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שירה — תרגום

לואיר גלּוו  שירה — תרגום
רק צורות עקומות יהיו

מאנגלית: ו ה ורסויור

לואיז גלוק היא משוררת אמריקנית שחיה וכותבת בקיימברידג', מסצ'וסטס. נולדה בשנת 1943 
ניו־יורק, בת למהגרים יהודים מהונגריה. פרסמה עד כה שנים־עשר ספרי שירה ובהם  בעיר 
"איריס הבר", שזיכה אותה בפרס ּפּוליצר. כיהנה בעבר כיועצת השירה של ספריית הקונגרס. 

בוקיצות שעירות

י ְלַהְפִריד ְצּתִ ל ַהּיֹום ִהְתַאּמַ ּכָ
ָכה ֲחׁשֵ ּבַ ו,  ׁשּוָקה. ַעְכׁשָ ֹצֶרְך ִמּתְ
ה ַרק ֶעֶצב ָמִריר ָעֵלינּו, ֲאִני ָחׁשָ

ֵרי ָהֵעִצים. ְ ַהּבֹוִנים, ְמַיּשׁ
י ִלי ָלזּוז ִהְתּבֹוַנְנּתִ ּבְ י  ּכִ

לּו ַהּלָ ּבּוִקיצֹות  ּבַ
ְוָרִאיִתי ֵאיְך נֹוַצר

ת, ָהֵאיָתן ָהֵעץ ַהְמֻעּוָ
ְוֵהִבין: ה,  הּוא ִהְתַעּנָ

ִיְהיּו. ַרק צּורֹות ֲעֻקּמֹות 

כל הקדושים

ף. ה ִמְתַאּסֵ ַהּזֶ ו ַהּנֹוף  ֲאִפּלּו ַעְכׁשָ
ָוִרים ְ ַהּשׁ יכֹות.  ָבעֹות ַמְחׁשִ ַהּגְ

ה, ֻחּלָ ַהּכְ ִרְתָמה  ּבָ ִנים  ְיׁשֵ
ם, ָהֲאֻלּמֹות ּמָ ּתֻ ִנְקְצרּו ַעד  דֹות  ַהּשָׂ

ִביל ְ ַצד ַהּשׁ ּבְ ְוֶנֶעְרמּו  ֶוה  ְצרֹור ׁשָ ּבִ דּו  ֻאּגְ
ן: ּנָ ֵרַח ַהְמׁשֻ ַהּיָ ְזִריַחת  ּבִ ן,  ׁשָ ינֹות ְלַחּמְ ּבֵ
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זֹו ֲעָקרּות ָהָאִסיף
ָפה א ַמּגֵ ּמָ אֹו ׁשֶ

ֶעֶנת ֵמֵעֶבר ַלַחּלֹון ִנׁשְ ה  ָ ְוָהִאּשׁ
ם, ּלֵ ְלׁשַ ְמַבְקׁשֹות  ּכִ טֹות,  ָיַדִים מּוׁשָ ּבְ

ים:  רּוִרים, ְזהּוִבים, רֹוֲחׁשִ ַהּבְ ָרִעים  ְוַהּזְ
ה, ֵהּנָ "ּבֹוִאי 

מֹוֵתְך" ּכְ ׁשֶ ה  ה, ְקַטּנָ ֵהּנָ ּבֹוִאי 

ֶחֶלת ֵמֵחיק ָהֵעץ. ִמְזּדַ ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ

סוף החורף

י, ְקִריאֹות ִצּפֹור ְסִביב ַהְיקּום ַהֲחִריׁשִ
ֹחִרים. ין ֲעָנִפים ׁשְ ּבֵ ְיִחיִדי  ֵמִקיץ 

ֵלד. ְלִהּוָ ְלָך  ֵלד: ֲאִני נֹוֶתֶנת  ְלִהּוָ ה ָרִציָת  ַאּתָ
י ּלִ ׁשֶ ַעם ָחְסָמה ַהּתּוָגה  ּפַ ַהִאם ֵאי 

ָך? ּלְ ׁשֶ ֶאת ְנִתיב ָהֹעֶנג 

ּכֹוֵרַע ָהְלָאה
ְוזֹוֵרַח ְלתֹוְך אֹותֹו ֶרַגע ָחׁשּוְך 

ה ּתֹוֵקק ִלְתחּוׁשָ ִמׁשְ

ָבר ָטִרי, רֹוֶצה ּדָ ִאּלּו ָהִייָת ֵאיֶזה  ּכְ
ֲהָוָיְתָך א ֶאת  ְלַבּטֵ

יז ַעּלִ ָך  ּלְ ּכֻ ָך זֹוֵהר,  ּלְ ּכֻ

ָך ַדְעּתְ ּבְ ֵמעֹוָלם ֹלא ֶהֱעֵליָת 
ַבר ַמה ּדְ ְלָך  ַיֲעֶלה  ה  ּזֶ ׁשֶ

ְמַיְנּתָ ֶאת ְצִליל קֹוִלי ּדִ ֵמעֹוָלם ֹלא 
ָך  ֵחֶלק ִמּמְ ּכְ א  ֶאּלָ
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ְיקּום ָהַאֵחר, ּבַ ַמע אֹותֹו  ׁשְ ּתִ ֹלא 
ו, מֹו ַעְכׁשָ ּכְ ֹלא ַצח 

י ִכי ֱאנֹוׁשִ ּבֶ ְקִריַאת ִצּפֹור אֹו  ּבִ ֹלא 

א ַרק לּול, ֶאּלָ ִליל ַהּצָ ַהּצְ ֹלא ֶאת 
ק ִהְדהּוד ְמֻהּדָ

י י־ּבַ ּבַ י,  י־ּבַ ּבַ ִלים  ַמּלְ ּמְ ׁשֶ ִליִלים  ַהּצְ ָכל  ּבְ

ִחיד ַהּיָ ו ָהָאֹרְך  ַהּקַ
ו ַיְחּדָ ַהּכֹוֵרְך אֹוָתנּו 

שחרית

י? ְזַמּנִ רֹוֶצה ָלַדַעת ֵאיְך ֲאִני ַמֲעִביָרה ֶאת 
ה ַעְצִמי ְדִמית, ְמַדּמָ ָחֵצר ַהּקִ ּבֶ ֶכת  ֲאִני ִמְתַהּלֶ

ה ָצִריְך ָלַדַעת, ֶבת. ַאּתָ ִלְמַעּשֶׂ
ת ִים, ּתֹוֶלׁשֶ ְרּכַ ַהּבִ ֶבת, ַעל  ַעּשֶׂ ּמְ ׁשֶ ֲאִני ֹלא ַאַחת 
ה ָרִחים: ְלַמֲעׂשֶ ַהּפְ ן ֵמֲערּוגֹות  ְלּתָ ּתִ ל  ְסָבִכים ׁשֶ

ת ֶהָעָזה, ֵאיזֹו הֹוָכָחה ׂשֶ ֲאִני ְמַחּפֶ
ה ּזֶ ׁשֶ י  ּפִ ּנּו, ַאף ַעל  ּתַ ִיׁשְ י  ַחּיַ ׁשֶ

ִנְגַמר, ִלְבֹחן ֹלא 
ל ְסַבְך ְלַמַען ֶהָעֶלה ּכָ

ף,  ָבר ִמְתַחּלֵ ּכְ ָעִלים  ּבֶ ַבע  ִיץ עֹוֵבר, ַהּצֶ ּוְבָקרֹוב ַהּקַ יְמּבֹוִלי,  ַהּסִ
ִמיד ָהֵעִצים ַהחֹוִלים ּתָ

ִעים ִנְצּבָ הֹוְלִכים ִראׁשֹוִנים, ַהּגֹוְסִסים 
הֹות ְמַצְלְצלֹות ּכֵ ִרים  ִצּפֳ ה  ְוַכּמָ ָצֹהב ַמְבִריק 

ַדִים? ַהּיָ ֹעֶצר מּוִזיָקִלי. רֹוֶצה ִלְראֹות ֶאת 
ו ָהִראׁשֹון. ּתָ ּבַ מֹו  ּכְ ו  ֵריקֹות ַעְכׁשָ

ה ִחּלָ ַכּתְ ָנה ָהְיָתה ִמּלְ ּוָ ַהּכַ ׁשֶ אֹו 
יְך ְלֹלא ִסיָמן? ְלַהְמׁשִ
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