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        אקפרסטייםאקפרסטייםאקפרסטייםאקפרסטיים    שיריםשיריםשיריםשירים    ארבעהארבעהארבעהארבעה
  

  שמעון זנדבנקשמעון זנדבנקשמעון זנדבנקשמעון זנדבנק    בתרגוםבתרגוםבתרגוםבתרגום

  

  

        מלרֶמהמלרֶמהמלרֶמהמלרֶמה    סטפןסטפןסטפןסטפן
        

            קדֹושהקדֹושהקדֹושהקדֹושה
  

  ְזַהב ַעל ַהְמַכֶּסה ּלֹוןַּבחַ 

  ֶׁשָחַור ַהּנֹוָׁשן ָהַאְלּגֹום

  ֶׁשָזַהר ִּכּנֹוָרּה ֶׁשל

  ,ְועּוָגב ִּגִּתית ִעם ְלָפִנים

  

  ּגֹוֶהֶרת ַהִחֶּוֶרת ַהְּקדֹוָׁשה

  ֶׁשְּתִפָּלה נֹוָׁשן ֵסֶפר ַעל

  ִנֶּגֶרת ָׁשם ַמְגִניִפיָקט ֶׁשל

  :ּוְנִעיָלה ִמְנָחה ִעם ְלָפִנים

  

  ַהְמֹבָר ַהֶּלֶחם' ְּבִויְטַרז

   ַהּנֹוֶצֶרת ִּגִּתית ּבוֹ  ֶׁשּנֹוַגַעת

  ֶעֶרב ִעם ַהַּמְלָא ףִמְּכנַ 

  ָהַר ַהֶּפֶרק ִּבְׁשִביל

  

  ַאְלּגֹום ְּבִלי, ַהְּנטּוָיה ָהֶאְצַּבע ֶׁשל

  ְּפלּוָמה ַעל, נֹוָׁשן ֵסֶפר אוֹ 

  ,ְמַנְּגִנים-ִלְכִלי ֶׁשָהְיָתה נֹוצֹות ֶׁשל

  .ַהְּדָמָמה מּוִזיָקִאית
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                רילקהרילקהרילקהרילקה    ....ממממ....רררר
  

        ּבֹורֶגֶזהּבֹורֶגֶזהּבֹורֶגֶזהּבֹורֶגֶזה, , , , רומיתרומיתרומיתרומית    מזרקהמזרקהמזרקהמזרקה
  

  ִּבְׁשַנִים עֹוִלים ַאָּגן דְועוֹ  ַאָּגן

  ְודּוָמם, ַׁשִיׁש ֶׁשל ְּבֵרָכה ִמְׂשַפת

  ַמִים ְּבַלַחׁש רֹוְכִנים ָהֶעְליֹון ִמן

  ,ַּתְחָּתם ָלֶהם ַהְּמַחִּכים ַמִים ֶאל

  

  ְׂשָפַתִים חֹוְׁשִקים, ַהּדֹוְבִרים מּול ִאְּלִמים

  מּוָלם, ָיד ִּכְבֹחֶפן, ּוַמִּציִגים

  ָׁשַמִים ָאֵפל ָיֹרק ֵמֲאחֹוֵרי

  ;ֶנְעָלם ֵחֶפץ ִמין ָהיּו ְּכמוֹ 

  

  ,ְׁשֵלִוים ָלֶהם ְׂשרּוִעים ַעְצָמם ְוֵהם

  ,ַּגְעּגּוִעים ְלא ַאְדוֹות ַמִּכים

  ִטּפֹות-ִטּפֹות צֹוְנִחים ְוָׁשם ֹּפה ַרק

  

  ִמְׁשַּתְלֵׁשל ְטָחב ְּפֵני-ַעל ְּכַבֲחלֹום

  ּוַמֲעִלים, ָהַאֲחרֹון ָהְרִאי ֶאל

  .ְּגָוִנים-ִּבְׁשַלל ִחּיּו ָּגנוֹ ְּבאַ 
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        סטיבנססטיבנססטיבנססטיבנס    וולסוולסוולסוולס
  

        הכחולההכחולההכחולההכחולה    הגיטרההגיטרההגיטרההגיטרה    עםעםעםעם    האישהאישהאישהאיש
  

1.  

  ,ַהִּגיָטָרה ַעל ָרַכן ָהִאיׁש

  .ָיֹרק ְוַהּיֹום. ַּגְזָזן ֵמֵעין

   

  ,ְּכֻחָּלה ְל ִּגיָטָרה: ָאְמרּו

ֻּכָּלּה ָהֱאֶמת ֶאת ְמַנֵּגן ֵאיְנ.  

  

  ֻּכָּלּה ְּדָבִריםהַ  ֱאֶמת: "ֵהִׁשיב

  ."ַהְּכֻחָּלה ַהִּגיָטָרה ַּגֵּבי ַעל ִמְׁשַּתָּנה

  

  ִנּגּון ַנֵּגן: "ָאְמרּו ְוָאז

  ,ַעְצֵמנּו הּוא ַא, ָלנּו ֶׁשֵמֵעֶבר

  

  ַהְּכֻחָּלה ַהִּגיָטָרה ַּגֵּבי ַעל ִנּגּון

  ."ֻּכָּלּה ַהְמֻדֶּיֶקת ַהְּדָבִרים ֱאֶמת ֶׁשל

  

  

  

2.  

  ,ְלַסֵּפר אּוַכל א ָמֵלא עֹוָלם

  .א ְותּו ָאִׁשיר ְטַלאי ַעל ְטַלאי ַרק

  

  ְּגדֹוָלה ַעִין, ִּגּבֹור ֶׁשל ֹראׁש

  ,ֻּכלוֹ -ָּכל ָהִאיׁש א, ְמזָֻּקן ְוָאָרד

  

  ְטַלאי ַעל ְטַלאי לוֹ  ָאִׁשיר ִאם ַאף

  ,ֻּכּלוֹ  ָּבִאיׁש ִּכְמַעט ְוֶאַּגע
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  ֻּכּלוֹ  ָלִאיׁש ִּכְמַעט ָלִׁשיר ִאם

  ,ֻּכָּלּה ָהֱאֶמת ֶאת ְלַהְחִמיץ ָמעַמְׁש 

  

  ּדֹוִדים-ִׁשיר ֶזהּו ִּכי ִאְמרּו

  .ְּכֻחָּלה ְּבִגיָטָרה ְמַנֵּגן ִאיׁש ֶׁשל

  

                

  

       

  )Wallace( וולסוולסוולסוולס    רוברטרוברטרוברטרוברט
  

        קֹוֵמִטיקֹוֵמִטיקֹוֵמִטיקֹוֵמִטי''''גַ גַ גַ גַ     שלשלשלשל    הכלבהכלבהכלבהכלב
  

  :ִּבְּברֹוְנָזה לוֹ  טֹוֵפף

  ,ְמֻדְבָלל  

  ּבַ .  ָּכחּוׁש      

  

  מֹוֶדְרִנית ְלָאָּמנּות מּוֵזיאֹון

  ֹראׁש  

  ְּכֶעֶצב ָאֹר ַצָּואר, ָרכּון     

  

  ְמֻדְלָּדלֹות ְלָאְזַנִים ִמְׁשַּתֵּפל

  )לוֹ  ֵאין ֵעיַנִים(  

  ׁשֹוְמעֹות ֶׁשא     

  

  ּוְלַזְרּבּוִבית ְּכלּום

  ַנְקִניִקית  

  אֹותוֹ  ַהַּמְנָחה     

  

  :ֵעיַנִים ְּכמוֹ  ַּבּטּוחֹות

  ָהָיה ָיכֹול  

  תִלְהיוֹ      
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  ָּבָׂשר ֶׁשל ְיֵבִׁשים ְקִריִׁשים אוֹ  קּוִרים, ֵמת

  ּוַפְרָוה  

  ֲאָבל – ֲאֻרִּכים ַּדִּקים ְּגָרִמים ַעל     

  

  ,ָּברּור ֶזה, א הּוא

  ֶׁשהּוא ָּברּור  

  ְמֻמָּקד צֹוֵעד     

  

  ֵמִניף:  ִמֶּׁשלוֹ  ַיַעד ַעל

  ַרְגַלִים  

  ְמֻקֶּבֶלת ֶׁשֵאיָנּה ַּבֲעִליצּות     

  

  ּפֹוֵסעַ . ֵּמִתיםהַ  ַעל

  ,ַהָּמקֹום ַעל ָקִדיָמה  

  ִמְתַעֵּלם ָּכ ָּכל א הּוא     

  

  ְמַזֶהה א ְּבִעָּקר ֶאָּלא

  ְמאֹות ֶאת  

  ַׁשָּבת-ִּבְגֵדי לֹוְבֵׁשי     

  

  וְ  ְוֶנֱעָצִרים ֶׁשעֹוְבִרים

  ֶּדֶר ֶאת ָקִדיָמה ּדֹוֲחִפים  

  ַהְּברֹוְנָזה     

  

  ָלָּמה. ֶׁשּלוֹ 

  ְלִהְתַּפֵעל ִאיםּבָ  ֵהם  

  ,ִמֶּמּנּו     

  

  ֲאִמִתִּיים ִלְכָלִבים ֵלב ָׂשם ָהָיה ֶׁשא

  ָּפחֹות ְמְסֻמְרָטִטים  

  ִמ      
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  ָהֲאִדיׁשּות?  ֶּמּנּו

  ֶׁשּלוֹ  ַהְּטָרִגית  

  ׁשֶ  אוֹ ?  אֹוָתם ֶׁשְּמַעְצֶּבֶנת ִהיא     

  

  ֲאַנְחנּו ָהָאָּמנּות ְּבֹכחַ 

  מֹוִקיִרים  

  ַהֹזאת ַהְּׁשִליָטה – ֶׁשהּוא ָברָּד  ָּכל     

  

  – ֶהָחָלל ֶאת ְותֹוֶמֶכת ַהְּמַעֶּצֶבת

  אֹוֲהִבים ֲאַנְחנּו ֶׁשְּבֹכָחּה  

  ,ֶטְמֶּבל ֶּכֶלב ֲאִפּלּו     

  

  ִמְתַיְּדִדים, ָהעֹוָלם ֶאת ֲאִפּלּו

  ְסָלִעים ִעם  

  ?ָהרּוחַ  ְוִעם     

  

  ַהֶזה ַהֻּמְרָעב ַהֶּכֶלב ֶאת א

  קֹוֵמִטי'ּגַ  ֶאת ֶאָּלא, ֹוִאיםר ֲאַנְחנּו  

  .אֹותוֹ  ֶׁשרֹוֶאה     

  

  ַּבּתֹור ַהּיֹום ָּכל ַנֲעֹמד

  ֶאָחד ָאָדם ִלְראֹות  

  .    ַאֲהָבה ַמְסִּפיק ּבוֹ  ֶׁשֵּיׁש        

  

  

               

  

 

        
        
  

  
 .1951, "הכלב", קומטי'ג אלברטו


