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על "הו!" 8

מאונס,  פגרה  של  וחצי  שנתיים  אחרי  אור  רואה  "הו!"  של  השמיני  הגיליון 
שבמהלכן המשכנו לפעול כל העת, אבל לא יכולנו לפרסם גיליונות חדשים. 
זול, ובמצבו העגום של שוק  פעילות רציפה של כתב עת מוקפד אינה עסק 
הספרים בישראל היא נעשתה כמעט בלתי–אפשרית. אנחנו מודים לׂשַרי גוטמן 
ולהוצאת "אחוזת בית" שהתגייסו לממן את הפקתו ואת הדפסתו של כתב העת, 
ובכך פעלו לא לפי היגיון מו"לי מסחרי, אלא משיקולים תרבותיים וציבוריים 
כבדי משקל. אנו מקווים שגיליונות "הו!" יוכלו לשוב ולצאת מעתה בסדירות, 

פעמיים בשנה. גיליונו התשיעי של כתב העת יראה אור עוד לפני סוף 2012.
הפסקה כה ארוכה בפרסום גיליונות "הו!" מצדיקה תזכורת קצרה של כמה 
מהסיבות שהביאו אותנו לייסד את כתב העת לפני שבע שנים — סיבות שרובן 
ככולן תֵקפות גם היום. המוטיבציה הראשונית להקמת "הו!" ב–2005 היתה 
דגש על  ולשים  ַליצירה  איתן  רצון להשיב את מעמדה של האּומנות כבסיס 
שליטתו של המשורר בֵכליה הטכניים של אמנותו, וצורך בהעמדת דור חדש 
רבי  ורשימות  הרייטינג הספרותי  סופרים שהרדיפה אחר  ושל  של משוררים 

המכר היא מהם והלאה. 
מגיליון  והתחדד  שהלך  תרבותי,  נוסף,  צורך  התעורר  במקביל  אבל 
מתוך  הכותבים  עבריים,  כיוצרים  מקומנו  את  מחדש  לנסח  הרצון  לגיליון: 
השפה  שבו  בעידן  עברית,  כתיבה  של  שנים  ארוכת  מסורת  על  הסתמכות 
את  לפרוץ  רצון  מתוך  אך   — ישראל  מדינת  עם  לחלוטין  מזוהה  העברית 
גבולות החד–תרבותיּות, ומתוך תחושה ברורה של המשכיות הן ביחס לעברית 
העל–לאומית, הקוסמופוליטית והטרום–צברית )כלומר, העברית לפני שהפכה 
לשפתה הבלעדית של מדינת לאום ושל תרבות שחלקים גדולים בה מתאפיינים 
בנטיות בדלניות(, והן ביחס ללשונות הגולה השונות )יהודיות ולא יהודיות(. 

אנחנו שואפים לשוב ולהעמיד במרכז את הדיאלוג המתמיד עם תרבויות 
המודרנית  העברית  התרבות  את  שאפיינה  קוסמופוליטיות  אותה   — זרות 
מראשיתה, אם כי בנסיבות היסטוריות וביוגרפיות שהן כמובן אחרות לחלוטין. 
 — בעקיפין  או  במישרין   — מתייחסות  "הו!"  כותבי  של  מהיצירות  רבות 
ליצירות ספרות ואמנות קודמות, ולעתים קרובות ההתייחסות היא ליצירות 
שפות  כלומר  "מאומצות",  שפות  הן  אלה  פעם  לא  זרות.  בשפות  שנכתבו 
שרכש הכותב בכוחות עצמו, ולאו דווקא שפה שבה גדל. במקרים אחרים זוהי 

שפת–אם זרה, הטוענת ומעשירה את היצירה העברית המקורית. 
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הכותרת  הנושא את  מדור  הנוכחי  הגיליון  בחרנו להעמיד במרכז  כך  משום 
"זה הכאב של שתי המולדות", שורה הלקוחה משירה של לאה גולדברג "אורן" 
)"אולי רק ציפורי מסע יודעות / כשהן תלויות בין ארץ ושמיִם / ֶאת זה הכאב 
של שתי המולדות"(. לכל אחד מתשעת משתתפיו של מדור זה — רובם כותבים 
קבועים ב"הו!" — ביוגרפיה הקשורה קשר בלתי–נפרד לתרבויות ולשפות שונות, 
בשתי  בה  שגדלו  או  בצעירותם  לישראל  שהיגרו  זרה  שפה  ילידי  בהיותם  אם 
ואימצו לעצמם שפה או שפות  שפות, אם כמהגרים שבחרו לעזוב את ישראל 
נוספות, אם כמתרגמים או כאנשי אקדמיה העוסקים באופן אינטנסיבי בשפות 
ובתרבויות זרות. היצירות המופיעות במדור הוזמנו במיוחד לגיליון זה. כל אחד 
מהמשתתפים התבקש לכתוב טקסט קצר, ללא הגבלה של הז'אנר, ולהתייחס בו 
בדרך זו או אחרת למושג ה"מולדת" ולמקומן של הרב–תרבותיות והרב–לשוניות 
בחייו. אלכס אפשטיין, משה סקאל, בני מר ואמוץ גלעדי בחרו לכתוב סיפורים 
קצרים העוסקים כולם בדמויות הנמצאות בין עולמות תרבותיים ולשוניים; לילך 
רוזיֶה, סופר  ז'יל  נתנאל שלחה קטע מרומן בכתובים ושמו "המולדת הישנה"; 
צרפתי דובר עברית, כתב דיאלוג דרמטי על מקומן של העברית והיידיש בחייו; 
מתן חרמוני שלח את הרשימה הראשונה שכתב אחרי שעקר עם משפחתו לשיקגו, 
ובה הרהורים על מקומה )וליתר דיוק:  מקומותיה( של הספרות העברית על מדפי 
הספרייה האוניברסיטאית וגם בתודעה האישית; רוִיאל נץ שיגר ממקום מושבו 
בסטנפורד, קליפורניה, רשימה בעלת אופי סוציו–תרבותי שבמרכזה דמותה של 
סיון  ואילו  תרבויות;  שתי  בין  המצויה  כמוזיקאית  מקסימיליאן–בלומין  מרינה 

בסקין בחרה לכתוב מסה אישית על חוויותיה כמתרגמת מרוסית ומליטאית.
שילוב יוצרי העבר — עבריים ולא עבריים — מעל דפי "הו!" הוא חלק בלתי 
נפרד מן היצירה המקורית שלנו. זו אינה מחווה תרבותית גֵרדא, אלא יסוד מרכזי 
וחיוני בתפיסת העולם שבבסיס כתב העת: להשקפתנו, הכותב הוא לעולם לולאה 
ּבְשלשלת, נדבך נוסף בתל הקדמוני, העל–זמני, של התרבות. תפיסת העולם הזו 
באה כמובן לידי ביטוי גם בחוברות עצמן. אנחנו מקדישים מקום נרחב ליצירות 
עבריות מן העבר, ומשתדלים לשלב אותן באופן אורגני ככל האפשר ולעקור את 
המחיצה התודעתית המפרידה בינן לבין היצירה העכשווית. פעולה דומה אנחנו 
עושים גם ביחס ליוצרים לא עבריים, אלא שבמקרה זה היצירה המקורית כרוכה 
"הו!" עוסקים כאמור גם בתרגום  כמובן באקט קודם של תרגום. רבים מיוצרי 
של  עטם  פרי  ללבנו,  הקרובות  זרות  יצירות  מתרגמים  אנחנו  שונות.  משפות 
יוצרים שהשפיעו עלינו, ולעתים קרובות כותבים אחר כך יצירות מקור המקיימות 

זיקה רעיונית או צורנית ליצירות המתורגמות. 
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בין היצירות המתורגמות המתפרסמות בגיליון זה נזכיר את תרגומיו של 
פרופ' דן מירון לשלושה שירים מאוחרים של אברהם סוצקעווער )סוצקבר(, 
המשורר היידי הגדול שהלך לעולמו בתל אביב ב–2010, ובהם שיר מ–2004 
לזכרה של השחקנית חנה רובינא; נילי מירסקי, המּוכרת כמתרגמת יצירותיהם 
של הפרוזאיקנים הרוסים והגרמנים הגדולים, תרמה לגיליון זה דווקא תרגום 
שירה: "שירת הגורל של היֶּפריֹון" מאת פרידריך ֶהְלֶדְרִלין, יצירה שהיא אבן 
דרך בתולדות הספרות הגרמנית; בנוסף מפרסמת מירסקי בגיליון ֵממואר של 
חוקר הספרות הרוסי יֶפים ֶאטקינד, ובו הוא מספר על דמותה האקסצנטרית 
והמרתקת של המתרגמת טטיאנה גנֶדיץ'. עוד ב"הו!" 8: ארבעה שירים מתוך 
"אופרה בגרוש" של ברטולט ברכט בתרגום חדש של דורי פרנס. זהו תרגום 
סכין"  ֵמקי  על  "הבלדה  )וביניהם  הללו  המוכרים  השירים  של  ְצמּוד–מוזיקה 
יהיה לשיר אותם  ו"ג'ני של הפיראטים"(, כלומר, תרגום שנעשה כך שניתן 
על פי לחניו של קורט וייל; בני מר תרגם שירי ילדים יידיים מתחילת המאה 
העשרים, שיש בהם הומור כובש ועושר לשוני נדיר; רונן סוניס מפרסם תרגום 
עברי ראשון לאחד השירים הנועזים והבוטים ביותר של משורר הביט הניו–
יורקי אלן גינזברג, "אנא, אדון" — שיר שהוא הכלאה רבת–יופי בין תפילה 
יהודית לבין סשן סאדו–מזוכיסטי סוער; וחותם את הגיליון ראיון שנערך עם 
ז'נה, מגדולי הסופרים הצרפתים במאה העשרים, ומי שאחראי לספרים  ז'אן 
ספריו  הוקעת  על  מברסט.  וֶקֶרל  הפרחים  של  המדונה  כמו  שערורייתיים 
דברים  פיכטה,  הוברט  הגרמני  הסופר  למראיינו,  ז'נה  אומר  כפורנוגרפיים 
שראוי לזכור: "בכל מה שנוגע לאוצר מילים המוגדר כגס ובוטה, עובדה היא 
נועדו לשימוש. שאם לא  שהמילים האלה קיימות. אם הן קיימות, הרי שהן 
כן לא היו ממציאים אותן. אילו לא השתמשתי במילים האלה, היה להן קיום 

סתמי בלבד. אלא שתפקידו של הסופר הוא לנסוך ערך חדש על המילים".
פרט לתרגומים כפשוטם מתפרסמות ב"הו!" גם יצירות מקור רבות הנכתבות 
בעקבות יצירות זרות — עיבודים, גרסאות עבריות או "שירים בעִקבות" — גם 
אם אינן תרגומים במובן המיָדי של המילה. בהקשר זה ְראו, בין השאר, את שירו 
של נדב ליניאל ה"מתכתב" עם "כשישישה תהיי", הסונֶטה הנודעת של המשורר 
הצרפתי בן המאה השש–עשרה פייר דה רֹונְסאר; את שיריו של שמעון בוזגלו, 
העומדים בזיקה ברורה לשירה היוונית הקלסית שעל תרגומה הוא שוקד בשנים 
האחרונות; את שירי פירנצה של סיון בסקין, שבהם נשמעים הדים מרוחקים אך 
ברורים של שירת הרנסנס האיטלקית מחד גיסא ושל היצירות ה"איטלקיות" של 
הסונֶטות  כליל  הוא  מרתק  מקרה  גיסא.  מאידך  ברודסקי  יוסיף  הרוסי  המשורר 
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החלקי של אילַי אבידן–אזר, המופנה כולו, בעקבות מחזורי סונֶטות קלסיים רבים, 
לדמות נשית אחת; אלא שנמענת סונֶטות אלה היא  "ליהי" — שמו הקודם של 

הכותב עצמו. 

***

"הו!" ממשיך בינתיים להיות מּוכר בעיקר ככתב עת לשירה, אך בפועל מקומה 
של הפרוזה בו משמעותי מאוד, וכמה ממשתתפיו הקבועים הם כותבי סיפורת. 
מתן חרמוני ומשה סקאל פרסמו בשנה שעברה ספרים שזכו להצלחה מרשימה 
והיו מועמדים לפרס ספיר לשנת 2011. עם משתתפי כתב העת הקבועים נמנים 
סופרים מוערכים כמאיה ערד, לילך נתנאל, בני מר, רועי חן ואלמוג בהר. יש 
לקוות ש"הו!" ייתפס בעתיד כפי שהוא: כחממה ליוצרים בתחום הפרוזה לא 

פחות מאשר בתחום השירה.
מרכזית  במה  להיות  "הו!"  הפך  קיומו  שנות  בשבע   — לשירה  ואשר 
למשוררים ורכש לעצמו קהל קוראים נאמן ומסור. לפני עשר או חמש–עשרה 
שנים ניתן היה למצוא במוספי הספרות ובכתבי העת כמעט אך ורק מתכונת 
החמישים  משנות  בישראל  שהתקבע  בנוסח  החופשי,  החרוז  אחת:  שירית 
והשישים ואילך. נוסח שבראשיתו — אצל נתן זך ואצל כמה מבני דורו — היה 
אנטיתזה מוׂשכלת למתכונות המסורתיות של בני הדורות הקודמים, אך בהמשך 
הדרך היה לא פעם לצורה אוטומטית, בלתי מוזיקלית ונטולת הקשר תרבותי 
יותר.  הרבה  מגוונת  מציאות  אצלנו  מתקיימת  האחרון  בעשור  וִהנה,  מוצק. 
לצד שירת החרוז החופשי נוצר סוף סוף מקום גם לשירה הכתובה במתכונות 
קלסיות שונות ובצורות פואטיות מסורתיות ומחודשות, שירה השמה דגש רב 
יותר על צידה האּומנותי של הכתיבה, תוך שימוש בכלים פואטיים משוכללים 

שנעדרו בדרך כלל משירת החרוז החופשי הוותיקה. 
לא ניכנס כאן מחדש לדיון על החרוז והמשקל: זהו דיון עקר מיסודו, ועל אחת 
כמה וכמה כאשר הוא מנותק מהקשרים תמטיים וסגנוניים רחבים יותר. מבחינת 
כתב העת הדיון הזה הוא נחלת העבר, ומקומו סביב גיליון 1 של "הו!" — לא 
סביב גיליון 8. נציין רק, בקיצור נמרץ, כי ב"הו!" אנחנו מבקשים לשים דגש על 
המשורר.  בחר  צורנית  מתכונת  באיזו  היא  ואחת  שבשירה —  המוזיקלי  הממד 
שלה,  הצלילי  הרובד  לַשירה  שמקנֶה  התודעתית  ההשלכה  הוא  בעינינו  העיקר 
והשלכותיה  במודע,  ושלא  במודע  בזיכרון,  להדהד  שלה  האפשרות   — ומכאן 

המרתקות של אפשרות זו מבחינת מקומה של השירה בחברה ובתרבות.
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אינם  שירה  לכתוב  כיום  המתחילים  וצעירים  שצעירות  לראות  משמח 
לעומת  ומשקל"  "חרוז  של  והמגבילה  הישנה  הדיאלקטיקה  על  מתעכבים 
"חרוז חופשי", אלא מנסים את כוחם בשלל מתכונות קלסיות ואחרות ומסגלים 
לעצמם כלים אּומנותיים משוכללים יותר ויותר — דבר שלפני עשור או שניים 
עדיין נראה כאוטופיה מוחלטת. בגיליון הנוכחי רואים אור שירים פרי–עטם 
של 22 משוררים, המייצגים אסכולות שונות ומבטאים ביצירותיהם תפיסות 
עולם פואטיות מגוונות. 11 מתוכם מפרסמים לראשונה ב"הו!", ולאחדים מהם 
זהו פרסום ראשון בכלל. אנחנו שמחים במיוחד לכלול בגיליון זה יצירות פרי 
ניר  עטם של ארבעה משוררים צעירים, כבני שבע–עשרה — עומר ולדמן,  
שיריות  במתכונות  כולם  הכותבים   — אבן  ומעין  שניידר  רועי  לפיד,  ארֹגב 
שונות, בשליטה טכנית מרשימה ומתוך דיאלוג עם שירה עברית ולא עברית, 

קלסית כעכשווית. 

***

ואילו  העברית,  הספרות  בכיפת  הפרוזה  ָמשלה  שבהן  ארוכות  שנים  אחרי 
לפריחה  האחרונות  בשנים  עדים  אנו  זווית,  לקרן  ונדחקו  הלכו  המשוררים 
מחודשת של השירה. לפסק הזמן הארוך שנטלה לעצמה השירה הישראלית 
מתפקידה כגורם מהפכני ומשפיע בתרבות העברית — פסק זמן שחפף פחות 
או יותר את שלושת העשורים האחרונים של המאה העשרים — היו השלכות 
עגומות לא רק על השירה עצמה, אלא במידה רבה גם על הפרוזה העברית ועל 
התרבות הישראלית בכלל. טוב שבתחילת העשור השני של המאה חל שינוי 

מהותי בעניין הזה. 
לדיון המסורתי על התפקיד המהפכני ה"רגיל" של השירה באשר היא, התפקיד 
העובדה  נוסף:  חשוב  רכיב  עתה  להוסיף  יש  והְּפנים–לשוני,  הְּפנים–ספרותי 
זו  שכתיבה, פרסום או הוצאה לאור של שירה בישראל הם כיום מעשים שלא 
בלבד שאין בצידם שום רווח כלכלי אפשרי, אלא שלעתים קרובות הם אף נעשים 
במימון עצמי של הכותב או תוך הפסד כלכלי ניכר. יתר על כן — בניגוד לעבר 
לא רחוק — כיום אין למשורר בישראל כמעט שום סיכוי לזכות בשכר מסוג אחר 

על יצירתו: יוקרה חברתית, סמכות תרבותית, פרסום וכיו"ב. 
אך דווקא מצב הדברים הזה יכול להתגלות, באופן פרדוקסלי, כַתסס מהפכני 
יוצא מגדר הרגיל. דווקא בזכות נידָחותה הגמורה בחברת הרייטינג שבה אנו 
הִצדה  הפוסעים  של  המובהק  למקומם  מחדש  להיעשות  השירה  יכולה  חיים 
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מַמכבשי  הנחלצים  ושל  מהמשחק  הפורשים  של  לִמפלטם  המהרהרים,  ושל 
ההיפר–קפיטליסטי  המנגנון  הלשונית.  ואף  התרבותית  החברתית,  ההגמוניה 
במקום שממנו  השירה  את  מחדש  בעצם  מציב  אצלנו  הׂשורר  והנֵאו–ליברלי 
נעדרה זה עשורים ארוכים: השירה קולטת אליה יותר ויותר — אם ככותבים 
ואם כקהל שוחרים — את אלה שאינם יכולים או אינם מעוניינים לרתום את 
יכולותיהם הלשוניות האינטלקטואליות לכוחות הפרסום והשיווק, לטלוויזיה 
או לעולמות העסקים וההון, ובעצם היא חוזרת כך לתפקידה הוותיק כִמבצרה 
אמרנו:  כמעט  אנטי–קונפורמיסטית,  אנטי–בורגנית,  קהילה  של  הטבעי 
בוהמית. דווקא בתוך ההקשר הזה עשויה השירה לשוב ולהיות אתר פוליטי 
אמיתי שכמוהו חסרים כל כך בישראל של ימינו: אתר של ָסֵפק, של חתרנות 
ולפרסם  להוסיף  בהתעקשותנו  אותנו  המנחה  הרציונל  זה  נפש.  חירוף  ושל 

בקביעות את "הו!", למרות הקושי הכלכלי. 

***

תודתנו נתונה לכל השותפים בהכנת כתב העת: לדורית שילה וסמי דואניאס 
בקר,  אמיר  אליה,  אביעד  ובראשם  "הו!",  עמותת  לאנשי  בית",  מ"אחוזת 
לנו  שסייעו  איזנברג  טלי  ולעו"ד  לביא  רוני  לעו"ד  עדי,  ואנה  מרידור  מתן 
בהתגברות על כמה תלאות ביורוקרטיות, לרפי מוזס האחראי לניקוד ולהתקנת 

השירים ולדור כהן המעצב הגרפי. 
ho.poetry@gmail.com כתבי יד אפשר לשלוח במייל לכתובת

ד"מ
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שמעון אדף
ִהנה ְׁשָטְפָך נֵד ָאֵפל של זמן

מתוך מתנות החתונה

.1

ְּבעֹוד ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָמאַתיִם ִׁשִּׁשים וְֵׁשׁש 

ָׁשנִים, ְּכֶׁשַהַּמְחזֹור יְֻׁשַלם, וְכָל ָמה ֶׁשהֹווֶה יָׁשּוב 

ִלְהיֹות הֹווֶה, ְּפָחֵדינּו, ֲחלֹומֹות, ְׁשחּוִקים וְגְַׁשִמּיִים ַעד 

ֶׁשִּדינָם ְלִהָּמֵצא ַרק ִּכְפָחִדים וֲַחלֹומֹות, הֹווֶה ֹּכה 

ְמֻדְקּדָק, ּוְמֻׁשְחזָר, ַהַחד ַּבּנְִביִאים 

ַלח ָהֵארּוַע, זְִכרֹון  ֹלא יְַבִקיַע ְּבַעד ְּבד ֹ

ְקִלּפֹות ֶׁשל ֲעָבָריו, ֲאנִי 

ֵאֵׁשב ְּבִכְּסִאי זֶה, ְּבוְֶרמֹונְט, ְּבֵאיזֹו יְִׂשָרֵאל 

יָׁשּוב ָאִבי

וְיִּוֵָלד.

2.1

ֲהִתְהיֶינָה לֹו ְׁשנֹות ַהּיְַלדּות 

ְּבָמרֹוקֹו. ְלטֹוַבת ִמי ִּתְהיּו. ֵהן 

יְַלּוּו אֹותֹו, ְמַהְבֲהבֹות ַּתַחת ְׁשמּורֹות ֵעינַיִם, ָקרֹוב ֶאל 

ַהֵּׁשנָה. ִאם יֶֻּכה ִׁשְכָחה וְיָקּום, ֹיאְמרּו לֹו, ַאָּתה ַהָּקם ִמן ָהֲעָלָטה 

ֲהֵרי ְלָך ָעָבר, ִהּנֵה ְׁשָטְפָך נֵד ָאֵפל ֶׁשל זְַמן, וְהּוא 

יְֵהא ָאנּוס ַעל ִּפי ַהִּפֲענּוַח

ִמּתֹוְך ֵמרֹוץ ָהֵארּוִעים, ִמי ָהיָה וְֶׁשהּוא ָעִתיד 

ִלְהיֹות. ֹיאְמרּו לֹו, ֻּכָּלנּו נֹוָלִדים ֶאל ַהְּמכֹונָה, ִרְפֵאי 

ַהּגְִלּגּוִלים ָהֲאֵחִרים נֹוְׁשִפים ָּבֳעָרִפים, ֶאָּלא ֶׁשָאנּו 

ָּבעֹוָלם ִמֶּׁשַּתם ְּכָבר ַהּגְִלּגּול, ִמֶּׁשּנְֶחַּתם.



16

3.1

ֻחְלַׁשת ַהּגּוף —

ַהְּׁשָעִרים 

ֶׁשִּלי

ְלִהּכָנֵס ֹּפה

ֲהֵרי וְֶרמֹונְט ַהּיְֻרִּקים, ַחּדּוֵדי ֵעִצים

ַסִּכינֵיֶהם

ֶׁשל ֲאֻדֵּמי ָהעֹור ִמּתֹוְך 

ִסְפֵרי יְַלדּות, הֹו 

יַָּבָׁשה ְּפרּוָעה, ֶׁשֵאין ָּבּה ַּדי 

ְלִאיׁש, ֹלא ִלי

ַּבֲחַדר ֲעבֹודָה ְרצּוַע לּוִחית ְּפִליז, ַאנְַּדְרָטה

ִלְמׁשֹוֵרר ֵמת.

2.2

ָאז ַאָּתה ּכָאן, ֲחנַנְיָה ַאַדף, ִעם ָחְטְמָך 

ַהְּמֻאנְָקל, מֹוֶרֶׁשת ַהִחִּתים, וְִעם 

ַהְּמִעידָה ָהַאְקָרִאית ֶאל 

ַחּיֵי ַהּנֹוָלִדים, ֵמַעְצמֹוֶתיָך, נִָּׂשא ְּבכֹוַח ַאָּבהּות, ִמַּבַעד 

ַלּדֹורֹות, ִּבְבִלי ַּדַעת, ִּבְבִלי זָדֹון, ִמְּלַבד 

זְדֹונָם ֶׁשל ֲאחּוזִים 

ְּבִקּיּוָמם

ַאָּתה נְִתָקל ַּבְּדָפנֹות ֵאֶצל ָּתַאי, ֶאְצִלי

ִּבְמבֹויִים ּגֵנִֵטּיִים, ִּבְסִליִלים ָסִריִסים

ֶׁשל ּדָם וְזֶַרע, ַאָּתה 

עֹוֵצר ִאִּתי.

3.2

ָמה נְִפַּתח ְלָפנַי, ִאם ֵּכן, ֵאיזֶה

ּגֹוָרל. ִּבְׁשנֹוָתיו ַהְּמֻאָחרֹות ֵהֵחל

א ֶאל ָהרּוחֹות, ְּבלּוַח, ּכֹוס, ַאְלָפא–ֵּבית גֶ'יְְמס ֵמִריל ִלְקר ֹ
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ֵמֶאֶרץ ַּתְלאּוָבה, ִמֶּקַרע זְַמן, ִּדֵּבר ֵאָליו

ֶאְפַריִם, יְהּוִדי ַקְדמֹון, ִמן ַהּיְוָנִים ַהְּמַׁשְּמִׁשים

ֶאת ַהִּמְצִרי. ָמה ִמְׁשַקל

ַהּיְֻרָּׁשה ֶׁשל ֵׁשם, ָּתִהיִתי ְּביְָׁשִבי ֶאל ֻׁשְלָחנֹו. ֵמֵעת 

ְלֵעת, ּכַָתב ְּבֵסֶפר ֶאְפַריִם, ֲעיֵפּות אֹו 

ֹחֶסר ֱאמּונָה נְִמּרּו ֶאת ַהַּקּוִים 

ַהּתֹוֲחִמים. וְָאז, ַמָּמׁש, ָראּו ַחּיֵינּו ִמַּבַעד 

ַלֵּטרּוף ֶׁשל ִהּוְָצָרם ֶׁשָּלם

ֶאל ּתֹוְך ַחּיִים ׁשֹונִים.

.4

ַמְּדָענֵי ַהַּתת–ָאטֹום ָהיּו

חֹוְקֵרי ָרזִין ֶׁשל ַהְּתקּוָפה 

ַמְתִקינִים ַּבֲעבּור ִמי 

ַהּיְָחִסים 

ֵּבין ַמְחָׁשָבה

ַלַהּכָָרה

נֶֶעְדֵרי ּכָל חּוׁש ְּפִליָאה

ִּבְפנֵי ַהִּמְתּגֵַּׁשם

ִהְתּגְַּׁשמּותֹו

ִצּפֹור ָעְבָרה ַּבִּמְסְּדרֹון

ֶׁשל ַהּיְַלדּות —

ִפים, ְרִדיִדים ֶׁשל ָאלּוִמינְיּום, ְמַסִּבים ַּכּדּוִרּיִים, ְּכִריִכים ְמֻעָטּ

ֶׁשּנְִׁשְּכחּו ַּבְּמָקְרִרים ֶׁשל ַמֲעִבידָיו, ִקּצּור

אׁשֹו ְּבאֹור ַהְפלֹוֵרֶסנְט ַהְּמיֻּגָע,  ֻׁשְלָחן ָערּוְך, ֲאנִי ָׁשב ֶאל ַהְּתמּונָה — ִהָּׁשְמטּות ר ֹ

ְמִסּבֹות ּפּוִרים 

ֶׁשָּלֶהם, ַרק ֲעָׂשָרה ִמּיְַלֵדי ַהּפֹוֲעִלים ֻהְרׁשּו ָלבֹוא, ַּתּפּוִחים ְּבָקָרֵמל,

ּגָלּול ִּבגְִליָמה ֶׁשל 

ֶּפֶסל ַהֵחרּות ִלְמגִּנַת ַהֵּלב, ּוָמה ִאְּתָך, ְׁשנֹות ַחּיִים טֹוֵרַח ַעל ֶסֶרט נָע,
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ְטָלִאים ְּבָפרֹוכֹות ּוָפָרׁשֹות 

ָׁשבּוַע, ִרּמֹונֵי ַהֶּכֶסף ְמַׁשְקְׁשִקים ְּבֹנגַּה ַהְּבָקִרים, וְֵריַח ַהַּטִּלית, ְמׁשֹוְרִרים 

ְמֹגָרִׁשים ְּכוּויִים ִלְבִלי ׁשּוב ְּבַלַהט ַהְּקֻדָּׁשה ָעְמדּו ִאָּתנּו, ְצבּוִרים 

ְּכמֹו ּתֹוָלדֹות; ִּבְסעּוַדת ַׁשָּבת ָאַמְרִּתי, ָהֱאלֹוִהים 

ֶׁשְּלָך, צֹוֶפה יִָחיד, ֲאנְַחנּו ְלמּולֹו, ֶהֱעֵתִקים ַרֲעיֹונִּיִים ַהִּמְתַחּזִים ָלֲאנִָׁשים,

ִׂשַחְקנּו ְלָפנָיו

ַעל ַהִּביָמה, ָהיִיִתי ַּבּגִיל ַההּוא ֶׁשעֹוד ֶאְפָׁשר. ֲאנִי רֹוֶצה

ֶאת ַהֶּׁשֶקר ֶׁשל ַאֲהָבה ְקרּוָעה ִמּזְַמן, ַאֶחֶרת ֹלא ָאִבין, ַצר ִלי, ָעַלי ִלנְֹסַע 

ֲחזָָרה, ְּכָבר ֹלא ֶאְתַּבּגֵר ֶאל ּתֹוְך ַהִּמין ַהּזֶה, ֲאנְַחנּו 

ַהּיֹוְרִדים ִמן ַהּכֹוכִָבים, ֲאבּוִדים ַּבּיְָערֹות, ְּבִצֵּדי ַהֶּדֶרְך

ַהְּׁשָרִכים, נֵרֹות ִאְּלִמים, נִָדים ְּבַׁשְלֲהבֹות ַעְלוָה, ְּבכָל ֹזאת ָהיְָתה ָׁשם ֵאיזֹו 

ַהְרּגָָׁשה —

ֹלא, ֹלא ָהיְָתה. ְמַהנְְּדֵסי ָּתְכנָה 

ָהיּו ְמׁשֹוְרֵרי ַהּדֹור, זְִּמנּו 

ֶאת ַהִּדּמּוי ֵמאֹוב, ְּפִרידָה

ַלּגּוף ַהּגּוף, ַלּנֶֶפׁש מֹוָרָאּה 

ִצּפֹור ָּבַער ַּבִּמְסְּדרֹון ֶׁשל ַהּיְַלדּות 

ַהִאם ִהְׁשּגְַחנּו 

ְּבָעְברֹו.

.5

ֲאָבל ַאָּבא

ִלְפנֵי ֶׁשְּתַקֵּלל, ֲאנִי ַמִּכיר ֶאת ְלׁשֹונְָך, ְׂשָפֶתיָך

ק ֶאת ַהִּמִּלים נְֶחָּפזֹות ִליר ֹ

ָהִעּדָנִים ָהְפכּו

ָּבָׂשר 

ַהְּמכֹונֹות 

ִׁשּנּו ֶאת ְׁשנֵינּו.
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אפרת מישורי
אני אמא שלו

הנה זה בא

הּוא נַָתן ָמה ֶׁשָּתִמיד נַָתן

ֲאָבל ַעְכָׁשו ָהֶרגֶל ֶׁשּלֹו 

ּגְדֹוָלה וֲַחָלָקה

ִּכי הּוא מֹוִריד ֵׂשָער ְּבֵליְזֶר.

הּוא הֹומֹו, ֲאנִי ִאָּמא ֶׁשּלֹו,

וֲַאנִי ֹלא יְֵׁשנָה ַּבַּליְָלה

ב ַאֲהָבה ֵמר ֹ

הֵאם הזרה 

ָהֵאם ַהּזָָרה ָׁשְכָבה ַּבֶחֶדר.

ַהּיֶֶלד ַהּזָר ָּבא וְנִֵּׁשק אֹוָתּה. 

ָהֵאם ַהּזָָרה ָהיְָתה ְׁשתּויָה.

ַהּיֶֶלד ַהּזָר ָחזַר ִמּמֹוֲעדֹון. 

ָהֵאם ַהּזָָרה ָׂשְמָחה ְּבבֹואֹו ֶׁשל ַהּיֶֶלד. 

ַהּיֶֶלד ַהּזָר נִגְַעל ִמן ָהֵאם.

ָהֵאם ַהּזָָרה ָחזְָרה ִליֹׁשן.

ַהּיֶֶלד ַהּזָר ִהִּכיר אֹוָתּה ִמּזְַמן.
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ואני דורשת

ַהּנֶֶפׁש נְִמֶעֶכת ַּתַחת ְּתנּוָעָתּה

וְַאף ַּפַעם ֹלא נְִמֶלֶכת ְּבַדֲעָתּה

ִהיא ֵאינָּה יֹוַדַעת

ִאם ִהיא 

נֶֶפׁש אֹו ְמכֹונִית,

ֵלב אֹו ּגַב,

ּדָג אֹו ֶרֶׁשת.

וֲַאנִי ּדֹוֶרֶׁשת: 

ֵּפרּוק ַהּנֶֶׁשק!

וֲַאנִי ּדֹוֶרֶׁשת: 

ִּפּזּור ַהִּתינֹוק!

נִּתּוץ ָהֵאם ַהֵּמינִיָקה!

וֲַאנִי ּדֹוֶרֶׁשת: 

ְׁשנֵי ִמזְָרנִים!

ַּכר נֹוצֹות!

ָּבלֹון נָפּוַח!

וְִסּכָה
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כן, הם נשואים

ֵּכן, ֵהם נְׂשּוִאים ְּכָבר ְׁשלֹוׁש–ֶעְׂשֵרה ָׁשנִים. 

ָמה, ֵהם נְׂשּוִאים ְּכָבר ְׁשלֹוׁש–ֶעְׂשֵרה ָׁשנִים?

ֵּכן, וְיֵׁש ָלֶהם יֶֶלד ַמְקִסים.

ָמה, יֵׁש ָלֶהם יֶֶלד? יֵׁש ָלֶהם יֶֶלד ַמְקִסים?

ֵּכן, וְהּוא רֹוֵכב ַעל סּוִסים.

ָמה, הּוא רֹוֵכב ַעל סּוִסים.

ֵּכן, הּוא רֹוֵכב ַעל סּוִסים וְגָר ְּבַביִת ַמְקִסים.

ָמה, הּוא רֹוֵכב? 

הּוא רֹוֵכב ַעל סּוִסים? 

הּוא רֹוֵכב ַעל סּוִסים וְגָר ְּבַביִת ַמְקִסים?

יום רביעי, 05 ינואר, 2011

ָמה נְִמַחק ִמָּמה ֶׁשּנְִכַּתב ְּביֹום ִראׁשֹון?

נְִׁשַאר ַרק ַהַּתֲאִריְך ְלָמה ֶׁשּנְִכַּתב

נְִׁשַאר ַרק ַהַּתֲאִריְך ְּכָמה ֶׁשּנְִכַּתב.

ֲאנִי זֹוֶכֶרת ֶׁשָהיִיִתי ִּבְמצּוָקה.

נְִׁשַאר ַרק ַהַּתֲאִריְך

נְִׁשַאר ַרק ַהַּתֲאִריְך 

נְִׁשַאר ַרק ַהַּתֲאִריְך

ְּכִסיָמן ָלֹאֶרְך.
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אנה הרמן
צוחקת מתוך החתך

מעשה בדלי

א

ַאֲחֵרי ְׁשלֹוִׁשים ָׁשנָה ִּכְמַעט ָרִאיִתי

ֶאת נִיִבי ְּבִמגְַרׁש ַהִּמְׂשָחִקים.

"זֶה ֶקַטע ְמֹטָרף", ָאְמָרה, "זֶה ְקִריִטי

ֶׁשְּתַסְּפִרי ִלי ִאם זֹו ַאְּת ִּכי ִאם

זֹו ַאְּת ֵאיְך יִָּתֵכן ֶׁשַּצְצְּת ְּכֶׁשָּצץ

ְּבזְִכרֹונִי ַהַּמֲעֶׂשה ַּבְּדִלי — — —"

ּוְבנָּה ַהָּקט ָרַכן ֶאל ֶהָחָצץ.

ָהיִיִתי ָׁשם ִעם ַהּיְַלּדָה ֶׁשִּלי.

ַהְרֵחק ֵמֶאֶׁשד ֵמי–ׁשֹוְפִכין ֶׁשַּפַעם

ָרַקְחִּתי וְִהְתַסְסִּתי ַּבּיְַלדּות

וְֶׁשָּׁשַפְכִּתי ַּבֲחַמת–ַהּזַַעם

ַעל יְָלדֹות ְקַטּנֹות ְּבֶצַבע ּתּות — 

ָעַמְדנּו זֹו מּול זֹו ְּבִלי ׁשּום ֵּבית–ֵסֶפר.

ָעַמְדנּו זֹו מּול זֹו ְּבאֹור ׁשֹונֶה.

ָחִציִתי ְלַבִּדי ֶאת ַקו ַהֶּתֶפר

ֶׁשל יָנּוָאר ַאְלַּפיִם ּוְׁשמֹונֶה.

ְּביָנּוָאר ַאְלַּפיִם ּוְׁשמֹונֶה

ָהיָה ַהְּדִלי ָמֵלא ְּבדָם ּוַמיִם.

ַּבחּוץ יַָרד ַהֶּׁשֶלג ְּכעֹונֶה

ְך ְּדָמָמה. ִעם ְלֹהֶלם ְלָבִבי ְּבר ֹ

ִחּלּוף ַהּגְִדי הֹוִפיַע ְּדִלי וְָאז —

ִמּגּוף ְסִפינָה ָרֶפה ּוְמֻדְמּדָם —
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ָּבְקָעה ִּתיֹנֶקת ִעם ַמָּבע ֹּכה ַעז

ּוְדִלי ָמֵלא ְּבַמיִם ּוְבדָם.

ב

ְּכֶׁשָהיִית ְּבתֹוְך ַהֶּבֶטן ֶׁשִּלי, ּכְָך ִסַּפְרְּת,

ַאְּת ֹלא ָהיִית ְלַבד ְּבתֹוְך ַהַּמיִם,

ָהיָה ָלְך ָׁשם ָחֵבר.

וְֶהָחֵבר ַהּזֶה ָהיָה ַהְּדִלי ַהּכָֹחל.

ֶהָחֵבר ַהּזֶה ָהיָה ַהְּדִלי ַהּכָֹחל ִעם ַהּדָגִים.

ּכְָך ַאְּת ִסַּפְרְּת ִלי.

ּוָמה ָקָרה ַּבּסֹוף?

נֹוַלְדְּת ְּבַמּזַל ְּדִלי. 

וְכָל ַהַּקיִץ ֶׁשל ּגִיל ְׁשנַָתיִם וֵָחִצי

ֹלא ָהיָה ַמְרֶאה ַמְרִהיב–ַעיִן

ִמַּבת–ַהּיָם ַהְּקַטּנָה ֶׁשִּלי 

ֶׁשּיְָצָאה ְּבִריָצה ִמן ַהּיָם

ִעם ְּדִלי ָמֵלא ַמיִם ְמלּוִחים 

ּוְצדִָפים–ּדָגִים.

אבן, נייר ומספריים

ַע ֶאת ַהַּדף. ֲאנִי רֹוָצה ַעְכָׁשו ִלְקר ֹ

ֲאנִי רֹוָצה ַעְכָׁשו ְלִהְתַחּזֵק ְּכֶאֶבן.

ֲאנִי רֹוָצה ִלְהיֹות ָלְך ִאָּמא, ֹלא ָעֶלה נִּדָף.

ֶׁשֹּלא ֵּתְדִעי ַאף ַּפַעם ֵאיְך ֲאנִי ּכֹוֶאֶבת.

אִׁשי נְִרּדָף. ֶׁשֹּלא ֵּתְדִעי ַאף ַּפַעם ֵאיְך ר ֹ

ֶׁשֹּלא ִּתְרִאי ַאף ַּפַעם ֵאיְך ֲאנִי נְִרֶּדֶפת.
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ַע ֶאת ַהַּדף ֲאנִי רֹוֶצה ַעְכָׁשו ִלְקר ֹ

וְִלְהיֹות ְלֶאֶבן ִּבְלִּתי–ְמַטְפֶטֶפת.

ֶׁשֹּלא ִּתְרִאי אֹוִתי ְּכִאָּמא–יֹונָָתן.

ָלֵתת ָלְך ְלַׂשֵחק ִמְּבִלי ָלֵׂשאת ֶאת ִאָּמא.

ָלֶׁשֶבת ִמן ַהַּצד ַּכֶּסַלע ָהֵאיָתן.

ָלֵתת ָלְך ְלַׂשֵחק ְּבֶאֶבן ּונְיָר

ּוִמְסָּפַריִם ִעם ּכָל ִמי ֶׁשַרק יְַתִאים ָלְך.

ָלֵתת ָלְך ְלַׂשֵחק ְּבכָל ָמה ֶׁשּנְִׁשַאר.

*

ֲאנִי ְמַסֶּפֶרת ָלְך ִסּפּור

ְמיֵַּׁשן וְגַם ַמְצִחיק.

ֲאנִי ְמַמֶּׁשֶׁשת ֶאת ִמְצֵחְך

וְַאְּת ְמַמֶּׁשֶׁשת ֶאת ִמְצִחי.

ַאַחר ּכְָך ֲאנִי ָׁשָרה ָלְך ִׁשיר ֶׁשל ּדֹוְלִפינִים

ּוִמְתַּפַּקַעת ִמְּצחֹוק

וְַאְּת ָקָמה ֵמַהִּמָּטה

וְהֹוֶלֶכת ָרחֹוק ָרחֹוק.

ֵאיזֹו ִמין ִאָּמא יֵׁש ָלְך

ֶׁשִּבְמקֹום ְלַהְרִּדים אֹוָתְך

ָׁשָרה ָלְך ִׁשיר ֶׁשל ּדֹוְלִפינִים

וְצֹוֶחֶקת ִמּתֹוְך ַהֲחָתְך.
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יעקב ביטון
הֶלחם יש לו נוצות עכשיו

1992

אׁש ַהָּׁשנָה ַהְּׂשֵבָעה ַהִהיא  ר ֹ

ְּבכָל ֶחֶדר וְִהְרהּור — ְמזָוֶה

ַּבִּמְטָּבח ַעְצמֹו ִׁשְמַמת ַהֵּלב ִצּיַת ַהָּבָׂשר

)ַּבחּוץ ֶרנֶַסנְס ֻחְלּדֹות זְַהב ַהַּמְרזְִבים(

ּונְִחיֵרי ַהָּפִריץ ֵהגִיחּו ַלִחים ֵמַהְּטַרְקִלין 

ֲהלּוֵמי ַּבְרּתֹוִלין

ַעד ּכָאן ִרּׁשּוֵמי ַהּנֶֶפׁש

ַּבחּוץ אֹוָתּה רֹוַמנְִטיָקה ְקלּויָה:

ַאְסּדָה ֶׁשל ּדָם

נְַהר ֶעְרוָה ְמַפֶּכה 

ּגְִעּיַת ַהִּכּנֹור 

וְָתִמיד ְלׁשֹונֹות ַהְּצִליָחה

ִלהּוק ַהְּסָתם ָּבְרחֹובֹות 

וְִדְמּדּוֵמי ֶאְׁשָּתַקד ַהִחּוְִרים נְסּוִכים ַעל ֹּדק ַצּוַאר ַהָּׁשָעה

ְּבַלַהט ַהֶּׁשֶמן ַהָּׁשדּוד זְִכרֹונֹוֶתיָך

ָּתִמיד ַהָּקְרָּבן ְמַסֵּפר ַעל ַהְּבֵראִׁשית ְּבנֱֶאָמנּות ֵאינְֵקץ 

זֹו ְצִלילּות ַהַּצַער

ַעְכָׁשו ָהַאנְקֹול זֹוֵרַח ְּבָׁשֵמינּו

וְָעָליו ַמְהִּביָלה ְלׁשֹון ַהֶּקַרח

ֶּבֱהַמת יִָמים ְּפסּוָקה 

ּגְרֹונָּה נְִפַער ֶאל ַהָּׁשַמיִם ַהְּמַלּוִים ֵמָאז ַׁשַחר ַהְּדָבִרים ֶאת ַהּמֹונִים 

ְּבמֹוץ ַהִּמנְיָן ַהָּׁשפּוְך.
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*

ַסּיָס זֵָקן ָהיִיִתי

ַהְּדָרִכים ֻּכָּלן נְִׁשַּתּנּו ִמְּכָבר —

ּכְָך ִלִּבי!

ֲחלֹוִמי הּוא ַהַּמְפִריׁש ַּפְרָסה 

ֵאין זֵֶכר ְלזֶַבח ָהֵערּות 

וְַרֲעַמת ְּכָתַבי — ִמְסּפֹוא! 

 

נְִׁשֲאָרה ִלי ַאֲהַבת ַהְּברּוִאים

ַּכָּמה ִהיא ָקָׁשה

*

ַהּכֹוַבע ֵריק 

אׁש ִמְתַאֵּבְך ַעְכָׁשו? ֵאיֹפה ָהר ֹ

ֵאיזֶה ֶּדֶׁשן ִּפְלִאי נְִפָקח ִמֶּמּנּו וְגֹוֵהר ַּבחֹולֹות,

ַמְפִציַע ֶאל ְּפִרי ַאֵחר?

ָהָאב ֵאינֶּנּו

ַהָּסב נְִכַחד

ָמה ֶׁשָחתּום ַּבּזְַמן ִּדינֹו מּוָמר ָלנֶַצח 

וְִצִּפּיַת ָהֶאְביֹונִים ְלָרִקיַע ָחדָׁש

ּגֶֶׁשם ַהְּתבּוָאה ַלּגְרֹונֹות

זֶה אֹותֹו ָמצֹור נֹוָׁשן — 

ַהֲחלֹום.
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ריח הגווייה

ְּבוַַּדאי נִזְֹּכר ַהֹּכל ַאֶחֶרת

ְּדיֹוָקן ְׁשטּוף אֹור ּוזְַהב ִמְסּגֶֶרת

ַאְך ַהָּׁשָעה ָהֲעֻקָּבה רּוֵחנּו ַהּנְקּוָבה

וְַהָּבָׂשר 

ִהְסִריחּו ַּבִּמְפָּתן ְּבֹעז ַהֶּפגֶר 

וֲַחִליפֹות ַהְּׂשָרד וְַהִּמְפּגָן

ְׂשַפת ַהֶּׁשנְָהב וְַהִּפְׁשָּתן

ֹלא הֹוִעילּו ִּבְמאּום 

נְִבְלעּו ְּבזֹו ֶעְרוַת ַהְּתֵכֶלת

ַרק ַהּנְִחיַריִם ֵהם ֵעדּות ַמְכַרַעת

ִסְדֵקי ֱאֶמת

וְיָד ִּכְבַדת ֲאֶרֶׁשת

ַּתְׁשִמיט ּוְתַעֵּטר ֵמַהּיִָמים וְִדְבֵריֶהם

ּגְרֹונֹות ְׁשמּוֵטי מֹוֶרֶׁשת

יְַרּנְנּו ִהְמנֹון נֹוֵהם

ַאְך ְּכָבר יָדּוַע ִּכי ֹּדק ַהּנֶֶפׁש ַהְּׁשטּוָפה

ַּבֲחָרדָה ּומֹוץ ַהְּסָתם

ּבֹוֶדה ְלקֹורֹוֶתיָה 

ּגְִליָמה ְטרּוָפה

וְֶרֶׁשת ָּתם 

ּכְָך נִזְֶּכֶרת ּגַם ּגְוִּיָה 

ָּבֲאִצילּות ַהְּמֻדָּמה

ַהּנְטּוָעה ְּבכָל ְּכָליָה
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שירה אחרונה

ַהֶּלֶחם יֵׁש לֹו נֹוצֹות ַעְכָׁשו

וְהּוא ּדֹוֶאה ֵמָעֵלינּו ְּכַבְרּבּור

 

ּוַבֲחלֹוִמי ֲאַרֵחף ָׁשֹחר

ֵמַעל יַם ִחִּטים 

ֹלִעי ֲאפּוף ַּבּזֶֶלת

וְֵאין זֶַרע ֶאָחד ְּבִכיִסי.
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איַלי אבידן–אזר
סונֶטות לליהי1 

)מתוך כליל סונֶטות בכתובים(

.1

ִעְצִמי ֶאת ַעְפַעַּפיְִך ַהְּכֵבִדים.

ְּתָלאֹות ַהּיֹום ָקְפאּו ְּבִאיׁשֹונַיְִך, 

ַהַּליִל, יִּסּוָריו עֹוד ִמְתַאִּדים. 

ָהנִיִחי ֶאת זְרֹוֵעְך ַעל ָהֵעינַיִם.

ַמְראֹות ַהּיֹום ּתֹוְבִעים ֶאת ְמלֹוא ַהִּדין, 

ַהַּליִל ְמָמֵרק ֶאת ַהֹּמאזְנַיִם. 

ַהְּדִקי ֶאת ַהְּׂשִמיכָה ַהְּמסּוָרה

ַעד ֶׁשִּפגְֵעי ָהאֹור יּוְמרּו ְּבֹחם,

ַעד ֶׁשֲאוִיר יִזְֹלג ִּבְמׂשּוָרה, 

ּוֵבין ְלגִימֹוָתיו יִּמֹוג ַהּיֹום. 

ִעְצִמי ֵהיֵטב, ּגּוֵפְך ִּכְמַעט נְִרַּדם 

ֶאל ֵחיק זִיַרת ֲחלֹום ְטרּוָפה, ֲהֵרי ִהיא

ב ִמּדָם. טֹוָבה ִמְּקָרב ָאבּוד, ָעק ֹ

ָהִסיִטי ְּתִריס ַּבֲחַרֵּכי ַהּיִֶרי.

 .2

ָהִסיִטי ְּתִריס ַּבֲחַרֵּכי ַהּיִֶרי. 

ֵהיכָן ְצָבֵאְך? נְִמָחה. וְַהְּמַפֵּקד?

ַהִּביִטי ַּבַּמְרָאה, ְרִאי, ֲהֵרי ִהיא. 

1 ליהי הוא שמו הקודם של המשורר. 
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ּוִמיהּו זֶה ֶׁשֶאת ּגּופֹו עֹוֵקד, 

ּכֹוֵפת ְּבָׂשרֹו ְּבַלַהט ִמיְסיֹונִֶרי? 

ַהֹּבֶקר, ַהֹּכֵהן, ַהְּמַלֵּקט

ֵאיָבר ַאַחר ֵאיָבר ְּבזְַרקֹוָריו. 

ַהֹּבֶקר, ַהּמֹוֶרה ֵּכיַצד ִלְׁשֹמר

ַעל ֹיֶשר ֵלב ַהְרֵחק ִמְּׂשֵדה ַהְּקָרב, 

ַהֹּבֶקר ַהּזֹוֵהר ְּבאֹור ָׁשֹחר. 

ֲהיִי ֵּכנָה, ִלְבִׁשי ִּבגְֵדי ִאָּׁשה, 

ַאל ִּתְתַּפִּתי ְלֶׁשֶקר ַהַּמִּדים. 

וְַרַעׁש ַהְּפָרסֹות? ַמְחֶׁשֶבת ָׁשוְא.

ּגְָרִׁשי ֶאת ָּפָרַׁשיְִך ָהאֹוְבִדים.

.3
"ּגְָרִׁשי ֶאת ָּפָרַׁשיְִך ָהאֹוְבִדים,"

ּפֹוֵקד ָעַליְִך יֹום, וְַאְּת נְִׁשַמַעת, 

ַאְך ְּבָחזְֵך ְּכָבר ִמְתַלְּקִחים ְּדוִָדים 

ַהּיֹום סֹוֵרג נִיַמיְִך ְלִמְקַלַעת, 

ָאִריג ָצפּוף הֹוֵלְך ּוַמֲאִדים.

"ַהְסִּתיִרי ֶאת ָּפנַיְִך, ְמֻׁשּגַַעת,

ְּבֵאד ֲהזָיֵָתְך ִׁשְקִעי ַעד ֹּתם" 

מֹוֶרה ָלְך יֹום ִׁשּכֹור, ַסֲהרּוִרי,

"ֵהן ְּכָתִמיד ָאִביא ֶאת ַהַּמְדֹחם

ָאִחיׁש ֶעזְָרה, ָאִׁשיב רּוֵחְך, ַאְבִריא,

ָאנִיַח ַעל ִמְצֵחְך ַמְטִלית ָקָרה,

ַאְחִליף ֶאת ַהָּסִדין נֹוֵטף ַהֶּקִרי,

ַעד ֶׁשּיְִקָּפא ַהּקֹול ֲאֶׁשר ָקָרא —

ֶאת ְּפֻקּדֹוַתיְִך ַהּיְָׁשנֹות ָהֵפִרי".
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.4

ֶאת ְּפֻקּדֹוַתיְִך ַהּיְָׁשנֹות ָהֵפִרי, 

ַהִּטי ָאזְנְֵך ַלּגֶֶבר ֶׁשָּלַחם, 

ַחְּסִלי ֶאת ַהּׁשֹוֶטה לֹוגֵם ַהֶּׁשִרי.

ִעְצִרי ֶאת ַהּׁשֹוִטים ְּבִהָּׁשְלָחם. 

ָּפַׁשט ָּבְך זֶה ִמְּכָבר זִהּום וֶנִֶרי, 

ַמְׁשִחית ּוְמַכֶּלה ְלֹלא ַרֵחם.

זִהּום ֶׁשִהְתַּפֵּׁשט ִעם ַחּיַָליְִך,

ִהִּתיר ֲחגֹוֵריֶהם, ָׁשַמט נְִׁשָקם.

ִקְרקּוׁש ַמֶּתֶכת ֵּבין זּוגֹות ַרגְַליִם — 

זְִקיִפים ּפֹוְרִקים ִּכידֹון, נֹוְׁשִקים ָּבדָם.

ִמֶּבֶטן ָהַאְרמֹון — ֶאגְרֹוף ּבֹוֵעט,

ְצוָחֹות ּוְׁשָעִרים ִמְתנְַדנְִדים,

וְֵאין ִמְׁשָמר, ִמְפָלט, ְּבֵרָרה — ּכֵָעת

ִּפְתִחי ִמְפַקְדֵּתְך ָלֲעָבִדים.

.5

ִּפְתִחי ִמְפַקְדֵּתְך ָלֲעָבִדים, 

ֵהם ִמְתַּדְּפִקים ָּבְך, ְּתנִי ָלֶהם ָלבֹוא, 

ֵהם ְמַעּנִים ָּבְך, ָהּה, ֵעִדים, ֵהִדים!

ְׂשָפַתיִם נְִפָרׂשֹות, יָבֹוא! יָבֹוא!

ֵמַאיִן יְִקְראּו? ָהּה, יְִקְראּו!

ֵמַאיִן? ָהּה ָהּה ָהּה! ָהּה ָהּה ָהּה ָהּה!

ָהּה, ִמִּלים ְקצּוצֹות, ָהּה ַהִּמִּלים

ָהּה, ִמִּלים ְׁשבּוִרים, ָהּה ַהִּמָּלה ַהָּׁשבּור!

ָהּה! ָהּה! ַהִּמִּלים

ָהּה

ִמִּלים
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ֵּבין ֲחַרֵּכי ַהּיִֶרי, ֲהֵרי ִהיא ֲהֵרי הּוא, יַָדיִם אֹוֲחזֹות ָּבנּו, יַָדיִם אֹוֲחזֹות ְּבַסִּכינִים, 

ָאּנָא, חּוִסי ַעל ַחּיֵינּו, נִַּסע ַלֲאָרצֹות ְרחֹוקֹות ּונְנֵַּקר ֶאת ֵעינֵינּו, ֹלא נְִרֶאה עֹוד 

אֹור, ֹלא נְִכֹּתב ּדָָבר, נִנְֹׁשם ִּבְמקֹום ְלַדֵּבר.

.6

ַּדְּכִאי ֵּבין ְמַפְּקַדיְִך ֶאת ַהֶּמִרי, 

ֵּבין ַהִּמְתנֹוְדִדים ְליַד ַהּגְבּול

ֵּבין ִמְלמּוֵלי נְאּום–ּגִּיּוס ִהיְסֶטִרי.

ַהִּכי ְּבגּוף ִעֵּקׁש, ְּבגּוף ָחבּול

ֶאת נֶגַע יֵׁשּוֵתְך ַהִּמְסַּתֵּתר ִּבי.

הֹוִריִׁשי ֶאת ַהֹּׁשֶרׁש ַהּנָבּול. 

יֹום ַחג הּוא זֶה! ְרִאי ֵאיְך נְִתינַיְִך

ּפֹוְרִצים ְּבִׁשיר ַהֵּלל ֵמֲאֵליֶהם

ְּכֶׁשּגֹוָרָלם מּונָח ַעל ַהֹּמאזְנַיִם.

ְּבָתא וִּדּוי ָטחּוב סֹוֵהר נֹוֵהם.

יֹום ַחג! ַהַּפֲעמֹון ְּבֹעז רֹוֵקד,

ִאוְׁשֹות ְּבִריַח, ְלִחיׁשֹות "ַהְלֵׁשן!"

ְּכֶׁשַּליִל יְַצּנֵן ֶאת ַהּמֹוֵקד

ַהְׁשִאיִרי ִלי ַּבַּׁשַער ֵצל ָעֵׁשן. 
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ברטולט ברכט
ארבעה שירים מתוך "אופרה בגרוש"
תירגם לפי הלחן של קורט וייל: דורי פרנס

כשתיאטרון בית לסין פנה אלי לבקש תרגום חדש ל"אופרה בגרוש" )או "אופרה 
בשלושה גרוש" לפי התעריף המקורי( לא זכרתי כמה עסיסי וחי, נשכני וסוחף 
הוא המחזה הזה. ברכט הצעיר היה, עם כל האידיאולוגיות והמסרים, קודם כול 
פרא–אדם: משורר עז, טבעי וחושני המחובר לרחוב, לחיים. הוא היה תוסס, 

חריף, מלא הומור — ומוזיקלי.
המחזאי המוזיקלי הזה ָחַבר כאן למוזיקאי תיאטרלי במיוחד ואחד מגדולי 
המלחינים של המאה הקודמת, קורט וייל. באופן מסוים, כשניגשתי לתרגם את 
השירים והפזמונים שבמחזה — תערובת של בלדות רחוב ומזמורי קודש לעידן 
עירוני בלי אלוהים — ניסיתי לתרגם לא רק את שפתו הבימתית של ברכט, 
אלא גם את שפתו המוזיקלית של וייל; לא רק בכך שהתרגומים יוכלו להזדמר 
בלחן המקורי ללא חריקות, אלא גם במציאת מין מצלול שיהיה תואם לאותן 
הראשונה  הפעם  מן  אשר  וייל,  של  ואירוניות  צובטות  והרמוניות  מלודיות 

ששמעתי אותן בימי בית הספר לא חדלו מלכשף אותי.
הבלדה על מקי סכין שורבבה להצגה ממש ברגע האחרון, כשכוכב ההצגה, 
הפזמון  לבמה.  דרמטית  כניסה  לו  שיכינו  דרש  מקי,  את  ששיחק  השחקן 
כדוגמתה,  שאין  מוזיקלית  דרך  פריצת  למעשה  הוא  הזה  הפשוט–לכאורה 
שכן כולו מבוסס על התו השישי שבסולם המז'ורי; העולם המוכר של טוניקה 
ודומיננטה מתהפך בבת–אחת לאוזנינו, והכל תוך פיזום פשוט ואגבי כביכול 
של זמר רחוב. השיר על ג'ני–של–הפירטים מושר במחזה לא בפי ג'ני, הזונה 
האהובה של מקי, אלא דווקא מפי פולי, ועוד בליל כלולותיה, מול האורחים, 
ללמדנו שיש יותר בעלמה הענוגה הזאת ממה שנראה לעין. אשתו של וייל, 
לוטה לניה, ניכסה לעצמה את השיר כששיחקה את ג'ני, ומאז הוא נודד לו 
בין ג'ני ופולי, לפי שיקולים אמנותיים צרופים, כמו למשל מי היא הכוכבת 
הגדולה יותר בהפקה זו או אחרת, ומי תצמרר יותר את הקהל בהגייה מקורית 
של המילה שהיא שיאו של השיר, אותה מילה שהמלחין בתבונתו התיאטרלית 
אלו  והו,  "הֹוְּפָלה".  היא  הלוא   — תיאמר  אלא  תושר  שלא  בחר  הגאונית 
שנעשה  עד  הזה,  ה"הופלה"  מן   1928 מאז  וזמרות  שחקניות  עשו  מטעמים 
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ל"להיות או לא להיות" של אמנות הזִמרה בתאטרון — משהו שכבר אי אפשר 
לצלוח בשלום. 

מילה בעניין השיר האחרון שמופיע כאן — "בלדה שבה מבקש מק מחילה 
הגדולים  מושפעים,  "הקטנים  האמרה  לברכט  מיוחסת  בכדי  לא  מכולם". 
גניבות  באשמת  משפטיות  לתסבוכות  נקלע  הוא  חייו  כל  לאורך  גונבים". 
ספרותיות. השיר שבו נפרד מק מן העולם נלקח ממש בלי שינויים )וכמובן 
בלי קרדיט( מן התרגום הגרמני לשיר של המשורר הגנב הצרפתי בן המאה 
משתמש  ברכט  ויון".  פרנסואה  של  "צוואתו  ויֹון,  פרנסואה  החמש–עשרה 
בשיר עד מקום מסוים, ואז עושה בו שפטים לפי צרכיו. המתרגם הגרמני לא 
התרשם ותבע את ברכט. אני מצדי ניסיתי להדגים במידת מה בתרגום לעברית 
חרוזים  באמצעות  האחרונים,  השירים  מן  יותר,  "עתיק"  שונה,  הזה  שהשיר 
"אלתרמניים" משהו, כמו למשל בחריזה בין "אל תאטמו לבכם ואל תרשיעו" 

לבין "גיחוך כזה, בינינו, סתם טיפשי הוא". 

ד"פ

ג'ני של הפירטים

ַרּבֹוַתי, ַהּיֹום ֲאנִי עֹוָׂשה ֹּפה ֵּכִלים

וְגַם ִמּטֹות ְלכָל ַּפְרצּוף ִאיְדיֹוִטי. 

ִּתזְְרקּו ִלי ֹּפה–ָׁשם ֵּפנִי וֲַאנִי אֹוֶדה נֹוָרא

וְַתּגִידּו: "ַהָּמלֹון צּוָרה לֹו ְּכמֹו ַלַּבחּוָרה" 

ֲאָבל ֵאין ָלֶכם ֻמָּׂשג ִמי זֹוִתי. 

ַרק ֶׁשֵאיזֶה ֶעֶרב ַּבּנֵָמל יָקּום קֹול ַרַעׁש,

יְִׁשֲאלּו: ָמה ָהַרַעׁש ֵמָרחֹוק? 

וְיְִראּו אֹוִתי ֵּבין ַהּכֹוסֹות צֹוֶחֶקת

וְֹיאְמרּו: ָמה יֵׁש ָלּה ֹזאת ִלְצֹחק? 

ּוְסִפינָה ִעם ַּתְחֹמֶשת,

ּכָל ִמְפָרׂש ָּבּה ָמתּוַח,

ַּתֲעֹגן ָּבָרִציף.
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אֹוְמִרים ִלי: ֹמֶתק, ְׁשְטִפי ַּת'ּכֹוסֹות,

וְזֹוְרִקים ִלי ִטיּפ ַקְמָצנִי. 

וְַהִּטיּפ יְֻכנַס ַלִּכיס וְַהִּמָּטה ִּתְהיֶה נֹוָחה —

ֲאָבל ִאיׁש ֹלא יִיַׁשן ַהַּליְָלה ַּתַחת ַהְּׂשִמיכָה —

ֵּכן, ִּכי ֵאין ָלֶכם ֻמָּׂשג עֹוד ִמי ֲאנִי. 

ַרק ֶׁשֵאיזֶה ֶעֶרב ַּבּנֵָמל ְצָרחֹות ְּבִלי ֶהֶרף,

יְִׁשֲאלּו: ִמי צֹוֵרַח? ָמה ָקָרה?

ַּבַחּלֹון יְִראּו אֹוִתי וְיְִׁשֲאלּו ָאז:

ָלָּמה יֵׁש ְלֹזאת ִחּיּוְך ֹּכה ַרע? 

ּוְסִפינָה ִעם ַּתְחֹמֶשת,

ּכָל ִמְפָרׂש ָּבּה ָמתּוַח,

ָאז ַּתְפּגִיז ֶאת ָהִעיר.

ַרּבֹוַתי, ָאז ַמָּמׁש יִָּמֵחק ָלֶכם ַהְּצחֹוק 

ִּכי ַהחֹוָמה ֹּפה ִּתְתמֹוֵטט 

וְָהִעיר ַהֹּזאת ֻּכָּלּה ִּתָּמֵחק ְּבִלי ִסיָמן 

ַרק ָמלֹון ֶאָחד ָקָטן יִּנֵָצל ֵמַהֻחְרָּבן 

יְִׁשֲאלּו: ִמי ּגָר ָׁשם ֶּבֱאֶמת?

הֹו, ֵאיְך יִזְֲעקּו ְסִביב ַהָּמלֹון ּכָל ַהַּליְָלה 

יְִׁשֲאלּו: ֵאיְך ֹלא ָּפגַע ּבֹו ׁשּום ּתֹוָתח?

וְיְִראּו אֹוִתי יֹוֵצאת ִמָּׁשם ַּבֹּבֶקר

וְֹיאְמרּו: ִהיא ּגָָרה ָׁשם ִאם ּכְָך. 

ּוְסִפינָה ִעם ַּתְחֹמֶשת,

ּכָל ִמְפָרׂש ָּבּה ָמתּוַח,

ָּתנִיף ַּת'ְּדגִָלים.

וְיְֵרדּו ַּבָּצֳהַריִם ֵמָאה ִאיׁש ֶאל ַהחֹוף

ַעל ָהִעיר ְּכמֹו ְצָלִלים יָעּוטּו,

וְיֹוִציאּו ִמּכָל ַּביִת ּכָל ֶאָחד, ָמצֹוד ְּכָלִלי,

יְִקְׁשרּו ַּבֲאזִִּקים וְיִָביאּו מּוִלי, 

וְיְִׁשֲאלּו: ִמי ֵמֵאֶּלה יָמּותּו?
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ר ַּבָּצֳהַריִם ַּבּנֵָמל  ֶׁשֶקט יְִׂשר ֹ

ְּכֶׁשּיְִׁשֲאלּו ִמי ַחּיָב ָלמּות.

ִּתְׁשְמעּו אֹוִתי ְּבקֹול אֹוֶמֶרת: ֻּכָּלם!

אׁש נֹוֵפל ֲאנִי אֹוֶמֶרת: הֹוְּפָלה! ּוְכֶׁשָהר ֹ

ּוְסִפינָה, ִעם ַּתְחֹמֶשת,

ּכָל ִמְפָרׂש ָּבּה ָמתּוַח,

ֵּתָעֵלם ָלּה ִאִּתי.

הבלדה על ֵמקי סכין

וְכִָריׁש, יֵׁש לֹו ִׁשּנַיִם,

זֶה ּבֹוֵלט וְֵאין ִלְטעֹות, 

ּוְלֵמִקי יֵׁש ַסִּכין, ַרק

זֶה ַסִּכין ֶׁשֵאין ִלְראֹות. 

ְּכֶׁשּכִָריׁש ָעט ַעל ַהֶּטֶרף

הּוא נְִׁשָטף ַּדם ַאְרּגָָמן.

ֵמִקי יֵׁש לֹו זּוג ְּכָפפֹות, ָאז

ֵאין ַלֶּפַׁשע ַאף ִסיָמן.

ֶקת ֶׁשל ַהֶּתְמזָה ַבּּיְר ֹ

ִאיׁש נַָפל, ַאֵחר ָטַבע.

זֶה ֹלא וִירּוס אֹו ּכֹוֵלָרה,

זֶה ַרק ֵמִקי ַּבְּסִביָבה.

ְּביֹום ָאֶל"ף, ְּבאֹור ֹּבֶקר,

נָח לֹו ּגֶֶבר, ֹלא נֹוֵׁשם.

ִאיׁש חֹוֵלף ָׁשם ְּבִלי ׁשּום ֶקֶׁשר —

ֵמק ַסִּכין ְׁשמֹו. ֵאיזֶה ֵׁשם!



37

ְמַחְּפִׂשים עֹוד ֶאת ְׁשמּול ָמאיֶר   

וְעֹוד ַּכָּמה ְלָפחֹות.   

ּכָל ַהֶּכֶסף ֵאֶצל ֵמִקי 

ֲאָבל ֵאין ׁשּום הֹוכָחֹות.   

ּוָמְצאּו ֶאת גֵ'נִי ָטאּוֶלר,

ִעם ַסִּכין ֵּבין ָׁשד ְלָׁשד 

ָּבָרִציף עֹוֵבר לֹו ֵמִקי,     

ְּבִלי ׁשּום ֶּכֶתם אֹו ֲחָׁשד. 

ָמה ָקָרה ְלַאְלפֹונְס גְִליֶטה 

זֶה עֹוד ֶּפַׁשע ֵּדי ָעלּום. 

ִמי יְַחֹׂשף ֶאת זֶה ֵאי ַּפַעם?

ֵמִקי ֹלא יֹוֵדַע ְּכלּום.

ְּכֶׁשָּפְרָצה ָׁשם ֵאׁש ַבּּסֹוהֹו

נְִׂשְרפּו זֵָקן וַָטף.

ַּבָּקָהל ָעַמד ּגַם ֵמִקי,

ְסָתם צֹוֶפה וְֹלא ֻׁשָּתף. 

ַהְּקִטינָה ָהַאְלָמנָה ֶׁש 

ֹּלא נְַסּגִיר ֶאת זֶהּוָתּה, 

ִמְתעֹוֶרֶרת, נֱֶאנֶֶסת — 

ֵמק, זֶה ֶּבַטח ֹלא ַאָּתה...

באמצעות שיר קטן מסבירה פולי להוריה
את נישואיה לגנגסטר מקי 

ִמּזְַמן ֶהֱאַמנְִּתי, ִּביֵמי ַהְּתִמימּות, 

וְנְִׁשַּבַעת, ָהיִיִתי ְּתִמיָמה,  

ֶׁשַּפַעם אּוַלי ֶאָּתֵקל ִלי ְּבגֶֶבר 
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וְָאז יֵׁש ָלַדַעת ֵאיְך ּוָמה.

ִאם יֵׁש לֹו ֶּכֶסף,

ִאם הּוא ִסיְמָּפִטי,

ּוְביֹום חֹול הּוא ָלבּוׁש ִטיּפ–טֹוּפ ֻּכּלֹו, 

וְָלִאָּׁשה הּוא ַרְך, ָאִדיב וְגֶ'נְְטְלֶמן   

ָאז, ָאז ַאּגִיד לֹו: ֹלא.

אׁש מּוָרם, ּכְָך ֵּתְלִכי ָּתִמיד ְּבר ֹ

ֹלא יִּגַע ָּבְך ׁשּום ּדָָבר. 

יֵׁש יֵָרַח, הּוא יֶָפה נֹוָרא, 

יֵׁש ּגַם ָׁשם ְּבחֹוף–נָָהר ִסיָרה ְקׁשּוָרה, 

ַאְך ָּבזֶה ַהֹּכל נִגְָמר. 

ֵּכן, ָאסּור ִמּיָד ָלֵתת ּוְלִהְתַמֵּסר, 

ֵּכן, ָצִריְך ֵלב ֶקַרח, ַקר ֻּכּלֹו. 

ִּכי נָכֹון ֶׁשַהֹּכל ָּפתּוַח

ֲאָבל ָהָאֶל"ף–ֵּבי"ת זֶה: ֹלא.

ִראׁשֹון ֶׁשִהּגִיַע ָהיָה ִאיׁש ִמֵּקנְט,

וְָהיָה לֹו ַהֹּכל, ּכָל ַהְּמַלאי. 

ַלֵּׁשנִי ָהיּו ַּכָּמה ְסִפינֹות ַּבָּמִרינָה

ַהְּׁשִליִׁשי ִהְׁשַּתּגֵַע ָעַלי.

ֻּכָּלם ִעם ֶּכֶסף,

ֻּכָּלם ִסיְמָּפִטּיִים,

ּוְביֹום ֹחל ְלבּוָׁשם ִטיּפ–טֹוּפ ֻּכּלֹו,

ּוְלִאָּׁשה ּכָל ִאיׁש ֵמֶהם הּוא גֶ'נְְטְלֶמן,   

ָאז ֶּתֶכף ָאַמְרִּתי: ֹלא.

אׁש מּוָרם, ּכְָך ֵּתְלִכי ָּתִמיד ְּבר ֹ

ֹלא יִּגַע ָּבְך ׁשּום ּדָָבר. 

יֵׁש יֵָרַח, הּוא יֶָפה נֹוָרא, 

יֵׁש ֲעַדיִן ָׁשם ַּבחֹוף ִסיָרה ְקׁשּוָרה, 

ַאְך ָּבזֶה ַהֹּכל נִגְָמר. 

ֵּכן, ָאסּור ִמּיָד ָלֵתת ּוְלִהְתַמֵּסר, 



39

ֵּכן, ָצִריְך ֵלב ֶקַרח, ַקר ֻּכּלֹו. 

ִּכי נָכֹון ֶׁשַהֹּכל ָּפתּוַח

ֲאָבל ָהָאֶל"ף–ֵּבי"ת זֶה: ֹלא.

ֲאָבל יֹום ֶאָחד, יֹום ָּבִהיר וְכָֹחל, 

ָּבא ֶאָחד ְּבִלי ְּדִריׁשֹות, ֹלא ָחמּוד. 

וְָתָלה ֶאת ּכֹוָבעֹו ַעל ַמְסֵמר ֶאְצִלי ַּבֶחֶדר

וְָהַלְכִּתי ָּפׁשּוט ְלִאּבּוד.

ִאיׁש ְּבִלי ׁשּום ֶּכֶסף,

ֵּדי ַאנְִטיָּפִטי,

ּגַם ְּביֹום ַחג ְמֻרָּפט ַעד ַּכף ַרגְלֹו, 

ּוְלִאָּׁשה הּוא ְּבֶהְחֵלט ֹלא גֶ'נְְטְלֶמן,   

ָלזֶה ֹלא ָאַמְרִּתי: ֹלא.

אׁש מּוָרם,  ָאז נִגְַמר ִלי ּכָל ַה"ר ֹ

ֹלא נֹוגֵַע ִלי ּדָָבר". 

ָאח, יֵָרַח עֹוד וְעֹוד זַָהר 

ָאז ִהְׁשַּתְחְרָרה ִסיָרה ֶאל ּתֹוְך נָָהר

ִּכי ַאֶחֶרת ִאי–ֶאְפָׁשר. 

ֹלא ָהיְָתה ְּבֵרָרה ֶאָּלא ָלֵתת ִמּיָד,

וְֵלב ֶקַרח ָאז נַָמס ֻּכּלֹו.

ֵאיְך נְִפַּתח ָאז ִּפְתאֹום ָהֹאֶפק   

וְֹלא ָהיָה ָמקֹום ְל"ֹלא".

בלדה שבה מבקש מק מחילה מכולם

ַאֶּתם, ֶׁשַאֲחֵרינּו עֹוד ִּתְחיּו,

ַאל ֶּתֶאְטמּו ִלְּבֶכם וְַאל ַּתְרִׁשיעּו, 

ּוְכֶׁשּתֹוִלים ָאדָם ַאל ִּתְצֲחקּו.

ּגִחּוְך ּכָזֶה, ֵּבינֵינּו, ְסָתם ִטְּפִׁשי הּוא.

וְַאל ְּתַקְּללּונּו ִאם ָחָטאנּו, 



40

ֹלא, ַאל ִּתְהיּו ָקִׁשים ְּכמֹו ַהּׁשֹוֵפט,

ֹלא ּכָל ָאדָם ְּבנְִׁשָמתֹו ׁשֹוֵלט,    

ָאז נָא ִלְמֹחק ּכָל ְצחֹוק. ְראּו אֹוָתנּו: 

נְִהיֶה ָלֶכם ֻּדגְָמה, מֹוֵפת ֻמְפָלא, 

ּוִמן ָהֵאל ַּבְּקׁשּו ִלי ְמִחיָלה.

יָבֹואּו ַהּגְָׁשִמים וִיַטֲהרּו

ָּבָׂשר ֶׁשִהְתַּפֵּטם וְֹלא ָׂשַבע,    

וְִאם ִלְּבָך ָחַמד ְּבַתֲאוָה, 

עֹוְרִבים ֶאת ְׁשֵּתי ֵעינֶיָך יְנְַּקרּו.  

אּוַלי ִמַּדי ִהגְַּבְהנּו ֶאת ִלֵּבנּו, 

ָלֵכן ִמן ַהּגְָבִהים ֹּפה נְִׁשַּתְלֵׁשל, 

ְּכֶטֶרף ִצּפֹוִרים, ֹלא ְּפִרי ָּבֵׁשל, 

ְּכמֹו ָמה ֶׁשּסּוס ֵמִטיל ְּכֶׁשְּמַחְרֵּבן הּוא. 

נְִהיֶה אֹות ַאזְָהָרה וְַחְלָחָלה,

ּוִמן ָהֵאל ַּבְּקׁשּו ִלי ְמִחיָלה.

ַאֶּתן ֲאֶׁשר חֹוְׂשפֹות ְקֵצה ָׁשד ָׁשם 

ָלצּוד ְקִלּיֵנְט ֶׁשָּבא ִלְׁשֹּכַח, 

ַאֶּתם ֶׁשּנִָּצִבים ַּבַּצד ָׁשם 

ָלדּוג ַּתְׁשלּום ַעל ּכָל ָלקֹוַח,

נֹוְכִלים, זֹונֹות, ְקלֹוָׁשִרים, ְּפֹסֶלת, 

ְּכָמִרים ְצבּוִעים ּוְבנֵי ַעוְָלה,

חֹוְתֵכי ּגְרֹונֹות, ׁשֹוְבֵרי ּגְֻלֹּגֶלת, 

זְִכרּו אֹוִתי, ְּתנּו ְמִחיָלה.

ַאְך ֹלא ַאֶּתם, ׁשֹוְטִרים ִטֹּנֶפת

ֲאֶׁשר ּכָל ֹּבֶקר וְכָל ֶעֶרב 

הֹוְפִכים ִלי ֶאת ַחּיַי ְלֹתֶפת,

רֹוְדִפים ּוְמִציִקים ְּבִלי ֶהֶרף. 

ק ָּבֶכם ְקָלָלה ֻמָּתר ִלי ִלזְר ֹ
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ֲאָבל ֶאת ַהָּלׁשֹון ֶאְבַלע:

ִסּבּוְך נֹוָסף הּוא ְמיָֻּתר ִלי, 

ָאז ּגַם ַאֶּתם, ְּתנּו ְמִחיָלה.

'ּמֹוַח  ֶׁשּיְפֹוְצצּו ָלֶכם ַתּ

ִעם מֹוט ַּבְרזֶל אֹו ִעם ַאָּלה. 

וְחּוץ ִמּזֶה רֹוֶצה ִלְׁשֹּכַח, 

ִסְלחּו ֻּכְּלֶכם, ְּתנּו ְמִחיָלה.
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נילי מירסקי
כמה מילים על יִֶפים ֶאְטקינד
וטטיאנה גריגֹוריֶבנה גְנֶדיץ' 

יֶפִים גריגֹוריֶביץ' ֶאְטקינד )1999-1918( היה מן הבולטים בחוקרי הספרות 

הרוסיים במאה העשרים, ומה שחשוב בעיני לא פחות — מחשובי הדיסידנטים 

ּבְרֹודסקי  יֹוסיף  המשורר  לטובת  העיד  הוא  הסובייטי.  המשטר  נגד  שיצאו 

של  להגנתו  בגלוי  יצא  כך  אחר   ,)1964( "ַטּפילות"  באשמת  לדין  שהועמד 

אלכסנדר סֹולז'ניצין, שיתף פעולה עם אנדריי ַסַחרֹוב ועם דיסידנטים נועזים 

אחרים, עד שלבסוף שללו ממנו השלטונות את כל תאריו האקדמיים ואילצו 

אותו לעזוב את בריה"מ )1974(. 

ֶדיץ'  ְנ ב–1994 פרסם אטקינד את הממואר הזה על טטיאנה גריגֹוריֶבנה ג

)1976-1907(, מן הדמויות הנערצות בשדה הספרות ברוסיה, בעיקר בתחום 

ֶדיץ'  ְנ ג ניהלה  השישים  ובתחילת  החמישים  שנות  בסוף  השירה.  תרגום 

סמינרים למתרגמי שירה — בתחילה ב"בית הסופר" בלנינגרד ואחר כך בביתה 

שבעיר פושקין, לא הרחק מלנינגרד.

טטיאנה גריגֹוריֶבנה היתה אישה מוזרה, אפילו תמהונית. כך, על כל פנים, 

את  שבתה  מתאר  שהוא  והתמונה  אטקינד,  של  בזכרונותיו  מצטיירת  היא 

שליקטתי  פרטים,  כמה  עוד  פה  עליה  להוסיף  צורך  שהרגשתי  כך,  כל  לבי 

ָלינה אּוסֹובָה, אחת ממשתתפות  מתוך קטעי זכרונות שפרסמה על אודותיה ג

ֶדיץ' בביתה בסוף שנות החמישים.  הסמינר שקיימה גנ

בייחוד הופתעתי לקרוא אצל אּוסֹובה את תיאור חדרה של המורה הנערצת, 

שמתרגמים צעירים באו לשם להתאבק בעפר רגליה — והנה הוא דומה עד 

ֶדיץ' הצעירה יחד עם אמה עשרים שנה  להפליא לחדר הקטן שהתגוררה בו גנ

קודם לכן, כפי שהוא מתואר בזכרונותיו של אטקינד: אותה הצפיפות, אותם 

רהיטים כבדים, נושנים, עמוסים לעייפה ספרים וניירות. או במילים אחרות, 

וגם  השלושים,  בשנות  אטקינד  של  שכנתו  האלמונית,  הדוקטורנטית  גם 

המתרגמת המהוללת, שאחרי שנים ארוכות של כלא וגולאג זכתה לקריירה 

משגשגת — שתיהן כאילו מתגוררות באותו החדר ממש. בעצם, אצל גנדיץ' 

יותר, שכן בחדרה הסתופפו גם חתולה  הקשישה הכול צפוף ודחוס אפילו 

)לא פעם יחד עם גוריה, מציינת אּוסֹובה(, וגם כלב–ציד ענקי. 
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השתאיתי גם למקרא הדברים שמביאה אּוסֹובה מפי טטיאנה גנֶדיץ' על 

ז'ואן" — אותו תרגום מופתי שהנחיל לה תהילת עולם, אחרי  "דון  תרגום 

ששקדה עליו שנתיים ימים בתאה המבודד בבית הסוהר: "ספק גדול", אמרה 

טטיאנה גריגֹוריֶבנה, "אם הייתי מסוגלת בכלל להשלים את תרגום ‘דון ז'ואן' 

אילולא ניתנה לי האפשרות הנהדרת הזאת, להתייחד שנתיים תמימות עם 

ג'ורג' גורדון ]ביירון[ היקר שלי!" תנו דעתכם: שנתיים בתא מבודד הופכות 

ֶדיץ' ל"אפשרות נהדרת" להתייחד עם גבר אהוב... אכן, לא בכדי  בפיה של גנ

למדים  אנו  ועוד  "שוָטה–של–אלוהים"!  של  מתכונותיה  אטקינד  בה  מצא 

ֶדיץ' גם שירים משלה,  מדבריה של אּוסֹובה, שבמשך השנתיים ההן כתבה גנ

וביניהם שירי אהבה, שירים ארוטיים ממש, ל"ג'ורג' גורדון היקר שלה".

הנה טעימה אחת, בתרגום חופשי:

ג'ורג' גורדון יקירי, מה רב האושר!

הן הגורל עצמו שלח אותך אלַי.

ֵדים, לא תליינים, לא קלגסים–ז

אותך שוב לא יפרידו מעלַי. 

ּבְִשלושה נִׂשמח פה, כי ִעמנו וֶנּוס 

בחגיגה המוזרה הזאת:

ְכֹור, דון ז'ואן —  נֵַשק אותי, אהוב! ז

זה שמו של בננו היילֹוד!

לסיום אוַמר שיותר מכל מה שקראתי אצל אּוסֹובה, הרשימו אותי הדברים 

בה:  שטיפלה  לרופאה  ממש,  מותה  ערש  על  גריגֹוריֶבנה  טטיאנה  שאמרה 

עלי  מעניינים תשמעי  דברים  הרבה  להלוויה שלי!  לבוא  חייבת  פשוט  "ַאת 

שם". הזמנה שכזאת להלוויה שלה עצמה — לכך היתה מסוגלת רק טטיאנה 

ֶדיץ'. ְנ גריגֹוריֶבנה ג

השתדלתי למעט ככל האפשר בהערות לטקסט של אטקינד. את חלקן בחרתי 

לשלב בגוף הטקסט, בסוגריים מרובעים.

נ"מ
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יִֶפים ֶאְטקינד
הלכה בנתיב הייסורים מרצון

מרוסית: נילי מירסקי

בקצה  המחֵּבר?!"  "איפה  פתאום:  קרא  אישה  קול  שככו,  הכפיים  מחיאות 
צחקו  למה  להבין  היה  קשה  לא  נעלבתי.  בצחוק.  פרצו  האולם  של  האחר 
ז'ואן" של ביירון. אך בקהל נמצאו גם מי שהבינו את  שם: העלו את "דון 
פשר הקריאה, וקולות נוספים הצטרפו: "איפה המחבר?!" ניקֹולאי ַּפְבלֹוביץ' 
ָאקימֹוב יצא אל הבמה עם שחקניו, חזר ולחץ את ידו של וֹורֹוַּפאיֶב שהופיע 
ונעמד בקצה הבמה ממש. לקראתו קמה  ואז פסע קדימה  בתפקיד הראשי, 
בשורה  ישבה  היא  נזירה;  לגלימת  דומה  ארוכה,  שחורה  בשמלה  אישה 
הראשונה, ועכשיו נענתה למחווה של ָאקימֹוב, עלתה לבמה ונעמדה לצדו: 
כפופת גֵו, עייפה לאין תוחלת, מבטה הנבוך נודד כה וכה, לצדדים. התשואות 
גברו, צופים אחדים קמו על רגליהם, בעקבותיהם קם הקהל כולו; מחאו כף 
בעמידה. פתאום, בן–רגע, הושלך הס: האישה בשחור התנודדה, השתוחחה, 
ואילולא תמך בה ָאקימֹוב היתה נופלת ארצה. היא פונתה משם מיד, זה היה 

התקף לב.  
כל הצופים האלה שהתכנסו לחזרה הגנרלית של "דון ז'ואן" בבימויו של 
"איפה  הזאת,  והקריאה  הזה?  המחזה  נולד  איך  כולם  ידעו  האם  אקימוב — 
המחבר?!", האם היתה רק פרץ רגעי של התרגשות, או שהאישה שהשמיעה 
ראשונה את הכינוי הטעון הזה הכירה גם היא את הסיפור שאני עומד לספר 

לכם כאן?
של  המהולל  למתרגם  חמישי  דור  אחיינית  גְנֶדיץ',  גְריגֹוריְֶבנָה  ַטטיאנה 
האיליאדה1, למדה בתחילת שנות השלושים לתואר שלישי בפקולטה לפילולוגיה 
השבע– המאה  של  האנגלית  בספרות  התמחתה  היא  לנינגרד.  אוניברסיטת  של 
סביבה.  ּבַמתחולל  כלל  הבחינה  שלא  עד  בקסמיה,  נשבתה  כך  וכל  עשרה, 
ומסביבה התחוללו "טיהורים". בזה אחר זה סולקו מהאוניברסיטה כל ה"אויבים": 
הוּולגרית"  "הסוציולוגיה  נאמני  היום  הפורמליסטית,  האסכולה  חסידי  אתמול 
]דהיינו הלא–מרקסיסטית[, ובכל עת תמיד — בני האצולה, ואנשי האינטליגנציה 

1  ניקולאי איוונוביץ' גְנֶדיץ' )1833-1784(, משורר בן דורו של פושקין, הראשון שתרגם את 

האיליאדה של הומרוס לרוסית.
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גְנֶדיץ' צללה  הבורגנית, וה"סוטים מן הקו", והטרוצקיסטים המדומים. טטיאנה 
ראשה ורובה בשירה האליזבתנית; שום דבר אחר לא עניין אותה.

אך על כורחה החזירוה למציאות: באחת האֵספות טפלו עליה שהיא מסתירה 
את היותה בת לשושלת אצולה רמת יחס2. היא לא נכחה כמובן באותה אספה, 
וכשנודע לה הדבר פצחה מיד במחאה קולנית: היעלה על הדעת שתסתיר את 
מוצאה? הן שם–משפחתה גְנֶדיץ'. והלוא מאז ומעולם, עוד מן הזמנים שקדמו 
לפושקין, היה ידוע שהגְנֶדיצ'ים הם נצר לגזע אצולה עתיק! בעקבות דבריה 
אלה הרחיקו אותה מהאוניברסיטה, באשמת "התרברבות במוצאה המיוחס". 
היחיד  הנשק  זאת.  להסתיר  טרחה  לא  ואף  אבסורדית,  היתה  המציאות  אכן, 
כדי  בו  היה  עצמו:  אבסורד  אותו  בדיוק  היה  הישע  חסרי  קורבנותיה  בידי 
להמיט אסון, ובה–במידה היה בו, אם יתמזל המזל, כדי להושיע; איכשהו עלה 
בידי גְנֶדיץ' להוכיח כי שתי ההאשמות שהוטחו בה סותרות זו את זו. היא לא 
הסתירה את מוצאה ולא התרברבה בו. האוניברסיטה החזירה אותה אל חיקה. 
ַאקֵמיאיסטי3,  היא הרצתה, תרגמה מן השירה האנגלית, כתבה שירים בטעם 

ואפילו התחילה לתרגם מן השירה הרוסית לאנגלית. 
בימים ההם התגוררנו שנינו באותו בניין. זה היה "בית הדירות הפרטיות" 
בשדרות ָקֶמנֹואֹוְסְטרֹובסקי )לימים שדרות קירֹוב( מס' 73/75, שהיה מפורסם 
בכל פטרבורג, ואחר כך בפטרוגרד ובלנינגרד. בבניין הענקים הזה, שהתנשא 
סמוך מאוד לִאיים עצמם והיה מצופה כולו אבני שחם, התגוררו אז כמה מאנשי 
הרוח הבולטים ברוסיה: ההיסטוריון נ"פ ְּפָלטֹונֹוב, חוקר הספרות ו"א ֶדְסניצקי, 

המשורר והמתרגם מ"ל לֹוזינסקי.
רצה המקרה ואני נולדתי בבית הזה: הדירה מס' 2 היתה שייכת לאבי. אך 
לימים נקלעתי אליו באקראי: משנשאתי אישה הועמד שם לרשותנו לזמן מה 
חדר אחד בתוך "דירה שיתופית" מרובת דיירים — חדרו של אביה החורג של 
מרובת  בדירה  אמּה  עם  חייתה  גְנֶדיץ'  גריגוריֶבנה  טטיאנה  הצעירה.  רעייתי 
גם  וכמדומה  נפטלין  ריח  בו  שעמד  בחדר  אחרת,  בכניסה  יותר,  אף  דיירים 
מכוסים  הּבלים  ורהיטיו  ישנים,  ותצלומים  ספרים  לעייפה  עמוס  לבנדר, 
שטיחים זעירים מעשה–בית. לכאן הייתי בא לשפר את האנגלית שלי בעזרתה 

2 צאצאי משפחות האצולה נרדפו בבריה"מ.

3  הַאקֵמיאיזם היה זרם ספרותי שהתגבש ברוסיה בשנים 1913-1912, בהנהגתו של המשורר 

ניקולאי גּומליֹוב, שהעלה על נס את צלילות הביטוי ואת שבחי "הַארציּות הבשר–ודָמית", 
בניגוד ל"ערפילים המיסטיים" של האסכולה הסימבוליסטית שמשלה אז בכיפה; עם הזרם 

הזה נמנו גם אנה ַאחמטֹובה ואֹוסיּפ ַמנֶדלשטאם. 
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שאותם,  בצרפתית,  שירים  איתה  קראתי  ובתמורה  גריגוריֶבנה,  טטיאנה  של 
למען האמת, יכלה להבין טוב מאוד גם בלעדי.

לעיר  עברנו  ואני  אשתי  באוניברסיטה.  לימודי  את  סיימתי  המלחמה.  פרצה 
קירֹוב, ואחר כך התגייסנו לצבא, לחזית ַקאֶרליָה. על גנֶדיץ' ידענו רק זאת, 
שסמוך לפני פרוץ המלחמה היא עקרה עם אמּה אל בית–עץ קטן, פרטי, על 
האי קאֶמנֵיי. אחר כך, כשכבר היינו בחזית, נודע לנו שבזמן המצור על לנינגרד 
מתה אמּה, בית–העץ הקטן עלה באש, והיא עצמה הועסקה כמתורגמנית בצבא, 
בִמפקדת תנועת הפרטיזנים. לפעמים הגיעו ממנה מכתבים, על–פי רוב שירים; 
אחר כך נעלמו עקבותיה. נעלמו לימים רבים. שום ידיעות לא הגיעו ממנה 
משום מקום. ניסיתי לאסוף מידע על אודותיה, לחקור ולדרוש, אך טטיאנה 

גנֶדיץ' כמו נבלעה באדמה.
מס'  בבית  הישנה  בדירתנו  ואני,  אשתי  עצמנו,  מצאנו  המלחמה  אחרי 
נותר איש, כמעט כולם מתו בזמן המצור.  73/75. מן הדיירים הקודמים לא 
רק לעתים רחוקות נזדמן לי לפגוש גבירות מן הדור הישן שבדרך פלא נשארו 
בחיים, לראשיהן כובעים עם צעיפי–רשת זעירים. פעם אחת — בשנת 1948, 
לֹוזינסקי  ֵליאֹונידֹוביץ'  מיכאיל   :24 מס'  לדירה  לי  לקרוא  באו   — כמדומני 
ביקש ממני לסור אליו. זה היה מקרה נדיר כל כך, שרצתי לשם כל עוד נפשי 
בי. מיכאיל ֵליאֹונידֹוביץ' הושיב אותי לידו על ספה קטנה, הנמיך ברוב שקידה 
את קולו הנמוך ממילא, והצריד באוזני: "שלחו לי מ'הבית הגדול' כתב–יד של 

טטיאנה גריגוריֶבנה גְנֶדיץ'. אתה זוכר אותה?"
)מתוך  המדינה?"  לביטחון  ליֵטיינַאיָה, מהשירות  ברחוב  הגדול'  "מ'הבית 
הרגל ישן אמר לֹוזינסקי פעם צ'.ק. ופעם ג.ּפ.אּו.( "מה זה צריך להיות? מה 

הם רוצים ממך?"
"מדובר בתרגום הפואמה ‘דון ז'ואן' של ביירון", המשיך לֹוזינסקי. "תרגום 
שלם. באוקטבות, אוקטבות קלסיות נפלאות. כל שבעה– שלם. אתה קולט? 
יודע  ואתה  עשר אלף הטורים. כרך עצום של טורי–שיר מתורגמים לעילא. 
למה שלחו לי את זה? הם רוצים חוות–דעת. ‘הבית הגדול' זקוק לחוות–הדעת 

שלי על תרגום ‘דון ז'ואן' של ביירון".
מה פירוש הדבר? הייתי נדהם לא פחות מלֹוזינסקי, ואולי אפילו יותר. הרי 
לא שאלו  ההן  בשנים  נאסרה?  סיבה  מאיזו  נאסרה.  שגְנֶדיץ'  ידענו  לא  כלל 
מקפיד  היה  שכזאת,  מין שאלה  מפיו  הוציא  זאת  ומי שבכל  סיבה".  "מאיזו 
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להקדים לה הסתייגות אירונית: "יש לי שאלה אידיוטית: מאיזו סיבה?" ומניִן 
צץ בכלל ה"דון ז'ואן" הזה? תרגומה של גנֶדיץ' היה באמת מדהים באיכותו. 
קול,  בחצי  קרא  כלל,  בדרך  מאופק  אדם  שלֹוזינסקי,  בשעה  הבינותי  זאת 
שני  לבין  ביניהן  קישר  אורחא  ואגב  אחדות,  אוקטבות  כבושה,  בהתפעלות 
ּפֹוּפֹוב"  של  ו"חלומו  פושקין  של  בקֹולֹוְמנָה"  קטן  "בית  העבר:  מן  מופתים 
של אלכסיי טולסטוי. "אבל תן דעתך," חזר ואמר, "הרי כאן יש שבעה–עשר 
אלף טורים כאלה, כלומר יותר מאלפיים אוקטבות... ואיזו קלילות, איזה חן, 
איזו חריזה גמישה ומדויקת! וברק השנינה, והעידון הדק ברמזים הארוטיים, 
והדיבור המהיר, הקולח..." הוא כתב את חוות–הדעת, אך לא זכיתי לראותה; 

אולי אפשר יהיה למצוא אותה פעם בארכיוני הק.ג.ב.
אחרת,  שיתופית  לדירה  כבר  זה  עברה  משפחתנו  שנים.  שמונה  עברו 
הדלת  פעמון  צלצל  אחד  יום   .59 קירֹוב  בשדרות  לקודמת,  מקום  בקרבת 
שלוש פעמים — אות שבאו אלינו. בפתח עמדה טטיאנה גריגוריֶבנה גנֶדיץ', 
מיּושנת למרֶאה אף יותר מכפי שהיתה בעבר, לבושה מין אפודה עבה, ארוכה, 
מרופדת צמר–גפן, וצרור עטוף בד בידה. היא חזרה ממחנה הכפייה שעשתה 
גַאזֶָטה"  ב"ליֶטַרטּוְרנַאיָה  עיינה  ללנינגרד,  בדרך  ברכבת,  שנים.  שמונה  בו 
רב–פרצופים", שדן  "קלסיקן  וראתה את המאמר שלי,  ]"העיתון הספרותי"[ 
בכרך החדש של שירי ביירון שיצא לאור בתרגומם של משוררים שונים בעלי 
הישן,  ביתנו  אל  פניה  שמה  היא  בזכרונה,  ועלה  צף  העבר  שונים;  סגנונות 
ומשקיבלה שם את כתובתנו החדשה, באה ישר אלינו. לא היה לה איפה לגור, 
והיא נשארה אצלנו. כבר היינו ארבעה ַּבחדר, ויחד עם העוזרת גליה, שיָשנה 

על דרגש מתחת לתקרה — חמישה.
כשתליתי את אפודת הצמר–גפן בפרוזדור המשותף, הקימו שאר הדיירים 
מהומה רבתי: הצחנה שעלתה ממנה היתה בלתי נסבלת. אכן, אותה "פּוַפייָקה", 
כמו שכינתה טטיאנה גנֶדיץ' את הדבר הזה, ספגה אל תוכה את ריחות בתי–
אפודה  אותה.  לזרוק  אלא  ברירה  היתה  לא  וֹוְרקּוָטה.  ועד  מלנינגרד  הכלא 
על–פי  יוצאים מהבית  והיינו  ריקות מסחורה,  היו  החנויות  היתה,  לא  אחרת 
תור. טטיאנה גריגוריֶבנה האריכה יותר ויותר לשבת אל מכונת–הכתיבה: היא 

חזרה והדפיסה את "דון ז'ואן" שלה. 

ואלה תולדותיו של "דון ז'ואן" זה:
עצמה  היא  לטענתה,  ב–1945.  ממש,  המלחמה  לסוף  סמוך  נאסרה  גְנֶדיץ' 
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הלשינה על עצמה. סיפורּה נשמע אמנם לא סביר בעליל, אך בהחלט עשוי היה 
היא  לדבריה,  המלחמה.  בעת  שהשתוללה  משונה  פסיכוזה  אותה  פרי  להיות 
היתה אז מועמדת להצטרפות למפלגה )בִמפקדת תנועת הפרטיזנים זה היה תנאי 
הכרחי(, ויום אחד באה אל הוועד המפלגתי, החזירה את "כרטיס המועמד" שלה 
והצהירה שאחרי שעוללה מה שעוללה, שוב אין לה שום זכות מוסרית לחֵברּות 
התכוונה,  לְמה   — הודאה  מפיה  להציל  עמלו  החוקרים  נאסרה.  היא  במפלגה. 
בעצם? להסברים שלה לא האמינו )גם אני לא הייתי מאמין, אילולא ידעתי שיש 
בה מתכונותיה של "שוָטה–של–אלוהים"(4. לטענתה, נעתרה לבקשתו של איזה 
דיפלומט בריטי, ותרגמה לאוקטבות אנגליות את הפואמה של וֶָרה ִאינְֶּבר "קו–
לה  אמר  התרגום  את  שקרא  אחרי  בלונדון.  פרסומה  לצורך  ּפּולְקֹובֹו"5,  האורך 
אותו דיפלומט: "למה שלא תעבדי אצלנו, הרי את יכולה לתרום כל כך הרבה 
להידוק הקשרים בין שתי התרבויות, הרוסית והבריטית!" דבריו הרשימו אותה, 
הרעיון לנסוע לממלכה המאוחדת נתקע עמוק במוחה — אבל נרָאה לה כבגידה. 
לווידוי  האמינו  לא  מובן שהחוקרים  שלה.  המועמד"  "כרטיס  את  החזירה  היא 
ההזוי הזה, אך לא הצליחו לגזור ממנו סעיפי אישום אחרים. העמידוה לדין — 
מאסר  שנות  עשר  לה  ופסקו   — לדין"6  "להעמיד  נהוג  היה  כבר  ההם  בימים 
במחנות כפייה לחינוך–מחדש, בעוון "בגידה במולדת הסובייטית", על–פי הסעיף 

התשעה–עשר לחוק העונשין, שעניינו "כוונה שלא הגיעה לכלל מימוש".
ְׁשַּפאֶלְרנַאיָה, בתא צפוף למדי,  אחרי המשפט ישבה גנֶדיץ' בכלא ברחוב 
בהמתנה למשלוח הבא למחנה הכפייה. יום אחד זומנה להתייצב לפני האיש 

שחקר אותה אחרון, והוא פנה אליה בשאלה: 
"מדוע אינך משתמשת בספרייה שלנו? יש לנו הרבה ספרים פה, ואת זכאית 

לכך..."
"אין לי זמן, אני עסוקה", השיבה גנֶדיץ'.

"אין לך זמן?" חזר ושאל החוקר — ללא פליאה יתרה, אגב )הוא כבר הבין 
שאסירה זו אינה נטולה מוזרויות, בלשון המעטה(. "במה את עסוקה כל כך?"
"אני מתרגמת", ענתה. וכדי לדייק בתשובתה, הוסיפה: "פואמה של ביירון".

קדוש  כאיש  הנתפס  רפה–שכל,  או  מטורף  הוא  "שוטה–של–אלוהים"  הרוסית,  4  במסורת 

הנתון להשראה אלוהית.
5  זהו ַקו–האורך העובר דרך מרכז מצפה–הכוכבים של ּפּוְלקֹובֹו, ליד לנינגרד )פטרבורג(, 

שעד תחילת המאה העשרים שימש, בדומה לגריניץ', כקו ה–0 של קווי–האורך החוצים 
את האימפריה הרוסית. בהיסטוריה של מלחמת–העולם השנייה מציין ּפּולקֹובֹו את המקום 

שבו עצר הצבא האדום את התקדמות הצבא הגרמני בהסתערותו על לנינגרד. 
6 כלומר, קודם לכן נגזרו עונשים בלא משפט.
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נמצא שהחוקר היה משכיל דיו לדעת במה דברים אמורים. "יש לך ספר 
בכלל?" שאל.

"אני מתרגמת מן הזיכרון", השיבה גנֶדיץ'. 
עכשיו אחזה בו בכל זאת פליאה: "אם ככה, איך את מצליחה לזכור את הנוסח 

הסופי של מה שתרגמת?" שאל, מגלה חדירה לא צפויה לעומקו של עניין. 
רק  אילו  גדול.  הכי  הקושי  באמת  "זה  גנֶדיץ',  אמרה  למטרה",  "קלעת 
יכולתי להעלות על הכתב את מה שכבר עשיתי... חוץ מזה, אני כבר מתקרבת 

לסוף. הלאה אני כבר לא זוכרת".
החוקר נתן לה דף נייר ואמר: "כתבי פה את כל מה שכבר תרגמת. מחר 

אציץ בזה".
לא היה בה די עוז לבקש עוד קצת נייר. היא התיישבה לכתוב. כשהגיע 
החוקר למחרת אל לשכתו, גנֶדיץ' עדיין ישבה וכתבה. לידה ישב סוהר זועם. 
החוקר העיף מבט בדף: אי אפשר לקרוא כלום. האותיות קטנות מראש סיכה, 

כל אוקטבה תופסת בקושי סנטימטר רבוע.  
יֶָקֶטרינָה  בו  שמופיעה  התשיעי,  הַקנטֹו  היה  זה  עליה.  ציווה  "תקריאי!" 
האמין  לא  הוא  לפעם;  מפעם  מצטחק  ארוכה,  הקשיב שעה  החוקר  הגדולה. 
"עדות  הכתובת  ובראשו  הדף  האמין:  לא  עיניו  למראה  וגם  אוזניו,  למשמע 
הנאשם" היה מלא משני צדדיו בבתי–שיר רבועים זערוריים, שלא היה אפשר 

לקוראם אפילו בזכוכית מגדלת. הוא קטע את הקריאה: 
 "הרי צריך לתת לך על זה את פרס סטלין!" קרא בקול. אמות–מידה אחרות 

לא היו לו.
מאוד  רחוקות  לעתים  במרירות.  גנֶדיץ'  התלוצצה  אותו",  לי  נתת  "כבר 

הרשתה לעצמה הלצות שכאלה. 
הקריאה נמשכה שעה ארוכה למדי — גנֶדיץ' הצליחה לדחוס לדף שלה לא 

פחות מאלף שורות, כלומר מאה ועשרים אוקטבות.
"אני יכול לעזור לך במשהו?" שאל החוקר. 

את  ציינה  )היא  ביירון  הכרך של  לה:  נחוצים  יכול!" השיבה.  רק אתה  "כן, 
המהדורה המועדפת עליה, עם הערות וביאורים(, מילון וֶּבסֶטר, נייר, עיפרון — נו, 

ותא נפרד, כמובן. 
 כעבור ימים אחדים סייר החוקר עם טטיאנה גריגֹוריֶבנה בכלא הפנימי של 
שירות הביטחון ב'בית הגדול', מצא תא שהאור בו רב קצת יותר מבאחרים, 

וציווה להכניס לשם שולחן ואת כל שאר הפריטים שביקשה.
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בתא הזה ישבה טטיאנה גריגֹוריֶבנה גנֶדיץ' שנתיים תמימות. מיעטה לצאת 
לטיול בחצר, לא קראה כלום. טורי–השיר של ביירון היו כל חייה. כשסיפרה 
לי על החודשים הללו אמרה שהיתה משננת לעצמה חזור ושנן את השורות 

שהפנה פושקין אל שאר–בשרה הקדּום:

ֵעת רבה ׂשוחחָת עם הומרוס,
עת רבה ייחלנו לשובָך.

קֹוֵרן ירדָת מראש ההר ַהֶּפִלאי,
לוחות הקודש בידָך.

ירדה טטיאנה  ביירון. כעבור שנתיים  היא — עם  הומרוס,  הוא "שוחח" עם 
גנֶדיץ', כמוה כניקולאי גנֶדיץ', "מראש ההר הֶּפִלאי" ובידיה "לוחות הקודש". 
אלא ש"ההר הֶּפִלאי" שלה היה תא מצחין ובו דלי גדול לעשיית צרכים ועל 
חלונו סורג כבד המסתיר את השמים ומקדיר את אור היום. איש לא הפריע 
לה בעבודתה, ורק מפעם לפעם, כשהיתה מתהלכת הלוך ושוב בתא בחיפוש 
אחר חרוז, היה הסוהר פותח את הדלת בתנופה רועמת ונובח: "קיבלת פקודה 

לכתוב — ואת מטיילת לך!"  
בסוף  האחרונה  הנקודה  משהונחה  ביירון.  עם  שיחותיה  ארכו  שנתיים 
זימן  הוא  ונשלם.  תם  לחוקר:  מסר  גנֶדיץ'  העבירה  השבעה–עשר,  הַקנטֹו 
אותה אליו, לקח מידּה את ערימת הדפים והודיע לה שתיָשַלח אל המחנה 
עם  התעסקה  הכלא  של  הכתבנית  כתב–היד.  הדפסת  שתסתיים  לאחר  רק 
עותקים.  להגיּה שלושה  לגנֶדיץ'  נתן החוקר  לבסוף  ארוכים.  ימים  החומר 
את האחד טמן בכספת, את השני הפקיד בידה יחד עם מכתב הליווי, ולגבי 
השלישי שאל אל מי לשלוח אותו לחוות–דעת. או–אז נקבה גנֶדיץ' בשמו 

של מ"ל לֹוזינסקי.
היא נשלחה עם קבוצת אסירים אל המחנה, שם ריצתה עד תומן את שמונה 
השנים שנותרו לה. אף לרגע לא נפרדה מכתב–היד של "דון ז'ואן"; לא פעם 
נשקפה סכנה לדפים יקרי–הערך: "את שוב פעם מרשרשת, לא נותנת לישון?" 
צרחו שכנותיה לדרגש. "סלקי מפה את הדפים המחורבנים שלך..." אבל היא 
נצרה אותם כבַבת–עינה עד יום שחרורה מהמחנה, עד היום שבאה אלינו אל 
"דון  את  מחדש  להדפיס  והחלה  הכתיבה  מכונת  אל  וישבה  קירֹוב  שדירות 
ז'ואן": במרוצת שמונה השנים האלה הצטברו במוחה המון שינויים ותיקונים; 
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נדפה  ובמחנה,  הגלגולים בכלא  כל  הישנים, שעברו את  מזה, מהדפים  וחוץ 
בדיוק אותה צחנה כמו מה"פּוַפייָקה" שלה.

בו  הקריאה  והיא  גנֶדיץ',  ט"ג  לכבוד  ספרותי  ערב  ערכה  הסופרים  אגודת 
התגאתה  מכול  יותר  כערכו.  העריכו  התרגום  את  ז'ואן".  "דון  מתוך  קטעים 
גנֶדיץ' בשבחים המופלגים שחלקו לה אי–אלה אנשי רוח שאת דעתם הוקירה 
במיוחד: ֶהלגָה ְלבֹוְבנָה לינְֶצַקאיָה, וְלדימיר יֶפימֹוביץ' שֹור, יֶליזֶָבָטה גְריגֹוריֶבנה 
ּפֹולֹונְְסַקאיָה. כעבור שנה וחצי ראה אור בהוצאת "חּודֹוזֶ'ְסְטֶבנַאיָה ליֶטָרטּוָרה" 
]ספרות יפה[ תרגום "דון ז'ואן", עם הקדמה של נ"י דיַאקֹוְבְסַקאיָה, במאה אלף 
עותקים. מאה אלף! כלום יכלה לחלום על כך האסירה גנֶדיץ', ששנתיים ימים 

חלקה את תאה המבודד עם עכברושי הכלא? 
בקרבת  ושם,  אֹוֶרֶדז'.  נהר  שעל  סיֶבְרְסַקאיָה  בכפר  התגוררנו  ההוא  בקיץ 
תחנת  ליד  עברתי  גריגֹוריֶבנה.  טטיאנה  בשביל  חדר  שכרנו  אלינו,  מקום 
הרכבת, ובמקרה ראיתי אותה: היא ירדה מן הקרון, גוררת אחריה ׂשק ענקי. 
זינקתי אליה לעזור לה, אבל היא אמרה שהשק ממש קל — ואכן, נדמה היה 
שאינו שוקל כלום. התברר שהוא מלא צעצועי קרטון וצלולואיד, בשביל כל 
ילדי הסביבה. טטיאנה גריגֹוריֶבנה קיבלה כסף רב בעבור "דון ז'ואן" — שכר 
סופרים בסך שבעה–עשר אלף רובל, ונוסף על כך תמלוגים נאים. לראשונה זה 
שנים קנתה לעצמה כמה פריטים הכרחיים, ומתנות לאחרים; הן לה משלּה לא 

היה כלום: לא עט נובע, לא שעון, אפילו לא זוג משקפיים ראוי לשמו.
על העותק שהעניקה לי מתנוסס המספר 2. למי נתנה את העותק הראשון? 
לאף אחד. היה בכוונתה לתתו לחוקר ההוא, אך למרות כל מאמציה לא הצליחה 
למצוא את האיש שכה היטיב עמה. מן הסתם היה משכיל מדי וליברלי מדי, כך 

שיש מקום להניח ששירותי הביטחון העמידו אותו אל הקיר.
הבמאי והצייר ָאקימֹוב נסע לנופש, קרא את "דון ז'ואן" והתפעל עד בלי די. 
הוא זימן אליו את גנֶדיץ' והציע לה לשתף פעולה אתו בעיבוד הפואמה להצגת 
נהדרת  אמנות  יצירת  עוד  הולידה  וידידותם  להצעה,  נענתה  היא  תיאטרון. 
אחת: דיוקנה של ט"ג גנֶדיץ' פרי מכחולו של נ"פ ָאקימֹוב — מן המשובחים 
בסדרת הדיוקנאות שהנציח בה את בני דורו. ההצגה שביים ָאקימֹוב בתיאטרון 
הבמה  מן  ירדה  ולא  גדולה,  הצלחה  נחלה  בהנהלתו  לנינגרד  של  הקומדיה 
שנים אחדות. ההצגה הראשונה, שתוארה בפתח דברי, היתה חגיגת הניצחון 
של טטיאנה גנֶדיץ'. באותם ימים הגיע מספר העותקים של שתי המהדורות 
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של "דון ז'ואן" למאה וחמישים אלף, וכבר הופיעה מהדורה חדשה של ספרו 
של קֹוְרנֵיי צ'ּוקֹוְבסקי "אמנות נעלה", ש"דון ז'ואן" מוצג בו כאחד ההישגים 
שירה  יצא לאור גם ספרי,  וכבר  היותר חשובים של אמנות התרגום בימינו; 
ותרגום, שבו תיארתי בקיצור איך נולד "דון ז'ואן" של גנֶדיץ' ומניתי אותו עם 
יצירות המופת של אמנות התרגום השירי. ולמרות כל אלה, דווקא אותו הרגע 
בתיאטרון הקומדיה של לנינגרד, כששבע–מאות צופים קמו על רגליהם כאיש 
אחד כדי להודות ל"מחבר" שנקרא לעלות לבמה — הרגע הזה הוא שהיה גולת 

הכותרת בחייה של טטיאנה גריגֹוריֶבנה גנֶדיץ'.  
הכול,  שנה.  שלושים  עוד  גריגֹוריֶבנה  טטיאנה  חייתה  לחופשי  צאתה  לאחר 
כמדומה, הסתדר על הצד היותר טוב: נוצר אפילו קן משפחתי: טטיאנה גריגֹוריֶבנה 
כמין אמא;  ושימשה  בביתה  ישישונת אחת, שהתיישבה  איתה מהמחנה  הביאה 
ועוד הביאה איתה את יֶגֹוִרי, ברנש זריז כפיים, מומחה לכל מלאכה — הוא היה 
ימיו  )טֹוליָה(, שכל  ָאנָטֹולי  בן —  אימצה  גם  כעבור כמה שנים  כביכול.  הבעל, 
שמר אמונים לאמו המאמצת. הודות להשתדלותה הוא זכה לסיים את חוק לימודיו 

באוניברסיטה ונעשה פילולוג מומחה לאיטלקית.  
בלשוני.  נכשלתי  כאן  טוב" —  היותר  הצד  על  הסתדר  כמדומה,  "הכול, 
היא  ְדמיטריֶבנה,  ַאנְַסטאסיָה  מהמחנה",  ש"האמא  התברר  דבר  של  לאמיתו 
זקנה נרגנת, נתונה תדיר להתקפי מרה שחורה, ו"הבעל מהמחנה", השרברב 
גֵיאֹוְרגי ּפאְבלֹוביץ' )הלוא הוא יֶגֹוִרי(, הוא שתיין כבד המנבל את פיו בלי הרף. 
למראית עין עלה בידי טטיאנה גריגֹוריֶבנה "לַביֵית" אותו — היא לימדה אותו, 
למשל, להמיר את המילה הקצרצרה החביבה עליו7 בשמו של האל הרומי ֶפּבּוס 
]הנֱֶהגה ברוסית "ֶפּב"[. הוא עשה לו אפוא מנהג לפנות אל הסטודנטים הבאים 
אל רעייתו ולהציע להם: "בואו נשתה, חברים! ואם היא לא מרשה — אז ֶפּב 
עליה!" בענייני ספרות לא הבינו "האמא" ו"הבעל" דבר וחצי דבר, וגם לא 
רצו להבין. לעומת זאת, כדי לַרצות את רעייתו היה יֶגֹורי מקשט בהנחייתה 
את עץ חג המולד בצעצועים בעלי מנגנונים מתוחכמים, מעשה ידיו להתפאר. 
לפרקים אירע שהיכה אותה. פעם שאלתי את טטיאנה גנֶדיץ' אם אינה פוחדת 
מפני הגרוע מכול, והיא חככה בדעתה רגע והשיבה: "וכי מי יהרוג תרנגולת 

שמטילה ביצי זהב?"   
בעשר השנים האחרונות לחייה זכתה טטיאנה גריגֹוריֶבנה להגשים חלום 

7 הכוונה למילה "חּוי", שפירושה זין.
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ישן: היא חייתה בַּפאְבלֹוְבְסק, בקרבת המקום האהוב עליה, ַצאְרְסקֹויֶה ֶסלֹו.8 
לא מעט שירים הקדישה לו, שכמוהם כמרבית שירתה, לא ראו אור מעולם:  

ַהַּפְרק ַהּזֶה נְִׁשַאר ְּכֶׁשָהיָה: ַמה ּטֹוב!

ֲעַדיִן ַחי ִמְתַאר יְָפיֹו ֶׁשל ָהַאְרמֹון, 

וְַעּמּודָיו עֹודָם ְׁשקּוִעים ְּבֹלֶבן ֲחלֹוָמם,

ֵחן ַהַּקּוִים ַהּׁשֹוָבִבים נֹוָתר ִּבְמלֹוא זִיוֹו...

ַמה ּטֹוב ִׁשְבֵּתנּו ֹּפה יְַחּדָו, ִבְּׁשנַיִם,

                

ַּבֵּצל ַהְּמֻקּדָׁש ַהּזֶה ֶׁשל ַהְּתָרזֹות,                

ָמה טֹוב ִלְׁשֹּתק, ִלְׁשּתֹות ֶאת ֵמי ַהֶלֶּתה

ִמּכֹוס זַּכָה ֶׁשל ַמְחָׁשָבה נְִפֶעֶמת...

20 באוגוסט 1955, פושקין ]ַצאְרסקֹויֶה ֶסלֹו[

ֶסרגֵייֶביץ'  אלכסנדר  של  בשמו  הפרד  לבלי  קשור  ששמה  פטרבורג,  בקרבת  קטנה  8  עיר 

פושקין: ָשם הוקם הליֵציאּום היוקרתי לבני אצילים, שפושקין נמנה עם תלמידי המחזור 
הראשון שלו. "צאְרְסקֹויֶה ֶסלֹו" פירושו "הכפר של הצאר", ועל כן שינה המשטר הסובייטי 

את שמו של המקום ל"פושקין".
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זה הכאב של שתי המולדות

"אּוַלי ַרק ִצּפֹוֵרי ַמָסּע יֹוְדעֹות —

ְכֶּׁשֵהן ְתּלּויֹות ֵבּין ֶאֶרץ וְָׁשַמיִם —

י ַהּמֹוָלדֹות" ֶאת זֶה ַהְכֵּאב ֶׁשל ְׁשֵתּ

                    אורן, לאה גולדברג
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Heinrich Bunting, German, 1545-1606
Map of Asia in the Shape of a Winged Horse (Pegasus)
Hand-colored woodcut, 1594 (detail)
The Israel Museum, Jerusalem
Gift of Norman and Frieda Bier, London
B95.0650d
Photo © The Israel Museum, by Ilan Sztulman
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משה סקאל
טריטוריה

שם: משה סקאל

מקום לידה: תל אביב 

מקום מגורים: תל אביב 

שפת אם: עברית )שפת סבתא: צרפתית במבטא קהירי(

שפה שנייה, שפה שלישית: צרפתית, אנגלית

חולם בעברית עם שברי צרפתית

מתרגם אהוב: מרדכי אבי–שאול )לעברית(, מרגריט יורסנאר )לצרפתית(

אמן שפה אהוב בעברית: דליה רביקוביץ, אבות ישורון

אמן שפה אהוב בשפה אחרת: מרסל פרוסט

ארץ מובטחת: הלוואנט

"אבי היה מתעורר בכל לילה בבטן כואבת. דקות ארוכות הוא עמד בשירותים 
ולא הצליח להשתין, אף טיפה אחת לא יצאה לו. כבר אז הוא היה אבי, ואני 
הייתי בתו, אבל חייתי רחוק ממנו, במקום שהיה מולדתי. אלא שמולדתו של 
אבי היתה מולדתי האמיתית, ואני לא הכרתי אותה, ממש כשם שלא הכרתי את 
אבי. וידעתי שבכל לילה הוא עומד שם, מעל האסלה, עיניו עצומות כדי שלא 
תברח לו השינה. ידעתי שהוא ממקד את המחשבה שם, במקום שמתוכו זה 
צריך לצאת, ושהוא חושב על מּפלים ועל מעיינות במקומות רחוקים ואחרים, 
ושהוא נזכר בילדותו: באמו שהיתה מעירה אותו בלילות, ומול האסלה הוא 
החמימות  רגליה  וכדי שכפות  הנכון  לגובה  שיגיע  כדי  רגליה  על  דורך  היה 
ינעמו לו, תחת הרגליים. ואמו היתה מכווצת את שפתיה בחושך, וקול נעים 
כקילוח יצא מהן: ְּפְשְשְשְש... ְּפְשְשְשְש... וכבר אז, בגיל שלוש או ארבע, הוא 
יצליח  לא  שאחרת  ממנו,  לצאת  חייב  זה  שהלילה  וידע  שיכול  ככל  התרכז 
עד  האינסופית  ומההתהפכות  למיטה  יחזור  פחד מהרגע שבו  והוא  להירדם, 
שיעלה הבוקר ויביא אתו שינה קצרה וכואבת. אמו החזיקה לו ׁשם ובסוף זה 
יצא, על כורחו זה יצא, והפיפי שלו סימן טיפות שמחֹות על דופן האסלה, והֵאם 
מעכה את לחייו באצבעותיה והובילה אותו משם עטור ניצחון בחזרה לחדרו, 
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שם אחיו ואחיותיו ישנּו שנת ישרים וחלומותיהם נשטפים מהם כמו שתן. ואבי 
נשכב על המזרן ונרדם מיד, עד הלילה הבא, עד העמידה הממושכת הבאה מול 
האסלה, והכישלון, וההתאפקות, וכאבי הבטן, והבדיקות אצל הרופא והאיּומים 
של אביו והסטירות והבכי, והדמעות שלפעמים עזרו ַלשתן לצאת ולפעמים 
מתדפקים  האדמה,  במעמקי  האדמה,  על  שמתדפקים  ַמים  כמו  אותו  כלאו 

ומתדפקים, ומבקשים לצאת לאוויר העולם. ואין פותח".

קֹונְסֹולסיֹון חדלה מקריאתה וסקרה את הקהל. הם ישבו בשני טורים, האנשים 
וכל  כבד,  ספרדי  במבטא  באנגלית  אליהם  דיברה  היא  לה,  להקשיב  שבאו 

מחוותיה היו מחוות ספרדיות. היא לא הכירה התנהלות אחרת. 
עשרים דקות קודם לכן היא פילסה ביניהם את דרכה, לבושה בשמלה שחורה 
הדוקה ונעולה בנעלי עקב, פסעה אל הבמה, התיישבה מאחורי השולחן וגחנה 
לעטות  הספיקה  שלא  העבות,  רגליה  המיקרופון.  את  להיטיב  קדימה,  מעט 
עליהן גרבי רשת, נגלו מתחת לשולחן ונטו הִצדה כמו השתברות של כפית 
P במרומי שדּה השמאלי. שערה  גילה את קעקוע האות  בכוס תה. מחשופה 
השחור, המפורסם, נערם על ראשה, ותלתל נפל על אחת מעיניה. היא שרבבה 

את שפתה ונשפה בו בכל כוחה. 
היא ָׂשמחה לראות שבא קהל לאירוע הקריאה שלה, במיוחד מפני שהיתה 
זקוקה לכסף. אמנם, הפרופסור שישב לצדה על הבמה והציג אותה בפני הקהל 
האחרון,  מִספרּה  עותקים  אלף  מאתיים  לבדה  בגרמניה  מכרה  שהיא  סיפר 
התאפקות, אבל האמת ניתנת להיאמר: כסף לא היה לה. את השהות בארה"ב 
היא מימנה באמצעות ה"רידינג" הזה ובזכות שני "רידינגס" נוספים שארגנה 

לעצמה מראש במדינת אילינוי. 
קונסולסיון שהתה בארה"ב כבר חודשיים. היא הגיעה לעיר קטנה במערב 
גרה בקמפוס שורץ  בינלאומית, שם  סופרים  כדי להשתתף בתוכנית  התיכון 
סטודנטים אמריקאיים בני שמונה–עשרה שלא ידעו מי היא ולא נפלו לרגליה, 
והיא היתה מוכרחה לייבא לשם זכָר, פשוטו כמשמעו. הפרופסור הָּפליט היה 
יורק —  מניו  אותו  שזימנה  מרגע  יומיים  תוך  לו.  שייעדה  לתפקיד  מושלם 
הוא הגיע על אופנועו הגדול אל שדות התירס. הוא נשרך אחריה ברחובות 
הקמפוס, הדביק את שפתיו לשפתיה על מעבר החצייה, סיפר לכל מי שרצה 

לשמוע שקונסולסיון שינתה את פני הספרות הספרדית.
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היא נשמה עמוק והמשיכה: "יום אחד עברה המולדת של אבי לידיים אחרות, 
והוא נאלץ לברוח ממנה. בסוף שנות השישים, בעיר ְטרּוִחיֹו, לא הרחק מגבול 
פורטוגל, פגשה אמי בגבר צעיר. הוא היה פליט שהגיע לשם מארץ שחּונה 
ומסוכסכת במזרח התיכון, ארץ אחת שהיא למעשה שתיים. בעצם, הוא היה 
והשאיר  אידאולוגיים  מטעמים  אזרחותו  על  ויתר  הוא  עצמו.  מטעם  פליט 
המדינה  של  אזרחותה  את  עצמם  על  שקיבלו  משפחתו,  בני  את  מאחוריו 
הכובשת. ושם, בטרוחיו שבחבל ֶאְקְסְטֶרָמדּוָרה, האומלל במחוזות קסטיליה, 
שם הכירו השניים והתאהבו זה בזה, ואהבתם היתה חטופה אבל עזה. כעבור 
את  למזכרת  הספרדייה  של  בבטנּה  והשאיר  לדרכו  ליט  הָפּ המשיך  שבועיים 

קונסולסיון הקטנה. אותי." 

הילדה וִאמה מעולם לא ראו עין בעין. לא היה להן אותו המזג. קונסולסיון 
צוננת  קלושה,  היתה  הֵאם  ואילו  אש,  ככדור  הזמן  כל  ובערה  פרועה  היתה 
וממעטת בדיבור ובמעשים. בימים הארוכים שבהם היתה הילדה קונסולסיון 
רצה כמוכת קדחת ברחובות העיר העתיקה, בשעות הדמדומים שבהן ישבה 
על קצה המצודה, בינות לשיני הצריח, ולטשה את עיניה לרחובות, היא הגתה 
בו, באביה הפליט שלא הכירה, ופניו עלו בעיני רוחה והיו דומים לשלה עד 
להבהיל. והיא ניחמה את עצמה שגם היא דומה לו, וחיכתה ליום שבו ימצאו 
זה את זה. היה לה ברור שגם הוא מחפש אותה וגם הוא מייחל לה, ושיום אחד 

היא תפגוש בו והוא ידבק בה לאהבה. 
מיום שהתחילה לצאת עם בחורים, חיפשה בהם — כמעט במודע — את 
ובינה  אביה. בגיל שמונה–עשרה שינתה את שם משפחתה לשם משפחתו, 
מעולם:  בה  ביקרה  לא  היא  אבל  מולדתו.  את  לעצמה  אימצה  אף  לבינה 
אולי משום שהחרימה את המדינה הכובשת כפי שאביה החרים את מולדתו, 
ואולי פשוט פחדה לנסוע למקום ההוא, שנראה תמיד עולה באש במהדורות 
את  דחתה  שנה  ובכל  לשם,  שתיסע  לעצמה  הבטיחה  שנה  בכל  החדשות. 

הנסיעה. 
או  חופש  כלוחמת  שם  חייה  את  דימתה  המולדת,  על  ספרים  קראה  היא 
דווקא כסוכנת רדומה. היא חלמה לעלות לשם ורק לא ידעה איך: אולי תמצא 
לעצמה בעל מתושבי המקום, אולי תעטה על עצמה זהות בדויה. היא חשה 
הזדהות גמורה עם כמיהתם של בני עמה הפזורים ברחבי תבל לשוב למולדת 
ההיא, הלא היא מולדתה. תביעותיהם נראו לה מובנות מאליהן, המאבק האלים 
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שלהם היה בעיניה דרך הפעולה היחידה, והיא הקשיחה את לבּה הטוב ושכנעה 
את עצמה שכך צריך להיות, ולא אחרת. 

אלא שהדברים התגלגלו מהר מדי לטעמה. פתאום נרָאה שמולדתה מצליחה 
להזדקף ולתבוע את תביעותיה מאומות העולם, ולשם שינוי התביעות הללו 
החלו להיענות. קונסולסיון ידעה ששם, באדמה ההיא, טמון מרכז הכובד שלה. 
ששם מחכים לה. שזהו ביתה. אבל שוב ניתנת האמת להיאמר: הדבר שהטריד 
אותה באמת היה משבר הכתיבה שבו היתה שקועה כעת, בעיר האמריקנית 
הנידחת שבה שהתה. דווקא שם, מוקפת בסופרים ובמשוררים שכתבו מבוקר 
ועד לילה — כתבו קטעי פרוזה בחדריהם המוסקים, כתבו שורות שיר לאורך 
הנהר בלילה, בעודם שותים ויסקי ומעשנים חשיש — דווקא שם יבשו מעיינות 
יצירתה. ימים שלמים היא סבבה ברחובות העיר הקטנה בפנים חמוצים, נושפת 
חזּה,  על  המקועקעת   P–ה את  בעצבנות  ממששת  מצחה,  על  הנופל  בתלתל 

גוררת רגליים.
בכל לילה היא קמה מתוך שינה ואז רבצה שעות ארוכות על האסלה, ממש 
כמו אביה. אף טיפה אחת קטנה לא יצאה לה שם. בלילות הארוכים האלה, ועד 
הבוקר חשבה עליו. ובימים היה גורלם זהה: התאפקות, בדיקות, כאבי בטן, 

וַמים שמתדפקים ומתדפקים ואין פותח. 
אבל כשתם ה"רידינג" והקהל מחא כפיים, אחרי שניגשו אליה כמה נשים 
החדר  לפינת  הָּפליט  הפרופסור  אותה  משך  ספרה,  על  להן  שתחתום  כדי 
וגילה לה שהוא חיפש בחשאי את אביה, וגם מצא אותו. קונסולסיון בהתה בו 
במבט אטום ולא אמרה דבר. שנים ארוכות היא דמיינה בהתרגשות את הרגע 
שבו האב פשוט יופיע בחייה, ותכננה מה תאמר לו. אבל עכשיו — דווקא 
פעם  "אף  לפרופסור,  לומר  רצתה  מבין",  "אתה  דבר.  חשה  לא   — עכשיו 
לא חשבתי לחפש אותו בעצמי". במקום זאת הציגה לו כמה שאלות בנימה 
עניינית, ונדהמה לגלֹות שאביה חי באחד מפרוורי שיקגו, מרחק כמה שעות 
נהיגה מהמקום שבו שהתה כעת. והרי בשיקגו ייערך אירוע הקריאה הקרוב 
שלה! היא נשקה לפרופסור הפליט לשלום ולא שעתה לרמזיו שתזמין אותו 

לחדרה, אף שהבחינה בהם היטב. 
כעבור שעתיים קמה משינה קשה ומסוכסכת. היא התיישבה והתחילה לכתוב. 
הרבה זמן כתבה. נתח נכבד מחייו של אביה כתבה, וגם את חייה. במשך שעות 
ישבה על כיסא העץ, ליד החלון המשקיף לנהר, וכתבה. כאבי בטן תקפו אותה 

והיא המשיכה לכתוב. הנשימה קשתה עליה והיא המשיכה לכתוב. 
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בסופו של דבר, לקראת חצות, הניחה קונסולסיון את העט מידה וקמה. היא 
עננים שחורים  לנהר.  לשם,  והלכה  מהחדר  יצאה  את השמלה,  ולבשה  שבה 
נאספו מעל לראשה. ובבת אחת התחיל להכות בה הגשם. היא הפשילה את 
הרחק  שלא  ידעה  היא  וממנה  אליה  חלחלו  שהמים  ובזמן  וכרעה.  שמלתה 
משם, במקום שהיה לו לבית, עומד אביה ומצליח סוף–סוף להתרוקן, וטיפותיו 
השמחות מקפצות ממנו שם ורוקדות במעמקי האסלה. ופתאום היא גם יכולה 
לראות בבירור את רגע פגישתם: הוא יישב ב"רידינג" שלה ללא תזוזה, ובסוף 
האירוע ייגש אליה ויציג את עצמו, והיא תלך אותו לפינת החדר, והוא יישק 

סוף–סוף למצחה ויאמר לה מילת אהבה אחת.



62

מתן חרמוני
892.4

שם: מתן חרמוני

מקום לידה: קיבוץ דורות, ד"נ חוף אשקלון

מקום מגורים: אוונסטון, אילינוי, ארה"ב, 60201

שפת אם: עברית

שפה שנייה, שפה שלישית: אנגלית, יידיש

חולם בעברית

מתרגם אהוב: שמעון הלקין

אמן שפה אהוב בעברית: זאב ז'בוטינסקי

אמן שפה אהוב בשפה אחרת: משה נאדיר )יידיש(

ארץ מובטחת: תל אביב

אול רייט. זהו הגיליון הנקי הראשון שנפתח כאן בגולה, בשיקגו. 

הנה  שיקגו,  הנה  ככה:  לכתוב  אפשר  ככה,  אז  בשיקגו?  לכתוב  אפשר  מה 
הְטַרְמוואים האלקטריים, מרכבות אש ברמה ובשאול תחתיות. ככה זה שיקגו. 
כמו שראה אותה ברנר בעיני רוחו לפני מאה שנה במכאן ומכאן. שום דבר לא 
השתנה. אותם הטרמוואים האלקטריים ואותה מרכבת אש שבאופן פמיליארי 
נקראת כאן ה–L ומנקזת אל לב העיר את כל ריבוא רבבות הברגים במכונה 

ששיקגו ְׁשמּה, כמו שכתב ברנר אז מיפו.
תופס  ובפרבריה,  שיקגו  ברחובות  כאן  המתהלך  דיאספורין  של  מקומו  את 
עכשיו אחד, מ"ח. גם הוא בין ההולכים, גם הוא בין הנוסעים ב–L, גם הוא מתרגש 
המסטיקים  יצרן  שבנה  ִריגְלִיוויל,  אצטדיון  ליד  עובר  כשהוא  גדולה  התרגשות 
בעבור קבוצת הבייסבול שהיתה בבעלותו בשנות העשרים והשלושים של המאה 
הקודמת. ַאל קפונה היה כאן אז המלך, ולמועדונים שבהם נמכר אלכוהול קראו 
Speakeasy. דיאספורין של ברנר החמיץ כמובן את כל ההתרגשות הגדולה הזו, 
שכן הוא ארז חפציו ונסע לפלשתינה. גם אותו מ"ח החמיץ את התקופה ההיא 

בשיקגו, כפי שהחמיץ הרבה תקופות ועניינים אחרים בימי חייו. 
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כך או אחרת, הוא, להבדיל, לא הולך מדי בוקר לבית מלאכה לייצור כובעים, כמו 
שעשה דיאספורין של ברנר. הזמנים השתנו. הוא פוקד את בתי העקד לספרים. 

ספרייה  היא  שיקגו,  בפרברי  כאן,  רגלי  ניצבו  שבה  הראשונה  הספרייה 
ציבורית, ספריית העיר אוונסטון. פיליפ רות כבר כתב על ספריות ציבוריות 
באמריקה, ואני, בנוגע לזה, אין לי הרבה לחדש. ספרייה ציבורית באמריקה 
היא בית משוגעים. מתשע בבוקר ועד ארבע אחר הצהריים מתקבצים בספרייה 
הציבורית מיני אושפיזין שלא היו מביישים את בתי המדרש בעיירותיה של 
מזרח אירופה במאה התשע–עשרה. על זה כתב כבר מנדלי מוכר ספרים וכתבו 
רבים אחרים, וגם כאן אין לי דבר לחדש. מי שרוצה שיפתח אצל פיליפ רות 
ויקרא על הספריות הציבוריות באמריקה, שיפתח אצל מנדלי ויקרא על בתי 
העיר  שוטי  מחליפים  מחוג,  באבחת  אגב,  ארבע,  בשעה  בעיירה.  המדרש 
מדי  ילדיהן.  את  לספרייה  המלוות  אלגנטיות  אמהות  עם  מקומות  ובטלניה 
 .stay–home–dad פעם מגיח גם זכר, איש, גבר, מה שנקרא בשפת הפרברים
שנועדו  ילדים  כאן  יש  זאת,  בכל  לאלה.  אלה  בין  לערבב  לא  כאן  מנסים 

לגדולות. רם עמנואל, ראש העיר שיקגו, גדל כאן בסביבה.
אבל לא בזה העניין. 

ספריית האוניברסיטה N שבגלילות אילינוי משקיפה על חופי אגם גדול, 
אחד מחמשת האגמים הגדולים שבטבור יבשת צפון אמריקה. מחרכי החלונות 
הייתי  אילו  שיקגו.  העיר  הרקיע של  קו  גם  נשקף  הזאת  הגדולה  שבספרייה 
ֵמי  רקיע של העיר הגדולה, עם  קו החוף שהופך לקו  הייתי מצלם את  צלם 
האגם שצבעם מתחלף על פי מזגו של הטבע ועל פי עונות השנה. הייתי מצלם 
שקיעות של פטל מעל ְמַקרצפי השחקים של העיר. הייתי מצלם את מלמלת 
השלג שמכסה את העצים עם בוא דצמבר ואת האגם שקפא בפברואר. אבל 
אני לא צלם, והמצלמה שקניתי כאן ב–Target לא ְמַצלמת קווי רקיע, אלא רק 

עצים שעומדים בשלכת. 
הגלובליזציה, באיזה אופן, פסחה על הספריות העירוניות, על בטלניהן ומשוגעיהן 
ספריות  על  אבל  הצהריים.  אחר  בשעות  אותן  שממלאים  הילדים  על  ואפילו 
האוניברסיטאות היא לא פסחה. משמע, ִמספרי הספרים זהים בתל אביב ובקרקוב 

 .N ובניו יורק, וגם בשיקגו רבתי. בכלל זה כלולה גם ספריית האוניברסיטה
לספרים  נפשו  שיצאה  מי  כל  של  הצהובות  הלבנים  דרך  זוהי   :892.4

עבריים. 
רבים  ביטויים  יש   — הגירה  היא  זמנית  הגירה  גם   — ההגירה  לחוויית 
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אני, למשל,  וכוחות החוק.  ביותר הוא החוק, החוק  ושונים. הביטוי המאיים 
מפחד כאן מהמשטרה. אני לא פורע חוק. לא גנב ולא שודד ולא גזלן. אבל 
אחד הביטויים הוא שאני לא מסתובב כאן כאחד מאדוני הארץ אלא כמהגר, 
ואף על פי שנכנסתי לארץ הזו כדין, דיני הוא כדין כל מהגר אחר. לא עוד 
בזה  לא  גם  אבל  לומר.  חייב  אני  נוח,  משהו  גם  בזה  יש  מהגר.  אלא  אדון, 

העניין. 
כך  על  הרומן  של  הראשונים  הפרקים  באחד  מספר  החזן  פייסי  בן  מוטל 
שדחסו לַתְרּכֹוסים כל מה שנכנס, ומה שלא נכנס הוא כבר חלק מזיכרון שהולך 
ודהה. כמו ספרי הקודש של אבא שלו ע"ה שמכרו בפרוטות לראשון שהציע 
לשלם בעדם. זה היה קצב או גבאי. אני לא זוכר בדיוק, ואין לי כאן הספר כדי 

שאוכל לבדוק. 
יקר,  המשלוח  חלילה,  הכול,  לא  הים.  דרך  שלחנו  שלנו  ספרים  אנחנו, 
ִאכַסנו. אבל ארבעה ארגזים שלחנו.  ואנחנו עשירים קטנים מאוד. את הרוב 
ארבעה חודשים, חודש בעד כל ארגז, והספרים עדיין בים. וכל ארגז, איך נגיד, 
כל ארגז מלמיליאן. כל הגנֹום האינטלקטואלי שלי צפּון בארגזים האלה. חיי 
הרוח שלי בארגזים האלה, פיסות מהנשמה שלי ארוזות ׁשמה בארגזים. העבר 

שלי ארוז שם בארגזים, והעתיד גם כן. 
אבל הספרים בים ואני בפאתי שיקגו. 

892.4
יש  הרבה.  לא  האוניברסיטה.  בספריית  בעברית  ספרים  יש  לציין:  חשוב 
מדף אחד ארוך למדי, שעליו מאוגדים הספרים, שורה אחת לאורך וחצי–שורה 
להגיד  קשה  עבריים.  ספרים  של  פרוזדור  אפילו  אין  כלומר,  השני.  הצד  מן 
שהספרים צפופים על המדף, אלה לא תרנגולות או אווזים בדרך לשוחט. כל 
המרפקים.  את  להפעיל  צריך  לא  לנשימה,  אוויר  לו  יש  מקום,  לו  יש  ספר 
העשרים  בשנות  ברקוביץ'  י"ד  שערך  "מקלט"  העת  כתב  לו  חי  למשל  כך 
אור בשליש הראשון של  "ביכורי העתים" שראה  לצד כתב העת  יורק,  בניו 
המאה התשע–עשרה. כל מה שצריך הוא רק לשלוף מהמדף, לדפדף ולקרוא. 

אמריקה. 
אלא שאז מתגלה דבר מוזר למדי. 

כדי להגיע אל מדפי הספרים העבריים עוברים דרך מדפים על מדפים על 
שעל  הספרים  אפילו.  וערבית  ורוסית  צרפתית  שכנות:  ספרויות  של  מדפים 
המדפים האלה, חלקם ָּבלּו מזֹוקן, כמו שאומרים. כריכות התרפטו, דפים נתלשו, 
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הערות נרשמו בשוליים, בנוצות אווז, בעט נובע, בעט כדורי, בעפרונות עופרת 
ובמרקרים צבעוניים. אין דור שחס על הדפים של הגויים.

אבל על עמודי הספרים העבריים חסו גם חסו. הספרים עומדים שם חדשים 
לחלוטין. הכריכות עדיין מבהיקות, ללא טביעות אצבעות וללא אוזני חמור 
וללא וללא. הרבה ללא. ספרים חדשים. איש לא קרא. איש לא דפדף אפילו. 
איש לא הפריד בין דפים שלא נחתכו כראוי במפעל הדפוס. עם סכין נייר צריך 
לעבור כאן ולבתק את בתולי הדפים האלה. את ויזלטיר צריך לשלוח לכאן 
שיעשה קצת אלימות בספרים. בפתח כתב העת "מקלט" מתנוסס, באנגלית, 
שמו של אחד, ג'ון משהו, מגלזגו, סקוטלנד. מעניין מי היה הסוכן הממולח 
שהצליח לשכנע את הֶשְטַלנדי הזה להיות מנוי לכתב עת בעברית שמימיו לא 
קרא. דפי הכרומו של כתב העת, שלא פגשו אצבעות אדם מימיהם, לא נקרעים 
אלא נשברים. והנה מהדורת הפועל הצעיר של כתבי ברנר משנות העשרים. גם 
כאן מישהו התרשל בחיתוך הדפים. שמונים שנה כמעט עברו ואיש לא טרח 

על העניין הזה. 
את  מחביא  אני  לספרייה  בכניסה  נייר.  סכין  קונה   .Target–ל נוסע  אני 
הסכין בשרוול המעיל. איש הביטחון אינו מבחין בה. אני מנווט בשטח אויב 
אל המדפים המסומנים ב–892.4. אני מוציא את הכרכים של ברנר. אני משחיל 
את הסכין אל בינות לדפים החתומים. באבחת סכין נייר אני חותך את הדפים. 

שמונים וכמה שנים מאוחר מדי. אני קורא: 
ובשאול  ברמה  אש  מרכבות  האלקטריים,  הטרמוואים  הנה  שיקגו,  "הנה 

תחתיות." 

בערב הגיעו שני ארגזים.
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לילך נתנאל
יידית. בת"ו רפה, בהגייה שורקת1

שם: לילך נתנאל

מקום לידה: ישראל

מקום מגורים: קיבוץ יקום

שפת אם: עברית בעברית

שפה שנייה, שפה שלישית: צרפתית, יידיש

מתרגמת אהובה: מיכל בן–נפתלי 

אמנית שפה אהובה בעברית: חוה אלברשטיין  

אמן שפה אהוב בשפה אחרת: קלוד סימון

ארץ מובטחת: צריך לשאול מישהו אחר

בגיל עשרים וחמש שנים תקפה את ניסן חרדת מוות. כמו זבוב המתדפק על 
זגוגית חלון מאיר. פתאום נדמה כי המבנים עומדים ברחוב בעצמות בולטות. 
דלות כבושה נראית בכל פינה. מי שיכול מיטיב להתכסות בשמיכות של צמר 
אדמדם  פיח  של  פלאית.  דקיקה.  הילה  קרובה.  רעה  מפני  ריקים  ובארגזים 
תלויה ברקיעים. פניו של ניסן כפני נזיר ערל. ובעצם הם כפני יהודי. וגם כפני 
נזיר. וגם כפני ערל. וגם כפני אישה. צנומה. חתומת מבע. הרי ברור היה כבר 

מן הֵראשית כי לא יהיה דבר בר–קיימא מלבד געגועים.
ציפור קטנה ושמה ניסן. מתעופף ושב אל המולדת הישנה ככלות שלושה 
דורות אולי. מחזיר בשתי ידיים שנות תקומה. ציפור קטנה ושמה ניסן. נכמר 
הלב. משוטט בשתי רגליו הארוכות ברחובות הכרך על מדרכה מקולקלת. מסך 
הצופים.  של  פניהם  על  מתרוצצות  דמויות  מאיר  הסמוך  שבאולם  הקולנוע 
חולדה נתחבת בין סורגי הביוב. ֵמי שופכין וזֶרע ודמעות זורמים תחת הרגליים 
במעמקי הרחוב. אור זרקורים רחוק מגשש בעלטת הלילה ואחר ּכֶָבה. נמחץ 
בכותל. הלילה מעמיק. ערפילים מוחים את קצות הרחובות. הנשמות הרצוצות 
מיום עמל תלויות מתנדנדות מקצות הגגות ומן המרזבים ומשאלתן היחידה 
לנוח. המולדת הישנה מתנמנמת על גבה בעריסת הזמן. שוגה בחלומות גבורה 

1 מתוך המולדת הישנה — רומן בכתובים.
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מעוטרים ברזל. שוב שוקעת בשנתה בבוץ החפירים. שוב מזמרת פרטיטורות 
בחלל הכנסיות. ולובשת היא חלוק של משי סיני מעוטר פרחי יסמין. 

שנסגר  הקולנוע  אולם  על–יד  רחוב,  פנס  בהילת  קירחת,  סמטה  וִבקצה 
כבר ונוטה על צדו, שם עומדת לה ברגליים רזות ועקומות: יִידית. שתי עיניה 
ממתינה  היא  שחפניים.  מעט  חיוורים  ְלָבנָה  פני  מתוך  מציצות  האמּוצות 
כוסית  לילה. ממתינה לדובדבן המסוכר השקוע בתחתית  לריקוד קברט של 
של יי"ש. אומרת: עס גייט אויס ווי ַא ליכט2. בקול צרוד. צרוב עשן סיגריות. 
קול החיילים אשר חרזו אי–פעם את שירי הלכת. הד כובעי פלדה שהתפצחו 
אי–אז ברעש נפץ. צחוק קטועי הרגל שהחלימו בבתי הבושת. קול המלחמה 
הנושנה של היבשת. עס גייט אויס ווי ַא ליכט. הזמן. התקופה. די מענטשן3. 
פנס  בהילת  קירחת,  בסמטה  החשק.  נמוג  הצחוק.  נמוג  פתאום.  כולם.  כבו 
רחוב, עומדת ככה: יידית. לא הדר ולא פאר לה. בסחבות מפוארות ובבלואים 
של יום טוב היא עומדת. גאה. שורדת. עוד נושמת את אוויר הרקיעים. עוד 
חֹוזָה ַמְרֶאה העיר בלילה. העיר המתחדשת שהטביעה כבר את כל זכרונותיה 
במימי הנהר. ואם ׂשיבה זרקה בׂשערה אז מה? ׂשערה צבוע כעין החלודה עתה. 
אף  והמבט  ואפלה,  שחורה  בתהום  חיוך  כל  מחוררת  אמנם,  נשרה  אחת  שן 
הוא נפגם מעט באשמת עין עצלה אחת. אך הלב אינו מרפה. אף שהרגליים 
התעקמו מחמת נדודים ומחמת הימלטות. קיבלו צורת הפער בין הבית לבין 

אין בית. בין ישנֹו לבין ָאַבד. 
בפניה  יכירו  אם  יגידו  ומה  יאמרו  מה  שורקת.  בהגייה  רפה  בת"ו  יידית. 
כי היא זו ולא אחרת. שוב נגלית במולדת הישנה. בבית. ממתינה כבר כמה 
עשרות שנים. כמה אלפי לילות. עומדת לבדה בפינת רחוב. אולי תפגוש מכר. 
קרוב. אח. אחות. נכד. נין שכבר הזקין. כולם לה נוכרים גמורים והיא להם 
איננה. בינתיים היא מושחת את שפתיה באדום. תיק יד קטן מתנדנד על זרועה 
והוא יָָשן כמו ימי הגלות. ואם תפגוש פה בפינת הרחוב צללית צנומה וארוכת 
רגליים. צללית צנומה ועקומת מקור. ציפור קטנה ושמה ניסן. אם תפגוש בו 
פה. בבית הישן. תאמר לו אוי ניסן כמה עברנו וכמה ראינו. בתהפוכות העתים 
חזינו לא אחת. והיא. המולדת החדשה שלך הישראלית. בחיי איזו תינוקת! 

עומדת לה כמו ליצן על חוטמה של ההיסטוריה ואולי תמעד. 
חיים  ִלשנות  ַדי  יידית  הספיקה  כבר  שעברה  המאה  מאז  המלחמה  מאז 
הגדולות  בעיניהם  מנוקדים  עדיין  היו  כשהרחובות  השחרור,  לאחר  שלמים. 

2 יידיש: דועך ומת )מילולית: ּכֶָבה כמו להבה(. 

3 יידיש: האנשים.
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של הלומי הקרב, כשצווחות ֵאימה היו עדיין נפלטות באין משים מן הפיות, 
היא במזל גדול מצאה לה עבודה יומית והשתכרה כמה פרוטות. היתה מנקבת 
מגושמת.  מפלצת  עדיין  היתה  כשהחשמלית  אז  הטראם  בתחנת  כרטיסים 
איטית. מקולקלת. במנקב פלדה שבידה ניקבה חורים בכל כרטיס נוסע. גם 
רב  בעמל  הׂשתכרה  יד.  אל  מיד  תקופה.  איזו  בחוט  צרורות  סיגליות  מכרה 
ובקושי. דרה בדוחק בחדר אחד עם משפחת פליטים זרים שלא הכירה. ארבע 
נפשות מזות רעב והיא. באמצע החדר עמדה גיגית קטנה לרחצה ולכביסה. על 
החלון נמתחה יריעה מחוררת במקום וילון. מחיצה קטנה עמדה באחת הפינות 
ומאחוריה שכבה יידית לישון. שאר החדר הועמד לרשות המשפחה רוב שעות 
היום והלילה. על השולחן היחיד הונחה דרך קבע מלחייה מלאה. לחם לא היה. 
חמאה לא היתה גם לא כף תבשיל. בערב היו מרתיחים אפונים בסיר של מים. 
הילדים היו לוטשים מבט עייף אל הסיר. חומדים קצת את האש. היו עייפים 
מכדי להזיק לעצמם בזה. האם היתה מטופלת בתינוקת רעבתנית. היו טובלים 
ריצד  החורבן  שיניים.  חסר  בפה  שתמצוץ  לה  ונותנים  בחלב  מטפחת  שולי 
בעיניים של התינוקת הזו וקשה היה להביט בה. אב המשפחה היה לשכיר יום. 
עסק בכל מה שנמצא לו. ניקה ארובות. מכר דגים מתוך חבית. נשא על גבו 
שקי מלט וחצץ לאחות את הכבישים המופצצים. ריסס את תעלות הביוב מפני 

כולרה. עשה מה שעשה בגוף מושחת בנגעי תלאות. בכוחות אחרונים. 
ובבית בחדר הדל המאוכלס עד להתפקע אהבו זה את זו הוא ואשתו ֵאם 
ילדיו בחרדה כבושה. כל צביטה על לחי ילד, כל ליטוף, כל משגל, כמו נִמשה 
מתוך התופת. צחקו בקולות מהוסים. דיברו על העתיד. שתו אבקת צ'יקורטה 
מבושלת במים פושרים. לעת ערב בכל ערב היה שב מטונף מעמל היום. מכוסה 
בטיט. בפחם. ברפש. בקׂשקׂשי דגים. ניגש לרחוץ בגיגית המים הקרים שבחדר 
והיתה לו הרווחה. בהנאה גדולה היה משפשף את הלחיים בפיסת סבון. מגלח 
את זיפיו בתער. עומד עירום כולו ושר. בחדר שתי נשים היינו. הוא נטף זוהמה 
חיים.  דגים  כוח הנשיאה. השפשוף. פרפור  עוד  בגופו הדהד  ושר.  סבון  ומי 
שכרון העייפות. ושר למרות הכול פזמון חופשי. נישא. קל דעת: "ווּו ַאהין זָאל 
איך גיין?"4. מחלון החדר הקטן והמאובק נראו חצרות לחות זרוקות קופסאות 
שימורים שהחלידו ותחבושות מגואלות. מרפסות קורסות נתלו על זיז ברזל 
יחיד. לא אחת נראה גם זנב חולדה מתרוצצת. רוב החלונות היו חסומים עוד 
היפה  הטנור  בקול  לעצמו  הוא שר  היה  גיין?"  איך  זָאל  ַאהין  "ווּו  בקרשים. 

4 יידיש: לאן אלך?
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שלו בזמר של ַעְרבית. והיא אשתו אם ילדיו היתה עומדת בפינת החדר, על יד 
המלחייה המלאה שעל השולחן, ועונה לו ברסיסי קולה בשבר צער: אין דער 

ערד ַאריין5. אין דער ערד אריין תלך כבר. 
באחת הדירות הסמוכות טיגנו בצל לארוחת הערב. על אדן החלון ייללה 
חתולה שנוצת יונה מזוהמת ברפש דבקה לגופה. אין דער ערד אריין השיבה 
האישה. אין דער ערד אריין ַאתה בסוף תלך לָך. הכל כבה. הזמן. התקופה. די 
מענטשן. והכבישים שנסללו מאז הם גלד המכסה על עיי ההפצצות וההרס. 
והמכוניות המעשנות ומשחירות עתה את חזיתות המבנים אז לא היו רבות כל–
כך. פתאום רגלי חזיר מפוטמות תלויות לראווה על וו. יינות כהים ועשירים 
נישאים על טס של כסף. כאילו מאז בכל לילה מחדש שוב נערך העולם על 
יושביו. עתה לאורך הרקיע המאוכלס בבניינים גבוהים מתנודדים עקבי נעליהם 
של הפקידים החרוצים הנתלים ברוב עייפותם מן הגגות. נרעדים במשב צינת 
את  השכיבו  מזמן  כבר  והאומנות  היום.  מעמל  ומעולפים  תשושים  הלילה. 
פושטות  והמאהבות  סם.  כבר  לגמו  המסוכנים  והחולים  במיטתם.  הילדים 
עתה חלוק מבושם וטובלות את רגליהן העירומות במי אמבט. שחקני הקלפים 
באקורדיון  אחרון  צליל  מנגנים  והקבצנים  נוסף.  שטרות  צרור  על  מהמרים 

שבור לאור פנס רחוב שמחשיך עליהם את עולמם. 
בשעה הזאת מתהלכת יידית ברחובות והיא ערנית. ניצית. נעמדת בסמטה 
צרה אחת ובין שתי רגליה העקומות נפרשים רחובות בטון ומרזבים מחודדים 
כקצה סיכה ומבנים לוטים רחוק בחשכה. ואי–שם באופק המאוכלס מבשילה 
תנועה אחת ויחידה. בצווחות רמות. במשק כנפיים. במעוף חיגר ציפור אחת 
מתקדמת לאיטה עד שהיא מבקיעה את המרחק וחולפת לה בין שתי רגליה 
העקומות של יידית. והיא מורחת את שפתיה באדום. מתקנת את כובעה הקטן. 
מציצה בבבואתה הנשקפת אליה מן האשנב הסגור של מוכר כרטיסי המזל. 

הכל כבה. הזמן. התקופה. והלילות רק הלילות רק הם נוצצים בבוהק אכזר. 

5 יידיש: בתוך הארץ פנימה; אל הקבר.
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בני מר
כרטיס לאֹוְטבֹוְצק

שם: בני מר 

מקום לידה: תל אביב 

מקום מגורים: תל אביב

שפת אם: עברית 

שפה שנייה, שפה שלישית: יידיש, צרפתית 

חולם בעברית 

מתרגם אהוב: י"ד ברקוביץ'

אמן שפה אהוב בעברית: דוד

אמן שפה אהוב בשפה אחרת: תומס מאן

ארץ מובטחת: נאות דשא, על מי מנוחות

אולי זה לא סיפור, אלא סוד שאין סיבה לגלותו מלבד הרצון לכתוב על גלות. 
ובכל זאת אינני יכול להתאפק, ואני רוצה גם שתדעו לאן נעלמתי יום אחד בין 

העונות לבין השמשות. 

קשה להאמין בזה, אך מי שהרים פעם ספר ישן ביידיש ולקח אותו לידיו, יוכל 
להעיד שזה קורה מפעם לפעם. לי זה קרה לפני שנים אחדות ביום גשם, ברחוב 
אלנבי בתל אביב. ספרו של יהואש פון ניו יָארק ביז רחובות און צוריק )מניו 
יורק לרחובות ובחזרה( היה מונח עם ספרים אחרים על ספסל ציבורי. נטלתי 
הזה,  בספר  בזהירות  בערב, עלעלתי  בבית,  רק  בידי.  נמס  והוא כמעט  אותו 
שיהואש, המשורר ומתרגם התנ"ך ליידיש, מתאר בו את מסעו לארץ ישראל 
לפני כמאה שנים; הצטרפתי אליו מיד בקוראי: "ומיום ליום היתה ארץ ישראל 
בדעתי לאי מאיר השוכן בקצה דרך אפלה. כל הטוב והשמח והיפה הוא שם, 
באי ההוא. ואת הדרך צריך לעבור במהירות. וכשרק אגיע לשם, ייפתרו כל 
חדשים.  חיים  ויתחילו  יתבהרו,  המחשכים  כל  ייענו,  התשובות  כל  ספקותי, 

אביב חדש, נעורים חדשים ואמונות חדשות..."
לעיקר.  אגיע  הזה,  לעולם  מחוץ  לטייל  נוטה  שאני  תחשבו  בטרם  אבל 
התחלתי לדפדף, ובהמשך, בפרק על תל אביב, מצאתי בין הדפים כרטיס רכבת 
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ישן. גם זה קורה; לעתים, ואפילו קרובות, אפשר למצוא בספר יידיש פתק ישן, 
גזיר עיתון צהוב, או הקדשת המחבר; אין הרבה שפות שקורא הדיוט כמוני 
לנגוע בהן באותיות שכתבו הכוהנים הגדולים. אבל הפעם ראיתי מיד  יכול 
שכרטיס הרכבת הזה שונה משאר דרישות השלום מן העבר. הוא היה סמוק, 
כאילו הגיע בקוצר רוח, ובאותיות עדיין שחורות היה כתוב ֵשם תחנת המוצא: 

ורשה, היעד: אוטבוצק, והתאריך: 3 במרס 1939. 
חז"ל אומרים שה' ברא עולמות והחריבם לפני שברא את העולם הזה, וכך 
אפשר להסביר את מציאותם של שלדי דינוזאורים, למשל — שרידים מעולמות 
קודמים. עד אז נדמה היה לי שגם העולם הקודם ההוא התהפך ולא נשאר לו זכר, 
אף על פי שהרבה פעמים התאמצתי להביט לאחור, והנה פתאום הוא מתגנב לפה 
בערב חורף תל–אביבי. מרוב הפתעה סגרתי את הספר והסתכלתי מסביב לראות 
אם מישהו הבחין בי מבעד לחלון. הבנתי מיד שזה סוד, מפני שלא מתאים לי 
למצוא משהו כמו הפתק של ר' נחמן מברסלב. לעתים אנחנו מוצאים משהו שלא 

חיפשנו, אבל כמעט אף פעם לא נמצא באקראי משהו שחיפשנו מאוד.
כעבור רגע פתחתי שוב את הספר בפרק על רחובות, אבל כרטיס הרכבת לא 
היה שם. נבהלתי כדי כך שלא מצאתי שום דבר בעלעול הראשון והמהיר, אבל 
אחר כך הוא נמצא, הפעם בפרק הבא. הפכתי את הכרטיס מצד לצד בזהירות 
וגיליתי את הדבר הכי חשוב: הוא לא היה חתום! בשום מקום לא נכתב שהכרטיס 
משומש, ַמשמע אף אחד לא נסע בו מעולם. חיפשתי ֵשם על הכרטיס, לשווא, וגם 
על הספר, לא כדרכם של ספרי יידיש, לא היה רשום שום דבר משמעותי, רק כמה 

מספרים וקטעים מסומנים בקו )אחד מהם הוא הקטע שתרגמתי לעיל(.
מי קנה את הכרטיס? האומנם ביטל ברגע האחרון את נסיעתו לאוטבוצק 
והחליט לנסוע לארץ ישראל? המשורר יהואש חזר אמנם לאמריקה, דבר הלמד 
הקסימה  ישראל  וארץ  סבלנות,  קצר  היה  הקורא  אולי  אך  הספר.  משמו של 
מיהר  בִצקלונו,  הספר  את  צרר  הדבר,  לאחרית  הגיע  שלא  עד  כך  כל  אותו 
מצאתי  מאז  לרחוב.  הספר  את  ילדיו  זרקו  שנותיו  ומקץ  לפלשתינה,  לנסוע 
אותו ָׁשם היה לי הרבה זמן לחשוב על מוצאות הספר. חשבתי למשל שאולי 
בעל הכרטיס לא בא בעקבות הספר; הלא האדמה רעדה אז בפולין, ורק הבדל 

קטן בסולם ריכטר בין רעש לא–מורגש לבין חורבן. 
נופשים  אליה  באים  היום  שגם  ורשה,  ליד  קיט  עיירת  היא  אוטבוצק 
לנשום לרווחה. אבל אז היו בה הרבה פנסיונים ששמם "סָאניע רָאזענבערג", 
"גוטקינד", "זון און לופט", "כרמל" )על כולם קראתי בעיתונות מאותם ימים(. 
עצים  קטנים,  בתים  בין  נחבאת  קטנה  עיירה   — שעברה  בשנה  שם  עברתי 
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ופרדסים — ולא הספקתי לחפש פנסיון אחד מאלה. אבל בדרך חזרה, בתחנת 
זמן  די  לי  והיה  המודיעין  לקופת  בתור  עמדתי  ורשה,  של  המרכזית  הרכבת 
לנסח את השאלה כהלכה. לבסוף, כשהגיע תורי, שאלתי את הקופאית, באופן 

ֵתאורטי, אם אפשר להשתמש בכרטיס רכבת ישן, אפילו ישן מאוד.
— כמה ישן? אפילו כמה שנים? שאלה הקופאית כדי להרוויח זמן ולחשוב 

בינתיים.
— כן, עניתי לה. אבל אף אחד עוד לא השתמש בו בכלל.

— אני חושבת שיהיה בסדר, היא אמרה לבסוף.
כדי שלא תבחין בהתרגשותי: אפשר להשתמש  והסתלקתי  לה מהר  הודיתי 
בכרטיס! בעצם ידעתי את זה כל השנים; הלא אם הצליח להישמר עד עכשיו, 
יוכל גם להבא. לכן שמרתי עליו כאילו היה כרטיס הפיס שלי. שמרתי עליו בדיוק 
במקום שנמצא, בספרו של יהואש. אף גנב לא יעלה בדעתו ששם נמצא האוצר 
שלי. אני ממעט לפתוח את הספר, מפני שזה מכבר נדמה לי שריחו של הכרטיס 
הולך ונגוז. הריח הזה צינן אותי בימים החמים ביותר. בכל פעם שהרחתי אותו 
נמלאתי בניחוח הבוסתנים ובשקט של אוטבוצק, וידעתי שיום אחד אוכל להגיע 
בכוחו לשם ולאז. ולא רק באמצעות החושים; הכרטיס הזה אינו עוגיית מדלן שלי. 

אינני מתכוון בכלל למסע בספרות או בערפול חושים.
אותי  להחזיר  יכול  הזה  חושב — שהכרטיס  רק  אני  ולפעמים  יודע —  אני 
בדרך  מאמין  ואינני  וחלילה,  חס  מיסטיקן,  אינני   .1939 במרס  ב–3  לאוטבוצק 
נסב  ואם  בחיינו,  קורים  רבים  מסתוריים  דברים  הלא  אבל  הדרך.  בקפיצת  כלל 
את ראשנו לאחור, נגלה שאפשר לעצור ואפילו לחזור. הרי אילולא פנינו כל כך 
מספור  רבות  רכבות  כאלה.  רכבת  כרטיסי  עוד  מוצאים  היינו  ולעתיד,  למעלה 
בוודאי  ֵמֵהנה  אחת  מגיעות?  כולן  הן  לאן  יודע  מישהו  האם  רגע;  בכל  נוסעות 
אדום–כתום  כרטיס  לו  ומי שיש  לאוטבוצק,  מוורשה   1939 במרס  עדיין  נוסעת 
מתאים בדיוק יכול לעלות עליה ולהגיע לעיירה שיהודים מלקטים בה פטל על 
שפת הנחל, ומתהלכים ביידיש כמימים ימימה. אני יודע שלא כולם מצאו כרטיס 
רכבת כזה, וזה כרטיס ליחיד בלבד. אבל ממילא לא כולם רוצים, ואני משתוקק 
לחזור ויודע שיום אחד אוכל; זה יהיה יום מיוחד בוודאי, לא בקיץ כמובן, אלא בין 

השמשות ובין הים לרקיע, במקום ששערי שמים נפתחים, בין תכלת לכתום.
הו יהודים יקרים, תמימים, אחרים, המהלכים באוטבוצק, אל דאגה! הפעם לא 
יאונה לכם כל רע בין העצים. אתם תתנצחו ולא תעוללו רע, ובערב נשב מה 
טוב ומה נעים כשמן הטוב על הראש. עוד מעט אני אחזור אליכם. אצא לדרך, 

ובסופו של דבר אמצא את הכתובת שכתובה על כרטיס הרכבת. 
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ז'יל רוזיֶה
בין אחיות

שם: ז'יל )מוריס משה( רוזיֶה

מקום לידה: גרנובל, צרפת 

מקום מגורים : אני במזרח פריז ולבי בקצה שדרות רוטשילד

שפת אם: צרפתית

שפה שנייה, שפה שלישית: לפי סדר הלב — יידיש, עברית, גרמנית

חולם בצרפתית עם פרורי עברית ויידיש

מתרגם אהוב : המשורר לייב ניידּוס, הראשון שתירגם את בודלר ליידיש

אמן שפה אהוב בעברית: אורי צבי גרינברג

אמן שפה אהוב בשפה אחרת: ז'אן ז'נה

ארץ מובטחת : בין השמשות

ותאמרנה זו אל זו : "מאין תבואי?", ותענינה זו את זו לאמור: "ִמשוט בארץ 
ומהתהלך בה". 

ותאמרנה זו אל זו: "על מי שמת לבך?", ותענינה זו את זו לאמור: "בארבע 
פינות העולם התהלכתי, ואת כל אחיותינו שמעתי".

— ואיזו היפה מכולן?
— אין בהן יפה או מכוערת. כל אחת מהן היא זו ואף זו.

— בעת ובעונה אחת?
— עת להימשך ועת להידחות. 

— עת לגתה ועת לגבלס.
— לסרוונטס ולטֹורֶקמדה.

— איזו החזקה מכולן? ואיזו החלשה?
— אין בהן חזקה ואין בהן חלשה. האחת מולכת ורעותה נודדת. מולכת 

בארץ אחת — ונודדת ִמחוצה לה.
— מלוכה ונדודים.

— זו ָמְלכָה בימי קדם ונודדת היום.



74

— וזו נדדה ְלָפנים ומולכת היום.
— שמתי לבי על אדם הדובר את שתינו כאחת.

— אותך ואותי? ַרִּבים הם ודאי הדוברים את שתינו. הלא אחיות–תאומות 
אנחנו.

— אין אנו אחיות תאומות. אני מוזנחת ואת מוצלחת.
— ובכן, אחיות! סיפור לכלוכית!

— כולנו אחיות, וכולנו יוצאות מפיו של אותו אדם, הלא הוא היחיד במינו 
בין כל הברואים.

 — אם כולנו אחיות, הרי שאת ואני תאומות: שתינו יוצאות מנִשמת אותו 
העם.

— את לבנה ואני שחורה.
— את המולכת ואני הנוודת.

— פעם הייתי נוודת.
— ואני מעולם לא ָמַלכתי.

— האומנם?
— הייתי מלכה במשחק קלפים.

— ַשליטת ממלכה–בתוך–ממלכה.
— אוקיינוס שהיה ואיננו.

— אוקיינוס שהיו בו איים רבים, ובכל פיסת יַָּבשה בתוכו ניצב מגדלור: 
אודסה, ורשה, קייב.

— ָאדעס, ווַארשע, קיִעוו.
— וקרני האור שבקעו מהן : מנדלי, י"ל ּפרץ, שלום–עליכם.

— ומעבר לים…
— …ניו יורק.
— ניו–יָארק.

— גלַאטשטיין, לייוויק.
— בימים הרחוקים ההם גם את היית נוודת.

— פרישמן, גנסין.
— היו זמנים.

— היינו תאומות.
— אותם בתי הדפוס.

— אותו הבחור–הזעצער.
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— אותם הסופרים.
— שניאור, צייטלין, קצנלסון.

— ביאליק, גורדון.
— מנדלי.

— מענדעלע. 
— ומי האיש הזה?

— האיש הזה?
— שעליו שמת את לבך…

— איש צנוע, ביישן, תמים בדורותיו. ַא מענטש.
— והיכן מקומו?

— באוקיינוס הקרוי "גולה".
— הוא שמע בילדותו את שתינו?

— לאו דווקא. הוא בחר בנו מקץ ילדותו.
— הוא נמלט ממילות מולדתו?

— בשום אופן לא. הוא מוסיף לחיות בשפת אמו, אבל ילדותו עברה עליו 
בגולה כפולה.

— גֹוָלה בתוך גולה?
— הוא גוֶלה כי הוא בן לעם זה שעיצב אותנו, הוא גולה כי הוא היה ילד 

יחיד במינו. כולם צחקו לו ונידו אותו. קראו לו ילדה, בובה.
— קראו לו קוקסינל.

— פֿייגעלע.
.tapette :אבל בלשון שלהם —

— הוא רצה למות, להיעלם, הוא רצה לא להיות יותר tapette. רצה להפוך 
למישהו אחר. 
— לילדה?

 — הוא היה ילדה, הוא שיחק בבובות, תמיד בילה עם מיידעלעך, לעולם 
לא בין הבנים. הוא ראה את עצמו כילדה. עד שקרה אסון.

— מלחמה?
— גוג–ומגוג פרטי: הוא גדל כבחור.

— איך זה ייתכן?
— גופו התכסה בשערות, שריריו התפתחו וקולו העמיק. הילדה נעלמה.

— נעלמה לגמרי? כאילו לא היתה קיימת מעולם?
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— היא הסתתרה. ילדה בתוך בחור.
— כמו בבושקה רוסית.

— כמו קליפות בצל.
— הילדה נכלאה בתוך הבחור. 

— הבחור בחר בְך…
— והילדה בְך.

— הבנת?
— הבנתי. את נשית, נוודת.

— ואת גברית, מולכת.
— או ההפך.

— מוטב שנניח לקלישאות.
— יש ארבע אפשרויות.

— ארבע קומבינציות שונות.
— גברית מולכת…
— …וגברית נוודת.

— נשית נוודת…
— ונשית מולכת.

— ומה אומר אותו איש תם וישר?
— טוב לו לדבר את שתינו.

— וגם לכתוב?
— כשהמרה השחורה חודרת ללבו הוא פותח מחברת וכותב אותנו.

— אותי ואותך ביד אחת?
שאמרתי:  הוא  שתינו.  את  מסמלות  האותיות  אותן  מינה?  נפקא  מאי   —

תאומות… 
— אותיות של אש ושל תשוקה.

— ומה הוא כותב כשהוא פותח מחברת?
— הוא מעתיק משפט, בית, שיר שלם:

ִרי, ִצּפֹוִרי ַהיְָקָרה, ִרי, ַסֵפּ זְַמּ
ֵמֶאֶרץ ֶמְרַחִּקים נְִפָלאֹות,

ֲהגַם ָׁשם ָבָּאֶרץ ַהַחָמּה, ַהיָָּפה,
ָלאֹות? ְרֶבּינָה ָהָרעֹות, ַהְתּ ִתּ
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— נוודת ונשית.

איבער וועגן לַאנג שוין ָאּפגעזומערטע,
אונטער הימלען גרויע און פַֿארקומערטע,

גייען מענטשן, גייען ַאיינגבויגענע,
פֿרויען — קרַאנקע, קינדער — ניט געזויגענע1.

— גם נשית וגם נוודת.
— נו, את רואה, אנחנו תאומות. רצו לעשות ממני מולכת, אבל אני מרגישה 

נוודת נצחית.
— אויף אייביק, לדורי דורות. בודדת בארץ מולדתך.

— יצרו לי מילים חדשות, גבריות, אני שונאת אותן : "ביטחון".
— גם בי קיימת המלה הזאת.

— היא נשארה בך כשם שנוצרה. אבל הם נתנו לה פירוש חדש והזריקו 
אותו לתוכי, נגד רצוני. הם הפכו אותה למילה גברית, מגעילה. פעם היא היתה 

יפה, עדינה.
.BITOKHN :ביטחון —

— זו מילה שמחממת את לב האדם, הקורא מן המצר לאלוהיו. אך בפירושה 
החדש היא מפרידה בין אדם לחברו. לפעמים אני מרגישה כמו זונה.

אלי  מזריק  אינו  איש  יתומה.  מויד.  ַאלטע  ַאן  בתולה,  נשארתי  ואני   — 
פירושים חדשים. איש אינו חודר אלי. 

— ואותו איש תם וישר, מה הוא חש?
— הוא אוהב אותך כזונה.

— ואותך הוא אוהב כבתולה. האם אותי הוא דובר כשמשתלט עליו הִסטרא 
אחרא?

— גם, אבל לא רק אותך. גם בך יש קדושה.
— יש קדושה בזנות.

— ובגבריות ?
גבריות  לשם  גבריות  זו  אין  אם  בגבריות,  גם  קדושה  למצוא  אפשר   —

בלבד.

הולכים   / ומודאגים  אפורים  שמיִם  תחת   / הקיץ  חלף–עבר  מזמן  כבר  שבהן  1  "בדרכים 

לייוויק  ה.  שירו של  )מתוך  מורעבים"  ילדים  חולות,  נשים   / כפופים,  הולכים  אנשים, 
"בדרכים"(
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— לשם מה עוד?
— לשם תפארת, לשם בינה, לשם חוכמה.

— לשם חסד! 
— ִקְרעּו ָׁשַמיִם, ַּבֲאֶׁשר ֵהם ֻמִּטים, ִאם ְׂשַפְתֶכם ֵאין ִאְּתֶכם ְלַבֵּטא,

ַמה ּלֹוֵהט ַהִּמְדָּבר ִּבְבָׂשרֹו ֶׁשל ָאדָם, ַמה ּנִָחר ַהּדָם ְּבכָל עֹוֵרק!
ּוְׂשאּו ֶאת ַהְּקָרִעים ְלֵבין טּוֵרי ִׁשּנַיִם, ִּכנְׂשא ֲעַדת ְּכָלִבים ְּבַׂשר ְּפגִָרים.2

2 מתוך "באלף השישי", אורי–צבי גרינברג.



79

סיון בסקין
את יכולה, בבקשה, לפחות במיטה, להפסיק לתרגם?

שם: סיון בסקין

מקום לידה: וילנה, ליטא

מקום מגורים: תל אביב

שפת אם: רוסית

שפה שנייה, שפה שלישית: ליטאית, עברית 

חולמת בעברית 

מתרגמת אהובה: ריטה רייט )מאנגלית לרוסית(, אברהם שלונסקי

)מרוסית לעברית( 

אמנית שפה אהובה בעברית: לאה גולדברג 

אמן/ית שפה אהוב/ה בשפה אחרת: מרינה צווטאייבה, יוסף ברודסקי 

ארץ מובטחת: איטליה של הרוח

בבואנו  עלינו  מקבלים  שאנו  האדירה  לאחריות  מודעת  הייתי  ומעולם  מאז 
לתרגם — גם אם מדובר בעיסוק תמים יחסית כתרגום ספרותי. תמים, משום 
שניתן לראותו כעין אימון: עדיין לא התקדמת לדרגה שתאפשר לך לתרגם 
ישירות משפה אלוהית לשפה אנושית, מאלוהים לאדם, ובינתיים אתה מתאמן 
בתרגום משפה אנושית אחת לאחרת, מסֹופר לקורא. והרי האמנות היא לעולם 
ניסיון לעשות מעשה אלוהי עלי אדמות. מילת המפתח כאן היא "ניסיון", משום 

שהיא ההבדל המהותי ביותר בין אלוהות לאדם — לטובת האדם, כמובן.
נעשה  שהוא  מכך  נובעת  מתרגם  עליו  שמקבל  ביותר  המיָדית  האחריות 
לנציגו של הסופר בשפת היעד. במיוחד אם מדובר באחד התרגומים הראשונים 
של הסופר הנתון לשפה הנתונה, ובמיוחד אם הסופר אינו בחיים. מובן שאת 
כל השאלות שהיה צריך )או לא( להפנות לסופר, יפנו עתה למתרגם. יתר על 

כן, המתרגם הופך למעשה לנציגה של תרבות שפת המקור כולה. 
המצב הטעון ביותר מתרחש כאשר מקצוע התרגום מתלכד עם הביוגרפיה 
של המתרגם. למשל, כשהמתרגם הוא גם מהגר מארץ שפת המקור לארץ שפת 
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היעד. במקרה כזה נוצרת סיטואציה משונה: עתידך טמון בהתעסקות עם עברך, 
עם ילדותך. הספרות נעשית עניין אישי עוד יותר מכפי שנועדה להיות. אך בזה 
לא מסתכמים הסיבוכים האפשריים. אני עצמי יכולה לשמש דוגמה לסיטואציה 
מורכבת אף יותר: אני אמנם מתרגמת משפת אמי — מרוסית — אך ילדותי 
עברה במקום שבו היתה שפת אמי שפת השלטון הכובש ושפתו של מיעוט, 
ואפילו לא של המיעוט הגדול ביותר. כאשר הציעו לי לתרגם מליטאית, שפה 
לי שבעוד הרוסית  ילדותי, התברר  שהיתה שנייה בעבורי אך ראשונה בארץ 
שלי המשיכה להתפתח גם בישראל )אף על פי שעד היום איני יודעת לדבר בה 
על מחשבים, על כלכלה או על מין(, הליטאית שלי נותרה תחומה בעולם של 

בת ארבע–עשרה. 
זה לא נורא. ראשית, משום שבגיל ארבע–עשרה, מעשי גבורה ספרותיים 
שירת  את  לקרוא  נורא  לי  שהתחשק  זוכרת  )אני  לי  זרים  היו  לא  משונים 
את  וקראתי  בלבד,  לליטאית  בתרגום  בספרייה  אותה  והשגתי  הניֶּבלּונְגים, 
פרובינציאלית  וַגנרית  איזו  הייתי  כאילו  בליטאית,  כולה  הניבלונגים  שירת 
לליטאית  מאוד  קרובה  המדוברת  הליטאית  שהשפה  משום  ושנית,  צעירה(; 
הספרותית. וכתוצאה ישירה מכך, הקללה הקשה ביותר בליטאית היא רּוּפּוזֶ'ה 
)קרפדה(; האיכרים, המהנדסים, בני הנוער והמורים שלהם — כולם מדברים 
פחות או יותר באותה שפה; ובמקרים קיצוניים במיוחד, כשהקרפדה בבירור 
אינה מספיקה, משתמשים באוסף הקללות הרוסי. מלכלכים את שפת הכובש 
לשעבר, לא את שפת האם. אני, כנערה מחונכת היטב, מבינה אותם מאוד: 
עד היום דריכה על סימן חיים שהשאיר מישהו מכלבי השכונה מחלצת ממני 
אוטומטית את המילה היפה "!fuck", ולא את מה שהיה אומר במצב כזה רוסי 

ממוצע. 
בחשכה  )נֱֶהגה  מליטאית  ספר  לתרגם  אחד  יום  לי  כשהציעו  אופן,  בכל 
מאת ונדה יוקנייטה, הוצאת אסיה, 2011(, הסכמתי בעיקר משום שהספר הזה 
בגיל הנכון לספר  ילדים. הליטאית שלי היתה בדיוק  מורכב מדיאלוגים עם 
בת  נערה  לעולם  נשארתי  הליטאית  שבשפה  להבין  הזדמנות  היתה  זו  הזה. 
ארבע–עשרה. אחרי ככלות הכול, גם שירת הניבלונגים נועדה בעצם לגיל הזה, 

זה רק האורך שמבלבל.
וכך, בעוד שבעבודות התרגום שלי מרוסית אני מרגישה לרוב כנציגתו של 
הסופר או של המשורר בישראל, כמי שניסתה להפוך באופן זמני לאותו משורר 
או סופר ולכתוב את יצירותיו מחדש בעברית — בתרגום ספרה של יוקנייטה, 
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שאינו יצירת סיפורת אלא תיעוד של שיחות אמיתיות, הרגשתי כנציגתם של 
הילדים ובני הנוער המשוחחים עם הסופרת, ולכולם סיפור חיים לא קל. אולי 
כך מרגיש, נניח, מתורגמן מסינית, המסייע בבית משפט לעובד זר שהסתבך 

עם משטרת ההגירה?
שלכל  הידיעה  הווילנאית.  בילדותי  רגיל  עניין  היו  שפות  בכמה  החיים 
דבר יש יותר משם אחד, שיש יותר מאל"ף–בי"ת אחד, שכל ספר אהוב דורש 
תרגום, היתה חוויה מרכזית בעבור מי שגדל באופן כזה. אני רואה כיצד בתי 
בת השלוש, ששפת אמה היא בבירור עברית, יודעת לשאול על כל דבר המוכר 
לה בעברית, מה שמו ברוסית — ולאחר הביקור אצל קרובי משפחה בטורונטו 
היא יודעת גם להבחין באנגלית ומביעה בה עניין נפרד — ואני שמחה שלפחות 
בעניין הזה הצלחתי לשחזר בעבורה משהו מהחוויה של ילדותי. מאליו מובן 
הראשונות  שבשנים  ההגירה,  קוסמופוליטיות.  של  סוג  מעודדת  כזו  שחוויה 
וכינסה אותי פנימה, אל תוך פרובינציאליות פנימית  היתה לי מכה אכזרית 
כפויה   — שלי  ובמקרה  חדשה,  קוסמופוליטיות  זה  בסיס  על  יצרה  עמוקה, 
הצליחו  הברזל  מסך  נפילת  וגם  הטכנולוגיה  שהתפתחות  פי  על  אף  משהו. 
שברעיון  הקושי  כמוני  לאדם  ההגירה,  בבלון  סיכה  מה,  במידת  ולו  לנעוץ, 
ההגירה לעולם לא ייפתר. זאת משום שאם ֶאת הדו–משמעות התרבותית אני 
הבנָלית שבפרידה  האישית  הרי שלטרגדיה  בהצלחה,  ואפילו  לפתור,  יכולה 
שעוברת  ליטאית  מילה  כל  לכן  פתרון.  שום  בעולם  אין  אהובים  מאנשים 
יהודית,  לסבתא  באשר  שפתו.  היתה  שזו  שלי,  לסבא  מחווה  היא  בראש  לי 
שסיימה את המחזור האחרון בגימנסיה העברית במרימפול, אך בסופו של דבר 
עוד  וביידיש  בעברית  שירים  בילדותי  אותי  ולימדה  בליטא  סבא  עם  נותרה 
לפני שידעתי את האל"ף–בי"ת העברי — עליה אני יכולה לספר את הסיפור 
לליטא לשאול  והתקשרתי  חולה מאוד,  היתה  הבא. באחת הפעמים שסבתא 
מה שלומה, אמר לי סבא: "אולי את יכולה להעתיק ולשלוח לסבתא איזה שיר 
בעברית? אבל באותיות גדולות, כדי שיהיה לה קל לקרוא. זה יעשה לה טוב". 
סבא היה איכר ליטאי, והקשר היחיד שלו ליהודים ולעברית היה קשר של בעל, 
ואני; לבנו, כלומר  )סבתי, אמי, אחותי  יהודיות  נשים  וסב אוהב לארבע  אב 
לדודי האהוב, לא היה חלק בזה, כאילו היהדות היא עניין לנשים בלבד(. אבל 
עדינות הנפש המּולדת שלו הובילה אותו למחשבה על שיר בעברית, שיקל על 
רעייתו החולה. מובן שלא שלחתי שיר משלי: זו היתה יוהרה שאינה במקומה. 

העתקתי ושלחתי לה כמה שירים של לאה גולדברג. באותיות גדולות.
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אוהבת  "אני  אמרתי  לא  שמעולם  מוזר  זה  האין  מבלבל.  זה  זאת,  ובכל 
אותך" בשפת אמי? שמעולם לא חוויתי בה רגעים אינטימיים עם אהוב? בסדר, 
זה  לי? סטטיסטית  רוסית. אבל מה אם היה  זוג דובר  בן  לי  מעולם לא היה 
בהחלט היה יכול לקרות. מה הייתי עושה אז? אין לי מושג איך עוברים את זה 
ברוסית מבלי לגלוש לטעם רע. דוגמאות ספרותיות — אין, גם הסופרים היו 
באותה בעיה. האם הייתי עוברת לעברית? האם הייתי מרוויחה הערה בסגנון: 

"את יכולה, בבקשה, לפחות במיטה, להפסיק לתרגם?"
כעת, לאחר שכתבתי את זה, אני מבינה שאין סיכוי. בכל עת אני מתרגמת 
משהו משפה אחת לאחרת, בכל אחד מהכיוונים האפשריים, בכל הקומבינציות 
בגן  בהליכה,  במכונית,  שחייה,  בבריכת  במקלחת,  במיטה,  האפשריות. 
שעשועים, בקונצרט. זאת אולי יתרּות מטורפת בפעילות מוחית, אבל זו דרך 

חסכונית מאוד ליצור ספרות.
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רוִיאל נץ
אין מקום נכון: מרינה מקסימיליאן בלומין בין 

אוקראינה לפלשתינה

שם: רויאל נץ

מקום לידה: תל אביב

מקום מגורים: סטנפורד, קליפורניה

שפת אם: עברית

שפה שנייה, שפה שלישית: אנגלית, רוסית

חולם בעברית

מתרגמת אהובה: נילי מירסקי

אמן שפה אהוב בעברית: חנוך לוין

אמן שפה אהוב בשפה אחרת: ולדימיר נבוקוב

ארץ מובטחת: ארצות הברית

כדאי לגלוש ביו–טיוב. הנה, אני מתגלגל ומוצא קטע מתוך המופע עמוק בטל1 
בלומין  וִאמה.  בלומין  נשים:  ושתי  פסנתר  בלומין.  מקסימיליאן  מרינה  של 
נוגעת בפסנתר לכמה נקישות כמו–מטרונומיות, שאינן מסגירות שום הרמוניה, 
שום מלודיה — ושתי הנשים מתחילות לשיר, יוצרות בקולותיהן הרמוניה. אם 
כן, בגלל זה אמה נמצאת שם: בשביל Vo pole beryoza stoyala, "בשדה 
הרי  קולות.  בשני  שרות  בלומין  וֵאָלה  מרינה  רוסי:  שיר  הִלבנה".  עץ  עמד 
זה שיר "עממי", כפרי — אז צריך לעשות אותו כמעין ַא–קפלה, כמו שעשו 
כביכול האיכרות בשדה, כמו שהמקהלות הרוסיות העממיות–כביכול עושות 
קורה  זה  אביב,  בתל  פה  זה  שרות!  שהן  ואיך  לפחות.  השלושים  שנות  מאז 
סוזן  מרכז   — זאת  ובכל  שלוש,  מגיל  פה  נמצאת  הרי  ומרינה  צדק,  בנווה 
דלאל נהיה כמו–פרבוסָלבי, עם הקול המעובה, ובכל זאת הצלול כל כך, ועם 
ההרמוניות המתפרקות והמתרכבות מחדש מדי רגע — "אצא אל עץ הלבנה 

ואקטוף ממנו..."
ופתאום: "שמש שמש, ַרד לים". אז מה, זה היה מין קטע ַמעבר? כך ֵמבין 

 http://www.youtube.com/watch?v=Bc6EqwoNJmM 1 
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הקהל, הפורץ במחיאות כפיים עם הישמע השיר העברי. אלה בלומין קמה 
ומתרחקת מעט: אז חזרנו מן השדות הפרבוסָלביים אל אדמה ארצישראלית 
מתעורר  הפסנתר  בַליל",  אורות  "שני  המוכרות,  המילים  הישמע  עם  יותר. 
לא  כבר  שכאן  לנו  מזכיר  הוא   — משלו  קול  ומוצא  המטרונומי  מתפקידו 
בתפקיד  הפסנתר  והנה  עברי,  זמר  שיר  כאן  רוסיות,  מקהלות  של  ַא–קפלה 
מוזיקליות  פָרזות  של  בלומיני,  מפתיע,  ליווי  זהו  כי  )אם  האקורדיון 
מינימליסטיות המוסיפות איזה נופך זר, על–זמני(. ובכן, מתברר שהיא יודעת 
הולך  "מי  גרוני מעמיק מתוך המליסמה  הדהוד  פרבוסלבית.  רק  לא  להיות 
בציבור  שירה  הקהל,  מן  עולה  וההד  כמתברר!  דמארי,  שושנה   — אלייך" 

עכשיו! מחיאות כפיים קצובות — "האמצא עדיין זכר לחלום?"
ובאמת, מעניינת מאוד התופעה של גרסאות הכיסוי — ה"קאברים" — בזמר 
הישראלי של העשור או שני העשורים האחרונים. איך זה שיוצרת ברוכת כשרונות 
אסתר  ושל  גרוניך  שלמה  של  בת–כלאיים  מין  בלומין —  מקסימיליאן  כמרינה 
עופרים — מוצאת את הביטוי האפקטיבי ביותר שלה דווקא ב"קאברים"? תאמרו: 
בכלל,  מסחרי  עניין  הוא  ה"קאברים"  עניין  וכל  נולד",  מ"כוכב  בכלל  הרי  היא 
ואולי  הסיבה?  הוא  נולד"  "כוכב  האומנם  נכון?  באמת  זה  האם  אבל  טלוויזיוני. 
להפך: היה רצף של הזמר הישראלי, משושנה דמארי ועד ליהודה פוליקר, ממשה 
בשנות  הגיע  הזה  והרצף  מנור —  לאהוד  עד  מאלתרמן  רכטר,  יוני  עד  וילנסקי 
התשעים )לכל המאוחר( לאיזו נקודת משבר. דומה ששלמה ארצי, יהודה פוליקר 
יצירה במסורת המתפתחת של הזמר הישראלי,  ובני דורם הם האחרונים שיצרו 
בדור  בכללותה.  הישראלית  התרבות  של  כדמויות  להתקבל  שזכו  והאחרונים 
יוצרים  וארצי —  פוליקר  וחצי אחרי  דור  נמצאים כבר  ואנחנו  שלאחר מכן — 
מוזיקליים, מצליחים ככל שיהיו, שייכים תמיד ל"נישה". הקנון של הזמר העברי 
נחתם, ממש כשם שנחתם גם הקנון של הספרות והשירה העבריים. אם כן, מה 
נשאר? נשאר להשתמש בקנון, ולכן יש משקל מיוחד — משקל של יצירה מקורית 
— למחווה כלפי המסורת הסגורה הזאת, ל"קאברים". אין מה ללעוג לקאברים. 
של  הקנון  עצמה:  הסיבה  ומאותה  לבטהובן.  קאברים  עושה  ברנבוים  דניאל  גם 
של  ביצירתם  דווקא  לאו  מתבטאת  החשובה  והיצירה  נחתם,  הקלסית  המוזיקה 
שירים חדשים אלא גם בביצועם החוזר של השירים שכבר התקבלו. בלומין, יש 

להניח, תמשיך ליצור "קאברים". ובאיזו מקוריות!
אני מחזיר את סרטון היו–טיוב לאחור, מוצא את הנקודה: הנה, הקהל כבר 
בהם  נותנת  בלומין  תום" —  עד  לומר  בלי  עינייך,  אומרות  "מה  לבדו,  שר 
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מבט מרוצה, מוחאת כפיים ושבה אל הפסנתר )בינתיים גם אלה בלומין שבה 
והתיישבה( — אבל הפזמון החוזר אינו "שני אורות בליל" אלא שיר אחר — 
 Vo pole beryoza — !כן, אותו השיר עצמו, זה ששרו בֶקטע המעבר הקודם
stoyala. הקהל מבולבל, כבר לא שר, אבל ממשיך למחוא כפיים על פי הקצב 
ומרינה מעודדת אותו להמשיך, עד כמה שניתן. אבל המוזיקה תובענית מדי, 
השיר הרוסי, בעיבוד הזה לשני קולות, משתיק את הקהל, ופתאום מרינה שרה, 
נסוגה אל  והקהל מצטרף, מרינה  בתוך השיר הרוסי, "שני אורות בליל" — 
הפסנתר, והנה מהצד האחד שר הקהל הישראלי של רוכשי הכרטיסים לסוזן 
דלאל, ומהצד השני שרה אלה בלומין, מכאן הקהל הבורגני–אשכנזי–ישראלי–
לפסנתר,  הרוסייה  המורה  בלומין,  אלה  ומכאן  זעירא,  מרדכי  את  שר  צברי 
 lyuli–lyuli" שרה שיר עם רוסי. אלה שרים "שני אורות בליל" וזו עונה להם
מתחילים  אנחנו  השירים,  שני  אז  מסעירה.  מוזרה,  רב–קוליות   ."stoyala
לשוות בנפשנו — שני הדברים האלה שמתחברים לרגע... דומה כאילו הקולות 
היו יכולים להשתלב עוד ועוד, אבל הפסנתר, בסופו של דבר, בדימינּואנדֹו. 

וסוף.
המוזיקלית  הפראזה  לא?  איך  ובעצם,  הזה?  השילוב  דווקא  למה  באמת, 
 .Vo pole beryoza של  מינימלית  טרנספוזיציה  היא  בליל"  אורות  "שני 
אמנם, הלחן של זעירא ממשיך לפתח את הפראזה הזאת בצורה מורכבת יותר, 
חוזר על המילה "בליל" מספר פעמים, חורג מן התחום המלודי המינימלי של 
הפראזה הרוסית. אבל "זהה" ו"שונה" במוזיקה הם מושגים המותנים בהקשר. 
בלומין מרגילה אותנו, מיד, לעולם מוזיקלי של וריאציות בלתי פוסקות, של 
פיתוחי–פיתוחים של כל פראזה, ובתוך עולם מוזיקלי כזה הפער שבין "שני 
ומה  זהות.  מנגינות  אלה  ממש.  אפסי  הוא  הרוסי  השיר  לבין  בליל"  אורות 
הפלא? מרדכי זעירא נולד בקייב, מרינה בלומין נולדה בדנייפרופטרובסק. אז 
במובן מסוים מה שעשינו הוא חשיפת המקור הרוסי של הישראליות. הוסרה 

קליפת הצבר — ותחתיה התגלה פרי עץ הִלבנה.
אלה דברים מוכרים, כמובן. כבר מאתיים שנה מלחינים אירופיים מחפשים 
את הלחנים הללו עצמם — את שירי האיכרים ממזרח אירופה — כדי להמציא, 
ייצוג מופשט של ה"עממי",  על בסיס השפה המוזיקלית העממית הזו, מעין 
מקרה  היא  "התקווה"  היטב:  זה  את  מכירים  אנחנו  ה"לאומי".  ה"אותנטי", 
צ'כית שנהפכה ללחן של  כפרית  נעימה  הזה,  במיוחד של התהליך  מפורסם 
סמָטנה שנעשה להמנון לאומי. כידוע, בלאומים החדשים שיצרה אירופה במאה 
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התשע–עשרה, בניית הלאום היתה על פי רוב המצאה של ספרות שהודבקה 
הָקֶלוָוָלה,  את  בפינלנד  האיכרים  על  מנחיתים  פתאום  איכרים.  לתרבות של 
היה  הסדר  הציונית,  הלאומית  בתנועה  ַעם.  שהם  ומרגישים  קמים  הם  והנה 
הפוך: ספרות דווקא כבר היתה, אבל את האיכרים היה צריך להמציא. ומכאן 
החשיבות של מלחינים כמו זעירא. השירים שלהם זה עתה חוברו, וכבר גרמו 
לקהלם לחוש כאילו הם חלק מתרבות של איכרים מושרשים, תרבות שמקומה 
כאן, באדמה הזאת. ובאותן השנים עצמן שקדו בברית המועצות על בנייתה 
כן,  אם  בתוכנה" —  סוציאליסטית  אך  בצורתה  "לאומית  שהיא  תרבות  של 
שאנחנו  כמו  לשיר  שלנו  הקונסרווטוריון  תלמידי  בכירי  את  נלמד  אדרבה: 
של  ב"קולות"  השירה  היתה  והתוצאה  לשיר!  צריכים  שהאיכרים  מדמיינים 
המקהלות הללו, בעלֹות הטכניקה המרהיבה, אותה ַא–קפלה גרונית, מעובה, 
כביכול מתוך  לאום,  בניית  מול  לאום  בניית  מול אשליה,  מושלמת. אשליה 

אותם הכלים המוזיקליים עצמם.
אני חוזר אל מרינה וֵאָלה על הבמה. אני שב ועוקב אחרי הווידיאו, מאזין לו 
מחדש. ניכר לאוזן שבלומין מבצעת את השיר העברי במליסמה המדגישה את 
האפשרויות המזרחיות שלה, הדמאריֹות. בהקשר העכשווי, שבו אנחנו קשובים 
יותר ל"מוזיקת עולם", זהו סלסול ערבי ממש. והרי בתוך עמנו אנו חיים. היה 
זמן שהאוזן הבורגנית הישראלית רוותה נחת יתרה מביצועים גבעטרוניים של 
שירים "רוסיים". ועכשיו היא רווה נחת דווקא למשמע ביצועי פופ של מוזיקה 

"ים–תיכונית". 
פלשתינה, אוקראינה — שני המקומות שביניהם חי זעירא, שביניהם חיה 
בלומין, נחשפים בבת אחת, נפרדים, וביניהם — תהום. אין מקום נכון; אין 
נשארת  הפסנתר;  של  המינימליסטיות  הפראזות  רק  נשארות  בכלל.  מקום 
מלודיה  בין  באוויר,  תלוי  נותר  הוא  כאשר  הקהל,  של  הגדולה  המבוכה 
"מקום".  הזאת  למלודיה  הזאת, שאין  הפתאומית  ההבנה  ונשארת  למלודיה; 
מה נותר מן האשליות של "בניית לאום"? איפה נמצאת מרינה מקסימיליאן 
שהתחנכה  הכמו–רוסי,  הקונסרווטוריון  של  המוזיקלית  בהשכלה  בלומין? 
בו, או בישראל, בארץ הים–תיכונית הזאת שאת שירי הזמר שלה היא שרה? 
אורות  "שני  במקום האחד שבו  הפסנתר,  עם  נמצאת  היא  ולא שם.  כאן  לא 
בליל" ו–Vo pole beryoza stoyala אומרים אותו הדבר עצמו: במלודיה, 
בהרמוניה. הכל נטרף, מתפורר, אין מקום, אין לאום. נותר רק מה שהכרחי: 

מוזיקה. ואמא.
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אמוץ גלעדי
הוגו אלקמן

שם: אמוץ גלעדי

מקום לידה: ירושלים

מקום מגורים: פריז

שפת אם: עברית

שפה שנייה, שפה שלישית: צרפתית, איטלקית

חולם בעברית 

מתרגם אהוב: יואל הופמן

אמן שפה אהוב בעברית: דוד פוגל

אמן שפה אהוב בשפה אחרת: פרנץ קפקא

ארץ מובטחת: פטגוניה

הרקיע,  על  נבזקה  זרחנית  כוכבים  אבקת  דחוס.  היה  המשווני  הלילה  אוויר 
של  עמוק  כחול  שכבת  בצבצה  עוד  עליו  היורדים  האפלה  למסכי  שמבעד 
לרגע,  מרגע  שם  ותפח  במרומים  הפציע  הצהוב,  הגדול,  הירח  בין–ערביים. 
ומתקרב; כאילו השמש, ששקעה  כמו כדור תותח החוצה את השמים, הולך 
לפני שעה קלה, היא זו ששבה ונוסקת כעת, חבולה ומגובננת, דהויה, מקוררת, 
ועדיין מסנוורת. צמחים טורפים, שהמתינו שפופי ראש ְלרדת הלילה, פתחו 
כעת את לועותיהם הריריים, המשוננים, ונשאו אותם מעלה. הם בישמו את 
האוויר בניחוח פרחיהם הדבשי, שסיֵמם את ציפורי הלילה הססגוניות והסיט 
את מעופן אל תוך מלתעותיהם. הללו נסגרו באחת, בִאבחה מתכתית, מותירות 
באוויר  מעדנות  שריחפו  שלג,  כפתותי  צמריריות  נוצות  של  נשורת  סביבן 
ְכָּצפות על פני מים, עד ששקעו אל תוך העשב הגבוה, העבות, הלח, הרוחש 
חיים ומעלה קולות רשרוש, המהום, גרגור. על הקרקע התפתלו נחשים שחורים 

בִאוושה שרקנית; נמלים אדומות התרוצצו אנה ואנה בטורים ארוכים. 
בסבך היער, קבורה למחצה תחת גיבוב ענפים ושרכים, מכוסה שכבת טחב 
עבה, ניצבה בקתת פח חלודה. חֵׁשכה עמוקה שררה בה, ודממה כמעט גמורה, 
להוציא חריקה חלושה של כיסא נדנדה, שנע מעלה–מטה בקביעות מוכנִית — 
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גיל, ראשו המרוט מידלדל,  נד–נד, נד–נד, נד–נד. על הכיסא ישב אדם, בן בלי 
מרפקיו השלדיים שעונים על ידיות הכיסא, עיניו החלביות משוקעות בחוריהן: 

היה זה הּוגֹו ַאלְְקַמן.
כמכוח  מתנדנד  תנוחה,  באותה  לכיסאו  מרותק  כך,  ישב  מאוד  רב  זמן 
האינרציה בלבד, בלי שינוע ולו שריר אחד בגופו: גפיו היו מאובנות, דמו היה 
קרוש, פיו היה ָחֵרב; ואף על פי כן הוא התבונן כל אותה העת מבעד לחלון 
הבקתה הפתוח, ראה את מראות הדמדומים הטרופיים, שמע את קולותיהם, 
הריח את ריחותיהם. ייתכן שישב כך, מתנדנד מעלה–מטה כמטוטלת ומתבונן 
מבעד לחלון, כבר שלושים, ארבעים, חמישים שנה; ועדיין, כל זה היה מוזר 
מכדי להיות ממשי: האומנם הוא רואה את אשר רואות עיניו, שומע את אשר 
שומעות אוזניו, מריח את אשר מריחים נחיריו? האם אמיתי הוא האוויר שהוא 
שואף ונושף זה עשרות שנים, אוויר כה לח עד כי הוא ממלא את הריאות מים? 
נדמה שעוד מעט  כי  לילה תופח עד  האם הכדור המפלצתי, המסמא, שמדי 
יבלע את הרקיע כולו, הוא הירח או השמש? האם בכלל ייתכנו גרמי שמים 
כאלה? האם המטבוליזם של צמחי הטרף, המזקקים את דם הציפורים לכדי 

בושם מתוק, המפיל בפח עוד ועוד ציפורים, הוא בגדר האפשר? 
בתודעתו  נעו  הן  זמנו:  את  אלקמן  הוגו  כילה  ואחרות  כאלה  בשאלות 
מעלה–מטה, במכניּות גמורה, כמו תנועת הכיסא שעליו ישב. כמו כן הוא תהה 
אם ישוב אי–פעם לראות את כפר הולדתו שבמונגוליה הרחוקה, כפרו הקטן, 
האחוז בהר משונן וקירח, תלוי על בלימה מעל תהום רבה; שם האוויר יבש 
וקר, דליל עד כדי עילוף החושים; שם מתנצנצת מלמלת השלגים על גגותיהן 
בוקע  הרך  שזוהרם  זכים  שמים  תחת  העצים,  ענפי  ועל  החומר  בקתות  של 
מסהר הירח הכסוף, הרקום ברקיע התכלכל–ורדרד; שם חזזיות מנמרות בצהוב 
את הסלעים האפורים — כפר הולדתו הקטן, שמידותיו מידות עולם ומלואו, 
שם ישב בתוך עמו, עתותיו בידיו, חופשי לנפשו, אדון לגורלו; לצדו ישבה 
הֹוְרֵטנְְסיָה, הוא העביר את ידו בׂשערּה, הצמיד את אוזנו לעצם המפתח שלה 
והאזין לפעימות לבה, שליחשו לו את סודות הבריאה כפי שקונכיות משמיעות 
את קול הים: הוא שמע את ההתרכבות וההתפרדות של ארבעת היסודות, את 
תנועת הלוחות הטקטוניים וגרמי השמים, את חיכוך אבני הצור שהציתו את 

השלהבת הראשונה, את ִאוושת העלים והחיים. 
הוגו אלקמן לא ידע כיצד ולמה הגיע לקו המשווה, או מה עליו לעשות שם. 
אפילו פעימות הלב של הורטנסיה, שגילו לו פעם עולם ומלואו — אפילו הן 
לא סיפקו לו, בימים הרחוקים ההם, אף רמז לקיומם של יערות–עד טרופיים 
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כיסא הנדנדה  עלי אדמות. לפיכך, עד לרגע שבו מצא את עצמו לפתע על 
שבבקתת הפח החלודה, מעולם לא עלתה בדעתו האפשרות שצמחים יטרפו 
ציפורים; וביסודו של דבר, גם כל יתר המראות, הקולות והריחות המשווניים 
של  בממשותו  אותו  לשכנע  הצליחו  לא  בשנים,  עשרות  חושיו  את  שהציפו 
הסובב אותו: לא, קו המשווה אינו אלא חזיון תעתועים, כישוף, קללה, פטה 
משונן  הר  פסגת  על  חמצן  מחוסר  המדמדם  מונגולי  צאן  רועה  של  מורגנה 

וקירח... 
לשוב  אלא  רצה  לא  הוא  דבר.  ידע  לא  אבל  וזכר,  הריח  שמע,  ראה,  הוא 
לראשיתו, בחזרה אל אמא מונגוליה הגדולה: לא היה אכפת לו לעשות את כל 
הדרך בזחילה, אילולא היו גפיו מאובנות לחלוטין, מאובנות אף מכדי לעצור את 
תנועת המטוטלת של כיסאו ולרדת ממנו. לא, הוא לא הרגיש את רגליו, ואף על 
פי כן חש היטב את הרגע שבו הן ניתקות מן הקרקע ומונפות באוויר — הוא חש 
זאת כמי שנזרק אל החלל החיצון: סחרחורת גבהים תקפה אותו, הוא בלע את 
לשונו והשתנק; אך הנה כבר באה ההתרסקות, וחבטת הנחיתה של רגליו העבירה 

בו גל הדף שעיקם את עמוד השדרה ומחץ את האיברים הפנימיים. 
בין שמיִם לארץ, עקוד על שושנת הרוחות, כפות  כך, תלוי על בלימה 
מתנדנד  גאולה,  ובלי  מחילה  בלי  נצחי,  עונש  אלקמן  הוגו  ריצה  לכיסאו, 
נד–נד,  נד–נד,  המשווה,  קו  על  נצחי  נדנוד   — אנקול  על  שחוטה  כבהמה 
מעלה  הדרומית,  להמיספרה  ַמָטּה  הצפונית,  להמיספרה  ַמְעָלה  נד–נד, 
להמיספרה הצפונית, מטה להמיספרה הדרומית, מעלה להמיספרה הצפונית, 
מטה להמיספרה הדרומית, כאילו שני הקטבים ממגנטים אותו בעת ובעונה 
אחת... נד–נד, נד–נד, נד–נד... סיפור ישן כל כך, ישן כמו העולם עצמו... 
כפר קטן במונגוליה הרחוקה, הר משונן וקירח, אוויר יבש וקר, נצנוץ שלגים 
רעננים, שמיִם זכים, ירח כסוף; כפר קטן, עולם ומלואו, שנחרב בפלישות 
תחת  נרמס  הוונדלים,  ידי  על  באש  הועלה  הטטרים,  בידי  נבזז  הברברים, 
ששופד  הבריאה,  סודות  בו  שפיעמו  טהור,  לב  היֶניֵצ'רים...  סוסי  פרסות 

בכידוני הוויזיגותים... 
כי  עד  נכחו,  ובוהה  בכיסאו  מתנדנד  אלקמן,  הוגו  כך  נותר  רב  כה  זמן 
הצמחייה הטרופית החלה לפלוש לתוך בקתתו, לעבות בה את האפלה, לכסות 
אותו עצמו, להתלפף סביב גפיו, לאטום את עיניו, את אוזניו, את נחיריו. בלי 
לגלות אף סימן התנגדות, הוא הניח לטחב לפשות באיבריו הפנימיים, לסתום 
את ריאותיו. העשב שלרגליו נמלא חיים, נחשים שחורים הזדחלו במעלה גופו, 
נחילי נמלים אדומות טיפסו אל מפשעתו, צמחים טורפים איּכלּו את זרועותיו, 
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והניחו לציפורי הלילה הססגוניות לקנן בנחת על ראשו המרוט. העובש מילא 
את גולגולתו, מחק את תודעתו, איין את המראות שראה, את הקולות ששמע, 
את הריחות שהריח, את הכפר שזכר. בסופו של דבר נקברה הבקתה כליל תחת 
רב  זמן  עוד התנדנד  האינרציה,  הכיסא, כמכוח  ורק  והשרכים,  סבך הענפים 

בחשכת הלילה המשווני, הדחוס, העמוק.
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אלכס אפשטיין
סשה זן

שם: אלכס אפשטיין

מקום לידה: סנט פטרסבורג, ברית המועצות

מקום מגורים: תל אביב

שפת אם: אין

שפה שנייה, שפה שלישית: עברית

חולם בעברית

מתרגמת אהובה: טל ניצן

אמן שפה אהוב בעברית: דן צלקה

אמן שפה אהוב בשפה אחרת: איטלו קלווינו

ארץ מובטחת: הירח

נעצר  וכשהוא  מפסיק.  הגשם  הולך  לב שכשהוא  שם  סמיונוביץ'  סשה  פעם 
תוכנית  סמיונוביץ'  סשה  של  במחשבותיו  ניצתה  וכבר  לרדת.  חוזר  הגשם 
מפורטת איך יתעשר בעזרת הכישרון החדש הזה שהתגלה בו. ואחר כך בכל 
אמרו  כבר  הרי  לעצמך.  לשמור  שעדיף  התגליות  מסוג  זה  אולי  חשב:  זאת 
לפנינו: לסשה סמיונוביץ' לא היו בעיות עם השלטונות, אבל לשלטונות היו 

בעיות עם סשה סמיונוביץ'. 
הנה, פעם הלך סשה סמיונוביץ' אצל מדקר סיני. לא בחפץ לב הלך )הרי 
כבר אמרו חכמינו: כשם שאני רוקד כנגדך ואיני נוגע בך, כך אם ירקדו אחרים 
כנגדי להזיקני, לא יגעו בי(. המדקר דקר ודקר, סביב הטבור ובידיים וברגליים, 
ואחר כך השאיר את סשה סמיונוביץ' לשכב עשרים דקות עם המחטים כדי 
סמיונוביץ'  סשה  התעורר  )בערך(  שעתיים  אחרי  ייפתחו.  שהמרידיאנים 
מהתנומה הקלה שבה שקע ומיד הבין: המענה הסיני נרצח. ומה עושים עכשיו? 
קודם מוציאים את המחטים? או שקודם מתקשרים למשטרה? )אם תענה נכון, 

אמר קול זדוני בראשו של סשה סמיונוביץ', תגיע להארה(.
ובאותו עניין )בערך(: פעם לא הצליח סשה סמיונוביץ' למצוא את חולץ 
הפקקים בשום מקום. אחרי שסיים להפוך את כל המטבח פנה לבורא עולם 
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ואמר לו: "בורא עולם! מה אתה מצפה שאני אעשה עכשיו? שאאבד את טיפת 
הכבוד העצמי שעוד נותרה בי?!" בורא עולם, כמו שקורה לפעמים, לא ענה 
לסשה סמיונוביץ'. אולי כי משחק המילים לא מצא חן בעיניו. ואולי מסיבות 
היין על השיש במטבח, הניף את  אחרות. סשה סמיונוביץ' הניח את בקבוק 
הפטיש ועצם עיניים בציפייה להתערבות שמימית של הרגע האחרון. )אחרי 

עשר דקות חשב סשה ס': יש משהו לא מספק במדיטציה עם פטיש ביד(.
שנפלה  עקב  נעל  ברחוב  סמיונוביץ'  סשה  מצא  פעם  שכחנו:  וכמעט 
למלאכית בעת שהמריאה. נניח לשאלה אם זו היתה מלאכית אמיתית או סתם 
אותה  ושם  הנעל  את  אסף  סמיונוביץ'  סשה  ותחפושת.  כבד  באיפור  אישה 
לתצוגה במקום הכי יפה בביתו, על אדן החלון )מעניין אם אדם יכול לדגדג 
את עצמו עד מוות, שאל הקול הזדוני בראשו. כאן אפילו סשה סמיונוביץ' 

התפלא: איך הגיע לכאן מוות?(.
ועוד דברים רבים ומשונים אירעו לסשה סמיונוביץ': בעיתון קרא שבשווייץ 
גילו חלקיק שנע מהר יותר מהאור. הוא נזכר במה שאמרו חכמינו: ואם רץ 
ופעם סשה סמיונוביץ' הבין  ומיד לקח רכבת לירושלים.  לבך, שוב למקום. 
שמאחורי המקרר יש עוד מקרר. ומאחוריו עוד מקרר. ועוד מקרר. ורק אחר כך 
אבק כוכבים. ופעם התעורר סשה סמיונוביץ' בדירתו והיה נדמה לו שהוא שוב 
בחדרו, במיטתו. אביו ישב לצידו ועישן. עשן הסיגריה שלו הסתלסל עד הירח. 
"אין כאן תקרה, אבא", אמר סשה סמיונוביץ'. האב הזקן שמט את הסיגריה על 
הרצפה. סשה סמיונוביץ' לא רצה לקום ממיטתו. אבל אז החל אביו לרוץ על 
שפת הנהר ובידו עפיפון, והילד סשה סמיונוביץ' רדף אחריו ומעד ונפל ודימם 
)עיר בלי גשרים  יותר. הוא התעורר בביתו  מברכיו ומעולם לא היה מאושר 
היא לא עיר, העיר מיד הקול בראשו. יש כאן גשרים, התנגד סשה. אבל אין 
נהרות, סיים הקול את הוויכוח וכחכח רמז קט בגרונו של סשה סמיונוביץ'(. 

ועוד דברים רבים ומשונים אירעו לסשה סמיונוביץ'...

לבסוף סשה סמיונוביץ' אכן נעצר בחשד לרצח של המדקר הסיני )או מסיבות 
ישב  סמיונוביץ'  סשה  אבל  תנ"כיים,  בממדים  מבול  התחיל  בחוץ  אחרות(. 
בתאו ולא אמר ְלאיש שום דבר: ראשית, כי הוא לא ידע מי אשם. ושנית, כי 
הדמיוני  שבבקבוק  העיקר  אבל  מים.  הם  האדם  מגוף  אחוזים  ששבעים  ידע 

שבראשו נשארה עוד טיפה.
מי  אבל  נכון.  זה  מהמציאות,  לו  היגר  אדם שקצת  היה  סמיונוביץ'  סשה 

לא?
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יערה שחורי
מי שממשש את החדק אוֵמר זְמן

ארבעה עיוורים ממששים פיל

ַאְרָּבָעה ִעּוְִרים ְמַמְּׁשִׁשים ִּפיל. 

ַּכָּמה ֹלא נִָעים, ֵאֶּלה ֲאנְַחנּו

ְמַדִּמים ְלַעְצֵמנּו ֶׁשַהִּפיל הּוא ַּביִת, ֶׁשַהִּפיל הּוא ֲארּוַחת ָצֳהַריִם 

ֶׁשַהִּפיל הּוא ִמּטֹות נֹוחֹות, ֶׁשַהִּפיל הּוא ִסּפּור.

ֶׁשַהִּפיל ֵאינֹו ִעְּצבֹונִי וְַרֲעבֹונִי ִּכי ַרב הּוא, 

ֶׁשֵאין ִלי ֶאָּלא ִלְדֹאג לֹו ְלָמקֹום וְָלצּור צּוָרה. 

ָעַלי ִלְדֹאג ַלִּפיל.

ָהָבה נְַדּיֵק,

ִמי ֶׁשַּמְחזִיק ָּבַרגְַליִם אֹוֵמר ִמְׁשָּפָחה

ִמי ֶׁשְּמַמֵּׁשׁש ֶאת ַהֵחֶדק אֹוֵמר זְַמן

ִמי ֶׁשּנֹוגֵַע ְּבעֹור ַהִּפיל אֹוֵמר ִמְדָּבר.

וְַעל ָהְרִביִעי ִעם ַהַחִּטים ֵאינֶּנִי יֹוַדַעת ּדָָבר.

ִהּנֵה ֲאנְַחנּו ַאָּבא זְַמן וְִאָּמא ָמקֹום 

ִעּוְִרים ּוְרֵעִבים. ְׂשֵבִעים וֲַעיִֵפים.

ּוֵבינֵינּו ְּפנֵי ָהֵאֶבל ֶׁשְּלָך, ְּפנֵי ָהֶעְלּבֹון ֶׁשְּלָך, ְּפנֵי ַהְּפנִי ִמֶּמּנִי ֶׁשְּלָך, סּוִרי ִמֶּמּנִי 

וָָהְלָאה

ַאָּתה, ֶׁשֶאת ֵאיָבֶריָך ַהְּפצּוִעים ֲאנִי ְמַמֶּׁשֶׁשת

ּוְמַסְרֶטֶטת אֹוְתָך ְלַעְצִמי ְּכִמי ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ָרָאה ַקְרנַף 

וֲַאנִי נְִתֶּפֶסת ֶּבָהִרים ְּכִמי ֶׁשֹּלא ּכַָבׁש ֶאת רֹוָמא

וֲַאנִי נֹוֶפֶלת ַּתַחת ַרגְָליו ְּכמֹו ָאִחיו ֶׁשל יְהּודָה.

ֹלא ּגָדֹול ְּכמֹו ִּפיל. 

ָעָליו ִלְהיֹות ַהּדָָבר ַעְצמֹו, ֶׁשֹּלא ְמַדְּבִרים ָעָליו
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ְּכמֹו ֶחֶבל ְּבֵבית ַהָּתלּוי ְּכמֹו ֶאֶבן ְּבֵבית ַהּזְכּוִכית

ְּכמֹו ִּפיל ּוְכֵלי ַהַחְרִסינָה ָהֲעִדינִים ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ָהיּו ָלנּו

ַאְך ַהִּפיל יְֶׁשנֹו וֲַאנִי ֹלא יְכֹוָלה ְלַהְרִּדים אֹותֹו אֹו ְליֵַּׁשן אֹותֹו אֹו ְלַחֵּבק אֹותֹו

ֵּבן ְלִקְרָקִסים ֶׁשֲאִפּלּו ֲחתּוִלים ְּכָבר ֹלא ַמִּציגִים ָּבֶהם

ְמֻאַּלף ַעְצבּות.

וְגַם ִאם ָרִציִתי ַמָּמׁש, וְִכי יֵׁש ַמֶּׁשהּו ֶׁשהּוא יֹוֵתר ַמָּמׁש ִמִּפיל?

ֲאנִי — ֶׁשְּצִריכָה ִלְהיֹות ִעּוֶֶרת ֵחֶרֶׁשת ִאֶּלֶמת, 

ְּכֵדי לֹוַמר ַּביִת וְֻׁשְלָחן ּוִמָּטה, 

ְּכֵדי ִלְראֹות ְּבִפיל ַמֶּׁשהּו ַאֵחר, ָעצּום ְּכמֹו ַּביִת,

ְּכֵדי ִלְהיֹות ַהֻּבָּבה ֶׁשּגָָרה ַּבַּביִת, ֶׁשֲאנִי ְמַׂשֶחֶקת ִאָּתּה 

וְקֹונָה ָלּה ְּבגִָדים ּוְמָסֶרֶקת ֶאת ְׂשָעָרּה ְּבקּוקּו ּגָבֹוַּה 

וְאֹוֶמֶרת ַעְכָׁשו ִּתְׁשְּתִקי וְַעְכָׁשו ִּתְהיִי יָָפה —

ֲאנִי ַהֹּזאת ֻמְכָרָחה ִלְׁשֹּכַח ֶאת ַהִּפיל ֶׁשּגְָרָרה ְלכָאן 

ֻמְכָרָחה ְלהֹוִציא ֶאת ַהִּפיל וְַהְּפַסנְֵּתר ּוְלִהָּׁשֵאר ְּבֶחֶדר ֵריק, 

ּוְלַסְרֵטט ָּבָאָבק ֶאת ְּדמּוָתּה ְּכמֹו ְּבזִיַרת ֶרַצח 

ֶׁשַרק ָהעֹוזֶֶרת ַהּנֲַעָלָמה ֲחׁשּודָה ָּבּה

ּוִמיֶׁשהּו ִצּיֵר ָּבָאָבק ִצּיּוִרים מּוזִָרים ֶׁשֲאנִי ְמזַָהה 

א. ִמיֶׁשהּו ִסְרֵטט אֹוִתּיֹות ֶׁשַרק ֲאנִי יֹוַדַעת ִלְקר ֹ

אּוַלי ֹזאת ִמי ֶׁשָהיִיִתי ִלְפנֵי ֳחדִָׁשים

ֶׁשֵהִכינָה ְלַעְצָמּה ִּבְכַתב ְסָתִרים ְרִׁשיָמה ֶׁשל ַחּיֹות נְִכָחדֹות

ֹלא ְלִהָּמנֹות ִעָּמן, ֹלא ְלִהָּׁשנֹות 

ַׁשּיָָרה ֶׁשל ִּפיל ֶאָחד 

וֲַאנִי ֻמְכָרָחה ְלַהּטֹות: 

ֲאנִי, ַאְּת, ֲאנְַחנּו

ֶאָחד, ְׁשנַיִם, ַהְרֵּבה

ל ְּבטֹונֹות ֶאת ָמה ֶׁשּנְִׁשַאר,  ֻמְכָרָחה ִלְׁשק ֹ

ָמה ֶׁשֻּמְכָרח ְלִהָּׁשֵאר

ִּכי ָמה ֶׁשּיְֶׁשנֹו, ֶׁשֵאינֶּנּו, ְמַכֶּסה ֶאת ַהִּמְדָרכָה ְּכמֹו ֵצל
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ִּפיל ְּבֶפַתח ַהֶּדֶלת. ַּבִּסְפִרּיָה ְלִעּוְִרים. ְּבגִּנַת ַהּוְָרִדים. 

אּוַלי ּכְָך יִיַטב.

סֹוף–סֹוף ִאיׁש ֹלא יְִקֹטף ֶאת ַהּוְָרִדים.

ִשכחת יד שמאל

ְּתִחָּלה יֵָדְך ַהּיְָמנִית ְמַאֶּבֶדת ְּתחּוָׁשה

ַאְך ֵאין זֶה ִׁשיר ּפֹוִליִטי

ם  ַהּגַב ַהַּתְחּתֹון נְִצָּבע ָאד ֹ

ַהַּמּגֵָפה ַּתְחֹלף ּתֹוְך ֶעְׂשִרים וְַאְרַּבע, 

ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹונֶה, ְׁשמֹונִים ּוְׁשַּתיִם,

ָעַליְִך ִלְלֹמד ְלַהְקִׁשיב

ִׁשְבִעים וְֶׁשַבע, ַאְלַּפיִם וְַאַחת ֶעְׂשֵרה, ֹּדם.

ָלֵצאת ִמן ַהִּמָּטה ְּבֵלב ְמַרְפֵרף 

ַּפְרַּפר ָענּוד ַעל ֲחזִית ִמְקֹטֶרן ַהַּמֶּתֶכת

ִמּלֹות ַהְּדיֹו יְֵרדּו ִמַּכף יֵָדְך ִּבזְִחיָלה

יְִׁשְטפּו ִׁשּנֵיֶהן ַהַחּדֹות

ָרר ּוֻמְקָּפא,  וְִהּנֵה ּגּוֵפְך נֱֶאָרז, ְמק ֹ

ַלָּׁשנִים ַהּטֹובֹות ָהֵאֶּלה

ַלָּׁשנִים ָהָרעֹות ָהֵהן.

עֹוד ְמַעט ְּתַאְּבִדי ְּתחּוָׁשה

ר ּגָדֹול אֹו ֹחם ּגָדֹול וְֹלא ֵמֲחַמת ק ֹ

ֶמזֶג ָהֲאוִיר ֹלא יְַׁשּנֶה ּדָָבר ֲאָבל

נִַּסי ְלִהְתנַּגֵד

ְקִחי אֹוִתי ִמן ַהַּביִת 

ֵמַהּגְלֹוּבּוס ַהָּצפּוף ַהּזֶה ֶׁשל ְׁשֵּתינּו

זְִכִרי ָלַקַחת ַמֶּׁשהּו ֲעבּוִרי 

ָחָלב, ֶצֶמר, ְּפָלדָה.



97

ֶׁשֹּלא ֶאָּׁשַכח ְּכמֹו יַד ְׂשֹמאל 

ֲאנִי ֶׁשֵאינֶּנִי ּכֹוֶאֶבת 

ֶׁשֹּלא ֶאְרֶאה ֵמֵעֶבר ִלְכֵתִפי, ִלְכֵתֵפְך, 

ַּבְקּבּוֵקי ַמיִם ָׁשִטים 

ִּבְתָעָלה ֹלא ְמֻסֶּמנֶת.

ַהְּׂשָפַתיִם ַרּכֹות ִמֶּׁשָּלְך 

ֵאֶּלה ַהְּׂשָפַתיִם ֶׁשִּלי.

ָהַעְפַעַּפיִם ְּפתּוִחים ִמֶּׁשָּלְך 

וְָהִריִסים נְִסּגִָרים ִּבנְִקיָׁשה.

ֶאת ָהֵריַח ַהּזֶה ַאְּת זֹוֶכֶרת

ֵמַהֵּלדָה, ֵמַהְתָחָלה,

ַהֶּפַרח ֶהָחדָׁש הּוא ֲאנִי.

ַהַּפְרַּפר ַהֵּמת הּוא ַאְּת.
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שחר–מריו מרדכי
אוֵמר עכשיו: ים. ולא יכול להכילו

מרכבת שמש

וְָהיִיִתי עֹוֵמד ֵמֵעֶבר ֶאָחד ֶׁשל ָהעֹוָלם,

וְָהעֹוָלם ִמן ָהֵעֶבר ָהַאֵחר.

וְַהֵּלב ִמְסַּתְחֵרר ֶּבָחזֶה ּוִמְסַּתְחֵרר;

וְָהיִיִתי עֹוֵמד ֵמֵעֶבר ֶאָחד ֶׁשל ָהעֹוָלם

וְָהעֹוָלם ִמן ָהֵעֶבר ָהַאֵחר. 

וְָהיִיִתי זָקּוק נֹוָאׁשֹות

ְלַדֵּבר ַעל ְרגָׁשֹות

וְָהעֹוָלם ִמן ָהֵעֶבר ָהַאֵחר, 

וְַהֵּלב ִמְסַּתְחֵרר ֶּבָחזֶה ּוִמְסַּתְחֵרר.

ֶּפַתע: ַסַער ָׁשֵלו ּוְתׁשּוָקה ְׂשֵבַעת–ָרָעב;

ְּבֶמְרֶּכֶבת ֶׁשֶמׁש ָּבָאה ַאֲהַבת–זָָהב.

וְַהֵּלב ִמְסַּתְחֵרר ֶּבָחזֶה ּוִמְסַּתְחֵרר.

שפה

ֲאנִי נִּצֹוד ְּבַמְלֹּכֶדת ַהָּׂשָפה

ֵּבין ָעְצַמת ָהֶרגֶׁש ְלָלׁשֹון ָרָפה

ֲאנִי ֵמִקיץ וְנָע וָנָד וְהֹוֵלְך ִליֹׁשן

ִּבְמצֹור ַהּגּוף, ִעם ֶּכֶׁשל ַהָּלׁשֹון. 

ֲאנִי אֹוֵמר ַעְכָׁשו: יָם. וְֹלא יָכֹול ְלָהִכילֹו. 

ֲאנִי אֹוֵמר: ָרִקיַע. וְֵאי ְצָבאֹו וְכָל ֵחילֹו?

הֹו, ֹלא, ֹלא, ֹלא. ִהְתַּכּוַנְִּתי ִלְדַבר–ָמה ׁשֹונֶה.
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ֲאָבל חֹוזֵר ַעל ַהִּמִּלים. ְּכמֹו ַעְכָׁשו ַמָּמׁש. ִהּנֵה:

ֲאנִי נִּצֹוד ְּבַמְלֹּכֶדת ַהָּׂשָפה 

ֵּבין ֹעֶצם ָהֶרגֶׁש ַלָּלׁשֹון ָהָרָפה 

ׁשּוב ֵמִקיץ וְנָע וָנָד וְהֹוֵלְך ִליֹׁשן

ִּבְמצֹור ַהּגּוף, ִעם ֶּכֶסל ַהָּלׁשֹון. 

ֲאָבל ֶאְתַּדֵּפק ַעל ַּדְלְּתָך ֵער ּוִבְתנּוָמה 

ַעד ֶׁשִּתְפַּתח ִלי. ְּפַתח ִלי, ְּפַתח.

ּגַם ְּבִלי ִמִּלים ַאָּתה ִּתְׁשַמע

ֶאת ַה–ַּתח! ַּתח! ַּתח!

ֲאנִי ּכָאן וְֹלא ֵאֵלְך ַעד ֶׁשִּתָּפַקח 

ַעד ֶׁשְּתָבֵרְך, ּוְׂשָפַתי ִּתְפַּתח. 

ּגַם ִאם ָּפנַי ְמֻסָּלִעים,

וְֵעינַי נָָהר ּגֹוֵבר

ְּכֵעֶמק ְרָפִאים אֹו ֵעֶמק ַהָּבכָא;

ִאם קֹוִלי ֶאנְַקת ּגְָבִהים —

ְמַחֵּׁשב ְלִהָּׁשֵבר —

ִהּנֵה יִָמים ָּבִאים, ּוָבָאה ְרוָָחה.

ִּכי ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ֵּבינִי ְלֵבינְָך:

יֵׁש ִּדּבּור ֶׁשל ְׁשִתיָקה. 

יֵׁש ִמְכׁשֹול — הּוא נִָתיב.

יֵׁש ָרָעב ֶׁשֹּלא נִָּתן ְלַהְׂשִּביַע,

יֵׁש ְּתׁשּוָקה ֶׁשֹּלא נִָּתן ְלַהְרִעיב.

יֵׁש ִהְתנְַּצחּות )הֹוִאיל וְֻהְסַּכם(. 

יֵׁש ַרַעד ַּבֵּלב; ְמַתְקֵּתק, ֹלא ַמְרֶּפה.

יֵׁש ֲענָנִים ֶׁשעֹוִׂשים ֶאת ַּדְרּכָם

ְלֹחֶרף סֹוֵער. יֵׁש ָאִביב. יֵׁש ַמְרֵּפא.

יֵׁש ׁשֹוֵמר ַּדְרִּכי ֵּבין ַההֹוְלִכים וְַהָּׁשִבים;

נִָתיב מּוָאר וְַחי ֵּבין ַקו ַהּיָם ַלּכֹוכִָבים.
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קמפו די–פיורי 

ְּברֹוָמא, ְבַּקְמּפֹו ִדי ִפּיֹוִרי 

יֹוֵרד ֶעֶרב ָעֵצל ְּבִרְפיֹון ֵאיָבִרים. 

זֶהּו ֶעֶרב ָרגִיל. ֹלא ֶעֶרב ִהיְסטֹוִרי. 

ְּבֵלב ַהִּכּכָר זּוג ַּתּיִָרים. 

ַעל ַאף ֶׁשאֹוֶחזֶת ֵאׁש ְּבגּוָפם

ְּכֶׁשָּקֵרב ְקֵצה ָחְטָמּה ֵאָליו, ַלָּׂשָפם; 

ַּדוְָקא ַלַהט ָּפנָס ֶׁשִּמּמּול ִמְתַמֵעט,

ְּכלֹוַמר: ֵמַהּזָוִית ֶׁשָּבּה ֲאנִי ְמַתְצֵּפת/ְמַפּיֵט. 

זֶהּו ֹיִפי ֶׁשּיֵׁש ְלַמְסּגֵר ִּבגְלּויָה; 

ְׂשָפַתיִם ֶאל יַיִן אֹו ּכֹוס ַקּפּוִצ'ינֹו.

ּגַן–ֵעֶדן ּכָזֶה — ִמי יִזְֹּכר ֶׁשָהיָה 

ּגֵיִהּנֹום ְּפָרִטי ְלג'ֹוְרדָנֹו ְּברּונֹו 

)ַאְסְטרֹונֹום ֶׁשָהֳעָלה ָּבֵאׁש ְּבֶׁשל ֵּתאֹוְריָה,

ֶׁשַהְּכנִֵסּיָה ֹלא ָרֲאָתה ְּבַעיִן יָָפה(. 

ַּבְליָנִים ֹלא נֹוְתנִים ַּדֲעָתם ַלִהיְסטֹוְריָה,

ַרק ִּפְסלֹו — ְּכמֹו ָׂשִריד ּוָפִליט ַלְּׂשֵרָפה.

)ְּכלֹוַמר: ְלָקָהל מּוָסת ְסִביב ַמְּדָען ָעקּוד; 

ֵאין זֵֶכר ַלְּׂשֵרָפה ֶׁשל ִסְפֵרי ַהַּתְלמּוד.(

ֶצ'ְסָלב ִמילֹוׁש נִזְַּכר ּבֹו ַּפַעם ְּבוְַרָׁשה

ְּכֶׁשֻהְּצתּו ָּבֵּתי ַהּגֶטֹו; וְָהמֹון ֶׁשָעַבר ָׁשם 

ָלַהב ִעם ּבֹוא ָהָאִביב ַּבֶּמְטרֹוּפֹוִלין. וְִהּנֵה

ֲאנִי — ָׁשב ִמְּׁשהּות ְטעּונָה ְּבֶּבְרִלין: 

ִמְׂשָּתֵרַע ָעֵצל ְּבִרְפיֹון ֵאיָבִרים

ּכָאן, ְּברֹוָמא, ְּבַקְמּפֹו ִדי ִפּיֹוִרי. 

ְלֵעֶבר ג'ֹוְרדָנֹו ֲאנִָׁשים נֹוֲהִרים. 

זֶה ֶעֶרב ָרגִיל. ֹלא ֶעֶרב ִהיְסטֹוִרי.
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ננו שבתאי
אוי

ַאְּת ּכָל ּכְָך ֶעְרִּכית

ַאְּת ּכָל ּכְָך ֶעְרִּכית

ַאְּת ּכָל ּכְָך ֶעְרִּכית 

נָנֹו

)ּכַָתְבִּתי ַמֲחזֶה ַעל ֹּתם 

ִעַּדן ָהֲעָרִכים

ָמָצאִתי ִלי ַּבַּמאי 

"ַרק ְּתנִי ִלי ְלַחֵּבק אֹוָתְך"

ָאַמר

ָאז ַעל "ַּתְרּבּות וְִסְפרּות"

ּגַָמר 

וְגַם ִטָּפה 

ָעַלי(

ַאְּת ּכָל ּכְָך ֶעְרִּכית

ַאְּת ּכָל ּכְָך ֶעְרִּכית

ַאְּת ּכָל ּכְָך ֶעְרִּכית 

אֹוי, נָנֹו

)ִמיֶׁשהּו ּכַָתב ָׁשם ְרִׁשיָמה ַעל סֹוְפ

ִמְׂשָחק ֶׁשל ֶבֶּקט

ֶבֶּקט ֶבֶּקט

ִמְתַחֶּבֶקת(

ַאְּת ּכָל ּכְָך ֶעְרִּכית

א יֹוֵתר ִּכי )ִאי–ֶאְפָׁשר ִלְקר ֹ

זֶה ִהְצִהיב ִמּזְַמן

ִמּזְַמן

ּוְׁשִּפיְך(

ּכָל

ּכְָך

ֵער

ִּכית

אֹוי

נָ

נֹו.
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שמעון בוזגלו
נאנקים, ַאי, איך נאנקים!

אחד העם פינת הבימה

ָאּה, ַּכָּמה ָאַהְבִּתי אֹוָתְך ְפַּרְקִסיֵלָאה

ְּכֶׁשסּוַסְסְּת ָלְך ָּבְרחֹוב ִעם ַחּמּוֵקי ַאּגָנְֵך

ֶׁשִהְתרֹוְממּו ַּפַעם זֶה ַּפַעם זֶה,

וְַרק ֵהם ָהיּו ָּבעֹוָלם

וְגַם "ִמי ַאְּת?"

 

ָאּה, ַּכָּמה ָאַהְבִּתי אֹוָתְך ְפַּרְקִסיֵלָאה,

וְָהְרחֹוב ִהְתַמֵּלא ְצָהלֹות

וְֵריחֹות ֲחִריִפים ֶׁשל ַחּיִים.

LABUNTUR ANNI

ַאי, חּונֵן, ַהָּׁשנִים ַהחֹוְלפֹות,

ַאי, ֵהן חֹוְלפֹות ֶּבֱאֶמת!

 

ְּכֶׁשָהיִיִתי ָצִעיר וְִהְתַּפַּתְלִּתי ַּבִּמָּטה

ִעם ּגּוָפּה ַהָּצִעיר, ַהּיֶָפה ּכָל ּכְָך,

ָׁשַאְפִּתי ִלנְֹסק ֶאל ַהֶּסנָט ִּבְמרֹום ַאִּפי:

ָמאַתיִם ֲחכִָמים ְּבִלי סֹוף,

ֶׁשָּבֲחנּו ִּבְקִפידָה ּכָל זִיַע ֶׁשִּלי,

ִהְסַּתְּכלּו ְּבַמָּבט ֶׁשֹּלא ֵהַבנְִּתי אֹותֹו

ַעל ַהָּסִדין ֶׁשּנַָאק ִמַּתְחֵּתינּו.
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ַאי, חּונֵן, ַהָּׁשנִים ַהחֹוְלפֹות —

ָהיִיָת ַמֲאִמין? —

ֵהִביאּו אֹוִתי ַלֶּסנָט ַהּזֶה.

וֲַאנִי יֹוֵׁשב ִלי ִעם ָמאַתיִם נְׂשּוֵאי ַהָּפנִים,

ֶׁשִּצְדֵעיֶהם ֲאֹפִרים וְֵעינֵיֶהם ֹּכל–רֹואֹות,

וֲַאנְַחנּו ִמְסַּתְּכִלים ַעל ֶסֶרט יָָׁשן 

ֶׁשרֹוִאים ּבֹו — ֹלא ַּתֲאִמין! —

ֶאת ּגּוִפי ַהָּצִעיר

ִעם ּגּוָפּה ַהָּצִעיר, ּגּוָפּה ַהּיֶָפה ּכָל ּכְָך.

וֲַאנִי ַמְבִחין ֵאיְך ַהַּמָּבט ֶׁשֹּלא ֵהַבנְִּתי אֹותֹו

ָּבא ׁשּוב ֶאל ַהָּפנִים ֶׁשָּלֶהם — וְֶׁשִּלי,

ּוָמאַתיִם וְֶאָחד ֲחכִָמים ְּבִלי סֹוף,

נֱֶאנִָקים, ַאי, ֵאיְך נֱֶאנִָקים!

ארבע העונות

סתיו

ּכָל ֶהָעִלים נְָׁשרּו ִמן ָהֵעץ,

וְַעְכָׁשו הּוא ַמִּביט ִּבי ְּבִלי ַּתְחּתֹונִים.

ֵאִלּיָהּו, ָמה אֹוֵמר ַהַּמָּבט ַהּזֶה?

 

חורף

ּכָל ַהּיֹום, ְמֻאָּׁשר ְּכמֹו ַאֲחֵרי ִהְתַעְּמלּות,

נֹוֵתן ָהֵעץ ֶאת ּגּופֹו ַלָּמָטר,

נֹוֵתן ֶאת ּגּופֹו וְָׁשר.

ׁשֹוְמִעים?

 

אביב

וְַאֲחֵרי ִמְקַלַחת ָקָרה ּוְמַרֲענֶנֶת ּכָֹזאת,

ֵאיְך ֶאְפָׁשר ֹלא ִלְלֹּבש ַּת'ְּבגִָדים ֲהִכי יִָפים ָּבעֹוָלם
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ּוְלִהְתַּבֵּׂשם ַּבְּבָׂשִמים ֲהִכי ְמַׁשְּבֵׁשי חּוִׁשים ָּבעֹוָלם

וְִלְכֹּבש — ַּבֲעִמידָה — ֶאת ּכָל ָהעֹוָלם?

 

קיץ

ֹלא ָלזּוז ִמְּמקֹוְמָך וְִלְראֹות ֶאת ַהֹּכל.

ָאִצים, ָרִצים, ְמזִיִעים,

ִמְתַּבְּׁשִלים ְּבזֵָעֵתנּו,

וְַאָּתה עֹוֵמד ְלָך ִעם ַהְּקִרירּות ַהּמּוֶצֶלת ֶׁשְּלָך

ּוַמִּביט ָּבנּו,

ַמִּביט ְּכמֹו ַעל רּוַח.
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אברהם סוצקבר 
ְרוַנְָקא קֹוסמי  ַפּ

שלושה שירים
מיידיש: דן מירון

אברהם סוצקבר )סמורגון, ליטא 1913 — תל אביב 2010( לא היה אף פעם 
ולנת בביתו, הוא היה תמיד  חבר גֵרדא. גם אם אכלת מפיתו ושתית מכוסו 
ובעיקר משורר ענק, המשורר היהודי הגדול בדורו, וללא צל של ספק המשורר 
המאה  של  השנייה  במחצית  בישראל  ופעל  שחי  ביותר  והנעלה  המשוכלל 
העשרים. כשהגיע למלוא בשלותו, בעיקר בשנות השישים, השבעים והשמונים 
של המאה הקודמת, הוא כתב עשרות רבות של שירים ליריים שאין כמותם 
אז, בעיקר  והיידית עד  ולעומק בכלל המסורות של השירה העברית  לעידון 
השירים שהצטרפו במשך כעשור )1985-1974( למחזורי ה"שירים מן היומן". 
מוזיקליות וירטואוזית, הגות רצינית בתכלית )אבל אף פעם לא "כבדה"; תמיד 
שמתוך  סגנונית  יצירתיות  טכניים,  וברק  שכלול  ושנונה(,  שוטפת  שיחתית, 
לישה חופשית בלשון ובתצורותיה ואי–רתיעה מחדשנות נֵאולוגיסטית )וזאת, 
הדיבור  לשון  עם  החי,  השיח  עם  הקשר  את  לרגע  אף  מבלי שהלשון תאבד 
)"מי  מאופק  עצב  ומתחתיה  צ'פלינית  ברמה  קומיות  גם  ותכופות  עצמה(, 
אלה  כל  לך?"( —  מספיק  לא  זה  האם  יישאר.  אלוהים  יישאר?  מה  יישאר? 
המשך.  לה  אין  גם  ובוודאי שעדיין  תקדים  לה  שאין  לשלמות  כאן  הצטרפו 
"זכרו של פסטרנאק",  יישאר?", "להסביר? איך להסביר?",  "מי  כגון  שירים 
"מכתב קיבלתי מעיר הולדתי", "היא שייכת לי היד הכרותה" ועשרות כיוצא 
בהם הם פשוט השירים הטובים והשלמים ביותר שנכתבו באותיות מרובעות 
אחרי מלחמת העולם השנייה. השירים המובאים כאן נכתבו ב–1974 )"אתה 

לא כאני כבר..."(, ב–1984 )"אני כותב את מכתַבי..."( וב–2004 )רובינא(.  

ד"מ
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רובינא

ְּבנֹוי ֶׁשל ַאְלֻמּגִים, ִּבְׁשֹחר ִׂשְמָלה רֹוֶׁשֶפת,

רֹוִבינָא ְּבגִיל ִּתְׁשִעים ָלֵׂשאת עֹוד ֵחן ׁשֹוֶאֶפת.

ְּבֵתַאְטרֹון ֵּביָתּה ִהיא ַמִּציגָה — ֻּכְרָסה ִּביָמה ָלּה —

מּול ְקַהל צֹוִפים ֶׁשל ִאיׁש ֶאָחד, ֲאָבל ְּבאֹור ֶׁשל ַמְעָלה.

ּפֹוֶרֶסת ַהּזְֵקנָה ְׁשַלל ְּדמּויֹוֶתיָה מּול ֶאָחד

ִּבְלׁשֹון יְַׁשְעיָה ְספּוגַת יְגֹון נֵכָר.

ַהִאם ִמְׂשָחק הּוא? ֹלא, ִהיא ֶפְדָרה וְִהיא ֵלָאה,

ּוְבמֹו ֵעינֶיָה ְלָהִבים לֹוְטִׁשים ִקנְַאת ֵמֵדָאה.

ִּפְתאֹום ֵאין ֵלָאה, ֵאין ֵמֵדָאה. ִמי ַמּגִיַע?

ּכָאן נֶֶׁשר ִהְתנֵַּׂשא ָלרֹום: ֵאם ַהָּמִׁשיַח;

וְִאם ַמְלָאְך ָּתַקע ֵאי ַּפַעם ְּתִקיָעתֹו ְּבֶקֶרן,

ֹּפה ֶמֶתק זֲַעמֹו נֹוֵהם ִמֵּלב, ּפֹוֵרץ ִמֶּקֶרב.

צֹונַַחת, ֲחלּוָׁשה, ֶאל ֻּכְרָסָתּה; עֹוד ְמַעט,

אֹוֵמר ַהּיִָדיד, נֵֵצא נָא ְלַטּיֵל. ַּבחּוץ נְֶחָמד.

ִהיא ְמַהנְֶהנֶת: יֵׁש ָלּה סֹוד וְלֹו ּגַם ִּפְתרֹונִים:

ֶּבן ִלוְיָָתּה, יִָדיד ֵׁשנִי, ִהּנֹו ַמֵּקל זְֵקנִים.

2004
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*
 לזכר אהרן צייטלין1

ַאָּתה ֹלא–ּכָאנִי ְּכָבר, ֲאנִי ֹלא–ָׁשִמי עֹוד:

ִּכְׁשַּתיִם ַּכּוָרֹות זָרֹות ּומּוזָרֹות

ֶׁשְּדבֹוֵריֶהן ְּבִלי–ַרַחׁש נְִפּגָׁשֹות ִעם יֹום

ְּבגַן ֶאָחד, ִליֹנק ּבֹו צּוף ֲחלֹום.

ֵהן ֹלא ָהיָה ְּבִהּוְָלֵדנּו ֶׁשֶמץ ֵּפֶׁשר

ִאם ַהְּדבֹוִרים ֶׁשל ְׁשנֵינּו ֹלא ָהיּו ְּבֶקֶׁשר,

ּומֹוִסיפֹות ְלִהָּפגֵׁש ַּבּגַן. ּגַם ָאָּמנּוֵתנּו,

ְמֶלאֶכת ַהִּמִּלים, ָהיְָתה נֹוֶבֶלת ְּבמֹוֵתנּו.

ַאְך ַהְּדבֹוִרים ֶׁשל ְׁשֵּתי ַהַּכּוָרֹות

יֹונְקֹות ִמּצּוף ֲחלֹום ֶאָחד, ְקֵרבֹות וְנְִפזָרֹות;

ִעם ֶעֶרב ּכָל ַאַחת חֹוזֶֶרת ַלַּכּוֶֶרת,

ֵּביָתּה ַהּטֹוב, זֹו ָהַאְכַסנְיָה ַהֻּמֶּכֶרת.

זְִמזּום ְּדבֹוִרים ַעְרִבי הּוא חּוט ֲאֶׁשר נְִרָקם 

ִמְּמָך ֵאַלי, נִיַמת קֹולֹו הֹוָמה עֹוד וְנְִמֶׁשֶכת;

ּוֶבן ָאדָם ֵאינֹו ָחֵדל ִלְהיֹות ָאדָם.

ִּבְרַּכת ּכֹוכָב ִראׁשֹון וְַאֲחרֹון ָעָליו סֹוֶכֶכת. 

1974

1  אהרן צייטלין )1973-1898( היה משורר וסופר יידי ועברי, בנו של הסופר וחוקר החסידות 

הלל צייטלין. צייטלין, ורשאי וצאצאם של חסידים נלהבי–נפש, האמין בהישארות הנפש, 
בָּפַרפסיכולוגיה ובספיריטואליזם. סוצקבר, ליטאי מפוכח ובנם של מתנגדים, היה בעל 
מזג ארצי מציאותי ושכלתני יותר, וכן שיננא ואיש ההומור, וספק אם האמין באפשרות 
להתקשר עם נשמות המתים באמצעות מדיום שאינו זה של הדמיון והשירה. עם זאת, 
נקט בשירו לשון התקשרות ספיריטואליסטית–כביכול, מפני שמעבר לפיכחון ולארציות 
שבו ראה תמיד בעצמי ובאחר וכן גם בחי ובמת, רק שתי בבואות היונקות את ממשותן 
ממקור שלישי, "שתי כוורות מוזרות" הניצבות בגן אחד, ודבוריהן נפגשות ומתערבבות 

אלו ובאלה "בשתיקה" בעת שהן יונקות במשותף צוף "מן החלום".
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ֲאנִי ּכֹוֵתב ֶאת ִמְכָּתַבי ְּבִלי ַמַען — ְלכָל ֵאֶּלה

ַהּגִָרים ַעְכָׁשו ִמַּתַחת ַלְּפִריָחה, ַלְּכמֹוׁש,

אֹו נְֶחָּבִאים ִמַּתַחת ַלֲעֵצי ַהְּברֹוׁש.

ֲאנִי ּכֹוֵתב ֶאת ִמְכָּתַבי ְּבִלי ַמַען; ּוְרֵאה ֶּפֶלא,

ֵהם ַמּגִיִעים ְליֲַעדָם, וְֵאין ֵמֶהם ָמנֹוס ִּכי

נֹוֵׂשא אֹוָתם ַלְּמֻכָּתִבים ַפְּרוַנְָקא2 קֹוְסִמי,

וְהּוא יֹוֵדַע ַהְּכתֹובֹות — ְרחֹוב, ִמְסָּפר ּוַביִת,

ֵאי ֵאֶּלה ֶׁשָהיּו חֹוְרִפים ַעְכָׁשו אֹו ֵאי ַהַּקיִט. 

ֵהם ַאף עֹונִים ּוְכַתב–יָדָם ֻמּכָר ִלי

ְּכמֹו טּוֵרי ְּבָרִקים ׁשֹוְקִעים–רֹוְצִעים

ַעְצָמם ֶאל ּתֹוְך ְצדִָעים הֹוְלִמים–ְּבֹחם. ֻהְבַרר ִלי,

ִּכי ֵאֶּלה ֶׁשָהיּו ֹּפה ְלַׂשְּמֵחנִי עֹוד רֹוִצים.

ּוְכמֹו ַהִּמְכָּתִבים ּגַם ַהֵּלילֹות הֹוְלִכים

וְנֲַעִׂשים ַּדִּקים–ַּדִּקים. ִלְפֹּגש ָהיָה ֹּכה טֹוב ֶאת

ֵאֶּלה ֶׁשָּלֶהם ֶאְכֹּתב ֶאת ִמְכָּתַבי ְּבִלי ְּכֹתֶבת;

לֹוַמר — ּתֹודָה. ַהּזְַמן ֹּכה ִהְתָאֵרְך, ַאְך ֵהם ֹלא ׁשֹוְכִחים.

1994

2  פרוונקא )ארמית( — שליח הממונה על העברת דברי דואר. מילה בלתי–נפוצה זו נבחרה 

מילה  "ּפאטשילאן";  המקורי —  בשיר  המשורר  למילה שבה משתמש  התאמתה  משום 
רחוקה מאוד מהביטוי "בריוון טרעגער" המציין דוור ביידיש עדכנית. ה"ּפאטשילאן" היה 
הממונה על שקי הדואר בתקופת כרכרות הדואר )בלשון ההשכלה: קרונות הדוהר( בימים 
שלפני היות הרכבת. לא היה אפשר להמיר את ה"פאטשילאן" היידי בדוור העברי, שכן 

המרה כזאת היתה יוצרת דיסונַנס של אנאכרוניזם )ד"מ(. 



109

בית חרושת לשינה: שלושה שירי ילדים יידיים1
מיידיש: בני מר

הקרפד והחסידה — יהואש 

ַקְרָּפד ִמְסֵּכן, ֶׁשִּמֵּלדָה

ַרק ַצַער ּוַמְחסֹור יַָדע,

ב ּבּוָׁשה וְֹלא ֵהֵעז ֵמר ֹ

ָלֵצאת ָלאֹור ַלּיַָּבָׁשה,

ִקְרֵקר ְּבֶׁשֶקט ַחְדּגֹונִי

ִמּכָל ַהֵּלב ַהיְּגֹונִי:

"ַחּיַי ׁשֹוְקִעים ִמּיֹום ְליֹום,

וְֵאין ִלי ׁשּום ִּתְקוָה". ִּפְתאֹום!

נֲָחָתה אֹוַרַחת ַּבִּבָּצה:

ּגְֶבֶרת ֲחִסידָה ָקְפָצה,

ּוְבִלי לֹוַמר "ָׁשלֹום ְלָך"

ָּפְתָחה ִמּיָד ְּבתֹוכָָחה:

"ַקְרָּפד, אּוַלי ַּתְחִליף נִּגּון?

זֶה ִׁשיר ָעצּוב וְֹלא ָהגּון

ִּכי ַהַחּיִים ּכָל ּכְָך יִָפים!

ֲהֵרי ִאם ַרק רֹוִצים — ָעִפים

ּכָמֹונִי ֶאל ַהּגַג, ָלֵעץ,

ָׁשִרים ַלּנַַחל ַהּנֹוֵצץ

ַּבֶּׁשֶמׁש ֵּבין ִצְלֵלי ָענָף.

ׂש ּכָנָף, זֶה ֹלא ָקֶׁשה ִלְפר ֹ

ָלעּוף, ָלטּוס, אֹו ְסָתם ִלְדאֹות

ְלכָל ָמקֹום, וְָׁשם ִלְראֹות

עֹוָלם נְִפָלא ְּבכָל ִּבּקּור.

וְגַם ַאָּתה, ִּבְמקֹום ִקְרקּור

1 השירים כלולים בספר שיראה אור בהוצאת כתר. 
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ַמָּמׁש ַמְפִחיד ּוְמֻדּכָא,

ָצִריְך ָהיִיָת, ּכָל ַּדָּקה,

לֹוַמר ּתֹודָה ַרָּבה, ְסִליָחה,

ב ִׂשְמָחה". ָלִׁשיר ָּתִמיד ֵמר ֹ

ּוְלִׁשְכנּוַע ַהּקֹוְרִאים,

ֶׁשּיֵׁש עֹוד ַטַעם ַלַחּיִים,

ָהְפכָה ִמּיָד ַהֲחִסידָה

ֶאת ַהַּקְרָּפד — ִלְסעּודָה.

החוט והמחט — אליעזר שטיינברג

יֹוֵׁשב ֶרּב זַנְוִיל ַהַחּיָט,

ַהַּמַחט ָרָצה ָלּה ַמֵהר,

ֲאָבל ַהחּוט נְִׂשָרְך ְלַאט,

וְֶאת ַהַּמַחט ְמַצֵער.

"זֶה ׁשּוב ַאָּתה, נְִדַּבק ֵאַלי,

הֹוֵלְך ְּבִעְּקבֹוַתי ְּכמֹו ֵצל?

ֲעֹזב אֹוִתי, ֲחֹזר ַלְּמַלאי,

ִהּגִיַע זְַמן ְלִהְתַּפֵּצל".

עֹונֶה ַהחּוט: "ֲאנִי ַרק חּוט,

ֲאנִי נָחּות וְֹלא נְִכָּבד,

וְַאְּת ְּפָלדָה. ֲאָבל ִּבזְכּות

ַהחּוט ֲהֵרי נְִתָּפר ַהַּבד!"

ַהּסֹוף ֹלא טֹוב, ֹלא ַרע וַָמר,

וְֵאין ָלֶרֶדת ְלָעְמקֹו.

ָאז ָמה ָקָרה ּוָמה נִגְַמר?

ַהחּוט ָהַלְך לֹו ְלַדְרּכֹו.
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בית חרושת לשינה — ל' ברקוביץ' 

ַהְרֵחק ֵמֵעֶבר ַלְּלָבנָה

ֶשת ְלֵׁשנָה. יֵׁש ֵּבית ֲחר ֹ

ׁשֹוְכִבים ָׁשם ַּכָּמה יְַׁשנּונִים

ִמּזֶה ִעּדָן וְִעּדָנִים 

ּוְמיְַּצִרים ְּבֶסֶרט נָע

ַּבֲחלֹוָמם ֶאת ַהֵּׁשנָה.

ְּכֶׁשֵהם ְׁשקּוִעים ַּבֲהכָנֹות,

ֻּכָּלם הֹוְלִכים ַעל ְּבהֹונֹות.

ּוְכמֹו ֶׁשֶּפַרח ֹלא נְִׁשָמע,

ׁשֹוְמִרים ּגַם ֵהם ַעל ַהְּדָמָמה.

ִּבְׁשַעת ַעְרִבית וְִדְמּדּוִמים,

ִּבזְַמן ֶׁשְּכָבר ִמְתנְַמנְִמים

ַּתְרנְגֹוִלים וְגַם ָּפרֹות,

ּוְמַכִּבים ֶאת ָהאֹורֹות —

אֹוָתּה ָׁשָעה, ֵאי ָׁשם ֵמָעל,

ַאנְֵׁשי ַהַּליְָלה, ַּבִּמְפָעל,

ּפֹוְתִחים ְלַאט ֶאת ַהַּׂשִּקים

וְֶחֶרׁש–ֶחֶרׁש ֵהם ּבֹוזְִקים

ֵׁשנָה טֹוָבה ּוְמתּוָקה

ַעל ְּפנֵי ָהָאֶרץ ָהְרחֹוָקה.

וְָׁשם, ְלַמָּטה, ַהּיְָלִדים

ְמֻכְרָּבִלים ְּכִקּפֹוִדים,

חֹוְלִמים ְּבֵחיק ָהִאָּמהֹות,

ֶׁשְּבֵעינַיִם ֲעצּומֹות

ְמַעְרְסלֹות ֵהן עֹוָלִלים

ָּבֲאֵפָלה ּוֵבין ְצָלִלים.

וְגַם ָאבֹות ַהְּפעּוִטים —
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ַהַּסנְְּדָלִרים, ַהַחּיִָטים —

ִמּיֹום ָעָמל ָּבִעיר ָחזְרּו,

וְעֹוד ְמַעט ֵהם יִנְֲחרּו.

ְּכֶׁשֲעָרִבים הֹוְפִכים ֵלילֹות,

ַּדְלתֹות ַהַּביִת נְעּולֹות

וְַהְּבִריִחים ְּכָבר ֻמְבָרִחים —

ַאנְֵׁשי ַהַּליְָלה ָאז ׁשֹוְפִכים

ּכֹוְכֵבי–ָׁשַמיִם ַעד ֵאינְסֹוף.

וְַהְּלָבנָה יֹוֵצאת ַלְחֹׂשף

ֶאת ְׁשַלל ָּפנֶיָה ַהּיִָפים

ּוְלַהִּביט ְּבִכּסּוִפים 

ּוִמֶּמְרָחק ָּבַאֲהָבה

ֶׁשֵּבין ַהַּליְָלה ַלַּׁשְלוָה.
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עומר ולדמן
יק את ַהוַלדמן הזה בגב–יד מלּוטף של ִקרבה" "ְלַהִׁשּ

ּ

האישה הגדולה מן החלומות

ַּתְלִמיֵדי ִּתיכֹון ַמּגִיִעים ְלִׂשיֵאי זִּיּונֵיֶהם ְּבַאֲהָבָתם ָהִראׁשֹונָה.

ֲאחּוזֵי ְּתׁשּוָקה ְמֻלֶּמֶדת, ִּבְלִּתי עֹוֶמֶדת. ֲחָרדָה ְמתּונָה.

ְמַלְּטִפים ִּבזְרֹועֹות ֲעֻרּמֹות, ְמֻרּבֹות ַאְׁשָמה, ָראִׁשים ַמְרֵּבי ְּדָאגָה

ּוְׂשַער ֲעבֹותֹות ָּבִריא, ֶהֶרף ַעיִן ָטִרי, ֶעְרוָה ֵּכָהה, ְּבֵערּות ְּכֻחָּלה.

ֵהם ְמַאְּלִצים ַעְצָמם ַלְחֹׁשב ֶׁשֵהם אֹוֲהִבים. ּדֹוֲחִקים ִאִּבים ְלגּוִמי ְּבַטַעם

ְקָמִטים ֶׁשל ִאָּׁשה יָָפה. יֵׁש ָלֶהם ַמָּבִטים ֶׁשל ֶעֶרב טֹוב. ֵהם ַמְסִמיִקים ִקְרָבה.

ֲאָבל יְֶׁשנָם ּגַם ֲעֵרִבים ֲאֵחִרים. ִרגְֵבי ֵלב ְמִריִרים. ַאף–ַעל–ִּפי–ֵכנִים ֻמְרּכָנִים.

ְׁשִתיקֹות ְמֻמְׁשָקפֹות, ֲחׁשּוקֹות ְׂשָפַתיִם ֵמִהנְהּונֵי ִעּוָרֹון מּוָבנִים. ֵהם

ב יֹוְׁשִבים ְּבַרגְַליִם ְּפׂשּוקֹות ַלֲחָלִלים ִחּוְִרים ֶׁשל ִמּטֹות ֹלא–חֹוְרקֹות. ָלר ֹ

ּכֹוְתִבים ִׁשיִרים ַעל ְּפִריַמת ֻחְלצֹות. ְמַדִּמים ְּפִעימֹות נְִרּגָׁשֹות ְּבִמֹּלאִלּיּות

ְּברּוָרה. ִאיׁש ֵאינֹו אֹוֵמר ָלֶהם ֵּכיַצד ּוָמַתי ִלגְֹמר. ַּפַעם ָהיְָתה ָּבם ְּתׁשּוָקה

ֲעיֵָפה ְלִהּגֹוז ִלְפנִיָמּה ֶׁשל יֹונָה וֹוָלְך. 

ֵהם נֶֶאְלצּו ְלָהִבין ֶׁשּנֲַעָרה ֵאינָּה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמַּסְך ּגּוָפּה. 

ִעּתֹונֵי סֹוף ַהָּׁשבּוַע ִּדּוְחּו ַעל ַהַּמְחסֹור ְּבַהְקָרַבת ְלָבבֹות, אֹו ְּבִלּבּוֵבי

ִקְרָבה. ֵאין זֶה ְמַׁשּנֶה ָלֱאֶמת. ַאְּת ֹלא ִתְּקְרִאי אֹוָתם ְּבִדּיּוק

ְּכִפי ֶׁשֹּלא ָקָראת אֹוָתם. ָהרֹוְפִאים ְמָסְרִבים ְלַהֲאִמין ֶׁשּזֶה יִגְַּדל.

ְּבֻׁשְלֲחנֹות ַׁשָּבת יֶׁש נֶגַע ִמְתַקֵּדׁש. ֻמְפָׁשט. ִחּוְַריָן. ֵאין ָּבם ּבֶׁשת ָּפנִים,

ְּכֶׁשִאִּמי נְִסֶמֶכת ַעל ֲחִריָקָתם וְׁשֹוֶאֶלת ַּכָּמה ַאָּתה אֹוֵהב ָּבנִים. וְַהַחּיִים

ַעְצָמם ֵאינָם יְכֹוִלים ִלְהיֹות "ָאֶלְּכס חֹוֵלה ַאֲהָבה", ָאַמְרִּתי ָלֶאְקס ֶׁשָּלְך. ִמי

ִּבְכָלל יָכֹול ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצמֹו ִלְהיֹות חֹוֵלה ַאֲהָבה ְּבָאזְַלת ַהּיִָמים. זֹו ִהְצָטְרדּות

הַּלְבַד, הּוא ֵהִׁשיב. ֲחֵבִרי ִהַּטלְֵּפן ּוִבֵּטל ֶאת ַהיְִציאה לֶַּסֶרט. הּוא צָפּוי לְִהיֹות ּדִָמים

ַעל ַסְּדנֵי נֲַעָרתֹו. ִהיא ֻמְבֶהֶרת ִמַּדי. ֵהם ׁשֹוְכִבים ַעל ַסַּפת–עֹור–ִׁשּכֹוִרים. אּוַלי זֹו 

ַהִּסָּבה ֶׁשְּבֶׁשָּלּה ֲאנִי ּכֹוֵתב. אּוַלי זֹו ַהִּסָּבה ֶׁשְּבֶׁשָּלּה ֲאנִי ּכֹוֵתב ִׁשיִרים. 
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נֵַּסה ְלִהְתַחֵּדד, עֹוֶמר: ְּבסֹופֹו ֶׁשל ּדָָבר, ֵהם נְִפָרִדים. הּוא ּגֹוֵמר

ֹאֶמר ְּבִבּתּוֵקי ֲחָרטֹות. ִהיא מֹוֵצאת ֶאת זְִכָרּה ִּבנְָעִרים ּבֹוְדִדים.

נֱֶאָהִבים וְַאִּמיִצים. ֻמְצנְֵעי ֶדֶּרג. ְמֹמְרֵקי זֶֶרג. אֹוְבִדים ְּבַדְרֵכי ֲעגִָבים.

ִמי ִּבְכָלל יָכֹול ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצמֹו ִלְהיֹות ַהַּליְָלה ַהּזֶה. וֲַאנִי

ַהּקֹונְדֹום ַהְּמֻׁשָּמׁש, ֶׁשּנִזְַרק ְליַד ֵּתַבת ַהֹּדַאר ָהֲאֻדָּמה ִּבְרחֹוב ּבֹורֹוכֹוב, וְִהנֵּה

ִהיא ָּבָאה, וְֵאינֶּנִי יֹוֵדַע ַהִאם ֲאנִי ֻמְׁשָלְך ְלִמּלֹוֶתיָה אֹו ִלְׁשִתיָקָתּה.

26-7.3.2010

מלכות החרמון

ַהָּׁשָעה ַהּׁשֹוָעה ַלֲעזִיָבה ִהיא ִׁשִּׁשי ַּבֹּבֶקר.

ַאֲחֶריָה ָלַבְׁשִּתי ֻחְלַצת ַקִּדיׁש ֶׁשְּכָתְבָתּּה ְּכִלי.

נַָעְלִּתי ֶאת נֲַעֵלי ָהעֹור ֶׁשָהיּו ֲערּורֹות ֵמָאִביב.

ֵאִלי ֵאִלי. 

הּוא ָאַמר ֲאנִי ְמַמֵּמׁש ֵהיָמְך וֲַאנִי ִּבְלָעַדיְִך. 

ְּבגַָדי יֵָאְלצּו ְלַהְׁשִלים. ֲאנִי ֵלּב ְצָעַדיְִך.

ֲאנִי אֹוה וְגַם ֹאַהב אֹוָתְך ַאַחר ּכְָך.

ָמה ַרְך ּכְָך.

ְּפָלגֶיָך ִעְּקִׁשים ְּבתֹוִכי, ֵאינֶּנִי ּכָָלה, ָלָּמה ָּבאָת?

זְִרָמְתָך ְּבַדְרֵכי ַהּזְָרִמים; נְִתיָבּה ְּכַלֵּפי ַמָּטה.

ֶעְריִָתי ְמַפַּתַחת ִּפְתָחּה ִלְצָעִדים ֶׁשֲאִפּלּו ַאָּתה ֹלא יַָדְעָּת.

ָהֶעֶרב נַָפל ַעל ַאְדָמָתּה.

וְַאֲחֵרי ֶׁשּיָחּולּו ִׁשִּׁשי ּוְצָבאֹו, ֶאְהיֶה ֻמְכָרָחה ְלַהּגִיף 

ֶאת ּגּוִפי ְלגּוְפָך, וְׁשּום ֵׁשם ֹלא יִֹּקם.

ְמֹאָהבּוְתָך ְמנַָּסה ְלַמֵּקם ִּבי ְׂשָפָתּה ִּכנְגִיף.

ֵאין ִּבי ָמקֹום. 

14.5.11
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מנגינה מאוהבת
מכתב ליעל גרינשפן, שהיא היעל האחרת

יֵָעל ֶׁשל ַהִּמְסַּתְּכלֹות. ֵאין ִלי ָמה ְלָהִביא ֵאַליְִך.

ֵאין ִלי ָמה ְלַהיְִׁשיר ֵאַליְִך ִּבְתמּונָה. יֵָעל ֶׁשל ַהֻּמָּׂשִאים. יֵָעל ֶׁשל ָהֵאין ִלי ָמה.

ִמְכָּתֵבְך ּגַָרם ִלי ְלַהִּׁשיר נֹוָרא. ַהּבּוָׁשה ֵאַליְִך ְמנִיָחה ִּבי יְִדיָעה ֶׁשל ַמְרִּכינִים,

וְֵאינָּה ְמנִיָחה ִּבי ֶאת יֵָעלּוֵתְך ְלָרצֹון וְִלְכִלָּמה.  

ֲאחֹוֵתְך ָהְלכָה ְלעֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו ֶלֶכת ְּביֹום ֻהַּלְדּתֹו ֶׁשל ַהּקֹוְלנֹוַע.

ְּכֶׁשָהגִיִתי ְבּכְָך ְּבֵעת ְׁשִטיָפה, ָחַׁשְבִּתי ֶׁשֵּׁשם ָהָאֵׁשם ַמְרק ָּברּוְך.

ְלֶרגַע נַָקְבִּתי ֶאת ִמּלֹוַתי ְּבֵסֶדר יְַלִּדי: ָּברּוְך ָאֵׁשם.

ַאַחר ּכְָך ִהְתָּבֵרר ִלי ֶׁשֹּלא ּכְָך ַהּדָָבר, וֲַהֵרי ָלְך ִׁשיר.

ְּכֶׁשָהיִיִתי ְּבגִיָלּה ֶׁשל ֲאחֹוֵתְך, ְּבָׁשָעה ֶׁשָהיְָתה ֵרֵלוַנְִטית,

ִׂשֲחקּו ַהּנְָעִרים ֶּבָחֵצר ֱאֶמת אֹו חֹוָבה.

ְּבמֹו ֲאנִי ָׁשַמְעִּתי, "חֹוָבה", ָאְמרּו, "חֹוָבה ָעַליְִך

ְלַהִּׁשיק ֶאת ַהּוְַלְדָמן ַהּזֶה ְּבגַב יָד ְמֻלָּטף ֶׁשל ִקְרָבה".

 ֲאנִי זֹוֵכר, יֵָעל, ָהיִיִתי ְמאֹוד ּכָמֹוָה ָּבַרַעד ַהְּמַקּוֶה.

ָהיִיִתי ּכֵָמַּה ְּכמֹו ַמֲעָבר ְּבַׁשַחר ֶׁשָּלְך, יֵָעל, ְּבכָל ַהּיָָקר ִלי. 

ִמָּלה ֹלא נֱֶאֶמֶרת ַעל ַהִהְתַמְּׁשכּות, ַעל ְּפִכיַרת ַהּגּוף ַהּנְִׁשָען ִמָּלה ֹלא ַמזְִּכיָרה.

וְֵאין עֹוד ִאיׁש ֶׁשּיְִׁשַמע מּוזִיָקה ְמזֲַעזַַעת ֶׁשל ְלקּוִחים ַלֵּלב.

ָּברּוְך ֶׁשַּׁשַחר ֹלא ָּתִביא ַעְצָמּה ַאֲחֵרי ְּכמֹוִתי ִלְהיֹות ַּבת ִמְצוָה.

ְּברּוכָה ַה-Magic Hour ְלִתעּוד ְׁשִכיָרה ְּבַׁשָּבתֹות. ָּבְרכּו ֻּכָּלם ֶאת ַהְמֹבָרְך! 

ֲאנִי ּכֹוֵתב ֵאַליְִך, יֵָעל, ּוִמְתּגֲַעגֵַע ָלֶרגַע ֶׁשַּמִּכיִרים ְּבכְָך ֶׁשֵּבן לֹוֵקַח ַּבת,

ּוְבֶלְכֵּתְך ִהנְַּכְרְּת ָהֶרגַע ֶׁשּבֹו נְִלְקחּו ֻּכָּלם.

9.3.11
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ניר ארֹגב לפיד
איך יבואו ימים חסודים בדלתות הזמנים המודרניים

*

ֶאת ּכָל ָמה ֶׁשָהיָה ֵאי–ַּפַעם — ִאם ָאְמנָם ָהיָה ִלי —

ב טּובֹו ַהּזְַמן. ַעְכָׁשו, נָא ְלַהִּכיר: ִהְלִאים ְּבר ֹ

נִָביא. ַׂשְחָקן ְּבַהָּצגָה. ָאדָם ִמן ַהִּמנְיָן. 

ִמּכָל ֲאֶׁשר ָהיָה ִלי ָאז — ַרק ְּבִדידּוִתי נֹוְתָרה ִלי.

ָהיִיִתי ְׁשִתיָקתֹו ֶׁשל ֵצל ֵחֵרׁש–ִאֵּלם ַעל ִקיר —

נֹוֵאם וְקֹונְסּול ֶׁשל ּכָבֹוד ְּבֶאֶרץ–ַהְּׁשָמָמה.

סֹוֵחר ָהיִיִתי, ְמֻמָּלח. מֹוֵכר — סֹוֵכן–נֹוֵסַע,

ַעל ְׂשֹמאל וְַעל יִָמין — ַמְראֹות ַלֲאנִָׁשים ִעּוְִרים.

ּגַם ּפֹוִליסֹות–ִּבּטּוַח — ָּפג ָּתְקָּפן — ִּבְמִחיר ֻמְפָקע

ָמַכְרִּתי, ְמנּוַחת–עֹוָלם ּוִבָּטחֹון נֹוֵסְך ַעל

ַהָּלקֹוחֹות — ֶׁשֵהם ֵמִתים ֶׁשֹּלא ִמְתעֹוְרִרים.

ָעִריק נֹוֵכַח, ָׁשם וְכָאן, ֲאֶׁשר ֵאינֹו נְִפָקד,

ָהַלְכִּתי ִּבְׁשִביִלים, וְַהְּׁשִביִלים ָהְלכּו נֶגְִּדי;

ֵהם ֵאּלּו ַהּנְִתיִבים ֶׁשּמֹוִביִלים ֻּכָּלם ְלרֹוָמא

ַאְך ְּבָקנֹוָסה ָהְרחֹוָקה — ָׁשם ֵהם עֹוְבִרים ָּתִמיד.

ִהּגְַעִּתי ְלִמנְזָר ַהֵּכה–ַעל–ֵחְטא. ּוְלִדיִדי —

ּגַם ַקיִן ֹלא ָצִריְך ְלִהְתָחֵרט. וְַאף ַהֹּכֶמר

הֹודָה ְּבכְָך ֶׁשֵאין ָלנּו ְּבָמה ְלַהֲאִמין.

ֲאִפּלּו ַקיִן ֹלא ָצִריְך, ֲהֵרי, ִּכי נְדּוִדים

ֵּבין ֹּכה וָֹכה — ְמנַת ֶחְלֵקנּו: ּכְָך ָאדָם נֹוָלד.  

ַרק ֵסֶבל ֵמָאִחיו ָּבָׂשר–וָדָם ָחַסְך הּוא, ַקיִן.

ִּכי ָהָאדָם — סֹופֹו הּוא ֵראִׁשיתֹו. ַעם ֲעָבִדים

ֶׁשל אֹור ָאנּו, ְמגְַּׁשִׁשים, ַּבֹחֶׁשְך ַהֻּמְחָלט,

ְּבוִּיָה–ּדֹולֹורֹוזָה ֶׁשל ִחּפּוׂש ַאֲחֵרי ַּביִת.
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*

.1

וְיֵׁש ֶׁשִּלְפָעִמים הֹוֵלְך ָאדָם ָרחֹוק ְמאֹוד.

קֹולּוְמּבּוס ֶׁשל ֲחלֹום יָָׁשן ֶׁשהּוא עֹוד ֹלא זָנַח —

נֹוֵסַע ְלָאֵמִריָקה ָהְרחֹוָקה ִּכי ּכְָך

ַקל לֹו ְלַהגְִׁשים ֲחלֹום ָאֵמִריָקנִי. אֹו,

 

ַעל ִמְפָרִׂשית ְקַטּנָה ֵמֵעץ יְַפִקיר ַעְצמֹו ָלרּוַח.

ְלָאן ְּכָבר הּוא רֹוֶצה ְלַהְעִּפיל ְּביָם ּכָזֶה.

אּוַלי ַרק הּוא אֹוֵהב ָלחּוׁש ָּברּוַח ְמַכֶּסה

ֶאת ְּפנֵי ָהִאיׁש ֶׁשֹּלא רֹוֶצה, ֶׁשֹּלא רֹוֶצה ִלנְֹסַע.

 

אּוַלי ְלֹהּדּו הּוא רֹוֶצה, ֲאָבל ֲהֵרי ְקרֹוָבה ִהיא,

ּוָמה ֹיאְמרּו ָעָליו ָּבִעיר ִאם ֹאֶשר הּוא יְִמָצא?

ֶׁשִהְתַעֵּצל, ֶׁשֹּלא ִחֵּפׂש, ֶׁשּכָכָה לֹו יָָצא.

 

ְּבֹהּדּו לֹו יְִהיֶה ַהֹּכל, יְִהיּו לֹו אֹור ּוַביִת,

וְֶׁשַפע ִאינְִדּיָאנִים ְלַכּנֹות ְּבֵׁשם ַאֵחר.

"ַאְך ַּביִת, ּגַם ַּבַּביִת יֵׁש", ַעְכָׁשו הּוא יִּזֵָכר.

 .2

ַח. וְיֵׁש ֲאֶׁשר ּגַם ִלְפָעִמים רֹוֶצה ָאדָם ִלְבר ֹ

ָרחֹוק ִמּנֶֶפׁש ֶׁשָעזַב, אֹו ֶׁשָעזְָבה אֹותֹו,

ָקרֹוב ֵאֶצל ַעְצמֹו ְמאֹוד. ָרחֹוק ֵאֶצל ֵּביתֹו

ַחב ַהַּצר, ִּכי ַצר הּוא ַאְך ּכֵָמַּה, ִמְׁשּתֹוֵקק ְלר ֹ

 

ֵלב. הּוא ְּכמֹו ֻּכָּלם, ְּבַסְך ַהֹּכל, זָקּוק ִלזְכּות

וְֹלא ְלֶחֶסד, ַרק ָלַדַעת, ַרק ֶׁשֹּלא ִּבְתנַאי,

ֶׁשּכָל ֶׁשהּוא ִקֵּבל ֵאינֹו ֶהְפֵקר, ַמַּתת ָׁשַמיִם,

ֶׁשּכָל ֶׁשהּוא ִקֵּבל ְּביַַחד — ּגַם יְִהיֶה ְלחּוד.
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א, ַאְך  וְיֵׁש ֲאֶׁשר ּגַם ִלְפָעִמים רֹוֶצה ָאדָם ִלְבר ֹ

הּוא יֹוֵדַע, ְּבתֹוכֹו, ִּכי ֵאין הּוא ֱאלֹוִהים —

אּוַלי ֶאת ֱאלֹוָהיו הּוא ְמַחֵּפׂש? אּוַלי ִלְׁשֹּכַח?

 

ַע ְלָאן הּוא ְּכָבר יְִבַרח. ּוָמה? יְִבַרח ִּבְׁשִביל ִלְכר ֹ

ַּתַחת ֹעֶמס ַהַחּיִים ֶׁשָּבאּו ַּבּיִָמים.

ַח. וְיֵׁש ֶׁשִּלְפָעִמים ַחּיָב, ַחּיָב ָאדָם ִלְבר ֹ

.3

ָאדָם ּכֹוֵתב ִׁשיִרים ַּבֲחֵׁשכָה ּגְמּוָרה, ּגְמּוָרה.

הּוא ֹלא יָכֹול ִּבְכָלל ִלְראֹות ֶאת ָמה ֶׁשהּוא ּכֹוֵתב.

ַהִאם זֶה ְמַׁשּנֶה? יָדֹו יֹוַדַעת ֹזאת ֵהיֵטב,

ִלְכֹּתב ִמִּלים ִהיא ְמֻאֶּמנֶת — ֵאין לֹו ְּכָבר ְּבֵרָרה.

 

סֹוגֵר ֶאת ַהְּמנֹוָרה, ֶאת ַהַחּלֹון וְֶאת ַחְדרֹו,

ָאדָם ּכֹוֵתב ִׁשיִרים ַּבֲחֵׁשכָה. ֹזאת הּוא סֹוֵבל.

ָלָּמה הּוא ּכֹוֵתב ַּבֲחֵׁשכָה? ּתֹודָה ָלֵאל,

א. הּוא ֹלא ִעּוֵר, הּוא ַרק אֹוֵהב ְמאֹוד ִׁשיִרים ִלְקר ֹ

 

נִיָחא, ֶׁשַחּיָב הּוא, ֵאין ְּבֵרָרה לֹו — ַרק ִלְכֹּתב.

ַאְך ָלָּמה הּוא ַמְקֶׁשה ּכָל ּכְָך ַעל אֹור ֵעינָיו ַהּטֹוב?

ַהֲחֵׁשכָה — ַּבּנֵר, אֹו ַּבַחּלֹון, הּוא יְֵפָרּה...

 

...הּוא ֹלא. יְַמִׁשיְך ִלְסֹּבל. ִּכי ּכְָך, ְּכֶׁשּיִגְֹמר,

ִמִּלים, ְּכמֹו ֵטֵרזִיָאס ָהִעּוֵר ִלְכֹּתב ְּבִלי–אֹור,

א ִׁשיָרה. ָּבַעיִן ֶׁשִהְכָהה יּוַכל, סֹוף–סֹוף, ִלְקר ֹ
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אור בעיר זרה

ִּבְרחֹוב הֹוֶמה ְּבִעיר זָָרה ָעַמְדִּתי ְלַבד.
ֵּבינִי ּוֵבין ָהאֹור ָחְלָפה ְׁשִתיַקת ָהֲעָרֶפל.

וְַעל ָּפנַי, ֶׁשְּבתֹוכָן ּגִּלּו ִּפְתאֹום ֵעינַיִם,
ָחַלף ָהמֹון ּגֹוֶאה ֶׁשֶאת ִהנְָּטעּוִתי ָׁשַפט

ֶצר–רּוַח ְמֻהְמָהם: "ָצִריְך ִלְראֹות רֹוֵפא..."; ְּבק ֹ
ֲאנִי — ְּבִעיר זָָרה, ִּבְרחֹוב הֹוֶמה, ּתֹוֶהה: ִמּנַיִן.

 
ִּבְרחֹוב הֹוֶמה ְּבִעיר זָָרה — ָּתִהיִתי ָׁשם ִמּנַיִן

ְלֶפַתע ִהְתּגַּנְָבה ָלִעיר, ֶאל ֵּבין ָהמֹון ּגֹוֶאה,
ֶעְדנָה ּכָֹזאת ֶׁשּיֵׁש ָּבּה ּגַם ְּכֵדי ְלֵהָרֵפא.

יִָדי ֶׁשּנְִׁשְלָחה ְּבֶאִפּיָפנָה ֶׁשל ֵעינַיִם
ָסֵפק נָגְָעה ָסֵפק ָהזְָתה אֹור. וֲַאנִי רֹוֶאה:

ֵּבינִי ּוֵבין ֶעְדנָה ּכָֹזאת נָמֹוג ָהֲעָרֶפל.

*

עֹוד ִּתְרֶאה, ֵאיְך ַהֹּכל יִּגֵָמר ְּבִכי טֹוב. זֶה יְַתִחיל ִּבזְִריָחה ְמׁשֹוֶבֶבת,
וְַהֶּׁשֶמׁש ִמּיָם ֶׁשל ַעְצבּות וְֵאיָמה ֶאל ּתֹוְך ֹּבֶקר ֶׁשל ֹאֶשר ָצרּוף

ַּתֲעֶלה ְלֹלא ַחת, וְַהֹּכל ַההֹוִמים, ְּכמֹו ְּבתֹוְך ִאילּוְסְטַרְציָה נִָאיִבית, 
יַַעְצמּו ֵעינֵיֶהם ִלְרוָָחה ִמְּבִלי ַּדַעת ִּבְכָלל ֶׁשָּלֹאֶשר נֹוְצרּו.

 

אָׁשם זֵר ְּבֶמֶתק ְּתִמימּות וִיָקרֹות,  עֹוד ִּתְרֶאה, יֲַעטּו יְָלִדים ַעל ר ֹ
וְיָטּוסּו ֶאל ֵעֶבר ָהאֹור ְּכֵמרֹוץ ַּפְרָּפִרים ֶאל ָהֵאׁש ַהּזַּכָה...

ַאל ִּתְדַאג, ֹלא יְִהיֶה ּכָאן ֵׁשנִית ַּכדָָּבר ֶׁשֵאַרע ְּבַתְקִרית ִאיָקרֹוס,
ֲאָבל ּגַם ִאם ּכָמֹוָה יְִהיֶה — ַהֲאֵמן ִלי — ְּכמֹו ּדֹונַג ִּתְרַּתח ַאזְָעָקה.

 
עֹוד ִּתְרֶאה ֵאיְך יָבֹואּו יִָמים ֲחסּוִדים ְּבַדְלתֹות ַהּזְַמּנִים ַהּמֹוֶדְרנִּיִים

ֶׁשִהְׁשַאְרנּו ִמּזְַמן ֵמָאחֹור–ֵמָאחֹור. זֶה יְַתִחיל ִּבְׁשִקיָעה ְמׁשֹוֶבֶבת,
וְֹלא זֵֶכר יְִהיֶה, ׁשּום ּדָָבר ֹלא נְִׁשָאר ֵמַהֶּׁשֶמׁש ַהֹּזאת ֶׁשְּכָבר ֵאין ִהיא!

עֹוד ִּתְרֶאה ֵאיְך ַהֹּכל יִּגֵָמר ְּבִכי טֹוב. ִאם ַרק ֹלא ְּתַפֵחד ֵמַהָּמוֶת.
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רועי שניידר
אין לי ָמה ִמלבד החריזה

מתוך "רחוק רחוק"

*

ֲאנִי ָסבּור ַעְכָׁשו ִּכי ֵאין ִלי ֲאִחיזָה.

ְליַד זָוִית ַהֶּפה נֹוְתרּו ִלי ֵפּרּוֵרי

ְּכִתיָבה. ַהֵּצל ּדֹוֵעְך. ִׁשיָרנָא ָלא ִׁשיֵרי

וְָלא נְִדֵרי וְָלא ִבינָה וְָלא ְתזּוזָה.

וְגַם ִאם ֶאְתַעֵּמק ְבֹּׁשְך ָהֲאִריזָה

ַהִחיצֹונִית, וְגַם ִאם נֵַצח ּכְָך, ֲהֵרי

יָלא. ֻּכָּלנּו ֲארּוֵרי ֵאין ַטַעם ִמֵמּ

ַהּנֵַצח. ֵאין ִלי ָמה ִמְּלַבד ַהֲחִריזָה,

ִמְּלַבד ַהּׁשֹוְררּות, ִמְּלַבד ַהְּלַבִּדים.

ַהֵּמַצח ַקר, מּוזָע. ַהֵּמַצח ְמֻקָּלל

ָלנֶַצח. וְַהֶּׁשֶמׁש ַרע וְהּוא ְפָּחִדים.

ּוְכָבר ֵאינִי יֹוֵדַע — ֵאי ָׁשם ֶּבָחָלל

יְֶׁשנֹו ַהֶּׁשֶקט. ֵּכן. ַעְכָׁשו ֲאנִי ַמְקִּדים

ֶאת מֹות ַהֶּׁשֶקט. ֵּכן. לֹוְקֵחהּו ְלָׁשָלל.  

 *

ָהיִינּו יַַחד ַּפַעם. ֵּכן, ֲאנִי נֹוֵצר

ְּבזְִכרֹונִי ֵהיֵטב ֶאת ּכָל ָהִרּגּוִׁשים

ֲאֶׁשר ָחוִיִתי ּכְָך; ּבֹוֵטַח ָּבְך, ּבֹוֵצר

ֶאת ּכָל ִעּנְֵבי ִלֵּבְך, וְֵאין ָּבם ְּבאּוִׁשים. 

וְֵאיְך ָׁשַתְלנּו ַפַעם ֶּפַרח ֶּבָחֵצר

וְֵאין ָלנּו ֵאִלים, וְֵאין ָלנּו חּוִׁשים;

וְַהְּפָרִחים ּגָאּו וְֹלא יְָדעּו קֹוֵצר,

וְֹלא יְָדעּו סּוָפה וְֹלא זְַמּנִים ָקִׁשים.

ּכָמֹונּו ֵהם נְָבלּו. ַהֶּׁשֶקט ְּבַחְדֵרְך

ִׁשּגֵׁש אֹוָתְך ְמאֹוד. ֲאנִי ַהְרֵׁשה ִהְרֵׁשיִתי.

יַָדַעְּת — ֵאין ׁשּום ַטַעם ַּפַעם ְלָׂשֵרְך.

ּוְרִאיִתיְך ְקֵמָלה ְּכמֹו ֹאֶכל ֶׁשּנְִׁשַּכח.

יַָדְעִּתי, ּדָן אֹוִתי ָהֵאל, וְִהְתַקֵּׁשיִתי

ְּבעֹוד ָעַבר ַהּזְַמן וְַאְּת ַרק ִהְתַרַכְּכְּת.
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חבלים

ִּבְלָחיַי נְִמָהִלים ֲאגִָלים ִּבְטָלִלים;

ְלֵעינֶיָה נִגְִלים ֵהם, ּוְמַמְּלִלים

ֶאת ִעְצּּבֹון ַהְּפִרידָה. ַהָּׁשַמיִם ּגְדֹוִלים

ֵמָעֶליָה, ֵמַעל ָטֳהָרּה. ַהּגִַּלים

ְמַאּוְִׁשים ְּברּוָחּה ְּכַבּיָם. ֵהם ְּכֻחִּלים —

ַאְך ֵעינֶיָה יֹוֵתר. ַעְפַעַּפי ִמְתַּכִּלים

ְּבָעְצִמי ֶאת ֵעינַי ְלמּוָלּה; ֵהם חֹוִלים

ְּכֶׁשֵאינֶּנִי ִאָּתּה. ַהּזְַמּנִים נְָמִלים

ְלַרגְֶליָה ֲעֵלי ַהחֹולֹות. ֹּכה ְקֵמִלים

ֵהם ִׁשיַרי ַהְּכתּוִבים ַעל אֹודֹות ִּבגְָלִלים,

ִּבגְָלֶליָה.

טבע והיא

נְִׁשְּפכּו ָלִרְצָּפה ֶהָעִבים,

וְנְָפלּו ְמֻחְּסֵרי ַהּכָָרה.

ְּכמֹו ַהּזְַמן ַמֲאוַיְִך ּכִָבים

וְָׁשִבים וְָעִפים ַלָּׁשַמיִם.

נְִׁשְּפכּו ָלִרְצָּפה ַהְּקָרַביִם,

וְֵאין ִלי ֶאָּלא ְלִהְסַּתֵּכל

ָמה יִָפים וְַחִּפים ֵהם ָעַביְִך

ְּבנְִבֵכי ָהָרִקיַע ׂשֹוִחים.
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מעין אבן
עולם שוכב עירום על גג אישה

בטרם

ם ַעל ּגַג ִאָּׁשה עֹוָלם ׁשֹוֵכב ֵעיר ֹ

ְּדמּוָמה. ֲאנִי ַמִּביט ּבֹו ִמְּמצּוַלת

ַהֶּׁשֶקט, ַמָּבִטי ֲעטּוף ִאוְָׁשה

מּוֶצֶפת ְּבֶעְרּגָה, ׁשֹוֶתה ַּבָּלאט

ֶאת ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ׁשֹוֶתה ֶאת אֹור

ַהֶּׁשֶמׁש ַהּזָֹהב ְּבִצָּמאֹון,

ְּכמֹו ֹלא ָׁשָתה ּדָָבר ִמְּלַבד ַהֹּקר.

ַאְך ִהיא ְׁשקּוָעה ָעֹמק ְּבִחּזָיֹון

ֶׁשל ַליְָלה, ֹלא יֹוַדַעת ֶׁשֲאנִי

ַמִּביט ָּבּה, ְּבָפנֶיָה, ְּבנְַפָׁשּה,

חֹוֵרז ִמִּלים נּוגֹות ַעל חּוט ָׁשנִי:

ם ַעל ּגַג ִאָּׁשה. עֹוָלם ׁשֹוֵכב ֵעיר ֹ

מניפסט של הלילה

ָאז ֻּכָּלן ּכָאן יָפֹות וְֻכָּלם ּכָאן יִָפים

וְַהֹּכל ּכָאן ָרוּוי ַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפים;

ְּבֵעינֵינּו אֹורֹות ְרחֹוִקים רֹוֲעִפים — 

ֹלא, ַהּיֹום ֹלא נִזְֹּכר ֶאת ֶאְתמֹול.

 

ַהּיֵָרַח ִׁשּכֹור, ּכֹוכָָביו רֹוְפִפים

וְַהַּליְָלה עֹוגֵב ַעל ְצָלִלים ֲעיִֵפים;

נְִׁשמֹוֵתינּו ׁשֹוְתקֹות ְּכמֹו ּגְוִּיֹות ֶׁשל ְׂשָרִפים —

ֹלא נֹוַעְדנּו ַהַּליְָלה ִלְקֹמל.
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לי ממן
ַאת עקשנית חּומה

גב האחרונה

ָאסּור ְלַהְׁשִאיר אֹוִתי ַּדָּקה ְלַבד.

ַּדָּקה

ֲאנִי ֲעלּוָלה ְלִהָּׁשֵמט ִמֵּבין ִּפְרֵקי ֶאְצְּבעֹוַתי

ְלִהָּפֵלט ִמֵּבין ַהֵּמיָתִרים ְּכמֹו ְצִריָמה ֶׁשל נֵֶבל

ֵהַדי נִָּתזִים ַעל ַהִּקירֹות.

ּוֶבַטח ֶׁשֹּלא ְׁשָעַתיִם

ּוֶבַטח ֶׁשֹּלא יֹוַמיִם.

ְּככָל ֶׁשעֹוֶלה ִמְׁשָקָלן ֶׁשל יְִחידֹות ַהּזְַמן

ָהְרוִָחים ֵּבינֵיֶהן נֲַעִׂשים ְּכֵבִדים

וְֹלא נִָּתן ְלַהְפִריד עֹוד

ְּכֶׁשֵהן יְצּוקֹות זֹו ֶאל זֹו ּגַב ֶאל ּגַב

ָּפנִים ֶאל ָּפנִים 

ֶּדֶבק, ּגֶֶבס, ְּבִדיל.

ִאם ָׁשנִים ַּתֲעֹבְרנָה ּכְָך

ִּתְׁשַקע ִּבי ַהְּכֵבדּות 

וְֶאְהיֶה ֻּכִּלי ְלֹלא נְֹׂשא 

ּגַם ַהֵחָמה ַהְּׁשפּוכָה ַּתֲהֹפְך מּוָצק

ְלַמָּטה ָּבַרגְַליִם 

ר ְּבכֹוחֹות ַאֲחרֹונִים ֶׁשאֹוָתן ֶאגְר ֹ

ְלִהָּצֵמד ְלגַב ָהַאֲחרֹונָה.
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לאחותי

ּכָֹחל ָהיִיִתי נֹוֶתנֶת ָלְך

ִלְראֹות ַּדְרּכֹו ֶאת ָמה ֶׁשַהחּום ֶהָעצּוב ֶׁשל ֵעינַיְִך

ְלעֹוָלם ֹלא יְַרֶׁשה.

ֲאָבל ַאְּת ַעְקָׁשנִית חּוָמה.

ְּכָבר ָהיִיִתי ֵּדי ּגְדֹוָלה, ַאְּת יֹוַדַעת

ְּכֶׁשֵהִביאּו אֹוָתְך 

ֲעטּוָפה ְּבִכיס ַהּפּוְך ַהָּלָבן

וְַעד ַהּיֹום

ְּכמֹו ַהְּקרּום ָהעֹוֵטף ֶאת ַהֹּגֶלם 

)ִמַּתַחת ַלְּׁשִקיפּות ַהְּצפּוָפה

ִמְתַּכּנְִפים ְצָבִעים ֲאֶׁשר ֹלא יֵָאְמנּו(

ּגַם ַאֲחֵרי ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשנָה

ַאְּת ֹלא ַּתִּׁשיִלי

וְֵאינְֵך ַמִּׁשיָלה.
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תהל פרוש
שירי אב

.1

ַאָּבא ְּתהֹום ּוְתהֹום.

ְּבֵראִׁשית ָהיָה ָהעֹוָלם וְִאָּמא ֲאדָָמה וְָׁשֶדיָה ֲאדָָמה

וֲַענָנִים ְּבָאזְנַי וְַאָּבא

ְּתהֹום. ַחּיֹות ָהיּו ַּבְסִּדינִים וְַאְמַּבְטיֹות ַחּמֹות

ּוִמִּלים ְמתּוקֹות ָלֲחָׁשה ִלי ָּבֹאזֶן

וְָלֲחָׁשה ִלי ִמִּלים ֲאיֻּמֹות. 

ַאָּבא ַרע ַאָּבא ַרע

ְּתהֹום ָרְבָצה ַּבְּׁשחֹור ּוַבַּליְָלה 

ֲחִטיפֹות ַעל ּגְִבַעת ַחְרִצּיָה

הֹו, ְּתהֹום וְָׁשֹחר ַהַּליְָלה 

וְַאָּבא ָמה

ְּבֵראִׁשית ִאָּמא וְַאֲחִרית ִאָּמא

ּגּוָפּה ֲאדָָמה ּוִמְקָלט

א ָּבּה סּוִסים ִלְבנֹות ָּבּה ָּבִּתים וְִלְבר ֹ

וְִלְצֹחק, זֹוִהי ְׂשֵרָפה! ְׂשֵרָפה!

אִׁשי  ָאז יָם ִמְתַמּזֵג ְּבָׁשַמיִם ָאז ְׁשנֵיֶהם ִמְתַמּזְגִים ְּבר ֹ

ָׁשַמיִם ְּתהֹום וֲַאדָָמה ְּתהֹום

ִחידָה. ַמְסִּתיָרה ֲעוֹונִי



126

.2

ֹלא ָהיּו ְלָך יַָדיִם.

ָהַלְכָּת ַּבֹבֶּקר וְַׁשְבָּת ַּבַּליְָלה

ְּבִלי ָּפנִים ּוְבִלי ִמִּלים ְּבִלי ֶעְדנָה

ֵצל ִמְתַּכֵער ּוָמתּוַח. ַהְפָרָעה.

ֹלא ָהיּו ִלי ְׁשֵאלֹות ֵאֶליָך

ְלִעִּתים ִהַּבְטִּתי ְּבָך וְָתַמְהִּתי: ִמי?

ֲחִליפֹות ִעּוָרֹון ִהְרַּכְבִּתי

ִהְצָטַרְכִּתי ַּכְלֵבי נְִחּיָה

ַמְּקלֹות, נִּתּוִחים, ִּכירּוְרּגִּיָה

אׁש. ֶהֱעַדְפִּתי ְׁשִתיָקה. ֶׁשל ר ֹ

ֹלא, ֹלא ָהיּו ְלָך יַָדיִם. 

ָחיִיִתי ֶאת ַחּיַי ְּכמֹו ֵעדּות ִלְׁשִמָּטה

.3

ָאַמְרָּת: ַרק ִּתְהיִי ְמֻאֶּׁשֶרת. 

ָאַׁשְמִּתי, ָאַמְרִּתי

ַּדֵּבר ְּכָבר.

.4

ֵאינִי ַחּיַת זִּכָרֹון

ֵאינִי ֶאֶבן ַמֵּצָבה

ֵאינִי ֲעִתיְדָך ַהּיָגֵַע 

ֵאינִי ֵעדּות ִּכְׁשלֹונְָך

ֵאינִי נֵֶטל ֲחָפֶציָך

ֵאינִי ַּכן יֵאּוְׁשָך

ֵאינִי ִּתְקוְָתָך

ֵאינִי ִּתְקוְָתָך. 
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ֶּפטיה ְּפתאח
הגֶחלת הלירית

*

ּגֹוָרל ּבּוִליִמי, ֹּכַרח ְרַעְבָּתן!

ֵקַבת ַהּנְִפיָלה ֶׁשֹּלא נִגְֶמֶרת

ׁשֹוֵאב ָאָבק ְּבֹעֶמק ִלוְיָָתן

ָמה ֹלא ִּתזְֹלל ַלֲארּוַחת ָהֶעֶרב?

ַעל ָמה יָחּוס ַּתְפִריט ַהַּמְטֵחנָה?

ַמַּתת ַהֹחם, ֶחְבֵלי ַהּנְגִינָה

 

ֵּתַאְטָראֹות ַהְּׁשכֹול וְַהְׁשָּפלֹות ָהֹענִי

קֹורֹות–ַחּיִים ּוַמְחְּברֹות–ֱאֶמת —

ף ַהֹּכל! ִלגְֹאל ֻהֶּלֶדת ְּכרֹונִית  ִלְׂשר ֹ

ְּבֵאׁש ָּתִמיד — ְּכמֹו ֶׁשַהּסּוס ּגֹוֵמר 

הֹו ַּבֲעִרי, ְּבֵאר ָהֵאׁש ַהִּמיִתית!

ָהִקיִאי אֹור ְּבֶקֶׁשת ְרָחָבה!

ֹלא ִאּוֵָלד ַעד ֶׁשֹאַמר: ָרִאיִתי

ַּתְחִּתית ַהּבֹור וְֹאֶפק ַהִּתְקוָה.

*

ַּתְחלּואֹות ְלֵאינְְספֹור ֶׁשל ַהַחף —

ַהִּמְׁשָאלֹות וְָהַאְׁשָליֹות

ַהִּׁשְלׁשּול

ַהְּתִפָּלה, ַהַּׁשְפֶׁשֶפת 

א ְּבָקֶפה  ַהֹּכַרח ִלְקר ֹ

ֶּתֶכף ָּתבֹוא ַהִּמָּלה אֹוָתּה ֹלא זַָכר 

ֶּתֶכף הּוא יִּזֵָכר ִמָּמה הּוא זֻּכָה 
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ַהּגִַּלים ַהּתֹוְפִרים ֶאת ַהחֹוף

ַהִּמְדָּבר ֶׁשֻּכּלֹו ְצָעִדים 

ַהַחּלֹון ָהָאטּום 

ַּתְפאּוָרה ֲחׂשּוַכת ַמְרֵּפא

ַהֹחם וְַהִהְצַטּנְנּות ְּכמֹו ָאח וְָאחֹות 

ֲאבּוִדים ַּבְּׁשָמָמה, נְִרּדִָמים ַּבּׁשּוָחה 

נְִרָקִבים ַּבּנֹוף 

ַהִּבידּוד ֶהָחדּור ַּתְברּוָאה —

ָהְרִטּיֹות וְַהַּתְרּגִיִלים 

ַהַּמּזָל ַהִּטּפּול ַּבֹּבץ 

ַהְּדַבׁש וְַהֻּכְרּכּום עֹוִלים לֹו הֹון ּתֹוָעפֹות

ם ַהּנִָׁשי ְמעֹוֵרר ּבֹו ַעְצבּות ַקְדמֹונִית ָהֵעיר ֹ

ֹלא ָלַקַחת ְּתרּופֹות, 

ֹלא ַלְחֹּתְך וְִריִדים

ַּתְחלּואֹות ְלֵאינְְספֹור ֶׁשל ַהַחף 

ַהְּצַמְרמֹורֹות וְַהַּפְרעֹוִׁשים, 

ַהַחּפּות

ַהּזִילּות ָהֶאֶלגִית 

ַהַּדַחף ִלְׁשֹּבר ֶאת ַהּצֹום

ֶּתֶכף הּוא יְנֵַּקב ֶאת ַהַּבּלּוָטה

ֶּתֶכף הּוא יְנֵַּסַח ְׁשֵאַלת ַהָּתם 

ָמה ּכָל ֵאֶּלה? ָמה ֶטַבע ַהּנְגִָעים? — 

ּתֹוְלדֹות ַהִּבּלּוי? ַהֵּלאּות ַהּמּוֶלֶדת? ַּדּלּות ַהִּמּלֹון? 

אֹו ֶׁשָּמא ִלַּבת ַהֻּמְרָסה,

ַהֻּמגְָלה ַהְּטמּוָרה ַּבּגְַרִעין, 

ַהּגֶַחֶלת ַהִּליִרית ִהיא — 

ִהיא ַהְּלַׁשד ַהּדֹוֵלק, 

ֲאָבל הּוא ֹלא יֹוֵדַע? 
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ֵּכן, אּוַלי ַהּגֵָדל ַּבּגִּדּול 

נֲַעֶלה ִמּגִּלּוי ֲעָריֹות, 

וְַהּזָב ִּבְתלּונָה ֲחִריִׁשית 

הּוא יֹוֵתר ֵמֵעדּות, 

ַהּלֹוֵקַח לֹו ֶאת ַהּיָם

הּוא ִמַּלת ַהְחָלָמה —

ֶּתֶכף הּוא יִזָּכֵר ְּבאֹוָתּה ַהִּמָּלה

י' בתשרי תשס"ט

פסטיבל

ע"ס  

ֲחִפירֹות ָהֲאוִיר ֵהן ִּפּיֹות ְּפעּוִרים —

ַחּיַי, ֹלא ֲאנִי ָהעֹוֶׂשה ֵמַהֶּׁשֶבר ַהּזֶה ֶפְסִטיָבל — 

ַמְלָאִכים ְּבׁשּוחֹות ַמִּׁשיִקים ִלְכבֹוֵדנּו ִמְׁשֶּתה 

ַמְלָאִכים ַמְׁשִקים ּגִּבֹוִרים

ֲחִליַטת ַלֲענָה, ַּדם ָהֵעֶדן ַהַּדל

ְלַהְרוֹות ַהִּבְלִּתי יְֻאֶחה ִצּנֹורֹות ַהנְָׁשָמה

ַמּגִיִׁשים ֲחגִיגִית ְלִפּיֹות נְטּוֵלי נֶָחָמה 

ְקִריָסָתם ַהְּׁשקּוָפה ֶׁשל ִציֵרי ַהּגְָׁשִמים 

........................................

ַאְּת רֹוָצה ֶׁשֲאנִי ֶאְתּפֹוֵצץ? 

ֲאנִי אֹוֵהב אֹוָתְך יֹוֵתר ִמִּׁשְבִעים ְּבתּולֹות 

יֹוֵתר ֵמַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַאִחים 

נְֵפְט–צּוִפים ְּבׁשּוחֹות ַהָּמרֹום ֶאְלֹּגם 

ַרק ִמִּפיְך
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ירון בן עמי
יש לך שעתיים למצוא את הנצח. זּוז!

תכלת

ג'ֹויְנְט ּדֹוֵלק ְׁשָעַתיִם ְּבנֶֶפׁש יְהּוִדי ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות,

וְָאז — ֵאיְך ִהיא הֹוִמּיָה! 

ֹזאת אֹוֶמֶרת:

יֵׁש ְלָך ְׁשָעַתיִם ִלְמֹצא ֶאת ַהּנֶַצח. זּוז!

ֵלְך–ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ֶאל ַמְמְלכֹות ַהּבּוז,

ָׂשא ֵעינֶיָך ֶאל ֶהָהִרים: 

ֵאיזֶה ֵעזֶר וְֵאיזֶה נֲַעַליִם? 

ַרק אֹור ָחזָק ַמֶּכה ְּבַסנְוִֵרים. 

ַּדֵּלג ַּבֲעִדינּות ֵמַעל ׁשֹוְפִטים, ׁשֹוְטִרים, ָׂשִרים;

ַאל ָּתִסיט ֵעינַיִם

ִמן ַהּזְַמן ַהִּמְתנֵַּדף,

ַהִּמְתַקֵּמט, קֹוֵפץ, עֹוֵבר, חֹוזֵר,

נְִקָׁשר, ֻמָּתר, חֹוֵלף — 

ִאם ְּתַמְצֵמץ הּוא ׁשּוב יְִבַרח וְׁשּוב יֹוִתיר ְקָרִעים:

ַהְרֵּבה ָׁשנִים טֹובֹות, ֲאָבל ּכָל ַהּיִָמים ָרִעים.

ַּתֲהלּוכֹות ֵמִתים ֵמֹהּדּו ַעד ְסָפַרד

וֲַחגִיגָה ִּבְלִּתי ֻמְסֶּבֶרת:

ַהֲאזִינּו ְלנִּתּוַח ִּדיגִיָטִלי ֶׁשל ֶעְקרֹונֹות ְּכתּוִבים ְּבֶחֶרט.

ְקֵמעֹות ַמְעָּבדָה וְַהְבּדָָלה ֵּבין ֹחל וְֹחל,

אׁש ֻּכּלֹו ּכָֹחל ַהֶּדגֶל הּוא ּכָֹחל ָלָבן, ָהר ֹ

ַחְרָמן רֹוֵטט נְִחיר, ַמּגַע ִאָּׁשה, ְׁשִכינָה, ַקַּדַחת —

ְלָאן ֵּתֵלְך ִמֹּפה? ֹּפה זֹו ָהָאֶרץ ַהֻּמְבַטַחת:

אׁש ַהַּטף זִֵרים. ִמּמּול ִּבְרֵקי ּגְַרִעין, ֲאָבל ַעל ר ֹ

ָׂשא ֶאת ֵעינֶיָך, ֶּבנְזֹונָה, 

ִּתְרֶאה ֵאילּו ָׁשַמיִם מּוזִָרים! 
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ָּבם ִמְׁשַּתֶּקֶפת ּכָל יֶַּבֶׁשת, נְִראֹות ּכָל ָהִעִּתים:

ַמְהֵּפכָה ְּבקּוָּבה!

מֹונְּגֹוִלים ַּבּדָנּוָּבה!

קֹוֵרָאה, ָמה ָעׂשּו ָּבּה!

זְַמן ְּבֵראִׁשית ֲאֶׁשר זַָקן וְנְֶחַרץ ְקָמִטים

ֶׁשֵהם ְׁשִביִלים וְַרק ָּבֶהם ֻמֶּתֶרת ַהְּצִעידָה,

ְׂשֹמאל–יִָמין ְׂשֹמאל–יִָמין, 

ֻּכָּלם יֹוְדִעים ָמה ֹענֶׁש ַעל ְּבגִידָה.

ּוִמְּמרֹום ֶרֶכס ֵאיָמקֹום וְֶאֶפְסזְַמן

ַהֵּבט ְלַמְעָלה, ַעל ְּפנֵי יַַער ַהְּמזָֻּמן,

ֵמֵעֶבר ְלִבּצֹות ַאְׁשַראי, ֵמַעל ֶקנְיֹון ַקנְיֹון;

ָהנֵף ַעל ֶּדגֶל ֱאמּונָה ֶאת ֹּתֶרן ִהּגָיֹון,

ְקֹׁשר ֵאָליו ֶרֶׁשת ְקלּוַעת ַרֲעיֹונֹות וְַדְרֵכי–ִּבּצּוַע,

ְלֹכד ָּבּה ֶאת ָהעֹוָלם, ֱאֹסף אֹותֹו, ַּפֵּתה אֹותֹו ְּבגֲַעגּוַע,

אׁש ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים, ְלַכָּפָרה, ָהנֵף אֹותֹו ֵמַעל ָהר ֹ

ַהְׁשֵלְך אֹותֹו ִמְּמָך וָָהְלָאה,

ְׁשֹבר ֶאת ַהֵּכִלים!

ַהֵּבט:

ָהאֹורֹות ְמַהְבֲהִבים. ֵהם ֶּתֶכף ַמְתִחיִלים.

ַהֹּכל ַמְתִחיל ֵמַהְתָחָלה. 

נּו ָמה ָחַׁשְבָּת? ּגְֻאָּלה?

ְּבֵכה, ְּבֵכה. ֵמֵאׁש זָָרה

נֹוְתָרה ַרק ַהּגֶַחֶלת

וֲַאדָָמה, יָם, עֹוָלם, ְּבנֵי ָאדָם —

וְַעל ְּפנֵי ֹּכל: ַהְּתֵכֶלת.
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ברוכים הדברים עצמם

ָּברּוְך יֹוֵצק ָהַאְלּכֹוהֹול

ַהְּמַׁשֵּפר ֶאת ַהְּבִריָאה,

ְּברּוִכים ִמינֵי ָהֲעָׂשִבים

ַהְּמַׂשְּמִחים ֶאת ָהֵרָאה.

ָּברּוְך לֹוֵטף יְַרֵכי נִָׁשים,

ָּברּוְך נֹוֵׁשק ַצּוָאר:

ָּברּוְך ֶׁשֹּלא ָעַצר ָׁשם 

וְִהְפִׁשיט ֶאת ּכָל ַהְּׁשָאר.

ָּברּוְך יֹוֵרד ַהַּליְָלה,

ַהָּמוֶת ַהָּקָטן;

ָּברּוְך עֹוֵבר ְּכִביֵׁשי ַאְכזָב 

וְִסְמְטאֹות ֵאיָתן.

ָּברּוְך ַמְרֶּבה ַהֲחָטִאים

ֶׁשִּבְלֲעדָם ֵאין ַטַעם, 

ָּברּוְך זֹוֵכר ָהֹיה–ָהיָה,

ָּברּוְך ׁשֹוֵחר ֵאי–ַּפַעם,

ָּברּוְך ַהְּצחֹוק, ָּברּוְך ַהְּבִכי,

ָּברּוְך יֹוֵצר ְסִתיָרה.

ָּברּוְך ַהַחי, ָּברּוְך ַהֵּמת,

ַמּזָל ֶׁשֵאין ְּבֵרָרה.

תורת המשחקים

ָאנֹוִכי ֶׁשּנַָתִּתי ַחּיִים ָּבְך, ֻּבָּבה;

הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם, ַּכּדּור.

עֹוד יַּגִיַע יֹוִמי ַהּגָדֹול, ַהּנֹוָרא, 

ֲאַסֵּדר ֶאת ֻּכְּלֶכם ָּבַאְרּגָז ְלִפי טּור.

ֹלא יְִהיֶה ָלֶכם יֶֶלד ַאֵחר ַעל ָּפנַי,

ֹלא ָחֵבר, ֹלא ֶּבן ּדֹוד, ֹלא אֹוֵרַח,

ִּכי ָּבַחְרִּתי ָּבֶכם ִלְהיֹות ִמְׂשָחַקי.

עֹוד ִמָּלה וֲַאנִי צֹוֵרַח.

ַהְקֵּדׁש ַעְצְמָך ִלְרצֹונִי, ַאְרנָבֹון,

ְּבכָל ְלָבְבָך, נְַפְׁשָך ּוְמאֹוֶדָך,

ֶּפן ֻּתְׁשַלְך ֶּפַתע חּוָצה ִמַּבַעד ַחּלֹון

ּוְלַמַען יֲַאִריכּון יֶָמיָך.

וְָהיָה, ֻּדִּבי, ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹוִלי

ְמָבְרֶכיָך ֶאָּׂשא ּוְמַקְּלֶליָך ָאֹאר,

ִּכי ֲאנִי ָהֶאָחד–ֵאין–ִּבְלּתֹו, ֵאין ֵׁשנִי,

ְלָפחֹות ַעד ֶׁשִאָּמא ְמַכָּבה ֶאת ָהאֹור.
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פרידריך ֶהְלֶדְרִלין
שירת הגורל של ִהיֶּפריֹון

מגרמנית: נילי מירסקי

פרידריך ֶהלֶדרלין )1843-1770(, ענק השירה הגרמנית, הוא מן הסתם אחת הדמויות 

בחוגים  היטב  מעורה  היה  כי  אף  המערב.  בתרבות  ביותר  והאניגמטיות  המסעירות 

גתה,  לו שיח–ושיג עם שילר,  )היה  הספרותיים–הפילוסופיים התוססים של תקופתו 

מיתיים,  אחרים,  במחוזות  לאמיתם  חייו  התנהלו  רבים(,  ועוד  ֶהרֶדר  ֶשלינג,  ֵהגֶל, 

במחיצתם הבלתי–אמצעית של ֵאֵלי יוון העתיקה: הללו מהווים לגביו מציאות שאין 

ממשית ממנה. "קרובים הייתם לי תמיד יותר מבני–האדם", הוא פונה אליהם באחד 

משיריו, "בזרועות האלים גדלתי והייתי לאיש". לא מדובר לדידו במציאות שירית–

על  בַדּברו  יוון"(;  של  "האלים  שילר  של  הידוע  בשירו  למשל  )כמו  גֵרדא  אסתטית 

האלים מדבר הלדרלין על החיים עצמם, פשוטו כמשמעו. 

של  בלשונו  לדבר  )אם  תעצומות–נפש  שאב  שממנו  המעיין  נשמתו,  שורש 

האנושות:  של  הזהב  תור  איֵדאל   ,)das Griechentum( "היַוונּות"  היתה  ביאליק(, 

ויופי עילאי, המתקיימת מתוך  הוויה )מפונטזת, אין לשכוח( שּכולה פשטות נשגבת 

זיקה בראשיתית–אינטימית לאלים ולכוחות הטבע )שכן אלה ואלה חד הם(. בהשראת 

האידאל הֶהֶלני הזה, שהיה לו בגדר קודש–קודשים, יצר הלדרלין שורה של המנונות 

אקסטטיים בעלי עוצמה שירית מהפנטת.

 אך להוויה הנפשית הזאת יש גם פן מנוגד — שבר טרגי שמקורו ב"הסתר פנים", 

בחוויית הסתלקותם של האלים מעולמם של בני–האדם. "גורל", כך מכנה הלדרלין את 

הקרע הנורא בין הווייתם הנצחית של האלים לבין הקיום האנושי שהוא שברירי ובן–

חלוף: זהו נושא "שירת הגורל של היפריון". בין שני הקטבים האלה היטלטל הלדרלין 

הלוך ושוב, וכשם שבהמנונות שלו חגג את ההוויה האלוהית ְׁשכּוַרת הקדּושה, הנטועה 

עמוק בעולם המיתי, כך נתן באלגיות שלו ביטוי לכאב ההיעדר של האלים שנָטשו: 

"כל חיינו מאז הם רק חלום עליהם", הוא כותב באלגיה הגדולה "לחם ויין". 

 ההיטלטלות הזאת בין הקוטב ההמנוני לקוטב האלגי נגמרה בטרגדיה: רק כמחצית 

נקרא  הנפלאים בשיריו  )אגב, אחד  ויצירה  חיים של שפיות  היו  מחייו של הלדרלין 

"מחצית החיים"(. בהיותו כבן שלושים ושתיים התחיל מצבו הנפשי מתערער בהדרגה, 

עליו  עברו  האחרונות  שנותיו  ושש  שלושים  גמור.  טירוף  לידי  לבסוף  שהגיע  עד 

בדעיכה איטית במגדל בעיר טיִּבינְגֶן, לשם אסף אותו נגר חובב שירה, שטיפל בו עד 

יומו האחרון. 

נ"מ
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ַאֶּתם ְמַהְּלִכים ָׁשם ְלַמְעָלה ָּבאֹור,

ַעל ַקְרַקע ַרּכָה, רּוחֹות ַהֹּטַהר!

ַצְפִריֵרי ֵאל זֹוֲהִרים

יְַלְּטפּוֶכם ַקּלֹות,

ְּכנַּגָנִית ַהּפֹוֶרֶטת ַעל 

נֵֶבל ָקדֹוש. 

נְטּוֵלי ּגֹוָרל, ְּכִתינֹוק ִמְתנְַמנֵם,

נֹוְׁשִמים ָלֶהם ְּבנֵי ָמרֹום;

ְּבתּוִלי ְּבֶחְביֹון

נִָּצתֹו ַהְּצנּוָעה

יְִתַלְבֵלב ֶאל מּוָלם

ָהרּוַח ָלַעד,

ּוֵמֵעינֵיֶהם ַהְּברּוכֹות

נִֶּבֶטת ְצִלילּות

ׁשֹוֶקֶטת, נְִצִחית.

ַאְך ָעֵלינּו נִגְזַר

ָלנּוַע–ָלנּוד ְּבִלי ָמנֹוַח;

נִּגִָפים, נֱֶהדִָפים

ְּבנֵי ֱאנֹוׁש ֶּבֱענּות–

ִעּוְרֹונָם ִמָּׁשָעה

ַאַחת ָלַאֶחֶרת, 

ַּכַּמיִם ִמֶּסַלע

ֶאל ֶסַלע יּוָטחּו,

ּכָל ַהַחּיִים ֶאל ַהֹּלא–נֹודָע, ֱאֵלי ְּתהֹום.
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רוברט וייטהיל–בשן
ְסֶטְפּס ְּבחורים שחורים

מצעד הפזמונים

ַּבִּפזְמֹונִים ֶׁשִאָּמא ָׁשָרה

ִסיְמפֹונְיָה ֶׁשל רּוחֹות ְׁשלּולֹות;

ָהיּו ִׁשיִרים ֶׁשל ִסְטָרא ַאְחָרא,

ְלֹלא סֹוִפים אֹו ַהְתָחלֹות.

ִלָּבּה ַקְדרּות, וְִהיא עֹוֶלֶצת; 

ֵעינֶיָה אֹור, נְָפָׁשה ֻמְרֶּבֶצת.

ַחּיֶיָה ּדָם ּומּוָעָקה, 

ֲחלֹום ָׁשפּוְך ְּבִמְרָקָקה. 

ֵמַהִּמְטָּבח יֹוָמם וַָליְָלה

ִּפּזֵם ִסינְַטָרה ִׁשיר ַמזְִקין:

.I've got you under my skin
וְִלְפָעִמים ְלקֹול ָלה ְסָקָלה 

ָּבְכָתה, ׁשֹוֶפֶכת ֵלב נְִפָצע,

ְסבּוָרה ֶׁשִאיׁש ֵאינֹו נְִמָצא.

מאוחר בלילה ברכבת F תחת הרחובות של ברוקלין

הּוא חֹוֵׂשף ֶאת ַעְצמֹו ָּבַרֶּכֶבת ַהַּתְחִּתית

וְצֹוֵעק ַלּנֹוְסִעים: זֶהּו זֶה! 

ַהּקֹוד ַהּגֵנִֵטי ֶׁשִּלי, ֶׁשל ַעְבְּדֶכם ַהּנֱֶאָמן, 

ְּבכָל ַהּנְֻקּדֹות ּוְבכָל ַהַּקּוִים!

וְיֵׁש ֹּפה וָָׁשם, ּוְבִעָּקר ֹּפה — ִּתְסַּתְּכלּו — 

מֹוֶׁשֶבת ִרָּמה.

ּוִמי ֹּפה רֹוֶצה, ִאם ֹלא ָקֶׁשה ָלֶכם, 

ִלְמֹצץ ִלי ֶאת ַהֹּבֶהן?
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ַּבַּתֲחנָה ַהָּבָאה ּבֹוְרִחים ּכָל ַהּנֹוְסִעים ְלֶדֶלת ַהּיְִציָאה, 

וְהּוא עֹוֵמד ִּבְמקֹומֹו, יְִחיִדי וְָחׂשּוף, 

ַרק ָחֵמׁש ַּדּקֹות ַעד ַהִּמְׁשֶמֶרת ַהָּבָאה.

לקראת ערב
             בעקבות אדוארד הופר

ִלְקַראת ֶעֶרב ְמַאּיֵם ַהּיַַער ַעל ַהַּביִת;

ִאם ֹלא נֲַעֹצר ַּבֲעדֹו, יָבֹוא ַהּיֹום וְיְִׁשַּתֵּפְך ַּבָּסלֹון,

וְנִָּקֵבר ַחּיִים ְּבֶדֶׁשא ַּבר.

ִאיׁש ְּבגִיְלָך יֹוֵׁשב ַעל ַמְדֵרגַת ַהַּביִת מּול ָהאֹוְקיָנֹוס ַהּצֹוֵמַח, קֹוֵפץ ְׂשָפָתיו, ׁשֹוֵרק 

ְלַכְלַּבת ַהַּציִד, וְִהיא ְמַרְחַרַחת נִיִעים ָּבֲאוִיר.

ֹלא ַהְרֵחק ֵמֶהם, ִאָּׁשה ְּבגִיְלָך נְִׁשֶענֶת ַעל ֲחזִית ַהַּביִת, ַקּׁשּוָבה ְלקֹולֹות 

ֶׁשּׁשֹוְמִעים 

ַרק ַּבֲחלֹומֹות ְׁשכּוִחים.

ָהיִיָת חֹוֵׁשב: ִהיא טֹוֶעֶמת ִמַּמְּׁשֵבי ָהַאּלֹונִים.

יֵׁש ִצְפצּוִפים.    

יֵׁש ַהְפָצרֹות.   

אּוַלי ֹלא.
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נדב ליניאל
ללכוד את המעוף

מערכה שלישית, מטדור

ָהיִיִתי ְּכָבר ָחבּול ּוְמֻטְׁשָטׁש ֵמאֹור

ְּכֶׁשְּׁשִתיָקְתָך ָהַאֲחרֹונָה נְִּצָבה מּוִלי

ם, ָאטּום, ּכֵָבד. ְּכַבד ָאד ֹ

ָהיִיִתי ׁשֹור ַאִּלים, ִאֵּלם

ֶׁשּדָם ִׁשּכֹור ׁשֹוֵעט ְּבעֹוְרָקיו.

וְֹלא ָׁשַמְעִּתי ֵאיְך ִמּתֹוְך נָדָן,

ְּכמֹו ְּתרּוַעת אֹוֵהד ִמּתֹוְך ָקָהל,

נְִׁשָלף ָהֶעֶצב ַהַּמְחִליד

וְֹלא ָרִאיִתי ֵאיְך ִמַּבַעד ְּכסּות ַהֶּׁשֶקט

נִנְֶעֶצת ַהְּפָלדָה ַעד ַהּנִָּצב.

סונֶטה כ"ה

"ְּכֶׁשּיְִׁשיָׁשּה ִּתְהיִי, ִעם ֶעֶרב, מּול ָהָאח"...

פייר דה–רונסאר

ָאהּוב ֶׁשִּלי, רֹונְָסאר, ָּתִמיד ַאָּתה הֹוגֶה

ְּבֶׁשָעִתיד ָלבֹוא — ְּבזְִקנִָתי ַהּנָָמה,

ְּכמֹו ֻעָּבר, ַּבּגּוף. ֵאינִי ׁשֹוֶאֶלת ָלָּמה

ש. ֲהֵרי ַאָּתה ׁשֹוגֶה:   זֶה ְּבמֹוִתי ִּתְדר ֹ

ֲאנְַחנּו עֹוד ְּתִמיִמים, ּגֹוְמִעים ְּכִתינֹוקֹות

ֶאת ּכָל ֲחַלב ָהאֹור ִמּתֹוְך ִּפְטַמת ַהֶּׁשֶמׁש

וְֶאֶבן ַההֹווֶה נְִׁשֶחֶקת עֹוד ֵמֶאֶמׁש

 ְּכֶׁשחֹול ַהּזְַמן לֹוֵטׁש יֵָדינּו ָהַרּכֹות

ְּבנְִסיֹונֹות ַהָּׁשוְא ִלְלֹּכד ֶאת ַהָּמעֹוף

ֶׁשל ּגְַחִליִלית ַהֵּליל ְּבֶרֶׁשת ַּדּיָגִים.

 ַהְפֵסק ִלְכֹּתב, רֹונְָסאר, ּוַבָּׂשֶדה נְִקֹטף

ֶאת ֶּפַרח ָהַעְכָׁשו ֶׁשּיַּתּוִׁשים ָחגִים

ְסִביבֹו, ֵמֲעָבָריו, ְּכמֹו ּכֹוְכֵבי ַהֶּלֶכת

נְֹטש ַהֹּכל ּובֹוא, ְּכָבר עֹוד ְמַעט ַׁשֶּלֶכת.
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עמוס מדר
ֵראשית אור

עזות מצח

ָהֶעֶרב יַָרד ִּכְׂשִמיַכת ַרֲעוִין

ִמְתַּפֵּלׁש ַחְכִליִלי ְּבִפּנֹות ַהָּבִּתים.

ָּבֶרֶחם ַהּזֶה ֲאנֶַּסה ְלָהִבין

ֶאת ִמְצֵחְך — ֶאת עּוגַת ָהְרָצִפים ַהְּפׁשּוִטים.

 

ְלאֹור ַהּנּוָרה ַהּלֹוֶהֶטת ַאְקִׁשיב

ִלְלָחָׁשיו, ַהּקֹוְרנִים ּגְַחִליִלית ֶאל ַהִּקיר

וְֶאְבַלע ְלתֹוִכי ּכָל ְּתׁשּוָבה ֶׁשּיִָׁשיב

ַלְּתִהּיֹות ֶׁשָהֹאֶפל ַעְצמֹו ֹלא ַמִּכיר.

ַהֵּמַצח ַהּזֶה, ַהּלֹוֵפת ֶאת ְקָרַבי

ּוַמְבִהיל ִּבי ֶעְרּגָה ְמֹפֶרֶרת ַעד ֹּתם — 

ִּביוֵן יִּסּוַרי יְִתּגַַּדל, יְִתַקַּדׁש.

ֶׁשֹּלא יִַּציֵלנִי ִמּנְֹפל, ַהְלוַאי 

ֵאָאֵסף ְלתֹוכֹו ֲחַסר–ֹּכל וְיָתֹום:

ַהַּליְָלה ֶאּגַע ְּבִמְצֵחְך ֵמָחדָׁש.
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על יכולתה המופלאה של ְמֵהיַטְבֵאל לנוע בזמן
)אוטוביוגרפיה בארבעה בתים(

ָעֹמק ִּבנְִקיֵקי ַהּיְַלדּות ַהּנְִׁשַּכַחת

ְּתחּוִבים ִּכּסּוֵפי ָהְרגִָעים ַהְּכֻחִּלים — 

אֹוָתם ֶׁשִהְׁשַּכְמנּו ְטרֹום–ַׁשַחר ָלַקַחת

ָעִפים ַּבִּמְרֶּפֶסת ְּפרּוַמת ַהְּצָלִלים.

ָצָמא ֹלא יַָדְעִּתי ָׁשם. ַרק ַאֲהָבה

ֲאַפְפַּתנִי ַּבֶחֶסד ַהְּקַדם–זְִריָחִתי:

ִמְׁשָּתֶאה–ַמֲחִריׁש וְנְִׁשָטף זְָהָבּה

מּול ַהּיְקּום ַהֵּמנֵץ, ַהּיֵָחף, ָהִאִּטי.

ָּבגְַרִּתי, ָעָלה ֱאלֹוִהים, נְִתּגַָּלה

ְּכֶׁשָאַמר "יְִהי אֹור" — וְַּתִהי ַהְּתׁשּוָקה,

וְִחְלֵחל ְלאֹוָתּה ַׁשֲחִרית ְמֻכֶּׁשֶפת.

ָּבא ַהּיֹום וְִהְפַצַעְּת: ַּתָּמה ּוְסגָֻּלה 

ּוָמָצאִתי, ִּבְדֹבק ָהֶאְקּדָח ָלַרָּקה

ִּכי ּגַם ַאְּת ָׁשם — 

ִּבְׁשֵמי יְַלדּוִתי ְמַרֶחֶפת.    
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אילה בן–לולו מוסקוביץ'
מוזיקה שמביאה את הגשם

לקחתי

ָלַקְחִּתי ֶאת ַמְחֶּבֶרת ַהִּׁשיָרה.

ָׂשַרְפִּתי אֹוָתּה.

ֶאת ָהֵאֶפר ַׂשְמִּתי ְּבתֹוְך וָזָה יָָפה

ְּבֶאְמַצע ֻׁשְלַחן ַהָּקֶפה ַּבָּסלֹון.

ּגַם וָזָה יָָפה ַעל ֻׁשְלַחן ַהָּקֶפה 

ִמְתַּכָּסה ָאָבק. ָמָחר ֶאַּקח ֶאת ַהּוָזָה 

וְֶאַּסע ַלּיָם. ֲאַפּזֵר ֶאת ָהֵאֶפר 

ֵמַעל ַהַּמיִם וְַאִּביט ּבֹו ׁשֹוֵקַע.

ֹלא ֶאְחֹׁשב: "זֶה נֹוָרא וְָאֹים"

ֶאָּלא: "ְּכמֹו יַַּמאי ֶׁשֵּמת ְּבֵלב יָם".

ֶאְתַקע ַּבֲחצֹוְצָרה "טּו טּו טּו טּו טּו" 

ִּבְׁשֵּתי יַָדי.
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תנו לנו מוזיקה

ְּתנּו ָלנּו מּוזִיָקה, 

ְּתנּו ָלנּו מּוזִיָקה ֶׁשִהיא ְּתִפָּלה 

ַהְלמּות ַהֵּלב ִּבְמקֹום ֻּתִּפים

ֲאנְַחנּו רֹוְקעֹות וְרֹוְקדֹות

ַמֲעלֹות ַענְנֵי ָאָבק,

קֹוִצים ְּבַכּפֹות ָהַרגְַליִם.

ֲאנְַחנּו ִאָּׁשה ַאְפִריָקִאית 

ְרֵעָבה,

ַהָּפֵטפֹון ֶׁשָּלּה ִהְתַקְלֵקל.

ֲאנְַחנּו ֵעיֻרּמֹות

ְמנִיעֹות ֶאת ָׁשֵדינּו ִמַּצד ְלַצד

יֹוֵתר ַמֵהר וְיֹוֵתר ַמֵהר וְיֹוֵתר ַמֵהר.

ְּתנּו ָלנּו מּוזִיָקה ֶׁשְּמִביָאה ֶאת ַהּגֶֶׁשם.
אקווריום

ְּכמֹו ִמיֶׁשהּו ֶׁשּנֹוַלד ִמן ַהּיָם, 

ִמְתּגֲַעגֵַע ַלֶּׁשֶקט ֶׁשל ַהַּמיִם, 

ֶחְציֹו יָם וְֶחְציֹו יַָּבָׁשה,

ּכָכָה יֹום ֶאָחד ָרִאינּו אֹוְתָך, 

יֶֶלד ֶּבן ְׁשנַָתיִם וֵָחִצי

ְּבתֹוְך ַאְקוְַריּום ּגָדֹול ֶׁשל ּדָגִים,

נֹוֵׁשם ָׁשם ְּבֶׁשֶקט.

וְֹלא ֵהַבּנּו ֵאיְך ַאָּתה יָכֹול.

ַּבַהְתָחָלה הֹוֵצאנּו אֹוְתָך, 

ֲאָבל ֵמֶרגַע ֶׁשּנִִּסיָת ֶאת זֶה

ַרק ָרִציָת ַלְחֹזר.

ַאֲהָבֵתנּו ָהיְָתה רֹוֶעֶׁשת ִמַּדי.
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סיון בסקין
יְַרֵכי פירנצה מעל הנהר

מתוך "שירי הגשר הישן"

מסעדה הצופה על ַהּפֹונְֶטה וְֶקיֹו

ִמי ָהיָה ַמֲאִמין

ֶׁשֶאְפָׁשר ֶלֱאֹכל ְמֻצּיָן

ְּבִׁשְבָעה יּורֹו ִּבְלַבד 

ִעם נֹוף קֹוֵרַע ֵלב

ַעל ַהּפֹונְֶטה וְֶקיֹו,

ֶׁשַהֹּיִפי ּכָל ּכְָך זִָמין,

וְָלִאיׁש ַהּזֶה ֵאין ִענְיָן

ֶׁשַּתְרּגִיׁש ְּבִעירֹו נַּוָד,

זָר, חֹוֵבב,

אֹו ָאבּוד וֵָריק, אֹו

ֹלא ְמֻסּגָל ְלִהְתמֹוֵדד

ִעם ַהֹּיִפי, ֶׁשֵאינְָך ָרגִיל

ִלְראֹות ְּבִרּכּוז

ֹּכה ּגָבֹוַּה. ַאָּתה אֹוֵמר

,Thank you וְגַם Grazie ּגַם

ּוְבכָל ֹזאת ְמַאֵּבד

ב ַמְׁשָמעּות ַהְּצִליל  ֶאת ר ֹ

ֶׁשָרִציָת ְלָהִפיק. ָחרּוז

נְִתָקע ַּבּגָרֹון. ְּכִפיְלָך עֹוֵבר

ַעל ַהּפֹונְֶטה וְֶקיֹו.
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פסל הצלוב מעץ מעשה ידי מיכלאנג'לו בכנסיית סנטו ספיריטו

יִריטֹו, ּדָרֹוָמה ֵמַהּגֶֶׁשר, ְּבַסנְטֹו ְסִפּ

ָצנּוַע וְנְֶחָּבא ֶאל ַהֵּכִלים,

ַהְרֵחק ִמּכָל ֲעַדת צֹוִפים נְִרּגֶֶׁשת,

ַחי ַהָּצלּוב ֶׁשַּבְּצלּוִבים ָהֻאְמָלִלים.

 

ּגּופֹו ָעׂשּוי ֵמֵעץ וְֹלא ִמַּׁשיִׁש,

ַאְך ַמהּו ֵעץ? עֹוד ֹחֶמר ַלָּבָׂשר,

ֶׁשּבֹו ָּבגְדָה ָהִעיר יְרּוָׁשַליִם,

וְֶהָהדָר ַהְּסָפָרִדי ָמַסר,

ָׂשְרָפה גְֶרַמנְיָה ּוּפֹוִלין ִהְסּגִיָרה —

ָצִעיר ֵעיֹרם ֶׁשְּבַׂשר ִלּבֹו — ִסיִבים.

ּבֹונִים ֵמֵעץ ִּכֵּסא ּוְצָלב וְִליָרה,

וְַהּנֹוגֵַע ְלִלִּבי ֶׁשַּבְּצלּוִבים.

ַעְכָׁשו ֶאְפָׁשר ִלְבּכֹות ְּדָמעֹות ֶׁשל ּדֹונַג,

ּוְלַבּסֹוף ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִמין:

ֵּכן, הּוא ַהּיֶֶלד ֶׁשִחְּבָקה ָמדֹונָה

וְַהְּׁשִריָרן ֲאֶׁשר יְִׁשֹּפט ְּביֹום ַהִּדין.

נוכחות סָלבית

ּגֶֶבר רּוִסי ַּבָּפָסז' ֶׁשל ָּפָלאצֹו ְסְטרֹוִצי. 

ַּבנְדֹונֵאֹון. ֶרֶּפְרטּוָאר ְקָלִסי. ִּבּצּוַע טֹוב. 

ְּכרֹונֹוס ָהָרֵעב ֵהִטיל ַעל ִפיֶרנְֶצה ֹעֶצר,

ַאְך עֹוֶדּנּו ְמַלֵּקק ֶאת ַּכּפֹות ַהֹּדב.
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ּגֶֶבר ּפֹוָלנִי ְּבִכַּכר ַהִּסינְיֹוִריָּה.

ּגִיָטָרה ְקָלִסית. ִּבּצּוַע טֹוב.

ְּכרֹונֹוס ֹלא יָֹכל ְלַהְכִריַע

ִעיר ֶׁשָּבּה ִמְצַטּיְנִים נַּגָנֵי ָהְרחֹוב.

ַּכָּמה ֶׁשַהַּמנְּגִינָה ֲעצּוָבה — ּכְָך ָהָאדָם ָׂשֵמַח,

ּכְָך ִׁשּנֵי ַהּזְַמן ִּתְקֶהינָה מּול ִמי 

ֶׁשָאַכל ֶאת ַהֹּבֶסר ֶׁשל ְטֵרֶצ'נְטֹו ְּבֵריַח

ֶבת ְרִעיָלה וְַׁשיִׁש ּגְָלִמי. ַּתֲער ֹ

ֵּכן, נִָציג ְלָך, ְּכרֹונֹוס, ְצָלב ֵאיָתן ִּכְּפיְֶטָרה

ֵסֵרנָה! ָאנּו ּכָאן — ְׁשִריִרּיִים ִמְּמָך.

ֹלא ְלִחּנָם ֶאת ֲאִחיזְָתָך ִהְרֵּפיָת 

מּול ַהְּקֻדָּׁשה ַהּיְִחידָה — ַהִּׂשְמָחה

ֶׁשָּבֱאמּונָה ַעל יְֵדי ָהֶאֶבן, ַהַּׁשיִׁש,

ַהָּבָׂשר ֶׁשֵאינֹו ִמְתַּכֶּלה, וְַאף

ַעל יְֵדי "ִליֶּבְרַטנְּגֹו" )ִלְסֹּגר ּגְֵרַׁשיִם(  

ֵמַהַּבנְדֹונֵאֹון ָהרּוִסי ַהֻּמְרָעב.

ְּבָׂשָפה זָָרה — ּוְבכָל ֹזאת: הֹוִלי! הֹוִלי!

הֹוִלי — יְַרֵכי ִפיֶרנְֶצה ֵמַעל ַהּנָָהר!

ּוְכמֹו ֲחלֹום ְמיָֻחל, ַאְלּכֹוהֹוִלי,

אָׁשּה ַהְּמֹפָאר. עֹוֵטף ֲעָרֶפל ֶאת ר ֹ
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פרידה

ֲחַדר ַמְדֵרגֹות ְפלֹוֶרנְִטינִי. קֹורֹות ֶׁשחֹוְׂשפֹות ֲאוִיר.

ְּבכָל קֹוָמה ִמְתּגֶַּלה ָארֹון ַעִּתיק ּוַמְחוִיר.

ֲחָבל ֶׁשֵאינִי יְכֹוָלה ִמּכָאן ַלֲעלֹות ַלּגַג,

ִלְראֹות ֵּכיַצד ְמעֹוֵפף ְּביָם ַהָּׁשַמיִם — ּדָג,

ַחּיָה ּגְִליִלית ֶׁשָהְפכָה ֶאת ֶׁשֶלד ּגּוָפּה — ִלְצָלב.

ַהְּצָלב ֶׁשל ּגִיְלַּדת ַהֶּצֶמר, ַהְּצָלב ֶׁשל מֹונֵי זָָהב,

ַהְּצָלב ֶׁשל ַהּנָָהר ָהָאֹפר, ְּככָל נָָהר ָאֹפר ָּבעֹוָלם,

ֲאֶׁשר ַעְרִפָּליו ְמגִַּלים יֹוֵתר ִמְּכִפי ֶׁשִּצָּלם

יָכֹול ְלַהְסִּתיר. 

ֲחַדר ַמְדֵרגֹות ְפלֹוֶרנְִטינִי. ּגִיר   

נֹוֵׁשר ֵמַהִּקיר. ַקְׂשַקִּׂשים נֹוְׁשִרים ִמִּׁשְריֹון ָהַאִּביר,

ֵמֶהְבזֵֵקי ָהֲאוִיר. ּכְָך ַהּזְַמן ְמַתְקֵּתק ַּבּזָָהב ָהָאֵפל

ַהַּמְחזִיק ֶאת ַהּפֹונְֶטה וְֶקיֹו, ֶׁשּבֹו ַהּנָָהר ּכֹוֵפל

ֶאת ַעְצמֹו.

ֲחַדר ַמְדֵרגֹות ְפלֹוֶרנְִטינִי. קֹולֹות ִׁשּפּוץ.   

סֹופֹו ֶׁשל ַמַּסע ָהֲעִלּיָה ָלֶרגֶל ַהּיִָחיד ֶׁשּנָחּוץ

ִלי. ּוְככָל ֶׁשּיְִהיֶה ַהָּׂשָטן ָחרּוץ —

ֶדׁש, ֹלא ֶאֶרץ עּוץ. ּכָאן ְּתִהי ֶאֶרץ ק ֹ



146

אלן גינזברג
אנא אדון

מאנגלית: רונן סוניס

ָאּנָא ָאדֹון ֵּתן ִלי ָלגַַעת ְלָך ַּבֶּלִחי

ַע ְלַרגְֶליָך ָאּנָא ָאדֹון ֵּתן ִלי ִלְכר ֹ
ָאּנָא ָאדֹון ֵּתן ִלי ִלְפֹּתַח ֶאת ִמְכנֶָסיָך ַהְּכֻחִּלים

ָאּנָא ָאדֹון ֵּתן ִלי ַלְחזֹות ְּבִבְטנְָך זְהּוַבת ַהְּפלּוָמה
ָאּנָא ָאדֹון ֵּתן ִלי ְלָהִסיר ַמֲעַדּנֹות ֶאת ַּתְחּתֹונֶיָך

ָאּנָא ָאדֹון ֵּתן ִלי ַלְחֹׂשף ֶאת יְֵרֶכיָך ְלֵעינַי 
ָאּנָא ָאדֹון ֵּתן ִלי ִלְפֹׁשט ֶאת ְּבגַָדי ִמַּתַחת ַלִּכֵּסא

ָאּנָא ָאדֹון ֵּתן ִלי ְלנֵַּׁשק ְלָך ֶאת ַהַּקְרֹסל וְֶאת ַּכף ָהֶרגֶל, ִּכי ַהּנֶֶפׁש ַּבַּכף
ָאּנָא ָאדֹון ֵּתן ִלי ְלַהּגִיׁש ֶאת ְׂשָפַתי ֶאל ְׁשִרירּות יְֵרְכָך ַהֲחָלָקה 

ָאּנָא ָאדֹון ֵּתן ִלי ְלַהְצִמיד ֶאת ָאזְנִי ֶאל ִּבְטנְָך 

ְך ֶאת זְרֹועֹוַתי ְסִביב ַהַּתַחת ַהָּלָבן ַהּזֶה ָאּנָא ָאדֹון ֵּתן ִלי ִלְכר ֹ
ָאּנָא ָאדֹון ֵּתן ִלי ְלַלֵּקק ֶאת ֲחָלֶציָך ֶׁשַּתְלַּתֵּליֶהם ַּפְרוָה ְצַהְבַהָּבה ַרּכָה

ָאּנָא ָאדֹון ֵּתן ִלי ְלַׁשְרֵּבב ָלׁשֹון ֶאל וֶֶרד ֹחְרָך 
ָאּנָא ָאדֹון ָהנַח ִלי ְלַהֲעִביר ֶאת ָּפנַי ַלֵּביִצים,

ָאּנָא ָאדֹון ִּתְסַּתֵּכל ִלי ָּבֵעינַיִם,
ָאּנָא ָאדֹון ַצּוֵה ֶׁשֶאֹּפל ַאְרָצה,

ָאּנָא ָאדֹון ַּתּגִיד ִלי ְלַלֵּקק ֶאת ַהַּׁשְרִביט ֶהָעֶבה ֶׁשְּלָך 
ָאּנָא ָאדֹון ִׂשים ֶאת יֶָדיָך ַהְּמֻחְסָּפסֹות ַעל ּגְֻלּגְָלִּתי ַהֵּקַרַחת ַהְּׂשִעיָרה

ָאּנָא ֲאדֹון ַהְצֵמד ֶאת ִּפי ֶאל ֵלב–ַהּזַיִן
ָאּנָא ֲאדֹון ַהְצֵמד ֶאת ָּפנַי ְלתֹוְך ִּבְטנְָך, ָמְׁשֵכנִי ַאט ִּבְקִׁשי ֲאגּודֶָליָך 

ַעד ֶׁשְּתַמֵּלא נֹוְקׁשּוְתָך ָהֲאטּוָמה ֶאת ּגְרֹונִי ַעד ְּתהֹומֹו
עַד ֶׁשֶאבְלַע עַד ֶׁשֶאְטעַם ֶאת לְהּוט–ַהּבָָׂשר ֶאת ְמֻחַּׁשק–ַהּוְִריִדים ֶאת ַהּזַיִן ֶהעָֹנג ָאּנָא 

ף ֶאת ְּכֵתַפי ּוְבֵהה ְּבֵעינַי ּוְכֹפף ֶאת ּגֵוִי ַעל ַהֻּׁשְלָחן ָאדֹון ֲהד ֹ

ָאּנָא ָאדֹון ְּתֹפס ֶאת יְֵרַכי וְָהֵרם ֶאת ַהַּתַחת ֶׁשִּלי ֶאל ָמְתנֶיָך 
ָאּנָא ָאדֹון נַַחת זְרֹוֲעָך ַעל ַצּוָאִרי ַּכְּפָך ְּבמֹוַרד ּגִַּבי

ָאּנָא ָאדֹון ְּדַחף אֹוִתי ַמְעָלה, ַרגְַלי ַעל ִּכְּסאֹות, ַעד ֶׁשּיָחּוׁש ַהֹחר ֶאת נְִׁשיַמת ֻרְּקָך 
ֶאת ְלִטיַפת ֲאגּודְָלָך
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ָאּנָא ָאדֹון ֲעֵׂשה ֶׁשֹאַמר "ָאּנָא ָאדֹון ְקַרע אֹוִתי ַעְכָׁשו" ָאּנָא
ָאדֹון ַׁשֵּמן ִלי ֶאת ַהֵּביִצים וְֶאת ְׂשַער–ַהַּטַּבַעת ְּבוָזִֵלינִים ֲעֵרִבים

ָאּנָא ָאדֹון ַלֵּטף ֶאת ַׁשְרִביְטָך ִּבְמָׁשחֹות ְצֹחרֹות
ָאּנָא ָאדֹון ַהּגֵׁש ֶאת ִּכָּפתֹו ֶאל ִקְפֵלי ֹחר–יֵׁשּוִתי 

ָאּנָא ֲאדֹון ַהְחֵּדר אֹותֹו ְלַאט, ַמְרְּפֶקיָך עֹוְטִפים ֶאת ָחזִי
זְרֹועֹוֶתיָך חֹוְלפֹות ְּבמֹוַרד ִּבְטנִי, ֶאְצָּבֲעָך ְמַׂשֶחֶקת ִלי 

ָאּנָא ָאדֹון ְּדַחף אֹותֹו ְּפנִיָמה ְקָצת וְעֹוד ְקָצת וְעֹוד ְקָצת 
ָאּנָא ָאדֹון נְַעץ ֶאת ַהְּכִלי ַּבַּתַחת ַהּזֶה

וְָאּנָא ָאדֹון ַטְלֵטל ֶאת ֲאחֹוַרי ֶׁשּיְִבְלעּו ֶאת ַהּגֶזַע ֶהָעֶבה 
ַעד ֶׁשַעגְבֹוַתי יְַחְּבקּו ֶאת יְֵרֶכיָך, ּגִַּבי ּכָפּוף,

ַעד ֶׁשַרק ֶׁשִּלי יִָּׁשֵאר ְמֻׁשְרָּבב, ְּבעֹוד ֵסיְפָך ּפֹוֵעם ְּבתֹוִכי
ָאּנָא ָאדֹון ַקח אֹותֹו ֶרֶבְרס וְגְַלּגֵל אֹותֹו ְּפנִיָמה ְלַאט

ָאּנָא ָאדֹון ִהְסַּתֵער ׁשּוב וְִהּסֹוג ַעד ְקֵצה–ָקֵצהּו
ָאּנָא ָאּנָא ָאדֹון ְּדֹפק אֹוִתי עֹוד ַּפַעם ְּבֶעֶצם–ַעְצְמָך, ָאּנָא ְּדֹפק אֹוִתי ָאּנָא 

ְך ָה ָאדֹון ַעד ֶׁשּיְִכַאב ִלי ָהר ֹ

ְך ָאּנָא ָאדֹון ֹּתאַהב ִלי ֶאת ַהַּתַחת, ֲעֹמד ֵאיָתן ּוְדֹפק אֹוִתי טֹוב טֹוב ר ֹ
ְּכמֹו ֶׁשּדֹוְפִקים ַּבחּוָרה

ְלַפת אֹוִתי ַּבֲעִדינּות ָאּנָא ָאדֹון ֲאנִי לֹוֵקַח אֹוִתי ֵאֶליָך
ָאּנָא ָאדֹון ּונְַעץ ִּבי ֶאת ְצַלב–ַהּיֹוְחָמה ַהָּמתֹוק, אֹותֹו–ַעְצמֹו 

ֶׁשִּמַּׁשְׁשָּת ִּביִחידּות ְּבֶדנְוֶר אֹו ְּברּוְקִלין אֹו ִׁשַּקְעָּת ִּבְבתּוָלה ְּבִפְרֲחֵחי ָּפִריז,
ָאּנָא ָאדֹון ַהְדֵהר ִּבי ֶאת ִרְכְּבָך, ְּכִלי ֶׁשל ֶאגְֵלי–ַאֲהָבה, ֶׁשל ִמְׁשּגַל–זֵָעה,

ְּכִלי ֶׁשל ַרּכּות, זַּיֵן אֹוִתי ְּכמֹו ֶּכֶלב ַמֵהר יֹוֵתר ַמֵהר
ָאּנָא ָאדֹון ֲעֵׂשה ֶׁשֶאגְנַח ַעל ַהֻּׁשְלָחן

ֶׁשֶאגְנַח אֹוהֹוי ָאּנָא ָאדֹון ְקַרע אֹוִתי ּכָכָה 
ְּבֶקֶצב ֶׁשל ְּדַחף–ַעד–ַהּסֹוף ּוְמֹׁשְך ּוְכֹפף

ַעד ֶׁשַאְרֶּפה ֶאת ַהֹחר ֶּכֶלב ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְמיֵַּלל ְּבַפַחד ְּבֹענֶג ַעד ֶׁשֹּתאַהב
ַחת, ֹחָרֹטב, ָאּנָא ָאדֹון ְקָרא ִלי ֶּכֶלב, ַחיַַּתּ

ּוְדֹפק אֹוִתי ַאִּלים יֹוֵתר ַאִּלים ּגְֻלּגְָלִּתי ְלפּוָתה ַּכּפֹוֶתיָך ַעל ֵעינַי 
ּוְצֹלל ִּבְצִליָפה קֹוֵרַע ְלֹלא ַרֵחם ַרִּכיכֹות נֹוְטפֹות 

וֲַהֹלם ָחֵמׁש ְׁשנִּיֹות ְלַהְׁשִפּיך זְִרָמה רֹוַתַחת
ׁשּוב וְׁשּוב, ֵמִטיַח ּוֵמִטיַח ְּבעֹוִדי צֹוֵעק ֶאת ִׁשְמָך ֲאנִי ֶּבֱאֶמת אֹוֵהב אֹוְתָך 

ָאּנָא ָאדֹון
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ז'אן ז'נה
"אני אוהב להיות מּוקע"
מתוך ראיון שנערך ב–1976

מראיין: הוברט פיכטה1

מצרפתית: דורי מנור

האם תחילה בחרת להיעשות להומוסקסואל, לבוגד, לגנב ולפחדן מרצונך 
החופשי — ואחר כך העלית את כל אלה על נס כחלק מקידומך האישי? 

התחלתי  אם  כזאת.  החלטה  קיבלתי  לא  מופשטת.  בחירה  בחרתי  לא  פעם  אף 
לגנוב, זה פשוט משום שהייתי רעב. אחר כך הייתי מוכרח להצדיק את האקט הזה 
ולקבל אותו. בעניין ההומוסקסואליות שלי, אין לי דרך להגיד לך מה גרם לי להיות 
הומוסקסואל. אין לי מושג. מי יודע מדוע אדם הוא הומוסקסואל? מי יודע איך אדם 
בוחר תנוחה זו או אחרת במין? ההומוסקסואליות נכפתה עלי, אם אפשר לומר כך, 
ממש כמו צבע עיני או מידת הנעליים שלי. בילדותי הייתי מודע לכך שאני נמשך 
לבנים. אבל את ה"החלטה" קיבלתי רק אחרי שהמשיכה הזאת באה לידי התנסות 
מעשית. רק אז בחרתי מרצוני החופשי בהומוסקסואליות, במובן שמייחס סארטר 
המצב  עם  להסכין  נאלצתי  בפשטות,  הדברים  את  לומר  כדי  "לבחור".  לפועל 
 ולהסתגל למציאות, אף על פי שידעתי היטב שאני בוחר בדרך שהחברה מוקיעה. 

אף פעם לא מצאת עניין בנשים?

מארי– ד'ארק,  ז'אן  הבתולה,  מרים  עניין:  בי  עוררו  נשים  ארבע  כן.  דווקא 
אנטואנט ומארי קירי. 

אני מתכוון, מבחינה מינית.

לא, מעולם לא.

1 הוברט פיכטה )Fichte, 1935-1986( היה סופר גרמני ופעיל למען זכויות ההומוסקסואלים.
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אתה מעדיף להימנע מהנושא הזה?

לחלוטין לא. להפך. אני מודע ליחס החיובי שמעוררת כיום ההומוסקסואליות 
בעולם הפסאודו–אמנותי. אבל מצד הבורגנות, ההוקעה עדיין שרירה וקיימת. 
אישית, אני חב חוב גדול להומוסקסואליות. אם אתה רוצה לראות בזה קללה, 

יבושם לך. אני מצדי תמיד ראיתי בזה ברכה.

מאיזו בחינה?

בני אדם. אילו לא שכבתי עם  לי להבין  וִאפשר  זה מה שעשה אותי לסופר 
בחורים אלג'ירים אולי לא הייתי תומך במאבק של חזית השחרור של אלג'יריה, 
גם אם אי אפשר לטעון שזה המניע היחיד להתגייסותי. במחשבה שנייה זה 
אולי לא מדויק לגמרי: סביר להניח שהייתי תומך בהם בכל מקרה. אבל בזכות 
אדם,  בני  הם  לראות שהאלג'ירים  עיני  נפקחו  הסתם,  מן  ההומוסקסואליות, 

כמו כל אחד אחר. ]...[

אתה סבור שההומוסקסואליות תורמת לַמעבר המתוזמר היטב לקראת חברה 
א–מינית?

גם אם נכון הדבר שהגבריות נמצאת במשבר, קשה לומר שזה מפריע לי יתר על 
המידה. פולחן הגבריות הוא תמיד ִמשחק. השחקנים האמריקנים משחקים מתוך 
ניסיון לשוות לעצמם גינונים גבריים. אני חושב בהקשר זה גם על אלבר קאמי, 
שהקפיד לגלם את תפקיד הזָכָר. למיטב הבנתי, הגבריות נחשבת ערך חיובי כשהיא 
ברור  אבל  תומתו.  את  מחללת  כשהיא  ולא  הנשי,  המין  כמגִנת  עצמה  מׂשימה 
שאיני האדם המתאים לשפוט בעניינים כאלה. כאשר הגבר מסרב להתאים את 
עצמו לדימוי המסורתי של הזכר הוא מנתץ את השריון שלו ויכול לגלות רגישות 
את  יחייב  המודרנית  האישה  ששחרור  ייתכן  חבויה.  נותרת  היתה  כן  שאלמלא 
הגבר לוותר על הסֵכמות הישנות ולהסתגל לאישה שתהיה כנועה פחות מבעבר. 

)קיבלת  בשש–עשרה השנים שחלפו מאז הפעם האחרונה שיצאת מהכלא 
חנינה אחרי שנגזר עליך מאסר עולם בגין הרשעות חוזרות ונשנות במעשי 

גניבה( — האם חזרת למוטב או שאתה עדיין גנב?
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ואתה?

פושע  שהיית  חושב  אתה  בכלא.  שנים  בשבע  לך  עלו  שביצעת  העבירות 
כשרוני?

היה לי כשרון מסוים. יש בהכרח משהו צבוע באקט הגניבה ]...[. מתחייבת ממנו 
פעולת הסוואה כלשהי. אדם שמסתתר ַמעלים בהכרח חלק מפעולותיו ואינו יכול 
להודות בהן. להצהיר עליהן לפני שופט זה מסוכן אף יותר. כשעומדים מול שופט 
צריך להכחיש. להכחיש באמצעות הסוואה של המציאות. אלא שכאשר אדם מסתיר 
את מה שהוא עושה, הוא אינו יכול לפעול אלא בטפשות משוועת. כלומר, הוא אינו 

משתמש בכל יכולותיו, מאחר שחלקן מגויסות בהכרח להכחשת פעולותיו. 

אתה חש הזדהות עם עבריינים אחרים?

לא, לחלוטין לא, וזאת מהסיבה הפשוטה שאילו חשתי הזדהות, הייתי ממקם 
את עצמי למעשה כמי שפועל בהתאם לאמות מידה מוסריות, ומכאן שהייתי 
או  שניים  בין  כלשהו  מסוג  נאמנות  למשל,  קיימת,  אם  הטוב.  לֵעבר  צועד 
כלומר  בחיתוליו,  מוסרי  קוד  בעצם  היא  הדבר  משמעות  פושעים,  שלושה 
מתווה ראשוני של הליכה לֵעבר הטוב בצוותא עם אדם בודד המתקומם נגד 

חברה הכבולה לקודים של התנהגות. 

מה תגובתך לנוכח פשעים כדוגמת זה שבו הואשם לי הארווי אוסוולד? האם 
הוא היה בעיניך אדם משעמם, או שמא אדם נבון ורגיש? 

אני חש קרבה מסוימת כלפי אוסוולד. אין משמעות הדבר שחשתי אי–פעם עוינות 
לא.  ותו  מוחלטת  אדישות  בי  עורר  כשלעצמו  הוא  קנדי.  הנשיא  כלפי  כלשהי 
לעומת זאת אני מזדהה עם האדם הבודד המתקומם נגד חברה הכבולה עד זרא 
לקודים של התנהגות, דוגמת החברה האמריקנית, או החברות המערביות בכלל, 
איתו  נמצא  אני  הרע.  את  להוקיע מקרבה  המתיימרת  בעולם  חברה  כל  ובעצם 
מוסכמות  נגד  היוצא  גדול  אמן  כל  של  לצדו  נמצא  שאני  כשם  צד —  באותו 
החברה כולה. לא פחות ולא יותר. אני מצדד באדם הבודד, יהיה מי שיהיה. עם 
באדם  מצדד  אני  מוסרית  מבחינה  אם  גם  לומר? —  איך  אני —  אם  גם  זאת, 
הבודד, הוא בכל זאת נשאר תמיד בודד. אזדהה עם אוסוולד ככל שאזדהה, כאשר 
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הוא ביצע את הפשע — אם אכן ביצע אותו — הוא היה בודד. אני יכול בה במידה 
להיות לצד רמברנדט כאשר הוא מצייר את הבדידויות שלו.

האם כשהתחלת לכתוב, בבית הסוהר, חשת שבדידותו של היוצר עדיפה על 
הבדידות שהכרת קודם לכן, בדידותו של הגנב המוקע מקרבה של החברה?

לא, כי מה שכתבתי רק העצים את בדידותי. ]...[ 

היתה  מה  בכלא.  כתבת  הראשון שלך,  הרומן  הפרחים",  "המדונה של  את 
תגובת רשויות הכלא לנוכח היומרה הספרותית של האסיר? סיפקו לך כלי 

כתיבה?

ודאי שלא. הם סיפקו לנו נייר כדי שנייצר ממנו שקיות. ובכן, על הנייר החום 
הזה כתבתי את תחילת הסיפור. לא האמנתי שמישהו יקרא אותו אי פעם. הייתי 
בטוח שלעולם לא אצא מהכלא. לפיכך כתבתי בגילוי לב גמור, בזעם ובתשוקה, 
והוודאות שאיש לעולם לא יקרא אותי אך העצימה את חירות הכתיבה. יום בהיר 
אחד העבירו אותנו מכלא סאנֶטה לבית המשפט של פריז, וכשחזרתי לתא שלי 
גיליתי שכתב היד נעלם. הסוהרים זימנו אותי למשרדם והענישו אותי: שלושה 
ימים של בידוד מוחלט, לחם יבש ומים בלבד, כעונש על כך שהשתמשתי בנייר 
"שלא נועד ליצירות מופת ספרותיות". את הגניבה הזאת שביצע אחד הסוהרים 
נשכבתי  הכלא,  של  בצרכנייה  פנקסים  כמה  קניתי  כך  אחר  כהשפלה.  חוויתי 
בחמישים  מילה,  מילה  להיזכר,  וניסיתי  בשמיכה  ראשי  את  כיסיתי  במיטה, 

העמודים שכבר כתבתי. אני חושב שהצלחתי לשחזר הכול. ]...[ 

דומה שאתה רואה עצמך כמוקצה מחמת מיאוס הן בעיני החברה והן בעיני 
עולם הפשע. איך אתה חווה את ההוקעה הכללית הזאת?  

זה עניין של אישיות. אני אוהב להיות מוקע. בדיוק  זה לא מפריע לי, אבל 
כפי שלוציפר — בכל הכבוד הראוי — רווה עונג כאשר אלוהים הגלה אותו. 
אמת, יש כאן לא מעט יוהרה, וזו אינה התכונה היפה ביותר שלי. זה אפילו 
קצת מטופש. זו גישה שנובעת מתפיסה רומנטית ונאיבית. הגיע באמת הזמן 

שאעבור את השלב הזה ואמשיך הלאה.
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יש אנשים שטוענים שדווקא עברת אותו. סארטר, למשל, מצטט אותך כמי 
שאומר שרצונו "לחיות ָּברע עד הסוף". מה כוונתך בדברים אלה?

החברה,  לכוחות  יאפשר  שלא  באופן  ָּברע  לחיות  שברצוני  היתה  כוונתי 
המסמלים את הטוב, לפרוׂש עליו את חסותם. אינני מתכוון לומר שאני מבקש 
לחיות ָּברע עד רגע מותי שלי, אלא לחיות כך שאוכל למצוא מחסה — בהנחה 

שצורך כזה יצוץ ביום מן הימים — אך ורק ברע, ולעולם לא בטוב. 

כאשר כינה אותך סארטר "ז'נה הקדוש", במסה בת שש–מאות עמודים שבה 
העלה על נס את אישיותך ואת יצירתך, היו שראו בזה חילול קודש. מה אתה 

חושב על הקנוניזציה הספרותית הזאת? 
  

אלה שהוקיעו אותי לא היו מתרעמים אילו היה מדובר ב"קאמי הקדוש", נניח. 
בילדותי לא יכולתי לדמיין את עצמי בנקל )פרט למקרים שבהם אילצתי את 
יום אחד נשיא הרפובליקה או גנרל או כל אישיות  עצמי בכוח( כמי שיהיה 
החברתיות.  למוסכמות  מחוץ  נולדתי  חוקי.  לא  ילד  הייתי  זה.  מסוג  אחרת 
ְלמה יכולתי לקוות, אם לא לגורל יוצא דופן? אם רציתי לעשות את השימוש 
הטוב ביותר בחירותי, ביכולותי, בכישורי — אז עוד לא היה לי שום מושג על 
כשרוני הספרותי — הדבר היחיד שנותר לי היה הרצון להיות קדוש. זה ותו 

לא. ובמילים אחרות, הרצון להתכחש לאדם. ]...[

האם  בה".  הקורא  והלעטת  בצואה  השימוש  "אמנות  היא  שהשירה  כתבת 
הגדרה זו נועדה להצדיק את נטייתך הידועה לשימוש בשפה בלתי–נסבלת 

מבחינה חברתית, כפי שאנו רואים בספריך ובמחזותיך?

בכל מה שנוגע לאוצר מילים המוגדר כגס ובוטה, עובדה היא שהמילים האלה 
קיימות. אם הן קיימות, הרי שהן נועדו לשימוש. שאם לא כן לא היו ממציאים 
בלבד. אלא  קיום סתמי  להן  היה  במילים האלה,  לא השתמשתי  אילו  אותן. 
מזכיר הגדרה  לנסוך ערך חדש על המילים. אתה  הוא  שתפקידו של הסופר 
של השירה שפעם ניסחתי. היום לא הייתי מנסח זאת כך. אם רוצים להגיע ולו 
להבנה מינימלית של העולם, עלינו להשתחרר תחילה מכל טינה. אני עדיין 
נוטר טינה לחברה, אבל פחות ופחות, וכולי תקווה שעם הזמן תשכך הטינה 
שלי כליל. לאמיתו של דבר, כל זה לא משנה לי מטוב ועד רע. אבל בתקופה 
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שבה כתבתי את ההגדרה הזאת חשתי תרעומת גדולה, והשירה נועדה בעיני 
להפוך חומרי גלם הנחשבים נִקלים לחומר הנתפס כאצילי, וזאת בתיווכה של 
השפה. היום הבעיה היא אחרת. אתה — כלומר החברה — שוב אינך מעניין 
אותי כאויב. לפני עשר או חמש–עשרה שנים הייתי נגדך. היום אני לא נגד ולא 
בעד. אנחנו מתקיימים באותו זמן, והבעיה שלי שוב אינה נעוצה בהתקוממות 
נגדך, אלא בעשיית דבר שייגע לשנינו גם יחד — לך ולי — במידה שווה. אני 
חושב עכשיו שאם הספרים שלי מעוררים בקורא ריגשה מינית, פירוש הדבר 
במידה  חזק  להיות  חייב  הפואטי  הריגוש  כי  היטב,  כתובים  אינם  שהם  הוא 
כזאת, ששום קורא לא ייעצר במישור המיני בלבד. עם זאת, אם הספרים שלי 
פורנוגרפיים, איני מתכחש להם בשל כך. אני אומר רק שבמקרה כזה משמעות 

הדבר היא שלא שרה עלי חסד. ]...[

מה מטרתך בחיים, אם בכלל יש לך מטרה?

לשכוח. רוב הדברים שאנו עושים ניחנים באי הקיום ובִריק האופייניים לחיי 
החלֹוף. רק לעתים נדירות אנחנו עושים מאמץ מכוון להתגבר על המצב הזה. 

כשלעצמי, אני מנסה להתעלות עליו באמצעות הכתיבה. ]...[ 

הספרות שלך היא ספרות שהיתה לה השלכה, שהשפיעה על דור שלם. לא 
שתנאי  אחד  הומוסקסואל  ולו  בעולם  כיום  שאין  אומר  אם  בהרבה  אפריז 

קיומו לא הושפעו, במישרין או בעקיפין, מיצירתך. 

חשיבות  לי  לשוות  עלולים  הם  בדבריך.  מפקפק  אני  זהירות  מתוך  ראשית, 
הביא  שכתבתי  מה  לא  בידך.  שטעות  גם  סבור  אני  שנית,  לי.  אין  שלדעתי 
לשחרור שעליו אתה מדבר, אלא להפך: השחרור הזה הגיע, הוא חפף פחות או 
יותר את הכיבוש הגרמני בצרפת ואחר כך את השחרור, השלום וכו'. השחרור 

המסוים הזה בתודעת האנשים הוא שִאפשר לי לכתוב את ספרי. 

אני מתעקש: בגרמניה היה לנו עד 1968 חוק שאסר על מגע מיני בין גברים 
בוגרים. משפט ז'נה בהמבורג היה מכריע מבחינת החופש להדפיס יצירות 

ארוטיות וכו'.
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ייתכן שספרי עוררו הד מסוים, אבל מעשה הכתיבה, האקט הייחודי של כתיבה 
בכלא, לא עורר אצלי כל קושי כמעט, כך שיש חוסר פרופורציה בין מה שאתה 
מתאר כתוצאה שהשיגו ספרי לבין כתיבתם של ספרי אלה. הכתיבה עצמה היתה 
פחות או יותר זהה אילו תיארתי בחור ובחורה ששוכבים זה עם זה: מבחינתי זה 
לא היה משנה הרבה. אני תוהה אפילו אם לא היתה כאן איזו תופעה של האדרת 
המציאות, שנובעת מאמצעי השידור והשכפול המכניים. לפני מאתיים שנה, אם 
מישהו היה מצייר את דיוקני, היה נשאר דיוקן אחד. היום, אם מצלמים אותי פעם 
אחת, אפשר לשכפל את התצלום הזה במאתיים אלף עותקים ויותר. בסדר, אבל 

האם משמעות הדבר היא שיש לי חשיבות גדולה יותר? 

לא, לא חשיבות גדולה יותר, אלא משמעות רבה יותר. 

אבל המשמעות נעשית חדשה, נעשית אחרת. ]...[

מדוע אתה עצמך לא רצחת אף פעם?

מכיוון שכתבתי ספרים, כנראה. 

המחשבה לרצוח קיננה בך?

בוודאי! אבל רצח בלי קורבן. למרות הכול קשה לי לקבל מוות של אדם, גם 
אם ברור שבכל מקרה המוות יגיע. ובכן, אם המוות הזה ייגרם מידי, או שזה 
יהיה מוות טבעי או בתאונת דרכים וכו' — לזה אין חשיבות רבה. זה לא צריך 
יכול לשאול אותי:  זה חשוב. ועכשיו אתה  ובכל זאת  להיות חשוב במיוחד, 

האם אי פעם גרמת למותו של אדם?

כן. 

אני לא אענה לך.

בלי כוונה?

לא, בכוונה. השאלה היא זו: האם גרמת אי פעם בכוונה למותו של אדם?
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כן.

אני לא אענה לך.

וזה העיק עליך?

לא, זה לא העיק כלל. 

היצירה  אל  חייך  וממסלול  מהמחשבה  אותך  שהוביל  המהלך  היה  מה 
הכתובה?

אם תסכים לקבל תשובה כללית אגיד לך שדחפי הרצח הוסטו אצלי לדחפים 
פואטיים. ]...[

כשאתה כותב אתה פונה לזולת?

אף פעם. סביר להניח שלא הצלחתי, אבל זו הגישה שלי ביחס לשפה הצרפתית, 
שרציתי לעצב אותה כך שתהיה יפה ככל האפשר, ולכל השאר אני שווה נפש 

לגמרי. 

ביחס לשפה שהכרת טוב יותר מכל שפה אחרת, או ביחס לשפה הצרפתית 
דווקא?

ביחס לשפה שהכרתי טוב יותר מכל שפה אחרת, בוודאי, אבל גם ביחס לשפה 
הצרפתית, כי זו השפה שבה הרשיעו אותי. בתי המשפט דיברו צרפתית כשהם 

גזרו את דיני.

ואתה רצית להשיב להם במישור נעלה יותר?

בדיוק. ייתכן שיש גם סיבות עמוקות יותר, אבל אני חושב שבסופו של דבר 
חלקן היה קטן.

ומהן?
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טוב, זאת שאלה שצריך להפנות לפסיכואנליטיקאי. נראה לי שזה שייך במידה 
רבה לתת–מודע. 

מתי נרתמת לראשונה למטלה הפואטית הזאת?

הרבה  לי  אין  כי  לא פשוט,  וזה  לאחור  רבות  לחזור שנים  אותי  אתה מאלץ 
נקודות ציון. אני חושב שהייתי בן עשרים ותשע או שלושים. הייתי אז בכלא, 
קודם  הסוהר.  בבית  שלי  בתא  בצינוק,  לבדי  הייתי   .39 בשנת  היה  שזה  כך 
כול אני צריך להגיד שעד אז לא כתבתי שום דבר, פרט למכתבים לחברים 
ולחברות, ואני חושב שהמכתבים האלה היו שגרתיים לגמרי, כלומר כתובים 
בנוסחאות ידועות מראש, ללא מקוריות וללא עניין מיוחד. ואז שלחתי גלויה 
לחברה גרמנייה ששהתה באותו זמן בצ'כוסלובקיה. קניתי אותה בכלא, וגב 
הגלויה, החלק המיועד לכתיבה, היה מחוספס. החספוס הזה נגע בי עמוקות, 
ובמקום לדבר על חג המולד דיברתי על החספוס של הגלויה ועל כך שהוא 
מזכיר לי שלג. זו היתה נקודת המוצא לכתיבה. אני חושב שזה היה הקליק. זה 

הקליק שאני מסוגל לשחזר היום. 

מה היו הספרים או יצירות הספרות שהרשימו אותך עד אז? 

רומנים פופולריים. רומנים של פול ֶפּבאל. ספרים מהסוג שמוצאים בכלא. אני לא 
יודע. חוץ מפעם אחת, כשהייתי בן חמש–עשרה. הייתי בבית מעצר לעבריינים 

צעירים בֶמטֶרה והתגלגל לידי ספר שירים של רונסאר. הוא הילך עלי קסם. 

ומרסל פרוסט?

ובכן, קראתי את ְּבצל נערות בִלבלובן כשהייתי בכלא. את הכרך הראשון. היינו 
בחצר בית הסוהר והחלפנו בינינו ספרים בחשאי. זה היה בזמן המלחמה. דעתי 
לא היתה נתונה כל כך לספרים, והייתי אחד האחרונים. אמרו לי: "בוא, קח 
את הספר הזה". וראיתי שזה מרסל פרוסט. אמרתי לעצמי: "זה בטח משעמם 
מוות". ואז... עכשיו אני מבקש שתאמין לי. אולי אני לא תמיד מדבר איתך 
בגילוי לב מוחלט, אבל כאן אני אומר לך את כל האמת: קראתי את המשפט 
הראשון של ְּבצל נערות בִלבלובן — תיאורו של מר נֹורפואה בזמן ארוחת ערב 
אצל אביו ואמו של פרוסט, כלומר של מחבר הספר. והמשפט היה ארוך מאוד. 
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וכשגמרתי לקרוא את המשפט סגרתי את הספר ואמרתי לעצמי: "עכשיו אני 
שקט. אני יודע שמצפה לי קסם מתמשך". המשפט הראשון היה דחוס ויפה כל 
כך, ההרפתקה הזאת היתה להבה ראשונה שבישרה בֵערה גדולה. נדרש לי יום 
שלם כדי להירגע אחר כך. רק בערב פתחתי את הספר מחדש, ואכן, אחר כך 

זה היה קסם מתמשך. 

לפני שקראת את פרוסט כבר כתבת רומנים?

לא, או אולי הייתי באמצע כתיבת המדונה של הפרחים. 

יש עוד ספרים שהרעישו אותך כמו ספריו של פרוסט? 

כן, בוודאי! ואפילו יותר ממנו! קודם כול, האחים קרמזוב. 

ובלזק?

פחות. לא יעזור כלום, יש משהו קצת טריוויאלי אצל בלזק.

סטנדאל?

האחים  בעינַי  אבל  והשחור.  האדום  ואפילו  פארמה  מנזר  בהחלט.  בהחלט, 
קרמזוב הוא מעל כולם. יש שם כל כך הרבה זמנים שונים. יש הזמן של סוניה 
זמן הקריאה שלי.  ויש כמובן  והזמן של איליושה, יש הזמן של סמרדיאקוב 
יש זמן לפענוח ויש זמן שקדם להופעתם בספר. מה עשה סמרדיאקוב לפני 
ההתערבות? בקיצור, את כל זה היה עלי להשלים בעצמי. אבל זה היה מרתק. 

זה היה יפהפה. ]...[

מתי גילית שאתה נמשך לגברים?

בכל  מאוד  צעיר  היותר.  לכל  עשר  בן  שמונה,  בן  הייתי  מאוד.  צעיר  בגיל 
בֶמטרה.  צעירים  לעבריינים  המעצר  ובבית  בכפר  זמן  באותו  והייתי  אופן, 
שלא  מאחר  אבל  כמובן,  שם,  מיאוס  מחמת  מוקצה  היתה  ההומוסקסואליות 
היו בנות בסביבה, לא היתה ברירה. כל הבנים היו בני חמש–עשרה עד עשרים 
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ואחת. לא היה מנוס מפרקטיקה הומוסקסואלית חולפת או קבועה — על כל 
פנים, פרקטיקה הומוסקסואלית — ובזכות זה אני יכול לומר שבבית המעצר 

לעבריינים צעירים הייתי באמת ובתמים מאושר.

וידעת שאתה מאושר?

המכות,  למרות  העלבונות,  כל  למרות  העונשים,  כל  למרות  כן.  כן,  כן,  כן, 
למרות תנאי החיים הקשים והעבודה — למרות כל זה הייתי מאושר. ]...[

יש לך תפיסה מהפכנית של הארוטיות? 

הו, לא. מהפכנית? לא. ההיכרות שלי עם ערבים גרמה לי... סיפקה אותי בדרך 
זקן  גוף  מול  בושה...  חשים  לא  ערבים  צעירים  כלל,  בדרך  לשמחתי.  כלל, 
ופנים זקנות. ההזדקנות היא חלק בלתי נפרד — אני לא מדבר על הדת — חלק 

בלתי נפרד מהציוויליזציה המוסלמית. אתה זקן, אז אתה זקן. 

האם העובדה שאתה מבוגר יותר מחבריך הערבים שינתה את מהות היחסים 
ביניכם?

לא. אבל אני מבין אותם טוב יותר. בגיל שמונה–עשרה הייתי בסוריה והייתי 
מאוהב בַספר קטן מדמשק.... הוא היה בן שש–עשרה ואני הייתי בן שמונה–
עשרה. וכולם ברחוב ידעו שאני מאוהב בו וצחקו, כל הגברים לפחות )הנשים 
הסתובבו תמיד בכיסוי ראש ואפילו לא ראו אותן(, אבל הנערים, הצעירים, 
הזקנים — כולם חייכו והשתעשעו מהעניין. הם אמרו לי: "קדימה, לך איתו!". 
זאת  בן שש–עשרה.  היה  זוכר שהוא  אני  וכלל.  כלל  נבוך  היה  לא  הוא  וגם 
אומרת שאני הייתי בן שמונה–עשרה וחצי בערך... והייתי נינוח מאוד איתו. 
נינוח מאוד עם המשפחה שלו ועם דמשק בכלל. הייתי בדמשק זמן קצר אחרי 
שהפציצו אותה בעקבות מרד הדרוזים, במצוותו של הגנרל גּודו, או קּורֹו... 
היתה לו רק יד אחת, והוא הפך את דמשק לעי חורבות. הוא ירה בתותח, ולנו 
היו הוראות ברורות לצאת מהבית רק עם נשק ביד, רק שלושה יחד, ולהיצמד 
למדרכה. וכשעברו ברחוב נשים או זקנים ערבים, בקיצור, בכל פעם שעברו 
לידינו סורים, הם היו צריכים לרדת לכביש. עד שהסדר הטוב הזה הּופר: אני 
נוכחותי  והוא הופר כמובן רק במקרה שלי. אני הצנעתי את  הפרתי אותו... 
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במחיצת הנשים, והסתובבתי בשווקים של דמשק, שהיו נפלאים. הסתובבתי 
בשווקים בלי נשק, ועד מהרה זה נודע לכולם, כי בדמשק היו אולי מאתיים או 

מאתיים וחמישים אלף תושבים, וקיבלו אותי שם בזרועות פתוחות. ]...[

מהי התיאוריה שלך על ההומוסקסואליות?

אין לי תיאוריה אחת. יש לי כמה. הוצעו כמה תיאוריות, אבל אף אחת מהן 
וגם  הגנטיקאים,  של  התיאוריה  לא  פרויד,  של  התיאוריה  לא  מספקת:  אינה 
בדרך  נעניתי  שאני  סבור  הוא  בספריו.  סארטר  ה"אני" שפיתח  תאוריית  לא 
מסוימת, חופשית אמנם, לתנאים החברתיים שאליהם הייתי כפוף. אבל גם זה 
לא מניח את דעתי. בקיצור, אין לי מושג. אין לי אפילו תיאוריה של תשוקה 
ויפה. אני לא עושה מזה עניין.  ידוע לי שאני הומו. טוב  בכלל, משום סוג. 
לרצות לדעת מדוע או כיצד נעשיתי הומו וכיצד נודע לי על כך, זה שעשוע 

חביב ותו לא. זה קצת כמו לרצות לדעת מדוע יש לי עיניים ירוקות. 
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אילי אבידן אזר הוא יליד תל 
אביב, 1982. כותב עבודת דוקטורט 

באוניברסיטת בן–גוריון בנגב 
העוסקת בנרטיבים טרנסג'נדריים. 

בוגר החוג לספרות והתכנית למגדר 
באוניברסיטת תל אביב. לקטור ועוזר 

הוראה.

מעין אבן הוא יליד תל אביב, 1994. 
למד במגמת תיאטרון בתיכון ע"ש 
תלמה ילין בגבעתיים. "משקספיר 

למדתי ש'המשוגע, המשורר 
והאוהב, שלושתם בנויים ונוצקים 

רק מדמיון'. עודני מברר אם גם אני 
בנוי ונוצק מדמיון, ואם כן — לאיזה 

סוג אני שייך מהשלושה. בינתיים 
אני מתנסה בכל אחד מהם, מקפץ 
בין דמויות, וכך אוסיף לעשות עד 

אשר אמצא את דמותי שלי".

שמעון אדף הוא יליד שדרות. 
משורר, סופר ומוזיקאי. פרסם עד 
כה שלושה ספרי שירה: המונולוג 
של איקרוס )1997(; מה שחשבתי 

צל הוא הגוף האמיתי )2002(; 
אביבה–לא )2009(, וחמישה 

רומנים: קילומטר ויומיים לפני 
השקיעה )2004(; הלב הקבור 

)2006(; פנים צרובי חמה )2008(; 
כפור )2010(; מוקס נוקס )2011(. 

צילום: יסמין א. קליין



161

אלכס אפשטיין הוא יליד סנט 
פטרסבורג. מתגורר בתל אביב. בין 

ספריו: לקסם הבא אזדקק לכנפיים  
)כרמל, 2012. ראה אור גם בגירסה 
דיגיטלית בפייסבוק(, קיצורי דרך 

הביתה )ידיעות ספרים, 2010(, 
לכחול אין דרום )עם עובד, 2005(.  

ניר ארֹגב לפיד נולד ב–1995 בעיר 
פרת' שבאוסטרליה, שם שהו הוריו 

בשליחות מטעם קרן היסוד. כיום 
מתגורר עם משפחתו בתל אביב 

בשכונת ביצרון. לומד לתואר ראשון 
במוזיקה, במסלול כלי קשת.

שמעון בוזגלו הוא יליד עכו. משורר 
ומתרגם. פרסם ארבעה ספרי שירה: 
ארם )הקיבוץ המאוחד, 2000(, תל 
היסרליק )הקיבוץ המאוחד, 2002(, 

אישית לוחצת )ידיעות ספרים, 
2004(, טוראי כהן קורא שירים 

)ספרי עליית הגג וידיעות ספרים, 
2011(. תרגומו האחרון עד כה הוא 

אדיפוס המלך מאת סופוקלס )ספרי 
עליית הגג וידיעות ספרים, 2012(. 

יעקב ביטון הוא יליד באר שבע, 
1974. נכדה של סוליקה מלכא. 

ספרו אינא דדא ראה אור ב–2008 
)כתר(. חתן הפרס לעידוד היצירה 

של משרד התרבות למשוררים 
בראשית דרכם וחתן פרס טבע 

לשירה לשנת 2008. 

צילום: תומס לנגדון

צילום: ז'ראר אלון
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אילה בן–לולו מוסקוביץ היא 
ילידת ראשון לציון. מתגוררת בתל 

אביב. בעלת תואר ראשון במדעי 
ההתנהגות ותואר שני בהיסטוריה 

ופילוסופיה של המדעים והרעיונות. 
שירים וסיפורים פרי עטה התפרסמו 

בעבר בכמה כתבי עת.

ירון בן–עמי הוא יליד ישראל, 
1972. קרנף שסרח, נוהם פיוטי 
כפירה תחת שמי כנען היפים. 

משורר ומוזיקאי לעת מצוא, מתרגם 
ספרים, מרצה לתולדות עם ישראל. 

סיון בסקין היא ילידת וילנה, 
ליטא, 1976. חיה בישראל מאז 

1990. מתגוררת בתל אביב ועובדת 
כמנתחת מערכות. מפרסמת ב"הו!" 
מאז יומו הראשון. פרסמה שני ספרי 
שירה: יצירה  ווקאלית ליהודי, דג 
ומקהלה )אחוזת בית, 2006( ומסעו 

של יונה )אחוזת בית, 2011(. תרגמה 
מרוסית את הרומנים סיפורה של 
סוניצ'קה מאת מרינה צווטאייבה 

)אחוזת בית, 2005(, השמורה 
והמזוודה מאת סרגי דובלטוב )ראו 

אור בספר המזוודה, אחוזת בית, 
2010(. תרגמה מליטאית את ספרה 

של ונדה יוקנייטה נהגה בחשכה 
)אסיה, 2011(. בקרוב יראה אור 
)בהוצאת אסיה( ספרו של במאי 

הקולנוע אנדרי טרקובסקי לפסל 
בזמן, שתרגמה מרוסית. תרגמה 

צילום: תום אשחר

צילום: איריס נשר
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שירים מאת צווטאייבה, יוסיף 
ברודסקי, ניקולאי גומילוב, וֵלימיר 

חלבניקוב ואחרים. 

אמוץ גלעדי הוא יליד ירושלים. 
פרסם מאמרי ביקורת, תרגומים 
וסיפורים קצרים במוסף "תרבות 

וספרות" של עיתון "הארץ" ובכתב 
העת "קשת החדשה". השלים ב–2010 

עבודת דוקטורט על הסופרים הזרים 
שפעלו בפריז בראשית המאה 

העשרים. ספרו מודרניזם בשלוש 
תנועות: על הקוביזם, הפוטוריזם 
האיטלקי והסוריאליזם ראה אור 
בהוצאת סל תרבות ארצי )2010(. 

בין הספרים שִתרגם: גזע, היסטוריה, 
תרבות  מאת קלוד לוי–סטרוס 

)רסלינג, 2006(, ברוז'–עיר–מתה 
מאת ז'ורז' רודנבך )נהר ספרים, 
2007( ולקרוא את פרויד מאת 

ז'אן–מישל קינודוז )תולעת ספרים, 
2010(. מתגורר בפריז.

אנה הרמן היא ילידת ירושלים, 
1973. שיריה ראו אור לראשונה 

בכתב–העת "ֵאב" ב–1994. פרסמה 
עד כה שלושה ספרי שירה: חד–קרן 

)הקיבוץ המאוחד, 2002(, אלפא 
ואומגה )לברית שכתבה עם דורי 

מנור לאופרה, שהועלתה על 
במת האופרה הישראלית; הקיבוץ 

המאוחד, 2001( וספר הרפואות 
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הפשוטות )הקיבוץ המאוחד, 2006(. 
בין תרגומיה: היומנים של סילביה 

פלאת )ידיעות אחרונות, 2002( 
ורישום של העבר מאת וירג'יניה 

וולף )מודן, 2011(. כלת פרס ראש 
הממשלה ליצירה לשנת 2007 ופרס 
ורטהיים לשירה לשנת 2006. אמא 

לֹנגה מרים.

רוברט וייטהיל–בשן הוא יליד 
צפון–קרוליינה, 1947. גדל בלאבוק, 

טקסס, וחי עשור וחצי באוסטין, 
שם החל, בשנות השבעים, לכתוב 
שירה  בעברית.  שיריו התפרסמו 

בעיתונים בישראל )"מאזניים", 
"משא", "על המשמר", "ידיעות 
אחרונות", "מעריב" ו"הארץ"( 

ובאמריקה )"הדואר" ו"ביצרון"(.  
ספר שיריו הראשון, עורבים חומים, 

ראה אור ב–1976 )הוצאת עקד(, 
וספרו השני, אפס מקום, התפרסם 

ב–1980 )דביר(. באותה תקופה 
תרגם לאנגלית ארבעה רומנים של 

אהרן מגד וקובץ סיפורים של יצחק 
בן–נר. מאז מעברו לוושיגנטון 

ב–1983 עד שלהי המאה הקודמת 
מיעט לפרסם משיריו, ועסק בעריכת 
דין ובייצוא וייבוא.  בתחילת המאה 

החדשה חזר לכתיבה ואף פרסם 
משיריו בכתבי עת שונים ובהם 

"הו!". קובץ השירים השלישי שלו, 
אחרי השתיקה, הופיע בהוצאת 

כרמל ב–2007. ספרו הרביעי, ְסֶטְּפס 
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ְבּחורים שחורים, יראה אור השנה 
בהוצאת הקיבוץ המאוחד. מתגורר 

כיום בפוטומק, מרילנד, ומבקר 
בישראל לעתים קרובות.

עומר ולדמן הוא יליד 1994, תלמיד 
כיתה י"ב בתיכון ע"ש תלמה 

ילין בגבעתיים. שירים פרי עטו 
התפרסמו במוסף "תרבות וספרות" 
של עיתון "הארץ". סרטים קצרים 
שביים הוקרנו בפסטיבל לקולנוע 

עצמאי בניו יורק ובמקומות שונים 
ברחבי הארץ. לומד לקרוא. מתגורר 

בתל אביב. 

מתן חרמוני הוא יליד באר שבע, 
1969. סופר וחוקר ספרות. ספרו 

היברו פבלישינג קומפני ראה אור 
ב–2011 בהוצאת כנרת זמורה ביתן 
ונכלל ברשימת המועמדים הסופיים 
לפרס ספיר השנה. מסות ותרגומים 
פרי עטו הופיעו בכתבי העת  "הו!" 
ו"דווקא" וכן במוספי הספרות של 

עיתון "הארץ". קובץ תרגומים 
מספרות יידיש  בעריכתו יראה אור 

בחודשים הקרובים בהוצאת עם 
עובד. בחודשים האחרונים מתגורר 

באזור שיקגו, וכותב רומן חדש.
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נדב ליניאל הוא יליד ירושלים, 
1983. סטודנט לתואר שני, עוזר 

מחקר ומתרגל בחוג לספרות 
באוניברסיטת תל אביב. בוגר 

סדנאות הכתיבה של כתובת — 
מקום לשירה, התוכנית לכתיבה 

יוצרת באוניברסיטת תל אביב 
וכיתת השירה העברית–ערבית של 

הליקון. שיריו התפרסמו בכתבי 
עת שונים. ספר שיריו הראשון, 

תקרת האדמה, ראה אור בהוצאת 
קשב לשירה )2010(. חתן פרס טבע 

לשירה לשנת 2011. 

עמוס מדר הוא יליד 1983. בוגר 
ישיבות הסדר , ובוגר המחלקות 

לפילוסופיה ולפסיכולוגיה 
באוניברסיטה העברית. לומד לתואר 

שני בפילוסופיה באוניברסיטת 
בן–גוריון, ומתגורר בבאר שבע. 
שירים פרי–עטו ראו אור בכתבי 

העת "מבוע" ו"משיב הרוח" ובמוסף 
"שבת".

דן מירון הוא פרופסור אמריטוס 
לספרות עברית באוניברסיטה 

העברית בירושלים, ומחזיק 
בקתדרה ע"ש ליאונרד קיי  

לחקר הספרות העברית והספרות 
המשווה באוניברסיטת קולומביה 

בניו יורק. עוסק בחקר הספרות 
היהודית בעידן המודרני. חתן פרס 

ישראל לחקר הספרות )1995(. בשנים 

צילום: רתם ליניאל
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האחרונות מרבה לתרגם מן הספרות 
היידית, ובין השאר מיצירותיהם 

של שלום עליכם, יעקב גלאטשטיין 
ואברהם סוצקעווער )סוצקבר(. 
מתגורר בתל אביב ובניו יורק. 

נילי מירסקי )לבית בולסלבסקי( היא 
ילידת תל אביב, 1943. מתרגמת 

מרוסית ומגרמנית. היתה "מתרגמת 
הבית" בספרייה החדשה של 

מנחם פרי, ואחר כך עורכת בכירה 
בהוצאת עם עובד. תרגמה בין השאר 
מיצירותיהם של גֹוגֹול, דוסטויבסקי, 

טּורגֶניֶב, טולסטוי, צ'כוב, ּבָאּבֶל, 
ּבּולגאקֹוב, נבֹוקֹוב, ְּפלאטֹונֹוב; את"א 
הופמן, היינריך פון קלייסט, תיאודור 

פֹונטאנֶה, תומאס מאן, תומאס 
ברנהארד, שטפאן ַהיים. ב–2011 יצאה 

לגימלאות. כלת פרס טשרניחובסקי 
לתרגום, פרס משרד החינוך והתרבות 

למתרגמים )פעמיים( ופרס ישראל 
לתרגום. 

אפרת מישורי היא ילידת ישראל, 
1964. משוררת, עורכת, מבקרת, 

מסאית, מרצה, ומנהלת הסלון 
הספרותי "תיאטרון הטקסט הנודד", 
שבו היא מקיימת מפגשים ספרותיים 

וסדנאות כתיבה וקריאה. מישורי 
היתה מחלוצות ה"שירה המדוברת" 

בישראל. בשנות התשעים הפיקה 
וביימה מופע יחיד — "אני 

צילום: יורג טרֹוּביציּוס

צילום: רונן רז
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הדוגמנית של השירה" — שהתבסס 
על קריאת שיריה בשילוב וידיאו 

ומוזיקת פופ. הדוקטורט שלה 
)2006( עוסק במקום כאובייקט 

המעבר של המשורר, תוך יישום 
המודל הפסיכואנליטי של ויניקוט 

על שירת תל אביב של אבות 
ישורון. בין ספריה: ממרחקי אפרת, 

שירים 1990–1994 )הקיבוץ 
המאוחד, 1996(, הפה הפיזי 

)הקיבוץ המאוחד, 2002( ואנך 
ואנחה )הקיבוץ המאוחד, 2002(. 

ספר שיריה השישי,  הבוהמה 
הביתית — אישה נשואה ושירים 

בודדים יראה אור בהוצאת הקיבוץ 
המאוחד. כלת פרס ראש הממשלה 

ליוצרים עבריים לשנת 2001, 
כלת פרס דב סדן לעבודת דוקטור 

ב–2003, זוכת תחרות הסיפור הקצר 
של עיתון "הארץ" ב–2005.

לי ממן היא ילידת צפת, 1980. 
בוגרת החוג לספרות עברית 

באוניברסיטה העברית. קובץ 
שיריה פקדון האושר ההוא זכה 

בפרס הראשון בתחרות הספרותית 
ע"ש הרי הרשון. יצירות, תרגומים 

ורשימות ביקורת פרי עטה ראו 
אור בכתבי עת שונים. מתגוררת 

בירושלים.
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דורי מנור הוא יליד תל אביב. 
משורר, מתרגם ועורך. ספרו 

אמצע הבשר ראה אור לאחרונה 
בהוצאת מוסד ביאליק והקיבוץ 

המאוחד, בעריכת פרופ' דן מירון 
ובצירוף אחרית דבר נרחבת פרי 
עטו. הספר כולל שירים חדשים 

לצד מבחר מקיף מספריו הקודמים. 
בין תרגומיו: בית הקברות הימי 

ומבחר הרהורים על השירה מאת 
פול ואלרי; הרעם האילם, מבחר 

שירים מאת סטפאן מלארֶמה; 
פרחי הרע, הְסְּפלין של פריז, 

שירים קטנים בפרוזה וגני העדן 
המלאכותיים מאת שארל בודלר, 

הגיונות מטפיזיים מאת רנה 
דקארט, מכתבים ללואיז קוֶלה מאת 

גוסטב פלובר, קנדיד מאת וולטר  
ושלום לך, עצבות מאת פרנסואז 

סגאן. חתן פרס ראש הממשלה 
ליוצרים עבריים לשנת 2007, פרס 

טשרניחובסקי לתרגומי מופת לשנת 
2008 ופרס העריכה של משרד 

התרבות לשנת 2011. מרבה לעבוד 
עם אמנים בתחום המוזיקה וביניהם 

שלומי שבן, רונה קינן, מאור כהן, 
נינט טייב וערן צור. עורך ומגיש את 

התכנית "ציפורי לילה מתפייטות" 
מדי יום שני בגלי צה"ל — תחילה 

עם רונה קינן, אחר כך עם אלונה 
קמחי וכיום עם שלומציון קינן. 

צילום: גרג בול
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בני מר הוא יליד תל אביב, 1971. 
עורך במדור "תרבות וספרות" של 

עיתון "הארץ". פרסם מסיפוריו בכתב 
העת "ֵאב" )1993(, בגיליונות "הו!", 

בספר רוב הלילות )הקיבוץ המאוחד, 
2003( ובבימות אחרות. מתרגם, 

בעיקר מיידיש, בין השאר את עירם 
של האנשים הקטנים מאת שלום 

עליכם )ידיעות ספרים, 2004( ואף 
על פיל, אוסף שירי ילדים יידיים 
בתרגום עברי, שיראה אור בקרוב 
בהוצאת כתר. מתגורר בתל אביב.

שחר–מריו מרדכי הוא יליד חיפה. 
גדל בקרית ביאליק ומתגורר כיום 

בתל אביב. ספר שיריו תולדות 
העתיד ראה אור בשנת תש"ע 

בהוצאת אבן חושן. זכה במקום 
הראשון בתחרות הארצית "שירה על 

הדרך" לשנת 2010 מטעם עיריית 
תל אביב–יפו. ספר שיריו הבא יראה 

אור בהוצאת עם עובד.

רוִיאל נץ הוא יליד תל אביב, 
1968. פרופסור ללימודים קלסיים 

באוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה. 
בין ספריו: מקום הטעם, מסות 

על ספרות ישראלית: בין צליל 
להיסטוריה )2008, אחוזת בית, יחד 
עם אשתו, מאיה ערד(. פרסם ספרים 

רבים העוסקים בצדדים שונים של 
ההיסטוריה התרבותית ובייחוד 

בהיסטוריה של המדע.

צילום: יונתן סטבסקי

צילום: אופיר הראל
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לילך נתנאל היא ילידת נתניה, 
1979. למדה ספרות צרפתית 

באוניברסיטת פריז 8. כיום חוקרת 
ספרות עברית ומרצה בחוג לספרות 
עם ישראל באוניברסיטת בר–אילן. 

ספרה המצב העברי  ראה אור בשנת 
2008 בהוצאת בבל וזכה בפרס 

רמת–גן לספר ביכורים. לאחרונה 
ערכה יחד עם יובל שמעוני רומן 
גנוז מאת דוד פוגל, רומן וינאי, 

בהוצאת עם עובד. החיבור "כתב ידו 
של דוד פוגל: מחשבת הכתיבה", 

שנכתב בעקבות פרשת הגילוי 
והפענוח של הרומן הגנוז, יראה אור 
בקרוב בסדרת אופקי מחקר בהוצאת 
הספרים של אוניברסיטת בר–אילן. 

רונן סוניס הוא יליד פתח תקווה, 
1972. תרגם שני רומנים מאת 
ולדימיר נבוקוב: הגנת לוז'ין 
)עם עובד, 2006( ולאורה — 

המקור )ידיעות אחרונות, 2010(. 
פרסם תרגומי שירה מאנגלית 

ומרוסית ומאמרים בבמות שונות.
 

משה סקאל הוא יליד תל אביב, 
1976. בפברואר 2006 שב לתל אביב 

לאחר שש שנות מגורים בפריז, 
שם השלים לימודי תואר ראשון 

בספרות עברית ובתרגום. בעל תואר 
שני בפילוסופיה באוניברסיטת תל 

אביב. בסתיו 2011 קיבל מלגה מקרן 
פולברייט לצורך השתתפות בתוכנית 



172

הסופרים הבינלאומית באיווה סיטי, 
ארה"ב. סקאל עובד כמנהל מפעלי 

הספרות במרכז הספר והספריות 
בישראל וכמנהל המפעל לתרגום 

ספרות מופת. בשנים האחרונות פרסם 
ביקורות ומאמרים שונים בעיתון 

"הארץ". חתן פרס ראש הממשלה 
ע"ש לוי אשכול ליוצרים עבריים 

לשנת 2011. ספרו הרביעי, יולנדה  
)כתר, 2011(, נכלל ברשימת המועמדים 

הסופיים לפרס ספיר וראה אור 
לאחרונה בצרפת בהוצאת "סטוק".

תהל פרוש גדלה בהרצליה ומתגוררת 
בתל אביב. משוררת, עורכת ומבקרת 

תרבות, מנחה את תכנית התרבות 
"מחדדים" בתחנת הרדיו "כל 

השלום". כתבה במשך שבע שנים 
בעיתון "הארץ" על נושאי תרבות 

וחברה. היתה בין מייסדי ועד עיתונאי 
"הארץ", וממובילות המאבק למען 

המתמחים בפסיכולוגיה בגל המחאה 
החברתית של קיץ 2011. חברת 

צוות ההיגוי של איגוד המשוררות 
והמשוררים, פעילה בקבוצת היוצרים 

"גרילה תרבות", הלוקחת חלק 
במאבקים חברתיים בישראל וחברה 

בקבוצת התיאטרון הפוליטי "תיאטרון 
חזיתי". סיימה לימודי משפטים 

בירושלים ופסיכולוגיה קלינית בתל 
אביב. שירים פרי עטה ראו אור בכתבי 

עת שונים. שיריה תורגמו לערבית, 
פרסית ואנגלית וחלקם הולחנו ובוצעו 
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על ידי מוזיקאים. זכתה השנה בציון 
לשבח על שיריה מאגודת הסופרים. 

דורי פרנס הוא יליד תל אביב. 
מוזיקאי ומתרגם. תרגם מחזות 

רבים לתיאטרונים בארץ, וביניהם 
לאחרונה: וויצק מאת ביכנר, החולה 

המדומה מאת מולייר, קומדיה 
של טעויות מאת שקספיר, משחק 

של אהבה ומזל מאת  מאריבו. 
בין תרגומיו בספרות: גוגול מאת 

נבוקוב, מכתבים של גוסטב פלובר, 
פרשת המכשף  הסוציאליסט 

מאת האמה טומה. את תרגומיו 
למחזות שקספיר ובני דורו ניתן 

למצוא באתר שקספיר ושות': 
shakespeare.co.il

ֶּפטיה ְּפתאח )פיוטר שמוגליאקוב(, 
הוא יליד קייב שבאוקראינה, 

1978; ב–1988 עלה לישראל. בוגר 
האוניברסיטה העברית ובעל תואר 

מוסמך בפילוסופיה מאוניברסיטת תל 
אביב. פעיל כמשורר בעברית ורוסית. 

שיריו העבריים ראו אור בכתבי עת 
שונים, וכן בספר ביכוריו עבדתי על 

מכונת אמת )עמדה, 2010(. ספר 
נוסף, המקבץ את שיריו ברוסית, 

התפרסם ב–2011 במוסקווה. בימים 
אלה מתגורר באלבוקרקי )ארה"ב( 

ולומד לדוקטורט בפילוסופיה 
באוניברסיטת ניו–מקסיקו.
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ז'יל רוזיֶה הוא יליד גרנובל, צרפת, 
1963. מתגורר בפריז. שהה בישראל 

בשנים 1985, 1991 ו–2008 ומבקר 
לעתים קרובות בתל אביב. ב–1997 
השלים כתיבת דוקטורט על הסופר 

היידי משה ברודרזון. מאז 1994 
מנהל את ספריית מעדעם, ספריית 

יידיש החשובה באירופה. כותב 
שירה ביידיש ועורך את כתב העת 
"גילגולים", המכַנס בעיקר יצירות 

עכשוויות ביידיש. ִפּרסם שישה 
רומנים בצרפתית, והאחרון שבהם, 

D'un pays sans amour )"מארץ 
בלי אהבה"(, המבוסס על סיפורי 

חייהם של המשוררים פרץ מארקיש, 
אורי צבי גרינברג ומלך ראביטש, 

ראה אור בצרפת ב–2011 ויתפרסם 
בעברית ב–2013 )חרגול(. ספרו אהבה 
כלואה תורגם לעברית )שוקן, 2005(. 

ִּפרסם את יומן השהות שלו בתל 
אביב ב–2008 בצורת בלוג ספרותי, 
www.  :שאפשר לקוראו בכתובת

uneteboulevardrothschild.
blogspot.com )קטעים מהיומן 
ראו אור בתרגום עברי ב"הו!" 7(. 
הדיאלוג "בין אחיות" הרואה אור 

בגיליון הנוכחי הוא יצירתו הראשונה 
שנכתבה ישירות בעברית.
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ננו שבתאי היא ילידת ירושלים, 1975. 
משוררת, מחזאית ובמאית תיאטרון. 

למדה בימוי בביה"ס לאמנויות הבמה 
של סמינר הקיבוצים, ותסריטאות 

בביה"ס סם שפיגל לקולנוע וטלוויזיה. 
כתבה וביימה מחזות שונים, ביניהם 

להגיד מותר הכול )אנסמבל תיאטרון 
הרצליה( קורבנות החובה מאת אז'ן 
יונסקו )הזירה הבינתחומית(, ברית 

בין הבדלים )תיאטרונטו 2011(. זוכת 
פרס אקו"ם ליצירת ביכורים על ספר 

שיריה ילדת הברזל, )ידיעות אחרונות, 
2005(. ספרה האחרון ננו שבתאי 

— שלושה מחזות ראה אור בהוצאת 
עמדה )2010(.

יערה שחורי היא ילידת תל אביב, 
1977. כותבת ועורכת. ספר שיריה 
אצבע, שן, כנף ראה אור ב–2010 
בהוצאת עם עובד. מלמדת כתיבה 

וספרות בבצלאל ובחוג לאמנות 
יצירה באוניברסיטת חיפה. עורכת 

את מפעל קסת לספרי ביכורים.

רועי שניידר הוא יליד 1994, מתגורר 
ברעננה ולומד בתיכון אוסטרובסקי. 

כמו כן לומד במסגרת נוער שוחר 
מדע באוניברסיטת תל אביב קורסים 
בנושא לשון עברית וספרות עברית. 

זכה לאחרונה בפרס ע"ש פסח מיילין 
למשורר בתחילת דרכו. שירים 

פרי עטו ראו אור במוסף "תרבות 
וספרות" של "הארץ" ובכתבי עת.






