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על הגיליון הנוכחי

אסּוּפות  אסּוּפה קטנה של שירת העולם, ראשונה בסדרה של  הוא  "הו!"  הנוכחי של  הגיליון 
שנפרסם במסגרת פעילותו הסדירה של כתב העת. מאז גיליונו הראשון של "הו!" שראה אור 
ב־2005 אנחנו מקדישים מקום נרחב לשירה מתורגמת, ובשנים־עשר הגיליונות שראו אור עד 
כה "גדלו" עם "הו!" כמה וכמה מתרגמים/יוצרים, שאפשר לראות בהם אסכולה בפני עצמה: 

אסכולת "הו!" לתרגום שירה. 
והלשונית,  הגאוגרפית  מהבחינה  הן  מאוד,  רחב  הוא  זה  בגיליון  הכלולים  השירים  מגוון 
נפתח בקטע מאחת  הגיליון  חובק.  והזרמים הפואטיים שהוא  הן מבחינת התקופות, הסוגות 
היצירות השיריות הקדומות ביותר — התאוגוניה )תולדות האלים( מאת ֶהסיֹודֹוס, ככל הנראה 
ואהבה  מחאה  שירי  של  נרחבים  מבחרים  בשני  ומסתיים   — הספירה  לפני  השמינית  מהמאה 

מרוסיה ומאיראן של המאה העשרים ואחת. 
העתיקה  מיוון  חוכמה  ומכתמי  אידיליה  נוספות:  יצירות  שלל  הגיליון  כולל  לבין  בין 
דיֹוֶגֶנס לארטיוס(, שירה מיסטית ושירת תשוקה ערבית ופרסית מימי הביניים  )תאֹוְקריטוס, 
השבע־עשרה,  מהמאה  יפנית  ֶרְנגה  רּומי(,  א־דין  ג'לאל  זיידון,  ִאבן  פי,  ּכְ ַאְלֻמְסַתּ נת  ִבּ )ולאדה 
מקבץ של שירה אנגלית מהמאה התשע־עשרה )שיר של סמואל באטלר בשלושה תרגומים 
חדשים שונים, וכן שירים של בלייק, וֹורדסוֹורת' וטניסון(, יצירות של כמה מנציגיו החשובים 
של המודרניזם האירופי לגווניו )ייטס האירי, אּפֹוליֶנר הצרפתי, מנדלשטם וֶיֶסנין הרוסים, נלי 
זק"ש הגרמנייה, קֹוראדֹו גֹובֹוני האיטלקי, אודיסאוס ֶאליטיס היווני, קדיה מולודובסקי כותבת 
בשירה  המודרניזם  זרמי  של  המרכזיים  מנציגיהם  כמה  הפולני(,  רֹוֶז'ביץ  ותדיאוש  היידיש 
ג'פרס, ה"אימג'יזם" של אליזבת  )"שירת הנשגב" של רובינסון  האמריקנית מהמאה העשרים 
המשורר  פֹוְרקאנֹו,  מנואל  וכן  סקסטון(,  אן  ושל  רימן  ּבֶ ג'ון  של  ה"וידויית"  והשירה  בישוּפ 
הקטלאני בן זמננו, וכמה ממיטב משוררי רוסיה ואיראן העכשוויים. עוד כולל המבחר שלושה 

תרגומי שירה גנוזים של דליה רביקוביץ, שאנחנו גאים לפרסם לראשונה. 
החדש  לגיליון  במיוחד  תורגמו  הגדול  ורובם  ראשון,  בפרסום  כאן  מופיעים  השירים  כל 
בבחירת  אותנו  בישראל. מה שהנחה  ידי מיטב מתרגמי השירה  על   — — מ־12 שפות שונות 
היצירות הוא איכות התרגומים לא פחות מאשר חשיבותם של השירים המקוריים בתרבויותיהם. 
מובן שאין כאן שום ניסיון לקבוע מסמרות באשר לשאלה מה "ראוי" להיכלל באנתולוגיה של 
כיום. בשל  ומגּוון של היצירה התרגומית בישראל  שירת העולם, אלא רק להציג חתך עשיר 
מגבלות תקציב לא יכולנו לכלול בגיליון הנוכחי מספר רב של יצירות שעדיין יש עליהן זכויות 
יוצרים, ומשום כך חלקה של היצירה העכשווית קטן יחסית. אבל את המגבלה הכספית הזאת 
השתדלנו להפוך ליתרון באמצעות הזמנה מסיבית של תרגומי קלאסיקות שהן קניין הציבור, 

ורבות מהן רואות כאן אור בעברית לראשונה. 
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על הגיליון הנוכחי  

מטובי  לכמה  שהפנינו  שאלון   — 'הו!'"  של  המתרגמים  "שאלון  את  תמצאו  הגיליון  בסוף 
ב"הו!"( בכמה  )רבים מהם משתתפים קבועים  וגם בפרוזה  כיום בישראל בשירה  המתרגמים 
הופך  מה  נאמנותו?  את  המתרגם  חב  למי  התרגום:  למלאכת  שנוגעות  עקרוניות  סוגיות 
תרגום ליצירת אמנות? מה הם יחסי הגומלין בין התרגום לבין היצירה המקורית? ועוד ועוד. 
בסקין,  סיון  בן־ארי,  ניצה  בוזגלו,  שמעון  ארואטי,  אברהם  האלפבית:  סדר  לפי  משתתפים, 

עמינדב דיקמן, שמעון זנדבנק, רועי חן, נילי מירסקי, דורי מנור ורונן סוניס. 
כמה ממשתתפי השאלון ניצלו את ההזדמנות ושלחו לנו הרהורים שהם מעין מסות בזעיר־
אנפין על תחום עיסוקם. שלא במפתיע, תשובותיהם של המשתתפים השונים חושפות תפיסות 
עולם מגּוונות ולפעמים גם חילוקי דעות עמוקים בין המתרגמים. כך, למשל, מעניין לעקוב 
ולצורך  הלשוני  המשלב  לגובה  הנוגע  בכל  שונים  מתרגמים  של  הקוטּביות  הגישות  אחרי 
בשמירה על הצורה השירית בתרגום לעברית. המחלוקת היא לכאורה טכנית, אך למעשה היא 

נוגעת לעצם מהותו של מעשה התרגום.
"יש  אומר:  הגיליון(,  את  פותח  מה"תאוגוניה"  לקטע  )שתרגומו  בוזגלו  שמעון  לדוגמה, 
הם  מליצית,  בלשון  קלאסיקה  מתרגמים  הם  שאם  שחושבים  אנשים  של  פתטיים  מקרים 
מאוד קרובים למקור. נדמה לי שמאז ומעולם הנטייה של משוררים וסופרים ראויים לשמם 
וצלולה. חוץ מכמה סדיסטים  בני אדם, לשון פשוטה  — לפחות בעיני — היתה לכתוב בלשון 
ידועים, המטרה של רובם היתה להפעיל את הקורא באמצעות התוכן והצורה, ולא להפוך את 
השפה לסד עינויים. ]...[ אתה קורא תרגומים, תרגומי קלאסיקה בעיקר, ואתה אומר לעצמך 

— בעבר חיו רק גלמים וקרשים?"
בדעה  מחזיק  דיוגנס,  של  למכתמים  תרגומו  מופיע  הנוכחי  שבגיליון  ארואטי,  אברהם 
מנוגדת בתכלית: "כשאני קורא בהומרוס, למשל, ומנסה לדמיין כיצד עליו להישמע בעברית, 
נראה לי אך טבעי שלפסוקי האיליאדה והאודיסיאה יהיה נופך מעט ארכאי ]...[. על הקוראים 
לחוש בניחוח הזר של הטקסט המתורגם לעומת שפת הדיבור השגורה על לשונם. ואולם זרותו 
של הטקסט צריכה לשמש כעין תמריץ להיכרות מעמיקה יותר עמו. זאת אני אומר על סמך 
העמקה במקור היווני, שמדי ָקראי בו אני שב ומשתכנע כי לתרגם את הומרוס — או כל שירה 
ית הרואית מן המסורת היוונית־רומית — לשפת השיחה הרגילה וללשון שאינה עולה קצת  ֶאּפִ
מגובה העיניים, הרי זה לחטוא למקור ובמובן מסוים גם להמעיט ביכולתם של קוראי התרגום 

להתמודד עם סגנון שלא הכירו כמותו".
היום  ועד  העשרים  המאה  של  השבעים  "משנות  סוניס:  רונן  מעיר  כמעט  נושא  ובאותו 
שולטת בתרגום העברי התרפסות מתגברת לפני הקוראים, שבאה לידי ביטוי בהתאמת היצירות 
המתורגמות לרמת ידיעותיהם בשפה העברית ובספרות הכללית, כפי שרמה זו מצטיירת בעיני 
המתרגמים. ממש כשם שקברניטי מערכת החינוך מקצצים בהיקף החומר הנלמד, כן גם הללו 
מקצצים בנטיעות, נכנעים ללא קרב. להרגשתי, הקוראים הצעירים היום עייפים מן ההתרפסות 

הזאת, מן ההנגשה בכל מחיר". 
החסרים  תמימי־דעים:  בשאלון  המשתתפים  המתרגמים  כל  אחד  בנושא  רק  כי  דומה 
הגדולים שעדיין יש בתרגום לעברית, והצורך הדחוף לתקן — או לפחות לשפר במעט — את 
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על הגיליון הנוכחי  

נחלה  בשום  כמותם  אין  בעברית  שישנם  העצומים  "החסרים  דיקמן:  עמינדב  כדברי  המצב. 
קיצוני  אינן שונות שוני  חנויות הספרים אצלנו  לנורמליות:  עין, הגענו  ]...[ למראית  אחרת. 
מחנויות ספרים במדינות הים: עומרים על עומרים של ספרים, מכל טוב ספרות העולם, ספרים 
לרוב, חדשים לבקרים. אבל נורמליות זאת כוזבת לחלוטין: אף לא מחזה אחד של ֶסֶנָקה? אף 
לא אנתולוגיה אחת של שירה רומית? אף לא אנתולוגיה אחת של השירה הצרפתית הגדולה 
של המאה התשע־עשרה? ברשימת הדברים החסרים אפשר למלא עמודים לא מעטים". או 
X לא מתורגם לעברית? מה, הכל אני  כפי שמסכמת את הדברים סיון בסקין: "למה לעזאזל 

צריכה לעשות פה לבד?".

* * *

המתרגמים  שאלון  את  ובמסירות  בכשרון  שריכזו  מרקסמר,  ולעמיר  ממן  ללי  מודים  אנחנו 
המתפרסם בגיליון זה. תודה לגדעון טיקוצקי, איש אוצרות הגנזך האינסופיים, שהעביר אלינו 
ברכתו  את  שנתן  המשוררת,  של  בנה  קליר,  ולעידו  העיזבון,  מן  רביקוביץ  דליה  תרגומי  את 
לפרסומם. תודה לשרון כץ מסוכנות דבורה האריס, שסייע לנו להשיג את זכויות הפרסום לכמה 
וכמה יצירות הרואות אור בגיליון זה. תודה מקרב לב לפרופ' עוזי שביט, מנכ"ל הוצאת "הקיבוץ 
המאוחד" על סיועו ל"הו!" ועל מסירותו לשירה העברית, וכן לאנשי הוצאת "הקיבוץ המאוחד" 
ובראש וראשונה לסיגל זלאיט ולאורי מוזס רון המסייעות ביחסי הציבור ובשיווק כתב העת. 
תודתנו נתונה לפרופ' אברהם נוברשטרן, מנהל בית שלום עליכם בתל אביב, ולרוזלין דרעי, 

הנספחת לענייני ספרות במכון הצרפתי, התומכים במסירות רבה בכתב העת. 
אור  לראות  יכול  היה  לא  הזה  הגיליון  שגם  שילה,  ולדורית  דברת  ליאיר  עמוקה  תודה 
בלעדיהם; תודה לאנשי עמותת "הו!", ובראשם מתן מרידור, אמיר בקר ורועי חן; תודה לעו"ד 

מיכל פרי ולרו"ח שלמה יניב על מסירותם ועל אהבת הספרות שלהם. 
כתבי יד אפשר לשלוח במייל לכתובת ho.poetry@gmail.com. אתם מוזמנים גם לעמוד 

.www.facebook.com/ho.literary.mag :הפייסבוק שלנו, שכתובתו
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יוון העתיקה

•
 ֶהסיֹודֹוס 

)המאה השמינית לפנה"ס, ככל הנראה(
•

 ֶתאֹוְקריטֹוס 
)המאה השלישית לפנה"ס(

•
 דיֹוֶגֶנס 

)תחילת המאה השלישית לספירה(
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ֶהסיֹודֹוס
המלחמה נגד הטיטאנים

ֶתאֹוגֹוניה, שורות 719-617
מיוונית עתיקה: שמעון בוזגלו

ֶהִסיֹודֹוס חי כנראה במחצית השנייה של המאה השמינית לפנה"ס, והיה אולי בן זמנו של 
מה  כל  למי.  קדם  מי  חלוקות  היו  הדעות  העתיקה  בעת  כבר  כי  אם  לו,  קדם  או  הֹוֶמרֹוס 
ביחס למשוררי התקופה הארכאית  כרגיל   — הסיודוס  על  "בביטחון־מה"  יודעים  שאנחנו 
ִקיֶמה  — מגיע מן היצירות שלו עצמו — כלומר, שאביו של הסיודוס היה ימאי מהמדינה 
לעזוב  אותו  אילץ  שהעוני  ֶלְסּבֹוס(,  האי  מול  המודרנית,  טורקיה  מערב  )צפון  בַאְיאֹוִליס 
אותה ולהתיישב בכפר העלוב ַאְסְקֶרה באזור ּבֹוְיאֹוִטָיה במזרח יוון, ליד הר ֶהליקֹון. הסיודוס 
נולד שם ועבד כרועה צאן עד שפעם אחת נתקל, לדבריו, במוזות, שהעניקו לו את מתנת 

השירה. 
להסיודוס מיוחסות כל מיני יצירות, אבל נראה שרק שתיים מתוכן ניתן לשייך לו בלי חשש: 
)West(, מגדולי חוקרי הסיודוס בדורות האחרונים,  ָיה" ו"עבודות וימים". מרטין וסט  "ֶתאֹוגֹוִנֿ
לא  להרהורים,  שנטה  ושמרן,  זעפן  פרי  "ּכַ היצירות:  משתי  העולה  המחבר  דמות  את  מתאר 
לא  תיאור   — עליו"1  האלים  של  משקלם  כובד  את  היטב  והרגיש  החיים,  את  או  נשים  אהב 
של  והרענן  העסיסי  למחבר  עוול  העושה  כזה  אבל  וימים",  "עבודות  במחבר  כשמדובר  רע 

ָיה". ה"ֶתאֹוגֹוִנֿ
והדוגמה  מסוגה,  לספרות  העתיקה  מיוון  ביותר  המוקדמת  הדוגמה  היא  ָיה"2  ה"ֶתאֹוגֹוִנֿ
השלמה היחידה. כמו היצירות הדומות לה ברחבי המזרח הקרוב הקדום, היא עוסקת במוצא 

העולם והאלים, ובאירועים שהובילו לביסוס הסדר הנוכחי.
ָיה" היתה השפעה מכרעת על עיצוב הדת היוונית, ולזמן מה גם על הקֹוְסמֹוגֹוִנָיה  ל"ֶתאֹוגֹוִנֿ
)סיפור בריאת העולם( היוונית. ההיסטוריון המפורסם ֶהרֹודֹוטֹוס, שחי במאה החמישית לפנה"ס, 

כותב )"היסטוריה" ב, 53(:

"אבל כיצד התהווה כל אחד מן האלים, האם כולם היו קיימים תמיד, מה היה מראם, לא ידעו 
היוונים עד תמול שלשום )אם אפשר לומר כך(. כי לדעתי, הסיודוס והומרוס חיו רק כארבע 

 .Hesiod The Oxford Classical Dictionary, מהדורה שלישית, 1996, תחת הערך   1

θεογονία, הולדת האלים(.  תאוגוניה: תולדות האלים )ביוונית   2
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את  לאלים  נתנו  האלים,  תולדות  את  ליוונים  שכתבו  אלה  היו  הם  זמני.3  לפני  שנה  מאות 
שמותיהם, הקצו להם כיבודים4 ואומנויות ותיארו את מראם."5

האלים  בין  המלחמה  מתוארת  ָיה(,6  )ִטיָטנֹוָמִכֿ הִטיָטאִנים"  נגד  "המלחמה  כאן  הנקרא  בקטע 
מהדור השני, שבראשם עומד ְקרֹונֹוס בן אּוָרנֹוס, לבין האלים מהדור השלישי, שבראשם עומד 

ֶזאּוס, בנו של קרונוס. 

ש"ב

617 ָניו,      ּבָ ַהְתָחָלה ַעל  ּבַ ַעס  ּכָ אּוָרֿנֹוס  ׁשֶ ּכְ
יֶגס,  ְוִגֿ ֶראֹוס, ֿקֹוטֹוס  ִריָאֿ ּבְ

ְוָגְדָלם,  ְחָצנּוָתם, ֵמָחזּוָתם  ַ ע ִמּשׁ ְוִנְרּתַ
יִרים ַאּדִ ים  ק אֹוָתם ַלֲאִזּקִ הּוא ִרּתֵ

 620 ֹחָרה.     ְ ַחת ָלֲאָדָמה ַהּשׁ ִליְך אֹוָתם ִמּתַ ְוִהׁשְ
ְוָסְבלּו, רּו  ּגָ ַחת ָלָאֶרץ, ֵהם  ם, ִמּתַ ׁשָ

ּכֹוֵאב  ּוְבֵלב  ַצַער  ּבְ ְזַמן ַרב  בּו  ָיׁשְ
דֹול. ַהּגָ סֹוף ָהעֹוָלם  ּבְ

ָאר ָהֵאִלים,  ּוׁשְ ן־ְקֿרֹונֹוס  ּבֶ ֲאָבל 
625 ּוְקֿרֹונֹוס,       יָאה  ְלֵרֿ ּנֹוְלדּו  ׁשֶ

ָיה: ָגֿ ל  ֲעָצָתּה ׁשֶ ּבַ ֶהֱעלּו אֹוָתם ׁשּוב ֶאל ָהאֹור, 
ְוֵאיְך — ַהּכֹל,  ָרה ָלֵאִלים  ִהיא ִסּפְ

חֹון ְמֹפָאר. ִנּצָ ּבְ ִיְזּכּו  ה — ֵהם  ּיָ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ

ה  ֵאּלֶ ּבְ ה  ִנְלֲחמּו ֵאּלֶ ְזַמן ַרב ֵהם 
ים, ְוָקׁשִ ים, ָמִרים  ַעּזִ ְקָרבֹות  ּבִ

630 ל ְקֿרֹונֹוס:     ְיָלָדיו ׁשֶ ֶנֶגד  ִנים ָהֵאִלים  יָטֿ ַהּטִ
גּוִלים, ַהּדְ ִנים  יָטֿ ִנְלֲחמּו ַהּטִ ת ַהר ֿאֹוְתִריס  ְסּגַ ִמּפִ

לפי המחקר המודרני הרודוטוס חי בין 250 ל־300 שנים בערך אחריהם.   3

כלומר, תפקידים או תחומי סמכות. למשל, הים הוא תחום הסמכות של פוסידון, הציד הוא התחום של   4

ארטמיס, וכך הלאה. 
בתרגום בנימין שימרון ורחל צלניק־אברמוביץ' )הוצאת פפירוס, 1998(.   5

מתוך: הסיודוס, "תאוגוניה", תרגם מיוונית עתיקה והוסיף מבוא והערות: שמעון בוזגלו. התרגום יראה   6

אור בהוצאת אבן חושן בדצמבר 2016.
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ָרכֹות, ַהּבְ ּוִמן ָהאֹוִליְמּפּוס ָהֵאִלים ַמֲעִניֵקי 
ָער  יָאה ְיַפת ַהּשֵׂ ְלֵרֿ ּנֹוְלדּו  ׁשֶ

ָלה ִעם ְקֿרֹונֹוס.  ּגְ ּתַ ִהׁשְ ַאַחר ׁשֶ
ּוְרצּופֹות  ִנים ְמֵלאֹות  ר ׁשָ ֶעׂשֶ

ה  יׁשָ ִמְלָחָמה ַמּתִ ּבְ ה  ֵאּלֶ ּבְ ה  ִנְלֲחמּו ֵאּלֶ ֵהם 
ה ׁשֶ ֲאָבק ַהּקָ ַלּמַ ְתרֹון, ֹלא סֹוף  ּפִ ְוֹלא ָהָיה ֹלא 

ְויֹון.  ׁשִ ַרר לֹו  ָדִדים ׂשָ ַהּצְ ֵני  ׁשְ ּוֵבין 

ה לׁשָ ְ ַלּשׁ ק  אּוס ִסּפֵ ּזֶ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל 
640 ם,      ַנְפׁשָ ת  ַאּוַ ּכְ ָיה  רֹוִסֿ ְוַאְמּבְ ֶנְקָטר 

ָהֵאִלים ַעְצָמם אֹוְכִלים,  זֹון ׁשֶ ַהּמָ
ֶהם, ּלָ ׁשֶ ָחֶזה  ּבֶ ַפח  ּתָ ָהֹאֶמץ 

ְוָכְך ָאַמר ָלֶהם ֲאִבי ָהֵאִלים:
ל אּוָרֿנֹוס — ְוׁשֶ ָיה  ָגֿ ל  ִנְפָלִאים ׁשֶ ִנים  ּבָ יבּו ִלי,  ְקׁשִ "ּתַ

ב.  ּלֵ ּבַ ר ָלֶכם ָמה עֹוֵבר ִלי  ֲאִני רֹוֶצה ְלַסּפֵ
יֹומֹו,  ּבְ י יֹום  ְזַמן, ִמּדֵ י  ָבר יֹוֵתר ִמּדַ ּכְ

ה — ֵאּלֶ ּבְ ה  ִנְלָחִמים ֵאּלֶ ֲאַנְחנּו 
ל ְקֿרֹונֹוס — ְיָלָדיו ׁשֶ נּו,  ֶנְגּדֵ יָטִנים ָהֵאִלים  ַהּטִ

ּוַבּכֹוַח. חֹון  ּצָ ּנִ ּבַ ִלְזּכֹות  ֵדי  ּכְ
650 ל ָעְצַמְתֶכם     ּכָ יָטִנים ֶאת  ַלּטִ ַמן ַלְחׂשֹף  ַהּזְ ֶזה 

ֶכם  ּלָ ׁשֶ ַדִים ָהֲאֻיּמֹות  ַהּיָ ְוֶאת 
ר.  ָרב ַהּמַ ּקְ ּבַ ְוַלֲעֹמד מּוָלם 

יֵנינּו ּבֵ ה  ִדידּות ַהַחּמָ ַהּיְ רּו ֶאת  ְזּכְ ּתִ
ם  ַבְלּתֶ ּסְ ׁשֶ ל ָמה  ּכָ ְוֶאת 

ים,  ְזכּוֵתנּו, ֵמָהֲאִזּקִ ּבִ ם,  ְגַאְלּתֶ ּנִ ׁשֶ ַעד 
ֹחָרה." ְ ַוֲעִליֶתם ׁשּוב ֶאל ָהאֹור ִמּתֹוְך ָהֲאֵפָלה ַהּשׁ

654 ד ָעָנה לֹו ֿקֹוטֹוס ָהָאִציל:     ּוִמּיָ ְך ָאַמר,  ּכָ
הּו ָחָדׁש.  ֶ יָת ָלנּו ַמּשׁ ּלִ ּגִ "ָחֵבר, ֹלא 

ְוָנבֹון  ה ָחָכם  ַאּתָ ם ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ׁשֶ ּגַ
ָוָעה ְמַצְמֶרֶרת.  ִמּזְ ֵני ָהַאְלָמֶות  ּבְ ְלּתָ ֶאת  ִהּצַ ְוׁשֶ

ן־ְקֿרֹונֹוס,  ּבֶ חּוְתָך, ָאדֹון,  ּקְ ּפִ ְזכּות  ּבִ
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ְחַרְרנּו ַאֲחֵרי ֵסֶבל ָאֹים ּתַ ִהׁשְ
660 ים.      ׁשִ ים ַהּקָ ְוָהֲאִזּקִ ֹחָרה  ְ ֵמָהֲאֵפָלה ַהּשׁ

ּוְבֶנֶפׁש ֲחֵפָצה, מֹוַח ָצלּול  ּבְ ו,  ָלֵכן ַעְכׁשָ
ה ְלָחָמה ָהֲאֻיּמָ ּמִ ּבַ ַנְבִטיַח ֶאת ֶעְליֹונּוְתָך 

יִרים."  ַאּדִ ְקָרבֹות  ּבִ יָטִנים  ּטִ ּבַ ֵחם  ְוִנּלָ

ָבָריו. ּדְ חּו ֶאת  ּבְ ׁשִ ְוָהֵאִלים  ְך ָאַמר,  ּכָ
ִמיד,  ִנְכַסף ְלִמְלָחָמה יֹוֵתר ִמּתָ ם  ִלּבָ

ָרב ַהּקֹוֵדר, ַלּקְ אֹותֹו יֹום  ּבְ קּו  ִזּנְ ּוְזָכִרים,  ם, ְנֵקבֹות  ְוֻכּלָ
ל ְקֿרֹונֹוס, ְיָלָדיו ׁשֶ ֶנֶגד  יָטִנים ָהֵאִלים  ַהּטִ
אּוס הֹוִציא ֵמֲאֵפָלה ְלאֹור: ּזֶ ׁשֶ ה  ּכֹוֵלל ֵאּלֶ

670 ּכֹוַח;      ְחָצִנים ֵמֹרב  יִרים, ׁשַ ַאּדִ ים,  ֲאֻיּמִ ה  לׁשָ ׁשְ
ְתֵפיֶהם יעֹות ָצְמחּו ִמּכִ ָיַדִים ַמְרִתּ ֵמָאה 

ּגּוָפם ֶהָחֹסן. רּו ֵמַעל  ּקְ ִהְזּדַ ים  ים ָראׁשִ ִ ַוֲחִמּשׁ
ר ָרב ַהּמַ ּקְ ּבַ יָטִנים  ֶנֶעְמדּו מּול ַהּטִ ֵהם 

יֵדיֶהם. ּבִ יִרים  ּבִ ּכַ ִעם ְסָלִעים 
ַלַהט ֶאת ׁשּורֹות ַהֲחִזית. ּבְ קּו  ִחּזְ י  ְגּדִ ַהּנֶ ד  ּצַ ּבַ יָטִנים  ַהּטִ

ינּו ֶאת ּכֹוָחם ֶהָעצּום.  ָדִדים ִהְפּגִ ַהּצְ ֵני  ּוׁשְ
ִביָבם, ֵאין לֹו ֹאֶפק ָנַהם נֹוָראֹות ִמּסְ ם ׁשֶ ַהּיָ

ַרַעד, ּבְ ַמִים ָהְרָחִבים ָנֲאקּו  ָ ֲאָגה, ַהּשׁ דֹוָלה ׁשָ ַהּגְ ָהֲאָדָמה 
680 ִסיסֹו      ֲעֵזַע ִמּבְ ִהְזּדַ ַהר אֹוִליְמּפּוס ָהָרם 

ֵני ָהַאְלָמֶות, ּבְ ל  ְתָקָפה ׁשֶ ַחת ַהּמִ ּתַ
ְרָטרֹוס ָהָאֵפל, ְלַטֿ יַע  ִהּגִ ַרְגֵליֶהם  ְוָהַרַעם ֶהָעֹמק ֵמַהְלמּות 

ֶכת ַהּנֹוׁשֶ ֲערּות  ל ַהִהְסּתָ ה ׁשֶ ִריָקה ַהַחּדָ ְ ַיַחד ִעם ַהּשׁ ּבְ
ה.  ה ַעל ֵאּלֶ ֵהִטילּו ֵאּלֶ ָוחֹות ׁשֶ ַהּצְ ִליִעים ְמִפיֵקי  ח ַהּקְ ּוַמּטַ

יַע ָלָרִקיַע ִהּגִ ָדִדים ַהּצֹוְרִחים  ַהּצְ ֵני  ׁשְ ל  קֹוָלם ׁשֶ
יָרה. ַצֲעַקת ְקָרב ַאּדִ ּבְ ׁשּו  ְוֵהם ִהְתַנּגְ

ן ֶאת ּכֹוחֹו.  ִרּסֵ ָבר ֹלא  ּכְ ו ֶזאּוס  ַעְכׁשָ
כֹוַח,  ּבְ ד  ִמּיָ ִנְמָלא  ּלֹו  ׁשֶ ֶהָחֶזה 

ף ֶאת ְמלֹוא ָעְצָמתֹו.  ְוהּוא ָחׂשַ
ַמִים,  ְוׁשָ ק ֵמאֹוִליְמּפּוס  ִזּנֵ ית  ּבֹו־ְזַמּנִ
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 690 ה     דֹו ָהַעּזָ ִמּיָ ר  ּגֵ ׁשִ ּוְבִלי ֶהֶרף, ֶזה ַאַחר ֶזה, 
ַוֲחִזיִזים לֹוֲהִבים. ְרָעִמים  ּבִ ים  ָרִקים ְמֻלּוִ ּבְ

ָאָגה, ּוׁשְ ֵאׁש  ּבְ ים ָעְלָתה  ָהֲאָדָמה ַמֲעִניַקת ַהַחּיִ
דֹול, ּגָ קֹול  ּבְ צּו  ְצּפְ ָערֹות ָהֲעצּוִמים ִהְתּפַ ַהּיְ

ם ֶהָעָקר.  ְוַהּיָ נֹוס  ּה ָרְתָחה, ַיַחד ִעם ֵמי אֹוֶקֿאָ ּלָ ּכֻ ָהָאֶרץ 
ֵני ֶהָעָפר, ּבְ יָטִנים  ב ַהֹחם ָעַטף ֶאת ַהּטִ ַ ַמּשׁ

ָחִקים,  ְ ּשׁ ּבַ ָנְגעּו  ירֹות  ּבִ ַהּכַ ָהבֹות  ַהּלֶ
ְרִעים ָרק ַהּמַ ַהּבָ ל  ַסְנֵור ׁשֶ ְוַהּזַֹהר ַהּמְ

ּכֹוָחם ָהַרב.  א ֶאת ֵעיֵניֶהם, ַלְמרֹות  ִסּמֵ
700 אֹוס:      ֿכָ ָטה ַעל  ּלְ ּתַ יָרה ִהׁשְ ֵרָפה ַאּדִ ׂשְ

ן ָהָיה ַלְחׁשֹב  ִנּתָ ְוָהַרַעׁש  ְרֶאה  ְלִפי ַהּמַ
רֹוִמים ַמִים ָהְרָחִבים ָקְרסּו ִמן ַהּמְ ָ ַהּשׁ ׁשֶ

ֵני ָהֲאָדָמה — ּפְ יִרים ַעל  ָעְצַמת ַאּדִ ּבְ טּו  ְוֶנְחּבְ
יֵניֶהם. ּבֵ ׁשּו  ָהֵאִלים ִהְתַנּגְ ׁשֶ ּכְ ָעָלה  אֹון ׁשֶ ָ ֶזה ַהּשׁ

לּו ֶאת ַהחֹולֹות, ִעְרּבְ הּוָמה הֹוִסיפּו ָהרּוחֹות, ׁשֶ ְלָכל ַהּמְ
דֹול — ַהּגָ ל ֶזאּוס  קֹו ׁשֶ ִנׁשְ ָרק —  ַהּבָ ַוֲחִזיז  ִהְגִעיׁשּו ֶאת ָהַרַעם 

ִריִבים.  ַהּיְ ן ֶאת ִצְרחֹות  אּו ִאָתּ ְוָנׂשְ
710 ָפה.    ֶנְחׂשְ יָרה  ּבִ ּכַ ְוָעְצָמה  ָרב,  ֵהד ָעצּום ָעָלה ִמן ַהּקְ

קּוִלים, ְקָרבֹות ׁשְ ּבִ ׁשּו ְלֹלא ֶהֶרף  ִריִבים ִהְתַנּגְ ַהּיְ ּכֹה  ַעד 
ְלָחָמה ָנטּו ְלַצד ֶאָחד.  ו ֹמאְזֵני ַהּמִ ֲאָבל ַעְכׁשָ

714 ַרן ִמְלָחמֹות,     ְרּגְ ּגַ יֶגס,  ְוִגֿ ֶראֹוס  ִריָאֿ ּבְ ֿקֹוטֹוס, 
ְקָרב ַקְטָלִני: ּבִ ֲחִזית  ּבַ ְתחּו  ּפָ

ְצרֹור ֶאָחד ּבִ רּו  ּגְ ׁשִ ֵדיֶהם ַהֲחֻסּנֹות ֵהם  ִמּיְ
לׁש־ֵמאֹות ְסָלִעים,  ׁשְ

ְוִכּסּו אֹוָתם. יָטִנים —  ֵהִטילּו ֵצל ַעל ַהּטִ ׁשֶ

ַחת ָלָאֶרץ יָטִנים ֶאל ִמּתַ ֵהם הֹוִרידּו ֶאת ַהּטִ
ִאים  ים ְמַדּכְ קּו אֹוָתם ַלֲאִזּקִ ְוִרּתְ

ְיִהירּוָתם. ַיַחד ִעם  ּבְ ֵהִביסּו אֹוָתם,  ַאֲחֵרי ׁשֶ
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ֵןאֹוְוריטֹוס
הקיקלוּפ

מיוונית עתיקה: עידו פלד

לפני  השלישית  במאה  שּפעל  שבסיציליה,  סיראקּוסאי  יליד  יווני  משורר  הוא  תאוקריטוס 
הספירה. על חייו ידועים לנו פרטים מעטים בלבד. לפי תוכן שיריו, תאוקריטוס חי ככל הנראה 
תקופה מסוימת באי קֹוס או בסביבתו, ונהנה מחסותו של המלך תלמי השני. מּבין שיריו שׂשרדו 
הגיעו לידינו שלושים אידיליות )ביוונית: צורה או תמונה קטנה(, העוסקות ברובן באנשי הכפר 

ובתיאורים פסטורליים. הן מכונות האידיליות הּבּוקֹוליות או "שירי רועים".
שהיה  הדורי  ובדיאלקט  דקטילי,  הקסמטר  כלומר  הֶאּפי,  במשקל  כתובות  האידיליות 
ניבם של רועי־הצאן בסיציליה. על פי סגנונה ותכניה, שירת תאוקריטוס יועדה כנראה לקהל 
בשירים  והאודיסאה.  האיליאדה  ובראשם  היווניים  השירה  במקורות  הבקי  משכיל,  שומעים 
לבין  ונמעניו של השיר  הדובר  בין  אירוני  יחס  לזהות  ניתן  באידיליה שלפנינו,  גם  כמו  רבים, 

הדמויות בהתרחשות המתוארת.
האידיליה ה־11, המכּונה "הקיקלוּפ", היא מיצירותיו המפורסמות של תאוקריטוס. השיר 
אהבתו:  מחבלי  האוהב  את  לרפא  ניתן  כיצד  ובהסבר  ומשורר,  רופא  לניקיאס,  בפנייה  נפתח 
הקיקלוּפ  של  סיפורו  את  מספר  הדובר  הזאת,  הטענה  את  להוכיח  כדי  השירה.  באמצעות 
ָגָלֶטיָאה. כדי  פֹוליֶפמֹוס, ענק מפלצתי בעל פנים עגולות ועין אחת, שהתאהב בנימפה היפה 
לא  ומחלל.  שר  הוא  זאת  ובמקום  צאנו  ואת  עיסוקיו  את  פוליפמוס  זונח  ייסוריו  את  להקל 
להבינה  יש  שמא  או  הקיקלוּפ,  את  מרפאת  אכן  השירה  אם  האידיליה  על־פי  להכריע  ניתן 

כסימפטום נוסף של מחלת האהבה.
של  הוודאי  לכישלון  מודע  אינו  שהקיקלוּפ  מּכיוון  במיוחד  בולט  בשיר  האירוני  הפער 
מאמציו הנואשים, ובניגוד למאזיני השיר הוא אינו יודע כי סופו המר הולך וקרב: האידיליה 
אי  אל  אודיסאוס  של  הגעתו  על  מסופר  שבו  באודיסאה,  התשיעי  לשיר  רמיזות  רצופה 
הקיקלוּפים ועל הדרך שּבּה הערים על פוליפמוס והביס אותו. אני מודה לפרופ' רחל צלניק־

אברמוביץ על עזרתה הרבה.

ע"פ
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י ָהאֹוֵהב, רּוָפה ַהּטֹוָבה ְלִרּפּוי ְמחּוׁשֵ ל ּתְ ּכָ ֵאין   
ר, ְלַפּזֵ ְוֵאין ׁשּום ַאְבָקה  יַאס,1  ִניִקֽ ֵאין ָמה ִלְמֹרַח,   

ל ַהּמּוזֹות; ִעיָמה ׁשֶ ַהּנְ יָרָתן  ַבד ׁשִ ִנְדֶמה ִלי — ִמּלְ ָכה  ּכָ  
ִרּיֹות, ַאְך ֹלא ַקל ְלָמְצָאּה. ַלּבְ רּוָפה ַהּטֹוָבה  זֹוִהי ּתְ  

י ֵאיְנָך ַרק רֹוֵפא  ּכִ ָבר ֵמִבין ֹזאת ֵהיֵטב,  ּכְ ה  ם ַאּתָ ּגַ ֵהן   5
ע ַהּמּוזֹות. ׁשַ ּתֵ ל  ּכָ ְמֻיָחד ַעל  ּבִ ם ֵרַע ָאהּוב  ּגַ א  ֶאּלָ  
יו ַחּיָ ּבְ יְך  ֵכִני,2 ָאז ָיכֹול ְלַהְמׁשִ ׁשְ יְקלֹוּפ,  ם ַהִקּ ּגַ ְך  ּכָ  

ָאַהב  ְדמֹון, ׁשֶ ַקּלּות, ּפֹוִליֶפמֹוס ַההּוא, ַהּקַ ּבְ י  ּדַ  
ַח  ָקנֹו ַרק ִהְתִחיל ְלַצּמֵ ּזְ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ יָאה  ָגָלֶטֽ ֶאת   

ַתּפּוַח,  ּבְ יו. ֹלא, הּוא ֹלא ֲאֵהָבּה  ּפִ ּוְסִביב  ַעל ַרּקֹוָתיו   10
ר, ִעּוֵ ֶפֶרץ  ּבְ ים; ַרק  ּלִ ְלּתַ ּתַ ְוָרִדים אֹו ְקֻוּצֹות  ּבִ ֹלא   11

ֵעיָניו. ֹלא ַאַחת ּבְ ים  ַנֲעׂשּו ׁשּוִלּיִ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ  
ֶנֶאְלצּו ַלְחֹזר ְבׂשֹוָתיו  ּכִ ֹרק  ַהּיָ ְרֶעה  ִמן ַהּמִ  12

ירֹו ׁשִ ּבְ ה ֶאת ַעְצמֹו  ּלָ ּכִ ן, ֵעת  ְלַבּדָ ְכָלָאה  ַלּמִ  
ב ַעל ַהחֹוף ׁשַ ּיָ ׁשֶ ּכְ ִריָחה,  ַהּזְ ַעת  ְ יָאה ִמּשׁ ָגָלֶטֽ ַעל   

ֵבד, ּכָ ּבַ ִלּבֹו,  ַאּצֹות. ְוַתַחת  ּבְ ה  ֻכּסֶ ַהּמְ  15
ְלָחה ַאְפרֹוִדיָטה. ָ ּשׁ ׁשֶ ַע ֵמֵחץ  ּלֵ ַצע ַמְכִאיב ִהְתּגַ ּפֶ  

ב ַעל ְסָלִעים ׁשַ ּיָ ׁשֶ ּוִבְזַמן  ם,  ה ֶאת ַהּסַ ּלָ ּגִ ַאְך הּוא   
ר: ָכה הּוא ׁשָ ּכָ  , בֹוּהַ ם ִמּגָ ַהּיָ ִקיף ַעל  ֵדי ְלַהׁשְ ּכְ  

ְדִחי ֵמָעַלִיְך ּתִ יָאה, ַמּדּוַע  ָגָלֶטֽ ֹחָרה,  ַהּצְ "הֹו   
ה ַרּכָ ֶנת,3  ּמֶ ַ ֶאת אֹוֲהֵבְך? ַאּתְ ְצֹחָרה ְלַמְרֶאה ִמּשׁ  20

ר, ֲחָלָקה ֵמֵעַנב ן־ּפַ ה, ׁשֹוֵבָבה ִמּבֶ ְבׂשָ ַאף ִמּכִ  
ׁשּוִבי ֵאַלי ּתָ ה  יל. ָלּמָ ֶרם ִהְבׁשִ ּטֶ ׁשֶ ּבֶֹסר   

ָאִקיץ ׁשֶ ּכְ ד  ּוִמּיָ ָנה ְמתּוָקה,  י ׁשֵ ּבִ ּתֹאַחז  ׁשֶ ּכְ ַרק   
ר? ֵאב ֲאַפְרּפַ ִמּזְ ָרֵחל  ּכְ ְבְרִחי,  ּתִ ַני  ִחיׁש ִמּפָ  

ּבֹו ָלָהר ָהַלְכּתְ  ּיֹום ׁשֶ ּבַ י  ַנֲעָרה, ִהְתַאַהְבּתִ ְך,  ּבָ  25
ָיִקיְנּתֹוִנים, ם ִלְקֹטף  י,4 ְרִציֶתן ׁשָ ּלִ ׁשֶ א  ַיַחד ִעם ִאּמָ  

כתב  ניקיאס  נוספים.  אותו בשלושה שירים  מזכיר  ומשורר ממיֶלטֹוס. תאוקריטוס  רופא  היה  ניקיאס   1

שיר בתגובה לאידיליה זו, אך נשתמרו ממנו שתי השורות הראשונות בלבד.
הקיקלוּפ חי בסיציליה, ועל כן הוא שכנו של תאוקריטוס, יליד סיראקוסאי שבסיציליה.  2

השם "גלטיאה" גזור מהמילה היוונית לחלב, גאלה.  3

פוליפמוס הקיקלוּפ הוא בנם של אל הים פוסידון והנימפה תואוסה. גם גלטיאה וגם אמו של הקיקלוּפ   4

הן נימפות ושתיהן חיות במצולות.
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ֶרְך. ַהּדֶ ַעְצִמי, ָאז ֶהְרֵאיִתי ָלֶכן ֶאת  ּבְ ְוָאנֹוִכי,   
י ְלֶרַגע ָרִאיִתי אֹוָתְך, ַעד ַהּיֹום, ֹלא ָחַדְלּתִ ֶ ִמּשׁ  

ְכָלל. ּבִ ם ֶזאּוס,  ׁשֵ ּבְ ת,  ֶלֱאֹהֵבְך; ֲאָבל ָלְך ֹלא ִאְכּפַ  
ּבֹוַרַחת: ִנית, ַעל ׁשּום ָמה ַאּתְ  ִחּנָ ַנֲעָרה  ֵאין ִלי ָסֵפק,   30

ה ְמֻדְבֶלֶלת ַאַחת ּבָ ּגַ י ַעל ִמְצִחי ְמתּוָחה ַרק  ּכִ  
יָה ְוַתְחּתֶ ה,  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ָאְזִני  ָאְזִני ָהַאַחת ַעד  ין  ּבֵ ְך  ּכָ  

י ָהָרָחב.  ָפַתי — ַאּפִ ּוֵמַעל ִלׂשְ ַעִין ַאַחת,   
ְרׁשּוִתי; ּבִ ים  ָבׂשִ ּכְ ֵיׁש ִלי ֶאֶלף  ים,  ַני ֲאֻיּמִ ּפָ י  ּכִ ַאף   

י ֵמֶהן. ָחַלְבּתִ ה, ׁשֶ ִתּיָ ח ִלׁשְ ּבָ ֵיׁש ִלי ָחָלב ְמׁשֻ  35
ָתו ּסְ ּבַ ִיץ ְוַאף ֹלא  ּקַ ּבַ ִביָנה, ֹלא  ּגְ ְחַסר ִלי  ּתֶ ם ֹלא  ּגַ  

י ֲעמּוִסים ַלֲעֵיָפה. ל ַהֹחֶרף; ַסּלַ יאֹו ׁשֶ ׂשִ ּבְ אֹו   
יִרי ׁשִ ּבְ ל,  ֵייִטיב ְלַחּלֵ י  ּנִ ּמֶ ּמִ ׁשֶ ֵאין עֹוד ִקיְקלֹוּפ   

ְוַגם ַעל אֹודֹוַתי, ּפּוַח ָמתֹוק,  ּתַ ַעל אֹודֹוַתִיְך,   
ל ָעה. ֲאִני ְמַגּדֵ ָעה־ֹלא־ׁשָ ׁשָ ּבְ ְוֵליל,  ַלְיָלה   40

ן )ְוֻכּלָ ָלה  ַאּיָ נֹות  ּבְ ֵרה  אן ַאַחת־ֶעׂשְ ּכָ ִביֵלְך  ׁשְ ּבִ ַרק   
ה. ּבָ ּדֻ ל  ּגּורֹות ׁשֶ ע  ְוַגם ַאְרּבַ ָבר ְרתּומֹות ְלקֹוָלר(  ּכְ  41

ְמאּום. ֶאל ַקְצֵוי ּבִ ֵיַרע  ֵבְך ֹלא  ּבֹוִאי ֵאַלי; ַמּצָ  
ְגַעׁש; ּיִ ׁשֶ ַהּנֹוֵצץ  ם  ַלּיָ יִחי  ַהּנִ ה  ׁשָ ּבָ ַהּיַ  

ִעיִמים. ּנְ ּבַ ַיֲעֹבר  י, ֵליֵלְך  ְלִצּדִ ָעָרה,  ּמְ ּבַ  
י־ֹראׁש, ּקֵ ּדַ רֹוׁש  ּבְ ְפָנה, ְוצֹוְמִחים ֲעֵצי  ּדַ ם ְמַלְבֶלֶבת  ׁשָ  45

ִרי ָמתֹוק.5  ּפְ את  ֶפן נֹוׂשֵ ְוַהּגֶ ֹחר,  ָ יסֹוס ַהּשׁ ם ַהּקִ ּגַ  
ַחת ּלַ ח ְמׁשַ ֶלג ַהּצַ ֶ ֹיָער, ִמן ַהּשׁ ַהּמְ ָאְייְטָנה, ָהָהר   
ָפַתי. ֶקה ֱאֹלִהי, ַעד ׂשְ ַמִים ָקִרים, ַהּדֹוִמים ְלַמׁשְ  
ה? ל ֵאּלֶ ּכָ ְוִיְדֶחה ֶאת  יו  ְוַגּלָ ם  ַהּיָ ַיֲעִדיף ֶאת  ִמי   

ְרׁשּוִתי ֵיׁש קֹורֹות ּבִ ִעיָרה,  מּוִתי ַהּשְׂ ּדְ ָלְך  ַאף ִאם חֹוָרה   50
מּוָסה ּכְ ַחת ָלֵאֶפר  ַוֲאִפּלּו ִמּתַ ל ֵעץ ַאּלֹון,  ׁשֶ  
ִיְך ְחּתַ ֵרף ִמּתַ ֶאּשָׂ ּוְכׁשֶ ֶפת.  ֵאיָנּה ִמְתַעּיֶ ֵאׁש ׁשֶ  

ָקָרה ִלי ִמּכֹל. ַהּיְ ּה ֶאת ֵעיִני  ְוִאּתָ י  ַנְפׁשִ ן ֶאת  ֶאּתֵ  

הגפן היא שעתידה להביא למפלתו של פוליפמוס. עד לבואו של אודיסאוס, הקיקלוּפ שאינו בן־תרבות   5

מעולם לא טעם יין. לאחר שהוא שותה לָשכרה מערים עליו אודיסאוס ועוקר את עינו האחת. בשורות 
ניתן לזהות אירוניה: בשיר  וגם כאן  הבאות מתהדר הקיקלוּפ במי־השלגים ה"אלוהיים" שהוא שותה, 

התשיעי באודיסיאה משבח פוליפמוס את היין כמשקה אלוהי, ַאְמּברֹוִסיֹון.
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יר ְלגּוִפי  ַנּפִ ּסְ ׁשֶ ּכְ ָיְלָדה אֹוִתי  א  אֹוי ִלי, לּו ִאּמָ  
ָיֵדְך, ק ֶאת  ֶכף ָהִייִתי צֹוֵלל ַעד ֵאַלִיְך, נֹוׁשֵ ּתֵ  55

ן ְוָהִייִתי ֵמִביא ָלְך ׁשֹוׁשָ ְרִצי(,  ּתִ יְך, ִאם  ּפִ )ְוַגם ֶאת   
ְוָאֹדם. ּפֹוֵרַח ָעִדין  ָרג  ּפָ ַזְך ְוָצחֹור, אֹו   

ֹחֶרף; ּבַ ָרִגים — ַרק  ּפְ ִיץ,  ּקַ ּבַ ים ַרק  ים ְמִנּצִ ּנִ ַאְך ׁשֹוׁשַ  
ה. ה ַיַחד ִעם ֵאּלֶ כֹוִחי ְלָהִביא ָלְך ֶאת ֵאּלֶ ּבְ ֵאין   

ים,  ּלִ ּגַ ין  ּבֵ ְמֵהָרה ֵאיְך ׂשֹוִחים  ּבִ ַנֲעֹרֶנת, ֶאְלַמד  הֹו   60
ה יַע ַעד ֵהּנָ ְוַיּגִ ְסִפיָנה  ּבִ ט  ּיֵ ְיׁשַ ָנְכִרי6  ְוִאם   

ם. ֶנֱהָדר ׁשָ ְך  ל־ּכָ ּכָ ְוֶאְלַמד ָמה  ֵלט,  צּולֹות ֶאּמָ ֶאל ַהּמְ  
ִחי, ּכְ ׁשְ ּתִ ֵצאֵתְך  ּבְ ְוִחיׁש  יָאה,  ָגָלֶטֽ ם,  ַהּיָ ְצִאי ִמן   
ְיָתה. ַהְלַואי ַהּבַ ֶרְך  ַהּדֶ י ֲאִני, ֶאת  ַכְחּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ִפי  ּכְ  

ְוִלְרעֹות  ֹצאִני, ַלְחֹלב  ּבְ ל  ִצי ְלַטּפֵ ְחּפְ ּתֶ ׁשֶ  65
ֶבן ָחמּוץ. ִמּגֶ ים  ְוָנִכין ַמְטַעּמִ י,  ַיַחד ִאּתִ  

לּונֹוַתי ַרק ֵאֶליָה; ְוָכל ּתְ י,  ּבִ ְגָעה  ּפָ ׁשֶ א ִהיא זֹו  ִאּמָ  
ּוַמְחִמיא ָבר ְלָבִבי  ּדָ ָרה ָלְך ָעַלי ׁשּום  ִהיא ֹלא ִסּפְ  

ק. י ִמְצַטּמֵ ּלִ ּכֻ י יֹום ַאַחר יֹום ָרֲאָתה ֵאיְך  ּכִ ַאף   
י  ֹראׁשִ ּבְ ַהּדֶֹפק הֹוֵלם  ה  ּמָ ּכַ ה, ֹאַמר ָלּה ַעד  ִהּנֵ  70

ר. עֹוִדי ִמְתַיּסֵ ּבְ ר  ְתַיּסֵ ּתִ ם ִהיא  ּגַ ׁשֶ ּוְבַרְגַלי,   
ּוָפַרח לֹו? ְכְלָך  ׂשִ ִקיְקלֹוּפ, הֹו ִקיְקלֹוּפ, ְלָאן ִהְתעֹוֵפף   

ים ְוִלְקֹלַע ַסּלִ ׁשּוב ַלֲעֹבד  ּתָ ׁשֶ ָך  ְעּתְ ּדַ ָמה   
ִבים? ֶזה ָעִדיף. ְקֹצר ֲעׂשָ ּתִ ְבׂשֹוֶתיָך  ּכִ ּוַבֲעבּור   

ְרּדֹף ַאַחר זֹו ַהחֹוֶמֶקת? ֲחֹלב ֶאת ַהִהיא ּתִ ה  ָלּמָ  75
יָאה  ָגָלֶטֽ ְמָצא  ּתִ ׁשֶ ַעל־ָיְדָך. ֵהן ָיכֹול ִלְהיֹות  ׁשֶ  76

ְוַאֶחֶרת, אּוַלי. ה ַאף יֹוֵתר ִמן ַהִהיא  ְיֵפהִפּיָ  
ְיָלה ַהּלַ ָאבֹוא ְלַבּלֹות ֶאת  ׁשֹות ׁשֶ נֹות ְמַבּקְ ּבָ ַפע  ׁשֶ  77

ַנֲעֶנה. ֲאִני  ׁשֶ ּכְ ן צֹוֲחקֹות  ְוֻכּלָ ֶחְבָרָתן,  ּבְ  
ַעל־ֵעֶרְך." ּבַ ֲאִפּלּו ֲאִני  רּור ׁשֶ ּבָ ה ֶזה  ׁשָ ּבָ ּיַ ּבַ  

ירֹו, ׁשִ ּבְ ָרָעה ּפֹוִליֶפמֹוס ֶאת ַאֲהָבתֹו  ׁשֶ ּכְ ְך,  ּכָ  80
ָזָהב.7 ּבְ ּיּוַכל ֹזאת ִלְקנֹות  ׁשֶ ְוֵאין ִאיׁש  ַקּלּות.  ּבְ ַחי   

רמז ברור לאודיסאוס.  6

בסוף האידיליה שב הדובר לפנייתו אל ניקיאס הרופא וחוזר על אותה הטענה: כדי להתרפא ממחלת   7

האהבה עדיף לשיר מאשר לקנות תרופה בזהב.
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דיֹוֶגֶנס ָלֶאְרטיֹוס
בִעתו כל הָיפה מתרחש

מכתמים מתוך "חיי הפילוסופים"
מיוונית עתיקה: אברהם ארואטי

בידינו  אין  אמנם  לספירה.  השלישית  המאה  בראשית  הנראה  ככל  ופעל  חי  ָלֶאְרטיֹוס  דיֹוֶגֶנס 
ודעותיהם של  כ"חייהם  גם  )הידוע  "חיי הפילוסופים"  שום מידע על חייו, אך חיבורו הגדול, 
ובו חומר  והגיע לידינו,  הפילוסופים המפורסמים"(, הוא המקור העתיק היחיד כמעט שׂשרד 
ולכן ערכו  בזו בחיבור  זו  ועד אפיקורוס. האמת והבדיה שזורות  רב על הפילוסופים מתאלס 
ועל  ההיסטורי מוטל בספק. עם זאת, הוא מכיל מידע בלעדי וחשוב על קורות הפילוסופים 
ניתן  מקיפות.  ברשימות  לציין  המחבר  מקפיד  שאותם  כתביהם,  על  וכן  השונות,  תורותיהם 
ללמוד מחיבור זה מה רב החומר העיוני מן העולם הקלאסי שלא שרד, ואין אנו מכירים אותו 

אלא בשמותיהן של יצירות ותו לא.
המחבר הוסיף לפרטים הביוגרפיים גם שירים קצרים, לרוב מכתמים, על האישים השונים. 
יש שמכתמים אלה הם מפרי עטם של אחרים ויש שהם מפרי עטו של דיוגנס עצמו. מבחר 
המכתמים המוגשים בזאת לקוחים כמעט כולם מתוך הספר הראשון של היצירה. רק המכתם 
גֹוַרס שייך כבר לספר השני. הבאתי גם מעט מן הדברים שהקדים דיוגנס לכל מכתם.  על ַאַנְקַסֽ

תוספות משלי מובאות בסוגריים מרובעים.

של  צמד  כלומר  אלגי,  בדו־טור  מדובר  לרוב  המקוריים.  במשקליהם  תורגמו  המכתמים  כל 
ְנָטמטר: ּפֶ שורת ֶהְקָסמטר ַדְקטילי ולאחריה שורת 

_ _ | UU _ | UU _ | UU _ | UU _ | UU  _
_ UU _ | UU _ || _ | UU _ | UU  _

את  להטעים  יש  העברי  בהקסמטר  )במקור(.  קצרה  הברה   =  U )במקור(;  ארוכה  הברה   =  _
ההברה "הכבדה" הראשונה בכל יחידה מטרית. כמו כן, בטור ההקסמטר וכן בחציו הראשון של 

הפנטמטר יכולות שתי הברות קצרות )"קלות"( להתחלף בהברה אחת ארוכה.

א"א
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א. מכתמים על פילוסופים אגדיים: מּוַסְיאֹוס, לינֹוס ואורפאוס

ֶאּומֹוְלּפֹוס, היה הראשון שּכתב בחרוזי שיר על תולדות האלים  אומרים כי מּוַסְיאֹוס, בנו של 
וכן על כיפת השמים; וכי טען שּכל הדברים מקורם אחד, ואליו הם שבים בהתפרקם. הוא הלך 

לעולמו בַפֵלרֹון, וזה נוסח מצבתו:

הּו; ַכּסֵ ּתְ ן  ְיאֹוס, ַאְדַמת ַפֵלרֹוֽ ל ֶאְוֽמֹוְלּפֹוס, מּוַסֽ נֹו ׁשֶ ּבְ
ּגּופֹו. ּיּון ָנח ְלֹלא רּוַח  ַהּצִ ַחת ֶזה  אן ּתַ ּכָ

לינוס הלך לעולמו בֶאּוּבֹויָאה, אחר שַאּפֹוּלֹון ירה בו ִחצו, וכה נכתב על מצבתו:

ת, ֶאֶרץ זֹו אֹוַצְרּתֹו; אּוַרִנָֽיה, אי ַהּמֵ ּבַ ֽ ּתֵ ינֹוס, ִאיׁש  ִלֽ
ּה. ֵנֶזר ָיֶפה ְלֹראׁשָ ֵמיִמית, הֹוָרתֹו,  מּוָזה ׁשְ

על פי הסיפור, הוא ]אורפאוס[ מצא את מותו בידי נשים, אך על פי כתובת המצבה בִדיאֹון 
שבמקדוניה, חזיז שמים הרגֹו. זה לשונּה:

ְקָיה ְזהּוב־ֵנֶבל, ִהְטִמינּו ַהּמּוזֹות; ַרֽ ּתְ אּוס, ִאיׁש  ּפֹה ֶאת אֹוְרֶפֽ
ן. ֲחִזיזֹו ֶהָעׁשֵ ּבַ ַחק ְקָטלֹו  ר־ׁשַ ֶזֽאּוס ׂשַ

ב. תאֶלס ממיֶלטֹוס

גם  "אפיגרמות", הקרוי  זה המכתם על אודותיו בכרך הראשון של ספרי  אני חיברתי את  אף 
ְטרֹוס":1 ּמֶ "ּפַ

ַתֲחרּות ָהַאְתֵלִטים; ּבְ ֵלס ָהִאיׁש ֶהָחָכם ָצָפה  ֽ ּתָ
ְגָרׁש ֲחַטְפּתֹו. ַהּמִ ה ִמן  ֶמׁש, ַאּתָ ֶזֽאּוס, ֵאל ׁשֶ

י ְלַקְחּתֹו ֵאֶליָך, ֵהן ִמן ָהָאֶרץ ּכִ ְלָך  ֲאַהּלֶ
ּכֹוָכִבים ַלֲחזֹות. ּבַ ֵקן  ַהּזָ ֹלא עֹוד ָיכֹול 

ג. כילון

יַע: ִהּבִ ָכה  ּכָ ילֹון,  ִכֽ מֹו  ּוׁשְ ְימֹון, ָחָכם  ָלֶקַדֽ ִאיׁש 
ֶפה ִמְתַרֵחׁש. ַהּיָ ל  ּכָ ִעּתֹו  ּבְ ֵאין ְלַהְגִזים; 

כלומר, ספר מכתמים במגוון משקלים.  1
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ד. סולון

ְיִסיְסְטָרטֹוס: ּפֵ להלן גם החרוזים האלגיים, שבהם חזה את משטר העריצות של 

ֶלג, ֶ ְוַהׁשּ ָרד  ַהּבָ ל  א ּכֹוָחם ׁשֶ ּבָ ִמן ֶהָעָנן 
ַהּזֹוֵהר. ָרק  ַהּבָ ַרַעם ֲהֵריהּו נֹוָצר ִמן 

ּוִבְגַלל ֹחֶסר ֶיַדע יִפים,  ּקִ ּתַ ָבִרים  ּגְ ַיֲחִריבּו  ִעיר 
ִנְרָצע. ל ָעִריץ, ַעם ְיֵהא ֶעֶבד  ַמהּו ִטיבֹו ׁשֶ

כאשר הבין סולון כי ּפיסיסטרטוס שולט כרודן זה כבר, כתב לבני אתונה את הדברים הבאים:

ַהּנֹוֶאֶלת, עּוְתֶכם  ְגַלל ִרׁשְ ּבִ לּו ֲאֻיּמֹות  ְסּבְ ּתִ ִאם 
ָאה ֵמִעם ָהֵאִלים. ּבָ ֵזָרה  ּגְ ל ּתֹאְמרּו: זֹו  ּבַ

ֹאֶמן, ּבְ ם  ּגַ ם  ְעּתֶ ּבַ ִנׁשְ ב,  ּצָ ַהּמַ ם  ם ֶהְחַמְרּתֶ ַיַען ַאּתֶ
ה. ׁשָ ַהּקָ אֶתם זֹו ָהַעְבדּות  ְנׂשָ ְך  ּכָ ל  ּוְבׁשֶ

ְדֹרכּו, ּתִ ּוָעל ֵהן  ֲעֵמי ַהׁשּ ּפַ בֹות  ִעּקְ ּבְ ם  ִאיׁש ִאיׁש ִמּכֶ
ם ְלָהִבין. ְלּתֶ ּכַ ֶכם ֹלא ִהׂשְ ּלְ ּכֻ ֶאֶפס ֶאת ֹזאת 

ֶבר, ַהּגֶ ל  אּו ִלְדָבָריו, ְלֶחְלַקת ְלׁשֹונֹו ׁשֶ ּתָ ׁשְ ּתִ י  ּכִ
ט. ֵסּבּו ַמּבָ ּתָ ָלל ֹלא  ּכְ ה,  ר הּוא עֹוׂשֶ ַאְך ֶאל ֲאׁשֶ

ְטרֹוס", שהזכרתיו לעיל, ובו סיפרתי על כל אנשי השם  ּמֶ ישנו אף מכתם מפרי עטנו בספר "ּפַ
אשר הלכו לעולמם; אף נקטתי את כל המשקלים והמקצבים, הן במכתמים הן בשירה לירית. 

והרי חרוַזי:

ּגּוַפת ֽסֹולֹון, ֵנָכר, ָאְכָלה ֶאת  ין, זֹו ֶאֶרץ  ֵאׁש ַקְפִריִסֽ
ַיֲעֶלה ֵמֶאְפָרן. ר  ּבָ יס ַעְצמֹוָתיו,  ּוְבַסַלִמֽ

ַמְיָמה, ָ ַנְפׁשֹו ַהׁשּ אּו ֶאת  ָנׂשְ ַרם לּוחֹות ֵעץ סֹוְבִבים2 ִחיׁש  ּבְ
יו, ֵנֶטל ֵהם ַקל ַעד ְמֹאד. ֻחּקָ ּבְ ַיַען ֵהיִטיב 

יָטקֹוס ּפִ ה. 

פעם, כך אומרים, השיב החכם בזה הלשון לצעיר אשר בא להיוועץ עמו בדבר נישואין; קלימכוס 
מספר זאת בספרו "מכתמים":

עליהם כתב את חוקיו.  2
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ְדיֹוס, ל ִהיַרֽ נֹו ׁשֶ ּבְ ַאל ֶאת  ּכֹה ׁשָ ן ָהִעיר ַאַטְרֶנְֽוס  ּבֶ ָזר 
יתֹו: ּבֵ ֵנה  יִטיֵלֽ ּמִ ׁשֶ יָטֽקֹוס ֶהָחָכם,  ּפִ ֶאת 

ְקֶראָנה: ּתִ ּלֹות ִלי  ּכַ ִים  ּתַ ׁשְ ה  ִהּנֵ ְוָיָקר,  יׁש  ָיׁשִ א  "ַאּבָ
ֶוה, ׁשְ ּתִ ּוְבִיחּוס ִלי  ָממֹון  ּבְ ָהַאַחת 

ה ֲעָבַרְתִני. ָמה ֵאפֹוא טֹוב? ּבֹוא ֱאֹמר ָנא, ִנּיָ ְ ַהׁשּ ַרם  ּבְ
א." ָ ִים ֶאׂשּ ּתַ ְ ַהׁשּ ה ֲעָצְתָך, ִמי ִמן  עּוץ ִלי ַעּתָ

ְוָאַמר לֹו: קֹו  הּו־ִנׁשְ ֵקן ֶאת ַמּטֵ ַהּזָ ח; ָאז ָנַטל  ׂשָ
ה יֹורּוָך ַהּכֹל." ֵעת! ֵהּמָ ּכָ יָטה  ַהּבִ "ׁשּוָרה, 

ְיָלִדים סֹוְבבּו ֶאת ה  ּמָ ּכַ ֹצֶמת ָרָחב  ּבְ ה  ּמָ ׁשָ
ִנְמָרצֹות. יכֹות חּוט  ְמׁשִ ּבִ ִהיִרים  ְסִביבֹוֵניֶהם ַהּמְ
ה; ּמָ ה!" ָאַמר, ְוהּוא ָקַרב ׁשָ ַוֲעֹקב ַאַחר ֵאּלֶ "ֵלְך 

סֹוֵבב!" ָך ּתְ ּלְ ׁשֶ ֵהם ָאז חֹוְזִרים ְואֹוְמִרים: "ַרק ֶאת 
ר ַעל ַאְרמֹון ְורּום ַיַחס, ּוִוּתֵ ַמע אֹותֹו ָזר  ָכה ׁשָ ּכָ

ָלִדים. ַהּיְ ָעה ֶאל ַאְזָהַרת  י ׁשָ ּכִ ח,  ִיּקַ ֹזאת ֹלא 
נּוַע. ַהּצָ יתֹו  ּבֵ א ֶאל  ָנׂשָ חּוָתה ָאז  ה ַהּפְ ּלָ ַהּכַ ֶאת 

סֹוֵבב! ָך ּתְ ּלְ ׁשֶ מֹותֹו: ַרק ֶאת  ּכְ ְנַהג  יאֹון,  ֽ ּדִ

ו. ְקֶלאֹוּבּולֹוס

קלאובולוס, בן ֶאּוָאגֹוַרס, איש ִליְנּדֹוס, אך על פי דּוריס — איש ָקאִרָיה. יש מייחסים את מוצאו 
להרקלס; מספרים כי נתייחד בכוחו וביפי תוארו, וכי עסק גם בפילוסופיה מצרית. בת הייתה 
לו, ְקֶלאֹוּבּוִליָנה, שּכתבה חידות בחרוזי הקסמטר. קרטינוס מזכירּה במחזה שּכתב הנושא את 
שמה על דרך הריבוי, "קלאוּבוליַני". עוד נאמר, כי קלאובולוס שיקם את מקדשה של אתנה, 
ָנאֹוס יסדֹו. הוא אף חיבר מזמורים ומליצות, כשלושת אלפים טורי שיר. יש אף מספרים  אשר ּדַ

כי כתב את המכתם על אודות ִמיַדס ]משקל: הקסמטר דקטילי[:

ת. חׁשֶ תּוָלה ִמּנְ ּבְ ּכֹן,  יַדס ֶאׁשְ ִמֽ ל  ִצּיּונֹו ׁשֶ ַעל 
ְיַלְבֵלבּו, ִמיִרים  ּתְ ְוֵעִצים  ְיַפּכּו  ל עֹוד  ּכָ ַמִים 
ֹנַגּה, ִפיץ  ּתָ ּוְלָבָנה  ְוָיֵהל  ִיְזַרח  ל עֹוד  ּכָ ֶמׁש  ׁשֶ

ׁשּו, ִיְרּגָ ם  ּגַ י ָים  ּלֵ ּגַ ְטפּו,  ִיׁשְ ל עֹוד ֵמיֵמי ְנָהרֹות  ּכָ
ִכי, ַהּבֶ ּיּון ַרב  ַהּצִ אן ָאנֹוִכי ֶאֱעֹמד, ַעל ֶזה  ּכָ

ֶבר. ּקֶ ּבַ ּפֹה  יַדס ָטמּון  ִמֽ י  ּכִ ר ְלָכל ֵהֶלְך,  ֵ ַוֲאַבׂשּ
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ּפמפילה מוסרת בחיבורה "רשומות", כי החידה הבאה אף היא משלו:

ה ר ָלּה. ִאיׁש ִאיׁש ֵמֵאּלֶ ֵנים־ָעׂשָ ּוָבִנים ׁשְ ְיִחיָדה  ֵאם 
ֵדלּו: ִיּבָ ַמְרָאם  ּבְ ים,  לֹוׁשִ ֲעַמִים ׁשְ ּפַ ָאב ְלָבִנים, 
ֵון; ּגָ ֹחֵרי  ְוִיְתָרם ׁשְ ה ְצֹחִרים ְלֵעין ַהּצֹוֶפה  ֵאּלֶ

ַהם. ּלָ ּכֻ ּגֹוְוִעים ֵהם  ָכל ֹזאת  ּבְ ם,  ִהּנָ ֵני ֶנַצח  ּבְ ׁשֶ ַאף 
והתשובה: השנה.3

רֹוס יַאְנּדְ רִֽ ּפֶ ז. 

ישנו אף מכתם משלנו:

; ְלֶהֶפְך: ְגּתָ ַ ִהׂשּ ַבר ָמה ֹלא  ּדְ י  ּכִ ב ְלעֹוָלם  ְתַעּצֵ ּתִ ַאל 
ֶוה. ֹאֶפן ׁשָ ּבְ ּבֹו  ַמח  ְנָך, ׂשְ ִיּתֶ ָהֵאל  ל ׁשֶ ּכָ

ק ֵמֹרב ֶעֶצב, ּלֵ ִנְסּתַ ֶבר ָחָכם,  ּגֶ רֹוס,  יַאְנּדְ ִרֽ ּפֶ ַיַען 
ִלּבֹו. ּבְ ק  ָחׁשַ יג ֶאת ׁשֶ ִ ָיֹכל ְלַהׂשּ י ֹלא  ּכִ

יֵדס ח. ֶפֶרקִֽ

ישנו אף מכתם מפרי עטנו במשקל הֶפֶרְקָרֶטִאי,4 וזה לשונו:

יֵדס ִאיׁש נֹוָדע ֶפֶרִקֽ
ָלהּו. ּדְ ּגִ ַעם  ּפַ ירֹוס  ִסֽ

ֶמת ּנֶ ּכִ ׁשֶ ֵיׁש ִסּפּור 
ִחיָתה. ֶאת ַמְרֵאהּו ִהׁשְ

יחּוִני ה: "ַהּנִ ִצּוָ ָאז 
ֵני ַמְגֵנְֽסָיה ּבְ ַעל ַאְדַמת 

לפיכך תרגמתי בטור הראשון של החידה: "ֵאם" בעוד שבמקור כתוב: pater, כלומר, אב. זאת על שום   3

לבני  באשר  גם  כך  נקבה.   — ובעברית  זכר,   — )שנה(   eniautos ביוונית:  התשובה;  של  הדקדוקי  המין 
ו"לילה"  "יום"  של  הדקדוקי  והמין  הואיל  בבנות,  מדובר  ביוונית  והלילה;  היום  את  המסמלים  הבנים, 

ביוונית הוא נקבה ובעברית, שוב, זכר.
משקל זה )טורו של ֶפֶרְקָרֵטס( מורכב משלוש יחידות מטריות: טרוכיאוס, דקטיל, טרוכיאוס. תבניתו:   4 

_ U _ | UU _ | U. )יש להטעים את ההברה הראשונה בכל יחידה(. התרגום משמר את המשקל המקורי.
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יוון העןיוה

ִסים, חּו ָהֶאֶפֽ ִויַנּצְ
י ַחִיל." ֶאְזָרִחים ַאְנׁשֵ
, ַבר ֱאלֹוּהַ ּדְ ּכֹה הֹוָרה 

ְלּתֹו ֹלא ָיַדע ֹזאת. ּבִ ִאיׁש 
ה. ִנְפַטר ֵאֶצל ֵאּלֶ ְך  ּכָ

ן ָלנּו: ּכֵ אֹות ֱאֶמת ִאם 
ַעת ּדַ ּוְנבֹון  ִאיׁש ָחָכם 
ּבֹו ֶרַוח, ֵיׁש  ַחי  ׁשֶ ּכְ ֵהן 
ְוֵאינֹו עֹוד. ת  ּמֵ ׁשֶ ּכְ ֵהן 

ַאַנְקַסגֹוַרס ט. 

ישנו אף מכתם מפרי עטנו על אודותיו:

ֶמׁש." ֶ ת לֹוֵהט ִהיא ַהׁשּ גֹוַרס: "ֶעׁשֶ ַעם ָאַמר ַאַנְקַסֽ ּפַ
ין ֶזה ָהִאיׁש ְלִמיָתה. ּדִ ִנְגַזר  ְך ֵהן  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

ְיִדידֹו ָהָיה לֹו ְלֵעֶזר, ס  ִריְקֵלֽ ּפֶ י ֵכן  ּפִ ַאף ַעל 
ְרִגיׁשּות. ּבִ ֵנַחן  ַיַען  ד,  ַאְך ֶהָחָכם ִהְתַאּבֵ
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 ימי הביניים: 
שירה פרסית וערבית־אנדלוסית

•
ִפי  ּכְ ַאְלֻמְסּתַ ְנת  ּבִ אַדה   ַוּלַ

)מתה ב־1091(
•

ַזְידּון  ן   ִאּבְ
)1071-1003(

•
 מולאנה ג'לאל א־דין רּומי 

)1273-1207(
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ימי הבינייםי שירה פרסין וערביןיאנדלוסין 

ַזְידּון ן  ִפי וִאְבּ ּכְ ְנן ַאְלֻמְסַןּ ִבּ אַדה  ַוַלּ
ֵרִני ּקְ ּבַ ַהְמתן ורק עם רדת ֵליל 

מבחר מכתמים
מערבית: עמרי לבנן

המקרית  האישה  בגבר.  ומסתיימת  מתחילה  הקלאסית  הערבית  השירה  של  "ההיסטוריה 
מוטלת בה או כמקוננת על המת או כמי שמפתה את לב הגבר בשיר ובנגינה" )מתוך המבוא 
אַדה  לאנתולוגיה "Classical Poems by Arab Women"(. דמותה של המשוררת והנסיכה ַוַלּ
)נולדה בקורדובה בתחילת המאה האחת־עשרה, נפטרה בקורדובה ב־1091(  ִפי  ּכְ ַאְלֻמְסַתּ ְנת  ִבּ
חריגה בנוף האנדלוסי; הן כאישה מפורסמת בחברה שגדוליה הם גברים, הן כמשוררת משכילה 
ומתריסה שמאתגרת בשירתה את תפיסת הנשיות של בנות תקופתה ומעמדה. למרות גדולתה 
ן ַזְידּון )נולד בקורדובה  של ולאדה, שמעּה יצא למרחוק בעיקר בזכות קשריה עם המשורר ִאְבּ
ב־1003 ונפטר בקורדובה ב־1071(, שהיה מגדולי משוררי אנדלוסיה הערבים. אהבת השניים 
בני התקופה, היסטוריונים, משוררים  וצופים  ועד היום מוקד עניינם של רכלנים  הייתה מאז 

וחוקרים. 
על  נוסף  ולאדה;  או בעקיפין בדמותה של  עוסקים במישרין  זידון  אבן  רבים משיריו של 
מכתמים רבים שחיבר על ולאדה ולכבודה, שני השירים שהקנו לאבן זידון את מעמדו הספרותי, 
ה"נוניה" וה"קאפיה" )שירים המסתיימים בחרוז המבריח נו"ן וקא"ף, בהתאמה(, נכתבו בתקופת 
אך  ולאדה,  של  רבים  שירים  נשתמרו  לא  לאהובתו.  געגוע  דברי  ובשניהם  מקורדובה,  גלותו 

אלה שׂשרדו מעידים על עושרּה הפיוטי, על שנינותה ועל אומץ לבה. 
בשני  לסיפורם  להיחשף  המרתקת  האפשרות  בזכות  מיוחד  לעניין  זוכה  השניים  שירת 
ואינו  מקונן  אינו  מקרי,  שאינו  ולאדה,  של  ובקולּה  זידון,  אבן  של  הקאנוני  בקולו  קולות, 
מנעים, אלא עצמאי ונועז. באסּוּפה זו אביא מעט ממכתמי השניים, בצירוף הערות מבארות 
להבנת הסיפור והסגנון. תרגומים נוספים מתפארת שירת אבן זידון, וביניהם תרגום "הקאפיה" 
הערותיו  על  סוניס  לרונן  לב  מקרב  מודה  אני  הבאים.  "הו!"  בגיליונות  יתפרסמו  לוולאדה, 

המחכימות לתרגומים אלה.

ע"ל
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ימי הבינייםי שירה פרסין וערביןיאנדלוסין 

מכתמי ולאדה בנת אלמסתכפי 

ה..."(1 י ִלְגֻדּלָ )"ַחי ֱאלִֹהים, ֲהלֹא נֹוַעְדּתִ
ר ֵאֵצא.  ָכל ֲאׁשֶ ּבְ ָיִהיר  ְוִהּלּוִכי  ה /  ִלְגֻדּלָ י  ַחי ֱאֹלִהים, ֲהֹלא נֹוַעְדּתִ

ְרֶצה. ּיִ ׁשֶ ח ִמי  ִיּקַ יקֹוַתי  ְנׁשִ י, / ַאְך ֶאת  ִלּבִ מּוָרה ַרק ְלַמְחַמד  ֶחְלַקת ֶלְחִיי ׁשְ

ל ַמֲעלֹוָתיו..."( ּכָ ַזְידּון, ַעל  ן  )"ִאְבּ
ה ִלי: ְוָעֶול ִהְתַאּנָ ל ַמֲעלֹוָתיו, / ַעל ֹלא ָעוֹון  ּכָ ַזְידּון, ַעל  ן  ִאְבּ
אִתי ְלָסֵרס ֶאת ַעִלי.2 ּבָ ִאּלּו  ּכְ בֹוִאי /  ּבְ י  ּבִ ז ִלי ּומֹוֵאס  ּבָ הּוא 

ל ַמֲעלֹוָתיו..."( ּכָ ַזְידּון, ַעל  ן  )"ִאְבּ
ְכָנַסִים, ַהּמִ תֹו עֹוֵרג ְלמֹוט  ל ַמֲעלֹוָתיו, / ׁשֵ ּכָ ַזְידּון, ַעל  ן  ִאְבּ

ָנַפִים. ּכְ ד  ִמּיָ ִיְפֹרׂש  יל3  אּבִ ַאּבַ ְכּ ֶקל, /  ּדֶ ֶרת  ִיְרֵאנּו ַעל ַצּמֶ ְוִאם 

ֵרִני..."( ּקְ ּבַ ן ְוַרק ִעם ֶרֶדת ֵליל  )"ַהְמּתֵ
ִיל סֹודֹוָתיו. ַהּלַ ֵרִני, / ֵאַדע, צֹוֵפן  ּקְ ּבַ ן ְוַרק ִעם ֶרֶדת ֵליל  ַהְמּתֵ

ָיִאירּו / ֶאת ָהָרִקיַע, ֹלא ְמאּורֹוָתיו. ַרק ַהּכֹוָכִבים  ַהְלַואי ׁשֶ

יִטיב ִלְבחֹר"...(4 ַאֲהָבה ּתֵ ּבָ )"ְוִאם 
ְפָחה. ִ ּשׁ ּבַ ֲאדֹוִנית, ֹלא  ּבָ ְבַחר  ּתִ יִטיב ִלְבֹחר /  ּתֵ ַאֲהָבה  ּבָ ְוִאם 

ִריָחה. רֹות / ֲעבּור ָעָנף ָעָקר, ַחף ִמּפְ ּפֵ ְזַנח ָעָנף ֵמִניב  ּתִ ְוֹלא 

המשורר וההיסטוריון בן התקופה אבן בסאם מציין בחיבורו "אוצר נפלאות בני האי" כי שני בתי השיר   1

נכתבו על בגדה של ולאדה, בית על כל כנף בגד.
עלי: ממאהביו של אבן זידון.   2

הריבון  ידי  על  נשלחו  הציפורים  כי  מצוין  בסורה  בקוראן.  הפיל  בסורת  שמוזכרות  ציפורים  אבאביל:   3

לרגום באבנים בוערות את אנשי הפיל, הגנרל אברהא האתיופי וצבאו, ולסכל את מזימתו לכבוש את 
מכה. 

מקורות מציינים כי אבן זידון אהב גם את שפחתה השחורה של ולאדה, עתבה, והיא המוזכרת בשיר.  4
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מכתמי אבן זידון

ְמעֹוָנּה..."( ּבִ ה ֲחָסִדים  ְרּבָ ה ַהּמַ )"הֹו ְצִבּיָ
ּוְבֵעיִני ֶאְנְצָרּה. י  ַנְפׁשִ ּבְ י,  ִלּבִ ּבְ ְמעֹוָנּה5 /  ּבִ ה ֲחָסִדים  ְרּבָ ַהּמַ ה  ְצִבּיָ הֹו 

ְבָרה. ּגָ ׁשֶ ִנְגְלָתה ִקְנָאָתם  ּכֹל, / ְלֵעיֵנְך  ִנְגְלָתה ְלֵעין  ַאֲהַבת ְלָבִבי 
ָזָרה.  ְך ֹלא  ְלִלּבֵ י  ִלּבִ ּבְ ְרַחק / ִאם ָהֵאׁש  ּתִ יֵנינּו ָלַעד ֹלא  ּבֵ ַאֲהָבה זֹו 

ק אֹוִתי..."( ְך ְמַסּפֵ ּבָ ט ָחטּוף  )"ַמּבָ
ֶמֱחָוה. ּבְ ְוַדי ִלי ְוהֹוֵתר ַרק  ק אֹוִתי /  ְך ְמַסּפֵ ּבָ ט ָחטּוף  ַמּבָ

ְגֵנָבה. ּבִ ְך  ּבָ ִתְקוֹוַתי / ְוֹלא ַאְרִחיק ִלְצּפֹות  ּבְ בּולֹות  ּגְ יג  ְוֹלא ַאּסִ
ָבה. ל ַמְחׁשָ ּכָ ְך, / ֲארֹוְמֵמְך ֵמַעל  ַנְפׁשֵ ֹמר  ד ֶאׁשְ ֵטי ֲחׁשָ ּבְ ִמּמַ

ׁש, אּוַלי ֵאין ַאֲהָבה. י, / ִאם ֵאין ֲחׁשָ ַנְפׁשִ ֹמר  ט צֹוִפים ֶאׁשְ ּבַ ּוִמּמַ

ֶלֶטף ְטָפִרים..."( ּבְ ִרי  ׂשָ ּבְ ֵפְך ֶאת  ַלּטְ )"ּבְ
ִנְמֶסֶכת.  ּגּוף  ּבַ ָהרּוַח  ֶלֶטף ְטָפִרים / ֲאִני ָחׁש ׁשֶ ּבְ ִרי  ׂשָ ּבְ ֵפְך ֶאת  ַלּטְ ּבְ

ְוַגֶחֶלת ִקְנָאה ֶאת ָחָזם לֹוֶחֶכת. ְך /  ְלִצּדֵ י  ְבּתִ ׁשִ ַמְלִעיִזים זֹוֲעִמים ַעל 

ִין..."( ַהּיַ יׁש ִלי ֶאת  ִהּגִ ר  ִבי ֲאׁשֶ )"ַהּצְ
ּכֹה ִהְפִליא — ְוַיִין  ּוִבְפָרִחים  ִין /  ַהּיַ יׁש ִלי ֶאת  ִהּגִ ר  ִבי6 ֲאׁשֶ ַהּצְ

ְרֵחי ֶלְחיֹו ָאִריִתי ִלי. ּוִמּפִ ַחר /  י ַעד אֹור ׁשַ ַכְרּתִ ׁשָ ֻרּקֹו  ין  ִמּיֵ

ביתה של ולאדה היה מקום מפגש למשוררי קורדובה וביניהם לאבן זידון.  5

הצבי: תיאור מקובל בשירת אנדלוסיה הערבית והעברית לנער יפה.  6
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מולאנה ג'לאל אידין רּומי
אל זה שאין למוצאו אני נכסף

שני שירים
מפרסית: ראובן נמדר

)1273-1207(, משורר, תאולוג ומורה דרך סּופי ממוצא פרסי, חי  רּומי  ג'לאל א־דין  מולאנה 
מן  שינתה  ב־1244  ריזי  הַטְבּ א־דין  ס  ּמְ ׁשַ הדרוויש  עם  פגישתו  קוניה.  התורכית  בעיר  ופעל 
היסוד את חייו ואת דרכו הרוחנית של רומי. תלמידיו של רומי לא ראו בעין יפה את הקשר 
שהתרקם בין מורם הנערץ לבין הדרוויש הנודד, ושמס נאלץ לעזוב את קוניה לאחר איומים 
לכבודו  וחיבר  האהוב  מורו  של  לכתו  על  רבות  שנים  התאבל  רומי  חייו.  על  ונשנים  חוזרים 

מאות שירי אהבה מלאי ערגה וגעגועים, שנכללו בקובץ הידוע בשם "דיוואן שמס טבריזי".

ר"נ

)"הפנה אלי את פניך..."(

ִנְכָסף! ָך ַהּפֹוֵרַח ֲאִני  ּנְ ּגַ ֶניָך, ֶאל  ּפָ ַהְפֵנה ֵאַלי ֶאת 
ִנְכָסף! תֹוק ֲאִני  ר ַהּמָ ּכָ ַלּסֻ ָפֶתיָך,  ק ָנא ֶאת ׂשְ ּשֵׂ ּפַ

ַעד ְלָמַסְך ֶהָעָנן ֶמׁש, ַהְפִציִעי ְלֶרַגע ִמּבַ הֹו ׁשֶ
ִנְכָסף! ִיְפָעה ֲאִני  ּבְ ַנִיְך ַהּקֹוְרנֹות  ּפָ י ֶאל אֹור  ּכִ

ִציק ִלי יֹוֵתר ְלעֹוָלם!" ּתָ ָאַמְרּתָ ִלי: "ֵלְך, ַאל 
ִנְכָסף! ָיְצאּו ֲאִני  יָך  ּפִ ּמִ ׁשֶ רֹות  ים ַהּמָ ּלִ ַלּמִ ם  ּגַ

ֵרׁש. ּגֵ ֹוֵער אֹוִתי  ְלתֹוֶתיָך, ַהּשׁ ּדַ י ַעל  ְקּתִ ּפַ ִהְתּדַ
ִנְכָסף! ן ֲאִני  ְרּגָ ַהּנִ יְתָך  ֲעַרת ׁשֹוֵער־ּבֵ ּגַ ם ֶאל  ּגַ

ר ַאֲחֶריָך, נֹוָאׁש, ַיֲעֹקב ָהֻאְמָלל ֲאִני ּתָ מֹו  ּכְ
ִנְכָסף! ַער יֹוֵסף ֲאִני  ַהּנַ ל  ְיִפי־ָתֳארֹו ׁשֶ ֶאל 
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ית־ֲאסּוִרים, ּבֵ ְלָעֶדיָך ִהיא  ּבִ י, ָהִעיר  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ י  ּבִ
ִנְכָסף! ר ֲאִני  ְדּבָ ַהּמִ ּוֶמְרֲחֵבי  ֶאל ֵחרּות ֶהָהִרים 

ים ִנְמֲאסּו ָעַלי ַעד ְמֹאד, ע ִחְדֵלי ָהִאיׁשִ ּסָ ֲחֵבַרי־ַלּמַ
ִנְכָסף! ים ֲאִני  ּבֹוִרים ְוכֹוְבׁשִ ּגִ ְלֶחְבַרת לֹוֲחִמים, 

ֶנֱאָנק, ָעתֹו  ַחת ֹעל ִרׁשְ ד ְלַפְרֹעה, ּתַ ְעּבָ י ְמׁשֻ ִלּבִ
ִנְכָסף! ן ַעְמָרם ֲאִני  ּבֶ ה  ל מׁשֶ ָניו ַהּקֹוֵרן ׁשֶ ֶאל אֹור־ּפָ

לּוָנה, ַהּיֹוְמיֹום ְמֵלא ַהּתְ ֵני  י ִמּפְ ַנְפׁשִ ּבְ י  ַקְצּתִ
ִנְכָסף! רֹון ֲאִני  ּכָ יַרת־ׁשִ ְוׁשִ ְכרּות  ִ ֶאל ְמהּוַמת ַהּשׁ

ָנס: ּפָ ִעיר ִעם  ּבָ יׁש ֲאִני סֹוֵבב  ׁשִ ַהּיָ מֹו ִדיֹוֶגֶנס  ּכְ
ִנְכָסף! ּוִמְפָלצֹות, ֶאל ָהָאָדם ֲאִני  ִדים  ׁשֵ ּבְ י  ָמַאְסּתִ

ְוא". ָ ַלּשׁ ּנּו  ׂשֶ ַחּפְ ּתְ ְמָצא!  ּנִ ּבַ ָאְמרּו ִלי: "ֵאין ָאָדם 
ִנְכָסף!" ֵאין ְלָמְצאֹו ֲאִני  ָעִניִתי: "ֶאל ֶזה ׁשֶ

ּכֹל, ּבַ ה  ל ַעִין, ַאְך ֵעינֹו צֹוִפּיָ ר ִמּכָ ִנְסּתָ
ִנְכָסף! ִנְרֶאה, ֲאִני  ְוֵאינֹו  ֶאל ֶזה, ָהרֹוֶאה 

יָתר, ָהַאֲהָבה ּפֹוֶרֶטת ָעַלי, ִלי־ַהּמֵ ּכְ ֲאִני הּוא 
ִנְכָסף! ן ֱאֹלִהי ֲאִני  ְמַנּגֵ ל  ִריזֹות ׁשֶ ַהּזְ עֹוָתיו  ֶאל ֶאְצּבְ

ֹחָרה, ְ ְתָך ַהּשׁ ְקֻוּצָ ה  ִנּיָ ּוִבׁשְ ַיִין,  ִביַע  ּגְ ָיד ַאַחת  ּבְ
ִנְכָסף! ר ֲאִני  ּכָ ַהּכִ ֵלב  ּבְ לֹות  ּכְ ְך ַעד  ּכָ ִלְרֹקד 

ִריז, ּבְ ֶאה ִמּטַ ַהּגֵ ס  ּמְ ְזָרח, הֹו ׁשַ ְזַרח ָעַלי ִמּמִ
ִנְכָסף! ֹלֹמה ֲאִני  מֹו ַהּדּוִכיַפת, ֶאל ָחְכַמת־ׁשְ ּכְ י  ּכִ
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)"עבד אני לירח..."(

ָבר ַאֵחר! ּדָ ֵרַח, ְוֹלא ַעל  ַהּיָ ר ַרק ַעל  ּבֵ ּדַ ֵרַח!  ַלּיָ ֶעֶבד ֲאִני 
ָבר ַאֵחר! ּדָ ר, ֹלא ַעל ׁשּום  ּכָ ַהּסֻ ּוְמִתיקּות  ר  ַהּנֵ ר ַעל אֹור  ַסּפֵ

ַפע, ְוׁשֶ ֹיִפי  ר ַרק ַעל  ְוַצַער, ַסּפֵ ר ִלי ַעל ֹעִני  ַסּפֵ ּתְ ַאל 
ָבר ַאֵחר! ּדָ ר ַעל ׁשּום  ְלַדּבֵ ְטַרח  ּתִ ּתֹק, ַאל  ׁשְ ּתִ ׁשֶ אֹו מּוָטב 

ְוָאְמָרה: ְכרּות. ָהַאֲהָבה ָרֲאָתה אֹוִתי  ִ ּשׁ ּבַ ע  ּגָ ְמׁשֻ ּכִ י  ּתִ ׁשְ ּלַ ֶאֶמׁש ִהְתּפַ
ָבר ַאֵחר!" ּדָ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ָגֶדיָך! ַאל  ּבְ ְקַרע עֹוד ֶאת  ּתִ י ִלְזֹעק! ַאל  ּדַ אִתי,  "ּבָ

ָבר ָהַאֵחר ַמְפִחיד אֹוִתי." ַהּדָ ָעִניִתי: "הֹו ַאֲהָבה, 
ָבר ַאֵחר. ּדָ י ֵאין  ַבּדִ ִמּלְ ֶמת.  ַקּיֶ ֹתק! ַרק ֲאִני  ָעְנָתה ָהַאֲהָבה: "ׁשְ

ִרים ָלֹרב, ִנְסּתָ ָבִרים  ּדְ ָאְזְנָך  ּבְ ֲאִני ֶאְלַחׁש 
ָבר ַאֵחר!" ּדָ , ַאל ּתֹאַמר עֹוד  ֵהַבְנּתָ ׁשֶ ָך ְלאֹות  ֹראׁשְ ּבְ ָהֵנד 

ֵני ַמְלָאְך?" ּפְ ֵני ָאָדם ֵהן אֹו  ּפְ פֹות,  ַהּיָ ַנִיְך  י: "ּפָ ַאְלּתִ ׁשָ
ָבר ַאֵחר". ּדָ ְוַגם ֹלא ַמְלָאְך. ָהַאֲהָבה ִהיא  ָעִנית: "ֹלא ָאָדם, 

ֶהְחִריב ָעַלי ֶאת עֹוָלִמי?" ָבר ׁשֶ ַהּדָ י: "ָמה הּוא  ַאְלּתִ ׁשָ
ָבר ַאֵחר!" ּדָ ִמיַע  ׁשְ ּתַ ֶזה, ַאל  ּבָ ְוֶנְחָרִבים ֶזה  ִנְבָרִאים  ָעִנית: "עֹוָלמֹות 

ְוִדְמיֹון — ָלָיה  ּלֹו ַאׁשְ ּכֻ ׁשֶ ֵבית־ֹחֶמר  ּבְ ב  ַהּיֹוׁשֵ ה  הֹו, ַאּתָ
ָבר ַאֵחר! ּדָ ֶגד! ַאל ּתֹאַמר ׁשּום  ַהּבֶ ִית! ְקַרע ֶאת  ַהּבַ ֵצא ִמן 
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 יפן, 1690: 
ֶרְנָגה מחרוזת 

כתבו במשותף:
•

אשֹו  ּבָ  מאצּואֹו 
)1694-1644(

•
 מּוַקאי ִקיֹוַראי 

)1704-1651(
•

ּבֹוְנשֹו   נֹוזאווה 
)1714-1640(

•
 אֹוקאדה יאסּוי 

)1743-1658(

indd   33.13 ןוילג - וה 15/11/2016   10:56:17



34

1690י מחרוזן ֶרְנָגה  יפןפ 

קול צרצרים
ֶרְנָגה יפנית 

עברית: אבנר עמין

ֶרְנָגה היא האמנות היפנית של כתיבת שירה משותפת. הרנגה התפתחה בין המאה התשיעית 
אשֹו. למאה השמונה־עשרה ביפן, והגיעה לשיאה הפואטי בהובלתו של משורר הזן מאצואו ּבָ
בשרשרת הרנגה, כל משורר מוסיף בתורו חוליה לשיר. כל אחת מהחוליות הללו ממשיכה 
את המהלך של קודמתה, ובו בזמן פותחת פתח לחוליה הבאה בשרשרת; כל זאת תוך היענות 
של  הברות  בהרכב  שורות  שלוש  הוא  החוליות  )אורך  מחמירים.  וצורניים  מבניים  לאילוצים 
5/7/5 ולאחריהן שתי שורות בהרכב הברות של 7/7, ואז שוב שלוש שורות, ואחריהן שתיים, 
וכך הלאה. בתרגום העברי, ספירת ההברות נשמרה רק באופן חלקי מטעמי שטף הקריאה.( 
ההייקו  לשיר  והפכה  מהשרשרת  השנים  עם  נפרדה  הרנגה  מחרוזת  של  הראשונה  החוליה 

המודרני.
בקרב  האוכלוסייה.  שכבות  כל  בקרב  לנפוצה  ביפן  רנגה  כתיבת  הפכה  המאות  במרוצת 
פרקטיס  או  מקודשת,  כתיבה  מעין  של  ליחס  הרנגה  זכתה  והאריסטוקרטיה  הנזירּות  מעמד 
של מדיטציה ספרותית בקבוצה, והתפתחו סביבּה שלל קונוונציות ומגבלות הקשורות בשירה 
אמנותי,  כמשחק  לפופולריות  הרנגה  זכתה  העממיים  במעמדות  והיפנית;  הסינית  הקלאסית 
הדרך  פריצת  בוּולגריּות.  אף  ולעתים  בקֹומיּות  בקלילות,  שהתאפיין  פואטי,  סשן  ג'אם  מעין 
זנחה  רנגה, שמצד אחד  "דרך אמצע" לכתיבת  ייסדו  ושותפיו התבטאה בכך שהם  של באשו 
את השימוש בלשון מליצית ואת עומס המגבלות )באשו מצּוטט כאומר "ּכּבד את הכללים, ואז 
השלך אותם — רק כך תשיג חירות גמורה"(, ומצד שני דחתה את הנטייה להתחכמויות לשוניות, 
לשעשוע קל ולגסויות. החיבור בין החוליות השונות, לפי המסורת החדשה שקבע באשו, היה 
או ממשחקי לשון  נרטיבי שקוף  נימת הדברים, להבדיל מחיבור  על  מבוסס בראש־וראשונה 

נופל על לשון.
לפניכם מחרוזת הרנגה "קול צרצרים", המחרוזת השלישית מתוך האנתולוגיה "מעיל של 
ונחשבת לפסגת היצירה של אסכולת באשו לשירה   ,1690 קוף", שהתפרסמה בקיוטו בשנת 
משותפת. המחרוזת המלאה היא בת 36 חוליות )קאסן(, וכאן מובאת מחציתה. זהו ככל הידוע 

לי תרגום עברי ראשון לקטע נרחב של שיר הכתוב בצורה מרתקת זו.

א"ע
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ַכד ָהֵאֶפר ּבְ
ּבְ ף  קֹול ִטְפטּוף ִמְתַחּלֵ

קֹול ִצְרָצִרים
בונשו     

נֹוָרה. ּמְ ּבַ ֶמן  ֶ אֹוֵזל ַהּשׁ
י ְסָתו ּכִ ם  ם ֻמְקּדָ ִנְרּדָ הּוא 
באשו     

ים ְיֻרּקִ ִמְזָרִנים 
ת ַהֶחֶדר ַעל ִרְצּפַ

ָיֵרַח מּוָאִרים 
יאסוי     

אֶקה. יט ַעל ּכֹוסֹות ַהּסָ ַמּבִ
ה ִסּבָ ַלּמְ ַהּכֹל מּוָכן 

קיוראי     

ָנה ָ ֹראׁש ַהּשׁ ּבְ
ה ָבר הּוא ִסּבָ ּדָ ל  ּכָ

ים ְלַחּיִ ַלֲעׂשֹות 
באשו     

ק ּדַ ֶלג  ה ׁשֶ ּסֶ ַהּכֹל ִמְתּכַ
ר ִמיר ׁשָ ְוַהּזָ

בונשו     

ָהרֹוֵכב רֹוֵכן ָקִדיָמה
ִעיר ַהּצָ ֲאָבל ַהּסּוס 

ָבר ַאֵחר ּדָ רֹוֶצה 
יאסוי     

ת ַהר ַמאָיה ְסּגַ ּפִ ַעל 
ּפֹוֵגׁש ָעָנן ָעָנן 

קיוראי     

ַלֲארּוַחת ָצֳהַרִים
ם ּגַ ְוֵיׁש  ג  ּדָ ֵיׁש 

ְנִעיָמה רּוַח 
בונשו     

ַאֲחֵרי ָהֲעלּוָקה — 
רּוד ַהּגֵ ֶחְדַות 

באשו     

ְעּגּוַע ּגַ ה  ָלּמָ
ֶזה ּכָ יֹום  ּבְ ְוָקא  ּדַ א  ּבָ

ל ֹחֶפׁש ׁשֶ
יאסוי     

ב ַאֲהָבה ִמְכּתַ
קֹוֵרא ָלּה ַמֵהר ַלְחֹזר

קיוראי     
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ֲאַנּנּות ה ׁשַ ּמָ ּכַ
ּנּוי ּכִ ּבַ ֵיׁש 

ֶנת" ּמֶ ׁשַ ת  "ַיְלּדַ
באשו     

ה ְטָיה ַחּמָ ל ַלְיָלה ַאְמּבַ ּכָ
ֵרַח ַלּיָ ָזִוית  ִעם 

בונשו     

ְלֹאֶרְך ָהִעיר
ְנָיִנים ֵריִקים ּבִ ֶרְך  ּדֶ

ָתו ְמַמֵהר ַהּסְ
קיוראי     

ה, ֲאָרִעי ַטל ְמַכּסֶ
ן ִלְראֹות ּתָ ּנִ ׁשֶ ל  ּכָ ֶאת 

יאסוי     

ָבן. ְבּדְ ּדֻ ֶכת  ּלֶ ׁשַ
י ְעּתִ ִהּגַ ם ֲאִני  ּגַ ְך  ּכָ

ִזירּות ַהּנְ ַלב  ִלׁשְ
באשו     

ַטַעם ַהֲחמּוִצים
ֵמִעיד ַעל סֹוף ָהָאִביב

בונשו     
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ויליאם בלייו
גמוִלי היחיד ָהיה חֹוַח

)Songs of Experience( שנים־עשר שירי ניסיון
מאנגלית: רונן סוניס

כמעט  אלמוני  היה  לונדון,  יליד  וָחרט  צייר  מיסטיקן,  משורר,   ,)1827-1757( בלייק  ויליאם 
ויצירתו  לדורותיה,  הבריטית  השירה  מגדולי  כאחד  נתפס  הוא  כיום  אך  חייו,  בימי  לחלוטין 
באנגליה.  הרומנטית  השירה  של  החשובות  ההתגלויות  לאחת  נחשבת  באופייה  הנבואית 
רבים תרגמו מיצירתו של ויליאם בלייק לעברית — הן משיריו הליריים הן מספריו הנבואיים 
בפרוזה — ואולם "שירי התום והניסיון", ספרו הידוע ביותר של המשורר, לא תורגם לעברית 
שתורגמו  השירה  ספרי  הם  מאוד  שמעטים  מכיוון  כך,  על  לתמוה  אין  אולי  כה.  עד  במלואו 
לעברית במתּכּונתם המקורית, כפי שהגישּום המשוררים לקוראיהם הראשונים. ואולם "שירי 
התום והניסיון" הוא יצירה שהמבנה הכפול שלה מהותי להבנתה: רבים משירי התום, שנכתבו 
ראשונים, מוצאים את בני זוגם המפּוּכחים בין שירי הניסיון. כך למשל הנמר המפורסם משירי 
ה משירי התום. לפיכך, תרגמתי לאחרונה את הספר בשלמותו, אך  הניסיון הוא בן זוגו של הׂשֶ

בינתיים, עד שאזכה להוציאו לאור, הנה לפניכם שוב... מבחר.
מרקס(,  )לפני  מעמדית  חברתית  לביקורת  כלי  בידיו  שימשו  בלייק  של  הניסיון  שירי 
היותו  בגלל(  )ובעצם  למרות  דתית,  לרפורמה  ולקריאה  פרויד(  )לפני  מיני  לשחרור  לתביעה 
אדם דתי עד לשד עצמותיו. קל להיווכח בזה אפילו תוך כדי עיון במבחר המצומצם המוגש 
כאן: לונדון, עיר הולדתו של בלייק, מתוארת בשיר "לונדון" על בתיה שאינם שייכים ליושביהם, 
לעבדות  ילדיה המכורים  על  הגוססים,  חייליה  על  מּפיח,  והשחורות  המוזנחות  כנסיותיה  על 
"החמנית"(  החולה",  )"השושנה  הפרחים  בשירי  העגבת.  ומוכות  לזנות  המכורות  וילדותיה 
מתוארת למעשה הדחקת יצר המין ותוצאותיה. כמה מן העיקרים שהנצרות ַמטיפה להם אינם 
הענווה  העושק,  מן  נולדת  החמלה  הפחד,  מן  נולד  השלום  ניגודיהם:  ללא  להתקיים  יכולים 
רות רוחו של האדם )"האדם —  נולדת מן האכזריות — כל אלה אינם איכויות מופשטות אלא ּפֵ
הפשטה", "דמות אל"(. בלייק מותח ביקורת על עמודי התווך של החברה שּבּה הוא חי: מוסד 
הנישואים )"לונדון"(, מערכת החינוך )"תלמיד בית הספר"(, הפולחן הדתי )"הנווד הקטן"(, ואינו 
חס אפילו על האהבה שּבין אם לבן )"תרצה", "צער עולל"(. ואולם, שירי הניסיון אינם מוחקים 
ה ברא גם  את שירי התום — אלה וגם אלה אמת לאִמתּה — אלא שאותו האל שברא את הׂשֶ

את הנמר, ואותו מוח אדם שהצמיח את החסד הצמיח גם את האכזריות. 

ר"ס
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השושנה החולה

ה, ַאּתְ חֹוָלה! ּנָ ׁשֹוׁשַ
ר ְסּתָ ַהּנִ ַהּתֹוָלע 
ִיְבבֹות ּבְ ַהּדֹוֶאה 

ֵליל ַקר, ּבְ ַהּסּוָפה, 

ֵרְך ּכָ ה ֶאת  ּלָ ּגִ ָבר  ּכְ
רֹו — ֹאֶדם־ִזיו;  ָאׁשְ ׁשֶ

ַאֲהָבה ֲאֵפָלה
ְחִריב. ּתַ ִיְך  ַחּיַ ֶאת 

הזבוב

ְזבּוב ָקָטן,
יר ֵקיְצָך ֶאת ׁשִ

ים ִלי ֵמׂשִ ּבְ
ָיִדי ָרְצָחה.

י ַהִאם ֵאיֶנּנִ
מֹוְתָך? ּכְ ְזבּוב 

מֹוִתי ּכְ אֹו 
ָאָדם ֵאיְנָך?

ֲהֵרי ֶאְרֹקד,
ֶאְלּגֹם ִלי ַעד

ָנִפי ּכְ ֶאת  ׁשֶ
ְכִריַע ָיד. ּתַ

ָבה ִאם ַמְחׁשָ
ּה, ִהּנָ ים  ַחּיִ

ֶות  ְוִאם ַהּמָ
ָאְבָדָנּה —

ֲאִני ְזבּוב
ָמֵלא ֶחְדָוה,

ִאם ֶאְחֶיה
ְוִאם ֶאְגַוע.

שיח השושנים היפה שלי

ים —  ּנִ ּגַ ְפֶאֶרת  ּתִ ַרח,  ּפֶ יעּו ִלי  ִהּצִ
ַמאי. ּבְ ַרח עֹוד  ּפָ מֹותֹו ֹלא  ּכְ

ים" ּנִ י ׁשֹוׁשַ ַגּנִ ּבְ י "ּפֹוְרחֹות  ָאַמְרּתִ
ָעַמי ּפְ ד  ִמּיָ י  ְמּתִ ְוׂשַ

ה  ּנָ א ׁשֹוׁשַ ַהּנֹוׂשֵ י  ּלִ ׁשֶ יַח  ֶאל ַהּשִׂ
חֹו, ַאְך ּוְלַטּפְ ָוֵליל  לֹו יֹום  ְלַגּדְ

ִקְנָאה ּבְ ּה  ָיָפִתי ִהְפְנָתה ֶאת ֹראׁשָ
ִחיד ָהָיה חֹוַח.  ַהּיָ ּוְגמּוִלי 

הא חמנית

ים, ַמּנִ ִמּזְ ִנית, ֲעֵיָפה  ַחּמָ
ֶמׁש ֶ ִסיעֹות ַהּשׁ ּפְ ּמֹוָנה ֶאת  ׁשֶ

ת ַאְקִלים ֲעָדִנים, ׂשֶ ּוְמַחּפֶ
ֶלֶמת; ִנׁשְ ל נֹוֵדד  ְרּכֹו ׁשֶ ּדַ ם  ׁשָ

לֹות  ּכְ ַהט ַעד  ּלָ ׁשֶ חּור  ּבָ ם  ׁשָ
ל ֶקַרח ַתְכִריְך ׁשֶ ּבְ ּוְבתּוָלה 

ְבָרם ַלֲעלֹות  ָקִמים ִמּקִ
ַרח! ּסּוֵפי ַהּפֶ ּכִ ֶאל ְמחֹוז 
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צער עולל

ְנָחה. ָאִבי קֹוֵנן. ּגָ י  ִאּמִ
י ֶאל עֹוָלם עֹוֵין: ֵהַגְחּתִ

ֵעיֹרם, זֹוֵעק, ֲחַסר אֹוִנים
ֲעָנִנים. ּבָ א  ֶנְחּבָ ד  מֹו ׁשֵ ּכְ

ִפּתּוִלים ּבְ יֵדי ָאִבי,  ּבִ
י ִעם ַהִחּתּוִלים. ִנְלַחְמּתִ
י ְלַעְצִמי, ְבּתִ מּוָטב, ָחׁשַ

י.  ד ִאּמִ ׁשּוׁש ַעל ׁשַ ּתָ ִלְזֹעף 

עץ רעל

ָאח: י ִעם ֵרִעי־ּכְ ַרְבּתִ
ַכְך. ׁשָ י לֹו — ִריִבי  ְרּתִ ִסּפַ

ָוָצר: י ִעם ׂשֹוֵנא  ַרְבּתִ
ַבר. ּגָ ְוִריִבי  י —  ַתְקּתִ ׁשָ

ֶחְרדֹוַתי, ּבְ ֵקיִתיו  ִהׁשְ
ִדְמעֹוַתי; ּבְ ָויֹום  ֵליל 

ִחּיּוִכים, י  ְוָזַרְחּתִ
ים.  ַרּכִ ים,  ּקִ ּדַ ְכִסיִסים  ּתַ

ָוֵליל ִריִבי ָצַמח יֹום 
ח; ְריֹו ַהּצַ ּפִ א  ְוָנׂשָ

ֶאת אֹורֹו ָרָאה ָצִרי
ִרי. ַהּפְ י  ּלִ ׁשֶ ְוָיַדע — 

יל, ּלֵ ּבַ י ָחַמק  ּנִ ּגַ ֶאל 
ָעָטה ַהּקֶֹטב ֵצל: ׁשֶ ּכְ

י ְלאֹור־יֹום ַמְחּתִ ָמה ׂשָ
ּדֹם. ם  ִלְראֹותֹו מּוָטל ׁשָ

האדם — הפשטה

ה ְוֵאיֶנּנָ ָעֵלם  ּתֵ ַהֶחְמָלה 
ׁש ֶאת ֵרֵענּו; ִאם ֹלא ְנרֹוׁשֵ

ְוַהֶחֶסד ֹיאַבד ְלעֹוָלם
ם. ְלֻכּלָ ן  ֻיּתַ ֵרנּו  ִאם ָאׁשְ

יר, ַיְגּבִ לֹום  ַחד ׁשָ ְוַהּפַ
יר: ַיְכּבִ ֲאָהבֹות ַעְצִמּיֹות 

ָעְרָמה ּבְ ְוָהַאְכָזִרּיּות 
ל ִמְרָמה. ְתיֹונֹות ׁשֶ ּפִ ר  ַפּזֵ ּתְ

ת־ֶחְרדֹוֶתיָה, ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ב  ׁשֵ ּתֵ
דֹוֶתיָה, ְרֶוה ֶאת ׂשְ ּתַ ֶדַמע  ּבְ

ַחת ַלֲעֵקָבּה ּוִמּתַ
ה ׁשֶֹרׁש ָהֲעָנָוה. ַמּכֶ

יכּו אֹור יֹום ַיְחׁשִ ֵמָעֶליָה 
ם ָהָאֹים, ִצּלָ ּבְ ִמְסּתֹוִרין 

ִיְצֲהלּו ּוְזבּוב  ְוַזַחל 
ִיְזְללּו. ְוֶאת זֹו ָהַעְלָוה 

ָזב צֹוֵחק — ּכָ ִרי הּוא  ְוַהּפְ
ְוָעֵרב ַלֵחְך, ם  ֲאַדְמּדַ
ל ֶהָעֶבה ֹעֶמק ַהּצֵ ּבְ

ָנֶוה. ָנה ָהעֹוֵרב לֹו  ּבָ

ה ּוְמצּולֹות ׁשָ ַיּבָ ֵאֵלי 
ּלֹו ּכֻ ַבע  ּטֶ ּבַ ָבר  ּכְ ׂשּו  ִחּפְ

הּו? ַאּיֵ ֶזה — ַאְך  ּכָ ׁשֶ ִאיָלן 
ַיְצִמיֵחהּו.  ַרק מֹוַח ָאָדם 
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לונדון

ר ְחּכָ ְמָזה ַהּמֻ ְלחֹוף ַהּתֶ
ר ֶאְתֶעה, ָכל ְרחֹוב ֻמְחּכָ ּבְ

ל ָזר ּכָ ְפֵני  ּבִ ַוֲאַזֶהה 
ֵאב. ּכְ ה, אֹותֹות  אֹותֹות ֻחְלׁשָ

ל ָאָדם, ּכָ ל  ָכל ְצָרָחה ׁשֶ ּבְ
ַמע, ָכל ִצְרַחת עֹוָלל ֶאׁשְ ּבְ
ה — ֻקּדָ ּפְ ָכל  ּבְ ָכל ִאּסּור,  ּבְ

ָמה. ׁשָ ַהּנְ ְבֵלי  ּכַ ִקְרקּוׁש 

ֶחֶרת ה ֻמׁשְ ֵנִסּיָ ּכְ ֵאיְך ָזָעה 
ִנְפָצע,  ַער־ֲאֻרּבֹות  ּנַ ׁשֶ ּכְ
ֶרת ִנּגֶ ל  ַחּיָ ְוֵאיְך ַאְנַחת 

א... ִנּשָׂ יר ַאְרמֹון  ָדם ִמּקִ ּבְ

ה ֵאיְך ִקְלַלת זֹוָנה־ַיְלּדָ
ֹחִלי ְמֹתָעב ּבְ ה  ֻמּכָ

ֲעָלָטה ּבָ ְמַעת עֹוָלל  ּדִ
ּוָאיו. ֶקֶבר־ִנּשׂ ּבְ ְוזּוג 

הנווד הקטן

ָכר, ֵ ֵבית ַהּשׁ ּבְ ּפֹה,  ּוָבִריא  א, ַחם  ִאּמָ
ה ַקר; ּמָ ּכַ ה ַקר,  ּמָ ּכַ ה —  ֵנִסּיָ ּכְ ָכל  ּבְ ַאְך 

ְוִטּפּול ֹלא ֻמְצָלח, ח  ּבָ ֵיׁש ִטּפּול ְמׁשֻ
ֻיְצַלח. ֶזה ֹלא  ּכָ ׁשֶ ַגן ֵעֶדן ִטּפּול  ּבְ

 
ָקאֹות ה ַמׁשְ ֵנִסּיָ ּכְ ָקה  ֲאָבל ִאּלּו ִחּלְ

מֹות ַהּתֹועֹות, ׁשָ ַלּנְ ּה ֵאׁש  ּבָ ְוִהְבִעירּו 
ה ִפּלָ ּתְ ּה  ּבָ ִאים  ְונֹוׂשְ ִרים  ָאז ָהִיינּו ׁשָ
ּוִבְכָלל ֹלא יֹוְצִאים ִמּתֹוָכּה ְלעֹוָלם.

ה ְקָצת ַמְרִטיב, יף ֶאת ַהּפֶ ּטִ ַהּמַ ְוָהָיה 
ָאִביב; ּבָ מֹו ִצּפֹור  ּכְ ֵמִחים  ְוָהִיינּו ׂשְ

ִמיד, ֲחסּוָדה — ם ּתָ ץ ׁשָ ְרּבַ ּתִ ֶבֶרת ֶלְרץ' ׁשֶ ּגְ
ּה. ְלֶקה ֶאת ַיְלּדָ ַמן, לֹא ּתַ ל ַהּזְ צּום ּכָ לֹא ּתָ

ְראֹותֹו ּבִ מֹו רֹוֶעה  ּכְ ַמח  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ֱאֹלִהים, 
ם ֹצאן ַמְרִעיתֹו, ּגַ מֹוהּו  ּכָ ֵמַח  ּשָׂ ׁשֶ

ְקּבּוק: ּבַ ָטן אֹו  ָיִריב לֹו ִריִבים ִעם ׂשָ ֹלא 
ְוִחּבּוק. ָיִביא לֹו ְלבּוׁש, ְוכֹוִסית —  הּוא 

לתרצה

ְוִיּלֹוד,  ֶיֶלד  ל  ּכָ מּוָתה,  ן ּתְ ּבֶ ל  ּכָ
ְכלֹות ָהֲאָדָמה ֻמְכָרח ִלְכלֹות ּבִ
י: קּום, ֵמהֹוָלָדה ָחְפׁשִ ּיָ ׁשֶ ַעד 
י! ְלַנְפׁשִ ָוָלְך? ִעְזִביִני  ָמה ִלי 

ת —  ֲאָוה ָובׁשֶ ּגַ ִרי  ּפְ יִנים —  ֵני ַהּמִ ׁשְ
ְך; חׁשֶ ּבַ ְועּו  ּגָ ְרחּו ְלאֹור ַהּיֹום,  ּפָ

ְתנּוָמה; ּבִ ֶחְמָלה ֵהִמיָרה ָמֶות 
ְוִדְמָעה. ְלֶיַגע  ֵניֶהם נֹוְצרּו  ׁשְ

ל ְוַהחֹוֵלף —  ַהּדַ ּגּוִפי  ַאּתְ — ֵאם 
ְבּתְ ִלי ֵלב, ִעּצַ ֹרב ַאְכָזִרּיּות  ּבְ

ל הֹוָנָאה ַעְצִמית ּוִבְדָמעֹות ׁשֶ
י ַעד ְלַהְצִמית,  ל חּוׁשַ ּכָ ַבְלּתָ ֶאת  ּכָ

, ס ֶאת ְלׁשֹוִני ָסַגְרּתְ ּגַ ֹחֶמר  ּבְ
 . ְרּתְ מּוָתה אֹוִתי ִהְסּגַ י־ּתְ ּוְלַחּיֵ
י: ַחִני ְלָחְפׁשִ ּלְ ׁשִ יִעי  מֹות מֹוׁשִ

י! ְלַנְפׁשִ ָוָלְך? ִעְזִביִני  ָמה ִלי 
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תלמיד בית הספר

ֹבֶקר ַקִיץ טֹוב ָלקּום: ּבְ
ל ָעָנף — ִצּפֹור־ֶחְדָוה, ּכָ ַעל 
ְרִעיׁש ְיקּום ּתַ ד  ַצּיָ רּוַעת  ּתְ

ַעְלָוה. ּבָ ר  ְוֶעְפרֹוִני ׁשָ
ָאֵכן — ֶחְבָרה טֹוָבה.

ֲאָבל ָלֶלֶכת ָאז ִלְלֹמד —
ֲעמּום נֹוָרא. ֲהֵרי ֶזה ׁשִ

ַחת ֵעיַנִים זֹוֲעמֹות ּתַ
ִנְכַרע ים  ַטּנִ ַהּקְ ֲאַנְחנּו 

ֲאָנָחה ָמָרה. ּבַ

מּוט, ֹראׁש ׁשָ ּבְ ב  כּופֹות ֵאׁשֵ ּתְ
ְוֹלא ֶאְמָצא ִלי ִנחּוִמים

ּמּוד, ּלִ ּבַ ָפִרים, ֹלא  ּסְ ּבַ ֹלא 
ִמים ּתָ ָחֵרד, טֹוֵבַע יֹום 

ִמים. ׁשְ ֶלל ַהּמַ ּמֶ ּבַ

ְמָחה יר ִצּפֹור־ׂשִ ׁשִ ּתָ י ֵאיְך  ּכִ
לּוב, ְוֹלא ַעל ֶהָעָנף?  ּכְ ּבַ
ִנְפָחד  ַיְלּדֹון  ִיְזּכֹר  ְוֵאיְך 
ְרָנָניו? ֶאת ֲאִביבֹו, יֹום 

ָנף? ּכָ ִיְפֹרׂש  ְוֵאיְך 

ִנְקֹטף  א! ִאם  א, ִאּמָ אֹוי ַאּבָ
ַרח־ִזיו, ּפֶ ל  ּכָ ָיָמיו  ְדִמי  ּבִ

ַיְחֹטף  ים  ַרּכִ ָטִעים  ִמּנְ ִאם 
יֹום ָאִביב ּבְ ְמָחָתם  ֶאת ׂשִ

ְכִאיב, ַחד ַהּמַ ַהּפַ

נּוָבתֹו ּתְ ָיִניב ֶאת  ֵאיְך ְסָתו 
ָדָפּה? ּוׁשְ ַער  ַהּצַ א  ּבָ ׁשֶ

ַנְחּתֹם ָנה  ָ ְוֵאיְך ֶאת ַהּשׁ
ִלי ְלָבֵרְך ַעל ֲאִסיָפה, ּבְ

ּסּוָפה? ּבַ ֹחֶרף,  ּבַ

דמות אל

ּה ֵלב־ִאיׁש ִלּבָ ַאְכָזִרּיּות — 
ֵני־ָאָדם. ּפְ ֵיׁש  ְנָאה  ְוַלּקִ

ְוֵאל, מּות ֱאנֹוׁש  ּדְ ַחד —  ַלּפַ
ָוָדם. ר  ׂשָ ּבָ סּותֹו  ּכְ ַהּסֹוד — 

ְרֶזל, ּבַ ִטיל  ָלה ִמּמְ ְ סּות ֻחּשׁ ַהּכְ
ָהָבה, ּלֶ ּבַ מּות ֹצְרָפה  ַהּדְ

ן ָחתּום, ְבׁשָ ּכִ ִנים —  ְוַהּפָ
ע. ּבַ ִיׂשְ ּלֹא  ׁשֶ ב — ֹלעֹו  ַהּלֵ
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ויליאם וֹורדסוֹורן'
שורות שחוברו לא הרחק ממנזר ִטיְנֶטְרן
יי, 13 ביולי 1798 ָוּ בעת ביקור חוזר לגדות נהר 

מאנגלית: ליאור שטרנברג

ויליאם וֹורדסוֹורת' )1850-1770( היה ממעצביה הראשיים והראשונים של התודעה הרומנטית 
האנגלית, ולמעשה אי־אפשר להפריד בין השניים. שירתו של וֹורדסוֹורת' היתה מהפכנית הן 
שבו  באופן  הן  עצמו,  לבין  האדם  ובין  לסביבתו  האדם  שבין  היחסים  את  הבינה  שבו  באופן 

ביטאה את החידוש שבתפיסת ה"אני" כעומד במרכזו של הביטוי השירי.
שורות,  מאות  בן  אפי  שיר  "הפרלּוד",  אולי  היא  לכך  ביותר  והשלמה  הבולטת  הדוגמה 
המתעד את הביוגרפיה האישית של וֹורדסוֹורת' ואת צמיחתו כמשורר. שיר מפורסם זה הוא 
ביטוי מרהיב למקומם של האני הביוגרפי ושל הטבע בתודעה התרבותית והרוחנית החדשה 

שעיצבה הרומנטיקה.
"שורות שנכתבו לא הרחק ממנזר טינטרן" הוא מבשר מוקדם של "הפרלוד". גם הוא כתוב 
בחרוז לבן, וגם הוא מתעד רגע ומקום מסוימים מאוד בביוגרפיה של המשורר )ויעידו על כך 
הציּון המלא של המקום והתאריך כחלק מן הכותרת(. אך מעבר לכך, זהו גם שיר שבו מצביע 

וֹורדסוֹורת' על מקורות שירתו, על משמעותה ועל הדרך שּבּה הוא הולך כאדם וכמשורר. 
היא  הטבע  אל  הִקרבה  כאן.  גם  כמובן  ניּכר  הרומנטית  בשירה  הטבע  של  המרכזי  מקומו 
ולמידה.  התגלּות  גדול,  אושר  של  מקום  שלו,  מטבעו  בלתי־נפרד  חלק  וֹורדסוֹורת'  מבחינת 
מבחינה זו ניתן להבין את החלטתו לחתום בשיר זה את "בלדות ליריות", ספר השירים המשותף 
ואת  ולידידו סמואל טיילור קולרידג', שסימן את לידתה של השירה הרומנטית האנגלית  לו 

פריצת קולּה המגובש.

ל"ש

ה ֵקיִצים ָ ַוֲחִמּשׁ ִנים  ָחֵמׁש ׁשָ
ה ְסָתִוים, ָ ל ֲחִמּשׁ ם ׁשֶ ּכָ ָחְלפּו, ִמׁשְ

ָלִגים ׁשֹוְטִפים ּפְ ַמע אֹוָתם  ְוׁשּוב ֶאׁשְ
ְוׁשּוב ַלַחׁש ַרְך. —  ּבְ ַעְינֹות ָהִרים  ִמּמַ

לּוִלים,  ִמיִרים, ּתְ ּתְ ֶאְרֶאה אֹוָתם צּוִקים 
ֶפׁש ַמְזִמיִנים ְלִהְרהּוִרים ַהּנֶ ֶאת  ׁשֶ

אֹודֹות ִהְתּבֹוְדדּות, ְוֶאת ַהּנֹוף 

ל ָהְרִקיִעים. ְלָוָתם ׁשֶ ׁשַ ּבְ ִרים  קֹוׁשְ
אן ּכָ ּבֹו ׁשּוב ָאנּוַח  ּוָבא ַהּיֹום 
ְקָמה ָהַאְפלּוִלית, ִ ַלּשׁ ַחת  ִמּתַ

ִעים, ּטָ ַהּמַ ִריִפים,  ַהּצְ יט ֶאל  ַמּבִ
ְרָים ּפִ ַהּזֹאת  עֹוָנה  ּבָ ׁשֶ ִנים  ְסּתָ ַהּבֻ

ָיֹרק, ם  ּלָ ּכֻ ְסִרי, עֹוִטים  ּבָ עֹודֹו 
ְוׁשּוב ֶאְרֶאה ְוַגן.  ינֹות ׁשּוחֹות  ּבֵ אֹוְבִדים 
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ֵעיר ִמּזְ יִחים ַרּכֹות, ׁשּורֹות  ְדרֹות ׂשִ ּגִ
ה ַחּוָ י  ּתֵ ּבָ ל ֹחֶרׁש ִמְתרֹוֵנן:  ׁשֶ

ן ֵזֵרי ָעׁשָ ָיֹרק,  ִפים  ּקָ ַהּמֻ
ין ָהֵעִצים! ּבֵ ְלְסִלים, ׁשֹוְקִטים,  ִמְסּתַ

א ֵמִעם ר ַהּבָ י ֻמְגּדָ ְלּתִ ּבִ אֹות  ּכְ
ָערֹות, ּיְ ּבַ ׁשֶ ִדים  ַנּוָ ֵאי־ֵאּלּו 

ּמּול ָהֵאׁש ָנִזיר, ׁשֶ ָעַרת  אֹו ִמּמְ
ָדד. ּבָ ב  יֹוׁשֵ

ִנּיֹות, ִחּנָ צּורֹות 
ּכֹה ַרב, ְוֹלא  ְזַמן  י  אֹוָתן ָחַסְרּתִ

כּופֹות ּכֹה ּתְ ר: ַאְך  ִעּוֵ נֹוף ְלֵעין  ּכְ
ַעת ֵלאּות, ׁשְ ּבִ ת ָעִרים,  ֲהֻמּלַ ּבַ
חּוׁשֹות, ל ּתְ י ֹנַעם ׁשֶ ּבִ ָקְרמּו 

ב; ם, ָסִביב ִלְסגֹור־ַהּלֵ ֹחם ַהּדָ ּבְ
ָנְגעּו,  י ַעְצָמּה  ַנְפׁשִ ּבְ ַאף 

ם ְרָגׁשֹות ּגַ ְלָוָתן:  ׁשַ ּבְ ֶהֱחיּו אֹוָתּה 
ָתן ֻעּלָ ּפְ ל ֹעֶנג ֹלא ָזכּור:  ׁשֶ

מֹו נֹוַגַעת ּכְ ִנְדֶמה,  ַהִחּיּוִנית, 
י ָאָדם, ַחּיֵ ּבְ ׁשֶ יָטב  ַלּמֵ

ם, ֵ כּוִחים, ַחְסֵרי ַהּשׁ ים ׁשְ ְלַמֲעׂשִ
ְוִלְזכּוָתן ֶאְזֹקף ל ֶחֶסד, ַאֲהָבה.  ׁשֶ

ָאְפָיּה ָנה נֹוֶסֶפת ׁשֶ ם ַמּתָ ּגַ
ֶפׁש ַהּנֶ ַנֲעֶלה יֹוֵתר; ֲהַלְך  הּוא 

ר ֵמֵקל ֶאת ֹעל ֹבָרְך ֲאׁשֶ ַהּמְ
ָקלֹו ְוֵלאּותֹו ְסּתֹוִרין, ֶאת ִמׁשְ ַהּמִ

ה: ַהּזֶ ָנִהיר  ל ָהעֹוָלם ַהּלֹא  ׁשֶ
ּוְכַבד ָהֹראׁש,  רּוְך  ַהּבָ ֶפׁש  ַהּנֶ — ֲהַלְך 

ִלים —  ְלָוה מֹוׁשְ ׁשַ ּבְ ִרְגׁשֹוֵתינּו  ּבֹו 
ִמי ֶזה, ׁשְ ּגַ ּגּוף  ל  יָמתֹו ׁשֶ ְנׁשִ ַעד ֵעת 

עּו ֻיׁשְ י,  ם ָהֱאנֹוׁשִ נּוַעת ַהּדָ ּתְ ַאף 
ִנים ְיׁשֵ ָננּוַח  ְמַעט ַלֲחלּוִטין,  ּכִ

ִנְהֶיה:  ה  ַחּיָ ָמה  ּוְנׁשָ ּגּוף,  ּבַ

ִמּכַֹח ָרְגעּו  ְוֵעיֵנינּו ׁשֶ
ְמָחה, ל ַהּשִׂ ְוָעְמָקּה ׁשֶ ַהַהְרמֹוְנָיה 

ָבִרים. ַהּדְ ל  ּכָ ִיְראּו ֶאל ֵלב 
אּוַלי
כּופֹות, ל ְסָתם, ַאְך ָמה ּתְ זֹו ֱאמּוָנה ׁשֶ

ּוֵבין צּורֹות ַרּבֹות ָכה,  ֲחׁשֵ ּבַ
ֵעת ִניעֹו ּבְ ְמָחה;  ל אֹור ֲחַסר ׂשִ ׁשֶ

ל ָהעֹוָלם,  ר, ׁשֶ ִני, ַהּמַ ָהַעְצּבָ
י, ִלּבִ ֲעמֹות  ּפַ ֵבד ַעל  ּכָ ָרה  ׁשָ

י, ֵאֶליָך ַנְפׁשִ ְנָתה  ּפָ כּופֹות,  ּתְ
ים, ֳחָרׁשִ ּבֶ ן ְיָערֹות! נֹוֵדד  ּבֶ ְיי  ָוּ

י!  ַנְפׁשִ ְנָתה  ּפָ כּופֹות ֵאֶליָך ׁשּוב  ּתְ
ָבה רֹוֶמֶצת, ל ַמְחׁשָ ֶהְבֵזִקים ׁשֶ ּבְ ה,  ַעּתָ
ֻעּיֹות ְקלּוׁשֹות ְועֹוְממֹות, ִמּתֹוְך ִהְתַוּדְ

ּוִבְמבּוַכת ָמה, ַעְגמּוִמית,
ה, ֶפׁש ָקָמה ִלְתִחּיָ ַהּנֶ מּוַנת  ּתְ

ת ְתחּוׁשַ ּבִ אן, ֹלא ַרק  ּכָ ב  ִנּצָ עֹוד ֲאִני  ּבְ
א ִמּתֹוְך ִהְרהּור ְמָחה ִרְגִעית, ֶאּלָ ׂשִ

י ֶרַגע ֶזה ַמְחִזיק ַחּיּות, ּכִ ָעֹנג 
ְוָכְך ָאֵעז נֹות ָעִתיד.  ָמזֹון ִלׁשְ
ָבר ֵאיִני ּכְ ׁשֶ עֹוד ְלַקּוֹות, ֲהַגם 

ָהִייִתי ֵעת ָלִראׁשֹוָנה ִמי ׁשֶ
ָלה ַאּיָ ּכְ ָבעֹות;  ַהּגְ ין  ּבֵ י ֶאל  ְעּתִ ִהּגַ

ין ֶהָהִרים, ִלְגדֹות ּבֵ י ָאז  ְגּתִ ּלַ ּדִ
ָכל  ּבְ ים,  ָהרֹות ָהֲעֻמּקִ ַהּנְ

ַבע:  ָמקֹום ֵאָליו הֹוִביל אֹוִתי ַהּטֶ
ָחָדיו ּפְ ס ֵמִעם  ּנָ ׁשֶ ּדֹוֶמה ְלִמי 

ר ַאַחר ַאֲהָבתֹו.  ְוֹלא ַלּתָ
ַבע ִלי י ָאז ָהָיה ַהּטֶ ּכִ

ל ַנֲערּות, ים ׁשֶ ּסִ ּגַ ֲענּוגֹות  )ּתַ
ִתית ָחְלָפה( ְמָחָתם ַהַחּיָ ל ׂשִ ּכָ
ַהּכֹל ִמּכֹל. ֵאיְך ֲאָתֵאר ֵהיַאְך
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ל ָרַדף ּפָ ַהּמַ ָהִייִתי ָאז. קֹול 
ׁשּוקֹוַתי: ַהּצּוק ָהָרם ּתְ ֶאת 

ַער ֶהָעֹמק, ָהַאְפלּוִלי, ַהּיַ ָהָהר, 
ִצְבָעם ְוצּוָרָתם ָהיּו ִלי

ּלֹא ׁשֶ ְוַאֲהָבה  ה  ִרְגׁשָ ָרָעב;  ּכְ
קּו ְלָכל ִמְקָסם ָרחֹוק,  ּקְ ִהְזּדַ

ָבה, אֹו ִלְדַבר ָמה ְחׁשָ ְיִציר ַהּמַ
ה. — ָחַלף ִנּזֹון ִמן ָהְרִאּיָ ּלֹא  ׁשֶ

רֹו, ה, ֵאיָנם עֹוד ַמְכאֹוֵבי ָאׁשְ ַהּזֶ ַמן  ַהּזְ
יו. ַעל ֹזאת,  ִרּגּוׁשָ ְסַחְרֹחֶרת 

ל, ֹלא ֶאְתַמְרֵמר ֹלא ֶאְתַאּבֵ
נֹות ְבִכי; עֹוד ַמּתָ ּבִ אֹו ֲאָמֵרר 

מּול הֹוֵלם ּגְ יעּו,  ִהּגִ
י ֶזה. ָלַמְדּתִ ּכָ ֲעבּור ָאְבָדן 

ְבֵעת ּכִ ַבע ֹלא  ּטֶ ּבַ ְלִהְתּבֹוֵנן 
יב, עּוִרים ַהּפֹוֲחִזים; ַמְקׁשִ ַהּנְ
יַנת ָהֱאנֹוׁשּות ְלַמְנּגִ כּופֹות,  ּתְ

מּוָמה; קֹוָלּה ְוַהּדְ ָהֲעצּוָבה 
ּבֹו י  ּדַ ָעִדין ְוֹלא צֹוֵרם, ַאְך 

י ּתִ ְוַחׁשְ ּוְלהֹורֹות.  ְך  ְלַזּכֵ
ר אׁשֶ ּבְ ר ָטְרָדה אֹוִתי  נֹוְכחּות ֲאׁשֶ

ה חּוׁשָ ִהְרהּוִרים ְמרֹוָמִמים; ּתְ
ַבר ָמה ָעֹמק יֹוֵתר, ּדְ ל  ֶבת ׁשֶ ּגֶ ִנׂשְ

ָמׁשֹות ׁשֹוְקעֹות, ָנּה הּוא אֹור ׁשְ ּכָ ׁשְ ּמִ ׁשֶ
ְוָהֲאִויר ַהַחי, מּור  ָהאֹוְקָינֹוס ַהּקָ

ְוֶנֶפׁש ָהָאָדם;  חֹול־ְרִקיִעים  ּכְ
ְמִריָצה נּוָדה ְורּוַח ִהיא, ַהּמַ ּתְ

ב,  ְוָכל ְיצּור חֹוׁשֵ ָאָדם 
ם, ּלָ ּכֻ ָבִרים  ּדְ ּבַ ֶלת  ְלּגֶ ּוִמְתּגַ

דֹות ָלֵכן עֹוִדי אֹוֵהב ֶאת ַהּשָׂ
ל ַמְראֹות ּכָ ָערֹות, ֶאת ֶהָהִרים, ֶאת  ְוַהּיְ

ַהּזֹאת!  ה  ֻרּקָ ַהּיְ ָהֲאָדָמה 

ל ַעִין, ֹאֶזן —  ֶאת עֹוָלָמן ָהַרב ׁשֶ
ם ַיַחד; ּגַ ְוִיְקְלטּו  יְצרּו  ּיִ ׁשֶ ֶאת 

י,  ַפת חּוׁשַ ּוִבׂשְ ַבע  ּטֶ ּבַ ְלַגּלֹות  ֵמַח  ׂשָ
ִהְרהּוַרי,  ּבְ הֹוִרים  ֶאת ֹעֶגן ַהּטְ

ֶאת ָהָאחֹות ָהַרְחָמִנית, 
ְדִריָכה, אֹוֶצֶרת ְלָבִבי,  ַהּמַ

ְוֵיׁשּוִתי. י  ַנְפׁשִ
ֵכן ִיּתָ ַאְך 
ְך,  ּכָ י  ְלּתִ ּכַ ם ִאם ֹלא ִהׂשְ ּגַ י  ּכִ
ְיִציָרִתי: ִריִרים ָהיּו ּכֹוחֹות  ׁשְ

ַדת ּגְ י ַעל  אן ִעּמִ ּכָ ֶבת  ִנּצֶ י ַאּתְ  ּכִ
ָקָרה,  ַהּיְ ְיִדיָדִתי   , ָנָהר ָנאֶוה ֶזה, ַאּתְ

ּוְבקֹוֵלְך ִדיִדים;  ּיְ ּבַ ָקָרה  ַהּיְ
ַפת ֵלב ְנעּוַרי,  ַמע ֶאת ׂשְ ֶאׁשְ

ְבַרק ּבִ ְמָחִתי ַהִהיא ֶאְרֶאה  ֶאת ׂשִ
ן, עֹוד ְמַעט ּכֵ ֵעיַנִיְך ָהַעּזֹות. 

ר ָהִייִתי, ְך ֶאת ֲאׁשֶ ּבָ אּוַכל ַלְחזֹות 
ְך! ּכָ ל  ּכָ ָקָרה  ַהּיְ ֲאחֹוִתי, 

י ּכִ ל, יֹוֵדַע  ּלֵ ְוָכְך אּוַכל ְלִהְתּפַ
ַעם  ּפַ ַיְכִזיב ַאף  ַבע ֹלא  ַהּטֶ

אֹוֲהבֹו; זֹו ַמֲעָלתֹו, ב ׁשֶ ֶאת ַהּלֵ
ם, ּלָ ּכֻ ים  ֶרְך ַהַחּיִ ּדֶ ְלהֹוִביֵלנּו, 

יל ְלִגיל: ָיכֹול הּוא ְלהֹורֹות  ּגִ ין  ּבֵ
יָעּה ִניִמית, ְלַהְטּבִ ַהּפְ ָמֵתנּו  ִנׁשְ ֶאת 

יבֹות  ּגִ ׂשַ בֹות  ָוֹיִפי, ַמְחׁשָ ְלָוה  ׁשַ
רּו ָעֵלינּו ִיְגּבְ ְוָכְך ֹלא  ַלֲהִזיָנּה, 
ִזיז,  ּפָ ין  ּדִ ְלׁשֹונֹות ָרעֹות אֹו 
ים, ֵני ָאָדם ָאנֹוִכּיִ ּבְ ֹלא ַלַעג 

ְוא, ָ ַלּשׁ ְמָסרֹות  ַהּנִ ָרכֹות  ּבְ ם ֹלא  ּגַ
ַהּיֹוְמיֹום ָהַאְפרּוִרית, ֶכת  ל ַמּסֶ ּכָ ֹלא 

ֵמָחה,  ַיְפִריעּו ֶאת ֱאמּוָנֵתנּו ַהּשְׂ ְוֹלא 
ִיְראּו ֵעיֵנינּו ְמֹבָרְך.  ר  ּכֹל ֲאׁשֶ י  ּכִ
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ֵרַח ְלָהִאיר ָלְך  ַלּיָ ן ָהִניִחי  ּכֵ ַעל 
ּוְתִני  ְך ָהַעְצָמִאית;  ְרּכֵ ּדַ ֶאת 

י ָהָהר ְלרּוַח ַעְרִפּלֵ
ִנים, ה; ּוְבעֹוד ׁשָ ּיָ ִלְנׁשֹב ֵאַלִיְך ָחְפׁשִ

יר ַיְבּכִ ים  ֵעת ֹעז אֹוָתם ָהִרּגּוׁשִ
ְך ְבּתֵ ְלַתֲענּוג ָמתּון; ֵעת ַמְחׁשַ

ְיִפי צּוָרה, ֵהא ֵהיָכל ְלָכל  ּתְ
ן  ּכָ ֵעין ִמׁשְ ּכְ ְוִזְכרֹוֵנְך ַעְצמֹו ְיֵהא 

ּוְצִליל; הֹו ָאז, ִנּגּון ָעֹנג  ְלָכל 
ָיגֹון, ֵאב,  ּכְ ִדידּות,  ּבְ ַחד, אֹו  ּפַ ִאם 

בֹות ֵאילּו ַמְחׁשְ ּבְ ִיְהיּו ְמָנת ֶחְלֵקְך, 
ְכִרי, ּזָ ּתִ י  ּבִ ַרְך  ר  ל ֹאׁשֶ ָרָכה ׁשֶ ּבְ

ם ִאם ּגַ ָבִרים!  ַהּדְ ּוְבֵאילּו 
ֹמַע ַאְרִחיק ְוֹלא אּוַכל ִלׁשְ

ֵעיַנִיְך ָהַעּזֹות ּבְ ֶאת קֹוֵלְך, אֹו 
י ַחּיַ ִלְראֹות ֶאת ֶהְבֵזֵקי 

ִחי ּכְ ׁשְ ּתִ ִמים, — ֲאַזי ֹלא  ְקּדָ ַהּמֻ
אן ִלְגַדת ָנָהר ֶזה ֶהָעֹנג ּכָ י  ּכִ

ַמן  ּזְ ׁשֶ ַוֲאִני,  ַיַחד;  ְבנּו  ִנּצַ
אִתי ּבָ ַבע,  ַלּטֶ י  ּכֹה ַרב ָסַגְדּתִ

י; ִלי ִלְנטׁש ֶאת ְמַלאְכּתִ ׁשּוב, ִמּבְ
ּגֹוֶבֶרת —  ַאֲהָבה  ּבְ א  ֶאּלָ

ה. ל ַאֲהָבה ְקדֹוׁשָ ַלַהט ַרב יֹוֵתר ׁשֶ ּבְ
ִחי עֹוד ּכְ ׁשְ ּתִ ָלֵכן ֹלא 

ִנים ַרּבֹות ל ְנדּוַדי, ׁשָ ּכָ י ַאֲחֵרי  ּכִ
לּולֹות,  ל ֵהָעְדרּות, אֹוָתן ֻחְרׁשֹות ּתְ ׁשֶ

ָיְקרּו  ָיֹרק,  ְפִרי  ּכַ ְונֹוף  צּוִקים 
ְך!  ּלָ ׁשֶ ּבְ מֹו  ּכְ ל ַעְצָמם  ׁשֶ ּבְ ּכֹה  ִלי 
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אלפרד טניסון
רד קלחה אל עורַקי ַהּוֶ ונפש 

שני קטעים מתוך המונודרמה השירית "מֹוד"
מאנגלית: צור ארליך

זהו   .)1892–1809( טניסון  לורד  אלפרד  של  הארוכים  השירים  ממחזורי  הוא   )Maud( "מוד" 
יומן־אהבה בדיוני, שיש בו, כמיטב הנוהג במאה התשע־עשרה, מתח מעמדי, שיברון לב ומוות 
בדו־קרב. זו היצירה הגדולה הראשונה שטניסון פרסם לאחר שעלה לגדּולה ונתמנה, ב־1850, 

למשורר החצר, המשורר הלאומי של אנגליה, יורשו של ויליאם וֹורדסוֹורת'. 
חלקּה הראשון של היצירה, ראשון מּבין שלושה, מתאר את התאהבותו הנפתלת והמהוססת 
ר במוד. השיר המובא כאן ֵמחלק זה מדגים את רגשותיו המעורבים כלפי העלמה —  של המַסּפֵ
כאן, על שהיא שרה בעליצות תמימה וטיפשית שיר של חיילים היוצאים ליהרג בקרב. בהמשך 
למחזר  ולקרבה  המַסּפר,  מן  אחותו  את  להרחיק  מנסה  הוא  מוד.  של  אחיה  מתערב  היצירה 
אחר, מיוחס יותר. בין היתר עורך האח נשף ריקודים ומזמין את המחזר ולא את המַסּפר, וזה 
האחרון מחכה כל הלילה בגינת החווילה. הְמתנתו זו מתוארת בשיר השני המובא כאן, "בואי 
לגינה, מוד", שהוא השיר המפורסם ביותר במחזור. בהמשך הורג המַסּפר את האח בדו־קרב, 

בורח, ושומע על מותה של מוד שבורת הלב.
המַסּפר ביצירה מתאפיין במצבי רוח משתנים, בסערות נפש ובהליכה על גבול השפיות. 
הדבר משתקף בתבנית השירים ובמשקלם, במקור ובתרגום כאחד: שורות מוזיקליות באורך 

משתנה, ומשקל סדור ביסודו אך משובש ותזזיתי במתכוון. 
את "בואי לגינה, מוד" תרגמתי בהזמנתו הנדיבה של שי סנדיק. תרגומי לו מופיע כנספח 
ובהוצאת סנדיק ספרים.  סנדיק  הילי, בתרגומו של  איננה" מאת אמה  "אליזבת  מיוחד לספר 

תמיכת "קרן תקווה" ִאפשרה לי את תרגום השיר הנוסף, המתפרסם כאן לראשונה.

צ"א
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בואי לגינה, מוד

ה, מֹוד; ּנָ ַלּגִ ּבֹוִאי 
ַחר. יל ָעף ֱאֵלי ׁשַ ַהּלֵ ף  ֲעַטּלֵ

ה, מֹוד; ּנָ ַלּגִ ּבֹוִאי 
ַער. ַ ּשׁ ּבַ י  ְלַבּדִ אן  ּכָ ֲאִני 

ְחֹמד ּנַ ׁשֶ ּפֹה ֵריָחּה  ַיְעָרה ְמָעָרה 
ַעל. ל ׁשַ ּכָ ְוָרִדים ַעל  ם  ּוֹבׂשֶ

ָהב, ּזָ ּבַ ּפֹוֵזז  ָבר  ּכְ י ַצְפִריר  ּכִ
בֹוּהַ ַהּגָ ְוכֹוַכב ָהַאֲהָבה 

ר ִהיא ּתֹאַהב אֹור ֲאׁשֶ ּבָ ַמְחִויר 
ָוֹבַהק. ַנְרִקיס  ֵמי  ת ׁשְ ַעל ִמּטַ

ר ִהיא ּתֹאַהב, ה ֲאׁשֶ אֹור ַהַחּמָ ּבְ
ְוָגוֹוַע.  ְוַהְחֵור  ָהלֹוְך 

ֶרד ַהּוֶ יֵחי  ְמעּו ׂשִ ְיָלה ׁשָ ַהּלַ ל  ּכָ
ְוָחִליל, ְוִכּנֹור  ּתֹף 

ּגֹוֶבֶרת, ְסַחְרֹחֶרת  ּבִ ְסִמין,  ּיַ ּבַ ּוְתִריִסים 
ִליל — ַהּצְ ָרְקדּו ְלֶקֶצב 

ֶרת ִחּוֶ ַחר  ת ׁשַ ּבַ ֶקט ָצַנח ִעם  ַעד ׁשֶ
ֵרַח ִהְצִליל. ַהּיָ ְוִעּגּול 

י, "ֵיׁש ַרק ֶאָחד ן ָאַמְרּתִ ֹוׁשָ ַלּשׁ
ׁש. ֱאֶמת ְמַבּקֵ ּבֶ ּה  ּבָ ּלִ ׁשֶ

ִאירּוָה ְלַבד? ַיׁשְ ָמַתי ָהרֹוְקִדים 
ׁש". חֹול ָהִעּקֵ ּה ַהּמָ יׁשָ ִהּתִ

ֹאֶפק ָאַבד, ּבָ ֵרַח  ָבר ֲחִצי־ַהּיָ ּכְ
ָבר ֲחִצי־ַמְדִליק ֵאׁש; ּכְ ְוַהּיֹום 

ָרִכים ַחד, ּדְ ׁש ַעל חֹולֹות, ַאְך ֲעֵלי  ְוַחּלָ
ל ִמְתַרֵחק נֹוֵקׁש.  ְלּגַ ּגַ ֵהד 

ַעת ַלְיָלה עֹוֶבֶרת ֶרד, "ׁשְ ַלּוֶ י  ָאַמְרּתִ
יר ִהּלּוִלי. ּוְבׁשִ ַיִין  ּבְ

יר ֲאָהבֹות, ַאְנָחְתָך ֵלב ׁשֹוֶבֶרת הֹוי, ַאּבִ
יִלי, ַהּלֵ ה  ַהּזֶ ף  ׁשֶ ּנֶ ּבַ

ֶרד, י ַלּוֶ ְעּתִ ּבַ ְהֶיה ִהיא", ִנׁשְ ָך לֹא ּתִ ּלְ ַאְך ׁשֶ
י". ּלִ ׁשֶ י, ָלֶנַצח  ּלִ ׁשֶ "ַרק 

ֶרד ָקְלָחה ֶאל עֹוְרַקי ַהּוֶ ְוֶנֶפׁש 
ף. ׁשֶ ּנֶ ּבַ ְנִגינֹות  ָהְלמּו  ׁשֶ ּכְ

ה י ֵעת ֲאֻרּכָ ה ַקְדּתִ ּנָ ַהּגִ מּול ֲאַגם 
ֶפת ְזִריָמה ְמֻכּנֶ ּבִ ְך  ְלּגֵ ּפַ י  ּכִ

ּנּו ָרַגע ּוִמּמֶ ּנּו ָלָאחּו,  ַרן ִמּמֶ
ֶנֶפׁש; ּבְ ה, ֲאחֹוֵתנּו  ַלֻחְרׁשָ

ֵאיֵנְך, ׁשֶ ּכְ ֵנְך  ֶיׁשְ ּבֹו ַאּתְ  ׁשֶ ֵמָהָאחּו 
ּבֹו ָהרּוַח ָהַרְך י רֹוֵכן  ּכִ

ֵעיֵנְך ּכְ ים  ֻחּלִ ּכְ ְרֵחי ֶסֶגל  ּפִ יב  ּוַמּצִ
ַרְכּתְ — ּדָ ׁשֶ ַעל ֲעִדי־ֲעֵקבֹות 

ְוֶעְדֵנְך ינּו, ֶעְדִני  ׁשֵ ת ִמְפּגָ ֶאל ֻחְרׁשַ
ַרַחת.  ּקָ ּבַ ׁשֶ ְסּתֹור  ּמִ ּבַ

נּוָמה ַהּצְ ה  ּטָ ִ ּשׁ ּבַ ָבן  ַהּלָ ִלְבלּוֵבי 
חּו. ִנְרֲעדּו ְוֹלא ׁשַ ֹלא 

ִריָחה ֲחָלִבית ִעְרְסָלה ֶאת ַעְצָמּה, ּפְ
ָאחּו. ּבָ ִנְמְנָמה  ִנית  ַמְרּגָ

ֶנֶעְצָמה, ֶרד ֹלא  ַהּוֶ ל  ַרק ֵעינֹו ׁשֶ
ן ֹלא ָנחּו, ֹוׁשָ ְרֵחי ַהּשׁ ּפִ ַרק 

ָמא, ּצָ ּבַ ָנְצרּו  ִהְבַטְחּתְ ֵהם  י ֶאת ָמה ׁשֶ ּכִ
ַחר — ָלְך הּוא. ַ ּוִבְכָים ֶאל ַהּשׁ
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ים, ּנִ ּגַ ּבַ ר  ֶרד ֲאׁשֶ ַהּוֶ נֹות  ּבְ ת  ַמְלּכַ
ם? חֹולֹות; ָמה ָלְך ׁשָ ָחְדלּו ַהּמְ

ִניִנים, ַהּפְ ְבַרק  ּבִ י,  ׁשִ ּמֶ ּבַ ּבֹוִאי 
ן; ְוׁשֹוׁשָ ְוָרִדים  ת  ּבַ ה  ַמְלּכָ

ִנים, ּפָ ּוְבֹזַהר  ל  ַתְלּתַ ּבְ ִזְרִחי 
ם. ְמׁשָ ָרִחים ׁשִ ַלּפְ י  ׁשִ ּמְ ׁשַ

ְמַעת ּדִ ַער ָצְנָחה  ַ ּשׁ ּבַ ָאז 
ה. ַמְעָין ְמַפּכֶ ּכְ עֹוִנית  ׁשְ
ת־ ּמַ ָאה, יֹוַנת־ּתַ ּבָ ִהיא 

ה? י. ַהֶאְזּכֶ ַחּיַ ְלָבִבי, אֹור 
ְמַעט". ּכִ ּפֹה  ָבר  ּכְ ֶוֶרד ָאֹדם: "ִהיא  קֹוֵרא 

ה. ֶוֶרד ַצח ְמַבּכֶ ִאחּור",  "ּבְ
יָתה: "ֲאִני ׁשֹוַמַעת"; ַהּנּוִרית ַמְסּכִ

ה". ן ָסח: "ֲאִני ְמַחּכֶ ֹוׁשָ ַהּשׁ

ָאה, ֶחְלִקי, אֹוָצִרי; ּבָ ִהיא 
ן. ִהּלּוָכּה ְרִחיַפת ָאּמָ

ְוַיְמִריא י  ִלּבִ ה  ָמֶעּנָ ִיׁשְ
ִנְטַמן; ָעָפר  ּבֶ ם לּו  ּגַ

ְוַיְמִריא ִרי  ׂשָ ּבְ ה  ָמֶעּנָ ִיׁשְ
ּוְזַמן; ן  ִעּדָ ם לּו ֵמת ֶזה  ּגַ

ְוָיִחיל ֲעָפִרי ְלַרְגֶליָה ָיקּום 
ָמן. גֹוֵני ַאְרּגָ ּבְ ְוִיְפַרח 

מוד, חלק א, שיר 5

ְצִליל ֵמֵאֶצל ֵעץ ָהֶאֶרז
יָרה: ְלַרְגֵלי ַהּטִ ָאחּו  ּבָ

ֶרת, ָרה ֵמלֹוְדָיה ֻמּכֶ ְוִהיא ׁשָ ם  ִהיא ׁשָ
יר אֹון, יר ֶלֶכת, ׁשִ ָלָדה לֹוֶהֶבת, ׁשִ ּבָ

ְקִריַאת ֲחצֹוְצָרה! ּכִ יר ְצָבִאי  ׁשִ
ִזיו ֲעלּוֶמיָה, ֶיַרח  ְפרֹוס  ּבִ ָרה  ׁשָ

ַחר ַהּיֹום, יָה, ׁשַ ַחּיֶ ַחר  ׁשַ ּבְ
ְריֹון, ׁשִ ּבְ ָבִרים ָהעֹוְמִדים  ּגְ ל  יר ׁשֶ ׁשִ

ם ְולֹוֵהט ִמְרָצם ִלּבָ ּבְ ֹרן 
ֵמַח ּגּון ַהּשָׂ ַהּנִ ִמְקַצב  ּבְ ִלְצֹעד 

ַעד ַאְרָצם.  ּבְ ָלמּות 

ֶעְדַנת ַמְרֶאיָה, ּבְ מֹוד 
ֵלמּות, ְ ֵמי ַהּשׁ ׁשְ ּבִ ּפֹוֵרַע  ֶרא  ּפֶ קֹול  ּבְ

א מֹוִריק; ׁשֶ ּדֶ ם ַעל  ֶלׁשֶ ּכְ ַרְגַלִים  ּבְ
ּה ּוְבאֹור ְנעּוֶריָה ִחּנָ ּבְ מֹוד 

ל־ָימּות. ּבַ בֹוד  ּכָ ְוַעל  ָרה ַעל ָמֶות,  ׁשָ
ְוָעִריק ְזַמן ַקר  ְלַהְבּכֹוֵתִני ַעל 

ְוגֹוֵרַע.  ר  ּגָ ַהּנִ ְוַעל ַעְצִמי 

ֵקט, ְצִליל! ֶפה! ַהׁשְ ַהּיָ ֹתק,  ׁשְ
ַעת ַהּדַ ל ֶאת  ה ְמַעְרּבֵ י ַאּתָ ּכִ ּדֹם, 

י ָיכֹול ְלָהִכיל, ֵאיֶנּנִ ִגיל ׁשֶ ּבְ
ת. ּדָ ּכַ ּלֹא  ׁשֶ ִתְפֶאֶרת  ּבְ

ַמע אֹוְתָך עֹוד, ּדֹם! ֹלא ֶאׁשְ
ָחִליל ּכְ ֵלִני  ּדְ ָך ְמׁשַ ּלְ ׁשֶ ֶתק  י ַהּמֶ ּכִ

עֹות ִלּפֹל ׁשָ ָלֶלֶכת ָלָאחּו, 
אֹות; ּתָ ּוְלִהׁשְ ָאחּו  ּבָ ָלַרְגַלִים 

ַהט; ּבַ ם, ֹלא  ֵאין ֵהן ֹלא ֶלׁשֶ ַרְגֶליָה, ׁשֶ ֹלא 
ִליל.  ַלּצְ ַרְגָלּה: ַרק  ֹלא ָלּה, ֹלא 
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מאיה ערדפ רִויאל נץפ צור ארליך
שיר אחד, שלושה תרגומים

אדיבותה היתה מופרזת, סמואל באטלר

 Some Tame( צייתנית"  "איילה  פים  ברברה  של  ספרה  את  קראתי  בערך  שנתיים  לפני 
Gazelle(. הגיבורות, הרייט ובלינדה, אחיות רווקות לא צעירות ושמחות בחלקן, מבלות את 
ימיהן בקריאה, בפעילות בכנסייה המקומית ובציטוט פסוקי שיר לכל אירוע. הרייט, המאוהבת 
יפה?", הרייט  "היא  יחסו לאישה מסוימת.  בכומר צעיר ממנה בהרבה, מנסה לעמוד על טיב 
תובעת לדעת, והכומר משיב לה, נבוך: "טוב, לא בדיוק יפה, אבל מאוד נחמדה, וכל כך אדיבה." 

בלינדה חושבת לעצמה ברשעות:

Ah, had she been more beauteous, or less kind,
She might have found me of another mind

ידעתי:  אותו,  וכשמצאתי  לקוחות,  הן  שממנו  השיר  את  לחפש  אותי  שלחו  האלה  השורות 
השיר הזה נכתב על הגיבורה של הספר שעליו עבדתי באותו זמן, "העלמה מקזאן", שהתאמצה 
יופייה החסר. הכומר, אגב, התחתן  לשווא לפצות את מושא אהבתה בחביבות ובאדיבות על 

בסוף עם הגברת האדיבה. שלא כמו בשירו של באטלר, או בספרי.
באטלר  סמואל  כתב  מופרזת",  היתה  "אדיבותה  השורות,  לקוחות  שממנו  השיר  את 
האוטופית  הסאטירה  הן  ביותר  הנודעות  שיצירותיו  בריטי  וסטיריקן  סופר   ,)1902-1835(
שלו  הפרוזה  תרגומי  מותו.  אחרי  אור  שראה  בשר"  כל  "דרך  והרומן   )Erewhon( "ארוון" 

לאיליאדה ולאודיסאה של הומרוס זיכו אותו ביוקרה רבה. 
הנה שלושת חלקי השיר באנגלית, ואחריהם שלושה תרגומים שונים: תרגומיהם של רִויאל 

נץ ושל צור ארליך, שנענו לאתגר שהצבתי להם, וגם תרגומי שלי. 

מ"ע

1.
She was too kind, wooed too persistently,
Wrote moving letters to me day by day;
The more she wrote, the more unmoved was I,
The more she gave, the less could I repay.
Therefore I grieve, not that I was not loved,
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But that, being loved, I could not love again.
I liked, but like and love are far removed;
Hard though I tried to love I tried in vain.
For she was plain and lame and fat and short,
Forty and over-kind. Hence it befell
That though I loved her in a certain sort,
Yet did I love too wisely but not well. 
Ah! had she been more beauteous or less kind 
She might have found me of another mind.

2.
And now, though twenty years are come and gone,
That little lame lady's face is with me still;
Never a day but what, on every one,
She dwells with me, as dwell she ever will.
She said she wished I knew not wrong from right;
It was not that; I knew, and would have chosen
Wrong if I could, but, in my own despite,
Power to choose wrong in my chilled veins was frozen.
'Tis said that if a woman woo, no man
Should leave her till she have prevailed; and, true,
A man will yield for pity, if he can,
But if the flesh rebels what can he do? 
I could not. Hence I grieve my whole life long 
The wrong I did, in that I did no wrong.

3.
Had I been some young sailor, continent
Perforce three weeks and then well plied with wine,
I might in time have tried to yield consent
And almost (though I doubt it) made her mine.
Or had it been but once and never again,
Come what come might, she should have had her way;
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But yielding once were yielding twice, and then
I had been hers for ever and a day.
Or had she only been content to crave
A marriage of true minds, her wish was granted;
My mind was hers, I was her willing slave
In all things else except the one she wanted: 
And here, alas! at any rate to me 
She was an all too, too impossible she.

תרגום 1: מאיה ערד

א.
ּוְלהּוָטה. י.  ָהְיָתה טֹוָבה ִמּדַ

ב, יֹום יֹום ִלְכּתֹב. יָדה, ֵמַהּלֵ ִהְקּפִ

ּה. י ֵמִאּתָ ב — ָרַחְקּתִ ל ִמְכּתָ ּכָ ִעם 
ַדל ַהחֹוב. ּגָ ָנְתָנה —  ִהיא  ָכל ׁשֶ ּכְ

י ָאז ֲאִני ֵמֵצר, ּלֹא ָאַהְבּתִ ׁשֶ
ֶנֱאָהב. ּלֹא ָהִייִתי  ׁשֶ ֹלא ַעל 

הּו ַאֵחר. ֶ ן. ֶזה ַמּשׁ ּכֵ י,  ְבּתִ ִחּבַ
ְוא. ָ ַלּשׁ יִתי ֶלֱאֹהב אֹוָתּה —  ִנּסִ

עּוָרה. ּכְ י. צֹוַלַעת.  טֹוָבה ִמּדַ
ב: ּכֹוֵאב ַהּלֵ ֵמָנה.  ִעים. ׁשְ ת ַאְרּבָ ּבַ

ֵאיזֹו ִמין צּוָרה. ּבְ ן,  ּכֵ י,  ָאַהְבּתִ
ָחְכָמה, ַאְך ֹלא ֵהיֵטב. ּבְ י  ָאַהְבּתִ

לּו ַאְך ָהְיָתה ָיָפה, ְוֹלא טֹוָבה...
ְקָוה. ּתִ אּוַלי ָהְיָתה נֹוֶתֶרת ָלּה 
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ב.
ה ָנה, ַאְך ַעד ַעּתָ ִרים ׁשָ ָחְלפּו ֶעׂשְ

י. ֶבֶרת ַהּצֹוַלַעת עֹוד ִעּמִ ַהּגְ
ּה, ּלֹא ָחִייִתי יֹום ִאּתָ ׁשֶ ְוַאף 

י ְלעֹוָלִמים. ִלּבִ ּבְ ָרה  ּגָ ִהיא 

ין ַרע ְלטֹוב, ּבֵ ָיַדְעּתָ ָמה  לּו ֹלא 
ד ּוִמּיָ י,  ָיַדְעּתִ ָאְמָרה ִלי. ַאְך 

ִלי ַלְחׁשֹב, ּבֹוֵחר ָהִייִתי ַרע ִמּבְ
ּכֹוִחי ִלְבֹחר ַרע ֹלא ָעַמד. ֲאָבל 

ֶגֶבר ּבְ ה רֹוָצה  ָ ִאם ִאּשׁ אֹוְמִרים ׁשֶ
ְמָצא.  ּתִ יג אֹותֹו  ֶרְך ְלַהּשִׂ ּדֶ ִהיא 

ֱאֶמת — ַאְך ָמה ִאם ִמְתָמֵרד ָהֵאֶבר
ׁש? ָאז ֵאין ֵעָצה. ר ַחּלָ ׂשָ ְוַהּבָ

י עֹוד ֶאְצַטֵער ָלֹרב ַחּיַ ְוָכל 
י טֹוב. ַחְרּתִ ּבָ י  ּכִ יִתי  ַרע ָעׂשִ ׁשֶ

ג.
ִחים ַחְרָמן לּו ֲאִני ַנַער ַמּלָ

ַאְלּכֹוהֹול, ּבְ טּוף  ָרחֹוק ֵמחֹוף, ׁשָ
ְזַמן, ְך, אּוַלי, ִעם  ָהִייִתי ִמְתַרּכֵ

ה, ָסֵפק, אֹוָתּה ִלְבֹעל, ּוְמַנּסֶ

ַעם, ְוֹלא עֹוד, ּפַ ים ַרק  ְסּכִ ּתַ אֹו ִאם 
ָהִייִתי ָלּה נֹוֵתן ַלְיָלה ֶאָחד —

ָבר ָמַעד יֹוִסיף ִלְמֹעד ּכְ ׁשֶ ַאְך ִמי 
ָבר ָלַעד. ּכְ ּה ָהִייִתי  ּלָ ׁשֶ ְוָאז 

ּוֵאי מֹוחֹות ָהְיָתה רֹוָצה, ִנּשׂ לּו 
ּה ָהָיה מֹוִחי. ּלָ ׁשֶ ה —  ׁשָ ַבּקָ ּבְ
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ּכֹל ָהִייִתי ֶעֶבד ָלּה ִנְרָצע ּבַ
ִהיא ָרְצָתה ֲהִכי. ה ׁשֶ ְלַבד ִמּמָ

ִנים ָקָרה ּפָ ל  ּכָ ְוָכאן, ֲאָהּה, ַעל 
ִרית נֹוְתָרה. י־ֶאְפׁשָ ְלּתִ ּבִ י ִהיא  ּלִ ׁשֶ

תרגום 2: רִויאל נץ

א.
ֹרב ּכֹוחֹות. ּבְ ָרה ָעַלי ֵהיֵטב.  ִחּזְ

ִבים. ְכּתָ ַהּמִ ב ָהיּו  ַלּלֵ נֹוְגִעים 
חֹות. ָנְגעּו ּפָ ְתָבה —  ּכָ ִהיא  ָכל ׁשֶ ּכְ

ַדל חֹוִבי. ּגָ ָנְתָנה —  ִהיא  ָכל ׁשֶ ּכְ

ַעל ֹזאת ַרב ַצֲעִרי... ְוֹלא ַעל ׁשּום
ּלֹא ָהִייִתי ָאז ְלֶנֱאָהב. ׁשֶ

י, ְמאּום: ּדִ ּוִמּצִ ִהיא ָאֲהָבה. 
ְוא. ָ ַלּשׁ יִתי ֶלֱאֹהב אֹוָתּה;  ִנּסִ

ּוְמֹכֶעֶרת, צֹוַלַעת, ְנמּוָכה 
ְוֵאי ְלָכְך ִעים —  ת ַאְרּבָ ּבַ ֵמָנה,  ׁשְ

ֶרת ַחּזֶ ַהּמְ ְהֶיה  ּתִ ִהיא  ִנְגַזר ׁשֶ
ח. ְתַלּקַ ּתִ ַאֲהָבִתי ֹלא  ְוׁשֶ

ָרה, ִחּזְ ָיְפָתה יֹוֵתר, לּו ֹלא  ָאה! לּו 
א ְלֶעְזָרה. ּבָ אי  ַוּדַ ּבְ ָהִייִתי 

ב.
ָהה... ַמן ָחַלף, ׁשָ ַהּזְ ִנים.  ִרים ׁשָ ֶעׂשְ

עּור. ּכָ ְרצּוף  ּפַ ִזְכרֹוִני, אֹותֹו  ּבְ
ָעה — ָעה ׁשָ י, ׁשָ ִלּבִ ּבְ ָרה  ּגָ ִהיא 
ם ָלגּור. ן ָלּה ׁשָ ִנּתַ ַרק  ָכל ׁשֶ ּכְ
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ַכְחּתָ — ָמה ֶזה טֹוב — ָמה ַרע —" "ְולּו ׁשָ
ְוִכי י ָאז.  ּבִ ְוָטֲעָתה  ה.  ׁשָ ּקְ ּבִ

ִחיָרה ַהּבְ ה ִלי  ְך ָקׁשָ ּכָ ל  ּכָ ָהְיָתה 
ּכֹוִחי? לּו ַאְך ָהַרע ָהָיה ְלִפי 

ל, ֶקת ְמֻקּבָ ה חֹוׁשֶ ָ ִאם ָהִאּשׁ
ּתֹות, ן, ְלִהְתּפַ ּתָ ּנִ ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ַעד 
ִאם ֵמֲחַמת ָהַרֲחִמים. ֲאָבל

ר מֹוֵרד — ָמה ַלֲעׂשֹות? ׂשָ ַהּבָ ִאם 

ֵעת, ּכָ ְוָכְך,  ן.  ִנּתָ ֶזה ֹלא ָהָיה 
ֲחָרָטִתי — ַעל ֵהָעֵדר ַהֵחְטא. 

ג.
ה ּמָ ּכַ ח ָצִעיר, ַאֲחֵרי  תֹור ַמּלָ ּבְ
ת — ׁשֶ ּבֶ ּיַ ּבַ ְוַיִין,  י ִסּפּון —  ָחְדׁשֵ

ָמה י ַהְסּכָ ּבִ ה  ָהִייִתי ְמַלּבֶ
ת. ׁשֶ ִנְכּבֶ ּוְלַבּסֹוף, אּוַלי, ָהְיָתה 

ַעם, ַרק ַאַחת, ּפַ אֹו לּו ָהְיָתה זֹו 
ר. ְהֶיה... ָהִייִתי ְמַוּתֵ ּיִ ְוׁשֶ

ְצָבת: ּבִ ְצָבת  ּכִ ִוּתּור ָעׂשּוי  ֲאָבל 
ְויֹוֵתר. ַעם ַאַחת" ִהיא ֶנַצח,  "ּפַ

יַע ְרצֹוָנּה ּבִ ְכִלי ִהׂשְ ׂשִ אֹו לּו 
ְוֶיֶתר ֲחָלַקי ָהְיָתה חֹוֶסֶכת —

ִנְכָנע ֶעֶבד ָלּה  ּכְ ָהִייִתי ָאז 
ֶכל. ּנֹוֵגַע ֶאל ַהּשֵׂ ׁשֶ ָכל ָמה  ּבְ

ָאר; ְ ל ַהּשׁ ּכָ ְוָקא ֶאת  ּדַ ה  ׁשָ ּקְ ּבִ ַאְך ִהיא 
ר. ּלֹא ִמן ָהֶאְפׁשָ ׁשֶ ָהָיה  ָמה ׁשֶ
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תרגום 3: צור ארליך

א.
ִחּזּוֶריָה. ם  ּגַ ְך  ּכָ ֲאִדיבּוָתּה ָהְיָתה ֻמְפֶרֶזת. 

רֹות רֹוְגׁשֹות ַלֲאָנחֹות.  ָרה ֵאַלי ִאּגְ ּגְ ׁשִ יֹום יֹום 
ּגֹוֵרַע. י: ַהּמֹוִסיף  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ָרה  ּגְ ׁשִ ִהיא  ָכל ׁשֶ ּכְ

חֹות. י ְלַהְחִזיר ּפָ ָיֹכְלּתִ ָנְתָנה  ִהיא  ָכל ׁשֶ ּכְ

י, ַאְבּתִ ּדָ ָכל ֹזאת ָמה  ּבְ י — ַאְך  ֶנֱאַהְבּתִ ָאֵכן, ָמה 
ב. ְוָהֶרֶגׁש ֹלא הּוׁשַ י  ְלּתִ ִקּבַ י ַאֲהָבה  ּכִ

י". י" ֵמ"ָאַהְבּתִ ְבּתִ ן, ַאְך ָמה ָרחֹוק "ִחּבַ ּכֵ י,  ְבּתִ ִחּבַ
ְוא. ָ ַלּשׁ יִתי, ַאְך  ִנּסִ יִתי ֶלֱאֹהב, ֵהיֵטב  ִנּסִ

ַמְנֹמֶנת, ְנמּוָכה, צֹוַלַעת, ׁשּוָטה, ׁשְ ּפְ י ִהיא ָהְיָתה  ּכִ
י. ָלֵכן ָקָרה ַוֲאִדיָבה־ִמּדַ ִעים  ת ַאְרּבָ ּבַ

ִלי ַלַהט, ּבְ ל( ֶזה ָהָיה  יָה )סּוג ׁשֶ ם ִאם ֲאַהְבּתִ ּגַ ׁשֶ
ְוָקָרה. ֶרת  ִחּוֶ ִחית ֲאָבל  ּקְ ּפִ ִמין ַאֲהָבה 

ּבֹון ָהֲאִדיבּות, ֶבֶרת ַעל ֶחׁשְ ַהּגְ ָיְפָתה  ָאח, לּו 
אּוַלי ָהְיָתה מֹוֵצאת אֹוִתי ְמַעט יֹוֵתר ָאבּוד.

ב.
ֶרת ֶבֶרת ַהִחּגֶ ַהּגְ ל  ֶניָה ׁשֶ ּפָ ו  ְוַגם ַעְכׁשָ

ָבר ִהְתַאּדּו. ּכְ ִנים  "ף ׁשָ ּכָ ׁשֶ י, ַעל ַאף  עֹוָדם ִאּתִ
ֶרת ּיֶ ּדַ ַיַחד יֹום ֶאָחד — ַאְך ִהיא ָהְיָתה  ְרנּו  ּדַ ֹלא 

דּור. ּוְלעֹוָלם ּתָ י,  ְבּתִ ַמְחׁשַ ּבְ ָויֹום  ל יֹום  ּכָ

ָיַדְעּתָ ְוֹלא  ן  ִיּתֵ ְך ָאְמָרה ִלי: "ִמי  ּכָ ַעם  ּפַ ִהיא 
ִחיָרה ּבְ ין טֹוב ְלַרע". ֲאָבל ְלֶהֶפְך: לּו  ּבֵ ִלְבֹחר 

ה, יֹוְדִעין הֹוֵלְך ָהִייִתי ַמּטָ ּבְ ָנה ִלי —  ִנּתְ ית  ָחְפׁשִ
ַרע. ּבָ עֹוְרַקי ָקָפא ָהֹאֶמץ ִלְבִחיָרה  ּבְ ַאְך 
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ֶרת, ַחּזֶ ַהּמְ ֶבֶרת ִהיא  ּגְ ׁשֶ ִאם קֹוֶרה  אֹוְמִרים ׁשֶ
ּסֹוף. ּבַ ֵבׁש  ְלִהּכָ ִמיד:  ּתָ ין ֶאָחד  ּדִ ֶבר  ַלּגֶ

יף ַעד ֶזֶרת — ִמּזִ ַנע  ִיּכָ ֶבר  ּגֶ ל  ּכָ ֹזאת ָהֱאֶמת. 
ָבר ַלֲעׂשֹות? ּכְ ַאְך ִאם ַהּגּוף מֹוֵרד, ָמה הּוא ָיכֹול 

ה ִהּיָ ּתְ י ֵהם  ַחּיַ ּוֵמָאז  י.  ָיֹכְלּתִ ְוֹלא 
ה.  ִעּיָ ל ִאי־ַהּטְ ּדֹוֶאֶבת ַעל אֹוָתּה ָטעּות ׁשֶ

ג.
ת ׁשֶ ַיּבֶ ֵני  ּפְ ַעל  ִחים ָהִייִתי, ׁשֶ לּו ַנַער ַמּלָ

ק ַהְרֵחק, ּלֵ ּוִמְסּתַ ה  לׁשָ בּוַעִים אֹו ׁשְ ׁשֹוֶהה ׁשְ
ת, ׁשֶ ּבֶ ׁשֻ ַלּמְ ַנֲעֶנה  אּוַלי־אּוַלי ָהִייִתי 

ץ אֹוָתּה ֶאל ֵחיק. ְמַעט ָהִייִתי ְמַאּמֵ ּכִ אּוַלי 

ין ַעל ַמִים, ּבֵ ת  ׁשֶ ַיּבֶ ין ַעל  ּבֵ ר ָהָיה,  אֹו ִאם ֶאְפׁשָ
ּה; ְלַדְרּכָ ֵלְך ָלּה  ּתֵ ְוָאז  ְלֵהָעֵתר ַאַחת, 

אי ָהְיָתה ְלַפֲעַמִים, ַוּדַ ּבֹוֵדָדה  ַעם  ּפַ ַאְך 
ה. ּקָ ּדַ לּוס  ּפְ ְך ָהִייִתי ָלּה ַעד ֶנַצח  ּכָ ֶ ּוִמּשׁ

ֹאֶהֶבת יָלה ַהּמְ ּכִ ׂשְ ַהּמַ ָקה  ּפְ אֹו ִאּלּו ִהְסּתַ
י ֲעָצָתּה: ַמְעּתִ י ָאז ׁשָ ּכִ ּוֵאי מֹוחֹות,  ִנּשׂ ּבְ

ּוֵמָרצֹון ָהִייִתי ֶעֶבד ּה  ּלָ ׁשֶ מֹוִחי ָהָיה 
ִהיא ָרְצָתה.  ָבר ׁשֶ ָבר ָלּה, חּוץ ֵמַהּדָ ּדָ ְלָכל 

ְסִריט ּתַ י, ֲאבֹוי! ֵמַעל ְלָכל  ּלִ ׁשֶ ְקֶרה  ּמִ ּבַ ַאְך 
ִרית. י ֶאְפׁשָ ְלּתִ ַהּבִ עֹוֶמֶדת ִהיא, ַהִהיא ַעְצָמּה, 
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)1965-1884( קֹוראדֹו גֹובֹוני 

•
)1975-1891( קדיה מולודובסקי 

•
)1938-1891( אֹוסיּפ מנדלשטם 

•
)1925-1895( ֶיֶסנין  סרגיי 

•
)1996-1911( אודיסאוס ֶאליטיס 

•
)2014-1921( תדיאוש רֹוֶז'ביץ' 
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ויליאם באטלר ייטס
דמדומים קלטיים

שלושה קטעי פרוזה ושיר
מאנגלית: ליאור שטרנברג

ומחשובי המשוררים  לספרות  נובל  פרס  חתן  הוא   )1939-1865( האירי  ייטס  באטלר  ויליאם 
המודרניים. צד מּוּכר פחות של יצירתו הספרותית הוא משיכתו אל הפולקלור האירי, שהתבטאה 
הן בחקר מעמיק של התרבות העממית האירית, הן בהכללת מוטיבים ממנה בשיריו ובמחזותיו. 
בצעירותו  ייטס  תיאר  הנסתר  ובתורת  במאגיה  בפולקלור,  השנים  רב  מעיסוקו  כחלק 
הקלטיים"  "הדמדומים  בספרו  היתר  בין  אותה  ותיעד  בֵפיות  הרֹווחת  העממית  האמונה  את 
את  לבטא  מיטיבים  זה  במבחר  הכלולים  הספר  מתוך  הקטעים  שלושת  ב־1893.  אור  שראה 
נקודת המבט שאימץ לו ייטס בבואו לבחון את הפולקלור האירי המקומי. העל־טבעי בקטעים 
אלה נוֵכח בלי הרף בחיי האנשים הפשוטים ומתגלה במגוון דרכים, קצתן משעשעות וקצתן 
מאיימות, דבר ההולם מאוד את האופן המורכב וגם הבלתי־אמצעי שּבֹו תופסים האירים את 
י )הפיות( בכלל. אך מעל לכל מופיע העל־טבעי כחלק מן החיים, והוא מתגלה אמנם בפני  הׁשִ

בעלי חזיונות או משוררים, אך לא רק להם. הוא נוכח, קּפריזי, מקסים ומתעתע.
י", הפותח את ספר שיריו השלישי "הרוח בָקנים" )1899(, ואף הוא מובא  השיר "סיעת הׁשִ
השירה:  תחום  אל  עוברים  האלה  הפולקלוריסטיים  הרעיונות  כאשר  קורה  מה  מדגים  כאן, 
אך  הפרוזה,  בקטעי  י,  הׁשִ נחשפות.  העל־טבעי  של  נוספות  ופנים  מתהדק,  מתחדד,  אפיונם 
במיוחד בשיר, אינם מזכירים כלל את הפיות המיניאטוריות המּוּכרות לנו מאגדות שונות. הם 
מופיעים ככוחות טבע ממש, ונושאים בכנפם יופי נשגב אך גם סכנה מוחשית ביותר. מּבחינה 
י, שּבֹו היפה  זו ניתן להבין את משיכתו האדירה של ייטס אל העל־טבעי, ואל עולמם של הׁשִ
והסנטימנטלי שרוי בכפיפה אחת עם המוזר והמאיים: שילוב שהשירה, ובמיוחד שירתו של 

ייטס, חותרת אליו ללא הרף.

ל"ש
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בנוגע לקרבתם של גן עדן, האדמה וכור המצרף

ְמֻיָחד  ֵאָליו ָאנּו הֹוְלִכים ַאֲחֵרי מֹוֵתנּו ֵאיָנם ְרחֹוִקים ּבִ ים ְוֶזה ׁשֶ ּבֹו ָאנּו ַחּיִ ִאיְרַלְנד, ָהעֹוָלם ׁשֶ ּבְ
תֹוָתיו  ְ ין ַקּשׁ ִנים ַרּבֹות ּבֵ תֹוְך ֵעץ ְוׁשָ ִנים ַרּבֹות ּבְ ְכָנה ׁשָ ָ ּשׁ י ַעל רּוַח ְרָפִאים ׁשֶ ַמְעּתִ ה. ׁשָ ֶזה ִמּזֶ
ים אֹוְמִרים  יַח ְוָהֲאָנׁשִ ָפר ׂשִ ּכְ חֹוז ָמאיֹו אֹוֶמֶרת "ֵיׁש ֶאְצִלי ּבַ ה ִמּמְ יׁשָ ׁשִ ר. ְיִדיָדִתי ַהּקְ ׁשֶ ל ּגֶ ׁשֶ
ּוּון ֶאָחד, ְלַאַחת ֵמֶהן  ֶבת ִמּכִ ָהרּוַח נֹוׁשֶ ׁשֶ יו. ּכְ ְחּתָ ְתָמְרקֹות ֵמֲחָטֵאיֶהן ּתַ י רּוחֹות ַהּמִ ּתֵ ׁש ׁשְ ּיֵ ׁשֶ
ֵהן  ּום ׁשֶ ם ִמּשׁ יַח ְמֻעּקָ ל ַהּשִׂ ה ֵיׁש ַמֲחֶסה. ּכָ ִנּיָ ְ פֹון, ַלּשׁ ֶבת ִמן ַהּצָ ָהרּוַח נֹוׁשֶ ֵיׁש ַמֲחֶסה. ּוְכׁשֶ
ים  ַרּבִ יָרה  ַמּכִ ֲאִני  ַאְך  ָלֶזה,  ַמֲאִמיָנה  ֹלא  ֲאִני  ַמֲחֶסה.  ְלַעְצָמן  ִלְמֹצא  ֵדי  ּכְ יו  ְחּתָ ּתַ חֹוְפרֹות 
י ִנְדֶמה  ָעִמים ָהעֹוָלמֹות ּכֹה ְסמּוִכים ֶזה ָלֶזה ַעד ּכִ ַעת ַלְיָלה". ָאֵכן ּפְ ׁשְ ּלֹא ַיַעְברּו ְלָידֹו ּבִ ׁשֶ
י  ְרּתִ ִהּכַ ה ׁשֶ ָ ה. ִאּשׁ ר ֵמֵעֶבר ָלעֹוָלם ַהּזֶ ָבִרים ֲאׁשֶ ל ּדְ א ְצָלִלים ׁשֶ ינּו ּוְנָכֵסינּו ֵאיָנם ֶאּלָ ּתֵ י ּבָ ּכִ
ְרָכה ֵמֲאחֹוֶריָה ּוָפְנָתה ֵאֶליָה  ׂשְ ּנִ ה ׁשֶ ַתְחּתֹוִנית ֲאֻרּכָ ה ּבְ ָפר ִמְסּתֹוֶבֶבת ְלבּוׁשָ ת ּכְ ָרֲאָתה ַיְלּדַ
ה; "ַאּתְ  ְלּדָ ֶכת ְלָסָבִתי" ָעְנָתה ַהּיַ ּיֶ ְחּתֹוִנית ָהְיָתה ׁשַ ֶרת אֹוָתּה. "ַהּתַ ֵאָלה ַמּדּוַע ֵאיָנּה ְמַקּצֶ ְ ּשׁ ּבַ
ַרק  ָעְברּו  ׁשֶ ּכְ ו  ַעְכׁשָ ִים,  ְרּכַ ַלּבִ ַעד  ַרק  ָלּה  יָעה  ּגִ ּמַ ׁשֶ ַתְחּתֹוִנית  ּבְ ם  ׁשָ ְסּתֹוֵבב  ּתִ ִהיא  ׁשֶ רֹוָצה 
ּה  ְחּתָ ּפַ ֵני ִמׁשְ רּוָחּה ָרְדָפה ֶאת ּבְ ה ׁשֶ ָ ַעם ִסּפּור ַעל ִאּשׁ ָעה ָיִמים ֵמָאז מֹוָתּה?" ָקָראִתי ּפַ ַאְרּבָ
ֵבי  יָה. ּתֹוׁשָ ְרּכֶ ְצֵרף ָחְרכּו ֶאת ּבִ ֲהבֹות ּכּור ַהּמַ ּלַ ְכִריִכים ּכֹה ְקָצִרים ַעד ׁשֶ ְפרּו ָלּה ּתַ ּתָ יָון ׁשֶ ִמּכֵ
ם  ָ ּשׁ א ׁשֶ ֵני ָהָאֶרץ, ֶאּלָ ַעל ּפְ ה ׁשֶ ים ּדֹוִמים ְלֵאּלֶ ּתִ ֵעֶבר ּבָ ּמֵ עֹוָלם ׁשֶ ים ִלְמֹצא ּבָ ָפִרים ְמַצּפִ ַהּכְ
ְחַסר ְלעֹוָלם ָחָלב טֹוב אֹו  ְחָלָבה ֹלא ּתֶ ם ַהּמַ יד ֹלא ִיְדהּו, ּגַ ׁש ֹלא ִיְדְלפּו ְוִקירֹות ַהּסִ ּגֹות ַהּקַ ּגַ
ְלֶלֶחם,  נּו  ְוִיְתַחּנְ ֶלת  ּדֶ ֶלת ֶאל  ִמּדֶ אי  ּמַ ׁשַ ַעל ֲאָדמֹות אֹו  ּבַ ַיַעְברּו  ְלַפַעם  ַעם  ִמּפַ ַאְך  ֶחְמָאה. 

ִעים. יִקים ָלְרׁשָ ּדִ ַהּצַ ין  ּבֵ יַצד ַמְפִריד ֱאֹלִהים  ּכֵ ד  ְוֹזאת ַעל ְמָנת ְלַלּמֵ

הבלתי־נלאים

נֹוִטים  ָאנּו  ׁשֶ ָמה  ַבר  ּדְ ֵיׁש  ִמיד  ּתָ ָטֳהָרָתם.  ּבְ ְרָגׁשֹות  ַלְחוֹות  ְיכֹוִלים  ָאנּו  ֵאין  ׁשֶ ֲחָבל  ה  ּמָ ּכַ
הֹוֵפְך  ֵבי ָהרּוַח ׁשֶ ֵאיֶנּנּו אֹוֲהִבים. ֶזהּו ְסַבְך ַמּצְ יָרֵתנּו ׁשֶ ב ֵאֶצל אֹוְיֵבנּו, ּוְדַבר ָמה ֵאֶצל ַיּקִ ְלַחּבֵ
ֵלב  ֹנא ּבְ ץ ֶאת ִמְצֵחנּו ְוחֹוֵרׁש ְקָמִטים ְסִביב ֵעיֵנינּו. לּו ָיֹכְלנּו ֶלֱאֹהב ְוִלׂשְ אֹוָתנּו ִלְזֵקִנים, ְמַכּוֵ
ְמָחָתם  יכּו ׂשִ מֹוָתם. ַאְך ַעד ָאז ַיְמׁשִ אי ַמֲאִריֵכי ָיִמים ּכְ י1 ְיכֹוִלים, ָהִיינּו ַוּדַ ִ ַהּשׁ ִפי ׁשֶ ֵלם ּכְ ׁשָ
ַעת, ְוָכל ְמִסּלֹות  ְסָמם. ַאֲהָבָתם ֵאיָנּה ִמְתַיּגַ ר ִמּקִ י־ִנְלִאים ִלְהיֹות ֵחֶלק ִנּכָ ְלּתִ ּוְכֵאֵביֶהם ַהּבִ
ָעה  ל דֹוֵניגֹול זֹוְכִרים ֹזאת ׁשָ ִרים ׁשֶ ף ֶאת ַרְגֵליֶהם ָהרֹוְקדֹות. ָהִאּכָ ַהּכֹוָכִבים ֹלא יּוְכלּו ְלַעּיֵ
ה ִעם ֶעֶרב,  ְחּתָ דֹות מּול ַהּמַ ֹכֶבד ַהּשָׂ ִבים ְמֵלִאים ּבְ ָעִנים ַעל ֵאת ַהֲחִפיָרה, אֹו יֹוׁשְ ֵהם ִנׁשְ ׁשֶ

שי )sidhe( — "תל", בשפה האירית, הוא כינוין של הפיות, השוכנות על פי האמונה האירית העממית   1

מתחת לִתלים. 
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ְיצּוִרים  ֵני  ׁשְ אּו  ּבָ אֹוְמִרים,  ֵהם  ַרב,  ֹלא  ְזַמן  ִלְפֵני  ּכַֹח.  ִלׁשְ ֹלא  ֵדי  ּכְ ִסּפּוִרים  ִרים  ְמַסּפְ ְוֵהם 
ר, ּוִבּלּו  ל ִאּכָ יתֹו ׁשֶ ה ְצִעיָרה, ֶאל ּבֵ ָ ְדמּות ִאּשׁ ה ּבִ ִנּיָ ְ ְדמּות ִאיׁש ָצִעיר ְוַהּשׁ ְזִעיִרים, ָהֶאָחד ּבִ
ָעה  ְוׁשָ ׁשּוב,  אּו  ּבָ ֵהם  ְיָלה  ּלַ ּבַ ְלָמֳחָרת  קֹום.  ַהּמָ ּוְבִסּדּור  ָהָאח  ִטאטּוא  ּבְ ְיָלה  ַהּלַ ֶאת  ם  ׁשָ
ּוְלַאַחר  ה,  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ּקֹוָמה  ּבַ ֶאָחד  ֶחֶדר  ֶאל  ָהָרִהיִטים  ל  ּכָ ֶאת  ֶהֱעלּו  יתֹו  ִמּבֵ ֶנֱעַדר  ר  ָהִאּכָ ׁשֶ
ְך ִנְרֶאה, ֵהֵחּלּו ִלְרֹקד. ֵהם ָרְקדּו  ּכָ ם,  יר ֶאת ָהרׁשֶ ֵדי ְלַהְגּבִ ּכְ ירֹות,  רּו אֹוָתם ְלֹאֶרְך ַהּקִ ּדְ ּסִ ׁשֶ
ר ֹלא  אּו ִלְראֹוָתם, ַאְך ַרְגֵליֶהם ֹלא ָעְיפּו. ָהִאּכָ ִביָבה ּבָ ֵבי ַהּסְ ְוָרְקדּו, ָיִמים ָחְלפּו, ְוָכל ּתֹוׁשָ
ֹזאת  את  ָלׂשֵ ָהָיה  ָיכֹול  ֹלא  ים  ֳחָדׁשִ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ְלַאַחר  ַאְך  ָהֵעת;  אֹוָתּה  ל  ּכָ ֵביתֹו  ּבְ ָלגּור  ֵהֵעז 
ם  ַנִים ֶאל ַאְרָצם, ְוׁשָ ְ בּו ַהּשׁ ְמעּו ֹזאת ׁשָ ָ ּשׁ ֶ ִית. ִמּשׁ ַדְרּכֹו ֶאל ַהּבַ י ַהּכֶֹמר ּבְ עֹוד ְוָאַמר ָלֶהם ּכִ
לֹוַמר ַעד  ל עֹוד חּוִמים ֵהם ְקצֹות ְקֵני ַהּסּוף, ּכְ ים, ּכָ ְך אֹוְמִרים ָהֲאָנׁשִ ְמָחָתם, ּכָ ֶכת ׂשִ ִנְמׁשֶ

יָקה. ְנׁשִ ּבִ ַיְבִעיר ֱאֹלִהים ֶאת ָהעֹוָלם  ר  ֲאׁשֶ
ְהיֹוָתם ְנתּוִנים  ר ּבִ ים, ֲאׁשֶ ָבִרים ְוָנׁשִ ֵאיָנם יֹוְדִעים ֵלאּות. ֵיׁש ּגְ י ׁשֶ ִ ה ַרק ַהּשׁ ַאְך ֵאין ֵאּלֶ
ל  ׁשֶ ַפע  ׁשֶ ּבְ ֶהם ָהֵאל,  ּבָ ַתן  ּנָ ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְזכּות  ּבִ ָזכּו, אּוַלי  ל ֶקֶסם ַהֵפיֹות,  ָעתֹו ׁשֶ ּפָ ַהׁשְ ַחת  ּתַ
ְכָפר  ּבִ ַרב  ְזַמן  ִלְפֵני  נֹוְלָדה  זֹו  ּכָ ׁשֶ מּוָתה  ּתְ ת  ּבַ ַהֵפיֹות.  ל  ׁשֶ ה  ֵמֵאּלֶ ַאף  ים  ַרּבִ ְוֶרֶגׁש  ִחּיּות 
ִניָמה  ּפְ ִנְכְנָסה  י  ִ ַהּשׁ ִמן  ה  ָ ִאּשׁ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ֲעִריָסה,  ּבָ ִנְעְנָעה אֹוָתּה  ּה  ִאּמָ ִאיְרַלְנד.  ל  ׁשֶ ְדרֹוָמּה  ּבִ
ֵאין  ׁשֶ ֱהיֹות  ַאְך  ְמּדּוִמים.  ַהּדִ ְמֶלֶכת  ִמּמַ ָנִסיְך  ל  ׁשֶ תֹו  ּלָ ּכַ ִלְהיֹות  ִנְבֲחָרה  ה  ְלּדָ ַהּיַ י  ּכִ ְוָאְמָרה 
ים  ֵמיַטב ֲעלּוֵמי ַאֲהָבתֹו, ָיָעְנקּו ָלּה ַחּיִ ֶהה ּבְ עֹוד הּוא ִיׁשְ ְזִקין ְוָתמּות ּבְ ּתֹו ּתַ י ִאׁשְ ֶזה ָיֶאה ּכִ
ְחֶיה  ּתִ ה  ְלּדָ ַהּיַ ה.  ּנָ ּגִ ּבַ ְוִלְקּבֹר אֹותֹו  ָתה ָלַקַחת ּבּול ֵעץ ּבֹוֵער ִמן ָהֵאׁש  ִנְצַטּוְ ְקסּוִמים. ָהֵאם 
ה  ה ְיֵפהִפּיָ ָ ְדָלה ִלְהיֹות ִאּשׁ ה ּגָ ְלּדָ ל עֹוד ֹלא ִיְכֶלה ּבּול ָהֵעץ. ָהֵאם ָקְבָרה ֶאת ּבּול ָהֵעץ ְוַהּיַ ּכָ
ְוָנִסיְך  ִסיְך  ַהּנָ ֵמת  ִנים  ׁשָ ֵמאֹות  ַבע  ׁשְ ְלַאַחר  ְיָלה.  ַהּלַ ֶרֶדת  ִעם  ֵאֶליָה  א  ּבָ ׁשֶ ִסיְך  ַלּנָ ָאה  ְוִנּשְׂ
ם  ּגַ ִנים  ׁשָ ֵמאֹות  ַבע  ׁשְ ּוְלַאַחר  ה;  ֵפהִפּיָ ַהּיְ ִרים  ָהִאּכָ ת  ּבַ ֶאת  א  ְוָנׂשָ ְמקֹומֹו  ֶאת  ַפס  ּתָ ַאֵחר 
א  ּבָ ְלַבּסֹוף  ָעִלים.  ּבְ ְבָעה  ׁשִ ר  ִמְסּפַ ּכְ ָהְלָאה  ְוֵכן  ְמקֹומֹו,  ֶאת  ַפס  ּתָ ַאֵחר  ְוָנִסיְך  ֵמת  הּוא 
ָעֶליָה  ּבְ ְבַעת  ׁשִ ל  ׁשֶ ּבְ ָפָרּה  ּכְ ֶאת  ת  ׁשֶ ְמַבּיֶ ִהיא  י  ּכִ ָלּה  ְוָאַמר  ה  ִהּלָ ַהּקְ ּכֶֹמר  ֶאָחד  יֹום  ֵאֶליָה 
ָרה לֹו ַעל ּבּול  ּה. ְוָאז ִסּפְ ם ֵאינֹו ּבָ ים. ִהיא ִמְצַטֶעֶרת ְמאֹוד, ָאְמָרה, ַאְך ָהָאׁשָ יָה ָהֲאֻרּכִ ְוַחּיֶ
ָרה  ֲעָרה ֵמָתה ְוִנְקּבְ ֵאׁש ְוַהּנַ ָצא אֹותֹו. ֵהם ֶהֱעלּו אֹותֹו ּבָ ּמָ ד ְוָחַפר ַעד ׁשֶ ׁש ִמּיָ ָהֵעץ ְוהּוא ִנּגַ
ַרֲחֵבי  ָכל  ּבְ ָעְבָרה  ׁשֶ ר,2  ְקלּות'־ָנא־ּבֶ ָהְיָתה  זֹו  ּכָ ׁשֶ מּוָתה  ּתְ ת  ּבַ ים.  ְמֻרּצִ ָהיּו  ְוַהּכֹל  ה,  נֹוְצִרּיָ ּכְ
ר ֵמֶהם ָעְיָפה.  סּוִמים ֲאׁשֶ יָה ַהּקְ יַע ּבֹו ֶאת ַחּיֶ ּיֹו ְלַהְטּבִ יָה ַאַחר ֲאַגם ָעֹמק ּדַ ִחּפּוׂשֶ ָהעֹוָלם ּבְ
ל  ַמְעּגָ ָצַמח  ַרְגָלּה  ּבֹו  ְגָעה  ּנָ ׁשֶ ָמקֹום  ּוְבָכל  ְלִגְבָעה,  ּוֵמֲאַגם  ַלֲאַגם  ְבָעה  ִמּגִ ָגה  ּלְ ּדִ ְנדּוֶדיָה  ּבִ
ָטן,  ַהּקָ ִאיָה  לֹוְך3  ּבְ עֹוָלם  ּבָ יֹוֵתר  ּבְ ֶהָעֹמק  ִים  ַהּמַ ְמקֹור  ֶאת  ָמְצָאה  ְלַבּסֹוף  ֲאָבִנים.  ל  ׁשֶ
ּבּול  ת  ְוֵאׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ רֹוְקִדים  עֹוד  ִעיִרים  ַהּזְ צּוִרים  ַהּיְ ֵני  ׁשְ ְסִליגֹו.  ל  ׁשֶ ּפֹוִרים  ַהּצִ ַהר  ֹראׁש  ּבְ

הערת המחבר: קלות'־נא־בר היא מעל לכל ספק ַקאיילּכ בּיר, כלומר האישה הזקנה ִמביר. ביר או בר   2

או ורה או ֶדרה או דירה היתה אישיות מּוּכרת מאוד, אולי ֵאם האלים עצמה. 
לֹוך — אגם.   3
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ְוַאֲהָבה  ַמֲעצֹוִרים  ְלֹלא  ְנָאה  ׂשִ ְדעּו  ּיָ ׁשֶ ֵהן  לֹום,  ׁשָ ּבְ ָבן  ּכָ ִמׁשְ ַעל  ָנחֹות  ר  ּוְקלּות'־ָנא־ּבֶ ָהֵעץ 
ת ָהֻאְמָלָלה  ֶרׁשֶ כּו ֶאת ַרְגֵליֶהן ּבָ ן" ְו"ֹלא", אֹו ִסּבְ "ּכֵ ְטהֹוָרה ּוֵמעֹוָלם ֹלא ֶהְלאּו ֶאת ַעְצָמן ּבְ

ן. יאּו אֹוָתן ַמְעָלה ֶאל ִקְרּבָ ְוִהּשִׂ אּו  ּבָ דֹולֹות  ַהּגְ ֵכן". ָהרּוחֹות  ְו"ִיּתָ ל "אּוַלי"  ׁשֶ

בעל החזיונות

ְוַעל  ַמִים  ָ ְוַהּשׁ ָהָאֶרץ  ְיִציַרת  ַעל  ר  ְלַדּבֵ ְוֵהֵחל  ֶאָחד  ַלְיָלה  ְמעֹוִני  ּבִ ֵרִני  ְלַבּקְ א  ּבָ ָצִעיר  ִאיׁש 
ר ִאּיּוִרים  ים ְוִצּיֵ יִרים ַרּבִ ַתב ׁשִ יו. הּוא ּכָ נֹוֵגַע ְלַמֲעׂשָ י אֹותֹו ּבְ ים ֲאֵחִרים. ָחַקְרּתִ ָבִרים ַרּבִ ּדְ
יׁש  ִהְקּדִ ׁשֶ יָון  ִמּכֵ ר  ּוְלַצּיֵ ְכּתֹב  ִמּלִ ָחַדל  ָהַאֲחרֹון  ַמן  ּזְ ּבַ ַאְך  ָלַאֲחרֹוָנה,  נּו  ׁשְ ִנְפּגַ ֵמָאז  ים  ִמיְסִטּיִ
יקּו לֹו. ִעם ֹזאת,  ׁש, ִהּזִ ְך ָחׁשַ ן, ּכָ י ָהָאּמָ ֵלו. ַחּיֵ ְהֶיה ִנְמָרץ ְוׁשָ ּיִ ְך ׁשֶ ֶאת ַעְצמֹו ְלִעּצּוב ָאְפיֹו ּכָ
מּו  ִנְרׁשְ ֹלא  ֵמעֹוָלם  ה  ְלַמֲעׂשֶ ֶחְלָקם  ִזְכרֹונֹו.  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ַמר  ׁשָ יָריו. הּוא  ִ ִמּשׁ ְלַדְקֵלם  ַמח  ׂשָ
ָרִאיָת  "ַהִאם  ְמֻיֶחֶדת.  ֵלב  ְתׂשּוַמת  ּבִ ְסִביבֹו  יט  ַמּבִ הּוא  ׁשֶ ִלי  ִנְדֶמה  ָהָיה  ְלֶפַתע  ְכָתב.  ּבִ
ֶלת," ָהְיָתה  ֶבת ָסמּוְך ַלּדֶ ְלַבד, ִנּצֶ ָעָרּה ָהָאֹרְך ּבִ ׂשְ ה ּבִ ֻכּסָ ה ּבֹוֶהֶקת, ַהּמְ ָ י. "ִאּשׁ ַאְלּתִ הּו?" ׁשָ ֶ ַמּשׁ
בֹוָתיו  ְחׁשְ ּמַ ב ָעֵלינּו, ְוׁשֶ הּו ַחי ַהחֹוׁשֵ ְגַלל ִמיׁשֶ דֹוֶמה ְלָכְך. "ַהִאם ֶזה ּבִ הּו ּבְ ֶ ׁשּוָבתֹו, אֹו ַמּשׁ ּתְ
ֲעֵלי  ּבַ ל  ׁשֶ ְוִדּבּוָרם  ם  ְבּתָ ַמְחׁשַ ֶרְך  ּדֶ ֶאת  ֵהיֵטב  יִרי  ַהּכִ ּבְ י,  ַאְלּתִ ׁשָ ִסְמִלית?"  צּוָרה  לֹוְבׁשֹות 
ֶאת  ָחׁש  ָהִייִתי  ַחי  ָאָדם  ל  ׁשֶ בֹוָתיו  ַמְחׁשְ ה  ֵאּלֶ ָהיּו  ִאם  י  "ּכִ ָעָנה,  הּוא  "ֹלא,"  ְמיֹונֹות.  ַהּדִ
ר  ה ֲאׁשֶ ָ ֶלת. זֹו רּוַח ְרָפִאים. זֹוִהי ִאּשׁ יָמִתי ּכֹוׁשֶ י ָהָיה ּפֹוֵעם ּוְנׁשִ גּוִפי, ִלּבִ ה ּבְ ָעתֹו ַהַחּיָ ּפָ ַהׁשְ

ּלֹא ָחְיָתה ֵמעֹוָלם." ׁשֶ ֵמָתה אֹו 
ת  ָאַהב ַלֲעׂשֹות, ְלֻעּמַ דֹוָלה. ַאְך ָמה ׁשֶ ֲחנּות ּגְ ן ּבַ י הּוא ַזּבָ ֵרר ִלי ּכִ י ְלִמְקצֹועֹו ְוִהְתּבָ ַאְלּתִ ׁשָ
ְכֵנַע  ְלׁשַ אֹו  ְלֶמֱחָצה,  ִעים  ּגָ ְמׁשֻ ֶחְזיֹונֹות  ֲעֵלי  ּבַ ִעם  ּוְלׂשֹוֵחַח  ָבעֹות  ּגְ ּבַ ְלׁשֹוֵטט  ָהָיה  ֹזאת, 
ֵביתֹו  ּבְ ִעּמֹו  ִהיִתי  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאֵחר,  ַלְיָלה  ּבְ ם.  ִלּבָ ֶאת  ָפָניו  ּבְ ִלְפּתַֹח  ֵבד  ּכָ ְצּפּוָנם  ּמַ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ
ם  אּו ְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו ַעל ֱאמּונֹוֵתיֶהם ּוְלִהְתַחּמֵ ּבָ ים ׁשֶ קֹום ֹלא ְמַעט ֲאָנׁשִ ְקדּו ֶאת ַהּמָ ּלֹו, ּפָ ׁשֶ
י  ַמְעּתִ ׁשָ ם.  ִעּמָ ֹוֵחַח  ּשׂ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ֶחְזיֹונֹות  אֹותֹו  ְקדּו  ּפָ ים  ְלִעּתִ ַנְפׁשֹו.  ל  ׁשֶ ֶהָעִדין  אֹוָרּה  ּבְ
ְיִדיֵדיֶהם  ַעל  אֹו  ֲעָבָרם  ַעל  ְנכֹוִנים  ָבִרים  ּדְ ׁשֹוִנים  ים  ַלֲאָנׁשִ ר  ִסּפֵ ַאַחת  ֹלא  י  ּכִ אֹוְמִרים 
ִויִדיעֹוָתיו  ַנַער  ְפֵני  ּכִ ָניו  ּפָ ׁשֶ ַהּמּוָזר  מֹוָרם  ֶאת  ְיֵרִאים  מּוִמים,  ּדְ אֹוָתם  ְוהֹוִתיר  ָהְרחֹוִקים 

יֵניֶהם. ִרים ִמּבֵ ֻבּגָ ַהּמְ ל  ם ֵמֵאּלּו ׁשֶ ּגַ ֲעֻמּקֹות יֹוֵתר 
ִגְלּגּוִלים ֲאֵחִרים  ים ָעְסָקה ּבְ ֻדְגַמת ִטְבעֹו ְוֶחְזיֹונֹוָתיו. ְלִעּתִ ְקֵלם ִלי ָהְיָתה ּכְ ּדִ יָרה ׁשֶ ִ ַהּשׁ
ה  ּלָ ם ׂשֹוֵחַח ְוָלֶהם ּגִ ִעּמָ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ ים ָעְסָקה ּבָ ֵמאֹות ֲאֵחרֹות, ּוְלִעּתִ ְך הּוא ַמֲאִמין, ּבְ ָחָוה, ּכָ ׁשֶ
יָריו ְוהּוא  יָמה ַעל אֹודֹוָתיו ְוַעל אֹודֹות ׁשִ ָנִתי ִלְכּתֹב ְרׁשִ ַכּוָ ּבְ י לֹו ׁשֶ ם. ָאַמְרּתִ ֶרְך ֶאל ַנְפׁשָ ּדֶ
י  ְלּתִ "ּבִ ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ר  ְמַבּכֵ הּוא  ׁשֶ יָון  ִמּכֵ מֹו,  ׁשְ ֶאת  יר  ַאְזּכִ ֹלא  ִאם  ֹזאת  ַלֲעׂשֹות  אּוַכל  ׁשֶ ָעָנה 
זֹו  ּבְ ֶתק  ּפֶ ְמֹצָרף  ָהָיה  ְוֵאָליו  יָריו  ִ ִמּשׁ ְצרֹור  ֵאַלי  יַע  ִהּגִ ְלָמֳחָרת  י."  ִאיׁשִ י  ּוִבְלּתִ ָידּוַע, ָעלּום 
ִלְכּתֹב  אּוַכל ָלׁשּוב  י ָסבּור ׁשֶ ֵעיֶניָך. ֵאיֶנּנִ ּבְ ְצאּו ֵחן  ּמָ ׁשֶ יִרים  ׁשִ ל  ִקים ׁשֶ ה ֶהְעּתֵ ׁשֹון: "ִהּנֵ ַהּלָ
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י  ָרׁשַ ׁשָ ֶאת  יַח  ַאְקׁשִ ֲאֵחִרים.  ים  ַחּיִ ּבְ ִעילּות  ּפְ ַמְחזֹור  ִלְקַראת  ַעְצִמי  ֶאת  ֵמִכין  ֲאִני  ר.  ּוְלַצּיֵ
ּוְפָרִחים." ּבֹו ַאְצִמיַח ָעִלים  ר  ַמן ֲאׁשֶ ַהּזְ ה הּוא  ַוֲעָנַפי. ֹלא ַעּתָ

ל  ׁשֶ ת  ֶרׁשֶ ּבְ ס,  ִנְתּפָ י  ְלּתִ ּבִ ַנֲעֶלה,  ב־רּוַח  ַמּצַ הּו  ֵאיֶזׁשֶ ִלְלּכֹד  יֹון  ִנּסָ ָהָיה  יִרים  ִ ַהּשׁ ָכל  ּבְ
ים  ְלִעּתִ ִעים  ּקָ ְמׁשֻ ָהיּו  לּו  ַהּלָ ַאְך  ַהּכֹל,  ַסְך  ּבְ טֹוִבים  ְקָטִעים  ֶהם  ּבָ ָהיּו  ִלים.  ְמֻעְרּפָ ּמּוִיים  ּדִ
עֹות  ַמְטּבְ ּכְ ָהיּו  ָזר  ָאָדם  י  ְלַגּבֵ ַאְך  ֲעבּורֹו,  ּבַ ְמֻיָחד  ֵעֶרְך  ָלֶהן  ָהָיה  ׁשֶ בֹות  ְחׁשָ ּמַ ּבַ כּופֹות  ּתְ
מֹו  ּכְ ָלִנית,  ַרׁשְ ִתיָבה  ּכְ יֵדי  ּבִ ָבה  ְחׁשָ ַהּמַ ל  ׁשֶ ָיְפָיּה  ַטׁש  ֻטׁשְ ֲאֵחִרים  ִמְקִרים  ּבְ י־ְידּוִעים.  ְלּתִ ּבִ
ר  כּופֹות ִעּטֵ ים ּתְ ית. ְלִעּתִ ׁשִ א ְמָלאָכה ִטּפְ ִתיָבה ֵאיָנּה ֶאּלָ א ַהּכְ ּמָ ֵפק ׁשֶ ָעָלה ּבֹו ְלֶפַתע ַהּסָ
ָעה  ֲעֵלי ַהּבָ ֶהם, ָהיּו ּבַ ּלָ קֹות ׁשֶ י־ְמֻדּיָ ְלּתִ רֹוּפֹוְרְציֹות ַהּבִ ר ַלְמרֹות ַהּפְ ִאּיּוִרים ֲאׁשֶ יָריו ּבְ ֶאת ׁשִ
ִאיּוָריו  ּבְ ִנְרֶאה  ל  ְלָמׁשָ ְך  ּכָ ּיּור.  ַלּצִ ים  ַרּבִ ִאים  נֹוׂשְ לֹו  קּו  ִסּפְ ֶהֱאִמין,  ֶהן  ּבָ ׁשֶ ַהֵפיֹות,  ה.  ַעּזָ
צּור ָצִעיר ְוָיֶפה רֹוֵכן ַרּכֹות ִמן  ּיְ ׁשֶ ּכְ ִים  אֹור ָהַעְרּבַ נּוָעה ּבְ ב ְלֹלא ּתְ תֹוָמס ֵמַאְרִסיְלדֹון ַהּיֹוׁשֵ
ן  ֹראׁשָ ּלְ ׁשֶ ְרָפִאים  רּוחֹות  ים:  ַעּזִ ְצָבִעים  ַעל  ג  ִהְתַעּנֵ ַלּכֹל  ֵמַעל  ָאְזנֹו.  ַעל  ִלְלחׁש  ָלִלים  ַהּצְ
יט ֶאת ָידֹו ִמּתֹוְך ְמַעְרּבֶֹלת ֶלָהבֹות ֶאל  ָערֹות; ֵצל ְרָפִאים ַהּמֹוׁשִ ְמקֹום ׂשְ ס ּבִ ל ַטּוָ נֹוצֹות ׁשֶ
ֶפׁש — לּוט  ַהּנֶ ל ֶאת  ַסּמֵ ַהּמְ ּדּור ְקִריְסָטל ַסְסּגֹוִני —  ּכַ ָיָדיו  ּבְ ׁשֶ ּכְ ַהּפֹוֵסַע  ּכֹוָכב; רּוַח ְרָפִאים 
ָכה ֵאָליו  ר ָמׁשְ ית, ְוִהיא ֲאׁשֶ ִדיִבים, ֲהָבָנה ֱאנֹוׁשִ ל ְצָבָעיו ַהּנְ ַחת ּכָ ִמיד ָנָחה, ּתַ ֶחְציֹו. ַאְך ּתָ ּבְ
ָאְבָדה. ֶאָחד  ׁשֶ ְמָחה  לּו ַעל ׂשִ מֹוהּו ֶהָאָרה, אֹו ִהְתַאּבְ ּכָ ׁשּו  ּקְ ּבִ ר  ים, ֲאׁשֶ ֲאָנׁשִ ל אֹוָתם  ּכָ ֶאת 
ֹרב  ֶאת  ְיִדיִדי  ה  ּלָ ּבִ ָנַתִים,  ׁשְ אֹו  ָנה  ׁשָ ִלְפֵני  ֶאָחד,  ֹחֶרף  י.  ַדְעּתִ ּבְ ְמֻיָחד  ּבִ ה  ַעּתָ עֹוָלה  ֵמֶהם 
יו  ּפִ ֶאת  ָצה  ּפָ ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ ָזֵקן  ר  ִאּכָ ִעם  ּוְמׂשֹוֵחַח  ָהִרים  ּבֶ ְך  ִמְתַהּלֵ הּוא  ׁשֶ ּכְ ְיָלה  ַהּלַ
ֶהְחִליט  ְזַמן  אֹותֹו  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְיִדיִדי  ֻאְמָלִלים:  ָהיּו  ֵניֶהם  ׁשְ ִלּבֹו.  ָפָניו ֶאת  ּבְ ַפְך  ׁשָ ָלל,  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ
ֶאל  ָזְרמּו  יו  ַחּיָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵקן  ַהּזָ ר  ְוָהִאּכָ ִאּתֹו,  ֵמיִטיִבים  ֵאיָנם  ּיּור  ְוַהּצִ יָרה  ִ ַהּשׁ י  ּכִ ָלִראׁשֹוָנה 
ְבּתֹו,  ַמְחׁשַ ּבְ ָנַדד  ֵקן  ַהּזָ ּה.  ּבָ ְלֵהָאֵחז  עֹוד  ן  ּתָ ּנִ ׁשֶ ְקָוה  ּתִ אֹו  ָלַעִין  ִנְרֶאה  ג  ֶהּשֵׂ ל  ּכָ ְלֹלא  סֹוָפם 
ֵיׁש ֶאת  ַמִים — ֵלאֹלִהים  ָ ַהּשׁ ֵיׁש ֶאת  ֵרץ "ֵלאֹלִהים  ִהְתּפָ ַעם ַאַחת  ּפַ ְך.  ֵ ִמְתַמּשׁ ַצַער  ּבְ רּוי  ׁשָ
ָבר  ִתיִקים ּכְ ֵכָניו ַהּוָ י ׁשְ ל ַעל ּכִ ַמִים — ַאְך הּוא חֹוֵמד ֶאת ָהעֹוָלם"; ּוַפַעם ַאֶחֶרת ִהְתַאּבֵ ָ ַהּשׁ
ְוִאּלּו  ְצִריף,  ָכל  ּבְ א ֶאל ָהָאח  ּסֵ ּכִ ְלַמֲענֹו  ָהיּו ְמָקְרִבים  ַעם  ּפַ ַהּכֹל ׁשֹוְכִחים אֹותֹו:  ְוִכי  ֵאיָנם 
ר  ְלַדּבֵ יְך  ִהְמׁשִ ְוַאַחר  ְוָאַמר,  ָחַזר  ָקרֹוב"  "סֹוִפי  ם?"  ׁשָ ה  ַהּזֶ ֵקן  ַהּזָ "ִמי  אֹוְמִרים,  ֵהם  ה  ַעּתָ
"ַרק  ֶהָהִרים,  ֶנֶגד  ּכְ ְזרֹועֹו  ֶאת  ְמנֹוֵפף  ָאַמר,  ַאַחת  ַעם  ִמּפַ יֹוֵתר  ַמִים.  ָ ַהּשׁ ְוַעל  ֱאֹלִהים  ַעל 
ּפֹות  ַהּטִ ָנְצצּו  ּוְבָאְמרֹו ֹזאת  ָנה";  ׁשָ ִעים  ַאְרּבָ ִלְפֵני  ה  ּטָ ִ ַהּשׁ ַחת ְלֵעץ  יֹוֵדַע ָמה ֵאַרע ִמּתַ ֲאִני 

ֵרַח. ַהּיָ אֹור  ּבְ ָניו  ּפָ ַעל  ׁשֶ
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י סיעת הׁשִ

ְדָהָרה, ּבִ י יֹוְצִאים  ִ ִמּנֹוְקָנֵריי4 ַהּשׁ
ר; ל ְקלּות'־ָנא־ּבֶ ֵני ִקְבָרּה ׁשֶ ּפְ חֹוְלִפים ַעל 

ָערֹו ַהּבֹוֵער, יְלֶטה5 ֵמִניף ׂשְ ְקִוּ
ְקָרא: ּתִ ִניַאב  ְרדּו,  ְרדּו, ִהּפָ ִהּפָ
ַדל ֲחלֹומֹו. רֹוְקנּו ְלַבְבֶכם ִמּבְ

ֵנעֹורּו ָהרּוחֹות, ָחִגים ֶהָעִלים,
ים, ּלִ ּגַ ָעֵרנּו  רֹות, ׂשְ ִחּוְ ְלָחֵיינּו 

ִפים, ֵעיֵנינּו אֹוְדמֹות. ֲחזֹוֵתינּו נֹוׁשְ
ׂשּוקֹות; ּפְ ְפתֹוֵתינּו  ְזרֹועֹוֵתינּו ָנעֹות, ׂשִ

טֹו ַלח ַמּבָ ִיׁשְ ְמאּוֵצנּו  ּבִ ְוִאם ִמי 
ּוֵבין ְמֶלאֶכת ָידֹו, ינֹו  ּבֵ ָנבֹוָאה 

תּוקֹות. ְ ְקוֹוָתיו ַהּשׁ ּתִ ָנבֹוא ְלַסְכֵסְך 
יָעה,  ֹטף ַהּסִ ׁשְ ּתִ ְויֹום  ַלְיָלה  ין  ּבֵ

ּכֹה ַמְרִהיב? ה  ְקָוה, ַמֲעׂשֶ ּתִ ְוֵהיָכן עֹוד 
יְלֶטה ֵמִניף, ְקִוּ ָערֹו ַהּבֹוֵער ָאז  ׂשְ

ְרדּו ִניַאב קֹוְרָאה. ְרדּו, ִהּפָ ִהּפָ

גבעה בסליגו שבראשה, על פי האמונה העממית, מצוי קברה של מייב מלכת הפיות.   4

קווילטה, וכן ניאב המופיעה בהמשך, הן דמויות מהמיתולוגיה האירית.  5
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גיֹום אּפֹוליֶנר
פרחים שִבים להיות שלהבת

מבחר שירים
מצרפתית: דורי מנור

גיום אפולינר )1918-1880(, מגדולי המשוררים המודרניסטיים בצרפת, מזוהה בדרך כלל עם 
הקּוּביזם באמנות, לא מעט בשל חברותו הקרובה עם פיקאסו, אך גם משום שהוא שהמציא 
של  בשירתו  גם  ב־1911(.1  אוונגארדי  ציור  לתערוכת  שכתב  )בטקסט  "קּוּביזם"  המושג  את 
אפולינר עצמו היו מי שמצאו יסודות "קּוּביסטיים". ואכן, כמה וכמה משיריו הם למעשה מעין 
)לצד קטעים הכתובים בחרוז  קולאז' מורכב, קּוּביסטי ברוחו, של משקלים מסורתיים שונים 
ספרותיות  דתיות,  אלוזיות  שלל  ושל  סימולטניים  דימויים  של  קבוע(,  משקל  וללא  חופשי 
ומיתיות. אך אפולינר אינו רק משורר "קּוּביסט" ושירתו אינה רק אוונגארדיסטית. אדרבה, כמה 
מיצירותיו הגדולות ביותר הן שירים מסורתיים יותר, ליריים להפליא, שהמוזיקליּות הכובשת 

והחד־פעמית שלהם הקנתה להם מקום של כבוד בדברי ימי השירה הצרפתית לדורותיה. 
עת הספרדית שִהּפילה מיליוני חללים באירופה,  אפולינר הלך לעולמו ב־1918 במגפת השּפַ
ראו  משיריו  רבים  הראשונה.  העולם  במלחמת  כחייל  בראשו  קשה  פציעה  שנפצע  לאחר 
כללנו  כאן  המובא  אפולינר  שירי  של  הקטן  במבחר  מותו.  אחרי  רק  לראשונה  בספרים  אור 
שירים "קּוּביסטיים", הלקוחים מספרו הראשון, המהפכני, "אלכוהולים" )1913(, וכן שיר אחד, 
)1918(. בין השאר כלול כאן השיר "הארוסין",  "קשרים", הלקוח מספרו השני, "קליגראמות" 
ובו השורה המפורסמת: "ִסלחו לי שאיני מכיר עוד את המשחק הנושן של טורי השיר" — שורה 
שּבּה אפולינר, רב־אמן של הצורות השיריות המסורתיות, מתנצל התנצלות סרקסטית על כך 
ש"שכח" כביכול את כללי האמנות הקלאסית, ובחר לפנות לה עורף יחד עם חבריו הציירים. 
מעניין לציין כי אפולינר ביטל את סימני הפיסוק של שירי ספרו הראשון, "אלכוהולים", 
נקודות.  וללא  פסיקים  ללא   — בעליל  קּוּביסטי  אקט   — הספר  את  ופרסם  האחרונה,  בהגהה 
באותיות  לשימוש  הודות  חדש,  משפט  מתחיל  מתי  לדעת  הקורא  יכול  בצרפתית  זאת,  עם 
אפשרות  אין  כאלה,  אותיות־רבתי  בהיעדר  העברי,  בתרגום  משפט.  תחילת  לציון  "גדולות" 
להיתלות בסימון חיצוני. התוצאה היא כמדומה "שיבוש" רדיקלי אף יותר מאשר במקור. אכן, 
הקוראים העבריים נדרשים ללהֵטט ללא הרף בין שלושה מישורים שונים — המשקל, התחביר 
להם,  מחּוור  הצרפתי  שבמקור  המשפטים,  מבנה  את  לעצמם  ולשרטט   — הרעיוני  וההיגיון 
לפחות חלקית, באמצעים גראפיים. אין ספק כי הדבר עלול לגרום תחילה לאבדן אוריינטציה 

אגב, אפולינר הוא שטבע גם את המושג "סוֵראליזם" )בטקסט שכתב ב־1917 על הבלט "תהלוכה" של   1

חבריו, הכוֵראוגרף הרוסי דיאגילב והמלחין אריק סאטי(.
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מסוים, אך בקריאה זהירה יכולים הקוראים לבנות מחדש את המשפטים ולשחק משחק פואטי 
בעברית  כך,  או  כך  זה.  ורעיוני  גראפי  ַמהלך  שמַזמן  השונות  התחביריות  באפשרויות  פורה 
עיניה — ממש כמו הציור הקּוּביסטי  לנגד  ומורכבת, הרואה  זוהי שירה תובענית  כבצרפתית, 

בן זמנה — קורא מיומן וקשוב, הנכון לקריאה אקטיבית ומעורבת. 

ד"מ

הֵארּוסין

)וטעים נבחרים(

לפיקאסו

*

ֲאִביָבם ּבַ ָרק ּתֹוִעים  זּוג ֲארּוֵסי ַהּסְ
רֹוׁש ּבְ ּבַ ֻחּלֹות  ּכְ ְרׁשֹות נֹוצֹות  ְלַאט ִמְתַרׁשְ

חֹול ׁשֹוֶכֶנת ּבֹו ִצּפֹור ַהּכְ ׁשֶ ְתַנֵער  ַהּמִ

ר ּבַ ֶוֶרד  תּוָלה ָקְטָפה ָלּה  ַחר ַהּבְ ִעם ׁשַ
ְוִתְפֹקד ֶאת ִצּפֶֹרן  ֵצא ִלְקֹטף  ּתֵ ָמָחר 

ָבר ּיֲֹעדּו ִמּכְ ׁשֶ ַהּיֹוִנים  ל  ן ׁשֶ ִקּנָ
רּוַח ֹקֶדׁש ּכְ ִנְרָאה  ֵליָלּה  ּבְ ׁשֶ ַלּתֹור 

ִיְזֹקף ֶאת ָקיו  ין ֲחׁשָ ּבֵ ימֹוִנים  ס ַהּלִ ְרּדֵ ּפַ
ּכֹה ֹנאַהב ֶלֱאֹהָבן ׁשֶ ָהֲאָהבֹות 

ֹאֶפק ּבָ ִריֵסיֶהן  ּכְ ִנְרִאים  ָפִרים  ְוַהּכְ
ם ְלָבָבן ּגַ לּוי  ּתָ ימֹוִנים  ּוֵבין ַהּלִ

*
ָבר ֵאין ִלי ֲאִפּלּו ֶחְמָלה ַעל ַעְצִמי ּכְ

ִתיָקה ִיּסּוֵרי ׁשְ יַע  ְלַהּבִ ֶרְך  ּדֶ ׁשּום 
ִפי ָהְפכּו ְלכֹוָכִבים ּבְ ָהיּו  ים ׁשֶ ּלִ ַהּמִ ל  ּכָ

ל ַאַחת ֵמֵעיַני ּכָ ה ְלַהְרִקיַע ֶאל  ְוִאיָקרֹוס ְמַנּסֶ
ּיֹות י ַעְרִפּלִ ּתֵ ׁשְ ל  ן ׁשֶ ִלּבָ ּבְ ָמׁשֹות ַהּבֹוֵער  א ׁשְ ַנּשָׂ ֲאִני 
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קֹום ין ָאָדם ַלּמָ ּבֵ ׁשֶ בּוָנה  יִתי ְלַחּיֹות ַהּתְ ֶמה ָעׂשִ
ֵדי ִלְסּגֹד ִלי ּכְ ִתים  ַעם ָחְזרּו ַהּמֵ ּפַ

י ְלֵקץ ָהעֹוָלם ְוִיַחְלּתִ
מֹו רּוַח סֹוָעה ּכְ ְוׁשֹוֵרק  י  ִקּצִ א  ּבָ ה  ְוִהּנֵ

*

יט ְלָאחֹור י ֹעז ְלַהּבִ ִהְרַהְבּתִ
ָיַמי ְגֵרי  ּפִ

ה אֹוָתם ַוֲאִני ְמַבּכֶ י  ְרּכִ ּדַ מּוָטִלים ַעל 
ְכֵנִסּיֹות ִאיַטְלָיה ּבִ ִנְרָקִבים  ֶחְלָקם עֹוד 

ימֹוִנים ֵסי ַהּלִ ַפְרּדְ ּבְ ַוֲאֵחִרים 
ּוְמִניִבים ּפֹוְרִחים  ׁשֶ

ּוְבָכל עֹוָנה ֵעת  ּבָ ּה  ּבָ
ָטֶבְרנֹות ּבְ תּו  ּמֵ ׁשֶ כּו ְוסֹוָפם  ּבָ ָיִמים ֲאֵחִרים 

ּבֹוֲעִרים ֵזִרים  ם ָסְבבּו  ׁשָ
יָרה ִ ְמִציָאה ֶאת ַהּשׁ ל מּוָלִטית ַהּמַ ְלֵעיֶניָה ׁשֶ

ִחים ְוִנְפּתָ ִחים  ִנְפּתָ ַמל  ּוַוְרֵדי ַהַחׁשְ
ִזְכרֹוִני ל  ן ׁשֶ ּגַ ּבַ

*

ִסְלחּו ִלי ַעל ּבּורּוִתי
יר ִ ל טּוֵרי ַהּשׁ ן ׁשֶ ַהּנֹוׁשָ ָחק  ׂשְ יר עֹוד ֶאת ַהּמִ ֵאיִני ַמּכִ ִסְלחּו ִלי ׁשֶ

ְלַבד ּבִ ָבר עֹוד ֲאִני אֹוֵהב  ּדָ יר  ֵאיִני ַמּכִ
ְלֶהֶבת ִבים ִלְהיֹות ׁשַ ָרִחים ׁשָ ּפְ ֶאל מּול ֵעיַני 

ים ִהְרהּוַרי ֱאֹלִהּיִ
ְך ְלַחּיֵ ּגֹוְרמֹות ִלי  ָראִתי  ּבָ ּלֹא  ׁשֶ ִרּיֹות  ּבְ

ל ֵצל מּוָצק ן ׁשֶ ִעּדָ ַאְך ִאם ָיבֹוא סֹוף סֹוף 
ל ַאֲהָבִתי ִנים ׁשֶ ים ֶאת ִטְבָעּה ַרב־ַהּפָ ְוַיְגׁשִ ה  ְתַרּבֶ ּיִ ׁשֶ

ָיַדי ה  אֹו־ָאז ֶאְסּגֹד ְלַמֲעׂשֵ
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*

ִחים ֶקֶרן ָהְרחֹוב ָרִאיִתי ַמּלָ ּבְ
יֹון אר ְלקֹול ָאקֹוְרּדְ ַצּוָ רֹוְקִדים ְמֻעְרְטֵלי 

ֶמׁש ַלׁשֶּ י  ָנַתּתִ ַהּכֹל 
ַהּכֹל י  ְלִצּלִ ָרט  ּפְ

ּגֹוְססֹות ּוִמְכמֹורֹות ִסיֶרנֹות  ְצרֹורֹות 
דֹוָלה ּגְ י ָטְבָעה ִסיָרה  ֹאֶפק ַעְרִפּלִ ּבְ
ִנּיֹות ּלָ ּכַ ן ִעם ֵזר  ַנְפׁשָ רּוחֹות ָנְפחּו 

תּוָלה ּבְ ִיץ הֹו  ַהּקַ ל סֹוף  ל ָטהֹור ׁשֶ ַמּזָ

"ַסְנֶטה"2 ּבַ

)וטעים נבחרים(

*

א ֵנס ַלּתָ ֶאּכָ ׁשֶ ִלְפֵני 
ט ֵעיֹרם ֵ ּשׁ ֶאְתּפַ ִצּוּו ׁשֶ

ָעָתה ּבְ ל  ל ָאז קֹול ׁשֶ ִיּלֵ
ָך ִגיֹום ה ִמּמְ ַנֲעׂשָ ָמה 

ֶבר ֶאְלָעָזר ַלּקֶ ִנְכַנס 
ְמקֹום ָלֵצאת ֶאל אֹור ַהּיֹום ּבִ

ר ָ ל ַהּשׁ ְעּגָ ַלּמַ לֹום  ׁשָ
לֹום נֹות ֱהיּו ׁשָ ּבָ ִנים  ׁשָ

לכמה  אפולינר  גיום  נכלא  שּבֹו  עתיק  פריזאי  סוהר  בית  של  שמו  הוא  "בריאות"(  )מילולית:  "ַסְנֶטה"   2

ימים באוגוסט 1911 לאחר שנחשד )יחד עם פיקאסו( במעורבות בגֵנבת המונה־ליזה מהלובר. אפולינר 
A la Santé — היא רב־משמעית ויכולה להתפרש גם כברכת  כותב את השיר )שבצרפתית כותרתו — 
"לחיים"( מתוך מודעּות גבוהה למסורת הארוכה של יצירות שכתבו משוררים בבתי כלא, מפרנסואה ויון 
בצרפת של המאה ה־15 ועד טורקוואטו טאסו האיטלקי במאה ה־16, מאוסקר וויילד של "ממעמקים" 
עונשו  ורלן שּכתב שירה דתית־מיסטית מופלאה בעת שריצה את  פול  ועד  רדינג"  כלא  ו"הבלדה של 

על פציעת בן־זוגו המשורר ארתור רמבו.
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*

ּדֹב ָרֵעב מֹו  ּכְ ּבֹור  ּבַ ָעֹמק 
ים ּכִ ּפֹה ֲאִני ַמׁשְ ּבֶֹקר  ל  ּכָ

ּוִמְסּתֹוֵבב ּוִמְסּתֹוֵבב 
ים ֲאִזּקִ ֶאל מּול ְרִקיַע 

ּדֹב ָרֵעב  מֹו  ּכְ ּבֹור  ּבַ ֹחל  ּכָ
ים ּכִ ּפֹה ֲאִני ַמׁשְ ּבֶֹקר  ל  ּכָ

ו  ָיִדי ַעְכׁשָ ּלְ ׁשֶ א  ּתָ ּבַ
ַהּסֹוֵהר ָרִזים ׁשֶ ּבְ ְתחּו  ּפָ

חֹות ָעָליו ְפּתְ ִעם ְצרֹור ַהּמַ
ְיַקְרֵקׁש ְלֹפה ַמֵהר ׁשּוב 

ו ָיִדי ַעְכׁשָ ּלְ ׁשֶ א  ּתָ ּבַ
ָרִזים ַמֵהר ּבְ ְתחּו  ּפָ

*

ירֹות ין ַהּקִ ּבֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ ֲעָמם  ֲאִני ְמׁשֻ
ִדים ֻסּיָ ַהּמְ ַהֲחׂשּוִפים 

ירֹות ין ַהּקִ ּבֵ אן ְלַאט ְלַאט  ּכָ ּוְזבּוב ּפֹוֵסַע 
י־ֲאִחיִדים ְלּתִ ַהּבִ יר  ִ ין טּוֵרי ַהּשׁ ּבֵ

יגֹוִני ּבִ ׁשֶ ּוָמה ְיֵהא ָעַלי ֵאִלי 
ֶלת ָיְדָך ָלַעד מֹוׁשֶ

ֵבׁשֹות ַעל ִחְורֹוִני ַהּיְ י ֵעיַני  ּתֵ ׁשְ ֲחֹמל ַעל 
ֶלת ְלׁשֶ ַ ְוַהּשׁ א  ּסֵ ַהּכִ ַעל ַרַחׁש 

ִאים ּתָ ּבַ אן  ּכָ ר הֹוְלִמים  ָבבֹות ֲאׁשֶ ַהּלְ ֲחֹמל ַעל 
ת י־נֹוֶטׁשֶ ְלּתִ ּבִ ֲחֹמל ַעל ֲאהּוָבה 

ִעם ִפּיּוִתי ׁשֶ ׁשְ ל  ִבירּוָתּה ׁשֶ ֲחֹמל ַעל ׁשְ
ת  ְונֹוֶאׁשֶ ַמן הֹוֶלֶכת  ַהּזְ
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*

עֹות עֹוְברֹות ְלַאט ָ ֵאיְך ַהּשׁ
ֲארֹון ֵמִתים עֹוֵבר מֹו ׁשֶ ּכְ

ַעת ה ַעל ׁשְ ְבּכֶ ּתִ ה  ְבּכֶ ּתִ ה  ַאּתָ
ְחֹלף ַמֵהר ּתַ ׁשֶ ִכי  ַהּבֶ

ַעט ׁשְ ּבִ ָעה  ל ׁשָ ּכָ מֹו  ּכְ ַמֵהר 

ארמון3
למקס ז'קוב

ֹעֶמק ַהֲחלֹום ּבְ ל רֹוֶזמֹוְנד  ֶאל ָהַאְרמֹון ׁשֶ
ֲחלֹוָמן ּבַ ַיְחָפִנּיֹות  בֹוַתי  יֹוְצאֹות ַמְחׁשְ

ֶמֶלְך ָקם ֵעיֹרם ּכְ י  ת ַמְלּכִ ְוָהַאְרמֹון ַמּתַ
ן ּגַ ּבַ ָרִדים  ַהּוְ ל  ְצָלִפים ׁשֶ ִרים ַהּמֻ ׂשָ ַהּבְ ִמן 

ן ְמַמֲהִרים ְסּתָ ַהּבֻ ְוִהְרהּוַרי ֶאל ֹעֶמק 
ה ּצָ ּבִ ּבַ ׁשֶ ִעים  ַפְרּדֵ ַהּצְ ִלְצֹחק ְלֶרִסיַטל 

יִרים ּבִ ַהּכַ יׁשֹוִרים  ַהּכִ ים  רֹוׁשִ ּבְ ּבַ ִקים ֵהם  חֹוׁשְ
ָצה ָבר ִהְתַנּפְ ּכְ ָרִדים  ַהּוְ ל  ֶמׁש ַמְרָאָתם ׁשֶ ֶ ַהּשׁ

הנרי  אנגליה  מלך  האגדה  לפי  שבנה  הקיץ  ארמון  היא  זה  בשיר  המתואר  הארוטי  לארמון  ההשראה   3

 The Fair( היפה"  "רוזמונד  שּכּונתה  קליפורד,  רוזמונד  לפילגשו,   )1189-1154 מלכותו:  )שנות  השני 
)אף  כ"ורד העולם"  )Rosemonde( מתפרׁש מילולית  רֹוֶזמֹונד  Rosamund(. בגרסתו הצרפתית, השם 
העולם"  "ורד   — זה  שם  של  הכפולה  המטפורית  השתמעותו  כי  דומה  האטימולוגי(.  מקורו  זה  אין  כי 
 )Rosa Munda( כמטפורה המייצגת את איבר המין הנשי מחד גיסא וכאחד מכינוייה של מרים הבתולה
מאידך גיסא — היא שגרמה לאפולינר להזכירו פעמים אחדות בספר שיריו הגדול "אלכוהולים" )1913(. 
האחרון(,  שלפני  בבית  אחד,  קריאה  לסימן  )פרט  פיסוק  נעדר  "ארמון"  גם  "אלכוהולים",  שירי  ככל 
חורג המשורר במתכוון ממתכונת המשקל הקבוע. השיר מוקדש למשורר הצרפתי  ובשניים מהבתים 
מקס ז'קוב, ידידם הקרוב של אפולינר ושל פיקאסו, יהודי שהמיר את דתו לקתוליּות ומצא את מותו 

במחנה המעצר הנאצי דַרנסי. 
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ָיַדִים ַעל ְזכּוִכית ל  ֶמת ׁשֶ ְסִטיְגָמָטה ְמַדּמֶ
ִקיָעה אֹוָתּה ָמַתח ְ ת ָחבּול ִמן ַהּשׁ ָ ֵאיֶזה ַקּשׁ

ִחית ל ַקְפִריִסין ָהָיה ַמׁשְ ֵייָנּה ׁשֶ ֶאת  ָרף ׁשֶ ַהּשְׂ
ח ה ַהּצַ י ַהּשֶׂ ּתֵ ִמׁשְ ּבְ י  ֵרָרתֹו ָטַעְמּתִ ִמּמְ

ַהּנֹוֵאף ֶלְך  ַהּמֶ ל  ִים ׁשֶ ְרּכַ ַהּבִ ְוָכְך ַעל 
ּה ְיֵמי ֶחְלּדָ ּוְבַמאי  ְמֹלאת ָלּה ָלֶמ"ד־ָאֶל"ף  ּבִ

ַצֵעף ּתְ י ֵעיֶניָה  ּתֵ ׁשְ ֶבֶרת רֹוֶזמֹוְנד ֶאת  ַהּגְ
ל ּוְסחּוף ִחיָדה ָטּה ַההּוִני ֲעַגְלּגַ ּוַמּבָ

ִניִנּיֹות ּפְ ַעְגבֹוֶתיָה  בֹוַתי ׁשֶ ִביַרת ַמְחׁשְ ּגְ
ַרְך ּכֹה  אֹור  ּבְ ְזֲהרּו  ּיִ ׁשֶ ָבן  ַיׁשְ ְוֵאין  ר  ּדַ ֵאין 

ּפֹה ה  ְלִמי ַאּתְ ְמַחּכָ  
ְזָרח בֹוַתי ּפֹוְסעֹות חֹוְלָמִנּיֹות ֶאל ַהּמִ ַמְחׁשְ

ֵכנֹות ְיֵפהִפּיֹות הֹו ׁשְ  

ה ָבר ׁשֹוַקַעת ַהַחּמָ ּכְ טּוק טּוק ִחְדרּו ַלֶחֶדר 
ְרַוִים ּפַ ְזַהב  ל  יט ׁשֶ ַתְכׁשִ ּכְ ית ִהיא  ׁשִ ל ָהֲעׁשָ ּצֵ ּבַ

ה ּמָ יֶכן ֵמַהּצַ ּוְתלּו ַעל ַהּקֹוָלב ֶאת ָראׁשֵ
ִים ל אֹור ַעְרּבַ ְמָחִטים ׁשֶ ּבִ ַחק ִמְתנֹוֵצץ  ַ ַהּשׁ

ּוֶבֶטן ְנִחיר  ּוַבֲחַדר ָהֹאֶכל ִקְרְקרּו 
ִחיר הּוא ַמׁשְ ׁשֶ ּכְ ְוֵריחֹוָתיו  ן  ּמָ ֻ ַהּשׁ ְלֹנַכח 

ֶתן ֶצַבע ׁשֶ ּבְ לֹוׁש ָהיּו  ִרים ְקֵדרֹות ׁשָ ִמּתֹוְך ֶעׂשְ
ִציר ּבְ לּוקֹות  יִצים ׁשְ ּבֵ י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ד  ּבֵ ֶלְך ִהְתּכַ ַהּמֶ

ים ְטַעּמִ ּוֵבין ַהּמַ ׁשּו  ֻהּגְ ר  ׂשָ ּבָ ְוָאז ִמיֵני 
ּמֹוַח ּבַ רּו ֶאְצִלי  ּגְ ִהְתּפַ בֹות ׁשֶ ל ַמְחׁשָ ֻאְמצֹות ׁשֶ

ִמים ְתֵחיֶהם ְמַדּמְ ּנִ ׁשֶ ֵרי ֲחלֹומֹוַתי  ֻעּבְ
ִנּמֹוַח ר  ׂשָ ּבָ ְקְנקּו ִלְגִליל  ּנֻ ׁשֶ ְוִזְכרֹונֹות 
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בֹוַתי ֵמתֹות ְוֹכה ִנים ַמְחׁשְ ָבר ַאְלֵפי ׁשָ ּכְ ַאְך 
ֶנת ל ָממּוָתה ְמֻאּבֶ ֲעָמן הּוא ׁשֶ ּטַ ׁשֶ ָקְפאּו 

ְמחֹול ּבִ ָיְצאּו  י ָהֲעָצמֹות ְוַהחֹוְלִמים  ּלֵ ּגַ
י ַהּלֹא־מּוֶבֶנת ְלּתִ ְלּגָ ּגֻ ל  ִביִלים ׁשֶ ְ ּשׁ ּבַ ֶות  ַהּמָ

ּתֹוֵלל ְוִהׁשְ ם ָצַוח  ל ָהֹאֶכל ׁשָ ּכָ ׁשֶ ְוַאף 
ָאְזַנִים ַאִין ְלֶבֶטן ְרֵעָבה   

ַחי ָהֵאל!  
ָוַעִין ן  ׁשֵ ּבְ ָרה  ַהּכֵ ְלעּו ֶאת  ּבָ ְוָהאֹוְרִחים 

יִרים יֵכי ָהַאּדִ ְרּבִ ּתַ ל  ּכָ ן ָצְוחּו  ּכֵ ּוָמה ִאם 
ִנים ָ ְוַאְנְטֶרקֹוִטים ּומֹוחֹות ְמֻדּשׁ ֶטה  ּפָ
ּכּוִרים ַהּבִ י  ַחּגֵ ֵהיָכן ֵהן ְלׁשֹונֹות ָהֵאׁש 
ים ַמּנִ ְוַהּזְ ָכל ָהֲאָרצֹות  ּבְ ל ִהְרהּוַרי  ׁשֶ

קשרים 

ֲחָבִלים ֲעׂשּוִיים ְצָעקֹות

ה ַרֲחֵבי ֵאירֹוּפָ ּבְ ֲעמֹוִנים  ּפַ ִצְלצּול 
לּויֹות ֵמאֹות ּתְ

ים ְרֶזל אֹוְזקֹות ְלֻאּמִ ּבַ ְמִסּלֹות 
נּו ה ֵמִאּתָ לֹוׁשָ ַנִים אֹו ׁשְ ׁשְ ַרק 

ָבִלים ְלַגְמֵרי ִמּכְ ים  ּיִ ָחְפׁשִ
ָיַדִים יט ֶזה ָלֶזה  נֹוׁשִ

ן יְמרֹות ֶהָעׁשָ ּתִ ם סֹוֵחף ְמָסֵרק ֶאת  ׁשֶ ּגֶ
ֲחָבִלים

ִנְטִוים ֲחָבִלים 
ים ּיִ ת־ַיּמִ ָבִלים ּתַ ּכְ
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ִרים ִלְגׁשָ ָהְפכּו  ֶבל ׁשֶ ּבָ ֵלי  ִמְגּדְ
ִביׁש ּכֲֹהֵני־ַעּכָ

ר ֶאָחד ר ַרק ֶקׁשֶ ׁשַ ּקָ ׁשֶ ל ָהאֹוֲהִבים  ּכָ

ים יֹוֵתר ִרים ֲאֵחִרים ְקלּוׁשִ ְקׁשָ
ַקְרֵני אֹור ְלָבנֹות

ְוַאְחדּות־ְלָבבֹות ֲחָבִלים 

ל ֶאְתֶכם ֲאִני ּכֹוֵתב ֵדי ְלַהּלֵ ּכְ ַרק 
ָקִרים ַהּיְ י  י חּוׁשַ הֹו חּוׁשַ

רֹון ּכָ ַהּזִ אֹוְיֵבי 
ׁשּוָקה אֹוְיֵבי ַהּתְ

אֹוְיֵבי ַהֲחָרָטה
ָמעֹות אֹוְיֵבי ַהּדְ

ֲאִני אֹוֵהב ֲעַדִין ל ָמה ׁשֶ ּכָ אֹוְיֵבי 

indd   74.13 ןוילג - וה 15/11/2016   10:56:19



 75

מודרניזם באירופהי אירלנדפ צרפןפ איטליהפ גרמניהפ רוסיהפ יווןפ פולין וםםם יידיש 

וֹוראדו גֹובֹוני
ל הֵאֶפר ׁשֶ ְזמירו 

ארבעה שירים
מאיטלקית: אסף בנרף

קוראדו גובוני )Corrado Govoni, 1884-1965( — משורר וסופר איטלקי. בן למשפחת חקלאים 
אמידה מנפת פרארה. פרסומיו הראשונים נטו להשפעות ְקֶרּפּוְסקוָלריות,1 אך עיקר יצירתו נטוע 
בפּוטּוריזם.2 פיתח סגנון אישי הנע בחופשיות בין הצורה והמשקלים האיטלקיים המסורתיים 
גובוני שואב הן מהכרך המודרני  לבין חרוז חופשי המשופע בתחדישים. עולם הדימויים של 
הן מעולם הטבע; במאמר ביקורת אמר עליו המודרניסט האיטלקי הגדול אאוג'ניו מֹוְנטאֶלה 
כי "ניתן לקרוא אותו בין לי־פו3 ובאי־ג'ו־אי4 מבלי להבחין באופן ניכר מדי בדילוג המאות". 
גובוני קיבל מׂשרות מטעם המשטר הפשיסטי, ולאות תודה חיבר פואמת הלל למוסוליני. עם 
זאת, בנו אלאדינו, שנטל חלק בתנועת "Bandiera Rossa" )הדגל האדום( הקומוניסטית, נרצח על 
ידי הגרמנים בטבח ב־Fosse Ardeatine. לזכרו הקדיש המשורר את הפואמה "אלאדינו" )1946(.

א"ב

יופי 

ְך ָיֶפה ּכָ ל  ּכָ ה  ֵדה ַהִחּטָ ׂשְ
ּבֹו י ָצִצים  ּכִ ַרק 

ָמה. ין ַהּקָ ּבֵ ְקָיה  ְוַהּבַ ָרג  ַהּפָ
ִרים ַנִיְך ַהִחּוְ ּפָ ּוְדמּות 

ֶכת ְלָאחֹור ִנְמׁשֶ י ִהיא  ּכִ ַרק 
ה. ָמּ ַהּצַ ִמּכֶֹבד 

העשרים  המאה  בתחילת  איטלקיים  משוררים  קבוצת  היו  דמדומים(   —  crepuscolo( הקֶרּפּוסקולרים   1

ששירתם התאפיינה בהלכי רוח מלנכוליים והייתה פרוזאית בסגנונה.
הפּוטּוריזם בשירה האיטלקית התבטא בכתיבה על נושאים "עתידניים" כגון ִקדמה, תיעוש ומיכון וכן   2

בשימוש רב במצלולים וב"רעשים" יומיומיים. ראו גיליונו החמישי של "הו!", שּבֹו הקדשנו מדור מיוחד 
ליצירה הפוטוריסטית.

מגדולי המשוררים הסיניים, חי בימי שושלת טאנג )762-701(.  3

משורר סיני ידוע, חי בימי שושלת טאנג )772-846(.  4
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אופליה 

ַחל ַהּנַ ָפה ְלֹאֶרְך  אֹוֶפְלָיה זֹו ַהּצָ
ְיֻרּקֹות, ֲאֻדּמֹות ה ַעְדׁשֹות ַמִים  בּוׁשָ ַהְלּ

ֶנֱאֶכֶלת ְלעֹוָלם 
ֵרַח ַהּיָ ל  ָבן ׁשֶ ַהּלָ ִים  ר ַהּמַ יֵדי ַעְכּבַ ּבִ

ׁשֹוט  ּמָ ּבַ ָיְדָך ָהאֹוֶחֶזת  ּבְ ָה  ַהּכֶ
ְעּבֶֹרת ִאיׁש ַהּמַ

ים ן ַעְרִפּלִ ֵ ּוְמַעׁשּ ֹוֶתה  ה ַהׁשּ ַאּתָ
ֶרת ִחּוֶ אֹוֶפְלָיה 

ִים ַהּנֹוְפִלים ֶאל ַהּמַ ָרִקים  ַהּבְ ת  ּלַ ּכַ
ּוְלכֹוָכִבים ֶאֶבן ׁשֹוֶאֶבת ְלָדִגים 

ּבַֹהק ל  ְנֹסֶרת ׁשֶ
ׁשֹוט ִאיׁש ַמְעּבֶֹרת ּמָ ּבַ ָה  ַהּכֶ

ְנָזר ַהּמִ ֶלג וֶאת  ֶ ַהְכֵחל ֶאת ַהׁשּ
ה  ים ֲעׂשֵ ּנִ ֹוׁשַ ֵחת ַהׁשּ ַהׁשְ

ל ֶלֶחם ָספּוג ּגּוף ֶזה ׁשֶ ּמִ ׁשֶ
ה ִמְצַטְמֶרֶרת ַעל ַנַחל־ ֵתר ַרק ַצּמָ ּוָ ִתּ

ֵרַח ַהּיָ ל  ִים ׁשֶ ר ַהּמַ ְמנּוַסת ַעְכּבַ
ִנים ַהּקָ ין  ּבֵ ׁש ִמְקָלט  ַבּקֵ ַהּמְ

ְוָהרּוַח. חּות  חֹוֵלי ַהַלּ

זו השעה 

ַמע ְשׁ ּתִ ּה  ּבָ ׁשֶ ָעה  ָ זֹו ַהּשׁ
ֵרַח ְוַהּיָ ּגֹות  ַהּגַ יַמת  ִמּבִ

ל נֹוָצה  כֹות ׁשֶ ַמּסֵ ּבְ
ַיְנׁשּוִפים; ּגֹוְזֵלי  ִפים  נֹוׁשְ

עּוִצים ַהּנְ יֶהם  ְרׁשֵ ּה ׁשָ ּבָ ר  ָעה ֲאׁשֶ ָ זֹו ַהּשׁ
ִים. ַנּ ׁשִ ְכּ ִיְכֲאבּו ָלֵעִצים 
ים ֶהם ֲאָנׁשִ ּבָ ׁשֶ ים  ּתִ ּבָ ּבַ

ָכבֹות ָאְפִקּיֹות ׁשְ ּבִ ִנים  ְיׁשֵ
ׁש ַהַקּ ַמְחְצלֹות  ּבְ י  ׁשִ ַהּמֶ ּוְכתֹוְלֵעי 

ֵלִוים ׁשְ טֹוִוים רֹוק ַלֲחלֹומֹות 
ֶהם ַרק נֹוָתר ִעם ָהִקיץ ּמֵ ׁשֶ

ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ט  ּבֹוֵדד ְמֻקּמָ ֶלג  ִתית ׁשֶ ּפְ
ָאח ּבָ ׁשֶ ָרַצר  ַהְצּ

ִיְפַצח, ִצּיּוץ  ּבְ
ל ָהֵאֶפר. ְזִמירֹו ׁשֶ

המגדל 

ָרִניט ִמּגְ ָחִליל ֲעָנִקי ֶהָעׂשּוי  ּכְ
יֵמי ַסַער, ּבִ ף  ּבֹו ָהרּוַח נֹוׁשֵ

ל ִטיָרה ֶחְביֹוִנית, ָלּה ׁשֶ ִמְתרֹוֵמם ִמְגּדָ
ַער. ַהּיַ ל  ְגבּולֹו ׁשֶ ּבִ ֹחר  ד ׁשָ ׁשֵ

ַהָיִּמים ְדַמת  יִלי ִמּקַ ַהּלֵ ְוִצּלֹו 
ֶרת ֻעּקֶ ֵרָסּה ַהּמְ ּכְ ֵרׂש ַעל  ִמְתּפָ

מּוִמים, ְדּ ּוֵמיֶמיָה  יָקה  ה ַעּתִ ּצָ ּבִ ל  ׁשֶ
נֹוֶקֶרת. ֲהלֹום ַהּסְ ּכַ ם  ִמְתַעּצֵ

ים ְוִנְרּפִ ָמן ֲעצּוִמים  י ַאְרּגָ ִמְפְרׂשֵ
ִחיָדה ּכְ ִנְנָעִרים ֱאֵלי ֹאֶפק ַמְחִריׁש 

ְפִריָדה. ּבִ לֹום  חֹות ְלׁשָ ִנְפנּוף ִמְטּפָ מֹו  ּכְ

ם ֻיּתָ ַהּמְ ְהֶיה, ַעל ַהחֹוף  ּתִ ׁשֶ ּוְבֹכל 
נֹות ָים ּבְ ל  ְיֻרּקֹות, ְרָבבֹות ׁשֶ מֹו ִסירֹות  ּכְ

ים. ַאִפּ ּבָ ַמְרִקיבֹות, ַמְבִאיׁשֹות ָהֲאִויר 
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אוסיּפ מנדלשטם
המאה התשע־עשרה והבול המצרי

מסה וקטע פרוזה 
תרגמה מרוסית והוסיפה הערות: סיון בסוין

בוורשה  יהודית  למשפחה  ב־1891  נולד  הרוסי,  הכסף  תור  מענקי  מנדלשטם,  )יוסף(  אוסיּפ 
)שהיתה כלולה אז בשטחה של האימפריה הרוסית( ומת ב־1938 בקצה השני של האימפריה 
בין שני התאריכים האלה  הגולאג במזרח הרחוק.  הסטליניסטית העצומה, במחנה מעבר של 
הוא התגורר בסנקט פטרבורג, במוסקבה, בוורונז' )לשם הוגלה זמנית, כסוג של אזהרה ועונש 

קל( ובמקומות נוספים, שכולם זכו להנצחה מסעירה בשיריו. 
אבל יותר מכל זוכרים אותו הקוראים כמשורר של שני מקומות, שמתקיים ביניהם קשר 
מיוחד: יוון העתיקה ופטרבורג הנאוקלאסית. הקשר הזה מזין את העיקרון שמנדלשטם עצמו 
ניסח, כשנשאל מהו ַאְקֶמאיזם )הזרם הפואטי שאליו השתייך, יחד עם ידידיו אנה אחמטובה 

וניקולאי גומיליוב(, ואמר: "כמיהה לתרבות העולם".
בדורות הבאים, שגדלו בברית המועצות המנותקת מההתפתחויות התרבותיות של שאר 
העולם, הּכמיהה הזאת קיבלה משמעות חדשה, משמעות של רעב לידע על התרבות האסורה 
לזרימת  ללמוד,  זכה  לא  הממוצע  הסובייטי  שהקורא  זרות  לשפות  הברזל,  למסך  שמֵעבר 
החיים הטבעית עם האוונגארד והארוטיקה והחופש. אבל מנדלשטם עצמו היה בשר מבשרה 
של תרבות העולם, והיא היתה בשר מבשרה של הפואטיקה שלו. הכמיהה, במקרה שלו, אינה 
מקומות  ואפילו  המשורר.  של  הבסיסית  החיים  מתשוקת  חלק  אלא  ולחסר,  לאסור  כמיהה 
ידיו:  תחת  שעברו  אחרי  ומתעשרים  משתנים  ופטרבורג,  יוון  כגון  עצמם,  בזכות  מהוללים 

המשורר הגדול הזה מחזיר הרבה יותר ממה שנטל.
אני מאמינה ששיריו של מנדלשטם זקוקים לפרויקט תרגום גדול נפרד; הפעם אני מציעה 
לקוראים שתי דוגמאות מהפרוזה שלו, יצירות שזהו למיטב ידיעתי תרגומן הראשון לעברית: 
המסה הקצרה "המאה התשע־עשרה" והסיפור "הבול המצרי", שמבחינה טכנית אפשר לראות 
בו לא מסה אלא יצירת בדיון. אבל איזה בדיון! כשיוסף ברודסקי טען שהפרוזה הרוסית הטובה 
ביותר של המאה העשרים נכתבה על ידי משוררים דווקא, הוא התכוון, ככל הנראה, בדיוק לזה. 
שזירת  שלו:  לשירה  מאוד  קרובה  שלמעשה  בטכניקה  כתובה  מנדלשטם  של  הפרוזה 
אסוציאציות קרובות ורחוקות, מעולמות תרבותיים שונים אך מחוברים בדרכם, הסתרתם של 
התפרים וחשיפתם של קשרים חדשים ובלתי צפויים. קורא בלתי מיומן עלול להרגיש — לא 
שהטקסט אינו נהיר לו, אלא שהמחבר לוקח אותו לריצה מדהימה ומרגשת, שמשאירה אותו 
בחוסר־נשימה, והוא מתקשה לעמוד בקצב המחשבה של המחבר. אבל קריאה מתוך תשומת 
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לב והאזנה לטקסט, כשם שמאזינים לקונצרט, מַתגמלת לא פחות מהאזנה לקונצרט. קונצרט 
של תזמורת מעולה שבמעולות, יש לומר. פוליפוניה עקבית, משוכללת ויצרית.

להבין  מכולם  יותר  שהקדימו  היוצרים  אחד  מנדלשטם,  מנתח  התשע־עשרה"  "המאה  במסה 
ההתפתחות  את  סטלין(,  של  ידו  היא  הלא  )וידה  ידה  על  כך  על  ונענש  העשרים,  המאה  את 
אל  שלה  הענק  קפיצת  את  שעשתה  השמונה־עשרה,  מהמאה  אירופה  של  האינטלקטואלית 
תוך האנציקלופדיה, הרציונליּות והמהפכה הצרפתית, אל המאה התשע־עשרה, שלקחה את 
כוח הכמיהה לידע שירשה, אל מחוזות "בודהיסטיים", כלשונו, כלומר, אל ההתבוננות והִריק. 
מלחמת  אל  המודרניסטית,  האמנות  אל  התפוצצה  יודעים,  שאנחנו  כמו  הזאת,  ההתבוננות 
ממנה  היתה  כבר  המבורכת  שהרציונליּות  הרצחנית,  הרוסית  המהפכה  אל  הראשונה,  העולם 
שליהן של שתי המאות  והלאה. כצפוי, קריאתו של מנדלשטם לבני דורו ללמוד מהישגיהן ומּכִ
הקודמות ולשוב אל השכל הישר, לא זכתה לתשומת לב ולא הצילה את חייו שלו. אבל נדמה 
שאנחנו, הקוראים במסה שלו כעבור מאה נוספת כמעט, עדיין יכולים להשתמש בתובנותיו, 

הכתובות במיוחד בשבילנו בכתיבה פואטית ָעצמתית, כדי להציל את עצמנו.
בימיה   ,1917 בקיץ  בפטרבורג  מתרחשת   — המצרי"  "הבול   — השני  הפרוזה  קטע  עלילת 
הקצרים של הממשלה הזמנית — בין מהפכת פברואר למהפכת אוקטובר. גיבורו של הסיפור 
רנֹוק, שדמותו מבוססת, במידה רופפת ביותר, על ידיד של מנדלשטם בעל  ּפַ הוא צעיר בשם 
פרנוק  את  כעת  נעזוב  היריעה  קוצר  מפאת  אבל  עצמו,  בזכות  מרתק  ואמן  )אדם  שם  אותו 
מיני  נופלות  ראשו  ועל  פטרבורג,  בחוצות  מסתובב  פרנוק  הספרותי(.  לזה  ונעבור  האמיתי 
צרות: קפוטתו, חולצותיו ולבסוף גם הדייט שלו, כפי שהיינו אומרים היום, עוברות כולן בזו 
להגן  הצלחה  ללא  מנסה  הוא  ובנוסף  קרז'יז'נובסקי,  ושמו  לשעבר  קצין  אדם,  לאותו  זו  אחר 
על אדם הנרדף על ידי אספסוף, וכמעט הופך בעצמו לקרבן הלינץ'. על הסיפור הפשוט הזה 
וחלקן  ועוד סטיות עלילתיות רבות־קסם. חלקן עומדות בפני עצמן,  מעמיס מנדלשטם עוד 
מתחברות יחד לשני חוטי עלילה מקבילים: האחד הוא זיכרונות ילדּות של מנדלשטם עצמו, 
שּפעם מקרב את עצמו לגיבורו ופעם מתרחק ממנו, והשני הוא הרהורים מרתקים על אמנות. 
השֹורה־בכל,  נוכחותה  את  להחמיץ  אפשר  שאי  הסיפור,  של  הנוספת  הלירית  הגיבורה 
על  עת,  באותה  כולו  העולם  וכמו  האנושיים  הגיבורים  כמו  שנמצאת,  עצמה,  פטרבורג  היא 
זאת  כפי שמכנה  "מצרים המתוקה של החפצים",   — הישן  בין העולם  דרכים מבהילה  פרשת 
מנדלשטם — לבין עולם חדש כלשהו, שעדיין אינו נהיר לאיש )אבל נהיר ועוין מאוד למחבר, 
שכתב את הסיפור בשנים 1928-1927(. שילוב הרבדים הזה — ביש המזל של פרנוק, ילדותו 
של המחבר ושל גיבורו, הנוף העירוני, האמנות — מציג מבט רענן וחד על הנושא האמיתי של 
ודוסטויבסקי,  גוגול  פושקין,  של  הפטרבורגיים  מספריהם  שיצא  זה  הקטן",  "האדם  הסיפור: 
עתיקה  מצרים  אותה  כמו  והמוות,  הזמן  לתוך  מתפרקים  שכולם  שלִצדו,  הקטנים  והחפצים 

שִצלּה רובץ מעל ארמונות העיר.
הפירוש  ללא  בלתי־אפשרית  כמעט  כנראה  היתה  המצרי"  "הבול  של  התרגום  מלאכת 
א'  רפינה,  א'  קוטובה,  מ'  לקמנוב,  )א'  ב־2011  ברוסיה  שפורסם  השתמשתי,  שּבֹו  המבריק 
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סרגייבה־קליאטיס, ס' סינלניקוב: "הבול המצרי" של אוסיּפ מנדלשטם, הסברים לקורא(. מעניין 
המונים:  חכמת  באמצעות  היתר,  בין  שנכתב,  הראשון  הספרותי  הקומנטר  הנראה  ככל  שזהו 
לקוראיהם  והציעו  בלוג  פתחו  ועמיתיו  כיום(  מנדלשטם  של  יצירתו  חוקרי  )מבכירי  לקמנוב 
לתרום לפירוש מהידע והניסיון שלהם. כשלעצמי, השתדלתי לא להעמיס בהערות שוליים יתר 
על המידה, אבל מובן שמסּפר מסוים של הערות היה הכרחי. עם זאת, אני מקווה שהצלחתי 

לתת לקורא העברי את המפתח לטקסט הנפלא והסוחף הזה.

ס"ב

המאה התשע־עשרה

על המאה התשע־עשרה אפשר להחיל את דבריו של בודלר על האלבטרוס: "כנפי הענק שלו 
מונעות ממנו ללכת".

קפיצות  ידי  על  הארץ,  של  המשיכה  כוח  נגד  להילחם  המאה  ניסתה  עוד  בראשיתה 
באוהל  מכוסה  ניע,  ללא  מונח  היה  כבר  סופּה  וכבדות;  גמלוניות  נסיקות  חצאי  מפרכסות, 
סותרות  אותה,  מוחצות  הכנפיים  הייאוש.  מנוחת  הפרופורציה.  חסרות  הכנפיים  של  העצום 

את ייעודן הטבעי.
כנפי הענק של המאה התשע־עשרה הן כוחות הידע שלה. כישורי רכישת הידע של המאה 
התשע־עשרה לא עמדו בשום קנה מידה עם כוח הרצון שלה, עם אופייּה, עם גדילתה המוסרית. 
העבר  אל  פונים  התשע־עשרה  המאה  של  הידע  רכישת  כישורי   — קיקלוּפית  עצומה,  כַעין 
באותה  עידן  וכל  דבר  כל  שבולע  והטורף,  הֵריק  הראייה,  חוש  לַמֵעט  דבר  שום  העתיד.  ואל 

הרעבתנות.
שהיו  אחדים,  טורי־שיר  הִצפחה  לוח  על  דרז'אווין1  שירבט  התשע־עשרה  המאה  סף  על 
ים,  ּלִ ינּו ַהּדַ ֶרֶצף / ֶאת ַמֲעׂשֵ ַמן סֹוֵחף ּבְ יכולים לשמש מוטיב חוזר למאה הקֵרבה כולה: "ְנַהר ַהּזְ
ֵסֶתר / קֹולֹות  ּבְ ַבר־ָמה ׂשֹוֵרד  ּדְ ִלים. / ְוִאם  ּוִמְמׁשָ ִביִרים, ֻאּמֹות  ּגְ ַצח /  ַהּנֶ ְתהֹום  ּבִ יַע הּוא  / ַמְטּבִ

ַצח ָהַאְכָזר." ַהּנֶ ִפי  ּבְ ֶתר, /  ַהּיֶ ל  ּכָ מֹו  ּכְ ם הּוא ֹיאַבד,  ּגַ ְוׁשֹוָפר, /  ל ִליָרה  ׁשֶ
הנבואה  כושר  ובמלוא  הָעצמה  במלוא  מבוטאת  הבלה,  המאה  של  החלודה  בשפתה  כאן, 
הזה  הלקח  לעינינו.  מוצג  בסיסו  ִנברר,  העילאי שלו  הלקח   — העתיד  הנסתרת של  המחשבה 

הוא הרלטיוויזם, היחסיּות: ואם דבר־מה שורד בסתר...
לא  שחלפה  המאה  בהקרנה.  מצויה  התשע־עשרה  המאה  של  הלמדנית  הפעילות  מהות 
אהבה לדּבר על עצמה בגוף ראשון, אך היא אהבה להקרין את עצמה על מסך העידנים האחרים, 
ובכך התמצו חייה ותנועתה. את מחשבתה חסרת המנוח, כזרקור ענק ומשוגע, היא פיזרה בשמי 
העלטה  מתוך  שלתה  הזמנים;  בריק  העצומות  האור  בזרועות  חיטטה  השחורים:  ההיסטוריה 

ג"ר דרז'אווין )1743–1816( — משורר רוסי קלאסיציסט.  1
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ִאפשרה  ובאדישותה  ההיסטוריה  חוקי  של  המסנוור  בבוהק  אותה  שרפה  אחרת,  או  זו  פיסה 
לה לשוב ולטבול בַאין, כאילו דבר לא קרה.

היו  המתמטיקה(  )למֵעט  המדעים  כל  הללו:  האיומים  בשַמים  חיטט  אחד  מזרקור  יותר 
למתודולוגיות של עצמן, תלושות ומפלצתיות. ניצחון המתודה העירומה על הבנת המהות היה 
מלא ומוחלט — כל המדעים כולם דיברו על המתודה שלהם בכנּות, ברצון ובשאר־רוח גדולים 
הוא  המתודולוגיות  מספר  המדע:  את  מגדירה  המתודה  הישירה.  פעילותם  על  מאשר  יותר 
כמספר המדעים. המקרה האופייני ביותר הוא הפילוסופיה: לאורך המאה כולה היא העדיפה 
להסתּפק ב"הקדמות לפילוסופיה", ִהקדימה בלי סוף, גררה לאנשהו וזרקה. וכל המדעים כולם 
כדי  עד  כוכבים  נטולי  היו  הזאת  המאה  של  )והשמים  הכוכבים  נטולי  בשמים  יחדיו  חיטטו 

פליאה( בזרועות המתודולוגיות שלהם, מבלי להיתקל בהתנגדות בתוך הִריק הרך והתלוש.
שוב ושוב אני נמשך לציטוטים מהמאה השמונה־עשרה התמימה והחכמה, וִהנה עתה אני 
ים  עֹוׂשִ  / ֲהַרת־ּגֹוָרל  ָטעּות  יִרי,  ַיּקִ "ׁשּוָבלֹוב  לומונוסוב:2  של  המפורסם  המכתב  בפסוקי  נזכר 

ִרים ְזכּוִכית ַעל ִמיֶנָרל." ַבּכְ ַהּמְ
את  המחמם  הזה,  הפנימי  החום  מנִין  השימושיּות,  של  הנשגב  הפתוס  הזה,  הפתוס  מנִין 
ההרהור הפואטי על גורלה של תעשיית עיבוד החומרים; איזה ניגוד חריף לאדישות הבוהקת 

והצוננת של המחשבה המדעית של המאה התשע־עשרה?...
המאה השמונה־עשרה היתה המאה של הֶסקּולריזציה, כלומר חילּון המחשבה והפעילות 
האנושית. השנאה לכוהנים, לפולחן הדתי, השנאה לליטורגיה מושרשת עמוק בתוך דמה. בלי 
להיות מַאת המאבק החברתי בעיקרה, היא היתה העידן שבו החברה חשה את כאב השייכות 
לַקְסטה. הדטרמיניזם שנורש מימי הביניים הכביד על הפילוסופיה ועל ההשכלה ועל הניסויים 

.Tiers étatהפוליטיים שלה עד ל־
ַקְסַטת הכוהנים, קסטת הלוחמים, קסטת עובדי האדמה — הנה המושגים שבהם השתמשו 
"המוחות הנאורים". אלה ממש אינן זהות למעמדות: כל האלמנטים שנמנו כאן נתפסו כהכרחיים 
במבנה הקדוש של כל חברה. האנרגיה הצבורה העצומה של המאבק החברתי חיפשה לעצמה 
ִנמטרו על קסטת  מוצא. כל הצרכים האגרסיביים של המאה, כל כוחות הזעם העקרוני שלה 
הכוהנים. נראה שסדן העקרונות הכבירים כולו שימש אך ורק לחישול הפטיש שבו יהיה אפשר 
נודף  כהונה  של  שריח  דבר  לכל  יותר  רגישה  מאה  היתה  לא  השנואים.  הכוהנים  את  לרסק 
ממנו — עשן המזבח וכל סוג של קטורת צרבו בנחיריה של חיית הטרף וגרמו לעמוד השדרה 

יתֹון..."3 ּפִ ן ָנמֹוג  ָעׁשָ ּבֶ ת, /  ׁשֶ שלה להזדקף. "קֹול ַהֵחץ, ִצְלצּול ַהּקֶ
הליטורגיה היתה לקוץ בגופה של המאה השמונה־עשרה. היא לא ראתה סביבּה דבר שלא 
נבע ממנה. הארכיטקטורה, המוזיקה, הציור — הכל  כך או אחרת בליטורגיה, שלא  כרוך  היה 

הוקרן מאותו מרכז, ועל המרכז הזה נגזרה השמדה.

מ"ו לומונוסוב )1711–1765( — מדען רב־תחומי ומשורר, גדול המלומדים הרוסים במאה השמונה־עשרה,   2

מייסד אוניברסיטת מוסקבה.
מתוך שיר של פושקין. פיתון הוא מפלצת מיתולוגית שחוסלה על ידי האל אפולו.  3
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של  המשקל  שיוּוי  ואת  התנועה  את  הקובעת  אחת,  שאלה  קיימת  בציור  בקומפוזיציה 
הצבעים: מהו מקור האור? כך המאה השמונה־עשרה, שדחתה את מקור האור שאותו ירשה 
באופן  אותה  פתרה  והיא  בעצמה.  מחדש  זו  בעיה  לפתור  צריכה  היתה  היסטוריות,  מסיבות 
המיוחד לה, על ידי פריצת חלון אל תוך הּפגאניּות שהיא עצמה המציאה, אל תוך העת העתיקה 
ַאד־הֹוק,  שהומצאה  שימושית,  צדדית,  אם  כי  אמיתית,  ולא  פילולוגית  לא  ממש  המדומה, 

לסיפוק הצורך ההיסטורי שהבשיל.
המאה,  של  הזה  הצורך  את  מושלם  באופן  תאמו  המיתולוגיה  של  הרציונליות  תכונותיה 
וצייתניות  מּכיוון שהן אפשרו לה לאכלס את השמים המרוָקנים בדמויות אנושיות, גמישות 
לאהבה העצמית הקפריזית של התקופה. באשר לֶדאיזם, הרי שהוא סבל הכל, מוכן היה לסבול 
הכל, ובלבד שישמרו לו את משמעותו הצנועה כסקיצת־הכנה, שלא לומר אריג־קנבס ריק. 

של  ֵסידֹו־עתיקה  הּפְ הֵתאטרליזציה  זכתה  הגדולה,  הצרפתית  המהפכה  שהתקרבה  ככל 
החיים והפוליטיקה להצלחות גדולות יותר, ולקראת רגע המהפכה עצמה כבר נאלצו הּפעילים 
המעשיים לנוע ולהיאבק בתוך המון סמיך של האנשֹות ושל אלגוריות, בתוך המרחב הצר של 
ֵאלות הנקם האמיתיות  קלעי תאטרון של ממש, על במת הדרמה העתיקה המבוימת. כאשר 
של השיגעון העתיק ירדו אל תאטרון הקרטון העלוב הזה, תחילה היה קשה להאמין בקרקוש 
שירת  ְנֶיה,4  ׁשֶ של  שירתו  ורק  העירוניות,  המקהלות  ושל  האזרחיות  החגיגות  של  המנופח 
הנקם,  לאלות  התבונה  בין  ברית  שקיימת  מוחשי  באופן  הוכיחה  האמיתית,  העתיק  השיגעון 
שהרוח הַימּבית העתיקה, שהציתה אי אז את הַימּבים הראשונים של ַאְרִכילֹוכֹוס,5 עודנה חיה 

בנפש האירופית המרדנית.
במהפכה  הקודר  השגב  ובמלוא  פאר־המשתאֹות  במלוא  התבטאה  העתיק  השיגעון  רוח 
הצרפתית. האם לא היא שהשליכה את הז'ירֹונדינים על ההר ואת ההר על הז'ירונדינים? האם 
לא היא שניצתה בַלהבות המצנפת הפריגית ובצימאון הבלתי־נתפס להשמדה הדדית, שקרע 
נותר מקום לאלות הנקם  לא  הזה  והאחווה — בשילוש  הקֹוְנֶבנט? החירות, השוויון  ִקרֵבי  את 
היא  בעצמה,  באה  היא  הוזמנה למשתה:  לא  היא  של העת העתיקה, המשתוללת האמיתית. 
מתנגדיה  את  הפכה  היא  לאט  לאט  אך  התבונה,  בשפת  אליה  דיברו  הזמנה,  ללא  התייצבה 

העזים ביותר לחסידיה.
את  שרפה  היא  אותה:  נטשה  העתיק  השיגעון  רוח  כאשר  נגמרה  הצרפתית  המהפכה 
הכהונה, הרגה את הדטרמיניזם החברתי, השלימה את מפעל חילּונּה של אירופה ונפלטה אל 

ְנֶיה )Chénier, 1762-1794(, יליד קונסטנטינופול, הוא מהמשוררים הצרפתיים הבולטים במאה  אנדרה ֶשׁ  4

בצרפת,  והרציונליסטית  הפוליטית  בהגות  הכרוך  בכל  כמובן,  מאוד,  מרכזית  מאה   — השמונה־עשרה 
ופה ושם גם בפרוזה שאינה הגותית, אך דלה עד להתמיה מּבחינת יבולּה השירי. שניה הוא מהיחידים 
משירת  עמוקות  הושפעה  שירתו  הזמן.  במבחן  עמדה  שיצירתם  האורות"  "עידן  בני  צרפת  במשוררי 
העולם העתיק — הן תוכנית הן צורנית )לכך מַכוון מנדלשטם בדברו על הַימּבים, משקל ששאל שניה 

ממשוררי העת העתיקה(. שניה הוצא להורג בגיליוטינה בעיצומה של המהפכה הצרפתית. 
רֹוס.  ּפָ משורר יווני בן המאה השביעית לפני הספירה, יליד האי   5
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חופּה של המאה התשע־עשרה כשהיא כבר בלתי־מובנת — לא ראשה של המדוזה, כי אם צרור 
אצות־ים. מתוך ברית התבונה ואלות הנקם נולד ממזר, הזר באותה מידה הן לשכלתנות הגבוהה 
של האנציקלופדיה מעידן הנאורּות הן להשתוללות העתיקה של סערת המהפכה: הרומנטיקה.

אך בהמשך זרימתה התרחקה המאה התשע־עשרה מקודמתה הרבה יותר מכפי שהתרחקה 
בתקופת הרומנטיקה.

המאה התשע־עשרה היתה מוליכת ההשפעה הבודהיסטית בתרבות האירופית. היא נשאה 
בתוכה את היסוד הזר, העוין ורב הָעצמה, שבו נאבקה ההיסטוריה שלנו כולה — ַמאבק פעיל, 
פעלתן, דיאלקטי לכל עומקו, חי — בין כוחות הַמפרים זה את זה. היא היתה ערש הנירוונה, 

שחסמה כל קרן אור של רכישת הידע הּפעילה.
ָמָמה6 ּדְ ָמָמה,  ּדְ תֹוְך ְמָעָרה: /  ּבְ ף־ָיד ְמַעְרֶסֶלת /  ּכַ ׁשֶ ֲאִני ֲעִריָסה / 

הבודהיזם הסמוי, הנטייה הפנימית, הרקב הנסתר. המאה לא האמינה בבודהיזם, אלא נשאה 
ַלילה פנימי, כעיוורון הדם, כפחד נסתר וכחולשה מסחררת. בודהיזם במדע תחת  אותו בתוכה ּכְ
מעטה דק של פוזיטיביּות טרחנית; בודהיזם באמנות, ברומן האנליטי של האחים גֹוְנקּור ושל 
הֵתאוסופיה  של  ניצחונה  את  המכין  הִקדמה,  תורת  חורי  מכל  המביט  בדת,  בודהיזם  פלובר; 
אֹוֶמה,7 שמתכוננת  החדשנית, שאיננה אלא הדת הבורגנית של הִקדמה, דתו של הרוקח, מר 

למסע רחוק ומצוידת באביזרי שיט מטפיזיים. 
לדעות,  שותפיהם  ושל  גֹוְנקּור  האחים  של  במשיכתם  מקריּות  שאין  לי  נדמה 
לז'אנר  הֹוקּוַסאי,  של  להדפסיו  היפנית,  לאמנות  הראשונים,  הצרפתים  האימפרסיוניסטים 
"מדאם  הרומן  בתוך עצמה.  והסגורה  לקומפוזיציה המושלמת  כלומר  צורותיו,  בכל  הטאנקה 
ייסורים קשים  ותוך  בובארי" כולו כתוב בשיטת הטאנקה. לכן פלובר כתב אותו לאט כל כך 

כל כך — משום שאחרי כל מילה חמישית נאלץ להתחיל מהתחלה.
ותהיה  מיניאטורה,  אינה  היא  המולקולרית.  האמנות  המועדפת של  הצורה  היא  הטאנקה 
זו טעות גסה לבלבל בגלל קוצרה בינה לבין המיניאטורה. אין לה קנה־מידה, משום שאין בה 
ותנועת סער  עולם  ּה  ִהּנָ מכיוון שהיא עצמה  ָלעולם,  דרך  בשום  אינה מתייחסת  היא  עלילה. 

פנימית מתמדת בתוך הפרּודות.
ענף עץ הדובדבן וחרוט השלג של ההר האהוב, פטרונם של אמני ההדפס היפנים, משתקפים 
בלּכת  מכוסה  כאן  הכל  פלובר.  של  המלוטש  הרומן  ממשפטי  משפט  כל  של  הבוהקת  בלּכה 
יכול לשקף כל דבר. אם  ובדומה לפני העץ המלוטש, סגנונו של הרומן  ההתבוננות הטהורה, 
יצירות מסוג זה לא הבהילו את בני דורן, יש לייחס זאת לאטימות המפליאה שלהם ולחוסר 
רגישותם לאמנות. ייתכן שהחכם בכל מבקריו של פלובר היה התובע הקיסרי, שניחש ברומן 

איזו סכנה. אך למרבה הצער, הוא לא חיפש אותה במקום שבו היא הסתתרה.
הטאנקה,  לז'אנר  להגיע  צריכה  היתה  ביותר  הקיצוניים  בביטוייה  התשע־עשרה  המאה 
הן  מערב:  סוף  אם  כי  מזרח,  אינן  כלל  וסין  יפן  למעשה,  באמנות.  ולבודהיזם  האִין  לשירת 

 .)Verlaine, 1844-1896( ֶוְרֶלן מתוך שירו של פול   6

דמות הרוקח בספרו של פלובר "מדאם בובארי".  7
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נמצאות מערבה מלונדון ומפריז. המאה שחלפה התעמקה דווקא בכיוון המערב ולא המזרח, 
ונפגשה עם הקצה של המזרח־מערב בשאיפתה לגבול. 

בעוֵדנו מתבוננים ברומן הצרפתי האנליטי כבפסגת הבודהיזם המערבי של המאה התשע־
לו,  להיות  יכלו  ולא  לו  היו  לא  ספרותית.  מבחינה  המלאה  בעקרותו  משתכנעים  אנו  עשרה, 
רב  עוֶדנו  מספרם  עתה  וגם  תמימים  חקיינים  רק  לו  היו  ממשיכים,  שום  מהותית,  מבחינה 
וצורת אמנות אירופית בריאה לחלוטין. הרומן  ֶאּפֹוס טהור  מאוד. הרומנים של טולסטוי הם 
משיק  והוא  הצרפתי,  האנליטי  הרומן  למסורת  ביחס  חד  קרע  יצר  רולאן  רומן  של  הסינתטי 
לרומן הסינתטי של המאה התשע־עשרה, בעיקר ל"וילהלם מייסטר" של גתה, שאליו קושר 

אותו האמצעי האמנותי העיקרי שלו.
קיים סוג ייחודי של העיוורון הסינתטי הזה לתופעות אינדיווידואליות. גתה ורומן רולאן 
היפנית־ הטאנקה  צורת  אך  נפשיים,  ומצבים  אופי  של  נופים  פסיכולוגיים,  נופים  מתארים 
חזקה  שהמאה  וככל  לה,  לא  דם  זורם  מאה  כל  של  בעורקיה  להם.  זרה  האנליטית  רית  ְפלֹוּבֶ

יותר, אינטנסיבית יותר מבחינה היסטורית, כן כבד משקלו של הדם הזר הזה.
ביותר למתודה  ולּו בחוש הקל  לא אחזה  דבר,  הבינה  אחרי המאה השמונה־עשרה, שלא 
ההיסטורית־השוואתית ונזרקה בעולמות שלא היו נהירים לה, כגור חתולים עיוור בתוך סל, 
הגיעה מַאת הבנת־הכל — מַאת היחסיות, בעלת יכולת מטמורפוזה מפלצתית — המאה התשע־

שלנו  והמאה  ובלתי־קבוע,  חולף  הוא  ולהבנת־כל  היסטורית  למטמורפוזה  הרצון  אך  עשרה. 
מתחילה בסימן חוסר הסובלנות הנשגב, האקסקלוסיביות וחוסר ההבנה המודע של העולמות 
ביותר,  מרוחקות  מונומנטליות  תרבויות  של  הכבד  דמן  זורם  שלנו  המאה  בעורקי  האחרים. 
ְנֵפי  ים / ּדֹק ּכַ ּלִ ה ִמְתּגַ ֵכֶלת ַעּתָ ֲחִרית, / ּוַבּתְ אולי התרבות המצרית והאשורית: "ִנֲחמּונּו רּוחֹות־ׁשַ

ּלּוֵגי ִמְפָרִקים ֲאֵפִלים.8" ּדִ ּוִרית, /  יִרית ַאּשׁ ּפִ ׁשַ
יזציה  ביחס למאה החדשה הזאת, הענקית וקשת־העורף, כולנו מתיישבים חדשים. אירֹוּפִ
והומניזציה של המאה העשרים, חימומה בחום הטלאולוגי — זוהי משימתם של ניצולי התרסקות 

המאה התשע־עשרה, שרצון הגורל זרק אותם ליבשת ההיסטורית החדשה.
ובעבודה הזאת קל יותר להישען לא על האתמול, כי אם על השלשום ההיסטורי. הנוסחאות 
"החישוב  שוב.  להועיל  יכולים  השמונה־עשרה  המאה  של  הכלליים  המושגים  הבסיסיות, 
הסקפטי של האנציקלופדיה", רוח הצדק של החוזה הטבעי, המטריאליזם הנאיבי שהיה ללעג 
זה הזמן  ורוח השכל הישר עוד ישרתו את האנושות. אין  מתנשא כל כך, התבונה הסכמטית 
לחשוש מפני הרציונליּות. השורש האי־רציונלי של העידן הקרב ובא, השורש העצום, הבלתי־
מחושב של שתיים, בדומה למקדש אבן של אל זר, מטיל עלינו את ִצלו. בימים כאלה תבונתם 

של האנציקלופדיסטים היא אש הקודש של פרומתאוס.

1922

מתוך שירו של מנדלשטם עצמו.  8
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הבול המצרי
איני אוהב כתבי יד מגולגלים. יש בהם כבדים וספוגים בשמן הזמן, כשופרו של המלאך. 

.1

המשרתת הפולנייה הלכה לכנסייתו של ְקוואֶרנגי9 — לרכל ולהתפלל למרים ֵאם אלוהים.
שכוויי־ של  מחרוזת  כמו  נשים,  של  תיקי־יד  גופו  על  העונד  סיני  על  חלום  היה  בלילה 
יערות, ועל דו־קרב־קוקייה אמריקני, המסתכם בכך שהיריבים יורים מאקדחים במזנונים עם 

כלי אוכל, בקסתות דיו ובציורי השמן של השושלת.
משפחתי, אני מציע לך סמל של בית אצולה: כוס עם מים רתוחים. בדמות טעם הלוואי של 
הגומי שבמי פטרבורג המבושלים שותה אני את האלמוות הביתי שלא צלח. כוחו הצנטריפּוגלי 
של הזמן פיזר את כיסאותינו הווינאיים ואת צלחותינו ההולנדיות עם הפרחים הכחולים. דבר 
לא נשאר. שלושים שנה חלפו כשֵרפה ִאטית. שלושים שנה לחכה הלהבה הלבנה הקרה את 

גב המראות עם התגים של ההוצאה לפועל. 
אך כיצד נוכל להתנתק ממך, מצרים המתוקה של החפצים? הנצח המוחשי של חדר ההסבה, 
של חדר השינה, של חדר העבודה. כיצד נכפר על אשמתנו? ַאת רוצה ֶאת ואלהלה:10 מחסני 
קֹוקֹוֶרב.11 לאחסון! וכבר חברי הצוותים, המרקדים מרוב אימה, מרימים את פסנתר ה"מיניֹון" 
הביתי, כמו מטאור שחור מצופה לכה, שנפל משַמים. בדי השק נשפכים כמו גלימות כמורה. 

הראי הגדול ׁשוחה על ִצדו במורד גרם המדרגות, מתמרן בכל קומה במלוא גובהו הדקלי.
היתה  היא  הלילה  בשעות  הווינאי:  הכיסא  משענת  על  הקפוטה  את  רנֹוק  ּפַ תלה  בערב 
הקפוטה  אולי  יודע,  מי  נמרצת.  צמר  שנת  לישון  לנוח,  ולשרוּוליה  לכתפיה  לתת  אמורה 
החוליות  חסרת  ידידתם  משחקת?..  בקיצור,  לנעוריה,  שבה  הווינאית,  הקשת  על  מתגלגלת 
את  היוקרתיות...  הקומות  חייט  אצל  המראות  לטריפטיכון  מתגעגעת  הצעירים  הגברים  של 
מה שהיה במדידות שק פשוט — ספק שריון אבירים ספק אפודה מפוקפקת — כיסה החייט 

האמן בשרטוטי הגיר הפיָתגֹורי והפיח בו חיים וחלקּות־קווים:
"לכי, יפתי, וחיי! נצצי בקונצרטים, שאי דברים, אהבי ועשי שגיאות!"

"אח, ֶמרוויס, מרוויס, מה עשית! לשם מה גזלת מפרנוק את המעטפת הארצית שלו, לשם 
מה הפרדת אותו מאחותו האהובה?"

"ישן?"
"ישן!.. רמאי, חבל לבזבז עליו חשמל!"

)1817-1744( — אדריכל איטלקי שבנה בניינים חשובים רבים בסנקט פטרבורג )אבל  ג'קומו קווארנגי   9

דווקא לא את הכנסייה הקתולית המוזכרת כאן(.
במיתולוגיה הנורדית, היכל האל אודין ומקום מושבם של הלוחמים שמתו מות גיבורים בשדה הקרב.  10

חברה לאחסון זמני של רהיטים, שנתנה שירות לבני פטרבורג רבים בחודשי הקיץ, כאשר עברו לבתי   11

נופש וחסכו את דמי השכירות של הדירה העירונית.
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גרגרי הקפה האחרונים נעלמו במכתש המטחנה־תיבת הנגינה.
הגֵנבה התרחשה.

מרוויס חטף אותה, כמו אישה סבינית.12
אנחנו מודדים את הזמן בשנים; אולם לאִמתו של דבר, בכל דירה בׂשדרת קאמנואוסטרובסקי 

הזמן מתנפץ לשושלות ולמאות.
על  מההשתלטות  גבולות:  יודעים  אינם  החיים  ימי  בממדיו.  מרשים  לעולם  הבית  ניהול 

האלף־בית הגרמני הגֹותי ועד השומן הזהוב של הכיסונים המטוגנים באוניברסיטה.
וניחוחו השמנוני של הֵקרֹוסין טוב הלב שומרים  והנוח להיעלב של הבנזין  ריחו הגאוותן 
על הדירה הּפגיעה באזור המטבח, לשם מתפרצים חצרנים עם ָקַטּפּוְלטות של עצים להסקה. 

הסחבות והמברשות המאובקות מחממות את דמה הלבן.
בראשית היו שולחן עבודה של נגרים ומפת העולם של הוצאת איְליין.13

פרנוק מצא בה נחמה. נייר הפשתן שאינו נקרע גרם לו להירגע. מצביע בעט על האוקיאנוסים 
ועל היבשות, הוא הרכיב מסלולים של מסעות מדהימים, השווה את קווי המתאר האווריריים 
של אירופה הַארית למגף הקהה של אפריקה ולאוסטרליה שצורתה אינה מבטאת דבר. בדרום 

אמריקה, החל בפטגוניה, הוא גם כן מצא חריפות מסוימת. 
הכבוד למפת איליין נשאר בדמו של פרנוק עוד מהימים האגדיים שבהם סבר שהֶהמיסֵפרות 
בצבעי אקוומרין ואוכרה, התחומות ברשת קווי הרוחב כשני כדורי משחק גדולים, קיבלו את 
ושהן  עצמו,  הארץ  כדור  פנים  של  הלוהטת  מהלשכה  שלהן  ההמחשה  למשימת  הסמכויות 

מכילות בתוכן, כגלולות מזינות, את המרחב ואת המרחק המרוכז. 
האין זה אותו רגש שבו זמרת14 מהאסכולה האיטלקית, המתכוננת לנדידת מסע ההופעות 
המתכתי  בגוון  האוקיאנוס  את  מודדת  המפה,  את  בקולה  מכסה  עדיין,  הצעירה  אמריקה  אל 

שלו, בודקת את הדופק חסר הניסיון של מכונות ספינת הקיטור ברולדות ובְטֶרמֹולֹו... 
עם  ירוקים  ציידים  תיקי  שני  כמו  אמריקות,  שתי  אותן  מתהּפכות  אישוניה  רשתית  על 
הים המלוחה הראשונה, מנחשת  בנסיעת  היא מתחדשת על המפה  ועם האמזונס.  וֹושינגטון 

עתידות על פי דולרים ושטרות רוסיים של מאה רובלים, על רשרושם החורפי.
bel canto לא ימתיק אותן. אותם שמים, נמוכים בכל  שנות החמישים רימו אותה. שום 
דגלים  ושל מדי פקידים, אותם אולמות קריאה מעושנים, אותם  מקום, בצבעים של תקרות 

של ה"טיימס" וה"ֶודֹומֹוסטי"15 שהורדו בלב המאה לחצי התורן. ולבסוף, רוסיה...

הדור  ידי  על  הנשים הסביניות  מרוויס לחטיפת  החייט  ידי  על  מנדלשטם מדמה את חטיפת הקפוטה   12

לחגיגה,  השכנה,  העיר  בני  הסבינים,  את  הזמינו  הם  בלבד.  מגברים  שהורכב  רומא,  בני  של  הראשון 
ובמהלכה חטפו את נשותיהם. 

בית ההוצאה הראשון ברוסיה שהתמחה במפות.  13

הזמרת שמנדלשטם מזכיר כאן ובהמשך היא כוכבת האופרה האיטלקיה אנג'ולינה בוזיו )1829–1859(,   14

שמתה בסנקט פטרבורג.
עיתון פטרבורגי מרכזי.  15

indd   85.13 ןוילג - וה 15/11/2016   10:56:20



86

מודרניזם באירופהי אירלנדפ צרפןפ איטליהפ גרמניהפ רוסיהפ יווןפ פולין וםםם יידיש 

ידגדגו את אוזניה הקטנות: "קֶרשצ'אטיק", "שצ'אסטֶיה", "שצ'אוֶול".16 יקרע את פיה עד 
האוזניים הצליל הבלתי־ייאמן, הבלתי־אפשרי: חיריק קשה.

ואחר כך נערי משמר הכבוד המלכותי יעופפו לתפילת האשכבה בכנסייתו של קווארנגי. 
ציפורי הזהב אוכלות הנבלות תנקרנה במרננת הרומית־קתולית.

הסגל  בנוכחות  קטן  קול  להשמיע  מעז  אינו  המוות  מוות?  הזהו  ארונה!  הונח  גבוה  כמה 
הדיפלומטי.

"נשתיק אותו בנוצות מצנפת, בשוטרים, במוצרט!"
כאן חלפו במוחו הדמויות הקדחתניות מהרומנים של בלזק ושל סטנדל: בחורים צעירים 
יצא  והוא   — מיוחסים  לבתי  בכניסה  בממחטות  נעליהם  את  ומוחים  פריז  את  לכבוש  שבאו 

להשיב את הקפוטה בכוח.
החייט מרוויס התגורר ברחוב מוֶנטנאיה, ממש ליד הִליֵקאּום, אבל השאלה אם תפר למען 
נותרה פתוחה לרווחה; זאת היתה בעיקר הנחה, בדומה להנחה שדייג על  תלמידי הליקאום, 
נהר הריין דג דגי שמך ולא איזה זבל. הכל הצביע על כך שבראשו של מרוויס כלל אינה שוכנת 
מלאכת התפירה, כי אם דבר מה חשוב יותר. לא לחינם עפו אליו ממרחקים קרובי משפחתו, 

ואילו הלקוח היה נסוג, המום ומתחרט.
"אך מי ייתן לילַדי לחמנייה בחמאה?" אמר מרוויס והחווה בידו תנועה שכמו מוציאה את 
החמאה, ובאוויר הציפורי של דירת החייט הָזה פרנוק לא רק את החמאה עם סמליל הכוכב, 
העשויה קפלים־קפלים של עלי כותרת דומעים, אלא אפילו צרורות של צנוניות. לאחר מכן 
את  ינואר  בחודש  ממנו  שהזמין  גרוזנברג,  הדין  לעורך  במיומנות  השיחה  את  מרוויס  הסיט 
מדי הסנאטור, הכניס לסיפור משום מה את בנו אהרון הלומד בקונסרבטוריון, הסתבך, התנער 

וחמק אל מֵעבר למחיצה.
"אם כן," חשב פרנוק, "אולי כך צריך להיות, אולי הקפוטה ההיא כבר לא קיימת, אולי הוא 

באמת מכר אותה, כמו שהוא אומר, כדי לשלם על הצמר."
שככל  המקטורן,  אל  גולש  הוא   — הקפוטה  גזרת  את  חש  אינו  מרוויס  ניזכר,  אם  בנוסף, 

הנראה מּוּכר לו יותר.
ידי  על  שנתפרה  גמלונית  וחליפה  גס  שתן  מּפִ תחתון  ביגוד  היה  ֶרה17  ְמּפְ רּוּבַ דה  ללוסיאן 
חייט כפרי; הוא אכל ערמונים ברחוב ופחד מקונסיירז'יות. פעם אחת הוא התגלח ביום המזל 

שלו, ועתידו נולד מתוך קצף הסבון.
פרנוק עמד לבדו, נשכח על ידי החייט מרוויס ומשפחתו. מבטו נפל על המחיצה שמאחוריה 
נשמע, כדבש יהודי סמיך, שאונו של קונטראלטו נשי. המחיצה הזאת, המצופה בגלויות, היתה 

איקֹונֹוְסטאזיס18 מוזר למדי.

קרשצ'אטיק הוא שם הרחוב הראשי של קייב דווקא. שצ'אסטיה — ברוסית: "אושר"; שצ'אוול: "חמציץ".   16

סקה הזאת מתייחסת לצלילי השפה הרוסית, המוזרים מן הסתם לאוזנה האיטלקית של בוזיו. הּפִ
דמות מספריו של בלזק.  17

מחיצה בין החלל המרכזי לאזור המזבח בכנסייה, המעוטרת באיקונות.  18
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היה כאן פושקין עם פנים עקומות ובמעיל פרווה, שאי־אלו אדונים הדומים לנושאי לפידים 
הוציאו אותו מתוך כרכרה צרה כמו בּוטקה של שומר, ובלי לשים לב לרּכב המופתע בכובע של 
מטרופוליט, התכוונו להשליכו אל תוך מבואת הבניין. לצדו הטייס המיושן מהמאה התשע־
ועם מחזיקי מפתחות מחוברים —  טורי כפתורים  — סנטוס־דימון19 במקטורן עם שני  עשרה 
שמשחק איתני הטבע השליך אותו מתוך סל הכדור הפורח, והוא נתלה על חבל, זורק מבטים 
בקונדור דואה. בהמשך היו מוצגים הולנדים על קביים של קרקס, שרצים במארש של עגורים 

דרך ארצם הקטנה כולה.

 .2

מקומות שבהם בני פטרבורג קובעים פגישות זה עם זה, אינם מגּוונים במיוחד. הם קודשו על 
ידי הוותק, על ידי צבעם הירוק הימי של השמים ועל ידי הנייבה.20 היה אפשר לסמנם באיקסים 
על מפת העיר, בין הגנים כבדי הגיזה ורחובות הקרטון. אולי הם מתחלפים במהלך ההיסטוריה, 
פי  על  דהרו  והחיים  שלוש,  נקודה  ושבע  לשלושים  קפץ  התקופה  כשחום  הסוף,  לפני  אבל 
קריאת שווא, כמו שיירת כבאים שמרעידה בלילה את ׂשדרת נייבסקי הלבנה, הם היו ספורים:
להציץ,  אפילו  מתבייש  היה  זר  ם  שלׁשָ אינֶז'ֵנרני,  בגן  ֵנאו־קלאסי  בסגנון  הביתן  ראשית, 
אריה  מוקדמת  התרעה  כל  ללא  לשיר  להיאלץ  ולא  אחרים  של  בענייניהם  להסתּבך  לא  כדי 
בולטת  לא  קשת   — שלישית  האוניברסיטה;  בניין  מול  י  מתּבַ הספינקסים  שנית,  איטלקית; 
בסופו של רחוב גאֵלרנאיה, שאינה מסוגלת אפילו לשמש מחסה מפני הגשם; רביעית — שביל 
צדדי אחד בגן ֶלטני, שמיקומו פרח מזיכרוני, אבל כל אדם יודע־דבר יצביע עליו ללא קושי. 

זה הכל. רק משוגעים סחטו פגישה ליד פרש הנחושת או ליד עמוד אלכסנדר.
הֹיה היה בפטרבורג איש קטן בנעלי לכה, בזוי בעיני השוערים והנשים. שמו היה פרנוק. 
שטרם  המדרכות  על  בפרסות־כבשה  ולדהור  הרחוב  אל  לרוץ  נהג  הראשונים  האביב  בימי 

התייבשו.
נועז  צעד  לעשות  יוון  את  לשכנע  החוץ,  במשרד  מתורגמן  למׂשרת  להתקבל  רצה  הוא 

כלשהו ולכתוב תזכיר.
בפברואר נחרת בזיכרונו האירוע הבא:

הקרח  הנהר.  מקרקעית  טוב  קרח  של  ענק  גוש  החמאה  מפעל  אל  הובילו  העיר  בחוצות 
היה בריא ובעל צורה ֵגאומטרית שלמה, לא נגוע במוות ובאביב. אבל על המזחלת האחרונה 
שט ענף עץ מחט ירוק עז, הקפוא בתוך הכוס התכולה, כמו יוונייה צעירה בתוך ארון קבורה 
פתוח. הסוכר השחור של השלג שקע מתחת לרגליים, אבל העצים עמדו בתוך עיגולים חמימים 

של אדמה שִהפשירה.
ַרּבֹולה פראית חיברה את פרנוק לַאנפיָלדות החגיגיות של ההיסטוריה והמוזיקה. ּפָ

אלברטו סנטוס־דימון )1873–1932(, מחלוצי התעופה.  19

הגדול והמפורסם שבנהרות פטרבורג. נהר קטן יותר שמוזכר בהמשך, הוא הפונטנקה.  20
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"יגרשו אותך מתישהו, פרנוק, עם סקנדל איום, יגרשו אותך בבושת פנים — יתפסו אותך 
מתחת לזרועות והוּפ! — החּוצה מהאולם הסימפוני, מאגודת הנאמנים והחובבים של המילה 
ֶרּפליֹוטניק — לא ברור  האחרונה, מהחוג הקאמרי של מוזיקת השפיריות, מהסלון של מדאם ּפֶ

מַנִין, אבל יגרשו, יביכו, יביישו..."
היו לו זיכרונות כזב: למשל, הוא היה בטוח שפעם, כילד, הוא התגנב לאולם כנסים מהודר 
והדליק את האור. כל אשכולות הנורות וחבילות הנרות עם נטיפי הבדולח מיד הוצתו ככוורת 

מתה. החשמל נשפך בזרם לבן כה נורא, שהעיניים כאבו, והוא פרץ בבכי.
אור מתוק, עיוור, אנוכי.

וחלול.  הוא אהב עצים להסקה ומחסני עצים. בחורף בול עץ יבש צריך להיות צלול, קל 
והִלבֶנה — בעל ליבת עץ בצבע צהוב לימון. על פי תחושה, אינו כבד מדג קפוא. הוא חש את 

בול העץ בידו, כיצור חי.
קשקוש  את  חשובים  לאירועים  והפכה  נחוץ  אינו  אשר  בכל  נפשו  דבקה  ילדותו  משחר 
החשמליות של החיים, וכשהוא התחיל להתאהב, ניסה לסּפר על כך לנשים, אך הן לא הבינו 
אותו, וכנקמה הוא שוחח ִעמן בשפת ציפורים פראית ונמלצת, אך ורק על דברים ברומו של 

עולם.
אבל  "ניקולאי",  הגיע  מַנִין  ידוע  לא  דוידוביץ'".  "ניקולאי  היה  שפירא  של  הפרטי  שמו 
השילוב שלו עם "דויד" שבה את לבנו. הייתי מדמיין שדוידוביץ', כלומר שפירא עצמו, שואב 

את ראשו אל בין כתפיו, משתחווה לניקולאי כלשהו ומבקש ממנו הלוואה.
בחדר  ארוכות  שעות  לשבת  נהג  הוא  אבי.  של  בחסדיו  תלויה  היתה  שפירא  של  רווחתו 
עבודה מגוחך עם מכונה להעתקת מסמכים ועם כורסה בסגנון רוסי. על שפירא נאמר שהוא 
יותר  מוציאים  אינם  לעולם  קטנים"  ש"אנשים  בטוח  הייתי  מה  משום  קטן".  ו"אדם  הגון 
סקי.21 ניקולאי דוידיץ' היה אורח טוב וצמרירי, שּכל  משלושה רובלים ומתגוררים בהכרח בּפֶ
העת שפשף את כפות ידיו, חייך חיוך של אשמה, כמו שליח שהותר לו להיכנס אל החדרים. 

ריחו היה ריחם של החייט והמגהץ.
ידעתי בוודאות ששפירא הגון, ומתוך שמחה על כך ייחלתי בסתר שאיש מלבדו לא יעז 
להיות הגון. היחידים שעמדו במדרגה נמוכה יותר משפירא בסולם החברה, היו "חברי צוותים" 
דרך חברי הצוותים,  ולקפלן.22 משפירא,  — הרצים המסתוריים האלה ששולחים אותם לבנק 

נמתחו חוטים לבנק ולקפלן.
סקי, שם הוא התגורר, היו מדבר סהרה שהקיף את  אהבתי את שפירא מאחר שנזקק לאבי. ּפֶ
רת ההלבשה התחתונה של אשתו. ראשי הסתחרר מהמחשבה שקיימים אנשים התלויים  ִמתּפֶ
המתפרה  בעלת  אשתו,  את  ותעיף  חול  סופת  תפרוץ  שבפסקי  פחדתי  שפירא.  של  בחסדיו 

שכונה   — סהרה(  למדבר  האלה  החולות  את  יהפוך  הלירי  הגיבור  של  דמיונו  בהמשך  )"חולות";  סקי  ּפֶ  21

בפטרבורג, שבתקופה המתוארת נחשבה כמעט לפרוור פרובינציאלי.
מחסני קפלן לעורות, שפעלו בפטרבורג. לאביו של מנדלשטם היה עסק של כפפות ומוצרי עור, ומכאן   22

הקשר העסקי עם אותו קפלן.
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להלבשה תחתונה שּבּה עובדת שכירה אחת בלבד, ואת ילדיו עם המורסות בגרון, כמו נוצה, 
כמו שטר של שלושה רובלים...

בלילה, כשהתחלתי להירדם במיטה עם הרשת הרופפת, לאורּה של מנורת לילה תכולה, 
ייהרג בפסקי,  לא ידעתי מה לעשות עם שפירא: להעניק לו גמל וקופסת תמרים, כדי שלא 
האוויר  שם  קאזאן,  לקתדרלת   — שפירא  מדאם   — המרטירה  עם  יחד  אותו  לקחת  שמא  או 

המחֹורר שחור ומתוק.
ישנה ֶהָרלדיקה אפלה של מושגים על מוסר, שמקורה בילדות: רשרוש הבד הנקרע לגזרים 

יכול לסמל יושר, וצינתה של ּכּותנת המצעים — קדּושה.
ואילו הסּפר החזיק מעל ראשו של פרנוק בקבוק שמפו בצורת חרוט, שפך לו עיסה חומה 
ין,23 זרק היישר על פדחתו מור קפוא,  קרה היישר אל הקדקוד שהקריח בקונצרטים של ְסְקִרָיאּבִ
ועם תחושת השליכטה הקפואה על פדחתו פרנוק התעורר. צינת קונצרטים רצה על גבי עורו 

היבש ו — אמא'לה, רחמי על בנך — התגנבה אל מתחת לצווארון.
"לא חם מדי?" שאל אותו הסּפר, כשלאחר מכן הוא הופך על ראשו משפך עם מים רותחים, 

אך הוא רק עצם את עיניו ונסוג לעומקו של גרדום השיש של הכיור.
ודם השפנים התחמם תכף ומיד תחת המגבת השעירה.

פרנוק היה קרבנן של תפיסות מוכנות מראש על התפתחות נכונה של פרשת אהבים.
השוליים  ועם  המים  סימני  עם  אנגלי,  ורז'ה  נייר  על  החביבים,  רבותיי  ורז'ה,24  נייר  על 
מיליונאיה,  רחוב  בין  שהמרחב  כך  על  בדבר,  חשדה  שלא  הגברת  את  עדכן  הוא  הקרועים, 
בניין האדמירליּות וגן ֶלטני25 לּוטש על ידו מחדש והובא למצב מבצעי מלא, כקראט יהלומים.
המביעות  הֶהְרמיטאז',26  של  הַקריאטידות  להתכתב  יכולות  היו  יקר,  קורא  כזה,  נייר  על 

תנחומים או רגשי כבוד זו לזו.
עת ומחוברים לעת  הרי ישנם בעולם אנשים שמעולם לא חלו במחלה מסוכנת יותר משּפַ
המודרנית איכשהו מהצד, כעין סיכת קוטיליון27. אנשים כאלה לעולם לא ירגישו בוגרים, ובגיל 
פינק  לא  מעולם  איש  מישהו.  עם  להתחשבן  ומבקשים  ממישהו  נעלבים  עדיין  הם  שלושים 
אותם באופן מיוחד, אבל הם מושחתים, כאילו בכל ימי חייהם קיבלו הקצאת מזון של אנשי 
אקדמיה בכירים עם סרדינים ושוקולד. אלה הם אנשים מבולבלים שיודעים במשחק השחמט 
לחיות את  צריכים  היו  ֵיצא. הם  כדי לראות מה  נדחפים לשחק,  זאת  ובכל  רק את התנועות, 
ידידים טובים, להאזין לצלצול הספלים במרפסת, מסביב  כל חייהם אי שם בבית הקיץ אצל 

אלכסנדר סקריאבין )1872–1915( — מחשובי המלחינים הרוסים של התקופה.  23

נייר איכותי בעל מרקם ייחודי של שתי וֵערב.  24

כאן  לקונצרט. במרחב המצוין  יציאה משותפת  הוא  רומן  היא ששיאו של  פרנוק  שּבּה שבוי  התפיסה   25

שכנּו אחדים מאולמות הקונצרטים החשובים של פטרבורג.
החשוב שבמוזאונים של פטרבורג. פועל בתוך מה ששימש בעבר כארמון החורף של קיסרי רוסיה.  26

בריקוד הקוטיליון, שבתקופת "הבול המצרי" כבר לא היה בָאפנה, חולקו למשתתפים סיכות לזיהוי בני   27

זוג לריקוד.
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כולם  את  אוסף  הייתי  הדוור.  ועם  הסרטנים  מוכרי  עם  לשוחח  באצטרובלים,  לֵמחם שהוסק 
ן אותם בֶססטרֹוֶרצק, מּפני שכעת אין מקום אחר.28 ּכֵ ומׁשַ

פרנוק היה איש של ׂשדרת קאמנואוסטרובסקי — אחד הרחובות הקלילים וחסרי האחריות 
בפטרבורג. ואילו בשנת 1917, אחרי ימי פברואר, הרחוב הזה הפך קליל אף יותר, עם מכבסות 
הקיטור, עם חנויות של גאורגים שמכרו את הקקאו שהלך ונעלם, ועם המכוניות המופרעות 

של הממשלה הזמנית.
חשמליות.  נטולת  שממה  שטויות,  הכל  שם  תסטה:  אל  שמאלה  לא  ימינה,  לא 
תיאמן.  שלא  מהירות  לכדי  מאיצות  החשמליות  זאת,  לעומת  ובקאמנואוסטרובסקי, 
הקאמנואוסטרובסקי הוא יפיוף קל־דעת שִעמלן את שתי חולצות האבן היחידות שלו, ורוח 
מן הים שורקת בתוך ראש החשמלית שלו. זהו צעיר מלוקק ומובטל, שנושא את בתיו תחת 

בית שחיו, כמו שגנדרן עני נושא את השקית האוורירית שלו מהַמכבסה הביתה.

.3

שככל  קֹוְסְטרֹוָמה,  יליד  זקן,  נטול  לכומר  פרנוק  קרא  רּוני!"  ּבְ האב  אלכסנדרוביץ',  "ניקולאי 
הנראה עדיין לא התרגל לגלימת הכמורה ואחז בידו בשקיק ריחני עם קפה קלוי טחון. "האב 

ניקולאי אלכסנדרוביץ', ַלווה אותי!"
הוא משך בשרוּולו הרחב, מבד מבריק, של הכומר והוביל אותו כמו סירת צעצוע. לשוחח 

עם האב ברוני היה קשה. פרנוק ראה בו סוג של גברת. 
ׂשרר הקיץ של קרנסקי,29 וישבה בישיבות ממשלת הלימונדה. 

הכל הוכן לקראת הקוטיליון הגדול. במשך פרק זמן מסוים נראה כאילו האזרחים יישארו 
לנצח עם הסרטים,30 כמו חתולים.

רופאי  ואצל  חמה,  ליקוי  לפני  עורבים  כמו  האשורים,  הנעליים  מצחצחי  סערו  כבר  אבל 
השיניים החל לאזול מַלאי הכתרים.

בזכות  הרחבים,  אופקיהם  בזכות  לאמנות,  אהבתם  בזכות  השיניים  רופאי  את  אוהב  אני 
הסובלנות האיֵדאולוגית שלהם. חוטא שכמותי, אוהב אני את זמזום מקדחת השיניים — אחותו 

הארצית האביונה של האווירון, שגם הוא קודח במקדח בתכלת.
ִטיְסט31 הקטנים, ואילו  הנערות התביישו מהאב ברוני; האב ברוני הצעיר התבייש מּפריטי הּבַ
פרנוק, המסתתר מאחורי סמכותה של הדת המופרדת מהמדינה, התווכח עם בעלת המכבסה.

ססטרורצק היא עיירת נופש שנמצאת במרחק שלושים וחמישה ק"מ מפטרבורג ושני ק"מ ממה שהפך   28

ב־1918 לקו הגבול עם פינלנד )הפרט האחרון מסביר למה "כעת אין מקום אחר"(.
אלכסנדר קרנסקי )1881–1970(, ראש הממשלה הזמנית )1917(.  29

לבגד,  המחוברים  אדומים  סרטים  של  אפנה  נפוצה   )1917 )פברואר־אוקטובר  הזמנית  הממשלה  בימי   30

שהיו אמורים לבטא תמיכה במהפכת פברואר.
בד פשתן דק ואיכותי, ששימש, בין היתר, להלבשה תחתונה של נשים.  31
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היו אלה זמנים נוראים: חייטים גזלו קפוטות, וכובסות התעללו בבחורים צעירים שאיבדו 
את הפתק.

המוקה הקלויה בשקיקו של האב ברוני דגדגה את נחיריה של המטרוניתא הזועמת.
החליקו  קפלים,  סידרו  מצייצות  נערות  שש  שם  המכבסה,  של  החם  בענן  התעמקו  הם 
הבטיסט  שטויות  על  אותם  ִהתיזו  האלה  הערמומיות  הֹשרפיות  מים,  פיהן  ממלאות  וגיהצו. 
מפטפוטיהן.  חדלו  לא  ולרגע  מפלצתית,  בצורה  הכבדים  המגֲהצים  עם  השתוללו  הן  והֶזפיר. 
קשקושי וֹודווילים, כקצף המפוזר על השולחנות הארוכים, המתינו לתורם. המגהצים פעפעו 
על מסלוליהם באצבעות הנעריות האדומות. האניות מחופות השריון טיילו על גבי הקצפת, 

והנערות ִהתיזו מים וצחוק.
פרנוק זיהה את חולצתו: היא שכבה על המדף, נוצצת בחזה הּפיֶקה שלה, מגוהצת, ׂשֵבעה 

ִמִסיּכות ביטחון, כולה מפוספסת בפסים דקים בצבע גודגדן בשל.
"בנות, של מי זאת?"

"של הסרן ְקְרז'יָז'נֹובסקי," השיבו הנערות במקהלה שקרית וחסרת מצפון.
"אבי," פנתה בעלת הבית לכומר, שעמד כשליט בערפל הֹשבע של המכבסה, והאדים שקעּו 
עליו!  תשפיע  הזה,  הצעיר  האיש  את  מכיר  אתה  אם  "אבי,  ביתי.  קולב  על  כמו  גלימתו  על 
אפילו בוורשה לא ראיתי דבר כזה. הוא תמיד מביא לי חיפזון, אבל שיעוף לי מהעיניים עם 
החיפזון שלו... נדחף בלילה מהכניסה האחורית, כאילו אני כומר או מיילדת... אני לא פסיכית, 
להביא לו את הבגדים של הסרן קרז'יז'נובסקי. ההוא לא ַז'ְנָדְרם, אלא סגן אמיתי. האדון ההוא 
בכלל הסתתר רק שלושה ימים, ואחר כך החיילים עצמם בחרו אותו לוועד הרגימנט ועכשיו 

נושאים אותו על הידיים!"
עם זה לא היה אפשר להתווכח, והאב ברוני הביט בפרנוק בתחינה.

ואילו אני הייתי מחלק לנערות, במקום המגהצים, כינורות של ְסְטַרדיוואריּוס, קלים כבתי 
ציפורים, והייתי נותן לכל אחת מגילה ארוכה של תווים מועתקים ביד. כל זה ביחד מתבקש 
המנצח  מנזר  אב  של  גלימתו  בתור  יעבדו  האדים  בענני  הכומר  בגדי  תקרה.  לציור  להפוך 
כעכים מהשכונה הפטרבורגית, אלא  כחֹורי  לא  ייּפתחו  הּפיות העגולים  על התזמורת. ששת 

לאצו פיטי. כעיגולים המתפעלים בציור "קונצרט" שבּפָ

.4

רופא השיניים תלה את החדק של המקדחה וניגש אל החלון.
"או־הו־הו! ראה מה זה!"

ברחוב גֹורֹוחֹובָאָיה, ברחש של תפילה, נע אספסוף. במרכזו נותר מקום פנוי בצורת ריבוע. 
אבל בצוהר הזה, שדרכו בצבצו ריבועי השחמט של אבני הכביש, היה סדר משלו, שיטה משלו: 
לישים.  בלטו שם חמישה־שישה אנשים, כעין סדרנים של התהלוכה כולה. הם פסעו בהילוך של ׁשָ
ביניהם — כתפי צמר הגפן וצווארון הקׂשקׂשים של מישהו. בתפקיד מלכת הכוורת המוזרה הזאת 

היה האיש שאותו דחפו השלישים בעדינות, כיוונו בזהירות, שמרו עליו כעל פנינה.
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בתוך המון,  אין משמעות  פי שלפנים  פנים, אף על  לו  היו  לא,  פנים?  לו  היו  לומר שלא 
שם חיים באופן עצמאי העורפים והאוזניים לבדם.

צעדו כתפיים־קולבים שהוסערו על ידי צמר הגפן, מקטורני ַאּפָרקסין32 המכוסים בנדיבות 
בקשקשים, עורפים נרגנים ואוזני כלבים.

"כל האנשים האלה הם סוחרי מברשות," הספיק לחשוב פרנוק.
הגידול  בבית  והעורות,  הבניין  חומרי  באפלת  מּוְצ'נֹוי,  לסמטת  ֶסנאיה  רחוב  בין  שם  אי 
הפראי לקשקשים, לפשפשים ולאוזניים בולטות, נולדה האנדרלמוסיה המוזרה הזאת, שהפיצה 

בחילה ומגפה.
"הם מסריחים מבועות מעיים," חשב פרנוק, ומשום מה נזכר במילה המבהילה "קישקעס". 
והוא נתקף בחילה קלה, כביכול בגלל זיכרון על כך שלפני ימים אחדים קשישה ביקשה בחנות, 

בנוכחותו, "ריאות" — ולמעשה, בגלל הסדר המבהיל שאחז באספסוף כבשרשרת ברזל.
החוק כאן היה חוק של אחריות משותפת: שלמותו ושינועו המוצלח של קולב הקשקשים 
אל כלובי הדגים שלאורך נהר הפֹוְנַטְנָקה היו באחריות כולם, עד האחרון שבהם. די היה למישהו 
לנסות, בקריאה מהוססת ביותר, לבוא לסיועו של בעל הצווארון ביש המזל, שערּכֹו היה רב 
מערּכּה של פרוות הצובל והָדָלק, כדי שהוא עצמו ייקלע לצרות, יהפוך לחשוד, יוכרז כפורע 

חוק ויישאב אל מרכז הריבוע החלול. כאן עבד הפחד החבתן.
ללא  ונעו  ביום העשוראא',  כמו שיעים  על סדר טקסי,  פני העורף שמרו  בעלי  האזרחים 

תקנה אל הפונטנקה.
ופרנוק התגלגל על גרם המדרגות הפגום ונטול השוער, ועזב את רופא השיניים המופתע 

מול המקדחה התלויה כנחש קוברה שהורדם, ובמקום כל מחשבה חזר ואמר:
"הכפתורים מיוצרים מדמם של בעלי חיים!"33

זמן, גולם מבויש, לבנין הכרוב המצופה קמח, יהודייה צעירה שנצמדה לחלונו של השען 
— מוטב היה לך לא להביט!

כבלי  לתיקון  כפירמידה  צפצפה,  כעץ  הגבוהה  המתים  בעגלת  פראנס  אנטֹול  את  לא 
הטביעה  אל  מובילים  אם  כי  קוברים,34  אנו  יען,  נוצות  בין  בלילות,  הנוסעת  החשמליות 
מכסף  שעון  אמריקאי;  שעון  בגלל  אחד,  קטן  איש  הדגים,  מכלובי  ההשלכה  אל  בפונטנקה, 

לבן של כרטיסני חשמלית, שעון שזוכים בו בהגרלה.
הרעים,  הטטאריים  האטליזים  על  די  ָירקָת  שֶצ'ְרּבאקֹוב,  בסמטת  קטן,  איש  די,  ִטיילָת 

כלומר, מקטורנים זולים באיכות ירודה שנקנו באזור המסחר הפטרבורגי העממי "אפרקסין דבור".  32

משפט זה איננו אבסורד לשמו, כמו שהוא נשמע. לא רק שבעבר כפתורים יוצרו לרוב מקרניים ומעצמות   33

של בעלי חיים, אלא היתה גם פרקטיקה של כפתורים מ"שנהב מלאכותי", שיּוצר מתערובת של עצמות 
טחונות ודם פרות. 

הסופר הצרפתי אנטול פראנס מת ב־1924 ונקבר ברוב טקס.  34

indd   92.13 ןוילג - וה 15/11/2016   10:56:20



 93

מודרניזם באירופהי אירלנדפ צרפןפ איטליהפ גרמניהפ רוסיהפ יווןפ פולין וםםם יידיש 

די  ביקרָת  סריוז'קה,  חברך  את  לבקר  לגאטשינה35  די  נסעָת  החשמלית,  ידיות  על  די  ִנתליָת 
בבית המרחץ ובקרקס צ'יניֶזלי; חייָת די בעולם, איש קטן, די ומספיק!

גיבן והביט בזכוכית המגדלת היהודית  תחילה רץ פרנוק אל השען. ההוא ישב כשפינוזה 
שלו על חרקי הקפיצים.

"יש לך טלפון? מוכרחים להודיע למשטרה!"
אבל איזה טלפון יכול להיות לשען היהודי העני מרחוב גורוחובאיה? מה שיש לו זה בנות, 
עצובות כבובות מרציפן, וטחורים יש לו גם כן, ותה בלימון, וחובות יש גם יש, ואילו טלפון אין.
פרנוק הכין בחיּפזון קוקטייל מרמברנדט, מציור תייִשי ספרדי ומקשקושי ִצרצרים, ואפילו 

בלי לטעום את המשקה הזה, רץ הלאה.36
קפץ  הוא  הלינץ',  של  הסולידית  התהלוכה  את  מקדים  כשהוא  המדרכה,  על  צד  בריצת 
את  ביניהן  החליפו  המראות  בגורוחובאיה.  כולן  מרוכזות  שכידוע  המראות,  מחנויות  לאחת 
באספסוף  הרוחשות  הרחוב,  של  הקפואות  והפיסות  למזנונים,  הדומים  הבתים,  השתקפויות 

המקקי, נראו בהן עוד יותר מפחידות ושעירות.
סוחר המראות הצ'כי החשדן ביקש לשמור על שמה הטוב של הֶחברה שלו, שלא דבק בו 

רבב מאז שנת אלף שמונה מאות שמונים ואחת, וטרק בפניו את דלתו.
בפינת ׂשדרת וֹוְזֶנֶסְנסקי בצבץ סרן קרז'יז'נובסקי עצמו, בשפם צבּוע. הוא לבש אדרת של 
חיילים37, אבל אחז בחרב, ולחש בנימה משוחררת לגברת שלצדו דברי חלקות מחיל הפרשים. 

פרנוק אץ אליו כאל ידידו הטוב ביותר, מתחנן שישלוף את נשקו.
בחברת  אני  לי,  סלח  "אבל,  הרגליים,  עקום  הסרן  בקרירות  אמר  הרגע,"  את  מכבד  "אני 

גברת," תפס בזריזות את בת לווייתו, צלצל בדרבנות מגפיו ונעלם בבית קפה.
פרנוק רץ, ַמקיש על אבני המדרכה בַפרסות הכבשים של נעלי הלכה שלו. יותר מכל דבר 

בעולם הוא פחד לעורר את כעסו של האספסוף.
ישנם אנשים שמשום מה אינם רצויים בעיני האספסוף; הוא מסמן אותם מיד, מתגרה בהם 

וַמקיש על אפם. הילדים אינם אוהבים אותם, הם לא מוצאים חן בעיני נשים.
פרנוק היה אחד מהם.

חבריו לבית הספר כינו אותו "הכבשה", "פרסת הלכה", "הבול המצרי", ובשמות מעליבים 
אחרים. הבנים הפיצו, ללא שום סיבה, שמועה שהוא "מסיר כתמים", כלומר, מכיר חומר מיוחד 
נגד כתמי שמן, דיו ואחרים, ובכוונה גנבו מהִאמהות שלהם סמרטוטים מעוררי גועל והציעו 

לפרנוק, בפרצוף תמים, "להסיר כתם קטן".

פרוור של פטרבורג.  35

של  היהודים  ציורי  את  לו  שמזכיר  מהשען,  פרנוק  של  המהירה  ההתרשמות  את  מתאר  "הקוקטייל"   36

התיישים"  "זמר  היא  טרגדיה  לדעתו;  ומוגזם  טרגי  כלומר,  )"תיישי",  הספרדי  הציור  ואת  רמברנדט 
בתרגום מילולי מיוונית(. 

אחרי מהפכת פברואר קצינים רבים חששו מנקמת החיילים הפשוטים, ולבשו מדי חיילים כדי לטשטש   37

את מעמדם כקצינים.
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הנה גם הפונטנקה — האּוְנדיָנה38 של אנשי שוק הפשפשים ושל הסטודנטים הרעבים עם 
הליפה הארוכה והשמנונית, לוֶרַליי39 של הסרטנים המבושלים, המנגנת על מסרק שחסרות בו 
שיניים; הנהר הפורׂש את חסותו על תאטרון המאלי40 העלוב — עם ֶמְלּפֹוֶמנה שלו, הממּורטטת, 

הקירחת, הדומה למכשפה, המבושמת בפצ'ולי. 
ובכן! הגשר המצרי לא ידע את מצרים, ושום אדם מכובד מעולם לא ראה את ָקלינקין!41

הארבה האנושי האינסופי, שהסתער לא ברור מַנִין, השחיר את גדות הפונטנקה, ציפה את 
כלוב הדגים, את האסדות עם העצים להסקה, את המזח, את כבׁש הגרניט, ואפילו את סירותיהם 
בכל  שנצצו  הקשת,  צבעי  בכל  הנפט  במי  הביטו  עיניים  אלפי  הלאדֹוָגה.  מאגם  הקדרים  של 

הגוונים של הקרוסין, של מי השופכין הפניניים ושל זנב הטווס.
פטרבורג הכריזה שהיא נירון והיתה כה מתועבת, כאילו אכלה נזיד מזבובים מחוצים.

ן לממשלה — אל המדינה שנעלמה,  ן למשטרה, ִטלּפֵ ן מבית המרקחת, ִטלּפֵ אבל הוא ִטלּפֵ
נרדמה כמו דג הוורדון.

רֶספֹונה, שם עדיין אין  לּפֶ יכול לטלפן לּפרֹוֶזרּפינה או  באותה מידה של הצלחה הוא היה 
קו טלפון.

צומח  ביותר. עץ השנית  מיוצרים מעץ השנית הטוב  בתי המרקחת  מכשירי הטלפון של 
בחורשת החוקנים וריחו ריח דיו.

אל תדברו בטלפון מבתי מרקחת פטרבורגיים: השפופרת מתקלפת והקול מאבד את צבעו. 
ִזכרו שלפרוזרפינה ולפרספונה עדיין אין קו טלפון.

העט מצייר יפהפייה יוונית מׂשּופמת וסנטר שועלי של מישהו. כך בשולי הטיוטות נוצרות 
ערּבסקות וחיות חיים משלהן, מקסימים ובוגדניים.

אנשי מפתח סול הקטנים שותים את חלב הנייר.
ל: סנטר שועלי וכפות המשקפיים. הנה ּבאּבֶ

פרנוק — הבול המצרי.
ארתור יעקובלביץ' הופמן — פקיד לענייני יוון במשרד החוץ.

קרנות היער של תאטרון מארינסקי.
שוב היוונייה המׂשּופמת.

ומקום ריק לכל השאר.

נימפת מים במיתולוגיות אירופיות שונות.  38

סירנת נחלים פתיינית במיתולוגיה הגרמנית.  39

התאטרון המפורסם שזה שמו נמצא במוסקבה. כאן הכוונה לתאטרון דרמטי אחר, שנמצא בפטרבורג   40

באזור הפונטנקה )כיום נקרא תאטרון הדרמה הגדול על שם טובסטונוגוב(. התואר "עלוב" מתייחס כאן 
לגודלו הפיזי, שהיה צנוע יחסית לתאטראות אחרים.

יותר  והוחלף בגשר פשוט  "הגשר המצרי" מעל הפונטנקה, בעל קישוטים בסגנון מצרי, קרס ב־1905   41

"גשרי  ישנם גם שני  ידע את מצרים". בקרבתו  "לא  ולכן  שירש ממנו את השם, אבל לא את העיצוב, 
הסמוך  הכפר  שם  על  אלא  קלינקין,  בשם  כלשהו  נודע  לא  אדם  שם  על  לא  כך  שנקראים  קלינקין". 

קלינקינו.
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על  הפתוח,  באוויר  שצוירו  הנוף  ציורי  על  ְרּביזֹון42,  ּבַ שמש  על  צייצו  ההרמיטאז'  דרורי 
הצבעים המזכירים תרד עם טוסטים — בקיצור, על כל מה שחסר להרמיטאז' הפלמי האפל.

בילדותי  ששברתי  פי  על  אף  הברביזונית,  הבוקר  לארוחת  הזמנה  אקבל  לא  אני  ואילו 
וכיוונתי אותם אל חורשת האורנים החולית  בני שש פאות מטקסי הכתרה,  פנסים משוננים 
זר כלשהו,  כוכב  צהרי  כחול של  לעיסה  גומי  גרענת אדומת־גירוי, פעם  — פעם  ואל הערער 

ופעם לילה חשמני סגול.
הֵאם תיּבלה את החסה בחלמוני ביצים ובסוכר.

אוזניה הקרועות המקומטות של החסה עם הסחוסים גססו מרוב חומץ וסוכר.
האוויר, החומץ והשמש נמחצו עם הסמרטוטים הירוקים אל היום הברביזוני הרצוף, הבוער 
זכוכית, בעלים אפורים, בעפרונים ובשפיריות,  במלח, במראות בנות שלושה חלקים, בחרוזי 

אל היום הברביזוני הרועם בצלחות. 
יום ראשון הברביזוני התקדם אל נקודת השיא של ארוחת הבוקר, מצנן את עצמו בנפנופי 

עיתונים ומפיות, פורׂש על הדשא פיליטונים ורשימות על שחקניות קטנות כסיכות.
אל שמשיות ברביזון זרמו אורחים במכנסיים רחבים ובאפודות קטיפה של ֲאָריות. והנשים 

ניערו נמלים מכתפיהן העגולות.
קרונות הרכבת הפתוחים לא צייתו לקיטור כראוי, פרעו את הווילונות ושיחקו לוטו עם 

שדה המרגניות.
המגבעות  כובד  לנוכח  ָזעם  פרגית,  עצמות  בצורת  בוכנות  עם  הצילינדר,  חובש  הקטר 

המתקפלות ובדי המּוסלין.
חבית ִהתיזה מים לרחוב כשּפגאט של מיתרים דקים ושבירים.

האוויר כולו כבר דמה לתחנת רכבת ענקית לוורדים שמנוניים וחסרי סבלנות.
במחזה  הסיני  דם של התאטרון  צמאי  כמו שחקנים  הנמלים השחורות המבריקות,  ואילו 
גופם,  של  הלוחמים  לחים  הְפּ את  וגררו  שלהן  הטרּפנטין  ברגלי  התרברבו  תליין,  עם  עתיק 
שטרם בותר, נפנפו בישבני הָאָגט החזקים שלהן, כמו סוסי מלחמה, הדוהרים אל ראש הגבעה 

בְקרינֹולינות של אבק.
פרנוק התנער.

פלח הלימון — הרי זהו כרטיס לסיציליה, אל הוורדים השמנוניים, וממרקי הרצפות רוקדים 
בתנועות מצריות.

המעלית אינה פועלת.
המנשביקים43 ְמִגני הממשלה מסתובבים בין הבתים ומארגנים תורנויות לילה בסמטאות.

מבהילים וטובים הם החיים!

סקאות הבאות מתארות  אסכולת ברביזון בציור הצרפתי של המאה ה־19, שקדמה לאימפרסיוניסטים. הּפִ  42

נוף ואווירה האופייניים לציור זה.
מהפכת  אחרי  שהובסה  הרוסית,  הסוציאל־דמוקרטית  המפלגה  בתוך  הפנימית  האופוזיציה  סיעת   43

אוקטובר על ידי הבולשביקים תומכי לנין.
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הוא גרעין של לימון שהושלך אל הסדק בגרניט הפטרבורגי, והלילה המסתער ישתה אותו 
עם הקפה הטורקי השחור.

.5

איתור  שירותי  נותן  שאינו  כתובות  לאיתור  משרד  במשהו  מזכירה  פטרבורג  מאי  בחודש 
כתובות — במיוחד באזור כיכר הארמון. הכל כאן מוכן עד אימה לתחילת הישיבה ההיסטורית 

עם דפי הנייר הלבנים, עם העפרונות המחודדים ועם קנקן המים הרתוחים.
אני חוזר ואומר: גדולתו של המקום הזה היא בכך ששירותי איתור כתובות אינם ניתנים 

לאף אחד, אף פעם.
הבכיר  שוחחו.  הם  זריזים.  חוטים  ָטוּו  ידיהם  חירשים־אילמים:  הכיכר  את  חצו  זו  בשעה 
אצבעותיו,  את  שפרׂש  נער,  מהצד  אליו  רץ  רגע  כל  לו.  עזרו  האחרים  בבּוכייר.  שלט  שבהם 
כאילו ביקש להסיר מהן חוט הקלוע באלכסונים, כך שהקליעה לא תינזק. לכולם יחד — הם 
היו ארבעה — הגיעו, ככל הנראה, חמישה סלילי חוט. סליל אחד היה מיותר. הם דיברו בשפת 

הסנוניות והקבצנים, וכל העת תפסו את האוויר בתפרים גדולים ותפרו ממנו חולצה.
ִכיר בלבל בזעם את כל החוטים. ַהּבָ

אבל  חוטיהם,  את  לטוֹות  ממשיכים  הראשית,  הִמפקדה  בשער  נעלמו  החירשים־אילמים 
כעת בצורה רגועה בהרבה, כאילו שלחו יוני דואר לכיוּונים שונים.

כתב התווים מלטף את העין לא פחות מכפי שהמוזיקה עצמה מלטפת את האוזן. שחרחרי 
העמוסה  סירה  היא  תיבה  כל  מעלה־מטה.  מטּפסים  הפנסים,  כמדליקי  הפסנתרי,  הסולם 

בצימוקים ובענבים שחורים.
זוהי תכנית  בין שייטות מפרׂשים; שנית,  עמוד התווים הוא, ראשית, סדר הכוחות בקרב 

שלפיה שוקע הלילה, המאורגן לגלעיני שזיפים.
פעמוני  עם  רחבים  מדרגות  ַגרמי  שופן,  מאת  מזּורקות  של  העצומים  הקונצרטים  מּפלי 
הֶאטיּודים מאת ליסט, הגנים התלויים עם הערוגות של מוצרט, הרועדים על חמשת החוטים 

— לכל אלה אין שום דבר משותף עם השיחים הנמוכים של הסוָנטות מאת בטהובן.
ערי התעתועים של סימני התווים עומדים כמו בתי ציפורים, בתוך הזפת הרותחת.

כרם התווים של שוברט תמיד אכול עד הגרעינים ומוכה סערה.
מֹולים על ווים חלודים,  כשמאות מדליקי פנסים עם סולמות מתרוצצים ברחובות, תולים ּבֶ
כמובן,  זהו,   — כחושות  תיבות  של  שלמים  שלטים  מסירים  הדיאזים,  שבשבות  את  מחזקים 
בטהובן; אך כאשר חיל הפרשים של השמיניות והשש־עשריות עם קישוטי נוצות נייר וסימני 

זיהוי לסוסים ודגלונים מסתער להתקפה — גם זה בטהובן.
דף התווים הוא מהפכה בעיר גרמנית עתיקה.

הנסיך מהרתמות. שחקני השחמט  רת  כרּכֶ זרזירים. משחררים את  גּולגולת.  גדולי  ילדים 
רצים החוצה מבתי הקפה, מנופפים במלכות ובפיונים.

הנה הצּבים מושכים את ראשיהם החוצה ומתחרים בריצה — זהו ֶהנדל. 
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אך כמה לוחמניים הם דּפיו של באך — הצרורות המהממים האלה של הפטריות המיובשות.
וברחוב סאדובאיה ליד כנסיית הכסות עומד מגדל של ִמפקדת הכבאים. בכפור של ינואר 
הוא זורק את ענבי הכדורים לאיתות על שֵרפות — קריאה להתכנסות היחידות. לא הרחק משם 

למדתי מוזיקה. אימנו לי את כף היד בשיטת ֶלֶשטיצקי.
נניח לשומאן העצל לתלות את התווים, כמו כבסים לייבוש, ולאיטלקים להסתובב למטה 
באף מורם; נניח לקטעים הקשים ביותר של ליסט לנפנף בקּביים ולגרור הלוך ושוב את סולם 

הכבאים.
זהב ועצמות המודלקות  גידי  וטובה בעלת בשר־עץ סיבי,  הפסנתר הוא חיית בית חכמה 

תמיד. שמרנו עליו מּפני התקררות, האכלנו אותו בסוָנטינות קלות כאספרגוס...

אלוהים! אל תעשה אותי דומה לפרנוק! תן לי את הכוח להבדיל בינו לביני.
הרי גם אני עמדתי באותו תור סבלני נורא, שזוחל אל האשנב הצהוב של קופת התאטרון 
הכניסה  אולמות  של  מרחץ,  בבית  כמו  הנמוכות,  התקרות  תחת  כך  אחר  בכפור,  תחילה   —
פנימה,  שמעשן  תנור  עם  איכרים  כבקתת  אותי,  מפחיד  התאטרון  גם  הרי  באלכסנדרינקה.44 
כבית מרחץ כפרי, שם בוצע רצח אכזרי למען מעיל קצר ומגפי לבד. והרי אני מחזיק מעמד 

בעזרת פטרבורג לבדה — פטרבורג של קונצרטים, צהובה, מחרידה, מנוכרת, חורּפית.
עט הנוצה אינו מציית לי: הוא התפצל וִהתיז את דמו השחור, הוא כאילו קשור למכתבה 
שרבוט  את  רט  שּפָ עט  פרווה,  במעילי  מתעללים  ידי  על  מזוהם  ציבורי,   — המברקה  במשרד 
הסנוניות שלו — הלחיצה הראשונית — לפרוטות של "בוא למען השם", "מתגעגע" ו"נשיקות" 
של בעלי הפה המלוכלך הלא מגולחים, הלוחשים את מברקם אל תוך צווארון הפרווה הספוג 

בהבל פה.
הפתילייה היתה לפני הפרימוס. אשנב הנציץ והמגדלור הנשלף. מגדל פיזה של הפתילייה 

הנהן לפרנוק, חושף את הפתילים הפטריארכליים, מספר בנחת על הנערים בכבשן האש.45
איני פוחד מחוסר עקביות וִמקרעים.

אני גוזר את הנייר במספריים ארוכים.
מדביק סרטי נייר כגדילים.

כתב היד הוא תמיד סערה מרופטת, אכולה.
הוא טיוטת הסוָנטה.

מוטב למחוק מלכתוב.
איני פוחד מהתפרים ומצוהב הדבק.

אני תופר, אני מתבטל.

תאטרון בפטרבורג.  44

ניצלו  נבוכדנצר לכבשן האש, אך  ידי  ועזריה — שהושלכו על  יהודים — חנניה, מישאל  נערים  שלושה   45

בזכות אמונתם. סיפורם מופיע בספר דניאל. "אשנב הנציץ והמגדלור הנשלף", "מגדל פיזה" — תיאורים 
מטפוריים למרכיבי הפתילייה, שבתקופות של מגורים משותפים בדירות צפופות שבהן דיירים רבים 

חולקים מטבח, היתה, לצד הפרימוס, למכשיר נפוץ שנועד לבישול.
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מצייר את מאָרה בגרב על הראש.
מצייר סיסים.

הקריאה  הנפט.  ממנורות  השחור  מהמשקע  כלומר,   — מה"פיח"  בביתנו  פחדו  מכל  יותר 
"פיח, פיח" נשמעה כמו "שֵרפה, אש" — היו רצים אל תוך החדר שבו השתוללה מנורה. הניפו 
את הידיים, עצרו, הריחו את האוויר, שכולו היה מלא בפיסות תה משֹוּפמות, חיות, מעופפות.

המנורה שסרחה הּוצאה להורג על ידי הורדת הפתיל.
אז מיד נפתחו לרווחה אשנּבים קטנים, ואל תוכם ירה הכפור כבפקק שמפניה, ותפס בחפזה 
את החדר כולו, מלא בפרפרי ה"פיח" המשופמים ששקעו על שמיכות הפיקה ועל הציפיות, 

במשב הרוח של ההתקררות, בכספית של דלקת הריאות.
"אסור להיכנס לשם — יש שם אשנב," לחשו אמא וסבתא.

אך גם אל חור המנעול הוא פרץ — הקור האסור — האורח המופלא של מרחבי האסכרה.
יהודית של ג'ורג'וֶנה חמקה מסריסי ההרמיטאז'.46

הסוס זורק את מפרקיו קדימה.
החלום הארור! הׂשדרות הארורות של העיר חסרת הבושה!

הוא החווה תנועת תחינה חלושה בידו, שמט דף של נייר פודרת לימון47 והתיישב על אבן 
השפה. 

ברחוב, בשפופרות  בעמידה  בפגישותיו המבישות,  בניצחונותיו חסרי התהילה,  נזכר  הוא 
הטלפון בבתי בירה, המפחידות כצבת של סרטן... מספרי הטלפון הלא נחוצים, השרופים...

הטרטור המפואר של כרכרת העגלון נמס בתוך השקט, המפוקפק כתפילתם של קיָרסירים.48
מה לעשות? למי להתלונן? לאילו שרפים להעניק את נפש הקונצרטים הביישנית, השייכת 

סים והדבורים? לגן העדן הארגמני של הקונטַרּבָ
הסקנדל הוא שמו של השד שהתגלה לסיפורת הרוסית, או לחיים הרוסיים עצמם, בשנות 
כתפיו  כשעל  נבזית,  מטמורפוזה  האסון,  של  הקוף  אלא  אסון,  זה  אין  לי.49  נדמה  הארבעים, 
של אדם צומח ראש כלב. הסקנדל חי עם דרכון מזוהם שפג תוקפו ושניתן על ידי הספרות. 
חומר  של  זערורית  מנה  הומאופטית,  סוכרייה  הפירורון:  הלך  האהוב.  בנה  שלה,  צאצא  הוא 
שהיריבים  בכך  המסתכם  דו־קרב־קוקייה,  נהוג  היה  שבהם  רחוקים  ימים  באותם  וקר...  לבן 
גרגרון   — ובציורי השמן של השושלת  דיו  כלי אוכל, בקסתות  יורים מאקדחים במזנונים עם 

אבק השֵרפה הזה נקרא כבוד.

ליהודית כפי שצייר אותה  )הדומה  נוחל כישלון חדש: האישה שקבע עמה פגישה  כלומר, כאן פרנוק   46

הצייר הוונציאני ג'ורג'ונה(, חמקה ממנו.
מוצר קוסמטי מתחילת המאה העשרים: דפי נייר שמודבקת עליהם פודרה המיוצרת מקליפת לימון.  47

קירסירים  ביחידת  למקרה מפוקפק  רמז  כאן  יש  הנראה,  ככל  כבדים.  סוג של פרשים  הם  הקירסירים   48

רוסים במלחמת העולם הראשונה, כשהיחידה כולה ראתה בשַמים את דמותה של מרים עם ישו התינוק, 
ופצחה בתפילה המונית.

אזכורו של סקנדל בהקשר של ספרות רוסית תמיד שולח את הקורא לדוסטויבסקי.  49
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פעם אחת סופרים מזוקנים במכנסיים רחבים, כמו פעמוני אוויר דחוס, עלו לבית הציפורים 
של הצלם והצטלמו לתמונה נהדרת. חמישה ישבו, ארבעה עמדו מאחורי משענות הכיסאות 
החבורה  ולרגלי  מסולסלות,  מחלפות  עם  וילדה  בצ'ֹוָחה50  ילד  הצטלמו  לפניהם  אגוז.  מעץ 
התנשף גור חתולים. הרחיקו אותו. כל הפרצופים שידרו אותה שאלה חרדה ומעמיקה: מהו 

מחירו העדכני של קילו בשר פילים?
בערב, בבית קיץ בפאבלובסק, האדונים הסופרים האלה העמידו במקום את הנער האומלל 
— איפוליט. מעולם לא עלה בדעתו להקריא את מחברתו בעטיפת השעוונית.51 גם כן רוסו!

ם של  ם לוח נחושת עם ׁשֵ ואילו שד הסקנדל התיישב בדירה ברחוב ראְזיֶיז'ָאָיה,52 הבריג ׁשָ
עורך דין — הדירה הזאת שמורה גם כעת באותו מצב, כמו מוזאון, כמו בית פושקין — נמנם 
על הספות, דשדש במבואות — אנשים שחיים תחת כוכב הסקנדל לעולם אינם יודעים לעזוב 

בזמן — נדנד, נפרד באריכות, נתקל בערדליים לא לו.
הערדליים.  לכם  שייכים  כך  לבלרינות,  שייכות  הבלט  שנעלי  כשם  הסופרים!  האדונים 
ִמדדו אותם, ַהחליפו אותם ביניכם: זהו הריקוד שלכם. הוא מוצג במבואות החשוכות בתנאי 
הכרחי אחד: חוסר כבוד למארח. עשרים שנה של ריקוד כזה הן עידן; ארבעים — היסטוריה... 

זוהי זכותכם.
חיוכי ענבי השועל53 של הבלרינות,

קשקוש הנעליים הממורקות בטלק, 
הסיבוך הלוחמני וגודל האוכלוסייה החצוף של תזמורת כלי הקשת, המוסתרת בתוך התעלה 

הזוהרת, שם הנגנים השתזרו זה בזה, כמו ְדריָאדות, בענפיהם, בשורשיהם ובקשתותיהם,
הצייתנות הצמחית של הקֹור דה בלט,

הזלזול המפואר בִאמהותה של האישה:
"עם המלך והמלכה האלה, שלא רוקדים, שיחקו לפני רגע בשישים ושש."

"הסבתא הצעירה של ז'יזל מוזגת חלב — בוודאי חלב שקדים."
"כל בלט הוא במידה מסוימת תאטרון צמיתים. לא, לא, בעניין הזה אל תתווכח אתי!"54

בגד לאומי צ'רקסי וגאורגי.  50

מקור הסצנה המתוארת — ברומן "אידיוט" מאת דוסטויבסקי.  51

ברחוב זה התגורר פיודור סולוגוב, מחברו של הרומן "שד זוטר", שממנו ספג מנדלשטם לא אחת ביקורת   52

מן הסוג המעליב.
כלומר, חיוכים חמוצים, מזויפים )ענבי השועל הם פרי חמצמץ(.  53

שלושת המשפטים האחרונים הם קריאות הצופים המדומיינים בבלט. שישים ושש — שמו של משחק   54

קלפים; את המלך והמלכה, דמויות שבבלט קלאסי לרוב אינן רוקדות אלא סתם מופיעות על הבמה, 
ז'יזל  "ז'יזל" מאת אדולף אדם מוזגת חלב  מדמה מנדלשטם למלך ולמלכה של משחקי קלפים. בבלט 
עצמה, שעל פי הסיפור אין לה שום סבתא, אלא אמא. תאטרון הצמיתים הוא תופעה ידועה שהגיעה 
ונערות  נערים  לבחור  נהגו  עשירים  אחוזות  בעלי  ה־18:  המאה  של  השנייה  במחצית  ברוסיה  לשיאה 
מוכשרים מּבין צמיתיהם, לעתים אף לשכור להם מורים לשירה ולמחול, וללֵהק אותם לתאטרון פרטי. 

למעשה, אחדים מכוכבי האופרה והבלט הגדולים של התקופה התחילו כך את הקריירה שלהם. 
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רבבות  של  המופתי  החלב  משק  עם  צעירות,  בלט  ִעזֹות  עם  ינואר  חודש  של  השנה  לוח 
העולמות ועם רשרוש חבילת הקלפים הנפתחת...

ניגשים מהעורף אל המבנה העמיד למים עד כדי בושה של תאטרון האופרה מארינסקי:

בלשים־ספסרים, ספסרים־בלשים,
למי כרטיס, למי שניים,

מה אתם בקור מחפשים, מגששים?
ולמי — בוקס בשיניים.55

פיסת   — הפחדה  נמצאת  הקלאסי  המחול  של  בבסיסו  אבל  רוצה,  שאתה  מה  תגיד  "לא, 
'קרח ממלכתי'."

"מה דעתך, איפה ישבה אנה קרנינה?"
"שימו לב: בעת העתיקה היה אמפיתאטרון, ואילו לנו — לאירופה החדשה — יש מפלסים. 

הן בפרסקאות של יום הדין הן באופרה. תפיסת עולם אחידה."
רחובות מעושנים עם מדורות56 הסתובבו כקרוסלה.

"עגלון, ל'ז'יזל' — כלומר, למארינסקי!"
העגלון הפטרבורגי הוא מיתוס, מזל הגדי. צריך לשגר אותו להתגלגל בגלגל המזלות. שם 
הוא יסתדר עם ארנקו הנשי, עם המגלשיים הצרים כמו האמת ועם קול שיבולת השועל שלו.

.6

לכרכרה היה הדר קלאסי, יותר מוסקבאי מאשר פטרבורגי; עם מרכב גבוה, כנפי לכה נוצצות, 
ועל גלגלים מנופחים מעבר לסביר — ממש מרכבה יוונית.

סרן קרז'יז'נובסקי לחש אל תוך האוזן הוורודה הבוגדנית:
"אל תדאגי לו: נשבע לך, עושים לו סתימה בשן. אגיד לך מֵעבר לכך: היום בפונטנקה — או 

שהוא גנב שעון, או שגנבו ממנו. ילד זב־חוטם! סיפור מטונף!"
הלילה הלבן פסע דרך קֹולּפינֹו וסֶרדָנָיה רוגטקה57 והזדחל עד צאְרְסקֹוֶיה ֶסלֹו. הארמונות 
עמדו לבנים ומבוהלים, כמו ברדסי משי. מדי פעם לובנם הזכיר מטפחת אורנבורגית58 שכובסה 

בסבון ובסודה. בתוך הירק האפל רשרשו אופניים — ִצרעות המתכת של הפארק.

תאטרון מארינסקי עומד על שפת התעלה, וצדו העורפי ממש שקוע במים. השיר, בסגנון עממי, מתאר   55

החשאית  המשטרה  לסוכני  הכרטיסים  ספסרי  בין  מארינסקי,  תאטרון  לאזור  האופייני  השילוב  את 
שעוקבים אחרי חשודים.

והשבים  לעוברים  לאפשר  כדי  ברחובות,  מדורות  בפטרבורג  מדליקים  היו  במיוחד  קרים  חורף  בימי   56

להתחמם מעט.
אז — פרוורי פטרבורג. צארסקויה סלו גם היא פרוור של פטרבורג, אבל יוקרתי ומפורסם.  57

סוג של מטפחות רכות מיוחדות מצמר ִעזים שיוצרו בעיר אורנבורג.  58
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יותר לבן מזה לא היה אפשרי: נדמה היה שדי בדקה נוספת, וההזיה כולה תתפרק לחלקים 
ן צעיר. ֶלֶבּ כמו 

גברת מפחידה מאבן ב"מגפי הגומי של פטר הגדול" מהלכת ברחובות ואומרת:
"אשפה בכיכר... סופת חול... ערבים... 'סיֵמן ֶסמיון בסמינר...'"59

פטרבורג, את נושאת באחריות לבנך האומלל!
אצל  נייר  בשקית  סוכרייה  של  גרגר  לכל  למוזיקה,  העלובה  לאהבה  הזה,  הכאוס  לכל 

קּורסיסטית ביציע אולם אֵספת האצילים תישאי באחריות את, פטרבורג!
הרכבת  לתחנת  מהוריה  בסתר  בלילה  שבורחת  חולה,  יהודייה  נערה  הוא  הזיכרון 

ניקולאייבסקי: אולי מישהו ייקח אותה הרחק משם?
"קשישון הביטוח" ֶהשקה רבינוביץ', מהרגע שנולד, דרש טפסים לפוליסות וסבון תוצרת 
חברת ראֶלה. הוא התגורר בׂשדרת נייבסקי בדירת בתולות זערורית. הקשר הלא ממּוסד שלו 
עם ליזוצ'קה כלשהי ריגש את כולם. "ֶהנריך יעקבלביץ' נם," היתה אומרת ליזוצ'קה, כשהיא 
— שהנריך  תקווה משוגעת   — קיוותה  כמובן,  היא,  כולה.  ומסמיקה  אצבע לשפתיה  מצמידה 
הילדים,  וחׂשוכי  הוורודים  שנישואיהם  רבות,  שנים  ִעמּה  ויחיה  קצת  יגדל  עוד  יעקובלביץ' 

שקודשו על ידי הארכיבישופים מבית הקפה של מאפיית פיליּפוב, הם רק ההתחלה...
ואילו הנריך יעקבלביץ' התרוצץ במדרגות בקלילות של כלבלב ּבישֹון ְפריֶזה, ומכר ביטוחי 

חיים.
בדירות של יהודים עומד שקט עצוב ומׂשּוּפם.

כוס  בתי  ועם  השעוונית  מפת  על  החלה  פירורי  עם  המטוטלת  של  משיחֹות  מורכב  הוא 
כסופים.

רָגֶמנט הזקן. מאחורי דודה  דודה ורה נהגה לבוא לסעוד צהריים והביאה עמה את אביה — ּפֶ
ברחוב  חדרים  ארבעים  בת  דירה  לו  היתה  פרגמנט.  הרגל של  על פשיטת  המיתוס  עמד  ורה 
ְקֶרשצ'אטיק בקייב. "הבית מלא כל טוב." ברחוב מתחת לארבעים החדרים בטשו בפרסותיהם 

סוסיו של פרגמנט. פרגמנט עצמו "חי מהדיווידנדים".
דודה ורה היתה לּותרנית, היא הצטרפה בשירה לבאי הכנסייה האדומה ברחוב מויקה. היתה 
בה צינתן של השותפה, המקריאה בתשלום והאחות הרחמנייה — הסוג המוזר הזה של אנשים, 
הקשורים באיבה לחייהם של אחרים. שפתיה הלותרניות הדקות שפטו את סדרי ביתנו, ואילו 

תלתלי הבתולה הזקנה שלה רכנו מעל צלחת של מרק עוף בהבעת גועל קלה.
כשהופיעה דודה ורה בביתנו, היא התחילה באופן מוכני לרחם עלינו ולהציע את שירותי 
הצלב האדום שלה, כאילו פרׂשה סליל גזה ופיזרה את התחבושת הבלתי נראית, כמו סרטים 

צבעוניים של קרנבל.
נסעו עגלות על הכביש הסלול הקשה, ומקטורני יום ראשון של הגברים הזדקפו כמו פח 

ֶונֶגרוב, קרוב משפחה של  "סימן סמיון בסמינר" היה סוג של בדיחה פרטית על חוקר הספרות סמיון   59

מנדלשטם. 
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לציפוי גגות. נסעו העגלות מ"יארווי" ל"יארווי",60 כדי שהקילומטרים יישפכו כאפונים וריחם 
יהיה ריח כוהל וגבינה. נסעו עגלות, עשרים ואחת ועוד ארבע, עם זקנות במטפחות שחורות 
ובחצאיות צמר קשות כמו פח. צריך לשיר תהילים בכנסייה התרנגולית, לשתות קפה שחור 

המדולל בכוהל נקי, ולחזור באותה הדרך הביתה.
העורבת הצעירה התנפחה מחשיבות עצמית:

"ברוכים הבאים אלינו להלוויה."
"ככה לא מזמינים," צייץ דרור בפארק מֹון־ֶרּפֹו.

אז התערבו העורבים הגרומים שנוצותיהם קשות ותכולות ִמזוקן:
אלזה  האהובה  תם  שּבִ ידידיהם  ואת  קרוביהם  את  מעדכנים  לֹוְמְקוויְסט  ּבְ ועמליה  "קארל 

הלכה לעולמה."
"זה עניין אחר," צייץ הדרור בפארק מֹון־ֶרּפֹו.

הילדים צוידו לטיול כמו אבירים לטורניר: חותלות, מכנסיים עם בטנת צמר גפן, ברדסים, 
מחממי אוזניים.

מחממי האוזניים עוררו רעש בתוך הראש והתקפי חירשּות. על מנת להשיב למישהו, היה 
צריך לפרום את השרוכים החותכים מתחת לסנטר.

הוא הסתובב בשריון חורפי כבד, כמו אּביר חירש קטן, שאינו שומע את קולו שלו.
טרום־טרשת  של  המתוק  השאון  אולי  יודע,  ומי  ומעצמו,  האדם  מּבני  הראשון  הניתוק 
מגולמים  היו   — השביעית  חייו  שנת  של  הׂשעירה  במגבת  משופשף  שעדיין  בדם,  עורקים 
חדר  אל  נדחף  בחירשּותו,  החמוש  בחותלות,  השש  בן  הצמר  ובטהובן  האוזניים;  במחממי 

המדרגות.
התחשק לו להסתובב ולצעוק: "גם הטבחית חירשת כמו פרגית!"

הם צעדו בהבעת חשיבות ברחוב אופיֶצרסקאיה ובחרו בחנות אגסי דּוֶשס.
פעם אחת נכנסו לחנות המנורות של אבולינג בׂשדרת וֹוזנסנסקי, שם המנורות החגיגיות 
לראשונה  כאן  וגירלנדות.  עם מלמלות  אדומות  במגבעות  ג'ירפות מטומטמות  כמו  התגודדו 

השתלט עליהם הרושם של הגרנדיוזיות ושל "יער החפצים".
לחנות הפרחים של איילרס לא נכנסו אף פעם.

אי שם עבדה רופאה־אישה61 סטראשּונר. 

יארווי — אגם בפינית, מילה שמהווה חלק משמות גאוגרפיים רבים בפינית. בִפסקה זו מנדלשטם פותח   60

נושא נוסף בזיכרונות הילדות שלו עצמו שנשזרים בסיפורו של פרנוק: היציאה לנופש בבתי קיץ בכפרים 
פיניים הסמוכים לפטרבורג. 

להתקבל  החלו  נשים  כאשר  ב־1872,  החל  הצארית,  ברוסיה  רשמי  תואר  ממש  היה  "רופאה־אישה"   61

ללימודי רפואה.
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.7

מזכיר  בו  בגד חדש. משהו  לא תאמרו שבידיו  לעולם  כשהחייט מביא את התוצרת המוכנה, 
כך  הטקס.  תשמישי  עם  עזריאל,  המלאך  ידי  על  שסומן  לבית  הממהר  קדישא,  בחברה  חבר 
כשעתיים,   — קלה  שעה  הקולב  על  אצלו  התחממה  פרנוק  של  הקפוטה  מרוויס.  החייט  גם 
אולי — נשמה את אוויר הקימל של כור מחצבתה. אשתו של מרוויס בירכה אותו למזלו הטוב.
"זה עוד כלום," השיב בעל המקצוע המוחמא, "סבא שלי נהג לומר שחייט אמיתי הוא זה 

קוח שלא שילם, באמצע היום בׂשדרת נייבסקי." שפושט מקטורן ִמּלָ
לאחר מכן הוא הסיר את הקפוטה מהקולב, נשף עליה כמו על תה חם, עטף אותה בסדין 

בד נקי ונשא אותה אל הסרן קרז'יז'נובסקי בתכריכים הלבנים ובבד עטיפה שחור.
בקמטים  המחֹורצות  העיוורות,  פניו  את  אוהב  מרוויס,  את  אוהב  שאני  להודות  חייב  אני 
רואים. הֵתאורטיקנים של הבלט הקלאסי משקיעים תשומת לב עצומה בחיוכה של הרקדנית 
— הם רואים בו את השלמתה של התנועה — פרשנות לקפיצה, למעוף. אבל לפעמים העפעף 
המושפל רואה יותר מהעין עצמה, וִמפְלסי הקמטים על פני האדם בוהים כאספסוף של עיוורים.

ידי חבריו,  אז חייט החרסינה מלא החן מתרוצץ כאסיר שזינק מהדרגש שלו, שהוכה על 
המשכנעת  המילה  את  לצעוק  שמוכן  מהשוק  גנב  כמו  מרחץ,  בבית  אדים  ספּוג  מעסה  כמו 

האחרונה שאין כמוה.
בתפיסה שלי את דמותו של מרוויס מבצבצים דימויים כגון: הסאטיר היווני, הזמר האומלל 
עם הלירה, מדי פעם מסכת השחקן הֶאּוריפידי, מדי פעם חזהו החשוף וגופו המיוזע של האסיר 

הקרוע לגזרים, של שוכן בית התמחוי הרוסי או של חולה במחלת הנפילה.
משאירה  אספירין,  אבקת  כמו  המילה,  נחפז.  אני  הממשית.  האמת  את  לומר  ממהר  אני 

את טעם הנחושת בפה.
שמן הדגים — תערובת של שֵרפות, של בוקרי חורף צהובים ושל שומן לווייתנים: טעמן 

של עיניים תלושות שהתפקעו, טעמו של הגועל שהוקצן לכדי השתאּות.
עין הציפור, הטעונה בדם, גם היא רואה את העולם בדרכה שלה.

לי כספר. היכן  נדמה  נַמסים כנטיפי קרח שהובאו אל החדר. הכל קֵטן. כל חפץ  הספרים 
ההבדל בין הספר לחפץ? איני מכיר את החיים: החליפו לי אותם כבר ביום ההוא שּבֹו גיליתי 
אחותה  ער,  הׂשֵ שחורת  הצרפתייה  המאהבת  של  שיניה  על  העכברים  רעל  חריקת  קול  את 

הצעירה של אנה הגאוותנית שלנו.62
היד מצטננת  כף  הם.  קצרים  לנו,  חיינו שהוקצבו  ימי  נמס.  גתה  גם  נמס.  הכל  קטן.  הכל 
מהידית החמקמקה של החרב השבירה שאינה ַמקיזה דם, אשר נשברה ביום קרח ליד המרזב.63

מנדלשטם מתכוון כמובן למפורסמות שבגיבורות הנואפות של הספרות: אמה בובארי ואנה קרנינה.  62

החרב המתוארת כאן היא נטיף קרח, שנערים )בני דורם של פרנוק ושל מנדלשטם עצמו( נהגו "לסייף"   63

בו.
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אך המחשבה, כמו פלדת התליינים של מחליקי "נּורמיס",64 שהחליקו פעם על הקרח התכול 
עם הבועות הזעירות, לא קהתה.

עם  האמריקאיות  לפרסות  הצורה,  חסרות  הילדים  לנעלי  המוברגים  המחליקיים  כך 
שנושאות  המצוידות,  והנעליים   — והנעורים  הרעננּות  אזמלי   — לתוכן  מתמזגים  השרוכים, 

ם ולא מחיר. במשקל השמח, הופכות לקשקשי דרקון מופלאים, שאין להם לא ׁשֵ
הולך וגדל הקושי לדפדף בין דּפי הספר הקפוא, הכרוך בגרִזנים לאורם של פנסי הגז.

אתם, מחסני העצים להסקה — הספריות השחורות של העיר — אנחנו עוד נקרא, נראה.
אי שם ברחוב פודיאצ'סקאיה היתה הספרייה המהוללת הזאת, משם הוסעו בחבילות אל 
שהקריאה  המידבקים  העמודים  עם  ורוסים,  זרים  מחברים  מאת  החומים  הכרכים  הקיץ  בתי 
ּבּורֶז'ה,  למי  מהמדפים.  ספרים  בחרו  המכוערות  העלמות  משי.  כמו  אותם  החליקה  המרובה 

למי ז'ורז' אֹוֶנה,65 למי עוד משהו מהאלטע זאכען של הספרייה.
ממול היתה ִמפקדה של מכבי אש עם שער נעול ואטּום ופעמון תחת כובע־פטרייה.

היו עמודים שקופים למחצה, כקליפת בצל.
נית ואבעבועות רוח. התגוררו בהם חצבת, ׁשָ

בתוך ספרי הנופש האלה, שנשכחו מּפעם לפעם בחוף הים, נתקעו קׂשקׂשי הזהב של חול 
הים — איך שלא ניערו אותם, הם הופיעו מחדש.

מדי פעם נפלה מתוכם האשוחית הגֹותית של השרך, שהושטחה והתכווצה, מדי פעם — 
פרח צפוני חסר־שם שהפך למומיה.66
השֵרפות והספרים — הרי זה טוב.

אנחנו עוד נראה — נקרא.
כולם  האש.  מכבי  שיירת  נייבסקי  בׂשדרת  רעמה  האחרונה  גסיסתה  לפני  אחדות  "דקות 
זינקו אל החלונות המרובעים מלֵאי האדים, ואילו אנג'ולינה בוזיו — ילידת פיימונטה, בתו של 

שחקן נודד עני — basso comico — נעזבה לרגע קט בשקט.
הסלסולים הלוחמניים של קרנות הכבאים התרנגוליות, כמו החום הלוהט, שלא יעלה על 
דמידוב.67  בית  של  מאּוורר  הלא  השינה  חדר  אל  פרצו  והמנצח,  המוחלט  האסון  של  הדעת, 
סוסי הענק עם החביות, הצינורות והסולמות חלפו ברעם, ואש הלפידים לחכה את המראות. 
אך בתודעה המטושטשת של הזמרת הגוססת העֵרמה הזאת של השאון הממלכתי הקדחתני, 
הדהרה המטורפת הזאת במעילי כבׂש ובקסדות, החופן הזה של הצלילים האסורים והנלקחים 

"נורמיס" היה המּותג האיכותי ביותר של מחליקי קרח, תוצרת פינלנד.  64

"בורז'ה  כונה  אף  השני  השמרני,  הזרם  עם  זוהה  הראשון  מוערכים.  מאוד  לא  צרפתים  סופרים  שני   65

לעניים".
בה.  נזכר  שהוא  ספרייה  מאותה  החופשות  ספרי  של  הפיזיות  התכונות  את  לתאר  ממשיך  מנדלשטם   66

בפרט — את המנהג לייּבש עלים ופרחים בין עמודי ספרים.
כאן  המופיע  הקטע  בפטרבורג.  דמידוב"  ב"בית  נפטרה  קודם,  גם  שהוזכרה  הזמרת  בוזיו,  אנג'ולינה   67

במרכאות הוא סוג של סיפור בתוך סיפור עליה, המשולב בתוך "הבול המצרי".
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נשמעו  והמכוערות  הקטנות  באוזניה  תזמורתית.  לאוברטורה  לקריאה  הפכו  שמירה  תחת 
בבירּור התיבות האחרונות של האוברטורה ל־Duo Foscari, אופרת הבכורה שלה בלונדון...

היא התרוממה ושרה את מה שנדרש, אבל לא באותו קול מתכתי וגמיש שיצר את תהילתה 
ושהּולל בעיתונים, אלא בגוון לא מלוטש היוצא מהחזה של הנערה המתבגרת בת החמש־עשרה, 
עם הגשת הצליל הלא נכונה ולא חסכונית, שזכתה לנזיפות כה רבות מפי הפרופסור קאטאֵניאֹו... 

היי שלום, לה טרוויאטה, רוזין, צרלינה."

.8

באותו ערב פרנוק לא שב הביתה לאכול ולא שתה תה עם צנימים, שאותם אהב, כמו קנרית. 
הוא האזין לזמזום הַמלחמים, המקרבים אל פסי החשמלית שושנה שעירה לבנה מסנוורת.68 
הוא קיבל בחזרה את כל הרחובות והכיכרות של פטרבורג בצורה של עותק הגהה לח, עימד 

את הׂשדרות, כרך את הגנים.
הוא ניגש אל הגשרים הפתוחים שהזכירו כי הכל אמור להיקטע, כי הִריק והכלום הם סחורה 

נהדרת, כי תהיה, תהיה פרידה, כי ְמנופי הכזב שולטים בצורות הענק ובשנים.
הוא המתין בשעה שהצטברו מחנות הצוענים של העגלונים ושל הולכי הרגל בצד הזה ובצד 
השני, כמו שני שבטים או דורות עוינים שרבּו על ספר המדרכות שכריכתו אבן ואמצעיתו תלושה.

הוא חשב שפטרבורג היא מחלת ילדות ושהוא רק צריך להתאושש, לשוב להכרה — וההזיה 
תתפוגג: הוא יחלים, יהיה ככל האנשים; אולי אפילו יישא אישה... אז איש כבר לא יעז לכנותו 
ּפֹה  "איש צעיר". וגם לנשק את ידי הגברות יפסיק. מספיק ודי! גם כן אלה, הארורות, פתחו 
ְטריאנֹון...69 לפעמים איזו מכשפה, דובה, חתולה ממּורטטת, דוחפת את הטלף שלה לשפתיים, 
והוא מתוך הרגל — נשיקה! די כבר. צריך לשים קץ לנעורי הכלב האלה. הרי הבטיח לו ארתור 
יזמין לעצמו  ולּו ביוון. ואחר כך נראה. הוא  יעקבלביץ' הופמן לסדר לו מׂשרה של מתורגמן, 

קפוטה חדשה, הוא יברר את העניינים עם הסרן קרז'יז'נובסקי, הוא ַיראה לו מה זה.
יש רק צרה אחת — אין לו שום אילן יוחסין. ואין מאיפה לקחת אותו — אין, וזהו! כל קרובי 
ליאופולדובנה.  אנה  הקיסרית  ננסית.  יוהנה.  דודה   — אחת  בדודה  מסתכמים  שלו  המשפחה 
מדברת רוסית כמו שד מהגיהינום. כאילו בירון הוא לה אח וֵרַע.70 זרועות קצרצרות. לא יכולה 

לרכוס בעצמה שום דבר. ולִצדה אנושקה החדרנית — פסיֶכה.

כאן מתואר תיקון של פסי החשמלית, והלהבה הלבנה שמתקבלת בעת הפעולה. מנדלשטם אינו מדייק   68

בפרטים הטכניים של שיטת התיקון.
הטריאנון הגדול והטריאנון הקטן הם ארמונות בוורסאי שהוקמו על ידי מלכי צרפת למען מאהבותיהם.  69

הדודה הננסית יוהנה מעוררת קשר אסוציאטיבי לקיסרית מהמאה ה־18 אנה יוהנובנה, שהחזיקה בחצרה   70

ננסיות וננסים רבים כליצנים, ייעדה ליורשת את אחייניתה אנה ליאופולדובנה )שלא הפכה בסופו של 
דבר לקיסרית אלא למושלת בלבד(, ומקורבּה הראשי והמושל מטיל המורא היה הרוזן בירון. גם אנה 
ליאופולדובנה וגם בירון היו ממוצא גרמני והרוסית שבפיהם היתה קלוקלת )"מדברת רוסית כמו שד 

מהגיהינום"(. 
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יוחסין,  אילן  אין  אומרת  זאת  מה  בעצם,  אבל  רחוק.  תגיע  לא  כזאת  משפחה  עם  כן, 
ִסלחו לי — מה זאת אומרת אין? יש. מה עם הסרן גוליאדקין? מה עם הַאֶססֹורים הקולגיים 
ש"אלוהים יכול היה להוסיף להם שכל וכסף". כל האנשים האלה שנזרקו מהמדרגות, נושלו 
משמם הטוב, ספגו עלבונות בשנות הארבעים והחמישים, כל הפטפטנים האלה, הקשקשנים 
במעילי גשם מתנופפים, עם הכפפות השחוקות מרוב כביסות, כל אלה שלא מתגוררים כי אם 
מתרוששים ברחובות סדובאיה ופודיאצ'סקאיה בבתים הבנויים מטבליות קשות של שוקולד 

האבן, וממלמלים מתחת לשפם: "איך זה? בלי גרוש על התחת, עם השכלה גבוהה?"71
שלו.  הסמוי  הרובד  ייחשף  ואז  הפטרבורגי,  מהאוויר  הדק  הציפוי  את  להסיר  רק  צריך 
הצרפתיות  הפחזניות  תחת  המעוננים,  העננים  תחת   — האווזי  הברווזי,  הברבורי,  הפוך  תחת 
של הטיילות הגֹוועות, תחת העיניים העוינות כמראות של דירות האדונים והמשרתים יתגלה 

דבר מה בלתי־צפוי לחלוטין.
אבל הנוצה המסירה את הציפוי הזה היא כמו כפית התה של הרופא, הנגועה בדוק האסכרה. 

מוטב לא לגעת בה.
היתוש ִדנדן:

קטון־ נסיך  אני   — הצליין  השתיין,  הבכיין,  אני   — האחרון  המצרי  אני  לי:  קרה  מה  "ְראו 
כך  כל  ממני  נשאר   — אפס־אפסון  נהייתי  בצפון  אני   — צמא־דם  קבצן  רעמסס  אני   — פצפון 

כלום — מתנצל!..
אוי,   — כלל  דבר — לא השתניתי  תּבי... אותו  קולגי מהעיר  ביש־מזל — אססור  נסיך  אני 

אני משקשק — מתנצל...
מצרית,  עדשים  דייסת   — בגרוש  גרניט  החולירע  מחולי  אבקש  כלום.  אני  קשקוש.  אני 

בגרוש — צוואר נערה־שפירית.
אני כלום — אשלם — מתנצל."72

המילים  של  לרשימונת   — דיוק  ליתר  אחד,  לא־כתוב  למילון  פנה  הוא  להירגע,  מנת  על 
הביתיות, שיצאו משימוש יומיומי. הוא הרכיב אותו זה מכבר למקרה של צרות וזעזועים:

ְרָסה" — כך נקראה לחמנייה עם פרג. "ּפַ
"אשנב" — כך אמו כינתה את פלג החלון העליון הנפתח, הגדול, שנטרק כמכסה הפסנתר.

"לא תשחית" — כך אמרו על החיים.
ד" — כך אמר אחד הדיברות. "לא ְתַפּקֵ

המילים הללו יכולות להספיק לקומקום. הוא הריח את החופן שלהן. העבר הפך למציאותי 
להדהים ודגדג את הנחיריים, כמו משלוח של תה סיני טרי.

כי אם ספרותי, שמוצאו מכל  אינו משפחתי  פרנוק  היוחסין האמיתי של  מנדלשטם שאילן  טוען  כאן   71

פושקין,  העלובים של  גיבוריהם  ה־19:  הפטרבורגית של המאה  הספרות  הקטנים של  האנשים  אותם 
גוגול, דוסטויבסקי )בפרט, "סרן" גוליאדקין — לא באמת סרן אלא פקיד אזרחי בדרגה מקבילה — הוא 

גיבורו של "כפיל" מאת דוסטויבסקי(.
המונולוג הדמיוני של היתוש מחזיר אותנו לנושא המצרי, המגלם כאן את הקיום המתפרק.  72
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בשדה המושלג נסעו כרכרות. מעל השדה נתלו שמים נמוכים בצבע מדי משטרה, שקימצו 
בהקצבת האור הצהוב, המביש73 משום מה.

יהודי צעיר ספר שטרות חדשים, עם רשרוש  זרה.  ולכרכרה  זרה  הצמידו אותי למשפחה 
חורפי, של מאיות.

"לאן אנחנו נוסעים?" שאלתי קשישה בַשל צועני.
ֶטלב," השיבה בגעגוע כה קורע לב, שלבי שלי התכווץ מתחושה לא טובה. ּפֶ "לעיר 

הקשישה חיטטה בצרור המפוספס, שלפה סכו"ם מכסף, בדים, נעלי קטיפה.
כרכרות החתונה השחוקות הזדחלו והזדחלו, התנדנדו מצד לצד כמו קונטרבסים.

רבנים  נסעו  יוהנה,  הדודה  ועם  לב  תעוקת  עם  קופליאנסקי  אברשה  העצים  סוחר  נסע 
וצלמים. המורה הזקן למוזיקה החזיק על ברכיו מקלדת אימונים. עטוף בכנפות מעיל הזקנים 

מפרוות בונה, התנועע במקום תרנגול שנועד לשוחט.
"ראו," קרא מישהו שהביט בחלון, "הנה פטלב."

רות גדולים של פטל גבשושי. אבל לא היתה שום עיר. אבל ממש על השלג צמחו ּפֵ
"אלה שיחי פטל!" הוצפתי בשמחה ורצתי יחד עם כל האחרים, גורף שלג אל תוך הנעל. 

שרוכי הנעל נפרמו, וזה גרם לתחושה עצומה של אשמה ואי־סדר להשתלט עלי.
אז הכניסו אותי לחדר הוורשאי74 המאוס והכריחו אותי לשתות מים ולאכול בצל.

מרגע לרגע התכופפתי כדי לקשור את הנעל בקשר כפול ולסדר את הכל כמו שצריך — אבל 
ללא הועיל. לא היה אפשר להחזיר דבר ולא היה אפשר לתקן דבר; הכל הלך הפוך, כמו שתמיד 
קורה בחלומות. פיזרתי את מזרני הנוצות הזרים ורצתי החוצה אל גן ַטְבריֶצ'ְסקי, ולקחתי עמי 
את צעצוע הילדּות האהוב — פמוט ריק המצופה בשעווה שניגרה בנדיבות, והסרתי ממנו את 

הקרום הלבן, עדין כמו הינומה של כלה.
נורא לחשוב שחֵיינו הם סיפור ללא עלילה וללא גיבור, העשוי מריק ומזכוכית, ממלמולן 

עת הפטרבורגיות. החם של הסטיות מהנושא, מהזיות השּפַ
ַאּורורה ורודת האצבעות75 שברה את העפרונות הצבעוניים שלה. עכשיו הם מתגוללים כמו 
רואה  אני  יוצא מן הכלל  בכל דבר ללא  זאת,  לרווחה. עם  ריקים פעורים  ַמקורים  גוזלים עם 

בעיני רוחי את ניצני ההזיות הפואטיות האהובות.
שרויים  כולם  כשהם  גבוה;  חום  יש  כאילו  החפצים  כשלכל  לכם?  מּוּכר  הזה  המצב  האם 
הפסנתרים  הופעות,  על  המודעות  התקלפות  ברחוב,  המחסומים  וחולים:  שמחה  בעוררות 

האור או הצבע הצהוב, ובמיוחד לצד תיאורים כגון "מביש", מסמל אצל מנדלשטם את היהדות.  73

התייחסות לילדותו של מנדלשטם עצמו, שנולד והתגורר בשנות חייו הראשונות בוורשה, וסבל מאוד   74

כלומר,  היהודי"(.  "הכאוס  בשם  הזמן"  "שאון  בספרו  מכנה  שהוא  )מה  משפחתו  בבית  הנהוג  מהכאוס 
ורשה ותחושה של אשמה ואי־סדר הן שני דברים המאוסים בעיניו משחר ילדותו.

כ"ְורודת  היוונית־רומית, מתוארת לעתים באפוס ההומרי  או אאוס, אלת השחר במיתולוגיה  אורורה,   75

האצבעות", כצבע הזריחה. 
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המתגודדים במחסן כמו עדר חכם ללא מנהיג, שנולד לשיגעונות חסרי ההכרה של הסוָנטות 
ולמים רתוחים...

מדי  כל  את  ששברתי  אחרי  באומץ,  וצועד  ההסגר  בתנאי  עומד  לא  אני  מודה,  אני  אז, 
השק  אל  ועפים  ועליזות...  אקראיות  בקניות  כמו  בפסוקיות  מכוסה  המידבק,  במבוך  החום, 
הראשונות,  הנצרות  מאות  של  צורותיהן  כמו  תמימים  המטוגנים,  העפרונים  מראש  שהוכן 
ידי האופה כלירה רוסית  והחלה, החלה הפשוטה, כבר אינה מסתירה ממני שהיא נהגתה על 

מבצק אילם.76
מאה  של  יחידה  פירושה   — אלף־תשע־מאות־ושבע־עשרה  בשנת  נייבסקי  ׂשדרת  והרי 
קֹוזקים בכובעי מצחייה כחולים, שּפניהם פונות אל כיוּון השמש, כמו מטבעות מסובבים זהים 

של חצי רובל.
אפילו בעיניים עצומות אפשר לומר שאֶלה הם פרשים ששרים. השיר מתנדנד על האּוּכפים, 

כמו שקי מתנה ענקיים עם הּכשּות המוזהבת.
הוא התוספת החמה החופשית לבטישות הקלות, לדנדונים ולזיעה.

הבשקיריים77  הסוסים  על  השניות  הקומות  של  האטּומים  הראי  חלונות  בגובה  צף  הוא 
בדי הראייה, כאילו מאת הקוזקים עצמה צפה על גבי הדיאפרגמה וסומכת עליה  השעירים, ּכִ

יותר מאשר על הרתמות והארּכּוּבות.
חוסר  מתוך  שיעמום,  מתוך  בצד,  ששרבטתם  מה  על  מרו  ׁשִ אך  היד,  כתב  את  ַהשמידו 
יאבדו  לא  דמיונכם  של  הללו  רצוניים  והבלתי  השוליים  היצירים  חלום.  מתוך  וכמו  מיומנות 
של  השלישיים  הכינורות  כמו  התווים,  של  הצל  עמודי  ליד  יתיישבו  ומיד  תכף  אלא  בעולם, 
או  ל"לאונורה"78  אוברטורה  יבשלו  מיד  ליוצרם  תודה  הכרת  ומתוך  מארינסקי,  האופרה  בית 

ל"ֶאְגמֹוְנט" של בטהובן.
איזה תענוג למַסּפר לעבור מגוף שלישי לראשון! כך אחרי כוסות האצבעון הזעירות והלא 
היישר  גולמיים קרים  ושותה מים  בידך, מעלה את הדבר בדעתך  נוחות אתה מנופף פתאום 

מהברז.
הפחד תופס את ידי ומוביל אותי. כפפת בד לבנה. כסיה. אני אוהב, אני מכבד את הפחד. 
כמעט אמרתי: "אתו אני לא פוחד!" המתמטיקאים היו צריכים לבנות אוהל למען הפחד, מפני 
באוהל  משתתף  דחוס  שֶלבד  כמו  בו,  משתתפים  הם  והמרחב:  הזמן  של  הציּון  נקודת  שהוא 
נוודים קירגיזי. הפחד פורם את ִרתמות הסוסים כשצריך לצאת לדרך, ושולח לנו חלומות עם 

תקרות נמוכות ללא סיבה.
הן  "פתאום";  "כבר",  "והנה",  מילים:  שתיים־שלוש  עומדות  שלי  התודעה  של  לרשותה 

כאן יש שתי מטפורות מעולם המאפה. מאפים בצורת עפרונים נאפו ברוסיה בתחילת האביב וסימלו   76

את בואו )מפני שהציפורים הנודדות שבות בעונה זו לארצות הצפון(. החלה כאן אינה חלה יהודית, אלא 
דווקא הקאלאץ' הרוסי, מין לחם לבן קלוע שצורתו עגולה, לעתים עם מילוי.

גזע נמוך קומה וחזק של סוסים.  77

שמה המקורי של האופרה "פידליו" מאת בטהובן.  78

indd   108.13 ןוילג - וה 15/11/2016   10:56:21



 109

מודרניזם באירופהי אירלנדפ צרפןפ איטליהפ גרמניהפ רוסיהפ יווןפ פולין וםםם יידיש 

מתגלגלות ברכבת חצי־מוארת לסבסטוּפול, מקרון לקרון, עוצרות במעברים בין הקרונות, שם 
נתקלות זו בזו ומזדחלות הלאה שתי המחבתות הרועמות.

מסילות הברזל שינו את כל הזרימה, את כל המבנה, את כל הקצב של הפרוזה שלנו. הן 
הטילו אותה לשליטת המלמול חסר־הפשר של הברנש הצרפתי מתוך "אנה קרנינה".79 סיפורת 
בכלי עבודתו של מחבר  יום המוות, מלאה  ברנש  אותו  הנשי של  כמו התיק  מסילות הברזל, 
המשפטיות,  הראיות  שולחן  על  שמקומן  מתכתיות  יחס  במילות  הזויות,  בהברות  הקרונות, 

ומשוחררת מכל דאגה ליופי ולצורות מעוגלות.
כן, שם, היכן ששמן חם נשפך על מנופי הקטרים הבשרניים — שם היא נושמת, הסיפורת 
החביבה, כולה נפרׂשת לאורך, מודדת, חסרת־בושה, מגלגלת על הסליל התאוותני שלה את 

כל שש מאות ותשע הוורסטאות הניקולאיות,80 עם קנקני וֹודקה מזיעים.
לשעבר  הסרן  למוסקבה  המהירה  הרכבת  לעבר  פעמיו  ׂשם  בערב  ושלושים  בתשע 
קרז'יז'נובסקי. הוא ארז במזוודה את הקפוטה של פרנוק ואת הטובות שבחולצותיו. הקפוטה 
אספה את סנּפיריה ונשכבה במזוודה בצורה יפה במיוחד, כמעט בלי להתקמט — כדולפין צמר 

שובב, שהיא דומה לו בגזרתה ובנשמתה הצעירה.
כך:  כדי  תוך  ומלמל  וּבֹולוגויה,  לּוּבאן  בתחנות  וֹודקה  לשתות  יצא  קרז'יז'נובסקי  הסרן 
אבל  ברכבת,  להתגלח  ניסה  אף  הוא  כלשהם.  קצינים  קשקושי  או  "סואֶרה־מוארה־פוארה" 

לא הצליח.
בתחנת קלין הוא טעם את קפה הרכבות, שמכינים אותו, על פי מתכון שלא השתנה מאז 
כלשהו  אחר  נפש  גועל  או  קברות  בתי  אדמת  של  קלה  בתוספת  מעֹולש  קרנינה,  אנה  ימי 

בסגנון הזה.
"ֶסֶלְקט"81 — מלון טוב מאוד ברחוב מאלאיה לוביאנקה — בחלל  במוסקבה הוא לן במלון 
להדהים  שהתחממה  חלון,  במקום  מהודרת  זכוכית  ויטרינת  עם  לסוויטה,  שהוסב  מסחרי 

מהשמש.

1928-1927

ולאחר  ורונסקי,  גבר עלוב שממלמל דברים חסרי פשר בצרפתית, מופיע בחלומו של  ב"אנה קרנינה"   79

מכן בחלומה של אנה עצמה ביום מותה.
שש מאות ותשע ורסטאות ניקולאיות הן אורכה של מסילת הברזל המחברת בין פטרבורג למוסקבה,   80

הקרויה על שם הצאר ניקולאי הראשון.
המלון הזה )שכתובתו שונתה כאן במכוון( שימש מאוחר יותר — מאז 1918 — את המשטרה החשאית,   81

על כן זהו רמז להמשך הקריירה של קרז'יז'נובסקי.
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ֶיֶסנין סרגיי 
מקריא לזונות פואמות, דופק כוהל עם בריונים

מבחר שירים ופרוזה
 בחרה וערכה: סיון בסוין 

מרוסית: נילי מירסוי וסיון בסוין

סרגיי אלכסנדרוביץ' ֶיֶסנין )1895–1925( הוא אחד המשוררים הבולטים בתקופת "תור הכסף" 
הרוסי של תחילת המאה העשרים, אך הוא שונה מעמיתיו בהיבטים רבים. חייו של יסנין היו 
בגיל  וכבר  יסודי  ספר  בית  שם  סיים  ריאזאן,  במחוז  בכפר  וגדל  נולד  הוא  וסוערים.  קצרים 
להכשירו  בבית ספר שהיה אמור  למד  מכן  הרוסית. לאחר  גדולה לספרות  גילה אהבה  צעיר 
זה  )אבוי( לדמות חינוכית, הצטרף לאביו שחי ועבד  לעבודה כמורה כפרי, אך במקום להפוך 
שנים במוסקבה, בנפרד ממשפחתו. במוסקבה החל יסנין לעבוד בבית דפוס ולבקר בהרצאות 
במוסד המכּונה "אוניברסיטת שניאבסקי". כדאי לומר כמה מילים על הפרויקט המרתק הזה: 
הוא הוקם מתרומה של אדם פרטי, אלפונס שניאבסקי, שחלומו היה לאפשר לכל מי שמעוניין 
— ללא קשר למוצא, מגדר, משאּבים כספיים או תעודת בגרות — גישה להשכלה ולידע )אך 

לא לתואר אקדמי רשמי(, בתמורה לשכר לימוד סמלי למדי. 
למשוררים  צעיר,  מגיל  שירים  שּכתב  יסנין,  התקרב  בפטרבורג,  מכן  ולאחר  במוסקבה, 
הסלון   — )בראשם  התקופה  של  המובילים  הספרותיים  לסלונים  נכנס  ואף  אחרים  צעירים 
המפורסם של בני הזוג זינאידה גיפיוס ודמיטרי מרז'קובסקי, ה־Power couple הספרותי של 
פטרבורג(. יסנין וידידו ניקולאי ְקִליּוֶיב, גם הוא משורר בן איכרים, כבשו את לבם של מובילי 
של  )במקרה  חזקות  צבעוניות  מטפורות  ומלאי  כנים  בשירים  התקופה  של  הספרותי  הטעם 
יסנין, הצבעוניּות הזאת נקראה לימים בשם "אימז'יניזם"(, שתיארו את הטבע ואת חיי הכפר, 
של  הזה  התפקיד  הנראה,  ככל  כמוהו.  להכיר  היטיבו  לא  המשכילים  פטרבורג  שבני  נושאים 
"ילד הפלא מהכפר" היה תמהיל מורכב של רגש אותנטי ומשחק של שיוּוק עצמי, אבל אנחנו 
ומתפקעים  כל ספק, אמיתיים  ללא  יסנין, שהם,  בחיוך, מפני שלאור השירים של  זאת  נציין 
מרוב כשרון — גם אם לא תמיד מטעם מעודן — אין לשאלה "עד כמה הפוזה הכפרית היתה 

אמיתית" כל חשיבות.
שייך  שהוא  מכפי  פחות  לא  הגדולה  לעיר  ששייך  בוהמיין  שהוא  יסנין  הוכיח  בהמשך 
עם  הספרותיים,  החוגים  עם  נשים,  עם  ביותר  מורכבים  יחסים  וניהל  הכפרי,  מחצבתו  לכור 
השלטון הקומוניסטי וגם עם הטיפה המרה. היו לו ארבעה ילדים משלוש נשים שונות, שלוש 
נשים רשמיות ומפורסמות )השחקנית זינאידה רייך; כוכבת המחול האמריקנית איזדורה דנקן; 
בלבד,  חלקית  ילדיו  ִאמֹות  לבין  ביניהן  שהקֹוֶרלציה  טולסטוי(,  של  נכדתו  טולסטאיה,  סופיה 
מגוון אהובות נוספות ושמועות על יחסים אינטימיים גם עם גברים )המפורסמת שבשמועות 
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מתייחסת לידידו הקרוב, המשורר אנטולי מריינהוף(. בנוסף, יסנין לקח את תפקיד הילד )הרע( 
והסתּבכות  בכלל  מתונים  לא  שתייה  בהרגלי  התבטא  הזה  והצעד  קדימה,  נוסף  צעד  מהכפר 
בקטטות בתי מרזח. במילים אחרות, תנאים מושלמים לידידּות עם אחד משלנו, אלכסנדר פן. 
הנישואין עם איזדורה דנקן, הכוכבת האמריקנית הגדולה, הביאו את יסנין למסע באירופה 
ובארה"ב, חוויה חריגה ביותר למי שבא מרקע כשלו. אבל הקשר עם איזדורה עלה על שרטון 

זמן קצר אחרי שובם מהמסע.
לדיכאון  אלכוהוליזם  בין  קטלני  שילוב  אושר.  למשורר  הבטיח  לא  זה  כל  הצער,  למרבה 
בלתי־פוסק הביא אותו "לחיות על הקצה", והדבר תרם רבות לעיצוב דמותו הרומנטית שנכנסה 
אותו  ולאשפז  לו  לעזור  ניסתה  טולסטאיה,  סופיה  השלישית,  אשתו  הקוראים.  ללב  עמוק 
לטיפול פסיכיאטרי, אך זמן קצר אחרי שיצא מהקליניקה הגיע יסנין אל סופו הטראגי: הוא 

נסע לפטרבורג )שבינתיים כבר זכתה לשם לנינגרד(, שכר חדר במלון ותלה את עצמו. 
אהבת העם למשורר הצעיר, היפה, הסוער, המתאבד והיודע את הדרך הקצרה ביותר ללב 
כך,  כל  גדולה  היתה   — השירה  לעולם  היחיד  השער  יצירתו  היתה  חלקם  שבעבור   — קוראיו 
החשאית  המשטרה  ידי  על  נרצח  אם  כי  התאבד  לא  שהוא  כך  על  הקונספירציה  שֵתאוריות 
)או הסוכנים הציונים המיתולוגיים, אם מתעקשים( לא נעלמו עד היום. ובאמת, אפשר לומר 
ויסוצקי, ובמידה  שיסנין הוא המשורר העממי הפופולרי ביותר ברוסיה שלפני עידן ולדימיר 
מסוימת — "קודמו בתפקיד". הנשים אהבו את הליריּות הנוגעת ללב של שיריו, הגברים — את 
תיאורי השתייה וההתהוללות שאפשר להזדהות ִעמם; "האנשים הפשוטים" — את הנגישות, 
והמשכילים — את העושר המטפורי הבלתי נדלה. שנים אחדות )בימי סטלין, כבר אחרי מותו 
של המשורר, שלולא היה מתאבד עוד ב־1925 בוודאי היה מחוסל כמו כולם מעט יותר מאוחר, 
הצליחו  לא  לפרסום  אסורים  היו  יסנין  שירי  שבהן  מתייתרות(  היו  הקונספירציה  ותאוריות 
כמהלל  הספר.  לבתי  ולהחזירו  אתו  להשלים  נאלץ  והשלטון  הקוראים,  מלב  אותו  להעלים 

הטבע הרוסי, כמובן. אבל לפחות בעניין זה הם לא נאלצו לשקר.
השתדלנו לתת כאן מבחר מייצג, גם אם מצומצם, להיבטים השונים האלה בחייו ויצירתו 
חמש־עשרה.  בגיל  שכתב  קצר  לשיר  מירסקי  נילי  של  ייחודי  תרגום  כולל   — המשורר  של 
בנוסף, המבחר כולל יצירה נדירה בפרוזה: מאמר בשם "מירגורוד של ברזל", שּבֹו מתאר יסנין 
את המסע שלו באירופה ובארה"ב, שערך ב־1923, בשיא תהילתו, יחד עם אשתו אז איזדורה 
דנקן. יסנין, שלא ידע אף שפה זרה, וכל השכלתו, גם אם לא היתה מינימלית כפי שלפעמים 
מציגים אותה, בכל זאת היתה רוסית לחלוטין, מציג מבט רענן וייחודי על אמריקה הרחוקה, 
שנחתה עליו בבת אחת. מעניין שבמאמרו הוא מקדיש תשומת לב מיוחדת לתרבות היידית 
של ניו יורק, ובאופן כללי מציג עצמאות מפתיעה בתיאור המהגרים ממולדתו שפגש במסעו.

ס"ב

indd   111.13 ןוילג - וה 15/11/2016   10:56:21



112

מודרניזם באירופהי אירלנדפ צרפןפ איטליהפ גרמניהפ רוסיהפ יווןפ פולין וםםם יידיש 

*
ה, ּנָ ּגִ ּבַ ָרק  ַהּיָ ם, ְלַיד ֲערּוגֹות  ׁשָ

ָוֹרד, ִקּלּוַח  ּבְ ְזִריָחה  הּוְצפּו ִעם  ׁשֶ
א, ֶקת ַעל ִאּמָ עּוָטה ִמְתַרּפֶ ּפְ ְרָזה  ּתִ

ַרְקֶרֶקת ִליֹנק.1 ַהּיְ ְטָמָתּה  ִמּפִ

1910

*
ְוא ִהְרִעים ָהַרַעם, ָ ַלּשׁ ֹלא 

ָבה. ָנׁשְ ְוא  ָ ַלּשׁ רּוַח ֹלא 
ֵעיַנִים ּבָ ִמי ָמַזג ִלי 

ְלָוה? ל ׁשַ ְוׁשֶ ל סֹוד  אֹור ׁשֶ

ֶעְדַנת ָאִביב חֹוֶבֶקת ּבְ
א ָמזֹור ְלַצֲעִרי ּבָ

ֻרֶחֶקת, ַעל ַאְרָצם ַהּמְ
ל ֲאֵחִרים. ָפה ׁשֶ ַהּיָ

ֶמת ה ִאּלֶ ּפָ ּכִ יד  ְכּבִ ּתַ ֹלא 
ִיְרַאת ַהּכֹוָכִבים. ּבְ

ית־ֶחֶמד, ּבֵ קּום הּוא ִלי —  ַהּיְ
ֵבית ָאִבי.  ּכְ הּוא ָאהּוב 

ְוֹטַהר, ה  ָ ְוֻכּלֹו ְקֻדּשׁ
ל ֲחָרָדה. ּכָ ּוְצלּוָלה 

ִקיַעת־ַהּזַֹהר ִנית ׁשְ ּלָ ּכַ
ָיְרָדה. ְזגּוִגית־ֲאַגם  ַעל 

יִתי: ּלִ ּגִ ה  ּוְבַים־ִחּטָ
רֹום ּבָ ִקים  ְך ְמַלּקְ ּכָ
ִהְמִליטּו ַמִים ׁשֶ ָ ַהּשׁ
ֶאת ָהֵעֶגל ָהָאֹדם.

1917

*
ֶרְך ְמַהְרֶהֶרת, ַהּדֶ ֶעֶרב ָהָאֹדם  ּבָ

ים ִקְמָעה. ָטׁשִ ֲעֵצי ֻחְזָרר2 ְמֻטׁשְ
ה־ְזֵקָנה ּפֹוֶרֶרת ְקּתָ ּבִ ן  ְפּתָ ֶלֶסת ַהּמִ ּבְ
ָמָמה. ַהּדְ ל  ֶחם ֶהָעִדין ׁשֶ ַהּלֶ ֶאת ּתֹוְך 

ֶקת, ּוִמְתַרּפֶ ה  ַרּכָ ָתו,  ת ַהּסְ ִצּנַ
עֹוָרה;  זֹוֶחֶלת ֶאל ֲחַצר ַהּשְׂ

ֶקט ׁשֶ ּבְ יט  ָער ַמּבִ ְוַנַער ְצֹהב־ׂשֵ
ְוַזְרִזיָרה. ַזְרִזיר  ֲחֵקי  ִמׂשְ ּבְ

ָיד זֹוֶהֶרת ּבְ ְרֵזב  ַהּמַ חֹוֵבק ֶאת 
ְוַרְדַרד. ּנּור  ּתַ ָיֹרק ִמּתֹוְך  ֵאֶפר 

ֶרת אן, ְורּוַח ְמַסּפֶ ּכָ הּו ֹלא  ּוִמיׁשֶ
ֵלילֹו ָאַבד. ּבְ ׁשֶ הּו  ַעל ִמיׁשֶ

ב ִיְדֹרְך ַעל ֵעׂשֶ ָבר ֹלא  ּכְ הּו  ּוִמיׁשֶ
ָפה. ַהּיָ ֵתנּו  ֻחְרׁשָ ּבְ ָזֹהב 

ֶצת ּוִמְתַנּפֶ ֵבָדה  ּכְ ַוֲאָנָחה 
ְנׁשּוָפה. ַהּיַ ֶקת ְלַמּקֹור  נֹוׁשֶ

              2  1

מרוסית: נילי מירסקי. כל שאר השירים וקטעי הפרוזה של יסנין תורגמו על־ידי סיון בסקין.  1

רות אדומים אכילים אך מרירים, הוא בעיני יסנין ובעיני משוררים נוספים בני דורו  החוזרר, עץ בעל ּפֵ  2

מעין תמצית של רוסיה. 
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ֶרֶפת, ּבָ ֵלו  ִנְמנּום ׁשָ ֵאִדים ְסִמיִכים, 
ֶרְך ְלָבנֹות... ּדֶ ּבַ ַאְבֵני ָחָצץ 
ְתַנְפֶנֶפת ּמִ ׁשֶ ה  ֲעֻנּגָ ַחת  ְוׁשַ

רֹות ְמַהְנֲהנֹות. ּפָ ְפֵתי  ֵמַעל ׂשִ

1916

*
ְלָוה! ְוׁשַ ר  ר, אׁשֶ ֵיׁש אׁשֶ
ְבָתה ֲעַדִין, ּכָ ֶמׁש ֹלא  ֶ ַהּשׁ

ַמִים — ִפּלֹות ָאֹדם — ׁשָ ּתְ ֵסֶפר 
ׂשֹוָרה טֹוָבה. ּבְ א  עֹוד ְמַנּבֵ

ְלָוה! ְוׁשַ ר  ר, אׁשֶ ֵיׁש אׁשֶ

יֵרְך, ִני ׁשִ ַנּגְ ה,  ְזֻהּבָ רּוס3 
לּוַחת ָהֶרֶסן! רּוַח, ִרְקִדי, ׁשְ

ֶחֶסד ּבְ ן  ַסּמֵ ֵרי ַהּמְ ַאׁשְ
ְך. ִלּבֵ ּבְ ׁשֶ ּתּוַגת־רֹוִעים 

יֵרְך! ִני ׁשִ ַנּגְ ה,  ְזֻהּבָ רּוס 

ים, ּלִ ַהּגַ ֹאַהב ֶאת ַסַער 
ּכֹוָכב זֹוֵרַח. ַוֲעֵליֶהם — 

ֵמַח  ֶבל ַהּשָׂ רּוְך ַהּסֵ ּבָ
ָבֵרְך סֹוְבִלים! ל ַעם ַהּמְ ׁשֶ

ים. ּלִ ַהּגַ ֹאַהב ֶאת ַסַער 

1916

*
י, ית ִאּמִ ּבֵ י ֶאת  ָעַזְבּתִ ְך  ּכָ

ה. ֻכּלָ ַהּתְ י ֶאת רּוס  ּתִ ְוָנַטׁשְ
ים ּכֹוָכִבים ַחּמִ ה  לׁשָ ׁשְ ּבִ

י ָעָלה. ל ִאּמִ ַצֲעָרּה ׁשֶ

ַע־ָזָהב, ֵרַח, ְצַפְרּדֵ ַהּיָ
ַרְגָליו. ִים ָמַתח  ַעל ַהּמַ

ב, ָבר ׂשָ ּכְ ל ָאִבי  ּוְזָקנֹו ׁשֶ
ּפּוִחים אֹו ָחָלב. ּתַ מֹו ִלְבלּוב  ּכְ

ָקרֹוב, ֹלא ֶאְחֹזר! ּבְ ֹלא ֶאְחֹזר 
יר ְסָעָרה. ְוָתׁשִ ְצַטְלֵצל  ּתִ

ֹמר? ִיׁשְ ה  ֻכּלָ ַהּתְ ִמי ַעל רּוס 
ַרק ֵעץ ֶאֶדר ַעל ֶרֶגל ָצָרה.

יק ִ יו ַמּשׁ ּפִ ׁשֶ ְוקֹוֵרן ִמי 
ִיי, ׁשְ ַהּמִ ִלְמַטר ַעְלָותֹו 

יק ל ֵעץ ֶאֶדר ַעּתִ י ֹראׁשֹו ׁשֶ ּכִ
י. ְך ּדֹוֶמה ְלֹראׁשִ ּכָ ל  ּכָ

1918

*
ֶרְך ּדֶ ם. ֵאין ִלי  ְוֶנְחּתַ ן! ֻהְחַלט  ּכֵ

ָפר. ּכְ ּבַ יִתי  ּבֵ ֲחָזָרה ֶאל 
ֶרת ְנֵפי ַצּמֶ ּכַ ָיִניפּו  ֹלא 

ֵמָעַלי ֲעֵצי ַצְפָצָפה.

               3

שמּה העתיק, ואחר כך הפואטי, של רוסיה.  3
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ֶלת, ַפל־ַהּדֶ יִתי ׁשְ ּבֵ ץ  ּוֵ ִיְתּכַ
י ֶהָחבּוט. ְלּבִ ּכַ ַמן  ִמּזְ ֵמת 

ֶלת ְפּתֶ ַהּנִ ְרחֹובֹות מֹוְסְקָבה  ּבִ
ָאמּות. ֱאֹלִהים ָקַבע ׁשֶ

ַהּזֹאת, רּוָגה  ַאְך ֹאַהב ֶאת ָהִעיר ַהּסְ
ְוָנְזָלה. ְמָנה  ִהְזִקיָנה, ׁשָ ׁשֶ

ה, ְמֻנְמֶנֶמת, ַאְסָיה ְזֻהּבָ
ָנְבָלה. יָה  ׁשֶ ּפֹות ִמְקּדָ ּכִ ַעל 

ֵרַח, ַהּיָ ְיָלה ֵמִאיר  ּלַ ּבַ ׁשֶ ּכְ
ד ַרק יֹוֵדַע ֵאיְך! ֵ ְוַהּשׁ

ְרֵזַח ַהּמַ ית  ּבֵ ל  ְתחֹו ׁשֶ ּפִ ֶאל 
ָפלֹות ֵאֵלְך. ֵעיַנִים ׁשְ ּבְ

ת־ְמאּורֹות רֹוֶעֶמת, ֲהֻמּלַ
ַהּבֶֹקר ֲאִני, ָאר ַעד  ִנׁשְ ַאְך 
ַלּזֹונֹות ּפֹוֶאמֹות, ּוַמְקִריא 

ְריֹוִנים. ּבִ ּכַֹהל ִעם  ּדֹוֵפק 

ַהּדֶֹפק, ְועֹוֶלה ְועֹוֶלה 
ל: ַוֲאִני אֹוֵמר, ְמֻבְלּבָ

מֹוֶכם, ּכְ "ֲאִני ֶאֶפס ָאבּוד 
ְכָלל." ּבִ י  ְלַחּיַ ֹלא ָאׁשּוב 

ֶלת, ַפל־ַהּדֶ יִתי ׁשְ ּבֵ ץ  ּוֵ ִיְתּכַ
י ֶהָחבּוט. ְלּבִ ּכַ ַמן  ִמּזְ ֵמת 

ֶלת ְפּתֶ ַהּנִ ְרחֹובֹות מֹוְסְקָבה  ּבִ
ָאמּות. ֱאֹלִהים ָקַבע ׁשֶ

1922

*
ֲעׁשּוַע ֶאָחד נֹוָתר ִלי: ׁשַ

ִריקֹות, י ׁשְ ּתֵ ׁשְ ה,  ּפֶ ּבַ עֹות  ֶאְצּבָ
י ּתַֹאְרּתִ ָכל ַהחּוצֹות  ּבְ י  ּכִ

ְתָין ְוהֹוֵלְך ַמּכֹות. ׁשַ ּכְ

ָחִויִתי! ִנְלַעג ָהָאְבָדן ׁשֶ ָמה 
תֹוִרי. ּבְ ִנְלָעג  ל ָאְבָדן  ּכָ

ִתי ִהיא, ֱאמּוַנת ֲעָבִרי — ֶחְרּפָ
ּוְבֵאין ֱאמּוָנה — ַצֲעִרי.

ר! ל אׁשֶ ים ׁשֶ ְזֻהּבִ ֶמְרָחִבים 
ַהּכֹל ׂשֹוֵרף יֹום ָעָקר. ֶאת 

ת — ית ַהּבׁשֶ ּבֵ ּכֹות,  ה, ַהּמַ ִתּיָ ְ ַהּשׁ
ַער. ּבָ ׁשֶ ם אֹוִרי  ֵהם ְלׁשֵ

ַצח: ּמֵ ּבַ ְיָטן ִלי ָטבּוַע  ּפַ אֹות 
ְרּבּוִטים. ׁשִ ט  ְרּבֵ ְלׁשַ ף,  ְלַלּטֵ

ְך ָרִציִתי ָלֶנַצח ּדֵ ְלׁשַ
ּצֹות ִעם ֹלֶבן־ְוָרִדים. חֹור־ּבִ ׁשְ

ֵהֵנּצּו ְוָאְמָנם ֹלא ָעלּו, ֹלא 
ִחים. ָיַמי ַהּצַ ֲחלֹומֹות 

ֶפׁש — ּנֶ ּבַ בּו  ְ ִדים ִהְתַיּשׁ ִאם ׁשֵ
תֹוָכּה ַמְלָאִכים. ּבְ ְכנּו  ׁשָ ֵהן 

ּנֶֹפת ַהּטִ ּוִבְזכּות ֲעִליצּות 
ַאְחִליף עֹוָלמֹות, ׁשֶ ּכְ י,  ִלּבִ ּבְ

ְפֵני ַהּתֶֹפת ּלִ ׁשֶ ה  ּקָ ּדַ ּבַ
ׁש ֲחָטַאי ִלְמנֹות — ֲאַבּקֵ

ִהְזִניַח, ל ָהֵאל הּוא  ְרּכֹו ׁשֶ ּדַ ֶאת 
ַגן־ֵעֶדן הּוא ֹלא ֶהֱאִמין — ּבְ
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יַח ְלַהּנִ ֻחְלָצה רּוִסית  ּבְ ּגּוִפי  ֶאת 
ַחת ִאיקֹוִנין. ׁש ּתַ ֲאַבּקֵ

1923

*
ַעת יָטָרה ּפֹוׁשַ ּגִ יר. ַעל  יר ִלי, ׁשִ ׁשִ

ִיְדַהר. עֹות  ֹחֶפן ַקל־ֶאְצּבָ
ָעָנן ׁשֹוַקַעת, ּבֶ ָמִתי  ִנׁשְ
ּנֹוַתר. ׁשֶ ִחיד  ַהּיָ ְיִדיִדי 

ָיֶדיָה ִפְרֵקי  ּבְ יט  ּבִ ּתַ ַאל 
ּה. ּבָ ּגַ ַעל  י ׁשֶ ׁשִ ּוַבּמֶ

ר ׁשֹוֵפַע, ּה אׁשֶ ּבָ י  ּתִ ׂשְ ִחּפַ ֵאיְך 
ּה. ּבָ ֶאת מֹוִתי ֵאיְך ָמָצאִתי 

ָהַאֲהָבה — ַמֲחָלה ִהיא, י ׁשֶ ָיַדְעּתִ ֹלא 
ַרַעת ִהיא ַאֲהָבה. ּצָ ׁשֶ

ל ַעִין ְלַעִין ְקִריָצה ׁשֶ ּבִ
ְריֹון, ָצְרָבה. ּבִ י, ֵלב  ִלּבִ ֶאת 

ְיֵמי ֶקֶדם יר, ֵרִעי. ַהֲעֵלה  ׁשִ
רּוָפה. ׁשּוַקת ָהָאִביב ַהּטְ ּתְ ל  ׁשֶ

ק ְלַאֵחר, ַהּבֹוֶגֶדת, ַ ּשׁ ּתִ ׁשֶ
ְוָיָפה. ת־זֹוָנה ְצִעיָרה  ּבַ

ל אֹוָתּה. ה. ֵאיִני ְמַקּלֵ ֹלא, ַחּכֵ
ה. ֵאיִני ַמֲעִליב. ֹלא, ַחּכֵ
ְלִקיַנת ֵמיָתר ְמַצְלֶצֶלת

ּגֹוָרִלי. ר ְלָך ֶאת  ֲאַסּפֵ

ַחר. ְורֹוד־ׁשַ ּבִ ל־ָיַמי  ָזב ַמּפַ
ְזֻהּבֹות. ָדיֹות  ּבְ י — ְצרֹור  ִלּבִ ּבְ

י, ְכּתִ ה ָמׁשַ ּנָ ַלּפִ ים  ָנׁשִ י  ּדֵ
תּולֹות. ּבְ י  ּדֵ ְוַלּגֶֹרן — 

ל עֹוָלם, ְרּכֹו ׁשֶ ּדַ ן! ָמָרה ָהֱאֶמת ַעל  ּכֵ
ְוזֹוַרַחת ַיְלדּוִתית  ַעִין  ּבְ י  ּכִ

ם ּלָ ּכֻ ָלִבים  ַהּכְ ל  ּכָ י ֵאיְך  ֵהַצְצּתִ
ה ַהּקֹוַלַחת. ְלּבָ ַהּכַ קּו ֶאת  ִלּקְ

א ָלּה, ֲאִני. ם ָמה ֲאַקּנֵ ְך, ְלׁשֵ ּכָ ְוִאם 
ְלּגֶֹלת. ּגֻ ּבַ ֵאב  ַהּכְ ם ָמה  ְך, ְלׁשֵ ּכָ ְוִאם 

ת־ְזנּוִנים. ּוִמּטַ ינּו — ָסִדין  ַחּיֵ ל  ּכָ
ינּו — ִחּבּוק — ְוֶאל ּתֹוְך ְמַעְרּבֶֹלת. ַחּיֵ ל  ּכָ

ָיַדִים יר! ִהיא ֵהִניָפה  יר ִלי, ׁשִ ׁשִ
ם. ְחּתַ ּנֶ ׁשֶ ּגֹוָרִלי  ִלְגֵזַרת 

ִין..." ַהּזַ ְמֹסר ָלֶהן: "ַעל  ּתִ טֹוב, 
ְיִדיִדי, ְלעֹוָלם. ֹלא ָאמּות, 

1923

באטּומי4

ְפֵלְגָנה ּתַ ֳאִנּיֹות 
ִאיְסַטְנּבּוָלה,

ֹרְצָנה ְלמֹוְסְקָבה. ּתָ בֹות  ַרּכָ

ה, ֵמַהֲהֻמּלָ
ֵמַהֲחמּוָלה

               4

עיר נמל ונופש בגאורגיה )עד 1936 נקראה באטּום(. שיר זה הוא זכר למסעותיו של יסנין בקווקז.   4
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ְעּגּוִעים ּגַ ל יֹוִמי  ּכָ
ָרָוה.

ּכֹה ַהְרֵחק,
לּוַח, ַהְרֵחק ֲאִני ׁשָ

ֵרַח  ַהּיָ ׁשֶ
ִנְדֶמה ָקרֹוב.  ָבר  ּכְ

ֹחר ָמלּוַח ל ָים ׁשָ ים ׁשֶ ֲעָדׁשִ
ָלכֹות ַלחֹוף. ֹחֶפן־ֹחֶפן ֻמׁשְ

ָכל יֹום ּבְ
ֶאל ָהְרִציף ּפֹוֵסַע

ְוִנְפָרד
ֶיְחַסר, ּלֹא  ׁשֶ י  ִמּמִ
ֵמּהַ ּכָ ְך,  ִנְמׁשָ ִטי  ַמּבָ

ַע, ְעּגֵ ּוִמְתּגַ
ר. ְסּתָ ַהּנִ ֶאל ָהֹאֶפק 

ְרֵסי ִמּמַ
ה ֵהּנָ ה־ַהאְבר  אֹו ִמֶלּ

עֹוד לּוִאיז
ָז'ֶנט, יַע, אֹו  ּגִ ּתַ
ד ִמּיָ ְכרֹוִני  ּוִמּזִ

ֲעֶליָנה, ּתַ
י ֵאין ּכִ ַאף 
ֶהן ֱאֶמת. ּבָ

ֵריַח ָים ָמִריר
ן הּוא, ָ ּוְמֻעּשׁ

ְואּוַלי
ל  ִמיס ִמיְטׁשֶ

ִהי ְלׁשֶ ּכָ

י ּבִ ֵכר  ּזָ ּתִ
נּו ּלָ ׁשֶ ְניּו יֹוְרק  ּבִ

יר.  ִ ְרּגּום ְלֶזה ַהּשׁ ּתַ ְקָרא  ּתִ ׁשֶ ּכְ

ֵני ָאָדם ּבְ
ׂשּו ֹזאת: ְיַחּפְ ָלֶנַצח 

ִכים, ִסיָמִנים מֹוׁשְ
י־ִנְרִאים. ְלּתִ ּבִ

ְך ּכָ ם  ְלׁשֵ
ְמַנְצְנצֹות ֶמדּוזֹות,

ְמנֹורֹות ּכִ
ִדיִלים. ּגְ ֲאִהיֵלי  ּבַ

ַמע, ְך ֶאׁשְ ּכָ
ְלקֹול ְסִפיָנה חֹוֶרֶקת,

עֹוִדי ּבְ
ָזָרה, ה  ָ ּפֹוֵגׁש ִאּשׁ

ֶאת ְקִריַאת ָהֲעגּוִרים 
ְתַרֶחֶקת ַהּמִ

ְנִגיָנה ל  ָבה ׁשֶ ּתֵ אֹו 
ַצֲעָרּה. ּבְ

זֹו ַהִהיא?
י? ּה ָחַפְצּתִ ּבָ ׁשֶ ַהִהיא, 

ר ֵאיְך ֶאְפׁשָ
טּוַח, ִאם ּבָ ִלְהיֹות 

ה ָחְטפּו אֹוָתּה ֶזה ַעּתָ
ְוָרצּו

ִחים? ּלָ ַהּמַ ִמְכְנֵסי 

ָכל יֹום ּבְ
ֶאל ָהְרִציף ּפֹוֵסַע
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ְוִנְפָרד
ֶיְחַסר, ּלֹא  ׁשֶ י  ִמּמִ
ֵמּהַ ּכָ ְך,  ִנְמׁשָ ִטי  ַמּבָ

ַע, ְעּגֵ ּוִמְתּגַ
ר. ְסּתָ ַהּנִ ֶאל ָהֹאֶפק 

ה אן ֵאּלֶ ּכָ ֵיׁש 
ים ַאֶחֶרת. ַחּיִ ׁשֶ

ְוא ׁשֹוְמִעים ָ ַלּשׁ ֹלא 
ֲאֵפָלה: ּבָ ִריקֹות  ׁשְ

ָלִבים ּכְ ָעְרַמת  ּבְ ָכה  ּכָ
ֶרת ִנְסּתֶ

ים ַמְבִריִחים עֹוׂשִ
הּוָלה. ם ַהּבְ ְרּכָ ּדַ

ֹוֵמר ֵאינֹו יֹוֵדַע ַהּשׁ
ַחד, ּפַ

ן ִסּכּוי ִיּתֵ ֹלא 
ְבִריִחים. ַלּמַ

ְיָלה ַהּלַ ֵמי  ה ֶאת ׁשְ ְיִרּיָ
ַחת ְמַפּלַ

ם ַהּיָ חֹוֵפי  ּבְ
לּוִחים. ַהּמְ

הּוא ׂשֹוֵרד,
ה, ּכֶ ּתַ יֶרה ְוִאם  ּתִ ם ִאם  ּגַ

ן ּכֵ ְוַעל 
ה. ֻחּלָ ּכְ אטּוִמי ִהיא  ּבָ
ֶצַבע ּבְ ִנְדֶמה  ם  ַהּיָ ַאף 

יגֹו ִאיְנּדִ

מּול ִצְחקּוק
ה. ַוֲהֻמּלָ

ה ִלְצֹחק: ֵיׁש ִסּבָ
ה ֵאּלֶ ּכָ ָלִאים  ּפְ

ל יֹום ּכָ ֹלא 
ֶנְחִוים. עֹוָלִמי  ּבְ

יׁש ִמְסּתֹוֵבב ׁשֹוֶטה ָקׁשִ
ֶלת, ּיֶ ַהּטַ ַעל 

ְכִוי. ׂשֶ ָיׁשּוב  ְוַעל ָקְדקֹודֹו 

ְמַצְחֵקק,
ֶאל ָהְרִציף ּפֹוֵסַע

ְוִנְפָרד
ֶיְחַסר, ּלֹא  ׁשֶ י  ִמּמִ
ֵמּהַ ּכָ ְך,  ִנְמׁשָ ִטי  ַמּבָ

ַע, ְעּגֵ ּוִמְתּגַ
ר. ְסּתָ ַהּנִ ֶאל ָהֹאֶפק 

1924

*
ַחְלֹחֶלת ּכְ ֲעָנָנה  ּבַ רּוַח ַקל. 

ִנְפַקַחת. ִלְרָוָחה ֵעיִני צֹוָפה, 
ְרְנֹגֶלת, ַהּתַ ָפַרס — אֹוָתּה  ּבְ

ַחת. ל ׁשַ ְרָיָזאן5 ׁשֶ ּבִ מֹו ֶאְצֵלנּו,  ּכְ

ַהר, ַמן אֹותֹו ַהּסַ ַאְך ְמַעט ׁשָ
ַאְך ְמַעט ָצַהב, ְמַעט ַאֶחֶרת.

ַער אֹותֹו ַהּסַ ּבְ ֵהן ָאַהְבנּו 
ֶרת. ׁשּוָקה ֻמּכֶ ּתְ ם, אֹוָתּה  ּלָ ּכֻ מֹו  ּכְ

               5

כפר הולדתו של יסנין נמצא במחוז ריאזאן. ריאזאן עצמה היא עיר עתיקה, כמאתיים ק"מ ממוסקבה.  5
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ִנְגַזר ָעַלי ָלֶנַצח ים —  ילֹות ַחּמִ ַהּלֵ
ָיַדִים אֹוָתן  ּבְ י  ּכִ ל אֹוָתם,  ְלַהּלֵ

ָיֵנּצּו ל עֹוד  ּכָ אן ְנָערֹות,  ּכָ קֹות  ְמַחּבְ
ֲעַמִים. ּפַ ֶבר  ַהּגֶ ּכֹוָכִבים — ַעד ְקֹרא 

ַעת! ָכל ֵלָבב ְמַבְעּבַ ּבְ ַאֲהָבה 
ה. ּנָ ל ָחתּול זֹוֶכה ִלְטֹעם ִמּמֶ ּכָ

ִית, ּבַ ִלי  ּבְ ן  ּבֶ ן ַלּמֹוֶלֶדת,  ּבֵ ַרק ֲאִני, 
ל ֶצַנע. רּוִרים ׁשֶ ּפֵ ּה אֹוֵסף ִלי  ֵמַחּגָ

ל עֹוד — ר — ֵאין. ֲאָבל ֹלא ֶאְתַאּבֵ אׁשֶ
ֶכת, ְרְנֹגֶלת ְמַהּלֶ ּתַ ָכל ֶאֶרץ  ּבְ

ֶחֶלד ּבַ ה  ּנָ ּפִ ָכל  ּבְ זּורֹות  ּפְ ֲעבּוִרי 
ֶכל. ִנּיֹות, ְרפֹות־ַהּשֵׂ ְצִעירֹות חּוׁשָ

ְמָחה חֹוֶמֶלת, ן ֵאַדע ׂשִ ַרק ִעּמָ
ַיְפִליאּו: יר  ִ ּשׁ ּבַ ָפַתי  ָמן ׂשְ ַרק ִלׁשְ

ִנְדֶמה ִלי, ְך  ּכָ ָהעֹוָלם ָאהּוב ָעֵלינּו, 
ְרְנגֹוִלי הּוא. ּתַ י ֵריחֹו — ֵריַח  ּכִ

1925

*
ן, ּלָ ּכֻ מֹו  ּכְ ׁשּוָטה, ְרִגיָלה  ּפְ ַאּתְ 
מֹוְך — ֵמָאה ֶאֶלף. ּכָ ַאְרֵצנּו  ּבְ

ה, ֻחּלָ ַהּכְ ָתו  ת ַהּסְ ִצּנַ ָלְך 
ּגֹוֶאֶלת. ּבֹוֵדָדה  ְזִריָחה  ָלְך 

ְכָלא, ּנִ ׁשֶ י  ִלּבִ ְמֻגָחְך 
ַנִים — ׁשְ י  ּפִ ת  ׁשֶ י ְמֻטּפֶ ְבּתִ ַמְחׁשַ

ה ִפּלָ ָכל ַחְדֵרי ַהּתְ ּבְ י  ּכִ
ַנִיְך, ּפָ ֵני ִאיקֹונֹות ָהיּו  ּפְ

ִחית, ְוָהִייִתי יֹוֵרק, ַמׁשְ
ּסּות הֹוֶלֶלת. ּגַ י  ֶהֱעַרְכּתִ

ּוִפְתאֹום צֹוְמִחים ִמּתֹוִכי
ֶחֶלד. ּבַ ים  יִרים ָהַרּכִ ִ ַהּשׁ

ֹלא רֹוֶצה ָלעּוף ַלֲחלֹום,
ׁש ֵמֵעֶבר. י ַהּגּוף ְמַבּקֵ ּכִ

ַיֲהלֹום, ִיְצַטְלֵצל,  ֵמְך  ה ׁשְ ָלּמָ
ת ֱאלּול ִמְתָקֶרֶבת? ִצּנַ מֹו  ּכְ

ָצן ֲאִני, ֹלא ָעלּוב, ַקּבְ ֹלא 
ל ֶחֶסד: ּכָ י  ּבִ ֵאין  ְויֹוֵדַע ׁשֶ

ִמיד ָהִייִתי ָאהּוב ּתָ י  ּכִ
ב. ֵעׂשֶ ּבָ ָלִבים ְוסּוסֹות  ּכְ ַעל 

ן, ַעל ַעְצִמי ּכֵ י, ַעל  ַמְרּתִ ֹלא ׁשָ
י יֹוֵדַע ּכִ ִביָלּה,  ׁשְ ּבִ ִביֵלְך,  ׁשְ ּבִ
ר יֹוִמי ָהֶעֶצב הּוא אׁשֶ ֲאִני ׁשֶ

ַע. ּגֵ ּתַ ֵלב ְמׁשֹוֵרר ִמׁשְ ּבְ ׁשֶ

ב ֶאל ָעְמָקן ְוָלֵכן ֶאְתַעּצֵ
ּתֹוֶלֶלת. מֹו ֶאל ַעְלָוה ִמׁשְ ּכְ ל ֵעיַנִיְך,  ׁשֶ

ן, ּלָ ּכֻ מֹו  ּכְ ׁשּוָטה, ְרִגיָלה  ּפְ ַאּתְ 
מֹוְך — ֵמָאה ֶאֶלף. ּכָ ַאְרֵצנּו  ּבְ

1923
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מירגֹורֹוד1 של ברזל

1. פתיחה

לא קראתי את מאמרו של ל"ד טרוצקי על האמנות בת זמננו, שפורסם אשתקד, כאשר הייתי 
בחוץ לארץ. לא נתקלתי בו אלא כעת, כשחזרתי הביתה. קראתי על עצמי וחייכתי בעצב. אני 

אוהב את גאונותו של האיש הזה, אבל תבינו... תבינו...
אם כי הוא צודק באופן יוצא מן הכלל בטענתו שאחזור אדם אחר, לא האדם שהייתי.

אכן, חזרתי אדם אחר. קיבלתי הרבה, אך גם איבדתי הרבה. יותר ממה שקיבלתי.
ביקרתי בכל ארצות אירופה וכמעט בכל מדינות צפון אמריקה. ראייתי עשתה פנייה חדה 
במיוחד אחרי אמריקה. אל מול אמריקה, אירופה היתה בעיני כאחוזה עתיקה. על כן, אתחיל 

את התיאור הקצר של נדודי מאמריקה דווקא.

Bot2 "Paris" .2

אם מסתכלים על זה מנקודת המבט של האוקיאנוס, בכל זאת גם זה דבר זעיר, במיוחד כשהענק 
דימוי  לי  שאין  לי  )ִסלחו  מחליק...  כמו  גופו,  כובד  בכל  המים  תהומות  בתוך  מתנדנד  הזה 
לשם השוואה, רציתי לומר — כמו פיל מחליק, אבל זה גדול מהפיל פי עשרת אלפים, בערך. 
מוחלט,  בבירור  ִהרגשתי  אז  הנה  ֶצלם.  כל  ללא  ודמות  דימוי  דימוי.   — עצמו  הוא  הזה  הענק 
שה"איָמז'יניזם", שאני וחבַרי מאמינים בו, הוא מוגבל. הרגשתי שלא בהשוואות העניין, אלא 
במהות האורגנית עצמה(. אבל אם נביט בכך מנקודת המבט של כושרו של האדם ליצור, הרי 

שאפשר להחוֹות מחווה של תהייה ולומר: "חביבי, מה זה עוללת? איך אתה?.. כיצד זה?.."
תאטרון  של  שטחו  על  מעט  עולה  ששטחה  מסעדה  הספינה,  של  למסעדה  כשנכנסתי 

הבולשוי שלנו, ניגש אלי בן לווייתי ואמר שאני מוזמן אל חדרנו.
שבהם  המנוחה  חדרי  דרך  הלכתי  המיוחדות,  הספריות  של  הענק  אולמות  דרך  הלכתי 
הביא  העצום  במסְדרון  דקות  כחמש  וכעבור  הריקודים,  אולם  דרך  חלפתי  קלפים,  משחקים 
לווייתי אל חדרנו. בחנתי את המסדרון שּבֹו הונח מטעננו הגדול, כעשרים מזוודות,  בן  אותי 
ופרצתי  הספה  על  התיישבתי  האמבטיה,  חדֵרי  שני  את  חדִרי,  את  ההסבה,  חדר  את  בחנתי 

בצחוק גדול. העולם שבו חייתי קודם נראה לי נורא מצחיק ומגוחך.
ישן עגל על מצע קש, או  נזכרתי ב"עשן המולדת", בכפרנו שּבֹו כמעט בכל בית איכרים 
חזירה עם גוריה. נזכרתי, אחרי כבישי גרמניה ובלגיה, בדרכים הבלתי עבירות שלנו, והתחלתי 
את  לאהוב  הפסקתי  רגע  מאותו  והכינמת.  הטינופת  בשם  ב"רּוס"  שנאחז  מי  כל  את  לקלל 

רוסיה האביונה.

עיר אוקראינית פרובינציאלית ששמה משמש כותרת לקובץ נובלות של גוגול.  1

יסנין מתכוון ל־boat, ספינה. הטעות במקור.  2
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רבותיי הטובים!
מאותו יום התאהבתי עוד יותר בבניית הארץ הקומוניסטית. אולי אינני קרוב לקומוניסטים 
גם  אליהם  אתקרב  שאולי  ומקווה  מחשבתי,  באורח  אליהם  קרוב  אני   — רומנטיקן  כמשורר 
במשך  באוקיאנוס  הפלגתי  קולומבוס.  של  ארצו  אל  נסעתי  כאלה  במחשבות  שלי.  ביצירה 

שישה ימים, בבילויים בקרב קהל המסעדות־וריקודי־הפֹוְקסטרוט הנוֵפש.

3. אליס איילנד

ביום השישי, בסביבות הצהריים, הופיעה אדמה. כעבור שעה נגלתה לעיַני ניו יורק.
ניתן  האם  אמריקה!  על  מיאקובסקי  של  הפואמות  הן  כשרון  חסרות  כמה  הטובה!  אמי 
לבטא את ָעצמת הברזל והגרניט הזאת במילים? זוהי פואמה ללא מילים. הניסיון לסּפר אותה 
יהיה עלוב. אתם חמודים, טיפשונים, מצחיקים, אורבניסטים רוסים תוצרת־בית ומשוררים של 

חשמל! "הנפחיות" ו"הֶלפים"3 שלכם הם כמו טּולה4 אל מול ברלין או פריז.
הבניינים המסתירים את האופק כמעט נוגעים בשמים. מעל כל זה עוברות ַקשתות בטון 
עצומות. השמים מלֵאי עופרת מארובות המפעלים המעשנות. העשן מעלה דבר־מה מסתורי, 
נעתקת.  שהנשימה  עד  כך,  כל  ועצום  גדול  משהו  מתרחש  האלה  הבניינים  שמאחורי  נדמה 

רצוננו הוא לצאת במהרה אל החוף, אבל... אבל קודם לכן עֵלינו לעבור ביקורת דרכונים...
בתוך האנדרלמוסיה של היורדים מהאנייה אנו ניגשים לטיפוס חשוב כלשהו, שבודק את 
התעודות. שעה ארוכה הוא מסובב את התעודות בידיו, שעה ארוכה הוא מודד אותנו במבטיו 
המלוכסנים ואומר בשלווה באנגלית שעלינו ללכת לחדֵרנו שבאנייה, שאינו יכול להכניס אותנו 

אל ארצות הברית ושמחר הוא ישלח אותנו לאליס איילנד.
אליס איילנד הוא אי לא גדול שבו נמצאים מתחם ההסגר וכל מיני ועדות חקירה. מסתבר 
שבוֹושינגטון התקבל מידע עלינו, שאנחנו נוסעים כתועמלנים בולשביקים. מחר עולים לאליס 

איילנד... הם יכולים לגרש אותנו בחזרה, אך יכולים גם לעצור...
לפתע מגיעים אל תאנו כתבים שכבר ידעו על בואנו. אנו יוצאים אל הסיפון. מאות צלמי 
סרטים ועיתונאים מתרוצצים על הסיפון, מתקתקים במצלמות, משרטטים בעפרונות ושואלים, 
שואלים ושואלים. זה היה בערך בארבע אחר הצהריים, ואילו בחמש וחצי הביאו לנו כעשרים 
עיתונים עם תצלומינו ועם מאמרים ענקיים עלינו. דּוּבר בהם מעט על איזדורה דנקן, על כך 
נהדר לאתלטיקה  גוף  לי מבנה  כך שיש  ועל  הנעליים שלי  על  יותר מכל  שאני משורר, אבל 
קלה ושבוודאי הייתי יכול להיות הספורטאי הטוב באמריקה. בלילה בן־לווייתי ואני התהלכנו 
אורות הסתובבו  ואלומות של  עֵרמות  בחושך.  יותר  יורק אף מרשימה  ניו  בעצב על הסיפון. 

מעל הבניינים, מבנים ענקיים רטטו בָעצמה קשוחה בראי המפרץ.
השוטרים  בליוּוי  הקטנה  הקיטור  לספינת  כשעִלינו  איילנד.  לאליס  שוגרנו  בבוקר 

שמות של חבורות ספרותיות שפעלו בברית המועצות בשנות העשרים.  3

עיר מחוז ברוסיה.  4
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הוצבת  אומללה!  זקנה  "בתולה  אמרתי:  בצחוק.  ופרצנו  החירות  בפסל  הבטנו  והעיתונאים, 
כאן למען השעשוע!" 

וגם  להם,  תרגם  לווייתי  בן  כך.  כל  אותנו  הצחיק  מה  אותנו  לשאול  התחילו  העיתונאים 
הם צחקו.

באליס איילנד הובילו אותנו דרך אינספור חדרים אל חדר המבחנים הפוליטיים. כשהתיישבנו 
מהמצח  מעט  הורם  ערו  שׂשְ עגול,  ראש  בעל  שמנמן  אדון  צדדית  מדלת  יצא  הספסלים,  על 
מבית  גוגול  בספרי  פיצ'וגין  של  איוריו  את  לי  הזכיר  מה  ומשום  מעלה,  כלפי  מתעגל  כפוני 

ההוצאה של סיטין.
הניירות,  את  יחטוף  חזיר,  בריצה  יגיע  מיד  מירגורוד!  "זוהי  לווייתי,  לבן  אמרתי  "ראה," 

וניצלנו!"
"מיסטר יסנין," אמר האדון. נעמדתי על רגַלי. "גש אל השולחן!" הוא פתאום אמר ברוסית 

בטוחה. נדהמתי.
"הרם את יד ימינך והשב לשאלות."

התחלתי להשיב, אך השאלה הראשונה בלבלה אותי:
"אתה מאמין באלוהים?"

מה יכולתי לומר? הבטתי בבן לווייתי, הוא הנהן בראשו, ואמרתי: "כן."
"לאיזה שלטון אתה נאמן?"

עוד יותר גרוע. התחלתי להגיד במקוטע שאני משורר ואיני מבין דבר וחצי דבר בפוליטיקה. 
"חזור  בי:  להביט  מבלי  אמר,  הוא  מכן  לאחר  העם.  שלטון  על  אתו  שהתפשרתי  זוכר  אני 
אחרי: בשם אדוננו ישו הנוצרי אני נשבע לומר אמת לאִמתה ולא להזיק לאיש. אני נשבע לא 

להשתתף בשום עניין פוליטי."
חזרתי אחרי כל מילה שלו, לאחר מכן חתמתי, ושוחררנו. )אחר כך גילינו שידידיה של דנקן 
שלחו מברק לנשיא הארדינג. הוא פקד לערוך לי חקירה קלה ולהכניס אותי לארצות הברית.( 

החתימו אותי שלא אשיר את האינטרנציונל, כפי שעשיתי בברלין.
מירגורוד! מירגורוד! ַהֲחזיר הציל אותי!

4. ניו יורק

רצתי בלי הכרה מהספינה אל החוף. יצאנו מהנמל אל הסטריט, ומיד הציף אותי ריח, ריח מּוּכר 
כלשהו. התחלתי להיזכר: "אה, הרי זה... זה ממש זה... זה אותו ריח שיש בחנויות לכלי עבודה." 
בנמל, כושים ישבו או שכבו על בדי שק. קיבל את פנינו המון שהעיתונים עוררו את סקרנותו.

"Mi laik Amerika…" :כשהתיישבנו במכונית אמרתי לעיתונאים
כעבור עשר דקות היינו במלון.5

כאן מסתיים במקור חלקו הראשון של הטקסט, שבשוליו ציין המשורר כי הוא נכתב במוסקבה ב־14   5

באוגוסט 1923.
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5. ברודֵווי

הירח,  באור  לחיות  התרגלנו  ברודֵווי.  של  החשמל  אור  מהו  שנבין  מכדי  חשוכים  רחובותינו 
להדליק נרות לפני איקונות, אבל ממש לא לפני האדם.

בתוך תוכה, אמריקה אינה מאמינה באלוהים. אין לה זמן לשטויות האלה. האור זורח שם 
למען האדם, ולכן לא אתחיל בברודֵווי, אלא באדם שבברודֵווי.

להביט  הרוסית  המהפכה  של  לאכזריותה  טינה  הנוטרים  לתרבותניקים  ַמזיק  היה  לא 
בתולדותיה של המדינה שהניפה לגובה כה רב את דגל התרבות התעשייתית.

מהי אמריקה?
הזהב  מחפשי  המזל,  חסר  האירופי  העולם  כל  ם  לׁשָ נמשך  הזאת  הארץ  גילוי  בעקבות 
במדינות  האנושי  המשחק  את  שניצלו  ביותר,  הנחותים  מהסוגים  הרפתקנים  והריגושים, 
ודיכאו את הילידים אדומי העור של אמריקה בכל  כדי לעבוד בשירותן של ממשלות שונות 

האמצעים האפשריים.
המיליונים  מכל  מכך  וכתוצאה  אכזריות,  מלחמות  פרצו  להתנגד,  החל  העור  אדום  העם 
מפיקי  של  מחסדיהם  כעת  שחי  אלף(,  מאות  )כחמש  קומץ  נותר  העור  אדומי  של  הרבים 
הסרטים, התוחמים אותו בקפידה בתוך חומות פן יתערּבב בעולם המתורבת. העם הפראי אבד 
הושקה  בעגבת,  הודבק  היאוואתה  סופית.  אותו  השחיתה  הטורפים  מדיניות  הוויסקי.  בגלל 

כרה וגורש להשלים את ריקבונו לביצותיה של פלורידה ולשלגיה של קנדה. לׁשָ
ובכל זאת, אם נביט באותה ָעצמה חסרת רחמים של הבטון המזוין, בגשר ברוקלין התלוי 
זאת  בכל  קומות,  עשרים  בני  בניינים  של  כגובהם  הוא  האדמה  מעל  שגובהו  ערים,  שתי  בין 
איש לא יצטער שהיאוואתה הפראי כבר לא צד כאן איילים. ואיש לא יצטער שידם של בוני 

התרבות הזאת היתה לעתים יד אכזרית.
האינדיאני לעולם לא היה עושה ביבשת שלו את מה שעשה "השד הלבן".

כעת היאוואתה הוא שחקן אתנוגרפי בסרטים; הוא מראה בסרטים את מנהגיו ואת אמנותו 
יורק  ניו  ואילו ליד  הפראית הפשוטה. הוא עדיין שט בסירותיו הצרות במים התחומים שלו, 
כבר לא סירות הצלה,  ִצדיהן תלויים עשרות —  עוגנות ספינות ענקיות מחּוּפות שריון, שעל 
על המים,  נוחתים  הם  מיוחדים; בשובם  לוחות  גבי  על  לאוויר  אווירונים, שממריאים  כי אם 
הברזל  כתפי  על  אותם  ומושיבות  ענקים,  בידי  ּכְ עצומים,  במנופים  אותם  מרימות  והספינות 

שלהן.
המציאּות  שלה.  למשורר  להפוך  כדי  התעשייה  של  האמיתי  היומיום  את  לחיות  צריך 
הרוסית שלנו סובלת בינתיים, כמו שאומרים, מ"ברגים רופפים", ולכן משוררים שכותבים את 

שיריהם על פי איורים ממגזינים אמריקניים גרועים, מגוחכים בעיני.
אני  הסובייטית  הפלטפורמה  גבי  על  יסודותיה  כל  עם  שלנו  הספרותית  הבנייה  בתחום 
מעדיף לגרור את העגלה שישנה, כדי לא להוציא את דיבתו של אותו יומיום שּבֹו אנו חיים. 

בניו יורק הסוסים זה מכבר נמסרו למוזאון, ואילו במחוזותינו...
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ובכן, ניחא! מוסקבה אינה נבנית במהירות. בינתיים נדבר על ברודווי מנקודת המבט של 
התכניות הגדולות. הרי הרחוב הזה הוא גם שלנו.

כך רחוקים,  כל  בימים לא  כוחה של אמריקה פרץ סופית רק בשני העשורים האחרונים. 
יחסית, ברודווי היה דומה לׂשדרת נייבסקי העתיקה שלנו, ואילו כעת הפך למשהו מסחרר. דבר 
כזה לא קיים בשום עיר בעולם. אם כי כל האנרגיה הזאת מכוונת לריצה פרסומית בלבד. אבל 
זה מהמם באופן ׂשטני! האמריקאים מכנים את ברודווי, למֵעט שמו הטבעי "הדרך הצדדית", 

בשם "הדרך הלבנה". ההליכה בברודווי הרבה יותר מוארת ונעימה בלילה מאשר ביום.
מתגלגלים  העשרים,  הקומה  בגובה  שם,  חשמליות.  מודעות  של  ים   — העיניים  מול 
מתעמלים העשויים מנורות. שם בקומה השלושים מעשן מיסטר חשמלי המוציא קו חשמלי 
על  חשמלית  סיכֹורה6  ֶטְרּפְ רוקדת  התאטרון  ליד  שם  טבעותיו.  צבעי  את  שמחליף  עשן  של 
גלגל חשמלי מסתובב, וכן הלאה, באותו סגנון, עד כדי עיתון חשמלי ששורותיו רצות שמאלה 
בקומה העשרים או העשרים וחמש, ללא הפסקה עד סיום המהדורה. בקיצור, "דניס, תמות!7". 
מתוך חנויות המוזיקה נשמעים ברדיו צלילים של צ'ייקובסקי. הקונצרט מנוגן בסן פרנסיסקו, 

אבל חובבי המוזיקה יכולים להאזין לו גם בדירתם בניו יורק.
כשאתה רואה או שומע את כל זה, אתה מתפעל על כורחך מיכולותיו של האדם, ומתבייש 

שאצלנו ברוסיה עד היום מאמינים בסבא עם זקן ומסתמכים על טוב לבו.
היאוואתה הרוסי האומלל!

6. היומיום והעומק של ארצות הברית

יורק ושיקגו, מכיר רק את אמריקה החגיגית, או המוצגת  ניו  מי שמכיר את אמריקה על פי 
לראווה.

אל  לעומק,  שמתקדמים  ככל  הייצור.  אמנות  של  הישגיה  אלא  אינן  ושיקגו  יורק  ניו 
קליפורניה, תחושת הכובד נעלמת: מול העיניים רצים מישורים עם יערות דלילים וגם — אבוי, 
לערים  להידמות  מתחילות  הערים  כושים.  של  קטנות  עיירות־עץ   — לרוסיה!  דומה  זה  כמה 
אירופיות, כשההבדל הוא שבעוד שבאירופה הכל נקי, באמריקה הכל חפור ונערם בסדר אקראי, 

כמו באתרי בניין. המדינה בונה ובונה בלי הפסקה.
שחורי העור עוסקים בחקלאות ובעבודות עונתיות. שפתם אמריקנית. חיי היומיום שלהם 
מותאימים לאמריקנים. הם יוצאי אפריקה, אבל הם לא שמרו אלא ביטויים אינסטינקטיביים 
המיוזיק־ עולם  על  עצומה  השפעה  השּפיעו  הם  בכך  ובריקודים.  בשירים  ַעמם  של  אחדים 
הֹולים של אמריקה. הפוקסטרוט האמריקני אינו אלא ריקוד כושי עממי שעבר דילול. בשאר 

מוזת הריקוד במיתולוגיה היוונית.  6

"דניס, תמות!" — חלק מאמירה המיוחסת לפוטיומקין, בן טיפוחיה של קתרינה הגדולה, שכביכול אמר   7

למחזאי דניס פונוויזין אחרי הצגת בכורה של מחזהו: "דניס, תמות, לא תכתוב מחזה טוב מזה!" — בבחינת 
"אחרי ההצלחה הזאת, תוכל למות בשקט ואין לנסות להאפיל עליה".
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התחומים הכושים הם עם פרימיטיבי למדי, בעל הרֵגלים בלתי־מרוסנים. האמריקנים עצמם 
גם הם עם פרימיטיבי למדי מּבחינת התרבות הפנימית.

שלטון הדולר כילה בתוכם את כל השאיפות לנושאים מורכבים כלשהם. האמריקני שוקע 
כל כולו בביזנס ואינו רוצה לדעת שום דבר אחר. האמנות באמריקה עומדת בדרגת ההתפתחות 
הנמוכה ביותר. עד היום לא נפתרה שם השאלה: האם זה מוסרי או לא מוסרי להקים אנדרטה 
לאדגר אלן פו. כל זה מעיד על כך שהאמריקנים הם עם צעיר ולא לגמרי מגובש. אותה תרבות 
אדירה של מכונות שָיצרה את תהילתה של אמריקה, אינה אלא תוצאת עבודתם של היוצרים 
אלא  אינו  אמריקה  של  עמה  העם.  גאונות  של  אורגני  לגילוי  כלל  דומה  ואינה  התעשייתיים 
שּכל  הרי  החשמל,  תרבות  על  נדבר  אם  עליו.  שהוטלו  השרטוטים  של  ועקבי  מסור  מַבצע 
חי  לולא  הזאת.  הארץ  לבה של  לב  הוא  אדיסון.  בדמותו של  הזה תסתכם  בתחום  הסתכלות 
הגאון הזה באותן שנים, הרי שתרבות הרדיו והחשמל היתה עלולה להתעכב מאוד, ואמריקה 

לא היתה כה מרשימה כמו עכשיו.
מצד הרושם החיצוני יש באמריקה אנקדוטות מופלאות. למשל, הפוליסמן האמריקני לבוש 

בסגנון שוטר המקוף הרוסי, רק עם ׂשרוכים אחרים.
של  בידיהם  בעיקר  מרוכזת  הטקסטיל  שתעשיית  כך  ידי  על  מוסברת  הזאת  האנקדוטה 
המהגרים מרוסיה. בני ארצנו, ככל הנראה, מתוך געגוע למולדת, הלבישו את הפוליסמן במדים 

מהסוג המּוּכר להם.
לאוזן ולעין הרוסית, אמריקה כולה, ובעיקר ניו יורק, מכילה מעט מדמּה של אודסה ושל 
האזורים המערביים. ניו יורק היא עיר יהודית בכשלושים אחוז. היהודים נדחקו לשם בעיקר 
מכורח הנדודים בגלל הפוגרומים. בניו יורק הם תקעו יתד איתנה למדי ויצרו תרבות משלהם 
ביידיש,8 שהולכת ומתרחבת. יש להם משוררים, סופרים ותאטראות משלהם. הספרות שלהם 
העניקה לנו שמות אחדים בסדר גודל עולמי. בשירה יוצא כעת אל השוק העולמי משורר בעל 

כשרון גדול בהחלט, מאני לייב.
בערך. עכשיו  לפני עשרים שנה  רוסיה  עזב את  הוא  צ'רניגוב.  יליד מחוז  הוא  לייב  מאני 
לו  התאפשר  האחרונות  בשנים  ורק  כסנדלר,  בעבודה  בפרך  דרכו  את  פילס  הוא   .38 בן  הוא 

להתקיים משכרו כאמן.
והוא  ימינו,  ועד  מפושקין  הרוסית  השירה  את  אמריקה  ליהודי  הכירו  ליידיש  תרגומיו 
מקדם בעקביות יידישיסטים צעירים בעלי כשרונות נאים למדי מהופשטיין ועד מרקיש. יש 

כאן עמוד שדרה ויש תרבות.
בסביבה אמריקנית גרידא — היעדר של כל נוכחות.

עיתונאים  המוני  יורק  בניו  מאיר  מברודווי  האורות  ים  נורא.  להיות  לפעמים  יכול  האור 
מושחתים וחסרי עמוד שדרה. אצלנו אפילו לא מכניסים טיפוסים כאלה למבואה, אף על פי 

שאנו חיים לאורן של מנורות נפט, ולעתים כלל ללא תאורה.
כוחו של הבטון המזוין וָעצמת הבניינים הגבילו את מוחו של האמריקני והצרו את ראייתו. 

במקור: ז'רגון.   8
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איוואן  של  הבלתי־נשכחים  הגוגוליאניים  הרגליהם  את  מזכירים  האמריקנים  של  הרגליהם 
איוואנוביץ' ואיוואן ניקיפורוביץ'.9

ותרבותית  אין ארץ טובה  כך לראשונים  עיר טובה מפולטבה,  היתה  לא  כפי שלאחרונים 
מאמריקה.

"שמע," אמר לי אמריקני אחד, "אני מכיר את אירופה. אל תתווכח אתי. טיילתי באיטליה 
וביוון לאורכן ולרוחבן. ראיתי את הפרתנון. אבל כל זה לא מחדש לי. האם אתה יודע שאצלנו 

במדינת טנסי ישנו פרתנון הרבה יותר טוב וחדש?"
מאפיינות  האלה  המילים  יחד.  גם  ולבכות  לצחוק  לך  מתחשק  האלה  המילים  לִמשמע 
להפליא את אמריקה בכל הנוגע לתרבותה הפנימית. אירופה מעשנת וזורקת, אמריקה אוספת 

ָדלים. אבל מהּבדלים האלה צומח משהו מדהים. את הּבְ

1923

שתיים מהדמויות הקרתניות המגוחכות של גוגול.  9
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ודיה מולודובסוי
כשהאיש שלי יחזיק אותי בצמה

ארבעה שירים
מיידיש: עמוס נוי

קדיה מולודובסקי )1975-1894( היא המשוררת־אישה האהובה עלי ביותר. היא כתבה ביידיש, 
והיא מּוּכרת לקוראי העברית בעיקר כמחברת של שירי הילדים היפים, שיצאו בעברית בספר 
תחו את השער", וביניהם "מעשה במעיל" ו"הילדה איילת" המפורסמים. אבל מולודובסקי  "ּפִ
ומגּוונים  בנושאים שונים  ורבת־ָעצמה. היא עסקה  גם משוררת מודרניסטית מפעימה  היתה 
כנשיות, אהבה, ארוטיקה ואלימות בארוטיקה, אינטימיות וחרדת אינטימיות, אשמה, כפייה, 
הן  נדירות  דופן.  יוצאי  ובחושפנות  לב  באומץ  אלה  כל  על  וכתבה  אונס,  בדידות,  געגוע, 
מולודובסקי  ביטוי שירי מרעיד חדרי־לב.  לכלל  כאלה  המשוררות שהצליחו לצקת תחושות 
הרבתה לעסוק בילדים העניים של ורשה, שבשכונות העוני היהודיות שלה היא עבדה כמורה, 
רטטים תמונת חיים עגומה של דלּות ושל קושי, שאפיינה את תושביהן.  ושירי הילדים שלה מׂשַ
מולודובסקי  של  המודרניסטית  יצירתה  גם  ביידיש,  אחרים  יוצרים  של  במקרה  כמו 
ביותר תורגמו היטב  "למבוגרים" נשכחה ב"מדינת היהודים" לחלוטין. כמה משיריה החזקים 

לעברית על ידי שמשון מלצר ויצאו באנתולוגיה המופתית של שירת יידיש, "על נהרות".
ספר שיריה הראשון של קדיה מולודובסקי, "לילות חשוון", ראה אור בווילנה ב־1927, והפך 
הגדולות הראשונות של המאה. שלושת  מיד לאחת המשוררות המודרניסטיות  אותה כמעט 
השירים הראשונים הכלולים במבחר זה הם מתוכו )הערת מתרגם קטנה לשיר הראשון: כשהיא 
אומרת בשורה השלישית "איש", המילה יכולה להתפרש גם כ"בן זוג" או "שותף לחיים", וכך 

גם "איש שלי"(. 
קשות־יום,  נשים   — ורשה  של  העוני  שכונות  של  לנשים  מופנה  "כלות",  השלישי,  השיר 
 — יהודית(  זנות  של  מרכז  היתה  כידוע  ורשה  בשיר;  )הנרמזות  זונות  חלקן  מרודות,  עניות 
זהו  אחרים.  חיים  על  פרי־בטן,  על  אהבה,  על  חתונה,  על  חלומות  ולחלומותיהן:  למכאוביהן 
שיר על נחמה שאינו מנחם. מה שמיוחד וקשה בשיר הזה )ביחס לשירים אחרים שלה(, הוא 
האופן שּבֹו ממקמת מולודובסקי את דימוייה הפרטיים והאישיים ביותר בתוך סיפורי האמהּות 
אמא  וסיפורי  וראינה",  "צאינה  הם  שמקורותיו  זה   — נשית  יהדות  של  העממי  הדמיון  שיצר 
לסיפורי  ונושאית  אסוציאטיבית  קשורים  הִאמהות  ארבע  של  ותפקידיהן  מחֹוותיהן  וסבתא; 
המקרא בנוסח הכי אינטימי שלהם, כשהיא טֹווה קשרים בין השתוקקויות של הגוף הנשי ללידה 
ואהבה וקצת פחות צער. והוא מסתיים בלאה, המתפללת על הנשים הלא־אהובות בהסתרת 
עיניים כמקובל )ורומזת גם על עיניה "הרכות", ולמדרש המסביר שהן רכות מבכי( — סמל של 

כל הנשים הדחויות והלא אהובות.
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השיר הרביעי, "אורחים ליליים", הוא שיר מאוחר. זהו אחד מאותם שירים שאפשר לגלות 
ילדים עממי  בהם פנים חדשות בכל קריאה — השימוש בתבנית חזרתית ומשחקית של שיר 
)עם שלושת האורחים הליליים הפלאיים( כדי להוביל אל הסיום הנורא, המצמרר; האורחים 
עצמם, שהם מימוש של רמזים והפניות לשירי ילדים )העז תחת הערׂש, והעז־המלמד־תינוקות, 
הציפור הנגנת, החתול־מפלצת, וכו'(, המסמנים עולמות של ילדּות ושל יהדות שחרבו, שאורגים 

ילדּות־בנשיות ונשיות־מתגעגעת־לילדּות, ועוד ועוד. 

ע"נ

*
ֶאל ָהִאיׁש ַההּוא ֲאִני ָאבֹוא

ה ָ ְמַחת־ִאּשׁ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ׂשִ ּפַ ּבַ ר ֵהִביא ִלי  ֲאׁשֶ
ְוֹאַמר לֹו: ִאיׁש, 

ֵקט ָ ִטי ַהּשׁ י ְלַאֵחר ֶאת ַמּבָ ָנַתּתִ
י ְלִצּדֹו, ֹרֹֹאׁשִ יָחה ֶאת  ַמּנִ ְיָלה ֲאִני  ּוַבַלּ

ֵיׁש ִלי ַצַער  ְוָכֵעת 
בּור  ָ י ַהּשׁ ְלִלּבִ ִביב  בֹוִרים עֹוְקצֹות ִמּסָ ּדְ מֹו  ּכְ

ַצע.  יַע ֶאת ַהּפֶ ַבׁש ְלַהְרּגִ ּדְ ְוֵאין ִלי ׁשּום 
ה  ּמָ ַצּ ּבַ ַיֲחִזיק אֹוִתי  י  ּלִ ׁשֶ ָהִאיׁש  ּוְכׁשֶ

ִים ַאְרָצה  ֶאּפֹל ַאּפַ
ָהְפכּו ְלֶאֶבן.  י ְסדֹום ׁשֶ מֹו ַאְנׁשֵ ּכְ ן  ְפּתָ ח ַעל ַהּמִ ּטַ ּתַ ְוֶאׁשְ

י  ָיַדי ְלֹראׁשִ ָאִרים ֶאת 
רֹות,  ַהּנֵ י ָהְיָתה ְמָבֶרֶכת ַעל  ִאּמִ מֹו ׁשֶ ּכְ

ִרים ָרה ֲחָטִאים ְמֻמְסּפָ מֹו ֲעׂשָ ּכְ ְרָנה  ּקֵ ְזּדַ ּתִ עֹוַתי  ֲאָבל ֶאְצּבְ

היום שקט

ֵקט. ַהּיֹום ׁשָ
ימּו ֶאת ַעְצָמן ֲאגֹוַתי ִהְרּדִ ּדַ

ְך, ָ ִכי ְמֻמּשׁ ּבֶ ְיָלִדים ַאֲחֵרי  מֹו  ּכְ
ְתעֹוֵרְרָנה ׁשּוב ְוֵהן ּתִ
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תֹוְך ָהֹראׁש. ּבְ ַרַעְבָתנּות  ּבְ ֵדי ַלְחּפֹר ִלי  ּכְ
ֲאִני ֶאְבַרח ְלִעיר ַאֶחֶרת

ָגַדי ּבְ ְוַאֲחִליף ֶאת 
ָכל ָמקֹום —  ּבְ ֲאָבל 

ָרק ּבָ מֹו  ּכְ ְרָחק  ֶמּ ּבַ ה  ֶות ַמּכֶ ַהּמָ ׁשֶ ּכְ
ָמע קֹול ָהַרַעם ִנׁשְ ַוֲעַדִין ֹלא 

ֲאַנְחנּו ּפֹוְסִעים ַצַעד ֶאָחד ְלָאחֹור,
ַחד, ּפַ ַצַעד ֶאָחד ְלָאחֹור ֵמֹרב 

לׁש ָנַתִים אֹו ׁשָ ׁשְ ֵאיֶזה  ּבְ ים ְמַרּמֹות  ׁשִ ַהּנָ
ָקִרים, ְפֵתיֶהן הֹוְפכֹות ֲעֻקּמֹות ֵמֲאִמיַרת ׁשְ ְוׂשִ

ם ִלּבָ ִנים ֶאל  יֶהם ֻמְרּכָ ֵקִטים ָראֵשׁ ָבִרים עֹוְמִדים ׁשְ ְוַהּגְ
י ֹעֶרף. ָוִרים ְקׁשֵ ׁשְ מֹו  ּכְ

כלות

ִית ּבַ ָהיּו עֹוְזרֹות  ְלַכּלֹות ֲעלּובֹות ׁשֶ
ים ַקְנַקִנּ ּבְ נּו  ָרה ִאּמֵ מֹוֶזֶגת ׂשָ
ְנָתִזים ֵמָחִבּיֹות ֲאֵפלֹות. ֵיין 

ּיַֹעד ָלּה ַקְנַקן ָמֵלא ׁשֶ ִמי 
ָיַדִים. י  ּתֵ ׁשְ ּבִ נּו  ָרה ִאּמֵ את אֹותֹו ֵאֶליָה ׂשָ נֹוׂשֵ

ָזִעיר ִביַע  ּגָ ּיַֹעד ָלּה  ׁשֶ ּוִמי 
ְדָמעֹות. ּבִ נּו  ָרה ִאּמֵ ָאה אֹותֹו ׂשָ ְמַמּלְ

ּוְלַנֲערֹות ָהְרחֹוב
ֲחלֹוָמן, ּבַ ה ְלָבנֹות  ַנֲעֵלי ֲחֻתּנָ ָהרֹואֹות 

נּו ָרה ִאּמֵ ְמִביָאה ׂשָ
ְלִפיֶהן ֶהָעֵיף

חֹות ְקַטּנֹות. ַצּלָ ּבְ ַבׁש ָטהֹור  ּדְ
ְלַכּלֹות ֲעלּובֹות ִמּמֹוָצא ְמֻיָחס,

ִמים  ֵדי ְלָהִביא ְלָבִנים ֻמְכּתָ ׁשֹות ִמּכְ ְמֻבּיָ
ל ַהחֹוֶתֶנת, ָטּה ַהּבֹוֵחן ׁשֶ ַחת ַמּבָ ֶאל ּתַ

ים ַמּלִ ּגְ נּו  מֹוִביָלה ִרְבָקה ִאּמֵ
ן. ּתָ ׁשְ ּפִ ְטעּוִנים ֲאִריֵגי 
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ת ִלְפֵני ַרְגֵליֶהם ִנְפֶרׂשֶ ֲעָלָטה  ּוְכׁשֶ
ֶרְך ָלנּוַח ַעל ָהֲאָדָמה  ּבֶ ּכֹוְרִעים  ים  ַמּלִ ַהּגְ ְוָכל 
ה, ה ַאַחר ַאּמָ ְתָנה, ַאּמָ ּכֻ נּו  מֹוֶדֶדת ִרְבָקה ִאּמֵ

ַעל ְזרֹוָעּה. ִמיד ׁשֶ ַהּצָ ְוַעד  עֹוֶתיָה  ַעל ֶאְצּבְ עֹות ׁשֶ ּבָ ֵמַהּטַ
ָבר ָעְיפּו ּכְ ֵעיֵניֶהן  ְלֵאּלּו ׁשֶ

ֵכִנים, ְ ַיְלֵדי ַהּשׁ ּבְ ה  ִפּיָ ִמּצְ
ִמיָהה ֲחׁשּו ִמּכְ ּכָ ִויֵדיֶהן 

ְוָעֹנג, ֶיֶלד ָקָטן  ְלגּוף 
א ֵבי ַמְרּפֵ נּו ִעּשְׂ ְמִביָאה ָרֵחל ִאּמֵ

ּלּו ַעל ָהִרים ְרחֹוִקים, ְתּגַ ּנִ ׁשֶ
ֵקט: ִדּבּור ׁשָ ּבְ ּוְמַנֶחֶמת אֹוָתן 

ם. ְחּתַ ּנֶ ׁשֶ ָכל ֶרַגע ִלְפּתַֹח ֶרֶחם  ּבְ ֱאֹלִהים ָיכֹול 
ּבֹוְדִדים, ְיָלה ַעל ְיצּוִעים  ּלַ ּבַ ּבֹוכֹות  ְלֵאּלּו ׁשֶ

ן ֶאת ַצֲעָרן, ֲחֹלק ִעּמָ ּיַ ׁשֶ ְוֵאין ָלֶהן ִמי 
ָפַתִים ֲחרּוכֹות, ׂשְ ּבִ רֹות ִעם ַעְצָמן  ַדּבְ ַהּמְ

נּו ָאה ֶחֶרׁש ֵלָאה ִאּמֵ ּבָ ֲאֵליֶהן 
רֹות. ִחּוְ ָיַדִים  ּבְ י ֵעיֶניָה  ּתֵ ׁשְ ְמסֹוֶכֶכת ַעל 

אורחים ליליים

ָאה ֶאְצִלי ִצּפֹור,  ּבָ ְיָלה  ַלּ ּבַ
י. ְוַדְלּתִ ְכָנֶפיָה ַעל ַחּלֹוִני  ּבִ ה  ְוָנְקׁשָ

י,  ּלִ ׁשֶ יר־ַיְלדּות  ל ׁשִ ֵליְזֶמר ַהּטֹוב ׁשֶ ַהּכְ ּנֹור,  ְנִסי־ָנא, ִצּפֹור־ּכִ ִהּכָ  —
י ָלְך,  ַמְרּתִ ּוַמִים ׁשָ ֶלֶחם 

ִדי־ָנא,  ּבְ ְנִסי־ָנא, ִהְתָאְרִחי־ָנא, ִהְתּכַ ִהּכָ
ְוָכָכה ָלמּות.  ָכה ִלְחיֹות  ּכָ ִנְגַזר  ינּו  ּתֵ ׁשְ ַעל 

ְיָלה,  ַלּ ּבַ ּוָבָאה ֲחתּוָלה, ּתֹוָעה 
ְרַנִים,  ּפָ ּצִ ּבַ ְרָטה  ְוׂשָ

ְרָדה. ּגֵ ְרָטה,  ׂשָ
ַיְלדּוִתי,  ל  ה ׁשֶ ְנִסי־ָנא, ִקיִצי־ִמיִצי, ִמְפֶלֶצת ֲאֻיּמָ ִהּכָ  —

ְגָלֵלְך,  ּבִ ַעם  ּפַ יצּו ִלי ֹלא  ַמְטֲאֵטא ִהְרּבִ ּבְ
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ִדי־ָנא,  ּבְ ְנִסי־ָנא, ִהְתָאְרִחי־ָנא, ִהְתּכַ ִהּכָ
ְוִלְתעֹות ָלַעד. ִלְנּדֹד  ִנְגַזר  ינּו  ּתֵ ׁשְ ַעל 

ד,  ְזַקְנַקן ְמֻחּדָ ּבִ ה,  ִעּזָ ּוָבָאה 
ָלַפִים,  ּטְ ּבַ ה  ְקׁשָ ַנָ

ְפָקה. ּדָ ְרַנִים  ַקּ ּבַ
מֹו מֹוָנה־ִליָזה,  ּכְ ד,  ְזַקְנַקן־ְמֻחּדָ ִזיָזה,  ה־ּפְ ִעּזָ ְנִסי־ָנא,  ִהּכָ  —

ִתי ְלֶעֶרׂש.  ְך ֲעַדִין הֹוֵפְך ֶאת ִמּטָ ּלָ ׁשֶ יר  ִ ַהּשׁ
ִדי־ָנא,  ּבְ ְנִסי־ָנא, ִהְתָאְרִחי־ָנא, ִהְתּכַ ִהּכָ

ְיָלִדים. ד  ִנְגַזר ְלַלּמֵ ינּו  ּתֵ ׁשְ ַעל 

י,  ַדְלּתִ ּבְ ְוָעַמד  א ֶאְצִלי ִאיׁש,  ּבָ ְיָלה  ּוַבַלּ
י. ּבִ ּוַפַחד נֹוָרא ָאַחז 

ָיּד? ּבַ ְלָך  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ין  ַסּכִ ה? זֹו ֹלא  — ִמי ַאּתָ
ית? אָת ְלַהּצִ ּבָ ֵרפֹות  ה זֹוֵמם? ְשׂ ִגידֹות ַאּתָ ּבְ  —

י,  ְוִהְבַרְחּתִ י,  י, ָחַסְמּתִ ָנַעְלּתִ ֶלת  ַהּדֶ ְוֶאת 
ָיִדי,  ּבְ רֹות  ִנים ֻמְסּתָ ַהּפָ י,  ְוָנַפְלּתִ

רֹון,  ִעּוָ ְך ָחׁשּוְך, ַעד  ּכָ ל  ּכָ ְיָלה ָהָיה ָחׁשּוְך,  ְוַהּלַ
מֹו ֶאֶבן,  ּכְ ה,  ְך ָקׁשָ ּכָ ל  ּכָ י ָהְיָתה  ּלִ ׁשֶ ה  ְוָהִרְצּפָ

ֶלת ָעַמד ָהִאיׁש, ַלֶדּ ּוֵמֵעֶבר 
ְכיֹו. ּבִ י ֶאת  ַמְעּתִ ֶלת ׁשָ ַלֶדּ ּוֵמֵעֶבר 
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נלי זו"ש
נוף עשוי צרחות

חמישה שירים
מגרמנית: אמיר יגל

נלי ליאוני זק"ש נולדה בברלין ב־1891 למשפחה יהודית מן המעמד הבינוני. שיריה הראשונים 
נכתבו בעת שהיתה בת שבע־עשרה, והחלו להתפרסם בעיתוני רפובליקת ויימאר כשהיתה כבת 
ם כמשוררת, אך שירתה המוקדמת, הרומנטית באופייה,  עשרים. עד מהרה עשתה לעצמה ׁשֵ

נחשבה שמרנית למדי בברלין התזזיתית של שנות העשרים והשלושים. 
לא  עדיין  ה"שורשיים"  העיר  )יהודי  בברלין  כפייה  לעבודות  זק"ש  נשלחה   1940 בשנת 
השוודית  הסופרת  של  להתערבותה  הודות  אך  וההשמדה(,  הריכוז  למחנות  זה  בשלב  נשלחו 
כלת פרס נובל סלמה לגרלף, שאף הפעילה למען המשוררת את משפחת המלוכה השוודית, 

חולצה זק"ש והצליחה להגר יחד עם אמה הקשישה לסטוקהולם, שם נשארה עד סוף חייה.
שירתה של זק"ש השתנתה לחלוטין אחרי המלחמה. בעוד שקודם לכן התאפיינה כתיבתה 
קודרת שיצירתה  למשוררת  זק"ש  היתה  ואילך  הרי שמעתה  רומנטית,  באופטימיות  העדינה 
היא קינה מתמשכת על גורל האנושות בכלל ועל גורל העם היהודי בפרט, ונושאיה העיקריים 
הם חוויות הפליטּות ופחד המוות. יצירתה המאוחרת מזכירה מּבחינות רבות את שירתו של 

חברּה הקרוב, המשורר היהודי כותב הגרמנית פאול צלאן. 
בפיוס  הצורך  בזכות  זק"ש  דיברה  היוקרתי  הגרמני  המו"לים  בפרס  ב־1965  כשזכתה 
היסטורי בין העם היהודי לעם הגרמני, והצהירה שחרף ַזוועות העבר היא מאמינה באפשרות 
ש"י  עם  בצוותא  לספרות  נובל  בפרס  זכתה   ,75 בת  בהיותה  ב־1966,  אחר.  גרמני  קיום  של 
עגנון. זכורה הצהרתה כי בעוד ש"י עגנון מייצג את מדינת ישראל, היא מייצגת את הטרגדיה 

של העם היהודי. זק"ש נפטרה ב־1970 והיא קבורה בשטוקהולם.
חמשת השירים הכלולים במבחר זה שייכים כולם לתקופה המאוחרת של שירת זק"ש, והם 
עוסקים בחוויית הגלות והּפליטּות. "נוף עשוי צרחות" הוא משיריה המּוּכרים ביותר ומהיצירות 
המכוננות של זיכרון המלחמה והשואה בשירה הגרמנית. השירים "שמך הלך לך לאיבוד" ו"כה 
לשוודיה.  מגרמניה  בדרכה  זק"ש  של  המפרך  הפליטות  מסע  בהשראת  שניהם  נכתבו  רחוק" 
ואילו  ומסיפורים חסידיים.  בובר  בבירור מהגותו של מרטין  "תקיעת השופר" מושפע  השיר 
השיר "אחלמה" מוקדש לאביה של זק"ש שהיה אספן של אבנים נדירות. לאחר מותו ב־1930 

נהגה המשוררת לעלות על קברו ולהניח עליו אבן סגולה. 

א"י
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נוף עשוי צרחות

ִליִטים. ַהּפְ ל  ָלֶנָטִרית ׁשֶ ַהּפְ ָעה  ָ זֹו ַהּשׁ
ִליִטים. ַהּפְ ל  זֹוִהי ְמנּוָסָתם ַהּסֹוֶעֶרת ׁשֶ

ֶות! ִפיָלה, ַהּמָ ַהּנְ ַמֲחַלת  ּבְ

ֲעֹרֶבת  ּכֹוָכִבים קֹוְסִמי ִמּתַ ֶזהּו ְמַטר 
ְקסּוָמה

ל ֶלֶחם. ּנּור ׁשֶ ּתַ ל  ֶלת, ׁשֶ ּדֶ ן  ל ִמְפּתַ ׁשֶ
ָרה, ל ַהַהּכָ ֹחר ׁשֶ ָ ּפּוַח ַהּשׁ ֶזהּו ַהּתַ

ַחד!  ַהּפַ
ל ָהַאֲהָבה ֶמׁש ׁשֶ ֶ ְבָתה ַהּשׁ ּכָ

ן!  ִהיא ַמֲעָלה ָעׁשָ
זֹון, ל ַהִחּפָ ַרח ׁשֶ ֶזה ַהּפֶ

נֹוֵטף ֵזָעה! 
ִדים! ּיָ ַהּצַ ֵאּלּו ֵהם 

נּוָסה. ֵמָהֵאין, ַרק ֵמַהּמְ
ִאים ֶאת ִמְסּתֹוָרם ַהּנֹוׂשְ ִנּצֹוִדים  ה  ֵאּלֶ

ֶבר. ְטָלִני ֶאל ַהּקֶ ַהּקַ

ַפַחד ּבְ ֶזהּו ַהחֹול, 
ֵרָדה. ּפְ ֵזֵרי  ִעם 

י, ְחרּור ָהֲאָדָמה ַלָחְפׁשִ ֶזהּו ׁשִ
טּוָעה יָמָתּה ַהּקְ ְנׁשִ

ַעְנַות ָהֲאִויר. ּבְ

כה רחוק

תּוִחים ָטִחים ַהּפְ ְ תֹוְך ַהּשׁ ּבְ ּכֹה ָרחֹוק 
ָנה ׁשֵ ּבְ ֶלת  ְמֻכְרּבֶ

ֶאֶרץ ְמנּוָסה ּבְ
ל ָהַאֲהָבה ֵבד ׁשֶ ַהּכָ ָאּה  ִעם ַמּשָׂ

ל ֲחלֹום ִרים ׁשֶ ְרּפָ ּפַ ֵאזֹור 
ה ּיָ ְמׁשִ מֹו ׁשִ ּכְ

ִציאּות ּבֹוֶלֶמת ֶאת ַהּמְ

ַלְיָלה
ַלְיָלה

ֹתֶנת ַלְיָלה ֵמַהּגּוף ּכְ
מֹוֵתַח ֶאת ֵריָקנּותֹו

ֵדל ּגָ ַרק  ְוֶהָחָלל ׁשֶ
יָרה. ַמֲאָבק ְלֹלא ׁשִ

ָים
ִעם ֶקֶצף ְנבּוִאי

ל ְלּגֵ ִמְתּגַ
ֶות ֵעי ַהּמָ ַעל ַמּצְ

ְזַרע ּתִ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ׁשֶ ַעד 
ה. ִנּיָ ְ ַהּשׁ ל  ֵאָבּה ׁשֶ ּכְ ֶאת ַקְרֵני 
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שמְך הלך לך לאיבוד

ֵמְך ָהַלְך ָלְך ָלִאּבּוד ׁשְ
ֵרז ֵאַלִיְך  ִמְזּדָ ַאְך ָהעֹוָלם 

ִחיָרה ָנָאה ּבְ ָלְך  יַע  ּוַמּצִ
ְך ַאּתְ ְמַנֲעַנַעת ֹראׁשֵ

ַאְך ֲאהּוֵבְך
ַחת ַ ֲעֵרַמת ַהּשׁ ּבַ ַעם ַמַחט  ּפַ ָלְך  ָמָצא 

ָבר — ּכְ ָלְך  ְמִעי ָנא: הּוא קֹוֵרא  ׁשִ

תקיעת השופר

ֶאָחד ָהָיה
ׁשֹוָפר ּבְ ּתֹוֵקַע 

ִליְך ֹראׁשֹו ְלָאחֹור ַמׁשְ
ים ִלים עֹוׂשִ ַאּיָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ְעָין. ֵהם ׁשֹוִתים ֵמַהּמַ ִלְפֵני ׁשֶ

יָפה: ְנׁשִ
ִקיָעה  ּתְ

ֲאָנָחה — ּבַ ֶות  ַמְרִחיב ֶאת ַהּמָ
ָוִרים ׁשְ

ְזָרִעים — ְפֹזֶרת  ּתִ נֹוֶפֶלת 
רּוָעה ּתְ

ר ַעל אֹור  ָהֲאִויר ְמַסּפֵ
ְוַהּכֹוָכִבים סֹוְבִבים  ָהֲאָדָמה סֹוֶבֶבת 

ֹוָפר  ּשׁ ּבַ

ף ר נֹוׁשֵ ֲאׁשֶ
ׁש ְקּדָ ַהּמִ ָרף  ִנׂשְ ֹוָפר  ּוְסִביב ַהּשׁ

יָפה ַאַחת — ּוְנׁשִ
ׁש ְקּדָ ַהּמִ ֹוָפר קֹוֵרס  ּוְסִביב ַהּשׁ

יָפה ַאַחת — ּוְנׁשִ
ֹוָפר מּוָטל ָהֵאֶפר — ּוְסִביב ַהּשׁ

יָפה ַאַחת — ּוְנׁשִ

אחלמה

זֹו ַאְחָלָמה  ּבְ
ְיָלה ַהּלַ יֵלי  ּגִ ל  ּכָ ְטמּוִנים 

בּוָנה ָקדּום ְוַגם אֹור ּתְ
ַלְנּכֹוְלָיה ַהּמֶ ית ֶאת  ַמּצִ

עֹוד ָהְיָתה נֹוֵזל ׁשֶ
ּוָבְכָתה

ִמיד ַמְבִריָקה ֶאת מֹוְתָך ּתָ
ִלית מּוָצָקה ִסּגָ
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אודיסאוס ֶאליטיס
צלילי היקינטון

מיוונית מודרנית: דספינה שרמיסטר וחיים פסח

אודיסאוס אליטיס: קווים לדמותו

נולד ב־1911 בהרקליון שבאי כרתים. שמו המקורי היה אודיֵסאס סוסוס  אודיסאוס אליטיס 
של  באינטרסים  התחשבות  מתוך  אחר  בשם  יצירתו  את  לפרסם  בחר  הוא  אך  ָאֶלּפּוֶדִליס, 
סיפר  כך  שּכן,  כבוד.  לה  מוסיף  היה  לא  משורר  שבן־משפחה  תעשיינים  משפחת  משפחתו, 
לשמם  וחששו  רוח  ולאנשי  לאמנים  בבוז  התייחסו  משפחתי  של  המעמד  "בני  יותר,  מאוחר 
הטוב". מוצאּה של משפחתו היה מהאי לסבוס, ולעובדה זו נודעה השפעה גדולה על שירתו. 
ה לתרגם מיוונית קלאסית ליוונית מודרנית, ובראש וראשונה תרגם את שירתה  אליטיס ִהרּבָ
כי מבוגרת ממנו מעט. "אמנם לא  של סּפפו מלסבוס, שהחשיב אותה כקרובת משפחה, אף 
את  זית  עץ  של  עלה  בכל  חש  אני  לשם  מגיע  אני  כאשר  "אבל  כתב,  כך  בלסבוס,"  נולדתי 

מהותה של הזהות שלי." 
היפה מרסיני  במותה של אחותו  בחייו  אליטיס את האבל הראשון  חווה  בן שבע  כשהיה 
ובו  עת הספרדית ששטפה אז את אירופה. ארון המתים  שנפטרה בגיל עשרים ממגפת השּפַ
גופתה הונח בבית על השולחן שעליו היתה כותבת ומציירת. אליטיס אימץ את השולחן הזה 
והוא שימש אותו בכל מסעותיו. שבע שנים מאוחר יותר נפטר אביו. אבדות אלה הותירו חותם 

עמוק בנפשו, והוא חיּפה בשירתו על הכאב בהינומה של דימויי אור השמש.
מאוחר יותר עברה משפחתו להתגורר באתונה, והוא החל ללמוד שם משפטים. אך ב־1936 
נטש את לימודיו, התגייס ועבר קורס קצונה. עם הכרזת המלחמה של ממשלת מוסוליני על 
יוון, באוקטובר 1940, השתתף בקרבות בגבול אלבניה. בפברואר 1941 חלה בטיפוס והיה במצב 
קריטי. על אף מצבו הקשה, יום לפני פלישת הצבא הנאצי ליוון העדיף לחזור לאתונה ובלבד 
מבקר  של  בחסותו  שנים,  שלוש  שהה  ושם  לפריז  יצא  ב־1948  הגרמנים.  בשבי  ייפול  שלא 
האמנות והמוציא לאור היווני־צרפתי טריאדיס. היו אלה שנים מכוננות מּבחינת התפתחותו 
כמשורר. "שם התוודעתי למגמות החדשות, מפול ֶאלּואר שחשף בפני דרכים חדשות בשירה, 
ֵרטֹון ההיפר־ֵראליסטי." אליטיס התייחס לסוֵראליזם של ברטון  ּבְ אך לא היה קיצוני כאנדרה 
הקיצוניות  את  ודחה  המאגיה  את  מהסוֵראליזם  שאל  הוא  לעצמה.  כמטרה  לא  אמצעי,  כאל 

היתרה.
24. כבר בשיריו הראשונים ניּכרה  לקוראים התגלה אליטיס לראשונה ב־1935 כשהיה בן 
ראיית העולם שלו, שמבחינה אסתטית היתה מהפכנית מכל המקובל עד אז בשירה היוונית. 
על אף הִקרבה האקלקטית שלו, לדבריו, למשוררים צרפתים כפֹול אלואר ולפייר ֶרֶוְרדי, יצירתו 
האנגלי  בלייק,  ויליאם  של  המיסטית־מקראית  לשירתו  יותר  קרובה  אליטיס  של  המטפיזית 
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המילים  ובאוצר  השירים  במבנה  ליוונית.  ותרגם  אהב  לורקה  את  התשע־עשרה.  המאה  בן 
הוא קרוב יותר לאּוְנָגֶרטי האיטלקי. אך הוא ספג השפעות ברורות גם משירתם של ֶהְלֶדְרלין 
את  שם  אליטיס  בשיר.  בשקיפות  שדגל  סרנדריס  היווני  מהמשורר  ובמיוחד  פאונד,  ועזרא 
הדגש במילה הבודדת ולא ברצף, כפי שהיה מקובל עד אז בשירה היוונית. המשוררים בני דורו 
ואילו הוא טבע מילים חדשות והביא לשיריו מאוצר המילים של השפה  כתבו בשפה גבוהה 
העממית. דימויים של אור ושמש מאפיינים את כל שירתו. "לשתי את השמש בשירתי כשם 
שהרֵעב לש לחם בחלומו," העיד על עצמו. אמרו על אליטיס שהיה אסטרונאוט נצחי על פני 

השמש. הוא נתן ביטוי ללא־מודע באמצעות דימויים מוחשיים.
דמויות אדם כמעט שאינן קיימות ביצירתו, ורבים מהמבקרים קבלו על כך. ואכן, שירתו 
רגישות  לא  ובוודאי  חברתי,  ממד  בה  שאין  דומה  היום־יום.  מענייני  מתרחקת  אליטיס  של 
פרולטרית. הוא בחר בדרך של "אמנות־לשם־אמנות", התנגד לשירה מגויסת וסירב להקריב 
את שירתו על מזבח הסוציאליזם הֵראליסטי. עם זאת, אליטיס עצמו דחה מכל וכל את הטענה 
על היעדר מסרים חברתיים ופוליטיים בשיריו: "מסרים כאלה אכן מצויים בשירי," הוא אמר. 
"לפעמים הם אפילו שקופים, אבל תמיד בדרך העוקפת את האמירה הלוגית ומתחברת לעולם 
השכל."  אל  מגיע  אתה  החושים  באמצעות  "רק  אליטיס:  קבע  אחרת  בהזדמנות  החושים." 
הוא לא התחבר אף לאחת מהתנועות והאסכולות בשירה בת זמנו וניסה לשלב בשיריו גישה 
רדיקלית ומאגיה. "ספינותיו העצומות של ואלרי הגדול כבר עוגנות בנמל כלשהו," אמר," אך 

אורה של ספפו עדיין בוהק מעלינו." 
לא  מעולם  פרנסה.  דאגות  ללא  לכתיבה  להתמסר  היה  שיכול  אליטיס  של  מזלו  התמזל 
נאלץ לעבוד או לרכוש מקצוע. הוא לא נשא אישה ולא הקים משפחה. תחת זאת ִהרּבה לבלות 
עם חברים בני המעמד הגבוה, יצא למסעות רבים וחווה הרבה הרפתקאות ארוטיות. הוא בז 
ומעל לכל  ורדים משעון המורה על הזמן," הכריז.  ריח  "עדיף בעיני שעון מפיק  ללחץ הזמן: 

תיעב ממוצעּות: "בכל מקום ממוצע — שם אינני קיים," כתב. 
בשנת 1979 היה אליטיס למשורר היווני השני )אחרי ֶסֶפריס( שזכה בפרס נובל לספרות. 
בפרס זיכתה אותו יצירתו אקסיון אסטי )1959(, "יאה הוא". מחוץ ליוון היה ידוע בעיקר בזכות 
הלחנותיו של תאודורקיס לשיריו, אך ביוון עצמה היה אלמוני למדי עד לקבלת הפרס. אליטיס 
85. הוא ביקש להיקבר ללא כל הספדים. הוא יצא למסע ארוך בשמים, כפי  מת ב־1996, בן 

שכתב ב"מונוגרמה": "הפעמונים פורצים בשמים, את שומעת, / נתיב עמוק עבורי..."

כמה מחשבות על אליטיס ועלינו

אני מבקש לשתף בכמה מחשבות עלינו ועל אליטיס, וליתר דיוק, על המשוררים העבריים בני 
דורו של אליטיס ויחסם למקום שּבֹו הם חיו. תקופת חייהם של שלושת המשוררים העבריים 
רבה  במידה  מקבילה  שלונסקי,  ואברהם  אלתרמן  נתן  גולדברג,  לאה  אליטיס,  של  דורו  בני 
לתקופת חייו של אליטיס, יליד 1911, אף שהוא האריך ימים אחריהם. גם לאה גולדברג נולדה 
ב־1911, ואילו אלתרמן נולד שנה אחת קודם לכן. שלונסקי נולד ב־1900. מקורות ההשראה 
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של המשוררים הללו שונים כמובן לחלוטין ממקורות ההשראה של אליטיס, שהזכרתי קודם. 
לא  הרוסית,  והתרבות  השפה  של  מחומריה  קורצו  השלושה  כל  ביניהם,  ההבדלים  כל  עם 
המערב־אירופית ולא הים־תיכונית. חשבתי על ההבדל התהומי ביחס למקום בין אליטיס לכל 
אור  הים,   — היווני  הטבע  של  באלמנטים  רוּויה  אליטיס  של  שירתו  הללו.  מהמשוררים  אחד 
השמש, הּפריחה. הדבר שונה בתכלית אצל שלונסקי, אלתרמן וגולדברג, אף שלכל אחד מהם 
יחס שונה לארץ החדשה, הארץ שאינה תבנית נוף מולדתו: שלונסקי מתייחס לארצו החדשה 
במין קדּושה חילונית, כמו אל חפץ זר ויקר, ולא בשום פנים כאל ארץ שּבּה גדל, לא באורח 
ארצי  "עוטפה  "גלבוע":  המחזור  מן  "עמל"  בשירו  למשל  כך,  למדי.  מלאכותי  ואפילו  טבעי 

אור כטלית / בתים ניצבים כטוטפות / וכרצועות תפילין / גולשים כבישים, סללו כפיים." 
המקום של אלתרמן הוא דווקא העיר, וליתר דיוק העיר תל אביב. גם כאן אני, כיליד תל 
כך  יליד המקום.  לא של  בא,  מי שמקרוב  וההתרגשות של  מיד את ההתפעלות  אביב, מזהה 
אתה   / וָמטר,  תפוח  ריחות   / מקּוטר  חודש   /  — "דצמבר  "דצמבר":  בשירו  כותב  הוא  למשל 
נותן כוחות גנוזים / להרוגי התמוזים, / אתה יודע להשיב / מעט אביב לתל אביב." המדובר 
הוא במי שנקרעו מנוף מולדתם, המנסים לאמץ ללבם את נופי הארץ החדשה, אך שלא כאצל 
אליטיס השלם עם המקום שלו בכל לבו, אצלם גם בעצם ההתפעלות, בולטת תחושת הזרּות. 
ודווקא לאה גולדברג נותנת לתחושת הניּכּור ולקונפליקט הרגשי בין האהבה לשתי אדמות 
מולדת — ביטוי ישיר וכן. וכך היא כותבת בשיר בעל השם המשמעותי כל כך: "אורן": כאן לא 
אשמע את קול הקוקייה / כאן לא יחבוש העץ מצנפת שלג / אבל בצל האורנים האלה / כל 
ילדותי שקמה לתִחיה. // צלצול המחטים: הֹיה היה... / אקרא מולדת למרחב השלג, / לקרח 
ירקרק כובל הפלג, / ללשון השיר בארץ נכרייה. // אולי רק ציפורי־מסע יודעות — / כשהן 
תלויות בין ארץ ושמים — / את זה הכאב של שתי המולדות. // אתכם אני נשתלתי פעמיים, 

/ אתכם אני צמחתי, אורנים, /ושורשיי בשני נופים שונים."
וללא שום  הים־תיכוניּות המובהקת,  נוף  אחד,  ילדּות  נוף  יש  זאת,  לעומת  אליטיס,  אצל 
על  המרובע  האריג  עם  העץ  "קורת  יש  למשוכות",  עד  מּבַ האבן,  "ִגדרות  יש  אמביוולנטיּות. 
הקיר", יש "בית עם קנוקנות הגפן", ואת אלה ואחרים נפגוש מיד בשירו. אליטיס, כדבריו, "חש 
דור ראשון או שני או שלישי, שעדיין  בני  וכישראלים  זית את מהות הקיום שלו",  בכל עלה 

נושאים במידה רבה את נוף ילדותם של הורינו וסבינו, זה בדיוק הדבר שמעורר בנו קנאה.

ח"פ
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I

ל זֹו ַהחֹוֶלֶמת ְיָלה ׁשֶ ַהּלַ ַער  ָמָמה, ִאְסִפי ֶאת ׂשְ ַלּדְ ִעְצִרי ְמַעט, ָסמּוְך 
ֹוֵרד ְוגֹוָרל ֶאָחד ַהּשׂ ים  ַרּבִ ִנים  ים ְלָפֶניָה, ַמְצּפְ ַרּבִ ּגּוָפּה ָהֵעיֹרם. ֳאָפִקים  ֶאת 

ַנִים ְקָלֶפיָה.  ּוׁשְ ים  ִ ל ֲחִמּשׁ ּכָ ץ  ְלֹלא ֵלאּות ִמּקֵ
ָיֵדְך, ּבְ ָבר ַאֵחר  ּדָ ְוָאז, חֹוֶזֶרת ּופֹוַתַחת 

ׁשּוָקה ַאַחת, ּתְ ֲעבּור  ּבַ ִניִנים  ּפְ ַמֲעִניָקה ָלּה 
ָנה. ל ׁשֵ ִאי ָקָטן ׁשֶ

ְזרֹועֹוַתִיְך ֶאת ָהֹעֶגן ֶהָעצּום  ּבִ ִקי  ַחּבְ ָמָמה,  ַלּדְ ִעְצִרי ְמַעט, ָסמּוְך 
ִביִני,  ּתָ ְוַאּתְ ֹלא  ִיְנֹסק ָלֲעָנִנים.  ים, עֹוד ְמַעט  ֲעַמּקִ ּמַ ּבַ ַהּמֹוֵלְך 
ֶקר,  ֶ ּשׁ ּבַ ר ֶאְפַער ֶסֶדק  ְוַכֲאׁשֶ ק אֹוָתְך.  ֵ ֲאַנּשׁ ׁשֶ י  ְבּכִ ּתִ י,  ְבּכִ ּתִ ַאְך 

ִכי אֹוִתי. ְ ּשׁ ּתִ ים — עֹוד  ְכרֹון ַהחּוׁשִ ׁשִ ּבְ ְוָכֹחל  ָנב ָקָטן  ֶאׁשְ
י, ְמִפיָקה ְצִליִלים ַנְפׁשִ ל  ִאית ׁשֶ ְוַקּנָ ה  ְצָלִלית ְקַטּנָ

ֵרַח. ַהּיָ אֹור  ּבְ

ִעְצִרי ְמַעט, ָקרֹוב יֹוֵתר ֵאַלי. 

II

ּתְ ָלִראׁשֹוָנה  ׁשּוקֹות, ַחׁשְ ל ַהּתְ ַהּבֶֹסר ׁשֶ י  ַלְחׁשּוׁשֵ ּבְ אן,  ּכָ
דֹולֹות ַוֲעלּומֹות ּגְ ים. ִצּפֹוִרים  ר ֶאת ַהַחּיִ ַיּסֵ ַהּמְ ר  אׁשֶ ּבָ

רּוׂש ָחזּו  ּפָ ֵני ָסִדין  ּפְ תּוֵלי עֹוָלֵמְך. ַעל  ּבְ ָקְרעּו ֶאת 
יָרָתם ֶלָעִתיד ָלבֹוא,  ְרּבּוִרים ֶאת ׁשִ ּבַ

ַכְנֵפי ֲחלֹומֹוֵתיֶהם,  ּבְ ְיָלה ַלְחּבֹט  ַהּלַ ּתּוֵלי  ּפִ ִים ֵהֵחּלּו  ּוַבּמַ
רּוׂשֹות ִלְקָראָתם. רֹועֹות ַהּפְ ּזְ ּבַ ֵיׁשּוָתם  ְמַזִהים ֶאת 

ַיֲערֹוֵתיֶהם ּלֹא ָמחּו ֶאת  ׁשֶ ָעִדים  ַהּצְ ֲאָבל 
ל ֵעיַנִיְך. ְוׁשֶ ַמִים  ָ ל ַהּשׁ ה ׁשֶ ֻחּלָ ַהּכְ ה  ּפָ ּכִ ּבַ ָעְצרּו 

ֵמיִמי  ם? ַמהּו אֹותֹו ֵחְטא ׁשְ ׁשּו ׁשָ ּקְ ּבִ ָמה 
תֹו חּוׁשָ ְך? ֹלא ָהֲאַגם, ַאף ֹלא ּתְ ִעימֹות ֵיאּוׁשֵ ּפְ עֹוֵרר ֶאת  ׁשֶ

ילּו ֵמעֹוָלם ּכִ ֵהִבינּו זֹו ֶאת זֹו ִהׂשְ ָיַדִים ׁשֶ ל  יֹון ׁשֶ ַהִחּזָ ְוֹלא 
ֹזאת. ּכָ ׁשֶ ה  ְוֻרּדָ ה  ְלעֹוֵרר ֶעְרּגָ
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III

בֹות ַהּלֹא־נֹוָדע. ָעָמל ַרב ֵמַעל ִעּקְ ּבְ ָעָלה  ל ַהְצָלָחה מּוֶאֶרת — יֹום ׁשֶ ָוָלד ׁשֶ
ֶמׁש, ֶ ְך ִהיא ִמְתַרֶחֶקת ֵמַהּשׁ ּכָ ְמָעה,  ּדִ ם ַעל  ּלֵ ׁשַ ּנְ ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ל  ּכָ

ֶרת ַבּשֶׂ ַהּמְ ְפָנה ָמִרים, הֹוֶפֶכת ְליֹוָנה  ּדַ מֹו ֲעֵלי  ּכְ ְך לֹוֶעֶסת  ְזַמּנֵ ֶאת  , ׁשֶ ְוַאּתְ
ַצח.  ַהּנֶ ְנִעיָמה ֶאל  ְנִסיָקה 

IV

אֹות ִלְקָראֵתְך  ּבָ ים  ָחֵמׁש ְסנּוִנּיֹות, ָחֵמׁש ִמּלִ
ב, ַהְפִכי ְלֵעׂשֶ ּתַ ֶטֶרם  ּבְ ְך.  ּבָ ד  ַהּבַֹהק ִמְתַמּקֵ ְוָכל 

תֹוכֹו. ּבְ ְלֶהֶבת  ּתַ ֵאׁש ִמׁשְ ַלע ַהּכֹוֵאב ׁשֶ ֵני ַהּסֶ ּפְ ֶאת ַצְלֵמְך ּתֹוִתיִרי ַעל 
ְעּגּוַע ַעל ַהּקֹוָרִנית, ּגַ ֹנֶפְך  ִדידּות ּתֹוִתיִרי  ַהּבְ ל  ַהְפִכי ְלַטֲעָמּה ׁשֶ ּתַ ֶטֶרם  ּבְ

ַחל, ַהּנַ ִמיַע  ר ְלתֹוְך ַהֵהָעְדרּות. ְצִליל ֶאָחד ַמׁשְ ִמיד ַהְיׁשֵ ּתָ יַע  ַמּגִ ַוֲאִני 
ִצּלֹו ֹלא־ָנגּוַע. ּבְ ֵתר  ִיּוָ ֹאַהב  ְוָכל ָמה ׁשֶ ֹאַמר  ְוָכל ָמה ׁשֶ

ְבֹדַלח.  ּכִ ה ְצלּוָלה  ִהירּות ַאַחת ּוְתחּוׁשָ ּבְ י  ַמֲעַמּקֵ ּבְ ַחל  ַהּנַ ְוַחּלּוֵקי  ִמימּות  ַהּתְ

V

ֹוֶלֶטת. ֵרא ַהּשׁ ִיּקָ ה  ֵמְך ֵמַעּתָ ּוׁשְ לּוַמת ְנעּוַרִיְך,  ּפְ ֲאִני חֹוֵלף ְוקֹוֵטף ֶאת 
ָיָמיו  ִים. ָהעֹוָלם ְמַסְחֵרר ֶאת  ה נֹוְצִצים ַהּמַ ַטּנָ ַהּקְ ָיֵדְך  ַכף  ּבְ

ָיִקיְנטֹון.  ְרֵחי  ּפִ ְכרּותֹו ׁשֹוֵתל ְצרֹור  ּוְבׁשִ
ִמית  ָרה ָהִרׁשְ ַהּזָ ְהִיי  ּתִ ָבר ְלָמֳחָרת  ּכְ

ים. י ַהּסֹוִדּיִ ַדּפַ ּבְ

VI

ה ְרדּו ֵעִצים ֵאּלֶ ִיׂשְ ִיְהיּו עֹוד,  ים ֹלא  ֵמיִמּיִ ְ ַנִיְך ַהּשׁ ּפָ ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ
ם. ֵתר ָחרּות ׁשָ ִיּוָ ל ְוָהעֹוָלם  ָיִסיט ַהִחּבּוק ֶאת ַהּטַ י  ּוְלֹלא קׁשִ

ְקָוה. ַחת ִלְקִלּפֹות ַהּתִ ּנֹוְתרּו ִמּתַ ׁשֶ ים ַהֲחתּומֹות  ּלִ ַהּמִ הֹו, 
ֶנֱהָדר —  ל יֹום  זּוִמים ׁשֶ ַהּגְ ים,  ֲעָנִפים ָהַרֲעַנּנִ ּבָ

ִהְכִאיבּו ְלַעְצָמן ים ַהֲחתּומֹות ׁשֶ ּלִ ַהּמִ
ְוָהְפכּו ְלַגֲאוֹות.
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 VII

ְפָצפֹות רּוִדים רֹוְטִטים ֲעֵלי ַהּצַ ּפְ ׁשּות. ְצמּוִדים אֹו  ִהְתַרּגְ
ְבִריָחה  רּוַח. עֹוד ִלְפֵני ֵעיַנִיְך ִהיא ַהּמַ ּבָ ִעים  ַהּנָ

ָליֹות. ַחל ְוֶאת ָהַאׁשְ ַהּנַ ְכרֹונֹות, ֶאת ַחּלּוֵקי  ַהּזִ ֶאת 
ִמי ּבְ ַוֲאִני ְמַהְרֵהר  ִניַע,  תֹוכֹו ְלֹלא  ּבְ ֶבת  ִנּצֶ ְוַאּתְ  ַמן זֹוֵרם  ַהּזְ

ַחת ְלִריֵסיֶהם אֹוֲהִבים ֶאת ָהאֹור ּתַ ּמִ ׁשֶ ָלה,  ַהּצָ ֲאנּו ְלֶקֶרׁש  ּמֵ ׁשֶ
יֶהם ֲעַדִין קֹוְרִאים  ָנה ַעל ַעְפַעּפֵ ֵ ר נֹוֶפֶלת ַהּשׁ ְוַכֲאׁשֶ

ְיֵדיֶהם.  ַכּפֹות  ּבְ
עֹוַתִיְך  ְתחּו ֶאְצּבְ ּפָ ׁשֶ ִלים  ְעּגָ ַהּמַ ׁש ִלְסּגֹר ֶאת  ַוֲאִני ְמַבּקֵ

ַמע  ָ ּשׁ ּתִ ַמִים, ְלַבל  יַח ׁשָ ְלַהּנִ ּוֵמֲעֵליֶהן 
ה ַאַחת נֹוֶסֶפת. ִמּלָ

ָמעֹות. ַהּדְ ִרי ֵאַלי ַעל  ּבְ ּדַ ִרי ֵאַלי.  ּבְ ּדַ

VIII

ְך, ּבָ ֵבִקים  ּדְ ָבִרים  ַהּדְ ַחן אֹוָתם  ַהּלַ ֹעֶמק  ּבְ
ים ֶאת ַעְצָמם.  ִמיד ְמַחּקִ ּתָ ים  ֶנֱהֶפֶכת. ַהַחּיִ ַאְך צּוָרָתם 

יר ּגֹוָרל ַאּדִ ינֹות ְלִסיֵבי  ּבֵ ָיֵדְך, ּפֹוַסַעת ְלֹלא ֶהֶגה  ַכף  ּבְ ַזְרָחן   , ְוַאּתְ
ְכרֹונֹות  ַהּזִ ְך ֶאת  ת ִמְנָחה, ְמַרּכֵ ְתִפּלַ ּבִ ָעֵרְך ָספּוג  ּוׂשְ

אֹור ִראׁשֹון ּבְ ֵמַעל ְצִליֵלי ַהּקֹול 
ַחר. ַ ל ַהּשׁ ׁשֶ

ָחֵזְך. ּבְ ּבֹוֵקַע  ו  , ַעְכׁשָ ַכְחּתְ ׁשָ ַעם  ּפַ ׁשֶ ְוֹדק: ַהּקֹול 
ּבֹוֵער ְלַבּדֹו הּוא ַהַהְבָטָחה ׁשֶ ה  ַהּזֶ ָהַאְלֹמג 

ְלַכּלֹוֵתְך ָמה  ִאּיְ ׁשֶ ַהּזֹאת  ְוָהֵאׁש  ְמּתְ  ִקּיַ עֹוָלם ֹלא  ּמֵ ׁשֶ
ּסּוִרים.  ַהּיִ גֹון  ּבְ ּגֹוְועֹות  ׁשֶ ִלּיֹות  ִסּגָ ּבְ ר אֹוָתְך  ּקֹוׁשֵ ל ׁשֶ ְחרּור ַהּקַ ִהיא ַהּסִ

ַחן. ַהּלַ ֹעֶמק  ּבְ ע  ַמּסָ ּבְ ַיַחד  ֵנינּו  ׁשְ

IX

ַאּתְ ָלַקְחּתְ  ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ י אֹוָתְך  ָבר. ָלַקְחּתִ ּדָ יִתי עֹוד  ֹלא ָעׂשִ
ָעִמים  ּפְ ע  ְוַאְרּבַ ִרים  ּתְ אֹותֹו ֶעׂשְ ׁשְ ְוִקּדַ ְבתּוָליו  ּבִ ַבע  ֶאת ַהּטֶ
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ים  ּלִ ַהּמִ ַלל ֶאת  ּבָ ׁשֶ אֹותֹו ָהֶרֶטט  ּבְ י אֹוָתְך  ַער. ָלַקְחּתִ ּוַבּיַ ם  ּיָ ּבַ
ְחִליף. ּתַ ֵאין ָלֶהן  עּורֹות ׁשֶ ּפְ מֹו ְצָדפֹות  ּכְ ְוָנַטׁש אֹוָתן ַהְרֵחק, 
ַדַחף. ּבְ בֹוד,  ּכָ ִיְרַאת  ּבְ ָרק,  ּבָ ִאְבַחת  ּבְ ְלָוָיה  ַבת  ּכְ י אֹוָתְך  ָלַקְחּתִ

ּוִמְתּפֹוֶגֶגת, ְוַאּתְ הֹוֶלֶכת  ץ  ּוֵ י ְועֹוד ִמְתּכַ ִלּבִ ץ  ּוֵ ָהָיה ִמְתּכַ ָכל יֹום ׁשֶ ּבְ ן,  ּכֵ ַעל 
ל ֵאל,  ְויֹוֶצֶרת ִרחּוק ׁשֶ ַמְנִציָחה ֶאת נֹוְכחּוֵתְך 

ר.  ר ּתֹוֵסס ְוֹלא ֻמְסּבָ אׁשֶ
ְך. ּבָ ָצאִתי  ּמָ ׁשֶ ַבד ְלַחּקֹות ֶאת ָמה  ָבר ִמּלְ ּדָ יִתי  ֹלא ָעׂשִ

X

ִציאּות.  ָפַתִיְך ִיְקרֹות ַהּמְ ָבן ׂשְ ְבּדְ ַהּדֻ ין ֲעֵצי  ּבֵ ְלַבד  ּבִ ַעם ַאַחת  ּפַ עֹוד 
ְדמֹוִנים,  ּטֹות ֲחלֹומֹוַתִיְך ַהּקַ ַעְלַות ַהּמִ ּבְ ְלַבד  ּבִ ַעם ַאַחת  ּפַ עֹוד 

ִבים  ְוַהּכָ ִתים  ּצָ ַהּנִ ּוֵבין  ְוָכִבים.  ִתים  ּצָ ּנִ ׁשֶ יִרים  ִ ַהּשׁ
ל ָהעֹוָלם. ים ׁשֶ סֹודֹוָתיו ַהַחּמִ

סֹודֹות ָהעֹוָלם.

XI

י ּגּוֵפְך ָהַעְרִפּלִ עֹות ְלָבִנים — ִעם  ל ַמּסָ ֶרת ָהֵעץ ׁשֶ ַצּמֶ ּבְ
ם ֶהָחׂשּוף  ַהּיָ ֵני  ּפְ ת ֶאת  רֹום, ַאּתְ ּפֹוֶרׂשֶ ֵבַע ֶאת רּוַח ַהּדָ ַהּשָׂ

ָטִחים ׁשְ ַאּצֹות ַהּבֹוֲהקֹות. נֹוְצִצים ַהּמִ ּבָ ים  ַחּיִ יב  ּוֵמׁשִ ים  ַחּיִ ּגֹוֵזל  ׁשֶ
ָמעֹות.  ּדְ יף ֶאֶלף  ּוַמּדִ ל ֵאד ָלָבן  ִלּבֹו ׁשֶ ץ  ּוֵ ֹאֶפק ִמְתּכַ ּבָ ְוַהְרֵחק 

ְקָוה.  ַחת ִלְפֵני ֵמי ַהּתִ ִים ָהְרדּוִדים, ִמּתַ ּמַ ּבַ ֹוַכַחת ֶאת ָהַאֲהָבה  ָאֵכן, ַאּתְ ִהיא ַהּשׁ
ֹוַכַחת ֶאת ַלֲהבֹות ָצֳהֵרי ַהּיֹום.  ַאּתְ ִהיא ַהּשׁ

ַבׁש ּדְ אֹוָרה  ּכְ ְבעֹוִנּיֹות  ַהּצִ ים  ּלִ ּמִ ּבַ ׁשֶ נּועֹות  ַאּתְ ִהיא ַהּפֹוֶרֶצת ֶאת ַהּתְ
ד. ּכַ ּבַ ְואֹוֶצֶרת אֹוָתן 

ָער ת ׂשֵ ְזֻהּבַ ְמְצִאי ַעְצֵמְך,  ּתִ ַיֲעֹבר ַהּיֹום ְלַדף ָחָדׁש ְלֶפַתע  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
אֹות —  אֹות ַהּבָ ּמֵ ּבַ ֹוֶלֶטת  ית ַהּשׁ יׁשִ ֶמׁש, ֶאל מּול אֹוָתּה ַיד ׁשֵ ֶ ָפה ַהּשׁ ּזְ ָ ּשׁ ׁשֶ

ם ַהּיָ ַגַעׁש  ּבְ ְיִחיִדי  ר  ִהְתַיּמֵ ֶלד ׁשֶ ַהּיֶ ִזְכִרי, ִלְמַעט, ֶאת  ָנא 
ָיְפֵיְך.  ל  ג ׁשֶ י־ֻמּשָׂ ְלּתִ ַהּבִ ָיְפיֹו  ַלֲהגֹות ֶאת 

ם, ַיֲהלֹום ֶאָחד ְלֵעֶבר ַהּיָ ָהִטיִלי ֶאֶבן ַאַחת ְלֵלב 
ַהּיֹוַדַעת־ּכֹל. ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ
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XII

ל ַהּיֹום. ַמּבּועֹו ׁשֶ ּבְ י אֹותֹו  ׁשִ ְוַקּדְ ִקיְנטֹון  ַהּיָ ְך ֶאת אֹור  ְקִחי ִאּתָ
ּבּול,  ְכִריַע ֶאת ַהּמַ ּתַ ׁשֶ ְוָיִדי,  ָדה,  ֵדק ָהַאּגָ ּסָ ּתִ ֵמְך,  ְך, ָסמּוְך ִלׁשְ ּכָ

ָנֶפיָה, ּכְ ק  ַ ֵצא ְלַמּשׁ ּיֵ ׁשֶ ִיְהֶיה ָהִראׁשֹון  ַהּיֹוָנה ָהִראׁשֹוָנה. ִמי  ּתֹוִפיַע ִעם 
ַיֲהֶגה אֹותֹו ִראׁשֹון ֵמְך,  א ֶאת ׁשְ ִיּשָׂ ִיְהֶיה ָהָראּוי ְלָכְך. ִמי  ִמי 

ֶבט  ַהּנֶ ֶמׁש הֹוָגה ֶאת  ֶ ַהּשׁ ׁשֶ ִפי  ּכְ
ָהִראׁשֹון. 

 , יו. ֵהיָכן ַאּתְ ּפִ ׂש ֶאת  ל ִאיׁש ְמַחּפֵ ּכָ ים ְמַטֲהִרים ֶאת ָהעֹוָלם.  ּלִ ּגַ
ִמים עֹוד. ַקּיָ ם, ֶהָהִרים, ָהֵעִצים — ֵאיָנם  ְוַהּיָ ֲאִני קֹוֵרא, 

XIII

ה אֹוָתְך  ְבׁשָ ּכָ ׁשֶ ַעת ֶהָעִבים  ִרי ִלי ַעל ׁשְ ַסּפְ
ָיִדי  הֹוִביָלה ֶאת  ד ׁשֶ ַהּיָ ִרי ִלי ַעל  י. ַסּפְ ִלּבִ ים ֶאת  ָהַרַעם ִהְקּדִ ׁשֶ ּכְ

ְך —  ְרָחב ְוַעל אֹור ְוחׁשֶ ִרי ִלי ַעל ַהּמֶ ְך. ַסּפְ ּלָ ׁשֶ ֶאל ּתֹוְך ָהֶעֶצב ַהּגֹוֶלה 
ר ֶטְמּבֶ ל ֶסּפְ ּיֹות ׁשֶ ַעל ָהֲאָדוֹות ַהֲחִריׁשִ

ְוַרְך. ָנִדיר 

ִרית. ּבְ י  ְוִכְרִתי ִאּתִ ִרי ֶאת ָהִאירּוִסים  ּזְ ּפַ

 XIV

עֹוֵרר ּיְ ׁשֶ כּוַח  פֹוג ִעם ִמְזמֹור ׁשָ ל ַאְבֵני ַהּסְ ׁשּוִבי ָלִאי ׁשֶ
ֲחִרית ת ׁשַ ּפַ ּכִ ְוַיֲעִניק  ה  ֵנִסּיָ ַהּכְ ֲעמֹוֵני  ּפַ ים ֶאת  ַלַחּיִ

ִנים,  ְסּתָ ַהּבֻ ְך ֶאת  ּבֵ ִמּלִ ְלִזְכרֹונֹות ֲאבּוִדים. ַהְרִחיִקי 
י חּוׁשִ ֶהם. ַאל ּתָ ּלָ ׁשֶ ְוָאז ׁשּוִבי ִלְטֹעם ֵמָהַעְצבּות 
ים, ְוַעל ַאף ֹזאת, ְקׁשִ ַהּנֻ ָלִעים  ָבר ַעל ַהּסְ ּדָ עֹוד 

ְלִזְמָרָתם.  מּוֵתְך  ּדְ ְדֶמה  ּתִ ְלֶפַתע 
ֶסת יֹוִבילּו אֹוָתְך ַמְעָלה ַמְעָלה,  ַמְדֵרגֹות ֶאֶבן ְמֻחְסּפֶ

ַער ָלעֹוָלם ֶהָחָדׁש. ַ ַיֲהֹלם ִלְפֵני ַהּשׁ ְך  ִלּבֵ ם  ׁשָ
ּגֹוָרֵלְך. ל  ָבָנה ׁשֶ ַהּלְ ִיׁש ָלַאְדִריָכלּות  ַ ַהּשׁ ְפָנה ְוֶאת ַאְבֵני  ַהּדַ ְרֵחי  ּפִ ִאְסִפי ֶאת 

ן יֹומֹו — ֵלב ָהעֹוָלם. ּבֶ ָוָלד  ּכְ ַוֲהִיי 
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XV

ֶניָה ַהּלֹוֲהִטים ְפֶנה ִהיא ְמֻסְנֶוֶרת ִמּפָ ּתִ ר  ּכֹוָחּה. ְלֹכל ֲאׁשֶ ָדה  ְגֵנִטית ִאּבְ ַהּמַ ַחט  ַהּמַ
ּוַמֲהִרי ְורּוִצי  ִקיְנטֹון  ַהּיָ ְרֵחי  ּפִ ִליִכי ֵמָעַלִיְך ֶאת  רּוָכה. ַהׁשְ ַהּבְ ִריָחה  ַהּזְ ל  ׁשֶ

ׂשֹוָרה ַהּטֹוָבה  ַהּבְ ֵמַעל ְלֶקֶצף ָהֲעָנִנים ֶאל ֵעֶבר 
ָנַפִים.  ַהּכְ ׁש  ל ַמְלַאְך ׁשֵ ׁשֶ

ים. ַחּיִ נֹות  יל ַמּתְ ְהּבִ ּתַ יַמת ֶהָעִתיד  ְנׁשִ

XVI

תֹוְך ָהֵאֶבל. ּבְ ּתְ  ׁשְ ּקַ ּבִ ׁשֶ ִמְצֵחְך ֶאת ַהּכֹוָכב  ּבְ יִרי  ַהְסּתִ
ֵעֶבר ִלְכֵאָבם ּמֵ ׁשֶ ֵאב  ַהּכְ ְוַתֲחִוי ִאּתֹו ֶאת  ְוַכֲאִבי ִאּתֹו  ִאי אֹותֹו  ׂשְ

ִיְך.  ְחּתַ ּתַ ּמִ ׁשֶ י ֶאת ָהָעם ָהַאֵחר  ִנְטׁשִ ֵני ָהָאָדם.  ּבְ ל  ׁשֶ
ן ַאּתְ ָהְראּוָיה,  ּכֵ ְויֹוֵתר. ַעל  ִמיד יֹוַדַעת יֹוֵתר  ּתָ ַאּתְ 

ה ֶאת ָחזּות ְגֵלְך, ֶצַבע ַמר ְמַכּסֶ ּדִ את ֶאת  ר ַאּתְ נֹוׂשֵ ֲאׁשֶ ּכַ ן  ּכֵ ְוַעל 
ְדִמים עֹוָלם ּוְמלֹואֹו. ַהּנִ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ

XVII

ּתְ ָרַכׁשְ ֵדי ָעָמל  ּבְ ְתׁשּוָקה.  ּבִ ִתים  ל ַהּמֵ ּוִמּכָ ַהּנֹוָלִדים  ל  ָבר ִמּכָ ּדָ ֹלא ָלַמְדּתְ 
ֲחלֹוֵמְך. ּבַ ְוָדַבְקּתְ  ף אֹוָתְך  ילּו ְלַאּלֵ ּכִ ּלֹא ִהׂשְ ׁשֶ ים  ַחּיִ ּבַ ֵאמּון 

כֹוָחם ּבְ ָבִרים לֹוַמר, ָלֶבַטח ֵאין  ַהּדְ ִלים  ָבר ְמֻסּגָ ּכְ ָמה 
ּדִֹפי. ְך  ּבָ ְלָהִטיל 

יָפה ָעַלִיְך ִטּפֹות ּדִ ַהּמַ ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּבַ ּבֹוֶהֶקת  ר ַאּתְ  ְוַכֲאׁשֶ
ִחיָדה.  ְוַהּיְ ִציאּות ָהַאַחת  ה אֹוָתְך ַהּמְ ָיִקיְנטֹון — ֲאִני ְמַכּנֶ ּוִפְרֵחי  ִתיקֹות  ּוׁשְ

ִריָחה — ּזְ ּבַ ְוׁשּוב חֹוֶזֶרת  ְך  ִנְמֶלֶטת ֵמַהחׁשֶ ר ַאּתְ  ֲאׁשֶ ּכַ
ִחיָדה. ְוַהּיְ ִציאּות ָהַאַחת  ה אֹוָתְך ַהּמְ ַרח ָחתּום, ֶקֶרן אֹור — ֲאִני ְמַכּנֶ ּפֶ ַמּבּוַע, 

ִאי־ִקּיּום ּבָ ְבָלִעים  ּנִ ׁשֶ ת ֵמֲאחֹוַרִיְך ֶאת ִמי  ר ַאּתְ נֹוֶטׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ
ְך... ּבָ ָחָלה  מּוָרה ׁשֶ ּוִמְתעֹוֵרר ֵמַהּתְ ּיֹות ֵמַעְצֵמְך, ֲאִני חֹוֵזר  ּוַמֲעִניָקה ֱאנֹוׁשִ

ל  אֹוְגַרְפָיה ׁשֶ ַהּגֵ ְוִקְרִאי ֶאת  ַח, ְקַלף ָהֵאׁש,  ַנּצֵ ַהּמְ ָלף  ְתִחי ֶאת ַהּקְ ּפִ ַע.  ֲעׁשֵ ּתַ ִחְדִלי ְלִהׁשְ
ָהֱאנֹוׁשּות. 
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XVIII

ל ָהעֹוָלם. ים ׁשֶ יִתּיִ הּות ּבֹוֶהֶקת — ִריִסים ְמֻעְרָסִלים ֵמַעל ֶמְרָחָביו ַהּמִ ּכֵ
ִמים  ַהּיָ ִתיָקה ֶאל ֲחֵזה ָהרּוַח, ָחְלפּו  ְ ֶהם ֵהִגיָחה ַהּשׁ ּבָ ׁשֶ ִמים  ַהּיָ ָחְלפּו 

ם ֶאת ְקָרֶביָה.  ׁשֵ ּבְ ָתה  ּנְ ּכִ ָהרּוַח  ׁשֶ
ֶיֶלד,  ּכְ ְמרּוָצה  ּבִ ַהּיֹוֵצא  ַבע  ּטֶ ּבַ ֵעת ָיד אֹוֶחֶזת  ּכָ

ַעְלָוה מּוֶאֶרת, ּבְ ֹחל  ּכָ ֶלג  ּפֶ ְרֵאה  עֹות ִמּמַ ֵעיָניו ֻמְפּתָ
קּוָפה,  ה ׁשְ ּפָ ּכִ ּצּוָרתֹו  ֵמָעָנן ָחָדׁש ׁשֶ

ם, ַהּיָ ֵמׁש ֶאת חֹול  ל ֵעץ ֱאגֹוז, ְמַמׁשְ ִלּבֹו ׁשֶ ּבְ ּוְבעֹוד ֲאִני חֹוֵרט 
ְרָחק ָהֵאיְנסֹוִפי, ּומֹוֵדד ֶאת ַהּמֶ

ּבֹוֵאְך ָלעֹוָלם.  ִרים ֶאת  ַבּשְׂ ַהּמְ ָאְבדּו ִלי ָהאֹותֹות 
ֶפׁש ַהּנֶ ת ֶאת  ׁשֶ ְמַיּבֶ רֹום  ר רּוַח ַהּדָ ֲאׁשֶ ּכַ ֵהיָכן ַאּתְ 

ְחֵרר ֶאת ָהֵאיְנסֹוף.  ְיָלה ְלׁשַ ַלּלַ ֶזת  ֵלָיאָדה ְמַרּמֶ ְוַהּפְ
? ֵהיָכן ַאּתְ

IXX

ַרח ָהֵאׁש. ּפֶ ִיְבַקע  ְך —  ּלָ ׁשֶ ָרג  ַלּפָ ם ַאֵחר  ֲעִניִקי ׁשֵ ּתַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ִפי, ּקְ ּתַ ׁשְ ּתִ ׁשֶ ְלִדי ׁשּוב, ֵהיָכן  ּוָ ּתִ ׁשֶ ְוֵאיָלְך, ֵהיָכן  ם  ָ ִמּשׁ

ִריל, ַאּפְ ּבְ ַלְבֵלב  ּתְ ׁשּוָקִתי  ּתְ ִצי ֶאת ַצְלֵמְך —  ַנּפְ ּתְ ׁשֶ ֵהיָכן 
ַבע  ְחֵרר ֶאת ׁשֶ ּוְתׁשַ ּלּות ַהּכֹוֶאֶבת  ַהּקַ אֹוָתּה  ּבְ ַקע  ּבָ ּתִ

ַלֲהבֹות ֲהִגיַגִיְך.

XX

ּוִנּיֹות, ּשׁ ּבַ ָעְצרּו  ִים ׁשֶ יא ֶאת ָהֹאֶפק, ַהּמַ ִהְקּפִ אֹור ַעז ׁשֶ
ו, ְוַעְכׁשָ ר ֶאת ֶהָחָלל.  ּיֵ ּצִ ׁשֶ ִחיד  ְוַהּיָ ָהֵעץ ָהֶאָחד 

ֶנת, ֻיּמֶ ַהּמְ ָבה ָהרּוַח  ִעּצְ , ׁשֶ בֹוִאי, הֹו ַאּתְ ּתָ ׁשֶ ּנֹוָתר הּוא  ׁשֶ ל  ּכָ
ּנֹוָתר ׁשֶ ל  ּכָ ֶסל.  ל ַהּפֶ ְמקֹומֹו ׁשֶ ּבִ בֹוִאי  ּתָ

ם ַהּיָ ְפִני ֶאת ֵעיַנִיְך ֶאל ֵעֶבר  ּתַ בֹוִאי,  ּתָ ׁשֶ הּוא 
ְך.  ּלָ ׁשֶ ְצִחי  ְוַהּנִ ִמיִדי  ְך, ַהַחי, ַהּתְ ּלָ ׁשֶ ַחׁש  ַהּלַ א  ֵאינֹו ֶאּלָ תּוַח ׁשֶ ַהּפָ

ֹאֶפק. ּבָ ְתּפֹוְגִגי  ּתִ ׁשֶ א  ֹלא נֹוָתר ֶאּלָ
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XXI

ף ְלֹלא ֶהֶרף,  ּדַ ף ֶאל  ְוַאּתְ עֹוֶבֶרת ִמּדַ ֶביָה  ַאְרֵצְך ִהיא ֶאֶרץ אֹוֶכֶלת יֹוׁשְ
ָרִחים, מֹוָנה ָים ְועֹוד ָים, ַהּפְ ָבעֹות, ֶאת  ַהּגְ ָנה. מֹוָנה ֶאת  ְנטּוַלת ׁשֵ

ל ַמהּוָתם. ּכָ ָבבֹות ְלרֹוֵמם ֶאת  ַלּלְ ְך ָהֶאָחד הֹוֵפְך  ּבֵ ּלִ ׁשֶ ַעד 
ְרָחב,  ְלָפַנִיְך ַהּמֶ ִנְפָער  ְפִני  ּתִ ר  ּוְלֹכל ֲאׁשֶ

י,  ַנֲחׁשִ ֶקת אֹוִתי.  ֶרת ָלֵאיְנסֹוף, ְמַחּבֶ ּגֶ ַאּתְ ְמׁשַ ה ׁשֶ ְוָכל ִמּלָ
י ְקִדי, חּוׁשִ ׁשִ

ֲאִני. מֹות ׁשֶ ּכְ ּוֵמִאיָדְך — ֲאִני, 

indd   144.13 ןוילג - וה 15/11/2016   10:56:22



 145

מודרניזם באירופהי אירלנדפ צרפןפ איטליהפ גרמניהפ רוסיהפ יווןפ פולין וםםם יידיש 

ןדיאּוש רֹוֶז'ביץ'
עיניה של אמי

שלושה קטעים מתוך הספר "אמא הולכת מכאן"
מפולנית: חנה הרציג

המשורר הפולני תדיאוש רוז'ביץ' )2014-1921( הוא בן דורם של ויסלבה שימבורסקה וזביגנייב 
כתיבתו  העשרים.  במאה  פולין  של  בהיסטוריה  הטלטלות  בסימן  עמדו  שחייו  דור  הרברט, 
ולצד  דורו,  בני  עמדו  שבפניהן  המוסריות  והבחירות  הדילמות  עם  מתמודדת  רוז'ביץ'  של 
בחיים  וערך  משמעות  למצוא  הניסיון  על  מוותרת  אינה  אורכה  לכל  שּבּה,  האכזרי  הפיכחון 
האנושיים. רוז'ביץ' ִהציב ֵראקציה מודרניסטית לסגנון הפיוטי והסימבוליסטי של המשוררים 
בני הדור הקודם, אך הרחיק לכת בפניית העורף למוסכמות של "ספרותיּות", בעיקר בכך שנמנע 

ממטפורות והשתמש בכתיבתו בלשון דיבור ישירה, מרוסקת ושבורה.
התמטיים  הקווים  את  ממשיך   ,1999 בשנת  שהתפרסם  מכאן",  הולכת  "אמא  הספר 
המרכזיים בשירתו של רוז'ביץ', אלא שהפעם הוא פונה לאפיק אישי־דוקומנטרי־וידויי: שילוב 
של ממואר, יומן ושירה. במרכזו עומדת הטלטלה של מות האם, סטפניה, בשנת 1957, שעליה 
את  ומגולל  האם  דיוקן  את  מציג  הספר  יותר.  מאוחר  שנה  ושתיים  ארבעים  ר  מסּפֵ רוז'ביץ' 
ההיסטוריה המשפחתית באמצעות קובץ של פרגמנטים: שירים של רוז'ביץ' עצמו המוקדשים 
זיכרונות  יותר,  וִמשנים מאוחרות  ומותה של האם  יומנים מימי מחלתה  ִקטעי  ולאביו,  לאמו 
של האם על ימי ילדותה בכפר, מכתבים שנכתבו על ידי שני אחיו, יאנוש )שנרצח במלחמת 
העולם השנייה( וסטניסלב, וכל אלה מלּווים בתמונות משפחתיות, בגלויות ובִקרעי מכתבים, 

המשמשים השראה לכתיבה. 
דמותה של האם היא מוקד לשרטוט תמונה של ילדּות בטוחה ומגוננת של יציבות וערכים 
נעדרות־פתרון.  מוסריות  לדילמות  הפרוצה  מציאות  אל  האבוד  העדן  מגן  ונפילה  אנושיים, 
באופן זה הדיוקן המשפחתי הוא גם דיוקן קולקטיבי ונקודת מוצא לפריׂשת תמונה תקופתית 
— החל בתקופת הריבונות הפולנית שּבין שתי מלחמות העולם, דרך מלחמת העולם השנייה 

)רוז'ביץ' התגייס לשורות המחתרת הפולנית(, וכלה בהווה של זמן הכתיבה.
והֵאבל על העבר, ובצד זה ההתחלֲחלות, הזעם והביקורת  עם כל האמוציות — הגעגועים 
זמננו:  בת  הפולנית  השירה  של  בולט  מאפיין  על  לפסוח  אין   — ההווה  עולם  על  הנוקבת 
העצמית  ההטחה   — המתורגם  שבפרגמנט  האכזריות,  החושפניות,  בשורות  כך  האירוניה. 
חריף למתח  אירוני  ביטוי   — חייה  בימי  אותה  לא סעד  אך  זכר אמו  על  "משורר!", המתרפק 

הנצחי שבין "להיות" ל"לכתוב", "להרגיש" ולעשות שימוש אמנותי ברגשות. 
"אמא הולכת מכאן" הוא מכתביו האישיים־האינטימיים ביותר של המשורר, ויש המשווים 
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את היצירה ל"יומן האבל" של רולאן בארת וכן לשירו על אמו של משורר פולני אחר, זביגנייב 
הרברט. בשנת 2000 זכה הספר בפרס החשוב ביותר לספרות פולנית )פרס ניקה(.

ח"ה

עכשיו

עכשיו, כשאני כותב את המילים האלה, עיני אמי נחות עלי. העיניים הקשובות והחמות שואלות 
"נו  "כלום... הכל בסדר, באמת, אמא."  ילד?" אני עונה בחיוך:  בלי מילים: "למה אתה עצוב, 

תגיד — אמא אומרת — מה מציק לך?" אני מסב את ראשי, מביט בחלון...
העיניים הִאמהיות הרואות־כל צופות בלידתנו, צופות בנו כל חיינו, ואחרי המוות צופות 
בו  צופות  אמו  עיני  לרוצח,  לחיה,  הרג,  למכונת  בנה  נהפך  אפילו  שמֵעבר".  מ"העולם  בנו 

באהבה... צופות...
ואובד בעולם ריק מאהבה  כשהאם מִסּבה את מבטה מילדּה, הילד מתחיל לתעות בדרכו 

ומחום.
מחר יום הֵאם. אינני זוכר ִאם בילדותי ציינו יום רשמי כזה... בילדותי כל יום מימות השנה 

היה יום האם. כל בוקר היה יום האם, וכל צהריים וערב ולילה.
יכול  יותר ממך, אני  יכול לומר זאת רק לך, עכשיו כשאני כבר זקן  יודעת, אמא, אני  את 
לומר לך... לא העזתי לומר לך בימי חייך... אני משורר. המילה הזאת הפחידה אותי, אף פעם 

לא אמרתי אותה לאבא... לא ידעתי אם יאה לומר דבר שכזה.
אל עולם השירה נכנסתי כמו לעולם של אור, ועכשיו אני מגשש את דרכי החוצה באפלה. 
חציתי ברגַלי את ממלכת השירה, ראיתי אותה בעיני דג, חפרפרת, ציפור, ילד, גבר ואיש זקן; 
למה קשה כל כך לבטא את שתי המילים "אני משורר"; למה צריך לחפש מילים אחרות כדי 
יודעת, כמובן. מעולם  להביא את ה"עובדה" הזאת לידיעת העולם, לידיעתה של אמא. אמא 
משורר"...  אני  אבי...  "אבא,  לו  אמרתי  לא  וגם  לאבא.  כזה  דבר  לומר  שאפשר  חשבתי  לא 
יודע אם אבי היה משגיח בכלל שהמילים נאמרו. ודאי היה רחוק כל כך ממני... שהיה  אינני 
טאדג'יו?".  שם,  אמרת  "מה  נעליו(  את  מצחצח  מתלבש,  אוכל,  בעיתון,  קורא  )בעודו  שואל 
בטח היה אומר: "עוד שטות", "מה שוב?"... הרי לא יכולתי לחזור בקול רם יותר על המילים 
"אבא, אבי... אני משורר"... אבא אולי היה נושא את מבטו מהצלחת, מהעיתון, מביט בתימהון 
ואולי כלל לא מביט אלא מניד בראשו ואומר: "טוב... טוב," או לא אומר כלום. כתבתי שיר 
ושמו "אבא" )בשנת 1954(: "מפלח את לבי / אבי הזקן"... אינני יודע אם אבא קרא את השיר, 
מעולם לא אמר על זה שום דבר. וממילא גם אני מעולם לא קראתי באוזני אבא את השיר... 
1999, ואני אומר בשקט, כל כך בשקט שהמילים כלל אינן מגיעות לאוזני  עכשיו השנה היא 
"דּבר בקול  ידעתי,"  "תמיד  ילד," אומרת אמא,  יודעת,  "אני  "אמא, אבא, אני משורר."  הוריי, 

רם, אני לא שומע כלום," אומר אבא... 
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הבטחות של משורר

לקרקוב, שַאראה  אלי  אותה  דברים: שאזמין  ומבטיח לאמא שלושה  חוזר  הייתי  רבות  שנים 
אף  קרקוב.  את  ראתה  לא  פעם  אף  אמי  הים.  לחוף  ִאתּה  שאסע  וההרים,  ֶנה  זאקֹוּפָ את  לה 
פעם לא ראתה לא את קרקוב ולא את ההרים )עם אגם "עין הים" ביניהם( ולא את הים. לא 
קיימתי את הבטחותי... מאז מתה אמא חלף כמעט יובל שנים )בעצם, אני מאבד עניין בלוחות 
כנסיית  את  סּוְקֶיניֶצה,  את  לה  הראיתי  ולא  לקרקוב  אותה  לקחתי  לא  למה  ובשעונים(.  שנה 

מאריאצקי, את טירת ואוֶול, את נהר הוויסלה.
נו כן! בנה התגורר בקרקוב. משורר צעיר ו"מבטיח"... והמשורר הזה, שּכתב כל כך הרבה 
שירים לאמו וכל כך הרבה שירים כתב לִאמהות באשר הן, לא לקח את אמו לקרקוב לא ב־1947 

ולא ב־1949. היא אף פעם לא הזכירה לי את הבטחותי, לא התרעמה עלי.
אמא אף פעם לא ראתה את ורשה. אמא אף פעם לא טסה באווירון, לא שטה באנייה. 
אפילו  באופרה,  בתאטרון,  קפה,  בבית  במסעדה,  במגדנייה,  אמא  עם  ישבתי  לא  פעם  אף 
זקנות", כתבתי שיר  נשים  על  "סיפור  ושמה  פואמה  כתבתי  הייתי משורר...  בקונצרט.  לא 
ִאתּה על  ישבתי  לים... לא  נסעתי עם אמא  הים"... לא  חוף  זקנה הולכת על  "איכרה  ושמו 
את  תראה  לא  פעם  אף  כבר  והיא  כלום.  ענבר,  אבני  או  צדפות  ם  ׁשָ לה  מצאתי  לא  החוף, 
בים...  מביטה  כשהיא  חיוכּה  ואת  עיניה  ואת  פניה  את  אראה  לא  פעם  אף  כבר  ואני  הים. 
משורר. הִאם המשורר הוא אדם שכותב שירי קינה בעיניים יבשות, משום שהוא חייב לראות 
היטב את צורתן? הִאם עליו להתמסר לצורה בכל לבו כדי להביאּה לדרגת "שלמות"? האם 
המשורר הוא אדם חסר־לב? עכשיו שיר האבל הזה מוצג לראווה ביריד הספרים, בחגיגות 
השירה, בבורסה של הספרות. ואפילו אינני יכול להתנחם ברעיון שיש עולם שאחר המוות 
ַלְנִטי, את קרקוב, בדרכה לטירת ואוֶול... האם יש בשַמים ים שעל  ְפּ ובו אמא חֹוצה את גני 
חופו יושבות הִאמהות שלנו בחלוקים ובמעילים מרופטים, בנעלי־בית ובכובעים בלויים... 
קבצן  כמו  שלי  הקינה  שירי  את  ו"משכלל"   — יבשות  בעיניים   — כותב  אני  עכשיו  גם  אבל 

המחזר על הפתחים...

באמצע החיים

חלפו שישים שנה מאז פרוץ מלחמת העולם השנייה. 
78. אני משורר. בתחילת דרכי לא האמנתי שיתרחש נס כזה... שאי פעם אכן   ,77 אני בן 
אהיה משורר. בלילות, כשהייתי מתעורר מחלומות בלהה, ביקשתי לי הצלה במשאלה: "אהיה 
משורר," אגרש את הסיוט, את החשכה, את המוות... אּכנס לעולם האור של השירה, המוזיקה 

של השירה, השקט של השירה.
עכשיו, כשאני כותב את המילים האלה, נחות עלי עיניה השֵלוֹות והקשובות של אמי. היא 
מביטה בי מ"העולם שמֵעבר", "מֵעבר" שאיני מאמין בו. בעולם שוב מתנהלת מלחמה. אחת 
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מאינסוף מלחמות המתנהלות בעולם ללא הפסקה מאז הסתיימה מלחמת העולם השנייה ועד 
לימים אלה ממש.

חולים  בתי  בתים,  חורבות  תחת  קורס  מאה,  חצי  במשך  לבנות  שניסיתי  העולם  עולמי, 
ומקדשים, מת האדם ומת האל, מת האדם ומתה התקווה, מתים האדם והאהבה. 

פעם, מזמן, בשנת 1955, כתבתי שיר ושמו "באמצע החיים":

ַאֲחֵרי ֵקץ ָהעֹוָלם
ֶות ַאֲחֵרי ַהּמָ

ים ֶאְמַצע ַהַחּיִ ּבְ ָמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי 
ָראִתי ֶאת ַעְצִמי ּבָ

ים ַחּיִ ִניִתי  ּבָ
ֵני ָאָדם ַחּיֹות נֹוִפים ּבְ

י ְלָחן ָאַמְרּתִ ֶזהּו ׁשֻ
ְלָחן ֶזהּו ׁשֻ

ין ַסּכִ ֵיׁש ֶלֶחם  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַעל 
ת ְלִחּתּוְך ֶלֶחם ׁשֶ ּמֶ ין ְמׁשַ ַסּכִ

ֵני ָאָדם ּבְ ֶחם ֵמִזין  ַהּלֶ
ֶאת ָהָאָדם ָצִריְך ֶלֱאֹהב

י ֶאת ַעְצִמי ְדּתִ ִלּמַ ְיָלה  ּוַבּלַ ּיֹום  ּבַ
ָמה ָצִריְך ֶלֱאֹהב

יב ֶאת ָהָאָדם ָהִייִתי ֵמׁשִ

משורר! הזדקן המשורר, ניצב "על שפת המוות" ועדיין לא הבין שסכין משמשת לעריפת 
ואוזניים. ְלמה משמשת הסכין? לעריפת ראשים... אי שם, הרחק  ראשים, לקיצוץ אּפים 
בלשון  הדוברות  לשונות  לקיצוץ  הסכין?  משמשת  עוד  ולמה  מקום?  בִקרבת  או  מכאן? 
זרה ולשיסוף בטניהן של נשים הרות לכריתת שדיים מיניקים לכריתת איברי מין לניקור 
יש  עוד  מה  בעיתונים?  לקרוא  יש  עוד  מה  בטלוויזיה?  לראות,  יש שם  עוד  ומה  עיניים. 

לשמוע ברדיו?

ין ת ַסּכִ ׁשֶ ּמֶ ְלָמה ְמׁשַ
ל אֹוֵיב ת ַלֲעִריַפת ֹראׁשֹו ׁשֶ ׁשֶ ּמֶ ין ְמׁשַ ַסּכִ

י ת ַלֲעִריַפת ָראׁשֵ ׁשֶ ּמֶ ין ְמׁשַ ַסּכִ
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ְזֵקִנים ְיָלִדים  ים  ָנׁשִ
ָבר  ּכְ ִעּתֹוִנים  ּבָ ְך חֹוְזִרים ְוכֹוְתִבים  )ּכָ

ִנים(. ֵמָאה ׁשָ

עכשיו, כשאני כותב את המילים האלה עיניה השֵלֹוות של אמי נחות עלי ועל יַדי ועל המילים 
הנכות הסומות האלה.

עיני ִאמותינו החודרות את לבנו ומחשבותינו הן המצפון שלנו, הן שופטות אותנו ואוהבות. 
מלאות אהבה ואימה הן עיני הִאמהות. 

האם מביטה בבנה כשהוא צועד את צעדיו הראשונים, כשהוא מחפש את דרכו, ואחר כך 
היא מביטה בבנה ההולך ומתרחק, ַמקיפה במבטה את כל חייו של בנה, ואת מותו.

אולי יגיעו המילים האלה אל הִאמהות שהשליכו את ילדיהן לאשפה או אל הילדים שנטשו 
את הוריהם בבתי חולים ובבתי מחסה... 

אני זוכר שאמא אמרה לנו
רק פעם אחת אמרה... הייתי אז כבן חמש. רק פעם אחת בחייה אמרה לנו: "אעזוב אתכם... 

אתם מתנהגים לא יפה...
אלך לי ואף פעם

לא אשוב"... שלושת הקטנים התנהגו לא יפה...
כל חיי 

זכרתי את חשכת האימה והייאוש שנפלה על השלישייה הקטנה שלנו...
אני זוכר איך לבי נקרע לגזרים )כן, כך, אלה המילים, "לבי 

נקרע לגזרים"(
כה. רק פעם אמא  הושלכתי אל ריק וחׁשֵ

אמרה את 
המילים האלה

ועד היום אני זוכר את הייאוש והבכי...
אבל אמא לא הלכה מאתנו, היא היתה ותהיה אתנו. 

עכשיו, כשאני כותב את המילים האלה... עיניה הבוחנות של אמי מביטות 
בי 

נופל, מתרומם, מילים  יכול למצוא את דרכי, אני  עיַני... איני  זוקף את ראשי, פוקח את  אני 
את  פותח  אני  והתקווה.  האמונה  האהבה,  את  ומשספות  פורצות  וארס  מוות  שנאה,  מלאות 
פי לומר משהו, "ֶאת האדם צריך לאהוב," לא את הפולני, הגרמני, הסרבי, האלבני, האיטלקי, 

היהודי, היווני... צריך לאהוב את האדם... הלבן, השחור, האדום, הצהוב.
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אני יודע ששירת הקינה העלובה הזאת שלי נעדרת כל טעם טוב.
ואני יודע שמכל הדברים שבעולם הזה יישאר... מה יישאר?!

ֹנוְרוויד, המשורר הגדול, הגאוני, האירוני, אמר:

ַנִים, ׁשְ ֲארּו ַרק  ָ ִיּשׁ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ִמּכָ
ְוָדָבר ֹלא יֹוֵתר. ְוַהּטּוב.  יָרה  ִ ְלַבד: ַהּשׁ ּבִ ַנִים  ׁשְ

דון קישוט שכמותך! שום דבר לא נשאר. ואם אנחנו, בני האדם, לא נכניס לעצמנו קצת שכל 
לראש ולא נעשה משהו עם השום־דבר הגדל והולך הזה, כי אז... כי אז מה?! אמֹור, אל תפחד! 
מה יקרה אז?... נארגן לנו כזה גיהינום על פני האדמה, שלּוציפר ִידמה בעינינו למלאך. אמנם 
געגועים  מלא  אבל  היוהרה,  לחטא  עדיין  מּועד  לגמרי,  נשמה  משולל  לא  אבל  שנפל,  מלאך 
ועצב... הפוליטיקה תיהפך לקיטש, האהבה — לפורנוגרפיה,  לגן עדן האבוד, מלא מלנכוליה 

המוזיקה — לרעש, הספורט — לזנות, הדת — למדע, והמדע — לאמונה.
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 מודרניזם אמריקני: 
 שירת הנשגב, שירה אימג'יסטית, 

שירה וידויית

•
 רובינסון ג'פרס 

)1962-1887(
•

 אליזבת בישוּפ 
)1979-1911(

•
רימן  ּבֶ  ג'ון 
)1972-1914(

•
 אן סקסטון 
)1974-1928(
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רובינסון ג׳פרס
כלוב ּבַ חלום המוות של הַעִיט 

מאנגלית: שלומציון וינן

)1962-1887( היה משורר אמריקני שנוי במחלוקת, שנודע בשירתו האּפית־ רובינסון ג׳פרס 
נרטיבית ובחיּבתו לרצועת החוף המפֹורצת ואדירת היערות של קליפורניה. זיקתו לקליפורניה 
ולנשגב האמריקני וסלידתו מן הסוליפסיזם של האנושות אחראיות לשתי האסכולות המיוחסות 
לו: ״הנשגב הקליפורני״, וה״אי־הומניזם״ )״inhumanism״(. הוא השּפיע על צ׳רלס בוקובסקי, 
בעיירה  ימיו  רוב  את  ובילה  לוחמי הסביבה,  על  ה״ביץ׳־בויז״, התחּבב  ועל  מילוש  צ׳סלב  על 

כרמל, במגדל בזלת שבנה בעצמו.
״חלום המוות של העיט בכלוב״ הוא חלק מפואמה ארוכה הקרויה ״קֹודֹור״, שהיא עיבוד 
הצעירה,  בֵפָרה  מתאהב  האלמן  קֹודֹור  והיפוליטוס.  פיידרה  על  המיתולוגי  לסיפור  מודרני 
שבתורּה מתאהבת בבנו הצייד. כשקודור חושד בבנו כי אנס אותה הוא רוצח אותו, אך כשהוא 

מגלה את טעותו, הוא מנקר את שתי עיניו.
קודור מבלה את שארית חייו כשהוא עיוור ובוער ביגונו, במחיצת בנו הנותר ג׳ורג׳ ובתו 
מיכל. זהו לו מעין מוות בחייו, אך בחיים־לא חיים אלה יש גם משום האלהה והתעלּות. העיט 
המתואר בשיר הוא חיית המחמד הנכה של בתו, העובר תהליך של האלהה בעצמו, כשמיכל 

מבקשת להמיתו המתת חסד.

ש"ק

ִניָמה ָלַקַחת  ּפְ ְכַנס ג׳ֹוְרג׳  ּנִ ׁשֶ ּכְ
ְבָעה  ַלּגִ ח, ָעְלָתה ִמיַכל  ֶאת ָהֶאְקּדָ

ָידֹו  ּבְ ּוָמֶות  ב  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ה; ֲאָבל  ּבֹוִכּיָ
ה ַהּבֹוֶדֶדת  ִרּיָ ַהּיְ ֲאָרה ִלְצּפֹות. ִעם  ִנׁשְ ִהיא 

לּוב  ַהּכְ ג  ּגַ ר־ָהֹאֶפל ֶאל  ֶנְאּדַ ר ָהעֹוף  ִנּתֵ
ְתאֹום  ּפִ ִנְרָאה  ָנְפלֹו  ּבְ ֵעץ;  ּבָ ה  ְוִהּכָ ֶקט  ׁשֶ ּבְ

נּופֹות. ַהּצְ ָנָפיו  ּכְ ין  ּבֵ ה  ְוַרְך, ְמֻהּסָ ָזִעיר 

ֵני ָהָאָדם חֹוְלִמים ָרפֹות ְלַאַחר מֹוָתם  ּבְ ל  ֵאי ֶהָעָצב ׁשֶ ּתָ
ַלַהט, ּבְ ּבֹוֲעִרים  ְלָוה; ֵהם ֹלא  ַ ִמים אֹוָתם ֶאל ַהּשׁ ּוְמַעּמְ
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יֶהם.  ַחּיֵ ּבְ ז  ְזּבַ ּבֻ ָהָיה ָלֶהם  ָמה ׁשֶ
ֲענּוגֹות  ּתַ י  ּדֵ ֵיׁש ָלֶהם  ִמְסָננֹות ִלְתׁשּוָקָתם ַהּדֹוֶלֶפת; 

ם חֹוְלִמים.  ּגַ ְך ֵהם  ּכָ יחֹות;  ְוׂשִ
ה; ִמּזֶ יר  ּבִ ּכַ ְלֶגַזע  ִכים  ּיָ ׁשַ ְתּבֹוְדִדים  ַהּדֹוְרִסים ַהּמִ

ֶות,  ַלּמָ ק  ּנֵ ּזִ ׁשֶ ְוָדָמם רֹוֵתַח. ָמה  ֵעיֵניֶהם ָקרֹות 
ָאה ֶאת עֹוָלמֹו, ַסַער ְמַמּלְ ּכְ ָהה  ּכֵ ָנף  ת־ּכָ ֻמּטַ
ַרח  ּפָ הּו  ֶ ַפל. ַמּשׁ ּנָ ׁשֶ ד ַהּמֹוְך  ָהָיה יֹוֵתר ִמּבַ

לּוב  ּכְ לּוַאת  ּכְ ׁשּוָקה  ּתְ ֶאל־ָעל. הֹו 
ח־רּוחֹות, ֶלָהָבה  ל ְמֻפּלַ ּגַ מֹו ַלַהב  ּכְ

ָעָנן ּבֶ ל  ָרק ִמְתַנְחׁשֵ ּבָ ֶרת ֵמֵאׁש, אֹו ַלַהט  ּמֶ ִמּתַ
ח, ַנּיָ ִהְנִני  ׁשֶ ְמָעַרת ָהָרִקיַע: ֲאִני,  ּבִ ת ְלֶפַתע  ִנְפֶרׂשֶ

חּות, ִהְתַלּקְ ּבְ ל  י ַקר, ֹלא ֻמְרּגָ ְוִלּבִ
ְבֵרַכת ֶאֶבן,  ּבִ ֵמי־ָים ְקוּוִיים  ּכְ י  ִלּבִ ם  ּדַ

ר ָעֶליָך? ְלַדּבֵ ַלע, ֵאיְך אּוַכל  ַלּסֶ ׁשּוָקִתי  ּתְ
ַקע ְלַקְרָקִעית ָהֶאֶבן.  ׁשְ ּתִ י  ּלִ ׁשֶ

ָאה,  ּגָ ֶזה 
ן,  ֻרּקָ ַהּמְ חֹוֵלׁש ַעל ָהֲאִויר ֵמַעל ְלִכְלאֹו 

ְכֵתָפיו ְמנֹוְפִפים ְלֹלא ֵצל ּבִ הּוִטים  ַהּכֹוחֹות ַהּלְ
טֹות ְוהֹוְלכֹות  ְ ּשׁ ְתּפַ עֹוף ַהּמִ יָרלֹות ַהּמָ ּפֹוְרִמים ֶאת ְסּפִ

ְיָלה ּלַ ּבַ ְנָעִצים  ַהּנִ אֹור־ּכֹוָכב, ַהּטֹוֶוה ֶאת ַהחּוִטים  ּכְ
ִרית  ִנׁשְ ׁשּוָקה  ּתְ ָלה ַעְצָמּה  ְך ִאּכְ ּכָ ֵמֹעֶצם ַעְצמֹו: 

ָרה ְמּ ְוִהַתּ ִלְכֵדי ֵחרּות ֶמֶטאֹוִרית 
ׁש חֹוֵרץ  ְכּתֵ ַהּמַ ְוָרֲאָתה ֶאת  בֹוּהַ יֹוֵתר,  ּגָ

ֲעבּור קֹודֹור, ּבַ ָהָיה,  ְבָיּה )ׁשֶ ׁשִ ל  ֶהָהִרים ׁשֶ
ִקיר, ּבְ ן  ָיׁשָ ֶסֶדק  ּכְ ֵמֵעין עֹוָלם( 

ָטן ֶתם ַהּקָ ַהּכֶ ָמִני ְואֹורֹו ָזֹהב;  ּלֹו ַאְרּגְ ּצִ ׁשֶ
דֹול; ַהּגָ ַער  ַהּיַ ֶדק ָהָיה  ת ַהּסֶ פּוְך ַעל ִרְצּפַ ָ ַהּשׁ

ּכֹוַח  ז  רּור, ֶמְרּכַ ּפֵ ַלע.  יר ַהחֹול ָהָיה ַהּסֶ ְרּגִ ּגַ
ן ַעְצמֹו ָעׁשָ ּבֶ ן  ָאטֹוִמי ְמֻעּנָ

ֻקּדֹות  ַלּנְ ֶדק; ָהָיה ֶזה קֹודֹור;  ּסֶ ּבַ ּוָבֹכה  ָרץ ָרצֹוא 
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ֹזַהר  ָקל אֹו  י ִמׁשְ ּדֵ ּיֹות ָהֲאֵחרֹות ֹלא ָהָיה  ָהֱאנֹוׁשִ
ׁשּוַקת־ַעִיט. ּתְ ל  ב ֶאת ֵעיֶניָה ְולּו ׁשֶ ְלַנּקֵ

ה ָנח ֶאל חֹופֹו ַהּנֹוֵצץ ַמָטּ ם  ַהּיָ ּוָבַער.  ֶזה ֶהֱאִמיר 
ָזֳהרֹו  ּבְ ּוִמְתּגֹוֵלל  ּנֹוֵחת  ׁשֶ יר,  ּבִ ַהּכַ ֵרַח  ַהּיָ מֹו ָמֵגן  ּכְ

ֶנְגּדֹו,  ּכְ ִקים ָלָאֶרץ.  ׁשּוָליו נֹוׁשְ
ּו ִלְכֵדי  ִנְתַקּשׁ ים,  ׁשִ ְכּתְ ְוַהּמַ ִנים  ַהּפָ ל ֶרֶכס ַהחֹוף ַרב  ָבעֹות ׁשֶ ַהּגְ

ַהת ּבַ ף ֶאָחד, ִצְוַחת ַעִיט ִמְתּגַ ַהר ְמֻגּלָ
ְפָעה ִ ם. ַהּשׁ ַהּיָ ל  ּבֹוֶלֶמת ֶאת ּכֹוחֹו ׁשֶ ַאַחת ֲעׂשּוָיה ֶאֶבן, 

ָנַפִים  ְוַהּכְ ּקֹור  ֲעַלת ַהּמַ ּבַ
ְוָרֲאָתה ְגרֹוָנּה  ּבִ ב  ֲאִויר נֹוׁשֵ ּבַ ה  ָחׁשָ

ם רֹוְקִדים ַהר ָטַסָג׳אָרה, ׁשָ ּבְ ֶמׁש  ֶ ֶאת ַקֲעַרת־ַהּשׁ
ים, ָלִגים ַהַחּמִ ַהּפְ ַהְבֵלי  ּבְ ַחר  ֳעָפִרים ִעם ׁשַ

ָצ׳אגּוָאה, ַלָקּ בֹוִהים ֵמֵעֶבר  ַהּגְ ֶרת, ֶאת ָהְרָכִסים  ֶ ִמְתַיּשׁ
ְוגֹוְוִעים ַהּקֹוְנדֹוִרים,  ָהרֹות  ַהּנְ ם נֹוָלִדים  ׁשָ

ֵייָרה  ַהְסּ ַהּבֶֹקר זֹוְרִחים ָהֵרי  ּוֵמָאה ִמיִלין ְלֵעֶבר  ִחים,  ּטְ ּתַ ִמׁשְ
ּוַמְחִליִקים ַעְצָמם  ָלגֹות, זֹוְלִגים  ׁשְ ִפְסגֹוֵתיֶהם ַהּמֻ ּבְ

ֶלת.  ְתַעּגֶ ֶאל ָהָאֶרץ ַהּמִ

טּוׁש  ְוַהּנָ הּוא ָרָאה ִמן ֶהָחָלל ָהָרם 
ל ֲאִויר ֶחֶנק ׁשֶ

ְוגֹוְוִעים, ֶאת ָהאֹוְקָינֹוס ַיְרָקן  ֵאׁש  ּבְ ִחים ֶמֶטאֹוִרים  ם ִמְתַלּקְ ׁשָ
ַחר ַ ִניֵני ַהּשׁ ּפְ צֹוֵנַח ַמֲעָרָבה ְלֵעֶבר ְמחֹוְך 

ח ַמְחִליק ְלֵעֶבר ַאְסָיה;  ּדָ ַהּנִ ְיָלה  ַהּלַ ְוֶאת ְקֵצה 
ת  ׁשֶ ּבֶ ַהּיַ ְזָרח ֶאת  ּמִ ּבַ ה  הּוא ָרָאה ַהְרֵחק ְלַמּטָ

ט ֵמֲהָוָיה,  ַמן ְסִביבֹו, ֻמְפׁשָ ַהּזְ ה  ִהְרּפָ ֶ ּוִמּשׁ חּוַקת־ָהָאִביב;  ׁשְ
ל ָהֵעיִטים,  הּוא ָרָאה ֶאת ַאֲחִריָתם ׁשֶ

ָחִפים ְועֹוְרִבים נֹוְטִלים ֶאת עֹוָלָמם: ּתֹור ל ׁשְ ָפִלים ׁשֶ ּדֹורֹות ׁשְ
מֹו ַעל ָהֲאָדָמה ּכְ ֲאִויר,  ּבָ א ְותֹור הֹוֵלְך  ּבָ

ִנים ָבִנים ִמְתַנּוְ ַהּלְ ָבִנים ֶאת ַהחּוִמים. הּוא ָרָאה ֶאת  ַהּלְ ִנים  ַהּפָ ֲחקּו  ּדָ
ִבים ֵמַאְסָיה; ְוֶאת ַהחּוִמים ׁשָ

ְוׁשּוב ׁשֹוְכִחים;  ץ  ַהּנֵ ֵני ָאָדם ֵמיִטיִבים עּוף ִמן  ּבְ הּוא ָרָאה 
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ְוׁשּוב  ים ֶאת ָהָאֶרץ  ֵני ָאָדם ְמַכּסִ ּבְ הּוא ָרָאה 
ְזֵאִבים.  ּכִ ְנִדיִרים  ְמָערֹוֵתיֶהם,  ּבִ ִרים  ּתְ ּוִמְסּתַ ה  ה ֶאת ֵאּלֶ טֹוְרִפים ֵאּלֶ

ּתֹוֵמם, ְוהּוא ָרָאה ת ְוהּוא ֹלא ִהׁשְ ֹלא ָהָיה לֹו ִאְכּפַ
אּות. ַהּגֵ ל  ּוְקִמיָלה ְלֵסרּוִגין ָלֶנַצח, ְוֶאת ׁשּוָבּה ׁשֶ ְצִמיָחה 

ּגּוף  ֵני ִמינֹו, ֶאת  ּבְ ת  ִלְרִאּיַ ֶהְתֵאם  ּבְ הּוא ָרָאה, 
ֲעַלת ַמּקֹור ּבַ ר  ׂשָ ּבָ ׁשּוַקת  ּתְ י  ים ָהַאְרִכיִטיּפִ ַהַחּיִ

רֹות־סּוָפה: ַאְך ֵעיֶניָה ִים חֹוׁשְ ָנּפַ ּכְ את ַעְצָמּה ַעל  נֹוׂשֵ
ֶהה  ּכֵ ם  ּדָ רּו ַהחּוָצה;  ֻנּקְ ם; ָהֵעיַנִים  ּדָ ָהיּו ּפּוִמּיֹות 

ּקֹור ָנַזל ֵמֲאֻרּבֹוֵתיֶהן ַהֲחֵרבֹות ֶאל ֶקֶרס ַהּמַ
ַמִים ֵריִקים.  ל ׁשָ ֹוֵמִמים ׁשֶ ְרָחִבים ַהּשׁ ְוִהְמִטיר ַעל ַהּמֶ

דֹוִלים. ַהּגְ ים  ּוְבָכל ֹזאת ַהַחּיִ כּו;  ִנְמׁשְ דֹוִלים  ַהּגְ ים  ּוְבָכל ֹזאת ַהַחּיִ
ְוָטְרָפה ֶאת ַרֲעבֹוָנּה ְלָמזֹון. ּה,  ְלּתָ ְתָתה ֶאת ַמּפַ ְוִהיא ׁשָ ָיִפים,  ָהיּו 

ָאז ִהְבִחין ַפְנטֹום ָהַעִיט 
ָרִטית, ֻאְמָללּות ֹלא־ּפְ ּכְ ּוְבִפְצעֹו  ִכְלאֹו  ּבְ

רֹון, ִעּוָ ּבְ ְכלּוב אֹו  ּבִ ם,  ּוְמַדּמֵ מּומֹו  ּבְ ַחי ָהָיה מּוָטל  ל ָמה ׁשֶ ּכָ
ּוִמְצַרב  ּוְבֵלָדה  ָמֶות  ּבְ רּוִתים  ּכְ ְקצֹוָתיו 

ּמּום, ֲאָבל ֵחֶרף ֹזאת  ַהּדִ ְגָדָמיו עֹוֵצר ֶאת  ּבִ ֵאב ַחד  ּכְ
ְפקּוֵדיֶהם  ּתִ ְך  ים ָהיּו יֹוֵתר ִמּסַ ַסק; ַהַחּיִ ּפָ ֹלא 

ֲענּוגֹוֵתיֶהם,  ּוִמּתַ ֵאָבם  ּוְתאּונֹוֵתיֶהם, ֲחׁשּוִבים ִמּכְ
א ְלַהְבִעירֹו, ֶאְקְסָטָזה  ּגֵ יד  ַלּפִ

ר,  ָבִרים ַהּקַ ַהּדְ ִחּיּוִנית ְלַמֲהַלְך 
ַעְצִמי ּלְ ׁשֶ ּכְ ל ָהעֹוָלם ֵמֵעֶבר. )ֲאָבל  ִעיר־ַלֲעָזאֵזל ׁשֶ ׂשָ

ֵלד ְלִהּוָ ִיץ זֹוֵעק  ַהּקַ י ֶאת ֲאַבק  ַמְעּתִ ׁשָ
ק.(  ּתֵ ּתַ ר ִלְזֹעק ְלִהׁשְ ׂשָ ּבָ ַעם  כֹול ָהָיה ֵאי־ּפַ ּיָ ׁשֶ ָכל  ּכְ

ׁשּוַקת ָהַעִיט ּתְ ָמה הֹוִתיָרה  ִליָכּה ַעְצָמּה ַעל ַהְגׁשָ ַהׁשְ ּבְ
ֶמׁש, ָאִביָה. ֶ ְוָעָפה ֶאל ַהּשׁ ים ֵמָאחֹור  ֶאת ַהַחּיִ

ם  ְלָוה ְלַטְרּפָ ׁשַ ּבְ ֲחרּו  ּבָ ָטְפֵרי ָהְרָפִאים ָהֲעצּוִמים 
י ַמְעָלה,  ַלּפֵ ּכְ לּו  ֶות; ֵהם ִהְתַעּקְ ַלּמָ מֹוָתם ֵמֵעֶבר  ּבְ ּתֹוְך ִהְתַעּלּות, 

ְוָחְבטּו
ּבֹוֶעֶרת.  ִבְקָעה  ּבְ ְבגּור ֳעָפִרים ָלָבן  ּכִ ְלָוה  ׁשַ ּבְ
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אליזבן בישוּפ
מילה המיישנת נפטרים

שלושה שירים
מאנגלית: יוןם בנשלום

אליזבת בישוּפ )1911–1979( נולדה במסצ'וסטס שבארה"ב. בגיל צעיר התייתמה מאב, ואמה 
אושפזה בבית חולים לחולי נפש. היא החלה לכתוב שירה כשלמדה במכללת ואסאר בניו יורק, 
שבהן  השנים  בשמונה־עשרה  וכן  לאירופה  הברית  ארצות  בין  נדודיה  בשנות  בכך  והתמידה 
יזוהו כשירה לסבית,  לא  פי שחייתה עם בת־זוג העדיפה ששיריה  בברזיל. אף על  התגוררה 
ואף באסּוּפות של שירת נשים סירבה להכלילם. בישוּפ פרסמה ספרי שירה מעטים, אך זכתה 
להערכה רבה ועוטרה בפרסים ובכיבודים. את שיריה, המתאפיינים בפירוט ובנימה מרוחקת, 
וגדולים,  קטנים  במסעות  עוסקים  מהם  ורבים  ארוכות,  שנים  במשך  וללטש  לשכתב  נהגה 

בטבע, בשלווה, בתוהו־ובוהו ובהתבוננות בהם.

י"ב

הגעה לסנטוס 

ם ֵמַזח; ּגַ ה  ִהּנֵ ה ַהחֹוף;  ִהּנֵ
א ַהּנֹוף; ּבָ ל ֹאֶפק,  ה ׁשֶ ּלָ ּדַ יֶאָטה  ּדִ ה, ַאֲחֵרי  ִהּנֵ

ּבֹוִכים — ַהֻאְמָנם? — ַעל ַעְצָמם, ִלי ּתֹוֶעֶלת,  ּבְ ל צּוָרה  ָהִרים ׁשֶ
ת־ֲחלֹוף, ה ּבַ ַחת ְלִצְמִחּיָ ּוָמִרים ִמּתַ ְקׁשּוִחים 

דֹוָלה ַעל ֶאָחד ֵמֶהם. ַמְחָסִנים, ּגְ ה ֹלא  ֵנִסּיָ ּכְ
ָכֹחל, ֵמֶהם ֶצַבע ֶוֶרד־ֵחֵלָכה, ּבְ ֵמֶהם 

ר, ּיָ ּתַ בֹוִהים, ְנבֹוִכים. ֵהי,  ּגְ ָקִלים  ּדְ ה  ְוַכּמָ
ֶניָך ּפָ קֹום ֶאת  ל ַהּמָ ְיַקּבֵ ְך  ּכָ ׁשֶ ְבּתָ  ָחׁשַ

עֹוָלם ַאֵחר, ּבְ ֻיְמָרְתָך ִלְרצֹות  ְוֶאת 
ים ֲאֵחִרים ְוטֹוִבים, ְלָהִבין ַעד ּתֹם ַחּיִ ּבְ
ד ּוִמּיָ ו  ֵניֶהם ְלַבּסֹוף, ְועֹוד ַעְכׁשָ ׁשְ ֶאת 

ר יֹום? מֹוָנה־ָעׂשָ ֶמַתח ׁשְ ּבְ יָת  ִחּכִ ׁשֶ ַאֲחֵרי 
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ְעּבֶֹרת, ַהּמַ ָאה  ּבָ ה  ִהּנֵ ְגֹמר ֶלֱאֹכל.  ּתִ
ְוָלּה ְסַמְרטּוט מּוָזר ֵמַעל. יָקה מּוָזָרה,  ַעְנּתִ

ַעם ֹלא ָרִאיִתי. ּפַ ֶגל. ַאף  ַהּדֶ ָאז ֶזה 
ְכָלל, ּבִ ֶגל  ּדֶ ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ י  ְבּתִ הּו ָחׁשַ ֵאיְכׁשֶ

עֹות, ּוַמְטּבְ ִמיד ָהָיה.  ּתָ ׁש,  ּיֵ ׁשֶ רּור  ּבָ ֲאָבל 
ָטרֹות; ֶזה ִמְסּתֹוִרין. ם ׁשְ ּגַ ּוֶבַטח 

ם, ּלָ ּסֻ ּבַ ה  ּוְלַמּטָ סֹות ָאחֹוָרה  ו ֲאַנְחנּו ְמַטּפְ ַעְכׁשָ
ִרין, ּבְ ָמּה ִמיס  ֲאִני ְועֹוד נֹוַסַעת, ׁשְ

א ׁש ְסִפינֹות ַמּשָׂ ְוׁשֵ ִרים  יֹוְרדֹות ֶאל ַמֲעֵבה ֶעׂשְ
פֹוֵלי ָקֶפה ָטִרי. ּבְ ֵען  ינֹות ְלִהּטָ ְמּתִ ַהּמַ

יָרה! ָיָקר, ִעם ֶקֶרס ַהּסִ חּור  ּבָ ֲעִדינּות,  ּבַ
ִרין ּבְ ַגְעּתָ ְלִמיס  ּפָ ים ֵלב! ֵהי!  ׂשִ

ְבִעים, ַבת ׁשִ ּכְ ִרין  ּבְ ה! ִמיס  ִהּנֵ ֲחָצִאית!  ּבַ
בֹוַהת קֹוָמה, ּגְ ָהְיָתה ְקִציַנת ַמּקֹוף, 

ִנים. ּפָ ְוִהיא טֹוַבת  ִנְפָלאֹות  ֻחּלֹות  ּכְ ֵיׁש ָלּה ֵעיַנִים 
ָמ ּבְ ִנְמָצא  ִית,  ּבַ ּבַ ר ִהיא  ֲאׁשֶ ּכַ יָתּה,  ּבֵ

ֵסֶדר. ּבְ ה. ֲאַנְחנּו  ִהּנֵ ְניּו יֹוְרק.  ֵוְרנֹון,  אּוְנט 
ִלית, ַאְנּגְ ֶכס יֹוְדִעים  ּמֶ ּבַ ׁשֶ ְקָוה  ּתִ נּו  ּלָ ּכֻ

יַגְריֹות. יְסִקי ְוֶאת ַהּסִ ַהּוִ חּו ָלנּו ֶאת  ִיּקְ ְוֹלא 
ּבּוִלים, אֹו ַמְטִלית, מֹו  ּכְ ְנָמִלים ֵהם ֶהְכֵרַח, 

ִבים ֲעֵליֶהם, ֲאָבל ֹלא ְמַעְנֵין אֹוָתם ָמה חֹוׁשְ
י ֲהֵרי ֵאין ֹצֶרְך, ּכִ ים,  ָכה, ַרק ְמַנּסִ ּכָ ׁשֶ אֹו 

ּבּוִלים — ל ַמְטִלית, אֹו  ִעים, ׁשֶ ּוְצָבִעים ִמְצַטּנְ
מֹוֶהם ּכְ ִקים  ְוִנּתָ מֹוָה,  ּכָ ָחִקים  ִנׁשְ

ם, ּיָ ּבַ ַתְבנּו  ּכָ ׁשֶ ִבים  ֲאַנְחנּו ׁשֹוְלִחים ִמְכּתָ ׁשֶ ּכְ
ת  ׁשֶ ּלֹא ִמְתַיּבֶ ׁשֶ ָקה  ְגַלל ַהְדּבָ ּבִ ין ִאם  ּבֵ

ו; ְגַלל ַהֹחם. עֹוְזִבים ֶאת ַסְנטֹוס ַעְכׁשָ ּבִ ּוֵבין ִאם 
ת. ׁשֶ ּבֶ ַהּיַ נֹוְסִעים ִלְפִנים 
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אני זקוקה למוזיקה 

ֲאִני ְזקּוָקה ְלמּוִזיָקה ְצלּוָלה
עֹוַתי, ֶוה ַעל ְקצֹות ֶאְצּבְ ּקָ ּתִ ׁשֶ
ְפתֹוַתי ֶדף ׂשִ ֹטף ֶאת ׁשֶ ׁשְ ּתִ ְוׁשֶ
צּוָלה. ַלַחן ַחי, לֹוֵאט, ִמן ַהּמְ ּבְ

ה ֵקט, ִמּלָ יר ׁשָ ל ׁשִ ִנְדנּודֹו ׁשֶ הֹו, 
ים, ׁשּוׁשִ ּתְ ִנְפָטִרים  ֶנת  ֶ ַיּשׁ ַהּמְ

י, ַמִים ַעל ֹראׁשִ ּכְ ַהּנֹוֵטף  יר  ׁשִ
ַעל ֶרֶטט ֵאיָבַרי, ֲחלֹום ֻמְפָלא!

ם: ֵיׁש ֶקֶסם ְמֻסּיָ יָנה  ְנּגִ ּמַ ּבַ
ְוֵלב ה  ַרּכָ ה  ים, ִאְוׁשָ ּוף ַמְרּדִ ּשׁ ּכִ

ָוִנים ּגְ ין  ּבֵ ר צֹוֵנַח  צֹוֵנן ֲאׁשֶ
ם, ַהּיָ ְתהֹומֹות  ּבִ ׁשֶ ְלָוה  ַ ֶאל ַהּשׁ
ל ַסַהר הּוא רֹוֵחף ן ׁשֶ ַאּגָ ּבְ ם  ׁשָ

ֶצב, ִנים־ֹלא־ִנים. ּקֶ ּבְ ּוִמְתַעְרֵסל 

נימוסים 

ֲעָגָלה, ּבָ ָנַסְענּו 
י ָאַמר: ּלִ ׁשֶ א  ְוַסּבָ

יד ְלַהּגִ ִמיד  ּתָ ִרי  ְזּכְ "ּתִ
לֹום ְלָזר." ָיֶפה ׁשָ

ם. ָהַלְך ׁשָ נּו ִאיׁש ׁשֶ ַגׁשְ ּפָ
ָנַגע. ּכֹוַבע  ּבַ א  ַסּבָ

"יֹום טֹוב, ֲאדֹוִני. יֹום ֻמְצָלח."
ם. ּגַ י  ַוֲאִני ָאַמְרּתִ

ְרנּו ִהּכַ ׁשֶ ֶיֶלד  ֶהֱעֵלינּו 
ָמאִלית. ֵתפֹו ַהּשְׂ ּכְ ִעם עֹוֵרב ַעל 

יִעים ְלָכל ֶאָחד ְטֶרְמּפ; "ַמּצִ
ִלי," ְגּדְ ּתִ ׁשֶ ּכְ ִרי ֶאת ֶזה  ְזּכְ ּתִ

ס ִויִלי ִטּפֵ א. ָאז  ָאַמר ַסּבָ
ְלָיֵדנּו. ֲאָבל ב  ְוָיׁשַ

ה "ְקַרע!" ְוָעף לֹו. ָהעֹוֵרב ָעׂשָ
א ֹיאַבד? ּמָ י: ׁשֶ ַאְגּתִ ּדָ

ַאְך הּוא ֹלא ִהְתַרֵחק, ַרק ָעף 
ּה; ּבָ ְוָנַגע  רֹוָבה  ֵדר ַהּקְ ַלּגָ

ַרק, הּוא ָעָנה לֹו. יִלי ׁשָ ּוִ ּוְכׁשֶ
א, "עֹוף ֻמְצָלח ְמאֹוד," ָאַמר ַסּבָ

ימּו ֵלב, ְך. ׂשִ "ְוַגם ְמֻחּנָ
ּפֹוִנים ֵאָליו הּוא ׁשֹוֵמַע.  ׁשֶ ּכְ

ה ִנימּוִסים טֹוִבים. ֵאּלֶ
מֹוהּו." ּכָ ְנֲהגּו  ּתִ ִמיד  ּתָ

ם ְמכֹוִנּיֹות ָעְברּו ׁשָ ׁשֶ ּכְ
ֵני ֶהָהמֹון, ּפְ ָהָאָבק ָעף ַעל 

ַאְך ָצַעְקנּו: "יֹום טֹוב! יֹום טֹוב!
רֹון. ַהּגָ ְמלֹוא  ּבִ יֹום ֻמְצָלח!" 

אנּו ְלַהְסֵלר ִהיל ּבָ ּוְכׁשֶ
ָבר ָעֵיף, ּכְ ַהּסּוס  הּוא ָאַמר ׁשֶ

ֶרֶגל ּבָ ְוָהַלְכנּו  ָיַרְדנּו  ָאז 
ב. ימּוס ְמַחּיֵ ַהּנִ ְך  ּכָ י  ּכִ
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ג'ון ברימן
אחת־עשרה פניות לאל

מאנגלית: וובי מידן

ג'ון ברימן )1972-1914( כתב את מחזור השירים "אחת־עשרה פניות לאל" כשנה לפני מותו. 
הוא היה כבן חמישים ושש בעת הכתיבה, משורר ידוע ומוערך, חתן פרס ּפּוליצר לשירה בעבור 
"שירי החלום" הידועים שלו, שבכתיבתם עסק כחמש־עשרה שנה. מעשה הכתיבה של ה"פניות 
לאל" החל בחודש מאי 1970. ברימן שהה ב"סיינט מרי", מכון גמילה מאלכוהול במיניאפוליס. 
גמילה  לצורכי  חלקם  השנים,  במשך  בהם  התנסה  שברימן  אשפוזים  מאינספור  אחד  זה  היה 

וחלקם לצורך טיפול בדיכאון הקליני שממנו סבל.
הדרמטי,  הקולני,   — ברימן  היה  הטיפולית,  הקבוצה  במפגש  במאי,   21 של  הבוקר  בשעות 
הבלתי צפוי — נסער ִמתמיד. גם כשהיה במצב מעורער, כפי שאכן היה באשפוז הנוכחי — מתקשה 
בהליכה, מוצף גלי דיכאון אבדניים, לא ישן לילות שלמים בחדרו, לא מרוכז — גם בזמנים כאלה 
נהג הצוות הרפואי להתיר לו לצאת אל הסטודנטים שלו באוניברסיטה של מינסוטה ולהרצות 
לא  פעם  אף  כמעט  בחירתו,  פי  על  קנוניים  או טקסטים  זמננו"  בת  )"תרבות  ההוראה  בפניהם. 
כריזמטי, אכפתי מאוד, חם. פעם השקיע  ייעוד. הוא היה מרצה  לו  יצירתית"!(, היתה  "כתיבה 
הגמילה  ממכון  במונית  נוסע  היה  הוא  דקות.  חמישים  בת  הרצאה  בהכנת  עבודה  שעות  עשר 
לאוניברסיטה, מרצה וחוזר במונית. זה נמשך לא הרבה יותר משעתיים, והצוות ידע כי גם במצבים 

קשים ברימן מתארגן סביב המשימה התפקודית. זה עוזר לו, חשוב לו עד מאוד.
ידיעות על כך שהצבא  ימים התפרסמו בעיתונות  זה כמה  ִמתמיד:  זה היה חשוב  והפעם 
סטודנטיאליות  מחאות  ולקמבודיה.  ללאוס  גם  המלחמה  את  מרחיב  בווייטנאם  האמריקני 
אפילו  ברימן  מינסוטה.  באוניברסיטת  זה  בכלל  ארה"ב,  ברחבי  בקמפוסים  התפרצו  סוערות 
שמע שהסטודנטים מופיעים לעצרות עם סרט זרֹוע אדום, של הווייטקונג. הוא נחרד. עם כל 
ביקורתו החריפה על הממסד הפוליטי האמריקני, על תהליכים תרבותיים וחברתיים שהתחוללו 
בשנים ההן, הוא היה קודם כל פטריוט אמריקני בנוסח הישן, ה"מקורי", הוויטמני כמעט. היה 
אלא  ִאתם.  לדּבר  שלו.  הסטודנטים  עם  להיות  חייב  הוא  מתמיד,  יותר  הזה,  שביום  ברור  לו 

שהצוות הרפואי חזר בו מהאישור הקבוע, הרגיל: מצבו של ברימן היה חמור במיוחד. 
במפגש של קבוצת הבוקר סיפר ברימן על ניסיון ההתמרדות נגד האיסור, שלא צלח. למען 
האמת גם הוא עצמו הבין שמצבו אינו מאפשר יציאה ועמידה מול סטודנטים, אבל הוא לא 
במצוקה  נתון  שהוא  בו  ניכר  כזה.  ביום  תלמידיו  נטישת  לו  שנראה  במה  לעמוד  מסוגל  היה 
גדולה. אחד משני מנחי הקבוצה שאל אותו מה נושא ההרצאה המיועדת שלו אחר הצהריים. 

ברימן ענה: "הבשורה הרביעית", היא הבשורה על פי יוחנן.
עיסוקו של ברימן בדת ובטקסטים דתיים היה רב־שנים. בילדותו שימש עוזר לכומר במיסה 
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הקתולית. עם התאבדות אביו, כשהיה ג'ון בן שתים־עשרה, נגדעו יחסיו האינטימיים עם הדת. 
כאדם בוגר, כמשורר, כאינטלקטואל, הוא האמין באל טרנסצנדנטי, מרוחק, והעמיק בקריאה 
בטקסטים דתיים — הגותיים ושיריים: אוגוסטינוס, מילטון, האב ג'ררד מנלי הופקינס. מנחה 
הקבוצה, ג'ים זוסל, הזכיר לברימן שהוא, זוסל, ִהנו כומר אפיסקופלי, והציע למלא באותו יום 
את מקומו של ברימן בשיעור. ברימן הנרגש אמר: "הייתי יכול לנשק אותך", וזוסל אמר: "אתה 

מוזמן". ברימן גחן אל מֵעבר לחולים שהפרידו ביניהם, והם התחבקו ממושכות. 
אחר כך, בחדרו, הגה ברימן ממושכות בהשתלשלות המאורעות. הוא ראה בה אות. בשעות 
אחר הצהריים של אותו יום, 21 במאי 1970, חווה ברימן התגלות דתית של ממש. במהלך אותן 
שעות השתנתה אמונתו מן הקצה אל הקצה: במקום אל שהוא ישות פילוסופית, מרוחקת, לא 
אישית, חווה עכשיו ברימן בָעצמה רבה את האל כישות חומלת, מושיעה, אלוהים של השגחה 

פרטית ואוהבת. האם יש דרך אחרת להסביר את אירועי הבוקר?...
הוא היה באופוריה. בשבועות הבאים כתב בקדחתנות מחזור שירים שונה מּכל מה שּכתב 
סיים  שכבר  שירה  לספר  מתוכנן,  לא  רביעי,  כשער  נוספו  לאל"  פניות  "אחת־עשרה  כה.  עד 

.)Love and Fame( "לכתוב לא מכבר, "אהבה ותהילה
כאשר "אהבה ותהילה" התפרסם לבסוף הוא התקבל בקרירות, אם לנקוט לשון המעטה. 
השפה השירית היתה שונה מאוד מ"שירי החלום" המופתיים — הסגנון נראה משוחרר יותר, 
שמות,  של  באזכורים  רצופים  לחלוטין,  יומניים־ביוגרפיים  נדמו  השירים  מרושל;  כמעט 
היה  שאליו  הזרם   — וידויית"  ל"שירה  ביחס  שגם  היתה  הרֹווחת  הדעה  תאריכים.  מקומות, 
נהוג לשייך את ברימן ושהוא תיעב בכל מאודו — יש כאן הפרזה שפוגמת במעשה האמנותי. 
רבים.  מבקרים  של  מעיניהם  חמקה  ותהילה",  "אהבה  הספר,  שבשם  המרה  האירוניה  אפילו 

בקצרה — זה היה שונה מדי, רחוק מדי מ"שירי החלום". 
גם  הספר.  את  שחתם  השירים  מחזור  לאל",  ל"פניות  המתין  שונה  ביקורתי  גורל  אבל 
המחמירים במבקרים ראו בשירי התפילה הנרגשים יצירות מופת של ממש. המשורר רוברט 

לֹוֶאל, ידיד אישי וספרותי, ראה בחטיבת הזאת "אחת השירות הגדולות של התקופה".
ואכן, נדמה היה שברימן, עם או בלי קשר להתעוררות הדתית, עולה על דרך חדשה. הוא 
התנזר  האנונימיים",  ה"אלכוהוליסטים  מפגשי  את  לפקוד  המשיך  הגמילה,  ממכון  השתחרר 

משתייה במשך חודשים ארוכים, עבד, לימד, כתב. 
אלא שספר השירה הבא שלו נקרא "אשליות וכו'" ).Delusions, Etc(, ומעט יותר משנה 
אחר כך, בסוף דצמבר 1971, הוא חזר לשתות. ב־7 בינואר 1972, הוא התאבד בקפיצה מגשר 

שעל המיסיסיפי אל גדת הבטון. 
וכן   )1977( זקס  אריה  בתרגום  "שירי החלום"  רב־קסם של  כה מבחר  עד  הופיע  בעברית 
כאן מוצעים אחד־עשר שירי  "שיר הכדור".  ברימן  הידוע של  כמה תרגומים לשירו המוקדם 
הּפנייה אל האל. למיטב ידיעתי זהו תרגום ראשון של השירים לעברית. בשולי הדברים הוספתי 

מעט הערות ביאור.

ק"מ
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.1

ֶלג, ֶ ִתית ַהׁשּ ּפְ ִפי, ָחַרׁש  ַהֹיּ ֲאדֹון 
ְחּבּוָלן ֵאין־ּדֹוֶמה־לֹו, ּתַ

ִמים, ׁשְ ֵרַח ַהּמַ ַהּיָ ְך ִמן  ּכָ ל  ּכָ ֹוֶנה  ְוַהׁשּ ְפָלא  ַהּנִ ּדּור ָהָאֶרץ  ּכַ חֹוֵנן 
ם ִאם ָצנּוַע. ּגַ רֹוִני,  ְשׁ ּכִ ּתֹוָדה ַעל 

ּבֶֹקר  ל  ה ׁשֶ ִפָלּ ּתְ י ִלְכבֹוְדָך  ְרּתִ ִחּבַ
ָחׁשּוב ִמּכֹל. ל ָמה ׁשֶ ּכָ ִדּיּוק ֶאת  ּבְ ִכיָלה  ַהּמְ

ְך ֶזה ַמְתִחיל. ּכָ ָבְרָך",  ּדְ י  ּפִ "ַעל 
ן ִלְרִהיטּות. ֶזה ָאַרְך ְלֵסרּוִגין יֹוַמִים. ֵאין ֶזה ְמֻכָוּ

ַעם  ּפַ ַעם ְועֹוד  ּפַ ָלִתי  ְלַהּצָ ִנְזַעְקָתּ 
י. ּלִ ׁשֶ ֹיָאׁשֹות  ַהְמּ ים  י־ֲעִבירֹות, ְלִעּתִ ְלּתִ ַהּבִ ִנים  ָ ׁשּ ּבַ

ְבִריִקים ְלַהְחִריב ַעְצָמם ְחָתּ ִליִדיַדי ַהּמַ ִהּנַ
גּוַע ָקׁשֹות ֲאָבל ּפֹוֵעל. ּפָ אן,  ּכָ י  ַוֲאִני עֹוֶדִנּ

י: ּלִ ׁשֶ ם  ַהּיָ ֲאִני ֵאיִני ָידּוַע ַלֲחִזיֵרי  ִפי ׁשֶ ּכְ ֵאין ְלַדַעְתָך,  ה ׁשֶ ַאָתּ
'ֶלֱאֹהב' אֹוְתָך? ֵאיְך אּוַכל 

ְוִיְרָאה ַרת ּתֹוָדה  ַהּכָ ֵדי  ּכְ ַרק 
יַע.  ַאּגִ ֵלמּות  ּוִבׁשְ אּות  ַוּדָ ּבְ

ִנְחֶיה. ג ִאם ׁשּוב  ֵאין ִלי ֻמּשָׂ
ִנְרֶאה ָסִביר ֶזה ֹלא 

ע ל ִפילֹוסֹוְפָיה אֹו ַמּדָ ט ׁשֶ ת ַמּבָ ֻקּדַ ִמּנְ
ְלָך, ִרי  ַהּכֹל ָלֶבַטח ֶאְפׁשָ ֲאָבל 

אּולּוס ּוְלּפָ ְטרּוס  ְלּפֶ ה  ִחּיָ ַהּתְ ּיֹות  ֻלּ ִהְתַגּ ּבְ ֹלא ִעְרעּור  ּבְ ַוֲאִני ַמֲאִמין 
ה. ַהּזֶ ֹחל  ַהּכָ א  ֵסּ ּכִ ּבַ ב  ֲאִני יֹוׁשֵ ֲאִני ַמֲאִמין ׁשֶ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ

אּוַלי ָהָיה ֶזה ִמְקֶרה ְמֻיָחד א ׁשֶ ֶאּלָ
ֶהם ֶאת ֱאמּוָנָתם ַהֲחלּוִצית. ּבָ ֵדי ְלַהֲחִדיר  ְכּ
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ְדֵהָמִתי. ּתַ ל ָנא ָאת  ְהֶיה, ַקּבֵ ּתִ ר  ָנְתָך ֲאׁשֶ ּוָ ּכַ ְהֶיה  ּתִ
לּו ֶאֱעֹמד ַעד יֹום מֹוִתי ָנכֹון

הֹוָראֹוֶתיָך אֹו ֶהָארֹוֶתיָך. ּבְ חּוָתה  ם ַלּפְ ּגַ
ָוֹיִפי. ל ּתֹוָבָנה  ַע ִלי, ָאדֹון ׁשֶ ּוְתַסּיֵ ׁשּוב  ּתָ ׁשֶ ְכָנע  ֲאִני ֲאִפּלּו ְמׁשֻ

.2

ּוְלַכּנֹות אֹוְתָך ְך ְלָהֵעז  ּכָ ָקדֹוׁש, ִאם אּוַכל 
הּו ָעֶליָך ֶ ר ָלַדַעת ַמּשׁ ִלי ְלִהְתַיּמֵ ִמּבְ

ּוְזָמן ָכל ָמקֹום  ּבְ ְיֹכֶלת ֵאיְנסֹוִפית  ָבד  ִמּלְ
י. ַלּפַ ּכְ ִאי  ַוּדָ ּוִבְמֻיָחד טּוב 

יָסִתי, ּגִ ל  ְבִהיל ׁשֶ ִביָרה, ֶאל מּול ָהַרַעם ַהּמַ ָך ִהיא ַהׁשְּ ּלְ ׁשֶ
ִביִקים ִעם ָהָאִביב, ּדְ ְרִגים  ּתָ ׂשְ ִנים ַהּמִ ּצָ ַהּנִ ָך  ְלּ ׁשֶ

ֵיׁשּוַע, ַרֲחֵמי 
ל ְפרֹוְיד ֲחַסר ָהֵאל: ָחְכָמתֹו ָהֲעגּוָמה ׁשֶ

פּוָסה, ּלֹות ּתְ ּדַ ַמְחָלקֹות  ּבְ מֹות ָהֲאבּודֹות  ׁשָ ַהּנְ ָך  ּלְ ׁשֶ
עֹוָלם ּבָ ֶרְך  ּדֶ ַבּ ִרים  ְתַיְסּ ַהּמִ

ע,  י ָהֶרׁשַ ל ַאְנׁשֵ ּכָ ְזָּמן,  ּבַ ֶרַגע ֶזה  ּבְ
ְלֶזן, חֹוף אֹוַמַהה, — ּבֶ

ָרֶכיָך ָלָאָדם. ּדְ י־ְמֻפֲעָנחֹות  ְלּתִ ּבִ
ָטן. ם ׂשָ ַקּיָ ַהּכֹל  ְכלֹות  ּכִ אּוַלי 

מֹוִנים, ְ ן ַהׁשּ ּבֶ ׁשֹוֵרר  ָבר,' ָאַמר ַהּמְ ּדָ יר  ה ְלַהְסּבִ י ְמַנּסֶ 'ֵאיֶנּנִ
ה.' ּנֶ ה ְלַגְמֵרי ְמׁשֻ ַהּזֶ 'ָהעֹוָלם 

ָהָאָדם הֹוֵרס ֶאת ַהּכֹוָכב ַהּטֹוב וֶאת ָהָאָדם.
א? ָ ׂשּ ּתִ ַהּכֹל  ְכלֹות  ּכִ ה, ֵאִלי,  ּמָ ּכַ

יְנָך ּדִ ַזר  ּגְ ְיָלַדי ֶאת  ב ָנא ַעד ַאֲחֵרי מֹות  ַעּכֵ
י־ְיֹתַאר, ַהּלֹא־ִנְמָנע.  ְלּתִ ַהּבִ ִיְהֶיה ֶזה ְרצֹוְנָך  ִאם ַרק 
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לּום.  ּכְ בֹוא ַמְלכּוְתָך", ֶזה ֹלא אֹוֵמר ִלי  ֲאִני אֹוֵמר "ּתָ
ְדֵהמֹות לֹו, ָלָאָדם? ּתַ ְנּתָ  ּכַ ּתִ ַהִאם 

ְך. ּכָ ים ַמֲאִמיִנים  ַרּבִ ְתֹאם ַאַחת?  ּפִ ּלּות  ִהְתּגַ
ָבר, ֵאיִני.  ּדָ ִלי ְלָהִבין  ּבְ ְך,  ּכָ ל  ּכָ ֲאִני 

.3

ְמעֹוָפם, ָהֵגן ָעַלי  ּבִ ּכֹוָכִבים  ל  ָיִחיד ׁשֶ ָזִקיף 
ד אֹוִתי י: ַלּמֵ ּבִ ׁשֶ ֲאָוה  ּתַ ַחף  ּדַ ל  ַהִזּיק ׁשֶ ֵני  ִמּפְ

ֹמְך ּתְ ָבנֹות.  ּכְ ֲאָחיֹות אֹו  ּכַ ִלְראֹות אֹוָתן 
ַעׂש.  נּות ַהּמַ ְוֻאּמָ ַעל  יִרים: ְמֶלאֶכת־ּבַ ּבִ ַהּכַ י  ַמֲאַמּצַ ּבְ

רּופֹות; עֹוַתי ַהּטְ בֹוא ׁשְ ּבְ ַעְזֵבִני  ּתַ ַאל 
ֶחֶסד; ּבְ ן ֲחלֹומֹוַתי  ַעּדֵ ָנה ְלֵעת ַלִיל,  ֲחֹנן ִלי ׁשֵ

ָבר, ַהּדָ ה  ֵיָעׂשֶ י ֹאֶרְך רּוַח ַעד  ּבִ ן  ּתֵ
ִגי ָיבֹוא.  ֶהּשֵׂ ל  ט ַמְבִחין ׁשֶ ַמּבָ

ֵתף. ּכָ ל  ּכֹוָחּה ׁשֶ ַעם ְלַפַעם  ֵנִני ִמּפַ ּתְ
יְסִקי. ַהִוּ אּוִבים צֹוְרִחים, ַהְרֵחק ֶאת  ים ַהּכְ ל ָהֲעַצּבִ ּכָ ׁשֶ ּכְ

י ִלְקָראֶתָך. ִלּבִ רֹוֵקן ֶאת 
ֶות. ל ַהָמּ בּוׁש ׁשֶ ַהּכָ ְנִתיבֹו  ּבִ ִלי מֹוָרא  ּבְ ֲעֹזר ִלי ִלְצֹעד 

ה: ַטּנָ ַהּקְ י  ּתִ ּבִ ים ִעם  ְקַצר רּוַח ֲאִני ְלִעּתִ
ָמעֹות. ְסַלח ִלי, ֵאִלי. ּדְ א ֶאת ֵעיֶניָה  ְמַמּלֵ

ֶגת, ֶלּ ְתַפּ ַאֵחד ָנא ֶאת רּוִחי ַהּמִ
ְרָחִבים ַהּבֹוְדִדים.  ַהּנִ ל ַהּכֹוָכִבים  ָיִחיד ׁשֶ ָזִקיף 

.4

ֵכן.  ִיּתָ אן?  ּכָ ָך ִנְמָצא  ִהְנּ ְמָך, ַהִאם  ֲאִני אֹוֵמר ִשׁ ׁשֶ ּכְ
ַעת. ּדַ זּור  ּפְ מֹוִתי  ּכְ ֵאיְנָך 

ִלְנֹהג. י ְלַהְפִסיק  ֱאַלְצּתִ ּנֶ ׁשֶ ְך ֲאִני,  ּכָ ֵדי  ּכְ ַעד 
ל ָהָאָדם. יׁש, ְלִטְרדֹוָתיו ׁשֶ ּוב, ֲאִני ַמְרּגִ ה ַקּשׁ ַאּתָ
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ְקָהִלים, ִנּ ׁשֶ ֵיׁש ֲחָסִדים  ְלֹאֶרְך ַהּדֹורֹות 
ִלים: ּכֹוׁשְ ים  רֹות, טֹוֵבי ָהֲאָנׁשִ ְצּבָ ִנּ ׁשֶ הֹות  ּוַבָלּ

ְסּתֹוִרין. ֵיׁשּוַע ַרב ַהּמִ סֹוְקָרֶטס, ִליְנקֹוְלן, 
ְלַגּלֹות אֹוְתָך יּוַכל? ִמי 

ר ָראּו. ְסָקל, ֲאׁשֶ ּוּפַ ְעָיהּו  ְיׁשַ ַבד  ִמּלְ
ְך ִמּכָ י ְמַעט  ּכִ ֹאף ֶאל ֶהָחזֹון ַההּוא, ַאף  ֵאיִני ֵמֵעז ִלׁשְ

ן ִלי. ִנּתַ ר  ּבֵ ָלַאֲחרֹוָנה ְלֵעת ַמׁשְ
ָך. ּלְ ׁשֶ יִתי ָאז, ְלֵהָעׂשֹות  ּנֵ ּתַ ָלֶנַצח ִהׁשְ

ִאים. ּבָ ר  ּבֵ י ָאנּו ַעד ַמׁשְ ּכִ ח,  ּגַ יַח! ָנא ַהׁשְ ּגִ ַמׁשְ
י יֹום, ְלֵעת ַלִיל, ּפֹוְסִעים ֵעיֹרם ֶאל ַסַער, ִמּדֵ

ַחד ְמָהֵרס. ּפַ ַנת ָאְבָדן ִסיטֹוָנִאי, ַעד  ַסּכָ ֶאל 
ְוַאְדֵרָנִלין. ִלימֹות ָמֳאָרכֹות  ּגְ ֲחֹנן ָלנּו 

ַאְנְגקֹור־ָוט ּבְ ְמָטאֹות  ּפֹוֵקד ַהּסִ
רּוָיה, ַהּזְ ְפֶאֶרת  ִפּלֹות, ֶאת ַהּתִ ּתְ ל אֹוָתן  ּכָ ר זֹוֵכר ֶאת  ֲאׁשֶ

ין. ּפִ ְוַהּנֶ ית  בּות ַהֲחִמיׁשִ ִהְצַטּלְ ּבְ ֹקד ָנא אֹוִתי  ּפְ
ים! נֹוֵתן צּוָרה! ֲאִפּלּו ִלי.  ַחּיִ ל ֵמי  ּוַמֲעָין ׁשֶ ָמֵגן 

.5

אֹול אֹוְמִרים ּדֹוֵני ַהׁשְּ ּנִ ׁשֶ ְוָקדֹוׁש. אֹוְמִרים  ָקדֹוׁש, 
ה" ַהּזֶ קֹום  יע ַלּמָ ּגִ ּנַ ׁשֶ ַעְרנּו  "ֹלא ׁשִ

ֶזה ּכָ ֵאין ָמקֹום  ְיִדיִדי, ׁשֶ טּוַח,  ּבָ ְמַעט  ּכִ ֲאִני 
ִעים. ְוָלְרׁשָ י ְראּוִיים  ְלּתִ ַלּבִ ֹיָעד  ַהּמְ

ם ָאנּו, ּגָ ְוׁשֹוְכִחים.  ִבים,  ּכָ אי  ַוּדַ ּבְ ֵהם 
ִנים ְיׁשֵ ִנְרֶאה ִלי  ֵעֶרְך,  ּבְ ַהֲהגּוִנים 

עֹוד ָהעֹוָלמֹות ִמְתעֹוְפִפים. ּבְ ִלי ֲחלֹומֹות ָלֶנַצח  ְבּ
ָנְתָך ָהַאֲחרֹוָנה. נּוָחה ִהיא ַמּתְ אּוַלי ַהּמְ
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ּבֹוִאי ּובֹוִאי ּנּות צּוָרה!  ּתַ נּוָחה אֹו ִהׁשְ ַהּמְ
י ּוִבּתִ ִני  ְבּ ִיְהֶיה ֶזה ְרצֹוְנָך.  ְלֵעת 

י  ַלאְכּתִ ּמְ ׁשֶ ּכְ ְמרּו,  ָ ִיּשׁ ְלָעַדי  ּבִ
ַלם.  ְשׁ ִתּ ְלַדַעְתָך 

ְחֹלם ָעַלי ּתַ ק ָנא ֶאת ַאְלְמָנִתי, ְולּו  ַחּזֵ
חֹות. ה ּפָ חֹות ְועֹוד ַהְרּבֵ עֹות ַמְרּגֹוַע ּפָ ׁשְ ּבִ

ֲחִריפּות. ּבַ ה  ּה ַהְרֵחק, ֲאִני ְמַקּוֶ ִלּבָ ַתע  ּפֶ
ָיַדִים ֲחָכמֹות.  ּבְ ֲאִני מֹוִתיר אֹוָתּה 

.6

ה, הֹוד רֹוְממּוְתָך: ַהְנָהָלה ֲחָדָשׁ ּבְ
ַיְלדּות, ֵמָאז ַהְנָהָלִתי ָהִייִתי סֹולֹו ִמיֵמי  ּבְ ָך.  ּלְ ׁשֶ

ֵרה ים־ֶעׂשְ ֵתּ ׁשְ ן  ּבֶ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ א  ל ַאּבָ ַהּבֹוא־ְנפֹוֵצץ־ַהּכֹל ׁשֶ
ְוִתְרֶאה אֹוִתי. י,  ּלִ ׁשֶ ְך  ל־ּכָ ְך־ּכָ ַהּזַ ה ֶאת ֵנר ָהֱאמּוָנה  ּבֵ ּכַ

בּוַע ֵמָחֵמׁש, ׁשָ ּבְ ָקִרים  ּבְ ה  ָ ׁשּ ׁשִ ה  ּסָ ּמִ ַבּ י  ָעַזְרּתִ
ּבֹוִניֵפייס ְואֹוְתָך, ַמֲעִריץ ֶאת ָהָאב 

ֵאר. ּבֵ ׁשֶ ִטיִנית  ַהּלָ ה ֶאת  ן ַעל־ּפֶ ּנֵ ְמׁשַ
ִים.  ַתּ ׁשְ ה ַאַחת אֹו  ָ נּו. ִאׁשּ ְלַבּדֵ ָלל ָעַבְדנּו  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ

ְלּבּוִלים ַוֲאסֹונֹות ּבִ ן.  ְסּכֵ ַהּמִ ל ָאִבי  רּוף ׁשֶ ְוָאז ַהּטֵ
ים ָעְזבּו אֹוִתי. ָנׁשִ ָיַמי.  ָעְקבּו ַאַחר 

ג ַהּגָ ְבּתָ ֶאת  ִנּקַ ה  ְלתֹוַתי. ַאּתָ ַדּ י  ָנַעְלִתּ ָכִסים  ִמּנְ ָנִקי 
ַקְחּתָ ֶאת ֵעיַני. ָפּ ַעם. סֹוף סֹוף  ּפַ ַעם ְועֹוד  ּפַ

ם ַההּוא ֻסּיָ ַהְמּ ֶרַגע  ּבָ ְך  ֻהּתַ פּול  ִטְבִעי ַהּכָ
בּועֹות ְועֹוד יֹוַמִים. ה ׁשָ לׁשָ ִלְפֵני ְשׁ

דּוָמה, ֵנִסָיּה ַהּקְ ַהּכְ ל  ִמים ׁשֶ ַהּיָ ִדְבֵרי  ּבְ קּוַע  ו, ׁשָ ַעְכׁשָ
ִפיָרה. ַהּכְ ם, ֲאִפּלּו ִעם ֲאבֹות  ּלָ ּכֻ ֶהה ִעם  ֲאִני ִמְזּדַ
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יָתגֹוָרִאּיּות, ּפִ ֶטִטּיּות,  ִריּפָ ּפֶ ַאֲחֵרי ְסטֹוִאּיּות, 
יַע, ל ַהּמֹוׁשִ יּוְסִטינּוס ַמְרִטיר ָלַמד ֶאת ִמּלֹוָתיו ׁשֶ

ּוְמֵלאֹות ַרֲעָננּות. קֹות, נֹוָראֹות  ֵהן ְקָצרֹות, ְמֻדּיָ ְוָחׁש ׁשֶ
ג אֹוִתי ָלַדַעת ֹזאת.  ְמַעּנֵ

בֹוָהה, ּגְ ִהיָרה, ָרָזה,  ּבְ ִרי ָהֲאבּוָדה,  לּו יֹום ֶאָחד ׁשֶ
ר ָסָהָרה, יָה ֵהם ִמְדּבַ ַחּיֶ ִגיל 29  ּבְ ַהּיֹום  ׁשֶ

ָמעּות, ַעל ַמׁשְ ּבַ ר  ָיְדָעה ֶקׁשֶ ַעם ֹלא  ּפַ ֲאִפּלּו  ֶשׁ
ָרָקיו.  ּבְ חּוׁש ֶאל מּול ִמּלֹות  ְך ּתָ ּכָ

8. תפילה ַלעצמי

ַמֲענֹו ָסַבְלּתָ ּלְ ׁשֶ ִמי ֲאִני ֲחַסר ָהֵעֶרְך 
ַעם נֹוֶסֶפת? ּפַ ְוִתְסּבֹל אּוַלי 

ָבר; ַאְך ַמֲאִמין.  ּדָ ֵאיִני ֵמִבין 
ָרה. ְתּגָ ִריָזה ַהִמּ ַלּבְ ְתבּוָנה  ּבִ ַנְרִקיִסים ְמִגיִבים 

ה ֵלב ֶזה י. ַהְקׁשֵ ּלִ ׁשֶ ַהְדֵרְך אֹוִתי ְלֹעֶמק ַהּסֹודֹות 
ְך ַרּכֵ ַהּנֹוָראֹות, הֹו  ַזֲעקֹוֵתיֶהם  ּבְ ְוַיֲעֹמד 
ְוַיַעְצרּו ֹקד  ּפְ ִני,  ְוֵשׁ ֶאת ָהֶהֶלם, ִראׁשֹון 
ִדים ָעִטים ָעַלי. ֲאִויר ׁשֵ ּבָ ם  לּוִיים ׁשָ ּתְ

ּבֶֹקר ָמתֹוק,  ּבֶֹקר ָמתֹוק ְועֹוד  ִיּמֹוגּו ֶטֶרם,  לּו 
ם, ְרּכָ ּדַ ְרִכים  ֵבי ַמֲעִריַצי ְמׂשָ ים ֲחלֹומֹוַתי, ִמְכְתּ ּכִ ֲאִני ַמׁשְ

י, ַעְרּתִ ּלֹא ׁשִ ׁשֶ י ֲחָסִדים ְצנּוִעים  ה ִעּמִ ַוֲעׂשֵ
ְחּבּולֹות ֵמיִטיב. ּתַ ָאב ַרב 

ם ֶאת ֲחֵבַרי ָהֲאהּוִבים, ֶלְכּתָ ּבְ ֵקט  ַהׁשְ
ע, י ַמּסָ ַחֵיּ ּבְ י  ְבּתִ ִחּבַ ׁשֶ ל ָהֲאֵחִרים  ּכָ ם ֶאת  ַגּ

ּה ַהְגּבַ ָכל ָמקֹום, ָאֵכן.  ּבְ ל ִאיׁש  ּכָ
ִנְפֶחֶדת.  ַחת ֶאל ֱאֶמת ַהֲעָרָכה ַעְצִמית  ּכַ ִפּ

indd   166.13 ןוילג - וה 15/11/2016   10:56:23



 167

מודרניזם אמריוניי שירן הנשגבפ שירה אימג'יסטיןפ שירה וידויין  

.9

ין ֻחּלִ יֹום  ּבְ ע אֹוִתי  ַהְפּתַ
י טֹוב  ַעְלּתִ ּפָ ם. ֲאִפּלּו ֲאִני  ִחּנָ ל  ֶחֶסד ׁשֶ ּבְ

ְך, נֹוִחיל  ּכָ ּיֹוֵתיֶהם. ְלָמה, ִאם  ְלִצּפִ ֵמֵעֶבר 
ִדיבּוְתָך? ִמּנְ

אֹולֹוג ָקדּום ֶאָחד ֵאיְנסֹוִפי: ּתֵ
ם, מֹוִליְך ׁשֹוָלל. ַקּיָ ה  י ַאּתָ ּכִ ַרק לֹוַמר ֲאִפּלּו  טֹוֵען ׁשֶ

ה.  ִנּיָ ַהׁשְּ ָאה  ה ִמן ַהּמֵ ַהּזֶ ְרָנׁש  ַהּבַ ים ִעם  ֲאָהּה. ֲאִני ַמְסּכִ
ֶלת. מּוָקה־ְמַהּלֶ ץ ֶאת ָידֹו ַהּצְ ְמַאּמֵ

ם, ַקּיָ מֹוִתי  ּכְ ה ָלֶבַטח ֹלא  ַאּתָ
ֵמיִטיב ִלְלּבׁש צּוַרת ֶמֶטאֹוִריט

ֶליָך ָך ֶאת ַמּפָ ְמְשׁ ׁשִ ּבְ ַמְבִעיר 
ִקיִקים.  ּנְ ּבַ ִרים  ִחּוְ ִגים  ּדָ א  אֹו ְמַסּמֵ

, ַכְחּתָ ׁשָ ָבר ֹלא  ּדָ ׁשֶ ה  ָך אֹוִתי, ַאּתָ ְבּתְ ַמְחׁשַ ּבְ ְנֹצר 
יְך. ֲאִני אּוַלי ֵאיִני צֹוֶפה ֵמֹראׁש ְמׁשִ ּמַ ְוׁשֶ

ל ה ְמַכְלּכֵ ִלְזּכֹר. ַאּתָ ְוֹלא ֵמיִטיב 
ְדָרָכה ַאְלָמָנה. ַפת ַהּמִ ּתֶֹקף ְמֹפָאִרים, ַעל ְשׂ י  ּגֵ ּפַ

.10

ָהר ּבָ עֹול  ׁשְ יט ֶאל ַהּמִ ִנְפָחד ֲאִני ַמּבִ
ם ָהֲעָנִנים ָך, ָרׁשַ ִצּלְ ּבֹו ָחַלף  ַעם  ּפַ ֶשׁ

ֶהם. ֲאִני ּפֹוֵחד, ּבָ ְמיֹונֹות  ַהּדִ י  ַעד ִנחּוׁשֵ
יִתי. ו ֵמעֹוָלם ֹלא ִהְתַוּדֵ ַעד ַעְכׁשָ

ִים ִסּבֹוַתי: ּתַ ׁשְ י,  ָך ׁשּוב ִהְתַאַהְבּתִ ּבְ ָאִבי, 
ִנְפָלא, י, ְוסֹוֵפר  ה ָהִייָת טֹוב ִעּמִ ַאּתָ

ה ִלי ׁשּוב, ּלֵ ּוָמֵלא ִהְתַלֲהבּות. ִהְתּגַ ן  ַכְלּתָ ְשׂ
ֵאל. ּוִמיׁשָ יָת ַלֲעַזְרָיה  ּלֵ ֲעַמִים ִהְתּגַ ּפַ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ
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נּוִעים ַהּצְ ְלִכּנּוֵסינּו  ל ָהַאְחָוה, ֲחֹנן  יָאּה ׁשֶ ְנׂשִ
ּבּור; ל־ּדִ ּדַ ַהּכֶֹמר  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ה  ָרָאה, ֲעׂשֵ ַהׁשְ

ְיָלַדי ִסְדֵרנּו; ֱאַהב ֶאת  ּכְ בּוַע  ְך ַהׁשָּ ֶמׁשֶ ּבְ ֹמר ָעֵלינּו  ׁשְ
ת־זּוִגי. י ַהחֹוָלה ּורחֹוָקה, ָאִחי ָהָרחֹוק, ֶאת ּבַ ֶאת ִאּמִ

ָבְתָך י ַהְכּתָ ּפִ ַעל  ׁשֶ ּכְ י  ּבִ ׁשֶ הּוָמה  ֶמן ֶאת ַהּמְ ׁשֶ ּבְ סּוְך 
ְיִצירֹוַתי ַהּסֹוְררֹות. ֶיַזע ֶאת  ּבְ יר  ֲאִני ַמּגִ

ֵיׁשּוַע. ִחיִדי הּוא  ַהּיְ י  ְפרּות ָהֲאִמּתִ ר ַהּסִ ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ ִקיְנס ָאַמר  ָהָאב הֹוּפְ
ָכְך.  ּבְ ק  ּפֵ ּכֹוַח, ִמְסּתַ ׁש  ּתַ ב  ּכַ ְוֶאׁשְ ֵנִני  ּתְ

.11

ֶרא, ְסִמיְרָנה ַעל ָהַאְרֵיה ַהּפֶ ּבִ ק  ִזּנֵ ְרָמִניקּוס  ּגֶ
י ָקלֹון. ֶהֶרף ֵמַחּיֵ ּבְ ֵטר  ְרצֹותֹו ְלִהּפָ ּבִ

ָהל ִהְרִעיד ָאז ֶאת ָהִאְצַטְדיֹון. ַהּקָ
ָאה. ּתָ רֹוקֹוְנסּול ִהׁשְ ַהּפְ

ְרתֹו, ׁש ָהִייִתי ְמׁשָ ָנה ְועֹוד ׁשֵ מֹוִנים ׁשָ "ׁשְ
ה ִלי ַרע. ְוהּוא ֹלא ָעׂשָ

יַע?" ר אֹוִתי הֹוִשׁ י ֲאׁשֶ ם ַמְלּכִ ל ֶאת ׁשֵ ֵאיְך ֲאַחּלֵ
ל יֹוָחָנן, מּול ַהּמֹוֵקד.  ְלִמידֹו ׁשֶ ּתַ ּפֹוִליַקְרּפּוס, 

ָמן ַהּזְ ֵקץ  ּבְ ה  ם אֹוִתי ֲעׂשֵ ּגַ ָראּוי 
ְרצֹוְנָך.  ּכִ ְפֹסק ִלי  ּתִ ָאז  ַמֲעָלִתי, ׁשֶ ּכְ

ַסְרָטן, ֵסִניִלּיּות, ֵטרּוף,
ה ִלְהיֹות מּוָכן ִעם ֵעדּוִתי.  ִפּלָ ּתְ א  ֲאִני נֹוׂשֵ

הערות

שיר 2: 
"שלך היא השבירה אל מול הרעם המבהיל של גיסתי" — בשיר מוקדם, "הברק", כותב ברימן: 
שעשיתי,  שיכולתי,  מה  כשהגעתי./  מילדיה,  זאת  מסתירה  גיסתי,/  כבה  ׁשָ מהברק  "הרוסה 

חסר אונים מול מה שראיתי...".
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"אינני מנסה להסביר דבר" — ברימן מצטט את המשורר האנגלי ראלף הודג'סון )1962-1871(.
בלזן, חוף אומהה — בלזן הוא מחנה הריכוז ברגן־בלזן; "חוף אומהה" הוא שם הקוד המבצעי 

שניתן לאחד מאתרי הפלישה לנורמנדי, שבו ספגו הכוחות האמריקנים אבדות כבדות.

שיר 3:
ולעתים  מסועף  סוער,  עניין  היו  נשים  עם  ברימן  של  יחסיו   — שּבי"  תאווה  דחף  של  "ַהזיק 
קרובות נואש. לפרשיות האהבים התכופות שלו היה חלק נכבד בסיום נישואיו עם שתי נשותיו 

הראשונות ולערעור נישואיו השלישיים. 

שיר 4:
אנגקור־ואט — המקדש הגדול והמרכזי בעיר המקדשים אנגקור, קמבודיה.

הצטלבות החמישית והנפין" — מפגש רחובות מרכזי בלב מינאפוליס.  "ְבּ

שיר 7:
יוסטינוס מרטיר — פילוסוף ומרטיר בן המאה השנייה, יליד פלאוויה ֵנאּפוליס, היא שכם של 
ימינו. בכתביו הוא מתאר כיצד, בטרם דבק באמונה הנוצרית, בחן לעומקן תפיסות אפלטוניות, 
פיתגוראיות וסטואיות. הפריטטיּות היא אסכולה שנוסדה בידי תלמידי אריסטו, שטענו בעקבות 

רבם כי עיקר העיסוק הפילוסופי צריך להיות מופנה לחקר שיטתי, כמו־מדעי, של העולם. 

שיר 9:
כשהתפרסם הקובץ "אהבה ותהילה" הביא ברימן עותק לידידו סול בלו. בשלב מסוים, מספר 
ומחק כמה מהשירים, משרבט בשוליים,  לי  "הוא חטף מעל השולחן את הספר שהביא  בלו, 
'זבל!' 'מגעיל!' אבל ליד אחד השירים 'הפתע אותי' הוא כתב ברעד, "זהו בוודאי אחד הדברים 

האִמתיים ביותר שהוענקו לי..."
תאולוג קדום אחד — ברימן מתייחס ככל הנראה לאוריגנס איש אלכסנדריה, מאבות הכנסייה 

הקדומה וממניחי היסודות לתאולוגיה השלילית בנצרות.
"פגי־תוקף מפוארים" — סביר להניח שביסוד השורות המוקשות המסיימות את השיר תמונה 
אל  הפתאומי  שהתקריב  דומה  הסואן.  הכביש  את  לחצות  אולי  העומדת  קשישה  אישה  של 
דמותה מן הרוחב שבתיאור איתני הטבע בבית הקודם שב ומאיר את עניינֹו של ברימן בסוגיית 

האל קוסמי וההשגחה פרטית. 

שיר 10:
נבוכדנצר  שהמלך  וחנניה  מישאל  בעזריה,  המעשה  מתואר  דניאל  בספר   — ומישאל  עזריה 
מַצווה להשליכם לכבשן בשל סירובם להשתחוֹות לפסל זהב שהקים. על פי המסופר שם הם 

ניצלו בעקבות התגלות של מלאך אלוהים בכבשן. 
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האב הופקינס — הוא ג'רארד מנלי הופקינס, המשורר ואיש הדת האנגלי )1889-1844(, שחייו 
היטלטלו בין הכתיבה לאמונה. עיקר כתביו התפרסמו רק שנים רבות אחרי מותו, ומּבחינות 
רבות הוא נתפס כמבשר הקשר שבין השירה המודרניסטית לאמונה הקתולית. ברימן הושפע 
ממנו רבות — מן התנודות החריפות שּבין אמונה לספק ואף ייאוש, וגם מסגנונו החד, הנוטה 

למעברים מפתיעים. 

שיר 11:
גרמניקוס — בימי רדיפת הנוצרים הראשונים בידי השלטונות הרומיים נידון גרמניקוס הצעיר 
למאבק מוות עם אריה בזירה בְסִמיְרנה )היא איזמיר(. בשל גילו הצעיר הציע לו השליט הרומי 
המקומי חנינה, בתנאי שיעבור על דתו. גרמניקוס, מסּפרת האגדה, העדיף את מלתעות האריה. 

הוא הוכר כקדוש. 
פוליקרפוס — אף הוא מרטיר איש סמירנה. כשּפסע הוא לזירה והוצע לו לנאץ את שם ישוע 
ענה במשפט המצוטט כאן. יוחנן הוא יוחנן בן זבדי, אחד משנים־עשר השליחים )שהמסורת 

מייחסת לו את הבשורה על פי יוחנן(. פוליקרפוס נחשב לתלמידו.
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אן סוסטון
ביום של השדיים, ביום של המותניים

עשרה שירים
מאנגלית: אורין נוימאיריפוטשניו

למשפחה  מסצ'וסטס,  בניוטון,  ב־1928  נולדה  המקורי(  בשמה  הארווי,  גריי  )אן  סקסטון  אן 
מכוניתה.  של  הַמפלט  אדי  בשאיפת  ב־1974  לחייה  קץ  ׂשמה  היא  הגבוה.  הבינוני  מהמעמד 
ועם  מנוכרת  אם  עם  יחסים  תהפוכותיהם:  כל  על  סוערים  חיים  התפרׂשו  האלה  הזמנים  בין 
אב אלכוהוליסט הנתון להתפרצויות זעם, נישואין במנוסה, פרשיות אהבה, לידות, דיכאונות 
שירה  קובצי  עשרה  סקסטון  כתבה  האלה  הזמנים  בין  פסיכיאטריים.  חולים  בבתי  ואשפוזים 
נפלאים )שלושה מהם ראו אור לאחר מותה( שזיכו אותה בפרס לוינסון, פרס שלי ופרס ּפּוליצר, 

ומחזה )Mercy Street( שזיכה אותה בפרס גוגנהיים. 
סקסטון היא מהבולטות במשוררי הזרם המכּונה "וידוִיי" בשירת ארה"ב. היא החלה לכתוב 
בעקבות  נעוריה(  בשנות  עוד  שירה  כתבה  סקסטון  שּכן  לכתוב,  חזרה  לומר  מוטב  שמא  )או 
שיריה  בשנית.  שהתאשפזה  לאחר  אורן,  מרטין  ד"ר  שלה,  הפסיכיאטר  של  והמלצתו  עצתו 
נפש  בחירוף  כתבה  דבר". סקסטון  "אינני מסתירה  במילותיה שלה:  מאוד.  וישירים  חשופים 
עז על האשפוז הפסיכיאטרי וההתמּכרות לתרופות, על אוננות ועל וסת, על מין ועל בגידות, 

לת.  על יחסיה הקשים עם הוריה ועם בנותיה, ומעל לכל: על תשוקת המוות המַאּכֶ
מערבולת  תוך  אל  הקוראים  את  לופתות  שורותיה  להלל.  יפה  סקסטון  אן  של  השירה 
שהיא פרועה ומשתוללת, אך בה־בעת גם מוזיקלית והרמונית מאוד. השילוב של החשיפה, 
ובביקורת.  בזלזול  גם  אך  גואה,  בפופולריות  אותה  זיכה  שיריה  של  המזהיר  והיופי  הבוטּות 
ב"בית  כך טענו מבקריה,  ומקורם,  מדי,  כואבים  מדי,  מדי, חשופים  כאישיים  נתפסו  התכנים 
המשוגעים", בתהליך הפסיכיאטרי. תקופת כתיבתה של סקסטון היא בימי ראשית הגל השני 
של הפמיניזם, לפני ש"האישי הוא הפוליטי" הפך למטבע לשון שגור. אך גם היום, מקץ יותר 
של  הנפש  ובחירוף  באומץ  היטב  לחוש  אפשר  מנותצים,  ַטּבואים  וכמה  עשורים  מחמישה 
שירתה. שירה פורצת דרך, רבת ָעצמה ומהפנטת, שִהציבה את סקסטון לא רק כמופת שירי 

אלא גם כמופת פמיניסטי. 

אנ"פ
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טיול צהריים על מדשאת בית המרפא

יִצית ֶמׁש ַהּקֵ ֶ ֶקֶרן ַהּשׁ
ָדִני. ֲעֵלי ָהֵעץ ַהַחׁשְ ּבַ עֹוֶבֶרת 

ֵגיא ַצְלָמֶות ּבְ י־ֵאֵלְך  ּכִ ם  ּגַ
ה ֶאת ָהֲאִויר ִהיא ְמַכּלָ
ים, ֵהיָכן ֲאִני. ִחּפּוׂשִ ּבְ

ר. ב ְמַדּבֵ ָהֵעׂשֶ
ָיֹרק. ל ַהּיֹום ִמְזמֹור  ּכָ ֲאִני ׁשֹוַמַעת 

ֹלא־ִאיָרא ָרע, ֹלא־ִאיָרא ָרע
ַהב ִמְתָאֵרְך, ַהּלַ

יַע ַעד ֵאַלי, ָעֹמק. ַמּגִ

ִרים. ּבָ ִנׁשְ ַמִים  ָ ַהּשׁ
ימֹות ַמּפּוַח. ְנׁשִ ּבִ ִנְתִלים ָעַלי  ׁשֹוְקִעים, 

ֶנֶגד צֹוְרָרי  ֶנֶגד צֹוְרָרי 
צֹוְרִרים. ּבְ ָהעֹוָלם ָמֵלא 
טּוַח. ּבָ ֵאין ׁשּום ָמקֹום 

נערה אלמונית במחלקת יולדות 

ה. ַרּכָ יָמה  ְנׁשִ ּבִ ה ּפֹוֶעה  ה ָיִמים ַאּתָ ָ ּשׁ ׁשִ י,  ַיְלּדִ
ָבָנה. ַהּלְ ִתי  ל ַעל ִמּטָ ּוְמֻכְרּבָ ׁשֹוֵכב ָקָטן 

ָחְזָקה ּבְ ָפֶתיָך  זֹון, ֲאָבל ׂשְ ִחּלָ ּכְ ְמֻאְגָרף 
ּזֹוָנה ּנִ ׁשֶ ר  ּבָ ת  ַחּיַ ַדִים,  ָ ַהּשׁ ִנְצָמדֹות ֶאל 

ֶנְחָרצּות ָרָעב ִראׁשֹון. ּבְ ֵמַאֲהָבה, 
ָבנֹות רֹועֹות ֶאת ֶהָהמֹון ַהּלְ ָהֲאָחיֹות 

ּגֹוָזִלים ָהֲעקּוִרים ים —  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ֲעִריסֹות  ּבַ
מֹו ֵסֶפל ָנע־ָוָנד, ּכְ ָך נֹוֶטה ֵאַלי  ן. ֹראׁשְ ִמּקֵ

ָזִרים ִנׁשְ ִבירּותֹו ֵאיְך ֲאַנְחנּו  ׁשְ ּבִ יׁש  ַמְרּגִ
ת מֹוָסד, זֹו. ַאְך זֹו ִמּטַ ּבָ ֶזה 

ּכֹה ְספּוִרים. ַיַחד  ָיֵמינּו 
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ְנָהב חֹוְקִרים ׁשֶ ֲחלּוֵקי  ּבַ רֹוְפִאים 
ר ָהַלְך אֹוִתי, רֹוִצים ָלַדַעת ִמי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ

ָבִרים. ַהּגְ ֶדֶרְך  ּכְ ָנַטׁש  ד,  ּוָ ַהּנַ י —  ּנִ ִמּמֶ
י ְמֻפְעָנח. ְלּתִ ּבִ ֶטן ְמֵלָאה. ִמְקֶרה  ּבֶ ִאיר ִלי  ִהׁשְ

ִלְגּדֹל. ְלָך  יִתי הּוא ָלֵתת  ָעׂשִ ל ָמה ׁשֶ ּכָ
ְחָלָקה. ל ַהּמַ ּכָ אן, ְלֵעיֵני  ּכָ ו ֲאַנְחנּו  ַעְכׁשָ

ּוְבָכל ֲאִני מּוָזָרה  ֵהם אֹוְמִרים ׁשֶ
ָעָרה ָהְפָכה אֹוִתי ֵריָקה ה. ַהּסְ ֹזאת ֹלא ֹאַמר ִמּלָ

חּוץ. ּבַ ה לֹוֵמד ִלְחיֹות  ו ַאּתָ ָך. ַעְכׁשָ ִמּמְ
מֹו עּוץ ּכְ ָהרֹוְפִאים חֹוְזִרים ַעל ַהִחיָדה 

ִתיָקה. ַני ְלתֹוְך ׁשְ ּפָ ּגּוץ ִלי. ֲאִני ַמְפָנה  ִלי 

ֶניָך ֲאִני ְמַזָהה. ּפָ ַרק ֶאת 
ׁשּובֹות. ל ַהּתְ ּכָ ּגֹוֵמַע ֶאת  ה  ּגּוף ַאּתָ ּגּוף ֶאל 
ִמיָהה ַהּכְ יֹום ֲאִני ַמְרָוה ֶאת  ּבְ ָעִמים  ּפְ ׁש  ׁשֵ

ָפֶתיָך ַהּטֹובֹות. ל ׂשְ ר, ׁשֶ ַהּבָ ת  ַחּיַ ל  ׁשֶ
ּלֹות עֹוְרָך ָהַרְך ּתֹוֵפַח, ֵעיֶניָך ִמְתּגַ

יָקה, ּקִ ַהּדַ ִמיָכה  ַלּשְׂ ַחב,  ַעד ְלִוילֹון ַהּטַ ִמּבַ
ֻחּלֹות. ּכְ י ֲאָבִנים  ּתֵ ׁשְ ְוִנְפָקחֹות —  הֹוְלכֹות 

ִתיָקה ְ ַלּשׁ ה ַמְפִריַע  ַאּתָ ׁשֶ ּכְ ט,  ֵאִרי ַהּקָ ׁשְ
ָעה? ַהְפּתָ ּבְ ְפָקחֹות  ַהּנִ י, ָמה רֹואֹות ֵעיֶניָך  ּלִ ׁשֶ

ִתיָקה ְ ל ֵמַהּשׁ ָקִרים. ְוִאם ֶאְחּדַ ֲאִני ִמְקָלט ֲעׂשּוי ׁשְ
ֲאִני ְמַזָהה? ִנים ׁשֶ ּפָ ּבַ ע ׁשּוב  ַהִאם ֶאּגַ

ע ָהֲעִריסֹות רֹון ַמְתִחיל ַמּסַ ְסּדְ מֹוַרד ַהּמִ ּבְ
ְרוּוִלים עֹוְטפֹות אֹוְתָך — ׁשַ ּכְ ָלׁשּוב. ְזרֹועֹוַתי 

ְקצֹות ּבִ ְרִאּיֹות  ַהּפִ בֹוִרים  ַהּדְ ָך, ֶאת  ּלְ ׁשֶ ִריר  ל ׁשְ ּכָ
ַיְנקּוְתָך. ל  ים, ָהֲעָרבֹות ַהּבֹוִכּיֹות ׁשֶ ָהֲעַצּבִ

ָהרֹוְפִאים נֹוְזִפים ֲעַדִין ְוחֹוְקִרים אֹוִתי.
ְמבּוָכה. ּבִ ְגִלים, ָהֲאָחיֹות  ַהּנִ ֵני ָאִביָך  ּפְ מּול 

ִתיָקִתי, ׁשְ ּבִ יק ְלָך עֹוד  ַאּזִ ֶאֱעֶנה, ֹלא 
ֵדי ִלְכּתֹב ַעל ּכְ ם  ן ָלֶהם ׁשֵ ֶאּתֵ
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ר ִחּוֵ יַע ְועֹוֶלה  ָפִסים, ֲאָבל קֹוִלי ַמְפּתִ ַהּטְ
ם ָהָאב — ֵאין". ְמֻעְרָסל "ׁשֵ

ְזרֹועֹוַתי, ֶאְקָרא ְלָך ַמְמֵזר. ּבִ

ָבר ּדָ ִנְגַמר ְוֹלא נֹוַתר  ַהּכֹל  ו  ַעְכׁשָ
ָבר לֹוַמר ּדָ ד, ֹלא נֹוַתר  עֹוד ְלַאּבֵ

ים, ְלָפַני ַחּיִ ּבַ ֲאֵחִרים ָסֲחרּו 
ַח, ֵ ר. אּוַכל ַרק ְלִהְתַקּשׁ ְלַדּבֵ ִלי  ּבְ

ְבִריִרי, ֶאל מּול ֵעיֵני ָהאֹוַח. ַ אֹוְרִחי ַהּשׁ
ִנְלָחץ ֵאַלי. ה  ים, ַאּתָ ָפֶניָך ָהַרּכִ ּבְ ֲאִני נֹוַגַעת 

ּכַֹח. ִלׁשְ ִבים  ַחּיָ ִנְסָחף, ֲאַנְחנּו  ה  ֲאִני ַהחֹוף, ַאּתָ
ּבֹוֶחֶרת ַוֲאִני  י  ּנִ ק ִמּמֶ ִנּתָ ה  ַאּתָ

ר ְלַוּתֵ ּבֹוֶחֶרת  ט,  י ַהּקָ ִחיָדה, יֹוְרׁשִ ַהּיְ ֶרְך  ּדֶ ּבַ
ִכי ָהֲעָרבֹות. ֵנינּו רֹוֲעִדים ִמּבְ ׁשְ ָעֶליָך. 
ה ֶחְטִאי ְוֹלא יֹוֵתר. י, ַאּתָ ַיְלּדִ ְלָך  ֶלְך 

ִזְקַנת הלב  גמדה 
"אמת, הכל אמת. מעולם לא הייתי בבית בימי חיי. הדעיכה כולה 

התרחשה כבר בילדות."

סול בלו, מתוך "הנדרסון מלך הגשם"   

ה ְלַאֲהָבה, ֲאִני ׁשֹוֶכֶבת, ְמַצּפָ ׁשֶ ּכְ
ב ְמַנְעַנַעת ֶאת ָהֹראׁש. ִזְקַנת ַהּלֵ ָדה  ּמָ ּגַ

ה. יׁשָ ְיׁשִ ָבר  ּכְ מֹו ְמֻטְמֶטֶמת, ִהיא נֹוְלָדה  ּכְ
ה ָ ּשׁ ׁשִ ים ְקָמִטים ְועֹוד  לֹוׁשִ ְ ּשׁ ׁשֶ ּכְ לֹות  ֵעיֶניָה ְמַפְלּבְ

ֵדי ִלְלטׁש ּכְ ֶדת  ַרּצֶ ַהּמְ ה  ּטָ ִנְפָקִחים מּול ַהּמִ ַעל ָהעֹור  ׁשֶ
ט. ִהיא יֹוַדַעת, ֲאַנְחנּו ְרקּוָבה. ֵאַלי ַמּבָ

ְתאֹוִמי, ִנַחת. ּפִ ּה הּוא  ּלָ ׁשֶ ֵאב  ַהּכְ
ן, ּמָ ׁשֻ מֹו  ּכְ ו ִהיא מּוָצָקה,  ַעְכׁשָ

ימֹות ְנׁשִ ה ְמֻסְחֶרֶרת  ְיֻרּקָ ְרְנֹגֶלת  ּתַ מֹו  ּכְ
ֲחלֹומֹות ּבַ תֹוְך ָאָבק. ַאְך ִאם ֲאִני  ּבְ
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ם ִסיָמן... ּבָ ָזִרים, ִהיא חֹוֶלֶמת  ִמיד חֹוֶלֶמת ַנֲהמֹות  ּתָ ַאֲהָבִתי, 
ָחת. ְוַגם ֻמׁשְ ָזר מּוָזר 

ִהיא יֹוַדַעת! ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ ֱאֹלִהים ַהּטֹוב, 
ִהיא ַמְחִזיָקה, ֵאִבים ׁשֶ ַהּכְ ְך,  ִמּכָ נֹוָרא 

ט ֵמֲעזּוָבה ֻלּקָ ֵקן ַהּמְ ּכְ ָיֶדיָה, ֲאסּופֹות  ּבְ
ֵמיָטָבּה ּבְ ֶדה ָנטּוׁש.  תֹוְך ׂשָ ּבְ

ה ּתָ ִניָמה, ִמְתּפַ ּפְ ִריר ָאֹדם, ְמַזְמֵזם ַהחּוָצה  ִהיא ׁשְ
ַעת. ם ִהיא ַמּגַ ּגַ ּבֹו  ֲאִני  ַמן. ְלָכל ָמקֹום ׁשֶ ַלּזְ

ה ְלַאֲהָבה, ֲאִני ׁשֹוֶכֶבת, ְמַצּפָ ׁשֶ ּכְ ו  ַעְכׁשָ
ְמבּוָכה,  ּבִ חֹות  ְוִנְפּתָ רֹות  ְזרֹועֹוֶתיָה ֻמּתָ
ָיֶדיָה, ְרֵקי  ּפִ ַסְבָלנּות ֲאִני ּפֹוֶרֶמת ֶאת  ּבְ

ל ֶאְגרֹוֶפיָה, ָזֵקן ׁשֶ ן, ֵעיֹרם  ָיׁשָ יט  ְכׁשִ ּתַ ִרים.  מֹו ְקׁשָ ּכְ
ה אֹוָתְך אֹוְתָך... ְבִעים ֹלא ֲאַכּסֶ ם ִאם ֶאֱעֶטה ְמִעיִלים ׁשִ ּגַ

ם ֲאִני ְצרּוָבה. י, ָאִבי, ִמּכֶ ִאּמִ

הטחב של עורו
"ילדות צעירות בערב הקדומה היו, לעתים קרובות, נקברות בעודן 

בחיים לצד אבותיהן המתים, כנראה כקרבן לאלות השבטים..."
 הרולד פלדמן, "ילדי המדבר" 
 Psychoanalysis and Psychoanalytic Review, Fall 1958

ָהָיה ָחׁשּוב ַרק
ֹקט, ְוִלׁשְ ְך  ְלַחּיֵ

ְלִצּדֹו ב  ּכַ ִלׁשְ
ְוָלנּוַח ְקָצת,

ִני ֵ ּשׁ ּבַ רּוִכים ַאַחת  ּכְ ִלְהיֹות 
י,  ל ֶמׁשִ מֹו ְסִדיִנים ׁשֶ ּכְ

י ט ֵעיֵני ִאּמִ ַחת ְלַמּבַ ֹקַע ִמּתַ ִלׁשְ
ר. ְלַדּבֵ ְוֹלא 

ֹחר ָאַסף אֹוָתנּו ָ ַהֶחֶדר ַהּשׁ
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ֲאָדָמה, ּבָ מֹו ְמָעָרה  ּכְ ה,  ּפֶ מֹו  ּכְ
ִניִמית. ַהּפְ ֶטן  ַהּבֶ מֹו  ּכְ

יָמה ְנׁשִ י  ָעַצְרּתִ
ם, א ָהָיה ׁשָ ְוַאּבָ

ְלּתֹו ָהְרָחָבה, ְלּגָ ּגֻ הֹונֹוָתיו,  ּבְ
ָערֹו ַהּצֹוֵמַח יו, ׂשְ ּנָ ׁשִ

ִמיָכה ָעָבה. מֹו ׂשְ ּכְ ֶדה,  מֹו ׂשָ ּכְ
ַחב ַלּטַ י ָסמּוְך  ַכְבּתִ ׁשָ

הּוא ָצַמח ל עֹורֹו ַעד ׁשֶ ׁשֶ
ים. ַאְחיֹוַתי ּנִ ׁשֻ ַהּמְ ִגּדּוָליו  ּבְ

ֵיְדעּו ֵאיְך ֲאִני נֹוֶפֶלת ָבר ֹלא  ּכְ
ִנים ּפָ ַהחּוָצה ֵמַעְצִמי, ַמֲעִמיָדה 

ִיְרֶאה, ַאְלָלה ֹלא  ׁשֶ
י, ּלִ ׁשֶ א  ֵאיְך ֲאִני ַמְחִזיָקה ֶאת ַאּבָ

ן ֵקֶהה. ַזע ְמֻאּבָ ּגֶ מֹו  ּכְ

הדרך חזרה 

כֹוִנית, ּמְ ּבַ ְכֵבדּות  ּבִ רּוִעים  ָלִדים ׂשְ ַהּיְ
ׁשֶֹבל ָמתֹוק, ּבְ ִיץ  ַהּקַ ִכים ִמּתֹוְך  ִנְמׁשָ

חֹוק, ִנְסָחִפים ָהְלָאה ֵמחֹוֵפי ַהּצְ
ִנית מּוָעה ַעְקׁשָ ְ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ִנְסָחִפים ָהְלָאה 

ִנְגָמר. ָבר ֵאינֹו  ּדָ ת ָלֶהם:  לֹוֶחׁשֶ
ֶנֱאָחִזים ִנְבָהִלים,  ַהּיֹום ֲאַנְחנּו 

ָאְבַדן ּבְ ׁשֶ ל  ִמים ֵמַהֶהְרּגֵ ֶהֶגה, ִמְתַעּלְ ּבַ
יִכים, ּוַמְמׁשִ ֶאֶרץ־ִעיר  ּבְ ֲחִקים  ַמן, ְמׂשַ ַהּזְ

ֶמׁש ָנָעה ֵמָעֵלינּו ֶ ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ
ָיִמים. ַבע  ּוׂשְ ֵבד  ּכָ ְטרֹוס  ַאְלּבַ ּכְ

ָבר. ּדָ ָאסּור ָלנּו ָלצּוד, ָאסּור ִלְסּפֹר 

ַמן. ַלּזְ ה  ֵאין ׁשּום ִמּלָ
ָבר ּכְ ה  ַהּזֶ ּיֹום  ּבַ
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ָנֵעז ִלְמנֹות עֹוד ַקִיץ, ֹלא 
ָבנֹות ַלֲעָפָרן. ַהּלְ אֹו ְלַלּוֹות ֶאת ִצּפֹוָריו 

כֹוִנּיֹות, ל ַהּמְ ּכָ ַהּיֹום 
הֹות, ל ָהִאּמָ ּכָ ל ָהָאבֹות,  ּכָ
ְוָכל ָהאֹוֲהִבים ָלִדים  ַהּיְ ל  ּכָ

ּכַֹח ִלׁשְ ִבים  ַחּיָ
הֹוֵלְך ָבר ׁשֶ ַהּדָ ֶאת 

ַמִים, ָ ּשׁ ּבַ ְוסֹוֵבב 
ִנית, מּוָעה ָהַעְקׁשָ ְ מֹו ַהּשׁ ּכְ
ה ֹלא נּוַכל ִלְבֹרַח.  ּנָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ

מה זה 

ְיָתה ַהּבַ ִנְכַנס ֵאַלי  ה  ּזֶ ׁשֶ ִלְפֵני 
יָרה, ַהּכִ ּבֹו ֵמַחּלֹוִני ַעל  ָצִפיִתי 

ּפֹוֵרַח, ּדּור  ּכַ מֹו  ּכְ ַח  ָרִאיִתי ֵאיְך ֶזה ִמְתַנּפֵ
ְוִנְבָקע, ְוָאז ַמְחִליק, צֹוֵנַח 

יָרה —  יָרה ַמּכִ ֲאִני ַמּכִ הּו ׁשֶ ֶ מֹו ַמּשׁ ּכְ
ָיֵרַח, ֵני ֲחָצֵאי  ׁשְ ס ָחתּוְך אֹו  ַאּגָ

חֹות ְלָבנֹות ֲעֻגּלֹות ְמעֹוְפפֹות ְלׁשּום ָמקֹום, אֹו ַצּלָ
יל ֵמֹחם, ְהּבִ ֲאִויר ַהּמַ ּבָ ַמְנַמּנֹות ְמנֹוְפפֹות  ָיַדִים ׁשְ אֹו 

ֶלת. ֶרְך ִמְתַקּפֶ ּבֶ מֹו  ּכְ מֹו ֶאְגרֹוף,  ּכְ רֹות  ְוִנְסּגָ ֵהן חֹוְזרֹות  ַעד ׁשֶ
י. ר ִעּמִ ּגָ ו ֶזה  ְיָתה, ַעְכׁשָ ַהּבַ ִנְכָנס  ְך ֶזה  ּכָ ַאַחר 

י ַיּמִ ל יֹוֵנק  מֹו ֹאֶזן ׁשֶ ּכְ ים,  ּלִ ּגַ ת  מֹו ִאְוׁשַ ּכְ ַרְך  ְוַכּמּוָבן ֶזה 
ֶלת. ַהּדֶ ְוֻהְחְזָרה ֵאַלי ַעד ַסף  ין ַהּצּורֹות  ּבֵ ָדה  ְלּכְ ּנִ ׁשֶ

ַאּתְ יֹוַדַעת ֵאיְך קֹוְרִאים הֹוִרים ָלׁשּוב
ָכל ָמקֹום — ַלְחֹזר ַלְחֹזר — ּבְ תּוִקים  ֵמַהחֹוִפים ַהּמְ

ֵדי ְלַהְחִניק ֶאת ַהְלמּות ּכְ ֵאיְך ָצַלְלּתְ 
ָנַגע  ַהּקֹול, אֹו ֵאיְך ֶאָחד ֵמֶהם 

ְיָלה: ָהַרַחׁש ְוָהעֹור ּלַ ּבַ רֹון  ְסּדְ ּמִ ּבַ
אּות ַהּגֵ , ֶאת ְצִליַפת  ַמְעּתְ , ֲאָבל ׁשָ ָיַדְעּתְ ּלֹא  ׁשֶ
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אן ּכָ ַהּנֹוֵחר. ֶזה  ֶלב  ְוַהּכֶ
ַמן — ַהּזְ ְך ֵמִעם  ִנְמׁשַ ַבְגרּוִתי  ּבְ ו,  ַעְכׁשָ

ּפֹות ָהַרְגַלִים ּכַ ין  ּבֵ ָדפֹות  ַכְחנּו: ַהּצְ ָבר ׁשָ ּכְ ׁשֶ מּוָנה  ּתְ
ׁש ֶזה ַמּמָ ּבָ ֵיׁש  ָרק.  ּמָ ּבַ ף ַהּמּוֶנֶפת  ַהּכַ אֹו 
ָאְזֵנְך. ָהַרַעׁש תֹוְך  ּבְ ְתָקִעים  ַהּנִ ָבִבים  ׁשְ ּכִ

ים ְרָוִרּיִ ּפַ חּוץ ְמכֹוִנּיֹות ַמְבִריׁשֹות ְרחֹובֹות  ּבַ ֲעמֹון.  נּוב הּוא ֲחִצי ִמּפַ ַהּגָ

י ם, ֶזה ֲאִמּתִ ְוֵהן ׁשָ
ל ָהֲאִויר? ה ׁשֶ ַהּזֶ ַבְך  ַהּסְ ָמה עֹוד ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות, 

קֹוֵרא ָלְך קֹוֵרא ִלי. 

הבלדה למאוננת הבודדה 

ְדָמָמה.  ּבִ ֶות  ין ַהּמָ ֹתם ָהַאֲהָבה ַמְמּתִ ּבְ
ֵעיַנִים ַלחֹות, זֹו ִלי ָהֲעבֹוָדה. ּבְ

יָמה,  ׁשִ ַלּנְ ֶבט, ְלַעְצִמי, ִמחּוץ  ֵ ַלּשׁ ִמחּוץ 
ה ֵאיְנָך. ֲאִני ַמְחִריָדה  ַאּתָ

ָבר ְסָאִתי. ּכְ ה  ְדׁשָ ּגָ ֶגד.  ִמּנֶ ֶאת ָהעֹוְמִדים 
ִתי. ּלָ ּכַ ה ִהיא  ּטָ י, ַהּמִ ְלַבּדִ ְיָלה,  ּלַ ּבַ

ו. י ַעְכׁשָ ּלִ ׁשֶ ע, ִהיא  ע ְועֹוד ֶאְצּבַ ֶאְצּבַ
י נֹוָטה. ֶנְגּדִ ּכְ ָבר ְקרֹוָבה,  ּכְ ִהיא 

ב  ּכַ ְבַפֲעמֹון. ֶאׁשְ ּכִ ּה  ּבָ ה  ַאּכֶ
. ּתָ ַבׁשְ ּכָ ּה אֹוָתּה  ּבָ ׁשֶ ה  ְקּתָ ּבִ ּבַ

ַאְלּתָ ֶאת ַאֲהָבִתי. ְרחֹוִני ׁשָ ּסּוי ַהּפִ ַהּכִ ַעל 
ִתי. ּלָ ּכַ ה ִהיא  ּטָ י, ַהּמִ ְלַבּדִ ְיָלה,  ּלַ ּבַ

ְיָלה,  ַהּלַ ל  י, ְלָמׁשָ ִלּבִ ל, ֲאהּוב  ְלָמׁשָ
ִרים,  ּזּוגֹות־זּוגֹות ֵהם ִמְתַחּבְ ׁשֶ ּכְ

ּוְלַמְעָלה, ה  ִכים ְלַמּטָ ּוִמְתַהּפְ ִנְצָמִדים 
ִרים, ּכָ ְוַעל  ָסתֹות  ּכְ ֹוְפִעים ַעל  ַנִים ַהּשׁ ְ ַהּשׁ

indd   178.13 ןוילג - וה 15/11/2016   10:56:24



 179

מודרניזם אמריוניי שירן הנשגבפ שירה אימג'יסטיןפ שירה וידויין  

ִעּמּות ֲחִזיִתי. ּבְ ְוִנְדָחִקים  ּכֹוְרִעים 
ִתי. ּלָ ּכַ ה ִהיא  ּטָ י, ַהּמִ ְלַבּדִ ְיָלה,  ּלַ ּבַ

ְך ֶאְפֹרץ ִמּתֹוְך ַהּגּוף, ֵמַהחֹומֹות, ּכָ
ו ר ַעְכׁשָ יז. ֶאְפׁשָ ֶזה ַמְרּגִ ּכָ ִמין ֵנס  ּבְ

יג ְלַרֲאָוה ֶאת ׁשּוק ַהֲחלֹומֹות? ְלַהּצִ
ָלב. ַהּצְ ׂשּוָקה, ֲעֵלי  ּפְ ה,  רּוׂשָ ּפְ
ָיָפִתי.  ֲאַפְרֵסִקית, ָקָראָת ִלי, 

ִתי. ּלָ ּכַ ה ִהיא  ּטָ י, ַהּמִ ְלַבּדִ ְיָלה,  ּלַ ּבַ

קּוָפה. ַהּזְ ֹחַרת ָהַעִין,  ְיִריָבִתי ׁשְ ָאז הֹוִפיָעה 
ֲאָתה ַעל חֹוף חֹוִלי, ּגָ ִים  ֲאדֹוִנית ַהּמַ
ה ְוֶחְרּפָ עֹוֶתיָה  ְקצֹות ֶאְצּבְ ּבִ ר  ַסְנּתֵ ּפְ

ֶהֶגה ֲחִליִלי. ּבְ ָפֶתיָה,  ַדל ׂשְ ּבְ ַעל 
ִתי. ִפּנָ ּבְ י ִעם ְסָחָבה  ְוָכַרְעּתִ י  ָנַפְלּתִ

ִתי. ּלָ ּכַ ה ִהיא  ּטָ י, ַהּמִ ְלַבּדִ ְיָלה,  ּלַ ּבַ

ים,  ׁשִ ַהּנָ ֶדֶרְך  ּכְ ָלְקָחה אֹוְתָך 
ף ָקְטָפה ָלּה ְמִציָאה. ּדָ ר ֵמַהּמַ ָיׁשָ

ים. ִצים ְסָלִעים ָקׁשִ ְתַנּפְ ּמִ ׁשֶ מֹו  ּכְ י  ְרּתִ ּבַ ִנׁשְ

ה, ַהּלּוָלָאה. י ְלָך ְסָפִרים, ֶאת ַהַחּכָ ֶהְחַזְרּתִ

י. ְלּתִ ּדַ ר ִעּתֹון ַעל ַסף  לּולֹוֶתיָך ְמַבּשֵׂ ּכְ ַעל 
ִתי. ּלָ ּכַ ה ִהיא  ּטָ י, ַהּמִ ְלַבּדִ ְיָלה,  ּלַ ּבַ

ֹחר. ָ ְיָלה ַהּשׁ ַלּלַ ָערֹות יֹוְצִאים  ְוַהּנְ ָעִרים  ַהּנְ
ְחְרִרים ֵמרֹוְכָסִנים. ּתַ ְפּתֹוֵרי ֻחְלצֹות, ִמׁשְ ּכַ ם  ּפֹוְרִמים ׁשָ

ים ֶאת ָהאֹור. ֲעַלִים, ְמַכּבִ ִמּנַ ֶנְחָלִצים  ֵהם 
ים. ָקִרים ְקַטּנִ ַהּזֹוֲהִרים ְמֵלִאים ׁשְ צּוִרים  ַהּיְ

ָזִזיִתי. ּתְ ֻבְלמּוס  ּבְ ּבֹוְלִעים ֶזה ֶאת זֹו  ֵהם 
ִתי. ּלָ ּכַ ה ִהיא  ּטָ י, ַהּמִ ְלַבּדִ ְיָלה,  ּלַ ּבַ
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שיר לגברת 

ְתַנִים  ל ַהּמָ ּיֹום ׁשֶ ּבַ ַדִים,  ָ ַהׁשּ ל  ּיֹום ׁשֶ ּבַ
ַמְדֵקרֹות ָרעֹות. ּבְ ַחּלֹון  ּבַ ם  ׁשֶ ַהּגֶ ָצַלף 
מּוָרה. ּכְ י  ְנִחיל ַאְנׁשֵ מֹו  ּכְ א  ּבָ ם  ׁשֶ ַהּגֶ

עֹות. ּגָ פּויֹות, ְמׁשֻ ְך ׁשְ ּכָ ל  ּכָ ַכְבנּו זֹו ִעם זֹו  ׁשָ
רֹוַע ְסָעָרה ּבְ ׁשֶ ּכְ ּיֹות,  ַכּפִ ּכְ ֲחבּוקֹות 

ָפַתִים מֹו ְזבּוִבים ֶאל ַהּשְׂ ּכְ ם  ׁשֶ ַהּגֶ ְבקּו ִטּפֹות  ּדָ
ְתַנִים. ֵבעֹות ֵמֹעֶנג ְוֶאל ַהּמָ ְוֶאל ֵעיֵנינּו ַהּשְׂ

ם" ׁשֶ ִמּגֶ ְך ַקר  ּכָ ל  ּכָ ָאַמְרּתְ "ַהֶחֶדר 
ִריָחֵתְך, ּפְ ַחת  ִנְפּתַ ית,  ָנׁשִ ְך  ּכָ ל  ּכָ ְוַאּתְ 
ִקים.  ְרּפְ ַלּמַ י,  ְדֵבקּות ְלַקְרֻסּלַ ּבִ ְרּתְ  ׁשַ
כֹוֵחְך. ּכְ ְוֵאין עֹוד  י  ֻאּמִ ַהּלְ ַאּתְ ַהּתֹוָצר 

ים, ַרּכִ ְוָרִדים  ֵני  ִנּצָ ּכְ ֶנֱאָמָנה,  ְפָחה  י, ׁשִ ּלִ ׁשֶ ְרּבּור  ּבַ
ם נֹוַטְריֹון ָהָיה חֹוֵתם ּגַ ַהּזֹאת  ה  ּטָ ַעל ַהּמִ
ֶלֶחם. ּכְ ח  ֶאְתּפַ י, ַעד ׁשֶ ּבִ ה  עֹוד ַאּתְ ָלׁשָ ּבְ

סיגריות, ויסקי ונשים פראיות 

)מןוך שיר(

י, ְרּכַ ּבִ י ַעל  אּוַלי נֹוַלְדּתִ
ֹחֶרף ָהָאֹרְך, ּבַ ֶעֶלת  ּתַ י ִמׁשְ נֹוַלְדּתִ
יַקת ַהֶחֶסד, ִלְנׁשִ ה  י ְמַצּפָ נֹוַלְדּתִ

ֶזת. ֶנְחּפֶ ׁשּוָקה  ּתְ י ִעם  נֹוַלְדּתִ
ָבִרים ַהּדְ ל  ַמֲהָלָכם ׁשֶ ּבְ ּוְבָכל ֹזאת 

יר ֶאת ַהּסֹוֵרג, ְמֵהָרה ְלַהּכִ ּבִ י  ָלַמְדּתִ
ִציק. י, ֶאת ַהֹחֶקן ַהּמֵ ְחַרְרּתִ אֹו ִאם ׁשֻ

ֶרְך, ּבֶ י ֹלא ִלְכֹרַע  לׁש ָלַמְדּתִ ָנַתִים אֹו ׁשָ ׁשְ ת  ּבַ
ִרים ְסּתָ ּמִ ּבַ ּתֹל ֶלָהבֹות  ֹלא ְלַצּפֹות, ִלׁשְ

ָלמֹות ָהֲאֻיּמֹות,  ׁשְ ּבֹות, ַהֻמּ ַהּבֻ ם ַרק ֶאל  ׁשָ
יב אֹוָתן ָלמּות. ּכִ ר ִלְלחׁש, אֹו ְלַהׁשְ ָהָיה ֶאְפׁשָ
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ים ַרּבֹות י ִמּלִ ַתְבּתִ ּכָ ָבר  ּכְ ׁשֶ ּכְ ו,  ַעְכׁשָ
ה ֲאָהבֹות ְך ַהְרּבֵ ּכָ ל  ּכָ י ֵמָאחֹור  ְוֵהַנְחּתִ

ֲאִני —  ַסְך ַהּכֹל ָמה ׁשֶ ּבְ ְוָהִייִתי 
ְוַחְמָדִנית, ה ֻמְפֶרֶזת, ְלהּוָטה  ָ ִאּשׁ

ֲאָמץ ָעָקר. ַהּמַ ׁשֶ יִתי  ּלִ ּגִ
ֶלת  ּכֶ י ִמְסּתַ ַהִאם ֵאיֶנּנִ

ֵעת  ּכָ ְרִאי  ּבָ
ֶלת ֶאת ֵעיֶניָה? ּכֹוָרה ְמַגְלּגֶ ׁשִ ה  ְורֹוָאה ֻחְלּדָ

ָרָעב, ּבְ ה  י ָחׁשָ ַהִאם ֵאיֶנּנִ
ָבר ָעִדיף ָלמּות ּכְ ׁשֶ ְך ַמְצִמית  ּכָ ל  ּכָ

יט ֶאל ּתֹוְך ֵעיָניו? ַהּבִ ִמּלְ
ַעם, ֶרְך עֹוד ַהּפַ ּבֶ ֶאְכַרע 

אּוַלי ֶחֶסד יֹוִפיַע
ְכִריַע. ֶרַגע ַהּמַ ּבָ

כמוָה

ָפה, ֵ ְלֵעת ַלְיָלה ֵאֵצא ְרדּוָפה, ְמַכּשׁ
ֹחר. ֹאֶמץ ׁשָ ּבְ ֲאִויר ָהָאֵפל,  ּבָ

ְרִחיָפה, ּבִ ג  ֲחלֹומֹות ָרִעים ֲאַדּלֵ ּבַ
ים, ֵמאֹור ֶאל אֹור. ּתִ ַהּבָ ֵמַעל 

 , בֹוּהַ ּגָ עֹות, צֹוֶלֶלת  ֵריַסר ֶאְצּבָ ּתְ ֶרת  ְמֻעּטֶ
ֲעֹבר. ּתַ ֹזאת, ִהיא ֹלא  ּכָ ׁשֶ ה  ָ ִאּשׁ

מֹוָה. ּכָ ֹזאת, ָהִייִתי  ּכָ ׁשֶ ה  ָ ִאּשׁ

ָערֹות, ֹחם ִסְתֵרי ַהּמְ ּבְ ַער,  ַהּיַ ֲעִבי  ּבַ
י אֹוְצרֹות־ַאְפלּוִלית. י, ָעַמְסּתִ י ֶמׁשִ ָעַטְפּתִ

ְקֵדרֹות, ּבִ י  ּתִ ּוָבַחׁשְ י ִסיִרים  ַפְטּתִ ׁשָ
ּוְבֵני ִליִלית,  י ֲארּוחֹות ְלתֹוָלִעים  ִהְתַקְנּתִ

ַעְרֵסל ְלַמְרּגֹוַע  ּתְ ית  ְפָחָתם ַהֲחִריׁשִ ּיִ ׁשֶ
בּורֹות.  ְ ר, ַהּשׁ ׁשֶ ַהּפֵ י, ַחְסרֹות  ּלִ ׁשֶ ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת 

מֹוָה. ּכָ ֹזאת, ָהִייִתי  ּכָ ׁשֶ ה  ָ ִאּשׁ
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ֲעָגָלה,  ּבַ אָת אֹוִתי  ָנׂשָ ב,  ַרּכָ
ָפִרים חֹוְלִפים.  ּכְ ה ֶאל מּול  י ְזרֹוַע ֵעיֻרּמָ נֹוַפְפּתִ

ּצֹוָלה, ַהּנִ ִליָטה,  ַהּפְ ל  ּה ׁשֶ ְרּכָ ּדַ י ֶאת  ָלַמְדּתִ
יֵרִכי. ּבִ ֶלָהָבה עֹוד חֹוֶרֶכת  ּכְ ָיְדָך 

ֹמַע. ֶאת ֶנֶפץ ַעְצמֹוַתי ֹלא ּתּוַכל ִלׁשְ

ֶות ֶאל ּתֹוִכי. בֹוא ַהּמָ ּיָ ׁשֶ ּכְ ֹלא ֵאבֹוׁש 
מֹוָה. ּכָ ֹזאת, ָהִייִתי  ּכָ ׁשֶ ה  ָ ִאּשׁ
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מנואל פֹוְרואנֹו
העיוור מוליך את מוליכו

שמונה שירים
מקטלאנית: איןי רון

מנואל )מנל( פורקאנו )Manuel Forcano, יליד ברצלונה, 1968( בעל תואר דוקטור בבלשנות 
ובספרות שמית. למד עברית באוניברסיטת ברצלונה ולאחר מכן בקיבוץ העוגן, באוניברסיטת 
חיפה ובאוניברסיטה העברית בירושלים. לאחר מכן השתלם בערבית באוניברסיטת דמשק ובמכון 
באוניברסיטת  ולארמית  לעברית  כמרצה  עבד  ל־2004   1996 בין  בקהיר.  לשפות  הבינלאומי 
במוזאון  לארֵכאולוגיה  "קלוס"  מכון  במסגרת  הקדום  המזרח  של  היסטוריה  ולימד  ברצלונה 
מצרים העתיקה בברצלונה. כמו כן הוא עוסק בתרגום שירה עברית וערבית לקטלאנית. ספר 

שירים מאת פורקאנו יראה אור בקרוב בהוצאת "פרדס" בתרגומי. 

א"ר

סיזיפוס

ָבן: ְבּדְ ַהּדֻ ֲעֵצי  ּבַ ּפֹוִרים  ַהּצִ מֹו  ּכְ ָאַהְבנּו 
ְלִעיִנים. ַהּגַ ַעד 

ַמֲעֵלה ָהָהר ִזְכרֹונֹות ֵעת ֲאִני הֹוֵדף ּבְ ַאְך ּכָ
יִרים ַאּדִ ר ָהְפכּו ְלֶאֶבן, ֶסַלע  ֲאׁשֶ

ֶרְך  ּדֶ ִמיד אֹוָתּה  ּתָ ר.  ְרּדֵ ּוִמְתּדַ ָמט  ׁשְ ַהּנִ
ה ְסּגָ ּוַבּפִ ֶאל ֹראׁש ָהָהר. 

ַדִים ִמְתַרּפֹות. ַהּיָ

ָחְלפּו, ִמים ׁשֶ ַהּיָ
ָיׁשּוב עֹוד ֶאל ָהֵעץ. ּלֹא  ׁשֶ ְפִרי  ּכִ

רֹון הּוא ִצּפֹור ּכָ ַהּזִ
ַמִים. ָ ל ַהּשׁ ּכָ ָנֶפיָה יֹוְדעֹות ֶאת  ּכְ ׁשֶ

מוזאון מצרים העתיקה 

יכֹוָנה. ְמָלָכה ַהּתִ אּוָלם 27. ַהּמַ
רֹון ּכָ ּזִ ּבַ ן  ִהְתַאּבֵ ם ַהּגּוף ׁשֶ ּדַ

ב ִלְזֹרם. ׁשָ
ֶסל ּפֶ ל  ּגּופֹו ׁשֶ ד ַעל  ַהּיָ ַהֲעָבַרת  ּבְ
ָך: ּלְ ׁשֶ ע  ּגָ ַהּמַ ב ַלֲחוֹות ֶאת  ֲאִני ׁשָ

ְכרֹונֹות ּפֹוֲעִמים ַהּזִ ל  ּכָ
ַחם ָאסּוָאן. ַ ֹרד ִמּשׁ ַהּוָ ָחֶזה  ּבֶ

ָמן, ַהּזְ יׁש מּוָזר  ּטִ ּפַ
ׁשּוָקה. ֵאינֹו ׁשֹוֵחק ֶאת ַהּתְ ׁשֶ

ֶלט ֶ ה נֹוָאל ַהּשׁ ְוַכּמָ
"ֹלא ָלַגַעת".
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בספרייה

י ּלִ ׁשֶ ית  ָאֶלְפּבֵ ּבָ ַלְטּתָ  ֹלא ׁשָ
ִפיָך,  ּבְ ׁשֶ א  ְלּתָ ַהּדֶ ִמְבָטא  ּבְ ם ֲאִני ֹלא  ּגַ

ָזרּוִתי ּבְ ַאְך ָרִאיָת אֹוִתי 
ׁש ֶאת ֶעְזָרִתי ְלַבּקֵ ּוָבאָת 

ּלֹון.  ּמִ ּבַ ה  ִאּתּור ִמּלָ ּבְ
ְך,  ֵדי־ּכָ ִנְצַמְדּתָ ֵאַלי ַעד־ּכְ

י ֶדֶגל ֶמׁשִ ּכְ יָך  ּפִ ֶהֶבל 
ַני.  ּפָ ֵני  ִמְתנֹוֵפף ַעל־ּפְ

ים,  ּפִ ּדַ ים ְועֹוד  ּפִ ּדַ ַמֲעִביר ָהִייִתי 
ַוֲחֹזר,  ָקִדיָמה 

ִנים,  ּפָ ְזָמן, ַמֲעִמיד  ׁש ְלַהְרִויַח  ְמַבּקֵ
ַהּזֹאת.  ה  ּלָ ַהּמִ ַרק ֹלא ִלְמֹצא ֶאת 

ֵאין ָלֶהם מּוָבן ֶאָחד.  ָבִרים ׁשֶ ּדְ ֵיׁש 
יר  ַתְרּגּום. ֵאיְך ְלַהְסּבִ ּבְ ּלֹא עֹוְבִרים  ׁשֶ

ְלָך?

בחאלּב

ָוֵחִצי ר  ֶעׂשֶ ּבְ ָקַבְענּו 
דֹול. ַהּגָ ד  ְסּגָ ֶפַתח ַהּמִ ּבְ

ׁש ִנְרּגָ ְלָך  יִתי  ִחּכִ
ְיָלה  ּלַ ּבַ ין  ְמּתִ ִנּיֹות ַהּמַ ַחּמָ ֵדה  ׂשְ ּכִ

ַחר. ַ ְלַעּמּוד ַהּשׁ
ֲחלֹום ֵהֵחל ַהּיֹום עֹוֶלה. ּבַ

י ַהֲחלֹום: ּבִ ּיֹום ֹלא ָעָלה  ּבַ ַאְך 
ְעּתָ ִהּגַ ֹלא 

ם ּגַ עּוָדה.  ַהּיְ ָעה  ָ ּשׁ ּבַ
ְך ֹלא. ַאַחר־ּכָ

ְיָתה ַהּבַ י  ָחַזְרּתִ
ָזאר: ַהּבָ ל  יֹוֵתר ׁשֶ ּבְ ּצּור ָהָאֹרְך  ַהּקִ ֶרְך  ּדֶ

ֲעמֹוִנים ּפַ
יָנֶרִטים, ּמִ ּבַ נּו  ְנּדְ ּדִ

ר מֹוִליְך ֶאת מֹוִליכֹו.  ָהִעּוֵ

הימים הללו בדמשק

ק ׂשֶ ַדּמֶ ּבְ לּו  ַהּלָ ִמים  ַהּיָ
ִים, ַיְסִמין, ִקּלּוֵחי ַהּמַ ְרֵחי  ּפִ ל  ׁשֶ

ְוֵאיָנם? ֶהָהיּו 
ַהִהּלּולֹות

ירּות ּבֵ ל  ֶבְרנֹות ׁשֶ ּטָ ּבַ
ַהֻאְמָנם ָהיּו?

חּוִרים ַהּבַ
ִריַלְנִטין, ָער ּבֹוֵהק ִמּבְ ׂשֵ ּבְ ָרְקדּו 

ּפֹוִטים. ַהּסְ ֶהְבֵזֵקי  ּבְ לּו  ּתְ נֹות ִהְתּפַ ַהּבָ
ּכֹוָכִבים  ִליְניּוס ָהרֹוֶאה  ּפְ ּכִ ׁש  ַמּמָ

ַעׁש. ַהּגַ ית לֹועֹות  ַתְחּתִ ּבְ

עֹות ל ָהֶאְצּבָ ּכָ י ִלְהיֹות  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ַוֲאִני 
ל עּוד. ַעל ֵמיָתר ֶאָחד ׁשֶ

קנאה
"...ועיַני נמסו במבטים."

אבן אל פאריד איש קהיר, המאה ה־13

ִרים. ַהּבָ ַאַחד  ּבְ ָקַבְענּו 
ים ְוָדא, ִמּלִ ְמׂשֹוֲחִחים ַעל ָהא 

ָיַדְענּו. ָמן ֹלא  ֶאת ׁשְ ִצּפֹוִרים ׁשֶ ּכְ
ָתִמיד, ּכְ ַרְדיֹו,  ּבָ
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יר ַאֲהָבה, ׁשִ
י. יּבִ ַחּבִ ָיא 

ַוֲאִני,  
ֶמֱחַות ּבְ ָזִוית ָהַעִין  ּבְ עֹוֵקב ָהִייִתי 
ָפַתִים ְתנּוַעת ַהּשְׂ ּבִ ַדִים,  ַהּיָ ּפֹות  ּכַ
ן אֹוָתן, ּתֵ ּתִ ׁשֹוֵאל ֶאת ַעְצִמי ְלִמי 

ַטח ֹלא ִלי. ּבֶ
ׁשּוָטה ּפְ ִקְנָאה 

, ָאַחְזּתָ ֶפל ׁשֶ ּסֵ ּבַ
ּנּו. לֹוֵגם ִמּמֶ

ַאֲהָבה ְיכֹוָלה ְלִהְתַמּצֹות
ד: רֹון ֹלא ְמֻחּדָ ִעּפָ ּבְ

רֹון. ּכָ ּזִ ּבַ ְמַעט ׁשּום ַקו  ּכִ ִלי  ּבְ

מתח

ָבר ָאַכְלנּו ֲארּוַחת ֶעֶרב. ּכְ
ֲאָבל הּוא ָהָיה ָצִריְך ָלֶלֶכת.

ׁשּוָקה ַמִהי ַהּתְ
יִתים ַהּזֵ ְלִעיֵני  ּגַ ְרָמה ִלי ְלַכְרֵסם ֶאת  ּגָ ׁשֶ

ְחּתֹו? ַצּלַ ּבְ

אזעקה

י ַמִים ּנִ יָת ִמּמֶ ָעׂשִ
ָמא, ָחר ִמּצָ ַהּנִ ָגרֹון  ּבְ

ָלטֹון ְתנּו ְלִדְבֵרי ַאּפְ ִצּיַ ְוֹלא 
ֲהֵרי ָאסּור ַפְיידֹון "ׁשֶ ּבְ ָהאֹוֵמר 

הֹור." ּטָ ּבַ ֵאינֹו ָטהֹור ָלַגַעת  ֶ ּשׁ ַעל ַמה 

ׁשּוָקה ִהיא ִלְפָעִמים ַהּתְ
ֶרְך ְקָצָרה ְמאֹוד ַלֲעֹבר, ּדֶ

ֵעיַני ּבְ ְתאֹום מּוָזר  ּפִ ו  ֲאָבל ַעְכׁשָ
ְמָך ֲאִפּלּו ַלֲהגֹות ֶאת ׁשִ

ה אֹותֹו ַהּפֶ ּבְ
ְלָך. ק  ׁשַ ּנָ ׁשֶ

רֹון ּכָ ּזִ ּבַ
ּמּוֵזאֹון: ּבַ ִרים  ְמַבּקְ ּכִ ִלְנֹהג  נּוַכל 

ָהִיינּו, ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ יט  ְלַהּבִ
ָיִדּיֹות י,  ּלִ ְוׁשֶ ָך  ּלְ ׁשֶ ָבִרים  ׁשְ

ָיִדּיֹות. ִלי  ּבְ ים  ּדִ ּכַ ים,  ּדִ ּכַ ְלֹלא 
ְכלּום, ּבִ ע  ִנּגַ ְוֹלא 

ְתִחיל ָהַאְזָעָקה ִלְפֹעל. ּתַ ן  ּפֶ
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דירות חדשות, אבל חשוכות למחצה
ארבעה משוררים רוסיים עכשוויים

מרוסית: אלכס אוורבוך

1ם דמיטרי וּוְזמין

משורר, מתרגם, מבקר וחוקר ספרות, עורך ומוציא לאור. נולד ב־1968 במוסקבה. כיהן כפרופסור 
אורח באוניברסיטת פרינסטון )2014(. מוציא לאור סדרות רבות של ספרי שירה רוסית עכשווית 
ועורך  "ווזדוח". מחבר  וכן את כתב העת לשירה הרוסית העכשווית  ושירה מתורגמת לרוסית, 
של אנתולוגיה המוקדשת לשירה רוסית עכשווית הנכתבת מחוץ לרוסיה ושל אנתולוגיה לשירה 
ולפרוזה רוסית ּפריפריאלית. פרסם את ספר השירה "טוב להיות בחיים". מתרגם לרוסית שירה 
אמריקאית, אוקראינית, צרפתית, בלורוסית, גרמנית ופורטוגזית. זכה בפרס על שם אנדריי ביילי 
)2002(. פעיל לזכויות הלהט"ב ברוסיה. היגר ללטביה ב־2014 במחאה נגד המשטר הרוסי הנוכחי. 

*
י ִהְתַאַהְבּתִ
ִני ׁשֵ ט  ַמּבָ ּבְ

ִראׁשֹון ּבָ
י ְלַמְרֵאה ֵעיַני ֹלא ֶהֱאַמְנּתִ

*
יָרה ׁשִ

ְסַלח ִלי, ּיִ ׁשֶ ְצִריָכה ִלְהיֹות, ֱאֹלִהים 
ְמֹכֶעֶרת.
חֹוָלִנית.

ח. ַנֲעִרי ֹלא ְמֻפּתָ ִעם ָחֶזה 

ָרצּוי ִעם
ָמאִלית. ִריַח ַהּשְׂ ַהּבְ ת ֵחן ַעל ֶעֶצם  ְנֻקּדַ

*
ֶסת ָהֲאַפְרּכֶ

י ל ֶחְלֵקי ַהּגּוף ָהֱאנֹוׁשִ ִמּכָ
נּות: יֹוֵתר ְלָאּמָ ּבְ ְקרֹוָבה 

צּוָרָתּה ֹלא פּוְנְקְציֹוָנִלית
י ָאנֹוִכי ְלּתִ ּבִ ָיְפָיּה — 

י ּוְכִאּלּו ֹלא ֲאִמּתִ
ּה ּבָ ץ  ר ְמַבְצּבֵ ִחּוֵ ָוֹרד 

ְוָסִמיְך ם ַחם  ּדָ
נּות ִהיא ָהָאּמָ

ֶקת ָזק ְמֻדּיֶ ּבָ ְתנּוַעת  ּבִ
ְזִעיָרה ִלְנֹעץ ַמַחט 

ִדּיּוק ּבְ קֹום ַההּוא  ּמָ ּבַ
ַהְדָרָגה ּבְ

ִקיָרה ּדְ ִקיָרה ַאַחר  ּדְ
ֵאב חֹוֵלף ַהּכְ

ְפִנים ּבִ ם  ֵאי ׁשָ
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*
ְטרֹו. ּמֶ ּבַ ֶבת  ָנַסְענּו ְלַתֲחַנת ָהַרּכֶ

ה אֹוֵהב  ַאּתָ ה ׁשֶ ּמָ ּכַ ְוָאַמְרּתָ  ָחַזְרּתָ  ה  ַאּתָ
ְטרֹו. ֶאת ַהּמֶ
ָך ּלְ ׁשֶ ת ָהֹרק  ִטּפַ
ָפִתי ָנְפָלה ַעל ׂשְ

ה ָקָרה ְנֻקּדָ
ֶרְך?(  ּדֶ ּבַ יָקה ְלִהְתָקֵרר  )ֵאיְך ִהְסּפִ

ָך. ַאר ִלי ִמּמְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ל ָמה  ּכָ ֶזה 

*
ָמה לֹוַמר ֶזה ְלֶזה

מֹוֶנה ֵמאֹות ִקילֹוֶמְטִרים ַעד ִלׁשְ ִמּבַ

ָבר ַרּבֹות ּכְ ֶנֱאַמר  ר —  ָהִעּקָ
ִני ׁשְ ַהּמִ

ֶרֶלַוְנִטי ֵמָרחֹוק ֹלא 

ַוֲאִני ֹלא רֹוֶצה
ֶלפֹון ק ֶאת ַהּטֶ ְלַנּתֵ

ְתֵלית ַהּנִ ִתיָקה  ְ ּשׁ ּבַ
ן ַהּקּוְמקּום ָהַעְקׁשָ

ִריָקתֹו ׁשְ ּבִ ְלָך  קֹוֵרא 

*
ּבֹוֵחר ׁשֹוקֹוָלד

גֹון עֹוְרָך.  ּבְ

*
חּור ֲהִכי ָיֶפה ַהּבָ

ַהּנַֹער ַההֹוַלְנִדית ִתְזֹמֶרת  ּבְ
תֹוְפִפים. בּוַצת ַהּמְ ָהָיה ִמּקְ

ל ַמאְהֵלר יְמפֹוְנָיה ָהְרִביִעית ׁשֶ ּסִ ּבַ
ִים, ל ְמִצְלּתַ הּוא ִקּבֵ

ּוְבאּוֶבְרטּוָרה ֵמֵאת ַמְלִחין ְמקֹוִמי —
ּתֹף.

ִנְקַרע, ַהּתֹף 
ּוַבַהְפָסָקה

ָפַתִים ן ּוְתפּוַח ׂשְ ְיׁשָ ּבַ ַאּבּוב ִראׁשֹון 
עֹו ְתִמיָהה ֶהֱעִביר ֶאת ֶאְצּבָ ּבִ

ַרע. ֵני ַהּקֶ ּפְ ַעל 

*
ים, ֹלא, ְיֵפהִפּיִ ֹלא 

ָכל ֶאָחד ּבְ ֲאָבל 
ָמה ּבְ ֶאְמָצא 

ְלִהְתַאֵהב
ָבִנים ְמתּוקֹות ְבּדְ ּדֻ ְפֵתי  ׂשִ

ַרְגַלִים עֹות  ֶאְצּבְ
ֲא — ֻר — ּכֹו — ת

ִלים ְנּדָ ְמִציצֹות ִמּסַ
ָער ָלָבן ס ׂשֵ ּפַ

ֹעֶרף ּבָ
ְוֻרּדֹות ְרֵני ָמט  ִצּפָ

ִביב ִעם ַקו ָלָבן ִמּסָ
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2ם ִלידה יּוסּוּפֹובה 

נולדה ב־1963 בפטרוזבודסק, רוסיה. ב־1996 היגרה לישראל. אחרי שנה  וסופרת.  משוררת 
עברה לקנדה, ומאז מתגוררת בבליז ובקנדה לסירוגין. פרסמה שלושה ספרי שירה: "ִיָרָסִליְמל", 
"הטקס C-4", ו־"Dead Dad". השתתפה באנתולוגיית הפרוזה הגאה "לאהבה ארבע ידיים". 

אבא עושה מהלך

ִלּבֹו ֶנֱעַצר
ְוָאַמר: ל ַעל ָהָאחֹות  ּכֵ הּוא ִהְסּתַ

ִני זֹוָנה ּיְ ְזּדַ ּתִ ְלִכי 
ִלְנׁשֹם ְוִהְפִסיק 

ה ַהּזֹוָנה ָעְמָדה ֵמָעָליו ַחּמָ
ְוהּוא ִהְתִחיל ְלִהְתָקֵרר

ֶלג ָהָיה ָלָבן ֶ ָהָיה ַקר ַהּשׁ
ְרפּו ָחַיִים ׂשָ ַהּלְ ָזְרָחה  ֶמׁש  ֶ ָהָיה ִמינּוס 20 ַמֲעלֹות ֶצְלְזיּוס ַהּשׁ

ים יִחים ָהיּו ְמֻכּסִ ְוַהּשִׂ ַעְנֵפי ָהֵעִצים 
ִקְרֵעי ֲעָנִנים ְלָבִנים ְמַסְנְוִרים ּבְ

ַחְסֵרי צּוָרה
י ַאֲחֵרי ְוָהַלְכּתִ ִביל  ְ י ֵמַהּשׁ ָיַרְדּתִ ֲאִני 

ָהעֹוֵרב
ְקעּו ַרְגָליו ׁשָ

ּיּות ִאּטִ ּבְ הּוא ָהַלְך 
ֲאִני הֹוֶלֶכת ַאֲחָריו ָיַדע ׁשֶ הּוא 

ּגּופֹו ָהָיה ָמתּוַח
ְוֶנֱעֶצֶרת ה ַצַעד  ֲאִני ָהִייִתי עֹוׂשָ

ה ְצָעִדים ּמָ ּכַ ה  הּוא ָהָיה עֹוׂשֶ
ְוֶנֱעָצר

י אֹותֹו ְמּתִ ִצּלַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ָנָפיו ּכְ ַרׂש ֶאת  ּפָ הּוא 
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ל ּכֵ ְסּתַ ּתִ א ֵהֵבאִתי ְלָך ֶאת ַה־64  ַאּבָ
ן ָיׁשָ יֹון  ּלָ ּגִ ֶזה 

א ּסֵ ּכִ ח ַעל  ְטּבָ ּמִ ּבַ ח  ֻמּנָ ָהָיה 
ְרֶאה ֵהם ַמְתִחיִלים ֶלֱאֹכל אֹוְתָך ּתִ

ִלְנׁשֹם ְפִסיִקים  ּמַ ׁשֶ ּכְ
ה ַמֲהָלְך א עֹוׂשֶ ַאּבָ

*
יִנים ּנִ ַהּתַ ַמִים ֵמַעל  ָ ּשׁ ּבַ

ְיָתה ַהּבַ ֶרְך  ַלּדֶ ִמין  ִמּיָ
ְרֵאה 

קּוף ְוׁשָ ק  ּדַ
ַמִים ָ ּשׁ ּבַ

ק ּתָ ָחתּול ְמׁשֻ
יְך ַיְחׁשִ ּקֹות  ּדַ עֹוד 10  ּבְ

הלא יודע

לׁש ו ֲאַנְחנּו ׁשָ ִהיא ָאְמָרה ִלי: ַעְכׁשָ
ץ הּוא ְמֻאּמָ ּיֹוְדעֹות ׁשֶ ׁשֶ
ַאף ֶאָחד ַאֵחר ֹלא יֹוֵדַע

ַעְצמֹו ֹלא יֹוֵדַע ּבְ הּוא 

ִנְפְטָרה ִלְפֵני ָעׂשֹור ִאּמֹו 
ָצה אֹותֹו ִאּמְ ֵאם ׁשֶ

ינֹוק ּתִ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ
ֹחר ָ ם ַהּשׁ ַלּיָ ָנְסָעה  ַעם ִהיא  ּפַ

ְוֵהִביָאה אֹותֹו
ַהּזֹאת פֹוִנית  ֶאל ָהִעיר ַהּצְ

ָבר ּדָ יָרה ְלַאף ֶאָחד ׁשּום  ְוֹלא ִהְסּבִ

ַאל ַהְלָוָיה הּוא ׁשָ ּבַ
ַהּיֹוְדעֹות לׁש  ְ ֶאת ַאַחת ִמּשׁ
ַהִאם ִהיא יֹוַדַעת ִמי ָאִביו

מֹו — ָאִבי? ׁשְ ּבִ ַהִאם — ְוהּוא ָנַקב 
ַאל ֶאת ִאּמֹו ְרֶאה הּוא ׁשָ ּנִ ּכַ

ְתָקה ָעִמים ֲאָבל ִהיא ׁשָ ּפְ ה  ַהְרּבֵ
ו ְתָקה ַעְכׁשָ ָ ּשׁ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִדּיּוק  ּבְ
ֲאַנְחנּו ּדֹוִמים — ִנְדֶמה ִלי ׁשֶ

ַהּיֹוַדַעת — הּוא ָאַמר ְלזֹו 
ְרֶאה ָאִבי? ּנִ ּכַ הּוא 

יָבה: ֲאִני ֹלא יֹוַדַעת ְוַהּיֹוַדַעת ֵהׁשִ
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3ם ויריל וֹוְרצ'אגין 

ערבים  סדרות  מארגן  במוסקבה.  ב־1986  נולד  רוסי.  ובלשן  עורך  מבקר,  מתרגם,  משורר, 
העכשווית  הרוסית  לשירה  הפרס  ממייסדי   ."Igitur"ו מדברים"  "הם  במוסקבה:  ספרותיים 
"ההבדל". מכהן בחבר שופטים של הפרס הספרותי על שם אנדריי ביילי )מ־2014(. עורך המדור 
"כרוניקה מדעית" בכתב העת הספרותי "סקירה ספרותית חדשה". עמית מחקר במכון לחקר 
השפה הרוסית על שם ו. וינוגרדוב ומרצה באוניברסיטת מוסקבה. עורך־שותף של האנתולוגיה 
הספרותית "אקסנט" וכתב העת "טראנסליט", המזוהה עם תנועת השמאל הרוסית העכשווית. 
מבקר וסוקר קבוע במדור להוצאות ספרי שירה בכתב העת "ווזדוח". פרסם ספר שירים בשם 
"פרופוזיציות". זכה בפרס "המשקיף המוסקבאי" )2011(, בפרס "הספירה המוסקבאית" )2012( 

ובפרס על שם אנדריי ביילי בקטגוריית "ביקורת ופרויקטים ספרותיים" )2013(. 

 *
ם ְהֶיה ִמְלָחָמה יֹוֵרק ּדָ ּתִ ֹלא 

ְהֶיה ּתִ הּוא ָאַמר ִהיא ָאְמָרה ֹלא 
ְרקּו  ֶניָה ִהְתּפָ ּפָ ׁשֶ ְזָמן  ּבִ ִמְלָחָמה 

ַחת ַלַחץ ְרָאה ַלֲחָלִקים ּתַ ּמַ ּבַ
ח ָהֵאׁש  ַמּטַ

ְהֶיה ף ָיָדּה ּתִ ׁשֶֹרׁש ּכַ ָכל זֹאת נֹוֵגַע ּבְ ּבְ אֹו ׁשֶ
ִלּבֹו  ּבְ ְוָאַמר  ִמְלָחָמה הּוא ָחַזר 

ַוֲחֵבָריו ָהֵאירֹו־ַאְסָיאִתים
ְוָהְיָתה  ְהֶיה ִמְלָחָמה  ּתִ ְוָאְמרּו  ָחְזרּו 

ִמְלָחָמה ָהְיָתה ִמְלָחָמה

רּו  ְוׁשָ בּולֹות  ּגְ ּבַ ָרִחים  ַהּפְ חּו  ִהְתַלּקְ
חּו ָתִמיד ִהְתַלּקְ ּכְ ָהבֹות  ַהּלֶ

ָהבֹות ַהּלֶ רּו  מֹו ֹקֶדם ׁשָ ּכְ רּו  ְוׁשָ
ְוָכל ַחְרַצן ֲעָנִבים 

ר ִצְלֵצל ֵמעׁשֶ

*
ֲאִויר ּבָ ים ֲאֹפִרים  ַעד ֲחַרּכִ ּבְ

עּור חֹוֵדר ֲעָרֶפל  קּוף ַהּפָ ָ ַהּשׁ
ְנָאה ֹעֶנג ׂשִ ּבְ ֵלאֹות  ְוֵעיֵניֶהם ַהּמְ

כּוִכית ַהּזְ ּכֹוְכֵבי  מֹו  ּכְ ְוגֹוָרל 
ָיר ּנְ ּבַ עּוִצים  ַהּנְ

לֹות  ּזָ ַהּמַ ִים  ְרֻסּלַ ַהּקַ יִעים ַעד  ַמּגִ ִים  ַהּמַ
ִרים נֹוׁשְ

ית ּתִ ים ֶאת ָהִרׁשְ ׁשִ ְוׂשֹוְרִפים ֶאת ָהעֹור ְמַיּבְ
תֹוְך ַעְרֶפל ּבְ ׁשֶֹבל ָהֵאׁש  ּבְ

ֹבץ ּבְ ּבֹו ָאנּו ְטבּוִעים  ׁשֶ ְלָיה  ִ ַהּשׁ
ה  ֹחִרים ֵאּלֶ ׁשֹוִתים ַמִים ׁשְ

ִצּנֹורֹות ּבְ ִריָחה ֻמְבֶרֶגת  ַהּזְ ׁשֶ עֹוד  ּבְ
יָמה  ְנׁשִ ת ֳאָרִנים עֹוֶצֶרת  ּכֹוֶבׁשֶ

ן  ַהּגַ ַמֲעֵקי  ּבְ הּוא צֹוֶפה 
ַמל  ֶהם ַמְחִליק ַהַחׁשְ ּבָ ׁשֶ ים  ָהֲעֻרּמִ

יִבי ּוְמַחְלֵחל ֶאל ּתֹוְך ַהחֹול ַהּסִ
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*
ֵרה ע־ֶעׂשְ ׁשַ ּתְ ִגיל  ּבְ ָרִאיִתי  ם ָהָאָנלֹוִגי ׁשֶ ַהּיָ

ְזָמן  ּבִ ל ְרצּוַעת ַהחֹוף  ה ׁשֶ ֵבׁשָ ַהּיְ ְרַקע  ת ַהּקַ ּוִפּסַ
ַח ִעּמּות ּתֵ ֵעֶבר ֶלָהִרים ִמְתּפַ ּמֵ ׁשֶ

ְלדּות ָעֵרב ֶאת ֲחֵבַרי ֵמַהּיַ ן ַהּמְ ְמֻזּיָ
י־ְצפּוִיים חּוט ְלּתִ ּבִ ּלּוִבים  ׁשִ ּבְ ְואֹוְיַבי 

י ִרי ְטרֹוּפִ ח ִמּפְ ְמּתָ ַהּנִ ָהֹרק 
ְוָהֶאַמְיל מֹוְרדֹות ֶהָהִרים  ּבְ ְבָרִגים  ְבִנים ַהּמֻ ַהּמִ

יִדים  ַהּגִ ה קֹוַרַעת  דּוק ָהֲעִלּיָ ַהּסָ
ָרִציִתי ְוָכל ָמה ׁשֶ יר ַהּבֹוֵדד  ַעל ַהּקִ
ִים ְרּכַ ּבִ ּוְלעֹוָלם ֹלא ֹאַמר ִעם  לֹוַמר 
ַבר ָהֲאִויר ָ ּשׁ ׁשֶ ְוַקו ָהֹאֶפק  קֹות  ְמֻרּסָ

ִמְפָרִצים ּבְ ֶאל ּגּופֹות ַהּדֹוְלִפיִנים 
ְעּתָ ּגַ ּתַ ּבֹו ִהׁשְ ׁשֶ ּיֹום  ּבַ ים  ַסְלִעּיִ

*
ל  י־ִנְסּבָ ְלּתִ ּבִ ִיְהֶיה  ִאם ָהֵריַח 
ָהאֹור ַמְפִריד  ה ׁשֶ אֹוָתּה ִמּדָ ּבְ

ה ָאז ֵהם ִנּיָ ְ ָכבֹות ַאַחת ֵמַהּשׁ ׁשְ
א  ְיָתה ֶאּלָ ַהּבַ ָבר ֹלא  ּכְ ַיְחְזרּו 

ְלִדירֹות ֲחָדׁשֹות ֲאָבל ֲחׁשּוכֹות ְלֶמֱחָצה
ין ּבֵ כּונֹות ֲאבּודֹות  ׁשְ ּבִ

ֶבת ִלְצּפֹות י ָהַרּכֶ ּסֵ ּפַ
ֵאיְך ְקרֹונֹות יֹוְצִאים 

ַהּבֶֹקר ִמּתֹוְך ֶקֶצף 
ֶבת עֹוֵטף  ית ָהַרּכֶ ּבֵ ן  ַוֲעׁשַ

ְנָמִלים ִקירֹות ְמֻכְרְסֵמי 
ים  ּכִ ַהּמֻ ֶמׁש ׂשֹוֶרֶפת ֶאת  ֶ ְוַהּשׁ

ן  ְמָטאֹות ּבֹוְלעֹות ֶהָעׁשָ ּסִ ּבַ
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ִחים י ָקֶפה ְמֻרּוָ ָבּתֵ ּבְ ם אֹוָתנּו  ּגַ
ַפת ּוְצפּוִפים ַעל ׂשְ

ה ַהּזֶ ם ַמְכִניס ָהאֹוְרִחים ַהּמּוָזר  ַהּיָ

*
ָמן ַהּזְ ְצִעיַדת 
ֶבל ּבָ ַנֲהרֹות  ּבְ

ְרַקע  ָבר ֶאת ַהּקַ ּכְ ָצִרים קֹוְרִעים  ַהּנְ ה  ִהּנֵ
חּות ֶהָעִלים ּתֹוְפִחים ִמּלַ

ְרִעים ַמְעָלה ּתָ ְוָהֲעָנִפים ִמׂשְ
ַעד ָלרֹוִבים ַהֲחלּוִדים  ִמּבַ

ה ׁשָ ּבָ ַהּיַ י  מֹוְקׁשֵ
ִיל ְדרֹות ַהּתַ ּגִ

טֹון ָאִדיׁש  ּבְ ּפֹוְתִחים 

ַהּכֹל יר  ר ְלַהְסּבִ ֶאְפׁשָ
ֶמׁש קֹוַפַחת ַחת ׁשֶ ּתַ
ב ַעל חֹול ָרֹטב ּכַ ִלׁשְ

יְנָך ְלֵבין ַעְצְמָך  ּבֵ ֲעָרִבים  ּבָ אֹו 
ְראֹות  ֻפּיֹות נֹוְטׁשֹות ֶאת ַהּמַ ּקְ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ּכְ

ת־ַקְרָקִעי  ָך ִמְזמֹור ּתַ ְלִלּבְ יר  ֵדי ָלׁשִ ּכְ
יָרה ָהֵריָקה ּדִ ּבַ

ִלים ַעל  ּתְ ְתּפַ ֲהָזיֹות, ַהּמִ ּבַ ְתּבֹוְסִסים  ם, ַהּמִ ֲאָבל ַאּתֶ
ּתּוִחים, ַהּנִ ְלֲחנֹות  ׁשֻ

יצּוִצים, ֲאגֹות ַהּפִ ַ ְתּכֹוְפִפים ִמּשׁ ַהּמִ
ְכָפר ַאְפִריָקִאי ּדֹוֵמם — ּבִ ִתים ֵמָרָעב  ַהּמֵ

עּו  ּדְ
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ָמעֹות  ִנׁשְ ִפּלֹוֵתיֶכם  ּתְ
יִהּנֹום ּגֵ ּבַ ְטָרפֹות  ַהּנִ רּוף ִמּגּופֹוֵתיֶכם  ּבֹו ָהֵריַח ַהּשָׂ ׁשֶ ּוַבּיֹום 

ל — ִנְסּבָ י  ְלּתִ ּבִ ִיְהֶיה 
פֹות  ּוַמּגֵ ן ִמְלָחמֹות  ֲעׁשַ ּבַ ֵיָחֵנק  ָהעֹוָלם 

יַע  ְלַהּגִ ְבָחִרים יּוְכלּו  ַהּנִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַרק 
ים  ַחּיִ ּבַ עֹוָדם  ּבְ ָאר  ְ ְוַהּשׁ ַלּיֹום ָהַאֲחרֹון, 

ְפֵניֶכם ּבִ ם  ְיַרּצּו ֶאת ָעְנׁשָ

ְגָלזֹוָבה  4ם אנה 

משוררת, מתרגמת, חוקרת ספרות. נולדה ב־1973 בדובנה, ליד מוסקבה. מתגוררת בגרמניה. 
פרסמה ארבעה ספרי שירה: "הדרך והמים", "לולאה. לא לחצי", "עבור החדף", "ניסיון השינה". 
פרסמה מחקרים על הפואטיקה של אוסיּפ מנדלשטם, פאול צלאן, פרנץ קפקא, ולטר בנימין 
הפרס  כלת  העכשווית.  והרוסית  הגרמנית  הספרות  על  מאמרים  וכן  קלייסט  פון  והיינריך 
"הספירה   ,)2013( לספרות  הרוסי"  "הפרס   ,)2013( "שירה"  בקטגוריית  ביילי  אנדריי  שם  על 

המוסקבאית" )2014(. 

*
בֹוָרה ֹראׁש ַהּדְ ּבְ

ָרה ַמּטָ
ְמתּוָחה ַאַחת —

ַבׁש. ּדְ ֶכת  ה ִהיא מֹוׁשֶ ּנָ ְוַרק ִמּמֶ
ַבׁש ֹלא יֹוְדִעים, ַהּדְ ְרֵחי  ּפִ

ַאף ֶאָחד ֹלא יֹוֵדַע,

ים  ּסִ ַהּפַ אּוַלי ַרק 
ְרָחב( ִליל ְמַקְוֵקו ֶאת ַהּמֶ ַהּצְ ם  ּגַ ְך  )ּכָ

ִגים  ֶמְטרֹונֹום ְמַפּלְ ּכְ
ל ָאחּו. ּכָ ְמַעט  ּכִ ָכל ַמאי  ּבְ

*
ר יֵדי ְמֻבּגָ ּכִ ֶהָעִלים 

ִהים.  ּכֵ ּגּוף ֵהם  ּכַ ִיץ  ַהּקַ ְוַאֲחֵרי 
ֵען ֲעֵליֶהם ָ ּשׁ ּתִ

ִצים  ִגיִדים ְמַבְצּבְ ּבְ ֵהם —  ׁשֶ ּכְ
ה — עֹוֶתיָה ַמּטָ ְוֶאְצּבְ ָתּה ַמְעָלה  ּפָ ּכַ ׁשֶ ָיד  ּכְ

ים. ׁשִ אֹוְתָך ְמַבּקְ
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*
ִרירּות.  ְבִחיַרת ַהּמְ ּבִ ר ֹלא ִלְטעֹות  ָהִעּקָ

ר ָלַקַחת ֶאת ַהּמַ
ֵמֲאָדָמה ַלָחה

ם ֲעלּום ׁשֵ
ר ָהֶעְליֹון ׁשֶ ַהּקֶ ׁשֶ ׁשֹון, ֵהיָכן  ַלּלָ ַחת  ִמּתַ

ֵלמּותֹו, ׁשְ ּבִ ַלּגּוף  ִנְכָנס 

ַמִים ְמתּוִקים — ּבְ ִרי  ּפְ ְוהּוא ִנְתֶלה — 
ל ִאְמָרה  ּכָ יל ֶאת ַעְצמֹו ַאֲחֵרי  אֹו ַמּפִ

ְיֵבׁשֹות. ִנים  ּפָ ַחת  ּתַ

*
ְזּכֶֹרת  ּתִ

ִניִמית — ַהּפְ ַעל ָהִעיר 
ים  ת־ַקְרָקִעּיִ ֲעָבִרים ַהּתַ ֵריַח ַהּמַ

ַמִים ְטֵמִאים ּבְ ַהּמּוָצִפים 
ֲחלּוַדת 
ִוים  ַהּוָ

ּמּוׁש ׁשִ ּבְ ַעם ָהיּו  ּפַ

ו — ַעְכׁשָ
ִצּיּור ִצְבעֹוִני ַעל ַהּגּוף — ּכְ

ּכַֹח  ִלׁשְ ֵדי ֹלא  ּכְ ַרק 

ִניִמית. ַהּפְ ֶאת ָהִעיר 
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מחשבות ּבְ אל תסתכני 
מבחר שירה איראנית 

מפרסית: אורלי נוי

נדמה לי שלא יהיה זה מופרך לומר כי מּבין כל ענפי היצירה שעיצבו את זהותה התרבותית של 
איראן במשך אלפי שנים, לשירה שמור מקום מיוחד של כבוד. כמעט בכל שיחה שמתנהלת 
בפרסית, בשלב כלשהו ישתמש אחד הצדדים בציטוט של מי מגדולי המשוררים — חאפז, סעדי, 
רּומי, חיאם, באבא טאהר ועוד — כדי לחדד את כוונתו. נער מתבגר איראני מסוגל לצטט את 
המשורר בן המאה השלוש־עשרה סעדי בטבעיות שּבּה בתי מצטטת את ג'סטין ביבר. איראני 
שעומד בפני החלטה קשה, סביר שיפתח בדיוואן של המשורר הגדול חאפז כדי להיוועץ או 

לקבל אות לגבי העתיד לקרות.
העבר;  של  הגדולה  לקלאסיקה  מוגבל  איננו  הפרסית  בתרבות  השירה  של  מקומה  אבל 
השירה ממשיכה עד היום להיות הלב הפועם של הזהות הפרסית, מתעדכנת ורלוונטית כתמיד. 
אחד הדברים שמדהימים אותי בכל פעם מחדש הוא מספר המשוררים הפוליטיים שמלווים 
יקר על כתיבתם,  את המאבקים של החברה האיראנית בעשורים האחרונים ומשלמים מחיר 

נכלאים ואפילו מּוצאים להורג בגלל שירתם.
לאבי השירה הפרסית  מי שנחשב  עלי אספנדיארי,  )שם העט של  יּושיג'  ניָמא  פרץ  מאז 
המודרנית, 1960-1895( את מגבלות החריזה והמשקל הקפדניים בשירה הפרסית והרחיב את 
אורך השורות בשיר בהתאם לאורכם של רעיון או של מחשבה, הוא סלל את הדרך למשוררות 
ומשוררים רּבים שניצלו את מרחב התמרון הפואטי החדש שניתן להם כדי לכתוב שירה אישית 

מאוד ופוליטית מאוד, במשמעּה הרחב של המילה. 
מּבין המשוררות והמשוררים שמשיריהם מתפרסמים במבחר זה, ממשיכֹו המובהק ביותר 
מרקסיסט,  ומתרגם  מחזאי  סופר,  משורר,   ,)2000-1925( אְמלּו  ׁשָ אחמד  הוא  יושיג'  של 
הן תחת שלטון  לפרקים  לפרסום  נאסרו  ספריו של שאמלו  לפני המהפכה.  ממתנגדי השאה 
השאה הן על ידי הרפובליקה האסלאמית, אך הדבר לא ערער את מעמדו כמשורר המשפיע 
בקרב בני דורו. עוד משורר בן דורו של שאמלו, שאחד משיריו כלול במבחר הנוכחי, הוא ָנאֶדר 
ומהפעילים המרכזיים  )2000-1929(, שהיה ממקימי אגודת המשוררים האיראנית  ּפּור  ָנאֶדר 

בה במשך שנים רבות. 
פֹרּוע' ַפרֹוְחָזאד היא לבטח המשוררת החשובה והפופולארית ביותר בשירה הפרסית של המאה 
העשרים. עד למותה הטראגי בתאונת דרכים בגיל 32 בשנת 67' הספיקה פרוחזאד לפרסם קורפוס 
בזכות  רק  לא  תרבותי  לאייקון  ולהפוך  מוסכמות,  ושוברת  ארוטית  חתרנית,  שירה  של  מרשים 
שיריה הנועזים אלא גם, בין היתר, בזכות רומן גלוי שניהלה לאחר גירושיה עם הקולנוען אברהים 

גולסתאן. גם ספריה נאסרו לפרסום באיראן לאחר המהפכה האסלאמית למשך יותר מעשור. 
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ָיאם, הידוע בכינויו "ָהאלּו" )פתי, תמים(, הוא מהסטיריקנים החשובים  מוחמד־ֶרָזא ָעאלי־ּפַ
הפועלים כיום באיראן, ומהביקורתיים שבהם. כמה שירים מושחזים במיוחד שּכתב נגד השלטון, 
הידוע  )ככל  ש"ָהאלּו" התעקש לקרוא באירועי שירה פומביים, שילחו אותו לפחות פעמיים 

לי( אל בית הסוהר. 
המשוררים  מקרב  ביותר(  עלי  האהוב  אישי  )ובאופן  יותר  מהנועזים  מּוַסווי,  ֶמְהדי  גם 
היא  שאין  פי  על  אף  כתיבתו.  בגין  בכלא  אחת  מפעם  יותר  ביקר  כיום,  באיראן  הצעירים 
פוליטית במובן הצר של המילה, מוסווי מרבה לכתוב על אהבות אסורות בפרץ של תשוקה, 
וייאוש. הבלוג שהוא מנהל יורד מדי פעם מהרשת, ולאחר מספר חודשים עולה שוב  תאווה 
ש־ּבֹולּוקי, שאותה  א ֶשׁ תחת שם אחר, וחוזר חלילה. בבלוג הזה הכרתי גם את המשוררת ַפִריּבָ

אירח מוסווי באחת מגיחותיו לפני שנעלם שנית. 

א"נ

אְמלּו ׁשָ במבוי הסתום הזה / ַאחַמד 

יְך ִלְבּדֹק ּפִ ֵהם ְמִריִחים ֶאת ֶהֶבל 
ְבֵרי ַאֲהָבה ּדִ א ָאַמְרּתְ  ּמָ ׁשֶ

ִלְבּדֹק ְך  ִלּבֵ ּבְ ֵהם נֹוְבִרים 
ְלֶהֶבת ם ׁשַ ֶרת ׁשָ ּתֶ א ִמְסּתַ ּמָ ׁשֶ

ָיָפִתי ה,  ים ֵהם ֵאּלֶ ּנִ ָיִמים ְמׁשֻ

ָרִכים ַהּדְ ַצד ַמְחסֹוֵמי  ּבְ ַאֲהָבה  ּבָ ּוַמְצִליִפים 
ף ְרּתֵ ּמַ ּבַ יר ֶאת ָהַאֲהָבה  ָצִריְך ְלַהְסּתִ

ף ְרּתֵ ּמַ ּבַ ׁשּוָקה  יר ֶאת ַהּתְ ָצִריְך ְלַהְסּתִ

ר ְוַהּקַ ל  ַתְלּתַ ַהּפְ תּום  בֹוי ַהּסָ ּוַבּמָ
יִרים ְוׁשִ ְבֵעַרת ִמְזמֹוִרים  ּבִ ֵהם ְמִזיִנים ֶאת ָהֵאׁש 

בֹות ַמְחׁשָ ּבְ ִני  ּכְ ְסּתַ ּתִ ַאל 

ָיָפִתי ה,  ים ֵהם ֵאּלֶ ּנִ ָיִמים ְמׁשֻ

ֶלת ְלֵעת ַלִיל ַהּדֶ ּדֹוֵפק ַעל  ֶזה ׁשֶ
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ֵדי ְלָהִמית ֶאת ָהאֹור ּכְ א  ּבָ
ף ְרּתֵ ּמַ ּבַ יר ֶאת ָהאֹור  ָצִריְך ְלַהְסּתִ

ִבים ּצָ ַהּקַ ְרִאי ֶאת 
ֶקֶרן ָהְרחֹוב ּבְ ֶרף  ַלּטֶ ֲחִרים  ׁשַ ַהּמְ

ִמים יִנים ְמַדּמְ ַסּכִ ִעם 
ָפַתִים ִחים ֶאת ַהִחּיּוִכים ִמן ַהּשְׂ ְמַנּתְ

ה יִרים ִמן ַהּפֶ ִ ְוֶאת ַהּשׁ
ָקָנִרּיֹות ְוצֹוִלים 

ְוִליָלְך ַיְסִמין  ְרֵחי  ּפִ ל  ַעל ֶלָהָבה ׁשֶ
חֹון ִנּצָ ּכֹור  ׁשִ ָטן  ַהּשָׂ

ל ֲאסֹוֵננּו ה ְלֵאידֹו ׁשֶ ּתֶ ׁשְ ּמִ ּבַ חֹוֵגג 
ף ְרּתֵ ּמַ ּבַ יר ֶאת ֱאֹלִהים  ָצִריְך ְלַהְסּתִ

ָיָפִתי ה,  ים ֵהם ֵאּלֶ ּנִ ָיִמים ְמׁשֻ

אְמלּו  ׁשָ פיוס / ַאחַמד 

ה ָהאֹוְקָינֹוס:  "ִהּנֵ
בּול  ּגְ ים ְלֹלא  ַמֲעַמּקִ

ְוֵגאּות  ּוְמַעְרּבֶֹלת  ָמעֹוף 
ַעת  ּדַ ִלי  ִמּבְ

ה ָהָהר:  ִהּנֵ
ִיְפָעה ְלֹלא נֹוַע

יּות ֹעֶרף  ְוַקׁשְ ִקיעֹות  ּוׁשְ ְנִסיקֹות 
ַעת  ּדַ ִלי  ִמּבְ

ְוִאּלּו אֹוִתי 
ָראָת ָאָדם:  ּבָ

ר ֲחַסר הֹוד  ְרּגֵ ּגַ
ֵהמֹות  ּבְ ְוֶגְלֵלי  ץ ֶצֶמר  ְמַקּבֵ
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ְפלּות ָהרּוַח  ׁשִ ּבְ ְמָך  ֵדי ְלָפֵאר ֶאת ׁשִ ּכְ
ִלְרֹעד ֵמֵאיַמת מֹוָרֲאָך 

ּבֹוֵדד ְוָאבּוד  ָך  ּבְ ּוְלֵהָאֵחז 
ה  ַאּתָ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ְהֶיה ּתִ ֵלמּוְתָך  ׁשְ ּבִ

ָראָת ָאָדם: ּבָ אֹוִתי 
ל ַהּגּוף ל ְמִעיָדה ׁשֶ ּכָ ִנְכָלם ִעם 

ֻזֲהָמה  בֹורֹות  ּבְ ְוִנְטָמן  יִהּנֹום  ּגֵ דֹות  ׂשְ ּבִ ּתֹוֶעה 
ָך ֶחְלקֹו ִלְהיֹות ַעְבּדְ ּבְ ֵמַח  אֹו ׂשָ

ה ּבֹו ֶחְמּדָ ֵאין  ַגן ׁשֶ ּבְ ְך  ּוְלַהּלֵ
ְנָיר  ל  ָרִחים ׁשֶ ּפְ ין  ּבֵ

ָראָת אֹוִתי ּבָ מּוָתה  ן ּתְ ּבֶ
ֵצא ְלָך ֵרַע  ִיּמָ ן ְלעֹוָלם ֹלא  ּכֵ ְוַעל 

ִרית  ַהּבְ את ֶאת  ָלׂשֵ
ַעד סֹוָפּה 

ֵאר  ְתּפָ ּתִ ַאל 
ִריָאה: ַהּבְ ֵנֶזר  ֲאִני הּוא  ַעל ׁשֶ

ְתָך" ִהּלָ ּתְ ְהֶיה  ּתִ י  ּבִ ֹלא 

ְקִריָאְתָך! ּבִ ְטֶעה  ּתִ "ַאל 
ֵאיְנָך אֹוְקָינֹוס, 

ְפִנים.  ּבִ ׁשֶ ל ָהֲאֵפָלה  מּות נֹוְזִלית ׁשֶ ּלְ ִהְתּגַ
ֵאיְנָך ַהר, 

ֶנת.  ֻנְקׁשּות ְמֻאּבֶ ל  ְכִליָתּה ׁשֶ ּתַ
ָך, ִהּנְ ָאָדם 

בּוָנה  ִביַעת ַהּתְ ִמּנְ ּכֹור  ׁשִ
ה  ּנָ ה ַאַחת ִמּמֶ ּפָ ּטִ ׁשֶ

ֹחרֹות.  ָחה אֹוְתָך ֶאל ִחידֹות ׁשְ ּלְ ׁשִ
ׁשּות  ַהּיֵ
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ָך,  ּבְ ת  ֶרׁשֶ ִמְתּפָ
ְוֵגָאיֹות,  ְוָהִרים  ְוַגן ֵעֶדן  יִהּנֹום  ּגֵ ַנֲעָלה ֵמַעל 

ת נֹוְכחּוְתָך  ִהּלַ
קּום.  ַהּיְ חֹוֶבֶקת ֶאת 

ְמָך ֲאִני —  ׁשִ
ְוא!"  ָ ַלּשׁ ִני  ָפְרׁשֵ ּתְ ַאל 

ּפּור  הישארי, אמא / ָנאֶדר ָנאֶדר 

בּוי,  ַהּכָ ֵביֵתְך  ּבְ ֲאִרי ַהּיֹום  ָ א, ִהּשׁ ֲאִרי, ִאּמָ ָ ִהּשׁ
ְרָענּות.  ּפֻ ְמִטיִרים  ַמִים ַהּמַ חּוץ ַרק ׁשָ ּבַ

ית ָהֲאֵבִלים ֶהָחפּוי, ּבֵ ֶלת  ּדֶ ִחי ְלִאיׁש ֶאת  ְפּתְ ּתִ ַאל 
ת אֹו ָהעֹוֵמד ָלמּות.  ֶות, ַהּמֵ ַער זּוַלת ַהּמָ ַ ּשׁ ּבַ ין  י ֵאין ַמְמּתִ ּכִ

יָלה, ם, ַמְהּבִ ֵמי ַהּדָ ׁשְ ִמּגִ ָהֲאָדָמה לֹוֶהֶטת ַהּיֹום 
ְקָרֵבינּו ְקפּוִאים.  ּבִ ים  ַדּמִ ָבבֹות ַהּמְ ַהּלְ ֲאָבל 

ֶדֶלת ְנעּוָלה, ּבְ ה  ּיָ ִצּפִ ּבְ ַעְצִמי ֵעיַנִים לֹוְטׁשֹות  ּתַ ַאל 
ְרֶזל ְנעּוִלים.  ּבַ ם ִלְבבֹות  ּגַ ַיֲעֹקר  ה עֹוד  ַהּזֶ ֵאב  ַהּכְ י  ּכִ

ְרחֹובֹות, ּבָ ְרְצפֹות ָהֶאֶבן  ֶלה ִמּמַ ַהּכָ ֵטְך  ָהִסיִרי ֶאת ַמּבָ
ֵבִדים. ַהּכְ ַחת ַצֲעֵדיֶהם  ִיְהֶיה ְלִמְרָמס ּתַ הּוא 

ירֹות, ַרק ֵעיַנִיְך ֵמַהּקִ ּבְ א, ֶאת  ַהְרִחיִקי, ִאּמָ
ִמים. ׁשָ ַהּגְ ַחת  ה ּתַ ְתַאּדֶ ּתִ ֹזאת  ּכָ ׁשֶ י ֶלָהָבה  ּכִ

ְונֹוֵקׁש, גּוִגּיֹות  ַהּזְ ַע ַעל  ֲעׁשֵ ּתַ ם ִמׁשְ ׁשֶ ַהּגֶ
ְרחֹוב ֶהָחֵרב, ּבָ ב רּוַח ְקִליָלה ִמְצַטֵחק  ַ ַמּשׁ

ׁש, ָדם ֵמֶאְגרֹוף, ִרּמֹון ִמְתַנּקֵ ּבְ ָטף  ִנׁשְ י ָהְרחֹוב  ּפִ
ֵאב. ַהּכְ יו ֵמָעְצַמת  ּנָ ְלׁשִ רֹות  ִנְתּפָ ָפָתיו  ּוׂשְ

א, ִמים ַהּיֹום, ִאּמָ ַהּדָ ֵמי  ׁשְ ִמּגִ ָהֲאָדָמה לֹוֶהֶטת 
ם, ְוַהּדָ ָמעֹות  ַהּדְ חֹול  ּכֹוָרה ִמּמְ ׁשִ ָהֲאָדָמה 
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א, ֶטֶפת, ִאּמָ ִנׁשְ רּוָתה  ַהּכְ ְרִאי ֶאת ָהֹאֶזן  ּתִ
ַדם.  ּנָ ׁשֶ יר ֶעֶרׂש  יָמה ַעְצָמּה ִלְצִליֵלי ׁשִ עֹוד ַמְרּדִ

גֹוָזל,  ּכְ ָעָפר  ּבֶ ְרִאי ֶאת ָהַעִין ַהּמּוֶטֶלת  ּתִ
ת ַעְצמֹוֶתיָה, ֲאֻרּבַ ּבַ ָבה  ָיׁשְ ַעד ֶאְתמֹול ִהיא עֹוד 

ּגּוף ְמֹבָהל, רּוָקה ְלַצד  ּזְ ׁשֶ ד  ַהּיָ ף  ּכַ ְרִאי ֶאת  ּתִ
ְוָיְכָלה ְלאֹוְיֶביָה,  ַרק ֶאְתמֹול עֹוד ָהְיָתה ֶאְגרֹוף 

ּוְקָרָעיו, ב  ַהּלֵ ָדם, ַעל  ּבְ ֹגָאל  ִלי ַעל ַהּמֹוַח ַהּמְ ּכְ ִהְסּתַ
ַרּכּות, ּבְ ְליֹות  ַהּסֻ ַחת  עֹוד ּפֹוֵעם ּתַ ׁשֶ

עֹוְרָקיו, ּבְ יָזה ֶאֶרס ָצֹהב  ָמָמה ָקָרה ַמּתִ ּדְ
ְפִציַע ֵחרּות.  ּתַ ֶות —  י ַאֲחֵרי ַהּמָ ּכִ ַמְבִטיָחה ָלּה 

בּוי,  ַהּכָ ֵביֵתְך  ּבְ ֲאִרי ַהּיֹום  ָ א! ִהּשׁ ֲאִרי, ִאּמָ ָ ִהּשׁ
ֵנְך. ים ַעל ִמְפּתָ ְזָוָעה ְמַחּכִ ֵמי  ׁשְ ּגִ ַרק 

הּוי?  ּדָ ַער  ׁשַ ּבְ לֹות  ּכָ ְנֲעִצי ֵעיַנִים  ּתִ ַעד ָמַתי 
ֵנְך. ּבְ ְרִאי ַעל ִסּפֹו עֹוד ֶאת  ּתִ ְרִאי, ֹלא  ּתִ ֹלא 

חטא / פֹרּוע' ַפרֹוְחָזאד

ּוְקִטיָפִתי ג  ָחָטאִתי ֵחְטא ְמֻעּנָ
ִנְרָעד, חֹוְלָמִני.  ֵקט,  ּגּוף ׁשָ ְלַצד 

י  ַדְעּתִ ּבְ ֹלא יֹוַדַעת ָמה ָעָלה 
ֲעזּוָבה ַהֲחׁשּוָכה ַהִהיא.  ּבָ ם  ׁשָ

כּוַחת ָהֵאל  ּוׁשְ ֲעזּוָבה ַהּדֹוֶמֶמת  ּבָ
י ֶאל ֵעיָניו ְמֵלאֹות ַהּסֹוד, ָצַלְלּתִ

ּתֹוֵלל ְוִהׁשְ תֹוְך ָחִזי  ּבְ י ָהַלם  ִלּבִ
י "עֹוד!".  ּבִ ֵעיָניו ִהְפִציר  ּבְ ׁשֶ אּוׁש  ַהּיֵ ׁשֶ ּכְ

ּוְרחֹוָקה,  ֲעזּוָבה ַהִהיא, ׁשֹוֶמֶמת  ּבָ
ים, י ְלִצּדֹו ְלֹלא ִמּלִ ְבּתִ ַ ִהְתַיּשׁ
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ה  ַרּכָ ׁשּוָקה  ּתְ ָפַתי  ָפָתיו ָמְזגּו ַעל ׂשְ ׂשְ
ל אֹוֲהִבים.  ֵטרּוָפם ׁשֶ ּכְ ֲעצּוָבה 

ַאֲהָבה: ּבְ ָאְזָניו  י ְלתֹוְך  ּתִ ָלַחׁשְ
ְטִריף ִלי ֶאת ֵליִלי, ּמַ ׁשֶ רֹוָצה אֹוְתָך, 

ֲאָוה,  ּתַ ּבֹוֶעֶרת  ּבֹו  ׁשֶ ֶאת ַהֵחיק 
י!  ּלִ ׁשֶ ע  ּגָ רֹוָצה אֹוְתָך, ָאהּוב ְמׁשֻ

י ֶלָהבֹות,  ּבִ ָחה  ּלְ ׁשִ ֵעיָניו  ּבְ ׁשֶ ׁשּוָקה  ַהּתְ
ְתאֹום ָרַטט, ּפִ ּכֹוסֹות  ּבַ ׁשֶ ָכר  ֵ ַהּשׁ
ם ַקּלֹות,  ֻבּסָ ַחְרַחר, ַהּמְ ּגּוֵפי ַהּסְ

ֹלָהט.  ּגּופֹו ַהּמְ ת  ִנְרַעד ְלֻעּמַ

ּוְקִטיָפִתי ג  ָחָטאִתי ֵחְטא ְמֻעּנָ
ּוְמַעְרֵסל,  ֵחיק ִאיׁש יֹוֵקד  ּבְ

ָעְטפּו אֹוִתי  ְזרֹועֹות ׁשֶ ּבִ ָחָטאִתי 
ּוְבַבְרֶזל. ּוְבִטיָנה  ְבֵעָרה  ּבִ

ָיאם שאלה ללא תשובה / מַֹחַמד־ֶרָזא ָעאלי־ּפַ

ְקָרן,  ַהּסַ ֶלד  ַהּיֶ ַאל  ׁשָ
ים: ַמִהי ַאֲהָבה? ִאְמרּו ִלי ֲאָנׁשִ

ַתְעּתּוַע ּבְ ָתּה  ִחּלָ ּתְ ַנֲעָרה:  ָאְמָרה לֹו 
ּוְמׁשּוָבה.  ֹעֶנג  ּבְ ְוסֹוָפּה 

ָאְמָרה ִאּמֹו: ָהַאֲהָבה ִהיא ֵסֶבל, 
ד. ַהּיָ ף  ּכַ ּוְפָצִעים ַעל  ֻחּלֹות  ּכְ ַחּבּורֹות 

ֶיֶלד! ְלָך,  ׁש  ּיֵ ְתּבַ ּתִ ָאַמר ָהָאב: 
ד!  ּוִמּיָ ֶכף  ּתֵ ֻטּיֹות  ְ ַהּשׁ ְפִסיק ִעם  ּתַ

ָאַמר ַהֵהֶלְך: ְרחֹוב ְלֹלא מֹוָצא. 
ה.  ּלָ ּוְפַתְלּתַ ה  ֶרְך ֲאֻרּכָ ּדֶ יׁש ָאַמר:  ׁשִ ַהּקָ
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ה ַהּמֹוָרה ָאְמָרה לֹו: ּתָ ּכִ ּבַ
ה. ע אֹוִתּיֹות. ְסָתם ִמּלָ ת ַאְרּבַ ּבַ ה  ִמּלָ

ִלְוַית ֵחן.  ַאֶהֶבת: ִהיא  ָאְמָרה ַהּמְ
עֹות ָזָהב?  ַמְטּבְ ּבְ ּה  ַאל ַהּסֹוֵחר: ָמה ֶעְרּכָ ׁשָ

ֶנֱאַנח: ָהַאֲהָבה ִהיא  ְחָפן  ַהּיַ
ת ָרָעב.  ָך ֵמֶחְרּפַ ְחּתְ ּפַ ֹמר ַעל ִמׁשְ ִלׁשְ

ׁשֹוֵרר ָאַמר: ָהַאֲהָבה ִהיא ֶרֶגׁש,  ַהּמְ
ר.  ְרּפַ ַלּפַ ַרח  ָחׁש ַהּפֶ מֹו ָמה ׁשֶ ּכְ

ׁש ִלי ּיֵ ׁשֶ ל ָמה  ּכָ ֹאָהב ָאַמר: ִהיא ׂשֹוֶרֶפת ֶאת  ַהּמְ
ִנְגָמר.  ּלֹא  ׁשֶ תֹוְך ֵסֶבל ֵאיְנסֹוִפי  ּבְ

אֹלִהים! ּבֵ ִפיָרה  ּכְ אי ָרַעם: ֹזאת  ּנַ ַהּקַ
יח': ֵחְטא ְלֹלא ְמִחיָלה! ֵ הֹוִסיף ַהּשׁ

ָטן! ל ַהּשָׂ ארֹו ׁשֶ ְלַצּוָ ן ָאַמר: ֶזה ָהֲעִדי  ְרׁשָ ַהּדַ
ּוְבֵטָלה.  ֶלת  ה ְמֻבּטֶ יף ָאַמר: ִמּלָ ּטִ ַהּמַ

ׁשֹוֵפט ָהִעיר ָאַמר: ָהַאֲהָבה ִהיא
ְגֵלב.  ַלּמַ ַחת  ְבִעים ַמּכֹות ִמּתַ ׁשִ

ִריָרן ָאַמר ָהַאֲהָבה ִהיא ְ ַהּשׁ
ב.  ּוֵבין ַהּלֵ ְרֶזל  ַהּבַ ין  ּבֵ ָרב  ְמחֹול ַהּקְ

מֹו ָחִליל ִהיא, ּכְ ׁשֶ עֹוֵבר ֹאַרח ָאַמר 
ְרָחק. ְנִעיָמָתּה טֹוָבה יֹוֵתר ִמן ַהּמֶ
ֶניָה, ֲהרּו ָלֶכם ִמּפָ ִהּזָ ָאַמר ֲחֵברֹו: 

ִיְרַחק! ַנְפׁשֹו  ָהַאֲהָבה ִהיא... ׁשֹוֵמר 

ּכּוַח, ַהּוִ ל  ּוְבִעּצּומֹו ׁשֶ
ה, ָמה ַהֲהֻמּלָ ְוִהְתַעּצְ ֵעת ָהְלָכה 
ֶלד ְמַמְלֵמל לֹו: ַהּיֶ ָרִאיִתי ֶאת 
ֵאָלה. י ׁשְ ַאְלּתִ ֲאָבל ֲאִני ַרק ׁשָ

indd   203.13 ןוילג - וה 15/11/2016   10:56:25



204

זמן הווהי וטלוניהפ רוסיהפ איראן 

אני קורא בקול את שמך / ֶמְהדי מּוַסווי 

ֵעת! ּכָ יִבי ִלי  ֵמְך, ַהְקׁשִ קֹול ֶאת ׁשְ ּבְ ֲאִני צֹוֵעק 
ּבֹו ֲאִני ֲחִצי ַחי — ֲחִצי ֵמת,  ׁשֶ ֶפר  ִצי אֹוִתי ֵמַהּתֶ ַחּלְ

ֲעֵלְך  ּבַ ל  ֵחיקֹו ׁשֶ ּבְ ְך  ּלָ ׁשֶ י  ֶות ָהִאּטִ ַהּמָ
ֵאֵבְך. ר ִמּכְ ְתַיּסֵ ר, ַהּמִ י ַהּמַ ּלִ ׁשֶ ְוגּוִפי 

ת ִסּיּוט,  ּסַ ּפִ ֵעת  ּכָ ְך ִהיא  ּלָ ׁשֶ יָקה  ְנׁשִ ל  ּכָ
ן ֶאת ַעְצמֹו ָלמּות.  ּדָ ן ַהַהְתָחָלה  ּמִ ׁשֶ ִסּפּור 

ָכה,  ּבָ ם הּוא  ּגַ ִכי  ַהּבְ ׁשֶ ִכיִתי ַעד  ּבָ ָכל ְרחֹוב  ּבְ
ְדָרָכה.  ְמעֹוַתי ַעל ַהּמִ ּדִ ֲעֵלְך ָרָאה ֶאת  ּבַ אּוַלי 

ֱעָלם! ּנֶ ׁשֶ ּכֹור  ׁשִ ּוִמְתַנְדֵנד...  ֲאִני הֹוֵלְך 
ם!  ַקּיָ ֲאִני  ָקאְרט ָהִאיְדיֹוט יֹוִכיַח ׁשֶ ּדֶ ְוׁשֶ

עֹוָלם ַאֵחר,  ּבְ ַעם, ֶזה ָנכֹון, אּוַלי  ּפַ "ָהִייִתי" 
ּוְמַחְרֵחר,  ַעִיְך, הֹוֶזה  ין ַמּצָ ּבֵ ן, ָהִייִתי  ּכֵ

ַהּבֶֹקר ֵמִאיר, ׁשֶ ִנְמֶלֶטת ֵאיְך  ַאּתְ  ׁשֶ מֹו  ּכְ "ָהִייִתי", 
יר,  ל ָהֶאְגרֹוף ַעל ַהּקִ ּכֹות ׁשֶ מֹו ַהּמַ ּכְ "ָהִייִתי", 

ִטיַח, ָ ִדידּוִתי ִעם ַהּשׁ ּבְ ֲאִריכּות ַעל  ּבַ ר  ְמַדּבֵ
ּלֹא ֵמִניַח.  ׁשֶ ְך,  ּלָ ׁשֶ ֵאב  ַהּכְ ם  ּגַ נֹו, ֲאָבל  ֶיׁשְ "ֲאִני" 
ָבר ֵמת  ּכְ ׁשֶ מֹו ֶאָחד  ּכְ ֶות,  ַלּמָ ִנּדֹון  מֹו  ּכְ ק  ּתָ ְמׁשֻ
ָבר ְצִריָכה ָלֵצאת,  ּכְ ְכֵיְך,  ּבִ תֹוְך  ּבְ ְוַאּתְ עֹוֶמֶדת 

ִנְמְרָחה  ִחי  ַהּלֶ ְך ַעל  ּלָ ׁשֶ ָהה  ּכֵ ְמַעת ִאּפּור  ּדִ
ָיַדִיְך ָהרֹוֲעדֹות ֲאִני ַמְתִקין לֹו ֲארּוָחה,  ִמּתֹוְך 

ִים,  ּתַ ְלּתְ ִלׁשְ ּצַ ֵנינּו, ִהְתּפַ ׁשְ ין  ּבֵ ִנְקַרַעת  ַאּתְ 
ָפַתִים.  ּוׂשְ ם  ּדָ י  ּלִ ּכֻ כֹוַח,  ּבְ ּגּוִפי  ֶנֶגד  ּכְ הּוַטְחּתְ 

ְרָחק  י ִמּמֶ ְקּתִ ָנׁשַ ָלְך,  י  ְקּתִ ָנׁשַ ָלְך,  י  ְקּתִ ָנׁשַ
ק, ׂשַ ּכְ ם  ל ַלְיָלה, מּוֶטֶלת ׁשָ ּכָ ה אֹוָתְך  הּוא ִהּכָ ׁשֶ ּכְ

ְוַגם אֹוִתי,  ְיָלה ֶאת ֱאֹלִהים  ַהּלַ ְמִקיָאה ִמּתֹוְך 
ִדידּוִתי,  ַוֲאִני ִמּבְ ְך  ּלָ ׁשֶ ֶקה  ׁשְ ּכֹוָרה ֵמַהּמַ ׁשִ ַאּתְ 

ּבֹוַרַחת,  ּנּו ַאּתְ  ּמֶ ּמִ ׁשֶ ֵחיק  ּבַ ְצִריָכה ִליׁשֹן 
ְקַלַחת ּמִ ּבַ כֹוַח  ּבְ ּגּוֵפְך  ְמַקְרֶצֶפת ֶאת 

ֲעֵלְך  ּבַ ל  ם ְוִעם ַהּקֹול ׁשֶ ָמעֹות ְוִעם ַהּדָ ּדְ ִעם 
ֵתְך, ל ְוקֹוֵרא ָלְך ְלִמּטָ ְבִריַח ֶאת ַהּצֵ ּמַ ׁשֶ
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י ָהֶעְלּבֹון:  ּבִ ִנְצַרב  ם ִאם  ּגַ ְחנּו,  ִנּצַ ַהּכֹל  ֲאָבל ַאֲחֵרי 
ְוַסּבֹון. ַמִים  ּבְ ְמִחי  ּתִ י ַאּתְ ֹלא  ּלִ ׁשֶ ֶאת ָהֵריַח 

ִמיָכה,  ּוַבּשְׂ ְזרֹועֹוָתיו  ּבִ ה  ּסָ ַאּתְ ִמְתּכַ ׁשֶ ּכְ ִבי ָעַלי  ִחׁשְ
ְכָחה,  ִ תֹוְך ַהּשׁ ּבְ ְלּתְ  ִהּפַ ׁשֶ ינֹוק ַההּוא  ַעל ַהּתִ

ִדידּות ֵלילֹוַתִיְך,  ּבְ ִחירֹוָתיו ֶאל  ִמּנְ ְתעֹוְרִרי  ּתִ
ְוָעַלִיְך.  ִכי ַמר, ָעַלי  ּבְ ּוְבִכי ָעֵלינּו 

ֲערֹוַתִיְך,  ׂשַ ּבְ ּנֹוְברֹות  ׁשֶ ָיַדי  י ֶאת  יׁשִ ַהְרּגִ
ִדְמעֹוַתִיְך,  ּבְ פּוג  ּסָ ׁשֶ ר  ַהּכַ י אֹוִתי ַעל  יׁשִ ַהְרּגִ

ּורֹות, ָנבֹוְך, ין ַהּשׁ ּבֵ ס  י אֹוִתי ְמַפְרּכֵ יׁשִ ַהְרּגִ
מֹוְך,  ּכָ ְבִדידּוִתי  ּבִ ר  י אֹוִתי ִמְתַיּסֵ יׁשִ ַהְרּגִ

ּנּו,  ּנֹוֵדף ִמּמֶ ׁשֶ ֹחם  ּבַ ְוִנְמִסי  ּגּוִפי  י ֶאת  יׁשִ ַהְרּגִ
נּו. ִהּנֵ ׁשֶ ְך, ָהִניִחי לֹו ָלַדַעת  ִהּנָ ׁשֶ ָהִניִחי ָלעֹוָלם ָלַדַעת 

ש־ּבֹולּוקי א ֶשׁ ַפִריּבָ אני מכירה איזו אישה / 

ה, ָ יָרה ֵאיזֹו ִאּשׁ ֲאִני ַמּכִ
ָנַפִים,  ּכְ ִלְתׁשּוקֹוֶתיָה זּוג 

ה  ְוַהּבּוׁשָ ַחד  ֲאָבל ַהּפַ
יאּו ָלּה ֶאת ָהַרְגַלִים.  ִהְקּפִ

ה  ָ יָרה ֵאיזֹו ִאּשׁ ֲאִני ַמּכִ
ט,  יָתּה ַהּקָ ּבֵ ת  ִפּנַ ּבְ ׁשֶ
ה, ְלִחיׁשָ ּבִ ָחּה,  ִמְטּבָ ּבְ

ֲחַבת,  ְוַהּמַ יִרים  ין ַהּסִ ּבֵ

ְעּגּוַע, ּגַ יר  ְמַזְמֶזֶמת ׁשִ
ָוָקר. ּבֹוֵדד  ָטּה  ַמּבָ

ָנגּוַע, ֵלב  ּבְ ְקוֹוֶתיָה,  ּתִ ֶאת 
ָחר.  ּמָ ּבַ ִהיא טֹוֶמֶנת 

ה ַאַחת ָ יָרה ִאּשׁ ֲאִני ַמּכִ
ִהיא ִמְתָחֶרֶטת  אֹוֶמֶרת ׁשֶ ׁשֶ
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ַעם ה ִמּפַ רּוֵרי ִחּבָ ּפֵ ַעל 
ֶטת. עֹוָדּה ְמַלּקֶ ה ׁשֶ ְוַעל ֵאּלֶ

ה ְלַעְצָמּה ְמַמְלֶמֶלת:  ָ ְוִאּשׁ
ה סֹוֵגר ָעַלי.  ַהּזֶ ִית  ַהּבַ

ְוׁשֹוֶאֶלת:  ַעת  ִנְרּתַ ד  ּוִמּיָ
ְיָלַדי? ִיְהֶיה ַעל  ֲאָבל ָמה 

ֵאב, ּכְ ה ַאַחת, ֲהַרת  ָ ִאּשׁ
ָיֶדיָה,  ין  ּבֵ ְמַעְרֶסֶלת ַצַער 

ב  ר ָלּה ַהּלֵ ּבַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ה  ָ ִאּשׁ
ֶדיָה,  ׁשָ ּבְ י ָחָלב  ּדֵ ְוֵאין 

ה ִעם ָהֹעִני,  ַחּיָ ה  ָ ִאּשׁ
ֶמת,  ִנְרּדֶ ְמָעָתּה  ּדִ תֹוְך  ּבְ
מֹוִני ּכָ ִהיא ּתֹוָהה: ַאַחת 

ֶמת?  ּלֶ ַעל ֵאיֶזה ֵחְטא ִהיא ְמׁשַ

ָצֶעיָה, ּפְ יָרה  ה ַמְסּתִ ָ ִאּשׁ
ֵאָבּה ּכְ ה צֹוֶרֶרת ֶאת  ָ ִאּשׁ
ה: ידּו ָעֶליָה ֵאּלֶ ַיּגִ ּלֹא  ׁשֶ

, ֲעלּוָבה." ָנה ַאּתְ "הֹו ִמְסּכֵ

יָתּה,  ּבֵ תֹוְך  ּבְ ה ַאַחת,  ָ ִאּשׁ
ָכל יֹום ֶאל מֹוָתּה. ּבְ ִמְתָקֶרֶבת 
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מן הגניזה
דליה רביקוביץ

שלושה תרגומי שירה גנוזים: 
בודלרפ לאסורישילרפ מילטון

ידי  על  לנו  ונמסרו  רביקוביץ  דליה  של  בעיזבונה  נמצאו  שלהלן  הגנוזים  התרגומים  שלושת 
מתקופה  הם  התרגומים  שלושת  המשוררת.  של  בנה  קליר,  עידו  ובאדיבות  טיקוצקי  גדעון 
ככל  תרגמה  היא  מילטון  ג'ון  של  עיוורונו"  "על  את  רביקוביץ:  של  ביצירתה  מאוד  מוקדמת 
"הזמנה למסע" של שארל בודלר היא  1953, בהיותה כבת שבע־עשרה. את  הנראה בדצמבר 
תרגמה כמה חודשים אחר כך, כנראה במאי 1954. קשה יותר לקבוע במדויק את מועד תרגום 
תרגומי  באותה התקופה.  בערך  נעשה  יש לשער שהוא  אבל  לאסקר־שילר,  אלזה  שירּה של 

בודלר ולאסקר־שילר נעשו בתיוּוך של תרגום אנגלי ולא ישירות מהמקור. 

הזמנה למסע / שארל בודלר

ֲאחֹוִתי, ֲאהּוָבה,
ִבי ַעל ַהֶחְדָוה ִחׁשְ
ַיַחד ּבְ ם ִלְחיֹות  ׁשָ
ְנִעימּות,  ּבִ ֶלֱאֹהב 

ֶלֱאֹהב ְוָלמּות,
ר ּדֹוָמה ָלְך. ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ּבְ

ָמׁשֹות ַהּטֹוְבִלים ְ ַהּשׁ
ים ֵמי ַעְרִפּלִ ׁשְ ּבִ

ְפכּו ַעל רּוִחי ִקְסֵמי־ֶחֶמד, ׁשָ
ם ֵהם ִחיָדה ּלָ ּכֻ
ּבֹוֵגָדה  ֵעיֵנְך  ּכְ

ַמע. ַלּדֶ ַהּזֹוֶהֶרת ֵמֵעֶבר 

ִליָאה; ּפְ ּוְמֵלא  נּוי ָיֶפה  ּבָ ַהּכֹל  ם  ׁשָ
ָמחֹות ֵמָאה.  ּוׂשְ ֹעֶנג, 

ִנים י ָאּמָ ַמֲעׂשֵ
ִנים ָ ּשׁ ּבַ יִקים  ַעּתִ

ה.  ֵאּלֶ ּבָ יֵתנּו  ּבֵ ֵלא  ִיּמָ ֵהן 
ַוֲעָרב,  ְרֵחי ִסין  ּפִ

ִיְתָעַרב ֵריָחם 
ְוַגֶחֶלת. ָרף  ֵריַח ׂשְ ּבְ

ְוִתְקָרה קֹוף  ַמׁשְ
ּוַמְרָאה ְמִאיָרה,

ֹוֵפַע ְזָרח ַהּשׁ ַהּמִ ְיִפי 
ְך ְלַנְפׁשֵ ֹיאְמרּו 

ְך ְוָחׁשֵ ר  ִנְסּתָ סֹוד 
ַפת ֲאבֹות־ֲאבֹוֶתיָה. ׂשְ ּבִ

ִליָאה; ּפְ ּוְמֵלא  נּוי ָיֶפה  ּבָ ַהּכֹל  ם  ׁשָ
ָמחֹות ֵמָאה.  ּוׂשְ ֹעֶנג, 

ַמִים הֹוִמים ּבְ
ים ּיִ ַהּצִ ָינּוחּו 
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ׁשּוָקָתם. ּתְ ֶרְך ִהיא  ְוַלּדֶ
ֵחְך ּמְ ׂשַ ְלַמַען 

ֵקְך ִחׁשְ ּבְ ִמיד  ּתָ
ֵצה ָהעֹוָלם אּו ִמּקְ ּבָ

ן ִרְדּתָ ּבְ ָמׁשֹות  ְ ַהּשׁ
ם, ַהּיָ ָעטּו ַעל 

דֹות ּוְמלֹוא ָהִעיר ַעל ׂשָ
ְוָיִקיְנטֹון;  ז  ּפָ

ְחֹלם  ּתַ ְוָהָאֶרץ 
ִפיר.  ְוׁשָ ֹזַהר ַחם  תֹוְך  ּבְ

ִליָאה; ּפְ ּוָמֵלא  נּוי ָיֶפה  ּבָ ַהּכֹל  ם  ׁשָ
ָמחֹות ֵמָאה.  ּוׂשְ ֹעֶנג, 

אני רואה / אלזה לסקר־שילר

עֹוד ְמַעט ָאמּות ו ׁשֶ ֲאִני רֹוָאה ַעְכׁשָ
ָיִאירּו ה ְלֶפַתע ָהֵעִצים  ִהּנֵ

ּמּוז. ּכֹה ָעַרג ָלּה ַהּתַ ׁשֶ יָקה  ְנׁשִ ּבִ

ּוַמְחִויִרים ֲחלֹומֹוַתי הֹוְלִכים 
ְך ָעצּוב ּכָ ל  ּכָ י סֹוף  ַעם ֹלא ָחַרְזּתִ ּפַ ַאף 

יִרים. ִ ל ֵסֶפר ַהּשׁ ֲחרּוִזים ׁשֶ ּבַ

ַרח ִליִדידּות. ּפֶ ה ׁשֹוֵבר ִלי  ַאּתָ
יהּו, ַיְגּבִ י, עּוף  ר ָאַהְבּתִ ְזָרָעיו ֲאׁשֶ

עֹוד ְמַעט ָאמּות. ֲאָבל ֲאִני רֹוָאה ׁשֶ

נּוד ּתָ ַעל ְנַהר ָהֱאֹלִהים רּוִחי 
ְלמּוד ּגַ ִביל  ׁשְ ּבִ ַרְגַלי  ו  יג ַעְכׁשָ ַאּצִ

ירּו. ִהּכִ ַרְגַלי עֹוד ֹלא  ר  ְלֵבית ָעְלִמין ֲאׁשֶ

על עיוורונו / ג'ון מילטון

ר אֹוִרי ּזַ ּפֻ יַצד  ּכֵ ְלֵעת ֶאְחׁשֹב 
ָהה, ַהּכֵ ֵבל  ּתֵ ּבַ ָיַמי ָעְברּו  ֶטֶרם ַמֲחִצית  ּבְ

יָאּה ר ָמֶות ַלְחּבִ ִתי ָהַאַחת ֲאׁשֶ י ְסֻגּלָ ְוִעּמִ
י י עֹוֶרֶגת ַנְפׁשִ ִלי ֲהפּוָכה, ַאף ּכִ מּוֶטֶלת ּבְ

ּוְלָפָניו ְלָהִביא ֵרת, ִעם ֲאדֹוִני,  ְלׁשָ
ה ִלְגֹער. ִיְתַאּוֶ ן  ּפָ י,  ְלַדְרּכִ ָרה  ְיׁשָ ֵעדּות 

"ַהִאם ֶעֶבד־ֵאל ֶנֱאָמן, הּוא ְיֹקַרע ֵמאֹור?"
י ָאְמִרי ַאל. ַאְך ְלִבְלּתִ ִאיׁש ָסָכל ֶאׁשְ ּכְ

ַיַען קֹול: "ֵאין ֵחֶפץ ֱאֹלִהים ה,  ֵאּלֶ ּכָ
ר  ת רּוחֹו. ִמי ֲאׁשֶ ֶיַגע ִאיׁש ְוֹלא ְסֻגּלַ ֹלא 

ָיִבין
י  ּכִ ְרּכֹו ִמּכֹל.  ּדַ ֵייִטיב  את ֻעּלֹו ָעָנו,  ָלׂשֵ

בֹו מֹוׁשָ

זּו ִלְדָברֹו ֶנְחּפָ ַמְלכּות. ִרּבֹוא 
י ֵאין ַלְמרֹות. ּכִ ים  ְוַיּמִ עּו ַעל ֶאֶרץ  ִיּסְ

ר הֹוִחילּו ְלבֹואֹו". ַיַעְבדּוהּו, ֲאׁשֶ ם ֵהם  ּגַ
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במסגרת השאלון שלפניכם מתמודדים עשרה מהמתרגמים המרכזיים בישראל כיום, בשירה 
וגם בפרוזה, עם כמה שאלות עקרוניות על מלאכתם. בתשובותיהם הם מנסחים בקצרה את 
תפיסת עולמם בתחום המרתק ורב־הפנים הזה, שלעתים קרובות מדי נשאר בשולי הספרות. 
את השאלון הפנינו למתרגמים ותיקים ובכירים שחלקם משתתפים קבועים ב"הו!" ואפשר 
להגדירם כמכונני אסכולת תרגום השירה המאפיינת את כתב העת מראשיתו. יש בהם משוררים 
וכן מתרגמים  גם במסגרת אקדמית,  בתרגום  חוקרים העוסקים  גם שירה מקורית,  הכותבים 

שתרגום הוא עיסוקם המרכזי.
לספרות  בחוג  פרופסור  ומאנגלית,  מגרמנית  שירה  )מתרגם  זנדבנק  שמעון  משתתפים: 
בסקין  סיון  שירה(;  לתרגום  ישראל  פרס  חתן  העברית,  באוניברסיטה  והשוואתית  כללית 
)מתרגמת שירה ופרוזה מרוסית, מליטאית ומאנגלית; משוררת(; ניצה בן־ארי )מתרגמת פרוזה 
ראש  התרגום,  לתורת  פרופסור  ומאנגלית,  מאיטלקית  מצרפתית,  מגרמנית,  שירית  ודרמה 
ארואטי  אברהם  אביב(;  תל  באוניברסיטת  תרגום  ובעריכת  בתרגום  תעודה  ללימודי  המגמה 
ית והגות מיוונית עתיקה ומרומית, מרצה לשפות קלאסיות באוניברסיטת  ֶאּפִ )מתרגם שירה 
ומרומית; משורר(;  מיוונית עתיקה  ומחזות, בעיקר  )מתרגם שירה  בוזגלו  שמעון  תל אביב(; 
רונן סוניס )מתרגם שירה ופרוזה מרוסית ומאנגלית, מרצה לתרגום באוניברסיטה העברית(; 
עמינדב דיקמן )מתרגם שירה, בעיקר מיוונית עתיקה, מרומית, מרוסית, מצרפתית ומאנגלית; 
באוניברסיטה  תרגום  ללימודי  המגמה  וראש  והשוואתית  כללית  לספרות  בחוג  בכיר  מרצה 
ומחזאי(;  ומאנגלית; סופר  ופרוזה, בעיקר מרוסית  )מתרגם מחזות, שירה  חן  רועי  העברית(; 
נילי מירסקי )מתרגמת פרוזה מרוסית ומגרמנית, כלת פרס ישראל לתרגום( ודורי מנור )מתרגם 

שירה ופרוזה, בעיקר מצרפתית, מאנגלית ומספרדית; משורר(. 
לכל אחד מהמתרגמים הצגנו עשר שאלות זהות, וכל אחד מהם בחר להשיב על כמה מהן. 
הספרֹות בראש כל תשובה מפנות לשאלה שאליה מתייחס הכותב. השאלות מנוסחות בלשון 

זכר, אך הן מתייחסות כמובן לשני המינים. 
ריכזו את השאלון: לי ממן ועמיר מרקסמר.
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השאלות:
המתרגם הוא משרתם של אדונים רבים: של המחבר המקורי, של הקורא בשפת היעד, של    .1
התרבות שאליה הוא שייך, של התרבות שהוא משמש לה שגריר, של שפתו, של הטקסט 
עצמו, של מבנה הטקסט, של הִמשלב הלשוני... למי או למה מכל אלה )או לאחרים( אתה 

חב את נאמנותך יותר מכל?

)אם  אופן  ובאיזה  לכתיבתך המקורית?  ִחלֲחלה מלאכת התרגום  בכלל(  )אם  אופן  באיזה    .2
בכלל( ִחלֲחלה יצירתך המקורית לתרגומיך?

התרגום הוא "נשיקה מבעד למטפחת", "מזיגה מכלי לכלי", המתרגם הוא בוגד )או בניסוח    .3
האיטלקי המצלצל: Traduttore traditore(, המתרגם הוא "הטפיל הטוב" )כהגדרתה של 
רנה ליטוין( — כל אלה הן מטפורות שחוקות יותר או פחות המתארות באופן מסורתי את 
מלאכת התרגום. עם איזו מהמטפורות אתה מזדהה? האם יש לך מטפורה משלך למלאכת 

התרגום?

לואיס קרול אמר:   .4
Take care of the sense, and the sounds will take care of themselves  

מסכים אתו או לא?  

בחרת לתרגם )בעיקר( קלאסיקה או ספרות עכשווית? מדוע?    .5

הופך  מה  וכיו"ב?  עיוני/טכני/חוזי  מתרגום  נבדל  הוא  ובמה  ספרותי  תרגום  בעיניך  מהו    .6
תרגום ליצירת אמנות? ומה ההבדל, מבחינה זו, בין תרגום פרוזה לתרגום שירה?

כיצד נעשית מתרגם?   .7

מדוע אתה מתרגם?   .8

יותר מאשר תרגומים  כל תרגום מתיישן? האם תרגומים לעברית מתיישנים מהר  האם    .9
לשפות אחרות?

מהי היצירה המתורגמת )בעברית( הקרובה ביותר ללבך?  .10
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שמעון זנדבנק:
"ןרגום שירה הוא כןיבן שיר על שיר"

פרידריך  הגרמני  הפילוסוף  כתב  שנה  מאתיים  לפני  בתרגום,  הנאמנות  לשאלת  1. בנוגע 
לחלוטין,  הנפרדות  הפרסונות  שתי  את  להפגיש  המבקש  האמיתי,  "המתרגם  שלאיירמאכר: 
ולהנאה המלאה  ביותר שבאפשר  הנכונה  להבנה  להגיע  לזה האחרון  ולעזור  והקורא,  המחבר 
ביותר מיצירתו של הראשון, וזאת בלי שייעקר מגבולות לשון האם שלו — אילו דרכים פתוחות 
לפני המתרגם למטרה זו? לדעתי, יש רק שתי דרכים כאלה: או שהמתרגם מרפה מן המחבר 
ככל האפשר ומסיט את הקורא לעבר המחבר, או שהוא מרפה מן הקורא ככל האפשר ומסיט 
את המחבר לקראת הקורא". רוצה לומר, או שהמתרגם מנסה להיות נאמן ככל האפשר למחבר 

ולא לעוות אותו, או שהמתרגם מנסה לענג ככל האפשר את הקורא ולא להכביד עליו. 
שלאיירמאכר עצמו מאמין בפשרה בין שתי הדרכים, או בדרך העוברת בין השתיים, אבל 
 — יחד  גם  האדונים  שני  את  לשרת  אפשר,  אי  לא  אם  קשה,  בעינה.  ההבחנה  עומדת  לדעתי 
להרפות מן המחבר, כלומר לא לפגום בקלסתרו המקורי, ובה בשעה להרפות מן הקורא, כלומר 
לא להקשות עליו ולא לדרוש ממנו שיוותר על ציפיותיו העכשוויות, שיחליף מהלכים ויאמץ 
לו את דרך המחשבה של איש המאה השמינית לפנה"ס או המאה השבע־עשרה לספירה. נכון 
ידברו  הומרוס  רצוי שגיבוריו של  ושלא  ראוי לשבח,  הוא צעד אקדמי  כזה  שחילוף מהלכים 
המָידית  הנגיעה  עם  מתיישב  לא  הזה  האקדמי  והצעד  לעשות  מה  אבל  תל־אביבית.  בעגה 

ששירה אמורה לגעת בנו. 
ביידיש  מילה  ושם  פה  שתקעתי  עד  כך  כל  הזאת,  בנגיעה  לב  בכל  מאמין  אישית  אני 
מילה  ושם  פה  שתקעתי  כשם   — הארבע־עשרה(  )המאה  לצ'ֹוֶסר  קנטרברי"  "סיפורי  בתרגום 
ביידיש בתרגום קטע הפרוזה "שיחה בהרים" של פאול צלאן. במקרה של צ'ֹוסר עשיתי זאת 
זאת מתוך שכנוע שהגרמנית שלו בטקסט  צלאן עשיתי  ואילו במקרה של  לשם העסיסיּות, 
מסוים זה צבועה בצבעי היידיש, ושהיידיש בתרגום תוציא מן הכוח אל הפועל את האלמנט 

הזה שבלשונו, שלא יכול להימסר לקורא העברי באמצעות העברית.
של  במקרה  החריג,  הלשוני  האלמנט  מזו.  זו  מאוד  שונות  האלה  הדוגמאות  ששתי  נכון 
בן  העברי  לקורא  הנאמנות  בגלל  בא  הוא  צ'ֹוסר  אצל  ואילו  לצלאן,  נאמנות  בגלל  בא  צלאן, 
ימינו, כלומר כדי לשעשע אותו ולהרבות את הנאתו. אבל האּומנם אין בשעשוע הזה משום 
נאמנות גם לצ'ֹוסר — לא ללשונו האנגלית ה"בינונית" )המידל־אינגליש(, הרחוקה מן היידיש 
כרחוק מזרח ממערב, אלא לאישיותו המפעּפעת חמימות הומוריסטית, שיותר מדי ארכאיזמים 

יקטלו אותה לחלוטין אם לא ינשב בהם פה ושם ֲהֵבל־הפה של העברית שלנו? 
ניסיתי אפוא לזווג את הארכאי עם החדיש, ואולי, בסופו של דבר, לעשות מה ששלאיירמאכר 
צ'ֹוסר לעבר הקורא העברי, ואותה שעה להשאיר אותו בכל  חשב שכדאי לעשות: להזיז את 

הווייתו הצ'וסרית.
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3. המטפורה שלי למלאכת תרגום השירה היא כתיבת שיר על שיר. לא בדיוק מטפורה, שהרי 
אין כאן לשון שאולה, אבל המטפורות המסורתיות שמצוטטות בשאלון — בוגד, טפיל, נשקן 
מּבעד למטפחת — אינן יפות בעיני. ודאי יאשימו אותי ביהירות של מי שמתנשא על מעמדו 
לתרגומו.  שיר  כתיבת  בין  נחרץ  קו  ימתחו  ודאי  המשוררים,  מקורית,  שירה  וכותבי  הטפילי, 
לו,  נתון  הכל   — הרעיונות  האימז'ים,  הסיטואציה,  הנושא,  שהרי  עמם.  הצדק  עין,  ולמראית 
למתרגם, מטעם מחבר השיר המקורי, ולא נותרת לו אלא המילה להתגדר בה. אמנם פול ואלרי, 
מן ההוגים הגדולים בתחום השירה, סבר שתרגום, דווקא משום שהוא מוגבל למילים, קרוב 
יותר משירה מקורית ל"שירה הטהורה". אבל קשה לקחת ברצינות את ההברקה הפרדוקסלית 

הזאת. מי יחלוק על כך ששקספיר או פטררקה עולים על כל מתרגמיהם? 
על  שיר  מּכתיבת  ביסודו  שונה  אינו  שיר  שתרגום  והוא  אחר,  רעיון  להציע  רצוני  ואולם 
אהבה, או פרידה, או סערה ביער. פשוט שבמקום האהבה או הּפרידה כותב המתרגם שיר על 
שיר. תאמרו: הלא המתרגם, בניגוד למשורר, מוגבל על ידי האימז'ים, הרעיונות וכו', הנתונים 
לו בשיר שהוא מתרגם. נכון, אבל גם המשורר הכותב על אהבה או פרידה או מה שלא יהיה, 
מוגבל על ידי הקונוונציות, מתּכֹונת החריזה, המשקלים, ואפילו על ידי גבולות הנושא, שבתוכם 
קונוונציה  בין  המקורי,  ובין  הנתון  בין  מיטלטלת  כתיבה  כל  כלומר,  שכותב.  מה  כותב  הוא 
לחידוש, בין המקובל ובין החד־פעמי. מתרגם השירה, אם ירצה לגעת בלב הקורא, אי אפשר 
ובין תרומתו שלו,  הנתון  לו השיר  בין מה שמכתיב   — הוא בטלטלה הזאת  ייטלטל אף  שלא 

הייחודית, לשיר המתורגם. מבחינה זו, תרגומו יהיה שיר על שיר, ולא העתק של שיר.
לא ברור לי מה ההשלכות המעשיות של הרעיון הזה. האם המתרגם, הסבור שהוא כותב 
לֹוֶאל  שרוברט  מה  תרגום,  ולא  חיקוי  אימיטציה,  שקרוי  מה  לעבר  ייסחף  לא  שיר,  על  שיר 
האמריקני הפליא לעשות תוך שהוסיף למקור מילים ואימז'ים ובתים שלמים כראות עיניו? 
אולי. אבל מצד אחר, אם יקפיד לזכור שהוא מתרגם ולא משורר מקורי — שלא כלואל, שסמך 
בצדק על מעמדו כמשורר חשוב — הוא עשוי, מכוח האמונה שהוא כותב שיר על שיר, להפיח 
בתרגומו רוח־חיים, ולמחוק, ולּו גם במעט, את הקו החתוך־לכאורה המפריד בין כתיבת שיר 

לתרגומו.

7. נעשיתי מתרגם שירה ברגע שגיליתי את השירה, וזאת בגיל 14 בערך. התחלתי אז )ואני 
ללמוד  הזה(  וכבר שמע את הסיפור  ואחים"  "אבות  ספִרי  מי שקרא את  לפני  מתנצל מראש 
צרפתית אצל ידיד משפחה, שהיה משכיל מאוד אבל פדגוג לא מנוסה. כך שמיד לאחר שלימַדני 
בשיעור הראשון את האלפ"בית הצרפתי, פנה בשיעור השני לשיר של ורלן. מיד הוקסמתי מן 
השורה La lune blanche luit dans les bois — אולי בגלל התמונה הרומנטית של הירח הלבן 
ביער, אבל בעיקר, כך אני מפרש בדיעבד מה שלא היה מודע לי אז, בגלל המוזיקה המופלאה 
של ה־L החוזרת בצירוף וֹוקאלים שונים, עם a ועם u ועם an ועם ui ועם e, ויוצרת תזמּור 

עשיר במסגרת שורה אחת. 
המוזיקה של השירה נגעה בי, אם כן, דווקא דרך השפה הזרה — דבר לא מוזר, שהרי דווקא 

אי־ידיעת הצרפתית אפשרה לי לשמוע את צליליה כשלעצמם, בלי שתפריע המשמעות.
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ודאי  לי.  ברור  לא  זה   — לעברית  הזה  השיר  את  לתרגם  וניסיתי  הביתה  מיד  רצתי  מדוע 
שלא הייתי מודע אז לגלגוליה של ה־L כדרך שאני מנתח אותה עכשיו. אבל המנגינה כבשה 
זמן  ועוררה רצון למצוא לה אקוויוולנט בשפתי שלי, שפה שהתחילה באותו  אותי בלי דעת 
ממש להיות למוזיקה באוזני, בשירי חיים גורי וחנה סנש ולאה גולדברג. עד אז, אם להשתמש 
בהבחנה של הסימבוליסטים, היא היתה בשבילי שפה "מָידית" בלבד, כלי תקשורת בלבד, ואילו 
באותו זמן נהייתה גם לשפה "ֶאֶסְנציאלית", שפה של צלילים שאינם מתבטלים עם הגייתם. 
המילים "אינך לבד, הנה הים שלך" של חנה סנש, למשל, לא רק הביעו רעיון, שמרגע שמבינים 
אותו, שוב אין צורך במילים האלה; אלא הן הפכו לפראזה מוזיקלית, שאתה חוזר עליה שוב 
ושוב בלי שתתפוגג אל תוך הרעיון שהיא מבטאה. נדמה לי שהדמות החדשה הזאת שלבשו 
המילים — דמות צלילית ולא רק סמנטית — היא שדרשה את תרגומן, כשם שסוָנטה של מוצרט 

דורשת את ביצועה בפסנתר. 

9. מאחר שתרגום שיר, בעיני, הוא שיר על שיר, אין הוא מתיישן יותר משירים בכלל. לעומת 
זאת הוא עלול להתיישן לא כשיר אלא כתרגום.

אנסה להסביר את עצמי. הומרוס בתרגום טשרניחובסקי, ראסין בתרגום אלתרמן, ויטמן 
שיריהם  משהתיישנו  יותר  התיישנו  לא  גולדברג,  לאה  בתרגום  פטררקה  הלקין,  בתרגום 
המקוריים של המתרגמים. את הסיבה לכך יש לחפש, נדמה לי, בִקרבה בין סגנון התרגומים 
האלה לסגנונם של מתרגמיהם בשירתם המקורית. המשקל, החריזה והתחביר הסימטרי בתרגום 
והלך־הנפש של  יתרה לאלה שב"מכות מצרים"; המתכונת  ִקרבה  "פדרה" של ראסין קרובים 
סוֶנטות פטררקה קרובים לשירי גולדברג בתקופה שעבדה על פטררקה; "עלי עשב" של הלקין 
מתאפיין באותם נפתולי שפה אליטיסטית המציינים את שיריו־הוא. כל אלה תרגומים שאנחנו 
קוראים להם "קלאסיים" ומעמידים אותם בצד שירת מתרגמיהם שכוחה גדול מּכדי שתתיישן.

לא כן מעמדם כתרגומים. כאן גודל ההתיישנות כגודל הפער בין סגנונם של אותם מתרגמים 
"קלאסיים" לסגנון המקור המתורגם. המקרה הקיצוני מּבחינה זו הוא ויטמן של הלקין. קשה 
לדמיין פער גדול מזה שבין הפשטות המכוונת של וֹולט ויטמן לסבכי לשונו של הלקין, וכדי 
להציג לקורא העברי את ויטמן לאִמתו היה צורך לעשות מה שעשה עודד פלד כשחזר ותרגם 
חלק מ"עלי עשב" בפשטות חדישה. הסימטרייה הראסינית, לעומת זאת, קרובה לסימטרייה 

האלתרמנית, והתרגום עומד בעינו לא רק כיצירה אלתרמנית אלא גם כתרגום.
בידי מתרגמים־גרידא, שאינם משוררים  דינם של תרגומים שנעשו  נשאלת השאלה מה 
בעצמם וממילא אין להם "סגנון" ייחודי, הניכר לטוב או לרע גם בתרגומיהם. כאן ימלא תפקיד 
מכריע סגנון הזמן, גם )וזה בעיקר בעברית( מּבחינת שלב התפתחותה של השפה, וגם מּבחינת 
מצבה של השירה. שינויי הענק שהתחוללו בעברית מימי ההשכלה ועד כאן, כמו גם צביונה 
השונה בתכלית של שירת תש"ח משירת הבועה התל־אביבית או "משיב הרוח", אינם יכולים 
שלא להשאיר חותמם על תרגומי השירה, וממילא להרחיק כמיושן כל תרגום שאינו מתיישב 

עם אופָיּה של שירת ההֹווה.
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סיון בסקין:
X לא מןורגם לעברין?   "למה לעזאזל 
מהפ הכל אני צריכה לעשון פה לבד?"

1. בכל מה שנוגע לנאמנות בתרגום, אני אנוכית: לפני כל הנאמנויות האלה, אני נאמנה לעצמי, 
כלומר, לטעם הספרותי שלי — מפני שהטעם הספרותי שלי הוא ה"אני" האמיתי ביותר שיש 
לי. כשאני בוחרת יצירה לתרגום, או נענית להזמנת תרגום של יצירה שאהובה עלי, אני קודם 
שאינם  העברית,  קוראי  עם  ובכלל  שלי,  החברים  עם  האהובה  היצירה  את  לחלוק  רוצה  כל 
קוראים בשפת המקור, ואולי אינם מכירים את היוצר. להעניק להם את ההזדמנות להכיר את 
היוצר ואת היצירה בתרגום טוב ומהנה, פירושו לקרב אותם אלי, להשקפת העולם שלי, לעולם 
התרבותי שלי, לאפשר להם לאהוב את המחבר כמו שאני אוהבת אותו. בשנים שחלפו מאז 
שמצאתי את עצמי בישראל, ובעיקר בשנים האחרונות, הצלחנו )כך אני חושבת( לפתוח את 
קוראי העברית אל הספרות הרוסית ולשבור קצת את הרתיעה ממנה. כך יותר אנשים הופכים 

להיות שותפים לחלקים רחבים יותר ממני, מה שעושה את חיי לנעימים יותר. 
עם זאת, בהחלט נוכחת גם התחושה של ייצוג המחבר המקורי במרחב העברי, במיוחד אם 
אני המתרגמת היחידה של אותה יצירה לעברית, בוודאי אם אני המתרגמת היחידה של אותו 
יוצר לעברית. בתהליך התרגום אני מנסה "להפוך למחבר המקורי" ולכתוב כפי שהוא היה כותב, 
לּו היה כותב בעברית של ימינו. וכשקוראים מתאהבים בו בזכות התרגום שלי, אני מרגישה 
שעבודת הייצוג שלו בישראל נעשתה היטב. כמובן, זה יכול לגרום למשורר ומתרגם כמו דורי 
מנור להרגיש "האלמנה של בודלר", כהגדרתו המשועשעת, אבל אם הסטטוס הזה מביא הרבה 
באחריות  לשאת  מוכנה  שאני  הרי  ל"אלמנתו",  וִקרבה  אחווה  והרבה  לבודלר  קוראים  אהבת 
הזאת. אחרי הכל, גם אנחנו המתרגמים וגם ה"בודלרים" שלנו סבלנו די והותר מבדידות, אחרת 
לא היינו במקצוע הזה. הרווחנו את האחווה הזאת ביושר. במובן מסוים, התרגום — ובמיוחד 
תרגום בידי מהגרים, אבל לא רק — הוא מסלול מילוט מהבדידות, באורך חיים שלמים. עובד 

טוב יותר מאלכוהול, מסמים ומאּפליקציות להיכרויות.

אחד  דווקא  הוא  למוזיקה,  התוכן  קדימּות  על  הזאת  האמירה  את  שטבע  שמי  4. מעניין 
מהתל  בכלל  קרול  לואיס  אם  אתפלא  לא  "סנס".  של  ולא  הנונסנס  של  הגדולים  המחברים 
בנו, ולמעשה עובד הפוך: מחפש חרוזים מבריקים, כעין חידות היגיון עם פתרון אלגנטי )בכל 
מבריק  נונסנס  לאותו  לסיפור,  לפתרון,  אותו  הוא שמוביל  הצליל  כאשר  זאת, מתמטיקאי!(, 
אותי  הזה מנחה  העיקרון  במידה מסוימת,  קרול".  "לואיס  חושבים  בדעתנו כשאנחנו  שעולה 
בּכתיבה המקורית שלי, אם כי לרוב ללא האלמנט האבסורדי. הרי, כפי שאמר יוסף ברודסקי, 
החרוז — והשירה בכלל — הוא אמצִעי להאצת המחשבה: כלומר, הוא יכול להוביל את המחבר 

למקומות רחוקים בהרבה מאלה שבהם תכנן לבקר כשהתחיל את השיר.
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הסיפור עם התרגום הוא קצת אחר. הרי המחבר המקורי כבר עשה את כל התרגילים האלה, 
כבר האיץ את מחשבתו והגיע לאותם מקומות רחוקים. לפיכך, תרגום לא יכול להתחיל מחיקוי 
המבנה הצלילי של המקור, אלא צריך להתחיל מהמשמעות — וזה כבר קרוב יותר לטענה של 
)כך, תרגום בחרוז  קרול. אינני ממליצה לשום מתרגם לוותר על התבניות של השיר המקורי 
בהחלט  אבל  בלתי־נסלח(,  מעשה  בעיני  הוא  ומשקל,  בחרוז  במקור  שנכתב  שיר  של  חופשי 
וייצרו  אחרת,  אלא  המקור,  בשפת  כמו  לא   — לעצמם  ידאגו  אכן  בתרגום  שהצלילים  ייתכן 

רעננּות ונאמנות גדולה יותר למקור. 
אפשרות אחרת היא לסּפק לשיר המתורגם תבניות שדווקא לא היו בו בשפת המקור, מּפני 
שזו האחרונה לא עובדת באותן תבניות שנגישֹות לקורא בשפת היעד — אבל אז מוטב לקרוא 
לתוצאה "עיבוד" ולא "תרגום". כך עשיתי, למשל, עם שיריו של קטולוס שתרגמתי לאנתולוגיה 
"נפלאתה": אם בעברית ממילא חסרות תכונות מסוימות של השירה הרומית, למה לא אעּבד 
את השירים בחרוז ובמשקל שּכן קיימים בעברית? כמובן, בעיבוד כזה יש אלמנט קומי מסוים, 
כי הוא מכניס אנכרוניזם מכּוון ותופעות של תרבות אחרת לחלוטין. אבל הרי באנו כדי לשחק! 

הפכו  מסוים  שבמובן  העשרים,  מהמאה  יצירות  הן  שתרגמתי  והשירה  הקלאסיקה  5. רוב 
לקלאסיקות מול עיני. והנה הדוגמאות: מרינה צווטאייבה תמיד היתה יוצרת חוץ־ממסדית; 
לשמחתי, כבר לא זכיתי לחיות בימים שבהם ספריה היו אסורים במולדתה, אבל גם בתקופתי 
היה קשה להשיג אותם, תכנית הלימודים התעלמה מהם )ואולי טוב שּכך(, ואילו כתבי העת 
של ימי הפרסטרויקה בדיוק החלו להחזיר אותה לקורא בימי ילדותי; מיד לאחר מכן התברר 

שרבים מאוד המשכילים קוראי הרוסית שיודעים שורות רבות מאת צווטאייבה בעל פה. 
סרגיי דֹוְבָלטֹוב מת )בגיל צעיר למדי, 49( כשהייתי כבר בת 14, ובדיוק הייתי עסוקה במעבר 
רח כסופר בארצות הברית. שנים אחדות  לישראל. ספריו לא פורסמו במולדתו בזמן אמת, הוא ּפָ
לאחר מותו הוא הפך לאחד הסופרים הנקראים ביותר במולדת, ומשפטים מספריו הפכו לסוג 

של קוד תרבותי שבאמצעותו אנשים ממש יכולים לתקשר זה עם זה.
)"נעורי  הראשון  סרטו  אחרי  כבר  רחבה  בינלאומית  בהכרה  זכה  אמנם  ַטְרקֹוְבסקי  אנדרי 
מּפני  להגר,  נאלץ  דבר  של  ובסופו  בלבד,  סרטים  שבעה  לביים  הצליח  אבל   ,)1962 איוון", 
שגם הוא לא ממש התיידד עם הממסד הסובייטי. סרטים הם לא כמו שירים למֵגירה: סרטים 
קטלנית.  להיות  יכולה  עמו  בידידות  פגיעה  היחיד,  המממן  הוא  כשהממסד  למימון.  זקוקים 
העיזבון הרוחני של טרקובסקי — שבעת סרטיו — הפך לקורפוס שכולו קלאסיקה, פחות או 

יותר בתקופה שלי )הוא מת ב־1986(.
ונקרא  נשכח,  מּכן  לאחר  בחייו,  גדולה  להערכה  סופר־מהגר שזכה  ַגְזָדנֹוב,  גאיטו  לבסוף, 
)תרתי משמע( שוב בשנים האחרונות. אין לי ספק שמקומו בשורת הקלאסיקונים הרוסים של 

המאה העשרים: זוהי איכות מוצקה שקיימת בספריו. 
בעלה  בעקבות  דבר  של  בסופו  חזרה  )צווטאייבה  מהגרים  הם  הארבעה  שּכל  מעניין 
עד  מולדתו,  של  לקלאסיקה  מחוץ   — בהגדרה   — הוא  סופר־מהגר  שחזרה(.  וחבל  שהסתּבך, 
שמולדתו תהיה מסוגלת להכיל אותו ולהבין ששאר העולם רואה אותה, בין היתר, דרך עיניו. 
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עדיין  אבל  ג'ויס.  על  האירים  השקפות  של  האבולוציה  היא  ביותר  המזוקקת  הדוגמה  אולי 
גדול עלי לתרגם ג'ויס.

ככל הנראה, יש בהפיכה הזאת של סופר לקלאסיקה, שהתרחשה בימי חיי, משהו שמושך 
אותי. היא קצת משאירה אשליה שגיליתי אותו בעצמי. לפחות לעצמי ולקהל העברי.

חיי  על  להסתכל  לי  מותר  להיות  מתחיל  )כבר  אחורה  חיי  על  מסתכלת  כשאני  7. עכשיו, 
אחורה, כי אהיה השנה בת ארבעים, וזה כבר קצת פחות מביך(, נורא ברור לי שהכל, ממש הכל 

הוביל אותי לקראת העיסוק בתרגום. אבל אני יכולה לבדל כמה שלּבים בהתפתחות הזאת.
14 בווילנה, שהיתה באותם ימים עיר רב־לאומית ורב־תרבותית,  ראשית, גדלתי עד גיל 
נוכחות  שּבּה בהכרח נחשפים למספר שפות: ליטאית, רוסית, פולנית, ובמשפחה שלי היתה 
)מצד  ולגרמנית  המלחמה(  לפני  עברית  בגימנסיה  שלמדה  סבתא  )מצד  לעברית  ליידיש,  גם 
הסבתא השנייה, שהיתה מורה לגרמנית(. החיים התנהלו בשתי שפות במקביל, והייתי רגילה 
לכך ששפה היא עוד ממד של המציאות, שערכו יכול לגדול ולהשתנות, ולא קֹונסטנטה חלילה. 

בהתאם, החיים בווילנה גם לימדו אותי שאתנוצנטריּות זה דבר מגעיל.
שנית, היתה חשיבות מסוימת לכך שצדדים שלמים מהעולם, שנגישים בקלות היום, לא היו 
נגישים לילדה שהייתי — משום שהיו אלה שנות השמונים ולא היה לנו אינטרנט, ובמקום זה 
היה לנו מסך ברזל. לכן, כשכבר הצלחתי לשים יד על שיר או אפילו על ספר כלשהו שמאוד 
אחר  אם  )במיוחד  לעצמי  אותו  לשמור  היחידה  הדרך  אחרת,  בשפה  רק  מצאתי  אבל  רציתי, 
רק  בית ספר,  או לבעליו( היתה לתרגם אותו במחברות  צריך להשיב אותו לספרייה  היה  כך 
בשביל עצמי. כך תרגמתי מאנגלית, בגיל שתים־עשרה, מדריך טיולים לרומא שאלוהים יודע 
איך הגיע לביתה של חברה שלי. זה היה הדבר הכי קרוב לטיול ברומא שהיה זמין לי ב־1988, 

ולא הייתי מוכנה לפספס את ההזדמנות. 
לקרוא  יכולים  לא  שלי  החדשים  החברים  ולגלות שרוב  למהגרת  להפוך  היה  הבא  הצעד 
הכתיבה  כל  את  העברתי  כך  ואהבתי.  שקראתי  מהספרות  גדול  חלק  וגם  שלי,  השירים  את 
המקורית שלי לעברית, והתחלתי לחשוב לעתים קרובות: "הם חייבים לקרוא את X! זה ספר 

X לא מתורגם לעברית? מה, הכל אני צריכה לעשות פה לבד?" גדול! למה לעזאזל 
שנת 2004 תפסה אותי לא מוכנה לשני דברים: להתפתחות מסחררת ומורכבת בחיי האהבה 
שלי, ולטלפון מעורך כתב העת הזה, שעדיין היה אז בהתהוּות. העורך אמר שאני חייבת לתרגם 
ושאין לי ממה לחשוש, ואני אמרתי שהאנשים המעורבים בסיפור האהבה שלי חייבים לקרוא 
את "סיפורה של סונצ'קה" של מרינה צווטאייבה, כי זאת הדרך היחידה להבין מה זה היה. כך 

נולד התרגום האמיתי הראשון שלי, שאחריו כבר לא יכולתי לעצור. 
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ניצה בן־ארי:
"כשאני מןרגמן אני נהנין להיון חסרןיאישיון 

לחלוטיןם איזה עונג"

1. את נאמנותי אני חבה בראש וראשונה למחבר המקורי. אם לא הצלחתי להעביר אותו/ה, 
כי אז נכשלתי כישלון חרוץ. ומכיוון שהוא מתחלף כל פעם, זו בכל פעם משימה חדשה, עולם 

חדש, פלא חדש. 

2. אני לא מגדירה את עצמי כסופרת. כתיבתי המקורית היא בתחום ספרות עיון ומחקר. אם 
י פעם, אני רוצה שקולי יישמע. בתרגומי, אני משתיקה  אני כותבת משהו "ספרותי" יותר ִמּדֵ
שלי,  האישיות  את  משקפת  המקורית  שכתיבתי  לקוֹות  רוצה  אני  אותו.  להשתיק  מנסה  או 

ואילו בתרגומים אין לי אישיות. אני נהנית להיות חסרת־אישיות לחלוטין. איזה עונג.

3. בכל הנוגע למטפורות על תרגום אני מסכימה עם מטפורות אחרות, מודרניות יותר, אלה 
הרואות במתרגם "תורם דם", שבלעדיו המחבר המקורי לא יזכה לחיים בעולם שמחוץ לארצו, 
אבל גם "מוצץ דם" )מטפורות של סינתיה אֹוזיק(. גם "כפילו של הסופר" מקובל עלי. ותמיד 
ניתן להעביר,  )כמה  ניגשות לנושא בגישה ערּכית  במידה של ענווה. כל המטפורות האחרות 
כמה "הצלחנו" להעביר(, ובגישה גברית מצו'איסטית )הסופר הוא גבר והמתרגם אישה(. פאסה.

4. ממש לא מסכימה עם לואיס קרול. בסוגי הספרות שתרגמתי ושמעניינים אותי, הצליל, 
המקצב, החרוז, משחקי המילים והמצלולים חשובים לא פחות מהמשמעות. מי כלואיס קרול 

ידע זאת...

5. בתחילה לא בחרתי בין קלאסיקה לספרות עכשווית, אלא קיבלתי על עצמי מה שהציעו 
לי, ולמזלי היו אלה ספרים נהדרים, מארבע שפות: אנגלית, צרפתית, גרמנית ואיטלקית. זה 
היה מגּוון מאוד, וזה היה אתגר גדול. האגוז הראשון הקשה לפיצוח היה "ברלין אלכסנדרפלאץ" 
אחריו  לקלאסיקה.  אלוזיות  המון   — הפושעים  לז'רגון של  בנוסף   — בו  ֶדבלין, שהיו  לאלפרד 
)"כל אתמולינו"(  גינזבורג  ונטליה  )"בטון"(  ברנרד  ותומס  "ג'אז"(  )"חמדת",  מוריסון  טוני  באו 
ב"סתם"  הסתּפקתי  לא  כבר  אלה  ואחרי   — שלו(  המטורף  הסנארק"  "ציד  )עם  קרול  ולואיס 
כך הגעתי לקלאסיקה. תרגמתי את המחזה  ויותר מעניינים.  יותר  וחיפשתי אתגרים  רומנים 
"השודדים" של שילר, אחריו את "פאוסט" של גתה, וגם את "הרמן ודורותיאה" שלו, וכשאחזור 
התמודדויות  עוד  לי  אחפש  יזהר(  ס.  של  המונוגרפיה  כתיבת  את  שאסיים  )אחרי  לתרגום 

מטורפות כאלה. 
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6. שאלות לא פשוטות. תרגום עיוני ודומיו קשים לא פחות מתרגום ספרותי, אלא שהקשיים 
בהם הם מסוג אחר. יותר ברמה הלקסיקלית — למצוא את האקוויוולנט המדויק בשפה/תרבות 
אחרת. ברגע שיש בידך מודל לכך, למשל חוזה שכירות אחד, פתרת את מרבית הבעיה, ועל 

זה מתבססות תכנות TM( Translation Memory( כאלה ואחרות. 
מאוד  קרוב  הספרותי  התרגום  ספרותי.  תרגום  עם  להתמודד  יכולות  אינן  תרגום  תכנות 
לכתיבת ספרות, בהבדל גדול אחד — שאינך אמור להמציא. הספר נתון, הוא נבדה מדמיונו של 
אחר, ואתה צריך לכתוב אותו מחדש, בשפה אחרת. בתוך מיטת סדום הזאת, ייתכן שתצטרך 
לחפש "המצאות" זהות/דומות/אקוויוולנטיות לאלה שהמציא המחבר, אבל השאיפה שלך היא 
זה  ויאמר — אהה!  לידו  ייקח את התרגום  שיישמר סגנונו המיוחד של המחבר. לא שהקורא 
תרגום, זה ברור מן המשפט הראשון. וחלילה שלא יאמר — אהה! זה תרגום של X, אני מזהה 

אותו מיד. אלה מחטיאים את המטרה. הוא צריך לומר — מיד רואים שזה בורחס... 
נייהד  לא  וגם  אותו  נעבֵרת  לא  הרי  מתורגם,  שהספר  העובדה  את  להסתיר  סיבה  אין 
של  כהמלצתם  נעשה  אז  בו.  יישאר  המקורית  השפה  מן  שנופך  נרצה  שאפילו  וייתכן  אותו. 
שלייארמאכר ושל גתה בעקבותיו, ונאלץ את הקורא לקום מכורסתו הנוחה ולנדוד למחוזות 

הטקסט המקורי. וזה הישג לא קטן, בהתחשב בעובדה שהקורא הוא עצל מטבעו... 
מה הופך תרגום ליצירת אמנות? מי שיודע להגדיר יצירת אמנות — שיגיד לי. איך אמר 
שופט בית המשפט העליון האמריקני פוטר סטיוארט במשפט נגד החרמת הסרט "הנאהבים" 
אותה  לזהות  יכול  אני  אבל  פורנוגרפיה,  להגדיר  יודע  לא  "אני  כפורנוגרפיה:  מאל  לואי  של 
מיד" )I know it when I see it(. אם הקורא חֹוֶוה חוויה — קשה, נעימה, משעשעת, מטרידה, 
מכאיבה, מרוממת, לפי כוונת המחבר — ואם הוא לוקח אותה אתו למסע חייו — מה טוב. יצירת 
אמנות, תהא הגדרתה מה שתהא, עושה לך משהו, ואז הופכת לחלק ממך וממשיכה ללכת אתך. 

7. כשהייתי בת שבע־עשרה המורה לספרות הביא לכיתה טקסטים במקור, בשפות שונות, 
שאת חלקן הגדול לא הכרנו. הוא קרא לנו אותם בקול, כדי שנתרשם מהצליל, ואחר כך קרא 
את התרגום. אז החלטתי שגם אני רוצה לעסוק בכישוף הזה. בכיתה י"ב תרגמתי להנאתי את 
וראיתי שאין לי כלים לטּפל ברב־לשוניּות שלו. למדתי. לימדתי  ג'ויס,  הסיפור "אוולין" של 
לשליחות  כשנסענו  ושלוש,  בגיל שלושים  רק  מאודי.  כל  את  בזה  והשקעתי  בתיכון  אנגלית 
לחו"ל, פתאום היה לי הרבה זמן פנוי והרבה חשק לעסוק בשפע התרבויות/השפות שבתוכי 
לתרגום.  ספר  ממנו  וביקשתי  זמורה  אהד  את  פגשתי  בפרנקפורט  הספרים  ביריד  ומסביבי. 
חוויה  היתה  זו  כהן.  לאלבר  לאמי",  אשר  "הספר  את  לי  והציע  אמון,  בי  נתן  הוא  מה  משום 

מכוננת. עד היום אני אסירת תודה לו על ההתחלה היפה שהעניק לי.

8. אני מתרגמת כמו שאני נושמת. באופן טבעי. אני עושה את זה מאז שנולדתי, כי אצלנו 
לשפה.  משפה  עובר  שהוא  להודיע  טרח  ולא  שפות,  חמש  מינימום  אחד  כל  דיבר  במשפחה 
גם הבנים שלי נדבקו בחיידק הזה, וכל אחד מהם תרגם ספרות, ִאתי או לחוד. תרגום ספרות 
הוא העיסוק הכי מרגיע והכי מרגש שאני מכירה, עד כמה שזה נשמע אבסורדי. הוא מאפשר 
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בעקבות  לגלוש  מחשבתם,  מהלך  אחר  לעקוב  גדולים,  סופרים  של  לראשם  להיכנס  לי 
האסוציאציות שלהם, לראות דרך העיניים שלהם וִלחיות גם את חייהם. כך אני יכולה להחליף 

זהויות וליָהנות מחיים נוספים )more lives(. די מטריד אותי שיש רק חיים אחד!

10. מתרגומי שלי, היצירה הקרובה ללבי ביותר היא "פאוסט" של גתה. בעצם, אצלי בראש, 
זאת עבודה שעוד לא סיימתי. הייתי יכולה להמשיך לתרגם אותה עוד ועוד, ומדי פעם צץ לי 
בראש עוד פתרון לבעיה מציקה שהיתה שם. כשאני חסרת מנוחה, כשאני מודעת לכך שהאדם 
אני  שפרה(,  ש.  של  המופלא  בתרגומה  "גלגמש"  )הו  רוח  רק  יעשה  אשר  כל  ימיו,  קצובים 
לוקחת למיטה את גתה. מתרגומים של אחרים — בכל תקופה קרוב ללבי תרגום אחר: תרגומי 
אנדרסן שעשה דב קמחי שבו את לבי בילדותי. תרגומי א. כרמי לדיימון ראניון הצחיקו אותי 
בנעורי. תרגומי אלתרמן לשירי קדיה מולודובסקי ליוּו אותי כשגידלתי את ילַדי. תרגומו של 
אוסטרידן ל"מאה שנים של בדידות" של מארקס, ותרגומי מרים טבעון לסרמאגו הילכו עלי 
קסם בבגרותי. לאחרונה עשו זאת תרגומיה של ש. שפרה לספרות המזרח הקדום. הקינה על 
מות האל דומוזי־תמוז, מתוך המיתוס הגדול על "ירידת איננה לשאול" מסוף האלף השלישי 

לפני הספירה, תמיד מעלה בי דמעות.
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אברהם ארואטי:
"על הווראים לחוש בניחוח הזר"

1. אם המתרגם נאמן למחברּה של היצירה, הוא יהיה נאמן לא כל שּכן גם לקוראי תרגומו. 
להירתע שמא  לו למתרגם  ואל  ככל האפשר של המקור,  בבּואה מדויקת  להיות  על התרגום 
את  נאמנה  ששיקף  סבור  הוא  עוד  כל  לקריאה,  קשה  או  מסורבל  שתרגומו  יחשבו  קוראיו 
זאת  וקולחת.  יפה, תקינה  וכל עוד העברית של תרגומו  רוב מאפייניו, בתרגומו,  המקור, על 
הם מעיינים מנסה  שּבֹו  לדעת שהתרגום  ישמחו  הקוראים בעצמם  סבור שגם  אני  זאת,  ואף 
לקרבם אל לשון המקור וסגנונה, ולא להפך — לסגל לתרגום כל מיני מאפיינים שזרים לרוח 

המקור, אך אולי מקובלים במשלב היומיומי של שפת היעד.
הדיון  את  אמקד  עתה  אולם  שירה;  לתרגומי  הן  פרוזה  לתרגומי  הן  יפים  אלה  דברים 
יוונית ורומית ׂשּומה עליו לרכוש לו בקיאות בכל  באלה האחרונים. כל האומר לתרגם שירה 
בספרותן  מצוי  להיות  גם  עליו  האלה;  הקלאסיות  הלשונות  שתי  של  והתחביר  הדקדוק  רזי 
ובעולמם של מי שהשתמשו בהן כשפת אם; עליו להכיר את כללי הפרוזודיה ומגוון המשקלים 
שהם חלק בלתי־נפרד מן השירה הקלאסית ואולי אף המאפיין המובהק ביותר שלה. אפשר 
שדברים אלה נשמעים מובנים מאליהם, אך לא היא, שכן כבר פורסמו בעברית "תרגומי שירה" 
מיוונית ומרומית, שנעשו על ידי מי שאינם שולטים כהלכה בשפות עצמן ואף אינם מצויים 
דיים בעולמן התרבותי. למתרגם השירה הקלאסית דרושה אפוא הכשרה מעמיקה הן בלשון 

המקור הן בתרבות הרוחנית שממנה צמחה שירתה. 
אם המתרגם כבר רץ ביוונית וברומית — וריצה זו נקנית בשנים ארוכות של קריאה ולימוד, 
וכמובן שגיאות ותיקונן — אז בוודאי כבר ֵידע לבחון היטב כיצד יש לתרגם את היצירה השירית 
לעברית: מהו הִמשלב המתאים; כיצד, אם בכלל, לשמור על המשקל; איך לתת לקוראיו את 
מחייבות  אלה  שאלות  על  התשובות  במקורה.  בעברית  נכתבה  כאילו  שהיצירה  התחושה, 
לעתים ויתורים על אי־אלה מאפיינים של לשון המקור על מנת לצקת אותה לעברית נהירה 
וקולחת. יש שצריך גם לוותר על תרגום מילה או ביטוי באופן מילולי, כי התוצאה תהיה אולי 
מדויקת, אך זרה לאוזניהם של קוראי העברית. כאן נדרש המתרגם להכריע מה הוא בבחינת 
מילולי וטוב ומה מילולי ולא יצלח, ובתום תהליך זה עליו לקוֹות שעשה את הבחירות הנכונות.

בוגד.  המתרגם  של  היותו  לדעתי,  היא,  התרגום  למלאכת  מכולן  הנוקבת  3. המטפורה 
 Traduire, c'est :ואף בצרפתית ,traduttore — traditore :באיטלקית זה מצטלצל יפה יותר
הרי  כי  ובזדון,  בכוונה  המקורי  בטקסט  שבוגד  מתרגם  קיים  שלא  סבור  אני  זאת  עם   .trahir
נּות רצונו להנחיל לקוראיו, שאינם יודעים את שפת המקור, יצירה  מטרתו העיקרית נובעת מּכֵ
מתורגמת שבאמת נאמנה למקורה. אפשר לפרוט עיקרון כללי זה לפרטים רבים, אך אתמקד 

כאן בפרט המרכזי כאשר ניגש המתרגם לצקת שירה יוונית או רומית לעברית.

indd   221.13 ןוילג - וה 15/11/2016   10:56:26



222

שאלון המןרגמים של "הול" 

יש מתרגמי שירה קלאסית שבוחרים לוותר על שמירת משקל המקור, וזו גישה לגיטימית 
אף  ללשונות אחרות.  ומרומית  מיוונית  בתרגום שירה  גם  מוצקים המקובלת  יסודות  ובעלת 
מדוע  מבין  אינני  אמנם  הַדְקטילי.  הֶהְקָסֶמֶטר  שמירת  על  ּוויתרתי  הומרוס  את  תרגמתי  אני 
בוחרים חלק מאותם מתרגמים לכנות את תרגומם "שירה" או "תרגום שירה": הרי אם ויתרת 
על משקל המקור, ואף לא הֹורקת את היוונית למשקל אחר כלשהו, המתאים כביכול לעברית 
יותר מן המשקל היווני, כי אז מה בין תרגומך לשירה? על פי התפיסה הקלאסית )והרי בתרגום 
שירה קלאסית עסקינן(, אין בין תרגום כזה לבין שירה ולא כלום, כי חלוקת הטקסט המתורגם 

לשורות קצוצות שאינן משוקלות לא הופכת אותו לשיר, או לפחות לא לשיר קלאסי. 
אם לשונו של התרגום היא בעלת סממנים שיריים אחרים, כגון לשון גבוהה, מצלול מיוחד 
פיוטית,  פרוזה  בשם  התרגום  סגנונו של  את  לכנות  הראוי  מן  אז  לא שגרתי,  מילים  סדר  או 
אך לבטח לא שירה. אחרת, לטעמי, חוטא המתרגם באחיזת עיניים ומוליך שולל את קוראיו. 
ראויה,  דומני שאינה  כן  פי  ואף על  היא בתרגום ללשונות אחרות,  גם  הנהוגה  נוספת,  שיטה 
היא להמציא מעין משקל ָאד הֹוק, כלומר כזה שהמתרגם קובע את עקרונותיו לצורכי תרגום 
או  מקורית  שירה  כבר  נכתבה  בו  אשר  ומוסכם,  אמיתי  כמשקל  מּוּכר  הוא  ושאין  מסוים, 
מתורגמת. ואני שואל — מה התועלת בכך? אם כבר רוצה המתרגם לתת תחושה של משקל 
בעבר  וטובים,  רבים  מתרגמים  וכבר  ְמרבי,  בדיוק  זה  משקל  ולחקות  להתאמץ  עליו  המקור, 

ובהֹווה, הוכיחו בעליל שהדבר אפשרי.

4. בנוגע לאמירתו של לואיס קרול: ברי שעל התרגום לשקף נאמנה את מובנו של המקור, 
אך מה באשר למוזיקה שלו, לניגון המילים על הלשון? מתרגם רגיש אינו יכול שלא להביא 
היבטים אלה בחשבון, והם בעלי חשיבות מכרעת הן בתרגום פרוזה הן בתרגום שירה עתיקה. 
מדוע? העתיקים נהגו לקרוא כל יצירת ספרות בקול רם ולא קריאה שבלב, אפילו בעת שקראו 
בביתם לבדם. לכן בוודאי היה משקל רב לניגון המילים ולמוזיקליות ערבה לאוזן. גם קוראי 
התרגום זכאים להנאה כזו, והמתרגם צריך למסור בידם תרגום שנעים לא רק לקראו אלא גם 
להשמיעו! המוזיקה של השפה וניגונה קשורים קשר ישיר למשלב הלשוני שבו המתרגם בוחר.
אך  לי  נראה  בעברית,  להישמע  עליו  כיצד  לדמיין  ומנסה  למשל,  בהומרוס,  קורא  כשאני 
הייתה  היוונית ההומרית לא  נופך מעט ארכאי.  יהיה  והאודיֵסאה  טבעי שלפסוקי האיליאדה 
מעולם שפת דיבור, אלא שפת שירה שהורכבה מדיאלקטים שונים של היוונית; היא כוללת 
וכן צורות ארכאיות משלּביה  מאפיינים לשוניים שאינם מופיעים בפרוזה היוונית הקלאסית 
לא  ההומריים  האּפֹוסים  של  העברי  תרגומם  לשון  לפיכך  השפה.  התפתחות  של  המוקדמים 
תהיה שפת היומיום, אך גם לא לשון נמלצת מדי; על הקוראים )ובמקרה של הומרוס אולי גם 
המאזינים( לחוש בניחוח הזר של הטקסט המתורגם לעומת שפת הדיבור השגורה על לשונם. 
אני  זאת  ִעמו.  יותר  להיכרות מעמיקה  כעין תמריץ  צריכה לשמש  זרותו של הטקסט  ואולם 
אומר על סמך העמקה במקור היווני, שמדי קראי בו אני שב ומשתכנע כי לתרגם את הומרוס 
וללשון  הרגילה  השיחה  לשפת   — היוונית־רומית  המסורת  מן  הרואית  אפית  שירה  כל  או   —
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שאינה עולה קצת מגובה העיניים, הרי זה לחטוא למקור ובמובן מסוים גם להמעיט ביכולתם 
של קוראי התרגום להתמודד עם סגנון שלא הכירו כמותו.

הוא  אודיסאוס  של  הידועים  מתאריו  אחד  פשוטה.  דוגמה  באמצעות  זאת  אטעים 
להמיר  כמובן  אפשר  רב־עצה;  או  רב־תושייה  הוא  לעברית  המילולי  תרגומו   .polymetis
זאת בתואר אחר כגון פיקח או נבון, שהם אולי נפוצים יותר בשפת היומיום השוטפת, ואולם 
תרגום כזה מוותר הן על דיוק בהעתקת המקור הן על צביונו המיוחד של התואר. גם ביוונית 
מרבים  אנו  אין  בעברית  ואם  תושייה(;  )עצה,   metis )רב(,   poly מורכב:  בתואר  כאן  מדובר 
מופעיו  של  הארי  חלק  בידינו  המצויה  היוונית  בשירה  גם  הרי  זה,  מורכב  בתואר  להשתמש 
שלתרגמו  אפוא  דומני  אודיסאוס.  של  הבלעדי  לתיאורו  תמיד  וכמעט  הומרוס,  אצל  הוא 
יפים על פי  ואוַמר שדברים אלה  גורע משהו מייחודיותו. אסייג  "נבון"  לעברית כ"פיקח" או 
נבחר לשמור על משקל המקור בתרגומנו, הרי שלפעמים  רוב לתרגום בפרוזה, משום שאם 
נהיה אנוסים לתרגם, למשל, "פיקח", הואיל ומספר ההברות במילה זו והטעמתה יהיו נוחים 

יותר מּבחינת ההתאמה למשקל.
תחושה דומה עולה בי גם למקרא הטרגדיות היווניות שׂשרדו והגיעו אלינו. כשאני מעיין 
יכול שלא לתהות אם קהל  וכוונתי כאן בעיקר לאייסכילוס ולסופוקלס, איני  בטקסט היווני, 
הצופים העתיק בתאטרון דיוניסוס באתונה היה מסוגל להבין על נקלה את התחביר המורכב 
דיקמן  שלמה  שצדק  סבור  אף  אני  אלה.  משוררים  של  הארמזים  ורוּוַית  העשירה  ולשונם 
המאפיינים  בעלת  לשונו  של  הגבוה  המשלב  שתרגם.  כשם  למשל,  סופוקלס,  את  כשתרגם 
המקראיים משקף נאמנה את תחושת ההיפעמות שעולה כשקוראים את המקור היווני. ואם 
ּכרים, אז אפשר וצריך לחפשם במילון, לתועלתם ולרווחם  פה ושם ישנם מילה או ביטוי לא מּוּ
הגדול של הקוראים. מאז ומעולם סברתי שחוויית הקריאה מזמנת לנו הנאה כפולה: עונג מן 
הסיפור עצמו ומן הרעיונות העולים ממנו מזה, וסיפוק שבלימוד מילים ודרכי ביטוי חדשות 
מזה. כשאני מתרגם אני רוצה לחשוב, ראשית, שלא נותרו בעבודתי פגמים רבים מדי, ושנית, 
 — מתקדם  לקוֹות  ויש   — לומד  שאני  כשם  מתרגוַמי,  וישכילו  ייָהנו  ובעתיד,  בהווה  שקורַאי, 

מקריאת תרגומיהם של אחרים, קודַמי ובני זמני.

כלומר,   ,ars est celare artem ליצירת אמנות? כמאמר הפתגם הרומי  הופך תרגום  6. מה 
אמנות היא להסתיר את האמנות. אם נייחד זאת לתרגום, הרי שהכוונה לתרגום קולח וברור, 
שמתוך קריאתו לא ניכר המאמץ הרב שהושקע בהכנתו. אך דומני שלא די בזאת, כי לעתים 
והנחישּות לשמור על מאפיינים רבים ככל  ניכר(, המאבק  )גם אם הוא  דווקא המאמץ הגדול 
האפשר של לשון המקור וסגנונו, הם אלה שבסופו של דבר הופכים את מעשה התרגום ליצירת 

אמנות אמיתית ועושים אותו יפה לא רק לשעתו, אלא לכל עת.
המקורי.  המשקל  שמירת  עניין  הוא  שירה  בתרגום  הכרוך  המאמץ  לעניין  חשובה  דוגמה 
אין עוררין על כך שמאפיינּה המובהק של השירה היוונית־רומית הוא משקלה. טורים חסרי 
 ,sermo solutus :משקל אינם נקראים שירה כי אם פרוזה. יפה ניּכר הדבר במונח הרומי לפרוזה
כלומר, דיבור משוחרר. משוחרר ממה? מכבלי המשקל, כמובן. ציורי מכך הוא הביטוי היווני 
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עליהן  העוטות  השיר  למילות  בניגוד  עירומות,  מילים  כלומר,   ,psiloi logoi מונח:  לאותו 
כביכול את בגדי המשקל. זאת ועוד, סוגות שירה שונות נתאפיינו על פי משקלן: ההקסמטר 
הדקטילי הוא משקלו של האפוס; הדו־טור )דיסטיכון( האלגי הוא משקל האלגיה והאּפיגרמה 
)על פי רוב(; הְטִרימטר הַיְמּבי הוא משקלם של חלֵקי הדיאלוג בטרגדיה, וכו'. מתרגם השירה 
מחירה  מה  העברית,  אל  המקור  משקל  את  להריק  אפשר  אם  עצמו  את  לשאול  אפוא  חייב 
של הרקה זו מּבחינת הדיוק המילולי בתרגום המקור וכיצד תשפיע זניחת המשקל על אופייה 

ושיריּותה של היצירה המתורגמת. 
יש  עּובדות:  בבחינת  שהוא  מה  את  אוַמר  וגורפת.  חד־משמעית  תשובה  כאן  שאין  מובן 
משקלים קלאסיים שהתאקלמו יפה בעברית: ההקסמטר הדקטילי, הדו־טור האלגי והטרימטר 
הימּבי הם דוגמאות ברורות לכך. אם אפשר אפוא לשמר את המשקל בלי לפגום במעלותיה 
האחרות של היצירה, דהיינו, קסמּה הסיפורי והעלילתי )אם באפוס עסקינן(, המתח הדרמטי 
מאוד  רצוי  אז  כי   — והלקסיקלית  התחבירית  פשטותה  או  מורכבותה  במחזות(,  )כשמדובר 
לחקות את המשקל בלשון התרגום. אם ניטול למשל את המשקל מן האפיגרמה )היא המכתם 
השירי(, שהיא קצרה מטבעה, הרי שנטלנו ממנה את נשמת אפה. הלא אין לה יופי סיפורי כה 
רב שיהפוך אותה למרגלית ספרותית, ואילו המשקל מחדד כאן את יופייה הסימטרי ומעביר 

את תוכנּה באופן מדוד ובקצב מוגדר, כך שהיא מוטמעת למעשה בזיכרון שומעיה.
ותרגום שירה בפרט הוא אמנות האיזון. חייב המתרגם לשים  יוצא אפוא שתרגום בכלל 
קלם היטב כדי להביא  על כפות המאזניים היבטים מורכבים רבים, שמקצתם סקרתי כאן, ולׁשָ

את היצירה המתורגמת לשלמותה האמנותית הרצויה.

7. לפני עשרים שנה בערך, בראשית שנות העשרים לחיי, החלטתי לרכוש לי באופן עצמאי 
זו  המקור.  בלשון  והומרוס  ורגיליוס  את  לקרוא  כדי  בעיקר  עתיקה  וביוונית  ברומית  ידיעות 
היתה מלאכה קשה, רבת טלטלות ולעתים מַתסכלת מאוד, אך בסופו של דבר הגעתי לשליטה 
סבירה בשתי הלשונות הללו. רק אז החלטתי להירשם לאוניברסיטה, לחוג ללימודים קלאסיים, 
וללטש את ידיעותי. הבנתי, שגם אם העמקתי יפה בסוגיות הלשון והספרות העתיקה, עדיין 
תורה  לשמוע  וזכיתי  מזלי  נתמזל  שעוד  שמח  ואני  בלבד,  היולי  חומר  בבחינת  הדברים  היו 

מפיהם של גדולים וטובים בחוג.
יצירה כלשהי, בפרוזה או בשירה, ובמהלך  נוטלים בדרך כלל  בקורסי השפה המתקדמים 
סמסטר שלם מתרגמים אותה אט אט, תוך ליבון בעיות שונות ומגּוונות העולות מן הטקסט. 
שמתי לב, שרוב התלמידים מכינים יפה את שיעורי הבית וכותבים תרגום מלא של הקטעים 
הנלמדים בכל שיעור, וכשמגיע תורם בכיתה לקרוא ולתרגם, הם מקריאים את תרגומם מן הדף, 
פוגם בתהליך  דווקא  או המשפטים במקור. תמיד סברתי שזה  לאחר שהקריאו את המשפט 
הטמעת השפה. "לא באנו לכאן כדי ללמוד תרגום" טענתי, "אלא כדי ללמוד את השפה. כשם 
שלומדי אנגלית, למשל, לא יכתבו תרגום של כל קטע שהם מתבקשים לקרוא, כך יש להשתדל 
לעשות גם ביוונית וברומית: לקרוא מן הדף ולתרגם על פה." מי שהתנסה בלימוד הלשונות 
הללו, יודע כי הן מורכבות פי כמה מרוב השפות המודרניות. לכן לתרגם על פה מן הדף מצריך 
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יכול  ומי שאינו בטוח בעצמו  חזרות רבות על הטקסט בבית, על מנת לא לגמגם בשיעורים, 
תמיד להכין גם תרגום כתוב, למקרה חירום בשעת אמת. כך עשיתי אני בכל מקרה, ומצאתי 
אלא  טוב,  ספרותי  תרגום  לתרגם  אין מטרתי  כי  כאמור,  טענתי,  מרובה.  תועלת  בזאת  שיש 
הכינותי  לא  הלימוד,  לצורכי  לכן,  וברומית;  ביוונית  שכתוב  מה  את  האישיים  לצרכי  להבין 
תרגומים בכתב, אלא נהגתי לשנן את תרגוַמי במחשבה, תוך קריאה חוזרת ונשנית של המקור.
ושאל,  מירן  ראובן  והמו"ל  פנה אלי המתרגם  2007, כאשר  זה השתנה בראשית שנת  כל 
הפילוסופיה  לסדרת  ומרומית  מיוונית  קצרות  פילוסופיות  יצירות  כמה  לתרגם  ארצה  אם 
כאן התחולל מהפך אישי: הפכתי ממתרגם בעבור  לב.  נהר ספרים. הסכמתי בחפץ  בהוצאת 
עצמי למתרגם בעבור קהל קוראים רחב. מאז אותה חוויית תרגום נעימה של המדריך מאת 
מהרהר  אני  לעתים  מלתרגם.  חדלתי  לא  סנקה,  של  דיאלוגים  כמה  וכן  הסטואי  אפיקטטוס 
מה היה קורה לולא פנה אלי ראובן. האם בכל זאת הייתי פונה לנתיב התרגום? אפשר שכן, 

אך אין לדעת.
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שמעון בוזגלו:
"מןרגם חייב להיון אדם עם ביצים"

טקסט  לתרגם  ניגש  כשאני  סיטואציות.  מתרגם  אני  מילים.  מתרגם  לא  אני  1. כמתרגם, 
וזה מהדהד גם על טקסטים אחרים, גם בשירה — אני תמיד שואל את עצמי מי  לתאטרון — 
הדובר, מי נמצא ִאתו על הבמה, עם מי הוא מדבר. אני מביים את זה. לפעמים מרחיב קצת, 
נעלמות  כשהמילים  הוא  מּבחינתי  גדול  הכי  ההישג  בטקסט.  מתערב  אני  מצמצם.  לפעמים 
הוא  כי  קלאסי?  טקסט  בכלל  לתרגם  למה  אגב,  ודרך  קולנוע.  בראש,  תמונה  לך  ונשארת 
ולא חשוב  זה טקסט משובח,  זה לא סיבה לכלום. השאלה היא רק אם  קלאסי? לא! קלאסי 

מתי הוא נכתב. 
אבל אם הוא נכתב לפני 2500 שנים ועובד גם היום, אז זה בהחלט מרשים. זה אומר שיש 
משהו בגרעין שלו שפשוט עובד נכון. וכדי שהוא יעבוד נכון גם היום, וגם עם הקהל המקומי 
פה, אתה חייב לעשות מטמורפוזה. כי מה שריגש מאוד אז לא בהכרח מרגש היום. מה שמרגש 
יש  היום  גם  אבל  שונים.  עולמות  פשוט  אלה  אחרת.  בשפה  מרגש  בהכרח  לא  אחת  בשפה 
צריך  הגרעין שאתה  חייב להתערב.  ואתה  רק שהקונוונציות אחרות,  ְרציֹות.  דמיון, חלומות, 
לשמור עליו הוא הגרעין שבינך לבין עצמך, כי אתה מבין למה הטקסט הזה משובח. זה הכל. 

אתה בחרת אותו. הנאמנות לזה היא אצלך. 
שעובדת  מוזיקה  אבל  מוזיקאי.  כל  קודם  הוא  משורר  מוזיקה.  אוהב  מאוד  אני  מוזיקה, 
בשפה אחת, לא עובדת בדרך כלל בשפה אחרת. להפך ממה שנהוג לחשוב, מוזיקה היא דבר 
מאוד לא אוניברסלי. יש דברים מרכזיים שלא עוברים בכלל. המתרגם צריך למצוא מקבילה 
והקשבה  ואקלים,  נוף  לבין  בין שפה  יש קשר חזק מאוד  היעד.  מוזיקלית שמתאימה לשפת 
עמוקה לקשר הזה מולידה באורח טבעי גם את המוזיקה המתאימה. ברור שזה סובייקטיבי, 
אבל זאת נטיית הלב שלי. אורך השורות בכתיבה ובתרגום שלי נקבע לפי התוכן והסיטואציה, 

שמשייטים להם על איזו זרימה מוזיקלית שנעימה לעברית ולי. 
זרקתי את המשקלים בתרגום שירה. אין להם שום משמעות בעברית המודרנית. מה זה 
ַרְך? הקורא אמור לקרוא שיר, לא חידה. הרעיון שלי הוא להביא לך טקסט, שתבין שהוא  ַאְמִפיְבּ
טקסט משובח. הדגש הזה של מתרגמים מסוימים, אפילו בימינו, להעביר לעברית את המשקל 
של שפת המקור גם כשאין לו שום קשר לעברית המודרנית — הוא בעיני ממש מחלה. מה אתם 
רוצים לעשות פה? זה הרי לא שייך לעברית! תרגום הוא מכירה כללית, ואתה בתור מתרגם 
לוקח את הדבר שהכי אי אפשר לקחת אותו,  ומה לקחת. אתה  לוותר  חייב להחליט על מה 
רק בגלל שהוא קיים במקור? אם היה דבר כזה בעברית זה היה תענוג, אפשר היה לשחק עם 
זה. בתרגום מיוונית ללטינית אפשר לעשות תרגומים מאוד יפים מבחינת שמירה על משקל. 
אבל בשפות שונות כל כך כמו יוונית עתיקה ועברית מודרנית? זו בחירה שמגלה חוסר הבנה 
מוחלט במעשה התרגום. זה סוג של מסורתיּות שלא נעצרת לחשוב בכלל — מה אתה בעצם 
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זו שאלה שיש לי תחושה שחלק קטנטן מאוד מהמתרגמים חושבים עליה. למי אתה  רוצה? 
מתרגם? מה אתה מתרגם? אתה מתרגם לתקופה שלך. אתה מתרגם לאנשים שמדברים עברית 

כמוך. 
מתרגם הוא פרשן. וכפרשן אתה צריך להחליט. מתרגם חייב להיות אדם עם ביצים. אתה 
לא יכול להשאיר את ההחלטה לקורא. אתה זה שצריך להחליט. אתה צריך להיות מאוד ברור 
מוותר.  לא  ועל מה אתה  מוותר  ברור על מה אתה  באופן  צריך לדעת  בהחלטות שלך. אתה 
זה לא על  פעם חשבתי שתרגום הוא אמנות הּפשרות. היום אני כבר לא חושב ככה. תרגום 
הוא   — שיר  מתרגם  אני  אם  נאצל.  יותר  מעשה  זה  בוחר.  אתה  מה  אלא  מתפשר,  אתה  מה 
חייב להיות שיר גם בעברית. אני אקפל את כל שאר האלמנטים לטובת הדבר הזה. אהבָת את 

השיר — תעביר את זה לקורא. תגרום גם לו לאהוב את השיר. 

אתה   — בכלל  וביצירה   — שבשירה  נכון  המקום.  מאותו  מתחילים  ותרגום  מקורית  2. שירה 
מה  לדעתי.  לתרגום  שירה  בין  האמיתי  ההבדל  לא  זה  אבל  לא,  ובתרגום  ריק,  ִמדף  מתחיל 
ריק  דף  יושב מול  שחשוב בשני המקרים הוא קרש הקפיצה שלך, מה מגרה אותך. כשאתה 
הריק. מה  לדף  רואה מתחת  הריק עצמו, אלא מה שאתה  הדף  לא  הוא  אותך  — מה שמגרה 
שגרם לך להתיישב ולעשות את מה שאתה עושה. במקרה של התרגום — קרש הקפיצה הוא 
טקסט מסוים שגרם לך לגשת אליו. הוא זה שנמצא עכשיו על הדף, זמנית, עד שתהפוך אותו 
לטקסט שלך עצמך. ברור שהשירה המקורית שלי והתרגום יונקים מאותם האזורים, והיו שנים 
זה  ביניהם.  לשייט  ידעתי  לא  כי  לי מאוד  הפריע  בין השניים  הדרך שלי, שהערבוב  בתחילת 

גרם לי להמון זעם פנימי, למרה שחורה ממש. 
בתחילתו ובסופו של דבר, אני משורר. משורר שברגעים מסוימים מעדיף לתרגם כי אין 
לו מה לומר כרגע לעצמו. הזמן שבין תקופת כתיבה אחת לתקופת כתיבה אחרת הוא הזמן 
כי גם תרגום צריך את ההשראה שלו. השראה  זמן טוב לתרגום,  כל  הטוב לתרגום. אבל לא 
לתרגום היא כמו השראה לשירה, אבל היא באה ממקום אחר: מהתאהבות. התאהבות בסגנון 

מסוים, גישה, צורה, תוכן. 

נגן. אתה לומד את הטכניקה. אוצר המילים שלך  3. תרגום הוא אמנות ביצוע. כמו שחקן או 
גדל ומתגמש. אתה לומד לקרוא. אתה לומד להתכוונן. ואולי הדבר הכי חשוב שאתה לומד זה 
להיות משוחרר. להשיל מעליך את כל הסנאט. כולנו מסתובבים עם סנאט שלם בראש — מה נכון 
ומה לא נכון, מה תקין ומה לא תקין, איך צריך לעשות, מה אנשים אוהבים, מה הם לא אוהבים, 
מה לימדו אותנו. אחד הדברים היפים ביותר שקורים עם הגיל לאנשים מסוימים הוא החופש. 
השחרור. מתוך פרספקטיבה רחבה, אתה לא מפחד לזרוק הִצדה כל מיני דברים. בעבר היה לי 
סנאט מאוד כבד שישב לי על הגרון. ישבו ההורים, ישבה הקהילה הספרותית, ישבה האקדמיה, 

ישבה האקדמיה ללשון. את כל אלה זרקתי. העפתי אותם — גם מהכתיבה וגם מהתרגום. 
יוצרי  כלפי  שלי  הגישה  וכו',  למטפחת"  מבעד  "הנשיקה  תרגום,  על  הקלישאות  בעניין 
הטקסטים שאני מתרגם היא: "זוז, אתה מסתיר לי את השמש". גם כשמתרגמים שירים שלי 
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שיר  נשמע  זה   — רק  הוא  לדעת  רוצה  שאני  מה  כל  מתערב.  לא  פעם  אף  אני  זרות,  לשפות 
לי. השיר  לך, לא  זה שייך  זה.  זכות להתערב במה שאתה עושה עם  לי שום  אין  או תרגום? 
עצמו קיים, הוא קיים בעברית. מה שאתה עושה ִאתו זה כבר עניין שלך. דרך אגב, זה נכון גם 
בתאטרון. יש כאלה שנלחמים על כל פסיק בטקסט, וזה סימן לחוסר הבנה במעשה התאטרוני. 
כי בתאטרון מה שחשוב הוא לא הטקסט. הטקסט הוא רק אחד ממרכיבי ההצגה. אתה בסך 
הכל אחד הרכיבים בקונספט של הבמאי. ואם אתה לא מבין את זה או לא הולך עם זה — אתה 

פשוט לא מבין תאטרון. 
ואותו הדבר בתרגום. כשאני ניגש לתרגם טקסט — משהו שם מצא חן בעיני, משך אותי, 
ואני הופך להיות קשוב מאוד, קשוב לדברים שאם אתאמץ גם אּוכל לפרוט אותם לפרוטות. 
בשירה  עושה  אני  בוזגלו  שמעון  את   — בוזגלו  שמעון  לא  כמובן  זה  לעשות  רוצה  שאני  מה 
אני  הרי  בוזגלו.  שמעון  את  עושה  לא  שאני  עצמי  את  משלה  לא  אני  אחד  לרגע  אבל  שלי. 
המתרגם, לא סבתי. יש מקרים פתטיים של אנשים שחושבים שאם הם מתרגמים קלאסיקה 
בלשון מליצית, הם מאוד קרובים למקור. נדמה לי שמאז ומעולם הנטייה של משוררים וסופרים 
ראויים לשמם — לפחות בעיני — היתה לכתוב בלשון בני אדם, לשון פשוטה וצלולה. חוץ מכמה 
סדיסטים ידועים, המטרה של רובם היתה להפעיל את הקורא באמצעות התוכן והצורה, ולא 
להפוך את השפה לסד עינויים. ואני מתכוון לא רק למשלב, אלא בעיקר לתחביר. הנה משורר 
כא מסתברא? הוא תמיד כתב בשפה חיה,  שתרגמתי לאחרונה — אנקראון. הוא כתב בלשון ִאּפְ
ועושה  שונים  ִמשלבים  בין  ומתנדנדת  וירטּואוזית  לפעמים  ובועטת,  וזורמת  שוטפת  בשפה 
 — לעצמך  אומר  ואתה  בעיקר,  קלאסיקה  תרגומי  תרגומים,  קורא  אתה  ואז  דבר.  מכל  צחוק 

בעבר חיו רק גלמים וקרשים? 

מודרנית,  שירה  לתרגם  אותי  עניין  בצעירותי  הקלאסית.  בתרבות  לחלוטין  שתול  5. אני 
תרגמתי שירים של קוואפיס ושל ייטס, אבל כבר המון שנים אני לא עושה את זה. אני שתול 
בתרבות הקלאסית כי זה עולם עצום שאני מאוהב בו מאוזן לאוזן. אם כי היום אני קצת יותר 
נוכחתי במשך השנים שגם שם היה הרבה חנטריש, אבל כשהדברים טובים —  מפוכח לגביו: 

הם זוהרים לאלפי שנים. 
לאט  נמשך  אני  גדולה.  סוג של התאהבות מאוד  זה  אני שקוע במשורר אחד.  כלל  בדרך 
לאט עד שאני מרגיש שזה קורה. זה תהליך הדרגתי. ואז מגיע הרגע שאני יודע שאני רוצה 
שונים  תרגומים  קומנטרים,  מדעיות,  מהדורות  חומרים.  לאסוף  מתחיל  ואני  אותו  לתרגם 
הרגע שאני מתיישב.  מגיע  כך  אחר  קצר  זמן  האלה.  הדברים  מכל  לומד  אני  שונות.  לשפות 
ותמיד בהתחלה זה סוג של תהליך, עד שהדברים מתמקמים. בעבר זה לקח יותר זמן, היום זה 
יותר מהיר, אבל זה עדיין קיים. כשאני נכנס לשוּונג של כתיבה, בהתחלה זה לא ברור לי. רק 

אחרי כמה זמן אתה יודע שאתה בשוּונג של כתיבה. ואתה הופך להיות קל יותר. 

7. תרגום הוא עסק מקרי לחלוטין מּבחינתי. זה התחיל זמן קצר אחרי שהשתחררתי מהצבא. 
נחשפתי בפעם הראשונה בחיים לשירה זרה. בבית הספר קראתי מה שלימדו אותנו — ביאליק, 
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הלב  למזלי,  לשירה.  נפתחתי פתאום  הצבא  רק אחרי  כלום.  לי  לא אמר  זה  טשרניחובסקי... 
שלי לקח אותי מיד לשירה העולמית, לא המקומית, שאליה הגעתי הרבה יותר מאוחר, ומתוך 
פרספקטיבה של חמשת אלפים שנות תרבות שלא ממש החניפה לה. ההיּפתחות הזאת ממש 
הפכה לי את העולם. נחשפתי לשירה יפנית עתיקה, בדיוק אז יואל הופמן יצא עם "לאן נעלמו 
לי  זה פתח  אודיסאות".  "שורה של  עם  יצא  ברונובסקי  יורם  גם  ואז  נפלא.  ספר   — הקולות" 
עולמות. התחלתי לקרוא ולחפש, לא רק בעברית, כמויות אינסופיות של חומרים. רציתי להבין 
טוב יותר מה כתוב, אז התחלתי לתרגם לעצמי. זה כל כך מצא חן בעיני! השירים הראשונים 
שתרגמתי היו בכלל תרגומים לאנגלית של שירים סיניים עתיקים, מתוך אסּוּפה של "פינגווין". 
יוונית עתיקה. קראתי אותה בתחילת שנות העשרים  זו שהניעה אותי ללמוד  ספפו היא 
שלי ונתקלתי בכמה תרגומים. התאהבתי במשוררת הזאת. חלק מהתרגומים היו נפלאים, מלֵאי 
אור וזהב, וחלק נשמעו כמו מטילי עופרת. אני זוכר את היום שבו פשוט נמאס לי ואמרתי — 

אני רוצה לדעת בעצמי מה כתוב שם. למחרת התחלתי.

)תעתיק מהקלטת שיחה שערכה לי ממן עם שמעון בוזגלו(
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רונן סוניס:
"מאז שנון השבעים שולטן בןרגום העברי הןרפסון 

מןגברן לפני הווראים"

בשפת  הכתובה  מהספרות  חלק  הוא  התרגום  וראשונה,  בראש  בתרגום:  הנאמנות  1. בעניין 
היעד, ולא מהספרות הכתובה בשפת המקור — תרגום עברי, למשל, ייקרא בידי קוראי ספרות 
עברית. כיוון שּכך, כדאי להפריד בין נאמנות ליוצר, לשפת המקור ולתרבותה, שהיא לעולם 
נאמנות־להלכה, לבין נאמנות לקורא, לשפת היעד ולתרבותה, שהיא לעולם נאמנות־למעשה. 
וגם  לקורא,  נאמנותו  זאת מתוקף  עושה  ליוצר,  אמונים  גם מתרגם שנשבע  במילים אחרות, 
תרבות  את  לתקן  שאיפה  מתוך  זאת  עושה  המקור,  תרבות  של  עלבונה  את  התובע  מתרגם 
בשאלת  דיון  לכל  האמיתית  המוצא  נקודת  לדעתי  זוהי  חלונות.  בה  ולקרוע  לטלטלּה  היעד, 

נאמנותו של המתרגם. 
יכול המתרגם להאמין שנשמתו של היוצר נתגלגלה בו, שבעוד רגע יצליח תרגומו להסיר 
הן  אלה  כל   — יפגע  בטורא  טורא  הנה  וִהנה  התרבותיות  המחיצות  כל  ואת  בבל  קללת  את 
למתוח  המתרגם  של  בידו  יעלה  המתורגמת  היצירה  של  המת  גולגולת  על  כמובן.  אשליות, 
קלסתר פנים מקורב, מדומיין, ולעתים קרובות מדי — את קלסתר פניו שלו. כך זה גם כאשר 
היצירה נכתבה אתמול, ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר ביצירה רחוקה בזמן ובמקום. למרבה 

הפלא, לא תמיד יש בזה פגם. 
ועידנים,  יוצר שמת לפני עידן  אכן, משונים הם המתרגמים המדמים להכיר באופן אישי 
אותם.  להכיר  מבלי שיטרחו  קוראיהם  את  הם המתרגמים המדמיינים  יותר  עוד  אך משונים 
כאן שוב אין לפניהם יצירה מוגמרת, אלא אנשים חיים. בדיוק כמו יוצר מקורי, צריך המתרגם 
להכיר את מצבם התרבותי והלשוני של קוראיו, צריך לדעת מה הם יודעים ומה אינם יודעים 

וצריך לדעת לאתֵגר אותם ולהימנע מלהחניף להם. 
משנות השבעים של המאה העשרים ועד היום שולטת בתרגום העברי התרפסות מתגברת 
בשפה  ידיעותיהם  לרמת  המתורגמות  היצירות  בהתאמת  ביטוי  לידי  שבאה  הקוראים,  לפני 
העברית ובספרות הכללית, כפי שרמה זו מצטיירת בעיני המתרגמים. ממש כשם שקברניטי 
ללא  נכנעים  בנטיעות,  מקצצים  הללו  גם  כן  הנלמד,  החומר  בהיקף  מקצצים  החינוך  מערכת 
קרב. להרגשתי, הקוראים הצעירים היום עייפים מן ההתרפסות הזאת, מן ההנגשה בכל מחיר. 
"פאוסט"  את  שמחפשים  צעירים  בקוראים  אחת  לא  נתקלתי  המשומשים  הספרים  בחנויות 
בתרגום יעקב כהן או את "כה אמר זרתוסטרא" בתרגום דוד פרישמן, אף על פי שיצירות אלה 
הופיעו לאחרונה בתרגומים חדשים ו"נגישים". את מה שלמדנו מסוף המאה העשרים בעניין 
ריענּון השפה וצורת השיר ובעניין הדיוק בתרגום אין להפוך לדוגמה, אלא יש להעריך מחדש 

ולשלב במה שאנו מכירים ומוקירים במסורת התרגום העברית. 
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4. כדי להאמין שהּכוונה קודמת לצליל צריך להניח שהכוונה והצליל הם שני דברים בלתי־
תלויים וניתנים להפרדה. לפעמים זה כך או כמעט כך, ולפעמים אין זה כך כלל וכלל. אם היה 
לואיס קרול מאמין ברעיון המובע בחידוד שלו, הוא היה מנסח את הרעיון הזה בצורה אחרת, 
 Take care of the pence and :ולאו דווקא כחידוד מצלצל, שאמור להזכיר פתגם אנגלי ידוע
דווקא  לפעמים  מאה(.  כדין  פרוטה  דין  )בעברית:   .the pounds will take of themselves

דין פריטה כדין דעה.

חיים  משוררים  ואפילו  עכשווית,  שירה  ויותר  יותר  מתרגם  עצמי  את  מצאתי  הזמן  5. עם 
ובועטים, שלא מהססים לבעוט בי לפעמים. ובכל זאת בחרתי לתרגם בעיקר קלאסיקה. אם 
איני  שיר,  מתרגם  אני  אם  לעברית.  תורגם  שטרם  רומן  תמיד  בוחר  אני  רומן,  מתרגם  אני 

מגביל את עצמי כך. 
זכות־קדימה אוטומטית, אבל מצבנו בתרגום קלאסיקה  איני סבור כלל שיש לקלאסיקה 
עגום ומדכא, אם נצא מנקודת הנחה שתרגום קלאסיקה צריך להיות תרגום קלאסי. טוענים 
מתבשמים  מפורסמות,  יצירות  על  טרמּפ  תופסים  שהם  עבריים  קלאסיקה  מתרגמי  כלּפי 
בבושמם של יוצרים ידועי שם ונהנים מקרנות תמיכה ישראליות. באותה המידה אפשר לטעון 
זרות.  תמיכה  וקרנות  בינלאומיים  פסטיבלים  רודפי  שהם  עכשוויות  יצירות  מתרגמי  כלפי 
למעשה, הן בתרגום יצירות עכשוויות הן בתרגום יצירות קלאסיות לעברית רבה המלאכה עד 

כדי כך, שטענות כאלה נשמעות כלעג לרש. 
באשר לטוענים שיצירות קלאסיות מעניינות אך ורק אם הן "רלוונטיות" לתקופתנו — ייתכן 
שהגיע הזמן לשאול לפעמים במה שונה שקספיר מִאתנו ולא רק במה הוא רלוונטי לתקופתנו. 
המת  שהעבר  כך  על  שמתלונן  החי,  ההווה  של  הנגזל  הקוזאק  קריאת  במיוחד  בעיני  תמוהה 
הקלאסיקה  חוקרי  כלפי  גם  הרי  הנכון.  הוא  ההפך   — הלב  על  יד  עם  והרי  בעריצות,  בו  נוהג 
יגלו עתיקות:/ יסברו,  יגלו —  העברית נשמעו טענות דומות: "להנאתם לעּוסֹות ילעסו, ואם 
ר קדמון בקבר נֹוֶוה,/ למשורר חי לא יסלחו כי  חלודה ורקב — לכשרון עיקר ואות.// יכבדו ׁשָ
יחיה." )מתוך השיר "ארבע רחיקֹות" מאת אברהם רגלסון(. ובכן, בזכותם של מגלי העתיקות 

שרדו דברי המשורר שהבאתי כאן. 

6. התאוריות שמנסות להסביר מהו הדבר ההופך מבע לשוני ליצירת אמנות עובדות היטב גם 
במקרה של תרגום. למשל, אם כדברי עמנואל קאנט ב"ביקורת כוח השיפוט" היפה הוא מה 
שמביא עונג שאינו תלוי באינטרס, אפשר להקיש מכך שתרגום עיוני/טכני/חוזי חייב להיות 
קודם כל בהיר ונאמן, משום שבכך הוא ממלא את ייעודו ועולה בקנה אחד עם האינטרס של 
קוראיו, ואילו תרגום אמנותי הוא יפה גם אם אינו ממלא ייעוד כלשהו ואינו עולה בקנה אחד 

עם האינטרס של קוראיו.
)"ויגרש את  זלקינסון  "גן העדן האבוד" מאת מילטון בידי יצחק אדוארד  לדוגמה, תרגום 
מומר  יהודי  שהיה  זלקינסון,  של  מובהק  אינטרס  מתוך  לעולם  שבא  תרגום   ,)1871 האדם", 
ומיסיונר נוצרי, לקרב את היהודים לנצרות — אבל מן הסתם לא עלה בקנה אחד עם האינטרסים 
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על  אפלטון  של  דבריו  את  גם  האמנותי  התרגום  על  להחיל  אפשר  קוראיו.  רוב  של  הדתיים 
היופי כאחדות שבריבוי, גם את דבריו של ויקטור שקלובסקי על האמנות כתחבולה, ולא כל 
להוסיף  אעז  אם  רבה  מקוריּות  כאן  אגלה  לא  ודאי  לתרגום.  ישירות  הנוגעות  תאוריות  שכן 
שלא מעט מן היופי שבתרגום האמנותי ניּכר לעין רק לאחר ההשוואה שבין התרגום למקור, 
בעובדה  רואה  איני  לרבים,  בניגוד  המקורית.  היצירה  שעברה  הטרנספורמציה  ממהות  ונובע 

זאת פגם של התרגום, אדרבה.
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עמינדב דיקמן:
 "החסרים העצומים שישנם בעברין אין כמוןם 

בשום נחלה אחרן"

שמונח  מה  ולפי  קלאסית,  שירה  רק  מתרגם  אני  האחרונות  ו־8: בשנים    5  ,1 לשאלות 
במֵגירותי, נראה שאעסוק בכך גם בשנים הקרובות. שירה עכשווית תרגמתי בעבר בדרך כלל 
או כאשר התעורר צורך לעסוק בזה )משוררים אורחים, משוררים חברים מרוסיה או מאנגליה(, 

או כאשר קראתי שיר עכשווי כלשהו והיד נמשכה לבדוק איך יישמע בעברית. 
בימי נעורי הניחו לפַני אמי, סבי ואבי החורג לא מעט שירה, כמעט כולה )להוציא היינה( 
פושקין,   — לי  בשירה שהקריאו  והעשרים.  המאות התשע־עשרה  קלאסית של  רוסית  שירה 
מילדּות.  מורגל  הייתי   — ְגִריְצִקי  ּבַ אדוארד  הרחוק  משפחתי  וקרוב  מיאקובסקי  לרמונטוב, 
כשהייתי בן שתים־עשרה, נפל דבר בחיי הצעירים: אבי החורג, משה לדר, הביא אותי, בעקבות 
כתבה שקרא בגיליונו האחרון של העיתון "למרחב", אל דב־בוריס ַגּפֹונֹוב, מתרגמו הגאון של 
האפוס הגרוזי "עוטה עור הנמר". גפונוב היה אז, בסוף ימיו הקצרים, אדם חולה, משותק בכל 
גופו ונטול כושר דיבור. נפשי נקשרה בו, והייתי הולך לבקרו יום יום, במשך כשנה, עד שנפטר. 
היינו "מדברים": אני בקולי, הוא — באצבע רועדת, שּבּה היה מראה לי על לוח קרטון מילים 
לי כקדוש פלאי של  הוא הצטייר  הילכה עלי קסם:  עבריות, מצרף בעמל אות לאות. דמותו 
העברית, בעל עיניים זכות ותכולות, כבאיקונין רוסי. את תרגומיו המפליאים לשירי לרמונטוב 
ידעתי בעל פה, וכשגדלתי קצת, קראתי פעמים רבות ב"עוטה עור הנמר" שלו, שירה עברית 
שמעטות כמוה. הגם שיש בכך משהו משונה — הלא לא ניהלנו אף לא שיחה רגילה אחת — 
רבים,  מורים  לי  היו  המתים  מן  שירה.  בתרגום  הראשון  החי  מורי  היה  לומר שהוא  יכול  אני 

בראשם אבי, שלמה דיקמן. 
ניסיונות התרגום הראשונים שלי לא עלו יפה: אי כאן אי שם הייתי מצליח להריק לעברית 
שנות  בסוף  שלם.  ְלשיר  שיכולתי  עד  רב  זמן  עבר  אבל  מכונו,  על  איכשהו  שעמד  שיר  בית 
רוסית.  שירה  תרגומי  רובם  העיתונים,  במוספי  שירים  תרגומי  לפרסם  התחלתי  השבעים 
הדברים:  פני  השתנו  אביב,  תל  באוניברסיטת  קלאסיים  ללימודים  בחוג  ללמוד  כשנרשמתי 
קריאה מדוקדקת בדברי שיר יווניים ורומיים היתה מרכיב רגיל בתכנית הלימודים. בעצם, היתה 
זאת פעילות תרגומית, אם כי לא שירית. שניים־שלושה מן המורים התעניינו בתרגום ונתנו 
וייסרט. במשך כשנה נהגתי לנסוע אליו לירושלים  לו מֵחילם. במיוחד התיידדתי אז עם דוד 
ולתרגם עמו משירי קטולוס, שבתרגום מכלול שירתו עסק אז יחד עם רחל בירנבאום. העבודה 
אז,  עד  לא התנסיתי  זאת  עבודה מעין  כמותו: בשיטת  מועיל מאין  היתה שיעור  וייסרט  עם 
ומאז התנסיתי בה שוב רק פעם אחת, ולא בתרגום שירה. וייסרט היה קורא שורה בלטינית, 
במשקלה )לא היה מומחה גדול ממנו בֶמְטריקה יוונית ורומית(, מסביר כל פרט משקלי ולשוני 
ראוי לתשומת לב, מניח על השולחן פתק, מסמן בראשו את ִמסּפרּה של השורה ומקיפו בעיגול, 
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וביחד היינו מנסים בקול נסחים עבריים שונים, עד שהיה נרשם נוסח סביר. לאחר שהצטּברו 
פתקאות כמספר שורות השיר, הוטל עלי לקרוא בקול את נוסח התרגום המלא, בעוד וייסרט 
מקשיב ומתבונן בעין אחת במקור. היתה זאת שיטת תרגום מייגעת מאוד, אבל גם מועילה 

להפליא לעישוב יבליות השראה פתאומיות של אי־דיוק ורישול. 
נדייק, עקרתי מידם הקפוצה של  בהמשך לימודי באותו חוג נפלה לידי הזכות — או, אם 
רושם  בי  שהותירו  רוזן,  ח"ב  של  בסמינרים  להשתתף   — הזכות  את  הראשון  התואר  מדריכי 
עצום ושינו מקצה לקצה את כל מה שחשבתי עד אז על תרגום שירה יוונית ורומית. קריאה 
שונה לחלוטין מכל מה שהורגלתי בו למדתי בסמינר על הומרוס, שבמהלכו צללנו, חברתי טלי 
סילוני ואני, למעמקים לשוניים שלא ידעתי כמֹותם. לרוזן היו רעיונות מבריקים, שהובילו, אם 
אפשר לומר כך, עד למוח העצם של הטקסט ההומרי. בעודי לומד, חשבתי כל העת איזה מין 
תרגום איֵדאלי עשוי לשקף, בעברית או בשפה כלשהי, את כל הפרטים המפליאים שהתגלו 
לי. ברור שבסופו של דבר הבנתי שאין ואף לא יהיה בנמצא תרגום כזה, אבל קריאתי בתרגומי 
הומרוס, ובתרגומי שירה בכלל, השתנתה מעיקרה. לימים הועילה לי האופטיקה הפילולוגית 
הזאת ביותר כשחקרתי את תרגומו של טשרניחובסקי להומרוס והשתתפתי בעריכת אנתולוגיה 

היסטורית גדולה של תרגומי הומרוס אנגליים. 
שתרגמתי  תרגומים  טיוטות  בדקדקנות  קרא  הוא  עצומה.  נדיבות  עלי  העתיר  רוזן  חיים 
מאובידיוס ועבר "במסרק דק" על נוסח תרגום למזמור השביעי ב"תופת" לדאנטה. אינני יכול 
להאריך בזה כאן; אסתּפק בזה שאוַמר, כי עבודת ההתמודדות עם הערותיו, הערות פילולוג 
אי  לתרגום.  מעולה  ספר  לבית  לי  היו  מעיניו,  שנעלם  המקור  בטקסט  אחד  תג  שאין  ובלשן 

לכך, מצאתי את עצמי שקוע עמוק למדי בתרגום שירה קלאסית. 
מעין  היה  שעסקתי  במה  לעסוק  אותי  שהניע  הדברים  שאחד  מוצא  אני  לאחור,  במבט 
תחושה של תשלום חובות: חוב שחבתי, כביכול, לשירה רוסית, לשירה הלטינית וכה הלאה. 
הכסף  תור  אם שירת  בלימודים:  בו  למה שהייתי שקוע  תרגומי קשורים  היו  רבים,  במקרים 
בז'נווה,  למדתי,  שבו  ובמקום  מזלי,  התמזל  הרנסאנס.  של  הצרפתית  השירה  אם  הרוסית, 
היתה ספרייה אוניברסיטאית שלא היה אפשר לצייר בחלום טובה ממנה. כשנתפסתי לשירת 
הרנסאנס הצרפתי, למשל, יכולתי לבקש ולקבל באולם הקריאה את כל המהדורות הראשונות 
הזמן  בחצי  זאת  יאמרו, אפשר לעשות  היום,  הובילה אליהם.  כל המשוררים שהסקרנות  של 
באמצעות המרשתת. ובכל זאת, לתרגם כשאתה מעלעל בדפי ספר שירה ממשי בן חמש מאות 

שנה — בזה היה משהו מסעיר ומדרבן באורח חד־פעמי.

9. בשלב מוקדם למדי של התעסקותי בתרגום הבנתי, שתרבותה של השפה שאני עובד בה 
אינה דומה לשום תרבות אחרת שאני מכיר במה שנוגע לתרגום. החסרים העצומים שישנם 
לא בתרבות שמעמדה מרכזי  יש, אבל  אולי  כלומר,  נחלה אחרת.  כמֹותם בשום  אין  בעברית 
את  "בזמן אמת"  העם שפגש  אותי המחשבה שדווקא  ִהפליאה  וִמתמיד  מאז  במערב.  כך  כל 
העמים שהולידו את רוב הקלאסיקה העתיקה בשירה אסר במפורש על בואן בגבולות כרמו 

indd   234.13 ןוילג - וה 15/11/2016   10:56:26



 235

שאלון המןרגמים של "הול" 

)"לא תבוא זמורת זר בכרם ישראל"(. מלבד נטיית לב וטעם, נבעה אפוא התמקדותי בתרגום 
שירה קלאסית מתחושת רצון, שלא לומר דחיפּות, לעשות מעשים למילוי החסר. 

אינן שונות שוני קיצוני מחנויות  חנויות הספרים אצלנו  לנורמליּות:  עין, הגענו  למראית 
ספרים במדינות הים: עומרים על עומרים של ספרים, מכל טוב ספרות העולם, ספרים לרוב, 
לא  אף  ֶסֶנָקה?  אחד של  לא מחזה  אף  לחלוטין:  כוזבת  זאת  נורמליּות  אבל  לבקרים.  חדשים 
אנתולוגיה אחת של שירה רומית? אף לא אנתולוגיה אחת של השירה הצרפתית הגדולה של 
זמֵני  המאה התשע־עשרה? ברשימת הדברים החסרים אפשר למלא עמודים לא מעטים. גם 
היווצרותם של התרגומים שישנם בידינו מעוררים פליאות, וכמותם גם כן מה שהוחל אי־אז 
פטררקה,  מסוֶנטות  קומץ  גולדברג  לאה  שתרגמה  מיום  שנים  ושלוש  שישים  לגמרי:  ונזנח 
ועד היום לא נוסף לקופה אלא תרגום סונטה אחת )של שמעון זנדבנק(? שימבורסקה ומילוש 
"נכנסו למחזור הדם" של השירה העברית, ומאומה לא ניתרגם, זה שנות דור ויותר, משירתה 
הגדולה של פולין בימי הרומנטיקה )מיצקייביץ', סלובצקי(? ואין אלה אלא דוגמאות שנבחרו 

בחצי־אקראי. 
עניין התאריכים מביא אותי לתהייה על השאלה אם כל תרגום מתיישן. להלכה, אין כאן 
כל שאלה. שום אדם בר־דעת לא יאמר ללמד היום נערים פיזיקה מתוך "ספר הכוח" בתרגומו 
של יחיאל־מיכל פינס. לעומת זאת, אפשר ללמד לפיו נערים וזקנים כאחת עברית יפהפייה. 
משאלת התיישנותם של תרגומים נובעת שאלה חשובה יותר: האם יש קלאסיקה של תרגום, 

שגם עליה חלה אמונת היסוד בדבר "נצחיות הקלאסיקה", או שמא אין דבר כזה. 
מיום שעמדתי על דעתי, אני מאמין, כמובן, שיש קלאסיקה של תרגום. וככל קלאסיקה, 
היא דורשת טיפול וטיפוח. אי אפשר לבוא היום ל"אהבת ציון" או ל"אשמת שומרון" בתביעות 
קורא כאל רומנים מודרניים, אבל אפשר לקרוא אותם, ואפילו בהנאה רבה, כקלאסיקה עברית. 
הקריאה בקלאסיקה כזאת היא טעם נרכש. אין ספק שרכישתו כרוכה במאמץ, היום אולי יותר 
אם  לעולם.  כזה  טעם  לרכוש  יצליחו  לא  מאמץ  לשום  מוכנים  שאינם  קוראים  פעם.  מאשר 
במהדורות  המילים  פירושי  כגון  הקריאה,  הקלת  לשם  לעזרים  מקור  קלאסיקת  אצלנו  זוכה 
יל"ג, ביאליק, טשרניחובסקי ואצ"ג, אינני מבין מדוע לא יוענק טיפול דומה לקלאסיקות של 
תרגום. במקרים רבים, 'נושנּותֹו' של תרגום ישן אינה טמונה רק בלשונו, כפי שמדמים לעצמם 
אחרות.  רבות  מבחינות  המיושן  כולו,  התרגום  במעשה  אלא  כך,  על  לחשוב  טרחו  שלא  מי 
רבים מן התרגומים הישנים משנים בחלוף הזמן את הפונקציה היסודית שלהם כמייצגי מקור 
ונהפכים לקלאסיקה עברית בזכות עצמה. לטעמי, כל מי שהספרות העברית חשובה לו, מחויב 
להם לא פחות מאשר לקלאסיקת המקור שלו. בקדחת תרגומים מחּודשים נדבקה קריית ספר 
שלנו לפני כשלושים שנה. אז החלו להופיע בכל מקום המשפטים הנוסחתיים "תרגום חדש 
ועדכני" ו"לראשונה בעברית!", ובמידה רבה נמשך הדבר עד היום. כמסתבר על נקלה מדברי 
לעיל, "לראשונה בעברית" איננה תמיד רבותא, ואילו בעדכניותו של תרגום "חדש ועדכני" יש 
למשמש בכל פעם לגופה, ולא בכל מקרה ומקרה עולה תרגום חדש על הישן, ודאי לא באופן 

אוטומטי, כמין תווית תאריך תפוגה על פחית שימורי מזון. 
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10. את התרגומים העבריים הקרובים ללבי איני יכול לסדר במדרג ולייחד מהם אחד, שניים 
או שלושה. מדובר בספרייה שלמה של תרגומים שאני שב וקורא בהם, מהם ישנים נושנים, 
מימי הביניים )"מחברות איתיאל"(, מהם מתקופת ההשכלה )זלקינסון, לטריס ומיכ"ל, כמובן(, 
רבים מתקופת "הסער והפרץ"' התרגומית של תקופת התחייה והמודרניזם )תרגומי פרישמן, 
טשרניחובסקי, קמינקא, יהושע פרידמן, ז'בוטינסקי ו'השילוש הקדוש' — שלונסקי־גולדברג־
וכו'(, וכמה תרגומים בני ימינו ממש. כולם שייכים ל"ספרי הזהב" של ספריית  וכו'  אלתרמן, 
ולומד מהברקותיהם,  וקורא בהם  יד, שב  התרגום העברית שלי, שאני מחזיקם תמיד בהישג 

הצלחותיהם וכשליהם הבלתי־נמנעים. 
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רועי חן:
 "לבנון גשרירפאים בין גדון של נהר שאפשר 

לחצוןו רו בדאייה"

1. המתרגם הוא אכן משרת וככזה הוא זוכה לצפות באדונו עירום ועריה )זו הקריאה בשפת 
המקור, בזכוכית מגדלת(. האדון מפקיד ביד המשרת פתק סודי )היצירה: השפה והתוכן( ומבקש 
)הנמען, קורא התרגום(. המתרגם־ מהמשרת למסור אותו לאהובה שאינה דוברת את שפתו 
משרת אחראי לקשר בין האדון לאהובה ובידו תלוי גורל הזוג. המשרת יכול למסור את תוכן 
הפתק בסגנון הולם, בלהט הראוי, בצניעות, או לסגל לו נימה משלו, ִמשלב משלו, משמעות 
חדשה, ובינתיים לטנף אותו באצבעותיו עד שיעשה בלתי־קריא. יש גם משרתים הממתינים 

לאדונם עם פגיון מאחורי וילון — מאלה יש להתרחק. 

2. לשמחתי אני כותב בשלושה כובעים שונים — כובע הסופר, כובע המתרגם וכובע המחזאי, 
כך שהשאלה הזאת תופסת אותי מוכן. המסקנה הראשונה — כשאתה כותב בשלושה כובעים 
אסור   — השנייה  המסקנה  מהם.  אחד  רק  לחבוש  פעם  כל  זכֹור  ולכן  חזיר,  כמו  מזיע  אתה   —
זה של   — וכשזה תאטרון  זה שלו,   — זה שלך, כשזה שלו   — בין הכובעים, כשזה שלך  לבלבל 
מסתתר  לא  שלך  לכובע  שמתחת  ובדוק  פדחתך  אל  יד  הושט   — השלישית  המסקנה  כולנו. 
עוד כובע קטן — של המבקר העתידי. ומסקנה אחרונה — נסה לפעמים לכתוב בלי כובע. זה 

מאוורר את המחשבות. 

3. מכל הגדרות התרגום החביבה עלי היא: "התרגום הוא אמנות הכישלון" )אומברטו אקו(. יש 
משהו מלהיב בחתירה להצלחה כשמידת הכישלון ידועה מראש. אני מרותק מהניסיון לבנות 

גשר־רפאים בין גדות של נהר שאפשר לחצותו רק בדאייה. 

של  בדעתו  ספק  ללא  מצדד  אני  הזה  בנושא  קרול,  לואיס  עם  מסכים  לא  לחלוטין  4. אני 
צ'רלס דודג'סון.

5. אני משתדל לתרגם יצירות שלא תורגמו לפַני: "אנשים עלובים" מאת דוסטויבסקי, "סיפורי 
ּבּונין ואחרים. עם זאת — היה מרתק לתרגם  ָלאמוב, "ׂשדרות אפלות" מאת  ׁשָ קֹוליָמה" מאת 
את "טרגדיות קטנות" של פושקין אחרי שלונסקי המפואר, דבר שדרש ממני להכפיל את יראת 

הקודש ולהסתכן ברצח־אב כפול. 

את  וכשגיליתי  מילון  נטלתי  רוסיות.  יצירות  במקור  לקרוא  רציתי  כי  מתרגם  7. נעשיתי 
זו או אחרת, התעניינתי כיצד היה אפשר לנסח את זה כדי שגם  הפירוש הראשוני של מילה 
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הצורה והסגנון יעברו באופן הראוי למקור. ואז חיפשתי מילה נרדפת, ואז שיניתי סדר במשפט, 
ואז ניסיתי פתרון מקביל. עד שהבנתי שהפעולה המתישה והאובססיבית הזאת נקראת תרגום. 

8. אני מתרגם משום שתרגום הוא דרך נהדרת ללמוד יצירות אהובות. לבחון אותן לעומק. 
אין קריאה עמוקה כתרגום. 
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נילי מירסקי:
"בעברין די שןנווט לשון ןונין — וכבר נמצאן 

'מגביה' אן המשלב"

אחד  מצד  מוחלטות:  נאמנויות  הפרדוקס,  למרבה  ושתיהן,  נאמנויות,  שתי  יש  1. מּבחינתי 
בנוגע לנאמנות למקור,  ולתרבות שאני משתייכת אליהן.  ומצד שני לשפה  לטקסט המקורי, 
אביא כאן דוגמה מן הספר האחרון שתרגמתי: "פליקס קרּול: וידוייו של מאחז־עיניים" מאת 
אותו הספר  לראות מה עשו מתרגמי  אני תמיד סקרנית  תומאס מאן. כשאני מתרגמת ספר 
לרוסית  לצרפתית,   — תרגומים  של  יפה  מבחר  בידי  היה  קרול"  ל"פליקס  אחרות.  לשפות 
מאן  תומאס  של  סגנונו  שאול.  אבי  מרדכי  של  הישן  העברי  התרגום  גם  וכמובן  ולאנגלית, 
מתאפיין במשפטים ארוכים, מפותלים להפליא — אבל לא כמו אלה של יעקב שבתאי, נניח, 
של  לשפע  נזקק  מאן  תומאס  משפט.  אל  משפט  משתרשרים  מחוברים,  אצלו  שהמשפטים 
משפטים טפלים דווקא, הנכנסים זה אל תוך זה, כך שהם יוצרים יחד מה שמכּונה אצלנו בטעות 
ּבּבּושקה רוסית )השם האִמתי, אגב, הוא ַמטריֹוְשקה(. המבנה הזה מסּפק לסופר שלל אפשרויות 
ליצירת אירוניה ולהצגת מהלכי מחשבה סבוכים ונפתלים. ומה עשו אותם מתרגמים לאנגלית 
ולרוסית ולצרפתית? קצצו את המשפטים הארוכים הללו והפכו אותם לשורה של משפטים 
דוגמה מעציבה  זו  בעיַני  כלום.  בעצם  נשאר  לא  האופייני של מאן  הסגנון  כך שמכל  קצרים, 
של חוסר נאמנות לטקסט המקורי. מאחר שנאמנות זו חשובה לי, החלטתי שאעשה כל מאמץ 
כדי שהמשפטים הארוכים והמפותלים של מאן — ה"ּבּבּושקות" האלה — יישמרו גם בעברית. 
כך עשה, יש לציין, גם מרדכי אבי שאול. אין ספק שמדובר בעבודה קשה מאוד — אבל מצד 

שני, מה הטעם לתרגם בכלל אם הסגנון המקורי הולך לאיבוד?
וישנה כמובן הנאמנות השנייה — לתרבותי ולשפתי. יש לי למשל חיבה מיוחדת לשיבוץ 
בוונציה"  ל"מוות  התרגום  מן  דוגמה  אביא  למיניהם.  עבריים  כתבים  מתוך  משפטים  שברי 
את  מאן  מנסח  הפרקים  ובאחד  סופר,  הוא  אשנבאך,  הזאת,  הנובלה  גיבור  מאן.  תומאס  של 
תפיסתו של אשנבאך לגבי ייעודה של הספרות. בתחילה תרגמתי את המשפט המדבר על כך 
ככתבו וכלשונו, אפשר לומר; אבל אחר כך, בקריאה שנייה, עלה בדעתי פתאום שהרהוריו של 
זה עולים בקנה אחד עם ההגדרה שהגדיר פעם ביאליק את הספרות כ"בית  אשנבאך בנושא 
היוצר לנשמת האומה". ולקחתי את מילותיו אלה של ביאליק וייחסתי אותן לאשנבאך. נכון 
הזה  יותר מּבחינה מילולית, אבל הציטוט  כביכול מדויק  היה  אמנם שהתרגום הראשוני שלי 
וח"נ  מאן  תומאס  נפגשו  כך  רוח מחשבותיו של אשנבאך.  את  לדעתי,  יותר,  הולם  מביאליק 

ביאליק בתרגום שלי ל"מוות בוונציה".
והנה עוד דוגמה אחת: באחד הסיפורים של צ'כוב מתואר הגיבור שנעזב על ידי אהובתו 
יושב לבדו בחדר ופותח מעליו את מטרייתה שנשכחה אצלו. בעודו יושב כך מציף אותו רגש 
 — Seligkeitאו לגרמנית כ־ beatitudeשאת שמו הרוסי אפשר לתרגם במדויק לאנגלית כ־
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מילה המבטאת אושר עילאי והתעלּות הנפש, ויש לה גם קונוטציות דתיות. אין למילה הזאת 
המטרייה  תחת  שבשבתו  לבסוף  החלטתי  רצוני,  את  שיׂשביע  פתרון  באין  בעברית.  מקבילה 
דליה  של  שמילותיה  הרגשתי  כמוה".  היתה  שלא  "חמדה  צ'כוב  של  גיבורו  חש  אהובתו  של 

רביקוביץ מתארות במדויק את מה שעובר עליו. 
הדיאלוג הזה עם מקורות עבריים חשוב לי מאוד. כיום זה נעשה יותר ויותר קשה, כמובן, 
שהרי בקיאותו של קהל הקוראים בעברית ובספרותה מידלדלת והולכת, ולא פעם אני תוהה, 
כן אני מסרבת להרפות. ברצוני להדגיש, עם  פי  ואף על  "למי אני עמל?"  יל"ג בשעתו:  כמו 
זאת, שאני משתדלת מאוד שלא להיתפס לארכאיּות. אין לי עניין שיפתחו מילון כשקוראים 
את התרגומים שלי. יותר מכל חשוב לי שהשפה שאני משתמשת בה תהיה מלאת חיים ותנופה. 

אני מתעבת "שפה של בית מרקחת". 

3. בהיותי פסנתרנית חובבת, אני תמיד מדמה את התרגום לביצוע יצירה מוזיקלית. המקור הוא 
תווי המוזיקה הפתוחים לפַני על הפסנתר, התרגום הוא הצלילים היוצאים מתחת לאצבעותיי. 
התווים, כמו המקור, נתונים מראש, אבל רק כשאני מתיישבת לנגן נוצרת המוזיקה. אני מתרגמת 
בעיקר דרך האוזן, מקשיבה למוזיקה של המשפט, לריתמוס שלו, ומנסה "לבצע" אותם בעברית. 
לכל ספר ולכל סופר מוזיקה משלו. אולי זה נשמע ערטילאי, אבל בעיַני אין ניסוח מדויק מזה. כל 
משפט נושם בצורה מסוימת. כמתרגמת, המשימה שלי היא להעביר את הנשימה הזאת בדיוק. 

6. יש הבדל עצום בין תרגום פרוזה לתרגום שירה. אני נמנעת בדרך כלל מתרגום שירה, אין 
לי הכשרון הדרוש לכך — ואף על פי כן אני מוצאת את עצמי משתעשעת בזה לפרקים. לעומת 
זאת קורה מפעם לפעם שאני פשוט נאלצת לעשות את זה. ב"אחים קרמאזוב", למשל, אחד 
האחים — דמיטרי — אוהב לצטט בעל־פה משיריו של פרידריך שילר, וכך לא היתה לי בֵררה 
אלא לתרגם כמה בתים מן ה"אֹוָדה לשמחה" שלו, אותה אֹודה נשגבת ששרה המקהלה בפרק 
במיוחד:  מעניינת  בבעיה  נתקלתי  אגב,  כאן,  בטהובן.  של  התשיעית  הסימפוניה  של  האחרון 
שילר, ששירתו היתה מושפעת מן האיֵדאות הרציונליסטיות של עידן האורות, ִהרבה להשתמש 
במטפורות מתחום המדע והטכניקה, שהיו אופייניות מאוד לבני דורו. ב"אֹוָדה לשמחה" מדמה 
שילר את השמחה לקפיץ המניע את המנגנון של עולמנו ואת הכוכבים במסילותם. אך בעיני 
הסתם  מן  היו  טֶצ'ב,  טיּוּ פיודור  הגדול  הרומנטי  המשורר  הזאת,  האודה  של  הרוסי  המתרגם 
ואת  והוא החליף את המנגנון  די הצורך,  "פיוטיים"  יבשים מדי, לא  הדימויים הטכניים הללו 
הקפיץ במשהו ערטילאי יותר, מלא פתוס יותר, בנוסח "השמחה היא הרוח הגדולה הפועמת 

בפנימו של עולם". 
איך  זו:  היתה  והבעיה שלי   — הרוסי  בתרגומו  רק  השיר  את  מכיר  מובן מאליו שדמיטרי 
נתונה  מן התרגום הרוסי? הלא אהבתו של דמיטרי  או  מן המקור הגרמני  לתרגם את השיר, 
לשיר בגרסתו הרוסית, הוא מדקלם בהתלהבות את התרגום של טיּוטֶצ'ב! וזה המקום להודות 
הגרמני  המקור  מן  לתרגם  ובחרתי  יחד,  גם  ולגיבורו  לדוסטויבסקי  דבר חטאתי  שבסופו של 
דווקא, וזאת אף על פי שאני מניחה, ואפילו בוודאות, שגם דמיטרי לא היה אוהב את הדימויים 
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ה"טכניים" של שילר... הסיבה לחטאי זה היתה אגואיסטית לחלוטין: פשוט לא הצלחתי להכריח 
את עצמי לבצע תרגום של תרגום. 

על הסגולות השונות הנדרשות לתרגום פרוזה מכאן ולתרגום שירה מכאן, עמדתי לראשונה, 
ובפתאום, לפני שנים רבות. וכך היה המעשה: יום אחד קראתי באחד המוספים הספרותיים )כן, 
לפני שנים רבות היו כאן כמה וכמה מוספים ספרותיים!( תרגומים יפהפיים לשירים ליריים 
עובד",  "עם  להוצאת  חדשים  מתרגמים  שחיפשתי  מאחר  אחמטובה.  אנה  ושל  פושקין  של 
שּבּה עבדתי אז, יצרתי מיד קשר עם המתרגמת המחוננת )שהתגלתה, אגב, כתלמידת תיכון 
מקסימה(, וביקשתי ממנה לתרגם סיפור של נבוקוב. כיוון שהייתי חסרת ניסיון בימים ההם, 
הנחתי באיוולתי שמי שמפליאה כל כך לתרגם שירה, קל וחומר שתהיה מתרגמת מעולה של 
פרוזה. למראה התרגום שהגישה לי חשכו עיני: הוא היה עילג להדהים. כך למדתי בדרך הקשה 
שאין כל קשר בין שתי המלאכות הללו, תרגום שירה ותרגום פרוזה. אם אנסה לנסח בהכללה 
גסה את ההבדל בין שתיהן, אוַמר שהשירה עשויה ממילים ואילו הפרוזה עשויה ממשפטים. 

הכשרון לבחור במילים הנכונות אינו מעיד בהכרח על שליטה ברזי התחביר. 

9. אין שום ספק שתרגומים לעברית מתיישנים מהר יותר מתרגומים לשפות אחרות, פשוט 
היא  לדעתי,  לכך,  העיקרית  הסיבה  אחרת.  שפה  מכל  יותר  מהר  משתנה  שהעברית  משום 
לא מכיר  מי  הגירה חדש.  גל  לכאן  כל עשור מגיע  היא מדינה של מהגרים: כמעט  שישראל 
את הסיסמה הציונית הישנה, ולפיה ישראל היא הארץ היחידה בעולם שּבּה לומדים ההורים 
שילדי  בכך  מסתכם  הזאת  המלּבבת  הסיסמה  של  השני  הצד  ילדיהם.  מפי  שפת־האם  את 
המהגרים שומעים בביתם שפה שבורה ומשובשת. וכך מתפתחת לה לשון־דיבור מצומצמת, 

דלה, ההולכת ומתרחקת מן הלשון הספרותית. 
ברור שבכל שפה האנשים אינם מדברים כפי שהם כותבים — אבל הפער בין העברית המדוברת 
לזו הכתובה הוא עמוק יותר מבכל שפה אירופית, לפחות מּבין אלה המּוּכרות לי. אוצר־המילים 
הּפעיל המשמש את דוברי הרוסית או הגרמנית, למשל, גדול לאין שיעור מזה המשמש את הדובר 
העברי )אני מתייחסת כאן לאנשים משכילים יחסית(. ולא רק אוצר־המילים — לשונו של דובר 
שפה אירופית כלשהי תהיה מלכתחילה גם תקנית יותר מלשונו של דובר העברית. זו גם הסיבה 
לטענה המופנית לא אחת כלפי המתרגמים לעברית, שהם נוטים לנקוט ִמשלב גבוה גם כשמדובר 
בתרגום יצירות שנכתבו במקורן בשפה פשוטה ונגישה: הצרה היא שבעברית די שתנקוט לשון 
תקנית — וכבר נמצאת "מגביה" את הִמשלב, ר"ל. אין תמה אפוא שתרגום של דיאלוג, כלומר 

של אותם מקומות בטקסט האמורים לחקות משלב דיבורי, הוא עניין מאתֵגר במיוחד.
"האחים  את  כשתרגמתי  אותי  העסיק  שהכי  הדבר  הוא  בדיאלוגים  הדיּבוריּות  שאלת 
בהיסטריה,  הגובלת  הרגשית,  האינטנסיביות  בגלל  שבעתיים,  גדול  שם  האתגר  קרמאזוב". 
המאפיינת את גיבוריו של דוסטויבסקי, המוצגים תכופות בסצנות המבוססות על התפרצויות, 
מקפיד  האדם  אין  שבהם  מצבים  אלה  והרי   — שלוחות־רסן  השתוללויות  על  סקנדלים,  על 
היא תקנית  "האחים קרמאזוב"  גיבורי  על תקינות השפה שבפיו. אלא שׂשפתם של  במיוחד 
מי  בפי  גם  המדוברת,  הרוסית  שּכן  ביותר,  והמובן־מאליו  הטבעי  ובאופן  דווקא,  לחלוטין 
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ַאת  אם  קודם,  שאמרתי  וכמו  מקרה.  ובכל  תמיד  תקנית  תישאר  עשתונותיו,  את  שמאבד 
מתרגמת לעברית, הרי ברגע שַאת נזקקת ללשון תקנית, ַאת כבר נמצאת מגביהה מֵניּה וֵביּה 
מה בפי גיבורי היצירה. ובעברית זה עלול להישמע ממש לא אמין ברגע  את המשלב שַאת ׂשָ

שהדמות נתקפת פרץ של ייאוש, של טירוף, של שיגעון אהבה...
ידי המצאת מין לשון מלאכותית, מעשה שעטנז — לשון שִעם  זה על  ניסיתי לפתור את 
נראה  בכך.  הצלחתי  אם  מושג  לי  אין  ונושמת.  חיה  זאת  בכל  תיראה  שּבּה  המלאכותיּות  כל 
לי חשוב, על כל פנים, שּכל מה שהוא לא מעכשיו ולא מכאן, יהיה לו גם טעם וריח של לא 
מעכשיו ולא מכאן. לשים דיבור ישראלי שוטף בפי גיבורים בני אצולה המסתופפים בטרקליני 
החברה הגבוהה בפטרבורג של המאה התשע־עשרה, כמו ברומנים של טולסטוי או טורגנייב, 

למשל, נראה לי מעשה חסר תרבות מכול וכול. 
עניין בפני עצמו הוא תרגום של סלנג. לכל סלנג, מעצם טבעו, יש גוון לוקאלי מובהק. לא 
והמתרגם, בנסותו  יורק,  בניו  מזמן קראתי איזה ספר מתורגם מאנגלית שעלילתו מתרחשת 
על  קוראת  אני  וכך  ישראלי.  בסלנג  השתמש  הלשון,  של  ה"סלנגיּות"  את  לעברית  להעביר 
שני בחורים בניו יורק, והטקסט העברי מעלה לנגד עיני שני חיילי מילואים בישראל. ואין לי 
לניסיוני  להתייחס  ואם  כולו.  נהרס  פנים,  כל  על  הספר,  המתרגם.  לו  חשב  מה  לתהות  אלא 
טּוְשִקי" של ֶוֶנדיְקט  שלי — הספר היחיד שּבֹו התמודדתי עם בעיית הסלנג הוא "מוסקבה — ּפֶ
שלא  כדי  שם,  גם  כרוני.  שתיין  של  מפיו  פרוע  סלנג־שיכורים  רוּוי  מונולוג  שכולו  ֶירֹוֶפֶייב, 
יישמעו הדברים כאילו הם מתרחשים בּפאּב תל־אביבי, נזקקתי למין לשון מומצאת שלא היתה 
ולא נבראה, והשתדלתי לשוֹות לה גוון טבעי. וגם שם אין לי מושג אם עלה הדבר יפה או לא. 

10. יש כמה תרגומים שקרובים ללבי. לא הרבה. בעצם מעט מאוד. עד היום אני זוכרת את 
לראשונה  אותם  שקראתי  כפי  לבודלר,  מנור  דורי  של  תרגומיו  עלי  שעשו  העצום  הרושם 
בעיתון "הארץ", שם נֱאמר אז שהמתרגם הצעיר עודנו חייל. בודלר קרוב ללבי במיוחד, ותמיד 
הצטערתי שתרגומיו לעברית קלוקלים כל כך. והנה — בודלר שכמוהו עוד לא היה בעברית! 
והאהוב עלי מכולם — תרגומו של ז'בוטינסקי ל"שיר סתיו" של ֶורלן. מיד אחרי שקראתי 

אותו לראשונה, לפני שנים, כבר זכרתי אותו על־פה. אצטט פה את הבית הראשון:

רֹור ְנִהי ַמּמְ ּבִ
ּנֹור ּכִ הֹוֶמה 

רּוַע, ּפָ ֵטֵבת    
ב ְוֶאל ַהּלֵ

ֵאב ּכְ חֹוֵדר 
ְוַגְעּגּוַע.   

המקור.  של  החד־פעמית  המּופלאה,  המוזיקליּות  את  גאונית  בצורה  כאן  משחזר  ז'בוטינסקי 
וכך גם בשני הבתים הבאים. התרגום הזה הוא נס בעיני.
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דורי מנור:
"לעבון אן השיר המןורגם בהושרים עבריים"

1. בתרגום שירה אני חב את נאמנותי לכל אלה גם יחד, אבל הנאמנות הזאת היא לפעמים 
חייב  הוא  ישר,  כל מתרגם שירה  כדי להשיג את הנאמנות שאליה שואף  פרדוקסלית מאוד. 
לעבור בדרך חתחתים של אלף בגידות קטנות: הוא מוכרח לבגוד בתוכנו של השיר המקורי, 
בסדר מילותיו, בתחבירו, במצלוליו, לפעמים אפילו במבנהו — וכל זה כדי להגיע, אחרי מסע 

ארוך ועקלקל, אל אותה נאמנות נכספת.
בסופו של דבר, התפקיד שלי הוא להפוך את המשורר הזר לדובר עברית. לא לגייר אותו, 
לא לייהד אותו, לא להפוך אותו לישראלי או לציוני או לבן תקופתי )בהנחה שמדובר במשורר 
לא עכשווי(, אבל בהחלט כן להביא לידי כך ששירֹו ייקרא כאילו נכתב מחדש בעברית. וזאת 
קצת  וגם  מידה,  וחוש  טובה  אוזן  צריך  נאמנה  אותה  לעשות  מאוד, שכדי  סּוּבטילית  מלאכה 

השראה לא תזיק. 
דואג  אני  המצלול.  על  כל,  קודם  אלמנטים:  שני  על  בעיקר  נסמך  אני  הזאת  במלאכה 
לטוֹות רשת מצלולית ענפה לשיר המתורגם, ממש כמו בשיר מקורי. הּכוונה היא לא בהכרח 
לחיפוש של מקבילה עברית מָידית לכל אליטרציה או אסונאנס הקיימים במקור, אלא למצב 
שּבֹו צליליהן של המילים העבריות הם שמובילים אותי ומשתיתים את השיר לא פחות מאשר 
בתיבת  מתורגם  שיר  כל  לצייד  דואג  אני   — ושנית  המילים.  של  המילוניות  משמעויותיהן 
תהודה עברית. זה יכול להיעשות באמצעות הדהוד של שברי פסוקים מקראיים או של ציטוט 
מהתפילה, או של צירוף הלקּוח משיר של ביאליק או של דליה רביקוביץ, או מלשון העיתונות 
או הדיבור העכשווית — הכל לפי הנסיבות המתאימות לכל שיר ושיר. אבל המטרה היא תמיד 
אחת: לעּבֹות את השיר המתורגם בהקשרים עבריים, ולהקנות לו קרקעית כפולה ומשולשת 
של השתמעויות ושל ֶהרמזים, ממש כמו לשיר מקורי. זה קורה בדרך כלל באופן אינטואיטיבי 

לגמרי, ולא מתוך החלטה מודעת, אבל זה קורה כמעט תמיד. 
דוגמאות רבות לשימושים כאלה במצלול ובהדהוד הבאתי בהקדמות שלי לתרגומי "פרחי 
הרע" ומבחר שירי מלארמה )"הרעם האילם"(, וגם בספר "בית הקברות הימי ומבחר הרהורים 
על השירה" של פול ואלרי, שּבֹו תרגמתי את הפואמה של ואלרי פעמיים: פעם בתרגום שירי 
ופעם בתרגום מילולי, ובהערותי הרחבתי את הדיבור על ֶהרמזים מקראיים ויהודיים־קלאסיים 

שבהם טענתי את התרגום השירי. 
"אל  "פרחי הרע":  דוגמה מסוג קצת אחר, מתוך השיר הפותח את  רוצה לתת  אני  כאן 
זונה זקנה לתפוז. אלא שבתרגום שלי  ד של  ׁשָ הקורא". בשיר המפורסם הזה בודלר מדמה 
ַלע,  ּבָ ק,  ָנׁשַ ר  ֲאׁשֶ ֻאְמָלל  ִריצּות  ּפְ טּוף  ׁשְ "ּכִ ָלה:  ּבָ לאשכולית  ֶלה  הּבָ התפוז  את  להפוך  בחרתי 
ּתֹם  ַעד  ֵלחֹו  מֹוִצים   / ְוִנְבַרח,  ֵסֶתר  ל  ׁשֶ ֲענּוג  ּתַ ל  ּכָ ִנְגֹנב   / ְוַרְך,  ה  ְמֻעּנֶ ד  ׁשָ ְזֵקָנה  זֹוָנה  ֵאֶצל   /

ָלה".  ּבָ ּכֹוִלית  ֶאׁשְ ּכְ
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שזהו  שידעתי  פי  על  אף  "אשכולית"  לכתוב  שבחרתי  משום  במיוחד,  קיצוני  מקרה  זה 
"פרחי הרע", ב־1857, האשכולית עדיין היתה פרי  בודלר את  אנכרוניזם גמור: כאשר פרסם 
חדש, ובצרפת היא כמעט שלא נראתה. מדוע אם כך כתבתי "אשכולית" ולא "תפוז" )או "תפוח 
orange הוא נקבה,  זהב"(? מכמה טעמים. ראשית, בשל מינו הדקדוקי של הפרי. בצרפתית, 
ובמקרה הסּפציפי הזה חשוב היה בעיני שּכך יהיה גם בעברית )אף על פי שהמילה "שדיים" 
אחר(.  סיפור  כבר  זה  אבל  דווקא.  זכר  שמינם  היחידים  הזוגיים  האיברים  אחד  היא  בעברית 
נכונה בשורה הזאת הרבה  שנית, בשל המהות הצלילית של המילה "אשכולית", שנראתה לי 
יותר מאשר המילה "תפוז", הן מבחינת התאמתה למשקל ולמקצב הן מבחינת הזיקה המצלולית 
הקונוטציות  בשל   — העיקר  אולי  וזה   — ושלישית  שסביבּה.  המילים  עם  מקיימת  שהיא 
שמעוררת המילה "אשכולית" בעברית העכשווית, שאיכשהו רלוונטיֹות לענייני שדיים בלים 
יותר מאשר "תפוז", שמעלה על דעתנו דברים אחרים לגמרי. אילו הייתי מתרגם את המילה 
orange בהקשר אחר: במגדיר צמחים, למשל, או בספר בישול, או אפילו ברומן או בסיפור 
קצר, לא הייתי מעלה על דעתי לכתוב "אשכולית". זאת היתה טעות תרגומית לשמה, או סתם 
בגידות  בדרך חתחתים של אלף  חייבת לעבור  גחמה. אבל בתרגום שירה, הנאמנות, כאמור, 

קטנות, ולפעמים היא גם צריכה לסחוט אשכולית במקום להסתּפק בתפוז. 

3. כשמדברים על מטפורות או על הגדרות של תרגום שירה, יש שתי אמירות מנוגדות זו לזו 
ב־180 מעלות שאני אוהב לצטט. בשני המקרים הכוונה המקורית כלל לא היתה להגדיר מהו 
תרגום שירה, אלא מהי שירה, אבל דווקא משום כך ההגדרות האלה מעניינות כל כך. הראשונה 
היא אמירתו המפורסמת של המשורר האמריקני רוברט פרֹוסט, שהגדיר שירה כ"מה שהולך 
לאיבוד בתרגום". זאת הגדרה כריזמטית מאוד, אבל גם מוגבלת, כי היא מתמקדת בָחֵסר ואינה 
מביאה כלל בחשבון את הטקסט המתורגם כמהות בפני עצמה. השנייה היא הגדרתו של דוד 
אבידן, שבחר בדרך ההפוכה: הוא הגדיר שירה, באופן שעלול אולי להישמע פרדוקסלי ברגע 
באמת,  גדולה  היא  שירה  שכאשר  לומר  ודאי  היתה  כוונתו  בתרגום".  שעובר  כ"מה  הראשון, 
אפילו האיּום הגדול ביותר הרובץ לכאורה לִפתחּה — עקירתה מהלשון שּבּה נכתבה ונטיעתה 
בשפה אחרת — לא יוכל לה; מה שניתן לכנות, גם אם בלשון עמומה קצת, "רוח השיר", עתיד 

לשרוד גם אחרי הטראומה הכרוכה במעבר של שיר משפה לשפה. 
של  יותר  האופטימית  הגדרתו  את  לאמץ  יעדיף  חפץ־חיים  שירה  מתרגם  כל  כי  מובן 
הזאת  ההגדרה  גם  זאת,  ועם  מעיסוקו.  ולפרוׁש  לבן  דגל  להניף  לו  מוטב  כן  לא  אבידן, שאם 
האופטימלית:  היא  שבעיני  האפשרות  את  בחשבון  מביאה  ואינה  המקורי  בשיר  מתמקדת 
שהשיר המתורגם יהיה לא רק מתווך בין קורא שאינו מכיר את שפת המקור לבין שירתו של 
יצליח להתקיים כשיר לכל דבר בתוך השפה שאליה הוא מתורגם,  זה או אחר, אלא  משורר 

ומתוך כך ייעשה לחלק בלתי נפרד ממנה ויחדור אל מחזור הדם של שירתה. 

6. קשה לומר מה הופך תרגום ליצירת אמנות, אבל כמי שהזדמן לו לעסוק גם בתרגום שירה 
העיסוקים  שני  בין  משמעותי  הבדל  רואה  אני  עכשווית,  וגם  קלאסית  פרוזה,  בתרגום  וגם 
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להיות  בעיַני  צריך  טוב  פרוזה  מתרגם  שלהם.  ה"אמנותיּות"  במידת  שכרוך  מה  בכל  האלה 
בראש וראשונה בעל מלאכה טוב. עליו להכיר היטב את השפה שאליה הוא מתרגם, לשלוט 
וטבעי,  גמיש  כתיבה  כשרון  בעל  להיות  שלה,  למוזיקה  קשוב  להיות  וִמשלביה,  רבדיה  בכל 
להשתדל לסגל לעצמו את קולו של הסופר ולא להשמיע יותר מדי את קולו האישי, וכמובן: 

להכיר היטב את שפת המקור ואת הקשריה התרבותיים של היצירה שהוא מתרגם. 
יכול  כללים.  ואין  חוקים  אין  כאן  ועניין.  דבר  לכל  אמנות  מעשה  הוא  טוב  שירה  תרגום 
שלונסקי לתרגם את שקספיר בלי לדעת אף מילה באנגלית, ועדיין להוציא מתחת ידיו "המלט" 
שאין  יצירה   — פו  אלן  אדגר  של  "העורב"  את  לצרפתית  לתרגם  מלארמה  יכול  נהדר.  עברי 
צלילית ומתנגנת ממנה — בתרגום פרוזה "שטוח" לכאורה ובלי לשמור כלל על המשקל והחרוז, 
והמשפיעות  היפות  התרגום  מיצירות  אחת  את  ידיו  מתחת  ולהוציא  קטן  נס  לחולל  ועדיין 
ביותר בתולדות השירה המודרנית. משורר חשוב יכול להיות מתרגם שירה בינוני )אני חושב 
על דוד אבידן או על נתן זך, למשל(, ואילו אדם שלא פרסם ואולי גם לא כתב מָימיו ולּו שיר 
למשל:  ז'בוטינסקי,  זאב  משורר.  כלומר  מעולה,  שירה  מתרגם  להיות  יכול  אחד  טוב  מקורי 
משורר מקורי מדרגה שלישית או רביעית, אבל אולי מתרגם השירה הטוב בתולדות העברית 

המודרנית, ולכן גם אחד ממשורריה הגדולים ביותר.

7ַ. אני מתרגם שירה בדיוק מאותה הסיבה שבגללה אני כותב שירה. אני רואה בתרגוֵמי השירה 
יצירה שלי לא פחות מאשר בשיֵרי המקור שאני כותב. בכל יצירה שירית המשורר מחיל על 
עצמו מגבלות וקונוונציות מסוגים שונים, וכאשר המדובר בתרגום שירה, הוא משית על עצמו 
עליו  והסמנטי  הצלילי  תוכנו  שאת  מקור,  שיר  בדמות  נוספת  קונוונציה  או  מגבלה  למעשה 

למסור בשפתו. האקט האמנותי והתודעתי בשני המקרים הוא זהה, או כמעט זהה. 
כשאני מתרגם שיר לעברית, אני מבקש ליצֹור שיר עברי חדש על בסיס השיר המקורי, כך 
שקריאתו בעברית תאפשר לקורא לחוֹות חוויה אסתטית, רגשית ואינטלקטואלית המקבילה 
לזו שחֹוֶוה קורא של שיר בשפת המקור. לפי אמת המידה המחמירה הזאת אני בוחן כל תרגום 
שירי שאני מוציא מתחת ידי ו"מאשר" או "פוסל" אותו, כלומר מחליט ביני לביני אם אני יכול 
משורר. תרגום שאינו עומד בקריטריונים הללו — ייגנז ולא יפורסם. הזדמן  לעמוד מאחוריו ּכִ
לי לא פעם להשלים תרגום של שיר תוך הקפדה על נאמנות ְמרבית לתוכנו המילולי והצלילי 

ולמבנהו, ואף על פי כן לא חשתי שהוא מתקיים כשיר נבדל בעברית. 
תרגומים כאלה — שלא לדּבר על תרגומים "מילוליים" למיניהם — יש להם אולי תפקיד 
פוטנציאלי כטקסטים מתווכים, אבל הם נטולי ערך שיִרי אימננטי בשפתם החדשה. אלה הם 
בעיַני תרגומים מתים, שאין בכוחם להכות שורשים באדמת השירה העברית ולהפרות אותה. 
הם יכולים לפעמים לסייע בלימוד ובמחקר, אבל אינם צריכים להיכלל בספר שירה. כך קורה 
שרבים הם השירים הלא־עבריים האהובים עלי שמבחינתי הפרטית מתגלים כ"בלתי ניתנים 
קשה  יצירה  של  בתרגומה  הכרוך  העקרוני  לקושי  חפוזה  כניעה  מתוך  לא  אך   — לתרגום" 

ומורכבת, אלא כחלק מהשיפוט האסתטי שאני מחיל על כל שיַרי, מקוריים כמתורגמים.
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צרפתית.  יחידות  חמש  ולמדתי  י"א,  בכיתה  הייתי  יחסית:  מוקדם  הגעתי  שירה  8. לתרגום 
כבד,  דרומי־מרסייזי  מבטא  בעלת  נהדרת,  צרפתייה  )מורה  המורה  הביאה  השיעורים  באחד 
שנראתה לי אז כקשישה מופלגת( שיר של אפולינר, "גשר מיראבו", וקראה לנו אותו בצרפתית 

חגיגית ובהטעמה. 
עדיין  היתה  שלי  הצרפתית   — המילים  את  לא  קראה.  שהיא  ממה  דבר  שום  הבנתי  לא 
בסיסית מאוד — וגם לא את רוח הדברים. בגילי הצעיר עדיין לא ידעתי אהבה נכזבת מהסוג 
שאפולינר מתאר בשיר )כמה שנים אחר כך, כשכבר התגוררתי בפריז, זה קרה לי, וקרה במלוא 
זכיתי לחצות ברגַלי. מדוע  "גשר מיראבו" הפריזאי עדיין לא  ומובן שאת  הָעצמה האכזרית(, 
בכל זאת טבעה בי הקריאה הזאת רושם בל־יימחה, רושם עמוק כל כך ששינה את חיי מאז 

וכנראה לתמיד? משתי סיבות, נדמה לי. 
לפני הכל — המוזיקה: דווקא משום שלא הבנתי אף מילה כמעט, קלטתי לפתע את צליליהן 
לתת  בלי  ופתאום,  הסמנטית.  ממהותן  הנבדלת  שלהן,  המוזיקלית  המהות  את  המילים,  של 
לעצמי דין וחשבון, הבנתי מהי בעצם שירה, הבנתי מה מבחין בינה לבין כל סוג אחר של שימוש 
בשפה. המוזיקה. העּובדה שלצלילי המילים, לצלילי המשפטים, יכולה להיות השפעה חושית 
בלתי־אמצעית עליך עוד לפני שהבנת מה הם בכלל אומרים. התובנה הזאת הביאה אותי לא 
רק אל התרגום, אלא קודם כל אל השירה. בזכות אותה חוויה שירית קמאית התחלתי להקשיב 
גם לשירים שלמדנו בשיעורי ספרות עברית, שעד אז הייתי חירש אליהם לגמרי, ולאט לאט 

)כלומר, מהר מהר. בגיל הזה הכל קורה מיד( נעשיתי לקורא שירה. 
אבל המוזיקליּות שבשיר לא היתה הזרז היחיד בהפיכתי למתרגם שירה )ובד בבד גם לקורא 
שירה ולכותב שירה(. חשובה לא פחות היתה תחושת הזרות. הנער התל־אביבי שהייתי היה 
צמא לקצת זרּות. אוזנו נכספה לצלילים מחוספסים ומּוּכרים פחות מאלה שהיא הורגלה אליהם 
ובצרפתית  באנגלית   — הזרה  והשירה  אחרים.  זמנים  ושל  אחרות  ערים  לצלילים של  אז,  עד 
כך, בחודשים  או  כך  זרות מלוא החופן.  לי  — העניקה  נוספות  גם בשפות  ועד מהרה  רצוצה, 
שאחרי הגילוי הראשוני הזה מצאתי את עצמי קורא שירה מערב עד בוקר, קורא כמעט כל 

דבר שהצלחתי להניח עליו את היד, וכדי להבין מה אני קורא — תרגמתי. 
ב"להבין" כוונתי לא רק למשמעות הסמנטית, אלא קודם כל למהות המוזיקלית. מהרגע 
הראשון שאפתי לצקת אל השפה שלי צלילים של שפות אחרות, להפוך את המוזיקה הזרה 
לחלק מעולמי הלשוני. עוד לא ידעתי אז לדּבר על משקלים, אבל כאשר קראתי שיר שּכתוב 
במשקל קבוע ובחריזה, היה ברור לי באופן אינטואיטיבי שגם בעברית עלי למצוא את הדרך 
ליצור מחדש את התנאים הצליליים־תודעתיים של השיר המקורי, ולא לעשות לעצמי הנחות, 

ולא להיכנע לקושי שמציב האתגר המוזיקלי הגדול הזה. 
ויליאם  של  שירים  לעצמי  תרגמתי  הזה  הראשוני  הגילוי  שאחרי  בחודשים  מקום,  מכל 
תרגום  כדי  תוך  בעברית  לעצמי  שרתי  )אותו  ברסאנס  ז'ורז'  ושל  רמבו  ארתור  ושל  בלייק 
מאולתר, ְצמוד־לחן(, אבל בעיקר תרגמתי שירים של שארל בודלר. בודלר, בניגוד לאפולינר, 
הזה,  השערורייתי  המקולל"  ה"משורר  על  ששמעתי  מרגע  אבל  הלימודים,  בתכנית  היה  לא 
חובב האופיום והחשיש והיין והזונות, איש הבוהמה הָחרּוף והמחרף, נמשכתי אליו כמו פרפר 
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בן שבע־עשרה לאש, והתחלתי לקרוא בו ולנסות להעביר את צליליו ואת מילותיו אל השפה 
שלי. עדיין לא הכרתי אז תרגומים קודמים של בודלר לעברית, ּוודאי לא לשפות אחרות. 

לעמוד  יכול  שאני  והחלטתי  התרגומים  אצלי  הצטברו  כאשר  שנתיים,  או  שנה  כעבור 
חשבתי  לא   — עצמי  בעיני  בשירה  ומנוסה  ותיק  חייל,  הייתי  כבר  זמן  באותו   — מאחוריהם 
שלי  מקוריים  שירים  "הארץ".  של  וספרות"  ב"תרבות  לפרסום  מהם  כמה  ושלחתי  פעמיים, 
עדיין לא היה לי האומץ לשחרר. לשמחתי התרגומים התפרסמו מיד, וזכו לתגובות חמות: מיד 
להתוודע  זכיתי  וכך  ואחרים,  קנז  ויהושע  סוצקעווער  אברהם  קשר  אתי  יצרו  הפרסום  אחרי 
ועל חיי.  יצירתי  לכמה מהדמויות שהשּפיעו לא רק על המשך דרּכי המקצועית אלא גם על 
עד מהרה קיבלתי גם הצעות לפרסם את תרגומי בודלר בספר. זה לקח עוד כמה שנים, כי שוב 
ושוב חזרתי אל התרגומים וליטשתי אותם, והשתדלתי להרחיב את מבחר השירים. בסופו של 
דבר ראה אור ספר ובו מבחר מתוך "פרחי הרע" של בודלר, והמסלול שהחל באקראי ב"גשר 

מיראבו" בשיעור בכיתה י"א הפך אותי סופית למתרגם שירה ולמשורר. 
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ארליך צור 
1974. מתרגם שירה וספרי עיון, כיום במסגרת "קרן תקוה".  יליד 
שבועי  שירת־עיתון  טור  בעל  ראשון".  ב"מקור  ספרות  מבקר 
מ־1998 — תחילה ב"מקור ראשון" וכיום באתר "מידה", וטור שירה 

.IVRIT קלה במגזין 

בוזגלו שמעון 
פרסם חמישה ספרי שירה: "ארם" )2000(, "תל היסרליק" )2002(, 
"אישית לוחצת" )2004(, "טוראי כהן קורא שירים" )2011( ו"מדשאות 
הוליוּוד" )2015(. בין תרגומיו: מבחר מתוך השירה הלירית היוונית 

והרומית, טרגדיות יווניות, וכן דיאלוגים אפלטוניים.

בן־ארי ניצה 
מתרגמת ועורכת. תרגמה עשרים ותשעה ספרים מאנגלית, מצרפתית, 
מגרמנית ומאיטלקית. עורכת )עם רינה בן־שחר( את סדרת הספרים 
"העברית שפה חיה". פרופסור באוניברסיטת תל אביב, עומדת בראש 
הקימה  שאותה  תרגום,  ובעריכת  בתרגום  תעודה  ללימודי  התכנית 

לפני חמש־עשרה שנים. יו"ר המפעל לתרגום ספרות מופת.
צלם: דניאל צ'צ'יק
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בנרף אסף 
יליד בת ים. עוסק במוזיקה ובעל תואר ראשון בניצוח מהאקדמיה 
האופרה  במקהלת  זמר  היה  בעברו  בירושלים.  ולמחול  למוזיקה 
הישראלית. שיריו ותרגומיו הראשונים ראו אור בגיליונות 10 ו־12 

של "הו!" ובאנתולוגיה לשירה להט"בית, "נפלאתה".

בנשלום יותם 
מאנגלית  ומתרגם  התרגום  לתורת  ד"ר   .1977 ירושלים,  יליד 
ומערבית לעברית. מתרגומיו: "דיוקן האמן כאיש צעיר" מאת ג'ימס 
"ונוס  ניזאר קבאני,  וירח", מבחר שירים מאת  ג'ויס, "לחם וחשיש 
ומחזות  רומנים  וכן  ב־2017(  אור  )יראה  שקספיר  מאת  ואדוניס" 
תופיק  שילר,  פרידריך  חאמיד,  מוחסין  ג'ייקובסון,  הווארד  מאת 

אלחכים ואחרים. עובד גם כעורך לשון.

בסקין סיון 
ווקאלית  "יצירה  שירה:  ספרי  שני  פרסמה   .1976 ליטא,  ילידת 
עובדת   .)2011( יונה"  של  ו"מסעו   )2006( ומקהלה"  דג  ליהודי, 
בימים אלה על ספר שירה שלישי. מתרגמת שירה ופרוזה מרוסית, 

מליטאית ומאנגלית.

דיקמן עמינדב 
1958. מפרסם תרגומי שירה מ־1978 בבמות שונות.  ורשה,  יליד 
ראשון(.  )תואר  אביב  תל  באוניברסיטת  קלאסיים  לימודים  למד 
)לימודים  ז'נבה  באוניברסיטת  השלים  והשלישי  השני  התואר  את 
רוסיים וספרות השוואתית(. פרסם עד היום תשעה ספרי תרגומי 
ומאנגלית,  מצרפתית  מרוסית,  עתיקה,  מיוונית  מלטינית,  שירה 
וכן ספרי מחקר ספרות. השתתף בעריכת אנתולוגיה של תרגומי 
בפרס  זכה  מיסטית.  עברית  שירה  תרגומי  וכרך  אנגליים  הומרוס 
טשרניחובסקי ובפרס בן־יהודה ללשון העברית. מלמד באוניבריסטה 
בראש  ועומד  כללית  ולספרות  עברית  לספרות  בחוגים  העברית 

המגמה ללימודי תרגום.
צלמת: שירלי אגוזי
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הרציג חנה 
ד"ר חנה הרציג היא חוקרת, מבקרת ומתרגמת ספרות. מפרסמת 
"המדיום  ספרה:  "הארץ".  של  "ספרים"  במוסף  ביקורת  רשימות 
לאחרונה  התפרסם  ותרבותיות"  אסתטיות  סוגיות  באמנויות: 
של  "הפואטיקה  מתרגומיה:  הפתוחה.  האוניברסיטה  בהוצאת 
אייריס  של  הכרות"  ו"הראש  רמון־קינן  שלומית  של  הסיפורת" 

מרדוק. לאחרונה מתרגמת שירה וסיפורת מפולנית ומצרפתית. 

זנדבנק שמעון 
חוקר, מבקר ספרות ומתרגם שירה, פרופסור )אמריטוס( בספרות 
השוואתית באוניברסיטה העברית. חתן פרס ישראל לתרגום שירה, 
1996. תרגם את "הטירה" לקפקא, את "סיפורי קנטרברי" לצ'ֹוסר, 
ֶהלדרלין,  רילקה,  של  שירים  קובצי  שקספיר,  של  הסונטות  את 

הופקינס, הופמנסטל, ייטס, צלאן ועוד.

חן רועי 
סופר, מתרגם, מחזאי. מחבר הרומן "סוסי הדיו" וקובץ הסיפורים 
"תל של אביב". תרגם פרוזה ושירה מרוסית )פושקין, דוסטויבסקי, 
גשר,  תאטרון  כדרמטורג  מכהן   2007 מאז  ועוד(.  חארמס  בונין, 
"מסעות  "הדיבוק",  לאחרונה:  וממחזותיו.  מתרגומיו  מציגים  שבו 

אודיסאוס", ו"אני דון קיחוטה".
צלם: ארנסט ארנוב

יגל אמיר 
יליד קיבוץ גשור, 1988. התגורר בברלין וכיום חי בתל אביב. עובד 
במחלקת התרבות של מכון גתה ומתרגם שירה וספרות מגרמנית.

לבנת עמרי 
האסלאם  ותרבות  ערבית  ומלמד  אביב  בתל  מתגורר   .1993 יליד 
בתיכון לאמנויות ״תלמה ילין״ ובמסלול "פלך" בבית הספר צייטלין. 
שיריו ותרגומיו מערבית קלאסית ומודרנית התפרסמו בכתב העת 
״הו!״, באנתולוגיה לשירה להט״בית ״נפלאתה״ ובעיתונות היומית.
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שרמיסטר ליאוזידו  דספינה 
נולדה בכפר אגינין שבצפון יוון. הגיעה לישראל ב־1986 אחרי כמה 
שנים בצרפת ובספרד. אם לארבעה. מתרגמת מיוונית מודרנית זה 
עשר שנים יחד עם שותפּה לתרגום חיים פסח. בין תרגומיה: "נחש 
חריסטוס  של  נובלות  שתי  קזנצאקיס,  ניקוס  מאת  צחור"  ושושן 
חומינידיס ועוד. בימים אלה שוקדת על חיבור המילון היווני־עברי / 

עברי־יווני הראשון מסוגו בישראל.

מידן קובי 
"בית  ילדים,  ספר  פרסם  בתקשורת.  עוסק   .1958 נתניה,  יליד 
חרושת לשירים". מתרגומיו: השירים וספר הכמיהה מאת לאונרד 
כהן ו"הגביהו את קורת הגג, נגרים" מאת ג' ד' סלינג'ר. שירים פרי 

עטו ראו אור לראשונה בגיליונות 10 ו־12 של "הו!".

מירסקי נילי 
ילידת תל אביב, דצמבר 1943, לבית בולסלבסקי. ב־1962 נישאה 
תל  באוניברסיטת  כללית  בספרות  ב.א.   —  1971 מירסקי.  לסמיון 
באוניברסיטת  וגרמנית  רוסית  בספרות  מאסטר   —  1976 אביב. 
מינכן. החל ב־1976 — תרגומים מרוסית ומגרמנית. ב־2008 זכתה 

בפרס ישראל לתרגום. 

ממן לי 
ילידת צפת, 1980. יצירותיה ראו אור בכתבי עת ובאסּוּפות שונות. 
בתחרות  הראשון  ובפרס  הפיס,  מפעל  של  "כתוב"  בתחרות  זכתה 
כיום  הספרותית על שם הרי הרשון מטעם האוניברסיטה העברית. 
מלמדת בחוג לספרות באוניברסיטת חיפה, ומשמשת עורכת אחראית 

של סדרת ספרי השירה בהוצאת "פרדס". מתגוררת בחיפה.

מנור דורי 
משורר, מתרגם ועורך. ב־2012 ראה אור "אמצע הבשר — שירים 
2011-1991" — מבחר מקיף משיריו. זכה בפרסים שונים על שירתו 
ועל תרגומיו, ובהם פרס טשרניחובסקי ופרס יהודה עמיחי לשירה 
עברית לשנת 2015. ערך )עם רונן סוניס( את "נפלאתה", אנתולוגיה 

של שירה להט"בית )2015(.
צלם: גרג בול
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מרקסמר עמיר 
יליד 1975, מתגורר בחיפה. עוסק בתכנון דיגיטלי ובהדפסה בתלת־

ממד.

נוי אורלי 
ועורכת  כותבת  לעברית.  פרסית  ספרות  מתרגמת  איראן,  ילידת 

באתר "שיחה מקומית". אמא של נועה ויעל.

נוי עמוס 
ותרבות  בפולקלור  שלישי  ותואר  המחשב  במדעי  שני  תואר  בעל 
עממית. מלמד השנה באוניברסיטת בן גוריון ובמכללת אחווה. בין 
מקימי האתר "קפה גיברלטר". כותב בקביעות ב"העוקץ". מתגורר 

בירושלים.

פוטשניק נוימאיר  אורית 
היי־טק  אשת  בפיזיקה.  שני  תואר  בעלת   .1973 אביב,  תל  ילידת 

בעבר ומורה בהווה. אמא לשלושה. כותבת ומתרגמת שירה.

נמדר )רובי(  ראובן 
יליד ירושלים, 1964. בעל תואר שני באנתרופולוגיה מהאוניברסיטה 
של  הביכורים  ספרי  בפרס  זכה  "חביב"  הראשון  ספרו  העברית. 
משרד התרבות לשנת 2000. מתגורר בניו יורק ומלמד שם ספרות 
עברית ויהודית. מתרגם שירה פרסית קלאסית. ספרו "הבית אשר 

נחרב" זכה בפרס ספיר לשנת 2014.
צלם: מיכה שמחון
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נץ רִויאל 
ספר  סטנפורד.  באוניברסיטת  קלאסיים  ללימודים  בחוג  פרופסור 

שיריו, "מרובעים", ראה אור ב־2014.

פלד עידו 
יליד 1989. גדל במושב בית שערים. תרגומיו מגרמנית התפרסמו 
ב"הו!" 12 ובעיתון "הארץ". זהו לו פרסום ראשון של תרגום מיוונית 

עתיקה. לומד ספרות באוניברסיטת תל אביב.
צלם: עופר ריבק

פסח חיים 
עורך ומתרגם.

סוניס רונן 
ומלמד  חוקר  ופרוזה,  שירה  מתרגם   .1972 תקווה,  פתח  יליד 
שני  תרגם  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  לתרגום  במחלקה 
המקור".   — ו"לאורה  לוז'ין"  "הגנת  נבוקוב:  ולדימיר  מאת  רומנים 
שירה  אנתולוגיה של  "נפלאתה",  את  מנור  דורי  עם  בשיתוף  ערך 

להט"בית )2015(.
צלם: עזרא לוי

סקאל משה 
"אחותי",  הראשון.  מגיליונו  ב"הו!"  מערכת  חבר  אביב.  תל  יליד 
"יולנדה"  ספריו:  בין  לאחרונה.  אור  ראה  עטו,  פרי  חדש  רומן 
)נכלל ברשימת המועמדים הסופיים לפרס ספיר וראה אור בצרפת 
ב־2012( ו"הצורף". מנהל את המפעל לתרגום ספרות מופת. חתן 

פרס אשכול ליצירה. 
צלם: גרג בול
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עמית אבנר 
עובד  בשירה.  הדיאלוג  של  וחוקר  משורר  עמית,  מרים  אבנר 
בימים אלה על עריכת "ספר שתף" המוקדש כולו לאמנות השירה 

המשותפת.
צלם: מוטי קיקיון

ערד מאיה 
סופרת אורחת במרכז טאובה ללימודים יהודיים בסטנפורד. פרסמה 
שמונה ספרים. האחרון בהם, "העלמה מקזאן", יצא לאור ב־2015.

צלמת: מירה ממון

קינן שלומציון 
דהרמה  אנגלית,  ספרות  קולנוע,  אמנות,  למדה   .1969 ילידת 
ערכה  ספרותיות,  ביקורות  איורים,  טורים,  פרסמה  ופילוסופיה. 
באוניברסיטה  לימדה  תרבות,  בנושאי  ומגזינים  טלוויזיה  תכניות 
דורי מנור  ולהפך, הגישה עם  הפתוחה, תרגמה מעברית לאנגלית 

את התכנית "ציפורי לילה מתפייטות".
צלמת: שרה אביטל

רון איתי 
ומוסמך  אביב  תל  אוניברסיטת  בוגר  מתרגם.   .1961 ישראל,  יליד 
בתרגום  ועוסק  בברצלונה  מתגורר   1999 משנת  בר־אילן.  אוניברסיטת 
מקטלאנית לעברית ולהפך. תרגם רומנים, שירה, וסיפורים קצרים. ספר 

שיריו "בוחן את ארג המכנס" ראה אור בשנת 1999 בהוצאת שופרא.

שטרנברג ליאור 
בנות.  לשתי  ואב  נשוי  בירושלים,  חי   .1967 תקווה,  פתח  יליד 
השאר  בין  אותו  זיּכתה  שירתו  לספרות.  ומורה  מתרגם  משורר, 
בפרס לשירה עברית על שם נתן יונתן לשנת 2009 ובפרס דוליצקי 
אור  ראה  לאחרונה   .2011 לשנת  העברית  האוניברסיטה  מטעם 
"הפסקת אש", תרגום משותף לו ולאריאל זינדר משיריו ורשימות 

של שיימוס היני, חתן פרס נובל לספרות לשנת 1995.
צלמת: אורנה איתמר
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