובה , והעלבון העוקצני ביותר, בזהירות ובאמת על מה שאני מנסה לומר לו

הכשירות הכללית של חיי הרוח -בעת הוכחה משכנעת לאפסיות ולאי
ופרסומיהם , האוניברסיטאות שלהן בכללן, אנגליה, המאורגנים באמריקה

 בניסיון הקשיים בהם נתקלתי-ידי נרטיב-לניתן להצבעה ע, הנלמדים ככלל
  .נולוסה כלללהדפיס את מאמרו של פ

מה שיכול להתפרש או אף להתפרש שלא -לימוד אינו מקום לדבר-ספר
  .כהלכה כהתמרמרות אישית

ואותם האישים בעמדות הכוח , הבה נאמר כי מחשבתם של העורכים
, 1934- שקדמו להבירוקרטיות של עולם הספרות והחינוך בחמישים השנים 

מכונות : "ט החייט אשר ניבא כי'לא תמיד נבדלה בהרבה מזאת של בלודג
  ".התפירה לעולם לא יכנסו לשימוש רחב

  
הקדים בהרבה את זמנו מכדי שיוכלו , ככל הנראה, נולוסהחיבורו של פ

הוא ניסה להסביר את . הוא לא הצהיר על שיטתו כעל שיטה. לתופסו בקלות
הוא הגיע . נית כאמצעי של מסירה ורישום של מחשבההאידיאוגרפיה הסי

לשורשו של ההבדל בין הקביל במחשבה הסינית והלא קביל , לשורש העניין
  . תיכר של המחשבה ושל השפה האירופאיאו המטעה בחלק נ

  
ההצהרה הפשוטה ביותר שאני יכול להשמיע באשר למשמעות דבריו היא 

  :כדלקמן

 
.  מרצה לפילוסופיה ומזרחן נלהב,אמריקאי-  מחנך קטלוני–) 1853-1908(נולוסה סקו פ' ארנסט פרנצ9
-ו' האוניברסיטה לאומנויות יפות'בהן סייע בהקמתם של , נולוסה העביר שנים ארוכות ביפאןפ
הפקידה אלמנתו את כתביו אודות השירה הסינית בידיו של , לאחר מותו. 'המוזיאון האימפריאלי'

  .תה של השירה המודרנית לספרות המזרחתקרבולה, ין היתר ב,ואלו סייעו, פאונד
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הגדרתו תמיד נעה הלאה מן , מה-ר דבראדם להגדימאם תבקש , באירופה
זהו , ידוע-היא נעה אל אזור לא,  מכיר היטבגמריהדברים הפשוטים שהוא ל

  .אזור של הפשטה מרוחקת ומתרחקת יותר ויותר
אם תשאלו אותו . "צבע"יאמר כי זה , "אדום"אם תשאלו אותו מהו , לפיכך

  .יבה במנסרה או חט כי זאת תנודה או הישברות של אוריאמר, מהו צבע
או משהו מעין , יאמר כי זהו אופן של אנרגיה, ואם תשאלו אותו מהי תנודה

או לכל טווח שבו תגיעו אל , קיום- או אי, עד שתגיעו לאופניות של קיום, זה
  .מעבר לעומק שלך ומעבר לעומק שלו

כשהידע , כפי שאנו מבינים אותו כיום, הביניים כשלא היה מדע חומרי-בימי
, או לשאת שפה דרך האוויר בחשמל,  יכול היה להניע מכוניותהאנושי לא

כאשר למידה הכילה קצת יותר מאשר הסתעפות של , בקצרה', וכו', וכו
והדיוק הכללי בשימוש , הייתה דאגה של ממש לטרמינולוגיה, טרמינולוגיה

  .גבוה יותר) ככל הנראה היה(במונחים מופשטים יתכן שהיה 
      

שלא להגדיר כלב במונחים שיחולו נשמר הביניים - מיתיאולוג בי, כלומר
בי הצליל שהוא משמיע גאו ל, באותה המידה גם לגבי שן או עור של כלב

שאת אך כל מוריכם יאמרו לכם כי המדע התפתח ביתר  ;קק מיםוכשהוא ל
ולאחר שגליליאו ,  הציע את הבחינה הישירה של תופעה10לאחר שבייקון

,  כך הרבה על דברים והחלו באמת להתבונן בהםואחרים הפסיקו להתדיין כל
  .לראותם טוב יותר) כמו הטלסקופ(ולהמציא אמצעים 

  
שם דגש על העובדה כי הטלסקופ ,  החיים11משפחת האקסלי- היעיל מבני

  .כי אם הישג טכני בתכלית, אינו רק רעיון

 
. ידוע כמגָנה של המהפכה המדעית .אנגלי מדינאימסאי ו, פילוסוף  –) 1626-1561(  פרנסיס בייקון 10

, רכישת מידע מעולם הטבע על ידי ניסויים(יצירותיו מבססות מתודולוגיה אינדוקטיבית למחקר מדעי 
  .שיש המכנים אותה המתודה הבייקונית, )היפותזותהתבוננות וחקירתן של 

החל במדע ,  היא משפחה בריטית בעלת הישגים מרשימים בתחומים שונים–משפחת האקסלי  11
כפי הוא , אליו מתייחס פאונד" משפחת האקסלי החיים-היעיל מבני. "וברפואה וכלה באומנות וספרות

 ומחברם אינטרנציונליסט, הומניסט, התפתחותי-ביולוג). 1887-1975(וליאן סורל האקסלי 'הנראה סר ג
 זכה בפרס 1953-האקסלי היה ידוע בהסבריו ובכתיבתו הנהירים וב. מדע-של מאמרים רבים וספרי

  . לפופולאריזציה של המדע'קלינגה'
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, ונחים כללים יותר ויותרזאת המגדירה דברים במ, בניגוד לשיטת ההפשטה
כמובחנת מזאת , "שהינה שיטת השירה", נולוסה את שיטת המדעיש פמדג
והיא הדרך בא הולכים הסינים בכתב האידיאוגרמות ', הדיון הפילוסופי'של 

  .או בתמונות המתומצתות שלהם
  

כי ישנה שפה מדוברת ידוע לכם וודאי  ,אם לחזור לראשיתה של ההיסטוריה
אחת מבוססת על , פות כתובותוכי יש שני סוגים של ש, שפה כתובהישנה ו

  .צליל והאחרת על מראה
  .אתם מדברים אל החיה במספר מועט של רעשים פשוטים ומחוות

  
 על שפות פרימיטיביות באפריקה מביא עדות לשפות 12ברוהל- דיווחו של לוי

  .שעודן כרוכות בחיקוי ובמחווה
  

ים אך הסינ, המצרים השתמשו לבסוף בתמונות מתומצתות כייצוג לקולות
אידיאוגראמה סינית , כלומר, עדיין משתמשים בתמונות מתומצתות כתמונות

אך , או להיות סימן כתוב המזכיר צליל, לא מבקשת להיות תמונה של צליל
. או בשילוב של דברים, של דבר במצב נתון או ביחס; עודה תמונתו של דבר

 או תכונה הקשורה למספר,  היא הדבר או הפעולה או המצבמשמעותה
  .הדברים שהיא מתארת

יכול , אשר הורגל להתבוננות בצורתם הממשית של הדברים, 13גודייר ברסקה
, הוא אמר. היה לקרוא כמות מסוימת של סימניות סיניות בלא כל לימוד

  .)או כנף או כל דבר אחר" ( שזה סוסלראותכמובן שאתה יכול "
 ואת הסימנים בטבלאות המציגות אותיות סיניות פרימיטיביות בעמודה אחת

  – יכול כל אחד לראות כיצד האידיאוגרמות, של ימינו באחרת' המוסכמים'

 
וגיה תרם רבות לתחום הסוציול,  אנתרופולוג ומלומד צרפתי–) 1857-1939(ברוהל - לוסיין לוי12

  .'מנטאליות פרימיטיבית'- עיקר מחקרו עסק ב. ולאתנולוגיה
. עבודתו הושפעה מן השירה והקליגראפיה הסינית,  פסל צרפתי–) 1891-1915( הנרי גודייר ברסקה 13

הפך ברסקה , )בטרם נהרג במלחמת העולם הראשונה(על אף שפעילותו נמשכה ארבע שנים בלבד 
  . ולעבודותיו נודעה השפעה מרובה על התנועה הפוטוריסטית, 20-לאחד מחשובי הפסלים של המאה ה
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או צומצמו לכדי ', …'פושטו מאו כיצד , התפתחו' זריחה' או' עץ' או' איש'
  .השקיעה הראשונה, העץ, המהותי בתמונת האדם

  
  :לפיכך

  
  איש        

  
  עץ         

  
  שמש 

  
  שמש שנסתבכה

  , בענפי העצים
   מזרח - כעת משמעותה , כבשעת הזריחה

  
או של רעיון , מה מורכב יותר-אך כשרצה האדם הסיני לעשות תמונה של דבר

  ? הוא ניגש לכךכיצד, כללי
  ?כיצד יוכל לעשות זאת בתמונה שאינה צבועה באדום. 'אדום'עליו להגדיר 

  
  :יחדיו את התמונות המתומצתות של) או אבותיו הניחו(הוא מניח 

  שנה                      דובדבןשו
  חלודת ברזל               פלמינגו

  
בדרך מורכבת הרבה (מה שעושה ביולוג , נכםכפי שרואות עי, הו בהחלטז

מה ובוחר את ', זכוכיות נושא'כשהוא אוסף יחדיו כמה מאות או אלפי ) יותר
  . שחל בכל המקרים, דבר מה המתאים למקרה. שהכרחי לטענתו

 .הסינית או האידיאוגרמה לאדום מבוססת על דבר שכל אחד יודע' מילה'ה
  מן הסתםהיו הכותבים, אילו הייתה האידיאוגרמה מתפתחת באנגליה(

משהו אקזוטי פחות באו  , בחזהו של אדום החזה'אדום' את המילה ממירים
  ).מפלמינגו
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הייתה מוכרחה פשוט  ,נולוסה הראה כיצד ומדוע שפה הנכתבת בדרך זאתפ
פשוט לא יכלה לעצור בעצמה מלהיות ולהיוותר פואטית ; להישאר פואטית

   .עשויה בהחלט שלא להישאר פואטית, באופן שעמודה מן הסוג האנגלי
  

  ."שיטה"הוא מת לפני שהספיק לפרסם ולטעון 
  

זוהי . או ציור, או ספרות, אף על פי כן זאת היא הדרך הנכונה ללמוד שירה
 יותר בקרב הציבור הרחב האינטליגנטיםה החברים למעשה אכן הדרך ב

  .לומדים ציור
סלון 'או ל', גלריה הלאומית'אם אתה רוצה לגלות משהו על ציור אתה הולך ל

  .ומתבונן בתמונות, 14'פראדו'או ל' בררה'או ל', קארה
 אנשים הולכים להתבונן בציורים 1,000, כל קורא של ספרים על אומנותעל 

  !תודה לאל. עצמם
  

        תנאי מעבדהתנאי מעבדהתנאי מעבדהתנאי מעבדה
  

כיצד 'להדגים את התיזה של ) 1933(סדרה של צירופי מקרים אפשרה לי 
קבוצה של מוסיקאים . במדיום הקרוב יותר לשירה מאשר ציור', לקרוא

עירייה לרשותנו -בניין, )י סנסוני'לואיג', אולגה ראדג, גרהרט מונק(רציניים 
  :האת התוכנית הבא, בצד דברים אחרים, הצגנו, )ראפאלו(
  

         באוקטובר באוקטובר באוקטובר באוקטובר10101010----הההה
  

קנצונה : "סקו דה מילאנו'פרנצ: תעתיק מונק. ילסוטי'מתוך כתבי היד של צ
  .אנקן'עריכה מחודשת מאת ז" לציפור

  סואיטה לריקוד: ובאני טראצי'ג
 
 הגלריה הלאומית ממוקמת בלונדון ומציגה –' פראדו', 'בררה', 'סלון קארה', 'הגלריה הלאומית '14

ממוקם במוזיאון הלובר בפאריס ומציג ' סלון קארה'ה;19- ועד ל13-אלפי יצירות אומנות מהמאות ה
הוא אוסף אומנות גדול במילאנו המציג את מיטב הציור ' בררה'ה; לאסיתמבחר של אומנות איטלקית ק

מימדים של -הוא גדול המוזיאונים בספרד ובו אוסף רב, ממוקם במדריד' הפראדו'מוזיאון ; האיטלקי
  .19- ועד ל14-אומנות אירופאית מן המאות ה
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  שני כינורות ופסנתר. ור'סונטה בלה מז: קורלי
  .     ל"כנ.       ור'סונטה בדו מז: ס באך.י

  ינור  סונטה לפסנתר וכ: דביסי
  

         בדצמבר בדצמבר בדצמבר בדצמבר5555----הההה
  

  שתי אִריות : סוורי:ילסוטי'אוסף צ
  פרלוד:                    רונקאלי
  פסקליה:                    גיגואה

  )וני'בעיבוד בוז, סולו פסנתר( טוקטה : באך
  .לשני כינורות ופסנתר. ור'קונצרטו ברה מז: באך

  .15סונטה לכינור ולפסנתר: ראוול
קודה של ניסוי זה היא שכל הנוכחים בשני הקונצרטים הנ. לא היה דבר מקרי

של דביסי ', וכו, המשקל היחסי, יודעים עתה הרבה יותר באשר ליחסים
  . מאשר היו מגלים בקריאתן של כל הביקורות אשר נכתבו על השניים, וראוול

  
מוסיקה שפגשתי בו מעודי הוא של בוריס דה - הכרך הטוב ביותר של ביקורת

  .17ינסקיסטרוו –16שלצר
  ?מה אני יודע לאחר קריאתו שלא ידעתי קודם לכן

 
 באולם עירוני בעיירה  ערך פאונד שני קונצרטים1933  לדצמבר5- לאוקטובר וב10- בתאריכים ה15

) 1895-1996(' גאולגה ראד, )1907-1988(גרהרט מונק צוות הנגנים הורכב מ. האיטלקית ראפאלו
אהובתו של ,  נגנית כינור אמריקאית-' ראדג;  מלחין גרמני ווירטואוז פסנתר- מונק .י סנסוני'ולואיג

  . ראפאלובן העיר,  נגן כינור מקומי–סנסוני ; עזרא פאונד ואם ביתו מרי
הושמע מבחר , כמו כן, לו קורלי'באך וארכאנג. ס.בשני הערבים הושמעו יצירות קלאסיות מאת י

) 1558-1485(אנקן 'בעריכה מחודשת של קלמאן ז[סקו דה מילאנו 'פרנצ: של מלחיני הרנסאנס(יצירות 
מאוסף הפרטיטורות של ) רונקאלי וגיגואה, סוורי, ובאני טראצי'ג, ]מלחין ושאנסונר רנסאנס צרפתי

אשר היה לדמות מפתח בעולם המוסיקה , )1848-1916(ילוסטי 'המלומד וחוקר המוסיקה אוסקר צ
 ובמשך 16-17-יתה במוסיקה איטלקית מן המאות הילוסטי הי'התמחותו העיקרית של צ. האיטלקי

בסיום הקונצרט . שנים ארוכות הציל עשרות פרטיטורות מתקופת הרנסאנס מרדת לתהום הנשייה
וזף 'יצירה מאת מוריס ז, ובסיום הערב השני) 1862-1918(הראשון הושמעה יצירה מאת קלוד דיבסי 

  .ם האימפרסיוניסטי של המוסיקה הצרפתיתהשניים מהווים את גרעין הזר, )1875-1937(ראוול 
  . מוסיקולוג ממוצא בלארוסי שפעל בפריס–) 1881-1969(בוריס פיודורוביץ שלצר  16
 .20-מבכירי המלחינים במאה ה, רוסי מלחין –) 1882-1971( איגור פיודורוביץ סטרווינסקי 17
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אני מלא עונג .  וליסודיותו של דה שלצרמחשבתיתאני מודע לקוהרנטיות ה
מלודיה היא " ):בערך(ככל הנראה היחיד שאני זוכר מן הספר , ממשפט אחד

משמע שהיא המרוחקת ביותר מכל דבר ". הדבר המלאכותי ביותר במוסיקה
- אי, נזקק רק לחיקוי או העתקה ישירים, מוכן בטבע, מוצא שםאותו המלחין 

  .'המבחן וכו, זהו השורש, לכך
היא יכולה . בעבורי זוהי אמת במובן עמוק. הצהרה כללית, זהו אפוריזם

אבל לידע ממשי על . לשמש כאמת מידה לסטרווינסקי או לכל מלחין אחר
אני תופס את , י להןהיכן שמתייחס דה שלצר ליצירות שהאזנת? סטרווינסקי

  .אולי את כל כוונתו, מרבית
' הרעיון הכללי'היכן שהוא מתייחס ליצירות שלא האזנתי להן אני תופס את 

  .אך איני רוכש כל ידע של ממש, שלו
שעשה את מיטב יכולתו , שניָתן לו מקרה די עגום, התרשמותי הסופית היא

על , קי משוטח על גבוובסופו של דבר עזב את סטרווינס, בעבור הלקוח שלו
  .או במידה רבה לא יכול היה לעשות אחרת, אף שהסביר מדוע טעה המלחין

  
2222....        
        

  .כל הצהרה כללית הינה כהמחאה הנמשכת מבנק
 רושם המחאה על 18עם אדון רוקפלר. ערכה תלוי במה שממתין שם לפוגשה

  .היא טובה, סך מיליון דולר
היא חסרת כל , מתיחה, בדיחההיא , אם אני רושם אחת על סך מיליון דולר

  .עצם רשימתה תעשה למעשה פלילי, אם תילקח ברצינות. ערך
  

מה אודות - אומר דבר19אם מרקוני. אותו הדבר תֶקף בהמחאות שכנגד ידע
ואותה יוכל להעריך כראוי . קצרים יש לכך משמעות מסוימת- אולטרה- גלים

  .רק מישהו שיודע

 
  .ברון נפט ונדבן אמריקאי,  אייל הון–) 1839-1937(ון דייוידסון רוקפלר ' ג18
ו וחתן פרס נובל רדי-אבי השידור באמצעות גלי.  מהנדס איטלקי–) 1874-1937( גוליילמו מרקוני 19

 ).1909(לפיסיקה 
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 של אדם הוא הסימוכין "שמו", כתבק מזר בלא סימוכין ב'אינכם מקבלים צ
זה יכול להיות כמו אצל , זה יכול להיות צליל. יש לו אשראי, לאחר זמן. שלו

  . המנוח20מר קרוגר
  .אחתוההצגה המילולית על כל המחאה בנקאית דומה בהחלט בין כל אחת 

אספקה של דבר , בסופו של דבר ,משמעותה, אם היא טובה, ההמחאה שלך
  .מה שאתה חפץ בו

הצהרה מופשטת או כללית טובה אם תימצא בסופו של דבר תואמת את 
  .העובדות

  
  .אך אף הדיוט לא יוכל להבחין מיד אם היא טובה או רעה

לכך מצבו הכמעט נייח של -אי)... בהשמיטי צעדי ביניים שונים(לכך -אי
טיעונים מופשטים לא הביאו את אנושות קדימה . הידע בימי הביניים

  .הרחיבו במהירות את גבולות הידעאו , במהירות
  
  

        שיטת האידיאוגרמות או שיטת המדעשיטת האידיאוגרמות או שיטת המדעשיטת האידיאוגרמות או שיטת המדעשיטת האידיאוגרמות או שיטת המדע
  

  .22 לצד קוזימו טורה21י'תלו ציור של קרלו דולצ
אך תוכלו ברצינות , לא תוכלו למנוע את מר בוגינס מלהעדיף את הראשון

תחת ההנחה שטורה לא , רבה לסכל את העמדתו מסורת שקרית של לימוד
או שהן מעבר לטווח , יותיו של טורה אינן קיימותאו שאיכו, היה קיים מעולם

  .האפשרי
  

  .הצהרה כללית היא בעלת ערך רק ביחס לאובייקטים או לעובדות הידועים

 
,  בארצוהגפרורים השבדי שהשתלט על תעשיית "מלך הגפרורים" –) 1880-1932( איוואר קרוגר 20

 קרוגרהשפל הגדול הביא לקריסת האימפריה הכלכלית של . הראשונה במהלך מלחמת העולם
  .1932-ולהתאבדותו ב

 .ת הבארוק צייר איטלקי מתקופ–) 1616-1686(י '  קרלו דולצ21
 . צייר איטלקי מתקופת הרנסאנס המוקדם–) 1430-1495( קוזימו טורה 22
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פיו או עטו נותרים , "נכונה"גם אם הצהרתו הכללית של אדם נבער מדעת 
הוא אינו יודע את , כלומר. הוא אינו יודע מה הוא אומר. בלא תוקף של ממש

-לבטח לא בדרגה שהיה עושה זאת או עושה זאת בעל,  מתכוון לזהאו, זה
  .ניסיון

,  למדי מבלי לשכנע אדם מבוגר יותר"צודק"כך יכול אדם צעיר ביותר להיות 
טועה לגמרי ובכל זאת יודע דברים רבים שהצעיר אינו אף טועה ואפשר כי ש

  .יודע
וצודק הרבה , דק שמישהו היה צולגלותאחד התענוגות של ימי הביניים הוא 

  .23 או 17נאמר בגיל , יותר ממה שידע
או , או בניחושים טובים, אין זה שולל כלל וכלל את השימוש בהיגיון

לראות כיצד מוכרח היה הדבר "או ב, באינטואיציות ותפיסות מקיפות
ועם , קשר רב עם יעילותה של הצגה מילולית, בכל אופן, יש לכך ."להיות

  .ונהיכולת המסירה של האמ
  

        
        

        פרק שניפרק שניפרק שניפרק שני
  

  '??וכו, מהי שפה, מהי ספרות
  

  .ספרות היא שפה טעונה במשמעות
ספרות גדולה היא בפשטות שפה שטעונה במשמעות עד לדרגתה הגבוהה "

  )'כיצד לקרוא'פ .ע." ( ביותר האפשרית
  

  ?אך שפה
  ?מדוברת או כתובה

הם . 'צפצופים וכו, שפה מדוברת היא רעש המתפלג למערכת של נהמות
  ."רהוט"מכנים זאת דיבור 

  .ושמספר אנשים מסכימים על מאפייניו,  משמע שהוא מוגדר"רהוט"
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הסכמה משוערת באשר לרעשים , פחות או יותר, כי יש לנו, הווי אומר
  :ידי-השונים המיוצגים על

  .'וכו, ד, ג, ב, א
  

כמו (תהא מורכבת שאפשר , כפי שציינתי בפרק הפותח, שפה כתובה
, ישנה. מסימנים המייצגים את מגוון הרעשים הללו) ' וכו,באירופה למשל

כי קבוצות של אותם הרעשים או הסימנים , הסכמה משוערת, פחות או יותר
  .פעולה או מצב כלשהו, תתאמָנה לאובייקט

  
  ורוד, תנועה, חתול

  
, מה זז-או של דבר, מתחיל בהיותו תמונה של חתול, הסוג האחר של השפה

או כאלו , בוצת דברים שמתרחשים תחת נסיבות מסוימותאו של ק, או מתקיים
  .שחולקים איכויות משותפות

  
  

        גישהגישהגישהגישה
  

מניין אתה מתחיל את בחינתו של , בעולמנו העכשווי אין זה משנה כל כך
. כל זמן שאתה ממשיך להקיפו עד שאתה שב לנקודת ההתחלה שלך, נושא

שתראה אותם על עליך להמשיך עד ; נאמר שאתה מתחיל על כדור או קובייה
, אתה חושב על הנושא שלך כעל שרפרף או שולחןאם או . כל צדדיהם

או ארבע , ים והוא יעמודי רגלמוכרח אתה להמשיך עד שיהיו לו שלוש
  .ם ולא יתהפך בקלות רבה מידייירגל

  
        ????מדוע ללמוד ספרותמדוע ללמוד ספרותמדוע ללמוד ספרותמדוע ללמוד ספרות? ? ? ? מהו השימוש בשפהמהו השימוש בשפהמהו השימוש בשפהמהו השימוש בשפה

        
  .היא משמשת לתקשורת, בלא ספק, השפה בלא ספק נוצרה

  
  ."רות היא חדשות שנשארות חדשותספ"
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התקשורת שלכם יכולה להיות מדויקת פחות . דברים אלו הם עניין של דרגה
  .בהצהרה יכול להיות פחות או יותר ממושך    העניין... או יותר
או בשירים ,  של קונפוציוס23'טה היו'אינני יכול לשחוק את ענייני ב, לדוגמא

  . ההומריים
-רק סיפור, נאמר זאת כך. יפור בלשים פעמייםקשה מאוד לקרוא את אותו ס

וכיוון שכמעט , לאחר פרק זמן ממושך, יסבול קריאה חוזרת, בלשי טוב ביותר
  .ולא הוקדשה לו תשומת לב עד שכמעט ונשכח כליל

  
או , מידה-אלו משמשות כאמות, טבע-המצוינות לעיל הן בגדר תופעות

  .ותאלו זה "מידות"אין שני אנשים שעבורם . ככלים
, במדידות החוזרות שהוא עצמו עשה, המבקר שאינו מייצר הצהרה אישית

אלא חוזר על תוצאותיהם של , הוא אינו מודד. מהימן- אינו אלא מבקר בלתי
  .אחרים

  
KRINO24 ,זאת משמעות המילה. לבחור, לברור לעצמו.  

  
  .איש אינו טיפש דיו כדי לבקש ממני שאבחר סוס או אפילו מכונית בעבורו

והדוכס של מילאן שלח אותו ,  צייר סוסים כך שהציור ייזכר25נלופיס
  .סוסים    לבולוניה לרכוש

 זה ? אינו ניתן ליישום בחקר הספרות"ישר-שכל"מדוע אותו סוג דומה של 
  . נשגב מבינתי, היה ונותר,כאמור

  
  .על פיסנלו היה להתבונן בסוסים

 אחד משני יעשה, אפשר היה לחשוב שכל אחד אשר חפץ לדעת על שירה
  ?אפשר אפילו שיחשוב עליה. יתבונן בה או יאזין לה. הדברים או את שניהם

 
 הקלאסיקה הקונפוציאנית מחולקת באופן מסורתי לחמישה –) The Great Learning(' טה היו '23

  . 'טה היו'ה הוא' שו'הראשון מבין ארבעת ה', שו'ולארבעה ' ינג'צ'
24  KRINO)רלבחו,  לברור לעצמו–) ביוונית .KRINO היא מקורה של המילה האנגלית criticism ,

  .או הצבעה/כי אם פעולה של בחירה ו, מה שלילי- כי ביקורת אינה בהכרח דבר, ומכאן, )ביקורת
  . צייר איטלקי מתקופת הרנסאנס המוקדם–) 1395-1455(אנטוניו פיסנלו  25
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  .היה פונה למישהו אשר ידע עליה דבר מה, ולו רצה עצה
האם הייתם הולכים לאחד שבנה אחת , לו רציתם לדעת דבר מה על מכונית

  ?או לאדם שאך בקושי שמע עליה, ונהג בה
או ,  האם תלכו לאחד שבנה מכונית טובה,ומבין שני אנשים שבנו מכוניות

  ?לאחר שעשה עבודה גרועה
  

  ? או רק במפרט מאפיינה, האם הייתם מתבוננים במכונית עצמה
  

ונראה כי ישנם .  בולהתבונןהרבה במה , דמהאו כך נ, במקרה של שירה ישנו
  .אך מעט מאפיינים של ממש בנמצא

  
  ." למוסיקה הוא מיחבר מילים שמותאם26קנצונה: "אומר דנטה

  
  .איני מכיר נקודה טובה יותר להתחיל ממנה

  
ובשום , נוכחת בכל"או דה קווינסי אמרו כי איכותו של משורר גדול ' קולרידג

  .או משהו מעין זה ".מקום אינה נראית לעין כריגוש מובחן
  .זאת כפי הנראה האמת. תהא זאת נקודת התחלה מסוכנת יותר

ב יותר להתחיל בו כיוון שהיא מניעה את הצהרתו של דנטה היא המקום הטו
להסיח במקום , הקורא או המאזין להתחיל ממה שהוא מתבונן בו או מאזין לו

מה אשר יכול להיות אך באופן משוער מוסק או - את דעתו מן הממשי לדבר
 לו אינה יכולה להיות דבר השומר את העדותואשר , משוער מתוך הממשי

            .יההיקף הפרטי והמוגבל של הממש
  

  ) יהודה ויזן: תרגם והעיר       (                            

  

  

  

 
  . תבנית שיר לירי איטלקית או פרובנסאלית-  קנצונה26
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        ))))1962196219621962 ( ( ( ("""" ריוויו ריוויו ריוויו ריוויוסססספריפריפריפרי""""ראיון הראיון הראיון הראיון ה
        

  דונלד הול: מראיין

  
        

מה שמביא אותי , "הקאנטוס" אתה קרוב כעת להשלמת מלאכת ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
אתה מדבר על , 1916במכתבך משנת . להרהר בדבר תחילתה של מלאכה זו

לזה של השיר במשקל זהה  1ס ִּדיוּוסאנדריא שלכמו סיונך לכתוב גרסה נ
האם זו הייתה השנה . 1זה נשמע כמו התייחסות ישירה לקאנטו ". יורד הים"

  ?בה התחלת לעבוד על הקאנטוס
  

 1904- החל מ. אני מניח, 1904-  התחלתי את הקאנטוס בערך ב::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
הבעיה הייתה למצוא צורה אלסטית במידה כזו . היו תכניות שונות, 1905או 

זה היה צריך להיות נוסח שלא ישלול . מר ההכרחישתוכל להכיל את החו
  ...רק משום שהמשהו הזה לא מתאים, משהו

הביניים החזיקו ברעיון של - כמו שימי, דרכים נחמדה-ברור שלא קיימת מפת
והמציאות , רק צורה מוסיקאלית שאמורה להכיל את החומר] קיימת. [עדן-גן

הדדית בין - של פעולההיא מציאות, הקונפוציאנית כפי שאני רואה אותה
  .מגמות ומתחים

  
  ?1904- האם התחלת לגלות עניין בקונפוציוס ב::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול

  
זו הייתה שאלה של . קודם היו שש מאות שנים שטרם נארזו,  לא::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד

הוגו יצר את ] וויקטור". [קומדיה האלוהית"התמודדות עם חומר שלא נכלל ב
Légende des Siècles ,אומדן לא הייתה יכולה לשמש אסופת שירים ש

הבעיה הייתה להקים מעגל . אלא כפיסות היסטוריה הקשורות יחדיו
הביניים כאשר - לקחת את הרוח המודרנית ולהפכה לרוח של ימי–התייחסות 

 
תרגם את האיליאדה . מלומד ומתרגם איטלקי מתקופת הרנסאנס, )Divus(אנדריאס ִּדיוּוס  1

  .1616- אפמן מ'צ' ורג'ומיו הייתה השפעה מרובה על תרגומו האנגלי של גלתרג. והאודיסיאה ללטינית
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זו . קלאסית נשפכות עליה מאז הרנסנס-שטיפה אחרי שטיפה של תרבות
התמודד עם הנושא לעתים צריך ל. אם תרצה, הייתה ההוויה הפסיכולוגית

  .שלך עצמך
  

עברו כבר שלושים או שלושים וחמש שנים מאז כתבת שירה  ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
  ? מדועAlfred Venison.2לבד משירי , כלשהי מחוץ למערך הקאנטוס

  
מה שהייתי מוכרח , לבד מדחף ארעי קל, הגעתי לנקודה שבה ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד

הצידה כיוון שאפשר עבודה רבה הושלכה . לומר התאים לתוכנית הכללית
לא , להימשך לאופי היסטורי ואז לגלות שהוא לא מתפקד במסגרת הצורה

ניסיתי ליצור את הקאנטוס כמסמך היסטורי ולא . מגלם את הערך הנדרש
אם האבן לא קשיחה . לא תמיד עובד, החומר שמבקשים להתאים. כבדיה

  .היא צריכה להיות מושלכת החוצה, מספיק כדי לשמור על צורתה
  

קריאה - האם קיים כיוון? כיצד אתה מתכנן כתיבה של קאנטו ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
  ?מיוחד עבור כל אחד מהם

  
מתבצעת עבודה עם . הכיוון לא מבוסס בהכרח על קריאה ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד

  ".איך"חשוב הרבה יותר מה" מה"ה. לא יודע לגבי שיטה. החיים שהוענקו
  

המקצוענות .  התמקד בצורהעניינך בשירה, בצעירותך, עם זאת ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
, בשלושים השנים האחרונות. דבר-והמסירות שלך לטכניקה הפכו לשם
  ?האם מדובר בשינוי עקרוני. עניינך בצורה התחלף בהתמקדות בתוכן

  
המידה -הטכניקה משמשת כאמת. נראה לי שמיציתי את זה ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד

יש .  נחותערכו, אם הדבר הנאמר לא מצדיק את הפעלת הטכניקה. ליושר
: אומרTreatise on Harmony -ריכטר ב. להתייחס לכל זה כאל אימון

 
2 Alfred Venison )תחת שם זה פרסם ,  אחד משמות העט של פאונד-) על משקל אלפרד טניסון

  .Alfred Venison's poems by the Poet of Titchfield Street  את קובץ השירים1935-פאונד ב
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-הם לא קשורים בשום; אלה הם העקרונות של ההרמוניה והקונטרפונקט"
ההצהרה לפיה לא ניתן לכתוב ." צורה לקומפוזיציה שמהווה פעילות נפרדת

 ומלץהשאלה בדבר היות הדבר מ. אינה נכונה, יאלית באנגליתשירה פרובנס
  .היא עניין אחר, מלכתחילה

  
הצורות הללו היו טבעיות והן , לפני התהוותו של קריטריון השפה הטבעית

המוסיקה של השפה האנגלית היא בעלת אופי . הומחשו באמצעות מוסיקה
. וסר והשכלול האיטלקי של שייקספיר'יש את השכלול הצרפתי של צ. מוגבל
ני חושב שהתעליתי לכדי נוסח מן א.  הנרי לוס ואת תומאס קמפיוןיש את

אני לא ידע אם . "נשות טראכיס "חלקי המקהלה שלתרגום הסוג הזה רק ב
. אולם אז חשבתי שמדובר בהמשכו הישיר של הסולם, השגתי משהו בכלל

תמיד גיליתי עניין בהשתמעותו של שינוי גובה . אולי זו הייתה רק אשליה
  .לה והמלודיהשל המי, motz et son3הצליל באיחוד של 

  
או , האם כתיבת הקאנטוס ממצה את העניין שלך בטכניקה, כיום ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול

כמו הטרגדיה של סופוקלס אותה ,  מספק אותך יותרהתרגוםדווקא שמא 
   ?יותר המאפיינת אותוהעבודה הטכנית והדקדקנית בשל , הזכרת

  
. תישנה עבודה שצריכה להתבצע וזה מה שאני מנסה לעשו ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד

 בתרגומו של "נו"נוצרה בעקבות קריאה במחזות " נשות טראכיס"הטרגדיה 
ובעקבות הסקרנות שעוררה בי , עבור המהדורה החדשה ארנסט פנולוסה

ובתקווה שיבוצע , האפשרות לראות מה יקרה למחזה יווני בהינתן מדיום זהה
בנוסח ,  ביווניתCathayהמראה של . Minorouידי קבוצת התיאטרון -על

  .נגדיים- זרמיםגירה אצלי, שירי
  

אני ? האם צורת החרוז החופשי היא לדעתך אמריקנית במובהק ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
בהתייחסו למשקל היאמבי כאל , מניח שוויליאם קרלוס וויליאמס חושב כך

  .אנגלי במהותו

 
 .  מילים שנכתבו כדי שישירו אותן- הבינייםשירת הטרובדורים של ימי  3
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שום חרוז אינו חופשי עבור : "אני אוהב את אמירתו של אליוט ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
אני חושב שהחרוז החופשי הטוב ביותר ." בודה טובהמי שרוצה לעשות ע

  .4נוצר מן הניסיון לחזור למשקל קואנטיטטיבי
אנגלי מבלי להיות אמריקני -עשוי להיות לא אני חושב שהמשקל היאמבי

ז כאילו מדובר בבעיה 'אני זוכר את קוקטו מנגן על תופים בלהקת ג. במפורש
  .מתמטית קשה

. 5יימס'גהמוסגר של -המאמר: מריקניתאומר לך מהי לדעתי הצורה הא
יימסיאני התפשטה לאחרונה באופן 'המוסגר הג-  המאמרתחבולת, למעשה

המאבק העיקרי של אדם הפוגש אדם . הדבר הזה הוא אמריקני במובהק. נרחב
כדי , הוא למצוא נקודה בה שתי יחידות הניסיון משיקות, אחר בעל ניסיון רב

  .מה אתה מדברבאמת יבין על ] השיח- בן[שהוא 
  

מהי לדעתך . צורותו טווח רחב של נסיונות תעבודתך כולל ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
, האם זוהי תכונה פורמאלית? התכונה הטובה ביותר בה עשוי להחזיק משורר

  ?או שמא מדובר באיכות של מחשבה
  

,  היררכירלא נראה לי שניתן להציב את התכונות הנדרשות בסד ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
, אשר כמובן לא הופכת אותו למשורר, סקרנות מתמשכתאך עליו להחזיק ב

ושאלת העשייה תלויה באנרגיה . הוא עלול לנבול, אולם אם אין לו אותה
המעבר מקליטה . אדם כמו אגסי לא משתעמם ולא מתעייף לעולם. מתמדת

זה מה שגוזל אנרגיה של , לפיענוח הקורלציות ביניהם, של גירויים לרישומם
  .חיים שלמים

  
אתה חושב שהעולם המודרני שינה את האופנים בהם שירה : לד הוללד הוללד הוללד הולדונדונדונדונ

  ?יכולה להיכתב

 
במסגרתו הקצב תלוי באורך השורה או בזמן שלוקח לבטא , המשקל השלט בשירה היוונית הקלאסית 4

 .משך הזמן הזה תלוי באורך ההברות. אותה
תחבולה ספרותית המזוהה . החדרה של יחידה מילולית המפריעה את השטף הסינטקטי של המשפט 5

 .1843-1916; יימס'אמריקני הנרי ג-של הסופר האנגלועם סגנונו 
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היום הקשר לטבע חזק הרבה יותר מאשר בתקופתו של  :עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
הדייגים לדווח לאריסטו על כל  אלכסנדר פקד על. אלכסנדר הגדול למשל

רכשה האיכתיולוגיה את , החל מנקודה זו. ממצא חריג בו יתקלו בעבודתם
באמצעות , כיום... אשר נותר ללא שינוי במשך אלפיים שנה, עמדה המדעימ

מצב עניינים אשר ... האפשרות ליצור קשר ישיר עם הטבע התגברה, המצלמה
  .מעמיד אתגר עצום בפני הספרות

  
 וגם במהלך ,כשהיית צעיר. אולי בעצם מדובר גם בהזדמנות ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול

פעם לא -אף. אטי שלך פעם אחר פעםשינית את הסגנון הפו, כתיבת הקאנטוס
האם ? האם הרצון שלך למתוח עוד את סגנונך היה מודע. עצרת באיזו נקודה

  ?אמן צריך להמשיך לנוע
  

הניסיון הוא להגיש את . אני חושב שאמן מוכרח להמשיך ולנוע ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
  .החיים באופן שלא ישעמם אנשים ולהעלות על הכתב את מה שאתה רואה

  
לא ראיתי אותך . זמננו- אני תוהה מה דעתך לגבי תנועות בנות ::::ולולולולדונלד הדונלד הדונלד הדונלד ה

לבד אולי מזוקופסקי , מחווה דעה אודות משוררים שבאו אחרי קאמינגס
  .אני מניח, דברים אחרים העסיקו אותך. באונטינגו
  

אני חושב שאין מסמך המתעד אדם ... לא ניתן לקרוא הכול ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
זו לחלוטין שאלה של כמות החומר . חריוהמסוגל לבקר אנשים שבאים א

מזכירה את תקציר , גישתם של הכותבים הצעירים... שאדם אחד יכול לקרוא
, אופן-בכל." שים לב אליי, אלוהים): "1912(התפילה מאת רוברט פרוסט 

אני מגביל את הקריאה שלי בכתביהם של משוררים צעירים רק לדברים 
כמובן שנוהג כזה עלול להוביל . חריםידי כותבים צעירים א-המומלצים על
  ...לקונספירציה

- אין לי פנאי לבצע הערכה, בכל הקשור לביקורת על כותבים צעירים
 טוב ורוברט לואל הוא משורר, ספק חי- התחום ללא,מקרה-בכל. השוואתית

  .מאוד
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  ?מה היית אומר להם כעת. חייך נהגת לייעץ לצעיריםכל  ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
  

לא די רק . אולם אין די בכך. ר את סקרנותם ולא לזייףלשפ ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
סטודנט באוניברסיטת פנסילבניה . הבטן ובהשלכת האשפה-בתיעוד כאב

כל אידיוט יכול להיות : "בול סיגל לעצמו את המוטו הבא'בשם פאנצ
  ."ספונטני

  
 , בעודם בחיים,ספרות סיפקו לך- פעם כתבת שארבעה אנשי ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול

פורד , וויליאם באטלר ייטס, תומאס הרדיאלה היו : עיליםארבעה רמזים מו
  ?מה היו הרמזים האלה. ס'ברידג מדוקס פורד ורוברט

  
הרדי . הוא הזהיר מפני הומופונים. היה הפשוט ביותר ס'ברידג ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד

ופורד על טריות , ההתרכזות בתוכן מול ההתרכזות בצורה-דיבר על רמת
כתוב ליריקה פשוטה במסגרתה לא ביצע שום  ל1908ייטס הספיק עד . השפה

  .תזוזות מן הסדר הטבעי של המילים
  

אילו מטלות היית נוהג .  היית המזכיר של ייטס1913-1914-ב: דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
  ?לבצע

  
. האירים אוהבים סתירות. הייתי קורא עבורו בקול ומתנצח אתו :עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד

עיתים נוצר הרושם שהוא ל. וזה היה משעשע,  הוא ניסה ללמוד סייף45בגיל 
   .אידיוט גרוע אף ממני

האם עבדתם . ישנה מחלוקת אקדמית בדבר השפעתך על ייטס ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
  ?של אליוט" השממה- ארץ"האם חתכת בשיריו כפי שעשית ל? יחד על שיריו

אני בטוח שהתנגדתי לביטויים . דברים כאלה לא זכורים לי ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
אמרתי לו . ניסיתי למנוע ממנו לפרסם משהו, פעם אחת בראפאלו. מסוימים

והוא פרסם את זה עם הקדמה בה נכתב שאמרתי שמדובר . שמדובר בזבל
אפשר להעניק נקודת זכות לפורד מדוקס , אני חושב שבנוגע לייטס ...בזבל
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, אבל אני חושב שפורדי עזר לו, ייטס לעולם לא היה מקבל עצה מפורד. פורד
  . כתיבה טבעית יותרלהתקדם לעבר דרך, דרכי

אני ? כפי שאתה עזרת לאחרים, האם מישהו עזר לך עם עבודתך ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
  .מתכוון לביקורת ועריכה נרחבת כמובן

המתגלגל על הרצפה בעודו אוחז את ראשו בין , חוץ מפורדי ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
החומרים של פורד . היד שלי- אחד לא עזר לי עם כתבי-אף, שתי ידיו וגונח

ו די רופפים באותה תקופה אבל אותי הוא הציל מארכאיזמים מדרגה עצמו הי
   .שלישית

סקה וווינדהם  גודייר בר– שיתפת פעולה גם עם ציירים ופסלים ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
האם . יומאוחר יותר גם עם פיקאסו וברנקוז, לואיס בתנועה הוורטיציסטית

  ?הם השפיעו על כתיבתך

ל ציורים בגלריות ואולי למדתי משהו הסתכלתי ע. אני לא חושב ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
אבל , מראה את השפעות ההפשטה המודרנית" מט-משחק שח"השיר . מכך

הצבע מת ואילו מנה . הוורטיציזם היה חידוש אופן ההרכבה
ואילו , מובן הצורה היטשטש, לאחר מכן. והאימפרסיוניסטים החיו אותו

   ...ת המובן הזההיה ניסיון להחיות א, להבדיל מהקוביזם, הוורטיציזם

  ?מתי הגעת לאירופה בפעם הראשונה ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול

  .עם דודתי מצד הסבתא. 12בגיל , 1898-ב ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד

  ?קראת שירה צרפתית אז ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול

לא . אס גריישל תומ" חצר הכנסייה"קראתי את אלגיית , לא ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
   .התחלתי עם הלטיניתלאחר מכן שנה . קראתי שירה צרפתית
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  ...כמדומני 15התחלת את הלימודים הגבוהים בגיל  ::::ונלד הולונלד הולונלד הולונלד הולדדדד

  ".האקדמיה הצבאית"רק כדי להימלט מתרגילי הסדר של  ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד

  ?כיצד הפכת למשורר ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול

סבתי . סבי נהג להתכתב עם נשיא הבנק המקומי בצורה שירית ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
 בהתכתבויות השתמשו בצורות שיריות גם, מן הצד השני והאחים שלה

  .מה מובן מאליו- שימוש כזה היה דבר. שלהם

היית ? האם באוניברסיטה למדת משהו שעזר לך בתור משורר ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
  ...סטודנט במשך שבע או שמונה שנים נדמה לי

, כתבתי במשך כל אותו זמן. הכול- שש שנים בסך, למעשה ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
, שונה באוניברסיטהבשנה הרא. בייחוד בשנים בהן עסקתי בדוקטורט

הלטינית שלי הייתה הסיבה היחידה לכך ... התחלתי ללמוד לטינית
  ...זה כמובן היה בידי האל, לגבי היותי משורר. שהתקבלתי מלכתחילה

אם זכרוני לא מטעה , הכול-לימדת במשך ארבעה חודשים בסך ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
יש לך רעיונות . כידוע לך, המשוררים באמריקה הם בעיקר מורים, היום. אותי

  ?לגבי הקשר בין הוראה אוניברסיטאית לבין כתיבת שירה

אחד צריך לשלם שכר דירה בצורה -כל. מדובר בגורם כלכלי ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
  .כלשהי

איך אתה הסתדרת מהבחינה הזו באירופה במהלך כל השנים  ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
  ?האלה

 עד 1914ההכנסה שלי מאוקטובר . זה היה נס. אל אלוהים ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
 ...המספר הזה נחרט בזיכרוני.  פאונד ועשרה סנט42 הייתה 1915אוקטובר 
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אחת -אני זוכר שפעם. עת למיניהם-מעולם לא הייתי טוב בלכתוב עבור כתבי
הם . אודות צייר אותו לא בדיוק חיבבתי, "ווג"כתבתי מאמר סטירי עבור ה

והם ביקשו ממני אולם אז נפטר אמיל ורהארן , חשבו שהטון שלי היה מדויק
הספד נחמדה -אתם רוצים איזו הערת: "ואני אמרתי להם, לכתוב על ורהארן

 "?הוא היה ברנש עגמומי, מה" "?ונמרצת אודות האדם העגמומי באירופה
איכרים או פסיונים " ".)peasants(הוא נהג לכתוב על איכרים ", אמרתי, "כן"
)pheasants(?" "שב שלא כדאי לגעת בזהאני חו, כך- אם, אוו" ."איכרים". 

  .פגמתי ביכולת ההתפרנסות שלי בכך שלא ידעתי מתי לסתום את הפה

  ...קראתי איפשהו שפעם ניסית לכתוב רומן ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול

לפני שהיה , היו שני ניסיונות. והוא הגיע במהרה אל הקמין, כן ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
   .לי מושג איך צריך לעשות זאת

  ?"יו סלווין מוברלי" הניסיונות הללו לבין האם היה קשר בין ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול

היה " מוברלי"ספק ש- אבל אין, זה היה הרבה לפני מוברלי ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
   ...ניסיון לצמצם רומן לכדי שיר או פואמה

... אמרת שפורד היה זה שהפנה אותך לעבר שימוש בשפה טבעית ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
   . הבה נחזור ללונדון ברשותך

שהיה מבוגר ממני , פורד. אחר שפה פשוטה וטבעיתחיפשתי  ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
פורד הכיר את . זה היה דיון מתמשך. האיץ את המהלך הזה, בעשר שנים

עד שווינדהם , ולא היה לו עם מי לשחק, הטובים ביותר שהיו שם לפניו
ספק לומר שפורד היווה אופוזיציה -ניתן ללא. הופענו, אני ובני דורי, ]לואיס[

  .ונסון ושל אוקספורד'של ליונל ג, נאמר, לדיאלקט
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ניהלת קשרים עם כל , שלושה עשורים לפחות-במשך שניים ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
כמו גם עם רבים מן האמנים הפלסטיים , הכותבים המובילים בשפה האנגלית

  ?מי השפיע יותר על הווייתך האמנותית, מכל אלה. והמוסיקאים

 אני מניח שאלה שכתבתי הייתי נפגש עם פורד וגודייר, לרוב ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
נראה לי שהגבלתי את העבודה ... עליהם היו חשובים לי יותר מן האחרים

במקום , לאינטליגנציה מסוימת של אנשים מסוימים, שלי ואת העניין בה
ווינדהם לואיס נהג לומר שמעולם לא ראיתי . להתרכז באופי השלם של חבריי

העניין שלי באנשים הסתכם .. .כיוון שמעולם לא הבחנתי ברשעותם, אדם-בני
  ...בעניין שלי באינטליגנציה שלהם

מדהים שיכולת להגיע לאירופה ומיד ליצור קשרים עם הכותבים  ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
מה היה יחסך ? הכרת משוררים אמריקאים, האם לפני עזיבתך. הטובים ביותר

  ?לאדווין רובינסון למשל

.  בפחאבל לא נפלתי, רובינסוןקונראד אייקן ניסה למכור לי את  ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
היה מקובל ... אדון אליוט הופיע כשנה לאחר מכן...  בלונדון זה קרהגם

נסעתי ... לחשוב אז שהשירה האמריקנית לא הייתה טובה כמו זו האנגלית
חיי . אחד אחר-ללונדון כיוון שחשבתי שייטס יודע יותר על שירה מאשר כל

. אצל פורד בצהריים ואצל ייטס בערבבלונדון התנהלו סביב הביקורים שלי 
ניסיתי . היה אפשר לעורר דיון, באמצעות אזכור של אחד מהם באוזני האחר
אני לא הסכמתי עם , ואני. תויללמוד מייטס וגיליתי שפורד לא הסכים א

  .שניהם והמשכתי לעשות כן במשך עשרים השנים הבאות

כאשר כיניתם זה את כתבת שאתה ואליוט לא הסכמתם , 1942-ב ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
   ?מתי בדיוק החלה המחלוקת ביניכם. זה פרוטסטנט

הכיף בחברות . אני ואליוט לא הסכמנו בינינו מן ההתחלה ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
. אינטלקטואלית הוא חוסר הסכמה על דברים מסוימים והסכמה על אחרים

שעבד קשה , חייו-שהחזיק בסבלנות וסובלנות נוצריות במשך כל, אליוט
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איתרנו נקודות , מן המפגש הראשון. לבטח חשב שאני אדם שמשתדל, מאוד
אני . דעים- תמימידווקא לגביהם היינו שהיו גם דברים . הסכמה בינינו-של אי

  .מניח ששנינו צדקנו לגבי דבר או שניים

בה הרגשת שמבחינה , בידך להצביע על נקודה-זאת יש- אולי בכל ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
 ?ם עוד יותר זה מזהפואטית ואינטלקטואלית התרחקת

וישנה בעיית , ישנה בעיית היחס של הנצרות לקונפוציוניזם ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
,  אליוט בעד הכנסייה– ישנו גם מאבק עבור האורתודוקסיה .הזרמים בנצרות

הסקרנות של אליוט הייתה , במובן מסוים. אני בעד תיאולוגים מסוימים
ההשקפה האמתית . א מדויקגם זה ל. מרוכזת במספר מצומצם יותר של בעיות

   .של הדור הניסיוני הייתה שאלה של אתוס פרטי

ללא , הסכמה על בסיס טכני-הייתה ביניכם אי, האם כמשוררים ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
  ?קשר לתוכן

שפתו . ההסכמה הראשונית נגעה דווקא לתוכן- אני חושב שאי ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
 ...י היא אדירהתרומתו לטעמ, מבחינת שפת מחזותיו. ספק טבעית- היא ללא

") . וויון"ו" קוולקנטי("זה מזכיר לי את שתי האופרות שכתבת  ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
   ?איך הגעת להלחנה

, רציתי ששירה גדולה תושר. חשקתי הן במילה והן בלחן ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
ניסיתי להשיג . וטכניקת הליברטו של האופרה האנגלית לא הייתה מספקת

  .זה הכול, מה מעבר לליריקה-דבר

הרשה לי לשנות את הנושא ולשאול אותך מספר שאלות  ::::ונלד הולונלד הולונלד הולונלד הולדדדד
אני . 1885-ב, הואייד, נולדת בהיילי. ביוגראפיות וספרותיות יותר באופיין

  .קל שם בתקופה הזומניח שהיה שלא היה לך 
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  .עזבתי בגיל שנה וחצי ואינני זוכר את הקושי :עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד

  ?לא גדלת בהיילי ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול

  .כן גדלתי בהיילי    ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד

  ?מה היה עיסוקה של משפחתך כשנולדת ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול

. גדלתי ליד פילדלפיה. אבי פתח שם משרד קרקעות ממשלתי ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
   .פרברי פילדלפיה

  ?מה היה הסיפור עם זה. ברזל-סבך בנה מסילת ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול

לו יפווה אחרי שלא נתנו 'צ-הוא בנה מסילה שהובילה למפלי ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
יורק -הוא הגיע לצפון מדינת ניו. זה מופיע בקאנטוס. לקנות את החומרים

לא , מה שלומדים בבית... קנה ושלח אותה, ברזל נטושה-ומצא שם מסילת
  .הספר-ניתן ללמוד בבית

לטעמך הרפורמה המוניטרית מהווה את המפתח לכינונה של  ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
יות בתחום האסתטיקה מה היה התהליך שהוביל אותך מבע. ממשלה טובה

,  מחבריך נטבחו בה רבים,"מלחמה הגדולה"האם ה? לבעיות שלטוניות
   ?הביאה לכך

 –ולראות את האנגלים , ההמלחמה הגדולה הגיעה בהפתע ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
, נלחמים,  לוקחים את עצמם בידיים–האנשים האלה שמעולם לא עשו דבר 

ניסיתי במשך , ו מתיםאך ברגע שכל זה נגמר והם הי. היה מרשים מאוד
אני לא יודע היכן החל . עשרים השנים הבאות למנוע את המלחמה השנייה

סייעה לי לראות את " 'אייג- ניו"אני חושב שמערכת ה. חקר הממשל שלי
  .מלחמה אחרי מלחמה, אלא כחלק ממערכת, מה נפרד-המלחמה לא כדבר
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קה אותה אתה נקודה מסוימת של קשר בין ספרות לבין פוליטי ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
אתה אומר " ב של הקריאה-א"ב. מעניינית אותי באופן מיוחד, מעלה בכתביך

אתה . שכותבים טובים הם אלה אשר משתמשים בשפה יעילה וזהו תפקידם
האם אדם ממפלגה לא נכונה יכול . גם מנתק את התפקיד הזה מן המפלגה

   ?להשתמש בשפה באופן יעיל

  .לא משנה מי משתמש בו, האקדח יורה! זו בדיוק הבעיה. כן ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד

שפה טובה היוצרת שלטון ? סדר- מסודר יכול ליצור איכלי האם  ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
   ?האם שלטון רע לא יוצר שפה רעה? רע למשל

ואילו שפה טובה , אבל שפה רעה מוכרחה ליצור שלטון רע, כן ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
אם הפקודות לא : וזה קונפוציוס בהתגלמות. לא תיצור בוודאות שלטון טוב

ומזה אנחנו , אמצעי ההתקשרות מתנפצים... לא ניתן לבצען, ברורות מספיק
המודע מבלי -אנחנו נושאים את הדחף לעבוד על תת. סובלים היום כמובן

אנחנו סובלים משימוש בשפה לשם הסתרת מחשבה ... לפנות אל התבונה
,  בתעמולהודאיישנו שימוש ו. והשהיית כל התשובות הישירות והחיוניות

  . במטרה להסתיר ולהוליך שולל,בשפה משפטית

  ?ומתחילה התחבולה,  היכן מסתיימות הבורות והתמימות::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול

- הבורות, כרגע. מלאכותית-טבעית ובורות-קיימות בורות ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
  .וחמישה אחוזים מן הכלל-המלאכותית מהווה כשמונים

  ?קשר הזהאיזו פעולה ניתן לנקוט בה ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול

המוח הוא להעניק זכות לכל -הסיכוי היחיד להביס את שטיפת ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
עוד - לא ניתן להשיג בהירות כל. אדם להחזיק ברעיונותיו ולשופטם לחוד

- וחמשה אנשים בעשרים-כל עוד עשרים, האריזה הללו- קיימות כל מילות
 וחמש דרכים- משתמשים באותה מילה בעשרים, וחמישה מקומות שונים
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 ...אם עוד יוותר איזשהו אינטלקט, זהו לטעמי המאבק הראשון. שונות
הנקודה בה נדיבות , ישנה בעיית נדיבות הלב. עומדות בפנינו תעלומות רבות
אליוט טוען שהם מבזבזים את זמנם בניסיון . הלב פסקה להיות אופרטיבית

 .אחד לא יצטרך להיות טוב-שאף, כך-כדי- לדמיין מערכות מושלמות עד
כמו , משאלות רבות המופיעות במאמר הזה של אליוט לא ניתן להתחמק
... וסר'למשל השאלה אודות הצורך בשינוי סולם הערכים של דנטה או של צ

כל המילים הגדולות הללו ... איבדו הרבה מאוד, אנשים שאיבדו את כבודם
העובדה שאנשים אשר , קיימת גם תעלומת ההתפזרות .נופלות לקלישאות

אדם המתאים . מפוזרים מבחינה גיאוגרפית, ול מבינים אלה את אלהכביכ
לא הצלחתי לחלץ תשובות  ...הוא אדם מאושר, כמו פרוסט למשל, לסביבתו

יכול להיות שהסיבה לכך היא . ישירות על שאלות אותן החשבתי לחיוניות
אני , קרובות-לעיתים. הבהירות בה הצבתי את השאלות-האלימות או חוסר

אלא בכך שהאדם , בהירות בשפה- היא לא אי, בהירות כביכול- אי, חושב
מאבק נוסף  .האחר לא מסוגל להבין מדוע אתה אומר את מה שאתה אומר

, של תרבות ספציפית, הוא המאבק לשימור ערך בעל אופי מקומי וספציפי
המאבק הוא . המפולת הנוראה לעבר האחידות, בתוך המערבולת הנוראה

, נגדנו; האויב הוא הדחקת ההיסטוריה. ינדיבידואליתלמען שיח של נפש א
, לפני שישים שנה. מותרות ואלימות, המוח-שטיפת,  המבלבלתתעמולהה

אדם על קצה השממה הולך עם טקסט : השירה הייתה אמנותם של הדלפונים
אז . יכול היה לקבל זאת בחווה, אדם שרצה את המיטב עבורו. יווני בכיסו

  .מכן הטלוויזיההגיע הקולנוע ולאחר 

הפעולה הפוליטית הזכורה ביותר שלך הייתה השידורים  ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
היית מודע לכך , בעת השידורים הללו. שהעברת מאיטליה במהלך המלחמה

  ?שאתה עובר על החוק האמריקני

המיקרופון - חופש. הייתה לי הבטחה. זה ממש הפתיע אותי, לא ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
 לא יצטרך לומר דבר המנוגד למצפונו או הוא. "ניתן לי פעמיים בשבוע
  .חשבתי שהיה די בזה." לחובתו כאזרח אמריקני
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והאויב הוא , "מתן תמיכה לאויב"חוק הבגידה מדבר הרי על  ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
   ?הלא כן, המדינה איתה אנחנו נמצאים במלחמה

אולי הייתי משוגע . חשבתי שאני נלחם למען עניין חוקתי ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
וודהאוס עלה לשידור והבריטים ביקשו .  בוגדיניולם הרגשתי שאא ,לגמרי

לא הייתה שום הודעה . אחד לא ביקש ממני לא לשדר- אף. שלא יעשה זאת
  .הודעה כזו הגיעה רק לאחר הקריסה. בדבר העמדתם לדין של הקריינים

וראה את טיפשותם של , בתור מי שניסה במשך שנים למנוע מלחמה
אופן לא ניסיתי לשכנע את - בשום! הלוקחים בה חלקאמריקאים והאיטלקים 

. החוקתיתחשבתי שאני נלחם בשאלת הפנים של הממשלה . החיילים למרוד
, ראוי מצדי בגלל גזעו- שיכול להעיד על יחס לא, אדם ספציפי, ואם יש אדם

ספרי . כך בפרוטרוט- שיקום וידווח על, עורו- הדתיים או צבע-עקרונותיו
Guide to Kulchurקווייקר, נטינג ולואיס זוקופסקיאווקדש לבאזיל ב ה 

איני . איני יודע אם אתה חושב שהרוסים צריכים להיות בברלין או לא .ויהודי
המשפט בבוסטון -אולם בית... אם גרמתי נזק, יודע אם פעלתי כשורה או לא

היה שימור , מה שצדקתי לגביו .פסק שאין בגידה ללא כוונה מפורשת לכך
מנצלים , אם במקרה שבו ריבון או שלוחה שלו. ינדיבידואליותהזכויות הא

כל החירויות , אחד לא מוחה-את כוחם הלגיטימי מעבר לגבול המותר ואף
אולם לא היה , שיטתי להתנגדות לעריצות הייתה לא נכונה. של הפרט נעלמות

מגלה , או כופר, אם אינדיבידואל. לה כל קשר ישיר למלחמת העולם השנייה
הוא עצמו מבצע , או מבחין בשגיאה במערכת הקיימת, אמת מהותיתאיזו 

מצליח לבסס את הוא עד כי הוא נשחק לפני ש, כך הרבה טעויות שוליות-כל
  ...עמדתו

  ?שתיתלה? שיערת שתורשע, ידי האמריקנים-כאשר נעצרת על ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול

חקר בנוגע לדברים רציתי להסגיר את עצמי ושיערתי שא... ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
פרנואידי מצדי לחשוב היה זה ... כך עשיתי אך החקירה לא נערכה. שלמדתי
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התחילו במלחמה כדי למשוך את שנגד אלה , שאני יכול לעמוד נגד העושק
   ...צדק-אני מתעב צייתנות לאי, זאת-עם. ב לתוכה"ארה

, השנה שבה החלה המלחמה עבור אמריקה, 1942- אני מבין שב ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
   ?באילו נסיבות קיבלת את הסירוב. ב" איטליה ולחזור לארהניסית לעזוב את

התקופה המדוברת זכורה לי באופן . הנסיבות היו רכילותיות ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
אני יודע שיכולתי להגיע עד ליסבון ולהיכלא ... מעט מעורפל ואני חושב ש

  .שם עד סוף המלחמה

  ?ב"מדוע רצית לחזור לארה ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול

    . לחזור לפני הבחירותרציתי ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד

  ?1940-הבחירות לא נערכו ב ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול

הוריי היו זקנים . אני באמת לא זוכר מה קרה. 1940- ב, אכן ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
  ...מכדי לנסוע

  ?האם כתבת שירה במהלך שנות המלחמה באיטליה ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול

  .תרגמתי מעט מקונפוציוס. טיעונים, טיעונים, טיעונים ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד

הרי ? חזרת לכתיבת שירה, כיצד זה קרה שדווקא אחרי שנעצרת ::::ד הולד הולד הולד הולדונלדונלדונלדונל
  .אם אינני טועה, לא כתבת אף קאנטו אחד במהלך המלחמה

. המלחמה- קאנטוס יצאו ממש לפני סוףAdams- ה,הבה נראה ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
  .כתבתי על כלכלה באיטלקית. Oro e Lavoroהיה את . לא
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 Thronesאת . ה אוספי קאנטוספרסמת שלוש, מאז מאסרך ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
האם תוכל לספר מה אתה מתכנן . אתה מתקרב אל הסוף. מכבר- פרסמת לא

   ?לקאנטוס הנותרים

כאשר כל הסימנים השטחיים מראים שעליך , ֵעֶדן קשה לכתוב ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
קל הרבה יותר למצוא דיירים עבור התופת או אפילו . לכתוב אפוקליפסה

השכל -סה לקבץ את הרישומים של מעופיאני מנ. המצרף- עבור כור
  .פני קונפוציוס-אולי הייתי צריך לתת עדיפות ללואי אגסי על. העיקריים

  .כך לומר שאתה תקוע- אפשר אם ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול

אם ... השאלה היא האם אני מת כמו כולם. אני תקוע, בסדר ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
; הבהירות- אהיה מוכרח לבאר את אי: זה מה שאצטרך לעשות, אחדל לתפקד

אהיה מוכרח למצוא את המשוואה ... להבהיר את הרעיונות המוגדרים
שיר המכיל היסטוריה הוא שיר  ...המילולית לשם מאבק בברוטאליות הנוסקת

, האפוס של העבר הצליח. דופן-השכל המודרני מכיל אלמנטים יוצאי. אפי
ופר היחסים בין הס-הונחו מראש במערכת, כאשר כל התשובות או מרביתן

. כך פזיז-הניסיון בעידן הניסיוני הוא אם. או חלק הארי של הקהל, לבין הקהל
אחד - אבל אף" ".את אלוהים" "?וני'ג, מה אתה מצייר שם"מכיר את הסיפור 

כבר לא ניתן להשיג בטחון  !"הם יידעו כשאסיים" ."לא יודע איך הוא נראה
 ...וא נושא אפי ורציףהמאבק עבור זכויות הפרט ה. ישנם נושאים אפיים .כזה

למרות שעלול , הריבונות הוא נושא אפי-טבע. לאחר מכן המאבק נעצר
כמובן שצריך לדחוס ; על חלק מזה ניתן להצביע. להתערפל בהתאם לנסיבות

הדופן של תודעה -התכנים יוצאי, טבע הפרט. זה כדי שיתאים לצורה-את כל
- בק שדורש אימא; ההכרה-זהו מאבק למען האור מול תת. זמננו-בת

- מרבית הכתיבה העכשווית נמנעת מן האזורים הפחות. צל-בהירויות ופלגי
אני כותב כדי להתנגד להשקפה לפיה אירופה  .נוחים של הנושא

זהו ... אותי בגלל רעיון" צולבים"אם . והציוויליזציה כולה הולכות לעזאזל
הטובות שהתכונות , לבטח הרעיון לפיו התרבות האירופית מוכרחה לשרוד
תהיה האוניברסליות , ביותר שלה מוכרחות לשרוד יחד עם תרבויות אחרות
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עבדתי ? האימה והמותרותתעמולת יש לך פתרון נחמד ופשוט ל. אשר תהיה
  ...על חומרים מסוימים במטרה לייסד בסיסים וצירי התייחסות

כאשר שלושת החלקים , האם לפי החלקים הנפרדים של הקאנטוס ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
ניתן לומר שאתה מתמודד עם בעיות , רונים הופיעו תחת שמות שוניםהאח

 ?ספציפיות בכל חלק

דות ההכרחית  היה אמור לכוון להתנגRock Drillהחלק . לא ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
הוא לא התבסס באופן מדויק על .  הלמות פטיש–בביאור התזה המרכזית 

ס באופן מלא אני לא יכול להתבס". הקומדיה האלוהית"שלושת החלקים של 
ביצעתי חלוקה בין אנשים , זאת-עם. על הקוסמוס של דנטה בעידן הנסיינות

ואלה האוחזים בחלק , אנשים הנאבקים בדרכם מעלה, ידי רגש-הנשלטים על
של דנטה מיועדים לאנשים " עדן"הכבוד במושבי . כלשהו מן החזון האלוהי

 ניסיון ללו מהוויםה, במסגרת הקאנטוס. ן שלטון צודקשהיו אחראיים לכינו
הפחות - או לכל, לבסס הגדרה של סדר אפשרי, להתקדם אל מעבר לאנוכיות

אחוז התבונה הנמוך המופעל במסגרת . כאן על האדמה, מתקבל על הדעת
- הכבוד מעסיקים את האנשים האחראיים לדבר-כסי. מעכב אותי, האנושית

  .מה המשתרע מעבר להתנהלותם האישית

האם אתה מתכנן להגיה , תה קרוב לסיים את הקאנטוסכשא,  כעת::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
  ? מחדש את כל הקורפוס

אך אני לא בטוח לגבי , בביאור, קיים הצורך בליטוש. איני יודע ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
אולם אני , אין ספק בכך שהכתיבה מעורפלת מדי כפי שהיא. הגהה כללית

במהדורה כמובן שיש צורך . יהיה צלול יותר" עדן"מקווה שסדר העלייה ב
  .מתוקנת בשל טעויות שהזדחלו פנימה

 .Stהאם במהלך שהותך במוסד . הרשה לי לשנות שוב את הנושא ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
Elizabeth , הצלחת לתפוס את , האנשים שבאו לבקר אותךובאמצעות

  ?מהותה של אמריקה העכשווית
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אני . ות מספקתהבעיה עם מבקרים היא שאינך זוכה להתנגד ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
עשרה שנים של חיים עם יותר רעיונות מאשר - חמש–בל מבידוד מצטבר סו

   .אדם-בני

  ?אתה רוצה לחזור לשם? ב"האם יש לך תכניות לחזור לארה ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול

אך איני יודע אם זו רק נוסטלגיה . בלי שום ספק, אני מאוד רוצה ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
" פרסון'ג- דמסאמריקה של א"זהו ההבדל בין . מה מעבר לנוסטלגיה-או דבר

ישנם רגעים . לבין מה שמתרחש בפועל, האבסטרקטית" קסון'ג-אדמס"או 
עומדים קשיים , מול הכמיהה הכללית. בהם אני מאוד רוצה לחיות שם שוב

אפשר לחיות בה אם אינך יודע -אך אי,  היא עיר יפהמונד'ריצ. מוחשיים
  .םחודשיי- ב לפחות חודש"הייתי רוצה לבלות בארה. לנהוג ברכב

כך חשת עצמך יותר ויותר , מכבר שככל שהזדקנת-אמרת לא ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול
  ?איך בדיוק זה עובד. אמריקני

ניתן . האקזוטיקה הייתה הכרחית כניסיון לייסד בסיס. זה עובד ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
להיעקר שוב ולשוב למקום ממנו , להיעקר ולהישתל במקום אחר ולצמוח

ואני מניח , הקשרים לא שם. ייםנעקרת מלכתחילה והמקום הזה כבר לא ק
   ...שניתן לשוב לטבע האורגני שלך ולמצוא אותו רחום

  ?כך-חזרתך לאיטליה הייתה מאכזבת אם ::::דונלד הולדונלד הולדונלד הולדונלד הול

להלם שבהיעדרות . אירופה הייתה הלם עבורי. ללא צל של ספק ::::עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
ההבנה -אי, ההבנה-יש גם את אי. ממרכזו של משהו וודאי היה חלק בזה

, בתור אמריקאי, אנישישנם דברים רבים . פית של אמריקה האורגניתהאירו
מישהו אמר שאני האמריקני . לא יכול לומר לאירופאי בתקווה להיות מובן

  .האחרון שחי את הטרגדיה של אירופה

  )מושקוביץטינו : תרגם והעיר(                           
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        ))))1968196819681968 ( ( ( (אלן גינסברג משוחח עם עזרא פאונדאלן גינסברג משוחח עם עזרא פאונדאלן גינסברג משוחח עם עזרא פאונדאלן גינסברג משוחח עם עזרא פאונד
  
  

זוכה , בפנסיון ונציאני, בגיל שמונים ושתיים, חרישי ומלא חרטה, היום
הטעות החמורה ביותר שלי :" המאסטר בברכתו של בודהיסט יהודי ואומר

  ."קדומה וקרתנית אותה דעה, הייתה האנטישמיות
    

הולדתו השמונים -יומיים לפני יום, 1967 באוקטובר 28-ה, צהריים-אחר
כבר הפכה לידועה , נכון להיום, פאונד שתיקתו של .ושתיים של פאונד

 :מבחינות רבות, הוא עתה, אביה של השירה האנגלית המודרנית. ברבים
, 2-לאחר מלחמת העולם ה, משוגעים-כליאתו בבית". אדם שדעך כוכבו"

, עזרא פאונד הוא אדם אחר... השפיעה עליו במקצת, לשלוש עשרה שנים
-ע בדיכאון ומכריז שכתביו חסרילעיתים תכופות הוא שוק, הוא ממעט לדבר

  .ערך
  

, בגיל שבעים הבנתי": מכן אמר- רגע לאחר, חרישי ופכר את ידיוישב פאונד 
  ."הייתי אידיוט, שבמקום להיות מטורף

  :שורות כמו, ים המילוליים שבעבודתך'זארצפי האימ": גינסברג השיב
 tin flash in the sun-dazzleאו  soap-smooth stone postsיקו ליהענ, 

  ."קרקע לצעוד עליה, במובנה הפרקטי של התפישה
  
  "בלגן אחד גדול "–
  "?אתה או אני או הקאנטוס" –
  "...טיפשית ונבערת, לכל אורכה. העבודה שלי" –
  

  : המשיך גינסברג
האם הוא , 'טבעית-אוזן על'אמר לי בעבר שיש לך   קרלוס ויליאמס ויליאם"

  "?פעם אמר לך את זה-אי
  
 ."מעולם לא אמר ליהוא , לא"
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על אבחנתו של רופא , מכן- שבע שנים לאחר, אני מדווח לך עכשיו, ובכן"
פרנסיסקו -סן? מתי אתה מתכוון לשוב לאמריקה... העיניים הרגיש הזה

  ."אולי תאהב את המקום, חיים-מלאת
   .השיב פאונד" מאוחר מידי"
ככל שאני . אתה הראית לנו את הדרך. "הכריז גינסברג" לעולם לא מאוחר"

כך אני משתכנע יותר ויותר כי היא השירה הטובה , מרבה לקרוא את שירתך
אנו עדים . גם התפישה הכלכלית שלך הייתה נכונה. ביותר שנכתבה בתקופתה

                                  ."המלחמה הראית לנו מי גורף רווחים מן. וייטנאםבהיום לכך 

 

 העיסוק המתמיד בדברים – כוונות רעות כל הטוב שעשיתי נשחת בשל"
, מודע לבטח לעובדה שגינסברג יהודי, ואז". רלבאנטיים-טיפשיים ובלתי

קדומה  אותה דעה, הטעות החמורה ביותר שלי הייתה האנטישמיות": אמר
 ."וקרתנית

 

 אנטישמיות היא דבר... "השיב גינסברג" כמה טוב לשמוע אותך אומר זאת"
וההישג הגדול היה , אך זהו חלק מן הדגם, בודהיסטיםכמו לא לחבב . דפוק

השליך פרוספרו את , בסוף המחזה... דגם שעובד, ליצור מן המחשבה שלך
את ' הסערה 'ג שלמתוך האפילודקלם החל מגינסברג  – "מטה הקסמים שלו

  : הבאותהשורות
 

  ,כל קסמי הוסרו כעת"

  רק כוחי לי עוד עומד

  ...והוא דל מאוד

  ואין, י עודאין רוחות ל

  .לי יותר קסמים לקסום

  .אוש דרכי יחסוםיהי

  :אלא אם תחינה אפיל

  ,רק תפילה אותי תציל

  הבוקעת למרומים

  אל מידת הרחמים
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  ותכוף אותה לתת

  .מחילה לי על כל חטא

  ,אם רצונכם בלב טהור

  "בחסדכם ִקראו לי דרור

  )אברהם עוז: נוסח עברי(          

  

שורותיו האחרונות של , ככל הנראה, אלו שהיו מאוחר יותר ציין גינסברג
 .שייקספיר

  
. עליך להמשיך לעבוד" :גינסברג נשען לעברו של המאסטר והחל מפציר

. עוד יש לך הרבה דברים לומר. להשלים את הסצנות האחרונות של הדראמה
  "?הלא כן, אין לך מה להפסיד, עכשיו, אחרי הכל

  
המטרה שלשמה ...  נו טוב,פרוספרו, אה": פאונד שתק וגינסברג המשיך

אלא אם כן ...  חרף התפכחותך–היא להעניק לך את ברכתי , הגעתי לכאן
אך . אז יהיה עליך להיות בודהיסט כדי לעשות זאת, אתה מבקש להיות משיח

, של דגמים לשונייםידי שורה - שתפישותיו חושלו על,אני בודהיסט יהודי
 לא משנה ,ִמדרך-טוס כאבני הקאנאורכם שלהפזורים ל, מעשיים ומדויקים
האם תסכים . יתפישותיהשפעתן בפועל הבהירה לי את , מה היו כוונותיך
  "?לקבל את ברכתי

  
  :  ואמר, ארוךפער את פיו לרגע, המאסטר היסס

  ."אני מסכים"
  

 וקביעתו של , התפישה הממוקדתמחשבותיך על:"גינסברג נשען לעברו ואמר
משוררים צעירים לי ול, היו לעזר רב"No ideas but in things"  ויליאמס

 כנקודת הוא משמש לי, ממשי בעבורי-לנוסח של שירך יש ערך. רבים
  "?גיוןיאני מדבר בההאם . יתפישותיעבור התייחסות 

    . השיב פאונד" כן"
  : כעבור רגע החל ממלמל
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  "...יבריש'הרבה ג... אך בשירתי אין כל היגיון"
  

  .ארבעכבר עוד מעט , פאונד עייף
  

 הניח את ידו השמאלית על , השחור והמפואר,זקנו הרבנימעוטר ב, גינסברג
לי אמרתי לך את מה שהיה : ואמר, הביט בו רגעים מספר, עורפו של המאסטר

, ועכשיו, אך הגעתי גם בכדי לזכות בברכתך. לשמו הגעתי לכאןשו, לומר
  ?אדוני, האם אוכל לזכות בה

  ...עד כמה שהיא שווה משהו", הוא הנהן" כן"
  ..." לעשות טוב מזהה עלי הי

  
  )יהודה ויזן: תרגם(                                         
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        ויסויסויסויס''''ימס גימס גימס גימס ג''''לגלגלגלג
  
  

26.12.191326.12.191326.12.191326.12.1913        
  

נו התרשמנו שלך ושני' אני שומע צבא'ייטס בדיוק מצא את : ויס היקר'מר ג
  .ממנו מאוד

  .זהו מכתב עסקי ממני ודברי שבח ממנו
. יסטים'אני מבקש רשות לעשות שימוש בשיר באנתולוגיה שלי של אימג

ואת החלק שלך , אם זה מספיק טוב, אוכל לתת לך גיני אחד על החשבון
 זו אינה עוד אנתולוגיה –אם היא תכניס משהו (ברווחים שהאנתולוגיה תכניס 

אם הספר ירוויח ,  המשתתפים יקבלו את חלקם היחסי מן הרווחים,נצלנית
  )משהו

  
  

  שלך בכנות
  עזרא פאונד    

  
    

                
  

        לאימי לואללאימי לואללאימי לואללאימי לואל
  
  

30.8.191730.8.191730.8.191730.8.1917        
  

  ?האם את מתכוונת לקפוץ על עגלת הפופולאריות: אימי יקירתי
ניסית לרמוס אותי כדי שאקבל כשווים לי מבחינה אמנותית כל מיני אנשים 

אין דמוקרטיה . יעות מבחינתי לקבלם בכל צורה שהיאשתהיה זו צב
  .באמנויות

  ?שבאיבות" נוראה"ומה אלו השטויות שכתבת לגברת אנדרסון בדבר ה
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        ס אליוטס אליוטס אליוטס אליוט....לתלתלתלת
  
  

24.12.192124.12.192124.12.192124.12.1921        
  

Caro mio :אני חושב שהאינסטינקט שלך הוביל אותך . הרבה יותר טוב
תעיף , ב אותןאני חושב שעדיף שתעזו. לשים את השאריות הנותרות בסוף

  .אותן לגמרי או רק בינתיים
אפריל אכזר "שים אותן בהתחלה לפני ה, אם אתה מוכרח לשמור אותן

  ."שאנטי, שאנטי, שאנטי"השיר מסתיים ב". בחודשים
. יש לבחון אם יורגש בחסרונו של משהו במידה ששלושת האחרונים יושמטו

  .איני סבור שיורגש
...  

  .ק משקל כדי לשמש כמוטואני בספק אם לקונרד יש מספי
,  עמודים19זה . בלי הפסקה" שאנטי"עד ...." אפריל"הדבר זורם עכשיו מ

אל תנסה לשבור את כל . בוא נאמר שזה השיר הארוך ביותר בשפה האנגלית
  .השיאים בכך שתאריך אותו בעוד שלושה עמודים

...  
Complimenti ,ם אחד אני יו...  חרבו אותי ְקָנאֹותה ֶׁשַבע, יה בן זונה

על האמנות "ואומר אשכב כמו גוש חרא פחדן , אקלל את פלובר, אתחרפן
  ." לעטר את התבור

  
– – – – –  

  .אחרי הכל זהו עידן ספררררררותי נהדרררררר
  .תודה על האגממנון

  
  ) יהודה ויזן: תרגם       (                                    
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          מן השידורים ברדיו הפשיסטי  מן השידורים ברדיו הפשיסטי  מן השידורים ברדיו הפשיסטי  מן השידורים ברדיו הפשיסטי
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6.11.19416.11.19416.11.19416.11.1941        
  

לא למלחמה באפריקה , ארצות הברית של אמריקה זקוקה לרפורמה פנימית
לא , לא למלחמה בעבור בעלי המכרות כנגד האיכרים של רודזיה. אסיהבאו 

 רשמרפורמה פנימית אפ. למלחמה בעבור האופיום של שאנגחאי וסינגפור
מהסוג , וחופש תנועה בים. שיצמח שיתוף פעולה עם ארבע היבשות האחרות

   ...ושוויץ, ספרד ושוודיה, ילה ולארגנטינה לסחור עם צרפת'שיותיר לצ
  
  
  

7.12.19417.12.19417.12.19417.12.1941        
  

ונדמה לי שאני עדיין . עזִרי פאונד מדבר. פאונד מדבר, אירופה מצלצלת
גם אתם , קה אבלמדבר קצת יותר לאנגליה מאשר לארצות הברית של אמרי

ושל , אומרים שהראש של האנגלי עשוי מעץ. מוטב שתאזינו, חברים
 אי אפשראך , קל יותר להכניס משהו לראש האמריקאי. האמריקאי מאבטיח

אני לא יודע איזו תועלת , כמובן. לגרום לזה להישאר שם יותר מעשר דקות
י בשני צדי חברי, אבל משהו. איזו תועלת כאן ועכשיו, כלומר, אני מביא
במוקדם או , מלחמה או לא מלחמה, תהיו מוכרחים ללמוד,  הארורסהאוקיינו
  .במאוחר

  
  
  

15.3.194215.3.194215.3.194215.3.1942        
  

המלווה הנודד , Leihkapital-ה אויבכם הוא. Leihkapital- ההאויב הוא 
מוטב לכם . אויבכם הוא כסף בהלוואה, אויבכם אינה גרמניה. הבינלאומי

מאשר להידבק בעיוורון הזה ,  כליותבדלקת, דיזנטריה, ללקות בטיפוס
היהודי הגדול . כיצד אתם נחרבים, שמונע מכם להבין כיצד מחלישים אתכם

לא בכולה ,  ובאשר לאימפריה שלכם...הזה  Leihkapital-קשור בעבותות ב
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למשך זמן מה החזקתם , אך איך שלא השגתם אותה. זכיתם בלחימה מהוגנת
או ממשל , העובדה שהבאתם לשם ממשלעל בסיס , בה פחות או יותר בצדק

נתתם ליהודי להיכנס והיהודי השחית את ... מזה שהיה לילידים , טוב יותר
אינכם ... ואתם עצמכם הפכתם יהודים יותר מהיהודי , האימפריה שלכם

כוננתם ריבית ; מלבד הריבית על המתכת... מייצגים דבר זולת ריבית 
בהשחיתכם את . לא תיוושע נפשכם, ןועל כ, 40%-  ו30% כנגד 60%, בנקאית

והיהודי הגדול השחית כל ...  איבדתם את עצמכם לעצמכם, העולם כולו
  .אבן רחיים על הצוואר. אומה שהזדחל אל קירבה

  
  
  

17.7.194217.7.194217.7.194217.7.1942        
 

. הם נטשו אותו, הו כן. והם נטשו אותו, נפוליאון ביקש להיות נחמד לעברים
האם ... אלו התחילו להיות קולניים ו, איטליה הייתה הומאנית כלפי היהודים

זה מה שאתם רוצים , כלומר? אתם מעריכים את מה שעשה היהודי לאנגליה
החלפתו של טקיטוס בתלמוד ? זה העתיד שאתם חפצים בו... ?שיעשו לכם

איני מאמין ... ? בקרב החוגים המעודנים ביותר של האוניברסיטאות שלנו
עד כמה .  מאמין בלימוד ההיסטוריהאך אני כן, בדעה קדומה על בסיס גזע

זנון . האפריקאים הכהים לא הזיקו לאנושות למעלה מאלפיים שנה, שידוע
  ...לאוגוסטינוס היה סגנון אפריקאי, הקדוש מוורונה היה אפריקאי

  
  

20.4.194320.4.194320.4.194320.4.1943        

הוא ניתקל ,  המיוחסים לזקני ציוןםאם וכאשר מישהו מזכיר את הפרוטוקולי
וזו , אין ספק שהם מזויפים. אבל הם מזויפים,  הו:לעיתים תכופות בתגובה

היהודים עבדו עם . ההוכחה היחידה שיש לנו באשר לאותנטיות שלהם
פחות או יותר מאז שהיו להם , כלומר,  שנה2400מסמכים מזויפים במשך 
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גם אם היית מנסה לשבור את שיא העולם בזייפנות לא ... מסמכים כלשהם 
פסקה , 8 פרוטוקול מספר –כך בשני משפטים היה עולה בידך להצליח כל 

זו הסיבה שבגינה נוצרו . נקיף את ממשלתנו בעולם שלם של כלכלנים: "'ב
, תעשיינים, שוב יקיפנו מערך שלם של בנקאים. 'וכו, מדעי הכלכלה

  ..."מיליונרים , והחשוב מכל, קפיטליסטים

  ) זןיהודה וי: תרגם       (                                    
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        ליקוטי אמרים ומאמריםליקוטי אמרים ומאמריםליקוטי אמרים ומאמריםליקוטי אמרים ומאמרים
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        הלל בבליהלל בבליהלל בבליהלל בבלי
        

        """"שירת אמריקה הצעירהשירת אמריקה הצעירהשירת אמריקה הצעירהשירת אמריקה הצעירה"""": : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
  1923 ,ט"י כרך ',התקופה'

  
וחד קובעת מקום מי, עובדי היופי והאמנות, בין משוררים אלה שהזכרתי

בהשפעת התנועה , מספר-שפרשה לפני שנות, לעצמה חבורה אחת קטנה
קיומה -ובמשך שנות, ה חדשהיציר-ובנתה לה במת, הסימבוליסטית בצרפת

- המעטות כבר הספיקה להעלות שאון רב בפולמוס של סופרים בנוגע לתורת
להכניס משהו לתוך אוצר  –הקיום -  וזהו הנותן לה את זכות–השירה וגם 

  . גופההשירה
אותה היצירה המפכה , היצירה גרידא-בנחלת, כנראה, חבורה זו לא הסתפקה

מבלי , כוחות-אף כי משפע, ך צניעות בדרך שהתוה לה יוצרה מתובנחת
ם אלה באו לא רק לשיר משוררי. היותה זקוקה לשמות־ְלָוי ולפרושי־דברים

-יז מלחמתאם גם להורות ולברר אי זה הדרך תשכון שירה ולהכר- כי, וליצור
, דבר ונהיהוכה קרה ה. הפיוט-ם על הרבה מן הישן והמקובל בעולםדברי

 כי –העולם פרשה החבורה ההיא לאנגליה - שבשנה הראשונה למלחמת
 ובחברת משוררים בריטים אחדים הוציאה –אמריקה טרם הוכשרה לכך 

ובשם זה גם נודעו , "ג׳יסטיתשירה אימ"אנתולוגיה של שירה בשם המצלצל 
 –וכעבור שנה חזרו והוציאו אנתולוגיה שניה .  משוררים אימג׳יסטים– לבקה

המבארת ברוחבה את ,  ואליה צרפו גם פרוגרמה מפורטה–והפעם באמריקה 
  .פי סעיפים ידועים וחוקים מוצקים-עקרי שיטתם ויסודות תורתם על

יצירה -שהכריחו את המשוררים האלה לקבוע מדור, מה הם עקרי־הדעות
על שאלות ? שבאו להשמיע, מה טיבה של התורה האימג׳יסטיתו, לעצמם

  :והרי היא לפנינו על כל סעיפיה; אלה תבוא הפרוגרמה שלהם ותענה
  
, אך להביע תמיד את המלה המֻדיקה, הדבור הפשוטה- להשתמש בלשון....אאאא

  .לא את הקרובה לדיוק ואף לא את הדקורטיבית בלבד
ולא לחקות , בי־נפש חדשיםו מצאשר יבטא, ריתמוס חדשים- ליצור דרכי....בבבב

אין אנו . נפש ישנים-שאינם אלא הדים למצבי, הריתמוס הישנים- את דרכי
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- הוא הדרך היחידה לכתיבת דברי" החרוז החופשי"כי , טוענים ואומרים
שאישיותו , אנו לוחמים בעדו כבעד פרינציפיון של חופש מתוך אמונה. שירה

מאשר " החרוז החופשי"ידי -עלשל המשורר תתגלה לפעמים ביתר בהירות 
 אידיאה –כוונתו , כל ריתמוס חדש בשירה. ידי הצורות המקובלות-על

  .חדשה
 לבוא אין בזה משום אמנות טהורה. לתת חופש גמור בבחירת הנושא. . . . גגגג

כמו שאין גם משום ,  אוירונים ואבטומוביליםדבר-ולכתוב באופן גרוע על
 מאמינים אנו בכל תוקף בערכם .אמנות לקויה לכתוב באופן יפה על העבר

כי אין לך דבר פחות , ואולם רוצים אנו להעיר, ההווה שלנו-האמנותי של חיי
  .1911ימים מאווירון בשנת -מעורר את הלב או יותר עתיק

, אין אנו חבורת ציירים. יסטים' מכאן השם אימג–'  אימג– להציג תמונה ....דדדד
טים בדיוק ואינה מטפלת כי השירה מתארת את הפר, אבל מאמינים אנחנו

. קול ביותר- אם גם יהיו נעלים ונעימי, ברורים- הכללה סתומים ואי- בדברי
הפוטר את עצמו מכל הקושי , מטעם זה אנו מתנגדים למשורר הקוסמוס

  .שבאמנותו
  .לא ערפילית וסתומה, ליצור שירה מוצקה וברורה. . . . הההה
  .מהותה של השירההריכוז הריהו עקר כי ,  מאמינים אנו כולנו–ולבסוף . . . . וווו
  

ביטויו של המושג - השפה ודיוק-ברי הפרוגרמה האלה יוצא כי פשטותמתוך ד
 – ובעיקר, או ההרגשה אשר בלב המשורר בצורה הנאותה ביותר לאישיותו

-הם ראשי יסודותיה של תורת – הבלטת התמונה הבהירה והמֻרכזה
 נוגע יותר –  מוסיפים בעלי הפרוגרמה ואומרים–יזם 'האימג", יסטים'האימג

  ."אל אופן התיאור מאשר אל הדבר המתואר
- שירה אלא אינם חדשים כל-כי יסודות, נקלה- ניווכח על, לכשנעין יפה בדבר

ואמנם כה . וכבר היו בתמציתם נחלת משוררים רבים מדורות שעברו, עיקר
עיקרים : "האנתולוגיה הנזכר- יסטים עצמם בהקדמה לספר'יאמרו גם האימג

  ".אלא שאין נשמעים להם עוד כיום, שיםאלה אינם חד
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        אברהם רגלסוןאברהם רגלסוןאברהם רגלסוןאברהם רגלסון
        

        """"ארץ המכבדת בוגדיה והמענה תמימיהארץ המכבדת בוגדיה והמענה תמימיהארץ המכבדת בוגדיה והמענה תמימיהארץ המכבדת בוגדיה והמענה תמימיה"""": : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
   23.11.1952', המשמר על'

        
אטלאנטי של -רוח בקירבת החוף המזרחי- אישפוז מהודר לחולי-בבית

בעל זקן מחודד ולבו בטוח בו שלא זמן רב , יושב ישיש קטן, הברית- ארצות
- עתים הוא מטייל בקמפון הירוק אשר לבית. הרה ישוחררכי במ, יישב שם
שן על עם - מלאים חירוקי, והוא חורז חרוזים מבולבלים ונפתלים, האישפוז

  .ישראל
ועשה תעמולה , המשוגעים נשלח על שום שבגד בארצו בעת מלחמה- לבית

  .בראדיו למען מוסוליני והיטלר
 מטעם הקונגרס לשירה-קיבל פרס, בעד ספר מאותם החרוזים העכורים

  .האמריקני
 וכל –שסייע לאויב בזמן שאמריקה , כך נהגה אמריקה בבוגד מּועד ומּוכח

  .אנושי-ולמוות עם אשמדאי אנטי- נאבקו מאבק לחיים–האנושות 
 – עזרא פאונד –הייתי מציע שאותו ישיש , אילו שאלו את פי ואת טעמי

גמרי היה ניתן לו על ופרס אחר ל. המשוגעים על שום חרוזיו- יישלח אל בית
 !שום בגידתו
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        אורי צבי גרינברגאורי צבי גרינברגאורי צבי גרינברגאורי צבי גרינברג
        

        """"דיוקנה של שלהבתדיוקנה של שלהבתדיוקנה של שלהבתדיוקנה של שלהבת""""    ::::מתוךמתוךמתוךמתוך
  4.9.1964, 'דבר' ראיון ב

  
ואני דיברתי אתם . על חזון, הם חשבו שאני אדבר אתם על מלכות ירושלים

אם , אם בלונדיניות, איזה מין גלידה ואיזה מין טבק, על מה הם אוהבים
.  לפני שנולדתם"גיליתי אותו"אני :  אמרתי להם– פאונדעל עזרא , שחומות

אם אני אקרא למלצר ואתחיל להסביר לו על הצמח שגדל , אמרתי להם
כוס תה , מה': יאמר הוא בסוף, בשדות סין ושמייבשים אותו ומביאים מרחוק

דברים , ככה עם השירה שלהם. 'כל כך הרבה מלים בשביל דבר קטן? רצית
 .ים'קומות על קומות של אימג, כים הגברת קולקטנים שאינם מצרי
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        מקסים גילןמקסים גילןמקסים גילןמקסים גילן
 
        """"מכתב לאגודת הסופריםמכתב לאגודת הסופריםמכתב לאגודת הסופריםמכתב לאגודת הסופרים""""

   1964', קילטרטן'

  
לכבוד ועד אגודת הסופרים בישראל אדונים נכבדים הריני פונה אליכם אישית 
בבקשה גלויה להמשיך במסורת היפה בה התחלתם כאשר יצאתם בפומבי 

  הרוסי יבטושנקו והזמנתם אותו לבקר בארץבשבח דברי המשורר 

  
 ביותר אדרבא בואו טרי שהקשר שבינו לבין הסיפרות מועהיה זה מחווה ציבו

והביעו עתה בצורה דומה דברים שיהוו פרעון חוב מוסרי אשר השירה 
  דהישראלית החדישה חבה למשורר הגדול עזרא פאונ

  
שירה האנגלוסכסית  ויתר מעצבי הטעזרא פאונד אביהם הרוחני של אליו

החדשה הינו ללא ספק סבם הרוחני של מירב משוררנו הצעירים והלא כל כך 
משוררים או לא כל כך צעירים השפעתו העקיפה על הסיפרות העברית מן 

  יים ביותר כבירהוהזרמים האסתטיציסטיים שבה ועד לניס

  
ל אנטישמי ופאשיסט מושבע משום כך מצאו "אכן משורר גדול זה היה ר

המגיע רבים שיש לפסול אותו גם במישור הסיפרותי ומנעו ממנו את המקום 
קרתו האסתטית והתנכלו למשורר ולמעצב ולו מבחינה ציבורית פגעו בי

  הדפוסים האמנותיים כדי לנקום באדם בשוטה ובקנאי

  
הריני פונה איפוא לאגודת הסופרים העבריים דווקא לצאת בקריאה המופנית 

יעניקו לעזרא פאונד את הפרס השנתי שלהם מחווה מעין לשופטי פרס נובל ש
זה מצד הציבור הסיפרותי המאורגן בישראל יהווה דוגמה ומופת של העדפת 

  ערכים אמנותיים ונכונים על חישובים פוליטיים ואישיים
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יש זכות קיום לאגודת הסופרים הישראלית מעבר למוסד אם מכל מקום 
להעניק הענקות לשכן שיכונים ולשבח מיקצועי שמטרתו להקציב הקצבות ו

  שבחים כאן ההזדמנות להצדיק קיום זה

  
  בכל הכבוד הראוי לכם מאחד שכותב גם הוא

  
 מקסים גילן
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        עזרא זוסמןעזרא זוסמןעזרא זוסמןעזרא זוסמן
        

        " " " " בשעת נעילהבשעת נעילהבשעת נעילהבשעת נעילה: ": ": ": "מתוךמתוךמתוךמתוך
        29.10.1965', דבר'

        
 הגיונית, מנוסחת היטב, האם לשון נקיה: בלי משים מתעוררת השאלה הישנה

האם לשון זו נוצרה , מעידה גם על טוהר המטרה שהיא באה לשרת, בבנינה
רוחנית -אנטי, כי כל מטרה פוליטית אלימה ביותר? בצלם המטרה והתכלית

 עובדה זו עצמה כבר מעידה –נעזרת בלשון הפילוסופים והמשוררים , ביותר
המשורר האמריקאי עזרא . הדעת-עדות חותכת ומרפה לבבות של אניני

שהעמיד את קולו ואת קולמוסו לשירות הפאשיזם במלחמתו עם ארצו , ונדפא
, הכלא כדרך בוגדים פשוטים-במקום בית, נפש-וריצה את עוונו בבית חולי
בהקדמה לתרגומי כתביו הוא . המלך בבירור זה- הוא ודאי ראוי לשמש עד

משק "חוזר ומדגיש את ערך הסופרים הטובים במה שהוא מכנה בשם 
, ואפילו פקודה צבאית זקוקים לניסוח מדוייק, כל חוק": של הלשוןהאנרגיה 

למחוקקים , והסופרים מופיעים כמורי לשון למושלים, ללשון בהירה, תכליתי
כמו , זה ערכם של סופרים קלאסיים בעלי עבר היסטורי ארוך. ולאנשי צבא
בלי , אקדח טוב יורה בכל יד: אך הוא יודע את האמת הגסה. פאונד עצמו

 אקדח או פגיון או –הבדל מי האוחז בו ומה מצבו המוסרי או האינטלקטואלי 
מאקדחו של פאונד ירו רוצחים מקצועיים . כל סוג של נשק הרסני מודרני

עומד , ליטושו הקלאסי, כוחו הלשוני של פאונד, אגב. חשוכי המצפון האנושי
רונו או תקופה שלימה מחייו נמחקה לגמרי מזכ. ביחס הפוך לכוח זכרונו

, אינו אחראי במישרין לכך, כמובן, ניטשה. שנסתלפה עד לבלי הכיר
אך , שרעיונותיו הפילוסופיים הפיוסיים נהפכו בידי המרצחים לנשק יעיל

סייעו בידי הפושעים ועל כך , לעגו לדמוקראטיה והערצת הכוח ללא סייג
  .עמד בשעתו תומאס מאן
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        נתן זךנתן זךנתן זךנתן זך
        

        """"המודרניתהמודרניתהמודרניתהמודרנית    ובשירהובשירהובשירהובשירה    סוןסוןסוןסוןברגברגברגברג    אצלאצלאצלאצל    וריתמוסוריתמוסוריתמוסוריתמוס    זמןזמןזמןזמן: ": ": ": "מתוךמתוךמתוךמתוך
  1966', ף"אל' הוצאת

        
מילולי " עולם מראות"משותף ] אלתרמן ושלונסקי[לשני המשוררים 

 –אמריקאי - האנגלי–יסטי 'האימאז, המתרחק מן הריאליסטי, במובהק
והוא מצטיין בנטיה , )שהביקורת העברית שיבשה את כוונותיו לבלי הכר

הגם שאופיו שונה , שחר וקרקסיתפיגוראטיביות חסרת , חזקה לעיטוריות
מותר להניח כי שניהם היו דוחים בשתי . כאמור אצל כל אחד מהם ותלמידיו

האובייקט הטבעי הוא תמיד הסמל "לפיו , ידיים את מאמרו של עזרא פאונד
גם בשעה ששירם !) גם פאונד עצמו לא קיים זאת תמיד בשיריו". (המתאים

- תל( מתוך נוף טבעי מוגדר כלשהו )מתראה כיוצא, מכל מקום, או(יוצא 
 במהלך הטרנספורמציה –הריהו משנה , )תחנת רכבת, שוק, אביב

 את דמותו של אותו נוף עד -) של אלתרמן" עגילי העץ"ראה (הפיגורטיבית 
, התרשמות אחת, לזהות עצם אחד, לעיתים, בסופו של דבר קשה: לבלי הכר

העמק של שלונסקי מצוי בשירי . (מוצא למשורר- אשר שימשו כאן נקודת
שפותחה " לטכניקה"בסופו של דבר נאמנים שניהם ). מניע תוכני מעין זה

אל השירה , לאחר מכן, ידי כמה מן הסימבוליסטים הצרפתיים והעותקה-על
אופייני לאלתרמן ציור התפאורה , בכלל. הסוריאליסטית והפוטוריסטית

במסגרת ) 'וכו, השקיע, ערפל, ברק, ערב(המשבץ גם את היסוד הטבעי 
  .המעלימה את טבעיותו, מזנסצינה מלאכותית ומסוגננת מאוד

  
[...]  

  
, קובע אודן בקובץ מסותיו הנבחרות, "המשורר הכותב חרוזה חופשית"
, עליו לעשות את כל מלאכת הבישול: כמוהו כרובינזון קרוזו באיו השומם"

-מולידה אי, ןדופ-בכמה מקרים יוצאי. הכביסה וההטלאה שלו בכוחות עצמו
, אולם לעיתים קרובות הרבה יותר. מה מקורי ומרשים-תלות אמיצה זו דבר
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 סדינים מזוהמים על גבי מיטה של הוצעה ובקבוקים ריקים –סופה הסתאבות 
  ."על פני רצפה של כובדה

 סבור שאדם צריך לכתוב חרוזה אני: "ועזרא פאונד אוחז אתה שור בקרניו
יוצר ' דבר'רק כאשר ה, כלומר, לעשות זאת' מוכרח'ת רק כשהוא ישחופ

 מקצב – – –, ממשי יותרממשי יותרממשי יותרממשי יותראו ,  מזה של המשקלים הקבועיםיפה יותריפה יותריפה יותריפה יותרמקצב 
המביאו לידי כך שלא יוכל עוד להסתפק ביאמבים קבועים או באנאפסטים 

  ."קבועים
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        דן עומרדן עומרדן עומרדן עומר
        

        ''''קברות למשורריםקברות למשורריםקברות למשורריםקברות למשוררים- - - - ביתביתביתבית'''': : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
   1967' ולגותאג', 'דוקומנטריות פואמות'

        
  קרקע ענקית למאיסטרו עזרא-כאן שמורה כברת, כאן ריק

  יוקם לך, עזרא,  כאן–מטר על כל קואנטוס , פאונד
  -ימיליונבו תרשום ותחייה , רוח-בית חולים קטן לחולי

  , לשמחתם של כל שונאיך–תך ו אחרי מ–שירים 
  .שטרם למדו להפריד בין שירה לאייפה
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        שה דורשה דורשה דורשה דורממממ
        
        """"גם למשורר גדול אין מוחלים סיאובגם למשורר גדול אין מוחלים סיאובגם למשורר גדול אין מוחלים סיאובגם למשורר גדול אין מוחלים סיאוב""""

   28.3.1969', מעריב'

        
ערב " רוזלם פוסט'ג"העניק ראיון ל, רוברט לואל, המשורר האמריקני הגדול

בין השאר סיפר . צאתו מישראל בחזרה לארצו לאחר ביקור של שבועיים
-למראיינת כי הוא נמנה עם חבר השופטים שהעניקו לעזרא פאונד את פרס

פאונד . ב" אחד הפרסים הספרותיים החשובים ביותר בארה–לינגן לשירה בו
 הדבר היה שנים –רוח -החולים לחולי- קיבלו בשעה שהיה חבוש בבית

 ומתן הפרס לפאשיסט –העולם השנייה - אחדות לאחר סיום מלחמת
-עורר סערת, התלייה רק משום שהוכרז פאראנואיד-שניצל מחבל, המושבע

 זמן עדיין היו בריות רבות רגישות בנושא זה של בגידה אותו. רוחות גדולה
, הליבראל, לואל. פעולה עם הרוצחים השחורים והחומים-במולדת ושיתוף

 1942משנת ,  הוא שידר–אינו מתעלם ממה שעשה פאונד בימי המלחמה 
- בראדיו רומא שידורים מלאי ארס אנטישמי וקרא לחיילי בעלות, ואילך

הנשך -מה שבה הם שופכים דמם למען נושכיהברית למשוך ידם ממלח
, הוא נקט עמדה נוראה בשידורי הראדיו בתעמולה האנטישמית "–היהודים 

הוא כמעט שלא הניח לכל אלה להיכנס " אולם –" הפאשיסטית שלו
ולואל ". היו שונים מאד מן השידורים, וכאשר נכנסו פנימה, שלו' קאנטוס'ל

באמריקה רוב . ך מעט טינה כלפי פאונדבישראל מצאתי א"כי ,  ואומרףמוסי
כי רוב , ואז נסתבר. היהודים היה כמעט פאראנואידי בקשר עם פאונד

 חיבבוהו ובאו לבקר אצלו – ביחוד סופרים ואנשים צעירים –היהודים 
והוא . נפש אליו- כי היהודים יש בהם קירבת, כמעט שחש אתה. בוונציה
, אליוט. ס. גארד הרבה יותר מתנוהאו- פופולארי בין היהודים ואנשיעכשיו 

  ."'ביטניק'משום שהוא נראה יותר 
 –" יהודים"אונראגארד ו- איני יודע מה רגשות הוגים כלפי פאונד אותם חסידי

 –שיזהו את המקדמים בתחומי האומניות עם היהודים , ממש טבעי, מובן
תר כי עזרא פאונד הוא אחת הדמויות הגדולות ביו, אין בלבי ספק. ב"בארה

: סאכסית החדשה ובלעדיו לא ייתכן לתאר את התפתחותה-בספרות האנגלו
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כי , אמר, הוא היה מורו ורבו של אליוט וכאשר קיבל המינגווי את פרס נובל
ואילו וויליאם , "שלימדני הכל, את הפרס צריך היה לקבל עזרא פאונד"

וא כי ה, פאונד הוא שראוי היה לפרס נובל", אמר, במעמד דומה, פוקנר
אולם ההכרה בחשיבותו העצומה של פאונד מבחינתה של ". המורה שלי

 אינה גורעת מאומה – שלא כאן המקום לנתחה ולפרטה –הספרות המודרנית 
כי עוד מראשית שנות העשרים החלה הנימה האנטישמית הגסה , מן העובדה

ן  והוא פיתח גם מי–בשיריו היה מטיף נגד הנשך . לבלוט יותר ויותר בכתביו
התולה את קולר כל הצרות בצוואר הריבית , חברתית מבולבלת-תורה כלכלית

 עד שנעשה מעריצם הנלהב של מוסוליני והיטלר וסופו –" היהודית"
 הועמד לדין בעוון בגידה 1945-ב. שנתגלגל אל השידורים בראדיו רומא

- שתים. הצילה אותו ממוות, נפש- הקביעה שהוא חולה, כאמור. במולדתו
 במידה רבה תחת –כאשר שוחרר . רוח- המחסה לחולי- נים ישב בביתעשרה ש

 יצא לאיטליה ושם הוא יושב עד עצם היו –רוח ידועים - לחץ סופרים ואנשי
  .הזה

אבל עכשיו פאונד עצמו מותח "...כי , במקום אחד בראיון, לואל אומר
, "יש שם חרטה. ביקורת קשה יותר על רעיונותיו משהייתי אני עצמי מותח

ראשון בפוליטיקה -הוא מנסה להטעים עד מה פאונד הוא חסר נסיון מכליו
עטו של -אני זוכר מאמר פרי. ועד מה מיעט לבטא את השקפותיו בשעירתו

שפורסם בשעתו בקשר עם , רוברט הילייר, יהודי- משורר אמריקני לא
כי אסור , ובו קיעקע את כל מגדלי הקלפים הללו והוכיח" פולמוס פאונד"

 חורג –מה שעשה אדם זה . ואסור להשכיח את אשר עולל פאונדלשכוח 
, אחריות למעשים- חוסר, נפש-שום מחלת-מעבר לכל מה שניתן לסלוח לו על

ובוודאי אסור לסלוח למי שנתן את ידו לשטן כתוצאה הגיונית וישירה של 
". אמצעי בפוליטיקה-נעדר נסיון בלתי"מפני שהיה , הגיונותיו שנים על שנים

עשרים , ועכשיו; העולם- לאחר מלחמת,  היו הדברים מחודדים יותר אזאולי
אפשר היה -נוהגים בעולמנו חזיונות שאותה שעה אי, כן-וארבע שנים אחרי

מיהודי " סופרים ואנשים צעירים"עכשיו ייתכן בהחלט ש. להעלותם על הדעת
את  לכלות –ז שנים " רק לפני כ–שקרא , ב עולים לרגל אל עזרא פאונד"ארה

שלו " קאנטוס" מעבר לוויכוח על ה–סוף הוא סופר גדול -סוף. גועם בעשן
 ואם הטיף בצורה –הנורמאליות הבאה בהם לידי ביטוי -ועל מידת אי
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המרמה " ייד"נגד ה) גם בשירתו ולא רק בשידוריו(הנפשעת והמסלידה ביותר 
 או" הממזרים הבלונדיניים"ומבקש לאבד ולהשמיד את " העדר-הגוי"את 

 הוא – כעדותו של לואל –ועתה , זה היה מזמן? אז מה, לפחות לסרסם
  ...בעצמו על מה שהיה" מתחרט"

האחרון את ' כי לא הייתי נזקק לנושא זה גם לאחר שקראתי ביום ו, אפשר
אבל לפני ימים אחדים שח לי משורר ". רוזלם פוסט'ג"הראיון עם לואל ב

ריו של עזרא פאונד ויש על לבו כי הוא תירגם מיבחר מתוך שי, עברי עברי
פעם מטיחים -שלא, הארץ- יליד–ואני , הוא שאל לדעתי. להוציאו לאור
 –!" לא בדורנו? פאונד בעברית: " הגבתי לאלתר–" כנעני"בפניו שהוא 

לא רק משום , ים כאלהט שבהחלט לא ייתכן להדביק לו אפיט–והוא 
מפני שיצירתו רחוקה אלא גם , הביוגראפיה שלו אינה נותנת להם מקוםש

שהפסדתי את שארית סיכויי , הבינותי. התבונן בי בתימהון, מהם בתכלית
ילד "להימנות עם האוואנגרד ואולי נמוגו התקוות האחרונות להיחשב ל

.  לחזור בי– גם אז –אלא שלא הייתי מוכן ,  המיושבנוספרות- במחנה" נורא
ות משובה לגבי השואה קיימת בי רגיש, שלי" הכנעניות"אף האמוציות -על

הסליחה והמעבר , סולם הערכים והעדיפויות בתחומי השיכחה, היהודית
משום כך . ביצים של אינטליגנטים תלושים-היום וכיוצא באלה פתפותי-לסדר

הוא .  של מטבע פאונד–הראשון ,  בעצם–נבצר ממני להתעלם מן הצד השני 
לא , לרבדיה השונים, אמנם עזרא פאונד שתרומתו לספרות בלשון האנגלית

 שהתייצב באופן פעיל דבל בעת ובעונה אחת הוא עזרא פאונ א–תסולא בפז 
לי לקרוא את שיריו בתרגום " בוער"משום כך לא . לימין משמידי העם היהודי

 –דרך משל , ליןס ן אף לא לגבי לואי פרדינא–אינני פאראנואיד לדידו . עברי
יגיבי טעונים הגדרות פסיכיאטריות כי ה, אינני סבור: ואף לא שכיזופרן

 וומי שקרא לרצח יהודים ועשה זאת לק: פשוט. כך- מדוקדקות כל
וביחוד בימים האפלים ביותר בתולדות , ולמישקולת בחייו האינטלקטואליים

 אינני חייב להעשיר את התרבות העברית –אומה מיוסרת ונרדפת על צוואר 
  .בתרגומים מתוך יצירתו

את ההיסטוריה ומשמיטים את הקטעים " משפצים. "ג אחרתאפשר לנהו, ודאי
 של אנתולוגיה ידועה של שירה אנגלית 1953מהדורת ". נעימים-הבלתי"

 מביאה שיר אחד משל – בעריכתו של לואיס אונטרמאייר –ואמריקאית 
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אבל אולי , הרי זו טעות, "אובייקטיבית"מנקודת מבט (הכל -בסך, פאונד
שורות הביוגראפיות הנלוות באך , )ל העורך היהודי טעות זו אצאפשר להבין

זאת בלי להתעלם . הספרותית של פאונד" רהוסטאט"אליו נחלק כל הכבוד ל
אולם . פי לואל אין לו בו ניסיון של ממש-שעל, ממש שעולל באותו שטח

ביקורת בשדה הספרות האמריקנית -  זו הפעם של מסות–באנתולוגיה אחרת 
ייתכן שאף (שיצאה בעריכתו של סטנלי אדגאר היימאן  –והבריטית של ימינו 

גם תופעה זאת , ואם כן הדבר, הם אינו רחוק במוצאו מבניו של אברהוא
, 1956-ב, כך-  שהופיעה שלוש שנים אחר–) תיתכן דווקא משום שהוא כזה

, ל"הוא חי בחו: "נאמר עליו בקטע הביוגראפי, ואף בה מיוצג עזרא פאונד
והיה פעיל בעריכת כמה , 1945 עד 1908-מ, יטליהבעיקר בראפאלו שבא

 " וכלכלייםכמו בכתיבה ובשידור על נושאים פוליטיים, עת ספרותיים- כתבי
של פאונד " פעילותו"ומי שאינו יודע בדיוק מה היה פשר .  זה הכל–
 יוסיף להיות בור לאושרו ,"בכתיבה ובשידור על נושאים פוליטיים וכלכליים"

  .לגיטימי לגמרי בתבל זו שלנו, ומסתבר, מחשבה-וואף זה ק. גם להבא
חינוך הראוי לשמו אין "הוא עצמו אמר כי ... בעבריתבעבריתבעבריתבעבריתעזרא פאונד , הנה כי כן

 כלום –ומי שאינו רוצה לדעת ". אלא לתאבים לדעת, בסופו של דבר, לתת
כותיו בהשל" המקרה פאונד" ו–אף זו קושייה הטעונה תירוץ ? אפשר לחנכו

, להפך, שהנחיצות בכך לא פחתה, דומה. התשוי לתרום להארהישראליות ע
 .ריפה והולכתחהיא מ
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        ישראל אפרתישראל אפרתישראל אפרתישראל אפרת
        
        """"יזםיזםיזםיזם''''אימגאימגאימגאימג""""

   1971', דביר', 'והרושם הרוח בסוד הסתכלות: המסות ספר'
  

        ::::9.6.1961 שבת בליל" מלוא "במועדון דברים
        

 אדם ןשבי והזיקה הקשר גילוי, הדיבור כמו, חברתי הכרח היא הספרות
 רחוק לא כאן ישב נפשו של המוסיקה היתה שהכתיבה המלך דוד רק. לחברו

  .אחר ואין, ואלהיו הוא רק, לאלהיו תהלות וכתב בלילות
 הסופרים. חברה מחוסר בגולה המלא סיפוקו על אצלי בא לא הזה ההכרח

. ארעיות, מעטות והתקיעות, הדות ולתוך הבור לתוך תקע אחד כל המעטים
 עם בבואו ידע לא שאיש מיר בישיבת מאד מסורבל בחור באותו יונזכרת יש

 בשתיקה גמרתו דפי על כבדו בכל רבוץ ישב תמיד. ערב עם ובצאתו שחר
 ידענו שלפיה נדמה. ארי נהמת כעין הפליט ביום אחדות פעמים אך, גמורה

  .השעות את
  

 יםאמנ של זה למועדון רגלי את כיוון וגם הלום הביאני סיפוק-אי ואותו
  .לכולכם הודיה אני והערב. וסופרים

  
 פעמי "הראשון שירי. שירים לפרסם התחלתי בדיוק שנה חמישים לפני

 לא עוד, "פואטיקה ארס"ב, בתיאוריה. א"תרע באלול הופיע" חלומות
 .H. D בשירי, יזם'באימג נתקלתי, שנים כמה כעבור, כך אחר רק. התעניינתי

 כמו הייתי שמחתי ולמרבה, ּופלטשר נגטוןואלדי פאונד ועזרא לֹוֶאל וֵאימי
  .פרוזה דיבר הזמן שכל כשגילה מולייר אצל בורגני אדון אותו

 באנגליה, בצרפת האוואנגרדיסטית בשירה גלים להכות התחילה זו אסכולה
 לרוחות מקום פינתה והיא, הזו העשרים למאת השני בעשור הברית ובארצות

 היא ואולם. יומם רד כבר הם שגם נובימי הביטניקים עד זו אחר זו אחרות
 כל בטמון שהיה מה התודעה לאור העלתה היא. וקיים טוב חותם השאירה

  .'האימג על ההדגשה: אמיתית שירית יצירה בכל הזמן



 218

 לבטא איך": איך"ה היא אמנות כל של כמו השירה של היסוד בעיית כי
: משלה לשון יש למאתימאטיקה. בלב נרחש אשר את ובשלמות בנאמנות

 ואילּו. וקטגוריות מושגים: משלה לשון יש לפילוסופיה. ּוספרֹות אותיות
 אלא סתם אילן לא, מושגים לא: ההיפך להיות מוכרחת הריהי השירה לשון

 כשכל זה" זה "להביע וכיצד. זה ניר אלא סתם ניר לא, זה אילן נאה מה
 ללקות היה אפשר ואמנם? מושגית, כללית, סתמית היא האנושית הלשון

 לּו – נכון יותר – או פרט לכל אחרת מלה בלשון היתה לּו הדעת בטירוף
 בלי ובכן. רגע בכל אותנו המקיף מהאינסוף פרט כל רושמת התודעה היתה
 הייחודי את, הפרטי את להביע איך, פרטית תודעה ובלי פרטית לשון

 הגדרה –) ואנווהו אלי זה שנאמר זה נקרא, התלמוד לפי, אלהים? והקונקרטי
 ובכן. לפניך שכולו וזה, כלל הכללה ללא ופרט ייחוד שכולו זה, מאד קולעת

 באקראי בך שפגעה פרטי עצם של  ת ּו יל  אֵ  ל  ,נגיד, "זה"ל ביטוי לתת כיצד
 מן עולה תמונה ידי על רק: אומר יזם'האימג? ותהייה דממה עליך והילכה
. החוויה של והרשת התמצית הריהי זאת ובכל, בריחוקה מפתיעה, המרחק

 מבטלים והעצם' האימאג כל מאתימאטית במשוואה מסויימת בפעולה כמו
  .ביטּויו במלוא הרושם רק ונשאר נוגע ולא חשוב שלא מה זה אצל זה

 ואפלה טחובה תחנה תוך אל תחתית מרכבת פאונד עזרא יוצא למשל הנה
 וכיצד .לרכבת הכניסה אל צופים כולם אנשים צפופת והתחנה, בלונדון
. שנים אלף לחיות צריך לזה? ופרט פרט כל ציור ידי על? הרושם את למסור

 באיזו צורך יש. ושלם ספונטאני אלא וסינתטי צירופי איננו החי והרושם
 בוער שהוא חשמלית בנורה הדק הקּור כמו בריכוזה בוערת, מרוכזת תמונה
 ישב אונדפ ועזרא. חשמל של הדק הזרם לגבי מדי דק שהוא מפני דווקא
 חצי בן שיר כתב חודשים ששה לאחר. והשמידו שּורה שלושים בן שיר וכתב

  שורות שתי של" חאיקּו "מין חיבר שנה לאחר. והשמידו האורך
  

  :ַּבָס ָהֵאֶלה ַהַּפְרצּוִפים ַמְרֵאה
  .ָׁשחֹור, ַלח ָעָנף ַעל ָעִלים

  
 לאדם לו מוטב. לשיטתו פאונד ועזרא. 'האימאג רק. אין יותר. השיר כל וזהו

 אריסטו לו וקדם .כרסתניים ספרים הרבה מאשר חייו בכל אחד' אימאג ליצור
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, אחרים מפי ללמדו ניתן שלא היחידי הדבר זהו: "במטאפורה השליטה על
 של אינטואיטיבית תפיסה מחייבת נאה מטאפורה כי, לגאונות סימן והוא
 בשיריהם פאןי משוררי גם הסוד את וידעו. "דומים בלתי בין דימוי

. בסין ומשוררים ציירים גם וידעו, ההברות עשרה שבע בני המצומצמים
 מילים, "אתוודע אליו  ה א ר מ ב: "באמרה משה תורת לכולם וקדמה

 הדמיון מקום על הבינים בימי הפילוסופית ההשקפה נתבססה שעליהן
  .בנבואה והדימוי

  .עיקרים ארבעה על יזם'האימג את להעמיד ניתן
 או סנטימנטאליות מילים של כחל בלי, ואובייקטיבית גמורה פרוזה  )א(

 פרוזה. 'האימאג של ארויתמ את לטשטש העשויות ערפיליות- פיוטיות מילים
 .זכוכית על יהלום קווי כמו חדים קווים. שירה של לחלוחית מכל יבשה

 או יתירה מילה כל. Le mot juste. המדוייקת המילה... צמצצצווום  )ב(
 כל להוציא יש ולכן. הרושם של וההפתעה מהפתאומיות עתגור ממוחש ריקה

 שם של הגברּות על הכל עמידהלו הפעלים את גם ולהמעיט התואר שמות
 אלן אדגר שסבר כפי ממש, מהארוך יותר טוב להיות עשוי קצר ושיר. העצם

 .פֹוא

 הטוני מהמשקל להתנער יש. החופשי החרוז, Vers libre  )ג(
 משקל במקומו ולהכניס שבלב הריתמוס את ללכ מוסר שאיננו, והמונוטוני

 זה ואין. 'האימאג של המחול את, הרגש של המוסיקה את שישקף גמיש יותר
 לכל יותר רגיש אלא זורמחחופשי  איננו חופשי חרוז. המשורר על להקל בא

 .והרעיון הדמות של התפניות לכל, המחול קווי

 אחד טחו או ריכוז אלא ציוריות סתם לא. עצמו' האימאג  )ד(
 כגון הוותיקים הנושאים אחד להיות יכול הוא. חשוב לא התוכן. יסטי'אימאג

 כמה אצל כמו, צרבראלי, יותר אינטלקטואלי או ומוות ואהבה טבע
, הקנקן לדווקא אלא עיקר" בו שיש מה "לא. המודרניסטיים מהמשוררים

 חיבר גבירול אבן שלמה. עצמו אל התוכן כל את ומרתק המצמד' האימאג
 זה גם – דקדוק הוא שהנושא מפני לא, הצליח ולא" ענק "בשם ארוך שיר
 להראות, להמחישו הצליח שלא מפני אלא – אמיתי לשיר נושא להיות יכול
 הפועל של הכבדים העמודים לשבעת מסביב הוֹוקאלים מחול את בעליל לנו

 .העברי
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 השירה ילצעיר להם יש גדול פלּוס: להעיר וצריך. העיקרים ארבעת הם אלה
 של הזהוב הטשטוש או הכחולה מהעלטה השירה את לשחרר חותרים שהם
 כל את, בנס לדורנו שנולדה הפרוזה מערומי את לה ולהחזיר פיוטית לשון
. וחדותו בהירותו בכל להתגלות' האימאג יכול בו שרק דיבור לש החי החן
 לחוט, יסטי'האימאג לצמצום ובמיוחד הסעיפים ליתר גם לב לשים יש אבל
 סוד כל ושבו, דק שהוא מפני דווקא הבוער החשמלית בנורה הדק מן הדק

  .הגאונות, אומר שאריסטו כמו, או האמנּות
 כל, הטפה כל, כללי רעיון כל שללה בה שדיברנו זו שירית תנועה. דבר ועוד

  .מהספרּות תבע ארנולד מתיא האנגלי והמבקר שהמשורר" החיים ביקורת"
 ההתבודדות את, השלילה את לא אבל החיוב את קיבלו ואחרים אליוט. ס. ת

 פחד של תהום תוך אל האנושית הגלישה ואחרי. השן מגדל את, האומנותית
 מוכרחת בדורנו השירה. זה טהור באסתטיציזם להמשיך מאד קשה, אוחט

  .תחת עול, עול תחת היפה צוארה את לכוף איכשהו
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        דוד אבידןדוד אבידןדוד אבידןדוד אבידן
        
        """"ניות ופריבילגיית השלילהניות ופריבילגיית השלילהניות ופריבילגיית השלילהניות ופריבילגיית השלילהשלטון הבינושלטון הבינושלטון הבינושלטון הבינו""""

  10.11.1972', דבר'

  

  

  ?ְטָרֶגְדָיה, ָּתִמיד ָהִיית ִּכנֹור ֵׁשִני
  :ֶזה ָעִדיף ַעל ַמה ֶׁשֵיׁש ָלֲאֵחרֹות. א

  .ָּכנּועַ , ְמַׁשֲעֵמם, ֶגֶבר ֶאָחד
  . ִעם ַמְחׁשָבה ַאַחת ָּפחֹות ִמֵדי ָׁשָנה–ֹראׁש ְמֻמָצע ֶאָחד 

  
  )Portrait d'une femme: מתוך(        

  
  
-  זה היה מקור–"  עם מחשבה אחת פחות מדי שנה–ראש ממוצע אחד "

הוא חי שמונים ושבע , תיו של עזרא פאונד כל ימי חייוגוהלע-סיוטיו ומושא
בתקופה זו או , ללא כל קשר למה שנרשם או לא נרשם(ומחשבותיו , שנים

וב האנשים הוא פני ר- יתרון נדיר זה על. לא נתמעטו) בכרטיסו הרפואי, אחרת
, למרות מצבו הכלכלי הדחוק, להמשיך לחיות, השאר-בין, כנראה, שסייע לו

שהוטל ,  ולמרות המצור הפסיכיאטרי–נידויו והחרמתו בארצו ומחוצה לה 
  .כלא- דחוק לבית- כתחליף, עליו

  
מאחר שנגזר עליו . ת והשיגרהופאונד שנא כל ימיו את הבינוניות הממוצע

 גם –נדחף , שלוש אלה שלטון מוחלט) ושולטות(טו בו של, לחיות בעולם
  .אנטי- לעמדות–בשירתו וגם בהשקפותיו הפוליטיות 

  
". נגד"ו" בעד"לא היתה לו כל אידיאולוגיה מוגדרת במושגים המוגבלים של 

- שאתו סירב להגיע להסכמי, שכן אלה היו חלק מעולם הבינוניות והשיגרה
ביטוי , כנראה,  נתן–שיסטית פא- אפילו בתקופתו הפרו–לכן . פשרה
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תגובה קוטבי יותר מאשר לדעות - למערכת מיקצבית מסויימת ולצופן
  .בהוראה הנפוצה של המושג" פוליטיות"
  
*  
  

פה אחדות -גם בגלל פליטות. נהוג לייחס לעזרא פאונד נטיות אנטישמיות
לזהות תמיד משטרים , מגונה כשלעצמו-הבלתי, שלו וגם בתוקף ההרגל

  .יהודים- ם בתקופות מסויימות עם רדיפתפאשיסטיי
  .האשמות אלה מוגזמות במידה רבה

  
משמעות אחר בתחום השימוש במילים - כי למשוררים יש צופן, יש לזכור

הכותבים שירה , אנשים. הכנועים לנשותיהם, מאשר לבעלים המשעממים
ת שהאנושות האזרחי, התנהגות- עושים גם שימוש תכוף יותר בדגם, טובה

ספונטאניות . יותנהספונטא: השמיעה-פימהיותר -ת מכירה אותו לכלהממוצע
 –שלכאורה , משמעות אישי יכולים להביא לעולם הצהרות מילוליות- צופן+ 

, ות להיות להןאך למעשה יכול, ראה נתונהו יש להן ה–בתרגום ישיר ומילוני 
ראות אחדות או רבות אחרות ואף מנוגדות להוראה וה, בעת ובעונה אחת

  .מיוחסת למצהירה
  

יצירתו של -יסגתפ, כנראה, שלא היו, אלה תמלילים רדיופוניים-להוציא אי
בהן האשימו את , אשמותה את כתיבתו עצמה באותן םקשה להאשי, פאונד

כי פאונד היה יותר אנטישמי ממספר נכבד של סופרים , אין להניח. אישיותו
שאני עצמי עלול , דיםלרבות סופרים ישראליים אח, בעבר ובהווה, יהודיים

  1 .להימנות איתם
  

שני 2 .אליוט או וילאם באטלר ייטס. ס.ת, שלא לדבר על ווילאם שקספיר
 –בפעילויות אינטלקטואליות מסויימות , כידוע, האחרונים היו מעורבים

 שניתן –במסגרת חוגים סגורים באירופה של ערב עליית היטלר לשלטון 
  3 .שיסטיתלהגדירן כבעלות אוריינטאציה פא
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הם בעלי עבר , הפעילים היום לא פחות מפעם, מדינאים ליבראלים אחדים
שירה , לשם פיצוי,  ואיש מהם לא כתב–מרשיע הרבה יותר מעברו של פאונד 

  .מצויינת או אף שירה בכלל
  
*  
  

מתחילים -ספרות בהציעו לכותבים-בין לאבין ספרות לפאונד עצמו הבדיל 
  :את ההגדרה הבאה

  ".שנשארות חדשות, ן חדשותספרות ה"
פעילותו הרדיופונית של פאונד לשירות משטרו של מוסולוני אינה יותר בגדר 

חדשות סנסאציונית - אך חלקים רבים משירתו הם עדיין מהדורת, חדשות
  .בהחלט

  
 אם לראות בשיריו ולא בהצהרותיו –למשל ,  מגלהCantos-עילעול מקרי ב

אוסטרי -אנטי, קאטולי-נד היה אנטי כי פאו–ראיות - התעמולתיות חומר
להלן לקט . אנטישמי) אם בכלל(גרמני לא פחות ואולי יותר מאשר - ואנטי

  :מאולתר של ציטוטים
  

  ָהִעיר          
  ט רָ  ָר  אֲ         
  נֹוְסָדה ִּביֵדי      

  ח  נֹ   י כַ  ְד  ְר  מָ    
  ,ִמיִלים ֵאֶלה ָקָראִתי ַעל ַהִּפיָרִמיָדה

  .ְגִלית ּוְבִעְבִרית ְּבַאנְ           
  )XXXIVמתוך (
  

  )XXVמתוך (או 
  

  ְיִרָיה-ַמר קֹוְרֶלס ִּפֵקד ַעל ְמכֹונֹות
  ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיָעה ְׁשַעת ַהְּיִרי
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  ִהְסַּתֵּפק ְּבַהָצַתת ִסָגִרָיה ְוָיָצא ִמן
ֶדה   ,ַהסֹוְלָלה ְוִהְתַיֵׁשב ַּבֹשָ

  ָהֵאׁש-ֻקַדתזּוָטִרים ֶאת ּפְ -ְוָאז ָנְתנּו ְקִציִנים
  ּוַמר קֹוְרֶלס א ֶנֱעַנׁש ְּבֻחְמָרה ְמיֶֻחֶדת

  ִּכי ִמְׁשַּפְחּתוֹ 
  ָהְיָתה ִמְׁשָּפָחה ּבּוְרָגנִית טֹוָבה ִמְויָנה

  .ֶנֶפׁש- חֹוִלים ְלחֹוֵלי-ְוָלֵכן הּוא ֻאְׁשַּפז ְּבֵבית
  

  ):שם(ולהלן 
  

  ַמר ִפיַדׁש
  ִהְסִּביר ִלי

  ן ַעל ִּכנֹור ַּכֲאֶׁשרֵאיֶזה ִסיּוט ָהָיה ֶזה ְלַנגֶ 
  ' ַהֲחמֹור ַהֶזה ָנַתאאנֹוִביץ         

  ַאֵחר' אֹו ָּכל ְמֻפְרָסמֹוִביץ
  ָהַרע-ְלׁשֹון- ֶׁשֵיׁש ְלַכֵּבד ֶאת ְׁשמֹו ִּבְגַלל ֹחק

  ...ִנֵצח ַעל ַהִּתְזֹמֶרת
  

  ):XXXVIII(לשם שינוי , או
  

  ּתֹוָתִחים ֵהם ְסחֹוָרה): 1842(ָאַמר ֶהְרר ְקרּוּפ 
ָיִתיאֲ    ,ִני ִנָגש ֲאֵליֶהם ֵמַהָקֶצה ַהַּתֲעֹשִ

  ...ֲאִני ִנָגש ֲאֵליֶהם ֵמַהַצד ַהֶטְכִני
  
*  
  

כי מאז נכנס האפיפיור , הטענה, למשל ,כמו(השורות דלעיל ורבות אחרות 
מלמדות משהו על דגם הטיעון ) ויס'ימס ג'לוואתיקן קנה לו את הרגליו של ג

, ל זוויות הגיחה אל הגירויים הסמאנטייםעל נעימת ההגד וע, השירי הפאונדי
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יעדים כזה אינו יכול - עשיר ורב, התבטאות סימפוני-מערך. המועמדים לניגוח
  . להזמין פירושים פשטניים

  
כאשר הם , אנשים כמו פאונד לעולם אינם מתכוונים לדבר מסויים אחד

 ריאח.  דבר מסויים אחד–ם הבעלים הכנועים  לדעת עַ –כביכול , אומרים
רותיו של סופר נתון בשל השקפותיו או יאלה המוכנים לוותר על יצ, הכל

,  או–שוויתרו על יצירתו מלכתחילה , התנהגותו הפוליטית הם תמיד אלה
שיצירתו ויתרה עליהם מראש וללא צער כעל קוראיה , ליתר דיוק
  .הלגיטימיים

  
ובלת שאינה ס, ומורכבות- אנשים כפאונד עוסקים במילים על רמת תיחכום

השאר משום שהם יודעים מבחינה - בין, התערבות צנזוראלית מסוג כלשהו
יריבות של -הם יוזמים מערכי: מסויימת את מקומם ומשחקים משחק הוגן

השלילה שלהם היא חלק - פריבילגיית. מילים- נגד-מילים- נגד- מילים
היא יצר , בתחום היצירה המילולית או אף היצירה בכלל, והשלילה, מכשרונם

  .וממילא חיובי כשלעצמו, יא ומקדםבר
  

ותאונות אלה יכולות אולי , יש תאונות ביוגרפיות גם לאנשים כאלה: כמובן
- וממילא אף על פחת איכותי במיכלול, להעיד על פגמים מיקצביים מסויימים

נה קורבנו וא ולא הת–אך פאונד היה קורבן תאונתו . פעילותו של אדם נתון
  .של פאונד

  
 ויסולח לי על –אחרי הכל . שראל דווקא נגד חרמות ונידוייםקשה להטיף בי

תרבות הוא הרגל יהודי - של מושאי,  החרמה ונידוי–ההערה האנטישמית 
  .עתיק ומתפתח

  
 נגד חרמות ונידויים בתחום – אפילו רוצים בכך מאד –גם קשה לפעול 

  .מקרהו של פאונד מהווה הוכחה לכך. הספרות
הוועד "בעל השם הארוך , פנייה מגוף בינלאומילפני למעלה משנה קיבלתי 

לסייע במשהו , "לאומי למען מתן פרס נובל לעזרא פאונד בטרם ימות-הבין
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שתירגמה (בראש היוזמים עמדו אנשים כאווה הסה . למעשה זה-בעניין אבוד
 מה –ביניהם (ואנשים טובים אחרים , )את יצירות פאונד וקאמינגס לגרמנית

  ).מאלנים דווקא לא מעטים ש–מוזר 
שאינני מסייע , חוששני. לא יכולתי לסייע להם, הרב או המועט, לצערי

 –לא מספיק להיות משורר , מה לעשות. במיוחד לעניין דחוק זה גם עכשיו
  .איש לעצמו. צריך גם לדעת להסתדר בחיים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :הערות
  
 נדפס –" רים שימושייםשי"מתוך " (לך תגיד שאני אמרתי להכניס אותך"למשל השיר  )1

: ואמר לו/  יהודי שני ליהודי שלישי חכשיהודי אחד של/ , כל הצרות התחילו"): ידיעות אחרונות"ב

, ילדים חביבים, וכך/ / , ודווקא בגלל זה הוא נשאר בחוץ / - "תגיד  ש א נ י  שלחתי אותך, זה בסדר"

 .החלה הפזורה היהודית

 .מה גם כמזכירו של ייטס-שימש זמן, אליוט. ס.מורו ועורכו של ת, פאונד )2

  :גם בהקשר זה את , כדאי לקרוא בהזדמנות )3
The Dawn of Magic, Louis Pauwels & Jaeques Bergier. 
ABC of Reading, Ezra Pound, Faber & Faber. 
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        יורם ברונובסקייורם ברונובסקייורם ברונובסקייורם ברונובסקי
        
        """"לסחוט חבצלות מצנוברלסחוט חבצלות מצנוברלסחוט חבצלות מצנוברלסחוט חבצלות מצנובר""""

        10.11.1972', דבר'
        

מאת יו " (עידן פאונד"וי בפשטות ספר שהופיע לפני חודשים אחדים קר
הספרות האנגלית של המאה העשרים עשויה להיקרא : רוצה לומר). קאנאר

-איפיון כזה של תקופה בספרות אינו חסר, לכאורה. על שמו של עזרא פאונד
ואצלנו איש לא יערער ". ון דון'עידנו של ג"על , למשל,  אפשר לדבר–תקדים 

ביאליק ("העברית על שמו של ביאליק על קריאת תקופה חשובה בספרות 
דון היה המצויין שבמשוררי אסכולתו ושמא ). לפי נוסחת פיכמן" ובני דורו

ביאליק היה הגדול שבמשוררים בני דורו ולפיכך קריאת תקופה על , זמנו
  .שמם תיראה טבעית

מסוג שונה ויוצא דופן , כמדומה, ואילו יצוגיותו של עזרא פאונד היא
 1908ר להסכים ללא היסוס לכך שעידן השירה האנגלית משנת אפש. לחלוטין

הוא ) איזושהי שנה בעתיד (–ועד ) שיריו הראשון-בה הוציא פאונד את ספר(
ויחד עם זאת לערער על היותו המשורר הגדול ביותר של ". עידן פאונד"

גם שעה " עידן פאונד"אפשר להסכים ל: ארחיק לכת ואומר. תקופה זו
 כפי –או לא משורר או פשוט שרלטאן ,  עצמו משורר נחותשרואים בפאונד

  ).וכמובן גם רבים ורעים(שכינו אותו ומכנים אותו רבים וטובים 
 – או שברי היצירה – היצירה – או הדמויות – הדמות –או הרקעים  –הרקע 

של ספרות , טראגיים וגרוטסקיים כאחד, של האיש הזה הם סמלים גדולים
לשגעון שלו היו הגדרות . בוודאי היה משוגעהוא . המאה העשרים

 אך בקצרה אפשר לומר ששם השגעון שלו –פסיכיאטריות ופוליטיות ידועות 
  .ספרות: היה

  
  ,בחוסר התאמה עם זמנו, במשך שלוש שנים

  הוא ניסה להחיות את האמנות המתה
  לשקוד על הנשגב, של השירה

  –טועה מלכתחילה . במובן העתיק
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  ראותו עצמו יליד אך ב–או שמא לא 
  ,מחוץ לזמן, פראית- ארץ חצי

  –נחוש היה רצונו לסחוט חבצלות מצנובר 
  

אפיטאפיום על עצמו חמישים ושתיים שנה -במין שיר) בתרגום גם(כך כתב 
שלוש "רק ש,  אך דברי הקינה הזאת נכונים היום כמו אז–לפני מותו בעליל 

 –אלה טעונות פירוש יתכן ששורות . התארכו לזמן רב הרבה יותר" השנים
כמו בכל שירתו וכמו בשירת כמה מתלמידיו . ויתכן שאין הן טעונות

כמעט בכל ביטוי בשיר זה מקשר אל , אליוט. ס. בראש ובראשונה ת, מקורביו
לשונות רעים טענו מכבר שכל כוונתן . תופעה תרבותית היסטורית ספרותית

שישבו לשקוד על של שורות שכמותן לפרנס סטודנטים ומרצים לספרות 
ואה  השו–לונגינוס ואצל עזרא פאונד -הנשגב אצל פסבדו"עבודות כמו 

ת הביקורת שהתפתחה בעקבות פאונד שרוחואף ש. 'וכו" ואינטרפרטאציה
 ייעדו  מותר להניח שפאונד ואליוט– יש בה כדי להפחיד ולהמאיס ואליוט

ב לשוניות על כל הציטטות הר, שלהם" שירת התרבות"תפקיד נכבד יותר ל
להחיות את האמנות . "על כל הארודיציה הכאוטית שהיא משופעת בהן, שלה

  .להחיות:  או במלה אחת–" המתה של השירה
את , האנשים שכתבו ושרו אותה.  ימיה כימי האדם– שירת עולם –השירה 

 ניצחה את – בשיאיה –הנחה רווחת היא ששירתם . מתו זה זמן, שירת העבר
האמנם חיה השירה ? אך האמנם. היא חיה גם בימינוהזמן ואת הכליה ו
כלום באמת נצחית היא , כלום חי הוא סופוקלס, ביניים- האיטלקית של ימי

יום כמו כסכסיות חיות וחיוניות - ות האנגלוכלום הפואמ, השירה הסינית
  ?בשעת היווצרותן

הוא הבין ששירת . פאונד הבין טוב מאוד שאין דבר חי חיים ערטילאיים
מה מת לחלוטין אם אין מחיים אותו כל פעם - היא דבר–" המסורת "–ר העב

הכישרון "הזאת עם " המסורת"אם אין מיזוג של , כל דור לעצמו, מחדש
וכזה הוא . אליוט, תלמידו- לפי מונחיו המפורסמים של רעו, "האינדיבידואלי

ית זאת היתה התוכנ. יוצרה של שירת העבר המודרנית,  המחיה הגדול–פאונד 
, מטורפת,  תוכנית מדהימה– להקים לחיים את כל התרבות האנושית –שלו 

ומכיוון שאין ספר שאפשר לייחס לפאונד סוג . הרבה מעבר לכוחו של יחיד
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 ניתן להשיא עליו את פסוקו של המשורר הרומי –מסוים של גדולה 
  ".לגדולים מספיק לרצות: "אותו תירגם פאונד בשיטתו המיוחדת, פרופרטיוס

 שהגדירו אליוט בהקדשה כפי" הנפח היותר גדול",  פאונד היה המחיה,ןבכו
בעקבות טור של דאנטה בו מדבר משורר על רבו , "ארץ השממה"הנודעת ל

העברית מאפשרת להשתמש ". הנפח הגדול יותר של שפת האם"ומכנה אותו 
בלשון . ולומר שפאונד הפיח רוח חיים בשירת העבר" נפח"בשורש של 

ניתן . הוא המתרגם המיוחד ביותר בתולדות השירה האנגלית:  יותרפשוטה
היה לומר שתרגומיו הם תרומתו הגדולה ביותר לספרות אלמלא היתה אמירה 

תהיה זו טעות . "זו מחטיאה את כוונתם העמוקה ביותר של תרגומי פאונד
טעות , לחשוב על שירתו המקורית של פאונד ועל תרגומיו כעל שתי רשויות

כך כותב ". פנת בחובה טעות גדולה עוד יותר באשר לטבעו של תרגוםהצו
: אליוט בהקדמתו המצויינת למבחר שירי פאונד ואביא ממנה עוד פסוק אחד

אני , אחת הצורות הברורות ביותר שבהן מתגלמת מקוריותו של פאונד היא"
  ".החייאתו את השירה הפרובנסאלית והאיטלקית, מאמין

וררו את אחד הפולמוסים הלוהטים ביותר בחיי הספרות תרגומיו של פאונד ע
 ההשמצה האכזרית ביותר היא פרי עטו של רוברט גרייבס , במאההאנגלית

פאונד ידע : "פיסקה אחת") אלה אלוהיך ישראל"במסה (שאביא מדבריו 
אך תירגם את , עוד פחות יוונית, מעט לאטינית אך תירגם את פרופרטיוס

שאלתי פעם את ארתור .  אך תירגם את הספן–קסית סא- מעט אנגלו, אלקיוס
 כמה סינית ידע פאונד וואלי הניע את ראשו ].ב.  י–הסינולוג הנודע [ואלי 

שבה מדברים , תואינני טוען למומחיות בפרובנסאלית אך מאיורקי. נואשות
כאשר בני בן השלוש . היא קרובה לה עד מאד, ילדי רוב הזמן ואותה אני מבין

ש להשוות טקסט פרובאנס אלי עם תרגומו של פאונד הוא צחק עשרה התבק
  ".וצחק וצהל

 זו של גרייבס היא אמנם הקיצונית ביותר –גם מי שנוטה לדעות שוללות אלה 
מן הלהט של פאונד המתגלם ,  אינו יכול להתעלם מהתאווה המיוחדת–

 באמת תהיה זו טעות, זאת ועוד. בתרגומיו כמו בכל דבר אחר שכתב ועשה
הוא ביקש לא כל כך , להתייחס לפאונד כדרך שמתייחסים למתרגם רגיל

 כמו –במובן של למסור במלאות רבה ככל האפשר את ערכי המקור " לתרגם"
להוציא את החיוני שבדבר , לתרגם את ערכי המקור הקדום לצרכים מודרניים
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 למשל שימשה השירה היפאנית ךכ". לסחוט חבצלות מצנובר", מת-וימה דמ
נשות "ב. יסטיות של פאונד' את התיאוריות האימג–" היקו" וביחוד ה–

של סופולקס הוא מצא חיוניות שלא היתה כמותה בשירה האנגלית " טראכיס
ן שחיפש כיוו. והוא ביקש להעשיר את הרגישות האנגלית באלמנט נוסף

שחלקן אולי ,  תרגומיו רוחשים טעויות–"  לקטנותזב"פאונד , מהויות גדולות
ויתכן שזו . כוונות אך חלקן הגדול יותר הן תוצאה ברורה של רשלנותמ

ולה ומקיפה כמו תוכנית דרשלנות בלתי נמנעת בשעת ביצוע תוכנית כה כג
שהוא " האמנות המתה של השיר"החייאת , חידושה של השירה האנגלית

  .התווה לעצמו ולמקורביו
 מבוססת על התורה יצירתו כולה. כאמור, תרגומיו ושירתו המקורית חד הם

שהיווה את שם קובץ שיריו השני  personaeהמיוחדת המתבטאת במושג 
למעשה כל שיריו פרט  .אחר כך החיל אותו על אוסף כל שיריו הקצרים(

" מסכה"תרגומו הטוב ביותר של מושג זה הוא אולי "). קאנטוס"למחזורי ה
ונית שממנה  קשורה באותה מילה יוPersonaהמילה הרומית " (פרצוף"או 

הסביר פאונד את ) 1914" (וורטיציזם"במסה "). פרצוף"באה המילה העברית 
התחלתי את החיפוש האמיתי בספר בשם : "כוונתו של המושג הזה

Personaeהמשכתי בסידרה . ות שלמות של האניכבתי מס בכל שיר עיצ
  ".ארוכה של תרגומים שלא היו אלא מסכות מעובדות עוד יותר

 היה לאיש – לעצב אני אחר בכל פרק ופרק –ך להעמיד מסכות ופאונד המשי
בין אלה היו פרצופים גרוטסקיים . עשרות פרצופים, "פרסונות"בעל עשרות 

הפרצוף הטראגי הגרוטסקי ביותר הוא גם . לא מעטים והיו פרצופים מכוערים
 זה של בוגד במולדתו שרק הכרה –שהביא לו את המוניטין הגדולים ביותר 

. את העמדתו למשפט ושמא אף הוצאתו להורג שפיותו מנעה-ית באירפוא
עמו לאחר שנתפס - דמותו של המשורר בתוך הכלוב שבו כלאוהו בני

באיטליה עם שחוררה תהווה בוודאי אחד הסמלים העזים ביותר של המאה 
הבוגד היתה -פרשת פאונד.  סמל השבר שבין האתיקה והאסתטיקה–שלנו 

אפשר לדרוש מחברה אנושית שתהיה -  אך אי–דולה כמובן אי הבנה אחת ג
אפשר "אורוול בקשר לפאונד ' ורג'או כמו שאמר ג. סובלנית עד כדי כך

, הפולמוסים, במבול ההשמצות". לדרוש הגינות בסיסית אפילו ממשורר
,  מאוהב באהבה מטורפת–העלילות והסיבוכים כמו אבד לחלוטין המאוהב 
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 ויש –אסור לאהוב כך שירה , כמובן. ה בשיר–חסרת פשרות והתחשבות 
אולי על משקל האמירה , כך אוהבים שירה רק הלא משוררים: האומרים

  .שאהבה האמיתית היא האהבה הנכזבת
  

  היופי הוא דבר כה נדיר
  .כה מעט שותים ממעייניי

  ")השעה הפסיכולוגית: וילאנאל("        

  
) במובן הכימי" (מזרזים"פאונד היה אחד ה. האמת היא שרבים שתו ממעייניו

 הוא הפיח רוח גם ברבים –הוא יצר לא רק את עצמו . הגדולים ביותר בספרות
המינגוויי הם רק אחדים מן האישים שחייבים לפאונד , ויס'ג, אליוט: אחרים

ר ו סב–פאונד ראה את עצמו כמחנך . ריותר משבדרך כלל סופר חייב לסופ
בית -אלף. "יופי ואף ליצירת יופיהיה שאפשר וצריך לחנך אנשים לקליטת 

המורה , "נפח"של , "מזרז"ספר של , הוא ספר האופייני לו מאד" של קריאה
 –מסות רבות אחרות שלו . מה צריך לקרוא בכדי להבין וליצור שירה טובה

 הם בעלי תכלית –) הקאנטוס המאוחרים(ואף מחזורי שירים שלמים 
נושא לפולמוסים , שוב, היתההביקורת הספרותית של פאונד . דידאקטית

בניגוד לסגנונו הביקורתי (חוסר האיזון של סגנונו , הדידאקטיות שלו. חריפים
הושמעה "לעומת זאת . היו לטורח בעיני רבים) השקול והמדוד של אליוט

דעה שהמוניטין האפשריים של פאונד יהיו מבוססים על ביקורתו ולא על 
 כותב אליוט במסה אחרת על –") ניזוהי מחמאה שזכיתי לה אף א"(שירתו 
עבודתו . אינני מסכים לדעה זו: "וממשיך) 1946ספטמבר " פואטרי("פאונד 

שירתו וביקורתו : הכוללת למען הספרות היא שצריכה לעמוד במבחן
אנשים ואירועים כה ". והשפעתו על אנשים ואירועים בנקודות מפנה בספרות

 עד שאפשר לכנות את –יניו ממעי  כה רבים שתו–רבים וכה מכריעים 
  ".עידן פאונד"תקופתו 
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        גבריאל מוקדגבריאל מוקדגבריאל מוקדגבריאל מוקד
        
        """"ובורות עיתונאיםובורות עיתונאיםובורות עיתונאיםובורות עיתונאים... ... ... ... מותו של פאונדמותו של פאונדמותו של פאונדמותו של פאונד""""

        1973, 25-28', עכשיו'
  

- מראשי השירה המודרנית במאה העשרים ומשתף, מותו של עזרא פאונד
פז -זימן הזדמנות, העולם השניה-פעולה עם הציר הפאשיסטי בימי מלחמת

מה לא נכתב לרגל מותו של . בתי לאחדים מקרב עיתונאינולהפגנת בורות ר
למשל זכינו לקרוא שחור על גבי לבן כי הוא חיבר , כך? 87-פאונד בן ה

ובדומה לכך ייחס לא מזמן עיתונאי (יצירות של סופרים אנגליים אחרים 
כן הושמעו טענות ). פופולארי אחד את יצירות טשרניחובסקי לביאליק

', עכשיו'בעוד שב( של פאונד לא תורגמו בצדק לעברית כי שיריו, חסודות
מפרי עטו של , אלה תרגומים משיריו-הופיעו כבר לפני כמה שנים אי, למשל

זאת כמעט לא נאמר בעיתונותנו הדבר העקרוני בסוגיה זו -לעומת). שבתאי. א
כי אין , והוא שייתכן משורר חשוב הטועה מבחינה פוליטית: שפאונד שמה
כלפי פאונד לקחה ' עכשיו'ואילו גישת . בין פוליטיקה לשירהקשר פשוט 

נעדרי , אמנם, שאינם, תמיד בחשבון מומנט זה של אוטונומיות התחומים
 .השפעות הדדיות
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        הרולד שימלהרולד שימלהרולד שימלהרולד שימל
        

        """" הים שלנו הים שלנו הים שלנו הים שלנו––––הצד שלנו הצד שלנו הצד שלנו הצד שלנו """": : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
   20.7.1974', דבר'

        
בה של מאדאם כל, ביזשו. הם הכלבים" נוכח הים"בעולמו של " בבית"הכי 

הוא דמות בתוך הרבה דמויות על ארבע רגליים הנכנסת ויוצאת , ברמון
הם זורקים את צילם בהתאמה נכונה , מדה-הכלבים מספקים קנה. בחופשיות

מידה רצוי בין -ביוון העתיקה עדיין היה קנה. על הבד השטוח של הקרקע
לים הפסָ . עולמוהאדם ונוף -בין גוף" פרופורציות אידיאליות. "אדם וסביבתו

גירוי המוסר עדיין לא הכניס ערבוביה . המטר- מדדו אותן לפי חריצי מקל
בעוד . וצל- ביחס ובתואם לגבי אותה בהירות חדה שבכללי נפילת אור

, יצור נייח שנדבק לקיר עם לשונו בחוץ, שהכלב בשירי פוגל הוא רהיט
לסדר )  המלהנוגעת במלוא מובן(שייך שייכות חיה , בכל מסכנותו, ביזשו

ובאותה מידה של התאמה , ליד הכלבים בסיפור. הקובע של הטופוגרפיה
עירומים , שזופים, מלוכלכים"ותינוקותיהן ה, מצויות נשי הדייגים, לנוף

  ."למחצה
  

  ,יגים רובצים בשמשיראיתי ד
  .ראיתי אותם עם משפחותיהם המרושלות

  השיניים -ראיתי את חיוכיהם מלאי
  . גסצחוקושמעתי 

  ,אני שמח יותר ממךו
  ;והם היו שמחים יותר ממני

  והדגים שוחים באגם 
  .בגדים-ואינם אפילו בעלי

  
ויטמן הגיע . 1916משנת " לוסטרא"בספרו , אחרי עיון בוויטמן, כך פאונד

הן אינן בוכות לעולם על מצבן : שמצבן של החיות עדיף, למסקנה פשוטה
. צח שמעל לכול-נקי- ולאווירלרגב , לאבן, לאלמוג, וכך מכלב לדג. הנפשי

  .שביל של הסטראטוספרה- שלי סחב את זה עד לענן הבודד באין. ב. ופ
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        חיים פסחחיים פסחחיים פסחחיים פסח
        

        """"הכנעניתהכנעניתהכנעניתהכנענית""""יונתן רטוש והאידיאולוגיה והשירה יונתן רטוש והאידיאולוגיה והשירה יונתן רטוש והאידיאולוגיה והשירה יונתן רטוש והאידיאולוגיה והשירה     ,,,,עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
        

  1982, 3-4 מספר, ד"כ כרך ',מאזניים'

  
אחרון המשוררים העברים שהפואטיקה שלו , יונתן רטוש היה ככל הנראה

הפואטיקה הרטושית צמחה : יותר מזה. בבד עם אידיאולוגיה-דצעדה ב
כמה . שיקפה אותה ושירתה אותה במרבית שיריו, מהאידיאולוגיה שלו

. השפעה אידיאולוגיים בשירת רטוש- מהמבקרים ידעו להצביע על מקורות
כשקראתי .  עצרו על הסף–אולם בהגיעם אל מקורות הזיקה הפואטית 

שמרבית  ,לא יכולתי להשתחרר מן התחושה, ביקורת על רטוש- רשימות
אימת ההודאה בהשפעה של : המבקרים סובלים מעכבה כסנופובית טיפוסית

 .משורר בשפה אחרת על משורר עברי
מה קונוטציה -במילונו של המבקר העברי מתלווית משום" השפעה"למלה 

בניגוד לשיקולים ולפתיחות האינטלקטואלית אצל טובי , שלילית בלבד
הסתם סבלתי אף אני במקצת מעכבה -מן. קרים בעולם המערביהמב

ציינתי , ביקורת על רטוש-ברשימת, כאשר לפני כמה שנים, כסנופובית זו
במשפט אקראי אחד את הדמיון הקיים בינו לבין עזרא פאונד ואז מיהרתי 

, עיון משווה בין שני יוצרים אלה, אולם. להסתייג בטענה שזהו קוריוז בלבד
יראה כי לפנינו מיקרה ברור של הקבלה ,  ובהתבטאויותיהםבכתביהם

כי , מעניין לציין. הרבה מעבר לקוריוז הספרותי, ספרותית ואידיאולוגית
או , ההשפעה האידיאולוגיים שלו בעוד שנמנע-רטוש עצמו סיפר על מקורות

  .לפחות נזהר מלדבר על מקורות ההשפעה על שירתו
  
        ....אאאא
  

אף .  יונתן רטוש  האירופית נדיר בכתביו שלאיזכור יצירות מן הספרות 
מדי פעם הסביר את . כמעט לא עולה נושא זה, במכתביו שלא כונסו עד כה

אחת - לא. השימוש שעשה בלשון העברית כאשר הריק לתוכה יצירות שתירגם
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פי מקורה האטימולוגי של המלה בלשון -הצדיק חידושי לשון שהציע על
" יוכני"העת -בכתב. ו הרבה באותה הלשוןוחשף אגב כך את בקיאות, האחרת
, "מהשירה הלועזית במישרים לא הושפעתי כלל"כי , מספר רטוש', גליון ה

" ידיעות אחרונות"כאשר רואיין במוסף לספרות של , וחודש אחד לפני מותו
השיב רטוש כי , ונשאל אם הושפע משירה זרה בכלל ומקפילינג בפרט

חרף . ייחס לחלקה הראשון של השאלהונמנע מלהת, מקיפלינג לא הושפע
אין לחלוטין ספק שמתרגמן של יצירות משל , זהירותו המופלגת של רטוש

 לא היה בבחינת –ניל וקאמי 'או, ברנארד שו, קיפלינג, סטנדאל, פונטיין-לה
תו במקרה בבית קפה כמה ימים לפני יאני עצמי נפגשתי א. זר בספרות העולם

בין היתר סיפר שבכוונתו לכתוב ספר על (דבריו מותו והייתי כל כך מרותק ל
 שהחלטתי לשאול אותו ישירות בעניין פאונד רק בפגישה ...)'תולדות האות י

 .שלא התקיימה עוד ,הבאה
גם אם אין בידינו עדות מפיו באשר למידת השפעתן של יצירות זרות על 

ה אפשר וצריך להצביע על זיקה ברורה בין יצירתו לבין השיר, שירתו
למרות העובדה שמרבית חוקרי שירת רטוש . 20- וה19-האירופית במאה ה

דוחים היום את טענתו של ברוך קורצווייל ששירתו מהווה המשך והקצנה 
נמנעו המבקרים מלתת , למגמות הקיימות אצל שניאור ואצל טשרניחובסקי

. את הדעת על מקומה של שירתו במסגרת השירה המודרנית האוניברסאלית
 כביכול שירה –הבוטה של שירתו " כנעני"בשל אופייה ה,  ככל הנראה,זאת

: שני מבקרים יוצאים מכלל זה. ואוניברסאלית הם דבר והיפוכו" עברית"
של רטוש עם משוררי שנות " התופעה השירית"שרגא אבינרי משווה את 

אך אינו מסביר ומנמק מדוע הם השפיעו , השלושים במאה שעברה באנגליה
שהחלו לפרסם , ל רטוש יותר מאשר על משוררים עברים אחריםבמיוחד ע

בדרך אגב הוא מוסיף ומעיר שאסכולה זו . בשנות החמישים ואף מוקדם יותר
ועל כך " (יסטים'מסועפת מן האימז"בשירה האנגלית בשנות השלושים 

במסתו החשובה על שירת רטוש מעלה תזה , דן מירון). ארחיב בהמשך
. ין הצופן ההירואי בשירתו לבין הפרוזה של המינגווימעניינת על היחס שב

אין  ,מתחום הסיפורת לצפנים בשירה" צפנים"בנוסף לבעתיות בהשוואת 
מירון מבהיר איך מתבטאת הזיקה הזאת בבדיקת מוטיבים דומים ביצירותיהם 

בנוגע למקומו של הארוס , תזה נוספת של מירון. של המינגווי ושל רטוש
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משכנעת יותר ועל כך ,  לשירה האירופית המודרניתבשירת רטוש ביחס
 .אתעכב בהמשך

אין ספק שמירון הצביע לכיוון חדש שראוי היה לבחון , על אף ההסתייגויות
של (תפיסתה : "שהגיב במילים אלה, לא כן סבר שלום לינדנבאום. ברצינות

כתפיסת השירה האירופאית המודרנית מביאה בהכרח להחטאת ) שירת רטוש
, בין יתר טענותיו, וזאת". תה מבחינה אידיאית ומבחינה אסתטית כאחתהערכ

תרבותית משתלבת -רואים איך המגמה הלשונית"משום שאצל רטוש אנו 
בעשייה הפיוטית המשוכללת ושתיהן ארוגות בתפיסת חיים של ראיית ההווה 

, דבר שלשווא נבקש בשירה האירופית המודרנית, והעתיד באור תחיית העבר
כמו גם משמעותה של קביעה זו ,  עצם ניסוחה." כמה ניסיונות שנכשלולמעט

התורפה בביקורת -משום שכאן נחשפת אחת מנקודות, לב-ראויים לתשומת
נפש של כל זיקה אפשרית בין - כמעט בשאט, הדחייה המוחלטת: העברית

במחי יד זריזה פוסק . היצירה העברית לבין יצירות ספרות בלשונות זרים
נבקש למצוא מגמה דומה בשירה האירופית " שאך לשווא" רק המבקר לא
בכל עשרות הלשונות המרכיבות את השירה האירופית ,  ממש כך–המודרנית 

 אלא בה בעת הוא טורח לבטח את –בכל אלפי השירים שנכתבו שם , החדשה
לשווא נבקש ". למעט כמה ניסיונות שנכשלו: "ומוסיף, לכל מיקרה, עצמו

דין ביקורתי קבע שאכן -ואיזה בית, אותם ניסיונות שנכשלוללמוד מה היו 
איש לא יקום  .בעניין זה מצוי הוא על קרקע בטוחה: יודע המבקר. נכשלו

  .ויערער
 

מחקרים שפורסמו בדבר הזיקה שבין הספרות העברית והחטיבות השונות של 
יוצא . (הספרות הכללית הם בבחינת עדיין נדירים למדי בביקורת העברית

השירה הרוסית והשפעתה על השירה "ישורון -ופן ספרו של יעקב בןד
הדבר מוזר במיוחד כשזוכרים ). 1955, הוצאת דביר, "העברית החדשה

צמחה , אף שינקה מן המקורות שלנו, שהספרות העברית בכל דורותיה
אולי יותר מכל ספרות , ובתוך כך קיימה מגעים, ועוצבה על אדמת זרים

חרף , אף שירתו של רטוש. השונות בספרות העמיםעם המגמות , אחרת
והיא מצוייה בזרם המרכזי של , אינה יוצאת מכלל זה, "העברי"אופייה 

  .השירה המודרנית האוניברסאלית
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        ....בבבב
  

. עשרה-בהיותו בן תשע, 1928-יונתן רטוש הגיע לפאריס בפעם הראשונה ב
ס והשתקע באיטליה לאחר באותה שנה עצמה יצא עזרא פאונד את פארי

בפאריס של אותן . ארבע שנות פעילות אינטלקטואלית אינטנסיבית בעיר זו
ומפאריס , שנים התחולל המהפך האינטלקטואלי החשוב ביותר של המאה

כאן התווכחו והחליפו דעות . בספרות החדשה" המודרנה"יצאה בשורת 
ויליאם , המינגווי ,בקט, ויס'יימס ג'מג: בספרות האנגלית החדשה" הגולים"

והדברים שהשמיעו וכתבו , ועד גרטרוד סטיין ועזרא פאונד, קרלוס ויליאמס
הייתכן שלא הגיעו הדברים לאוזניו של המשורר . פורסמו והפכו לנחלת הכלל

, תלמיד בסורבון, האם אוריאל הלפרין? שידע אנגלית וצרפתית, הצעיר רטוש
למד להכיר את הלכי הרוח שהיה ער לפעילות האינטלקטואלית בעיר ו

בהדרכתו של המתרגם חיים  (–, כפי שהעיד באוזני ידידיו, החדשים בפאריס
 לא קלט –) אברבאיה שישב אז בפאריס והיה מעורה בהתהוות הספרותית שם

אולי בשל זהירותו , כאמור, אך. אין ספק ששמע וידע? מה שמתחולל שם
אין בידינו עדות מפיו . חייומעולם לא התייחס רטוש לתקופה זו ב, המופלגת

אך על הזיקה , על ההשפעה שהשפיעה עליו אישיותו ושירתו של עזרא פאונד
, קרובים אלה-הברורה שבין עולמם הרוחני והשירי של שני משוררים רחוקים

 .ניתן להצביע בעליל
התרומה המכרעת שתרמה שהותו של רטוש בפאריס לעיצוב השקפותיו 

אך . את התרומה שלה לעולמו השירי דאג להסתירהאידיאולוגיות מפורסמת 
עשויות , הן אצל פאונד והן אצל רטוש, האידיאולוגיה והשירה, הלוא השתיים

 .מיקשה אחת
. ג.ע('  הוא פוגש שם בעדיה גורביץ1938 -בביקורו השני של רטוש בפאריס ב

היה ' גורביץ. באורח מחשבתו " הכנענית"לתמורה , למעשה, שגרם, )חורון
, Revue d'Action française העת היהודי הקיצוני-ורב לחוגי כתבמק

 Revue d'Action קיצוני- העת הצרפתי הימני-ששאב את השראתו מכתב
française ועוד דבר. אליוט היו מקורבים אליו. ס.אשר עזרא פאונד וט :

בפאריס חלה אצל רטוש גם התמורה הראדיקאלית בשירתו ומשם שלח את 
  .בעריכתו של שלונסקי" טורים"ל" יםהכנעני"שיריו 



 238

גם אצל עזרא פאונד היו אלו השנים המכוננות בעיצוב האידיאולוגיה 
שהובילה אותו , בתקופה זו הוא יוצא בדרך הימין הפוליטי. והפואטיקה שלו

ולתפיסתו הפוליטית של (עד להזדהות עם משטרו הפשיסטי של מוסוליני 
, סת עולמו של אבא אחימאירמוסוליני היתה השפעה רצינית על תפי

באותו הזמן עצמו חלה ). שבתקופה מסויימת לא היה רחוק בדעותיו מרטוש
כשיזם את האסכולה , אף התמורה הראדיקלית בשירתו של פאונד

 .שעקבותיה ניכרים היטב בשירתו של רטוש, יסטית בשירה האנגלית'האימאז
י לאירופה עד עזרא פאונד האמריקנאחר ששוחרר מהאישפוז הכפוי חזר 

, אם כן, נדמה. ישראל ולא יצא ממנה עוד-יונתן רטוש חזר לארץ. למותו
ולעומתו משורר הבוחר לחיות , משורר הבוחר בגלות: שכאן נפרדו דרכיהם

, שני משוררים אלה חיו: עין-הבדל זה ביניהם אינו אלא מראית, אולם. בארצו
ופי מיוחד לפאונד אך גלות זאת היתה בעלת א. כל ימיהם בגלות, למעשה
ושונה במהותה מן הגלות שבחרו משוררים ומספרים אחרים בני , ולרטוש

  .אותה עת
  
  ורטושורטושורטושורטוש    פאונדפאונדפאונדפאונד    פיפיפיפי    עלעלעלעל    הלאומיתהלאומיתהלאומיתהלאומית    הזהותהזהותהזהותהזהות    ....גגגג
 

של רטוש ושל פאונד עומדת שאלת הזהות הלאומית " הגלות"בשורש 
על אף ההבדלים העצומים שבין החברה האמריקנית . והזהות התרבותית

 הבדלים שבעטיים בעיית הזהות –ראלית בשנות העשרים יש- והחברה הארץ
 נובעת –התרבותית מודגשת אצל פאונד יותר מאשר בעיית הזהות הלאומית 

בהתייחסותו של כל אחד . הקירבה שביניהם מעצם היותם בנים לעמי מהגרים
: מהם לפרובלמטיקה הקשורה בתודעת בן לעם מהגרים קיים דמיון מפתיע

אינה אלא תרבות שצמחה ",  לדברי רטוש",ישראל- רץהתרבות שנוצרה בא"
חברה " החברה מסביבו היתה בעיניו ,"מחברת מהגרים ושורשיה במקום אחר

התמורה האמיתית תחול רק כאשר , מנקודת ראותו של רטוש". של מהגרים
אף פאונד גרס , והנה. מהגרים- תשתחרר האומה העברית מהתודעה של חברת

הן : יתרה מזו". תודעת המהגרים"יקנית היא כי שורש הרע בחברה האמר
, רטוש והן פאונד התייחסו בדבריהם לאותו זרם בתנועת ההגירה מאירופה

דהיינו , ישראל- הברית ומיעוטו בארץ-שחלקו הגדול התיישב בארצות
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באחד הראיונות שהעניק רטוש הוא מטיל . למהגרים היהודים ממזרח אירופה
סטורית הגלותית בתרבות הישראלית את האשמה להשתרשות התודעה ההי

ואילו פאונד מדבר אף הוא באחת ממסותיו ". המהגרים ממזרח אירופה"על 
אירופה לתרבות - הפוליטיות על הנזק שהביאה ההגירה היהודית ממזרח

הדחייה העמוקה שחש פאונד כלפי הערכים התרבותיים . האמריקנית
 ,לדעתו, של חברה זוהרדודים של החברה האמריקנית והמיבנה המלאכותי 

אחר ערכים של , "שורשים"הניעו אותו לצאת לאירופה בחיפוש אחר 
גלות זו שונה ממהותה מן הגלות . המעוגנת בעבר עתיק, ציוויליזציה אחרת

עיקרה של גלות זו . ודומה לגלות שבחר בה רטוש, ויס'שבחרו בה אליוט וג
לא המקום . ם גלות בזמןכי א, לא היתה זו גלות במרחב. לא היה בשינוי מקום

כי אם התקופה , שבחרו להתגורר בו היה מקום גלותם של פאונד ושל רטוש
 .שאליה יצאו במסעם הארוך לאחור מן המאה העשרים, האחרת

יונתן רטוש ועזרא פאונד פתחו במסעם האידיאולוגי והפואטי אל העבר  
במסלול  אחרי שבחרו –ההיסטורי העתיק משני קצותיו של העולם ונחתו 

סיפור מסעם המופלא הוא יחיד במינו בשירה .  באותה נקודה בזמן–מקביל 
המיוחד והמשותף לפאונד ולרטוש במסע . העברית והאנגלית במאה העשרים

הבנוייה על , זה בזמן היה ניסיון העקיפה של עיקרי הציוויליזציה המערבית
, רצוויילכדברי ברוך קו, אצל רטוש היתה זאת. אדני היהדות והנצרות

, או". הגלות לטובת חיוב הארכאי-שלילת העבר היהודי של אלפיים שנות"
 העברית התרבות של וסמליה יסודותיה אל לפנות יש"– כדברי רטוש עצמו

 .והדברים ידועים ",היהדות היות שלפני התקופה …הקדומה
, "התקופה שלפני היות היהדות"פחות ידועה אולי העובדה שפנייה זו אל  

ולא קשה לזהות את עקבותיו של ניטשה  (–לא אף לפני היות הנצרות וממי
 הינה אף היא יסוד באידיאולוגיה של עזרא פאונד –) הגדול אצל שניהם

רטוש ופאונד נותנים ביטוי לתפיסה זו . והבסיס שעליו מושתתת שירתו
 ואם תנער ...רק אם נבקיע את הערפל היהודי המאפיל: "באורח כמעט זהה

העולם הקדמון והעז של , יקום ויחיה לפניך עולם חדש, ת כל אלהמעליך א
, " יבוא התואם הפשוט והטבעי בין המחשבה לחיי הרגש...אבותינו הגדולים

פאונד האמין בכל ליבו שאמריקה תוכל ליצור  "–ואילו . הצהיר יונתן רטוש 
אבותיה האירופים - לאבות, עולם חדש רק כאשר תחזור למקורותיה
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פרוטסטנטית -בעיניו היה היסוד היהודי בתרבות הנוצרית… הפאגאנים
מבקרו החשוב , כתב דונאלד דייבי, "האשם בריחוקה מן התחושות הפשוטות

החזרה למקורות היא החזרה למקור : " ופאונד עצמו מכריז,ביותר של פאונד
שגרס כי הקרע בין האינטלקט , אליוט. ס.בניגוד לט" .הרגש והמחשבה
, 17- בות המערב אחרי המשוררים המטאפיסיים במאה הוהרגש נבע בתר

 שקרע זה נבע הרבה – וכפי שראינו רטוש שותף לו בדעה זו –קובע פאונד 
  .בטרם היות היהדות והנצרות ,יותר מוקדם

: פי השקפתם של פאונד ושל רטוש ניצחון המונותיאיזם הוא שורש הרע-על
 והתנגד אליליהם בדמות פסלים יצירת שעודדו ההלנים לצד תמיד עמד הוא"

ודאי . כותב דייבי ",מוסד- יסוד האלילים בניפוץ שראתה היהודית למסורת
המציין לדעתם של , "התואם הפשוט והטבעי"שבעצם המגמה לחזרה אל 

הרי מגמה זו שזורה בכל . חידושאין כל , פאונד ורטוש את העולם הפאגאני
, כרים ביצירות רבותועיקבותיה ני, ך המחשבה של התנועה הרומאנטיתהל

אלא שדמיון זה בין המגמה הרומאנטית המסורתית לבין . זרות ועבריות
שהיטעה , לכאורה-המגמה של פאונד ושל רטוש במאה העשרים הוא דמיון

אף מבקרים משיעור קומתו של קורצווייל שראה בשירת רטוש את המשכיות 
לנוכח פסל "רים הלוא בין השי. המגמה המצוייה אצל שניאור וטשרניחובסקי

המקביל למיפנה , של רטוש התחולל מיפנה מהותי" על מות לבעל"ו" אפולו
מבקרים . של קיטס לשיריו הארכאיים של פאונד" הארכאית"שחל בין שירתו 

אך את עיקרו של השוני ביטאה בניסוחה המדוייק דליה , רבים עמדו על כך
לא בקשיחות היה קסם מופ: "כשכתבה על שירתו של רטוש' רביקוביץ

את האונס בלי אנחה ואת היאוש , הרטושית שיכלה לתאר את המוות בלי קינה
שאין להן , כך בשירה העברית- הנדירות כל, ולתכונות אלה". בלי כל פירושים
המאפיינים את השירה , לעבר והנגדתו להווה" הגעגוע"ולא כלום עם 

החידוש העמוק  "שציין כי, נמצא הד בדבריו של המבקר יו קנר, הרומאנטית
". ביותר אצל פאונד היה בצורה אשר בה ראה את העבר ללא כל נוסטלגיה

צומת זה הוא המקום אשר ממנו ניתקת ראיית העבר של פאונד ושל רטוש מן 
תפיסת עבר : מנקודה זו נעשית ראיית העבר מבפנים. הגעגוע ומן הנוסטלגיה

דלת שירתם של פאונד בכך נב. יישום להווה הקיים- מסויים כאלטרנטיבה בת
 .ושל רטוש משירת קודמיהם
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, נוצרי-תוך עקיפת העידן היהודי, במסלולי המסע בזמן שבחרו רטוש ופאונד
התוודעותו של רטוש למישנתו של ההיסטוריון . דמיון מפתיע, קיים כאמור

הוא את התפנית -פי עדותו-על, בפאריס חוללה' והבלשן עדיה גורביץ
 נתונים היו מעייני עיקר …וחצי כשנה בפאריס עשיתי" :בהשקפת עולמו

 סדורה מישנה אז בידו היתה …עימו ולשיחות חורון .ג.ע של למישנתו
 הבעייה' תחום ,והתעניינותי תודעתי לגדר מחוץ אז היה שכאמור בתחום

 את העלה …חורון .הקדמון העברי העולם לבין בינה והיחס 'היהודית
חורון  ."היהדות של מהותה לבין יםהקדמונ העברים בין החותכת ההבחנה

שהפיניקים אינם אלא שלוחה מן האומה העברית , בין השאר, גרס במישנתו
על כל , המדינה ביוון-וכי הם קיימו קשרים מסחריים ותרבותיים עם ערי

  .המשתמע מכך
 

למהפך מקביל בראייתו של פאונד גרם מחקרו של הארכיאולוג הגרמני ליאו 
שאותן חקר , כי התרבויות במערב אפריקה, ן השארבי, שגרס, פרובניוס

קיימו קשרים מסחריים , )המושבה שיסדו הפיניקים, ובמיוחד קרתגו(
ריכזו את מעייניהם , אם כן, שני המשוררים. המדינה ביוון- ותרבותיים עם ערי

. התיכון- בעולם הפאגאני שבאגן הים, באיזור שהיה ערש התרבות המערבית
הגדיר עצמו , ואילו פאונד האמריקאי, "עברי"הגדיר עצמו , יליד פולין, רטוש

  ."תיכוני-אדם ים"
  

בתקופת חייו המוקדמת ריכז פאונד את מעייניו בתרבות פרובאנס : ויותר מכך
ימיו כמעט נפגש מסלול מסעו עם מסלול מסעו - אולם בערוב. וביוון ורומא

  :של רטוש
 
 יוון לתרבות מעבר אף זה זממרכ יצא אך ,התיכון-הים באיזור התרכז פאונד"

מתייחס " המסורת"ובמסה . כותב דונאלד דייבי ",העתיקה מצרים אל ,ורומא
השירה החיתית והשירה של מצרים , פאונד לחומר ששרד מן השירה העתיקה

, כזכור, גם רטוש. והוא אף תירגם קובץ שירים מן המצרית הקדומה, העתיקה
מעיד על , כפי שציין דן מירון, "מנחהקורבן "ושירו , התעניין בשירה המצרית

  .כך
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        ....דדדד
 

, הן אצל פאונד והן אצל רטוש עשויות האידיאולוגיה והשירה מיקשה אחת
ונחוץ עכשיו להראות כיצד משתקפת האידיאולוגיה המשותפת לשני 

כל המובאות משירי פאונד להלן מתורגמות (המשוררים אף בחומרי שירתם 
  ):תרגום מילולי

  
  :' לבעלעל מות', רטוש

 
 קיץ ליל באישון לבעל מות על"

 אברי יודע לבעל מות על
 דממה היתה
 הנגב בכל

 והצפון
   – בערפיליו קפא

 הרגב בקעי על הבעל מת אז
 הבעל מת אז

  ..."בערפליו חלל
  

  :'מותו של פאן'כך כותב עזרא פאונד בשירו 
 
 מת הגדול פן .מת פן"

 !לראשו זר ושיזרו העלמות אתן הו ,ראשיכן הרכינו הו
 ,בעלים חום אין

 :הצמחים יבשו
  "...נזר נשזור איך

 
 האל פן הוא האל בעל בגלגולו –הדמיון בין שני השירים קיים לא רק בנושא 

הקינה בשני השירים נשמעת מפי אישה או נשים .  אלא אף בנימתם–היווני 
במקור . שלא כבמסורת השירה הרומאנטית, וכאילו סמוכה לזמן ההתרחשות
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 משקל שתי השורות הראשונות זהה למשקל בשירו של רטוש וכן האנגלי
" כנעני", "ישראלי-ארץ"פאונד אפילו מזכיר אל . מקומה של הצזורה בשורה

מובן מאליו שאין לתפוס את . 407בקאנטו , את האל תמוז, בשמו ממש
ודאי שאינם מטיפים להמיר את . הפאגאניזם של פאונד ושל רטוש כפשוטו

של העת " החייאתה"אלא ש. אגאניזם פלוראליסטי נאיביהמונותאיזם בפ
הפאגאנית באמצעות השיר משמשת את שניהם כצורת מחאה ניצשאנית כנגד 

" התואם הפשוט והטבעי בין המחשבה לחיי הרגש"שנעדר בו , הווה מנוון
 דוחה את אשליית העולם –ואשר בו האל מת והאדם הנידון לחיי העולם הזה 

 :הבא
 ,רטוש( !"מזלות קובע ,עב-במתי דורך ,ואב ריבון אני !ריבון ולא אדון לא"
 הזה בעולם קיומו שכל ,הקיום במרכז האדם של העמדתו ).'מנחה קורבן'

 בחיי נשמתו להבראת יהודית-הנוצרית הברירה של מוחלטת דחייה פירושו
ובמלים בוטות , כותב פאונד ,"העדן ולגן ,נשמתי ,לך מה" :הבא העולם

ורטוש ". עדן מצוייר בקיצה-ני מבין כיצד סובלת האנושות גןאינ: "יותר
כנגד ". בעולם האמת הזה שלנו/ לחיינו בעולם הזה : "מצהיר באותה הנימה

- חיינו על" ארציות"יהודית מעמידים פאונד ורטוש את -הברירה הנוצרית
 .וכנגד השלילה הם מעמידים את חיוב הארוס ואת חיוב החרב, אדמות

במלים בוטות ,  כדרכו–מעלה פאונד על נס ) 1934" (ולקאנטיקו"במסה שלו 
 לאורח התנגדו הם: " את תכונתם החשובה בעיניו של משוררי פרובאנס–

 רע האדם שגוף ולאמונה אידיוטי אסכטיזם לאותו …המטופש המחשבה
 ."הגיהינום מאובססיית נקיים ,טהורים היו הם …מיסודו

 חיי של העז ביטויים הוא אצלו רוסהא" :ואילו על רטוש כותב צבי לוז 
 אף הקיימת הקבלה קיימת רטוש ושל פאונד של האהבה בשירי ".הזה-העולם

 המגמה .סרקאסטי- האירוני לכיוון ,יותר מאוחר בשלב בהם שחלה בתמורה
 שציין כפי ,תואמת ,שלהם המוקדמים האהבה משירי בחלק לפחות המסתמנת

 הרחמים נטולת הגבירה של תסימבולי-הרומאנטית לתפיסה ,מירון דן
 : (La Belle Dame sans Merci) אוהבה ברגשי המתעמרת

 / כלה וברגל / – פרעה בת לרגלי כמרבד / לרגלה ושטחו לבו את שלף הוא"
  )'מוקיון', רטוש( ,"הנוטף בבשרו טפפה
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 ללא / מפניי עצמך נעלת כי על / כמת בעיניך אני חשוב כי על ,גברת הו"
 Dompna, פאונד( "עוד אבקש ומה אפנה אנה / עוד יודע אני אין / סיבה

Pois De Me No'us Cal ( 
הוא בשירת " הגבירה היפה נטולת הרחמים"מקורה של תימה זו של 

ומעניין להזכיר ששכיחה היא אף אצל המשוררים , הטרובאדורים בפרובאנס
, משלם דאפיארה ואחרים, טדרוס אבולעפיה, 13- העבריים בני המאה ה

 .ושפעו משירת פרובאנסשה
כגון , אצל פאונד ואצל רטוש מצויות צורות נוספות של התייחסות אל האישה

 :אהבה-השר לה הימנון, המעריץ-זו של המשקיף
 ומיתר / בדעת סובבת והברך / וסואן חוגג והנשף / פעמיך בנעלים יפו כי"

 מרחפת וכתף / ורוטט חמק והנשף / פעמים בנעלים יפו כי / מדנדן מיתר אל
  )'מיתר', רטוש( "יתלהט מיתר אל ומיתר / כבהט

 :'דמות רוקדת', שירו של פאונד, ולעומתו
 / ברוקדים / לך ישווה מי / ,שנהב סנדליה / חלומותי אשת / עיניים שחורת"

 שנקרע טרי כשקד / כתפיך כשקדים צחות ... קלו כי לרגליך ישווה מי
  ."מציפתו
נבדלים שיריהם של פאונד ורטוש , "םהארכאיי"כבכל שיריהם , אף כאן

 בתכונתם ,מצורת התייחסותם של משוררים אחרים למוטיבים ארכאיים
הדימויים בשני שירים . אמצעית-כאילו כהתרשמות חזותית ובלתי, "הטרייה"

כי יפו בנעלים ", למשל, כך": שיר השירים"יסטיים אלה שאובים מ'אימאז
 –" מה יפו פעמיך בנעלים"פסוק מחזיר אותנו אל ה, אצל רטוש, "פעמיך
סנדלי "ו, "שחורה אני"בשירו של פאונד הינו איזכור ל" שחורת עיניים"ואילו 

המשקל בשירו של פאונד במקור כמעט זהה ". כמגדל השן"מזכירים את " שן
  .למשקל בשירו של רטוש

 
בשירת רטוש " חיינו בעולם האמת הזה שלנו"ההיבט האחר של , בצד הארוס

בין עיקרון , בהערת אגב, וכאן מן הראוי להבחין". חיוב החרב"הינו ופאונד 
. אצל אורי צבי גרינברג, אך רק לכאורה, זה אצל רטוש לבין העיקרון הדומה

הוא יבוא זה היום של תגמול ("ג "הנקם המפעפעת בשירתו של אצ- תחושת
אחי יהודי הפאות : חלקי הזהב החיים"והמתעוררת בעטיים של ") ושילם
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מבחינתו של , שהרי,  לא יכירנה מקומה בשירת רטוש–" לית ותפיליןבט
 ."הערפל היהודי המאפיל"הם נציגיו של " יהודי הפאות בטלית"רטוש 

, אינו מותנה בתגובה רגשית, וכך הדבר אצל פאונד, אצל רטוש" חיוב החרב"
חיים העולה בקנה אחד עם -מעין אורח, "הארצי"אלא הוא מעקרונות הקיום 

במאניפסט , למשל, כך. יסה שרווחה בחוגי האוונגארד האירופיהתפ
 –אנו מעלים על נס את המלחמה : "1909, הפוטוריסטי של מארינטי

 ."ההיגיינה היחידה של האנושות
 :'ברית'בשיר , כך רטוש

 תהלך חרב / בקומך תקום חרב / לשמאלך תיפול חרב / לימינך תיפול חרב"
 ."חרב אם כי / להביא בא אני שלום לא ... פניך מול אל תכה חרב / בשכבך

 :'ססטינה'בשיר , ובדומה אצל פאונד
 בדגלי / עיני תחזינה כאשר ,הו אך / חרבות שקשוק / מבלי חיים לי אין"

 אז / ,בארגמן נצבע / מתחתם הרחב והשדה / פנים אל / פנים ושני הזהב
 ."מעי בני ושמחים / לבבי צוהל

, )רטוש (–" ותחי מעפר בדמה/ פה הארץ כי בדמה עול: "ובמקום אחר
/ כשמרפקינו וחרבותינו נוטפים / מה ישווה לצהלת הקרב  "– לעומת
 . בשירו של פאונד–" ארגמן

ארור / ארור האוכל מן הזבח " :'על הזבח'מתוך שירו של רטוש , ולבסוף
  ."פושט יד לשלום

קורא כל ה/ עד - ארור בשם האל לעולמי: " של פאונד'ססטינה'ומתוך 
  ".שלום

 ,"ארגמן"כדאי לציין את השימוש שעושה פאונד כאן ובשירים אחרים במלה 
(crimson) ובאותה משמעות , שהיא אחד הסמלים המרכזיים בשירת רטוש

  .סמלית
 החוויות אחת זוהי .ימי כל אולי ,המילה של הסמלי במובנה ,בחרב עסקתי"

 פאונד ואצל רטוש אצל לחרב אבל .רטוש עצמו על מעיד ,"חיי של המרכזיות
 :גרידא-סמלית שאינה משמעות גם יש

 חוקם לשים ... פרת ,הנהר ארץ / בעבר אחים גבול וכל / הגדולה במתי היא"
 ,רטוש( "להמית – למוות אשר / הארץ פחות כל בזרוע / ומשפטם

  .)'בחושך ההולכי'
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נלהבים של העולם השניה היה מתומכיו ה-בתקופת מלחמת, ואילו פאונד
. האימפריה הרומאיתשמגמתו היתה להחיות את  ,משטר הפשיסטי באיטליהה

של פאונד " פרופרטיוס"מתייחס הדובר בשיר , קרים מוזרמ-בצירוף, וכך
 :ובאותה נימה, בשירו של רטוש") פרת("ארץ הנזכר -ממש לאותו קטע

על , מעתה ואילך, הפרת והחידקל יזרמו/ קיסר מתחבל תחבולות נגד הודו "
  ".הפרתים יורגלו בחוקותיו ויקבלו את דינה של דת הרומאים… ודותיופי פק

  
        ....הההה
  

המבקרים שדחו את התיזה שהציב קורצווייל בדבר היותה של שירת רטוש 
, המסתמן אצל טשרניחובסקי ואצל שניאור" הפאגאני"בבחינת המשך לקו 

לא , לא הציעו אלטרנטיבה של ממש לבדיקת מקורותיה של שירת רטוש
אחת הסיבות לוויתור זה . השירה העברית ולא בתחום השירה הכלליתבתחום 

אף שהמבקרים הצליחו להצביע על מרכיבים חשובים בשירתו -היתה שעל
 לסך הכול של –שיש להם תקדים ומקבילות בשירתם של בני דורו וקודמיהם 

מבוכה אופיינית זו . אפשר למצוא הקבלה בשירה העברית-המרכיבים אלה אי
אחר שבחן את סביבתו המיידית ולא גילה : דבריו של גדעון קצנלסוןמתגלה ב

רטוש אינו חוליה : "חד וחלק, הוא קובע, את קצהו של החוט המחבר
שהרי כל העניין , זו קביעה מוזרה ביותר." הוא שלשלת לעצמו. בשלשלת

והשירה העברית על , אינה מסתיימת בשירה העברית" השלשלת"הוא בכך ש
בתולדות , אף אם מרכזית ומפוארת, אינה אלא חוליה אחתכל תולדותיה 

 .הספרות הכללית
לסתירה : לשורש הפרובלמטיקה בהבנת שירתו של רטוש ,אם כן ,אנו מגיעים

 .הפנימית בין המגמות המרכיבות את הפואטיקה שלו
מתפשרת לביטוי - נלאית והבלתי- בגרעין שירתו משמשת החתירה הבלתי

ת מרבית האמצעים להשגת אותו ביטוי עברי צרוף ואולם א, הצרוף" עברי"ה
משירתו של , וככל הנראה,  הוא שאל מן השירה האירופית המודרנית בכלל–

קיימת הקבלה ברורה בין התפיסות , כפי שניסיתי להראות. עזרא פאונד בפרט
האידיאולוגיות והפואטיות של רטוש לאלה של פאונד ובדיקת העשייה 

על הדרישות , אחת לאחת, בי שירתו של רטוש עוניםהשירית תגלה כיצד מרכי
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פי עדותה של -וזאת אעשה על. עזרא פאונד, ולאחרים, שהציב לעצמו
ביקורת רטוש כבר השכילה לציין , למרבה האירוניה, אכן. הביקורת העברית

אלא שחסרה עד , את מרבית המרכיבים המקבילים בשירתו לשיריו של פאונד
 .מסקנה המתבקשתוה, המקשרת" החוליה"כה 

שירה חצובה  "–של שיריו " הגבישית"פאונד ייחס חשיבות רבה לתכונתם 
". נשית"ו" רכה"לבין שירה " גברית"ו" שירה קשה" והבחין בין –" מהסלע

אופיים הוורילי המופגן של שירי רטוש מצביע בוודאות על מקומה של שירתו 
 .בין שני המינים

הוא : "ל כך שיריו וכן דבריו של אדיר כהןיעידו ע, "גבישית"אשר לתכונתם ה
שרגא ". על הגבישות התמונתית, על הצימצום בניב, שומר על הריכוז השירי

מסועפת מן "אבינרי כבר מעז לקרוא לילד בשמו ומציין ששירתו של רטוש 
וגדעון קצנלסון , יסטים' אך אינו מציין מיהם האימאז–" יסטים'האימאז

" רטוש משתלב השתלבות מלאה בבנין הצורתיהדימוי אצל "מבחין בכך ש
יניזם העברי אינה מצדיקה את 'אף שלוחה משלוחותיו של האימז: "ומוסיף
 "...מבחינת מהותה הכללית כמו שירת רטוש, עצמה

יזם של עזרא 'יזם הרטושי עונה בכל פרט לעיקרי האימאז'אולם האימאז
 הבזיך מן והשיר / יהועל פיתח העלה" :שורות אופייניות לרטוש כגון. פאונד

אך מבחינת ; מיוחדות בשירה העברית – "פיך טעם / עוד לוחך בשפתי /
יש להן מקבילות רבות אצל המשוררים ' התפקיד שממלא בהן האימאז

קביעתו של קצנלסון כי בשירי . יסטים שהלכו בעקבות עזרא פאונד'האימאז
כהד לקביעתו של עונה " 'הבנין כולו מושתת במידה רבה על האימאז"רטוש 
' האימאז: כקישוט' יזם אינו משתמש באימאז'האימאז"אשר על פיה , פאונד

  ".הוא ההיגד עצמו
 עם ... הביטוי ראשוניות את מזהה רטוש שירת" קצנלסון מבחין בכך כי

". כותייםמלא ושיפוץ קישוט בניסיונות עדיין נדלחה שלא ,האמיתית האמנות
יש לו חשיבות אידיאולוגית " ת הביטוילראשוניו"עיקרון זה של החתירה 

של " העקיפה"במקביל לניסיון . מרכזית הן בשירת פאונד והן בשירת רטוש
מקיימים הם בשירתם , נוצרית מן הבחינה התמאטית- הציוויליזציה היהודית

שדיבר על , כוונתי מנוסחת בדבריו של הלל ברזל. עקיפה לקסיקולוגי- ניסיון
 –ובלשון המדוברת מזה , ת הארכאית מזההשימוש שעושה רטוש בעברי
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הלשון הקלאסית : "פי דבריו של רטוש-ועל" תוך עקיפת הלשון שבתווך"
  ...הלשון החיה, והעברית החדשה, מקראית מזה-המקראית והטרום, הקדומה

הטיף ואף יישם בשיריו " הלשון שבתווך"לעיקרון זה של עקיפת ".  מזה–
והיה המשורר הראשון בלשון האנגלית , עזרא פאונד כמה שנים לפני רטוש

מנת להראות כיצד השתקף ניסיון עקיפה זה -על. שעשה זאת באורח מודע
, אצטט מדברי מבקרים עבריים על רטוש, בשירתם של רטוש ושל פאונד

 :בשינויים קלים, דברים זהים לביקורת שנכתבה על פאונד
 מבליטה והיא איותקמ סיגלה )פאונד( רטוש של )האנגלית( העברית לשונו"

 ארכאיות בצורות שימוש" ... "ביותר הארכאיות הצורות את ניכר באופן
- האנגלו( האוגרית מן ... ובמלים )האנגלית( העברית הלשון מן נדירות

 מלים החייאת ... קיימים משורשים חדשות מלים גזירת" ... ")סאכסית
  ." ...ולוגיהאטימ ,המקורי מובנן השבת ,עתיקות

ך "מצוי בשירת פאונד ורטוש הצירוף של צורות שאולות מן התנ, ימצד שנ 
. הדבר בולט בעיקר בשירתם המאוחרת. עם ביטויים מלשון הדיבור והסלנג

 –לצד , "על חם… לנסות ישר איתך"… "אפשר לעשות חיים: "אצל רטוש
בתרגומו , ך"צורות שאולות מן התנ: ואצל פאונד". עטיפה של מחלצות"

  . Pig-head:סלנג-בצד ביטוי ,Beseech, Ye, Thou :האנגלי
יש לה חשיבות מכרעת אצל פאונד ואצל " ראשוניות הביטוי"החתירה ל

משום שבאמצעותה משתלבות המגמות האידיאולוגיות והפואטיות , רטוש
ידי - כאשר הם נלחצים על, מונחים מופשטים: "המשותפות לשניהם

עדיין קשורים בעשייה מגלים את שורשיהם העתיקים ש, האטימולוגיה
תתכנה רק משום שהן מקבילות  ... המטאפורות הפרימיטיביות ... הישירה

 .  כתב פאונד–, "לטבע עצמו
 לך כי ,המלך עשני / היודע אתה כי ,הנזיר דעני" :כאשר רטוש כותב, לכן
, "נזיר"וכאשר הוא משתמש כאן במשמעותה המקורית של המלה  – "אני

את המילה מן המשמעויות המאוחרות " מטהר"וא ה, מלך, "נזר"דהיינו 
לא רק לשימוש , ידי כך פותח לנו אשנב באמצעות הלשון-ועל, שדבקו בה

המטאפורה מקבילה לטבע "שבה , חיים שונה- אלא לצורת, אחר בלשון
 .הטבע- למציאות חייהם של עמי–ולכן , "עצמו
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ית בעיניהם להחזרת הקורא לתקופה האידיל, במקביל לאמצעי הלקסיקולוגי
על כל ההשלכות , בתוך הצגת צורת השימוש של אותה מילה באותה תקופה

את הקורא אף מן האגף " תוקפים"פאונד ורטוש , התרבותיות העולות מכך
ומנסים להחזירו לצליל ולמוסיקה של התקופה האידילית , "המוסיקאלי"

ירה הש"פאונד האמין שהשירה הגיעה לשיאה בתקופה הקדומה שבה . שלהם
השירה מאבדת "כי , במקום אחר הוא כותב". והמוסיקה היו שזורות זו בזו

המוסיקה , מסיבה זו". את נשימתה כאשר היא מתרחקת מדי מן המוסיקה
והריתמוס בשיריהם המוקדמים של פאונד ושל רטוש אינם בבחינת התפרצות 

ן "בשי(אלא משמשות אותם כאמצעי משוכלל , רסן-אקזוטית משולחת
להפניית הקורא אל הצליל והקצב ) פי חידושו של רטוש-על, תשמאלי

משמעות הכמו בחישוף , אף כאן. ופה הנכספתשל התק" המקוריים"
  .חווים את המציאות בעידן אחר, כביכול, אנו, המקורית

  
        ....וווו
  

בשירתם המאוחרת של פאונד ושל רטוש חל אצל שניהם מיפנה משמעותי 
הדיבור ישיר וגלוי "המאוחרים של רטוש נתן זך הבחין בכך שבשיריו . וזהה

שאינה , פיגורטיבית-רטוש מרווה את צמאוננו למעט לשון בלתי… ומפורש
אחד לאחד מתמעטים האפקטים ". כורעת תחת נטל ציוריות גדושה לעייפה

ובמקומם , האליטראציה וצורות החירוז הקדומות, האונומטופיה, הצליליים
 .ושכלתנית, אירונית, טיריתסא, פיגוראטיבית-עולה לשון בלתי

תהליך דומה עבר על שיריו של פאונד כאשר משווים את שיריו המוקדמים 
בבד עם מעבר זה מן השירה שבעיקרה מופנית -בד. המאוחרים" קאנטוס"ל

חל אצל שניהם מעבר פורמאלי מן , לחושים אל השירה הפונה אל השכל
מן השירה המופנית , כלומר. אל השירה הוויזואלית" המוסיקאלית"השירה 

- השירה האירונית: אל השירה המופנית אל העין, אל האוזן ואל הרגש
מתחיל , כמקובל בשירה, ההתחלה בראשית השורות-במקום ציר. "שכלתנית

 מימין הדף למעלה והולך ויורד במדרגות סטאקטו קצרות  ...רטוש את שירו
 –" ימה אלכסונית זוברור שלמשורר גם כוונות פרוסודיות לזר ... ודלגניות

 .כותב נתן זך על שיריו המאוחרים של רטוש
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ההתרשמות החזותית "אף אליעזר שבייד מבחין כי בשירים המאוחרים 
לכן חל מיפנה זה -שנים אחדות קודם". קודמת להתרשמות השמיעתית

כאשר המיר את הדגש ששם על הצליל בשיריו , בשירתו של פאונד
בדגש על האספקט , המזמרים הטרובאדוריםבהשפעת המשוררים , המוקדמים

 ותפנית זו ניכרת היטב –בהשפעת הדברים שלמד מן השירה הסינית , החזותי
בהבלטת מלים באותיות , בשיריו המאוחרים בצורת אירגון השיר על הדף

 .שמנות ובריסוק שורות
מוסיקאלי בשיריהם המוקדמים של עזרא פאונד - המיפנה מן הלהט הרגשי

מן , ויזואלי והאירוני בשירתם המאוחרת- אל השלב השכלתני, שויונתן רטו
החשופה , שלב ההתפכחות הצוננת, ההכרח היה שיוביל לשלב הסופי

כאשר האירוניה שהיתה מופנית אל העולם חוזרת עתה בשיריהם , מאשליות
כנגד ההודאה המאופקת בתבוסה בשורותיו . כבומראנג ומופנית כלפי עצמם

וכל געגועי הגוף ודמע ", וכן… "ון הוא כל התוחלתאך דימי: "של רטוש
הוא ביקש : "הנפש של פאונד- עומד חשבון–" לא עוד יועילו לשנות/ נפש 

. / לקיים את הנשגב במובנו העתיק; של השירה/ להחיות את האמנות המתה 
 ..."מלכתחילה, שגה

בעל "אליוט כתב על פאונד שהוא . ממדיה של התפכחות זו היו רחבים
ממורי השירה "קורצווייל כתב על רטוש שהוא ". פרמנט של מורהטמ

נטייתם הדידאקטית הובילה אותם להטפת אמונתם ". העברית הצעירה
מפני שהם האמינו בכוחן של המלים לחולל תמורה חברתית , בתחום הלשון

התבוסה המפוארת שנחלו . ובכוחה של השירה להגשים אוטופיה, ותרבותית
רומנטיזם ואת ניצחונו של -  פירפורי גסיסתו של הניאואת, למעשה, מסמנת

 .הפראגמאטיזם החדש
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        דוד שחרדוד שחרדוד שחרדוד שחר
        

        """"יום הרפאיםיום הרפאיםיום הרפאיםיום הרפאים: ": ": ": "מתוך הרומןמתוך הרומןמתוך הרומןמתוך הרומן
   1986, 'עובד עם'

  
  .הּכֹול מתפורר: אני אמרתי לעצמי

  .והחיים היו עֹשּויים קרטֹון, בארץ מולדתי היו המתים מטיילים: היא אמרה
  .ת הטוב ועושים את הרעועל אנשים שמחפֹשים א: הוא אמר

ואילו הם אמרו את הדברים זה , אני אמרתי לעצמי את הדברים בלּבי ובעברית
ּכך - אחר.  במבטא אנגליהואו, היא במבטא אמריקאני. ובאנגלית, לזֹו בקול רם

עת אנגלי שמונח על השולחן - התחוור לי שהם קוראים חרוזים מתוך כתב
שתשאיל לי את החוברת שמתוכּה היו אחרי הפגישה ביקשתי מֶהֶלן . לפניהם

היה זה כאילו ָקַרם מי שּכתב אותם אֹור על : הם קוראים את החרוזים עם בואי
ּכל מה שהתחולל באותו רגע בלּבי ונתן לו ממשּות של שיר שעומד בפני 

הצצתי וראיתי חרוזים מתוך שירתיו של המשורר האמריקני עזרא : עצמו
גיליון , "רבעון בינלאומי לספרות – יס רְביּוּפר"נד בחוברת שנקראת ָּפאּו

ֶלן לפשפש ולמצוא חוברת בת מה ראתה הֶ . 1962, סתיו-קיץ, עשרים ושמונה
אני עצמי לא ? דווקא, ולקרוא משיריו של עזרא פאּונד, ב לעשרים שנהקרו

ולא ידעתי עליו אלא כמה דברים , קראתי אף שורה אחת משלו עד לאותו רגע
ומות בהם נזּכר שמו בהקשר תולדות חייהם של סופרים מפי השמועה וממק

שמהם התּברר לי למעלה מּכל , דורו והצעירים ממנו-ומשוררים אחרים בני
ספק שהיה הוא להם חבר טוב ומיטיב ומהיר להושיט עזרה בכל דרך שהיא 

לפני , כנגד זה ּברור היה לי כשמש שפעם. ואפילו למעלה מּכפי כוחו ויָכלּתוֹ 
הלא היא אשתו , קראתי מאמר מפרי עטּה של לאה ִהיֶמְלַז, תשנים רבו

שּבֹו גילתה שהשלטונות האמריקנים , החוקית של המשורר ֶאשַּבַעל ַעשתרֹות
פעולה עם הממשלה -עצמם ּכלאו את עזרא פאּונד כבוגד פאשיסט ששיתף

שידר ברדיו , העולם השניה- הפאשיסטית האיטלקית בעצם ימי מלחמת
. ודומני אפילו שהועמד למשפט כפשיסט פושע מלחמה, טלקיהפשיסטי האי

היה פשיסט מחרחר , הייָּתכן שאדם שהביא לעולם ּבּתי שיר אשר כאלו
 מה –ואם אמנם הלך לאיטליה והכריז על עצמו שהוא פשיסט ? מלחמות
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, היה בכך?  לשדר מאיטליה דברים כנגד ארצו ראהומה,  במונח הזההואהואהואהוא    הבין
,  איזו שהיא חידה בתוך חידה–שאומר ָדרשני , תהומי, קמשהו עמו, בַודאי

  .ובו במקום ביקשתי מֶהנרי שיפתור לי אותּה
כאילו לא נועדנו לפגישה זו , פניתי אפילו במין להיטּות" ,ֶהנִרי, אמור לי"

פרשה של עזרא המה ידוע לך על ", אלא כדי ללּבן את השאלה הזאת דווקא
  "?פאונד

 למעשה –כך - אילּולא איחרתי כל." זאת פרשה ארוכה", פלט ֶהנִרי!" אֹוי"
 היה –חשב הוא להסתלק מן המקום ולמהר להרצאתו רגע לפני שהגעתי 

אך ברגעים המעטים שנותרו לנו לא הספקתי , ברצון גם אומר לי משהו עליה
, נפגשנו שָלשּתנּו. אפילו להתנצל ולספר לו מּכל שאירע בדרך ועיכב אותי

ִּכית"הקפה -ני בביתֶהֶלן וֶהנִרי וא שמגשר בין רחוב , שּברחוב הרב קּוק" ַמֹשְ
בענין הספר , "גת"קרוב לּפינה בּה נמצא בשעתו קפה , יפו לרחוב הנביאים

היא ". ּוִאיש ַּפְּבליקיישן ָהאּוז'ג"ששניהם עמדּו להֹוציא לאור בהוצאת ה
-אשבעל עשתרות ומוסיפה אחריתשל הייתה מתרגמת לאנגלית את המסות 

ואילו ֶהנִרי היה מתרגם לאנגלית , עולמו בכלל- דבר על השקפותיו ותפיסת
אילו . מבחר מתוך שיריו ומקדים להם מסה נרחבת על המשורר ועל שירתו

לא , ואילו עוד היה המשורר בחיים, עד עצם היום הזה" גת"התקיים קפה 
ִּכית"היינו נפגשים ב היינו וקרוב לַודאי שגם לא , "גת"אלא בקפה " ַמֹשְ

 אני לא הייתי כלול באותּה פגישה מכיָון שלא היו –כלומר , נפגשים כלל
די היה להם . שהייתי נמצא מיותר ואפילו מפריע בעצם נוכחותי, זקוקים לי

כדי למצוא בפינה הימנית את אשבעל עשתרות לפני " גת"להיָּכנס לקפה 
 הבנין כולו – אינו בנמצא עוד" גת"אבל לא רק קפה . ערימת גליונות ההגהה

ובמקומו משתרע מגרש חניה עירוני שכבר אינו מספיק לכל המכוניות , נמחק
 בנוסף על זו הראשונה שהיתה –אחרי הפגישות ִאּתם . המבקשות לחנות בו

בגלל האיחור של למעלה מחצי שעה שבו הגעתי , כך באשמתי- חטופה כל
,  פגישות עבודהקיימנו עוד שלוש, דעת- אליה מתנשם ומתנשף ועצבני ופזור

 עלה בי הרהור –שּכל אחת מהן הצליחה לאכזב אותם עוד יותר מקודמתּה 
היו הם , ואילו היו נפגשים אתו, משונה שאילּולא מת ֶאׁשַּבַעל עשתרות

הם ביקשו להיָּפגש . מגיעים למסקנה שהוא מאכזב ומיותר עוד יותר ממני
כשאני עוד ילד , ים ההםתי מכיָון שידעו שאני ִהּכרתיו מן הימים הרחוקיא
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והוא פקיד במרפאת העינים של דוקטור לנדאּו ונקרא ּבפי ֹּכל ַבשם , הייתי
את מפיה של לאה זֶהֶלן שמעה . תן לו מּבטן ומלידההוא השם שני, ֶּבְרל ַרָּבן

אשר ִאָּתּה הספיקה לעשות ִסדרת ראיונות מוצלחת ביותר , אלמנתו, הימלזן
 שהרי למרות המחלה –צה בו חזרתי אני אר יוםשחל בדיוק ּבַ , לפני מותּה

נעלמים ּכוחות , באלמנה, התגלו בּה, ה ּבּה כבר בימי ילדותיהקשה שאחז
ים ולהגיב נמרצות על כל המתרחש בעולם רלהמשיך ולחיות ולכתוב מאמ

רושם אדיר עשתה . ולתת ראיונות לעתונאים עוד עשרים שנה אחרי ֶּברל
עתּה ובהתנהגותּה ובנימוסיה ּובעדינותה הרּבה ד- הזקנה על ֶהֶלן בצלילות

, שּבה חיפתה אפילו על מעֹשיו המגּונים של ֶּברל שהפקיר אותּה בשעתו
וֶשּבּה ניסתה להגן אפילו על , ודווקא בשעות הקשות ביותר של מחלתּה
בסדרת הראיונות לא ניסתה כלל . דעותיו שהיו מנוגדות ָקטּבית לדעותיה שלּה

והֵּכנּות שלּה מפורסמת , ּכן היתה דוברת אמת- ּכי על–ליו להסתיר את מחד
מצאה קו זכות בכל . זאת הסבירה אותם- ועם–בימי ילדותי , היתה כבר אז

הנפש -ואפילו קיּבלה בחיוך של ַגדלּות, ַיחסה בסלחנות לכל מעלליותה, פגם
ל הנפש ש- ַגְדלּות. עולמּה שלּה-אותן מסות שלו שהתקיפו ישירות את השקפת

. ּכך-לּבבת ּכלנהיא שקסמה בעיקר לֶהֶלן הצעירה וה-אלמנת המשורר היא
-וַכדברים האלה גם כתבה באחרית, A grand old ladyאמרה עליה שהיא 

 כַמָסה –עוד לפני שנדפס הספר הגדול עצמו  – הדבר הממצה שלּה שהופיעה
לא . דורּה-יגלים בקרב הצעירים בנ- וִהכתה גלים ובני" קֹוֶמְנָטִרי"העת - בכתב

 היה רָאיות ש והמאמר גדו–נה לשירתו של אשבעל תרומתּה של הגברת הזק
,  היא שדיּברה אל לָּבם–והוכחות להשפעה המכרעת שהיתה לה על שירתו 

אלא דווקא אישיותּה שלּה היחידה והמיוחדת במינּה שהפכה להם לא רק 
 לגבי ּכולם ללא . ֵסֶמל ּומֹופת– כפי שנהות לומר –אלא , למנהיגה רוחנית

היתה זו תגלית מדהימה שּכל השאיפות והחידושים , הּכלל- מן-יוצא
, והמהפכות והשחרורים שהם תובעים וכותבים ומחוללים והופכים עכשיו

 כל אלה כבר תבעה וכתבה וחוללה והפכה אשה מופלאה –בעצם היום הזה 
תינה מֹוַּכת בפלשֹ , זו לפני חמשים שנה בפינה נידחת של האימֶּפריה הבריטית

 עבור דרך מלחמה, מתפשר- החל בָּפציפיזם בלתי–הקדחת ומחלות העינים 
ליסטי ובקרתנות זעיר טא ַקּפיאליזםמתפשרת בגזענות ובאימפרי- ִּבלתי

וכלה בשחרור האשה ובאהבה ָחפשית על כל גווניה , ּבּורגנית ובכפיֹות דתיות
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העת - פיעה בכתבשהו, רק אחרי שקראתי את המסה. וצורותיה וֳאפניה
גם את מה שלא תפסתי בכל ארבע , בין היתר, נפקחו עיני לראות, החשוב

היתה זו .  מה הלכה ֶהֶלן לחפֹש אצל עזרא פאּונד–כאמור , הפגישות שלנו
לאה הימלזך שהֵסּבה את תשומת לָּבּה של ֶהֶלן להשפעה שנודעה לעמדתו של 

עשתה זאת למען הדיוק , כמובן, היא. פאונד על דעותיו של אשּבעל עשתרות
כמו כמה וכמה פרטים , אבל דבר זה, הספרותי והסֹוציֹוּפֹוליטי, ההיסטורי

האלמנה הרי  .חולל בקוראים תגובה הפוכה לכוונתה המוצהרת, אחרים
שהיא , וחזרה והכריזה בָאזניה לאורך כל סדרת הראיונות, הודיעה לֶהֶלן

תה את שלּה ככל יָכלָתּה שהיא כבר עש" ,איננה עומדת על הפרק"עצמּה 
ועכשיו הגיעה שעתן של " כבר עלתה על הָּבריקדות"שהיא , המצומצמת

ואין היא מבקשת אלא לתרום להכרת הציבור , הצעירות ההולכות בעקבותיה
, שהיה, לעֹשֹות למען שמו של המשורר, הרחב בכשרונו של בעלּה המנוח

שהיה קמל ונובל , ה צחיחהבר צץ בפינ-מין צמח, כמו צמח גֵדל פרא, לדבריה
שהרי ניתנה האמת להיָאמר שעד , בטרם עת אילולא טרחה היא להשקות אותו

היא שעודדה -והיא, עולם-השקפת-השכלה וחסר- שלא פגש בּה היה חסר
כן גם חזרה והדגישה . אותו בכל התחומים והעניקה לו גם מזה וגם מזה

, וזה העיקר, ון גדול מאודכשר, כשרון גדול"בָאזניה של המראיינת שהוא היה 
למרות כל מגבלותיו , אמן חשוב מאד, ואפשר אפילו לומר שהיה אמן חשוב
ואפשר אפילו לומר שהיה , כך מזהיר- ולמרות האינטלקט שלו שלא היה כל

וכל מה שנוגע לתפיסות , אינטלקט ּבינֹוני.  מּוְגָּבל–כלומר , מצּומצם
טפשּות נֹוראה שהיתה , לפעמים, פוליטיות וסוציולוגיות והיסטוריות גילה

כפי , על כל השטויות שאמר, כמובן, אני סלחתי לו! מוציאה אותי מדעתי
, לא רק מתוך התחשבות באדם עצמו, שסלחתי לו על כל השטויות שעֹשה

 אבקש שתדגישי שהיה –וזה העיקר .  הּכשרון הגדול שלואלא בעיקר בזכות
ור עלי ועל כל מה שאני כתבתי ואני אמן גדול ואין כל צורך להרחיב את הדיב

נתפסו ּכל הקוראים , ובניגוד לכל הכרזותיה ודבריה המפורשים..." עשיתי
, של אותּה אשה ַמקִסָמה אשר בּה גילו, דווקא לדמּותּה של לאה הימלזך

ואילו המשורר עצמו נדחק בעיני , את המנהיגה הרוחנית שלהם, כאמור
מּכיָון שקראו דברים . ת המאּוששֹותֵאלּו בעלי הדעו, הדעתנים שּבהם

מפורשים שזה המשורר העברי הושפע מעמדותיו הפוליטיות של עזרא 
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מן הבחינה ; מיד גילו פגמים לא בעמדותיו אלא דווקא בשירתו, פאּונד
, ומתוך הניתוח הֶטְּכסטּואלי, יםלאור הקריטריֹונים האובייקטיב, הפיוטית

 שירה –במקרה הטוב , או, זו שירה כללהתחוור להם למעלה מֹּכל ספק שאין 
אחרי שהגיע המאמר לידי הצטערתי על שלא ביררתי לאשּורו את ענין . גרועה

שאולי הייתי מצליח למנוע את הטעות , עזרא פאּונד בפגישוַתי עם ֶהֶלן
ידוע לי שֶּברל לא קרא מעודו אפילו שורה אחת משל עזרא פאּונד . בעובדות

 מה שּבכלל אין בו מן – דבר על עצם קיומו מן הטעם הפשוט שלא ידע
ועוד , זמנו-שהרי אפילו בעברית קרא מעט מאוד מתוך השירה בת, המפתיע

ולגביו לועזית היתה השפה הצרפתית משנות לימודיו , פחות מּכן בלועזית
, להפתיע, אולי, מה שֵּכן יכולה. ואנגלית כמעט שלא קרא כלל, "ַאלַיאנס"ב

פילו לאה הימלזך לא שמעה את שמו של עזרא פאּונד אלא הרי זֹו העּובדה שא
אחרי שּכבר  –כלומר , וממש ערב קום המדינה, יההעולם השנ-אחרי מלחמת

וכן גם כל ָקבצי שיריו פרט , הופיעו ּכל המסות של ֶּברל מקּוּבצות בספר
ומכאן שלא היתה לו כל אפשרות שהיא , שיצא לאור אחרי מותו, לאחרון

אין זאת . ידוע לו- מּוָּכר ובלתי- מעמדותיו של פאֹונד הִּבלתילהיות מושפע 
 –רוחו של ֶּברל נימים ַמִׁשיקות למיתריו של פאּונד -אומרת שלא נמצאו בהָלל

 ייָּתכן שֵּכן –וגם אינני מוסמך לפסוק הלכה הקושיה זו , אני עצמי לא בדקתי
 –כלומר , עובדהמקום ביקשתי להתַיחס אך ורק לטעות ב-ִמּכל, וייָּתכן שלא

רִאיה -על כך יכול אני להעיד כעד. של פאּונד" השפעה"שאין לדבר כלל על 
כן נמצאתי בביתם ביום בו עלה לראשונה שמו של -כי על, שמיעה-כעדו

הספר כדי - הלכתי לשם יחד עם הֵּבן ַתמּוז ישר מּבית. פאּונד בָאזניו של ֶּברל
ּבנֹוב לקראת בחינת הגמר לקחת ממנו בהשאלה את הּכרך האחרון של ּדּו

אלו היו הימים הקשים . וגם כדי להתכונן קצת ביחד ִאּתוֹ , בתולדות עם ישראל
 תוך כדי –העצמאות -של יריות ופצצות ועוצר בלילות של ערב פרוץ מלחמת

כתיבה אני נזכר בכל שהיתה זו אחת הפעמים האחרונות שראיתי את תמּוז 
 ואמֹו החולה היתה מבלה את –לל לפני שנעלם מירושלים ומן הארץ בכ

הבית ולא -ובכלל לא היה באפשרותּה לא לנהל את משק, מרבית היום במיטה
צהרִים ַלֵּבן -ובַודאי שלא להכין ארוחת, לצאת לקניות או לעיסוקיה האחרים

כשהתחלתי אני לחפש את הפרקים הדרושים לנו בספר . הספר-החוזר מבית
צהריים - המכולת לקנות בהקפה משהו לארוחת-קפץ תמּוז לחנות, של דּוּבנֹוב



 256

שהגיעו זה , עת לועזיים- ואילו אמֹו השקּועה במיטתּה בערימת כתבי, לשנינו
הזדקפה פתאום מן הּכר וביקשה שאגיש לּה מיד עפרון כדי , ר ליםבעתה מע

אביו . מהר לפני שיחזור וייָעלם באגם הדפוס האופף אותּה- לציין משהו מהר
נטילה לּוריא זה 'גר בנפרד מאמו במרתף ּביתּה של הגברת גשהיה , של תמוז

. המרקחת- נכנס באותו רגע עם צרור התרופות שהביא לּה מבית, כמה שנים
אמרה לו תוך כדי ציון " ,האמבטיה-הגפן תֹשים בחדר-את הבקבוק ואת צמר"

 אתה שמעת פעם על –אמֹור לי . ידי-על, ואת השאר פה", השורות בעפרון
שנראה להוט להסתלק מהר , ֶּברל" ?ריקני שנקרא עזרא פאּונדמשורר אמ

מצאתי . "הניע בראשו לשלילה, אחרי שמילא את המוטל עליו, האפשר-ּככל
ואני מוכרחה לַשֵּבץ , פה ידיעה שמתאימה בדיוק ְלמה שאני טענתי כל השנים

" ?שהו מכתביואז איפה אפשר למצוא פה מ. אותּה במאמר הגדול שלי
, אולי אֹוריתה מּכירה אותו", ואחר אמר, ּפיו בסימן שאלהכ ֶּברל תחילה פרשֹ 

ִעם שם . ַסְּכסית המודרנית- היא הלא בקיאה בשירה האנגלוֹ –או שמעה עליו 
בַודאי הוא מצאצאי הּפּוריָטנים האנגלים שהתַישבו ', עזרא, 'מקראי שּכזה

נה להרגיז אתה שולח אותי אל אוריתה רק בכוו." "תשאלי אותּה. באמריקה
רק מֵּכיון שאתה יודע ", זעם-נתקפה זו חמת!" להוציא לי את הנשמה, אותי

 הלא אחותּה, לך יש קשרים ִאתּה. שהפסקתי לדּבר ִאּתּה אחרי שהעליבה אותי
,  אז עוד היום תתקשר ִאּתּה בבקשה ממך–! יעלי היא המעריצה הגדולה שלך

 כל מה שקשור בשם –קורות בי, מאמרים,  שירים–ותביא לי כל מה שיש לּה 
יש . אבל גם אֹוריתה לא שמעה ולא ידעה דבר על עזרא פאּונד." עזרא פאּונד

זו . שֶהֶלן לא הבינה כראוי את דבריה של אלמנת המשורר, אפוא, להניח
והמראיינת , לקֵוי הדמיון שמצאה היא בין השַנִים, כפי הנראה, התיחסה

 האלה גם כתבתי במכתב וכדברים, הסיקה שמדובר בהשפעה מכרעת
". תיקון טעות"מתוך כוונה שיפרסמוהו תחת הּכותרת " קֹוֶמנטרי"למערכת ה

-  המסה בכתב וכל קורֵאי, לצערי לא פורסם המכתב שלי ולא תוקנה הטעות
העת ובספר ממשיכים להחזיק באותּה טעות ולקבוע את יחסם אל המשורר 

אל עמדותיו של עזרא ואל שירתו בהתאם לּה ובהתאם להַיחסותם שלהם 
כנגד זה קיבלתי אני תשובה בכתב ממזכירת המערכת שבּה היא . פאּונד

נאמנים על העורך , שעם כל הכבוד לזכרונות ילדותי, בנימוס צונן, מודיעה לי
- קסמים שאי-מין מעגל! הרי לך. יותר דבריה של אלמנת המשורר עצמּה
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אלה מֵּכיון שכל מסותיו לא ייָּתכן שזו אמרה כדברים ה: אפשר לצאת ממנו
מכאן שלא היא , של ּברל התפרסמו לפני ששמע את שמו של עזרא פאּונד

, הבנה-שסילפה את דבריה פשוט מתוך אי, אמרה אותם אלא המראיינת
אבל העורך מסרב להכניס , יש צורך בתיקון טעות, ומכיָון שנפלה פה טעות

לאה הימלזך כפי שיצאו את התיקון לדפוס מכיָון שלדעתו אלו הם דבריה של 
  .מפיה

אבל כנגד זה עלה בידי למנוע , את הטעות שנכתבה ונדפסה לא הצלחתי לתקן
 דרך הרוח ודרך הלשון –אינני יודע איך . בעוד מועד טעות בדבריו של ֶהנרי

 התגלגלה והגיעה לָאזניו השמועה ששירתו של אשבעל עשתרות –? מי ֵידע
עד , דווקא, כך במצרים- הודה רבה כלניתרגמה בשעתּה לערבית וזכתה לת

גם להעניק , שהמלך פּוַאד הזמין אותו לארמונו כדי לשמוע את שירתו מפיו
, סיפרתי לו שאשבעל אמנם קיּבל פעם עיטור מלכותי. ּכבֹוד מלכותי-טּורעילו 

ולא כפרס על , אך לא היה זה מידיו של המלך פּוַאד אלא מידי הַׁשאה הפרסי
, תודה על טיפולו בעיניו של אחד מבני משפחתו של שאהיצירתו אלא כאות 

כאחד מאנשי , ושלא הגיע לארמון המלכותי אלא בזכותו של הדוקטור לנדאו
את העיטור הגבוַּה . ושהעיטור שקיבל היה הנמוך בסולם, הצוות הרפואי שלו

אך , בשעת הפגישה רשם ֶהנרי את כל מה שסיפרתי לו. קיבל דוקטור לנדאו
. וכחתי לדעת שּכל הפרשה הזאת נעלמה ואיננהנס יע הספר בדפואחרי שהופ

אונים -אין-זעם-באכזבה שלי מהולה היתה מין נימת. ברגע הראשון שקע לּבי
, ולבסוף השמיט הּכֹול,  עֹשה עצמו ככותב–כביכול , על שגנב דעתי, על הנרי

התנחמתי בכך שלפחות לא הדפיס את השמועה , כך נרגעתי- אבל אחר
גם הבנתי שלא היתה כל כוונת זדון בהשמטת הפרשה ,  הכוזבתהמצרית

פשוט לא השתלבה , ככמה וכמה דברים אחרים שסיפרתי לו,  זו–הפרסית 
גם היה בה כדי לקלקל את הַהרמֹוניה הפנימית , במסגרת המסה שּכתב

  .שּבגישתו של הנרי
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        מנחם בןמנחם בןמנחם בןמנחם בן
        
        """"????מתי הופכת שירה ְלָמָׁשלמתי הופכת שירה ְלָמָׁשלמתי הופכת שירה ְלָמָׁשלמתי הופכת שירה ְלָמָׁשל""""

   1989', גולן ירון, ''אחרים ומאמרים מובנת בלתי שירה אין': מתוך

 
נזכר שוב , אחד מכוהניה הגדולים של השירה במאה העשרים, עזרא פאונד

שירה היא לשון טעונה : "ושוב בספר זה בציטוט פסוקו המפורסם על השירה
 והנה חשוב מאוד להבין את –" משמעות עד קצה גבול אפשרויותיה

ובעיקר בהקשר לתוהו , רי פאונד עצמםמשמעותו של פסוק זה בהקשר לשי
כדאי לשים לב , ובכן. ובוהו של השירה העברית בעשורים האחרונים

שירה טעונה : "ומכאן צא ולמד, לפשטותם המוחלטת של שירי פאונד
 במשמעות כמו שהוטענהשהוטענהשהוטענהשהוטענהאיננה שירה " משמעות עד קצה גבול אפשרויותיה

שאחראים  פרי השחתה והיא(הקריאה שמשמיע ברתנא זה . איזה שק פחמים
נובעת מאי , "יתר מורכבות"ול" יתר מטאפוריות"אה לירהק, ובכן, )לה רבים

- למילים רבות, למשל, שירה הופכת לדימוי: הבנה בסיסית לגבי מהות העניין
, "יצירתיות"ב, "מטאפוריות"לא כשאנחנו חונקים אותה ב, משמעות

היא היא היא היא , במישור הראשוני, קודם כל, אלא כשהיא', וכו" צירופים מורכבים"ב
ם של שיר השירי). כי רק לדברים שקופים יש עומק( שקופה ועמוקה עצמהעצמהעצמהעצמה

קודם ,  ישראל ואלוהים רק אחרי שהואתשלמה המלך הופך למשל על אהב
משמעות אינו נוצר ממילים -ריבוי. שיר אהבה מוחלט בין איש לאשה, כל

שקיפותן עמוקה משמעות אלא ממילים ש- עמומות וקרוצות, סעפות ונפתלות
אם להסתפק בהדגמה , בשיר של פאונד" הנערה בחנות התה: "מכל עמוק

היא כל הדברים שאינם : היא לא רק הנערה בחנות התה, טריוויאלית אחת
הנערה בחנות , אבל היא קודם כל, וכל ההתלהבויות שדעכו, יפים כשהיו

 – הרי "נלהבת, כאז, היא כבר לא עולה במדרגות "בוכשפאונד כות, התה
, הממשיות האלה,  המדרגות הפשוטות האלה–מטבע הדברים ומטבע השירה 

', מאבק הקיום וכו, "הטיפוס במעלה החיים"הן גם כל עצם , שבחנות התה
זה פשר הפסוק ". נלהבת, כאז"כבר לא עולה בהם , כך-אי, שאותה נערה

ום זה ולא ש". שירה היא לשון טעונה משמעות עד קצה גבול אפשרויותיה"
וחשוב לזכור כי . מוכשר- ולאדכב" מטאפורי"מלאכותיים של איפור ניפוחים 
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הוא לא , למשל, "נלהבת, כאז, היא כבר לא עולה במדרגות"כשפאונד כתב 
אלא עצם , )או כל שורה אחרת(תיכנן את ריבוי המשמעות של השורה הזאת 

שר וכאן אפ, מעניקה לדברים את עומקם, עצם רוח השירה, הקשר השירה
הצבעים נעשים עזים : "לצטט שוב את דליה רביקוביץ על מצב כתיבת השירה

  .'וכו" מטפחת כחולה הופכת לעומק באר/ יותר 
  

  חדר העליהחדר העליהחדר העליהחדר העליה/ עזרא פאונד 
  

  ָהָבה ְנַרֵחם ַעל ֵאֶּלה ֶׁשָּׁשַפר ֶחְלָקם ִמֶּזה ֶׁשָּלנּו, ּבֹואּו
  ְוֹזאת ִזְכרּו, ְיִדיַדי, ּבֹואּו

  , ְמָׁשְרִתים ְוֵאין ֲחֵבִריםֶׁשְּלָעִׁשיר ֵיׁש
  .ְוָלנּו ֵיׁש ֲחֵבִרים ְוֵאין ְמָׁשְרִתים

  .ְנֹשּוִאים- ָהָבה ְנַרֵחם ַעל ַהְּנֹשּוִאים ְוַהִּבְלִּתי, ּבֹואּו
  

  ַׁשַחר ִנְכָנס ִּבְצָעִדים ְקַטִּנים
  .ְּכמֹו ַּפְבלֹוָבה ֻמְזֶהֶבת

  .ַוֲאִני ָקרֹוב ַלְּתׁשּוָקה ֶׁשִלי
  ַחִּיים ְּבֵמיָטָבם יֹוֵתרֵאין ַּגם לַ 

  ,ִמָּׁשָעה זֹו ֶׁשל ְקִרירּות ְּבִהיָרה
  .ְׁשַעת ַהְיִקיָצה ְּבַיַחד

  )דורון קורן:תרגם(

  
  

העשירים שיש "כי , הוא העניות המאושרת? "חדר העליה"מהו : : : : בשולי השירבשולי השירבשולי השירבשולי השיר
לא משום שאינם , והם ראויים לרחמים. לא גרים בחדרי עלייה" להם משרתים

הבה נרחם על אלה , בואו: "אלא משום שאינם מאושרים, עלייה-גרים בחדרי
ולנו יש / , כי לעשיר יש משרתים ואין חברים/.../ ששפר חלקם מזה שלנו 

  ".חברים ואין משרתים
המצב "משום ש? "נשואים- על הנשואים ועל הבלתי"ולמה לרחם 

שוי נ-לא הנשוי הרוצה להיות בלתי: איננו האושר) כזה או אחר" (המשפחתי



 260

כי האושר איננו זה ואף , נשוי הרוצה להיות נשוי מאושר-מאושר ולא הבלתי
שחר : "האושר עצמו המתרחש באותו חדר עלייה בשעת שחר אחת. לא זה

 רקדנית מפורסמת –פבלובה " (כמו פבלובה מוזהבת/ נכנס בצעדים קטנים 
ק  מגיע פאונד ללב הדיוןוכא). הריקוד שלה היו מוזהבות- ליבשעתה שנע

משעה / אין גם לחיים במיטבם יותר / ואני קרוב לתשוקה שלי : "וללב השיר
  ".שעת היקיצה ביחד/ זו של קרירות בהירה 

 גם במשמעות של קרוב –" אני קרוב לתשוקה שלי"האושר הוא כש, כלומר
קרוב , קרוב לעצמי: במשמעות של, ואולי בעיקר, וגם, אל זו שאליה תשוקתי

  .קה של עצמיקרוב לתשו, להרגשותי
אין גם לחיים במיטבם יותר משעה זו של : "וכאן מגיעות מילות האושר עצמן

אין גם לחיים "ועצם המצב הריגשי שבו אדם אומר לעצמו ש, "קרירות בהירה
בין , כי המקסימום הריגשי הוא: הוא אכן מקסימום האושר" במיטבם יותר

 אך יכולה –. לכתףאין טוב מוחמץ מעבר , הידיעה שאין יותר מזה, השאר
ולא תיפאורה , האושר הוא הרגשת האושר. היתה להיות כל שעה אחרת

לא , נישואים-לא תיפאורת נישואין ולא תיפאורת אי: אובייקטיבית כלשהי
האושר הזה קרה , ובכל זאת. עלייה-תפאורת עשירים ואפילו לא תפאורת חדר

  .בחדר עלייה אחד בבוקר אחד עם אישה אחת
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        שמעון זנדבנקשמעון זנדבנקשמעון זנדבנקשמעון זנדבנק
        
        """"יסטים והטיפול הישיר במציאותיסטים והטיפול הישיר במציאותיסטים והטיפול הישיר במציאותיסטים והטיפול הישיר במציאות''''האימגהאימגהאימגהאימג""""

    1990, לאור ההוצאה -ן הביטחו משרד" המודרנית בשירה יסוד מגמות: "מתוך

  
בהקדמה שכתב עזרא , מופיע אפוא לראשונה בדפוס' יזם'אימג'המושג 

 בבית 1912באביב שנת , כמה חודשים קודם לכן. יום. א.פאונד לשיריו של ת
, פה-השתמש פאונד בפעם הראשונה במונח זה בעל, לונדון, ינגטוןתה בקנס

שכינתה את עצמה בראשי , הילדה דוליטל, כשפנה אל המשוררת האמריקנית
וכינה , אף הוא משורר, רד אולדינגטון'ואל בעלה האנגלי ריצ, .H.Dהתיבות 

, תנועה, יסטית'כך נולדה התנועה האימג. יסטים'אימג, אותם בשם זה
כפחות או , רבים רואים אותה כזהה, אמריקנית- ות השירה האנגלושבתולד

  .עם שירה מודרנית בכלל, יותר
אבל הושפע מאד מיום והיה קרוב , יסט'שלא היה אימג, למשל, אליוט. ס.ת

, ציון הדרך הנחשב בדרך כלל: "אומר אחרי שנים רבות, לעזרא פאונד
הוא הקבוצה הנקראת , נקודת הפתיחה של השירה המודרנית, למרבה הנוחיות

ספרות אמריקנית והלשון '". (1910בלונדון של סביבות , יסטים'אימג
  ).'האמריקנית

הוא נפגש שם . 1909- ב, ב שלוש שנים קודם לכן"פאונד הגיע ללונדון מארה
לאחר שפאונד כינה את . 'עם יום ושמע הרצאות שנתן על ברגסון ועל האימאז

H.D.עת -  מיהר ושלח כמה שירים שלהם לכתב,יסטים' ואת בעלה בשם אימג
: לשירים צירף הערה קטנה.  שנוסד באותו פרק זמן בשיקאגוPoetryבשם 

ללא ; ללא שימוש עודף בשמות תואר, ישיר; ללא החלקה, אובייקטיבי"
  ".ישיר כמו היוונית, זהו דיבור ישיר, מטאפורות שאינן עומדות במבחן

את המניפסטים , Poetry, עת-מה פרסם פאונד באותו כתב-כעבור זמן
 הוציא אנתולוגיה ראשונה 1914ובשנת . יסטים'הראשונים של האימג

  .ידי הביקורות-האנתולוגיה נקטלה על. Des Imagistes לה אוקר, משיריהם
והיא יורשת , באותה שנה מגיעה ללונדון משוררת אמריקנית בשם איימי לואל

, פאונד המסתייג ממנה. יתיסט'את מקומו של פאונד בראש הקבוצה האימג
  .'יזם'גיאיימ'קורא עכשיו לתנועה 
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עת בשם - היה כתב1914-1919הביטאון העיקרי של התנועה בשנים שבין 
The Egoist .את , בין השאר, ופרסם, הוצאה-ה קיים גם ביתזהעת ה-כתב

, )1917', פרופרוק והסתכלויות אחרות'(אליוט . ס.השירים הראשונים של ת
ויס וכן כמה פרקים מוקדמים מתוך 'של ג'  של האמן כאיש צעירדיוקנו'את 

יסטית גוועת כחמש שנים 'התנועה האימג. ודברים נוספים, ויס'לג, 'יוליסס'
  .1917-ב, לאחר שנוצרה

כאשר שלח ,  ואולדינגטון.H.Dנתבונן עתה שוב בהערה שפאונד צירף לשירי 
 והתיאור הזה –  האלההוא מתאר את השירים. Poetry העת באותם לכת

וממעיטים בשמות , ישירים,  כאובייקטיביים–להיות שבח , ככל הנראה, אמור
אך התיאור הזה קרוב מאוד . תואר ובמטאפורות שאינן עומדות במבחן

לאידיאל , כלומר, לאידיאל של השיר הקלאסי שאותו הזכרנו בפרק הקודם
חיקוי :  הווה אומר.מסוים, מדויק, קשה, שיר יבש: יום. א.כפי שחזה אותו ת
  .נאמן של המציאות

יזם הוא 'ל מרכזי יותר לאימגבא. פאונד מרמז כאן על הקבלה לשירה היוונית
יסטים הרבו 'אימג. השפעה מן המזרח הרחוק, כלומר, היסוד היפני או הסיני

,  הברות17בן , זה שיר קצרצר. במיוחד לחקות צורת שיר יפני הקרוי הייקו
מבלי לספק פירושים או קומנטר דידאקטי ,  הטבעקטן מן' שמציג אימאז

הלקוחות מהמסורת , אבל תוך השלכות ברורות בסמליות שלהן, כלשהו
  .התרבותית היפנית

הנה מה שפאונד אומר על ניסיונותיו שלו בתחום השיר הקצר במתכונת 
הוא , כלומר. פוזיציה-האחד הוא מעין סופר' השיר בעל האימאז: "ההייקו

מצאתי אותו יעיל כאשר רציתי לצאת מן . י רעיון שניבמונח על גרעיון אחד ה
 30כתבתי שיר בן . המבוי הסתום שנקלעתי אליו בגלל תחושת המטרו שלי

מפני שהוא היה מה שאנחנו קוראים בשם יצירה , שורות והשמדתי אותו
כך כתבתי שיר שאורכו -שישה חודשים אחר. 'אינטנסיביות משנית'בעלת 

התגלות ': דמוי ההייקו, כך כתבתי את המשפט הבא- ה אחרושנ, חצי מזה
הייתי אומר שהדברים . 'שחור, עלעלים על ענף רטוב: הפנים האלה בהמון

בשיר . אלא אם אתה נסחף לתוך הלך מחשבה מסוים, האלה חסרי משמעות
כזה אתה מנסה לדווח על הרגע המדויק שבו דבר חיצוני ואובייקטיבי 

  ".דבר פנימי וסובייקטיבימתגלגל או מזנק לתוך 
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" תחושת המטרו"י המ. ים האלה של פאונד דורשים הסברדבריו המעניינ
חוויה שעברה , הוא מתכוון לחוויה שאותה הוא מפרט במקום אחר? שלו

ות חיוורות פנים ראה קבוצת נער, בהיותו שם. עליו בתחנת המטרו בפאריס
 או ,וך ההמון הקודרפניהן החיוורות של הנערות בת. צפוףבתוך ההמון ה

מתקשרות בדמיונו עם , אולי בתוך המנהרה החשוכה של תחנת המטרו
. ה יפניתאולי משהו בדומה לתמונ, עלעלים לבנים על ענף שחור ורטוב מגשם

שהיא הנחה של זה על , "פוזיציה-סופר"ט בשם מה שהוא מכנה באותו ציט
 ציור העלעלים על –ולעומתו , הציור של פני הנערות בתוך ההמון: גבי זה

  .הענף
האם אפשר לדבר על השילוב הזה כתיאור אובייקטיבי , וכאן עולה השאלה

 עצמו מתרחש בדמיון שהשילוב, כמדומה, ברור? של הממשות, מדויק, יבש
 –בממשות יש נערות ויש ענף . ל היוצר ולא בממשות עצמהשהסובייקטיבי 

יש . ולא במציאות עצמה, ושני הדברים האלה מתחברים בדמיון הסובייקטיבי
ומכאן נובע . כאן דימוי או מטאפורה שהם בהכרח פרי הדמיון הסובייקטיבי

שדבר חיצוני ואובייקטיבי מתגלגל או מזנק כאן אל תוך , הניסוח של פאונד
  .דבר פנימי וסובייקטיבי

השילוב של ציור , כלומר, שהדבר הפנימי, יש לשים לב לכך, יחד עם זאת
את הדבר , עד כמה שהדבר אפשרי, בא רק להמחיש,  הענףהתחנה עם ציור

הדימוי לא בא להביא רעיון , כלומר. את הממשות, האובייקטיבי שבחוץ
אלא הוא בא רק , או אמת פילוסופית זו או אחרת, רגש, נפש-הלך, כלשהו

שאולי ניתן לקרוא לה תפיסה , חוויה של תפיסה, בנאמנות מירבית, לתאר
ומנטיקה הישנה ריזם ובין ה'בדל הגדול בין האימאגההוכאן מצוי . חושית

היא בדרך כלל מתארת , שכאשר היא מתארת מראה חיצוני כלשהו, והטובה
  .אותו במסגרת אמת פילוסופית כלשהי או רגש גדול

  
של אחד משירי אותה , אפנה לדוגמה נוספת, כדי להבהיר את הדבר קצת יותר

שיר שלעתים קרובות , .H.Dות החותמת על שיריה בראשי התיב, משוררת
' אוריאד'ושמו , יזם'אולי כדוגמה המובהקת לאימאג, מצטטים אותו כדוגמה

  ):אחת הנימפות(
  



 264

  ,הים, התנחשל
  ,נחשל את אורניך המחודדים

  התז את אורניך הגדולים
  ,על סלעינו

  ,הטל את ירקותיך עלינו
  .כסה אותנו באגמי האורן שלך

  
אבל כאן אתה שואל . מן הטבע, אחד' ימאזעל אהמובסס שיר קצרצר , שוב

האם הכוונה , מהו הנוף המוצג כאן, הוא זה' איזה אימאז, את עצמך בעצם
אך מצד . התנחשל הים: הוא אומר, הדובר פונה לים, מצד אחד? לים או ליער

זהו ים המתואר . שני הוא מדבר על הים במונחים של אורנים ושל ירק
וכמו . אר במונחים של יםוולי זה יער המתא, אבל שוב, במונחים של יער
של הים ושל , ים'פוזיציה של שני אימאז-לפנינו שוב סופר, בשיר של פאונד

אבל הוא משולב לבלי הפרד בפעילות , יש כאן אולי תיאור של ריאליה. היער
  .הדמיון הסובייקטיבי

על , מצביעים על איזו התרוצצות פנימית, שני השירים הקצרצרים האלה
על הסתירה הפנימית הזאת ברצוני . יזם'ירה פנימית בלב לבו של האימאגסת

  .להרחיב מעט את הדיבור
, רומנטית של ריאליזם-עולה מדברי פאונד וחבריו דרישה אנטי, מצד אחד

הנובעת כמו במישרין מהשקפותיו של יום על , דרישה לאובייקטיביות
בין העקרונות . שעל טיבן עמדנו בפרק הקודם, הרומנטיקה והקלאסיקה

אנחנו , יזם'שפאונד וחבריו מעמידים במניפסטים הראשונים של האימאג
  :מוצאים

  
 .'דבר'טיפול ישיר ב )1
 ).פרזנטציה(אין להשתמש בשום אופן במלה שאינה תורמת לייצוג  )2
תואר שאינו מגלה -בשום שם, אל תשתמש בשום מלה מיותרת )3

 .משהו
וניות על מה שכבר אל תחזור בשורות שיר בינ. הימנע מהפשטות )4

 .נאמר בפרוזה טובה



 265

: את הדברים הבאים, במונחים קרובים מאוד למונחים של יום, ופאונד אומר
 ולשירה שאני מצפה שתיכתב במשך העשור הבא 20-אשר לשירת המאה ה"

תהיה ... שתהיה קשה ושפויה יותר, אני סבור שהיא תצא נגד ההבדלים, לערך
... בכוחה הפרשני, מתה תהיה באמת שלהעצ. טידומה עד כמה שאפשר לגרנ

ידי מהומה ריטורית והמולה -היא לא תנסה לעורר רושם של עצמה על, כלומר
יהיו בה פחות שמות תואר צבעוניים שיבלמו את הזעזוע ואת המחץ . דשנה
, ישירה, מחמירה.  אני רוצה שהיא תהיה כזו–לפחות במה שנוגע לי . שבה

  ".פטורה מהתחלקויות רגשניות
  

הרומנטיקה של -יזם היה מנוגד בתכלית ניגוד לפוסט'הצד הזה של האימאג
ששיריו , ויליאם באטלר ייטס, המשורר האירי הגדול. 19-שלהי המאה ה

, איים קסומים, אגדות עתיקות, המוקדמים שופעים המיית נפש רומנטית
פורד מדוקס , יסטים'שימש נושא לפארודיה גרוטסקית ביד אחד האימאג

אי האגם ' פורד מדוקס פורד מתייחס לשיריו המפורסם של ייטס .פורד
  :זקוב- הנה הוא בתרגומה של אליעזרה איג. 'איניספרי

  
  ,אלך לאיניסְפרי, אלך לי, אקום, הנה
  .כולה חימר וקש, ה קטנה אבנה שםתביק

  ,כוורת לדבורים, תשע שורות אפון לי
  .הדבש-בדד בַמַער במהומת

  
  ,וה נוטפת אטשלו, ושם תהיה שלווה לי

  .שחר שמקום צרצר ישיר- נוטפת מצעיף
  ,חמה ילהט-ארגמן, חצות הליל שם נוַגה

  .שיר-וערב ומלואו כנף
  

  כי ליל ויום נמסכת, הנה אקום אלך לי
  ,חרש משפתיו, שירת מי האגם בי
  ,או אפֹור מדרכת, עת אתייצב בדרך

  .לבב- אשמע קולה בתהום
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  :וקס פורדוהנה הנוסח הפארודיסטי שמציע פורד מד
  

  ושם אפשר, ספרי יש פאבבאיני
  שם. לגור בלירה לשבוע

  אבל, כבש לא טעים-אוכלים בשר
  אני מחר נוסע. יש דבש סביר

  .לשם לחודש של חופשה
  

במקום . יסטים'בפארודיה זו מתגלות כמה מן המגמות הבולטות של האימאג
, ל ייטסאצ" תהום לבב"או , "צעיף שחר", "שלווה נוטפת אט"ביטויים כמו 

שהם צירופים של הקונקרטי עם המופשט שפאונד היה דוחה אותם בשתי 
לירה ": "פאב: " פורד מעדיף ישירות פרוזאית של עובדות עירומות–ידיים 

  .'וכו" בשר כבש לא טעים"; "לשבוע
יזם 'ובאימאג, כי יש בפאונד. אבל הריאליזם הזה הוא רק צד אחד של המטבע

באה לידי ביטוי בכמה הגדרות שפאונד נותן זו . גם מגמה אחרת, בכלל
: הנה הגדרה אחת. יזם'המושג העיקרי באימאג, שהוא כמובן', לאימאז

אינטלקטואלי ורגשי ברגע של ) compelx(הוא מה שמציג מכלול ' האימאז"
מוקד או "הוא ' האימאז:  אומרת,לפי פאונד', הגדרה אחרת של האימאז". זמן
לכנותו בשם מערבולת , וחייב בהכרח, י יכולהוא משהו שאנ; ול קורןכאש

)vortex (שמתוכה ודרכה ולתוכה אצים בלי הרף רעיונות."  
מה , להפך. בהגדרות אלו אין שום דגש בהסתכלות אובייקטיבית בעולם

איזו הארה : שמודגש בהן הוא דווקא הביטוי העצמי מצד המשורר
אפילו בתחנת , לומרכ. או מערבולת של רעיונות, אינטלקטואלית או רגשית

,  הריהו מתגלגל בשיר במשהו החורג מן הממשות–הים המתנחשל , המטרו
- והוא נכרך בחיים הפנימיים האינטלקטואליים, באיזו הסתכלות פנימית

הופך בכך לייצוג או לסמל של משהו ' האימאז. הרגשיים של המשורר
  .שמעבר לממשות החומרית

', וורטיציזם'אונד את שם התנועה גזר פ, או וורטקס, מן המלה מערבולת
בתנועה זו התגבר יותר ויותר . יזם'שאותה ראה כמעין שלוחה של האימאג

. המרוחק מאד מן התיאור המדויק של הממשות, הגיאומטרי, ההיבט הצורני
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את התנועות באמנות ובשירה המקבלות , אלו מול אלו, פאונד החל מעמיד
לעומת תנועות המעצבות את  ,יוניזם האימפרסכמו, באופן פאסיבי את העולם
יזם 'כגון האימאג, הבורא צורות של המשוררהעולם בוח הדמיון 

מצד : יש שתי דרכים מנוגדות לתפיסת האדם: "וכך הוא אומר. והוורטיציזם
כצעצוע בידי , ניתן לחשוב על האדם כמי שהפרצפציה באה לקראתו, אחד

י ניתן לחשוב עליו כמי ומצד שנ. חומר פלסטי הסופג רשמים, הנסיבות
ולא ) conceives(כמי שהוגה רעיונות , שמַכוון כוח נזיל מסוים נגד הנסיבות

  ".רק משקף ומתבונן
, שראשיתו תיאור מדויק של הממשות בנוסח מסתו של יום, יזם'כך האימאג

, מגיע עד מהרה לפעילות אקטיבית על הממשות', קלאסיקה ורומנטיקה'
  .על הדברים, לעתים חשיבה גיאומטרית, נושיתלהטלת צורות החשיבה הא

יזם הנהיג לעומת 'אפשר שלא לראות את החידוש שהאימאג-אי, יחד עם זאת
הייתי רוצה לשוב ולקרוא את , וכדי להדגיש את החידוש הזה. מה שקדם לו

  :.H.D של' אריאד'

  
  ,התנחשל הים

  ,נחשל את אורניך המחודדים
  ,התז את אורניך הגדולים על סלעינו

  ,הטל את ירקותיך עלינו
  .כסה אותנו באגמי האורן שלך

  
אף , אין בו למעשה; יותר ממה שיש בו, למה שנעדר בשיר, יש לשים לב אולי

אין , אין כל דימוי מפורש, בין הים והיער, למרות הזיווג שאותו הזכרנו. דימוי
. מטיף, מוסרני, אין כאן טון לימודי. כאן שום סמל לאיזו הוויה יותר גדולה

אין כאן . על ניסיון חייו של אדם, אין כאן אף הכללה אחת על חיי אדם
אין כאן סוגסטיביות של משהו רוחני מאותה . מחשבות על דברים גדולים

אין כאן שום הפשטה . אין כאן סיפור מעשה כלשהו. הסתכלות בים או ביער
נטולת ,  יש כאן צלילה ישירה עובדתית מאוד–במקום כל אלו . או ערפול

יזם 'וזוהי תרומתו הייחודית של האימאג, יומרות פילוסופיות כלשהן
  .למודרנה
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אולי החשוב , אליוט. ס.דוגמה נוספת לתרומה כזאת נמצא בשיר של ת
בשיר מוקדם ומפורסם מאוד . במשוררים אנגליה במאה הזאת בצדו של ייטס

הערב : "ואומר אליוט את המילים האל' שיר אהבה של אלפרד פרופרוק'בשם 
, שוב? מה יש בשורה זו, "שרוע על השמים כחולה מורדם על שולחן ניתוחים

פוזיציה אולי נועזת -סופר. של שתי תמונות, ים'פוזיציה של שני אימאז-סופר
כאשר היו לפנינו ים ויער או פני הנערות וענף עם , יותר מאלו שהכרנו קודם

ברור שבמקרה , חד עם זאתי. דומה, בעיקרו של דבר,  הטכניקהאבל, עלעלים
השילוב בין הערב השרוע על השמים והחולה שהורדם על שולחן ,  אליוטשל

נפש יותר מתמונה -המשקף בראש וראשונה הלך, עשה למשהונהניתוחים 
אלא אני , אין אני רואה בדיוק את השמים ואת הערב על השמים. ממשית

האובייקט , צל אליוטא. איזו הרגשת חולי שבכרך הגדול, רואה משהו פנימי
הוא נעשה למה . נפש- של העולם נעשה יותר ויותר למקבילה של הלך

  .ועוד נחזור לעניין זה, של הנפש" קורלטיב אובייקטיבי"שאליוט מכנה 
והוא מתכוון לדכדוך ולייאוש ,  עלי שלכתםאליוט מתאר מגרשים ריקים ע

 משתמרת אצלו ,אבל יחד עם ההתקדמות לעבר הנפש. פנימי של יושבי הכרך
  .יזם'וזוהי תרומתו של האימאג, של הדברים, חדּות הִמתאר של התמונות
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        כוכבכוכבכוכבכוכב- - - - ישראל ברישראל ברישראל ברישראל בר
        
        ''''תמונת עזרא פאונד הזקןתמונת עזרא פאונד הזקןתמונת עזרא פאונד הזקןתמונת עזרא פאונד הזקן''''

        1998', גולן ירון, '23' מס', לשירה קונטרס -  הנה'
        

  ,ֶעְזָרא ָּפאּוְנד יֹוֵׁשב ְּבֻכְרָסה
  ַּבֲחִזית ֵעיֵני ַהֶּפֶרא ֶׁשּלוֹ 

  ,ּגֹוֶלה ַעל ִּכְּסאוֹ הּוא 
  ֵמָאחֹור ְּתמּוַנת ִאיׁש ָצִעיר א ְּברּוָרה

  
  ַמְמִּתין ֶׁשִּמיֶׁשהּו ִיַּקח אֹותֹו ִמָּכאן

  ַּבֲאפּוֵני ֵעיָניו ַּפַחד ְמֻרָּקן
  הּוא ֵמִבין ֶׁשֵאין ׁשּום ֶאְפָׁשרּות

  ִלְזּכֹות ֵמָחָדׁש אֹו ְלַהְפִקיַע ָמרּות
  

  ָבל ַהּגּוףאֲ , ַהֶּנֶפׁש ַמְמִריָאה
  ִמֹּכַח ַהְּכִביָדה ׁשֹוֵקעַ 

  ַהֶּנֶפׁש ֵמַחְגֵוי ַהּגּוף
  ִמְתַנֵּׂשאת ְּכֶׁשִּלּבֹו ּפֹוֵקעַ , ִנֵּׂשאת
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        משה רוןמשה רוןמשה רוןמשה רון
        

        אורי צבי גרינברג ועזרא פאונדאורי צבי גרינברג ועזרא פאונדאורי צבי גרינברג ועזרא פאונדאורי צבי גרינברג ועזרא פאונד    ::::כסף ואמתכסף ואמתכסף ואמתכסף ואמת, , , , מלכות ומכולתמלכות ומכולתמלכות ומכולתמלכות ומכולת
, חבר חנן בעריכת' גרינברג צבי אורי ביצירת מחקרים קובץ: חצוב השכל ממתכת': מתוך

        2008', ביאליק מוסד'
 
Jews – I believe in Palastine [sic] for the Jews as a national home 
& symbol of jewry… Zionism against international finance…1 

  
לפני שנים לא מעטות חזרתי . בנק אינו מושא נוח לאהבה או אפילו לאהדה

ר שהתהלכתי ברחוב אלנבי וברחוב בן ואני זוכ, משהות ממושכת בחוץ לארץ
 והנה בכל מקום צצו –אביב - זה היה בתל–יהודה וגם ברחוב אבן גבירול 

, או אולי חנות ספרים, בה פעם בית קפהשהיה בכל פינה . להם בנקים חדשים
יכולת . התנוססו כעת הזגוגיות הכהות המצוחצחות של מוסד פיננסי כלשהו

דעת שעסקאות פיננסיות מפולפלות לראות את עצמך משתקף בהן ול
רים על יריעות הנייר בצִתלים של כסף ערטילאי נ- וִתלי, מתבצעות שם בפנים

  .האינסופיות הנפלטות ממדפסות המחשבים
 של עזרא 34אני מזכיר תחושה מוכרת זו כפתיח לשורות הבאות מתוך קנטו 

  :פאונד
Banks breaking all over the country, 
Some in a sneaking, some in an impertinent manner… 
Prostrate every principle of economy.2 

 
ון קווינסי אדמס על 'דברי ביקורת של ג, מתוך הזדהות, פאונד מוסר כאן

הרבה אפיזודות . 1820- התפשטות המערכת הפיננסית בארצות הברית ב
את המילה . היסטוריות נשכחות כאלה נחשבו בעינו ראויות להיכלל בשיר

breakingהבנקים מתפשטים כמו נגע או :  יש להבין כאן בהקשר רפואי
  .פריחה שפושים בגופו של אדם חולה

  
  :'כלב בית'ג מתוך "מול קטע זה אני מעמיד שורות מפורסמות של אצ
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  ֲאִני ֶנֱחָנק? ָאן ְלִהָּמֵלט-ֶאל
  ...ק"ַהּפֹוֲעִלים ּוַבְנק ַאּפַ -ֵּבין ַּבְנק
  !ָהֱענּות-ֹוֶלֶדתמ, מֹוַלְדִּתי

  , ֲחנּות–ִמָּׁשם , ַהָּים רֹוֵבץ ִמֶּזה
  .ַוֲאִני ִנְתֵעיִתי ָכאן ְוֵאין ְּפדּות

  
)115: ב(

 3
  

  
משותפות לשני המשוררים תחושות האיום והסלידה שמעוררת הנוכחות 

אצל :  מושאם–מכל מקום ,  במבט ראשון–שוֶנה מאוד . הפיזית של הבנקים
שאין , ג הגאולה הלאומית"אצל אצ; לכלה נכונה עקרונותיה של כ,פאונד

  .בינה ובין כלכלה כלשהי ולא כלום
אפשר אולי לתהות למקרא כותרת עבודה זו מדוע נכרכו שני המשוררים 

לכל . ג שונים זה מזה במובנים רבים"אכן אין ספק שפאונד ואצ. האלה יחדיו
שות ת ורגיראייה היסטורי, אחד מהם עולם פיוטי שמאוכלס ומרוהט אחרת

ג "היחידה השירית של אצ.  וסגנון חיים אחריםגזמ, היסטורית שונות
והטקסט השירי שלו נוטה להיות כפוף , הומוגנית הרבה יותר מזו של פאונד

לאורטוריה של דובר שאת תחושותיו ואת דעותיו היא מעצימה בדרך שהיא 
מתאפיינת , יצירתו הגדולה של פאונד, Cantos. לעתים קרובות היפרבולית

בלשון מרמזת ופעמים רבות אירונית על דרך , לעומת זה בקיטוע ובפיזור
אזכורים , והכל מצטרף למין ַּפסטיֹש אדיר ממדים של ציטטים, ההמעטה

הסתום , שמשמשים בו בערבוביה הטריביאלי והנשגב, והרקות מקוריות
 של ג לבין המודרניזם"את ההשוואה בין האקספרסיוניזם של אצ. והצעקני

פאונד אפשר להמשיך ולפתח בהתייחס להנגדות של האחדּות לעומת הפיזור 
, אין בכוונתי לקיים דיון מלא בשאלות אלה. ושל הפריצה לעומת המידה

  .ועיקר ענייני בעבודה זו אינו במושגי תקופה או סגנון
אם כי שני האנשים , גנטית-עוד פחות מזה אני בא לטעון טענה היסטורית

כעשר שנים לפני , 1885-  פאונד נולד ב–ם כמעט לאותו דור הללו שייכי
יעדי הצנוע הוא להצביע על אנלוגיה הקיימת . שמת תשע שנים אחריו, ג"אצ

באמצעות פיתוח מסוים של . קודם כול במישור מבני עמוק של תוכן
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האנלוגיה ביחסם של שני המשוררים האלה לתחום הסמנטי הצר שבו בחרתי 
ה לחשוף אנלוגיה עמוקה ומקיפה יותר במבנה עולמם אני מקוו, להתמקד

אז יתברר שיסודות שהם לכאורה שונים ביותר זה מזה . השירי והמחשבתי
. ערכית כולה-בטיבם הייחודי ממלאים תפקיד דומה ביותר במערכת השירית

בהקשר זה כדאי להזכיר שהדברים אמורים בשני יוצרים בעלי מזג מהפכני 
הן , חס למסורת התרבותית והספרותית שממנה באוועמדה קיצונית הן בי

, והעובדה ששני האישים האלה. חברתית שבה חיו-ת המדיניתאוביחס למצי
מצאו את עצמם בקצה הימני , הרדיקליים הן בפואטיקה והן בפוליטיקה

נותנת אולי מקום להשערה שמא יש באותה , ביותר של הקשת האידיאולוגית
  .ו מקרי לחלוטיןאנלוגיה מבנית דבר מה שאינ

לערוך ניתוח מושגי של אוצר דימויים מסוים אצל שני , אם כן, בחרתי
הכוונה לממון ולאו דווקא למתכת היקרה (המשוררים ובמרכזו ניצב הכסף 

ובדה עחה שיש כאן עמדה דומה אני מוצא באישור ראשוני להנ). בפני עצמה
לעומת ,  והכזבשבשני העולמות כל מה שהוא פיננסי ממוקם בקוטב הזיוף

אלא שהכסף הוא גילוי מובהק , ולא זו בלבד; קוטב האמת והערך הממשי
 העולמות נזעק בשני. ותסמין בדוק של כל מה שכוזב ומזויף בקוטב הכזב

, להציל ולפאר אמת עתיקה, מלן להחזיר עטרה ליושנהעוהמשורר כנביא וכת
 –ערכת אחרת שמ, עתירת זכויות ומעוגנת במקורות טקסטואליים מקודשים

  . דחקה את רגליה בזדון–מזויפת ומזיקה , שטחית
, וכיוון שהנושא, כיוון שלשני המשוררים יצירה שירית עשירה וענפה ביותר

כל כמה שהוא עשוי להיראות צדדי ומשמים למי שעוסק בדרך כלל בשאלות 
בחרתי להגביל את עצמי לחטיבה אחת , מצריך הרבה סיוגים דיוקים, רוחניות

ט "שהופיע לפני מאורעות תרפ', כלב בית, 'ג"לספר של אצ:  כל משורראצל
 –ועל המגמה ששלטה בציונות בימים ההם , והגיב על השבר הכלכלי בארץ

מקאנטו (ולדקדה החמישית של פאונד ; לגשת לפתרון הבעיות בדרך כלכלית
בייחוד .  תחת רושם השפל הכלכלי1937- שפורסמה ב, )51 עד קאנטו 42

קצרים ומפורשים בכל , אחד הטקסטים היותר הומוגניים, 45לקאנטו אידרש 
 – The Usura Canto' )usura'קאנטו שידוע גם בשם , הקורפוס של פאונד

  .ועל שמו קרויה בדרך כלל החטיבה כולה, )בלטינית' נשך'
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חד כולה לנושא כמו ויג שת"להעלות על הדעת יצירה של אצודאי שאין 
usura .כדי לפגוש בביטול ' כלב בית'אות בפרוזה שהקדים לדי לפנות למבו

והגעתי ': המוחלט שמבטל המשורר את כל מה ששייך לתחום הכלכלי גרידא
, שקר האסון במולדת אינו מונח בשטח הכלכלה המעורער: להכרה מסויפת

שרי ציון ! לא. ולא בשפע הכסף גרידא סוד הישע האמיתי, כגורם זמני מלבר
;  קו האסון מונח באמת בשטח הדעת והנפש המעורער!השאננים שוא ידברו

  )181-182: טו. ('דככוזבטפות הדם  ש ל א  נ
ִתלים של -ולעומת זה נמצא ִתלי, אצל פאונד נחפש לשווא את פתוס הדם

הוא הטיף בלהט מיוחד את . וכחנות הענייני משק ותאוריות כלכליות
שבזמנם , שכוחים היוםכלכלנים , תורותיהם של האנגלי דגלס והאוסטרי גֶזל

היו והוא התעניין בתולדות הבנקאות והיה סבור שאילו . זכו לעורר עניין
אם בעיני . מפרסמים את האמת בעניינה היה המשטר הקפיטליסטי מתמוטט

יא סימפטום ה' חנות ירושלים החדשה'ו', מלאי הנפש הם ריקי הכיסים'ג "אצ
זירת הניכור , ון המודרניתעיני פאונד ארץ הישימבהרי , של דלות רוחנית

היא קודם כול תולדה של מציאות כלכלית לא , הרוחני והחורבן האומנותי
אלא סוג מסוים , לא עצם הפעילות הכלכלית פסול בעיניו. נכונה ולא צודקת

 –מילה עברית שמוכרת לפאונד (או ליתר דיוק  ה נ ש ך  , ה ר י ב י ת ,  שלה
לגבי פאונד הריבית היא בעת ובעונה ). 53ו  ומופיעה בקאנט–פוליגלוט ידוע 

ובראייה , תרבותית מנּוונת-אחת גם הסיבה וגם המסובב של מציאות חברתית
הפרנואידית של משורר גדול ידע לזהות את אותותיה בכל -האגוצנטרית

, לתיאור נזקיו בכל תחום מתחומי החיים, לגינויו של הנשך. היביטי החיים
כמעט , שיר שנקרא כמין ליטניה שלילית,  כולו45מייחד פאונד את קאנטו 

אגב , בלשון ארכאית בחלקה. של גירוש דיבוק, אקט מאגי של אקסורסיזם
בחמישים עשרה פעמים - תשע(שימוש חוזר במילה בצורתה הלטינית דווקא 

הוא , )by usuraושבע בצירוף , with usura ףתשע בצירו, ושתיים שורות
את , כמובן, וראשית כול, צת המוסרית הזאתמתאר את עוולותיה של המפל

  :אלה הבאות לידי ביטוי בתחום הכלכלי עצמו
  

With usura hath no man a house of good stone 
Each block cut smooth and well fitting…4 
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  :או
WITH USURA 

wool comes not to market 
sheep bringeth no gain with usura. 5 

  
  :אלא גם תהליק מתקדם של בליה וכרסום, שיתוק גורם הנשךלא רק , שנית

Usura rusteth the chisel 
It rusteth the craft and the craftsman 
It gnaweth the thread in the loom. 6  

 
  :וכמה שורות קודם לכן

It blunteth the needle in the maid's hand 
And stoppeth spinner's cunning…7  

 
  : ההתנוונות הזה הוא  מ ח ל התהליך

Usura is murrain.8   

 
  :והמחלה הזאת ממיתה ולדות ומכה את האנושות בעקרות כללית

Usura slayeth the child in the womb 
It stayeth the young man's courting 
It has brought palsy to bed, lyeth 
between the young bride and her 
bridegroom. 9 

 
לא אוזורה היא שאפשרה את יצירתה של אמנות ראויה . וזה עדיין לא הכול

אילו חס וחלילה משלה בכיפה בתקופות הזוהר של . בלשון המעטה, לשמה
היתה  מ ו נ ע ת  את , ברנסנס האיטלקי למשל, לשיטתו של פאונד, התרבות

לא במהרה נלאה המשורר מלמנות את האמנים . יצירתה של אמנות כזאת
  :היצירות שניצלו מהשפעתה המזיקהו

Duccio came not by usura  
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nor Pier della Francesca; Zuan Bellin' not by usura 
nor was 'La Calunnia' painted,  

Came not by usura Angelico; came not Ambrogio Praedis,  

Came no church of cut stone signed: Adamo me fecit,  

Not by usura St. Trophime 
Not by usura St. Hilaire…10  

 
  :עניינת והמוזרה מכולןמואולי הטענה ה

  
With usura the line grows thick11 

 
 8.1.1938- אר פאונד במכתב מבמאת הקביעה הגורפת והמרעישה הזאת 

  :למתרגמו לאיטלקי קרלו ִאצו
  
ציירי .  משמע  ה ק ו  בציור ובעיצוב–' עם אוזורה הקו מתעבה'

שבו גזרה שווה על נשיכת נשך ועל , נטו עדיין בעידן נקי מוסרית'הקואטרוצ
ככל שהחוש המוסרי הולך ומאבד את היכולת להבחנה מוסרית . משכב זכר

. הציור הולך ונדפק, ]וכאן מצפין פאונד התייחסות לארכיהגמון של קנטרברי[
יכת נשך בכל אני יכול לדעת את שיעור הריבית ואת מקדם הסובלנות לנש

  12 .תקופה שהיא על פי איכות הקו בציור
  

 נוהג פאונד זהירות רבה מעט יותר ומשייך את Guide to Kulturבספרו 
את הקביעה בדבר הגזרה . הסגולה המדהימה הזאת למבקרים לעתיד לבוא

שקבע את , השווה החלה על נשיכת נשך ועל מעשה סדום הוא משייך לדנטה
 בגיהינום ומיקם אותם שם לא בקרב עברייני הכספים משכנם של נושכי הנשך

  .אלא דווקא לצד האשמים במעשי סדום, ועברייני הצווארון הלבן למיניהם
או , מניין להם לנשך ולריבית הכוח לעולל עוולות כאלה: נשאלת השאלה

  ? האשמות מופלגות כל כךלליתר דיוק למשוך אליהם את האש הכבדה ש
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הנה דברים . נעוצה בכתבי אריסטו, לרבות אחרותכמו , התשובה לשאלה זו
שהסתייעתי בו גם לגבי נקודות אחרות (ממאמר מצוין של אנדרו פרקר 

  ):בעבודה זו
  
כשהיא ' כלכלה'ה: אריסטו מבחין בין שתי צורות מנוגדות של חליפין'

'; הולמת'מקורית ו', 'טבעית'המאופיינת כ, )א ו י ק ו נ ו מ י ֶק ה (לעצמה 
לא 'ו' משנית', 'מלאכותית'המוגדרת , )כ ר מ א ט י ס ט י ֶק ה(' שרותהתע'וה

והשימוש בו נועד , הכסף מתפקד כמתווך בלבד, במערכת הראשונה. 'הולמת
חשיבותו בעסקה מוגבלת אפוא ; לאפשר חליפין בין שני נכסים הטרוגניים

סף הכ, לעומת זאת, במערכת השנייה. לכוחו לשמש ייצוג הולם של ערך הנכס
והוא מתפקד בה לא כקנה מידה , הוא גם מקורה של הִעסקה וגם תכליתה

; אלא כסחורה עצמה, לערך) שצריך באופן אידיאלי להיות שקוף לגמרי(
הסכנה הטמונה בכרמאטיסטיקה היא אפוא נטייתה לעשות מן הכסף נכס 

שכן אין ', גבול קבוע'מרגע שהחל שוב אין לו ,  והתהליך הזה–בזכות עצמו 
  13 '...רכים המוחשייםצוא מעוגן בשום דרך רפרנציאלית בעולם הסחורות והה
  

  :ועוד מביא את פרקר מדברי אריסטו
  
שכן יש בו משום עשיית רווחים מן הכסף עצמו ולא , הנשך שנוא ובדין'

אך לא להתרבות על , שכן הכסף נועד לשימוש בסחר חליפין. ממושאו הטבעי
, שפירושו כסף שנולד מכסף, )כלומר צאצא, ו ס ט ו ק (ומונח זה . ידי ריבית

ועל כן מכל צורות . חל על רביית הכסף משום שהצאצא דומה למולידו
  '.זו הצורה המנוגדת ביותר לטבע, ההתעשרות

  
: 45 בהערה שהוסיף לקאנטו usuryברוח זו מסביר פאונד גם את המונח 

תכופות ; בייצוראשר נגבית בלי התחשב , אגרה על השימוש באמצעי תשלום'
  .'בלי התחשב באפשרויות הייצור

הוא להשיב על כנו את היחס , לפי השקפתו של פאונד, תפקידו של המשורר
בין הסימן ובין כוח , הנכון בין הסמל הטכני הריק ובין המציאות הממשית

סיסמתו הידועה , יזם של פאונד'האימג. הן בכלכלה הן בפואטיקה, היוצר
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make it new ,להחזיר למילה בעת ובעונה אחת את כוחה המחדש נועדו 
נראה שפאונד , אשר לקו בציור. את אחיזתה בממשות, ואת דיוקה החוויתי

הקו אינו אלא : ס לו תפקיד טכני ונחות כמו תפקידו של הכסף בכלכלהחמיי
לכן . אך אין לו כל ממשות כשהוא לעצמו, כלי עזר ִלתחֹום ישויות מצוירות

אסור לקו : שייעשה שקוף ולא מורגש, ם ככל האפשרמן הראוי שיצטמצ
כשם שאסור למילה לחזור על מה שכבר , להתעבות ולתפוס מקום לא לו

ולכן האוקונומיה של פאונד היא . כשם שאסור לכסף להתרבות מאילו, הובע
. גם אתיקה וגם פוליטיקה, גם פואטיקה, גם אסתטיקה, בו בזמן גם סמיוטיקה
השקפותיו הוא קיומה של הייררכיה ברורה ופסקנית בין העיקרון המפעם בכל 

  .מסמנים למסומנים ובין אמצעים לתכליות בכלל
  

שניחן ביכולת המוזרה והמסוכנת לסמל , מצד אחד אפוא הממון הוא סמל מת
, את עצמו ולכן ניתן לשכפול מכני אינסופי בלי שום זיקה לממשות כלשהי

 בזכות מעמד של מטרה בפני ומצד שני הוא אמצעי שנוטל לעצמו שלא
  .עוֵשק ומורד במלכות, מקור כוזב לסמכות מזויפת, עצמה

גית שבה מעוגנת גם תפישתו של אורי שדומני שכאן הגענו לאיזו קרקע מו
ג כל "שאצל אצ, הכאן עַלי לסייג את קביעתי הגורפת למעל. צבי גרינברג

 שטרּה אל הוהיוצא מהכלל המעיד על הכל. תהמטפוריקה של הממון שלילי
  :שטרם זכה להידפס, של המדינה לעתיד לבוא

  
  ְוֵיׁש ַהָּזָהב ְוֵיׁש ַהּצֹוֵרף ַהְמַחֶּכה

ָרֵאל: ִליִציַקת ַהַּמְטֵּבעַ    ;ְלֵחרּות ִיֹשְ
  )131: ב(

  
זוכים , משעה שהם נתפשים כסינקדוכה של חזון הממלכתיות המשיחית

תהיה גאולה גם בהתגשם החזון . המטבע להערכה חיובית, הזהב, השטר
  :בחנות ירושלים החדשה הכול מכולת? ובינתיים. לכסף הבזוי והנקלה

  
  ,ַמֹּכֶלת ַהִּפּיּוט
  ,ַמֹּכֶלת ַהְנָּדָסה
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  –ַמֹּכֶלת ָּכל ָחְכָמה ָוֳאָמנּות 
  .ַהֹּכל ְלִפי ֶחְׁשּבֹון ְוֹחק ִרִּבית

  )69: ב(

  
, אלישר-הנמשכים למרבה השערורייה גם בארץ, חיי המסחר הגלותיים

גם את , חסר חיים ואינסופי, מדביקים בנטייתו של הכסף לשכפול מונוטוני
  :עצם חוויית הזמן וִעמה את החיים בכללותם

  
  :ָרִאיִתי ְבֵני ַעִּמי ְּבֶׁשֶבת ֲחנֻּיֹות

  יֹוָמם ֵהם יֹוְׁשִבים ְוׁשֹוְקִלים ַמֹּכֶלת
  ּומֹוְדִדים ֶאֶרג ּומֹוְזִגים ַמְׁשָקאֹות

  .ֵמת ּוָמלּוַח ֵמָחִביתְוׁשֹוִלים ָּדג 
  ְויֹוָמם ֶזה נֹוֵפל ְּבַעְרּבֹו ְוִנְלָחץ

  :ֶאל ְּתמֹוָליו ִׁשְלׁשֹוָמיו
  ַּכָּדג ַהָּמלּוַח ֶאל ֶיֶתר ַהָּדִגים

   14 ...ֲאֶׁשר ֶּבָחִבית
  )56: ב(

  
עמיתו הקרוב של , ס אליוט"כמעט מאליה מהדהדת כאן שורתו הנודעת של ת

  ):ושותפו לדעות רבות(פאונד 
'I have measured out my life in coffee spoons')  מדדתי את חיי עד

  ).תום בכפיות קפה
  

לדעת פאונד מהשתלטות ההון , הנגע הזה הפושה בחוויה עצמה נובע כולו
- היסטורי-הפיננסי על נכסים אִמתיים והוא נתפס כסינקדוכה של מצב חברתי

, למשל, תזה היא- טיואם במערכת הערכית של פאונד האנ. תרבותי שלם
עשרה האיטלקית הנקייה מבחינה מוסרית והצולחת מבחינה -המאה החמש

ג העטרה שצריך להחזיר ליושנה היא הלאומיות "הרי אצל אצ, אסטית
הסינקדוכות של ).  ה י ה ו ד י ת-ואין צורך לומר (כתיות המשיחית והממל

בייחוד , רבהמצב הרצוי הזה נמצאות לו במבחר מופתים לאומיים מן הע
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ביחס לאלה יכול . בגיבורים ובאנשי צבא מתקופת בית שני ומתקופות סמוכות
חזון  נמסר, 'שי לערב' ,בשיר. הממון למלא לכל היותר תפקיד של אמצעי

  :'העובדים בציון למלכות הבאה' של אחד הקדחת
  

  ;ָהַעָּבָיה-ִמְתַהֵּל ַהְּפִלְׁשִתי ְרַחב
  ,ִּביִמינֹו ֻגְלֹּגֶלת

  ,ֹמאלֹו ֲחִניתִּבשְֹ 
  ְנִגיָנה-ְוהּוא ַמְכִריז ְּבקֹול ּוְבַטֲעֵמי

  :ְּגרֹוִנית ּוַאִּפית
  ִגּיֹוָרא ַוֲחִניתֹו ִלְמִכיָרה- ֹראׁש ַּבר-

ֵדהּו ִמְּׁשֵני ֶעְבֵרי ַהַּיְרֵּדן   !ִעם ֶחְלַקת ֹשָ
  ְוֵיׁש ַהְרֵּבה ְיהּוִדים ַּבּׁשּוק

   - -ְוֵאין קֹוֶנה 
  )55: ב(

  
רבית סכומים במלווי ', 'בנקאים יהודים'ג כלפי רופנה הקטבשיר סמוך מו

  :וטוניות בהמיתנוהמשורר מייחס להם אותה מו', כותלמל
  

  :ְוָכ ֵליל ָּבַתר ַלְיָלה
  .עֹוד מּוָסף ִלְׁשָטרֹות

  .עֹוד ְקֹטֶרת ַהָוָנה
  .עֹוד ְסכּוִמים ַלַּמְלכּות

  ...עֹוד ִעְנְיֵני ֵקָבה
  )57: ב(

  
, הם מסתמך התיאור מזכירים שיר אחר של אליוטהסטראוטיפים שעלי

'Burbank with a Baedeker, Bleistein with a Cigar') ' ברבאנק עם
שיר בעל נעימה אנטישמית ברורה , )'בליישטיין עם סיגר, ביידקר] מדריך[

 The rats are': את צמד השורות, ברוח פאונדית מובהקת, בין השאר, הכולל
underneath the piles. The jew is underneath the lot' .)' החולדות
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האסוציאציה ). ']מתחת לכול: וגם[היהודי מתחת למגרש . מתחת ליסודות
הזאת מעלה את האפשרות הנּוגה שמא המושא ההיסטורי הקונקרטי של 

ג שווה בעצם למושא תיעובם של אנשים כמו פאונד ואליוט "תיעובו של אצ
  ).בייחוד לאחר השואה, אחרתג כתב כמובן גם בנימה "אצ(
  

ולא רק הבנקאים הגלותיים דואגים לגופם ומשרתים את עצמם ואינם עמלים 
שהשתלטו על העניינים ', אוכלי המשיח'גרועים מהם . להגשים את החזון

כוכבא ולא - כבר'שאינם לא ', שרי המאה ושרי האלף בשבט; 'ישראל-בארץ
טבעם כוזב כל כך שהם מהווים . 'שבעים ושקטים וקטנים'אלא הם ', כנפוליון

, נגע שעלול להדביק את הטבע עצמו במחלה שאבחנתי, פיזיס ממש-אנטי
  :ומתגלמת באופן המובהק ביותר בממון, בעזרת פאונד ואריסטו

  
  ,ַעֵליֶהםנֲ ַהֶּׁשֶקר ָיצּוק ְלִמַּתַחת ִמְצָחם ַעד ָחְטֵמי 

  - -ִעם ֵחֶלב ַהֵּלב ְוַהֶּנֶפׁש ֵיָעב 
  ֵאם ְּבֶלְכָּתם ָּבִעיר ַעל ְּכִביֵׁשי ַהֶּבטֹון ְוַעל ְּפֵני ִמְדָרכֹותְוִכי ֶאְר 

  :ֲאָבֵר ַעל ַהֵּנס
  ַמה ּטֹוב ֶׁשהֹוְלִכים ֵהם ָּבִעיר ַעל ְּכִביֵׁשי ֶּבטֹון

  .ּוְכָפֵרינּו ַהְמַעִּטים ְּבֶיֶרק ֵראִׁשיָתם ְרחֹוִקים
  ָאהְוָהָיה לּו ָהְלכּו ַעל ַאְדַמת ֲאֹדָני ַהְּדׁשּו
ַרף ַהֶדֶׁשא ִמַּתַחת ַרְגָלם ָהְרָׁשָעה    - -ְוִנֹשְ

  )80: ב(

  
  :לכאורה בלי כל זיקה ברורה, המשורר מוסיף ואומר

  
  ,ַהּמֹוְזִגים, ָהרֹוְכִלים: ֵהם ּדֹוִמים ַלֲאבֹוֵתיֶהם ְמֹאד

  ְּכֶנֶסת- ַהַּמְלִוים ְּבִרִּבית ּוְמַחְּבֵרי ַׁשְמָּתאֹות ְּבֵבית
  )80: ב(

  
רואה בערכו הטבעי והנכון של הכסף את , בדומה לפאונד, ג"וגם אצ

  :לעשייה ולאמירה השירית, המטפורה הראויה למטפורה
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  ֵאי אּוַכל ְלַזֵּיף ָלֶכם ֹּפה ִּדיָנִרים ִמָּזָהב
  ,ְלַמְלכּות ֶׁשְּצִריָכה ָלבֹוא ְוא ָבָאה ַעד ֹּכה עֹוד

  ִיְבֹרק אּוְבֶיְדֶכם ִּכי ִיֹּפל ַהִּדיָנר ַהָּלֶזה 
  .ְלֵעיֵנֶכם ָהרֹואֹות

  )87: ב(

  
בשיר . אלה שיודעים את האמת, הנמענים כאן הם כמובן השותפים לחזון

ונותן ?' מנין מחרוזת שירים כמחרוזת פנינים ליהודי שכמוני': אחר הוא שואל
  :לשאלה תשובה חלקית באמצעות דימויים חקלאיים ובוטניים

  
  ,רָאֹנִכי ָגֵדל ְּכמֹו ֵעץ ְמֹסעָ 

  ֲאֶׁשר א ְׁשָתַלּתּו ַיד ָאב ְוַיד ֵאם
  .ַּבּמֹוֶלֶדת

 
,  שלו מעוגנת בחזון חיהוא מי שהציונות, שלא כמו הבנקאי והעסקן, המשורר
  .ב ח ז ו ן  פ ו ר ה  ו י ו צ ר  כ ד ר ך  ה ט ב ע  –ובעיקר 

  
אין היצירה השירית מנותקת אפוא מן , כמו בשביל פאונד, ג"בשביל אצ

עוצה של מצב תרבות -אלא היא סינקדוכה רבת, ההיסטורית בכללההוויה 
ולכן אין זה באמת מהותי שפאונד רואה (סיבה ומסובב שלו כאחד , שלם

מתוך תפישה זו ניתן ). מפטוםיג לא יותר מס"ואצ, בכלכלי לא פחות מגורם
-ואת פעילותו הפוליטית, הבריון של האחד-להבין את אידאל הפייטן

הראייה הטוטלית והטוטליטרית של , בסופו של דבר. ניתועמלנית של הש
:  ה  ואל  א י ש י ו ת  ה י ו צ רשניהם מחזירה אותנו אל  ר ג ע  ה י צ י ר

  .אך גם  א ס ת ט י, רון לבעיית ההיסטוריה הוא פתרון מיליטנטיתפה
  

אותו מדיום שגם בו הסמלים נוטלים להם לפעמים זכות לנהוג על פי , הלשון
את התכול , azur-את ה: היא שהיתלה בנו,  בלתי מוסמך משלהםהיגיון

ששמענו עליו מפי נתן זך לאחר שכבר קראנו , הטרנסצנדנטי והאסתטיציסטי
ואת   .usura-היא לקחה והשחיתה כשהפכה אותו ל, אותו בשירי מלרֵמה
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אנגרמתית מרושעת  נטלה ובאירוניה ג" היקרה כל כך לִלבו של אצלכותלכותלכותלכותממממה
  .תתתתמכולמכולמכולמכול בהמירה אותה

  
  
  
  
  
  

  :הערות
  
הציונות ... . כבית לאומי ליהודים וסמל היהדות] כך[סטינה אלא אני מאמין בפ– םיהודי' )1

רים אלה כתב פאונד מיד לאחר תום דב). ר" מ– התרגומים במאמר כולם שלי(' ...נגד הממון הבינלאומי

באיטליה וביפן לאחר , ניהבמכתב שבו הוא מבהיר איך לדעתו יש לנהוג בגרמ, מלחמת העולם השנייה

מצוטט מתוך מכתב של וילאם קּוקסון ו, הקטע לקוח מחליפת המכתבים שלו עם אשתו דורותי. תבוסתן

 של  המגלומני ונועד להפריך את התפיסה השגורה בדבר טירופו23.7.1999- שפורסם בTLSלמערכת 

 .המשורר

2( Ezra Pound, The Cantos (1-95), New York 1956.'  פורצים בכל הארץבנקים, /

כל תרגומי השירים במאמר הם בפרוזה (' שחוח כל עיקרון של משק/ ,מקצתם בחוצפה, מקצתם בגנבה

 )ר" מ–

 .1991ירושלים , כרך ב, כל כתביו, כל הציטוטים מתוך אורי צבי גרינברג )3

 '...כל לבנה מסותתת ותואמת היטב/ עם אוזורה לאיש אין בית מאבן נאה' )4

 .'צאן לא יביא רווח עם אוזורה/ קוש לא יבוא לצמר/ עם אוזורה, )5

 .'מכרסמת החוט שבנול/ מחלידה האומנות והאומן/ אוזורה מחלידה האזמל' )6

 '...ושמה קץ לחוכמת הטווה/ היא מקהה את המחט ביד העלמה' )7

 .'בהמותהאוזורה היא ֶדֶבר ' )8

,  למיטההביאה שיתוק/ קוטלת את חיזוריו של העלם/ אוזורה קוטלת את הוולד ברחם' )9

 .'בין הכלה הצעירה לחתנה/ שוכבת

אף לא / זואן בליני לא מאוזורה; סקה'אף לא פיירו דלה פרנצ/ ֹו לא בא מאוזורה'דּוצ' )10

לא באה כנסיית / ,ו פראדיס'לא בא אמברוג; ליקו'לא בא מאוזורה אנג/ ,"לה קלוניה"צוירה ] מאוזורה[
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כל שמות האמנים . 'לא מאוזורה סנט אילר/ רופיםלא מאוזורה סן ט/ א ד מ ו  ע ש א נ י: אבן חתומה

 .עשרה-והיצירות בקטע הזה הם מן המאה החמש

 .'עם אוזורה הקו מתעבה' )11

12( The Letters of Ezra Pound 1907-1941, ed. D. D. Paige, New York 1950, p.303  

13( Andew Parker, 'Ezra Pound and the "Economy" of Anti-semitism' Boundary 2 

(1982)                                                                                                                                        

בעל המכולת בסיפורו , אלשקילת הגבינה בידי עקיב, הניגודעל דרך , אפשר להשוות זאת )14

ה בסמיכות מטונימית לוויכוח פוליטי בין הקונים בחנות הבא', זכרון דברים'הקצר של יעקב שבתאי 

ומשמשת בבירור מטפורה לשיקול המוסרי האישי כשהוא , בענייני שלום ומלחמה והיחס לערבים

  .לעצמו
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            מאיר ויזלטירמאיר ויזלטירמאיר ויזלטירמאיר ויזלטיר
        

        ''''מרודים וסונטותמרודים וסונטותמרודים וסונטותמרודים וסונטות''''מתוך ראיון לרגל צאת ספרו מתוך ראיון לרגל צאת ספרו מתוך ראיון לרגל צאת ספרו מתוך ראיון לרגל צאת ספרו 
            28.5.2009 ',וואלה'

        
 ר"ד, לאנגלית מצוין מורה לי היה. אנגלית שירה עיקרב הזאת בתקופה קראתי

. תומס ודילן אודן, קאמינגס, פאונד, אליוט, ייטס את לי הכיר והוא, אהרונסון
 בעברית. לפרוסט אותי שהפנה, פוזנר יצחק, לספרות מוצלח מורה גם לי היה

 גיליתי. גדול רושם עלי עשה שדה פנחס של' כמשל החיים'. עגנון את קראתי
 שם וקראתי ,'בחרתי אשר את ',אנתולוגיה כשקניתי ישורון אבות את מקרהב

כשגויסתי לקחתי איתי . עזרא פאונד היה אבי הרוחני. 'כוכים על פסח 'את
היה נראה שהוא פתר את הנוסחה של . זה נתן לי חוסן, ספר שירים של פאונד

, יקהלמשל לערבב לשון סלנג עם לשון עת, 20-איך כותבים שירה במאה ה
: ובעיקר יש לו סיסמה שקשה להבין אותה למרות שהיא נשמעת נורא פשוטה

"Make It New" . כלומר כשאתה קורא שיר הוא צריך להיראות כאילו הוא
שהטקסט צריך לתת לך תחושה שאם , כך אני הבנתי את זה. נכתב עכשיו

  .תיגע בו תרגיש שהצבע של הדפוס רטוב
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        גיורא לשםגיורא לשםגיורא לשםגיורא לשם
        
        """"לֹוגֹוֵּפיָאהלֹוגֹוֵּפיָאהלֹוגֹוֵּפיָאהלֹוגֹוֵּפיָאה, , , , ָפאנֹוֵּפיָאהָפאנֹוֵּפיָאהָפאנֹוֵּפיָאהָפאנֹוֵּפיָאה, , , , לֹוֵּפיָאהלֹוֵּפיָאהלֹוֵּפיָאהלֹוֵּפיָאהֵמיֵמיֵמיֵמי""""

   2011', א כרך', טובה לספרות עת כתב -דחק'

  
לֹוי עם גדולי השירה המודרניסטית שנויה במחלוקת אף מינה מִנייתה של 

. מה גם שהכללתה במניין המשוררים האמריקנים אינה מובנת מאליה, כיום
האם אכן אפשר ,  ובצרפתכמי שבילתה שנים רבות באיטליה, כילידת אנגליה

דבריו , כנראה, לסיווג הזה סייעו? לומר בפה מלא כי היא משוררת אמריקנית
שעליהם העיר קונובר במבואו למבחר הראשון של שירת , 1917-של פאונד ב

פאונד חילק , עד כה" :עשרה שנה לאחר מותה של לוי- לוי שפורסם שש
; שירה שהנעתה היא המוזיקה, ֵמילֹוֵּפיָאה: ובהצלחה, שירה לשתי קבוצות

עתה נאלץ לשנות את סיווגיו כדי . שירה שמסתמכת על דימוי, וָפאנֹוֵּפיָאה
שירה הקרובה אל ': לֹוגֹוֵּפיָאה, ועל כן טבע מונח שלישי, להכיל מבע חדש

עיונות והשתנותם של רשהיא מחול האינטליגנציה בין מלים ו, הלשון בלבד
  ." של מינה לוי אינני מבחין כלל ברגשותבשיריה[...] רעיונות ודמויות 
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  חגי ליניקחגי ליניקחגי ליניקחגי ליניק
 

  עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
7.7.2014   

  
כל כך , יריו של עזרא פאונדתוך כך גם שבו, זים'ונות האימגמדוע רעי

בסוף . להפיח חיים ברגע אחד בודד, או הניסיון, אולי בגלל היכולת? סוחפים
 ובו אמר שבגיל שבעים הבין שכל ימיו פאונד העניק לאלן גינסברג ראיון קצר

את , כידוע, שאלתי את נתן זך שהכיר. ניסיונו היה להשתגע ובסוף יצא טיפש
זך אישר ועוד הוסיף שלא היה . האם הציטוט מפי פאונד מדויק, גינסברג

כח אבל בעת הראיון נ, ות למרואייניושנחשד כממציא תשוב, מאמין לגינסברג
ואז שאל .  שאישר את הדברים–ניים עצומות  שלו הוא מאמין בע–אדם נוסף 

" ?תנחש היכן כלאו האמריקאים את פאונד כשכבשו את איטליה"אותי זך 
וזך ענה בקולו , ואני עניתי בבית המשוגעים כי הכרתי את הסיפור על אשפוזו

כי , "במגרש כדורגל"לשם הנימוס עשיתי ניסיון נוסף ואמרתי ". לא"המתנגן 
שוב . המוניים כולאים את העצורים במגרשי כדורגלידעתי שבעת מעצרים 

וזך . אמרתי את התשובה הנדרשת" בבית הסוהר". "לא "–התנגן קולו של זך 
  ".בכלוב הקופים"ולאחר נשימה הוסיף בקולו הרך " בגן חיות"השיב 

ואולי ידעו הכולאים , את פאונד האנטי קרקסי של השפה כלאו בגן החיות
 וכלאו. קרקס שווה למרחק קולות צחוק ושעשועשהמרחק בין גן החיות ל

 כדי שישב כלוא בגן החיות וישמע במוחו את הלעג הקרקסי לדעותיו אותו
  .חשו שכל כולו קולותיכאילו נ, הפוליטיות

מי שהקשיב לפאונד מקריא משיריו לא יכול שלא לשים לב 
, כלא אותם ברוח הזמן, המתגלגלת ולכוח העז שהעניק למילים למנגינה

כדי לאפשר למצבי נפש חדשים להיתרגם במעשה השיר , בחש הִרגשי-ברחש
ס המילולי הוא מרד בקרק. נדושים, במקום להתמזג אל הלכי רוח ידועים

פאונד פרץ אל השדה . טורף ופה אין מורד ואין מטורףובכל מורד יש מן המ
 שעושים את העבודה   כי לריק יש חוקים–הסמנטי כדי לחולל את הריק 

ואל הריק שנוצר מכוח . הוא לא מוותר ודורש את שלו, ריק זה ריק. יןמצו
טירוף זו מחלה ושיגעון הוא . שיגעון כן, טרוף לא. השיגעון אפשר להישאב
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] היצרי, אלא הפגאני. המפונק, לא השיגעון הרומנטי[הוא כוח , מעשה
כוח . שיגעון החושף את הקולות הרדומים הוא הפעולה האסתטית של המחר

מנסה לשבור את השפה באמצעות השפה ולמרק את הדימוי מטפילי ה
לשלב מילים , שיגעון הוא כוח המאפשר לכלוא את תמורות הזמן. היומיום

רביקוביץ המוקדמת עשתה את , שנכתבו לפני אלפי שנים במחשבה נוכחית
אלא תנועה אחידה של ' בשפה וכבר לא קולאז' לעשות מעשי קולז. זה יפה

מצד . משוגע שומע קולות. לכתוב מתוך שמיעה. קונקרטיםרגש ומחשבה 
מצד שני הוא מזהה את קולם החורק של , אחד הוא שומע את שערו צומח

  .הדברים
" אוזן על טבעית"המשורר ויליאם קרלוס ויליאמס טען שהייתה לפאונד 

. ולאו דווקא נטייה למיסטיקה, בעיני זו מילה רכה שתיארה את השיגעון
מחלצים אותם , מעירים את המתים, וח רב על שפהכשמפעילים כ

פאונד עשה את . ממדית והם הופכים חלק מחיי הרוח-מההיסטוריה החד
פאונד . את הניסיון להעיר את המת. העבודה השחורה שכאן מפחדים לבצע
הוא מחייה את הקורבן באמצעים , מעלה אפשרות של שיח עם הקורבן

לא מדובר על . פאונד הוא פגאני. בהבאמצעות טקס הכתי, כלומר, פגאניים
פרא אציל או על עבודת אלילים כי אם בפגאניות המתעלת אנרגיה לכתיבת 

והמילים המתארות מעשים , הכול חי וקיים, דבר לא מת". קטן ויבש"משהו 
כשהשפה מתחככת . שנכתבו לפני אלפי שנים מתעוררות למחזור חיים חדש

אנחנו עובדים .  נעלם האני הקונקרטי,עם האווירה, עם הכללי, עם המופשט
את מנקבים אנחנו לא . לנו אין עבר אלא רק מחלוקות אין סופיות, את האל

השפה של פאונד היא . העברית כי היא קדושה ומשרתת אותנו לא לומר
היא חומר שאפשר לחדור אליו בעזרת . מאורע נפשי המתרגם למעשה פגאני

ס אינטלקטואלי ואמוציונאלי ביחידה קומפלק"הסימפטיה ולהעלות על הנייר 
  ".נתונה של זמן

לא בטוח . אבל הוא פותח בפני דלת, עד הסוף  לא בטוח שאני מבין את פאונד
אבל אני מבין שדיבור הוא , שאני מבין את מקסימום אנרגיה במינימום מילים

לא נשימה הכרחית אלא אירוע נפשי מסוגנן מתוך ניסיון לומר משפט 
פאונד מוכיח שאפשר להבעיר את . חיר של פריצת גבולותקונקרטי גם במ

  .הרגע
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ועוד אמר , אמר פאונד על שיריו בסוף ימיו לאלן גינסברג  "בלגן אחד גדול"
. אלא הם אולי דבריו של אדם תשוש" יבריש'הרבה ג...בשירתי אין כל הגיון"

מהמתח הנפשי האינטנסיבי שהביא לשבירת הגלופות , תשוש, לא עייף
 ההולוגרמות הדביקות שהן בית קברות לפנים מוכרות ולהלכי נפש ושבירת

   .מכמירי לב
   .ביטל את הקרקס ורוקן את גני החיות, ייבש את הבכי  פאונד
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