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נסים יחזקאל

מקֹומי, נֱחשל, ִהנו ֵאי־כאן
שלושה שירים

מאנגלית )הודו(: גלעד יעקובסון

1924 ונפטר בה ב־2004.  נסים יחזקאל )Nissim Ezekiel( נולד במומבאי שבהודו בשנת 
ְטָרה.  ַמַהאַראְשׁ מדינת  של  החוף  מכפרי  שמוצאה  ישראל,  בני  לקהילת  שייכת  משפחתו 
בני הקהילה השתייכו לקסטת עוצרי שמן השומשום, ה־Shanivar Teli — 'עוצרי השמן של 
יום המנוחה שעליו שמרו. משפחתו של  ַמַראִת'י — על שם  יום השבת' בשפת המדינה, 
יחזקאל הייתה ליברלית והתרחקה מעט מחיי הקהילה היהודית. אביו היה מרצה בקולג' 
מקומי ואמו הייתה מנהלת בית ספר, ויחזקאל זכה לחינוך מערבי בבתי הספר הקתוליים 
ללמוד  נסע  מומבאי,  באוניברסיטת  באנגלית  ראשון  תואר  שסיים  לאחר  מומבאי.  של 
זהות  ושל  בדידות  של  עמוק  משבר  חווה  שם  שבלונדון,   Birkbeck Collegeב־ פילוסופיה 
תלושה. עם סיום לימודיו הוא שב למומבאי שבה המשיך לחיות עד סוף חייו, מתוך בחירה 
לחיות כהודי בהודו, גם אם היה מודע לזרות שתלווה אותו באשר ילך. דואליות זו אפשרה 

לו להיות שופרּה של ביקורת אוהבת, דבר שבא לידי ביטוי ברבים משיריו.
דואליות זו אפשרה לו להיות שופרה של ביקורת אוהבת, דבר שבא לידי ביטוי ברבים 
נאיפול  של  הביקורתי  המסע  ליומן  בהודו(  )לפחות  המפורסמת  בתגובתו  וגם  משיריו 
רהוט  באופן  שחושף  זה,  ממאמר  פסקה  לצטט  ראוי   .An Area of Darkness מ־1964, 
וישיר את הצד המוסרי שבבחירות שלו: "הויכוח שלי עם מר נאיפול, ..., אינו בשל השיפוט 
כה  שלעתים  העובדה  סביב  הוא  שלי  הויכוח  רב.  כה  בלהט  מבטא  הוא  אותו  לחומרה 
קרובות מביע מר נאיפול חוסר מעורבות ואדישות. הוא כותב באופן בלעדי מנקודת המבט 
של הדילמה האישית שלו, של הניכור הרגשי שהוא חש כלפי הרקע המעורב שלו )נאיפול 
הוא יליד טרינידאד, בן למשפחה ממוצא הודי־ברהמיני שהתרחקה מהמסורת ומהתרבות 
זוהי  נפוץ,  ובריחותיו. רגש כזה אינו אוניברסלי, אפילו לא  ג.י.(, של בחירותיו  ההודית — 
בחירה שאינה זמינה לכולם, הבריחה עבור הרוב היא אינה מהקהילה אלא לתוכה. לשכוח 
הציפיות  על  ורק  אך  לחשוב  לחלוטין,  מתחסד  לחלוטין,  סובייקטיבי  להיות  משמעו  זאת 
ועל אי הנחת שלך עצמך. לו רק יכול היה מר נאיפול להבין עד כמה לחלוטין בלתי סבירה 

.)Naipul’s India and Mine, Nissim Ezekiel, 1976( "!גישה זו
יחזקאל כתב שירה עוד בהיותו בתיכון, והמשיך בכתיבה עד שחלה באלצהיימר. הוא 
ואף היה מרצה  אי במומבאי,  ִמיִת'יּבַ היה מרצה ועמד בראש המחלקה לאנגלית בקולג' 
בנוסף  השישים(.  בשנות   LSDב־ התנסה  )שם  ובארה"ב  באנגליה  באוניברסיטאות  אורח 
מגדולי  לאחד  נחשב  הוא  רדיו.  כשדרן  ועבד  ומחזות  פרוזה  גם  יחזקאל  כתב  לשירה, 

המשוררים ההודיים בשפה האנגלית.
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השפה  בין  בתווך:  בהיות  ישירות  עוסקים  חלקם  בעירו.  מושרשים  יחזקאל  של  שיריו 
האנגלית לבין השפות ההודיות, בין התרבות היהודית או המערבית לבין התרבות ההינדית, 
ועוסקת בחברוּת,  בין המשקיף לבין השותף במהלך החיים. אך שירתו גם אישית מאוד, 
באהבה ובמין, בפילוסופיה ובהסתכלות מפוכחת על חיים שאין בהם שלמות. יחזקאל כתב 
שני מחזורי שירים הראויים לציון: מחזור השירים המאוחר Latter-Day Psalms שמקיים שיח 
פורה עם מזמורי תהלים, ושירי ה־Very Indian Poems in Indian English ההומוריסטיים, 

ששניים מהם תורגמו על ידי דן דאור )"משתה לאדם בודד"(.
 .)1982-1952( השירים שתורגמו כאן הם מבחר קטן, המקיף תקופת כתיבה ממושכת 
סגנון הכתיבה של יחזקאל עבר שינויים רבים, והוא חש בנוח הן בכתיבה ממושקלת ופורמלית 
)כמו ב"רקע, כלאחר יד"( והן בחריזה חופשית )כמו בשאר השירים המובאים כאן(. לקוראי 
האנגלית, אוסף של מכלול שירתו פורסם על ידי Oxford University Press, India תחת הכותר 

Collected Poems, ואנו מודים להוצאה על שאפשרה לנו להביא בפניכם את התרגומים.

ג"י

שיר מיעוט

ר ַחְדִרי, ֲאִני ְמַדּבֵ ּבְ
י־ִנְרִאים: ְלִתּ ַהּבִ ֶאל אֹוְרַחי 

ים ִחים, ַרק ְמַחּכִ ֵהם ֵאיָנם ִמְתַוּכְ

ׁש, ר ֻאּתַ ַעד ֲאׁשֶ
ַאז ֵהם חֹוְמִקים

ָפִנים ֲחתּומֹות. ּבְ

ּנּוי ְלׁשִ ָיִדי ָהֶאְמָצִעים  ּבְ ֵאין 
אֹוְרחֹוֵתיֶהם ַהְיִדידּוִתיֹות

ֶאת ֱאִליֵליֶהם ֲאִני ֹאַהב. ַאף ׁשֶ

ה, ִהיא זֹו ָפה, ְלַמֲעׂשֶ ַהּשָׂ
ָבִרים ַהּדְ ַאר  ְפִריָדה, ׁשְ ּמַ ׁשֶ

ִני, ׁשֵ ד  ִפים. ִמּצַ ּתָ ְמׁשֻ

ם ְמִביִנים ֶאת ּלָ ּכֻ
ֶרָזה: אֹוְרֶחיָה ֶתּ א  ִאּמָ

ּכֹל. ְזרֹועֹוֶתיָה ְלֵעיֵני  ּבִ ֵמִתים 

יתֹולֹוְגָיה ֵאין זֹו ַהּמִ
ּוִאין ֹשּ ַהּנִ אֹו ִמְנֲהֵגי 

יר, ְלַהּכִ ָעֶליָך  ׁשֶ

כֹונּות ַלֲעֹבר ַהּנְ זֹו 
ַחט קּוף ַהּמַ ּבְ

ְכָחה ַעְצִמית. ֶאל ׁשִ

ָהאֹוְרִחים עֹוְזִבים, ְמֻאְכָזִבים;
ימּו ִלְנטׁש ַיְסּכִ ְלעֹוָלם לֹא 

ֲחָדׁשֹות. ּכַ נֹות  ְיׁשָ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ְנְטרֹות  ֶאת ַהּמַ

ה, ָיתֹום  ְוַאּתָ
ל ֲחַסר ַנַחת ׁשֶ

ְזָעם, ַרק ּגִ ִזְכרֹונֹות 

ן ֵמָרחֹוק ֶאת ְמַעּדֵ
ית ְצּפִ יטֹות ַהּתַ ׁשִ

ּבֹוֶעֶרת. עֹוד ָהִעיר  ּבְ

)Latter-Day Psalms, 1982 :מתוך(
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ליל העקרב

י ְיָלה ֶשּבֹו ִאּמִ ַהּלַ ֲאִני זֹוֵכר ֶאת 
עֹות ר ׁשָ יֵדי ַעְקָרב. ֶעׂשֶ ּבִ ֶנֶעְקָצה 

ּבֹו ֲחקּו  ּדָ ׁש  ם ִעּקֵ ֶשׁ ּגֶ ל  ׁשֶ
ק ֹאֶרז. ַחת ׂשַ ִלְזֹחל ֶאל ִמּתַ

ְרדֹו ֵמַאְרסֹו — ֶהְבֵזק ִהּפָ ּבְ
ֶחֶדר ֶהָחׁשּוְך — ַבּ ָטִני  ָזָנב ׂשְ

ם. ׁשֶ ּגֶ ּבַ ן ׁשּוב  ּכֵ הּוא ִהְסּתַ
ְנִחיֵלי ְזבּוִבים ִכּ יעּו  ִהּגִ ָפר  ַהּכְ ֵני  ּבְ

ָעִמים ּפְ ם ָהֵאל ֵמָאה  ְוִזְמְזמּו ֶאת ׁשֵ
ָטן. ק ֶאת ַהּשָׂ ּתֵ ֵדי ְלׁשַ ְכּ

ּיֹות  ִשׁ ּוַבֲעָשׁ ֵנרֹות  ְבּ
ְמִטיֵלי ְצָלִלּיֹות ַעְקָרב ֲעָנִקּיֹות

ֶמׁש ֶ ירֹות ְצרּוֵבי ַהּשׁ ַעל ַהּקִ
ׁשּוהּו ְולֹא ְמָצאּוהּו. ּקְ ּבִ ֵהם 

ְלׁשֹוָנם. ּבִ ָנְקׁשּו  ֵהם 
ל ָהַעְקָרב נּוָעה ׁשֶ ּתְ ל  ּכָ ִעם 

א, ֵהם ָאְמרּו. ל ִאּמָ ָדָמּה ׁשֶ ּבְ ָנע ַאְרסֹו 
ֹקט, ֵהם ָאְמרּו. ְשׁ ּיִ ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון 

ל ֶחְטֵאי ֵליָדֵתְך ַהּקֹוֶדֶמת ּכָ ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון 
ְיָלה, ֵהם ָאְמרּו. ַהּלַ ְרפּו  ִיּשָׂ
ַיְפִחית ְבֵלְך  ּסִ ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון 

ָאה, ֵהם ָאְמרּו. ַהּבָ יׁש ֵלָדֵתְך  ּבִ ֶאת 
ע ְך ַהֶרׁשַ ּסַ ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון 

י ֶזה ֹמאְזֵני עֹוָלם לֹא־ֲאִמּתִ ּבְ קּול  ָ ַהּשׁ
ֶאל מּול ַסְך ַהּטֹוב

ֵאֵבְך. ְכּ ֶרְך  ּדֶ ק  ִיְצַטּמֵ

ֵרְך ׂשָ ּבְ א ֶאת  ְיַחּטֵ ָהַרַעל  ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ
ְך, ּבָ ׁשֶ נּות  ַאְפּתָ ְ ּוָקה, ְוֶאת רּוַח ַהׁשּ ׁשּ ר ַהּתְ ַשׂ ְבּ

ִביב ָבם ִמּסָ ָיְשׁ ּבְ ֵהם ָאְמרּו, 
ז, ְרּכָ ּמֶ ּבַ י  ה ִעם ִאּמִ ַעל ָהִרְצּפָ
ם. ּלָ ּכֻ ֵני  ּפְ ְלַות ַהֲהָבָנה ַעל  ְוׁשַ

ֵכִנים נֹוָסִפים, ׁשְ ּיֹות,  ׁשִ עֹוד ֵנרֹות, עֹוד ֲעָשׁ
י ּפֹוֵסק. ְלּתִ ַהּבִ ם  ׁשֶ ְוַהּגֶ עֹוד ֲחָרִקים, 

ּכֹה ָוֹכה ָלה  ּתְ י ִהְתּפַ ִאּמִ
ְחֶצֶלת. ּגֹוַנַחת ַעל ַהּמַ

ִטי, ַרְציֹוַנִליְסט, ָאִבי, ְסֶקּפְ
ּוְבָרָכה, ל ְקָלָלה  ּכָ ה  ְמַנּסֶ

ְלַאִים. ּכִ ּוֶבן  ב  ֲעֹרֶבת, ֶעׂשֶ ּתַ ַאְבָקה, 
ָרִפין ּפָ הּוא ַאף ָיַצק ְמַעט 

ְפרּור. ּגַ ְוֵקַרב ֵאֶליָה  ׁשּוָכה  ַהּנְ ַהּבֶֹהן  ַעל 
י. ִנּזֹוָנה ֵמִאּמִ ָהָבה  ּלֶ ּבַ י  ְטּתִ ִהּבַ

ְלָחָניו ֻפּ ַע ֶאת  דֹוׁש ְמַבּצֵ ּקָ ּבַ י  ְטּתִ ִהּבַ
יו. ְלָחׁשָ ּבִ ף ֶאת ָהַרַעל  ֵדי ְלַאּלֵ ּכְ

עֹות ִרים ׁשָ ַאֲחֵרי ֶעׂשְ
ָקָהה ֻעְקצֹו.

י ָאְמָרה ַרק: ִאּמִ
י ּבִ ַחר  ּבָ ָהַעְקָרב  ּתֹוָדה ָלֵאל ׁשֶ

ְיָלַדי. ְך ֶאת  ְוָחׂשַ

)The Exact Name, 1965 :מתוך(
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רקע, כלאחר יד

.1

ְרָחח־ֵליָצן נֹוַלד, ְמׁשֹוֵרר־ּפִ
א ָאַכל לֹּ ק ְמֹבָהל ׁשֶ ְרּדָ ּדַ

ל. ְלּדֹו ְמֻדְלּדָ ׁשִ ן,  ָיׁשַ ְולֹא 
ֲעִפיפֹוִנים הּוא לֹא ֵהִעיף

ְוכֹוָבעֹו ֵסַרב ִלְסּבֹב.

ִחּנּוְך ָקתֹוִלי ָהֳעַנק ִלי,
ֵאִבים. ַהּזְ ין  ּבֵ ׁשֹוֵדד ְיהּוִדי 

יָחם, י ֶאת ְמׁשִ ָאְמרּו — ָרַצְחּתִ
תּוִבים.* ַרס ַהּכְ ּפְ ן ִלי ַאז  ִנּתַ

ָאְזַני. ְסּפֹוְרַטאי ֻמְסֵלם ִאְגֵרף 

ָיסֹות ּגְ ת  ֶחְרּדַ ּבְ י  ַדְלּתִ ּגָ
ים, חּוׁשִ ּכְ ְנָעִרים ִהיְנִדים  ל  ׁשֶ

ַיֲחסֹות ּבְ גּו  ִמיד ׁשָ ּתָ
ֲחָתה אֹוִתי. ּדָ ּוְסִבילּוָתם 
ין. ַסּכִ י יֹום ֶאָחד  ַלְפּתִ ָשׁ

ִפּלֹות ּתְ י  ִ ׁשּ ׁשִ ֵליל  ּבְ ִית  ּבַ ּבַ
ֲעכּו ָאז ֲעָרַכי, ּדָ ֶנֶאְמרּו. 

א. ּבָ ְויֹוָגה  ֵזן  ל  ְמָעם ׁשֶ ׁשִ
ַהאּוַכל, אּוַלי, ִלְהיֹות ַרב־ָמג?**

ֵמֹרב ִחּפּוׂש ַהּכֹל ָחַמק

ד. ִלְנֹדּ ְזָמן  ִים:  ּתַ ּוְשׁ ִרים  ֶעׂשְ
ָיִדיד ְוַאז  ית, ַהְחֵלט,  ֵראׁשִ

ִסיָעה. ַהּנְ ן ֶאת  ַמּמֵ ּיְ ׁשֶ
יָרה, ְוׁשִ ִפילֹוסֹוְפָיה ֹעִני 

ף. ו ַמְרּתֵ ַיְחּדָ ה חֹוְלִקים  לָשׁ ְשׁ

.2

עֹונֹות לֹוְנדֹון ָחְלפּו ָעַלי.
י עֹונֹות ּתֵ ׁשְ י  ַכְבּתִ ׁשָ ְלַבד 

ה ֶאל ּתֹוְך ה ָלֲחׁשָ ָ ְוָאז ִאּשׁ
ן־ָאָדם ֲאִני. ּבֶ ׁשֶ ָאְזִני 

לֹוִני ׁשְ ּכִ י ָאז ֶאת  ָיַדְעּתִ

ֶבת ְמרֹוִרים. ּכֹל, ַמְחׁשֶ ּבַ
א ְך ַעל ִסּפּון ֳאִני־ַמׂשָּ ּכָ

את ַאְמַל"ח ָצְרָפת ִלית נֹוׂשֵ ַאְנְגּ
ֶאל ֹהדּו־ִסין, ְמַקְרֵצף ִסּפּון,

ֵביִתי ִלְצֹחק. ּבְ לֹוֵמד ׁשּוב 

ּה ָלחּוׁש  ּבָ יִתּיּות — ֵאיְך  ַהּבֵ
ָפִרים, ֲאָבל ל ַהּסְ ּכָ ַאֲחֵרי 
י ַבֵדּ ִמּלְ ָבר ָרִאיִתי  ּכְ ַמה 

ם ּלָ ּכֻ ָרְגִזי? ָהִהיְנִדים ֵהם 
ׁש ָאִבי, ה, ִהְתַעּקֵ ֵאּלֶ ָכּ

)הברית  הנוצרים  הקודש  בכתבי  בקיאות  על  לתלמיד  הניתן  פרס   .Scripture Prize הכתובים:  פרס   *
החדשה(.

במקור: rabbi-saint. התרגום המילולי של saint לקדוש או צדיק מאבד את המתח שיש במקור בין   **
הרב היהודי לדמות הקדוש בדתות האחרות שסובבות את נסים יחזקאל המתבגר: הנצרות הקתולית, 

הדת ההינדית וזן־בודהיזם, אותו הוא מכיר מקריאה.
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קֹול, ּבְ ר  הּו ְמַדּבֵ יׁשֶ ּמִ ׁשֶ ּכְ
ֶלת. ּדֶ ּבַ ָטן נֹוֵקש  ׂשָ ּכְ אֹו 

ִמיִדי. ּתְ ִזְמזּום  ָוֹרק,  ְחּכּוַח  ּכִ
י. ִהְת־ ָלַרע ִמּכֹל ָנכֹוְנּתִ

י. ּתִ ׁשְ ּפַ ִהּטַ י,  י, ָהֳעַסְקּתִ ְנּתִ ַחּתַ

ֶנֱחָרז ְסיֹוִני  ּנִ ׁשֶ ּכְ ה  ַעּתָ
עֹוד־ֵיָחֵרז. יר־ׁשֶ ַהּכֹל ׁשִ
ין ַקְסטֹות, ֲאבֹוַתי ָהיּו ּבֵ

ְזָרִעים ְלַפת* ָזִרים עֹוְצִרים 
סּויֹות(. ּכְ ֹור ָסַבב ֵעיָניו  )ַהּשׁ

.3

ד, ֶאָחד ֵמֵהם ָלַחם, ִלּמֵ
ִלי. ַאְנּגְ ק  ֶנֶשׁ א  ָקִצין נֹוׂשֵ

ְזָועֹות ְקָרבֹות ר ְלָאִבי  ִסּפֵ
־ י ׁשֶ ִמְלֶחֶמת ּבֹור. ָחַלְמּתִ

י. ּפַ ּגַ רּו  ים ָקׁשְ ַעּזִ ָבִרים  ּגְ

ים. ֵמָאז ֲחלֹום ָהַפְך ִמּלִ
ִגיָדָתן  ּבְ י  ָיַדְעּתִ עֹוד לֹא 
י ַמְטּתִ יִרים נֹוְלדּו, ָשׁ ׁשִ

ת־עֹוָלם. ָבִרים, ַמּתַ ּדְ ְלִפיַתת 
ָבר לֹא ֶאְסּבֹל. ּכְ ִנית  ֶאת ֹזאת ׁשֵ

ַח ְלַנּסֵ ה  יט ְסִביִבי, ְמַנּסֶ ַמּבִ
ׁשּוָטה יֹוֵתר: ּפְ ט  ת ַמּבָ ְנֻקּדַ

ֵחק ּוְמׂשַ ָחָכם ׂשֹוֵרד 
ל ְלַנּצֵ ֵדי  ּכְ ֹוֶטה,  ֶאת ַהׁשּ
גֹו. ּוִמּלְ ַבר  ְלּ ּמִ ׁשֶ ַער  ַהּסַ

נֹוף ֹהדּו ְמַסְנֵור ֵעיַני.
ּלֹו ִמּכֻ י ֵחֶלק  ָהַפְכּתִ

ָזִרים. ֵעיֵני  ּבְ ה  ְצּפֶ ּנִ ׁשֶ ֶזה 
ֲאִני ְמֻיָחד, אֹוְמִרים ֵהם ׁשֶ

ֵיׁש ַהְפָרָזה. ִדְבֵריֶהם  ּבְ

ֵעת. ּכָ י ַעל ַעְצִמי  ְלּתִ ִקּבַ
אן, ֵאר ֵאי־ָכּ ָ ה: ְלִהׁשּ ִהּנֵ
ן ַעְצמֹו ִיּתֵ ַאֵחר  ִפי ׁשֶ ּכְ

ל. ֶנֱחׁשָ ם ָרחֹוק,  ם ֵאי־ׁשָ ְלׁשֵ
אן. ִהּנֹו ֵאי־ּכָ ל,  ֶנֱחׁשָ ְמקֹוִמי, 

)Hymns in Darkness, 1976 )מתוך: 

אפילוג
)מתוך "משהו לשאוף אליו"(

תּוַח ֲאִויר ַהּפָ ּבַ
ְמקֹוִמי ּבִ ָאֳעַמד  ׁשֶ ּכְ

ָראּוי, ּכָ ל  ַוֲאֻנּצַ
ֶאֱהֶיה ׁשּוב ָצִעיר ׁשֶ ּכְ

י, ּדִ ְלׁשַ י ַעד  ֶוֱאנֹוׁשִ
ָחק ׂשְ ִיְהֶיה ֶזה ַאז יֹוֵתר ִמּמִ

ה, ּוְתִפּלָ יָרה  ל ׁשִ ׁשֶ
ים ַעְצָמם ה ַהַחּיִ ִיְהיּו ֵאּלֶ

ִרים ַלֲאִויר, ׁשָ
ַאְחּדּות ֻמְתֶקֶנת
תּוַח. ֲאִויר ַהּפָ ּבַ

)A Time to Change, 1952 :מתוך(

עדת 'בני ישראל' בהודו היו ידועים ככת של עוצרי שמן שומשום. השור שעיניו כסויות עוזר לסובב   *
את הממל כדי לרסק את זרעי השומשום.
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