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דמי שיינתז ָלַעד על התבל
אנתולוגיה קטנה של שירי המלחמה הגדולה, 1918-1914

מהרגע שהתחלנו לתכנן את הגיליון הראשון של 2014 היה לנו ברור שציון 
מאה שנה לתחילתה של מלחמת העולם הראשונה אינו משהו שנוכל לוותר 
עליו. המלחמה הזאת, שאיש לא באמת רצה בה ואיש לא הצליח למנוע את 
ההידרדרות אליה, ששינתה לחלוטין את המפה, פירקה אימפריות, העלתה 
על נס מדינות לאום, הובילה למהפכה הרוסית ולמלחמת העולם השנייה, 

ובעיקר חיסלה הרבה מאוד אנשים, חוללה מהפך גם בספרות ובאמנות. 
אמנם, מה שאנו מכנים בשם "אוונגרד," או "מודרניזם," הופיע שנים 
אחדות קודם לפרוץ המלחמה, אך תוצאותיה ההרסניות, שהכניסו יוצרים 
וצרכני אמנות רבים להלם קרב תמידי, אפשרו להם להתייאש מההיסטוריה 
עד כדי זניחת הסיפור הליניארי הקלאסי של המאה הקודמת, שלא היה יכול 
יותר ללוות את המציאות. קצרה היריעה מלנסות לתמצת כאן את סיפורה 
של אותה אמנות שקמה לאחר המלחמה; הוא סופר פעמים רבות ומזוויות 
שונות. נאמר רק שאנו ממשיכים לחיות וליצור בתוכה עד היום — כפי 

שאנו מתמודדים עד היום עם תוצאותיה של אותה מלחמה במציאות.
בחרנו לפרסם במבחר זה שירים שנכתבו במהלך המלחמה או זמן קצר 
)גרמנית,  שונות  שפות  בחמש  שכתבו  שונים  משוררים  ידי  על  אחריה 
צרפתית, איטלקית, אנגלית ורוסית(. משוררים אלה מייצגים את הזרמים 
מכך  מעניין  אך  בארצותיהם;  עת  באותה  שהתהוו  החשובים  הספרותיים 
הרומנטיזציה  כאן  מיוצגים  לפניהם.  שהצבנו  למלחמה  היחס  מבחן  הוא 
המלחמה,  ממלאכת  ההתלהבות  הראשונים,  המלחמה  לימי  האופיינית 
ההתפכחות  נגמר,  הבלתי  מהקטל  הייאוש  אמיתיים,"  ל"גברים  הראויה 
מאשליות, המבט הסאטירי, ההתנגדות העזה לאלימות, החמלה והכמיהה 
כל  את  בכך  לראות  אפשר  הסמיך.  המוות  למסך  מבעד  ולאהבה  לחיים 
שלבי ההתבגרות של אמני התקופה — ואם היום, בבואנו להגדיר את יחסנו 
לאלימות ולאי–צדק, אנו מתבגרים מהר יותר, על פי הסולם הזה, הרי שיש 
בכך חלק חשוב לאותם משוררים, שכמעט כולם היו באותה עת צעירים 

למדי. קצתם אף נותרו כאלה.
רבים מהשירים הכלולים במבחר רואים אור לראשונה בעברית, ומרביתם 

תורגמו במיוחד לגיליון זה. 
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מלחמה — אנדריי ְּביֵילי1
מרוסית: סיון בסקין

ִהְתּפֹוְצָצה ַׁשְלוַת ֶעֶרב ַהַּסַער,
נֹוֶסֶקת זֲַעָקָתם ֶׁשל ַהְּׁשָבִטים.

סֹוֵבב ּכָל ָהָאהּוב, ָעטּוף ְּבַצַער,
ְּכחֹול ְסַחְרַחר ְּבֹעֶמק ָהִעִּתים.

ֲאנִי? ֲאנִי? ְׁשִתיַקת יִָמים ָעָברּו...
ַאּיֵהּו? ֵהן ֵאינֹו... ֲהיֵׁש ָעָבר?

ֵאין ְלַבֵּטא ְקִריַאת ַאְרצֹות נֵכָר,
ּגֵַּלי ָהאֹור ֶׁשַאֲחֵרינּו ָּתרּו.

בשדות פלנדרייה — ג'ון ֶמְקֵריי2
מאנגלית: צור ארליך

ִּבְׂשדֹות ְפַלנְְדִרּיָה ַהְּצָלִבים ָּפמֹוט
ִלְפִריַחת ְּפָרגִים, ַׁשְלָהבֹות ַחּמֹות

ֲאֻדּמֹות ּפֹוְרעֹות ַעל ִקְבֵרי ֲעַראי —
ֵעת ֵמָעל יָחּוגּו ְּבֶרנֶן ַמאי

ֶעְפרֹונִים ֵחְרֵׁשי יְִרּיֹות הֹוְלמֹות.

)או בשמו האמיתי, בוריס בוגייב; Bely, 1886-1934(, מחשובי  ביילי  1  אנדריי 
התנועה  למייסד  הצטרף  המלחמה  בעת  ברוסיה.  הסימבוליסטים  המשוררים 
הגתאנום  בניית  לפרויקט  תלמידיו,  ולחבר  שטיינר,  רודולף  האנתרופוסופית, 
בדורנאך שבשווייץ. לאחר מכן נקרא להתייצב במולדתו, שב למוסקבה, אך לא 
גויס. פרסם שירה, סיפורת )חלקה אוטוביוגרפית( וכן ספרי עיון. לאחר המלחמה 
לא הצליח ממש להשתלב בספרות הסובייטית החדשה, אך זכה להערכה רבה 

בקרב עמיתיו. מת ממכת חום שקיבל במהלך ביקור בקרים.
2  ג'ון מקריי )McCrae, 1872-1918(, משורר, סופר, צייר ורופא קנדי. במלחמת 
העולם הראשונה שירת כרופא בצבא הבריטי. שירו המפורסם ביותר, "בשדות 
פלנדריה," נכתב בעקבות נפילת ידידו ותלמידו בקרב איפר. השיר לא רק זכה 
לפופולריות רבה, אלא אף שימש, ככל שהדבר מוזר, לתעמולה בעד המלחמה 

ולגיוס כספים למימונה. מקריי מת במהלך המלחמה מדלקת ריאות. 
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ַהֵּמִתים — ֲאנְַחנּו. ֲאָבל יְמֹות
ַהַחּיִים ְּבַטל ַאֲהבֹות ַּתּמֹות

עֹוד ּבֹוְרִקים ָעַלי וְַעל ְּפנֵי ֵרַעי
ִּבְׂשדֹות ְפַלנְְדִרּיָה.

ְּביֵָדינּו ֵאּלּו ַהּדֹוְממֹות
נַנְִחיְלֶכם ַלִּפיד ֶׁשָאסּור ִלְׁשֹמט:

ְׂשאּו אֹותֹו ַלְּקָרב. הּוא ְׁשבּוָעה וְַׁשי.
ִאם ָּתֵפרּו ֹזאת, ַהְּפָרגִים ֵעַדי
ֶׁשּנָקּום ִמַּתַחת ָאְדָמם ַהַחי 

ִּבְׂשדֹות ְפַלנְְדִרּיָה.

מחול המוות 1916 — הּוגֹו ָּבאל3
מגרמנית: יונתן שאבי

ֵהן ּכְָך נָמּות, ֵהן ּכְָך נָמּות
נָמּות יֹוָמם וַָליִל,

נְִתַמֵּסר ַלָּמוֶת ִּכי הּוא נִָעים.
ֹּבֶקר — עֹוד ֻמֵּכי ֲחלֹום

יֹום — ּוְכָבר נִגְַמר
ֶעֶרב — ְּכָבר ָּבֹעֶמק, ׁשֹוְכנֵי ָעָפר.

תנועת  מייסדי  עם  נמנה  גרמני,  ומשורר  אמן   ,)Ball, 1886-1927( באל  3  הוגו 

"דאדא." ב–1914 רצה להתגייס לצבא גרמניה אך נדחה עקב בעיות רפואיות. 
בהמשך יצא לקו החזית בבלגיה כדי לצפות בקרבות ולספק את סקרנותו. שירו 
 Der האנטי–מלחמתי "מחול המוות 1916" הופיע בתחילת ינואר 1916 בעיתון
Revoluzzer )המהפכן–בעיניו(. השיר הוצג ב"קברט וולטר" הדדאיסטי בציריך 
ועד מהרה היה ללהיט בקברטים, לא מעט בזכות הביצוע החי והמצמרר של אמי 
הנינגס, אשתו של באל. הנינגס שרה את "מחול המוות" לפי המלודיה של "המארש 
של דסאו," הקרוי על שמו של "הזקן מדסאו," מפקד החילות והפילדמרשל הנסיך 
ליאופולד הראשון מאנהלט–דסאו )1747-1676(. שורשיו של המארש איטלקיים, 
נוספו  הזמן  עם  ב–1706.  לטורינו  כניסתו  בשעת  הפילדמרשל  התקבל  ואיתו 

המלים על פי מסורת חיילים ישנה.
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ַהְּקָרב הּוא ָלנּו ְּכמֹו ּבֹוְרֵּדל
ִמּדָם הּוא אֹור ִׁשְמֵׁשנּו

ָמוֶת ִסְסָמֵתנּו, מֹוֵפת וָאֹות.
נֲַעֹזב נִָׁשים וַָטף
ֵאין ָּבֶהם ִענְיָן!

ִאם ַאְך ַרק ָעֵלינּו ָהָעם נְִׁשָען!

ֵהן ּכְָך נְִרַצח, ֵהן ּכְָך נְִרַצח
נְִרַצח יֹוָמם וַָליִל

ֶאת ֵרֵעינּו ִּבְמחֹולֹות ֵמִתים.
ָאח, יָגֵן ּגּוְפָך ָעַלי!

ָאח, ַהְרֵחב ָחזְָך!
ָאח, ַאָּתה ֶׁשעֹוד ִּתֹּפל ֶאל מֹוְתָך.

ֹלא נְִתַרֵעם וְֹלא נְִרֹטן
נְִׁשֹּתק יֹוָמם וַָליִל

ַעד ֶׁשּיְִתּפֹוֵקק ָהַאּגָן סֹוִפית.
ִמְׁשּכֵָבנּו הּוא ָקֶׁשה

ֶלֶחם ָלנּו ָּתם
ּגַם ָהֵאל ַהּטֹוב ְמֹגָאל ַּבּדָם.

נֹוֶדה ְלָך, נֹוֶדה ְלָך,
ַמר ַקיְזֶר ַעל ַהֶחֶסד

ִּכי ָּבַחְרָּת ָּבנּו ְלמֹות ָקְרָּבן.
ַׁשן ְלָך ְׁשנַת יְָׁשִרים,

ַעד אֹוְתָך יִָעיר
ֶּפגֶר זֶה, ֶׁשֶּדֶׁשא אֹותֹו ַמְסִּתיר.
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המתים )3( — רופרט ְּברּוק4
מאנגלית: צור ארליך

ַעל ֲעִׁשיִרים ֶׁשֵּמתּו ִׁשיר, ׁשֹוָפר!
ּדִָלים ִּבְׁשנֹות ַחּיִים ֵמֵאין ְּכמֹוָתם —

ַאְך ָמה ֶהֱעִׁשירּונּו ְּבמֹוָתם.
ָאדֹם–ָמתֹוק ִהִּקיזּו ֶלָעָפר

ֶאת יֵין נְעּוֵריֶהם, וְֶאת ַמְחֶמֶצת
ְׁשנֹות ֹאֶׁשר ֲעִתידָם, וְֶאת ַׁשְלוַת

ִמְׁשקֶֹלת ַהּזְִקנָה, וְֶאת ִּתְקוַת
ַההֹוָלדָה ֶׁשַּתְכִּתיֵרם ְּבנֶַצח.

ַהְרנֵן, ׁשֹוָפר! ִהנְִחילּו ֵמִתים ֵאֶּלה
ֶאת ֶׁשָחַסְרנּו: ַאֲהָבה, ַמְכאֹוב,

ְקֻדָּׁשה, ּכָבֹוד ֶׁשָּׁשב ְלכָאן ְּכֶמֶלְך
ֶׁשּנְִתינָיו ָסִכים ְּבֹמר ַהָּׁשב;

וֲַאִצילּות ׁשּוב ּכָאן, ֵמחֹוף ֶאל חֹוף;
וְָאנּו ׁשּוב ֻחְליָה ְּבמֹוָרָׁשה.

4  רופרט ברּוק )Brooke, 1887–1915(, משורר בריטי, שיצירותיו המוכרות ביותר 

הן סונֵטות מלחמה שאינן חפות מרומנטיזציה. ברוק יפה התואר והמוכשר הספיק 
להיות משורר מוערך ואהוב עוד בימי חייו הקצרים. עם פרוץ המלחמה התגייס 

לצי, אך לא הספיק הרבה בשירותו הצבאי ומת מזיהום עקב עקיצת יתוש.
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מלחמה — ניקולאי גומיליוב5
מרוסית: סיון בסקין

ְמכֹונַת ַהּיְִרּיָה נֹוַבַחת,
ְּכמֹו ַּכְלָּבה, ְּבקֹול ּכֵָבד נְִרּגָן.

ַּכּדּוִרים — ֲעַדת ְּדבֹוִרים טֹוַרַחת —
אֹוְסִפים צּוף ְּבֶצַבע ַאְרּגָָמן.

ּוְקִריאֹות ַהְּקָרב ּדֹומֹות ְלזֶֶמר
ַהּקֹוְצִרים ְּבאֹור ַּכְפִרי ָצלּול,

ְלִׁשיַרת ָׂשֶדה, ַהְּמֻפּזֶֶמת
ֵלו ֶׁשְּבַעְרֵבי ֱאלּול. ַּבָׁשּ

וְָאֵכן ְצלּוָלה ּוְמֻקֶּדֶׁשת
ְמֶלאֶכת ַהְּמָלִכים, ַהִּמְלָחָמה,

ֵּבין ַהּלֹוֲחִמים עֹוְמִדים ְּבֶקֶׁשת
ַהְּכרּוִבים, ְמֻכּנְֵפי ּגְִליָמה.
ֶאת ָהֲעֵמִלים ִּכְבֵדי ַהֶּפַסע

ֶׁשּזֹוְרִעים ּגְבּוָרה ִּבְׂשדֹות ַהּדָם
וְקֹוְצִרים ֶאת ְּתִהַּלת ַהּנֶַצח —

ֱאלֹוֵהינּו, ְּתָבֵרְך אֹוָתם!

ְּכִלְבבֹות חֹוְרִׁשים ְּכפּוֵפי ַהֶּלֶכת,
ִּכְלָבבֹות ַהַּמֲעִלים ְּתִפּלֹות,

"תור  של  הבולטים  מהמשוררים   ,)Gumilev, 1886-1921( גומיליוב  5  ניקולאי 

אחמטובה  אנה  עם  יחד  הַאְקמיאיסטי,  הזרם  מייסדי  עם  נמנה  הרוסי.  הכסף" 
של  רומנטיקה  אחרי  נהה  גומיליוב  מנדלשטם.  ואוסיפ  עת(  באותה  )רעייתו 
מסעות וגילויים, מה שהביא אותו לתרום לא מעט למדע האתנוגרפיה באמצעות 
השתתפות במשלחות מחקר לאפריקה, וגם להתגייס למלחמה. מעניין שהפרוזה 
של גומיליוב על חוויות המלחמה שלו מפוכחת בהרבה מהשיר הרומנטי שמובא 
באשמת  המועצות  בברית  להורג  הוצא  אבל  במלחמה,  שרד  גומיליוב  כאן. 

השתתפות בקשר אנטי–מהפכני שלא התקיים אלא בדמיונם של חוקריו.
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ִלְבבֹוֵתיֶהם, ֵאִלי, ֵאֶליָך
ּבֹוֲעִרים, ְּכמֹו ַּבִּמְקּדָׁש — נֵרֹות.

ַהֲענֵק, ֵאִלי, ֶאת ּכָל ַהּכֹוַח
וְֶאת ְׁשַעת ַהּנִָּצחֹון ָלזֶה
ֶׁשּיִַּׁשק ְלִפי אֹויֵב ָמנֹוַח,

ְּכמֹו ְלָאח ִעם ֶחֶרב ֶּבָחזֶה.

ליל שימורים — ג'ּוזֶֶּפה אּונְגֵָרִטי6
מאיטלקית: אסף בנרף

ֶמֶׁשך ַליְָלה ָׁשֵלם
ֻמְׁשָלְך ְלִצּדֹו

ֶׁשל ָחֵבר
ָׁשחּוט

ְּבִפיו ַהחֹוֵׂשף
ִׁשּנַיִם 

ֶאל ַהּיֵָרַח ַהָּמֵלא
ַּבּדָם ַהּׁשֹוֵתת

ִמּיָדָיו
וְחֹוֵדר

ֶאל ּתֹוְך ְׁשִתיָקִתי
ּכַָתְבִּתי

ִמְכָּתִבים ְמֵלֵאי ַאֲהָבה

המאה  של  המשוררים  מחשובי   ,)Ungaretti, 1888-1970( אונגרטי  6  ג'וזפה 

נמנה  בהמשך  הפוטוריסטי,  לזרם  קרוב  היה  דרכו  בתחילת  באיטליה.  העשרים 
להתגייס.  והתנדב  ארצו במלחמה  קרא להשתתפות  הזרם ההרמטי.  מייסדי  עם 
אנטי– היותר  בשיריו  אפילו  אך  התלהבותו,  את  מיתנה  בחפירות  המציאות 
מלחמתיים הוא אינו מביע התנגדות לעצם הנחיצות של המלחמה. בהמשך אף 

שיתף פעולה עם מוסוליני. 
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ֹלא ָהיִיִתי ִמְּכָבר
ּכָל יְֵמי ֶהָעָבר

ְמֻחָּבר ּכָל ּכְָך ַלַחּיִים

פסגת הר 4, 23 בדצמבר 1915

אחים — ג'וזפה אונגרטי
מאיטלקית: אסף בנרף

ֵמֵאיזֶה ּגְדּוד ַאֶּתם,
ַאִחים?

ִמָּלה רֹוֶעֶדת
ַּבַּליְָלה

ָעֶלה ֶׁשּנֹוַלד זֶה ַעָּתה

ָּבֲאוִיר ַהִּמְתַעּוֵת
ִהְתקֹוְממּות ֹלא ְרצֹונִית

ֶׁשל ָאדָם ַהּנֹוֵכַח
ִּבְׁשִבירּותֹו

ַאִחים

ַמְריָאנֹו, 15 ביולי 1916
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הבל — ג'וזפה אונגרטי
מאיטלקית: אסף בנרף

ּוְלֶפַתע
ּגָבֹוַּה

ֵמַעל ֶהֳחָרבֹות
ַהְפִּליָאה

ַהּזַּכָה
ֶׁשל ַהֶּמְרָחב

וְָהָאדָם
ּכָפּוף

ֵמַעל ַהַּמיִם
ֻמְפָּתע

ִמן ַהֶּׁשֶמׁש
ִמְתּגֶַּלה לֹו

ֵצל

ִמְתַעְרֵסל
וְַאט

ִמְתנֵַּפץ.

עמק, 19 באוגוסט 1917



256

סן מרטינו ֵדל ַקְרסֹו — ג'וזפה אונגרטי 
מאיטלקית: אסף בנרף

ֵמַהָּבִּתים ָהֵאֶּלה
ֹלא נֹוַתר

ֶמץ ֶאָּלא קֹ
ִׁשְבֵרי ִקיר

ַאף ִמֶּקֶרב
ַרִּבים ֶׁשִהַּכְרִּתי

ֹלא ַהְרֵּבה
נֹוַתר 

ֲאָבל ַּבֵּלב
ֹלא ָחֵסר ּכָל ְצָלב

ִלִּבי הּוא 
ָהָאֶרץ ַהְּמֻׁשַּסַעת ִמֻּכָּלן

בקעת העץ הבודד, 27 באוגוסט 1916
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להמונים — פייר–ז'אן ז'ּוב7 
)קטעים נבחרים(

מצרפתית: דורי מנור

ְלָך, ֶׁשּנִּגַׁש ַלָּפצּוַע,
ַמְצִמיד ֶאת ְקנֵה ָהרֹוֶבה ֶאל ֵּבין ֵעינָיו,

וְיֹוֶרה;
ְלָך, ֶׁשְּמַרֵּסס ִּבְקִליִעים ֶאת ֲחֵבְרָך 

וְֵאינְָך מּוכָן ְלַהִּכירֹו; 
ְלָך, ֶׁשְּמַפְצֵּפץ ֶאת ּגְֻלּגְָלּתֹו ֶׁשל ַחּיָל ֶׁשּנְִרַּדם ַּבְּׁשִמיָרה; 

ְלָך, ֶׁשֵּמִטיל ַלֲחַלל ָהֲאוִיר ְּפָצָצה נְטּוַלת–ֵׁשם; 
ְלָך, ֶׁשְּמנֶַּקה ֶאת ַהּׁשּוָחה

ְּכִׁשּכֹור
ּוְמסֹוֵבב וְָׁשב ּוְמסֹוֵבב ֶאת ַהַּסִּכין,

ַעד ֶׁשִּתְתנֶַּקה ֵהיֵטב ֵמַהּדָם ַהָּׁשפּוְך,
ַעד ֶׁשֹּלא ִּתּוֵָתר ְּתִפָּלה ְׁשפּוכָה;

ְלָך, ַהַחּיָל ְּבָצָבא ִמן ַהְּצָבאֹות, 
ְלָך, ַהּמֹוֶרה ֶׁשּכֹוֵתב 

ִמִּלים ֻמְרָעלֹות ְּכמֹו ְּפָצִעים, 
ִמּלֹות ּכָזָב, ִמּלֹות ֻטְמָאה וְדָם ׁשֹוֵתת; 

ָלְך, ַהּזֹונָה ְּבִעְקֵבי ַהְּקָרבֹות 
ַהִּמְׁשַּתּגֶֶלת ִעם ִּפגְֵרי ַהָּמָחר,
ֶׁשְּמזֶַהֶמת ֶאת נִּצֹוֵלי ַהֶּקֶטל;

ְלָך, ַהּזֹונֶה ֶהָעִׁשיר, ַהַּבנְַקאי ַהּדֵָׁשן, 
ֶׁשִּבְׁשִביְלָך ִּבְלַבד ֻקְּפדּו ַהַּליְָלה ִרְבבֹות ְּפִתיֵלי ַחּיִים ְצִעיִרים,

7  פייר–ז'אן ז'ּוב )Jouve, 1887-1976(, סופר, משורר ומבקר צרפתי, נמנה בתקופת 

הסופר  של  מייסודו  הפציפיסטית  התנועה  אנשי  עם  הראשונה  העולם  מלחמת 
והיה  בצרפת  הפסיכואנליזה  אחד ממבשרי  נעשה  המלחמה  לאחר  רולאן.  רומן 
מהראשונים שהשתמשו בכתיבתם בתובנות הפרוידיסטיות והלקאניאניות באשר 
שנכתב  הגדול"  הפשע  נגד  "שיר  מתוך  קטע  הוא  "להמון"  השיר  לתת–מודע. 

בספטמבר 1916. 
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ַאָּתה ַהּצֹוֵהל ְּבִׁשְלטֹונְָך וְיֶָדיָך ְמֵלאֹות
ְׁשַאְפָּתנּות ּובֹוגְדָנּות וְֶכֶסף ְמֻלְכָלְך,

ְּבֵהָמה ַעִּתיַרת ִּכּבּוִדים! 
)ַעְכָׁשו ַאָּתה ָׁשקּוַע ַּבֶּפַׁשע ַעד ָאזְנֶיָך; 

ַהֶּפַׁשע ְמַכֶּסה ֶאת ֶהָעָפר וְֶאת ָהרּוַח; ַהֶּפַׁשע הּוא ֵאל;
ֲעֹמד ֵאיָתן ַּבּנְַחׁשֹול וֲַעֹצם ֵעינֶיָך ֵמְראֹות ֶאת ַהֵּמִתים,

ֵאֶּלה ֶׁשֵּמִתים ְלַמַענְָך;
יֵֵלְך ַהֶּפַׁשע וְיִגְַּדל, יֵֵלְך ֶהָהמֹון וְיֱֶחֶלה, 

יֵֵלְך ַהֶּפַׁשע וְיְִׂשּגֶה — ְּכמֹו ֶּדֶבר אֹו נְִפיָלה ֵמַהר;
יְַחִריב ְּבֶעֶׂשר ָׁשנִים ְמָלאכָה ֶׁשל ּדֹורֹות ַרִּבים,

ַאְך ַאָּתה — הֹו, ַׁשִּליט — ִּתְפֶּדה ֶאת ַעְצמֹוֶתיָך!( —
ְּבֻכְּלֶכם ֲאיֶַּדה

ֶאֶבן ֶׁשל ִׂשנְָאה;
ְּבֵעינַיִם ְצלּולֹות ַאִּביט ָּבֶכם; ַהָּסֵפק ֵאינֹו זָר ְלִלִּבי. 

ָאִטיל ֲעֵליֶכם אֹור ֶׁשֵאינְֶכם ֻמְרּגִָלים ּבֹו.
וְגַם ִאם ִּתְׂשנְאּו אֹוִתי ַאִּביט ָּבֶכם ְּבַצַער 

ּוְבֵלב נְִכָמר —
וְַאֶּתם ׂשֹונְִאים אֹוִתי, ֲאנִי יֹוֵדַע. 

ּוָמָחר ֶאְצַעד ֲאנִי ְּברֹאׁש ְצָבא ַהָּקְרָּבנֹות.
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המתים — ֵרנה ַאְרקֹוס8
מצרפתית: דורי מנור

ָהרּוַח ֵמִסיט 
ְלאֹותֹו ַהַּצד 

ֶאת ְצִעיֵפי ָהַאְלָמנֹות,

וְַהְּדָמעֹות ֶׁשּנְִמֲהלּו 
ְּבֶאֶלף יְגֹונֹות 

הֹוְלכֹות ְלאֹותֹו ַהּנָָהר. 
ַהֵּמִתים ְּדחּוִקים זֶה ְּכנֶגֶד זֶה 

ְּבִלי ִׂשנְָאה ּוְבִלי ְּדגִָלים 
ְּבֵׂשָער ּדָבּוק ּוְקרּוׁש–ּדָם, 

וְֻכָּלם ֵמאֹותֹו ַהַּצד, 
ַהֵּמִתים. 

ֶּבָעָפר ָהֶאָחד, ֵׁשם ִמְתַאֵחד ָלַעד 
ָהעֹוָלם ַהֵּמת ִעם ָהעֹוָלם ַהּנֹוָלד, 

ַאֲחוַת ַהֵּמִתים ְמַכֶּפֶרת ַהּיֹום, 
ַרָּקה ֶאל ַרָּקה, ַעל אֹוָתּה ַהַּמָּפָלה. 

ִהּדֲָחקּו זֶה ֶאל זֶה, הֹו ָּבנִים ֲחלּוִקים, 
ַּבְּתרּו ֶאת ּגֶזַע ָהָאדָם

ְלנְִתֵחי ָׁשוְא ֶׁשל נֲַחָלה.
ּכָל ַהֵּמִתים — ֵמאֹותֹו ַהַּצד. 

8  רנה ארקוס )Arcos, 1880-1959(, משורר וסופר צרפתי המזוהה עם חבורת המנזר, 

פריז.  שליד  בְקֵרֵטיי  העשרים  המאה  בראשית  שפעלה  וסופרים  אמנים  קבוצת 
במלחמת העולם הראשונה קיבל פטור מגיוס וסיקר את הקרבות כשליח העיתון 
האמריקאי "שיקגו דיילי ניוז" בצרפת. השיר "המתים" לקוח מהקובץ "דמם של 

אחרים", 1919. 
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ִּכי ִמַּתַחת ֶלָעָפר ׁשּוב ֵאין
ֶאָּלא מֹוֶלֶדת ַאַחת, ִּתְקוָה ַאַחת,

ְּכֵׁשם ֶׁשָּלעֹוָלם ַהּזֶה ׁשּוב ֵאין
ֶאָּלא ְקָרב ֶאָחד, נִָּצחֹון ֶאָחד.

שיר הנופלים — ליון פויכטוואנגר9
מגרמנית: יונתן שאבי

ְּכָבר עֹור ִמְצֵחנּו ִמְתיֵַּבׁש.
ַּבּמֹוַח ַהּתֹוָלע רֹוֵחׁש.
נְִרָקב ָלָאֶרץ ַהָּבָׂשר.
נְִסָּתם ּגְרֹונֵנּו ֶּבָעָפר.

נְַמִּתין.

נְִרַקב ָּבָׂשר, יְָבׁשּו ּגְָרִמים.
ִביָעה ַאַחת ַרק ֹלא ַּתְׁשִלים. ְתּ

עֹודָּה עֹוֶמֶדת ִּבְמקֹוָמּה
וְֹלא ִּתְׂשַּבע: ַעל–ָמה? ַעל–ָמה?

נְַמִּתין.

נְִבַלם ּגְרֹונֵנּו ֶּבָעָפר.
ַאְך ְּתִביָעֵתנּו עֹוד ֶּתְחַּדר,

ֶאת ְרגֵָבינּו ִהיא ִּתַּקב

9  ליון פויכטוואנגר )Feuchtwanger, 1884-1958(, מחזאי וסופר יהודי גרמני. עם 

פרוץ מלחמת העולם הראשונה התנדב לצבא הגרמני ונשלח לחזית, אך כעבור 
זמן קצר שוחרר מהצבא מטעמי בריאות. חוויותיו בחזית עוררו בו תחושות אנטי–
מלחמתיות עזות, והוא הצטרף לחוגי שמאל פציפיסטיים בגרמניה והחל לכתוב 
מחזות בעלי אופי פוליטי בוטה. בשנות העשרים והשלושים היה אחד הסופרים 
המצליחים בגרמניה, וספרו הידוע ביותר הוא "היהודי זיס" )1925(, המגולל את 
זיס אופנהיימר. בתקופת השלטון הנאצי גלה  יוזף  יהודי החצר  סיפור חייו של 

לצרפת ולאחר מכן לארצות הברית.
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וְֹלא ִּתְׁשקֹט ַעד ֶׁשּתּוַׁשב.
נְַמִּתין.

נְַמִּתין; ֲאנְַחנּו ַרק זְָרִעים.
ָקִציר נְִקָצר. ְּתׁשּוָבה ַּתְרִעים.
אֹוי ְלָׁשְמָעּה! ַאְׁשֵרי ָחְתָמּה!

ִהיא ְמבֹוֶׁשֶׁשת, ַאְך ָקָמה!
נְַמִּתין.

"הם" — זיגפריד ששון 
מאנגלית: צור ארליך

"ְּכֶׁשּיְַחזְרּו ַהַּבחּוִרים," אֹוֵמר ָלנּו ַהֹּכֶמר,
"ֵהם ֹלא יְִהיּו ְּכִפי ֶׁשָהיּו, ֶׁשֵּכן ֵהם ָלֲחמּו

ִּבְׁשִביל ִענְיָן צֹוֵדק. ֵהם נֲִהלּו ְלַבד, ַהֹּקֶמץ,
ֶאת ְקַרב ַהְּמַאֵּסף ִעם ַאנְִטי–ְּכִריְסט. ְּכֶׁשִּדְּממּו

ֵרִעים ְלֵעינֵיֶהם, ַּדם ַהּנֹוֵפל וְֹעז ָהֵרַע
ֵהִקימּו ּגֶזַע נְִפיִלים ִמּכָאן ּוְלַמְפֵרַע."

עֹונִים ַהַּבחּוִרים: "ֲאנְַחנּו ֹלא ְּכִפי ֶׁשָהיִינּו.
ִּכי ג'ֹוְרג' ִאֵּבד ֶאת ְׁשֵּתי ַרגְָליו ּוִּביל נְִהיָה ִעּוֵר,

גִ'ים נֶעֶּבעְך ִעם ֵראֹות ְקרּועֹות, ַהְלוַאי ָעָליו ַאנְּגִינָה,
ּוֵּבְרט ָחַטף ַעּגֶֶבת. ֹלא ִּתְמָצא ֹּפה ׁשּום ָחֵבר

ֶׁשִהְתּגַּיֵס וְהּוא ֲעַדיִן ְּבִדּיּוק ְּכמֹו קֶֹדם."
ִהְפִטיר ַהֹּכֶמר: "נְִפָלאֹות ַּדְרֵכי ָהֵאל ַּבֹּקֶדׁש." 
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פשע מלחמה — זיגפריד ששּון10
מאנגלית: סיון בסקין

ִסַּפְרָּת ִלי, ִּבְׁשוִיץ ֶׁשל ִׁשּכֹוִרים,
ֵּכיַצד ָׁשַחְטָּת ְׁשבּויִים. ַמְדִהים!
ֹלא ַחְׁשָּת, ַּכּמּוָבן, ׁשּום ַרֲחִמים,

ְּכֶׁשְּבׁשּוָרה ָעְמדּו, ְּכֶדֶרְך ַהְּׁשבּויִים.

ָאז ֵאיְך ָהיָה? ַאל ִּתְתַּבּיֵׁש ִאִּתי:
ֲאנִי ָׂשרּוף ַעל גְֶרָמנִים ֵמִתים,

ֵהם "ָקָמָרד!" צֹווְִחים, ִקירֹות סֹוְרִטים
ְּכמֹו ַעְכְּבֵרי ׁשּוחֹות, ְלֵׁשַמע ִטיל.

ּוָמה ִאְּתָך? ַמִּכיר אֹוְתָך, ֶחְלָאה:
הֹוֵצאָת ּגִיֶמִלים ְּכֶׁשַהְּפֻקּדֹות נְִראּו זְוָָעה,

ִׁשַּקְרָּת ֶאת ּכָל ַּדְרְּכָך ַהַּביְָתה, ּוַבָּבר
ַמְׁשוִיץ ֵמָאז ּכָל יֹום, ִׁשּכֹור וַָמר.

10  זיגפריד ששון )Sassoon, 1886-1967(, משורר וסופר בריטי ששורשיו בקהילת 

הקריירה  את  והחל  המלחמה  תחילת  עם  הבריטי  לצבא  התגייס  בגדאד.  יהודי 
כרומנטיקן ופטריוט. עם התקדמות המלחמה התפכח ועבר לכתוב שירי מחאה, 

לעתים סאטיריים. אחרי המלחמה פרסם סיפורת, בין היתר אוטוביוגרפית.
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כתובת מצבה לחללי המלחמה — בנז'מן ֵּפֶרה11
מצרפתית: דורי מנור

ַהּגֵנֵָרל ָאַמר 
ִעם ֶאְצַּבע ָעֹמק ַּבַּתַחת

ָהאֹויֵב ָׁשם 
ָקִדיָמה ְצַעד 

ְלַמַען ַהּמֹוֶלֶדת 
יָָצאנּו ֻּכָּלנּו ַלֶּדֶרְך 

ִעם ֶאְצַּבע ָעֹמק ַּבַּתַחת
וְָאז ַּבּמֹוֶלֶדת נְִתַקְלנּו 
ִעם ֶאְצַּבע ָעֹמק ַּבַּתַחת

וְִהיא ַהּזֹונָה ָאְמָרה 
ִעם ֶאְצַּבע ָעֹמק ַּבַּתַחת 

ָּתמּותּו אֹו 
ֶׁשַּתִּצילּו אֹוִתי 

ִעם ֶאְצַּבע ָעֹמק ַּבַּתַחת

וְָאז נְִתַקְלנּו ַּבַּקיְזֶר 
ִעם ֶאְצַּבע ָעֹמק ַּבַּתַחת

ִהינְֶדנְּבּוְרג ַריְְכְסהֹוֶפן ִּביְסַמְרק 
ִעם ֶאְצַּבע ָעֹמק ַּבַּתַחת

ַהֻּדּכָס ִאיְקס ַעְּבדּול–ַחִמיד ָסָריֵבֹו 
ִעם ֶאְצַּבע ָעֹמק ַּבַּתַחת

ַּכּפֹות יַָדיִם ְקטּועֹות 
ִעם ֶאְצַּבע ָעֹמק ַּבַּתַחת 
ָׁשְברּו ֶאת ֶעֶצם ַהּׁשֹוק 

ִעם ֶאְצַּבע ָעֹמק ַּבַּתַחת 
ָקְרעּו ֶאת ַהֵּקָבה 

העולם  במלחמת  צרפתי.  וסופר  משורר   ,)Péret, 1889-1959( פרה  11  בנז'מן 

הראשונה שירת כחובש, ולאחר מכן נמנה עם מייסדי התנועה הסוריאליסטית. 
השיר המובא כאן נכתב ב–1936 לזכר חללי אותה המלחמה. 
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ִעם ֶאְצַּבע ָעֹמק ַּבַּתַחת 
נְִּקבּו ַּת'ֵּביִצים ְּבגְַפרּור 
ִעם ֶאְצַּבע ָעֹמק ַּבַּתַחת

וְָאז ְלַאט ְלַאט 
ִהְתַּפּגְַרנּו סֹוִפית 

ִעם ֶאְצַּבע ָעֹמק ַּבַּתַחת 
ְׂשאּו ְלזְִכֵרנּו ְּתִפָּלה 

ִעם ֶאְצַּבע ָעֹמק ַּבַּתַחת 

ִהמנון לנוער הנידון למוות — וילפרד אוון12
מאנגלית: סיון בסקין

ַּפֲעמֹונִים ַלנְִּׁשָחִטים ְּכֵעֶדר?
ַרק זַַעם ּתֹוָתִחים אֹוֵכל–ָאדָם.

ּגְִמּגּום רֹוִבים ִּבנְָהָמה רֹוֶעֶדת —
הּוא ְלַבּדֹו יִגְַּבר ַעל ֶהְסֵּפדָם.

ְּבִלי ֶטֶקס ַקְרנָָבִלי, ְּבִלי ְּתִפָּלה,
ְּבִלי ַּפֲעמֹון, ְּבִלי ַמְקֵהָלה ֶׁשל ֵאֶבל —

וְַרק ְּפגָזִים ְטרּוִפים ְּבַמְקֵהָלה,
וְקֹול ְּתרּוַעת ַאְרֵצנּו ַהּדֹוֶאֶבת.
ֵאילּו נֵרֹות יִָאירּו ֶאת מֹוָתם?
ֹלא ִּביֵדי ָּבנִים — ְּבֵעינֵיֶהם

בריטי, אחת הדמויות המרכזיות  אוון  )Owen, 1893-1918(, משורר  12  וילפרד 

בשירת מלחמת העולם הראשונה. בתחילת המלחמה היה בצרפת, שם עבד כמורה 
בבית הספר לשפות "ברליץ," וכמעט התגייס לצבא הצרפתי, אך בסופו של דבר 
שב לבריטניה וגויס לצבאה. חרף גילו הצעיר לא היו לו אשליות, ושירתו היא 
מחאה בוטה וריאליסטית נגד אכזריות המלחמה. בעודו מחלים מהלם קרב פגש 
אוון  והתפתח.  הפואטי  כישרונו  פרח  המפגש  ובעקבות  ששון,  בזיגפריד  אוון 
פרסם בחייו חמישה שירים בלבד, וזכה לתהילה אחרי מותו, לאחר שששון ידידו 
סיום  לפני  שבוע  נהרג  אוון  הקוראים.  לקהל  ולגלותם  שיריו  את  לפרסם  דאג 
המלחמה. "המנון לנוער הנידון למוות," המובא כאן, הוא אחד משיריו המוכרים 

ביותר.
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יְנְַצנְצּו ְּפֵרדֹות. ַּתְכִריֵכיֶהם
יְִהיּו ְּפנֵי ַהָּבנֹות, ָלְבנָן ַהָּתם; 

ִּפְרֵחי ִקְבָרם — ֹרְך–אֹוֲהִבים נְִׂשּגָב,
ּכָל ֶעֶרב — ְּתִריס ֶׁשְּלזְִכָרם יּוגַף.

כפופים בבור דחוס — וילפרד אֹוון
מאנגלית: סיון בסקין

ְּכפּוִפים ְּבבֹור ּדָחּוס, ָראּו זְִריָחה
ּפֹוֶעֶרת ֹלַע ְמֻׁשּנָן; ּגְנִיָחה

ֶׁשל ִּפי ַהָּמוֶת, ֶׁשִּכְמַעט ָּבַלע
אֹוָתם ֶאל ּתֹוְך ֵלָחה ַמְהִּביָלה.

ִמּכָל ִּפּיֹות ַהּגֵיִהּנֹום — ֶאָחד
ָלַעס אֹוָתם — ֹלא ַּבֲחזֹון–ְקדֹוִׁשים,
ִּבְכלּוב ִׁשּנָיו; ֵאֵדי ֵמִתים, ְּכבּוִׁשים

ַּתַחת ַהֹּבץ, יְִתַעְרְּבבּו ָלַעד
ְּבֵריַח ֶׁשל ְּפגָזִים ָחמּוץ וַָחד.

נם — וילפרד אוון
מאנגלית: סיון בסקין

ַּתַחת ַקְסּדָה, ָׁשעּון ַעל יְַלקּוטֹו,
ְּבֹתם יְֵמי ֵהיֶקץ ַרִּבים ּכָל ּכְָך,
ִהְׁשִּכיָבה וְָׁשְבָתה אֹותֹו ְׁשנָתֹו.

ָׁשם, ְּבַׁשְלוַת ְׁשנָתֹו ָהַאל–זְַמּנִית,
ָאַחז ַהָּמוֶת ְּבִלּבֹו. וְָאז הּוַטח
ּגְַלּגַל ַחּיָיו ֶׁשְּבתֹוכֹו ִהְרִטיט,

וְנְִׁשְמטּו יָדָיו וְגְֻלּגְָלּתֹו.
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ׁשּוַרת ַהּדָם ִהזְַּדֲחָלה, ִאִּטית
ְּכַׁשּיָָרה ֶׁשל נְָמִלים, ֵמַעְפָרתֹו.

ַהִאם ְׁשנָתֹו ָהֲעֻמָּקה ּתּוַצל ּוְתֻסַכּך
ְּבֵצל ַּכנְֵפי ֲענָק, ְּתבּונַת ְׁשֵמי–אֹור,

ַעל ַּכר ּתֹוֶצֶרת ֱאלֹוִהים ּתּונַח
ֵמַעל ָעֵבי ַהּגֶֶׁשם ּוֵמַעל ְמַטר–

עֹוֶפֶרת, ֲחָרבֹות ֶׁשל קֹר,
אֹו ֶׁשרֹאׁשֹו, ְרוּוי–נֹוזְִלים וְַצר,

יֵֵלְך וְיְִתַמּזֵג ַּבֹּבץ ַהַּקר,
ּוְׂשָערֹו — ָּבֵעֶׂשב ַהִחּוֵר,

ַּבַּתיִל ֶהָחלּוד ֶׁשַּבָּׂשֶדה ָעַקר —
ִמי ֹזאת יֵַדע? ִמי יְַקּוֶה? ּוִמי זֹוֵכר?
הּוא נָם. הּוא נָם, ָּפחֹות ָקפּוא ּוַמר
ֵמִאָּתנּו, ַהִּמְתַאְכזְִבים ְלִהְתעֹוֵרר! 

* )נְָערֹות ּונְָעִרים, ִהּזְָכרּו נָא( — וֵלימיר ְחֶלְּבניקֹוב13
מרוסית: סיון בסקין

נְָערֹות ּונְָעִרים, ִהּזְָכרּו נָא
ֶאת ִמי וְֶאת ָמה ָרִאינּו ַעְכָׁשו.

ִׂשְפֵתי ַּתֲענּוג ֶׁשל ִמי ֹלא ֲחצּוִבים עֹוד ָּברּונָה,
וְַאָּתה — ַחֵּלק ֶאְתמֹול וְִׁשְלׁשֹום, ַאְך ַלָּׁשוְא.

13  ולימיר )ויקטור( חלבניקוב  )Khlebnikov, 1885-1922(, מחשובי המשוררים 

ההזיה.  גבול  על  וגאון  סוער  הוגה  נלהב,  אוונגרדיסט  הרוסי.  הפוטוריזם  של 
העולם  מלחמת  על  שיריו  זאת,  עם  הסובייטית.  במהפכה  תמך  חלבניקוב 
מבין  אירוני,  באופן  המפוכח.  ביחסם  מפתיעים  השתתף(  לא  )שבה  הראשונה 
המשוררים הרוסים שכתבו על המלחמה, חלבניקוב מתלהב ממנה פחות מכולם, 
ואף מביע התנגדות עזה לה. עם זאת, אי–אפשר לראות בו פציפיסט, בהתחשב 
ממחלת  מת  הוא  לפרס.  האדום  הצבא  במסע  רבה  בהתלהבות  שהשתתף  בכך 

הטיפוס שבה לקה במהלך מסע זה.
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ֲאבֹוי, ֲאבֹוי ָלֶכם, ּתֹוָׁשֵבי ָהַאְמַּתַחת,
ִקְמֵטי ָהעֹוָלם ַהּגְדֹוִלים, ַהּגְדּוִרים.

ְּכמֹו ַעל ַמּגָׁש, ַעל ּגֵַּבי זֲֻהָמה חֹוָלנִית
ֻהּגְׁשּו ִּביֵדיֶכם ַהְרֵרי ַהּגְָבִרים.

ִאם ָקם הּוא,
ַלֲארּוָחתֹו יְַקֵּבל ּגְֻלֹּגֶלת.  

ַהּנְִצִחי, ַהָּׁשֵלו, ַהּקֹוֵדם ַלַחּיִים!
ַהָּמוֶת יֹוֵצא ִלְסִפיַרת ַהְּמַלאי ַּבַּמֹּכֶלת

ַהְּמַסֶּפֶקת ָמזֹון ַלּתֹוָלִעים.
ָהִבינּו, ֲאנִָׁשים, יְֶׁשנָּה ּבּוָׁשה ִפיזִית,

ְּביֲַערֹות ִסיִּביר ֵאין ֵּדי ַקַּביִם,
אֹו ֶׁשָּמא ִהזְִמינּו ֵמָהִאי ִפיגִ'י
מֹוִרים ְׁשֹחִרים וְקֹוְדֵרי ַמָּבע

וְָלְמדּו ְּבֶמֶׁשְך ָׁשנִים ֶאת ַמּדָָעם,
ַמַּדע ֲאִכיַלת יְֵדי ָאדָם.

ֹלא, יְִדיַדי!
נֵֵלְך ְּבכָבֹוד ַלִּמְלָחָמה ָהֲענֶֶקת,  

ֶׁשּׁשֹוֶלֶפת ּגּופֹות ֵמַרֲעָמָתּה ָהֵאיְמָתנִית,
נְִקָרא ְּבֹאֶמץ, ְּכמֹו ַּפַעם, ָּבֲאֵפָלה ַהחֹונֶֶקת:

"ָממּוָתה ֲחצּוָפה, ְצִפי ַלֲחנִית!"
,à la Stroganoff אֹוֵכל ּגְָבִרים

ֹלא ֲעִליֶתם ַעל יַַּבְׁשִּתי!
ֱהיֵה ַחְדָׁשנִי וֲַחרֹג ֵמַהּנֹוף,

ִמְצַעד ְלוָיַת ָהעֹוָלם ַהּוְִׁשִטי,
ְצַעד ּוְׁשֹמר ֶאת ַהּסֹוד ֶׁשָּׁשַמְעָּת

ְּבתֹוְך ָאזְנַיִם ְׁשֹחרֹות ְמֻכּסֹות ֵמֲאָבק.
ֲאנִי ַמֲאִמין ֶׁשּיֹום ֶאָחד "ְלַמָּטה!"

ֵאיזֶה ַאְלָלה אֹו ּבּוְדָהה יְִצַעק.
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מחלקת הגרמנים — ורה בריטן14
מאנגלית: סיון בסקין

ְּכֶׁשַּתְחֹלְפנָה ְׁשנֹות ָהֶרַצח וְיְִדהּו זְִכרֹונֹוַתי
ִמּכָל ַהַּמְחָלקֹות ָּבֶהן ִטַּפְלִּתי ַּבְּפצּוִעים,

ְלעֹוָלם ֶאְרֶאה, ְּכֵצל ַהִּמְלָחָמה ֶאל מּול ֵעינַי,
ֶאת ַהֶחֶדר ְּבָצְרַפת ִעם ּגְֶרָמנִים ְׁשבּויִים.

וְֶאְרֶאה ֵעינֵי ַּכְּבֵדהּו–וְָחְׁשֵדהּו, ִחּוָרֹון,
וְֶאְׁשַמע ּגְנִיחֹות וְֹכֶבד–נְִׁשיָמה,

ֶאּזֵָכר ִּבְבִכי ֻמָּתׁש, ְּבַצֲעקֹות קֹוְרעֹות–ּגָרֹון,
ְּבֵריחֹות ַהּדָם, ַהָּמוֶת וְַהּזֲֻהָמה.

וְֶאְרֶאה ִּתיֵקי ַמָּסע ִמַּתַחת ַלְּׂשִמיכֹות ַעל ָהִרְצָּפה,
וְַהֲעָמָסה ַעל ֲאֻלנְקֹות ִּביֵדי ַאִחים,

ֵּבין ַּדְלתֹות ֲחַדר נִּתּוַח — ֹזַהר ַּבְקּבּוֵקי–ְּתרּוָפה,
ַסִּכינִים ְמנְַצנְצֹות ֵמַעל ְמנָֻּתִחים.

וְֶאְרֶאה ָאחֹות עֹוֶמֶדת, ֶׁשֻּכָּלּה ֵחן–נְעּוִרים,
ִחּיּוכָּה נָבֹון, ַרב–ֶחֶסד וְנְִכָמר,

וְִסּפּור ְׁשלֹוׁש ְׁשנֹוֶתיָה ְּבִמְלֶחֶמת ַהּגְָבִרים
ַעל ָּפנֶיָה ַהַּדִּקים, יֹוְדֵעי ָעָמל ֶׁשֹּלא נִגְַמר.

וְֶאְחֹׁשב ֵּכיַצד ִהְׁשַקְעִּתי ְלִצּדָּה ֶאת ּכָל ֻּכִּלי,
ֶהֱעַרְצִּתי ֶאת ֻעּזָּה, ֶאת ִּכְׁשרֹונָּה,

14  ורה בריטן )Brittain, 1893-1970(, משוררת וסופרת בריטית, פעילה פמיניסטית 

ופציפיסטית. במהלך המלחמה עבדה כאחות בבית חולים צבאי. איבדה במלחמה 
את ארוסה, את אחיה ושניים מידידיה הקרובים. פרסמה שירה, סיפורת שרובה 
העולם  מלחמת  במהלך  פוליטיים.  בנושאים  ופובליציסטיקה  אוטוביוגרפית, 
מהנאצים  מנע  מה שלא  גרמניה,  ערי  מסיבית של  הפצצה  נגד  מחתה  השנייה 
לכלול את שמה ברשימה השחורה של הבריטים שיש להוציא להורג לאחר כיבוש 

בריטניה. 
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וְֵכיַצד אֹויֵב ּגֹוֵסס ָמָצא ֶחְמָלה וְרְֹך ּגְדֹוִלים
ַּתַחת ּבּוז נְִמָרץ ֶׁשל ּכֹוַח–ְרצֹונָּה.

וְָלַמְדִּתי ֶׁשַהֶחֶסד ֹלא ַמְבִחין אֹויֵב ֵמָאח
ְּכֶׁשּזֹוֶחֶלת ְׁשַעת ַהֹחֶׁשְך ַהּנְִתָעב,

הֹוְרגֵיֶהם ֶׁשל יִַּקיֵרינּו, ְּכֶׁשאֹוָרם ָהַעז ּדַָעְך,
ּכָאן ָמְצאּו ֶחְמָלה וַָסַעד, ְּכֶׁשּמֹוָתם ָקַרב.

ֵּכן, ֶאְמַחק ַמְראֹות ַרִּבים, ְּכֶׁשֵעת ַהָּמוֶת ַהּגְדֹוָלה
וְקֹולֹות ַהִּמְלָחָמה יִָּׁשְכחּו ִמֵּלב,

ַאְך ֶאזְֹּכר ָלּנֶַצַח ְּדמּות ֶׁשל ַאֲהָבה ַּבֲעָמָלּה
ְּבַמְחֶלֶקת ַהְּפצּוִעים ֶׁשל ָהאֹויֵב.

אולי )לרא"ל( — ורה בריטן
מאנגלית: סיון בסקין

אּוַלי ִּתזְַרח ַהֶּׁשֶמׁש יֹום ֶאָחד,
וְַהָּׁשַמיִם ׁשּוב יְִהיּו ְּכֻחִּלים,

וְֹלא ֶאְחיֶה ָלִריק, ַאף ִּכי ָלַעד
ֵאינְָך ֵּבין ַהַחּיִים.

אּוַלי ּכֵָרי ַהֶּדֶׁשא ָהַרִּכים
עֹוד יַַעְלצּו ְּבֹזַהר ַאוְִריִרי,
וְיְִמְּתקּו ִּפְרֵחי ִאּיָר, ַאף ִּכי

נַָפְלָּת, יִַּקיִרי.

אּוַלי ַהּיַַער ַהֵּקיִצי יִָאיר,
וְַהּוְָרִדים יְִהיּו ׁשּוב ַאְרּגָָמן,

ּוְׂשדֹות ַהְּסָתו יְִהיּו ָקִטיף ָעִׁשיר,
ַאף ִּכי ַאָּתה ֹלא ּכָאן.
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אּוַלי ֹלא ֶאְתַּכּוֵץ, ְּפצּוָעה ָלַעד,
ְּכֶׁשעֹוד ָׁשנָה ּגֹוֶסֶסת ְּבדָָמּה,

וְַאֲאזִין ְלִׁשיר ַחג ַהּמֹוָלד,
ַעל ַאף ֶׁשֹּלא ִּתְׁשַמע.

ַהּזְַמן ֵמִׁשיב ֵאֵלינּו ּכָל ִׂשְמָחה,
ַאְך ֵאם ּכָל ַהְּׂשָמחֹות — ׁשּוב ֹלא יִָביא

ֵאַלי, ִּכי ִהְתנֵַּפץ ֵמָאְבדָנְָך
ִלְפנֵי ָׁשנִים ִלִּבי.

קינת המשוחררים — ורה בריטן
מאנגלית: סיון בסקין

"ַאְרַּבע ָׁשנִים," ֵהם ַמְרּגִיִעים. "נּו טֹוב,
זֶה ְּכלּום. ַאֶּתם ֹּכה ְצִעיִרים. וֲַעבּוְרֶכם

ָהיְָתה זֹו ֲחוָיָה ַמְׁשָמעּוִתית!"
ֵהם ׁשֹוְכִחים

ֵאיְך ֲאֵחִרים נֹוְתרּו וְִהְתַקְּדמּו —
ְּבֵהָעְדֵרנּו, ִהְתַקְּדמּו יֹוֵתר.

ָחזְַרנּו וְגִִּלינּו
ֶׁשֵהם זָכּו ַלְּתִהָּלה, ּוְׁשמֹוֵתיֶהם

נְִּׂשאּו ְּבִפי ְּבִרּיֹות, וְִאּלּו ַהֵּׁשמֹות
ֶׁשָּלנּו נְִׁשְּכחּו ִמֵּלב;

ִאיׁש ֹלא ִּדֵּבר ַעל ַמֲעֵׂשי ּגְבּוָרה; ָעֵלינּו
ָלׁשּוב ֶאל נְֻקַּדת ַהַהְתָחָלה.

"ַאְרַּבע ָׁשנִים זְַרְקֶּתם ַלְּמדּוָרה —
ֲהיִָּתֵכן?" ֵהם צֹוֲעִקים. "נּו טֹוב,

זֹו ַאְׁשַמְתֶכם!"
ּכֵָעת ִהְתַחְלנּו ְלַהְסִּכים ִעָּמם.



271

שיר–מכתב X ללּו — גיום ַאּפֹולינֵר15
מצרפתית: דורי מנור

ַהֹחֶרף ֲעַדיִן ֹלא ַּתם ַאְך ְּכָבר ָרִאיִתי ִלְבלּוב
ַעל ַענְֵפי ַהְּתֵאנִים ַּבַּמָּטע עֹוד ְמַעט ָהָאִביב יָׁשּוב

וְִעּמֹו ַהָּׁשלֹום ֲאהּוָבה ִּבְמקֹום ַהְּקָרבֹות ַהָּמִרים
ֶאְצֵלנּו ַהֹּכל ַּכּׁשּוָרה ַאְך ִׁשְמִעי ֶאת ְקִריַאת ַהּגְָבִרים

ַמָּלח יַָּפנִי ֵאי–ָׁשם ִמְתּגֵָרד ְּבֵעינֹו ַהְּׂשָמאִלית
ֶּבן–ֶמֶלְך ּגֹוֶלה ֵמַאְרצֹו וְנֹוֵדד ָּבעֹוָלם ְּכָפִליט

ִלִּבי ְמַכְרֵּכר ְסִביֵבְך ְּכמֹו ֲחבּוַרת ַחּיִָלים ֶסְרִּבים ְצִעיִרים ַהּיֹוְצִאים ִּבְמחֹול קֹולֹו 
ְסִביב ְּבתּוָלה ֶׁשּיְֵׁשנָה ָלּה ְּבַׁשְלוָה

ַחּיַל ַהִחי"ר ַהְּבלֹונְִּדי ָצד ַּבּגֶֶׁשם ִּכּנֵי ֶעְרוָה
ֶּבְלגִי ֶׁשָעצּור ְּבהֹוַלנְד קֹוֵרא ִעּתֹון ֶׁשֲאנִי ֻמזְּכָר ֵּבין ַּדָּפיו

ֵמרֹאׁש ַהֶּסֶכר ַמְלּכָה ַמִּביָטה ְמֹבֶעֶתת ַּבְּקָרב
נַַהג ָהַאְמּבּוַלנְס עֹוֵצם ֶאת ֵעינָיו ֹלא ִלְראֹות ֶאת ַהֶּפַצע ַהַּמְצִמית

ַהּזִָקיף רֹוֶאה ֵאיְך ִמגְַּדל ְּכנִֵסּיָה נֹוֵפל ְּכמֹו ַאּגָס ֶׁשָהֵעץ ִהְׁשִמיט
ַרב ַהחֹוֵבל ָהַאנְגְִלי ַמִּצית ִמְקֶטֶרת אֹוְּפיּום ַאֲחרֹונָה ְּבעֹוד ְסִפינָתֹו טֹוַבַעת

ֻּכָּלם ְמַׁשּוְִעים ְלָאִביב ֶׁשל ָׁשלֹום ִׁשְמִעי ֵאיְך ְקִריַאת ַהּגְָבִרים ְמַׁשּוַַעת
ַׁשוְָעִתי ִהיא ֵאַליְִך לּו ֲאהּוָבה ַאְּת ְׁשלֹוִמי וְַאְּת ֲאִביִבי

וְַאְּת ָהֹאֶׁשר ֶׁשַרק ֵאָליו ִמְתַאּוֶה ְלָבִבי

15  גיום אפולינר )Apollinaire, 1880-1918(, מהמרכזיים במשוררי צרפת במאה 

האוונגרד  לאמני  קרוב  היה  איטלקי–צרפתי–פולני.  מעורב  מרקע  העשרים. 
הפריזאי, חברו הקרוב של פיקסו ושל רבים מהאמנים הקוביסטים. בספטמבר 
ניס  בעיר  וארבע  השלושים  בן  המשורר  התוודע  גיוסו,  לפני  קצר  זמן   ,1914
לבחורה יפהפייה, בת למשפחת אצולה ותיקה וידועה: לואיז דה–קֹוליניי–שאטיֹון, 
המכונה "לּו." אפולינר חיזר אחריה במרץ. האריסטוקרטית הצעירה נעתרה לו 
תחילה, אולם עד מהרה נסוגה, ושוב נעתרה, ובמשך חודשים ארוכים הוסיפה 
גויס אפולינר,  הדובי. בדצמבר 1914  ללהטט במשורר האוונגרד בעל המראה 
פרובנס.  שבחבל  נים  בעיר  בבסיס  והוצב   ,38 מס'  הארטילריה  בגדוד  שובץ 
במרוצת החודשים התנהל עיקר הקשר בין אפולינר לאהובתו באמצעות חליפת 
מכתבים סוערת, שבה הרבה המשורר לשלב שירי אהבה. הקשר בין השניים דעך 
סופית בינואר 1916. פחות משלוש שנים אחר כך מת המשורר במגפת השפעת 

הספרדית, לאחר שפציעת ראש חמורה בשלהי המלחמה החלישה אותו מאוד.
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ְּבֵׁשם ָאְׁשֵרנּו ֲאנִי ִמְתּכֹונֵן ְלמֹוִתי ַהָּקרֹוב
ְּבֵׁשם ָאְׁשֵרנּו ֲאנִי ְמַקּוֶה עֹוד ִלְחיֹות ְּבטֹוב

ְּבֵׁשם ָאְׁשֵרנּו ְצָבאֹות נְִלָחִמים ְּבֵחָמה ְׁשפּוכָה
ִּבְׁשמֹו ְמַכּוְנִים ַמְרָאה ֶאל ְּפֻלּגַת לֹוֲחִמים ְטבּוָחה

ִּבְׁשמֹו נְגֹוזִים ְּפגָזִים ַּבְּׁשָחִקים ְּככֹוְכֵבי ָׁשִביט
ִּבְׁשמֹו ְׁשבּויִים צֹוֲעִדים ְּבטּוִרים ֲאחּוזֵי ֲעוִית

ִּבְׁשמֹו ְלָבִבי הֹוֵלם ִּבְראֹותֹו ֲאהּוָבה אֹוָתְך
הֹו לּו ַאֲהַבת–ַחּיַי ַלֲהטּוט ֶׁשִּלי וְתֹוָתח

ִאם גם אני אפול... )שיר–מכתב XII ללּו( — גיום אפולינר
מצרפתית: דורי מנור

ִאם ּגַם ֲאנִי ֶאֹּפל ָחָלל ַּבִּמְלָחָמה
הֹו לּו ַאְּת ִּתְתַאְּבִלי ְּבֶמֶׁשְך יְָמָמה

וְָאז ַהּזִּכָרֹון יְַבִליַח וְיְִדַעְך
ְּכִהְתּפֹוגֵג ָּפגָז ִּבְׁשֵמי ַהִּמְלָחָמה

ָּפגָז יֶָפה ֶׁשְּכמֹו ִמימֹוזָה הּוא נְִפָּתח

וְזְִכרֹונִי ֶׁשּיְִתנֵַּפץ ֶאל ֶהָחָלל
ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבִדּמּומֹו יִָציף

יִָמים וֲַעָמִקים וֲַהָרִרים ּוְכַלל
ַהּכֹוכִָבים ַהֻּמְפָלִאים ֶׁשֶּבָחָלל

יְַבִׁשילּו ְּכֵפרֹות ַהָּפז ַעל ָהֵעִצים

זְִכִרי ֶׁשּיִָּׁשַכח יְִחיֶה ְּבכָל ּדָָבר
הּוא יֲַאִדים ֶאת ְקצֹות ָחזְֵך ַהּנֱֶהדָר

ֶאת ִּפיְך ֶאת ְׂשָעְרָך ַהִּמְׁשַּתֵּפְך ְּכדָם
וְַאְּת ֹלא ִּתזְַּדְּקנִי ַאף ַּפַעם ּכָל ּדָָבר

יְַצִעיר ְלַמֲענְֵך ְׁשטּוף–ֵחֶׁשק ְלעֹוָלם
ּדִָמי ֶׁשּיִּנֵָתז ָלַעד ַעל ַהֵּתֵבל
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יִָׁשיב ְצָבִעים ַחִּמים ַלֶּפַרח ַהּנֹוֵבל
יֹוִסיף זְִריזּות ַלַּמיִם ֹּבַהק ַלַחָּמה

ֵבל ְּתׁשּוָקה ֶׁשֵאין ָמְׁשָלּה ִּתְׂשרֹר ָאז ַּבֵתּ
ּגּוֵפְך מּול ְמַאֵהב ָחזָק יֹוֵתר יְִכַמּה

ִאם ֵאָהֵרג ָׁשם לּו וְַאף ִאם ֶאָּבַלע
ּכִָליל ַּבִּׁשְכָחה זְִכִרי אֹוִתי ְּבֵעת

ַהֵחֶׁשק ַהּיֹוֵקד ִּבְׁשַעת ֶחְמּדָה ּגְדֹוָלה
ּוֵמעֹוְרַקי יְִקַלח ָלְך ֹאֶׁשר ִמְתַלֵהט
וִיִהי ָאְׁשֵרְך ְלֶפֶלא ִּכי יְָפיְֵך נְִפָלא

הֹו לּו ְּתׁשּוַקת ַחּיַי הֹו ַּתֲאוָה ּגְדֹוָלה

30 בינואר 1915, נִים


