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È˜ÒÙÂ˜ÂÊ ÒÈ‡ÂÏ  

  

Â˙ÓÍ :""""AAAA""""
1  

  

1.  

 .ַמְעַּגל ִּכּנֹורֹות ְמַמְזֵמז ֶאת ָּבאְך

  –2ִהְׁשַּתֵּתְפָנה ִּביגֹוִני, ּבֹאָנה ָּבנֹות

 ,ְׂשָמלֹות ְׁשחֹרֹות, ְזרֹועֹות ֲחׂשּופֹות

  ?ְּבִמי! ַהִּביטּו

  ,ְמַלְּטִׁשים ֶאת ִיּסּוֵרי ֲאדֹוֵננּו

  ?ֵאיְך! ַהִּביטּו

  ִמיםִּגיָדיו ְמַדְּמ, ַרְגָליו ְּכֻחּלֹות

  !ָּתִמים, ֶׂשה ֱאלִֹהים, הֹו

  .3ׁשּורֹותֲחִליפֹות ְׁשחֹרֹות ָׁשם ַּב

 ַרב ַקְרָּתַנִיְך -ַאֵּיה ֵעֶרב, ֵמָאה ֵמָתה

                                                           
1 "A"ונמשכה עד למותו 1927- כתיבתה החלה ב.  היא יצירתו הידועה ביותר של זוקופסקי 

החל מן החרוז , סגנונות שונים העשויים,  חלקים שונים24-  מחולקת ל"A". של המשורר
שהיא נפרשת  ראתה היצירה אור בשלמותה כ1978- ב. דרך סונטות ועד לקנצוני, החופשי

  .   עמודים826פני - על
  
). Matthäuspassion(' פסיון- מתאוס'ליברית של פיקאנדר למקורן בהשורות המּוטות  2
, רשימת יצירות באך ב244, יוהאן סבסטיאן באך מאת אורטוריההיא ' פסיון- מתאוס'ה

  .'הבשורה על פי מתי' של 27-  ו26היצירה כתובה לפרקים 
  
זוקופסקי ממנף את הדימוי .  בהזמנה לקונצרט המדובר התבקש הקהל להגיע בלבוש שחור3

החולצות  '–' החולצות השחורות'של הקהל הלבוש בשחור ומרמז לנו באמצעותו על 
 Fasci di-הוא כינויים של חברי ה) camicie nere: איטלקית(' השחורות

Combattimento , בין שתי מלחמות  איטלקי שפעל בעיקר בתקופה ששיסטיפארגון
אנשי איגוד הפשיסטים . לארגון נודעה השפעה רבה על תנועות דומות אחרות בעולם. העולם

  ).Blackshirts(' החולצות השחורות'הבריטי כונו גם כן 
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  ,ְּבַלְיְּפִציג

  ,  ַּפְסָחא

  ִמְתַנֶּׁשֶמת, ְמֻעְמֶלֶנת, ְּתָזִזית ַמְטרֹוִניִתית

  –י ַּפְטרֹוֵני ַלְיְּפִציג ְלָחֵי

  "?ֵאיפֹה ַהִּתינֹוק? ההֹוְלִכים ַלְּכֵנִסָּי"

  4ִהֵּנה ַהָּקאֶּפְלַמְייְסֵטר, ֶאה"

   –נֹוָרא ְמַמֵהר 

  םִיּוְׁשַנ  ֶעְׂשִרים,אןָיִטְסַּבאן ֶסָהיֹו

  5!"ְיָלִדים

  

  ',ןיֹוְסַּפ-סאּוֵתַּמַה'

  , ֻחַּבר ְּבֶאֶלף ְׁשַבע ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ְוֵתַׁשע

  ,6'לי הֹוִּגְנְרַק'ְּבְמֻבָּצע 

  , ע ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ּוְׁשמֹוֶנהֶאֶלף ְּתַׁש

  .ֲחִמָּׁשה ְּבַאְּפִריל, ֲחִמיִׁשי ָּבֶעֶרב

  .צֹוְפרֹות, ַהְּמכֹוִנּיֹות ָחנּו

  :ם אֹוֶמֶרתָׁש ְּגֶבֶרת ֶּגְרָמִנָּיה

  ) ַהֵּלב יֹוֵצא(

  .  7"הָיְדַּכְרַאְּבַּגם ֲאִני נֹוַלְדִּתי "

                                                           
. הוא תואר של ממונה על יצירת מוזיקה) Kapellmeister: גרמניתב(קאפלמייסטר  4

שימש הקאפלמייסטר כממונה על , 1800-  ל1500בתקופה שבין , בארצות דוברות גרמנית
 יוהאן סבסטיאן באך שימש 1717-1723בין השנים .  המוזיקה בחצרו של שליט או אציל

 .קותן- כקאפלמייסטר בחצרו של הנסיך ליאופולד מאנהאלט
  
" רק"לבאך היו .   זוקופסקי מגזים במכוון–!" עשרים ושניים ילדים, יוהאן סבסטיאן "5

  .עשרים ילדים
  

 .יורק-  אולם קונצרטים ידוע בניו– )Carnegie Hall ('קרנגי הול'6 
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  .ָׂשר ִמְתַעְמֵעםְוַהּמַֹח ְּכֶׁשַהָּב, ָהאֹורֹות ִמְתַעְמֲעִמים

  .ּכֹוָבִעים מּוָרִמים ִמַּתַחת ַלּמֹוָׁשִבים

  .ֻמְחָׁשִכים ַהְּיִציִעים

  !"ֲאדִֹני. לֹא ִמן ַהְּיִציָאה ַהּזֹו"

  ,ַמִּׁשיל ֶאת עֹורֹו, ַהִּצְפעֹוִני ֵמִגיַח: ַהָּׁשָלה

  ְּכמֹו ִהְכִּתים ָּדם ֶאת ָהִרְצָּפה ְּכֶׁשָהֶרֶגל ָּדְרָכה

  :ָּקֶצה ְלָכֵתףְמַדֵּמם ִמ

  !"לֹא ִמן ַהְּיִציָאה ַהּזֹו"

  " ?ֵאיזֹו! ַלֲעָזאֵזל"

  ,ָּדם ּוַמֲאֶוה ְלַהְרִּכיב ֶאת ֶׁשֵאָליו ִּתְתַאֶּוה

  .8ַאְך לֹא נֹוַתר ֵלב ְלקֹולֹות ְנָעִרים

  9.ְּתׁשּוָקה עֹוֶרֶגת ִלְׁשֵלמּות

  

 ּוְכִאיׁש ַּתַחת ּכֹוָכִבים 

  ָהרּוחֹותְו, ָהרֹוֵקק ֶאל מּול חֹוִלית

   -ֻרּקֹו ַמְטִּביַע עֹוָלמֹות , נֹוְׁשבֹות ַּדְרּכֹו

  ְוָיָצאִתי ַלָחְפִׁשי , ִהַּצִּתי ִסיָגִרָּיה

  .ֶאל ֵמֵעֶבר ָלאֹור ָהָאדֹם ֶׁשל ַהְּיִציָאה

  

                                                                                                                         
   Auch ich war in)   בעקבות מוטו שאימץ גיתה –" נולדתי בארכדיהגם אני " 7

Arkadien geboren (את הנוסח הלאטיני המקורי . 'מסעות באיטליה 'ח ספרובפת)Et in 
Arcadia ego –" נהוג לייחס לצייר האטלקי ") וגם אני בארכדיהBartholomeo 

Schedoni (1560–1616) ,דע של ניקולא פוסן אך הוא מוכר יותר מציורו הנו)Nicolas 
Poussin 1594-1665(' הרועים בארכדיה'. 

  
  .'וןיסמתאוס פ'המקהלה המשתתפים בשירת ה הכוונה כאן היא לקולותיהם של נערי 8
 
   באופן זה הגדיר זוקופסקי את מהות הפואטיקה –" תשוקה עורגת לשלמות "9

 .סטיתהאובייקטיבי
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  ';ָּקאֶמל'ַהַּסְדָרן ָנמֹוג ַּבֲעַׁשן ַה

  ,ָהָאָדם ַהָּבא ֶׁשִּנְרָאה ַּבֲעדֹו

  ,ִים ְמַחְּיכֹות ֶרַגע ַאֲחֵריֵעיַנ, ָחֵרד, ַׁשְמנּוִני

  .ַּפְרצּוף ְּפרּוָצה

  ְׂשָפַתִים ְמִציצֹות ִמָּזָקן

  ְיֵרַכִים ְמִציצֹות ִמִּמְכָנַסִים ְקרּוִעים

  ּוְלֶפַתע 

  .ׁשּום ָּדָבר

  קֹולֹוֵתיֶהם ֶׁשל ֵאּלּו , ְסִביִבי

  ,ֶׁשָהיּו ַּבּקֹוְנֶצְרט

  ,ֹובְּפִסיעֹות ּפֹוְסקֹות ְּבָכל ָמקֹום ָּבְרח

  : ַצָּואִרים ְּגבֹוִהים ּפֹוִנים ְּכֵדי ְלַפְטֵּפט

  ,ָהַלְך ַמֵהר ָּכל ָּכְך, ַהִּמְסֵּכן 10ּתֹוָמאס ָהַאְרִּדי"

   –ֶהֱעִריץ ֶאת ָהַאְרִכיֶטְקטּוָרה ַהְּנסֹוָגה ֶׁשָּלנּו ַּכָּמה הּוא 

  !"ֶהָחָדׁש ֶׁשָּלנּו 11'דְנַלְרֶדֶנ-יִרֶׁש'ַהָמה ַּדְעְּתֶכם ַעל 

  ,ְּפָרן ִנְפָלָאהסֹו"

  ,ָּתִוים ִנְפָלִאים? ַהִאם זֹאת ִאָּמּה

  !"ֲאִני ַמֲעִריץ ָּגדֹול

  ,ְוֵאּלּו ַּבּקֹוְנֶצְרט ֶׁשָעְקבּו ַאַחר ַהָּתִוים

  ,ַעְסָקִנים ְלהּוִטים ֶׁשל ָהָאָּמֻנּיֹות ַהָּיפֹות, ַּפְטרֹוֵני ַּפְיָטִנים

  –, ִּפָּנה ֶׁשל ְּפסֶֹלת ְנָיר-יַאְבֵנ                                      

   –" ג ָהֲאִויר ּכֹה ִליִריֶמֶז"

  ; ְמַצְּיִצים ַּבִית ְועֹוד ַּבִית

                                                           
עבד בנעוריו  .אנגלי משורר וסופר –) Thomas Hardy ,1928-1840(תומאס הארדי  10

 .אדריכלות לעבוד בלונדון נסע ל1862- כשוליה של אדריכל וב
 
יוקרה בשדרה החמישית -ן  מלו– )The Sherry–Netherland(' נדרלנד-שרי'ה 11

 .1927-הוקם ב. יורק-בניו
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   ְּכֶׁשֲאִני ׁשֹוֵקל -ים ִּטֹוֶני ַהסֵרְּבַחּוְמ

   –ׁשּוב ְוׁשּוב                                 

  , יםָיִמים ּוִמִּל ה ַמֲאִריִכיםִבָּיַּכְלֵּבי ַהָּים ֶׁשְּבְׁש

  ;רֹוְכִלים ִּבְצִמיָחה ִמיְסִטית

  ,Mélange Adultère de Tout'12'ַהַּגָּנִבים ֶׁשל 

  ְוַהחֹוף ַהַּמֲעָרִבי ִמְתַהְּדִרים 13'טיְסן ִאאּוָּד, 'ַרְבְרָבִני ַהַּמֲעָרב ַהִּתיכֹון

  ה יָקאִסָלְקִּב

  ּוְבָמסֶֹרת               

   –) ֲעבּוָרם ִמָּלה ִעם קֹוְנטּור ָעצּום(

  .14סּוןָנֲאֶׁשָּׁשרּו ַעל ָנִׁשים ֶׁשּסּוִסים 

  , ּוִבְרחֹוב ְצָדִדי ֶאָחד ַעל ַיד ַרֶּכֶבת ִעִּלית

  ,ְמקֹוְנִנים

  :ֲחרּוֵׁשי ַצִּוים, ְמָצִחים

  

  ,15ַהּכֹוִרים ִמֶּפְנִסיְלֶבְנָיה ׁשּוב ׁשֹוְבִתים"

   –ָעֵלינּו ִלְׁשלַֹח ִסּיּוַע ַלָּנִׁשים ְוַלְּיָלִדים 

  ,16ָקָרט,  ָמה ַמֲאַמר ַהַּמֲעֶרֶכת ַהָּבא ֶׁשְּלָךַעל

                                                           
12' Mélange Adultère de Tout '–אליוט . ס.  שמו של אחד השירים שחיבר ת

אליוט אימץ את הכותרת משירו של המשורר הצרפתי טריסטאן קורבייר . בצרפתית
Tristan Corbière) (1845-1875,.  

  
  .ב" אזור החוף המפורץ של מדינת מיין שבמזרח ארה–' דאון איסט '13
  
, ה ֵמָי ַד ֹו ִהיּפוהקנטאורים ולחתונת פריתואוס ו זוקופסקי מפנה אותנו לקרב שבין הלפיתים 14

כן השתכרו והחלו נוהגים - יין ועללא היו מורגלים בשתיית , הקנטאורים שהוזמנו לחתונה
עמו קמו יתר . אונסה וניסה לן ִריִטיֹו ּו ֶאזינק הקנטאור , כשהוצגה הכלה בפניהם. בפראות

  .הקנטאורים  והחלו נטפלים לנשים ולנערים
  
 שביתית הכורים שהתרחשה במחוז אינדיאנה – ..."הכורים מפנסילבניה שוב שובתים "15

דוכאה ביד קשה בידי משטרת חברות , 1928 לאוגוסט 1927בין אפריל , שבפנסילבניה
 .רחבה ולאהדת הציבורבשל דיכוי זה זכתה מחאתם של הכורים לחשיפה . הכרייה
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 ֶזה, ָאנּו ְזקּוִקים ְלַתֲעמּוָלה

  ".ֹוֵפְך ִלְתנּוַעת ֲהמֹוִניםה                  

  

  .ֶזה ֶּפַסחַּגם ָהָיה 

  

  .ְּכמֹו ַהּמּוִסיָקהֵּגאּות ַהָּדם 

  ,ַמְעַּגל ִּכּנֹורֹות ְמַמְזֵמז

   –ַמֲאָמץ ְּבִלי 

  .תמּוְּכֶאל ּתֹוְך ַהָּׂשדֹות ְוׁשֹוֵכַח ָל

   ְּכָׂשדֹותחּוְטָהְרחֹובֹות ֻׁש

  ,יםַאף לֹא ִחּכּוְך ַּגְלַּגִּל

  :ְרַקעַּקַל ם ֵמַעלַרְגַלִי

   –ֲאָמץ ַּמר ַלֶבֵעְּכֵמ

  , מֹוִתיָרה ֲעֵקבֹותמּוִסיָקה ֶׁשֵאיָנּה

  .מֹוִתיָרה ֲעֵקבֹות ּהיָנֵאְו, הָת ֵמֵאיָנּה

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                         
אמריקאי - סופר יהודי, )Mike Gold) ,1893–1967 הכוונה כאן היא למייק גולד – ָקָרט 16

 .שנודע כקומוניסט אדוק
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ÍÂ˙Ó :BarelBarelBarelBarely and widelyy and widelyy and widelyy and widely  
  
  
11  
  

˙Â¯˙ÂÎ  
  
  1'ליְקִנרֹו ְכקֹויְסִסְנַרן ְפַס'
 ".קֹולֹו ֶׁשל ַהַּמֲעָרב"
  

  ְּגָבִרים אֹוְמִרים 2: הֹורּות
  .ֶׁשֵהם רֹוִצים ֶיֶלד

  
  "ֲאִני ָהַאָּבא"

  .אֹוְמִרים ְׁשֵניֶהם
  

  ֹוב'ְחרּוְׁשצ
  לֹא ָידּון

  .2ַלְוָיןַּב
  
  
  
  

)˙ÈÏ‚�‡Ó :ÔÊÈÂ ‰„Â‰È(

                                                           

1 San    Francisco    Chronicle – יומי הרואה אור במדינת קליפורניה- עיתון.   

ריקאים כגון הנחתה על הירח של אסטרונאוטים אמ,  קנדי הציע תוכניות משותפות2

זהו ניסיון לגנוב את כי שחש , וב'חרושצ. אוויר משופרים- וסובייטים ולווייני ניטור מזג

  . דחה את הרעיונות, יתרונה של טכנולוגיית החלל הסובייטית

  


