
לספרות עת כתב
תשס״ה טבת ,2005 ינואר ,1 גיליון

 לאור הוצאה בית, אחוזת
גוטמן שרי מו״לית:



לספרות עת כתב הו!,
1 ניליון
מנור דורי עורך:

Ho!, Literary Magazine 
Editor: Dory Manor

 61032 אביב תל ,3040 ת״ד הוו, למערכת שמורות הזכויות כל © 2004
64254 אביב תל ,5 מרמורק לאור, הוצאה בית, ולאחוזת

2004 © All rights reserved by Ho!, Literary Magazine, POB 3040, Tel Aviv 61032 
and Achuzat Bayit, Publishing House, 5 Marmorek St., Tel Aviv 64254

Printed in Israel, 2004 , תשס״ה בישראל נדפס

החמישים שנות נען, רבינוביץ, יוסקה השער: צילום
Cover photo: Yoske Rabinowitz, Na’an, 1950's



מנור דורי עורך:
סקאל משה סונים, רונן מערכת:

רבינוביץ אדם נרפי: עורך

המערכת: מען
ho_poetry (*yahoo .com

לספרות, עת כתב הו!,
61032 אביב תל ,3040 ת״ד

 יצירות יד. כתבי מחזירה אינה המערכת
 מצורף בקובץ או רגיל בדואר לשלוח יש

 כפול, ברווח מודפסות אלקטרוני, בדואר
 הטלפון ומספר כתובתו המחבר, שם כציון
חלקי. בניקוד לשלוח יש שירים שלו.



הענ«<נ<ם תובן

"הו!" על 9
תמונות נעזב", "צדיק / ערד מאיה 17

מחזה מתוך
שתי / גריבוידוב א״ס נספח: 36

 חוכמה" מתוך "צער מתוך תמונות
סונים רונן מרוסית:

שירים 8 / בסקין סיון 40
 סונטות / לורקה גרסיה פדריקו 58

 דורי מספרדית: החשוכה. האהבה
מנור

 השירה מן תרגומים / קנז יהושע 72
הצרפתית

גולדברג וריאציות

 לאה את/ה האם עצמך: את בחן 78
גולדברג?

 טוב, חלום רבי / גולדברג לאה 87
מערכות בארבע מריונטות מחזה

 "רבי המחזה על / ירושלמי דורית 115
 ועל גולדברג לאה מאת טוב" חלום

העץ" "להקת
 בעקבות סונטות י״ד / הרמן אנה 124

גולדברג לאה
 פטררקה השקיפות: על / סונים רונן 131

 ואוסיפ גולדברג לאה של עטם פרי
מנדלשטם

 המפוזר: הוא כך הנה / ערד מאיה 145
 ועל אז״ר" מכפר "המפוזר על מסה

הרוסי מקורו
 שיר עיר, ארץ / בסקין סיון 161

גולדברג לאה בעקבות
 לאה את/ה האם עצמך: את בחן 164

וסיכום תשובות / גולדברג?

שירים 7 / מישורי אפרת 168
שירים 3 / שטרן עמיחי 173
 השירה מצב על הרצאה / רובו דאק 176

 החופשי ("החרוז החחב״ל ונגד
הבין־לאומי")

 באלתרמן הקריאה על / נץ דויאל 192
מסה פסטרנק), על (כלומר,

סונטות 6 / מנדלשטם אוםיפ 218
סונים רונן מרוסית:

שירים 5 / רופא עמית 224
אונומטופאה, / אלבק־גדרון רחל 230

בפרוזה שיר
 לשתי מחזה הלילה, בחצי / מר בני 232

דמויות
 משלה: טרגדיה / מישורי אפרת 240

ולצדה אנטיגונה בעקבות הרהורים
שירים שני / אלחנן פלד נורית 249
 ביאליק, מרחוב הצרצר / חן רועי 251

סיפור
 שיחו, ובן המתרגם / הולנדד אורי 259

מחשבות שלוש
שירים שני / הרמן אנה 263
 או: האוננות, על / סקאל משה 267

 לצמיתות פריז את עזב עמיחי מדוע
מרומן פרק לאמו, סיפר ולא

שירים 5 / נץ רויאל 274
שיר אפשרותלאבא, ריקיאופיר/ 278
שירים 6 / מנור דורי 280
 המאיר הצבע / סוצקבר אברהם 288

 עם שיחות קטעי שלושה כוכב, כמו
מר בני מיידיש: שאגאל. מארק

סונטות על סונטות

 מצרפתית, סונטות על סונטות 295
 מספרדית, מאנגלית, מרוסית,
פורטוגלית ומ מיידיש

 הסטנזה על אונייגיניות סטנזווז 310
 נבוקוב ולדימיר האונייגינית:

סת וויקדם
בעברית סונטות על סונטות 6 314

הגיליון משתתפי 320



״הו!״ על

 יומיים עיתונים שלושה רק קבוע באופן מתפרסמים שבה שבארץ להיווכח מפליא
 בשנים וגדל הולך הספרותיים העת כתבי של מספרם דווקא בעברית, תפוצה רחבי

 וחצי בעשור נוספו הוותיקים ״77 ו״עיתון ״חדרים״ ״מאזניים״, על האחרונות.
 "קשת "מקרוב", "המעורר", "כרמל", "שבו", כ״הליקון", עת כתבי האחרונים
 כתבי את להוסיף יש אלה בל על ועוד. ״רסלינג״ ״גג״, הרוח״, ״משיב החדשה״,

 מוספי את נשכח ובל למיניהם, הספרותיים האינטרנט אתרי ואת המקוונים העת
 הכותב בפני עמד לא שמעולם נדמה היומיים. העיתונים של השבועיים הספרות

 זוהי יצירותיו. את לפרסם עשוי הוא שבהן במות, של כך כל רחב מבחר העברי
 קוראי במספר לגידול בהכרח מביאה אינה אם שגם מבורכת, תופעה ספק כלא

 מידה על גם הסתם ומן האפשרויות, ריבוי על לבשר כדי בוודאי בה יש השירה,
 חדש ספרותי עת כתב להוסיף אפוא מה לשם תרבותית. קדחתנות של כלשהי

 בכניסה להסתכן הכלכלה, מתחום דימוי לנקוט אם מה, לשם הקיים? המצאי על
רווי? לשוק

 את לשירה להשיב דחיפות דחיפות. של תחושה מתוך נוצר "הו!" העת כתב
 הלא־ העשירה, העברית את להשיב דחיפות העברית, בתרבות המרכזי מקומה

 הספרות במת על להעמיד דחיפות הישראלית, היצירה של לבה אל אנורקטית,
 משהו העברית ליצירה להשיב מבקשים אנחנו ומשוררים. סופרים של חדש דור

 בחמישים אי־שם לה שאבד - סלאבי? - נפש חירוף מאותו משהו ניצוץ, מאותו
 ילידי הם זה ראשון בגיליון המפרסמים הכותבים מן גדול חלק האחרונות. השנים
 כותבים קבוצת זוהי הארץ. ילידי ומרביתם העשרים, המאה של השבעים שנות

 להגדירה שאין וודאי כלשהי, אחידה בפואטיקה מתאפיינת שאינה למדי, מגוונת
 "לקראת" בדוד שראשיתה הפואטית, המהפכה כי ברור אך ספרותית. כחבורה

 עברית שירה רובנו. של הבסיסי אגךהשתײה היא החמישים, שנות ובמשוררי
 מהשירה נכבד חלק היא הדיבור ללשון הקרובה "רזה" ובלשון חופשי בחרוז

 פרוזה גדלנו. שעליה השירית ה״קלסיקה" בעצם והיא הספר, בבית שלמדנו
 בראש עומדים ועכשיו כאן של ועניינים מדוד סגנונה "מדוברת", שלשונה עברית

שנים. זה אותנו המקיפה מהפרוזה נכבד חלק היא מעייניה,
 כאוונגארד, מאה כחצי לפני שהחל מה כי לראות כיום נוכחים אנו ויותר יותר אך

 הצעירים בקרב שנתפסו וצורות סגנונות נגר נחוצה אף ואולי אותנטית כיציאה
 מקובלת לצורה ספרותי, דיקטאט למעין השנים עם הפך ומאובנות, כארכאיות דאז

 להתאבנות בתורם, הם, אף הביאו ואלה ופרוזה. שירה כתיבת של כמעט יחידה
 שכוחו הזה, המיושן האסתטי שהצו לראות נוכחים אנו שמרים. על ולקפיאה

 ידי על החמישים בשנות יובא ושלישדאל המודרנית, התקופה בראשית יפה היה
 של מעמודיהם עמוד בכל כמעט היום עד ניכר עמיחי, ויהודה זך כנתן משוררים

 כי לפלורליזם, ערובה אינו העת כתבי ריבוי זו, מבחינה הקיימים. העת כתבי

9



 כבמעין הזאת, השמרנית המודרניסטית העולם תפיסת של להנצחתה דווקא אם
 ראשית אם שלה. העזוז כוח ואת נעוריה את קיפחה שמזמן מתמדת", "מהפכה
 הנהדרים השירים מן בכמה אותנו זיכתה העברית בשירה המודרניסטית התקופה

 שבירת של הכמו־אוטומטית שהנצחתה הרי המודרנית, בעברית שנכתבו ביותר
 שכל ומשמימה, אפורה בתיבה בהכרח מניבה הזאת הנושנה הפואטית הכלים

בה. אפשרית אינה שוב אותנטית שירית חדשנות וכל והלאה, ממנה מוזיקליות
 אחרות, קלסיות בקונוונציות או קבוע, ובמשקל בחרוז הכתובה שירה

 האחרונות, בשנים ובעיקר העת, כתבי דפי מעל לפעם מפעם אמנם מתפרסמת
 נפלאים. חרוז משוררי כמד, ארוכה, תקופה מזה לראשונה כאן, צמחו שבמהלכן

 וירטואוזית או ילדותית כמיושנת, להיתפס רוב פי על מוסיפה כזאת שירה אך
 תלמיד שכל ובמשקל", בחרוז כותבים לא כבר "היום שלפיה והקלישאה גרדא,
 כאילו משנן כדוצי־מאה) בת שירה (דהיינו צעירה" "שירה ללמוד המגיע תיכון
 ה״חרחופובית" העולם תפיסת אמת, מהלכים. לה מוצאת עדיין אקסיומה, היתה

 אותו למעשה ייצגה אחרים, ובמאמרים אלתדמן נתן נגד במאמריו זך נתן שניסח
 שנות דור בני אחרים משוררים של יצירתם על אותה להחיל שאין וודאי בלבד,

 אין אך שבתאי. או אבירן וולך, פגים, רביקוביץ, כדוגמת והשישים, החמישים
 לשון ואת החופשי החרוז את נם על המעלה הנתן־זכית, שהפואטיקה להכחיש
 המובהק למאפיין (והעורכים!) הקוראים מקהל גדול חלק בעיני הפכה הדיבור,

 עברית שירה כל של הבוחן באבן להיתפס מוסיפה והיא מודרנית, שירה כל של
 הולך האחרונות בשנים ניכר: באורח שונה המצב אין הפרוזה בתחום עכשווית.

 אפשרויותיה על מוותרת שאינה עשירה בלשון הכותבים הסופרים מספר וגדל
 ובוחרים האפנתיים ולאנדר־סטייטמנט לסרקאזם עורף פונים השפה, של השונות
 בנושאים עוד ולא על־זמניים, או היסטוריים אוניברסליים, בנושאים לעסוק

 כל מכביד המודרניסטית המסורת של משקלה אך בלבד. ועכשוויים מקומיים
 או רלוונטיים" ב״לא הביקורת ירי על פעם לא נתפסים שהם התקבלותם, על כך

 שמרנות - העורכים מן רבים של שמרנותם את הבקיעו לא כה ועד ״יומרניים״,
אוונגארר. של כוזבות בנוצות היום עד המתהדרת

 המגמה לשינוי לחתור אותנו מביאה עקרונית אסתטית העדפה רק לא אך
 חנפה להיות תוסיף הספרות לשון אם שלה. הזועק היעילות חוסר גם אלא הזאת,

 העיניים", "בגובה קוראיה אל לפנות ותתעקש הקהל, בטעם תופסת שהיא למה
 יש הזאת בתחרות הקהל. של נפשו על במאבק מובסת להיות שתוסיף עליה חזקה

 פרובוקציה שום העליונה. על תהיה לעולם וידו ומוצדק, מובנה יתרון 2 לערוץ
 להתחרות יוכלו לא הכתיבה של מכוונת פופולריזציה ושום פסידו־ספרותית

 ממש של מקום לעצמן לכבוש יצליחו ולא ההמונים תקשורת של ביעילותה
 העכשווית העברית הספרות אם חיים. אנו שבה הפוסט־מוררנית הצריכה בחברת
 לשדד עליה בתכלית. שונה במקום היחסי יתרונה את לחפש עליה חיים, חפצת

חדשים. כלים לעצמה ולסגל מערכותיה את
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 - הזה העוול את במעט לתקן למטרה לעצמו אפוא שם ״הו!״ העת כתב
 את ולהשיב לנסות כדי העברית, ביצירה הקלסית האופציה העלמת של העוול

 על להגדירם, שניתץ ולזרמים לקולות קבועה במה ולשמש כנו על הפלורליזם
 עונים ב״הו!" המפרסמים הכותבים כל לא קלסי. צביון כבעלי ההכללה, דרך

 עורכי של הפואטי מאמין" ל״אני שותפים כולם שלא וודאי זו, כוללנית להגדרה
 ברודנות אחת פואטית רודנות להמיר אינה כוונתנו כי לצייץ למותר הגיליון.
 באה אינה אופן בשום מסורתיות לצורות התייחסות מתוך הכתיבה אחרת. פואטית

 שפת את לעצמה המסגלת בלשון או חופשי בחרוז הכתיבה אופציית את לבטל
 כשם פואטית, צורה בכל להיכתב יכולה גדולה ששירה מאליו ומובן הדיבור,
 דפי מעל נושא. בכל ולהיתלות סגנון בכל שימוש לעשות יכולה גדולה שפרוזה

 קונוונציות על הנשענות ופרוזה שירה יצירות וראשונה בראש יתפרסמו "הו!"
 סרג לכל מקום בו יהיה אך אפן. נשמת היא המוזיקלית הרגישות ואשר קלסיות,

 המשורר כמאמר הכול", לפני "המוזיקה - מוזיקלית שתהיה ובלבד כתיבה, של
 אל הצורה. כבלי בהסרת ומודעת מושכלת בחירה על ותעיד - ורלן פול הצרפתי

 ערעור ללא המחקה מוכני כאקט שלא וודאי אמנותי קוצר־יד מתוך להיכתב לה
 נוספת, לאפשרות פתח לפתוח אלא מבקשים איננו הדומיננטי. הכתיבה אופן את

 העשרים המאה בראשית היום, דווקא יותר מעניינת לנו נראית רבות שמבחינות
ואחת.

 עמדו הקבוע והריתמוס המשקל החרוז, המודרנית, העברית בשירה שהדי
 שניים־שלושה במשך רק בעצם, להפתיע. עד קצרה תקופה במשך הבמה במרכז

 של הציפור" וב״אל 1891ב־ שראשיתה (בהנחה קיומה שנות 114מ־ עשורים
 ובני־ שטיינברג טשרניחובסקי, ביאליק, את היום קוראים אנו כאשר ביאליק).

 הללו שירתם: את כתבו שבהם ובמקצב במשקל אותם קוראים אנו אין שוב דורם,
 מאלצת פינו על השגורה הספרדית ההברה ואילו אשכנזית, בהברה כידוע, כתבו,
 להתחקות נוכל בטרם תודעתי, תרגום כעין של תהליך לעבור כקוראים, אותנו,

 גולדברג שלונסקי, אלה. נפלאים משוררים של והצליליים הצורניים קסמיהם אחר
 השלושים, שנות בראשית השירי הקאנון מרכז אל העפלתם את החלו ואלתרמן
 הזיה ובהנף־יד זך, נתן של "לקראת" דור כבר בא החמישים שנות ובאמצע

 אפולינר, גיום כאשר ש״היו". מי של הדמדומים אזור אל הזאת השלישייה את
 החרוז נגד העשרים, המאה בראשית יוצא, באירופה, השירית המוררנה מראשוני
 באירוניה כותב הוא החרוז", של העתיק המשחק את ששכחתי ("סליחה והמשקל

 ואדיר וקן גוף שנה, אלף כבן ורקוב מסואב גוף נגר יוצא הוא משיריו), באחר
 בכתיבה הכרוכות והסימטריות ההרמוניה הפכו משקלו כובד שתחת ממדים,
 שהיא מאליה, ומובנת פורמליסטית לכתיבה עייף, אוטומטיזם למעין הקלסית
 באיחוד הזה, הפואטי המהלך את מייבא זך נתן כאשר אך טיבה. מעצם בנאלית

 שרק גוף ומצומק, כחוש גוף נגד יוצא הוא העברית, השירה לזירת כחצי־מאה, של
 המודרנית, העברית השירה של השדרה עמוד את מהווה וחצי עשורים שני מזה
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 כמה עד להיווכח מדהים עמוקים. שורשים ולהכות זרעיו את להזריע הספיק וטרם
 לפורמליסטית בתורה, היא, אף להפוך זך לה שהטיף ה״חדשה" הצורה מיהרה

 ספרותי ממסד של הבנאלי ללחם־חוקו להפוך מיהרה כמה ועד מאליה, ולמובנת
 מבקשים אנו כאשר כך, או כך שמרים. על וקופא שמרני ״אװנגארד״ של עייף,
 מבט להרחיק נאלצים אנו בלשוננו, וסימטרית הרמונית שירה על להתרפק היום

 בשיר. קולם את לתת ואלתרמן גולדברג הפליאו שבהם רחוקים, עשורים אותם אל
 "חזרה כדין דינה בעברית קלסיות בקונוונציות היום שכתיבה הדבר משמעות אין

 ביותר העכשווית ההוויה את לצקת ראוי הללו הצורות תוך אל אדרבה, לאחור";
 עשורים אך בת־זמנה. (גם) היא טובה ספרותית יצירה כל שהרי ביותר, והנועזת

עיניים. נושאים אנו - היתד בין - שאליו המגדלור והם הבסיס, הם אלה
 ובאמנויות בציור במוזיקה, גם אך בשירה, - המודרניסטים ראשוני שיצאו בעת
 ורב־ חזק טיעון באמתחתם היה המסורתיות, הצורות אח לפרוע וביקשו - האחרות

 בקפיטליזם חדשה, בטכנולוגיה - בתכלית חדשות בתופעות המצטיין עידן תוקף;
 האמנותיים הביטוי כלי שגם ראוי - עולם במלחמות המונית, בצריכה רדיקלי,

 מפני סברו, הקלסיות, בצורות לדבוק להוסיף אין בתכלית. חדשים יהיו שלו
 מטבע הרמונית והבלתי המעורפלת החדשה, המציאות את לייצג בכוחן אין ששוב

 האמנותי, המימזיס נגד בעצם יצאו הם זו חדשה מציאות של בשמה מהותה.
 של שנים ממאה יותר ככלות שהיום, אלא הקלסי. במובנו המציאות שיקוף נגד

 האמנויות תחומי בכל - הצורות שבירת שהפכה מעת כי רואים אנו מודרניזם,
 ה״חטא", באותו בדיוק פעם לא נכשלת היא וכמו־אוטומטית, שמרנית לפעולה -

 מימטית־ ולמעשה; מימטית, להיות הופכת עצמה היא לצאת: ביקשה שנגדו
 מעורפלים, בכלים מעורפל עולם לשקף התרגלה שהיא מאחר מדוע? במהופך,

 תלמידי נאלצו העשרים שנות ער אם מנותצים. באמצעים מנותצת מציאות לשקף
 סונטות בכתיבת להיבחן והגרמניות הצרפתיות בגימנסיות ההומניות המגמות
 החופשי, החרוז המופשט, הציור - השבורים הכלים שהיום הרי הבגרות, בבחינות
 היגעה ה״קלסיקה" מקום את רבה במידה שתופסים הם - הא־טונאלית המוזיקה

 שאין למצוות־מורים־לספרות־מלומדה שהיו והם התיכון, לתלמידי המונחלת
 והם האחרונה, במאה גדולה אמנות הצמיחו הללו השבורים הכלים חידוש. בצדה

 אך אם - אחר אמנותי כלי כל כמו - היום גם כן ולעשות להוסיף כמובן יכולים
 למובן־מאליו, לכלל, הפכה הצורות שפריעת מעת אך גדולים. אמנים בהם יאחזו

 אין מפרה. ובלתי שמרנית להיות והופכת העקרונית, יעילותה את מאבדת היא
 מחודשת לפריחה האחרון בעשור ערים אנו המערב תרבויות שבכל פלא אפוא

 בחרוז השירה ושל והמלודית ההרמונית המוזיקה של הפיגורטיבי, הציור של
 כמובן, היטב, מודעים הקלסית היצירה את כיום המאמצים האמנים ובמשקל.
 ינקו. השחור ומחלבה גדלו הרזות ברכיה על ובעצם להם, שקדמה הכלים לשבירת

 החדשות־ צורותיהם תוך אל זו פריעה שהניבה הפרות את לצקת בוחרים הם אך
ומחדשת. חתרנית מהות פעם, לא היום, אצורה בהן שדווקא עתיקות,
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* * *

 מדורים לשני מקום נייחד גיליון בכל בשנה. פעמיים אור יראו "הו!" גיליונות
 המופיע החומר מכלל כשליש יהוו שיחד - צורני ומרור תמאטי מדור - קבועים

 המדורים להם שיוקדשו הנושאים, על נודיע גיליון כל בפתח העת. בכתב
 יצירות גם היתר, בין לנו, לשלוח לכותבים לאפשר מנת על שאחריו, בגיליון

 לא העת שכתב כך לידי להביא מקווים אנו זו בדרך אלה. בנושאים העוסקות
 גם יהיה אלא "ממילא", ונשלחים הנכתבים ולסיפורים לשירים במה רק ישמש

 המדור את להקדיש בחרנו הראשון בגיליון לכתיבה. ויגרה שיעודד מדרבן גודם
 בעלי שביוצרים המובהקת אולי גולדברג, ללאה המתייחסות ליצירות התמאטי

 לפטירתה. שנים 35 במלאת המודרנית, העברית בשירה הקלסית האוריינטציה
 מחזה־מריונטות טוב", חלום "רבי של וחגיגי ראשון פרסום - המדור בפתח

 ער ידוע היה לא קיומו שעצם זה, יפהפה מחזה גולדברג. לאה שכתבה לילדים,
 היהודי־ המריונטות אמן של הפרטי בעיזבונו שנים עשרות משך צפון היה כה,

 "רבי את שגילתה ירושלמי, דורית התיאטרון חוקרת לוי. פאול ד״ר המנוח, צ׳כי
 של מוצאותיה על המספרת דבר אחרית הוסיפה חשיבותו, על ועמדה טוב" חלום

 המחזה. את גולדברג לאה ייעדה שלבובותיה "העץ", להקת תולדות ועל היצירה
 יצירתה על מסות גולדברג", "וריאציות הקרוי המדור, במסגרת מתפרסמים עור
 זה למדור במיוחד שנכתבו ושירים סונטות מחזור תרגומיה, ועל המשוררת של

 שנועד גולדברג?", לאה את/ה האם עצמך: את "בחן חידון וכן שירתה, בעקבות
יבשה. ביוגרפית סקירה להחליף
 שבכל המוכרת הסתם מן לסונטה, הפעם להקדיש החלטנו הצורני המדור את

 זו, צורה של וטכנית דידקטית מהצגה להימנע כדי אך הקלסיות. השיריות הצורות
 העוסקות סונטות כלומר: סונטות", על "סונטות באמצעות אותה להמחיש בחרנו
 משש סונטות כעשרים תורגמו זה למדור הסונטה. בצורת אחר או כזה באופן
 נוספות סונטות ושלוש עבריות "מטה־סונטות" שלוש בו כלולות וכן שונות, שפות

 לסונטה, הצורני המדור את נייחד שוב השני בגיליון זה. לגיליון במיוחד שנכתבו
 שונות מלשונות קלסיות סונטות לתרגומי אלא הצורה, של להצגתה לא הפעם אך
 השני בגיליון יוקדש זאת, לעומת התמאטי, המדור בעברית. חדשות לסונטות וכן

 מגלים של מסעותיהם על שנכתבו שירים בו נכלול ימיים. ולמסעות ליורדי־ים
 השש־עשרה מהמאות מסע מיומני קטעים מגלן, או גמה דה וסקו כקולומבוס,

 מוזמנים קוראינו וכר. יונה ספר בעקבות יצירות פיראטים, סיפורי והשבע־עשרה,
 אלה בנושאים יצירות לתרגם או לכתוב ולנסות רוחם על העולה ככל להוסיף

 או ספציפי בנושא יצירות ב״הזמנת" מלאכותיות של מידה יש אמת, ודומיהם.
 נתונות קונוונציות של בכוחן מאמינים אנחנו זאת ובכל ספציפית. שירית בצורה

 הנושאים שני כך, או כך יצירה. וליילד כתיבה לגרות כאלה חיצוניות והזמנות
 תתקבלנה אליהם קשורות שאינן ויצירות הגיליון, מכלל כשליש רק מהווים הללו

בברכה. הן אף
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 המסה הוא "הו!", דפי מעל במיוחד נרחב מקום לו שנקדיש כתיבה סוג
 בזכות ורק ויותר, יותר נידחת השנים עם שהפכה ספרותית סוגה המסה, הספרותית.

 נבדלת ממקומותינו, כליל נעלמה לא בה לדבוק המוסיפים עיקשים יוצרים כמה
 וכייחורה כתיבתה כיפי וראשונה בראש הוא שעיקרה בכך האקדמי המאמר מן

 ואף זאת, עתיקה סוגה של ראשון מושכל היה לא מעולם המדעי הדיוק האסתטי.
 ללבו, הקרוב נושא על הכותב יוצר, של אינטואיציה דווקא כי ברור כן פי על

 באין־ המלווים מלומדים, ספרות מחקרי שאלף אמתות, לחשוף לעתים מצליחה
 היא המסה הקרן. אל לבוא יובלו לא לעולם מקום, ומראי שוליים הערות ספור
 ראו המודרנית העברית של והסופרים המשוררים שמיטב במובהק, אישית סוגה

 מהדרה משהו לה יושב "הו!" דפי שמעל מקווים אנחנו ביצירתם. חיוני חלק בה
 ואנחנו זה, ראשון בגיליון המתפרסמות המסות בכינוס השקענו רב מאמץ האבוד.

 (משוררת מישורי אפרת או הולנדר אורי נץ, כרויאל מסות כותבי כי מאמינים
 של בהחייאתה חשוב מקום לתפוס עתידים בראשית־דרכה) מסאית אך מוכרת

זו. ומרתקת אקלקטית סוגה
 הכלל "הו!". בגיליונות מרכזי מקום לתפוס עתידה המתורגמת השירה גם

 אינו מתורגם, שיר לפרסם אם שוקלים שאנו בעת עינינו לנגד העומד הראשון
 שבו והאופן התרגום טיב אם כי המקור, בשפת השיר של ההיסטורית חשיבותו

 שיר, של ו״נאמן" מילולי תרגום מלהעמיד פשוט אין בעברית. כשיר נקרא הוא
 כשירה ייקרא המתורגם שהטקסט כך לירי להביא יותר מסעיר וכמה קשה כמה אך

 מעורר שהוא החוויה מן משהו ולו לקורא וימסור היעד, בלשון גם דבר לכל
 השירה תרגום של מהותו מקום, מכל זוהי, המקור! בשפת אליו המתוודע בקורא
 מהווה אלא תרבויות, בין סוכן רק משמש שאינו תרגום חותרים: אנו שאליו
 לשירים תרגומים של שיטתי לפרסום כי ברור זאת, עם דבר. לכל עברית יצירה

 היכרותו בהעמקת מהותי תפקיד גם בעת בה יש העולמית הקלסיקה מן מרכזיים
 שלא פואטיים, וזרמים אסכולות עם והן זרות יצירות עם הן העברית קורא של

 שתי גוזרים אנחנו הזאת ההנחה מן בלשוננו. מקבילה נוכחות להם נודעה תמיד
 מן שיתורגמו ליצירות יינתן האפשר ככל נרחב מקום ראשית, עקרוניות: העדפות

 מצרפתית, מרוסית, וראשונה ובראש הקונטיננטלית, אירופה שפות של הקלסיקה
 השירה בחשיבות להמעיט בכוונתנו שאין מובן ומיידיש. מגרמנית מספרדית,
 האנגלו־ השירה שקורפוס ברור אך הנכון. הוא ההפך האמריקנית: או האנגלית

 הישראלי לקהל כיום נגיש הייחודיים, והפרוזודיים הסגנוניים מאפייניו על סקסית,
 דחיפות רואים אנו ולכן האחרות, אירופה בשפות מקבילותיו מאשר יותר הרבה

 עור נוספות. שיריות מסורות העברי לקורא שיציגו יצירות בתרגום יותר רבה
 בקונוונציות הכתובה מודרנית שירה לתרגומי מרכזי מקום לייחד מתכוונים אנו

 החופשי החרוז עם השירית המודרנה את המזהה לקלישאה בניגוד שהרי קלסיות.
 המודרנה של ביותר והנועזים ביותר המובהקים המשוררים מרבית בלבד,

 כבלי בתוך ודווקא ובמשקל, בחרוז דווקא יצירתם מיטב את כתבו האירופית
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 מבנים לתוך ביותר והעכשווי המודרני התוכן את יצקו הם המסורתיות. הצורות
 בפריעה התוכנית חדשנותם את בהכרח כרכו ולא בשירה, מאבותיהם שירשו

 חלק היא שבעינינו הזאת, הקלסית המגמה את מייצגות הראשון בגיליון צורנית.
 גרסיה פדדיקו של החשוכה" האהבה "סונטות 11 השירית, המודרנה של חיוני

 בתרגומו מנדלשטם, אוסיפ הרוסי הכסף תור משורר של סונטות מבחר וכן לורקה,
 גם לפרסם המתעתד ואדיר־כישרון, וירטואוזי שירה מתרגם - סונים רונן של

 כתב של השני בגיליונו הקרובים. "הו!" מגיליונות באחד עטו פרי מקורית שירה
 המשוררת של שירים למבחר אודן, ו״ה של לסונטות נרחבים פרקים נקדיש העת

ועוד. צווטאייבה מרינה הגדולה הרוסייה
 לקהל עדיין מוכרים אינם זה בכורה בגיליון המשתתפים מהכותבים גדול חלק

 ושם פה פרסמו ואחרים ראשון כמעט או ראשון פרסום זהו מהם לאחדים הרחב.
 לאורך יצירותיהם את מפרסמים הגיליון משתתפי מקרב מעטים רק אך בעבר,

 לכותבים גם זה ובכלל מוכרים, לסופרים זה בשלב לפנות שלא במודע בחרנו זמן.
 זוהי ומסחרית יחצנית שמבחינה שברור אף יצירתם, את ומוקירים אוהבים שאנחנו
 של חדשה גלריה לקורא להציג בכוונתנו פשוטה: היא הסיבה בעייתית. בחירה

 להעמיד תקווה מתוך ובכישרונם, בייחודם מאמינים שאנחנו ומשוררים, סופרים
 המפרסמים סופרים העברית. הספרות במת על יוצרים של חדש דור דבר של בסופו

 מה לשירותינו, זקוקים אינם הקהל לתודעת כבר ופרצו שנים לאורך כתביהם את
 ידועים מכותבים הלב תשומת את תסיט בהכרח "הו!" דפי מעל שהופעתם גם

 לפרסם שבחר קנז, יהושע הוא הראשון בגיליון זה ל״כלל" נכבד חריג פחות.
 המרכזי השיקול זאת, עם יחד עטו. פרי שירה תרגומי - לראשונה - ב״הוי״

 אלינו שיישלח טוב סיפור או שיר ושום טיבה, כמובן הוא יצירה של בפרסומה
 בפרסום שם. בעל סופר ידי על להיכתב מזלו" ש״איתרע משום רק יידחה לא
 ב״סימן עת כתבי של בדרכם ללכת מבקשים אנחנו ומתורגמת מקורית שירה של

 מקום משורר לכל להקצות כלל בדרך שהשתדלו ו״חדרים", "עכשיו" קריאה",
 מעדיפים אנחנו שלמים. יצירה מחזורי אף הדפיסו ולעתים בגיליון, יחסית נרחב

 כל של לעולמו יותר מעמיק באורח להתוודע לקורא המאפשרת הזאת, הגישה את
העת. בכתב המשתתפים מספר של יחסי צמצום הוא מחירה אם גם משודד,

 בחרוזים חדש מחזה מתוך קטעים לסרסם בחרנו הראשון הגיליון בפתח
 של עטו פרי קלסי רוסי למחזה מאור וישראלי עכשווי עיבוד ערד, מאיה שכתבה

 המחזה, לתמונות כנספח מובאים הרוסי המחזה מן מקבילים (קטעים גריבוידוב
 בחרוזים, דומן כשנה לפני פרסמה ערד מאיה סונים). רונן של העברי בתרגומו

 הקונים בקרב והן המבקרים בקרב הן המרהיבה שהצלחתו זרה", ועיר אחר "מקום
 ניצחת עדות לטעמנו היא לרב־מכר!) שהיה אונייגיניות בסטנזות עברי (רומן

 וסנונית הישראלית, בספרות ה״קלסית" הכתיבה של האפשרית להתחדשותה
 "צדיק במחזה צופנת. הזאת שההתחדשות העצומות לתקוות ראשונה מבשרת

 בקטעים די אדרבה, חד־פעמי: הישג זה היה לא כי ערד מאיה מוכיחה נעזב"
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 הווירטואוזיות את יותר עוד משכללת היא כי להעיד כדי כאן המתפרסמים
 ומוציאה הרומן, את שאיפיינו ההבחנה חריפות ואת הסיפור כישרון את הצורנית,

ובבשלותה. ביופייה נדידה יצירה ידה תחת
 שעדיין משודרת בסקין, סיון של עטה פרי הוא בגיליון הראשון השירים מחזור

 ספק לנו שאין מובהק, כה השירי ועולמה זועק כה כישרונה אך ספר, פירסמה לא
 הבאות. השנים של העברית בשירה הבולטים הכוחות לאחד להיות עתידה היא כי

 והרבתה שונים, עת ובכתבי אינטרנט באתרי משיריה בסקין פירסמה כה עד
 ההכרה מן לשמץ ולו זכתה טרם אך שונות, במסגרות שירים בקריאת להופיע

 נדמה לעתים רוסית. ושפת־אמה בווילנה נולדה בסקין סיון לה. ראויה שהיא
 אך על־זמנית, עברית נהדרת: עברית הכתובים שירים - לשיריה יוצקת היא כי

 של מנגינתו משהו - השתאות מעוררת במידה וגמישה עכשווית גם בעת בה
 בעברית. כדוגמתו ראינו לא רבות ששנים ונועז, משכיל משהו הרוסי, האקמאיזם

 בך רוברטאם, על בסקין שכתבה המצמרר הקינה שיר עיר", "ארץ את לקרוא די
 חלקים שלושה בן (שיר המקומית המאפיה אנשי ידי על שנרצח הליטאי דודה

 את התודעה ממחסני לשלוף כדי גולדברג"), "וריאציות המדור במסגרת המופיע
לפניך". אמת שירת "עצור, כך: כל הנדיר התמרור
 מאוד שמפתה אף הכותבים, מן אחד כל על הדיבור את כאן להרחיב טעם אין

 ליטול מוטב עלינו. האהוב את הקוראים על להאהיב ברי הזאת בבמה להשתמש
 להודות מבקשים אנחנו וחסרת־פניות. חופשית קריאה בו ולקרוא ליד הגיליון את

 מישורי לאפרת ובמיוחד "הו!", הכנת במלאכת לנו שסייע מי לכל לב מקרב
 רבינוביץ, לאדם מהשראתן, עליו ונסכו העת כתב בתכנון שהשתתפו חרמן ולאנה
 לדפוס, הגיליון את שהתקינו מוזס ולדפי שריג לשדה "הו!", של הגרפי העורך

 הגיליון, הפקת על ובתבונה במרץ שעמל בית, אחוזת מהרצאת אלשטיין לחנן
 ופרשה הראשונים משלביו "הו!" את שליוותה שלנו, המו״לית גוטמן, ולשרי

 הרבים לכותבים גם נתונה תודתנו ידע. ושל נדיבות של אדום שטיח לרגלינו
 אביב, תל ,3040 ת״ד לספרות״, עת כתב ״הו!, כתובתנו: יד. כתבי לנו ששלחו
.ho_poetry@yahoo.com וכן ,61032 מיקוד

ד״מ
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ערד מאיה
נעזב צדיק
מחזה

השנייה מהמערכה תמונות

 גריבױדוב סרגייביץ׳ אלכסנדר של הרוסי מחזהו על מבוסס נעזב" "צדיק המחזה
 מכאוב" מרבה דעת כ״מרבה גם (הידוע חוכמה" מתוך "צער ),1829־1795(

 בשנות במוסקבה, מתרחשת הרוסי המחזה עלילת בעברית). לו" ורע "חכם או
 אחרי למוסקבה שב הראשי, הגיבור צ׳אצקי, התשע־עשרה. המאה של העשרים

 ידידו פאמוסוב, פאבל של לביתו היישר לרוסיה, מחוץ טייל שבהן שנים שלוש
 שבהן השנים שלוש שבמהלך אלא מאוהב. הוא סופיה, שבבתו, המנוח, אביו של

 שתקן בחור אביה, של מזכירו במלצ׳לץ, והתאהבה סופיה אותו שכחה נעדר
 סקאלוזוב בשם צבא איש אחר, חתן לבתו מייעד מצדו, פאמוסוב, פרוטה. וחסר

 במהלך גריבוידוב). של בתקופתו כמותה שאין נועזות - מגוחך באופן (המתואר
 סופיה, של באהבתה ולזכות לשוב צ׳אצקי מנסה המחזה, מתרחש שבו היום

 במהלך אותו. אוהבת אינה שכבר המעידים הברורים הסימנים את לראות ומסרב
 כנקמה, סופיה, מלצ׳לין. את צ׳אצקי עוקץ בערב, המתקיים פאמוסוב בבית נשף

 מאמינים כולם האורחים מדעתו. יצא שצ׳אצקי שמועה האורחים בין מפיצה
 מוסקבה את עוזב שהוא וסופו במצורע, מתוכם מוקא צ׳אצקי בשמחה. לשמועה

לשוב. מנת על שלא
 אספסוף התנפלות (בעת צעיר בגיל אלים מוות מת פושקין, כמו גריבוידוב,

 מחוץ אלמוני נותר לו, בניגוד אך שגריר), שימש שם בטהרן, רוסיה שגרירות על
 הפך המחזה נעורים). כתבי על (נוסף שלם אחד מחזה רק אחריו והותיר לרוסיה,

 בלשון המשמשים מוכרים לציטוטים היו ושורותיו הרוסית, בתרבות ביותר מרכזי
 ההקשרים, שפע בגלל המחזה, את לתרגם ניתן שלא ברור מראש היום־יום.
 בין בין־דורי מתח - התמה זאת, לעומת הכנף. ואמרות האיריומטיים הביטויים

 והספקן המרדן הצעיר, הדור לבין הישנים, ולערכים לשלטון הנאמן הישן, הדור
 בגרסה אותה לשמור היה ומתבקש בת־בלי־זמן, קומית תמה כמובן היא -

העברית,
 לחצר הנאמנים הקשישים, דורו ובני פאמוסוב בין הוא המתח הרוסי, במחזה
 הדור של ולהתרפסות לצביעות ובז לחופש החותר צ׳אצקי, לבין הצארי, ולשלטון
 ,1825 של וההתקוממות הרוסים הדקאבריסטים כמובן, נמצאים, ברקע הקשיש.

 בקיצוצים, והוצג, הצנזורה ידי על להצגה נאסר (המחזה בשמם נזכרים שאינם אף
 נהנית אני זרה", ועיר אחר כב״מקום העברית? ובגרסה המחבר). מות לאחד רק
 כמעין שגורים, הפכו שכשלעצמם הישראלית, התרבות של בייצוגים המשחק מן
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 לערבי הנאמן המדינה, דור בין כך: הוא נאמר, המתח, ובכן, שלנו. קלסיות־זוטא
 בערכים המורד הצעיר, הדור לבין דרכו, כצדקת סייגים בלי ומאמין ה״ציונות"

אלה.
 יום ערב אחד, יום במרוצת מתרחש נעזב" "צדיק גם הרוסי, המחזה כמו

 מהמערכה רבעים כשלושה מהווה שלהלן הקטע ישראל. של החמישים העצמאות
 צבא אחרי של טיול ספק אסיה, במרכז ארוכה משהות שב עומר, הגיבור, השנייה.

 וחביבה, גיורא המנוח, אביו של חבריו אצל ומתייצב והתבודדות, בריחה ספק
 גיורא של בבתם מתעניין עומר בנו. על שישגיחו מותו לפני לאביו שהבטיחו

 הר־סיני, לגורי משודכת לראותה שמחים היו עצמם הם אך כנרת, וחביבה,
 העוזרת גלינה, גס מופיעה שנזכרו לדמויות פרט היי־טק. ויזם מחשבים איש

הרוסי. שבמקור המשרתת דמות על וריאציה וחביבה, גיורא של ("הרוסייה")
 הרוסים היוצרים רוב מאוד. רוסי מעשה הוא לשפה משפה יצירה העברת עצם
 הוא השלושה בין והגבול זרות, בשפות יוצרים "בעקבות" וכתבו עיברו תירגמו,
 השראתו את חוכמה" מתוך "צער שואב רבים, לדעת מטושטש. קרובות לעתים

 הרוסית לספרות כמובן, אופיינית, הצרפתית (ההשפעה מולײד של מ״המיזנתרופ״
התשע־עשרה). המאה של

 המשקלית שתכניתו זרה", ועיר אחר "מקום הרומן־בחרוזים מן שונה המחזה
 אינטרפרטציה היתה עלילתו אך לפושקין, אונײגין״ "יבמי של לזו זהה היתה

 באורך (יאמב המשקל על שומרת אני כמובן, הרומן. עלילת של למדי חופשית
 נקבי חרוז של לסירוגין שזירה על בהקפדה אך חופשי, סטנזה ובמבנה שורות
 סוף, סוף גריבוידוב, את - ביותר הדוק העלילות כין היחס הפעם אולם וזכרי),

שלונסקי. של בתפקידו גם במקצת אני כאן לעברית: תירגמו טרם
 של המחזה שונה. מוזיקלי לסולם מעבר הצריכה לעברית ההעברה זאת, עם

 שנינויות של עולם - התשע־עשדה המאה של הסלונים בעולם מתרחש גריבוידוב
 כולו כל - נערות באלבומי הנכתבות אלגנטיות ושורות בנשפיות המוחלפות

 לאוסקר קרובות לעתים אותו משווים אנגלית (דוברי מילולית ואלגנטיות פואטיות
 היא גריבוידוב אצל תוכנית, בעיקר היא ויילד של השנינות בעוד אך - ויילד

 הוא נעזב" "צדיק של עולמו זאת, לעומת נדירה). צורנית אלגנטיות עם מזווגת
 העשרים. המאה סוף של ישראל של בריאה גסות וסתם חספוס ישירות, של עולם

 הרוח שגסות מצאתי זאת, עם הזה. לעולם זרה תיראה גריבוירוב בנוסח פואטיות
אלגנטית. לעתים, ואפילו, משלה, בדרך פואטית להיות יכולה הזאת

 הכנף, מאמרות חלק גם אלא העלילה, רכיבי את רק לא לשמור השתדלתי
 שלושה ישנם הנתון בקטע המחזה. לאורך השזורים המונולוגים את ובייחוד

 את משבחת היא שבו המונולוג חביבה, של הפותח המונולוג כאלה: מונולוגים
 במערבה מקבילות לכולם עומד. של התשובה ומונולוג שלה, דורה ואת הוריה דור

הרוסי. המחזה של השנייה

"ע מ
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 חביבה. לידו עניבה. לקשור מתקשה מתלבש, המבוא, בתדר הראי מול (גיורא
מנקה) גלינה

1

גלינה) גיורא, (חביבה,

חביבה
עקרון, זה אצלןב גיורא!

האחרון? תמיד - באזכרות
אחרנו! - השעה מה תראה

שזכרנו. זה, אחרי תספר לך
הזברון. יום מצרים, מכת

רשימה) (מוציאה

אהרן. רבי, של אח בעשר,
ושמונה! אךבעים את זוכר עוד מי

לדראון. ריקות - האזכרות
כמונו. כלם שלא ל^שות, מה

ברשימה) (מציצה

עברון. חיימקה כך אחר מןד
במתלה. הלך ושש בחמשים

הגרון. את חונקות ךמעות היום ועד
הארון, על אמו התןפחה איך

 מהיטלר! ברחו זה שבשביל ןךעה, שאם
ױרון. עפרה על הלב כואב

ברשימה) (מציצה

ורבע. בשתים־עשרה שאול, קךןת
ושבע. ששים השמן, אביגדור

לרין, בקךיש עזךת אתה
בבת־שבע. תמכנו ורות אני
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 שכרון. באקםטזת - החבך׳ה
 עורון! התרעתי: אז כבר אני

 יושבת, שם עוינת אכלוסןה
 וחברון? עזה את ,צריך ומי
אויבת! על כמו עלי הסתכלו איך

 ברשימה) מציצה חביבה לחביבה. מגיש העניבה, על מוותר (גיורא

 דורון, מקום, באותו בשתים,
וביני. רוחל׳ה של הבינוני

 - כשרון וכמה למות. - ןפה
 לתאטרון... למוזיקה, לאמנות,

 הסינית. בחוה התיסת זו^ה,
 רון,1ו הא לאל, תודה ובשלוש,

 בר־און. ודובל׳ה שוע של נמרוד
 מזעזע: ספור ממש נורא,

 מלבנון, פגע בלי ןצא בנס
בגהה... נסע לאזכו־ה, מהר
 - כשרון איזה מות, איזה אח,

הזכרון! ביום דרכים, בתאונת

2

גלינה) גיורא, חביבה, (עומר,

גיורא
כאן! אתה או!

עומר
מפריע? אני סליחה,

חביבה
לאזכרה. מאחרים אנחנו

עומר
מבוכרה. קטן, מעהו רק
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שבךיה. בשבילכם, זה

לגיורא) (מגיש

חביבה
הגזמת!

 השברייה) את (בוהן גיורא
עולמי! משהו זה - שמע

עומר
 מזכרת. לקנות שמתחשק קורה

למי. כשאין עצוב,

שכמו) על טופח גיורא (פאוזה,

פגרת? שלום מה אגב,

חביבה
השאלה? מה אומרת? זאת מה

עומר
 - מהחדר הבקר כשיצאה סתם...

חולה? אולי רע? הרגישה

חביבה
בסדר. הכל רבה. תודה

עומר
גדלה! שנים שלוש תוך איך ןאמן, לא

חביבה
 ^מענו. לא כבר מזמן זה את
הבנו. לא עוד מה? רמז, זה

- יתכן״ ״לא ״גדלה״, ״;פתה״,
חן? מוצאת דוגרי: כבר תגיד
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עומר
נניח...

חביבה
חתנה? על חושב רציני? זה

עומר
לדעת? לך ולמה

חביבה
זניח. פרט

קטנה. אחת עבדה
כנרת! של האמא חבוב, אני,

עומד
אומרת? היית מה שאלתי, ולו

חביבה
 אבות, נחלת לבזבז ראשית,לא

 עין. כהרף הורים וירשת
לעבד! לך - מכל והחשוב

(לעצמו) עומר
רם) (בקול מנין? ועבודה - לעבד לך
הנושא... פה עלה כבר אם

הצידה) מעט אותו (לוקח למעשה... עקין, ?אותו גיורא,

גיורא
שומע. אני בחור. אלי, דבר

עומר
יודע... אתה במקרה אם תגיד,

קצרה) (פאוזה

משרה. צריך פרוטה. בלי חזרתי



הדלת) לעבר (מתרחקת חביבה
אזכרה! יש דחוי? סובל לא זה

גיורא
 עומר) של כתפו על (טופח מחו־תים או מחר, אלי תבוא
מכשר! כזה בחור כלום. כמו נמצא

שוב) (מתקרבת חביבה
שהים, או הערה לי תרשה ואם

!1ןש - משרה שמחפש דור זה

ודידקטיות) בנועם עומר. של זרועו על יד (מניחה

אותנו. קח או ז״ל, אביך את קח
ספרטני: חנוך בקבוץ קבלנו
בשדות! עבדנו

גיורא
צנורות! הנחנו

חביבה
במשכורות! במשרות, אז התעדן מי

גיורא
לביתנו. עשינו נכון, אמנם

(מתלהבת) חביבה
 עשיר. נעשה לא אחר אף עוד מזה

 מותנו, אחרי לבנות, אנחנו
נשאיר. ספרים ואצטבת חנוך

כחביבה) מסתכל הרהיטים, החדר, פני על מבטו את מעביר (עומר

 משועת! הארץ עבודה! יש
 עצלן: דור פה גדל - וחקלאות בדן,
לטעת. לבנות, לכם נאה לא כבר



 (לעומר) קבלן; להיות רוצה אחד כל &ה
 ־ הירך בתחלת כבר ממש, בושה,
אמלל! דור זה בריא... צעיר, בחור

עומר
 שלל, לבז חשים ההון כשחזירי
ערך. אין לעבודה

 בפרך, החלש את מעבידים
 - ומנצלים ומרמים עושקים

 - והעולים הזרים רק עובד? ומי
 (לחביבה) הפלא? ומה
_רבה. תודה - וחקלאות בנץ

גיורא
כאלה... ךבורים זה, מה אח,

חביבה
דבה! הוצאת זו במיץ! שטיות

עומר
לוקח. והחזק - חוטפים דוךסים, תופסים,

חביבה
הכל? זה גמו־ת,

גיורא
להתוכח... די נו,

עומר
 סחררה. אדם מבני עושים בזול, קונים
למכירה! הכיל רכוש, הכל

 להרגיע) (מנסה גיורא
 במוז־ה. היום דבורים כאלה

יתבגר. הוא מזה, .יצא עוד הוא
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חביבה
בהדדי לדברי ככה למדת איפה

עומר
 בגר, מתעללים השכן, את דורסים

 העשר הצברי את לחד״ל מעביךים
 והשד העשק והפרשי

 ביקר קזהרוחו הכספים של
כפים... בעבוז־ת

חביבה
בידיה) אוזניה את (מכסה עוד! מה די! שקט,

 אוויר) נושם (נרגע, עומר
הכל. זה גמךתי,

אוזניה) את מכסה (עדיין חביבה
לשמע! מוכנה לא

עומר
מנוחה. לך אתן 1מן מה. אין

גיורא
כמוהו. חושבים הצעירים היום

חביבה
גדול. פה לו ודה תמיד

בו) מבחין עומר רק בפתח, עומד סיני, הר (מופיע

עומר
סליחה...

 אוזניה) על עדיין (ידיה חביבה
תכפישו! בבקשה, מקשיבה! לא
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עומר
מישהו. אליכם שבא נראה סליחה,

חביבה
אזני. את אטמתי אני - דבר

(צועק) גיורא
גורי... - חביבה

חביבה
שומעת! לא

 יותר) חזק (צועק גיורא
הר־סיני!

3

עומר) גיורא, חביבה, (גורי,

לגלינה) משהו לוחשת הופעתה, את מיטיבה (חביבה

 פרחים) לחביבה (מגיש גורי
בשבילך. זה

(מריחה) חביבה
 שיוצאת) לגלינה, הפרחים את (מגישה ניחוח! איזה אוי, אוי,

 - מוח איזה פנטסטי, ראש איזה אך,
 שערותיו) את (מלטפת הותיקה! מורתו את שכח לא הוא
נשיקה. גורי, נו,

מתיישבים) וגורי חביבה גיורא, לחיו. על יד מעבירה אותו. (מנשקת

(לעצמו) עומד
רם) (בקול ומנשקת! אליו. שמחה היא איך

לא? לאזכרה, מאחרים אתם
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לעומר) (הצידה חביבה
שקט!

מסכים? ושתק. שב לי: אישית, טובה

גיורא
העסקים? איך גורי, נו,

גורי
גרוע. יותר יהיה שלא
מיליון, המשים כה עד גיסנו
השבוע: ךק - עשךים ועור

להון. מהון מתגלגל, העסק

 מגש עם נכנסת גלינה חביבה. אחריו גיורא. צוחק אחריו רם. בקול (צוחק
ליושבים) מגישה משקה. כוסות ועליו

כוס) (מרימה חביבה
לתפארת! לנער כוסית נרים

כוס) (מרים גיורא
גורי) של שכמו על (טופח העתיד! זה מחשבים. להי־טק.

גורי
כוס) (מרים !ולכנרוז (בביישנות) לחייכם.

חביבה
תלמיד! אותך, לראות טוב כמה אח,
פרוע! - אוף - זוכרת אותך אני

גרוע. די בינינו, בלמודים,

גורי
לחרש. שונא אני לעשות, מה

חביבה
ראש! איזה - ראיתי אז כבר אבל
הספר! מבית אותו לזרק ךצו
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יהיה. ולא ןקום לא אמדתי:
 - נוספת הזדמנות תנו עולמות: הפכתי

צדק? ומי

גיורא
ןה־בה־יה! אח, מיליון! שקעים

גורי
 מים. טוחנת השיטה הספר בבית

תמה. הוךסים מקוריות. חונקים
 מה? אז - בגרות ןש בקשי ךק לי

אקדמאים! שלושים אצלי עובדים

חביבה
 לצחק. מאוד קל גורי, לי, תקלח

 חיק: זה מה שכחנו "מקוריות" מרב
 מדרדרת, עלגת, השפה איך תראה

 קרברת, עליך לא חלילה אני
בורות. צרות, - תפנה שלא לאן

ספרות! לשון, תנ״ך, בלי היינו איפה

גורי
 וכוח. שום בלי מסכים. אני לזה
הרוח! למדעי הכבוד כל

גיורא
במחילה... היום, הספרות רק

גורי
מלה! מבין ולא - קורא אתה

חביבה
ורפש. זהמה לי, תזכיר אל אויש,

גיורא
נפש. געל זה היום שכותבים איך
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חביבה
פה!6ז איזו לבכות: רוצה אתה

גיורא
סופר. נהיה אחד וכל

חביבה
מגפה! זו

 שפר? של הקטן על כבר שמעת (לגיורא)
אמן. היום נקרא משו־בט כל

גיורא
רומן! מוציא אנאלפבית וכל

גורי
גיורא) אחריו רם. בקול (צוחק הספר". "עם נקראנו לחנם לא

חביבה
תת־רמה. הגענו. לאן בושה

גיורא
מעצמה! - במחשבים אבל

קצרה) מחשבה (לאחר גורי
רע. לא אנושי חמר יש

גורי) של גבו על חיבה טפיחת (מוריד גיורא
חמר! ואיזה

עומר
לךעהי...

לעומר) (הצידה חביבה
עקר! קזקט, בקעזתי
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גיורא
עכשו. יתפקעו אויבינו שכל
 גורי) של בקרקפתו חיבה חבטת בכוח (חובט זהב! - יש ולנו נפט, :ש להם

לקרח! יוךעים רק אנאלפביתים!

גורי
מוח? להם למה אז נפט, להם יש

גיורא) אחריו (צוחק.

חביבה
ערכים? עם מה למוח. הכבוד כל

 שבורחים! עלינו, לא כאלה, .ישנם
מערבה. הכסף, אחרי רצים
 חוה. של עמיחי או ורב, שוש של איתן

כמובן. גורי, לא המלה! זו !יורדים

גיורא
בחל־לבן! הכל - מיליון שמונים

חביבה
קךש. מלאכת עושה

גיורא
גורי) של גבו על (טופח ברוח! ויוצא

חביבה
בעזבח. לחסך מה אין תענוג. - הנער

לקטר? למה כמונו. כמעט טובים

גיורא
יותר! טובים הם - בחןיןד כמונו?

חביבה
 עלינו. אדבר לא סליחה! - סליחה סליחה?!

מלים. להכביר לא לצניעות. חנכנו
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 להורינו?! יש השואה איזו אך
 נפילים! חביבי, אנשים, לא
 הנדחת, לארץ שהלך דור
 מאחודיו, הכל שהשאיר דור

 שרב! תמורת בצות! תמורת
 ןקךחת! חמסינים חמורת

 אנשים! אילו - משה אבו־שה,
 ישה, פשה, מוסןה, סומה, אניושה,
 סשה! שרה, לובה, ממה, ישראל,

 כבישים. וסללו חצץ חצבו
 לסגת! חלמו לא לרגע
 קבוצים! הקימו בצות! יבשו
 קוצים! שדות הפךיחו תלמים! חרשו
 משגשגת! לארץ שממה הפכי
צמח! שאחריהם דור ואיזה

 היזכרות) מתוך (מונה, - בפלמ״ח במשק, בהגנה,
 גיורא, דן, זוכה, אורי, אביגדור,
 דרורה, דבורה, אורה, יוסקה, ברוכיק,
 מיכאל, עזי, בומה, אפרים,
 יעל, תמר, רות, שולה, גאלה,
 ואביבה זיוה ריבה, נתיבה,

חביבה. ואני,
 צבא. אחרי אנחנו, וגם

 כלנו: הספר, אל ;ירדנו
 לערבה! ללכיש! לנגב!
 שלנו. קבוצים הקמנו

 ותנים! צבוע לנו? חכה ומי
 מסת?נים. חביבלך, ובלילות,

 קדחת! מה? וכשעזבנו,
 החברים: מועדת טובה, עשו

 לקחת! נתנו תוזתונים בקשי
 מההוךים. עזךה ושום

 לאספסת. חזרנו לא והםתךךנו!
 בכלכלה. בצבא, מי כלם, עכירים
 בכנסת, וזבל׳ה פושקש
בממשלה! שר - ובומבה
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לכת. הצנענו הנשים אנחנו
 (מתלהטת) מאחור. נשארנו שיאמר, מי יהיה
י. דור? והעמידו גדלו ומי
 ומחנכת. מורה - אותי לדגמה קחו

 דורות. שלושה במעט עברו תחתי
 לתפארת: - גדלתי בנות
 וכנרת, אופירה או־בל, שרון,
מסדרות. שלוש וכבר

 - נחת הביאו התלמידים וגם
 מצין! דור המשך, דור גדלנו
- חדשן יוזם,

גיורא
משחת! שד במו מכשר

עומר
 ןשן. וההמנון חרש, הדור
 הצלחת אל סמוך ההורים, במו

 כחל־לבן. מיליון שמונים לתפס
 אמר, ןביע לדור דור - ושמחו שישו
כחיק. לא ובצע ממון לךדף

(לעומר) חביבה
 (לגורי) לשתק? דקות חמש קשה, כך כל

עימד. את בבקשה תכיר,
 טיל. קצין. הןה חברים. בן

 מתבטל: לארץ. חזר עכשו
 תועלת, רואה לא הוא בעבודה

עמן. מוצא לא הוא בלמודים

גיורא
מצין. ראש מאוד. חבל חבל,

חביבה
 כאלה, נתונים עם בזבוז, פשוט
להצטער... לא איך הלב, כואב
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עומר
 חביבה) של קולה את (מחקה אחר? מישהו על תצטערי אולי

 מעש, בחסר הולך צעיר "אדם
בעולם..." נוסע תכלית שום בלי

גיורא
הכעס? מה על - תרגע חביבי,

חביבה
כלם. זה אומרת, אני רק לא

עומר
 הטהר? אבירי הם מי מי, כלם?!

 שופטים? עצמם ששמים אלה מי
 - הנער מחנכי הרגל, נושאי
 מופתים? אותם כל הם מי נו, כלם!
 הספקולצןה, ברוני מי, כלם!

 סוד? גנרלים עם הממתיקים
 וכבוד? בכסף המתפלשים

 הפרצלציה? מחרחר הקרקע, שודד
 ךכוש, לתפס מהר אשר זה או

 - ונוח יעיל סדור מצא
 - ״נטוש״ - אומרים? איך - לבית נכנם
 לברח? אך הקפיקו יושביו אשר
 התךבות? מיניסטר אולי

!המשק שדות על המגנים בראש
 בחשק מכה סוסה מגב

 ובנבוט? בשוט עשרה שתים־ בני רועים
 נשק, וטהר מוסר מר שמא או

 ושש, בוזמשים שבסיני,
 לטו־יח שהתעצל פיו־ן
 - לרצח שבויים שלושים פקדה, נתן

 באש? פתחו וחיליו
 ההדק על מרטטת אצבע עם
 וצדק. מוסר לנו מטיפים הם

ערל! לב עם נמולים ק״קים
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 ישראל! לתפארת פירטים
 מלקוח ושוח־ים תופסים

 והונה הארץ תנובת כל את
 לצרת: ממהרים מלא וספה

 המדינה!" לנו הלכה "געואלד!
 בסבל, גס לא שעור צעיר, איש אם

 והנגזל, הרש בשם צועק
 ו״הבל!" "שטיות!" ?ליו: קמים מיד

ז״ל"." אביך ו״אם ו״תתביש!"

 עליו) (מתנפלת חביבה
גדול! חכם אתה

עומר) לבין בינה (מפריד גיורא
תריבו. אל די.

 לגיורא) (בשקט חביבה
הר־סיני... מול מבדח, הוא ולמה

 כתפה) על יד (שם גיורא
סביבה. לאזכרה, נסע

 לגלינה) חוזרת. ואז לצאת, (עומדת חביבה
 ויוצאת) מהנהנת (גלינה העתו־נאי... יבוא במקרה אם

 (בעניין) עומר
העתונאי?

(בביטול) גיורא
 אלינו, פנו מהעתון

העצמאות. ביום לבוא בקשו

 (בהתרסה) חביבה
 בעזינו, גם נותר, שעוד לראות
 משמעות. .יש לחג שבו מקום
הטעם, כליל אבד שלא
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פעם, כמו חוגגים עוד שיש
המדורה. ליד חברים, עם

לעומר) ומושיטה עיתון גזיר (מוציאה תקרא: - בבקשה

רם) בקול (קורא עומר
 אחורה. שנים יובל רץ כמו "הזמן

תש״ח מצלצלים השעונים
 וגיורא. חביבה עם בדשא,
 שח, בינתים הראש אמנם,
 המתנים, קצת ע:בו נכון,
 האןנים, גם קמעה כבדו

 שהיתה. מה לא כבר - והבךיאות
 כעתה: אז - השאר כל אך

 המרץ, אותו בלוךית, אותה הצחוק, אותו
 כדת. והשמחה עשו־ים, בן עוד הלב

 הארץ! אותה עוד זו - האנשים אותם
שבת." במוסף קךא

 מנופף בזרועה, חביבה את לוקח גיורא העיתון. גזיר את לחביבה (מחזיר
יוצאים.) לעומר.
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גריבױדרב סרגײביץ׳ אלכסנדר
חוכמה מחוך צעד

השנייה המערכה מתוך תמונות שתי

סונים רונן מרוסית:

 לקטע מקביל והוא גךיכוידוב, של במחזה השנייה המערכה את פותח שלהלן הקטע
 זו במערכה המרכזיות הדמויות לעיל. המובא נעזב" "צדיק של השנייה המערכה מתוך

 דמויותיהם אותו מחליפות ערד מאיה של שבגרסתה פאמוסוב, אפנאםײביץ׳ פאכל הם
 מחליף נעזב" "צדיק שבמחזה צ׳אצקי, אנדדןיביץ׳ ואלכסנדר גיורא, ובעלה חביבה של

 פאמוסוב של בתו פבלובנה, םופןה פטרושקה. המשרת הבמה על נוכח כן עומר. אותו
העברית. בגרסה כנרת היא שלהלן, כקטע הנזכרת

ראשונה תמרנה

פאמוסוב
 חדש, משהו עם בתמיד פטרושקה,

 הוצא־נא היומן את במךפק. וזר
 כשמש, לי תמלמל אל בקול: וקרא

 תצלצלנה. תרגשנה, תקלחנה, שהמלים
 נאמנה, לרשם ןש - רגע רק

לי; נךמה כך שבוע, בעוד הנה
מזמינה פױדורובנה ״פךסקובןה

פורלים..." לארוחת שני ביום
 עולמך! הוא נפלא עולם - אלי

בךכים; לפיק תביא התפלספות
ארוחה: שוב - לזלל שלא נסה

שבועים! ומעכלים אוכלים, שעות שלוש
סליחה. לא, לא, יום... באותו צץ

נקראתי." להלױה ״בחמישי
כפתי תשכח כיצר - אנוש מין הוי

לשם, לזחל מכרח אחד שכל
קם. או יושב איש אין שבה התבה אל
 כמזכרת שיותירו כאלה יש אך

לדגמה: מנוח הנה חיים. מפעל
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 רמה, משרה קמרגר, הוא היה
 למשמרת; מפתח לבנו למסר ןךע

אמידה; עם התחתן אף אמיד,
ונכדיו; בניו כל את חתן
 כבר. מנוס הןה שלא מפני ומת

שלוה! ידע לו פטרוביץ׳, קוזמה
 במוסקבה! מתים ואף חיים שועים אילו
 לטובה, עלינו הבא "בחמישי רשם;

 אפלו, בשבת או בששי, או
הטבלה". הדוקטור אלמנת עורכת

 לא, לךעתי לא, כבר? ילךהז האם
עוללה. את תטביל ודאי אז עד אבל

שנייה תמונה

צ׳אצקי) משרת, (פאמוסוב,

פאמוסוב
 יךידנו, אנךרײץ׳ אלכסנדר אה!

לשבת. הואל

צ׳אצקי
כרגע? עסוקים

(למשרת) פאמוסוב
יוצא) (המשרת צא.

 ענעינו, את רושמים ביומן כן,
תרצה. לא או תרצה - לזכר כדי לרשם צריך

צ׳אצקי
 השפילה? ראקזך דאגה איזו אך

נכון? במועד באתי לא האם
 אסון איזה ארע האם

 חלילה? פבלרבנה לםופןה
הוגה. רוויות תנועותיך פניך,
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פאמוסוב
 שאלת, נאה שאלה אחא, אח!
ךאגה... ואיזו תוגה איזו

בסלטות! פוצחים לא ?בר בגילי הן

צ׳אצקי
ממך; מבקש לא ואיש
 שתים או מלה להחליף רציתי הכל בסך
היא? חולה אולי פבלובנה: סופןה על

פאמוסוב
 עצמך על חוזר אתה ישמר! אלוהים טפו,
 לשמע? אפשר כמה פעמים! אלף כבר
 כמוה", מאין ןפה פבלובנה ״סויפץה שוב:
 חלתה." פבלובנה ״סופןה שוב:
ברשתה? נלכדת האס אמר,

הגיעה? חתנה עת אולי עולמות: הפכת

צ׳אצקי
ענעך? זה ומה

פאמוסוב
אביע שדעתי ראוי

 משלם, זר אינני לנערה
 ומעולם מאז - הכל אחרי

אביה. אותי בנו

צ׳אצקי
אציע? נשואים אם תאמר ומה

פאמוסוב
 שטיות, תדבר אל חכמה: ראשית

 משק, גם אחזה, גם היטב נהל
שהיות. בלי משרה מצא שרת. - והעקר

צ׳אצקי
חשק. אין להתרפס אבל - אשמח לשרת בן,



פאמוסוב
 יהירים? כה כלכם זה מרוע
ההוךים! מן ללמד לכם יאה
 לשכה: כיה מהרתם זקניכם את
 המנוח, דודנו את אותנו, לדגמה קח

 התפאר, כסף בכלי לא זה פטרוביץ׳ מקסים
 שרתוהו; מאה טהור; זהב בכלי אלא
 משכוהו; סוסים ששה בעטורים; כלו

 חצר! איזו - בחצר הוא שרת דורות
 הבינה. היום, כמו לא בכלל

 יקטרינה. בימי שרת הוא לא,
 כמותם... מאין קבוךים אנשים אז היו

 פאתם. יניעו לא אף ־ קדה להם התוה
וחימר; קל - חסד לו נטה שהצאר מי
 אמר. בלי עד הוא נפלה - ישתה יאכל, ככלם לא

 גרף? מה נסיך? לד מה מדוד! דוךי
ואף. פנים נשוא מבט, חמור

 לשנים להתקפל ידע גם אך
 נחוצה: לו היתה כשהתו־פסות

 אפים, נפל אחת פנים בקבלת
 התפצפצה; כמעט ומפרקתו

 לו, בכה הישישון חורק בקול
 לו חיכה עצמה מעלתה הוד אך

 ןעשה? מה בצחוק. פרצה ואף
 הכסא, אל וקד בגדו, תקן קם, הוא
 הפעם, בכונה - שנית התמוטט ו...

 לרעם. הצחוק הןה מער, בשבשלישית
 ו־ב־אמן. הוא לךעתי תגיד? מה נו?

 כפלים. בריא וקם שדוד נפל
 מזמן? לויסט קרובות לעתים מי

 שפתים? עלי נשא ששמו מיהו
 כבוד? ןךע מי !,פטרוביץ מקסים
 בעיניך? הוא קל פטרוביץ׳! מקסים

 קצבות? ומחלק משרות מסדר מי
אחא! ממנו, למד כן, .,פטרוביץ מקסים
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בסקין סױן
שירים 8

הפנימית האמת משירי

 כתה, בטיולי עש־בש שחקתי לא

 סלתה, שמנה, מלח, הייתי לא

 היפה. ארצי עבור אחר בסיס מוצר או

תרופה: של מר טעם עם כהל, אחוז ששים הייתי

 בקרון, אבודים ברוסים אותי, שתשתו רציתי

 שכרון, ולהביא הבטן את לשריף רציתי

 חמרמירה, ביסודי תצא האמת שכל רציתי

אחרון. נביא של זעם בי ורדה

שלוה", אחפש לא "אני אמרתי, אז

תגובה׳", ׳אין אגיד: לא "אני אמו־תי, אז

 מרפסת אחפש לא ״אני אמךתי, אז

ךטובה.״ ןם־תיכונית רוח עם

נצחי", כלא הוא "הגוף אמרתי, אז

אחי", הכי, זה "אמנות אמרתי, אז

 הדיסקוס, את שזורק עירם יוני אהיה "לא אמרתי, אז

במוחי." טרגדיות שכותב עירם יוני אהיה

 לכתיב שגם הרי שפיט, הכל "אם אמו־תי, אז

 הריב", על לפחות או הכיל. על אפשר

 להךגיע אי־אפשר אמתי ״יהודי אמרתי, אז

 טוב." לבנוני חימר עם אפלו
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 יפרח", שכתמר צדיק, "אהיה אמו־תי, אז

 המזרח", חכמת את אדע "לא אמו־תי, אז

 לדעת, עצמי את לאבד לא "כדי אמרתי, אז

 שאצרח." עד שלי, השמירה כלבת אהיה

 ישבן", וקפוצת זקופה "אלך אמרתי, אז

 סיון", לי וקוךאים שלכם, הסצנה ״אני אמרתי, אז

 מקטרת עם משכיל אלכסנדרוני אהיה "לא אמרתי, אז

לבן." גוני מרב ננוח ארכה,

שתיקות", עצמי על אגזר "לא אמרתי, אז

 מכות", מעשר פחות "לא אמרתי, אז

 בשמש גופי את אקפל "לא אמרתי, אז

 הרקות•" בין השקט אחרי בחפוש

 צרה, רכבת ותפסתי אמרתי כך

 בשורה המכסה בתחנה וירדתי

 קורוױה אכולי נאו־קלסיים עמודים של

 קרה, וככר מרבעת עיר וראיתי

 פרוה, ומעילי אפרים, ועננים

 עצובה ואופרה הבדלח, לילות על וכרזות

 חיים, חלבונים תריסר שאכלה סופרן עם

 בתאים, אסירים כמו במןנון, וינאי וסרויס

 נוזלי, "אספירין אומר, לבן בחלוק ויהודי

 שבלולי אחר, ויהודי ביום", פעמים שלוש

 בקורסיסטית, מצליף ושוטר זהב, שעוני מתקן וקטן,

 שלי, הבית היא הזאת שהעיר ױדעתי
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 כך: רק יוצאים כאלה שמבתים ױךעתי

 "קח לו: ואומרים אסתמטי בונךאי תופסים או

 הרחק; בורחים ואז לוקח, באמת והוא לאשה", אותי

 לספק מקשיבים או מהגשר; קופצים או

 האגן, בשרירי בגידים, ובמוח, בכבד שבוער

 נגן בעקבות והולכים רגל, ,איזו ק־, איזו ומותחים

 - מהמלין אחד אותו אפלו שיהיה - החליל

התן. שבעת כחלדה ולא מלד, מרגישים ולראשונה

 לזוז", יכולה אני אז כך, "אם אמרתי, אז

 הארוז, הרציף על עצבני ברלוה ועמדתי

 אצעק, אני דואט: נבצע "בואו ואמרתי,

טק־טק." טוק־טוק־טוק. תעשה והרכבת

2003 באפריל 12 אביב, תל

החתונות עונת

 החתנות לעונת הגענו

 המגנות, המפתות כל של

 במרגריטה, שהשקו אלה של

 הסמוך, שבחדר אלה של

 נמוך, עצמי דמוי עם אלה קזל

 גרית חלקלקה קזבלשון

 ריקה. בחצר הנחת ואז

 להסקה עצים כערמת

 ומרסקת, רחוקה בארץ

שיר, ושרקת הלכת ואז
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 לקהיר", לילה ״ךכבת נגיד,

המפשקת. את זכךת ולא

 עוגה, טועמות הן מתחתנות. הן

 ומחוגה טוש עם מצירות הן

 קוקטילים: ובר שלחנות של סדור

 ונגמר במךגךיטה התחיל

 ןשר הלכה שלא מי במרגריטה.

בתלם. ןשו־ הלכה אחת, מכוס

 "הישר".) אומרים נחות. מלים (משחק

וכשר. מסריח דג של מנה

 דקדקתי׳ ובקוצו ביו״ד (לולא

 לשם.) מגיעה? הייתי לאן

 נשם, גדולה לרוחה האבא

דידקטי. נאום נאם האל נציג

 החתנות לעונת הגענו

 בנות אותן - המפתות כל של

 השכטה אחרי גם לפני, שגם

 - באדמה ראש עם ־ הךאשונה

 ומה רצו, הן אם ה־עו לא הן

האסמכתה את מקבלות הן רצו.

 והעוגה. הדג האל, מנציג

 להשגה", קשה אותה "שחקי

 שקל.) אלף (...ממאה להן. אמרו

 "עזבי, להן, אמרו "שיתאמץ",

 ױביא עליך שישלם

 בשקם להן. אמרו מתנות", לך

טיס. אתן התחיל אחת פעם
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סיאס. לי׳ שפוך■ ולב דמעות

 ומהרצליה גבוה טןס

 יפה", "תהיי "לא". לו אומרים שלא

 בחליפה "ארוז להן, אמרו

קליע." בתרמיל כמו אותו, קבלי

 החתנות לעונת הגענו

 המפנות המפתות, כל של

 מפשלת חצאית עם מהספה

 ארכה לכל פטישים ויין

 בחריקה העכול. מערכת של

הדלת. מול סטטוס סמל לו עוצר

 טובות. ילדות הן מתחתנות. הן

מאהבות. סלט מכינות הן

 ברשת." אותו "תפסי להן, אמרו

 ששית, פגישה אחרי רק מזרינות הן

 חרישית אורגזמה לחוות זוכרות

רועלזת. מאוד אחת ולזיף

 החתנות לעונת הגענו

 והקונות, הקנויות אלה של

 ,לשוקו־ מטאטא בין שמדלגות

 אמן, בה־ שהשקו אלה של

 לעצמן ןין כוס מזגו שלא

בבקר. !־חפו מענג ולא

2003 בספטמבר 12־9 אביב, תל
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עצובה ברים בלדת

 זית, של גלעין לקערה יורק אני

 טסטוסטרון, וגם עשן פולט

 ביזךית אוץה שרה את הבמה, על ואת

בתאטרון ךחױה שחקנית על

 ירבע דקה תפקידי פרובינציאלי:

 הבמאי) את לפתות הצליחה לא (היא

 בת.5מך? היא נכזבת. ואהבה

במאי. התאבדה היא אמללה. היא

 ביגלה, לוקח אני עצוב. שיר שרה את

 עמק, נושם שלך והחזה

 פיגעלע איזה דומע הבר ועל

השמוק ױענקל׳ה רגיש, מאוד

 לכרס. אקראית שרמוטה מדביק

 צמודה. ושמלתך צרוד, קולך

 מהברז המים יוצאים בשרותים

חלודה. של אחוז עשרים לפחות עם

 פוטוגנית, לא בכלל הזיאת המאורה

ורטובה. עקומה והרצפה

 מטגנת פלטה הזמינו כלם

הרקובה. מהממלכה ובירה

 אליך, נגש קוױאק עם חודאר

 ניל. רסטי עם פריק איזה - ואחריו

 שולים, של זמרת שאת מבין אני

ישראל. מתוצרת וודקה בולע
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 לך: אומר אני מה בבה, תקשיבי,

 הרוקסן! את מחדש אקים למענך

 ארליך שמחה כמו בכספים מבין אני

פן. אלכסנדר כמו - ובשירה

 בךבךים, כלם ביל הרסטי שותי

נכחד. זן הם הקוױאק שותי

 ברים, של שירים לכתב יודע אני

אחד. עוד לי יוצא עכשו ממש

 גוגואים חפן עליך זורק אני

תחרה. עם צהבים ותחתונים

הומואים, כאיקון אותך רוצה אני

רע. בטעם אותך רוצה אני

נאציים, במגפים אותך רוצה אני

קש, בכובע אותך רוצה אני

 נצנצים, עם בחזיה אותך רוצה אני

הטרקז. מלכת אותך רוצה אני

 מךגרינה, עם קל לחם אוכלת כשאת

כאן! עד אומר: ופי כואב לבי

 למךגךיטה אויתך אזמין אני

בהאמן. הופעה לך ואסדר

 רצח, בלדת שרה את חצות.

 מפתח, דרמטי חוש לך ױש

 קורצת ואת מדמם, והגבור

אותך. רוצה אני ניל. לרסטי

2002 במרס 31 חיפה,
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רווקות מסיבת

 הסיוט מימי מלקק שפם עם גבוה איש

 זיתים צלחת על חלציו את מגיש הגדול, השפל של

תות. בטעם מיחמת מספרות לשוכנת

"שיואו". צווחות הפרחות כל

Do you know how low we can go?

היטב. מחנכת את מצחקקת, את

Do you know how much we can have? 

Do you know how little we can care?

להשתכר. מצליחה לא אני

 מעור ומגפים מגלח גוף עם גבוה איש

 אבוד ילד כמו רוקד וסינתטי, מבךיק

 אולי הגדולים. של הרקודים ברחבת

 כשהלכה אותו, שכחה הגדולה אחותו

 נופלת, הבורסה קצין. עם ולס לרקד

 הבאים: החמרים נשפכו כבר העולם של השני ובקצה

 מינכן, של רצפתה על בירה המעקה, על חמניות שמן

 נקרש כבר זה אבל הכל, על רם

חדשה. להודעה עד

"וואו". צווחות הפרחות כל

Do you know how low you can bow?

המכונית. מפתחות את ממוללת את

Don’t you know it’s all about meat? 

Won’t you walk through the city tonight?

ליט. סיגךית לי אצית טוב,
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 נערה׳ שלך, הלילה שזה יודעת אני

 פרוטה / שקל / בלירה הללו שהולנטינואים

 נשמה, בשבילך, שלהם האלמים בסרטים שרויים

 מבטלים. בנק פקידי של חליפות בשבילך ומורידים

 הללו התחתונים בתוך רואה היית את גם פעם

 גברים והשפלת דוהרת אינפלצןה בלשכה, תורים

 היצור, מקו הורד טי שרגם לאחר שפטרו

 נגרי. פולה של הטרגיות ועיניה בירה עם שמתנחמים

 זין, אפלו שם רואה לא את היום

 ישנוני, כלבלב כמו ומכרבל אדיש

 פרוטה, / שקל / בלירה צווחות לפרחות משכר

 מרצון יומיומית עךיכה תמורת - ולך

 טי. רגם ואחרי לפני הטקסים, כל של

 גשם זה עם להוריד יכולה שאינך חבל

 המתים. מרוחות אהבה מעט לסחט לפחוית או

 ליקרה של קטן כתם אלא שם רואה אינך היום

בגלוח. שנשכחו שערות מספר ואולי

ראית. פעם

 ללכת. ןךעת פעם

ועכשו

"הי". צווחות הפרחות כל

Won’t you walk with me all the way?

 װ־י, את עוזבת את מתרחקת, את

 הסודי, הקוד בתוך מצפנת את

 חניונים, מעליות, בתוך נעלמת את

 עתונים, בקטלוגים, נבלעת את

ל״אין". "כאן" בין מתנדנדת את

Will you know where to find me, when 

You need someone to scream your scream?
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 ושירים, אש עם כאן, אני

חלב. - מים - בירה של כוס

Don’t you know I’m all about love?

להתקרב? פוחדת את

Nevermore, העורב. אמר

2003 בספטמבר 29 אביב, תל

מתחיל לנזיר עצה

 במנזר, לחיות עליך נגזר אם

 לאח היו־שה כל את הפסדת כי

 - הרס״ר את עצבנת או הבכור,
טבח. לעוזר להפך נסה

 בכיף, נזיר הוא הטבח עוזר

 פסוקים, לשנן צךיך לא הוא

 משקף אינו חייו וארח

הקים. שפרנציסקוס ממה דבר שום

 נורא, לא בכלל זה נוםטר״ ״פטר קצת

 הטוב, והסדר המסו־ת בשביל רק

 בשורה, בתפלה עומדים וכעזכלם

 בךחוב, והולך מהשער יוצא אתה

 לשוק ללכת צריך הטבח עוזר כי

 לריסה, שבלת־שועל לקנות

 לפנוק ודבשניות למרק עופות

הקריסה. סף על המתשים האחים
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 וגבינות, ביצים גם להם קתה אתה

 נכונה. תזונה דורש האמונה נטל כי

 הגונות, נשים וגם זונות רואה אתה

 אלמנה. היא כי האופה, עם חוטא אבל

 - קשה שפה - לטינית לומדים כשכלם

 בגן, ירקות לקטיף הולך אתה

 בקדשה, ומתמלא הטבע עם מתמזג

רענן. ולבך מתחזקת אמונתך

 במנזר, לחיות עליך נגזר אם

טבח. לעוזר להפך נסה

 אבלר, ממך ןצא לא אולי

שכך. טוב באמת שכך. וטוב

 הקדושים, חיי על אותך ילמד לא הטבח

מאוד. מפחידים ספוךים אלה כי

 עדשים למין לך ןגיד _רק הוא

הוריד. הבצל את קלות ולהשחים

 כמלאך טהור להיות לך ןגיד לא הטבח

 האופה, ועל עליך ןלשין ולא

 טבח, עוזר פעם הןה הוא גם כי

טרופה. וביצה קמח מעט יבקש הוא

 צום, של בןמים עצוב קצת יהןה אולי

 במיחד, טוב הוא שמצבך תזכיר אבל

 יום, כל עצוב מאוד האחים לןתר כי

 המולד, ובחג מבפסחא חוץ
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 מסדר ואתה היום, כל מתפללים הם כי

 מסבך. לא שזה מריה", "אוה קצת עם

 - במנזר לחיות עליך נגזר אם אז

טבח! לעוזר להפך נסה

2002 באוגוסט 24 אביב, תל

שלומית

 הבר, על תרגילים עושה את הבא ...ובבקר

 בככר האבנים על אתמול, על לחשב לא מנסה

 אמך על הרם, את לקפיג יכולות שאינן

 התומך בעמוד האוחזות ןרועותיך ועל הלוחשת,

 שלה האקנתוס שעלי הקורינתית, הכותרת על ובפורטיקו, בך

 השאלה ועל העינים, פעורי החןלים על ראשך, על נושרים

 תבקשי מה "שלוימיתי, והיזע: הדבש נוטפת

 ראשי... את ראשם... את ראשו... את - הרקורד׳ תמורת

 הקבלה להעביר מנסה ואת הסחרחר...

 בתולה, נסיכה, את, ומקוממת: היסטורית

 נגן הצעיר שרוד כפי למלך, רוקדת

 "כן, לוחשת: ואת לפניך, שנים אלף למלך,

 הזמן, לקטקומבות לשם, לבררו רוצה את ראשו..." את

 כלן: את מביסה היית את ונגן. רקדנית גלעז. של מנצחו אל

 אביגיל, ואת בת-שבע את מיכל, את מרב, את

 החיל, נשות כל את אבישג, המאחרת התגלית את

 בוכיות. הקטנות אחיותיהן מהךהךים, אבותיהן אחים, בקברי בעליהן

התנ״כיות. בשמלות עצמך את מדמעת את

 מחר, שיגיע צאצאו את לאהב יכלת אותו. לאהב ןכלת

 במדבר לטיל שאהב מהפריק חזק שיךויה

- לולב וענפי דפנה בעלי המעטר הכסף, מגש על ראשו את והפיל

51



 אחריו שהבא אמר הוא מנצחים. זר של סוג

 יעל הכסף מגש על לך יסלח והוא ממנו, חזק יהיה

 הקל שגופך המשלם, הפה־דה־משהו על שהחמצת, האהבות

 שחטאת ידע הוא המדממות. האבנים על בצע

 בפעלת מחר שתעפינה הנשים מכל פחות

 ממלאת ואת - תתרכזי!״ ״שלומית, ביד. מסרגות עם הגיליוטינה

לבלט. מורתך שצותה כפי כבד, אויר ראותיך את

2002 במאי 28 חיפה,

קנט דה לולה

 וילהלם. של שלטונו תחת קדיגר, כמרתה נולדתי

 חבית לפתיח שנסה לאחר בחפירות, נהרג אבי

לוילנה. וךשה בין חד באיזה שרפה, אבק של

המערבית. הציניות עם יחד שנולדתי הבנתי, לאחור במבט

 הזינגר. על לילות ןשבה האבוד. הדור לנציגת הפכה אמי

תסס. הבירה ומרתף צמחה האינפלצןה

ו מזין, למשהו בתור עמדתי הלמודים, לפני אחד, ביקר

ארזץ "לחם לי: ואמר מאמריקה דוד שם עבר

 ואפלו וביצים בגט לך אביא ןלךה, בואי, נחשב. לא זה

התחיל. טרם באמריקה השפל הפלא, מה חלב."

לי והביא אותי לטף למלון, אותי לקח הוא

מיל." דה בי. םסיל מפךסם, במאי ״אני ואמר: אכל, מלא סל

 בסרט?" להופיע רוצה ןפה. ילדה ״את לי: אמר הוא

 במזון." מחסור עוד תדעו לא ואמך "את לי: אמר הוא

 זוכרת ואני לצלם, וקרא המכנסים את פתח הוא

הראשון. הקשה הפורנו סרט זה שהןה אמרו כך שאחר
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 חרכי, למרות וימר, ברפובליקת אבל נסע, ססיל כך אחר התחלתי. כך

 דקדנס. לאמני כראוי סוטים, היו האקספרסיוניסטים כל פרח. הקולנוע

 דיטריך, מךלן את מעריצים שהם נשבעו כלם רם בקול

קנט. דה לולה שלי: הבמה שם את לחשו אפל בביךשטובה אבל

 ביחד ישבו והינדנבודג היטלו־ ושלוש• שבשלושים מספרים

כקריסטל. צלולה ובירה כבוש, כרוב נקניקיות, על

 נחת, ברב שלי בסרט צפו הם צלולה.) בירה אין קולנועית. (קלישאה

ריפנשטל. לני לאחת, והתקשר הינדנבורג את להפיל זמם היטלו־

 לנצח." עומדים הנציונל-סוצןאליםטים ריפנשטל, ״פרוילין לה: אמר הוא

 לעוף." עומד קשישא הינךנבורג ךיפנשטל, ״פרױלין לה: אמר הוא

 לך, אומר שאני מה את לעשות לך כדאי ריפנשטל, פרוילין "ולכן, לה: אמר הוא

דחוף." באפן קנט דה לולה עם סרט לצלם לך אומר ואני

לסבית, סצנה אתי עשתה היא התוכחה. לא ריפנשטל לני

ןמין, זרוע על קרס צלב עם אותי צלמה היא

 לסינג, של ספר על ומשתינה זקן ביהודי בשוט מצליפה אותי צלמה היא

בךלין. בלב הריכסטג גג על הדגל תרן על יושבת אותי צלמה היא

 קולנוע לאולם בסתר הלכו פעלה אחרי היטלר־יוגנד נערי

ענק. ארי זין עם בלונדיני לגבר מוצצת אותי לראות

 הנער, מטובי שהיו אף התאפקו, לא הם אך לבושה, אז נחשבה אוננות

הלק. התקלף שמהם דביקים כסאות והותירו

 הריכסוהר, ךוןלי לפני הופעתי המלחמתי במאמץ

 והאנגלים האמריקנים הרוסים, וכשהובסנו,

 כשרבו ןלטה, ועידת את פוצצו כמעט

נעולים. חדרים בשלושה בבונקר שנשמרו סרטי, את הביתה לוקח מי
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 לסן־פאולו, או לבואנוס־אירס לבריח רציתי המלחמה אחרי

 ירודה, ברמה טלנובלות _רק יש ששם לי אמרו אך

 פלוס בקולנוע להראות יש המורל שלהעלאת לי, זקוק המובס שהעם

והיחידה. האחת קנט דה לולה של שפתיה בין

 ונאנחת רגלים מפשקת המחלקת, בברלין נשארתי כך

 במקביל: שױה קךק־ה בפוךנו שנהלו מצטינים, במאים מול

 בתחת מץךינת נואר. פילם אוהבי לצרפתים מוצצת וונדרם. פסבינדר

מיל. דה בי. לססיל ומודה טורקיים, בסרטים ובוכה

הפוךנו תעשית בשיא השבעים, שנות בסוף

ושש, ששים בת כבר הייתי הגרמנית,

 לפורום הזמנתי הוידאו, את כשהמציאו לביזר. עברתי אז

וי־איץ׳־אס. את או בתאמקס את תאמץ גרמניה אם שקבע

 חךבותיה על סרט עשיתי חלום: הגשמתי ותשע בשמונים

האקרן. גבי על חושני אחוד של מניפסט ברלין: חומת של

 לשגע שמחה ועודני ושבע, שמונים בת אני היום

לי: שאומרים דפים, צעירים במאים

"ראן,

לולה,

ראן!"

2001 בפברואר 10 חיפה,
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ומקהלה דג ליהודי, ווקלית יצירה

הדג:

 היהודי של ביותר הטוב חברו

 התמימים, שחושבים כפי כלב, איננו

 הרשעים. לדעת בנגוד הזהב, עגל לא וגם

הדג. הוא היהודי של ביותר הטוב חברו

המקהלה:

 מלוח. דג - מטגן דג - ממלא דג

גלוח. סכין נעוצה האמה בגב

 אכול. דג - זקן דג - צעיר דג

המבול. - הדגים אחרי

היהודי:

לדג היהודי בין היחסים

אהבה־שנאה־סימביוזה. ןחסי הם

 מהים. במיחד מהמים, פוחד למשל, היהודי,

לחיות ןכול להפך, הדג,

 העבדה יותר חשובה אך מימית. בסביבה רק

לעולם. פוחד אינו הנךאה, ככל שהדג,

מהמות. לא במיחד מהיבשה. לא גם

המקהלה:

 שמח. דג - מלוחים מים - מתוקים מים

ובורח. דג לוקח היהודי



- דומם דג - חי דג - צומח דג

הקודם. מהשיר משתין דג

הדג:

ובפחד, באהבה ילדיו את מגדל היהודי

 המים. אל לרוץ להם מרשה ואינו יהודים אותם מגדל

 זרעו את המפזר חרב כשכיר חי הדג

 נינוה, פומבדיהא, שנקראות הכבושות הערים בכל

 קונסטנטינופול. - דבר של ובסופו

 בניו, את מכיר איננו הדג

 ורועד, נודד היהודי בנותיו.

ורוקד. נודד הדג

המקהלה:

הזרג. את גוזר - הזרת את שובר

הזרם: עם שוחים מתים דגים רק

 זאבץם. - שפמנון - אמנון - מושט

מאןם. יהודי חזרת, עם דג

היהודי:

 הדג את ליהודי נתן וכשאלוהים

 לארוחת־בית־תמחוי - דגים וחמשה לקמע,

 הסעד, נתמכי לצבור מאלתרת

 לכנו־ת, חזרה להשלכה - דגים וקילו

 תגים ליהודי נתן וכשאלוהים

 - חדשה דת של להפצה

 והלך הדג את לקח היהודי

56



 - בצלבים דרכו את וסמן אחר, למקום

העצם. עד אכול לדג מפשטות רמיזות

בחמצן. מהולים ודם, מול לבדם והדג, היהודי

המקהלה:

ברשת. דג - רזה דג - שמן דג

ברשע. נלחם מבעת יהודי

 הזוהר: לענן צועק יהודי

חבר. הדגים, על ותודה שלום

(בשקט)

סדין: על מתהפך יהודי

- םךדין - קךפיון - נסיכה

2002 באוקטובר 23 אביב, תל
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לורקה גרסיה פדריקר
החשוכה האהבה סונטות

מנוד דורי מספרדית:

 של לרציחתו שקדמו השנתיים במהלך נכתבו החשוכה" האהבה "סונטות
 אור ראו רובן אך בספרד, האזרחים במלחמת הפשיסטים ידי על לורקה

 אז עד המשורר. מות לאחר שנים ושמונה ארבעים ,1984 בשנת רק לראשונה
 האלה, השירים פרסום את למנוע כדי יכולתה כבל לורקה של משפחתו עשתה

 ביצירתו. ביותר הנישאות הפסגות עם נמנים שהם כך על עוררין שאין אף
 האישי האופי ומן החד־משמעי ההומוסקסואלי ההקשר מן נבעה זו התנגדות
 ככל - לגבר כולם המופנים ״אפלים״ אהבה שירי השירים, של המובהק

 הביטוי זאת, עם המשורר. של האחרון אהובו רפון, רודריגם רפאל הנראה
 רק מכוון אינו המחזור, בשם המופיע - amor oscuro - חשוכה״ ״אהבה

 לאחד מפורשת רמיזה גם זוהי לורקה. של אהבתו של והקודר החשאי לאופייה
 הפואמה הספרדית, בשפה אי־פעם שנכתבו ביותר הנהדרים האהבה משירי
 בן הגדול המיסטיקן קרוס, לה דה חואן מאת הנשמה" של החשוך "לילה
 זיקה עברי. בתרגום אור ראו לא מעולם שיריו שמרבית השש־עשרה, המאה

 מן הוא ושיאה המחזור, אורך לכל ניכרת הספרדית השירה של לקלסיקה זו
 את העשרים המאה בן המשורר מנסה שבה גונגורה", "בנוסח בסונטה הסתם
 נטייה אך הבארוק. תקופת של הספרדי הזהב" "תור בסגנון בכתיבה כוחו

 השירה מענקי לורקה, הסגנוני. לצד מוגבלת אינה המשורר של זו ״קלסית״
 כי זה במחזור מוכיח בלשונו, ה״סוריאליסטית" הכתיבה ומנחשוני המודרנית

 יתר הסונטה. של הקלסית בצורה מצרים, ללא וירטואוזית, שליטה שולט הוא
 "שערורייתי" נופך הנושאים האלה, האישיים האהבה שירי את דווקא כן, על

 מחמירה בצורה לכתוב בוחר הוא שכתב, אחר מחזור מכל יותר אולי ונועז
 הנוטה אסתטית בתפיסה המורגלים דורנו, בני שירה קוראי זו. ותובענית

 גבה לזקוף עשויים וספונטנית, חופשית בצורה וספונטני חופשי תוכן לכרוך
 שירים כותב כשהוא עצמו על לעטות בחר שלורקה המסורת, כבלי לנוכח
 לורקה כי נזכור אם לכאורה, רק כפרדוקס לנו יתברר זה פרדוקס אך כאלה.

 כלל יצירתם מיטב שאת השירית, המודרנה גיבורי ממרבית בכך שונה אינו
 התפיסה חרף (וזאת "מנותצות" בצורות או חופשי בחרוז כתבו לא וכלל
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 ובמשקל בחרוז דווקא אלא הצורה), פירוק עם המודרנה את המזהה השבלונית
 מתמדת התייחסות מתוך לפחות או - לעילא וקלסיות מסורתיות ובמתכונות

 אפולינר, רמבו, כבודלר, משוררים זה בהקשר נמנה אם די הללו. לקונוונציות
 רילקה, פאונד, אודן, ייטס, צווטאייכה, מיאקובסקי, פסטרנק, מנדלשטם,
 אלתרמן, טשרניחובסקי, ביאליק, ואצלנו: גיאורגה, לסקר־שילר, הופמנסטל,

 נרחב מקום לייחד מבקשים אנו "הו!" בגיליונות סוצקעווער. או גולדברג
 של מיטבה בעצם, היא, שהיא קלסיקה - המודרנה שבתוך הזאת לקלסיקה
 המודרנית, השירה של הגדול המרטיר לורקה, גרסיה כפדריקו ומי המודרנה.

העת? כתב של הראשון בגיליונו הקלסית הכתיבה דגל את לשאת ראוי

18 בן לורקה
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המתוקה הטרוניה סונטת

 מקסם בלא לחיות פוחד אני

 הנציחה, שדמותך הפסל עיני

 שם בלילה לחיי שעל ההד

פיך. הבל של הבודד הורד

 ערירי, כאן לעמד לי כואב

 כפל־ אך בחוף, ענף בלא בול־עץ

 ופרי פךיחה בלי לי מר כפלים

הסבל. תולע יזחל שבו וטיט

 הצלב ואם אתה, אוצרי אם

 הלח, סבלי צלוב, אני שבו

כלבלב, אני אדנותך נכח אם

 הנח! הדל, חלקי את לי הותר

 עלעליו את נהרך על וזרה

המדכדך. עקרותי סתו של
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בטלפון האהוב עם משוחח המשורר

 לבבי דיונת את השקה קולך

 העץ. עשוי הצבוךי בתא

 אביבי, אז לבלב רגלי מדרום

 הנץ. שרך למצחי צפונה

 הצר, בתחום שר אז אשוח־אור

 זריחה, ובלי זרעים בלא שר הוא

 שזר בכיי לראשונה ושם

פתוחה. תקרה מתוך תקוות נזרי

 דלף. עלי מתוק־רחוק קול כי

 ןקר. וכה מתוק־רחוק בקול

ומעלף. רחוק־מתוק בקול

 עךש־ךוי. על אןלה כמו רחוק

 הר. צלע על אנחה כמו מתוק

קרבי. בתוך עמק רחוק־מתוק,
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המשורר בחזה ישן האהוב

 תדע, לא אף־פעם אותך אוהב אני כמה

 החף. אתה ובי עכשו ישן אתה בי כי

 רדוף אותך, נוצר אני ,בדמעות שטוף

כפלדה. בי החותכים חוךךי־קךבים קולות

 מרה ומיסד עכשו חוצה בית־חזי את

 והניצוץ, הבשר את היטלטל החיק

 לנעץ כבר הצליחו העכורות והמלים

החמורה. נפשך של בכנפה שנים

 ומחכה, בגנים דוהרת גברים עדת

 ירקרקה, רעמה עם אור של סוסים גו על

גופך. ואת המענה נשמתי את לנחל

 ברוכה. שנה ישן אהוב. תתעורר, נא אל אך

 פקע! בכנורות שלי הדם כל איך הקשב

דרוכה! בצפיה לנו אורבים הם איך ראה
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האהבה של נדודי־השינה ליל

 עגלגל, ירח מול הלילה, במעלה

 דמעות. נקוו בעיני כשצחקת, עלינו.

 לגל היו וגניחותי אל לי הןה בוזך

שלשלאות. עוטי יונים ושל רגעים של

 שבירה, כאב בזגוגית הלילה, ובמורד

 לדראון. תהומיים מךךוקים בכית

 שהשתרע יסורים של המון הןה סבלי

 מאון. רפסו שדפיקותיו שלך החול לב על

 השמיכה, תחת אותנו אחד שוב השחר

 הקפוא: בשטף אחוזים ופיותינו

וקלחה. שהוסיפה נקרשת דם מזרקת

 הסגורה. למרפסת השמש חדר ואז

 הסתעפו וענפיו נפתח חיי אלמג

לקבורה. כבר נכון אשר לבי אל וצפו
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האהבה פצעי

 טורפת. אש גחלת הזה, האור

 מאפיר. עבר שמכל הנוף

 המרדפה. המחשבה כאב

האויר. ופחד הזמן חרדת

 המעטרת הזאת הרם דמעת

 חשקן. ולפיד דפק בלי קתרוס

 מתעמרת. בי שבבדותו הןם

- משכן מצא שבחך עקרב

 גוסס מטת אהבה, נזר זה

 רוקמת רוחי חלום בלא שבה

המתבוסס. חזי בתוך אותך

 כהר, זהיר להיות בבקשי אך

 העמק לבך את לי פורש אתה

מר. ױךע זךניך תאוות עם
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אמת אומר המשורר

 ולשפכה, מרדתי את לבכות רוצה אני

 תבכה, אולי וכך אותי תאהב אולי וכך

 תכה אתה הזמיךים של דמדומיהם בשעת

ובך. נשיקותיך ברך בפגיונך,

 ההין אשר העד את לךציח רוצה אני

 אחד־אחד, נהרגים פרחי כיצד לךאות

 הדוד בכיי ואת זעתי את ולכתת

קשויות־גךעין. חטים של אלמות לאלמת

 האני־ פקעת עוד תתר ולא יתן ומי

 נאיר לעד אוהב־אותך־אותי־אתה־אוהב:

חולני; ירח ועם ישישה שמש עם

 לתת תרצה ושלא בקשתי שלא ומה

 ישאיר שלא הלואי המות: ךכוש יהא

המרטט. הבשר של צלו את אפלו

65



לו שיכתוב מהאהוב מבקש המשורר

 לשוא ומות־חי, קרבי אהוב

 ועם ממך, למכתב צפיתי

 מטעים: אני הנובל הפרח

 עכשו אותך לאבר לי מוטב

 נצחי, האויר שנינו. את ולא

 יודעת, אינה צלה את האבן

 ללהט זקוק אינו ופנים־הלב

הירחי. הדבש של הקרח

 למאכלת נתנו ורידי אבל

 באגנך ויונה כשטיגריס

וחבצלת; נשיכות הטיחו

 - הבלי את במלל אפוא מלא

 בבטחה לי ואתכנס תן או

האפלולי. הנשמה ליל אל
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נסתרת אהבה של חשוך קול הו

 נסתרת! אהבה של חשוך קול הו

 זב! פצע צמר! בלי פעיה הו

 כזב! דקירת שטבעה, קמליה

מבצרת! לא ועיר ים בלי נחשול

 וזקור־ארשת! עצום כה לילה הו

 דרוכה! חרדה של שמימית פסגה

 בלבך! כלב הו רדוף, קול הו

גועשת! ודומיה בשל שושן

 וכפורי, קודח קול לי, הנח

 פרי, בלי שבו, הסבך מן ופתי

קבע. דרך ושחק בשר גונחים

 ראשי, שהוא השנהב מן רחק

 - יאושי! את בחמלתך ושביר

הטבע! וזה האהבה זאת כי
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הורדים זר על הסונטה

 גוסס! אני זר• לי עטר מהר! הזה! הזר

 לגנה! צריך לשיר! צריך מיד! לשזיר צריך

 ומתבוסס מאפיל כבר גרוני בתוך הצל

לזרה. עלי מתעצם ינואר של עכור ואור

 אויר: עכשו עומד לתשוקתך תשוקתי בין

 כותרת. עלי וצמךמורות כוכבים של משב

 ומעביר השב כלניות ומעבה

קודרת. כאב אנקת שנה חדשי בשנים־עשר

 האדמדם, פצעי בנוף והתענג בוא אז

 זכים. פלגים והבקע וגימא קנים ושביר

לדם; אשר הדבשים את הירך מן וגמע

 חבוקים, שיחד, כדי הץד־רז! אנא, אך

 ונגדם, גדוע ולב נתיץ־תשוקה בפה

מפרקים. גופים שני אותנו: ימצא הזמן
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יונה לאהובו שולח המשורר ובה גונגורה בנוסח סונטה

 שולח אני שמכאן מטוױה הזה התור

 מזן־, זכות שעיניו כליל־לבן יון אליך,

 קולח והוא נוסך הוא הלני זר־דפנים על

נתך. לבי שבה אטית שלהבת־אהבה

 שושן הרך, צוארו בו, מום כל שאין תמו

 הנאדר, צוארו קצף, של וחם כפול

 עשן, ושל פנינים ושל כפורים של ברטט

נעדר. ופיך אתי שאינך לי מזכיר

 המשלם, הלבן פני על כף־װ־ך את החלק

 מטיחה שלג של שמימית מנגינה איך וראה

ןפיך. על הצהרים פתיתיה את הגה בלי

 יומם נתון שבשביו לבבי גם וכך

 החשוכה האהבה ובצינוק וליל,

דומם. ומקונן אותך לראות בלא בוכה

 ולנסיה, בעיר הזורם הנהר הוא טוריה הספרדים. הבארוק משוררי מגדולי הוא גונגורה *

השיר. את שכתב בעת לורקה שהה שם
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המכושפת" "העיר קואנקןה, על אהובו את שואל המשורר

 אשר הזאת, העיר בקסמי נשבית האם

הארנים? בלב טפה אחר טפה גלפה

 פנים, ,וקלסתר חלומות ראית האם

נדסר? שהרוח הצער חומות ואה

 והכחל השבור הסהר נקרת ואת

החוקאר? מלחלח ובדלח שבסלסול

 לדךדר חרש אצבעותיך נשקו האם

החול? אבני כל את באהבה עוטר אשר

 שיאה אל כשהעפלת בי נזכרת האם

 סיעה בין לצפע, המתאנה הדממה של

החשכה? קפלי לבין צרצרים של צרודה

 הצח, באויר השגחת, שלא יתכן בלום

 נצח, כאב ושל גדולות שמחות של בדליה

למענך? רק הפריח החם שלבבי

בה. הזורם הנהר הוא והוזוקאר ספרד, במרכז עיר היא קוא?קה *
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לורקה גרסיה פדריקו
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קנז יהושע
הצרפתית השירה מן תרגומים

 הם )1560־1522( בלה דו וז׳ואקים )1585־1524( רונסאר דה פייר
 העיש"), כוכבי ("קבוצת ה״פלןאד״ בחבורת המרכזיות הדמויות שתי

 ובמידה השש־עשרה, במאה הצרפתית השירה של פניה את שחידשה
 השירים ארבעת הבאות. השנים מאות למשך דמותה את עיצבה רבה

 והמצוטטים המוכרים מן הם קנז יהושע של בתרגומו להלן המובאים
 של השני "הספר מתוך כ״ד סונטה צרפת. שירת בתולדות ביותר

 קסנדרה" "אהבת מתוך כ״ה ושיר זקנה") תהיי ("כי להלן" הסונטות
 מופתיות וריאציות שתי הם רונסאר מאת השושן") אל נלך ("חמדה,

 ושתה "אכול או היום", את "קטוף - ךיאם״ ה״קרפה של הנושן לרעיון
 הפרוטוטיפיות מהמוזות לשתיים מופנים השירים נמות". מחר כי

 שרונסאר קסנדרה, האיטלקייה הנערה גיסא, מחד - רונסאר של
 גיסא, ומאידך שלוש־עשרה, כבת שהיתה בעת חטופה פגישה פגש
 הנראה ככל נותרה לה שאהבתו ידועה, צרפתייה חצר גבירת הלן,

 הימים ברבות כתב ייטס בטלר ויליאם האירי המשורר אפלטונית.
 לאבן בתורה, היתה, וגרסתו השירים, שני מבין לראשון משלו גרסה
 הסונטות שתי העשרים. המאה של האנגלו־סקסית בשירה דרך
 שהמשורר בעת שנכתב "הגעגועים", הקובץ מן נטולות בלה דו של

 היסוד ספר רבות, מבחינות זהו, ברומא. האפיפיור של בחצרו שהה
 ואיטלקית לטינית בהשפעה מתאפיין הוא הצרפתית, הסונטה של

 הקלסי הסונטות קובץ הקנצודרה, של השראתו בו וניכרת מובהקת,
 הפליאד, למשוררי עבריים תרגומים של נרחב מבחר פטררקה. של

 עמינדב של בספרו למצוא ניתן עיניים, מאירי ומבואות הערות בצירוף
.1996ב־ כרמל בהוצאת אור שראה הכוכבים", "שירת דיקמן

72



רונסאר דה פייר
)1587 להלן״, הסונטות של השני ״הספר מתוך כ״ד (סונטה

 ■ נר, לאור יושבת זקנה, תהיי כי

 הכישור, אל ןךך האח, מול בערב

 לאמיר: ותשתאי שירי תזמרי את

 שוךר.״ ןפײ רונסאר בעלומי ״הלא

 אשר העיפה, נערתך ואף

 תעור, גבךתה לקול מעמלה, שבתה

 ותקשר הקיצה רונסאר שם לשמע

פאר. ותשבחות עולם ברכות זר לך

 אשים ונתיבותי עפר אשכן אני

 הדסים; זר העטוךים הצללים עם

 מצרת האח, לפני תשבי ואת

 לבך. גבהות ועל אהבתי חים על

 שעתך, את חיי לעצתי, שמעי

הערב. בוא עד קטפי יומך שושני את
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קסנדרה") "אהבת מתוך כ״ה (שיר

 השושן אל נלך חמדה,

 ארגמן כסות פרש אשר

 ואראך השמש, כצאת

 ערבית לעת בלו לא אם

 האדמונית כסותו קפלי

עורך. כגון ההדורה

 וכה, כה עד חמדה, אבוי,

 לחו, ונס ןפיו קמל

 פתאום. נשחת כלו אבוי!

 אכזר, אב הטבע, קשה־לב

 נגזר כזה שושן על אם

היום. בערב לגוע

 שמעי, קולי חמדה, כן, על

 תדעי עלומים זיו עוד כל

 רענן, כפרח עולה

 אביבך את קטפי קטפי,

 יפיך תוביש הזקנה כי

השושן. של ןפיו כנבל
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בלה דר ז׳ואקים
"הגעגועים") מתוך ל״א (סונטה

 ושב מסעו לו צלח האיש אשרי

 ןסון, או כאודיסאום ממרחקים

 ונסיון, תבונה מלא עלילות, רב

ימיו! סוף עד משפחתו בני עם לשבת

 הארבה עשן אךאה מתי אבוי,

 אוכל ואימתי כפרי, מתוך עולה

 הדל, ביתי חצר כלפנים לךאות

רבה? ארץ מכל ןקךה שבעיני

 בנתה אבות שיד הגג קורת אהב

 תפארתה: רהב כל עם מרומא יותר

צפחה, של דף אהב עז משיש יותר

 הלטיני, מטיבר טוב הגלי הלואר

 הפלטיני, מרום שלי לירה והר

לחה. ןם מרוח אנז׳ו וחמימות

 הזהב. גיזת את לחפש היווני, המיתוס פי על שיצאו, הארגונאוטים של מנהיגם הוא יאסון :2 טור

 המושווה הלואר, נהר בקרבת מצוי הוא אנז׳ו. שבחבל בלה דו של הולדתו כפר הוא לירה ו:4־12 טורים

המשורר. של גלותו מקום ברומא, הזורם הטיבר לנהר כאן
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"הגעגועים") מתוך ט׳ (סונטה

 רחק, צבאות גבירת אמניות, אם צרפת,

 חלבך, עקתי שד, לי חלצת רבות

 אלך מינקתו קרל שמע כטלה אך

לצעק. שמך את ובנקיקים ביערות

 אני, בטנך פרי כי הודית לפעמים הן

אכזרית? לי, אזנך תאטמי מדוע

 לזברי. לצעקת עני צרפת, צרפת,

וענני. הד _רק עונה, ואין קול אין

 במרחב, אנודה טורפים זאבים בין

 משביו, מפיח בא, החרף הנה

מכפור. בשרי יסמר אימה של ברעד

 יירא ולא :חסר, לא הן אחר שה כל

 סערה, ורוח צנה טורף, זאב

משחור? שחר עדרך מכל אני ואך
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גולדברג ור«אצ«ות

 והמדויקות, הסגורות הקלסית, השירה לצורות זיקתי על שואלת "את
 לא מעולם ובכן, והחרוז. הצורה בכבלי המורדת בתקופה וזאת

 בעיני היתה האמנות להפך, פריקת־עול. היא שהאמנות סברתי,
 כבד משא ראשה על נושאת ערבייה פעם הראית קבלת־עול. תמיד

 לשאת היכולת - האמנות סמל בעיני זהו גמורה? בגרציה וצועדת
כלל." קלים שאינם דברים גרציה, מתוך בקלות,

 ירדני גליה מאת סופרים", עם שיחות "ט״ז מתוך: גולדברג, לאה
)1962 המאוחד, (הקיבוץ
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עעמך: את בסון
גולדברג? לאה את/ה האס

 ותמהות מוו־מות מחוגים "גבות
האת?" היא, האת שואלות:

ה«ום: קורא«ם נולדת שבה לע«ר .1

דנציג). (לשעבר גדאנסק א.

קניגסברג). (לשעבר קלינינגרד ב.
תלבש). (לשעבר תקוה פתח ג.
קובנה). (לשעבר קאונס ד.

הור<«ד? נפרדו מדוע .2

אב? של הנפש מחלת בגלל א.
מאהבת. ה<תה לאמי ב.
נלהבת. ציונית היתה אמ< ואילו לארע, לעלות רצה לא אב< ג.
 את פשט שבבעלותו דגים לעישון והמפעל להימורים, התמכר אבי ד.

הרגל.

את..." שלוה. בה "תמונתו השל«מ<: .3

שוטרת. א.
עיוורת. ב.
אחרת. ג.
מוכרת? ד.
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שדיברת? הראשונות השפות מהן .4

ליטאית. ומעט גרמנית כך ואחר רוסית, א.
ועברית. יידיש ב.
ופולנית. רוסית ג.
אשכנזית. בהברה ועברית ליטאית ד.

הראשונה: העולם מלחמת בזמן .5

 יצחק של העברי הילדים בגו ולמדתי לוורשה, הורי עם נסעת׳ א.
נתן. של אביו אלתרמו,

 עם נותרתי אני קרים. על במערכה ונפצע הרוסי לצבא גויס אבי ב.
אמי.

סראטוב. במחוז כפליטים וחיינו לרוסיה, משפחת׳ עם גליתי ג.

הציר. מעצמות לנ׳צחו! והתפללנו בבית נשארנו ד.

? ו 0 בגיל שכתבת היומן נפתח כיצד .6

ביאליק. נחמו חיים לעירנו: היום בא נביא א.
 שמו את קראנו סייח. הלילה המליטה שלנו, הגדולה הסוסה קתרינה, ב.

"פראנע".
נובלות. / בגני שושנים / כלות? עד שאהבתי / יומני: אכתוב, מה ג.
 כן גם שנתיים כשלפני זוכרת אני יומו. לכתוב מתחילה אני היום ד.

 לא השנייה בפעם פנאי, היה לא אחת פעם אבל לכתוב, חפצתי
חפצתי.

שיר? הקדשת לא מעולם הבאים מהיוצרים למי .7

יצחק. בן לאברהם א.

גנס׳ן. ניסן לאורי ב.
אלתרמן. לנתן ג.
שלונסקי. לאברהם ד.
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 בת יפה לא אשה "את השלימי: .8

אלמוות. א.
ושתיים. עשרים ב.
' בלייעל. ג.
גיל. בלי ד.

 "מכתבים בספרד בקצרה נזכרת ח««ד של גדולה אהבה .9
מדובר? אהוב באיזה מדומה". מנסיעה

 לשם לקובנה הסוכנות ידי על שנשלח ארע־ישראל׳, צבר קיבוצניק, א.
לעולים. סיוע

בגרמניה. סטודנטית שהייתי בעת שפגשתי ורוחני שחום הודי ב.
נעורי. אהבת טולסטו׳, ג.
ישראל. מדינת של השלישי נשיאה לימים שז׳יר, זלמן ד.

מותז־? לאחר לש«דה <שדאל בפרס זכ«ת מי עם .10

קובנר. אבא א.
מנור. אהוד ב.
אלתרמן. נת! ג.
גלבוע. אמיר ד.

שלד? הדוקטורט נושא היה מה .11

הקיימים. המקורות בדיקת השומרוני, התרגום א.
הצלב. מסעי בתקופת לאורוות ננסיות הפיכת ב.
ואחרים. איטלקיים מקורות הרומי: עמנואל של הזה״ב שיר ג.
השוואתי. עיון העברית: ההשכלה ושירת שילר של הדךמה ד.

שלמדת? האחרונה השפה מהי .12

 קירקגור את לקרוא שרציתי ומפני לגרמנית דומה היא כי דנית, א.
במקור.

יוונית. לדעת חייב ספר איש כל ני עתיקה, יוונית ב.
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 אמריקנית באוניברסיטה עברית ספרות ללמד נקראתי ני אנגלית, ג.
בירושלים). צילה אמי עם להישאר החלטתי לבסוף (אבל

פטררקה. את ולתרגם במקור רנטה את לקרוא נדי איטלקית, ד.

קבורה? את ה«כן .13

הרצל. בהר האומה גדולי בחלקת א.
הפרופסורים. בחלקת שאול, בגבעת המנוחות בהר ב.
ננרת. של הקברות בבית ג.
מברנר. קברים שני טרומפלדור, הקברות בבית ד.

ארנון? שברחוב בג<נה ויונה רות< זרעו מה .14

יקינתון. של פקעות א.
סונריות. ב.
צהובה. נורית של זרעים ג.
קפיר. של ריקים בקבוקים ד.

עטך? פרי איננה הבאות השורות מן איזו .15

,מתיך?׳ את הח;ה לד? עזר מתאוננת. היית "פעם א.
מגעגוע׳". חפש יום לוקחת "אני ב.
פורח". אינו אחד ואף צומחים, הךבה נד ״נל ג.
גוו־די־שחקים". העבים בנו ד3 "אחר ד.

פטירתד? בשנת מת לא הבאים מהאנשים מי .16

עגנון. ש״י א.
שלונסקי. אברהם ב.
אלתרמן. נרנו ג.
דה־גול. שארל ד.
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 היה אביב בתל עלייך החביבים הקפה מבתי אחד .17
 ידידייך, על המקובלת המהתלה פי על מהם, "אררט".

זה? שם של התיבות ראשי

טועמת. רחל רוקק, אלתרמן א.
וטבק. רום רכילות, אבק ב.
טנגו. רוקדים (אליעז) ורפאל (פן) אלכקנדר ג.
טה. רק רוצה אני ד.

 את וטבע מינורית, שירה בכתיבת אותך האשים מי .18
גולדברג"? "סינדרום המושג

מלחמה. בעת שירה כתיבת על הפולמוק בעת אלתרמן, נתן א.
אהבה. לי השיב שלא יצחק, בו אברהם ב.
קטודנט. היה כשעדי׳ו שפירקם במאמר מירק, דו ג.
.1ב מנחם עם בשיחה אבירן, דוד ד.

לאיצקה? לד לקרוא נהג מי .19

עגנון. ש״י א.
צילה. אמי ב.
אלתרמן. נתן ג.
לנדאו. מינה הטובה, חברתי ד.

לרוסית? תירגמת עברי משורר איזה של עטו פרי שירים .20

אלתרמן. נתו א.
אבו־גבירול. שלמה ב.
הרומי. עמנואל ג.
פן. אלכקנדר ד.

במיוחד? גאה היית מחרחייד חרוז באיזה .21

.,המליטה׳ הגדולה ו״הטוקה ליטא" של ופקח ילדותי "אביב א.

הקלע". בכף ו״כאבו לה" מחכה שהוא "וידעוני ב.
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הרגש". מתקומם בי היה נד ו״לא כבפ׳לגש" בי התעללת "לו ג.

הוא". ולח הרוח פה קל ו״מה באחרי בשביל, נא "אהלן ד.

 זו "פגישה ביומנך: כתבת איתו הפגישה שעל זי, מיהו .22
פיהם"? על היי את הפכה

שריר. זלמן א.
יצחק. 1ב אברהם - קתה הוא זונה, ב.
זך. נתן ג.
זלמושוקן. ד.

האצילה מון, די תרזה של אחריתה היתה מה .23
 מחזור כתבת אהבתה שעל העיז. המאה מן הצרפתייה

?ותמות?

שיריה. נל את ושרפה למנזר, פרשה היא א.

 פרובנס של והארניבישוף הפרוקקקנקית, לדת דתה את המירה היא ב.
שיריה. את להשמיד ציווה

"אילנית". הבמה בשם לעצמה וקראה הארוך שערה את חימצנה היא ג.

 מרגריט למלכה והוכתרה הראשון, פרנקואה צרפת למלך נישאה היא ד.
פרובנס. דה

נפש? מפח ושלום־ "מלחמה תרגום לך גדם מדוע .24

להשחית. חמתי את והבעיר בעריכה, התערב שלונסקי אברהם א.
נייר חוסר מחמת אך הצנע, בתקופת להופיע היה אמור הספר ב.

ושוב. שוב הוצאתו נדחתה
 מנדי רע שתרגומי מאחר מתעכב, הספר שפרסום הופצה שמועה ג.

להתפרסם.
נכונות. התשובות כל ד.

התחתנת. לא מעולם .25

נכון. א.
נכון. לא ב.
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כתבת? לא הבאים מהספרים איזה .26

האור". "והוא א.
בוהו". "אבני ב.
הארמון". "בעלת ג.
העין". ירוקת "שיבולת ד.

עסד? פרי אינו הבאים הילדים מספרי איזה .27

שהתחפשה". "הביצה א.
להשכיר". "דירה ב.
ונפלאות". "נשים ג.
פלוטו". "איה ד.

 המשוררים וזוג עם נמנה לא הבאים מהיוצרים מי .28
בירושלים? שכינסת הצעירים

פגיס. דן א.
הלל. ע־ ב.
רביקובי׳ן. דליה ג.
סיון. אריה ד.

תירגמת? לא הבאות מהיצירות איזו .29

ברכט. לברטולט מקצ׳ואן" הטובה "הנפש א.
למולייר. לנשים" הספר "בית ב.
לשייקספיר. בעיניכם" "כטוב ג.
לגתה. הצעיר" ורתר "ייקורי ד.

שיד? כתבת לא הבאות מהעדים איזו על .30

מוסקבה. א.
סיינה. ב.
קופנהגן. ג.
גרנדה. ד.
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^רב

וןהליכ nn««« ץיז■1

גולדברג לאה מאת טוב" תלוט ’"רב המחזה מתון פרגמנט
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 גולדברג לאה

טוב חלום רבי

מערכות בארבע מחזה

פרולוג

 מתחילים: הנה הקשיבו, שקט,

 וגדולים? קטנים תזכרונו, העוד

 קץ אי! עד ונשמח שנית נפגשנו
 העץ׳ להקת שלום לשמע

 ילד, איזה יושב שם בקהל, להביט

 תכלת, של ועינים תלתלים ולו

 - בקהל אותו ראינו כבר נדמה

 גדל. בינתים הוא הוא, לא זה לא, אך

 כלנו, גדלנו לא בכלל ואנו

 שלנו, נעמי את היום עוד תראו

 וטובה, עליזה כאז היא היום

 שובבה. ועתים ציתנית עתים

 תופיע, הפעם חברתנו וכל

 תריע ובצחוק ותרקד, תשיר

 מאוד, עד ותשמח תתעצב וקצת

 בקדקוד. בינה לנו גם כי תךאו

 מרתקת הצגה המבקש ולכל

בשקט. לשבת עצתנו: אחת
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א׳ מערכה

נעמי:
 כאן ראשית, - לנבוח מה לך אין נובח) (פסתוק רץ? אתה לאן פסתוק, הי,

 אני כן, בשמש. פה דווקא פה, לשכב רוצה אני שנית, ושנית, מאוד, יפה

 כה כך דווקא אבל כאן, לשכב ואסור חם והיום עכשיו צהריים ששעת יודעת

ארצה. הנה, מהר בוא - יפה

מעל שטים עננים

גל, אל גל גל, אל גל

דשן כה דשא .ריח

מישן. מישן,

לי: ונדמה לי, ונדמה

פתאום גדלו הפרחים

ופלאי ןפה העולם

היום. לאור ומזהיר

העפעפים אשפיל אם

צר בסדק ואביט

- והשמים אדמה
נהדר! קסם איזה

ממעל שטים עננים

וכר...

נעמי:
 אבל עוקצת. אינה חיפושית, רק היא זו הן לי? מפריע אתה מדוע יש? מה

 ראה: והראש, חום, כנפיה וצבע וצהוב, כחול בטנה היא, צבעונית כמה ךאה

 כה לנבוח: חדל קטן! איש זה הרי זה, הרי צדקת, פסתוק, אך, אדום! הראש

הוא! יפה
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נחמד, זקן אתה מי

גמד? או הןער שר

הופעת, מזה אי

באת? ומאין

טוב: חלום רבי
הענץ, הוא בזה הרי

כאן, הייתי אחת לא כבר

אני, גדול קוסם אבל

כאלמוני. אופע כן על

נעמי:
קטן! וכה גדול, קוסם

טוב: חלום רבי
 רק פלאי את להראות ממנהגי אמנם קוסם. אני טוב. חלום רבי לי קוראים

 מדוע הצהריים, בחום בדשא שכבת כי אם באתי ואלייך טובים, לילדים

זאת? עשית

נובח) (פסתוק

נעמי:
 אל כך." כל יפה "הכול חשבתי: אני אולם בזה, רצה לא הוא פסתוק. צדקת,

מפלאיך. לנו והראה טוב. חלום רבי תכעס, נא

טוב: חלום רבי
 שימי ובאתי. הפעם לך סלחתי כן על הרי חשבת, כך", כל יפה "הכול כך,

(הצידה): פלא. לך אראה לב,
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ומוךיפט, טיפט פיפט

הדוכיפת, שחה כה

- ציץ ירק, חרק, שרץ,

ונציץ! בואו בואו

נעמי:
הדבר? מהו ־ ירוק צהוב אדום יופי! איזה

טוב: חלום רבי
כמוהו. ראית רבות פעמים כבר היטב, הסתכלי

נעמי:
 מהזרוע גדול אינו תמיד הרי אך זה. הוא צבעוני יודעת, אני עכשיו נכון,
טוב? חלום רבי הוא, ידיך המעשה גודל! איזה ועכשיו, שלי,

טוב: חלום רבי
באמת! שהם כפי הדברים את ותראי למענך, הכול אגדיל היום נעמי, כן,

לשאל: היטב קטנה, ךלך־ה

גדול, הכל בעולם הן

 עדן חסדי בעיני דק

 יקטן, בעולם חפץ כל

 פעוט דבר בכלל ואין

 לסבלנות. לאהבה,

 צלולה טהורה לעין

בגדלה! הטבע נגלה

נעמי:
 שורשים, לו יש באדמה, תקוע להיות צריך הוא הרי הדבר? ייתכן כיצד אבל

לרוץ? לו הרשה ומי



טוב: חלום רבי
חביבי! צבעוני לה, ספר בעצמו. לך יספר תכף

צבעוני:
השנה כל השנה, כל

בשנה, שקוע אני

 באדמה עמק עמק

 בדממה, השרש ןשן

 דופקים, גשמים באביב רק

 ממעמקים", "צא לי: אומרים

 עסיס, אךוה אשתה, אזי

 גונים, יפת שלמה אלבש

 הנרקיס הלדת וליום

המזמנים. כל עם אבוא

 מלכותו הוד מאת הודעה למסור עלי אליך: לי בקשה טוב, חלום רבי וכעת,

 טוב, חלום רבי אנא, למוצאו. יכול אינני אבל הצהוב, הצבעוני דודי לבן

לחג. יבוא כי הידיעה את לו מסור

טוב: חלום רבי
 לחלום המשיכי את כאן. אותך לעזוב עלי יהיה נעמי, כך, אם אך לב. בחפץ

 גם ואם ותתפלאי, תראי רבות עוד לב, שימי ונתראה. נחזור ובסוף בשקט,

לשכוח. לא זאת הכול, יתבהר עוד ונוח, חלק הכול ייראה לא

נעמי:
מפחדת! אני איום! זה - כך כל גדול הוא גם שלמה! גמל אוי,

צבעוני:
 ידידתי זוהי טוב? חלום רבי דברי את שכחת האם לפחד? יכולה את כיצד

 יצור ראי, לחרקים. ההודעה את שתמסור מנת על חיכיתי לה שולמית,



 גופה ואת ראשה את מניעה היא ברוך מתפללת. היא כעת הביטי, מושלם.

 נעמי, רגלייך, שתי על גאה את למרום. ידיה את זוקפת היא הנה ואנה, אנה

 כך על נוסף רגליים, ארבע לה - ידידתי את ראי אך בך, מקנא אני ולפעמים

ואביונים. עניים כולנו לעומתה נוצצות. כנפיים זוג

בפחד.) נוהם (פסתוק

נעמי:
לפחד... אפשר איך מכוערת? שהיא לומר תוכל כיצד פסתוק? מתבייש, אינך

שולמית:
הולך! העקרב ונוסו, מהרו איתו. הצדק איתו, הצדק

עקרב:
באף, עולה הדיח

העקרב! נאום כאן, אנושי יצור

שולמית:
הציד? עלה וכיצד שלומו? מה הקפיטן, אדוני שלום

עקרב:
מה? לשלומך, אותך שאלתי האם לך? נוגע זה מה

שולמית:
העשב. בוער ששם דומני הקפיטן, אדוני לב, שים

עקרב:
 כבר זה, מה הססמה! שם? מי הי, בהחלט! נעים לא היכן? אש, השתגעת?

 אינני מפניך אבל האש, את ירא אני כן, תחייך, אל שרפה. שפרצה חשבתי

 אך הצמד! עקבים דום! עמוד צלוי, עלה שכמותך, חד־רגל ברור? מפחד,
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 ולהתרוצץ משמרתך את לעזוב מעז אתה כיצד כאלה. לך אין כי שכחתי

 לוא המלך. של הארור ההולדת יום שוב ידעתי! הה, מה? סדר, בלי ככה

 כלומר, כמלככם... טיפש הייתי לוא כלומר, הטיפש... מלככם במקום הייתי

טיפש... הייתי לולא

צבעוני:
 המלך בחגיגות. להשתתף להזמינו רציתי כרגע הקפיטן, אדוני הירגע, אבל

 יצטרך שאז אלא כזאת, חשובה מעצמה של כוחה בא את לראות מאוד ישמח

המלך. של במחיצתו נשק לשאת אסור כי בבית, עוקצו את להשאיר אדוני

עקרב:
 או ממני? יישאר מה חרב, בלי קצין אני? מי? בבית? להשאיר העוקץ את

 רגליים, שמונה לי יש שם. ההוא כמו פשוט חרק שאני אולי הוא חושב

 האדם לבני כמו שתיים או הזה לצדיק כמו בזויות שש ולא ברור? שמונה!

לך. כמו אחת או המגוחכים,

לאו, לאו, לאו,

העקרב! נאום

והקרב, המדון אנשי אנחנו

היא, חגיגות עת לא

העקרב! נאום

רב! ערב הזמנתם לבטח

היא, לשלומים עת לא

העקרב! נאום

יךעב! אדם של לדמו דמי

פה, אנושי יצור

העקרב! נאום

נעמי:
הגנרל. אדוני רחמים,
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עקרב:
 אותך אדקור כן על השביעית. רגלי על אדם בן לי דרך אתמול רחמים. אין

רחם. בלי

שולמית:
זאת. עשתה נעמי לא אכן,

עקרב:
ודי. משלהם, והיא הוא, אדם מעשה

שולמית:
 עוקצו את גברת? לתקוף יתבייש לא כיצד קצין! הוא הרי הקפיטן, אדוני

חרפה! - גברת לעקוץ מבייש! הוא

עקרב:
 הגברת היא. כלימה איתה: הצדק כן, פי על אף זו? חוכמתך את שאבת מאין

שמאל... ימין שמאל תסלח,

נעמי:
 למסור שרצית החג עניין הוא מה צבעוני, פחדתי. כך כל הסתלק. סוף סוף

הצהובים? ולצבעונים לשולמית

צבעוני:
- הבשורה ובשרי את רוצי הי

האורה! חג זה השלום, חג זה

 פרפר הנסיך נךקיס, המלך

 נהדר, דבר על היום ןכךיזו

 היום בזה היום, זה כי

שלום! ברית כורתים צמח וכל חרק

צויתי כן תבואי, את גם
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הבאתי. כי עד אשוב לבל

לרקד לשיר, לראות, בואי

כבוד! מושב מצפה לך

נעמי:
 נוכל הרבה כך כל המלך. מצד נאה וכמה טוב, חלום רבי של מצדו נאה כמה

היכן? החג, היכן צבעוני, מאוד. סקרנית כבר אני כך. אחר לספר

צבעוני:
האגם, במרכז הפרחים אי על

לשם. אובילך נעמי, אתי, בואי

שולמית:
בתה, בזמזום, כנפים, במשק

לעדה, ואקרא מפיה אעופה

על, אל אמתאה אקפצה, אעופה,

המפל. לקד אתכם אשיג

עקרב:
מאוד, עד מעױן תה זה הרי

להודות. ראוי מצינת, חברה

וארץ!) שמים (שמו שלום

ושרץ וחדק מסכן צמח בין

גבוו־ים, בני שהם גבורי וכל

חבתם? במושב ישבו אלה עם

קקום לא לעד היא, וחרפה בושה

היקום! כל לדברי ועד

ירע׳ װ־יד אתה, נא חכה

מלמפרע. הדבר שנודע טוב מה

ברמה, רגלי את אשא כעת

נקמה! נקמה, זיבת: הוא אחד
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ב׳ מערכה

עקרב:
הא! היא? היכן - קטנטונת תולעת, הי

גזם:
הקפיטן. אדוני לפקודתו,

עקרב:
 עם להתנועע נו, כך, יודעים התולעים אתם הרי אותנו. שתשעשעי רוצה אני

יודעת... כבר את המוזיקה,

גזם:
הקצין? אדוני לרקוד,

עקרב:
כבר! התחילי נו, ברור.

צפרדע:
 כל בי מעוררת אינך אותך. אטרוף לא שכמותך? תולעת רועדת, את מה

יותר... הרבה יותר, הרבה יותר, הרבה טעימים זבובים תיאבון,

עכבר:
 כי כפולה לך נראית והיא אחת, תולעת רק זאת הרי רועדת. שהיא לך נדמה

מים. גומע אתה השנה כל הן פלא, ואין יין, לשתות יודע אינך אתה. שיכור

צפרדע:
 תראה היטב. ותסתכל והקטנות המגוחכות עיניך את שתפתח מוטב ואתה,

שכמותך. עלוב עיוור ראש, ועד רגל מכף רועדת היא הרי איתי, שהצדק



עכבר:
ממושקף! פרצוף שלך, הפרה בעיני אתה מתגאה אולי

צפרדע:
ביבים! גורף פיך, סתום

עכבר:
שכמותך. טחובה פטרייה שתתייבש, בכדי בשמש אותך אתלה

צפרדע:
ואני...

עקרב:
 לריב בדעתכם עלה זה מה - שכמותכם בריונים דום! משמעת, סדר, שקט!

במחיצתי? כאן

צפרדע:
העקרב. אדוני לפקודתו,

עקרב:
מה?

עכבר:
הקצין. אדוני לפקודתו,

עקרב:
רוקדת? אינך מדוע אתך? ומה כך,

גזם:
יכול. אינני



עקרב:
יכול? אינני פירוש מה

גזם:
יכול. אינני המפקד, אדוני בהכנעה, מודיע

עקרב:
עלובה? לא, מדוע

גזם:
ירא. אני

עקרב:
 כך. להתנועע חדלי מזיק. יצור את, תולעת הרי - שמים שומו מה? מפחד,

ושתקי. כוס, עוד מזגי

גזם:
לפקודתו.

עקרב:
למדי. ברור העניין כי לי נדמה רבותי, ובכן,

עכבר:
הזאת? החגיגה היא איפה אחת: שאלה עוד רק

עקרב:
שבאגם. האי על יחוגו נרקיס המלך של הולדתו יום את אמרתי, הרי
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צפרדע:
 ידידנו על יהיה מה אבל לשחות. מיטיב אני הרי לשם. להגיע יקשה לא לי

 בשחייה שיעורים לך אתן אם לי תשלם מה לשחות? יודע איננו אשר העכבר

הקרב? יום עד

עכבר:
בזויה. בריה כאלה, לך היו לו קוטף, הייתי אוזניך את

צפרדע:
לשחות. לומד היית לא בזאת אך

עכבר:
כמוני! נכבד עכבר אל מדברים כיצד לומד היית אתה אבל

צפרדע:
אשפתות... יצור עם כמו

עכבר:
ביצות! טובל

צפרדע:
עיוור!

עכבר:
עץ! בול

עקרב:
 צורך כלל אין הזה, בריב טעם כל אין הן בריונים! חבר אחדות, רבותי! שקט,

 התנפלות נעשה הדבר. ייוודע שלא העיקר - בו ונעבור גשר, שם יש לשחות,

 קשה. המלאכה תהיה לא זה אחרי האי, על ונשתלט מפתיעה, פתאומית,

99



 כשורה. הכול לעשות עלינו אבל וחרקים, פרחים נגד להילחם גדול עניין

הצמחים. לעקירת העכבר, שיניך, את השחז

עכבר:
העקרב. אדוני לפקודתו,

עקרב:
החרקים. גדודי את להשמיד הוטל עליך יודע, הכול את הרי הצפרדע, ואתה,

צפרדע:
העקרב. אדוני לפקודתו,

עקרב:
למשתה תבוא זה אך שלי. השלל היא אני. אחטוף זו, נעמי את הילדה, ואת

בנתם? אחטפנה, -

עכבר:
העקרב. אדוני כשמש, בדור

עקרב:
לקרב! הכונו הכונו, הכונו,

העקרב! נאום נכךיע, אף נבוא

לשוא! זמננו את נאבד ואל

 העקרב! נאום ונכךיע, נבוא

 לקרב, לצאתנו כוס עוד נרימה

העקרב! נאום לחיינו, נשתה

ונלכה! צאו ועתה

גזם:
בבקשה...
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עקרב:
חפצך? מה

גזם:
 ההכנעה שבכל לבו, לתשומת לקבל הרב בטובו הקצין אדוני יואיל האם

הרב... בטובם לסלוח הנעלה החברה מן לבקש לעצמי הרשיתי

עקרב:
ברורות. דברי האלה? הסרק דברי מה מפטפטת? את מה

גזם:
הכסף. את לגבות ועלי יין, פה שתו האדונים אבל

עקרב:
 ויצא פעיל, באופן להזיק יכולה אינך אם כבז חלק קחי בכסף? לשלם מה?

מלחמה! כלומר, שלום! בהפסדך. שכרך

 השוךךים השוךךים

 לבב, אמיץ עם הם

 מתגוךךים, לגדוךים הם

 השוךךים, װזךו ןלכו

 העקרב. הוא ראשם

 ושד, חמס עוד והבו

 מאוד, גדול גדוד אנחנו

ושד! חמס אנשי

 השודדים, השודדים,

 לקרב! נא הכונו

 יוךעים הכל יודעים, הכל

 השודדים, אמיצים מה

 עקרב! מנהיג יחי

ושד, חמס עוד והבו
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סוד! המתיקו כוס, הרימו

גזם:
תולעת. לי קראו לכול, ונוסף

צבעוני:
 צורה לך יש כרגע אם אפילו תולעת שאינך יודעים אנו יקר, גזם הירגע,

 בהרבה יפה יפה, פרפר תהיה דבר של ובסופו לפרפר, בן אתה, גזם כזאת.

המלך. של הולדתו ביום ולהשתתף לבוא תוכל ואז מכולנו,

גזם:
תולעת. לי קרא שהוא ביותר, האיום הדבר הוא זה לא אבל

צבעוני:
בכית? שבגללו הדבר הוא מה או מי ובכן,

גזם:
 אל הולכים אתם לתולעת. חשבני שהוא טוב בעצם, בשקט. ואספר אתגבר

להציל... עוד תוכלו אולי החג?

צבעוני:
ספר! קרה? מה להציל?

גזם:
 התנפלות זוממים הם והצפרדע. העכבר וסיעתו, העקרב שודדים, פה היו

 היום עוד הם רוצים כי שמעתי יין, להם הגשתי כאשר כן, הפרחים. אי על

 דומה כך כל אני התביישו. ולא בפני הכול דיברו הם כן, עליכם. להתנפל

 רוצים הם מילה. כל שמעתי אני. משלהם אחד כי חשבו שהם לתולעת,

 הזאת הנחמדה הילדה את לגזול רוצה והעקרב מדינתכם, את להרוס

אותה. ולהרעיל
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צבעוני:
 יש לפניהם, להגיע עלינו רוצו! בואו, למהר, עלינו למהר, עלינו מה?

 העקרב הוא. מבטחים מקום פסתוק, עם כאן הישארי נעמי, למשמר! להודיע

 והעקרב, אנחנו, עז עם אמנם עוד. עלייך להגן נוכל לא ינצח ואם מאוד, חזק

 ייבהל בשרפה, אדום צל כל ורואה בעולם, דבר מכל יותר האש את הירא

 הישארי נעמי, זאת, בכל אך ראש, אדומי הרבה כך כל יש בינינו כי מאיתנו,

הקרב. תום עד כאן

נעמי:
 אני הן אשמה. שאני דומני הכול, אחרי לעזור! רוצה אני יהיה! ולא יקום לא

 את לרמוס אוכל אולי ואז לברוח, ולא אמיצה להיות עלי העקרב. את הרגזתי

מהר! בואו החזקות. בנעלי העקרב

גזם:
תולעת! תולעת,

נעמי:
יש? מה

גזם:
נשיקה!

צבעוני:
הזהרתנו. כי יקד, גזם חן־חן,

גזם:
תולעת. בידכם, האל ויצליח המועד, את תאחרו אל חושו, מהרו,
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ג׳ מערכה

דרדר:
מעבר, אין כאן אין, כאן אין, כאן

מעבר. אין כאן מעבר, אין כאן

דרדר! היום עומד המשמר על המשמר, על

שמאל ןמין, שמאל ;מין, שמאל ;מין, שמאל

מעבר, אין כאן אין, כאן אין, כאן

מעבר. אין כאן מעבר, אין כאן

דרדר! היום עומד המשמר על המשמר, על

הססמה!

צבעוני:
ואהבה. שלום

דרדר:
רבותי. ואהבה, שלום

צבעוני:
התקפה. תוכנית על לנו נודע השומר,

דרדר:
הו!

צבעוני:
 מיד השמע נאחר. פן כבר חששנו בעקבותינו, האויב כי לפרטים, תשאל אל

האזעקה! אות את
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דרדר:
בום!! מיד!

קצין:
שם? מי אותי? להעיר העז מי הרעש? מה קרה? מה שומר,

דרדר:
 בשורה ומביאים הססמה את ידעו אורחים. הקצין, אדוני בהכנעה, מודיע

לקצין. ספרו רעה.

צבעוני:
החבורה. כל ואיתו מתקדם העקרב בהכנעה. מודיע

נעמי:
נכון. הכול לפקודתו. הקצין, אדוני

קצין:
 את להעלות יעברו, שכולם אחרי מהרו! צבאי! מצב המבצר! אל כולם

הגשר!

עכבר:
הפשטות. בתכלית שיגעון זהו לך, אומר אני שיגעון,

צפרדע:
אתה. אמור לו, אמור אדרבה,

עקרב:
קולכם! יישמע הן רומו, הס! שקט!
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עכבר:
בפח. נפלנו כבר וכה כה בין - יישמע לא ואם יישמע אם לנו היא אחת

צפרדע:
כאלה. אשר שטויות למען חיינו את להקריב בדעתנו אין בכלל כמובן,

עקרב:
בהן־צדק! נשבעתם אבל,

עכבר:
 כל להן־צדק. ישאלונו לא אותנו, שיהרגו אחרי מחר. הן־צדק היום, הן־צדק

 כל עם לריב עניין לנו אין באי. נודע והכול שיגעון, אלא אינה שלך התוכנית

 עורי את לסכן צורך כל לי ואין אותי, מעניינים רמשים אין ובכלל, הצמחים,

לי. טעים שאינו דבר בגלל

צפרדע:
 סליחה, הזה. המתועב היצור מן שומע אני אשר הראשון, הנבון הדבר זהו

 צדק עמדתנו. את הקצין לאדון יחד ונסביר עכשיו, נריב אל ורעי, ידידי

 לדבורים אבל לפעמים, מהם אחד כשתופסים למדי טעימים זבובים העכבר,

 מאחורי זמזומן את אתה השומע - כלל טעים אינו וזה רעל, מלא עוקץ יש

 יכול, אינך ואתה לעוף יכולות הן כי הגשר, לפני תזמזמנה נזוז, אם הגשר?

למאות. והדבורים אחד, רק אבל עוקץ, לך גם כי אם

עקרב:
הנקמה! מתוקה כבודו. למען למות שש אמיץ שודד חוששים? אתם לכך

עכבר:
 עטופות ארבע, רק השם, ברוך לי, השביעית? רגלי על דרכו לי האם נקמה?

רכות. בכפפות
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צפרדע:
דוגמה. לנו שמש כל קודם אך הכבוד, למען נמות לב בחפץ

עקרב:
 נגד לשון תחרצו כך כדיבורכם? עומדים אתם כך בוגדים, חבר מה,

מפקדכם?

לשוא! תחזיר לא שלופה, חךבי

העקרב! נאום אךקךכם, דקור

צפרדע:
יודע? אתה ולשחות

עקרב:
 מה כאש. בי בוערת חמתי אני, אבל לב. מוגי בוגדים, ברח. העכבר גם

 כנגד שקול אני הרי להם! אראה לבדי. עולה אני הנקמה. בי בוערת אמרתי?

בפנים. שם המגוחכים העמים שלושת כל

הצועד, אני הגשר, הוךידו

עומד: אין בפני - אותי לנצח

פלדה, לא ברזל, לא קיר, ולא חומה לא

ברעדה. יברחו פני, את יךאו אך

והעצמה, העיז כאן לב, מוגי הלום, גשו

לחךבה! מבצרכם לא, ואם - הכנעו

לעציר! ןעז מי אנצח, אנוכי

לעביר. תנו העקרב! נאום

נבער, אספסוף בזמזום, באים הם

ונגמר! אעקצם
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דבורה:
 ונפרץ, נעלה אחיותי, אחדות,

 נעקץ! נעקץ, השריון קפלי בין

 עבה לו עור גם אם

- אימה ועקצו

למלחמה. תגבר אחדותנו

עקרב:
 ומשגה! שטות זוהי עמדי להלחם

מזה! ברחו נוסו, שובו,

דבורה:
 תרבה. אל לדבר שודד, עלינו, סמך

נמלא. ואותה חובה, ןךענו

עקרב:
 לנצחון? לשיש מךי המהךתי

 אסון! עקצוני! בעקץ גם

 ובגרון, בבטן בראש, עקיצה אחה,

נצחון! תרועת - לזאת ונוסף

דבורה:
 הכנע! הכנע, זום, זומזום נזמזם

המלחמה. נגמרה חביבי, בשבילך,

עקרב:
מכךיעה... אותי זו עקיצה אוי,

נכנע! אני נכנע, אני
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קצין:
חוצה! חוצה, להם. הלכו

עקרב:
נשארתי. לבד להם, הלכו

ואברח, אקום

שח? אני מה

כך כדי עד האם עלי, שומרים אין

בפח! נוקשתי העקרב? נחלש

שם? מנצנץ מה אבל

מתרחש? מה

אש! אױה כחל, צהיב, אדים,

איים! וצר, הולך המעגל

הלום! צועדות להבות או ארגמן גביעי מעגל

מתנוצץ הכיל להבחין, אוכל לא

הקץ! בא להבות, מחול

קצין:
חפץ! אין כלי השליכוהו, חוצה חוצה,

 השלומיאל, את החוצה, זךקוהו

ונוכל. שודד כל סוף זה

כרוז:
השלום, מפיר מוטל הנהו

היום! שירו סוף

חרץ, דינו גזר את הנקמה, בו פגעה

עקץ! עצמו את חרבו. - ועקצו

לשבית חגנו את שרצה

הבךית! ותקום - מהר ישכח
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נרקיס:
כעת? אותנו תשעשע במה הנאמן, החצר שר ובכן, נגמר. שבחג הרציני החלק

רפרפני:
לחג! שמחתי כה הן - חשוב יותר עוד כמעט זה הרי - הכנתם מה כן, כן,

כרוז:
 פרחים, ומחולות בתוכנית, אדירה תהלוכה רוממותו! הוד מלכותו, הוד

 תזמורת בלוויית זה וכל - המאוחדים הצבאות מפקד - לעיניים תאווה

הצרצרים!

נרקיס:
ונצא... הבה

כרוז:
 שני לפניכם להציג אבקש - רוממותו והוד מלכותו הוד סבלנות, רגע, עור

 גברת והם רבי־חלום־טוב, היכולת רב ידידנו עליהם המליץ אשר אורחים

הכלבים. מארץ פסתוק ומר האדם בני מארץ נעמי

רפרפני:
חביבתי. הבאה, תהיי ברוכה הזקן! הקוסם שלח נחמדה שליחה

נרקיס:
 את לראות נא ניגש רוממותו, והוד גברתי הדבר, ולעמי לי נחשב לכבוד

בחדווה. הגדול האירוע את ולחוג התהלוכה

רפרפני:
 אני, הראשון לפניכם אעוף

נגני! תזמירת, בחג! התחילו
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ד מערכה

כרוז:
 המזמנים כל הקשיבו

 - מתחילים התקו־בו,

 יקרים, אזרחים ורוזנים, שרים

פותחים. אנו החגים חג את

זה במעמד העדן: ועקר

החוזה! את ונחתם נקרא

 ידידות חוזה לנצח נחתם נרקיס המלך של הולדתו ביום הניצחון בשנת

 הנרקיסים, כל על המולך "הנעלה", המכונה נרקיס, המלך ידי על אחד מצד

 הארי שן והרקפות, הכלניות וכל למיניהם הוורדים והפטוניות, החבצלות

 המכונה פרפר, הנסיך מעלתו הוד ידי על שני ומצד למשפחותיהן, והדגניות

 וגודליהם, גוניהם למיניהם, והלילה היום פרפרי ממלכת מושל "רפרפני",

 שלום בידידות, לנהוג מתחייבים הצדדים שני והיתושים. הזבובים הדבורים,

 ובחורף, בקיץ ובלילה, ביום כבשלום, במלחמה פעולה ושיתוף הדדית ועזרה

 הנעלים הנכבדים האדונים המוכנים עולם; עד בצורת, ובשנות ברכה בשנות

לחתום?

פרפר:
אנצר, לנצח חותמי לך. הרי

ובקר! בשרב אמונים אשמר

נרקיס:
 נאמן, לנסיך אני גם באשר

משען! לו אהיה הדורות קץ עד

כולם:
שמחה יום זה ששון, יום זה
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הממלכה, רחבי בכל

ישמח, ציץ בל יגיל, ציץ כל

בסך! נא ?בירי עברו

וחרק, ופרח נצן

לחג. שמחים הכל הכל,

צח, הרוח צלול, היום

בסך! נא עברו עברו,

גדול ופרפר ורד

במחול, ביחד יצאו

צךצךים תזמרת לקול

שיךים. נשיר שם, נךקדה

נעמי:
 הוד לו, גם שלום הנהדר. המחזה את אשכח לא לעולם מלכותו, הוד תודה,

רוממות.

פרפר:
הקטנה, נעמי לך, שלום

 ומנגינה: שיר הקשיבי

 הכל ושם נמשך, החג

למחול. לי קוךאים עודם

המלך:
חביבה, לך, שלום שלום,

לטובה. אותנו ץכךי

נעמי:
לנוח. נשב בוא פסתוק, עייפתי. אבל הכול, היה יפה מה אך
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טוב: חלום רבי
 לסוף, המסע מגיע

 קרוב, ביתך הסוף, קרוב

 היום, חזית אשר הכל

 חלום. אגדה, סתם אינו

 באגם, זו ברית בכריתת

 העולם. יסוד ורעות אהבה כי למדת

 ותם, נשלם החלום

העולם? הוא הןפה

עכשיו? אומרים מה החמודה, ילדתי

נעמי:
שם. לה עפה חיפושית רק אך טוב, חלום רבי להתראות, תודה.

אפילוג

 העולם, הוא הדור אכן

 ותם, נשלם והחלום

 בהקיץ גם התדעו? אך,

 וציץ, אילן פךפר, נאים

 שתפים כלנו לכן

 ןפים. בחלומות תמיד

 לךאות! ונסו הביטו

להתראות! שלום, שלום,
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אופיר. רועי צילום: לוי. פאול מאת מריונטה נובוז ''הפסנתרן",

אביב) תל באוניברסיטת הנמה אמנויות לתיעוד הישראלי במרכז מצויה (הבובה
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כאלמוני" אופע כן על אני, גדול "קוסם
 "להקת ועל גולדברג לאה מאת טוב" חלום "רבי המחזה על

העץ"

ירושלמי דורית

 ר״ו־ של המריונטות תיאטרון העץ", "להקת של קורותיה את להתוות בניסיון
 טוב" חלום "רבי לילדים המחזה וביניהם שונים, למסמכים התוודעתי לוי, פאול
 בארכיון המצוי העץ" "להקת בתיק מצאתי המחזה את גולדברג. לאה מאת

 את הסוקרות ברשימות מוזכר אינו המחזה אביב. תל באוניברסיטת לתיאטרון
 במכון עיזבונה של בקטלוג מצוי ואינו לתיאטרון, גולדברג לאה של כתיבתה
 במהלך ו״הארץ" לילדים" "משמר "משמר", ב״רבר", שהופיעו רשימות "גנזים".

 לא אביב. בתל מוגרבי באולם עלתה שההצגה כך על מעידות 1947 מאי חורש
 על העץ". "להקת עם גולדברג לאה של הראשון היצירתי הפעולה שיתוף זה היה

 את לעברית מגרמנית גולדברג תירגמה ,1941 ב־ היומית בעיתונות הביקורות פי
 העכברו־צפררעית"), "המלחמה (או: באגם" "עלילה למבוגרים ההצגה פזמוני

 יהורי־גרמני, קומוניסט ומשורר מחזאי פירנברג, לואי מאת פוליטית סאטירה
 בין הנעה העברי", "התיאטרון של בהיסטוריוגרפיה בפלשתינה. זמן־מה ששהה

 של בשרות" הלך ו״הוא "הבימה" של ״הריבוק״ - קאנוניות ציון נקורות שתי
 יוסף של בהקשר העץ", "להקת של החיה הרוח לוי, פאול ר״ר מוזכר - הקאמרי

 ללהקה, צורף ועברית, גרמנית השפות, בשתי שליטתו שבזכות מילוא, (פסובסקי)
 רבים. תפקידים בקולו ביצע ובעיקר מערכונים לה כתב 1943־1940 ובשנים

 מילוא, יוסף של המקצועית בביוגרפיה עקרונית חוליה הוא ביניהם המפגש אכן,
 הראשונות להצגותיה לוי פאול שהקנה הבימתית האסתטיקה של בהיבט ובוודאי

 של הבולטת היעדרותה הקאמרי. התיאטרון לימים - המערכונים״ ״להקת של
 דוגמה אפוא היא היישוב בתקופת התיאטרון של בהיסטוריוגרפיה העץ" "להקת

 המרכזי הזרם מן חלק מהווה שאינו מה כל של להשתקה מצערת פרריגמטית
בתיאטרון.

 "להקת העלתה 1943־1940 בשנים לוי, פאול ר״ר של הקפרני יומנו פי על
 2מבקרים. 100,כ־ססס בפני פעם 750 שהוצגו שונות, תוכניות תשע העץ״

 בתל לחזרות מקום נמצא שלא משום כביכול ההופעות, נפסקו 1943 באוגוסט
 המדובר אין כי ברור היישוב, ברחבי הלהקה של הופעותיה בהיקף בהתחשב אביב.

 הארץ־ התרבותי במרחב משמעותי רכיב שהיה בתיאטרון אלא שולית, בתופעה
 העץ". "להקת של פעילותה לחידוש לסייע שקרא וער הוקם 1947 בשנת ישראלי.

 ואחרים. נבון אריה גרונימן, סמי גולרברג, לאה בובר, מרטין היו הוועד חברי בין
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 הרבה הערכתה על מעידים ודבריה שהופץ, המנשר את ניסחה גולדברג לאה
הלהקה: של לפועלה

 מימי טוב כזיכרון מצלצל זה פסוק האין אלינו! לשוב רוצות שלנו הבובות
 בארץ מ״עליזה מקסימה כפרשה ידידותי, - אירוני תמים צלצול זה האין ילדותנו.

 הבמה. אל חוזרת העץ" "להקת אלינו. לשוב אומרות שלנו הבובות הנפלאות?".
 כנגד אותם משווים האלה, החביבים העץ שחקני את היטב, אותם זוכרים אנו

 מצוינים שציירים אמנותיות במיניאטורות ארוכה שעה צופה שהיה כאדם עינינו,
 הפרופורציה בזיכרון, גדלות הכמויות ויכולת. אהבה הרבה כך כל בהן השקיעו
 והעיקר כלום ולא משנה הכמות אין האמנות שבעולם לפתע יודעים ואנו משתנה

 הזאת. הבמה מן עינינו במו אחת לא חזינו הזו השלמות ואת השלמות. הוא
 הנה הפסנתר, על כזאת בגרציה הנשענת היפה, הזמרית הנה אותם. זוכרים אנו

 והנה מוצרט, של האופרה מן המעודנות הדמויות והנה המלבב הזקן הצ׳ליסט
 אל־אנושיים, שחקנים - אחת ובעונה בעת והיפות המשונות הרוקדות, המפלצות

 אחרים רבים ועוד אלה הבמה. על להוציאן מסוגל בלבד בובות תיאטרון אשר
 הם לפרקים בלבד. משעשע שאיננו תפקיד שלנו. האמנות בחיי תפקיד להם יש -

 הם מופיעים לפרקים הכרתנו. שלמות על חיינו, טהרת על רעיונותינו, על נאבקים
 האין הפאשיזמוס. נגד האדם, של רשעות נגד קולה את המרימה שלמה בהצגה

 אנו. מלחמתנו היא מלחמתם איתנו, נלחמים אלה קטנים יצורים לב? עד נוגע זה
3בברכה. פניהן את נקבל - אלינו חוזרות הבובות

 יחידאית הצגה היתה הפאשיזמוס", נגד קולה את "המרימה באגם", "עלילה
 הגדולות. לבמות ודגם כמופת עליה הצביעו והמבקרים ביישוב, התיאטרון בנוף

 הבמה על הופיעו היומית, בעיתונות הביקורות פי על אך השתמר, לא הטקסט
 קטנים" ו״אנשים חיילים ועיתונאים, עיתון עורך תעמולה, שרי צבא, שרי מלכים,

 "אין ועוד. אווזים צבים, עטלפים, זבובים, צפרדעים, עכברים, בצורת וכולם -
 את ימינו, של הגדולה המלחמה את החיות מלחמת בעלילת להכיר קושי לך

 שלא מי יהיה ולא גרינג, ואת גבלם את העכברים, ברייך קנצלר בצורת היטלר
 בספטמבר 12 (״הגה״, רבינא מנשה הסביר והסלמנדרים״, הצפרדעים הם מי יבין,
 האכזרית והתקפה ההשתלטות מזימות - הבימתית ההתרחשות במרכז ).1941

 נוחות. ואוהבי שמרנים שאזרחיה הצפרדעים, ממלכת על העכברים ממלכת של
 "לעבודה, ניתן החדש בעולם והשלטון הצפרדעים, בניצחון מסתיימת העלילה
 את "השכיחו והריקודים והשירים כאופרטה, נכתב המחזה ולהתקדמות". לחופש

 הקטן, העכבר של השיר ומרעיש מעציב יפה, "כמה רבינא. קבע החיה", צורת
 מלך בת של והתלונה הבכי מזעזעים מה לקרב! לצאת שנאלץ האב על הבוכה

 געגועיה על שרה האכזריים. העכברים בידי שבויה בכלוב היושבת הצפרדעים
(שם). ללבנו" גם נופל ממנו וזיק אנושי, כך כל הכול ולמולדת. לחופש
 של המריונטה בובות בהשראת נכתב טוב" חלום "רבי מהמסמכים, שעולה כפי
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 שהצטברו החיים בעלי בובות מאוסף נבע למחזה הרעיון כלומר, לוי. פאול ד״ר
 הילדה תיאטרון: בתוך תיאטרון הוא המחזה מבנה הלהקה. של השונות מתוכניותיה

 פנימית בהצגה צופים גולדברג) של בכתיב ("פסתוק", פיסטוק הכלב וידידה נעמי
 לשון של משחק - טוב חלום רבי ששמו גמד בדמות המופיע גדול, קוסם שמחולל

 יכולת בעל שהוא הקוסם־הגמד, טוב". "יום הביטוי שבבסיסו לשון, על נופל
 להצגה הגלישה באמת". שהם "כפי הדברים את לנעמי מראה דברים, להגדיל

 מהקוסם־ המבקש מפואר, צבעוני פרח הגדלת באמצעות מתחוללת הפנימית
 בין הנכרתת שלום ברית לרגל חג ובא, הממשמש חג יום על ידיעה להעביר הגמד
 של הנקמה סיפור את מגוללת הפנימית ההצגה הפרפר. הנסיך לבין הנרקיס המלך

 העקרב, של חייליו והצפרדע, העכבר אדם. בבני והקרב", המדון "איש העקרב,
 מסיבותיו, אחד כל מסרבים, הם לביצועה בדרך אך הנקמה. למשימת מגויסים

 למען חיינו את להקריב בדעתנו "אין והפרפרים. הפרחים ממלכת בהרס להשתתף
 "הן־ מסבירים: הם למפקדם בשבועה אי־עמידתם פשר את כאלה." אשר שטויות

 העקרב להן־צדק." ישאלונו לא אותנו, שיהרגו אחרי מחר. הן־צדק היום, צדק
 מבקש הוא שם הפרחים, ארץ לעבר נקמה תאוות חדור וצועד חיילים, ללא נשאר
 הארבה), מגלגולי אחד "גזם", (למעשה: זחל בשלב פרפר גזם, אך בנעמי. לפגוע
 ביום לחבל תוכניותיו על לצבעוני מספר העקרב, מדברי נשמתו עמקי עד שנפגע

 ואחיותיה הדבורה מלחמה. מצב על מכריז המבצר קצין בתפקיד הדרדר קוץ החג.
 נחתם הרביעית במערכה לכניעתו. מביאות ועקיצותיהן העקרב, את מתקיפות

 הפרחים ארץ בין שלום, כבימי במלחמה הפעולה, ושיתוף הידידות השלום, חוזה
 בתהלוכה ביטוי לידי באה החגיגה של הבימתית ההתגלמות הפרפרים. לארץ

 חלום רבי צרצרים. בדימוי תזמורת של מוזיקלי בליווי פרחים ובמחולות צבעונית
 אגדה, סתם אינו / היום חןית אשר ״הכל המציאות: למישור נעמי את מחזיר טוב

 כשלושים העולם." יסוד ורעות אהבה כי למךת / באגם, זו בךית בכךיתת / חלום.
 בובות מספר כן, כמו בהצגה. השתתפו חברים) שמונה ידי על (שהופעלו בובות
לוי. פאול שחיבר למוזיקה, בתזמורת תיפקדו נגנים

 בחלון", "ים של הכישלון אחרי גולדברג לאה כתבה טוב" חלום "רבי את
 וולף, אלפרד ביים בחלון" "ים את ).1938( למבוגרים שכתבה הראשון המחזה

 בגרוש" "אופרה את ב״אוהל" והעלה 1933ב־ לפלשתינה שהגיע יהודי־גרמני
 בגרוש", "אופרה לה שזכתה האמנותית ההצלחה למרות ברכט. ברטולט מאת

 "תיאטרון להקת חברי השתתפו בחלון" ב״ים ב״אוהל". לעבוד וולף המשיך לא
 בתיאטראות נקלטו ולא מגרמניה, לפלשתינה הגיעו שרובם מקורית", במה עברי,

 חרוץ ככישלון בחלון" "ים ההצגה של דינה וה״אוהל"). ("הבימה" הממוסדים
 מעלותיו את שציינו מבקרים שהיו הגם העיתונאית. הביקורת ידי על מיד נקבע

 בהכבידה אמניה את מחסלת ישראל ארץ - בעלילה הגלום הרעיון המחזה, של
 הגלום הרעיון רקע על 4ומופרך. מופרז להם נראה - הקליטה קשיי את עליהם

 של שהירתמותה לטעון ניתן ההצגה, של הקשה ההתקבלות וסיפור בחלון" ב״ים
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 לפוטנציאל רק לא ביטוי היא העץ" "להקת של פעילותה לחידוש גולדברג לאה
 שייחסה תחום לתיאטרון, ילדים מחינוך כחלק המריונטות בתיאטרון שזיהתה

 לוי פאול נאלץ שעמם התרבותיים, לקשיים לרגישותה גם אלא רבה, חשיבות לו
להתמודד.
 של ביחסה ואתמקד העץ" "להקת של סיפורה את בקצרה אתווה זה במאמר

 בעיתון שפירסמה העיתונאיות הביקורות באמצעות לתוכניותיה גולדברג לאה
 רמתה מסבירים הלהקה עם שלה היצירתי הפעולה שיתוף שאת אטען "דבר".

 המרכז־אירופית. התרבות למכמני שלה הרפרטואר וזיקת הגבוהה האמנותית
 קרלסבאד בעיר אלא בפלשתינה, מתחיל אינו העץ" "להקת של סיפורה

 במקצועו, דין עורך ),1970־1891( לוי פאול ד״ר צ׳כוסלובקיה. שבמערב
 רב־תחומי, ואמן האמנות בתולדות נרחב ידע בעל והומניסט, אינטלקטואל

 את ויצר שעיצב הוא הבובות, את שגילף הוא הלהקה. של החיה הרוח היה
 היה וכן הרפרטואר, את שהתווה הוא והתאורה, החפצים התפאורה, התלבושות,

 נמנו הלהקה חברי של הקבוע הגרעין עם הלהקה. של הבובות ומפעיל המוזיקאי
 מהנדסים, דין, עורכי - חופשיים מקצועות בעלי ונשים, גברים אמידים, יהודים

 בשנים בקרלסבאד פועלם בובות. תיאטרון חובבי כולם - ורופאים בנקאים
 היהודים־הגרמנים של התוססים התרבות לחיי מובהק ביטוי הוא 1934־1926

 החל הגרמנית. בתרבות בית בני והיו התרבותית העילית עם שנמנו המקומיים,
 למבוגרים, תוכניות והעלתה העיר, בחיי העץ" "להקת השתלבה 1934 בשנת
 באפריל שבמקום. הידועים המרפא במעיינות לנפוש שבאו לקייטנים בעיקר

 ,1938ב־ מהללות. ביקורות לשפע וזכתה בפראג, לראשונה הלהקה הופיעה 1936
 יאן לפראג. לעקור הלהקה חברי נאלצו לגרמניה, נמסר הסודטים כשחבל
 המודרניים הבובות תיאטרוני בסצנת המפתח מאנשי אחד ),Jan Malik( מאליק

 נציגי בפני 1939 בפברואר להופיע העץ״ ״להקת לחברי סייע בצ׳כוסלובקיה,
 בין־לאומית בתערוכה צ׳כוסלובקיה כנציגת נבחרה הלהקה 5התרבות. משרד

 האמנותית לאיכות הוכחה ספק ללא - הפילהרמונית התזמורת עם יחד יורק, בניו
 כמאה ניצלו כך אך לפועל, הנסיעה יצאה לא המלחמה בגלל שלה. הגבוהה

 מצאו דבר של ובסופו בטרייסטה, לנמל מועד מבעוד שנשלחו מריונטה בובות
 ביתם את ואווה אלזה פאול, יצאו 1939 במרס 14 בליל לפלשתינה. דרכן את

 ברשותם הגרמנים. ידי על העיר נכבשה לילה באותו מפראג. האחרונה ברכבת
 באופן דין. כעורך לעבוד עוד שב לא לוי פאול לפלשתינה. סרטיפיקט היה

6למקצוע. תחביב להפוך לו איפשר לפלשתינה המעבר אירוני,
 ההופעות. לחידוש במרץ לפעול לוי החל לפלשתינה, הבובות הגעת עם
 לפלשתינה. הגיעו הלהקה של הקבוע הגרעין מאנשי בודדים שרק לציין, חשוב
 הצליח בפראג, שנוסד מהקולקטיב חלק שהיה קינצל, הזוג לאמריקה. נסעו רובם

 השתלב מספר חודשים ולאחר ,1941 בתחילת לפלשתינה בדרך־לא־דרך להגיע
 חידוש את שאיפשרה היא בובות תיאטרון של הפרקטיקה עצם רק לא בלהקה.
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 בין העץ". "להקת של הייחודית האמנותית השפה - ובעיקר - גם אלא הפעילות,
 תוכניות בולטים: מרכיבים שלושה למנות ניתן זו אמנותית שפה של מאפייניה

 ככולם רובם הנטולים קצרים, קטעים על מבוססות אלא עלילות, מספרות שאינן
 הנס הולץ, ארנו מורגנשטרן, כריסטיאן משל שירים למשל, היפה. הספרות מן

 שונים, ספרותיים קטעים ועוד; רינגלנץ מהרינג, ולטר ברכט, ברטולט זקס,
 המונה של "החיוך או מיירניק גוסטב מאת פאופר־סום" "פרופסור היתר ובין

 וכן לאופנבך; הזקן" "כחול למשל, מאופרטות, קטעים טוכולסקי; מאת ליזה"
 לשייקספיר. וקרסידה״ ו״טרוילוס מוורונה״ אבירים ״שני כגון ממחזות, סצנות

 על נוסף הקונפרנסיה. של מפיו שנמסרו פארודיים, קטעים גם כללה תוכנית כל
 הבורגנות נציגי ואיינריינר, אוגריינר מקומיות: קומיות דמויות שתי הומצאו כך,

 כל בצורה הזעירה הבורגנות את פסל עיצב לא "מעולם קרלסבאד. של הנהנתנית
 בקרלסבאד היום־יום "חיי צ׳כי. בעיתון בביקורת נקבע עץ," בבובות נאמנה כך

 מהיום לתפוס. יכול המקום מבני שאינו מי שרק באופן מרוכזת, בצורה מוצגים
 היתה זו הבובות. בדמות אלא עצמם את לראות הקרלסבאדים יוכלו לא שוב

 קבועים טיפוסים הצטברו השנים במהלך ).1935 בינואר 22( כובשת״ פרודיה
 נידח משורר לצן, זמר, מנצח, וכנר, צ׳לן פסנתרן, קברט, זמרת - אמנים של

 בובות השלישי, המאפיין נגזר הרפרטואר ממרכיבי התוכניות. ליבת את שהיוו -
 שפת לעומת גבוהה לירית פיוטית שפה מקוטבות: בשפות ה״מדברות" מריונטה
 של שירה או דיבור באמצעות רק לא נעשתה הבובות הנפשת כן, כמו יום־יום.

 של האמנותי המודל מוקלטות. מוזיקליות יצירות באמצעות גם אלא המפעילים,
 של בשילוב מוכנים קטעים על המבוססת תוכנית להרכיב איפשר ספרותי קברט

 ההופעות פסובסקי. יוסף של בזכותו נפתר העברית השפה מחסום חדשים. קטעים
בחיפה. כך ואחר גלים בת של בקזינו התקיימו העץ" "להקת של הראשונות

 למן הלהקה את גולדברג לאה ליוותה "דבר" עיתון של תיאטרון כמבקרת
התרשמה: כך רמו". "סאן בקפה אביב, בתל הראשונה הופעתה

 והרציני המגוחך הטריו, יושב הצבעוני, המסך שהורם לאחר הקטנה, הבמה על
 המנגנים יתר אל פניו יצירתו, על הערב מנצח באך סבסטיאן מאסטרו ביותר:

 כמה - אלו וגרוטסקיות יפות ידיים לו. נשמעים והם והכנו־). הצ׳לן (הפסנתרן,
 ושעשוע אמנות של זה גבול הכלי. עם המתמזגות הריתמיות בתנועותיהן הן חיות

 האדם מאשר יותר לפרקים החיה, הבובה של זה לקסם נתפסנו אנו גם הוא? היכן -
).1940 בפברואר 21 (״דבר״, החי

 סאטירה להצגת מאוד טובות המריונטה שבובות במחשבה סיכמה הביקורת את
 של האמנותי בחינוך מאוד ורציני חשוב חומר לשמש גם ו״יכולות פוליטית
 היצירתי הפעולה שיתוף ביטוי לידי בא אלה תחומים בשני בדיעבד, הילדים".

 מחזה גולדברג פירסמה )1936( בתרצ״ו שכבר לציין חשוב הלהקה. עם שלה
 המנפיש אורי, הילד לילדים". "דבר בעיתון בובות", "תיאטרון שכותרתו קצר,
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 שלנו: הבבות / פלאים. מחזה / ילךים, ״הנה, ההתרחשות: את פותח הבובות, את
 / לב. טובת והיא / סבתא לו יש / יוסף הילד / הלצים, ראש / חיים. אנשים /

 המסך." עולה / כך הנה / עז! כמו קופץ / ורשע, שובב / ופוחז, ריק / אחד ועוד
 התעלול את הממחישות במה הוראות שפע ובמרכזו מדידקטיות, רחוק הסצנריו
הטוב. הסוף ואת האכזרי

 לקטעי הרבה הערכתה הן ניכרות ,1940ב־ גולדברג שפירסמה מהביקורות
 המופגנת הסתייגותה והן המערבית, התרבות נכסי על המבוססים הרפרטואר
 ביחס פסקה כך המקומי. ההווי את המתארים מערכונים על המבוססים מהקטעים
 "פרימיטיבי מילוא: שכתב תימני, לילד "יקה" בין מפגש על "התרנגול" למערכון
 הקהל. בלבות הד מוצא הוא דווקא אך הארצישראלית. שבסצנה ההומור במקצת

 התיאטרון" עושי של טעמם על מאשר יותר הקהל טעם על מעיד שהדבר ייתכן
 "פרופסור מיירניק, גוסטב של הנובלה פי על התמונה ).1940 בפברואר 4 (״דבר״,

 עמדה היא ׳פאוסט"׳. של גדולות "הצגות לה והזכירה אותה הרשימה פאופר־סום",
 המתגלמת לוי, פאול של המריונטה בובות של הייחודית האסתטית האיכות על

 הצ׳ליסט של המאושרים "הפנים למשל, להם. שהקנה החזק האינדיווידואלי במגע
 "גובהה (שם). הכנר" של הרוטטות וידיו הפסנתרן של המגוחכת הרצינות הזקן.

 כפות שחורות. נעליים ונועל פראק לבוש סנטימטר. כשישים הפסנתרן בובת של
 מבטאות המתוחות השפתיים הפסנתר. על תמיד פרושות כאילו שטוחות ידיו

 עגולות משקפיים עיניו על מחודד, אפו ושעמום, רצינות לגלוג, חיוך, שבין הבעה
 בצבע הצבועים קצובים פסים גילוף באמצעות מסומנות ושערותיו עץ עשויות

 ביקורתה שבט את חסכה לא גולדברג הקצב". את נתנו הצנום גופו תנועות חום.
 לקטע בהתייחסותה נהגה למשל, כך, התנועה. מן מרובה המלל כי סברה כאשר

 שלונסקי, אברהם של בתרגומו שװײג״ ״בונצ׳ה פרץ י״ל של הסיפור על המבוסס
 היהודית לתרבות הלהקה רפרטואר את לקרב מהמגמה כחלק לבמה שעובד

 מעורר העליון השופט של הטרגי ראשו להפליא. יפות "המסכות המזרח־אירופית.
 היה ראוי לדעתנו, אולם והסנגור. הקטגור של הקולות הבדל טוב גמור. אמון

 כל בובות: תיאטרון של והטוב הישן העיקרון על לשמור הסנגוריה. בנאום לקצר
 ).1940 בנובמבר 2 (״דבר״, משובח״ זה הרי בדיבור, והממעט בתנועה המרבה
 ובעיקר מקומית יותר להפוך העץ" ל״להקת שהטיפו המבקרים, ממרבית בשונה

 את למדה אלא רפרטואריות, הצעות הציעה שלא בלבד זו לא גולדברג יהודית,
 שפניה הקונפרנסיה, לדמות ביחסה למשל, כך, בטעויותיה. הכירה ואף הדמויות

 אהבתיו, שלא זמן "היה כתבה. אזכור," חטאותי "את הכיעור. כהתגלמות עוצבו
 נכון. טון לו נמצא ניצחתני: העץ׳ ׳להקת אך במקצת. וגס בהמוני לי הוא נראה
 עין חדי מבקרים כמו ).1940 בנובמבר 2( מאוד״ עד חביב הוא כי להודות ועלי

 מאת לשיר שעוצבה הבימתית מההתרחשות התפעלה גולדברג גם בצ׳כוסלובקיה,
 מהארון היוצאים בגדים על המספר זמננו", בת "מעשייה מורגנשטרן, כריסטיאן

 (חליפה, בגדים הפעלת על מבוססת היתה זו שתמונה אציין הלילה. באמצע
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 בובות על ולא אותם, הלובש הנעדר האדם דימוי את שיצרו ועוד) סוודר שמלה,
 ההיסטוריות הנסיבות לה מעניקות ובדיעבד ,1935ב־ עוצבה התמונה מריונטה.
גולדברג: התרשמה כך לחלוטין. שונה משמעות

 לפעמים, בחובם, הצופנים הללו הקטנים הדברים הקטנים! לדברים כבוד קצת
 בובות בתיאטרון כזה ו״שעשוע" משחק כביכול הנה וחשובות. גדולות שאלות

 ועד קיומו מיום התיאטרון של השאלות כל את לפנינו ומציג בא הוא והרי -
 של הסוד מהו פניו? או המשחק של גופו בתיאטרון, יותר חשוב מה הזה. היום

 המתרחק הדמיוני הדבר את הבמה על לתת הדרך מהי לתנועה? הקול הטעמת
 העקום הראי את בראותו הצופה של הסוגסטיביות מגיעה היכן עד נטורליזם? מכל
 האפשרית בכלל? בתיאטרון הולכים אנו לאן והקטנותיו? הפרזותיו לכל החיים של
 פי על בתמונה [...! גרוטסקה? ובין ביותר דקה סובטילית ליריקה בין המזיגה היא

 לפנינו, ראינו הללו. מהשאלות רבות על מעניינת תשובה יש מורגנשטרן של השיר
 השווה משהו נותן כיסא או צנצנת ענף, של צילום בהם רוסיים בסרטים כמו

)1940 באפריל 4 (״דבר״, האנושי. למשחק במהותו

 התיאטרון, אמנות על לשיח הלהקה שהציבה האתגר על מלמדים רק לא דבריה
 חזותי". "תיאטרון על במהותו תיאורטי לדיון פתיח של סוג מהווים גם אלא

 חלל, - שמרכיביה שפה פיזית. חומרית, פלסטית, שפה היא ששפתו תיאטרון
 את המחייבת שפה לשחקן. ערך שווי הופכים - צליל או קול תנועה, אובייקט,
 היכולת שבמרכזה עבודה בתיאטרון, עבודה של אחר לסוג ונמעניהם היוצרים
לאובייקט. מבעד האנושי את לדמיין

 כל והאבסורדי, הלירי הפנטסטי, בין הנעות קטנות אפיזודות של האיכות
 הם האינדיווידואל, של הקיום חוויית את המבטאים אסתטיים מבעים אותם
 שלמות ההבעה, אמצעי של השלמות גם כך המשוררת. לב את הנראה כפי ששבו

 כשלעצמן, אמנותית פנינה שהיו הבובות, של האסתטיקה בין מהשילוב שנוצרה
 הנפשת הצריכה רבים (במקרים להפעילן כדי שנדרשו והמשטור הדיוק לבין

 ידיים, פה, שונים: גוף חלקי המפעילות ידיים שש כלומר, אנשים, שלושה הבובה
 האמנותית המשמעת בין הדוק קשר שיש לטעון לכת מרחיק זה יהיה לא רגליים).
 גולדברג, של שירתה את המאפיינות הסונטה, למשל מחייבות, בצורות והבחירה

 לוי פאול שדרש ואלה בכלל מריונטות תיאטרון של הנוקשים העקרונות לבין
 הסבירה התיאטרון" את "דע בחוברת בפרט. שלו הבובות וממפעילי מעצמו

 הוא בהם הראשון זו: אמנות של עקרונותיה את הצעירים לקוראים גולדברג לאה
 שנועדה יצירה וכמה כמה אחת על כלשהי, אמנות יצירת אין שבלעדיה "משמעת,

 התיאטרון בנוף זו מבחינה חריגה ספק ללא היתה העץ" "להקת 7לבמה". לעלות
 אלא ,1943ב־ פעילותה להפסקת שהביאו הן טכניות סיבות לא אך ביישוב.

 היו לא העץ", "להקת של התוכניות ליבת שהיו האמנים, דמויות תרבותיות. סיבות
 של הסיפור היה לא שלהם והסיפור המקומית, היעד קהילת של התרבות גיבורי
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 שתיאטרון מפעילים, של קבועה קבוצה התגבשה לא לוי פאול סביב ה״אנחנו".
 העץ בובות של הנפשתן הפסקת זה, במובן מתרבותם. אינטגרלי חלק הוא בובות

אותה. שיצרה הקהילה של לשבר ביטוי היה
 בצ׳כיה פעילותה שנות במהלך העץ" "להקת של תוכניותיה שרוב אף

 פאול התכוון ,1947ב־ פעילותה חידוש שעם הרי למבוגרים, יועדו ובפלשתינה
 ההצגה הועלתה זו במסגרת לילדים. להצגות הלהקה של עשייתה את לייחד לוי

 שכתבה מחזות זה ובכלל גולדברג, לאה של הדרמטי עיזבונה טוב". חלום "רבי
 הדרמטי העיזבון - בחלון ״ים נאמן, אילנה של ממחקרה מצומצם. הוא לילדים,

 ונוער לילדים תיאטרון של שבתחום ללמוד ניתן ),1997( גולדברג״ לאה של
 בשיטפון" הספר "בית המחזה כך חינוכית. שתכליתם במחזות בעיקר הוא המדובר
 ו״מרטין תימני, ילד לבין מאירופה ועולים "ותיקים" ילדים בין ביחסים העוסק
 מערכונים גם כתבה גולדברג גרמניה. פליטי נערים מחיי תמונות המגולל וחנה"

 הרחוק, במזרח התיאטרון עקרונות את הצעיר לקורא להסביר שנועדו דידקטיים,
 היהודי. והתיאטרון השייקספירי התיאטרון את וכן ובספרד, הביניים בימי ביוון,
 ואמצעיו הואיל בעליל, דופן יוצא הוא טוב" חלום "רבי המחזה הזה, המצאי בתוך

 כך לילדים. גולדברג שכתבה והסיפורים השירים למאפייני מקבילים הפואטיים
 בין הטשטוש חיים, בעלי של האנשה בטבע, ההתרחשות מיקום האגדה, עולם

 יהיה האם הפנימית. והחריזה הקצב פיוטית, בלשון השימוש לדמיון, מציאות
 מודל המכוננת העץ", "להקת של האמנותית שהשפה לטעון, לכת מרחיק זה

 לממש לה שאיפשרה היא היא ),double-vision( 8דואלית״ ״ראייה של צפייה
 הילד את שהופך "תיאטרון כדבריה: או לילדים? טוב תיאטרון על מחשבותיה את

 "תיאטרון כבכל מריונטות, בתיאטרון שהרי 9ולדמיון". לאגדה ליצירה, לשותף
 המתמיד במתח תודעתו, כלומר הצופה, של החשאי התיאטרון מאותגר חזותי",

 חלק ספק בלי הוא טוב" חלום "רבי המחזה לשבירתה. התיאטרונית האשליה שבין
 הניסיון של כישלונו האם לילדים. כמשוררת גולדברג של מפועלה נפרד בלתי

 שמסביר, הוא לילדים, כתיאטרון 1947ב־ העץ" "להקת של פעילותה את לחדש
 המלא פרסומו טוב"? חלום "רבי המחזה של השתכחותו את חלקי, באופן לפחות

 גולדברג לאה של בתרומתה והאין היש מאזן את במעט, גם ולו לשנות, עשוי
במה. על יוצג גם אלא ייקרא רק לא ואולי לילדים, מקוריים למחזות

זה. בגיליון 89 עמי ו, עמי טוב", חלום "רבי המחזה מתוך הציטוט 1

 לי ואיפשרה ביתה את בפני שפתחה לוי, פאול של נכדתו הופנר־רקח, ענת לגבי להודות ברצוני 2

 ללמוד לי איפשרו ועזרתה נדיבותה לוי. פאול של יומניו את וכן ששרדו המריונטה בובות את לראות

העץ". "להקת של קורותיה על

מס' ארכיון תיק אביב, תל באוניברסיטת הבמה אמנויות לתיעוד הישראלי במרכז מצוי המנשר 3

10.4.125.
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 "במה" הישראלי", לתיאטרון תרומתם גולדברג: לאה אלתרמן, "שלונסקי, ברזל, הלל ראה: להרחבה 4

.56־30 עמי ,1998 ,152

 בין ללמוד, ניתן בצ׳כיה הבובות תיאטרוני של התוססת בסצנה העץ" "להקת של התבלטותה על 5

 פעילות על הדיווח את .Puppetry, 1937 הבין־לאומי העת כתב של השנתי בגיליון מידיעה היתר,

מאליק. יאן כתב בצ׳כיה בובות תיאטרוני

 שנות ובמהלך החמישים שנות בשלהי למוזיקה. נתונה היתה הגדולה אהבתו והציור, התיאטרון לצד 6

 מאמרים, סדרת "קשת" העת בכתב ופירסם למורים, במדרשה האמנות תולדות לימד השישים

 למהות קשירתן תוך והמתמטיקה, הפלסטית האמנות המוזיקה, שבין המשולשת בזיקה עסק שבהם

באמנות. הרוחנית

 המאוחד, (הקיבוץ גולדברג" לאה של הדרמטי העיזבון - בחלון "ים נאמן, אילנה ראה: להרחבה 7

.194 עמ' ),1997

ראה: דואלית" "ראייה המושג על להרחבה 8

Steve Tillis, Toward an Aesthetics of the Puppet: Puppetry as a Theatrical Art

(New York, Greenwood Press, 1992).

.205 עמ׳ ),1994 (רשפים, ויצירה" דמות תווי גולדברג "לאה יפה, א"ב אצל מצוטט 9
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הרמן אנה
גולדברג לאה בעקבות סונטות י״ד

א

 אוהב! פצעי יתלבלבו איכה

 מבקשת אינני לכך תשובה

 הכאב אלא לי נותר לא כי

הקשת צבעי מכל נותר ולא

 מלבלב. צבע שום פצעי בכחול

 עקשת אשה נקישת רק נותרה

 בלב, נקישה _רק אני), (שהיא

נוקשת. אינה ידך דלתי ועל

 פוסע אינך בחלומי ושוב

ומציפו. שלי הים חוף על

ריסיה בקצות דמעות עכשו אתה

 נשבר. חלומה שלטש מי של

 ופה ומתרחק, הולך אתה

עבר. שאתה חולמת אני

ב

-------עבר שאתה חולמת אני

הלחם. ובשךי היין דמי

 מדבר בצהוב במציאות אבל

ללכת. מוסיף אתה ההתנכרות

 בלתי־מסבר חלום בשמי ואם

 שלכת. אני - סתו זורע אתה

 ענבר ושל דם של עלים נופלים

ממלכת צחור אל וךיךי ענפי מכחול

 לגרסה. אבד קאי שבה השלג

 הם עוד השלג פתותי אותם ובין

הערית. חרף איזה לי מורים

להגיד אימץ אוזרת אני

 האדם, אבני הם חיוכיך כי

וגיד. עור קרמת ובתוכי
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ד ג

 וגיד עור קרמת ובתוכי

 עם קטיפה, עיני ים של מעמקו כי

 זגוגית התנפצה עיניך מבט

ומשקפים. וחלון נפש של

 אם נשקפה, עינינו שמורות מתוך

 - שלגית פריחה בזו, זה הבטנו

 צחור־עפעפים, נךקיס בנו נפתח

וגיד. עור קרמת ובתוכי

 שיךכתיה ספינה אני עכשו

חרטומה. את רליחות במי גדשו

קטע. שיר כותבת עכשו אני

גדם. שיר כותבת עכשו אני

 שנרדמה דוגית עכשו אני

להרדם. איך לדעת מבלי

 להרדם איך לדעת מבלי

 הכסת. ובין הסדין בין אני

 ומתקדם. הולך עולה. חמי

 המפרכסה שדרתי לאידך

 ומדמדם. עוקץ נמלים טור

 כקשקשת. הצמךמיךת נקרשת

 הקודם בלילה כמו הלילה

האפרכסת. אל נצמדת ןךי

 קו כי שתצלצל צךיכה אני

 הטבור. חבל הוא הטלפון

 לשכב, בחרדה עלי נגזר

 <שומע? אתה ורידי: תוך אל ללחש

 ברבור כיפי אלי שיפליג עד

התמהמה. שכיה קולך יפי
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ו ה

 התמהמה שכיה קולך יפי

 ורידי בכחול ומלבלב חוזר

 מימיה בדמי יפיך ולבן

 ודי שוב, פורח נשמתי של

 קמע את לילה כל שאחזיק

 די ושיריך, פניך תצלום

 כמה לב של תפלתו שלחש

ןדי... מורידי עליך יטיף

 בהריון. שאני חלמתי

 קנוקנת בקצה שאאחז ככל

 היום ןאיר ההוא, לילי חלום

ומו־קנת. ךפױה בטן על

 שריון ללא שיר כותבת אני

 מסכנת. היא אמת שירת וכל

שגיון. אלא איננו חלום

את הכן בשיר פיה חושפת אני

 איך ללחש, יחל כשפי תדע, ושוב

 טוב לילה של בהשבעה אתה

 החשך, להרי מעבר עטוף,

 עלוב. כמה חלומותי: כלמת

 אולת. לפעמים זאת אמת לכתיב

לבלוב אולי הןה בחלומי

 הסמבטיון, לנהר מעבר

 הרטיב, עיניך ןם בעמק

 בהריון. שאני חלמתי

 ס,יך כמו נשר אולי וחלומי

 ונובלת הולכת אני אבל

 פריס. צבעי משלל הךחק־הךחק
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ח ז

 פריס. צבעי משלל הךחק־הךחק

 הקשת צבעי משלל הרחק־הרחק

 התריס. את הגפתי רחוק, סתו של

 - מתעקשת עדין אני אבל

 מרשרשת עוד קרבי בשחור האם

כריס? וענגה רקה תקוה

 עלום־או־שת חלום בנתיבי

 נךקיס בשבילך קטפתי אני

 לטוף וכמו וחם, צהב־לבן

 פטלי חלום אותו צל בי חולף

הקטוף. הפרח ומלבלב

 על מנח שריאשך חולמת אני

 לי אתה כי לי, כואב ולא בטני

 הנחל. ומי הצחיר הפרח

 - הנחל ומי הצחור הפרח

 - הלבנות כרוריות־הדם

 על במאנך הנופל השלג

 בינות בי הנובע האירם

 על בתנ״ך כמו עוךקי. לאפיקי

 - ומענות הולכות־מדבר רמיות

 נחל את הרוו שלך המן פתותי

 צפונות אל והוליכוהו רמי

 כדור־הארץ את אחזת לבי.

 וכמו ראשי, בתוך המסתובב

 את מנער שלג של זכוכית כדור

 לאחור, הולכת חיי ימי

 מוך ושל לבן של פתותים ובין

סחור־סחור. ומסתובב חוזר ראשי
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י ט

 סחור־סחור ומסתובב חוזר ראשי

 אין מחוצת־כאב לנפש לו כמו

 משחור שחרה תהום תוך אל אלא

 כאבן. ולצליל מוטלת להיות

 צחור הנחל, מימי בקרקעית

 השואבת האבן הוא הפרח

 חר מבעד להסתכל אותי

 מועבת. התבגרות אל חורק מנעול

 כעס? של צורה היא סחרחרת האם

 לאגם שמוטלת אבן כמו

 שוקעת. שחירים עגולים בין עיני

 בשמי הבוערת השמש

 חמת־הזעם. גלגל אלא אינה

 במאי וחמשה בשלושים כי

 הטעם ומאותו נולדתי,

 ןמי. דברי הדהוד הוא הרעם

 אי־פעם לקוות יכלתי ואיך

 וכתמי שבאורי לראות

 מפעפעת? אשרך פרכת

 ירח אור כמו חזיר אלי, חזר

 בטהובן. של אצבעותיו קצות אל

הפורח, בפצע תגע אתה

 כתמי, בין אובדת ובעודי

 גם הוא ההפוך העין גלגל

 בשמי. הבוערת השמש

 הנבול בפרח וכשתגע

 בין לו תראה אתה שבקרבי,

בלי־גבול. אהבה העפעפים
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יביא

 בלי־גבול אהבה העפעפים

 מורד לתלש צריך אינך חופנים.

 והחבול המלבלב פצעי

 עוו־ת. אהבה של סמוקים עלים

 וקטין פורח אותך רואה
 יער. מאפל עמק ױפיך

 הכתים השמש בילדותך

הצער. נימי כל על פורט היה

 חגרת שמיכה לאותה מתחת

 שרוול מתוך ה־ וכמו גדלנו,

 את סוגר בתוכי לילה כל אתה

 כבול אדמת אני סודך. פריחת

 כתער. עלי עובר שוב’ הלילה

 לקטים יורד, וךיךי על הלילה

 שער לפתיח ועט כחלחל, שושן

תם. ואל מות אל שותת אדים

 להצמיח אלא צרך לה שאין

 גרגר את נפש בו שיש גוף כמו

 אך בהעצמי אני נסיכותך.

 צפון, סוד יער שבכל כמו אך

 בכדור־הבדילח איך רואה אני

אפון. כמו אשךנו גךגר חפון

 ןקינתון. פרח כמו אותך רואה

 ומתבגר, נסגר אותך רואה

וקטין. פורח אותך רואה

 הבולט, האשד כדור דיך אל

 וולך יונה של הדם שביל לארך

בלט. בצעדי לצעד עלי
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יד יג

 בלט, בצעו־י לצעד עלי

 השלג מסוף שהלכה גרטה כמו

 נגלית שם כי - לכפור - סופו ועד

 משלת התרחקותך ושם דמותך,

פולט. היסורים שים בבכי

 שלשלת את תמסנה עיני דמעות

השולט. החלף של הקרח

כושלת, עודי אני בדרכי אך

 געגועים פזיזת בלחישה

 לשבע אתי תשוב אולי עכשו

 הדהים איך העדן. בגן דקות

בצבע שטוף חלום עכשו אותי

 נוגעים ושם שותת, לב כמו אדם

 בטבע דם, בשטף כמו היינו,

 פצעים היו ושם האהבה,

נרטבת היתה ושם בוכים, פורחים

 אל חמק אשר ןפיך אל נוהה

 צמוד בסלואו משם קפואה. מלכות

מיקל. ג׳ורג׳ לצלילי בןךוד נרקד

 ההבטחה. תחלת עד הדרך

 לנצח מד, ןד הלכנו ושם

אתך, שאני װ־עת אתה

 מפעים. שלבך בקצב נרקד

 האבוד לגן־העדן נחזר

 געגועים. פזיזת בלחישה

 ואנו סופה, עד הדרך מסוף

 במצח. נשיקה כמו שם עמדנו

האוקעוס. מן עמק ױפיך
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השקיפות על
1מנדלשטם ואוסיפ גולדברג לאה של עטם פרי פטררקה

טוניס רונן

בלבד בשם נבדלים והמתרגם המשורר
טרדיאקובסקי) קירילוביץ׳ (וסילי

1
 כמו הפתגמים מחברי של חמתם את עליו שעורר אמנותי תחום עוד אין כי דומני

מספר: תשובות זאת לשאלה אלה? של קצפם יצא מה על התרגום.

 נקודת בו. חוטא שבתרגומים המדויק שגם הנאמנות, חוסר מוקע אחד, מצד
 Traduttore״, המפורסמת האיטלקית במימרה למשל, מודגמת, זו מעין השקפה

traditoreהמילים משחק את לשמר נתעקש אם או, בוגד", הוא ("המתרגם ״ 
 שימושיות נתפסת שני, מצד מוסר"). דין דינו - הטקסט את ״המוסר שבמקור:

 אלה את לשרת היא התרגום של קיומו תכלית לכאורה, אסתטי. כפגם התרגום
 חסרת להיות חייבת אמתית אמנות ואילו המקור, בשפת לקרוא יכולים שאינם

 מעין השקפה נקודת למלאכה. אם כי לאמנות, נחשב התרגום אין לפיכך, שימוש.
 מביא שאני בזויה", עבודה - ״תרגום אבירן דוד של בשירו למשל, מודגמת, זו

2כלשונו: כאן

 / הנה״ח. סרטים, עריכת תקתוק, תפירה, הגהה, כמו / בזדה, עבודה הוא תרגום
 את כבדתי לא מעולם / זה. בכלל עצמי את לא גם מתרגמים, כבךתי לא מעולם

זה. בכלל עצמי את לא גם / - מתרגמי

 כמוהו "המתרגם הבא: בדימוי גם להיתקל סופו האלה הפסקניות בקלישאות הנובר
 וקסלר, רוברט של ספרו מושתת שעליו הדימוי (זהו נגן" או שחקן - מבצע כאמן

Performing Without A Stage.( ונגנים שחקנים יותר: אדיבה כאן הדברים נימת 
 תפקיד יש שלהם האישית לפרשנות אך מבצעים, שהם היצירה של מחבריה אינם

 בספרו בה. וקוץ אליה אך בזויה". "עבודה בשם אמנותם את יכנה לא ואיש חשוב,
3הבאה: הפסקה את מצאתי ,Le Ton beau De Marot הופשטטר, דיוויד של

 עיר או כרך בכל לשמוע שתוכלו דברים חילופי בגרוש, דו־שיח לפניכם הרי
אוניברסיטאית:

131



י
שבת! ביום רסיטל עורך והוא בעיר, נמצא הורוביץ ולדימיר שמעת? הוא:
מנגן? הוא מה תגיד, נלך! בוא - וואו היא:
 תמיד הורוביץ נפלא. יהיה זה אבל שראיתי. בכרזה נאמר לא זה מושג. לי אין הוא:

נפלא.
עולמים! לעולמי לו להאזין יכולה הייתי פסנתרן! איזה - הורוביץ אה, היא:

 לא בכרך, לא - כמוהו תשמעו לא לעולם אך למדי, דומה דו־שיח לפניכם הרי וכעת
אחר: מקום בשום ולא אוניברסיטאית בעיר

חדש! ספר לתרגם עתה זה סיים רבאסה גרגורי שמעת? היא:
אותו? להשיג כבר אפשר נפלאות! חדשות אילו הוא:
 חודש־חודשיים. בעוד אותו להשיג יהיה אפשר מקרה, ובכל שכן, חושבת אני היא:
הספר? מחבר מי - אגב דרך הוא:
 תמיד רבאסה נפלא. יהיה זה אבל שקראתי. במודעה נאמר לא זה מושג. לי אין היא:

נפלא.
 משפטיו את לקרוא יכול הייתי עולמים לעולמי מתרגם! איזה - רבאסה אה, הוא:

הקולחים!

חלמתם! חלום - סביר השני הדו־שיח לדעתכם ואם

 במדיום: מקורו אחד הבדל המבצע? לאמן המתרגם בין ההבדלים אפוא מהם
 הראשונה - הסופית תוצאתן מבחינת המדיום לאותו שייכות אינן וההלחנה הנגינה
 לאותו שייכים אינם והמחזאות המשחק תווים; מפיקה והשנייה מוזיקה, מפיקה

 מפיקה והשנייה תיאטרון, הצגת מפיק הראשון - הסופית תוצאתם מבחינת המדיום
 תוצאתם מבחינת המדיום לאותו שניהם שייכים והכתיבה התרגום אולם מחזה.

 יותר עצמאי מעמד יש לביצוע כי נובע, מכאן טקסט. מפיקים שניהם - הסופית
 מודגשת הראשון בדו־שיח הפיזית: בנוכחות מקורו אחר הבדל לתרגום. מאשר

 לפני במהרה ושיופיע בעיר נמצא שהוא (נאמר הפסנתרן של הפיזית נוכחותו
 שהספר (נאמר המתרגם של היעדרו דווקא מודגש השני בדו־שיח ואילו קהל),

 כוכב הוא הפסנתרן דבר). של בסופו לחנויות יגיע עצמו, המתרגם ולא המתורגם,
 המאזין יכול בהיעדרו שאפילו כך, כדי עד חשובה הפיזית ונוכחותו דבר, לכל

 כוכב, אינו המתרגם לעומתו, התקליטור. עטיפת גבי שעל פניו בקלסתר להביט
 להופיע יכול המתורגם הספר גבי על - כך כדי עד חשובה אינה הפיזית ונוכחותו

 אפוא, הדברים מטבע המתרגם. של זה לא בוודאי אך המחבר, של פניו קלסתר
 בו שחל השיפור למרות יישאר, וכזה משני, הוא בתרבותנו המתרגם של מעמדו

האחרונים. בעשורים
 התרבות, לבמות הציבורי, לשיח מוגבל אינו המתרגם של היעדרו כן, על יתר
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 אידיאל הקוראים. בעיני והשקדנית הצנועה לתדמיתו לא ואף הספרים לביקורות
 היעד בשפת למעשה נכתבה המתורגמת שהיצירה התחושה הנכסף, השקיפות

 ז׳בוטינסקי כשתירגם רבים: מתרגמים של נפשם משאת היא המקור, בשפת ולא
 אילו פו, כותב היה בדיוק כך כי לו נאמר "העורב", פו אלן אדגר של שירו את

 מושלם. החיקוי שקופים, והמתרגם התרגום - אחרות במילים בעברית. אותו כתב
 לזייפן יותר ראויה היא לדעתי, אולם כזאת, נאה מחמאה לשמוע שנעים ספק אין

לאמן. מאשר שטרות
 של קיומו תכלית אין שלפיה לחלוטין, שונה השקפה נקודת כמובן, קיימת,

 נאמנות שלפיה המקור; בשפת לקרוא יכולים שאינם אלה את לשרת התרגום
 נוכחות שלפיה מזיקה; גם אלא להשגה, ניתנת בלתי רק אינה למקור מוחלטת
 המאמצים אלה של לדידם חשובה. גם אלא נמנעת, בלתי רק אינה בטקסט המתרגם

 אחרת, בתרבות המקור של חייו המשך הוא התרגום הזאת, ההשקפה נקודת את
 הרי המשחק, מן משהו בתרגום, בו, יש גם ואם אחר. אמן של יצירותיו במסגרת

 משחק מזמין הוא האין - והמקור המקור. מן אחת מילה ולו למחות בכוחו אין
זה? מסוג

למחבר. מחכה מחדש / הכתוב הדבר גם

4"סיום". בשיר אלתרמן נתן כתב

עולל. בידי נועד למשחק כי / יהלל, נא אל - הוא בועה שיךי

ז׳ואן". ב״דון הארבעה־עשר בשיר ביירון כתב

 // הךחק, וישאום אותם אספו / בחוף שנזדמנו ורעים / אלמגיה את אהבתי פלטה
ישחק. כילד בהם הזמן / ובן־חלוף חופז ובעולם / נוגע, בהם משתעמם וזר

 די תרזה של "אהבתה במחזור האחרונה בסונטה גולדברג לאה החרתה־החזיקה
5מון".

 / לו, מתךגם פלוני ןפני / שירתי שורות את לטוךקית / ברגע, בו שעכשו, ואפשר
נשמתי. לחדרי חודר

6דיקמן). עמינדב (תירגם 1933 משנת כותרת ללא בשיר מנדלשטם אוסיפ כתב
 האלה השיר טורי את מנדלשטם ואוסיפ גולדברג לאה כתבו במקרה לא ואולי

פטררקה. של סונטות תירגמו שבה לתקופה סמוך
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 מיטב כך. על לכתוב מיעט אך לתרגם, שהרבה לדור השתייכה גולדברג לאה
 מספר ניסחו מפוקחות, בעיניים קודמיהם מורשת את שבחנו הבא, הדור חוקרי

 על ביקורת נמתחה גולדברג: לאה של התרגום לדרכי ביחס חשובות מסקנות
 לסימטרייה והנטייה האינטונציה שינוי המשלבית, ההגבהה הקונקרטיות, טשטוש

 של יצירתה מכלול מאחורי העומד הרוסי המודל ונחקר נחשף ול״מכתמיות",
 דברים המקורית. שירתה לבין תרגומיה שבין הרבה הקרבה והודגשה המשוררת,

 הבא הדור מתרגמי מרב התקופה: רוח את נאמנה וייצגו רבה לתהודה זכו אלה
 את והחליפו המשלבית, ומההגבהה הקונקרטיות מטשטוש להימנע השתדלו

 לשיריהם תרגומיהם שבין הדמיון אולם - אנגלו־סקסי אחר, במודל הרוסי המודל
בהחלט. ניכר הזמן בת המקורית העברית לשירה או שלהם

 מנת על מתרגמים של זה דור ששימשו מהכלים שאחד משום אולי למה? כך וכל
 Make״ פאונד: עזרא של המפורסמת ססמתו היא הפיוטי התרגום דרכי את לשנות

!it new.פרופרטיוס משירי פאונד של תרגומיו את לעולם הביאה זאת ססמה ״ 
 חופשיים? תרגומים - לואל רוברט של ספרו ,imitations ואת הסינית, השירה ומן

 של מאוד, אישיות ולעתים מודרניות, גרסאות - לומר יותר מדויק אולי חיקויים?
 של היותו ״).Make it you״! גם אלא - ״Make it new״! רק לא (כלומר, המקור

 הוחלפו המקוריות הצורות כאחד: ותוכני צורני בחופש התבטאה "חדש" התרגום
 הריאליה פרטי על המקורית, העולם ותפיסת הזמן, בנות יותר, חופשיות בצורות

 תרגומים הצטיינו ככלל, אישית. מודרנית, עולם בתפיסת הוחלפה לה, המיוחדים
מבוטל. לא שערורייתי בהומור וכן ובברק, ברעננות אלה

 הללו הדברים. את בתרבותנו פאונד של ססמתו מאמצי פירשו כך לא אולם
 ההזדמנות את ובייחוד ממנה, המשתמע הצורני החופש את בברכה קידמו

 מכבלי החדשה השירה השתחררה אם (שהרי המקורי המשקל מכבלי להשתחרר
 מכול סירבו אך הוא), אף כך לנהוג החדש התרגום על - לדידם - שומה המשקל,

 שקשור מה בכל הנכון: הוא ההפך ממנה. המשתמע התוכני החופש את לאמץ וכול
 לרוח המנוגדת מחמירה, תרגום מדיניות בתרבותנו השתררה מילולית, לנאמנות

 של תרגומיו מעטים: זה מכלל היוצאים ולואל. פאונד תרגומי של המשחקית
 של "פגימות" תרגומי הארוטית, השירה ומן והבארוק הרנסנס בעקבות זקס אריה
 (אף שלו וה״דיגומים" אבירן דוד של המעטים תרגומיו גם ואולי ויזלטיר, מאיר

 "בעקבות", בשמות די סגנוניים). חיקויים אלא תרגומים, אינם האחרונים אלה כי
מסוים. תוכני חופש על להעיד כדי ו״דיגומים" "פגימות"

 פאונד של מססמתו רחוק שלכאורה הרוסי, ולמודל גולדברג ללאה נחזור אך
 לסוגיה נדרש דיקמן עמינדב רוסי"? "מודל אותו בעצם מהו ממערב. מזרח כמרחק

שירה": כמתרגמת גולדברג לאה "על במאמרו

הקטגוריות טשטוש הוא הפיוטי התרגום של הרוסית המסורת שבמאפייני החשוב 1[...
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 שבין ההבדל התפוגגות לידי קרובות לעתים בהביאו התרגום, פעולת של השונות
 הדבר פירוש אין בעקבות...". ו״שיר "עיבוד" "חיקוי", חופשי", "תרגום "תרגום",

 מתרגמי בה היו שלא או הרוסית, במסורת התקיימו לא הללו השונות שהקטגוריות
 עד ודומהו, חופשי" ל״תרגום לחלוטין המנוגדות תרגום שיטות שנקטו שירה

 במאה הרוסית המסורת של ראשיתה שמאז אלא [...], למדי קיצוני ליטרליזם כדי
 פיוטי לביטוי אמצעי שהיה תרגום המשקי, הפיוטי התרגום יד גברה השמונה-עשרה,

עצמי.

כן: וכמו

 טיפול כדי תוך השירי, הטקסט של הצורניים מרכיביו את לשמר 1...1 העדפה על
 מאות להעיד עשויים התוכניים, המרכיבים בכל מאוד, חופשי אף ולעתים חופשי,
קלסיים. רוסיים שירה תרגומי

 אחד צד לפחות יש פאונד של ולססמתו הרוסי למודל כי אפוא, להסיק אפשר
 חופש של רבה מידה מאפשרים שניהם ביניהם, ההבדלים כל למרות משותף:

 מבחינה למקור נאמנים גולדברג של תרגומיה האישית. בנימה ומצדדים תוכני
 ניתן בהחלט אולם הרוסית, התרגום במסורת המקובל מן יותר הרבה תוכנית
 מן אחת כעת לבחון ברצוני מיד. שנראה כפי עצמי", פיוטי "ביטוי בהם לזהות

גולדברג: לאה של עטה פרי פטררקה, של הסונטות

311 סונטה פטררקה, פרנצ׳סקו

Quel rosignuol che si soave piagne / forse suoi figli o sua cara consorte, 
/ di dolcezza empie il cielo e le campagne / con tante note si pietose e 
scorte, // e tutta notte par che m'accompagne / e mi rammente la mia 
dura sorte; / ch'altri che me non ho di cui mi lagne, / che ,n Dee non 
credev'io regnasse Morte. // O che lieve e ingannar chi s'assecura! / 
Que' duo bei lumi, assai piu che '1 Sol chiari / chi penso mai veder far 
terra oscura? // Or conosch'io che mia fera ventura / Vuol che vivendo e 

lagrimando impari / come nulla quaggiu diletta e dura.

מילולי) (תרגום 311 סונטה פטררקה, פרנצ׳סקו

 ממלא / היקרה, זוגתו על או בניו על אולי / רבה כה ברכות הבוכה זמיר אותו
 וכל // ומבריקים; אבלים רבים, כה תווים של / במתיקות השדות ואת השמים את

 אחר איש לי אין כי / המר; גורלי את לי ומזכיר / אותי מלווה שהוא דומה הלילה
 קל כמה הו, // באלות. מושל שהמוות האמנתי שלא כך על / מלבדי, עליו להלין

 מי / השמש, מן יותר הרבה בהירים נפלאים, אורות שני / בוטח! אדם שולל להוליך
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 חפץ / הפראי גורלי כי יודע, אני כעת // כהה? לעפר הופכים לראותם מפלל היה
וישרור. יענג לא האדמה פני על שדבר / ובוכה, חי בעודי ללמדני,

7גולדברג) לאה (בתרגום 311 סונטה פטררקה, פרנצ׳סקו

 מנגוניו מלאו והשחקים / בניו, על או יבכה זוגתו על / אבל של ענג בבכי הזמיר זה
 לילי בחשכת ילוני הוא / וסבל תאניה צליל במתק // כמיתרי־נבל. ירטיט והאויר /
 לילד הװז נקל מה הה, // ההבל. בעולם המות מולך / וגורלי: מר־חלקי לי יזכיר /

 לבב נדון לדעת־רע // ?גפו־? יכסם כי האמין מי / השנים המזהירים מאורותי / שולל!
יופר. תענוג כל לחלף, גיל כל / עינים במו אראה כי היא גזרה / אמלל.

 נמצא הסונטות, שתי של צורתן את נבחן אם ניכרים: למקור התרגום בין ההבדלים
 בכל הברות 11 - (אנדקסיליבו כמותי במשקל שקולה פטררקה של הסונטה כי

 א׳ב׳א׳ב׳ הלא־אופיינית: בתבנית המלעילית החריזה טהרת על וחרוזה שיר) טור
 טוני־סילבי במשקל שקול גולדברג של תרגומה ואילו - ג׳ד׳ג׳ ג׳ד׳ג׳ א׳ב׳א׳ב׳

 ומלרעית מלעילית וחריזתו שיר), טור בכל יאמבים חמישה - יאמבי (פנטמטר
 צורת - מקרי אינו זה הבדל ד׳ה׳ו׳. ד׳ה׳ו׳ א׳ג׳ג׳א׳ א׳ב׳ב׳א׳ בתבנית: חליפות
 האופייני (שמשקלה הרוסית הסונטה במסורת מקורה גולדברג לאה של תרגומה

 המקוריות הסונטות ומרב חליפות), ומלרעית מלעילית וחריזתה יאמבי פנטמטר
לה. קרובות בצורות או ממש זו בצורה כתובות גולדברג של

 הושמטו גולדברג של בתרגומה כי נמצא הסונטות, שתי של תוכנן את נבחן אם
 בתרגומה טורים לשני תפח פטררקה של בסונטה הרביעי טור־השיר רבים: פרטים

 החרוזים ברצף השימוש השביעי. טור־השיר הושמט כך ומשום גולדברג, של
 לאורה, הצגת של בהשמטתה למתרגמת עלה הבל / סבל / נבל / אבל השגור

 האלמוות בנות באלות, עוד מושל אינו (המוות כאלה פטררקה, של אהובתו
 בטור לשמשות לאורה של עיניה השוואת גם ההבל"). ב״עולם אלא לכאורה,

 מזה. יותר מובהק פטררקי דימוי אין והלא - היתה כלא היתה העשירי השיר
 והבדלי תחביריים הבדלים וכן נוספים, רבים וחילופים השמטות כמובן, קיימים,

 היא למקור התרגום השוואת המגדלת. לזכוכית כעת נניח אולם - אינטונציה
אחרות. השוואות גם לערוך כדאי אך ובצדק, ביותר, המקובלת
 גולדברג לאה כתבה פטררקה, של הסונטות תרגומי פרסום לפני אחדות שנים

 בו, וקראתי שבתי לאחרונה עתיק". מספר אהבה "שירי הסונטות מחזור את
8לחייך: שלא יכולתי לא השלישית, לסונטה וכשהגעתי

 פרט המטר עת / סתו, בערב באןני השמעת / אי-פעם אשר עתיק מזמור אותו
 פשוט ונגונו / עוגב כצליל צלילו הןה עמק // הרעם. והפסיקו חלוני על / בטפותיו

 דפק לבו // פרגיו. בארגמן גיא ולהט / נכר של נופו ונוי זרה לשון / זכר על וצף
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 במענית // שהאפיר, זה לערב מחוץ / האלה, החלונות מאחורי / לסגריר, מעבר
בשיר? אז הייתי אני הגם / בשלו... אשר הפרות בעמם / בניר, האבודה

 של שירו בעקבות" "שיר למעשה היא גולדברג לאה של הזאת המקורית הסונטה
 שנשמע ניגון של לתיאורו הראשונים הבתים שני מוקדשים בשניהם פטררקה:

 גולדברג של המזמור האבודה. אהבתם את לדוברים ומזכיר החשכה בשעות
 תגלית משום בכך אין לככי. הד הוא שהגשם כשם פטררקה, של לזמיר הד הוא

פטררקה משל משהו יש גולדברג לאה של הסונטות מן ברבות - כמובן מפתיעה,
נכר"... של נופו ונוי זךה לשון ״זכר במפורש מועלה הזאת בסונטה אולם -

 בשניהם התרגום: את רודפת בעקבות" ה״שיר של שרוחו נראה כן, על יתר
 קיימת שאינה השוואה - נבל) או (עוגב נגינה כלי לצלילי הניגון צלילי מושווים

 נגינה לכלי בכי בין הקישור כי להזכיר, המקום כאן פטררקה. של בסונטה כלל
 והקישור לא), ל (איוב בכים" לקול ועגבי כנרי לאבל "ויהי במקרא: כבר מצוי

 / כנור כמיתרי הגשם ״נימי אופייני: גולדברגי קישור הוא נגינה לכלי גשם בין
 ה״שיר בין הדמיון ).9ח׳ סונטה מון", די תרזה של ("אהבתה ״...]1 החלון על תלויים

 / טיפותיו / סתיו לעומת ניגוניו, / (בניו av בחרוז גם ניכר התרגום לבין בעקבות״
לב / לבב שהאפיר; ערב / ליל חשכת פרט; / ירטיט ניגון; ובמילים פרגיו) / עוגב

פטררקה. של בסונטה קיימים אינם אלה וגם -
 בין מתווך כטקסט התרגום של מעמדו על להעיד כדי אלה בכל יש אולי
 תרבויות. שתי או שפות שתי בין רק ולא משוררים, שני של המקורית יצירתם

 מורכבים. אובייקטים הם בפרט, גולדברג לאה של ותרגומיה בכלל, תרגומים
 בשם המכונה שזה ותבניות, טקסטים של רב מספר על מושתת שבחנו התרגום
 מסורת בצורתו, ניכרת הרוסית הסונטה מסורת מהם: אחד רק הוא "מקור"
 השגור החרוזים ברצף ניכרת ההשכלה ותקופת הביניים ימי של העברית הסונטה

 של בעקבות" ה״שיר גם בו מהדהד שראינו, וכפי הבל, / סבל / נבל / אבל
 בתופעה אלא דופן, יוצא במקרה כאן מדובר שלא לציין חשוב גולדברג. לאה

 המשוררת רחל של המקוריים שיריה מסוימת: לתקופה מוגבלת שאינה נפוצה,
 בתרגומיו מהדהדות אלתרמן של הבלדות אחמטובה; משירת בתרגומיה מהדהדים

 משירי בתרגומיו מהדהדים אבידן של המקוריים שיריו הסקוטיות; הבלדות מן
 ואלה - ״פגימות״ בתרגומי מהדהדים ויזלטיר של המקוריים שיריו ואליוט; ייטס

העברי. התרגום מן דוגמאות כמה רק
 לכנות אפשר טעם. של שאלה כבר זו בו? פוגם או התרגום את מעשיר זה כל האם

 כי לטעון ואפשר תרבותי", "קולוניאליזם כמו בשמות זו מעין תרגומית התנהגות
 אחת מתרבות עקירתו וכי אחרים, שירים עם מיחסיו משמעותו את יונק שיר

 אינטרטקסטואליים קישורים ביצירת מלווה להיות חייבת אחרת בתרבות ונטיעתו
המטבע. אותו של צדדים שני הם אלה - לדעתי חדשים.
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3
 הרבה עצמאיים פטררקה של הסונטות מן מנדלשטם אוסיפ של תרגומיו ארבעת

 אפשר מנדלשטם כתבי כל של רבות במהדורות גולדברג. לאה של מתרגומיה יותר
 אלה תרגומים של עצמאותם על המשורר. של המקוריים שיריו לצד אותם למצוא
 בלבד, מוטו להם משמש באיטלקית הראשון שטור־השיר העובדה, גם מעידה

כותרת. ולא
 מעידה כך ועל זר", "קול מנדלשטם עבור היתה הסונטה צורת כי לציין, חשוב

 הן ארבע שכתב, הסונטות 12 מבין זאת: בכל שכתב המעטות הסונטות של זרותן
 המשורר של אחד לשיר תגובה מהוות שלוש פטררקה, של הסונטות מן תרגומים

 ואחת קלייסט, כריסטיאן הגרמני למשורר מוקדשת אחת טיוצ׳ב, פיודור הרוסי
האנגלי. לספורט מוקדשת

 ברכישת שקוע מנדלשטם היה ),1934־1933( התרגומים חוברו שבה בתקופה
 ואחרים פטררקה טאסו, אריוסטו, רנטה, של ובקריאתם האיטלקית השפה
 המקורית ביצירתו ניכרת ומשורריה האיטלקית השפה השפעת המקור. בשפת

 לכך). חשובה עדות היא רנטה" על "השיחה המפורסמת (מסתו מנדלשטם של
 פיתוייה אחרי שבי הלך כי אף אמביוולנטי: היה לאיטלקית מנדלשטם של יחסו

מפניהם: חששו את בשיריו הביע הצליליים,

ימתיכוני. גאון־לב פושקיני, עצב בו / שמפתה ערוב מין הציקדות של בלשונן
10דיקמן) עמינדב תירגם ,1933 (״אריוסטו״,

 לךגשה לה, אורב רחם ללא גמול / זרה, צויחת־רוךסים של הנסק מחיר מכאיב מה
 מוח־ עם מפלצות / - מהלכים, שקסם הם, ואךיוסטו, טאסו אם מה // ...]1 האסורה.

 ספוג / מועד, מאהב־צלילים יתנוך, חצפה וכגמול // לחים? אישון קשקשי תכלת,
 תירגם ,1933 לו״, תתפתה אל - נוכרי (״ניב שבגד. ולפיך לשפתים טבול־חימץ

ריקמן)" עמינדב

 שלא קשה זאת ועם האיטלקי, הפאשיזם עליית רקע על יותר מובנים אלה דברים
 דורסים "צוויחת אותה ציקדות", "לשון אותה מפני מנדלשטם של באימתו לחוש
 כאן בהמשך. אותנו ילווה הזאת האימה מן משהו ימתיכוני". "גאון־לב אותו זרה",

 בשפה כבגידה תמיד מנדלשטם ידי על נתפסה זרות שפות אל ערגה כי לציין, המקום
):1933( הגרמנית״ השפה ״אל השיר את הפותחים הבתים שני למשל, הנה, הרוסית.

 עוד אמנו משפת / הלילה, חצות בעששית כעש / לדעת עצמי ומאבד שולל
 שפתים, מס בן אין מחמאותינו // לה. חובותי כל נצחיות על כגמול / צעד אךחיקה

הנכר. עממי בין במעךב, / כפים, נקיון ראש, כיבד נא /נלמד זכר, אין לצביעות בידידוהנו
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 מילות על פטררקה, של הסונטות מן בתרגומיו מנדלשטם השתמש שבה הרוסית
 את מאוד מקשה אותה, המאפיינים הבלתי־שגורים והביטויים הפרטיות הצופן

 להבקיע שתוכל עד כך, כל ייחודית שנימתו לקוות יש אולם המתרגם. מלאכת
 ליתר או מהן, אחת כעת לבחון ברצוני אני. השתמשתי שבה העברית מבעד אפילו

פטררקה): של צלו צל מנדלשטם, של (צלו צלה את - דיוק

פטררקה פרנצ׳סקו מאת 311 סונטה בעקבות מנדלשטם, אוסיפ

Quel rosignuol che si soave piagne...

Kax co/iOBeii, cnpoTCTByiomnM, c/taBUT / Cb o mx  nepHaTbix 67im3k mx  
HOHbio CMHeft I M flepeBeHCKoe MoanaHue naaBMT I EIo-Han xonMaxin 
MHM B KO17IOBHHC, // M BCK>-TO HOHb IgeKOHeT M MypaBMT I M 
np0BO>KaeT o h , o a h h  OTHbiHe, I MeHa, Mena! Cmt ik m m ceTM CTaBMT / 
M HyflMT noMHMTb CMepTHbiii noT 60rMH14! // O, paflya<Haa ohoao’iKa 
CTpaxa! / 3<j)Mp onen, raageBninx b ray6b 3<j1npa, I B3aaa 3etaaa b  
caenyio nionbKy npaxa, -II McnoaHnaocb TBoe >1<e/1aHbe, npaxa, / M, 
naanyan, 1Bep>Ky: b c h  npeaecTb Miipa / PecHM'iHoro HeflonroBeBiieii 
B3Maxa.

מילולי) (תרגום פטררקה פרנצ׳סקו מאת 311 סונטה בעקבות מנדלשטם, אוסיפ

Quel rosignuol che si soave piagne...

 הדממה ואת / הכחול בלילה המנוצים קרוביו את / מהלל בהתייתמו זמיר כיצד
 ומעקצץ מדגדג הוא כולו הלילה וכל // במחפודת, או לגבעות מעל / מתיך הכפרית

 את לזכור ומאלץ / מציב ורשתות פחים אותי! אותי, / - מעתה ערירי ומלווה, /
 אל המביטות העיניים, אתר את / פחד! של קשתית הו, // האלה! של המוות זיעת

 טתה, רצונך, נעשה // - העיוורת האפר עריסת אל האדמה לקחה / האתר, מעמקי
ריסים. מהינף יותר נמשך אינו / העולם הדר כל מצהיר: אני ובוכה, /

(בתרגומי) פטררקה פרנצ׳סקו מאת 311 סונטה בעקבות מנדלשטם, אוסיפ

Quel rosignuol che si soave piagne...

 קולו ופיר ומגבעה / ספיר, בליל נוצה עוטי מתים / משבח הוא כיצד - ןתום זמיר
 גלמוד ומלוה, / וקודח טורח הליל וכל // בשיר, הכפר דומןת את מתיך / קופח,

 עטרת // מזכיר. לי גוועת אלה זעת / מותח, וךשתותױ אותי! אותי, / - מריר וכיה
 בור - סומה בעךיסה עום / באתר הצופות עיניה אתר / פחד! של קשתית ססגונית,

 מניד / װזר רב ימשך לא תבל ׳הדר / קשחת, טווה שבקשת, את קבלת // שחת.
. גונחת. נפשי, תיאמר - עפעף׳
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 ההשמטה את העדיפה רוב פי שעל גולדברג, ללאה שבניגוד להיווכח, מעניין
 המקורי, המידע את כלל בדרך מעדנים שבחרה והחילופים החילוף, פני על

 ומקנה אותו מעצים אלא המקורי, המידע את משמיט שאינו כמעט מנדלשטם
 הרי כנבל, הזמיר בוכה גולדברג לאה של בתרגומה אם יותר: קודר נופך לו

 את "מדגדג" הוא אדרבה! כלל, הרמוני אינו קולו מנדלשטם של שבתרגומו
 למעשה, הכפרית. הדממה את "מתיך" הוא דווקא, כדשא ״מעקצץ״ הוא הלילה,
 של היקרה זוגתו כמעט: סוריאליסטי גוון מקבלת כולה המקורית העולם תמונת
 אם הכנף", בני ממשפחת "קרובים (או מנוצים" "קרובים מכונים ובניו הזמיר

 השמים הרוסית); בשפה ״מנוצים״ המילה של המדעי למובנה מנדלשטם התכוון
 בזיעת מוחלף באלות המושל המוות ובמחפורת; בגבעות מוחלפים והשדות

 ניבטות אלא השמש, מן יותר זוהרות אינן לאורה של עיניה האלה; של המוות
 משמעותו - עין״ של ״קשתית המציין הרוסי (הביטוי האתר במעמקי בפחד

 מנדלשטם התכוון אולי ססגונית". "עטרה או הקשת" "מעטפת היא המילולית
 חמה); ליקוי בשעת הנגלית השמש לעטרת העין קשתית שבין הדמיון על להצביע

 שתפקידן היוונית, במיתולוגיה הגורל אלות משלוש באחת מוחלף הפראי הגורל
 כמובן, סוריאליסטית, היא המציאות לא אולם ולקפדו. החיים חוט את לטוות

 המעצים יגון, וטרוף מודרני פטררקה ניצב לפנינו הדובר: של העולם תפיסת אלא
לפניו. שנגלית המציאות את בדמיונו

 מלאה יותר אף למקור מנדלשטם נאמן הצורנית הבחינה מן זאת, לעומת
 א׳ב׳א׳ב׳ א׳ב׳א׳ב׳ בתבנית: המלעילית, החריזה טהרת על חרוז תרגומו גולדברג:

 המשקל מן הנובע הפטררקי, החספוס כן, על יתר המקור. כמו ממש ג׳ד׳ג׳, ג׳ד׳ג׳
 למסורת כאמור, מנוגדת, כזאת צורנית נאמנות בתרגום. נשמר התחביר, ומן

הרוסית. הסונטה
 הצורה על מחמירה ושמירה גיסא מחד התוכן העצמת - אלה נטיות שתי
 הסונטות מן מנדלשטם של האחרים תרגומיו בשלושת גם ניכרות - גיסא מאידך

 לאותה גולדברג לאה של תרגומה לצד ,164 לסונטה תרגומו הנה פטררקה. של
עצמה: סונטה

164 סונטה פטררקה, פרנצ׳סקו

Or che ’1 ciel e la terra e ’1 vento tace, / e le fere e gli augelli il sonno 
affrena, / notte ‘1 carro stellato in giro mena, / e nel suo letto il mar 
senz’onda giace; // veggio, penso, ardo, piango: e chi mi sface I sempre 
m’e innanzi per mia dolce pena: / guerra e ‘1 mio stato, d’ira e di duol 
piena; / e sol di lei pensando ho qualche pace. // Cosi sol d’una chiara / 
fonte viva / move ’1 dolce e l’amaro ond’io mi pasco; / una man sola mi 
risana e punge. // e perche ‘1 mio martir non giunga a riva, / mille volte 
il di moro et mille nasco; / tanto dalla salute mia son lunge.
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מילולי) (תרגום 164 סונטה פטררקה, פרנצ׳סקו

 ידי על מרוסנות והציפורים הבר וחיות / דוממים, והרוח והארץ כשהשמים עתה,
 על הים נח גל וללא / מסלולו על שלו הכוכבי הרכב את מוליך הלילה / השינה,
 המתוק: לצערי לפני תמיד / חורבני, והיא, ובוכה; בוער חושב, רואה, אני // משכבו;

 כך, // מנוח. אמצא עליה בחושבי ורק / וצער; בזעם מלא מצבי, מלחמה מצב /
 ויחידה אחת יד / ניזון; אני שמהם והמתוק המר זורמים / אחד, וחי צלול ממעיין
 מת אני / לחוף, יגיע לא לעולם שסבלי מנת ועל // אותי. ופוצעת מזור לי מביאה

מישועתי. אני רחוק כך כדי עד / אלף; ונולד ביום פעמים אלף

12גולדברג) לאה (בתרגום 164 סונטה פטררקה, פרנצ׳סקו

 ירתים כוכביו רכב ולילה / החלום, ברסן חי כל יךסן עת / והרוח, השמים הארץ, בדם
 ממתק אמלט לא חשקי. / בחם יוקד בוכה, אנוכי, ער // מוח, ינום, הים גל ובאפס /

 טהור אחד מעין כך // שלום. לי - בה בהגותי ורק / הסער, ובלבבי אהגה בה / צער,
 יגוני יגיע ולבל // מתים. וגם דוי גם לי נותנת / היד וזו מתוק. וגם מר גם / יזלף

ביום. לתת מאה ואולר / אחד ביום אמות מיתות מאה / אל־חוף,

פטררקה פרנצ׳סקו מאת 164 סונטה בעקבות מנדלשטם, אוסיפ

Or che '1 ciel e la terra e '1 vento tace...

Korfla ycHeT 3eM71a m xap oTnwmeT, I A Ha flyme 3Bepei1 noKoii 
71e6n>KMM, / Xo h mt  no xpyry H04b c ropameii npaxeii I JA MOipb 
BOflbi MopcKon 3e<j)np KOHbiuieT, -II Hyio, ropio, pBycb, n/1a4y - m 
He CTIblUIMT, / B Heyflep»MMOM 67IM3OCTM BCe Ta Xe, / IJenytO HOHb, 
pejiyio H04b Ha cTpaxe I M bch kbk ecTb nane1<nM c4ac1beM ^h u imt  11 
X0Tb K/1JO4 oflMH, Bona pa3H0pe4MBa - / rionyxecTKa, noaycnaflKa, 
- yxe/iM I OflHa m Ta xe MM/iaa flBy/1u4Ha... // Tbicaqy pa3 Ha a h jo , 
ce6e Ha u mb o , I 51 nonxeH yinepeTb Ha c b mo m ae/ie I M BOCKpecaw Tax 
xe cBepxo6b1411o.

מילולי) (תרגום פטררקה פרנצ׳סקו מאת 164 סונטה בעקבות מנדלשטם, אוסיפ

Or che '1 ciel e la terra e '1 vento tace...

 הלילה הולך / בךבוךי, רוגע החיות נשמת ועל / יפוח, והחום תירדם כשהאדמה
 בוער, חש, אני // - הים מי עוצמת את מרטיט והזפיר / בוער מטווה עם במעגל
 כל / עצמה, היא עודנה נשלטת הבלתי בקרבה / שומעת, ואינה - בוכה נקרע,

 המעיין כי אף // רחוק. אושר נושמת שהיא, כמות / המשמר על הלילה כל הלילה,
 / האומנם - למחצה מתוקים למחצה, קשים / - קולות במספר דוברים המים אחד,
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 למות עלי / לתימהוני, ביום, פעמים אלף // דו־פרצופית... היא עצמה יקירה אותה
המידה. באותה דופן יוצאת בדרך לתחייה קם ואני / ממש,

(בתרגומי) פטררקה פרנצ׳סקו מאת 164 סונטה בעקבות מנדלשטם, אוסיפ

Or che '1 ciel e la terra e '1 vento tace...

 מקלעות עם סובב וליל / ברבור, של רגע נח חי כל כשעל / להט, בגויע תבל, בהדרם
 / שומעת, לא היא - אבכה אבער, אחוש, // - נכנעת הןם ץצמת ולזפיר / נור של

 רחוק רן נושמת כלה / המשמר על כלו הליל וכל / נכמר, הלב כי עד קרובה אחת,
 תפתית־נפתית / דו־פרצופיתי אהובתי הגם / - מי־אלף־טעם אחד למעץ // מגעת.

 / סופית, במיתה לשקע עלי / פעם כאלף יום כל לתמהוני, // האיפן... באותו היא
יוצאת־רפן. כמוה ותקומתי

 השינה". ידי על מרוסנות והציפורים הבר "חיות השני: בטור־השיר כתב פטררקה
 בביטוי והסתפקה הציפורים, לבין הבר חיות בין ההבחנה מן התעלמה גולדברג

 רוגע [נח] החיות נשמת "על לכתוב: העדיף הוא ומנדלשטם? חי". "כל הכללי
 החיות אחרות, במילים או החיות, שנת של למאפיין היו הציפורים - ברבורי״

לברבורים. במנוחתן דומות הנמות
 באוקסימורון מתיקות לעומת צער ניגודים: שני השני בבית מציב פטררקה

 האוקסימורון על שמרה גולדברג מנוחה. או שלום לעומת ומלחמה מתוק", "צער
 הסער". "בלבבי במילים והסתפקה המלחמה" "מצב את השמיטה אך צער", "מתק

 אך מתוק", "צער האוקסימורון על ויתר הוא - יותר הרבה לכת הרחיק מנדלשטם
 רחוק". "אושר לעומת נשלטת" בלתי "קרבה לריחוק: קרבה בין חדש ניגוד הוסיף
מושמטת. והמנוחה המשמר", "על בביטוי בתרגומו מרומז המלחמה" "מצב

 מנדלשטם של בתרגומו הופך וגולדברג פטררקה של והמתוק המר המעיין
 דברים מזכירים הרוסי לקורא למחצה". ומתוקים למחצה "קשים שמימיו למעיין

 יכולים החיים המים הרוסיות: שבאגדות המתים והמים החיים המים את אלה
 הפוצעת היד פציעות. לרפא יכולים המתים והמים המתים, את לתחייה להקים

 אלף "דו־פרצופית". אהובה של בדמותה בתרגומו, מתגלגלת, מזור והמעניקה
 של בדוברו אך ייאוש, פטררקה של ברוברו מעוררות התקומות ואלף המיתות

דווקא. תימהון מעוררות הן מנדלשטם
 המקור, מן החריגות מקריים: פרטים בתרגומים שאין להיווכח מעניין הלאה. וכן

 המתרגמים, של הייחודית בקריאה חשוב חלק מהווים והחילופים, ההשמטות
 לשפה מנדלשטם של הדיסוננטית ובמחווה גולדברג של ההרמוני האהבה בשיר

 בצלמם מחדש פטררקה של הסונטות את בראו המתרגמים שני האיטלקית.
 בין המקורית, לשירתם המקור בין הדרך באמצע ניצבים תרגומיהם וכדמותם.

בעקבות". ל״שיר נאמן תרגום
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4
 ולרע לטוב אך ופשטנית, שלמה בלתי שתהיה עליה חזקה כך כל קצרה סקירה

 של גדולתו שלדעתי, לציין רק לי נותר לסיומם. ההקשרים ביער נדודי הגיעו -
 פרשנויות שתי להוליד יכולים ששיריו העובדה מן היתר בין נובעת פטררקה

 של הסונטות יתגלגלו לאן יודע מי משחקו. את ממשיך הזמן כך. כל שונות
שיבואו. השנים במאות פטררקה

 "פרנצ׳סקו בספר תחילה התפרסמו כאן המופיעים פטררקה של הסונטות מן גולדברג לאה של תרגומיה 1

 "קולות בספר שוב התפרסמו המשוררת מות ולאחר ),1953 פועלים, (ספרית שירים" מבחר - פטררקה

 ושתי סונטות ושתיים עשרים גולדברג תירגמה הכול בסך ).1975 פועלים, (ספרית וקרובים" רחוקים

 הם כאן המופיעים פטררקה של הסונטות מן מנדלשטם של תרגומיו שני פטררקה. מאת ססטינות

 —1933 בשנים שחובר ),319ו־ 164,311,301 הסונטות של (תרגומים שירים ארבעה בן ממחזור חלק

 המאמרים בשלושת רבות נעזרתי המסה כתיבת במהלך זה. בגיליון בתרגומי מופיע כולו המחזור .1934

 שירה", בתרגום ההכרעות לאופי גולדברג: לאה בתרגום לבודלר Spleen" אבן־זיהר, איתמר הבאים:

 "הספרות" הפטררקי", והסונט גולדברג "לאה זנדבנק, שמעון ;45־32 עמ׳ ),1975 (נובמבר 21 "הספרות"

"פגישות בתוך שירה", כמתרגמת גולדברג לאה "על דיקמן, עמינדב ;31־19 עמ׳ ),1975 (נובמבר 21

 ),2000 העברית, והאוניברסיטה פועלים (ספרית ויסמן וענת קרטון־בלום רות בעריכת משוררת", עם

והערותיהם. עזרתם על קריקסונוב ולפטר דיקמן לעמינדב להודות ברצוני כן, כמו .248־218 עמי

 ),1987 (כתר, ”1985־1965 וכד', מסמכים תשדורות, השירים, מיטב ,20 "אבידניום אבידן, דוד מתוך: 2

.272 עמ׳

Douglas R. Hofstadter, Le Ton Beau De Marot: In Praise of the Music of Language 3 

(Basic Books, 1997), p. 353.

.257 עמ׳ ),2003 חדשה, הדפסה המאוחד, (הקיבוץ פעמיים" לצלצל "צריך אלתרמן, נתן מתוך: 4

.167 עמי ),1986 פועלים, (ספרית ב' כרך שירים", - "כתבים גולדברג, לאה מתוך: 5

 עמי ),2002 (שוקן, דיקמן עמינדב תירגם העשרים", במאה רוסיה משירת שלי, חיה שלי, "דור מתוך: 6

332.

 וקרובים" רחוקים "קולות גולדברג, לאה בתוך: לאורה", הגבירה של מותה על "סונטים מתוך ב׳ סונטה 7

.53 עמ׳ ),1975 פועלים, (ספרית

.50 עמ׳ ,5 הערה לעיל שירים", - "כתבים גולדברג, לאה מתוך: 8

.163 עמי שם, 9

.333 עמ׳ ,6 הערה לעיל ”שלי, חיה שלי, "דור מתוך: 10

.330 שם,עמ' 11

.50 עמ׳ , 7 הערה לעיל לאורה", הגבירה של מותה על "סונטים מתוך א”י סונטה 12
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אז״ר" מכפר "המפוזר מתוך איור גולדברג, לאה
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המפוזר" הוא כך "הנה

ערד מאיה

 - רבות משפות מופת יצירות של תרגומים העברית לספרות הביאה גולדברג לאה
 בזכות מרוסית, כמתרגמת זכורה היא מכול יותר אך - ונורווגיה איטלקית ביניהן

 אברהם עם שערכה רוסיה" שירת "ילקוט ובזכות ושלום" ל״מלחמה תרגומה
 בת גולדברג לאה היתה מהן שברבות - אירופה מתרבויות ספק, ובלי ,שלונסקי.

ביותר. לה הקרובה היתה הרוסית - בית
 "המפוזר - מכולם המוכר לא אם גולדברג, של המוכרים הילדים מסיפורי אחד

 הברכה" מרחוב "המפוזר רוסית: יצירה של תרגום הוא גם מהווה - 2אז״ר״ מכפר
 - רוסי מושג לשאול אם אלא, תרגום, בדיוק לא ובעצם, מרשק. סמויל מאת

pererabotka .(תרגום־עיבוד)
 רק לא ובעצם, - שונות משפות גולדברג לאה תרגומי של ה״רוסי״ אופיים על

 עמד כבר - בכלל שלונסקי של דורו תרגומי של אלא גולדברג לאה תרגומי של
 התרגום מלאכת 3שירה". כמתרגמת גולדברג לאה "על במאמרו, דיקמן עמינדב

 קווי־המתאר שימור על כמובן!) (המוצדקת, בהקפדה מתאפיינת גולדברג לאה של
 מתנועה הצליל במהלך היא השיר נשמת הרי המקורית. היצירה של הצליליים
 הניתן, כמידת כמובן גולדברג, לאה הקפידה כך ועל להטעמה, מהטעמה לתנועה,
שלה. המרובים השירה בתרגומי
 - דורש יותר, נכון - מאפשר שכזה ״רוסי״ בנוסח שיר שתרגום ברור ובכן,

 ספרות של הרוסי למתרגם מותרת שכזאת חירות התוכן. בעיצוב יתרה חירות
 תכופות בכללותה, הילדים, ספרות בפרוזה: גם אלא בשירה, רק לא הילדים

 בצורת עיבוד שעבר תרגום ,pererabotka^ זהו עיבוד. בצורת לרוסית מתורגמת
 ועובדו לרוסית תורגמו המערבית הילדים מספרות רבות יצירות "רוסיפיקציה".

 של לחייו יותר הקרובים ובדמויות בעולם המתאפיינות "רוסיות", יצירות לכלל
 העיבוד וולקוב, מאת האזמרגד", מעיר "הקוסם למשל, הוא, כזה הרוסי. הילד

 סמויל תרגומי גם כמו עוץ", מארץ "הקוסם את רוסיה ילדי מכירים שמבעדו
 את לציין ראוי מהם אחרים, רבים וספרים אווזה", "אמא לשירי עצמו מרשק
 בארץ ל״עליסה נבוקוב ולדימיר של המעובד תרגומו הפלאות", בארץ "אניה

נבוקוב. של ביותר המוקדמות מיצירותיו הפלאות",
 והגזר", "אליעזר כגון - לעברית רוסית ילדים ספרות של מעובדים תרגומים

 אלתרמן נתן של עיבודיו או "הצנון", הרוסי העם לשיר קיפניס לוין של עיבודו
 צ׳וקובסקי קורניי של ול״ברמלי" כואב") "אוי ,aybolit (במקור אויזמר״ ל״דוקטור

 רק לא העברית. התרבות על הרוסית התרבות של כפולה השפעה אפוא מהווים -
 נכס - המעובד התרגום עצם גם אלא רוסי, יבוא הוא המתורגמות היצירות תוכן
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 רוסיה, לתרבות כך כל האופייני מהמפעל, החדשה העברית התרבות יוצרי שרכשו
ועיבודו. הזר קבלת של

 כפי אך כזאת. pererabotka הוא גולדברג לאה של אז״ר״ מכפר ״המפוזר
 לאה של שירתה את בתוכה המקפלת pererabotka זוהי - במפתיע ושלא שנראה,
 אלא הישראלי, העולם אל המפוזר את ממיר אינו כאן העיבוד עצמה. גולדברג

 כך לשם גולדברג. לאה של לעולמה - הילדים קוראיו את ואיתו, - אותו מכניס
 יתברר, שניהם, - העיבוד לבין המקור בין השונה ועל הדומה על לעמוד עלינו

בדרכה. אחת כל מזהירות, יצירות
 הסיפור למקור: מאוד דומים גולדברג לאה אצל הסיפור תוכן והן המבנה הן
 חייו הווי את ומתאר הקדמה, משמש שבהם שהראשון חלקים, משני מורכב

 מתאר והוא העיקרי, המעשה סיפור הוא השני החלק ואילו המפוזר, של היומיומי
 כלל חש ולא נרדם, מחובר, שאינו לקרון המפוזר נכנס ברכבת, בנוסעו כיצד,

בטעות.
 התרגום. לבין המקור בין משמעותיים הבדלים מתגלים יותר מדוקדקת בקריאה

 מעלים וקורותיה שמעשיה דעת, פזורת דמות על משעשע סיפור מספר מרשק
 בסיסה על בונה אך המקורית, הסיטואציה את ממרשק שואלת גולדברג חיוך.

פאתוס. מעוררת כן ועל מנותקת, דמות־שוליים
 סיפורו את פותח מרשק בפתיחה. כבר בולטים וגולדברג מרשק בין ההבדלים

חרוזים): ללא חופשי, (בתרגום כך

מפוזר איש לו חי
הברכה. ברחוב

כותבת: לעומתו, גולדברג, לאה

בעיר, הןה אחד איש
הכיר: אותו תינוק כל
המפזר, האיש זה

אז״ר. מכפר המפזר

 היא האריכות מרשק. של מזו שניים פי ארוכה גולדברג של הפותחת הפסקה
 מרחוב "המפוזר ההשוואה: (לשם מרשק לעומת גולדברג, של המאפיינים אחד

 נשוב מיד שורות). 155 - אז״ר״ מכפר ״המפוזר ואילו שורות, 74 כולל הברכה״
 אחד "איש - הראשונה השורה השורות. תוכן תחילה חשוב כרגע לענייננו לכך;
 "האיש על החזרה מרשק. של החולין לעומת פואטי, אפקט יוצרת - בעיר״ היה

 החשוב ההבדל אולם אגדה. אווירת היא אף יוצרת וארבע שלוש בשורות המפוזר"
 אלמוני שהוא מרשק, של המפוזר לעומת השנייה. בשורה טמון לדעתי, ביותר,
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 עמומה השורה תינוק. כל מכיר גולדברג של המפוזר את לראשונה, לפנינו המוצג
 העיר, ילדי העמימות: את מסלק - גולדברג של ידיה מעשה - האיור משהו.

 רגלו מהם, המובדל המפוזר, על באצבע מורים בקבוצה, לזה זה ודחוקים לחוצים
 השנייה ובידו שיניים מברשת האחת בידו נעל־בית, השנייה ולרגלו יחפה האחת

 אלא העיר, לתושבי מוכרת דמות חביב, בדוד המדובר אין כן, אם סגורה. מטרייה
ילדים. של ללעגם במושא

 הפסקה אורך משרת גולדברג של סיפורה כל לאורך הפסקה. לאורך לרגע נשוב
 הארוכה הפסקה אולם אגדתי. מיתי, אפקט בניית לשם ראשית, כפולה: מטרה

 הפסקאות שתי את לרגע נשווה המפוזר. של הנפשי למצבו עדות גם משמשת
 שירית חטיבה כל היא העניין לצורך ("פסקה" גולדברג ושל מרשק של הראשונות,

המפוזר"). הוא כך "הנה החוזר": ל״פזמון עד
המפוזר: מעשי את המתארת מרשק של הראשונה הפסקה הנה

המיטה על בבוקר התיישב
 חולצה ללבוש החל
 - לשרוולים ידיו את תחב

 מכנסיים. אלה התברר,
 המפוזר הוא כזה הנה

הברכה. מרחוב

גולדברג: של המפוזר ולעומתו,

המפזר בבקר קם
 המטה, על ויושב

 כבר, ״ןשנתי ושואל:
 עתה? זה שכבתי או
 - זורח שבחלון זה

 ירח? או שמש הוא שמו
 לישן? עת או לקום עת
 השעון! על כתוב לא

 כשמש, ברור והרי
 מכר: אני ועכשו
 אמש כבר היתה השעה
 מחר! - היום אז תשע,

 - מחר עכשו אם לי, אוי
 דבר!" כל אחךתי כבר
 המפזר, הוא כך הנה

אז״ר. מכפר המפזר
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 המוקדשות ארבע־עשרה לעומת מרשק של המפוזר למעללי מוקצות שורות ארבע
גולדברג. של לזה

 מרשק של המפוזר המפוזר. של והניתוק הפיזור למידת ישר ביחס נמצא האורך
 מתוך חולצה במקום מכנסיים ללבוש מנסה הוא כמשמעו. פשוטו מפוזר, אכן הוא
 כבר זה שעברה מרגינלית, דמות הוא לעומתו, גולדברג, של המפוזר לב. שימת אי

 עתה זה אם יודע אינו הוא מהסביבה. גמור ניתוק לבין דעת פיזור שבין הגבול את
 יום ואיזה השעה מה יודע שאינו רק ולא לישון, לשכב שהתכונן או משינה קם

 לי, "אוי השעון", על כתוב ("לא לו נהיר ממש לא הזמן מושג שעצם אלא היום,
מחר"). עכשיו אם

 של המפוזר המפוזרים. שני בין משמעותי הבדל עוד מתגלה האלה בפסקאות
 הסיפור כל לאורך חולצה. במקום מכנסיים לבישת מעשיו: פי על מוגדר מרשק
 בשני מחשבותיו. את ולא בלבד, מעשיו את ומתאר מבחוץ, המספר אותו מתאר

 כאשר היצירה, ובסוף הנהג, אל בפנותו - הדיבור רשות לו ניתנת בלבד מקומות
 עולמו פי על בעיקר מאופיין גולדברג של המפוזר בלנינגרד. שנותר מגלה הוא

להלן. שיפורט כפי מחשבותיו, בתיאור מאריך והמספר הפנימי,
 לתאר, היה ניתן מהותי: תפקיד בהכרח ממלא אינו הפסקה שאורך הטוען, יטען

 באופן וזאת המקורי, המפוזר של הדעת פיזור את שורות, ארבע־עשרה במשך
 עת משקפיו את מחפש (נניח, מפוזר פרופסור של סטריאוטיפי מתיאור יחרוג שלא

 תמציתי באופן לתאר זאת, לעומת וניתן, חוטמו), על לבסוף אותם ומגלה ארוכה
 זאת, למרות שורות. בארבע גם גולדברג של המפוזר של הניתוק את ואפקטיבי

 השורות ארבע הפיזור. רמת לבין הפסקה אורך בין מבנית התאמה שיש לי נראה
 ארבע־עשרה קליל. משובה מעשה ההולם קצבי, סטקטו אפקט יוצרות מרשק של

 והפיזור. הניתוק חוויית את מעצימות - שלמה! סונטה - גולדברג של השורות
 חוויית יותר גדולה כך המפוזר, מעללי מראשית יותר רחוק החוזר שהפזמון ככל

הניתוק.
 הוא מרשק של המפוזר בהמשך. גם היטב ניכר המפוזרים שני בין הזה ההבדל

 במקום מכנסיים ללבוש ניסה הוא הראשון בבית כמשמעו. פשוטו מפוזר, אכן
ובהמשך: חולצה,

 מעיל, ללבוש התחיל
 זה." "לא לו: אומרים
 גרביים, לגרוב התחיל

שלך. לא "אלה לו: אומרים
I...1

לדרכו, ביוצאו כובע, במקום
מחבת. חבש

חורף, מגפי במקום
כפפות. לעקביו נעל
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 במזנון וכרטיס בקופה קוואס בקבוק לקנות ויבקש המפוזר יתבלבל בהמשך
גולדברג: של למפוזר אותו השוו הרכבת.

נעלים במברשת
שנים, הוא מצחצח

נועל רגלו על נעל
טובל ובקערה

I...I

בצנצנת, הוא שעונו
 במקרר, - משקפים
 השמנת, במקלחת

בחצר המגבת
I...I

בארנק הוא מפשפש
דג. של זנב ומוצא

 לבין דעת פזור היות שבין הגבול את כבר זה שעברה בדמות הוא המדובר כאן
 שמנת במקרר, משקפיים בגפו: חיים לנהל מסוגל שאינו מרגינלי, יצור היות

דג. של זנב - ובארנקו שיניים, במברשת נעליים מצחצח במקלחת,
 המפוזר שלהם. הפיזור במידת רק מתמצה אינו המפוזרים שני בין ההבדל

 הם אולם בפירוש, מצוינים אינם משפחתו בני משפחה. איש הוא מרשק של
בסיפור: פעילים משתתפים

מעיל, ללבוש התחיל
זה!" "לא לו: אומרים
גרביים, לגרוב התחיל

שלך!" לא "אלה לו: אומרים

 את ללבוש הצלחה ללא מנסה המפוזר נראה הרוסית למהדורה הנלווים בציורים
 מכפר המפוזר משפחתו. את המפוזר איבד לעברית, במעבר והנה, בתו. של מעילה

 במקלחת. והשמנת במקרר המשקפיים על לו שיעיר מי באין לבדו, חי בעליל אז״ר
 שבהם בפעלים ניכר השני של ובדידותו הראשון של המשפחה חיי בין ההבדל

 "אמר": הוא הבולט הפועל מרשק אצל האירועים. תיאור לשם המספר משתמש
 גולדברג של למפוזר אחרת. או כך לו אומרים ובתגובה מעשים, עושה המפוזר

עצמו: את ושואל חושב, הוא מילה. אומר אינו איש

כבר, ״ןשנתי ושואל:
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עתה?" זה שכבתי או
I...I
העךךלים זוג ועל

גרבים, לשים מנסה
מאוד, "מוזר וחושב:

צרות!" כך כל נעלי

 - התלבשות כדי תוך דעת פיזור - ומרשק גולדברג אצל עצמו מוטיב אותו
 על משפחה בני מעירים מרשק של למפוזר מאוד: שונה באופן אפוא ממומש
 כל נעלי מאוד, "מוזר לעצמו: חושב בעולמו, לבדו גולדברג, של המפוזר טעותו.

צרות." כך
 נכנס כשהוא אדם. מחברת נרתע גם אלא לבדו, חי רק לא גולדברג של המפוזר

 הדופן יוצא אדם." אף אין בקרון לשבת, בתא נעים "מה חושב: הוא הריק, לקרון
 לא כי אם - אורח״ כשנכנס אומר הוא ׳״לבריאות׳! המשפט: הוא זה לכלל היחיד
המשפט: נאמר שבו ההקשר הנה אליו. להיכנס עשוי בדיוק אורח איזה ברור

אותו דוחפים כאשר
"סליחה". אומר: הוא

אותו פוגשים כשבבקר
מנוחה". "ליל אומר: הוא

אומר הוא "לבריאות!"
אורח, כשנכנס
מתעטש ולאיש

שמח". "חג אומר: הוא

 על אלא המפוזר, של האורחים הכנסת על אינו שהדגש ברור הזה ההקשר בתוך
 ההתנהגות קוד את מכיר שאינו כך כדי עד אדם, בני מחברת הקיצוני ניתוקו

ביותר. הבסיסי
 לאירוע גולדברג והן מרשק הן מגיעים המפוזר, את המתארת ההקדמה לאחר

 המחברים שני אצל הכללי הסיפור ברכבת. המפוזר של מסעו הסיפור: של המרכזי
 לרכבת לעלות במקום בתחנה, העומד מנותק לקרון עולה המפוזר ביותר: דומה

היעד. את מחמיץ וכך נרדם, הוא חפצו. למחוז הנוסעת
 הסיפור מתחיל מרשק אצל הרכבת. לתחנת בדרך כבר מתחילים ההבדלים

לרכבת: המובילה בחשמלית המרכזי

בחשמלית פעם
לתחנה, נסע
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הדלתות את ובפותחו
לנהג: אמר

המפוזר: של תוכניותיו בפירוט הסיפור מתחיל גולדברג אצל

הסוס ובלי פקפוק בלי
לאוטובוס, נכנס הוא

בצהרים רצה כי
לירושלים לעלות
אחרונה ברכבת
בתחנה. החונה

 מתוארת היא שבו האופן לירושלים. ברכבת לנסוע - ברורה עצמה התוכנית
 יתר, אריכות תלישות, המפוזר. של הרוח הלך את אלא המספר, את תואם אינו

 את מאפיין זה הבדל בתחנה"). החונה אחרונה ("ברכבת רלוונטיים לא פרטים
 מרשק ידי על מתואר מרשק של המפוזר היצירה: כל לאורך המפוזרים שני

 עצמו, שלו מבטו מנקודת מתואר גולדברג של המפוזר מעשיו. באמצעות מבחוץ,
ממעשיו. פחות לא לתיאורו חשובות ומחשבותיו

 מהנהג המבקש המפוזר, של למעשיו מיד ממשיך מרשק להמשך: לב שימו
נוספת: פסקה יש גולדברג אצל ואילו לעצור.

בךחוב, האוטובוס רץ
לריב, קהל מסביב

פנה, ועוד סמטה עוד
התחנה? איה אך

 גולדברג של המפוזר לעומתו, בתחנה. לו לעצור מהנהג מבקש מרשק של המפוזר
 מחשבותיו את תואם שלעיל התיאור הרכבת. תחנת נמצאת היכן כלל יודע אינו
 ואינו סביבו, הנעשה את מבין אינו אך רחובות, אנשים, רואה הוא המפוזר: של

לרדת. עליו היכן יודע
 הבלבול, היצירות. בשתי הקומי השיא את מהווה הנהג, אל המפוזר של פנייתו

 הנה, המילים. או לסימנים, גם כעת מגיע בעולם, חפצים במסומנים, כה עד ששרר
מרשק: של המפוזר כול, ראשית

נהג־קרון
נכבד־מאוד!

קרון־נכבד
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נהג־מאוד!
מוכרח ממש אני

עכשיו. לרדת
 לעצור תואיל שמא

התחליתי את בחשמנה

 )glubokovazhaemiy( ו״נכבד־מאוד״ ),vagonovazhatiy( ״נהג־קרון״
 שתי המפוזר יוצר אלה משתי אחת. מורכבת מילה ברוסית, אחד, כל מהווים
 ו״נהג־מאוד" )vagonouvazhaemiy( ״קרוךנכבד״ קיימות: שאינן מילים

)glubokouvazhatiy.( ,משתמש ו״תחלית", ״חשמנה״ שנזכרו לפני עוד כלומר 
 מתחיל הפירוק (למעשה, המפוזר של אפיונו לשם מורכבות מילים בפירוק מרשק

 אומר ,vagonovazhatiy ״נהג־קרון״, במקום ה״תקינה״: הראשונה, בשורה עוד
 המילה לתוך מכניסה יחידה תנועה אותה .vagonouvazhatiy מרשק של המפוזר

 מעין - נונסנס מילת שנוצרת כך ״לכבד״, ,uvazhat' הרוסי הפועל את ״נהג־קרון״
 ,tramvay במקום מופיעות, הבאות בשורות כאשר כן, אם נכבד״). ״נהג־קרון
 כבר נוצרת ,vokzayױ tramval הכלאיים מילות שתי תחנה, ,vokzal־t חשמלית,

 הקומי האפקט את מעצימה זו עובדה המורכבות. המילים למשחקי מקדימה הכנה
 מפיזור הנובע סביר, לשוני בלבול לכדי משמעותו את מצמצמת אולם הפירוק, של

 דומות ,vokzal ותחנה, ,tramvay חשמלית, המילים, ששתי לב לשים יש דעת.
 שבהן: והעיצורים התנועות מבחינת והן שלהן ההברות מבנה מבחינת הן מאוד

 בין הבלבול למעשה, .a ותנועת y ,r ,1 ,m כגון נוזליים עיצורים מכילות שתיהן
 ילידיים, דוברים של )slips of the tongue( לשון שגיאות מאוד מזכיר השתיים

מפךכוני״). ״זךח (בנוסח מכוונים לשון משחקי או כלל, מפוזרים לא
 של פנייתו שבין ההתאמה חוסר ידי על נוסף קומי אפקט מושג מרשק אצל
 הרוח קצר ההמשך, לבין מאוד) נכבד קרון (נהג הנהג אל מופרז בנימוס המפוזר

 לעצור תואיל (שמא המופרז הנימוס ושוב עכשיו), לרדת מוכרח ממש (אני משהו
בתחלית?). החשמנה את

 של שהמפוזר אלא מצוי, שאינו בנימוס לנהג המפוזר פונה גולדברג אצל גם
 בפראזות מדבר גולדברג של המפוזר ואילו אמתית, אך גבוהה בשפה מדבר מרשק
 כגון: לו, ייחודיות או נא", הואילה "אדוני, כגון: דיבור, בשפת כלל מצויות שאינן

 משלב הבדלי ידי על לא גולדברג אצל מושג הקומי האפקט נימוס". ברוב "אבקש
דבריו: כדי תוך לנהג המפוזר שמספר הארוכה המעשייה ידי על אלא בולטים,

הואילה־נא, "אדוני,
 קטנה: בקשה לי ןש

האוטונע? פיה איפה
נימוס בריב אבקש
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בתחכום... לעציר
אנוס אני - סליחה! - כי

מתחבוס לעבר
החונה לרכבת

באוטונע!"

 הלשוני. לעיצובם ועד הדברים תוכן למן הרמות, בכל ניכר המפוזרים בין ההבדל
 למפוזר בתחנה. החשמלית את לעצור עניינית, בקשה מבקש מרשק של המפוזר

 בתחנה? לעצור האוטובוס? את לעצור רוצה: הוא בדיוק מה ברור לא גולדברג של
 הוא בתחבוס", "לעצור מהנהג יבקש בטרם לרכבת? למעבר זה כל קשור ואיך

 לעבור כוונתו על ארוך סיפור מספר מכן ולאחר האוטונע?", פה "איפה שואל
לרכבת. מהתחבוס

 לתקוף העלול בלבול של כתוצאה נשמעים מרשק של המפוזר של חידושיו
 ״תחבוס״ כגון מילים אולם ),vokza^ tramvay בין ב־ץ 1 (החלפת אחד כל

 בלבול. בגדר ואינן גולדברג, של המפוזר של הפרטי עולמו של יצירות הן ואוטונע"
vokzayn tramval, שלהן, המקור ממילות בלבד אחד בעיצור השונות tramvay 

vokzain, שהמפוזר צורך יש קומי, אפקט שייווצר כדי בקלות. לזיהוי ניתנות 
 וב־ כ״חשמלית", ל״תחנה", יותר הדומה ,vokzay^ דווקא ישתמש מרשק של

tramval, כ״תחנה". ל״חשמלית", יותר הדומה
 אמור הדבר ואותו אוטובוס, או תחנה הוא ״תחבום״ אם ידע מי זאת, לעומת

 הוא שכן כ״תחנה", ב״אוטונע" משתמש שהמפוזר נדמה לכאורה "אוטונע". לגבי
 בתחבוס" "לעצור מבקש הוא מכן לאחר שמיד אלא האוטונע?" פה "איפה שואל:

 הבא במשפט אך לתחנה. נרדפים שמות הן המילים ששתי מסיק שהקורא כך -
 השימוש באוטונע". החונה לרכבת מתחבוס לעבור "אנוס שהוא לנהג מסביר הוא

הבלבול. את מעצים המילים בשתי הלא־עקבי
 אצל חי. הוא שבה בחברה המפוזר של מקומו את משקפת הנהגים שני תגובת

מרשק:

- הופתע הנהג
נעצרה. החשמלית

גולדברג: ואצל

הכל הבין הנהג
גדול, בקול וצחק
ועצר

ואמר:
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המפזר, זהו "הלוא
אז״ר!" מכפר המפזר

 תינוק ל״כל ישיר בהמשך - בפניו בשמו לו וקורא צוחק המפוזר, את מזהה הנהג
הראשונה. מהפסקה הכיר" אותו

 אצל המפוזרים. בין ההבדלים אותם מתגלים עצמה הרכבת בתחנת גם
מרשק:

למזנון פנה
כרטיס לעצמו לקנות
לקופה מיהר כך ואחר

קוואס. בקבוק לקנות
המפוזר הוא כזה הנה

הברכה. מרחוב
הפלטפורמה, אל רץ הוא
מנותק, קרון אל עלה
והתיק, הקיט־בג את פנימה סחב
למושב, מתחת אותם דחף
החלון ליד בפינה ישב

מתוקה. בשינה ושקע

גולדברג: ואצל

 הוא. בתחנה והנה
 ובאו, ןצאו רכבות

 יוךךים־עולים הנוסעים
 הגלגלים. וחוךקים

 אחד בודד קרון רק
 בצד, עמד מנתק

 חרק ולא המה לא
 המנתק. הקרון

 אליו המפזר רץ
 חשב: בו ונכנס

 היום, מזל לי .יש "כן,
 מקום!" פיה מצאתי כי

 ברכבת, לנוח טוב
־ לשבת בתא נעים מה
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אדם... אף אין בקרון
נרדם. מןד המפזר

 מעשי שני עוד לספר כדי ברכבת לנעשה ההקדמה שורות ארבע את מנצל מרשק
 גולדברג, בקופה). וקוואס במזנון כרטיס לקנות (מבקש המפוזר של דעת פיזור

 ברכבת: המהומה לנוכח המפוזר של במוחו המתרחש את מתארת שורות, באותן
רעש. נוסעים, המון ובאות, יוצאות רכבות

 פיזור של מעשה כעוד מרשק אצל מוצגת המנותק לקרון המפוזר של כניסתו
 שאליו הקרון לבין המפוזר בין הקבלה נוצרת זאת, לעומת גולדברג, אצל דעת.
 אליו המפוזר "רץ במקרה ולא בצד..." עמד מנותק אחד בודד קרון "רק נכנס: הוא

וישב..." בו ונכנס
 המפוזרים שני העלילה. סוף עד להתקיים מוסיפים המפוזרים בין ההבדלים

 רכבות כי לציין יש אולם משהו, נוקדני להישמע עלול הדבר ברכבת. נרדמים
 טבעית היא המפוזר של ששנתו כך בלילה, רוב פי על נוסעות למוסקבה מלנינגרד
 תחנונת מין "איזו נאמר: שכן לילה, ברכבת שמדובר לכך אינדיקציה יש (ולמעשה,

 קיימת כזו רכבת אם וירושלים: אביב תל בין כך לא בבוקר"). מוקדם הוא צעק זו?
ביום. הנוסעת ברכבת מדובר היצירה), שנכתבה בעת קיימת היתה (או

 התחנות שמות את ויודע הרכבת, במסלול בקיאות מפגין מרשק של המפוזר
 או בולוגויה זו? תחנה מין "איזו שואל: הוא מתעורר, הוא (כאשר שבדרך

 שואל הוא - הולם דיבורו גם ימסקיה?״). או דוביני - זו תחנה ״איזו פופובקה?";
 נמצאות תחנות אילו מושג שום כמובן אין גולדברג של למפוזר זו. תחנה איזו רק

 הוא לשאול, במקום הולם. אינו הנוסעים אל פונה הוא שבו האופן גם בדרך.
שלם: סיפור מגולל

נא, הגידו ״[...]
התחנה? שם מהו

בינתים? חונים זה איפה
ירושלים? קרובה כבר

1...1

נא, הגידו [...]
התחנה? שם מהו

צהרים כבר בודאי
בירושלים?" ואני

 מבין בלנינגרד, שהוא לו אומרים שבהן פעמים שלוש אחרי מרשק, של המפוזר
מהמהם: רק גולדברג של המפוזר לעומתו, השתבש. שמשהו סוף סוף
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אכן..." אכן... אביב? "תל
חשן. הוא שוכב שוב

 המפוזר המספרים. ושני המפוזרים שני בין תפקידים היפוך חל ממש העלילה בסוף
העלילה: לסיכום הדיבור רשות את מקבל מבחוץ, תואר כה שעד מרשק, של

בדיחה! מין "איזו - קרא הוא
השנייה, היממה כבר זו נוסע אני

אחורה ונסעתי
ללנינגרד!" והגעתי

 כהכרתו לא אפילו כלשהי, בטעות מכיר אינו כאמור, גולדברג, של המפוזר
 הפנימי. עולמו את עוזבים אנו זו בנקודה מרשק. של המפוזר של השגויה־קומית

המספר: ידי על מתואר ההמשך

יודע, איש אין סופו את
 מכיר, איש אין קצו את

 נוסע עוד הוא כנךאה,
העיר. בזו ונשאר

- צהרים ערב, ביקר,
ירושלים. ךחוקה

 לעומת מרשק של הקונקרטיות הוא היצירות שתי בין נוסף חשוב הבדל
 ברחוב אלא בלנינגרד, סתם לא חי מרשק של המפוזר גולדברג. של הערטילאיות

 השלושים בשנות גרו זה שברחוב לציין חשוב הברכה. רחוב בעיר, ספציפי
 כאמן או כפרופסור המפוזר של לעיצובו כמובן תורם הדבר וכר. אמנים מדענים,

 "המפוזר למעשה, המהדורות). רוב את המלווים בציורים מוצג אכן הוא (וככזה
 אופן בשום - הזמן בנות יצירות של לסדרה כך משתייך מרשק של הברכה״ מרחוב

 בשל משהו נלעגת כדמות האינטלקטואל מצויר שבהן - לילדים! יצירות רק לא
 בן המפלגתי־פרולטרי לגיבור כמובן, (בניגוד, שלה והמעשיות ההחלטיות היעדר
 מעליהם להרחיק ההיא בעת הסופרים קיוו זו מעין מתונה עצמית בביקורת הזמן).

 שבעיקר ומה למקום, לזמן, שייך מרשק של המפוזר המשטר. עוינות את איכשהו
ברור. למעמד - לקוראיו חשוב
 אינו אז״ר כפר אולם אז״ר. כפר ספציפי, במקום חי גולדברג של המפוזר גם
 קיום על למדו כמוני, (רבים, הרוסית להוויה בלנינגרד הישראלית להוויה מרכזי

 העובדה בין סתירה נוצרת כך, על נוסף גולדברג). של הסיפור מן רק היישוב
 קרוב העיר, בעיר". היה אחד ש״איש והעובדה אז״ר כפר תושב הוא שהמפוזר
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 כזכור, הזה, האיש ואת אז״ר), כפר אינה מקום, (מכל אביב תל היא לוודאי,
 היא ולנינגרד מוסקבה בין ברכבת נסיעה האוטובוס. נהג והן הילדים הן מכירים

 מצוין אינו מוסקבה, (היעד, לשנייה האחת מהעיר להגיע הפרוטוטיפית הדרך
 שמות ידי על מתאשר והדבר מלנינגרד, הפרוטוטיפית הנסיעה זו אך בפירוש,
 היתה לא מעולם זאת, לעומת לירושלים, אביב מתל הרכבת שבדרך). התחנות
 במציאות משהו מיתי צליל ל״רכבת" הערים. שתי בין המרכזי התחבורה אמצעי

הישראלית.
 היטב משתלבות גולדברג של הערטילאיות לעומת מרשק של הקונקרטיות

 איש מלנינגרד, אמן או מדען - מרשק של המפוזר השונות. המפוזר דמויות עם
 מגוריו שמקום אדם - גולדברג של המפוזר למוסקבה. בענייניו הנוסע משפחה,
 לחלוטין. ברורה לא למטרה דמיונית, חצי ברכבת הנוסע ברור, אינו המדויק

 גיבורם. של עיסוקו על פרטים מנדבים אינם גולדברג ולא מרשק שלא לב, שימו
 "אינטליגנטים", בשכונת המפוזר של מגוריו מרשק, אצל שהקונקרטיות אלא

 - ולחלופין מהחברה. חלק המהווה עובד, באדם שמדובר להניח לקורא גורמת
 שאינה בדמות הוא שהמדובר הרושם את מאוד מחזקת גולדברג של הערטילאיות

בספרות. - קיומה כל אלא יום, היום מעולם חלק
 בסטקטו, קצרות, שורות כותב מרשק היצירות. נבדלות מבנית מבחינה גם
משלהם: פואנטה שורות, של רביעייה היותר לכל או זוג, ולכל

למזנון פנה
כרטיס לעצמו לקנות
לקופה מיהר כך ואחר

קוואס. בקבוק לקנות

 פיזור מעשה כל על אינו והדגש בהרבה, ארוכות הפסקאות כזכור, גולדברג, אצל
והפיזור. הניתוק אווירת על אלא בנפרד,

 (עם נחרזים צמדים א׳א׳-ב׳ב׳-ג׳ג׳: מסוג תמיד כמעט הם מרשק של חרוזיו
 פואנטה של האפקט את משרתת כזו חריזה וזכריות). נקביות שורות בין גיוון
 עם השיחה ואת באוטובוס הנסיעה את המתאר בקטע רק שורות. שתי לכל

 שורות שמונה הכול בסך - א׳ב׳א׳ב׳ של נשזרת בחריזה מרשק משתמש הנהג
 כשליש יותר: הרבה החריזה את מגוונת לעומתו, גולדברג, וארבע. שבעים מתוך

 של נשזר בדגם נחרזות וחמש) חמישים מאה מתוך ושש (ארבעים מהשורות
א׳ב׳א׳ב׳.

 ניתוק אווירת מול פואנטה ערטילאיות, מול קונקרטיות - האלו ההבדלים כל
 שני היצירה. של בתפקידה הקשור העיקרי, להבדל מוליכים - החריזה ותחכום

 טבעה, מעצם ילדים, ספרות לילדים. נועדו ומרשק, גולדברג של הסיפורים,
 הנה, ייתכן. לא מה ייתכן, מה - הילד של עולמו את להבנות והן לחנך הן נועדה
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מרשק: של ספרו של האחרונות המהדורות אחת גב על הטקסט למשל,

 לצחצח ושוכחים בבוקר קמים אתם לעצמכם, תארו שרע! ודאי מפוזר? להיות רע
 הספר!". לבית או הילדים לגן והולכים כפפות... לובשים אתם גרביים במקום שיניים,

חה־חה־חה! ־ יצחקו כולם
 הזדמן מרשק יקובלביץ׳ לסמויל גם והנה, כאלה! מוזרים (ילדים) בחייו פגש אחד כל

מוזר! דוד - מבוגר היה שהוא אלא - כזה מפוזר
לכם! יצחקו - מפוזרים תהיו אל

 קריאה להיקרא יכול סיפורו לכך, רק התכוון לא לוודאי, קרוב שמרשק, הגם
 של סיפורה לא!). הרגליים? על כפפות לובשים (באמת מאוד פשוטה "חינוכית"

 ומפאת הבתים אורך מפאת השאר בין כזאת, לקריאה בקלות נעתר אינו גולדברג
 שניתן (אף היצירה מרכז את מהווה אינו המפוזר של מעשיו שעצם העובדה
 גולדברג של סיפורה לא!). נעליים? במברשת שיניים מצחצחים לשאול: בעיקרון

חינוכית. כיצירה ולא לירית, כפואמה נקרא
 הישראלית למציאות התאמה של במובן - היצירה שעברה לעברית העיבוד

 המתחרז היחיד היישוב הסתם, (מן אז״ר כפר תושב הפך המפוזר מינימלי. הוא ־
 במקום לירושלים אביב מתל לרכבת הפכה הרכבת לנינגרד. במקום "מפוזר") עם

 מגפי קוואס, - בולטים רוסיים מרכיבים סולקו כן, כמו למוסקבה. מלנינגרד
 אולם חשמלית. כגון בישראל, קיימים שאינם חפצים או ארוכים, גרביים חורף,
 עברי צביון ליצירה לשוות גולדברג ניסתה לא אלה, מזעריים לתיקונים מעבר

 קונקרטי ברחוב שלו המפוזר את ששיכן למרשק, בניגוד מובהק. ישראלי או
 של וסביבתו מגוריו מקום שכאמור, אלא אז״ר, בכפר בחרה גולדברג בלנינגרד,

קונקרטיים. אינם המפוזר
 תרגום אלא לעברית, עיבוד שעבר תרגום סתם אינו אז״ר" מכפר "המפוזר

 איש מרשק, של המפוזר הפרופסור את הפכה גולדברג "גולדברגיזציה". שעבר
 נושא החברה. בשולי הנמצא ומנותק, תלוש בודד, לאדם הברכה, מרחוב המשפחה

 וביצירתה שלה ברומנים הליריים, בשיריה - גולדברג יצירת של בלבה הוא זה
4הצהוב": "הירח הילדים בשיר למשל, כך, לילדים.

הצהיב הירח
לאהיב יודע לא
בת לו ואין בן לו אין
שבת. ואין חג לו אין

 ו״נסים ארנון" מרחוב "ידידי כגון יותר, מעט מבוגרים לילדים בספרים או
 כן (ועל ובודדה ערירית כדמות עצמה את גולדברג מכניסה שבהם ונפלאות",
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 בדידות, - ביצירתה גולדברג את המעסיקים נושאים אותם ילדים). עם מתיידדת
 "חינוכי" סיפור של לעיבוד גם ידיה על מיובאים - ואי־התאמה גמלוניות שוליות,
יצירתה. של הלירי מהפאתוס עליו ומשרים לילדים,

 האנושית הנגיעה של ישירה, קריאה באיזו הפאתוס את לקרוא נקל כלומר,
 יצירתה, את שיריה, את קוראים שאנו דומה עצמה. גולדברג לאה של בדמותה

 של ומר מאוחר הד באיזה אולי חייה, על עליה, ואי־נחת צער של מבוכה באיזו
 זכר לבנו על עולה אז״ר", מכפר "המפוזר את שבקוראנו להיות יכול רחמים.
 ובכיינית, עצלנית אטית, חולמנית, "הייתי כילדה: עצמה על גולדברג של דבריה

 אהבתי לא ודילוגים. קפיצות ריצה, של במשחקים זריזה בלתי להיעלב, נוחה
 מפני ופחד רעים לריחות יתר רגישות לי היתה ילדים, המון של גופנית נגיעה

 אהובה ולא חברי בין בודדה לעשותני כדי הספיקו הללו הדברים כל צעקות.

 מהלכת והייתי זה, דבר הסתרתי ולא אז, כבר שירים כתבתי כך, על נוסף עליהם.
 עשאני, זה ודבר מתחרזות, מלים לעצמי וממלמלת ההפסקה בזמן במסדרונים

 גם נזכרים אנו אולי 5הילדים..." של לעגם לחצי מטרה גמור, ובצדק כמובן,
 בדידות. חיי צלחו, שלא אהבות - יותר מאוחרות נוספות, ביוגרפיות בעובדות

גולדברג. בלאה הקריאה מפאתוס חלק זה גם ודאי
 הוא באמת החשוב דבר, של בסופו שכן, אחר. פאתוס גם ישנו בוודאי אבל

 דידקטית, חינוכית, קריאה לקרוא אין גולדברג לאה של ה״מפוזר" שאת זה: בדיוק
 אותם להלביש להוריהם מסייע בעצם לנהוג, אין כיצד לילדים רומז מרשק ישירה.
 "סיפור כותב הוא בכך הקבוע־מראש. המשותף, לרחוב היציאה לפני בבוקר
 הצורה של מלאה הבנה המבטא מושלם, סיפור זהו מרשק, של וכדרכו - ילדים״
בה. שבחר

 על להם מספרת היא קוראיה? לילדים, מספרת היא מה גולדברג: לאה ואילו
 במחיצת חיים אין שבו - אחרת הדברים נוהגים שבו עולם - אחר עולם של קיומו

 עצמן והמילים נשכח, החומרי שבו עולם אנו, מחשבותינו במחיצת אלא אחרים,
 עולם הוא אלא רחמים, ושל צער של עולם שאינו עולם, ישנו החיים. עיקר הן

 הוא גולדברג לאה של הלירי הפאתום הבדידות. חירות של עולם מוזר: אושר של
זה. לעולם יצירתה, מבעד הנפתח, בצוהר

).1942 הצעיר, השומר הארצי, (הקיבוץ גולדברג ולאה שלונסקי אברהם בעריכת רוסיה", שירת "ילקוט 1
).1974 עובד, (עם אז"ר" מכפר "המפוזר גולדברג, לאה 2
 והאוניברסיטה פועלים (ספרית ויסמן וענת קרטון־בלום רות בעריכת משוררת", עם "פגישות בתוך 3

.247־218 עמ׳ ),2000 העברית,
.15 עמ׳ ),1975 פועלים, (ספרית הא;לות" עושות "מה גולדברג, לאה מתוך: 4
.24 עמ׳ ),1984 (צ׳ריקובר, גולדברג" לאה עם "פגישות יפה, ב”א מתוך: 5

159



אז״ר" מכפר "המפוזר מתוך איור גולדברג, לאה
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בסקין סױן
גולדברג לאה בעקבות שיר

עיר ארץ
רוברטאס* של לזכרו

 בשנה אביב ימים ושבעה
היתר. בל וגשמים וסגו־יר
גולדברג לאה

1.

 אביב ימי שבעת עש. ג׳ה של הגן

 בנגטיב אולי השנה. באו לא

 שחרה. אדמה קצת למצא אפשר מקךי

 בחזרה׳ יעלה לא שןרד השלג

 יבלע, לא בארבה עלה אשר עשן

במחילה. תזכה ולא תזכה לא ארצך כי

2.

אחלק שעוד חשבתי ואני
גנו, פרי איזה אתך
לבלוק לבוא חשבתי ואני
פינו בקבוק עם שלך

רע לי שעשה רומני, נואר
ממך, צעירה כשהייתי

 קרה שבארץ חשבתי ואני

שמיכה. להוסיף מספיק
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 "זונה", אמרתי כבר דם, לה זכרתי כבר

 - אווזות. לה שרפתי כבר
 בשנה, אביב ימים ושבעה

הזאת. בשנה לא אבל

- בסתן? גן, ילד, - הבחנה ובלי
מתרוקן, הקפוא הזמן

 השטן, ברא לא מה יודע ואינך

כן. מה יודע ואתה

 רחמים, היו בנו יודע, אתה

 גור. זה, את זוכר לא אתה

 התמים, ג׳ה של הגן ױבש

סגור. שלנו והגן

3.

 קן. רוקנו שטח, נקינו

בן. שיכלנו, מה עשינו

 אפשר. שרק מה כל הצלנו

דבר. כאן יהיה שלא אומרת אני

בלום. אוצר כל הברחנו
 כלום. פיה יהיה שלא אומרת אני

זהב. שן גם תמצא לא
עכשו. מקלל הזה הזמן

 למוך. מתחת הכל הוצאנו

אריך. חרף הוא הזה הזמן
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 מורד, כצבא ארצך, על

יורד. שלג שלג, שלג,

 גולה, כמלך ארצך, על

עולה. קרח קרח, קרח,

 כאן, יחליקו חדשים קשישים

סידן, ךלות ץרועות ישברו

 חואים וחלש אפרורי ובאור

קפואים, אדמה תפוחי ןחפרו

 כחלה באצבע חדש ומשת״פ

בתת־מקלע. לאחז ייטיב

 מגרש. ישרנו בלטות, הפכנו

חדש. זמנך עבר. זמננו

 צמאה. ארצך רעב. זמנך

צנועה. במנחה יסתפקו לא הם

 - רחמים ללא - חרטה ללא
הןמים. שבעת ואת - אותך

2003 מאי אביב, תל

 כאיש להתפרנס ניסה הוא אלמנה, לאימא יחיד בן המחודשת. בליטא שחי דודי בן היה רוברטאס *

 בינואר הלא־נבונים. האנשים עם והסתבך אבטלה, אחוזי עשרות של במציאות אוטודידקט מחשבים

 בישראל. המשפחה ולשאר לי הדבר נודע במאי רק מדי. יותר עליהם ידע כי אותו, רצחו הם 2003

ו.9ה־ הולדתו יום את לחגוג אמור היה ביולי
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jmiyji - עצ«ד את בחן

קלינינגרד, העיר היום המזרחית, שבפרוסיה קנ׳גסברג בעיר נולדת ב. .1
 אך לפולין. ליטא בין מובלעת הבלטי, הים לחוף רוסית טריטוריה

שבליטא. לקובנה משפחתך עקרה קצר זמן כעבור

נפרדו כך ועקב בנפשו, אביך לקה הראשונה העולם מלחמת לאחר א. .2
הורייך.

 עשן" "טבעות הספר מן אימא", "לתמונת השיר נפתח כך "אחרת". ג. ך.
119351■

עדיין חמש־עשרה בגיל שמונה. או שבע בגיל עברית ללמוד התחלת א. .4
 שגיאות מלאים שנים מאותן ויומני׳ך זו, בשפה בכתיבה התקשית

כתיב.

למדת שם לקובנה, משפחתך עם שבת העולם מלחמת סוף לאחר מיד ג. .5
"תרבות". העברית בגימנסיה

שנתים כשלפני זוכרת אני יומן ליאכתוב מאטחלה אני "היום במקור: ד. .6
 לא השניה בפעם פני היה לא אחת פעם אבל לחתוב חפצתי כן גם

חפצתי."

ידידים הייתם לא מעולם אך שנים, ארוכת היתה אלתרמן עם היכרותך ג. .7
 הפריחה" "על השירים מחזור את הקדשת יצחק בן לאברהם קרובים.

 "אורח", בשיר כתבת גנסין ניסן אורי על ).1948 הפריחה״, ״על (בספר
 לאברהם בספרייך. כונס ולא ו 93<> באפריל 17ב־ ב״דבר" שפורסם
עשן". "טבעות הראשון, בספרך שיר הקדשת שלונסקי

"טבעות הספר מתוך בשיר הראשונה השורה זאת ושתיים. עשרים ב. .8
 החיצוני, מראך עם כמדומה השלמת מותך שלפני בשנים רק עשן".

 / פני את פרנסו ״השנים הנפלאות: השורות את כתבת ״אלי״ ובשירך
מאד". ;פ׳תי עד / קלים כסף חוטי לראשי וענדו / אהבות בזכרק

שנתהילל. בשם ההודי אהובך מכונה מדומה" מנסיעה "מכתבים בספר ב. .9
 חודשים וידעתם כסטודנטית, בגרמניה ששהית בעת אותו הכרת

סוערת. אהבה של אחדים
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 אחדים חודשים לד שהוענק הפרס, את לידיה קיבלה צילה אמך א. סו.
.ו <70$ בשנת פטירתך לאחר

 בון באוניברסיטת שמיות לשפות במחלקה הדוקטורט את כתבת א. וו.
שוואבה. פרופ׳ של בהנחייתו שבגרמניה,

 ללימוד מזמנד ניכר חלק הקדשת הראשונות החמישים בשנות ד. .12
 האלוהית" מ׳יהקומדיה נרחבים קטעים פה בעל ידעת איטלקית.

 של מפיו היתה בחייד שקיבלת הגדולות המחמאות ואחת לדנטה,
ארצו. בת שאת חשב והוא ברחוב, אליו שפנית איטלקי

 לספרות החוג ומייסדת העברית באוניברסיטה מרצה היית ב. גו.
 של אושיותיה יתר בין שתיקבר׳ היה טבע׳ ואד השוואתית,

פסיעות. נמה במרחק קבורה צילה אמד הירושלמית. האוניברסיטה

תשנ״ו. בשנת פועלים בספרית אור ראה ארנון" מרחוב "ידידי ספרד ב. .14

"הנזק מתוך - א׳ רביקוב׳ע. דליה מאת גינה״ שירי ״שני מתוך ג. .15
 מתוך - ב׳ החיים״); ״שארית בקובע תך1מ לאחר (פורסם שבעישון״

 תשנ״ז]; בשנת לראשונה פורסם בספר, כינסת שלא (שיר חופש" ם1"י
).1966 הזה״, הלילה ״עם (בספרד ב׳יה״1הק ״משחק מתוך - ד׳

במועצתה 1נפטר מלבדך העברית. לספרות קשה שנה היתה 1970 ב. .16
 ל.1דה־ג הגנרל השנה תה1בא מת בצרפת אלתרמן. נתן1 עגנון ש״י גם

אחרייך. שנים ש1של ימים האריך שלונסקי אברהם

האלה. ת1התיב ראשי את שטבע הוא שלונסקי אברהם ני נראה ד. .17

"הארע", של הספרות במוסף , 1960 בינואר 1 ב־ פ׳רסם מירון דן ג. .18
 טובה להחזיק "[יש] במילים: שנחתם שירתך, על ביקורת מאמר

 לנו" לתת בנוחו היה לא מה ולהבין לנו, לתת שבנוחו מה על למשורר
 בנך וסטריאוטיפית. מינורית שירה בנתיבת אותך "האשים" מירון

 בעיני קרנך לירידת רבות ותרם זד, נתן של לביקורתו מירון הצטרף
 ב״על פירסמת נד אחר חודשים שלושה המדינה. דור בני הקוראים
 שנפתח זקן", נאיש המשורר "דיוקן השירים מחזור את המשמר"
 קברי", על משחקים ונערים / הנתיבה שלחן אל יושב ״אני במילים:

אחרים". לדורות ולהנחילד / לקבר אותך היום רוצה ״הדור נד: ונחתם
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"לאיצ׳קה". פטרונית, בנימה לך, לקרוא שנהג הוא אלתרמן נתן ג. ?ו.

פה עבר ו״הסער קיץ" "ליל אלתרמן של שיריו את לרוסית תירגמת א. .20
בוקר". לפנות

חגיגי ה;ה "הנער במילים: הפותח השיר מתוך זה, לחרוז חיבתך על ב. .21
 א׳ חרוז אחדות. פעמים התוודית עשן", "טבעות שבספר ועצוב"

 חרוז ״|.1עש "טבעות מתון הוא (אף הסייח" "הולדת השיר 1מ לקוח
 מון", די תרזה של "אהבתה במחזור השלישית הסונטה מ! לקוח ג׳

 של הנודע לשירה מתרגומן לקוח ד׳ חרוז בבוקר". "ברק הספר מתוך
העינים". מבקשות "רחמים במילים: הפותח אחמטובה אנה

הספר את כתבת יצחק, בו אברהם המשורר הוא הלא סונה, על ב. .22
ו.946ב־ פועלים בספרית אור שראה משורר", עם "פגישה

 לאצילה שייחסת מון", ד׳ תרזה של "אהבתה הסונטות מחזור א. .2?
בבוקר". "ברק בספרן מופיע נבראה, ולא היתה שלא צרפתייה

. J 195 בשנת דבר של בסופו אור ראה ושלום״ ל״מלחמה תרגומך ד. .24

נישואים נישאת לפלשתינה להגירתך הסרטיפיקט קבלת לצורך ג. .25
 "פתח" חבורת מאנשי גן), ולימים גנס שמעון למשורר פיקטיביים

בקובנה.

הרומן האור", "והוא שלונסקי. אברהם של שיריו ספר הוא בוהו" "אבני ב. .26
 בשלוש מחזה הארמון", "בעלת ו.94ב־י> התפרסם שכתבת, היחיד

 השני, שירייך ספר העין", ירוקת "שיבולת ו.955ב־ אור ראה מערכות,
ו.940ב־ אור ראה

אור ראה להשכיר" "דירה פגיס. דן של ספרו הוא שהתחפשה" "הביצה א. .27
.1957ב־ - פלוטו" ו״איה ו,954ב־ - ונפלאות״ "נסים ,1959בי לראשונה

הלל ע׳ פגיס, מלבד "לקראת". חבורת מאנשי הוא סיון אריה א. .28
 אברהם עמיחי, יהודה גם שלך המשוררים חוג את פקדו ורביקובי׳ן,

ואחרים. ריבנו־ טוביה כרמי, ט׳ הוס,
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 את אבי־שאול. מרדכי ידי על תורגם הצעיר" ורתר "ייסורי הספר ד. .29
 הישראלי המרכז הזמנת לפי תירגמת מסצ׳ואן" הסוכה "הנפש המחזה
 בהוצאת בתרגומך התפרסם למולייר לנשים" הספר "בית לדרמה.

 בהוצאת אור ראה לש׳יקספיר בעיניכם" "כסוב בתשכ״ו. ביאליק מוסד
בתשי״ז. הארצי הקיבוע

 א׳סליה" "משירי המחזור בתוך כתבת סיינה העיר על מוסקבה. א. סך.
 בקופנהגן ביקורן על העין". ירוקת "שיבולת השני, בספרך המופיע

 כונסו לא אן "משמר", בעיתון שהופיעו שירים שני כתבת 1947 בשנת
 "בדרן השיר את כתבת ,1968 בשנת האחרון, מסען בעת בספרייך.
לגרנדה".

:BIW

נכונות: תשובות ;0
 שיריך/ "הו!". מערכת עם בדחיפות קשר צור/צר׳ אנא גולדברג. לאה את/ה

בברכה. יתקבלו שירייך

נכונות: תשובות 29-20
 עבוד/ נפוצה. הפרעה זאת תדאג/י, אל גולדברג. לאה שאת/ה חושב/ת את/ה
לסוב. וקווה/וקוו׳ שלך הרוסי המבטא על עבדי

נכונות: תשובות ו9-סו
זך? נתן את/ה אולי תהיה/תה׳י. לא כבר את/ה גולדברג לאה

נכונות: תשובות ו מ־ס פחות
 "האם בשאלון: מזלך את נסה/נסי גולדברג. לאה להיות מנסה לא אפילו את/ה
מרים?" בת יוכבד את/ה

 "לאה הבאות: ביצירות וכן גולדברג, לאה של בספריה הסתייענו השאלון הבנת בעת *
 "אל :11980 המאוחד, והקיבוע פועלים !ספרית ריבנר טוביה מאת מונוגרפיה״, גולדברג,

 גליה מאת סופרים", עם שיחות "ט״ז );1995 המאוחד, !הקיבוע ליבליד עמיה מאת לאה״,
 וענת קרטון־בלום רות בעריכת משוררת", עם "פגישות );1962 המאוחד, [הקיבוע ירדני
 הוגו?" ויקטור אתה "האם השאלון );2000 העברית, והאוניברסיטה פועלים !ספרית ויסמן

הוגו. להולדת שנה מאתיים במלאת Liberation בעיתון שפורסם



מישורי אפרת
שירים 7

קריאות בארבע ים

 החוף בשפולי ללדת כורע הים

 פעם. אחר פעם נשמתו את ומקיא

וחמוצים. רעים מימיו הופרה, מיציו שלות
 ההדף מעצמת שפתו אל מוטח הוא

צדף. בה מניח מרצץ ובראש

 שנית, של מגבה גב על לנוח כורע ודם

 רודפנית. תהום מלע ולבדח להמשיך עליו אך

 החוף, אל בגליו מאיץ הוא מגונן לחבוק צמא

 ארכה אכזבה לרצועת :הפך שהחול לפני אך

למכה. מכה ומקדים אדירים גל בו מצליף הוא

האפק. קו על לזנוק כורע ה:ם
 באיום, מתקמר גוו רושפות, עיניו ,דרוכים מימיו

 בגל קדימה נשלחת השורטת כפתו

 קפיצית צפךן ושולפת

הסיום. לפני שנשברת

 החוף בשפולי למות כורע הןם

 לדחף. להמשיך לגלים קוראת ורוח

ומלוחים. טובים מימיו חןךה. מיציו שלות
 מרבן, בראש שפתו אל כושל הוא

כאן! עד וחורץ: החול על קורם
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הלווייתן

 הלױתן של בלבו שננעץ נראה הבלתי

הלױתן של זנבו את שחצה נלאה הבלתי
 הצלצל

החתך
הלױתן של גופו את שהציף נדלה הבלתי הדם
הלױתן של חייו את שקטע נמנע הבלתי המות

 מטה מטה

 מעלה מעלה

 מעלה מעלה

מטה מטה

 צלל שפעם

 לעלות כדי

 עלה שפעם

לרדת כדי

שו שפעם
הנפלא שירו את

ױרד שעלה
יעלה ירדז

הים את חיבק לא ואיש

 הןם את חבק לא ואיש

 שקט, כך בשכבו

 ומחוות, כסופים ךצוךים מלא

אדוות. של אינסופי בחרחור שנבעו

 שלו. על נעמד וגל מתגלגל גל

מעלו. מתנער וגל מלגלג גל
 מולו, מתגבה וגל מתגלה גל

בכלו. גע - בו תפגיש אם
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 בחר, לו גע עליו, שכב

 מאחור, וגם מלפנים הקף

 השוכב גופך את לשאת לו הנח

לכפתור. הרוטט גופו את והפך

 שיחו, בן היה אליו, דבר

 תוכו, אל העור מתוכו ץר'ם

 הלחים, בכוכים ודרש קצפו את הלבן

כי

זורם לא הדם
המים אבל

חתוכים.

נשבה שלא לרוח,

 כאבי, אל בבקר קמתי

 נשבה, שלא ולרוח,

לי. לספר ךבר הןה

 טובה, אשה בזרועות לנוח נסעתי

 נשבה, שלא ולרוח,

לי. לספר ךבר הןה

 וכבה, נרמז בלילה, שזרח ירח,

 נשבה, שלא ולרוח,

לי. לספר ךבר הןה
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 אהבה, מלת בתוכי סחרר כעלה דק אשר

נשבה, שלא ולרוח,
לי. לספר דבר מה

הגבול במעבר

מתוק בפה
- במאמץ עצמו על הנסגר

קפוצות בשפתים
 - חדש דם של שלוליות תוכן אל האוספות

מד, שמושטת זהירה, בלשון
- לצד ומצד לב אל מלב

אתה
אותי. מנשק

הגבול במעבר
 - רגע מדי עצמו את המחולל

 בקול לעצמו הקורא בשקט

־ וזי אחר
עינים באלף

- בלבד לשתים הנעצמות

אני
לך. נענית

קוראים המתים

 לי קוךאים המתים
 יותר רם בקול

החיים מן
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ן

קוראים. שאינם

בי נעים המתים
יותר רב בנעם

החיים מן

נעים. שאינם

בשקט

בשקט׳
 הגדול התינוק של כשבכיו

 מגדל, כמו מתוכי מתרומם

 הקטן התינוק של ובכיו

- חדל כי נשמע, לא

בשקט׳
 מתוכי צורח הגדול כשהתינוק

פחות, פעם בכל
שמו את יודע הקטן והתינוק

- האנחות כמות לפי
בשקט׳

 מתחלפים הקטן והתינוק הגדול כשהתינוק

שגדל הקטן והתינוק
- אגודל הגדול לתינוק מגיש

בשקט׳
 - חופפים הקטן והמחוג הגדול כשהמחוג

 הגדול והתינוק הקטן התינוק

מתעיפים.
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שטרן עמיחי
שירים 3

המלתחה

 וברך בשקידה מרפד קו־הזמן

 להיות. שרציתי הבנים שוקי את

 שכיות־ את חומדים שרציתי הבנים

הארך. לילי לי שהוריש האונים,

 במקלחת שנחשף מרבע ?שבן על

 בכלור, מתבוססת למוריה ברכה

 מגדלור וחפת אישוני, ךחפו

הרותחת. נפשי אל אורה את כוננה

 כמותם להיות שרציתי הבנים

 לאטם, המךחק שךיון את משילים

היפות. פניהם את משחיתים וקמטים

 ?שבנם, לרגלי שהוטלה ו?לדות,

 לחנם דברי־חלקות ממלמלת

ונוטפות. רחוקות מלתחות בחשכת
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הטוךםו

 במהפך, שצף עךפלי, בבקר

 המגרש שטח את חד קו־שמש בצע

 נקרש. באמצעו והטל לשנים,

 נשפך, חלום־לילי מים, לח ברגע

 מחצה. בי הקים אפרוךי וקצף

 באלמות רחש אנקות של נחיל

 מוט־ את לפתו דקות ואצבעות עיני,

נפצה. שבחזי המשנן, האור

 חמה. כמו קדחתי מהפך בבקר

 האדמה, חיק אל הסתננו דמי

מקומו. על קפא צעקתם וקול

 השמשות. בין הזמן כך־עך שם דעכתי

 חמו אותי חרך עמידתי במקום

קשות. פטמוית בזוג מקשט טורסו של
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שש

 מתארך הלילה חזק. אותי חבק

 השנים. תלויים בחלון כחבל.

 נים־ בנו מותח הנחר הלילה

כורך אותי ראה ועננה. לא־נים

 הולם לבך איך ושומע ןךים

 מכחיל. ענן נופחות שארבות כשם

 בחיל, אותי מלאה לאותך אם ואף

חולם. ולא ונם ןשן אני עכשו

 ישנים, בין ונם נשחק אני עכשו

 הדורך בלילה ארוכה לי ואין

 החורך בשקט מחר, אקדחי את

 לפנים, פעם, הן האתמולים. עור את

 נחיל סופה: לפני כגלגל עליתי

 שלם מעגל בי, הסתולל עינים

 וצלם הרקיע חמה צפוו־י של

בחיל. אותי מלאה ולאותך אותך,

 לבקש רציתי מאוד. אותי חבק

 נתאבד, 1ןח - בעצלתים שאם

 יעבד עופרת שכלו שלילה

למוקש. לי יהיה וגופך שנינו, את

 כך!). כל לי (נעמת נפרע ױחד

 עבר אל עכשו ממריא - ריחך - הריח

 - כקבר אותי הבועל השמש גלגל
נפקח. בך בך לבבי איך ראה
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 החחב״ז* ועד השירה מצב על הרצאה
הביך־זיאומי") החופשי ("החרוז

רובו ז׳אק
מנור דורי מצרפתית:

 חבריה מאחרוני הוא העכשוויים, הצרפתים שבמשוררים החשובים מן רובו, ז׳אק
 פרק, ז׳ורז׳ נמנו מייסדיה שעם ספרותית, חבורה "אוליפו", קבוצת של החיים
 הקבוצה, של שמה את המרכיבים התיבות ראשי פירוש קלווינו. ואיטלו קנו רמון

 המשחק לתורת מומחים מתמטיקאים, גם כללה וסופרים משוררים על שנוסף
 כמשורר, עיסוקיו לצד שם, בעל מתמטיקאי גם הוא עצמו (רובו וסטטיסטיקאים

 ה״אוליפו" פוטנציאליות". לספרויות "אולפנא בקירוב: הוא שירה), וכמתרגם כסופר
 רענונן לצד ולפרוזה, לשירה חדשות צורניות קונװנציװז מציאת דגלה על חרתה

 בעיר 1998 בדצמבר רובו נשא שאותה שלהלן, ההרצאה נשכחות. קונוונציות של
 מחשבה דרך מחברה: של המחשבה לדרך מאוד אופיינית היא שבגרמניה, טיבינגן

 אך לעתים, אנקדוטלית עקלקל), גיאומטרי משפט כמעין בנויה (ההרצאה מתמטית
 כמו־ כניתוח תחילה שנראה במה פותח רובו כמוה. מאין ורהוטה קלסית בעת בה

 בודלר, שארל של הרע" "פרחי בשירי המוכרים מן "התכנסות", השיר של בנאלי
 נואשת ביקורת - ונוקבת מעמיקה ביקורת האמתי: לעניינו ניגש הוא מהרה עד אך

 בגיליונות השלישי. האלף של בראשיתו העולמית השירה של מצבה על - כמעט
 במקור - וליצירות ה״אוליפו״ של לסיפורה נרחב מקום נקדיש ״הו!״ של הקרובים
זו. חבורה אנשי המציאו או שהציעו מתכונות פי על הכתובות - ובתרגום

1 פרק
התכנסות - שיר .1 @

 ורך. היה שקט החכם. שלי, כאב
 ובא. יורד הוא - ערב רדת דרשת

 הכרך: את עוטפת סתומה אפלוליות
דאבה. - ליתר לאחךים, שלוה

 בני־תמותה של בזוי אספסוף כבר הנה
נךכן; אכזר, תלץ שוט־התענוג, אל

 - חךטה לו לוקט העבךים בחג
מכאן, נלך ן!־, לי הושט שלי, כאב
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נוטות מתות שנים ראה: מהם. הךחק
עוטות, שמלות־אתמול מרום, מרפסות על

גח; המים מתוך מחיך וניחם

תך־ם; גשר תחת גוססת חמה
- מזרח לפאת אריך, תכריך של כשכל

מתקדם. נעם ליל - הקשב אהוב, הקשב,

 מהולל שיר הוא השלישית, במהדורתם הרע" ל״פרחי שצורף בודלר, של זה שיר
1רבים. לתרגומים שזכה וידוע,
 היותו אחד: מרכזי מאפיין על כאן אתעכב - זה שיר של מאפייניו .2 @

 בנקל ניתנים כאלה: הם בודלר של משיריו רבים לזכירה. בנקל ניתן השיר של
לזכירה.

 המסגרת מן השיר; של מצורתו רבה במידה נובעת זו עובדה - צורה .3 @
מילותיו. ערוכות שבה הפורמלית

 גורם והיא הזכירה, את מעודדת כשלעצמה השירית הצורה - סונטה .4 @
 "סונטה". הקרויה בצורה הוא המדובר כאן לזכירה. בנקל ניתן שיר של בהיותו

 הערוכים שיר, מטורי מורכבת אחרות, רבות שיריות כצורות כמוה הסונטה, צורת
החרוז. באמצעות ביניהם המקושרים שיר, בבתי

 וכמה כמה בשיר קיימים הסונטה של במקרה ועוד, זאת - מישורים .5 @
 וישנם, שמינייה; יחד היוצרים ),2( המרובעים גיסא, מחד ישנם, ארגון: של מישורים

 לזה זה מהודקים המרובעים שישייה. יחד היוצרים ),2( המשולשים גיסא, מאידך
 הוא בודלר של בסונטה הללו החרוזים מבנה החרוזים: באותם השימוש באמצעות
 שונים בחרוזים להשתמש נאלצתי השיר של העברי ובתרגומו א׳ב׳א׳ב׳ א׳ב׳א׳ב׳

 ג׳ד׳ג׳ד׳. - א׳ב׳א׳ב׳ הוא: שלהם העברי שהמבנה כך הסונטה, ממרובעי אחד בכל
 יחידות שתי הן אלה הדף: על בבירור מסומנת המרובעים שני בין ההבחנה ד״מן;

חזרה. גם בבד בד אך שוני, אפוא כאן יש בנפרד. המודפסות
 מוחש בזה, זה הכרוכים חזרה ושל שוני של זה, מאפיין קו - השישייה .6 @

 עובדה הדף, על מזה זה מובחנים המשולשים שני החותמת. בשישייה יותר עוד
 האיזון ערעור החריזה, במבנה הכרוך בכל אך האוטונומי. קיומם את המבטיחה

השני. במשולש ז׳ו׳ז׳ הראשון, במשולש ה׳ה׳ו׳ בכיפה: המושל הוא
 השמינייה של צירוף אלא אינה השלמה הסונטה שהיא היחידה - יחידה .7 @

 יותר. קטנות יחידות של צירוף על המושתתות יחידות עצמן שהן השישייה, ושל
 לנו, שיש הרי הברות, של מסוים ממספר מורכבים עצמם השיר שטורי והיות

ארגון. של שונים מישורים חמישה לפחות הללו, השורות בארבע־עשרה
 צורת של אולי, ביותר, המשמעותי המאפיין אך - סימטרייה של עניין .8 @

 וזאת ואסימטרייה, סימטרייה אחת בכפיפה בה שמתקיימות העובדה הוא הסונטה
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 השיר חלוקת הסתם, מן היא, ביותר הניכרת האסימטרייה מישורים; וכמה בכמה
.8+6 של ליהירות

 מובהק מאפיין היא כמעט הראשוני במישור אסימטרייה - לב תשומת .9 @
 של הנרחב הכר בתוך בצורה, הלב תשומת את ממקד הוא הסונטה. צורת של

השיריות. הצורות
 צורת של היותה את הראשון, בשלב אפוא, שמבטיח מה - ייחודיות .10 @

 אף וכן אותה; המאפיין וההדוק המורכב הארגון הוא לזכירה, בנקל ניתנת הסונטה
אחר. שירי סוג אף לבין בינה לטעות אין השיריות: הצורות בין ייחודיותה

 השיר אינה בודלר של הסונטה יותר: הרבה חשוב אך - שנים מאות .11 @
 שהרי סונטות. כתיבת של שנים מאות אחרי בא הוא זה. במבנה הנכתב הראשון

בסיציליה. השלוש־עשרה במאה נולדה הסונטה צורת
 שצורתה משום גם לזכירה בנקל ניתנת סונטה כל - קודמים חיים .12 @

 וזאת לה, שקדמו הסונטות מן אחת כל מזכירה סונטה כל עצמה. זיכרון את אוצרת
עצמה. הצורה אותה על החזרה באמצעות

 ואסימטרייה. סימטרייה של כפולה זיקה ניכרת כאן גם - מסורות שלוש .13 @
 האיטלקית, הסונטה של המקורי הדגם מן נבדלת הצרפתית בשפה הסונטה מסורת

 של זו נוספת, גדולה ממסורת גם נבדלת היא אך פטררקה. ושל קבלקנטי של זו
"שייקספירית". המכונה הסונטה היא הלא האנגלית, בשפה הסונטה

 החרוזים. של במקומם נעוץ זה שוני של ההיכר סימן - היכר סימן .14 @
 פי על "עוטות"). / (״נוטות״ ביניהן נחרזות בודלר של בסונטה 10ו־ 9 שורות
 לעומת ,14ו־ 13 השורות פסולה. היא כזו חריזה הפטררקית, הסונטה כללי
 האיטלקית. בסונטה גם כך "מתקדם"). / (״מזרח״ ביניהן נחרזות אינן זאת,

 הנחרזים טורים בצמד נחתמת אלה, לשתי בניגוד השייקספירית, הסונטה ואילו
 הצורות יתר ככל כמוה הסונטה, פעוטי־חשיבות. אינם הללו ההבדלים ביניהם.

 ממלא המורכבים, מערכיו על והחרוז, צלילי, אובייקט היא המסורתיות, השיריות
 ביניהם, הנחרזים עוקבים טורים שני דהיינו ה״עוקב", המערך מרכזי. תפקיד בה

 זה. ממערך סולדת האיטלקית הסונטה האחרים. לטורים ביחס מאוד אותם מטעים
 שמביא (מה המשולשים בראש הזה הצמד את למקם מעדיפה הצרפתית הסונטה

 צורה ],dizain[ עשרת״ ״שיר למעשה מהוות הראשונות השורות שעשר לכך
 של המובהק הבידול המאוחרים). הביניים ימי של הצרפתית בשירה אופיינית

 האנגליות, הסונטות מן רבות המאפיין כחתימה, הערוכים העוקבים החרוזים שני
 בתקופה הסונטה בצורת פעם לא הניכרת המכתמית הנטייה תוקף את מתנה

האליזבתנית.
 במשקל כתובים בודלר של השיר טורי זאת, מכל לבד - מרכזי משקל .15 @

הצרפתית. השירה במסורת מובהק מרכזי משקל האלכסנדריני,
 במה כמובן תלויה לזכירה, בנקל ניתנת סונטה של היותה לסיכום, .16 @

 המפעילים נתונים של רב במספר גם כרוכה היא במקביל אך אומרת. שהסונטה
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 הצרפתית, המסורת של ייחודה זו; שירית צורה של תולדותיה הזיכרון: את במובהק
וכהנה. כהנה ועוד

 בנקל הניתנים ממורים עשויה לזכירה בנקל הניתנת סונטה - תמצית .17 @
 תרכיז - דיוק ליתר - או תמצית, זוהי לזכירה. בנקל הניתנת צורה בתוך לזכירה

שפה. בחובה לרכז במיוחד מוכשרת הסונטה צורת שפה. של
 מערבת לזכירה, בנקל ניתן בסונטה הכתוב ששיר העובדה - שפה .18 @

נוצר. הוא שבה השפה את בהכרח ומפעילה

2 פרק
 בעיקר לזכירה, בנקל ניתנת שהשירה העובדה - כלל־עולמי מאפיין .19 @

 באמצעות לזכירה בנקל ניתנת היא שכשלעצמה צורה, על מתייחסת היא כאשר
 ובכל השפות בכל נכון הדבר שלה. כלל־עולמי מאפיין היא הפנימי, ארגונה

התשע־עשרה. המאה סוף עד לפחות וזאת התקופות,
 ובין במוזיקה מלווה שהיא (בין מסורתית שירה כל של ייעודה - ייעוד .20 @

הדים. בו לעורר בו, לחיות בזיכרון, שביתה לקנות הוא בה) מלווה שאינה
 בלתי היא בעיקרה או בכללה שתרבותן בחברות - מרכזי מוליך .21 @

 הגדולות השירות המשותף. ולזיכרון לידע מרכזי מוליך משמשת השירה כתובה,
 אוצרות הן בלבד: סיפורים אינן החומריות, השירות כדוגמת הקדום, העבר של

 התפיסות הקוסמולוגיות, האמונות הלשוניים, המבנים המחשבה, מכמני את בקרבן
 היוונים של המשותפת מורשתם את שמשתית מה כל את דהיינו, - וכו׳ המוסריות

 של אחרים באזורים שנוצרו בשירות גם זאת להדגים נקל הטרום־קלסי. בעידן
העולם.

 שבקיצור, קיצור בגדר שהיא לסקירה כאן עצמי את אתחום - קיצור .22 @
המערבית. למסורת ורק ואך

 השירה הפכה ההומרית התקופה לאחר - האוטונומיה כיבוש .23 @
 של חלוקתה בתקופת ביוון, להתהוות זה תהליך החל לראשונה אוטונומית.

 על כנפיה את לפרוש השירה חדלה זו בתקופה האינטלקטואלית. העבודה
 בעלי לתחומים היו והללו הרפואה, ועל האתיקה על החוק, על הפילוסופיה,

 לשם שיר לטורי להיזקק חדלה מהרה שעד נבדלת, ולשונית מחשבתית פעילות
 יכולה השירה אין שוב ואילך זה מרגע השירה. של הדוב מחיבוק ונחלצה ניסוחה,
 החוכמה. של ביטויה על או הידע של הנחלתו על כלשהי בלעדית לחזקה לטעון

 להפוך עלולה השירה האמת. של אדוניה להיות יכולים אינם שוב המשוררים
גרדא. קישוטי תועלת, חסר טפל, לעניין
 המכריע הרגע היום, דן אני שבו לעניין אשר - מקיאווליסטי רגע .24 @

 יוצריה הם הללו הטרובדורים; של יצירתם תקופת השתים־עשרה, במאה מתרחש
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המודרניות. המערב בלשונות פנים כל על השירה, אידיאת של האמתיים
 גם פחות או יותר רבה ובאטיות הטרובדורים, אצל - התמחות .25 @

 השירה התמחות. של תהליך כעין עוברת השירה זכירת של הפונקציה אחריהם,
 מן המדע, מן ההיסטוריה, מן ונבדלת מובחנת אוטונומית, אמנות להיות הופכת

 שעד המוזיקה, מן גם נפרדת היא הארבע־עשרה במאה החל ועוד, זאת המחשבה.
הלכה. באשר אותה ליוותה אז

@ 26. Amors’, amour - השירה שאומרת מה הטרובדורים, של לדידם 
 מודרנית שלצרפתית מה - Amour - בפיהם הקרוי הדבר הוא מנחילה שהיא ומה

 יצורים בין אהבה מאשר יותר הרבה היא Amors^ אך ״אהבה״. ,amours נתרגם
 שהטרובדורים השירה, של בתכלית חדשה תפיסה אותה של שמה גם זהו חיים.

שכוננוה. הם
 של בליריקה שראשיתה המודרניות, המערב שפות של שירתן - הזכירה .27 @

 תכונותיה זכירת ביותר: המהותיים מתפקידיה אחד את מהם ירשה הטרובדורים,
 קצביותה. צליליה, תחבירה, שלה, המילים אוצר זכירת - השפה של המכוננות

 החד־ ,ביותר הייחודיים ביותר, המשמעותיים מאפייניה את בקרבה מרכזת היא
 היא כך משום אחרות. משפות אותה שמבדיל כל את השפה, של ביותר פעמיים

 שפתה. את נס על מעלה היא זו. שפה של להווייתה לבה תשומת מרב את מפנה
 נאבקת היא בחריפות, אותה מבקרת גם היא בעת בה אך תהילתה. את שרה היא
 וקיים שריר השפה של עברה את משמרת היא בה. מפוקפק שימוש בכל מרה

 היא ביותר. הטוב באופן אותה שיבטאו הצורות את בוררת היא שלה. בהווה
 המשוררים את הטבע, מדרך מחייב, הדבר בה. החלים השינויים את מראש צופה

 לכתוב. בוחרים הם שבה לשפה נלהבת אהבה להגות בשיריהם, שירה היוצקים
 לצורך מעט כאן מסלף שאני (ניסוח מילנר ז׳אן־קלוד של היפה כניסוחו השירה,
השפה. אהבת אפוא היא העניין),

 השיריים והמקצבים המשקלים כי להעיר ראוי זו בנקודה - משקלים .28 @
 בין למעבר נוחים הם אין [...]. לשפה משפה ניכר באורח הם אף שונים המסורתיים

 אחת שירית צורה ישנה כן, פי על אף עצמן. השירים מילות מאשר יותר השפות
הסונטה. צורת זוהי פה): עסקינן (שבהן השפות לכל המשותפת ויחידה!) (אחת
 בשפה השלוש־עשרה במאה כאמור, נולדה, הסונטה - תפוצות .29 @

 המאה במרוצת מכן, ולאחר לאיטלקית, תחילה עברה ממנה הסיציליאנית.
 לפורטוגזית, לקטלאנית, לספרדית, לצרפתית, לאנגלית, נפוצה השש־עשרה,
וכר. לגרמנית להולנדית, לאוקסיטנית,

 היפנית, הטנקה לבין הסונטה בין ההבדל לציון ראוי - אחר מקרה .30 @
 מבחינת לסונטה בת־השוואה שהיא ידיעתי, למיטב היחידה, השירית הצורה
 לה שרחשו והאיכותית) (הכמותית והחיבה הפואטית חשיבותה חייה, תוחלת

השנים. במשך שירה וקוראי משוררים
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 ושפתה מולדתה גבולות את זו יפנית צורה יצאה במאוחר רק - תחזית? .31 @
 אוניברסלית לצורה להפוך הטנקה תזכה השלישי באלף אם לתהות יש המקורית.

 אותה, המקרבים מםפךײם מאפיינים בה יש ואגב, לזה; ראויה בהחלט (היא באמת
לסונטה). מסוימת, מבחינה

 צורת של (היחסית) כלל־עולמיותה כי גם לזכור יש - מאוחרת השגה .32 @
 עמדו שבה בעת דווקא (וזאת התשע־עשרה במאה רק במובהק הושגה הסונטה

 כבר כך). להתבטא לי יורשה אם לרגליים, מתחת השטיח את לה למשוך כבר
 ההיסטורית המקריות אך לאוניברסליות. הסונטה שאפה הראשונים צעדיה למן

 דווקא למעשה הלכה נחסמה זו שירית צורה של שהתפתחותה כך לידי הביאה
העשרים. במאה
 המובהקת הדוגמה היא (והסונטה השיריות שהצורות אלא - גשר .33 @
 עוברות, שהן (תוך השונות השפות בין גשר לבניית גם פועלות לכך) ביותר

 פואטיים להקשרים התאמתן לשם ואחרים כאלה מבניים שינויים הצורך, בעת
 לתרגום ניתנת להיות חייבת ובת־קיימא חשובה שירית צורה חדשים). ולשוניים

 היא זה באורח כאן). המתאימה היא "חייבת" המילה כי לחלוטין משוכנע (אינני
 של רק ולא וכללית, מופשטת כמהות הלשון, של שונים היבטים בזיכרונה נוצרת
אחדות. מסוימות שפות של או מסוימת, שפה

3 פרק
 השירה של הזיכרון פונקציית של השני היסודי ההיבט - האנשים מוחות .34 @

 ורב־ ידוע שיר כאמור, היא, "התכנסות" הסונטה לחלוטין. שונה אופי נושא
 ואמנם רבים. קוראים - עדיין לו ויש - לו שהיו היא הדבר משמעות תהילה.

 המסורתי, באורח חייה את השירה חייתה עוד כל בזה: די אין אך הדבר. הוא כך
 הלכה נחרת אכן שהוא היה משמעה לזכירה, בנקל ניתן שיר של היותו עובדת

 השתקעותה בזכות השירה התקיימה ומעולם מאז אנשים. של בזיכרונם למעשה
 וכל שומעים. לה היו לשירה, קוראים היות בטרם האנשים. במוחות בת־הקיימא

 לזכירה, הניתנים השירים של הנחלתם כתוב, בלתי קיום השירה התקיימה עוד
האנשים. בזיכרון ונצירתם למעשה הלכה זכירתם באמצעות נעשתה

 פנים כל על העשרים, המאה של הראשונה במחצית - בלב קריאה .35 @
 אדם שלמד שירים שירה. זוכרי גם תמיד כמעט היו עדיין השירה קוראי בצרפת,

 שלאחר אמי, חייו. כל אפילו לעתים ארוכות, שנים משך אותו ליוו הספר בבית
 שנות במרוצת בילתה הקריאה, יכולת את וקיפחה התעוורה שישים, לה שמלאו

 שירים זיכרונה, לה ששיחזר שירים של בלב בקריאה רב זמן האחרונות חייה
לכן. קודם רבות שנים בו נחרתו שרובם
 הבחנות סמך על ולהשתית, לנסות הזמן זה - כלשהי סדורה משנה .36 @
כלשהי. סדורה משנה אלה,
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 מצבים שני סביר, אני יש, שיר לכל - המצבים ארבעת של ההיפותזה .37 @
חיצוניים. מצבים ושני פנימיים

 נייחות שתיהן פה. שבעל וצורה כתובה צורה - חיצוניות צורות שתי .38 @
 השיר. של הפרטיטורה את ומשתיתות פה) שבעל הצורה והן הכתובה הצורה (הן

 מוצאת להיות עשויה היא שבהן דרכים, וכמה כמה כמובן, יש, פה שבעל לצורה
 הכתובה הצורה גם "ביצועים"; בשם הללו הדרכים את לכנות אפשר הפועל; אל

 שונים כתובים בביצועים כלומר, שונות, בדרכים הפועל אל מוצאת להיות עשויה
 למעשה היא הפרטיטורה ואחרים...). אלה יד כתבי ואחרות, אלה (מהדורות

 מתקיימות אלה צורות שתי לדידי, השיר. של אלה חיצוניות צורות שתי של צימודן
 בין ועוד, זאת בלבד). בכוח להתקיים עשויה מהן שאחת (הגם זו לצד זו תמיד
 בין השורר זה (מתח שכך וטוב תחרות. יחסי שוררים לעולם הללו הצורות שתי

השירה). של הריתמי המרכיב מן חלק הוא השתיים
 לצורך שנטבע מינוח ("קטובה": קטובה צורה - פנימיות צורות שתי .39 @

 במתכוון); כמובן, וזאת, - ״כתובה״ לשם־התואר צלילית מבחינה זהה הוא העניין.
 צלילית זיקה פה" "בעל עם המקיים מינוח ("באלפע": שבאלפע צורה ולצדה,
 את שמקבל למי למה? פנימיות ל״כתובה"). ״קטובה״ בין המתקיימת לזו הדומה

 הקורא־ את גם בתוכה מכילה זו צורות רביעיית באמצעות השירה הגדרת השירה.
מאזין.
 הן בין־אישיות. הן השירה של החיצוניות צורותיה - בין־אישיות .40 @

 לכל וכמעט השיר, נכתב שבה השפה של דובריה לכל כמעט להעברה ניתנות
קוראיה.

 הקורא־ של במוחו מצויות הן אישיות; הן הפנימיות הצורות - פרטי .41 @
 לעולם בזיכרון, לאדם; מאדם להעברה ניתנות בלתי הן מהותן מעצם מאזין;

 החיצונית הצורה מחוות. ושל מחשבות של תמונות, של תנועה בתנועה: הן מצויות
הקטובה. הצורה שהוא פנימי, שכלי, דף אותו כן לא אך - עצלה היא הכתובה

 קריאה כל לעיל, שנאמר למה (ובהתאם קריאה בלא שיר אין - קריאה .42 @
 זו הצורות, שתי החיצוני, בנתון כמו ממש הפנימית, ובקריאה האזנה). גם היא

זו... עם זו מתמודדות בזו, זו מתנגשות לעולם שבאלפע, וזו הקטובה
 בלבד. החיצונית צורתו לכלל שיר לצמצם אין - לצמצום ניתן בלתי .43 @

 בעצם לו אין כותבו), ממוח (לבד כלשהו במוח שביתה השיר קנה לא עוד כל
קיום.
 לגישור ניתן בלתי פער של קיומו עובדת כן, על יתר - השתתתו עצם .44 @

 היא נחרת, הוא שבהם במוחות כלשהו שיר של השונות הפנימיות קריאותיו בין
לשוני. כאובייקט השיר של השתתתו מעצם נפרד בלתי חלק

 שכל לומר בנאלי אך זה יהא - פרטית משמעות ציבורית, משמעות .45 @
 בהכרח. קיים הזה הפער וכי השפה, של מסריה את שונה באורח ומפרש מקבל אדם
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 למקבלה ולהימסר ציבורית, להיות המשמעות צריכה שירה, שאינו היגד בכל אך
 במקרה ואילו המשמעות. מן חלק אינו להעבירו, שאין מה ביותר: היעיל באורח
 אינם ששירים לטעון הדברים כוונת (אין הנכון הוא ההפך השירה, של הפרטי

 פי ועל - בשיר קיימת כזו משמעות שאם אלא למסירה; הניתנת משמעות מכילים
כעיקר). ולא בנוסף, בו נמצאת שהיא הרי - קיימת אמנם היא רוב

4 פרק
 תולדות את הזיכרון, ימי דברי את כאן שאכתוב היה ראוי - הימים דברי .46 @

 מובנת אינה שבימינו זו, ופלאית מסתורית סגולה לבין האדם בני שבין הזיקה
 זאת אחסוך הזיכרון. על חיבורו את אריסטו שכתב בעת משהיתה יותר הרבה

בלבד. אחדות נקודות על דיבורי את כאן להרחיב אבקש מעצמי.
 התהוותה כמועד אותה שציינתי בתקופה - החיצוני הזיכרון חולשת .47 @

 תחומי יתר ככל כמוה - השירה הטרובדורים, תקופת כלומר הצורנית, השירה של
 מחמת וזאת האנשים, של לזיכרונם וראשונה בראש מסירתה את חבה - הידע

 עזרי בעיקרה. כתובה בלתי חברה המערבית הימי־ביניימית החברה של היותה
 ההיא בעת מילאו עדיין יד, כתבי או מצוירות תמונות כגון החיצוניים, הזיכרון
 הטרובדורים, של שיריהם לשירה: באשר בייחוד הדבר נכון בלבד. משני תפקיד

^cansos, מן לעבור החלה זו שמסורת בעת רק הכתב על מועלים להיות החלו 
העולם.

 והפצתו הדפוס המצאת עם יודעים, שאנו שכפי אלא - האיזון פריעת .48 @
 וצורת להיפרע, החיצוני הזיכרון לבין הפנימי הזיכרון שבין הדק האיזון החל

 הכף את להטות חזרה, ממנו שאין באורח אך אט, אט החלה השנייה הזיכרון
לטובתה.

 זמן במשך שהוסיף הדבר כן, פי על ואף - השירה... כן, פי על ואף .49 @
 ביסודו הוא, הוא והפרטי, הפנימי בזיכרון הפרד ללא כרוך להיות ...]1 מאוד רב
השירה. דבר, של

 "לשון בשם כאן שאכנה מה את גם בזה לכלול (אפשר - מבושלת לשון .50 @
 - וכיו״ב ילדים של משחק דקלומי עממיות, מימרות פתגמים, כגון מבושלת״,

לשירה). אותה הקושרים רבים פורמליים היכר בקווי אגב, המתאפיינת, לשון
 בתהליך מאוד, והממושך הראשון, השלב אפוא זהו - הזיכרון אובדן .51 @

הזיכרון". "אובדן מוטב, או, הזיכרון" "קעקוע בשם שאכנה
 להסתמן בבד בד החלה התשע־עשרה המאה בשלהי - כללי חיסול .52 @

 והחרוז המשקל מערכת פריעת שנייה: תופעה כמדומה) בצרפת, (תחילה
המסורתיים.

 בהתוויית כוחי את פה אנסה לא - החברה? משבר השירה, משבר .53 @
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השירה". "משבר בשם כינה שמלארמה מה לבין הזיכרון משבר שבין הקשר
 (החל פחות או יותר רבה במהירות - השירי? הטור של שחרורו .54 @

 על הערעור שביתה לו וקנה הלך מאוד) הקצב הואץ הראשונה העולם במלחמת
 האלכסנדריני, המשקל הוא הלא הצרפתית, בשירה הדומיננטי המשקל של טיבו
 מריחי השירי הטור "שחרור התקרא זה תהליך קיומו. עצם על גם מהרה ועד

המספר".
 זאת ואף החרוז, של מעמדו גם התערער העת באותה - החרוז גם .55 @
 השימוש בגנות) (או ובזכות החופשי החרוז בשאלת הפולמוס החירות. של בשמה
מופרז). באורח (ואף ביותר מרכזית לתהייה היה בחרוז
 המובהקים שמייצגיה חופשי, בחרוז השירה - האוונגארד מחוות .56 @

 שערורייתי מיעוט היו דרכם שבראשית - הסוריאליסטים היו ביותר והקולניים
 אוונגארד) כל של גורלו (זה הפואטי הממסד את שייצגו סופם אך ואוונגרדיסטי,

לכלל. והיתה הלכה -
 שחל השינוי של הישירות מהשלכותיו אחת - התפלה? - התרופפות .57 @

 המבניים כלליו התרופפות ברורה: צורנית התרופפות היא זה, פואטי בדפום־על
 הכרוכות פואטיות צורות של היעלמות כמעט או היעלמות השירי; הטור של

הקושי. מן בהן שיש פורמליות במגבלות
 זו צורנית התרופפות של מהשלכותיה ואחת - הזכירה קלות קעקוע .58 @

לזכירה. ניתנת ופחות פחות השירה של היותה היא
 משוררים של שירתם כדוגמת ששירה הדבר משמעות אין - סייג .59 @

 הרווחת הדעה למרות לזכירה. ניתנת אינה צארה או ברטון כאלואר, סוריאליסטים
 הכאב" "בירת שירי את פה בעל ללמוד ואף לזכור ניתן בהחלט זה, בנושא

 תיאטרון (שחקני (צארה) בקירוב" "האדם או (ברטון) חופשי" "איגוד (אלואר),
 הזאת שהשירה היא המשמעותית הנקודה אך בהרבה). קשים טקסטים משננים
אותה. זוכרים אין שאמנם היא והתוצאה לזכירה. כקשה נתפסת

 העבר שירת ואפילו בכללותה, השירה ועוד, זאת - הזכירה קעקוע .60 @
 השיר לצורת - הרווחת התפיסה פי על שוב, - הנחשבת והחרוזה, השקולה
 האנשים. בזיכרון להיחרת אט אט חדלה אכן ולשננה, ללומדה שניתן היחידה

 אותה, לשנן וממעטים ׳מודרנית׳ שירה לקרוא ממעטים "אם אומרים: פעם לא
 את בהכרח המקלים פורמליים עזרים אותם כל בה כלולים שאין מאחר זה הרי

 הזאת השירה את שגם אלא - זאת...״ לעומת בודלר, או הוגו ויקטור אך הזכירה.
 בבתי הספרות לשיעורי מחוץ כמעט, אותה קוראים אין ושוב עוד; לומדים אין

הספר.
 דוברי מקרב זעום מיעוט אך כי טעות חשש ללא לקבוע ניתן - מיעוטים 61 @

 ולו לדעת כלומר, פה", "בעל כלשהו שיר לצטט כיום מסוגל הבוגרים הצרפתית
בספר. להסתייע מבלי במלואו, ויחיד אחד שיר

 של מעמדה היחלשות על דובר כבר רבות - פה שבעל התקבלות .62 @
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 על הספרים, מחנויות לחלוטין כמעט היעלמותה על הספרותית, בזירה השירה
 אך הללו, ההבחנות את להכחיש אין התקשורת. וכלי המו״לים בקרב נידחותה

 בתקופה זוכה השירה כי להכחיש, אין אותה שאף העובדה, את כנגדן להעמיד ניתן
 שפריחתה אלא דווקא. פומביות הקראות במסגרת והולך גובר לעניין האחרונה

 משמחת, כמובן שהיא השירה, של לאוזן) מפה (דהיינו, פה שבעל ההתקבלות של
סבילה. לחלוטין כמעט שהיא קבלה שזוהי העובדה את להסוות כדי בה אין

 לציין, יש שהיקפו, (אף ורב ההולך הקהל - אותה שונים אין לעולם .63 @
 הקוראים עכשוויים משוררים של להופעותיהם להקשיב שבא למדי) צנוע נותר
 במכירת כלשהו מהותי לגידול כך) על תמהים (ורבים מביא אינו עכשווית, שירה

 הבאה: בעובדה נעוצה לכך הסיבות אחת כי סבור אני אלה. משוררים של ספריהם
 הישנה. התקבלותה לדרך בהתאם מתקבלת אינה המושר, לפזמון בניגוד השירה,

 שונים אין וממילא ונשנית, חוזרת קריאה בה מתקיימת לא פעם שאף לומר ניתן
אותה. ולומדים

 ניכר חלק כי יותר, נרחבת להתייחסות הראויה לעובדה, כרגע מניח (אני .64 @
אותו). שיזכרו לכך נועד לא כלל הזאת השירה מן

 נחרתת אינה העכשווית שהשירה העובדה את אם - לכלל שהיה אובדן .65 @
 לחובת כלומר, הצורניים, השינויים של לחובתם ורק אך נזקוף לא בזיכרון,

 הזכירה, ביכולת הפרד ללא כרוכה שהיתה ישנה מערכת אותה של התרופפותה
 של כמה, פי החמורה כמה, פי המכריעה לתופעה גם אותה לייחס שלא נוכל לא

 השירה לתחום מצטמצמת אינה שהשפעתו אובדן - לכלל שהיה זיכרון אובדן
ומואץ. הולך התפשטותו קצב ואשר בלבד,
 של והולכת גדלה לתלות הביאה הטכנית ההתפתחות - השתלטות .66 @
 ברעיונות, בדברים, הראש את לגדוש הטעם מה חיצוניים. זיכרון בעזרי הפרט

 ונגיש יעיל מהיר, באורח למוצאם ניתן אם שפה, ובמקטעי בעובדות במחשבות,
 לבקרים חדשות לנו המוצעים החדשים העזרים מן אחד כל באמצעות ויותר יותר

 סייג, בלא בכול המושלת הקפיטליסטית המערכת היא הלא השוק, כלכלת (ואשר
 באוניברסיטה מרצה איזה הטריוויאלית: הדוגמה ולשם עלינו)? אותם לכפות נוטה

 המצולמים, במסמכים הסטודנטים של וגוברת ההולכת בתלות השגיח לא
 ממש, קסם כבמטה התלמיד, של רוחו אל קל חיש כביכול מחלחלת שתכולתם

בעליל? ולעמלני יעיל לבלתי המסורתי הלימוד את הופכת וכמו
 החופש את נס על המעלה אידיאולוגיה כי יודעים אנו - החירות בשם .67 @

 לעזרתה שנזעקה היא ׳,68 מאי כרוח אותה נתאר שבצרפת אידיאולוגיה האישי,
 כלכליים טכניים, הם שמקורותיה נטייה - זאת משקל וכבדת כללית נטייה של

 כבלשון המכונה, האידיאולוגיה של הערה לתמיכתה זוכה (והיא כאחד ופוליטיים
 לחירותו מנוגד פה בעל הלימוד כי שהכריזה כך מתוך - ״ליברלית״) סגי־נהור,
באוניברסיטה. הסטודנט ושל התיכון תלמיד של הספר, בית תלמיד של האישית
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 להניח סיבה שום אין האמורים שבתנאים מובן - מרוקנים מוחות .68 @
 ומתרוקנים המוחות הולכים האינטרנט בעידן הזה. הכלל מן תחרוג שהשירה
משירה.

 ומוקע כלח, עליו שאבד כדבר לפיכך נתפס השירה שינון - הוקעה .69 @
וכמיושן. כנחשל

 תיתפס לא עצמה שהשירה להניח סיבה שום גם אין - עצמה השירה .70 @
 ייתפסו לא וקריאתה שירה ושכתיבת ומיושן, נחשל כעניין דבר של בסופו היא אף

כך. סבורים שבינינו המוחות מטובי כמה כלח. עליהן שאבד בפעילויות
עמם. שהצדק ייתכן ובהחלט - הנמנע מן זה אין הצער, למרבה .71 @

5 פרק
 זן של לטבעו באשר השערות כמה לעיל שהעליתי בשעה - אקסיומה .72 @

 הטרובדורים, שירת עם לגרסתי, המודרניות, המערב בלשונות שנולד השירה
 בצורת זאת לסכם ניתן השפה. לבין בינו הדוקה זיקה שקיימת כך על עמדתי

השפה. אותה של זיכרונה היא שפה של שירתה כססמה): כאן (שתנוסח השערה
 זמננו בת בחברה החי הזיכרון של הכולל שאובדנו אלא - רופפת זיקה .73 @

 של בזיכרונם השירה שתופסת במקום רק פוגע אינו המידע) באפסון (והמרתו
 יש זו לעובדה השפה. לבין שבינו הזיקה את גם במקביל מרופף הוא האנשים:
 ההשלכות מן אחת רק כאן אתאר שונות. בדרכים מתבטאת והיא רבות, השלכות

הללו.
 (מחיית החיים תחומי בכל הכללית ההאחדה עם בבד בד - החחב״ל .74 @

 הטעם הלבוש, האידיאולוגיה, המוזיקה, הכלכלה, בתחומי הנבדלים ההיכר תווי
 הטור של כללית האחדה גם העשרים המאה של האחרון ברבע חלה וכיו״ב),
 בשפה בארה״ב הנכתבת השירה מכבש תחת הדברים, מטבע זאת, השירי.

 מדינה ששוררת השררה של מרצון, שלא אם אף יעילה, (סוכנת האמריקנית
 על בצרפת שהופעל כפי החופשי, החרוז המדינות). יתר כל על זו לעילא חמושה

 בהיסטוריה המידה על יתר תלוי עדיין היה חלציהם, ויוצאי הסוריאליסטים ידי
 המשקל עם פולמוסית זיקה וקיים האופייניות, צורותיה על הצרפתית השירה של

 דהיינו, כאן, מדבר אני שעליו השירי הטור ואילו שלה. המסורתי האלכסנדריני
 מאוד רב במספר המשוררים של המכריע רובם של קולמוסם על השגורה הצורה

 בשם מכנה אני אותו - נרחבת בין־לאומית להכרה הזוכים משוררים שפות, של
בין־לאומי"). חופשי ("חרוז ״חחב״ל״

 ב״שבירת (בתמצית) ומתאפיין נכתב הוא - החחב״ל ממאפייני כמה .75 @
 ומתון, זהיר באורח האמירה את קוטעת לעולם אך הפרוזה, מן המובחנת שורות"

התחביריים. המבנים של בזרימתם המתחשב
 קיצוניות את אחריו להרהר שאין באורח פוסל החחב״ל - קיצוניות .76 @
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 החופשיים החתנים שירת את השישים לשנות עד שאיפיינה לטור מטור הפסיחה
האמריקנים.

 דני בנוסח מרוסקות תבניות על לדבר שלא - שבקיצוניות קיצוניות .77 @
למשל). מילה, באמצע שורה (סופי רוש

 רוב פי על שהם שירים במחזורי או בשירים מתבטא הוא - ביטוי .78 @
קצרים.

 השפות בכל לשימוש וניתן נקלה, על מיתרגם הוא - בין־לאומיות .79 @
השפות. יתר בכל גם וכנראה הפחות, לכל המערביות,

של החופשי לחרוז בניגוד - הפרובינציאלי! השעבוד הלאה .80 @
 דבר, שום כמעט או דבר, שום חב אינו החחב״ל הצרפתים, הסוריאליסטים

 הוא שאותן השפות של המסורתית הפרוזודיה את המאפיינים ולמקצב למשקל
התלהבות. ברוב מכתיר
 פה, בעל החחב״ל מתפקד שבו האופן בחינת לשם - פה שבעל חחב״ל .81 @

 בהם שיש פסטיבלים (או בין־לאומיים שירה פסטיבלי במסגרת לעקוב, הקפדתי
 ככל גדול מספר אחר האחרונות, בשנים בהם שהשתתפתי לשירה) המוקדש חלק

 המתרחש, אחר יכולתי כמיטב להתחקות וניסיתי פומביות, קריאות של האפשר
 שאני לשפה המתורגם טקסט הפחות לכל או הכתוב, הטקסט ביךי שהיה אימת כל

 הבנה מחייבות אינן התופעות מן שאחדות (אף אחרת או זו במידה בה שולט
מסקנותי. את אסכם המילים). משמעות של במיוחד מעמיקה

 רבות. שיריות ויצירות רבות שפות מיוצגות שלי במדגם - מגוון .82 @
 ששה־עשר שיריהם את קראו בקופנהגן, מכבר לא שנערך בפסטיבל ולדוגמה,
אחר... לאום בן מהם אחד שכל שונים, אירופים משוררים

 ההופכים הרב־לאומיים, המשוררים של המכריע רובם - שיר סוף .83 @
 באורח רם בקול הקריאה קושיית את פותרים עצמם, שירי לקוראי אלה בנסיבות

 המדובר היה כאילו בדיוק שלהם הטקסטים את קוראים הם בתכלית: פשוט
בפרוזה.
 רם בקול למסור עקרונית ניתן שבהם אופנים, וכמה כמה שקיימים מובן
 האופנים אחד הכתוב. השיר שמהווה הפרטיטורה את פה) בעל קריאה (ולצורך

 להפיק ניתן רווח איזה רואה שאינני (אף עתה זה שתיארתי האופן אמנם הוא הללו
 אם גם ובעצם המאזין. של עיניו לפני מונח אינו הכתוב השיר אם כזו, מקריאה

כן).
 או קבוע, במשקל הכתוב שיר של במקרה יותר הרבה מעניינת תהיה כזו קריאה

המשקל. בתורת ומנוסה בקי יהיה שהקהל ובלבד ובמשקל, בחרוז
 עומדת אינה כוונה שום להיאמר: ניתנת שהאמת אלא - עדר קריאת .84 @

 לדבוק רק הוא שחשוב מה כולם. קוראים כך פשוט הזה. הקריאה אופן מאחורי
 שהפך מכלל מדי בוטה באורח להיבדל דבר לשום לאפשר ולא השגורים, בהרגלים
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 על גם השלכות אלה אי לו יש זה דברים שמצב לומר למותר אוניברסלי. להיות
הנידונים. השירים מבנה עצם

 הנגישות. חוק הוא הברזל חוק - הסמנטיות והשלכותיו הנגישות חוק .85 @
 או ההבנה על כלשהם קשיים לערום בחחב״ל, הכתוב לשיר לו, שאל בלבד זו לא
 מוגבלת שאינה ייחודיות מכל מגפה כמפני גם לברוח עליו - הלשוני המבנה על

 נסיעות), סוכן אף יקפיץ שלא לשוני במשלב זאת (וגם המילולי־מילוני למישור
 או לחתוך המסורתית השירה נהגה שבהן מובנות, לא דרכים אותן מכל ובעיקר

 מה לכל החחב״ל שרוחש המוחלט הבוז נובע מכאן הניסוח. ישירות את לעקל
 הסיפורי, הניסוח של מצרים ללא השליטה גם נובעת ומכאן הצורה, על שמקפיד

 אתם וכו׳. כמובן) ,CNN־n ידי על המוכרים (בגבולות האתיות ההכרזות של
הזה. מהסוג איסורים של השלכותיהם מהן בנפשכם לשער בנקל יכולים
 פינית המיוצגות: השפות בכל תקף זה מאפיין קו - מקום בכל .86 @

סינית. או יוונית ערבית, באיטלקית,
 ההבחנה את ולהגביל להוסיף הטעם מה אלה, בתנאים - אלה בתנאים .87 @

 בשורות שנכתב מה לבין שיר בטורי שנכתב מה בין להבחנה לשירה פרוזה בין
 על לוותר כמובן) זה, (בהקשר מקובל לא כי היא, עובדה כן פי על אף ארוכות?
מדוע? החחב״ל. של המובהקים המאפיינים מן שהיא החזותית, ההבחנה

 מוזמן להיות מנת שעל לי תאמרו הסתם מן - הרפאים רוח אפקט .88 @
 כמשורר, אחר או כזה באורח מוכר להיות אדם חייב בין־לאומי, שירה לפסטיבל

 שמטבע שירה, של לאיתור ביותר והקל ביותר הפשוט החיצוני הסממן וכי
 אלא אינו למיניהם, הבין־לאומיים הפסטיבלים מארגני בו נאחזים הדברים
 נדמה כן פי על אף עמכם. יהיה והצדק לי, תאמרו בוודאי כך בחחב״ל. השימוש

 של זה צנוע הישרדות אופן של קיומו עצם כי סבור אני זה: בטיעון די אין כי לי
 משורר של בשמו הכרוכות חריגות פוליטיות מנסיבות לבד מאוד: (צנוע השירה

 שכיניתי לתופעה קשור במיוחד) רב אינו פעם אף לומר, איך הקהל, אחר, או זה
 של במעמדה הכללי הפיחות הרפאים". רוח "אפקט בשם אחרים) (בהקשרים

 הופכת השירה המוצלים. אודיה בקומץ חמלה שטופת בהתעניינות מלווה השירה
 (בל ה״תרבות" אנשי של האנינה לתרבותיותם ניצחת לראיה קישוטי, לאלמנט

 אחרונת להם עולה משהיתה זעיר חלקיק להם עולות הללו שהצרמוניות נשכח
 רציניים, יהיו שהמשוררים בתנאי כמובן, זאת, שבתערוכות). הפחותה או האופרות
יפה. ושתתנהג - רצינית תהיה שלהם השירה ושגם יפה. ושיתנהגו

 רשאי אתה האלה הפורמליים הגבולות בתוך - פורמליים גבולות .89 @
 פצצות נגד גזענות, נגד רב־תרבותיות, על פמיניזם, על רוצה שאתה מה כל להגיד

 על משהו לגעות צ׳רנוביל, על נפשך כאוות להבלל יכול אתה נגד־בני־אדם;
 פורמלי" "משחק של חשד מכל נקי שתהיה ובלבד - שלך הסבתא על או שלום

 "אנטי־ היא בוטה, "אליטיזם" בגדר היא כזו כתיבה שהרי "קשה"; כתיבה של או
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 ובארגוני האדם בזכויות תקנה חסרת פגיעה כדין ודינה מהותה, מעצם דמוקרטית"
הם. באשר מתנדבים

 המשוררים, בין גמורה דעים תמימות שוררת זו בנקודה - רעים תמימות .90 @
 המתרגמים העיתונים, גם בו שמעורבים חשאי, חוזה זהו והקהל. המארגנים
והמו״לים.

 הקראות גם יותר, עוד שולי באורח כי אם כמובן, קיימות, - חריגים .91 @
 עם אחד בקנה עולים שאינם כתיבה לאופני ביטוי הנותנות אחרות, פומביות

 מספרית מבחינה לא - השולטות הצורות הן אלה לא אך לעיל. שתיארתי האופן
 מופע, מעין רוב פי על מהוות אלה הקראות ועוד, זאת קהלן. כמות מבחינת ולא
השירה. של הכתוב הממד את למעשה מייתרות והן

 ליתר ביחס מאוד ייחודי הוא בצרפת המצב - והשתב״ל בצרפת המצב .92 @
 הצרפתית בשפה השירי הביטוי של הקטבים ששני מאחר זאת אירופה; מדינות

 המיושנות בצורותיה הדבק זה (כלומר, לאחור הפונה והקוטב ההרפתקני הקוטב -
 הסף על פסולים שניהם - החופשי) החרוז מסורת של ואף המסורת, של ביותר

 מעורבים עצמם מוצאים צרפתים משוררים אם לעיל. שתיארתי המסגרת מבחינת
במקרה. רק זה הרי הבין־לאומי), התקן (שירת שתב״ל של פומביים באירועים

 מחוץ לחלוטין עלומה העכשווית הצרפתית השירה אם - נוספת סיבה .93 @
 אחר סיפור זה אבל הצרפתי. ברומן שדבק הרע השם בשל גם זה הרי לצרפת,
חלקית). (לפחות

 השירה בפסטיבל 1[... השתתפתי מזמן לא - אישוש );1( רוטרדם מקרה .94 ©
 הודות (בעיקר חחב״ל של רבות דוגמאות אחר לעקוב לי נזדמן שם רוטרדם, של

 מעל שנקראו השירים מרבית של לאנגלית תרגומים חולקו שלמשתתפים לכך
 נתפסו הן אך מזו, זו מאוד אמנם נבדלו השונות הצרפתיות ה״הופעות" הבמה).

 להן. ולהקשיב מלבוא להימנע לקהל לגרום בה היה שדי במידה הכלל מן כחורגות
הכול. לא זה אבל דלעיל. אבחנתי את מאששת זו עובדה
 של היפה המנהלת דאאן, טטיאנה - זיכרון );2( רוטרדם מקרה .95 @

 פשוט: העיקרון פה". בעל "קריאה של ערב האירוע לסוף תיכננה ...],1 הפסטיבל
 מן עטו) פרי (שאינו אחד שיר רם בקול לקרוא הוזמן המשוררים מן אחד כל

 סוף, סוף לנו הנה יד). בכתב או בספר להסתייע מבלי (כלומר, בלבד הזיכרון
הכזיב. לא הוא ואמנם משהו. ממנו ללמוד שאפשר אירוע לעצמי, אמרתי
 ואובד הולך השירה זיכרון כי שקבעתי בעת - המשוררים? ובקרב .96 @
 המשוררים את במפורש, לא גם אם הזה, הכלל מן הוצאתי בן־זמננו, בעולם
 המאה לאמצע עד פחות ולכל השירה, של המסורתי במצבה כי היא עובדה עצמם;

כך, או כך שלהם. שירתם את רק ולא שירה, פה בעל זכרו המשוררים העשרים,
 בערב שנכחו המשוררים מן אחד אף - הסתכלות );3( רוטרדם מקרה .97 @

 לא אף ומדגיש: שב אני - עצמי) וממני גרנגו ממישל (חוץ פה בעל הקריאה
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 כולם בלבד. זיכרונו על בהסתמך שיר לקרוא מסוגל היה לא או רצה לא - אחד
 אחר או זה שיר לשחזר רבות) (ובטעויות רב במאמץ ניסו או ספר, בידם החזיקו

 (דווקא הפורטוגלית הנציגה התשע־עשרה). המאה מן שיר כלל (בדרך בשפתם
 [שיר Au clair de la lune את שרה הבעיה) זאת לא אגב. רעה, לא משוררת

 ושל הטוניסאי המשורר של המקרה היה מכולם משעשע אך מוכרו. צרפתי עם
 אצילית כמה עד לנו מספרים יובלות זה ערבית. כותבי שניהם העיראקי, המשורר
 כמובן שוכחים ולא הערבית, בתרבות הקלסית השירה של נוכחותה היא ועמוקה
 (אינני והאץ־לשכוח ההרסני ה״מערב" לבין שבינה המשווע הניגוד על להצביע

 הפסטיבל ישיבות במהלך אחרים). רבים בתחומים כזה הוא שאין לטעון מבקש
 אחד שאף היא עובדה אך הזו. ההשקפה את רב בלהט הטוניסאי המשורר ביטא
 מבוכתם פשוטה. כה במשימה לעמוד מסוגל היה לא הללו המשוררים משני
 היה זה העניין. מן במיוחד מוטרדים נראו לא המשתתפים יתר כל ניכרת. היתה

מגוחך.
 שירה פסטיבל של קהלו - ופדופיליה שירה );4( רוטרדם מקרה .98 @

 הפסטיבל של לישיבה ישיבה בין אך למדי. מצומצם רוב פי על הוא בין־לאומי
 הערה ההשתתפות היתה ברוטרדם זאת. מבחינה ניכרים הבדלים להיות עשויים
 כשלעצמה שהיא עובדה ההולנדיים: המשוררים של קריאותיהם במהלך ביותר

 ומתפשטת). ההולכת לאדישות (ראיה מדאיגה תופעה על סבור, אני מעידה,
 מלא שהיה ישיבה, מקומות מאות כשלוש של גדול (אולם ההשתתפות שיא אך

 יצירתה, שתים־עשרה. בת ניו־זילנדית של בחלקה נפל מקום) אפס עד כמעט
 באנגליה, גם להתפרסם עומדת עותקים, 20,000מ־ ביותר נמכרה שבמולדתה

 בלוויית ברוטרדם, אפוא חנתה היא ללונדון בדרכה כמדומני. פאבר, בהוצאת
שלה. והמו״ל הוריה
@ 99. Reading - ׳^readingכל קריאת לפני לעילא. מקצועני היה שלה ״ 

 !שקופית]; XXX האי (״זה ובביאורים שקופיות בהקרנת המלווה מהשירים, אחד
 וחשבתי השקיעה על הסתכלתי הים, שפת על שעמדתי בזמן השיר את כתבתי

 של ההולנדי התרגום את בעצמה קראה היא !...!״), שלי; סבתא של המחלה על
 צורני בתחכום ניכר משיריה אחד לאיש). הזיקה לא עוד דמגוגיה (מעט השיר
 "עמדתי למשל: העיקרון. אותו פי על הבנויים מרובעים של רצף הכלל: מן יוצא

 בנהר והבטתי )I stood under the bridge at XXX) XXX^ לגשר מתחת
 את העירה היא חולפים." הם גם שהחיים )I understood( הבנתי אז הזורם.

 על שנעמוד כדי ,understood^ understood^ בין למעבר לבנו תשומת
 המשבחות לביקורות שזכה הילדה, ואמרה הוסיפה השיר, זה הפואטי. ערכו מלוא

 המין של הספונטנית הפדופיליה שירה. מרוב גדותיו על עלה האולם ביותר.
עכבות. בלא השתוללה האנושי
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6 פרק
 ככל זו, פסימית בנימה דעת מבלי ולדבוק להוסיף יכול הייתי - יכול הייתי @

 משפט לחרוץ יכול הייתי (לחלופין שלי הצג גבי על ותתעבה ההרצאה שתלך
 בתנאים כי טוען אינני בכך: לי די אך - בקלות) פחות כי אם יותר, אופטימי
 סבור שאני אלא ולהיקרא; להיכתב להפסיק או להיעלם, השירה עתירה שתיארתי
 שירה בכל ומוצא שב אני ושאותה תפיסתי, שהיא כזיכרון, השירה שתפיסת
תשרוד. לא שאולי היא היא לי, המוכרת

.83 עמ׳ ),1997 המאוחד, (הקיבוץ מנור דורי תירגם הרע", "פרחי בודלר, שארל מתוך: 1
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1פסטרנק) עזי (כלומר, באלתרמן הקריאה על

נץ רויאל

* * *2

 מתנחשלת בגאות החיים - אחותי
 עטים, כלנו על כגשם־אביב

 ושרשרת בשעון אנשים אבל
חטים. בין כנחש בנימוס נושכים

 החפן. מלוא נמוקים לגדולים, להם,
 מגחך: ששלך וודאי ודאי

 האיפק של ריחו הוא ךכפה שריח
לילך. הוא גונם - ודשא ועין

 החדש, מאי בתחלת ןמנים, שלוח
 הנוסעים, בקרון קמישין, בדרך
 הקדש, מספר הוא ונורא טמיר
 כסאי. את שהשחיר הסופות מזרון

 נהם בקול הבלמים מתנפלים שאך
 הנךח, בןינם כפריים עלי

 הפעם, פיה ארד אם ממןךן תוהים
מנידה. ראשה שוקעת1 ושמש

 צלצולים, מפליגים אדוה ברטט
 חביבי. כאן, לא זה מתנצל: שלישי
 הליל, שמי נחרכים לתריס מעבר

מרחבים. מועךים כוכב אל מסף

 בשקט, כבר נמים אך - נצנוצים גצים,
 - ערבה אשלןה - ישנה את גם

 משתקשקת, בטיסה מפזר, לבי
ערבה. במרחב קרון של דלתות

 סוניס רונן מרוסית:

 רוסיה" שירת "ילקוט מסוים במובן
 לאור, צאתו בשנת במינו יחיד היה לא

 מתרגמים, טרחו כולו בעולם .1942
 הדפום. לבית מביאים לאור, מוציאים

 כיתות נמצאו המערב באוניברסיטאות
 - המגלות נערות ובהן לפה מפה מלאות
 הרוסי. הדקדוק כללי את - גובר וייאושן

 של ארצם להיות הפכה המועצות ברית
 נמצאו לשירתה אפילו בריתנו; בעלי

מבקשים.
 שירת ב״ילקוט נתבונן זאת, ובכל
 השומר הארצי, הקיבוץ בהוצאת רוסיה"
 ולאה שלונסקי אברהם בעריכת הצעיר,

 דופן. יוצא ספר היה כאן שהרי גולדברג:
 מעט היה הדברים רקע האמת, למען
 היה הספר אחרים. מבמקומות שונה

 שלונסקי, של (בניסוחו הראשון" ה״סדר
 שירת "ילקוט של מתוכנן באוסף בוודאי)
 הפנימי השער בעמוד ככתוב או, העמים"
 Antologiya Mirovoy דווקא, ברוסית
Poezii, ,השירה ״אנתולוגײת כלומר 

 בחלק אפוא היה המדובר העולמית".
 "שבירת של כשלעצמו, רוסי ממפעל

 המפורסם (כניסוחו אירופה" אל חלון
 מפעל פטרבורג), אודות על פושקין של

 קשורה אינה כלל גלגולו שראשית
 יתחילו במה וכמובן, העולם. למלחמת

 קודם היו העורכים שני ברוסית? לא אם
 מרבית גם היו וכך רוסית, קוראי כול

 בכרך בדימוי: לדייק שניתן כך קוראיהם.
 אל חלון "שבירת רק היתה לא זה ראשון

 יותר. מסובך נוסף, משהו אלא אירופה",
בארץ העברית קוראי של הלשונית נפשם
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כמובן! הספרייה, - ביותר הגדול והחדר חדרים, מרובת היותה 1942 של ישראל
 העברית. השפה של זה רב־תקוות, חדר היה לצדו הרוסית. השפה של זה היה -

 אל אלא החוצה, לא חלון שברו רוסיה" שירת "ילקוט של זה כמו תרגום מפעלי
 הרוסית הללו, החדרים שני את המחבר צוהר נפתח עצמה בנפש פנימה: הבית תוך
 העברית הנפש שמשאת וקוראיהם: גולדברג שלונסקי, ייחלו לזאת העברית. עם

הלב. פעם שבהם הרוסיים בצלילים המירווי־פואזיים, הללו, בצלילים תהדהד
 בעשור למדנו - צריכים אנחנו יותר: מדעית יותר, מדויקת בצורה זאת ננסח
 מהמסגרת כחלק הישראלית, היהודית, ההיסטוריה את מחדש לכתוב - האחרון
 של ישראל בארץ העברית התרבות כן, אם העולמית. ההיסטוריה של הרחבה

 זוהי יותר. רחב היסטורי מפרק חלק בעיקרה היתה והשלושים העשרים שנות
 פני על מפוזרת היא אולם ובפריז בברלין שמרכזה ה״אמיגרציה" הרוסית: ההגירה

 אביב. בתל גם - להזכיר! אפוא צריך - וגם יורק ניו עד מחרבין ממש, כולה, תבל
 יורק שמניו המהגרים מאחיהם וגולדברג שלונסקי נתייחדו ובכך - שכאן אלא

 הציונות. אלא ישראל, לארץ ההגירה בשורש היה הבולשוויזם לא - חרבין עד
 על לא העצמית דמותה את כוננה ישראל בארץ הרוסית קוראת האינטליגנציה

 שנת עתידית, שנה על חלומה פי על אלא ,1917 שנת את בו ששפטה האופן פי
 ועל עברי: עתיד לעצמם הציבו רוסי עבר במקום במעורפל. כבר שנראתה ,1948

העברית. והשפה רוסיה שבין החלון את לשבור כך כל היה חשוב כן
 יחיד ספר החשובים, במובנים היה, דבר של בסופו רוסיה" שירת ש״ילקוט כך
 המודרנית, הרוסית השירה מן הזמן, בת אחרת אנתולוגיה לדמיין קשה במינו.

 מסובכות היו ההחלטות הרי לבדה. השירה אהבת של שיקולים מתוך העשויה
 המשטר נגד לקשר הצטרף 1918ב־ שכבר גומילוב, את לבחור האם כך! כל

 נבוקוב, ולדוגמה - המהגרים מבין אחדים עשו (כך כך? בשל ונרצח הבולשוויקי
 בישרו כבר שהשמועות מנדלשטם, את לבחור האם ועוד: גיבורו). היה שגומילוב

ומנגד הספרות)? עולם לשולי רבות שנים זה נדחק עצמה (ושברוסיה גורלו על
 לבחור ואם שלאחריו, "פרולטריים" ולמשוררים למיאקובסקי לתת מקום איזה -

 כולו בעולם הבולשוויקית־להכעים? הפוליטית־במפגיע, שירתם את האם מהם,
 או גומילוב הבולשוויקי? המשטר נגד או בעד להכריע: הרוסית דוברי נדרשו

 של לבם מובן, זה. לצד זה רוסיה", שירת ב״ילקוט כאן, הם והנה מיאקובסקי?
 משוררי "גדול גמור, בצדק כינוהו, (שהם מיאקובסקי עם היה הארצי הקיבוץ אנשי

 נתפס, המהפכה "אחר עצמו: גומילוב את להצדיק דרך מצאו הם אבל המהפכה"),
 הנה כולם, הם והנה פוזה־להכעיס"... מעשה אצלו שהיה למונרכיזם, כביכול,

 עצמו מנדלשטם הנה ההגירה, עם במובהק המזוהה המשורר חודסביץ׳, למשל
 שבפטרבורג באוניברסיטה למד יהודית. למשפחה 1891 בשנת ״נולד אשר

 בשנת מת האקמאיסטים. של מדרשם לבית נשתייך בתרבות המופלגת ובשירתו
 הגיעו! כלשהן שמועות כלומר, מת! שוודאי ,1942ב־ כבר, ידעו כלומר - (?)״
 במוסקבה "נולדה כמובן: ידוע, אינו שלה שגורלה צווטאייבה, מרינה גם הנה
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 מפני גילה את להסתיר המוסקבאית הקוקטית הצליחה כלומר, [יפה! (?). בשנת
 העממי־ הניב על הבנויה ושירתה, מסוימת, לאסכולה משתייכת אינה שלונסקי!).

 וגולדברג: שלונסקי ידעו לא שזאת אלא מיוחד". מקום לעצמה קובעת הסלאבי,
 נקלעה ארוכות, הגירה שנות מקץ לרוסיה צווטאייבה ששבה לאחר ,1941שב־

 הבולשוויקי למשטר ההתנגדות כתם מזרחה; הפינוי למערבולת המלחמה במרוצת
 יציל בנ־ק־ו־ד ששירות בטעות שהאמין בעלה, בה; לדבוק עדיין הוסיף בראשיתו

 חסרת עבודה, חסרת - צווטאייבה מרינה וכך להורג; הוצא משפחתו, ואת אותו
 צווטאייבה שירי את אבל הארצי. בקיבוץ דבר ידעו לא כך על התאבדה. - כול

 ש״שירתה כך משום פשוט ופירסמו, תירגמו אז!) ברוסיה להדפיסם ניתן היה (שלא
מיוחד..." מקום לעצמה קובעת

 היה מי אורל. מהרי הרחק לא הבריחה, במהומת ,1941ב־ מתה צווטאייבה
 על מכולם הנערץ המשורר אולי - קצרות וידיו אחד, אדם אולי ברוסיה? לה

 היה כך פסטרנק. בורים לה היה ההערצה: כישרון ברוכת המשוררת צווטאייבה,
 כל רבים של מותם על צווטאייבה, של מותה על עצמו מייסר ,1942ב־ פסטרנק,

 הרי - עצמו מנדלשטם על עצמו ייסר בוודאי (וביניהם מלהצילם קצרה שידו כך
 מנדלשטם, על לדעתו לשאול לפסטרנק, סטלין, אליו התקשר פתאום 1934ב־

 שנשאר, על עצמו מייסר בוודאי הנכונות...), המילים את אולי, מצא, לא ופסטרנק
 להירצח, המתבקש המועמד היה פסטרנק חידה. - למה? בחיים. עצמו, הוא

 של ושבסופו פוליטית, עמדה מכל נקייה שירתו את לשמור המתעקש משורר
 נלהב, היה הוא דם. שפיכות מכל מזדעזע משפחתו, של בטולסטויאניות דבק דבר

 רוסיה שוחררה שבה המזהירה, פברואר מהפכת לנוכח דורו, בני כיתר כמובן,
 כיתר מכן, ולאחר שירתו. למיטב ההשראה היתה זו מהפכה - הצארית מהעריצות

 של והציני האכזרי אוקטובר פוטש לנוכח התחלחל דורו, בני שבין החופש שוחרי
 כמעין בחיים להשאירו הוחלט אולי בקושי. אך שהוסתרה חלחלה הבולשוויקים,

 צריכה היתה פשוט רוסיה אולי המהגרים. בפני ריחו את להבאיש כדי מהתלה,
 המשטר בעיני שנוא :1942ב־ פסטרנק היה כזה אחד. נסבל א־פוליטי משורר

 כמעט לו, שנותרו קוראיו ממעט רחוק מהמהגרים, רבים בעיני חשוד הסובייטי,
כך! כל גדול משורר להקיף יכולה שתיקה כמה רוסית. קוראי לשאינם שם עלום

 פסטרנק: על וגולדברג שלונסקי הנה אביב! בתל עליו כותבים מה ידע רק אילו
 הוא (יהודי). פסטרנק ליאוניד הנודע הצייר לאביו במוסקבה 1890 בשנת ״נולד

 נגינה גם ולמד בהיידלברג) (בעיקר וגרמניה רוסיה באסכולות הרבה תורה קנה
 השפיע, שירתו דמות עיצוב על סקריאבין. של תלמידו מובהק, פסנתרן והיה

 )1914( הספרותית דרכו ובראשית רילקה, ר״מ הגרמני המשורר בעיקר לדבריו,
 של רמה, מיוחדת, דרגה שהיא - שירתו את אך הפוטוריסטים, לכת קרוב היה
 של אמות בד׳ לצמצם אין - קלסי חמור, אמנותי במשטר הנתון חדש שירי ניב

מסוימת". אסכולה
 מבישה שגיאה כביכול! "היידלברג", השגיאות: מן משועשע היה בוודאי
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 כשם - ״מרבורג״ בשם מוכתר ביותר המוכרים משיריו אחד הרי במקצת!
 הניאו־ אצל ואפילו פילוסופיה, בצעירותו למד שבה הגרמנית האוניברסיטה

 לטובת המבריק, התלמיד פסטרנק, אובדן על (שהצר כהן הרמן הדגול קנטיאני
 שחבשה (הפילולוגית גולדברג ואפילו ששלונסקי, מסתבר אבל הרוסית). השירה

 הגרמנית. בניאו־קנטיאניות בקיאים היו לא ובון) ברלין אוניברסיטאות ספסלי את
 של מעריץ־פתי בנעוריו היה שפסטרנק הדבר נכון חדישה: רוסית במוזיקה לא גם

 של האוטוביוגרפי מחיבורו בוודאי וגולדברג שלונסקי למדו כך (על סקריאבין
 של אמו גמור. חובבן היה כפסנתרן אך משמורת") "מסמך ,1931 משנת פסטרנק
 בהלחנה, כוחו ניסה עצמו פסטרנק מהוללת; קונצרטים פסנתרנית היתה פסטרנק

 את נטש מכן לאחר אך סקריאבין, של המוחלטת בהשראתו פסנתר יצירות חיבר
 אני השירה... למען הפילוסופיה את שנטש לפני עוד הפילוסופיה, למען ההלחנה

 את איכשהו לדמיין צריך פסטרנק, על זאת לדעת צריך שהרי אלה, כל את מספר
 כוכב־נובה ,1917 שלפני בשנים רוסיה תרבות שהיתה הזה המזהיר כוכב־הנובה

אירופה. שירת מיטב צמחה שממנו
 מילות היטב. וגולדברג שלונסקי ידעו - אירופה שירת מיטב על - זאת ועל
 שהיו ביותר המכינות המדויקות, אולי היו פסטרנק שירת של אופייה על הסיכום
 של וההבנה הקריאה חיו אביב, בתל כאן, דווקא .1942 בשנת להיכתב יכולות
 אמנותי במשטר הנתון חדש שירי ניב של רמה, מיוחדת, "דרגה הרוסית. השירה
 היה יכול אילו הללו! המילים את לקרוא פסטרנק היה יכול רק אילו קלסי": חמור,
חדשה! בשפה חדשה שירה מכוננת מהדהדת, חיה, ששירתו לדעת

 של המרכזי הספר לאור יצא 1938ב־ כבר שהרי שנים: ארבע כבר וזאת
 שעיקר ספר אלתרמן, נתן מאת בחוץ" "כוכבים הארץ־ישראלית, העברית השירה

 הזמן הגיע שהרי - זאת להסביר לנסות רוצה אני פסטרנק. משירת לו בא השראתו
 עברית. בקוראנו פסטרנק את מחדש לזכור כלומר, אלתרמן, את מחדש לקרוא

 אותו לקרוא העברית, של הצר החדר מן אלתרמן את להוציא הזמן הגיע ודאי
 אני כן, פועמת־המרחבים. האלתרמנית, השירה נוצרה שבהם הכוכבים במרחבי

 קודם עוד אבל זאת, גם זאת לעשות ואנסה "להסביר", עלי "להוכיח", עלי יודע,
3פסטרנק: של הגשום, הפתוח, הערבות מרחב אל מבט לכן,

 אנשים אך / כולם, על אביבי כמטר התנפצה / בגאות־נהרות והיום החיים - אחותי
 נחשים כמו בנימוס, ומכישים / בהתנשאות מתרעמים שעונים שרשראות עונדי

 ספק, ללא ספק, ללא / משלהם. סיבות לכך יש למבוגרים // השועל. בשיבולת
 מדיף והאופק / והמדשאות העיניים לילכיות הסערה שבעת / מגוחכת, שלך סיבתך

 מסילת של / הרכבות מועדי בלוח קורא אתה כאשר שבמאי, // לחה. רכפה ריח
 מאבק שהשחירו המושבים ומן / הקודש מכתבי אדיר הוא / הקרון, בתא קמישין

 / הנידח, ביין השלווים הכפריים על / בנביחות הבלמים יסתערו שאך // ומסופות.
בצערי. משתתפת השוקעת והשמש / שלי, הרציף זה אין אם המזרנים מן מסתכלים
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 כאן. לא לי, צר התנצלות: כולו / הלאה הצלצולון מפליג בשלישית, ניתז ובעודו //
 // הכוכב. אל המדרגות מן מתמוטטת והערבה / החרוך הלילה בוקע לתריס מתחת /

 / בחזיון־תעתועים נמה אהובתי וגם / במתיקות, נמים אי-שם אך בעפעוף, בקריצה,
קרונות. של דלתיות בערבה זורה / במעברים, המשכשך שהלב, בשעה

Sestra moya - zhizn1 i segodnya v razlive / Rasshiblas' vesyennim 
dozhdyom obo vsekh, / No lyudi v brelokakh vysoko bryuzglivy I I 
vyezhlivo zhalyat, kak zmyei v ovse. // U starshikh na eto svoi yest 
rezony I Bessporno, bessporno, smeshon tvoy rezon I Chto v grozy 
lilovy glaza i gazoni I i pakhnet syroy rezedoy gorizont. // Chto v 
Maye, kogda poezdov raspisan'e I Kamyshinskoy vetkoy chitaesh v 
kupe, / Ono grandiozney svyatogo pisan'ya 11 chyornikh ot pyli i bur' 
kanape. // Chto tol'ko narvyotsya, razlayavshis1, tormoz I Na mirnykh 
sel'chan v zakholystnom vine, I S matratsev glyadyat, ne moya li 
platforma, / I solntse, sadyas', soboleznuet mne. // I v tretiy plesnuv, 
uplyvaet zvonochek I Sploshnym izvinen'em: zhaleyu, ne zdyes'. I Pod 
shtorku nesyot obgorayushchey noch'yu 11 rushitsya step' so stupenek k 
zvezdye. // Migaya, morgaya, no spyat gde-to sladko, 11 fata-morganoy 
lyubimaya spit I Tern chasom, kak serdtse, pleshcha po ploshadkam, I 

Vagonnymi dvertsami syplet v stepi.

* * *

 השיר למילות מניח חלק, הנייר את משאיר אני נשתוק. ראשית, כעת? לומר מה
 הקורא על להתנפל - העברי תרגומו ליד הרוסי הצליל - פסטרנק של הללו

בגאות־נהרות". והיום החיים - ״אחותי של הזה הרגע בהתפרצות
 רגע מתוך החיים" "אחותי השירים ספר את כותב ופסטרנק ,1917 קיץ זהו

 בגאות־ והיום החיים - ״אחותי אוקטובר. לפוטש פברואר מהפכת שבין האופוריה
כולם..." על אביבי כמטר התנפצה נהרות

* * *

 תופעות. לכמה לבכם תשומת את מפנה אני - הסבר מילות לכמה וכעת
 אבל בסיבוכם, פיוטיים" "בלתי זורמים", "בלתי לכאורה קשים, צלילים צירופי למשל

מוכרת: בלתי היתה לכן שקודם שירה, של רמז לאיזשהו מתוזמרים דבר של בסופו

Chto tol'ko narvyotsya, razlayavshis', tormoz
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 ימין ברגל המסתבכת ר׳ של שמאל רגל זה, על זה המקשים לעיצורים לב שימו
 tormoz, המילה בני שהם עיצורים שלושה - מקל מניחה היא גם כשהט׳ ז׳ של

 הרכבת עצירת גלגלי לשקשוק גם לב ושימו - השורה! צומחת שממנה ״בלמים״,
o-o-a-o! המוטעמות, התנועות בארבע

 זרות מילים יחד מצרפים הם אבל חרוזים ואינם שכמעט חרוזים למשל,
בהפתעתו: כובש לצירוף

zhaleyu, ne zdyes' / so stupenek k zvezdye

 המילה עם אותה וחורז ,zdyes' ״כאן״, המילה של החותם מהעיצור מתעלם החרוז
 - אחד! עיצור של בתשלום - כך .zvezdye (״לכוכב״), דאטיב ביחסת ״כוכב״

ל״כוכב". מ״כאן" מפליג פסטרנק
 משמעות של סמוי קו להן אבל לוגי, פשר נטולות מטאפוריות הפלגות למשל,

הנאמרים: לדברים מתחת חבויה שכביכול עמוקה,

הנידח ביין השלווים הכפריים על בנביחות הבלמים יסתערו שאך

 מדויק תיאור (ולמעשה מובן אבל מטאפורי - בנביחות מסתערים הבלמים ודאי,
 מדוע אבל קטנות). שדה ערי של קרתנותן עם יחד הבלמים צליל של להפליא
 מורגל היום של רוסיה ברכבות הנוסע אמנם, הנידח"? "ביין הם השלווים הכפריים
 דלי פתטית: מרכולת קטנות, ערים ברציפי לחלונות, מבעד המוכרים בכפריים
 התיאור הרחבת כאן משיש יותר יין? אבל - חמוצים מלפפונים צנצנת פטריות,

 הרציף: הקשר של בדמיון העלאה כאן יש הנעצרת, הרכבת שמול הרציף של
 זה או פרובינציאליות, רכבת תחנות של הדרכים במזנון הנלגם היין למשל,

 השיר, ברקע עולות, פתאום נוסע: אתה שאליה הרחוקה השדה בעיר לך הממתין
 לעושרו, מוסיפות אלא זו את זו מבטלות שאינן אפשריות, משמעויות של שפע

 הרכבת נסיעת בתוך רגעית פאטה־מורגנה אשליות־משמעות: של סדרה במעין
הקודמת. משמעותו אל ממשיך והשיר -

 אומר השיר הרי השיר: סובב שסביבה "ש...", ,Chto הזאת, המילה למשל,
 מהסיבות לא אמנם ברכבת, נוסע ושהמשורר גשם, שירד פשוטות, במילים לנו,

אלה: והן מגוחכות, אחרות, מסיבות אלא ממנו המבוגרים לדעת הסבירות

 האופק כן, (וכמו והמדשאות העיניים לילכיות הסערה בעת - Chto - ש .1
לחה). ךכפה ריח מדיף

 ההסתעפות של הרכבת זמני לוח את קורא אתה כאשר במאי, - Chto - ש .2
 מאבק שהשחירו המושבים ומן הקודש מכתבי אדיר הוא הקמישינסקאית,

ומסופות.
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 ביין השלווים הכפריים על בנביחות הבלמים יסתערו אך - Chto - וש .3
 השוקעת והשמש שלי, הרציף זה אין אם המזרנים מן מסתכלים הנידח,

- בצערי משתתפת
 במעבר משתמע הוא אבל הזה, ה-ס^ם ה״ש", רצף עוד ממשיך לא ואמנם .4

 כתוספת מתפרשת - החיבור ו׳ - i הקישור מילת שבו האחרון, שלפני לבית
נוספת: מגוחכת סיבה של

 לא לי, צר התנצלות: כולו הלאה הצלצולון מפליג בשלישית, ניתז ובעודו .5
כאן...

 כמו - ושוב ברכבת. המשורר נוסע מדוע המבארות הסיבות ארבע אפוא אלה
 - ומסופות״ מאבק שהשחירו המושבים מן ה״אדיר... של המטאפורית ההפלגה

 בעלת צורה מעקם המשורר כאילו פשר, הדברים לסדר אין כאילו במובן־מה דומה
 פארודיה מעין ויוצר - מעשה לעשיית טעמים של פירוט - מוכרת לוגית משמעות

 סמוי, פשר ישנו הפשר חוסר של הראשון למבט מעבר - שוב אבל הלוגיות. על
 הטיעון של הלוגיקה על אירונית פארודיה אינו השיר יותר. עמוקה משמעות בעל

 אלה פיוטית. יותר, גבוהה למדרגה והמסודר הלוגי את מעלה הוא אלא המסודר,
 שבו רכבות, רק אינן רכבות שבו פיוט בעל עולם שיש ברכבת: לנסיעה הטעמים
הפיוטי... הוא בו ושהלוגי נדמית, שהיא מה רק אינה עצמה הנסיעה
אלה: בסממנים מבחינים אנו ומסכם. אפוא שב אני

בתזמורם; ומפתיעים קיצוניים "קשים", צלילים צירופי .1
זרות; מילים המקרבים נחרזים, בלתי כמעט מפתיעים, חרוזים .2
אוטומטי; לפענוח ניתן שאינו מטאפורי סגנון .3
 חותר הדברים תוכן כאשר כעין־לוגית, נימה בעלי רטוריים רצפים בניית .4

פיוטית. קריאה ומחייב אפשרית לוגית קריאה כל תחת

 למספר אופייניות הראשונות שלוש במיוחד, פסטרנקית האחרונה התופעה
פסטרנק. של בני־דורו משוררים
הכסף. תור על מילים כמה נדרשות כעת

* * *

 מחוצה מאשר שונה באופן רוסיה, מתוך נתפסת, הרוסית הספרות של ההיסטוריה
 ולא השירה, האחרונים, בדורות אחרות רבות אירופיות כבתרבויות שלא לה.

 ספרותו, על החושב הרוסי כן, אם הספרות. בלב ברוסיה שנותרה היא הפרוזה,
 רוסיה ספרות את המרכיבים הגדולים השמות משורריו. על כול קודם חושב

 לרוסי שקשה שמות דווקא הם - צ׳כוב דוסטויבסקי, טולסטוי, - המתורגמת
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"באמצע". באו אלה שלו. הספרות תולדות של הדברים בסדר במפורש להגדיר
 פושקין, - כמובן ראשית, עצמו: הרוסית לדובר הרוסית הספרות נראית כך
 אנשי אלה לךמונטוב. - שבהם והאהוב אהובים, משוררים של גלקסיה וסביבו

 מזהירות שורות של משוררים התשע־עשרה, המאה ראשית של הזהב" "תור
 מושלמים חרוזים לתוך אצלם ניצוקה צרפתית, מדויקת, ששנינות וברורות,
"רומנטיות". מתנגנות, ושורות

 שאצלם ופט, טיוצ׳ב התשע־עשרה, המאה באמצע מבשרי־מעבר מכן, לאחר
 שבעולם, צרימה לאיזו הד גם - להשמיע לא עדיין - לשמוע מתחילה הליריות

צער. לאיזה הד
 משוררים של גשם רוסיה על להימטר מתחיל התשע־עשרה, המאה בשלהי ואז,
 אין זאת שבכל משום טעמים. מכמה הכסף"? "תור אנשי אלה מדוע דגולים.

 שהם ומשום כלרמונטוב. אהוב משורר או - כפושקין מושלם משורר עוד בינם
 אלא הזהב, תור כאנשי חדשה גדולה ספרות של בשחרה לא יותר, מאוחרים

 תור אנשי אצלם. גובר שהד־הצרימה משום ובעיקר גדולה. ספרות של יורשיה
 התוכנית הקלילות בעלת הצורנית, השלמות בעלת הזהב תור שירת יורשי - הכסף

 צורות אחר חיפוש עיקרה שכל מובהקת, מודרניסטית שירה אל בהדרגה פנו -
וזרים. מפתיעים תכנים אחר חדשות,
 זוהי בלוק. בוודאי היה שבהם והגדול "סימבוליסטים", בתחילה אלה היו
 הזה, בעולם מוזר הכול כמסכת־סמלים. נתפס העולם שבה ערפול, של שירה

 שהשתמשו משום לא כך קרויים (ה״סימבוליסטים" המשורר בעיני ה״סימבולי",
 עצמו העולם - שהוא עולם על מדברים שהם מאחר אלא בשירתם, בסמלים

 חסרות בהברות נשברים פושקין שקבע היאמבים הזה: המוזר ובעולם סמל). ־
 - דבר־מה לומר מתחיל המשורר - במרחק מופיעה יפהפייה אישה ויתרות.

ודום. - באוויר נישא הרמז - נפרטים המיתרים
 כאלה יש דיוק. אחר מחודש חיפוש אל הסימבוליסטי מהערפול מכן: ולאחר
 תוך עדיין כמובן להבינה, שקל מציאות של וישיר פשוט בתיאור דיוק המוצאים

 של ברק אחר החיפוש המשך כדי תוך כמובן שבעולם, הד־הצער שמיעת כדי
 של הזה הישיר הדיוק מוכרות. בלתי מטאפורות ושל ומפתיעות חדשות צורות
 במיוחד אופייני מאוד, מודרנית שירה מקופלת שבהן כביכול, פשוטות מילים

ה״אקמאיסטים"). פחות: מי יותר מי לה הדומים משוררים (ולחוג לאחמטובה
 אלא פשטות, לעבר לא מוליך הדיוק אחר החיפוש אחרים, אצל ואילו

 - ראה לא שבלוק מה את לראות כדי - מבלוק יותר לדייק כדי קושי. לעבר
 ותיאורים צירופים אחר המחפשים לרכיביהן, מילים המפרקים משוררים ישנם

 חלבניקוב, של שירו זה בהקשר זכור אי־פשר. כדי עד מדויקים מיקרוסקופיים,
 "צחוק". המילה של אפשריות בלתי דקדוקיות הטיות שכולו הצחוק", "השבעת

 תחושת איזו עם דווקא במפתיע, יפה, משתלבים שכזה מיקרוסקופי וניתוח פירוק
 היפרבולות, של משורר הופיע וברוסיה חדש. עולם כמכונן המשורר של גדלות
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 זאת בכל הן אבל - השירה! לגדר מחוץ כמעט - וצורה רסן פרועות שורות של
 נראו לא שמעולם מפתיעים, ותיאורים עצום "אני" של משורר - להפליא מנוגנות

 משוררים של קו נמשך וממנו אליו מיאקובסקי. ולדימירוביץ׳ ולדימיר - קודם
 "אגו־פוטוריסטים", (אלה שונות מהטיות בהטיות "פוטוריסטים", לעצמם שקראו

 הזכאות על בזה זה נאבקים הם 1917 שלפני בשנים ״קובױפוטוריסטים״). אלה
 למיאקובסקי תמיד שייך היה שכמובן תואר האמתי, השירה" "מהפכן לתואר
עצמו.

 שאחרי הדיוק ממחפשי הכסף, תור תוך אל שנולד משורר פסטרנק: - ומכאן
 פוטוריסט־ היה קלה לשעה והתיאור. המילה של פירוק באמצעות הסימבוליזם

 לידידו שהיה לאחר ודווקא - מכן לאחר במוסקבה. כולם כמו מחבר־מניפסטים,
 הפוטוריסטית, השבירה הפירוק, משלו. דרך מצא - מיאקובסקי של הקרוב

 תור בן כמעט שהוא חן איזה אצילות, איזו בה שיש מבט נקודת עם מתלכדים
כולם..." על אביבי כמטר התנפצה בגאות־נהרות והיום החיים - ״אחותי הזהב.

* * *

 הפליג משמורת", ב״מסמך עצמו, פסטרנק כך למשוררים. להאמין שאין מובן
 את לא כותב - וגולדברג שלונסקי את והטעה - שירתו על רילקה בהשפעת

 המשוררים שלושת בין שהתנהלה המכתבים חליפת זכר את אלא נעוריו אמת
 של האחרונה חייו שנת ,1926 בשנת - עצמו ורילקה צווטאייבה פסטרנק, - הללו

 של זו לא היתה פסטרנק על הגדולה שההשפעה מאליו מובן הגרמני. המשורר
 שפסטרנק ציינו כאשר וגולדברג, שלונסקי רמזו (ולכך מיאקובסקי של אלא רילקה

 של הפסטרנקי, שהשילוב הדבר נכון כי אם לפוטוריסטים). תחילה קרוב היה
 אחרים במינונים רילקה, אצל נמצא קלסית, צלילות עם שובר־גבולות מודרניזם
 נועז, פחות הרבה מקורי, פחות הרבה היה הגרמני המודרניזם סוף, סוף במקצת:

הרוסי. מהמודרניזם
 של מפיו דבר משורר לנו מספר כאשר החשד, מתעורר וכמה כמה אחת על
 של "ספרים" במוסף מכבר לא שהתפרסם במאמר גורי, חיים הנה אחר! משורר

 "דור הכסף, תור משירת דיקמן עמינדב של התרגומים אוסף צאת (לרגל "הארץ"
 השירה על רוסיה שירת השפעת [על כך על ומעיד שב "אני שלי"): חיה שלי,

 אלתרמן. משירת דרכו, בראשית צעיר, כמשורר שהושפע כמי החדשה) העברית
 הלא־ המשורר היה מי אלתרמן את ושאלתי העזתי אחד יום באשמה. מורה אני

4׳פסטרנק׳". היסוס: ללא השיב הוא מכול. יותר עליו שהשפיע עברי
 להרחיק: כדי כול, קודם פסטרנק. בשם דווקא אלתרמן ינקוב מדוע להבין ניתן

 לתרגום? ביותר הקשה אולי הזה, הרוסי המשורר על לדעת גורי היה יכול כבר מה
 אלתרמן, של האחרונות בשנותיו נשאלה שהשאלה מנחש אני להתהדר: כדי וגם

 (בשנות המוסרי לבו באומץ המפורסם נובל פרס לחתן כבר היה שפסטרנק לאחר
למעין - ז׳ױואגו״ ״ד״ר של לאור צאתו עם - פסטרנק הפך המאוחרות החמישים
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 להסתמך אין מדגיש: שאני כך הרוסית). הדיסידנטים תנועת של מכוננת דמות
 של במקרה במיוחד ומסובכות קשות שהן שכאלו, אוטוביוגרפיות אמירות על

 יש הפיוטית, ההשראה מקורות את להבין כדי ועוטה־המסכות. השתקן אלתרמן,
 - מסובכים הדברים וכאן המשורר. דברי אחר לא עצמה, השירה אחר לעקוב
 נתחיל עצמו. אלתרמן של שיפוטו את מסובך, באופן מאשרים, דבר של ובסופו

. במעקב.
 אלתרמן. של בשירתו המאוחר הרוסי הכסף תור מרכזיות ברורה ראשית,

פסטרנק אצל ראינו כולם שאת והדימוי, החרוז המצלול, מתעוזת להתחיל ניתן
 הפוטוריזם. את מכול יותר ומזכירים המאוחר הרוסי הכסף מתור באים ושכולם -

 מן בהדרגה התרחקו המודרניות אירופה משירות שרבות לומר ניתן גסה, בהכללה
 שבה המשורר, הגיגי שירת "הרהורית": בשירה אותם והמירו החושני, ומן הצורני

 הצורני את להדגיש דרכים מצאה רוסיה שירת בשעה, בה הצורה. על התוכן גובר
 הוא אלתרמן בדימוי. בחרוז, במצלול, מחדש, ובנייתו שבירתו ידי על החושני ואת

זאת. מבחינה "רוסי" כמובן
 - ומתכת״ כןכוכית ״נוצצים - הללו המתנגנים אבל הקשים, הצלילים הנה

 "את - הליל" עינות עד העצב, קצוי ״עד - ורוךוק״ מתקרב כמצור זכרך ״פיה
 ואחרון עךיץ מה בינתם, ונכךית צלולה ״מה - קורם״ כבר עוץי עךפליך חורון

 של כיװץ־הגרון את חושף אלתרמן את ושוב שוב מוצאים אנו - האלם!״ פיה
 - זאת ובכל לא־פיוטית, כביכול בנהמה לנהום אותה מזמין העברית, השפה

 התגלית ליישום העברית אפשרויות ניצול פשוט היא הזאת הצליליות מוזיקלית.
 לברזל, "גם עצמו: אלתרמן של כניסוחו ומוזיקה, צליל על הזאת הפוטוריסטית

5עתיק"... כנוד .יש עוד אחי,
 בולט במיוחד, מזהיר הוא כך בשל ודווקא חרוז, ואינו שכמעט הנועז, החרוז

 עם גם להיחרז יכול שכשלעצמו "לכת", עם נחרז "מעליך" אלתרמן. אצל מאוד
 עם ״שופטת״ ״ערב״, עם ״פרא״ לך"!), ״הא עם - ״הלך״ גם (וכך ״חליליך״

 יותר: הרבה ארוכה האחרונה בדוגמה החורזת היחידה לדייק, אם או, "פטל".
פטל". של שקיעות "...שותת עם והשופטת" "...החטא
 לו מה (שכביכול ה״שופטת" של ש׳ שהעיצור משום כך, כל אפקטיבי החרוז
 "שותת בו: הנחרזת השורה מחצית צומתי כל פני על ומתפזר מוכפל ולחרוז?),
 הזאת, בשירה יחדיו מעורבבים והחרוז הנועז המצלול פטל"... של שקיעות

 ההברה על ההטעמה שבו (כלומר, הנקבי בחרוז כך צורניותה. את המדגישה
 סיבת על נעמוד (עוד העברי למשורר מעקשים תמיד המזמן האחרונה), שלפני

 מודרניסטית, מזהירה, המצאה אותה אבל הזה). בחרוז אלתרמן של התכוף שימושו
 כביכול הקל האחרונה), ההברה על ההטעמה שבו (כלומר, הזכרי בחרוז גם ניכרת

״תופו״ ״הברזל״, - ״הזה״ ו״גדול״, ״דגלו״ ו״גפרור״, ״חוורו״ בעברית: למימוש
 עם העבר" את תכבי "אל שורת את חרזה השראה איזו ועוד: זאת פה", "את -

כולו: הבית הנה אהבה"! זו היתה לא "אם שורת
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 ערב זה הןה / אהבה, זו היתה לא אם / ורפה. כיה װויד נרו / העבר, את תכבי אל
יפה. סתו

 וה״אהבה״ ה״עבר" מחיבור להתפעל כדי הזה, - הנהדר - הבית את מצטט אני
 חיבורים - פסטרנק אצל שראינו ל״כוכב״ המחובר ל״כאן״ (והשוו אלתרמן של

 לציין כדי גם אבל הרוסי), הכסף תור משוררי כל אצל בקלות ללקט ניתן שכאלה
 נוכל הכלל, מן היוצא על בהצבעה כך, בחוץ". "כוכבים סגנון רקע על חריגותו את

 העולם וישיר. פשוט שלפנינו התיאור דיוק ובכן, אלתרמן. של במיקומו לדייק
 של עולם הוא כולו) האיר" גדול חיוורון "אז בשיר לא (אם זה בבית המדומה
 מעולם ההפך כמעט - המינים מלחמת של מתוחכמת שנינות של עולם סלונים,

 המעצימה - כאן המטאפוריקה בכללו. בחוץ״ ״כוכבים של המתנפל המרחבים
 כל מזכיר הבית בזיהוי: מכריעה - אהבה מפגש של סמל לכלל יומיומי חפץ

 של לשיריה גבר הללו השורות בארבע עונה כאילו שנדמה אחמטובה, את כך
 האהבים מפרשיות אחת על סליחה ממנה מבקש אולי מפטרבורג, המשוררת
מבכים. המוקדמים אחמטובה ששירי הלב, שוברות החולפות,

 דימויים של עושר יוצר אלתרמן מזה. מאוד שונה רוב פי על אלתרמן אך
 אחת: בכפיפה לדור יכולים אינם לעתים פשר, חסרי כמעט לעתים שהם קיצוניים,

 מאפשר אינו שההקשר אופייני מבשלת? (רוצחת? טבחת" כנשיקת ירח "לוהט הנה
 הנה הגמיעו", בנהימתן שקיעות העדים "את הנה כך), כל פשוטה בשאלה להכריע

 הוא בחשך. כבר גוששים הרבים וךקיעױ נךגע לא וגנו גגות בו ש״נוטפים היום
 מתפתח אינו הדימוי נחישת"! בשקיעות מועם הוא מיגע, ממלמול משבועות, כבד

 ה־ג׳, דימויי לעיצור: מעיצור צליל של בקפיצות מתפרץ אלא תמונה, לכלל
 למהלך ו״נחושת". "חושך" של המבריק בחרוז נסגרים ה־מ׳, דימויי ה־ש׳, דימויי

 המילים: תחושות דרך הדימויים את המחבר אטמוספרי, מהלך גם נוסף הצלילי
 מעלים יחדיו וכולם ו״מועם", "כבד" והיום ״גוששים״ והרקיעים ״נוטפים״ הגגות

 יוצר אינו הדימוי בקיצור: בהקשרן. אלא המילים במובן לא וחשוך, חורפי ציור
 מן אלתרמן למד זה כל את ורגשיים. צורניים לרכיבים אותו מפרק אלא עולם,

 הדימויים ברשתות המצטיין מפסטרנק, במיוחד באמת וכנראה הפוטוריסטים,
 מגרסה אלתרמן, של אחר עשיר דימוי הנה או שלו. האסוציאטיביות הפנטסטיות,

 מתוקנת, אחרת, בגרסה מכן לאחר לאור שיצא שיר של ,1934 משנת מוקדמת,
בחוץ": ב״כוכבים

אישר חיות רוכלים, פנס, שורות - שבויים נגדי הוליך שלשלאות בשיר והרחוב]
יי י ” ' " י לכד.

 אלתרמן עליו ויתר מדוע משער אני אבל מפתיע, הדימוי כשבויים! הרחוב חפצי
 של מפורסם־מפורסם דימוי של מזכר יותר הזה בדימוי יש דבר: של בסופו
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 "חולפים שם יותר", עוד לחה "ערבית בשיר החיים", "אחותי מהספר פסטרנק
 לצירוף דוגמה והנה אוסטריים". כשבויים המאובק... השוק פני על ענני־גשם

 השירים אחד מוכתר פסטרנק של החיים" "אחותי אצל אלתרמן: ויתר לא שעליו
 אחת בהברה הרחיב הכול בסך שאלתרמן צירוף - לעד״ רגעית ״סופה, בכותרת

 מנסה איני לא, אבל לעד". "פתאומית של הנחוצה המשקלית לתבנית להתאים כדי
 היה אלתרמן לא, מפסטרנק. שאובים ביטויו, או אלתרמן, של שדימויו לטעון
 לעצמו. דימויו את ליצור מסוגל היה בהחלט הוא מכך. יותר הרבה מוכשר משורר

 על והאסוציאטיביים, הצליליים המפתיעים, הקיצוניים, דימוייו את יצר הוא אבל
 המאוחר, הכסף תור מסורת :1938ב־ לקוראיו היטב מוכרת שהיתה מתכונת פי

 - מכולם ויותר לפוטוריזם, קרובים שהיו ממשורריו אלה של מסורתם ובפרט
פסטרנק.
 ההדהוד כך. כל פשוט צורני למיצוי ניתנת אינה לפסטרנק שהקרבה אלא

 אנסה אלתרמן. של החוויה שבשורש לדברים קשור יותר, עמוק הפסטרנקי
מעט. עוד להסביר,

* * *

 לא והאם הצרפתית? השירה מן אלתרמן הושפע לא האם לכן: קודם עוד אבל
הבכיר? דורו בן משלונסקי, כול קודם הושפע

 של נימה איזושהי מבודלר. יוצאת כולה המודרנית השירה מסוים, במובן
 ממנה, סלידה אגב העיר אל היפתחות עייפות־עולם, מקופלת שבתוכו חידוש
 איזה התשע־עשרה, המאה בשלהי החל - פשר חסרי רשמים אוספת הליכה
 בצרפת, קצר זמן שחי אלתרמן, הללו? התחושות מן משהו ביטא לא משורר

 ברור אבל ממנה. שהושפע וודאי במקורה, הזאת השירה את לקרוא היה יכול
 הנגינה מתוך - כול קודם בצרפתית. לא ברוסית, מתנגן בחוץ״ ש״כוכבים בעליל
 עולם בשורות־שיר, להם מצטלצל שהעולם אנשים הם משוררים הרי עצמה.

 אחר הטעמה מילותיך, את מעצבת אותך המלווה השירה שקולות. הברות של
 וכל מובהק רוסי צליל אלתרמן של ולשירתו מצלול... אחר מצלול הטעמה,

 השירות שתי נפרדו - העשרים המאה ראשית - ההיא בתקופה צרפתי! לא כך
 התשע־עשרה המאה בראשית הדבר: נכון כמרחקו. רחוק שאין פירוד בצליליהן

 אצל מובהקת. צרפתית בהשפעה ביאמבים, כולה כמעט נכתבה הרוסית השירה
 ״נײז׳נױת״ מילים של מתוקה זרימה איזו הזאת לשירה נוספה ובעקבותיו פושקין

 doucement^ ממילות כך כל הרחק לא באמת ועצובות, ענוגות ו״גרוסטניות״,
 מחדש חשפו המילים זה. כל את שבר הכסף תור אבל הצרפתית. השירה של
 ניסויים לטובת הצידה נזרק היאמב הרוסית; של פוצצת־העיצורים הזוויתיות את

 האופיינית הצורה ההטעמה. אחידות על אפילו ויתרו פעמים שהרבה משקליים,
 מספירה העשויה שורה ה״דול׳ניק", משלה, לשם זכתה הכסף תור של ביותר
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 הדול׳ניק לאנפקט. יאמב בין ברורה הבחנה מאפשר שאינו באופן הטעמות, של
 בלתי הברות עם אנפסט ספק יתרות, מוטעמות בלתי הברות עם יאמב ספק הוא

 בן רוב פי על שבור, כאנפסט תכופות מורגש הוא בפועל כי אם חסרות, מוטעמות
למשל: רגליים, שלוש או ארבע

ta-ta ta-ta-ta ta-ta-ta ta-ta-ta-ta 
6Sestra moya zhi'zn' i segodnya v razlfve

כך: או

ta-ta-ta ta-ta-ta ta-ta-ta ta-ta-ta
לכת והוספת אותן שלטפה

 אחת הברה של למשקל מעבר תוספת עם יאמב ולאחריהם אנפסטים (שלושה
נקבי) חרוז כלומר -

 שורות ארבע הכסף: תור שירת של האופייני לבית־השיר בסיס מהווה הדול׳ניק
 בחרוז הרצוף שהשימוש להדגיש חשוב ונקבי. זכרי חרוז של לסירוגין בחריזה

 נדיר הוא - מוטעמת בהברה מסתיימות שכולן שורות ארבע כלומר, - הזכרי
 (כאילו בדלותו צורם אפילו הרוסית דובר לאוזן ונשמע הרוסית בשירה יחסית
 בני הללו, הבתים מן עשוי הכסף תור בן השיר המצאה). יכולת המשורר נטול

 ללא רוב פי על כלומר, נוסף, מבנה בלי זה אחר זה עוקבים כשהם השורות, ארבע
 תור לשירת ביותר האופייני השיר הוא כזה ובכן, הסונטה. כגון בצורות שימוש

המאוחרת: ובייחוד הרוסית, הכסף

שבור, אנפסט של שורות .1
רגליים, שלוש או ארבע בנות .2
שורות, ארבע בן בבית ונקבי) זכרי (חרוז לסירוגין נחרזות .3
שכאלה. בתים של נוסף פנימי מבנה נטול רצף הוא כולו השיר .4

 של השיר קונכיית ולכן בחוץ". "כוכבים של האופיינית הצורה גם כמובן זוהי
 האם צרפת. מחופי לא אופן ובשום רוסיה, מחופי גלים לנו משמיעה אלתרמן
 אפילו לחבר שלא ביאמב, לכתוב שלא היה יכול בו מתנגנת שהצרפתית משורר

 השירה של המסורתי המשקל הוא אלכסנדריני הקרוי (המשקל אחד אלכסנדרין לא
 עיצורים צירופי על להתענג היה עשוי האם אחת? סונטה לא אפילו הצרפתית),

מהם? נהנה שאלתרמן כאלה כך, כל וקשים מסובכים
 כותבים משוררים דבר, של בסופו אחר. עד הם והמקום הזמן אחד; עד הוא הצליל

 בראש היו אלתרמן של שקוראיו היא הפשוטה העובדה קהל. - נגד או - אל
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 את לא זרה. כשפה בה קראו צרפתית שקראו מהם אלה רוסית. קוראי וראשונה
 דווקא אלתרמן אצל לחפש טעות זו תהיה ולכן, - אלתרמן אצל שמעו הם בודלר

 בו. ימצאו שקוראיו שציפה הצלילים את אלתרמן אצל לשמוע חשוב בודלר. את
רוסיים. צלילים אלה שהיו וודאי

 של שירתו על העיקרית ההשפעה היה בוודאי הוא לשלונסקי? באשר ומה
 של בפתיחתה נמצאת שלונסקי של שירתו מהות כל הנותנת: והיא אלתרמן.

 הרוסי הכסף תור של הצורניות האפשרויות מגוון מלוא אל העברית השירה
 של גוברת השפעה שלונסקי אצל לזהות מאוד קשה מאלתרמן, בשונה המאוחר.

 של השפעתו את במפורט הראתה קופלמן זויה (אמנם, אחר או זה רוסי משורר
 אפשרויות של אספן היה שלונסקי יחידה). השפעה זו שאין ודאי אבל עליו, יסנין

 לאלתרמן, דווקא? רוסיות היו אלה שאפשרויות בכך שמפקפק מי יש האם אבל -
 לפסטרנק. הקרוב מרכזי קו ובה וברורה, חדה משוררית אישיות היתה לעומתו,

זאת. להסביר כעת אנסה

* * *

 הכסף תור שירת - בחוץ״ ״כוכבים שירת שרויה שבו הכללי החלל את מצאנו
 קווים שני אציין כעת לפוטוריזם. הקרובה בגרסתה בפרט המאוחרת, הרוסי

 מכוון בכוונת נבדל הוא שבו ואחד - לפסטרנק אלתרמן קרוב שבהם מרכזיים
 כדי לשמש יכולים יחד שלושתם מפסטרנק. עצמו את להבחין כדי משער) (אני

השירה. חלל בתוך אלתרמן של המדויק מקומו את לאפיין
 כלומר הקובץ, של הפותח השיר את למשל אלתרמן, משל שיר תחילה נצטט

הכוונות: הצהרת שיר

 ואילן בשמיו וענן / לארך נפקחת עודנה והדרך / לשוא שזנחת הנגון חוזר עוד
 ןעברו / נךנדות ובטיסת תקום והרוח // עובר־ארח. לך, עוד מצפים / בגשמיו
 — לכת והוספת אותן שלטפת / עדות תהיינה ואילת וכבשה / מעליך הברקים

 ואשה יךקה לחךשה / אפים סגךת פעם ולא / ךחוקה ועיךך ריקות שןךיך — //
עפעפים. גשומת וצמרת / בצחוקה

 עובדה לסיפור מוקדשת השיר מחצית לכאורה הרי הזה. המובן חסר מה״ש" נתחיל
 להיערך? הצפוי משפט (במעין עדות תהיינה ואיילת שכבשה אחת, מורכבת

במשהו?): אשם אכן שהמשורר ודומה

לכת; הוסיף מכן) (ולאחר אותן ליטף שהמשורר א.

גיסא); (מאידך רחוקה ועירו גיסא) (מחד ריקות המשורר שידי ב.
הללו: לנסגדים אפיים המשורר סגד פעם שלא ג.
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ירוקה; חורשה .1
בצחוקה; אישה .2
עפעפיים. גשומת צמרת .3

 מעט הליטוף, על בעיקר הסתם, מן להעיד, יכולות והאיילת הכבשה כן, אם
 הרחק ארוכה־ארוכה, הליכה פה משתמעת (הרי הלכת הוספת על מכך פחות
 הריקות, הידיים על מזה פחות והאיילת!), הכבשה נותרו שבו הרחוק לשדה מעבר

 על כלום ולא יודעות הן שאין אלא זאת אין הרחוקה. העיר על פחות עוד ובוודאי
 אותה על ולא האישה על ולא החורשה על לא - הזאת הרב־כיוונית אפיים הסגידה

הגשם... שאחרי רגע באותו תמיד ההליכה, אגב ונגלית השבה צמרת
 מוצאים אנו זאת, תחת הלוגי! על פרודיה כאן אין הומור, כאן אין - זאת ובכל

 של למעלתו הלוגי העלאת של ממש, הנשגב כך, כל הפסטרנקי המהלך את
 הקשרים בסיס על בפענוח והמרתו הגיוני לפענוח האפשרות סילוק ידי על הפיוטי

 תמיד; כך הלוגיים. בקשרים המחוברים הדימויים שבין הסמויים, המטאפוריים,
 ופרספקטיבות, עצמים המאפיינות־כביכול תכונות מונה אלתרמן שבו האופן
פסטרנק: של הזאת המיוחדת הלוגיקה מתוך שאוב

 / הנה, עד הגיע ורב־כח רחום כי // [...] // שחר לפנות עירמה העיר את ראה הוא
 המתכת, בזרות / תנגנה, ככתבן שורותיו בעת אך / הכה! - בקש עצב, לכל כרע

- הגא בקצב

היא: וכו׳ שחר לפנות עירומה העיר את ראה שהוא לכך הסיבה כלומר:

ורב־כוח, רחום הנה עד הגיע שהוא .1
עצב, לכל כרע כן וכמו .2
"הכה". וביקש .3
ככתבן, מתנגנות ששורותיו בעת - זאת לעומת .4
- אז הגא, ובקצב המתכת בזרות כלומר, .5
מפורט. שאינו מה דבר קורה אז .6

 לכאורה מדעיות במדידות גם כמו - לכאורה לוגיים בקישורים מדייק אלתרמן
 שנשתייר, המעט כלומר "רק", שהן יש דיוק־לכאורה. של במילים אומד והוא -

ה״רק": הנה מעבר. שגולש הרב כלומר, "מה", שהן יש

כלום. לא על ושותק מחיך ענק רק / רהיטים, גורר עוד אי־שם הרעם רק
ה״מה": והנה
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 האלם! פיה ואחרון עריץ מה בינתם, ונכךית צלולה מה

 בינתם? ונוכרית צלולה מה עד באמת בלגלוג: כמעט לשאול אפשר ובאמת
 (כנראה האלם? פה ואחרון עריץ מה עד באמת מאוד!). ונוכרית צלולה - (כמסתבר

 של אינה הראשונה, הנכונה, התגובה - זאת ובכל ואחרון!). מאוד עריץ פה האלם -
 סטטיסטי שאינו נכון, חישוב כאן שיש משום הסכמת־השתאות. של אלא לגלוג,

להבינה. שאין הזאת, הבינה מאוד־מאוד ונוכרית צלולה כן, פואטי: אלא
 הפואטיקה לב זהו שהרי עמוקה. משמעות מקבלת הפשוטה החיבור ו׳ אפילו

 את להראות ובכך נפרד, שלכאורה את לחבר - מפסטרנק אלתרמן שלמד הזאת,
בעצמו: העולם שבאחיזת הסמוי התוכן

הברוש כידון על / והירח / הלך אל צופה עוד דרך כי ובראותך

 וירח, דרך של במצלול והלך, דרך של החרוז־הפנימי במעין אינו הפיוט עיקר כאן
 מאוד הנאה במטאפורה לא אפילו החופשי, ביאמב והנקבי הזכרי החרוז בשיכול

 מראות הקושרת החיבור, ב־ו׳ הוא הפיוט עיקר הירח. את המכדן הברוש של
 האלתרמנית הפואטיקה את מכוננים הם ובעצם מגע, כל ביניהם אין שכביכול

ממנה. הנראה והעולם הדרך, כולה:
 מפסטרנק: אלתרמן שלמד אחד חשוב שיעור אחת, מרכזית קרבה נקודת זוהי
במטאורולוגיה. השיעור אל מכאן ממשיך אני בלוגיקה. השיעור

* * *

 וכבר - ...]״1 כולם על אביבי כמטר התנפצה בגאות־נהרות והיום החיים - ״אחותי
 (חמש הדפסתו עם מיד החיים", מ״אחותי התפעלות במאמר צווטאייבה, מרינה
 גשם. של בנחילים כתוב החיים" "אחותי זאת: ציינה ,1922ב־ שנכתב) לאחר שנים

 השיטפון אחר עוקבת והיא - אור״ ״שיטפון היא צווטאייבה של מאמרה כותרת
 גשום", "גן כמו שירים דרך עצמו החיים" "אחותי השיר של במבול החל הזה

לח"." "לילה שלנו", "הסערה אביב", "גשם "גשם",
 במסורת ובפרט המודרנית, בשירה נוכח בודלר, מאז כך: זאת נאמר

 מדם גוף, מךקמות היקסמות־גועל איזו של קו והדקדנטית, הסימבוליסטית
 ומרתיע, נוזלי עולם מלוכלכת: בכוס יין ומשיירי ומסחי מבוץ וגם ומדמעות
 הסימבוליזם יורש - פסטרנק אצל ואילו המשורר. סובב בעייפות־עולם, שסביבו,

 עייפות־ לא מטהר. גשם של אדירה בהתפרצות הללו הנוזלים מומרים - הרוסי
 בכותרתה אור" "שיטפון מכאן השטוף. העולם אל היכבשות־אהבה אם כי עולם,

 נדיר מאושר, שירה ספר הוא החיים" "אחותי השאר: כל בין צווטאייבה. של
 היטב ידוע אושר מתוך כותב פסטרנק היסטורית, ומוכר מובן והאושר באושרו.
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 חירות. של אביב והחל הצארית, העריצות תמה 1917 בפברואר שהנה לקוראיו:
 מאוהב, הרוסית, לערבה מוסקבה בין חי ושבע עשרים בן משורר הזה: ובאביב
גדול. משורר של שם לעצמו קונה שירים, כותב עולם, מגלה־מחדש מאושר,

 מזיז־הרהיטים, הרעם העפעפיים, גשומות הצמרות - אלתרמן של הגשמים
 אחיותיה", כל עם "הרוח השירים, כותרות אפילו שיעולים, המרעים הלח הרקיע

 כל - הסף״ על ״סער וזיכרון״, שני ״גשם פה״, עבר ״הסער בגשם״, ״שדרות
 שפגשו פסטרנקיים גשמים הם אלה התל־אביבי. האקלים מן נובעים אינם אלה

 פסטרנק של לזה דומה בצומת ,1938ב־ עצמו, את שמצא משורר העברית בשירה
 את מנקדות שדמעות ביאליק, של הדקדנטית השירה יורש אלתרמן, .1917ב־
 של נימה הופיעה כאן העברית. לשפה חדשה בנימה שירה כתב שורותיה, כל

 האושר זהה: הפוליטית העמדה וגם לראשונה. הנגלה עולם על אושר התפרצות
 אלתרמן של התמימה בהתפעלותו ישיר הד מצא 1917 מהפכת על הפסטרנקי

 שאחרי ברגע אלתרמן אצל הכול הסופה: הגשמים, מכאן והנה הציונית. מהבנייה
מתחדש. העולם שבו הרגע הסופה,

 בין מאוד שונים באמת האקלימים סוף, סוף יותר: עשירה התמונה למעשה,
 ארוכה־ אביב. של צלצול הרוסית, באוזן יש, "גשם" למילה אביב. ותל מוסקבה

 ספק־גשם־ של דקים בממטרים לעתים מופרת אולי השלגים, עונת היא ארוכה
 השמש ויוני. מאי ימי באים ואז החורפי. האפור, האוויר את הטורד ספק־ערפל

 אי־משם צונח היום, באמצע ואז, ומחניקים, חמים הבתים וללבן, ללהוט יכולה
 שעה ואז שעה חצי ומתמשכים, צולפים דליים, אלא טיפות לא הארץ, על מבול

 נשמעת כך באביב. פורח והעולם מצטלל, והאוויר אחת, בבת נפסק - ואז ושתיים,
 אור". "שיטפון הוא הרוסי השיטפון מדוע מובן ומאליו - ״גשם״ המילה לרוסי
 הגשם שירי נימת אלגי. חורפי, או סתווי צלצול ל״גשם" אביב. בתל כך לא ובכן,

 אבל פסטרנק, שירי של מזו יותר, קודרת יותר, מאיימת לעתים אלתרמן של
 עצמו, פסטרנק של מטאורולוגי אפקט לאותו שואף אלתרמן דבר, של בעיקרו

 לצד למרכיביו: צווטאייבה של האור" "שיטפון את מפרק הוא לומר, ניתן וכך,
 הפעם אור, של הפעם אחר, מבול גם אלתרמן אצל שוטף המילולי הגשם שיטפון

עצמה: שורה באותה לעתים, ובתמים. באמת תל־אביבי

מסרקת. העיר ובגשם באור

 יוני אושר את לדמיין ניתן תל־אביבית; לשפה תורגמה המוסקבאית הסופה (קרי:
אביב). בתל רוטשילד שדרות של חשוון אושר בתור במוסקבה הגנים טבעת של

 באופן מצוירת שבהם בשירים בפרט עצמו, בפני עומד האור שיטפון ולעתים,
 חלק של הכותרת בשיר מופיע האור "ארץ־ישראלית". איכשהו הוויה יותר מובהק

בחוץ": "כוכבים של הארץ־ישראלי, ג׳,

ולשה... לאילן בתריו את הקושר נחושה, ממראות הצועד / - האור
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מכן: שלאחר ובשירים

בזהב! המקרין האור ראם שועט! אור

מטאפורי: בשלל כך, או

תבל! לא הלוהט הברזל שושנת

או:

הרקיע! סלע אל מסמר ושמש / האןקים בןהב האילנות צלצול

וגם:

אלך! / האור חצוצרות מול אל

 להפוך מנת על וכך, - משהו מושגי מוחשי, בלתי כשלעצמו הוא האור לב: ושימו
 תנועת את ללוות המשורר צריך אותו, ושוטף בעולם הנע לחומר־ממש, האור את

 של האור מבול התיאור. במחוות הדינמיות הדגשת של קריאה בסימני האור
קריאה. סימני של מבול גם כך בשל הוא אלתרמן

 לאמצעיו מעבר לשירה. מכריעות הן דבר, של בסופו האקלים, שאלות
 נרטיביות יצירות שלו. באטמוספרה כול קודם מוגדר שירים קובץ הטכניים,
 ואירועים. ודמויות וזמן חלל להן יש וגיאוגרפיה, היסטוריה בעל עולם מכוננות

 תחושת של עולם הוא יוצרת שהיא העולם זה. מכל דבר אין לירית לשירה אבל
 הקורא מכול, יותר כך, ובשל אקלימי. עולם והאדמה: השמים והאור, האוויר

 שהוא לירי עולם יצר שאלתרמן חש החיים", "אחותי בעקבות בחוץ" ב״כוכבים
פסטרנק. של הייחודי, הרוסי, האקלים של תל־אביבית גרסה מעין

* * *

 פסטרנק, של מספרו הכותרת שיר החיים", "אחותי שירים: שני במלואם ציטטתי
 שיר־שיר תופסים, השניים בחוץ". מ״כוכבים הפתיחה שיר הניגון", חוזר ו״עוד

 ותוכן עמדה - כבר כצפוי - גם לשניים מכונן״. ״שיר של דומה מקום בספרו,
 טבע, של עולם אל העירונית הציוויליזציה מן בריחה של שירים אלה קרובים.

 עמדה מתוך בהתלהבות, המשורר מברך שעליה בריחה - אולי אהבה, של אולי,
 מציאת של ההתלהבות ממנה. מנודה כמעט שהוא מי לעיר, זר שהוא מי של

 של השירית הטכניקה את מאחדת היא לנו: ומובנת כבר לנו מוכרת מחדש העולם
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 פסטרנק של האידיאולוגית) העמדה עם גם (וכן העולם תחושת עם הפוטוריזם
כאחד. ואלתרמן
 התחבורה. באמצעי ההבדל לאלתרמן, פסטרנק שבין הבולט להבדל וכעת

 על נמצא כלומר, מתהלך, אלתרמן אלתרמן: קורא לכל הניכר הראשון הדבר הנה
הליכה. לשם הליכה של יעד חסרת בתנועה רגליו

 הרכבת מופיעה ושם פה (ואגב, דווקא רכבות של משורר אינו פסטרנק לא,
 המכוננת, הזאת, התנועה למימוש הרכבת על ההיסמכות אבל אלתרמן). אצל גם
 בספר מכריעות בנקודות ותופיע תשוב והרכבת - מקרי אינו החיים״, ״אחותי של

 בחר שבו האופן את היטב מייצג להלך הרכבת שבין ההבדל פסטרנק. של שיריו
מפסטרנק. להתבדל אלתרמן
 הטכנולוגית. המהפכה שאחרי קונקרטי עולם מייצגת הרכבת כול, קודם

 של זה קונקרטי, בחלל גם מתמקם הזה הקונקרטי העולם פסטרנק, של במקרה
 הוולגה, במורד הערבה, בעומק נמצאת הקמישינסקאית הרכבות הסתעפות רוסיה.

 הדו־ את מכונן השיר "סטלינגרד". בשם נודעה מכן שלאחר מהעיר, הרחק לא
 דו־קוטביות גיסא, מאידך מוסקבה והבירה גיסא מחד רוסיה ערבת של קוטביות

 של נסיעותיו את איפיינה (ושבאמת החיים" "אחותי שירי ימשיכו שלאורכה
 חלל בן־האגדות, האלתרמני, החלל לעומת זאת ).1917 באביב עצמו פסטרנק

נטול־מפות: עולם של

בחךש. פרח־בר ללקט / אדמה, כפה בדרך הולכת / וחידש, משנה ויערות, מעךים

 מהפכת של החלל הזה: הפער של האידיאולוגית המשמעות על להצביע נקל
 אשר החלל הציוני, החלל לעומת - הקונקרטיים רוסיה מרחבי פני שעל פברואר

 שסכנה חלל, על שליטה של אידיאולוגיה היא הציונות שמו. את לומר מעז אינו
 השליטה של הציונית האידיאולוגיה את להצדיק כדי הקונקרטי. בתיאורו טמונה
 (שאז והגיאוגרפית ההיסטורית בממשותו לא המיוער החלל את לדמיין יש בחלל

 הזאת, התנועה ולכן בראשיתי. ריק, חלל של כמיתוס אלא כפלסטיני), מתגלה הוא
 ב־ ונקראה נכתבה שוודאי בחלל תנועה - נברא חרש עולם של בחלל הכובשת,

 להיות היתה צריכה הזאת התנועה - הציונות של כמטאפורה השאר, בין ,1938
וכבישים... רכבות בעולם אין כאילו - ״מהלכת״ מדומה, מיתית,

 הרכבת בין השוני של המרכזי להקשר ביחס בחשיבותו משני הקשר זהו אבל
 של בסופו המשתמעת. התנועה של בפואטיקה ההלך מן נבדלת הרכבת וההלך.

 ברכבת, פסטרנק משתמש שבשלו אידיאולוגי, בלתי בסיסי, פואטי טעם יש דבר,
 בשונה אלתרמן של הפואטיקה את מגדיר הזה ההבדל ברגליו. - אלתרמן ואילו

פסטרנק. של מזו
 המבט שלו. המובהק הכלי היא שהרכבת המודרניסטי, המבט של תכונה ישנה

 בה ונתקל בעיר הצועד בודלר את כמובן זוכרים אנחנו חטוף. הוא המודרניסטי
 מאפשרת שלה, המבלבל הגודש על העיר, של המהירה האדם תנועת אירוע. בהבזקי
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 של בסטרובוסקופ אותם המייצרת הטכנולוגיה היא הרכבת הללו; ההבזקים את
 בשירה לשלמותו הזה ההטוף המבט את הביא פסטרנק בחלל. פוסקת בלתי תנועה

 רבים מודרניסטים משוררים של החטוף המבט בין הבדל שישנו אלא הרוסית.
 פסטרנק. של החטוף המבט לבין - וקרעים שברים של עולם בניית שעיקרו -

 רואה, החוצה מהיר ובמבט - שלי״ הרציף זה ״האם שואל לרגע, עוצר פסטרנק
שבור. אינו אבל חטוף, פסטרנק של עולמו שלם. עולם רגע, של בהבזק

 נקודת שסביב התיאורים התמשכות היא פסטרנק שירי של האופיינית התכונה
 מוצא ופסטרנק בשמים; נע ענן במראה, עץ בדל לרגע, ניכר העולם קצובה. מבט

 בלוגיקה דיוק אחר דיוק מטאפורה, אחר מטאפורה הזה החטוף למבט־העולם
 בית־ של ארוך פיוטי לרגע הופך המבט של השנייה ששבריר עד שלו, המיוחדת

מבית־שיר. יותר ואף שיר
 ואילן בשמיו "וענן שינוי. תכלית שונה האלתרמני שהמבט מאליו מובן

 ההפך אלא ועשיר, מדויק תיאור לכדי המפותח חטוף מבט אין כאן בגשמיו":
 של ובסופו אילן, אחר אילן ענן, אחר ענן וראה ארוכה, שעה הלך אלתרמן הגמור.

 "ענן מסכמת: בשורה - הארוכה ההליכה התבוננות שעת את - אותם סיכם דבר
בגשמיו"... ואילן בשמיו

 המבט; מזמן ארוך התיאור זמן הפסטרנקית, בשירה נוסחה: בצורת זאת נאמר
 כמו פסטרנק באמת, כך, התיאור. מזמן ארוך המבט זמן האלתרמנית, בשירה
 נאמר או ומביט. אט אט מהלך ואלתרמן החולפת, המהירה, הרכבת מן מביט

 של תיאוריו לרכיביו; הרגע את מפרקים אנליטיים, פסטרנק של תיאוריו כך: זאת
תיאור. לכלל התבוננות של ארוכים רגעים מחברים סינתטיים, אלתרמן

 השירה. בחלל אלתרמן של מקומו את גם לסכם יכולים אנחנו זו ובנקודה
 מכוונים אלתרמן, שירת של והזמן המקום גם כמו כולם, הטכניים האמצעים

 השימוש הפוטוריזם. בהשפעת בפרט המאוחר, הרוסי הכסף תור אל אותנו
 והתחדשות, גשם־אור של אטמוספרה איזו ובעיקר פיוטית, בלוגיקה־לכאורה

 אלתרמן. שירת של המדויק כרקע פסטרנק של החיים" "אחותי את בבירור מציבים
 אופן של זה לשירה, המכריע במאפיין מפסטרנק נבדל אלתרמן דבר, של ובסופו

אלתרמן. אצל וסינתטי פסטרנק אצל אנליטי התיאור:

* * *

 בפואטיקה (תמורות ושני ראשון "חיוך אלתרמן, חקר של מכונן במאמר
 שעבר הפואטית ההתפתחות טיב על קרטון־בלום רות עמדה האלתרמנית)",

 שירים אותם בין בהשוואה בחוץ". "כוכבים חיבור אל המעבר כדי תוך אלתרמן
 לפני עת, בכתבי נפרדת בהדפסה - גרסאות שתי שלהם אלתרמן של מעטים

 קו ניכר - עצמו בחוץ״ ב״כוכבים המתוקנת בהדפסה ואז בחוץ״, ״כוכבים
 מופשט. מכליל, בתיאור הקונקרטי התיאור של מתמדת המרה שינוי: של ברור

 אורבני חלל של ממשיים, נופים אלתרמן מעלה המוקדמות השירים בגרסאות
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 את מסלקים בחוץ" "כוכבים לקראת התיקונים אגב והתוספות המחיקות מוגדר;
 המזנון" "ילדת למשל, כך, מוגדרות. דמויות או מוגדר חלל לראות האפשרות

 על ל״העלמה המאוחרת בגרסה הופכת פרוור", של "זווית של מוקדמת בגרסה
 (כמעט "עלמות" של מיתי חלל להיות הופך עירוני, בנוף קיוסק שהיה מה הסף".
 שידע - אלתרמן היפהפייה״). ה״אישה משורר בלוק, של משיריו סימבול כעין
 מודעת בחירה בחר - מוחשיים ודמויות עצמים בפועל לראות משמע מה היטב

 תיאור לכדי מתערפלים ודמויות עצמים שבו מכליל, עולם ולבנות מהם להתרחק
בגשמיו"". ואילן בשמיו "ענן - הסף״ על ״העלמה סינתטי: מכליל,
 של הביוגרפיה על פה כותב אינני המשוררים? החלטות באות מאין ידע מי

 את לכונן אלתרמן את שהוליך המחשבות מהלך מהו ןדע לא איש אלתרמן:
 מהו ידע לא עצמו שאלתרמן משום כול קודם בחוץ", "כוכבים של המיתי העולם
 במיקום הזה המהלך של המשמעות על מצביע אני אבל הזה. המחשבות מהלך

 שבין הרבה הקרבה כל עם ולקוראיו. לו מוכרת שהיתה השירה במסגרת אלתרמן
 שבמובן עולם בחוץ", "כוכבים שבעולם העצמאות ניכרת לפסטרנק, אלתרמן

 האנליטי, הקונקרטי, התיאור החיים". "אחותי מעולם בתכלית שונה הוא מרכזי
 וכך בחוץ". "כוכבים של הסינתטי, המופשט, בתיאור מומר החיים" "אחותי של

האפיגוניות. מסכנת אלתרמן נחלץ
 יש בחוץ" "כוכבים של המופשט שלעולם שלי: הטענה עיקר זה כלומר,

 האפשריים העולמות מכלל כחלק בעומדו אלא עצמו, בפני בעומדו לא משמעות
 הקרוב אחר, אפשרי מעולם נבדל הזה העולם .1938ב־ ישראל בארץ שירה של
 המרחק ואת החיים". ב״אחותי פסטרנק של עולמו - רבות בדרכים מאוד לו

 זאת ניסחו לא בוודאי הם .1938ב־ אלתרמן קוראי חשו הזאת, החירות את הזה,
 היה בחוץ" "כוכבים שבזכותה הסיבה בדיוק זאת אבל הללו, במילים לעצמם
 משורר קם - אביב בתל - כאן וגולדברג. שלונסקי של דורם לבני חשובה תגלית

 ובאמצעות המאוחר, הרוסי הכסף תור שפתח הפיוטיות באפשרויות שהשתמש
 אני כלומר, לכן. קודם מוכר היה שלא חדש, פיוטי עולם בנה הללו האפשרויות

 לתור אלתרמן שייך השפעתו, במקורות מאשר פחות לא במקוריותו, ומדגיש: שב
 שביחס והדגם, לדגם? ביחס מקוריות לא אם מקוריות מהי שכן, הרוסי. הכסף
רוסי. היה מקורי, אלתרמן היה אליו

 מיאקובסקי. של ברור אפיגון שהיה - למשל פן, מאלכסנדר נבדל אלתרמן ובכך
 היה המהפכה, של הרשמי כמשורר מיאקובסקי של מקומו בשל מקרי: אינו והדבר

 היה צריך שממילא עברי", מהפכני כ״משורר בו להתגדר מקום לפן בהחלט
 שלא ודאי אבל מיאקובסקי. של זה כלומר, הרשמי, המהפכני הנוסח פי על לכתוב

 לחקות - מזה מגוחך אין הרי כך! כל הייחודי כך, כל הפרטי המשורר פסטרנק, כך
 לשגות פסטרנק, של המהותית הייחודיות באי־הבנת לשגות כלומר, פסטרנק, את

 בעל עמוק, משורר היה אלתרמן לשכפול... ניתנת הזאת שהייחודיות ולהאמין
שירתו ואת - לשגות יכול היה לא ודאי כזאת מגוחכת שגיאה גאוניות. של ניצוץ
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מאוד. אלתרמני משלו, בעולם כתב הפסטרנקית
 בכך תמיד היא והבעיה - ירושה בעית בפני רבד, של בסופו עומד, משורר כל

 בעיות העמידה לאלתרמן שנועדה הירושה אבל מדי. כבדה מדי, גדולה שהירושה
השירה תולדות במונחי רגע, לפני ממש־ממש - ומאחוריו לעשות מה מיוחדות:

 השנים בעשרים ;1922ב־ לאור יצא החיים" "אחותי כך? כל גדולה שירה נכתבה -
 שלא אחריה שירה לדמיין אי־אפשר ששוב כזאת, שירה ברוסית נכתבה הקודמות
 שאין הרוסי המודרניזם נוצר מחדש, השירה נכתבה ואילך מבלוק במושגיה.

 מתוכו כתיבה ואילו אי־אפשר, הזה המודרניזם מתוך שלא לכתוב אז? ומה כמותו.
 הצליל גבולות את לשבור חייבת השירה מדי. מוכר מדי, ברור צפוי, מהלך תהיה

 אשר את לשבור ניתן כיצד אבל - ומושלם מקורי דיוק בתיאור לדייק והדימוי,
במדויק? כך כל כבר שתואר מה של המקורי בתיאור לדייק ניתן כיצד כבר, נשבר

 אבל מופשט, עולם למעין אולי, נסיגה, במעין דרך: מצא אלתרמן זאת, ובכל
 הפליאה, כך ועל לבדו. אלתרמן של שהוא עולם ואלתרמני, הרמטי כך בשל

 ולהצליח - הרוסי הכסף לתור יורש להיות ,1938ב־ ההישג: תחושת ההתפעלות,
עליו! להוסיף

* * *

 הוא אלתרמן הוא: נהפוך אלתרמן. את לבקר כאן התכוונתי שלא ודאי כלומר,
 כמוהו, היטב כתבו רבים לא השלושים שנות של השנייה ובמחצית חשוב, משורר
 אלתרמן שבין הקרבה על מצביע אני כאשר אדרבה, כלשהו. במקום כלשהי, בשפה

 אני לפסטרנק, אלתרמן שבין הקרבה את ומזכיר שב אני כאשר הכסף, תור לבין
אלתרמן. של בהישגו מחדש להיזכר שנוכל כדי זאת עושה

 פילולוגי עניין כאן אין גם הזה: המאמר כוונת את ומסביר שב אני כלומר,
 תרומה איזו של המשורר, של ספרייתו חקר של מקורות", על "הצבעה של גרדא,

להיקרא. עליה שבו האופן על עצמה, השירה על מדבר אני לא; לביוגרפיה.
 ביותר קרוב היה שאלתרמן העובדה בעצם שלי הטענה עיקר אין גם ושוב,
פסטרנק שירת סביב סובבת אלתרמן ששירת - זאת לומר שכן, דווקא. לפסטרנק

 היטב המובנת עובדה זאת השמש. סביב סובב הארץ שכדור לומר כמו זה הרי -
שניהם. את לקרוא שטרח מי לכל

 את לעשות כדי - אלתרמן את לקרוא כדי זה: בדיוק הוא שלי הטענה עיקר
 מיאקובסקי, (ואת פסטרנק את לקרוא יש - אלתרמן את לקרוא הרציני המאמץ

 שכן לראשונה. - אלתרמן את ולקרוא לשוב ואז אחרים) רבים ורבים בלוק, ואת
 עצמה, השירה בתוך חיים וההקשר העבר שבהם כאלה, רגעים בשירה ישנם

 רגעים קודם, שקראת שונים, או דומים אחרים, חרוזים בשל מבריק החרוז שבהם
 שלל כל בזכות גם אלא עצמו, הדימוי בשל רק לא ומפתיע מקורי הדימוי שבהם

 שמו, אפילו עליו שמעיד כפי כזה, רגע היה הכסף תור רגע כבר. שקראת הדימויים
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 תהילתם היתה כך ועל מפושקין, שונים היו פושקין יורשי לעבר. ער שהוא שם
השאר... מכל שונה בהיותו מהם אחד כל ותהילת -

 הכסף תור של המודרניסטית ההתפוצצות הזאת, המשונה השונות כל בתוך
גדולתו. - בדיוק בכך - ובכך לעצמו, שונה להיות אלתרמן הצליח הרוסי,

* * *

הרוסית? השירה הקשר בתוך שלא אלתרמן ייקרא כאשר יהיה מה
 רוסית, למשל, שידע, מבלי אלתרמן של שירתו אל הניגש קורא לדמיין ננסה

 הקורא את נדמיין ברוסיה. השירה תולדות על הרבה לדעת מבלי אפילו ואולי
 נגלה פתאום אירופה. מערב בשפות חדשה שירה יותר טוב מעט שמכיר כמי הזה

 מופרכים, נראים הקיצוניים והדימוי הצליל צירופי מאוד! מוזר אלתרמן לעינינו
 חסרי דימויים לגבב מה לשם והמצלול, החרוז אקרובטיקה מה לשם מעושים.

 אין האם - פשר ניכר וכאשר הזו? השירה של ההגיוני הפשר בעצם מה פשר?
 לנו מתארת מה - בגשמיו ואילן בשמיו ענן של כמעט, קלישאי כוללני, פשר זה

מתוכן? ריק מופשט, עולם של לכוללנות מעבר הזו השירה דבר של בסופו
 והדימויית הצלילית ההתפרצות נוצרה לא אירופה מערב שירות ברוב הרי

 גסות: של במידה להתבטא אם לאלתרמן. כהכנה הנחוצה הזאת, המודרניסטית
 שלושה "מודרניזם־לייט", רוסית, מבט מנקודת היה, המערב־אירופי המודרניזם

 המוחלטת, השבירה לעומת - הדימוי שבירת אחוזי ושמונה הצליל שבירת אחוזי
 של הכוללני לעולמו ואשר הרוסי. הפוטוריזם של והצליל הדימוי אחוזי תשעים

 מסוים. ויתור של המתואר, העולם ערפול של חולשה בו יש בוודאי, כן, אלתרמן:
 הרוסית, השירה תולדות במסגרת כתפנית, משמעות מקבל הזה הוויתור אבל

 של ההיסטורי ההקשר שנעלם מרגע כליל שאובדת משמעות - מפסטרנק הלאה
אלתרמן.

 שירת את להכיר מבלי אלתרמן את קורא אשר הזה, הקורא - מדגיש שאני כך
 היא הזאת להסתייגות הסיבה אבל מאלתרמן. להסתייג אלא יכול אינו רוסיה,
 על חולף הוא אלתרמן. את קורא אינו כלל הזה שהקורא בכך וראשונה בראש

 מונח לאיזה הזמן הגיע נדייק, הבה לו. זרה משמעותן אבל והשורות, המילים פני
 דומיננטי רכיב - אלתרמן שירת של מכונן רכיב רבותי, הדברים: את שיבהיר טכני
 לעשות: ומה כך! ממש כן, האינטרטקסטואלי! הקשרה הוא - אלתרמן שירת של

 לתרגם קשה פסטרנק ואת קוראים), לא כך, (וגם בתרגום לקרוא קשה רוסית שירה
 חולפים, שימיה בשפה כוכבים, באבק כתוב בחוץ" "כוכבים כך ואם במיוחד,

 הזה, החשוב הספר שנכתב אחרי קצת שחלף העברי־רוסי הבילינגואליזם שפת
הארץ־ישראלית. השירה הישגי ראש

 שפה גם היא - הזיכרון מן שנוצרה שפה - החדשה העברית פלאים: פלא
 היה דורו ובני ביאליק שירת של הדומיננטי הרכיב הנה, בשכחה. שהתמחתה
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 בנוסח עברית שירה ביאליק: של הגדול חידושו היה (זה הפרוזודי המבנה
 ההגייה הוחלפה זאת, שירה שנכתבה לאחר מהר כה והנה, האירופי). הפרוזודי

 את איבדה הביאליקית והשירה לספרדית, האשכנזית ההגייה מן הארץ־ישראלית
 בחיים. משוררה בעוד מתה בשפה כתובה להיות הפכה שלה, הזה המכונן הרכיב

 הוא בה הדומיננטי הרכיב שאולי דורו, ובני אלתרמן שירת - כך ממש - וכך
 גם הפכה שלה, הזה המכונן הרכיב את איבדה רוסיה, בשירת התרבותי הקשרה

בחיים. כותביה בעוד מתה, בשפה בעצם, כתובה, להיות היא
 וההיסטוריות הדמוגרפיות לתופעות ורק אך מוגבל ואינו מעניין, התהליך

 הארץ־ישראלית האינטליגנציה של בהיסטוריה להבחין צריך כאן גם המובנות.
 העולם מלחמת בשנות כולה. הרוסית האמיגרציה של הכללי מההקשר כחלק

 בגלל כמובן הרוסית, האמיגרציה בעולם התהפכות־החוצה איזו חלה השנייה
 ובפריז), בברלין ההגירה מרכזי שני את (שחיסל העולם מלחמת של האסון

 שכבר המהגרים פתאום, עצמו: הזמן שחולל נפשי מפנה איזה בגלל גם אבל
 מתוך ורק אך הרוחניים חייהם את לחיות הפסיקו ברוסיה, חיו לא עשורים כשני

 התרבויות של אחרים, מרכזים אל לפנות והחלו מדומה, רוסי למרכז ההתייחסות
 הרוסי הכסף תור משירת עובר אלתרמן את רואים אנחנו כאשר בפועל. חיו שבהן

 ולרע לטוב - מאוד ארץ־ישראלית מאוד, עברית שירה אל בחוץ״ ״כוכבים של
 הזה, המפנה לצד לדמיין אפשר היונה", "עיר מכן ולאחר עניים", "שמחת של -

 הרוסית הפרוזה את ממש אלה בשנים הנוטש נבוקוב, ולדימיר את גם למשל,
 סבסטיאן של האמתיים "חייו את באנגלית לכתוב ופונה "מתת", פסגת אחרי

 עוצמת נצטמצמה והחמישים, הארבעים בשנות דורו, ובני אלתרמן אצל נייט".
 וכל הלשוניים, הדמוגרפיים, השינויים נוספו ולכך הרוסי. העבר אל ההתכוונות

 היה - שנכתב לאחר שנה כעשרים - החמישים שנות ובשלהי המוכרות, העובדות
 אילו העברית. מקוראי לרבים כמעט זרה בשפה הכתוב לספר כבר בחוץ" "כוכבים

עברית! יודע לכל כך סתם נגיש הוא כאילו הזאת, האשליה היתה לא רק

***

 יש - ואילך החמישים שנות שלהי מאז - אלתרמן על לעתים הנמתחת בביקורת
הפשטנות. מן ויש הבורות מן

 מתוך באה אלתרמן על שהביקורת משום כבר: שהובהר הטעם מן בורות,
 גם שחטא פזמונאי מעין באמת הוא כאילו כך, סתם נקרא הוא כאילו האשליה
 אלתרמן אבל שירתו. על דעה להביע גם יכול רדיו מאזין כל ולפיכך בליריות,

 אחרים קוראים המודרנית; השירה במיטב בקיאים משכילים, קוראים לעיניו שיווה
השלושים. שנות של ישראל בארץ אז, היו לא

 הביקורת בעצם מהי להבינו. במיוחד שחשוב יותר, מסובך אחר, מטעם פשטנות,
 כאילו הפשטנות: לב וכאן "ישן". משהו בו יש כאילו אלתרמן? כלפי הנשמעת
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 אנחנו והנה ההיסטוריה, של הנעות המדרגות מוליכות שאליו ה״מודרני", ישנו
 העשרים המאה או העשרים במאה כבר אנחנו הללו, הנעות המדרגות על עלינו
 אנחנו שהרי מודרניים, יותר עוד למעשה "מודרניים", כן גם אנחנו ולכן ואחת,

 קדימה ובכן, המודרניזם... מראשוני למעלה נעות מדרגות של שלמה כמאה כבר
 ו״מתקדמות" "מודרניות" יותר עוד שהן ושירה ספרות לקראת הדור, של בקצבו
 הנשמעת הגרוטסקית, הדעה לדוגמה, כך, "חדשות"... יותר עוד כבר, שהיו מאלה
 הנעות המדרגות שהרי "מיושנים", והמשקל החרוז כאילו ארצות, עמי מפי לעתים

 המודרניסטית השירה כשמיטב (וזאת להם מעבר כבר חלפו ההיסטוריה של
ובמשקל!). בחרוז דווקא נכתבה

 שאנחנו תנועה, של כקו המודרניות הבנת הזאת: הפשטנות של עיקרה כלומר,
 המודרניות החדשה. התרבות תולדות של מוחלטת אי־הבנה זוהי בתוכה. נמצאים

 בראשית אירע מאחורינו. היא - בתוכה איננו אנחנו אירוע; היא תנועה, איננה
 המאוחרת הרומנטיקה שבו תרבותית, התפוצצות של כביר מאורע העשרים המאה
 מתוך גם קרובות לעתים חדשות, צורות בניית של כלל־אירופית בהתפרצות פרחה

 התחוללה הזה האירוע של הגדולה הפריחה בשירה, גדולים. והשראה כישרון
 מאז חלפו שנה כשמונים אבל לאחריה. גם ובמקצת ,1917 שעד בשנים ברוסיה,

 ב־ כבר העבר נחלת היה הוא - חלף ההוא הכביר הרגע המודרניזם. שערי ננעלו
 יצירת הצורות, נשברו שבו בעולם יצירה של הזה, האתגר לפנינו וכעת - 1938

כולן. כבר נוצרו כאשר חדשות צורות
 למיטב המגיב משורר הוא ישן: אינו שאלתרמן מובן "ישן"! אלתרמן כאילו

 בורות, רק לא יש חושד, אני הבורות, ביסוד אבל שבמודרניזם. לנועז שבמודרניזם,
 כאן רוסי. שהוא מה בכל הזה הזלזול גם ישנו פשטנות; רק לא יש הפשטנות ביסוד
 המדינה דור אנשי לרוסיה: בז הישראלי דורות שלושה כבר הרי הצרה. שורש אולי

 התשעים שנות וולוו", ל״וילה הבזות השבעים שנות ו״פאשה", ל״יאשה" הבזים
 לא ולנידח. לישן הישראלי, עבור סמל, הוא הרוסי גנאי. לשם ה״רוםי״ הפך שבהן

 אלתרמן למבקרי יש מכך. גרוע אם כי אלתרמן, של הרוסי לרקע ביחס בורות רק
 שהרי ללעג. לביקורת, הסיבה זו ודווקא שלו, הרוסיות בדבר עמומה ידיעה איזו
 מה - מתגלגלת ר׳ של יושן עובש וה״פאשה״, ה״יאשה״ מן בו יש רוסי, הוא אם
למודרניות? המערב, ולקדמת לו

 משורר אינו הוא "ישן": איננו אלתרמן הזאת. האיוולת את הצידה נניח ובכן
 טלטלה איזו העברית השירה היתה צריכה שכביכול המודרניזם, שלפני הרגע של
 משורר המודרניזם, שאחרי הרגע משורר הוא המודרני. אל ממנו להיחלץ כדי

 אחרי שירים לכתוב איך העצומה: הזאת, הבעיה עם בהתמודדות יצירתו שעיקר
פסטרנק. אחרי מיאקובסקי,
 לא 1938 מאז שחלפו השנים שלנו. הרגע בן הוא אלתרמן אחרות: במילים

 הקושי. אותו מול עמדה, באותה נמצאים אנחנו עצמו, ההיסטורי הרגע את שינו
 בתולדות למקומה אמתית ערנות מתוך עברית שירה שנכתבת אימת כל - עכשיו
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 לחדש הדרך את מחפשים אלתרמן, עם יחד נמצאים אנחנו - העולמית השירה
 לקרוא אפוא ראוי וכך לנו. שהנחיל הצורני העושר נחלת מתוך המודרניזם, לאחר

אלתרמן. דורנו, משורר את

 בסטנפורד פסטרנק בכינוס שנישאה אקדמית הרצאה של וספרותית עברית גרסה היא זאת מסה ו

 פליישמן לזר למורי תודה אסיר אני .Stanford Slavic Studies העת בכתב אלה בימים לאור ושיוצאת

 ורד דיקמן, עמינדב לידידי עוד תודה חייב אני רוסיה. שירת ועל פסטרנק על ממנו שלמדתי כל על

 בקרוב), אור לראות עומד ואלתרמן פסטרנק על עטה מפרי (שמאמר קופלמן לזויה ובייחוד שם־טוב

 המופיעה המסה רוסיה. לשירת ליחסה ובנוגע הארץ־ישראלית השירה לאופי בנוגע רבות הבחנות על

 הדבר מובן בה. האחרונה (כמעט) גם היא זו סיום הערת ולכן באופייה, "ספרותית" אכן היא כאן

 שביניהם רבים, חוקרים ממסקנות נובעים אלתרמן על דברי סיום, והערות מהפניות הימנעותי שלמרות

 שהדעות גם מובן מירון. דן את וכמובן קרטון־בלום רות את הרשב, בנימין את ביחוד לציין יש

שלי. - להן והאחריות דעותי, - כאן המופיעות

 את להדגיש ונועד זאת, מסה בעבור במיוחד נעשה החיים" "אחותי השיר תרגום המתרגם: הערת 2

 לי אין לפיכך ההשמטות. בו ומרובות למדי חופשי הוא הדברים, מטבע השיר. של ה"אלתרמני" הצלצול

 חיה שלי, "דור באנתולוגיה המצוי דיקמן, עמינדב של לתרגומו המעוניינים הקוראים את להפנות אלא

).2002 (שוקן, העשרים" במאה רוסיה משירת שלי,

 ניכר יהיה פסטרנק, לשירת כך כל המרכזי הצליל, שמרקם כך לטיני בתעתיק המקור את להביא בחרתי 3

 כל וכך פשוטים, אינם הרוסית ההגייה שכללי זאת, עם להודות, יש קירילי. כתב קוראי שאינם לאלה גם

 נלעג נראה הפונטי התעתיק ואילו לאשורה, ההגייה את לתאר עשוי אינו גמור, פונטי שאינו תעתיק

 זעום, בשינוי המילולי, התרגום פונטי. אינו בו שבחרתי התעתיק הנכון: הכתיב מן ריחוקו בשל משהו

 הרוסית שהמילה עוד אציין והערותיו. תרגומיו על לו תודה אסיר ואני סונים, רונן ידי מעשה הוא

 הרוסית כבעברית. שלא - "אחות" ",sestra" למילה אפוא והולמת נקבה במין היא "חיים", ",zhizn1״

 ל"אחות" פונה המשורר האם עברי: לתרגום ניתנת שאינה פיוטית, רב^משמעות כן אם מאפשרת

 עצמה היא האהובה־החיים שמא או אביבי, כמטר שהם החיים על לה ומספר אהובה) כאן, (כלומר,

 רונן מעדיף עבדי, תרגום לצורך השתיים בין לבחור אנוסים לפינה, נדחקים כשאנו אביבי? כמטר

 השנייה הקריאה את - אני ואילו זו), מסה שבראש הפיוטי בתרגומו (כך הראשונה הקריאה את סונים

כאן). המילולי בתרגום (וכך

.9.4.2003 "הארץ", "ספרים", מוסף בתוך ואדמה", גורל "נושמים גורי, חיים 4

 הדפסה המאוחד, (הקיבוץ בחוץ" "כוכבים אלתרמן, נתן מתוך: לקוחים אלתרמן משירי הציטוטים כל 5

 במהדורה 7 בעמ׳ מופיע זאת מסה בהמשך במלואו המצוטט הניגון" חוזר "עוד השיר ).1995 מחודשת,

זאת.

 מהווה הוא זאת, עם בדול׳ניק. ולא מדויק, אמפיברכי בטטרמטר כתוב עצמו החיים" "אחותי השיר 6

 כמו (ולא, משולשי־הרגליים למשקלים הכסף תור בשירת שהוקצה המרכזי למקום אופיינית דוגמה

זוגיות). רגליים בעלי הקנוניות, השירות ברוב
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מנדלשטם אוסיפ
סונטות 6

סונים רונן מרוסית:

 תור של האקמאיסטים המשוררים מגדולי היה )1938־1891( מנדלשטם אוסיפ
 מנדלשטם עבור היתה הסונטה שבהם. הקוסמופוליטי ואולי הרוסי, הכסף
 ארבע תירגם־עיבד שמנדלשטם פטררקה, פרנצ׳סקו של קולו "זר": קול תמיד

 הללו הרוסיים התרגומים־עיבודים של לעברית (ותרגומיהם שלו הסונטות מן
 הסונטה שמן קלייסט, כריסטיאן הגרמני המשורר של קולו להלן); מופיעים
 (ראו הגרמנית" השפה "אל השיר יותר מאוחר צמח מנדלשטם לו שהקדיש

 השקיפות" "על המסה בתוך אליו נרחבת והתייחסות זה משיר לקטע תרגום
 ששיר טיוצ׳ב, פיודור הרוסי הסימבוליסט של קולו זה); בגיליון המופיעה

 היא מהן (אחת כתשובה סונטות שלוש לכתוב מנדלשטם את הביא משלו אחד
 הזר נגינה, תיבת של החדגוני קולה כאן); מופיע שתרגומה "ההלך", הסונטה

 עדיפה המשחזת האבן של צרימתה שאפילו כך, כדי עד המנדלשטמי לנודר
 של בחדרו השעון קול כאן); מופיע שתרגומה הנגינה", "תיבת (בסונטה ממנו

 אוהדי של שאונם מחלתו; על מנדלשטם שכתב כותרת ללא בסונטה חולה,
 בסונטה הרכילות לחש "ספורט"; בסונטה ובקיימברידג׳ באוקספורד הספורט

 מהן (ששש סונטות שתים־עשרה מנדלשטם כתב הכול בסך "מריה". ההיתולית
 וזאת מנדלשטם, בשירת למדי חריג אירוע אפוא היא הסונטה פה). מופיעות

 אך קלסיות. ולתמטיקות לצורות זה מודרניסט של המושבעת נטייתו אף על
 מנדלשטם שירת של ייחודה על מעיד האלה הזרים הקולות ריבוי דווקא אולי

אפה. נשמת היא הלא־רוסית אירופה של שתרבותה שירה -
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הנגינה* תיבת

 יללת הנגינה, תבת

 - בטל קשקוש אריות, של
 מקללת כרוח קולך

טלטל... הסתו מסתרי את

 האולת שזמר כדי

 עצל, ביב לרגע ןךטיט

 המצלצלת רגשתו את

הערפל. בשיר עטפי

 תפל! כך כל הזה היום

 - תוחלת כל אין להשראה
כצל. אנוד דואב, מוחי

 מקבל הייתי בעת

 כגואלת: משחזת אבן

להתגלגל. אהב - נודד

ההלר
לוזינסקי למ״ל

 מנצח לא מורא מרגיש אני

 מסתוריות. פסגות בנוכחות

 אשמח, שבמרום בסנוניות

הכנסיות! פעמוני במעוף

 קדמוניות תקופות בן כהלך

 מך. גשר על תהום, מעל אקשיב

 בתלוליות, הנצבר לשלג

יך. האבן שבשעון לנצח

 עדנים בן נודד איני אבל

 הנושנים, הדפים מן שגה

ההם; התוגה בי ובאמת

 במדרונים! מפולות ןש אכן,

 פעמונים, עוטה נפשי וכל

מתהום! יושיעני לא שיר אך

הנגינה. תיבת של המונוטונית לנעימה בדומה דומים, חרוזים שני על כולה מושתתת הסונטה *
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פטררקה בעקבות סונטות
1

Valle che de' lamenti miei se' piena...

 מדמע כלו שתפח הנחל

 אלמים דגים ערניות, חיות

 תחומים, ירקרקות גדות שבין

המה; גם יספרו - היער דרורי

 ושבע, סודות הרוחש העמק

 בעשבים, משעול ופהולי

 רגבים המקשיח האהב

הגבע: שבמתלול והסדקים

 במקומו, זע מערער הבלתי

 גרניט כבתוך אני. ומתעךער

 עבר, חדוות בקן יגון נוצץ

 כמו שפג, הדר אחפש שם

 זמנית, נוצות מכסות שנחלץ בז,

עפר. בעריסת גופו מותיר
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2

Quel rosignuol che sf soave piagne...

משבח הוא כיצד - יתום זמיר
 ספיר, בליל נוצה עוטי מתים

 קופח, קולו ופיר ומגבעה

בשיר, הכפר רומית את מתיך

וקודח טורח הליל וכל
 - מריר וכיה גלמוד ומלוה,

 מותח, ורשתותיו אותי! אותי,

מץכיר. לי גוועת אלה זעת

פחד! של קשתית ססגונית, עטרת
באתר הצופות עיניה אתר
שחת. בור - סומה בעריסה עום

קשחת, טווה שבקשת, את קבלת
יתר רב ימשך לא תבל "הדר
גונחת. נפשי, תיאמר - עפעף״ מניד
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3

Or che '1 ciel e la terra e '1 vento tace...

להט, בגוע תבל, בהרךם
 בךבור, של רגע נח חי כל כשעל

 נדר של מקלעות עם סובב וליל

- נכנעת הים עצמת ולזפיר

 שומעת, לא היא - אבכה אבער, אחוש,

 נכמר, הלב כי עד קרובה אחת,

 המשמר על כלו הליל וכל

מגעת, רחוק רן נושמת כלה

 - מי־אלף־טעם אחד למעץ
דו־פרצופית? אהובתי הגם

האיפן... באותו היא תפתית־נפתית

פעם כאלף יום כל לתמהוני,
 סופית, במיתה לשקע עלי

יוצאת־דפן. כמוה ותקומתי
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4

I df miei, piu leggier che nessun cervo...

 ביעף צבי, של חרמשי בדהר

 חפנה ח־י חיי. ימי חלפו

 העדנה. של הקר אפרה את רק

עפעף. מניד קצר הןה אשרי

 הלב קהיר, פתוי חסדי בזכות

 תנומות, ידע הדל הליל בכוך

 העצמות חסרת באדמה

ערב. גיד מכרת, קשיות יתור

 קל, רגע בה שהתקים מה אך

 הבוערת, לתכלת שהתפרץ

יוכל. עוד לפצע ואף לשבות

 קפתה? מה עד אנחש: מצח קמוט

עתה? היא שיבת קהל לאי
מתחשו־ת? קפליה סופת כיצד
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רופא עמית
שירים 5

ו

 לילדים, מעבר הצבורי, בגן

 במבטים. הגן את מחלק אני

 פורחת ןלדות ממין

 שעובר יום שבכל

 נשכחת, קצת היא

 אפר, במעיל ומשמאל,

 בכפור. שנשכחה ילדות

 אחר, בגן שם אי

 חור, סגלה, בחלצה

 או גבוה בעץ מתגרה
 כמו זריזה בחתולה

 הנא, השיחים שמן שד

 בצה. בלב ילד

 כנו־קיס פורח לא הוא

 שלהניס חושב הוא אך

 גדולים שיחים לתוך חתול

 גדולים. של בעיות פותר

 ןךע, לא הוא הבין, לא הוא

 בצה ילדות שאותה

 ברדיפה נפתרת אינה

 בקפיצה או זנבות אחרי

 המשתךגים ענפים על

הילדים. ראשי מעל
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לטליחצות

 בךאשונה מכה תפוזים ורידו

 וזעם, אימה וכבראשונה

 יום בלב לילה הוא הפחים

תפוזים. ושמש בשומה אפלה

ולכתב לשבת שלושים בגיל
 בעבר) _רק מביט אני (כעת

 באוב העולה אל מושר ומבטי

שגבר ילד קול בוקע ובתוכי

 דן. של בחניון האוטובוסים שאון על

 ולו־אות לשבת ןש בערב לכן

 אמדן לתת וגם הנפש; במעוט

היות. טוב לא אם גם האדם. לסך

 התפוז כששמש הייתי שיש־עשרה בן

 אתי. שנותי ורק מקלפתה. פקעה

 אחוז אני כעת לעבר, נץךקתי

ביתי. קירות בין צללים במשחקי

 מטר, שותה1 עודו הצמא העשב

 ונכלם, קרוע החי והבשר

 ומפטר, עני הרחמים ואב

העולם. את צולבות הרוחות וארבע
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זמן על קטנים שירים

1

 תכלית, חסר זמן

 אשמה, נטול שקוף,

 ממית בי צפית

הנשמה. כל את

2

 זוכר אין כבר ולעבר

התכה). אחר שבגוף (צלע
 אחר, בגן עכשו אני

שמיכה. פורש הספסל על

3

 יתקן שהזמן לשוא חביתי הן

עצובים. דמים שגיונות מיני
 הזקן׳ אחרי שולל הלכתי כך

הקצים. מחשב - זמן סבא אחרי

4

קפה בבית קצים חשוב
 לעוגה, שוקו בין

 רפה מחוג על משיח

הפוגה. בלי דוהר

226



 פניו, מחשיך כבד ראי

 אומר: כבד ראי

 עכשו אתה כעת, אתה

גר. כבר בארצך

5

 הכל את תתן אל

 יקה החשך כי

 הילדות חרות את

 הרך, העצב אל

 ימולל שם והוא

 הארך הזמן את

 תל על ױניח

מוך. כעל גופך, את
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פרדה שיר

 הגוף. את מנםךים שנים ארבע

 שנפלה אבקה רק נותר? מה

 השדוף. גופי של נפשו מאמצע

תפלה. היא האבקה עכשו

 מנפח קונדום - שנים ארבע

גזל. ראותינו אויר את
 נפח השמש אמצע עד מאמצע

המוזל. במחיר נשימה

 תחליף, לו שאין כבר לי ק־וע

 כבתגליף בגופי החורת לזמן

היד פחד את הנפש קרע על

 מבצה למשות כחכה שהושטה

היקיצה. וריר הרגש קצף את
מגיד. הווה הן שנים ארבע
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*

 עמו נושא שהזיכרון הצער וכל

 לשיר. הופך נמס,

 הכנימה כוססת בגנה

 עצים, נעלמים וברחובות

 מחירו אך לנדל״ן ערך אין

עולה.
 בבית. סגור אני כעת,

 תמונה: רואה אני כעת,

 מתים. אנשים עם רחוק אני

 זוכר אין כבר לעבר בי

לי וקר קר. הארץ ועל
 מתמוססות השנה עונות ובל

 מעגל. הייתי כאלו ואני? בגופי.

 הזמן את שראיתי ובזמן סופי. אין

 העץ במעלה כתולעת מתפתל

 העלים של העדן גן לעבר

העפרהי. הירקים,

 ולעצים לזמן תלעגי שלנצח ואת,

 מנוחה מוצאת את, שלי,

 ועגבניות מלפפונים בהחמיצך

הבאות. לשנים

 חורות באות והשנים

 והן מחמצת. כעגבניה

 בגאון נחל, כמו זוךמות,

מדמעות. מלוחות ןמי, את בוקעות
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אלבק־גדרון רחל
אונומטופאה

 ובהירה חמימה היא והנה לארץ מעל הערפל ויעל אור חים ואור חים אור חים

 נסוכה פניו ועל פנימיותו, מתוך ומואר לעצמו, בוהק בה פרט וכל וברורה,

 פני על להבנה. עצמה מציעה כך וכל הארץ בהירה כיה שמו, שהיא המלה

 הם אין דוממים, ואינם גועשים הם אין כבדים, ואינם קלים הם שאין המים

למים ומתחת אדוות, וריב קלוח וזנב, סנפיר נראים הנה עמומים, ואינם צלולים

 וןכרון המתנה אלא עוד לו שאין ועןף, מנמר לדתן כמין מרמזת אלוהים רוח -

 כבר אבל אל־כליון, הם הרי בספורים נחוים שהם שככל ץמיו, את בהם לכלות

 מבעד המים בקיר כאז נלחם איננו ישוב שבעורקיו ודמו פנימה, רק רואות עיניו

 שלו, מחקזבותיו של הבלחה שהם דגיג, בני עורו. שהוא הגדול לבית־החלב

 למקום למעלה, למעלה ומהירים, זעירים מלבנים של עצום לגיון זעים, הנה

יום. - ולילה לילה מחליף ויום מפרשים השמות ששם

 והובס, שסכסך כביר רצון ואגודליו כך, כל שרוטים שמשקפיו זהב, קטן, ןלד

לה־ו כהה סלע על וישכח. יתעורר והנה לחתן, בחלומו מנחש החוף, על ןשן

 מעגל מלבן אהוב: חפץ מנח - נאון של כאןהךה עליו בוהקת ״סלע״ המלה -

 ממך המגיס אלקטרוני משחק זהו וצורות. צבעים מרצדים ישבו חלון, ובתוכו

 רגלים כפות לילד ובשאלה. בהסוס עליו מנחת gameboy המלה לוהט. פרא

 פנימה, מתכנסות אצבעותיהן מארכות, משהן יותר כדוריות גוךים, כשל

 עיני עיניו והנה תראה עיניו, את יפקח אם חולה. הילד אולי כך. כל מדאיגות

 מפציעה, ומבעדן מפתיעים, שחירים ריסים ולהן עמום, ענבר־כחל־אפיר־ןריק

"עין". המלה כאקדח, זוהרת

 החלום שבו במקום עפעפיו רועדים ױשן, ןשן הילד הלילה, ואחריו יורד הערב

 המלים נכתבות שעליו למה ונאסף מתכנס הוא מבהילו. או לבו את צובט

 ושכשוך. המןה משום בהן ױש בחשך, בקשי שנראות עברית״ ״תנוחה הנכריות

 בפעילות סבילות בהחלפת החרשת, בחדשנותה כך כל כעורה 'ש״תנוחה״ אף
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 בחשך שם רעשנותה, בכל מעליו, כך כתובה היא זאת בכל בהן, טועה שהיא

 המסים הטונוס את להמשיל שןכול האפן מהו להבין יהיה שאפשר כדי השקט,

 או להתאין, אולי אחת. לנקדה להתכנס מבק*ש הױתו ובכל דרשן אדם של הזה,

שןבוא. לבקר אוזר הוא שאותו קפיצי, כוח לכלל להדחס - אחרת

 שמבךיחה האימה, משום עברית״ ״תנוחה לכלל מתכנס הוא הילד. כך לא אך

 למחצה, רק שמותיהם את מושיטים והךבךים בלילה, שקר משום למקורו, אותו

 מפקפקת שהיא הדברים, של האחורית חצרם במעין מאחור, רק ולפעמים

 ובעתה בעת ולמטה למעלה אותו שמושך שם משמו, לנוח רוצה הוא ואורבת.

 ןלד. להיות לו ומפךיעים אליו עד החשך דרך נוקבים דורות מדי יותר אחת,

 היער כלומר ״ןער״, המלה כתובה ןלדות על שהוא. ששוכח קטן אדם ילד:

 ןער המלה והולכת נמחקת שלוש־עשרה, בגיל שם, אותו־דבר. שהוא דבר זה

 יערות של ״ןער ואז יער״ של ״יער היא הנה ועוד, עוד עצמה מכפילה בעודה

 המלה מבצבצת שלפתע עד מיעךים״ ןער ןערות שבו הןער ״שם ואז יער״

 ןכול לא שלעולם אבוד, כאשר נזכרת בדיעבד היא הנה אזלה. והןלדות ״אני״,

להחוות. אז הןה

 הןער הןער. שרוצה מהו דבר־מה. ממנו רוצה הןער מער. פוחד הישן הילד זה

 הכל. אומר: היער רוצה? שאתה מהו אומר: הילד דבר־מה. ממך רוצה אומר:

 אומר: הילד ותובע. רוצה אני אומר: הןער עןף. אני עןף. אני אבל אומר: הילד

 שאני דבר, ממני שתבקש אי־אפשר ואיני. כמעט ןשן. אני תראה, ןשן, אני אבל

 הכל. ועומד. תובע אומר: הןער עליו. חופה ענן כמו ״נךךם״ המלה הנה ןשן.

 אני אומר: הילד זה. אחר בזה הרבה. ועוד. עוד ערב. ועד הךאשון השמש מאור

 עורק. אתה חולם. אתה אומר: היער ןשן. אני הנה לישן. רוצה אני ןכול. לא

 "תנוחה של פרושה זה לישן. אומר: הילד עושה. תהןה שאתה דבר־מה. עשה

החול. על הישן לילד עברית״

 בילד. להתבונן והולך הולך מהם אחד כל הצדה. המהלך עקרב מיני שני יש

 תחתם מתרחקים. עקרב מיני ושני ובוכה. בשנתו קופץ הילד צבתות. מושיט

 לחי, אל לחי ושם, מחליק, הוא לילד קרוב וקרוב נעים, קטן, מים צבון בא

ישנים. הם
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מר בני
הלילה בחצי

דמויות לשתי מחזה

 כורסאות שתי בחמימות: מרוהט מסודר, כך כל לא קטנה, בדירה סלון (לילה.
 כורסה על יושבת שלושים, כבת אישה, חלון. ליד כיסאות ושני שולחן, ליד

 מעילו, את פושט לדלת, מבעד החדר אל נכנס ארבעים, כבן גבר, בחושך.
לעברה:) קורא הוא בה. מבחין ופתאום עמום, אור מדליק

שלום! -

שלום. -

שבאת ודאי מזמן? באת בה). ומביט בכורסה (מתיישב את... -

מזמן...

בתמונות. הסתכלתי קצת. פה ישבתי לא. -

הכול? ראית -

נחמד. דווקא הזה החדר כן. -

באת? למה אבל דברים. מכמה חוץ בעינייך; חן שימצא חשבתי -

ללכת? מפריעה? אני -

באת. כבר אם תישארי, לא. -

להקשות. רוצה לא אני -

להגיד. מה לי אין אבל תישארי. יודע. אני -

היית? איפה -

צריך לא אני לפחות בבקשה. שאלות, אותי תשאלי אל ב... הייתי -

לעצמי. לא גם עכשיו. אחד לאף לענות

מאוד. עייף אתה -

כבר עייף אני ושלשום. אתמול, גם הייתי ככה אבל עייף, אני -

שנה. ארבעים

לישון? ללכת רוצה אתה -

 במילים הלילה למלא נוכל לא וממילא לומר. מה לי אין אבל לא. עוד -

משהו? לשתות רוצה את וקר... יבש כך כל האלה. השנים כל את
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תודה. לא, -

 שותה מתיישב, לעצמו, מוזג ויסקי, בקבוק ממדף לעצמו ולוקח קם (הוא

היא.) גם פניו. את ומעווה

חזרת? למה -

לחזור. שנוכל חשבתי -

איך? ־

ההדורים. את ליישר רציתי -

 כוח לי אין ככה. לזה להניח מוטב אולי אחד. בלילה אי־אפשר -

וקפוא. מאובן הכול מילים. לקצור

כלום. קרה לא כאילו לחזור, פשוט אפשר -

 נראית את באת? מאיפה לי. קרה מה אותי, תראי כלום? קרה לא -

 נראית את הזה. בחיזיון מתום כולך מאז. קרה לא כלום כאילו

 ככה שלי. הזיכרון באוצר האלה השנים כל שנשמרת כמו בדיוק

 אבל... מיכלאנג׳לו. של בפסל בוותיקן, פייטרו בסאן אותך ראיתי

בכלל? אותי הכרת איך אותי! תראי אבל

הייסורים. בדרך השתנית -

מאז. כלום בי נשאר לא לא. -

הכול. נחזיר -

 רק את תעתועים. אור את הרי לפה? באת למה לחזור! אי־אפשר -

מטעה. תמרור

 מאז כבר מצאת מה אותך! תראה סוף?! סוף לעצור תוכל לא למה -

ללכת? רוצה עוד אתה מרחק וכמה זמן כמה שנפרדנו?

את. וגם אחרים, מצאתי כבר -

 מקומי. את למלא יוכל לא אחד אף חדשים. אחרים מיד לחפש כדי רק -

פני. על אחרים לך יהיו לא ממני, שתרחיק ככל

 מחכה אני יום בכל תמיד. בי מזנב זה הרי לומר? שבאת הדבר זה -

לעשות?! אפשר מה זה. את לזכור ולא מהדירה לצאת כדי לערב,

 לא לי! תאמין ביחד. שנינו רק נישאר בדירה. תישאר תחזור, -

 בחלום ונשקע שעבר מה את נשכח ביחד. נשב אחר. אחד אף נצטרך

לא אולי לעצמנו. מחוץ אומללים כך כל נהיה ולא נחזור שנקיץ. עד
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להדביק... ואפשר כלום, איבדנו

ממקומו.) וקם ממנה ננער הוא אך אליו, קרבה (היא

ממני? הלכת למה -

לך! חיכיתי -

ממני. התרחקת שנים הרבה כך כל -

 את הרוחות, לכל שווא. מקסם רק זה עכשיו וגם לחזור. לאן היה לא כי -

הלילה? חזרת למה לי! מחכה לא

עכשיו. ועד שנפרדנו מהיום האלה, השנים על לגשר כדי -

 להסתכל כוח לי אין עוד.) שותה מתיישב. (הוא עייף. כך כל אני -

גשר. ממנו לבנות מדי רעוע חומר הן מילים לאחור.

אז? לך קרה מה אבל -

 צריך הייתי הלילה. שבאת עד שהיה כמו ככה, טוב יותר אולי -

לך. לחכות בלי מיד. לישון ללכת

לך. חיכיתי שנים הרבה כך כל -

מדי. איחרת -

לך? עוללתי מה מצטערת... אני -

הזמן. כל זוכר ואני כלום, זוכרת לא את -

אחת? פעם תגיד אולי -

 עלי. תסתכלי השנים. במרחק קטן לא זה בעיני רק מה? בשביל -

 לא את מאחורי. בזה מרגיש אני ועדיין מאז, עברו שנים כמה בי ראי

הרים. צל לך ייראה זה תביני.

סליחה. לבקש באתי -

 בלייזר. כמו ולתקן לאחור בזה להביט אי־אפשר יעזור! לא זה -

במילים. לשם להגיע אי־אפשר

איתך. להיות רוצה אני -

הבין. לא אחד ואף רצו. כבר אחרים הרבה -

אקשיב. אני -

 עוברים אחרים הדבר. זה אבל כך? אחר קרה מה תשאלי כולם וכמו -

שנשארים. ויש אותו,
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קרה? מה -

נשאר. זה אבל משים, בלי לחלוף יכול היה זה סתם. -

היה? זה מתי -

 מאורות. ליקוי בשבילי היה הזה הלילה אבל בילדות. הלילות באחד -

 ופתאום העולם. כל לזה זה היינו העולם, את לי הסתרת שנים עשר

 בלילה לכן בסנוורים. אותי הכה והוא העולם, את ראיתי הזה בלילה

 אותי תעזבי עקום. לצמוח התחלתי אז אחת. בבת השתבש הגידול הזה

 הלילה ממילא אחד. אף עם או איתן־ לשם ללכת רוצה לא אני בבקשה.

אותי. שעזבת הראשון היה הוא אבל היחיד. היה לא הזה

 אחר. כיסא על ומתיישב ממקומו קם הוא ושותה. מהבקבוק לעצמה (מוזגת
בה.) מתבונן ואינו חושב הוא

תלכי? אולי מאוחר. כבר -

איתך. נשארת אני לא. -

אותה.) קוטע הוא אך רנדל". "לורד הבלדה תחילת נשמעת חולף. רגע (עוד

 בן כשהייתי ההוא, הלילה את זוכרת את לשמוע? רוצה באמת את -

 אבל ונסעת. הדודה עם אותי השארת זוכרת. לא בכלל את אולי עשר?

 מיני כל הכרתי אז כבר לנשום. יכולתי לא באת, שלא הראשון בערב

 חנה, לדודה להאמין יכולתי לא לך. קרתה מהן שאחת וחשבתי רעות,

 לא אבל משהו, לך שקרה חשבתי הערב. תחזרי ולא שנסעת שאמרה

לבד. אותי שהשארת לחשוב יכולתי

הראשונה הפעם היתה זאת -

כן 
 הפעם בלעדיך. אבא, עם שנסעתי הראשונה הפעם היתה זאת אבל 

שנים... עשר אחרי הראשונה

לעברה.) מסתכל (הוא

עד יחד שהיינו שכמו ידעתי השבוע שנגמר ועד באת. לא למחרת גם -

235



לבד. אהיה מעכשיו אז,

שישי... ביום חזרתי -

 באה איתי, שאת הוודאות במקום במקומך. הפחד בא בינתיים אבל -

 תהיי שלא בבוקר וידעתי עוד, תישארי שלא ידעתי וכבר בדידות.

ביחד. היינו שבו האחרון היה הזה הלילה בערב.

איתך. נשארתי כך אחר והרי -

לזה. זה עורף פנינו הזה בלילה -

במאוחר. או במוקדם ממשיך והיית מרחמי, יצאת ממילא אבל -

לקרות. צריך היה שזה כמובן -

לבד, ללכת שתלמד רציתי צעד. אחר צעד לחיים, אותך להרגיל רציתי -

ואם הזמן, שהגיע לי אמר אבא שנים במשך אותך. לעזוב יכולתי ולא י

בסוף. נכנעתי — לא

נסעת? לכן -

להתחזק. חייב שאתה אותי שיכנע אבא כן. -

ונחלש. הולך אני מאז -

 שים חושב ואתה זה. את לעשות כדי להתחזק צריכה אני שרק חשבתי -

קצת. לחכות צריכה הייתי אולי הזה? החתך את לרפא הצליח המלח

 אחד, לכל מגיע הוא ממילא. מגיע הזה הלילה הרי יודע. לא אני -

המוות. יום כמו

כלום? לי אמרת לא למה זה? את שכחת לא איך -

 דור בכל אבל ברחם. שלמדו מה את כמו זה, את שוכחים אנשים הרבה -

נשיקה. שלו מאימא שיקבל עד לישון הולך שלא ילד נולד

בדולח? לילות ועם יתומים? עם ומה -

 הלילה את להשכיח צריכים היו והם מזה, נוראים לילות יש יודע. אני -

בוסר. פרי של טעם נשאר עוד שלי בפה אבל יודע. אני הראשון.

אליו.) וניגשת ממקומה קמה (היא

מצטערת... כך כל אני -

צער. יתקן לא צער מה? לשם תצטערי... אל -

לי... היה אסור -
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אותנו. להחזיר יכול לא דין גזר משפט. לבית חזרת לא לא. -

 לא אוויר, מחבקת שאני הרגשתי אני. גם נחנקתי כשחזרתי, יודע, אתה -

איתך. ללכת ניסיתי אבל שניפרד, ידעתי אותך שילדתי מאז כלום.

אחרים. למקומות הולכים אנחנו הזה הלילה מאז -

לזה. זה לחזור אפשר אולי -

מאוד. הרחקנו -

התאחה. לא החתך -

עייף... כך כל אני הדעת. בהסחות ניחומים מחפשים אנחנו -

לידו.) ומתיישבת בו נוגעת (היא

 שלא אתרוג כמו אותי, כשעזבת שהיית כמו אז, כמו ממש הלילה חזרת -

בו. מרגיש אני חזר. שלך הריח אפילו שנה. שלושים התיישן

 מכאן מחדש. להתחיל אפשר בבקשה. בזה תרצה רק לחזור. אפשר -

 כולם. מעל נרחף בחללית. כמו שלך בחדר נישאר יותר. נצא לא ואילך

 מרים. של מבארה ונשתה מן נאכל זמן. הרבה עוד ביחד להיות נוכל

צורכנו. כל לנו יהיה

עליה.) ראשו את ומשעין עיניו את עוצם הוא חולף. (רגע

עכשיו? רק באת למה אפשר... איך -

לך. דאגתי כך כל ־

מאוד... מטושטש אני נכון. -

ביחד... שנינו רק -

זמן. לנו יהיה לא -

השנים. בשעון נסתכל לא -

ספורים. חודשי -

לא! -

שוב הלילה -

מעכשיו. כאלה לילות לך יהיו לא 

מדי... איחרת שוב הלילה לי: תקשיבי לא, -

תקשיבי. הלילה. שקט כמה
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דאולנד:) של בלחנו רנדל, הלורד על הבלדה (נשמעת

 שלי? בני רנדל, לורד תבוא, זה מאין "אהה,
 - שלי?״ וטוב ;פה בחור תבוא, זה מאין אהה,

 המשכב, לי עשי חיש אם, עב. מןער בא ״הריני
ואשכב." תניני לו רב. מציד אני עןף

 שלי? בני רנדל, לורד סעודתך, התקין זה "מי
 - שלי?״ וטוב ;פה בחור סעודתך, התקין זה מי

 המשכב. לי עשי חיש אם, לבי. חמדת עם "סעדתי
ואשכב." תניני לו רב. מציד אני ע;ף

 שלי? בני ךנךל, לוךד סעודתך, היתה ״ומה
- שלי?״ וטוב ;פה בחור סעודתך, היתה ומה

 המשכב. לי עשי חיש אם, כזום. צלופחים של "צלי
ואשכב." תניני לו רב. מציד אני עיף

 שלי? בני רנדל, לורד א;ם, צידך כלבי "אבל
- שלי?״ וטוב ;פה בחור א;ם, צידך כלבי אבל

 המשכב. לי עשי חיש אם, מתים. והם צבתה "בטנם
ואשכב." תניני לו רב. מציד אני עיף

 שלי. בני רנדל, לורד הוא, רעל כי רומה "אהה,
 - שלי.״ וטוב נאה בחור הוא, רעל כי דומה אהה,

 המשכב. לי עשי חיש אם, אם. הרעילוני, כי כן, "כי

 ’ואשכב." תניני לו חולה. נפשי לבי. דוה
שואלת) היא כך ואחר מקשיבים, (הם

שלי? וטוב נאה בחור תבוא, זה מאין אהה, -

המשכב. לי עשי חיש עב. מיער בא הריני -

לבוא? כך כל איחרת למה -

לי. תחכי אל -
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פה. אני -

מחר. אותך אראה לא -

מחרים. לך נכונו עוד -

ואשכב. תניני לו רב. מציד אני עייף -

הוא. רעל כי דומה אהה, -

לרפא. יוכלו לא וחלומות מילים הוא. רעל -

ממך הלכתי למה -

כך... כל עייף אני לך. שובי 

עכשיו רק באתי למה -

לעתידך. שובי עבר. אלא לי אין ממילא שבאת. טוב -

לך. הועלתי לא -

 חיי. כל האלה החלומות כל מאוד... אותי עייפו האלה המילים -

...אז כמו אותי לטפי שחזרת. טוב אבל

בחיקה.) נח ראשו אותו. מלטפת (היא

טוב. לילה -

יוצאת.) היא לאט. עולה האור נרדם. (הוא

 (הקיבוץ וסקוטלנד" אנגליה של זמר ושירי ישנות "בלדות בתוך אלתרמן, נתן תירגם רנדל", "לורד *

.33־32 עמ׳ ),1959 המאוחד,
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ה*7מש טרגדיה

 בעקבות הרהורים היוונית: בטרגדיה ומשפחה מופתיות
ולצדהי אנטיגונה

מישורי אפרת

והלתמנייה הנוסע של והרוחב האורך צירי מופתיות:
1

 נרקמת היא עלילה לאיזו מבעד משנה ולא טרגדיה, לקרוא ניגשים כשאנו
 עוד כלומר, לפגוש. עומדים שאנו הבעיה סוג מהו מיד יודעים אנחנו ומודגמת,

 טיב הטיב: על כלשהו מושג לנו יש - התוכן על כלשהו מושג לנו שיש לפני
לומר. שנהוג כפי הטרגי, הקונפליקט טיב הדילמה, טיב הבעיה,

 או מלפפונים קילו לקנות "האם אינה הטרגית שהדילמה למשל, לנו, ברור
 מסביב העלילתי, במישור מתגלמת, השאלה אם שגם לנו, ברור עוד עגבניות?".

 כפות שתי על שנשקל שמה הרי - טכנית מבחינה פשוטה אופרציה לאיזושהי
 משהו יותר. ורחב גדול אחר, משהו אלא ועגבניות, מלפפונים אינו המאזניים

 הוא באשר האדם של קיומו את והמכוננים המפעילים הכוחות לשדה ששייך
 משהו אותו. שמדגים המקומי האירוע לגבולות מעבר הרבה שחורג משהו ארם.

 הירקות בחנות קרטון ארגז אל יד בהושטת להסתכם, יכול ואינו מסתכם, שאינו
השכונתית.

 שהטרגדיה מה הוא - גרנדיוזי ואפילו אקזיסטנציאלי רחב, גדול, - משהו אותו
 פיזיולוגיים רפלקסים של פקעת רק אינו האדם פעולה. ולכל חיווי לכל מצמידה

 לפיזיולוגיה שהניח בכך היתר, בין ניכרה, פרויד של הגדולה ואם תודעה, נטולי
 הזה באזור ושוטטה אחרת, חשבה לא מעולם שהטרגדיה הרי - ברגשות להסתבך
שלו. הרוחנית הדרמה לתוך האדם את בהטילה לפניו, הרבה־הרבה בטבעיות

 האנקדוטלי של בהגבהה בפתיחה; בהרחבה עוסקת אכן טבעה, מעצם הטרגדיה,
 יש שלה, הפרדיגמטי העקרוני, הבסיס למרות אבל הגדולות". "השאלות לכיוון

 אל אותה ומקרב הפילוסופיה מן אותה שמרחיק משהו נוסף. משהו בטרגדיה
 הטרגדיה, של הפילוסופי־מהותני ההיבט עם מצטלב משהו אותו השירה.

 לה לקרוא רוצה שהייתי תרכובת, מאוד. מיוחדת תרכובת נוצרת זאת ובעקבות
להסביר. אנסה והאין־סוף". "הלחמנייה כאן:

 נרתעת שהיא הדגשנו לזוטות. סבלנות אין שלטרגדיה אמרנו אחד, מצד
 מושגי־ במרחב מתמקם שאינו באנקדוטלי, ברגעי, באקראי, בטפל, מלעסוק

 שנע עקר, אינטלקטואלי דיון מלהיות מאוד רחוקה הטרגדיה שני, מצד מיתי.
 לאהרן בחיים. ולהתחכך הקווים בחציית להסתכן בלי עצמו של האינרציה בתוך
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 עוצר הקו פני על שנוסע מי "גם שאומר: כזה משפט יש "גירושין", בספר שבתאי,
 גיאומטרי, תוואי גריד: כאן מונח גיסא, מחד לב: שימו 2לחמנייה". לקנות בנקודה

 הגריד על גיסא, מאידך סכמטי. אידיאלי, מופשט, תוואי לנקודה; קו בין אוקלידי,
 משהו - לחמנייה לקנות ועוצר נוסע אדם פשוטה: אנושית פעולה מסורטטת הזה

 שתי בין מכליאה השירה, כמו הטרגדיה, מתכלה. ארעי, טריוויאלי, בשרני, בסיסי,
 והפיזית. המטפיזית והאנושית, האלמותית והארצית, השמימית האלה, השפות
 גם הוא מידה באותה אבל הקו, על שנוסע מישהו הוא פרוגרמה, יש שלה לגיבור
ללחמניות. שזקוק מישהו

2
 בטרגדיה? ביטוי לידי באה הלחמנייה, לבין האין־סוף בין הזאת, התנועה איך

 עם דרמטי, כמחזה הטרגדיה, לפעולה. עמוק קשר קשור הזה העניין בטרגדיה,
 פעולה. דרך הרעיון את מוליכה פעולה, על תמיד נשענת ורוחבה, מורכבותה כל
 בלון היא הרעיון, ולא הפעולה, אש. בלי עשן שאין כמו פעולה, בלי טרגדיה אין

הטרגדיה. את שמנשים החמצן
 הטרגדיה בהגשמה. שיש המחיר המחיר. על לדבר רוצה הייתי הפעולה, דרך

 הערך, התוכנית, הרעיון, של בפילוס בהגשמה, שיש האכזרי הצד את ממחישה
 קאמי אלבר של משפטים שני כאן לצטט רוצה אני זה בהקשר עצמם. החיים בתוך
3"הכובש": שנקרא קטע מתוך

 את לאבד עלי היה הפעולה את אהבתי בגלל כי תניח, "אל הכובש, אמר "לא," .1
החשיבה." יכולת

 לכך: קוראים הפעולה. לבין ההתבוננות בין לבחור יש שבה שעה מגיעה "תמיד .2
אדם." להיעשות

 הפעולה עץ אבל אין־סופי. להיות יכול הוא ולכן היפותטי, הוא ההתלבטות עץ
 עץ ההתלבטות. מעץ לגמרי שונה עץ מצמיחה הפעולה גוף. הוא וסופי, אחד הוא

 כל כי אותו. שמוחץ הכוח לנוכח לגבהים שמתרומם עץ עליו. שליטה לנו שאין
 פעולה חומר. של לגרוויטציה וכפוף מחומר שעשוי עץ ממשי, עץ מנביטה פעולה

 הוא שכזה ובתור העולם, אל החוצה, המחשבה של המישור מתוך שיוצא עץ היא
כוח. בחזרה וסופג כוח מפעיל

 עובדות עוד שיולדת הממשיות, העובדות במישור הכרעה היא פעולה
 לצד מצד ההתלבטות ענפי את להניע מפסיקים אנו פועלים, שאנו ברגע ממשיות.

 שיושבים מיוסרים ומצפוניים נצחיים מתלבטים להיות מפסיקים אנו הפרעה. ובלי
 נכונות מביעים אנו וכול־יכולים. סטריליים להיות מפסיקים אנו ידיים. בחיבוק
 האיווי אובייקט בהצבת מסתכנים אנו ותגובה. גירוי של האינרציה למעגל להיכנס

 של המוגנת הפריווילגיה על ומוותרים מולנו הבאים כוחות של עולם בתוך שלנו
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אימפוטנטיים. בעצם אבל אומניפוטנטיים, היפותטיים: סובייקטים להיות
 4אין־סופי, באופן סוגסטיבי הוא היקום תיאורטית שמבחינה פי על אף וכך,

 הפעולה בהחלט: סופי הוא - שפעלנו ברגע כלומר, - פרקטית מבחינה הרי
 לה ויש הפיזי, המרחב אל עצמה את מטילה היא תגובות. של שרשרת מתניעה

 מוגבלים, תמיד חלקיים, תמיד המימוש, הפעולה, שכזו, בתור ותוצאות. השלכות
 אותו, מקציעים ההתלבטות, עץ את שמקצצים לכוחות־נגד כפופים שהם היות

צורה. ממשות, גוף, פרופיל, אישיות, לו ומקנים אותו משייפים
 סוג מתקיים בטרגדיה מקרי. אינו להתלבטות בסמיכות פעולה על הדיבור

 שהיא פעולה לערך, שצמודה פעולה תובנתית, פעולה פעולה: של מאוד מסוים
 טוטלי, שלם, הרמטי, סגור, רעיון הוא כאידיאה, ערך, כל ערך. של מודיפיקציה

 לו יש עוד כל ככזה. להתקיים לו מפריעה אינה ושהמציאות במציאות, נגוע שלא
 הערך עם מתנגשים, בלתי סטטיים, שכנות ליחסי האחד הערך זוכה בועתי, קיום

 מייסדת הכרעה, כופה ערך, לכל מצמידה שהטרגדיה הפעולה אך לו. ההפוך
זה. את זה מוציאים הערכים צמדי שבה חוקיות, או־או; של אחרת, חוקיות־ברזל

 עלילת הערך. של הפיזית כהתגלמות הטרגדיה את לראות ניתן זו מבחינה
 העומדות האפשרויות של לכאורה מוגבל הבלתי האופק את סוגרת הטרגדיה
 משום מסוכן? מדוע מסוכן. יותר הרבה אחר, מרחב עבורנו ופותחת לרשותנו

 של הטוטליות עקרון במציאות, לשרוד. מצליח היחסיות עקרון רק שבמציאות,
 האכזרי לעיקרון מושלמת כסימטרייה עצמו את וממיר מתהפך הכול" "לרצות

 מתנגש הגיבור, פועל שבשמו מוחלט, ערך אותו במציאות, הכול". "לאבד של
 ופורץ פולש הגיבור, פועל שבשמו הערך להתעלם. בחר שממנו הערך, עם חזיתית
 נגדו: פונה - צרוף היגיון שכולו היפוך במין - ולכן אחר ערכים עולם של לתחומו

מולו. שהפעיל כוחות אותם בדיוק עליו ומפעיל כיוון משנה
 ולהפך. חוק מקיים (ובו־זמנית) גם הוא חוק מפר כל למשל, ב״אנטיגונה",

 אנטיגונה, הדתית. המציאות מחוקי ומתעלם המדיני החוק בשם פועל קריאון
 שניהם המדינה. מחוקי ומתעלמת המשפחתי, הדתי, החוק בשם פועלת לעומתו,
 גם אלא אמת, מייצגים רק לא כבר הם פועלים, שהם ברגע אך אמת. מייצגים

 השתתת ממנו. שהתעלמו לתחום פיזית פורצים פוגעים, מפריעים, אמת: כופים
 הוא הטרגי והגיבור אחר), (במישור לסדר הפרעה על מיוסדת אחד) (במישור סדר
 תחת פעולתו, של כובדה תחת ונמחץ פועל ומתרסק. פועל ופורץ. פועל כזה: אכן

אליו. מחזירה הטוטלית שפעולתו ההתנגדות

3
 המשמעות מבנה בין בטרגדיה המתקיימת הזהות על כאן לדבר אפשר עניין, באותו

 (שורה תמות" שפעלה זו "רק אומר: קריאון ב״אנטיגונה", המעשים. מבנה לבין
 שנותרת פנימית, דרמה רק אינה פעם אף טרגית שמשמעות הוא הדבר פירוש ).177

 להיות חייבת טרגית משמעות כלשהי. מסוכסכת פנימיות של הסגור בתחומה
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 המשמעות מבנה כל ואמנם, ממשי. מוות ולייצר פעולה לגזור בעלילה: מוחצנת
 המשמעות מבנה מעשים. של מבנה לתוך ארוג מעשים, של למבנה כפוף הטרגית
עצמו. המעשים מבנה הוא הטרגית

 מקבלת מילה כל מתפצלת, מילה כל המחזה, בסוף ב״אדיפום", קטנה: דוגמה
 עצמו אדיפוס וכר. אמו היא אשת־איש בעל, הוא הבן אח, הוא האב כפולה: תחתית

 (שורות האח" ידי אל אלי, בואו אתן? איפה ילדות, "הו, ואומר: שלו לבנות קורא
 בכל שקיימות כפולות זהויות אותן - התפקידים ריבוי בטרגדיה, ).1481־1480

 שמיוסדים פרשניים תוצרים מטאפורות, אופי, תכונות פנים בשום אינו - יחסים
 וראויות הם האלה האופי ממדי כל בטרגדיה, להפך: ספקולטיבית. התרשמות על

 העלילה מכוח אחרת. לספרן אפשר שאי עובדות עלילתיות, עובדות צרופות,
 להעמיד אחרת, לפרש לברוח, סיכוי לנו אין האלה. לעובדות ממוסמרים אנחנו
אם. אינה שהאישה בעל, אינו שהבן אח, אינו שהאב פנים

לבדקוס בית עלילות - המשפחה בגוב
1

 רוצה הייתי המעשים, מבנה לתוך ארוגה הטרגית המשמעות שבה זו, בנקודה
 את להדגיש מעוניינת הייתי זה ובנושא בטרגדיה, המשפחה נושא אל לחתוך
המשפחתית. התבנית מן כנובעים האדם ייסורי
 היא אנטיגונה אדיפוס. של בת בת־של, היא אנטיגונה אנטיגונה? בעצם זו מי

 היא ונעה רבין, בת־של היא שדליה כמו בדיוק ליום, של ונכדתו אדיפוס בת־של
 כזו קסטה מין בתוך היא אנטיגונה גם בת־של. בת־של - בת־של כלומר: נכדתו.

 המשפחתית, השייכות של הדם, קו של הזה העניין לבדקוס. בית של רבת־מעללים
בטרגדיה. מאוד משמעותי הוא בן־של, או בת־של של

 הטרגי האפקט את רוקחים איך להסביר מנסה כשאריסטו 5ב״פואטיקה",
 החרדה שמעורר שצריך אומר הוא אותו, מפיקים איך ורחמים, פחד של המיוחד
 תוצאה רק ולא ההתרחשות, מן חלק המעשים, ממבנה חלק יהיו החמלה ומעורר

 ליצירת מתאים התרחשויות של סוג איזה אבל קוסמטיים. בימתיים אפקטים של
 או שונאים בין או אוהבים בין מתבצעות האלה הפעולות אם ורחמים? חרדה

 לא אבל נפש, שוויון או סבל היותר לכל ייווצר - אריסטו אומר - אדישים בין
 "אבל אחת. ובעונה בעת רחמים וגם פחד גם של הזו המשונה לתערובת נגיע

 לזה זה הקרובים אוהבים ידי על נגרמים "האסונות מצטטת, אני וכאן כאשר,"
 או אביו, את בן או [...ן אחיו את להרוג מתכוון או הורג אח כגון משפחה, קרבת

המבוקשות." ההתרחשויות הן אלה - אמו את בן או בנה, את אם
 קריטי הוא משפחה של הזה שהעניין הוא, אומר בעצם שאריסטו מה לב: שימו
משפחה! בלי טרגדיה שאין הטרגדיה! של המסוים לאפקט
 משפחה בתוך פעולה בלי קתרזיס אין ואם קתרזיס, בלי טרגדיה אין אם כי
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 מתקיימת במשפחה, בה, רק אחרות: במילים משפחה. בלי טרגדיה אין אזי -
 רגשות בין אפשרי בלתי מפגש של הזאת, המוזרה התופתית, הפסיכית, התערובת

אמביוולנטיים. מעורבים, סותרים,
 עצמו את משכפל הזה החצוי והגרעין אח, גם שהוא לאבא נולדה אנטיגונה

 הרצפה זו אויב. גם שהוא אח, של בדמות מלפנים לה וצץ מגיח הוא הלאה:
 והמסוכסך, הקשה הפסיכולוגי המרחב בדיוק זהו אנטיגונה. של הרגשית־מנטלית

 המזהה התו את מגבשת מבקיעה: גם היא תוכו ושאל בוקעת, אנטיגונה שמתוכו
שלה. האקורד את משמיעה שלה,

2
 שמדגים סינכרוני, יחסים מבנה רק לא היא אבל תבנית. תא־יסוד, היא המשפחה

 בזמן נעה היא היסטוריה. משך, שושלת, רצף, לה יש קפוא. סטטי, עיקרון
 בטקסט אליה. המשתייך היחיד של חייו מטווח יותר הרבה שהוא בזמן, ומתקיימת

 מין זו כאילו לבדקוס, בית קללת לדור, מדור שעוברת קללה על לדבר נהוג הטרגי
6מיסטיקה. שחורה, מאגיה

אומרת: המקהלה

לבדקוס שבבית רואה אני
בעבר שמקוךן צרות

החיים אל המתים מן צונחות
דור פוטר אינו דור

ישועה. ואין בהם מכה האל
)597־593 (שורות

 כאילו האל, במכות הזו מדם והעקובה הרצופה השושלת את מנמקת המקהלה
 מאוד נחמד הזה. הרצף להתמדת שאחראית היא האל של הגחמנית עיקשותו

 וקפריזי, עקשן אל איזה על הזאת הבין־דורית האסונית ההתמדה את להפיל
 ונוחלים ייסורים מנחילים כולם שבתוכו לבדקוס, בית אותו מהו לב: שימו אבל

 עליו? שניחתת רחמים וחסרת מתמשכת גורל מכת או קללה אותה מהי ייסורים?
 שמוליד אב - אמו עם ושוכב אביו את שרוצח בן - בנו את להעלים שמנסה אב
 לאחיותיו? אויב שהוא אח - זה את זה שהורגים אחים - אחיותיו ואת אחיו את
 שיבוש יסודי, עיוות הגנטית: בשרשרת ציר־אורך על תקלה קו, איזשהו כאן יש

הנפרדות. השונות, לטרגדיות מבעד שלו למטמורפוזות עדים שאנו ראשוני,
 משובש, גרעין איזשהו של גלגול או פיתוח זו מבחינה מהווה טרגדיה כל

 אותו יורש המאוחרים לבךקוס מבני אחד ושכל הרחוק, בעבר אי־שם שהתחיל
 הסיפורים. את מכירים כולנו העתיקה; ליוון לכת להרחיק צריך לא אתו. ומתמודד
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 על למכה? שהפך מוכה על שמענו פעמים כמה במשפחות! שקורה מה בדיוק זה
 למתעלל? שהפך הקורבן את שהרג בן על או למתעלל שהפך התעללות קורבן
 כמו אהיה לא "אני בעצמנו: אותו שנדרנו או הנדר, את שמענו פעמים כמה

שלי"? ההורים
 ניתנת ואינה צרוף, דיאלקטי היגיון לפי נעה הזאת הדטרמיניסטית השרשרת

 גחמות של או מזל חוסר של עניינים בגלל רק לא לביתוק, ניתנת לא היא לביתוק.
 להגביל כשמחליטים גם פסיכולוגית, שמבחינה מפני לביתוק, ניתנת לא היא אלים.

 מתייחסים הניגוד, עם משוחחים עדיין להיות־כמו, לא לשכפל, לא השייכות, את
 בדיוק. דבר אותו ומעוללים לבתק, לפתור, מנסים לפעמים ממנו. נבראים אליו,

 לא של המחיר את משלמים אז גם אבל לשכפל, ולא לנתק מצליחים ולפעמים
מעצמנו. נתח מאבדים מתוכנו, חלק על מוותרים להיות־כמו:

 היא מראש סובלת. היא כך משום ורק משושלת, חלק ■בת־של, היא אנטיגונה
 הרגשית, ירושתה הוא אנטיגונה של הסבל שפעלה. לפני עוד מלכתחילה, סובלת,

 העובדה מעצם בת־של, היותה מעצם עליה שנכפה קונפליקטואלי מרצף חלק
 הנטל את לא אם אנטיגונה ירשה מה כי כזו. ולמשפחה כאלה להורים שנולדה

 בתוך ואב אח שאיחד עיוות, ממנה? התחיל שלא המשפחתי העיוות של הכבד
אויבים? לשני אחים שני שפיצל כפי בדיוק אחת, דמות

3
 וגם אנטיגונה גם הרעיוני שבמישור הרי הרעיון, טהדת על מיוסדת הטרגדיה אם

 מבחירה: ולא ממאיר, פיצול אותו קונפליקט, אותו כאן חולקות איסמנה אחותה
 דין שדינו אויב, היותו לבין הוגנת לקבורה הראוי האח אהבת בין קרועות שתיהן

 של פעולה לייצר בוחרת ונסיבתי, רגשי מערך אותו במסגרת אנטיגונה, אויבים.
מסתייגת. לעומתה, איסמנה אותו. ולקבור האח לצד בגלוי להתייצב ממש,

 המחיר על לחשוב בהחלט ואפשר שלה, הפעולה היא איסמנה של אי־פעולתה
 פעולה של כזה אופן אבל חייה. על להחלטתה שיש ההשלכות על משלמת, שהיא

 אילוצי עם המפויסת ההשלמה מן סולד הטרגי הגיבור טרגיים. גיבורים מייצר לא
 של הנטל את - התמותה ובן הפגיע השברירי, - לגופו מבעד ומקיים החיים,

לגוף. שמעבר הנצחי העיקרון
 משלה טרגדיה - משלה טרגדיה לאנטיגונה מקצה שסופוקלם לעובדה

 בהתחשב עצומה. חשיבות יש - וולף וירג׳יניה של משלה״ ״חדר על בפרפרזה
 מלכותי רצף - לאנטיגונה שקדם המקוללים״ ה״גיבורים של המפואר ברצף

 "דור של הטרגדיה את מזהה שסופוקלם יפה - ההצגה״ את ״לגנוב היה שעשוי
 גיבור בת־של רק לא להיות הזכות את לאנטיגונה ומעניק עמה מזדהה ההמשך",

 בסבלה מכיר רק לא הוא בכך, עצמה. של בטרגדיה ראשית גיבורה גם אלא טרגי,
 היא שבו מקום, נפרד: דרמטי מרחב לה מקצה גם אלא אנטיגונה, של הפסיכולוגי
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שלה. הקיומית האופציה את ומגשימה אקטיבית עמדה מבטאת

4
 מעל אותם ומעמידה הרגש, צווי לטובת המשפחה, חוקי לטובת מכריעה אנטיגונה

 זאת, ובכל החוק, מול קריאון, מול לעמוד סיכוי אין לאנטיגונה המדיני. לחוק
למות. כלומר: אחיה, את לקבור בוחרת היא לחלוטין, פרגמטי לא באקט

 אך היום. לי קורץ פחות אנטיגונה, שמייצגת הז׳אן־דארקית הגבורה אתוס
 מאשר החיים של דארק ז׳אן להיות עדיף בנוסח: משהו - הזה האתוס של היפוכו

 מידה. באותה אי־נוחות אותי ממלא - כגיבורה איסמנה את המכתיר המוות, של
 שני מייצגות אינן לבדקוס לבית האחיות פשוטים. כה אינם שהדברים מפני מדוע?

 ראי. כתב של ערך, שוות מהופכת, כסימטרייה זו מול זו מתייצבות אינן הפכים,
 אצל לכך, מעבר אך ביניהן, מפרידה שהפעולה כפי ביניהן מפריד הפיזי המוות
 בשתיהן משתולל כך ומשום העתיד, של מחלקו יותר גדול העבר של חלקו שתיהן
חיים. יצר מאוד ומעט מוות מאוד הרבה

 כעומדת כאמיצה, נתפסת היא מסתכנת: אכן אנטיגונה המדיני, לחוק ביחס
 לדברים לב נשים להפסיד. מה לה שאין היא, האמת אבל גבול. וכמסיגת שלה על

 אליו: שהורדה הקבורה בחדר חיה שוהה בעודה המת, אחיה אל מפנה שהיא
 היה בעלי אילו או בן זה היה אילו אותך: כיבדתי היגיון בלי לא [...ן "פוליניקס,

 אשר השיקול מה העיר. רצון נגד הדבר את עושה בוודאי הייתי לא שם, נרקב
 בן ללדת אחר מאיש אפשר אחר, למצוא ניתן נפטר, בעל שאם לכך? אותי הביא
 (שורות אח" לי ינץ שבעתיד לצפות אין בשאול, טמונים אבי וגם כשאמי אך חדש,

).912־903
 אילו העבר. אל אחורה, פונה אנטיגונה העתיד, אל קדימה, לפנות במקום

 לבנם אם ולהיות ילד לו ללדת אהוב, לבעל להינשא באמת זוכה אנטיגונה היתה
 אח למען חייה שבהקרבת ההיגיון על להכריז ממהרת היתה אם ספק - המשותף

 עדיין היימון לארוסה אנטיגונה של העתידית התקשרותה אך העיר. רצון ונגד מת
 הקיום פיסת אחרות: במילים שלה. הראשוני השייכות במעגל להתחרות יכולה לא

 לה מציע שהעבר המוצקות לוודאויות ביחס מדי ושבירה צרה עדיין בהווה שלה
 שכזה דברים ובמצב חיים. מבטיח לא עדיין - העתיד במוות; מלא - העבר בשפע.

המתים. לצד ומתייצבת ההווה, על העבר את להטיל בוחרת שאנטיגונה פלא אין
 אחיה, את לקבור אנטיגונה של הנחרצת הבחירה מעט דוהה אלה, דברים לנוכח

 ולא־רצונית, כפויה עתיקה, משפחתית אמת אחר: מסוג אמת בתוכה ומערבת
 לומר, אולי ניתן אך במוות, בחרה אנטיגונה שלה. בדומיננטיות ספק להטיל שאין

 החוק. למשוכת מעל לקפוץ היא שבחרה לפני הרבה עוד באנטיגונה בחר שהמוות
 נמצאת כבר משפחתה שרוב מפני פשוט מוות, אלי ששה כמעט נוטה, אנטיגונה

 כבר שיעור, לאין בתוכה וחזק יציב אחר, שמשהו מפני פשוט לה. וממתינה שם
 בית הוא הזה המשהו החיים?" משמעות "מהי השאלה על עבורה לענות בחר
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 הראשון הבית בדעתי עולה כאן בדיוק מוות. היא עבורו החיים ומשמעות לבדקוס,
7לסקלי: חזי של הנפלא משירו

מתים שנולדו אחים ארבעה לי ןש
אליהם. לשוב לי קוראים והם

העולם. תוך אל ועךקתי כשנולךתי בהם בגךתי
אליהם. ואני אלי מתגעגעים הם
ןכול אני אך אלי לישוב יכולים אינם הם

בוא," "בוא אליהם. לשוב
מלכדת חבורה "נהיה לי, קוראים הם
מתים, של

מאבדת שאינה מוצקה משפחה
פרור•"

 הוא גורלה, הוא בעורקיה: וזורם לאנטיגונה מסוימת במידה אפוא טבעי המוות
 מודעת, גבול מהסגת הנובע הרואי, אקט רק אינו המוות בחייה. בעודה חוקה לחם
 הסגת ודרך הדתי האידיאל בחסות החוק משומרי מזמינה שהיא משהו כמעט אלא

 בשירו כמו שבו, פתולוגי, משפחתי למסדר הצטרפות הוא המוות הזאת. הגבול
וכעריקה. בוגדני כאקט נחווים החיים דווקא לסקלי, של

5
 האם הדוגמה? היא איסמנה האם הזה? התובעני המוות ממסדר יוצאים איך

החיים? לכיוון באומץ מתאבדת מסדר, לאותו כאחות איסמנה,
 אחותה, שלאיסמנה, היא אנטיגונה, של מזו יותר עוד הגדולה האמת, ממש. לא

 מן פוחדת החוק, מן פוחדת פוחדת. פשוט איסמנה פחד. יש לאיסמנה אמת. אין
 באותו רדופה חולנית, קונסטיטוציה באותה לכודה בהמתתה. הכרוכה האלימות

 אך לחלוטין, פרגמטי הישרדות שיקול ידי על מונעת איסמנה תופתי, פיצול
 ומבקשת מתחרטת היא עובדה: כך. כל קוטבי אחותה לבין בינה ההבדל אם ספק

לגורלה. להצטרף
 "פגם עם בדרכה, אחת כל מתמודדות, איסמנה וגם אנטיגונה גם זו, מבחינה

 עם להתמודד מנסות שתיהן עליהן. שנכפתה משותפת מנטלית ירושה עם מולד",
 המאבק את מחצין סופוקלם מפואר. כישלון נכשלות שתיהן בחירה. בו שאין מצב

 איסמנה למעשה, אך האחיות. שתי בדמות ה״אני" לגבולות מחוץ אל אותו ומוציא
 שלהן והבחירה אחת, אישיות בתוך ומתרחב שגדל הקרע את מייצגות ואנטיגונה

 המחשבה במישור מקרית מקרית. זו מבחינה היא - באי־פעולה או בפעולה -
העלילה. במישור - גורלית כמה הוי, - גורלית אך כמובן,

247



דבר סוף
 ולו וסייגנו, לבדקוס, במשפחת המוות של המגנטיות את שאיתרנו לאחר כעת,

 המשפחתי, האידיאל בשם המתים הגיבורים למעגל הגורפת ההצטרפות את במעט,
 הנסיבות נגד פועלת אנטיגונה אנטיגונה. על טובה מילה לומר זאת בכל נוכל

 למחיר מודעת - האנושית סביבתה כל וכמו כמונו - שהיא פי על אף החיצוניות,
 (שורות המעשה" בגלל למות גם לי וטוב אותו אקבור "אני בלהט: טוענת ואפילו

 אנו מדוע בגינה? כך כל מצטערים אנו מדוע - מראש ידוע המחיר אם ).72־71
מזדהים?
 בחירה. של לאקט אותו להפוך וניסתה גורלה על תיגר קראה שאנטיגונה מאחר

 אל שערקו באלה המתקתקת הפצצה את העוצמה ובמלוא בנחישות הפעילה היא
 לא באישיותנו. מסוים חלק של לביטוי אחריות עצמה על קיבלה אנטיגונה החיים.

 הוא לנו. זר לא הוא בתוכנו. אותו לזהות יכולים אנו אבל הזה, החלק את מימשנו
לה. זרים איננו אחר, חלק ולממש לחיות שבחרנו שאנו, כמו בדיוק לנו זר לא

 הוא - החיים לבינינו, אנטיגונה ובין - לאחותה אנטיגונה בין שמפריד מה
 קודם אבל והחלטי, מאוד אמיץ אדם, בן היא אנטיגונה לו מעבר אך המעשה.

 ולא בבתוליה הקבר אל שמורדת מאורסת, מאוהבת, צעירה, אישה אדם: בן כול
 של חלקן מנת שהן היומיומי, הפשוט, הקיום של התענוגות מן מקצת לטעום זוכה

 לא הזאת האמירה אך המחיר, מהו מראש יודעת אנטיגונה גילה. בנות הנשים כל
פעולתה. על החשבון לה כשמוגש מאוד להצטער - מאיתנו וגם - ממנה מונעת

רבות. אותי וששימשו לטרגדיות שכתב העיניים מאירי המבואות על שבתאי לאהרן תודה ו

 );2002 (שוקן, שבתאי אהרן תירגם "אנטיגונה", סופוקלס, מתוך: לקוחים הטרגדיות מן הציטוטים כל

 אהרן תירגם המלך", "אדיפוס סופוקלס, );1990 (שוקן, שבתאי אהרן תירגם "אנטיגונה", סופוקלס,

).1981 (שוקן, שבתאי

.10 עמ׳ ),1990 ביאליק, (מוסד "גירושין" שבתאי, אהרן מתוך: 2

.87־86 עמ' ),1990 עובד, (עם סיזיפוס" של "המיתוס קאמי, אלבר מתוך: 3

.236 עמ׳ ),1998 (בבל, "מיתולוגיות" בארת, רולאן 4

.39־38 עמ' י"ד, פרק ),1977 המאוחד, (הקיבוץ "פואטיקה" אריסטו, 5

 המושגים עולם ושבמסגרת "שייכות", ביוונית פירושו "גורל" כי דברי בעקבות הוסיף שבתאי אהרן 6

 קרבת גם זה ובכלל "קרבה" "אהבה", שפירושו "פילוס", בתור רק ה"אני" של זמינות היתה היווני

משפחה.

.58 עמ׳ ),1992 (ביתן, ”1989־1987 שירים גולדברג, ולאה "העכברים לסקלי, חזי מתוך: 7
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 אלחנן פלד נורית
סמדר על שירים שני

הטכניקה פלאי על

 מהשנים. הרבועים לה שיפלו הזמן כל חששה מותה, לפני ןלדתי,

 אותם, תפיל פצצה שרק אמר, אנגל דוקטור אבל

לדאג. מה אין
ילדתי וכשהתפוצצה

 - אמאאאאא ! אמא ! אמא של האחרון - המא על קפא ופיה
 - לפיצוץ מפיצוץ במנוסתה שצךחה

 הענגה, זרועה את לתלש הפצצה השכילה

 התמהות, עיניה את לנקר

 הרכה, רקתה את לפלח

 - דק עד החדשים והספרים המחברות הילקוט, את לפורר
 - הבךזל לךבועי מבעד לץהר הוסיפו הישרות שניה ברם,

אנגל. לדוקטור הכבוד כל
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ישראל עם על שיר

 המתה בתי של האךנק בתוך

 העיר ממשטרת בדמה, מכתם שקבלתי,

 שנה עשךים לפני צוקר רועי שכתב שיר היה

בעגלה. וסמךךי שבע בן כשודה
ישראל עם על שיר לו קוראים

העץ על עולה הוא
אותו מחפשים

שערותיו נתלשו
עינו גם נעקרה

רואה הוא
 שנותרה האחת בעינו מסתכל

 היא מבריקה לא

 חדשות שערות היצמחו

 לו אומךים כך
 כמותן עוד יצמחו לא אך

לא.

 למורות. הזה השיר את להךאות אוהבת אני

 המשורר מי להן מגלה אני לפעמים

לא. ולפעמים
 עמיחי יהודה שזה חושבות הן לפעמים

הלקוי. התחביר על מעירות הן ולפעמים
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חן רועי
ביאליק מרחוב הצרצר

 22 מס׳ לבית בכניסה הגבוה־גבוה הדקל צמרת על ונתלו דאו כרס עבי עננים
 כותר המשורר של ביתו רדום. התאריך רטובה, היתה השעה ביאליק. ברחוב

 בבית לגור רשאי המשורר אין מותו אף שעל החליט, מישהו כנראה פיגומים.
 העץ, תריסי נסגרו השיפוצים בימי העולם. עם שיתקדם הראוי מן וכי מתפורר,

 העץ שולחן על הלבד הבוקר. בשעות פנימה שוחררו אחדות אור לשונות ורק
 נדמה והוא בניילון, כוסה המשופם המשורר דיוקן מאבק. האפיר שבכניסה

 ושקוף דק וצניף מוך, מין של דקה שכבה עטו החרסינה ספלי מתמיד. נרגן
 קומקום אותו הלבן. הקומקום מכסה אל התקרה מן השתלשל עכביש קורי של

 חלום שהגשימה המוזיאון מזכירת האוכל בחדר העגול השולחן על ששכחה
 השליחים שני לחופשה. יצאה בטרם תה בו כשהרתיחה ארוטי, כמעט ישן,

 נתקפו האח, כרכוב שעל המצוירים האריחים אחד על המתגוררים הגפן נושאי
 במרירות לצבוט והתחילו לעד, שהתקמר המוט את בתרעומת הניחו שיעול,

 שניהלו הקלה בשיחה נשימתם. ששבה עד קלה, שעה ישבו כך הגפן. ענבי את
 האחד אמר הדור) חכמי היו לא שכן מענייננו, אינה באמת (אשר ביניהם
 וענה שמשי" מוכת בארץ בו צורך מה ינתצוי עליו? יהא מה "והקמין? לרעהו:

 והשליחים נשאנו..." מדי רבות שנים הענבים... תססו כי "דומני רעהו: לו
בענבים. יגונם הטביעו

 לספרו, בי דוחק הסיפור - הבית תיאור את כאן אקטע קוראי, לי ירשו אם
עניין. בו תמצאו אתם גם כי ואפשר

 למחייתם מזון אגרו הם החיים. למלאכת בשירה לצאת החרקים נהגו בוקר עם
 את קרעו כמו הגדולות לסתותיו משנתו, החגב הקיץ ראשון הבית. את וניקו
 אל בחיבה הביט הוא טוב. בוקר בברכת עצמו את בירך כאשר הלילה דבק
 העבודה. בתום רק בו שיקרא החליט אך בחדרו, פתוח שהושאר האגדה ספר
 ברישול שהשתרבבו האדומות תעופתו כנפי את הידק החגב היה. מאמין חרק

 לו היה נדמה - הקבלה בחדר השולחן אל וניתר שלו, החפייה לכנפי מתחת
 החיפושית זאת. חלם רק כי אפשר אך קוואקר. בשאריות אמש שם הבחין כי
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 אל וקפצה העדינות, רגליה שש את מתחה קטן, פיהוק פיהקה שבכניסה
 לחריץ מבעד אתמול שלחה שהרוח עסיסי, עלה בגלגול להמשיך כדי ההול

 שנטשה לאחר הבית אל הגיעה היא - במינה יחידה (שהיתה הנמלה בתריס.
 הנמלים חברת תורת את להפיץ כוונה מתוך קן־הולדתה ואת מלכתה את

 אחדים, זרעים פיצחה הבוקר, התעמלות את סיימה מצוקה) באזורי המפותחת
 כוס ישקנו "ומי חרישית: מזמזמת והחמים, הבודד מקנה ויצאה מים שתתה
ולמלאכה!" לעבודה - ברכה? למי תודה למי חלב?

 "לא שבאח, מביתו בהם בהביטו הצרצר חשב מסריחים," "סוציאליסטים
 הצליח לא הוא בגרונו. נורא כאב חש ברגע בו אך -״ יכול לא שגאון מבינים

 מחושים בנפנוף העבות האחוריות רגליו על דילג ורק המשפט, את להשלים
 בחלום צרצורים האדם, בני אמונת פי על כי לצרצר, החגב סיפר אמש אילם.

 הצרצר אך ונשנות. חוזרות טרדות על או שוליים בדברים עיסוק על מעידים
 שונא "אני לו: ענה ולכן הקבלה, מחדר אותו להרחיק ניסיון היה זה כי האמין

 גרונו את פילחה דקירה תחושת יותר!" עלי שנואים חגבים אבל קוואקר,
 בן־ ביתו את שגדש באבק הבחין בשוכבו רק צדו. על התקפל והוא בשנית,

 בו היה עוד שבהם בימים האח, של הישנה הדרתו את החזיר כמו ובכך לילה,
המשורר. מות אחרי מעט פיח,

הצרצר. געה "הצילו!"
הנמלה. צעקה מציק?" המצפון יש? "מה

הצרצר. יילל החיים!" זה - כאן משל לא זה טיפשה! ״שקט,
בזריזות. עבדו וידיה סבלנות, בחוסר הנמלה מלמלה מה?" "אז
ונדם. הצרצר התמרמר מה!" זה לי, כואב "אז

 הצרצר בית אל התקרבה היא קטנות. עיניים וגילגלה התנשפה הנמלה
 הפריע הוא להתלונן. המשיך ורק עזרתה את לקבל הסכים לא הוא אך שבאח,

 והוא מריכוז, החגב את הוציא הצרצר של התכוף שיעולו לעבוד. לאחרים
 והגיעה במים כנפה את הטבילה החיפושית ברצפה. ונחבט השולחן מן צנח
 בה הטיח הוא אך עליו, ולהקל גרונו את לצחצח במחשבה הצרצר בית אל

 לקריאותיו עוד להיענות לא החליטו הם לבסוף נחנקה. כמעט והיא אבק, כדור
מקיומו. כליל ולהתעלם הצרודות,

 לא אך לישון. שכבו והכול בחושך, טבלה ותבל הערב, וירד הירח עלה
 דרי כל של שנתם השוכבים. עפעפי את עטף לא חלום קצה לא גם חלום,
 לקרוא ניסה לצד, מצד התהפך החגב לעין. נראית סיבה כל ללא נדדה הבית
 המצורפים ההסברים את לקרוא החליט ולבסוף דבר, הבין לא אך האגדה בספר

 כעת אך החדש, המידע מן נהנה אף היה היום במשך כי ייתכן הבית. למוצגי
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 לסתותיו על קצף והעלה חמתו את הצית המשורר של בביוגרפיה פרט כל
 הצרצר השינה, לנדודי הפתרון אחר בחיפוש בלבה חפרה החיפושית הגדולות.

 לרווחה פעורות בעיניים שכבה והנמלה כאבו, את וכאב ארסיות מילים לחש
דבר. להבין בלי בתקרה מבט ונעצה

 ביאליק בבית השנייה בקומה השעון כי להזכיר היקרים, קוראי לי, הרשו
 מדויקת בצורה שיעביר אפשר זה, פרט - עגולה שעה מדי ״התקווה״ את מנגן
 הבית מיושבי אחד כל שבו נסבל, ובלתי ארוך לילה אותו אווירת את יותר

 חש שלא כפי ועצב בדידות וחש ולשם מכאן וצעד ואנה אנה עיניו גילגל
מעולם.
 בחריצות הבורא, לעבודת הרגיל מן מוקדם החרקים יצאו השחר עלות עם

 בקללה, הכול את בירך הצרצר עצמה. הבריאה למהות עדות משום בה שיש
 עינה בשינה הצורך פסקו. לא וייסוריו גברה מחלתו כי היה וברור השתנק, אך
 להפך עזרה, כל הוגשה לא לצרצר עצבים. מרוטי נעשו והם החרקים, את
 העכביש, הקומקום. לצד האוכל, בחדר ונפגשו ממנו התרחקו החרקים -

למעשיהם. ושאל שם אותם לפגוש התפלא קוריו, על מותש שהחליק
 הכול עיני כי הבחינו בזה, זה כשהביטו אך באדישות, ענו "עובדים,"

 באותו להירדם שהצליח יצור אין כי התבהר קצר בירור ולאחר מעורפלות,
 ספל סביב כולם התיישבו ומיד באחת, נקטעה העבודה ביאליק. בבית לילה
 הפכה הליל חרדת שוליה. על ודביק מתוק נוזל ששימרה בצלוחית, נתון

ורציני. נמוך בקול אפשריות סיבות לאוויר התיזו והם ממש, של ליראה
 לא ברעב! גוועת "אני החיפושית. אמרה האשם!" בהם - ״השיפוצים

 מורחים הקטנים שילדיהם למבקרים, רגילה אני - שלי בחיים אחד יום עבדתי
הבית!" כיסאות על מתיקות מיני

 היו פעם פה? עברו מבקרים כמה לחשוב! "אפשר העכביש. אמר "שטות,"
תפוחים!" רפרפת פודינג, אוכלים היו הזה, השולחן על ממש פה, זמנים...

מוקסמת. החיפושית אחריו חזרה תפוחים..." רפרפת "פודינג,
נשמתו. מעומקי העכביש זעק קוניאק!" קפה, "שתו
נצבט. לבו וגם החגב, אמר קוניאק," "כן,
 לגרעין אמתיות סיבות מחפשים "אנו הנמלה. בהם הטיחה לכם!" "די
בן־לילה!" שנבט הקולקטיבי ההרס

החגב. את שאל רעיון?" יש לך אולי "סליחה. העכביש. אמר "נכון,"
 מנוח..." מוצאת לא המנוח של "רוחו קולו, את החגב הנמיך "לדעתי,"

 בריכוז. הקטנות עיניה את צימצמה והחיפושית העכביש, ליחשש "כן..."
מדובר." במה ויברר המשורר לקבר שייגש מטעמנו, שליח לבחור "עלינו
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 הקשה ברוחו," נעוץ שהעניין אומר ואתה - גופו קבור שם הרי ״אבל
העכביש.

 בקול החגב ענה הנסתר," בתורת דבר וחצי דבר מבין אינך חביב, "עכביש
כבד.

הולך?" "מי הנמלה. שאלה "נו?"
החיפושית. גימגמה בדרך," מפחד אמות א־נ־ני אוכל... לא אני "אני...

 לא מכאן, יום חצי "זה בזלזול. הנמלה אמרה הדרך?" עם הבעיה "מה
יותר."

 הקורים ונעלם. הקורים, על למעלה משהו ששכח לפתע צווח העכביש
הסתלקותו. לאחר ארוכות דקות הרועדות רגליו רטט את נצרו

החגב. לבסוף אמר אלך," "אני

 לא רב זמן זה קור. מרוב התקשו החגב של וכנפיו מתמיד, גדול נראה הירח
 הפך וגופו הרחבות, במדרגות שניאור זלמן לרחוב ירד הוא הבית. את יצא
 הרבות המכוניות למראה נדהם פינסקר, רחוב אל כשפנה ניתור. כל עם כבד

 הוא חול. חלקות נותרו לא וכמעט מלוכלכות, היו המדרכות בעיר. שהופיעו
 בו גאתה העלמין, בית שער אל וכשהגיע טרומפלדור, רחוב אל שמאלה פנה

 ואף יענה, לא המשורר אם יאמר ומה המשורר, אל יפנה כיצד חרדה. תחושת
יענה? אם - מזה גרוע

טוב." ערב החגב. אני ביאליק, מר "שלום,
 הטוב, ביאליק של המוכר קולו נשמע שנתי?" את המטריד הקופץ הלץ "מי
בךגשה. לעצמו חשב הבוא", עוילם "יש בבכי. פרץ כמעט והחגב

 השינה. לנדודי קשורות היו כולן שלא החגב, אותו שאל רבות שאלות
 בבית. השיפוצים ועל דבר, עליה לדעת בלי החדשה, אביב תל על סיפר החגב
 דבר. יודע אינו כי ואמר החגב התחמק ליידיש, הקשורות לשאלות בנוגע

 עצמם הכתירו רובם כי ענה והחגב הצעירים, המשוררים על שאל ביאליק
דפיהם. על הדיו יבש בטרם למלכים

חיים־נחמן. אמר ליהיר," קציר ואין רעב, ןז־ע חייו כל ״רהבתן
החגב. ענה "אמן,"

 לא עיניהן, שנעצמו אף ועל בצוותא, והנמלה החיפושית ישבו שעה באותה
 והנמלה דעתן, את הטריפו השעון ומנגינת הצרצר של החורק קולו שינה. ראו

 החגב של לבואו והמתינו שיחקו הן צפצפה. עלי עשויים קלפים חפיסת שלפה
 להצטרף, יוכל אם ושאל הסף על העכביש הופיע מסוים ברגע רבה. בציפייה
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 משחק מותש. היה הוא - זעזוע תנודות ברגליו חלפו הקלפים, כשחולקו אך
דוממים. לשבת נותרו פשוט ולכן צלח, לא הקלפים

הילה. עטוף היה הזוויתי וגופו הבוקר, לקראת רק חזר החגב
 מזוקק נדירה, רוח ומעלה, משכמו "אדם חלוש. בקול קרא אותו," "פגשתי

-״ לא וממזר פרכוס עד ומשעשע מחשבה וטהור מילים
השלושה. צעקו אמר?!" הוא "מה

מבויש. החגב ענה התופעה." על דבר יודע לא "הוא
 יצאו לא הם הרצוצים. החרקים של הקטן גופם את מילאה גדולה אכזבה
 התלונן: הוא הצרצר. של המרגיז מלמולו בהול הידהד אי־שם לעבודה.
כח... - ש מבינים לא אתם רמשים! תהיו, ״ארורים
כח..." כח... גאון... כח...

 חוסר בתנאי המחשבות מניתוק ודאי שנבעה הארה של ברגע העכביש, ואז
 על לאחרים לבשר מיהר הוא השינה. לנדודי הגורם הוא הצרצר הבין: שינה,

מבהילה. ערנות נתקפו וכולם הרעיון,
 אמרה אותנו," הרדים ושירו לשיר, נהג הוא לילה מדי - ברור ״הכול

שר." לא הוא צרוד. הוא "וכעת החיפושית.
 במחשבות הטרודה נפשנו ואת מעבודה העייף גופנו את עירסל "הוא
התגלות. בנימת החגב קרא הדין," יום על נוראות

 בשאלה, אליה הופנו המבטים כשכל ורק ספורים, רגעים שתקה הנמלה
ואמרה: פתחה

 את לנצל עלול הוא מסקנתנו. על לו יודיע לא אחד שאף מוות. "דממת
המצב."

 מרחמת אני לשיר. ימשיך והוא הניחר, גרונו את להבריא לו, לעזור "צריך
לו." "כואב החיפושית. אמרה עליו,"

 לשיר. וימשיך יבריא הוא "בקרוב רוח. בקור הנמלה אמרה כואב," "לכולם
סוף." סוף נישן ואנחנו

החגב. שאל בינתיים?" נעשה "ומה
הזעיר. העץ לשולחן סביב התיישבו וכולם הנמלה, ענתה קלפים." "נשחק

והלך. העכביש מילמל ברשתי," נתפס זבוב איזה לפחות אולי פורש, "אני
בהסכמה. הינהנה והחיפושית בעקבותיו, הנמלה קראה "חיה,"

 הדגישה והנמלה עברו, ימים על ופיטפטו קלפים שיחקו שהשלושה בזמן
 לא לעולם גורקי ושלולא הזה, בבית אחד משיר יותר כתב לא ביאליק כי

 לכבודו שערכו החג את הזכיר והחגב לישראל, מז׳יטומיר הילד מגיע היה
 את ידעה שהנמלה לפני לאומי כמשורר הוכרז ביאליק כי והוסיף הגיעו עם
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 והכריזה חזרה והנמלה לריב, לא מהם ביקשה והחיפושית האלפבית, אותיות
 ניגש ממש זמן באותו - ומעתיקן חרוזים עסקן לעניים, משורר הוא ביאליק כי

 ראיתי עיקריה שאת קצרה, שיחה הצרצר עם וניהל האח אל בזהירות העכביש
בפניכם. להביא לנכון

 העכביש אמר זה," את לך גילה מי תשכח אל למעלה, "כשתגיע
בהתרפסות.

 הבעת אותה שררה עדיין המוארכים פניו ועל הצרצר, לחש דאגה," "אל
מובטח." בצמרת "מקומך החדש. הגילוי ברגע שהופיעה ונקמה פליאה

 מעוטרת הרצפה על וקירטע שבאה מביתו הצרצר יצא הצהריים לקראת
 סביבו התאספו החרקים איוב!" "אני וצועק: יורק הצבעוניים, האריחים
בבהלה.
בחשש. הנמלה פלטה זה?" "מה

 הצרצר קרא מטומטם!" חזיר הוא וקרילוב "העולם־הוא־גלגל־הוא־עולם,
מיד. זאת ידעו וכולם ונורא, חדש עידן פתח זו ובקריאה
 חוליה כל על הצטיירה שחשה והבעתה הנמלה, שאלה פירוש?" "מה
הזעיר. בגופה

 "אני הנוכחים. יתר של לזוועתם הצרצר הכריז השנייה," לקומה עולה "אני
 אני אבל המשורר. של בקבינט להבריא. צריך ואני השינה, לנדודי הסיבה

אוכל." לא לבד אותי. שיעלו צריך
ואמר: הצרצר אל ניגש החגב בזה. זה הביטו החרקים
אותך." אקח אני גבי. על עלה "צרצר,

 אותי תיקח החיפושית אוכל. לי ולהביא לעבוד צריך אתה חגב, "לא,
למעלה."

אימה. מרוב התכווצה והחיפושית כולם, הזדעקו דבריו למשמע
 הצרצר את גבה על הסוחבת החיפושית של הנורא המחזה את אתאר לא

 החיפושית צווחות את בשומעה לפתע שהזדקפה הנמלה את לא גם המבחיל,
 שהוא הרי - גלגל הוא העולם אם ברור, היה אחד דבר מלמעלה. האומללה

התהפך.
 על וישן השנייה, שבקומה בקבינט לו חי הצרצר חלפו. שינה ללא יומיים

 והעכביש? ולילה. יומם אותו משרתים היו החרקים במיוחד. רכים עלים מצע
 קצה על ולו לנוח וביקש לילה באישון הצרצר אל כשהגיע התבדה. העכביש

 צר צרצר! הצאר "אני וצרח: השולחן מן הצרצר אותו בעט שלו, הפאר מיטת
לבד..." שתבוא לה תגיד לחיפושית, קרא מכוער! הרצפה, על ישן לי!
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 אותו שאלו ערב מדי מלמטה. העכביש לחש גלגל," הוא "העולם
 צלילי מפיק היה הצרצר הלילה. לשיר יוכל ואם לגרונו הוקל אם החרקים

 גברה בו, שהפצירו ככל מזויף. התנצלות חיוך ומחייך יורק מזוויעים, ניסור
עיקשותו.

 מעופשים, מים שתו הם עצמם. מזניחים והחלו לעבוד הפסיקו החרקים
 פתחה לחם, לפת מגיעים אחיה את לראות מסוגלת היתה שלא שהנמלה, עד

 ומשחקי ותלונות והתייעצות אוכל חדר למין הפך וחדרה מאגריה, את בפניהם
קלפים.

 כפי החדשה", "האכסניה פשר מה ולראות לרדת הצרצר ביקש אחד בוקר
זאת. שכינה
ובדממה. בכבוד התקבל הוא
 על והתיישב שאל לשתות?" משהו הלאומי לצרצר מגישים לא זה? "מה

חיפושית. של גבה
 שהדבר בתקווה מתוק, סירופ לו הגישו החדש, למצב שהורגלו החרקים

גרונו. את ירפא
המשקה. את וירק בצרידות אמר פעם," של גזוז כמו "לא

 כולם אך אותו, להרעיל הציע החגב שינה. ללא - נוספים יומיים חלפו
 להעביר כדי פה בעל שירים למדו הם לעולם. עוד להירדם יוכלו שלא חששו

שבת". "עונג מסיבות ברוח הזמן את
 הפכה הימים שברבות החיפושית אמרה עלי!" זה - כנופך תחס ״הכניסיני

הצרצר. עם המפוקפקים יחסיה עקב אולי ומחוספסת, גסה
הנמלה. בה גערה שלך?!" השכל איפה בעולם? שכל יש "אומרים

 שבוע בתום כי ודעכו, הלכו האלה האומללים האביונים משתאות גם אך
 ואת כוחות, וחסרי ודוממים וייאוש אבק עטויי החרקים את השמש אור מצא

לרווחה. פתוחים שלו הקבינט וחלונות לגמרי, בודד הצרצר
 ותלי נפרצו, החלונות כהו, הקירות הבית. את אפף מוות ריח גססו. הם
 המגנות הזכוכיות מן חלק שברה הרוח בחדרים. נערמו אבק פסולת של תלים

 הצרצר. אל עוד עלה לא חרק אף רזה. לסולם דמו והמדרגות הבית, מוצגי על
 רפש מין נטף התקרה ומן ומרוקנים, ריקים היו הכול פני קולו. את שמע לא אף

חושך. היה נעלמה. והשירה בבית. מילים נותרו לא דוחה.
הוא..." "העולם מילמל: נשמתו, את העכביש שנפח לפני

הוסיף: והחגב דווי. ערש על הנמלה השלימה "גלגל,"
הוא..." הבוא "העוילם

האחרונה. דמעתה את ובכתה החיפושית אמרה "כאן."
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 תלה מים, אוזניו את ומילאה גאתה תהילתו שבהם בימים כאן, שגר בעת פעם,
 בין ו־ה׳ ב׳ בימים רק אורחים יקבל כי הכריז ובו ביתו, דלת על שלט המשורר
הצהריים. אחר ושש ארבע השעות
 חרגול זה היה בחלון. קלה נקישה נשמעה בדיוק, ארבע בשעה ב׳, ביום

 הוא הקבלה. שעת עד בסבלנות בחוץ והמתין רחוקה, מארץ שהגיע קומה גבה
 לו ימזגו ובו ורע, אח ימצא שבו השירה בית מילדותו, ביאליק בית על חלם

לחלוטין. נטוש היה הבית אך פת. לו ויגישו כוסית
 החרגול אמר הסהר," של בנו אינו והפחד הסערה, אחות אינה "האימה

אמו. בשפת לדבר עוד לחשוש צורך שאין ושמח מבטא טבולת בעברית
ונכנס. החרגול קרא "שלום!"

 נשמע לא ההמנון מלבד אך מחריד, צלילים בעיוות התקווה את ניגן השעון
 ספר את וזיהה אכולים ספר דפי ראה החרגול ריק. היה המקום קול. שום

 אריחי את גילו הבודדות השמש וקרני התקלף, הקירות על הטיט האגדה, י
המטונפים. הרצפה

עצמו. את שאל פרעות?" פה "הגם
 היתה זו אבק. תכריכי עטוף גולם מין שם ומצא הקרוב החדר אל נכנס הוא
 החיפושית, את מצא בכניסה החיים. חסר החגב בגופת הבחין אי־שם הנמלה.
 ובושה פריצות סימני הקיר, אל פניה מתה, שבה בתנוחה עדיין מכווצת

 שהתאבד העכביש, השתלשל האוכל חדר מתקרת המתפוררות. כנפיה על
 עלים הצרצר. של שולחנו את גילה לקבינט, למעלה, כשעלה רק בתלייה.
 שנטשו עד בהם הצליפה שהרוח לרווחה, פתוחים וחלונות מקום בכל קרועים
ציריהם. את כמעט

 רשם שעליו נייר דף על שכב המת הצרצר החרגול. הירהר פה?" היה "מה
עוד." לצרצר רצה שלא צרצר הצאר בודד מת "כאן שחורה: בדיו

עמוקה. שאיפה שאף החרגול
הגעתי." כך לשם "לא

 חשקה ונפשו ושמלה, אקורדיון דמיין והוא עיניו, את הציפו געגוע נחשולי
 לשם טיפס הוא האח. אריחי על בציור ענבים וגילה למטה ירד הוא בכוסית.

 שפירית לו ששרה ישן שיר זיכרון באהבה. בשקדנות, לאט, אחד, ענב ומצץ
 כי נזכר שהבית עד חדל, ולא שר שר. הוא בו. עלה הולדתו בעיר צוענייה

 הוא אך הצרצר. שירת על עלתה אף אומרים, יש ושירתו, שירים. עוד ישנם
הימים. ברבות דומה מגורל יתחמק עצמו שהוא והאמין הצרצר את שכח לא

החרגול. האמין כך היקרים, קוראי ובכן,
דומה? מגורל להתחמק האוכל ואני?
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מחשבות שלוש שיחו: ובן המתרגם

הולנדר אורי

טעמים לכמה יוצא אחד מקרא ברונובסקי יורם של לזכרו
 מקראות. מכמה יוצא אחד טעם ואין
סלע" יפיצץ "וכפטיש תנא: ישמעאל רבי דבי

 - ניצוצות לכמה מתחלק זה פטיש מה
 טעמים לכמה יוצא אחד מקרא אף

ע״ב) לד סנהדרין (בבלי,

א
 השירים את - וקוואפיס שלי המוקדמת הפרוזה את כתב שפרוסט חשבתי רב ״זמן
 היה לא בעברית, הללו השירים ואת הפרוזה את כותב הייתי שאני בהנחה שלי.

 רק לא מחשבה, אחרי אבל לעברית. אלה וקוואפיס פרוסט את לתרגם אלא לי
 הצד את מהם, משהו כתב גומברוביץ׳ גם - המוקדמים כתבי את כתבו אלה שני

 לאותו האינטימיים כתביו ואת איגרותיו את תרם קפקא גם הפארודי־הומוריסטי,
 ובורחס... ואחמטובה טראקל וכן - בפועל ממש ולא בכוח ממש לא שהייתי סופר

 יצירותיהם שאת מזה, זה השונים והמשוררים הסופרים אלה כל בין מקשר מה
 הספרות? בשדה לעשותו לי שנותר היחיד הדבר היה זה כי לעברית, תירגמתי
 את שכתבה מגוונת, מאוד ובהכרח כנראה, משונה אישיות אותה ביניהם מקשרת
 והיתה יותר) או פחות ידעתי (שאותן ויותר שפות בעשר הכתובות הללו היצירות

1שלי." אישיותי זאת
 מעשה האם המתרגם? של אישיותו - משונה אישיות אותה של פשרה מה

 של לחישה אלא אינו ברונובסקי, יורם של המוקדמת רשימתו ככותרת התרגום,
נועד? למי אז היא, לא ואם - שלו אוזנו על המתרגם
 ...]I אותי מענה כנה הבלתי כנותו בחוסר־רצון. הזה היומן את כותב ״אני

 - הקורא בשביל ואם לדפוס? הולך זה למה אז - בשבילי אם כותב? אני מי בשביל
 שאחרים כך עצמך אל מדבר אתה עצמי? עם משוחח שאני פנים מעמיד אני מדוע

 אחרת רשימה מתוך שצוטטה גומברוביץ׳, ויטולר של זו תהייה 2אותך?" ישמעו
 הוא באשר כותב כל של אוזנו אל המתרגם לחישת את מקרבת ברונובסקי, של

ומתרגמיה. שירה כותבי של אוזניהם אל - שכן כל לא כותב.
 אותם כל של יצירותיהם תרגום כי ואומר הצעיר ברונובסקי מצטדק מדוע

 לשאלה תשובה הספרות"? בשדה לעשותו לי שנותר היחיד "הדבר היה אישים
 לכנותו שאפשר זה - התרגומי המעשה של פניו משני משהו בחובה טומנת זו

 ההיסטורית", ל״רוח נימיו בכל קשור האחד ממנו. ופרטי כמוס שאין וזה מגלומני,
לחלוטין. זו לרוח זר האחר
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 באמנות. הקדמה בשאלת טבעו מעצם נוגע ההיסטורי־תרבותי, הראשון, הפן
 עמום כוח־מניע אותו - הפרטי סגנונו - שלו בסגנונו שזיהה מי יוכל כיצד

 כידוע, כמותם? ולכתוב לשוב קפקא, או קוואפים פרוסט, של כתיבתם שבלב
 תולדות את גדול יוצר של ההיסטורית הופעתו משנה כיצד שתיאר הוא בורחס

 בעקבות הכותבים כך למבשריו. הופכים מהם רבים הספרות; בשדה לו הקודמים
 "קפקאיים", שיהיו או משתיים: באחת לבחור יוכלו - למשל קפקא, - יוצר אותו

 - הרע במקרה לחלופין, או ייחודם; על לוותר ייאלצו הם הטוב במקרה כלומר:
 כלומר: פוסט־קפקאי, בעידן ״טרום־קפקאײם״ ייעשו הם - שיעור לאין והמורכב

 את לתרגם - אחד מפלט רק נשאר זו, בחירה לקיום שמודע למי אנכרוניסטיים.
 ממשי קיום אין לזו אך מנאר, פייר של דרכו ביניים, דרך גם קיימת (כמובן, קפקא
כורחם). של לעולמו מחוץ
 מהותה בדבר היומין עתיקת השאלה את ומחריף המחדד התרגום, של זה פן

 שכבר כמותי "טיב" של גבוהה צבירה דרגת פירושה (האם אמנותית "איכות" של
 מי את מוביל וייחודי), חדש דבר־מה פריצת - במוטציה מדובר שמא או התקיים,
האישי. הפן התרגום, של האחר הפן אל גם בנפשו שהדבר

 ׳"וכפטיש ישמעאל: רבי של מדרשו מבית התלמודית האמרה עלי חביבה
 מקרא אף - ניצוצות לכמה מתחלק זה פטיש מה כט) כג (ירמיה סלע׳ יפיצץ
 חלק כאל התרגום אל בנימין ולטר של הנודעת גישתו טעמים." לכמה יוצא אחד

 אמרה במשהו מזכירה הטהורה, השפה הקדום, הכלי רסיסי של האיחוי ממעשה
 החרס כד של מחרבו את ירמיה מספר האלוה בקורנס אולי, לראות, אפשר - זו

 טעמים, לכמה יוצא אחד "מקרא אחרת: גם זאת להבין אפשר ואולם הבנימיני.
 ה״מקור"? גם בהכרח הוא ה״מקרא" האם מקראות". מכמה יוצא אחד טעם ואין

 משול אינו ה״טעם" ואם טעמים. לכמה יוצא מקרא וכל מקראות, כמה ישנם שהרי
 בהכרח אירע שלא הרי - ״מקור״ מעין בעצמו להיות ועשוי - ל״רסיס״ בהכרח

"פיצוץ". שום
 אינם תודעתי חלל באותו המשייטים וקפקא קוואפיס פרוסט, תרגומי כלומר,

 אותה ביניהם "מקשרת הוא, נהפוך סכיזופרניים; פרגמנטים בהכרח מהווים
 המרכיב שבדמיון" "המוזיאון זהו מגוונת". מאוד ובהכרח כנראה, משונה אישיות

 פרוסט, ביותר הפנימיים מחדריו ובאחד החובק־כול, הפאוסטי, המתרגם נפש את
 התרבותית השפעתם עור את מעליהם משילים המתורגמים וקפקא קוואפיס
 של הפרטית בבל" "ספריית מדפי על מרצון עצמם ומציבים היעד", ב״לשון
 הד של ניאו־אפלטוניים לאזכורים משמעות כל אין זו ספרייה בתוככי אדונם.
ספריו. של alter Deus^ הוא הוא הספרייה בעל שכן ומקור,

ב
 למאזין - סימפוניה שום למתבונן, - תמונה שום לקורא, נועד לא שיר ״שום

I3...]״
לשיר בניגוד - התרגום דווקא כי לכאורה, משתמע בנימין של זו מהצהרה
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 התרגום פעולת שכן לכנותו), שנוהגים כפי (רציפיינט, כלשהו לנמען נועד -
 אחרת, לשפה אמה משפת אמנותית יצירה מעתיקה היא - ״תכליתי״ אופי נושאת
 האריסטוקרטי, הנפש בשוויון להתהדר עוד רשאית אינה וכך טבעי", "לא באקט

 זו לפעולה יש אם לקורא"). נועד לא שיר ("שום כשלעצמו לשיר מייחס שבנימין
האומנם? יעד. גם לה להיות אמור ייעוד,

פוטנציאלי קורא של קיומו את מניח שיר כל אולם לקורא, נועד לא שיר שום
 בבחינת הוא קורא־אמת כל אך בלבד, סוד יודעי בשביל כותב אינו שאיש כשם -

 קורא של קיומו מבואו, ועד שמש ממזרח המשתרע הבדידות במרחב סוד. יודע
השיר. תרגום אפשרות את גם מניח זה פוטנציאלי

 אחת נפש בתוך המתחולל אישי, תהליך זהו תיווכי. אקט אינו התרגום שכן
 במונומנט נתקלה צעידתה ובעת הספרות", ב״שדה לצעוד יצאה אשר בלבד,

 ככל מקרית זו, היתקלות לפנים. שם הונח שכבר השיר, ורב־הרושם, הדומם
 האני הכרת שבנמצא; ביותר האינטימית החוויה את לפעמים מולידה שתהיה,
יחד. גם ומחוץ מפנים - החי הטמיר,

 "מחוץ שעומד כמי בנימין בפי המתרגם תיאור כי 4זנדבנק, שמעון טען בצדק
 בלתי זיקה ומתוך המקור, בצד "שהתרגום, שגרס למי מתאים הלשון", ליער

 השפות לכל שמעבר הטהורה לשפה להגיע איתו יחד מבקש המקור, אל ניתקת
 אוטונומי, מעמד לתרגום כי שסבור למי מתאימה אינה זו גישה הקונקרטיות".

 את בנימין נוסח מבחוץ לעמידה להוסיף "צריך האחרון וזה במקור, תלוי שאינו
מבחוץ". העמידה מתוך פתאום הבוקעת מבפנים, העמידה

 מתרגם" של "משימתו ובמסתו בפרט, זה בתיאורו בנימין אחרות, במילים
 למשמעותו ופחות התרגום מעשה של החברתי־תרבותי לרובד יותר מתייחס בכלל,

 הגמד דווקא זקף - בנימין של ההיסטוריות לתזות בניגוד - שכאן ייתכן האישית.
 המקור את הן התרגום את הן עיניו לנגד שראה מי ראשו: את המטריאליסטי

 מעייניו, בראש הזאת הלשון את וביה מיניה הציב יותר, גדולה לשון של בחלקיה
 אימאז׳ זהו בכדי (לא בנימין של נוסף אימאז׳ ההיסטוריה. של הסופית כתכליתה
 דרך במעגל נוגע שהמשיק "כשם שאת: ביתר זו עובדה ממחיש גיאומטרי)

 למשיק הקובע הוא הנקודה, ולא הזה, שהמגע וכשם אחת, בנקודה ורק רפרוף
 גם נוגע כך האין־סוף, לעבר הישר מסלולו את וימשוך יוסיף פיו שעל החוק את

 על המשמעות, של הקטנה־עד־אין־סוף בנקודה ורק רפרוף, דרך במקור התרגום
 הלשון תנועת של החירות אל הנאמנות, חוק פי על מסלולו, את להמשיך מנת

 ש״המשיק" לומר יוכל זה, מסוג בטלאולוגיה כבנימין מאמין שאינו מי 5בשטפה."
 חשובה לכן עבריו. בשני האין־סוף" אל "חותר הוא שכן - תנועה חסר ממילא הוא
 והמעגל המשיק זו, בנקודה יחד. גם ולמעגל למשיק השייכת נקודה, אותה כך כל
בהם. המתבונן עם וחד - הם חד

 שמנקודת הרי השירי, והמונומנט הנפשי ההלך של פגישתם אל עתה לשוב אם
 של פגישתו להיות יכולה זו פגישה - תהא אשר זו תהא - הכוליות של מבטה

 באידיאה המשורר פגישת - מידה ובאותה - גם אך המקורי, בשיר שבכוח המתרגם
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 כמשורר־מתרגם כמוהו המודרניסט המתרגם־משורר זו, "כוליות" בעיני השירית.
 קדומים טרובדורים ריאקציונרים, שמרנים, בין מבדילה היא אין הקלסיציסט;

 היא בלבד. אלגוריה הוא לגביה זה מפגש למעשה, חדשים. אורבניים ומתנחלים
ה״מונומנט". ובין ה״הלך" בין מבדילה אינה

ג
 המקום במובן: הולדתו? מקום מהו באמת "יודע - פרס ז׳ון סאן דברי - ״ומי״

 לא אני כלום קיומו. מאידיאת משהו תופס הוא שבו דעתו, על עומד הוא שבו
 מהו ובתמים באמת יודע שאינו מי האם 6יבשות?" בכמה מקומות, בכמה נולדתי
 יש והאם שלו? המפלט עיר את השפות) בכל (קרי, בשפה מוצא הולדתו" "מקום

נחמה? בכך
 ונעלם; מוכר ״אקםטריטוריאלי״ מרחב אותו זולת - מזור אין שפה של לגולים

 Prisca theoiogia - בראשית שפת השפות, כל שפת האוניברסלית, השפה
(ובכלל). היידגר ועד פיצ׳ינו ממרסיליו המערב תרבות את המלווה -

 דוגמה מכורח או מרצון המהווים שירה, מתרגמי שכן כל לא מתרגמים, יש
 מרחבים אל נפשם שורש ידי על תדיר המולכים הם אלה זו; מעין לגלות ממשית

 מילותיו שבין הדמדומים באזור השיר, עולם בתוך וקיום. שפה של לימינליים
 של הנפשי משכנו שם בקולו, למלאן העתיד הקורא ובין המשורר של הנמוגות

 משורר של זרעים המאכלס שפה, חסר במרחב משמע - שם השירה. מתרגם
 פוטנציאליות נפשות שלוש שבו במרחב - הכול ומעל מתרגם, של ונבטים

אגו. ונטול אינטימי קשר ביניהן מקיימות (משורר־מתרגם־קורא)
 (מנקודת המלומד של הטוטלי שילובם גם הוא ״בטהרתו״ התרגום מעשה לכן
 מלומד־ של במונחיו הנצח). של ראותו (מנקודת והמיסטיקן התרבות) של ראותה

 שבו המישור הוא הזה התרגום" "מרחב למשל, אקהרט, כמייסטר מיסטיקן
 לדידו המאמין, שהאדם וכשם אחת. באינסטנציה מתקיימים בורא־נברא יחסי
 המשורר את ללדת המתרגם על כך בנפשו", האל את "ללדת צריך אקהרט, של

בנפשו.
 פעולת מציעה בר־מימוש, אינו כבר עצמך" את "דע הקדום הציווי שבו בעולם

ביותר. הקרוב בן־דמותך להיות שעשוי מי את דע - חלופי ציווי התרגום

 (כרמל, הרע" קסמם וכל "החיים ברונובסקי, יורם בתוך: ),20.11.78( עצמי" של האוזן על "לחישה 1

.7 עמ׳ ),2002

.126 עמ׳ שם, 2

 בבל" "נפתולי דרידה, ז׳אק בתוך: מירסקי, נילי תירגמה המתרגם", של "משימתו בנימין, נלטר 3

.127 עמ׳ ),2002 (רסלינג,

.7.6.1996 "הארץ", אמיתי", שיר של שורה המוליד המסתורי ה׳טיק' "על זנדבנק, שמעון 4

.139 עמ׳ ,3 הערה לעיל המתרגם", של "משימתו 5

.30 עמ׳ ,1 הערה לעיל הרע", קסמם וכל "החיים ברונובסקי, יורם 6
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הרמן אנה
שירים שני

האבוד הזמן בעקבות

 לי ונראה נגסתי, בעוגיה
 ואי־ לגדל, היה שאי־אפשר

 אלים כמו לפל שלא היה אפשר

והראי. הפלאות ארץ אל

 נדמתי. ואני נפלת אתה

וטיט. װן מחומת נפלת
 המפטי־דמפטי, כמו שם נצבתי אני

הביצתית. באלמות תופחת

 שלפתע עד חלפו שנה עשרים

העזיבה. מקום אל חזךתי
 נךפאת ואתה חליתי אני

המצלבה. מגיא הךחק־הךחק

 קין. והייתי הבל היית

ויון. יונה כמו יחד עופפנו

 היין הןה ממך שזב הדם

קומוניון. לחם - המצח ובשר

 שמתחלפת לשעה חזרתי

 קורה בהתבגרות: דרלדות בה

 בלפת ומתעטף הולך שגוף

אחת־עשרה. גיל של עגל בקשי
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 תשע, בת כמעט חומה, אותה מעל

אחותך את שפוך, דם מבעד
 הפשע בץיךת ראית אתה

והתנמכה. מולך הלכה והיא

מוח זעזוע של גלים מתוך
 שחלפו חייה את ךאית

 לצמח שחדלה עד גדלה והיא

הקפוא. העין גלגל בתוך

 הבית תמיד היא הפשע זירת

 אקדח. לפעמים היא ועוגיה

 הזית׳ עצי בין בעמק, פוסעים

ואח. אחות קד, ןד קחד,
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הזכוכית) (בארון הנמה היפהפייה

 כלה, עורי כלה, עורי
קברך. על דפקו החיים

גולדברג לאה

 ובכית. הנמה היפהפןה על קראת

 גולדברג. לאה של זכוכית שברי בין עליה קראת

 ץכוכית. ארון בתוך ובכית עליה קראת

הגלם. בתוך עמק ובכית עליה קראת
 חיים קו לארך והלכת עליה קראת

 מלכלכת. בכסת עצמך וכסית קטוע,

 ואם תךצי שאם ױדעת עליה קראת

 מהלכת. את שבו הנתיב זה תרצי לא גם

 הלך ומסביבך שנה מאה ןשנת את גם

 שפתים ארמי כה פרגים שדה לו והצטמח

 הלח, בחלומך ולבלבו שנפתחו

 עם במטה מצנפת את הרי עכשו וגם

 בגילך, בחלף, פלאת, שסילביה הידיעה

 הרחם תוך אל וזחלה התנור את פתחה

 מתלכלך. ושלג משחירה אמבנױה מתוך

 הם מתאלך, בלילה התכסו ילדיה שני

 הרקיב המתק בתוך ובעבעו חזרו

 המאבקת הדירה מן חדרם. שלפוחית של

 הנקוב. המות חד אל עמק זחלה היא

 בקט של מחזה כמו ומרוקן קר בבית

 בפחית קוקה־קולה כמו ובעבעו חזרו

הדלת. מאחורי המוגפים הילדים
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 זכוכית. פעמון כמו התנפץ חייה משבר

 ומגדלת עיני את עוצמת אני עכשו

 השושנים, לעפעפי בינות כמוס חלום

מקדמת. שעה ואין מדי מאחר לי ואין
 בפנים אני אבל בחוץ, צומחים סמיכים שיחים

נרדמת. כיפהפןה השושנים, עפעפי בין
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סקאל משה

 פריז את עזב עמיחי מדוע או: האוננות, על
לאמו סיפר ולא לצמיתות

בכתובים רומן אחייך", אלייך, "אחייך מתוך פרק

 2003 באוגוסט 10 יוון, קלימנוס,
אימא, טוב, בוקר

 דממה. סביבי וכותב. ביץ׳, פרדייז של הקשות האבנים על לי שוכב אני
 נמצאים שם ושאנשים חדש, לשיא החום הגיע שבצרפת בחדשות, היום סיפרו

 בפריז. נסבלת בלתי עונה היא קיץ זה. מכל רחוק שאני אשרי חיים. בסכנת
 הסיין נהר של מימיו לה. יאה אינו הוא בחום, מתפקדת אינה ההיא העיר

 כל בולעת הצהובה השמש לעברם, מבטו את להישיר המעז כל את מסנוורים
 קרמל, קרם בתוך כמו הזאת העיסה בתוך מרטטים האנשים בעיר, טובה חלקה
 זה האחרון, הקיץ מקום, מכל בם. נמסה ונפשם הקרמל, קרום כמו נצרב ועורם

 התחמם הארץ כדור מתמיד. יותר עוד חם קיץ היה הכסף, לי אזל שבמהלכו
 למלט רק אלא שלי, הבנק סניף את בלהטו לשרוף הספיק ולא רגלי, תחת לו

 זה דקיק־הגו, הפקיד מלבד - כולם את לחופשתם. הסניף עובדי את ממנו
חמש?). (ארבע? שנים וכך כך לפני לפריז, כשהגעתי החשבון את לי שפתח

 שילוב כמו מרשעת נפש המעצב דבר אין שלי. הבנק פקיד מרושע, אדם הוא
 דבר כל לתעב אלא לך נותר לא הזה במצב איומים. ונעורים טובה ילדות של

 היה שהכרת היחיד כשהשיער ילד, היית עוד כל ממך שנחסך אותך, שמקיף
 המרטט, העירום הוריך, של עירומם היה שידעת היחיד והעירום הראש, על

 בעלי של עירומם את העדפתי (תמיד חדק כמו מגופם שנשפך הזה, המדולדל
 הבוקר - ילדותו לה הסתיימה אחד שבוקר בנק, פקיד אותו החיות). בגן החיים

 את פוקח - ערוותו על בלילה שהנצו שערות חמש לגלות נדהם הוא שבו
כשהיה. אינו ודבר עיניו,

 שבו השעשועים פארק את אחת במחשבה להקיף ילדה, בעודך פעם, ניסית
 אדירי לך נראו שתמיד האלה, המקומות גדלת? שבו הבית את או שיחקת,
 והיה כל־כולם, את להקיף אחת, פשוטה מחשבה במחי היה, ניתן שלא ממדים,
 מקומות אותם והדבקה, גזירה של פשוטה־מסובכת פעולה במוחך לבצע עלייך
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 הערווה, שערות מגודל הרפה, הנער של מושבו ממרום כך כל קטנים נראים
 בלבד שאמו זה ההוא, המוצנע המקום מילא כי טובה! חלקה כל בו המכלות

 סוכרייה מוצץ שילד כפי בחשאי, אותו מוצצת היתה אולי ובלילות בו, חזתה
 אותו של הקודשים קודשי קודש הכול, ככלות אחרי היה, ההוא המקום קטנה,

 מן נעשה הדבר הרי - בגופו אחרים מקומות של תורם הגיע אז אבל ילד־נער.
 מוצנעים אחרים, מקומות אחריו ההוא, המוצנע המקום תחילה הקל! אל הכבד
 "חתימת להן יקראו הרוח שגסי ברורות, שערות - האל ישמור - ולבסוף פחות,
גלי. בריש קלונו את לשאת עליו וכבר העליונה! שפתו על מאפילות שפם",

 צעד־צעד. שנלך מוטב אימא. לי, תסלחי הבנק, פקיד על דיברתי אבל
 מנהל של הבכור בנם שהוא נאמר מבוססת. במשפחה גדל הזה הבנק פקיד
 מלטפת הצעירה אמו היתה נולד, כשהוא תיכון. ספר בבית מורה ושל בנק

 כך כל יפה, כך כל שמשהו חשבה לא מעולם היא העת. כל אותו ומנשקת
 את מלטפת בנשיקות, גופו את מכסה היא ירכיה. מבין לצאת יוכל טהור,
 את מחליפה היא הזעירות. אצבעותיו בין אצבעותיה את משחילה החלק, עורו

 רוחצת היא ציפורניו, את גוזזת היא רטט, בה מעביר וניחוחם שלו, החיתולים
 שהוא הקטן לדבר הענוג. ריחו את להפיץ גופו מוסיף העת אותה וכל אותו,

בולבול. קוראת: היא ירכיו בין מסתיר
 כמו לפניה נשרך גדול שזין ושעירה, מגודלת ברייה הבנק, פקיד של אביו

 התינוק לראשו. מעל גבוה־גבוה ולהניפו בנו, של גופו את לתפוס נוהג זנב,
 פרצופו, את מקמט הוא באישוניו. מסתחרר החדר בוכה, הוא אימה. אחוז

 והולך במיטתו, התינוק את מניח האב אביו. של אוזניו את מחרישות וצווחותיו
הצעירה. ולאם לחושך אותו מפקיר הוא משם.

 הוא כפיים, למחוא לשבת, לומד הוא שלי. הבנק פקיד גדל, הוא כך אחר
 ילדות היא ילדותו מבין. עצמו הוא שרק דברים אומר הוא אימא, אבא, אומר:

 שמח שהוא כפי בדיוק בעצמו, שמח תינוק אותו למדי. ומטומטמת מאושרת
 המחייכת ובאמו הקיר על לכבודו המרצדים בצללים לפיו, שמועתר באוכל
 נולדת שנתיים, בן כשהוא רצונו. ולשביעות לכבודו נעשה הכול לעברו.
 האחות, של בחדרה האם ספונה שבהן הארוכות השעות במהלך אחותו.

 הנראות אותו, המקיפות החיות אל מדבר הוא עצמו. את להעסיק לומד הוא
 מאוחר מופגת. אט־אט ובדידותו לעצמו, שירים שר הוא נראות, והבלתי
 מלטפת ואצבעה השמיכה, את מיטיבה היא מיטתו. לצד האם מתגנבת בלילה

 אחר אמונות. בידיים אותו ורוחצת המטפלת, מגיעה למחרת החמה. לחיו את
 נראות, והבלתי הנראות החיות, בכל מוקף בחדרו, אותו משאירה היא כך

 זעירה, היא כמה באחותו. בה, מתבונן הוא לפעמים הקטנה. לאחותו ומתפנה
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 פעם בו. בוהות הגדולות עיניה שלו. פעם שהיתה הסורגים במיטת מוקפת
 אותה שהרחיקו חזק, כך כל לחייה את צבט והוא אליה, להתקרב לו נתנו אחת

מופרדים. הם ומאז ממנו,
 להם יש גילו. בני ילדים בחברת עליו עוברים פקיד־הבנק־לעתיד של ימיו
 רחבת הוא אדיר־הממדים עולמם משותפת. שפה להם יש משותפים, נושאים

 נהנים הם קרובות, לעתים בוכים הם בזה, זה לגעת אוהבים הם המשחקים.
 המטפלת אותו שלקחה לאחר הצהריים, אחר חול. בגרגירי בגדיהם את למלא

 אצבעותיו, בין הבולבול את מחזיק הוא אותו, רוחצת בעודה הילדים, מגן
 אותו מושיבה בערב הביוב. בחור הנעלמים המים עבר אל ממנו להשתין ונהנה

 של בעיניה ובוהה האוכל, את לועס הילדון פיו. אל אוכל ומערה במטבח, אמו
- העירום חזהו על שפתיו מבין נשפך ואוכל לעברה, נשלחת אצבעו אמו.

 פקיד של בילדותו אותי להטריח "תפסיק אותי, קוטעת את - ״עמיחי״
 אולי בסבלנות, תתאזרי אם סבלנות. אימא, אבל לעיקר." תגיע שלך. הבנק
 פקיד על רק מדבר לא שאני לך ברור הרי זה. בכל אותך מלאה אני מדוע תדעי
 אימצת שאת כפי בדיוק דמותו, את עליו וכופה בו בוחר אני לא? שלי, הבנק
 - האין־סופי הנדודים מסע את עלי וכפית עצמי, על עצמי את וכפית אותי,

 ושתחנתו בפריז שהתחיל מסע חוף... אל מחוף לב, אל מלב לשביל, משביל
 נושא אני מקום, כבכל הזה, באי גם קלימנוס. היווני האי - יוון היא הנוכחית

 אחר לא הוא - מצחי על חקוק אינו אימא, שלי, הקין אות אבל קלוני, את
שלי! הפרצוף מאשר

 לפני לפריז כשהגעתי שלושים כבן שהיה הפקיד שלי, הבנק פקיד ובכן,
 הלבוש דקיק־הגו, הפקיד פלוס, שלושים בן הוא וכעת שנים, חמש או ארבע
 גילה פקיד אותו הדקיקים, מותניו סביב המלופפים דקיקים בד במכנסי תמיד

 עצמו. את ובוחן האמבטיה, חדר את נועל הוא אחת־עשרה. בגיל ערוותו את
 צועק נעולות!" דלתות יהיו הזה שבבית מוכן לא "אני הדלת. על מתדפק אביו
 מן מתנשפות וריאותיו חלציו, על רכון ראשו הנער. עונה רגע," "רק האב.

 מגבת כורך הנער לצעוק. האב ממשיך הדלת," את "תפתח הלחץ. ומן המאמץ
 האב יספיק בטרם משם, ומשתחל האמבטיה, חדר דלת את פותח מותניו, סביב

 טובל הוא שם, השמיכה. תחת עצמו את מעלים בחדרו, מסתגר הוא לעוצרו.
הקור. מן הצפודים במבושיו אצבעותיו את

 ועל המצח, ועל האף, על המוגלתיים הפצעים של תורם יגיע כך אחר
 ואמו, אביו של רוחם לקורת ולבסוף, ושם, פיה לו יצמחו ושערות הסנטר,
 בסתר, השפם את יגזוז הנער בשפם. העליונה לשפתו שמעל העור יוחתם

 ישוב שוטה, גידול כמו והשפם, אותו, ויגזוז ישוב הוא שוב. יצמח והשפם
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 לעין יותר ברורות יותר, עבות השערות יהיו פעם ובכל לשפתו. מעל ויעלה
 מטה. כלפי מורכן כשראשו ברחוב ללכת יורגל הנער חרפתו. אחר הבולשת

 מיוחד דבר לו אין מקרה, בכל בדיבור. וימעט באצבעותיו, פיו את יסתיר הוא
 שבהם ימים אותם נעלמו. ולעצמו לכולם מדבר היה שבהם הימים לומר.

 מילים פיטומי פולט היה והוא לרכוש, שהספיק המילים אוצר לו הספיק לא
שהיה. הזאטוט של כרסו כמו ממנו רחוקים נסתרות,
 כל הלב. על העובר תער כמו בו חותכת ושונותו כולם, כמו אינו הוא

 לבלי עד התכווצו ובנעוריו כך, כל רחבים לו נראו שבילדותו מקומות, אותם
 הוא מכוער, הרי הוא לחבבו? ניתן איך חבר. לו אין נפשו. את חונקים הכר,

 במעטה תמיד משוח עורו אותן, ומקשה פטמותיו את הממלא בשומן מרופד
 העת, כל בו ניסרו כאילו בבשרו נפערים פצעים ועקומות, גדולות שיניו בוהק,

מטה־מטה... הגועל מעורר גופו את מושך הזה, מוסבר הבלתי הכאב והכאב,
 לכאורה, הספורט. אולם של השירותים בחדר עצמו את נועל הנער
 על מתרוצצים שחבריך בשעה מעש, בחוסר לשבת - רגילים בלתי מותרות

 למטה, רגע. חכי אבל זעם! בחמת עבר לכל בכדור ובועטים הספורט מגרש
 קצה את שמסמל המקום התחיל, הכול שבו המקום ההוא, המוצנע במקום

 "בולבול", לו קראה שאמו הזעיר, הכפתור דבר. איזה קורה שם ילדותו, של
 כלימה איזו לחוש כדי אותו להחזיק היה די אך ממנו, צמחה לא תועלת ששום
 כיצד בהשתאות מתבונן הנער לצמח. עצמו את מלמד הזה הכפתור חבויה,

 לגוף במאונך ונעמד מתיישר הוא כיצד אגרוף, מתוך אצבע כמו נמתח, הוא
 כמו משם ומסתלק ממנו, מתנתק פשוט היה הוא לגוף, מחובר היה לא (שאם

שממית). של זנב
 בו, לתפוס צורך הנער מרגיש ולפעמים ומתרומם, מתרומם הבולבול
 האצבעות ותחת לנרצע, הבולבול הופך בבולבול, אצבעותיו וכשנוגעות

 את ולהניע בחוזקה, בו לאחוז הנער על ושומה תופח, הוא אותו הלופפות
 להשיבו רצה, לו גם ניתן, לא וכבר עוד, תופח והבולבול והנע, חזור אצבעותיו

 מרכז לו הוא והזין הזין, סביב גועש הנער של גופו כל התחתונים. לחיק
 העדין, העור את משפשפות ואצבעותיו כמרחף, הנער של וגופו הכובד,
 שפיך? נוזל! מים! הו, ולבסוף, ומפשפש, מפשפש הגנטי וזיכרונו הסמוק,

המדובר? השפיך הזהו
 לדעת יכול אינו אותו, מתאר שאתה כפי כזה, "נער תוקיעי. "אנכרוניזם!"

 שלך, הגיבור את מדברר אתה ׳שפיך. לומר שלא זרע, על דבר וחצי דבר
 אתה אמו? בו שביצעה כביכול, אוראלי, מין על האלה הרמזים ומה עמיחי.
 אדרבה, אדיפליים, יחסים לתאר רוצה אתה עמיחי? נכנס, אתה לאן יודע בכלל
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 גילוי אוראלי? מין אבל הצלחת. לזעזע? רוצה אתה לפניך. הרבה זה את עשו
עמיחי..." טובה, לי עשה עריות?
 הכרת כאילו בפרטים, מדקדקת את מה ומסתבכת! הולכת את אימא, אבל

 מתאר אני מרשעת? נפש בו מתפתחת שה־ע שמבלי הנער את כבר, אותו
 פקיד שלי. הבנק בפקיד מדובר - לך מזכיר ואני ת־ה־ליך. בסדר? תהליך,
 הזמן, כל בשמי לקרוא תפסיקי דבר, ועוד הבנק. פקיד אני, לא את, לא הבנק!
 הרי את מתחסדת? את מה מזה, וחוץ לריגוש? לך גורם זה ועמיחי. עמיחי
מאהבים... להיות יכולים היינו ואני את אחרות שבנסיבות יודעת

מאוד. טוב אותך? השתקתי
 את מחדש וממציא בבולבולו, המשחק נער אותו אפוא חושב הוא מה על

 לפרטי־פרטים, עד במוחנו מידע הטוען הגנטי הזיכרון כל מתוך (כי האוננות
 להמציא נער כל שעל מאחר זאת האוננות. מלאכת במקרה, ולא נשמטה,

 לעבור שעליו שבטיים טקסים אותם לכל בניגוד שהרי מחדש. פעם בכל אותה
 היא הראשונה האוננות של מהותה שיהיה, הגבר של חותמו את לקבל כדי

אישיותו)? תצמח שממנו ביותר, הכמוס הגרעין זהו שבטי. דבר מכל ההפך
 במשחק עסוק הוא שלעיל. בסוגריים הנאמר לכל מודע לא כמובן, הנער,

 תכליתו האמתית, האמנות שכמו כמוהו, מאין מענג משחק שגילה, החדש
 "מה ויאמרו: האף את הבריות יעקמו עכשיו קיומו. עצם היא והיחידה האחת

 אחת שלי. בורגנים שקט, מופת?" יצירת היא נפיחה כל האם ולאמנות? לזה
 נרגעים. בוודאי הייתם טעם, של עניין שזה לכם אמרתי לו שקט! ולתמיד
 טעם." של עניין הכול זה "כמובן, לרווחה. נושמים אתם טעם?" של "עניין

 במי ולדשדש להמשיך בכוונתכם אם קלים. חיים לכם אעשה לא אני אבל
 ומשעממים ארוכים לחיים תזכו כי לכם מובטח שלכם, האנינים האופסיים

 אמתית, אמנות של טעמה לטעום אחת, פעם רוצים, אתם אם אבל למדי.
 עדיין הספון השלוש־עשרה, בן הנער של בחדרו להתבונן אתכם מזמין אני

בחדרו.
 מפה ליקט הוא אותן? השיג היכן שונות. חוברות הנער פרש עיניו מול
 חוברת הארון. במעמקי אביו שהטמין החפצים בין מצא אחת חוברת ומשם:
 ששמה: פורנוגרפית חוברת זוהי משומשים. לספרים בחנות רכש הוא אחרת

 זו בחוברת שימוש. מרוב מקומטים היו דפיה ואשר הטניס", במגרש "אהבה
 ואשכים מורמות, טניס וחצאיות אדידם, מכנסי מתוך מזדקרים איברים נראו

 אותו שקיבץ הדברים כל מבין אבל קרם. של לחות ושפתיים וכבדים, שעירים
 ששאל עבה, בכריכה ספר היה מכול, יותר דמיונו את שהסעיר הדבר נער,

 ובמיוחד מין, בתיאורי מלא אמריקני רומן זה היה הספר. בית מספריית
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 אבל נדושים, והתיאורים מאולץ היה התרגום אוראלי. מין של בתיאורים
 ספר אותו על במחשבה די הימים ברבות בריגוש. לפגום היה יכול לא דבר

 מתוך אותו שולף הנער אז יכולתו. כפי לצמח לבולבולון לגרום כדי אמריקני,
 אצבעותיו, תחת מתרצה והזין אותו, משפשף והנער מתעקם, והזין התחתונים,

אצבעותיו. בין לו ונקרש משפיך, והשפיך סמוקה, הופכת עטרתו בעוד
 את מיטתו תחת משליך הנער בצדו. שהנאה משחק חדש. משחק לנו הרי

 לבית והולך מתקלח הוא מפורש. חזק, ריח המפיצים טישו, ניירות אותם כל
 הוא הנעול, השירותים בתא מחסה תופס בעודו הספורט, שיעור ובזמן הספר,
 שיש היחידה הדרך זוהי שם. איננו הוא ארוכות דקות ולמשך הזין, את שולף
 אם כי גוף, לו אין שוב אומללים. נעורים מאותם לשעה לחמוק כדי בידו

 הזה? הזרע מהו אבל - זרע לפלוט רגע בכל נכון והבולבול חשקן, בולבול
 את המסבירים ביולוגיים, תרשימים אותם לכל קשר שום אין לשפיך הרי
 הטעם אמרתי, כבר כי לשמה! עקרות זוהי הלא הפריה? ההפריה... עניין כל

 של בהתגלותה שמדובר מפני עצמו, האוננות מעשה הוא באוננות היחיד
 אותן כל במשך דום, נאלם הנער שבהן אומללות, שנים אותן כל במשך אמת.
 העולם את משתף הוא ובאמצעותה שלו, היחידה האמירה זוהי מחוקות, שנים

 לאוויר יוצאת שהיא שמעת ומבעבעת, סמיכה לבנה, נפש נפשו: של במתווה
החזק. ריחה את בו ומפיצה נקרשת היא העולם,
 הכדורגל ממגרש השבים חבריו את ורואה סביבו, הנער מסתכל אחד ויום

 בין להתקלח פונים והם מזיעה, רטוב הנערים של גופם בגדיהם. את ופושטים
 מבושיהם את מטלטלים הם בושה. חסרי כמוהו, שלא הם, המקלחות. טורי
 עורם את שמעטרות שערות אותן כל על בנחת מסיחים הם וצוחקים. עבר לכל
 הנער עיניו. לנגד מקפצים רכים ושרירים המרפק, את מקפלים הם מקום. בכל

ראשו. את מרכין
 הוא חן: לשאת כדי יכולתו כמיטב עושה הוא הבאים החודשים במשך

 בנים עם מתחבר הוא נעימים־למראה, בגדים לובש הוא שפמו, את מגלח
 מן הבנים של במחיצתם להתחכך זוכה ולעתים ושלישית, שנייה מדרגה
 בינם מסתגרים הם בו. משגיחים אינם הבנים כי נדמה אך הראשונה. הדרגה

 המכשירים, לתוך פורנוגרפיות וידיאו קלטות תוחבים בבתים, עצמם לבין
תחרויות. ועורכים
 סובב הוא השיעורים שבין ההפסקות במהלך אלה. כל על שמע שלנו הנער

 זונח הוא נשרכות. רגליו באדמה, נעוצות עיניו הספורט, מגרשי בין לו וסובב
 הדולף. בדמיונו נעזר הוא האוננות מעשה בזמן הפורנוגרפיות. החוברות את

 בזיעה, נשטף וגופו הבולבולון, גבי על מתרוצצות אצבעותיו כאשר לפעמים,
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 והנער הזין, נרפה ברקע, נשמע ההתעמלות שיעור סוף את המבשר והצלצול
 הזמן עם לשווא. אך אותו, מלטפות אצבעותיו לרוממו. עוד מצליח אינו

 אפילו שבמהלכה תקופה, מגיעה שלבסוף עד תכופות, לעתים לו קורה הדבר
 חוזר הבאה השנה במהלך בר־ביצוע. עוד אינו הזה, החיוני הנחמד, השעשוע

 אין שוב ידיו. במעשה סיפוק לנער, לו, אין שוב אבל ושם, פה האוננות מעשה
 אל הרחק, שממריא דמיונו רק זהו כעת לו. רק הבלעדית הראשונית, החוויה זו

לאנחות. אותו שזנחו הבנים של גופם של ורחוקות, יפות דמויות
 גברים אלה יהיו חיקם. אל בשר־ודם גברים אותו יאמצו יותר מאוחר שנים
 את יעצום בעצמו, צעיר לגבר והיה שגדל הנער, אביו. כמו שעירים גדולים,

 נעוריו ימי הרחוקים. הנעורים מזיכרונות להתנער מאודו בכל וינסה עיניו,
תנינים. שורץ נהר - ובחרותו ילדותו תקופת בין הבוצע כנהר לו יהיו

 מרשעת נפש היא פקיד־הבנק־לעתיד של נפשו כי טענתי מדוע תתהי כעת
 בלתי כמוסים חשקים האם כך, כל הנפש את מעוותת עקרה אוננות כל האם -

צעיר? נער כל של נפשו את בהכרח יחריבו ממומשים
 משול חשקו, ממרומי ושוב שוב שהושלך מי כי חיובית. התשובה לדעתי,

 בכוחו מקסמה נושל בזמן ובו הזיה, פטריית של טעמה את שטעם לאדם
 מדויקות אינן מרשעת" "נפש המילים בעצם, אולי, שיקוי־נגד. איזה של

 אולי עקלתונית, מעוותת, נפש .tordu הצרפתית: במילה בוחר הייתי דיין.
מסולפת.

 הבלתי ששמו פרק ביומני, השלישי הפרק את מסכם אני אימא, ובזאת,
 סיפר ולא לצמיתות פריז את עזב עמיחי מדוע או: האוננות, "על הוא: רשמי

לאמו".
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נץ רויאל
שירים 5

 הדעת. תולדות את חקרתי היטב

 מופתי. אותו שמצאו יש ספרי,

 - תולעת למאכל סופו ודאי:
מגופתי. לכשתשבע רק אך

 - נצח לא אמנם, - לי קניתי וכך
 זמן. של תותב מעין פנים, כל על

 הנצה, חרצית עפר, תלולית מעל

נטמן. לא לרגע, והנטמן,

 - בי וסערתה הנפש היתה
 בעץ, ספון גדול, ובאולם

 האוניברסיטאית הספרנית

נץ. של ספרו מעל אבק תסיר
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 לסרט. לבד ללכת ועדין,

 וסנאי, עץ כמו ועולם, אור

צמרת. אל דוקרני ברקוד הסתלקו
 - אני״? ״זה - אני״? ״זה - לומר? ןכלתי מה

 שער בהירת נערה העולם,

אחר. גבר בזרועות
 לומר רציתי לאור, ובנוגע

ונוהר, מאבק אותו שראיתי

 מחלון שעוני חול כמו חולף

 - קתדרלות) אתכן, (והכרתי קתדרלה
 - ״הלו!״ - ״הלו!״ צעקתי - צלצלה
לה). קרתה התנצלה, (תקלה,

 נרגשת. באושה מתפרדים מסכים

 מעל המוטלת האור פירמידת

 - לגשת אין אליו אשר זה יסוד על
תלתל. המזהיב המחיך,
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*

 ונעקר הכה מסמר הבט:

 - סכין כקת משחיר וחללו
 מכר, יהיה הקיר בקרוב אך

אסכין. ולזעקתו

בשלכתם עלים לשועת
 - באביב השמש לתלונת כמו
 - מכתם כלו רועש, העולם כל

אשיב. ולא ראשי, אפנה

 חוזרת, אחת, מלה אשמע וךק

 תמידית. אראה, אחד מבט ורק

 אחרת. מלה זו. לא המלה? מה

 — אביט? לאן
אביט? לאן
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ו

 סתו. במךפסת. בץ של שלוליות

 סגל ריסיו את צבע הים

 הנכזב, האוהב הגשם, את לפתות

לפל. הטפש, שממשיך,

 ושמים. כאנים לו אין ברקות, הדם

 לפל. וממשיך נופל, הוא

 בשמים, מקרוב להביט תתכופף,

המכחול. טביעות את לבחן

 - לרעם ברקים קוךאים בחוץ
 משיב. והוא - מאחר! כבר

 פעם: סעךתי כן גם אני

 אביב. כשתל כשלבדי,

 אחרת. העיר כאן. את עכשו

 זוכרת עוד את אהובתי,

 שכורות? דירות תשוקת ימי

 זכורות שעות אמיר כיצד

 ושקט? שירה בהשתאות

 חדש? עולם אמציא כיצד

 שאגש? הרעש. מוזר,

 - נוקשת החלון, על עירי,
 ורעמי: ברקי כל שם

דרומי. מאקלים לי אוי אך

277



 אופיר ריקי
לאבא אפשרות

 לקיוסק אבא עם הולכת היא

 לפני שנים (כמה סיגריות לקנות

 לעישון). קץ ששם התקף־הלב

 מהמדרכה מדלגים הם

הביתה. קלה בריצה לכביש

 אמא עם רבה היא רבות פעמים

 ארכות. לשעות מהבית ובורחת

 אבא חוזרת, כשהיא

 הרחוב בתחלת לה ממתין

הביתה. בדרך אותה ואוסף

 הם הביתה, בא כשאבא ערב, כל

 וולט־ריסני. קלפי לקנות בןחד הולכים

 לבד) (לא גונבת היא אחת פעם

 עשיר־בקלפים. ילד של מןלקוטו

 שאבא אומרת אמא

 אלו מתאכזב מאוד הןה

שותקת. היא אבל לו, ספרה

 - טיטלוו עושה אבא
 המורמות, רגליו כפות על אותה משכיב

ומנענע. ק־יה, בכפות מחזיק
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 לחניון, אבא עם נוסעת היא ערב לפנות

ההגה. את ומכונת בחיקו מהישבת
 הדושה, על יותר חזק ילחץ שאבא רוצה היא

מתאפקת. אך בעצמה, לגמרי לנהג לה יתן או

 הוא אבל אותה, רוחץ אבא

 הפת, שפתי בין היטב מנקה לא

מתביש. שהוא אומרת אמא למה?

 מתרחץ. כשאבא האמבטןה בחדר נמצאת היא

זה... אותה שמענין מה שכל מתלונן הוא
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מנור דורי
שירים 6

אביב תל שירי שני
בריטון

 מוטחת היתה ןלדותי

מיכה. רחוב פנות בין
 בוטחת ולא גמלונית

 הוטחה היא ונדחת

 פנותיה על כדור כמו

 האספלט מדרכת של

 קטע בה שחקקתי

 - באלט חרות שעוד שם

 טעם שום אין והערב

 בבךיטון להגות

 שפעם הזה השם את

לחתם. עוד ח־עתי לא

 בבית, היתה לא סבתא

 למעשה נטלה היא

 שיט באמצע נפשה את

המהסה באגם
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 שאפלו עיניה של

 ובחטף באלבום

 הוא אפיל כי ראיתי, לא

הנקטף. השקט פרי

 הערב גם הוא ואפיל

 לשחות, בו שלמדתי

 חרב מנחת גרוני על

 והטפחות המסד

 מקדשת, מורשת של

 המשפחה, מוסד של

 את פוגש איני ואני

בברכה. הרגלים

 אבא של הראש וקפיצת

 האלים והחשק

 שלהבא, לי מסגירים

הגדולים, של בברכה

 לקפל יחדיר כשהכלור

 לבשר, הנפש בין

 הנפל בדבר ספק כל

 יוסר, להם שנולד

 יוקדת תהיה ועיני

 - ופרוצה ומועדת
 נודדת יהודית עין

הרחצה. בגדי בין
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 בבית, לא סבתא אבל

 למעשה נטלה היא

 שיט באמצע נפשה את

 המהסה באגם

 שאפלו עיניה של

 ובחטף באלבום

 הוא אפיל כי ראיתי, לא

הנקטף. השקט פרי

 בחבל קופץ ואני

 ובקלס ובגומי

 ברכבל ונוסע

 מפלס־מפלס ועולה

 ופיזה איפל במגדל

 לכבידה להוכיח

 שהתיזה שהחרב

 בלדה כנפינו את

 מלה, הניחוח את לא

 הפריחה. את רק אלא

 מעלה לי דואה ואני

 מיכה משמי וצופה

 הנצו, אשר בפרחים

-------היקינתון בפרחי
 הוא שהקץ ויודע

בבו־יטון. לעמד
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Mare Nostrum

 המים אל החשה האדמה אושת

מכר. אינו הנוף אושה. אותה אינה
 עם היבשה קצה אל גולשים ליסבון ילדי

כרכר אנקת במקום חשמליות קךקוש

 עינים, שיעצים דבר בחוף ואין

 לגיברלטר, נושק לא המזח וקצה

 אם חיי, מחצית היא הים ומחצית

 הנותר ברגע לגלות אצליח

 ארשת לפחות או חדשה, ןבשת

 הפח במלתחות כבר עטיתי שלא

לרשת אז ןכלתי הדתיים: חוף של

 הפכפך, וטבע ױבשות ןמים

 הקשת, צבעי בכל משים בלי נגעתי

נספח. אלא אינו ההפלגה וסוף

2004 אוגוסט ליסבון,

283



באנדלוסיה חורף

מסיק

 קרח של צפורים משק.

 במפל ההר מן גולשות

 שהעין וסגל סוסי כנפים

 משפל. באישון שותה

 לגרנדה, עפות הן מחר

 סגל חשק ןש ובנו

 מפנינו, הבשר זיתי את למסק

 עגל. עורון להיות

 מנצח, צמאון להיות

 מכנף, שכרון להיות

 ולמתח ירקות קבורות לפרש

ענף. הכחל בהד

קורדובה־גרנדה כביש

2003 בדצמבר 29
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בגרנדה שקיעה

 שנים שראיתי דבר היא שקיעה
 הבנתי: בגרנדה ורק

 פנים, כל על שוקעת השמש
ו־לונטי. ןפןה ורק

 ופטוניה. מרצפן שמי

 עךפיליה שכורת העיר

 ק־ח של מסכו־ עלי קוטפת

בולע. הפטיו שפיה

 עושים היינו ילדותנו בשמי

ירח. בולעים כמוה:
 ריסים מהשמש תולשים היינו

זורח. היה ופינו

 ונפתח. הלך הפטיו בנו אך

 בית־השחי, שרך אויבנו,

 הירח באר את מריק חנק

הלחי. פטונית על ועט

בשמים תלוי ,בגרנדה וכאן,
מתנדנדת. שן עם ירח

 השקיעה, בשלולית אצות הן קרניו

לרדת. ןכול לא והוא
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אהבה סונטות שתי

האהוב של אישוניו את לכתוב רוצה המשורר

 דבר לכתב אהובי, אישוניך, את לכתיב

 מתקרב, חסד עדין העמיד לא שאיש

 והערב והשכם אישוניו את לכתיב

מלבר, הנובע החסד את לשמע

 מלגו, השוקע החסד את לשמע

 עבר. ללכד אהובי. אישוניך, את לכתיב

 בצואר הדפק: בהם מתעגל איך לךאות

הלב. אל להגיע עיניך של הרחם

 מקדחתי. נח אני אישוניך של בצל

 למח הןה אהובי, אישוניך, של הצל

הפרטי ולנחל העין של העצם

 וגונח מתגבה איך רואה אני שבו

 בן־דמותי, איננו ששוב בשר עשוי נרקיס

צומח. אני ושוב בך, נלפת אני ושוב
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האהוב של איבריו את מונה המשורר

 צומח, אני ושוב בך, נלפת אני ושוב

 ונצמת איבריך את מונה אני ושוב

 ךמ״ט, הם איבריך הערב אך לרגע,

 אך מונה, אני ושוב בהם, דבר חסר ולא

 המקמח כאופה בפחד: לא הפעם

 נשמת ואת הבצק את בטוחה בזרוע

 ונשמט איבריך את לש אני הלחם,

 אך מונה, אני ושוב הזה, לכבשן בכוח

 בה אשר הפקעת מן מהאמצע, הפעם

 המתמסרת. הבשר חבצלת נולדת

 לבה, את בוצע אני עלה אחר עלה

 כותרת. עלי אנקת עלי מעריפה היא אך

 נשבע אני הצורחים גיו־יך שס״ה ובין

לפרט. ולא לזוג שלך הבשר עם להיות
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(סוצקעװער) סוצקבר אברהם
כוכב כמו המאיר הצבע
שאגאל מארק עם שיחות קטעי שלושה

מר בני מיידיש:

 סוצקבר אברהם המשורר כתב גאוני," חבר גם שהוא גאוני אמן פגשתי נדירות לעתים "רק
 וסוצקבר 1887ב־ נולד (שאגאל ביניהם הגילים פער למרות ואכן, שאגאל. מארק הצייר על
 העמוקה בזיקתם שיסודה שנים, רבת חברות הללו האמנים שני בין נקשרה )1913ב־

 הצייר שנשא בהרצאה ,1935ב־ עירו, בווילנה, שאגאל את סוצקבר ראה לראשונה ליידיש.
 העת כתב בזכות השניים והתראו שבו המלחמה אחרי בענן". כקשת "ססגונית יידיש בלשון
 ושירים איורים העת לכתב שלח שאגאל קייט". גאלדענע "די בישראל: סוצקבר שערך
 סוצקבר שכתב "סיביר", הפואמה את ביידיש, היצירות שאר בין אייר, גם לימים עטו. מפרי

 של בבתיו סוצקבר התארח שבה ובצרפת, בישראל התנהלו שלהלן השיחות ילדותו. על
 הצייר, של התשעים הולדתו יום ערב התקיימה כאן המובאת האחרונה השיחה שאגאל.

מותו. לפני שנים ותשע

1.

 נמיר. מרדכי דאז, אביב תל עיריית ראש אצל שאגאל עם ישבתי 1962 בשנת
 בבית שלו הוויטראז׳ים את ומצא מירושלים, חזר עתה זה עצוב. היה שאגאל
 ביהלום החינני, חיוכו על העיב ענן במחוך". כמו "דחוקים "הדסה" של הכנסת

מלוטש.
רוחו: את להשקיט ניסיתי

 ואת יפים, שהוויטראז׳ים די העיקר. אינו הבניין, החלל, הכול אחרי "הרי
לשנות." אפשר הצורה

שאגאל: של החכם בהומור חילחלה סרקסטית טיפה
 והיפה הטוב שהוא חושב ואתה שיר, שכתבת לעצמך תאר לומר! לך "קל

המשטרה..." בביטאון מודפס אותו מוצא אתה פתאום בשיריך.
הנושא: את שינה ראשונה, אור קרן והופיעה הסערה שחלפה לאחר

 טיפשים! ציונים. שאחלק ומחכים ציוריהם את מביאים ציירים, אלי "באים
 אפילו יכול אינני אם לא, ומי צייר מיהו ולומר ציונים לתת יכול אני איך

ממני." רוצה המכחול מה יודע אינני פעם אף לעצמי. ציונים לחלק
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1970 בנובמבר 21 פול, סאן .2

 זיידנם [מיין סבא" של "הנוצה שלי מהפואמה אחדים קטעים קורא אני
 ו״ענף קינדעו־[ מיינע פון [לאנד ילדי" של "ארצם השירים שני ואת פעדער]

קירשן). לעצטע מיט [צווייג אחרונים" דובדבנים עם

 עליך: לי צר להם, מקשיב או שיריך את קורא אני כאשר יודע, אתה שאגאל:
 בשירים מפניך מתבייש אני כך. כל דלים וקוראים כך כל עשירה שפה לך יש

 הכנתי בבזל. קראמר בהוצאת כמו לצרפתית, בתרגומם אפילו ביידיש. שלי
 שפה לך מנין שבהם. השירה את להציל כדי צבעוניים עץ חיתוכי לשירי

כנראה. אביך, של מכינורו כזאת? מוזיקה כך, כל עשירה
פידלן? טאטנס [מיין אבא" של "הכינור שלי, הפואמה את קראת אני:

 רוצה אני אבל קייט". ב״גאלדענע קראתי, בוודאי איך! ועוד שאגאל:
 שאני (לאחר את. גם תקשיבי לפה, בואי 1ואווה, מפיך. הפואמה את לשמוע

 ועכשיו אחת, פעם לך אמרתי כבר ביין): כוסי את ממלא הוא לקרוא, גומר
 המילים. מתוך ציוריך את להוציא רק צריך אתה צייר, אתה ואומר: חוזר אני

 עשרים צייר. אתה - צבעים מזכיר רק אלא צבעים, מערבב כשאינך אפילו
 מידי שיצא אדום צבע אותו אבל האדום, הצבע את מהשפופרת יוציאו אנשים
מיד. להכירו אפשר האמן,

 במאה ביותר הגדול הקולוריסט שאתה כתב הרי 2מאלרו חברך אני:
שלנו.

 גול דה גם כאלה. דברים עליו לכתוב אפשר מישהו, אוהבים אם שאגאל:
 במשרד אחת פעם אותי ראה האופרה, תקרת על עבדתי כאשר אותי. אהב

 לו: עניתי מוכנה? התקרה תהיה כבר מתי שאגאל, מסיה אותי: ושאל האמנות
 כן, אותו." שאל לאלוהים, ממני קרוב אתה ממני, גבוה אתה הרי ז׳נראל, "מון

קפלה? אוהב עצמי שאני כדי עושים מה אבל אותי. אהב גול דה
 את אוהבת שיצירה גדולה זכות וזו אותך, אוהבים שלך הציורים אני:

יוצרה.
 היה מישהו. עוד אותך אהב ממני חוץ יודע, אתה חושב? אתה כך שאגאל:

 5אופטושו, עם 4לייוויק, עם להיפגש נהגתי יורק בניו 3ליילם. א׳ המשורר זה
 היית לליילס אבל אהבות, עוד היו ולאופטושו ללייוויק ליילס. ועם 6ביקל עם
 חכם, היה ביקל חיוכים. אין שלו בשירה מאוד. מוסרני היה לייוויק יחיד. בן

 מפיו. שטות דבר שמעתי לא מעולם אמנות. הבין הוא איתו. לשוחח ואהבתי
 גנב על לכתוב היה יכול הוא אותו. ציירתי אופטושו. היה אלי ביותר הקרוב
 הוא בונאר. הצייר כמו אמתי אופטושו להט. באותו עקיבא רבי ועל סוסים

 של בתנ״ך קורא אני כאשר אש. שלום כמו חלומיים, ולא חיים יהודים אהב
במתנה. אותו לי נתן שאופטושו תמיד נזכר אני 7יהואש,
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 - יהואש וביאליק. יהואש משוררים: לשני חב אני שלי התנ״ך מציורי רבים
 לציורי ורעיונות השראה בי עלו ליידיש, בתרגומו התנ״ך את שבקוראי מפני

 ביאליק נביא. של קול בת יצאה עצמו שממנו מפני - וביאליק שלי. התנ״ך
 ביקש ,1931 בשנת אביב בתל איתו טיילתי כאשר תנ״כית. בדמות עשוי היה

 יהואש לכתוב. שיוכל כדי לאלוהים עליו שתתפלל שלי, מאידצ׳קה מבתי,
 אין אבל ביאליק. של החזיונות לו היו שלא אלא תנ״כי, משורר הוא גם היה

 כתבתי פעם לאהוב. חייבים יהואש את שלו. היידי התנ״ך של ערכו את לשער
שמת. אחרי זה שהיה לי נדמה עליו.

 לפתוח עתיד שהוא אומר הוא גמזו. חיים אצל הייתי האחרונים הימים באחד
 להיות צריך אני אבל לפתיחה. לבוא ממני וביקש אביב, בתל גדול מוזיאון

 אבוא - המוזיאון כשיושלם שאגאל. מוזיאון את כאן שבונים מפני פול, בסאן
 מעשיות! סיפורי בוויטבסק. שנולדתי היא שזכות חושבים אנשים לישראל.

 עשירים היו שלי והציורים יותר, נכבד ייחוס לי היה בירושלים, נולדתי לו
 רוצה הייתי אבל בישראל. וכותב חי שאתה מזלך התמזל — יותר. ויהודיים

וילנה? של או ישראל ארץ של בך: חזק מי של כוחה לדעת,
אמי. ונרצחה חייתה בווילנה כמוות. עזה וילנה אני:

 דובדבנים עם "ענף שירך את בשומעי לכן, קודם בזה הרגשתי שאגאל:

השירים? את כותב אתה מתי אחרונים".
 סבלנות לי יש אבל רוח, קצר אני לכול והיכן. מתי יודע אינני באמת אני:

 השירים באחד כותב אני לך שנתתי הזה בספר בדיוק שירים. לליטוש מטורפת
שלמות]". אויף קראנק [כ׳בין שלמות" "חולה שאני

 שאסור מחלה זו הזאת. מהמחלה סובל אני גם שלמות. חולה שאגאל:
 עד ואראה שלך בשירים עוד אקרא כך אחר מבריאה. מחלה ממנה, להירפא

 לספרייה אותו לתת רוצה אני הספר. על חתום בינתיים חולה. אתה כמה
חברי. של יצירותיהם בה שנמצאות

Quai d’Anjou 13^ בדירתו .1976 במאי 29 פריז, .3

 שאני שלך, השירים גם לימים. צעיר עוד ושאתה שבאת שמח אני שאגאל:
 צעירה, היא - לרוחם מתכוון אני צעירים. עודם קייט״, ב״גאלדענע קורא

 כתב 8לסין אברהם מודרניסטית. מתכוון: אני צעירה רוח ובאומרי אביבית.
 טוב כשלך צעירה רוח זקנה. שלו הרוח אבל כותב, שאתה אל״ף־בי״ת באותו
 הרוח מתכוון: אני הרוח. היא אמנות בכל העיקר לנשום. כמוני לזקן מאוד

בתוכך. בך, הן שלי; למחמאות זקוק לא אתה אבל האישיות. של המיוחדת
 אותי מחזקות הן שלך. למחמאות זקוק דווקא אני האמת? על להודות אני:

 לימד מברצלב נחמן ר׳ זקן. שאתה מפיך לשמוע מתפלא אני אבל תרופה. כמו
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זקן! להיות אסור אותנו:
 ואווה, זקן! להיות אסור אמתי: אמן כל של המוטו להיות צריך זה שאגאל:

 אוהב לא אני זקן! להיות אסור תלמידיו? את לימד חכם יהודי מה שמעת
 להיות צריכה אמנות לצייר. השראה לי נותן צעיר חומר באמנות. זקנה שום

תמיד. צעירה היא האמת גם צעירה.
החיים. לכל בילדות שזכית עליך, כתב מישהו אני:

 עלי כתב אפולינר עלי? כתבו לא מה אבל האמת. שזאת הלוואי שאגאל:
 אחריו מותיר צייר מבין. אינו שאיש מילה - ״רוטזוג״ פוטוריסטית פואמה

 יום חצי בראק. ז׳ורז׳ של יורשו אצל מביקור עכשיו חוזר אני שצייר. מה את
 מעולם. הוצגו שלא מוכרים, לא מהם רבים בראק, של מציוריו השתכרתי

 לא אבל מפיקאסו. לטעמי, ורב, עמוק הוא בראק יופי. מרוב לחלות אפשר
מעניינים. דברים צייר פיקאסו שלו הקוביזם שבתקופת אכחיש,
 אותי הדבקת ,1950 בשנת בוואנס, אצלך שהייתי הראשונה בפעם אני:

 במרפסת כמאובן שישב הצייר, את לי הכרת אפילו ממאטיס. בהתלהבותך
 האם ממאטיס. אהבה מילות חסכת לא אחרות בהזדמנויות גם פול. בסאן שלו

כבעבר? אמנותו את אוהב עדיין אתה
 שלו ה״פוביזם" ביותר. גדול צייר הוא אבל מיכלאנג׳לו, לא הוא שאגאל:

ההפתעות. של ההיסטוריה היא והאמנות אותי, הפתיע
יותר. גדול צייר לי נראה בונאר פייר אבל צודק, אינני אולי אני:

 חופשי אמן הוא מאטים לתקופתו. מוגבל בונאר צודק. אינך שאגאל:
 היתה פעם הצרפתי. הציור של הגאונות רוח ממנו נושבת יותר. ואוניברסלי

 צעיר כשהייתי לך: לספר עלי צרפת. זו האחרונה במאה הציור. מרכז איטליה
 התבונן בקסט בפטרבורג. היה זה בקסט. האמן אל ציורי עם באתי מופלג,
 הייתי לא עוד שאז מפני צדק. והוא הישר. בדרך הולך שאינני ואמר בציורי
 נישאו כבר אותי קיבל שאליו הספר ובבית היה, - בקסט - והוא בפריז,

 האמנות באווירת שם לחוש היה אפשר וכבר גוגן, מאטים, סזאן, השמות:
 הוא - שאגאליים היו כבר שלי הראשונים שהציורים פי על ואף הצרפתית.

 האמנות דרך אל אותי הוביל והוא לא־נכונה, בדרך הולך שאני בכך צדק
 לנוף בהשוואה אבל לוויטאן, של הנוף תמונות את מאוד אוהב אני הצרפתית.

 מחוננים, ציירים הם וררבל, או לוויטאן, בהבדל. להבחין יכול אתה קורו, של
 שחבריו צייר, בפריז היה גיסא, מאידך משמעות. שום להם אין בצרפת אבל

 אינו שהוא יודעים אנחנו ועכשיו ברצינות. אותו לקח לא איש עליו. צחקו

רוסו. אנרי זה - מסזאן ערך פחות
 שאגאל. מארק הוא שמו אישי. באופן מכיר שאתה צייר על לי ספר אני:

עליו... חושב אתה מה
כוכב. כמו המאיר הצבע את מחפש עוד אני שאגאל:

אותו. מצאת שכבר אומרים כולם אני:
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 חיי שכל בוודאות לומר רק יכול אני בכך. בטוח שאינני לי האמן שאגאל:
 סדרת עכשיו השלמתי לצייר. לא זמן לי אין בעבודה. בחיפוש, מאמין אני

 ליתוגרפיות חמישים גם הכנתי באחרונה אראגון. לואי של לשיריו תחריטים
 את הנושא בו, היית שכבר במוזיאון יוצגו התמונות שייקספיר. של ל״סערה"

 וביולי רמברנדט, של תערוכה קודם הוצגה הזה במוזיאון שלי. ויטבסק שם
דתיים. ציורים של תערוכה שם תוצג

הזקן? הומרוס עם ומה אני:
 שלו. ל״אודיסיאה" צבעוניות ליתוגרפיות מאתיים הכנתי כן, שאגאל:

 לא אם הספרים, את לך ששלחתי לי נדמה כרכים. בשני מפוארת מהדורה
 בהם מתבייש שאני פי על אף שלי, שירים כמה גם לך אשלח לך. אשלח -

שלך. לשירים בהשוואה
 ראש בשם אליך פונה אני שליחותי. את למלא צריך אני עכשיו אני:
 לתת מבקש הוא התשעים הולדתך יום לכבוד להט. שלמה אביב, תל עיריית

 רוצה הוא כיכר. שמך על ולקרוא אביב תל של כבוד לשם תושב תעודת לך
אביב. תל בלב שאגאל מוזיאון להקים בהסכמתך, גם,

 איתך לדבר ממני מבקש הוא ובו מכתב, ממנו קיבלתי יודע. אני שאגאל:
 קולק טדי שאגאל. מוזיאון בישראל שאין אשמתי אינה זו הזה. העניין על

 אפילו לי הראה הוא בירושלים. שאגאל מוזיאון הקמת על בעבר איתי דיבר
 אבל שכם. להטות והבטחתי מאוד נרגש הייתי למוזיאון. המיועד המקום את
 וממש נבנה. המוזיאון את ראיתי לא יפים מדיבורים וחוץ שנים, נמשך זה

 שאגאל מוזיאון לבנות מתחרה: תוכנית לי והציע מאלרו אלי בא זמן באותו

והיה. קם והמוזיאון ניס. בעיר
 מאשר בהן ולנצח שונאינו עם מלחמות לנהל יותר שחשוב מבין אני
 מנצחת שישראל אחת מלחמה כפרת ציורי כל יהיו שאגאל. מוזיאון להקים

 ואווה, הן אני הן - ברכתי ואת תודתי את לו שולח שאני ללהט אמור — בה
 טסה היתה היום שאפילו לי אומרת ואווה לארצנו. לבוא יוצאת כבר נפשנו

לישראל...

שאגאל. של השנייה אשתו 1

גול. דה בממשלת התרבות ושר צרפתי סופר ),1976־1901( מאלרו אנדרה 2

 המשוררים מראשוני והיה הברית לארצות היגר יידיש. משורר ),1966־1889 גלאנץ, (א׳ לעיעלעס א' 3

"אינזיך". תנועת וממייסדי ביידיש המודרניסטים

 מראשוני והיה הברית לארצות היגר הוא אף יידיש. משורר ),1962־1888 האלפערן, (ה׳ לייוויק ה׳ 4

המודרניסטית. השירה

הברית. לארצות היגר יידיש. סופר ),1954־1887( אפאטאשו יוסף 5

הברית. לארצות היגר גליציה. יליד יידי ספרות ומבקר סופר ),1969־1896( ביקל שלמה 6

 הגדול: מפעלו את שם וכונן לאמריקה היגר יידיש. משורר ),1927־1872 בלומגארטן, (שלמה יהואש 7

מודרנית. ליידיש התנ״ך תרגום

כתב לעורך היה הברית, לארצות שהיגר לאחר רוסיה. יליד יידי סופר ),1937־1872( ליעסין אברהם 8

("העתיד"). צוקונפט" "די העת
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סוצקבר אברהם דיוקן שאגאל, מארק
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סונטות על סונטות

 מחשבה חולמנות, תאווה, אבירות, היתול, מתאים: הכול לסונטה
פילוסופית.

 שפיסת לב שמתם האם המלוטש. והגביש המתכת של מיופיים בה יש
 מבעד או סלעים או ארובות שתי בין או אשנב דרך שנגלית שמים,
 האינסוף על יותר עמוק מושג לנו נותנת וכיו״ב, עמודים לשדרת
הר? פסגת מעל העין רוחב למלוא הנשקף נוף מאשר
יותר. עז מבליח הרעיון מגבילה, שהצורה מכיוון

"הבזקים" מתוך בודלר, שארל
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סנט־מךת דה סוול / סונטה

מוצאכן הדורות, סונטות
האדוקה, המגף בארץ

 ובחיקה פרחתן, בצרפת אך
והחן. החסד בכן נוצקו

 אכן, בך: כל רבים אתכן קלסו
 צרכה. כל כבר הועדה תהלתכן

 החזקה. לכן רק בארץ
שוכן. וראי ברקיעים אף כבודכן

 עשרת שירי אתם, אף בואו אך
 צרפת: יעל בניה ומתמנים,
מפארת, כה אינה אולי בסותכם

המרפט לבושכם תחת אך
 פחות: אינו מהדרן חנכם

בזכות! ולא זרות, בכן מועלות

מנור דורי מצרפתית:

 ושמונה עשרה בני שירים הם )Dizains, Huitains (בצרפתית: ומתומנים" עשרת "שירי ו־סו: 9 טורים

מאיטליה. המיובאת לסונטה בניגוד "ילידיות", צרפתיות לצורות שנחשבו טורים,

 הצרפתי, הרנסנס של הזהב" "תור בן משורר - )1623־Saincte, 1536־Marthe( סנט־מרת דה סוול

 עם שלו האמיצים הידידות ובקשרי איוב לספר בתרגומו שחיבר, הניאו־לטיניים בשירים בעיקר הידוע

 יובאה הסונטה שצורת לאחר שנה כשלושים ,1569 בשנת נכתבה שלעיל הסונטה התקופה. משוררי מיטב

 נכתבו שבה השלישית השפה היתה צרפתית ומארו). ז׳לה סן המשוררים ידי (על הצרפתית לשפה לראשונה

 בתקופה הראשונות). העבריות הסונטות את כתב הרומי שעמנואל לאחר שנה ממאתיים (יותר סונטות

 ביותר ומרכזית משגשגת שירית לצורה כבר היתה אך מובהקת, איטלקית כצורה הסונטה עדיין נתפסה זו

הצרפתית. בשירה
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וגה דה לופה / מאולתרת סונטה

 סונט: לה שאכתיב רצתה ויולנטה
 סבה! בלי מתרגשות הצרות בחיים
 - נקבע כך טורים, י״ד יעז בסונט

מהעט... שלושה לי גלשו כבר והנה

 סונט הייתי כך חרוזים?" אמצא "איך
 - מרבע נכתב כבר הנה אך בעצמי,

 הבא, לבית רגע עוד אגיע אם
האוקטט! כל את שצלחתי סימן זה

 לצרה! מצרה למשלש: ועכשו
 מתחיל, הוא ןמין שברגל נראה אך
צורה... לו ןש וכבר נגמר, הוא בזאת כי

 בעליל וברור משלש, עוד וזה
 - שוךה לי נותרה כי מתקדם, שאני
התרגיל! תם הארבע־עשו־ה, זאת ואם

מנור דורי מספרדית:

 פחות לא חייו בימי כתב הספרדי, הבארוק של המחזאים מגדולי - )1635־Da Vega, 1562( וגה דה לופה

 של "מפלץ אותו אך שבהם. הידוע הוא הכבשים" ש"מעיין שרדו), מהם מאות (כחמש מחזות מכאלפיים

 נכתבו רבים שחיקויים שלעיל, הסונטה הענפה. הלירית בשירתו גס נודע סרוונטס, אותו שכינה כפי הטבע",

הכסף". "נערת בשם ממחזה לקוחה השונות, אירופה בלשונות לה

296



ךךיטון מײקל / XXI סונטה

 ריבה, אחרי חזר שוטה אציל
 מחדודיו, התרשמה לא זאת אך
 אהבה של סונט בקש כן על

 שבידידיו; היקר ממני,
 קלה ביד מץ־ לו קלמסתי

 בדמיוני, ךאשון שצץ מה את
 מלה ולו למחק בלי כתבתי

 ריקני. לשכל הראוי שיר
 כבש עלמתו את הקט שירי
 בעז, בכסיל התאהבה והיא

 חש אני שמימה ועבורך
 לבזז; שם אפולו אוצרות כל את

 בן־רגע הבלי כבש אותה אבל
ויגע. עמל בפרי די אין ולך

סוניס רונן מאנגלית:

 גודיר. הנרי לפטרונו חינוכו את וחב שבאנגליה בווריקשייר נולד ו)63ו־וDrayton, 563( דרייטון מייקל

 שלעיל. הסונטה לקוחה שממנו ,Idea's Mirror הסונטות למחזור השראה שימשה הנרי, של בתו אן,

 Poly - ההיסטורית״גיאוגרפית הפואמה ובהן יצירות, של שפע וחיבר בלונדון ימיו רוב התגורר דרייטון

Olbion אנגליה. של מחוזותיה כל את המתארת
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18ה־ המאה מן אנונימי צרפתי משורר / הסונט של חוקיו

 להקשות: צרך אין הסונט? של חקיו
 לאיזבלה, שר או גבורים על שר הוא
 בלע, של חרוזים או תחומים ערוב בלא
שלשות. של וצמד מרבעים בשני

 כשוט לצלף עליו ההתחלה למן
 קלע, כאבן אךכו לכל ולהלם

 כסלע ווזגיוני מוצק להיות עליו
שמשות. המצית אפולו ןקיר הוא כי

ליפי, להתמסר צריך בו הטבע
 רפי של מלה שאף "מטבח": ובלי "סיר" בלי
הצח. חרוזו את בסחי תטמא לא

 - ובתולה מוזה הוא טהור קורא לכל
 הלה, פתאום לזהיר צריכה בסופו גם

פח. לשכל יוקש אשר חדור ולא

מנור דורי מצרפתית:

 השיר שורות נל מסתיימות הצרפתי במקור לקוראיו: ”"מלכודת טמן שלעיל הסונטה של העלום מחברה

 יצירת לשם הטורים מן אחד כל החותמות המילים של משמעות כפלי המנצל מחורז, אקרוסטיכון במעין

 נוצץ, כבר אישונה היפה, איזבלה "הנה הוא: המתקבל האקרוסטיכון של המילולי תרגומו שיר". בתוך "שיר

 המשמעות כפל את לשמר היה ניתן לא הסונטה של בתרגומה כשלה". ולפתע - בתולה מלא. עוטף, מזמין,

הזה.
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ווךךסווךת ויליאם / המדור דלות על תלין לא נזירה

 המדור, דלות על תלין לא נזירה
 יאהב; הקטן תאו את מתבודד

 השנהב, במגדל ישמחו תלמידים
 בכישור. - וטווה בנולן, - עלמות

 מר לךוות בעופן הנוסקות הדבורים
 בעב הנסתרת פורנס־פלז פסגת עד

 משלהב: בזמזום בציץ תכלאנה
 לבהיר נואלנו כיה שבו הכלא זה

 אני גם אודה, בעצם; כלא, אינו
 עכורה, רוחי עת תכופות, משתקע
 הצרה; אדמתו בחלקת בסונט,
 אסוני, החולקים רבים אם ואשמח

 הרסני, הוא אף - חיפש רב כי היודעים
קצרצרה. לשעה מקלט בו ימצאו

סונים רונן מאנגלית:

שבאנגליה. לנקשייר במחוז רמה - פורנס־פלז :6 טור

 החשובים מן אחד גם היה הגדול, הרומנטי המשורר ),1850־Wordsworth, 1770( וורדסוורת ויליאם

 סתירה כל אין שלעיל, הסונטות משתי ללמוד שאפשר נפי האנגלית. בשפה הסונטות שבמחברי והפורים

 לנתיבה לכאורה, יותר, האופיינית הסונטה, בצורת השימוש לבין וורדסוורת של הרומנטיים רעיונותיו בין
קלסית".”ה
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ווךךסווךת ויליאם / לסונט תבוז אל

 לשוא אך מבקר, לסונט, תבוז אל
 וחבל; לו ק־ יש בנצח כי תבחין לא
 הנבל זה בצליל בו; נפתח שיקספיר לב

 לפצעיו; רפואה מצא פטרךקה
 לא־אכזב; חליל הוא הןה לטאסו

 סבל; רבת גלות בו המתיק קמואנש
 אבל זרי העטור הנבואי, מצחו

 הדסיו. בענפי קשט רנטה של
 שאול ךךכי האיר הוא גחלילי באור

 מממלכת בשובו הרך לספנסר
 למשעול ערפל רד ועת פיות;
 המברכת מדו - פסע מילטון שבו
 מזמורים שהנעים לשופר הפך
ספורים! כה אהה, אך - נפשות מחיי

סונים רונן מאנגלית:

 האפוס בעל האיטלקים, המשוררים מגדולי - ד)593ו~Torquato Tasso, 544( טאסו טוךקוטו :5 טור

המשוחררת". "ירושלים

 פורטוגל. של הלאומי המשורר - ו) 580־Luiz Vaz de Camoes, 1524( קמואנש דה ואזי לואיש :6 טור

 הפיות". "מלכת הפואמה מחבר אנגלי, משורר - )1599־Spencer, 1552( ספנסר אדמונד :10־9 טורים

).’היה ג׳ד׳ג׳ד׳ ב׳ג׳ב׳ג׳ א׳ב׳א׳ב' החריזה תבנית (בעלת שמו על הקרויה סונטה של מיוחד סוג המציא

 חיבר האבוד", העדן "גן בעל הגדול, האנגלי המשורר ),1674־Milton, 1608( מילטון גיון :14־11 טורים

עיוורונו". "על הסונטה היא שבהן המפורסמות מן חייו. במהלך סונטות 23 הכול בסך
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פושקין אלכסנדר / סונטה
Scorn not the sonnet, critic - Wordsworth

לסונט; בז המחמיר רנטה לא
בלהט; נוצקה בו פטךךקה ערגת

מקבת; יוצר אהב משחקו את
מר־הדעת. את הלביש בו קמואנש

 כעת: גם הוא קוסם למשורר
 - כסעד עתה ישמש לווךדסווךת

 יסךטט הטבע איךאל את
מתעתעת. תבל בנטשו בו,

ההר, בצל ,הרחוקה בטאוריס
ליטא של נגנה גם לכלא מהר
הצר. במשקלו תקוותיו את

הביטה, לא בו עלמה אף אצלנו
עבורו דלויג איך תדע ולא

ושירו. הקסמטר הזניח

סוניס רונן מרוסית:

וורדסוורת. של לסונט" תבוז אל” בשולי 6 לטור הערה ראו קמואנש על :4 טור

 של וידידו פולין של הלאומי משוררה ),1855־1798( מיצקייביץ׳ אדם הוא ליטא של נגנה :11־9 טורים

 את שם וחיבר קרים האי בחצי ביקר לרוסיה הגלייתו ולאחר שבליטא, בווילנה פעל מיצקייביץ' פושקין.

 קרים חצי־האי טשרניחובסקי. על גם הימים ברבות שהשפיע המהולל הסונטות מחזור קרים", "סונטות

 במחזה למשל, (כך, היוונית במיתולוגיה העתיק שמו זהו - טבריךה) - (ברוסית טאוריס כאן מכונה

אוריפידס). מאת בטאוריס" "איפיגניה

פושקין. של הקרוב ידידו רוסי. משורר - )1831־1798( דלויג אנטונוביץ' אנטון :13 טור

 את חיבר התשע־עשרה, המאה ראשית של הרוסי הזהב תור משוררי גדול ),1837־1799( פושקין אלכסנדר

 חיבר פושקין כאן. מופיע שתרגומה וורדסוורת, ויליאם של המפורסמת הסונטה בעקבות שלעיל הסונטה

אחרים. ורבים ביירון דנטה, הורטיוס, אנקריאון, של יצירותיהם בעקבות גם שירים
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וײגה דה אוךישטו / סונטה של קטן ניתוח

 ממך, סונטה משאדו, קבלתי,
 הטוב, הרגש על מודה והריני

 לכתב לי הרשה נא האמת בשם אך
בברכה. תקבל שודאי נתוחון

 ונוחה, ישנונית תהיה הבקרת
 - יצרב שחלילה דבר בה יהיה לא
 קרוב, הוא למנזר אח אצל נזיר כי

משפחה. כבני הם בשפה וכושים

 משאדו: ספרת, לא בטורים הברות
או־כים. וחלקם קצרצרים חלקם

הוא, מלכד תמיד לא בשיר הקצב גם

 נזקקים לטורים נחלק אם אך
 יתוסת, המשקל או־אז העדף, את

בהפסד. ולא ברוח לא ונצא

מנור ודורי פרנס ליויה מפורטוגזית:

 דה ז׳נרו. דה ריו יליד ברזילאי ופוליטיקאי משורר עיתונאי, - )1837־Da Veiga, 1799( ויינה דה אורישטו

 מכם הלאה לבלי־חת, עשויים ("ברזילאים ברזיל של הראשון ההמנון של מילותיו כמחבר בעיקר ידוע ויינה

 דון הקיסר מאשר אחר לא שחיבר ללחן ברזיל!") למען נמות או המולדת, את נשחרר אנו השעבוד! מורא

 שלעיל, בסונטה 8ו־ 7 הטורים מן למשתמע בניגוד העצמאית. ברזיל של הראשון שליטה הראשון, פדרו

 הסונטה, מופנית שאליו הלא־יוצלח המשורר משאדו, של זהותו שחום־עור. ולא נזיר לא היה לא ויינה דה

עלומה. נותרה
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פו אלן אדגר / תעלומה

 רעיון רבע "גם אומר: שלמה

 רשת הוא מץכיר בסונט. אין לרב

 גולשת אשר ואוךיךית דקה

 בזיון! תגידו: אשה. ראש על

 מטפשת? בה סחבה חובשות הן איך

 סביון מוך הוא שלכם פטךךקה

 עליון מאמץ בלי לעמתה.

 חלשלשת." רוח כל אותו תפיץ

 בהגיון: אמנם, דובר, שלמה

 בלוף, אלא איננו סונט - נכון

 - קלוף ובת סתמית שקופה, בועית
 - עשת הוא שירי - עלי סמכו אבל

 טוריו בין כי - נצחי אטום, איתן,

רב. כיה ערכם אשר שמות מסוים

סונים רונן מאנגלית:

 למדע", - "סונטה הן האחרות (ארבע סונטות חמש הכול בסך חיבר )1849־Poe, 1809( פו אלן אדגר

 האישה של שמותיה שלושת מוסווים שלעיל בסונטה "לנהר"). ההפוכה והסונטה "לאמי" "לזנטה",

 הראשון, בטור הראשונה האות את לחבר יש אותם, למצוא כדי לואיס. אנה שרה לה: מוקדשת שהסונטה

 בשיר פו את שימשה דומה תחבולה הלאה. וכן השלישי בטור השלישית האות השני, בטור השנייה האות

אהבה". "ברכת
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גוטיה תאופיל / הסונט
והשירה האמייל אמן פופלן, קלאודיוס למר

- השירה אבירי הסונט, רבועי
לקשוט וגדילים אצלה אותות עם
 ועקשות בהדר בסטוים פוסעים הם
הטירה. בסתרי חניתות לופתים או

 הגבירה הארמון, מעלות סף על אך
 הפשוט כובעה לבואם. מצפה
 בנחישות ופנינים. ניצוצות מכסה
לעברה. יוצאים הם מדוד ובצעד

 ונועז, קל צמד מלמלה, חדרני
 בתורם ץדה את נוטלים הטרצטים

הרם. המלך אל דרכה את ומורים

 ואז הכובע, את בפניו תסיר היא
 יהין קלאודיוס שרק ןפה, כה תתגלה

העדין. גופה את באמיל לציר

מנור דורי מצרפתית:

 משוררי עם נמנה שבצעירותו צרפתי, ומבקר סופר משורר, - ו)872ו־81ו ,Gautier( תאופילגוקױה

 של ממנהיגיה ולאתר אמנות", לשם ה"אמנות זרם של המרכזי לתיאורטיקן היה ובבגרותו הרומנטיקה,

 אמן פופלן, קלאודיוס הרע". "פרחי את לו הקדיש רבות, ממנו שהושפע בודלר, שארל הפרנאס. אסכולת

 של וממאהביה לעת־מצוא, משורר פריזאי, בוהמה איש היה שלעיל, הסונטה את לו הקדיש שגוטיה האמייל

 המיניאטוריסט האומן, של העדינה מלאכתו בין המסורתית ההשוואה האמנויות. פטרונית מתילד, הנסיכה

 בפריז האמנות" לשם "האמנות חוגי בקרב במיוחד פופולרית היתה הסונטה כתיבת מלאכת לבין הצורף או

זו. אסתטית תפיסה של חיה התגלמות היה פופלן הפרנאס, משוררי ובעיני התשע־עשרה, המאה אמצע של
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רוסטי גבריאל רנטה / הסונט

 החולף, לרגע אנדרטה הוא סונט
 תמות שלא מתה לשעה מזכרת
 - השלמות פלא את נפשך. מנצח

 לסלף: לו אל - פגע או בו טהר אם
 - גלף חטובו את מהבנה או משן

 הדמות; בזו מושלים היום או הלילה
 רוממות את תציג הזמן לעיני כך

המלבלב. פנינים, המעטר נזרו

 תראה הנפש הוא: מטבע - סונט
 אדוניו: - משנהו ועל אחד, צד על
 גאה, חיים לצו יקדש ןהבו אם
 מעעיו, נתנו לאהבה אם או
 והס באד לוטות דומה גדות על אם או

מם. למות יהי ישלם, לכרון

סונים רונן מאנגלית:

 אל ואכרון סטיכס הנהרות דרך המתי□ נשמות את המעביר השייט הוא ברון היווני, המיתוס פי על :14 טור

ברון. של עבודתו כשכר מטבע, מתיהם בפי לשים נהגו היוונים השאול.

 ציירים של קבוצה הפרה־רפאליסטית, האגודה ממייסדי היה )1882־Rossetti, 1828( רוסטי גבריאל דנטה

 הציירים של יצירתם את המאפיינות ולכנות לפשטות החזרה את דגלה על שחרתה צעירים, ומשוררים

 הוצאו יותר מאוחר אך משיריו, כמה לקבר עמה רוסטי הוריד אשתו מות לאחר רפאל. שלפני האיטלקים

הזאת. לפרשייה הד לשמוע אפשר שלעיל בסונטה והתפרסמו. משם השירים
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קוךבייר טריסטאן / סונטה
מדוקדקות ביצוע הוראות בליווי

אחידה ורגל מהקצע בקצב
במצעדם. פותחים הטורים ארבעת

 נךךם, אחד טור בצזורה לפתע
בעמידה. ישן בדיל, של ךוןל וכמו

צמודה. הצורה המוזות מסלת אל
 מקדם. שב — פינדוס. — טלגרפי: המסר

"מדאם". ולמשל: חרוז. - ןתד בכל
נקרה. הוא חרוז וכל חוט הוא טור כל

לךךת. צריך - מלה. עשךים נשגב. מברק
אךכימךית! מוזה )— סונטה זאת (סונטה.

הלחם: ובלי חבור בלי סונטה אין כי

 וכעת שמונה! הם ארבע ועוד אךבע -
שועט..! פגסוס איך - שלוש! ועוד שלוש

לפניכם! סונטה נוול..! הו נבל..! "הו

מנור דורי מצרפתית:

 הסונטה כתובה שבמתכונתו המסורתי, האלכסנדריני במשקל השירי. בטור (הפסק) הפוגה - צזורה :3 טור

לשביעית. השישית ההברה בין כלל בדרך זה הפסק מצוי שלעיל,

היוונית. במיתולוגיה ולמחות לאפולו המקודש הר - פינדוס :6 טור

היוונית. במיתולוגיה המכונף הסוס - פגסוס :13 טור

 ימי כל את בילה הצרפתית, בשירה המודרניסטים מראשוני - )1875־Corbiere, 1845( קורבייר טריסטאן

 התשע־עשרה המאה בשלהי אך בחייו, להכרה זכה לא הוא ברטאן. האי חצי הולדתו, במחוז הקצרים חייו

 של מבשר הסוריאליסטים בו ראו העשרים ובמאה בצרפת, הדקאדנטית הכתיבה מחלוצי כאחד נתפס

.”האוטומטית "הכתיבה
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בךױסוב ולרי / הצורה אל סונט

 הבשמים מתק בין דק קשר יש
 אלה. של למתארם הפרחים של

■ ודהלומים מעין סמויים
הסלע. מתוך פניהם יזהרו עד

 הפלא, דמיונות של צלמיהם גם
 במרומים, כעב המשתנים

 בכלא אסוךים לנצח, יחיו
ומשלמים. זכים משפטים של

 כמה, אני שלו חלום, כל לו
 היעודה דמותו את לו ימצא
ןךע. ואור מלים ילבש לעת

 ךע כל יךוה ספרי בחתכו לו
 המחטב הסונט משגב

שבכתב! היפי ומשלות

סונים רונן מרוסית:

 הקורא על והיה לוה, זה מחוברים חדשים ספרים של עמודיהם היו השיר, חובר שבה בתקופה :12 טור

ביניהם. להפריד מנת על לחותכם

 הזרם ממנהיגי השיר, תורת של ותיאורטיקן עורך סופר, משורר, היה )1924־1873( בךױסוב ולךי

 בריוסוב: של בפואטיקה המרכזיים הרעיונות מן אחד מתואר שלעיל בסונטה הרוסית. בשירה הסימבוליסטי

ורעיון. רעיון לכל יעודה" "דמות של וקיומה בו, המובעים לרעיונות השיר צורת שבין הקשר
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לייב מאני / הסונט אל

 להתביש הפסק שלי, עובר־בטל סונט
 שנס, לחך עם אותך, מוציא אני שכך

 ומפרכס, מצחצח ברחובותינו לרעות
יש לשנינו תשכח, אל יחוסנו: את וזכר

 התרפש שביתנו אף מכבדים, אבות
 ש״בךל־מכה־בבס״ שעה הקבצנים, בעיר

 הפרנאס, אל השתרך םוםת־הײךיש גו על
בושש. לא רגע אפלו תפארתו ונצח

 דק עד היום ללטשך כמובן ןכלתי
 ברק מרב שיסמאו זריזים בחרוזים

כאותם וחנוניה, קבצנסק שוטי כל את

 - ביעף להם המחרזים ממלחים רוכלים
 סתם הללו הלטשנים חרוזי כל דע: אך

מדף. כמטבע הוא וצלילם עהיקו,

מנור דורי מיידיש:

ספרים. מוכר מנדלי של בסיפוריו הפרוטוטיפית הקבצנים עיר היא "קבצנסק" ו:1,6 טורים

 פי על יהודית. בעיירה כליזמרים חבורת על המספר יידי עם שיר של מגיבוריו - "ברל־מכה־בבס" :6 טור

בתוף..."). פסי בכינור, ("יוסי נוגנים" "מקהלת הילדים שיר את ביאליק כתב זה שיר

 לעם גרוטסקית כמטאפורה ("סוסתי") ספרים מוכר מנדלי אצל מופיעה העמוסה היידיש" "סוסת :7 טור

היהודי.

 לייב שמאני הנמנע מן זה אין אך היוונית, במיתולוגיה והמוזות השירה הר הוא (פרנאסוס) הפרנאס :7 טור

 צורת את הביאו אמנות", לשם אמנות”ב הדוגלים שמשורריה, הצרפתית, הפרנאס לתנועת גם לרמז מבקש

קיצוני. לליטוש הסונטה

 שהיגר אוקראינה, יליד יידי משורר בראהינסקי, לייב מאני של שם־העט - )1953־1883( לייב מאני

 לייב מאני לנעליים. חרושת בבית כפועל שם ועבד ברוסיה, 1905 של הנפל מהפכת לאחר הברית לארצות

 מן עמוקות הושפע ובשירתו יורק, בניו המודרניסטית ("הצעירים") יונגע" "די חבורת מייסדי עם נמנה

 מסורת של להיעדרה מודעות מתוך סונטות, בכתיבת הרבה לחייו האחרונים בעשורים הרוסי. הסימבוליזם

 בלשון, מהוקצעות סונטות שבכתיבת בפרדוקס־לכאורה דן הוא שלעיל בסונטה היידית. בשירה "קלסית"

מעיקרו. ייחוס" ו"חסר עממי הוא המודרנית ספרותה שבסיס 308



גרמילוב ניקולאי / ורד

 משכרת וזמר פרחים עדנת

 זמנה. עבר אשר משאלה היא

 - לראשונה הנשמעים שמות
מהרת. למשורר יפעתם רק

 הורד מנח עודו במלון אך

 בבונה, ודאי נשבח, אשר

 הנושנה רודל הוצאת על

- נמהרת פרדה אותה במהלך

 סונט. לכתב ארחיב ועבורו

 עדין האהבה ייאמר: ספרי

מיין, וכבדה ממות מרה

 כעת. - השלוש־עשךה במאה כמו

 השפתים, אל אותו וכשאגיש

לחטא? זאת לי תחשב לא אולי

סונים רונן מרוסית:

 בשירה מרחוק" ה"אהבה נושא של ממציאו צרפתי, טרובדור - )1148־Rudel, 1125( רוךל ז׳ופךה :7 טור

הרחוקה". "הנסיכה רוסטן, אדמונד של מחזהו בזכות מעט לא לתהילה יצא שמו האירופית.

 האקמאיסטי הזרם מייסדי עם נמנה אחמטובה, אנה המשוררת של בעלה ),1921־1886( גומילוב ניקולאי

 "הנשמעים הבתוליים, לשמות לחזור שאפו האקמאיסטים הסימבוליזם. של הסמלים סבך נגד שיצא הרוסי,

 נורודצקי: סרגיי של אמירתו במיוחד ידועה זה בהקשר התרבותיים. ההקשרים מן המנותקים לראשונה",

 כיצד השאלה: עם גומילוב מתמודד שלעיל בסונטה כשלעצמו." טוב ונעשה הוורד שב האקמאיסטים "אצל

ורד? על סונטה - ובמיוחד האקמאיסטי, בעידן סונטה לכתוב אפשר
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האונ«<ג«ג<ת הקיטנזה על אונ«ג«נ<ות טטנזות גטפוז:

 מאת אונײגין״ "יבגני בחרוזים הרומן נכתב שבו הבית צורת היא האונייגינית הסטנזה
 של מיזוג מעין - הסונטה של משנה צורת אלא היא אין כי לטענה רגליים ויש פושקין,
 האונייגינית הסטנזה של החריזה תבנית השייקספירית. והסונטה הפטררקית הסונטה

 חרוזים והשאר מלעיליים, חרוזים הם ה׳ ג׳, א׳, (כאשר א׳ב׳א׳ב׳ג׳ג׳ד׳ד׳ה׳ו׳ו׳ה׳ז׳ז׳ היא
 זה במשקל שימוש לאחרונה נעשה בעברית יאמבי. טטרמטר - ומשקלה מלרעיים),

זרה". ועיר אחר "מקום ערד, מאיה של בספרה

נבוקוב ולדימיר / אוניגין״ ״יבגני תרגום על

1

 כסף של טס על תרגום? מהו

 הפואט, של ראשו מחויר

 בקצף וקוף תכי צוחת

 מת. של כבודו חלול ואף

 השתלחת בם לטפילים

 סלחת, אם סלוח, הכל

■ התרגיל•• על לי פושקין, הו,
 אשפיל גבעילד בסתר

לשד; לי אינק ומשךשו
 מכבר שלא בניב ואז

 ־ דרדר אעלה שננתי,
 לעשת, זה״בך את אשים

 הגונה, ספרת למין

שושנה. של דודניתה
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2

 המפךפךת בבואתן

 האור כמו היא המלים של

 יקרת אי בין שמתפתל

היאור. של במו־אתו
 נא, אכרע חמקמק! פושקין הו,

 טטיאנה, משל עגיל ארים

 קודר, הולל עם לי אסע

 אחר איש של שגיאות אמצא

 אליטרציות ואנתח

 וכמופת במשתאות

ח׳. פרק ד׳, בית של
 לגרציות, הסוגד של עלו

 - טרחה מרבה פו־שן ערגת
גלעד־ך. על הם לשלשת

סוניס רונן מאנגלית:

 שלעיל האונייגיניות הסטנזות שתי את צירף "לוליטה", מחבר ),1977־Nabokov, 1899( נבוקוב ולדימיר

 והנאמנות אפו נשמת היא המילולית שהנאמנות תרגום - האנגלית לשפה אונייגין" "יבגני לרומן לתרגומו

 משימות שתי עצמו על לקח נבוקוב שושנה"). של דודניתה הגונה, ספרת ("מין והלאה ממנו הצורנית

 שאברהם (פירוש לתרגום שהוסיף המקיף והפירוש אמו שפת שאיננה לשפה התרגום עצם אדירים:

לעברית). הרומן את כשתירגם בו נעזר שלונסקי
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סת ויקרם / הזהב״ ״שער בחרוזים הרומן מתוך

5.1

 כשסימתי שבוע, לפני
 דלהלן׳ ד׳ פרק את

 רקמתי להתעיף ובלי
 הרומן, של המשכו את

 - זוהרת (בהלולה עורך
 - סוערת פטפטנית, דנית,

 צאת עם ארגן קוק שתומס
 טיבט) שעמנו ספרי,
 נו, לבי, "מחמד אותי: תפס

 "נחמד! "רומן..." מתבשל?" מה
 -״ נכבד סת מר תקוה, כלי

 הלבינו. פניו "...בחרוזים."
 אמר שגרתי," לא - ״אכן
גמר. אותי שמה ותוך

5.2

 פרופסור וגם מבקר מו״ל,
 פקפוקיו. את איש הביעו
 רופסת בךןה סתם הוא סופר
 הקו. מכתיבי אלה מול

 אפרוח? אותו והפיטן,
 לשכיח. לו אל - לשריד קשה
 בחרוץים, לרקיק נעים

 נמים! בל זאת? יקנה מי אך
 - נשרכתי מדכדך הביתה

 נשכח, שירי נפלה, רוחי
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 ולפיכך נשבר, לבי
 ערכתי תמיכה של עצרת
 הספקנים ולרעי

הענינים. את הסבךתי

5.3

 וסטנזה? משקל אצדיק כיצד
כמוש? סגנון נשי? חרוז
 אקסטרוגנזה אצדיק כיצד
 ואלוש מזיקן, בלה
 ארניגין פרודי עבש את

 ריגן? של במאפןתו
 יתפחו לא הבכרות
 יפחו. רוחן ולעיני

 - הפיט לזה הצדקה אין
 נאים מנחים של תכךיך

 - מתולעים יושיעו לא
 בית. לו אוסיף אמשיך, אבל

 - לא אם טוב; מה - עובד הוא אם
תצילו. לא התפלספות

סונים רונן מאנגלית:

 "שער בחרוזים הרומן הודי. ממוצא אמריקני ומשורר סופר הוא )1952 בשנת נולד ,Seth( סת ויקרם

 תוכן ההקדשה, המחבר, דבר בולל - אונייגיניות בסטנזות כולו כל כתוב סת, של השני ספרו ),1985( הזהב"

 בשלוש ובטיבם. בסינקיאנג מסעות ספר הוא השמים", "מאגם סת, של הראשון ספרו והביוגרפיה. העניינים

החמישי. הפרק בתחילת מקומן הרומן. כתיבת תהליך על סת מספר שלעיל האונייגיניות הסטנזות
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בעבו־ית סונטות על סונטות

 טשרניחובסקי שאול / העברית הסוניטה אל

זהב׳! ׳שירת סוניטה, מה־יקרת, לי, ןקרת
 את. לנו משמרת הריניסנס מימות

 אהב, מנגינתך הד הוא - ה׳עמנואל׳
מת. ולא באיטליה, נצרוך ויחידי־דור

 כזהב, פוזז ניב־חרוזך, צמצום אהבתי
 במועט, המרבה בו מחזיק מלטש

 ורהב, באון המצלצל לך וגמר־בתיך
החד. החזיז כאור בך הגיון חליפות

 הגיגים בת מחשבתי בך משרכזה אך
 סיגים, בתל קלוחי - אערך־לך? מה־דמות

ספוני־צליל. מוצקים, לדפוס, שנכנעו

 מפתחים ציורים את: גם הלא כן כי
 כליל: מםירות־קךם, סןג, כלה במתכנת

דוחים. ומדברותיו בו צפופים הגיוניו

1920 אודסה,

.99 עמ' ).1965 ודביר, עובד (עם "מבחר" טשרניחובסקי, שאול מתוך:
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מלצר שמשון / כ״ז סונטה

 האלה רגשותי את אני אף־על־פי־כן
 הסונט, של בסע במחבק, לך חורז

 חונט מלים בתוך חיים ופרפורים
בבית־הכלא; כאסיךים ומישבם

 תלא לא לקלט אזני גם הפעם וזאת
 - קונט אזני תמיד שהוא הרץ היאמב

 עונד צוארך על זהב תניד וכמו
פלא. אשת הללו, שירי־זהב אני

 היית, שאת הבא לדור ודגם לאות
 ויפית לי אשה מכל שנאהבת
- ומנכס מעשר ןקךת ולאוהבך

 אחרון דור עד בנים אותך זוכךים ויהו
 מירון, ההר בלמךאה לך ומעזתאים

לרכס. ןחךו חברו רמים שיאיו ששני

).1973 ויחדיו, פועלים (ספרית והבלדות" השירות "ספר מלצר, שמשון בתוך: ,”באפור "חכליל המחזור מתוך
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שבתאי אהרן / התגרשה מיכוש

 התגרשה, שמיכוש שטלפנו מאז

 אטי בצלום כמו כעת, פנױה שהיא

 דירתי, אל מביתה מתקדמת היא

 אושה כבר שומע אני בראש

 מטמטם, בנלי, מרחק רק בגד. של

 תתגלה, בפתח שדמותה עד נשאר

 כעלה... אליה אחרד אקום, ואז

 במסלותם, הכוכבים הזמן, אבל

 והצב, אכילס עם כמו מתבדחים שוב

 ושש, חמשים בן אני שלושים, בת היא

 הבושש, היא עתה, עד הגיעה לא אם

 זהב שיר של שורות ובארבע־עשדה

 נואשת ריקה, בעלות מיכו׳ש על אקנה

יבשת. או אוקינוס שמחבק כאיש

.19 עמ׳ ),1997 קריאה, סימן ספרי / המאװזד (הקיבוץ הנפלא" מאי "בחודש שבתאי, אהרן מתוך:
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סונים* רונן / הסונט אל

 הכתר חצר של הבליה בין
 פצועה, אהבה מבוע אתה
 היגעה, דמעתך את מגיר
בסתר נשיקה מטעם שכור

 האתר מרן הספירות, מזמר
 הבריאה, לחקר יורד אתה

 מפלאה מרקחת - ומזמוךך
אין־פתר. וחלומות אמתות של

 פילוסופי או אתה חושני אם
 היפי; - ונפשך הצליל, - גופך
לזמן, ובז לאור סוגד עודך

 המוךךנה של בלהטה אם אף
 האמן של הזועמות ןדױ
תשברנה. לוחותיך שחם את

זה. למדור במיוחד נכתבה הסונטה *
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רופא* עמית / סונטה על סונטה

Amongst people who have time for such things, the "Is it a sonnet?" debate can 
rage on with all the fervour and pointlessness of country־and־western music 
fans trying to decide whether a record is truly country or not - Don Paterson

שיר, זה שאלת? הסונטה עקר את
 באבנט חגור מתמטי תרגיל או

 מהפנט. יהלום ועינו השירה,
 ומאיר רוקד הוא לשורה משורה

 ישיר קו כעין בנפש ובוקע
 החונט העתיד לקראת הנצח, אל

 הסונט. גוית את שורות בי״ד
 כביר, השיני לתשע שמונה טור בין

 מכשיר הוא שסונט נאמר כן ועל
 - תת־הכרה של ושנון לשמור
 העיר או הכפר מן עכבר כל ועכשו

שירה! יודע סונטה, יודע
לשיר חדלנו סימנו, כאן בעבר

הרע). עין נגד שורה עוד נוספה (אך

זה. למדור במיוחד נכתבה הסונטה *
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סקאל* משה / שלום בעתות לסונטה היחס על

דמוני: יצר יש לסונטה
 בחוט. ומושכת - נטוית היא

 כמוני, שבחוה, כבר ורבים
נכות. או מתים בה מצאו או

נחות .רגש כל בה עקרו הם
הלקוני, דמיונם בו־פיון

"איכות", להטביע: נסו או
עיני. הוא בה שנותר מה כל אך

 הזמן הוא הזה והעני
 קופח. הוא שתמיד הװזיד,
כמן אפפוה הןמים

קולח משפתים, היורד
 החפשית: השירה מדבר על
בקשית. נפשה את שתו הם

זה. למדור במיוחד נכתבה הסונטה *
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:מלמעלה
בסקי! סע! אלבק־גדיון, רחל אופיר, ריקי 321

 מתגוררת .1971 ילידת אופיר, ריקי
 בכתב משיריה פירסמה אביב. בתל
 ערכה "הארץ". ובעיתון "אב" העת

 בגלי ותסכיתים רדיו תכניות והגישה
 לכתוב מסיימת אלה בימים צה״ל.

 שני לתואר שלה התזה עבודת את
והיידית. העברית הספרות בתחומי

 ילידת אלבק־גדרון, רחל ד״ר
 עברית לספרות מרצה ירושלים.

 ספרה בר־אילן. באוניברסיטת
 המטפיזיקה המונאדות: של "המאה

 המאה של והמודרניות לייבניץ של
 בהוצאת אור רואה העשרים"

 משלימה בר־אילן. אוניברסיטת
 יואל של יצירתו על ספר עתה

 בעיתונות נדפסו מאמריה הופמן.
 ירושלים ("מחקרי ואקדמית ספרותית
 "ביקורת "מכאן", עברית", בספרות

ועוד). "צפון" ופרשנות",

 .1976 ליטא, ילידת בסקין, סיון
 בוגרת כלכלנית אביב. בתל מתגוררת
 בתחום למחייתה עובדת הטכניון.

 ראו משיריה אחדים המידע. מערכות
 אנונימי", ("דג שונים עת בכתבי אור

 השמאלית"). ו״הגדה "הליקון",
 של פומבית בקריאה להופיע מרבה
 אלה בימים שונות. במסגרות שיריה

 של ל״סיפורה תרגומה את משלימה
צווטאייבה. מרינה מאת סוניצ׳קה"

 .1979 ישראל, יליד הולנדר, אורי
 עורך משמש אביב. בתל מתגורר
 אור ראו שבה לשירה, קשב בהוצאת

 יריד "מרשומות מסותיו, ספר 2003ב־
 לשירת תרגומיו וקובץ הקסמים",

 האחרונה בשנה זכה קאמינגס. א״א
 השירה פסטיבל ובפרס סדן רב בפרס

 "כוכב בכתובים: יצירותיו במטולה.
 "אבן נובלה; הענן", בלב השחר
 וכן מסות; ספר הדרכים", עובר
 המשוררים מיצירות תרגומים מבחר

 אמוץ עם (יחד ז׳קוב מקס הצרפתים
גיביק. ואז׳ן גלעדי)



 .1973 ירושלים, ילידת הרמן, אנה
 העת בכתב 1994ב־ אור ראו שיריה
 "תרבות במוסף מכן ולאחר "אב",

 "הארץ". עיתון של וספרות"
 שירה: ספרי שני כה עד פירסמה

 )2002 המאוחד, (הקיבוץ "חד־קרן"
 שכתבה לברית ואומגה", ו״אלפא

המאוחד, (הקיבוץ מנור דורי עם
 של "היומנים את תירגמה .)2001

 (ידיעות ״1962־1950 פלאת, סילביה
 2004 בשנת ).2002 אחרונות,

 מטעם לשירה ורטהיים בפרס זכתה
 שיריה ספר בר־אילן. אוניברסיטת

 הקרובה בשנה אור יראה השני
המאוחד. הקיבוץ בהוצאת

 מתגורר .1980 ישראל, יליד חן, רועי
 כעורך כמתרגם, עבד אביב. כתל

 מעריב. ספרית בהוצאת וכמגיה
 לשבור אוהב "אני מרוסית: תרגומיו
 דניאיל מאת הפרצוף" את לאנשים
 );2003 מעריב, (ספרית חארמס
 וארלאם מאת קולימה" "סיפורי
 בהוצאת בקרוב אור (יראה שלאמוב

 ח׳יאם", ו״עומר אחרונות) ידיעות
 (עבור זולפיקרוב טימור מאת מחזה

 צבי). בית לתיאטרון הספר בית
 עיבד ומאנגלית. מצרפתית גם מתרגם
 "הזר" ובהן לתיאטרון, יצירות ותירגם

 תמונע, (תיאטרון קאמי אלבר מאת
 מחזה הנסים", ועושה "הזקנה );2004

 חארמס דניאיל של כתביו פי על
 ומחזות ),2003 תמונע, (תיאטרון

 ואלכסנדר בולגאקוב מיכאיל מאת
 לתיאטרון הספר בית (עבור וולודין

 הועלה לבן" "ריקוד מחזהו צבי). בית
 תיאטרון ובפסטיבל עכו בפסטיבל

 רומן אור יראה בקרוב בבת־ים. רחוב
 בהוצאת "החווירו!", שלו, הביכורים

המאוחד. הקיבוץ

:מלמעלה
וזן רועי הימן. אוה הולגדר. ,אור

 חוקרת היא ירושלמי דורית
 שכתבה, הדוקטורט חיבור תיאטרון.

 המרכזי הזרם של "התיאטרון
לסיפורי מבעד ישראל מארץ)
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 באופן מציג בימוי", ולדפוסי במאים
 התיאטרון תרבות את ביקורתי
 "הבימה" התיישבות למן העברית

 את ובוחן ואילך, 1931 ב־ בפלשתינה
 שכוננו הבולטים התיאטרון אנשי

 לתיאטרון בחוג מלמדת היא אותה.
 ובאוניברסיטה אביב תל באוניברסיטת

 בכתבי מאמרים פירסמה העברית.
 ו״אסף". "מותר" "תיאטרון", העת

 בתיאטרון החאן, בתיאטרון ביימה
 ספר ובבתי שמש בבית הקהילתי
 תיאטרון. סדנאות מנחה למשחק.

 מנהלת האחרונות השנים בארבע
 למשחק, לסטודנטים פרויקט

 וערביים יהודיים ספר בבתי המתקיים
ביפו.

 .1964 ישראל, ילידת מישורי, אפרת
 עבודת כותבת אביב. כתל מתגוררת
 עברית לספרות בחוג דוקטורט

 הוא שנושאה אביב, תל באוניברסיטת
 תל המצאה? או מציאות - אביב ״תל

 המשורר". של כאובייקט־מעבר אביב
 ושירה כתיבה סדנאות הנחתה

 ביקורות וכתבה שונים במוסדות
 ובמגזינים. בעיתונים ושירה אמנות
 ספר החלומות", "ספר ספריה:
 "אפרת );1980 חורב, (הוצאת ילדים

 (הוצאה ״1994־1990 שירים מישורי,
 אפרת", "ממרחקי );1994 עצמית,
 );1996 המאוחד, (הקיבוץ שירים

 שירים קטנים", דגים של "נשיכות
 ו״הפה ),1999 חושן, (אבן וציורים
המאוחד, (הקיבוץ שירים הפיזי",

 בגיליון המתפרסמים השירים .)2002
 בכתובים, ספר מתוך לקוחים זה

 שונים, בפרסים זכתה ואנחה". "אנך
 ביכורים לספר אדלר רון פרס ובהם

 רבינוביץ יהושע קרן פרס ),1994(
 לסופרים היצירה ופרס )2000( לשירה
 הממשלה ראש קרן מטעם עבריים

)2001.(

:מלמעלה
מנור ,דור מישורי. אפרת ירושלמי, דורית 323



 .1971 אביב, תל יליד מנור, דורי
 שירה: ספרי שני כה עד פירסם

 שירה ותרגומי שירים קובץ "מיעוט",
 ו״אלפא ),2001 המאוחד. (הקיבוץ

 הרמן אנה עם שכתב לברית ואומגה",
 האופרה במת על שהועלתה לאופרה,

 (הקיבוץ 2001 בחורף הישראלית
 "פרחי תרגומיו: בין ).2001 המאוחד,

 (הקיבוץ בודלר שארל מאת הרע"
 מטפיזיים" "הגיונות );1997 המאוחד,

 אחרונות (ידיעות דקארט רנה מאת
 "הספלין );2002 הגג, עליית וספרי

 בפרוזה" קטנים שירים פריז, של
 אחרונות, (ידיעות בודלר שארל מאת
 דוקטור של התעתועים "חזיון );1997

 בית, (אחוזת ורן ז׳ול מאת אוקס"
 קולה" ללואיז "מכתבים );2004
 )1998 (המעורר, פלובר גוסטב מאת
 היין, על המלאכותיים, העדן ו״גני

 בודלר שארל מאת והאופיום" החשיש
 1993ב־ ).2003 אחרונות, (ידיעות

 העת כתב של מייסדיו עם נמנה
 בעריכתו. והשתתף "אב" הספרותי
עברית. ספרות ומלמד בפריז מתגורר

 .1971 אביב, תל יליד מר, בני
 את פירסם אביב. בתל מתגורר
 "אב" העת בכתב הראשונים סיפוריו

 עטו פרי ביקורת מאמרי .1993ב־
 וספרות" "תרבות במוסף אור ראו
 אחרות. ובכמות "הארץ" עיתון של

 נובלה הכולל הלילות", "רוב ספרו
 אור ראה קצרים, סיפורים ושני

 .2002 המאוחד הקיבוץ בהוצאת
 של "זיכרונותיו את מצרפתית תירגם

 (כרמל, פלובר גוסטב מאת מטורף"
 של "עירם מיידיש: תרגומיו ).2001

 סיפורים קובץ הקטנים", האנשים
 השנה אור (יראה עליכם שלום מאת

 ו״היומן אחרונות), ידיעות בהוצאת
 קרוק הרמן מאת וילנה" גטו של

ושם). יד בהוצאת אור (יראה

:מלמעלה
סוניס רת! נץ. רויאל מר. נני 324



 .1968 אביב, תל יליד נץ, רויאל
 קלסיים ללימודים פרופסור

 סטנפורד באוניברסיטת ולפילוסופיה
 השירה ספר אה פירסם בקליפורניה.

 וכן ),1999 (שופרא, בחוץ״ ״עדיין
 שונים בצדדים העוסקים ספרים

 שרובם התרבותית, ההיסטוריה של
 אוניברסיטת בהוצאת אור ראו

 תורגמו מאמריו קיימברידג׳.
 לאיטלקית, לצרפתית, לגרמנית,

וליפנית. לרוסית

 .1972 ישראל, יליד סונים, רונן
 הגיליון את ערך תקוה. בפתח מתגורר
 הישראלי־רוסי העת כתב של העברי

 בסיוע בסדר (הוצאת הלב" "מפתח
 פירסם ).2001 המאוחד, הקיבוץ
 העת בכתבי ומאמרים שירה תרגומי

 תירגם ועוד. החדשה" "קשת "כרמל",
 לוז׳ין" "הגנת הרומן את מרוסית

 אור שיראה נבוקוב, ולדימיר מאת
.2005ב־ עובד עם בהוצאת

 .1976 אביב, תל יליד סקאל, משה
 קובץ פירסם בפריז. מתגורר
 שראה "התרחיש", קצרים, סיפורים

 ב־ המאוחר הקיבוץ בהוצאת אור
 אור שראה אני", "האי ורומן, ,1997

 ,2001ב־ אחרונות ידיעות בהוצאת
 התרבות המדע, משרד בפרס שזכה

 ותרגומי שירים פירסם והספורט.
 של וספרות" "תרבות במוסף שירה
 המתפרסם הפרק "הארץ". עיתון

 עטו: פרי חדש מרומן נטול זה בגיליון
אחייך". אלייך, "אחייך

 .1971 ישראל, ילידת ערר, מאיה
 שבקליפורניה. בסטנפורד מתגוררת

 אחר "מקום ספרה בבלשנות. עוסקת
(חרגול, בחרוזים רומן זרה", ועיר

 של הביכורים בפרס זכה ,)2003
החינוך. משרד

:מלמעלה
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 ילידת אלחנן, פלד נורית ד״ר
 לשוני לחינוך מרצה ישראל.

 ובאוניברסיטת העברית באוניברסיטה
 החינוך, שיח את חוקרת אביב. תל

 (בין ומצרפתית מאנגלית ומתרגמת
 רנאר, ז׳ול של מיצירותיהם השאר

 וראן ממי אלבר דיראס, מרגריט
 הסופר עם זכתה 2001 כ־ פולאן).

 סחרוב בפרס גזאווי עיזאת הפלסטיני
 אם המחשבה. ולחופש האדם לזכויות
ילדים. לארבעה

 .1937 תקוה, פתח יליד קנז, יהושע
 "אחרי ספריו: אביב. בתל מתגורר
 עם לעם, (הספריה רומן החגים",

 מן הגדולה "האישה );1964 עובד,
 סימן ;1973 (דביר, רומן החלומות״,

 ;1986 המאוחד, הקיבוץ קריאה,
 המאוחד, הקיבוץ החדשה, הספריה

 קובץ מוסיקלי", "מומנט );2000
 הקיבוץ קריאה, סימן (ספרי סיפורים
 החדשה, הספריה ;1980 המאוחד,

 "התגנבות );1995 המאוחד, הקיבוץ
 עם לעם, (הספריה רומן יחידים",

 החתולים", אל "בדרך );1986 עובד,
 );1991 עובד, עם לעם, (הספריה רומן

 רומן קודמות", אהבות "מחזיר
 ),1997 עובד, עם לעם, (הספריה

 ונובלה רומן עצים", שלושה עם ו״נוף
).2001 עובד, עם לעם, (הספריה

 .1975 תקוה, פתח יליד רופא, עמית
 במוסף משיריו פירסם בפריז. מתגורר
"הארץ". עיתון של וספרות" "תרבות

 .1978 חיפה, יליד שטרן, עמיחי
 המופיעים שיריו אביב. בתל מתגורר
 הראשון. פרסומו לו הם זה בגיליון
 שכותרתו: מחקר, כתיבת משלים
 בין הקשר על לשוטים, "ניתנה

 לאקסטזה הנבואית האקסטזה
המינית".

 :מלמעלה
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