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סיון בסקין

הכרך שבידיכם הוא האסּוּפה השנייה של שירה מתורגמת מבית "הו!", והוא ממשיך את המסורת 
שירה  לתרגומי  מקום  מקצים  אנחנו  העת  כתב  של  וכרך  כרך  בכל  אמנם   .13 בכרך  פתחנו  שּבּה 
כולו  המקום  את  ולהקדיש  המבט  את  להרחיב  מבקשים  אנחנו  כרכים  כמה  מדי  אבל  חדשים, 
והרי מתן קול  יותר במבחר משירת העולם.  ומעמיק  רוחּבי  כדי לאפשר מבט  לשירה מתורגמת, 
עברי לחוויה הקוסמופוליטית פוקחת העיניים של קריאה בשירה ממקומות ומדורות שונים הוא 
מקורות  לה  ולספק  העברית  השירה  של  גבולותיה  את  להרחיב  כדי  בו  שיש  חיוני,  שירי  מעשה 

חדשים של השראה ושל יופי.
לנו  מאפשרת  כזאת  שקריאה  מפני  כרונולוגי,  באופן  ברּוּבּה  בנויה  הנוכחית  השירים  אסּוּפת 
לעבור, במובן מסוים, מסלול הדומה במשהו למסלולה של הציוויליזציה שלנו. מיד נפרט על כך, 
אך לפני כן נספר על שני מדורים החורגים מן הסדר הכרונולוגי, והם יוצאי דופן ומרכזיים מאוד 
בכרך הנוכחי: אחד מהם נקרא "ָגלויות, מיעוטים, יהדויות", והשני מציג — בפרסום ראשון! — מבחר 

של תרגומים גנוזים מאת לאה גולדברג.
המשוררת  של  האלמֹותית  השורה  בסימן  כולו  עומד  יהדויות"  מיעוטים,  "ָגלויות,  המדור 
הרוסייה מרינה צווטאייבה: "כל המשוררים יהודים". צווטאייבה התכוונה כמובן לאו דווקא ליהדות 
כפשוטה, אלא ל"יהדות" כמטפורה לחריגּות ולהוויה של מיעוט. ואכן, כללנו במדור זה יצירות של 
משוררים מארצות שונות, כולם בני המאה העשרים, והמשותף לכולם הוא אותה עמדה של מיעוט 
מבחר  במדור  כלול  היתר  בין  מטפורית.  היא  שיהדותם  ובין  בפועל  יהודים  שהם  בין  גלות,  ושל 
מיצירתו של פיטר קול )יליד 1957( המחלק את חייו בין ניו הייבן שבקונטיקט לירושלים. קול כותב 
ומתרגם  חוקר  קורא,  הוא  רבה על תכנים עבריים קלסיים, שאותם  במידה  באנגלית אך מסתמך 
לאנגלית. צ'רלס רזניקוף )1976-1894(, משורר אמריקאי מרכזי שמעטות מאוד מיצירותיו תורגמו 
לעברית עד כה, מיוצג במחזור שירים ארוך "אוטוביוגרפיה. ניו יורק". רזניקוף אינו עוסק ישירות 
שאפשר  עקרונית,  יורקית־קוסמופוליטית  יהודית־ניו  עמדה  מציג  הוא  אך  יהודיים,  ב"תכנים" 
לזהֹותה על נקלה. לצדו עומדים שניים מהמשוררים הדגולים שנולדו בבוקובינה, חבל ארץ בגבול 
רומניה־אוקראינה שתושביו היו ברובם דוברי גרמנית: איציק מאנגער )יידיש, 1969-1901( ורוזה 
ַאּוְסֶלְנֶדר )גרמנית, 1988-1901(, המצטרפים למשוררים כפאול צלאן כותב הגרמנית ודן פגיס כותב 
העברית כמייצגיה המפוארים של תרבות השירה היהודית הרב־לשונית שמקורּה בחבל ארץ זה. 
עוד בשער זה, אך מאזור שונה מאוד של העולם: שירים של נסים יחזקאל )2004-1924(, יהודי 
הודי יליד מומבאי, הנחשב לאחד מגדולי המשוררים ההודיים כותבי האנגלית. נסים יחזקאל יצר 
מי  ההינדית.  התרבות  לבין  המערבית  והתרבות  היהודית  התרבות  בין  מרתקת  סינתזה  בשירתו 
מוזר  כך שהיה  כדי  עד  אך מתבקשת,   — ייחודית  יהודית  סינתזה  לגמרי,  סינתזה אחרת  שיוצרת 
לולא הייתה מתקיימת — היא אירנה קֶלפפיש, משוררת אמריקאית עכשווית שנולדה בגטו ורשה, 
הכותבת שירה אנגלית משולבת ביידיש. כך כותב על קלפפיש המתרגם שלה, אורן ירמיה: "היא 
הייתה לסבית מדי לחוגים היידישיסטיים, שמאלנית מדי למי שביקש ממנה לדבר כניצולת שואה, 
ויידישיסטית מדי למי שביקש שירה אמריקאית באנגלית  יהודית מדי לפמיניזם הליברלי הלבן, 
בלבד." והרי טיבּה של היהדות הוא לדבר בשפות שונות, ביחד ולחוד, טיבה של היהדות הוא לפרוץ 
בישראל,  זאת  לשכוח  קל  מתמדת.  בתנועה  להיות  כדי  אלא  לכבוש,  כדי  לא   — הגבולות  כל  את 
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שמעולם לא השלימה את שרטוט גבולותיה, ובכל זאת מצליחה להסתגר בתוכם, ישראל שרוחות 
של שלילת הגלות ושל דחיית היהדויות השונות מנשבות בה מאז ומעולם, וכעת — יותר ִמתמיד. 
ליוצרים  אינן בלעדיות כמובן  והשונּות  וחוויית ההוקעה  וההגירה  אך עמדת המיעוט, הגלות 
האפרו־ מהקהילה  מאוד  מרכזיים  משוררים  שני  גם  מציג  והמיעוטים  הגלויות  שער  יהודיים. 
הארלם:  של  הספרותי־שירי  ול"רנסנס"  בארה"ב  בגזענות  למאבק  שותפים  שהיו  אמריקאית, 
קלוד מקיי )1948-1889( ולנגסטון יּוז )1967-1902(. גלות מהבית ומהמולדת היא חוויה מרכזית 
נורה  ושל   ,)2008-1941( הפלסטיניים  המשוררים  בכיר  דרוויש,  מחמוד  של  בכתיבתם  גם  מאוד 
ארמנית  גם  )אך  אנגלית  שכותבת  ארמני,  ממוצא  קפריסאית  משוררת   ,)1966 )ילידת  נדג'ריאן 
הוא  גם   — זה  בשער  האחרון  המשורר  בקפריסין.  מלחמה  לפִליטת  בילדותה  שהפכה  ויוונית(, 
ג'ק ספייסר האמריקאי, שּכתב כבר בשנות החמישים השמרניות שירה  דוברו של מיעוט — הוא 

הומוסקסואלית נועזת, שהקדימה את משוררי דור הּביט. 

הראשון,  מגיליונו  "הו!"  את  מלווה  והרב־תרבותית  הרב־לשונית  השירית  שרוחּה  גולדברג,  לאה 
ועתירת  השפות  מרובת  יהודית־גלותית־הגירתית,  חוויה  לאותה  מובהקת  שותפה  כמובן  היא 
העולם  משירת  תרגומים  מבחר  לראשונה  כאן  להציג  נרגשים  אנחנו  ולמחשבה.  לכתיבה  הכלים 
שיצרה גולדברג בתקופות שונות בחייה. בין התרגומים הללו, שלא ראו אור מעולם, יש תרגומים 
לספר  טבעי  היא המשך  ואנגלית, שחשיפתם החשובה  איטלקית  גרמנית,  רוסית,  סינית,  לשירה 
נאמן,  ועורך  חוקר  אותו  ובעריכת  המאוחד  הקיבוץ  בהוצאת  השנה  אור  שרואה  הגנוזים  שיריה 

גדעון טיקוצקי.
וברומא,  ביוון  צריך להתחיל בקלסיקה,  כל מסע  הגיליון.  נשוב למבנה הכרונולוגי של שערי 
ואפילו בצעד הראשון של אותה קלסיקה: באיליאדה )פרקים בתרגום חדש של אברהם ארואטי(. 
מלבד איליאדה, העולם היווני־רומי מיוצג על ידי שני כותבי מכתמים — מרטיאליס )בעיבוד מחורז 
 — מקבילים  הם  הזה  במסע  ביותר  המוקדמים  השבילים  אפילו  אך  וסטרטונוס.  סוניס(  רונן  של 
— פסוקי הקוראן שאין  )"פסוקי ההסכמה"  לקוראן  גם  ייצוג  יש  ובאסּוּפה   — ייפגשו  הם  בהמשך 
היהודים חלוקים בהם על המוסלמים — בתרגומו של אלמוג בהר(. אך הקלסיקה מצויה כמובן גם 
ולחלק ה"עתיק" של האסּוּפה הנוכחית מצטרף שער של  והמזרח תיכוני,  מחוץ למרחב האירופי 

שירה מהקלסיקה הסינית ובו כלולות יצירות מתקופת שושלת טאנג )907-518 לספירה(.
בהמשך האסּוּפה ייחדנו שער מיוחד לשירה קנונית אנגלית, שנפתח בשירים שחיברה האישה 
שעל שמה נקרא עידן שלם בספרות: המלכה אליזבת הראשונה, היא ולא אחרת )בתרגומו של צור 
ארליך(. את המלכה ממשיכים אחדים ממשורריה הגדולים של אנגליה בין המאות ה־17 וה־19: 
מתוך  )בפרקים  מילטון  ג'ון  זנדבנק(,  שמעון  לתרגום,  ישראל  פרס  חתן  של  )בתרגומו  דאן  ג'ון 
וג'רארד  רוֶזטי  כריסטינה  וֹורדסוֹורת,  ויליאם  בלייק,  ויליאם  האבוד"(,  העדן  "גן  הגדולה  יצירתו 
מנלי הופקינס. לאחר מכן הפוקוס נודד מאנגליה למקומות נוספים — עדיין באותן מאות השנים 
שקדמו למהפכת המודרניזם. מרתק להשוֹות את השירה האנגלית של השער הקודם לשירים בני 
של  בתרגומה  גתה,  פון  וֹולפגנג  )יוהן  בגרמניה  הקונטיננטלית:  באירופה  שנכתבו  תקופה  אותה 
פרופ' ניצה בן־ארי(, בצרפת )ויקטור הוגו(, באיטליה )אּוגֹו פֹוְסקֹולֹו(, אך מפתיעה ורעננה במיוחד 
שירתם  גדולות.  אימפריות  שתי  של  הלא־אירופיות  מהקולוניות  שמגיעה  לשירה  החשיפה  היא 
השירה  עם  נסתרות  בדרכים  מתכתבת  ההודי  טאגור  יְנְדָרָנת  ַרּבִ ושל  הגיאורגי  ֶצֶרֶתִלי  ָאָקִקי  של 
שנכתבת בשפותיהן של שתי האימפריות שכבשו את מולדתם של המשוררים — רוסיה שכבשה 
את גיאורגיה, בריטניה שכבשה את הודו — אך היא מביאה איכויות שונות, חוץ־אירופיות בעליל, 
שמבטאות את רוחן המקומית והגאה של אותן ארצות כבושות שְמאמצות אולי את תרבותם של 

הכובשים, אך ודאי שאינן נכנעות להם.
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זהו מבחר של משוררים מרכזיים מאוד  השער הבא מוקדש למודרניזם של המאה העשרים. 
לתרבותם ולדורם, מקצתם מּוּכרים היטב לקהל קוראי השירה העברי אך מרביתם אנונימיים למדי 
1959, היא  ילידת  )קוהלר,  וברברה קֹוהֶלר כותבי הגרמנית  ְטַראְקל  ג'אורגה, גאורג  אצלנו: שטפן 
ְלמונט, בוריס פסטרנק וַאְרֶסִני ַטְרקֹוְבְסִקי  המשוררת היחידה בשער זה שעודנה בחיים(; קונסטנטין ּבַ
ה ָחאקֹוּב הקולומביאני; גּבריאל ֶפָראֶטר הקָטלני;  ְרּבָ ה אּוְנָגֶרִטי האיטלקי; ּפֹורפיריֹו ּבַ הרוסיים; ג'ּוֶזֶפּ
מובן  וינפלד(.  דוד  של  בתרגומו  האחרונים  )שני  הצ'כי  הֹולּוּב  מירוסלב  הפולני;  הרברט  זביגנייב 
אחת;  באנתולוגיה  או  אחד  בשער  המודרניסטית  כמהפכה  עצומה  תופעה  להקיף  אפשר  שאי 
היקף היצירה שהמאה העשרים הביאה ִעָמּה הוא ענק, וָעצמתה הספרותית והרגשית היא אדירה. 
השירים הללו נכתבו אמנם לפני עשורים, אך הם שייכים בבירּור לעולם המּוּכר לנו, זה שהתרחשו 
בו שתי מלחמות עולם, זה שּבֹו הִקדמה הטכנולוגית שינתה את חייהם של כל הדורות האחרונים, 
זה שממנו כולנו באים, זה שאת הטראומות שלו אנחנו עדיין נושאים בלבנו. השער המודרניסטי 

הוא מבחר קטן של טעימות מהעולם העצום הזה.

השער הבא בגיליון מוקדש למשוררות האמריקאיות של המאה העשרים, שגם הן כמובן שותפות 
לאותו המודרניזם. הנשים האמיצות הללו — לורין נידקר, אליזבת בישוּפ, אן סקסטון, אדריאן ריץ', 
סילביה פלאת, דיאן די פרימה, קרוליין פורשה — הן אולי הכוח המניע החזק ביותר של המהפכה 
נים,  הּכֵ המתוחכמים,  הווידוייים,  האישיים,  הקולות  את  הגדולה  מאמריקה  שמחלצת  השירית, 
המדויקים רגשית, הבלתי־מתפשרים, שמתעקשים לראות את האדם במרכז, ופשוט להקשיב לה, 
לתת לה קול, לשחרר אותה מהֵאלם שנכפה עליה. בימינו, כאשר אמריקה של טראמּפ נסוגה מן 
אני   — האנטי־נשי  הפופוליזם  ואל  הקיצונית  הריאקציה  אל  האחרונים  העשורים  הליברליזם של 
כותבת את השורות הללו ביום שּבֹו שמענו על החוק החדש לאיסור על הפלות שעבר באלבמה, 
בהמשך לשורת חוקים דומים במדינות אחרות בארצות־הברית — ההאזנה לקולותיהן הצלולים של 

הנשים הללו, שיצרו שירה גדולה וייחודית, כל אחת בדרכה, היא הכרחית כתמיד.
שער השירה האחרון בגיליון מתרכז במשוררים בני דורנו — ילידי 1969 עד 1986 — שפועלים 
במשולש הטעון גרמניה־פולין־ליטא, אותו משולש שהוליד גלות ופליטּות רבות כל כך. בשער זה 
ֶדֶנל הפולני;  יאצק  ואניה קמפמן הגרמנים;  וגנר  יאן  ֶלַנארט,  משתתפים מריון פושמן, כריסטיאן 
גיֶיְדֶרה  אביב:  בתל  שירה  באירועי  לאחרונה  שהשתתפו  צעירות,  ליטאיות  משוררות  שתי  וכן 
ההֹווה  זמן  של  השער  את  לסיים  בעינינו  היה  סמלי  כמה  ּבּויִביָדִביצ'ּוֶטה.  ולינה  ַקְזלאּוְסקאְיֶטה 
ָפָפה,  ַהּכְ ִליְך  ְלַהׁשְ יָעה ָהֵעת  ִהּגִ ָבר  "ּכְ בשורה המשחררת כל כך, שחותמת שיר של בויבידביצ'וטה: 

ה." ּיָ ה, ָחְפׁשִ ּיָ ה, ָחְפׁשִ ּיָ ּוִפים — ָחְפׁשִ ּשׁ ּכִ י  לֹוַמר ַלֲחׁשֵ

*

ואף  להתקיים  יכול  "הו!"  ומאַמציהם  מסירותם  שבזכות  "הו!",  עמותת  לאנשי  לב  מקרב  תודה 
רבה לחברי העמותה  דאול. תודה  וראשונה למנכ"ל העמותה, אבי  ובראש  להרחיב את פעילותו, 
משה סקאל, מתן מרידור, אמיר בקר, דורית שילה, גיל פייר, יערה שחורי, לילך נתנאל, רועי חן, 
לרכזת  רבות בפעילות העמותה. תודה  לנו  יניב, המסייעים  ולרו"ח שלמה  פורת  ורוני  וכן לתותי 

העמותה, ליאור שריר, על עבודתה המסורה.
לנגה  נתונה  ולאנשי בית הדפוס שלו. תודתנו  וכן לאלי אורן  תודה רבה למעצבת מיכל קול, 
וראשונה לעוזי שביט,  ובראש  ולכל אנשי ההוצאה,  אלבלך, מנכ"לית הוצאת "הקיבוץ המאוחד", 

לטל מולכו, לסיגל זלאיט ולאורי מוזס רון. 
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של  ובעריכה  באיסוף  רבות  לנו  שסייע  סטנפורד,  מאוניברסיטת  אשל  אמיר  לפרופ'  תודה 
התרגומים מגרמנית, שיש להם נוכחות מיוחדת ומשמעותית בגיליון זה, ואף תרם כמה תרגומים 

פרי עטו. תודה לגדעון טיקוצקי, שהביא לדפוס את התרגומים הגנוזים של לאה גולדברג.
במקרים שבהם זכויות התרגום של היצירות המתפרסמות בגיליון אינן נחלת הכלל, התרגומים 
מתפרסמים בגיליון באדיבות המחברים או בעלי הזכויות לתרגום היצירות, או באמצעות רכישת 
ה ליצירת קשר עם בעלי הזכויות. מערכת "הו!" תתקן כל  זכויות התרגום כנדרש. כל מאמץ נעׂשָ

טעות או העדר מידע בנוגע לזכויות תרגום שיובאו לתשומת לבה.
"הקיבוץ  הוצאת  של  באתר  ישירה  במכירה  או  הספרים  בחנויות  להשיג  אפשר  "הו!"  את 

המאוחד".
ho.poetry@gmail.com :כתבי יד אפשר לשלוח במייל לכתובת

www.facebook.com/ שכתובתו:  שלנו,  הפייסבוק  עמוד  אחרי  לעקוב  גם  מוזמנים  אתם 
ho.literary.mag
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יוון ורומא
הומרוס — המאה השמינית לפנה"ס
104-40 לספירה בערך ַמְרִטיָאִליס — 

ְסְטָרטֹונֹוס ִמַסְרדיס — המאה השנייה לספירה

יוון ורומא
הומרוס — המאה השמינית לפנה"ס
104-40 לספירה בערך ַמְרִטיָאִליס — 

ְסְטָרטֹונֹוס ִמַסְרדיס — המאה השנייה לספירה

indd   11.18 ןוילג - וה 17/06/2019   14:52:22



indd   12.18 ןוילג - וה 17/06/2019   14:52:22



3ע הֹו! — גיליון 18

מ"ה
"ר

ה

הומרוס

מתוך האיליאדה: אגממנון וֶתְרִסֽיֵטס
ב, 335-207

מיוונית עתיקה: אברהם ארואטי

העלבון  שום  על  הטרויאנים,  של  ידם  את  שיחזק  אכילס,  של  אמו  לֶתטיס,  הבטיח  זאוס 
הכבד שספג אכילס מאגממנון, המפקד העליון של ֵגיסות היווניים. אכילס פרש מהקרב, 
הוא  ובו  כזב  חלום  לאגממנון  שולח  הוא  הבטחתו.  את  לממש  כיצד  בדעתו  נמלך  וזאוס 
כביר.  ניצחון  ינחל  הטרויאנים  את  עתה  יתקוף  אם  כי  ֶנְסטֹור,  של  בדמותו  לו,  מבשר 
אגממנון נשמע לקול החלום, אך בטרם יפתח במתקפה הוא מחליט לנסות את צבאותיו 
ומצווה על המפקדים להורות לחייליהם לסגת. למגינת לבו, החיילים ׂשׂשים דווקא לצאת 
וראשון  בעדם,  עוצרים  מהמפקדים  איש  איש  אולם  לבתיהם;  ולשוב  המערכה  משדה 
בהם אודיסאוס, שנחפז בֶקרב המון הנמלטים, מדבר על לבם ומעודדם להזדרז ולחדש 
היוונים, שאף  עוּר בחיילי  הּכָ ובין תרסיטס,  בינו  הידוע  גם חל העימות  את המלחמה. אז 

מתריס כנגד אגממנון.

לחוש  כדי  הַדְקטילי.  הֶהְקָסֶמֶטר  המקורי,  האפוס  משקל  על  שומר  שלפניכם  התרגום 
יעלה  העתיק  והניגון  הדקדוקית,  נגינתן  כפי  טור  בכל  המילים  את  להטעים  יש  במשקל 
מוטעמת,  הראשונה  שהברתן  ֶמטריות  יחידות  חמש  של  היא  היסודית  התבנית  מאליו. 
והשתיים האחרות אינן מוטעמות )למעשה אלה הם חמישה ַדְקטילים(; היחידה השישית 
מכילה הברה מוטעמת והברה שאינה מוטעמת )ְסּפֹוְנֵדיאֹוס(. נציין שארבעת הדקטילים 

הראשונים )ולעתים נדירות גם החמישי( יכולים להתחלף מדי פעם בסּפונֵדיאים.
על  הוא  אף  שומר  לאודיסיאה  הן  לאיליאדה  הן  טשרניחובסקי  של  החלוצי  תרגומו 
ההקסמטר המקורי, אך על יסוד הניגון האשכנזי. יוצא אפוא שקריאה בתרגום טשרניחובסקי 

השומרת על הניגון המקורי, ככוונת המתרגם, היא כיום דבר השמור ליודעי ח"ן.
נשען  זה  תרגום  בפרוזה.  השלם,  להומרוס  שלי  תרגומי  אור  ראה  מספר  שנים  לפני 
על מסורת מכובדת וארוכת שנים של תרגומי הומרוס בפרוזה בלשונות אירופה. הומרוס 
פרוזה  תרגום  כי  לציין  )יש  בנמצא  עוד  היה  לא  מיוונית,  ישירות  שתורגם  שלם,  פרוזאי 
הייתה  ומטרתי  ב־1995(,  אור  ראה  כהנא,  אהוביה  של  ידיו  מעשה  בלבד,  לאודיסיאה 
ִמשלה,  ומוזיקה  ניגון  לה  שיש  עשירה,  עברית  בפרוזה  הייחודי  האּפי  הסגנון  על  לשמור 
אך לבטח אינה שירה במובן הקלסי של המונח )כלומר, טורים שקולים בתבנית אחידה, 
כמצוין לעיל(. תרגום פרוזאי מאפשר לעתים להגיע לדיוק מילולי רב יותר בהעתקת המקור 

מאשר תרגום שירי, ואין ספק שצורך רב היה בתרגום עברי כזה.
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והמתרגם  המשורר  של  תרגומו  הופיע  שלי  הומרוס  תרגומי  פרסום  לאחר  כשנתיים 
הספרים,  בגב  ככתוב  זה,  תרגום  לאיליאדה.  גם  כך  ואחר  לאודיסיאה,  שבתאי  אהרן 
מותירה  לדעתי,  בו,  קריאה  אולם  טשרניחובסקי.  תרגום  מאז  ראשון  שירי  תרגום  הוא 
בתרגומו  נוקט  והמתרגם  הואיל  שירה,  מאשר  יותר  פרוזה  קריאת  של  תחושה  בקוראים 
משקלית:  עקיבות  שאין  היא  המשמעות  בפועל,  מעובד".  "משקל  להגדירו  שניתן  משהו 
ויש גם כאלה  יש שורות הקסמטריות למופת, יש כאלה שאפשר לכנותן הקסמטר חלקי, 
שאינן הקסמטר כלל. לזאת ייקרא פרוזה יותר מאשר שירה; אולם אלה עניינים שהוויכוח 
עליהם ארוך ומבחינתי — מתיש. בחירתו השירית של שבתאי נשענת אף היא על מסורת 
של  הידוע  האנגלי  בתרגומו  למשל  הניכרת  אירופה,  בלשונות  להומרוס  שירה  תרגומי 

.)Lattimore( ריצ'מונד לטימור
סתיו  אריה  תרגום  הומרוס:  תרגומי  עוד  מצויים  בעברית  כי  נזכיר  השלמוּת  למען 
לאיליאדה משנת 2009, ותרגומי יוסף האובן נבו להומרוס השלם, משלהי המאה שעברה. 
בעינו:  נותר  אחד  דבר  דן.  אינני  ובהם  המקור,  משפת  ישירות  נעשו  לא  אלה  תרגומים 
עדיין יש מקום לתרגום עברי להומרוס, שנעשה מיוונית ושומר על ההקסמטר הדקטילי.

א"א

א. תרסיטס מתקומם נגד אגממנון

ָבא; ֶאל ְמקֹום ָהֲעֶצֶרת ְוָעַרְך ַהּצָ ד  ּקֵ ּפִ ָכה  ּכָ
ּוֵמֹאֶהל ִפיָנה  ִזים ִמּסְ ֶנְחּפָ ָבִרים,  ַהּגְ בּו ֲאַזי  ׁשָ
ַעׁש ַהּגַ ם ַרב  ַהּיָ ל  ָריו ׁשֶ ּבָ ְרֹעם ִמׁשְ ּכִ ה,  ֲהֻמּלָ ּבַ

ִים. ֵני ַהּמַ ּפְ דֹול, ְוהֹוִמים  ַהּגָ ִצים ַעל ַהחֹוף  ְתַנּפְ ַהּמִ
קֹוָמם לֹא הֹוִסיפּו ָלנּוַע, בּו, ִמּמְ ְ ָהֲאֵחִרים ִהְתַיּשׁ   

ְלַבּדֹו ִהְתַמְרֵמר עֹוד, ָטן  ְטּפְ ַהּפַ יֵטס  ְרִסֽ ּתֶ ֶאֶפס 
ים ְמֻרּבֹות ְללֹא ֵסֶדר; ַנְפׁשֹו ִמּלִ ּבְ ָהָגה  הּוא ׁשֶ

ּוְבֹרֶגז, ְמִריָבה  ּבִ ׁש ִעם ְמָלִכים  ּתֵ ִלי ִנימּוס, ִהְתּכַ ּבְ ְוא,  ׁשָ
ִאים; ֽ חֹוק ָהַאְרּגֵ ר ְיעֹוֵרר ְלִדידֹו ֶאת ׂשְ ח ֶאת ֲאׁשֶ ׂשָ
ְליֹוס. ִאֽ ם ֲעֵדי  ְרּכָ ּדַ ָעׂשּו ֶאת  ָבִרים ׁשֶ ּגְ ּבַ עּור  ֶזה ַהּכָ

ם ָצַלע, ֲחטֹוֶטֶרת ּגַ ּוְבַאַחת  ַרְגָליו  ַעְקמּוִמּיֹות 
ַעל ִנְתְמכּו ַעל ָחֵזהּו; ִמּמַ ר  ֵתָפיו ֲאׁשֶ ּכְ י  ּתֵ ׁשְ ַעל 
ֶלת. לּוָמה ְמֻדְלּדֶ ּפְ ד לֹו, ָעָליו ָצְמָחה  ֹראׁש ְמֻחּדָ

אּוס, ֽ ָטמֹו אֹוִדיּסֶ ם ׂשְ ּגַ ס ָהָיה,  יּלֵ ַאִכֽ ל  ַנְפׁשֹו ׁשֶ נּוא  ׂשְ
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ַח ּלֵ ּתַ ֵניֶהם; ֲאָבל ָאז ִהׁשְ ׁשְ ִמיד ִהְקִניט ֶאת  ּתָ ַיַען 
ְמנֹון; א ַאַגֶמֽ ּשָׂ ַהּנִ ִאיׁש  ּבָ ַנאי  ּגְ ְבֵרי  ּדִ ְצָעקֹות  ּבִ

ִנְמָלא ַזַעם. ם  ְוִלּבָ ַאַכִֽיים ָעָליו  ּבָ ָאה  ּגָ ַעס  ּכַ
ְטֵרס: ַאֽ ן  ּבֶ ף ֶאת  ְלַגּדֵ יְך  ּוַמְמׁשִ קֹול ָרם  ּבְ ַאְך הּוא קֹוֵרא 
ּדִֹפי? ְמָצא  ּתִ ּוְבַמה  ְוס,  ן ַאְטֶרֽ ּבֶ ֵעת,  ּכָ ְחַסר עֹוד  ּתֶ "ַמה 

יָך ָנׁשֶ ם  ּגַ ת, ַרּבֹות  ְנחֶשׁ ּבִ ֵהן ָאֳהֶליָך ְמֵלִאים 
אֹוָתן ֶהֱעַנְקנּו ִנְבָחרֹות, ׁשֶ ֹאָהִלים, ֲעָלמֹות  ּבָ

ַכְדנּו ּלָ ׁשֶ ל ֵאיַמת  ּכָ ַאַכִֽיים, ְלָך ִראׁשֹוָנה,  ָאנּו, 
ְליֹוס ֵאהּו ֵמִאֽ ִיּשָׂ ָזָהב,  ְרֶצה עֹוד  ּתִ לּום  ּכְ ִעיר ֵמָעִרים. 

ַהּכֶֹפר? י ִלְבנֹו ֶזה  ּכִ ּבֹוְלֵמי ַהּסּוִסים,  ֽרֹוִיים  ַהּטְ ִאיׁש ִמן 
ֵני ָהַאַכִֽיים. ִמּבְ ִביִתיו ָאֹנִכי, אֹו ַאֵחר  ְ ּשׁ ׁשֶ ן  ּבֵ

ּוְלַאַהב ב  ּכָ ה ְצִעיָרה ְלִמׁשְ ָ ִאּשׁ ּבְ ְחׁשֹק  ּתַ א  ּמָ ֽ ׁשֶ
ָלל ּכְ ְחִזיֶקָה? ָאֵכן לֹא ָיֶאה  ּתַ ָך  ְלַבּדְ ּוְבַעְצְמָך 

ֵני ָהַאַכִֽיים. ּבְ ְנִהיג ְלָאסֹון ֶאת  ּתַ ם  ַמְלּכָ ּכְ ׁשֶ
ָבֶריָה! ּגְ ֶכם, לֹא  ִהּנְ ַאַכְֽיָאה  נֹות  ּבְ ים,  ׁשִ ַחּלָ הֹוי מּוֵגי ֵלב, 

ְטֽרֹוָיה ּבִ אן  ּכָ ִפינֹות ְלֵביֵתנּו, נֹוִתיר  ּסְ ּבַ ַנְפִליג  ָהָבה 
ְך ֵיַדע ִאם ֲאַנְחנּו ּכָ ָלל;  ּבַֹע ׁשָ ִלׂשְ ֶאת ֶזה ָהִאיׁש 
ה ֶזה ִויׁשּוָעה, ִאם ָלאו. ֵהן ַעּתָ לֹו ֶאל ָנכֹון ָמֵגן 

ּנּו, ְבָעַתִים ִמּמֶ יץ ׁשִ ֶבר ַאּמִ ּגֶ ס,  יּלֵ ְלַאִכֽ ז  ּבָ
ַיְחִזיֶקָה. ְוָכֵעת  ׁשּוָרתֹו  ּתְ ַעְצמֹו  ּבְ ַיַען ָחַטף 

ֶנֶפׁש, ֵוה  א הּוא ׁשְ ס, ֶאּלָ יּלֵ ַאִכֽ ל  ֶאֶפס לֹא ַחם ְלָבבֹו ׁשֶ
". ַעם ַאֲחרֹוָנה ָאז ָעַלְבּתָ ּפַ ְוס,  ן ַאְטֶרֽ ּבֶ ֵכן,  י ִאם לֹא  ּכִ
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ב. אודיסאוס נוזף בתרסיטס

ְמנֹון, ָבאֹות ַאַגֶמֽ ר ֶאל רֹוֵעה ַהּצְ ּבֵ ּדִ יֵטס  ְרִסֽ ּתֶ ָכה  ּכָ   
אּוס ֽ ְוָעַמד ְלִצּדֹו אֹוִדיּסֶ ַלע; ִמֵהר  ּבֶ ְבֵרי  ּדִ ח  ׂשָ

ֹתֶקף: ּבְ ּבֹו  ְוָגַער  ָניו  ּפָ ר, ִהְזִעיף ֶאת  ְהּדָ ַהּנֶ
ַדְעּתָ ּיָ ׁשֶ י  ּפִ ן! ַאף ַעל  ְקׁשָ ׁשְ ַהּקַ יֵטס  ְרִסֽ ּתֶ "ַהס, הֹוי 
ָך. ְלַבּדֶ ֵעז ָלִריב ִעם ְמָלִכים  ּתָ קֹול ַצח ַאל  ּבְ ְנֹאם 

ְבֵני ָמְוָתה, ּבִ ָך  ִנְקֶלה ִמּמְ ֵאין עֹוד  ַיַען ְסבּוַרִני ׁשֶ
ְליֹוס. ִאֽ ְוס ֲעֵדי  ֵני ַאְטֶרֽ ּבְ אּו ִעם  ּבָ ר  ים ֲאׁשֶ ל ָהַרּבִ ּכָ

ְפתֹוֶתיָך, ל ׂשִ ּדַ ם ְמָלִכים ַעל  ֲעֶלה ׁשֵ ּתַ ַאל ָנא ֵאפֹוא 
ְיָתה. ַהּבַ יַע  ְלַהּגִ ה  ּוְתַקּוֶ ְנָאצֹות  ּבִ ֵפם  ַגּדְ ּתְ ַאל 

ּצֹוֵפן ֲעִתיֵדנּו: רּוָרה ַמה  ּבְ ְיִדיָעה  ֵאין ָלנּו ׁשּום 
ָנׁשּוָבה. ֵני ָהַאַכִֽיים,  ּבְ ַרע ָאנּו,  ּבְ ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ּבְ ין  ּבֵ

ּוְתָחֵרף ֶאת רֹוֵעה ִצְבאֹוֵתינּו, ב  ׁשֵ ּתֵ ּפֹה  ֵעת  ּכָ ֶאֶפס 
ָנִֽאים ַהּדַ ּבֹוֵרי  ּגִ י לֹו  ּכִ ְמנֹון,  ְוס ַאַגֶמֽ ל ַאְטֶרֽ נֹו ׁשֶ ּבְ

ִפיָך. ּבְ יר; ַרק ַלַעג  ׁשּורֹות ְלַמְכּבִ ּתְ ַמֲעִניִקים 
ְך: ּכָ ְוִיְהֶיה  ָבר  ַהּדָ ְוָיקּום  ר,  ַרם ֹזאת ְלָך ֲאַבּשֵׂ ּבְ

יָת, ּטֵ ּתַ ה ִהׁשְ ַעּתָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ה עֹוד  ּטֶ ּתַ ָך ִמׁשְ ׁשְ ִאם ֶאְפּגָ
אּוס, ֽ ְתֵפי אֹוִדיּסֶ ּכִ א ַעל  ִנּשָׂ י  ִיְהֶיה עֹוד ֹראׁשִ ל  ּבַ

ל יֹוִסיפּו ִלְקֹרא ִלי, ּבַ ָמכֹוס  ל ֵטֶלֽ ּומֹוִלידֹו ׁשֶ
ָגֶדיָך, ּבְ ְוֶאְפׁשֹט ֵמָעֶליָך  ִאם לֹא ֶאְתּפֹס אֹוְתָך 

יָך, ר ִלְמבּוׁשֶ סּות ֲאׁשֶ ְוֵכן ַהּכְ ְוֻכּתֶֹנת  ְמִעיל 
ּוִמן ָהֲעֶצֶרת ָך  ַאּכְ ילֹות ָאז  ּפִ ַמֲהֻלּמֹות ַמׁשְ

ַח." ה ִמְתַיּפֵ ְוַאּתָ ְפָך  ִפינֹות ַהחֹוְפזֹות ֶאְרּדָ ֶאל ַהּסְ
ּוְכֵתַפִים; ב  ּגַ הּו ַעל  ִהּכָ ְרִביט ָאז  ַ ּשׁ ּבַ ָכה ָאַמר;  ּכָ   

ם ִהְדִמיַע. ּגַ דֹוָלה  ּגְ ְוִדְמָעה  ְכֵאב  ּבִ ל  ּתֵ הּוא ִהְתּפַ
ֶמת ְוָתְפָחה ַחּבּוָרה ְמַדּמֶ ָצה  ְצּבְ ּבִ ּבֹו  ּגַ ֵני  ּפְ ַעל 

ְמקֹומֹו ֲאחּוז ַרַעד ּבִ ב  ֵ ָהב; ִהְתַיּשׁ ַהּזָ ְרִביט  ַחת ׁשַ ּתַ
ַמע. ַהּדֶ ּוָמָחה ֶאת  יט ֵאין אֹוִנים  ר ִהּבִ ּוִמְתַיּסֵ
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 ג. תגובת הצבא; 
    אודיסאוס מעודד את רוחם

ֵדי ֹנַעם; ּבְ ִיְתָרם  ֲחקּו לֹו  ֵחֶרף ֹמַרת רּוָחם ׂשָ
יַע: ִהּבִ ם  ּגַ ְוָכֹזאת  ל  ּכֵ ֵכנֹו ִהְסּתַ ֵרֵעהּו ׁשְ ּבְ ִאיׁש 

ִנְפָלאֹות ְלֵאין ֵחֶקר, ְוס  ֽ ה אֹוִדיּסֶ ָבר ָעׂשָ ּכְ י!  ַחּיַ ּבְ "הֹוי 
דּוֵדינּו; ּגְ ַיְנִהיג ֶאת  ם  ּגַ ָרבֹות  ְקּ ּבַ ֹטבּו ִמּכֹל ֲעצֹוָתיו, 

ִאים, ֽ ַאְרּגֵ ּבָ ַעם ֲעׂשֹות  ּפַ ה ִהְפִליא ֵמֵאי  ֶאֶפס ַעּתָ
ְוַגס רּוַח. ל ִאיׁש ַלֲהָגן  יו ׁשֶ ּפִ ַיַען ָסַכר ֶאת 

יֶאּנּו ִ ַיּשׁ ֶאה לֹא עֹוד  ַהּגֵ ִלּבֹו  טּוַחִני,  ּבְ ֵהן, 
ִדְבֵרי ֵחרּוף ְותֹוַכַחת." ּבְ ׁשּוב ְלַהְקִניט ְמָלִכים 

אּוס ֽ ב ַמֲחִריב ֶהָעִרים אֹוִדיּסֶ ח ֶהָהמֹון. ִהְתַיּצֵ ׂשָ
ת ָהֵעיַנִים ֻחּלַ ּכְ ֵנה  ֽ ַאּתֵ ְרִביט;  ַ ּוְבָידֹו ַהּשׁ

רֹוז ַעל ָהָעם ִהיא ּפֹוֶקֶדת ּכָ ל  ּוִבְדמּות ׁשֶ ם ְלָידֹו  ׁשָ
ְבֵני ָהַאַכִֽיים ּבִ ּוְרחֹוִקים  ְך ְקרֹוִבים  ּכָ קּו,  ּתְ ּתַ ִיׁשְ י  ּכִ

ָיִבינּו. ם  ּגַ ְוס, ֲעָצתֹו  ֽ יבּו ִלְדַבר אֹוִדיּסֶ ַיְקׁשִ ַיַחד 
יַע: ִהּבִ ם  ּגַ ְוָכֹזאת  ָכל ֵלב  ּבְ ָנה ֲאֵליֶהם  ּפָ הּוא ָאז 

נּו, יְמָך, הֹוי ַמְלּכֵ ְוס, ָהַאַכִֽיים רֹוִצים ְלׂשִ ל ַאְטֶרֽ נֹו ׁשֶ "ּבְ
ָפַתִים. ֲעֵלי ִניב ׂשְ ּבַ ִרּיֹות  ַהּבְ ל  ַלְמֹתָעב ִמּכָ

ִהְבִטיחּו מּו ֲעבּוְרָך ֶאת ַהְבָטָחָתם ׁשֶ ְיַקּיְ לֹא 
ה: ֵהּנָ ם ָעׂשּו  ְרּכָ ּדַ ָזַנת ַהּסּוִסים ֶאת  ְרּגֹוס  ַאֽ ּמֵ ׁשֶ ּכְ עֹוד 

ָיׁשּובּו. ְליֹוס ְיַפת ַהחֹומֹות ׁשֹוב  ִאֽ ֲהָרְסָך ֶאת  ּבַ
ִחים ֵהם ים ַאְלָמנֹות ִמְתַיּפְ ָנׁשִ יָלִדים ְצִעיִרים אֹו  ּכִ ֵהן 

ְיָתה. ַהּבַ ָיׁשּובּו  ּבֹוִכים ֵאיָמַתי  ִאיׁש ְלֵרֵעהּו, 
י ֶעֶצב; ֵדי ָלׁשּוב ֻמּכֵ ּכְ אן ָעָמל  ּכָ נֹו  ֶיׁשְ ּוֶבֱאֶמת 

ת ֵחיקֹו ֲאִפּלּו ַרק ְלֹחֶדׁש, ִיְרַחק ֵמֵאׁשֶ י  ּכִ ִאיׁש 
ים ַסְפָסֶליָה, ַרּבִ ׁשֶ ִפיָנה  ּסְ ּבַ ַיְפִליג  ָאגֹות ָאז  ּדְ ְטרּוד 

ם ַהּתֹוֵפַח. ַהּיָ ם  ּגַ ְיַטְלֵטל  ל ֹחֶרף אֹותֹו  ַסַער ׁשֶ
ָבר חֹוֶלֶפת ָעֵלינּו ּכְ יִעית  ׁשִ ּתְ ָנה  י ֵכן ׁשָ ּפִ ַאף ַעל 

ַאַכִֽיים ּבָ אן; ְלִפיָכְך לֹא ֶאְנֹזף  ּכָ הּוֵתנּו  ׁשְ ּבִ
ָכל ֹזאת ּבְ מּורֹות. ַאְך  ִפינֹות ַהּקְ ִבים ַעל ַיד ַהּסְ ְתַעּצְ ַהּמִ

יֵתנּו. ּבֵ ְוֵריָקם ָלׁשּוב ֶאל  הֹות ֲאֻרּכֹות  ַנאי הּוא ִלׁשְ ּגְ
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ד. הנבואה על הדרור וגוזליה

ינּו ְזָמן מּוָעט עֹוד ַהְמּתִ ְיִדיַדי!  ְוִאְמצּו,  א, ִחְזקּו  ָאּנָ
ְלַכס. ַקֽ א ָלנּו  ָזב ְמַנּבֵ ּכָ ַדע ִאם ֱאֶמת אֹו  ּנֵ ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ִעידּו, ּתָ ֶכם ַאף  ּלְ ּכֻ נּו ָלַדַעת,  ַנְפׁשֵ ּבְ ֵניִטיב  ֹזאת ֵהן 
ֶות. ל ַהּמָ ִליחֹוָתיו ׁשֶ רֹות עֹוד לֹא ֲחָטפּום, ׁשְ ֽ ַהּקֵ ׁשֶ ל  ּכָ

יס ֵעת ְסִפינֹות ָהַאַכִֽיים ַאְוִלֽ ּבְ ְלׁשֹום,  ִנְדֶמה, אֹו ׁשִ ֶאֶמׁש, 
אָנה — ּשֶׂ ּתִ יַאמֹוס ַצַער  ִרֽ ּוּפְ רֹוָיֽאִנים  ַלּטְ ִהְתּגֹוְדדּו — 

ֵלמֹות ֶהֱעֵלינּו דֹות ַמְעָין ֶהָקֽטֹוְמּבֹות ׁשְ ּגְ ָאנּו ַעל 
ִלְבֵני ָהַאְלָמֶות ים, ִהְקַרְבנּו  חֹות ְקדֹוׁשִ ַעל ִמְזּבְ
ּנּו ָקְלחּו ֵמי ַהּטַֹהר. ּמֶ ּמִ ׁשֶ ּדֶֹלב ָנֶאה,  ַחת ֵעץ  ּתַ
ֶון, ּגָ ּבֹו ֲאֹדם  ּגַ ׁשֶ ָנָחׁש  דֹול:  ּגָ ה אֹות  ּלָ ִנְתּגַ ם  ׁשָ

י ַעְצמֹו ְלאֹור יֹום ֱהִביָאהּו, ְמּפִ ּוַמֲחִריד, ָהאֹוִלֽ ַעז 
ַהּדֶֹלב. ז ֶאל  ְוֶנְחּפַ ַח ֶהֱחִליק  ְזּבֵ ַהּמִ ִמיסֹודֹות 

ּגֹוָזֶליָה, רֹור, ֶזהּו ַקן  ּדְ ה ָהיּו ֶאְפרֹוֵחי ִצּפֹור  ּמָ ׁשָ
ְסַבְך ֶעֶלו. ּבִ ִרים  ּתְ בֹוּהַ ִמּכֹל, ִמְסּתַ ַהּגָ ַעל ֶהָעָנף 
ְיָלָדַתם. ר  יִעית ֲאׁשֶ ׁשִ ם ַהּתְ ְוִאּמָ מֹוָנה  ה ׁשְ ֵהּמָ

ּבֹוֵלַע ָחׁש ָאז  ַהּנָ ִצים ְלֶחְמָלה  ים ַהְמַצּיְ ַטּנִ ַהּקְ ֶאת 
ם ִמְתעֹוֶפֶפת; ּה, ִאּמָ ִביָבם, ֲאֵבָלה ַעל ַטּפָ ּוִמּסְ

ִביבֹו ִהיא צֹוַוַחת. ּסְ ׁשֶ ּכְ ְכָנָפּה  ּבִ ל ְותֹוְפָסּה  ּתֵ הּוא ִמְתּפַ
ְוַגם ֶאת ֶאְפרֹוֶחיָה, רֹור  ַהּדְ ַרף ֶאת  ּטָ ׁשֶ ַרם ְלַאַחר  ּבְ

הּו: ּלָ ּגִ ּקֶֹדם  ׁשֶ אֹו ָהֱאלֹוּהַ  אֹות ּומֹוֵפת ֲעׂשָ
הּו ְלֶאֶבן. ַעל ָעׂשָ ִלּיַ ַהּבְ ב  ל ְקֽרֹונֹוס חֹוׁשֵ נֹו ׁשֶ ּבְ י  ּכִ

ֵאינּו. ּתָ ֵאַרע ִהׁשְ ּוְלָכל ׁשֶ ם  ְבנּו ׁשָ ִנּצַ ָאנּו 
ַצח, ַהּנֵ ֵני  ּבְ ִהְפִריַע ָהאֹות ָהָאֹים ֶאת עֹוַלת  ֶ ִמּשׁ

יַח: ְוֵהׂשִ ְנבּוָאה  ּבִ א ֶאת קֹולֹו  ָנׂשָ ד ָאז  ִמּיָ ְלַכס  ַקֽ
ּדֹּמּו? ַוּתִ ם  ּתֶ ַאַכִֽיים ֶאְרֵכי ַמְחָלפֹות, ֶהְחַרׁשְ ה,  'ָלּמָ

ַעץ, ַהּיַ ֶזְֽוס טֹוב  דֹול ֶהְרָאנּו  ַהּגָ ֶזה ַהּמֹוֵפת 
ת עֹוָלִמים לֹו. ּוְתִהּלַ ֶיֱאַחר ִקּיּומֹו  אֹות ֶלָעִתיד, 

ְוַגם ֶאת ֶאְפרֹוֶחיָה, רֹור  ַהּדְ ָחׁש ֶאת  ַהּנָ ַרף  ּטָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ְיָלָדַתם, ר  יִעית ֲאׁשֶ ׁשִ ם ַהּתְ ְוִאּמָ מֹוָנה  ה ׁשְ ֵהּמָ
נּו; ֵחם ִמְלַחְמּתֵ ִנּלָ ם  ר ׁשָ ִנים ֲאׁשֶ ָ ַהּשׁ ֶזהּו ִמְנַין 

ֵדרֹוֶתיָה.' ִנְלּכֹד ֶאת ָהִעיר ְרָחבֹות ׂשְ יִרית  ֲעׂשִ ּבָ
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ָבָריו ָקמּו. ּדְ ה  ְוָאֵכן ַעּתָ יַע ָהִאיׁש,  ִהּבִ ָכה  ּכָ
ְריֹון ֶרֶגל, ְיֵפי ׁשִ ַאַכִֽיים  נּו,  ּלָ ּכֻ יָנה  ַנְמּתִ ָהָבה 

ֶגת." ְגׂשֶ יַאמֹוס ַהְמׂשַ ִרֽ ּפְ ִנְלּכֹד ִקְרַית  ר  ּפֹה, ַעד ֲאׁשֶ
ִאים, ִהְרִעימּו ֽ קֹול ָרם ָהַאְרּגֵ ּבְ ֲאגּו  ר; ׁשָ ּבֵ ּדִ ָכה  ּכָ   

ִפינֹות ֵהד ָאֹים ְלקֹול ַצֲעַקת ָהַאַכִֽיים ם ַהּסְ ּגַ
. ֱאלֹוּהַ ּכֶ ְפָלא  ַהּנִ ְוס  ֽ ְבֵרי אֹוִדיּסֶ ּדִ ִהְללּו ֶאת  ׁשֶ

indd   19.18 ןוילג - וה 17/06/2019   14:52:22



הֹו! — גיליון 18 20

א""רע"מ"רי

ַמְרִטיָאִליס 

רק תחשוב על השירים שיכולתי להוליד!
16 עיבודים מחורזים

עיבד וחרז: רונן סוניס

בעיקר  ופעל  לספירה  הראשונה  במאה  בספרד  נולד  ַמְרִטיָאִליס  ולריוס  מרקוס  המשורר 
יצירתו,  בים  טיפה  הם  שלעיל  הקטן  במבחר  המופיעים  )ֶאּפיגרמות(  המכתמים  ברומא. 
שכוללת יותר מ־1,500 מכתמים שנונים, ולעיתים ארסיים, המתארים את החיים ברומא 
ואת תושביה. השמות הנזכרים בשיריו בדויים בדרך כלל, אבל טיפוסי האנשים המתוארים 
בהם התקיימו במציאות, וכמוהם המאורעות ההיסטוריים המתוארים בהם )כמו התפרצות 
הווזוב בשנת 79 לספירה, או המרד הגדול ביהודה שהסתיים בשנת 73 או 74 לספירה(.

כמו כל משוררי רומא בני זמנו, לא חרז מרטיאליס את מכתמיו ואף לא העניק להם 
מבוססים  העתיקה,  הרומית  השירה  משקלי  שיריו,  את  שקל  שבהם  המשקלים  כותרות. 
על חילופי תנועות ארוכות וקצרות, ולא על חילופי תנועות מוטעמות ולא־מוטעמות כמו 
בין  ָשמיַע  ימינו כל הבדל  נותר בעברית של  כידוע, לא  רגילים בהם.  המשקלים שאנחנו 
בין קמץ לפתח או לחטף־פתח, למשל. אי אפשר, למעשה,  תנועות ארוכות לקצרות — 

לתרגם לעברית שירה רומית עתיקה במשקליה המקוריים.
השיטה המקובלת ביותר לתרגם שירה רומית עתיקה לעברית היא להמיר את התנועות 
הארוכות במוטעמות, ואת הקצרות — בלא־מוטעמות.* לצורך הדגמה, תרגמתי בשיטה 

זו את השיר הראשון המופיע כאן:** 

ֵני רֹוָמא. ּבְ ל  ִרים ּכָ ְוׁשָ ִחים, אֹוֲהִבים  ּבְ ֶאת ִסְפרֹוִני ְמׁשַ
ִליָמה. ּגְ ל  ּכָ ִקְפֵלי  ּבְ ל ְזרֹוַע ֲאִני, אֹו  ַחת ּכָ ּתַ  
ֲהקוּ אֹו הֹוִקיעוּ. ה ָסְמקוּ אֹו ָחְורוּ, ֲאֵחִרים ּפִ ֵאּלֶ

יַרי.  ִ ה ַנַחת ֶאְרוֶה ִמׁשּ ֶחְפִצי! ַרק ַעּתָ ֶזהוּ   

ואולם, קיימות כמובן שיטות אחרות. מתרגמיו הראשונים של מרטיאליס לעברית היו בני 
תקופת ההשכלה ושקלו את תרגומיהם־עיבודיהם במשקל התנועות שהיה מקובל בזמנם.*** 
אחרים תרגמוהו בחרוז חופשי**** או במשקל טוני־סילבי ובתוספת חרוזים.***** בחרתי 

בשיטה האחרונה, שלפי דעתי מתאימה במיוחד לתרגום מכתמים שנונים. 
ר"ס

בשיטה זו תרגמו משירי מרטיאליס בנציון בנשלום )"מרטיאליס, מבחר שירים", מוסד ביאליק, 1977(   *
ועמינדב דיקמן )"אפיגרמות כך ואחרת", חרגול־מודן, 2016(.

במקורו נשקל השיר בדיסטיכון אלגי, כמו רבים ממכתמיו של מרטיאליס.  **
ואלה הם: צבי הירש זּומרהֹויזן )1853-1781( ויצחק־אייזק בן־יעקב )1865-1801(.   ***

כך תרגם משירי מרטיאליס ארנסט דוד קולמן )"עולמה של הספרות הרומית", מסדה, 1983(.  ****
כך תרגם משירי מרטיאליס איתן בן נתן שנפטר לאחרונה )תרגומיו לא ראו אור בספר(.   *****
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עכשיו אני מרוצה

ֶרת, רֹוָמא ְמָפֶאֶרת,  רֹוָמא ְמַזּמֶ
י. ּלִ ׁשֶ ָפִרים  ַלּסְ ֶרת  רֹוָמא ִמְתַמּסֶ

ִניַני ָלַקַחת,  ּפְ ַלַחת ֶאת  ִנׁשְ ְוָכל ָיד 
ְמְצאּו אֹוִתי. ּתִ ַחת  ּוְבָכל ַאְמּתַ

ֶסֶלק,  ּכְ י ֵחֶלק: ֶזה ַמְסִמיק  ּבִ ם  ְלֻכּלָ
הּוק. ּפִ יץ  ֶלג, ֶזה ַמְרּבִ ֶ ּשׁ ּכַ ֶזה ַמֲחִויר 

י.  ְלּתִ ּלַ ּפִ ּוְלָכְך  י  ִביל ֶזה ָעַמְלּתִ ְשׁ ּבִ
יַרי ִסּפּוק. ִ י ִמּשׁ ְלּתִ ִקּבַ ל סֹוף  ּכָ סֹוף 

צדיק

ֵלְך ּתֵ ר  ָכל ֲאׁשֶ ּבְ ֵאיְך, ִליגּוִרינּוס, ֵאיְך 
ְיָבֵרְך? לֹום אֹוְתָך לֹא  ַאף ֵרַע ְלׁשָ

ן: ֶנַגע ְמֻסּכָ ּבְ ָמן  ִמּזְ ָבר  ּכְ ָלִקיָת 
ָטן. ּיְ ּפַ י  י, יֹוֵתר ִמּדַ ָטן ִמּדַ ּיְ ּפַ ה  ַאּתָ
י ַרב, ּכִ ֲחרֹונֹו  ּבַ לֹא ֹעֶקץ ָהַעְקָרב 
ָרב, ָ ַלַהט ַהּשׁ ּבְ ָתִנים  ּפְ ְולֹא ֲחַמת 
ּגּוָרּה דּו ֶאת  ּצָ ׁשֶ ְנֵמָרה  לֹא ַזַעם 

ַהּנֹוָרא. ַגע  ַהּנֶ אֹותֹו  ּכְ יעּו  ַיְרּתִ
ִרי! י ֶאְפׁשָ ְלּתִ ּבִ יִרי: ֶזה  ַיּקִ ב ִלי,  ַהְקׁשֵ

ה ַמְקִריא. ה ַמְקִריא. ָאקּום — ַאּתָ ב — ַאּתָ ֵאׁשֵ
ַהְקָרָאה. ּבְ יְך  ְמׁשִ ּתַ ְחָרָאה —  ַלּמַ ָאחּוׁש 
ָך ַמֲחבֹוא. ְוֵאין ִמּמְ ְרָחץ ָאבֹוא  ֶאל ַהּמֶ

חֹות. ְלּתָ ּמֶ ַבּ ין  ְמּתִ ּתַ חֹות —  ֵאֵצא ִלי ְקָצת ִלׂשְ
חּוץ. ּבַ ה אֹוֵרב  ָלֲארּוָחה ָארּוץ — ַאּתָ

ְוֵאין ִלי ְמנּוָחה. ָאֵסב ָלֲארּוָחה 
ה עֹוד ְמַזְמֵזם. ְלַנְמֵנם — ַאּתָ ב ִלי  ּכַ ֶאׁשְ

יק? ְלִמי ֲאִני ַמְפִריַע?"  ַמּזִ ה  ּזֶ ַאל: "ַמה  ׁשְ ּתִ
יק, ֲאָבל ַטְרָחן ַמְזִויַע. ַצּדִ ה,  יק ַאּתָ ַצּדִ  —

משתה פרטי

ד. ּכַ ׁש עֹוד  ַהּגֵ ְוָאז  ָקִליְסטּוס, ְמֹזג ִלי ּכֹוס 
ַקד. ּתָ ָלִגים ֵמֶאׁשְ ּה, ַאְלִקימּוס, ׁשְ ּבָ ָהֵמס 

ְנָרִדים, ֶמן  ׁשֶ ּבְ ָעִרי  נּו ֶאת ׂשְ ְ ּשׁ ּדַ
ְוָרִדים, ִמְקְלעֹות  ּבְ רּו ֶאת ַרּקֹוַתי  ַעּטְ

בֹוּהַ ַהּגָ ֶבר  ּקֶ ּבַ ח  ּנָ ׁשֶ ל ֵקיָסר  ּכָ י  ּכִ
ִלְגֹוַע. ם ֵאל ָעלּול  ּגַ מֹוֶרה ָלנּו ִלְחיֹות: 

שיחה עם הזין

י  ּנִ ׁש ִמּמֶ ּקֵ ּבִ ַהּסֹוֵחר 
ַער. ַהּנַ ֵמָאה ֶאֶלף ַעל 

ַח  י ִמְתַמּקֵ עֹוֶדּנִ ּבְ
ם ָעָליו. ּלֵ ׁשִ ָבר  ּכְ פֹוְיּבּוס 

ִין  ַהּזַ ו מּוָטל  ְוַעְכׁשָ
ַער, בּור ִמּצַ ָיִדי, ׁשָ ּבְ

ל פֹוְיּבּוס  מֹו ׁשֶ ל ֶאת ׁשְ ְמַהּלֵ
ָעָליו. ּבְ ְורֹוֵטן ַעל 

 
י פֹוְיּבּוס,  י! ֵאיֶנּנִ ּדַ ַזִין, 
מֹוִני: ּכָ ְכָלל ֵאינֹו  ּבִ הּוא 

ִאיׁש ִמְקצֹוַע  ּכְ הּוא ּדֹוֵפק 
ר. ְרּפֵ ַוֲאִני ַרק ִמְתּפַ

ַזִין ְלִתְפֶאֶרת  ֵיׁש לֹו 
ִהְרִויַח לֹו ִמיְליֹוִנים. ׁשֶ
ָכה  ּכָ ְרִויַח  ּתַ ה  ִאם ַאּתָ

ק אֹוְתָך יֹוֵתר!  ֲאַפּנֵ
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שיר קדמשנתי

ם ְלקֹוִריָנה  ּגַ ׁש  ְוׁשֵ ׁש ּכֹוסֹות ְלִסיְלְבָיה  ׁשֵ
ַבע ְליּוְסִטיָנה.  ְוׁשֶ ְוָחֵמׁש ְליּוְלָיה 

ּבֹאָנה, ֲעָלמֹות. ים —  ְלַחּיִ ה  ּתֶ ִנׁשְ ּכֹוס ְלאֹות! 
ָאה — ּבֹואּו, ֲחלֹומֹות. ּבָ ְוִאם ַאף ַאַחת לֹא 

בשבחי הביקורת

ּוַמֲאִזין חֹוְמִדים ֶאת ִסְפרֹוַני, קֹוֵרא 
ן אֹוָתם ִלְגַנאי. ִצּיֵ ַאְך ֵאיֶזה ְמׁשֹוֵרר 

יַלי ְצִריִכים ְבׁשִ ּתַ ת ִלי:  ְך ִאְכּפַ ּכָ ל  ּכָ ֶזה לֹא 
ִחים. ּבָ ַלּטַ ִלְנֹעם ַלּסֹוֲעִדים ְולֹא 

למה להשוֹות?

ַקְיִקיִלָיאנּוס, ֵאיֶזה ִאיׁש ָחִביב!
יב ה ֵמׁשִ יר — ַאּתָ ִמיַע ׁשִ ֲאִני ַמׁשְ

ָטֵני ָעָבר, ּיְ ִמּפַ ִצּטּוִטים  ּבְ
ָאר. ְ ְוַהּשׁ ְרסּוס ְוָקטּולּוס  ִמּמַ

ָתם  ַאְבִריק ְלֻעּמָ ְבּתָ ׁשֶ ָחׁשַ
ם?  ָיְדעּו ִלְכּתֹב ִמְכּתָ ִאּלּו לֹא  ּכְ

, ְבּתָ יָרִתי ָחׁשַ ִאם ְלַהֲחִניף ְלׁשִ
? ַתְבּתָ ּכָ ה  ַאּתָ ֶ ּשׁ ְקִריא ַמה  ּתַ אּוַלי 

זה לא משחק

ִמים ִמְכּתָ ּבְ ּלֹא ֵמִבין  ַרק ִמי ׁשֶ
ִמים. ּתָ ָחק  ָיכֹול ִלְקֹרא ָלֶהם ִמׂשְ

ים ִנּסִ ְקָרא ְלִסּפּוֵרי  ּתִ ָחק  ִמׂשְ
ים, ָבׂשִ ּכְ ל  ַגּדֵ ּמְ ׁשֶ יְקלֹוּפ  ַעל ַהּקִ

ָנף ַהּכָ ָרה לֹו  ׁשְ ּנָ ׁשֶ ַנַער  ַעל 
ָניו. ּבָ ֵני  ׁשְ ַלל ֶאת  ּזָ ׁשֶ אֹו ֶמֶלְך 

ה ּזֶ ְתּבַ ּתִ יָרִתי לֹא  לֹא, ְפָלקּוס. ׁשִ
ל ַמֲחֶזה. רּועֹות ׁשֶ ּפְ ִתְלּבֹוׁשֹות  ּבְ
ּוְמִריִעים!"  "ֲאָבל ָלֶזה סֹוְגִדים 

— ֶאת ֶזה ְמַהְלִלים, אֹוִתי קֹוְרִאים.

אין ארוחות חינם

יְתָך, ּבֵ ֵרְך ַאֲחֶריָך ֶאל  ּתָ י ִמׂשְ עֹוֶדּנִ ּבְ
ִתְקָוה ַלֲארּוָחה, ּבְ יב ְלִפְטּפּוֶטיָך  ּוַמְקׁשִ

יד — ּגִ ּתַ יָת אֹו  ָעׂשִ טּות ׁשֶ ּוֵמִריַע ְלָכל ׁשְ
י ְלהֹוִליד!  ֹכְלּתִ ּיָ ׁשֶ יִרים  ִ ְחׁשֹב ַעל ַהּשׁ ּתַ ַרק 

ְרֵתת,  ּבִ ִיְקָרא  ְוָנְכִרי  ל  ַהּלֵ ּתְ רֹוָמא  יר ׁשֶ ׁשִ
ט, ְיַצּטֵ ְוֶסָנטֹור  ה  ְיַגּנֶ ָרׁש לֹא  ּפָ ׁשֶ

ִיְגֹנב ִחיׁש ַקל ָטן  ּוַפּיְ ַרְקִליט ָידּון ִלְזכּות  ּפְ ׁשֶ
ָקל.  ְבַדת ִמׁשְ ָמה ּכִ ָמְתָך! זֹו ַאׁשְ ַאׁשְ ב ּבְ לֹא ִנְכּתַ

ֶזה?  ּכָ ׁשֶ ים ְלִאי־ֶצֶדק  ַיְסּכִ אֹוי, ַלּבּולּוס, ִמי 
ְוִסְפִרי נֹוָתר ָרֶזה. ים  ַחְנָפֶניָך ִמְתַרּבִ

ָלְבָנם: ּבְ ַיְבִהיקּו  י עֹוד  ְוַדּפַ ם ַהֹחֶדׁש,  ּתַ
ם. ִחּנָ ָצא ִלְזלֹל  ּיָ ׁשֶ ל ְמׁשֹוֵרר  ֶזה ָעְנׁשֹו ׁשֶ
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ֵעל ְתּפַ ּתִ ן ֶקֶדם  ּבֶ ָטן  ּיְ ִמּפַ ַרק 
ל. ְגֹמר ֶאת ַהַהּלֵ ּתִ ְוַרק ַעל ֵמת 

ֱאֶמת ְסִליָחה, ּבֶ ְסִליָחה, ָואֵקָרא, 
ֵדי ְלַרּצֹוְתָך. ּכְ ַאְך לֹא ָאמּות 

לגנוב השיר

ה ַמְקִריא, ַאּתָ ֶפר ׁשֶ ַהּסֵ
הֹו ִפיֶדְנִטינּוס, הּוא ִסְפִרי,

ּכֹה ְמִביָכה ַאְך ְקִריָאְתָך 
ָך. ּלְ ׁשֶ הּוא ַמְתִחיל ִלְהיֹות  ׁשֶ

פסיבי אגרסיבי

ַחת ֶזה? ֱאֶמת, ֶזה ּתַ ּבֶ לּוס,  ַסּבֵ
ה הּוא ָרֶזה? ּמָ ּכַ רֹוֶצה ָלַדַעת 

ְיֹכֶלת ת  ְוִטיּפ־ִטּפַ ִעם ְקָצת ָרצֹון 
ָכל ַחְלֹחֶלת. ּבְ ּתּוַכל ִלְנֹעץ אֹותֹו 

למי לרדת

ַלח אֹוָתן ֵאַלי. ׁשְ ּתִ נֹות ֵאיְנָך ׁשֹוֵלַח? ַאל  ַמּתָ
יַלי, ה ָאָדם ּכִ ַאּתָ לֹא ֶאְחׁשֹב ָעֶליָך, ְכֶרְסטּוס, ׁשָ

ה נֹוֵתן, נֹות ַאּתָ ּוְללּוּפּוס ַמּתָ ַאְך ְלָגאלּוס 
ן? ּכֵ ם  ּגַ ְוַקְיִסיּוס  יִקיּוס  ּוְלִטיִטיּוס, ַאּפִ

ִדי! ִנְכּבָ ַזִין,  ֵעיֶניָך? ְמֹצץ ָנא  ּבְ ֵסֶדר  ּבְ ֶזה 
ַזִין ְיהּוִדי: א  ׁש ִלי, ֶאּלָ ּיֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹא ָצנּוַע 

יָה ֲהרּוִסים, ּתֶ ּבָ ׁשֶ ַלִים  ַזִין ִמירּוׁשָ
ים. רֹוָמא ְוהּוְטלּו ָעָליו ִמּסִ ּבְ ַרד  ּמָ ׁשֶ ַזִין 

בכל זאת

ר. ִחּוֵ ּוְבָכל ֹזאת הּוא  מֹו ׁשֹור,  ּכְ ִריא  ּבָ ָכִרינּוס הּוא 
ר. ִחּוֵ ּוְבָכל ֹזאת הּוא  עֹור,  ּבָ ל  ָכִרינּוס ְמַטּפֵ

ר. ִחּוֵ ּוְבָכל ֹזאת הּוא  ל יֹום,  ּכָ ף  ּזֵ ּתַ ָכִרינּוס ִמׁשְ
ר. ִחּוֵ ּוְבָכל ֹזאת הּוא  ִלְלּגֹם,  ָכִרינּוס ְמַמֵעט 

יק! ּוְבָכל ֹזאת הּוא... ַמְסּפִ מֹו סּוס,  ּכְ ן  ָכִרינּוס ְמַחְרּבֵ
ּוְבָכל ֹזאת לֹא ַמְסִמיק. ּכּוס —  ּבַ ק ָעֹמק  הּוא ְמַלּקֵ
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על התפרצות הווזוב

ֵצל ְזמֹורֹות ֵעָנב ּבְ הֹוִריק  זּוב ׁשֶ ַהֵוּ
ָניו, ַאּגָ ּבְ ְבדּו  ּכָ ֵאר  ּפְ לֹות  ּכְ ְוֶאׁשְ

יף ַעל ֶאֶרץ ְמכֹוָרה ְקחֹוס ֶהְעּדִ ּבַ ׁשֶ
ּוְדִביָרּה, ְרָטה  ּפַ ּוֵונּוס ָאֲהָבה ִמּסְ

ְדרֹונֹו ָהָמה ֵמִהּלּוַלת ָסאִטיר ּמִ ׁשֶ
יר — תֹו ִהְכּתִ ְסּגָ ּפִ ל ֶהְרקּוֶלס ֶאת  מֹו ׁשֶ ּוׁשְ

ֶרֶמץ ַחם. ּבְ ה  ּסָ ּכֻ ֵאׁש,  ּבָ ּלֹו  ּכֻ ַרף  ִנׂשְ

ּכָֹחם. ָיֵצרּו ַעל  ה ׁשֹוְכֵני ָמרֹום  ַעּתָ

מכתמים

ָרם  ִמים ֵמִעּקָ ִמְכּתָ
ִקּצּוָרם. ּבְ ִגים  ְמַעּנְ

ה ֵאין ֵעֶרְך ַהּזֶ ּצּור  ַלּקִ
ְלֶכֶרְך. ִאם ֵהם ִמְצָטְרִפים 
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ְסְטָרטֹונֹוס ִמַסְרדיס 

 איך יכולים לנחש שהנער הבשיל 
עד ָרָקב כבר?

חמש אפיגרמות 

מיוונית עתיקה: אסף רוט

בעיר  שחי  לספירה  השנייה  המאה  בן  הלניסטי  משורר  הוא   )Στράτωνος( סטרטונוס 
כעורך  תפקידו  בשל  בעיקר  מוּּכר  הוא  ביוונית.  וכתב  הקטנה  שבאסיה  ַסְרדיס  הרומית 
שמכנסת   ,)μοῦσα παιδική( הנערית"  "המוזה  היוונית  באנתולוגיה  השנים־עשר  הספר 
עשרות אּפיגרמות הומו־ארוטיות פרי עטו, לצד כאלה שמיוחסות למלאגרוס, קאלימכוס, 
אסקלפיאדס ואחרים. "מי שיקרא, יום אחד, בשירים הקטנים שחיברתי", כותב סטרטונוס 
אך   / קורותיו'.  כתב  'בטח   — בטעות  יהגה  "עוד  האסוּּפה,  את  שחותם  ה־258  במכתם 
האמת שאני מחדד מילותיי לזולת — / מי שאוהב נערים — ֵאל הכשירני לכך". המכתם 
הזה מדגים היטב את הטון האירוני והמתחכם של סטרטונוס, ובה בעת מתאר את שירתו 
של סטרטונוס כמכלול: גלריה של תמונות מחיי האהבה של גברים ונערים רומיים בימיו.
במכתם 190, הדובר של סטרטונוס מעלה את האהּוב לדרגה אלוהית ממש, ואף שהוא 
בהפרחת  מסתפק  הוא  נפשו,  כאוות  ולפנטז  לדמיין  לו  שמאפשר  השירי  במרחב  מצוי 
אהובו  של  בדמותו  שמעוצבת  לצלמית  להתקרב  שיוכל  כדי  לתולעת,  להפוך  המשאלה 
הבלתי־מושג.* אופייה המיני של המשיכה של הדובר־מאהב אל הנער, שנרמזת במכתם 
208. מכתם פתלתול זה מציג רעיון  יותר במכתם מספר  190, הופכת למפורשת  מספר 
דומה, אך דומה שהוא גם מבקש לעורר מינית את קוראיו. במכתם 201, הכוח שיופיו של 
הנער מקנה לו ביחס למאהב הבוגר מטשטש במידה רבה את יחסי הכוחות הא־סימטריים 

הקשיחים שמתקיימים בעולם המוסכמות החברתיות בנות הזמן והמקום.
את  שמאפיין  המתחכם  בטון  משתמש  סטרטונוס  של  הדובר  ו־178   248 במכתמים 
שיריו כדי להעלות שאלה בסיסית הנוגעת לקוד החברתי הרומי, ולפיו מגע מיני בין גברים 
הוא לגיטימי רק כל עוד מדובר בגבר בוגר ובעל זכויות שמעוניין בנער צעיר** בן למעמד 
נמוך יותר, שעדיין לא סיים את תהליך ההתבגרות. אחד הסממנים החיצוניים המסורתיים 
שמסייעים להבחין בין נער, קרי מושא־תשוקה לגיטימי, לבין גבר שכבר איננו נתפס ככזה 

מופיע  שהוא  כפי  בזיכרוננו,  לעלות  עשוי  הזה  המוטיב  של  מודרני  גלגול  עצמו!  לנער  לא  ואפילו   *
 ,laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main" :במילות השיר של ז'ק ברל
…l'ombre de ton chien" )"תני לי להפוך כך / לצל צלך או / לצל ידך או / לצל כלבך" — בתרגום 

דורי מנור(.
במכתם הרביעי שבאסּוּפה שלו, סטרטונוס מזכיר את טווח הגילים 17-12.  **
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ער הּפנים. סטרטונוס מאתֵגר את התפיסה הזאת, ובעשותו כן הוא מבצע  — הוא הופעת ׂשְ
הופך  אלא  ופנים,  ם  ׁשֵ חסר  תענוגות  מושא  רק  לא  כבר  הוא  הנער  ביותר:  מעניין  מהלך 
להיות סובייקט מובחן וייחודי, שהמשיכה אליו חורגת מהתשוקה הבסיסית בלבד. אמנם 
במכתם מספר 248, למשל, סטרטונוס מדמה את הנער לסוג של סחורה — פרי שבשלותו, 
כלומר, פרק הזמן שבו הוא "ראוי לשימוש" הוא מוגבל — אבל זוהי נקודה אחת על רצף, 
שמצדו השני מזדהרת הצהרת האמונים הנרגשת שמופיעה במכתם 178. בנקודה הזאת 
יש משהו שנרמז מתוך הכסּות המחוספסת והסרקסטית של רוב שיריו ההומו־ארוטיים של 

סטרטונוס, והוא מזכיר לרגע אהבה ממש.
הבית  על  לרוב  מבוססות  היווניות  האּפיגרמות  השירים:  של  המשקל  על  מילים  כמה 
משתי  שמורכב  נוסף  וטור  ַדְקטילי,  ֶהְקָסֶמֶטר  של  אחד  מטור  המורכב  דיסטיכון  האלגי: 
צלעות שוֹות שּכל אחת מהן מכילה שני דקטילים והברה ארוכה נוספת )מה שיוצר צזורה 
— ֶהפסק נשימה קצר — במרכזו של הטור השני(. האּפיגרמה כוללת בדרך כלל שני בתים 
אלגיים מסוג זה, אבל עשויה לכלול גם בתים רבים, ולהגיע לעשרות טורים. המשקל בשירה 
היוונית הוא כמותי, כלומר, מבוסס על אורכן של ההברות — טכניקה שאיננה אפקטיבית 
בעברית המודרנית — ולכן בתרגום שלפנינו עיבדתי את הבית האלגי למשקל סילבו־טוני 

המבוסס על הטעמתן של ההברות.

א"ר

מכתם 190:

ל ַהֹחֶמר — ר ֶחְלקֹו ׁשֶ ֹאׁשֶ ִפי ׁשֶ ּכְ ל,  ּסָ ּפַ ל  ר ֶחְלקֹו ׁשֶ ֹאׁשֶ
ָיְפְיָך ָהָאֹים. את ֶאת ֹעל  ילּו ָלׂשֵ ּכִ ִהׂשְ ִמי ׁשֶ

ל ּתֹוַלַעת, א ּתֹוַלַעת ֲעׂשּוִני! ְלׁשֶבל־ִריָרּה ׁשֶ ָאּנָ
מּוְתָך. ּדְ ל  ֶרְך ַצְלִמית ׁשֶ ּדֶ י  ְך ֲאַכְרֵסם ְלִאּטִ ּכָ
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מכתם 208:

ֵסֶדר. ּבְ א, ֶזה  ל, ֲאִני לֹא ְמַקּנֵ ַמּזָ ר  ּבַ ְנָקסֹון*  ּפִ הֹו, 
עֹות יֺאַחְזָך, ין ֶאְצּבָ ּבֵ ֶיֱאֹסף,  ַנַער אֹוְתָך 

יָך, ָפָתיו ֶאת ִמּלֶ ל ַעל ׂשְ ְיַגְלּגֵ ף  ַהּדַ ַטח ָסמּוְך ֶאל  ּבֶ
ה! ַאּתָ ל ׁשֶ ַמּזָ ר  ּבַ ְיִטיְלָך ֶאל ֵחיקֹו... אֹוי,  אֹו 

ֶרְך ֶקַבע ּדֶ ִלי מֹוָרא  ּבְ ׁשֹוֵטט  ּתְ יִסים,  ּכִ ּבַ ִלימֹוָתיו,  ּגְ ין  ּבֵ
ְוִלְלֹטף ִליֵרָכיו. ּתּוַכל ְלַהְרִהיב ֹעז  ְך ׁשֶ ּכָ

ֵקׁש ִעּמֹו, נּו, ָאז ָקִדיָמה — ה ְלַקׁשְ ְזּכֶ ּתִ ֹרַגע  ּבְ ַטח  ּבֶ
ם ָעַלי. ּגַ ה  א, ִסְפרֹוְנִצ'יק ָחמּוד, ְזֹרק לֹו ִמּלָ ָאּנָ

מכתם 201:

ל ְקֶלאֹוִניקֹוס. ָניו ׁשֶ ּפָ יל ׁשּוב  ד, לֹא ַאְקּבִ ִמּיָ יַע  ַיּגִ ִאם לֹא 
ַבע. ּ ֶאְנַעל — לֹא, ֲאִני לֹא ֶאָשׁ י ׁשֶ ַחּיַ ּבְ ן,  ּכֵ

ָבר ָמָחר ְלהֹוִפיַע: ּכְ ֲחלֹום, הּוא ָעׂשּוי  ּבַ ַקע  ִאם ְסָתם ׁשָ
ּבֹוֵדָדה. ְיָמָמה  ְפִריֶדּנּו, ֲהֵרי, ַרק  ּתַ לֹא 

פאטון  המתרגמים  שמציינים  כפי  פפירוס,  מגילת  לזמנו,  כיאה  היה,  עליו  מדבר  שסטרטונוס  הספר   *
)Paton( ואוברטון )Aubreton(. יש לתת את הדעת, אם כן, לצורתו הגלילית המוארכת.
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מכתם 248:

ָבר,* ּכְ יל ַעד ָרָקב  ַער ִהְבׁשִ ַהּנַ ׁשֶ ְלַנֵחׁש  ֵאיְך ְיכֹוִלים 
ָיִמים? ּכְ ַיַחד, ֵלילֹות  ים ְלִצּדֹו,  ִאם ְמַבּלִ

ִמּקֶֹדם? ּכְ ָבר, ַהּיֹום,  ּכְ ל ֶאְתמֹול לֹא ָמתֹוק  ֲענּוג ׁשֶ ּתַ ֵאיְך 
ְקּפֹו? ּתָ ג  ּפָ ה ָמָחר  ק, ָלּמָ ְמּתָ ַמּ ּבַ ה  ֲעׂשָ ּנַ ַמה 

מכתם 178:

אֹוִדיס ִהְזִהיר ֶאת ָהֹאֶפק: ּתֵ ּיֹום ׁשֶ ּבַ י  ּבִ ִנְדְלָקה  ֵאׁש 
ים לֹו ֶאָחיו. ִדּ ּקַ ׁשֶ ּכֹוָכִבים, אֹור  ינֹות  ּבֵ ֶמׁש  ׁשֶ

ַח,** ָקנֹו ְמַצּמֵ ּזְ ׁשֶ י  ּפִ י עֹוד ֵאׁש, ַאף ַעל  ּבִ ְבַער  ּתִ ַלְיָלה — 
ֶמׁש ָלַעד. ֶמׁש הּוא ׁשֶ ַקע, ׁשֶ ָ ּשׁ ׁשֶ י ֲהַגם  ּכִ ֹזאת 

המעבר  את  שמסמן  מה  הנער,  אצל  הפנים  ער  ׂשְ הופעת  של  הקריטי  לרגע  כאן  מתייחס  סטרטונוס   *
לפי  לגיטימי  תענוגות  כאובייקט  שייתפס  ראוי  שּבּה  התקופה  סיום  את  ובהתאם,  לבגרּות,  מנערּות 

המוסכמה הרומית. ראו הרחבה בנושא זה בדברי המבוא.
ער הּפנים אצל הנער. ראו הערה קודמת בדבר הופעת ׂשְ  **
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פסוקי ההסכמה
מערבית: אלמוג בהר

פסוקי הקוראן המובאים כאן הם חלק מ"פסוקי ההסכמה", פסוקי הקוראן שאין היהודים 
חלוקים בהם על המוסלמים. הבאתי כאן נוסח עברי ולא תרגום, גם בשל חוסר האפשרות 
מן הבחינה התיאולוגית העמוקה לתרגם ספר קדוש, חוסר אפשרות המותיר אותנו רק עם 
האפשרות להציע לפסוקיו פשר או פרשנות בשפה אחרת מן המקור, ַתְפִסיר בערבית, וגם 
משום שקיימים כבר חמישה נוסחים של הקוראן בעברית – של צבי חיים הרמן רקנדורף 
)1857(, יוסף יואל ריבלין )1936(, אהרון בן־שמש )1971(, אורי רובין )2005/2016(, סובחי 
עלי עדוי )2015( וכן תרגום קבוצתי שערך מרכז דאר אלסלאם )2017(. את רוב הפתרונות 
מן  ורק במעט  ביניהם,  היה למצוא  הנוכחי אפשר  לנוסח העברי  בהרקת הקוראן הערבי 
במוסף  אור  ראו  הפסוקים  מן  כמה  מהם.  איש  אצל  מצוי  שאינו  בנוסח  אחזתי  המקרים 

"תרבות וספרות" של "הארץ", ורובם מתפרסם כאן לראשונה.

א"ב

א.

ם ֱאלִֹהים ָהַרֲחָמן ָהַרחּום ׁשֵ "ּבְ
ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ַבח ֵלאלִֹהים  ֶ ַהּשׁ

ָהַרֲחָמן ָהַרחּום
ין ַהּדִ ֶמֶלְך יֹום 

ׁש ֵעֶזר ְנַבּקֵ ָך  ּוִמּמְ ַנֲעֹבד  אֹוְתָך 
ִרים ֹאַרח ֵמיׁשָ ּבְ ְנֵחנּו 

ָך"  ַחְסּדְ ּבְ ָחַנְנּתָ  ר  ה ֲאׁשֶ ֹאַרח ֵאּלֶ

)סורת אלַפאִתָחה ]סורת הפתיחה[, 7-1 
)המחצית הראשונה של פס' 7((

ב.

"ֱאֹמר: הּוא ֱאלִֹהים ֶאָחד
ֱאלִֹהים עֹוֵמד ָלַעד

לֹא הֹוִליד ְולֹא נֹוַלד
ֶוה לֹו ֶאָחד"  ִיׁשְ ְולֹא 

ְוִחיד  )סורת אלִאְח'ַלאץ / אלּתַ
]סורת טוהר האמונה / הייחוד[, 4-1(
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ג.

ֵני ָהֱאנֹוׁש ּבְ ִרּבֹון  ּבְ "ֱאֹמר: ֶאֱחֶסה 
ֵני ָהֱאנֹוׁש ּבְ ֶמֶלְך 

ֵני ָהֱאנֹוׁש ּבְ ֱאלֹוּהַ 
א ְחּבָ ַהּנֶ ת  ֵמָרַעת ְלִחיׁשַ

ֵני ָהֱאנֹוׁש"  ּבְ ֲחזֹות  ּבַ ר לֹוֵחׁש  ֲאׁשֶ

אס ]סורת בני האנוש[, 5-1( )סורת אלּנַ

ד.

ַחר ַ ִרּבֹון ַהּשׁ ּבְ "ֱאֹמר: ֶאֱחֶסה 
ָרא ּבָ ֶ ּשׁ ֵמָרַעת ַמה 

ֲאִפיל ּתַ ּוֵמָרַעת ֲאֵפָלה ֵעת 
א"  ְיַקּנֵ א ֵעת  ּוֵמָרַעת ְמַקּנֵ

)סורת אלַפַלק ]סורת השחר ]המפציע[[, 
)5 ,3-1

ה.

ת ּדָ ּבַ ב  ְיַכּזֵ ר  "ַהָרִאיָת ֶאת ֶזה ֲאׁשֶ
ָניו ּפָ תֹום ֵמַעל  ַהּיָ ַיְרִחיק ֶאת  ר  ְוֶזה ֲאׁשֶ

ן ְסּכֵ ַהּמִ ל  ִיְדַאג ִלְמזֹונֹו ׁשֶ ְולֹא 
ְלִלים ְתּפַ אֹוי ְלאֹוָתם ַהּמִ

ה ִפּלָ ם ִמן ַהּתְ ְעּתָ ּדַ יחּו  ַיִסּ ר  ֲאׁשֶ
ּה  ּבָ קּוִעים  ׁשְ ּכִ ִנים  ּפָ ְוַיֲעִמידו 

ׁש"  ְוִיְמְנעּו ֶחְפֵציֶהם ִמן ַהְמַבּקֵ

)סורת אלַמאעּון ]סורת החפץ ]כלי הבית[[, 
)7-1

ו.

ִתי" ּדָ ְוִלי  ְתֶכם  ּדָ "ָלֶכם 

אִפרּון ]סורת הכופרים[, 7( )סורת אלּכַ

ז.

ׁש ְמִחיָלה ְלָפָניו,  ּוַבּקֵ ִרּבֹוְנָך  ת  ִהּלַ ּתְ ַח  ּבֵ "ְוׁשַ
ִבים ֵאָליו"  ָ ל ֶאת ַהּשׁ י הּוא ְמַקּבֵ ּכִ

ְצר ]סורת הנצחון[, 3( )סורת אלּנַ

ח.

ּלֹא  ּוַמְבִטיָחם ׁשֶ ִיְרֲעבּו  ּלֹא  ׁשֶ ֲאִכיָלם  "ַהּמַ
ִיְפְחדּו"

)סורת ֻקַרְיש, 4(

ט.

ָרא ּבָ ר  ִרּבֹוְנָך ֲאׁשֶ ם  ׁשֵ ּבְ "ְקָרא 
ם ָקרּוׁש ָרא ֶאת ָהָאָדם ִמּדָ ּבָ

ִדיב ִמּכֹל ַהּנָ ְוִרּבֹוְנָך הּוא  ְקָרא 
ֻקְלמֹוס ּבְ ד  ר ִלּמֵ ֲאׁשֶ

ָיַדע ּלֹא  ֶ ּשׁ ד ֶאת ָהָאָדם ַמה  ִלּמֵ
ַחץ ׁשַ ּבְ ָנַהג  ֲאָבל ָהָאָדם 

ֵאינֹו ָזקּוק ְלָדָבר ִמי ׁשֶ ּכְ ָרָאה ַעְצמֹו 
ִרּבֹוְנָך ִבים ֶאל  ם ׁשָ ּלָ ּכֻ ַאְך 

ֱאֹסר ּיֶ ׁשֶ ַהָרִאיָת ִמי 
ל? ּלֵ ַעל ֶעֶבד ְלִהְתּפַ

י ָהֱאלִֹהים רֹוֶאה ַהּכֹל?"  ּכִ ַהִאם ֵאינֹו יֹוֵדַע 

רּוׁש[, 10-1, 14( ם ַהּקָ )סורת אלַעַלק ]סורת ַהּדָ
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יִתים ּוַבּזֵ ֵאִנים  ּתְ ּבַ ַבע  ָ "ֶאׁשּ
ּוְבַהר ִסיַני

ֶנת  ּצּוָרה ַהְמֻתּקֶ ּבַ ָראנּו ֶאת ָהָאָדם  ּבָ י  ּכִ
יֹוֵתר ּבְ

ְפלּות  ִ ֶפל ַהּשׁ ְוָאז ֶהֱחַזְרנּוהּו ֶאל ׁשֵ
ֹוְפִטים?"  ּשׁ ּבַ ׁשֶ ַהֵאין ֱאלִֹהים ַהּטֹוב 

ין ]סורת התאנים[, 2-1, 5-4, 8( )סורת אלּתִ

יא.

אֹור ַהּיֹום ּבְ ַבע  ָ "ֶאׁשּ
ֹקט ִיׁשְ ְיָלה ֵעת  ּוַבּלַ

ָך ּבְ ִרּבֹוְנָך ְולֹא ָמַאס  ָך  ְנָטׁשְ י לֹא  ּכִ
ית יַטב ְלָך ִמן ָהֵראׁשִ ּתִ ְוָהַאֲחִרית 

ע ָרצֹון  ּבַ ְוִתׂשְ ּלֹו  ֶ ַיֲעִניק ְלָך ִמּשׁ ְוִרּבֹוְנָך 
ְוָנַתן ְלָך ַמֲחֶסה? ַהִאם לֹא ְמָצאָך ָיתֹום 
ֹאַרח  ּבְ ְוִהְדִריְכָך  ַהִאם לֹא ְמָצאָך ּתֹוֶעה 

ִרים? ֵמיׁשָ
יְרָך? ְוֶהֱעׁשִ ִנְזָקק  ַהִאם לֹא ְמָצאָך 

ֲעׁשֹק ּתַ תֹום ַאל  ַהּיָ ָלֵכן ֶאת 
יב ֵריָקם ׁשִ ּתָ ד ַאל  ַהּיָ ט  ְוֶאת ּפֹוׁשֵ

ר"  ִרּבֹוְנָך ַסּפֵ ֶחֶסד  ּבְ י ִאם  ּכִ

'ַחא ]סורת אֹור ַהּיֹום[, 11-1( )סורת אלּצֻ

יב.

יר  ַיְסּתִ ְיָלה ֵעת  ּלַ ּבַ ַבע  ָ "ֶאׁשּ
ָיִאיר  ּוַבּיֹום ֵעת 

ֵקָבה ְוַהּנְ ָכר  ַהּזָ ָרא  ּבָ ׁשֶ ּוְבִמי 
יֶכם  ּוַמֲאַמֵצּ יֶכם  ִנים ַמֲעׂשֵ ְמֻגּוָ ָאֵכן 

ְוָיֵרא ֶאת ָהֱאלִֹהים  ּנֹוֵתן ְצָדָקה  ׁשֶ ַאְך ִמי 
ָכל ַהּטֹוב ּבְ ּוַמֲאִמין 

ר  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ּדֶ רֹו ֶאל  ְ ְנַיׁשּ
ֹאַרח  ּבְ ֵני ָהָאָדם  ּבְ ָאֵכן ָעֵלינּו ְלַהְדִריְך 

ִרים ֵמיׁשָ
ית ְוָהֵראׁשִ ְוָלנּו ָהַאֲחִרית 

ַנְפׁשֹו ה  ְיַנּקֶ ן ְרכּוׁשֹו  ִיּתֵ ר  ֶזה ֲאׁשֶ
ִרּבֹונֹו ָהֶעְליֹון"  ֵני  ּפְ ה  ְיַרֶצּ ְלַמַען 

ְיל ]סורת הלילה[, 7-1, 13-12, 18, 20( )סורת אלּלַ

יג.

ּוְבָזֳהָרּה  ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּבַ ַבע  ָ "ֶאׁשּ
ִיּטֹל ְמאֹוָרּה  ֵרַח ֵעת  ּוַבּיָ
ה אֹוָרּה  ְיַגּלֶ ּוַבּיֹום ֵעת 

יָרּה  ַיְסּתִ ְיָלה ֵעת  ּוַבּלַ
ָדם ּוִבְמַיּסְ ַמִים  ָ ּוַבּשׁ

ִהְרִחיָבּה ּוְבִמי ׁשֶ ּוָבָאֶרץ 
ִמיָמה ּתְ ָצָרּה  ּיְ ׁשֶ ּוְבִמי  ֶפׁש  ּוַבּנֶ

ְרָאה ְוַהּיִ ּה ַהֵחְטא  ּבָ ְוָקַבע 
ָכּה" ַזּכְ ְמּ ׁשֶ ָאֵכן ַמְצִליַח ִמי 

ְמס ]סורת השמש[, 9-1( )סורת אלּשַ
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יד.

ִים ין ָהַעְרּבַ ּבֵ עֹות  ׁשְ ּבִ ַבע  ָ "ֶאׁשּ
ְרּכֹו ַלֲאַבּדֹון ּדַ ָאֵכן ָהָאָדם 

ים ֶאת  ר ַמֲאִמיִנים ְועֹוׂשִ ַבד ֵאּלּו ֲאׁשֶ ִמּלְ
ַהּטֹוב ּוְמעֹוְרִרים ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ֶלֱאֶמת 

ּוְלֹאֶרְך רּוַח" 

ַמן /  ֳהַרִים ]ַהּזְ ַהּצָ )סורת אלַעְצר ]סורת ַאַחר 
קּוָפה[[, 2( ַהּתְ

טו.

ַחר  ַ ּשׁ ּבַ ַבע  ָ "ֶאׁשּ
ִחיד* ּוַבּיָ ּוַבּזּוג 

קֹומֹו  ְיָלה ֵעת ָיסּור ִמּמְ ּוַבּלַ
ִמיד צֹוֶפה  ּתָ ִרּבֹוְנָך  ָאֵכן 

יֹון  ּסָ ּנִ ּבַ ַיֲעִמיֵדהּו  ִרּבֹונֹו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל ָהָאָדם 
'ִרּבֹוִני  ה לֹו ֶחֶסד ֹיאַמר  ְוַיְרּבֶ ֵדהּו  ִויַכּבְ

ַדִני'  ּבְ ּכִ
ּנּו ֶאת  ְוִיּטֹל ִמּמֶ יֹון  ּסָ ּנִ ּבַ ַיֲעִמידֹו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוִאּלּו 

יַלִני'  ּפִ 'ִרּבֹוִני ִהׁשְ ַתן לֹו ֹיאַמר  ּנָ ׁשֶ
תֹום ַהּיָ ִדים ֶאת  ם לֹא ְמַכּבְ א ַאּתֶ ְך, ֶאּלָ ּכָ ְולֹא 

ְולֹא ְמעֹוְרִרים ֶזה ֶאת ֶזה ְלַהֲאִכיל ֶאת 
ן ְסּכֵ ַהּמִ

ּה** ּלָ ּכֻ ה  ַהְיֻרׁשָּ ְוֹתאְכלּו ֶאת 
ה ַעּזָ מֹון ַאֲהָבה  ְוֹתאֲהבּו ֶאת ַהּמָ

י  ים ַלֲעׂשֹות ְלַחּיַ ָהִייִתי ַמְקּדִ ְוֹיאַמר: ַהְלַואי ׁשֶ
ֵלָוה  ְ ַהׁשּ ֶפׁש  ַהּנֶ הֹו ַאּתְ 

ּוְרצּוָיה ה  ִרּבֹוֵנְך ְמֻרּצָ ׁשּוִבי ֶאל 
ין ֲעָבַדי ּבֵ ְנִסי  ְוִהּכָ

י"  ְלַגּנִ ּובֹוִאי 

 ,4-3 ,1  )סורת אלַפְג'ר ]סורת השחר[, 
)30-27 ,24 ,20-14

שהם הזכר והנקבה ואלוהים.  *
בלי להבחין בין מותר לאסור.  **

טז.

ָך?  ִלּבְ "ַהִאם לֹא ִהְרַחְבנּו ֶאת 
ֲאָך ְוֵהַקְלנּו ָעֶליָך ֶאת ַמּשָׂ

ְוָך? ּגֵ יד ַעל  ר ִהְכּבִ ֲאׁשֶ
ְמָך? ְלנּו ֶאת ׁשִ ְוִהְגּדַ

בֹוא ָהְרָוָחה ַהּדַֹחק ּתָ ּוֶבֱאֶמת ַאַחר 
בֹוא ָהְרָוָחה ַהּדַֹחק ּתָ ֱאֶמת ַאַחר  ּבֶ

ר ה ִהְתַמּסֵ ּנֶ ְתּפַ ּתִ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ִרּבֹוְנָך ִהְתעֹוֵרר"  ְוֶאל 

)סורת אלַשְרח ]ההרחבה/הביאור[, 8-1(

יז.

ָראנּו ֶאת ָהָאָדם ְלָעָמל ּבָ "ָאֵכן 
ָנַתּנּו לֹו ֵעיַנִים? ַהִאם לֹא 

ָפַתִים? ּוׂשְ ְוָלׁשֹון 
ָרִכים? ַהּדְ י  ּתֵ ׁשְ ְוֶהְרֵאינּו לֹו ֶאת 

לּוָלה  ֶרְך ַהּתְ ּדֶ ּבַ יל  ְוהּוא לֹא ֶהְעּפִ
לּוָלה? ֶרְך ַהּתְ ַהּדֶ ּוִמי יֹוְרָך ַמה ִהיא 

ְחֵרר ֶעֶבד  ׁשַ
יֹום ָרָעב ּבְ אֹו זּון 

ָחה  ּפָ ן ִמׁשְ ּבֶ ָיתֹום 
ּכֹל  ן ֲחַסר  אֹו ִמְסּכֵ

ַוְיַצּוּו  ֶהֱאִמינּו   ְועֹוד ֱהֵיה ֵמֵאּלּו ׁשֶ
ּוְלַרֵחם"  ֶזה ֶאת ֶזה ְלַהֲאִריְך רּוָחם 

ַלד ]סורת העיר[, 4, 16-8( )סורת אלּבַ
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יח.

ְלִרּבֹונֹו  פּוי טֹוָבה  ּכְ "ָאֵכן ָהָאָדם 
ְוהּוא ַעְצמֹו ָהֵעד ְלָכְך

יף" ּקִ ה הּוא ּתַ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ ַאֲהַבת ַהּטֹוב ׁשֶ ְוַרק ּבְ

)סורת אלַעאִדַיאת ]סורת הסוסים הדוהרים[, 8-6(

יט.

ָבבֹות"  ּלְ ּבַ ׁשֶּ ל ַמה  ּכָ ף  "ְוֶנְחׂשַ

)סורת אלַעאִדַיאת ]סורת הסוסים הדוהרים[, 10( 

כ.

ַפע ַרב"  ה ֶהֱעַנְקנּו ְלָך ׁשֶ "ִהּנֵ

ְוַת'ר ]סורת השפע[, 1( )סורת אלּכַ

כא.

ּה ָלֲאָדָמה? ּלָ "ְוָאַמר ָהָאָדם ַמה 
ר ָהֲאָדָמה ֶאת ִסּפּוָרּה ַסּפֵ ּתְ אֹותֹו ַהּיֹום  ּבְ

ִרּבֹוְנָך ְלָכְך עֹוְרָרּה  י  ּכִ
יר ִיְרֶאה אֹותֹו"  ְרּגִ ַקל ַהּגַ ִמׁשְ ה טֹוב ּכְ ֲעׂשֶ ּיַ ּוִמי ׁשֶ

)סורת אלַזְלַזָלה ]סורת רעש האדמה[, 5-3, 7(

כב.

ַחר"  ַ ְבַקע ַהּשׁ ּיִ ׁשֶ ּבֹו ַעד  ֹרר  ִיׂשְ לֹום  "ׁשָ

 )5 )סורת אלַקְדר ]סורת גזרת האל ]הגורל[[, 

כג.

ַיֲעִניק לֹו ֵנַצח"  י הֹונֹו  ּכִ "ַיְחׁשֹב 

)סורת אלֻהַמַזה ]סורת הֹוֵלְך ָהָרִכיל[, 3(

כד.

ְוַעְנֵני  ים  ַמּלִ ַהּגְ ִיְתּבֹוְננּו ֶאל   "ַהִאם לֹא 
ִנְבָראּו? יַצד  ּכֵ ם  ׁשֶ ַהּגֶ

יַצד הּוָרמּו? ּכֵ ַמִים  ָ ְוֶאל ַהּשׁ
יַצד ָהֳעָמדּו?  ּכֵ ְוֶאל ֶהָהִרים 

ָעה? ֻרְקּ יַצד  ּכֵ ְוֶאל ָהָאֶרץ 
יר ְזּכִ ַהּמַ ה  י ַאּתָ ּכִ ֵכר  ִהּזָ ן  ּכֵ ַעל 

יט ֲעֵליֶהם ּלִ ׁשַ ה  ֵאין ַאּתָ
ִבים ָאֵכן ֵאֵלינּו ֵהם ׁשָ

ּבֹוָנם"  ב ֶחׁשְ ֵ ְוָאז ָעֵלינּו ְלַחּשׁ

 )סורת אלַע'אִשָיה ]סורת האופפת[, 22-17, 
)26-25
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כה.

ִרּבֹוְנָך ָהֶעְליֹון ם  ַח ׁשֵ ּבֵ "ׁשַ
ְוָיַצר ָרא  ּבָ ר  ֲאׁשֶ

ִרים ְוִהְדִריְך ְלֶדֶרְך ֵמיׁשָ ַזר  ּגָ ר  ַוֲאׁשֶ
ְרֶעה ר הֹוִציא ֶאת ַהּמִ ַוֲאׁשֶ

ְוֵכֶהה ָיֵבׁש  ְוָהַפְך אֹותֹו ְלַקׁש 
ח ּכַ ׁשְ ּתִ ִנְקָרא ְלָך ְולֹא 

ַהּיֹוֵדַע  ְרֶצה ָהֵאל ְוהּוא  ּיִ ֶ ּשׁ  ְלַמֵעט ַמה 
ר  ְסּתָ ַהּנִ ְגֶלה ְוֶאת  ַהּנִ ֶאת 

ִרים ְרָך ְלֶדֶרְך ֵמיׁשָ ֶ ּוְנַיׁשּ
רֹון ּכָ ַהּזִ ֵכר ִאם טֹוב  ְוִהּזָ

ֵרא ּיָ ׁשֶ ל ִמי  ּכָ ְוִיְזּכֹר 
ְך  ּכֵ ְזּדַ ּמִ ׁשֶ ָאֵכן ַמְצִליַח ִמי 
ל ּלֵ ּוִמְתּפַ ִרּבֹונֹו  ם  ְוזֹוֵכר ׁשֵ

ֵבל י ַהּתֵ ַחּיֵ ִרים ֶאת  ם ְמַבּכְ ֲאָבל ַאּתֶ
ְוִנְצִחית ְוִאּלּו ָהַאֲחִרית טֹוָבה 

ִגּלֹות ָהִראׁשֹונֹות ּמְ ּבַ ָבר  ּכְ ָאֵכן ֶזה ָמצּוי 
ה"  ְמִגּלֹות ַאְבָרָהם ּומׁשֶ

)סורת אלַאְעַלא ]סורת העליון[, 10-1, 19-14(

indd   36.18 ןוילג - וה 17/06/2019   14:52:23



37 הֹו! — גיליון 18

מיר
הק"

ררע

שירה סינית קלסית
שישה שירים מתקופת שושלת טאנג )907-518 לספירה(

וּואנג וֵיי — 759-699 לספירה

שירה סינית קלסית
שישה שירים מתקופת שושלת טאנג )907-518 לספירה(

759-699 לספירה וּואנג וֵיי — 
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ִביִעי הזהֹוב לזרוח באור יקרות בתוך ּגְ
שישה שירים מתקופת שושלת טאנג

מסינית: חן היינבך

שושלת טאנג היא שושלת קיסרית סינית, ששלטה בסין במשך 289 שנים, משנת 618 ועד 
שנת 907 לספירה. השושלת נוסדה על ידי משפחת לי, אשר צברה כוח במהלך שושלת 
21 קיסרים. רצף שלטונה של השושלת נקטע  סוי שקדמה לה. בתקופת השושלת שלטו 
וו דזה טיאן, אשר הקימה שושלת משלה, בשם שושלת  15 שנה על ידי הקיסרית  למשך 

ג'ואו, אך השלטון נלקח ממנה והושב למשפחת לי. 
תקופת שלטונה הראשונה של השושלת, עד לשנת 755 ותחילת מרד אן־לושאן שסימן 
את תחילת הידרדרות השושלת, נחשבת לתקופת שגשוג תרבותי וכלכלי. בשיאה, שטח 
של  האוכלוסייה  וגודל  אסיה,  מזרח  ומדרום  אסיה  ממרכז  חלקים  על  חלש  השושלת 
השושלת עמד על כ־80 מיליון איש. בירתה המערבית של שושלת טאנג הייתה צ'אנג־אן 
אן  צ'אנג  התקופה.  באותה  בעולם  ביותר  המאוכלסת  העיר  שהייתה  היום(,  של  )ש'י־אן 
המזרחית  הבירה  המשי.  בדרך  חשובה  נקודה  והיוותה  קוסמופוליטית  בירה  עיר  היתה 

הייתה העיר לואו יאנג, המוזכרת בכמה מהשירים. 
השושלת מיסדה את השירות הציבורי שהקבלה אליו התבססה על מבחנים מקיפים, 
ותחת שלטונה התפתחו מאוד הדפוס, החקלאות, האמנות והמסחר. בנוסף לכך, במהלך 
טאנג  שושלת  תקופת  נוספות.  דתות  עם  יחד  והתמסד  התפשט  הבודהיזם  זו  תקופה 
כחמישים  נכללים  השלם  טאנג  שירת  ובאוסף  הסינית,  השירה  של  הזהב  לתור  נחשבת 

2,200 משוררים ומשוררות.  אלף שירים מאת 
סֹונג ג'ה וַון, 712-660 לספירה, משורר ופקיד מתקופת טאנג המוקדמת, שפעל בזמן 
תקופת שלטונה של הקיסרית וו דזה טיאן. הוא נחשב לאחד מהמשוררים שתרמו לפיתוח 

סגנונות שירה חדשים, אשר הפכו אחר כך למאפיינים הבולטים ביותר של שירת טאנג.
ואנג ַצ'אנג לינג, 765-698 לספירה, משורר משיא תקופת טאנג, ופקיד בעל משרות 
בכירות בשירות הפקידותי של השושלת. הוא נולד למשפחה ממעמד נמוך באזור טאי יואן 
שבצפון סין. לאחר שעבר את הבחינות הקיסריות הוא עבד במשרות בשלטון המרכזי והן 
בפרובינציות. הוא מת בדרך חזרה לביתו שבצפון במהלך מרד אן לושאן. שירתו נודעת 
בעיקר בזכות תיאורי קרבות, תיאורי אזורי הְסָפר בדרום מערב סין ושירי הלל ללוחמים.
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סֹוְנג ג'ה ֵוון*

נכתב בליל חורף כמתנה לִסי־ָמה ָצ'אְנג ֶג'ן

ֶלג. ֵיׁש ׁשֶ ּוָבָהר  ֵיׁש ֶקַרח,  ָהר  ּנָ ּבַ
ֶנְעָלם. ְוַהֵהֶלך  ֶלת ֲחסּוָמה,  ַהּדֶ

ְוָיֵרַח. ין ֹאֶרן  ּבֵ ז ָהָהר,  ֶמְרּכַ ּבְ ב  י ֲאִני יֹוׁשֵ ְלַבּדִ
י. ְוִלְפָעִמים ְמַעט ִמּדַ י  ֶפה, ִלְפָעִמים ֶזה יֹוֵתר ִמּדַ ַהּיָ ֲאהּוִבי, ָהִאיׁש 

ֵרָכה, ַהּבְ תֹוך  ּבְ ִהיר  ּבָ ף  ּקֵ ּתַ ּוִמׁשְ ֵרַח ּבוֵהק  ַהּיָ
ה. רּוַח ָהַעּזָ ּבָ ְרָחק  ּמֶ ּבַ ל  ּוְמַיּלֵ ָיֹרק  ָהֹאֶרן 

ים, ר ִלְסָתם ֲאָנׁשִ ר ְלַסּפֵ ה ִאי ֶאְפׁשָ ַהּזֶ ַעל ָהֶרֶגׁש 
ַער ֵאין ֵקץ. ּצַ ּלַ ׁשֶ ה לֹא רֹוֶאה  ה אֹוֵהב ַאּתָ ַאּתָ ׁשֶ ּכְ

ָג'אְנג יּוֵאה**

פרידה מָואְנג גֹוָאְנג ִטיְנג

ׂש אֹוְתָך. א ָעֵצל ְלַחּפֵ ּבָ ּבֶֹקר ָהִייִתי  ּבַ ְמָטה.  אֹוָתּה ַהּסִ ּבְ ְרנּו  ּגַ לֹואּו ָיאְנג  ּבְ
ּוָבֲאָגִמים. ָהרֹות  ּנְ ּבַ ל  ְלַטּיֵ ָכה ְסָתם, ָהִיינּו הֹוְלִכים  ּכָ ַיַחד,  ּבְ

ִריָדה ֲאֻרּכֹות ַוֲעצּובֹות. ּפְ ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ִמּלֹות 
ּה. ַדְרּכָ ּבְ ִסיָרה  ּכְ ם ִמְתנֹוֵדד  ּיָ ּבַ ֵרַח  ַהּיָ א ֶאת ֵעיֵנינּו,  ִהיר ְמַסּמֵ ּבָ ָעָנן 

פֹות  ְתַנְדּ ִנים ַהּמִ ָ ּשׁ ּבַ ּוְלַהְרֵהר  ּגֹוֵרם ִלי ְלֵהָאֵנַח  רּות ְלִהְתָראֹות — ֶזה  ִלי ֶאְפׁשָ ּבְ ֶלֱאֹהב 
ִניחֹוַח ַעז. ּכְ

בתקופת  שפעל  אף  המוקדמת.  טאנג  מתקופת  ופקיד  משורר  הוא  לספירה,   712-660 ֵוון,  ג'ה  סֹוְנג   *
שירה  סיגנונות  לפיתוח  שתרמו  המשוררים  לאחד  נחשב  הוא  טיאן,  דזה  וו  הקיסרית  של  שלטונה 

חדשים, שהפכו אחר כך למאפיינים הבולטים ביותר של שירת טאנג. 
ָג'אְנג יּוֵאה, 730-633 לספירה, פקיד בכיר ומשורר מתקופת שושלת טאנג המוקדמת. הוא היה יועץ   **
לשני קיסרים בתקופת טאנג וכן לקיסרית וו דזה טיאן. נוסף על כך הוא היה משורר מוערך שנחשב 

לאחד משני המשוררים הגדולים של תקופת קאי־יואן )741-713(. 
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ָואְנג ָצ'אְנג ִליְנג* 

ל ההיבסקוס  ִמְגּדַ ּבְ 'יאן  ּגֶ שני שירי פרידה ְמִשין 

.1
ִנְכָנס ִלְמִדיַנת וּו. ְיָלה  ּלַ ּבַ ָהר,  ַלּנָ ם ַהֹחֶרף חֹוֵבר  ׁשֶ ּגֶ

ַהר צ'ּו.  ּבְ ּבֹוֵדד  ָאר  ְוִנׁשְ ִנְפָרד ֵמָחֵבר  ַהּבֶֹקר  ִעם אֹור 
יב: ׁשִ ּתָ ּוְקרֹוִבים,  ֲאלּו ָעַלי ֲחֵבִרים  ִיׁשְ לֹואּו ָיאְנג  ּבְ ִאם 

ֵג'ייד. ַקְנַקן  ּבְ ת ֶקַרח  ִפּסַ ּכְ י  ִלּבִ

.2
ָתיו. ּסְ ּבַ ם קֹוֵדר  ַהּיָ רֹום ְלחֹוַמת ָדאן ָיאְנג,  ִמּדָ

ְמִדיַנת צ'ּו.  ּבִ פֹון ְלחֹוַמת ָדאן ָיאְנג, ָהֲעָנִנים ְסִמיִכים  ִמּצָ
ְכָרה. ה ְלׁשָ ִתּיָ ְ ְוֵאיִני ָיכֹול ֵלָהנֹות ִמּשׁ ָך,  ִנְפָרד ִמּמְ בֹוּהַ ֲאִני  ַהּגָ ל  ְגּדָ ּמִ ּבַ

ֵרַח. ַהּיָ ְמאֹור  ּכִ י  ְוִלּבִ ָהר ְקִריִרים  ַהּנָ ּבֹוֵדד, ֵמי 

ִג'י** יּו שּוָאן 

ִייְנג "חוזר מדיג ביום קיץ" יר תואם לשירו של ִלי  ׁשִ

ָנה. ָ ַעם ַאַחת ַהּשׁ ּפַ ָרֵכינּו ַאף לֹא  ּדְ ׁשּו  ִנְפּגְ ְמָטה, לֹא  אֹוָתּה ַהּסִ ּבְ ִרים  ּגָ ָאנּו  י ׁשֶ ּפִ ַאף ַעל 
ל ְקִציָעה ֵריָחִנית. ִתיָקה ִלְקֹטף ָעָנף ָחָדׁש ׁשֶ ָך ַהּוָ ְכֵנַע ֶאת ֲחֶבְרּתְ לּולֹות ְלׁשַ ִמּלֹוֶתיָך ַהּצְ י ּבְ ּדַ

ּוְקִטיָפה. י  ֶלג, ֵלב ַהֲהָבָנה ְמַלְגֵלג ַעל ֶמׁשִ ֶ ְוַהּשׁ ַרח  ל ַהּקֶ אֹו עֹוֶלה ַעל ֶזה ׁשֶ ֶטַבע ַהּדָ
ים. י ַעְרִפּלִ ַגּלֵ ִביִלים ַהחֹוִצים  ם ֵאין ׁשְ ָחִקים, ׁשָ ִעְקבֹוַתי נֹוְסקֹות ְלַמֲעלֹות ׁשְ

בשירות  בכירות  משרות  בעל  ופקיד  טאנג  תקופת  בשיא  מרכזי  משורר   ,765-698 ִליְנג,  ָצ'אְנג  ָואְנג   *
הפקידותי של השושלת. הוא נולד למשפחה ממעמד נמוך באזור טאי יואן שבצפון סין. לאחר שעבר 
חזרה  בדרך  מת  הוא  בפרובינציות.  והן  המרכזי  בשלטון  במשרות  עבד  הוא  הקיסריות  הבחינות  את 
לביתו שבצפון במהלך מרד אן לושאן. שירתו נודעת בעיקר בזכות תיאורי קרבות, תיאור אזורי הְסָפר 

בדרום מערב סין ושירי הלל ללוחמים. 
יּו שּוָאן ִג'י, 868-840. משוררת קורטיזנה מתקופת שושלת טאנג המאוחרת. מעט מאוד ידוע על חייה   **
ונישאה בגיל צעיר כאישה שנייה לפקיד מלומד. לאחר  וגדלה בבירה צ'אנג אן  נולדה  הקצרים. היא 
מוכרים  משוררים  כמה  של  לוויה  ובת  לקורטיזנה  והפכה  הראשית  אשתו  בידי  גורשה  שנים  שלוש 
לאחר   28 בגיל  להורג  הוצאה  הדאואיסטית.  הושפעה מהדת  ושירתה  לנזירה  הפכה  היא  מהתקופה. 

שהואשמה ברצח המשרתת שלה. 
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אי* ִלי ּבָ

אוחז בגביע השיכר ושואל את הירח

ָיֵרַח. ֵיׁש  ִהיִרים  ַהּבְ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ
ְוׁשֹוֵאל, י  ּלִ ׁשֶ ָכר  ֵ ִביַע ַהּשׁ ּגְ ּוֵמִרים ֶאת  ֲאִני עֹוֵצר 

ם? ָבר ׁשָ ּכְ ה  ְזַמן ַאּתָ ה  ּמָ ּכַ
יגֹו, ים רֹוְדִפים ַאַחר אֹוְרָך ֲאָבל לא ְיכֹוִלים ְלַהּשִׂ ֲאָנׁשִ

ים. ְיָחִסים ֲהָדִדּיִ יֵנינּו  ּבֵ ֵיׁש  ָכל ֹזאת,  ּבְ ַאך 
ִני, ָ ַהּשׁ ל  ֶפת ַהּפֹוָנה ְלִמְגּדַ ּקֶ ַמְרָאה ְמׁשַ ּכְ ָזָהְרָך 

ִהיר ָאז נֹוֵבַע. ּבָ ְוֹנַגּה  ְיַרְקַרק ִנְמָחה ַעד ּתֹם,  ּדֹק 
יַע, ַמּגִ ם  ַלּיָ ַעל  ִנְגֶלה, ִמּמַ ה  ַעת ַלִיל ַאּתָ ׁשְ ּבִ ַרק 

ין ֲעָנִנים? ּבֵ ֶנֱעַלְמּתָ  ּבֶֹקר ֵאיְך ֵאַדע, ִאם  ִעם 
ְוַעד ָאִביב, ָתו  א ִמּסְ ת ִצְמֵחי ַמְרּפֵ ּכֹוֶתׁשֶ ָבָנה  ַהּלְ ָהַאְרֶנֶבת 

ֵכן? ִיְהֶיה ָלּה ְלׁשָ ּה, ִמי  ְלַבּדָ ָצ'אְנג ֶאה ִמְתּגֹוֶרֶרת 
ְיֵמי ֶקֶדם, ל  ֵרַח ׁשֶ ַהּיָ ַהּזֹו לֹא ָראּו ֶאת  י ָהֵעת  ַאְנׁשֵ

י ֶקֶדם. ל ַהּיֹום ֵהִאיר ַעל ַאְנׁשֵ ֵרַח ׁשֶ ַהּיָ ֲאָבל 
ַמִים זֹוְרִמים, ּכְ ַהּזֹו ֵהם  י ָהֵעת  ְוַאְנׁשֵ י ֶקֶדם  ַאְנׁשֵ

אֹוָתּה ַהּצּוָרה. ּבְ ֵרַח  ַהּיָ אֹור  ּבְ ם ִמְתּבֹוְנִנים  ּלָ ּכֻ
ה, ּתֶ ְוֶאׁשְ יר  ָאׁשִ ְזַמן ׁשֶ ּבִ ׁשֶ ה  ֲאִני ַרק ְמַקּוֶ

ָהב. ַהּזָ ִביִעי  ּגְ תֹוך  ּבְ אֹור ְיָקרֹות  ּבְ ִלְזֹרַח  ֲאִריך  ּתַ

אי, 762-701, משורר מתקופת השיא של שושלת טאנג, הנחשב לאחד המשוררים הידועים ביותר  ִלי ּבָ  *
רוב  בסצ'ואן.  וגדל  סין  מערב  בצפון  נידח  באזור  סוחרים  למשפחת  נולד  הסינית.  השירה  בתולדות 
חייו היה נווד, אך זכה למשרה קיסרית לתקופה קצרה, ולחסדי הקיסר ׂשו'אן דזֹונג. בעקבות סכסוכים 
ובעקבות  ָאן לּושאן ב־755  בחצר הקיסרית הוא סולק מתפקידו. לאחר מכן הסתבך פוליטית במרד 
ואף היה לתלמיד של  זמן קצר לאחר מכן. הוא הושפע רבות מהדת הדאואיסטית  ומת  זאת הוגלה, 

אחד הזרמים שהתפתחו בתקופתו. שירתו מאופיינת בספונטניות, הומור ומרד במוסכמות. 
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וַואנג וֵויי

רגע של צבע ירוק כברקת
תשעה שירים

מסינית: עינת מרבך־בר

 )907-618( טאנג  שושלת  מתקופת  ביותר  הידועים  מהמשוררים  אחד  הוא  וֵויי  וַואנג 
וואנג  וויי ושם משפחתו  וויי )שמו הפרטי  וואנג  הנחשבת לתור הזהב של השירה הסינית. 
 699 בשנת  כנראה  נולד  הפרטי(  לשם  המשפחה  שם  את  להקדים  נוהגים  הסינים   —
למשפחה אריסטוקרטית בשאן־סי, ונפטר בסביבות גיל 60. כבר מגיל צעיר הצטיין בכשרון 
ה. בגיל 20 בערך הוא עבר בהצטיינות  יּפָ כתיבת השירה שלו ובנגינתו בכלי מיתר הנקרא ּפִ
משאת  הייתה  ממשל  כפקיד  עבודה  המדינה.  בשירות  לעבודה  הקיסריות  הבחינות  את 
תובעניות  בבחינות  לעמוד  המועמדים  על  היה  משרה  לקבל  וכדי  העתיקה,  בסין  נפש 
שבדקו את ידיעותיהם ואת יכולות הכתיבה שלהם בהיסטוריה, פילוסופיה ושירה. במסגרת 
והוצב  פוליטיות,  תהפוכות  שרד  ומורדות,  עליות  וויי  וואנג  ידע  ממשל  כפקיד  עבודתו 
בגבול  החזית  ועד  צ'אנג־אן(   — תקופה  )באותה  הבירה  מעיר   — בסין  שונים  במקומות 
אסופת  שירה.  ולכתוב  שבלאן־טיאן  באחוזתו  להתבודד  שבחר  שנים  היו  הצפון־מערבי. 
שירים מפורסמת שכתב נקראת "שירי נהר הגלגל" או "שירי לאן־טיאן". בשירים קצרים 
אלה, בני ארבע שורות כל אחד, מתאר וואנג וויי עשרים מקומות שונים באחוזתו. ארבעת 

השירים הראשונים במבחר קטן זה לקוחים מ"שירי נהר הגלגל".*
וואנג וויי הצטיין בשירים המתארים רגע בטבע. נוכחות בני האדם בהם מועטה או לא 
יותר במערב  נודע  )זרם של הבודהיזם שהתפתח בסין,  קיימת. הוא למד צ'אן־בודהיזם 
בגלגולו היפני בשם זן־בודהיזם( במשך כעשר שנים, וניתן לראות את השפעת הלך הרוח 

הבודהיסטי על שירתו.
מלבד היותו משורר ומוזיקאי, היה וואנג וויי גם צייר פורץ דרך בזמנו. הוא התמחה בציורי 
נוף, ובניגוד לבני־זמנו שציירו בצבעים, הוא צייר בעיקר בדיו שחורה. "האסכולה הדרומית" 
של ציורי נוף בסין נוצרה בהשפעתו, והיא מאופיינת בשילוב של משיחות מכחול חזקות לצד 
מריחות דיו בהירות. ציוריו המקוריים לא שרדו, אך שרדו העתקים המיוחסים לו, תיאורים 
של ציוריו, ויצירות של ציירים שהושפעו ממנו. משורר ידוע בשם סו דונג־פו שחי כ־300 שנים 

אחרי וואנג וויי, אמר על אמנותו של וואנג וויי שיש ציור בשיריו, ושירה בציוריו.

עמ"ב

4 של “הו!",  תרגומים נוספים לכמה ממרובעיו של וואנג וויי ראו אור בתרגומו של דן דאור בגיליון   *
ספטמבר 2006.
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מתחם המגנוליה 

ַהּנֹוָתר, ָתיו עֹוְצִרים ֶאת ָהאֹור  ָהֵרי ַהּסְ
ּה. ִצּפֹור רֹוֶדֶפת ַאַחר ֲחֶבְרּתָ
ָבֶרֶקת, ּכְ ָיֹרק  ל ֶצַבע  ֶרַגע ׁשֶ

ִקיָעה. ְ י ַהּשׁ ֵאין ָמקֹום ְלַעְרִפּלֵ

סוכה על גדת האגם

ֵני אֹוֵרַח,  ּפְ ל  ה ְמַקּבֵ ּלָ ַהּקַ יָרה  ּסִ ּבַ
ֵני ָהֲאַגם. ּפְ ִנּנֹוַח ַעל  ט ָרגּוַע  ׁשָ
ַיִין, ִביַע  ּגְ ה ׁשֹוִתים  ּכָ ַהּסֻ ַחּלֹון  ּבְ

ִריָחָתם. ּפְ ְמלֹא  ּבִ ִצְמֵחי לֹוטּוס ְסִביֵבנּו 

ביתן ביער החזרן

ַיַער ַהִחְזָרן, ְלַות  ׁשַ ּבְ י  ְלַבּדִ ב  יֹוׁשֵ
י. ִלּבִ ל  ְוׁשֹוֵרק ִמּכָ 'ין*  ַהִצּ ּפֹוֵרט ַעל 

אן, ּכָ ֲאִני  ׁשֶ ַער, ֵאין יֹוְדִעים  ַהּיַ ָעֹמק 
י. ִלְזֹרַח ִאּתִ ִהיר עֹוֶלה  ּבָ ָיֵרַח 

צ'ין — כלי נגינה סיני עתיק בעל שבעה מיתרים.  *

רכס ְחַווא־ְדֵזה

ִרים. ּפֳ ַהּצִ ֵאין לֹו ֵקץ עֹוְזבֹות  ָמעֹוף ׁשֶ ּבְ

ֶרת ֶהָהִרים. ְרׁשֶ ְסָתיו צֹוֵבַע ׁשּוב ֶאת ׁשַ
ַמֲעֵלה ּוְבמֹוַרד ֶרֶכס ְחַווא־ְדֵזה, ּבְ

ה?  ַהּזֶ ל ָהֶעֶצב  ֵהיָכן סֹופֹו ׁשֶ

פרידה לשלום

ֵלב ֶהָהִרים, ּבְ לֹום  ִנְפַרְדנּו ְלׁשָ
יִתי. ּבֵ ַער  י ֶאת ׁשַ ִקיָעה ֵהַגְפּתִ ְ ׁשּ ּבַ

ב יֹוִריק, ָהֵעׂשֶ ׁשֶ ּכְ א,  ָאִביב ַהּבָ ּבָ
ֲהָתׁשּוב ְלָכאן ֲחֵבִרי?
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פרידה מיוֵאן־ֵאר שנשלח לַאן־ִשי

ק. ֵווי־ֵצ'ְנג ְמַלְחֵלַח ֶאת ָהָאָבק ַהּדַ ם ַהּבֶֹקר ּבְ ׁשֶ ּגֶ
ק. ְנּדָ בֹות ְלַצד ַהּפֻ ָירֹק ַרֲעָנן ִנּצָ ֲעָרבֹות ּבֹוִכּיֹות ּבְ

ָכר, א ָחֵבר ָיָקר, רֹוֵקן עֹוד ּכֹוס ׁשֵ ָאּנָ
ְפּגׁש ַחְבֵרי־ָעָבר. ֲעָרב ְלַמֲעַבר ָיאְנג לֹא ּתִ ִמּמַ

תשובה לסגן־המושל ַג'אנג

ְלָוה, ל ֶחְפִצי הּוא ׁשַ ֲערֹב ָיַמי ּכָ ּבַ
יֹוָמא. ֵאיִני ֻמְטָרד עֹוד ֵמִעְנְיֵני ּדְ

ִלי ְלַתְכֵנן ֶלָעִתיד, ַעְצִמי ִמּבְ ל ּבְ ְמַטּפֵ
ן. ׁשָ ַער ַהּיָ ֵריק ִמיִדיָעה חֹוֵזר ַלּיַ

יר ֶאת ַאְבֵנִטי. ֶבת, ֲאִני ַמּתִ רּוַח ָהֳאָרִנים נֹוׁשֶ
'ין. ָיֵרַח ָהָהר ֵמִאיר, ֲאִני ּפֹוֵרט ַעל ַהִצּ

לֹון ְוַהַהְצָלָחה, ָ ּשׁ ֲאדֹוִני ׁשֹוֵאל ַעל ֶעְקרֹונֹות ַהּכִ
ָדה. ִגים חֹוֶדֶרת ְלעֶֹמק ַהּגָ ּיָ יַרת ַהּדַ ׁשִ
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פרידה לשלום 

ַיִין, יַע ּכֹוס  ה יֹוֵרד ִמּסּוְסָך, ֲאִני ַמּצִ ַאּתָ
אן. יְך ִמּכָ ה ַמְמׁשִ ׁשֹוֵאל אֹוְתָך ְלָאן ַאּתָ
ַבע ָרצֹון ֵמַעְצְמָך ֵאיְנָך ׂשְ ה אֹוֵמר ׁשֶ ַאּתָ

ַהר ג'ֹוְנג־ַנאן. ּבְ ֲחֹזר ְלִהְתּבֹוֵדד  ּתַ ְוׁשֶ
ה עֹוֵזב. ַאּתָ ׁשֶ ּכְ ָבר  ּדָ ֵאיִני ׁשֹוֵאל עֹוד 

ִכים ַעד ֵאין ֵקץ. ְ ֲעָנִנים ְלָבִנים ִמְתַמּשׁ

הגעת מכפר הולדתי*

י, ְדּתִ ֻהּלַ ַפר  ְעּתָ ִמּכְ ִהּגַ ֲאדֹוִני, 
ָפר. ּכְ ּבַ ְתַרֵחׁש  ּמִ ּבַ ה  ִקיא ַאּתָ ּבָ אי  ַוּדַ
ף, ִזיף־ֹחֶרף ָצַמח מּול ַחּלֹון ְמֻגּלָ ׁשְ

ָרָחיו? ּפְ ָעְזְבָך, ַהֵהֵנצּו  יֹום  ּבְ

במקור אין לשיר זה שם משלו, הוא השני מתוך שלושת השירים שנקראים יחדיו "שירים שונים".  *
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 אנגליה, 
 אנגליה, המאות ה־19-16
המאות ה־19-16
המלכה אליזבת הראשונה — 1603-1533

ג'ון דאן — 1631-1572
ג'ון מילטון — 1674-1608

ויליאם בלייק — 1827-1757
ויליאם וורדסוורת — 1850-1770 

כריסטינה רוֶזטי — 1894-1830
ג'רארד מנלי הופקינס — 1889-1844
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המלכה אליזבת הראשונה

פוָּיה לשנוא אבל אוהבת אני ּכְ
שני שירים

מאנגלית: צור ארליך

המאה  של  השנייה  במחצית  הראשונה  אליזבת  של  מלכותה  תקופת  האליזבתני,  העידן 
ה־16, נחשב לשיא הרנסנס באנגליה מבחינה תרבותית וגם מבחינה מדינית וחברתית. בין 
משורריו הזכורים — כריסטופר מארלו, אדמונד ספנסר, ועל כולם כמובן ויליאם שקספיר. 
אך גם מי שנתנה לעידן הזה את חסותה ואת שמה — המלכה — נמנתה עם אמניו. אפשר 
תמיד לחשוד שכדרך כמה שליטים סמכותניים לפניה ואחריה ייחסה המלכה לעצמה מה 
שכתבו במקומה יוצרי־צללים. אולם שפע התיעוד שנותר לנו מימיה מלמד כי קרוב לוודאי 
שיצירותיה הן מעשה ידיה; כישוריה וידיעותיה ותחומי עניינה ודאי מעידים כי הדבר אפשרי. 
שמה;  על  הקרויה  בתקופה  התרבות  בחיי  הבולטת  הדמות  הייתה  אליזבת  "המלכה 
מקור השראה ונושא לאין ספור שירים ויצירות אמנות", מספרת אנתולוגיית נורטון לספרות 
אנגלית. על עטיפת הכרך בן 2,586 העמודים הגדושים של האנתולוגיה המוקדש לתקופה 
"היא  אליזבת.  של  תמונתה  אפוא,  סתם  ולא  מופיעה,  ה־18  המאה  עד  הביניים  שמימי 
הייתה אישה משכילה מאוד שנהנתה להפגין את ידיעותיה בלשונות הקלאסיות ובספרות 
הקלאסית", פרי לימודיה אצל כמה מגדולי ההומניסטים של זמנה. בין כתביה תרגומים 
"ושירים  קלאסית,  פרוזה  תרגומי  ולהורטיוס,  לסנקה  לפטרארקה,  לתהילים,  פיוטיים 
מקוריים אחדים. השירים שידוע שהם פרי עטה עוסקים באירועים ממשיים בחייה". כאן 

מוצע בפניכם תרגום עברי לשניים מהם.
1568, עוסק בחששותיה של המלכה הצעירה מפני  "בֵצל צֵרי עתיד", כנראה משנת 
מארץ־ שנה  באותה  גורשה  אשר  הקתולית,  סקוטלנד  מלכת  סטיוארט,  מרי  דודניתה 
מלכותה בידי מורדים פרוטסטנטיים ושמה פניה לאנגליה מולדתה. אליזבת האנגליקנית 
חששה מפני כוונותיהם של גורמים קתוליים להמליך את מרי על אנגליה. היא כלאה את 
שהיא  כפי   — ראשה  את  לערוף  תואנה  מצאה  גם  שנה   19 וכעבור  האורחת,  הדודנית 
אחרים,  אופנים  בשלל  מתארת  שהיא  לאחר  זאת,  שלפנינו.  השיר  בסוף  כבר  מאיימת 
בצמדי־שורות  כתוב  השיר  לנצח.  הצפוי  הטוב  הסוף  את  הלב,  על  יותר  קצת  מתקבלים 
על  שומר  תרגומי  מהראשונה.  בצמד־הברות  ארוכה  השנייה  השורה  צמד  ובכל  חורזים, 
במקור  שורה  כל  בחלוקת  מוצג  הוא  ניגונו  דרך  את  להבליט  וכדי  במדויק,  זה  משקל 

לשתיים. 
"על לכתו של מר" הוא שיר מאוחר יותר, מסביבות שנת 1582. שיר עתיר פרדוקסים זה 
נים הכמוס  מדבר על אהבה נכזבת, על סיכוי שנגדע. המלכה חושפת בו את הפער בין הְפּ
לחזות הגלויה: בין האהבה שעוד מכלה את נפשה לבין התנהגותה כלפי חוץ המזדהה עם 
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רוע הגזרה ושונאת את האיש. היא מייחלת שההתרוצצות הזאת תתחלף ברגש מתון יותר, 
או בהכרעה. על פי הערות המופיעות בשני כתבי יד של השיר, האהוב המדובר הוא הדוכס 
הצרפתי ֵמאנז'ו. התקיים משא ומתן לנישואי המלכה אתו, אך הוא נפסק. מכתב יד שלישי 
עולה כי המלכה מדברת דווקא על הרוזן ֵמאסקס — שהנהיג לאחר שנים מרד כושל ונידון 

למוות. גם שיר זה, ששורותיו קצרות והדוקות, מוגש בתרגום הנאמן למבנהו המדויק.
ההתחלה,  אל  חוזר  הסיום  מעגליות:  כבמקור,  בתרגום  הקורא,  ימצא  השירים  בשני 
הפוכה  במשמעות  הפעם  אך  שבפתיחה,  המפתח  מילות  ואל  הפותח  החרוז  אל  ובפרט 
או משלימה. האמצעים הפיגורטיביים, קרי הדימויים והמטפורות, אינם מקוריים במיוחד, 
זה ברטוריקת שנינה חדה  )ובעקבותיה המתרגם( פיצתה על קוצר־דמיון  אך המשוררת 

וסימטרית ובעיקר במשחקים צפופים של מצלול ולשון נופל על לשון. 

צ"א

ֵצל ָצֵרי ָעִתיד ּבְ

ֵצל ָצֵרי ָעִתיד  ּבְ
יַלת הֹוִוי. ּגִ ּגֹוָלה 

ָלְך,  ח ָיקּוׁש  ּפַ ֶכל ָסח ִלי:  ַהׂשֵּ
ְתָקְרִבי. ּתִ ַאל ָנא 

י ַהּכֹוֵזב זֹוֶכה  ּכִ
ְוָהֵאמּון מּוָנא;

בּוָנה, לֹא ֹזאת  ְרָרה ּתְ לּו ׂשָ
מּוָנה.  אן ַהּתְ ּכָ ָהְיָתה 

ְגִליַמת ֲעֶנֶנת  ּבִ עֹוד 
רּוכֹות —  ּכְ ְמִזּמֹות 
ֲחָרָטה  ּכַ ִיְמְטרּו  ֵהן 
ֵני ָהרּוחֹות.  ּפְ ֹסב  ּבְ

ְקָוה —  ּתִ ְקַרת  ּתִ ִנְראֹות 
ף ַמר; ְהֶייָנה ַמְרּתֵ ּתִ

י ָעְרָמָתן ִהיא ֲעָקָרה,  ּכִ
ְראּו ָמָחר. ּתִ ׁשֶ ִפי  ּכְ

ֵעיַנִים ְסַחְרַחרֹות 
ר ַרַהב ְמַעּוֵ ׁשֶ

אֹור ַמְבִהיר  ּבְ ְקחּו  ִיּפָ עֹוד 
ּגֹוֵבר. ָקִרים  ַעל ׁשְ ׁשֶ

ִריָבה  ִריַבת ַהּמְ
ְזַרע ּתִ ָבב ָלֹרב  ּדְ ׁשֶ

ָבֵרא ַמְלכּות ָעָבר  ּתְ לֹא 
ִנְזָרּה.  לֹום  ָ ַהּשׁ ׁשֶ

י ֶקֶסם ֶמִרי ָאֶון,  ּכִ
את — ָקלֹון, ְוַחּטָ
ה  ָנְכִרּיָ ת  ּוְמֹגֶרׁשֶ

ְמָצא ָמלֹון.  ּתִ אן לֹא  ּכָ

י ַהֲחלּוָדה  ַחְרּבִ
ֵאָלִתי ׁשְ ּבִ יז  ּתִ ּתַ

ַיֲעֹכר ֶאת  ׁשֶ ל ֹראׁש  ּכָ
ָעִתיד. ּלְ ׁשֶ יָלִתי  ּגִ
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ל ַמר ַעל ֶלְכּתֹו ׁשֶ

ֵאֶבל. ּבְ ַני, ֲאָבל ֲאִני  ּפָ אֹוִרים 
יַצד ּוָמה, ּכֵ ין  ּבִ ִלי  ּבְ ן,  ְלַכּוֵ ִלי  ּבְ

ֹנא ֲאָבל אֹוֶהֶבת.  פּוָיה ִלׂשְ ּכְ ֲאִני 
מּוָמה. ּדְ ִנְדֵמית  ִניָמה, ַאְך  ּפְ ּפֹוֶטֶטת 

ְוַגם ֵאיִני.  ֵאׁש. ֲאִני  ּבָ קֹוֵפאת — 
ִני. ׁשֵ י ֵמַעְצִמי ָצַמח ַעְצִמי  ּכִ

ל.  ּצֵ ּכַ ֲאָגִתי ְצרּוָרה ֶאְצִלי  ּדַ
ה. ֶפּנָ ְוֶאְרּדְ ְבַרח —  ּתִ ְרּדֹף.  ּתִ ֶאְבַרח — 

ֶצה. ַלּקָ ֵלְך. ַעד  ּתֵ ר ֵאֵלְך  ֲאׁשֶ ּבַ
ה,  ֶפּנָ ֲאָגתֹו — עֹוֶדֶפת; ֶאְהּדְ ּדַ
ַאְך לֹא ֵאַדע ֵאיְך ֵמָחִזי יּוַסר

ר. ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ֶדֶרְך  ּבְ ֵאֶלְך  ַעד ׁשֶ

ִני סּוג ַאֵחר, ָעִדין ׁשֵ ִיְכּבְ לּו 
ּסּוף; ּכִ ל  מֹוִני, ׁשֶ ּכָ ּוִמְתמֹוֵסס 
ּוְלִפיָכְך ָאִדיב, אֹו סּוג ַאְכָזר, 

ֹקַע אֹו ָלצּוף. ע: ִלׁשְ ִיְתּבַ ר  ֲאׁשֶ
ַקת ַהֶהֶבל; ַהְמּתָ ּבְ אֹו לּו ֶאְחֶיה 

אֹו לּו ָאמּות ִלְבִלי ֱהיֹות אֹוֶהֶבת. 
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ימג"אהמעהרי"שעהא6עג9ע 

ג'ון דאן

יצאתי לתוּר אחריך, ֵאִלי
ארבע סוֶנטות־קודש

תרגם: שמעון זנדבנק

במהדורות  רובן  המשורר,  מות  אחרי  אור  שראו   ,)Holy Sonnets( "סוֶנטות־הקודש"   19
1633 ו־1635 של שיריו, הן בלי ספק שיא שירתו הדתית — להבדיל מזו החילונית/ארוטית 
החטא,  תודעת  אותן.  הממלאים  הקונפליקטים  וריבוי  הנפש  בסערת  מתאפיינות  והן   —
אימת המוות )או ביטולו כביכול( והקריאה העצמית לחרטה והכאה על חטא מציינות גם 
 ,)1617( רעייתו  מות  בעקבות  נכתבה  בהן  האחרונה  כאן.  המתורגמות  הסוֶנטות   4 את 

שמתה בגיל 33 בלידת ילדם השנים־עשר.
הסוֶנטות נכללות במבחר שירת דאן בתרגומי, שיראה אור השנה בהוצאת "הספריה 
את  המציין  הדיבורי,  השטף  לטובת  חריזה  על  כאן  ויתרתי  פעם  לא  לשירה."  החדשה 

סגנונו של דאן.

ש"ז

נפש שחורה שלי

ין  ַלּדִ ְנְתּ  ֻזּמַ י,  ּלִ ׁשֶ חֹוָרה  ֶנֶפׁש ׁשְ
ֶות. ְגִריר ַהּמָ ׁשַ י ַהֹחִלי, הּוא  ִמּפִ

ַגד  ּבָ ָכר  ּנֵ ּבַ ׁשֶ ַצְלָין  ּכְ ַאּתְ 
ְיָתה; ַהּבַ ְוׁשּוב ֵאינֹו ֵמֵעז ָלׁשּוב 
ֶות ין־ַהּמָ ַזר־ּדִ ּגְ ַעד  ב, ׁשֶ ַגּנָ ּכְ אֹו 
ְלאֹו, ּכִ א  ל ְליֹום ֵצאתֹו ִמּתָ ּלֵ ּפִ

ָלח ַלֶהֶרג ִנׁשְ הּוא  ָעה ׁשֶ ָ ַאְך ִמּשׁ

ד. ָלַעַ ֵלא  ִיּכָ ׁשֶ הּוא ְמַיֵחל 
י ַעל ֵחְטא, ֻמְבָטח ָלְך ֶחֶסד — ּכִ ּתַ ן, ִאם  ּכֵ

ה? ִחּלָ ָיֹחן ַחְסּדֹו ָלְך ִמּתְ ַאְך ִמי 
ה  ל ֲאֵבלּות ְקדֹוׁשָ חֹוִרים ׁשֶ ֲעִטי ׁשְ

ְך, ַסְמקּות ֶחְטֵאֵ ּכְ ת  אֹו ֹסֶמק ּבׁשֶ
ֵיׁשּו ל  ַדם ָאֹדם ׁשֶ ּבְ אֹו ַרֲחִצי 
ָלִאים. ּפְ ין  ַיְלּבִ ה  ֶפׁש ֲאֻדּמָ ּנֶ ׁשֶ
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ַאל רהב, המוות

יר — ֶות; ִאם ְקָראּוָך ַאּדִ ַאל ַרַהב, ַהּמָ
יר, הֹו ָמֶות ֻאְמָלל; ֵאיְנָך ַאּדִ

ְלּתָ ָאָדם — הּוא לֹא ֵמת, י ִחּסַ ִאם ִנְדֶמה ּכִ
ְוַגם אֹוִתי ְלָהִמית לֹא ּתּוַכל.

ֵהן ַרק ְצָלֶמיָך, ּוְמנּוָחה, ׁשֶ ָנה  ׁשֵ
ה,  ם ַאּתָ ּגַ ֹנַעם ׁשֹוְפעֹות, ּוַמה 
ימּו ָלֶלֶכת ַיְקִדּ ינּו  ּוֵמיַטב ֲאָנֵשׁ

ָמה. ׁשָ ַהּנְ ּוְתׁשּוַעת  ּגּוף  ָך — ֹרַגע  ִאְתּ
אּוׁש, ַלּיֵ ַלּגֹוָרל,  ה  ֶעֶבד ַאּתָ

ר, ה ִמְתּגֹוֵרֵ ָוֹחִלי ַאּתָ ִעם ַרַעל 
ָמה  י ַהְרּדָ ְוֶקֶסם ַסּמֵ ּוֶפֶרג 

ְתַיֵהר? ּתִ ָך — ּוַמה  ְיִעיִלים ֵהם ִמּמְ
ְוָנִקיץ ִלְצִמיתּות,  ה —  ָנה ַקּלָ ַאְך ׁשֵ

מּות. ה מֹות ּתָ ֶות, ַאּתָ ה, ַמר ַהּמָ ְוַאּתָ

מדוע הברואים...

רּוִאים עֹוְבִדים אֹוָתנּו? ַמּדּוַע ַהּבְ
ּנֹוְתִנים ִלי ְיסֹודֹות עֹוָלם ַעל ַמה 

י, ּנִ ים ִמּמֶ ַזּכִ ים, ְוֵהם  ַחּיִ ִמְחַית 
בֹון? ִרּקָ ּבְ חֹות  ׁשּוִטים, לֹוִקים ּפָ ּפְ
ִנְבָער? ָך, סּוס  ח ֹראׁשְ ּשַׁ ִיּ ַעל ַמה 

ַוֲחִזיר, ְתַחּזּו, ׁשֹור  ּתִ ַמּדּוַע 
ָיִחיד, ִלְרֵפי־אֹוִנים, ְקטּוֵלי ַמְגֵלב 

ל ִמין ָהָאָדם? ּכָ ְמקֹום ִלְטֹרף ֶאת  ּבִ
ם, ָפל ִמּכֶ ׁש ֲאִני, ֲאבֹוי, ׁשָ ַחּלָ

ֶכם. ִלּבְ ֵיַרְך  ֵהן לֹא ֲחָטאֶתם, ַאל 
ה: אּו ְלֶפֶלא ַרב ִמּזֶ ּתָ ַאְך ִהׁשְ

ַבע ָלנּו, יף ַהּטֶ רּוִאים ַמְכּפִ ֶאת ַהּבְ
ּוִמֵחְטא, ַבע  טּור ִמּטֶ ּבֹוְרָאם, ּפָ ֲאָבל 
ַוע ָוֵמת. ּגָ רּוָאיו־אֹוְיָביו,  ּבְ ְלַמֲעֵננּו, 

מיום שזו שאהבתי...

ָמה ֶאת חֹוָבּה ּלְ ׁשִ י  ָאַהְבּתִ ּזֹו ׁשֶ ׁשֶ ִמּיֹום 
ְוַחֶיּיָה ֵמת,  י  ַחַיּ ְוֶחֶסד  ַבע,  ַלּטֶ

רֹוִמים,  ּה ַלּמְ ִאּבָ ּבְ ֶנְחְטָפה  ּה  ְוַנְפׁשָ
ְתֵחי ָמרֹום ְמצֹוֵתת. ּפִ רּוִחי ַעל 

אן ָיָצאִתי ָלתּור ּוִמּכָ י ָלּה,  ָסַגְדּתִ
ְפָלִגים ַההֹוְלִכים ַמְעָיָנּה, ּכִ ַאֲחֶריָך, ֵאִלי, 

ְרֶוה ִצְמאֹוִני ַוַתּ י ָמָצאִתי אֹוְתָך  ּכִ ְוַאף 
י.  ְמֵזה ָצָמא ָקדֹוׁש עֹוֶדּנִ

ֵחר ַאֲהָבה עֹוד ָועֹוד ה ֲאׁשַ ַאְך ָלּמָ
יָה, ְחֶתּ ּתַ יט ַאֲהָבה ִלי  ה מֹוׁשִ ַאּתָ ׁשֶ ּכְ

ן ָאֵסב ֶאת ֵמיַטב ַאֲהָבִתי ּפֶ ְולֹא ַרק ָחֵרד 
ְרִקיֶעיָה, ּבִ ָרִפים  ּוׂשְ ים  ַלֲעַדת ְקדֹוׁשִ

ֹרב ֶעְדַנת ִקְנָאְתָך ִמְתָיֵרא ּבְ א  ֶאּלָ
ִויַכּבּוָך. ָטן  ְוׂשָ ר  ּוָבׂשָ ן ָיבֹואּו עֹוָלם  ּפֶ
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ימג"אהמעהרי"שעהא6עג9ע 

ג'ון מילטון

גן העדן האבוד
שני פרקים

מאנגלית: מיכל זכריה

בשנת 1665, כאשר הסתתר בפרוורים מפני המגפה השחורה שפרצה בעירו לונדון, עיוור 
ג'ון מילטון את  ומחזרתה של אנגליה לשלטון מלוכני, חיבר  ומאוכזב מכשלון הפרלמנט 
אדם  של  גירושם  סיפור  את  מגולל  האפוס   .)Paradise Lost( האבוד"  העדן  "גן  הֶאּפֹוס 
כולו  כתוב  האבוד"  העדן  "גן  השטן.  היצירה:  גיבור  של  בקורותיו  הכרוך  העדן,  מגן  וחוה 
בחרוז לבן )כלומר, בשורות בעלות משקל קבוע — חמישיית יאמבים — אך ללא חריזה(. 
כתבים  בהפצת  דווקא  שהתמחתה  בהוצאה   ,1667 בשנת  לראשונה  בדפוס  הופיע  הוא 
פוליטיים והדפיסה רבות מהמסות הפולמוסיות של מילטון עשרים שנים קודם לכן, בזמן 
מלחמת האזרחים האנגלית. המפורסמת שבהן היא "אראופגיטיקה", מסה נגד חוק רישוי 

 .1643 הדפוס של 
למרות עברו הרדיקלי של מילטון, "גן העדן האבוד" לא צונזר ואף נמכר היטב. מהדורה 
וזו שעליה  1674, והיא הגרסה הנקראת ביותר כיום  שנייה של היצירה ראתה אור בשנת 
ביססתי את תרגומי. תעוזתו של מילטון להציץ אל גן העדן כדי "להצדיק דרכי ֵאל לאדם" 
)ספר א', 26( הסעירה והבהילה את בני דורו, וביססה את השניוּת בדמותו — משורר ונביא, 
מהפכן שלא השתייך לשום כנסייה וקורא זהיר של כתבי התנ"ך והברית החדשה. "גן העדן 
חופשי, על הפוטנציאל  ורצון  גורל  על  האבוד" עשיר במחשבה על טבעה של האלוהות, 
הרוחני של האדם ועל הגופים השמימיים. אך הנושא השזור באפוס לכל אורכו הוא האובדן. 
השטן מאבד את מקומו בגן העדן השמימי לאחר הפיכה צבאית כושלת, ומאז הוא נתון 
להתחבטויות ולייסורים שהקסימו, מאוחר יותר, את משוררי התקופה הרומנטית. אדם וחוה 
מאבדים לא רק את מקומם בגן עדן שעלי אדמות, אלא גם את היכולת הקלה והטבעית 
לשהות זה עם זו. בפתיחת הספר השלישי של האפוס, מילטון מבכה גם את אובדנו האישי: 
אובדן הראייה ההדרגתי, שהותיר אותו עיוור לחלוטין בשנות הארבעים לחייו. יתר על כן, 
רגעים  הם  בתרגום  המובאים  הקטעים  הפוליטיים.  יריביו  מצד  ללעג  מושא  היה  עיוורונו 
יכולתו  אי  ואת  ידו  אוזלת  את  מבכה  השטן  בראשון,  האפוס:  מתוך  אובדן  של  איקוניים 
לחזור בתשובה ולזכות שוב במקומו בגן העדן, ובשני, אדם פוגש בחוה לאחר שאכלה מן 

הפרי האסור ומתמודד עם השאלה: "איכה אבדת?" )ט', 900(.
יצחק  ידי  על  הראשונה  בפעם  פעמיים.  בשלמותו  לעברית  תורגם  האבוד"  העדן  "גן 
ואת  ויעל",  ל"רם  שקספיר  של  ויוליה"  "רומאו  את  שתרגם  סלקינסון  )אותו  סלקינסון 
"אותלו" ל"איתיאל הכושי מוינעציא"(, אשר תרגם את האפוס לעברית בשנת 1871 וקרא 
משנת  אבינעם  ראובן  של  האבוד"  "גן־העדן  הוא  השני  התרגום  האדם".  את  "ויגרש  לו 
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בספרו  אותם  וכלל  האפוס  מתוך  אחדים  קטעים  תרגם  זנדבנק  שמעון  בנוסף,   .1982
"אנתולוגיה אנגלית" משנת 1972. עם זאת, יצירתו של מילטון אינה מוכרת כמעט לקוראי 
העברית, ושני תרגומיה המלאים אינם מצויים בחנויות הספרים. זאת למרות מרכזיותו של 
"גן העדן האבוד" בתרבות האנגלית, ולמרות השפעתו הרחבה על התרבות הפופולרית 
)מ"פרנקנשטיין" של מרי שלי, שבו יציר־כפיו של פרנקנשטיין מוצא כרך של האפוס וקורא 
בו, ועד לטרילוגיית "חומריו האפלים" של פיליפ פולמן, שכותרתה לקוחה מהשיר(. מילטון, 
השירים  בקובץ  בעברית:  שלט  דווקא  האנגלית,  השפה  שבסופרי  מהמלומדים  שהיה 
שפרסם בשנת 1645 הופיעו תרגומיו למזמורי התהלים קי"ד )"בצאת ישראל ממצרים"( 

וקל"ו )"הודו לה' כי טוב"(, שאותם תרגם לדבריו כשהיה בן חמש־עשרה בלבד.

*

לכנס  נסעתי  האבוד",  העדן  "גן  בתרגום  שהתחלתי  אחרי  שנה  כחצי  האחרון,  בחורף 
שעסק ביצירתו של מילטון באוניברסיטת ברקלי. שיקגו, עיר מגורי, הייתה שקועה מתחת 
לשלג אחרי סערה עזה ששטפה את המערב התיכון של ארצות הברית, אך בקליפורניה 
השמש זרחה ונראה שסוף החורף קרב. אחת ההרצאות ששמעתי בכנס עסקה במקורות 
או בהיעדרם. הדובר, מלומד  "גן העדן האבוד",  היהודיים שמהם שאב מילטון בכתיבת 
ראשוניות  את  להדגיש  ביקש  אך  דבריו  את  לצטט  לי  שהרשה  מגריק  רפאל  בשם  צעיר 
העשרים  המאה  מבקרי  של  נטייתם  על  דיבר  מצוי,  הוא  שבו  המוקדם  והשלב  המחקר 
לשייך למילטון מקורות מן המדרש ומהספרות הרבנית. לפעמים, לפי טענתו, נראה שייחוס 
רבים  מבקרים  התעקשו  כך,  אם  מדוע,  הסביר.  מגדר  חורג  למילטון  היהודיים  המקורות 
ליצירתו  יהודיים  מקורות  שייחוס  משער  מגריק  "יהודי"?  מילטון  של  דמות  ליצור  כך  כל 
הנוצרית במובהק של מילטון היא חלק מפרויקט פרשני המבקש לחלץ את מילטון משורות 
הספרות הנוצרית ולהפוך אותו לחלק מ"ספרות העולם". במקום לעבד את סיפור החטא 
מערכות  של  סיפורן  את  שמתעל  כמי  נתפש  העולמי  מילטון  בשירתו,  הנוצרי  הקדמון 
משמעותו  על  לחשוב  בי  דחקה  מגריק  של  התיאוריה  ונוצריות.  יהודיות  שונות:  אמוניות 
של תרגום מילטון לעברית היום. סלקינסון, שהיה הראשון לתרגם את "גן העדן האבוד" 
לעברית, היה יהודי מומר ומיסיונר פעיל. ואילו אני מבקשת להביא את מילטון הנוצרי אל 
הבמות  על  ונחגגים  מתורגמים  שמחזותיו  החילוני,  שקספיר  ויליאם  לצד  העברי  הקאנון 
בישראל! מלאכת התרגום ופרסומו יכולים להיראות כניסיון לנתק את מילטון מהמסורת 
בו. אבל האהבה שלי כלפי  יכול לקרוא  ולהכניסו באתוס אוניברסלי שכל אחד  הנוצרית 
העדן  "גן  קירוב  נוסף:  להסבר  מרמזת  לפרויקט,  הראשוני  המניע  שהייתה  הזר,  השיר 
האבוד" אל קוראי העברית הוא קירובה של המסורת הנוצרית כולה, על הגוונים הרגשיים 
הייחודיים לה. תחושת האובדן הנוצרית שונה מתחושת הגלות היהודית. ההגשה בעברית 
של סיפור בראשית דרך עיניו של מחבר נוצרי כמו מילטון כרוכה בהכרח בהגשה של הזר 
גם  היא  בעת  בה  אבל  זרים,  ורגשות  תחושות  להכיל  לנו  מאפשרת  היא   — המוכר  לצד 

עלולה לגרום לתחושה של דיסאוריינטציה. 

מ"ז
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ספר ד' 113-1 

ר ְנִביא הֹו, לּו קֹול ָהַאְזָהָרה, ֲאׁשֶ
רֹום, ּבָ ַמע זֹוֵעק  ּלּות ׁשָ ַהִהְתּגַ

ִנית הּוַבס,  ֵ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָרקֹון,  ַהּדְ ֵעת 
ֱאנֹוׁשּות, ּבָ ַזַעם ָעט ִלְנֹקם  ּבְ

ה, ֵבל! ִאּלּו ַעּתָ ּתֵ ֵבי  אֹוי ְליֹוׁשְ
ַמן ָהָיה, הֹוֵרינּו ֻהְזֲהרּו ּזְ ׁשֶ ּכְ

ִנְמְלטּו ר, ָאז  יַאת ַהּצַ ּבִ ֵני  ִמּפְ
ה ן ַעּתָ ּכֵ ׁשֶ ְדּתֹו,  ְלּכֻ אּוַלי ִמּמַ

ה,  ְלָהב, ָעט ַמּטָ ּוְמׁשֻ ָטן, זֹוֵעם  ׂשָ
ימֹו,  ּוַמֲאׁשִ יַח ָהָאָדם  ַמּדִ

ם ָאָדם ַהּתָ ּבָ ִלְנֹקם ֶאת ָאְבָדנֹו 
אֹול: ְ ַלּשׁ ּוְמנּוָסתֹו  ַעל ִמְלַחְמּתֹו 

ֹעז,  ּבְ ְזִריזּותֹו, ֲאָבל  ּבִ ה  ְללֹא ֶחְמּדָ
ה,  ִלי ִעּלָ ּבְ א  ּגֵ ּוְבִלי מֹוָרא,  ָרחֹוק 

ַעל ַסף ֵלָדה יֹון, ׁשֶ ּסָ ּנִ ּבַ ַמְתִחיל 
ָחזֹו,  ּבְ ה, קֹוֵדַח  ְך ַעּתָ ִמְתַהּפֵ

ָטִני ָנסֹוג ָאחֹור יר ׂשְ ּוְכמֹו ַמְכׁשִ
ים ְוִחיל ַמּטִ ב ַעְצמֹו; ָסֵפק  ַעל־ּגַ

ּוְבִקְרּבֹו ַאְך ָזע בֹוָתיו,  ַמְחׁשְ
אֹול ְ ּבֹו ַהּשׁ י  ּכִ תֹוכֹו,  ּבְ ׁשֶ אֹול  ְ ַהּשׁ

ם ָ רֹו ָסִביב, ִמּשׁ ָיִביא, ַהְמַכְתּ
ִיְרַחק מֹו ֵמַעְצמֹו ַאף ַצַעד לֹא  ּכְ

ה ַמְצּפּון ֵמִעיר ּנּוי ָמקֹום: ַעּתָ ׁשִ ּבְ
ִזְכרֹונֹו ֵיאּוׁש ָרדּום, ֵמִעיר ֶאת 

ִיְהֶיה ַאְך ַרע;  ה,  ָהָיה, ַעּתָ ֶ ּשׁ ַמה 
יו.  ֹרַע ַמֲעׂשָ ּכְ ֵיַרע  ִסְבלֹו 

ֵעיָניו ּלְ ׁשֶ ַעם ֶאל ֵעֶבר ֵעֶדן,  ּפַ
ט ָעֵצב,  ק ַמּבָ ִנְפַרׂש ָנִעים, ִרּתֵ
ֶמׁש, ֶ ְוֶאל ַהּשׁ ּוַפַעם ֶאל ָהרֹום 
ָלּה:  ִמְגּדָ ּבְ ה  ָבה ַעּתָ ָיׁשְ ר  ֲאׁשֶ
ֲאָנחֹות. ּבַ הֹוֵפְך, הֹוֵפְך ֵהֵחל 

ית, ה ִעּלִ ִהּלָ ּתְ ה, ֲעטּור  הֹו ַאּתָ
מֹו ֱאלֵֹהי ּכְ ָך  ְלּתְ ְמׁשַ חֹוֵלׁש ִמּמֶ
עֹוָלם ָחָדׁש; מּולֹו ַהּכֹוָכִבים 

יֶהם; ְלָך ֶאְקָרא,  חֹוִפים ֶאת ָראׁשֵ
ְמָך אֹוִסיף, קֹול אֹוֵהד, ׁשִ ּבְ ַאְך לֹא 
ָנא ַקְרֶניָך ה ֶאׂשְ ּמָ ּכַ ֶמׁש, ַעד  הֹו ׁשֶ

ִין ִמּנַ ִזְכרֹוִני  ִביאֹות ֶאל  ַהּמְ
ֶמיָך; ַעם ָרם ֵמַעל ׁשָ ּפַ י,  ָנַפְלּתִ
ֲאָוִתי,  ּגַ ה  ִליַכְתִני ַמּטָ ַעד ִהׁשְ

ֶמֶלְך ֵאין ּדֹוֶמה לֹו: ּבְ רֹום  ּבָ לֹוֵחם 
ֶזה  ּכָ ָזָכה ִלְגמּול  ַמּדּוַע! הּוא לֹא 
ָהִייִתי,  ִפי ׁשֶ ּכְ ָרא  ּבָ ר  י, ֲאׁשֶ ּנִ ִמּמֶ

ֵאר, ּוְבטּובֹו לֹא  ּפְ אֹותֹו  ּבְ
ה. רּותֹו ֵאינֹו ָקׁשֶ הֹוִכיַח ִאיׁש; ַאף ׁשֵ

חֹו,  ּבְ ׁשַ ַמה ּמּוָעט ָהָיה ִמּלְ
יר ּתֹוָדה  ּוְלַהּכִ ל,  מּול ַקל ִמּקַ ּגְ

י ַרע,  ּבִ ִנְמָצא  הֹוֶלֶמת! ַאְך טּובֹו 
ִלְנָבָלה; מּוָרם ֵמַעם, ֵהִביא ַרק 
ַסע ּפֶ ׁשֶ ב  ִתינּות, חֹוׁשֵ ַלּנְ י  ְזּתִ ּבַ

יר  ַיּתִ ד  ִמּיָ יֵבִני,  ַיּצִ ֵמַעל־ּכֹל 
ִלי ֵקץ,  ּבְ ל הֹוָדָיה  יר ׁשֶ ּה ָהַאּדִ ֻחּבָ
ל־ֵעת ָחב ּופֹוֵרַע; ּכָ ׂשֹא,  ִמּנְ ֵבד  ּכָ
ל, ָכל־ֵעת ֲאַקּבֵ ּבְ ׁשֶ י ֶאת  ַכְחּתִ ׁשָ
רּוַח ֲאִסיַרת ּתֹוָדה ַעת ׁשֶ ּדַ ִלי  ּבְ

ַאַחת ּבָ ִנְפַרַעת,  ּה  ֻחּבָ ִמּתֹוְך 
ָאּה? ּשָׂ ַמּ ְוָחָבה; ַמה  ֶרת  ֻמּתֶ

ּגֹוָרלֹו ָהַעז ִני  הֹו לּו ֲעׂשָ
ַמְלָאְך ָנחּות יֹוֵתר, עֹוֵמד ָהִייִתי

ִלי ֶרֶסן לֹא עֹוֵרר ּבְ ַיַהב  ִגיל;  ּבְ
ָרף ַאֵחר ִאיָפה. ַמדּוַע לֹא? ׂשָ ׁשְ

ט ָיֹכל ָהָיה ָלקּום, ְואֹוִתי ַהּקָ
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ִוים ָרִפים ׁשָ ִלְסֹחף ִעּמֹו; ֲאָבל ׂשְ
ִנים ּפְ ִלי ַרַעד,  ּבְ א ָעְמדּו  לֹא ָמטּו, ֶאּלָ

ּתּוי.  ּפִ ל  ּכָ ים מּול  ְוחּוץ, ַוֲחמּוׁשִ
ְוֹכַח? י  ֲהְלָך ָהיּו ָרצֹון ָחְפׁשִ

ים, ֲאׁשִ ּתַ ָהיּו: ִמי ְלָך אֹו ַמה 
ַלּכֹל? ָנה  ִנּתְ ר  ם ֲאׁשֶ ִחּנָ ַאֲהַבת 
ְוַאֲהָבה ֲארּוָרה ַאֲהָבתֹו, ֵאיָבה 

ַאַחת חֹוְלקֹות ִלי ַצַער עֹוָלִמים. ּכְ
י ה, ְרצֹוְנָך ָחְפׁשִ לֹא, ָארּור ַאּתָ
ה. ֵעת הּוא ְמַבּכֶ ּכָ ׁשֶ ַחר ֶאת  ּבָ

ֵלט  א ֶאּמָ ָאּנָ ֻאְמָלל ֲאִני! 
ְוֵיאּוׁש עֹוָלם? ֵני ֲחרֹון עֹוָלם  ִמּפְ

אֹול; ְ אֹול; ַעְצִמי ַהּשׁ ְ ר ֶאְפֶנה ַהּשׁ ֲאׁשֶ ּבַ
הֹום  הֹום, ִעְמֵקי ּתְ ּוְבִעְמֵקי ַהּתְ
ִנְפֶעֶרת  ר אֹוִתי ִלְבלַֹע עֹוד  ֲאׁשֶ
אֹול ּדֹוֶמה ְלֵעֶדן. ְ ָתּה ַהּשׁ ּוְלֻעּמָ

ְך: ֲהלֹא נֹוָתר ּכָ ר ִאם  ַוּתֵ הֹו, ָאז 
ה? ָמקֹום ַלֲחָרָטה, ָמקֹום ִלְמִחּלָ
ה אֹוָתּה  ְכִניָעה, ִמּלָ ּבִ א  לֹא ֶאּלָ

ה ְוַהּבּוׁשָ אֹוְסִרים ָעַלי ַהּבּוז 
י  ְחּתִ ִהּדַ ׁשֶ ה,  ל ַמּטָ ֵני רּוחֹות ׁשֶ ִמּפְ

ּוְבַרַהב ֲאֵחִרים  ַהְבָטחֹות  ּבְ
י ָאִביס ּכִ ַחץ  ׁשַ ּבְ ַנע,  ִהּכָ ִמּלְ

ָיְדעּו ֶאת ַהּכֹל־ָיכֹול. אֹוי ִלי, לּו 
ל ַרַהב ֶזה,  ְמִחיר ֲעבֹוָדתֹו ׁשֶ

ֶתר: ּסֵ ּבַ ם ֵאָאֵנק  ְחּתָ ּתַ ּסּוִרים  ַהּיִ

אֹול, ְ ס ַהּשׁ ּכֵ ְבִחי ַעל  עֹוָדם קֹוְרִאים ׁשִ ּבְ
ַלּגַֹבּה ּוַבֲעָטָרה מּוָרם  ְרִביט  ׁשַ ּבְ

ה, ֶעְליֹון ַרק ֶאּפֹל ַמּטָ ָכל ׁשֶ ּכְ
ִאיָפה.  ּמֹוֵצאת ׁשְ ר ׁשֶ ְכֵאב, ָהאׁשֶ ּבִ

יג  ּוְלַהּשִׂ י,  ָיֹכְלּתִ ַאְך לּו ָלׁשּוב 
ַחְסּדֹו, ָמַתי ּבְ ֶדם  ְמקֹוִמי ִמּקֶ

י, ֶאֱחֹזר ַבּה־ִלּבִ ּגְ ְבִהי ֶאת  ּגָ יב  ָיׁשִ
ְדֶחה ּתִ ְלָוה  ְוא: ׁשַ ָ ִניַעת ַהּשׁ ִמּכְ י  ּבִ

ּוְבֵטִלים.  ים  ָקׁשִ ּכְ ֵאב  ּכְ ַעת  ִנְדֵרי ׁשְ
ִיְצַמח ַעם לֹא  ּפַ לֹום־ֱאֶמת ַאף  י ׁשְ ּכִ

ּכֹה ֶהֱעִמיק: ַצע ֵאיָבה  ּפֶ ׁשֶ ֵהיָכן 
ֶזה ַאְך יֹוִביל אֹוִתי ׁשּוב ְלסּוִרי, 

ה יֹוֵתר: ֶאְקֶנה  ְוִלְנִפיָלה ָקׁשָ
פּול.  ּכָ ְמִחיר ַמְכאֹוב  ּבִ ה  ּפּוָגה ַקּלָ

ִיְרַחק ן  ּכֵ י; ַעל  ָיַדע ַמֲעִניׁשִ ֹזאת 
ׁשֹו: ַבּקְ מֹוִני ִמּלְ ּכָ לֹום,  ת ׁשָ ִמֵתּ

יַצד ּכֵ ְקָוה, ְרֵאה  ּתִ ָאְבָדה  ֶ ִמּשׁ
ינּו, ַהּגֹוִלים, ְלֹעֶנג־ְלָבבֹו ְחּתֵ ּתַ

ָרא ֶאת ָהָאָדם, ְולֹו עֹוָלם ֶזה. ּבָ
ַחד,  ּפַ ּה ָהְלָאה  ְוִעּמָ ְקָוה,  ָאז ָהְלָאה ַהּתִ

ָהְלָאה ַהֲחָרָטה: ַהּטֹוב ָאבּוד ִלי;
ָך  ּבְ ה ֱהֵיה ִלי טֹוב;  ֹרַע, ַאּתָ

ר־ָהרֹום ַאֲחִזיק ִנְפֶרֶדת ִמּשַׂ ַמְלכּות 
ֲחִצית;  יֹוֵתר ִמּמַ ְבּ ֶאְמׁשֹל אּוַלי 

ֵיְדעּו ָהָאָדם ְוָהעֹוָלם.  ֹזאת ִחיש 
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ֵהיִתי? ּתַ ִהׁשְ , ָאָדם, ׁשֶ ַמְהּתָ ּתָ ֲהלֹא 
ַמן ָאַרְך ְללֹא ַהּזְ ָחַסְרּתָ ִלי, 

ֶרם ּטֶ ׁשֶ ַוי ַאֲהָבה  ּדְ נֹוְכחּוְתָך, 
י ׁשּוב ּכִ ִנית,  י, לֹא ָאחּוׁש ׁשֵ ּתִ ַחׁשְ
י,  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ִזיָזה,  ּפְ ׁשֶּ ה ַמה  לֹא ֲאַנּסֶ

ה  ּנָ ְרָך. ַאְך ְמׁשֻ ֵאב ֶהְעּדֵ ּכְ ֶאת 
ֹמַע: ּוֻמְפָלָאה ִלׁשְ ה,  ּבָ ַהּסִ ִהיא 

ֱאַמר, ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהֵעץ ֵאינֹו 
מּוס ּכָ ָנה, ְולֹא ְלַרע  ַסּכָ ר  ּבַ

ּכֹחֹו ָהֱאלִֹהי ח,  ִיְפּתַ ָנִתיב 
ם ֵאִלים; ִיְפַקח ֵעיֵני אֹוְכָליו, עֹוׂשָ

ַח,  ּקֵ ּפִ ָנָחׁש ֶאָחד  ֹזאת הּוַכח:  ּכָ
ת,  ִצּיֵ מֹונּו, אֹו לֹא  ּכָ ה  ֻצּוָ ּלֹא  ׁשֶ

ָעה, ִרי, ּוֵמאֹוָתּה ׁשָ ַהּפְ ָאַכל 
א ְמנּו ָאנּו, ֶאּלָ ֻאּיַ ׁשֶ ִפי  ּכְ לֹא ֵמת, 

ּוְבִביָנתֹו, קֹול ָאָדם  ּבְ ֵנַחן 
ר ֵאַלי,  ּוַבֲאׁשֶ ִטעּוָניו,  ּבְ ַמְפִליא 

ְכנּוָעיו, ֲאִני ׁשִ ּבְ ַבר ָעַלי  ּגָ
ְוַגם ֲאִני ָמָצאִתי ם,  ּגַ י  ָטַעְמּתִ

ַקח ֵעיַני ּפָ ִרי  ַהּפְ ָעה ּדֹוָמה,  ּפָ ַהׁשְ
י ָמֵלא,  ִלּבִ י ָרֲחָבה,  ַנְפׁשִ הֹות,  ַהּקֵ

ֲעבּוְרָך  ֶלֱאלֹהּות צֹוַמַחת; ׁשֶ
ָנא.  ּוִבְלָעֶדיָך ֶאׂשְ ית אֹוֶבה,  ֵראׁשִ

ר ִלי,  ְתָך הּוא אׁשֶ ְמִחּצָ ּבִ ר  י אׁשֶ ּכִ
ִנְתָעב.  ְוָאז  ָך,  ָמאּוס ִאם לֹא ִעּמְ

ֶוה  ְך, ּופּור ׁשָ ּכָ ה ִאם  ם ַאּתָ ּגַ ְטַעם 
ֵוי ַאֲהָבה,  ׁשְ ּכִ ר  ֵוי ֹאׁשֶ ׁשְ ְיָצְרֵפנּו, 

ֲעָמד ל ַהּמַ ְטַעם, ֶהְבּדֵ ּתִ ִאם לֹא 
ָבר לֹא אּוַכל ִלְדחֹות  ּכְ ַיְפִריֵדנּו, 

ּגֹוָרל. יר  ַיּתִ ֱאלֹהּוִתי, ֵעת לֹא 

חֹוק; ת ׂשְ ֲאֶרׁשֶ ּבַ ה  ַחּוָ ָרה  ֹזאת ִסּפְ ּכָ
ַער ָסמּוק ַהֹחִלי. ּבָ ֶלְחָיּה  ּבְ ַאְך 

ַמע ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ד  ִמּיָ ּה, ָאָדם,  ֶנְגּדָ
ִנְדַהם, ְטָלִנית,  ָגָתּה ַהּקַ ַהּסָ

ת ֵאיָמה ִצּנַ ן,  ּוְמֻאּבָ ָחתּום ָעַמד 
ּוִמְפָרָקיו ָחְלׁשּו; עֹוְרָקיו,  ּבְ ָזְרָמה 

ַזר ּה ׁשָ ּלָ ׁשֶ ר  ַהּזֵ ד ָרָפה  ִמּיָ
יר: ִ ֵמִלים ִהּשׁ ְוָרָדיו ַהּקְ ְוָכל  ַמט,  ִנׁשְ

ַבּסֹוף ּלְ ׁשֶ ר, ַעד  ִחּוֵ ם ָעַמד,  ִאּלֵ
ִניָמה.  ּפְ ִתיָקתֹו  ַרץ ֶאת ׁשְ ּפָ ית  ֵראׁשִ

ְוַאֲחרֹוָנה ִריָאה, טֹוָבה  ֵנֶזר־ּבְ הֹו 
ה ּה ִהְתַעּלֵ ּבָ ה  ִרּיָ ּבְ ֲעבֹודֹות־ָיּה,  ּבַ
ָבה,  נֹוַצר ְלַמְרֶאה אֹו ַמֲחׁשָ ל ׁשֶ ּכָ

ֵמיִמי, ֵמיִטיב, ָנִעים, ָמתֹוק! ָקדֹוׁש, ׁשְ
, ְפִעיָמה ָאַבְדּתְ ּבִ , ֵאיְך  ֵאיָכה ָאַבְדּתְ

ת־ָמֶות? ְך ּבַ ִהּנָ ה  ְוַעּתָ  , ַחּתְ ׁשֻ  , ַעְרּתְ ּכֻ
ְך ְלָהֵפר ּכָ ְוָקא,  ּדַ  , ִנְכַנְעּתְ אֹו ֵאיְך 

ל ּוְלַחּלֵ ַהֵחֶרם ֶהָחמּור, 
ִרי ָהָאסּור! הֹוָנָאתֹו ַהּפְ ת  ַ ְקֻדּשׁ

ֶתְך, ָתּ ּפִ י ָידּוַע  ְלּתִ ּבִ ל ַצר  ׁשֶ
ֵדְך  י ִעָמּ ּכִ ְך ֵחְרָבה,  אֹוִתי ִעּמָ
ֵהא ַהְחָלָטִתי ָלמּות; ּתְ ַאַחת 

ר  ְלָעַדִיְך ֶאְחֶיה, ֵאיְך ֲאַוּתֵ ּבִ ֵאיְך 
יָחֵתְך ְצרּוַפת ָהַאֲהָבה ַעל ׂשִ

ֶרא? ַיֲערֹות ַהּפֶ ּבְ ּבֹוֵדד  ִלְחיֹות 
ַוֲאִני ה נֹוֶסֶפת,  ַחּוָ קּום  י ּתָ ּכִ ם  ּגַ

ק, ֵהן ָאְבָדֵנְך עוד ֶצַלע ֲאַסּפֵ
י; לֹא לֹא, ָאחּוׁש ּבִ ִמּלִ ָלַעד לֹא 
ִרי, ׂשָ ּבְ ר  ׂשַ ּבְ ְך:  י מֹוׁשֵ ּבִ ַבע  ַהּטֶ

ְך  ְרּכֵ ּוִמּדַ  , ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ַאּתְ
ר אֹו ַצַער. ֹאׁשֶ ּבְ ֵרד,  ּפָ ּתִ י לֹא  ְרּכִ ּדַ
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מֹו ֵמֶחְרָדתֹו ּכְ ָבָריו,  ּדְ ַאֲחֵרי 
ים ְרַעּפִ ַהּשַׂ ת  ץ ִטְרּדַ ּוִמּקֵ ֻנַחם, 
ִיְתֹקן,  י לֹא  ּכִ ְדָמה  ּנִ ְלׁשֶ ִנְכַנע 

יב. ה ֵהִשׁ ְלַחּוָ ְך הּוא  ּכָ ֵלו רּוַח  ׁשְ

ַהּנֹוָעָזה,  ה  ַחּוָ ִהְרַהְבּתְ ֲעׂשֹות, 
ֲהִהיֵנְך ּבַ  , ָנה עֹוַרְרּתְ ְוַסּכָ

יט ָהְיָתה זֹו ַחְמָדנּות ַאף ְלַהּבִ
ר, דֹוׁש, ָקדֹוׁש ְלִהְתַנּזֵ ִרי ַהּקָ ּפְ ּבַ

ע ֻהְחַרם. ַמּגַ ּלְ ׁשֶ ְויֹוֵתר, ִלְטֹעם ֶאת 
יב? ָיׁשִ ה ִמי ׁשּוב  ֲעׂשֶ ַהּנַ ַאְך ֶאת 

ּגֹוָרל,  ַהּכֹל ָיכֹול, ְולֹא  ָיּה  לֹא 
ה מּוִתי, ָהֻעְבּדָ א לֹא ּתָ ּמָ ַאְך ׁשֶ

ָחׁש ַהּנָ י  ּכִ ָדה ֵמֻחְמָרָתּה,  ִאּבְ
ִרי, ִראׁשֹון ַהּפְ ָבר ֶאת  ּכְ ִראׁשֹון ָטַעם 

נּו; ִלְפִרי חֹול ֲהָפכֹו, ִלְפֵני ַמֲעׂשֵ
ּבֹו לֹא ִנְמָצא ַקְטָלן, הּוא ַחי,  ִרי  ַהּפְ

מֹו ָאָדם ּכְ ְוַחי  ִלְדָבַרִיְך,  ַחי, 
ּתּוי ָחָזק  ּפִ א,  ּוְלֵעּלָ א  ְלֵעּלָ

יג ָלֶבַטח ַנּשִׂ י ִאם ִנְטַעם  ּכִ ֵנינּו,  ִלׁשְ
ֵהא ּתְ ּלֹא  ִהְתרֹוְממּות ּדֹוָמה, ׁשֶ

א ִלְהיֹות ֵאִלים, אֹו ַמְלָאִכים. ֶאּלָ

ַהּבֹוֵרא, ם לֹא אּוַכל ַלְחׁשֹב ׁשֶ ּגַ
ִמיד ַיׁשְ ּה  ִאּיּומֹו, ַלֲאִמּתָ ּכְ

ְך רֹוֵמם, ל־ּכָ ּכָ ר  רּוָאיו, ֲאׁשֶ ּבְ ֵמיַטב 
ִנּפֹל, ְיִציָריו ִהְפִקיד, ֵהן ִאם  ְוַעל 

י ָלנּו ֵהם,  ּכִ לּו  ׁשְ ִיּכָ נּו  ִעּמָ
, ל ֱאלֹּהַ ְיַבּטֵ ְך  ּכָ לּוִיים נֹוְצרּו;  ּתְ

ְוא, ָ ַלּשׁ יב, ָעֵמל  ָיׁשִ ה,  ַיֲעׂשֶ ל,  ְיֻסּכַ
ֹכחֹו ּבְ ׁשֶ ֶעְלּבֹון ָלֵאל, ַעל ַאף 
ְיָמֵאן ִריָאה, ֵהן  ַהּבְ ַלֲחֹזר ַעל 

ר  א ַהּצַ ּמָ ר, ׁשֶ אֹוָתנּו ְלַמּגֵ
ב  חֹון; ָמט הּוא ַמּצָ ִנּצָ ּבְ ֹיאַמר 

חֹו ָלַעד, אֹוִתי ּמְ ְיׂשַ יֵרי־ָיּה, ִמי  ַיּקִ
ְוָהְלָאה? ֵעת — ֶאת ָהָאָדם;  ּכָ ֵחֵרב, 

ֵתן, ִיּנָ ר לֹא  ַלּצַ א ְלבּוז,  ֻמּשָׂ
ּגֹוָרִלי, י  ְך ָקַבְעּתִ ָכל ֹזאת ִעּמָ ּבְ
ֶנֱחַרץ ַלֲאַבּדֹון ֵזֶהה, ִאם ָמֶות 

ים; ַחּיִ ּכְ ְך, ָמֶות ִלי הּוא  ְיַלּוֵ
י ִלּבִ ּה ָחׁש  ּבָ ֹזאת ִהיא ָהָעְצָמה  ּכָ

י, ּלִ ְלׁשֶ ֵכִני  ַבע מֹוׁשְ ֶאת ֹחב ַהּטֶ
ַאּתְ הּוא ִלי; ֶ ּשׁ י ַמה  ּכִ ְך,  ּבָ ׁשֶ י  ּלִ ׁשֶ

ר ֶאָחד, ׂשָ ּבָ ק, ָאנּו  ְנֻנּתַ לֹא 
י ֲאִני. ָאְבָדֵנְך ָאַבְדּתִ ּבְ
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ויליאם בלייק

משחק אביב ימיכם מתבזבז ְבּ
ארבעה שירי תום ושישה שירי ניסיון

מאנגלית: לארי וייסמן

זכה  לא  אנגלי.  תחריטים  ואמן  מיסטיקן  צייר,  משורר,  היה   )1827-1757( בלייק  ויליאם 
התקופה  של  החשובים  והציירים  המשוררים  כאחד  הוכר  לימים  אך  בחייו,  להצלחה 
הרומנטית. בלייק הקדים את זמנו בהשקפותיו הפוליטיות, השוללות כל שעבוד של אדם 
ולבני גזעים שונים, וטיפח תפיסה עצמאית  באשר הוא אדם, תמך בשוויון זכויות לנשים 
ומורכבת ביחס לדת הנוצרית. הקובץ "שירי התום והניסיון" הוא מפסגות יצירתו הפואטית. 
מבחר מספר זה פורסם גם בגיליון ה־13 של הו! בתרגומו של רונן סוניס, וספר תרגומיו 

לשירי בלייק, "שירי תום וניסיון ועוד שירים", ראה אור ב־2016.

ארבעה שירי תום

הקדמה

ה, ִרּנָ יֵרי  י ִלי ׁשִ ְלּתִ ִחּלַ
ר, ַהּבָ ִעְמֵקי  ּבְ י  ְלּתִ ִחּלַ  

ה רֹום ָהֲעַנּנָ ּוִמּמְ
ְצחֹוק ָאַמר: ּבִ ֶיֶלד ִלי   

ה!" יר ַעל ׂשֶ ל ִלי ׁשִ ל, ַחּלֵ "ַחּלֵ
ְמָחה. ֹרב ׂשִ ּבְ י לֹו  ְלּתִ ִחּלַ  

יר ֶזה." ל ִלי ׁשּוב ׁשִ ל, ַחּלֵ "ַחּלֵ
ָכה. ּבָ י לֹו, ְוהּוא  ְלּתִ ִחּלַ  

ֵלְך; "ֶאת ֲחִליְלָך ַהּטֹוב ַהׁשְ
ְמָחְתָך!" יָרה ִלי ִמּשִׂ ׁשִ  
יר ׁשּוב, י לֹו אֹותֹו ׁשִ ְרּתִ ׁשַ

ָכה. ּבָ ר הּוא  ּוְבֹאׁשֶ  

ב ָנא, ֲחִליָלן, אן, ׁשֵ ּכָ ב  "ׁשֵ
ם ִלְכּתֹב." ְלֻכּלָ ֵסֶפר   

ֶנְעָלם; ּוִפְתֹאם הּוא 
י ִלי ָקֶנה ִלְקֹטף, ַחְרּתִ ּבָ  

ְפִרי, ּכַ י ֵעט  ְוָיַצְרּתִ
ַזְך, ֶלג  ּפֶ י  ְמּתִ ְוִהְכּתַ  

יִרי י ֶאת ׁשִ ְוָכַתְבּתִ
ַמח. ִיׂשְ ּבֹו  ֶיֶלד  ל  ּכָ ׁשֶ  
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מנקה ארובות

עֹוט י ֵמָתה ָהִייִתי ּפָ ִאּמִ ׁשֶ ּכְ
ָיְכָלה ְלׁשֹוִני ַלֲהגֹות י  ּוְבקׁשִ

א ָמַכר אֹוִתי "ָאח! ָאח! ָאח! ָאח!" ַאּבָ ׁשֶ ּכְ
ִפיַח הּוא ָנח. ּבְ ׁשֶ ה ֲאֻרּבֹות  ְמַנּקֵ

ָכה ּבָ ׁשֶ ּכְ ָטן,  ַהּקָ י ְלטֹום  ָאַמְרּתִ
ָחה: ּלְ ֻגּ ׁשֶ ֹראׁשֹו,  ּבְ ָהב  ַהּזָ ת  ּזַ ּגִ ַעל 

ַיְצִליַח ו לֹא  ה. ֵמַעְכׁשָ ְבּכֶ ּתִ "טֹום, ַאל 
יַח." ָך ְלַלְכֵלְך עֹוד ַהּפִ ֶאת לֶֹבן ֹראׁשְ

ּוְבֵליל אֹותֹו יֹום, ע,  ִנְרּגָ ְוָכְך הּוא 
ָנתֹו טֹום ָחַלם לֹו ֲחלֹום: ֹעֶמק ׁשְ ּבְ

ים ְוַאְלֵפי ְמַנּקִ ְוֶג'ק,  יק, ג'ֹו, ֶנד  ּדִ
ים. ְקָבִרים ֲעֻמּקִ ּבִ ְכבּו ְנעּוִלים  ׁשָ

ַח זֹוֵהר, א ַמְלָאְך ִעם ַמְפּתֵ ּבָ ּוִפְתֹאם 
ְחֵרר — ם הּוא ׁשִ ּלָ ּכֻ ָבִרים ֶאת  ַהּקְ ּוִמּתֹוְך 

ִגים, צֹוֲחִקים, ֶדה ֵהם ָרִצים, ְמַדּלְ ּשָׂ ּבַ
ּבֹוֲהִקים. ָהר, ּוָבאֹור  ּנָ ּבַ רֹוֲחִצים 

ּוְלָבִנים, ים  ָלִכים, ֲעֻרּמִ יֶהם ֻמׁשְ ּקֵ ׂשַ
ים ַעל רּוחֹות ְותֹוְפִסים ֲעָנִנים; ּגֹוְלׁשִ ֵהם 

ְלָאְך, ֶיֶלד טֹוב, טֹום," אֹוֵמר ַהּמַ ְהֶיה  ּתִ "ִאם 
ח." ּמַ ְיׂשַ ָך  ִלּבְ א, ָהֵאל ֶאת  מֹו ַאּבָ "ּכְ

ְמנּו, ּכַ ְך ִהׁשְ ּוַבחׁשֶ ְוָכְך טֹום ִהְתעֹוֵרר, 
ָזַרְמנּו. ת ַהחּוָצה  ּוִמְבֶרׁשֶ ק  ִעם ׂשַ

ָרה: ִריָחה ַהּקָ ּזְ ּבַ ּוְלטֹום ָהָיה ַחם 
ִניָרא. ָבר לֹא  ּדָ ִאם ִנְתֹרם ֶאת ֶחְלֵקנּו, 

הבן הקטן האובד

ַמֵהר? ּתְ א, ְלָאן  א, ַאּבָ "ַאּבָ
ִאיר אֹוִתי ְלַבד. ׁשְ ּתַ ַאל   
ָטן, ַהּקָ ְנָך  ּבִ ר ֶאל  ּבֵ ּדַ ר,  ּבֵ ּדַ

ִאם לֹא — ֲאִני ֹאַבד."  

יְך, ָהָאב לֹא ִנְמָצא, ְיָלה ֶהְחׁשִ ַהּלַ
ַטל; ּבְ ַטף  ִנׁשְ ֶלד  ַהּיֶ  

ָכה, ּבָ ֶלד  ְוַהּיֶ ָכה,  ה ִהְתַמׁשְּ ּצָ ַהּבִ
ְוָהֵאד ָנַסק ֶאל־ַעל.  

שיר הצחוק

רֹון ּבְ ה  ְיֻרּקָ ה  ְצַחק ֻחְרׁשָ ּתִ ׁשֶ ּכְ
ִיְזֹרם ְלָיָדּה  ְצחֹוק  ּבִ ּוַמְעָין 

ִיְצַחק, ּמּול ַהִהּתּול ָהֲאִויר  ּוְכׁשֶ
ַהְיַרְקַרק ל  ְוַיְצִחיק ַהּקֹול ֶאת ַהּתֵ

דֹות ִיְצֲחקּו ׂשָ ָיֹרק ַהַחי  ּלַ ׁשֶ ּכְ
ַהּזֹאת ְמָחה  ּשִׂ ּבַ ִיְצַחק  ְוָחָגב 

ְוֶאִמיִלי ִרי ְוסּוֶזן  ּמֶ ׁשֶ ּכְ
"ָחה, ָחה, ִחי!" ּבְ ה ָמתֹוק ּפֹוְתחֹות  ּפֶ

ִרים ּפֳ ַהּצִ ל  ּכָ ִיְצֲחקּו  ל  ּצֵ ּבַ ׁשֶ ּכְ
ְלָחן ְסדּוִרים ֻ ּשׁ ּבַ ֶוֱאגֹוז  ּתּות  ׁשֶ ּכְ

י יר ִאּתִ ְוָלׁשִ ֹמַח  ְוִלׂשְ ּבֹא ִלְחיֹות 
ל ַה"ָחה, ָחה, ִחי!" תֹוק ׁשֶ יר ַהּמָ ִ ֶאת ַהּשׁ
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שישה שירי ניסיון

הקדמה

ׁשֹוֵרר ַהֲאִזינּו, ְלקֹול ַהּמְ
ְוָעִתיד ָרָאה; ָעָבר, ֹהֶוה  ׁשֶ

ָאְזָניו ְמעּו  ָ ּשׁ ׁשֶ
ֶאת ֱאלָֹהיו

ִריָאה; ּבְ ין ֲעֵצי  ּבֵ ּפֹוֵסַע 

קֹוֵרא ָלׁשּוב ֵמֵחְטא,
ָכה; ֲחׁשֵ ּבַ ל  ּטַ ּבַ ּבֹוֶכה 

לֹט ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ
לֹות, ּזָ ּמַ ּבַ

ִלְזִריָחה! יב אֹור־ֵנֶפל  ָיׁשִ

"ׁשּוב, הֹו, ׁשּוב, עֹוָלם!
ב קּום! ל, ֵמֵעׂשֶ ָרֹטב ִמּטַ

ם, ְיָלה ּתָ ַהּלַ
ּוֹבֶקר ָקם —

עֹוֶלה ִמּגּוׁש ֵחָמר ָרדּום.

ֲעֹזב; ּתַ "ַאל־ָנא 
ָך? ּבְ ּגַ ְפֶנה  ּתַ ַעל ַמה 

ּכֹוָכב, ַאְדַמת 
יו, ּלָ ּגַ ַהחֹוף, 

ְזִריָחה." לּו אֹוְתָך ַרק ַעד ּבֹוא  ִקּבְ

הזבוב

ְזבּוב ָקָטן,
ָחְקָך ֶאת ִמׂשְ

ָיִדי ָקה  ִסּלְ
ְכָחה. ְוׁשָ

לֹא ְזבּוב ֲאִני
ם? ּגַ מֹוָך  ּכָ
ה ַהֵאין ַאּתָ

מֹוִתי ָאָדם? ּכְ

רֹוֵקד, ׁשֹוֶתה,
יָרה, ֵמִפיק ׁשִ
ְוָיד ְסָתִמית

ְקַרע. ּתִ ָנַפי  ּכְ

ָבה ִאם ַמֲחׁשָ
ִהיא ֹעז, ֱהיֹות,
ָבה ְוֹחֶסר ַמֲחׁשָ

לֹות, ּכְ ִהיא 

מֹוִתי ּכְ ָאז ְזבּוב 
ל. ר־ַמּזָ ּבַ הּוא 

ְלֶרַגע ַחי,
עֹוד ֶרַגע ַז"ל. 
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ְלָעִתיד ָלבֹוא
ְנבּוָאִתי ִהיא זֹו:

ָנה ֵ ָהֶאֶרץ ִמּשׁ
יָנּה( ּדִ )ָעֹמק ָחקּוק 

ה ְוִתְתַאּוֶ קּום  ּתָ
ֶאל ֶחֶסד ַהּבֹוֵרא;

ימֹון ָהִריק ִויׁשִ
ִיְהֶיה ְלַגן מֹוִריק.

רֹום, ּדָ עֹוַלם  ּבְ
ּבֹו מֹוֵלְך ַהֹחם, ׁשֶ

ה ּמָ ָלייָקה ַהּתַ
ׁשֹוֶכֶבת ְרדּוָמה.

ְבָעה ֲאִביִבים ׁשִ
ְלָלייָקה ַהּטֹוָבה.
ים ְרַחּקִ ַלּמֶ ָכה  ִהּלְ

ִרים. ּפֳ ַהּצִ יַרת  ִעם ׁשִ

ָנה טֹוָבה, ֲעִלי "ׁשֵ
ָלִלים. ַהּצְ ֵאַלי ִמן 
י ּבֹוָכה? ָאִבי? ִאּמִ

ִבי? ּכְ ׁשְ ּתִ ֵאי, ָלייָקה, 

ֲעָרָבה ּבָ "ְלַבד 
כּוָבה. ְתֶכם ׁשְ ַיְלּדַ

ְצַלח ּתִ ַנת־ָלייָקה ֵאיְך  ׁשְ
ְך? ִנְמׁשָ ּה  ִכי ִאּמָ ּבְ ִאם 

ּה ּבֹוֵער, "ִאם ֵלב ִאּמָ
ְתעֹוֵרר. ם ָלייָקה ּתִ ּגַ

ּה, ן ִאּמָ יׁשַ ּתִ ִאם 
ְדַמע. ּתִ ם ָלייָקה לֹא  ּגַ

"ַלְיָלה ַסר, ָזעּוף —
סּוף ּכָ ר  ֵמַעל ִמְדּבָ
ַמִים ָ ּשׁ ּבַ ן ַסַהר  ּתֵ
ָעְצִמי ֵעיַנִים." ּבְ

ְכָבה, ּדֹם ׁשָ ייָקה  ָלּ ׁשֶ ּכְ
טֹוְרֵפי ָהֲעָרָבה,
ֵמֹעֶמק ְמָערֹות,

ָעלּו אֹוָתּה ִלְראֹות.

ַאְרֵיה ַרם־ַמֲעָלה
תּוָלה, ּבְ ּבַ ָצָפה 
ס ְוָאז ָסִביב ִהּדֵ

ס. ַהּנֵ ֵמַעל ַאְדַמת 

ֲחתּוֵלי ֵאיָמה
צּו ְסִביב ְמקֹוָמּה, ִקּפְ

יל ַחל ַרב־ַהּגִ ַ ְוַהּשׁ
יל, ּפִ ֶאת ְזַהב־ֹראׁשֹו ִהׁשְ

ּוִבְלׁשֹונֹו ָעַבר
אר, ַצּוָ ֵני ָחֶזה,  ַעל־ּפְ

ֵעיָניו ּדֹוְמעֹות ׁשֶ ּכְ
ַאְבֵני־ֵאׁש ֲאֻדּמֹות.

ָטה ׁשְ ּפָ ִביָאה  ַהּלְ
ְמָלָתּה, ֶאת ֶאֶרג ׂשִ

ַוֲערּוָמה, ּדּוָמם,
ָאה ִלְמאּוָרָתם. ִנּשְׂ ִהיא 
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שיר האומנת

ֶדה, ּשָׂ ּבַ ָמִעים  ִנׁשְ ְיָלִדים  ּקֹולֹות  ׁשֶ ּכְ
ְיא ְלִחיׁשֹות עֹוְברֹות, ּוַבּגַ  

תֹוִכי, ּבְ ים  ַחּיִ ִזְכרֹונֹות ְנעּוַרי ׁשּוב 
ְוִחְורֹות. ְיֻרּקֹות  ּוָפַני   

ָיְרָדה, ֶמׁש  ֶ י ַהּשׁ ּכִ ְיָלַדי,  ִחְזרּו, 
ְועֹוִלים ַטְלֵלי ַעְרִבית;  

ָחק, ִמׂשְ ּבְ ז  ְזּבֵ ְיֵמיֶכם ִמְתּבַ ֲאִביב 
ַתְרִמית. ּבְ ֶכם  ְוֵלילֹות ָחְרּפְ  

השושנה החולה

ה, ַאּתְ חֹוָלה! ּנָ ׁשֹוׁשַ
ּתֹוָלע לֹא־ִנְרֶאה,  

ַסַחף סּוָפה ּבְ ׁשֶ
ּוָבֹאֶפל ּדֹוֶאה,  

ֵתְך, ִני ִמּטָ ׁשָ ּבְ
ר, ִהְתַנֵחל, ָ ְמֻאּשׁ  

ְוִיְצרֹו ֶהָחׁשּוך
ִיְך אֹוֵכל. ַחּיַ ֶאת   

לונדון

ְרחֹובֹות ְסלּוִלים ּבִ י  ְרּתִ ּתַ
ַואי, ּתְ ּבַ ייְמז זֹוֵרם  ם ַהּתֵ ׁשָ  

ְרצּוִפים מּוִלי ְוָכל ַהּפַ
ּוְדַוי. ה  אּו חֹוַתם ֻחְלׁשָ ָנׂשְ  

ּדּוף ּגִ ָכל  ּבְ ָכל ָאָדם,  ּבְ
ׁש, ינֹוק חֹוׁשֵ ּתִ ָכל ְקִריַאת  ּבְ  

ָכל ֵסרּוב ּבְ ּבּור,  ּדִ ָכל  ּבְ
ֶפׁש ְמַקְרֵקׁש: ַהּנֶ ַמְנעּול   

ַיְלֵדי ָהֲאֻרּבֹות ְקִריַאת 
ין, ְלּבִ ּתַ חֹוָרה  ה ׁשְ ֵנִסּיָ ּכְ ל  ּכָ  

ל ָזבֹות ַחּיָ ַוֲאָנחֹות 
ָלִטין. ּפָ ּכֶֹתל  ָדם ַעל  ּבְ  

ַמע ְרחֹוב ֲחצֹות ֶאׁשְ ּבִ ִמּכֹל, 
זֹוָנה ְצנּוָמה יֹוָרה ְקָללֹות  

ְמָעה, ּדִ יל  ַמּזִ ֶאל ַרְך נֹוָלד 
לּולֹות. ּכְ את ֶעְגַלת  ּוְמַטּמֵ  
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ויליאם וורדסוורת'

הילד אב הוא לאדם
שישה שירים

מאנגלית: ליאור שטרנברג

גם  נטה  המרכזיים,  ממעצביה  וכאחד  האנגלית  הרומנטית  השירה  של  מובהק  כמייצג 
ויליאם וורדסוורת' )1850-1770( לעבד את רעיונותיו האישיים והרוחניים באמצעות מגוון 
השיר  "הפרלוד",  דוגמת  ארוכים,  ושירים  אודות  היתר  בין  שכללו  פואטיות  תבניות  של 
השיר  אמן  גם  היה  וורדסוורת'  אך  הבוגרים.  חייו  כל  במשך  שכתב  הגדול  האוטוביוגרפי 
הקצר, ובין היתר הביא את הסוֶנטה עמוק אל תוך השירה הרומנטית, ואחריו הלכו בדרכו 

גם קיטס, שלי ולורד ביירון. 
מבחר זה מציג שישה שירים קצרים, המדגימים היטב את האופן שבו מצא וורדסוורת', 
מראשית דרכו כמשורר, את השיר הקצר ככלי פואטי מרכזי. שלושת השירים הראשונים 
הם חלק מחטיבה שירית שזכתה לכינוי "שירי לוסי", אף שוורדסוורת' לא כינה אתם כך, 
ואף לא ביקש לפרסם אותם כחטיבה הומוגנית בפני עצמה. על כל פנים הם חולקים כמה 
ואבל,  יופי  בין  וכליון,  צמיחה  בין  המתח  על  הישיר  בדיבור  הקשורים  מלכדים  מאפיינים 
נעורים ומוות. המבקרים חלוקים לגבי השאלה אם לוסי שבשירים מייצגת דמות אמתית 
בחייו של המשורר, או שהיא בדיה המאפשרת לו למקד את השירים בנושאים אלה. אך 
זה לא באמת משנה כמובן, מפני שכוחם של השירים אינו נובע דווקא מזיהויה של הדמות 
בה  ההתמקדות  שמאפשרת  הרגשי  האפקט  מתוך  אלא  בהם,  ומופיעה  החוזרת  הנשית 

ובטבע הסובב אותה.
של  בתם  קרוליין,  זוהי  ידועה.  דווקא  שלו  שהנמענת  שיר  הוא   — יפהפה"  ערב  "זה 
וורדסוורת' ושל אנט וָאלון. כאן, להבדיל מאשר בשירים הקודמים שיש בהם משהו מן השיר 
העממי, אנו פוגשים את הצד הביוגרפי של השירה הרומנטית, כשהוא משתלב בתפיסת 
העולם הרוחנית האופיינית לה כל כך. שכן האירוע הספציפי של המפגש עם בתו שמחוץ 
של  יופיו  את  הרואה  הבוגרת,  התודעה  בין  הפער  את  וורדסוורת'  עבור  מחדד  לנישואין, 
הצעירה,  בתו  של  הילדית  התודעה  ובין  נעלות,  רוחניות  התרשמויות  של  כסדרה  הערב 
שאולי אינה ממשיגה זאת כך, אך היא בעלת ערך משלה, הודות לתמימותה ולאופן שבו 

תמימות זו קושרת אותה לקדושה שבלב לבו של העולם. 
ראיית הילדות כמייצגת של ראייה טבעית עמוקה היא אחד מעקרונותיה החשובים של 
גם  רוסו(.  ז'אק  ז'אן  הצרפתי  ההוגה  של  חשיבתו  בהשפעת  גם  )אולי  הרומנטית  השירה 
בשיר הקצרצר "לבי ניתר בי" — היא נוכחת מאוד, שכן וורדסוורת' אינו נרתע מלהפגין 
עצמו,  בפני  כערך  זאת  מגדיר  ואף  בשמים(  מקשת  )התלהבות  ממש  ילדותיות  נטיות 
אב  "הילד  רומנטי,  מוטו  למעין  שהפך  בשיר,  המרכזי  המשפט  מן  להבין  שניתן  כפי 
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הכמעט  הצורך  יפה,  טבע  תמונת  מול  עשתונות  לאבד  להתפעל,  היכולת  לאדם".  הוא 
אובססיבי לעתים לתעד זמן ומקום אותנטיים, והאפשרות לעשות כל זאת בכלים פואטיים 
מדודים ביותר דוגמת הסוֶנטה, נמצאים כולם גם ב"נכתב על פני גשר ווסטמינסטר" — 
עוד דוגמה קלאסית של התבוננות, שהמופתי והאלוהי מוכלים בה דרך השליטה המדויקת 

במדיום הספרותי.

ל"ש

מתוך "שירי לוסי"
)שלושת השירים הראשונים(

תנומה נפשי חתמה

י ָחְתָמה; ַנְפׁשִ נּוָמה  ּתְ
י עֹוד. ַחְדּתִ ּפָ ְולֹא 

ַבר ָמה ּדְ ִנְדְמָתה  ִהיא 
לֹט. ִיׁשְ ּבֹו לֹא  ַמן  ּזְ ׁשֶ

מּוָמה, ְדּ ּתֹק,  ׁשְ ּתִ ה  ַעּתָ
בּוִיים; ּכְ ָבר  ּכְ יָה  חּוׁשֶ

חּוג ָהֲאָדָמה, ּבְ רּוָכה  ּכְ
ִעם ֶאֶבן, ֵעץ, ְסָלִעים.

היא דרה בין שבילים שכוחים

כּוִחים ִביִלים ׁשְ ין ׁשְ ּבֵ ָרה  ּדָ ִהיא 
אב, ְנַהר ַהַדּ ַדת  ּגְ ַעל 

ָבִחים, רּו ָלּה, לֹא ׁשְ לֹא ֵחן ָקׁשְ
ּוִמי אֹוָתּה ֹיאַהב?

ּוְטָחב, ין ֲאָבִנים  ּבֵ ל  ִסּגָ
ֶרת ִמן ָהַעִין! ִנְסּתֶ

ּכֹוָכב ל  ֹבַהק ׁשֶ ּכְ ָיְפָיּה   —
ַמִים. ְמלֹא ׁשָ ּבִ ָיִחיד 

ָיַדע ּוִמי  ָדד ָחְיָתה,  ּבָ
יָרּה —  ְלֵעת ָנַדם ׁשִ

ה ִקְבָרּה ַעּתָ ּבְ ַאְך לּוִסי 
ָרה. ּפָ ּכַ ְוִלי ֵאין 
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רבות טיילתי בין זרים

ין ָזִרים ּבֵ י  ְלּתִ ִטּיַ ַרּבֹות 
ֲעָרב, ַמּ ּבַ ַהְרֵחק 

ִלָיה, ַאְנְגּ י,  ָיַדְעּתִ ְולֹא 
ה אֹוָתְך ֹאַהב. ּמָ ּכַ

ָחַלף אֹותֹו ֲחלֹום ָעגּום!
ֶאְנּדֹד. ְך ׁשּוב לֹא  ִמּמֵ

ִנְדֶמה, ְך  ּכָ ָלְך,  ַאֲהָבִתי 
ּגֹוֶבֶרת עֹוד ָועֹוד.

י ֶאת ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ין ֶהָהִרים,  ּבֵ
י; ּלִ ׁשֶ ׁשּוָקה  יל ַהּתְ ּגִ

ָמִתי, ָטְוָתה ִנׁשְ ְולּוִסי, 
ִלי. ַאְנּגְ מּול ָאח 

יר ה, ֵליֵלְך ִהְסּתִ ּלָ ּגִ ְקֵרך  ּבָ
ֲחָקה, ן ׂשִ ּבָ ּנֹות  ּגִ

ֶדה ָהַאֲחרֹון ָלְך ַהּשָׂ
ָטּה ָחַקר. ּבָ ּמַ ׁשֶ

זה ערב יפהפה

י, רֹוֵגַע, ֶזה ֶעֶרב ְיֵפהֶפה, ָחְפׁשִ
ְנִזיָרה  ּכִ ֵקָטה  ָעה ְטִמיָרה, ׁשְ ׁשָ

יָמָתּה ָקְצָרה; ְנׁשִ ה  ָ ּמּול ְקֻדּשׁ ׁשֶ
ְלָותֹו ׁשֹוֵקַע, ָכל ׁשַ ּבְ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ

ִיְרַחף ַעל ָים ְוחֹוף: ֹרְך ְרִקיִעים 
יָרה ׁשּות ָהַאּדִ ַהּיֵ ֵנעֹוָרה 

ְבָרא ּתִ ּוְתנּוָעָתּה ָהֵאיְנסֹוִפית 
ַרַעם — ְללֹא סֹוף. ּכְ קֹול ָהעֹוֶנה 

י, ּלִ ׁשֶ י  ּתִ ּבִ ְלִכי,  ּתֵ י  ִאּתִ ַאּתְ ׁשֶ
ם ִאם ֵאיֵנְך נֹוָטה ְלִהְרהּוִרים ּגַ

ֵחיק ּבְ ֵמיִמית:  ָקל, עֹוֵדְך ׁשְ ְבֵדי ִמׁשְ ּכִ
ְך; ָאִבינּו ַאְבָרָהם מּוָנח ֹראׁשֵ

ִלי. ּלְ ְתּפַ ּתִ ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְדִביר  ּבִ
ָזִרים. ְוָאנּו לֹו  ְך,  ָהֵאל ִעּמָ
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נכתב על פני גשר ווסטמינסטר, 3.9.1802 

ֵני ָהֲאָדָמה: ּפְ ֵאין נֹוף ּדֹוֶמה ַעל 
אי ָהִאיׁש ַוּדַ ִיְהֶיה  ֶנֶפׁש  ל  ּדַ

ַיֲחלֹף ָאִדיׁש: ֶזה  ּכָ ֵאר  ּפְ ּמּול  ׁשֶ
ְגִליָמה ּכִ ַהּבֶֹקר  ֶאת  ָהִעיר, ׁשֶ

מּוָמה, ְדּ ָיָפה,  לּוָיה,  ּגְ ׁש,  ְלּבַ ּתִ
רּוִעים ַאְטָראֹות, ׂשְ ּתֵ ְסִפינֹות, ְצִריִחים, 

דֹות, ּפֹוִנים ָלְרִקיִעים; ֵני ׂשָ ּפְ ַעל 
יָמה. ְנׁשִ ּכִ ַזְך  ֵאד ֲאִויר  ּבְ ּבֹוְרִקים 
ְבָעה אֹו ֲאָבִנים, ּגִ ַעל ֵעֶמק, ַעל 
ַרר; ֶזה עֹוד לֹא ׂשָ ּכָ ׁשֶ ַחר  אֹור ׁשַ
ִנים! י ֶזה ׁשָ ּתִ זֹו לֹא ַחׁשְ ּכָ ְלָוה  ׁשַ
ָהר, ַהּנָ אן  ּכָ י ְוַקל ַמֲחִליק  ָחְפׁשִ
ִנים; ְיׁשֵ מֹו  ּכְ ים  ּתִ ַהּבָ ם  ּגַ ֵאִלי, 
ר!  ְאּדָ ַהּנֶ ב  ַהּלֵ ל ֶזה  ּכָ ׁשֹוֵקט 

לבי ניתר בי עת אראה

י ֵעת ֶאְרֶאה ּבִ ר  ִנּתָ י  ִלּבִ
ת ֵמָעַלי, ַרק ֶקׁשֶ ּבְ

ֵראִשיִתי, ּבְ ְך ָהָיה  ּכָ ֵהן 
ַבְגרּוִתי; ּבְ ה  ְוָכְך ַעּתָ

ִיְהֶיה, ִזְקָנִתי  ּבְ ְוָכְך 
ְוַדי! ָאמּות  אֹו ׁשֶ

ֶלד ָאב הּוא ָלָאָדם; ַהּיֶ
ה ָיַמי ַעּתָ ַהְלַואי ְוֶאת 

ׁשּוָטה. ּפְ ֵבקּות  ּדְ ו  ַיְחּדָ ְקׁשֹר  ּתִ
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כריסטינה רֹוֶזטי

יר ׁשִ לבי כמו ציפור מצייצת ּבְ
ארבעה שירים

מאנגלית: עופרה עופר אורן

וכנראה  יכלה,  לא  ולפיכך   ,)1894-1830( רוֶזטי  כריסטינה  של  בריאותה  לקתה  בנעוריה 
גם לא ממש רצתה, לעבוד כאומנת כמו אמה וכמו אחותה. היא העדיפה להישאר בבית 
לצד אביה שלא היה מסוגל עוד לעבוד כמורה לאיטלקית, שפת אמו, אחרי שהתעוור. גם 
אחיה, גבריאל דנטה רוזטי, לא תרם לפרנסת המשפחה, אלא המשיך בלימודי האמנות 
שלו. )לימים קנה שם עולמי כצייר. לפני כמה שנים נמכר ציור שלו, "פרוסרפינה", בסכום 

שיא של 5.2 מיליון דולר(.
רוזטי טיפלה אם כן באביה, וכתבה שירים. את הראשון בהם — "ססיליה לא הלכה לגן 
/ בלי הגלדיאטור שלה" − חיברה והקריאה לאמה עוד לפני שידעה לכתוב. עד שמלאו לה 
שמונה־עשרה כבר התאספו אצלה כחמישים שירים, שמשפחתה קיבצה לספר שפורסם 
בהוצאה פרטית. בני המשפחה קיוו אולי כי הצלתה של כריסטינה תגיע מהנישואים שהציע 
לה אחד החברים של אחיה, אף הוא צייר. הם התארסו אך נפרדו, כי הוא נעשה קתולי. 

לאחר זמן דחתה כריסטינה גבר נוסף שהציע לה נישואים, שוב — מנימוקים דתיים. 
מבכירות  אחת  נחשבת  היא  וכיום  בכתיבתה,  מאוד  ויקטוריאנית  הייתה  רוזטי 
 19 בת  כשהייתה  כתבה  שאותה  "תזכור",  הסוֶנטה  למשל  כך  התקופה.  של  המשוררות 
13 שנה, בספר השירים הראשון שלה(, קרובה אל פולחן  )אך היא התפרסמה רק כעבור 
המוות שהיה חביב על בני אותה תקופה. הוויקטוריאנים נהגו למשל להצטלם ליד מתיהם, 
רבות  המופיע  הטבע  גם  חיים.  עדיין  הם  כאילו  בתנוחות  אותם  הציבו  אפילו  ולפעמים 
בשיריה אופייני לכתיבה הוויקטוריאנית. הם גדושים בציפורים, פרחים, חילופי העונות. הם 
מתרחשים בנופים הכפריים של אנגליה ומתארים את הדמויות החיות שם: נערה חולבת, 
ונוס",  להיווכח בכך בסוֶנטה "המראה של  ילדים משוטטים בשדות. אפשר  פועל בחווה, 

וגם בשיר "יום הולדת", שכתבה כעשור אחרי שאירוסיה בוטלו. 
"יום הולדת" הוא לכאורה שיר אהבה, שחוגג את בואו של האהוב, ואת היופי, הטבעי 
והמלאכותי, המקיף את המשוררת: השתיל המושקה, העץ העמוס בפירות, הקשת בשמים, 
הכס המעוטר בכסף וזהב. עיון נוסף בשיר חושף לא מעט אלוזיות מקראיות שקיימות בו. 
למשל, הציפור המקננת על שתיל מושקה מעלה על הדעת פסוקים מספר ישעיהו: "ְוָהִייָת 
ְלֵגי ָמִים  תוּל ַעל ּפַ ֵעץ ׁשָ בוּ ֵמיָמיו", ומספר תהלים "ְוָהיָה ּכְ ר לֹא ְיַכזְּ ַגן ָרוֶה וְּכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ ּכְ
ִעּתו". המילה "קשת" מזכירה את סיפור נוח וסיום המבול. בבית השני יש  ן ּבְ ְריֹו ִיּתֵ ר ּפִ ֲאׁשֶ
א ה' ְוִנְקווּ ֵאֶליָה ָכל ַהּגֹוִים",  ּסֵ ַלִים ּכִ ֵעת ַהִהיא ִיְקְראוּ ִלירוּׁשָ אזכורים לבית המקדש: הכס — "ּבָ
וּבַֹעז, המעוטרים  יִָכין  הגילופים — שני עמודי הנחושת הניצבים בקדמת מקדש שלמה, 
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"ֲאִני  השירים:  משיר  פסוקים  וגם  ובענפים־שבכים,  בפירות־רימונים  בפרחים־שושנים, 
ּנַת ָהֲעָמִקים". רֹון ׁשֹוׁשַ ָ ֶלת ַהּשׁ ֲחַבּצֶ

בשורה האחרונה של כל בית מביעה הדוברת שמחה על כך שבאה אליה אהבה. המילה 
להתפרש  יכולה   My love is come to me באנגלית  המקורי  במשפט  מופיעה  שהיא  כפי 
כ"אהוב" או כ"אהבה". כאמור, בשנה שבה כתבה רוזטי את השיר כבר לא הייתה מאורסת 
ומן הסתם לא ציפתה עוד להינשא. נראה כי האהבה שעליה כתבה לא הייתה קשורה לבן 

אנוש − גבר או אישה. 

עע"א

תזכור

ָבר ֵאֵלְך, ּכְ ׁשֶ ְזּכֹר אֹוִתי ַאֲחֵרי  ּתִ
ָמָמה, ַהּדְ ֶאְתַרֵחק ְלֶאֶרץ  ׁשֶ ּכְ

ה, ּלֹא ּתּוַכל ָלֵתת ִלי ָיד ַחּמָ ׁשֶ ּכְ
ֵלְך. ָך, ַאְך ִאּמָ ּלֹא ֶאְפֶנה ִמּמְ ׁשֶ ּכְ
א ְתַמּלֵ ּיִ ׁשֶ ִיְהֶיה עֹוד יֹום  ּלֹא  ׁשֶ ּכְ

ָך ַעל ַמה ּלְ ׁשֶ ָכל ַהַהְבָטחֹות  ּבְ
ֵמן, ַקּיְ ּתְ ַעם  ּפַ י  ּכִ ִיְקֶרה,  עֹוד  ׁשֶּ
ל. ּלֵ ְזַמן ְלִהְתּפַ ִיְהֶיה עֹוד  ְולֹא 

ה, ח אֹוִתי ְלֵעת ַעּתָ ּכַ ׁשְ ּתִ ַאְך ִאם 
ֵכר, ּזָ ּתִ ׁשֶ ֵיׁש  ר ִאם  ְתַיּסֵ ּתִ ַאל 

ֵתר — ִיּוָ י  ּנִ הּו ִמּמֶ ֶ ִאם ַמּשׁ
ָיׁשּוב —  ָך  ּבְ ר  י ֲאׁשֶ ּלִ ׁשֶ ִהְרהּור 

ְך, ֲהֵרי מּוָטב, ַחּיֵ ַכח,  אֹוִתי ָאז ׁשְ
ְוִתְהֶיה ָעצּוב.  ְזּכֹר  ּתִ לֹא  ׁשֶ

מנוחה

יָה נּוִחי, ֲאָדָמה, ַעל ַעְפַעּפֶ
ָטּה. ו ֶאת ֶמֶתק ַמּבָ ִחְתִמי ַעְכׁשָ
י לֹא נֹוָתר ּכִ רֹוב,  ּה ִמּקָ ּבָ ֶאֱחִזי 

ָמקֹום ִלְצחֹוק צֹוֵרם אֹו ְלָעְגָמה. 
ַמע, ׁשְ ּתִ ָבר ְולֹא  ּדָ ַאל  ׁשְ ּתִ ִהיא לֹא 
ְחסֹור עֹוֶטה אֹוָתּה,  ֶקת, ַהּמַ ּתֶ ֻמׁשְ

ָדָתּה. ִהְכִאיב ִמּלֵ ׁשֶּ ְוָכל ַמה 
ה, ן ֵעֶדן ִהיא ַעּתָ ּגַ מֹו  ּכְ ׁשֹוֶקֶטת 

רּוָרה — ַרק ֲאֵפָלה, ּבְ ּה,  ּבָ אֹוֶחֶזת 
יר, ִ ה ָיָפה יֹוֵתר ִמּשׁ ְודּוִמּיָ

ְסָקה, ָחְדָלה, ּפָ ּה  ִלּבָ ם ַהְלמּות  ּגַ י  ּכִ
ַצח, ַהּנֶ יְך ַעד סֹוף  ְמׁשִ ּתַ ְמנּוָחָתּה 

ִקיץ ָאז ּתָ ּוְכׁשֶ ִלי ַהְתָחָלה אֹו ֵקץ  ּבְ
יר.  ּכֹה ַרב ִהְכּבִ ַמן  ּזְ ׁשֶ ַדע  ּתֵ ִהיא לֹא 
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המראה של ונוס

ָרִאיִתי ֶאת ֵאַלת ָהַאֲהָבה,
אן, ּכָ ֶזת  ִעם ַחְברֹוֶתיָה, ְמַפּזֶ

ָקל, צֹוֶחֶקת, ִרֲחָפה ְללֹא ִמׁשְ
ֲאִויר ָרְכָבה. ּבָ ְרַקע,  ֵמַעל ַהּקַ

ּדֹוְלִפין: ְנִהי  ַמע  ִנׁשְ ְרָחק  ּוִמּמֶ
ה, ְלּכָ ַהּמַ ּדֹוְלִפין ַהְמַיֵחל ֶאל 

ּה יֹוִנים ְצחֹוִרים ָעִפים, ִביב ֹראׁשָ ּסְ ׁשֶ
ה. ַרּכָ ִמיִעים ֶהְמָיה  ּוַמׁשְ ּדֹוִאים 

ָאִביב, ֲאָבל ּבָ ל ֹזאת ָרִאיִתי  ּכָ
ַצַעד ַקל,  ּבְ ֶנֶעְלָמה  ִיץ  ַהּקַ ֹחם  ּבְ

ָתו ִהיא ׁשּוב ָעְבָרה, בֹוא ַהּסְ ּבְ ְוָאז 
ה ָחִזיִתי ֵעת ָהְלָכה, דֹות ִחּטָ ׁשְ ּבִ

ָלאָכה, ְוָכל קֹוֵצר ָחַדל ִמּמְ
ך ָקָרה.  ּכָ ן  ּכֵ ִיֵחל,  ַמח, ָצַחק,  ׂשָ

יום הולדת 

יר ׁשִ ּבְ ֶצת  מֹו ִצּפֹור ְמַצּיֶ ּכְ י  ִלּבִ
ּה. ִקּנָ ן ֶאת  ּכֵ ֶקה ְמׁשַ ׁשְ ּמֻ ׁשֶ ִתיל  ר ׁשָ ֲאׁשֶ

ִרי ּפְ ּפּוַח ָעמּוס ֵמֹרב  ּתַ י ֵעץ  ִלּבִ
ל ָעָנף. ּכָ יד ְוכֹוֵפף  ְכּבִ ּמַ ׁשֶ

ת, ל ֶקׁשֶ ה ְמַנְצֶנֶצת ׁשֶ י הּוא ְקִלּפָ ִלּבִ
ְלָוה, ל ׁשַ ָים ׁשֶ ּבְ ֶכת  ְכׁשֶ ר ְמׁשַ ֲאׁשֶ

ה, ל ֵאּלֶ ֵמַח יֹוֵתר ִמּכָ י ׂשָ ּבִ י  ִלּבִ
ָאה ֵאַלי ַאֲהָבה. ּבָ י  ּכִ

י ּופּוְך הּוא ֶמׁשִ ס ׁשֶ ּכֵ יאּוִני ַעל  ַהׂשִּ
ל ְסָנִאי, ְוָאֹפר ׁשֶ ָסֹגל  ּבְ ְוָעטּוף 
ְויֹוָנה, ִרּמֹון  ּבְ רּו  ְוַעּטְ פּו  ּלְ ּגַ ם  ּגַ

ִאיר. ס ַהּמֵ ּוָ ַהּטַ ּוְבֶאֶלף ֵעיֵני 
ְזָהב, ְכָסף, ַהּמֻ ֵעָנב ַהֻמּ ּבָ טּו  ְ ַקׁשּ

ְרָוה, ּפַ ל  ָיְפָיּה ׁשֶ ּבְ ן,  ל ׁשֹוׁשָ ָעִלים ׁשֶ ּבְ
י ַחּיַ ֶדת  ֻהּלֶ ל  יַע ַהּיֹום ׁשֶ ִהּגִ י  ּכִ

ּוָבָאה ֵאַלי ַאֲהָבה.
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ג'רארד מנלי הופקינס

י ָהֵאׁש יושבים שם באוויר ְרָנׁשֵ ְרֵאה את ּבַ
שמונה שירים

מאנגלית: עופרה עופר אורן

ג'רארד מנלי הופקינס נולד ב־1841 בסטרטפורד שבאסקס למשפחה אנגלית דתית, והיה 
יוונית.  בלימודי  הצטיין  שם  באוקספורד,  ללמוד  החל   19 בגיל  ילדים.  תשעה  בין  הבכור 
באותה עת פגש את חברי "תנועת אוקספורד", שחשו זיקה אל הכנסייה הקתולית בתגובה 
החיפוש  הדת.  עם  בתודעתו  שנקשר  יופי,  אחרי  תר  הופקינס  הוויקטוריאנית.  לחומרנות 

השתקף בשירים שהחל לכתוב.
הוא התרחק מהכנסייה האנגליקנית של הוריו, וב־1866 המיר את דתו לקתוליות. אין 
ראיות כתובות לתהליך שעבר ולמאבקים הנפשיים שחווה מן הסתם, שכן רוב המכתבים 
שכתב באותן שנים נעלמו. אין ספק שהוריו נפגעו מדרכו החדשה. ידידו מאותה תקופה 

העיד שהופקינס התקשה לקרוא את המכתבים ששלחו לו והתייסר מהם. 
חרף הקושי נקט הופקינס צעד הרה גורל: הוא עזב את אוקספורד והצטרף למסדר 
היֵשועי של הכנסייה הקתולית. ב־1877 הוסמך לכמורה. חברי המסדר הישועי מתמסרים 
לחיים נוקשים של סיגוף, צייתנות, עוני וטוהר. הם מנהלים רשת של בתי ספר מיסיונריים 
רבי השפעה ומטפחים אותם. חברי המסדר נתבעים לטוהר רוחני ולנאמנות מעל לכול. 
בגוף  עצמו,  את  הקדיש  הוא  ונאמנות.  דלות  טוהר,  של  לחיים  התחייב  הופקינס  גם 
ובנפש, למסדר, שקבע את אורחות חיי היומיום שלו וגם את תחומי העניין האינטלקטואלי 
וכדי  שקיבל,  ואלה  שכתב  המכתבים  צונזרו  ההכשרה  בתקופת  לעסוק.  הורשה  שבהם 
לקיים פעילות שלא נקבעה מראש נאלץ לבקש רשות. את כל אלה קיבל על עצמו מרצונו 
החופשי. הוא הושבע רק אחרי שנקבע כי ספקותיו התפוגגו. אכן, בהמשך חייו הביע לא 
פעם תחושות של אי־נחת בשל המגבלות שהוטלו עליו, אך ציית תמיד, ומעולם לא הטיל 

ספק קל שבקלים במחויבותו המוחלטת למסדר. 
באנגליה  שונות  בקהילות  ככומר  לפעול  הופקינס  נשלח  לכמורה  שהוסמך  אחרי 
ובסקוטלנד. הצדדים המעשיים של חיי הכמורה הטרידו אותו, והעליבות והכיעור של הערים 
שבהן פעל דיכאו אותו. את ליברפול כינה "עיר שאין בה מוזה", ובזמן אחר כתב — "המוזה 
שלי שפופה בֶשפילד שטופת העשן". הוא התקשה ליישב בין הדחף שלו לכתוב, "לשרת את 
אבל  שיריו,  כל  את  שרף  למסדר,  כשהצטרף  ב־1868,  האל.  את  לעבוד  והצורך  המוזה", 
נזירות פרנציסקניות, שנאלצו לגלות מגרמניה על סיפונה של  חזר לכתיבה אחרי שחמש 
האונייה "דויטשלנד", טבעו ביחד ִאתה, בשפך של נהר התמזה. "הייתי רוצה לכתוב על כך", 
גילה את אוזנו של אחד הממונים עליו, והלה עודד אותו להתחיל במלאכה. אחרי הפואמה 
"דויטשלנד" המשיך לכתוב, אבל התייסר כל העת כי חש שהשירה מנוגדת למצפונו הדתי. 
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במשך שנה שלמה בלם אותה, אבל אז פרצו ממנו כמה מהשירים שבהם הוא מפאר, 
השירים  בין  האל.  של  גדולתו  את  המגלם  הטבע,  של  יופיו  את  אקסטטית,  בהתפעלות 
שכתב באותה שנה היו "ליל כוכבים", "הגדולה של האל", ו"יופי מנומר", המתורגמים כאן. 

בשיר "הצפצפות של בינזי" ביכה הופקינס את ההרס, מעשה ידיו של האדם. 
ליוונית  לפרופסור  הופקינס  התמנה  ככומר  פעילות  שנות  שתים־עשרה  אחרי 
באוניברסיטה המלכותית של דבלין. הלימודים הקלאסיים, לימודי העברית, התיאולוגיה 
באוזני  התלונן  פעם  לא  במיוחד.  הצליח  לא  כמורה  כי  אם  אותו,  שימחו  והפילוסופיה, 
ידידים על המונוטוניות והשעמום שחש כשנאלץ לבדוק מבחנים. "זאת עבודה הורגת," 

כתב כשנה לפני מותו. 
את המשורר שבו ניסה הופקינס להכחיש, אבל המוזה גברה עליו ואילצה אותו לכתוב. 

ידידיו הפצירו בו שירשה להם לפרסם את שיריו, אך הוא סירב בתוקף. 
רק אחרי מותו החל אחד מהם, רוברט ברידג'ס, לפרסם את שירי הופקינס באנתולוגיות. 
ב־1918, כמעט שלושים שנה אחרי מותו, ראה אור ספר שכלל את כל שיריו. נדרש זמן עד 
שציבור הקוראים למד לאהוב את השירים, ומאז שנות ה־30 הם זוכים להערכה, מוניטין 
הוויקטוריאנית.  התקופה  בני  המשוררים  גדול  הוא  שהופקינס  סבורים  רבים  והתפעלות. 
כתיבתו מתאפיינת ומצטיינת במוזיקליות רבה. באחד ממכתביו הדגיש הופקינס כי את 

שיריו יש לקרוא "עם האוזן", ורצוי — בקול. 
גולה־ ישראלית  נערה  ה־60:  שנות  בסוף  בלונדון,  התוודעתי  הופקינס  של  שיריו  אל 

באנגלית  דל  ידע  עם  י'  כיתה  בתחילת  אליו  שהגעתי  אנגלי,  יהודי  ספר  בבית  מאונס 
ספרות:  לימודי   — מבחינתי  משמעות  לו  שהייתה  היחיד  בתחום  להשתלב  עמוק  וצורך 
"סיפורי קנטרברי" באנגלית־הביניים של צ'וסר, "אותלו" באנגלית של שקספיר, ולצדם 

גם וירג'יניה וולף, ג'יימס ג'ויס ומשוררי שנות ה־30. 
בית  של  בספרייה  מצאתי  שקראתי,  הופקינס  של  הראשון  השיר  מנומר",  "יופי  את 
הספר, שאליה נשלחנו תכופות ללימוד עצמי ולכתיבת עבודות רחבות היקף. הצליליות של 
השיר, האליטרציות, המוזיקה האכסטטית שבקעה מתוכו, נהפכו מבחינתי לדגם שעל פיו 
נבחנים שירים: מי עוד מתעלה אל כתיבתו של הופקינס? מי עוד מתקרב אל יפי הבעתו?
כשהחלטתי לנסות לנכס אותו לעצמי — שהרי, כפי שכתב קובי מידן במסה שלו בהו! 17 
— תרגומם של שירים מתקרב לקביעת בעלות מסוימת עליהם — שמחתי על ספר השירים 
שלו, שנמצא על מדף ספרי השירה בביתי: ספר ששאלתי אז, בסוף שנות ה־60, מהספרייה 
של בית הספר, ונקשרתי אליו כל כך עד שהחלטתי שמקומו עמי, ולא החזרתי אותו, כנדרש. 
כמה הופתעתי להיזכר שהנערה ההיא שהייתי, בת ה־16 או ה־17, "חרשה" את השירים 
כמי שמתכוננת כבר אז לתרגם אותם לעברית. מילים בשיר "הצפצפות של בינזי", למשל, 
רצופות חלופות: "חטוב, חצוב, קצץ, כרות, סתת, פסול, חקוק, עמול קשה" משורבטות 
בקצה הדף בעיפרון גם חלופות כמו "חלק, נוצץ, צבוע, מחליק לשון", "עוקץ, חודר, דוקר" 
וכן הלאה... האתגר התרגומי היה, כמובן, לשמר לא רק את תוכנם של השירים הללו, אלא 

גם משהו מהמוזיקה שלהם. 
לפני כעשור ראה אור תרגומו של שמעון זנדבנק לשירי הופקינס, בספר שנקרא "הלב, 
לב הרים לו" )הוצאת אבן חושן, 2008(. אני מאמינה כי משורר גדול כהופקינס ראוי לכמה 

תרגומים בעברית. 
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יופי מנומר 

ָעֹקד ׁשֶּ ל ַמה  ּכָ ל ָלֵאל ַעל  ַהּלֵ
רּוׁש ּפָ ּוְכַנף  ת ֵאׁש  ֶכת ַעְרמֹוִנים לֹוֶחׁשֶ ּלֶ ׁשַ ַעל 

ֶון, ּגָ ְוַרב  ָרה  ָפָרה ְמֻנּמָ ּכְ ַעל ָרִקיַע 
ָוֹרד, ִכְתֵמי  ּבְ ֹרד ְטרּוָטה שֹוָחה  ּבְ

ח, ֲחרּוׁש; ל, ְמֻפּלָ א — ְמֻקּפָ ד וְמֻטּלָ נֹוף ְמֻנּקָ
ן; לּום, ְמֻכּוָ ּבָ ל,  כות, ִחּבֵ ְוָכל ָהרּוחות ְמֻהָלּ

ָנִדיר, ׁשֹוֶנה, ַאֵחר ָבר מּוָזר,  ָדּ ַעל 
בּוׁש; ּכָ ף,  תֹוק, ַמר; ָמִהיר, ָמתּון; רֹוׁשֵ ָמּ ׁשֶּ ל ַמה  ּכָ

ֹיֵדַע ֵהיַאְך?( ְך )ִמי  ׁש, ֲהַפְכּפַ ִעם ְמֻנּמָ
ְפיֹו ֵמֵעֶבר ָלעֹוֵבר, ּיָ ׁשֶ הּוא הֹוֶרה 

ַרְך. ִיְתּבָ

1877

הגדוּלה של האל 

ל ָהֵאל, ה ׁשֶ ֻדּלָ ּגְ ּבַ ה  דּוׁשָ ּגְ ּכֹה  ֵבל  ַהּתֵ
ע ָצץ, מּוָאר, ְרֶזל־ְמֻרּקָ מֹו ִזיק ִמּבַ ּכְ ׁשֶ

ִיְצָהר,  מֹו  ּכְ ה  ֲאָבל ֵאיְך, ִאם הֹודֹו ְמַפּכֶ
ה ַהּגֹוֵאל? ּטֶ ַלּמַ ִתים  ם ְמַצּיְ ּלָ ּכֻ לֹא 
ְוָרַמס, ְוָרַמס  ּדֹור ְודֹור ַרק ָרַמס, 

ם ֵמָעָמל, ּוֻמְכּתָ ב  ְוַהּכֹל ְמֻרּבָ
ל, ׁש, ְמֻעְרּפָ ׁש, ְמֻעּפָ ְוַהּכֹל ְמֻרּפָ

ָבר לֹא ָחׁש. ּכְ ף ָהָאָדם  ְחׂשַ ּנֶ ׁשֶ ָעָפר  ּבֶ
ה ְלעֹוָלם, ַבע ֵאינֹו ִמְתַמּצֶ ַאְך ַהּטֶ

ֵיׁש ְטִריּות ֵמיִטיָבה, ָבִרים  ְדּ ל  ָעְמָקם ׁשֶ ּבְ
ֹחר ָים  ׁשְ ּבִ ֶנְעָלם  ָהאֹור  ׁשֶ ּכְ ְוָלֵכן 

א, ּבָ ְוׁשּוב  ְזָרח  ַחר הּוא ָקם ִמּמִ ּכֹל ׁשַ ִעם 
ַהּקֶֹדׁש ֵמַעל ָלעֹוָלם י ָאז רּוַח  ּכִ
ְוָחֵזהּו ַהַחם.  ְכָנָפיו,  ּבִ ּתֹוֵפף  ִמׁשְ

1877

indd   74.18 ןוילג - וה 17/06/2019   14:52:24



75 הֹו! — גיליון 18

אמה
רק

ה"
"אע

רמ
מְע

אמי
ג

הבז

לּוַח ָ ִסיך ַהּשׁ ַהּנָ ז־ַהּבֶֹקר,  ּבַ ְמעּופֹו ֶאת  ּבִ י  ַפְסִתּ ּתָ ַהּבֶֹקר 
ֶחְדָוה  ּבְ ּדֹוֵהר  ֹרד ְמֻקְוָקו,  ַהּוָ ַחר  ַ ל ַמְלכּות ַהּשׁ ׁשֶ

יו,  ְחּתָ יב ַהחֹוְלפֹות ִמּתַ ּצִ ַהּיַ ַעל ַאְדוֹות ָהֲאִויר 
ֹכַח ֶאת ֶרֶסן ָהרּוַח ּבְ ְך  , מֹוׁשֵ בֹוּהַ ּגָ ָעף 

ִלי ָלנּוַח ּבְ ב, ָנע, ָנד, ּדֹוֶאה,  ב ׁשּוב, נֹוׁשֵ ְוָאז ׁשָ
ַרְגָליו, ּלְ ׁשֶּ ּגֹוֵעׁש, ׁשֹוֵטף, ַמֲחִליק ַעל ַמה  ּגֹוֵלׁש, 

ב ָהַרב, ָ ּשׁ ַהּמַ הּוא הֹוֵדף ֶאת  ׁשֶ ּכְ ר  ִנְסּתָ י  ִלּבִ
ּפֹור, ֶאל ָמרּות מֹוְסרֹוָתיו! ַהּצִ רֹוֵטט ֶאל ְמעֹוף 

אן ּכָ ָך  ּבְ ר  ּמֵ רּוַע, ָהָדר ְמֹפָאר ִמּתַ ּפָ ֶרא  ּפֶ
י ֶאֶלף ּפִ ף ֵאׁש, ָנֶאה  ם, רֹוׁשֵ ִנְרּתָ ה  ַאּתָ ׁשֶ ּכְ

ן! ה יֹוֵתר ְמֻסּכָ ּמָ ּכַ ּוִפי  יִרי,  ַאּבִ מֹוִנים, 
ֶלף ִנְצנּוץ ֶהָחִריׁש ַאֲחֵרי ׁשֶ ַמּה:  ּתֵ ַאְך ֵאין 

ָמן יץ ַאְרּגָ ּגִ ל  ף ׁשֶ ּוְתֵכֶלת ָהֶרׁשֶ
ף.  ְחׂשָ ַהּנֶ ָהב  ּזָ ּבַ ְונֹוְפִלים  ִצים  ִמְתַנּפְ

1877

אביב 

ָנִקי, מֹו יֹום ָאִביב  ּכְ ָיֶפה  ָמה עֹוד 
ּוְמַלְבֵלב, ַמח ֲעִסיִסי  ּצֶ ׁשֶ ּכְ

ֵלו, ׁשָ ּגֹוְנזֹות ַמֲחֶסה  יֵצי ִקיְכִלי  ּבֵ
ָטף, ֵמִקים ִנׁשְ ּכֹוְרִתים  ְוֵהד ְקִריאֹות 

ָרִקים;  ּבְ מֹו  ּכְ ים  יר, ַמּכִ ל ׁשִ ְצִליִלים ׁשֶ
ס ֵמִביא ֵעץ ַאּגָ ׁשֶ ּכְ קּוִפים  ָעִלים ׁשְ

ֲאִויר, ּבָ ׁשֶ ּכֹחֹו ָהַרְך  ֹכל  ּתְ ֶאת 
ים.  ַרּכִ ְרָחב ָרִצים ְטָלִאים  ּוַבּמֶ

ְמָחה? ְוָכל אֹוָתּה ׂשִ ל ַהּצּוף  ּכָ ַמה 
ְך ִהְתִחיל, ּכָ ׁשֶ ֶזה ֶמֶתק ֲאָדָמה 
ְמָחה, ּנִ ׁשֶ ל ַעד  ן ֵעֶדן, ַקח, ַקּבֵ ּגַ

ִהְנִחיל ְוֵיׁשּו ׁשֶ ִלְפֵני ַהֵחְטא, 
ָכה, ּבָ ׁשֶ ְלֶיֶלד  ב  ם ַהֵלּ ֶאת ֹתּ
חֹון ֵהִכין.  ּצָ ּנִ ׁשֶ תּוָלה  ן ַהּבְ ּבֶ

1877
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יְנִזי ּבִ עצי הצפצפה ּבְ
נכרתו, 1879

ם, ֲעֵצי ַצְפָצָפה ֲאהּוִבים, ּתֶ ַבׁשְ ֶמׁש ּכְ ֶ ֶאת ַהּשׁ
ל ָעִלים ַוֲאִויר. לּוִבים ׁשֶ ז ִמּכְ ָתה ְלַפּזֵ ּסְ ּנִ ׁשֶ ּכְ

רּוִתים, ֶכם ּכְ ּלְ רּוִתים, ּכֻ רּוִתים, ּכְ ּכְ
ם נֹוִטים טּור ָטִרי ַאּתֶ ּבְ

ל ֲאִפּלּו ֶאָחד לֹא ִנּצַ
ל, לֹא ֵצל ְמֻנְדָנד, ְמֻטְלָטל, ְמֻסְנּדָ

ָדה, ַנף רּוַח, ָצַלל ַעל ּגָ א ַעל ּכְ ּשָׂ ּנִ ׁשֶ
ָאה. א ּדָ ׁשֶ ר ּדֶ ַקע, ַעל ּכַ ָ ּשׁ ָחה, ׁשֶ ּשָׂ ׁשֶ

לּו ַרק ָיַדְענּו ַמה ּקֹוֶרה
נּו ּכֹוֵרת ֶאָחד ֵמִאּתָ ׁשֶ ּכְ

ֹרק ַהּפֹוֶרה! ֶאת ַהּיָ
ה, ֵהן ָהָאֶרץ ַרּכָ

ה, ה, ֲעֻנּגָ ַרּכָ
ל ָהַעִין ֲחָלָקה, ְלּגַ ּגַ מֹו  ּכְ

ע, ּגָ ֵקר ִמּמַ ּדָ ְרֶאה ִאם ּתִ ׁשּוב לֹא ּתִ
ְכֵלל אֹוָתּה ׁשַ ּמְ ּוִמי ׁשֶ

ל אֹוָתּה,  — ְמַחּסֵ
ַטע ִניַח ַלּנֹוף ְלִהּקָ ּמֵ ּוִמי ׁשֶ

אן. ָהָיה ּכָ מֹוֵנַע ֶאת ַהּיִֹפי ׁשֶ
ֵריַסר אֹו ִמְנַין ֵריַסר אֹו ִמְנַין, ַרק ּתְ ּתְ

ן, ל ֻחְרּבָ ֲחָבטֹות ׁשֶ
ְרֶאה, ַעל ִיְפַעת ַהּמַ

ְרֶאה, ְפִרּיּות ַהּמַ ִיְפַעת ּכַ
ְרֶאה, ְפִרּיּות ַהּמַ ְרֶאה, ּכַ ְפִרּיּות ַהּמַ ּכַ

ְרֶאה.  ְפִרּיּות ַהּמַ ִיְפַעת ּכַ

1879

ליל כוכבים

ּכֹוָכִבים! ְרֵאה, ָרִקיע ֵיׁש ֵמַעל! ט ּבַ ַהּבֵ
ֲאִויר! ם ּבָ ִבים ׁשָ י ָהֵאׁש יֹוׁשְ ְרָנׁשֵ ְרֵאה ֶאת ּבַ

ִביט, ל ׁשָ ל ּבַֹהק, ִעּגּוֵלי ִמְגּדַ ּוַפְרָוִרים ׁשֶ
ֲאֵפָלה ָטַבל. ְוַיֲהלֹום ָהאֹור הֹוֵלם, ּבָ

ְך מּוָטל, ז ַקר ְוקֹוֵדר ָזָהב ֻמּתָ א ּפָ ׁשֶ ַעל ּדֶ
יל ַמְבִעיר ֶאת ַהּלֵ סּוף ׁשֶ אֹור ּכָ ְפָצפֹות ּבְ ַהּצַ

יָעף  ָפר ּבִ ִתיֵתי יֹוִנים ָצפֹות ֵמַעל ַהּכְ ּפְ
ַמְבִהיל,

ן. ָרס ִנּתַ אן ּפְ ִמיד, ַלּכֹל ּכָ ׁש ּתָ ָאֵכן, ַהּכֹל ִנְרּכַ

ה,  ִפּלָ ן — ַרק ְקֵנה — ַאְך ָמה? — ּתְ ִאם ּכֵ
בּוָעה, ָרָכה, ׁשְ ְצָדָקה, ּבְ

ע! ַעל ַעְנֵפי ַמּטָ ְרֵאה, ְרֵאה: ֲאִביִבּיּות ׁשֶ
ת ִניָסן, ַהּמֹוִפיָעה ַעל ֲעָרָבה! ְרֵאה! ִנּצַ

ִקְרּבֹו ם ּבְ ן ׁשָ ּכֵ ה ָאָסם ָסגּור ַהְמׁשַ ִהּנֵ
ר ָיבֹוא, ל ֶהָחָתן ֲאׁשֶ ֶאת ֲאֻלּמֹות ָהאֹור ׁשֶ

ה.  תֹו ַרּבָ ָ ֻדּשׁ ּקְ ל ֵיׁשּו ְוִאּמֹו ׁשֶ יָתם ׁשֶ ּבֵ

1879
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ִאיְנֶוְרְסֵנייד

ַחְרַחר, ּלֹו חּום ּוׁשְ ֹוֵעט — ּכֻ ָהר ַהּשׁ ַהּנָ
ַאג ְוָדַהר,  ְך, ְוׁשָ ב ֶסַלע ִנּתַ ַעל ּגַ

ז, ּתָ ְנִקיִקים עֹוד ֵסֵרק ֶאת ַצְמרֹו ַהּנִ ּבִ
ּוְבֶתֶלם ָנַפל ָלֲאַגם, ֶנֱאָחז.

ל רּוַח ְוֶקֶצף ֻמְצָהב, ַעת ׁשֶ ִמְגּבַ ּבְ
ט, ְוֻכּלֹו ַרַחׁש ַרב ְך, ִמְתַקּמֵ ִמְתַהּפֵ
ְבָרּה ּכֹה ִנְזָעף, ּסִ ְבֵרָכה ֲאֵפָלה ׁשֶ ּבִ

ִנְטָרף, יף ּכְ אּוׁש הּוא ַמּקִ ף ַהּיֵ ְוֶאת ּכֵ

ד, ּלֹו ְמֻנּקָ ל ּכֻ טּוף ַטל, ּוְבַטל ּכָ הּוא ׁשְ
ֶלג ִנְפַרד, ם ַהּפֶ יׁשֹור ׁשָ ִקְמרֹון ַהּמִ ּבְ

ל, ָרְך ְוַאְבָרׁש ְמֻפּתָ ל ׁשָ תֹוְך ְסַבְך ׁשֶ ּבְ
ַחל הּוַטל.  ּגַ ּמִ ן — ׁשֶ ָ ָעָפר ְמֻעּשׁ ּבֶ

ָבר ָהָיה ֶנֱאַבד, ל ֶזה ְכּ ֶמה ָהָיה לּו ּכָ
רּוַע, ָלַעד? ח, ַהּפָ ל ַהּלַ ַלל ְכָּ לּו ִנׁשְ

ח, רּוַע, ַהּלַ ֹרד ַהּפָ ׂשְ ּיִ ן ׁשֶ א ּתֵ ָאּנָ
ְפַרח.  ּיִ ר ׁשֶ ְחֶיה ַהּצֹוֵמַח, ַהּבָ ּיִ ׁשֶ

1881
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ִנְקָלׁש, ְמּדּוִמים, ְרֵאה, אֹורו  ּדִ ַעת  ּלֹו — ׁשְ ּכֻ ַמן  ַהּזְ
ִנְפָרם. ַמן הּוא ֹחֶרף, ִהְתּבֹוֵנן ֵאיך ַהְיקּום  ַהּזְ

ב עֹוָלם, ּסָ ׁשֶ ָכל  ּכְ ַמן, ְוהּוא ָקֵמל  ַהּזְ ֶלה  ּכָ
ֶבר ָחׁש.  ֶ ּשׁ ּבַ ָהָאָדם  ָכל ׁשֶ ּכְ ְזִחיחּות ֵמִחיל 

ַהְצָלָחה, ּבְ ֵאר  ָיַדי ָקְצרּו, לֹא ֶאְתּפָ ֲאִני — 
ָלה,  ׁשְ ּכָ ָלה  ם, ַהַהּצָ ם ׁשָ ּגַ ּפֹה,  ם  ּגַ ַהּכֹל ָהרּוס 

ַהְתָחָלה. ּבַ ד  ִמּיָ ָנִדיר ֶאְרֶאה אֹוֵבד,  ו  ּצַ ׁשֶ ּכְ
רּוָכה.  ּבְ ְכָחה  ִ ם, ַהּשׁ ֶות ֲאַקּדֵ ֵני ַהּמָ ּפְ ֶאת 

ר ָטמּון ָעֹמק, ּנֹוָתר? ֵיׁש עֹוד עֹוָלם ֲאׁשֶ ַאְך ַמה 
ַיְחֹמק,  ם לֹא  ָרקֹוִנים, ַהֵחְטא ׁשָ ֵטר ִמּדְ ִנּפָ ם  ׁשָ

ְמָלָכה. ִיְהֶיה ַהֹחק ְלטּוב ַהּמַ ם ְרצֹוְנָך  ׁשָ

סבורים כי זהו שירו האחרון של הופקינס: סוֶנטה שלא הושלמה, אם כי לא נקבע התאריך שבו נכתב.  *
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המאות ה־19-18: 
גרמניה, צרפת, איטליה, 

גיאורגיה, הודו
יוהן וולפגנג פון ֶגֶתה — 1832-1749

ויקטור הוגו — 1885-1802
אוּגֹו פֹוְסקֹולֹו — 1827-1778
ָאָקִקי ֶצֶרְתִלי — 1915-1840

יְנְדָרָנת טאגֹור — 1941-1861 ַרּבִ

המאות ה־19-18: 
גרמניה, צרפת, איטליה, 

גיאורגיה, הודו
יוהן וולפגנג פון ֶגֶתה — 1832-1749

ויקטור הוגו — 1885-1802
אוּגֹו פֹוְסקֹולֹו — 1827-1778
ָאָקִקי ֶצֶרְתִלי — 1915-1840

יְנְדָרָנת טאגֹור — 1941-1861 ַרּבִ
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יוהן וולפגנג פון ֶגֶתה

אבי, אבי, הוא נוגע בי כבר!
חמישה תרגומים לארבעה שירים

מגרמנית: ניצה בן־ארי

שיר לילה לנודד )1(*

ַמִים רֹוֵמי ׁשָ ּמְ ּמִ ׁשֶ ה  ַאּתָ
יַע, ּוַמְכאֹוב ַמְרּגִ ַצַער 

ְפַלִים ּכִ ּוְלֵלב סֹוֵבל 
יַע, ֶנָחָמה ַמּצִ ֶפל  ּכֶ

ׁשּוָקה? י ֶהֶבל ַהּתְ ּלִ ַמה 
ים! ַעּזִ ִויָצִרים  ַבע ֵסֶבל  ׂשְ

ְלָוה ְמתּוָקה, ׁשַ
ּבֹוִאי ֶאל ָחִזי!  ּבֹוִאי, ָאּה, 

שיר לילה לנודד )2(**

נוסח ראשון:
ָסגֹות ּפְ ל  ּכָ ַעל 

ָמָמה, ּדְ
רֹות ּמָ ּצַ ּבַ

ַמע ׁשְ ּתִ ׁשּוב לֹא 
ב רּוַח. ַ ל ַמּשׁ ּכָ

ַבְך ׁשֹוְקָטה. ּסְ ּבַ ִצּפֹור 
ה  ם ַאּתָ ּגַ ה ָנא  ַחּכֵ

נּוַח. ּתָ עֹוד ְמַעט 

נוסח שני:
ָסגֹות ל ַהּפְ ּכָ ֵני  ּפְ ַעל 

ָמָמה, ּדְ
רֹות ּמָ ּצַ ּבַ

ַמע ׁשְ ּתִ ׁשּוב לֹא 
ל רּוַח. ּכָ ב  ַ ַמּשׁ

ּדֹום. ּתִ ַבְך ִצּפֹור  ּסְ ּבַ
ה, ָקרֹוב ַהּיֹום —  ַחּכֵ

נּוַח. ּתָ ה  ְוַגם ַאּתָ

נכתב ב־1776, פורסם ב־1780.  *
נכתב על קיר הבקתה בהרים, ב־6 בספטמבר 1780. תורגם במרס 2014 לאזכרה של גיא.  **
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שר היער*

ְך ְוַסַער? ֵליל חׁשֶ ּבְ ִמי ֶזה רֹוֵכב 
ַער. ַהּנַ ַיְלּדֹו  ָהָאב הּוא, ִעם 

ְזרֹועֹו, ּבִ ִבְטָחה  ּבְ נֹו  ּבְ א הּוא ֶאת  נֹוׂשֵ
לֹומֹו.  ּדֹוֵאג ִלׁשְ ֹחם,  ּבְ אֹוֵפף אֹותֹו 

ְתֹאם? ּפִ ֶניָך  ּפָ ְרּתָ  ה ִהְסּתַ ִני, ָלּמָ ּבְ
ַער ָהָאֹים? ַהּיַ ר  ְרֶאה ֶאת ׂשַ ּתִ א, לֹא  ַאּבָ

ְוָזָנב?  ֶתר  ּכֶ ַער, ִעם  ַהּיַ ר  ֶאת ׂשַ
ָתיו. ִני, ֶזהּו ַרק ַעְרֶפל ַהּסְ ּבְ

י ָהַרְך,  ַיְלּדִ י, ּבֹוא ָנא,  "ּבֹוא ִאּתִ
ְך! ּכָ ל  ּכָ ָחִקים ַמְקִסיִמים  ֵחק ִמׂשְ ְנׂשַ

ַלל ְצָבִעים, ׁשְ ּבִ ָרִחים  ּפְ ָדה  ַהּגָ ֵיׁש ַעל 
ָזָהב ֻמְפָלִאים." ְגֵדי  ּבִ ַלל  י ׁשְ ְלִאּמִ

ָאִבי, ָאִבי, ֵאיְנָך ׁשֹוֵמַע עֹוד
סֹוד? ּבְ ַער ַמְבִטיַח ִלי  ַהּיַ ר  ּשַׂ ַמה 
ֶיֶלד; ְדַאג,  ּתִ י, ַאל  ַיְלּדִ ָאָגה,  ּדְ ַאל 

ֶכת. ּלֶ ַ ַהׁשּ ֲעֵלי  ּבַ ֵרׁש  ָהרּוַח ְמַרׁשְ

י, ֶעֶלם ֵחן? ְרֶצה ָלבֹוא ִאּתִ "ּתִ
ֲאִחיֶהן. ּכַ ְלָך  ִיְדֲאגּו  נֹוַתי  ּבְ

ב,  ְמחֹול ַמֲחַנִים ְמַלּבֵ ּבִ יל ֵהן יֹוְצאֹות  ּלֵ ּבַ
יר ֶעֶרׂש ָעֵרב." רּו ְלָך ׁשִ ִויַזּמְ ִיְרְקדּו 

אן ָאִבי, ָאִבי, ֵאיְנָך רֹוֶאה ִמּכָ
ְמקֹום ִמְסּתֹוָרן? ּבִ ַער  ַהּיַ ר  נֹות ׂשַ ּבְ ֶאת 

ִני, ֵהן ָרִאיִתי ֵהיֵטב, ּבְ ִני,  ּבְ
יקֹות ְמַהְבֵהב. ֲאֹפר ֲעָרבֹות ַעּתִ

ִכים;  ֶניָך מֹוׁשְ ּפָ "ֲאִני אֹוֵהב אֹוְתָך, 
ֹכִחי." ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ֹנַעם, ֶאׁשְ ּבְ ְוִאם לֹא 

ָבר! ּכְ י  ּבִ ָאִבי, ָאִבי, הּוא נֹוֵגַע 
ּכֹה ַמר! ֵאב  ּכְ ַרם ִלי  ּגָ ַער  ַהּיַ ר  ׂשַ

ְדָהָרה הּוא רֹוֵכב, ּבִ ָהָאב ִמְתַחְלֵחל, 
ב. ַיְלּדֹו ַהְמַיּבֵ ְזרֹועֹוָתיו ֶאת  ּבִ חֹוֵבק 

ָחֵצר ִמן ַהּסּוס הּוא יֹוֵרד; ּבֶ ִחיׁש 
ֶלד ֵמת. ַהּיֶ ְזרֹועֹוָתיו  ּבִ

   *

.1782  *
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גרטכן ליד הכישור*

ְרָחה, ּפָ ְלָוִתי  ׁשַ
ֵבד, ּכָ י  ִלּבִ

לֹא ֶאְמָצא ְמנּוָחה
ְלעֹוָלם ָוֶעד. 

 
ִאם הּוא ֵאינֹו

ֶבר נֹוָתר, ַרק ַהּקֶ
ּלֹו ּכֻ ָהעֹוָלם 

ר. ּוְמֻיּתָ ָמאּוס 

ִנְטֶרֶפת י  ְעּתִ ּדַ
ִיּסּוִרים, ֵמֹרב 

י ָהֻאְמָלל ֹראׁשִ
ִלְגָזִרים ִנְבָקע 

ְרָחה, ּפָ ְלָוִתי  ׁשַ
ֵבד, ּכָ י  ִלּבִ

לֹא ֶאְמָצא ְמנּוָחה
ְלעֹוָלם ָוֶעד. 

 
ָנב ֶאׁשְ ּבָ ַרק ַאֲחָריו 

רֹות, ֵעיַני ּתָ
ׂש ַאֲחָריו ְלַחּפֵ

ֵאֵצא ָלְרחֹובֹות.

ֳארֹו, ּתָ ְיִפי 
ֵחן ֲהִליכֹוָתיו,
ִחּיּוכֹו, ֶמֶתק 
ֵעיָניו. ּבְ ָהֹעז 

ְנִעיַמת קֹולֹו
ֶקֶסם ׁשֹוֵקק,

ף ָידֹו, ּכַ ע  ּוַמּגַ
ק! ְוֵאיְך הּוא נֹוׁשֵ

 
ְרָחה, ּפָ ְלָוִתי  ׁשַ

ֵבד, ּכָ י  ִלּבִ
לֹא ֶאְמָצא ְמנּוָחה

ְלעֹוָלם ָוֶעד. 

ַהּיֹוֵקד ָחִזי 
ּתֹוֵקק ַרק לֹו ִמׁשְ

י ָיֹכְלּתִ לּו ַרק 
ק אֹותֹו ְלַחּבֵ

ק ֵ ְלַנּשׁ ְואֹותֹו 
ָכל ַהּכֹחֹות, ּבְ

יהּו ּפִ יקֹות  ְנׁשִ ּבִ
לֹות! ּכְ ִלְטּבַֹע ַעד 

   *

מתוך "פאוסט", חלק א', שורות 3413-3374, הוצאת אוניברסיטת תל אביב, 2006.  *
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ויקטור הוגו

זה חודש התשוקות. האם תתני ִלי יד?
ארבעה שירים

מצרפתית: יואל טייב

ויקטור הוגו, המוכר לקוראי העברית בעיקר בתור פרוזאיקון, בשפתו ובארצו נחשב תמיד 
בראש ובראשונה לאחד מן המשוררים הפוריים, המשפיעים והחשובים של תקופתו. מכל 
שלושה  שירים,  ארבעה  כאן  תורגמו  שנה,  שישים  כמעט  פני  על  החולשת  שירתו,  היקף 
מהם מהקובץ "התבוננויות" )Les contemplations(, שיצא ב־1856, ואחד מהם מן הקובץ 

"שירי הדמדומים" )Les chants du crépuscule(, שיצא כעשרים שנה לפני כן, ב־1835.
השיר "מחר, כשהזריחה...", נמצא במרכז החטיבה הרביעית של "התבוננויות", ששמה 
י', ומוקדשת כולה לאבלו על בתו ליאופולדין, שטבעה עם  ְלִבּתִ 'ְמַעט   — "Pauca meae"
בעלה דרך מקרה ב־4 בספטמבר 1843 בנהר הֶסן. השיר עצמו מתוארך ל־3 בספטמבר 
1847, כלומר, ערב יום השנה למותה, שבו היה עולה לקברה להתייחד עם זכרה, ואותה 

עלייה לרגל נמצאת במרכז השיר.
השירים האחרים, כולם במזג אופטימי יותר האופייני כל כך ליצירתו של הוגו, מתקיימים 
במישור רומנטי ונשגב — אלגורי יותר או פחות — ונדמה שבמרכז כולם עומדת האמונה 

או האהבה ככלי שבידו להפקיע את החיים מידי הסדר הטבעי והשרירותי. 
המגוונות  מן  אחת  ונותרה  הייתה  פגמי־גדלותה  כל  שעם  שירתו,  של  העצום  היקפה 
בשפה  ראוי  מקום  לה  שיותן  מחכה  עוד  הי"ט,  במאה  בצרפתית  שנכתבו  ביותר  והיפות 

העברית. 

י"ט
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 מחר, כשהזריחה תלבין 
את שמי הכפר...

ָפר, ַהּכְ ֵני  ּפְ ין ֶאת  ְלּבִ ּתַ ִריָחה  ַהּזְ ׁשֶ ּכְ ָמָחר, 
ה. י: ַאּתְ ִלי ְמַחּכָ ָיַדְעִתּ ֵאֵצא. ֲהֵרי 

ֵני ָהָהר, ּפְ ין ַהֻחְרׁשֹות, ֵאֵלְך ַעל  ּבֵ ֵאֵלְך 
ּכֹה ְרחֹוָקה. ַאּתְ  ׁשֶ ּכְ ֵאיִני ָיכֹול ִלְחיֹות 

בֹות ַמְחׁשָ ְבּ י ֵעיַני ְספּונֹות  ּתֵ ּוׁשְ ֶאְפַסע 
ָבר. ּדָ ַמע  ָבר, ְולֹא ֶאְשׁ ּדָ ְולֹא ֶאְרֶאה 

לּובֹות, ָיַדי ׁשְ ב,  פּוף־ּגַ ּכְ ְוַאְלמֹוִני,  ּבֹוֵדד 
ְוַגם יֹוִמי, ֵצל־ֵליל ָעַליו ָסַגר. ָעצּוב, 

ְזַהב ָהֶעֶרב ַהחֹוֵרְך, יט ֶאל  ׁשּוב לֹא ַאּבִ
ְסֹרק. ּתִ ן ֵעיִני ׁשּוב לֹא  ַהּסֶ ְוֶאת ִסירֹות 

יַח ַעל ִקְבֵרְך  ְוַאּנִ ָאבֹוא ֵאַלִיְך, 
ְוֵזר ִציִנית ָיֹרק. ַעְנֵפי ַאְבָרׁש ּפֹוְרִחים 

)3 בספטמבר 1847(

ֶאת שפַתי... ֵני ׁשֶ  ִמְפּ

ִביֵעְך ּגְ י ַעל  ְחִתּ ִהּנַ ָפַתי  ֶאת ׂשְ ֵני ׁשֶ ִמְפּ
ָיַדִיְך; ּבְ י  ְחִתּ ִהּנַ ֶאת ִמְצִחי  ֵני ׁשֶ ִמְפּ

י ֶאת ֶהְבֵלְך ְמּתִ ָנַשׁ ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ְצָלַלִיְך; ּבִ קּוַע  ם, ׁשָ ּוְמֻבׂשָ ק  ָמתֹוֹ

עֹוד ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֵמָרחֹוק ֵני ׁשֶ ִמְפּ
א; ְתַחּבֵ ְך ַהּמִ ִלּבֵ ה  ְתַוּדֶ ּמִ ׁשֶ ים  ִמּלִ

חֹוק ֶאת ַהּצְ ֵני ֶשׁ ְכֵיְך, ִמּפְ ּבִ ֶאת  ֵני ֶשׁ ִמּפְ
ה; ה־ֶאל־ּפֶ י ֶפּ ּתִ ְוַחְשׁ ֵעיַני,  ּבְ ָרִאיִתי 

ֵעם ָזַרח ְתּפָ י ַהּמִ ַעל ֹראׁשִ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ַמִים, ב ֶאל ַהׁשָּ ְוׁשָ ּכֹוָכֵבְך —  ל  ִניצֹוץ ׁשֶ

ה ָצַנח ִהּנֵ י  ַחּיַ ַנְחׁשֹול  ֶאל  ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ָיַמִיְך; ֵני  ָצּ ִמּנִ ַזְלַזל ֶאָחד ָקטּוף 

ִנים אי לֹוַמר ֶאל ַהּשָ ַ ַרּשׁ יו ֲאִני  ְכָשׁ ַעַ
ן! ִחְלפּו! ִחְדלּו ִלְסֹחֹף! ֵקּ ִמְזּדַ ֵאיֶנִני 
ים, ּנִ ֹוׁשַ ְלכּו! ֵהן ֶאְצְלֶכן נֹוְבלֹות ַהּשׁ

ר ִיְקֹטף! י ֵאין ִאיש ֲאֶשׁ ְרֵחי ַנְפׁשִ ַאְך ֶאת ּפִ

ַנְפֶכן ַהְמַרְפֶרֶפת, ּכְ ְזִליף  ּתַ ְמאּוָמה לֹא 
ִפיָכה. אִתי ַעד ׁשְ ר ִמּלֵ ד־ֵמיַמי ֲאׁשֶ ִמּכַ
ֶכן ֵיש ֵאֶפר! ּלָ ֶ ֵיׁש ֵאׁש יֹוֵתר ִמּשׁ י  ּבִ י  ּכִ

ְכָחה! ִ ל ַהּשׁ ָבה יֹוֵתר ִמּכָ ְוַאֲהֲ

)1 בינואר 1835, חצות וחצי(
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 רגליה יחפות, 
פרוע ֹשערה...

ָעָרּה רּוַע ׂשְ ּפָ פֹות,  ְיֵחֵ ַרְגֶליָה 
ַהּגֶֹמא ָהרֹוְכִנים. ינֹות ִלְקֵני  ּבֵ ָבה  ָיׁשְ

ָרה! ַנֲעֲ ָעְבִרי, ֵפָיה, לֹא  ּבְ י  ְבּתִ ָחַשׁ
ָפִנים?" ַהּגְ ל  ֶאֶ ִתְרִצי ָלֵצאת  ֲהֲ "ִאְמִרי ִלי, 

ָטּה ָהָיה ּוַמּבָ י  ּבִ יָטה  ִהּבִ ְוִהיא 
ַצח. ּנֻ ׁשֶ ֹיִפי  ל  ב ׁשֶ ּגָ ִנׂשְ ט  אֹותֹו ַמּבָ

ִני ִלי ָיד? ּתְ ּתִ ׁשּוקֹות. ַהִאם  "ֶזה ֹחֶדׁש ַהּתְ
ְך!" ּכָ ל  ּכָ ַער ֶהָעבֹות  ַלּיַ ֵנֵלְך ָלנּו 

ָדה; ַהּגָ ב  ֵעׂשֶ ּבְ כּו  יָה ִהְתַחּכְ ַרְגֶלֶ
ּוִפְתֹאם יָטה,  ִהּבִ ִנית.  י ׁשֵ ּבִ יָטה  ִהּבִ

עֹון ְצחֹוָקּה ָהַפְך ִהְרהּור. הֹו, ֲהֵתַדע ּגְ ׁשִ
ם? ַהּיֹוֹ ִרים  ּפֳ ַהּצִ ַבְך  ּסְ ּבַ צּו  ִצּיְ ה  ָמּ ּכַ

ָמה! ֹרְך ֶאת ַהּקָ ּבְ ָהר ִלֵחְך  ַהּנָ ֵאיְך 
ִאים ּוְדָשׁ ּגֶֹמא  ין  ּבֵ יַצד,  ּכֵ ָרִאיִתי ָאז 

ַוֲהלּוָמה, ְרִאית  ּפִ ַנֲעָרה  ִהְבִליָחה 
ְרִעים, ַמְרִעים. ַמַ ָטּה, ְצחֹוָקּה  ַמָבּ ּבְ ָער  ׂשֵ

)יוני ...183(

 הייתה הִנקבה 
שבצוּר...

ּצּור ּבַ ׁשֶ ה  ְקּבָ ַהּנִ ָהְיָתה 
ה. ה ִטּפָ נֹוַבַעת ִטּפָ
ם, ַקְטָלִני ְוָארּור ַהּיָ

ְכָיִנית. ַהּסּוָפה ָאַמר: "ּבַ

ַחד. ְוַהּפַ ֲאִני ִהיא. ַהּקֹר 
ם ּתָ ֲאִני ֶהָעצּום, ׁשֶ

ַחת: ִנְפּתַ ֵכֶלת  ַהּתְ ׁשֶ ֵהיָכן 
י ָצִריְך אֹוָתְך." ֵאיֶנּנִ

הֹום: ה ַלּתְ ְקּבָ ַהּנִ ָעְנָתה 
ְוָהָדר, ַנְחׁשֹוִלים  ִלי  ּבְ ם  "ּגַ

ְחַסר: ּתֶ ׁשֶ ן ְלָך ֶאת  ֶאּתֵ
ִלְלּגֹם!" ּתּוַכל  ה ׁשֶ ִטּפָ

)אפריל 1854(
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אוּגֹו פֹוְסקֹולֹו

קבורתנו שאין לה דומע ולא מקונן
ארבעה שירים

מאיטלקית: אסף בנרף

היוצרים  מחשובי  איטלקי,  וסופר  משורר   —  )Ugo Foscolo  ,1827-1778( פוסקולו  אוגו 
האיטלקיים בשנות התפר שבין המאה ה־18 למאה ה־19. נולד בשם ניקולו פוסקולו באי 
יוון, דלמטיה )כיום  וגלה בין  יוונייה. משך כל חייו נדד  זקינתוס שביוון לאב איטלקי ולאם 
ואידאליסט  פטריוט  היה  פוסקולו  אנגליה.  ולבסוף  שווייץ  צרפת,  איטליה,  בקרואטיה(, 
ונציה. בתחילה היה תומך  והיה מעורב בדיונים הרבים שהציתה נפילתה של רפובליקת 
נפוליאון  שמסר  לאחר  אך  צרפת,  בצבא  למענו  לחם  בהמשך  ואף  נפוליאון  של  נלהב 
אקלים  אותו  בהשפעת  התלהבותו.  הצטננה  קמפו־פורמיו  בהסכם  לאוסטרים  ונציה  את 
פוליטי חיבר את הרומן "מכתביו האחרונים של יאקופו אורטיס", מעין גרסה פוליטית של 
נודע  הרומן  מלבד  אמיתי.  מקרה  על  היא  אף  המבוססת  לגתה,  הצעיר"  ורתר  "ייסורי 
פוסקולו כיום בעיקר בזכות שתי האודות "ללואיג'ה פאלאוויצ'יני שנפלה מסוס" ו"לחברה 
שהחלימה", הפואמות "על הקברים" ו"הגרציות", וכן תריסר סוֶנטות. בסונטות ניכרים ניצני 
התפיסה הרומנטית המערערים את האסתטיקה הניאו־קלאסית, בהם פסיחות ויצירת רצף 
תחבירי בין הבתים ולפעמים אף בין המרובעים למשולשים. עם המוטיבים העיקריים של 
הסונטות ניתן למנות את הקיטוב מחשבה־רגש, הזרות והגלות, האהבה ואהבת המולדת, 

האידיאלים היווניים הקלאסיים וחרדת המוות.

א"ב
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לזקינתוס

בֹות, ּגָ דֹות ִנׂשְ ְגדֹוַתִיך, ּגָ ע ְלעֹוָלם ּבִ לֹא ֶאּגַ
ָבן, ֵרַע ּגּוִפי ַהּלָ ּתָ ְנעּוַרי ִהׂשְ ֶהן ּבִ ּבָ ׁשֶ

ַגל ֲאָדוֹות, ֶטת ּבְ ּבֶ ַאְדַמת ָזִקיְנתֹוס, ַאּתְ ַהּנִ
ל ָיָון, ּה ׁשֶ ַיּמָ תּוָלה, ּבְ ּבֹו ֶונּוס נֹוְלָדה ּבְ ׁשֶ

ילּו ְסֻגּלֹות ִחּיּוָכּה ָהִראׁשֹון ְלַצּוֹות ּכִ ִהׂשְ ׁשֶ
ים, ְוָלֵכן ַעל ִזיָון  ְפרּו ְויֹוִריקּו ִאּיִ ּיִ ׁשֶ

ְכבֹות־ֶהָעָנן ְוַעל ְסַבך ֶהָעָנף ֶהָעבֹת ל ׁשִ ׁשֶ
יר מֹוֵפת, ְוֵכיָון ְיָטן ְלׁשוֵרר ׁשִ ַכח ַהּפַ לֹא ׁשָ

ֻלּיֹות, ם ְוׁשוֵרר ָגּ ּיָ ּבַ ר ּגֹוָרלֹות ׁשֶ ּמֵ ּזִ ׁשֶ
ְפָאָרה ְרֲענּות ַוֲעטּור ּתִ אֹוִדיֵסאּוס, ְלמּוד ּפֻ
ק ֲעָפָרּה. ֵ ְלִעית ְלַנּשׁ ב ֶאל ִאיָתָקה זֹו ַהּסַ ׁשָ

יר, לֹא ָעִתיד ָלְך ִלְהיֹות, ִ ֵנְך, זּוָלִתי ֶזה ַהּשׁ ֵזֶכר ּבְ
י; ַהּגֹוָרל ֵהן זֹאת ָלנּו ּכֹוֵנן: הֹו ַאְרִצי ְוִאּמִ

ֵאין ָלּה ּדֹוֵמַע ְולֹא ְמקֹוֵנן. ְקבּוָרֵתנּו, ׁשֶ

במותו של האח ג'ובאני

ְבִריָחִתי ְויֹום ֶאָחד, ִאם לֹא ַאְתִמיד ּבִ
יַצד ֶאְכַרע ְרֶאה ּכֵ אי ּתִ ֵמִעיר ְלִעיר, ַוּדַ

ַעל ַאְבְנָך, ָאִחי, ׁשֹוֵטַח ִיְפָחִתי
ר ֻהְכַרע. נֹוֶתיָך ָהַרּכֹות ֲאׁשֶ ַעל ִזיו ׁשְ

חּוִתים,  א ָיֶמיָה ַהּפְ ּשָׂ ָדד ּתִִ ָהֵאם ּבָ
ְקָרא, ִמי ּתִ ֲחִריׁש ֶאת ׁשְ ֶאל ֶאְפְרָך ַהּמַ

ׁשּוִטים.  ל ֵאיָבַרי ּפְ ְוא ּכָ ָ ַאְך ֲאֵליֶכם ַלּשׁ
כֹוָרה,  ּגֹות ַהְמּ ּגַ יר  ְרָחק ַאּכִ ִאם ִמּמֶ

עּוקֹות ֹרֶגז ָהֵאִלים ּוַבּתְ ָאחּוׁש ּבְ
ר ָהְפכּו ָיֶמיָך ַסַער, ַהֲחבּויֹות ֲאׁשֶ

ֹקט.  חֹוְפָך אּוַכל ִלׁשְ י ּבְ ל ּכִ ּלֵ ְוֶאְתּפַ

ָאר, ָחָלל ּוַפַער! ְקוֹוַתי ַאְך ֶזה ִנׁשְ ִמּתִ
יבּו ְלָפחֹות ּיֹום ַההּוא, ָזִרים, ָהׁשִ ּבַ

ַער. ת ַהּצַ ֶאת ַעְצמֹוַתי ֶאל ֵחיק ָהֵאם ֻמּכַ
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ָבר חֹוָתם ַאֲחרֹון ְמִניָחה; ָאה ּכְ ֶהה? ַהּמֵ ׁשְ ַמה ּתִ
בּוִרים ים ּוׁשְ ֵטִלים ַהֻחּקִ ר ּבֹו ּבְ ֶאל ָמקֹום ֲאׁשֶ
ִרים ְיָלה ֶעְשׂ את ֶאל ַהּלַ ה ַצֲעָדּה ְונֹוׂשֵ ְמִחיׁשָ

ְכָחה. ת ׁשִ ָעֵטְפָנה ִצּנַ ר ּתֵ נֹוֶתיָך, ֲאׁשֶ ִמׁשְּ

ים, ִאם ָחרֹון ְוֵאיָמה ּוָבָכא, ה ַהַחּיִ ּגֵ ִאם ִמׁשְ
ִרים; ם ִנְסּפָ ּלָ י ְוָיֶמיָך ּכֻ ֵהן ַחִיּיָת ִמּדַ

ֹקד ַעל ְסָפִרים יִטיב ְוִתׁשְ יָך ּתֵ ְוָכֵעת ֶאת ַחּיֶ
ִתיָבְתָך. ִאים ֶאת מֹוְפֵתי ּכְ ְוַתְנִחיל ַלּדֹורֹות ַהּבָ

ְמָטה, ן ֻאְמָלל, ְמַאֵהב ְמֹיָאׁש, מֹוַלְדּתֹו ִנׁשְ ּבֵ
ם ַעל ֶנֶפׁש ַעְצמֹו, ה ּגַ ִרּיֹות ְוָקׁשֶ ה ַלּבְ ִאיׁש ָקׁשֶ
מּותֹו ּוְקמּוָטה, ָבר ְדּ ה ְכּ ְוַעל ַאף ֲעלּוָמיו ֲחרּוׁשָ

ֵני־ֲחלֹוף, ַהְיִציָרה ִהיא ָלַעד; ים ּבְ ֶהה? ַהַחּיִ ׁשְ ַמה ּתִ
ּמּוָעט לֹו ָעְצמֹו — בּורֹוָתיו, ׁשֶ ְצרּו ּגְ ּקָ ָהָאָדם ׁשֶ
ֵאֶליָה נֹוַעד. ה ׁשֶ ִהּלָ יָריו, הּוא ִיְקֹצר ַהְתּ ף ׁשִ ּדַ

אל הערב 

ְצִחי ֶקט ַהּנִ ֶ ֶלם ַאּתְ ַלׁשּ ּצֶ ֵני ׁשֶ אּוַלי ִמּפְ
ב, ְך ַלּלֵ ל ּכָ ָאה ּובֹוֵאְך ָיָקר ּכָ ֵאַלי ַאּתְ ּבָ

ֵמִחים ַלּוּו ֶאת ַצֲעֵדָך ׂשְ ּיְ ׁשֶ ם ּכְ ַעת־ֶעֶרב! ּגַ ׁשְ
ֵלו, ל ַצְפִריִרים ׁשָ ב ׁשֶ ָ ִיץ ּוַמׁשּ ָעֵבי־ַהּקַ

ְנִחי ֵבל ּתַ ָלִגים ֶאל ַהּתֵ ּסּופֹות ׁשְ ּמִ ׁשֶ ְוַגם ּכְ
ב, ּלֵ ּתַ ֶאת ַחְלֲחלֹות ָהֹאֶפל ָהָאֹרך ְלִהׁשְ

ָרִכים ְרִדי ּכֹה ְמֻיֶחֶלת, ְוֶאת ַהּדְ ִמיד ּתֵ ּתָ
ב. ְרֵכי ַהּלֵ אֵחִזי, ֶאת ּדַ ֹרְך ֹתּ רֹות ּבְ ְסּתָ ַהּנִ

דּוִדים ְנִתיב ַהּנְ ַלְחְתּ ּבִ י ׁשָ בֹות־ִלּבִ ֶאת ַמְחׁשְ
יְנַתִים ַצח; ְוחֹוֵמק ּבֵ ַהּמֹוִביִלים ֶאל ִריק ַהּנֶ

דּוִדים ר ִעּמֹו ֵיְלכּו ּגְ ה ָהַרע, ֲאׁשֶ ַמן ַהּזֶ ַהּזְ

ֵנינּו ַעּנֹוַתִים; ִהְתַאּנּו ִלׁשְ ָאגֹות ׁשֶ ל ְדּ ׁשֶ
ִקיט ִהיא ְוַתְרִדים ׁשְ ְלָוֵתְך, ּתַ ׁשַ יט ּבְ ְוֵעת ַאּבִ
ְבָעַתִים.  י ׁשֹוֶאֶגת ׁשִ ּבִ ָרבֹות ׁשֶ ֶאת רּוַח ַהּקְ
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ָאָקִקי ֶצֶרֶתלי

ם כמו פלדה הם אנשים ָשׁ
שני שירים

מגיאורגית: רחל טורפוסמן

למשפחת  בן  גיאורגי,  ציבור  ואיש  ופובליציסט  משורר  סופר,   )1915-1840( צרתלי  אקקי 
בשנות  הצארי  השלטון  נגד  הגיאורגי  השחרור  במאבק  מרכזית  דמות  מיוחסת.  אצולה 
שירו  בטביליסי.  האומה  גדולי  של  בפנתיאון  קבור  צרתלי  ה־19.  המאה  של  השישים 
הלחנים  אחד  וברוסיה.  בגיאורגיה  מאוד  פופולרי  היום  עד  נשאר  )"ִנשמתי"(  "סוּליקו" 
לשיר הושמע רבות ברדיו הסובייטי בתקופת שלטונו של סטלין, ואף נאמר כי היה השיר 

האהוב על השליט הסובייטי, שנולד וגדל בגיאורגיה. 

סוּליקֹו )ִנשמתי(

ִלי סֹוף, ּבְ י  ּתִ ׂשְ ִחּפַ ֶאת ִקְבָרּה 
ֶבר ָאַבד. ְוא. ַהּקֶ ָ ַלּשׁ ַאְך 

ִכְליֹון ֵעיַנִים ָקָראִתי ָלּה:  ּבְ
 "? י, ֵאיֹפה ַאּתְ ּלִ ׁשֶ ָמִתי  "ִנׁשְ

ין חֹוִחים, ּבֵ ְרָחה  ּפָ ה  ּנָ ׁשֹוׁשַ
ָדד.  ּבָ ּכֹה ָיָפה, ׁשֹוֶכֶנת 

ה:  ּנָ ֹוׁשַ י ֶאת ַהּשׁ ַאְלּתִ ה ׁשָ ְלִחיׁשָ ּבִ
 "? י, ַהִאם זֹו ַאּתְ ּלִ ׁשֶ ָמִתי  "ִנׁשְ

א,  ָזִמיר ִהְתַחּבֵ ין ָעִלים  ּבֵ
אט.  ּלָ ּבַ ב לֹו  ָיׁשַ ַעל ָעָנף 

ּפֹור:  ַהּצִ י ֶאת  ַאְלּתִ ִחּיּוְך ׁשָ ּבְ
 "? י, ַהִאם זֹו ַאּתְ ּלִ ׁשֶ ָמִתי  "ִנׁשְ

ּכֹוָכב,  רֹום ָרִאיִתי  ּמָ ּבַ
ט;  ָזֳהרֹו ֵהִאיר ִלי ַמּבָ

י אֹותֹו:  ַאְלּתִ ת ׁשָ ְכִמיָהה נֹוֶאׁשֶ ּבִ
 "? י, ַהִאם זֹו ַאּתְ ּלִ ׁשֶ ָמִתי  "ִנׁשְ

ה ִלי רּוַח: "ָאֵכן, ָאז ָלֲחׁשָ
ֶבר ֲאהּוָבְתָך! ּקֶ ּבַ לֹא 

ּוְלכֹוָכב  ה  ּנָ ְלָזִמיר, ְלׁשֹוׁשַ
ה ִהיא ָהְפָכה!"  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ

י,  ַחּיַ ה ֵנעֹורּו  ְוַעּתָ
ּכֹה,  ּתֶֹפת ַעד  ּבַ ָהיּו  ׁשֶ

י סֹוף־סֹוף ָמָצאִתי אֹוָתְך,  ּכִ
י, סּוִליקֹו!  ּלִ ׁשֶ ָמִתי  ִנׁשְ
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ֶאת ְלׁשֹוְנָך ֲאִני מֹוִקיַע,
ָשאִבי, ְמשֹוֵרר־ָהִרים, ן־ּפְ ּבֶ
ִניִנים זֹוֵרַע ּפְ ה  ם ִאם ַאּתָ ּגַ
ְוַהּקֹוְרִאים אֹוָתן קֹוְצִרים.

ֵבִטי, ָשׁ ּפְ ִבּ י  ְרּתִ ּקַ ּבִ עֹוד לֹא 
ְזכּוְתָך ּבִ י  ְרּתִ ִהּכַ אּוַלם 

ַאְרָתּ ֵתּ ּלֹא  ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ ם  ּגַ
ְלׁשֹוְנָך: ּבִ ְעּתָ  ִהּבַ ְולֹא 

ַהר ֲאִני יֹוֵדַע ֶשַהֹטּ
ָפר ַהֲהָרִרי לֹא ֵמת; ּכְ ּבַ

ָלָדה ֵהם, ּפְ מֹו  ּכְ ם  ים ׁשָ ַוֲאָנׁשִ
ּדֹוֵבר ֱאֶמת; ִמיד  ּתָ יֶהם  ִפּ

ּכֹה ַרק ֶחֶרב — ָחְתָכה ַעד  ׁשֶּ ַמה 
ַהּיֹום קּוְלמֹוֵסיֶהם חֹוְתִכים.

ַהּקֶֹדׁש ת ַאִחים ְלַהר  ְרּכַ ּבִ
ׁשֹוֵרר ָהֲעָמִקים! ִמּמְ

פשאבי או פשבטי — אזור הררי בגיאורגיה. "בן־פשאבי" )"וז'ה־פשאבלה"( הוא שם העט של המשורר   *
הגיאורגי לוקה רזיקשווילי )1915-1861(, שכתב בדיאלקט פשאבי. על שירו של צרתלי השיב וז'ה־
פשאבלה בשיר שבו ביקש לסנגר על זכותו "לזרוע פנינים" בדיאלקט שלו )אך דווקא שיר זה נכתב 

בגיאורגית תקנית למופת(.
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יְנְדָרָנת טאגֹור ַרּבִ

נוגע בשוֵּלי ֶאְבַרת שיִרי 
שלושה שירים מתוך הגינטג'אלי

מאנגלית )הודו(: יורם חורש

רבינדראנאת טאגור )1941-1861( הוא גדול משוררי הודו המודרנית. ב־1913 זכה בפרס 
נובל לספרות, והיה הזוכה הראשון אי פעם מחוץ לאירופה. טאגור כתב גם פרוזה, מחזות 
שיריו  קובץ  הוא  הגיטנג'אלי  שירתו.  בזכות  לכול,  מעל  לתהילה,  זכה  אבל  ופזמונים, 
המפורסם ביותר, שנכתב, בדומה למרבית יצירתו, בשפה הבנגאלית, ותורגם לאנגלית על 
ידי המחבר עצמו. יצירתו של טאגור תורגמה לשפות רבות והשפיעה, באמצעות תרגומים, 
על יוצרים רבים ברחבי העולם. לעברית תרגם אותו לראשונה דוד פרישמן )"אספי פרי", 
בשנים  גם  העברית  קוראי  בקרב  רבה  לפופולריות  זכתה  ויצירתו   )1922 שטיבל,  הוצאת 

מאוחרות יותר.

1

יַתִני. ִעּנּוֶגיָך, ֵאיְנסֹוִפי ֲעׂשִ ּכְ
ה ָוׁשּוב ַאּתָ ְבִריִרי ֶזה, ְמרֹוֵקן ׁשּוב  ִיט ׁשַ ִלי ׁשַ ּכְ

אֹו. ִדיר ְמַמּלְ ּתָ ים  ַרֲעַנּנִ ים  ּוְבַחּיִ

ֹטן, ֶהָעׂשּוי ָקֶנה, ֲחִליְלָך ַהּקָ
א ִנּשָׂ ָוַגְיא  ַבע  ּגֶ ַעל 

ְוַדְרּכֹו ְנִעימֹות ֲחָדׁשֹות,
ם. ִנְצִחּיֹות נֹוׁשֵ

ָיֶדיָך ָהַאְלמֹוִתי ע  ַמּגַ ּבְ
בּולֹוָתיו  ּגְ ד ֶאת  ְמָחה ְמַאּבֵ ׂשִ ּבְ ט,  י ַהּקָ ִלּבִ

ְיֹתָאר. ל  ּבַ ים נֹוֵתן ְלִבּטּוי  ְוַחּיִ
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ִמְנחֹוֶתיָך ָהֵאיְנסֹוִפּיֹות,
ִעירֹות ַהּזְ ה,  ָיַדי ֵאּלֶ ַרק ֶאל 

יעֹות. ַמּגִ
ה יר ַאּתָ ַוֲעַדִין, ַמְעִתּ יֹוְבלֹות חֹוְלִפים 

קֹום ְלָהִכיל. ְועֹוד ַרב ַהּמָ

2

ִני ַקְדּתַ ּפְ יר  ֵעת ָלׁשִ
י; ִלּבִ ר  ּבַ ִנׁשְ ַגֲאָותֹו  ּבְ י  ּכִ ִנְדֶמה, 

ּוְדָמעֹות ָמְלאּו ֵעיַני. י  ְטּתִ ִהּבַ ָפֶניָך  ּבְ

י ַחּיַ ּבְ ְוַהּצֹוֵרם  ל  ְפּתָ ַהּנִ ל  ּכָ
ְך — ְלֹתַאם ָמתֹוק ֶאָחד ֻמּתָ

ִצּפֹור עֹוֶלֶצת ּכְ ת,  ָנף ּפֹוֶרׂשֶ ּכָ ַהֲעָרָצִתי 
ם. ַלּיָ ְמעֹוָפּה ֶאל ֵמֵעֶבר  ּבִ

יָרִתי ִהיא. ׁשִ ּבְ ית,  י ֲהָנָאְתָך ַהֲחִריׁשִ ּכִ יֹוֵדַע 
יר, ִצּפֹור ׁשִ ּכְ י ַאְך  ּכִ יֹוֵדַע 

נֹוְכחּוְתָך ֶאֱחֶזה. ּבְ

יִרי ׁשּוֵלי ֶאְבַרת ׁשִ ּבְ נֹוֵגַע 
ַרְגֶליָך — ַהְמֻרֶחֶקת. 

יַע. ַהּגִ י ֲעֵדיֶהן  ְלּתִ ּלַ ּפִ ר ֵמעֹוָלם לֹא  ֲאׁשֶ

יָרה, ַעְצִמי ׁשֹוֵכַח ִ ְמַחת ַהּשׁ ִ תּוי ִמׂשּ ׁשָ
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22

ֵמי יּוִלי, ׁשְ ּגִ ְלַית  ַמְאּפֵ ּבְ
ֶנְעָלמֹות, ְפִסיעֹות  ּבִ

ְך, חֹוֵמק ֵמַעִין. ַהּלֵ ּתְ ְיָלה  ּלַ ּכַ י  ֲחִריׁשִ

ַהּבֶֹקר ָעַצם ֵעיָניו ַהּיֹום,
ל רּוַח ָקִדים קֹוָלִנית ְוָעָתּה ַהּתֹוְבָעִנית ׁשֶ ְלׁשַ ים  ִלי ֵמׂשִ ִמּבְ

ח. ִנְמׁשַ ים,  ּכִ ׁשְ ַהּמַ ַמִים  ָ ְתֹכל ַהּשׁ ּבִ ּוְרִדיד ָעֶבה 

יֵריֶהם ׁשִ ּבְ ַהְיָערֹות ִהּסּו 
ִית. ּבַ ל  ּכָ ְלתֹות  ּדַ פּו  ְוִנּגְ

ה. ים ֵאּלֶ ְרחֹובֹות ְנטּוׁשִ ּבִ ּבֹוֵדד  ד  ַנּוָ ָך  ִהּנְ
ְיִחיִדי, ֲאהּוִבי, הֹו ֵרִעי 

ֲעֹבר. ּתַ ֲחלֹום  ּכַ תּוִחים — — — ַאל ָנא  יִתי ּפְ ּבֵ ֲעֵרי  ׁשַ
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 מודרניזם: 
רוסיה, גרמניה, איטליה, 

קולומביה, קטלוניה, 
פולין, צ'כיה

למֹונט —1942-1867 קונסטנטין ּבַ
שטפן ֵגאֹוְרֶגה — 1933-1868

ה ָחאקֹוּב — 1942-1883 ְרּבָ ּבַ ּפֹורפיריֹו 
גאורג ְטַראְקל — 1914-1887

ה אוְּנָגֶרִטי — 1970-1888 ג'וֶּזֶפּ
בוריס פסטרנק — 1960-1890

ַאְרֶסִני ַטְרקֹוְבְסִקי — 1989-1907
גּבריאל ֶפָראֶטר — 1972-1922
מירוסלב הֹולוּּב — 1998-1923
זבגנייב הרברט — 1998-1924
ברברה קוהֶלר — ילידת 1959

 מודרניזם: 
רוסיה, גרמניה, איטליה, 

 קולומביה, קטלוניה, 
פולין, צ'כיה

למֹונט —1942-1867 קונסטנטין ּבַ
שטפן ֵגאֹוְרֶגה — 1933-1868

ה ָחאקֹוּב — 1942-1883 ְרּבָ ּבַ ּפֹורפיריֹו 
גאורג ְטַראְקל — 1914-1887

ה אוְּנָגֶרִטי — 1970-1888 ג'וֶּזֶפּ
בוריס פסטרנק — 1960-1890

ַאְרֶסִני ַטְרקֹוְבְסִקי — 1989-1907
גּבריאל ֶפָראֶטר — 1972-1922
מירוסלב הֹולוּּב — 1998-1923
זבגנייב הרברט — 1998-1924
ברברה קוהֶלר — ילידת 1959
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ְלמֹוְנט קונסטנטין ּבַ

אני ענן, אני ַאנחת הרוח
חמישה שירים

מרוסית: אלה סוד

הדור  שביוצרי  מהבולטים  רוסי,  ומתרגם  משורר   —  )1942-1867( בלמונט  קונסטנטין 
המוקדם של הזרם הסימבוליסטי ברוסיה. הגיע לשיא הצלחתו כמשורר בעשור הראשון 
והשני של המאה ה־20, אך ידע תקופות של עוני וקשיים קיומיים הן בצעירותו, הן ברוסיה 
הקומוניסטית והן אחרי הגירתו לצרפת ב־1920. בשנות חייו האחרונות אף סבל ממחלת 
נפש. הוא פרסם עשרות ספרי שירה ופרוזה, תרגם שירה באופן מבריק משפות רבות והיה 

אחד היוצרים וסוכני התרבות המשפיעים בדורו. 

אור הסהר

ֵליל קֹוֵדר ּבְ ְזַהר  ּתִ ָבָנה  ַהּלְ ֵעת 
ה, זֹוֶרֶמת, ַרּכָ ל  ַנֲהַרת ַמּגָ ּבְ

ִנְכֶסֶפת ְלעֹוָלם ַאֵחר, י  ַנְפׁשִ
ל ָרחֹוק, ֵמָהֵאיְנסֹוף ֻמְקֶסֶמת. ִמּכָ

ֹבַה ּגָ ֶאל ְיָערֹות, ֶאל לֶֹבן ַהר 
ה רּוַח ְמֻעּנָ ּכְ ֶאְדַהר חֹוֵלם. 

ֵנֹעור ֵמַעל עֹוַלם ָהֹרַגע, ֲאִני 
ָבָנה. ַהּלְ ם ֶאת  ְבִכי ָמתֹוק נֹוׁשֵ ּבִ

ֶרת, ַהר ַהִחּוֶ ת ַהּסַ ּגֹוֵמא ִהּלַ
ֶרת, ָמָמה ַהְמַדּבֶ ַהּדְ יב ֶאל  ַמְקׁשִ

רּוַע. ַסל ַקְרֵני ָהאֹור ָאנּוד ׂשָ ּבְ

ֵאב ְקרֹוַבי ֵאַלי ֵאינֹו נֹוֵגַע, ּכְ
ּוַמֲאָבֶקיָה, ָזָרה ִלי ֶאֶרץ 

ֲאִני ָעָנן, ֲאִני ַאְנַחת ָהרּוַח.

1894
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עיניים

ׁש ֲאִני ֶאל ָהַאֵחר ּגָ ּנִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ
ף ִלי ְולֹו ּתָ ַבר־ָמה ְמׁשֻ ּדְ ֵיׁש  ֵאַדע — 

ִטי ַהחֹוֵדר  ַלח ַמּבָ ְוֵתֶכף ֶאְשׁ
צּולֹות. ם, ְלָעְמֵקי ַהּמְ ְלׁשָ

ים ֲחנּוקֹות, ל ִמּלִ ֶאְרֶאה ְרָבבֹות ׁשֶ
ְדָמָמה, ּבִ עּו  ּצְ ּבֻ ׁשֶ ֶאְרֶאה ְרִציחֹות 

ּוְדֵלקֹות, הֹומֹות, ֲעָנִנים  ָרצֹות, ּתְ ּפְ
ָמה. ׁשָ ַהּנְ ֵטרּוף, ַרֲעבֹון 

ר, ֶהְסּתֵ ּבְ ְוֶאְרַעד  ְוֶאְזּכֹר  ֶאְרֶאה 
ַער ָהַרב. א ַהּסַ ּבָ ֵאַדע ֵמֵהיָכן 

ֵעיֵני ָהַאֵחר, ּבְ ל  ּכֵ ְוִאם ֶאְסּתַ
ַיֲעֹצם ֶאת ֵעיָניו. ְתֹאם  ּפִ

1903

*

ָרא עֹוָלם. ּבָ לּום  ָהֵאל ִמּכְ
ן, — ּנּו, ָהָאּמָ ֵצא ְלַמד ִמּמֶ

יר ְרּגִ ּגַ רֹוְנָך ֶחְלִקיק  ׁשְ ּכִ ִאם 
ִנְפָלאֹות, ּנּו  ה ִמּמֶ ֲעׂשֵ
ַפע ְיָערֹות  ַהְצֵמַח ׁשֶ

יר ִ ּוְכמֹו ִצּפֹור ְקסּוָמה ִמּשׁ
ָחִקים ַהְמֵרא ִלְדאֹות, ְ ֶאל ַהּשׁ
ם אֹור ַמְזִהיר, י ׁשָ ָרק ָחְפׁשִ ּבָ

ל ֲעֶנֶנת ַעד ֵאין ֵקץ ּגַ ם  ׁשָ
ֵכֶלת ִמְתרֹוֵצץ. ְתהֹום ַהּתְ ּבִ

1903

שתי נשמות

ָעִרים, ּתְ ֵני  ׁשְ ְוַאּתְ —  ֲאִני 
ֵטינּו. ּוְבֵאר — זּוג ַמּבָ ֵאר  ּבְ

ָקִרים, ֹנאַמר: "ֹאַהב" — ֹנאַמר ׁשְ
ינּו. ַחּיֵ אֹול  ּלֹא — ִלְשׁ ֹנאַמר ׁשֶ

ְוָאנּו ֶזה ַעל ֶזה ׁשֹוְמִרים,
ֵנינּו. ׁשְ ַיַחד  ְוַעד ָלֶנַצח 

1908
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החרוז הנכסף

ְטרֹוֵכִאים, ּבִ ים ָמַהל  ַיּאְמּבִ ׁשֶ ִקין  ּפּוׁשְ לֹֹא 
מֹוֵפת ְלִפּיּוט ַקל ְצִליִלים,

ָכל ַלַחן ָקֵמַע, ּבְ ָחַצב  לֹא ֵפט ׁשֶ
בּוי ַאֲהָבה ְלַהְנִעים, ֵלב ׁשְ

ָוֶעֶרב, ְצִליֵלי ֵליל  ּתַ ָחׁש  לֹא ְטיּוְטֵצ'ב, ׁשֶ
אֹוס ֵמִביא, ַהּכָ ׁשֶ אֹון  ׁשָ

ַחף ּפֹוֶנה ֱאֵלי ֶחֶרב, ּדַ לֹֹא ֵלְרמֹוְנטֹוב — 
ּכֹוָכִבים,  ת  ַרּבַ ֲהגּות ֵלב 

ָוֶיַדע, ַעת  ּדַ ָרִטיְנְסִקי ַרב  ּבָ ם לֹא  ּגַ
ָקִני,  ְיּ ּדַ ים  קֹוֵלַע ִמּלִ

ְחֶמֶדת, ַהּנֶ דּוִני ּתֹוַרת ֶהָחִליל  ִלּמְ
ַיֲהלֹוִמי. ׁשּוהּו ֶאת  ִלּטְ

ים ִקְצֵרי ָהַרְגַלִים ְוַיאְמּבִ ְטרֹוֵכִאים 
ָלִגים, ּפְ ַלַחׁש  ּבְ י  ְרּתִ ִהּכַ

ִים ין ָהַעְרּבַ ּבֵ ה  ַרּכָ ֶהְמָיה  ּבְ יֹוָנה 
ים.  ּלִ ַהּמִ ִנּגּון  ַדְתִני  ִלְמּ

רּוַח צֹוֶנֶנת ּבְ ָוׁשּוַח  נֹוַע  ּבְ
ּבֹוִכִיּים ַעְנֵפי ֵעץ ִלְבֶנה 

ֶנת, ַרְך ִמְתַנּגֶ יּבְ ִעיַמת ַאְמּפִ ּפְ ָנְתנּו 
ִחים.  ּכָ ִנׁשְ ּבֹו ָוְלס ֲחלֹומֹות 

ִמיַע, קֹולֹו ִלי ִהׁשְ ּבְ ֲעמֹון  ּפַ ְקִטיל —  ּדַ
ה. ּלָ ּגִ ְסְט — ִמְצָעד ִלי  ֲאָנֵפּ

י הֹוִפיַע, ּבִ ְרִחי  ּכָ יִרי ַעל  ִ י ַהּשׁ חּוׁשִ
ה. ּלָ ַהּכַ ֵני  ּפְ ֹנַעם ַעל  ּכְ

ֶרת ֶ ַיְלדּוִתי ַהְמֻאׁשּ ְזִריחֹות  ּבֹו  ן,  ּגָ ּבַ
נּוָזה, ַהּגְ ָנְסכּו אֹוָרָתן 

ֶרת  ַצּמֶ ּבְ רּוׁש ַמְקֵהַלת ֲעָנִפים  ִרׁשְ
ְרָזה ְלִתְרָזה.  ָנַדד ִמּתִ

ֵדה ִניר ָהִגיִתי, יִני ְלַעְצִמי ֵאֶצל ׂשְ ּבֵ
ּבֶֹלת ָהָיה, ׁשִ ּבְ ִלי אֹות 

יִתי, ּמִ ּדִ ֹכל ִלי  ֱאֵלי ֶהָחרּוז ַהּתָ
ה. ָגִנּיָ ּדְ ָגן,  ַהּדָ ין ְצֹהב  ּבֵ

ֶדת, ית, ְמַרּקֶ ִריַצת ַהְבָהקֹות ֲחִריׁשִ
ִנְדְנָדה, ֵמי יּוִלי ַחם  ְ ׁשּ ׁשֶ

ּה ֶאְרֶאה ִצּפֹור ֵעֶדן ּבָ ָלאֹות,  ּפְ ַעל ֶאֶרץ 
ָדה. ַאּגָ ָרה ִסּפּוֵרי  ִסּפְ

ֵתַקע ׁשֹוַפר ָהרֹוֶעה ֵאֶצל ַנַחל ּבְ
ְוגֹוְבִרים ַרַעם, הֹוְלִכים  ּבְ

ְוַלַחן, יר  ְמעּו ׁשִ ִנׁשְ ָרִכים,  ּדְ ִנְדמּו ִלי 
י חֹוֵבב ֲעגּוִרים. ִהְתַחְלִתּ

י ַעד ֵאין ֵקץ ִמְתָאֶרֶכת, ְרּכִ ּדַ ִהְצִליַח! 
ִרים. ּמְ ִמְזּדַ ִנים,  יַרי — ִמְתַנּגְ ׁשִ

ֶקט ׁשֶ ּבְ ׁשֶ יְרֶכם  ָלִגים ַעל ׁשִ ַלּפְ ל  ַהּלֵ
ָפִרים. ּכְ ּבַ ם ִלי ַהְרֵחק  ְרּתֶ ׁשַ
ּוֻמֶאֶרת  י  ּלִ ֶ ַנֲעָלה ִמּשׁ אּוַלי 

ְהֶיה ַהְצָלַחת ֲאֵחִרים, ּתִ
י ָאְמָנם ָהעֹוָלם. ֵאיְך ַאֶחֶרת סֹוַבְבּתִ

ִעם רּוַח ָהִיינּו ָסִחים?
ֶחֶלד — ּבַ ָוֶאֶרץ ָרִאיִתי  ל ֶאֶרץ  ּכָ

ל ַהֶחְמּדֹות ַאְך טֹוב ִלי ִמּכָ
ֵכֶלת ּתְ ּבַ ׁשֶ אֹותֹו ֶהָחרּוז ֶהָחִביב 

דֹות. ַרַחׁש ַרֲחֵבי ַהּשָׂ ּבְ

1924
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שטפן גיאורֶגה

"לחייו ומותו של מקסימין" ושירים נוספים
מגרמנית: ירדן בן־צור ועמרי משורר הרים

שטפן גיאורגה )1933-1868( ידוע כאחד משלושת המשוררים המרכזיים בשפה הגרמנית 
ערב מלחמת העולם הראשונה )לצד הופמנסטאל ורילקה(. הוא היה מתרגמו של בודלר 
כעורכו  שימש  לריין,  שמעבר  השכנה  עם  מתמידים  תרבותיים  בקשרים  ועמד  לגרמנית, 
של כתב העת החשוב "דפים לאומנות" ויסד את "מעגל גיאורגה", חוג אינטלקטואלי גברי 
שהשפיע עמוקות על החיים האינטלקטואליים בגרמניה במפנה המאה והתאפיין בנטייה 
ניכרת אל המיסטי ובזיקה אירוטית בין חבריו. גיאורגה האמין באידיאל של המשורר כנביא, 
כמטיף בעל חזון וכמחנך. הוא ראה עצמו כמעין משיח של רייך חדש, המונהג בידי אליטה 
אינטקלטואלית ואסתטית, שמורכבת בלעדית מגברים. הברית בין חברי החוג מושתתת 
על כניעותם למנהיג כריזמטי, בעל אידיאלים הלניסטיים, שיחתרו תחת הריקבון התרבותי 

של המודרנה.
מבחר זה נפתח בחלק מן המחזור שחיבר גיאורגה לזכר הנער מקסימיליאן קרונברגר 
כבן  היה  מקסימין  במינכן,  משפחתו  בבית  גיאורגה  בו  כשנתקל  "מקסימין".  המכונה 
שלוש־עשרה, ואילו הוא עצמו כבר היה משורר חשוב ונודע. גיאורגה חנך את הנער היפה 
בשירה ובאמנות, וראה בו את התגלמות השמיימי בעולם יתום מאלוהים. כשמת הנער 
גברה,  אך  לקרונברג  גיאורגה  של  הערצתו  השש־עשרה,  הולדתו  ליום  סמוך  ממחלה 
המת,  העלם  משירי  שכללה   ,)Maximin, ein Gedenkbuch( זיכרון  חוברת  פרסם  והוא 
לצד שירי קינה של גיאורגה עצמו, וביניהם "לחייו ומותו של מקסימין" )שנכלל מאוחר 
וברמזים  נוצריים  באלמנטים  העמוסים  בשירים,   .)"Der siebente Ring" בקובץ  יותר 
מעלילות ישוע הנוצרי, ניכר חינוכו הקתולי של גיאורגה. בולטת גם אמונתו של גיאורגה 
וניצב  ומתקלקל,  נשחת  שאינו  בעולמנו,  והרוחני  היפה  את  מקסימין  הנציח  במותו  כי 
לחוברת  בהקדמה  עצמו  גיאורגה  של  ובמילותיו  כולה.  האנושות  בעבור  נצחי  כאידאל 
הזיכרון: "במקסימין זיהינו את ייצוגם של נעורים רבי כוח, כפי שחלמנו אותם... נעורים 
שיכולים ליטול את מורשתנו ולכבוש ממלכות חדשות". כל שירי המחזור לזכר מקסימין 

תורגמו על ידי ירדן בן־צור.
המשך המבחר, בתרגומו של עמרי משורר הרים, לקוח משלבים שונים ביצירתו של 
 Der" ביותר:  הנודעים  מספריו  מאחד  לקוחים  מהשירים  שניים  לדוגמה,  כך  גיאורגה. 
לספר  שנחשב   ,)1908(  "Teppich des Lebens und Die Lieder von Traum und Tod
בטבע  מההתבוננות  בשירתו  המיקוד  הסטת  את  ומסמן  שלו,  ביותר  הקלאסיציסטי 
להעמדת האמנות ודמות האמן במרכזה. מקורבו של גיאורגה, המבקר החשוב פרידריך 
והאחיד  הכנוע  הקצב  תנודתיות  ולא  עקבית,  בטוחה,  "כתיבה  הספר:  על  כתב  גונדולף 

של הרגש, המשוקע במלודיה — 'מצב' פואטי קבוע, בניגוד להשראה של 'הזדמנות'".
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במבנם  זהים  שירים  מ־24  בנוי  מהם  אחד  שכל  שערים,  משלושה  מורכב  הספר 
ב  ַ ובמשקלם. החלק הראשון, “Vorspiel", שממנו לקוח השיר הנפתח בשורה "ֶאצֹל ָעַלי ַמׁשּ
יר", עוסק בניסיון המשורר למשול ברצונו, ובנוי כדיאלוג עם מלאך, שמייצג את  הֹוד־ַחג ַאִדּ
הוא  ומסתיים בסצינה שבו  נפתח בהופעתו הצעירה של המלאך  הוא  הקריאה לפעולה. 
מלווה את המשורר אל מותו. "Die Lieder von Traum und Tod", השער האחרון בספר, 
שנחתם בשיר "חלום ומיתה", עוסק בניסיון החיים של המשורר, ובשיאו מגיע לכדי האלהה 
של החיים הפואטיים. הוא מתחיל בהסתכלות פרטנית בשעה אחת ומסתיים בהסתכלות 

רחבה בחיים שלמים, בשיר המסיים.
השיר "המילה" לקוח מתוך קובץ השירה האחרון של המשורר, שפורסם ב־1928, לרגל 
של  דיוניו  מאז  יתרה  לב  לתשומת  זוכה  השיר   ."Das neue Reich" השישים:  הולדתו  יום 
היידגר בחיבורו "המילה" מ־1958, ככזה שמציע להבין כתיבה פואטית כתהליך מתמיד 
של תרגום. חשוב לציין כי לכותרת "הרייך החדש", אין משמעות פוליטית או גיאוגרפית, 
והיא נועדה להצביע על האידיאל האוטופיסטי של גיאורגה לייסד חיים שיושתתו על איזון 
השתמשו,  הנאצים  החדש".  "האמצע  המשורר:  של  בניסוחו  או  לרוח,  הגוף  בין  קוסמי 
גבורה  של  האדרה  כמו  האחרונים,  ספריו  בשני  בעיקר  שבוטאו  באידיאלים  מה,  בעיוות 
עולּה  תחת  שקורסת  הסודית",  "גרמניה  של  לחידוש  והתשוקה  עצמי  קורבן  מלחמתית, 
חתך  משקף  אינו  גיאורגה,  של  ספריו  כשאר  הספר,  בפועל,  אך  המודרניות.  של  הדביק 

כרונולוגי אחיד, ורבים מהשירים בו נכתבו עוד ב־1905 ולא יאוחר מ־1924.

יב"צ

לחייו ומותו של מקסימין: הראשון

תרגום )שיר זה והבאים אחריו(: ירדן בן־צור

ֵטׁש ֶאת ֵעיֵניֶכם ֲחלֹום ָרחֹוק ִטׁשְ
עּו. ׁשְ ּתִ ה ׁשּוב לֹא  ּוְלֶחְלָקה ְקדֹוׁשָ

ב ַהּסֹוף רֹוֵגׁש —  ַ יֶכם ַמּשׁ ִקְרּבֵ ּבְ
עּו.  ׁשְ ּוָ ּתִ ֶכם! ֲהֵרי עֹוד  ִזְקפּו ֹראׁשְ

ָנה ָקָרה א ׁשָ ֶכם ַמּשָׂ ּבְ ּגַ ְסֹחב  ּבִ
א, ָ ִנׂשּ ַרץ ֵנס ַרֲעָנן, ָאִביב  ּפָ

ֵעָרה ּבְ ְסֹרֶקת  ּתִ ָרִחים,  ִעם ַיד־ּפְ
ַסע. ּפָ יְתֶכם  ּבֵ ְוֶאל  ִנְגָלה ָהֵאל 

ָסה מּוָעָקה, ּפָ י  ּכִ ִהְתַאֲחדּו, 
ק: ֱעׁשַ ּנֶ ׁשֶ ַהְסִמיקּו ֶאל מּול הֹוד 

ה ּקָ ּדַ ם ְלַבת קֹול  י ֶהֱאַזְנּתֶ ּכִ
ק. ָנׁשַ ּוֶפה ָהֵאל ְלִמְצֲחֶכם 

א — ְבּכּו ְלַהּבָ ּתִ ם — ַאל  ִנְבַחְרּתֶ ְוִכי 
ִלְדַוי ְיֵמיֶכם ְנמֹוִגים  ָתם  ּסְ ׁשֶ

ּה ּבָ ֱאלִֹהים נֹוַלד  חּו ִעיְרֶכם ׁשֶ ּבְ ַשׁ
ּבֹו ַחי. ֱאלִֹהים  ְזַמְנֶכם ׁשֶ חּו  ּבְ ַשׁ
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השני: עלייה לרגל

ָרִציף ָעָקר  ְבּ ְקָוה,  ּתִ ִמְנֶהֶרת ֵאין 
ְוֶהָחֵצר —  ְדֵרגֹות  ְמבֹוְך ַהּמַ ּבִ

ר?... ַהּזָ ִיְרָאה  ֹרב  ּבְ ׂש  ַחּפֵ ְמּ ַמה 
ר. ל ַהְמַבּשֵׂ אן ָעַמד ַעְרׂשֹו ׁשֶ ּכָ ֵהן 

ים ּלִ ּתִ ּבֹו  ׁשֶ ִנְבָנה,  ע  ְמֻרּבָ ּבִ
א ְמִציִצים ֵמָהַאְסַפְלט ׁשֶ ּדֶ ל  ׁשֶ

ִליִלים: ָרִחים ּדְ זּוִזים ָלַרע, ּפְ יִחים ּגְ ְלַצד ׂשִ
ט. ִראׁשֹוָנה ָלאֹור ֻמּלַ ּבָ ְטָך  ַמּבַ

ְוַרַעׁש ֶלָהָבה ר ָאָבק  ּכָ ַהּכִ
ְרָסה... ּפַ רֹות, ַהְלמּות  ְרּכָ ּכִ ׁשֹוֶקֶקת 

ה ָאז ֶאת ִמְרָים ָסֲחָבה ַחּנָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
א. ּשָׂ ּתִ ׁשֹוֵגג ָהֵאם  ּבְ מֹו  ּכְ ם אֹוְתָך  ּגַ

סּוף ַרץ ָאִביב ָאֹפר־ּכָ ּפָ ׁשֶ ּכְ ָאז, 
ַמִים ָ ם ִמּשׁ ּוֹבׂשֶ ל,  ָנַפל ַהּטַ
סּוף ֹחל־ּכָ ּכָ ְלָכל ַהְיָלִדים 

ָיַדִים. ְנֹפף  ּבִ ִליִלים,  ּדְ ָרִחים  ּפְ כּו  ִחּיְ

ָיִמים ִנְכֹסף  ם  ְלֻכּלָ ִית  ּבַ ֶאל 
ָרִאינּו ֹראׁש ָחׂשּוף, ֵהיָכל ֵעיֹרם
ְחּתָ ָלעֹוָלם... ַהֲחָכִמים ּגַ ּנּו  ִמּמֶ

ּכֹוַכב־ָמרֹום! ַאְך ָלָאָסם ָחַזר 

השלישי

ְמֶרּנּו ׁשְ ּתִ י  ּכִ
ב  ַהּלֵ ַבּה  ּגְ ֲהַדְרָך  ּבַ

יָת ֶאָחד ַנֲעׂשֵ
ָרה ּבְ ּדִ ַמְעָלה  ּלְ ּמִ ׁשֶ ה  ִעם ִמּלָ

ָכל  ּבְ ַאְלנּו  ְוׁשָ
ְתָך. ִסיעֹוֵתינּו, ַחְסֵדי ִמּדָ ּפְ

ְרָתם ה ְמׁשָ ְך ָעׂשָ ּכָ
ָלִכים. ִחּיּוְך ַהּמְ יר ֶאת  ֶלָעׁשִ

ַאְך ָהֶעֶרב ׁשֹוֵקַע
ׁש: ִזְכרֹוְנָך ַהְמֻקּדָ ּבְ

ְעּגּוַע ּגַ ָאז רֹוֵעד 
רֹועֹות ַאֲחֶריָך ַהּזְ ָאז אֹוֲחזֹות 

ָפַתִים כֹות ַהּשְׂ ָאז מֹוׁשְ
מּוָנְתָך ית, ּתְ עֹוָדּה ֱאנֹוׁשִ ֶאל זֹו ׁשֶ

יֵנינּו ּבֵ מֹו ָהִייָת ֲעַדִין  ּכְ
ָכל ֹזאת ַאִחים! ּבְ מֹו ָהִיינּו  ּכְ
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ַמע, ׁשְ ּתִ ָבר  ּכְ ַמִים נֹוֶגֶנת ֶזה  ֶאת ַמְקֵהַלת ׁשָ
ה ִלְנּפׁש ֵמֹרב ֲהֻמּלָ  , ּתָ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶקט  ָאז ׁשֶ

ִעיר ִהיא ֵחָמה —  ּתָ ְיִדיִדי ַהּמּוָמר, לֹא  ָך,  ּבְ ׁשֶ
ַלּגֹוָלה. ְבַרח,  ּתִ ּוֵמַרַעׁש קֹוֵדַח ֵאֵלינּו 

ׁש ֻקּדַ ּתְ ִביִעי  ְ ל ַהּיֹום ַהּשׁ ֶקט ַהּטֹוב ׁשֶ ֶ ַלׁשּ ָאז 
יִדידּות ְרחֹוָקה. ּבִ ָתִמיד  ּכְ ֶרה  ׁשְ ּתִ ִעם יֹוֵמנּו 

יָמן אֹוֲהִבים ֵמעֹוָלם לֹא ָנַטׁש ַרק ֶזה ַהּסִ
ִכי מּוָעָקה: ּדְ ֵסב ַרק  ּתָ ַאְרֵצנּו ְלָך לֹא  ׁשֶ

ָבר טֹוְפָפה ַרְגְלָך ֶזה ִמּכְ ּכֹוָכִבים  ינֹות  ּבֵ ׁשֶ ּכְ
ּגּוְפָך, ז ֶאת  ְרּכָ ּמֶ ּבַ ָחה  ּלְ ּפִ ה  ַמּטָ ֶקֶרן ִמּלְ

ַמִים הּוְצָפה ּבְ ֵמיִמית ַעד ִאיׁשֹון  ְ ֵעיְנָך ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ
ָחה: ִנּדָ ַעְצבּות  ּבְ ן  ְוִנּגֵ קֹוְלָך ָאז ָעָלה 

ו! ַעְכׁשָ ּכְ יָת אֹוִתי  ּתִ ּפִ ָאִביב. ֵמעֹוָלם לֹא 
ֵני ֹחֶדׁש ַמאי ִנָצּ י  ּלִ ׁשֶ לּו ָהיּו ׁשּוב 

ֹאַהב ֶכם, ׁשֶ ַעם ִלְראֹות ֹזאת ִאּתְ ּפַ ַרק עֹוד 
ַמי! ְגבּול ֶאֶרץ ׁשָ ּבִ ָרִחים ַהְיָקִרים,  ַהּפְ

החמישי: האלהה

ְך: חׁשֶ ּבַ ּבֹוִכים  ְקָרא ָלנּו,  ּתִ י  ּכִ
ָעִרים! ֶאל ַעל! ְ ַלּשׁ

ק, ִנּדֹון ְלעׁשֶ ר  ִחּוֵ ִנְצנּוץ ֵנרֹות 
ִנְנָעל! ִסּדּור ְקבּוָרה 

ַלְנּתָ יָך ַעל ָהָאֶרץ  ַחּיֶ יֵמי  ּבִ
ֹחֶזק ּוְבאֹור ּבְ

ְנּתָ ִתים ִסּמַ ה ִמן ַהּמֵ ִחּיָ ּתְ ְנִתיב 
ֵהַקְמּתָ ָלנּו ּדֹור

ָהִיינּו ׁשֶ ַהּיִֹפי  ְכרֹון  ִמּזִ
ָזַרח נּו עֹוד  ּבָ ׁשֶ

ָזִכינּו! ִמיַהת, ְקִריַאת ַהּגּוף:  ּוִמּכְ
ְך. ַסְעּתָ ְמֻחּיָ ּפָ

ְזֹהר אֹורֹות ְקפּוִאים ָהִייָת ָלנּו  ּבִ
ר, ְרּדָ ּדַ ֵדה  ׂשְ ּבִ ֵרָפה  ׂשְ

ִמיד ָקַלענּו ּתָ ְוָרַדי  ְלָך  הֹודֹות 
ְדָהר. ּתִ ְנׁשֹב ֲאִביב  ּבִ

ּנּו ה ִהְסּכַ ְלצּוָרְתָך ַהֲחָדׁשָ
ל, יר ַהּלֵ ָרה ׁשִ ִהיא ׁשָ

ְלנּו, ִנּצַ ּגֹוְנחֹות  ֶרְך ְצָלִלּיֹות  ִמּדֶ
ֵאל. ִנּגָ ְוַיַחד 

ִנְכּפֹר — ְפִריִדים  ֵאִבים ַהּמַ ּכְ ּבַ
ר. ּבֹוֵער ֻמּגַ ּוְדַוי 

ֹפר  ים ִמּסְ ַרּבִ ָרִחים  ּפְ ּפְֹך  ִנׁשְ
ר. ֻיְסּתַ ַעד ִקְבְרָך 
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לּוַח  יל ׁשָ ּגִ ִני  י הֹוַבְלּתַ ּכִ
ֶדֶרְך ֹחֶרף ֲחׁשּוָכה ּבְ

ִנְפָלא ִמּכֹל ָלנּוַח ֶאל ִאי 
ִריָחה. ּפְ ֵני  ִנָצּ ּבְ טּוף  ׁשָ

ר ִנְסּתָ ַפע  ָך ׁשָ ְרכּוׁשְ
ָך ָמָצאָת ָהֶאָחד ִאּתְ

ָמר ׁשְ ַאֲהָבְתָך ַעל ַהּמִ
ּוט ִלְפִריָחְתָך. ָהְיָתה ִקּשׁ

ַער ּיַ ּבַ ְמַחת ַהַחג ָקְרָאה  ׂשִ
ּכּוִרים ֻהְבַהל ַהּבִ ן  ָקְרּבַ

ַסַער ּכְ ָקה  ִזּנְ ּנּו ֵאׁש  ִמּמֶ
ל. ּדַ ֹזַהר  נֹוָתר ִלי ַרק ְקֵצה 

זּו ֵמֵעץ ָצִחיַח ִנּתְ ָרִגים  ּבְ
ה נּוָפה ִעְקׁשָ ּתְ ַלֲהַבת  ּבְ

ִפיַח ּבְ ָתה  ּסְ ּכִ ֵאׁש ֲחצּוָיה 
ׁשּוַקת ַהֲאָלָהה. ּתְ ְטרּוַפת 

ִקיף ֵמָהָהר ָאז ׁשּוב ַאׁשְ
ִיְצִרי ׁשֹוֵאל: ְוא  ָ ַלּשׁ ֶאל זֹו, 
יף ֶאל ֶאֶרץ ְרחֹוָקה — ַמּטִ

ם ִלי ֵמָהֲעָרֶפל. ּקָ ׁשֶ

ִיְזַהר: ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֹטַהר  ּבְ
ַרח ּבָ בֹוׁש  ּבְ יט...  ה ַמּבִ ַאּתָ

ֶזה, ָלֵאבּוס ָהָיה הּוא ָזר
ח... ּגָ ּכֶֹמר  ׁשֶ ַאר ַרק ִמי  ִנׁשְ

ה ְמָך יֹוֵצא ִלְתִהּלָ ׁשִ
ָבב.. ַלּלֵ ִלְצֹרף מֹוֵחינּו 

הֹום ֵנַצח ֲאֵפָלה ִמּתְ
ּכֹוָכב... ּגּוְפָך  י  ְרּכִ ּדַ ַמְמִריא 

 תרגום )שיר זה והבאים אחריו(: 
עמרי משורר הרים

*

ַרַחת ְרַקע ַהּקֵ י ַהּקַ ּבֵ ֲהתֹוִסיף ַעל־ּגַ
ָאִרים, ְתּ י  ַעּזֵ ִלְדרׁש ִצְבֵעי־ֶקֶדם 

ַחת ַדּ ַהּנִ ָיּה  ּצִ ּבַ ֵחר ְלֵפרֹות  ְלׁשַ
ִרים? ִנְקּבָ יִצים  ִלים ִמּקֵ ּבֳ ׁשִ ְוִלְקֹצר 

ל ְצָלִלים  ֶרְך ָרִדיד ׁשֶ ּדֶ ק, ִאם ַרק  ּפֵ ִהְסּתַ
ָנה ִעְדּ ׁשֶ ְפָעה  ת־ִנְצנּוץ ִמׁשִּ ֱחֶזה ּבַ ּתֶ

ּגֹוֲאִלים  ְלֶאה,  ַהּנִ ּוְבַעד ָהֲאִויר 
ֶעְדָנה. ּבְ רּוחֹות ֶמְרָחִבים ֶיֱהמּו 

קֹורֹוֵתינּו ּבְ ׁשֶ ַהָיִּמים  ּוְרֵאה! 
ים.. ְמֵהָרה ִמְתַאּדִ ּבִ ֲערּו,  ּבָ ְפָצִעים  ּכִ
ינּו ּנִ ּכִ ַרח  ּפֶ ָבִרים אֹוָתם  ַהּדְ ל  ּכָ ַאְך 

ִדים.  מּוָמה ִמְתַאּגְ ִביָעה ַהּדְ ַהְנּ ֵאֶצל 
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ים אֹו ֵמֲחלֹום ְרַחּקִ ָלִאים ִמּמֶ ַבר־ּפְ ּדְ
ָהֵבא ֵהֵבאִתי ַעד ִלְפַאת ַאְרִצי ֲהלֹום

ַהּנֹוְרָנה ָהֲאפֹוָרה ׁשֶ י  ּתִ ִצּפִ ׁשֹוֵחר 
ֵאָרּה — ּבְ ל  צּולֹות ׁשֶ ּמְ ּבַ מֹו  ְמָצא ֶאת ׁשְ ּתִ

ּבֹו ֶלֱאֹחז ָחְזָקה  ּבְ י  ָיֹכְלּתִ ַאַחר 
חֹוז... ְוָזַהר ְמלֹא ַהּמָ ַרח הּוא  ּפָ ה  ַעּתָ

ְוָנִעים ע טֹוב  ָסּ י ִמּמַ ְבּתִ ׁשַ ּוַפַעם 
ָפִעים ה ֲהַרת־ׁשְ ִעם ֶאֶבן־ֵחן ָמה־ֲעֻנּגָ

ר: ַבׂשֵּ ּתְ ְוֹכה ִלי  ה  ׂשָ ה ִחּפְ ֵעת ֲאֻרּכָ
ֵאר" ַהּבְ ְתהֹום  ּבִ זֹו  ּכָ לּון ַאַחת  "לֹא ּתָ

ְוֶנֶעְלָמה ִדי  ִמּיָ ד ָחְמָקה ִהיא  ִמּיָ
ה... ְוָהאֹוָצר ָלַעד ִהְפִסיָדה ָהֻאָמּ

ָלה: ְגּ ֶעֶצב ִהְסַתּ ּבְ י  ַנְפׁשִ ּתּור  ַלִוּ ְך  ּכָ
ה. ּלָ ַהּמִ ֶרת  ֶנְעֶדּ ְמאּוָמה ֵאין, ֵאי 

חלום ומיתה

ְוָהָדר עֹוָלֵמנּו ֵנעֹור! ל  ַהּלֵ ּבְ
ֹרר, ִנׂשְ ַבע  ּוַבּגֶ ַצר  ֵמּ ּבַ ּבֹוִרים,  ּגִ

ְך ָהרּוַח ּכָ ְוָרָמה  ל, ְצִעיָרה  ִלי מֹוׁשֵ ּבְ
ֵרי־ּכַֹח. ּבְ ּוְבִמׁשְ ִרים  ּכָ ּבַ יָטה  ַמּבִ

ץ ִנּתַ ץ  ּגֵ יֹון,  ִחּזָ ָנגֹוז  ֶרְך  ַבּדֶ ּוְ
ִחיל ַעז. ּבְ ִיְרֲעדּו  ּוְכֵאב  רֹון  ּכָ ׁשִ

ְוִיְכַרע: ה  ֶיְהּגֶ ֵיָאַנח  ה,  ָוּ ִצּ ׁשֶ
ָך" ִהּנְ ל ַהּכֹוָכב ִלי  ָרָכה ַהַהּלֵ "ַהּבְ

א, ּגֵ ִיׂשְ ַנֲעָלה ָעל  ֲאָוה  ּגַ ָאז ֲחלֹום 
ה. ַיּכֶ ֱעזּוז־ֵלב  ּבֶ ֲחרֹו  ּבָ ֶ ּשׁ ֶאת ָהֵאל 
הֹום  ה ַלּתְ יֶחּנּו ְלַמּטָ ַיּדִ ּקֹול  ַעד ׁשֶ

ב ָקט ֵעירֹום.  ִנּצָ ֶות  ְוָכל ִאיׁש מּול ַהּמָ

ף ה סֹוֵער ְוהֹוֵלם ּובֹוֵרק ַלַהט־ֶרׁשֶ ֹכּ
ף ׁשֶ ַהּנֶ ְרִקיַע  ּבִ ּה  ּבָ ָעה ְרחֹוָקה  ַעד ׁשָ

ְקָטה: ִנׁשְ ִאְבָחה  ּבְ ִיְתַאֲחדּו ִלְגִביׁש־אֹור 
ּוִמיָתה.  ַוי ֲחלֹום  ּדְ רֹון  ּכָ ׁשִ ל  הֹוד ַהּלֵ
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דֹון ַלֶהֶבת. ִמּזְ ִיץ ֲחֵרִבים  ַהּקַ ֵרי  ּכָ
ֵעת ּכָ ים  טּוׁשִ ּבְ ָדה  ּגָ ְנִתיב  ּבִ ִנים  ְלָתּ ַהּתִ

ֶקֶפת ִנׁשְ י ָסתּור ִמּבֹץ ָצִמיג  מּוַנת ֹראׁשִ ּתְ
ְנַהר־ַחְכִליל ָעכּור ֵמְרָעִמים ָסִרים. ּבִ

ָקִרים: ַהּבְ גּוִמים ֵהם  ּפְ ַאַחר ֵלילֹות ְטרּוִפים 
ֶלת ֶחס ִמְתַעְרּפֶ ַהּדֶ תֹוְך  ּבְ ה  ת־ֶחְמּדָ ּנַ ּגִ

ֵעת ּבָ ֶלג־ַרַעל לֹא  ֶ ֵעִצים ָמְלאּו ִמּשׁ
ְוֶעְפרֹוִני ֵמִפיק ְצִליִלים ַחְסֵרי ּתֹוֶחֶלת.

ְפַסע ֹאְרחֹות ַאְרֵצנּו ּתִ ַצַעד־ֵעֶדן ַאז  ּבְ
ֵהר. ְתּבַ ִיּ ר ַמה  ַצּיֵ ּתְ ׁשֶ ָוִנים  ַהּגְ ִמן 

ד עֹוֵלז ּתֹוֵרנּו ִרי ִמּבַ ַהּפְ יַצד ִלְקֹטף  ּכֵ
ָכה.. ֲחׁשֵ ּבַ ֵחל  ְזַדּ ּמִ ׁשֶ ל  צּוד ַהּצֵ ּתָ

ִזיְוָך — ִמי  ּדְ ַעל ֹאדֹוֶתיָך ִמי ֵיַדע — ַעל 
ֶתר: ַהּכֶ אֹות ּתֹוָדה ְלָך  ּכְ ִאם לֹא ֶאְכֹרְך 

ֵאר  ּתָ ֶמׁש ִלי  ֶ ִמים יֹוֵתר ִמׁשּ ּיָ ּבַ י  ּכִ
ּכֹוְכֵבי ָהֶאֶתר.  ל  ֲעָרִבים יֹוֵתר ִמּכָ ּבָ

יר ב הֹוד־ַחג ַאִדּ ַ ֶאֹצל ָעַלי ַמּשׁ
ְצִעיר הּוא  ּמַ ׁשֶ ַהט  ַהּלַ ב ִלי ֶזה  ָהׁשֵ
ְנֵפי־ַיְלדּות ִהְמִריאּו ּכַ ם ֵאי־ָאז  ִעּמָ

ם ְלַהְקִטיר.  ַהּבֹׂשֶ ֵמִראׁשֹוֵני 

ֵיׁשּוְתָך. ם  ּבֹׂשֶ ִלְנׁשֹם ַרק  ֹחר  ֶאְשׁ
ָלֵאִני! ּכְ ָך ָנא  ֵהיְכֵלי ָקְדׁשְ ּבְ

ֵנִני! ּתְ רּור ַרק  ּפֵ ְלָחְנָך  ֻשׁ ַפע  ִמׁשֶּ
ִתי ְלָך. ִחּנָ ְתּ הֹום, זֹו  ֵמֹאֶפל ּתְ

ה ַמְסִעיר ָאְזִני ַעּתָ ֶ ּשׁ ְוהּוא: ַמה 
ֵאין יּוָתרּו. ָאלֹות ׁשֶ ל ִמְשׁ הּוא ִריב ׁשֶ

ָבִרים ָלֶכם ָיָקרּו ּדְ ְלַהֲעִניק 
י ִחּנִ ת  י ַמּתַ ּכִ ְפִקיִדי הּוא,  ּתַ לֹא 

ע ְלָך! ּדַ ג, ֹזאת  ּשַׂ ּתֻ ֹכַח לֹא  ּבְ
רֹוַע ַהּזְ י ִעם  יו ָלַפּתִ ְרּכָ ּבִ ַאְך ֶאת 
ַע: ֵוּ ׁשִ ים  ַעּזִ ל ֶעְרגֹונֹות  ְוקֹול ׁשֶ

ֲחָך. ִני, ָאז ֲאַשְלּ ַרְכּתָ ּבֵ ִאם 
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ה־ָחאקֹוּב ְרּבָ ּפֹורפיריֹו ּבַ

שְכנה בו ידיעת דברים נוגים
חמישה שירים

מספרדית )קולומביה(: יחזקאל רחמים

הקולומביאני  המשורר  הנראה  ככל  הוא   )Porfirio Barba-Jacob( ה־ָחאקֹוּב  רּבָ ּבַ ּפֹוְרִפיְריֹו 
ְניֶטס בשנת 1883  הנודע ביותר. זהו שם העט העיקרי של מי שנולד כִמיֵגל ַאְנֶחל אֹוסֹוְריֹו ּבֵ
ה־ָחאקֹוּב גדל בילדותו אצל סביו  ְרּבָ בסנטה רוסה דה־אֹוסֹוס שבחבל אנטיוּכיה, קולומביה. ּבַ
ולא החזיק בחייו בהשכלה רשמית רחבה. בבגרותו, אחרי תקופת עבודה קצרה כמורה, 
 - במרכז־אמריקה  בעיקר  והתרכזו  לארצות־הברית,  ועד  מפרו  שהתפרשו  לנדודים  יצא 
במדינות כגואטמלה, הונדורס, קובה ומקסיקו. הוא חי חיי נדודים סוערים וחסרי־מנוח של 
"משורר מקולל" והומוסקסואל בוהמיין. פעמים מספר אולץ לעקור ממקום מושבו בשל 
מרבית  את  בילה  שבה  במקסיקו,   1942 בשנת  מת  הוא  במוסכמות.  המתנגחת  כתיבתו 

חייו הבוגרים. "שיר החיים העמוקים" הוא יצירתו הידועה ביותר.

י"ר

שיר החיים העמוקים
"האדם יציר־שווא, משתנה ורוחש..." 

                                          מונֶטן

ָזִעים,  ְך  ל־ּכָ ּכָ ָזִעים,  ּכֹה  ֶהם ֲאַנְחנּו  ּבָ ׁשֶ ָיִמים  ֵיׁש 
ּוְלַיד ַהּגֹוָרל.  ְמָסִרים ָלרּוַח  ַהּנִ יִלים  ַקּלִ מֹו ַעְלָעִלים  ּכְ

ה,  ִהּלָ ּתְ ֶכת  ַמִים ֲאֵחִרים ְמַחּיֶ ַחת ְלׁשָ אּוַלי ִמּתַ
מֹו ֶטְרִמיָנל.  ּכְ קּוִחים  ּפְ ים,  ים ְצלּוִלים ְורֹוֲחׁשִ ְוַהַחּיִ

ים,  ּפֹוִרּיִ ְך  ל־ּכָ ּכָ ים,  ּפֹוִרּיִ ּכֹה  ֶהם ֲאַנְחנּו  ּבָ ׁשֶ ָיִמים  ְוֵיׁש 
ׁשּוָקה;  ּתְ ְרָעִדים ֵמֹרב  ַהּנִ ִריל,  ַאּפְ ּבְ ָפר  דֹות ַהּסְ מֹו ׂשְ ּכְ

ים ל ִמְמָטִרים רּוָחִנּיִ ְזִהיָרה ׁשֶ ַהּמַ ִפיָעָתם  ַחת ׁשְ ּתַ
ה.  ַזּכָ ָלָיה  ל ַאׁשְ ָמה ְלַיֲערֹות ׁשֶ ׁשָ ַהּנְ ְמַלְבֶלֶבת 
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ְך רֹוְגִעים...  ל־ּכָ ּכָ ּכֹה רֹוְגִעים,  ֶהם ֲאַנְחנּו  ּבָ ׁשֶ ָיִמים  ְוֵיׁש 
יר!  ל ַסּפִ ְמּדּוִמים! ָלגּונֹות ׁשֶ ּדִ ּבַ ַיְלדּות לּוָטה 
ְמעּוָפּה...  ּבִ ִנּגּון, אֹו ַהר, ִצּפֹור  ט,  ּפָ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ַעד 
יר.  ְוׁשִ ִחּיּוְך  ִיים ַעְצָמם ְמעֹוְרִרים  ׁשָ ַהּקְ ֲאִפּלּו 

ִנְקִלים,  ְך  ל־ּכָ ּכָ ִנְקִלים,  ּכֹה  ֶהם ֲאַנְחנּו  ּבָ ׁשֶ ָיִמים  ְוֵיׁש 
ֹחָרה.  ל ֶאֶבן צּור ׁשְ מֹו ְקָרַבִים ֲאֵפִלים ׁשֶ ּכְ

ֲהמֹוֵני ְמנֹורֹוָתיו,  ּבַ יֵענּו  ְיָלה ַמְפּתִ ַהּלַ
עֹות ָאנּו ׁשֹוְקִלים ֶאת ַהּטֹוב ְוֶאת ָהַרע. ֶרֶצד ַמְטּבְ ּבְ

ים, ָקִנּיִ ְך ַחׁשְ ל־ּכָ ּכָ ים,  ָקִנּיִ ּכֹה ַחׁשְ ֶהם ֲאַנְחנּו  ּבָ ׁשֶ ָיִמים  ְוֵיׁש 
ה; ָ ל ִאּשׁ ָרּה ׁשֶ ׂשָ ְוא ִמּבְ ָ ַלּשׁ ָאִפים  ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ד,  ָ ֲחלֹף ִלּטּוף ַהׁשּ ּבַ ַאֲחֵרי ִהּדּוק ַהּמֶֹתן, 
ה. ר־ּבּוׁשָ ִרי ׁשּוב ַמְרִטיָטה ֶאל ֶהְעּדֵ ּפְ ל  ַעְגלּוִלּיּות ׁשֶ

ְך נּוִגים,  ל־ּכָ ּכָ ּכֹה נּוִגים,  ֶהם ֲאַנְחנּו  ּבָ ׁשֶ ָיִמים  ְוֵיׁש 
ת ָהֳאָרִנים:  ַהּנּוִגים ֶאְנקֹות ֻחְרׁשַ ילֹות  ּלֵ ּבַ מֹו  ּכְ

ַחת ַצַער ָהעֹוָלם,  ּגֹוַנַחת ּתַ ָמה  ׁשָ ַהּנְ אֹו ָאז 
ְלַנֲחֵמנּו, ֲאִפּלּו ֱאלִֹהים.  כֹול  ּיָ ֶ ּשׁ ְוֵאין ַמה 

ְויֹום ם, הֹו ֲאָדָמה! יֹום... ְועֹוד יֹום...  ּגַ ֵיׁש  ַאְך 
ִלי ׁשּום ָרצֹון ַלֲחֹזר;  ּבְ ּבֹו ָאנּו ְמִריִמים ֹעֶגן  ׁשֶ

ּבֹו סֹוֲחפֹות רּוחֹות ֶהְכֵרִחּיֹות...  ׁשֶ יֹום 
ֹכחֹו ֹאָתנּו ַלֲעֹצר!  ּבְ ֶ ּשׁ ָבר  ּדָ ּבֹו ֵאין עֹוד  ׁשֶ יֹום 
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)ְוַהּיֹום עֹוד ָרחֹוק!(: ָאמּות...  ָעה ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ ֱאֹמר 
לּוַח,  ְוִנְקֶלה ְוהֹוֵלל, ִאיׁש ֶאל ַסַער ׁשָ ָיִהיר 

ּיּות ֶעְלפֹונֹו,  ִחִ ּבְ ָרֵעב ְלעֹוָלם 
רּוַח... ּבָ ַחת  הּוא ָהָיה ֶלָהָבה ִמְתַלּקַ

ּלֹו; י ֲאֶמִריָקה ׁשֶ ִאּיֵ ּבְ ָנַדד  ְוָעֵצב  ִני  חּוׁשָ
ַמּפּוַח; ּכְ יָמה  ְנׁשִ ּבֹו  ק  ִחּזֵ הֹוְנדּוַרס  ּבְ ַיַער ֳאָרִנים 

ֶרד, ַהֵחרּות, ּבֹו ֶאת ַהּמֶ ָנְטָעה  ְקִסיָקִנית  ָהֲאָדָמה ַהּמֶ
רּוַח.  ּבָ ַחת  ָהָעְצָמה... ְוהּוא ָהָיה ֶלָהָבה ִמְתַלּקַ

ַלּכֹוָכִבים;  יל  ים ֵאין־ֵחֶקר ֶהְעּפִ ֲעַמּקִ ִמּמַ
ְבָטאֹו ַהּמּוָזר,  ט ִמּמִ ִנים ִרּטֵ יר ֲחַסר־ּפָ ֵאב ַאּדִ ּכְ

ּכֹה ָעָנו —  ְוָעָנו,  ְתהֹומֹוָתיו  ּבִ ָהָיה ָחָכם 
ָבר...  ֵהן ַלֲהֹבֶנת יֹוֵצאת ֶאל ָהרּוַח ִהיא ׁשּום־ּדָ

ּוְמִמיִתים,  ים  ּכֹה ֲעֻמּקִ ָבִרים נּוִגים,  ּדְ ְיִדיַעת  ּבֹו  ְכָנה  ְוׁשָ
ּה,  ים ֵמעֹוָלם לֹא ִהְבִהירּו ֶאת ִקְרּבָ ּיִ יָתִרים ֱאנֹוׁשִ ּמֵ ׁשֶ

ָרִגית, הּוא ָהָיה  ִאיׁש לֹא ֵהִבין ֶאת ִקיָנתֹו ַהּטְ
ָהָבה.  ַהּלֶ ָתה ֶאת  ּבְ ּכִ ְוָהרּוַח  רּוַח,  ּבָ ַחת  ֶלָהָבה ִמְתַלּקַ
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ְיִדיָעה

יִטיִבים ּדֹוֵרׁש ִמן ַהּכֹחֹות ַהּמֵ ָבר ֵאיִני  ּדָ
ּה ֵהִביָנה. ְלַבּדָ ָבר  ּכְ ֲאָבל ַמֲעָלִתי 

ְצִחי ַהּנִ יב ָלַרַחׁש  י ָהָיה ִלי ְלַהְקׁשִ ּדַ ֵהן 
ָאְזַני ִהְטִמיָנה.  תֹוְך  ּבְ ל ָים  ה ׁשֶ ּקֹוְנִכּיָ ׁשֶ

ה חֹוֵלם ֲחלֹום ַרְך; ַעל ָיצּוַע ָקׁשֶ
חּוׁשֹוַתי ּוְבֶטֶרם ּבֹוא אֹור, עֹוד ֵערֹות ּתְ

ח,  ּכָ ׁשְ ַהּנִ ַהּזֹוֵחל,  ל  ּצֵ ּבַ ְלַהְבִחין 
ַעת ָמַתי...  ְבִלי־ּדַ ּבִ ַהְמָפֵעם ֶאל ֱהיֹות, 

ַהּנֹוֶדֶדת  ְיִריעֹות ֲחנּוִתי  ן  ְלַתּקֵ
ָדַדי ּצּוִקים ֲחרּוִכים ִמּצְ ׁשֶ ּכְ

ֶבת; ּבֹו נֹוׁשֶ יַמת ִמְסּתֹוִרין  ׁשִ ּנְ ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ

ֵרי־טֹובֹוַתי, ִרים ְמַבּשְׂ ְוַתַחת ִמְסּפָ
ּוִמְתַרֶחֶבת,  ְבִדידּות ֲעצּוָמה  ּבִ

ֶקה ֶאת ֲחָטַאי.  ּוַמׁשְ ְיִציָרִתי  ַמְבִעיר ֶאת 

יהירוּת

ְמִתיקּותֹו ּבִ ֵחם  ּיַ ׁשֶ ב  ּגָ ִנׂשְ יר  י ׁשִ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ
י ֶעֶצב.  ַחּיֵ ים, ָהֲעמּוִמים,  ּסִ ַהּגַ י  ְלַחּיַ

ִצּיּוצֹו...  ּבְ ָנַתן ִלי ֶעְפרֹוִני קֹוֵסם  הּוא 
ֲאִני ָרִציִתי ֶאֶלף!  

ּבֹוֵטַח ל ֶקֶצב  ְגָמה ׁשֶ ּדֻ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ
ן.  ִקי ַהְמֻסּכָ ִחׁשְ ּבְ ּה אּוַכל ִלְמׁשֹל  ִאּתָ

ֶלג־ַמִים, ִמְלמּול־ֵליִלי קֹוֵלַח...  ּפֶ ָנַתן ִלי  הּוא 
ם!  ַהּיָ ֲאִני ָרִציִתי ֶאת   

ל ַלַהט לֹא־ִנְכָחד י ְמדּוָרה ׁשֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ
ּה.  ֻחּמָ ְבּ ל ֲחלֹומֹוַתי  ּכָ ֲעֹטף ֶאת  ּתַ ׁשֶ

ִנְפָסד —  ֳהָרּה  ּזָ ׁשֶ ְחִליִלית  ּגַ ָנַתן ִלי  הּוא 
ֶמׁש ַעְצָמּה! ֶ ֲאִני ָרִציִתי ֶאת ַהּשׁ  

י ַחְסֵרי־ּתֹוֶחֶלת, ּלִ ָחַפי ׁשֶ ים, ּדְ ים ּכֹה ְסָתִמּיִ ַהַחּיִ
ן ֵעֶדן ֲאפּוף ַיְרקּות... ּגַ ִריל,  ֵכֶלת ַאּפְ ּתְ

ִיל,  ַהּלַ ע  ל ַמּסַ ִנְקֶלה ׁשֶ הֹו, ַמְדִריְך 
ֲאִני רֹוֶצה ָלמּות!   
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ּסּוִפים.  ּכִ יר, ֵטרּוף,  ה: ׁשִ ֵיׁש ִלי ַהְרּבֵ י?  ּלִ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ
ָחִקים...  ְמּדּוִמים, חֹוֶתֶכת ׁשְ ּדִ יִתי? ָרִאיִתי ִצּפֹור חֹוָצה  ֶמה ָעׂשִ

ְבִכי,  ּבִ י  ְכּתִ ְוִחּיַ י ַאַחר ִעְקבֹוֶתיָה  ּתִ ׂשְ ִחּפַ
ִפים.  ָחַפי ַהְמֻאּלָ ּדְ א  ַמן לֹא ָהָיה ֶאּלָ ַהּזְ

ן  ָזה? ֵאין ָלַדַעת. יֹום ֶאָחד עֹוד ַאְפֶרה ֶאת ָהִעּדָ יְנּתֵ ַהּסִ
ָבר.  ע. ׁשּום־ּדָ ּגָ ַרע. ֲאדֹון ַאף־ֶאָחד. ְסָתם ִאיׁש. ְמׁשֻ ִאּזָ ּבֹו  ׁשֶ

ְצָלִלית טֹוְרָדִנית ְוחֹוֶלֶפת. 
לּום. ֶאֶפס.  ּכְ ְנָאה. ְצָרָחה.  ׂשִ

ּסֹות!  ּגַ ּוְסָערֹות  ְוֵחָמה  ְוִטיָנה  ּבּוז  הֹו 
ָמׁשֹות...  ל ׁשְ ת ׁשֶ ֶקׁשֶ ּבְ ים ֲעטּוִרים  ַהַחּיִ
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גיאורג ְטַראְקל

מצחו המנותץ של הלילה
שמונה שירים

מגרמנית: אסף בנרף ועמרי משורר הרים

שבאקספרסיוניסטים  מהבולטים  אוסטרי,  משורר  היה   )1914-1887( טראקל  גיאורג 
ומהייחודיים שבהם. טראקל גדל בזלצבורג וחינוכו הופקד בידי אומנת, שממנה למד את 
השפה הצרפתית וכך גם התקרב אל השירה הצרפתית. אחותו גֶרֶטה, שהייתה מוזיקאית 
גילוי עריות  יחסים של  בין השניים  היו  וכפי הנראה  מחוננת, הייתה קרובה אליו במיוחד, 
)מוטיב האחות חוזר רבות בשיריו של טראקל(. לאחר שנשר מלימודיו בתיכון החל בלימודי 
רוקחות, שהייתה לייעודו. במקביל, עסק בכתיבה הן של שירה והן של כמה מחזות שכשלו. 
בווינה, בין תקופות קצרות של שירות בצבא, הכיר כמה אמנים מקומיים והתערה בחוגיהם 
אמני  לקבוצת  התוודע  באינסברוק,  יותר,  מאוחר  משיריו.  כמה  לפרסם  לו  עזרו  ואלה 
פיקר,  פון  לודוויג   .Der Brenner הנחשב  הספרותי  לכתב־העת  מקושרים  שהיו  אוונגרד 
עורך העיתון, היה לפטרונו ועודד אותו לפרסם את שיריו, שאכן ראו אור בלייפציג ב־1913. 
פיקר אף הסב את תשומת לבו של הפילוסוף לודוויג ויטגנשטיין למשורר הצעיר, וזה תמך 
בו כלכלית בסתר על מנת שיוכל להתמקד ביצירתו. במלחמת העולם הראשונה נשלח 
החיילים  של  הזוועה  מראות  האוסטרו־הונגרי.  בצבא  כחובש  המזרחית  לחזית  טראקל 
ההרוגים והפצועים, בעיקר לאחר קרב ְגרֹוֶדק, גרמו לו להתקפי דיכאון והוא אף ניסה לשים 
קץ לחייו, אך כשל. לאחר ניסיון זה נשלח טראקל לבית חולים בקרקוב ושהה תחת השגחה 
צמודה. משגבר דכאונו כתב לפיקר, והוא המליץ לו ליצור קשר עם ויטגנשטיין. אך כאשר 
הגיע ויטגנשטיין, טראקל כבר מת ממנת־יתר של קוקאין, במה שנראה כמעשה התאבדות.
את  למשל  )ראו  הסימבוליסטית  מהשירה  הושפעה  שבתחילתה  טראקל,  של  שירתו 
צורותיהם המסורתיות של חלק מהשירים הכלולים במבחר קטן זה(, היא במובנים רבים 
המסורתיים  אלה  גם  אך  בחרוז החופשי,  השירים הכתובים  המאה העשרים.  שירתה של 
יותר, עשויים טורים מפולשים של קרעי תמונות ואפופים כולם חרדה ובעתה, ריקבון ומוות. 
בכל  הנוכח  הצבעים,  מוטיב  במיוחד  לציון  ראוי  לכן,  קודם  שנזכר  האחות  מוטיב  מלבד 
היה  "גרודק",  האחרון,  שירו  דורו.  בן  פוגל,  דוד  של  שיריו  את  רבה  במידה  ומזכיר  שיריו 
לידוע בשיריו, ובמיוחד מילותיו החותמות: "Die Ungeborenen Enkel" )"הנכדים הבלתי־

נולדים" או "הנכדים שלא ייוולדו"(. 
את ארבעת השירים הראשונים במבחר זה תרגם אסף בנרף ואת ארבעת האחרונים 

— עמרי משורר הרים.
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יְכִלי, ל ַהּקִ ֹחר קֹוֵרא קֹולו ׁשֶ ָ ַער ַהׁשּ ּיַ ּבַ ׁשֶ ֶאִליס, ּכְ
ִקיָעְתָך.  זֹוִהי ׁשְ

ֹחל. ַהּכָ ת ַמְעַין־ַהּצּוִקים  ִצּנַ ָפֶתיָך ׁשֹותֹות ֶאת  ׂשְ

ר ִמְצֲחָך ׁשֹוֵתת ֶחֶרׁש ֲחַדל, ּכֲאׁשֶ
ל ֶקֶדם דֹות ׁשֶ ַאּגָ

ִרים. ּפֳ ַהּצִ ל ְמעֹוף  רֹו ָהָאֵפל ׁשֶ ּוִפׁשְ

ְיָלה ַהּלַ ים ֶאל ּתֹוך  ַרּכִ ְצָעִדים  ּבִ ה הֹוֵלְך  ַאְך ַאּתָ
ָמן, ּכולֹות ַאְרּגָ לּוי, ָעמּוס ֶאׁשְ ַהּתָ

ה. ֶיֶתר ֶחְמּדָ ּבְ ֵכֶלת  ּתְ ּבַ ִניַע  ּתָ ְוָיֶדיָך 

ְמַהְדֵהד ְסֵנה קֹוִצים
ָיֵרַח. ם ֵעיֶניָך, ֵעיֵני  קֹום ׁשָ ּמָ ּבַ

ה. ְזַמן, ֶאִליס, ֵמת ַאּתָ ה  ּמָ ּכַ הֹוי 

ָיִקיְנתֹון, ּגּוְפָך הּוא 
ֲעָוה. עֹות־ׁשַ ִזיר ּבֹו טֹוֵבל ֶאְצּבְ ּנָ ׁשֶ

ִתיָקֵתנּו, ֹחָרה ִהיא ׁשְ ְמאּוָרה ׁשְ

ה, ֲעֻנָגּ ה  ַחּיָ ים ְמִגיָחה ִמּתֹוָכּה  ְלִעּתִ
ֵבִדים. ּכְ ִים  ּה ַעְפַעּפַ יָנה ְלִאּטָ ַמְרּכִ

ֹחר נֹוֵטף ַעל ַרקֹוֶתיָך, ַטל ׁשָ

בּו. ּכָ ׁשֶ ּכֹוָכִבים  ְזָהֵבי  ַאֲחרֹון 

שקיעה
לקארל בורומויס היינריך

ָבָנה ַהּלְ ה  ּצָ ַהּבִ ֵמַעל 
ֶרא. ֵרי ַהּפֶ ִצּפֳ ְרחּו  ּפָ

יא. ב ִמּכֹוָכֵבינּו רּוַח ַמְקּפִ ֶעֶרב נֹוׁשֵ ּבָ

ֵמַעל ִקְבֵרינּו
ְיָלה. ַהּלַ ל  ץ ׁשֶ ן ִמְצחֹו ַהְמֻנּתָ ִנְרּכָ

סּוָפה. ּכְ ִסיָרה  ּבְ ַחת ַאּלֹוִנים ִמְתַנְדְנִדים ֲאַנְחנּו  ּתַ

ָבנֹות. ַהּלְ ִמיד חֹומֹות ָהִעיר  ּתָ ְמַהְדֲהדֹות 
ת קֹוִצים, ַחת ֶקׁשֶ ּתַ

ְיָלה.  ַהּלַ ִסים ֲאַנְחנו — ְמחֹוִגים ִעְוִרים — ֶאל ֲחצֹות  הֹו ָאִחי, ְמַטּפְ
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נים

ְך, ם ַאְרֵסי ַהחׁשֶ ֲארּוִרים ַאּתֶ
ִנים ָלָבן!

ְך, ּכָ ל  ּכָ ה  ּנֶ ה, ַהְמׁשֻ ַהּזֶ ן  ּגַ
ִמים, ן ֵעִצים ְמַדְמְדּ ּגַ

ים, ְנָחׁשִ י־ַלְיָלה,  ֵ רֹוֵחׁש ַעּשׁ
ים. ִפים, ַעְכִביׁשִ ֲעַטּלֵ

ָך ָהָאבּוד ִצּלְ ר!  ַהּזָ
ֹאֶדם ֶעֶרב, ּבְ
שֹוֵדד ָאֵפל

ַער. ל ַהּצַ לּוַח ׁשֶ ם ַהּמָ ּיָ ּבַ
ְיָלה ַהּלַ ׁשּוֵלי  ּבְ ָנַפִים עֹופֹות ְלָבִנים  ּכְ ּבַ ים  ַמּכִ

ָלָדה  ַהּפְ ֵני ַמּפֶֹלת  ּפְ ַעל 
ל ֶהָעִרים. ׁשֶ

בלילה

ל ֵעיַני, חֹוָלן ׁשֶ ּכְ ָבה  ּכָ ה  ַהּזֶ ְיָלה  ּלַ ּבַ
ַער ָהאֹור. ֵקט ּבָ ה ׁשָ ּמָ י. הֹו, ּכַ ל ִלּבִ ָהב ָהָאדֹם ׁשֶ ַהּזָ

ֹוֵקַע; ֹחל ָעַטף ֶאת ַהּשׁ ַהּכָ ְמִעיֵלְך 
ְך ָהֵרַע. יְך ָהָאֹדם ָחַתם ֶאת ֵהָחֵשׁ ּפִ

מיזוג

ִליל, ב ַהּדָ ׁשֶ ִהיִרים ּתֹוְך ַהּנֶ ְצִליִלים ּבְ
ל ַהּיֹום, ח ׁשֶ ּדָ ִרים ֶאת ָהֵאֶבל ַהּנִ ְמַזְמּ

ִליל  ִאים אֹותֹו ּכָ ַמּלְ ּמְ ָאִרים ׁשֶ ִניחֹוחות ֵאין־ּתְ
ּלֹא ָיַדְענּו ְיִניעּונּו ַלֲחלֹום. ַעל ִחיל ׁשֶ

ְקָעה ּתֹוְך ֲעָרִבים,  ּשָׁ ל ֶעְדָנה ׁשֶ ֵהד ַרְך ׁשֶ ּכְ
ר ָאְבדּו,  ֵרִעים ֲאׁשֶ ב ּבְ ְוַכֲהגֹות־ַהֵלּ

ים ִמֶזּה־ּדֹורֹות ֶנֱעָזִבים,  ּנִ ּגַ ּבַ ַעְלָוה צֹוַנַחת 
ֶמׁש ִיְקְלטּו.  ן־ֵעֶדן ֹזַהר־ׁשֶ ְדִמי ּגַ ר ּבִ ֲאׁשֶ

ִלים דֹות ִמְצַטְלּ ל ֲאׁשָ ה ׁשֶ תֹוְך ַמְרָאה ַזּכָ ּבְ
ת ָקם ִלְתִחָיּה ָמן ַהּמֵ ּזְ ּבַ ֵעיֵנינּו ֶיֱחזּו 
ִלים,  ם ּכָ ֶתת־ּדָ ֶ ּשׁ ִמּ ינּו ׁשֶ ֵעת ַמֲאַוּיֵ

יהּו ַנְפׁשֹוֵתינּו ֲעֵדי ַרַחק ְמרֹוֵמי־ָיּה.  ַיְגּבִ

ם  ֵ ּשׁ יָתה, ֵמָחָדׁש ׁשּוב ִנְתּגַ ֶרְך ַהּמִ ּדֶ
ֱאֵלי ִנְבֵכי ָהִענּוִיּים, ִלְמצּולֹות ָהֲעָדנֹות,

ם —  ֵ ְמׁשֹל ָהֱאלֹהּות ַחְסַרת ַהּשׁ תֹוָכם ּתִ ּבְ ׁשֶ
ָמׁשֹות ַרֲעָננֹות.  ִליִמים ָלנּו ׁשְ ְוָלַעד ֵהם ַמׁשְ
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ָרא ּבָ ֲחלֹום  ֵני־ָהֵעֶדן ׁשֶ ּגַ ְרַקב 
ְלֶאה, ָמֵלא ָהֵאֶבל, ַהּנִ ב  ַלּלֵ ב ָסִביב  נֹוׁשֵ

ָזָרא, ְוַרק  ֶתק ַאְך  ל ַהּמֶ ָתה ִמּכָ ָ ּשׁ ׁשֶ
ֶבל. עּות ַהּסֵ ִרׁשְ ּבְ ֶות  ַלּמָ ְוָדמֹו ׁשֹוֵתת 

ִיְפַעם הּוא ִלים  ּכָ ה ְלֶקֶצב ְמחֹולֹות  ַעּתָ
אּוׁש, ַהּיֵ ל  רֹות ׁשֶ ְקּדָ ַהִנּ ְנִגינֹות  ַלּמַ
ָנָבלּו ְקַות־ָעָבר  ּתִ ל  ֵזִרים ׁשֶ עֹוד  ּבְ

ָבר ֵמֵאל ָנטּוׁש.  ְכּ ּמִ ׁשֶ ַח  ְזֵבּ ּמִ ּבַ

ְוַיִין ִמים טֹוִבים  ׂשָ ּבְ ל  רֹון ׁשֶ ּכָ ִ ִמׁשּ
ה — ל ַהּבּוׁשָ ה ׁשֶ ַעּזָ ִסיָסה  ּתְ ָך  ּבְ נֹוְתָרה 

בּוָאה ְקמּוַטת־ָהַעִין ָבּ ּבַ ָהֶאְתמֹול 
ה.  ּכֹוְתׁשָ חֹוָרה אֹוְתָך  ין ׁשְ ֻחּלִ ְוָעְגַמת 

צוענים

ה ָטם ַהְמֻלָיּל יֹוֶקֶדת ָהֶעְרָגּ ַמּבָ ּבְ
רֹו. ַעד ֵאין ְלַאְתּ ּלָ ׁשֶ ִית  ַהּבַ ְלֶזה 

לּול ֵמֶחֶסד ַמְנִהיָגה, ּגֹוָרל ׁשָ ֵזַרת  ּגְ אֹוָתם 
ַרק ּתּוָגה ּתּוַכל ָלֶרֶדת ְלִחְקרֹו. ׁשֶ

ְנִתיֵביֶהם נֹוֶדֶדת ַלֲהַקת ָעִבים, ֹראׁש  ּבְ
לּוַח, ע עֹופֹות ׁשָ רֹום ַמּסַ ּבָ ִויַלּוּום 

ִבים, ּכָ ֵעת ַמֲעִריב ַהּיֹום ִעְקבֹוֵתיֶהם  ַעד ׁשֶ
א ָהרּוַח  ּשָׂ ּתִ ָרָכה  ים ְצִליֵלי־ּבְ ְוִעִתּ

ים, רּוׁשִ ּפְ ּכֹוָכִבים  ּכְ ד  ֲחֵנה ַהְמֻבּדָ ַלַמּ
ַיֲאִמירּו יֵריֶהם ָהֵרי ָהֶעֶרג  ם ׁשִ ַשָׁ

ים, ְוַצַער מּוָרִשׁ חּו ִמּתֹוְך ְקָלָלה  ְוִיְתַיּפְ
ָיִאירּו.  ים אֹוָתם  ַרּכִ ְקָוה  ִזיֵקי־ּתִ ֵאין  ׁשֶ

דמדומי קיץ

ֹרק ֵמֵנץ ּכֹוָכב ַהּיָ ֶאֶתר  ּבָ ה  ִהּנֵ
ָבר ֵמִריַח.  ּכְ ַחר  ֵבית חֹוִלים ִאיׁש ֶאת ַהׁשַּ ְבּ

יַח,  ֶתר ׂשִ ִקיְכִלי ֵמִפיץ קֹולֹות ִעְוָעה ִמּסֵ
ְרָחב. ל ִמְנָזר נֹוֵגן ָחלּום ֶאל ַהּמֶ ִעְנּבַ

ּבֹוֵדד, רּום,  ּגָ ְלֵעד  ּגַ ִנְזָקר  ר  ּכָ ּכִ ּבַ
ִני ׁשֹוֶתֶתת. ְרֵחי־ׁשָ ּפִ ֵרי  ּכָ ְמּדֶֹמת ַעל  ּדִ

ְכַבת ֲאִויר ַלָחה רֹוֶטֶטת, זּוְזְטָרה ׁשִ ַלּגְ ְסִביב 
ַחן ֶחֶרׁש ִמְתנֹוֵדד.  ַצּ ּבַ ּוְנִחיל־ְזבּוִבים 

ר ִלְפֵני ַחּלֹון ַמְבִליַע סּוף ֲאׁשֶ ּכָ ִוילֹון 
ֵדי־ֹנַעם.  ָפַתִים, ׁשְ ָזרֹות, ׂשְ ִנׁשְ ִים  ּפַ ּגַ

ַרַעם  ּבְ ה עֹוָלה  ֻנְקׁשָ ה  ִטיׁשָ ּפְ ל  ְגּדָ ַהִמּ ִמן 
ת־ָרִקיַע.  ּמֹוג ֶאל ּתֹוְך ֻחּפַ ּתִ ָבָנה  ְוַהּלְ

ִדי רֹוֵחף ַעד ְלֵאין ָמה, ַאקֹוְרד־ֲחלֹום ֵשׁ
ה יֹוִפיעּו, ֵנִסּיָ ּכְ ַער  ׁשַ ּבְ ִזיִרים  ַהְנּ

ַיְפִסיעּו.  ם  ְך ְלִאּטָ ּכָ ֵאין־ַהּסֹוף  ּבְ אֹוְבִדים 
ה ָרָמה.  ְסּגָ ּפִ א ֶאל־ַעל  ֵגּ ׂשְ ּתִ ִהיָרה  ּבְ ּכֹה 
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ה אוְּנָגֶרִטי ג'וֶּזֶפּ

חלקיק כנוע של היקום
תשעה שירים ממלחמת העולם הראשונה

מאיטלקית: שיר קהילה

ה"ֶהְרֶמטיזם"*  זרם  ומראשי  האיטלקית  בשירה  המודרניסטים  מגדולי  אוְּנָגֶרִטי,  ה  ג'וֶּזֶפּ
1888 להורים איטלקיים. אביו, אנטוניו  בה, נולד באלכסנדריה שבמצרים ב־8 בפברואר 

אונגרטי, עבד בחפירות תעלת סואץ ומת ב־1890, שנתיים לאחר הולדת בנו. 
אונגרטי למד בבית הספר השווייצרי באלכסנדריה, ושם התוודע לראשונה לשירה. עוד 
במצרים כתב ופרסם מאמרים וביקורות ספרותיות, וב־1912 עבר לפריז ושם התיידד עם 
המשורר הצרפתי גיום אפולינר ועם כמה מחבריו הציירים הקוביסטיים. שלוש שנים לאחר 
)ה"קארסט",  הַקְרסֹו  בחזית  ולחם  האיטלקי  הרגלים  לחיל  הצטרף   ,27 בן  כשהיה  מכן, 
בגרמנית(, שם כתב את מרבית השירים שהתפרסמו בקובץ הראשון שלו, "הנמל הקבור", 
שיצא ב־1916. אונגרטי היה עד לזוועות המלחמה ולמות רבים מחבריו. באביב 1918 חזר 
הוא שמצא  ואונגרטי  גסס באותה עת ממגפת השפעת הספרדית,  גיום אפולינר  לפריז. 
את גופתו. ב־1919 פרסם קובץ שירים בצרפתית, "המלחמה", שרבים משיריו הופיעו גם 
בקובץ "שמחת הטובעים", שיצא לאור באיטלקית באותה השנה. ב־1920 נישא אונגרטי 
לז'אן דופואה הצרפתייה, וב־1922 עבר אתה למרינו שבאיטליה. שם נולדו להם בת ובן 

— נינון ב־1925 ואנטונייטו ב־1930.
מוסוליני,  של  לעלייתו  במקביל  במרינו  האיטלקי  החוץ  במשרד  לעבוד  החל  אונגרטי 
רבות  נסיעות  שכללה  משרה  האיטלקי,  העם"  ב"עיתון  חוץ  ככתב  לעבוד  החל  וב־1931 
באיטליה ובעולם. למרות הצלחתם של שני קובצי שירה נוספים פרי עטו, "השמחה" )1931( 
איטלקית  לימד  שם  לברזיל,  ועבר  כלכליים  בקשיים  נתקל  הוא   ,)1933( הזמן"  ו"תחושת 
באוניברסיטת סאו פאולו. ב־1942 חזר לאיטליה והחל ללמד ספרות באוניברסיטת רומא. 
לאחר מלחמת העולם השנייה ונפילתו של מוסוליני, הושעה מסגל אוניברסיטת רומא מפאת 

קשריו עם הפשיסטים, אך התקבל בחזרה לאחר הצבעה שנערכה על ידי חברי הסגל. 
במילאנו,  מת  הוא  בעולם.  בטיולים  נחמה  מצא  אונגרטי  ב־1958,  אשתו  מות  לאחר 

.82 בן 

*

ה"ֶהְרמטיזם", מהחשובים שבזרמי הספרות והשירה האיטלקית של המאה העשרים, נקרא על שמו של   *
אל חכמת הנסתר, הרמס טריסמגיסטוס, והתאפיין בערפול, מסתורין ושימוש נרחב באנלוגיות. פרט 

לאונגרטי, שני נציגיו הבולטים של זרם זה היו המשוררים אוג'ניו מונטאֶלה וסלווטורה קואזימודו.
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שלא  קטנה  בספרייה  אונגרטי,  של  בשירים  לראשונה  כשנתקלתי  שבע־עשרה  בת  הייתי 
של  המילים  מקצב  איטליה.  בצפון־מערב  בכפר  המקומיות,  האש  כיבוי  בתקנות  עמדה 
שיריו היה נגיש אפילו מבעד לידע המצומצם שלי באיטלקית, עקבי ומדויק. קראתי בלי 

לדעת מה אני מחפשת, ועוד פחות מזה ידעתי מה בדיוק מצאתי. 
ממרחק הזמן, השפה והאדמה, תהיתי מה נספג בנוף הכפר ששהיתי בו, בלב האזור 
שבו שירת אונגרטי כחייל במלחמת העולם הראשונה כמעט מאה שנה קודם לכן. מה נספג 
אל תוך אבני הגיר, אל צדי המערות והבולענים, אל הצוקים התלולים כל כך. כדרכם של 
יכולתי להתחיל לדמיין. במקום ההוא, היפה  נקודת מוצא:  לי  אונגרטי העניק  משוררים, 

מכדי להתרגל בו, התעוררתי כל בוקר בנשימה עתוקה.
דווקא  במוות  התמקדתי  אבל  אז,  לי  שהיה  בבלוג  כתבתי  חיים",  בי  מפיח  "אונגרטי 
מצאתי  משיריו  אחד  בכל  כמעט  אונגרטי.  בשירי  המוות  בייצוג  החיוביים  בהיבטים   —
איזו השתוקקות למוות, לאפשרויות שאולי טמועות בו, להקלה שמעברו השני. בחודשים 
שלאחר מכן עבדתי, בהנחיית המורה שלי לאיטלקית, על תזה קצרה שבחנה את ההיבטים 

האלו, את מה שפירשתי אז כמשאלת המוות של אונגרטי. 
שאליהם  מהשירים  חלק  לתרגם  החלטתי  אדמה,  ועוד  זמן  עוד  ים,  ועוד  ים  ממרחק 
חוזרות  שקריאות  דברים  בהם  לראות  לי  אפשר  התרגום  התיכון.  בסוף  אז,  התוודעתי 
השורות  ששלוש  לי  הזכיר  התרגום  אפשרו.  לא  האחרונות  השנים  שש  במהלך  ונשנות 
 "Non sono mai stato / tanto / attaccato alla vita" "ליל שימורים",  הסוגרת את שירו 
)מעולם לא הייתי / כל כך / קשור בחיים( היו בעצם אלה שכתבתי על פרק כף ידי. שורות 
על החיים, לא על מוות. כתבתי אותן בחדרי שירותים, במחברות, על ספרים. מתוך חייו 
החרוזים במוות, כל כך הרבה מוות — אונגרטי כתב על החיים. בחיתוך בלתי מתפשר, 

בבהירות וללא האדרה, הוא כתב על החיים. 

ש"ק

ליל שימורים

ֵלם ַלְיָלה ׁשָ
ד  ַלּצַ ָזרּוק 

ה ֻלּגָ ּפְ ן  ּבֶ
ח ְטּבַ ּנִ ׁשֶ

ׁש יו ְמֻרּטָ ּפִ
ֵלא ֵרַח ַהּמָ ַהּיָ ַחת  ּתַ

ָיָדיו ּגֶֹדׁש  ִעם 
ַהחֹוֵדר

י ּלִ ׁשֶ ָמָמה  ַהּדְ ֶאת 

י ַתְבּתִ ּכָ
ִבים ְמֵלֵאי ַאֲהָבה ִמְכּתָ

ֵמעֹוָלם לֹא ָהִייִתי
ְך ּכָ ל  ּכָ

ים ַחּיִ ּבַ ָקׁשּור 

מריאנו, 29 ביוני 1916
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הערב

ב רּוַח ַ ַמֲעֶקה ָעׂשּוי ַמּשׁ
ִעין ָעָליו ָהֶעֶרב ְלַהׁשְ
י ּלִ ׁשֶ ַלְנּכֹוְלָיה  ַהּמֶ ֶאת 

22 במאי 1916 ורסה, 

סן מרטינו דה קרסו*

ה ים ָהֵאּלֶ ּתִ ֵמַהּבָ
א לֹא נֹוְתרּו ֶאּלָ

י ָחֳרבֹות ִעּיֵ

ִרים  ׁשָ ַהּקְ ל  ִמּכָ
ָהיּו ִלי  ׁשֶ

ְמַעט ְולֹא  ּכִ
ָבר ּדָ נֹוָתר 

ב ּלֵ ּבַ ֲאָבל 
לֹא ָחֵסר ְולּו ְצָלב 

י ִלּבִ ֶזה 
ם ּלָ ִמּכֻ ה  ָפר ַהְמֻעּנָ ַהּכְ

עמק העץ המבודד, 27 באוגוסט 1916

היה היה פעם 

ַיַער ַקּפּוצ'ֹו** ּבְ
ִמְדרֹון

ְקִטיָפה ָיֹרק
ְרָסה ּכֻ מֹו  ּכְ

ה ַרּכָ

ם ְלַנְמֵנם ִלי ׁשָ
ְלַבד 

ֵבית ָקֶפה ְמֻרָחק ּבְ
אֹורֹו ּכְ אֹור ָקלּוׁש  ּבְ

ה  ַהּזֶ ֵרַח  ַהּיָ ל  ׁשֶ

חלקה 141, 1 באוגוסט 1916

**    *

כפר במחוז פריולי ונציה ג'וליה שבצפון מזרח איטליה, שנחרב כליל בקרבות מלחמת העולם הראשונה.  *
בין הצבא האיטלקי  ובו התנהל קרב  "בוסקו קפוצ'ו",  וגם כפר שנקרא על שמו,  יער ברמת הקראס,   **

לצבא האוסטרו הונגרי.
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הנהרות

טּוַע ֵעץ ַהּקָ ּבָ ִנְתָמְך  ֲאִני 
ה  ַהּזֶ תֹוְך ַהּבֹוְלָען  ּבְ טּוׁש  ַהּנָ

ִרְפיֹון ָהאֹוֵפף ּבְ
ִקְרָקס

ִלְפֵני ַהּמֹוַפע אֹו ַאֲחָריו
ל  ּכֵ ּוִמְסּתַ

ְדָמָמה ּבִ ֲעָנִנים ַהחֹוְלִפים  ּבָ
ֵרַח ַהּיָ ֵני  ּפְ ַעל 

י ְבּתִ ּכַ ִנׁשְ ַהּבֶֹקר 
תֹוְך ַקְנַקן ַמִים ּבְ

ִריד ֹקֶדׁש ּוְכמֹו ׂשְ
י ַנְחּתִ

ַהּזֹוֵרם ְנַהר ָהִאיזֹוְנצֹו* 
ׁש אֹוִתי  ִלּטֵ

ִאּלּו ָהִייִתי ַחּלּוק ַנַחל ּכְ

י ַמְעָלה ְכּתִ ָמׁשַ
ע ַעְצמֹוַתי  ֶאת ַאְרּבַ

ם ָ י ִמּשׁ ְוָהַלְכּתִ
ט מֹו ַאְקרֹוּבָ ּכְ
ִים ֵני ַהּמַ ּפְ ַעל 

י ַרְעּתִ ּכָ
ָגַדי ּבְ ְלַצד ִקְרֵעי 

ֶפת ִמְלָחָמה ִטֹנּ ִמים  ְכּתָ ַהּמֻ
י ָרַכְנּתִ דּוִאי  ּבֶ ּוְכמֹו 

ל  ְלַקּבֵ
ֶמׁש ֶ ֵני ַהּשׁ ּפְ ֶאת 

ֶזה ְנַהר ָהִאיזֹוְנצֹו 
י ְלַזהֹות ְלּתִ ּכַ ּבֹו ִהׂשְ ׁשֶ

ֶאת ַעְצִמי 
נּוַע ּכָ ֶחְלִקיק 

ל ַהְיקּום ׁשֶ

י הּוא  ּלִ ׁשֶ ָהִעּנּוי 
ֶהם  ּבָ ׁשֶ ָהְרָגִעים 

ֲאִני  ֵאיִני ַמֲאִמין ׁשֶ
ַהְרמֹוְנָיה ּבְ

ה ַדִים ָהֵאּלֶ ַהּיָ ֲאָבל 
רֹות ְסּתָ ַהּנִ

ׁשֹות אֹוִתי ּלָ ׁשֶ
ַמֲעִניקֹות ִלי

ְמָחה ׂשִ
ְנִדיָרה

י ׁשּוב  ָעַבְרּתִ
ִנים  ֵני ָהִעּדָ ּפְ ַעל 

י ַחּיַ ל  ׁשֶ

ה ֵהם ֵאּלֶ
י  ּלִ ׁשֶ ָהרֹות  ַהּנְ

** ְרְקיֹוֹ ַהּסֶ ְנַהר  ֶזה 
ֲאבּו ַמִים  ּנּו ׁשָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ

ָנה ִים ׁשָ אּוַלי ַאְלּפַ
י ּלִ ׁשֶ ָפר  ַהּכְ י  ַאְנׁשֵ

י ְוִאּמִ ְוָאִבי 

ילּוס ַהּנִ ֶזה 
י ּבִ ָחָזה  ׁשֶ

ְוָגֵדל נֹוַלד 
ּובֹוֵער ִמּבּורּות

ְרָחִבים ַהּנִ יׁשֹוִרים  ּמִ ּבַ

ן ַהּסֶ ֶזה 
י ִנְמַהְלּתִ ּבֹו  ׁשֶ

ַמִים ֲעכּוִרים ּבְ
י ֶאת ַעְצִמי ּתִ ּוָפַגׁשְ

י  ּלִ ׁשֶ ָהרֹות  ַהּנְ ה  ֵאּלֶ
ְגלּו ִלי ִמּתֹוְך ָהִאיזֹוְנצֹו  ּנִ ׁשֶ

י ּלִ ׁשֶ ה  ְוזֹו ָהֶעְרּגָ
ֶפת ּקֶ ּתַ ִמׁשְ

ל ֶאָחד ֵמֶהם ּכָ ֶרְך  ּדֶ
ְיָלה ּלַ ׁשֶ ּכְ ו  ַעְכׁשָ
ִנְדִמים ִלי י  ְוַחּיַ

ּכֹוֶתֶרת  ֲעֵלי 
ל ֹאֶפל ׁשֶ

קוטיצ'י, 16 באוגוסט 1916

האיזונצו )באיטלקית( או הסוצ'ה )בסלובנית( הוא נהר הזורם מהאלפים היוליאניים שבסלובניה ונשפך   *
לים האדריאטי בקרבת העיר האיטלקית מונפלקונה. בקרבות שהתנהלו בקרבת הנהר במלחמת העולם 

הראשונה נהרגו כ־600,000 חיילים איטלקיים ואוסטרו־הונגריים.
נהר הסרקיו זורם מהר סילאנו אל הים הליגורי, והוא השלישי באורכו במחוז טוסקנה.  **
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חיכוך 

י ּלִ ׁשֶ ֵאב  ִעם ְרַעב־ַהּזְ
ֲאִני ְמגֹוֵלל

י ּלִ ׁשֶ ה  ְבׂשָ ֶאת ּגּוף־ַהּכִ

מֹו ּכְ ֲאִני 
יָרה ָהֲעלּוָבה ַהּסִ

ַאְוָתִני ּוְכמֹו ָהאֹוְקָינֹוס ַהּתַ

לוצ'יוויצה, 23 בספטמבר 1916 

ריחוק

ֶבר ּגֶ ה ָלֶכם  ִהּנֵ
ים ַמּדִ ּבְ

ָמה ְנׁשָ ה ָלֶכם  ִהּנֵ
ה  ְנטּוׁשָ

פּות ֲחתּוָמה ּקְ ּתַ ִהׁשְ

ֲאִני עֹוֵמד ְלִהְתעֹוֵרר
ּוְלִהְצָטֵרף

ָעָליו ּבְ ְוִלְהיֹות 

ּנֹוַלד ִלי ׁשֶ ָנִדיר  ל טּוב  ׁשֶ
ְך נֹוַלד ִלי  ּכָ ל  ּכָ ְלַאט 

ְך ִנְמׁשָ הּוא  ּוְכָכל ׁשֶ
ז לֹו ְזּבֵ ְך הּוא ִמְתּבַ ּכָ

ַעת ַהּדַ ח  ֶהַסּ ּבְ

לוצ'יוויצה, 24 בספטמבר 1916
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א לְ
ִגמי

ִמ "ל
העי

ל רי
בי "ל
גא

נווד 

ׁשּום ּבְ
ֶחְלָקה

ל ָהָאֶרץ ׁשֶ
לֹא אּוַכל ַלֲעׂשֹות ִלי 

ִית ּבַ

ָכל  ּבְ
ַאְקִלים

ָחָדׁש
י ִנְתַקְלּתִ ּבֹו  ׁשֶ

ֲאִני מֹוֵצא ַעְצִמי
עֹוֵרג

ָהִייִתי  ׁשֶ ַאף 
ַעם ּפַ ָבר  ּכְ
ּבֹו ל  ֻמְרּגָ

י ָזר  ַאְרּתִ ִנׁשְ ְוָתִמיד 
י ָעַזְבּתִ ׁשֶ ּכְ

 
נֹוַלד

ֶהן ּבָ ׁשֶ קּופֹות  חֹוֵזר ִמּתְ
ַוֲחִייִתי ַרק ֲחִייִתי 

ֵלָהנֹות ַרק 
ים  ַחּיִ ל  ה ַאַחת ׁשֶ ּקָ ִמּדַ

ים יִתּיִ ֵראׁשִ

ר ַאַחר ֲאִני ּתָ
ִמיָמה ּתְ ֶאֶרץ 

קמפו די מאילי, מאי 1918

שֵלו

ה ְך ַהְרּבֵ ּכָ ל  ּכָ ַאֲחֵרי 
ֲעָרֶפל
ֶאָחד
ֶאָחד

ּלּו ִהְתּגַ
ַהּכֹוָכִבים

ם ֲאִני נֹוׁשֵ
ִרּיּות  ַהּטְ ֶאת 
ּמֹוִתיר ִלי ׁשֶ

ַמִים  ָ ֶצַבע ַהּשׁ

ַעְצִמי ּבְ יר  ֲאִני ַמּכִ
מּוָנה ּתְ

חֹוֶלֶפת 

ִסיבּוב ּבְ ָמה  ּלְ ּצֻ ׁשֶ
ַאְלמֹוִתי 

בוסקו די קורטון, יולי 1918
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בוריס פסטרנק

ֵאין־אונוּת כחוּלה בסבך נימים
חמישה משירי ד"ר ז'יוואגו

מרוסית: ריטה קוגן

ומרינה  אחמטובה  אנה  מנדלשטם,  אוסיפ  לצד   — נחשב   )1960-1890( פסטרנק  בוריס 
צווטאייבה — לאחד מ"הרביעייה הגדולה" של תור הכסף הרוסי, תקופה שהניבה הרבה 
יותר מארבעה משוררים גדולים. בצעירותו היה קרוב במידה מסוימת לזרם הפוטוריסטי, 
אך התעלה במהרה על כל חלוקה לזרמים ואסכולות. בשנים 1955-1945 כתב את האופוס 
הרוסית  האינטליגנציה  של  האוניברסלי  סיפורה  ז'יוואגו",  "ד"ר  הרומן   — שלו  מגנום 
ה־20. משלא הצליח לפרסם את הרומן בברה"מ, מסר  בעשורים הראשונים של המאה 
ב־1958  זכה  הפרסום  בעקבות  האיטלקית.  פלטרינלי  בהוצאת  במערב,  לפרסום  אותו 
בפרס נובל לספרות, מה שעורר קמפיין רדיפה חריף במולדתו ובסופו של דבר האיץ את 
הרופא   — הגיבור  כביכול,  שכתב,  שירים  קובץ  למעשה  הוא  ברומן  האחרון  הפרק  מותו. 
קובץ  מאותו  נבחרים  לשירים  חדשים  תרגומים  כאן  מציעים  אנו  ז'יוואגו.  יורי  והמשורר 

שירי ז'יוואגו, שלדעתנו הכרחיים לחלוטין להבנת הרומן, אך גם עומדים בזכות עצמם.

המלט 

ָמה ָיָצאִתי, ַהּבָ ְסאֹון ָנַדם. ֶאל 
קֹוף ׁשְ עּון ַעל ַהּמַ ּוְבַגב ׁשָ

ֵהד ָרחֹוק לֹוֵכד, ַהִאם ָמָצאִתי
ֶרֶמז־ָמה ְלגֹוָרִלי ַהּטֹוב?

ת, י ַעִין לֹוֶטׁשֶ ּבִ ֲאֵפָלה ֵליִלית 
ִלְנּגֹס. מּוִתי  ּדְ ָקפֹות —  ֶאֶלף ִמׁשְ

ת, ה נֹוֶאׁשֶ ִפּלָ ּתְ א  ְלָאִבי ֶאּשָׂ
ַהֲעֵבר ָנא ֵמָעַלי ַהּכֹוס.

ה ְוַכּמָ י,  ִלּבִ ְכנּוְנָך ָצד ֶאת  ּתִ
מּות. ַלּדְ ׁש —ֲאִני מּוָכן  הּוא ִעּקֵ

ָרָמה — ַהּדְ לֹות  ּכְ ה ׁשֹוָנה ַעד  ַאְך ַעּתָ
כּות. ַעם ֵמַהּזְ ֹטר אֹוִתי ַהּפַ ּפְ

ֻעּלֹות ָקבּוַע,  ַהּפְ ַאְך ִסּדּור 
ְוֶנְחָרצֹות. ִנְגַזר,  י  ְרּכִ ּדַ סֹוף 
י ֶאל מּול ֲהמֹון ָצבּוַע. ְלַבּדִ

ֶדה ַלֲחצֹות. ִלְחיֹות ֶזה לֹא ׂשָ

1946
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ממק
רהל

אהע
ז"מ

שלג ַרד 

ֶלג ַרד. ֶלג ַרד, ׁשֶ ׁשֶ
רּוַח ּבָ ים  ַזּכִ ים  ִביׁשִ ּגְ מּול 

לּוַח ַלְרּגֹוְניּום ׁשָ ּפֶ
ד. רּוְך־ּבַ ּכְ ֶאל ִמחּוץ ַחּלֹון 

ֶקט, ֶלג ַרד ּוָבא ִאי־ׁשֶ ׁשֶ
ִנְפָרד — ָבר ַמְמִריא,  ּדָ ל  ּכָ

ַמְדֵרַגת ְסָתִרים נֹוֶסֶקת,
ְוֶנֱאָבד. ֹצֶמת ַסב 

ֶלג ַרד, ֶלג ַרד, ׁשֶ ׁשֶ
ת, ׁשֶ ּקֶ ּבַ תֹוִתים ָחִגים  לּום ּפְ ּכְ

ת ׁשֶ ֶרת ְמֻרּפֶ ַאּדֶ ּבְ
ָנַדד. רֹום  ַאְרָצה ַהּמָ

ג ְמֻסּיָ ּבִ ִבים  ּנְ ִמְתּגַ
, בֹוּהַ ַהּגָ ַהּצַֹהר  ִמן 

ים ִלְתֹמּה, ָזָרה ַמּטִ ַעִין 
ג. ים ִמּגַ ּגֹוְלׁשִ ָחִקים  ְ ַהּשׁ

יְך ָלַעד, ַיְמׁשִ ל־ַחי  ּכָ י  ּכִ
ַעִין, ֶהֶרף  ּכְ ַהּמֹוָלד — 
ַאִין, ּכְ ַיֲחלֹף  ְויֹום  יֹום 
ד. ִמּיָ ָנה יּוַחג  ֹראׁש ׁשָ

ֶלג ַרד, ָעבֹות, ָעבֹות, ׁשֶ
ֶצב, ֶזה ַהּקֶ ּבְ ו,  ְוַיְחּדָ

ּפֹות ֵלאֹות, ּכַ אֹוָתן  ּבְ
ַהּזֹאת, ִהירּות  ּמְ ּבַ אֹו 

ֶרֶצף? ּבְ ַמן עֹוֵבר  ַהּזְ לּום  ּכְ

ד, ִנְמּדָ ִנים  א ַסְך ׁשָ ּמָ ׁשֶ
ַרד, ּיָ ׁשֶ ֶלג  ֶ מֹו ַהּשׁ ּכְ

ֶנְחֶקֶקת? יַרת ָחרּוז  מֹו ׁשִ ּכְ

ֶלג ַרד, ֶלג ַרד, ׁשֶ ׁשֶ
ֶקט, ֶלג ַרד ּוָבא ִאי־ׁשֶ ׁשֶ

ֹרב לֶֹבן ֵהֶלְך ָנד, ּבְ
ִליָאה ׁשֹוֶקֶקת, ּפְ ת־ֲעִציץ  ּבַ

ְוֶנֱאָבד. ֹצֶמת ַסב 

1957
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מרץ

ִים, ֶמׁש ַעד ֵזַעת־ַאּפַ ַלַהט־ׁשֶ
ת ִלְבלּוב. ִרְגׁשַ ְיא ֲאחּוז  ְוַהּגַ

ִים ּפַ ַרְפָתן ְלמּוד ֲעַמל־ּכַ ּכְ
ּוב. ִיּשׁ ָהָאִביב ֵמִזיז ָהֵרי 

ָלִגים אֹוֶפֶפת, ם ׁשְ ַמֲחַלת ֵאין־ּדַ
ְסַבְך ִניִמים — ּבִ ה  ֻחּלָ ּכְ ֵאין־אֹונּות 

ֶרֶפת, ּבָ ים ַמֲהִביִלים  ַהַחּיִ
ְלׁשֹוִנים. ַהּקִ י  ּנֵ ׁשִ ּבְ ָהה  ּגֵ

ָוַלְיָלה! ילֹות ָהֵהם, יֹוָמם  ַהּלֵ
ֲחצֹות ַהּיֹום, ּבַ ֹהֶלם ַמִים 

י ָלּה, ּדַ ּגֹות — לֹא  ּגַ ת ַקְרֵחי  ְרִזּיַ
ִיְזֹרם. ִלי ִנים  ּבְ ְנָחִלים  ַלַהג 

ְוֶרֶפת, ִלְרָוָחה ַהּכֹל — ֻאְרָוה 
ָיֵרי ָחִציר, ׁשְ ַהּיֹוִנים חֹוְטפֹות 

ִמיד, ַמֲחֶיה־ַסְרֶעֶפת — ם־ּתָ ְוָאׁשֵ
ְלִגיַמת ֲאִויר. ּכִ ּדֶֹמן —  ֵריַח 

1947

ליל חורף

ֵבל — ּתֵ ֵני  ּפְ ינּו  סּופֹות ִהְלּבִ
ַאְדַמת ֶהְפֵקר.

ַבִית ָאֵפל, ּבְ ַער  ּבָ ר  ַהּנֵ
ר. ַהּנֵ ַער  ּבָ

ֵליל ַקִיץ ָעט ָהָעׁש ּבְ מֹו  ּכְ
ָלאֹור, ֻמְלָהב,

ָנַקׁש ְפִתיָתיו  ּבִ ֶלג  ְך ׁשֶ ּכָ
ָנב. ַעל ָהֶאׁשְ

ֵני ְזכּוִכית ּפְ פֹור ָהַעז ַעל  ַהּכְ
ר. ִאּיֵ ָוִאים  ּתְ

ֲעָלָטה ִהְבִהיק, ּבָ ר  ַהּנֵ
ר. ַהּנֵ ַער  ּבָ

ָיְצאּו ְקָרה ְצָלִלים  ַעל ַהּתִ
ְמחֹולֹות. ּבִ

בּו, ְוָיַדִים ִהְצַטּלְ ו  ּגֵ
ְוגֹוָרלֹות.

ה ִמְנָעל ַעל ַמְרָצפֹות ִהּכָ
ְנִפיָלה, ֵעת 

ִנְקָוה ֲעָוה  ְוֶדַמע ׁשַ
ְמָלה. יא ׂשִ ּגֵ ֶאל 

ֵבל ּתֵ ֵני  ּפְ יָנה  סּוָפה ִהְלּבִ
ר. ְללֹא ֶהּכֵ

ַבִית ָאֵפל, ּבְ ַער  ּבָ ר  ַהּנֵ
ר. ַהּנֵ ַער  ּבָ

ַער, ּגָ ר  ּנֵ ּבַ ָרִצים  ּפְ ב  ַ ַמּשׁ
ַאְך הּוא ָלַהב,

ַער, ּפָ ָרף  ְנֵפי ׂשָ ּכַ ְוזּוג 
מּוי ְצָלב. ּדְ ְוהּוא 

ָלג, רּוָאר ֻמׁשְ ָהָיה ֶזה ֶפּבְ
סֹוֶעה, סֹוֵער.

ְוַחג, ַאְך ְלֵעת ַלִיל, ֹחל 
ר. ַהּנֵ ַער  ּבָ

1946
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ֶרְך, ּדֶ ל  ּכָ ְבׁשּו  ּכָ ָלִגים  ׁשְ
ּגֹות ִעיִרי. ּגַ ִחּפּו 

מֹו עֹוד ֵהֶלְך: ּכְ ֵאֵצא ִלי 
ָעִרי. ׂשְ ּבִ ְוַאּתְ — 

ַעת ק ְמִעיֵלְך, ִמְגּבַ ּדַ
ַלִים — ַאִין, ְוַעְרּדָ

ַעת ת ַסַער־ּדַ ּכֹוֶבׁשֶ
ֶלג ַלח ֲעַדִין. ׁשֶ ּבְ

ִיּסֹוגּו ְוׁשּור  ִאיָלן 
ְך ָרֹטב, ֱאֵלי ַמְחׁשָ

ִיּסֹּבּו — ים  ַזּכִ תֹוִתים  ּפְ
ְרחֹוב. ּבָ ְלַבד ַאּתְ 

ַחת ַמִים ְטּפַ ִמן ַהּמִ
ְרוּוֵלְך, ׁשַ זֹוְלִגים ֶאל 

ַמִים ְוֶרֶסס ַטל־ ׁשָ
ָעֵרְך. ַמְבִהיק ֵמַעל ׂשְ

יּהַ ַמּגִ ְך  ּלֵ ְלּתַ ּתַ ז  ּפַ
ַנִיְך ְלֶרַגע ָקט, ּפָ

יַע, ַהּנִ ֵוְך, ֲחׂשּוְך  ּגֵ
ק. ּוְמִעיֵלְך ַהּדַ

ִלְחלּוַח ַעל ִריַסִיְך

ּוְבֵעיַנִיְך ּתּוָגה,
ל ֵאיָבַרִיְך  ּכָ ת  ִמְקׁשַ

ִנְמְזָגה. י  ּבִ ָלַעד 
ל ֶחֶרט ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ ּכְ
ְכַחל ָאֹכם, ּבִ ָטבּול 

י ְמֹחֶרֶרת — ּבִ מּוֵתְך  ּדְ
ְרֶזל ַעל ֵלב־ָיתֹום. ּבַ

ב ֻהְטַמע ָלֶנַצח ּלֵ ּבַ
ִסְבֵרְך ָהַעְנְוָתן, 

ן, עֹוַלם ְצֵמא־ֶרַצח ַעְלּכֵ
ִעְנָין. י לֹא עֹוֵרר  ּבִ

ִיל ַהּלַ ל  ִנְכּפַ ן,  ּכֵ ַעל 
ָבן, ַהּלָ ֶלג  ֶ ּשׁ ּבַ

ִיל ּתַ בּול אֹו  ּגְ ְוֵאין ַקו 
אן. ּכָ יֵנינּו  ּבֵ ַלְחֹצץ 

ּוֵמַאִין, ִמי ָאנּו 
ים ֵהן ֵמאֹוָתן ִעּתִ

מּועֹות ֲעַדִין, נֹוְתרּו ׁשְ
ָבר ֵמִתים? ּכְ ְוָאנּו 

1949
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ַאְרֶסני ַטְרקֹובסקי

לא לעצור במילה, לא לנגב במפית...
חמישה שירים

מרוסית: סיון בסקין

ארסני טרקובסקי )1989-1907( הוא אחד מאותם משוררים נדירים שהצליחו לכתוב שירה 
אדישות,  מתוך  ולא   — יושביה  אוכלת  דיקטטורה  סביבם  היתה  לא  כאילו  גדולה,  לירית 
אלא דווקא מתוך עמדה מוצקה של משורר שעושה את עבודתו, ויהי מה. כמשורר צעיר, 
הספיק להתיידד עם מרינה צווטאייבה, ששבה מצרפת לשנתיים האחרונות של חייה — 

אחד משיריה האחרונים הוקדש לטרקובסקי, שבו זיהתה כשרון גדול.
אף על פי ששיריו פורסמו בעיתונים והולחנו כבר בצעירותו, הדרך אל קוראי השירה 
לא הייתה קלה לטרקובסקי: אחרי כמה הזדמנויות שבהן פרסום ספריו בוטל ברגע האחרון 
מסיבות פוליטיות, הוא פרסם את ספרו הראשון ב־1962 — באותה שנה שבה סרטו הראשון 
בעיקר  התפרנס  הוא  ונציה.  בפסטיבל  זכה  טרקובסקי,  אנדריי  הגדול  הבמאי  בנו,  של 
הגדולה  הקוראים  באהבת  אסיה.  ומרכז  הקווקז  אזור  של  אקזוטיות  משפות  מתרגומים 

הוא זכה בעיקר בשנות חייו האחרונות.
היו  ומרינה,  אנדריי  כשילדיהם,  הראשונה  מאשתו  התגרש  שטרקובסקי  פי  על  אף 
קטנים, הקשר בין האב לבן היה קשר מיוחד של שני אמנים שמעריצים זה את עבודתו של 
זה. העדות הטובה ביותר לכך היא שכל השירים המופיעים במקבץ תרגומים זה, מושמעים 
בחלק   — ו"נוסטלגיה"  "סטאלקר"  "מראה",   — טרקובסקי  אנדריי  של  השונים  בסרטיו 

מהמקרים בקולו של המשורר עצמו.

ס"ב

חיכיתי לך מהבוקר אתמול

יִתי ָלְך ֵמַהּבֶֹקר ֶאְתמֹול, ִחּכִ
ְכָלל. ּבִ בֹוִאי  ּלֹא ּתָ ִנֲחׁשּו ׁשֶ ְוֵהם 
ָהָיה? זֹוֶכֶרת ֶאת ֶמֶזג ָהֲאִויר ׁשֶ

ִלי ְמִעיל. ּבְ יֹום ַחג! ָלֵצאת  ּבְ מֹו  ּכְ
ם רּו ָלנּו ׁשָ ְוִסּדְ את,  ַהּיֹום סֹוְפֹסוף ּבָ

ְמֻיָחד, ּבִ ְוָאֹפר  ִמין יֹום ַסְגִריִרי 
י, ָעה ְמֻאֶחֶרת ִמּדַ ְוׁשָ ם,  ְוֶגׁשֶ

ִרים. רֹות ַעל ָהֲעָנִפים ַהּקָ ִנּגָ ְוִטּפֹות 
ית... ַמּפִ ּבְ ב  ְלַנּגֵ ה, לֹא  ִמּלָ ּבְ לֹא ַלֲעֹצר 
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עת הקיץ ַתָמה

ה, ָמּ ּתַ ִיץ  ַהּקַ ֵעת 
ְבָעה עֹוד טֹוֶבֶלת ַהּגִ

ה, ַקְרֵני ַהַחּמָ ּבְ
ה. ֵאּלֶ ּבְ י ִלי  ּדַ ַאְך לֹא 

ָמה ְ ּשׁ ה ִהְתּגַ ִחּנָ ּתְ ל  ּכָ
ַעְלָוה, ַהּצֹוֶלֶלת ּכְ
ַעְצָמּה. ּבְ ָיַדי  ֶאל 

ה. ֵאּלֶ ּבְ י ִלי  ּדַ ַאְך לֹא 

טֹוב ְוַרע — ְמאּוָמה
ֶלא לֹא ָאַבד: ֵאׁש ַהּפֶ

ּה,  ֻחּמָ ְבּ ָרָפַתם  ׂשְ
ה. ֵאּלֶ ּבְ י ִלי  ּדַ ַאְך לֹא 

ָמה, י ִחּמְ ַחּיַ ַנף  ּכְ
ְוגֹוֶאֶלת. ה  ְמִגּנָ
ה. ִלי לֹא ִרּמָ ַמּזָ

ה. ֵאּלֶ ּבְ י ִלי  ּדַ ַאְך לֹא 

דּוָמה, ּגְ י לֹא  ְרּתִ ַצּמַ
ִנְקֶטֶלת. ַעְלָוִתי לֹא 
ִדְמָעה. ּכְ יֹום ָצלּול, 

ה. ֵאּלֶ ּבְ י ִלי  ּדַ ַאְך לֹא 

*

ַיְלדּוִתי ָחִליִתי ּבְ
ף ּוַפַחד. ְמַקּלֵ ִמּתֹוְך ָרָעב 

ק; ָזכּור ִלי ָפַתִים, ְמַלּקֵ ֶאת ַהּשְׂ
ַעם ַהּצֹוֵנן, ְמַעט ָמלּוַח. ַהּטַ

ְוָכל ָהֵעת הֹוֵלְך, הֹוֵלְך, הֹוֵלְך, 
ם ִלי, ּוִמְתַחּמֵ ְדֵרגֹות  ּמַ ּבַ ב  יֹוׁשֵ

ל ֲהָזיֹות מֹוִביל ּוְבִליל ׁשֶ הֹוֵלְך, 
ם ִלי מֹו ֶהָחִליל ֵמָהֶמִלין, ִמְתַחּמֵ ּכְ
ָכה. ּכָ ם  ּגַ ְוַקר  ְך ַקר,  ּכָ ְדֵרגֹות;  ּמַ ּבַ
ּוְכִאּלּו י עֹוֶמֶדת ְוקֹוֵראת ִלי,  ִאּמִ
ָיֹכל ָלבֹוא: ְקרֹוָבה ִהיא, ַאְך ֵאיִני 

ְבָעה;  צֹוֵעד — נֹוְתרּו ִלי ְצָעִדים ׁשִ
ְבָעה קֹוֵראת ִלי; ְוצֹוֵעד — נֹוְתרּו ׁשִ

ִלי ְצָעִדים, קֹוֵראת ִלי.
ַחם ָהָיה ִלי,

י — ַכְבּתִ ׁשָ ארֹוִני,  ַצּוָ י ֶאת  ַרְמּתִ ּפָ
י, קֹול ֲחצֹוְצרֹות, ָהאֹור ַעל ַעְפַעּפַ

י ם ִאּמִ ְוׁשָ ְוָדֲהרּו סּוִסים, 
ִביׁש, קֹוֵראת ִלי — ַהּכְ ִהְתעֹוְפָפה ֵמַעל 

ְוֶנֶעְלָמה...
ה חֹוֵלם ֲאִני ַעּתָ

ּפּוַח, ּתַ ֵצל ֲעֵצי  ּבְ ית חֹוִלים  ּבֵ ַעל 
אִרי, ְלַצּוָ ָלָבן, ָסִדין ָלָבן 

ִעּיּון, ּבְ י  ּבִ רֹוֵפא ָלָבן צֹוֶפה 
ָאחֹות עֹוֶמֶדת ְלָבָנה מּוִלי

ְך נֹוַתְרנּו. ּכָ ָנֶפיָה.  ּכְ ּוְמִניָעה 
ָאה, ָקְרָאה ִלי, נֹוְפָפה — ּבָ א  ְוִאּמָ

ְוֶנֶעְלָמה...
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אאורידיקה

מֹו ָהָאָדם — ּבֹוֵדד ּכְ
ָמה. ׁשָ ַהּנְ ּגּופֹו ַעל 

ְתָמֵרד ּתִ ֶפׁש  ַהּנֶ
סּות ָהֲאטּוָמה, ּכְ ּבַ
ּבֹוְרקֹות ׁשֶ ֵעיַנִים 

ַע, ל ַמְטּבֵ ֹגֶדל ׁשֶ ּבְ
קֹות ל ַצּלָ ְועֹור ׁשֶ

ׁש ַעל ַעְצמֹוֶתיָה. ֻמְלּבָ
ְרִנית ַהּקַ ֶרְך  ּדֶ ִהיא 

ֵמיִמית, עּוף ִלְבֵאר ׁשְ ּתָ
ֶוֶרת ַקְרחֹוִנית, ִמׁשְ
ֶבת ֶעְפרֹוִנית, ֶמְרּכֶ
ַמע ִמּסֹוֲהָרּה ׁשְ ּתִ

ִניִרים קֹול ְמִצּלֹות 
ְוֶאת ַהֲחצֹוְצָרה

ים. ַיּמִ ת  ִביִעּיַ ל ׁשְ ׁשֶ
ה, ּבּוׁשָ ִלי ּגּוף —  ּבְ ֶנֶפׁש 
ָגִדים — ּבְ ּגּוף ְללֹא  מֹו  ּכְ

ה, ָבה ְקלּוׁשָ ִלי ַמֲחׁשָ ּבְ
יִרים. ּוְבִלי ׁשִ ִלי קֹול  ּבְ

ְתרֹון: ּפִ ִחיָדה ְללֹא 
חֹולֹות ב ִמּמְ ִמי ׁשָ
אֹותֹו ַהּמֹוֲעדֹון, ּבְ

ְרֹקד? ּיִ ׁשֶ ּבֹו ֵאין ִמי 
ֶאת ֲחלֹוִמי ּפֹוֶקֶדת
ֶנֶפׁש ֲאהּוָבה: עֹוד 
רֹוֶעֶדת, ִמְתַנְדֶנֶדת
ַחד ְלִתְקָוה. ּפַ ין  ּבֵ

ִלי ֵצל עֹוֶבֶרת ּבְ מֹו ֵאׁש,  ּכְ
ְך, ּכָ ַעל ַאְדָמֵתנּו 

ֶרת — ִאיָרה ַמְזּכֶ ּוַמׁשְ
ְרֵחי ִליָלְך. ּפִ ּכֹול  ֶאׁשְ

י ְבּכִ ּתִ ְוַאל  רּוִצי 
ַעל ֶאאּוִריִדיֶקה־ֵצל,

ִזְרִקי ּוֵקְך  ֶאת ִחׁשּ
ֵבל, ּתֵ ַרֲחֵבי  ּבְ

יַצד ּכֵ ל עֹוד ׁשֹוְמִעים  ּכָ
ַנֲעָנה ל ַצַעד  ּכָ
ֶהְמַית ָהַעד ּבְ

ה. ַרָנּ ל ֲאָדָמה  ׁשֶ

תש כוחי להביט ולראות

ְוִלְראֹות, יט  ּכִֹחי ְלַהּבִ ׁש  ּתַ
רֹות; ִנְסּתָ ַיֲהלֹום  י ַחְרבֹות  ּתֵ ׁשְ
ּה ַרַעם ּלָ ּכֻ ִמיָעה,  ְ ִמְתַקָהה ַהּשׁ

ַעם; ּפַ ּמִ ׁשֶ ית ָאִבי  ּבֵ יַמת  ּוְנׁשִ
ִריִרים, ְ ּוֵרי ַהּשׁ ֶנְחְלׁשּו ִקׁשּ
ָוִרים; ְ ַהּשׁ ִזְקֵני  ֶתֶלם  ּבְ מֹו  ּכְ

ֵרַח ַהּיָ ֵלילֹות  ּבְ ְוָכֵעת 
ָבר ֵאיֶנּנּו זֹוֵרַח. ּכְ ָנַפי  ּכְ זּוג 

ים. ּתִ ִמׁשְ ּבְ ַרף  ׂשְ ּנִ ׁשֶ ֲאִני ֵנר 
ֲעָוִתי, ַחר ִאְספּו ׁשַ ַ ִעם ַהּשׁ

ַגּלּו ּתְ ְך  ּכָ ה  ַהּזֶ יר  ִ ֵמַהּשׁ
אּו, ְתּגָ ּתִ ּוְבַמה  ְבּכּו  ּתִ ֵאיְך 

ַהּנֹוָתר ְמָחה  ִליׁש ַהּשִׂ ֵאיְך ֶאת ׁשְ
קּו, ּומֹוְתֶכם לֹא ֵיַמר, ַחּלְ ּתְ

ֶרת ל קֹוָרה לֹא ֻמּכֶ ֵצל ׁשֶ ּבְ ֵאיְך 
ּבֹוֶעֶרת. ׁשֶ ה  מֹו ִמּלָ ּכְ ְבֲערּו,  ּתִ
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גבריאל ֶפָראֶטר

קרסוליים מש ּבַ כל כך הרבה ׁשֶ
מקטלאנית: איתי רון

גבריאל פראטר )1972-1922( הוא קול מקורי, פורץ דרך ואירוני בתולדות הספרות הקטלאנית 
במחצית השנייה של המאה ה־20. הקושי לשייכו לתנועה קונקרטית נובע מייחודיותה של 
יצירתו, שאינה מצייתת לכללי המסורת הפוסט־סימבוליסטית והריאליזם ההיסטורי שהחל 
מלבלב באותה תקופה. בשירתו ניתן למצוא השפעות מיצירותיהם של תומס הרדי, ו"ה אודן, 
וגעגועים לזמן שאבד הם מוטיב חוזר  ואוסיאס מארק. ארוטיקה  שקספיר, ברטולט ברכט 
ביצירתו. שיריו נכתבו במרוצת שנות ה־60, בקו השבר שבין הפוסט־סימבוליזם לריאליזם 
לאבד  ההיסטורי  הריאליזם  כשהחל  ה־70,  שנות  שלהי  עד  עניין  עוררו  לא  אך  ההיסטורי, 

ממעמדו המרכזי, ויצירותיו זכו להערכה שהיו ראויות לה רק כאשר הלך לעולמו.
שירתו מתאפיינת בריאליזם, בשימוש בנושאים יומיומיים וביטויי סלנג, ובמרחק מצורות 
הביטוי המלאכותיות והרטוריות, המאפיינות כל־כך את הליריקה הספרדית בשנות ה־60. 
חלוף העיתים הקשוח והנשים הם הצירים התמאטיים שעליהם נסובה שירתו של פראטר. 
לטענתו "כל שיר אמור להיות ברור, הגיוני, צלול ומלא תשוקה, כלומר, במילה אחת, נעים 
ונוחה,  דיבורית  בשפה  בשימוש  לפסוע  ניתן  שלאורה  עקרונות  הצהרת  מעין  לקריאה". 

המתארת מצבים קונקרטיים ויומיומיים בשירים כנים בישירותם. 
גבריאל פראטר נולד בעיירה ֶראוּס שבדרום קטלוניה בשנת 1922, למשפחה שעסקה 
הן כתוצאה ממחלוקות  ומששבה לספרד,  יין. בנעוריו שהתה המשפחה בצרפת,  בייצוא 
משפחתיות והן בשל התנכרות המשטר הפרנקיסטי כלפי מי שאינם מאנשי שלומו, החל 
העסק המשפחתי להדרדר, עד שהגיע לכדי פשיטת רגל. אביו של גבריאל פראטר שלא 
פרנסתו  את  למצוא  נאלץ  הצעיר  גבריאל   .1951 בשנת  התאבד  בלחץ  לעמוד  הצליח 

בהצעת מאמרים לכתבי־עת, כתיבת ביקורות ספרות ותרגומים. 
במסגרת עיסוקו כמבקר האמנות בכתב העת Laye החל קושר קשרי ידידות עם דמויות 
כעורך  לשמש  נאות  אָרל  ּבָ קרלוס  עם  הקשר  בזכות  ברצלונה.  של  הספרות  בחוגי  בולטות 
אָרל. בין השנים 1958 ל־1966 הוא יצר כמעט את כל שירתו שראתה  הספרות בהוצאת ֵסש ּבָ
אור. שמונה שנים של יצירה אינטנסיבית הנותנות פרי של יצירה קצרה אך חשובה מאין כמוה.
פראטר לימד באוניברסיטה האוטונומית של ברצלונה והרבה לעסוק בשאלות בלשניות. 
בשנת 1964 נשא לאישה עיתונאית אמריקאית בשם ג'יל ג'ארל, אך נישואיהם לא האריכו ימים 
ודרכיהם נפרדו כעבור שנתיים בלבד. בפני חבריו הקרובים תמיד טען שאין לו עניין לעבור את 
גיל 50 ושבכוונתו להתאבד עוד בטרם יגיע לשם. ואכן, ב־27 באפריל 1972, התאבד גבריאל 

פראטר בדירתו בסן קוָּגאט הסמוכה לברצלונה בבליעת תערובת של כדורי שינה.

א"ר
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חיים ממושכים

ָבר ּכְ ָבר ַעל ַהּיֹום.  ּדָ ר  ָהֶעֶרב לֹא ְמַסּפֵ
מֹו ָהיּו ּכְ ְמַעט ָמָחר. ַקר.  ּכִ

ָבִרים ָצֹהב ִלימֹון. ַהּדְ ל  ּכָ
א ֲחִביָלה ְונֹוׂשֵ ְרחֹוב  ּבָ הֹוֵלְך  ִמי ׁשֶ ּכְ

ִלְזּכֹר ְיֹכֶלת  ּוְכָבר ֵאין לֹו ׁשּום 
ים ַחּיִ ִזְכרֹון  ָפָניו  ּבְ ח  ְפּתַ ּתִ ׁשֶ ְיֹכֶלת 

ַקל ַהֲחִביָלה, ִמׁשְ ּבְ לּוי  ּתָ ֵאינֹו  ׁשֶ
אּו ׂשְ ּנָ ׁשֶ ָיַדי, ֵמתֹות ֵמֹרב  ִהֵנה 

ֶטֶרם ֵעת, ּבְ ַמן ַההֹוֵפְך הֹוֶוה  ַהּזְ ֵנֶטל  ּבְ
לֹום. ֵאין לֹות ְלַנְפֵנף ְלׁשָ ָבר ֵאיָנן ְמֻסּגָ ֵהן ּכְ

ֵיׁש ֹאֶסף ם ִלי  ּגַ ן,  ּכֵ ָעָבר. 
פּוִלים.  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ ָיִמים, ֲאָבל ֶאְצִלי  ל  ׁשֶ

שתי חברות

ִים, ְרֻסּלַ ּקַ ּבַ ֶמׁש  ה ׁשֶ ְך ַהְרּבֵ ל־ּכָ ּכָ
ְוָזֹהב. ם ָחָלק  ִמּיָ

ָיַדִים, ֵהן אֹוֲחזֹות 
ָבר. ְרחֹובֹות ּדָ לֹא אֹוְמרֹות זֹו ָלזֹו 

ָבִרים נֹוְטֵרי ִטיָנה ּגְ ל  ׁשֶ
ֶבר ּגֶ ֲהֵרי ֵאין 

דּוַע ָלֶהן.  ַהּיָ ָכל  ּכְ עֹוָלם,  ּבָ ֶזה  ּכָ
ו ֵהן לֹא הֹוְלכֹות ְלׁשּום ָמקֹום. ַעְכׁשָ

ֶמׁש. חֹוצֹות ֶ בֹות ִמן ַהּשׁ ׁשָ
ים, ְרחֹובֹות ֲעָרִבים ֲאֻרּכִ

מֹות לֹא מּוָבִנים. ֲעֵלי ׁשֵ ּבַ
ִזְכרֹונֹות. ן  ֵהן לֹא נֹוְטלֹות ִעּמָ

ַרק רֹוצֹות ָלַדַעת 
ָיַדִים ֵהן אֹוֲחזֹות  ׁשֶ

ַיַחד, ְוהֹוְלכֹות 
ָזָרה. ֶאֶרץ  ּבְ ְרחֹוב  ּבָ

בשעות הבוקר

ָזֵקן ָחָכם ֵמִפיג ַאט־ַאט ּכְ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ
ּכֹה ַעד  ְזִעיִרים, ׁשֶ ִהּסּוֵסי ֲאֵפָלה 

ָיָדיו  רּו.  ִנְפּתְ ֶטֶרם 
רֹוֲעדֹות ְמַעט, ְורֹוֲעִדים

ׁשֹוְמֵענּו ּבְ ַוֲאַנְחנּו,  ָהֵעִצים 
ה חֹוֶלֶפת ָעֵלינּו ַלֲעֹקר ּקָ ּדַ ָכל  ּבְ ׁשֶ

ְוָכֵעת ַלַהב ָהאֹור ת ֵצל,  ְרִטּיַ ֲחַטף  ּבַ
ס ַלֲחלּוִטין. ְצִריָמה  ַיְחּדֹר ְמֻפּלָ ק  ַהְמֻדּיָ

ל  ה ֵמֲחִלילֹו ׁשֶ ֲעֶלה ַעּתָ ּתַ ה  ּקָ ּדַ
ּה, ֵמֵעֶבר ּבָ ְוָאנּו ָנחּוׁש  ִליס,  ִאיְבּ

ֶמׁש ַהֶהְרֶמִטּיֹות ֶ ְלַבֲהרֹות ַהּשׁ
יד: ַנִגּ רּור,  ּבָ ָגִביׁש. ַהּכל  ּכְ

ְיָלה, ּלַ ּבַ ּתָ ֹזאת,  ׁשְ ּקַ ּבִ ֲהֵרי ָרִציָת ֹזאת, 
ֵדי ְלָהִקיץ ּכְ ָנְתָך ַרק  ׁשְ ּבִ

ים ַהַחּיִ ׁשֶ ל  ְמּתָ ְלַקּבֵ ְולֹא ִהְסּכַ
ָנה. ֵ ְלָך, יֹוֵתר ֵמַהּשׁ ָזִרים  ָהְפכּו 

חיים חשאיים

ו. ֶאְהֶיה ֵער, מֹו ַעְכׁשָ ּכְ ִיְהֶיה  ַטח  ּבֶ ֶזה 
כֹוֶרה ּכְ רֹון.  ְסּדְ ּמִ ּבַ ְוָחזֹור  ֶאְפַסע ָהלֹוְך 

ֲעִלית  ִגיַח ִמּבֹור, ֶהְמַית ַהּמַ ַהּמֵ
ָמָמה ַהּדְ ֲעֶלה אֹוִתי ִמן  ּתַ ַהֲחטּוָפה, 

ֶהה ְלַהֲאִזין ּתַ ִית. ֶאׁשְ ּבַ ּבַ ֹוֶרֶרת  ַהּשׂ
ָעִדים ְוַלּצְ ֶכת,  ּתֶ ְלתֹות ַהּמַ ּדַ ִלְסִטיַרת 
ַוֲאַנֵחׁש ֶאת ָהֶרַגע חּוץ  ּבַ ׁשֶ יׁשֶֹרת  ּמִ ּבַ

ְמצּוָקתֹו. ּבִ ֲעמֹון  ַיְרִעיד ְצִליל ַהּפַ ּבֹו  ׁשֶ
ד. ַהּכֹל ָאבּוד, ִמּיָ ח ָלֶהם  ֵאַדע ִמי ֵהם. ֶאְפּתַ

ָעַלי ִלְמֹסר ָלֶהם ַהּכֹל. ה ׁשֶ ְנסּו ֵאּלֶ ּכָ ּיִ ׁשֶ
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ֵאיָמה ּכָ ִריס, לֹא ְלַגְמֵרי מּוָגף,  ַהּתְ
תּוָנה ָסמּוְך ִלְפֵני ָהֲאָדָמה,  ַהּנְ

לֹא ַמְפִריָדה אֹוָתנּו ִמן ָהֲאִויר. 
ִחים, ִנְפּתָ ים  ְוַדּקִ ִרים  ְיׁשָ ְבָעה ֳאָפִקים  ְוׁשִ ים  לֹוׁשִ יִטי, ׁשְ ַהּבִ

ְעּגּוַע ּגַ ּכַֹח אֹוָתם. ְללֹא  ִלׁשְ ב ְמַמֵהר  ַאְך ַהּלֵ
ֵעין ּכְ ר ָהָיה  נּו ָהאֹור, ֲאׁשֶ ּבָ ּגֹוֵסס 

ּפּוִחים. ּתַ ה הּוא ֶצַבע ֵריַח  ְוַעּתָ ַבׁש,  ַהּדְ
ה ּמָ ּכַ י ָהעֹוָלם,  ה ִאּטִ ּמָ ּכַ י ָהעֹוָלם,  ה ִאּטִ ּמָ ּכַ

עֹות ַהחֹוְלפֹות ָ ֵאב ַהּשׁ ּכְ י  ִאּטִ
ִרי ְזּכְ ּתִ יִדי, ַאּתְ  ּגִ ּתַ ָחְפָזה.  ּבְ

ה? ַהּזֶ ֶאת ַהֶחֶדר 
"ֲאִני אֹוֵהב אֹותֹו ְמאֹוד. 

ה?" ל ַהּפֹוֲעִלים — ִמי ֵאּלֶ לּו ׁשֶ ַהּלָ ַהּקֹולֹות 
ִאים: ּנָ ּבַ

ְנָיִנים ָחֵסר. ַהּבִ גּוׁש  ּבְ ים  ּתִ ַהּבָ ַאַחד 
ִרים, "ֵהם ָשׁ

י ׁשֹוֵמַע אֹוָתם. צֹוֲעִקים, צֹוֲחִקים, ְוַהּיֹום ֵאיֶנּנִ
ה מּוָזר". ַהּזֶ ֶקט  ֶ ְוַהּיֹום ַהּשׁ

ים  ּיִ ִאּטִ ה  ּמָ ּכַ
ִסים ים, ַהְמַהּסְ ֲעֵלי ַהּקֹולֹות ָהֲאֻדּמִ

ים ְלַכּסֹוֵתנּו. ֲעֵלי ׁשִ ַהְמַבּקְ
יקֹוַתי ְמֻנְמָנִמים קֹוְבִרים ַאט־ַאט ְנׁשִ

ּוְבעֹוֵדְך ׁשֹוַכַחת גּוֵפְך,  ּבְ ְסּתֹור  ֶאת ְמקֹומֹות ַהּמִ
ים  ּמִ ַהּיַ בֹוִהים, ֶאת  ַהּגְ ִיץ  ַהּקַ ֶאת ֲעֵלי 

ְפִנים ּבִ יקֹות, ָעֹמק  ׁשִ ַהּנְ תּוִחים ְנטּוֵלי  ַהּפְ
ַהּגּוף זֹוֵכר: עֹוֵרְך

ָיֵרַח. ֶמׁש, ֲחִצי  ֲעַדִין ֲחִצי ׁשֶ
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אם אוכל

ִנְכַנס ְלתֹוְך הּו  ֶ ַמּשׁ
ֲאִני יֹוֵדַע יר ׁשֶ ל ׁשִ ׁשּוָרה ׁשֶ

עֹוד ַאְצִליַח ִלְכּתֹב, ַאְך ֵאיִני ׁשֶ
יֹוֵדַע ָמַתי, אֹו ֵאיְך, אֹו ָמה

ַאְצִליַח לֹוַמר. ִאם אּוַכל
ָאִביא ָלְך אֹותֹו. 

ָעֵרְך א ֶאת ׂשְ ַבּטֵ ּיְ ׁשֶ יר  ׁשִ
ֶמׁש ֶ ֶתם ַהּשׁ ּכֶ אֹו ֶאת 

ְרַנִיְך. ִצּפָ ְקצֹות  ּבִ ָהרֹוֵטט 
ִמיד ּתָ ּלֹא  ר ׁשֶ ֲאָבל ֶאְפׁשָ

ֶאְזּכֹר
ֵעת. ּכָ ְך  ּבָ ר ֲאִני רֹוֶאה  ֶאת ֲאׁשֶ

ֶהה ַהּכֵ ִליל  ַהּצְ י ֶאת  ַמְעּתִ ׁשָ
ָמט ׁשְ ַהּנִ ַבר ָמה  ּדְ ל  ׁשֶ

צּוף, ּיָ ִלְכׁשֶ ֵאר.  ּבְ ְלתֹוְך 
ַהֵאַדע ְלַזהֹות

ּנּו ָעָלה? ּמֶ ִמּ ׁשֶ ֶאת ָהֶרַגע ַההּוא 

ערפל

ְוָאֹפר,  ָזֵקן  ֲהֹפְך  ּתַ ׁשֶ ה ִלְפֵני  ַהְרּבֵ
ַבע י ֵמַעל ַהּטֶ ּלִ ׁשֶ ֵצל ֶהָעָנן 

ָך, ּלְ ׁשֶ ְוַהְיבּוִלים: ָהֲאָדָמה  ְפָרׂש  ַהּנִ
י־מּוָחׁש ְלּתִ ּבִ ֹחֶפן ֵאֶפר ַקל,  ּכְ א  ׂשֵ ּנָ ּתִ

ֶהם, ַאְך ֲעַדִין לֹא ְלֶעְבְרָך, ּבָ
ר ַאֲחרֹון ִחּוֵ ב  ָ א אֹותֹו ַמּשׁ ּשָׂ ּיִ ׁשֶ ּכְ

רּוַע ִלְפִריָדה, ּפָ ִיְסּתֹוֵלל 
ֵזֶכר ֹקר ָעמּום. ְלָך  ְויֹוִתיר 

ְרֵכי ּדַ ָך  ּבְ ְתחּו  ִיּפָ ְך  ַאַחר־ּכָ ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ
ה ְפִליָאָתם ַהְמֻרּבָ ּבִ ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ

ים, ֲחִליל ַהּתֶֹפת  ל ָעִלים ֲאִציִלּיִ ׁשֶ
יל ּלִ ַהּקַ

ֹאֶזן. ּבָ ְדִקיָרה  ּכִ ל ָצֳהֶריָך,  ׁשֶ
ל ֶאת  ה ֲאִני ְמַעְרּפֵ ַעּתָ ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ

י ֵיאּוׁשִ ּבְ ָך.  ּלְ ׁשֶ ַחר  ְמּדּוֵמי ַהַשּ ּדִ ֹעֶמק 
יִחים ִנְכָרְך ַעל ַהּשִׂ ְלִהְתרֹוֵמם, ֲאִני 

אּות.  ל ִאי־ַוּדָ ְבִכי ֲערּוִצים ׁשֶ ּבִ א  ּוְמַמּלֵ
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ר

מירוסלב הֹולוּּב

ה תהום ְמַכֶסּ הסינור רעד ּכִ
שני שירים

מצ'כית: דוד וינפלד

"תורנות  הראשון  שיריו  קובץ  צ'כי.  ואימונולוג  משורר   —  )1998-1923( הולוב  מירוסלב 
יומית" )1958( ראה אור כשהיה חבר ב"קבוצת השירה של יום החולין". 

הערה בקיצור נמרץ על הרג קרפיונים

לֹוְקִחים ֱעִלי
ין  ְוַסּכִ

ים  ּוַמּכִ
ר, ְיַנּתֵ ּלֹא  ׁשֶ כֹון,  ַהּנָ קֹום  ּמָ ּבַ

ּתּור ַמְפִריַע, ַמְקִטין ֶאת ַהַהְכָנָסה. ַהּנִ י  ּכִ

ֲעִלים ֵמאּוָמנּות ַהֲחָבָטה, ִצים ֵעיַנִים, ִמְתּפַ ָבר ְמַכּוְ ּכְ ד  ְתּבֹוְנִנים ִמן ַהּצַ ְוַהּמִ
ָיר ַלֲאִריָזה ְוַהּנְ ָיַדִים ָלַאְרָנק.  ָבר ׁשֹוְלִחים  ּכְ

ָבר עֹוֶלה ֵמָהֲאֻרּבֹות.  ּכְ ן  ְוָעׁשָ ָבר מּוָכן.  ּכְ ם הּוא  ּגַ
ֵני ָהֲאָדָמה, ּפְ ְוַחג ַהּמֹוָלד ֵמִציץ ֵמַהַחּלֹונֹות, זֹוֵחל ַעל 

ֲחִבּיֶֹנת. ּבַ ְך  ְכׁשֵ ּתַ ִמׁשְ

ְמָחה. זֹו ּתֹוַרת ַהּשִׂ

ְתִאים. ים ַהּמַ ַעל ַהַחּיִ ּבַ ּיֹון הּוא  לּום ַקְרִפּ ּכְ י עֹוֶלה ִהְרהּור,  ּבִ ַאְך 
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מֹו ֶזה, ּכְ ים  ַחּיִ ַעל  ּבַ לּום לֹא מּוָטב ָהָיה ִאּלּו  ּכְ
ְרחֹו — ּכָ ַעל  ּבְ ְחָזק  ח ַעל — ַהּמֻ ּנָ ַהּמֻ ׁשּוי —  ַהּמָ

ְיׁשֹוְטטּו  ֻחּלֹות  ַהּכְ ֵעיָניו 
ָיר,  ַהּנְ ין, ָהַאְרָנק,  ּכִ ַהּסַ ַעל ָהֱעִלי, 

ְוַעל ָהֲאֻרּבֹות  ד  ְתּבֹוְנִנים ִמן ַהּצַ ַעל ַהּמִ
ְוַעל ַחג ַהּמֹוָלד.

יק ַעד ְמֵהָרה ַיְסּפִ ְוַגם 

ל:  ַבר ָמה, ְלָמׁשָ ּדְ יד  ְלַהּגִ

י. ּלִ ׁשֶ ָהב  ַהּזָ ַמי, ֶזה ּתֹור  ּיָ ּבַ ׁשֶ ִפים  ַהּיָ ה  ֵאּלֶ
אֹו

ְוַהֹחק ַהּמּוָסִרי  ִבים ֵמָעַלי  ַמִים ַהְמֻכּכָ ָ ַהּשׁ
י. ִקְרּבִ ּבְ

אֹו 
נּוַע ּתָ י ֵכן נֹוַע  ּפִ ְוַאף ַעל 

אֹו ְלָפחֹות 
ַהְללּוָיּה

היא מתה בערב

. בֹוּהַ ּגָ  , בֹוּהַ ּגָ

ה עּו ַעל ָהִרְצּפָ ים ָהַאֲחרֹונֹות ּתָ ּלִ ַהּמִ
ֲעָנִנים. ּכַ

ָכה ּבָ ה  ַהְמַזּוֶ
ינֹור ָרַעד ַהִסּ

הֹום. ה ּתְ ְמַכֶסּ ּכִ

ִעיִרים ָהְלכּו ִליׁשֹן. ַהּצְ ֶזה ַהּסֹוף. 

ֲאָבל ָסמּוְך ַלֲחצֹות
ָתה ָקָמה, ַהּמֵ

זּו(, ְזּבְ ִיְתּבַ ּלֹא  רֹות )ׁשֶ ַהּנֵ ָתה ֶאת  ּבְ ּכִ
ֶרב ָהַאֲחרֹון ַהּגֶ ִמֲהָרה ְלַהְטִליא ֶאת 
ּה ּלָ ׁשֶ רֹונֹות  ים ַהּקְ ִ ָמְצָאה ֶאת ֲחִמּשׁ

מֹון,  ִקּנָ ֻקְפַסת  ּבְ
ְלָחן,  ֻ יָחה אֹוָתן ַעל ַהּשׁ ִהּנִ

ְפלּו ֵמֲאחֹוֵרי ָהָארֹון,  ּנָ ׁשֶ ַרִים  ָמְצָאה ִמְסּפָ
ָפָפה ּכְ ָמְצָאה 

ָנה, ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ּבְ ּלֹא ִהְצִליחּו ִלְמֹצא  ׁשֶ
ן, ּלָ ּכֻ ִדּיֹות  ַהּיָ ְדָקה ֶאת  ּבָ

ֶרז, ַהּבֶ ָסְגָרה ֶאת 
ֶפה ּתֹות ֶאת ַהּקָ ָמה ִלׁשְ ִסּיְ

ֲחָזָרה ּבַ ְוָנְפָלה 

ּבֶֹקר ָלְקחּו אֹוָתּה. ּבַ
ְרפּו. ׂשָ

ס ּגַ ָהֵאֶפר ָהָיה 
ָחם ּפֶ ל  ׁשֶ ּכְ

ָרִגיל
חּום. ׁשָ

1960
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זמל
המ

אזע
גמא

בז

זבגנייב הרברט

סבכים שאין להם התרה
שני שירים

מפולנית: דוד וינפלד

לדור  בן  העשרים,  במאה  הפולניים  המשוררים  מגדולי   ,)1998-1924( הרברט  זבגנייב 
היוצרים שלאחר מלחמת העולם השנייה.

על תרגום שירה

ם  ָ ּבּור ְמֻגּשׁ ּדַ מֹו  ּכְ ב  ֵ הּוא ִהְתַיׁשּ
ַרח ַעל ַהּפֶ

ִביר  ָ ְבעֹול ַהּשׁ ַהּגִ ֵפף  ִהּכָ ַעד 
ּכֹוֶתֶרת ין ׁשּורֹות ֲעֵלי  ּבֵ ֶרְך  ּדֶ ס  הּוא ְמַפּלֵ

י ִמּלֹון ְלַדּפֵ ּדֹוִמים  ׁשֶ
ּתֹוֵקק ֶאל ַהּתֹוְך ִמׁשְ
ֶתק ְוַהּמֶ יחֹוַח  ַהּנִ ם  ׁשָ
ל ְמֻנּזָ הּוא  ְוַלְמרֹות ׁשֶ

ְוַגם ַטַעם ֵאין לֹו
יְך ַלְחּתֹר ָכל ֹזאת הּוא ַמְמׁשִ ּבְ

ט ֶנְחּבָ ֹראׁשֹו  ַעד ׁשֶ
ֹהב ֳעִלי ַהּצָ ּבָ

ָבר ַהּסֹוף ּכְ ְוֶזה 
ה ַלְחּדֹר ָקׁשֶ

ָרִחים ַהּפְ ִביַע  ּגְ ֶרְך  ּדֶ
ֶרׁש ֶאל ַהּשֹׁ

ּבּור יֹוֵצא ַהּדַ ֲאַזי 
ֶאה ַעד ְמֹאד ּגֵ

קֹול ָרם: ּבְ ּוְמַזְמֵזם 
תֹוכֹו ּבְ ָהִייִתי 

לּו ּוְלַהָלּ
ּכֹל ּבַ ּלֹא ַמֲאִמיִנים לֹו  ׁשֶ

יַע ַעל ַאּפֹו הּוא ַמְצּבִ
ָרִחים ּפְ ה ַאְבַקת  ַהְמֻכּסֶ

 1957
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סבך שאין לו התרה

מטבעות  בולים,  של  אספן  יהיה  לא  הוא  עליו  תתיישב  ודעתו  יזקין  קוגיטו  כשמר 
ד את האוסף הראשון בעולם של סבכים  ְיַיּסֵ עתיקים וגם לא של ספרים נדירים. הוא 

שאין להם התרה. הוא ישתדל לשכנע אחרים בדבר קסמי הסוד שיש בסבכים.
הבריות מעולם לא העריכו סבכים שאין להם התרה. הם גם לא למדו להתפעל מיופיים 
המורכב. נוהגים היו לחתוך את הסבך שאין לו התרה בִאבחת חרב, כמו הטמבל המקדוני 
ההוא, או פשוט להתיר את הסבך, גאים על שום שעכשיו יש בידם חבל מגעיל שבו 

אפשר לקשור חזרזיר או לכרוך אותו על צוואר הזולת.

1974
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מה
זמז

ברברה קוהלר

העולם היה הגוּלה היפה ביותר
ארבעה שירים

מגרמנית: גילעד שירם

ברברה קוהלר )Barbara Köhler(, היא משוררת ומתרגמת ילידת 1959, שנולדה והתבגרה 
גרמנית"  "רולטה  הראשון  שיריה  קובץ   1991 בשנת  לאור  יצא  מאז  גרמניה.  במזרח 
כמה  פרסמה  דורּה,  של  הגרמנית  בשירה  בולט  לקול  הפכה   ,)Deutsches Roulette(
"אשתו  ביותר,  הידועה  יצירתה  רבים.  ספרותיים  ובפרסים  בהכרה  וזכתה  שירה  ספרי 
בשל  דרך  לפורצת  ונחשבת   2007 בשנת  התפרסמה   ,)Niemands Frau( אחד"  אף  של 
של  המבט  מנקודת  האודיסיאה  סיפור  את  לספר  עצמה  על  לקחה  שקוהלר  העובדה 
הדמויות הנשיות. במקביל, בשדה התרגום זכתה להוקרה על תרגומיה ליצירותיהם של 
גרטרוד שטיין וסמואל בקט. שירת קוהלר עמוסה בכפלי משמעות ומשחקי מילים וחורגת 
יום  היום  שפת  את  מחריגה  היא  רבות  פעמים  ורציפות.  פיסוק  תחביר,  של  ממוסכמות 
מאופני השימוש המקובלים, כך שביטויים שגורים מתפרקים בשיריה לגורמים שמרכיבים 
כן  את אבני הבניין של השיר. שפע המשמעויות הנדחסות באופן זה בשירתה מציב אם 

שלל מכשולים בפני מלאכת התרגום.
השירים המובאים כאן לקוחים מתוך ספר הביכורים של המשוררת, "רולטה גרמנית", 
הכולל שירים שכתבה בשנים שסביב נפילת חומת ברלין. השירים שומרים על קשר חזק 
השנייה  העולם  מלחמת  לאחר  וגרמניה  הקרה  המלחמה  נכתבו,  שבתוכה  המציאות  עם 
נגלים לעין גם רגעים קטנים  יחד אתם  וחבויים, אך  גלויים  נוכחים בהם במיני הקשרים, 
וזכרונות ילדות של שנות השישים והשבעים במזרח גרמניה. באחד השירים ניתן לפגוש 
על  שדרך  הראשון  ארמסטרונג,  וניל  בחלל,  הראשון  האדם  גגארין,  יורי  את  לדוגמה 
ריחוף  יכולת  ועמו  השיר  אל  מגיח  לחלל  המרוץ  ילדות.  גיבורי  כמעין  המופיעים  הירח, 
לגבהים חדשים ונקודת מבט חדשה על העולם, אך אלו מביאים עמם גם ראייה מפוכחת 
ותחושת ניכור ואובדן משמעות. שיר אחר מעיד על נסיבות מותה של המשוררת והסופרת 
האוסטרית אינגבורג בכמן. עשן הסיגריות של בכמן מהול בשיר בעשן השרפה של דירתה, 
ברונו  ג'ורדנו  של  בשרפה  להורג  מהוצאתו  הנידף  בעשן  ואף  המלחמה,  שרפות  בעשן 
כשלוש מאות שנים קודם לכן בכיכר ברומא. הנשימה המתכלה על ידי אותו עשן נכרכת 

בדיבור, בשפה, במילה הכתובה, והשיר נעשה למעין נשימה אחרונה.

ג"ש
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השקפת עולם עם כובשים

יֹוֵתר ּבְ ָפה  ַהּיָ ה  ּלָ ַהּגֻ ָהעֹוָלם ָהָיה 
ָלה ְלּגְ ה ָלּה ִהְתּגַ ְוִצְבעֹוִנית ַסּבָ ה  ֲעֻגּלָ

ֶמׁש ֶ ּשׁ ּבַ ַעל ָהֲאָדָמה ֵהִאיָרה 
ָגאִרין ּגָ ל  ֵעיָניו ׁשֶ ּבְ מֹו  ּכְ

קֹוְרִקיֶנט ּבְ ְנִסיָעה  ָהעֹוָלם ָהָיה 
י ַסב ְחּתַ רּוַח־ַמאי ִמּתַ ּבְ ּמֹוָרד  ּבַ

י ָערֹות ִמְתעֹוְפפֹות ָעַמְדּתִ ּדּור ִעם ׂשְ ַהּכַ לֹו 
רּוַח ּבָ ֲאִני ּדּוָמם צֹוֶחֶקת 

ֻהְטָלא ֹרב ְצָבִעים ּדּור ׁשֶ ַהּכַ ָהעֹוָלם ָהָיה 
ְרטֹו ָלַקח ִלי ָהֱאֶמת רֹוּבֶ ׁשֶ

ֶקר ָהעֹוָלם ַסב לֹו ָהְפָכה ְלׁשֶ
י ּלִ ׁשֶ לֹא ָהָיה עֹוד 

ֵרַח ֵמָהֲאָדָמה ָרִאיִתי ֶאת ָהעֹוָלם ֵמַהּיָ
ה ֻחּלָ ַהּכְ ה  ּלָ ַהּגֻ ְזִעיָרה ַעל  ֶבת  אֹוִתי יֹוׁשֶ

ִנְקָרא ַאְרְמְסְטרֹוְנג ֵרַח  ּיָ ּבַ ָהִאיׁש 
ְצְלָמה ַלּמַ נֹוֵפף 

ן ַרְקּדָ ּפְ ל  ְיָלִדים ֻמּטָ ל  קֹוְרִקיֶנט ׁשֶ
ל ָהֲאחֹוִרי ַסב לֹו ְוַסב ְלּגַ ַהּגַ ַרק 

לֹו ְוַסב
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אינגבורג בכמן מתה ברומא

א ָמֶות ֶאָחד ּבָ
ִלְפֵני ָהַאֵחר.

ן. ְוָעׁשָ יָמה  ְנׁשִ
יָמה. ְנׁשִ ה  ַכּלֶ ּמְ ׁשֶ ן  ְוָעׁשָ

ִתיָקה. ּוׁשְ

ה ִהיא ים ִסיָגִרּיָ ֲאָבל ְלִעּתִ
ם עֹוֶמֶדת ּגַ ְוִהיא  ת ָהֲאִחיָזה ָהַאֲחרֹוָנה.  ְנֻקּדַ

ִדּבּוָרּה ַמֵהר יֹוֵתר. ּבְ
ִהְצִהיבּו עֹות ׁשֶ ין ֶאְצּבָ ּבֵ

ית ְלֵאֶפר ַנֲעׂשֵ ַאֲהָבה  ּכְ ּבֹוֶעֶרת 
ן. ְוָעׁשָ יָמה  ְנׁשִ ְבִגיָדה.  ּכִ

מֹות בּוָעה ְמֻעּקָ ְ עֹות ַהּשׁ ֶאְצּבְ
ֵדי ּכְ יַגִרָיּה:  ַהּסִ ְסִביב 

ר. לֹא ְלִהְתַנּזֵ
י ְפיֹוִרי. ּדִ ְמּפֹו  ַהּקַ ג'ֹוְרָדנֹו ּבֹוֵער ַעל 
ה ִמּג'ֹוֶרה ל ַסְנָטה ַמִרּיָ ֲעמֹוֶניָה ׁשֶ ּפַ

ה ֶפה. ּדָ ֲעַדִין רֹוֲעִמים ָלאֹוטֹו 

ן. ְוָעׁשָ יָמה  ְנׁשִ
יָמה. ְנׁשִ ה  ַכּלֶ ּמְ ׁשֶ ן  ְוָעׁשָ

ְכְוָתה ּנִ ׁשֶ ְוִעם ָיד 
ִלְכּתֹב ַעל ָהֵאׁש.

ְרָמִנית ַהּגֶ ָפה  ּוְגבּולֹות ַהּשָׂ
ים. ַרְצָחִנּיִ ֵצרּוֵפי ִמְקִרים  ּבְ ים  ׁשִ ְמֻמּקָ

ים ֶאת ָהַאֵחר. ָמֶות ֶאָחד ַמְקּדִ
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אני כותבת

ֶמת ַקּיֶ ִאּלּו ָהִיית  ּכְ ּכֹוֶתֶבת  ֲאִני 
י ְלִצּדִ ִאּלּו לֹא ָהִיית ׁשֹוֶכֶבת  ּכְ

ה ִאּלּו לֹא ָהִייִתי ֵעיֻרּמָ ּכְ
יַע ְלִקּצֹו ַמּגִ ַהּכֹל ָהָיה  ִאּלּו  ּכְ

הּו ָהָיה ַמְתִחיל ֶ ִאּלּו ַמּשׁ ּכְ
ים ַחּיִ ל  ִעְנָין ׁשֶ ִאּלּו ָהָיה ֶזה  ּכְ

ל ָמֶות ְולֹא ׁשֶ

Vörös Csillag מלון

ִחי ּכְ ׁשְ ּתִ ַאל 
ִלְזּכֹר ָהיּו ָלנּו
ע עֹונֹות ַאְרּבַ
ֵני ֲעָבִרים ׁשְ

ְוִכְמַעט ָעִתיד ֶאָחד
ה ָיִמים ֵמֵעֶבר ּמָ ּכַ

ׁש ְלַבּקֵ ָיֹכל  ָאָדם  ֶ ּשׁ ְלַמה 
ן ֵעֶדן ַמְלָאִכים ּגַ
ִנית ְוַחּפּות ַחְמּדָ

ָיַדִים ְמלֹא ה  ּוְקדֹוׁשָ
ִבים ּוִמְכּתָ אֹור 

ְמלֹא הֹוֶוה
י ּסֹוף יֹוֵתר ִמּדַ ּבַ אּוַלי 

ים ּלִ ַהּמִ ְקָוה ֲאָבל  ּתִ
לֹוַמר ֶאת ַהּסֹוף
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 אני שומעת את 
אמריקה שרה

 משוררות אמריקניות 
במאה העשרים

לורין ניֶדֶקר — 1970-1903
אליזבת בישופ — 1979-1911

אן סקסטון — 1974-1928
אדריאן ריץ' — 2012-1929

סילביה פלאת — 1963-1932
דיאן די פרימה — ילידת 1934
קרולין פֹוְרֶשה — ילידת 1950

 אני שומעת את 
אמריקה שרה

 משוררות אמריקניות 
במאה העשרים

לורין ניֶדֶקר — 1970-1903
אליזבת בישופ — 1979-1911

אן סקסטון — 1974-1928
אדריאן ריץ' — 2012-1929

סילביה פלאת — 1963-1932
דיאן די פרימה — ילידת 1934
קרולין פֹוְרֶשה — ילידת 1950
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לורין נידקר

מה שלומך, הבל?
שלושה שירים

מאנגלית: נדבי נוקד

מדינת  בדרום  אטקינסון  מפורט  אמריקאית  משוררת  היא   )1970-1903( נידקר  לורין 
ויסקונסין, ארה"ב. היא בילתה את רוב חייה באזור כפרי, שנופיו משמשים מקור השראה 
וחומר גלם לרבים משיריה. במהלך חייה זכתה יצירתה להד קטן בלבד, אולם בערוב ימיה 

ואחרי מותה זכתה להכרה רבה כמשוררת חדשנית, שהקדימה את זמנה.*

נ"נ

שממה

ה ָהִאיׁש ַאּתָ
ה ַאְרִצי ָהַאֶחֶרת ַאּתָ

יׁש ה ַמּתִ ּזֶ ׁשֶ ַוֲאִני ְסבּוָרה 

ס ַהּקֹוָצִני" ה "ָהַאּגָ ַאּתָ
ְתאֹוִמית יָמה ַהּפִ ה ַהּסּוָפה ָהַאּלִ ַאּתָ

ָהר ַהּנָ ֲעֶלה ֶאת ִמְפַלס  ּמַ ׁשֶ ֶרם  ַהּזֶ
צּוָעה ָלה ַהּפְ יט ֶאת ָהַאּיָ ְלָהׁשִ

Permission is given by Bob Arnold, Literary Executor for the Estate of Lorine Niedecker.  *
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*

ִיל ַמְבִעית ְלִהְתעֹוֵרר ּלַ ּבַ
ּוַבֲעִמימּות ְלִהְתאֹוֵרר.

ר ִחּוֵ ְזַמן 
ּדֹוֵקר ַיּתּוׁש 

י ָחְלפּו ַעל ֶהֶבל. ַחּיַ

לֹוְמָך, ֶהֶבל, ׁשְּ ְרָעף עֹוֵקץ. ַמה  ׂשַ
הּו. ֶ ת ַמּשׁ ְזַמן ִעם ֵאׁשֶ ׂשֹוֵרף 

ִזְמזּום — ֵזץ, 
לּום ּכְ י  ָלַמְדּתִ

י ָחְלפּו ַעל ֶהֶבל. ַחּיַ

ֶפת ֶנת, ֻמְנׁשֶ ֶדת, ֻמְלּבֶ ֲאִני ְמֻרּפֶ
יִתי אֹוֶסֶפת — ּבֵ ִמּלּוי 

ִטיַח ּפּוף, ׁשָ
ג, ֵמִדיַח ּדָ

ֶהֶבל. ּבְ י ָחְלפּו  ַחּיַ

חיי בקרבת מים

י ַחּיַ
ִקְרַבת ַמִים — ּבְ     

        ׁשֹוְמִעים

ַע ִראׁשֹוָנה ְצַפְרּדֵ
ל ָאִביב     ׁשֶ

ָמִרים ִנׁשְ         אֹו 

ַעל ַקְרַקע
    ָקָרה

        קֹוֶרֶמת

ּבֹוִנים
    ְמַכְרְסִמים
ָלתֹות ּדְ         

ְוִסְפרּות נּות  ִליִצירֹות ָאּמָ
ִויֻרּקֹות רּועֹות  ּפְ     

        ַאְרָנִבים

ִטים ּפֹוׁשְ
י ּלִ ׁשֶ ה      ַעל ַהַחּסָ
        ִסיָרה ַאַחת

ִים — ּתַ ׁשְ
    ֻמְפנֹות

        ְלֵעֶבר חֹוִפי

יְתִצּפֹור ַעד ְלֵראׁשִ ִמּבַ
ָנִפי     ִטְפטּוְפּכְ

ִבים         ַסַחף־ֲעׂשָ

ל ַרּכּות ׁשֶ
ּוְרִצינּות —     

        ַמִים
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אליזבת בישופ

מוטב לנו קרחון ולא ספינה
שמונה שירים

מאנגלית: אורית נוימאיר פוטשניק

נולדה ברוצ'סטר, מסצ'וסטס. היא התייתמה מאביה לפני   )1979-1911( אליזבת בישופ 
אליזבת  חמש.  לה  שמלאו  לפני  פסיכיאטרי  במוסד  אושפזה  ואמה  שנה  לה  שמלאו 
יותר עברה לגור  הצעירה עברה לגור עם סבה וסבתה בנובה סקוטיה שבקנדה. מאוחר 
עם משפחת אביה ברוצ'סטר. משם עברה בשלישית להתגורר עם דודתה, אחות אמה, 
ואליזבת  טניסון  כאלפרד  משוררים  לה  והציגה  השירה  לעולם  אותה  שחשפה  זאת  והיא 

בארט בראונינג. בישופ החלה לכתוב שירה בזמן לימודיה במכללת ואסאר בניו־יורק. 
ברזיל.  ובסנטוס,  בפלורידה  בניו־יורק,  באירופה,  חייתה  היא  לנסוע.  הרבתה  בישופ 
שם חייתה עם אהובתה האדריכלית לוטה )מריה קרלוטה( דה מסאדו סוארס. הן חיו יחד 

עד התאבדותה של סוארס ב־1967. ספרה הרביעי "Travel of Questions" הוקדש לה.
ב־1947 הכירה בישופ בניו־יורק את המשורר רוברט לואל. בין השניים התפתחה ידידות 
אמיצה שנשמרה באמצעות קשרי מכתבים בכל תקופת שהותה של בישופ בברזיל. אחרי 
חזרתה הוא הזמין אותה להחליף אותו כמנחת סדנת הכתיבה הידועה בהרווארד, שאותה 

העביר במשך שנים. 
מבני  רבים  כתבו  שבו  ה"וידויי"  לזרם  וחריף  מכוון  באופן  מנוגד  נראה  שירתה  סגנון 
שירתה  ואחרים.  גינזברג  אלן  סקסטון,  אן  ברימן,  ג'ון  הקרוב,  ידידה  לואל  רוברט  זמנה: 
מהורהרת ומרוחקת, ולא פעם קשה לפענוח. רבים משיריה עוסקים במסעות ובהתבוננות 
בטבע. בישופ מעולם לא הזדהתה כלסבית, סירבה לכל שיתוף פעולה עם תנועת הנשים 
וסירבה להיכלל באנתולוגיות של שירת נשים, בטענה שאין דבר כזה ושקטגוריה כזו רק 
פוגעת בנשים. אך בו בזמן החשיבה את עצמה פמיניסטית מאוד וביקשה ששיריה יישפטו 

רק על פי איכותם ולא על פי השתייכות מינית או מגדרית. 
הצעירה   )Alice Methfessel( מת'פסל  אליס  את  בישופ  פגשה  בהרווארד,  כשלימדה 
ביניהן  הגילאים  מפער  חרדה  הייתה  המיוסרת  בישופ  שנה.  משלושים  ביותר  ממנה 
זמנית או שהות שלה בברזיל הייתה חווה  ומנטישתה הצפויה של מת'פסל. בכל פרידה 
ביחסיהן  גדול  משבר  בעקבות  לה.  ארב  שתמיד  לאלכוהול,  חוזרת  והייתה  התמוטטויות 
ופרידה )מת'פסל התכוונה להינשא, כוונה שחזרה ממנה בסופו של דבר( נכתב הווילנל 

המופלא: “אמנות אחת". הן לא נפרדו יותר.
בישופ מיעטה לפרסם. אסופת השירים "Cold Spring" זיכתה אותה בפרס פוליצר 
לספרות.  הבינלאומי  נוישטדט  בפרס  אותה  זיכה   "Geography III" והקובץ  ב־1956, 
 Edgar Allan Poe  &  the Juke-box: Uncollected Poems," הקובץ  אור  ראה  ב־2006 
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ו"זה  הבוקר"  ארוחת  ל"שיר  תרגומים  כאן  מובאים  )מתוכו   "Drafts, and Fragments
שירים  כולל  הוא  כי  רבה,  מחלוקת  עורר  הקובץ  של  פירסומו  ביחד"(.  להתעורר  נפלא 
המרוחק  הכתיבה  מסגנון  ושחורגים  לאור  להוציא  לא  בחרה  עצמה  שבישופ  אישיים 

והמעודן שלה.

נדודי שינה 

ְלָחן ֻ ַהּשׁ ַמְרַאת  ּבְ ָבָנה  ַהּלְ
ם ָ צֹוָפה ֶאל ַהְרֵחק ִמּשׁ

ַעְצָמּה, ּבְ ָאה  ּגֵ )ְואּוַלי ִהיא 
ְך ְלעֹוָלם( ַחּיֵ ּתְ ַאְך ִהיא לֹא 

ָנה ַוֲחלֹום, ֶאל ֵמֵעֶבר ׁשֵ
יֹום. ּבַ ן  יׁשַ ּתִ אֹו אּוַלי ִהיא 

ְיֵדי ָהעֹוָלם, ה ַעל  ְנטּוׁשָ
ְלֵחנּו ְלָכל ָהרּוחֹות ׁשְ ּתִ
ְוִתְמָצא ִמְקֶוה אֹו ֲאַגם

תֹוכֹו ּבְ ּכֹן  ִלׁשְ אֹו ְרִאי 
ִביׁש ַעּכָ קּוֵרי  ּבְ ָאָגה  ּדְ ָאז ִעְטִפי 

ֹחר. ָ ִליִכי ַלּבֹור ַהּשׁ ְוַהׁשְ

ְך, ַמְרָאִתי,  ֶאל עֹוָלם ְמֻהּפָ
ָיִמין, ִמיד  ּתָ ֹמאל הּוא  ם ׂשְ ׁשָ

י, ּגּוף ֲאִמּתִ ל הּוא  ם ַהּצֵ ׁשָ
ְיָלה ֲאַנְחנּו ֵערֹות. ּלַ ּבַ ם  ׁשָ

ְמצּולֹות ֲעֻמּקֹות ּכִ טּוִחים  ם ׁשְ ָהְרִקיִעים ׁשָ
ו ַאּתְ אֹוֶהֶבת אֹוִתי. ַעְכׁשָ

שיר ארוחת הבוקר 

ל ֶחֶסד, ָיִחיד ׁשֶ ֲאהּוָבִתי, ָמקֹור 
ֻחּלֹות נֹוָרא.  ּכְ ֻחּלֹות,  ּכְ ֵעיַנִיְך ֵהן 

ֶקת ַנִיְך ַמְצִחיקֹות, ֲאִני נֹוׁשֶ ּפָ
ֲעָרה. ַהּנַ י  ֶפה ִמּפִ ֶאת ַהּקָ

ה ְוַעּתָ ַכְבנּו  ׁשָ ֵהן ַרק ֶאְתמֹול 
ְוׁשֹוַפַעת ַאֲהָבִתי ּפֹוֶרֶצת 

ה ּטָ ַלּמִ ְוֵאיְך אּוַכל ָלֶלֶכת, 
)ַהּלֹא ֶזה ֶהְכֵרִחי, ֲאִני יֹוַדַעת( 

ֵנס ִעם ָמֶות ְמֹכָער,  ְלִהּכָ
ְוַקר ב ָיצּוַע ְמֹזָהם  ּגַ ַעל 

ם, ַאּתְ לֹא ׁשָ ׁשֶ ּכְ ְוֵאיְך אּוַכל ִליׁשֹון 
ימֹוַתִיְך ָהַרּכֹות, ְנׁשִ ִלי קֹול  ּבְ

ַרְגַלִים ֲאֻרּכֹות, ע  ְללֹא ַמּגַ
ן. י ְלֻחּמָ ְלּתִ ְך ִהְתַרּגַ ּכָ ל  ּכָ ׁשֶ

ר רֹוֶצה ָלמּות.  י ֵאין ָאָדם ֲאׁשֶ ּכִ
טּות.  ּזֹוִהי ׁשְ ׁשֶ א, ַרק  ָאּנָ ִאְמִרי ִלי 

ַאְך לֹא, ֲאִני יֹוַדַעת, ֵאין ָטעּות.
ת ׁשֶ ִמיד, זֹו ְכרֹוִניָקה ִעּקֶ ּתָ ְך  ּכָ ֶזה 

ד. ְוִאיׁש ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתַנּגֵ
ל ֶחֶסד, ָיִחיד ׁשֶ ֲאהּוָבִתי, ָמקֹור 

ָים ּכְ ֻחּלֹות,  ּכְ ֵעיַנִיְך ֵהן נֹוָרא 
ם. ִדי ֻמְקּדָ ּוִמּיָ חּוף  ּדָ ֹחל,  ּכָ
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אמנות אחת 

רֹון.  ָ ּשׁ ַהּכִ ם ְלַחְסֵרי  ּגַ נּות  ָאְבָדן הּוא ָאּמָ
ָנה ּוָ ּכַ ּבַ מֹו ְמֵלִאים  ּכְ ְך  ּכָ ל  ּכָ ים  ַרּבִ ָבִרים  ּדְ

ְלֵהָעֵלם ָלֲאַבּדֹון, ָלֵכן ֶזה לֹא ָאסֹון. 

הֹון ּמָ ִליִמי ִעם ַהּתִ ל יֹום. ַהׁשְ ּכָ ַבר ָמה  ּדְ ִדי  ַאּבְ
ֶעְלָמה.  ּנֶ ׁשֶ ָעה  ְוׁשָ ַח  ְגַלל ָאְבַדן ַמְפּתֵ ּבִ

רֹון.  ָ ּשׁ ַהּכִ ם ְלַחְסֵרי  ּגַ נּות  ָאְבָדן הּוא ָאּמָ

ִדי ָהמֹון:  ַאּבְ ִדי ַמֵהר,  ַאּבְ ִני —  ְתַאּמְ ּתִ ְך  ּכָ
ֵלָמה ָנה ׁשְ ַכּוָ ּבְ מֹות ּוְמקֹומֹות, ְלָאן  ׁשֵ

ה ׁשּום ָאסֹון. ִיְצַמח ֵמֵאּלֶ ִלְנֹסַע. לֹא  ָרִצית 

יִתי ָהַאֲחרֹון ּבֵ ְוַגם  י ָאַבד  עֹון ִאּמִ ׁשְ
ַנֲעָלָמה.  ָיד  ּבְ ֶנְחַמס,  ָנגֹוז,  ְוָהָאהּוב 

רֹון.  ְ ּשׁ ַהּכִ ם ְלַחְסֵרי  ּגַ נּות  ָאְבָדן הּוא ָאּמָ

פֹון ת ִמּצָ ׁשֶ ַיּבֶ י ָעִרים ָיפֹות,  ּתֵ ׁשְ ָאְבדּו ִלי 
ִנְרֶחֶבת, ֲעצּוָמה. ָנָהר, ַמְלכּות  רֹום,  ּדָ ְוַעד 

ֵהם ֲחֵסִרים ִלי ַעד ְמֹאד, ֲאָבל ֶזה לֹא ָאסֹון. 

ּוַפֲעמֹון ֲאִפּלּו ָאְבָדֵנְך )ִלּטּוף ָאהּוב 
ה,  ן, זֹוִהי ָהֱאֶמת ָהֵעיֻרּמָ ּכֵ ְצחֹוֵקְך ָהַרְך(, 

רֹון, ְ ּשׁ ַהּכִ ם ְלַחְסֵרי  ּגַ נּות  ָאְבָדן הּוא ָאּמָ
ֶהְחֵלט ָאסֹון. ּבְ ְתִבי ֹזאת!(  )ּכִ ִנְרֶאה  ה  ּזֶ ׁשֶ ַלְמרֹות 
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ביקורים בסנט אליזבת 

ִעים. ּגָ ית ַהְמׁשֻ ּבֵ ֶזה 

ֶזה ָהִאיׁש
ִעים. ּגָ ֵבית ַהְמׁשֻ ּבְ ֹוֵכב  ַהׁשּ

ים ַמּנִ ַהּזְ ה  ֵאּלֶ
ָראִגי, ל ָהִאיׁש ַהּטְ ׁשֶ

ִעים. ּגָ ֵבית ַהְמׁשֻ ּבְ ֹוֵכב  ַהׁשּ

ד, ַהּיָ עֹון  ֶזה ׁשְ
ים, ַמּנִ ַהּזְ מֹוֵרה 

ָרן, ל ָהִאיׁש ַהַדּבְ ׁשֶ
ִעים. ּגָ ֵבית ַהְמׁשֻ ּבְ ֹוֵכב  ַהׁשּ

ח ּלָ ַהּמַ ֶזה 
ד, ַהּיָ עֹון  ָהעֹוֵנד ֶאת ׁשְ

ים, ַמּנִ ַהּזְ מֹוֵרה 
ד, ל ָהִאיׁש ַהְמֻכּבָ ׁשֶ

ִעים. ּגָ ֵבית ַהְמׁשֻ ּבְ ֹוֵכב  ַהׁשּ

ף קֹורֹות ֵעץ ַזח ַהְמֻרּצָ ֶזה ַהֵמּ
ח, ּלָ ַהּמַ יַע  ִהּגִ ֵאָליו  ׁשֶ

ד, ַהּיָ עֹון  ָהעֹוֵנד ֶאת ׁשְ
ים, ַמּנִ ַהּזְ מֹוֵרה 

יץ, ֵקן, ָהַאּמִ ַהּזָ ל ָהִאיׁש  ׁשֶ
ִעים. ּגָ ֵבית ַהְמׁשֻ ּבְ ֹוֵכב  ַהׁשּ

ירֹות, ְחָלָקה, ַהּקִ ִנים, ַהּמַ ָ ֵאּלּו ַהׁשּ
ְוַים ַהּקֹורֹות ָהרּוחֹות, ָהֲעָנִנים 

ח, ּלָ ַהּמַ ּבֹו ִהְפִליג 
ד, ַהּיָ עֹון  ָהעֹוֵנד ֶאת ׁשְ

ים, ַמּנִ ַהּזְ מֹוֵרה 
ל ָהִאיׁש ָהַרְגָזן, ׁשֶ

ִעים. ּגָ ֵבית ַהְמׁשֻ ּבְ ֹוֵכב  ַהׁשּ

ּכֹוַבע ִעּתֹון, הּוִדי, ָחבּוׁש  ַהּיְ ֶזה 
רֹון, ְסּדְ מֹוַרד ַהּמִ ּבְ ְחָלָקה  ּמַ ּבַ ְבִכי  ּבִ רֹוֵקד 

ל ַים ַהּקֹורֹות, ֵני ַהֲחִריקֹות ׁשֶ ּפְ ַעל 
עֹון, ָ ק ֶאת ַהׁשּ ח, ַהְמַהּדֵ ּלָ ַהּמַ ֵני  ּפְ ַעל 

ים, ַמּנִ ַהּזְ מֹוֵרה 
ל ָהִאיׁש ָהַאְכָזר, ׁשֶ

ִעים. ּגָ ֵבית ַהְמׁשֻ ּבְ ֹוֵכב  ַהׁשּ

ַקְרטֹון. ּכְ ַח  ּטֵ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ָפִרים  ֶזה עֹוַלם ַהּסְ
ּכֹוַבע ִעּתֹון, הּוִדי, ָחבּוׁש  ַהּיְ ֶזה 

רֹון, ְסּדְ מֹוַרד ַהּמִ ּבְ ְחָלָקה  ּמַ ּבַ ְבִכי  ּבִ ָהרֹוֵקד 
ל ַים ַהּקֹורֹות, ֵני ַהֲחִריקֹות ׁשֶ ּפְ ַעל 

ע, ּגָ ח ַהְמׁשֻ ּלָ ַהּמַ ל  ׁשֶ
עֹון, ָ ק ֶאת ַהׁשּ ַהְמַהּדֵ

ים, ַמּנִ ַהּזְ מֹוֵרה 
ל ָהִאיׁש ֶהָעסּוק, ׁשֶ

ִעים. ּגָ ֵבית ַהְמׁשֻ ּבְ ֹוֵכב  ַהׁשּ

ף ֶאת ָהְרָצפֹות, ַער ַהְמַלּטֵ ַהּנַ ֶזה 
ַקְרטֹון, ּכְ טּוַח  ֵדי ִלְבּדֹק ִאם ָהעֹוָלם עֹוד ׁשָ ּכְ

כֹוַבע ָהִעּתֹון, ּבְ הּוִדי ָהַאְלָמן  ַהּיְ ֲעבּור 
רֹון, ְסּדְ מֹוַרד ַהּמִ ּבְ ְחָלָקה  ּמַ ּבַ ְבִכי  ּבִ ָהרֹוֵקד 

ָוְלס ְלֹאֶרְך ִרְקַמת ַהּקֹורֹות, ּבְ
ֵקט, ָ ח ַהׁשּ ּלָ ַהּמַ ְלַיד 

עֹון, ָ ַלׁשּ יב  ְקׁשִ ַהּמַ
ים, ַמּנִ ַהּזְ ְלִתְקּתּוק 
ֵגַע, ַהּיָ ל ָהִאיׁש  ׁשֶ

ִעים. ּגָ ֵבית ַהְמׁשֻ ּבְ ֹוֵכב  ַהׁשּ
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ָלתֹות, ירֹות, ַהּדְ ִנים, ַהּקִ ָ ֵאּלּו ַהׁשּ
ף ְרָצפֹות, ַער ַהְמַלּטֵ ְפֵני ַהּנַ ְטָרקֹות ּבִ ַהּנִ

ַקְרטֹון. טּוַח ּכְ ֵדי ָלחּוׁש ִאם ָהעֹוָלם עֹוד ׁשָ ּכְ
הּוִדי, ָחבּוׁש ּכֹוַבע ִעּתֹון, ֶזה ַהּיְ

רֹון, ְסּדְ מֹוַרד ַהּמִ ֲעִליצּות ּבְ ָהרֹוֵקד ּבַ
ְסָחִפים, ֶאל ּתֹוְך ַים לּוחֹות ָהֵעץ ַהּנִ

ח ַהּבֹוֶהה, ּלָ ֵני ַהּמַ ַעל ּפְ
עֹון, ָ ַהְמַטְלֵטל ֶאת ַהׁשּ

ים, ַמּנִ מֹוֵרה ַהּזְ
ל ַהְמׁשֹוֵרר, ָהִאיׁש ׁשֶ

ִעים. ּגָ ֵבית ַהְמׁשֻ ֹוֵכב ּבְ ַהׁשּ

ָרבֹות. ב ֵמַהְקּ ָ ל ַהׁשּ ֶזה ַהַחּיָ
ָלתֹות, ירֹות, ַהּדְ ִנים, ַהּקִ ָ ֵאּלּו ַהׁשּ

ף ְרָצפֹות, ַער ַהְמַלּטֵ ְפֵני ַהּנַ ְטָרקֹות ּבִ ַהּנִ
ַקְרטֹון. טּוַח ּכְ ִלְבּדֹק ִאם ָהעֹוָלם ָעֹגל, אֹו ׁשָ

הּוִדי, ָחבּוׁש ּכֹוַבע ִעּתֹון, ֶזהּו ַהּיְ
רֹון, ְסּדְ מֹוַרד ַהּמִ ְזִהירּות ּבְ ָהרֹוֵקד ּבִ

הֹוֵלְך ַעל קֹורֹות ֲארֹון ֵמִתים,
ע, ּגָ ח ַהְמׁשֻ ּלָ ִעם ַהּמַ
עֹון, ָ ְרֶאה ֶאת ַהׁשּ ַהַמּ

ים, ַמּנִ מֹוֵרה ַהּזְ
ל ָהִאיׁש ָהֻאְמָלל, ׁשֶ

ִעים. ּגָ ֵבית ַהְמׁשֻ ֹוֵכב ּבְ ַהׁשּ

זה נפלא להתעורר ביחד 

ַיַחד ֶזה ִנְפָלא ְלִהְתעֹוֵרר ּבְ
ֹמַע ֶאת ִצְלצּול ה; ִלׁשְ ּקָ אֹוָתּה ּדַ ּבְ

ג, ּגַ ים ּבַ ְתאֹום ַמּכִ ּפִ ם ׁשֶ ׁשֶ ֲעמֹוֵני ַהּגֶ ּפַ
ָלחּוׁש ֶאת ָהֲאִויר ָצלּול,

ַמל מֹו ָעַבר ּבֹו ֶזֶרם ַהַחׁשְ ּכְ
ה ֵמַעל. רּוׂשָ ר ּפְ ָבִלים ֲאׁשֶ ת ַהּכְ ֵמֶרׁשֶ

ְלִחיׁשֹות ַרּכֹות, ג ּבִ ֵני ַהּגַ א ֶאל ּפְ ם ּבָ ׁשֶ ַהּגֶ
יקֹות. ל ְנׁשִ ַחת ְמַטְפֵטף ָמָטר ׁשֶ ִמּתַ

ַמל ְקֵרָבה אֹו ִמְתַרֶחֶקת; סּוַפת ַחׁשְ
ים. ֵבי ֲאִויר ּדֹוְקָרִנּיִ ְ ּשׁ ָאנּו ְמִקיצֹות ִמּמַ

ִית הּוא ִיְגלׁש ּבַ ע ּבַ ָרק ִיְפּגַ ִאם ּבָ
ים, ּדּוִרּיִ ים, ּכַ ֻחּלִ ְסֵלי ַחְרִסיָנה ּכְ ָעה ּפִ ֵמַאְרּבָ

ִביֵבנּו, ה, ִמּסְ ג, ְלֹאֶרְך ַהּקֹורֹות ְלַמּטָ ֹראׁש ַהּגַ ּבְ
ֲהָזָיה ַקע ּבַ ׁשְ ּנִ ַעד ׁשֶ

ַמל. ִית — ׁשֹוָבְך ֶהָעׂשּוי ַחׁשְ ַהּבַ ׁשֶ
ָלל. ַחד ּכְ ֹעֶנג, ְללֹא ּפַ ֲחלֹום ָמֵלא ּבְ

ׁשּוָטה, ת ָהְראּות ַהּזֹאת ַהּפְ ֻקּדַ ּוִמּנְ
ְיָלה, ּלַ ב, ּבַ ן, ַעל ַהּגַ ַרְקּדָ ְך ּפְ ב ּכָ ּכַ ִלׁשְ

ֶהֶרף ַעִין, ּנֹות ּכְ ּתַ ל ֶזה ָיֹכל ְלִהׁשְ ּכָ
לּוִיים ְלַמְעָלה ִמיד, ְלַהְזִהיֵרנּו, ִיְהיּו ּתְ י ּתָ ּכִ

ָעה חִֹרים, ִמְתנֹוְדִדים ּוְבִלי ׁשּום ַהְפּתָ ַמל ׁשְ חּוֵטי ַחׁשְ
הּו ְמֹאד ׁשֹוֶנה. ֶ ל ָהעֹוָלם ְלֵהָהֵפְך ְלַמּשׁ ָיֹכל ּכָ

ֶהֶרף ַעִין א ּכְ ּבָ ָרק ׁשֶ ֲאִויר, ַהּבָ ּבָ ּנּוי ׁשֶ ִ ַהּשׁ
יקֹות, ְוָכל ֶזה לֹא מּוָדע ֲעַדִין. ׁשִ ה ֶאת ַהּנְ ּנֶ ְמׁשַ
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ִלים ִליֹצר ִקְרָבה ר ּכֹוׁשְ ָיִמים ֲאׁשֶ
ֵהם ְמָסְרִבים, אֹו ׁשֶ

ה  ְתַרֶחֶבת, ִמְתַעּבָ ּמִ הֹום ׁשֶ ּתְ
ׁש יֹוֵתר. ָבר ִעּקֵ ִלְכֵדי ּדָ

י עֹוד ִחי ִאּתִ ִחי, ִהְתַוּכְ ִהְתַוּכְ
ְללֹא ֵלאּות

חֹות ְיָקָרה, אֹו ֲאהּוָבה. ַאּתְ ּפָ ְוָכל ֶזה לֹא אֹוֵמר ׁשֶ

רּוָעה ְלֵמָרחֹוק ל ָהָאֶרץ ַהּשְׂ ֶמְרָחק: ִזְכִרי ֶאת ּכָ
יׁשֹור; ַחת ַלּמִ ִמּתַ

י ַהחֹוף ַקּוֵ
חֹול ָעֹמק רּוִיים ּבְ ָהֲעמּוִמים ׁשְ

ר ִחים ַעד ִלְבִלי ַהּכֵ ְוִנְמּתָ
ֶרְך, ל ַהּדֶ ּכָ

י ִיּמֹוג. ּלִ עּון ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ַהּטִ ֶרְך ַעד ׁשֶ ל ַהּדֶ ּכָ

ִבי ַעל ָיִמים: ִחׁשְ
ה, ֶעְרמּו ְלַמֲעׂשֶ ּנֶ יִרים ׁשֶ ְכׁשִ ל ַהּמַ ּכָ

ל ֵדי ְלַבּטֵ ֶאָחד ֶאָחד, ּכְ
ל ֶזה; ל ֲחָויֹוָתיו ׁשֶ ֶזה ֶאת ּכָ

ָנה ְמֹתָעב מֹו לּוַח ׁשָ ּכְ
ל" ֵעָרבֹון ֻמְגּבָ ַעם, ְלעֹוָלם ּבְ ֲאִדיבּות ַאף ּפַ “ּבַ

ִליִלים ְוַהּקֹולֹות ַהּצְ
ִמים ַהְמַאּיְ

בֹות ִנְפָרד ֲאַנְחנּו ַחּיָ ּבְ ׁשֶ
ִחים: ִלְמֹצא. ָלֶבַטח ִיְהיּו ְמֻנּצָ

רּו ּזְ ים ִיְתּפַ ָיִמים ּוֶמְרַחּקִ
ׁשּוב ְוֵיָעְלמּו

ָרבֹות. ל ַהּקְ יׁשֹוִרים ָהֲעִדיִנים ׁשֶ ָלֶנַצח ֵמַהּמִ

השמפו

ָלִעים, ֵקט ַעל ַהּסְ ל ׁשָ ֶנֶפץ ּגַ ּבְ
ֵבי ָים ְוַאּצֹות. ֵדִלים ִעׂשְ ּגְ

ִלים תֹוְך ַמְעּגָ ִטים ּבְ ְ ּשׁ הֹוְלִמים ּוִמְתּפַ
ִנים ים, ִמְתַאְרּגְ ַאְפרּוִרּיִ

ָבָנה ַלְמרֹות ַעת ָסִביב ַלּלְ מֹו ַטּבַ ּכְ
ים. ּנִ ּתַ ְכָלל לֹא ִמׁשְ ִזְכרֹוֵננּו ֵהם ּבִ ּבְ ֶשׁ

הֹות ּתַ ָהְרִקיִעים יֹוִסיפּו עֹוד ְלִהׁשְ יָון ׁשֶ ִמּכֵ
אן, ָעֵלינּו ּכָ

יָרִתי ַעד ִלְמֹאד ָהִיית ַיּקִ
כּוָנה. ית ּוְמֵלַאת ּתְ ֶזת, ַמֲעׂשִ ֶנְחּפֶ

ַמן יָרִתי, ַהּזְ ֲאָבל ְרִאי ַיּקִ
ֵאינֹו ִנְכָנע.

ם ְדּתָ ֵעת ֻהּלַ ִביט זֹוְרִחים ּבְ ּכֹוְכֵבי ׁשָ
ֹחר ַרֲעָמֵתְך ׁשְ ּבִ

ִמְתַקֲהִלים ֵהיָכן?
ְך ַמֵהר ֶאל ּתֹוְך ְיׁשֶֹרת ַאֲחרֹוָנה ל ּכָ ּכָ

ֶכת ּיֹור ַמּתֶ תֹוְך ּכִ ָעֵרְך ּבְ ֹטף ֶאת ׂשְ ּבֹוִאי ְוֶאׁשְ
ָבָנה. ּלְ ָרק, ּכַ ָהלּום ּוְמֵלא ּבָ
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מּוָטב ָלנּו ַקְרחֹון ְולֹא ְסִפיָנה,
ע. ּסָ ל ַהּמַ ִיְהֶיה סֹופֹו ׁשֶ ה  ּזֶ ׁשֶ ַלְמרֹות 

ן ֶסַלע ְמֻעּנָ ּכְ ָזז  הּוא לֹא  ַלְמרֹות ׁשֶ
ִיׁש ָנע. ׁשַ ל  ָטח ׁשֶ ם ִמׁשְ ַהּיָ ְוָכל 
מּוָטב ָלנּו ַקְרחֹון ְולֹא ְסִפיָנה;

ִמים, ָלִגים נֹוׁשְ מּוָטב ָלנּו ִמיׁשֹור ׁשְ
ם, ַלּיָ ח  ִנְפּתָ ְפָרׂש  ַהּמִ ׁשֶ ַלְמרֹות 

ים. ּלִ ַהּגַ ין  ּבֵ ֵאינֹו ָנֵמס  ֶלג ׁשֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
ְוָצף, ִנים  ּפָ ֶדה ֲהדּור  הֹו, ׂשָ

ין ְזרֹועֹוֶתיָך. ּבֵ ָנתֹו  ַקְרחֹון ָנם ֶאת ׁשְ
ָלֶגיָך? ל ׁשְ ִיְסַעד ִמּכָ עֹור,  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ַדע  ּתֵ ַהִאם 

ֹזאת. ּכָ מּוָנה  ִביל ּתְ ׁשְ ּבִ י ֵעיָניו  ּתֵ ׁשְ ַיְקִריב ֶאת  ח  ַמּלָ
ְרחֹון  ּגֹוֵבּהַ ַהּקַ ם,  ּיָ ּבַ ִפיָנה  ַחת ַהּסְ ּכַ ִנׁשְ
ְסּגֹוָתיו ּפִ ל  כּוִכּיֹות ׁשֶ ַהּזְ ְוׁשּוב ׁשֹוֵקַע. 

ָחִקים. ְ ׁשּ ּבַ ֶקת  ָסה ְמֻדּיֶ ָצרֹות ֵאִליּפְ
ים ָרׁשִ ַהּקְ ׁש ַעל  ּדֵ ְסֵצָנה זֹו הּוא ְמַדׁשְ ּבִ

ָסְך ִמימּות ֵרטֹוִרית. ַהּמָ ּתְ ִמין  ּבְ
יִקים ּקִ ּדַ יק ְלִהְתרֹוֵמם ַעל ֲחָבִלים  ָבר ַקל ַמְסּפִ ּכְ

ֶלג. ל ׁשֶ ים ׁשֶ ּתּוִלים ַאְוִריִרּיִ ִמּפִ
ִנינּוָתן ׁשְ ָסגֹות ַהְלָבנֹות ְמַצְחְצחֹות ֶאת  ַהּפְ

ֹכֶבד ּבְ ר  ּגָ ּתִ ְרחֹון קֹוֵרא  ֶמׁש. ַהּקַ ֶ ֶנֶגד ַהׁשּ
ט, עֹוֵמד. ְתנֹוֵדד. נֹוֵעץ ַמּבָ יׁשֹור ַהּמִ ָקלֹו ַעל ַהּמִ ִמׁשְ

ָניו ִמּתֹוְך ּתֹוכֹו. ּפָ ַלל  ְרחֹון חֹוֵצב ֶאת ׁשְ ַהּקַ
ֶבר, יִטים ִמּקֶ ְכׁשִ ּתַ מֹו  ּכְ

ַצח, ְמָפֵאר ַלּנֶ יל ַעְצמֹו  ַמּצִ
ָלִגים, ְ ַהׁשּ ַרק ֶאת ַעְצמֹו, אּוַלי ֶאת 

ם. ַהּיָ יַע ַעל  ַמְפּתִ ּבְ ּכֹה  ִחים  ּנָ ׁשֶ
ם ָ ִפיָנה ּפֹוָנה ִמׁשּ ְוַהּסְ לֹום  לֹום, ָאנּו אֹוְמִרים, ׁשָ ׁשָ

ים ְלַגּלִ ִנְכָנִעים  ים  ּלִ ַהּגַ ּבֹו  ׁשֶ ְוָהְלָאה ְלָמקֹום 
ים. ַמִים ַחּמִ ׁשָ ּבְ ַוֲעָנִנים נֹוְדִדים 

ָמה ׁשָ ַלּנְ ָיִאים  ַקְרחֹוִנים 
י ִלְבִדיָקה( קׁשִ ּבְ ִנים  ּתָ ַהּנִ ֵניֶהם יֹוְצִקים ַעְצָמם ִמיסֹודֹות  )ׁשְ
ה. ִנים ַלֲחֻלּקָ ִנּתָ י  ְלּתִ ּבִ ִמִיים, ָנִאים, ְזקּוִרים,  ׁשְ ּגַ ְוִלְראֹוָתם: 
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אורית נוימאיר פוטשניק

ילדתי אוָתְך כדי למצוא אותי
על מלאכת התרגום של "ההשתקפות הכפולה" לאן סקסטון

לאנה הרמן

ַעת. ּלֹא ּתוְּכִלי ַלּדַ ׁשֶּ ה ָלְך ֶאת ַמה  "ֲאַגּלֶ
ִרים ָערֹות ָהְרפוִּאיֹּות ְוָכל ַהֶהְסּבֵ ַהַהׁשְ

ֶהם ֱאֶמת נֹוַגַעת, י, ֵאין ּבָ ירוּ ֶאת ַנְפׁשִ ִהְסּבִ ׁשֶ
ִרים." ּבָ ׁשְ ים, ַהּנִ ּכִ ה, ַהּמֻ מֹו ֶהָעִלים ָהֵאּלֶ ּכְ

את אמא צעירה. ילדתך הקטנה חולה, חולה מאוד. החום אינו יורד. את נטרפת מדאגה. לא, 
את לא באמת נטרפת, לא פשוטו כמשמעו. כמו שלא חווית דיכאון לאחר לידה. כן, משהו 
היה שם — משהו שאינו רק תשישות, משהו שאינו רק חרדה. הסתובבת עם עגלת התינוקות 
בשמש, אבל השמש היתה קרה וקפוצה ואת רק רצית לישון, כל הזמן לישון, להיעלם אל תוך 
החשיכה ולהפסיק לשמוע את הבכי הזה. היש אשמה נוראה מזו? האשמה על כך שאת רק 
רוצה להסתלק מתוך הבכי הזה? ואז הילדה חולה פתאום. חולה מאוד ואת נטרפת מדאגה. 
את תשושה וחרדה וטרופה. לא, לא באמת. אבל את לא יכולה להימנע מהפקפוק העצמי 
המתמשך, מהכרסום האמהי. האם היא חולה בגללי? היא קורבן למחלה קשה כל כך וכל זה 
בגללי. לא הייתי קרובה אליה מספיק, לא הלבשתי אותה בדי שכבות, היא לא ישנה בזמן, 

לא אכלה בזמן, נחלשה, הפכה פגיעה והכל בגללי, בגללי, בגללי. 
לא באמת היה לך דיכאון לאחר לידה. היו ימים של חשכה, ימים שבהם לא נותר דבר 
להם.  יכולת  עלייך  כשסגרו  וגם  חלפו,  הם  באהבה.  ספק  שהטלת  ימים  העייפות,  מלבד 
קמת אל התינוקת הבוכה, חיתלת, רחצת, האכלת. ניצחת את התשוקה לחושך. לא באמת 
נטרפת מחרדה כשחלתה. אף שלא הרגשת בעומק לבך שהיא תבריא, נתת מקום לידיעה 
החיצונית, המלאכותית הזאת. חזרת עליה שוב ושוב. לא היו לה כוחות קסם, לא כמו של 
החרדה. אבל אחזת בה חזק ומשית את עצמך והילדה הבריאה. זה עבר. הכול היה בסדר.

את אימא טובה, אבל בתוכך יש גם אימא אחרת. את כפולה.
את מחזור השירים "ההשתקפות הכפולה" התחלתי לתרגם לפני שנשביתי בו. התחלתי 
מהמיניות   ,Her kind של  המתריסה  מהזעקה  התחלתי  סקסטון.  אן  של  אחרים  משירים 
The Ballad Of The Lonely Masturbator, ו־Song For A Lady. את   ,The kiss החזקה של 
מחזור השירים "ההשתקפות הכפולה" התחלתי לתרגם לבקשתה של חברתי האהובה, 

המשוררת, אנה הרמן. לא מתוך עצמי התחלתי. 
משוכללים  המוזיקליים  המבנים  ובוטה.  עז  שלה  הרגש  לתרגום.  קלה  אינה  סקסטון 
ומורכבים, והכל מוחזק יחד, אחוז, בתחושה אינטנסיבית, מנסרת, שאינה מרפה. את כל 
המבנה הזה המתרגמת צריכה להרים, לפרק בעדינות ולהרכיב מחדש בשפה אחרת, בלי 
שיתפרק לה בידיים, בלי שיאבד הטעם. תמיד הרגשתי שכדי לתרגם שיר כהלכה, לא צריך 
לפענח רק את צורתו, לעקוב אחרי החריזה )שאצל סקסטון היא הרבה פעמים מפותלת(, 
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המצלול, המשקל, הניגון של השיר. כדי לבצע בשיר את הניתוח, מעשה הביתור הזה שהוא 
התרגום, ולהשאיר אותו בחיים, צריך להנשים אותו, ולא דרך מכונות. בנשימתך את צריכה 
להחזיק אותו בחיים. להחליף אתו חמצן, להחליף אתו דם. כך הרגשתי ביתר שאת ביחס 
לסקסטון. בעוד שעם שירים אחרים יכולתי להזדהות, להרגיש אותם, להנשים אותם יותר 
ויכולתי לכך,  בקלות — על אף הקשיים הטכניים הכרוכים בתרגום. משהו בי נענה להם 
למרות שחוויות החיים שלי רחוקות שנות אור מאלה של סקסטון. עם מחזור השירים הזה 
היה לי קשה. זו נראתה לי משימה בלתי אפשרית ממש, ואני זוכרת שאמרתי לאנה כמה 

פעמים במהלך העבודה על התרגום הזה שלא אוכל לו ולא אשלים אותו.
ההשתקפות הכפולה הוא מחזור הממוען אל ג'ויס, בתה הקטנה של סקסטון. הוא מתאר 
את הרחקתה ואת הוויתור עליה בעקבות ניסיונות ההתאבדות והאישפוז של אימה. הוא מתאר 
את השחרור מבית החולים והחזרה אל האם — הסבתא של ג'ויס. שם נלפת שוב הקשר בין 
ולקומם את  סקסטון לאמה, הקשר הקשה והראשוני. סקסטון מתארת את הנסיונות לרפא 
האמהות שלה לבתה — את הנסיונות להשיב אותה אליה. בו בזמן היא מתארת את האמהות 
הכפולה, את הקשר החוזר ונרקם עם אמה שלה ואת הנסיון להינצל מהמבט השופט והלועג 
של האם, מהאכזבה שלה. השיר סובב סביב הדיוקנאות של סקסטון ואמה שצוירו עם חזרתה 
מבית החולים. הדיוקנאות מביטים זה בזה ומקיימים ביניהם קשר שהאם והבת אינן מסוגלות 

לקיים. הם הנותנים לקוראת דין וחשבון על כל האהבה והאלימות שביחסים האלה. 
סקסטון, שכתיבתה הווידויית הואשמה לא אחת בפזרנות רגשית ובנרקיסיזם, משרטטת 
כאן את המפה התוך־רחמית השולחת חבלים אל העולם שבחוץ. היא פורשת בפני הקוראת 
הפרד  לבלי  בזה  זה  כרוכים  אלה  שני  בבת.  לאחוז  והניסיון  מהאם  לשחרור  המאבק  את 
ונדמה שבשל כך אף אחד מהם לא יצלח. סקסטון מתארת היטב את האחיזה המשתקפת 
כדמות,  כמעט  בשיר  הנוכחת   — המחלה  שלנו.  באמהוּת  שלנו  האמהֹות  של  והמשכפלת 
מופיעה גם אצל בתה הקודחת מחום של המשוררת וגם אצל אמה הגוססת מסרטן — סרטן 
מושא  ולהזנה,  לחום  האמהית,  לאהבה  המקור   — השדיים  כריתת  שסופה  המחלה  השד. 
הכיסופים של חסכי הילדות וגם של האישה הבוגרת. המחלה עצמה היא כשלון האמהות, 
והמוות מחלחלים דרך חבל  הכישלון המתמשך הנידון להיות מועבר מדור לדור. המחלה 
בסרטן.  שחלתה  האם  אל  לחייה,  קץ  לשים  שניסתה  ומהבת  לבת,  מאם  עוברים  הטבור, 
איתם זולגת גם האשמה. האשמה על עצם ההעברה, על חוסר היכולת להיות מגן לבתך, 

מגן מחדירתו של העולם, מגן מעצם האכזבה והחרדה האמהית שעושה בך כבשלה.
הדיוקנאות  בשני  הזה  השירים  במחזור  מוחלפת  העצמי,  לכינון  המשמשת  המראה, 
של  הנגדיות  פינותיה  כבשתי  הדרומי,  והכותל  הצפוני  הכותל  על  זה  כנגד  זה  הניצבים 

זירת איגרוף.
שני הדיוקנאות מביטים זה בזה. דיוקן דומם מחליף את האם המאוכזבת מהבת ומתנכרת 
אליה. דיוקן דומם מחליף את הבת המבקשת להשתחרר מהמבט המצמית של האם, אך 
ממשיכה לבקש את אישורה. אבל הדיוקנאות אינם דוממים לחלוטין. גם הם קשורים ואינם 
בזה  זה  אחוזים  גם  הדיוקנאות  גריי(.  דוריאן  של  תמונתו  )כמו  החיות  מהדמויות  מרפים 
ולוכדים את הקוראת במבוך ההשתקפויות האינסופי. אי אפשר לסמוך על ההשתקפויות. 
עצם קיומן מביך ומבלבל. מהי המציאות? זו הקפואה בזמן? המשתקפת במבט המזלזל של 
האם? או זו של האם הדועכת מסרטן? זו של הבת שהשתחררה מבית המשוגעים, ההולכת 
ומבריאה ומשתזפת? או זו שאחוזה בידי תשוקת המוות? התמונות מתחלפות במהירות זו 
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בזו במבוך המראות, מבוך ההשתקפויות, וכמעט אי אפשר לאחוז בדמות אחת קוהרנטית 
של הדוברת. נראה שהתפוררות הדמויות וההשתקפויות הפרגמנטריות שלהן מכוננת את 
התשוקה למוות — לאין, ובד בבד משרתת את העיסוק הנרקיסיסטי־הארכאולוגי, של נבירה 
בשכבות העצמי. מה חשה הקוראת בשירים האלה? האם היא יכולה לאחוז בדמותה שלה? 
או שמא ההטחה החוזרת ונשנית במבוך המראות, בין דמות אחת לשניה, מביאה אותה אל 

גבול ההזדהות? אל חוסר היכולת לגעת בעצמה? כמו שקרה לנרקיסוס. 
בידי  המוות,  תשוקת  בידי  כבולה(  בסקסטון  שלנו  הקריאה  שמא  )או  כבולה  סקסטון 
הרעיון של היצירה כשיגעון, הדיכוטומיה בין השירה לחיים. המשוררת הסובבת הלוך ושוב 
במבוך הדיוקנאות, במבוך המראות, טווה את הכבלים ומסתבכת בהם עם כל צעד נוסף. 
היא משתוקקת אל המוות ופוחדת מהתשוקה למוות. לידת הבת היא החיים. היא תחלץ 
אותה. הבת נולדת כדי לחלץ את אמה ממבוך המראות. רק הילדה הקטנה תצליח לגרום 
לסבתה הקשוחה לבכות, להיחלץ מאחיזתו של המבט הכפול המצמית. אבל המבט הזה 
כבר נעשה חלק מהעצמיות של המשוררת, מהשירים. הוא ממכר. תשוקת המוות גוברת 

והיא לא מצליחה להיצמד לילדה, לא מצליחה להשיב אותה. 
המחויבות הווידויית של סקסטון מאפשרת לה להודות במה שאף אחת מאתנו אינה 
מודה בו — בנרקיסיזם העמוק של הבאת ילד אל העולם, בתשוקה שהוא יציל אותנו, ימלא 
את החסר, ישלים אותנו. סקסטון מעניקה לילדתה את המשימה הבלתי אפשרית להציל 
אותה מתשוקת המוות, לכונן את הזהות שלה כזהות "נורמלית", של נערה נורמלית, של 

אישה נורמלית ושל אם נורמלית.

טוָּחה עֹוָלם לֹא ָהִייִתי ּבְ ּמֵ "ֲאִני ׁשֶ
ת, ָהִייִתי ְצִריָכה ֵאיְך ִלְהיֹות ּבַ

ַעת." ֵדי ַלּדַ ּכְ פוּת  ּקְ ּתַ ִּים, עֹוד ִהׁשְ עֹוד ַחי

בסופו של דבר היא מודה באשמה ומודה בכישלון.
אני זוכרת רק במעורפל את הערב שבו גמרתי לתרגם את מחזור השירים הזה, את 
הבית האחרון בשיר האחרון. הייתי בטוחה שלא אצליח לעולם. ישבתי מול המחשב, השיר 
אצבעותיי  את  פכרתי  לפניי,  ידי  בכתב  ובהערות  תרגום  בשירבוטי  כולו  מכוסה  המודפס 
והתייאשתי. ילדתי הקטנה, השנייה, שכל כך דומה לי, באה והתיישבה על ברכיי, חיבקה 
הסירוב,  עוזה.  במלוא  בי  פעמה  הנשית  הדיכוטומיה  אימא".  טוב,  "לילה  אותי:  ונישקה 
הסירוב לאן, הסירוב לאמנות, ההתעקשות על הנורמליות, על החיים, על המשפחה, הכה 
יכולה לשיר הזה. סירבתי  וכועס ומלגלג. הרגשתי שאינני  בי, אבל מבטו הפנימי היה קר 
להנשים אותו, להחליף אתו נוזלי גוף, להודות באמת שהוא כופה עלי. שוב כתבתי לאנה 
ותוך עשר דקות של בכי  שאין סיכוי, שלא אצליח להשלים את מלאכת התרגום לעולם, 

עיקש השלמתי אותה. הייתי זקוקה לסקסטון כדי להודות באמת:

ָמִתי. "לֹא ּתוְּכִלי ְלָהֵקל ַעל ּכֶֹבד ַאׁשְ
ֵדי ִלְמצֹא אֹוִתי." ּכְ י אֹוָתְך  יַָלְדּתִ
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ים, ֲאִני אֹוֶמֶרת. לֹוׁשִ ת ׁשְ ר ֶאְהֶיה ּבַ נֹוֶבְמּבֶ ּבְ
ִנים. ע ׁשָ ת ַאְרּבַ ה ַרק ּבַ ַאּתְ ֲעַדִין ְקַטּנָ

ָעִלים, ַמְצִהיִבים  ֲאַנְחנּו עֹוְמדֹות ְוצֹופֹות ּבֶ
ים, ּנִ ּוְמׁשֻ

ם ַהְמֻלְכָלְך. ׁשֶ ּגֶ ִטים ּבַ ִמְתנֹוְפִפים ְוֶנְחּבָ
ָטִפים, ֲאִני זֹוֶכֶרת ִטים ְוִנׁשְ ִמְתנֹוְפִפים ְוֶנְחּבָ
ִנים. ה ְסָתִוים ְמֻעּנָ לׁשָ ֵרְך, ׁשְ ר ֶאת ֶהְעֵדּ ִעּקָ ּבְ

יב אֹוָתְך. ּלֹא ַאְצִליַח ְלָהׁשִ ֵהם ָאְמרּו ׁשֶ
ּלֹא ּתּוְכִלי ָלַדַעת. ה ָלְך ֶאת ַמה ׁשֶּ ֲאַגּלֶ
ִרים ָערֹות ָהְרפּוִאּיֹות ְוָכל ַהֶהְסּבֵ ַהַהׁשְ

ֶהם ֱאֶמת נֹוַגַעת, י, ֵאין ּבָ ירּו ֶאת ַנְפׁשִ ִהְסּבִ ׁשֶ
ִרים. ּבָ ׁשְ ים, ַהּנִ ּכִ ה, ַהּמֻ מֹו ֶהָעִלים ָהֵאּלֶ ּכְ

ֲעַמִים י ּפַ ַחְרּתִ ּבָ ֲאִני ׁשֶ
ִכּנּוִיים, ד, ָקָראִתי ָלְך ּבְ ְלִהְתַאּבֵ

ְכָיִנִיּים. ים ּבַ ֳחָדׁשִ ְעּתְ ָלִראׁשֹוָנה ּבָ ִהּגַ ׁשֶ ּכְ
ֹחם ּוַמֲחָלה ָרְטטּו  ַעד ׁשֶ

ְחָקִנים  ל ׂשַ ָגה ׁשֶ ַהּצָ מֹו ּבְ י ּכְ רֹוֵנְך, ַנְעּתִ תֹוְך ּגְ ּבְ
ִאְלִמים

ִעים ָ ל ַמְלָאִכים ְמֻרׁשּ ְך. קֹולֹות ׁשֶ ֵמַעל ֹראׁשֵ
טּו ְטּפְ ָמה, ֵהם ּפִ י ֶאת ָהַאׁשְ יחּו ּבִ ִהּטִ

י. ָהֲאַבּדֹון תֹוְך ֹראׁשִ פֹות ְיֻרּקֹות ּבְ ְ ְמַכׁשּ ּכִ
ֶרז ְמַטְפֵטף מֹו ּבֶ ּכְ

ְטִני ֶאל ּתֹוְך ֲעִריָסֵתְך, ָהֲאַבּדֹון ּדֹוֵלף ִמּתֹוְך ּבִ
ּבֹון. א ִלְגּבֹות ֶחׁשְ ּבָ ה ׁשֶ מֹו נֹוׁשֶ ּכְ

י ְלַעְצִמי. ְמַיְנּתִ ּדִ ׁשּוט ִמׁשֶּ ֶות ָהָיה ּפָ ַהּמָ
ֵלָמה, ִריָאה, ׁשְ ים, ּבְ ּבֹו ַקְמּתְ ְמֵלַאת ַחּיִ ּיֹום ׁשֶ ּבַ

ָמה י ָהֲאׁשֵ פֹות ָלַקַחת ֶאת ַנְפׁשִ ְ י ַלְמַכׁשּ ָנַתּתִ
ֵני ֵמָתה. י ּפְ ְוֶהֱעַמְדּתִ

ְטִני, ֲאבּו ֶאת ָהַרַעל ִמּבִ ָבִנים ׁשָ ָבִרים ַהּלְ ַהּגְ ַעד ׁשֶ
ה ה ַהְמֻדּמָ ּיָ ֲעׂשִ ּמַ רּוָתה ּוְרחּוָצה ּבַ ִאירּוִני ּכְ ִהׁשְ
ה. ּטָ ּמִ ּבַ ַמל ׁשֶ רֹות ְוַהַחׁשְ ַדּבְ ּמְ ל ֻקְפָסאֹות ׁשֶ ׁשֶ

לֹון. ּמָ ם ּבַ ָרִטי ׁשָ ָרִאיִתי ַמְגֵהץ ּפְ ׁשֶ י ּכְ ָצַחְקּתִ
ים. ּנִ ַהּיֹום ֶהָעִלים ַמְצִהיִבים ּוְמׁשֻ

ב ְלַהֲאִמין ַאּתְ ׁשֹוֶאֶלת ְלָאן ֵהם נֹוְפִלים. ַהּיֹום ַחּיָ
ּלֹא ִיּפֹול ָלֲאַבּדֹון. ַעְצמֹו, ׁשֶ ּבְ

ַטְנֹטֶנת, ִתי ַהּקְ ַהּיֹום ג'ֹוְיס ַיְלּדָ
ַאּתְ ׁשֹוֶכֶנת. ֱאֱהִבי ֶאת ֶעֶצם ַעְצֵמְך, ֵהיָכן ׁשֶ
ִאם ִפּלֹות, אֹו ׁשֶ את ֵאָליו ּתְ ֵאין ֱאלִֹהים ָלׂשֵ

ָמקֹום ַאֵחר, י ָלְך ִלְגּדֹל ּבְ ה ָנַתּתִ ֵיׁש, ָלּמָ
ר. אִתי ְלַבּקֵ ּבָ ֶשׁ ְרּתְ ֶאת ְצִליל קֹוִלי ּכְ ּבֹו לֹא ִהּכַ

ר ְוָכל ַהַהְבָטחֹות  אִתי ְלַבּקֵ ּבָ ׁשֶ ּכְ
קּו  ִטים, לֹא ְיַסּלְ ָ ְבקֹון ַוֲאׁשּוִחים ְמֻקׁשּ ְלִפְרֵחי ִדּ

ל ֶאת ּכָ
ים ַהֻמְחָמִצים ְוַהֻחְפׁשֹות. ַהַחּגִ

י ֶאת ַעְצִמי,  ּלֹא ָאַהְבּתִ ָמן ׁשֶ ּזְ ּבַ
ִביִלים  ְ ׁשּ ַסְענּו ּבַ ָפָפה, ּפָ ּכְ ּבַ ָיִדי ׁשֶ ָאַחְזּתְ ּבְ

ים.  ַהְמֻפּנִ
ֶלג ֵמָחָדׁש ַאֲחֵרי ַהּכֹל. ָיַרד ֲעֵליֶהם ׁשֶ
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ְך. ִבים ִעם ֲחָדׁשֹות ִמּמֵ ְלחּו ִלי ִמְכּתָ ׁשָ
ׁש. ּמֵ ּתַ ֶהם לֹא ֶאׁשְ ּבָ י מּוַקִסיִנים ׁשֶ ַפְרּתִ ּתָ

ְמַעט ָעַבר, ה ּכִ ּזֶ ׁשֶ י ֶאת ַעְצִמי, ּכְ ָבר ָסַבְלּתִ ּכְ ׁשֶ ּכְ
א, ְמֻאָחר י ָלגּור ִעם ִאּמָ ָעַבְרּתִ

ל  א, קֹוָלּה ׁשֶ י ָלגּור ִעם ִאּמָ  ְמֻאָחר ִמּדַ
ָפה ָאַמר. ֵ ַהְמַכּשׁ

ְמקֹום ֶזה י, ּבִ ֲאָבל לֹא ָעַזְבּתִ
ר. י ֻצּיַ ּלִ יֹוָקן ׁשֶ ַהּדְ

ִעים, ּגָ ית ַהְמׁשֻ ֶרְך ֲחָזָרה ִמּבֵ ֲחִצי ַהּדֶ ּבַ
ַפְרָור ּבְ י ׁשֶ י ְלֵבית ִאּמִ ְעּתִ ִהּגַ

ם ָמָצאִתי אֹוָתּה ל ֶמֶסצ'ּוֶסְטס. ׁשָ ׁשֶ
ָבר. ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ י אֹוָתּה, ּבְ ְדּתִ ֲאָבל ִאּבַ

ל  דּות, קֹוָלּה ׁשֶ  לֹא ֶאְסַלח ָלְך ַעל ַהִהְתַאּבְ
י ָאַמר.  ִאּמִ

ְמקֹום ֶזה ִהיא לֹא ָסְלָחה ִלי ֵמעֹוָלם. ּבִ
ר.  י ֻצּיַ ּלִ יֹוָקן ׁשֶ ַהּדְ

עּוָסה, מֹו אֹוַרַחת ּכְ ָחִייִתי ּכְ
ר. ּבָ ק, ֲחִצי ִנׁשְ ָבר ֲחִצי ֻמְדּבָ ֶלת, ּדָ ה ְמֻגּדֶ מֹו ַיְלּדָ ּכְ

ָתה, ָתה ְוׁשּוב ִנּסְ י ִנּסְ ֲאִני זֹוֶכֶרת, ִאּמִ
ָער. ָלְקָחה אֹוִתי ְלּבֹוְסטֹון ְלָסלֹון ִעּצּוב ׂשֵ

ר  ּיָ ל ַהּצַ א, קֹולֹו ׁשֶ ל ִאּמָ מֹו ׁשֶ ֵיׁש ָלְך ִחּיּוְך ּכְ
ָאַמר.

ת, ִלי לֹא ָהָיה ִאְכּפַ
ר. י ֻצּיַ ּלִ יֹוָקן ׁשֶ ַהּדְ

ים. ְרָוִרים ַהְיֻרּקִ ּפַ ה ּבַ ֵנִסּיָ ָהְיָתה ּכְ
ירֹות ַהּבֹוֲהִקים. ין ַהּקִ ם, ּבֵ ְלאּו אֹוָתנּו ׁשָ ּכָ

תֹוְך ִסיָרה, מֹו ֲעָבִדים ּבְ רֹות, ּכְ ׁשּורֹות ְיׁשָ ּבְ
יֵנינּו ְקָעָרה. ִרים. ָאִבי ֶהֱעִביר ּבֵ ׁשָ

פֹות ָאַמר. ְ ָבר ִלְסִליחֹות, קֹול ַהְמַכׁשּ ְמֻאָחר ּכְ
ְמקֹום ֶזה ִדּיּוק, ּבִ ְולֹא ִנְסַלח ִלי, לֹא ּבְ

ר. י ֻצּיַ ּלִ יֹוָקן ׁשֶ ַהּדְ
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ְמֵטרֹות ִיץ ָרְקדּו ַהּמַ ל ַהּקַ ּכָ
ָאה ְלַיד ָהחֹוף. ְדׁשָ ּמִ ּבַ

רֹות. ּצָ ׂשֹוֲחְחנּו ַרק ַעל ּבַ
לּוחֹות ַהֲחָלקֹות ַהּמְ ׁשֶ ּכְ

א, ׁשֶ ַח ֶאת ַהּדֶ יִתי ְלַכּסֵ יקּו ׁשּוב, ִנּסִ ִהְמּתִ
ָמן ֵדי ְלַהֲעִביר ֶאת ַהּזְ ּכְ

יֹוָקן, י ְלִצּיּור ּדְ ְבּתִ ׁשַ ּיָ ׁשֶ ּוַבּבֶֹקר ּכְ
ִמין ִחּיּוְך פֹוְרָמִלי. ַני ּבְ אִתי ֶאת ּפָ ִהְקּפֵ

מּוַנת ַאְרָנב י ָלְך ּתְ ַלְחּתִ ַעם ׁשָ ּפַ
ן. לּוָיה, מֹוִטיב ָיׁשָ ְוַגם ּגְ

ִאּלּו ֶזה נֹוְרָמִלי ּכְ
אן. ה ּכָ ֵאיֶנּנָ א ׁשֶ ִלְהיֹות ִאּמָ

פֹוִני ּכֶֹתל ַהּצְ לּו ּבַ יֹוָקן ּתָ ֶאת ַהּדְ
ם הֹוִבילּו ִריר, ְלׁשָ ְוַהּקָ

ַאְבִריא. ֵדי ׁשֶ אֹוִתי ּכְ
י ָחְלָתה. ְוָאז ִאּמִ

ִאּלּו ֶניָה ּכְ י ֶאת ּפָ ּנִ ִהיא ִהְפְנָתה ִמּמֶ
מֹו ַלֲהטּוָטן, ק, קֹוֵפץ ּכְ ּבֵ ֶות ִמּדַ ַהּמָ ׁשֶ

ֵאיְבֶריָה. ּמֹוִתי ָנַגס ּבְ ִאּלּו ׁשֶ ּכְ
ָנַתִים. ת ׁשְ י ֶאת ָיַמי. ָהִיית ָאז ּבַ אֹוגּוְסט ָסַפְרּתִ ּבְ

יָטה ְוָאְמָרה ִלי ר ִהיא ִהּבִ ֶטְמּבֶ ֶסּפְ ֶאָחד ּבְ ּבָ
ְגָלֵלְך ֵיׁש ִלי ַסְרָטן". "ּבִ

ֶדיָה. ְרתּו ֶאת ְמִתיקּות ׁשָ ֵהם ּכָ
ִתיָקָתן. ׁשְ ָפַתי נֹוְתרּו ּבִ ֲאָבל ׂשְ

.4

ֹחֶרף ִהיא ָחְזָרה, ּבַ
ָחְזָרה ֶחְלִקית.

ֵטִריִלית ִויָטה ַהְסּ ֵמַהּסְ
ל רֹוְפִאים, ׁשֶ
ם ֲחַלת ַהּיָ ִמּמַ

ִאים ל ַהְקָרנֹות ַוֲאִריְתֶמִטיַקת ּתָ ׁשֶ
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ַלם, ּתּוַח לֹא ִנׁשְ ָעה. ַהּנִ ּגְ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ
י  ַמְעּתִ ָחה, ֵאין ִסּכּוי ִליׁשּוָעה, ׁשָ רֹוַע ִהְתַנּפְ ַהּזְ

אֹוָתם
אֹוְמִרים.

ֶלג, ֶ אּו סּופֹות ַהׁשּ ּגָ ׁשֶ ּכְ
רּו ַצּיְ ּיְ ה ׁשֶ ׁשָ ּקְ ִהיא ּבִ

יּוְקָנּה. ֶאת ּדְ
ִהיא ַמְרָאה ְמָעָרה ׁשֶ

רֹוִמי. יר ַהּדְ ִנְתְלָתה ַעל ַהּקִ
בּוָאה. ִחּיּוְך ּתֹוֵאם, אֹוָתּה ַהּבָ

ִמית ְך ּדָ ל ּכָ ַני ּכָ מּות ּפָ יר ֶאת ּדְ ִלי ְלַהּכִ , ּבְ ְוַאּתְ
ר ָקרּו ָבִרים ֲאׁשֶ ל ַהּדְ ִלי. ַלְמרֹות ּכָ

י. ּלִ ָהִיית ׁשֶ

ּבֹוְסטֹון, יִתי ּבְ ּלִ ֶאת ָהֹחֶרף ּבִ
ִלי ְיָלִדים, ה ֲעִריִרית, ּבְ ּלָ ּכַ

ק ָלֵתת ָלְך, ִלי ׁשּום ַמְמּתָ ּבְ
י. ִצּדִ ּלְ פֹות ׁשֶ ְ ִעם ַהְמַכׁשּ

ְך ֶאת ַיְנקּוֵתְך. י ּכָ ֶהֱחַמְצּתִ
ִנית. יִתי ָאז ָלמּות ׁשֵ ִנּסִ

לֹון ֶהָחתּום. ית ַהּמָ יִתי ׁשּוב ֶאת ּבֵ ִנּסִ
י ְוָצַחְקנּו ית ּבִ ּטִ ִריל ׁשִ ַאּפְ ֶאָחד ּבְ ּבָ

ֹתם. ְצחֹוק ָמֵלא ּבְ
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י סֹוִפית ְחַרְרּתִ ּתַ ִהׁשְ
ֶאָחד ְלֹחֶדׁש ַמאי; ּבָ

רּוִטים, ֶפר ִלׂשְ ית ַהּסֵ ּבֹוֶגֶרת ּבֵ
ָיַדי, ּבְ ִסיכֹולֹוג ׁשֶ ּור ַהּפְ ִעם ִאׁשּ

יִקים ה ּתִ ּמָ ִתיָבה, ּכַ ִעם ְמכֹוַנת ּכְ
ֶרת ֲחרּוַזי. ְוִעם ַמְחּבֶ

יִתי. י ֶאל ּתֹוְך ּבֵ י ֶאת ַחּיַ ִיץ ֶהֱחַזְרּתִ ל אֹותֹו ַהּקַ ּכָ
ָיָצאִתי ָלֲאַגם ָלׁשּוט,

ּוק, ׁשּ י ִלְקִנּיֹות ּבַ ָהַלְכּתִ
ֶלפֹון ָעִניִתי. ְלֵצל ַהּטֶ ּצִ ׁשֶ ּכְ

מֹו ַרְעַיה טֹוָבה ָקאֹות, ּכְ י ַמׁשְ ּתִ ׁשְ ִהּגַ
יִתי ַאֲהָבה, נֹות, ָעׂשִ ּתֳ ּוֵבין ַהּכֻ

את ִיץ ְוַאּתְ ּבָ ֹחם ַהּקַ זּוָפה ּבְ ׁשְ
י ְלַעְצִמי. ְרּתִ ּקַ ְך ׁשִ בּוַע, ּכָ ל סֹוף ׁשָ ּכָ

את ַרק ִלְפָעִמים ּבָ
י ֵאיְך ַאּתְ —  ְמַיְנּתִ ְוַרק ּדִ
ִרית ַוֲחִזיֹרֶנת ְרּפָ ה ּפַ ַיְלּדָ

ֶרת ת ְלָחַיִים ֶנְהּדֶ ה ְוֻרַדּ ְקַטּנָ

ָאר ַרק ְלָהִבין ַמּדּוַע ְוָזָרה. ְוִלי ִנׁשְ
י ָלמּות ְפּתִ ְמקֹום ֶלֱאֹהב, ֶהְעּדַ ּבִ

ִמימּות ּתְ י ּבַ ַגְעּתִ ְוֵאיְך ּפָ
ָמה, ְדֵבקּות ִרְגׁשֹות ַאׁשְ ְך, אֹוֶסֶפת ּבִ ּלָ ׁשֶ

רֹוֵפא ָצִעיר טֹוִמים ׁשֶ יְמּפְ מֹו ַהּסִ ּכְ
ִהיר. ר ּבָ ַהְתָמָדה ִלְכֵדי ֶהְסּבֵ אֹוֵסף ּבְ

ֶרְך ֲחָזָרה ּדֶ ר, ּבַ אֹוְקטֹוּבֶ אֹותֹו יֹום, ּבְ ּבְ
ָבעֹות ָהֲאֻדּמֹות ְרָוִרים, ַהּגְ ַלּפַ

ְרַות ׁשּוָעל ָאֹדם, ירּו ִלי ְמִעיל ּפַ ִהְזּכִ
ּדֹוְממֹות ַחּיֹות ׁשֶ ַיְלּדּוִתי; ּבְ י ּבֹו ּבְ ַחְקּתִ ִ ׂשּ ׁשֶ

מֹו ְמָעָרה מֹו ֹאֶהל, ּכְ מֹו ּדֹב, ּכְ ּכְ
מֹו ׁשּוָעל ָאֹדם. דֹוָלה צֹוֶחֶקת, אֹו ּכְ ּגְ

ֵני ִמְפַרץ ַהּיֹוִנים, ָחַלְפנּו ַעל ּפְ
ְתיֹונֹות, ּה ּפִ ּמֹוְכִרים ּבָ ה ׁשֶ ְקּתָ ְלַיד ַהּבִ

ָנִאים, ּומֹוֲעדֹון  ְבַעת ַהּסְ ָרה, ּגִ ְדּגֵ ֵני ַהּמַ ַעל ּפְ
נּות, ּפָ ַהּסַ

ם. ב ֵמַעל ַהּיָ ּצָ ִית ַהּנִ ְענּו ֶאל ַהּבַ ִהּגַ ַעד ׁשֶ
יִנים, יּוְקָנאֹות ֲעַדִין ַמְמּתִ ֵני ַהּדְ ּוׁשְ

ם. לּוִיים ׁשָ ֶנֶגד ֶזה, ּתְ ֶזה ּכְ
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ִהיר ְצפֹוִני. אֹור ּבָ י ָקפּוא ּבְ ּלִ ַהִחּיּוְך ׁשֶ
ל ַעל ַקו ָהֲעָצמֹות ִנְרַקם. ַהּצֵ

ְכָלל. י ַלֲחלֹם ּבִ ֹכְלּתִ ּיָ ם, ַעל ַמה  י ׁשָ ְבּתִ ׁשַ ּיָ ׁשֶ ּכְ
ָעְמָקם י ּבְ ְנּתִ י ְוִהְמּתַ ְבּתִ ָיׁשַ

ִנים ל ַהּפָ ל ִחּיּוִכי, ׁשֶ י, ׁשֶ ל ַעְפַעּפַ ׁשֶ
ּוָעל. ְלּכֶֹדת ַלׁשּ ל ַהּמַ ִעירֹות, ׁשֶ ַהּצְ

רֹום. אֹור ֵמַהּדָ ּה ָקפּוא ּבָ ּלָ ַהִחּיּוְך ׁשֶ
ְחָלב. מֹו ֹיֶבׁש ַהּסַ מּוׁשֹות, ּכְ ְלָחֶייָה ּכְ

ת, ַמּבּוַע  בּוָאִתי ַהְמַלְגֶלֶגת, ַאֲהָבִתי ַהְמֹגֶרׁשֶ ּבָ
ֶהָחָלב

רֹום ט ִמּמְ י ַמּבָ ָהִראׁשֹון. ִהיא נֹוֶעֶצת ּבִ
ן, אֹוָתן ֵעיֵני ֹראׁש ָמֶות ְמֻאּבָ

ן. י ּבָ ַדְלּתִ ּגָ ׁשֶ

ו, ִעּקּול ַהּקַ ר ָלַכד אֹוָתנּו ּבְ ּיָ ַהּצַ
ד. תֹוְך ַהּבַ לּוִאים ּבְ ֲארּו ּכְ ִחּיּוֵכינּו ִנׁשְ

ְרָפה ִלְפֵני ָבר ִנׂשְ ּוָעל ּכְ ְרַות ַהׁשּ ּפַ
ִביל ִנְפָרד. ל ַאַחת ִלׁשְ פּוי, ּכָ ּצָ ִנינּו, ּכַ ּפָ ׁשֶ

ְרַקב, ּנִ מֹו ׁשֶ יר ּכְ ַוֲאִני ִנְרֶקֶבת ַעל ַהּקִ
מּוָנה, ּדֹוִריַאן ְגֵריי. תֹוְך ּתְ ם הּוא ּבְ ּגַ

ְראֹות, ְוֹזאת ָהְיָתה ְמָעַרת ַהּמַ
ט  ת ַמּבָ ּלֹוֶטׁשֶ פּוָלה ׁשֶ ה ּכְ ָ ִאׁשּ

ָבבּוָאָתּה ַחד ּבְ ן ִמּפַ ָקפּוא ּוְמֻאּבָ
ְרָסאֹות. ֵחיק ַהּכֻ ָמן — זֹו מּול זֹו ּבְ ּזְ ָהֲעצּוָרה ּבַ

ְקּתְ ֶאת ָסָבֵתְך ַעד ַ ַאּתְ ִנׁשּ
ְכָתה. ִהיא ּבָ ׁשֶ

.7

יב אֹוָתְך. י ְלָהׁשִ לֹא ָיֹכְלּתִ
תֹות, ּבָ יֵמי ִראׁשֹון ְוׁשַ את ַרק ּבִ ּבָ

י ָלְך. ַלְחּתִ ָאז ׁשָ ְתמּוַנת ָהַאְרָנב ׁשֶ אֹוֶחֶזת ּבִ
ְזָודֹות ַעם ָהַאֲחרֹוָנה, ֲאִני ּפֹוֶרֶקת ֶאת ַהּמִ ּפַ ּבַ

ְך י ּכָ קֹות, ַרק ּכִ ְך. ֲאַנְחנּו ִמְתַחּבְ ּלָ ׁשֶ
ִמי. ַאְלּתְ ִלׁשְ ּקּור ָהִראׁשֹון ׁשָ ּבִ ים. ּבַ ֹעוׂשִ

ח ּכַ ֶאֶרת ַוֲאִני ֶאׁשְ ָבר ִנׁשְ ו ַאּתְ ּכְ ַעְכׁשָ
ּבֹות מֹו ּבֻ זֹו ּכְ ֵאיְך ִנְתַקְלנּו זֹו ּבְ

י מֹו ַאֲהָבה. ִנְכַנְסּתְ ִעּמִ ַעל חּוט, לֹא ּכְ
מֹו ְלתֹוְך ְמָכל. בּוַע, ּכְ ַלּסֹוְפׁשָ

ִמי, קֹוֵראת ֵאַלי, ַאּתְ לֹוֶמֶדת ֶאת ׁשְ
ִים, ּבֹוָכה ּוִמְתנֹוֶדֶדת ַעל ְרּכַ רּוַטת ּבִ ׂשְ

ֶרת  א ַוֲאִני ִנְזּכֶ ְדָרָכה. ַאּתְ קֹוֵראת ִלי ִאּמָ ַהּמִ
י, ִאּמִ ּבְ

ָוי. ִתי, ַעל ֶעֶרׂש ּדְ ּבֹוְסטֹון ַרּבָ ם ּבְ ֵאי ׁשָ

ָקָראנּו ָלְך ג'ֹוְיס ֲאִני זֹוֶכֶרת,
ֶרת. ֶ ַאּתְ ְמֻאׁשּ ּנּוַכל ַלְחׁשֹב ׁשֶ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ה, ּנָ מֹו אֹוַרַחת מּוָזָרה ּוְמׁשֻ ְעּתְ ּכְ ִהּגַ

ֵהַגְחּתְ ָלִראׁשֹוָנה ׁשֶ ַלחּות ּכְ ֶלת ּבְ ְמֻכְרּבֶ
ֵבד. ֵלא ְוַהּכָ ד ַהּמָ ָ ְוִנְצַמְדּתְ ַלׁשּ

ָהִייִתי ְזקּוָקה ָלְך. לֹא ָרִציִתי ֶיֶלד,
ה, רֹוִנית, ְלַבְנַבּנָ ה, ַעְכּבָ ַרק ַיְלּדָ

ָבר ְמַהְדֶהֶדת ָבר ֲאהּוָדה, ּכְ ָבר ֲאהּוָבה, ּכְ ּכְ
ֵבית ַעְצָמּה. ָקָראנּו ָלְך ג'ֹוי. קֹול ּבְ ּבְ

טּוָחה עֹוָלם לֹא ָהִייִתי ּבְ ּמֵ ֲאִני ׁשֶ
ת, ָהִייִתי ְצִריָכה ֵאיְך ִלְהיֹות ּבַ

ֵדי ָלַדַעת. פּות ּכְ ּקְ ּתַ ים, עֹוד ִהׁשְ עֹוד ַחּיִ
ָמִתי. לֹא ּתּוְכִלי ְלָהֵקל ַעל ּכֶֹבד ַאׁשְ

ֵדי ִלְמֹצא אֹוִתי. י אֹוָתְך ּכְ ָיַלְדּתִ
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שיר

ּבֹוֵדָדה: ִהית ִאם ֲאִני  ּתָ
ּבֹוֵדָדה ן, ֲאִני  ּכֵ ֵסֶדר,  ּבְ

ה ְדִאּיָ ּבִ ָדד  ּבָ ס  ּטָ מֹו ָמטֹוס ׁשֶ ּכְ
ט ְמַנּוֵ י ָהַרְדיֹו,  ּלֵ ּגַ ְלִפי 

ֵמֵעֶבר ְלָהֵרי ָהרֹוִקי
ָכֹחל ּבְ ִחים  ִנְמּתָ ֶאל ֵעֶבר ַמְסלּוִלים 

אֹוְקָינֹוס. ּבָ עּוָפה  ֵדה ּתְ ׂשְ ּבִ

ּבֹוֵדָדה? ֹאל, ַהִאם ֲאִני  ָרִצית ִלׁשְ
ּבֹוֵדָדה ּמּוָבן,  ּכַ ּוְבֵכן, 

ַרֲחֵבי ֶאֶרץ ּבְ ּנֹוַסַעת  ׁשֶ ה  ָ מֹו ִאּשׁ ּכְ
ִאיָרה ֵמָאחֹור יֹום ַאֲחֵרי יֹום, ַמׁשְ

ִקילֹוֶמֶטר ַאֲחֵרי ִקילֹוֶמֶטר
ָהְיָתה ְיכֹוָלה ַלֲעֹצר ֲעָירֹות ְקַטּנֹות ׁשֶ

ּבֹוֵדָדה ֶהן,  ּבָ ְוִלְחיֹות ְוָלמּות 
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ּבֹוֵדָדה ִאם ֲאִני 
ִדידּות ַהּבְ אי  ַוּדַ ּבְ זֹו 

ִלְנׁשֹם ָמָעּה ְלִהְתעֹוֵרר ִראׁשֹוָנה,  ׁשְ ּמַ ׁשֶ
ֵני ָהִעיר ּפְ ַחר ַעל  ַ ל ַהּשׁ ר ָהִראׁשֹון ׁשֶ יו ַהּקַ ּפִ ֶאת ֶהֶבל 

ר ֵעָרה ִלְהיֹות ֹזאת ֲאׁשֶ
ָנה ַבִית ֲעטּוף ׁשֵ ּבְ

ּבֹוֵדָדה ִאם ֲאִני 
ַרח ַעל ַהחֹוף ּקֶ ּבַ ֶרת  ׁשֹוִטים ַהְמֻחּפֶ ֶחְבַרת ִסיַרת ַהּמְ ּבְ ֲאִני 

ָנה ֵ ל ַהּשׁ ם ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ְמדּוִמים ָהֲאַדְמּדָ ַהּדִ אֹור  ּבְ
ִהיא לֹא ּיֹוַדַעת ׁשֶ ׁשֶ ּיֹוַדַעת ַמה ִהיא,  ׁשֶ

י ּבֹץ ְולֹא אֹור ָחְרּפִ ֶקַרח ְולֹא 
ֵעָרה ּבְ רֹון  ׁשְ ּכִ ֲעַלת  ּבַ א קֹוַרת ֵעץ,  ֶאּלָ

אילו זמנים הם אלה 

ְבָעה ַהּגִ ַמֲעֵלה  ּבְ ב צֹוֵמַח  ָהֵעׂשֶ י ֻחְרׁשֹות ֵעִצים ׁשֶ ּתֵ ׁשְ ין  ּבֵ ֵיׁש ָמקֹום 
ָלִלים ַהּצְ ָכִנית ַהִהיא ְנמֹוָגה ֶאל  ְהּפְ ַהּמַ ֶרְך  ַהּדֶ ם  ְוׁשָ

ִפים ְרּדָ ַהּנִ ְיֵדי  ה ַעל  ְנְטׁשָ ּנִ ׁשֶ ׁש  ְפּגָ ַהּמִ ת  ְנֻקּדַ ְלַיד 
ָלִלים. ַהּצְ ינֹות ְלאֹוָתם  ּבֵ ֶעְלמּו  ּנֶ ׁשֶ ה  ֵאּלֶ

ְטעּו ּתִ ַחד, ֲאָבל ַאל  דֹות ַהּפַ ּגְ ְטִרּיֹות ַעל  ּפִ י  ְטּתִ ְוִלּקַ ם  י ׁשָ ָהָלְכּתִ
ּפֹה ָקרֹוב, א  ָמקֹום ַאֵחר ֶאּלָ ּבְ יר רּוִסי, ֶזה לֹא  ֶזה לֹא ׁשִ

ּה, ּלָ ׁשֶ ַחד  ְוַהּפַ דֹות ָהֱאֶמת  ּגְ ּוִמְתָקֶרֶבת ֶאל  נּו ָנָעה  ּלָ ׁשֶ ָהָאֶרץ 
ים ְלֵהָעֵלם. ּה ִלְגֹרם ַלֲאָנׁשִ ּלָ ׁשֶ ָרִכים  ַהּדְ ֶאל 

ַבְך ָהֵעִצים ֶהָחׁשּוְך ּסְ ׁשֶ ּכְ ה,  ַהּזֶ קֹום  ר ָלֶכם ֵאיֹפה ִנְמָצא ַהּמָ לֹא ֲאַסּפֵ
ֶנת —  ֲאלּוַמת ָהאֹור ַהּלֹא ְמֻסּמֶ ּבַ ּפֹוֵגׁש 

ן ֵעֶדן ְלַטַחב: ּגַ ְצָמִתים ְרדּוֵפי רּוחֹות ְרָפִאים, 
ָבר יֹוַדַעת ִמי רֹוֶצה ִלְקנֹות אֹותֹו, ִלְמּכֹר אֹותֹו, ִלְגֹרם לֹו ְלֵהָעֵלם. ּכְ ֲאִני 
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ֶרת ָלֶכם ה ֲאִני ְמַסּפֶ ר ָלֶכם ֵאיֹפה ֶזה, ָאז ָלּמָ ַוֲאִני לֹא ֲאַסּפֵ
ה ֵאּלֶ ּכָ ים  ְזַמּנִ ּבִ י  ּכִ יִבים,  ם ֲעַדִין ַמְקׁשִ י ַאּתֶ ּכִ ְכָלל?  ּבִ

יבּו, ֶזה ֶהְכֵרִחי ְקׁשִ ּתַ ׁשֶ ִאם רֹוִצים 
ר ַעל ֵעִצים. ְלַדּבֵ

הערות אחרונות 

ְזַמן ה  ח ַהְרּבֵ ִיּקַ ְך ַקל, ֶזה לֹא  ּכָ ל  ּכָ ִיְהֶיה  ֶזה לֹא 
ָך ְבּתְ ַמְחׁשַ ּבְ לֹט  ִיׁשְ ְזַמן ָמה, ֶזה  ח  ִיּקַ ֶזה 

יָמְתָך ְנׁשִ ט ַעל  ּלֵ ּתַ ִיׁשְ ָך, ֶזה  ִלּבְ ל  ּכָ ט ַעל  ּלֵ ּתַ ִיׁשְ ֶזה 
ְך ַקל ּכָ ל  ּכָ ִיְהֶיה  ִיְהֶיה ָקָצר, ֶזה לֹא  ֶזה 

ָך ִלּבְ ל  ּכָ ט ַעל  ּלֵ ּתַ ִיׁשְ ָלעֹות, ֶזה  ֶרְך ַהּצְ ּדֶ ָך  ּבְ ע  ִיּגַ ֶזה 
ָך ְבּתְ ַמְחׁשַ ּבְ ִיְתַנֵחל  ְזַמן, ֶזה  ה  ח ַהְרּבֵ ִיּקַ ֶזה לֹא 

ה ּטָ ּמִ ּבַ ְתַנֲחִלים  ּמִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִעיר,  ּבְ ְתַנֲחִלים  ּמִ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ְך ַקל ּכָ ל  ּכָ ִיְהֶיה  ְרָך, ֶזה לֹא  ְבׂשָ ּבִ לֹט  ִיׁשְ ֶזה 

ָפֶניָך ּבְ ּלֹא נּוַכל ַלֲעֹמד  אָת ְלתֹוֵכנּו ָאנּו ׁשֶ ּבָ
ָפֶניָך ּבְ ּלֹא ָרִצינּו ֵמעֹוָלם ַלֲעֹמד  אָת ְלתֹוֵכנּו ָאנּו ׁשֶ ּבָ

ְבנּו ּלֹא ָחׁשַ נּו ֶאל ְמקֹומֹות ׁשֶ ְוָלַקְחּתָ ֲחָלִקים ֵמִאּתָ אָת  ּבָ
ינּו ַחּיֵ ּסֹות ִמּתֹוְך  ּפִ ְוָהַלְכּתָ ַהְרֵחק ַהְרֵחק ִעם  אָת  ּבָ

יָמְתָך ְנׁשִ ט ַעל  ּלֵ ּתַ ִיׁשְ ִיְהֶיה ָקָצר, ֶזה  ֶזה 
ִיְהֶיה ָאז ְרצֹוְנָך ְך ַקל, ֶזה  ּכָ ל  ּכָ ִיְהֶיה  ֶזה לֹא 
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ל ָהֹראׁש ּכָ ל ַהְמֹטֶרֶפת ַעל  ַהֵחרּות ׁשֶ
ּה ּלָ ׁשֶ רּוף  ֵחק ִעם ַהּטֵ ּוְלׂשַ ׁש  ּלֵ ְלִהְתּפַ

ּבֹו ּה ְטבּולֹות  ּלָ ׁשֶ עֹות  ִלְכּתֹב ִעם ָהֶאְצּבָ
ל ַהֶחֶדר ְלָכל ָעְמקֹו ׁשֶ

ּמּוָבן, אֹוָתּה ַהֵחרּות ּכַ ה,  ְוזֹו ֵאיֶנּנָ
רֹוְדֵוי ּבְ ּבִ ֶכת  ַאּתְ ִמְתַהּלֶ ׁשֶ ּכְ ָלְך,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

יְך ָלֶלֶכת עֹוד ְוָלֹסב ַעל ִעְקבֹוַתִיְך אֹו ְלַהְמׁשִ ַלֲעֹצר 
ְנָיִנים ּבִ י  ּגּוׁשֵ ְנָיִנים; 20  ּבִ י  ּגּוׁשֵ  10

ִנְרֵאית ְמעֹוֶרֶרת ִקְנָאה ַאְך ִהיא אּוַלי 
ָרה ׁשְ ִהְתּפַ ְלִמי ׁשֶ

י ׁשִ ּמָ ַהּמַ ל  ְלָיה ׁשֶ ִ ַהׁשּ תֹוְך  ּבְ ֶפת  ְמֻצּנֶ
ְוִהיא חֹוֶנֶקת אֹוָתּה. ָהְיָתה ֲאמּוָרה ְלַהֲאִכיל  ׁשֶ

 .2

חּוב ֶרֶפׁש ַהּטָ ּבָ רּוק  ּזָ ׁשֶ ה ְלַהְבִעיר ּבּול ֵעץ  ְמַנּסָ
ה: ַהּזֶ ִית  ַהּבַ נּו ֶאת  ּבָ ׁשֶ ִמים  עֹוד ֵמַהּיָ

ים ֲאִני לֹא ַמְצִליָחה ְלַהְבִעיר ְיֵבׁשִ ְזָרִדים  ֲאִפּלּו ִעם 
ֲאִפּלּו ִעם קֹוִצים.

נֹות ְיׁשָ ל ּכֹוָתרֹות  ַקַעת ׁשֶ ּפְ ָעְבָרה ִלְכֵדי  ָנה ׁשֶ ָ ֶמת ֶאת ַהּשׁ ֲאִני ְמַעּקֶ
ְיַלְבֵלב. ה לֹא  ַהּזֶ ֶרד  ַהּוֶ  —

ָיָדיו ּה ֶאת  ּבָ ב  ִנּגֵ כֹוַנאי  ַהּמְ יַצד ֲעֵרַמת ְסַמְרטּוִטים ׁשֶ ּכֵ
ָעה? ָעה ַאֲחֵרי ׁשָ ּה, ׁשָ ּלָ ׁשֶ ֲארֹוִנית  ּבָ ה  יׁשָ ַמְרּגִ

ַעת ֹעֶמס ַהֹחם ׁשְ ּבִ ל יֹום  ּכָ
ן. ְתּבֵ ל ַהּמַ ָרטּוָרה ׁשֶ ְמּפֶ ָמְדדּו ֶאת ַהּטֶ

ִנְמֶלֶטת י  ְלּתִ ְרּבַ ֲאִני ִהְתּכַ
ַחת ַ ל ַהּשׁ תּוָקה ׁשֶ ְוַהּמְ ה  ְרִתיָחה ַהַחּמָ ּבָ

ְמַמְלֶמֶלת: "ּבֹוִאי".
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ל ֹחֶרף. טּוָחה ׁשֶ ת־ֶאֶרץ ׁשְ ִלּבַ
ֵרַח ַהּיָ ֵרַח חֹוְזִרים ִמן  י־ַהּיָ ַאְנׁשֵ

לֹוֲחֵמי־ָהֵאׁש יֹוְצִאים ִמן ָהֵאׁש.
ְזַמן ְנטּול ַהְכָרעֹות. ְזַמן ְנטּול ַטַעם: 

ֶפׁש. ַהּנֶ תֹוְך  ּבְ ָיִחיד  ְנָאה ַעְצִמית, ְצִליל  ׂשִ
לּות ּגָ ּבַ ים  ל ַהַחּיִ ְרִדידּוָתם ׁשֶ

ֲאָרצֹות ַחּמֹות. ּבָ ֲאִפּלּו 
יִנים. ַסּכִ ּבְ ֵלא  ַחּלֹון ַהּמָ ּבַ ִבים, ּבֹוָהה  ין ַקּצָ ַסּכִ

 .4

אֹור ָנהּור חֹוֵרץ ֶאת ַהֶחֶדר.
ְלָחן. ַחּלֹון. ָאִהיל. אֹוָתך. ׁשֻ

ה. ֶדֶרְך ֲחָדׁשָ ּבְ ִביקֹות  ּדְ י,  ּלִ ׁשֶ ַדִים  ַהּיָ
ם ֶוֶסת ּדַ

ך. ּדֵ ּזֹוֵלג ִמּצִ ׁשֶ ִנְדֶמה 

ְיַנּסּו לֹוַמר ִלי ֹוְפִטים  ַהִאם ַהּשׁ
ל ִמי? ם ָהָיה ׁשֶ ּדָ ֵאיֶזה 

 .5

דּות. ֶרַצח. ֵטרּוף. ִהְתַאּבְ
ה? ַבד ֵאּלֶ ֶרְך ִמְפָלט ַאֶחֶרת ִמּלְ ּדֶ ַהִאם ֵאין 

ה ָבר ִמחּוץ ִלְטַוח ָהְרִאּיָ ִדּיּוק ּכְ ִמיד ּבְ ָהאֹוֵיב, ּתָ
ה ּוֶ א, ִמְסּתַ ַער ַהּבָ ַהּיַ ֶלג ֶאל  ֶ ּשׁ ּבַ צֹוֵעד 

ֶלג ְמֹתָעב ל, ִאיׁש ׁשֶ ֶלג ַהְמֻעְרּפָ ֶ ּשׁ ּבַ
יֹוֵתר ּבְ — ַהְיצּור ַהַהְרָסִני 

יֹוֵתר ּבְ ֵעת ַהַחְמָקִני  ּבָ ּוָבּה 
ִמי ַליי ְבּ ינֹוקֹות  לּוף ַעל ַהּתִ רֹוֶבה ׁשָ ּבְ ם  ְמַאּיֵ

ל ִעּמּות. ּכָ ְוָנמֹוג ֶאל מּול  ֶנְעָלם 
ְך ְנִסיְך ָהֲאִויר ְוַהחׁשֶ

ב ְסִפיַרת ּגּופֹות, ְמאֹוֵנן ֵ ְמַחּשׁ
ת ֵבית ַהֲחרׁשֶ ּבְ
ל ָהֻעְבּדֹות. ׁשֶ

 .6

יק: ל ֶרַצח: לֹא ַמְסּפִ ַפְנַטְזיֹות ׁשֶ
ֵאב ק ֵמַהּכְ ּוְלַנּתֵ ַלֲהֹרג ֶזה ַלְחּתְֹך 
ִגיָעה ַהּפְ יְך ִעם  ַאְך ַההֹוֵרג ַמְמׁשִ

ֲאִני חֹוֶלֶמת ִלְפּגׁש ׁשֶ ּכְ יק.  לֹא ַמְסּפִ
י: ּלִ ׁשֶ ֶאת ָהאֹוֵיב, ֶזהּו ַהֲחלֹום 

ָאֶצִטיֶלן ָלָבן
ּגּוִפי ַאְדוֹות ִמּתֹוְך  ּבְ זֹוֵרם 

י ְחֵרר ְללֹא קׁשִ ּתַ ִמׁשְ
ן ֵהיֵטב ְמֻאּמָ

י ַעל ָהאֹוֵיב ָהֲאִמּתִ

ִתיל ּפְ ה ֶאל  ּגּופֹו ְלַמּטָ ּגֹוֵרר ֶאת 
ּיּום ַהּקִ

ּלֹו ׁשֶ ֶקר  ֶ ׂשֹוֵרף ֶאת ַהּשׁ
עֹוָלם ּבְ מֹוִתיר אֹותֹו 

ָחָדׁש; ָאָדם
ׁשֹוֶנה
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ּוִפְתֹאם ֲאִני רֹוָאה ֶאת ָהעֹוָלם
ָבר ֵאיֶנּנּו: ּכְ הּוא  מֹו ׁשֶ ּכְ

ַרְפּתָ ֶאת ַהְיבּול ׂשָ חּוץ  ּבַ ם  ׁשָ
ִטהּור ָחָדׁש ּבְ

ה ּטָ ַהּבֶֹקר ָיָצאָת ֵמַהּמִ
ֲאַנְחנּו ֲעַדִין חֹוְלִקים ׁשֶ

ְוָהַלְכָת ְלָהִפיץ ֵאין־אֹונּות
עֹוָלם ּבָ

ֲאִני ׂשֹוֵנאת אֹוְתָך.
ָעִטיָת, ֵעיֶניָך ָכה ׁשֶ ּסֵ ַהּמַ ֲאִני ׂשֹוֵנאת ֶאת 

רֹות ֹעֶמק ּדְ ְמׁשַ
כֹות אֹוִתי ֶהן, מֹוׁשְ ּבָ ֵאין  ׁשֶ
ָך ּלְ ׁשֶ ְלּגֶֹלת  ַהּגֻ ַנְפּתּוֵלי  ֶאל 

ל ֲעָצמֹות מּוַנת נֹוף ׁשֶ ּתְ
ָך ּלְ ׁשֶ ים  ּלִ ַהּמִ ֲאִני ׂשֹוֵנאת ֶאת 

ְזֵבי ּכִ ּגֹוְרמֹות ִלי ַלְחׁשֹב ַעל  ֵהן 
ָכִנּיֹות עֹות ֹחק ַמְהּפְ ַהּצָ

ת ְקָלף ל ְמִגּלַ ְבִריִרי ׁשֶ ִחּקּוי ׁשַ
ָרב. דֹות ַהּקְ ׂשְ ּבִ ּמֹוְכִרים  ׁשֶ

ְדָמעֹות ּבִ ׁש,  ה ַמּמָ ַהּזֶ ֶחֶדר  ּבַ ְיָלה,  ּלַ ּבַ ֶאְתמֹול 
? ּתָ ׁשְ ִהְרּגַ י אֹוְתָך: "ַמה  ַאְלּתִ ׁשָ

ְכָלל?" ּבִ הּו  ֶ ּתָ ַמּשׁ ׁשְ ִהְרּגַ

ּגּוְפָך ִפּתּול  ּבְ ו  ַעְכׁשָ
ֶהם  ּמֵ ׁשֶ דֹות  ְרּתָ קֹוֵטל ְצָמִחים ַעל ַהּשָׂ ּזַ ּפִ ׁשֶ ּכְ

ָחִיינּו
ָך. ּלְ ׁשֶ ׁשּוָבה  ֲאִני יֹוַדַעת ַמה ַהּתְ

 .8

ָיֵרַח ֲאכּול ּתֹוֵלָעה. ֶכֶלב.  ּכְ ּדּור ֶאֶרץ ְמֻדְבָלל  ּכַ
ָוֵעֶרב ִתי  ׁשְ ּבִ ר  ִחּוֵ ֶסף  ּכֶ ּום  ִרּשׁ

ִים ת קּוִרים ַעל ַהּמַ מֹו ֶרׁשֶ ּכְ ָנח 
לּו ל ַהּתֹוָפעֹות ַהּלָ ּכָ חֹוִרים.  ְ ַהּשׁ

ּיֹות. ְזַמּנִ ֵהן 

עֹוָלם ּבְ ֵמָחה ִלְחיֹות  ָהִייִתי ׂשְ
ּוְגָבִרים עֹוְלִזים ים  ָנׁשִ ל  ׁשֶ

ְבעֹוִלים, ּגִ ים,  ְיֻרּקִ ְקנּוְנָיה ִעם ָעִלים  ּבִ
קּופֹות, ּפֹות ׁשְ ּכִ ּבֹוִנים ָעִרים ִמיֶנָרִלּיֹות, 

ב ָארּוג ְקּתֹות ְקַטּנֹות ֵמֵעׂשֶ ּבִ
ֻדְגָמה ִיחּוִדית ָלּה —  ּבְ ל ַאַחת  ּכָ

ּדּו ִקּיּום ל  יַרְצָיה ׁשֶ קֹוְנְסּפִ
ְרָטן', ַהְיקּום ַהּסַ ית  'ַעְרִפּלִִ ִעם 

ֶפׁש —  ַהּנֶ ְתּפֹוֵצץ,  ַהּמִ

 .9

ַעם י ֵאי ּפַ ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ׁשֶ 'ָהַאֲהָבה ַהְיִחיָדה 
ים ֲאֵחרֹות. ְוָנׂשִ ְיָלִדים  י  ַלּפֵ ּכְ ָהְיָתה 

ֲאָוה, ַרֲחִמים, ּתַ ָאר ָהָיה  ְ ל ַהּשׁ ּכָ
ֲאָוה.' ּתַ ְנָאה ַעְצִמית, ַרֲחִמים,  ׂשִ

ה. ָ ל ִאּשׁ ִוּדּוי ׁשֶ ֶזהּו 
ָפֶניָה ּבְ יטּו ׁשּוב  ו, ַהּבִ ַעְכׁשָ

ּבֹוִטיֶצ'ִלי, ָקאִלי ל  ֶונּוס ׁשֶ ל  ׁשֶ
אְרֶטר ל ׁשַ ְיהּוִדית ׁשֶ

ּה. ּלָ ׁשֶ ְקָרא ַהִחּיּוְך  ּנִ ֶ ּשׁ ִעם ַמה 
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ינּו ַחּיֵ ֲאַנְחנּו ׂשֹוְרִפים ֶאת  ֵאיְך ׁשֶ
ֵעדּות:

ית ְחּתִ ֶבת ַהּתַ       ָהַרּכֶ
רּוְקִלין ּבְ ּבִ ּדֹוֶהֶרת        
יָה ְרּכֶ ּבִ ּה ַעל        ֹראׁשָ
ֶמת ָנה אֹו ְמֻסּמֶ ְיׁשֵ       

la vía del tren subterráneo
es peligrosa *

ִנים ְיׁשֵ ים  ַרּבִ       
ֶרְך ַהּדֶ       ְלָכל ֹאֶרְך 
ִבים       ֲאֵחִרים יֹוׁשְ

ֲאִויר ּבָ ל ֵאׁש  ּבֹוִהים ֲחִריִרים ׁשֶ       
      ֲאֵחִרים ְמַתְכְנִנים ֶמֶרד:

ַלְיָלה       ַלְיָלה ַאֲחֵרי 
י ַנְפׁשִ ִכְלָאּה,  ּבְ       ֵעָרה 

מֹו ֶלָהָבה ּכְ ְזָרן  ַהּמִ ָקה ֶאת  ִלּקְ       
ָאָגה ׁשְ ּבִ ֶלא ָעָלה  ַהּכֶ ר ֲאַגף        ַעד ֲאׁשֶ

ֵאׁש ֶאת ַהְיָערֹות ּבָ    ת'ֹורּו ַמְבִעיר 

ל ּתֹוָדָעה ִמְתעֹוֶרֶרת ה ׁשֶ ל ַמֲעׂשֶ ּכָ
ה( ַהּזֶ ֶפר  ּסֵ ּבַ תּוב  ּכָ ְך  )ּכָ

י ִטְבִעי ְלּתִ ּבִ ה  הּוא ַמֲעׂשֶ

הדרך של הרכבת התחתית / מסוכנת.  *
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אות של התנגדות 

ֶאֶבן ַאַחר ֶאֶבן ֲאִני עֹוֶרֶמת
ָנִתי ּוָ ּכַ ל  ְלֵעד ׁשֶ ַהּגַ ֶאת 

י, ּבִ ּגַ ֳהַרִים ַעל  ַהּצָ ַעת  ִעם ָמַסת ׁשְ
ּוְפִגיָעה ֲחׂשּוָפה 

ִעים ּפְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ דֹות  ֵני ַהּשָׂ ּפְ ַעל 
יל ֲאִני אֹוֶהֶבת ַאְך לֹא אּוַכל ְלַהּצִ ׁשֶ

ְטפֹונֹות ָהֲעִתיִדים ָלבֹוא; ִ ֵמַהּשׁ
ק ְיכֹוָלה ַרק ְלַהּדֵ

ָיַדי, ל  ה זֹו ׁשֶ ְפֻעּלָ ּבִ
ֶאְספּו ּנֶ ׁשֶ לּו  ַהּלָ ֶאת ָהֲאָבִנים 
ָבר ּדָ ל ׁשּום  צּוָרה ׁשֶ ּבְ ְכֵאב,  ּבִ

ַעם. ּפַ ם ֵאי  ִהְתַקּיֵ ׁשֶ
ֲעֵרַמת ֲאָבִנים: ַהְכָרָזה

ָמעּות ֵיׁש ָלּה ַמׁשְ ַהּזֹו  ת ָהָאֶרץ  ּסַ ּפִ ׁשֶ
ּוְפׁשּוטֹות. ִנְרָחבֹות  ּבֹות  ִמּסִ

דּות, ִסיָמן. ל ִהְתַנּגְ אֹות ׁשֶ

ה ַאֲחֵרי סטיבנס  ַהְרּבֵ

ָהִרים ּבֶ ׁשֶ ֶלג  ֶ ּשׁ ּבַ ְרּכֹו  ּדַ ס ֶאת  ר ְמַפּלֵ ַקּטָ
ר ָהָרצֹון מֹוֶדְרִני יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ

ל ָהָהר ְתָאר ׁשֶ ִלְהיֹות מֹוֶדְרִני   ַקו ַהּמִ
ז ּבַ ּבֹו ְרַבב  ֵאין  ֶ ּשׁ ֶלג  ׁשֶ ּבְ

יָרה   ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם ֶזה ל ׁשִ רֹות ׁשֶ ְלַהְגּדָ
ְוֶהֶרס יָמה  ר, ְמׂשִ י ֻמְגּדָ ְלּתִ ּבִ

ּה ּלָ ׁשֶ ֶרת  ׁשֹוֶרֶרת   ָהַעִין ָהִעּוֶ ל ַהּמְ ייֶזר ׁשֶ ַהּלֵ ֵעין 
ּה ּלָ ׁשֶ ּה   ָהַעִין ַהּלֹא ְמַמְצֶמֶצת  ּלָ ׁשֶ גּוַעת־ָהֶרַגע  ּפְ ָהַעִין 

ֶעְצָרה ּנֶ ׁשֶ ֶבת  ֶנֶאְלָצה ָלֶרֶדת ֵמָהַרּכֶ ִהיא 
ָיַדִים ֵעיֻרּמֹות ְמֹקָערֹות ּפֹות  ֶלג ִמּכַ ק ׁשֶ ְלַלּקֵ

ה ַהּזֶ א ֶאל ּתֹוְך ָהֲאִויר  ָ ׂשּ ִנּ ִלְטֹעם ַמה 
ל ֶרֶכב ָמִהיר ָחִלים ְמקֹוִמּיֹות, ִקיטֹור ׁשֶ ּגֶ  —

יָמה   ְלַהְבִחין ְנׁשִ ּבִ ּה  ִחּכָ ְלַנּקֹות ֶאת 
מּויֹות ּדְ ּנּות מֹוֶעֶדת    ְלַבְנּבַ ֶרְך  ּדֶ

מֹות מּויֹות ִמְתַקּדְ ּדְ ְקפּואֹות   
ֹלף ׁשְ ּבִ ק מּוָכִנים  ֵלי־ֵנׁשֶ ּכְ

ה ְסָמה ַהֲחָדׁשָ ַלּסִ

ּה ּלָ ׁשֶ ׁשֹון  ַהּלָ יׁש ֶאת  ִהיא ָהְיָתה ְצִריָכה ְלַהְרּגִ
ֵעת ּבָ ּה  ּבָ ֶרֶפת  ְוִנׂשְ קֹוֵפאת 

ׁש ׂש, ְמַגּשֵׁ ַחּפֵ ְמּ ׁשֶ יר  ַמְכׁשִ
ָזָרה. ֶאל ֵעֶבר ָלׁשֹון 

indd   166.18 ןוילג - וה 17/06/2019   14:52:26



67ע הֹו! — גיליון 18

אדא
רעמ

מאי
יְ

תרגומים 

ה  ָ ל ֵאיזֹו ִאׁשּ יִרים ׁשֶ ֶהְרֵאית ִלי ׁשִ
י ּנִ ִגיִלי, אֹו ְצִעיָרה ִמּמֶ ּבְ

ָפֵתְך ְ מּו ִמׂשּ ְרּגְ ּתֻ ׁשֶ

ּנּור, ַצַער ּתַ מֹות מֹוִפיעֹות: אֹוֵיב,  ים ְמֻסּיָ ִמּלִ
אּוַכל ָלַדַעת ֶ ּשׁ ֵדי  ּכְ יק  ַמְסּפִ

י ְזַמּנִ ת  ּבַ ה  ָ ּזֹוִהי ִאּשׁ ׁשֶ

ֶסִסיִבית אֹוּבְ

נּו: ּלָ ׁשֶ א  ַהּנֹוׂשֵ י ַאֲהָבה,  ְלַגּבֵ
נּו ּלָ ׁשֶ ירֹות  מֹו ִקיסֹוס ַעל ַהּקִ ּכְ ְתנּו אֹוָתּה  ּיַ ּבִ

נּו ּלָ ׁשֶ ּנּוִרים  ּתַ ּבַ מֹו ֶלֶחם  ּכְ ָאִפינּו אֹוָתּה 
ִים  ְרֻסּלַ ַהּקַ מֹו עֹוֶפֶרת ַעל  ּכְ ַחְקנּו אֹוָתּה  ׁשָ

נּו ּלָ ׁשֶ
ִאּלּו ּכְ ֶקֶפת  ַעד ְלִמׁשְ ּה ִמּבַ ּבָ ָצִפינּו 

ָהָיה ֶזה ַמּסֹוק ׁשֶ
נּו ּלָ ׁשֶ יַע ֶאת ָהָרָעב  ּבִ ִביא ָמזֹון ְלַהׁשְ ַהּמֵ

ְוָין ַהּלַ אֹו 
ּכַֹח עֹוֵין ל  ׁשֶ

ַהּזֹאת ה  ָ ֲאִני ַמְתִחיָלה ִלְראֹות ֶאת ָהִאּשׁ
ת ֹאֶרז ּבֹוֶחׁשֶ ָבִרים:  ּדְ ל ִמיֵני  ּכָ ה  עֹוׂשָ

ְמַגֶהֶצת ֲחָצִאית
ַחר ַ ַתב־ָיד ַעד ֲעלֹות ַהּשׁ ּכְ ַמְקִליָדה 

ר ֵ ה ְלִהְתַקּשׁ ְמַנּסָ
א ֶטֶלפֹון ִמּתָ

ֶלפֹון ְמַצְלֵצל ְללֹא ַהְפָסָקה ַהּטֶ
ֶבר ּגֶ ל  ָנה ׁשֶ ֵ ֲחַדר ַהּשׁ ּבַ

ד  ּצַ ּבַ ׁשֶ ִהיא ׁשֹוַמַעת אֹותֹו אֹוֵמר ְלִמי 
ִני ֵ ַהּשׁ

הּו." ְתָיֵאׁש ָמַתיׁשֶ ּתִ ה. ִהיא  ּנֶ “לֹא ְמׁשַ
ר ֶאת ִסּפּוָרּה ַלֲאחֹוָתּה ׁשֹוַמַעת אֹותֹו ְמַסּפֵ

ּה ּלָ ׁשֶ ֶכת ְלאֹוֶיֶבת  ְהּפֶ ּנֶ ׁשֶ
ּה ּלָ ֶ ֶרְך ִמּשׁ ּדֶ ְמָצא  ּתִ ְך  ֶהְמׁשֵ ּבַ ר  ַוֲאׁשֶ
ַער ַהּצַ ּה ֶאל  ּלָ ׁשֶ ּה  ְרּכָ ּדַ ְלָהִאיר ֶאת 

ַהּזֹו ֶרְך ָהֵאֶבל  ּדֶ ׁשֶ ה  לֹא ֵעָרה ָלֻעְבּדָ
י ֶהְכֵרִחית ְלּתִ ּבִ ֶפת,  ּתֶ ִהיא ְמׁשֻ

ּוּפֹוִליִטית

1972
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סילביה פלאת

להיות פעורה עד כדי כך
 מאנגלית: אנה הרמן )שלוש נשים( 
ועידית נבו )חמישה שירים נוספים(

שלוש נשים

שיר בשלושה קולות

תפאורה: מחלקת יולדות וסביבותיה

מאנגלית: אנה הרמן

קול ראשון:

ְוַסְבָלִנית ְמֹאד. מֹו ָהעֹוָלם  ּכְ ית  ֲאִני ִאּטִ
י, ּבִ ִכים  ּוִמְתַהּפְ ים חֹוְלִפים  ֶהֳחָדׁשִ

ְוַהּכֹוָכִבים ִמְתַיֲחִסים ֵאַלי. ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ
י יֹוֵתר: ֹאֶפן ִאיׁשִ ּבְ ּדֹוֶאֶגת ִלי  ָבָנה  ַהּלְ

ֲאחֹות ַרֲחָמִנית. ּכַ ַני, נֹוַגַהת  ּפָ ִהיא חֹוֶזֶרת ְוחֹוֶלֶפת ַעל 
ְך. ּכָ ֶבת  ָעִתיד ִלְקרֹות ֵמֵסב ָלּה ַצַער? ֵאיִני חֹוׁשֶ ֶ ּשׁ ַהִאם ַמה 

ַתְדֵהָמה. ּבְ ה אֹוָתּה  ׁשּוט ַמּכָ ּפָ ַהּפֹוִרּיּות 

ָבר ַמְרִעיׁש. ּדָ ֲאִני יֹוֵצאת, ִמְתַרֵחׁש  ּוְכׁשֶ
י ְצִריָכה ַלְחׁשֹב אֹו ֲאִפּלּו ַלֲעֹרְך ֲחָזרֹות. ֵאיֶנּנִ

ׂשּוֶמת ֵלב. ּתְ ִלי  ּבְ ִיְקֶרה  תֹוִכי  ּבְ ּקֹוֶרה  ַמה ׁשֶ
ְסיֹון עֹוֵמד ַעל ָהֶרֶכס, ַהּפַ

ר ֶאת נֹוצֹוָתיו ַהחּומֹות. הּוא ְמַסּדֵ
ַני. ּפָ ִחּיּוְך ַעל  ֲאִני יֹוַדַעת חֹוֵקק  ֶ ּשׁ ַמה 

ים ְסִביִבי. ֲאִני מּוָכָנה. ִנים רֹוֲחׁשִ ְוִנָצּ ָעִלים 
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קול שני:

י. ָטן, לֹא ֶהֱאַמְנּתִ ְעּפּוַע ָהָאֹדם ַהּקָ ַהּפִ ָרִאיִתי אֹותֹו ָלִראׁשֹוָנה, ֶאת  ׁשֶ ּכְ
ְך! ּכָ ל  ּכָ טּוִחים  ָרד. הם ָהיּו ׁשְ ׂשְ ּמִ ּבַ ָהְלכּו ְסִביִבי  ָבִרים ׁשֶ ּגְ ּבַ י  ְטּתִ ִהּבַ

י ַמה הּוא — ּתִ ַפׂשְ ּתָ ו  ְוַעְכׁשָ ַבר־ָמה ַקְרטֹוִני,  ּדְ ֶהם  ּבָ ָהָיה 
ָמד, ֵזרֹות ׁשְ ּגְ ה נֹוָצִרים ַרְעיֹונֹות,  ּנָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ טּוָחה,  טּוָחה, ׁשְ ִטיחּות ׁשְ אֹוָתּה ׁשְ

ל ְצָרחֹות ִאים ְלָבִנים ׁשֶ ּתָ יְליֹוִטינֹות,  ּגִ ּבּוְלּדֹוֶזִרים, 
ִטים. ְפׁשָ ִרים — ַהּמֻ ְלָאִכים ַהּקָ ְוַהּמַ י —  ּדַ ִלי  ּבְ ְונֹוָצִרים ַעד  נֹוָצִרים 

ַנֲעֵלי ֲעֵקִבים, ּבְ ּיֹוִנים,  ַגְרּבִ ּבְ י  ּלִ ׁשֶ ִתיָבה  ְלַחן־ַהּכְ י ְלַיד ׁשֻ ְבּתִ ָיׁשַ
הּו ַמְבִהיל? ֶ י ָצַחק: "ַהִאם ָרִאית ַמּשׁ ּלִ ׁשֶ ֲעִביד  ְוַהּמַ

ָבר. ּדָ י  ַוֲאִני לֹא ָאַמְרּתִ ְתֹאם".  ִפּ ְך  ּכָ ל  ּכָ ַאּתְ ְלָבָנה 
ִנְלָקח. הּו  ֶ ים, ָרִאיִתי ַמּשׁ ֵעִצים ָהֵעֻרּמִ ּבָ ָרִאיִתי ָמֶות 

ְך ּכָ ל  ּכָ ה  י ְלַהֲאִמין. ַהִאם ָקׁשֶ ָיֹכְלּתִ לֹא 
ה? ִנים אֹו ּפֶ ּפָ ֶפׁש ְלָהִניב  ַלּנֶ

ה חֹוִרים ָהֵאּלֶ ְ ים ַהּשׁ ׁשִ ּקָ ַהּמַ ָהאֹוִתּיֹות ְמִגיחֹות ִמּתֹוְך 
ה ְמִגיִחים חֹוִרים ָהֵאּלֶ ְ ים ַהּשׁ ׁשִ ּקָ ְוַהּמַ

רֹות ֲחָלִקים, י, ַהְמַסּדְ ּלִ ׁשֶ ִתּיֹות  עֹות ָהַאְלָפּבֵ ִמּתֹוְך ָהֶאְצּבָ
ַהּזֹוֲהִרים. ל ָהִרּבּוִיים  ּכָ ִזיִזים,  ֲחָלִקים, ְרִסיִסים, 

ֶדת ֵמַמד. ֶבת. ֲאִני ְמַאּבֶ עֹוִדי יֹוׁשֶ ּבְ י  ּבִ ה  ֶות ִמְתַהּוֶ ַהּמָ
ת! ִנְנֶטׁשֶ ת,  ִנְנֶטׁשֶ ָאְזַני, ַאּתְ  ּבְ בֹות ׁשֹוֲאגֹות  ַרּכָ

ְרָחק, ּמֶ ּבַ סּוָפה ִמְתרֹוֶקֶנת  ַמן ַהּכְ ַהּזְ ת  ְמִסּלַ
מֹו ֵסֶפל. ּכְ ָבן ִמְתרֹוֵקן ֵמַהְבָטָחתֹו  ַהּלָ ָהָרִקיַע 
ה — ים ָהֵאּלֶ ָכִנּיִ ַהּמֵ ּפֹות־ַרְגַלי, ָהֵהִדים  ּכַ ה  ֵאּלֶ

ְך.  ְרֶזל. ֲאִני ֲאכּוַלת ָחׂשָ ּבַ ִזיֵזי  ִטיק, ִטיק, ִטיק, 

ְיָתה, ֶזה ָמֶות. ַהּבַ י  את ִעּמִ ֲאִני נֹוׂשֵ זֹו ַמֲחָלה ׁשֶ
ׁשּוב, ֶזה ָמֶות. ַהִאם ֶזה ָהֲאִויר,

ּגֹוַמַעת? ַהִאם ֲאִני ֹהֶלם־ֵלב ֲאִני  ה ׁשֶ ֶחְלִקיֵקי ַהֶהֶרס ָהֵאּלֶ
ר? ְלָאְך ַהּקַ ֵני ַהּמַ ּפְ ְוֶנֱחָלׁש ְוהֹוֵלְך ְואֹוֵזל מּול  הֹוֵלְך  ׁשֶ

ה? ַהּזֶ ֶות  ה, ַהּמָ ַהּזֶ ֶות  י? ַהּמָ ּלִ ׁשֶ ֱאֶמת ַהְמַאֵהב  ּבֶ ַהִאם הּוא 
ָרב. ם ֲאכּול־ּגָ י ׁשֵ ה ָאַהְבּתִ ַיְלּדָ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ

ֶות? ָנה ֶאל ַהּמָ ה נֹוׁשָ ְנִהּיָ ל אֹוָתּה  ׁשֶ ּבְ ל אֹותֹו ַהֵחְטא,  ׁשֶ ּבְ ַהּכֹל  ַהִאם 
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קול שלישי:

י ָלֶבַטח. ָיַדְעּתִ ּה  ּבָ ׁשֶ ה  ּקָ ַהּדַ ֲאִני זֹוֶכֶרת ֶאת 
ֲעֵצי ָהֲעָרָבה. ּבַ ה ָאֲחָזה  ִצּנָ

י — — — ּלִ ׁשֶ ַני  ּפָ ָיִפים, ֲאָבל לֹא ָהיּו  ֵרָכה ָהיּו  ּבְ ּבַ פּו  ּצָ ׁשֶ ִנים  ַהּפָ
ָבר ַאֵחר, ּדָ ָכל  ּבְ מֹו  ּכְ ּגֹוָרִלית,  ת  ֶהם ֲאֶרׁשֶ ּבָ ָהְיָתה 

ים, ּוִמּלִ נֹות — יֹוִנים  ל ֵעֶבר ָרִאיִתי ַסּכָ ּוִמּכָ
ּוִמְקְלחֹות ָזָהב — — — ִעּבּוִרים! ִעּבּוִרים! ּכֹוָכִבים 

ָנף ְלָבָנה, ָקָרה ּכָ ֲאִני זֹוֶכֶרת 
ַהּנֹוָרא ְלַמְרִאית ַעִין, ְרּבּור ֶהָעצּום,  ַהּבַ ְוֶאת 

ָהר. ַהּנָ רֹום  מֹו ִטיָרה, ִמּמְ ּכְ ם ְלֶעְבִרי,  ְוִהְתַקּדֵ ט  ָ ּשׁ ׁשֶ
ָנָחׁש. ֵיׁש  ְרּבּור  ּבַ ָכל  ּבְ

חֹוָרה ִמּכֶֹבד. ִים. ֵעינֹו ָהְיָתה ׁשְ ֵני ַהּמַ ּפְ ַלׁש ַעל  ּגָ הּוא 
ע, ָ ּוְמֻרּשׁ ֹחר  ל ֵעינֹו ֶאת ָהעֹוָלם — ְקַטְנַטן, ׁשָ ַגְלּגַ ּבְ ָרִאיִתי 

ה. ַמֲעׂשֶ ּבְ ה  ּוַמֲעׂשֶ ה,  ה ְקַטּנָ ָכל ִמּלָ ּבְ ִנְתְלָתה  ה  ה ְקַטּנָ ל ִמּלָ ּכָ
יִדים ְועֹור. ּגִ ם, ָקַרם  ְוִהְתַרּקֵ ֹחל ְוָחם ָהַלְך  ּכָ יֹום 

ה ּדָ ַהּצִ ְמְתחּו  ּנִ ׁשֶ ָבִנים  ַהּלְ לֹא ָהִייִתי מּוָכָנה. ָהֲעָנִנים 
כּו אֹוִתי ְלָכל ָהֲעָבִרים. ָמׁשְ

לֹא ָהִייִתי מּוָכָנה.
בֹוד. ּכָ ִיְרַאת  י ֵצל  ּבִ לֹא ָחַלף 

ָלכֹות — — — ֵחׁש ַלַהׁשְ אּוַכל ְלִהְתּכַ י ׁשֶ ְבּתִ ָחׁשַ
ִנים ְוַהּפָ י,  ִביל ֶזה. ָהָיה ְמֻאָחר ִמּדַ ׁשְ ּבִ י  ֲאָבל ָהָיה ְמֻאָחר ִמּדַ
ִאּלּו ָהִייִתי מּוָכָנה. ּכְ ַאֲהָבה,  ּבְ מּוָתם  ּדְ יכּו ִלְרֹקם ֶאת  ִהְמׁשִ

קול שני:

ִית. ּבַ ּבַ ו. ֲאִני ֵאיִני  ָלג ַעְכׁשָ ל ָהעֹוָלם ֻמׁשְ ּכָ
ִוים. ּתָ ִנים ַחְסֵרי  ַהּפָ אן.  ּכָ ִדיִנים  ה ְלָבִנים ַהּסְ ּמָ ּכַ

ְיָלַדי, ל  ֵניֶהם ׁשֶ ּפְ מֹו  ּכְ ים,  ִרּיִ י־ֶאְפׁשָ ּוִבְלּתִ ֵהם ֵקְרִחים 
ין ְזרֹועֹוַתי. ּבֵ ים ַהחֹוְמִקים  אֹוָתם חֹוִלים ְקַטּנִ

ים ֵהם. ה ֲאֻיּמִ ּמָ ּכַ י:  ּבִ ְיָלִדים ֲאֵחִרים ֵאיָנם נֹוְגִעים 
ים. ַחּיִ י  י ְצָבִעים, יֹוֵתר ִמּדַ ֶהם יֹוֵתר ִמּדַ ּבָ ֵיׁש 

ֵקִטים, ֵהם ֵאיָנם ׁשְ
את. ֲאִני נֹוׂשֵ ה ׁשֶ ַטּנָ ַהּקְ מֹו ָהֵריקּות  ּכְ ֵקִטים  ׁשְ

יִתי. ְוִנּסִ יִתי  ִנּסִ י.  ּלִ ׁשֶ נּויֹות  ּמְ ָהיּו ִלי ַהִהְזּדַ
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מֹו ֵאיָבר ְיַקר־ְמִציאּות, ּכְ ים ֶאל ּתֹוִכי  ַחּיִ י  ַפְרּתִ ּתָ
ָבר ְיַקר־ְמִציאּות. ּדָ מֹו  ּכְ ׁש,  ֲחׁשָ ּבַ ְזִהירּות,  ּבִ י  ְוָצַעְדּתִ
יִתי ִלְהיֹות ִטְבִעית. ִנּסִ י.  יִתי לֹא ַלְחׁשֹב יֹוֵתר ִמּדַ ִנּסִ

ים ֲאֵחרֹות, ָנׁשִ מֹו  ּכְ ֶרת,  ִעּוֶ יִתי ֶלֱאֹהב ַאֲהָבה  ִנּסִ
תֹוק, ר, ַהּמָ יִרי ָהִעּוֵ ַיּקִ ה, ִעם  ּטָ ּמִ ּבַ ֶרת  ִעּוֶ ִלְהיֹות 

ִנים ָהֲאֵחרֹות. ַהּפָ ָכה ֶאת  ַמֲעֵבה ַהֲחׁשֵ ּבְ ׂש  ּוְלַחּפֵ יט  לֹא ְלַהּבִ
ם, ִנים ָהיּו ׁשָ ַהּפָ י. ֲאָבל  ְטּתִ ִהּבַ לֹא 

ֵלמּותֹו, ְך ֶאת ׁשְ ּכָ ל  ּכָ ָאַהב  ל ַהּלֹא־נֹוַלד ׁשֶ ָניו ׁשֶ ּפָ
ָלם ֹכל ִלְהיֹות ֻמׁשְ ּיָ ׁשֶ י  ּלִ ׁשֶ ת  ל ַהּמֵ ָניו ׁשֶ ּפָ

תֹו. ָ ֵמר ְקֻדּשׁ ָ ּשׁ ּתִ ם  ה, ַרק ׁשָ ְלָותֹו ָהֲעֻמּקָ ׁשַ ּבְ ַרק 
ים, ל ַעּמִ ֵניֶהם ׁשֶ ּפְ ִנים ֲאֵחרֹות.  ּפָ אּו  ּבָ ְוָאז 

ְרָלֶמְנִטים, ֲחָברֹות, ּפַ לֹות,  ֶמְמׁשָ
ָבִרים ֲחׁשּוִבים. ּגְ ל  ִנים ׁשֶ ֵניֶהם ַחְסרֹות־ַהּפָ ּפְ

י, ְעּתִ ּדַ ה טֹוְרִדים ֶאת  ָבִרים ָהֵאּלֶ ַהּגְ
ִאים ַקּנָ טּוַח! ֵהם ֵאִלים  י ׁשָ ְלּתִ ּבִ ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ְך  ּכָ ל  ּכָ ִאים  ֵהם ְמַקְנּ

ל ָהעֹוָלם ּכָ ִטיַח ֶאת  רֹוִצים ְלַהׁשְ ׁשֶ
טּוִחים. ֵהם ׁשְ ּום ׁשֶ ִמּשׁ

ן. ַהּבֵ יַצד ָהָאב ְמׂשֹוֵחַח ִעם  ּכֵ ֲאִני רֹוָאה 
ה. א ִלְהיֹות ְקדֹוׁשָ זֹו ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ֶאּלָ ּכָ ִטיחּות  ׁשְ

ן ֵעֶדן", ֵהם אֹוְמִרים. ּגַ נּו ָלנּו ִליֹצר  "ּתְ
מֹות". ׁשָ ַהּנְ ַרח ָהעֹוֵדף ִמּתֹוְך  ס ֶאת ַהּסֶ ּוְלַכּבֵ ִטיַח  נּו ָלנּו ְלַהׁשְ "ּתְ

קול ראשון:

ַהּנֹוָרָאה: ָעָרה  ְפֵני ַהּסְ ּלִ ׁשֶ ֶקט  ֶ ֵקָטה. ֶזה ַהּשׁ ֵקָטה. ֲאִני ׁשְ ֲאִני ׁשְ
ֶהָעִלים ׁשֶ ּכְ ָהרּוַח הֹוֶלֶכת,  ָאה ִלְפֵני ׁשֶ ּבָ ׁשֶ ה  ֻהּבָ ַהּצְ ה  ּקָ ַהּדַ

אן. ּכָ ֵקט  ה ׁשָ ּמָ ּכַ ּפֹוֵתיֶהם, ֶאת ִחְורֹוָנם.  ּכַ ִאים ֶאת  נֹוׂשְ
עֹוִנים. מֹו ׁשְ ּכְ ִנים ְלָבִנים ַוֲעצּוִרים  ְוַהּפָ ִדיִנים  ַהּסְ

ֶהם ּלָ ׁשֶ לּוי  ַהּגָ ים  ַתב־ַהַחְרֻטּמִ ּכְ ִחים.  ּטְ ּתַ ּוִמׁשְ קֹולֹות ְנסֹוִגים 
ל ְקָלף ַלֲהָגַפת ָהרּוַח. ַח ִלְכֵדי ָמָסְך ׁשֶ ּטֵ ּתַ ִמׁשְ

ִסיִנית! ּבְ ַעְרִבית,  ּבְ מּוִסים  ּכְ ִרים סֹודֹות  ֵהם ְמַצּיְ
ַע. ּקֵ עֹוֵמד ְלִהְתּבַ יר ׁשֶ ְרּגִ ּגַ ּוְמֻטְמֶטֶמת. ֲאִני  ֲאִני חּוָמה 

י. ֶזה חּום ָעגּום: ַנְפׁשִ ִניֵמי  ל  ּכָ ַהחּום חֹוֵלׁש ַעל 
ּנֹות. ּתַ ם אֹו ְלִהׁשְ ׁש ְלִהְתַעּצֵ הּוא ֵאיֶנּנּו ְמַבּקֵ
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ֹחל. ּכָ ה  ס ַמִרּיָ ְרּדַ ּבַ י  ים ְלֹראׁשִ ְמּדּוִמים חֹוְבׁשִ ַהּדִ
ְכָחה! — — — ְוׁשִ ים  הֹו ֶצַבע ֶמְרַחּקִ

ַמן ַהּזְ ע  ּקַ ִיְתּבַ ּה  ּבָ ׁשֶ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ בֹוא,  ָמַתי ִהיא ּתָ
ִליל? ּכָ ּבֹו  ע  ַוֲאִני ֶאְטּבַ ָיִציף אֹוִתי,  ְוָהֵאיְנסֹוף 

ֶדת — — — ֶרת ֶאל ַעְצִמי, ַרק ֶאל ַעְצִמי, ְמֻבּדֶ ֲאִני ְמַדּבֶ
ן. ָקְרּבָ ּכְ ה  ָחְמֵרי ִחּטּוי זֹוֲהִרים, ֲעֻקּדָ ּבְ ְמרּוָחה 

ָנה, מֹו ׁשֵ ּכְ י. ִהיא רֹוֶבֶצת  ְכֵבדּות ַעל ַעְפַעּפַ ּבִ ָנה רֹוֶבֶצת  ַהַהְמּתָ
ל ָהִראׁשֹון  ַהּגַ ה ֵאיְך  יׁשָ מֹו ָים ָעצּום. ֵמָרחֹוק, ֵמָרחֹוק, ֲאִני ַמְרּגִ ּכְ

ֵלט. אּוַכל ְלִהּמָ ִלי ׁשֶ ְוָקֵרב ִמּבְ ּגֹוֶאה  ִיּסּוָריו,  א ְלֶעְבִרי ֶאת ִמְטַען  נֹוׂשֵ
ה, ַהּזֶ ָבן  ַהּלָ חֹוף  ּבַ ה ְמַהְדֶהֶדת  ַוֲאִני קֹוְנִכּיָ

ַהּנֹוָרא. ים, מּול ַהְיסֹוד  ֶבת מּול ַהּקֹולֹות ַהחֹוְלׁשִ ִנּצֶ

קול שלישי:

ים ָהרֹות. ְלָנׁשִ ינֹות  ּבֵ א ַהר,  י ֶאּלָ ו ֵאיֶנּנִ ַעְכׁשָ
ינּו ִאּלּו ְמַמּדֵ ּכְ יֵנינּו  ּבֵ ָנִעים  ָהרֹוְפִאים 

ִחּיּוְך ֱאִויִלי. ִכים  ם. ֵהם ְמַחּיְ ְעּתָ ּדַ ַמְפִחיִדים ֶאת 
ִבי, ְוֵהם יֹוְדִעים ֶאת ֶזה. ַמּצָ ּבְ ִמים  ֵהם ֲאׁשֵ

ִריאּות. ּבְ מֹו לּו ָהְיָתה  ּכְ ִטיחּוָתם  ִקים ֶאת ׁשְ ֵהם ְמַחּבְ
מֹוִני? ּכָ עּו  ּוֶמה ָהָיה לּו ֻהְפּתְ

ִעים. ּגְ ּתַ ֲהֵרי ֵהם ָהיּו ִמׁשְ
ְפַלִים? ּכִ ְיֵרַכי  ין  ּבֵ ִיְדְלפּו  ים  ּוָמה ִאם ַהַחּיִ

יָריו. ָבן ִעם ַמְכׁשִ ַהּלָ ָרִאיִתי ֶאת ַהֶחֶדר 
ְמָחה. ם. ֶזה ָמקֹום ֲחַסר ׂשִ ְצָוחֹות ׂשֹוחֹות ׁשָ

ְהִיי מּוָכָנה". ּתִ ׁשֶ ּכְ בֹוִאי ֵאָליו  ּתָ ׁשֶ קֹום  "ֶזה ַהּמָ

ם. ְיָלה ֲעמּוִמים ִמּדָ ַהּלַ ֵמי  טּוַח. ׁשְ ָיֵרַח ָאֹדם ׁשָ לּוי  ְיָלה ּתָ ַהּלַ ֵמי  ׁשְ ּבִ
ִיְקֶרה. ָבר  ּדָ ּום  ּשׁ י מּוָכָנה ׁשֶ ֵאיֶנּנִ

רֹוֵצַח אֹוִתי. ָהִייִתי ְצִריָכה ִלְרֹצַח ֶאת ִמי ׁשֶ
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קול ראשון:

ה. ַהּזֶ ס  ַהּנֵ ֵאין ֵנס ַאְכָזִרי יֹוֵתר ִמן 
ּגֹוְרִרים אֹוִתי. ְרֶזל  ַהּבַ ּוַפְרסֹות  ַהּסּוִסים 

ֶרְך. ַהּדֶ ֲאִני ַמֲחִזיָקה. ֲאִני ַמֲחִזיָקה ַמֲעָמד. ֲאִני ׂשֹוֶרֶדת ַעד סֹוף 
ּמֹות, ׁשֹות ַהׁשַּ ּוִמְתַנְגּ ּה מּוָטחֹות  ְרּכָ ּדַ ׁשֶ ִמְנָהָרה ֲחׁשּוָכה, 

ָעָתה. ַהּבְ ִנים ֻמּכֹות  ַהּפָ ְלמּויֹות,  ּמֹות, ַהִהְתּגַ ַהׁשַּ
ֶלת. ֲאִני ְמֻחּבֶ

ם? ֵאִבים, ֵאיזֹו ָעְגָמה, ַמְכִריִחים אֹוִתי ִלְהיֹות ִאּמָ ּכְ ֵאּלּו 
י. ַחּיַ ְוַלֲהֹרג? הּוא חֹוֵלב ִמּתֹוִכי ֶאת  ָיֹכל ַלֲהֹרג  ֶזה  ּכָ ַהִאם ּתֹם 

ם ּדֹוֵקר. ׁשֶ ַהּגֶ ְרחֹוב.  ּבָ ָהֵעִצים ְקֵמִלים ְוהֹוְלִכים 
ָתן, ְפֻעּלָ ּבִ ְלׁשֹוִני, ְוֶאת ָהֵאימֹות  ּבִ ֲאִני טֹוֶעֶמת ֶאת ַטְעמֹו 

לּוׁשֹות, ְנָדִקּיֹות ַהּקְ ַהּסַ ֹוהֹות,  ְוַהּשׁ ָהֵאימֹות ָהעֹוְמדֹות 
ֶהן. ּלָ ׁשֶ ִלים  ַהּכֵ ְרִמיֵלי  ּתַ ן ַההֹוֵלם ְוהֹוֵלם, ִעם  ִלּבָ ִעם 

ְוַגג, ֶאְהֶיה ְלָמֵגן. ֲאִני ֶאְהֶיה ִקיר 
ל טּוב: לּו ַרק ֶאְהֶיה! ְוִגְבָעה ׁשֶ ַמִים  ֲאִני ֶאְהֶיה ׁשָ

ָנה. ְיׁשָ ְנִחיׁשּות  תֹוִכי,  ּבְ ָעְצָמה הֹוֶלֶכת ְוצֹוַמַחת 
ֹחר, הּו ׁשָ ֶ ֵיׁש ַמּשׁ מֹו ָהעֹוָלם.  ּכְ ֶצת  ֲאִני ִמְתַנּפֶ

ּפֹות־ָיַדי ַעל ַהר. ּכַ ֶלת ֶאת  ֹחר. ֲאִני ְמַקּפֶ ְוׁשָ ַחף ָחָזק  ּדַ
ַהּזֹאת. ה  ֻעּלָ ַהּפְ ָהֲאִויר ָסִמיְך. הּוא ָסִמיְך ֵמֹעל 

ּמּוׁש. ת. ֲאִני ֲהלּוָמה ֵמֹרב ׁשִ ׁשֶ ּמֶ ֲאִני ְמׁשֻ
ֹחר מֹוֵחץ ֶאת ֵעיַני. ָ ַחף ַהּשׁ ַהּדַ

ָבר. ּדָ ֵאיִני רֹוֶאה 

קול שני:

ִחיָטה, ַעל ֶטַבח. ֶמת, ֲאִני חֹוֶלֶמת ַעל ׁשְ ֲאִני ָמֳאׁשֶ
ּגֹוַמַעת אֹוָתם, ים. ֲאִני  ַוֲאֻדּמִ ֹחִרים  ְיגֹונֹות ׁשְ ל  ן ׁשֶ ּגַ ֲאִני 

ו ָהעֹוָלם מֹוִליד ְוַעְכׁשָ ּוְמַפֶחֶדת.  ְוׂשֹוֵנאת ֶאת ַעְצִמי, ׂשֹוֵנאת 
ַאֲהָבה. ּבְ רּוׂשֹות  ּפְ ְזרֹועֹות  ּבִ ְוָרץ ִלְקָראתֹו  ֶאת סֹופֹו 

ֹחִלי. ּבְ ַהּכֹל  ה  ּכָ ּמַ ׁשֶ ֶות ִהיא  ַאֲהַבת ַהּמָ
ים. יָמה ֶאת ָהִעּתֹון. הּוא ַמְאּדִ ֶמׁש ֵמָתה ַמְכּתִ ׁשֶ

ּגֹוַמַעת אֹוָתם. ָהה  ַהּכֵ ָוׁשּוב. ָהֲאָדָמה  ים הֹוְלִכים ְואֹוְזִלים ִמּתֹוִכי ׁשּוב  ַהַחּיִ
נּו, ּבָ ְוָכְך ִהיא ּתֹוֶמֶכת  נּו.  ּלָ ּכֻ ל  דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ ִדית  ִהיא ָהַעְרּפָ
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יָה ָאֹדם. ּפִ ְנִדיבּות.  ּבִ ֶמת אֹוָתנּו,  ְמַפּטֶ
רּות ִאיְנִטיִמית — — — יָרה אֹוָתּה ֶהּכֵ יָרה אֹוָתּה. ֲאִני ַמּכִ ֲאִני ַמּכִ

י. ּלִ ׁשֶ ְיָקָרה  ְצַצת־ְזַמן  ּפִ י,  ּלִ ׁשֶ י, ֲעָקָרה  ּלִ ׁשֶ ֵני־ֹחֶרף  ּפְ ֲעַלת  ּבַ
ַאְכָזִרּיּות. ִהיא ּתֹאַכל אֹוָתם. ּבְ ּה  ּבָ ׁשּו  ּמְ ּתַ ָבִרים ִהׁשְ ּגְ

ּסֹוף. ּבַ ּתֹאַכל, ּתֹאַכל, ּתֹאַכל אֹוָתם 
ֶמׁש ׁשֹוַקַעת. ֲאִני ֵמָתה. ֲאִני יֹוֶלֶדת ָמֶות. ֶ ַהּשׁ

קול ראשון:

ה, ַהּזֶ ַהּזֹוֵעם  ֹחל  ַהּכָ ן  ַהּבֵ ִמי ֶזה, 
ִאּלּו ָנַפל ִמּכֹוָכב? ּכְ ּוִמְסּתֹוִרי,  ַמְבִריק 

טֹו! ה זֹוֵעם ַמּבָ ּמָ ּכַ
ֲעֵקבֹו. ּבַ ְזָעָקה ֲאחּוָזה  הּוא ָעף ֶאל ּתֹוְך ַהֶחֶדר, 
ְכלֹות ַהּכֹל. ּכִ י  ֹחל ַמֲחִויר. הּוא ֱאנֹוׁשִ ַהּכָ ַבע  ַהּצֶ
ם. תֹוְך ְצלֹוִחית ַהּדָ ּבְ ח  ִנְפּתָ ַרח לֹוטּוס ָאֹדם  ּפֶ

ד. ּבַ א  ִאּלּו לֹא ָהִייִתי ֶאּלָ ּכְ י,  ל ֶמׁשִ חּוט ׁשֶ ּבְ ּתֹוְפִרים אֹוִתי 

ָאֲחזּו ּבֹו? עֹוַתי ִלְפֵני ׁשֶ ֶמה ָעׂשּו ֶאְצּבְ
ּבֹו? ָכל ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּבְ י  ִלּבִ ה  ֶמה ָעׂשָ

ְך. ּכָ ל  ּכָ ָבר ָצלּול  ּדָ ֵמעֹוָלם לֹא ָרִאיִתי 
ְרֵחי ִליָלְך, ּפִ יו  ַעְפַעּפָ

ר. ְרּפָ ּפַ ְכַנף  ּכִ ה  ַרּכָ יָמתֹו  ְנׁשִ
ה. ֲאִני לֹא ַאְרּפֶ

ֶזה. ּכָ ֵאר  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ּדִֹפי. ַרק  ּבֹו ׁשּום מּום אֹו  ֵאין 

קול שני: 

. ֶזה ָעַבר. בֹוּהַ ַהּגָ ָנב  ֶאׁשְ ּבָ ָבָנה  ַהּלְ ה  ִהּנֵ
ה ַהּזֶ יר  ַהּגִ י! ְואֹור  ַנְפׁשִ א ַהֹחֶרף ֶאת ֶמְרֲחֵבי  ֵאיְך ְמַמּלֵ

ָרִדים ָהֵריִקים, ׂשְ יו ַעל ַהַחּלֹונֹות, ַעל ַחּלֹונֹות ַהּמִ ַקּשָׂ ַהּזֹוֶרה ֶאת ַקׂשְ
ה ֵריק ַהּכֹל! ּמָ ּכַ ֵנִסּיֹות ָהֵריקֹות. הֹו  ַהּכְ ּתֹות ָהֵריִקים,  ַהּכִ ַחְדֵרי 

לֹון נֹוָרא! ִחּדָ ּבְ לֹון, ַהּכֹל ָאחּוז  אן ִחּדָ ּכָ זֹוֵחל 
נּוַמת ֹקֶטב — — — ּתְ ו, ֲאחּוֵזי  ִבים ְסִביִבי ַעְכׁשָ ַהּגּוִפים ַהְמֻגּבָ

ה עֹוֶטֶפת ֶאת ֲחלֹומֹוֵתיֶהם? ֻחּלָ ּכְ ָיֵרַח  ֵאיזֹו ֶקֶרן 
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יר. מֹו ַמְכׁשִ ּכְ ַחְיָזִרית,  ה ֵאיְך ִהיא חֹוֶדֶרת ֶאל ּתֹוִכי, ָקָרה,  ֲאִני ָחׁשָ
ה ַהחֹוָלם ֶהָחֵסר ע, ִעם ּפֶ ּגָ ּוְמׁשֻ ה  ִנים ָקׁשֶ ּפָ ר  ּוְבסֹוָפּה אֹותֹו ְקַלְסּתֵ

הֹוִמי. ל ֵאֶבל ּתְ ת ׁשֶ ֲאֶרׁשֶ ּבַ ְפָער  ַהּנִ
ם ָסִביב ָסִביב, ִחיר ִמּדָ ׁשְ ם ַהּמַ ַהּיָ ַהּגֹוֶרֶרת ֶאת  זֹו ִהיא 

ּלֹו. ׁשֶ לֹון  ָ ּשׁ ַהּכִ ל קֹולֹות  ּכָ ֹחֶדׁש ַאַחר ֹחֶדׁש, ִעם 
ָיָדּה. ּבְ ׁשֶ ְקֵצה ַהחּוט  ּבִ ם  ַהּיָ מֹו  ּכְ ע  ֶיׁשַ ֲאִני ַחְסַרת 

ִוּיֹות. ּגְ ֶרת  מֹוָה, ְמַיּצֶ ּכָ ם ֲאִני,  ּגַ ְוַחְסַרת ּתֹוֶעֶלת.  ֶקט  ֶקט. ַחְסַרת ׁשֶ ֲאִני ַחְסַרת ׁשֶ
ֶכת. ֶ ָכה ְמֻמּשׁ ֲאִני ָאנּוַע ָצפֹוָנה. ֲאִני ָאנּוַע ֶאל ּתֹוְך ֲחׁשֵ

ה. ָ ֶבר ְולֹא ִאּשׁ ּגֶ ֵצל, לֹא  ּכְ ֲאִני רֹוָאה ֶאת ַעְצִמי 
ֶבר ּגֶ מֹות ְלֶגֶבר, ְולֹא  ֵמָחה ְלִהּדָ ה, ַהּשְׂ ָ לֹא ִאּשׁ

ה ֶחֶסר. ָכל ֶחֶסר. ֲאִני ָחׁשָ ּבְ ֵאינֹו ָחׁש  ְך ַעד ׁשֶ ּכָ ל  ּכָ טּוַח  ְוׁשָ ים  ְקֵהה־חּוׁשִ
ר ְיֵתדֹות ְלָבנֹות. עֹוַתי, ֶעׂשֶ ֲאִני זֹוֶקֶפת ֶאת ֶאְצּבְ

ָדִקים. ַלּסְ ינֹות  ּבֵ ּדֹוֶלֶפת  ָכה  ְראּו ֵאיְך ַהֲחׁשֵ
י. ַחּיַ י ְיכֹוָלה ְלָהִכיל ֶאת  י ְיכֹוָלה ְלָהִכיל אֹוָתּה. ֵאיֶנּנִ ֵאיֶנּנִ

ּוַלִים. ל ַהּשׁ ית ׁשֶ ּבֹוָרה ָהָראׁשִ ַהּגִ ֲאִני ֶאְהֶיה 
רּו,  ׁשְ ּנָ ׁשֶ ְפּתֹוִרים  ּכַ ָמה  ילּו ָעַלי ַאׁשְ ַיּפִ לֹא 

ִמים ְוָהִאּלְ ָבִנים  ַהּלְ ֵניֶהם  ּפְ ִים,  ְרּבַ ַהּגַ ִעְקֵבי  ּבְ חֹוִרים 
ִבים. ֵתַבת ִמְכּתָ ּבְ ַנֲענּו, ֲחנּוִטים  ּלֹא  ִבים ׁשֶ ל ִמְכּתָ ׁשֶ

ָמה. ילּו ָעַלי ַאׁשְ ַיּפִ ָמה, לֹא  ילּו ָעַלי ַאׁשְ ַיּפִ לֹא 
ם לֹא ַהּכֹוָכִבים ּגַ ְך,  ַבֲאכּוַלת־ָחׂשָ ּכְ י  ּבִ ִיְתּבֹוֵנן  עֹון לֹא  ָ ַהּשׁ

ה. ַרּבָ הֹום  ה ַאַחר ּתְ ַרּבָ הֹום  ְמקֹוָמם ּתְ ּבִ ְנָעִצים  ַהּנִ

קול שלישי:

ה. ָמה, ָהֲאֻדּמָ י ָהֲאּיֻ ּתִ ּבִ ָנִתי, ֶאת  ׁשְ ּבִ ֲאִני רֹוָאה אֹוָתּה 
יֵנינּו. ּבֵ ְפִריָדה  גּוִגית ַהּמַ ַלּזְ ַעד  ּבֹוָכה ִמּבַ ִהיא 

ְוִהיא זֹוֶעֶמת. ּבֹוָכה  ִהיא 
ֲחתּוִלים. ּכַ ִכים  ּוִמְתַחּכְ ְנָעִצים  ּנִ ׁשֶ ָוִוים  ַזֲעקֹוֶתיָה ֵהן 

ָרִתי. ַהּכָ ֶסת ְועֹוָלה ֶאל ּתֹוְך  ה ִהיא ְמַטּפֶ ִוים ָהֵאּלֶ ַהּוָ ֶעְזַרת  ּבְ
ל ַהּכֹוָכִבים ׁשֶ ּבְ ְך, אֹו  ל ַהחׁשֶ ׁשֶ ּבְ ּבֹוָכה  ִהיא 

ְרָחק ָהַרב. ֹעֶמק ַהּמֶ ּבְ ְחְרִרים  ְסּתַ ְוַהּמִ ַהּזֹוֲהִרים 
ֵעץ, ּבְ ף  ּלַ ּגֻ ט  ּה ַהּקָ ֹראׁשָ ֶבת ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֶ

עּור ִלְרָוָחה. ּפָ ּוִפיָה  ה. ֵעיֶניָה ֲעצּומֹות  ֵעץ ָאֹדם, ָקׁשֶ
עּור ְמִגיחֹות ְצָרחֹות ַחּדֹות, יָה ַהּפָ ּוִמּפִ
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ים, ִחּצִ ּכְ ָנִתי  ׁשְ ֵהן ׂשֹוְרטֹות ֶאת 
י. ִצּדִ ָנִתי ְוחֹוְדרֹות ֶאל  ׁשְ ֵהן ׂשֹוְרטֹות ֶאת 

יָה ָרָחב. ּפִ ִים.  ּנַ ׁשִ י ַחְסַרת  ּתִ ּבִ
הּוא טֹוב. ָיֹכל ִלְהיֹות ׁשֶ ְך. לֹא  ּכָ ל  ּכָ ים ֲאֵפִלים  הּוא ּפֹוֵלט ְרָחׁשִ

קול ראשון:

ה? ּמֹות ָהֵאּלֶ מֹות ַהּתַ ׁשָ ַהּנְ ְפִריַח ֵאֵלינּו ֶאת  ּמַ ׁשֶ ַמהּו 
ׁש ל ַמּמָ סּות ׁשֶ ּכְ ל  ים ִמּכָ ים, ַחּפִ ׁשּוׁשִ ּתְ ּכֹה  ְראּו, ֵהם 

ַדִים, ַהּיָ מֹוֵתיֶהם ֲענּוִדים ְלִפְרֵקי  ַבד, ׁשְ ּבְ ֲעִריסֹות ַהְמֻחּפֹות  ּבַ
ף. ִביָלן ָחצּו ֶאת ַהּסַ ׁשְ ּבִ ׁשֶ ַטּנֹות  ַהּקְ ֶסף  ַהּכֶ ֶמַדְליֹות 

ְוֶחְלָקם ֵקְרִחים. ֹחר ׁשֹוֵפַע,  ָער ׁשָ ְלֶחְלָקם ׂשֵ
ים. ים, חּוִמים אֹו ֲאֻדּמִ ים אֹו ְצַהְבַהּבִ ְוֻרּדִ ָוִנים  ּגְ ְלעֹוָרם 

יֵניֶהם. ּבֵ ִלים  ִלְזּכֹר ֶאת ַהֶהְבּדֵ ֵהם ַמְתִחיִלים 
ָעה. ַהּבָ ִים. ֵאין ָלֶהם ׁשּום  ֵהם ֲעׂשּוִיים ִמּמַ ֶבת ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֶ

ֵקִטים. מֹו אֹור ַעל ַמִים ׁשְ ּכְ ֵניֶהם ָנִמים  ּפְ ֵוי  ּתָ
הֹות. ַהּזֵ ֲעִטיפֹוֵתיֶהם  ּבַ ּיֹות,  ִזירֹות ָהֲאִמּתִ ַהּנְ ים, ֵאּלּו  ּיִ ִזיִרים ָהֲאִמּתִ ַהּנְ ה  ֵאּלֶ

כֹוָכִבים ֶאל ָהעֹוָלם —  ּכְ ְונֹוְפִלים  ֲאִני רֹוָאה ֵאיְך ֵהם קֹוְלִחים 
ה, ס ָהֵאּלֶ ֶאל ֹהדּו, ֶאל ַאְפִריָקה, ֶאל ֲאֶמִריָקה, ֻמְפָלֵאי־ַהּנֵ

יִפים ֵריַח ָחָלב. ה. ֵהם ַמּדִ הֹוִרים ָהֵאּלֶ ים ַהּטְ ַטְנַטּנִ ַהּקְ

ֵכי ֲאִויר. ֶהם לֹא ְנגּועֹות. ֵהם ְמַהּלְ ּלָ ׁשֶ ּפֹות ָהַרְגַלִים  ּכַ

ַפע? ׁשֶ ּבְ ְך  ּכָ ל  ּכָ ֵתן  ְלִהּנָ ָיֹכל לֹא־ְכלּום  ַהִאם 
ִני.  ּבְ ה  ִהּנֵ

טּוַח. ָ ָלִלי, ַהּשׁ ַהּכְ ֹחל  ַהּכָ ֵעינֹו ָהְרָחָבה אֹותֹו  ּבְ
ר. ִעּוֵ ִהיר,  ּבָ מֹו ֶצַמח ָקָטן,  ּכְ הּוא ַסב ֵאַלי 

ֶנֱאֶחֶזת. ּבֹו ֲאִני  ׁשֶ ו  ַהּוָ ה ַאַחת. ִהיא  ִכּיָ ּבְ
ל ָחָלב. ָנָהר ׁשֶ ַוֲאִני 

ֲאִני ֶרֶכס ָמֵלא ֲחִמימּות.
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קול שני:

י ְמֹכֶעֶרת. ֲאִני ָיָפה ֲאִפּלּו. ֵאיֶנּנִ
ָגם. ּפְ ּה  ּבָ ֵאין  ה ׁשֶ ָ ָהְרִאי ַמֲחִזיר ֵאַלי ִאּשׁ

ָגַדי, ֵאיזֹו ֶזהּות. ּבְ ָהֲאָחיֹות ַמֲחִזירֹות ִלי ֶאת 
ֶזה קֹוֶרה. ּכָ ָבר  ּדָ ׁשֶ ֶזה ָרִגיל, ֵהן אֹוְמרֹות, 

ל ֲאֵחרֹות. יֶהן ׁשֶ ּוְבַחּיֵ י,  ַחּיַ ּבְ ָבר ָרִגיל  ּדָ ֶזה 
ְכִלית. ּתַ י ַחְסַרת  ֶזה. ֵאיֶנּנִ ּכָ הּו  ֶ ֲאִני ַאַחת ֵמֲחֵמׁש, אֹו ַמּשׁ

ְסִטיק. יּפְ ַהּלִ ָיִדי  ַכף  ּבְ ָרט ְסָטִטיְסִטי.  ּפְ מֹו  ּכְ ָיָפה  ֲאִני 

ן. ׁשָ ַהּיָ י  ּפִ ֶרת ֶאת  ֲאִני ְמַצּיֶ
י ּלִ ׁשֶ הּות  ַהּזֶ ַבד ִעם  ּבְ ד  ּבַ י  ַנְחּתִ ּזָ ׁשֶ ה ָהָאֹדם  ַהּפֶ

י. ִ ּשׁ ׁשִ ה ָיִמים. ֶזה ָהָיה יֹום  לׁשָ ְלׁשֹום, ִלְפֵני ׁשְ ֶאְתמֹול, ׁשִ
ה. אּוַכל ַלֲחֹזר ַלֲעבֹוָדה ַהּיֹום. ֵאיִני ְזקּוָקה ֲאִפּלּו ְלֻחְפׁשָ

ָיִבין. ְעִלי, ְוהּוא  ּבַ אּוַכל ֶלֱאֹהב ֶאת 
י ּלִ ׁשֶ ַעד ְלַעְרֶפל ַהּמּום  ְוהּוא ֹיאַהב אֹוִתי ִמּבַ

י ַעִין, אֹו ֶרֶגל, אֹו ָלׁשֹון. ְדּתִ ִאּבַ ִאּלּו  ּכְ
ה.  ְרִאּיָ ְבַדת  ּכִ ְוָכְך ֲאִני עֹוֶמֶדת, 

ֶהם. ּבָ י  ּדַ ַרְגַלִים,  ְמקֹום  ּבִ ים,  ּלִ ְלּגַ ּגַ י  ּבֵ ּגַ ְוָכְך ֲאִני הֹוֶלֶכת ּומּוֶבֶלת ַעל 
ׁשֹון. ּלָ ּבַ עֹות, לֹא  ֶאְצּבָ ּבָ ר  ְלַדּבֵ ְולֹוֶמֶדת 

ה. ּיָ ַהּגּוף ַרב ּתּוׁשִ
ַלל ְזרֹועֹות, ּוְלַהְצִמיַח ׁשְ ָיֹכל ַלֲחֹזר  ּכֹוַכב ָים  ל  ּגּופֹו ׁשֶ

ַרְגָלִים. לּו ַרק אּוַכל ְפַעת  ל ׁשִ ְלַגּדֵ ֶלת  ַמְנְדָרה ְמֻסּגֶ ְוַסּלָ
ֱאָכל. ּנֶ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ּפַֹע ִמּגּוִפי ֶאת  ִלׁשְ

קול שלישי:

ּוְמֻנְמָנם, ֵלו  ִהיא ִאי ָקָטן, ׁשָ
לֹום. לֹום, ׁשָ ַוֲאִני ְסִפיָנה ְלָבָנה ַהּצֹוֶפֶרת: ׁשָ

ֵבד ֵמֵאֶבל. ּכָ ֵאׁש. ַהּיֹום  ּבָ ַהּיֹום עֹוֶלה 
ים. ּיִ ּוְטרֹוּפִ ים  ֶחֶדר ֲאֻדּמִ ּבַ ָרִחים  ַהּפְ

ְיֵמיֶהם, ל  ּכָ גּוִגית  ַהּזְ ֵהם ָחיּו ֵמֲאחֹוֵרי 
ֶהם  ּבָ לּו  ִטּפְ

ָיד אֹוֶהֶבת. ּבְ
ִנים ְלָבִנים. ּפָ ְפֵניֶהם ֹחֶרף ָמֵלא ְסִדיִנים ְלָבִנים, ָמֵלא  ּבִ ב  ִנּצָ ו  ַעְכׁשָ
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ְזָוָדה. ּמִ ּבַ ים  ָבִרים ָלׂשִ ּדְ ֵיׁש ִלי ְמַעט ְמֹאד 
יָרה. י ַמּכִ ֵאיֶנּנִ ֵמָנה ׁשֶ ה ׁשְ ָ ל ִאּשׁ ָגִדים ׁשֶ ּבְ ָנם  ֶיׁשְ

ָנּה ֵריקּות. ֶיׁשְ ת.  ָנּה ִמְבֶרׁשֶ ֶיׁשְ נֹו ַמְסֵרק.  ֶיׁשְ
ְך ְלֶפַתע. ּכָ ל  ּכָ ִביָרה  ֲאִני ׁשְ

ֶפַצע. ּכְ ית ַהחֹוִלים  ְויֹוֵצאת ִמּבֵ ֲאִני הֹוֶלֶכת 
ֶפַצע. ּכְ ית ַהחֹוִלים  ְחְרִרים אֹוִתי ִמּבֵ ְמׁשַ

ִהי ִריאּות ֵמֲאחֹוַרי. ֲאִני מֹוִתיָרה ִמיׁשֶ ַהּבְ ֲאִני מֹוִתיָרה ֶאת 
ֶכד ַהּלֶ יָרה ֶאת  ִנְצֶמֶדת ֵאַלי: ֲאִני ַמּתִ ָהְיָתה  ׁשֶ
ְחּבֹוׁשֹות: ֲאִני הֹוֶלֶכת. ּתַ מֹו  ּכְ עֹוֶתיָה  ל ֶאְצּבְ ׁשֶ

קול שני:

י ְלַעְצִמי. ֵאין עֹוד ְקָצוֹות רֹוְפִפים. ָחַזְרּתִ
ָבר. ּדָ ׁשּום  ּבְ ֲעָוה. ֵאיִני ְקׁשּוָרה יֹוֵתר  ֵדי לֶֹבן ׁשַ ּכְ י ַעד  ְמּתִ ּמַ ּדִ

ָבר — ּדָ ּלֹא ָקָרה  ְוֶזה ִסיָמן ׁשֶ טּוָחה ּוְבתּוִלית,  ֲאִני ׁשְ
ּוְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש. ִליְך,  ר ִלְמֹחק, ִלְקֹרַע, ְלַהׁשְ ִאי־ֶאְפׁשָ ָבר ׁשֶ ּדָ

ְבלּוב. ַהּלִ בֹות ַעל  ַטּנֹות ֵאיָנן חֹוׁשְ ַהּקְ ֹחרֹות  ְ מֹורֹות ַהּשׁ ַהּזְ
ם. ׁשֶ ּגֶ ים, ֵאיָנם חֹוְלִמים ַעל  ַהְיֵבׁשִ ים,  ַהְיֵבׁשִ ְרְזִבים  ַהּמַ

ת ּפֹוֶגׁשֶ ֲאִני  ה ׁשֶ ָ ָהִאּשׁ
ֶרת. ה ְמֻסּדֶ ָ ְזגּוִגּיֹות ַהַחּלֹונֹות ִהיא ִאּשׁ ּבִ

מֹו רּוַח ְרָפִאים. ּכְ ִקיפּות,  ֵדי ׁשְ ּכְ ֶרת ַעד  ִהיא ְמֻסּדֶ
ֶרת מּוָתּה ַהְמֻסּדֶ ּדְ נּות ִהיא ְמִניָחה ֶאת  ְיׁשָ ּבַ ֵאיזֹו  ּבְ

לּוִיים ִמן ֶהָעֵקב. ים, ַהֲחִזיִרים ַהּתְ ּפּוִזים ָהַאְפִריָקִנּיִ יִהּנֹם ַהּתַ ּגֵ ֵני  ּפְ ַעל 
ִציאּות. ַלּמְ ִהיא ַמְתִאיָמה ֶאת ַעְצָמּה 

זֹו ֲאִני. זֹו ֲאִני —
י, ּנַ ׁשִ ין  ּבֵ ִרירּות  טֹוֶעֶמת ֶאת ַהּמְ

ּיֹום־יֹום. ּבַ ע ָהֵאיְנסֹוִפי ֶהָחפּון  ֶאת ָהֶרׁשַ
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קול ראשון:

ִגיָפה ֶאת ָהרּוַח? ַעד ָמַתי אּוַכל ִלְהיֹות חֹוָמה ַהּמְ
ַעד ָמַתי אּוַכל

ָיִדי, ף  ּכַ ֵצל  ּבְ ֶמׁש  ֶ ן ֶאת ְקִריַנת ַהּשׁ ְלַעּדֵ
ר? ֵרַח ַהּקַ ַהּיָ ְרֵקי  ּבִ ֹחל  ּכְ ְלָיֵרט ֶאת 

ַער ִדידּות, קֹולֹות ַהּצַ ַהּבְ קֹולֹות 
ִלי ֶהֶרף. ּבְ י  ּבִ ּגַ ְמַלֲחִכים ֶאת 

יר ֶעֶרׂש? ְך אֹוָתם אֹותֹו ׁשִ ְיַרֵכּ ֵאיְך 

י? ּלִ ׁשֶ ה  ַהְיֻרּקָ ה  ַעד ָמַתי אּוַכל ִלְהיֹות חֹוָמה ְסִביב ָהֲאֻחּזָ
ּפֹות־ָיַדי ּכַ ַעד ָמַתי ּתּוַכְלָנה 

ּוִמּלֹוַתי — ִלְהיֹות ת,  ַתְחּבׁשֶ ּכְ ֵאבֹו  ּכְ ַלֲעֹטף ֶאת 
ַמִים? ָ ּשׁ ּבַ ָעפֹות ְוָעפֹות  ִהירֹות ׁשֶ ּבְ ֶנָחָמה  ֵרי  ִצּפֳ

ָבר נֹוָרא ּדָ ֶזה 
י ִלּבִ ִאּלּו  ּכְ ְך:  ּכָ ֵדי  ּכְ עּוָרה ַעד  ּפְ ִלְהיֹות 

ְוָיָצא ֶאל ָהעֹוָלם. ִנים  ּפָ ָלַבׁש 

קול שלישי:

ּקֹוֶלִג'ים קֹוֵלַח. ּבַ מֹו ַאְלּכֹוהֹול ֲאִביב ַהּיֹום  ּכְ
ה: י ִהיא ַהְלָוָיה ְקַטּנָ ּלִ ׁשֶ ֹחָרה  ְ ּתֶֹנת ַהּשׁ ַהּכֻ

ּכֶֹבד ֹראׁש. ִהיא ְמִעיָדה ַעל 
י. ִצּדִ ִנְדָחִקים ֶאל  את  ֲאִני נֹוׂשֵ ָפִרים ׁשֶ ַהּסְ

ן, ֲאָבל הּוא ַמֲחִלים. ָיׁשָ ַצע  ּפֶ ַעם  ּפַ ָהָיה ִלי 
ִכּיֹות. ּבְ ָהָיה ִלי ֲחלֹום ַעל ִאי, ָאֹדם ֵמֹרב 
ָמעּות. ֶזה ָהָיה ֲחלֹום, ְולֹא ָהְיָתה לֹו ַמׁשְ

קול ראשון:

ִית. ַלּבַ חּוץ  ּמִ דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ ּבּוִקיָצה  ּבַ ַחר ְמַלְבֵלב  ַ ַהּשׁ
ְנָיר. ִטיֵלי  ּכְ נּוִנּיֹות ָחְזרּו. ֵהן צֹוְוחֹות  ַהּסְ

עֹות ָ ֲאִני ׁשֹוַמַעת ֵאיְך ַהּשׁ
רֹות. ה. ֲאִני ׁשֹוַמַעת ֶאת מּו ַהּפָ ֵדר ַהַחּיָ ַהּגָ תֹוְך  ּבְ ִמְתַרֲחבֹות ּוֵמתֹות 

ּוְרִטיבּות ַעְצָמם ֵמָחָדׁש,  ּבְ ִאים  ָבִעים ִמְתַמּלְ ַהּצְ
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ֶמׁש. ֶ ּשׁ ּבַ ן  ָכְך ַמֲעָלה ָעׁשָ ַהּסְ
ֲערּוָגה. ּבָ ָבִנים  ַהּלְ ֵניֶהם  ּפְ ְרִקיִסים ּפֹוְקִחים ֶאת  ַהּנַ

ע. ִנְרּגָ י  ִלּבִ ע.  ִנְרּגָ י  ִלּבִ
ְלדּות, ַהּיַ ל ֲחַדר  לּוִלים ׁשֶ ְוַהּצְ ִהיִרים  ַהּבְ ָבִעים  ַהּצְ ה  ֵאּלֶ

ה. ְמַחת ַהּשֶׂ ט, ׂשִ ְרָוז ַהְמַפְטּפֵ ַהּבַ
ים. ִנּסִ ּבְ ׁשּוָטה. ֲאִני ַמֲאִמיָנה  ּפְ ֲאִני ׁשּוב 

ַהּנֹוָרִאים אֹוָתם ַהְיָלִדים  ּבְ י ַמֲאִמיָנה  ֵאיֶנּנִ
עֹות. ַכּפֹוֵתיֶהם ַחְסרֹות־ָהֶאְצּבָ ּבְ ָבנֹות,  ַהּלְ ֵעיֵניֶהם  ּבְ ָנִתי  ׁשְ ַהּפֹוְצִעים ֶאת 

ִכים ִלי. ּיָ ׁשַ י. ֵהם ֵאיָנם  ּלִ ׁשֶ ֵהם ֵאיָנם 

ּנֹוְרָמִלּיּות. ּבַ ֲאִני ֲאַהְרֵהר 

ָטן. ְבִני ַהּקָ ּבִ ֲאִני ֲאַהְרֵהר 
ה. ר ִמּלָ הּוא ֵאיֶנּנּו הֹוֵלְך. הּוא ֵאיֶנּנּו ְמַדּבֵ

ִחּתּוִלים ְצחֹוִרים ֲעַדִין. ּבְ הּוא ָעטּוף 
ִדיר. ּתָ ְך  ָלם. הּוא ְמַחּיֵ ּוֻמׁשְ ָוֹרד  ֲאָבל הּוא 

דֹולֹות. ּגְ ים  ּנִ ׁשֹוׁשַ ּבְ יִתי ֶאת ִקירֹות ַחְדרֹו  ּסִ ּכִ
ָבר. ּדָ ל  ּכָ ים ַעל  י ְלָבבֹות ְקַטּנִ ְרּתִ ִצּיַ

ְהֶיה ְמֻיָחד. ּיִ ׁשֶ י רֹוָצה  ֵאיֶנּנִ
ָטן. ַהְמֻיָחד ְמַעְנֵין ֶאת ַהּשָׂ

ְבַעת ָהַעְצבּות ּגִ ס ַעל  ַהְמֻיָחד ְמַטּפֵ
ּוַמְכִאיב ְלֵלב ִאּמֹו. ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ב  אֹו יֹוׁשֵ

ִיְהֶיה ָרִגיל, הּוא  ֲאִני רֹוָצה ׁשֶ
ֲאִני אֹוֶהֶבת אֹותֹו, מֹו ׁשֶ ּכְ ּיֹאַהב אֹוִתי  ׁשֶ
ְרֶצה. ּיִ ׁשֶ ְוֵהיָכן  ְרֶצה  ּיִ ֶ ּשׁ ן ִעם ַמה  ְוִיְתַחּתֵ

קול שלישי:

ַהּנּוִרית ְרֵחי  ּפִ ָאחּו.  ּבָ ה  ַעת ָצֳהַרִים ַחָמּ ׁשְ
ְוזּוגֹות ָהאֹוֲהִבים ים,  ּוְנַמּסִ ים  ִנְכָמׁשִ

חֹוְלִפים, חֹוְלִפים.
ְצָלִלים. ּכִ טּוִחים  ּוׁשְ ֹחִרים  ֵהם ׁשְ

ל ֲאִחיָזה! ּכָ ה ָיֶפה ִלְהיֹות ַחְסַרת  ּמָ ּכַ
ַעת? ְעּגַ א. ֶאל ָמה ֲאִני ִמְתּגַ ׁשֶ ַהּדֶ מֹו  ּכְ ּבֹוֵדָדה  ֲאִני 

י נֹוַדַעת? ְלּתִ ּבִ ַעם, ִאם צּוָרתֹו  ּפַ ַהִאם ֶאְמָצא אֹותֹו ֵאי 
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ָבר ֵאיָנם. ֲאָבל ּכְ ְרּבּוִרים  ַהּבַ
ָבן. ַהּלָ ָהר זֹוֵכר ֶאת ִצְבָעם  ַהּנָ

הּוא נֹוֶהה ַאֲחֵריֶהם ִעם אֹורֹוָתיו.
ָעָנן. ּבֶ הּוא מֹוֵצא ֶאת צּורֹוֵתיֶהם 

ּפֹור ַהּבֹוָכה ַהּצִ ִמי ִהיא 
ְפַקַעת? ּכִ רֹוָנּה  ּגְ א ֶאת  ְוַצַער ְמַמּלֵ

ַעת? ְעּגַ ָתִמיד, ִהיא אֹוֶמֶרת. ְלָמה ֲאִני ִמְתּגַ ּכְ ֲאִני ְצִעיָרה 

קול שני:

ּוִמְתָאְרִכים. נֹוָרה. ָהֲעָרִבים הֹוְלִכים  אֹור ַהּמְ ּבְ ִית,  ּבַ ּבַ ֲאִני 
ְעִלי קֹוֵרא. ּבַ י:  ְכֹתֶנת ֶמׁשִ ּבִ ֲאִני ּתֹוֶפֶרת ֶקַרע 

ה. ָבִרים ָהֵאּלֶ ַהּדְ ִלְלּכֹד ֶאת  ה ַמְפִליא ָהאֹור  ּמָ ּכַ
ֲאִויר ָהָאִביב, ּבַ ְך  ן ִמְתַאּבֵ ֵמֵעין ָעׁשָ

ים ַטּנִ ַהּקְ ָסִלים  ַהּפְ ים, ֶאת  ּנִ ַהּגַ חֹוֵפן ֶאת  ן ׁשֶ ָעׁשָ
ִאּלּו ֵהִקיָצה ֲעִדינּות, ּכְ ָוֹרד,  ָגֶון  ּבְ

הּו ַמֲחִלים. ֶ ַעת, ַמּשׁ ה ִמְתַיּגַ ֵאיֶנּנָ ֲעִדינּות ׁשֶ
ֲאִני ַמֲחִליָמה. ֶבת ׁשֶ ה ְוכֹוֶאֶבת. ֲאִני חֹוׁשֶ ֲאִני ְמַחּכָ

ּפֹות־ָיַדי ּכַ ים ַלֲעׂשֹות.  ַרּבִ ָבִרים ֲאֵחִרים  ּדְ ֵיׁש 
ְעִלי ּבַ ִרים.  ְתָפִרים ְמֻסּדָ ּבִ ה  ַהּזֶ ד  ַהּבַ ְחָרה ֶאל  ּתַ ְיכֹולֹות ִלְתּפֹר ִאְמַרת 

ֶפר. י ַהּסֵ ּפֵ ּדַ ְוַלֲהֹפְך ֶאת  ָיֹכל ַלֲהֹפְך 
עֹות. ַיַחד, ַאֲחֵרי ׁשָ ִית,  ּבַ ּבַ ְוָכְך ֲאַנְחנּו 

ָיֵדינּו. ּפֹות  ּכַ יד ַעל  ְכּבִ ַהּמַ ַמן  ַהּזְ ֶזה ַרק 
ד. ּבַ ַמן, ְוהּוא ֵאיֶנּנּו  ַהּזְ ֶזה ַרק 

ת ׁשֶ ִלְנָיר, ֲאָבל ֲאִני ִמְתאֹוׁשֶ ֵיָהְפכּו אּוַלי ְלֶפַתע  ָהְרחֹובֹות 
ה, ּטָ ּמִ ּבַ ֶכת, ּומֹוֵצאת ֶאת ַעְצִמי  ֶ ִפיָלה ַהְמֻמּשׁ ַהּנְ ִמן 

ִבְנִפיָלה. ּכְ ּפֹות־ָיַדי הֹוְדפֹות,  ּכַ ְזָרן,  ַהּמִ ׁשֹוֶכֶבת ָלֶבַטח ַעל 
י ֵצל ָבה ּומֹוֵצאת ֶאת ַעְצִמי. ֵאיֶנּנִ ֲאִני ׁשָ

ת ִאיׁש. ַרְגַלי. ֲאִני ֵאׁשֶ ּפֹות  ל ַמְתִחיל ִמּכַ ּצֵ ׁשֶ י  ּפִ ַאף ַעל 
ב ְבעֹוֵלי ָהֵעׂשֶ ּגִ ה ְוכֹוֶאֶבת.  ָהִעיר ְמַחּכָ

ים. ַחּיִ ים ֵמֹרב  ְיֻרּקִ ַעד ָלֶאֶבן, ְוֵהם  ִצים ִמּבַ ים ְמַבְצּבְ ַטּנִ ַהּקְ
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חמישה שירים

מאנגלית: עידית נבו

אישה חשוכת ילדים

ָהֶרֶחם
ָיֵרַח ַתְרִמילֹו.  ּבְ ק  ְקׁשֵ ְמׁשַ

ּבֹו. ִלי ָמקֹום ִלְהיֹות  ּבְ ֶנֱחָלץ ִמן ָהֵעץ 

ים, ַקּוִ י הּוא ָיד ְללֹא  ּלִ ׁשֶ ַהּנֹוף 
צֹות ִלְפַקַעת, ִנְקּבָ ָרִכים  ַהּדְ

ַקַעת ַעְצִמי, ַהּפְ

ָיְדָך — — — ג  ֶהּשֵׂ ּבְ ׁשֶ ֶרד  ַהּוֶ ַעְצִמי 
ה, ַהּזֶ ַהּגּוף 

ה ַהּזֶ ְנָהב  ֶ ַהּשׁ

ֶיֶלד. ִצְוַחת  ּכְ ִנְתָעב 
ית, ֲאִני טֹוָוה ַמְראֹות, ַעְכִביׁשִ

י, ּלִ ׁשֶ ּמּוי  ַלּדִ ֶנֱאָמָנה 

ם — — — ּדָ א  יָעה ֶאּלָ לֹא ַמּבִ
ֶהה! ּכֵ ְטַעם אֹותֹו, ָאֹדם 

י ּלִ ׁשֶ ַער  ְוַהּיַ

י, ּלִ ׁשֶ ָוָיה  ַהּלְ
ְוָכל ֶזה ַהּזֹאת  ְבָעה  ְוַהּגִ

ִוּיֹות. ּגְ ל  יֶהן ׁשֶ ּבֹוֵהק ִמִפּ

עדינות

יל ַצֲעָדּה. ּכֹה ַקּלִ ֵביִתי,  ּבְ ֲעִדינּות 
ֶנְחָמָדה! ְך  ּכָ ל  ּכָ ָמַרת ֲעִדינּות, ִהיא 

ן ּוִמְכֹחל ַאְבֵני ַהֵחן עֹוֶלה ָעָשׁ ֵמֹאֶדם 
ְראֹות ַחּלֹונֹות, ַהּמַ ּבַ

ִחּיּוֵכי ַאֲהָדה. ִנְמָלאֹות 

ל עֹוָלל? ְכיֹו ׁשֶ י ִמּבִ ָמה ֲאִמּתִ
ְרִאי יֹוֵתר אּוַלי, ּפִ ִכי ַאְרָנב  ּבְ

ָמה. ְנׁשָ ֲאְך ְנטּול 
ְך אֹוֶמֶרת ֲעִדינּות. ּכָ ַהּכֹל,  א  ר ְמַרּפֵ ֻסּכָ

ִחּיּוִני. ר הּוא נֹוֵזל  ֻסּכָ

יו ְרִטּיֹות ְקַטּנֹות. ִביׁשָ ּגְ
הֹו, ֲעִדינּות, ֲעִדינּות

ְמִתיקּות! ּבִ ּסֹות  ּפִ אֹוֶסֶפת 
ים, ַהּנֹוָאׁשִ ַרי  ְרּפָ ּפַ ִני,  ּפָ ַהּיַ י  ׁשִ ַהּמֶ

ים. ִסּכֹות, ְמֻאְלָחׁשִ ּבְ ֻיְצְמדּו  ָכל ֶרַגע  ּבְ

ה, ל ּתֵ ָאה, ִעם ֵסֶפל ׁשֶ ּבָ ה ַאּתְ  ְוִהּנֵ
ֲעטּוַרת ֵאִדים.

יָרה, ם הּוא ׁשִ ֶזֶרם ַהּדָ
ן ַלֲעִציָרה. ִנּתָ י  ְלּתִ ּבִ

ְוָרִדים. ֵני  ׁשְ ְיָלִדים,  ֵני  ׁשְ ה ִלי  יׁשָ ַמּגִ ַאּתְ 
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ְחָמט ִעם ַעְצמֹות ָהעֹוָלם: ֶחֶקת ׁשַ ל ַהּיֹום ְמׂשַ ּכָ
ית ֵראִשׁ ּבְ ֵמי  ְשׁ ּגִ ֶפַתע  ּלְ ׁשֶ )ּכְ ְרצּוָיה 

ּה, ּלָ ּכֻ ִרים, ְמֻסְלֶסֶלת  ּכָ ֵמֵעֶבר ַלַחּלֹון(, ָנָחה ַעל 
ִרַיּת ֲחָטִאים ַאְקָרִאית. ֻסּכָ ְמַכְרֶסֶמת 

ית, ְמַעְרֶסֶלת ָנׁשִ ּכֹה  ים,  ְוֻרּדִ ֶדיָה  ַעת, ׁשָ ִמְצַטּנַ
ְוָרִדים, ל  ט ׁשֶ ֲחָדִרים ִעם ַטּפֶ ּבַ י ׁשֹוקֹוָלד  ַמְנַעּמֵ
ֶלת ּדֹות ַמְבִהיקֹות רֹוֲחׁשֹות ֲחִריָקה ְמֻקּלֶ ם ׁשִ ׁשָ

ָחִתים. ּוַוְרֵדי ֲחָמָמה ַמְרִעיִפים ִלְבלּוִבים ֻמׁשְ

ִרּצּוד ָמִהיר ּבְ עֹוֶתיָה  ַהּנֶֹפְך ַעל ֶאְצּבְ ַאְבֵני 
ד; ַהּיָ ַתב  ּכְ ל  ף ְלָאְרּכֹו ֶשׁ ּקֵ ּתַ ְוָדם ִמׁשְ
ְבִחיל תֹוק, ַהּמַ יחֹוַח ַהּמָ ּנִ ּבַ ִהיא הֹוָגה 

ה, ֵנִסּיָ ַהּכְ כּוְך  ּבְ ְניֹות ַמְרִקיבֹות  ַגְרֶדּ ל  ׁשֶ

ִנְמֶלֶטת ֶנת, ִהיא  ָטפֹוָרה ַהְמֻעּדֶ ֶמּ ּבַ ְואֹוֶבֶדת 
ֶרת. ּקֶ ּבַ ּבֹוִכים  ְיָלִדים  ל  ֵניֶהם ָהֲאֹפרֹות ׁשֶ ִמּפְ

שלושה שירי אהבה )3(

ּפֹור  ַהּצִ ר ֶאת  ַבּתֵ ּתְ ִאם 
ֵדי ַלְחֹקר ֶאת ְלׁשֹוָנּה, ּכְ
יָתר ְחּתְֹך ֶאת ַהּמֵ ּתַ ֲאַזי 
ְזמֹוָנּה. ּפִ חֹוֵלל ֶאת  ּמְ ׁשֶ

ְפׁשֹט ּתִ ה  ַחּיָ ִאם עֹור ֵמַעל 
ֵדי ִלְסּגֹד ָלַרֲעָמה, ּכְ

ֲחִריב ַעד ַהְיסֹוד ּתַ ֲאַזי 
ְרָוה. ַהּפַ ל  יָתּה ׁשֶ ֶאת ֵראׁשִ

ג ּדָ ל ַעל  ְתַנּפֵ ּתִ ַתע  ּפֶ ִאם 
ירֹו, ְסַנּפִ ֵדי ִלְבֹחן ֶאת  ּכְ

ק ַרּסֵ ּתְ ָיֶדיָך  מֹו  ּבְ
ּבֹו. ׁשֶ ֶאת ֶעֶצם ַהְיִציָרה 

ֵדי ּכְ ְתלׁש  י ּתִ ִלּבִ ִאם ֶאת 
ִניַע ָמה, ֵמּ ּבֹו ַמה  ִלְמֹצא 

ר ַמְחִסיר עֹון ֲאׁשֶ ְבלֹם ׁשָ ּתִ
ִעיָמה. ּפְ ֵמַאֲהָבֵתנּו 
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ק ֵהיֵטב. יס, ֲאִני ְמַתְקּתֵ ּכִ עֹון  ׁשְ
ְנִקיֵקי ְלָטאֹות, ָהְרחֹובֹות ֵהם 

לּוֵלי ְצָדִדים ִעם חֹוֵרי ִמְסּתֹור. ּתְ
ָמבֹוי ָסתּום, ּבְ ֵגׁש  ְלִהּפָ ָעִדיף 

ל ְקִטיָפה ַאְרמֹון ׁשֶ
ַחּלֹונֹוָתיו ַמְראֹות. ׁשֶ

טּוַח, ּבָ ַהּכֹל  ם  ׁשָ
ָחה, ּפָ מּונֹות ִמׁשְ ֵאין ּתְ

ִכי. ּבֶ ַאף, ׁשּום  ּבָ עֹות  ׁשּום ַטּבָ
ים  ׁשִ ַהּנָ ִחּיּוֵכי  ִיג ַמְבִהיִקים,  ּדַ ַקְרֵסי 

ְדִלי, ּגָ ּגֹוְמִעים ֶאת 
ֹחר ָאְפָנִתי, ׁשָ ּבְ ַוֲאִני, 

ֶמדּוָזה. ּכְ ַדִים  ל ׁשָ ע ׁשֶ ַמּצָ ּבְ ׁש  ּדָ
ֵדי ְלָהִזין ּכְ

יִצים — ּבֵ ִניחֹות ֲאִני אֹוֵכל  ַהּגְ ּנֹורֹות  ּכִ ֶאת 
ים, ִסיִסּיִ ּבְ ָבִרים  ּדְ ְוָדִגים,  יִצים  ּבֵ

ׁשּוָקה. יֹונּון ְמעֹוֵרר ַהּתְ ַהּדְ
ל, ְלּדֵ ִמּדַ י  ּפִ

יַע, ל ַהּמֹוׁשִ יו ׁשֶ ּפִ
ָמר. ַהּגְ ת  ִלְנֻקּדַ יַע  ַמּגִ נֹוִעי  ּמְ ֶשׁ ּכְ

ל  ְרקּוׁש ׁשֶ ַהּקִ
י ַלֲהֹפְך ְרּכִ ּדַ י,  ּלִ ׁשֶ ָהב  ַהּזָ ִמְפְרֵקי 

סּופֹות,  ּכְ ָלבֹות ְלַאְדוֹות  ּכְ
ָקה. ּתָ ְוַהׁשְ ִטיח  ְמגֹוֵלל ׁשָ

ְוֵאין סֹוף, ֵאין ְלָכְך סֹוף.
ן. ְצָדפֹות ֲחָדׁשֹות ּקֵ ֶאְזּדַ ְלעֹוָלם לֹא 

ַוֲאִני ם  ּיָ ּבַ צֹוְוחֹות 
לּו. מֹו פֹוְנֶטְנּבְ ּכְ נֹוֵצץ 

ה, ְמֻרּצֶ
ִים הּוא ַעִין ל ַהּמַ ל ַמּפַ ּכָ

ַרּכּות ּבְ ֵרָכָתּה ֲאִני  ְבּ ַעל  ּמֵ ֶשׁ
רֹוֵכן ְורֹוֶאה אֹוִתי.
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דיאן די פרימה

השפה מקדימה אותי
ארבעה שירים

מאנגלית: ריקי טראום

דיאן די פרימה, ילידת 1934, היא משוררת אמריקנית, מן הבולטות והחשובות בדור הביט 
ישירה  בשפה  היתר,  בין  התאפיינה,  המהפכנית  שירתה  והשישים.  החמישים  שנות  של 
ובדיבור גלוי־לב על אירועים פוליטיים, מעמדות חברתיים, מיניות ומאבק נשי ואישי. זו שירה 
שביקשה "לחיות מחוץ לדף" ולתעד את התהוותה ועיצובה של תנועת הנגד האמריקנית 
בשנים קריטיות של מהפכות פוליטיות, חברתיות ופואטיות. בשנים שלאחר מלחמת העולם 
השנייה, די פרימה לא רק התנסתה בשבירת קונוונציות פואטיות ובמבע אנטי־בורגני, אלא 
גם עיצבה וניסחה שפה פואטית שפעמה בקצב הג'אז, וסימנה את הרחוב והמקום שבהם 
הפמיניסטי  המאבק  את  שוזרת  פרימה  די  של  השירה  ודמוקרטי.  רבגוני  כמרחב  חייתה 
והפוליטי בפרויקט הוָּמִני עמוק ונרחב, ומחוזות רחוקים וזרים מקבלים בה קול ומרחב. אלן 
היא  מן הבודהיזם,  כגיבורה פואטית ש"כתיבתה, המושפעת  די פרימה  גינזברג תיאר את 
מופת למודוסים אימג'יסטיים, פוליטיים ומיסטיים." השירים הכלולים במבחר הנוכחי לקוחים 

מקובץ שיריָה שראה אור ב־2014, בהוצאת סיטי לייטס, סן־פרנסיסקו.

ר"ט

בלשנות

ֵאֵלְך ְלָאן ׁשֶ
יָמה אֹוִתי ָפה ַמְקּדִ ַהּשָׂ

ֶרְך   ּדֶ ס ִלי  מֹו ְמַאֵהב ַהְמַפּלֵ ּכְ
ּה ִמְפָלט. ּבָ ֵאין ִלי  ְרָיה ׁשֶ מֹו ִאיְמּפֶ ּכְ

ִצּיּוִרים ַתב  ּכְ ִרים  ַהּצָ ְניֹוִנים  ַלּקַ
ִים  ֵני ַהּמַ ּפְ ְמַעט ֵמַעל 

ם ֵהם, ֵאיָנם ׁשֹוְקִטים. ּגַ ִים,  ְוַהּמַ
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ִאיר ִסיָמִנים ַעל ַהּכֹוָכִבים. ָפה ַמׁשְ ה ַהּשָׂ ַמֲעׂשֵ
ְזִעירֹות ְקַלְריֹות  ִרּבֹוֵאי ַאְסּפַ ּבְ א ֶאת ֶהָחָלל ָהרֹוֵגׁש  הוא ְמַמּלֵ

ִניִמית. ּפְ נּוָעה  ּתְ פֹות  ּקְ ַהְמׁשַ

ָמע ַרַחׁש ִנׁשְ ּדֹוֶרֶכת  ַרְגִלי  ף  ּכַ ּבֹו  ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ
יִבים, צּורֹות ְקדּומֹות ַהּנִ ַמֲעָבֵרי 

ָיַדִים   ָנָהר ַמְגֵנִטי ְרַחב  מֹו  ּכְ ים,  ּוִמּלִ
ְסּגֹות־ָהעֹוָלם. ּפִ כּוִחים, ֵמַעל  ֶרְך ֲעָמִקים ׁשְ ּדֶ ָהעֹוֵבר 

ת לֹוט ֵאין  ְלֵאׁשֶ

יָטה ְלָאחֹור ִהּבִ ם.   ִאם  ׁשֵ
אֹו לֹא

א ֵאָלה.   ֶאּלָ ְ זֹו לֹא ַהּשׁ
ִמי ִהיא ָהְיָתה — ֵאיְך

ִנְרֲאָתה? )ִלְפֵני
ְוָהְפָכה ֱאֶמת ִהְסּתֹוְבָבה —  ִהְסּתֹוְבָבה — ִאם ּבֶ ׁשֶ

יַצד ֵכּ ִלְנִציב ֶמַלח( 

ָבה ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ֶניָה   ּפָ ל ֶאת  הּוא ִקּבֵ
דֹות? ִמן ַהּשָׂ
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הייקו מלחמה: לבנון
יּוִלי 2006

ָעה  ֲאִפּלּו ׁשָ
ּה: ֶרת ְלִאּטָ ִמְתַיּתֶ
ּכֹה ָלָבן — ַזְרָחן  ּבְ

ם! ַהּיָ ֲאדֹוֵני 
ֵאׁש ּבָ אן  ּכָ זֹו צֹור עֹוָלה 

ָמל ַההּוא ַהּנָ

ה ַאל ָלּמָ ׁשְ ּתִ ַאל 
ֲחלֹומֹוַתי ֵהם ִסּיּוט

ַאל ַרק ִאם ֵהם לֹא ׁשְ

יָרה  ְקִריַאת ׁשִ

ע ָעה קֹולֹות     ַאְרּבַ ַאְרּבָ
ע קּופֹות           ַאְרּבַ ּתְ

ׁשּור)ֹות(
זּו רֹות ׁשְ  

לּויֹות ּתְ
קֹוְנְטַרּפּוְנְקט  

ֲחַלל ַהֶחֶדר ּבַ

ת יֹוְצאֹות ֵמֶרׁשֶ
ַהּתֹוָדָעה.  

יָרה ׁשִ ּבְ 'אז      ּגָ ּבְ
ים ֵיׁש ְלַהְקּדִ
ְזִעירֹות ּבִ  

ִעיָמה ּפְ     

ַאֶחֶרת
ַמן ַהּזְ ִנים ֶאת  ם ַרק ְמַסּמְ ַאּתֶ

]סיטי לייטס, אחד במאי, 2010[

indd   187.18 ןוילג - וה 17/06/2019   14:52:27



הֹו! — גיליון 18 ללע

תמהע
ת"ר שעישעירמאקהע

ימאע

קרוליין פורֶשה

מלאך ההיסטוריה
מאנגלית: לאה קליבנוף־רון

קרוליין פורשה )Carolyn Forché( היא משוררת וסופרת אמריקנית עטורת פרסים, מתרגמת 
 Gathering the הראשון,  ספרה  בדטרויט.   1950 בשנת  נולדה  היא  אדם.  זכויות  ופעילת 
Tribes, יצא לאור בשנת 1976, ומאז מתפרסם ספר נוסף של שיריה בערך אחת לעשור. 
בזכות מלגת גוגנהיים שקיבלה, נסעה לסן־סלבדור כפעילת זכויות־אדם, שם כתבה את 
'הקולונל', שנעשה אולי לידוע בשיריה, על ארוחת הערב בביתו של הקולונל האל־סלוודורי, 

אשר פתח בפניה תיק קניות ובתוכו אוזני אדם. 
הכתיבה  את  מביאה  היא  ובשירתה   ,"The poetry of witness" המונח  את  טבעה  פורשה 
כי  הפוליטית בגוף ראשון, מתוך המבט והמפגש האישיים — העדות. היא עצמה מדגישה 
היא אינה משוררת פוליטית, אלא משוררת מעורבת פוליטית. אפשר לראות בכתיבה זו מעין 
גשר בין הכתיבה הפוליטית, שעשויה להיות חיצונית לעתים, לבין הכתיבה האישית. העדות 
באופן  ופוגשת.  רואה  שהמשוררת  התמונה  כלל  את  ומכילה  האישית  מההתנסות  רחבה 
זה היא נותנת בכתיבתה קול למי שאין להם קול; מדברת בעבור מי שאינם יכולים לדבר.

של  שירים  לתרגום  שותפה  הייתה  וביניהם  שונים,  משוררים  לאנגלית  תרגמה  פורשה 
 Against Forgetting: Twentieth-Century Poetry of מחמוד דרויש, וערכה את האנתולוגיה
Witness, שכינסה משוררים מעשרות מדינות שונות. היא נחשבת כיום לאחת מהבולטות 
שבמשוררות השירה האמריקנית )יש אמנם מי שקוראים לה: "משוררת של משוררים"(, 
ייחודי, אשר קמים לו בהדרגה ממשיכי דרך. עד כה יצירתה כמעט  שסללה נתיב פואטי 

שלא תורגמה לעברית.
השיר "מלאך ההיסטוריה" פורסם בשנת 1994 בספר בשם זה. על הספר כתבה פורשה 
כי הוא "...איסוף של מבעים שהורמו מן הארץ ונעטפו באווירן של מילים פורצות. המבעים 
מייצגים  אינם  הם  אבל  הזאת,  המאה  אירועי  עם  עצמי  שלי  המפגש  מתוך  נבעו  הללו 
רדופה  שבורה,  רבת־קולות,  עצמה:  משל  ביטוי  צורת  התובעת  עבודה  ]זוהי[  אותה... 

ושקועה בחורבות, ללא אפשרות לבנייה מחודשת."

*

את "מלאך ההיסטוריה" מצאתי בחנות ספרים יד־שנייה עמוסה לעייפה בסן־פרנסיסקו. 
תמיד  היא  מסוים  ספר  אל  דווקא  הללו  הספרים  חנויות  בתוך  אותנו  מביא  מה  השאלה 
חידה. לא הכרתי את המחברת, קרוליין פורשה, אבל הספר מגנט אותי אליו. שמו, תמונת 
בספר  בתוכו.  שגיליתי  הטעון  הפסיפס  אותו,  כשפתחתי  ואחר־כך,  היפהפייה  העטיפה 

מצאתי משהו שחיפשתי מבלי לדעת, קול הכרחי בעולם שעבר כל־כך הרבה זוועות. 
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רק בהמשך גיליתי את הקשר הביוגרפי האישי שלי. פורשה, הכותבת מתוך לשד ההלם 
של המאה ה־20, הקדישה חלק משמעותי מהשיר לילדים יהודים שהוסתרו בבתי־מחסה 
בצרפת במלחמת העולם השנייה. אמי הייתה אחת מאותם הילדים, אלא שלא כמו אותם 

ילדים שעליהם כותבת פורשה — היא ניצלה.*

לק"ר

***
רואים  אנו  שבו  במקום  העבר.  אל  מופנים  פניו  ההיסטוריה:  מלאך  את  אדם  מדמיין  כך 
שרשרת אירועים, הוא רואה קטסטרופה אחת יחידה, הממשיכה לערום הריסות ולהשליך 
אותן לרגליו. המלאך היה רוצה להישאר, להעיר את המתים ולעשות את מה שנופץ לָשלם. 
אבל רוח־סערה נושבת מגן־עדן. הרוח נתפסת בכנפיו באלימות כזו עד שהמלאך אינו יכול 
עוד לסגור אותן. הסערה שאי־אפשר לעמוד בפניה דוחפת אותו אל תוך העתיד, שאליו 

מופנה גבו, בעוד ערמת החורבות שלפניו גדלה עד לשמים.

ולטר בנימין, "תזות על הפילוסופיה של ההיסטוריה", 9.

יש זמנים שבהם הילד נראה שברירי, כמו לא חצה עדיין את הגבול אל העולם.
הרכבת,  של  בית־הקפה,  של  הרחוב,  של  הסודית  המוזיקה  הייתה  צרפתית  כאשר 

הצרפתית שלי נסוגה 
ונעשתה אינטימיות ושונה.

אליה,  אותי  כבלה  והיא  המוסכם,  השקר  שפת  הפרופגנדה,  שפת  זו  הייתה  בעולם 
תובעת מחיי הסבר.

כשבני נולד, נעשיתי בת־תמותה.

הימים שלנו בַקּפ־אֹוְנָרז', בקתה מצוחצחת של חדרים שכורים ואוויר לבן. אפריל.
בשעת השפל יש דונמים של אור, ספינות שהמים נטשו.

כשהוא יֵשן, הילד נעלם מחייו.

לפֵני,  שעה  להפלגה,  שלפני  בזמן  ואולי  מביירות,  מפליגה  בספינה  אחר־כך,  שנים 
מסוקים מרימים הינומת ים לבנה.

אישה נשברת לנשים רבות. 

תודותיי נתונות לבתנדיב וויינברג, ג'ואנה חן, יגאל וולט ועמיטל שטרן. כמו כן נתונות תודותיי לבת־  *
שלוחה  גדולה  תודה  ומגרמנית.  מצרפתית  בתרגום  הסיוע  על  ולאמי  בלפר  לבן  דורי־קרלייה,  שבע 

לקרוליין פורשה על מתן האישור לפרסום השיר בעברית.
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דרית. כך בטוח בעבורן וכך בטוח החלל שמתחתן. לספינות הללו, השכוחות, אין ׁשִ
אפריל חלף כאן ביעף. שובר הגלים היה גלוי לעין, גם המגדלור, אבל ללא כל אופק. 

המוזיקה הזכירה את אפריל, השחפים, אפריל, אבל את לא הלכת לעבר הבית הזה. 
לו הכיר הילד מילים, לו לא היה זה הכרחי בעבורו לתחקר אותי בעזרת ידיו —

לדעת שכך תהא החזרה,
שאור הים של אפריל היה המשמר שעליו ניצבת.

***

Hôtel-Dieu, אישה חסרת שינה דוחפת את האלונקה  י־הלילה של  ְמֻחּפֵ במסדרונות 
שלה 

*.Bonjour, madame. Je m’appelle Ellie .לאורך מסדרונות העבר

היו שם רכבות. ומעבר להן, שדות מדורגים.

בעונות הסתיו הובערו השדות באש במכוון. ילדים תמים רצו דרכם
ממציאים להם מעין משחק.

"תחת  נמצאות  שהלהבות  סיפרו  לכן  ושמיכות,  במטאטאים  בלהבות  חבטו  נשים 
שליטה". 

והילדים? להם היה אסור לשאול על השנים שלפני לידתם.
ועדיין הם הבעירו את השדות, ועדיין סיפרו שהכול "תחת שליטה",

משמיעים את הצירוף האחד, "תעבורת מוות". 

***

ֶרְנֶיה־קֹוְרדֹון. ּבְ זהו ִאיְזֶיה בזמן המלחמה, ִאיְזֶיה והכפר השכן 
זהו בית־חווה בִאיְזֶיה.

מקום שקט כשלעצמו, בתי אבן על גדות נהר הרון, שם, בין אפרילים, הוחבאו בהצלחה 
בתוך נוף ההרים למשך שנה ארבעים וארבעה ילדים.

עד שהשדות נעשו שחורים ושלג צנח כל הלילה מעל שלט הזיכרון הקטן שאינו מזכיר
ֶרְנֶיה־קֹוְרדֹון. ּבְ    שהם היו ילדים יהודים שהוחבאו מאפריל לאפריל בִאיְזֶיה שליד 

בוקר טוב, גברתי. קוראים לי אלי.  *
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 Comment  me  vint  l’écriture?  Comme  un  duvet  d’oiseau  sur  ma  vitre,  en
 hiver.*

בכל חלון תצלום ריק של מעצרם. 

ספלי  וארבעה  ארבעים  שקי־שינה,  וארבעה  ארבעים  אלוהים.  שתיקת  הבית,  בתוך 
מתכת. 

והשתיקה של אלוהים היא אלוהים.

ְנָיה, ּבַ יִטיְבֶיה וּבֹון־ָלה־רֹוַלְנד, בֶלה ִמיל, בֶלה טּוֵרל, במּוָסקוב אֹו  בּפִ
השתיקה של אלוהים היא אלוהים.

הילדים נלקחו לפולין,
הילדים נלקחו לאושוויץ שבפולין

**.Vous n’aurez pas L’Alsace et la Lorraine הם שרו
***.le silence de Dieu est Dieu ,בבית־החווה שעדיין עומד על תילו בִאיְזֶיה

***

י־הלילה של Hôtel-Dieu עכשיו חורף. במסדרונות ְמֻחּפֵ
אם יש עיר, היא חֵרבה; אם חיה, מורעבת.

אם קבר, אנונימי.
אם מאה שנים, אלו.

האם מאה שנות ההווה הן זמן רב? שאלי קודם־כול אם מאה שנים יכולות להיות הווה.

***

גרנו במחלקה של סנט מוניק, מעל המסדרון הראשי, ֵאִלי ואני, 
ְרִוי נוטרדאם. ּפַ בתוך Hôtel-Dieu שבכיכר 

מתחת לנו נפתחו נרקיסים.

איך הגיעה אליי הכתיבה? כמו הפלומה של הציפור על חלוני בחורף.  *
לא תכבשו את אלזס ולוריין.  **

השתיקה של אלוהים היא אלוהים.  ***
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אלי שוב סבלה מקשקשים, אלי הקטנטנה, בקצה מיטתה, מקלפת את עורה
   מזרועה כאילו היה כפפת אופרה

ומתייפחת cachée, cachée, cachée* כל משך המלחמה. 

אסם לאסם באור שחת, שדה למרתף. החורף לקח את אחד מבניה; 
   המאמץ שלה להשתיקו — את האחר.

**.Le Dieu est feu .פסיכופט  .Le Dieu? Le Dieu est un feu

זה לא נורמלי שֵאם תאריך ימים יותר מילדיה. 
זה לא נורמלי שהבנים שלי היו צריכים למות. 

פריז! הו! כמה אני בוחלת בעיר הזו בגלל עברּה.

אז את רוצה לעזוב את פריז?

Mais oui. *** אני רוצה לעזוב את החיים, יקירתי.
ההורים שלי? גורשו. הדודות והדודים שלי? גורשו. החברים שלי? כולם מגורשים.

אני לא יודעת מה עלה בגורלו של איש מהם. איך הם הגיעו אל הסוף.
המסמכים שלי סיפרו שהייתי פולנייה. כשהכסף אזל, ברחנו. כשהנאצים הגיעו,

cachée, cachée, cachée! .ברחנו   

חולה השחפת מציע את הסיגרייה שלו והשלג נופל, בסבלנות, על פני פרחי האביב. 

גרמניה.  טוב!  לא  צרפת.  טוב!  לא  הזה.  מבינה? המקום  את   ****.triste החיים שלי, 
לא טוב!

Ni L’Union soviétique. ***** פשיסטים! זה לא טוב.

אז למה לא לעזוב את פריז?

מוסתרת, מוסתרת, מוסתרת.  *
אלוהים? אלוהים הוא אש. פסיכופט. אלוהים הוא אש.  **

בטח.  ***
עצובים.  ****

***** גם לא ברית־המועצות.
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אני יהודייה. את מבינה? לבד בחדר קטן בקומה השלישית, תמיד לבד.
ריות ושירי־ערש גרמניים, את יכולה לדמיין? כדי להישאר שפויה, אני שרה לעצמי ליּבְ

Mein Flügel ist zum Schwung bereit
ich kehrte gern zurück,
den bleib ich auch lebendige Zeit
ich hätte wenig Glück*

בעלי היה חייל נגד הנאצים. .Résistance. Agir.** הוא לא נהרג במלחמה. 
הוא אפילו חזר אליי. הוא מת אחרי המלחמה. הוא מת מכולרה. 

   והעולם גרוע כעת יותר משהיה אז.

גרוע יותר?
Mais oui!

***

יש לנעול את נעלי־הבית ולא לעשן. אין לצעוד אל מעבר לשלט אין כניסה. 

לא — שאריות מועטות של שום דבר. ורשות כניסה — מה המשמעות שלה? שהם אינם 
   מתכוונים להאשים את עצמם בדבר.

שאינם  אלה  עוד,  שאינם  אלה  לבין  הזאת  המילה  בין  דבר  אין  לא,  המגורשים,  אבל 
חוזרים.***

בתוך  כניסה  אין  לשלט  מעבר  אל  לצעוד  אין  שרירותי,  מנגנון  היא  השפה  ואם 
ְרִוי נוטרדאם. ּפַ Hôtel-Dieu שבכיכר 

***

אחר־כך חזר בעלי עם ילדנו בזרועותיו ועמד מחוץ לסנט מוניק.
הם לא ירשו לילד להתקרב אל מיטתי.

הכנף שלי מוכנה זה כבר להכות,  *
בשמחה הייתי שב,  

גם אם זמן אלזמני אשאר עוד לשהות,  
לא יהיה לי כאן מזל רב.  

המחתרת. לפעול.  **
.who do not reviennent :במקור  ***
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אגף השחפת בחורף.
את יוצאת החוצה, אם כך, דרך הפרוזדור, כן. יש לך זכות לראות את הילד שלך. אל 

תתני
   לאיש לעצור בעדך. הם פשיסטים כולם. 

גשם יורד מבעד לחלונות מורמים, כמו: אסור לך לשכוח דבר: השעות, התקווה,
   חוסר־השינה

        והרכבות, אסור לך לסלוח להן.
עשן עולה מהשדות, מוות של בעל, נשימת

החורף ואור־ירח נוגע בדרגש.
הרעב והסכין של היקיצה, הסכין הקר.

***

באפריל מגיעים פרחי הלילך, עטופים ב"ֶלה מֹוְנד". 
        "מטוס התרסק בוורשה היום אחר־הצהריים".

היה די זמן לדמיין זאת: שמלת כלולות תלויה בתוך מחסן כלים בפאתי ורשה.

אבל כאשר שאלו אותה באיזה מובן נעשה העולם גרוע יותר, היא ענתה 
 pardon, est-ce que je,            

vous dérange?          
Je ne sais pas très bien m’expliquer en Franҫais?*           

Hôtel-Dieu?.יש אנשים שאומרים זאת. אני אומרת שהאלוהים הזה משוגע

***

החזקנו ורדים. אחר־כך הוורדים נחו על השלג כאילו מישהו מת שם. חורף.
    ישנם קברים

          רבים. כולם מאותו הסוג.
ובכן, זה יהיה בית־קברות של מלחמה...

סליחה, האם אני מפריעה לך? אני לא בטוחה שאני מתבטאת היטב בצרפתית.  *
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הם מתו ונקברו בבוץ, אבל ידיהם הזדקרו החוצה. 
   אז החברים שלהם השתמשו בידיים האלו כדי לתלות עליהן קסדות.

והשדות? האם השדות לא השתנו בגלל מה שקרה?
   המתים אינם דומים לנו.

כיצד יכולים השדות להמשיך להיות שדות רגילים?

***

הילד הלך העירה עם אביו. הם צועדים בדרך על פני השבועות שנותרו
   לבתי הקיץ אטומי־הקרשים, לאורן החוף, למגדל המים הכחול. 

דיירי החורף אורזים לקראת האביב. 
את חייבת לחזור לאלי אסור לך להשאיר אותה לבד.

עצמה  את  נועלת  היא  בעוד  שוב,  להתחיל  ניסינו  רבות  ופעמים  ימים  איבדנו  אבל 
בבית־השימוש כדי לשיר. 

          )המילים נמצאות במקום כלשהו. המילים שייכות לכאן.(   
עורה מתקלף מן המגבות הקשות.

ורק אז נוסקות היונים ומכות ברוח.

כשלא הייתי, הילד צעד את הצעד הראשון שלו לבד,
   נע לאורך הפרוזדור הלבן בלי עזרה, אך בלילה כמעט טובע בתוך

   הנשימה שלי עצמי.
אלי תולשת רקמות של עצמה מעצמה. 

כאן, בספר הזה, מצאתי את המחלה שלך. היא נקראת האש של אנטוניוס הקדוש.

אני לא יוצאת החוצה בימים אלה. לראות אותי הולכת זה דבר נורא.
   )צליל הגרזן של בעלה מנתץ את הנהר.(

גרועה יותר מזיכרון, הארץ הפתוחה של המוות. 

***

אור נכנס אל החדר מלמעלה. החלונות, עבודת־יד, היו אלה של פריז הכבושה.
אני חיכיתי ללידת הילד.

צבעונים קטּומים ניצבו בכוס.
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סימון הייתה בחיים. פעמיים ָקרבה ידה לקפל פנימה את התריסים הכחולים מעל
   החלונות ופעם אחת היא

       נגעה בחלון כשעברתי. 
מתחת לעצי הדולב של מונפרנאס:

   המריצה של איש־האחזקה בבית־הקברות, חכמת הקברים של אישה זקנה.

רטובות.  ומרפסות  שקופה,  דקיקה,  כותנה  היה  לידתו  שלאחר  הזה  הראשון  השבוע 
ורדים לבנים.

   ושמו של אלוהים הוא מחרוזת חסרת חוליות של אותיות תנועה. 

***

ובדיוק כעת הרגשתי כאילו מישהו שאיננו חי עוד עומד ומשקיף,
אז שאלתי אם הוא סבל מאד והוא השיב שלא.

אבל כאשר חזרתי מן הגבול משהו משונה קרה.
חלפו כבר יותר משבעים יום ואני לא שקלתי כלום.

התיקים שלי לא היו כבדים מהרגיל, אבל לא יכולתי להרים אותם. 
אחרי ששתיתי ושוחחתי קצת הלכתי לנוח.
כשהתעוררתי, החדר שלי היה מלא עיטים.

הם ניתרו סביב החדר, מגהקים ומקיאים בשר,
ָליֹון. ּפְ לֹו ובֶאל  כמו שראית אותם בּפּוֵאְרטֹו ִדיָאּבְ

בדיוק כמו שראית אותם.    

כאילו מישהו שאיננו חי עוד עומד ומשקיף.
על אדן החלון, על שולחן הכתיבה, בתוך האמבטיה ועל הגוף שלי

נפוחים מבשר כל־כך עד שלא היו מסוגלים לעוף

אבל כאשר הסתובבתי, לא היה שם שום דבר,
כאילו מישהו שאל, משהו לא בסדר?

***
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בחלון של חיי המוקדמים, לעתים קרובות חורף. הזגוגית לבנה מהנשימה שלי,
   וכשאני משפשפת אותה, אני רואה רק את השתקפותי־שלי.

זה היה שנים לפני שפניי נעשו פניה, פנייך ופניה, ופני האחרים, פונות
   זו לזו דרך ימים, כאב, אשנב הביקור של האסיר.

מכוונות את האור כדי לראות שוב, כדי להחדיר זיכרון אל תווי־פנינו, עיניי,
   עיניה, הנשימה שלנו, שלה, שלי־עצמי —

כאילו היה אפשר להמשיך לחיות למען מישהי אחרת. 

כאשר היא הלכה הביתה איתי, למעני, לכיוון הארמון הלאומי, ואחר־כך בתוכו,
איתי, כדי למנוע ממני ללכת לבד.

את  חייך,  את  כעת  חיה  אני  שלה,  חייה  את  לשנייה  נותנת  הייתה  אחת  שכל  יודעת 
החיים שהיית עשויה

   לחיות בפריז,
       ובנותייך נמצאות איתי.

יש לנו חגיגות לזכרך ויש לנו סיוטי־לילה שבהם את אומרת לנו

כאשר את מתה, זה אף פעם לא לילה.

***

שמונה שנים אחר־כך, בצרפת, פתחתי את המכתב שלך כאילו שלחת אותו שנים לפני 
   שנפרדנו.

      על גיליון־נייר כחול, בידך שלך:

מה נהיה מאתנו? העבודה בבית־החרושת הזקינה אותי, שזרה חוטים של בדיל בשערי,
   קברה את עיניי בתוך פניי, עקרה כמה משיניי

       ורוקנה את גופי מפירותיו.

ילדיי גדלו והם חיים בנפרד ממני, בגלות. לא ראיתי אותם, גם לא
        את הילדים שנולדו להם. 
ההרים השבורים נעשו ניטרלים.
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אני שומרת אצלי את היומן שלו, תרמיל עם הבגדים שהם תלשו מגופו, 
   התמונה שצולמה

         לפני המלחמה. ואני קוראת לזה כעת המלחמה, אני כבר לא קוראת לזה  המאבק.

הבית שלנו קרס והחורבות מונעות ממני להוציא את מה שקברנו מאחוריו
   שנים רבות קודם לכן.

כאשר את כותבת, אנא, תארי שוב איך נראיתי בשמלה הלבנה בבוקר ההוא
   שלא ייתכן

         כאשר חיי האקראיים נתפסו ברשתה של מטרה. 

***

כאן את גרה בסטודיו שנמצא לצד הסטודיו של סימון והם משקיפים על בית־הקברות.
כאן את נמצאת בגלות אבל אין לך די כסף לקנות שעון. 

את   — מכך  גרוע  שנעלמו;  לאלה  מכתבים  בית־קפה  שולחנות  ליד  כותבת  את  כאן 
שולחת אותם.

כאן את טועמת עקרבנון, מין דג שלא היית טועמת לעולם.
כאן את פורשת את זרועותייך כאשר הגבר שהיה עשוי לאהוב אותך מתקרב.

***

ודאי שכל אמנות היא תוצאה של היות האדם בסכנה, של צעידה דרך 
   התנסות לאורך כל היום עד לסופו.

כאשר המסוק האחרון מתרומם מן הסיפון של הַמִניטֹוַוק והספינה מסתובבת 

*.Bonjour, madame. Je m’appelle Ellie

ָבָרה של אור כוכבים. ּכְ השמים בחלק הזה של העולם, 

שמלת כלולות תלויה בתוך מחסן כלים בפאתי ורשה.

** Bonsoir. Est-ce que je vous dérange?

ערב טוב, גברתי. קוראים לי אלי.  *
ערב טוב. האם אני מפריעה לך?  **
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להפך, אני שמחה לתרגל את השפה.

אם כך, אינך צרפתייה. איזה מזל יש לי. לא הייתי מסוגלת לחלוק את החדר הזה עם 
   צרפתייה.

בעוד פצצת הזרחן הלבנה פורעת עצמה ברוח כמו נוצות יֵען של אור
   ואני קיללתי אותך בגלל

      שנשארת בלעדיי, מתעתעת אותי אל הפרידה הזאת.

* Parlez-vous Français? Est-ce que vous le parlez bien?

זה נראה כל־כך יפה מכאן, גיברת, אמר המלח, אם את לא עוצרת לחשוב.

וכך זה נמשך כל הלילה ההוא, שאלות בצרפתית, וכך זה נמשך, נוצות לבנות
        זוהרות לאורך החוף של לבנון, עד שאלי נרדמה. 

***

כיצד יכול אדם לבלבל בין ההרס הרב הזה לבין חייה הכאובים של אישה אחת?

Est-ce que je vous dérange? .היא שאלה ** Et pourquoi des questions?

מכיוון שבצרפתית לא קיימת מילת־עזר מקבילה למילה 'הִאם' שבשפה האנגלית

        כמו

האם חיכית לו שישוב? והאם הוא חזר חי מן המלחמה?***

         או

האם החלטת בביירות להמשיך בלעדיו?****

האם את מדברת צרפתית? האם את מדברת היטב?  *
ולמה השאלות האלה? היא שאלה. האם אני מפריעה?  **

 .Did you wait for him to come back? and Did he return from the war alive? במקור:   ***
‘Did', שאינו קיים בצרפתית(. )כלומר, המקור מתייחס לפועל העזר 

Did you decide in Beirut to go on without him? :במקור  ****
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***

כאילו מישהו שאינו חי עוד עומד ומשקיף:
Bonsoir. Est-ce que je vous dérange?

ביעּותי לילה. עיר שכל חלונותיה אטומים.
זיכרון שדרכו לא עבר האדם בחייו.

את מבינה, סיפרתי למאדאם על חיי.
סיפרתי לה הכול. 

ומה היא אמרה?

***

הערות המחברת לשיר
מלאך ההיסטוריה אינו מדבר על התנסויות. בעבורי, זוהי פתיחה של פצע, התכנסות ושתיקה של עשור. 
זהו גם איסוף של קולות שהורמו מן הארץ ועיטופם בחּומן של מילים פורצות. הקולות הללו יצאו החוצה 
הגוף־הראשון,  שירי  "אותה".  מייצגים  אינם  הם  אבל  הזאת,  המאה  אירועי  עם  עצמי  שלי  המפגש  מתוך 
משל  ביטוי  צורת  התובעת  לעבודה  דרך  פינו  המוקדמות  שנותיי  של  והנרטיב־הלירי  המשפט־החופשי 

עצמה: רב־קולית, שבורה, רדופה ושקועה בחורבות, ללא אפשרות לבנייה מחודשת.
המוטו הוא משל ולטר בנימין והוא לקוח מתוך "תזות על הפילוסופיה של ההיסטוריה", חלק 9, שבספרו 

"Illuminations". ערכה והוסיפה הקדמה: חנה ארנדט.
Hôtel-Dieu הוא בית־חולים ליד קתדרלת נוטר־דאם שבפריז. 

 La bibliothèque est en“ שאר,  ֶרֶנה  של  משירו  לקוחה   "Comment  me  vint  l’écriture…" השורה: 
feu" )הספרייה בוערת(.

השורה: "le silence de Dieu est Dieu"  לקוחה משירו של אלי ויזל, "אני מאמין".
 ,"Gruss vom Angelus" לקוחות משירו של גרשום שלום "Mein Flügel ist zum Schwung…" :השורות

בתוך "תזות על הפילוסופיה של ההיסטוריה", חלק 9, לוולטר בנימין.
 Gnostics and Their" סי.וו.קינג  של  ספרו  מתוך  לקוחה   "a  boneless  string  of  vowels" השורה: 

."Remains
פוארטו דיאבלו ואל פליון היו "מזבלות גופות" באל־סלוואדור, שם הושארו לעתים קרובות שרידיהם של 

"הנעלמים".
החלקים שהתהוו מתוך אל־סלוואדור מוקדשים לבעלי, הארי מאטיסון, ולידידתי מרגריטה הררה.
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לוּיות, מיעוטים,   ּגָ
יהדויות 

"כל המשוררים יהודים"
)מרינה צווטאייבה(

קלוד מקיי — 1948-1889
צ'רלס ֶרְזניקֹוף — 1976-1894
איציק מאנגער — 1969-1901
רוזה ַאוְּסֶלְנֶדר — 1988-1901

לנגסטֹון יוּז — 1967-1901
נסים יחזקאל — 2004-1924
ייסר — 1965-1925 ג'ק סּפַ

מחמוד דרוויש — 2008-1941
ִפיש — ילידת 1941 איֶרָנה ְקֶלּפְ

פיטר קול — יליד 1957
נֹורה ַנְדַג'ריאן — ילידת 1966

לוּיות, מיעוטים,  ּגָ
יהדויות

"כל המשוררים יהודים"
)מרינה צווטאייבה(

קלוד מקיי — 1948-1889
צ'רלס ֶרְזניקֹוף — 1976-1894
איציק מאנגער — 1969-1901
רוזה ַאוְּסֶלְנֶדר — 1988-1901

לנגסטֹון יוּז — 1967-1901
נסים יחזקאל — 2004-1924
ייסר — 1965-1925 ג'ק סּפַ

מחמוד דרוויש — 2008-1941
ִפיש — ילידת 1941 איֶרָנה ְקֶלּפְ

פיטר קול — יליד 1957
נֹורה ַנְדַג'ריאן — ילידת 1966
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קלוד מקיי

י י, ִלּבִ ים, ובודד ִלּבִ ַרּבִ נוצץ לו ברודווי ּבָ
שלושה שירים

מאנגלית: שחר־מריו מרדכי

של  בהיסטוריה  החשובים  השירים  אחד  של  לפרסומו  שנים  מאה  תמלאנה   2019 ביולי 
ארה"ב. את השיר "אם נגזר עלינו למות" כתב המשורר קלוד מקיי בעיצומן של פרעות 
ברחבי  אדם  בני  כמאתיים  ונרצחו  נהרגו   1919 לאוקטובר  פברואר  בין  האדום".  "הקיץ 
החלו  המהומות  שחורה.  אוכלוסייה  נגד  לבן  אספסוף  של  פוגרומים  במהלך  ארה"ב 
כמחאה פוליטית על רקע המצב הכלכלי ששרר בארה"ב בתום מלחמת העולם הראשונה, 
ולבנים כאחד התחרו על מקומות עבודה. עד מהרה הפכו המהומות  כשחיילים שחורים 
להתקפות מאורגנות על שחורים ולמעשי לינץ'. השחורים השיבו מלחמה בשלושים ושש 
ערים ברחבי ארה"ב, ביניהן ניו־יורק, שיקגו, בולטימור, ממפיס, פילדלפיה, וושינגטון, ניו 
אורלינס וצ'רלסטון. השיר של מקיי פורסם בכתב העת הסוציאליסטי The Liberator, ואף 
הוקרא באותה שנה על במת הקונגרס על ידי סנטור רפובליקני. בשנת 2016 הוקרא השיר 

בטקס חנוכת המוזיאון הלאומי להיסטוריה ותרבות אפרו־אמריקנית בוושינגטון הבירה. 
קלוד מקיי השתייך לתנועת "השחור החדש", תנועה שָדַרך כוכבה בארה"ב בין שתי 
יותר בכינויה "הרנסנס של הארלם", שכן מרכז הכובד  ידועה  מלחמות העולם. התנועה 
שלה היה בהארלם שבניו־יורק. קלוד מקיי נחשב לבולט במנהיגיה ומי שהשפיע עמוקות 
על לנגסטון יוז וג'יימס בולדווין, חברי התנועה אף הם. ספר שיריו של מקיי, "צללי הארלם", 
תנועת  של  מדרשה  מבית  שיצאו  הראשונים  הספרים  עם  ונמנה   ,1922 בשנת  אור  ראה 

"השחור החדש". 
התיישב  בתחילה   .1912 בשנת  לארה"ב  והיגר  בג'מייקה   1889 בשנת  נולד  מקיי 
בצ'רלסטון שבדרום קרוליינה, אבל נוכח ממדי הגזענות נדד בשנת 1914 לניו־יורק. מקיי 
הלך לעולמו ב־22 במאי 1948 )לנגסטון יוז, אגב, מת בשנת 1967 באותו תאריך בדיוק(. 
מרחק  בבולטימור,  ושנתיים  בניו־יורק  שנה   — בארה"ב  מתגורר  אני  שנים  שלוש  זה 
שעה נסיעה מהבית הלבן. בכל הפעמים שבהן עמדתי מול הבית הלבן, לא הלם בי הלב 
כמו בשנת 2019, לאחר שתרגמתי את השיר של מקיי, "הבית הלבן". מקיי, למיטב ידיעתי, 

לא תורגם מעולם לעברית, ואם כך, זו הפעם הראשונה ששיריו רואים אור בעברית. 
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אם נגזר עלינו למות 

ִנְגַזר ָעֵלינּו.  ֲחִזיִרים, ִאם ָלמּות  ּכַ ל ָנמּות  ּבַ
ּגֹוָרל,  ֵזַרת  ּגְ חּוִקים ֶאל  ּדְ ִנּצֹוִדים,  ּכְ לֹא 

ּוְטרּוִפים נֹוְבִחים ְסִביֵבנּו,  ָלִבים ְרֵעִבים  ּכְ ׁשֶ ּכְ
ל.  ְזֵענּו ַהְמֻקּלָ ּגִ ׁשֹוְפִכים ֶאת ַלֲעָגם ַעל 
ִנְגַזר ָעֵלינּו, ָאז ֲעטּוֵרי ָהָדר.  ִאם ָלמּות 

ִנְמֹרד  ן  ֶנְגּדָ ר  ְפָלצֹות ֲאׁשֶ ֶאל מּול ַהּמִ
ָקר;  ַהּיָ ֵמנּו  ּדָ ְוא  ָ ַלׁשּ ֵפְך  ָ ִיׁשּ לֹא 

בֹוד! ּכָ ַיְחְלקּו ָלנּו  ִתים ֲאַנְחנּו,  ּמֵ ׁשֶ ַאף 
ַיַחד!  ּבְ ַנֲעֹמד  ף  ּתָ הֹו ַאִחים! מּול אֹוְיֵבנּו ַהְמׁשֻ

ה ֹעז־רּוַח  ְנַגּלֶ ים ֲאַנְחנּו, ָהָבה  ַעּטִ ְמּ ׁשֶ ַאף 
ַחת!  ִנּצַ ה ַאַחת  ַנְנִחית ַמּכָ ַלל ַמּכֹוֵתיֶהם  ַעל ׁשְ

תּוַח?  ַבד ִקְבֵרנּו ַהּפָ פּון ָלנּו ִמּלְ ָצּ ְוִכי ַמה 
ב ְזקּוֵפי־קֹוָמה  ִנְתַיּצֵ ב  מּול ָהֲאַסְפסּוף ָהַרְצָחִני ּומּוג ַהּלֵ
יִבים ִמְלָחָמה! חּוִקים ֶאל ִקיר, ַעל ַסף ָמֶות, ֲאָבל ְמׁשִ ּדְ
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ֶהן לֹא ָזע.  ּבָ ִריר  ָפַני; ׁשְ ּבְ ָך ְנעּוָלה  ְלְתּ ּדַ
ַבע ָרצֹון, ֲאָבל ָקׁשּוַח;  י ׂשְ ֵאיֶנּנִ

ה  ֻעּזָ ְוַהּתְ י ַהֵחן  ְחּתִ ַאְמּתַ ּבְ י  ּכִ
חּוַח.  ֶאה ְולֹא ׁשָ ּגֵ ַזְעִמי  את ֶאת  ָלׂשֵ

ִנְרָעד;  י,  ְחּתַ ּתַ ַרְגַלי ּבֹוֵער, רֹוֵפף  ִמְדַרְך 
ָעְבִרי,  ּבְ ַהּדֶֹפק  ִמי רֹוֵתַח, ּומּוָאץ  ּדָ

ד  ְכּבָ ַהּנִ מֹוַרד ָהְרחֹוב  ּבְ ָחז,  ֶרא ֻמׁשְ ּפֶ
ְבִרי. ׁשִ ַחץ מּול  ל־ׁשַ ֶפת, ִניצֹוץ־ׁשֶ ָך ְזכּוִכית ֻמּגֶ ְלְתּ ּדַ ּבֹו 

ים רּוׁשִ ּדְ ָעה  ָעה־ׁשָ בּוָנה ׁשָ ְבֵרי ּתְ ּדִ הֹו, 
ִנְזָעם, ָחבּול, חֹוֵבט — ֹעֶמק ֶהָחֶזה —  ּבְ

י ַהּכַֹח ָהַעל ֱאנֹוׁשִ ּבֹו ֶאת  ִלְמֹצא 
ת! יָך ֲאַצּיֵ ְלׁשֹון ֻחּקֶ ּלִ ׁשֶ ַעל ְמָנת 

ִגיָעה ּפְ ל  י ִמּכָ ִלּבִ ֹמר ַעל  הֹו, ָעַלי ִלׁשְ
ְנָאה. ַהּשִׂ ֹכח  ְבּ ָך  ּבְ ת  ַצּ ּנִ ׁשֶ ִמן ָהֶאֶרס 

בברודוויי

ָלִני  ַרׁשְ ַצַעד  ּבְ ַרְגַלִים ְצִעירֹות  ּפֹות  ּכַ
ְסּגֹוִני;  ַהּסַ הֹות ְסִביִבי ְלֹאֶרְך ָהְרחֹוב  ּתַ ִמׁשְ

ים ִמְתנֹוְסִסים  ָלִטים ַצֲעָקִנּיִ ֵמַעל — ֵמָאה ׁשְ
ָזֳהרֹו  ּבְ ִהיר, ַפְנַטְסִטי  ַהּבָ ׁשֹוְפִכים ֶאת אֹוָרם 

ים  ׂשִ ר ׂשָ ַעל ַהֲהמֹוִנים ֲאׁשֶ
רֹות.  ְרּכָ ּכִ ל  ְוַעל טּוִרים ָנִעים ׁשֶ

יר  ּבִ ּכַ ּכֹה  ֶלא  ּפֶ רֹוְדֵוי,  ּבְ הֹו 
י. ִלּבִ י,  ִלּבִ ּבֹוֵדד  ֲאָבל 

ק ֶהָחׂשּוף ַהט ַלֵחׁשֶ ַהּלַ ֲעֻבּתֹות ָקׁשּור  ּבַ
מֹו־ַעל־ַמְסלּול נֹוָעז ְוָחצּוף;  ּכְ ּצֹוֵעד  ׁשֶ

י ָמלֹון  ּתֵ ּבָ ֶרט,  ַאְטָראֹות, ַקּבָ ּתֵ ִמּתֹוְך 
ֶלָהָבה,  ּכְ רֹוְדֵוי  ּבְ ל  ת ׁשֶ ׁשֶ מּוָפִזים ִצְבֵעי ַהּקֶ
ֲחלֹום  ּבַ מֹו  ּכְ ְפִנים;  ּבִ ֵמִחים  חּוץ, ׂשְ ּבַ ים  ׂשִ ׂשָ

ּוִמְתּבֹוֵנן, ֲאָבל  רֹוְדֵוי  ּבְ ּבִ ֲאִני עֹוֵמד 
ים  ַרּבִ ּבָ רֹוְדֵוי  ּבְ נֹוֵצץ לֹו 

י. ִלּבִ י,  ִלּבִ ּובֹוֵדד 

indd   205.18 ןוילג - וה 17/06/2019   14:52:27



הֹו! — גיליון 18 206

א"שמערא "לא מעאהְ"א"שעע
ל "" גִל

צ'רלס רזניקוף

אוטוביוגרפיה: ניו־יורק
מאנגלית: סיון בסקין

צ'רלס רזניקוף )1976-1894( נולד בברוקלין להורים יהודים שנמלטו מאימת הפוגרומים 
ברוסיה אל העולם החדש. ב־1916 סיים את לימודיו בפקולטה למשפטים באוניברסיטת 
המשפטית  השכלתו  זאת,  עם  ומעריכה.  מכתיבה  התפרנס  חייו  שנות  ברוב  אך  ניו־יורק, 
הועילה לו בעבודתו המונומנטלית — ספרי שירי "עדות" שלו, שבהם השתמש בעדויות 
בארה"ב,  ה־20  המאה  ובתחילת  ה־19  המאה  בסוף  שנערכו  ממשפטים  אמיתיות 
האימאג'יסטיים,  מהמשוררים  המושפע  רזניקוף,  נאציים.  מלחמה  לפושעי  וממשפטים 
המאה  של  בניו־יורק  יהודי  למשורר  משמעותי  להיות  שיכול  דבר  שום  בשיריו  שוכח  לא 
יהודיים, ובמפתיע )או לא?(  נופים אורבניים, עניינים  ופוליטיים,  ה־20: נושאים חברתיים 
— גם לא מעט תיאורי טבע. גם הקצרים שבשיריו מציגים רגע יומיומי אך בלתי נשכח או 

מספרים סיפור. 
אף על פי שרזניקוף היה מוערך בחוגי משוררים, ואלן גינזברג אף ראה בו את מבשר 
יט, להכרה אמיתית הוא זכה רק בשנותיו המאוחרות. אך במשך כל שנות חייו, גם  דור הּבִ
יאבדו, כפי שאבדו  כדי שלא  הוא הקפיד לפרסם את שיריו,  הייתה פחותה,  כשהצלחתו 
דפוס  במכונת  בעצמו  הדפיס  אף  הוא  מספריו  חלק  סבו.  של  השרופים  העבריים  שיריו 

שהציב במרתף בית הוריו. 
להשלים  שמחה  אני  מאוד.  מעט  לעברית  תורגמה  רזניקוף  של  עבודתו  מה  משום 
כאן ולו מעט מהחסר, על ידי הצגת מחזור השירים הארוך שהמשורר כתב בשנות ה־40.
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.1

ְפרּוָטה ּבִ ר ִלְקנֹות  ֶאת ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ
ט ם לֹא ְלַלּקֵ ּגַ יֹוְסק,  ּקְ ּבַ

ר ִלְמֹצא אְרק. אּוַלי ֶאְפׁשָ ּפַ ּבַ ׁשֶ יִחים  ִ ׂשּ ּבַ
ִחים, ִנּדָ ים  ִמְגָרׁשִ ּבְ ֵאֶפר  ּבָ

טּוָרה. ּדָ ְוִצְמֵחי  ִחּיֹות ֲחלּודֹות  ּפַ ין  ּבֵ
ּבֹון, ִלי ֶחׁשְ ּבְ ִגים  ּדָ ם רֹוִצים ֶלֱאֹכל  ִאם ַאּתֶ

ְמָלְפפֹוִנים, ֶמלֹוִנים,
ִמְצַרִים. ּבְ ֵאר  ָ ֱהִייֶתם ְצִריִכים ְלִהּשׁ

.2

ֲאִני ְלַבד —
ֵמַח ִלְהיֹות ְלַבד; ְוׂשָ

ְסּתֹוְבִבים ּמִ ׁשֶ ים  ב ֲאָנׁשִ ֵאיִני ְמַחּבֵ
ם ַאֲחֵרי  ּצֹוֲעִדים ְלִאּטָ ׁשֶ ְך ְמֻאָחר;  ּכָ ל  ּכָ

ֲחצֹות
ֶכת ַעל ִמְדְרכֹות ָהִעיר, ּלֶ ַ ַהׁשּ ֶרְך ֲעֵלי  ּדֶ

ב  ֵאיִני ְמַחּבֵ
י ּלִ ׁשֶ ַני  ּפָ ֶאת 

ל ְמכֹונֹות ַהִהּמּוִרים ַטּנֹות ׁשֶ ַהּקְ ְראֹות  ּמַ ּבַ
גּורֹות. ִלְפֵני ַהֲחֻנּיֹות ַהּסְ

.3

ִביׁש, ּכְ ל  ֲאִני צֹוֵעד ְלָאְרּכֹו ׁשֶ
יַח, ים ַעל ׂשִ ָרִחים ְצֻהּבִ ּפְ ֵמִריַח 

א, אּוַלי — ׁשֶ ר־ּדֶ ּכַ ַזְרִזיִרים ַעל  ּבְ צֹוֶפה 
ה ל ֵאּלֶ ּכָ ה  ֲאָבל ָלּמָ

תֹוְך ְמכֹוִנּיֹות, ּבְ ְך ַמֵהר  ּכָ ל  ּכָ ּבֹוְרִחים 
ְלָאן ֵהם ְמַמֲהִרים 

ְך? ּכָ ל  ּכָ
ִלְגָבִרים ֲחָכִמים יב  ַטח ָנְסעּו ְלַהְקׁשִ ּבֶ ֵהם 

ים ָיפֹות, ָנׁשִ ּבְ יט  ּוְלַהּבִ
ׁש ְוִאּלּו ֲאִני ְסָתם ִטּפֵ

ּפֹה ְלַבד. ַהְמׁשֹוֵטט 

.4

ֲאִני אֹוֵהב ֶאת קֹולֹות ָהְרחֹוב —
ִנְפָרד ּובֹוֵדד, ֲאָבל, 

תּוַח ֲאִני עֹוֵמד מּול ַחּלֹון ּפָ
ּוֵמֵעֶבר ְלֶדֶלת ְסגּוָרה.

.5

ָבר אן; ֶהָעִלים ֻטאְטאּו ֶזה ִמּכְ ּכָ ּוְבֵכן, ַהֹחֶרף 
ְוָהֲאָדָמה  ִלים; ָהֵעִצים  ּתְ ְתּפַ ִביִלים ַהּמִ ְ ֵמַהּשׁ

ֶצַבע חּום — ּבְ ֵהם 
ר. ַהּכֹל ְמֻסּדָ

ם. ְלַבּדָ ָנִסים  ַהּפָ אְרק ּפֹוְרִחים  ּפַ ּבַ
ִרים; ּוְמַדּבְ ִכים  ִמְתַהּלְ

ִגיל ָהֲעִמיָדה  ּבְ ָבִרים  ּגְ ל  ֲאָבל ָצרֹות ׁשֶ
ים ַחּיִ ּבַ ּלֹא ָראּו ַהְצָלָחה  ׁשֶ

ֲעְממֹות! ְך ְמׁשַ ּכָ ל  ּכָ

.6

ֶלג, ֶ ֵמס ַהּשׁ ּנָ ׁשֶ ו ַקר: ֵהיָכן  ַעְכׁשָ
ַחת ְצָעַדי  ֹחר ּתַ ֶקַרח ׁשָ ּבְ ֶקת  ִנְסּדֶ ְדָרָכה  ַהּמִ

ִהיִרים; ַהּזְ
ּוְמֹחָרר, ן  ָיׁשָ ֶלג  ֶ ְוַהּשׁ

ם ָצֹהב ֵמַהחֹול. ְוׁשָ ּפֹה ָאֹפר ֵמָהֵאֶפר 
ים ּתִ ַהּבָ ֵצל  ּבְ ְדָרָכה מּוַנַחת  ַהּמִ

ר; ַהּקַ
ַחְלֵלי ֵעִצים  ּבְ ִרים  ּתְ ּוְדרֹוִרים ִמְסּתַ יֹוִנים 

אן, ֵהיָכן ּכָ ְוָהרּוַח; ֲאָבל  ֵמַהּקֹר 
ר ְרחֹוב ַהּצַ ּבָ ר  ִנּגָ ה  אֹור ַהַחּמָ ׁשֶ

ְוֵעיֹרם ֵמָעִלים, ֹחר  ַעל ִאיָלן ָקָטן, ׁשָ
ֶמׁש, ִמְצטֹוְפִפים ַעל ָהֲעָנִפים. ֶ ּשׁ ּבַ רֹוִרים  ַהּדְ

ל  ַזְעָמם ׁשֶ ּבְ ֹאֶמץ  ּבְ יֶהם ָעְמדֹו  ַחּיֵ ּבְ ׁשֶ ִמי 
מֹוֶהם, ּכְ ְיצּוִרים 
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ָסִלים ֵמָאָרד, ּפְ ֵעת  ּכָ ֵהם 
ֶנֶגד ֶמֶזג ָהֲאִויר ְלַבּדֹו. יִצים  ַאּמִ

קֹול ָרם ּבְ ר  ֲאִני מֹוֵצא ֶאת ַעְצִמי ְמַדּבֵ
י; ֶלְכּתִ ּבְ

ֶזה לֹא טֹוב.
ַיֲאִמין ְלַבּדֹו  ּדֹון ז'ּוָאן 

ָסִלים ּפְ יָחה ִעם  ׂשִ ּבְ ֲאִני  ׁשֶ
ֶלג ָלָבן; ׁשֶ ּבְ ים  ַהְמֻכּסִ

דֹוׁש ְלַבּדֹו — ְפַרְנִציְסקּוס ַהּקָ
ר ִלְדרֹוִרים ֲאִני ְמַדּבֵ ׁשֶ

יִחים ָהֵריִקים ֵמָעִלים, ִ ׂשּ ּבַ
ַלּיֹוִנים

ֶלג. ֶ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

.7

רּוַח ָבּ ׁשֶ ַהֲחָבִלים 
ֶגל ַהּדֶ ֹתֶרן  ּבְ ַמְצִליִפים 

ה(; ַלׁש ַמּטָ ּגָ ֶגל ַעְצמֹו  )ַהּדֶ
ֵמֲאחֹוֵרי ַצְמרֹות ֵעִצים ֵעיֻרּמֹות

ל ָמטֹוס אֹורֹוָתיו ׁשֶ
ם. ִמְתַרֲחִקים ְלִאּטָ

ַנִים זֹוְרִחים ׁשְ ּכֹוָכב אֹו 
ל ִמְפָעל; ין ֲאֻרּבֹות ׁשֶ ּבֵ

ֵקט, ְוׁשָ ָהְרחֹוב ָחׁשּוְך 
ר, ּבַ ִנׁשְ ַנס ָהְרחֹוב  ּפָ י  ּכִ

ְוַגם ְמֻאָחר. ְוַקר, 

.8

ְלַחן ְמִאיִרים ֶאת ׁשֻ
ָך, ְדְתּ ֻהּלַ יֹום 

ְרקּו ִיְתּפָ רֹות ַהּבֹוֲעִרים  ַהּנֵ
ְלַקְרֵני אֹור 

ֲעָוה. י ׁשַ ְוגּוׁשֵ
ְלֻגְלּגֶֹלת, ִנּגּוד  ּבְ

ִנימּוס: ּבְ ֵהם אֹוְמִרים 
ה! ֶזה ַאּתָ

.9

ֲאִני ּפֹוֵחד
טּויֹות ְ ְגַלל ַהּשׁ ּבִ

י.  ְרּתִ ּבַ ּדִ ׁשֶ
זּוָנה ּתְ ץ  ָעַלי ְלַאּמֵ

ֶקט; ל ׁשֶ ׁשֶ
ק ֶאת ַעְצִמי ְלַחּזֵ

ְדָמָמה. ּבִ

ֵהיָכן ַהָחְכָמה
ְהֶיה ִלי ָמזֹור? ּתִ ׁשֶ

י ְלַבּדִ ֵאֶלְך 
א אֹוִתי ַוֲאַרּפֵ

ּוָברּוַח. ה  אֹור ַהַחּמָ ּבְ

.10

ְלַית. ּגָ ִוד ָהַרג ֶאת  ּדָ ׁשֶ ֵאיִני ַמֲאִמין 
ַטח ָהָיה — ּבֶ ֶזה 

ִציִנים  יַמת ַהּקְ ְרׁשִ ּבִ מֹו  ָבר ֶאת ׁשְ ּכְ ְמְצאּו  ּתִ
ִוד. ּדָ ל  ׁשֶ

ׁש, ה לֹא ָהָיה, הּוא לֹא ָהָיה ִטּפֵ ּזֶ ׁשֶ ֲאָבל ִמי 
ה ְסּדָ ַהּקַ ֵהִסיר ֶאת  ׁשֶ ּכְ

ֵגן ַהּמָ ְוֵהִניַח ֶאת ַהֶחֶרב, ַהֲחִנית, 
ם ִלי טֹוב, ַתּתֶ ּנְ ׁשֶ ק  ׁשֶ ַהּנֶ ְוָאַמר: 

י: ּלִ ׁשֶ ֲאָבל לֹא 
י ַדְרּכִ ּבְ ֵחם  ֶאּלָ

ּוְבֶקַלע. ֲאָבִנים  ּבַ
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.11

ְרֶצה —  ּתִ ׁשֶ ם?" "ֵאיְך  "ַהִאם ֵאֶלְך ְלׁשָ
ְך  ּכָ ֵדי  ּכְ ה לֹא ַעד  ה; ַאּתָ ּנֶ ְיׁשַ י ֶזה לֹא  ּכִ

ָחׁשּוב."
י ּבִ ְבקּו  ּדָ ים  ּלִ ְוַהּמִ

ר ִביל ָהָיה ֻמְסּתָ ְ מֹו קֹוִצים. ַהּשׁ ּכְ
ם ְוׁשָ ֶכת; ּוֹפה  ּלֶ ׁשַ ַחת ַלֲעֵלי  ִמּתַ

ֵרץ, הּוא ִהְתּפָ ׁשֶ ּכְ ַחל.  ַהּנַ ֶנֱחָנק 
ה ֵהֵנצּו ַאְדוֹות. ִנּיָ ִלׁשְ

ֹרַע ֵלב, ֲאָבל זֹו ָהְיָתה ֱאֶמת: ּבְ ָרה  ּבְ ּדִ ִהיא 
ל ַאְדָוה,  ּגַ מֹו  ּכְ ה,  ף ְלאֹור ַהַחּמָ ּתָ ָהִייִתי ׁשֻ

מֹו ָעֶלה; ּכְ

י, ְפּתִ ּזַ ּתַ ְוִהׁשְ י ֹזאת  ְבּתִ ָחׁשַ
ְוָנכֹון ְלאֹותֹו ֶרַגע ָהָיה ִלי טֹוב.

.12

ְרחֹוב ֲאִפּלּו ִאיׁש ֶאָחד ּבָ ֵאין 
ִהְתּגֹוְדדּו ָסִביב ְלָדִוד, ה ׁשֶ ֵמֵאּלֶ

ֵדי ִלְראֹות ּכְ
אֹוִתי רֹוֵקד ִלְפֵני ה':

יבּוִתי, ֹחֶסר ֲחׁשִ ּבְ ּבֹוֵדד 
י ְרצֹונֹוַתי. ּפִ ִלְנֹהג ַעל  י  ָחְפׁשִ

.13

ּכֹוֶזֶבת ל ְקָלָלה  ּכָ ָך —  ּלְ ׁשֶ ַעם  ַהּזַ ְבֵרי  ּדִ
בֹוָהה ּגְ ׁשֹוַקַעת ֶאל ּתֹוִכי, נֹוֶסֶפת ַלֲעֵרָמה 
ָבר: ַהּדָ ַוֲאִני אֹותֹו  ית.  ְחּתִ ּתַ ּבַ ָרה  ִהְצַטּבְ ׁשֶ

ַאר; ִנׁשְ ר  י, ֲאׁשֶ ּנִ ֶזה לֹא ֵחֶלק ִמּמֶ
ּוֵמָעָליו ֶאְזֹרם. ּבֹו ֶאְפַסע,  ׁשֶ ִתיב  ַהּנָ ֶזה 

.14

ר ׁשֶ ַהּגֶ
ָעָנן. ּבְ ׁשֶ ָלָדה  ּפְ ַעְצמֹות 

.15

ָברֹו ּדְ א  ְונֹוׂשֵ ֱאלִֹהים 
ַהּזֹאת ֲעָקָרה ְדָרָכה  ַהּמִ

מֹו ַהר ּכְ
ה ֶאת ֱאלִֹהים — ַמע מׁשֶ ּבֹו ׁשָ ׁשֶ

ְרחֹוב ּבָ ְתֹאם  ּפִ
ַרְגַלי נֹוֵצץ ֶאל מּול 
ל ְמכֹוִנית. גֹוׁש ׁשֶ ּפָ

.16

ָידֹו יט  ָצן מֹוׁשִ ַקּבְ
ֶתר, ּסֵ ּבַ ף אֹותֹו  ּוְמַלּטֵ ְרָוה  ּפַ ארֹון  ְלַצּוְ

עֹוָתיו ְקָצת ֲחִמימּות. ּגֹוֵנב ִלְקצֹות ֶאְצּבְ

.17

עֹות ַרּבֹות ֲעִלית עֹוֵבד ׁשָ ַנַער ַהּמַ
ֲעֶמֶמת,  ּלֹות — ֲעבֹוָדתֹו ְמׁשַ ּדַ מּוַרת ָמעֹות  ּתְ

ַאְפרּוִרית —
ּוְלָבֵרְך ֶנְחָמד  ׁש ִלְהיֹות  ּקֵ עֹוד ִמְתּבַ

ֲעִלית: ּמַ ּבַ ׁש  ּמֵ ּתַ ל ִמׁשְ ּכָ
בּוָרה, ּגְ ֹרב  ּבְ ֶזה  ּבָ ֵדי ַלֲעֹמד  ּכְ

ים. לֹוֵבׁש ַמּדִ

indd   209.18 ןוילג - וה 17/06/2019   14:52:27



הֹו! — גיליון 18 0ע2

א"שמערא "לא מעאהְ"א"שעע
ל "" גִל

.18

ית — ְחּתִ ל ַהּתַ ַהּזֹאת ׁשֶ ֲחָנה  ַהּתַ
תֹות  ָלָדה, ַקׁשְ ּפְ ְוַעּמּוֵדי   ִעם ָהאֹורֹות, 

בֹות — ְוַרּכָ טֹון  ּבֶ
ְדמֹוִנים; ָמעּוִתי ִלְמָערֹות ַהּקַ ְכלּול ַמׁשְ ׁשִ

יר — ּפֹה ַעל ַהּקִ ֲאָבל ְראּו! 
ָנִאיִבי. ִצּיּור 

.19

ית ְחּתִ ּתַ ֶבת  ַרּכֶ
ים עֹוְמִדים, ֲהמֹוִנים ָזִזים, ֲאָנׁשִ ים  ֲאָנׁשִ
ל קֹורֹות   ְועֹוד ֲהמֹוִנים; ֶאֶלף, ְרָבָבה ׁשֶ

ְרֶזל — ּבַ
ַעּמּוִדים;

ַרח! ּבְ
יַצד,  ּכֵ ַאְך 

ֶבת נֹוַסַעת? ַרּכֶ ּבְ ה ָסגּור  ַאּתָ ׁשֶ ּכְ
ְרחֹוב, ּבָ ּוְלַמְעָלה, 

יּוִני. ּבְ ִהיא זֹוַרַחת  מֹו ׁשֶ ּכְ ֶמׁש זֹוַרַחת,  ׁשֶ

.20

ן ְוַסּפָ ִויְסִקי  ְקּבּוק  ּבַ ְמׁשֹוֵרר ִעם 
אי, ַוּדַ ּבְ ּכֹוֵאב,  ֵארּוַע 

ה ֲהֻמּלָ
מּוְך; ֶחֶדר ַהּסָ ּבַ

ְצָעקֹות
ִרים  ּלֹא ִמְתַחּבְ ּבּור ׁשֶ ּדִ ְוִקְטֵעי  ים  ל ִמּלִ ׁשֶ

ט ּפָ ְלִמׁשְ
ִרים ִלְכלּום. ּלֹא ִמְתַחּבְ ִטים ׁשֶ ּפָ ּוִמׁשְ

ֶלת: ַהּדֶ ּפֹוֵתַח ֶאת 
רֹון ָמֵלא — ְסּדְ ָאּה, ַהּמִ

ים, ת ָהַאְמּגֹוׁשִ לׁשֶ ֶצֱאָצֵאי ׁשְ

ים, ְוָנׁשִ ָבִרים  ּגְ ֵעת ֵהם  ּכָ
ֻאְרָוה. ּבָ אּו ִלְסּגֹד  ּבָ ׁשּוב 

.21

א ׁשֶ ַהּדֶ ָבן ַעל  ַהּלָ ֶהָחתּול 
ֵדר, ַהּגָ ֶמׁש ְלַיד  ֶ ּשׁ ּבַ ׁשֹוֵכב 

יט ּבֹו — ָנִעים ְלַהּבִ
ר, ׂשָ ַהּבָ ֲאָבל ָהָאדֹון ַעב 

חּוף, ּדָ ּלּוַח  ּגִ ב  ַחּיָ ׁשֶ
ֲעָנִבים  ּבַ ְרּגּוָלה ַהְמֻסְלֶסֶלת  ּפֶ ָען ַעל  ִנׁשְ

ים, ְסֻגּלִ
ּלֹו, ּכֻ ים ְסִביב  ֲעָנִבים ְסֻגּלִ

הּוא ִאיׁש לֹא ָנִעים.
רֹוּפ? ה ִמיַזְנּתְ ַנֲעׂשֶ ַהִאם ֲאִני 

ָאֵתיִאיְסט?
חּוס ָהֵאל. ּכְ ּבַ טֹוב, אּוַלי ֶזה 

.22

ן ַמְרטּוָטר ַהְמֻזּקָ ַהּסְ
ף ְרּתֵ ּמַ ּבַ ין ֲעֵרמֹות ְסַמְרטּוִטים  ּבֵ ב  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ

ר: ׁשָ
ָכה ֶזה נֹוַלד; ּכָ

ָכה — ּכָ ֶזה נֹוַלד 
הּו ְלׁשֶ ּכָ ה ָיָצא ִמּגּוף  ּזֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ֵדי ְלַהְסִריַח: ּכְ
ה ֶאת ֶזה — ּנֶ ְיׁשַ ָבר לֹא  ּדָ ׁשּום 

לֹא ַרֲחִמים, לֹא טּוב־ֵלב.
ֶקת, ּתֶ ה ְמׁשֻ ָ ִאּשׁ

מֹו ַמִים, ּכְ ָיֶדיָה רֹוֲעדֹות 
ַמֲאִזיָנה.
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ֵמֲאחֹוֶריָה
ם ַעל ֵעץ ֶאָחד ּלָ ּכֻ ִפים  רֹוִרים ִמְתַאּסְ ַהּדְ
ְלמּוִדים; ּגַ ַאר ָהֵעִצים  ִאיִרים ֶאת ׁשְ ּוַמׁשְ

עֹון ָהִעירֹוִני, ָ ְוַהּשׁ
ׁשּוַח, ּבֹונֹות ַהּקָ ְמַנֵהל ַהֶחׁשְ

ׁש, אֹוֵמר ָלנּו: ׁשֵ
מּור. ּגָ ְיָלה  ַהּלַ ׁשֶ ְכֵנַע אֹוָתנּו  ְיׁשַ הּוא עֹוד 

.23

ר ת ִאּגּוד קּוּפֶ ִסְפִרּיַ
ְסָפִרים  ּבִ אֹוֲחִזים  ים ׁשֶ ְוָנׁשִ ָבִרים   ּגְ

תּוִחים — ּפְ
ִאים ּבָ ּוְלעֹוָלם לֹא ַמֲעִביִרים ַעּמּוד: ֵהם 

ַרק ְלַמַען ַהֹחם,
לֹא ְלַמַען ַהֶהָאָרה.

.24

ים; ְקָרׁשִ ּבִ ים, ַחּלֹונֹות ֲאטּוִמים  ּתִ ּבָ ׁשּוַרת 
בּוִרים; ת ֵריק, ַחּלֹונֹות ׁשְ ית ֲחרׁשֶ ּבֵ

ִבים ֵמִתים, ַוֲעׂשָ ל ָעִלים ֵמִתים  ְבָעה ׁשֶ ּגִ
ּוַפִחּיֹות ֲחלּודֹות. ִנים  ְיׁשָ ִעּתֹוִנים 

יָעה ְקבּוָצה ִהּגִ ו  ַעְכׁשָ
ְוַנֲעַלִים ְקרּועֹות, ִנים  ְיׁשָ ְבָגִדים  ּבִ

ִנימּוס: ּבְ ֵהם אֹוְמִרים 
ר, ֶרְך, ֲאֹדוִני? ִאם ֶאְפׁשָ ַהּדֶ

ַהְרֵאה ָלנּו,
ֶרְך. ַהּדֶ ה, ֶאת  ׁשָ ַבּקָ ּבְ

.25

חּור ָצִעיר ִמְסּתֹוֵבב ּבָ
ר ֵמָהֲעבֹוָדה. ּטַ ּפֻ ֹחֶסר ַמַעׂש: הּוא  ּבְ

ה, ֶאְהֶיה  ל ֲעבֹוָדה ֲחָדׁשָ ַעם ֲאַקּבֵ ּפַ "ִאם ֵאי 
ָחָזק.

ָצִריְך ִלְהיֹות ָחָזק
ֵסֶדר," ּבְ ר. ֶאְהֶיה ָחָזק,  ּדֵ ֵדי ְלִהְסּתַ ּכְ

ְמִרירּות. מֹוִציא ֲחִפיַסת  ּבִ הּוא אֹוֵמר 
ִסיָגִרּיֹות.

ע־ָחֵמׁש. ֲארּו ַרק ַאְרּבָ ִנׁשְ
ָזִוית ָהַעִין — ּבְ י  ּבִ יט  הּוא ַמּבִ

ס; ה; ְמַהּסֵ ַגׁש ֶזה ַעּתָ ּפָ ׁשֶ ר  ּזָ ּבַ
ה. יַע ִסיָגִרּיָ ּוַמּצִ

.26

ר אֹו  ע ִלְפּגׁש, ַאֲחֵרי ֶעׂשֶ ִמיד ֻמְפּתָ ּתָ ֲאִני 
ִנים, ִרים ׁשָ ֶעׂשְ

ים, ׁשִ ְוִטּפְ ים  ֲעִנּיִ ָהיּו  ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ
ּמּוָבן, ֲאָבל  ּכַ ים,  ׁשִ ְוִטּפְ ים  ֲעִנּיִ ֵהם ֲעַדִין 

ים — ַחּיִ ּבַ ְלָפחֹות 
ָהלֹות, ּבֶ פֹות,  ַלְמרֹות ִמְלָחמֹות, ַמּגֵ

ֵלִמים. ּוׁשְ ִריִאים  ּבְ
ֵכן ֲהִיּתָ

ַמִים, ָ ּשׁ ּבַ ׁש ֱאלִֹהים  ּיֵ ׁשֶ
ַלְמרֹות ַהּכֹל?

.27

ַהֲחנּות ָהְיָתה ְסגּוָרה, ׁשֶ ּכְ יֹום ִראׁשֹון,  ּבְ
ַחּלֹון: ּבַ ין ָהעּוגֹות  ּבֵ ה  ַמְנַמּנָ ָרה ׁשְ ָרִאיִתי ַעְכּבָ

ִבירֹוַתי ַהְיָקרֹות, ּגְ
ה, ַהּזֶ ָקר  ַהּיָ ה  ית ַהּתֵ ּבֵ ּגֹוְדׁשֹות ֶאת  ׁשֶ

ת  ִבְרּכַ ּבְ ְזִכיֶתן  ן  ַרק ַאּתֶ ְחׁשְֹבָנה ׁשֶ ּתַ ַאל 
ֱאלִֹהים.
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.28

ֵקָטה ּוׁשְ ה  ָרץ ִריָצה ַקּלָ ְיצּור ָנֶאה, ׁשֶ
ין ָהֵעִצים, ּבֵ ׁשֶ ְכִביׁש ֶהָחָצץ  ּבִ

ַמְעּתָ אֹוִתי, ׁשָ
ד, סֹוַבְבּתָ ֹראׁש ְמֻחּדָ

ֶזה, ּבָ ט ָאֹרְך ֶזה  ְוָנַתּנּו ַמּבָ
ְוָאָדם; ׁשּוָעל 

ָרִכים ְ ׁשּ ּבַ זֹון  לֹא ִחּפָ ּבְ ֶנֱעַלְמּתָ  ן  ְלַאַחר ִמּכֵ
ְוִלי — כֹוִנּיֹות  ַלּמְ ֶרְך  ַהּדֶ ַאְרּתָ ֶאת  ְוִהׁשְ

ל ָהֶאְזָרִחים. כֹונֹות ׁשֶ ְוַלּמְ הֹונֹות  ַלּבְ

.29

ֶמׁש ׁשֹוַקַעת ֶ ַהּשׁ
תֹוְך ָרִקיַע ָאֹפר — ּבְ

ֵרַח; ִמּיָ ְמִאיָרה לֹא יֹוֵתר 

ל, ְגּדָ ֵמַהּמִ
ּבֹוְדִדים, ְצִליִלים  ּבִ

ֲעמֹוִנים. ל ַהּפַ יַנת ַהֹחֶרף ׁשֶ ַמְנּגִ

ּיּות ִאּטִ ּבְ פּוָפה ּפֹוַסַעת  ֹחָרה ׁשְ ה ׁשְ ָ ִאּשׁ
ַהּנֹוֵפל. י  ֶלג ָהִאּטִ ֶ ֶרְך ַהּשׁ ּדֶ

.30

ם, ַחְדְרָך ַהְמֻחּמָ ּבְ
ִביָסה ַעל ַהֶחֶבל ַהּכְ י  ּפִ ּפֹט ַעל  ׁשְ ּתִ ַאל 

ְחָסן — ֵמֲאחֹוֵרי ִקיר ַהּמַ
ֶמׁש; אֹור ׁשֶ ּבְ

ּגֹות ֲאֵחִרים ּגַ ַעל 
ִביָסה ֲאֵחִרים ּכְ ֶחְבֵלי 

ְלְסִלים; ּוִמְסּתַ ִמְסּתֹוְבִבים 
ֶבת ָקָרה. ן, רּוַח נֹוׁשֶ ּכֵ

ְפַרְחָנה ּתִ ַהּיֹוִנים לֹא 
ֶהן; ּלָ ׁשֶ ג  ֵמַהּגַ

ֶלת ְסגּוָרה ּדֶ ֹוָבְך, ְמַגּלֹות  ֵהן ָעפֹות ֶאל ַהּשׁ
ּוִמְצטֹוְפפֹות ֵמָעָליו,

ּופֹונֹות ִמְזָרָחה, ְלִהְתּגֹוֵנן ֵמָהרּוַח.

.31

ן,  ְמֻעּנָ
ַאְך ָהֲעָנִנים —

סֹוף יֹום ָאֹרְך — ּבְ
ּוְוָרִדים; ִניִנים  ּפְ ִצְבֵעי  ּבְ

ָיַרד ָהָאִביב 
ָלְרחֹובֹות,

ַמְיָמה. ָ ָהָאִביב ָעָלה ַהּשׁ

ֶקט ׁשֶ ּבְ ב  ׁשֵ
תּוַח ְלַיד ַהַחּלֹון ַהּפָ

יַח ָלרּוַח, ְוַתּנִ
ָלרּוַח ָהֲעִדיָנה,
ָפֶניָך; ּבְ ִלְנׁשֹף 

ֶקט ׁשֶ ּבְ ב  ׁשֵ
ָיֶדיָך — ב ֶאת  ּלֵ ְוׁשַ

ָבה, ל ַמֲחׁשָ ָך ִמּכָ ִלּבְ רֹוֵקן ֶאת 
ָך ֵמֲחלֹום. ֶאת ֹראׁשְ

.32

אְרק ּפַ ּבַ ְזִריָחה 
ל ָעִלים ָאִחיד הּוא ִצְבָעם ׁשֶ

ַאְפלּוִלית; ּבָ
ִזיֵזי ְסָלִעים 
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ה עֹוָלם ֶהָחָדׁש ַהּזֶ ּבָ
ִקים. ֵאיָנם ֻמּצָ

ים ּפֹה ַחּיִ ׁשֶ י ַהְיִחיִדים  ּכִ ִנְדֶמה 
ֵהם ָהעֹופֹות —

ַנִים, ְ ַהּשׁ רֹוִאים ֶאת  ַעד ׁשֶ
ְזרֹועֹו ְסִביב ָמְתֶניָה.

.33

ְפֵני ֹחֶדׁש ֶאָחד ּלִ ׁשֶ ַנַחל 
ָיַרד, ֶלג  ל ׁשֶ דֹות ׁשֶ ּגָ י  ּתֵ ׁשְ ין  ּבֵ

ִזְרמֹו ָהָאֹפר ָרַעד, ּוְבתֹוְך 
חֹות ָאֹפר, ָהָרִקיַע — לֹא ּפָ

ו, ִנְרֶאה ַעְכׁשָ ַחל  ַהּנַ
דֹוָתיו, ּגְ מֹו ֲעֵצי ָהֲעָרָבה ַעל  ּכְ

ְוָיֹרק — ָצלּול 
יַע: ִהּגִ י ֹחֶדׁש ַמאי  ּכִ

ּוַמְזִויַע, ַחל ָהָיה ָאֹפר  ַהּנַ

ו — ְוָיֹרק ַעְכׁשָ לּול  ּצָ ׁשֶ ַחל  ַהּנַ
יַע! ִהּגִ י ֹחֶדׁש ַמאי  ּכִ

ִנית, ִחָנּ ְך  ְסָרְקּתֵ ּתִ ע,  ּבַ ִיּצָ ָעֵרְך  ׂשְ
ִמיד — ְהֶיה ִצְבעֹוִנית ִמּתָ ּתִ ְמָלֵתְך  ׂשִ
ְוִיְפָעה, ָבִחים ַעל ֵחן  ָזִכית ִלׁשְ ָבר  ּכְ
ה; ֵעיַנִיְך ַהֲחֵרדֹות עֹוד רֹוצֹות ֲחֻנּפָ

ַנִיְך ּפָ טּו  ִיְתַקּמְ ָקרֹוב  ּבְ ֲאָבל 
ָלְך ׁשְ ַהּמֻ ְנָיר,  ל  ּדּור ׁשֶ ּכַ מֹו  ּכְ

ה, ּפָ ְלַפח ָהַאׁשְ
ה. ּפָ ְלַפח ָהַאׁשְ

.34

ִגְבעֹול ּבְ אֹוֵחז 
ָהָיה ָלּה, ָיְפָיּה ׁשֶ
ִאּלּו הּוא ֲעַדִין ּכְ

ֶוֶרד.

.35

ְנִסיָעה ַמֲעָרָבה
ֶאֶמׁש ּדְ ֶלג  ֶ ְנָהָרה: ַהּשׁ יּו־יֹוְרק, יֹוֵצאת ֵמַהּמִ ִמּנְ ֶבת יֹוֵצאת  ָהַרּכֶ

ים דֹות ֲחרּוׁשִ ל ׂשָ ְתָלִמים ׁשֶ ּבִ ּגֹות,  ַהּגַ ִפּנֹות  ּבְ
ים, ל ֵעִצים ֵעיֻרּמִ ַחת ַמֲחֶסה ׁשֶ ּתַ

ַחל — ַהּנַ ל  ָגָדה ַאַחת ׁשֶ ּבְ ִביׁש,  ַהּכְ ל  ַצד ֶאָחד ׁשֶ ּבְ
יָעה; ַמּגִ ַהּבֶֹקר לֹא  ֶמׁש  ֶ ׁשּ ׁשֶ ֵהיָכן 

יל; ַמְקּבִ ּבְ ְזָרִמים  ִרים  ֶעׂשְ ּבְ ְנָחִלים סֹוֲעִרים 
ל ִאיָלנֹות ֲחׂשּוִפים. ֶהה ׁשֶ ּכֵ מֹוָרדֹות ֵמַעל ֶצֶבר 

רֹון, ג ַהּקָ ּגַ יַח ַעל  ם־ּפִ ׁשֶ ּגֶ ּסֹות  ּפִ
ָנב, נֹוַע עֹוֶלה ִלְפֵני ָהֶאׁשְ ן ַהּמָ ֲעׁשַ

ה ִסּלָ טּוָחה ְלַצד ַהּמְ ְ ְוַעל ָהֲאָדָמה ַהּשׁ
ִביב. ֶלג מּוָפח ִמּסָ ֶ ַהּשׁ

indd   213.18 ןוילג - וה 17/06/2019   14:52:28



הֹו! — גיליון 18 4ע2

א"שמערא "לא מעאהְ"א"שעע
ל "" גִל

ים; ים ֲחָדׁשִ ּתִ ּבָ ל  לֹוִקים ׁשֶ ּבְ ים,  ְגָרׁשִ ַלּמִ ּבֶֹקר, ֵמֵעֶבר  ּבַ ְלָמֳחָרת 
ה; ִסּלָ ַלּמְ ּצֹופֹות  ּיֹות ׁשֶ סֹות ָעְרּפִ ִנים ִעם ִמְרּפָ ְיׁשָ י ֵעץ  ּתֵ ּבָ

ְמִסּלֹות ֲאָחדֹות, ּבִ ֶדת  ֲחָנה ִמְתַרֶחֶבת, ָהֲאָדָמה ְמֻרּפֶ ַהּתַ
יָקגֹו. ׁשִ ּבְ ִנְמָצִאים  ֲאַנְחנּו 

ׁשּו, ִהְתַיּבְ יָרס ׁשֶ ּתִ ִקְלֵחי  ּבְ ים  ל ֵעֶבר ְמֻכּסִ טּוִחים ִמּכָ ְ דֹות ַהּשׁ ַהּשָׂ
ֹחָרה; ְ בּו ַעל ָהֲאָדָמה ַהּשׁ ּכְ ִנׁשְ ְרַקע,  רּו ְקָצת ֵמַעל ַהּקַ ּבְ ִנׁשְ

ִעיִרים ָקִעים; סּוִסים ׂשְ ְ תֹוְך ַהּשׁ ּבְ ֶקַרח 
ְרָסתֹו ּפַ ִרים  ּמֵ ׁשֶ ֶבת; ְסָיח  ּבֹוְרִחים ֵמָהַרּכֶ

טּור ֵאיְנסֹוִפי, ּבְ ָלָדה,  ּפְ ל קֹורֹות  ִלים ׁשֶ נּו; ִמְגּדָ ּבָ יט  ַמּבִ
ֶנת ִטיסֹות ַכּוֶ ּמְ ׁשֶ דֹות. ֶקֶרן  ָיַדִים ֵמַעל ַהּשָׂ ל  ה זּוגֹות ׁשֶ לׁשָ ׁשְ ּבִ ִאים ִמְבָרִקים  נֹוׂשְ

ְיָלה. ַהּלַ ְמִאיָרה ֶאת 

ַחר; ַ ֶלת ַהּשׁ ַאּיֶ ְלַבּסֹוף ְמִאיָרה ַרק 
ב ָצֹהב ָקלּוׁש; ֵעׂשֶ ּבְ ה  יׁשֹור ְמֻכּסֶ ַהּמִ

ְוַרְגַלִים — רֹוֶעה, ִנים  ּפָ רֹות ֲאֻדּמֹות ְצחֹורֹות  ּפָ ָקר ֲעָנק —  ּבָ ֵעֶדר 
לּוִלים, ּמֹוָרדֹות ַהּתְ ּבַ ָקִעים  ׁשְ ּבִ ֶלג  טּוחֹות־ֹראׁש, ׁשֶ ָבעֹות ׁשְ ּגְ

ְוזֹוֵהר; טֹון ִעם ַמֲעֶקה ָחָדׁש  ּבֶ ר  ׁשֶ ּגֶ
ָבעֹות — ָהִרים ַהּגְ ה; ֵמַעל ֶרֶכס  ֲאָדָמה ֲאֻדּמָ

ֶלג. ל ׁשֶ ְוִריִדים ׁשֶ ֹחִרים ִעם  ֶלג, ָהִרים ׁשְ ׁשֶ ּבְ ִעים  חֹוִרים, מֹוְרדֹוֵתיֶהם ֻמּצָ ׁשְ
ֶלג. ֶ ְיָלה יֹוֵרד ַהּשׁ ָרה. ִלְקַראת ַהּלַ ִית, לֹא ּפָ לֹות ְמֻכּסֹות ַמְרָוה; לֹא ּבַ ְלּגְ ָבעֹות ְנמּוכֹות ִמְתּגַ ּגְ

ִריָחה; ַהּזְ ָהר — זֹוַרַחת ִעם  ַהּנָ טּוָחה ַעד  ָהה ׁשְ ַהּכֵ ָהֲאָדָמה 
ים; ּוְסֻגּלִ ים  ֻחּלִ ּכְ ִרים ֶהָהִרים,  ְמּ ַהְרֵחק ִמּתַ

ּכֹוָכב. ה ָסֹגל, ּוְבתֹוכֹו זֹוֵהר  ַנֲעׂשֶ ַמִים  ָ ֹחל ַהּשׁ ּכְ
ַמְרָוה; ּבְ ֶלג ָמהּול  ׁשֶ ּבְ ָמָמה ְלָבָנה  ׁשְ

ֶבת ּפֹוָנה פֹון ְלָבִנים. ָהַרּכֶ ּצָ ּבַ ֶהָהִרים 
רֹוָמה. ְסִביֵבנּו ְסָלִעים; ּדָ

ְוֶסַלע ָאֹדם; ְוֶסַלע ָאֹדם; ֶסַלע ָצֹהב  ֶסַלע ָאֹפר 
ל ֶסַלע ָאֹדם ִמְתּפֹוֵרר; ה; ִקירֹות ׁשֶ ל ִצְמִחּיָ ים ִמּכָ ְמצֹוִקים ֵעיֻרּמִ

ים, ֲאָבִנים; ְסָלִעים, ְטָרׁשִ ּבִ ה  ַהר ְמֻכּסֶ
ְוַאף ְיצּור ַחי

דֹוָלה ּגְ ּפֹור  חּוץ ִמּצִ
ָעָפה ְלַאט. ׁשֶ
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ב זֹוֵהר; ה ִעם ֵעׂשֶ ְיֻרּקָ ֶרְך  ַהּדֶ ָהֲאָדָמה ְלַצד 
ִנים; ִנּצָ י זֹוֲהֵרי  ּצִ ַהּבֻ ָהר  ַהּנָ ָהֵעִצים ְלֹאֶרְך 

ים. ְיֻרּקִ ָבר הֹוִציאּו ָעִלים  ּכְ ֵעֶמק  ּבָ ָהֵעִצים 
ִעיר. ּבָ ׁשֶ ְרחֹובֹות  ּבָ ָקִלים  ּדְ

ר. ְדּבָ ּמִ ּבַ ּוְלָבִנים  ים  ָרִחים ְסֻגּלִ ּפְ
ים ֲחָלִקים. ַגּלִ ּבְ חֹול ָלָבן 

ִים. מֹו ַאְדוֹות ַעל ַהּמַ ּכְ ִמיׁשֹור ֲחָצִצי, 
ים, ים, אֹורֹות ְלֹאֶרְך ְרחֹובֹות ֲאֻרּכִ ִביׁשִ ּכְ ים; אֹורֹות ְלֹאֶרְך  ּבֹוְדִדים; אֹורֹות ְמֻרּבִ אֹורֹות 

ל לֹוס ַאְנֶג'ֶלס. ּוְלֹאֶרְך ְרחֹובֹוֶתיָה ׁשֶ
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איציק מאנגער

ב ַיְנׁשוּף ַעל ֲעָרבֹות ְמכֹוָרִתי יֹוׁשֵ ּבִ
סוֶנטות לאחי נָאטע )נתי(

מיידיש: דותן ברום

בשנת  בוקובינה,  בירת  בצ'רנוביץ,  נולד  הלפר,  איזידור  של  העט  שם  מאנגער,  איציק 
המונח  את  טבע  הלל,  אביו,  ספרות.  שוחרי  חייטים  למשפחת  נולד  מאנגער   .1901
בקי  היה  ואחיו  התורה,  של  במעמדה  הספרות  את  בבדיחוּת  המעמיד  "ליטערַאתֹוָרה", 
בחדר  מאנגער  איציק  למד  בילדותו  וחדשה.  קלאסית  אירופית  ובשירה  יידיש  בשירת 
התנהגותו  מפאת  מהלימודים  הורחק  מהרה  עד  אך  הגרמנית,  בגימנסיה  יותר  ומאוחר 
הרעה. עם זאת, הוא הספיק להתאהב בשירה הרומנטית הגרמנית, שטבעה את חותמה 
בשירתו. במלחמת העולם הראשונה נמלט עם משפחתו לעיר יאש )יאסי( שברומניה, אך 
ביידיש,  שירה  לכתוב  החל  יאש  בעיר  הרומני.  בצבא  כחייל  לצ'רנוביץ  חזר  יותר  מאוחר 
 .)1883-1823( זבארזשער  וועלוול  העיר,  בן  הראשון,  היידי  הטרובדור  בהשפעת  אולי 
לאחר המלחמה נע בין בוקרשט, צ'רנוביץ ויאש ופרסם את שיריו בעיתונות היהודית. בין 
1938-1928 התגורר בוורשה ועשור זה היה מהפוריים בחייו: הוא פרסם את ספר  השנים 
עלון בשם  הוציא לאור   ,)1929 הגג",  )"כוכבים מעל  דַאך"  אויפן  שיריו הראשון, "שטערן 
לאור  הוציא  יידיש,  שירת  של  היסטוריה  חיבר  ווערטער"(,  )"געציילטע  ספורות"  "מילים 
ספרי שירה נוספים — ביניהם "חומש־לידער" ו"מגילה־לידער" שסיפרו בחרוז ובמשקל 
פיקטיבית  אוטוביוגרפיה  חיבר  )בהתאמה(,  אסתר  מגילת  סיפור  ואת  התנ"ך  סיפורי  את 
וערך שיתופי פעולה עם תיאטראות. בעשור זה הוא שכלל את סגנונו הייחודי, המאופיין 
במוזיקליות רבה, בפרוזודיה המושפעת מהשירה הגרמנית, בשילוב דמויות מההיסטוריה 

ומהמיתולוגיה היהודית וכן בהצגת האני המשורר כטרובדור יידי נודד.
וממנה ברח למרסיי  והגיע לפריז,  גורש מפולין בשל אזרחותו הרומנית   1938 בשנת 
עם הכיבוש הנאצי של צפון צרפת ומשם המשיך לברוח לאנגליה, בה שהה כעשור, עד 
1958 ביקר לראשונה בישראל, שאליה עלה בערוב  1951. בשנת  לניו־יורק בשנת  מסעו 
ימיו ובה גם נפטר בשנת 1966. בזמן שהותו בלונדון, בשנת 1942, פרסם את ספר שיריו 
ברודער  מיין  פַאר  "סָאנעטן  המחזור  ובו  הגג"(  מעל  )"עננים  דַאך"  איבערן  "ווָאלקענס 
נָאטע" )"סונטות לאחי נאטע"(, המוקדשות לאחיו שנספה בשואה באותה שנה. התרגומים 

המובאים כאן הם כולם לשירים מתוך מחזור זה בן 21 הסונטות.
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ָכר עֹוֵטה ֻחְלָצה צֹוָאה ּנֵ ּבַ ָהֶעֶרב 
ן ֵאין לֹו ְמַתּקֵ ֶזה ׁשֶ ּכָ ֶבר ֵלב  ְוׁשֶ

ן ּוְלַנּגֵ יר  ֶמה ָעַלי לֹוַמר, ָלׁשִ
ּגֹוָאה? ה  ּוְבבּוׁשָ ֶנֶפׁש ְרמּוָסה  ּבְ

ו ה ַעְכׁשָ ה, ָאִחי? ֵאיֹפה ַאּתָ ֵאיֹפה ַאּתָ
ִאיפֹוַתי, יֹוֵדַע סֹוד ִסְבִלי? א ׁשְ נֹוׂשֵ

ו ֶאת ֲחלֹומֹות ֵליִלי — ַיְחּדָ ָאַרְגנּו ָאז 
ּכֹוָכב. ט ְללֹא  ַנּוָ י:  ְלַבּדִ י  נֹוַתְרּתִ

רֹון. ּגָ ָמעֹות ְמלֹא  ּדְ ָכר  ּנֵ ּבַ ָלֶעֶרב 
ּכֹוְכֵבי ָמרֹום — ל ְצָבא  ּכָ ַוֲעצּוִבים  דֹוִלים  ּגְ

ֶוֱענּוִתי. י  ִלּבִ ְצֵעי  ּפִ ׂשֹוַרת  ּבְ ֵאי  נֹוׂשְ

ַיְנׁשּוף ַעל ֲעָרבֹות, ב  ְמכֹוָרִתי יֹוׁשֵ ּבִ
ָנף ַעל ֶקֶבר ָהָאבֹות, ּכָ ׁשֹוֵמר ֲעכּור 

הּוִדי. ַהּיְ י  ם ַעְצִבּ ָלאִבי ׁשָ פֹור ַהּסְ ּכְ ּבַ

ְיָלה ׁשֹוֵמר ַהּלַ

ֵרַע ּכְ ָבר  ּכְ ר לֹו  ב ֻמּכָ ִיל ַהְמֻכּכָ ַהּלַ
ן. ּגַ ּבַ מֹו ָאהּוב  ּכְ ט  עֹוד הּוא ְמַפְטּפֵ ּבְ

ן ּוְמֻעּנָ יר אֹותֹו חֹוֶלה  ְוהּוא ַמּכִ
ַע. ּגֵ ּתַ ים, עֹוֵמד ְלִהׁשְ ּוְמתּוַח ֲעַצּבִ

ים ּבִ ּדֻ ְוַעל  ד  יר ֶאת ִסּפּוָריו ַעל ׁשֵ ַמּכִ
ַבׁש. תּוָקה ִמּדְ ְזִמירֹו ַהּמְ יַרת  ְוֶאת ׁשִ

ָנָחׁש. מֹו  ּכְ הּוא ַאְרִסי  ׁשֶ ּכְ יר אֹותֹו  ַמּכִ
ים. יו ָהְרֻטּבִ יר ֶאת ֶמַלח ַעְפַעּפָ ַמּכִ

ַבֲעַלת ָהאֹוב ּכְ הּוא ֵמִטיל  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל 
ְוֶחְזיֹונֹות ְלֹאֶרְך ָהְרחֹוב צּורֹות 

ֹהר ָהָהר, ּבְ ָצם  ֵמֹאֶפל ַמְרּבְ

ָדד, ּבָ ְתֹאם  ּפִ ב  ִנּצָ ְיָלה ָאז  ַהּלַ ׁשֹוֵמר 
ד, ּיָ ּבַ תֹו  נֹוֵקׁש ַעל ִמְדָרכֹות ִעם ַאּלָ

ְפָער. ַהּנִ ְך  ֵני ֶחְזיֹון ַהחׁשֶ ִמּפְ

יָטף ֶאּפִ

ַבד ֵלב ּוְטרּוט ֵעיַנִים ּכְ ָזִמיר ָעצּוב  ּפֹה ָנח 
ל ַעְצמֹו. ֶ ֵקן ִמּשׁ ּבְ סֹוף סֹוף מּוָטל 
ט ָהיּו ַעּמֹו, ד, ׁשּוְליֹות־ַחּיָ ַנּוָ ַטן  ְיּ ּפַ

ִים. ָיְבׁשּו ַהּמַ יָריו  ַמְעַין ׁשִ ּבְ

ר ְקּבָ ַהּנִ ל  מֹו ׁשֶ ְ ְמֶחה ָאָבק ִמּשׁ ּתִ לֹא, ַאל 
ְגֹרף. ּתִ ֶלג ִעם ּבֹוא ֹחֶרף ַאל  ְוׁשֶ

ּום ַמְכאֹוב, יֹוֵרד ַהּבֹור לֹא עֹוד סֹוֵבל ִמּשׁ
ר. ְוָלַעְכּבָ ָיִדיד הּוא ַלּתֹוָלע 

ְטָמן, ַהּנִ יַח ֵזר ַעל  ּנִ ּתַ ְוַאל 
ַמן, ַהּזְ ַבר  ָ ּשׁ ׁשֶ ִקים ֶאת  ּתָ ְוַאל 

ְנׁשּוף. ַהּיַ צֹו ֶאת  הֹוֵתר ַעל ַמְרּבְ

ִניס ְקַהל ְזבּוִבים רֹוֵחׁש, ּתָ ם ַאל  ּגַ
ָגֵרׁש, ּתְ ְבָרן ַאל  ַהּקַ ֶאת ֵעֶדר 
ָהַנח ְלֵמת ָלֶלֶכת ִלְבִלי ׁשּוב.
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רוזה ַאוְּסֶלְנֶדר

אני חיה בארץ ִאמוַתי: המילה
שישה שירים

מגרמנית: דותן ברום

את חופשת הפסח ביליתי בבוקובינה, חבל ארץ בממלכה ההבסבורגית, שכיום נקרע בין 
רומניה ואוקראינה. סבא וסבתא שלי מצד אמי הגיעו שניהם משם: סבתא מסטרָאזשניץ 
— היום עיירה אוקראינית מנומנמת שבית הכנסת שבעבר שירת את יהודיה משמש כיום 
אולם ספורט, וסבא הגיע מרדאוץ שנמצאת היום בצד הרומני ובעבר הייתה גם ביתם של 
ושל הצייר אביגדור אריכא. שתי העיירות הללו חגו ככוכבי לכת סביב  דן פגיס  המשורר 
יהודים  שבו  הפרוט,  נהר  גדות  על  הבסבורגי  בבל  מגדל   — צ'רנוביץ  בוקובינה,  בירת 
וגרמנים  רומנים  אוקראינים,  וגרמנית(,  עברית  יידיש,  דוברי  ורפורמים,  )אורתודוקסים 
פאול  כמו  שם,  ידועי  יהודים  משוררים  פעלו  ושבו  תרבויותיהם,  ואת  שפותיהם  את  בללו 
צלאן, אליעזר שטיינברג ואיציק מאנגער. אל תוך מציאות החיים הזאת נולדה המשוררת 
 Rose( היהודייה רוזלי ביאטריס רות שרצר, הידועה יותר בשם העת שלה — רוזה אוסלנדר

Ausländer(, שכמה משיריה תרגמתי לקראת נסיעתי לבוקובינה.
אוסלנדר נולדה בשנת 1901 בבית יהודי דובר גרמנית, לאב בן משפחת חסידי סדגורה 
העולם  במלחמת  בעיר  האוסטרו־הונגרי  השלטון  התערערות  עם  העיר.  ילידת  ולאם 
הראשונה, נמלטה המשפחה לבודפשט ומאוחר יותר לווינה, אך חזרה לבסוף לצ'רנוביץ 
ופילוסופיה, אך עזבה את  1920. עם שובה לעיר, החלה אוסלנדר ללמוד ספרות  בשנת 
החלה  לים,  מעבר  שם,  לארצות־הברית.  להגר  כדי  אביה  מות  עם  מהרה  עד  לימודיה 
1927 פורסם קובץ שיריה הראשון, שבו קיימים השפעות  לכתוב שירים בגרמנית ובשנת 
פילוסופיות והיסוס בין אקספרסיוניזם ובין השפעתה של תנועת "האובייקטיביות החדשה" 
פעמיים  ערכה  השלושים  שנות  ובראשית  העשרים  שנות  בשלהי   .)Neue Sachlichkeit(
בעיתונות  שירים  מפרסמת  כשהיא  וצ'רנוביץ,  ניו־יורק  בין  לאוקיינוס  מעבר  המסע  את 
הגרמנית בארצות־הברית ובעיתונות היהודית בצ'רנוביץ. את שנות השלושים היא העבירה 
 Der( בענן"  "הקשת  הראשון,  שיריה  ספר  גם   1939 בשנת  פורסם  שם  הולדתה,  בעיר 
הוביל  הארבעים  שנות  בראשית  העיר  של  הימים  קצר  הסובייטי  הכיבוש   .)Regenbogen
לחקירתה על־ידי המשטרה החשאית באשמת ריגול לטובת ארצות־הברית, ועם הכיבוש 
עם  יחד  עצמה,  את  מצאה  היא  הנאצית,  גרמניה  על־ידי  שנתמך  בוקובינה,  של  הרומני 
נרקמה  גם  בגטו  ביצירתה.  מרכזי  לנושא  הפכו  הגטו  חיי  בגטו.  אחרים,  רבים  יהודים 

חברותה עם פאול צלאן, היהודי ענק השירה הגרמנית.
בשנים שאחרי המלחמה חייתה בבוקרשט ואחר כך נדדה בין ארצות־הברית לגרמניה, 
שם כתבה באנגלית ובגרמנית וגם תרגמה שירים מיידיש לשפות אלה. היא נפטרה לבסוף 
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את  ארזה  שבהן  מזוודות  ושתי  שירתה  את  אחריה  מותירה  בדיסלדורף,   1988 בשנת 
אין זה מפתיע, אם כך, שאוסלנדר ראתה את מכורתה  רכושה המועט בנדודיה הרבים. 
 / אותה  קברו  הם   / מתה  אבותיי  "ארץ  הכתובה:  במילה  אלא  אחרת,  או  זו  במדינה  לא 

.)Mutterland, 1978( "באש / אני חיה / בארץ אמותיי / המילה

ד"ב

I בוקובינה

ה ְיֻרּקָ ֵאם 
ּבּוקֹוִביָנה

ָעָרּה ׂשְ ּבִ ִרים  ְרּפָ ּפַ

ִתי ׁשְ
ֶמׁש ֶ אֹוֶמֶרת ַהּשׁ
ֲחֵלב ֶמלֹון ֲאֹדם
יָרס ָלָבן ּתִ ֲחֵלב 

יִתי אֹוָתם ְמתּוִקים ָעׂשִ

ִטים ְרּפָ ַהּקַ ֶרֶכס 
מֹו ָאב  ּכְּ

ַמְזִמין אֹוָתְך
ּבֹו ּגַ ִלְרּכֹב ַעל 

פֹות ע ׂשָ ַאְרּבַ
ים ָפִתּיִ ע־ׂשְ יִרים ַאְרּבַ ׁשִ

ים ֲאָנׁשִ
ִביִנים ֶזה ֶאת ֶזה ַהּמְ

עודך כאן

ֲחֵדְך ּפַ ִליִכי  ַהׁשְ
ֲאִויר ּבָ

ָקרֹוב ּבְ
ְך ְזַמּנֵ ָיבֹוא 

ָקרֹוב ּבְ
ִיְצַמח ָהָרִקיַע
ב ַחת ָהֵעׂשֶ ּתַ

לּו ֲחלֹומֹוַתִיְך ִיּפְ
ּום־ָמקֹום ֶאל ַהּשׁ

ֲעַדִין
ּפֹוֵרַח ּפֶֹרן  ַהּצִ
ר יְכִלי ׁשָ ַהּקִ

עֹוֵדְך ְיכֹוָלה ֶלֱאֹהב
ים ִלְמֹסר ִמּלִ

אן ּכָ עֹוֵדְך 

ְך ִהּנָ ֶ ׁשּ ֲהִיי ַמה 
ְך  ּלָ ֶ ּשׁ ׁשֶּ ִני ַמה  ּתְ
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אור אם

ַמאי
י ּלִ ׁשֶ ַהֹחֶדׁש 
י ָיַלְדּתִ ם  ׁשָ

י ֶאת ִאּמִ

ָרה ִהיא ׁשָ
ן ּכֵ ֵאַלי: 

ּיֹות ַמאי ִחּפּוׁשִ
עֹוָדן רֹוְקדֹות

ְסִביב אֹוָרּה

ר ֲאׁשֶ ּכַ
ְלדּות י ֵמַהּיַ ַרְחּתִ ּבָ

י ָחַנְקּתִ
ָכר ּנֵ ּבַ ִרי  ֶאת ָאׁשְ

ר ֲאׁשֶ ּכַ
טֹו ּגֶ ּבַ י  ְנּתִ ִהְתַאּבַ

ָקָפא ְלָבִבי
ְסּתֹור ף ַהּמִ ַמְרּתֵ ּבְ

ֲאִני ׂשֹוֶרֶדת
ַהּמֹוָראֹות

ים ִמּלִ ּבְ ּכֹוֶתֶבת 
ים ַחּיִ

בבית הנשימה

ִחים ִנְמּתָ ִנְרִאים  י  ְלּתִ ּבִ ִרים  ׁשָ ּגְ
ָבִרים ּדְ ְוֶאל  ים  ָך ֶאל ֲאָנׁשִ ִמּמְ

יָמְתָך ְנׁשִ ֵמָהֲאִויר ֶאל 

ָרִחים ּפְ ר ִעם  ְלַדּבֵ
ים מֹו ִעם ֲאָנׁשִ ּכְ

ה אֹוֵהב ַאּתָ ׁשֶ

יָמה ׁשֹוֵכן ׁשִ ַהּנְ ֵבית  ּבְ

ְרֵחי ָאָדם ּפִ ל  ְזַמן ׁשֶ
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רוּט* ּפְ

ַחל ַהּנַ ִצים ַחּלּוֵקי  רּוט ְמַצּיְ ּפְ ּבַ ם  ׁשָ
נֹות ֲחלֹוף  ּבְ ְגָמאֹות  ּדֻ ְרְטִטים  ְמׂשַ

ַעל סּוְליֹוֵתינּו

ִים ֵני ַהּמַ ּפְ ָאנּו ְמִניִחים ַעל  ַנְרִקיִסים ׁשֶ
ְזרֹועֹוֵתינּו ּבִ אֹוֲחִזים 

ה ְיָלה ָהרּוַח ְמַכּסָ ּלַ ּבַ
ִגים ּדָ ה ְמֵלָאה  ִמּטָ

ֵרַח ַהּיָ ל  ָהב ׁשֶ ַהּזָ ֵגי  ּדְ

אֹות: ת ּפֵ ְלִחיׁשַ
ְטַרְיְמל ּוִבׁשְ ָקּפֹוָטה  ּבְ י  ָהַרּבִ
ף ֲחִסיִדים טֹוֵבי־ֵעיַנִים ֻמּקָ

יִרים ִרים — ֵאיֶנּנּו ַמּכִ ִצּפֳ
ְמֶכן ְקִריַאְתֶכן ֶאת ׁשִ

ּוַמְצִמיָתה ה  ְמַפּתָ
ם נֹוצֹוֵתינּו מּוָכנֹות ּגַ
ָאנּו עֹוְקִבים ַאֲחֵריֶכן

יָרס ּתִ דֹות  ֵמַעל ׂשְ
ה ְמֻטְלָטִלים ִפּלָ י־ּתְ ּתֵ ּבָ

רּוט ַלּפְ ֲחָזָרה  ּבַ ִמיד  ּתָ

ַרְפסֹודֹות
)ֵמֵעץ אֹו ֵמָחרּוב?(

ָוָהְלָאה רּוט  ֵמַהּפְ
ן ְמַמֲהרֹות ְלָאן ַאּתֶ

אן ּכָ ָאִרים  ִנׁשְ ָאנּו  ׁשֶ ּכְ
ִעם ָהֲאָבִנים?

לזכר פאול צלאן
ְיָתה" ַהּבַ ָאה  ּבָ ָער לֹא  ִהיַרת ַהּשֵׂ ּבְ י  "ִאּמִ

   פאול צלאן )בתרגום שמעון זנדבנק(

ְיָתה ַהּבַ ָאה  ּבָ לֹא 
ָהֵאם

ְלעֹוָלם לֹא ָנַטׁש
ֶות ַהּמָ

ן ּזֹון ֵמַהּבֵ ּנִ ׁשֶ
ֹחר ִעם ָחָלב ׁשָ

ים ַחּיִ ּבַ ֶהֱחִזיקֹו  ׁשֶ
יֹו ַהּדְ ַדם  ּבְ ְבעּו  ּטָ ׁשֶ

ְתָקִנּיֹות ין ׁשּורֹות ׁשַ ּבֵ
ת ָהַאִין ִמּלַ

ְמִאיָרה
ָחָלל ָהֵריק ּבֶ

   *

נהר במולדתה של המשוררת — בוקובינה, המהווה את הגבול הטבעי בין רומניה למולדובה של ימינו.  *
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לנגסטון יוז

הכושי מדבר על נהרות
חמישה שירים*

מאנגלית: איריס אליה כהן

"הרנסנס  ממנהיגי  אמריקאי.  חברתי  ופעיל  סופר  משורר,   —  )1967-1901( יוז  לנגסטון 
של הארלם" — תנועה שהביאה לפריחת התרבות האפרו־אמריקאית בין שתי מלחמות 
הגזענית,  בארה"ב  הכללית.  החברה  ידי  על  הזאת  בתרבות  ההכרה  ולתחילת  העולם, 
הספרותי  חייו  למפעל  המדוכאת  האפרו־אמריקאית  לאוכלוסייה  הקול  מתן  את  הפך  יוז 

הפוליטי, אף כי בתקופות שונות פנה גם לכתיבה אישית ולירית יותר.

שיר לנערה שחורה

ִדיְקִסי רֹוִמית ְלָכאן, ּבְ ּדְ
ְבִכי( ל ּבִ י ֻמּטָ )ִלּבִ

לּוָיה ַעל ֵעץ ֲאהּוָבִתי ּתְ
ָרִכים. בּות ּדְ ִהְצַטּלְ ּבְ

ִדיְקִסי רֹוִמית ְלָכאן, ּבְ ּדְ
ם ֲחבּוָלה( לּוָיה ּגַ )ּתְ

הֹו, ֵיׁשּו, הֹו, ָאדֹון ָלָבן,
ה? ְתִפּלָ ַעם ּבִ ַמה ּטַ

ִדיְקִסי רֹוִמית ְלָכאן, ּבְ ּדְ
ל(, ְבִכי ֻמּטָ י ּבִ )ִלּבִ

ָהַאֲהָבה ִהיא ֵצל ַעל ֵעץ
ל. ֵעיֹרם ּוְמֻיּבָ

הכושי מדבר על נהרות 

יר ְנָהרֹות. ֲאִני ַמִכּ
ְזִריַמת יִקים ּכִ מֹו ָהעֹוָלם ְוַעִתּ יר ְנָהרֹות ְקדּוִמים ְכּ ֲאִני ַמִכּ

עֹוְרֵקי ָהָאָדם. ם ְבּ ַהּדָ

ָהרֹות. מֹו ַהְנּ ָמִתי ַמֲעִמיָקה ְכּ ִנׁשְ

ִריחֹות, ֵלד ַהּזְ ִהּוָ ַרת ּבְ ְפּ י ּבַ ָרַחְצּתִ
י. ְמִתּ ֵחיק ַהּקֹוְנגֹו ְוהּוא ִעְרֵסל אֹוִתי ַעד ֶשִנְרַדּ ִית ּבְ ִניִתי ִלי ַבּ ָבּ

יָרִמידֹות ֵמָעָליו. י ֶאת ַהּפִ ילּוס ְוֵהַקְמּתִ ּנִ ָצִפיִתי ּבַ
ֶשֵאייּב ִליְנקֹוְלן י ּכְ יִסיִסיִפּ יַרת ַהִמּ י ֶאת ׁשִ ַמְעִתּ ׁשָ

ָיַרד ִלְניּו אֹוְרִליְנס, ְוָרִאיִתי ֶאת ִלּבֹו ֶהָעכּור, 
ֶמש. ּצֹוַנַחת ַהׁשֶּ ׁשֶ ַמְזִהיב ּכְ

יר ְנָהרֹות. ֲאִני ַמִכּ
ְנָהרֹות ְקדּוִמים. ֲאֵפִלים.

ָהרֹות. מֹו ַהְנּ ָמִתי ַמֲעִמיָקה ְכּ ִנׁשְ

 Reprinted by permission of Harold Ober Associates. Copyright  1994  by Langston  *
Hughes Estate.
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ָאִבי ָהָיה ָאָדם ָלָבן,
ֹחָרה. י ָהְיָתה ׁשְ ִאּמִ

ּבֹו, י  ר ֵהַטְחּתִ ְקָללֹות ֲאׁשֶ
ֲחָזָרה. ּבַ ח  ֶאּקַ

י ַזְעִמי ָסְפָגה ִאּמִ ֶאת 
ל ַרע, ּכָ י ָלּה  ִאַחְלּתִ

ֵעת ּכָ ה ַעל ֵחְטא,  ֲאִני ַמּכֶ
ֲעבּוָרּה ּבַ רֹוֶצה ַרק טֹוב 

ֵבית ִמּדֹות ָנֶאה, ּבְ ָאִבי ָהַלְך ְלעֹוָלמֹו 
ן. ָיׁשָ ְצִריף ָקָטן,  ּבִ י ָהְלָכה ְלעֹוָלָמּה  ִאּמִ

ְוֵאיְך ָאמּות ֲאִני? ֲהֵרי,
ֹחר ָלָבן. ֲאִני ׁשָ

חלומות

ָחְזָקה, ּבְ ֱאֹחז ֲחלֹומֹוֶתיָך 
ם —  ִאּבָ ּבְ י ִאם ָימּותּו  ּכִ

צּוָעה ּפְ ִצּפֹור  ּכְ יָך  ַחּיֶ ִיְהיּו 
עּוָפּה ָנַדם. ּמְ ׁשֶ

ָחְזָקה, ּבְ ֱאֹחז ֲחלֹומֹוֶתיָך 
י ִאם ֹיאְבדּו ָלַעד — ּכִ
ֵדה ָקָמה יָך ׂשְ ַחּיֶ ִיְהיּו 

ָרד. ּבָ ח  ַחת ַמּטַ ּתַ

דמוקרטיה 

בֹוא מֹוְקָרְטָיה לֹא ּתָ ַהּדֶ
ִמיָמה ּתְ ָנה  ַהּיֹום, לֹא עֹוד ׁשָ

לֹא ְלעֹוָלם
בֹוא ִהיא לֹא ּתָ

ְוֵאיָמה. ַחד  ּפַ ָרה, אֹו  ׁשָ ּפְ ֶאְמָצעּות  ּבְ

כּות,  ַהּזְ ֵיׁש ִלי  ל ֶאָחד,  ּכָ מֹו  ּכְ
ַרְגַלי, י  ּתֵ ׁשְ ב ַעל  ְלִהְתַיּצֵ

לֹוַמר:
ְמעּו אֹוִתי ׁשְ ּיִ ׁשֶ קֹול,  ּבְ

י זֹוִהי ַאְדָמִתי. ּכִ

ַבע ַהְבָטחֹות: ֲאִני ָעֵיף, ׂשְ
ִריְך ִלְקרֹות קֹוֶרה," ּצָ ֶ ּשׁ "ַמה 

ָבר."  ּדָ אֹוְמִרים, "ֵיׁש ֵעת ְלָכל 
אּוָלם — ַאֲחֵרי מֹוִתי, ֵאין ִלי ׁשּום ַטַעם 

ֵחרּות ַהּזֹאת. ּבַ
ָחר. ֵאיִני ָיכֹול ִלְחיֹות ַעל ֶלֶחם ַהּמָ

ִתיל ֵחרּות ִהיא ׁשָ
ָחְזָקה, ּבְ ָנטּוַע 

ֲאָדָמה ְזקּוָקה. ּבַ ֹצֶרְך ַרב,  ּבְ

יִתי ּבֵ ְוָכאן  ְוָכאן ֲאִני, 
מֹוְתָך ֲאִני — ּכְ

רֹוֶצה ֶאת ֵחרּוִתי. 
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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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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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ְ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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ייסר ג'ק סּפַ

מתנו להפליא
שלושה שירים

מאנגלית: יאיר שמואל סנדר

ג'ק ספייסר )1965-1925( הוא מהמשוררים המזוהים ביותר עם התנועה המכונה "הרנסנס של 
סן פרנסיסקו". בראשית שנות החמישים, בהיותו סטודנט באוניברסיטת ברקלי, הוא יסד יחד 
עם המשוררים רוברט דנקן ורובין בלייזר, חוג בשם "הרנסנס של ברקלי", שחקר "גנאולוגיה 
קווירית". הם הרבו לכתוב בעקבות משוררים הומואים כארתור רמבו ופדריקו גרסייה לורקה. 
ב־1954 הקים ספייסר את Six Gallery, שבה נערכו רבות מן הקריאות הפומביות ההיסטוריות 

יט בסן פרנסיסקו. הוא מת בן ארבעים כתוצאה מאלכוהוליזם. של משוררי דור הּבִ

ְרְקִלי בזמן המגיפה ּבֶ

ינּו, ְחּתֵ נּו ּוָבֲאָדָמה ּתַ ָפה ָאֲחָזה ּבָ ַמּגֵ
ְפִנים. ִכיב, סֹוֶגֶרת אֹוָתנּו ּבִ ָעְלָתה ּכְ

תּו ְלֶרַגע ים ִהְתַעּוְ ֻחּלִ ַמִים ַהּכְ ָ ּנּו ְוַהּשׁ ִהְמּתַ
ֶות. חֹוִרים ִמּמָ ָהְפכּו ׁשְ

ינּו, ְחּתֵ ְסאֹות ּתַ נּו ּוַבּכִ ָפה ָאֲחָזה ּבָ ַמּגֵ
ְנָסּה ַלֶחֶדר ִהּכָ ְזִהירּות ּבְ ָצֲעָדה ּבִ

ֲהָתה ְלֶרַגע ּתַ )ָאנּו ׂשֹוַחְחנּו על ֵייְטס(: ִהׁשְ
נּו. ָכה ְוָהְרָגה ּבָ ְוָאז ִחּיְ

ָקה אֹוָתנּו ֵמָחָדׁש, נּו, ָצֲחָקה, ִחּלְ ָפה ָאֲחָזה ּבָ ַמּגֵ
ְדָלּה ָחִריג. ּגָ ִסְחְרָרה אֹוָתנּו, 

ַאב ְלֶרַגע ַמְתנּו ְלַהְפִליא, ֶזה ּכָ
ֵעיֵנינּו. ֶמת ּבְ ְלָוה ְמֻסּיֶ ַאְך הֹוִתיר ׁשַ

ְסטוּץ

י, ב, ַמְנָיאק ִעם ֵלב ֶמׁשִ ַהְקׁשֵ
ר, ּבָ י ֶאְתמֹול ּבַ ָאַמְרּתִ

ְגֵדי ַהֲחלֹום ה לֹוֵבׁש ֶאת ּבִ ַאּתָ
ִים. ְרּבּור ִמחּוץ ַלּמַ מֹו ּבַ ּכְ

ה ֶצֶמר, ב, ַמְנָיאק ְמֻנּצֶ ַהְקׁשֵ
רֹוטֹוקֹול, הּוא ֵלָדה. י, ְלַמַען ַהּפְ ּלִ ם ׁשֶ ֵ ַהּשׁ

ִנים י ּפָ ֶהֱעַמְדּתִ זֹוֵכר ׁשֶ
ָך ִהיא ֵלב ּלְ ה ׁשֶ י ָהֲאֻדּמָ ׁשִ ֲעִניַבת ַהּמֶ ׁשֶ

ר ׂשָ תּוִלי ּבָ ֶמר ַהּבְ ֲחִליַפת ַהּצֶ ׁשֶ
ְרּבּור  ִסְגנֹון ּבַ י ּבְ חֹות ְלִצּדִ ּתּוַכל ִלׂשְ ׁשֶ

ִבי ל ִסּפּוק ַאּגָ ׁשֶ
ְרּבּור. ם ַהּבַ ֲאָבל לֹא ִעם ּדַ

י ַרק י ְלָמֳחָרת, ָזַכְרּתִ ֵהַקְצּתִ ׁשֶ ּכְ
מּוט הּו ְוֶאת ִלּבֹו ַהּקָ ל ִמיׁשֶ נֹוָצה ׁשֶ

ִתי. ָאִריג ָרפּוי ַעל ִמּטָ ּכְ
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ֵנס ָלאֹוְקָינֹוס…" ל ׁשֹוֶטה ָיכֹול ְלִהּכָ "ּכָ

ֵנס ָלאֹוְקָינֹוס ְלִהּכָ ל ׁשֹוֶטה ָיכֹול  ּכָ
ַאְך ָצִריְך ִלְהיֹות ֵאָלה

ּנּו. ֵדי ָלֵצאת ִמּמֶ ְכּ
ּמּוָבן, ּכַ י אֹוְקָינֹוִסים ָנכֹון,  ְלַגּבֵ כֹון  ּנָ ׁשֶּ ַמה 

חֹות ה ַמְתִחיל ִלׂשְ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ּכַ יִרים.  ְוׁשִ ים  יִריְנּתִ ַלּבִ י  ְלַגּבֵ
ל ֶמָטפֹורֹות ֵבי ָים ׁשֶ ְוִעׂשְ ל ִריְתמּוס  ַעד ַסַחף־ַמִים ׁשֶ ּבְ

ן אֹו ֵאָלה ְחָין ְמֻיּמָ ׂשַ ב ִלְהיֹות  ַחּיָ ה  ַאּתָ
ֵדי ְלֵהָחֵלץ ֵמֶהם ְכּ

ְפָראּות ּבִ ם ִמְתנֹוֲעעֹות  ַהּיָ ֻלְטרֹות  ּבְ ט  ַהּבֵ
יר ִ ֵלב ַהּשׁ ּבְ ַהחּוָצה 

ֲחָקן ֵהיָכן ִמׂשְ ְבּ ּוְשֵלוֹות  ִנְלָהבֹות  ֵהן ִנְראֹות 
ָזִעים ְמַעט לֹא  ּכִ ִים  ַהּמַ ׁשֶ

ָלִעים ְוַהּסְ ים  ּלִ ַהּגַ ל  ּכָ ְצַלח ֶאת  ּתִ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ
ֶהן, ּבָ יר, ָלַגַעת  ִ ֶאל ּתֹוְך ֵלב ַהּשׁ

יק רּוִכים ַמְסּפִ ַהּבְ ִים  ּמַ ּבַ יָת  ִהְתַנּסֵ ַאְך ְלַאַחר ׁשֶ
ֵדי ִלְרצֹות ַלֲחֹזר ּכְ ְזָמן 

יף ַהּכֵ ָאז ַמְתִחיל 
הּו ַעל־ִטְבִעי ֶ ִאם ֵאיְנָך ְמׁשֹוֵרר אֹו ֻלְטָרה אֹו ַמּשׁ

ע ְטּבַ ּתִ ה  יִרי. ַאּתָ ַיּקִ ע,  ְטּבַ ּתִ ה  ַאּתָ
יִריְנּת ְלַלּבִ ְיָוִני ָיכֹול ְלַהְכִניְסָך  ל  ּכָ

ּנּו ֵדי ְלֵהָחֵלץ ִמּמֶ ּכְ ּבֹור  ּגִ ֲאָבל ָצִריְך ִלְהיֹות 
ּמּוָבן ּכַ ים ָנכֹון  יִריְנּתִ ַלּבִ י  ְלַגּבֵ כֹון  ּנָ ׁשֶּ ַמה 

ֵכר. ְלִהּזָ ה ַמְתִחיל  ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ּכַ רֹון.  ְוִזּכָ י ַאֲהָבה  ְלַגּבֵ
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מחמוד דרוויש

ִהנה הארץ שביַדי, היא מעשה יַדי 
יל ַטּנוס ומתן רוּדיס מערבית: ַנּבִ

1. שני שירי דיאלוג בתרגום נביל טנוס
אלה הם שני שירי דיאלוג עם האחר שההפרש ביניהם ארבעים שנה. את השיר הראשון, 
"'חייל חולם על חבצלות לבנות", כתב מחמוד דרוויש בשנת 1967 )בתוך: אאח'ר אלליל, 
בריאיון  דרוויש  אמר  הזה  השיר  על   .26 בן  היה  כאשר  המלחמה,  אחרי  הלילה"(  "בסוף 
לעיתון העברי "זו הדרך" ב־19.06.1969 בעריכת יוסף אלגאזי: "אני גאה באנושיות שלי, 
שאני המשורר הערבי הראשון שמציג חייל יהודי, וגם אחרי מלחמת 1967, בצורה אנושית 
בשיר שלי 'חייל חולם על חבצלות לבנות', שבו אני מקיים דיאלוג עם חייל שב מהמלחמה, 

אני מציג את הצד האנושי שבו".
זה  שיר   .66 בן  דרוויש  היה  כאשר   2007 בשנת  נכתב  מוכן"  "תסריט  השני,  השיר 
התפרסם בספרו האחרון "לא אוריד להד'ה אלקסידה אן תנתהי" )איני רוצה שהשיר הזה 
את  ופרסמו  לחייו  האחרונה  בשנה  שכתב  השירים  את  מצאו  חבריו  מותו.  אחרי  ייפסק(, 

הספר. בשיר הוא חוזר על הדיאלוג שניהל ארבעים שנים קודם לכן.

נ"ט

חייל חולם על חבצלות לבנות )1967(

לֹות ְלָבנֹות חֹוֵלם ַעל ֲחַבּצָ
ַעל ֲעַנף ַזִית

ֶעֶרב ּבָ ֲעֶלה ָעִלים  ּה ַהַמּ ּלָ ׁשֶ ַעל ֶהָחֶזה 
ְך ָאַמר ִלי — ַעל ִצּפֹור ּכָ חֹוֵלם — 

ַרח ִלימֹון ּפֶ ַעל 
הּוא לֹא ְמַפְלֵסף ֶאת ֲחלֹומֹו. לֹא ּתֹוֵפס ֶאת 

ָהִעְנָיִנים
ִריַח  ֵמּ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָחׁש אֹוָתם,  מֹו ׁשֶ ּכְ א   ֶאּלָ

אֹוָתם

ַהּמֹוֶלֶדת הּוא ּתֹוֵפס — ָאַמר ִלי — ׁשֶ
י ל ִאּמִ ֶפה ׁשֶ ִלְלּגֹם ֶאת ַהּקָ ִהיא 

ֶעֶרב ּבָ ִהיא ַלֲחֹזר 
ְוָהֲאָדָמה? י אֹותֹו:  ַאְלּתִ ׁשָ

יר אֹוָתּה ָאַמר: לֹא ַמּכִ
י ִלּבִ ְוֹדֶפק  ִהיא עֹוִרי  יׁש ׁשֶ ַאף ֵאיִני ַמְרּגִ

יִרים ִ ׁשּ ּבַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ְכּ
ְתֹאם ָרִאיִתי אֹוָתּה ּפִ
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ּכֶֹלת, ֶאת ָהְרחֹוב  ַהּמַ ֲאִני רֹוֶאה ֶאת  מֹו ׁשֶ ּכְ
ְוֶאת ָהִעּתֹוִנים

ה אֹוֵהב אֹוָתּה? י אֹותֹו: ַאּתָ ַאְלּתִ ׁשָ
מֹו ִטּיּול ָקָצר ּכְ ָעָנה: ַאֲהָבִתי 

ְתָקה ַיִין אֹו ַהְרּפַ ּכֹוִסית  אֹו 
מּות ְלַמֲעָנּה? — ָהִאם ּתָ

— לֹא!
ֲאָדָמה  ּבָ ר אֹוִתי  ּקֹוׁשֵ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ

הּוא ַמֲאָמר זֹוֵעף, ַהְרָצָאה!
דּו אֹוִתי ֶלֱאֹהב ֶאת ַאֲהָבָתּה ִלּמְ
י, ִלּבִ ּה הּוא  ּבָ ּלִ ׁשֶ י  ּתִ ַאְך לֹא ַחׁשְ

ים  ָרׁשִ ָ ַהׁשּ ִבים, ֶאת  י ֶאת ָהֲעׂשָ ְולֹא ֵהַרְחּתִ
ְוֶאת ָהֲעָנִפים.

ְוֵאיך ָהְיָתה ַאֲהָבָתּה  —
ִמיהֹות? ּכְ ּכַ ָמׁשֹות...  ְ ׁשּ ּכַ עֹוֶקֶצת 

ִעּמּות: ּבְ ָעָנה ִלי 
י ָלַאֲהָבה רֹוֶבה, ְרּכִ ּדַ  —

יקֹות  ים ֵמֳחָרבֹות ַעּתִ ֲחָזַרת ַהַחּגִ
יק ֶסל ַעּתִ ּפֶ ְוִדְמַמת 

ְוֶזהּות ְזַמן  אֹוֵבד 

*
ֵרָדה ִרְגֵעי ַהּפְ ר ִלי ַעל  הּוא ִסּפֵ

ְוֵאיְך ִאּמֹו
ר הֹוִבילּוהּו ֲאׁשֶ ּכַ ּה  ִלּבָ ּבְ ְכָתה  ּבָ

ֲחִזית. ּבַ הּו  ְלׁשֶ ּכָ ֶאל ָמקֹום 
ָאגֹות ַהּדְ ְוקֹול ִאּמֹו ְמֵלא 

ה: ָאָלה ֲחָדׁשָ ַחת ְלעֹורֹו ִמׁשְ חֹוֵקק ִמּתַ
ה ַרד ַהֲהַגּנָ ִמׂשְ ּבְ ַהּיֹוִנים  ְלָנה  ְגּדַ ּתִ לּו 

ַהּיֹוִנים! ְלָנה  ְגּדַ ּתִ לּו 

*
ְוַאַחר ָאַמר ִלי ן  ֵ הּוא ִעׁשּ

ִמים: ַהּדָ ת  ּצַ ּבֹוֵרַח ִמּבִ מֹו  ּכְ
לֹות ְלָבנֹות י ַעל ֲחַבּצָ ָחַלְמּתִ

ַזִית ַעל ֲעַנף 
ּבֶֹקר ֶקת  ַעל ִצּפֹור ְמַחּבֶ

ֵמַעל ֲעַנף ִלימֹון
— ּוָמה ָרִאיָת?

יִתי — ָרִאיִתי ֶמה ָעׂשִ
ָאָטד ָאֹדם

ֵרסֹות. ּכְ ָחזֹות, ּבַ חֹולֹות, ּבַ ּפֹוַצְצִתי אֹותֹו ּבַ ׁשֶ
? ה ָהַרְגּתָ ְוַכּמָ  —

ה ִלי ִלְסּפֹר אֹוָתם. — ָקׁשֶ
ִעּטּור ֶאָחד ּבְ ָזִכיִתי  ַאְך 

ן ּכֵ ַעּנֹוִתי ֶאת ַעְצִמי, ִאם  ּבְ י אֹותֹו,  ַאְלּתִ ׁשָ
ֵאר ִלי ָהרּוג ֶאָחד. ּתָ

ל ִעּתֹון ַהְמֻקּפָ ּבָ ף  ְפּדֵ ּדִ יָבתֹו,  ְיׁשִ ר ֶאת  ֵ ִיׁשּ
יר: ִמיַע ִלי ׁשִ ַמׁשְ ּכְ ְוָאַמר 

ֹאֶהל ָנַפל ַעל ֶהָחָצץ ְכּ
ִקים ק ֶאת ַהּכֹוָכִבים ַהְמֻרּסָ ְוִחּבֵ

ם ֶתר ִמּדָ ּכֶ ַעל ִמְצחֹו ָהָרָחב ָהָיה 
ָחֵזהּו ְללֹא ִעּטּוִרים

ֵחם י לֹא ֵהִטיב ְלִהּלָ ּכִ
ח אֹו ּפֹוֵעל אֹו רֹוֵכל ּלָ ַפּ אּוַלי ָהָיה 

ֹאֶהל ָנַפל ַעל ֶהָחָצץ... ּוֵמת ְכּ
י ְזרֹועֹוָתיו ּתֵ ׁשְ

ים ְיֵבׁשִ ְנָחִלים  ֵני  ׁשְ ּכִ רּועֹות  ָהיּו ׂשְ
ִכיָסיו ּבְ י  ּתִ ׂשְ ִחּפַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

מּונֹות י ּתְ ּתֵ ׁשְ מֹו, ָמָצאִתי  ַעל ׁשְ
ּתֹו ַאַחת ְלִאׁשְ

ְוַאַחת ְלִבּתֹו
? ְבּתָ י אֹותֹו: ִהְתַעּצַ ַאְלּתִ ׁשָ

ְדָבַרי: ֲחֵבִרי ַמְחמּוד ּבִ ְנסֹו  ִהּכָ ּבְ ָעָנה 
ָהֶעֶצב הּוא ִצּפֹור ְלָבָנה

ִלים ְוַהַחּיָ ָרב  ֵדה ַהּקְ לֹא ְקֵרָבה ִלׂשְ
ֵהָעְצָבם ּבְ ִמים  ים ֲאׁשֵ ַנֲעׂשִ

ּוָמֶות ִלי יֹוֶרה ֵאׁש  ּכְ ם  ָהִייִתי ׁשָ
חֹוָרה ְוהֹוֵפְך ֶאת ֶהָחָלל ְלִצּפֹור ׁשְ
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*
ר ִלי ַעל ַאֲהָבתֹו ָהִראׁשֹוָנה, ִסּפֵ

ְך ּכָ ַאַחר 
ַעל ְרחֹובֹות ְרחֹוִקים,

ְלָחָמה גּובֹות ַאֲחֵרי ַהּמִ ַעל ַהּתְ
ְוָהִעּתֹון בּוַרת ָהַרְדיֹו  ּגְ ַעל 

עּולֹו ְחּתֹו ֶאת ׁשִ ִמְטּפַ ּבְ יר  ר ִהְסּתִ ְוַכֲאׁשֶ
ֵגׁש ִנּפָ י אֹותֹו: ָהִאם  ַאְלּתִ ׁשָ

ִעיר ְרחֹוָקה ּבְ ָעָנה: 

ּכֹוִסיתֹו ָהְרִביִעית י ֶאת  ר ָמַזְגּתִ ֲאׁשֶ ּכַ
ְוַהּמֹוֶלֶדת? ֲעֹזב...  ּתַ ְצחֹוק:  ּבִ י  ָאַמְרּתִ

ָעָנה: ֲעֹזב אֹוִתי..
לֹות ְלָבנֹות ֲאִני חֹוֵלם ַעל ֲחַבּצָ

ּוַבִית מּוָאר ר  ְרחֹוב ְמַזּמֵ ּבִ
ֲאִני רֹוֶצה ֵלב טֹוב, לֹא ִמּלּוא רֹוֶבה

חֹון  ִנּצָ י, לֹא ֶרַגע  ְמׁשִ ֲאִני רֹוֶצה יֹום ׁשִ
יְסִטי ע... ָפׁשִ ּגָ ְמׁשֻ

ְך ֶאל ַהּיֹום, ינֹוק ְמַחּיֵ ּתִ ֲאִני רֹוֶצה 
ְלָחָמה ֵלי ַהּמִ לֹא ֵחֶלק ִמְכּ

ֶמׁש ֶ ְזִריַחת ַהׁשּ אִתי ִלְחיֹות ֶאת  ּבָ
ִקיָעָתּה לֹא ֶאת ׁשְ

*
לֹות  ׂש ֲחַבּצָ י הּוא ְמַחּפֵ ּכִ י,  ּנִ ִנְפַרד ִמּמֶ הּוא 

ְלָבנֹות
ַהּבֶֹקר ֶלת ֶאת  ַקּבֶ ּמְ ׁשֶ ִצּפֹור 

ַזִית ֵמַעל ֲעַנף 
י לֹא ּתֹוֵפס ֶאת ָהִעְנָיִנים ּכִ

ֵמִריַח אֹוָתם מֹו ׁשֶ ּכְ ָחׁש אֹוָתם,  מֹו ׁשֶ ּכְ א  ֶאּלָ
ַהּמֹוֶלֶדת הּוא ּתֹוֵפס — ָאַמר ִלי — ׁשֶ

י ִלְלּגֹם ֶאת ָקֶפה ִאּמִ ִהיא 
ֶעֶרב ּבָ ִבְטָחה  ּבְ ִהיא ַלֲחֹזר 

)אאח'ר אלליל 1967(

תסריט מוכן )2007(

ִנּפֹול, ֵנינּו  ּשְׁ ֶשׁ יו  יַח ַעְכָשׁ ַנּנִ
ֲאִני ְוָהאֹוֵיב,

ִנּפֹול ֵמֶהָחָלל
ְלתֹוְך ּבֹור...

ִיְּקֶרה ָאז ? ַמה 

ְסִריט מּוָכן,  ּתַ
ַלּגֹוָרל... ין  ַנְמּתִ ַהְתָחָלה  ּבַ

אן אּוַלי ּכָ ִיְמְצאּו אֹוָתנּו  יִלים  ּצִ ַהּמַ אּוַלי 
ָלה יטּו ָלנּו ֶאת ֶחֶבל ַהַהּצָ ְויֹוִשׁ

הּוא ֹיאַמר: ֲאִני ִראׁשֹון

ֲאִני ֹאַמר: ֲאִני ִראׁשֹון.
ל אֹותֹו ַוֲאִני ֲאַקֵלּ ל אֹוִתי  ְיַקּלֵ הּוא 

“ֵמַאִין ָיבֹוא ֶעְזִרי"
יַע... ִהּגִ ַהֶחֶבל ֲעַדִין לֹא 

ְסִריט אֹוֵמר: ַהּתַ
אי: ֲחַשׁ ּבַ ֶאְלַחׁש 

ִטיִמי ִנְקָרא ָאֹנִכּיּות ָהאֹוְפּ ֶזה 
אֹול ָמה אֹוֵמר אֹוְיִבי ִלי ִלְשׁ ִמּבְ

ֲאִני ְוהּוא,
ַמְלּכֶֹדת ַאַחת ּבְ ִפים  ּתָ ֻשׁ
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ֻרּיֹות ַחק ָהֶאְפָשׁ ִמְשׂ ּבְ ִפים  ּתָ ְוֻשׁ
ָלה יִנים ַלֶחֶבל... ֶחֶבל ַהַהּצָ ַמְמּתִ

ל ֶאָחד ְלחּוד ּכָ ֲעֹבר  ַנּ ֶשׁ ֵדי  ּכְ
הֹום ַפת ַהּבֹור — ַהּתְ ּוְלַיד ְשׂ

ים ּנֹוַתר ָלנּו ֵמַהַחּיִ ֶשּׁ ְלַמה 
ְלָחָמה... ּוֵמַהּמִ

ֵצל! ְלִהּנָ ִאם נּוַכל 
ֲאִני ְוהּוא,

ו ַיְחּדָ ּפֹוֲחִדים 
ָלל ּכְ ִרים  ִנְדּבָ ְוֵאיֶנּנּו 

ָבר ַאֵחר ּדָ ַחד... אֹו ַעל  ַעל ַהּפַ
ֲהֵרי ֲאַנְחנּו אֹוְיִבים...

ָנָחׁש ְקֶרה ִאם  ּיִ ַמה 
ֵנינּו ְשׁ ָיבֹוא ֶאל 

ְסִריט ל ַהּתַ ֵצנות ֶשׁ ַאַחת ַהּסְ ּכְ
ֵני ַהּפֹוֲחִדים ְשׁ ִיְלַחׁש ִלְבלַֹע ֶאת  ָחׁש  ְוַהּנָ

ֲאִני ְוהּוא?

ְסִריט אֹוֵמר: ַהּתַ
ָנָחׁש ֲהִריַגת  ּבַ ִפים  ּתָ ֻשׁ ִנְהֶיה  ֲאִני ְוהּוא 

יו ַיְחּדָ ֵצל  ּנָ ִנּ ֶשׁ ֵדי  ּכְ
ל ֶאָחד ְלחּוד... ּכָ אֹו 

ָרָכה ּבְ ְוָאנּו לֹא ֹנאַמר ּתֹוָדה ְולֹא 
ו ַיְחּדָ ינּו  ָעִשׂ ּשֶׁ ַעל ַמה 

ֶצר, לֹא ֲאַנְחנּו, ַהּיֵ י  ּכִ
ָהָיה ָמֵגן ְלַבּדֹו ַעל ַעְצמֹו

ל ִאיֵדיאֹולֹוְגָיה ּכָ ֶצר ֵאין  ְוַלּיֵ
ְרנּו, ִנְדּבַ ְוָאנּו לֹא 

רּות ּבְ ָחְכַמת ַהִהּדַ ּבְ י  ְרּתִ ִנְזּכַ
ף ּתָ סּוְרד ַהְמֻשׁ ל ָהַאּבְ ֶשׁ

ָאְמרֹו ִלי ֹקֶדם:  ּבְ
ָהַפְך ִלי הּוא ִלי ּשֶׁ ל ַמה  ּכָ

ָך ּלְ ּשֶׁ ּשֶׁ ּוַמה 

י ּלִ ֶשׁ הּוא 
ָך! ּלְ ְוֶשׁ

ל ַסּבֹון ְוֶקֶצף ֶשׁ ַמן חֹול הּוא  ְוַהּזְ ַמן,  ַהּזְ ְוִעם 
ֲעמּום ְוַהּשִׁ יֵנינּו  ָמָמה ֶשּבֵ ַהּדְ ַבר ֶאת  ָשׁ

ה? ֲעֶשׂ ַנּ ַוּיֹאֶמר ֵאַלי: ַמה 
ֻרּיֹות ה ֶאת ָהֶאְפָשׁ ְנַכּלֶ ָוֹאַמר: לֹא ְכלּום... 

ְקָוה? בֹוא ַהּתִ ַוּיֹאֶמר: ְמֵהיָכן ּתָ
בֹוא ֵמֶהָחָלל. ָוֹאַמר: ּתָ

בֹור ּבְ יָך  י ְטַמְנּתִ ּכִ ַכְחּתָ  ָשׁ ַוּיֹאֶמר: ָהִאם לֹא 
מֹו ֶזה? ּכְ

י ָעִתיד ְסָרק ּכִ ַכְחִתי  ְמַעט ָשׁ ּכִ ָוֹאַמר לֹו: 
ַוַיֲּעֹבר ָעֵיף ָיִדי...  ּבְ ַכִני  ְמָשׁ
ה? ר ַעּתָ ּבֵ ֲהִנּדַ ַוּיֹאֶמר ִלי: 

ה ר ַעּתָ ּבֵ ּדַ ִנּ ָוֹאַמר לֹו: ַעל ַמה 
ה? ַהּזֶ ֶבר  בֹור־ַהּקֶ ּבְ

ְוַעל ֶחְלְקָך ַוּיֹאֶמר: ַעל ֶחְלִקי 
ף ּתָ ְבֵרנּו ַהְמֻשׁ ּוִמּקִ ֵמֶחְדלֹוֵננּו 

ָוֹאַמר: ַמה ַהּתֹוֶעֶלת?
ּנּו ַמן ָנס ִמּמֶ ַהּזְ

ָלל ְוַהּגֹוָרל ָחַרג ֵמַהּכְ
אֹותֹו ּבֹור ּבְ ִלים  ְוִנְרָצח ֻמּטָ אן רֹוֵצַח  ּכָ ה  ִהּנֵ
ה.. ַהּזֶ ְסִריט  יְך ֶאת ַהּתַ ַיְמִשׁ ּוְמׁשֹוֵרר ַאֵחר 

ַעד סֹופֹו!

)מתוך: לא אוריד להד'ה אלקסידה אן 
תנתהי, 2009(
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2. שמונה מרובעים )"ֻרבאעיאת"( בתרגום מתן רוּדיס
ערבי־פרסי  פילוסופי  שירה  סגנון  הוא   — שורות  ארבע  בני  שבתיו  שיר   — "רבאעיאת" 
שנודע בזכות חיבורו של המשורר, המתמטיקאי והאסטרונום הפרסי בן המאה ה־11, עמר 
אל ח'יאם. בתים נבחרים התפרסמו ב־1859 בתרגום לאנגלית מאת אדוארד פיצג'רלד, 
ונעשו לאחד מספרי השירה הפופולריים ביותר בשירה האנגלית במאה התשע־עשרה, אך 

גם לאחד מסמלי האוריינטליזם. 
ממדים  ומוסיף  המוכרת  המרובעים  בתבנית  דרוויש  משתמש  זה  שירים  במחזור 
נוספים לשפת הדימויים המיוחדת שלו, השואבת מסמלי הכפר הפלסטיני דוגמת הבאר, 

השיבולת, האבן והלחם.

מ"ר

)1(

ֶדה. ֲאִני רֹוֶאה ּשָׂ ּבַ ֲאִני רֹוֶצה  ֶ ּשׁ ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ַמה 
ָהרּוַח ְמָסֶרֶקת. ֲאִני עֹוֵצם ֶאת ֵעיַני: ה ׁשֶ ַצּמֹות ִחּטָ

ַנַהַונד* ה מֹוִביל ֶאל  ַהּזֶ ְעּתּוַע  ַהּתַ
ִתיָקה, ֶאל ַלאַזַוורד.** ְ ְוַהּשׁ

)2(

ם. ֲאִני רֹוֶאה ּיָ ּבַ ֲאִני רֹוֶצה  ֶ ּשׁ ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ַמה 
ָחִפים ְלבֹוא ֶעֶרב. ֲאִני עֹוֵצם ֶאת ֵעיַני:  ב ׁשְ ַמׁשַ

לּוס ַהּזֹו מֹוִביָלה ְלַאְנּדָ ה  ִעּיָ ַהּתְ
ת יֹוָנה ָעַלי. ִפּלַ ּתְ ְפָרׂש —  ְוַהּמִ

)4(

ֵני ָהֶאֶבן  ּפְ רּוַח, ֶאת  ּבָ ֲאִני רֹוֶצה  ֶ ּשׁ ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ַמה 
ה ַאְדַמת רּוִחי, ְיֻרּקָ ה ָהֲאָדָמה,  ְיֻרּקָ ָחָקם.  ָרק ׁשְ ּבָ ר  ֲאׁשֶ

ֵאר ָהִייִתי? ּבְ ַפת  ֵחק ַעל ׂשְ ֶיֶלד ְמׂשַ ֲהלֹא 
ְוָהֲאָבִנים — רּוַח. ה — ָחֵצר ִלי,  ַהּזֶ ְרָחב  ֵחק: ַהּמֶ י ְמׂשַ עֹוֶדּנִ

ם מקאם )לה מינור טבעי( המציין במוזיקה הערבית געגוע. ְוׁשֵ ַנַהַונד הוא שם מקום בצפון פרס,   *
שמה הערבי של אבן לאפיס לזולי, אבן יקרה בצבע כחול עמוק.  **
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)5(

לֹום. ֲאִני רֹוֶאה ָ ּשׁ ּבַ ֲאִני רֹוֶצה  ֶ ּשׁ ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ַמה 
א, ֲאִפיֵקי ַמִים. ֲאִני עֹוֵצם ֶאת ֵעיַני: ָוֶדׁשֶ ֹעֶפר 

ה ְבֵחיִקי ָנח  ַהּזֶ ָהֹעֶפר 
אן. ְיָלָדיו, ָנח ַהְרֵחק ִמּכָ ד, ִעם  ּיָ ַהּצַ ַאף 

)6(

ְלָחָמה. ֲאִני רֹוֶאה ּמִ ּבַ ֲאִני רֹוֶצה  ֶ ּשׁ ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ַמה 
ֹרק ַהּיָ ַלע  ֶאת ָסֵבינּו סֹוֲחִטים ַמִים ִמן ַהּסֶ

ים ַמִים. ֲאִני עֹוֵצם ֶאת ֵעיַני: ְוֵאיָנם מֹוִריׁשִ ים  ְוֶאת ֲאבֹוֵתינּו יֹוְרׁשִ
ָיַדי. ה  ָיַדי, ִהיא ַמֲעׂשֵ ּבְ ׁשֶ ה ָהָאֶרץ  ִהּנֵ

)9(

ַאֲהָבה. ֲאִני רֹוֶאה ּבָ ֲאִני רֹוֶצה  ֶ ּשׁ ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ַמה 
יָטָרה, ּגִ ים  ִ סּוִסים טֹוְפִפים, ֶהְמַית ֲחִמּשׁ

בֹוִרים ַעל ּתּות ָהֵעץ. ֲאִני עֹוֵצם ֶאת ֵעיַני ּדְ ֲעַדת 
ֶעְקָרה.  ּנֶ ׁשֶ נּו ַעל ָהֲאָדָמה  ִצּלֵ ֶאְרֶאה ֶאת  ַעד ׁשֶ

)14(

ַחר. ֲאִני רֹוֶאה ֵעת ׁשַ ּבְ ַחר,  ַ ּשׁ ּבַ ֲאִני רֹוֶצה  ֶ ּשׁ ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ַמה 
ים, ֶאת ַלְחָמם. ין ַלְחֵמי ָהַעּמִ ּבֵ ים,  ׂשִ ים ְמַחּפְ ַעּמִ

ָים, ְשׁ ּוִמִמּ ֹתֶנת ֲחלֹומֹוֵתינּו  ֶלֶחם, הּוא ַהּפֹוֵרם אֹוָתנּו ִמּכְ
ַחר ִמְלָחָמה? ְוׁשַ ים  ַחּיִ ַחר  ה ׁשַ ְרִעין ִחּטָ ִמּגַ ַיֲעֶלה  ַהֻאְמָנם 

)15(

ִלְכֹמּהַ ָאָדם: ֶאת ָהָרצֹון  ּבָ ֲאִני רֹוֶצה  ֶ ּשׁ ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ַמה 
ָלאָכה ית ֶאל ַהּמְ ִלְדַבר־ָמה, ֶאת ַהֲהִליָכה ָהִאּטִ

ְיָתה, ַהּבַ ִריָזה  ַהּזְ יָבה  ִ ְוֶאת ַהּשׁ
ְבָרָכה.  ּבִ ּבֶֹקר,  ָכל  ּבְ ַהּצֶֹרְך,  ְוֶאת 
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ִפיש איֶרָנה ְקֶלּפְ

כמה מילים משפת האם
עטלעכע ווערטער אויף מַאמע־לשון

מתרגם: אורן ירמיה

בשנת  אמה  עם  בניו־יורק  והשתקעה   1941 בשנת  ורשה  בגטו  נולדה  קלפפיש  אירנה 
)וזאת בניגוד  היידיש  ואימצה את  בין שפות רבות, מביניהן בחרה  1949. קלפפיש גדלה 
בספרות  דוקטור  תואר  קיבלה   1970 בשנת  פולנית(.   — אמה  עם  דיברה  שבה  לשפה 
שלוחה   — קולג'  בברנדרד  ומיניות  מגדר  נשים,  ללימודי  פרופסור  היא  וכיום  אנגלית, 
מסאית,  היא  קלפפיש  האקדמאית  עבודתה  לצד  ניו־יורק.  קולומביה,  אוניברסיטת  של 
אקטיביסטית ואחת מעמודי התווך של הקאנון הלסבי־יהודי בארצות־הברית. היא הייתה 
ממקימות הקבוצה "די וִוילֶדע חיות" )חיות הפרא( יחד עם מאלניקאיה/קנטרוביץ' ואדריאן 
 "Nice Jewish Girls: A Lesbian הדרך  פורצת  באנתולוגיה  המרכזיות  מהכותבות  ריץ', 
 "The Tribe of Dina: A Jewish Women’s הספר  מעורכות  ואחת   ,Anthology" )1982(
)Anthology" )1986. כמו כן, קלפפיש הייתה ממקימות הארגון "ועידת הנשים היהודיות 
לסיום הכיבוש בגדה המערבית ובעזה", ומהעורכות המייסדות של כתב העת הפמיניסטי 
 "Conditions: a feminist magazine of writing by women with a particular emphasis

.on writing by lesbians"
מחזור השירים שחלקו מתורגם כאן, "A Few Words in the Mother Tongue", כולל 
כמה משיריה המוכרים והחשובים ביותר של קלפפיש. חלקים מהמחזור פורסמו לראשונה 
קלפפיש  של  בספרה  התפרסם  בשלמותו  והמחזור  דינה",  "שבט  באנתולוגיה  ב־1986 
מצומצמים  כולם  שונים,  שדות  בין  בצומת  ניצבה  תמיד  קלפפיש  חייה  לאורך  ב־1990. 
ומוגבלים מדי למידותיה שלה. היא הייתה לסבית מדי לחוגים היידישיסטיים, שמאלנית 
הלבן,  הליברלי  לפמיניזם  מדי  יהודית  שואה,  כניצולת  לדבר  ממנה  שביקש  למי  מדי 
ויידישיסטית מדי למי שביקש שירה אמריקאית באנגלית בלבד. מחזור השירים שבעמודים 
הבאים מנכיח את כל הזהויות האלו ואת רגעי הסכנה והשבירה שבהם. השירים, שבמקור 
ואת  שבהגירה  הכאב  את  להנכיח  מבקשים  יידיש,  משולבת  בה  אשר  באנגלית  נכתבו 
כוחה של השירה. שני ערוצים אלה נפגשים בשירים ברצון לביטוי עצמי, אבל בה בעת, 
מבקשים מהקוראים לא להשתמש בהם רק כדי להזדהות עם הכאב של עצמם. להיפך, 
קלפפיש קוראת ַלמגע בין שתי השפות להזכיר שאין מקום שבו באמת יש רק שפה אחת. 
במקור האנגלי, המילים ביידיש נכתבו בצורה פונטית באותיות אנגליות ובכתב נטוי. 
פעם  מדי  כך  רם.  בקול  השירים  את  לקרוא  יכלה  יידיש  יודעת  שאינה  מי  גם  כך  מתוך 
השירים  במהלך  באנגלית.  מילים  מהדהדות  אירופאיות  בשפות  שמקורן  ביידיש  מילים 
קלפפיש משחקת עם ההדהוד, כשהיא מדגישה את דמיון המקורות או את שקריות הדמיון 
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בין המילים. בעת התרגום לעברית אפקט זה של דמיון ושונות עבר לשפה החדשה, אך 
כמובן גם נהפך על ראשו. כתיבת היידיש על פי כללי האיות שלה יוצרת מצב שבו קורא 
עברי שאינו מכיר את השפה אינו יכול לבטא נכונה את המילים אפילו )ואולי מכיוון( שהן 
כתובות באלף־בית המוכר לו. ומבלבל אף מזה, מילות היידיש שיש להן מקור בעברית או 
בארמית כתובות באיות העברי שלהן, אף שהדרך לבטאן שונה מזו של העברית העכשווית. 
זאת ועוד, העתקת היידיש והתרגום מאנגלית מציבים על הדף מילות יידיש בעלות מקור 
ולפעמים  דומות,  זהֹות, לפעמים רק  בעברית לצד מילים בעברית עכשווית — לפעמים 
שונות עד מאוד. כדי להקל על הקריאה, מילות לשון־הקודש ביידיש מוצגות בשיר עצמו 
ביידיש.  לבטאן  יש  שבו  האופן  לגבי  הערות  מופיעות  השיר  ובסוף  שלהן,  התקני  בכתיב 
כמו כן, בכמה נקודות התרגום לעברית דרש השארת מילים נבחרות באנגלית. במקרים 
הללו העתקתי את האנגלית פונטית ובכתב נטוי, כדי שהקוראת תדע להבחין מתי השפה 

המיוצגת היא יידיש ומתי אנגלית. 

א"י

מתוך: די ריַיזעאהיַים / המסע הביתה

1. דער �ענסטער / החלון

ַעד ַלַחּלֹון. יָטה ִמּבַ ִהיא ַמּבִ
ַהּכֹל הֹוֶוה, נֹוֵכַח.

ל ֶהָעָבר  ִצּלֹו ׁשֶ
ָמקֹום ַאֵחר.  ּבְ מּוָטל 

ָמָמה ְ זֹו ִהיא ַהּשׁ
ֶבת. ִהיא חֹוׁשֶ

ַנֲעׂשּו ּוְלׁשֹונֹוֵתינּו 
ָמָמה  ְ ְיֵבׁשֹות     ַהּשׁ

ַוֲאַנְחנּו ה ֶאת ְלׁשֹוֵננּו     ׁשָ ִיּבְ
בֵּ ר. ּדִ ַכְחנּו  ׁשָ

ַעד ַלַחּלֹון.  יָטה ִמּבַ ִהיא ַמּבִ
ַהּכֹל הֹוֶוה. 
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2. ווידער ַא מָאל / שוב 
ווידֶער ַא מָאל

ִסּבֹות ַהּנְ ה ְלִהְתַעּלֹות ֵמַעל  ִהיא ְמַנּסָ

ף ַהּמֹאְזַנִים ּכַ י ַעל  יֹוֵתר ִמּדַ
ַהּבֶֹקר 

יֶעדן �רימָארגן
ּבֶֹקר  ל  ּכָ                     

ץ ן ְלַחּלֵ ּתָ ִנּ ִלְראֹות ַמה 
פּוִפים ָכיו ַהּצְ ֲחׁשָ ִמּמַ

ל ַהּלֹא ָידּוַע ׁשֶ
�ון איר זיכרון

ְכרֹוָנּה. ִמּזִ   

ם ִנְמֵצאת ׁשָ
די גַאנצע גֶעשיכטע

�ון �ָאלק
ֵלָמה ְ ַהִהיְסטֹוְרָיה ַהּשׁ  

ל ָהָעם. ׁשֶ
ווידֶער ַא מָאל

ָיַדִים יָטה  ִהיא מֹוׁשִ   
ה ֶלֱאֹחז ּוְמַנּסָ

ְלֵהָאֵחז
ָאָדם  ּכְ  

      טֹוֵבַע
ק.  ּדַ ֶקֶרׁש  ּבְ         

ַאּבֶער דֶער ים איז גרויס 
דֹול ּגָ ם  ַהּיָ ֲאָבל 
אּון די ווֶעלט

ְוָהעֹוָלם  
אפלו גרֶעסֶער

דֹול יֹוֵתר ּגָ ֲאִפּלּו   
אפלו גרֶעסֶער.   

רֹון ]זיקָארן[ ִזּכָ
ֲאִפּלּו ]ַא�ילֶע[

6. זי שעמט זיך / היא חשה בושה

זי שֶעמט זיך.
ְכָחה ִהיא ׁשָ     

ַאלץ �ַארגֶעסן     
ַהּכֹל.  ְכָחה ֶאת  ׁשָ

ר? ְלַדּבֵ ִעם ִמי אּוַכל      
ִהיא ּתֹוָהה.     

א ָהִאּמָ די מַאמע 
א ָהַאּבָ דער טַאטע 

א ְבּתָ ַהּסַ די ּבָאּבע  
א ּבָ ַהּסַ דער זיידע 

ְדמֹוִנים די אבות      ָהָאבֹות ַהּקַ

ַאלץ
ַאלץ �ַארגֶעסן

ְכָחה ֶאת ַהּכֹל ׁשָ

די גַאנצע משפחה   
ּה ּלָ ּכֻ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ל  ּכָ  

דָאס �ָאלק
ָהָעם

מיט ווֶעמֶען  
קֶען איך רֶעדן?  

ר? ִעם ִמי ֲאִני ְיכֹוָלה ְלַדּבֵ  
די מתים �ַארשטייֶען

מיר אפילו ניט
ֲאִפּלּו ָהרּוחֹות  

ֵאיָנן ְמִבינֹות אֹוִתי.  

ָאבֹות ]ַאווֶעס[
ָחה ]מישּפָאכֶע[ ּפָ ִמׁשְ
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7. אין דער �רעמד / בין זרים

ֵאיְך ווי ַאזוי?  
ִהיא ּתֹוָהה     

ר? ְלַדּבֵ ָעַלי      

ווֶעלכע ווֶערטֶער     
ים ֵאּלּו ִמּלִ ּבְ

ׁש ּמֵ ּתַ ָעַלי ְלִהׁשְ
אין דֶער �רֶעמד

ָזִרים? ין  ּבֵ     

זָאג
בלויז דֶעם אמת

ִאְמִרי     
ַרק ֶאת ָהֱאֶמת     

קַײן ליגן ניט
ֶקר. ִלי ׁשּום ׁשֶ ּבְ     

זי גֶעדֶענקט
ִהיא זֹוֶכֶרת

די לֶעקצייס
עּוִרים ִ ֶאת ַהׁשּ     

די ּפרינציּפן
ֶאת ָהֶעְקרֹונֹות     

אּון  זי שווַײגט     

ֶאֶרת ִנׁשְ ְוִהיא 

ֶקט.  ׁשֶ ּבְ     

ֱאֶמת ]ֶעמֶעס[

8. די צונג / הלשון

זי שווַײגט.

די ווֶערטֶער �ֶעלן איר. 
ים  ּלִ ַהּמִ ֲחֵסרֹות ָלּה 

ץ ַרק ְוִהיא ְיכֹוָלה ְלַחּלֵ

ְצִליִלים
ְצִליִלים ְללֹא צּוָרה:

ַא
דֶערקלַאנג

ִליל ַהּצְ     

ָא
דָאס ווָארט

ה ּלָ ַהּמִ     

ּו
די צּונג

ׁשֹון ַהּלָ     

ָא 
דָאס לשון

ָפה  ַהּשָׂ     

ֶע
די טרֶערן

ָמעֹות.  ַהּדְ     

ָלׁשֹון ]לָאשן[
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עטלעכע ווערטער אויף מַאמע־לשון / כמה מילים משפת האם

ל למשל: ְלָמׁשָ

ַהּזֹוָנה די קּורּבע 
ּה ּלָ ׁשֶ ׁשּוקֹות  ּתְ ּבַ יָרה  ּכִ ּמַ ׁשֶ ה  ָ ִאּשׁ

ה  ַהְיּהּוִדּיָ ה  ָ ה  ָהִאּשׁ ַהְיּהּוִדּיָ די יִידֶענע 
בּולֹות ּגְ ִלי  ּבְ ָטִנית  ַתְלּ ׁשְ ּבּוָרה    

זֹו ּכָ ה ִהיא  ָ ל ִאּשׁ ּכָ ֱאֶמת:   ּבָ ּבֹואּו נֹוֶדה 

די יֶענטע  ָהַרְכָלִנית   ָהַעְסָקִנית
ֲעׂשֹות ּלַ ּיֹוַדַעת ַמה  ׁשֶ זֹו 

ְכִנית ּתָ ֵיׁש ָלּה  ה ָמה,  ּנֶ ּלֹא ְמׁשַ ְוׁשֶ

ָרה ּגָ ׁשֶ די לֶעזביַאנקע   ֹזאת 
י ֵמעֹוָלם לֹא ּכִ ִעם ֲחֵבָרה ְקרֹוָבה   ִאם 

ַהּזֹו ה  ּלָ ּמִ ּבַ נּו  ׁשְ ּמַ ּתַ ִהׁשְ

ה ּלָ ַהּכַ דָאס ווַײבל  
ה  ַטּנָ ַהּקְ ה  ָ אֹו ָהִאּשׁ

***

ִית  ּבַ ּבַ אין דֶער היים    
ֹמר ַעל  ֵדי ִלׁשְ ּכְ ַהּכֹל  ה  ִהיא עֹוׂשָ ֵהיָכן ׁשֶ

ים ַחּיִ ּבַ יִידישקַײט 

ִהיא ים ׁשֶ ַחּיִ ֶרְך  ּדֶ יִידישקַײט  
ַח ר ְלִהְתַוּכֵ ִמיד ֶאְפׁשָ ּתָ ְיהּוִדית   

ם ִהיא קֹוָנה אין מַארק ׁשָ
די קַארטָא�ל אּון  חלה 
ְוָחָלה( ּפּוֵחי ֲאָדָמה  ּתַ ן,  )ּכֵ

די קַארטָא�ל   ָהֵעֶזר ַהָחְמִרי 
ֶנֶגד יִידישקַײט ּכְ

ָצִלים ּבְ מיט ציּבֶעלֶעס   ִעם 
ִביִאים  טרֶערן צו די אויגן ּמְ ׁשֶ
ִהיא רֹוָאה ׁשֶ ּכְ ָמעֹות ָלֵעיַנִים   ּדְ

ֶעֶצם ּבְ ַהּכֹל  ה ָקָטן  ּמָ ּכַ
ווייניקֶער אּון ווייניקֶער

חֹות ּוָפחֹות ּפָ

די חלה    ְקלּוָעה
ווי איר הָאר �ַאר דֶער חתונה

ה  ָעָרּה ָהָיה ִלְפֵני ַהֲחֻתּנָ ּשְׂ ׁשֶ ִפי  ּכְ
ִהיא ָהְיָתה ַאזַא שיין מיידל ׁשֶ ּכְ

ָיָפה ַנֲעָרה  זֹו  ּכָ

די לַאנגע שווַארצע הָאר
ֹחר ָהָאֹרְך ָ ָער ַהּשׁ ַהּשֵׂ

די לַאנגע שווַארצע הָאר
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***

ה  ָ ַא �רוי חלומט  ִאּשׁ
חֹוֶלֶמת ַעל איר ָארט אויף דֶער ווֶעלט

עֹוָלם ּבָ ְמקֹוָמּה 
ְוִהיא ְמַפֶחֶדת אּון  זי הָאט מורא   

ים ּלִ ְך ְמַפֶחֶדת ֵמַהּמִ ּכָ ל  ּכָ

קּורּבע
יִידֶענע
יֶענטע

לֶעזביַאנקע
ווַײבל

זי חלומט ִהיא חֹוֶלֶמת
ְוִהיא ְמַפֶחֶדת אּון  זי הָאט מורא 

איר ָארט
די ווֶעלט

די היים
דֶער מַארק

ַא מיידל חלומט
ַא קּורּבע חלומט
ַא יִידֶענע חלומט
ַא יֶענטע חלומט

ַא לֶעזביַאנקע חלומט

ַא ווַײבל חלומט
די קַארטָא�ל

די חלה 

יִידישקַײט

זי חולמט
די הָאר

די לַאנגע שווַארצע הָאר

זי חולמט
זי חולמט
זי חולמט

למשל ]לעמָאשל[
חלה ]כַאלַא[

חתונה ]כַאסֶענֶע[
חלומט ]כָאלמט[

מורא ]מוירֶע[
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ֿפרַאדעל שטָאק

סופרת ומשוררת יידית. נולדה ב־1890 בסקאלה שבגליציה. היגרה לניו־יורק בשנת 1907. 
ספרה  את  לאור  הוציאה  ביידיש.  סוֶנטה  שכתבה  הראשונה  שהייתה  בכך  התפרסמה 
דֶערציילוּנגֶען )סיפורים( בשנת 1919, ביידיש. עברה לכתוב באנגלית ופרסמה את ספרה 

*.1930 1927. אושפזה ונפטרה בסניטריום בסביבות  "For Musicians only" בשנת 

שפה היא המולדת היחידה.

                — צ'סלב מילוש

ה ּמָ ּכַ ה:   ה ַקּלָ ֻעּלָ ּפְ ִאּלּו זֹו  ּכְ ֵהם אֹוְמִרים ֶאת ֶזה 
ל  ִאְזּכּוִרים   ׁשֶ ִטים      ֹחֶפן  ּפָ ֶחְלֵקי ִמׁשְ

ִביִלי     ֶזה לֹא ָהָיה  ׁשְ ּבִ ר הּוא ָאָדם.    ֲאָבל  ֲאׁשֶ ּבַ ָאָדם 
יֹון ּסָ ַלּנִ ׁשּוט   יֹוֵתר ּדֹוֶמה    ּפָ ָבר  ּדָ

אן ְרָחק    ִמּכָ ִלְגֹמַע ֶאת ַהּמֶ
ֵני ְצִליִלים.  ׁשְ ין  ּבֵ ת ָהְרחֹוב      אֹו  ְלִפּנַ

ָמעּות ׁשְ בּו ַעל ֶזה: הֶיים מּול הֹום   ַהּמַ ְחׁשְ ּתַ
ִדּיּוק ּבְ ּמּוָבן      ּכַ ָבר     ַהּדָ אֹותֹו 

נּוָעה    ָהָיה ָהאֹוְקָינֹוס ֲאָבל ִחּלּוף ַהּתְ
י.  ּבֹו ָטַבְעּתִ

יִתי. ִנּסִ ֱאֶמת       ּבֶ יִתי.    ִנּסִ
ם יִדיׁש   ֲאָבל ַאּתֶ ַהּיִ י ִעם  ִנְזַהְרּתִ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ
ּכֹוֶתֶבת      גַאס ה. ַאּתְ  יֹוְדִעים   ֶזה ָקׁשֶ

ּוִפְתֹאם ְסְטִריט ְמַהְדֵהד ָלְך
ֶזה — ּבְ ְוַגם — ּבֹואּו נֹוֶדה  הּוָדה.    ִלי ׁשּום ּתְ ּבְ

ל. ּכֹוׁשֵ רֹון  ּכָ ַהּזִ
ִלים ה ַלֲעֹקב ַאֲחֵרי ַהֶהְבּדֵ ַאּתְ ְמַנּסָ

ת האּוס ת ָגאד אֹו הויז ְלֻעּמַ מֹו גָאט ְלֻעּמַ ּכְ

לאחר פרסום מחזור שירים זה התגלה מידע ביוגרפי חדש על פרדל שטוק, בין השאר שהיא חיה שנים   *
נוספות מעבר לתאריך המצוין ושניתוקה מהחוגים האינטלקטואלים היידישיסטיים לא היה מוחלט 

כפי שנראה היה בעת כתיבת השיר של קלפפיש )הערת המתרגם(.
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יד ְלַהּגִ ְוַאּתְ ַמְתִחיָלה  ים  ְטׁשִ ׁשְ ֲאָבל ֵהם ִמּטַ
ֶנת לגֶעסֶעלֶע אֹו ַאֵויְניּו ּוֶ ַאּתְ ִמְתּכַ ׁשֶ ּכְ ֵאִליי 

ה בולֶעבַאר. ּזֹו ְלַמֲעׂשֵ ׁשֶ ּכְ

ְדִעי ּתֵ ׁשֶ ְוִלְפֵני 
ְך ּלָ ׁשֶ ִביל לֹא  ַאּתְ ִנְמֵצאת    ַעל ׁשְ

ית ְלֵבִנים ּבֵ עֹוֶמֶדת    מּול 
ר ְמַעט ֻמּכָ ּכִ ֶלת     ַהּדֶ קֹוף  ַמׁשְ

ם אֹותֹו ְך ְלַמּקֵ יָכְלּתֵ ּבִ ֲעַדִין     ֵאין 
ִדּיּוק.   עֹוְבֵרי ֹאַרח עֹוְצִרים. ּבְ

ִרים    ֲאָבל ַאּתְ ֻמְדָאִגים    ֵהם ְמַדּבְ
נּועֹות ָעָבר    ַהּתְ ּבֶ ַהּכֹל    ַמַעּתְ   ֶאת   ָבר   ׁשָ ּכְ

ל ה   ַהֶהְבּדֵ ּוַמּטָ פֹות   ַמְעָלה  ִמְתַחּלְ
ן ְך ְמֻעּדָ ּכָ ל  ּכָ רֹוִני  ַהּגְ ִליל  ּצְ ּבַ

ָבר ּדָ ו   ֶזה ׁשּום  ְוַעְכׁשָ
ַהג.  ָבר   חּוץ   ִמּלַ ּדָ ֶזה    ׁשּום   

ִליָמה ִעם ֶזה.  ְוָכְך    ַאּתְ ַמׁשְ
ֱאֶמת ּבֶ ַעם  ַאּתְ    .   ַהּפַ ָאַבְדּתְ

 . לֹא יֹוַדַעת   ֵאיֹפה ַאּתְ

ְלָפַנִיְך. ִית ָצף  ַהּבַ ֶאֶרץ אֹו ָים   
ה  ַהּזֶ ַחּלֹון  ּבַ ְבּתְ    ָיׁשַ ַעם  ּפַ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ
ּנּו ָצִפית ְך  ִמּמֶ ּלָ ׁשֶ ִית  ַהּבַ ְוָהָיה ֶזה 

ְטִריט אֹו ַעל ָהְרחֹוב אֹו ַעל הגֶעסֶעלע.  אּוַלי ַעל ַהּסְ
ֶרְך.  ּדֶ ֶזה ָהָיה ָמבֹוי ָסתּום   אֹו אּוַלי ִקּצּור 

אּוַלי לֹא.
ם ֶלת.   ֵהם עֹוְמִדים ׁשָ ּדֶ ּבַ נּוָעה  ּתְ

ר: ְוִנְסּגָ ח  ִנְפּתָ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ה  ַדִים   ַהּפֶ ּיָ ּבַ ְמַנְפְנִפים 
ָקאם ִאין! ָקאם ִאין! ֲאִני ְמִביָנה  זֹו 

ִנים.   ַא דַאנק! ַא דַאנק! ּפָ ַלת  ַקּבָ
י   ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ י ַעד  ָאַמְרּתִ

ִנְנָעל. ַער  ַ ֵמָאחֹור ֶאת ַהּשׁ
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ורשה, 1983: אומשלגפלאץ
אין טרֶעבלינקע בין איך ניט גֶעווֶען

)בטרבלינקה מעולם לא הייתי(

— ה. לייוויק

ַעם. ְזָועֹות ַהּפַ ׁשּום 
ָנה ִהיא 1983.     יּוִני.         ַקִיץ.  ָ ַהּשׁ

י "סֹוִליָדִרּיּות", ְלַגּבֵ ה ְמתּוָחה    ֲאָבל  ַוְרׁשָ
י ֲחִניָנה קֹוֶלְקִטיִבית. ְלַגּבֵ

ּוְלָבָנה. ה  חֹוַמת ְלֵבִנים ְקַטּנָ
ּוְבִייִדיׁש ּפֹוָלִנית        ּבְ ָלִטים  ֵני ׁשְ ׁשְ

אן  ּכָ ּמִ ׁשֶ עֹוֶלה ְלִפיֶהם       ׁשֶ
זַײנֶען זיי גֶעפָארן קיין טרֶעבלינקע. 

ָכל ַצד ּבְ ים  ּגּוִצּיִ ֵני ֵנרֹות  ׁשְ
ְדִריְך בּוִיים.      ַהּמַ ּכְ

ית. ַמּצִ ּבְ ַמְדִליק ֶאָחד ֵמֶהם 
ה אֹותֹו.  ּוְמַכּבָ ָבה  ָהרּוַח ׁשָ

ז ּגַ ֵאַבת  ֶלק ִעם ַמׁשְ ּדֶ ֲחַנת  ּתַ ֵיׁש 
ְנָין  ּבִ ם ֵמָאחֹור.      ׁש ׁשָ ַמּמָ

ָאז ּמֵ ׁשֶ ֵכן     ִיּתָ ד.      ּצַ ּבַ
ָהָיה ֵעד.  ר ׁשֶ ר ַאן עדות.   ֶאְפׁשָ ֶאְפׁשָ

ְוֵיׁש ְמִסּלֹות
ֶבת.  ֲאִני חֹוׁשֶ

ׁש ּיֵ ּבֹוָכה.    ַעל ַמה  ֲאִני לֹא 
ִלְבּכֹות?    ְרחֹוב ָרִגיל.

ִעְנָיָנם ּבְ ים      עֹוְסִקים  ֲאָנׁשִ
ָנה ִעים ׁשָ ְלַאַחר ַאְרּבָ

י ֲחִניָנה. ְלַגּבֵ ְמתּוִחים 
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יִתי.  ּבֵ ָיֹכל ִלְהיֹות  ה ָהָיה  ַהּזֶ ָהְרחֹוב  ֵכן ׁשֶ ִיּתָ
ִתיָחה ת ַהּפְ ְנֻקּדַ ָיֹכל ִלְהיֹות  ה ָהָיה  ַהּזֶ ָהְרחֹוב  ֵכן ׁשֶ ִיּתָ

י ָלמּות. ּלִ ׁשֶ ע  ּסָ ַהּמַ ל  ׁשֶ
ִלְזּכֹר: ָעַלי 

הּוא לֹא ֶזה ְולֹא ֶזה.

ת ַאֶחֶרת. ׁשֶ ַיּבֶ ּבְ ה  ַחּיָ ֲאִני 
ֶרת. ו ֲאִני ַרק ְמַבּקֶ ָנה ִהיא 1983.     ַעְכׁשָ ָ ַהּשׁ

ִביל ַאף ַאַחת.  ׁשְ ּבִ ַהִהיְסטֹוְרָיה לֹא עֹוֶצֶרת 

Umschlagplatz )גרמנית( — רציף השילוח למחנות הריכוז, במקרה הזה, לטרבלינקה.
אפשר ]ֶעפשֶער[ 

עדות ]איידֶעס[
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פיטר קול 

מה שטמיר, טמיר יישאר
חמישה שירים

מאנגלית: שי פורסטנברג

פיטר קול נולד ב־1957 בניו ג'רזי. מאז 1981 הוא מחלק את חייו בין ירושלים לניו הייבן. 
עדינה  הסופרת  אשתו,  )עם  קהיר  בגניזת  העוסק  עיון  וספר  שירה  ספרי  חמישה  פרסם 
הביניים,  מימי  עברית  שירה  וכן  מודרנית,  וערבית  עברית  שירה  לאנגלית  תרגם  הופמן(. 
 The Dream of  the Poem: Hebrew Poetry from Muslim and שאותה כינס באנתולוגיה 
 The Poetry of Kabbalah: :קובץ גדול נוסף של תרגומיו הוא .Christian Spain, 950-1492
Mystical Verse from the Jewish Tradition. זכה בפרסים רבים. מלמד באוניברסיטת ייל.

עוד לַסְנטֹוּב
)דה־קריאון, המאה ה־14, קסטיליה(*

א. כולם תמיד

ן". ִמיד רֹוִצים ַרק "ּכֵ ּתָ ם  ּלָ ּכֻ
י יֹוֵתר ַמְחּתִ י ֵכן, ׂשָ ּפִ ְוַאף ַעל 

ֲאהּוָבִתי ָאְמָרה ִלי "לֹא" ׁשֶ ּכְ
ֵיׁש ָלּה "ַאֵחר". י ִאם  ַאְלּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ

ב. לכל חפץ

ִעים ַמְקֵהַלת ְמֻרּבָ
ֵרת  ְבֵחי ַהְמׁשָ ׁשִ ּבְ
ּדֹוֵרׁש  ָבר לֹא  ּדָ ׁשֶ

רּות. ֵ ֲעבּור ַהׁשּ

יַע ִהּצִ ִנים הּוא  ׁשָ
דֹולֹות ְנצּורֹות, ּגְ

מֹו ּפֹוֵעל ּכְ
ִמּתֹוְך ַאֲהָבה.

   *

יהודי־ )1369-1290(, היה משורר  ר' שם טוב יצחק אבן ארדוטיאל  ַסְנטֹובּ דה קריאון, בשמו העברי   *
ספרדי. יצירתו המרכזית, Proverbios Morales )אמרי מוסר(, נכתבה בספרדית באותיות עבריות. 
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יַצד ּכֵ רּור  ּבָ לֹא 
ּכֹה ְקצּוָצה קֹוָמה 

ים  ִמּלִ ּבְ את  נֹוׂשֵ
עֹוָלם ּוְמלֹאֹו,

ר, ַאְך רֹוֶאה ִעּוֵ
י, ְבּתִ ֶאת ְצפּונֹות ַמֲחׁשַ

ּבֹוֵחן ם הּוא  ִאּלֵ
י. ַמְעּתִ ֶרם ׁשָ ּטֶ ׁשֶ ֶאת 

הּוא יֹוֵדַע ָמה ֶאְרֶצה
י, ְצִתּ ּפַ ֶטֶרם  ּבְ עֹוד 

ר הּוא  ְלַדּבֵ ּוְבִלי 
ֵמִעיד ִמי ֲאִני.

אִתי ּבָ ן  ּכֵ ְוַעל 
ן, ָיׁשָ ם ֹחב  ּלֵ ְלׁשַ

ט ּוְלַפּיֵ יר  ָלׁשִ
ל ָהֵעט. ְבחֹו ׁשֶ ׁשִ ּבְ

ג. מעשי רעים

ִיּיַטב ַמה 
ַרִים, ִמּזּוג ִמְסּפָ
ּגֹוֵזר ל  ּכָ ּגֹוְזֵרי 
לּות? ּגָ ֲעֵליֶהם 

ַהּפֹוֲעִלים לֹא 
ַעס ּכַ ִמּתֹוְך 

ִאיָפה ׁשְ ּבִ א  ֶאּלָ
ּלּות. ְוִהְתּגַ ה  ִלְפִגיׁשָ

ַיַחד ֵהם  ׁשֶ ּכְ
יקּו ַיּזִ ָלל לֹא  ּכְ

ָיד ּבְ ָיד 
ָפַתִים. ָפַתִים ִלׂשְ ּוׂשְ

ִנְפָרד ּבְ ַרק 
ְיכֹוִלים ַלֲהֹרס, 

ֶנֱאָמנּות זֹו 
ַרִים. ל זּוג ִמְסּפָ ׁשֶ

ְלְמדּו ּיִ ׁשֶ ִמי 
ַאֲחָוה ַמִהי, 

י ֵרִעים ּוַמֲעׂשֵ
ָיַרד, ָהֶעֶרב  ׁשֶ ּכְ

ַרִים  ְראּו ִמְסּפָ ּיִ ׁשֶ
ַנִים, ְ ים ֶאָחד ִמּשׁ עֹוׂשִ

ַהּצֶֹרְך — ּוְבִמְקֵרה 
ַנִים ֵמֶאָחד. ׁשְ

ד. גם אם נולדו

ם ִאם נֹוְלדּו ּגַ
יַח קֹוִצים ַעל ׂשִ
ים ּנִ ֹוׁשַ ְמִחיר ַהּשׁ

ֶהְחֵלט ּבְ ָגֹבּהַ 

מֹו ֵכן ֵאין ִלְדחֹות ּכְ
ינֹות ַהּיֵ ֶאת 

ָרִמים ִאים ִמּכְ ַהּבָ
חֹות ִבים ּפָ ֶנְחׁשָ

ר, ׁשֶ ַהּנֶ ֶרְך  ּדֶ
דּוַע, ּיָ ּכַ ִנְפֵלאת, 
ּנֹוַלד ׁשֶ ַעל ַאף 

ֵקן ָצנּוַע ּבְ

ל ֵאיֶנּנּו ּוָמׁשָ
י חֹות ֲאִמּתִ ּפָ

ֶנֱאָמר ִאם 
ְיֵדי ְיהּוִדי ַעל 
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ְוִנְבֶנה ָהעֹוָלם הֹוֵלְך  אֹו ׁשֶ
ֶנֱחָרב — נּו  ּלָ ׁשֶ ָהעֹוָלם  אֹו ׁשֶ
תּוב, ין ַהּכָ ּבֵ ֶרַגע — ּפֹה —  ּכָ

ל ֵלָבב. ּכָ ְלֹאֶרְך ִקירֹות 

ְתִחיל, ּתַ ית  ץ ָיבֹוא, אֹו ֵראׁשִ ַהּקֵ
ין רּוחֹוָתיו — ּבֵ ַהּיֹום, ָמָחר, 

ִנְבֶנה י־ָסִביר,  ְלּתִ ּבִ ֹאֶפן  ּבְ ָהעֹוָלם, 
ֶנֱחָרב. בֹוָהה,  ּגְ ְסִבירּות  ּבִ אֹו, 

תּוַח — ה ָהאֹוֲהִבים ָפּ ּפֶ ּוְכׁשֶ
ו: ס ָיבֹוא ַעְכׁשָ ַהּנֵ אּוַלי 

ִנְבֶנה תֹוֵכנּו  ּבְ ָהעֹוָלם 
ֶנֱחָרב. ַהּכֹל  י ָסִביב  ּכִ

ִרים, הּוא ּתֹוֶהה,  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ
ָבר ָעַזב: ּכְ ַחד  ַהּפַ ׁשֶ ּכְ ְוַגם 

ְוִנְבֶנה? ַהִאם ָהעֹוָלם הֹוֵלְך 
ֶיֱחַרב? ּלֹא  ֹמר ׁשֶ ר ִלׁשְ ֶאְפׁשָ

ֶהֶרת; מּוָנה, ַאט ַאט, ִמְתּבַ ַהּתְ
יו: מֹו ׁשֹוֵלַח ִחּצָ ּכְ ְוַהּקֹול 

ִנְבֶנה, ָהעֹוָלם  ִנְדֶמה ׁשֶ ָהָיה 
ֶנֱחָרב. ֶעֶצם  ּבְ ְוהּוא 

ָהה, זֹו ָהֵאיָמה ּלָ ַהּבַ זֹו 
ָזב — ַהּכָ ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ ְצָחק  ַהּיִ ֶזה 

ֶנה ִיּבָ ָהעֹוָלם  ָהרֹוֶאה ׁשֶ
ֱחַרב. ּיֶ ׁשֶ ִנְגֹרם לֹו  ִאם ַרק 

ׁשּוָבה ּתְ ּתּוי, ֵאיָנם  ַהּפִ ַהֲחלֹום, 
ב — ָ ֹאֶפן ְמֻחּשׁ ּבְ ֵצא  ּמָ ּתִ ׁשֶ

ְבֶנה  ּנִ ֶ ּשׁ ַדְענּו ָהעֹוָלם  ּיָ ׁשֶ ִפי  ּכְ
ֶנֱחָרב. ְיִדיָעֵתנּו  ְללֹא 
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דוקיום — פיוט אבדות וכמעט מציאות
ְוָאְמרּו ם  ַהְלִוּיִ ְוָענּו 

ָרֵאל, קֹול ָרם ִיׂשְ ל ִאיׁש  ּכָ ֶאל 
                     דברים כז, יד

ִחים ַמְחסֹוִמים, ִנְמּתָ בּול  ַלּגְ ֵמֵעֶבר 
ְקִמים. ְוׁשִ ְרֵדִסים  ּפַ ם  ַדְרּכָ ּבְ ּבֹוְלִסים 

בּול ֵרֵעהּו ּגְ יג  ָארּור ַמּסִ
ל ָהָעם — ָאֵמן ּכָ ְוָאַמר 

ְקַרב ָהְרצֹונֹות — ּבִ ִנְבָלם  ִתיב  ַהּנָ
ָבעֹות. ּגְ ּבַ ְוִעְוִרים ָחְלפּו  ְוִחְגִרים 

ֶרְך ּדָ ּבַ ר  ִעּוֵ ה  ּגֶ ָארּור ַמׁשְ
ל ָהָעם — ָאֵמן ּכָ ְוָאַמר 

יָרה: ְמַעט ָאַמר ׁשִ ּכִ ָבא  ַהּצָ
ָרה. ִית ַמְצִריְך ַאׁשְ ּבַ ּבַ ֵאר  ָ ְלִהּשׁ

ר... ּגֵ ט  ּפַ ה ִמׁשְ ָארּור ַמּטֶ
ל ָהָעם — ָאֵמן ּכָ ְוָאַמר 

ִאיׁשֹון ֵליִלי — ּבְ ְוֶנְחַקר —  ִנְלַקח 
ֵלִוי. אּוַלי הּוא  יֵדי ׁשֹוֵטר ֶחֶרׁש, ׁשֶ ּבִ

ֶתר ּסָ ּבַ ה ֵרֵעהּו  ָארּור ַמּכֵ
ל ָהָעם — ָאֵמן ּכָ ְוָאַמר 

ה, ְנֻקּדָ ה ְסִביב אֹוָתּה  ּוִבּזָ לֹום  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ַהְפָרָדה. ּבְ ַיַחד  ים  ַחּיִ

ְבֵרי  ּדִ ָיִקים ֶאת  ר ֹלא  ָארּור ֲאׁשֶ
ַהּתֹוָרה־ַהּזֹאת ַלֲעׂשֹות אֹוָתם

ל ָהָעם — ָאֵמן ּכָ ְוָאַמר 
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סוֶנט המקובל המסויג
"וידוע כי התאוה בגימטריא... עצם הִדבור" 

             )אברהם אבולעפיה, אוצר עדן הגנוז(

ִמיר ה ַהּטָ ּלָ יר — ִהְתּגַ ה ְלַהְסּבִ ָקׁשֶ
ִנְדָמה ּוְבָכל ֹזאת  יַנִים,  ַהּבֵ ֶרְך ֲחַלל  ּדֶ

ָהָיה ִפי ׁשֶ ּכְ ִמיר נֹוָתר  ַהּטָ ׁשֶ
יר — יֹום ָחַלף ה ְלַהְסּבִ ּכֹה ָקׁשֶ ַהִאם 

ָעְברֹו, מּוָזר עֹוד יֹוֵתר, ּבְ ְוָהָיה, 
ֵסֶדר ַאֵחר,  ּבְ מֹו  ּכְ ַבר  ְוָהעֹוָלם ִמּלְ

ֵעֶבר — ּמֵ ׁשֶּ ּכֹוֶפה ַהְחָלָפה: ַמה 
ֹעֶמק ּבָ ם  ְוֶזה ׁשָ ְפִנים,  ּבִ ְלֶפַתע 

ֶנְעָלם ְבָיכֹול  ּכִ ו…  ַעְכׁשָ
ָזִרים ְלׁשֹון  ּבִ ְזָרִעים, ְטָעִמים  ים ֵהן  ִמּלִ

ִמיר ה ַהּטָ ּלֶ יר ֵאיְך ִמְתּגַ ֲאָבל ֶזה לֹא ַמְסּבִ
ֶפר ּתֶ יַנִים, ִמּתֹוְך אֹותֹו  ַהּבֵ ִמּתֹוְך ֲחַלל 

ֵאר,  ָ ִיּשׁ ִמיר, ָטִמיר  ּטָ ׁשֶּ י ַמה  ּכִ ׁשּות  ַמּמָ ּבְ
ְפֵתי ַהֲחלֹום ין ׂשִ ְתֹאם — ִמּבֵ ּפִ ָמט  ִנׁשְ מֹו  ּכְ

על חזירים ותולעים

1. על תרגום

ַאף ַהֲחִזיר; ּבְ ָזָהב  ֶנֶזם  מֹו  ּכְ
ַלַחת ִמׁשְ ּבְ ַהּיֹוְרִדים  מֹו ַמְלָאִכים  ּכְ

יר; ְמַחת ֵרעֹו ָלׁשִ רֹון ִאיׁש ׂשִ ִמְגּ
ַחת; ַפּ י  ּפִ ְזָעָקה, ֵמֶעְבֵרי  מֹו  ּכְ

2. על שיפור הסגנון

ָעֶליָך ָלַדַעת,  ְוׁשֶ ַדְעּתָ  ּיָ ׁשֶ ל  ּכָ
ֵדי ְלַהְנִהיר, ָחׁשּוב ְמֹאד ּכְ

מֹו ּתֹוַלַעת. ּכְ ה ְלצּוָרה,  ָעׂשֶ ּתֵ ׁשֶ
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נֹורה ַנְדַג'ריאן

לא ידעת שהאי כה מתפצל
שלושה שירים

מאנגלית )קפריסין(: מיתר הלל קורמן

נורה נדג'ריאן היא סופרת ומשוררת ארמנית־קפריסאית, ילידת לימסול 1966. סביה הם 
פליטים ארמניים שהשתקעו בקפריסין בתחילת המאה העשרים. היא כותבת באנגלית, 
כילדה  הולדתה.  לאי  הנוגעים  באירועים  בעיקר  מתמקדת  וכתיבתה  וביוונית,  בארמנית 
צעירה בשנת 1974, גורשה מביתה בצפון האי, שנכבש על ידי הטורקים. היא נאלצה לנוס 
עם משפחתה לדרום האי כפליטת מלחמה. היא משתתפת קבועה בתחרויות בינלאומיות, 
שלה  קצרים  וסיפורים  שיריה  אחרים,  ופרויקטים  ספרותיים  כנסים  לשירה,  פסטיבלים 
הופיעו גם באנתולוגיות רבות ברחבי העולם. נדג'ריאן הצהירה כי יצירתה הושפעה בעיקר 
מסילביה פלאת ויהודה עמיחי. גם פאול צלאן, פאבלו נרודה ושרון אולדס השפיעו עליה 

רבות.

גלות

ְוָזַנְחנּו ֵלב ֵמָאחֹור; ר  ָחִצינּו ִמְדּבָ
ְוֵלילֹות ָיִמים  ל  יצּוִצים ׁשֶ ּפִ ָנַסְענּו ְלקֹול 

ר,  ֵדי ִלְדֹרְך ַעל ַהחֹול ַהּקַ ּכְ
ת. ׁשֶ ִריָאה ְמֻחּדֶ ּבְ ל  ְרִאי ׁשֶ ַהּפִ חֹוף  ּבַ

ִזְכרֹונֹות  ִסְנוּור  ּבְ ר  ָחִצינּו ִמְדּבָ
ֹרף ֶאת ֶהָחָלל; ֵדי ִלׂשְ ּכְ ַפְכנּו ֹחֶפן חֹול  ְוׁשָ

ב ָצִריְך ִלְפֹעם. ּבֹו ַהּלֵ ׁשֶ ַקע  ֶ א ֶאת ַהּשׁ ְלַמּלֵ

ר,  ַעל ַהחֹול ַהּקַ
ת. ׁשֶ ִריָאה ְמֻחּדֶ ּבְ ל  ְרִאי ׁשֶ ַהּפִ חֹוף  ּבַ

יִבים ּוַמְקׁשִ ם,  ַהּיָ ִנים ְלַיד  ְיׁשֵ ה ֲאַנְחנּו  ְוִהּנֵ
ֶצף. ׁשֶ ּבְ ים,  ּלִ ּגַ ּבַ ְלקֹולֹות ֵמֶהָעָבר 

ים ּוְמַחּכִ ם,  ַהּיָ ִנים ְלַיד  ְיׁשֵ ֲאַנְחנּו 
ָצִעים. ּפְ ֹטף  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ת ֶמַלח  ִלְגִליׁשַ

ְונֹוְתִנים ם,  ַהּיָ ִנים ְלַיד  ְיׁשֵ
ֶקת. ֶקת־ַצּלֶ ַצּלֶ ָחִפים ִלְתלׁש  ְ ַלּשׁ

ם, ְוחֹוְלִמים ַהּיָ ְלַיד 
ם. ְוַהּדָ ָעה  ַהּזֵ ַעל חֹום 
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)קפריסין, 1974(

ָעה אֹוָתּה ׁשָ ּבְ ְוֶנֱאֶחֶזת  ַאּתְ אֹוֶחֶזת 
ּה  ּבָ ׁשֶ ַעת ַקִיץ זֹו  ִתיֹנֶקת, ׁשְ ּכְ

ה. ּנָ ּתַ ְוִהׁשְ ַהּכֹל ִהְתַרֵחׁש. 

ַרְדיֹו ּבָ ָהְיָתה מּוִזיָקה 
ּה ְוִאּמָ י  ח ִאּמִ ְטּבָ ּמִ ּבַ

ה ָעה ֲעֻגָלּ ׁשָ ּבְ ְמָיה,  ּבַ עֹות  ל ֶאְצּבְ ים ׁשֶ ָקְטמּו ָראׁשִ
ּיֹות ִלּ ְלּגִ ּגַ ּבַ ְוַאּתְ ֶהֱחַלְקּתְ  ל(  ֵ ְלַבּשׁ ָעה  ֵעֶרְך ׁשָ )ּבְ

צּו ּוְ עֹוֶתיָה ִהְתּכַ ֶאְצּבְ אֹו ָקָראת ַעל ֶאִליס, ׁשֶ
ּקֹות. ּדַ ים  ִ ֶלא. ֲחִמּשׁ ּפֶ ֶאֶרץ  ּבְ

ָתה רֹוַתַחת ֶנֶעׂשְ ַעת יּוִלי  ׁשְ
ְחּתְ ּפַ ּנִ ׁשֶ ּכְ הֹונֹוַתִיְך  ְבּ ְבׁשּו ֶאת  ּכָ ְנָמִלים 
ֵאָנה ת ֵעץ ַהּתְ לֹוֵני־ַמְסִטיק ַעל ְקִלּפַ ּבָ

ּוְגדֹולֹות. ְיֻרּקֹות  ָיַדִים  מֹו  ּכְ ָעָליו  ׁשֶ
ִנְמַעְך ַלִיְך  ַסְנּדָ ַחת  א ּתַ ׁשֶ ּדֶ

ְוָחֵמׁש. ים  לׁשִ ת. ׁשְ מֹו ֵאׁש ְמַלֶחׁשֶ ּכְ

ה ְנַמִסָּ ְך  ּלָ ׁשֶ ִניל  ַהּוָ ּוְגִליַדת  ּקֹות  ּדַ ר  ֶעׂשֶ
ַעל ֹאֶזן ָחתּול ּתֹוֶעה

ֵכֶלת ֵמי ַהּתְ ׁשְ ּבִ הּו ְמַרֵחף  ֶ ּוַמּשׁ
ָאה  ּבָ א  ֶנֱעֶצֶרת. ִאּמָ ְוַהּמּוִזיָקה 

עֹוַתִיְך ֶאְצּבְ ֲחָפה אֹוָתְך ַעד ׁשֶ ּדָ ְוָלְקָחה אֹוָתְך, 
ִליָדה ַהּגְ רּו ַעל  ִוּתְ

ָנְפָלה. ְוִהיא 

פֹות ֵעיַנִים רֹוׁשְ ּבְ א ָחַזר  ַאּבָ
א לֹא ָעְרָכה . ִאּמָ ְבּתְ ם, ָחׁשַ ב ֻמְקּדָ ׁשָ

ָמעֹות. ּדְ א  ְלָחן ִעם ַסּכּו"ם, ֶאּלָ ֻ ַהּשׁ ֶאת 
ּוָבִכית ִעְנֵין ִאיׁש,  ּלֹא  יל ׁשֶ ְבׁשִ ּתַ יר ָרַתח  ּסִ ּבַ
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ָאַהְבּתְ ִליָדה ׁשֶ ַהּגְ ַעל 
ְך. ָחֵמׁש. ל ִאּתָ ּלֹו ִהְתַאּבֵ ּכֻ ח  ְטּבָ ְוַהּמִ

. ָחֵמׁש. ָעַזְבּתְ כֹוִנית  ּוַבּמְ
ע. ּפֹוָתיו. ַאְרּבָ ִמּכַ ִליָדה  ַהּגְ ֵאִרּיֹות  ֲהָנָאה ֶאת ׁשְ ּבַ ק  ֶהָחתּול ִלּקֵ

לׁש. ח. ׁשָ ְטּבָ ּמִ ּבַ חּו  ְמָיה ִהְתַיּפְ ַהּבַ עֹות  ֶאְצּבְ
ִים. ּתַ ׁשְ לֹום.  ֵאָנה נֹוְפפּו ְלׁשָ ל ֵעץ ַהּתְ ָעָליו ׁשֶ

ע. ַאַחת. ע ַאֲחֵרי ֶאְצּבַ , ֶאְצּבַ ִנְפַרְדּתְ ַאּתְ 
ל. ּצֵ ּכֹה ִמְתּפַ ָהִאי  ָיַדְעּתְ ׁשֶ ֵמעֹוָלם לֹא 

ּכֹה ַאְכָזִרית. ָעה ְיכֹוָלה ִלְהיֹות  ָ ּשׁ ׁשֶ ָיַדְעּתְ  לֹא 

קירניה

י, ִק־ֵרְנ־ָיה. ְמְיִני, ָאְמָרה ִאּמִ ּדַ
ְקֵצה ַאְדוֹות, ּבִ ֶבת  ִנּצֶ
ָעִרי ׂשְ ּבִ ּפּוז  ּתַ ֶמׁש  ׁשֶ
עֹוִרי. ּבְ ּפּוז  ּתַ ִריַדת  ּגְ

ִים, ָצפֹות ּמַ ּבַ ִסירֹות רֹוְקדֹות 
אֹור ָלָבן. ּבְ ה,  ֲחֻתּנָ ּבַ ִחּיּוִכים  ּכְ

ּוְמַהְדֵהד  ּגֹוֵלׁש  ם  ַהּיָ נֹות  ּבְ קֹול 
ּוִמּתֹוָכן. ִיג  ַהּדַ תֹות  ּוִמחּוץ ִלְרׁשָ

יִרים ַהְבָלחֹות ׁשִ

יג. מֹו ְנעּוַרי, ִהיא אֹוֶמֶרת, ֵאין ְלַהּשִׂ ּכְ
ֵרַח, ּיָ ּבַ ֶמׁש  ֶ ִיְפּגׁש ַהּשׁ ּבֹוָכה, ַעד  ים  ְלִעּתִ

ירֹות ְוַהּסִ ם  ַהּיָ נֹות  ּבְ ִיְצֲעקּו  ַעד 
ִלּפֹל. ֵיָהְפכּו ְסָלִעים ָמִטים 
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 זמן הווה: 
גרמניה, ליטא, פולין

מריון פושמן, ילידת 1969
כריסטיאן ֶלֶנאְרט, יליד 1969

יאן וגנר, יליד 1971
גייְֶדֶרה ַקְזלאוְּסקאְיֶטה, ילידת 1980

יאצק ֶדֶנל, יליד 1980
אניה קמפמן, ילידת 1983

ִליָנה ּבוּיִביָדִביצ'וֶּטה, ילידת 1986

 זמן הווה: 
גרמניה, ליטא, פולין

מריון פושמן — ילידת 1969
כריסטיאן ֶלֶנאְרט — יליד 1969

יאן וגנר — יליד 1971
גייְֶדֶרה ַקְזלאוְּסקאְיֶטה — ילידת 1980

יאצק ֶדֶנל — יליד 1980
אניה קמפמן — ילידת 1983

ִליָנה ּבוּיִביָדִביצ'וֶּטה — ילידת 1986
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מריון פושמן

משהו פנה כאן כנגד עצמו
שלושה שירים

מגרמנית: אמיר אשל )ערך: גדעון טיקוצקי(

מריון פושמן היא משוררת וסופרת ילידת העיר אסן שבחבל הרוּהר, נולדה בשנת 1969. 
ופילוסופיה בבון ובברלין, ומחזאות באקדמיה  למדה ספרות גרמנית, ספרויות סלאביות 
לאמנויות בברלין. פרסמה ספרי שירה ופרוזה שזיכו אותה במלגות כתיבה ובפרסים רבים 
בגרמניה ומחוצה לה. כתיבתה מתאפיינת בעירוב משלבים לשוניים ובנגיעה מקורית הן 
בחיי היומיום הן בשאלות פילוסופיות וקיומיות. עוד אופיינית לשירתה שימת לב רבה לנוף 
שירה  לכתוב  נטייתה  ואת  ישירה  הבעה  על  ויתורה  את  הדגישו  אחדים  מבקרים  ולטבע. 
לשפה  הגרמנית  באקדמיה  כחברה  להצטרף  הוזמנה   2017 בשנת  וחידתית.  ֶהְרמטית 

ולספרות. מתגוררת בברלין.

שֵדרת התפוחים

ה ְלֻפְרָענּות ּיָ ִצּפִ ָתה.  ַרת ָהֲעָנִנים ִהְתַעּבְ ַחׁשְ
ָחה. ָחֶזה. רּוֵחנּו ׁשָ ּבֶ ָעְלָתה 
מֹו ּכְ ָרִקיַע  ּבָ ִנְראּו  ָקִעים  ׁשְ

ָתִמים — ּכְ ִרי, ֲאִויר חּום ְמֵלא  ּפְ ר  ֶנׁשֶ ּבְ

ֶנֶגד ַעְצמֹו. ּכְ אן  ּכָ ָנה  ּפָ הּו  ֶ ַמּשׁ
ֶקֶרן ָהְרחֹוב ּבְ ל  ְלּגֵ ַזע ֵעץ ָחבּוט, ִמְתּגַ ּגֶ

ִמְקָצב ַהחֹוֵזר ַעל ַעְצמֹו ּבְ
ב רּוֵחנּו: ָקַבע ֶאת ַמּצַ

דֹות ִנְמָלא ּשָׂ ּבַ נּו  ּלָ ׁשֶ ּיּול  ַהּטִ
ְעּתּוַע ַתּ ֲעָנִפים ֲערּוִמים, 
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ָמן ּבֹוֵער גֹון ַאְרּגָ ּבְ ּפּוִחים  ּתַ ְמֵלא 
ג ָיד. ֵ ֶהׂשּ ּבְ ּפּוִחים, ְמלָֹהִטים,  ּתַ

ֵעץ ּבָ ה  ְפָער ַעּתָ ּנִ ׁשֶ י? ָהִריק  , ַהִאם ָקַטְפּתִ ַהִאם ָקַטְפּתָ
ָיְדָך ּבְ ה  ֲעָוִני ַעּתָ ׁשַ ָרֶאה  ּיֵ ׁשֶ ָאסּור  ׁשֶ

ּבֹו ּתֹאַחז ְעּתּוַע  ּתַ
יָך ּנֶ ׁשִ ּבְ ּבֹוֵדק ֶאת ֲאִמּתּותֹו 

נוף מלאכותי 1

ֶלג ׁשֶ ּבְ ית  ּסֵ ִאּלּו ִהְתּכַ ּכְ ְרָסה, ֲחתּוָמה,  ַהּכֻ ֶבת ַעל  ַאּתְ יֹוׁשֶ
ִים ּפַ ּכַ ָהֲאֵחִרים סֹוְבִבים אֹוָתְך ּומֹוֲחִאים 

אן ּכָ ִמיד  ּתָ ה, ֵהם  ֲעׂשֶ ּנַ ה ַמה  ּנֶ לֹא ְמׁשַ
ִלְזַמן ַרב ִנְרֵאיִתי טֹוב  ר ִלי,  ֲאׁשֶ

ִמְקֶרה ּבְ ֶהן  ּבָ ִתּיֹות,  ּנָ ּפִ ִנְמְצאּו ַסּפֹות  ָכל ָמקֹום  ּבְ
ה נֹוָלד ה ַעּתָ ּזֶ ׁשֶ י, צּוק  ְבּתִ ָיׁשַ

ֹאֶפק ּבָ ן  ּמֵ ְסּתַ ם ַהּמִ ׁשֶ ּגֶ מֹו  ּכְ ֲאָבל 
יג אֹוָתנּו ַאַחת, ַמּשִׂ ּבְ ְתָקֵרב ֵאֵלינּו  ַהּמִ

ִמיד ַהֲהָקָלה ּתָ ם  ּגַ ָאה  ּבָ
ָלס, אֹוָתם ַחק ַהּקְ ּוְבִסְגנֹון ִמׂשְ ַרְגַלִים  ׂשּוַקת  ּפְ

ִחים ָלֶהם ַעל ִמְדָרכֹות ְמּתָ ַהּנִ יר  ּגִ י  ַקּוֵ
תּותֹות ּכְ
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מחלת החלל

ּבֹו ֶשׁ ֶזה ָהָיה ַהּמּוָבן ֵמֵאָליו, 
ֵכר ְלִהּזָ ִאיׁש לֹא ִהְצִליַח 

זּו ַעל ֶהָהִרים ֶנְחּפְ ְיֵעִלים  ֶעְדֵרי 
ים ַגּלִ ּכְ ֲעִליל,  ּבַ ָדָבר נֹוָאל  ּכְ

ִיץ ַהּקַ ְרֵקי  ּבִ ְוָאז ָקְפאּו ְלֹנַכח 
ֵטנּו ּבָ ְפָקִעים, קֹוְרִנים ִמּמַ ַהּמֻ

ְפנּו אֹוָתם ע. ִהּקַ ְפּתָ ַהּנִ
ּוְבַגְנִציָאָנה, ֶאֶדְלַוְייס  ּבְ ִדְמיֹוֵננּו  ּבְ

ּדֹוְמִמים ִלְצִניעּוָתם ִפים  ּתָ ׁשֻ
ים ַרק ְלִעּתִ ית, ׁשֶ ֻגּלִ ַהּסְ

ַנְבִחין ּלֹא  ֵדי ׁשֶ ּכְ ט ְמֹבָהל,  ֶהֱחִזיָרה ָלנּו ַמּבָ
ְזִליַלת ָהַעְלָוה ּבִ ֵאִרּיֹות ֲארּוָחָתם,  ׁשְ ּבִ

ְרֶעֶדת ַהּנִ נּוָעָתם  ּתְ ֹזאת 
ַחל ַהּנַ ַחּלּוֵקי  ּבְ ְמבֹוְסִסים 

ְצִחית ַהּנִ ָתם  ְטִעּיָ
ִעירֹות ַהּזְ ְרסֹוֵתיֶהם  ּפַ קּוׁש  ִקׁשְ

ּה ֵהן ה ֶשּבָ ּלָ ַהּקַ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֹזאת 
ּלֹא נֹוְצרּו ֲעבּוֵרנּו ּבֹוְראֹות ֲחָלִלים ׁשֶ

ְקִלילּות ּבִ ְמָסְך  ַהּנִ ֶזה ִריָרן 
ּוְלַבּסֹוף ְמָקְרָבּה ָנה  יר ֵמֵעיֵנינּו ׁשֵ ּדִ ּמַ ׁשֶ
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כריסטיאן ֶלֶנאְרט

ר ׁשֶ ההיעלמות הפתאומית, המקיפה של ַהּפֵ
שלושה שירים

מגרמנית: אמיר אשל )ערך: גדעון טיקוצקי(

יליד 1969, לייפציג, מזרח גרמניה )אז(. סרב לשרת בצבא מזרח גרמניה ונידון לעבודות 
המזרח  ולימודי  פרוטסטנטית  תאולוגיה  הדתות,  מדעי  למד  תעשייה.  במפעלי  שירות 
הקרוב עם דגש על לימודי נצרות, יהדות ואסלאם. לאחר לימודים באוניברסיטה העברית 
הלימודים  לתוכנית  הצטרף  מכן  ולאחר  דרזדן  ליד  ככומר  כיהן  בירדן  ושהות  בירושלים 
לליטורגיה באוניברסיטת לייפציג. חבר האקדמיה לאמנויות של מדינת סקסוניה והאקדמיה 

למדעים ולספרות במיינץ.
ובמוזיקליות  בניסיוניות,  צורניים,  להיבטים  ניכרת  לב  בתשומת  מתאפיינת  שירתו 
העשירה שלה הכוללת חריזה ומשחק עם מקצב ומשקל. ללנארט עניין רב בנגיעתה של 
השירה ברוחניות האנושית, ובייחוד בעולם הדת. שירתו נעה בין שאיפה לוודאות ומשמעות 

לבין הכרה במוגבלות הקיום האנושי.

ָּה אדומה, מילבוּס מילבוּס י ּדַ

ה ּיָ ַהּדַ ׁשֶ ּוְכמֹו  ִביָדה,  ַהּכְ ּכַֹח  ֶנֶגד  ּכְ ִלְדאֹות 
ל ַהּכֹחֹות ּכָ ְוֶלֱאֹסף ֶאת  ׁש,  רּוַח, ְלִהְתַעּקֵ ּבָ ֶבת  ִמְתַיּצֶ

ַכת ָבר ֵמֵעֶבר ְלַהְמׁשָ ּדָ ְוֵאין עֹוד  ֵצא,  ּמָ ּתִ ּה  ּבָ ה  ֻקּדָ ּנְ ּבַ ַרק 
ָך, ִלְכרֹות ֹאֶזן: ּלְ ׁשֶ ִהיא ַרק  ה ׁשֶ ְתחּוׁשָ ּבִ ם,  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ

ְרִקיַע ּתַ ָבר,  ּדָ ְרֶאה  ּתִ "ַעְנֵני נֹוָצה. ֲאִויר נֹוֵהר." לֹא 
יָמה ְנׁשִ ֶנֱחַרץ, ַרק  ּוּון  ּכִ ֵאין  ְוֵתַדע, ׁשֶ

ִתיָקה ּוׁשְ     

ֶסָלה.
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]Nativitas 1[

ב ָ ַמּשׁ ּבְ ֻאֲחדּו  מֹו ְצִליִלים ׁשֶ ּכְ ַהּזֹאת  ה  ּלָ ַהּמִ  ,Nativitas
ִדּיּוק ֵמַעל ָהֵעץ ֶהָחרּור ּבְ בֹוִהים ָהעֹוְבִרים  ּגְ ֲעמֹוִנים  ּפַ ל ְצִליֵלי  ׁשֶ

ָאה רּוַח ֲעִדיָנה ּבָ ֲעָוה  ַ ּשׁ ּבַ ְטבּוָעה 
ה ָ ּבֹו ִאּשׁ ַהר,  ַהַגּ יָפה ֶאת  ָבעֹות, ַמּקִ ַהּגְ ִמן 

ַחת ָנה ִמּתַ ְיׁשֵ ת  ׁשֶ ֻמּתֶ
ֶפת ַצד ֲעִריַסת ֶאֶבן ִמְתַקּלֶ ּבְ הּויֹות,  ּדְ ים  ְלִעּזִ

ה ִפּלָ ְוֻגְמַחת ַהּתְ ינֹוק  ּתִ ִעם 
גֹוֵני ֲאָדָמה ּבְ ל ֹזאת  ּכָ ים ֲאֵחִרים,  ִלְזַמּנִ ֶכת  ּיֶ ַ ַהּשׁ

ַעל ִאיקֹוִנין ָקמּור
ּיֹות, ַלחֹות ּלִ ּגַ חֹות, ְמתּונֹות,  ְמַכְחּכְ

ֲעֶטה ַלּמַ ּנֹוָתר ֵמֵעֶבר  ׁשֶ ָבר  ּדָ עֹות, ַעל  יעֹות ָהֶאְצּבָ ַמְצּבִ
רּוטֹות, ִנים ַהּשְׂ ַלּפָ ֵמֵעֶבר 

ַרְגַלִים ֲחׂשּופֹות, ֵמֵעֶבר ַלּטֹוְרסֹו ֶאל ִאי ֵאּלּו 
ּכֹה ָזרֹות ן ֶאל ָהִריק,  ַדְרּכָ ּבְ

לּו ַהּלָ ֻמּיֹות  ַהּדְ ֵהן 
ְלָכְך, ָבר לֹא ֵמֵעֶבר  ּדָ ָאנּו ְלַעְצֵמנּו,  מֹו ׁשֶ ּכְ

ָתִמים ּכְ ר,  ְסּתָ ּנִ ּבַ ְמֵלאֹות 
ית ּתִ יִעים ַעד ָלִרׁשְ ּגִ ַהּמַ

ֵעיֵניֶהם, סֹוְדִקים ּבְ עֹוְקִבים ַאֲחֵרינּו 
ים ּוִ ַהּקַ ִזיְגָזג ַאַחר  ּבְ בּוָאה, רֹוְדִפים  ֶאת ַהּתְ

ּטּוׁש ַהּלִ
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ְמּבוּק ַהּסַ

יָפה ּקִ ַהּמַ ְתאֹוִמית,  רּוַח, ַהֵהָעְלמּות ַהּפִ ּבָ
ִאּלּו ּכְ אּור,  ל ַהּבֵ ר, ׁשֶ ׁשֶ ַהּפֵ ל  ׁשֶ

ֵאִרית ּתּוָתיו, ּוׁשְ ם,  ּיָ ּבַ יַח  ִנְסַחף ׂשִ
רּו ָנׁשְ ים,  ׁשִ ְמֻיּבָ ִאיׁשֹוִנים 

יָתם. ְמִעיִדים ַעל ָזרּות ֵראׁשִ
ְוָהַעְלָוה ַלָחה ַזע ָהָיה ָסדּוק  ַהּגֶ

ֶזם. ַהּגֶ ף לֹו  ִזּלֵ ְך  ּכָ ֵבד,  ּכָ ל  ִמּטַ
ִניָמה? ֵמֵעֶבר ְלַעְצמֹו ּפְ ָצִמיג? ּפֹוֶנה 

ִרים, ִצּפֳ ְמקֹור  ּבִ א  ִנּשָׂ יַח,  ב ַמְקׁשִ יַח, ֵעׂשֶ ׂשִ
ֶרְך וׁשֹוֵמר ִלי ַהּדֶ ה אֹוִתי, עֹוֵקב ַאֲחַרי, חֹוֵסם ֶאת  ְמַלּוֶ

ֶאְפֶנה, ִטיָנה, ְלָאן ׁשֶ
ָוָהְלָאה. אן  ָך ִמּכָ ְוָקֵמל ְוהֹוֵלְך ִעּמְ ְחֵרר  ּפֹוֵרַח, ִמְסּתַ
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יאן וַגנר

ְפֶתֶרת ארץ שִמְתּכַ
חמישה שירים

מגרמנית: אהוד אלכסנדר אבנר

יאן וַגנר הוא משורר, מתרגם ומסאי. הוא נולד בהמבורג בשנת 1971 וחי בברלין. עד כה 
ראו אור שבעה קובצי שירה פרי עטו ושני ספרי מסות. וגנר מרבה לתרגם שירה בת־זמננו 
מאנגלית לגרמנית, ועם המשוררים שתרגם מיצירותיהם נמנים סיימון ארמיטאז', ג'יימס 
טייט וצ'רלס סימיק. ב־2015 הוענק לו פרס יריד הספרים בלייפציג וב־2017 פרס ביכנר, 

היוקרתי שבפרסי הספרות בגרמניה.
ב־2016 כינס וגנר מבחר מקיף משיריו ַבספר "דיוקן עצמי עם נחיל דבורים". חמשת 
השירים המובאים כאן לקוחים כולם מספר זה — ואף על פי שאינם מבחר מייצג, דומה 
שבכל זאת יש בהם כדי לשרטט שרטוט גס של אחדים ממאפייני שירתו, שירה שצורות 
ָדִרים  ובלוז  הייקו  רילקה(,  נוסח  דברים"  )"שירי   Dinggedichte חופשי,  וחרוז  מסורתיות 

בה בכפיפה אחת.
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בלוז באוגוסט
לקווין יאנג

ה ֵריק אֹוגּוְסט, ַהֲחָדִרים ְמֵלִאים ּמָ ּכַ
ם: ּלָ ּכֻ ִרים  עֹוִנים ַהְמַפּגְ ׁשְ  

ה ֵריק אֹוגּוְסט. ּמָ ּכַ   
ׁש ֵ ּוְמַמּשׁ ַחּלֹוִני  ּבְ א  ּבָ ָהרּוַח 

ְוֶנֱעַלם. ּכֹל —  ּבַ ָמָמה  ּדְ ֲעִציץ, ֵמִציץ — 

ֹחל ּכָ ָמה ָרחֹוק אֹוגּוְסט, ִמְפָרׂש 
ל: ַמִים עֹוד ֶאְתמֹול ָמׁשַ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ  
ָמה ָרחֹוק אֹוגּוְסט.   

ַהּדַֹאר ַבת  ּתֵ ּמִ ׁשֶ ה  ּיָ ְוִצּפִ
ה. ׁשָ ַיּבָ ֶרת:  ב, יֹוָנה ְמַבּשֶׂ ִיְפַרח ִמְכּתָ

ִנים עֹוְמדֹות ַעל ּפָ ֹחר אֹוגּוְסט,  ׁשָּ ַמה 
ַלְוָין ָלָבן: ְוֵהן  ָבה  ְכּתָ ַהּמִ ַמר  ִמׁשְ  

ֹחר אֹוגּוְסט. ׁשָּ ַמה    
ְיָלה ַמְבִריחֹות ַהּלַ ּוְבחּוצֹות 
ַהּמֹוִנּיֹות ֶאת ְמִטיֵלי־ְזָהָבן.

מדוזה

ִלי־ׂשַבע, ת־ּבְ ּבַ ַעִין 
ׁשּוטֹות — ּפְ ּבַ ׁשֶ ׁשּוָטה  ּפְ ה  ִרּיָ ּבְ

ּוֵבין יָנּה  ּבֵ יָלה  ְלַבד ַמְבּדִ ּבִ ֵמִאית ַאַחת 
ל ָהאֹוֵפף אֹוָתּה. ּכָ

ְוַהְבִקיִעי הֹוִסיִפי 
ה ְקמּוָרה ֶאל ְמצּולֹות ֵאין־ֵחֶקר: ֲעָדׁשָ
ָריו; ְזכּוִכית ָבּ ּוִמְשׁ ִזְרֵמי ָים  ָטׁשּוָה  ּלְ ׁשֶ

ֶלת. ֶאת ָהאֹוְקָינֹוס ַמְגּדֶ ׁשֶ
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תנור יפני בצפון
לַיאן קולוויץ*

.1

ְרְנגֹול ּתַ ְקִריַאת 
י ּפִ ַחר:  ֵמי ׁשַ ַמְסִמיָקה ׁשְ

ִנְפָער. ּנּור  ַהּתַ

.2

ֶדה — ּשָׂ ּבַ ְזָרִעים 
ֶמׁש קֹוֶטֶמת ְקִפיִצים. ׁשֶ
פֹור. ֹחל ַהּכְ ּכְ ִתיל  ּפְ ֶאת 

.3

ָרִחים: ּפְ ָרִחים ַעל  ּפְ
ִרים ַהּצֹוְנִחים ַעל ְרּפָ ּפַ

ֵרי ָהָאחּו. ּכָ

.4

ָיֹרק־ ּבְ ֲאַגם 
ְפִנּיֹות** ָעֹמק. ֶאּפֹוס־ּדַ

ב. ח ִמּלֵ ּכַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

.5

ֵדרֹות ַהּגְ ַעד  ּבְ
רּוַעת ֶרְך: ּתְ ַהּדֶ ַצד  ּבְ

ָפִתית.*** ַהּלְ ְזַהב 

.6

ִמיד ַעל ּתָ ים  ּגֹוְלׁשִ
בּוָאָתם: ּבָ י  ִמְגְלׁשֵ

ִים.**** ָרֵצי־ַהּמַ

.7

ים ה ּפֹוְרׂשִ דֹות ִחּטָ ׂשְ
ם ַעל ָהָאֶרץ. ַהּיָ ֶאת 

ְטַרְקטֹור טֹוֵבַע.

.8

בֹוא ּבְ ב ַקל  ָ ַמּשׁ
ּבֹו ְלַלּבֹות ֶאת י  ּדַ ְסָתו 

ר. ַוְרֵדי־ַהּבַ ִרי  ּפְ

.9

ֲחִבילֹות ָחִציר
ִלְגִליִלים. ֶאֶרץ ְצרּורֹות 

ֶרת. ְפּתֶ ְתּכַ ּמִ ׁשֶ

.10

ִלי־ִניד — ּבְ ֲאָנָפה 
יחּו ִהּנִ ׁשֶ ְריֹון  ׁשִ ִזיק 

ְיֵדי ָסמּוַראי.

.11

ר ֲאָוֵזי־ַהּבַ
ְמַפְחִמים ֹאֶפק. ֵאֶפר

רֹוָמה. ּדָ ָעף  ׁשֶ

.12

ה ְוֻנְקׁשָ ְקפּוָאה 
ִסיעֹוֵתינּו ּפְ ָהָאֶרץ. 

ֶלג. ֶ ּשׁ ּבַ חֹוָתם 

יאן קולוויץ הוא קדר־אומן החי בצפון גרמניה. עיקר פרסומו בא לו משימושו באָנָגמה — תנור יפני   *
מסורתי לשֵרפת כלי־חרס.

דפניות — סוג של סרטנים זעירים.  **
לפתית — צמח בר בעל פרחים צהובים.  ***

רצי־מים — סוג של פשפשים החיים על פני המִים. רגליהם משמשות לחתירה.  ****
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אוהיו

ִרּיֹות. ַהּבְ ד  ד ְמעֹוֵרר ֶאת ֲחׁשַ ִמּיָ ֶרֶגל  ּבָ הֹוֵלְך  ָאָדם ׁשֶ

ַוֲאֹפִרים, ים  ֻחּלִ ּכְ י ָהֵעץ  ּתֵ ּבָ
ֶמׁש. ֶ ּשׁ ּבַ ִמים  ִמְתַחּמְ

ן ִנּסּוָרּה ִמְתַמּתֵ סֹוְלַלת ִצְרָצִרים 

ֵיְדעּו. ק  ּוֵ ְלׁשַ ַרק ֶאת ַעְצָמם  ַמִים ׁשֶ ְוׁשָ
ֶכת ִראׁשֹוִנים ּלֶ ׁשַ ה ְמַרֲחִפים ָלֶהם ֲעֵלי  ִהּנֵ

ֵאׁש. ּבָ ם עֹוָלה  ֵאי־ׁשָ ה ׁשֶ ְגִויֵלי ִסְפִרּיָ ּכִ ְוצֹוְנִחים 

ָיִמים, בּועֹות ֲאָחִדים, ְואּוַלי  עֹוד ׁשָ ּבְ
ָלָגיו ׁשְ ְוָיִטיַח ֶאת סּופֹות  ָיבֹוא ַהֹחֶרף 

ּקֹות. ַהּדַ ּקֹות ִמן  ַהּדַ לּו  ַהּלָ גּוִגּיֹות  ּזְ ּבַ

ְרעֹות, ּתָ דֹולֹות ִמׂשְ ַהּגְ ּמֹות  ַהּיַ פֹון  ּצָ ּבַ
ָטה ַעד ִצ'יֶלה. ְוׁשָ ְוָהרּוַח עֹוֶבֶרת 

מסבאות בעיירה נידחת

ֶלת ּמּול ַהּדֶ ק ׁשֶ ְלּפֵ ַהּדֶ ֵמֲאחֹוֵרי 
ּדּוֶרֶגל: ַהּכַ ל ְקבּוַצת  ֶרת ׁשֶ מּוָנה ְמֻמְסּגֶ ּתְ

ְחִליִדים ְסְמִרים ַהּמַ ִכים — ֶאת ַהּמַ ּבֹוִרים ְמֻחּיָ ּגִ
ירֹות. ֵניֶהם ַמְסּגִ ּפְ ַגב ֻחְלצֹוֵתיֶהם ֵאין  ּבְ ׁשֶ

© 2016 Hanser Berlin in der Carl Hanser Verlag, GmbH & Co. KG München
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ִאלי

קי
הִ "ל

"י
ִב

העקס
מי
ְִ אי
גא

גייְֶדֶרה ַקְזלאוְּסקאְיֶטה

שם לא גרות נשמות, אבל שומעים אותן
ארבעה שירים

מליטאית: סיון בסקין

וילנה.  מאוניברסיטת  ליטאית  בספרות  שני  תואר  בעלת  ֶקַדייַניי.  בעיירה  ב־1980  נולדה 
)"אתונה של הצפון"(. פרסמה שישה  עורכת ראשית של עיתון התרבות "שאוֶרס אֶתַניי" 

ספרים וזכתה בכמה פרסים. יצירתה תורגמה לאנגלית ולצרפתית.

שיחה עם הגאון מווילנה 

ֶבת, ָמה ַאְכִניס ָלִעּתֹון, ל יֹום ֲאִני חֹוׁשֶ ּכָ
ְקעּו; ִיְתּפַ תֹות  ְוָהְרׁשָ ר ֶטְכנֹולֹוִגי,  ּבֵ ְתַרֵחׁש ַמׁשְ ּיִ ׁשֶ ּכְ

ִיְלַמד ִלְכּתֹב, מֹו ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם, לֹא  ּכְ ַהּנַֹער,  ׁשֶ ּכְ
ָעֵלם, ּתֵ אֹוְמִרים,  מֹו ׁשֶ ּכְ יָרה,  ִ ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ

ִסיִנית; ּבְ ִלית אֹו  ַאְנְגּ ּבְ ג  ְתַמּזֵ ּתִ ַפת ָהֵאם, ְלֵאיַמת ַהּמֹוִרים,  ּשְׂ ׁשֶ ּכְ
ֵאר ַאף ָיד(; ָ ּשׁ ּתִ ְכַלל לֹא  ּבִ ֶרת )אּוַלי  ֵאר ַאף ָיד ְמַצּיֶ ָ ּשׁ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ּכְ

ְוַגם לֹא ִעּתֹוִנים — ְנָיר  ִיְקָרא ִסְפֵרי  ִאיׁש לֹא  ׁשֶ ּכְ
לּו עֹוד ֵעִצים. ִיְגּדְ ּלֹא  ׁשֶ ְתִני,  ַשׁ חֹוְשׁ

יְלָנה, ָאַמְרּתָ ִמּוִ אֹון  ַהּגָ ה,  ַאּתָ
ּבּור ֶהֶבל  ּדִ ל  ּכָ ַעל  ׁשֶ

ֵלַע ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו. ָצִריְך ְלִהְתּקַ
ְקעּו ְמָחִטים לֹוֲהטֹות ּתָ ל יֹום ֵהם  ּכָ ְוָכְך ָקָרה, 

ְרחֹוב ָהִאְטִליז, ּבִ ְרַנִים;  ּפָ ַלּצִ ַחת  ִמּתַ
ְיָלִדים ְיהּוִדים, ל  קֹולֹות ׁשֶ ּבְ קֹוֵנן  ּמְ ׁשֶ

ַעם, ּפַ ם  ל ִעּתֹוֵננּו, ׁשָ ֲעֶרֶכת ׁשֶ ֵעת ַהּמַ ּכָ ֹוֶכֶנת  ּשׁ ׁשֶ ם, ֵהיָכן  ׁשָ
דֹות ְלֵעָלא. יִנים ְמֻחּדָ ַסּכִ ָזֲהרּו  אי,  ְלַוּדַ ָקרֹוב 
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פֹון ל ַהּצָ ים. ַאּתּוָנה ׁשֶ ִמּלִ ּבְ נּו  ּבָ ים  ֵהם ַמּכִ
ל ִעיֵרנּו, ּנּוָיּה ׁשֶ ּכִ ִנְקָרא ִעּתֹוֵננּו( הּוא  ְך  )ּכָ
ֶזהּויֹות, ּבְ ה  ֵאּלֶ ּבְ ה  ים ֵאּלֶ ּה ֲאַנְחנּו ַמּכִ ּבָ ׁשֶ

ְמקֹום ְלַהְראֹות ּבִ ים,  ִאּלּו ָהיּו ָמִגּנִ ּכְ
ִני — ֶזהּויֹות. ֵ ַהּשׁ ד  ּצַ ּבַ ַמה 

ֶבת, ָמה ַאְכִניס ָלִעּתֹון ל יֹום ֲאִני חֹוׁשֶ ּכָ
ֶתְדָרָלה?(; א ַהּקָ ּמָ ל ַאְקרֹוּפֹוִליס )אֹו ׁשֶ ֶמל ׁשֶ ַאֲחֵרי ַהּסֵ

ּוְפרּוִסים, ִקים  ַהִאם ָהְרחֹובֹות עֹוָדם ְמֻחּלָ
ל ּגּוף ָזר, ָהָיה ְמֻסּגָ תֹוִכי,  ּבְ הּו  ֶ ַהִאם ַמּשׁ

ֲאגֹוָרה ּבָ ֵנָאֵבק  ם ִאם  ּגַ טֹו? לֹא,  ַהּגֶ ִלְמֹחק ֶאת 
ׁשּוט ּפָ ּכֹה  ִיְהֶיה  טֹו, לֹא  ַהּגֶ ּוִבְצִריֵפי 

פֹון. ל ַהּצָ ַלִים ׁשֶ פֹון מּול ְירּוׁשָ ל ַהּצָ ְלַאּתּוָנה ׁשֶ

ֶצר ָצִריְך ַהּיֵ ֶאת  יְלָנה, ָאַמְרּתָ ׁשֶ ִמּוִ אֹון  ַהּגָ ה,  ַאּתָ
ן.  ְלַעּדֵ י ִאם  ּכִ א,  ְלַדּכֵ לֹא 

לּו ֵעִצים? ִיְגּדְ ה, ִאם לֹא  ֲעׂשֶ ּנַ ֲאָבל ַמה 
ָעֵלם? ּתֵ יָרה  ִ ִאם ַהּשׁ

ִיְלַמד ִלְכּתֹב, ָכל ֹזאת לֹא  ּבְ ַהּנַֹער  ׁשֶ ּכְ
ָלה? ּבָ ַהּקַ ג ִעם  ְתַמּזֵ ּתִ יתֹוִסים  ַפת ַהּמִ ּוׂשְ

ַדִים ּיָ ּבַ ְלׁשּו  ִיּתָ ֲאָבִנים  ׁשֶ ּכְ
ְלכּו  ְוֻיׁשְ ֵמִרּצּוף ָהְרחֹוב, 

ֶבל. ּבָ ִלְנָהרֹות 

ֲעֵרי ָהִעיר, ֶבת מּול ׁשַ ְצַטּלֶ ּמִ ׁשֶ ֲעֵנה ִלי, 
לֹון. ָך ָקָרא ָלֶהם ַעּמּוֵדי ַהּקָ ַעּמְ ׁשֶ
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ִגים ּגָ ַהּזַ ְרחֹוב  ּבִ ְלַבִית ֶאָחד 
עּוסֹות. ּכְ מֹות  ְנׁשָ ְלׁשּו  ּפָ

יְלָנה. ִמּוִ אֹון  ַלּגָ ִרים ָהְלכּו  ּיָ ַהּדַ
ְלִדּיּור, ֵיׁש ְזכּות  מֹות  ׁשָ "ְיָלִדים," הּוא ָאַמר, "ַלּנְ

נּו ּתְ ְצָטְרכּו אֹוָתּה.  ּתִ ם  ם ַאּתֶ ּגַ ֲהֵרי 
מֹות ֶחֶדר ֶאָחד." ׁשָ ַלּנְ

ָכל ֹזאת ָאְטמּו ֶאת ַהֶחֶדר. ּבְ אֹון, ֲאָבל  ַלּגָ תּו  ִצּיְ ִרים  ּיָ ַהּדַ
יר, ָחָקם ֶאת ַהּקִ ִמׂשְ ּבְ ֲחדּו ְלחֹוֵרר  ּפָ ְיָלִדים 

מֹות. ׁשָ ַהּנְ ְחֵרר ֶאת  ֵדי לֹא ְלׁשַ ּכְ

ׁשּו ִנְפּגְ ּה  ּלָ ׁשֶ טֹו  ּגֶ ּבַ ׁשֶ ִעיר  ּבָ
ק, ּבֶ מּוֵאל  ּוׁשְ ַאְבָרָהם סּוְצֵקֵבר 

ֹגַבּה ָהֲאָדָמה, ּבְ ים, ֶחְלָקם  ַרּבִ ִפים  ָנם ַמְרּתְ ֶיׁשְ
ים, ּוְלאֹור ַהּיֹום ִרים ֲאָנׁשִ ּגָ ם  ׁשָ

ס. ֲאִפּלּו לֹא טֹוְרִחים ְלַטּפֵ

ֵדי לֹא ְלַהֲאִפיל, ּכְ ִסיסֹו ֶהָחפּור ָלֹעֶמק,  ּבְ ֶנֶסת עֹוֵמד ַעל  ַהּכְ ית  ּבֵ
ֵנִסּיֹות. ַהּכְ ּגַֹבּה  נֹות, ַעל  ּקָ ַלּתַ ֶהְתֵאם  ּבְ

מֹות, ֲאָבל ׁשֹוְמִעים אֹוָתן ְנׁשָ רֹות  ּגָ ם לֹא  ׁשָ
ִחים ְזכּוִכית. ַנּפְ ּמְ ׁשֶ ּכְ ִנים,  ָהֻאּמָ

מֹו ּכְ י ִנְראֹות,  ְלּתִ ּבִ ה  ֵאּלֶ ּכָ ֵהן ִמין 
ֳחָרבֹות ּבָ ְתּגֹוֵלל  ּמִ ׁשֶ הּוִדים,  ַהּיְ י  ּנֵ ׁשִ ְזַהב 

ָסתֹות ּלְ ּבַ ר  ּתֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ּוַבּבֹורֹות, 
ֶבס. ַהְיצּוקֹות ִמּגֶ
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ִיְקֶרה. ַעם ַאַחת ֶזה  ּפַ ׁשֶ רּור  ּבָ
ם. ּיֵ ִיְסּתַ ִלי  ְלּכָ ַהּכַ ר  ּבֵ ׁשְ ַהּמַ ּתֹות,  ַיְפִסיקּו ִלׁשְ ָהַאְלּכֹוהֹוִליְסִטים 

ְתחּו ְלָפַני; ִיּפָ ר, ִקירֹות  ְלַדּבֵ ַיְתִחיל  ֶלד  ַהּיֶ
יָטִאית ַהּלִ ֶלִויְזָיה  ּטֶ ּבַ ַאְפִסיק ִלְצּפֹות 

חֹות. ּכָ ִנׁשְ פֹות  ׂשָ ּבְ ר  ַוֲאַדּבֵ

ֵטר ְוֶאּפָ צּוָרה ּפֹוִליִטית  ּבְ ַהְדָרָגה ַאְתִחיל ַלְחׁשֹב  ּבְ
ְוֶאְרֶצה ל ַהִחּנּוְך ַהּטֹוב,  יתֹוס ׁשֶ ֵמַהּמִ

ר; יִרים ִמְגָדּ ַמְזּכִ ְבעֹוִנים  ַהּצִ ם  יְנְגטֹון, ׁשָ וֹוׁשִ ּבְ ָלגּור 
ִית — ַהּבַ ּוְלַיד  ים ּפֹוִליִטיָקִאּיֹות ַרּבֹות,  ָנׁשִ
ֶמְנט(, ֲאָריֹות ָנִמים )ֲעצּוִבים, ֲעׂשּוִיים ִמּצֶ

ל ָלָזרּוס. ן ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּגַ

י ָחָזק ְפּתִ ֻלּפַ ִאּלּו  ּכְ ֲחִייִתי, 
ּדּור ֶצֶמר אֹו ְסִליל חּוִטים, ּכַ תֹוְך  ּבְ

ה ַהּזֶ ַמן  ַהּזְ יַע  ִהּגִ ם;  ַאף ֶאָחד לֹא ּתֹוֵפר ִאּתָ ׁשֶ
ָג'ַקאְרד. תֹוְך ֲאִריַגת  ּבְ י  ִנְתַקְעּתִ ָכל ִמְקֶרה  ּבְ ּבֹו  ׁשֶ

ים ֲאֵבלֹות ׁשִ ּנָ ׁשֶ ּכְ הּוִדי ַההּוא,  ַהּיְ ְנָהג  ַהּמִ
ְגָדן — ּבִ חֹוְתכֹות ְוקֹוְרעֹות ֶאת 

י, ְדּתִ ֻהּלַ י ֵאֶבל ַעל ְמקֹום  ִהְכַרְזּתִ
ֹהֶגן. ּכַ ד  ּבַ ְיִריעֹות  י  ּתִ ַלׁשְ ּתָ

ְחַרר ֵמַהִחּתּוִלים — ֻ ׁשּ ׁשֶ מֹו ְלִתינֹוק  ּכְ ה ַקל,  ּמָ ּכַ
ְכָלל. ּבִ ת  ׁשֶ ּיֶ ה, ְולֹא ִמְתּבַ ֶרְך ֲחלֹוִמי, ֵעיֻרּמָ ּדֶ זֹוֶחֶלת 
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ֶטֶרם ָקָראִתי ֶאת ָלאָקאן, ּבְ
ים. ָנׁשִ ֵאין  ָבר ׁשֶ ּכְ י  ָיַדְעּתִ

ָבִרים ֶהְראּו ִלי ֹזאת. ּגְ

ֶבת ְלָיָדם: י ָלׁשֶ ַחְדּתִ ּפָ ָמִלית —  ַחׁשְ ּבַ
ים ְרׂשִ ַעְצָמם, ִמְתּפָ ּבְ טּוִחים  ּבְ ים, ֵהם  ֵטיֶהם ֲאִרּיִ ַמּבָ

ָוֵחִצי. ב  ַעל מֹוׁשָ

ָהְיָתה ֲאמּוָרה ַלֲהֹפְך ׁשֶ ּכְ ִויְסָלָבה,  ַוֲאִני זֹוֶכֶרת ֵהיֵטב ָמה ָאְמָרה ִלי 
פֹות מּוָזרֹות ׂשָ ּבְ ְרנּו  ּבַ ּדִ ֶרת;  ַצּיֶ ְכָלל ִלְהיֹות  ּבִ ְלָבֶלִריָנה, ֲאָבל ָרְצָתה 

תֹוָכּה ּבְ ְבׁשּו  ּכָ ׁשֶ ֶטְרּבּוְרִגי,  ּפֶ ִמְבָטא  ּבְ
ֵנאִתי; ְך ׂשָ ּכָ ל  ּכָ ׁשֶ ׁשֹות,  ְמֻיּבָ ּכֹוֵריאֹוְגָרִפּיֹות 
חֹורֹות־ְסָרִטים ּוׁשְ ים  מֹורֹות ֲאֹפרֹות־ָראׁשִ

עּונֹות ַעל ַמְקלֹות ֲהִליָכה אּו ׁשְ ּבָ ׁשֶ
יְסָלָבה,  ּוִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִביָנה ְלָבָנה,  ּגְ ֹקל ְקָצת  ַלֲחַדר ָהֹאֶכל, ִלׁשְ

ַנּפֹוֵלאֹון, ל עּוַגת  ֻקְפַסת ַקְרטֹון ׁשֶ ּבְ ֵהִקיָאה  ׁשֶ
ר ְמנֹות ֹאֶכל. ְלַצּיֵ ְפִסיק  ּתַ

ּתּוַכל ֵדי ׁשֶ ּכְ ָרה ָאז! ַרק  ּבְ ּדִ ׁשֶּ ָכל ַמה  ּבְ ְגָדה  ּבָ ֵאיזֹו ֵאיָמה ִהיא  ּבְ הֹו, 
ָיֵרְך ַאַחת ּבְ ֵמד  ְלִהּצָ

ית. ַמּלִ אֹוָתּה ַחׁשְ ּבְ ב  ְלאֹוָתּה ַמֲחִצית ַהּמֹוׁשָ

ָאְמָרה ִלי ֶ ּשׁ ַוֲאִני זֹוֶכֶרת ֶאת ַמה 
ְתָבה ּכָ ר  ִויְסָלָבה ַאֶחֶרת, ֲאׁשֶ

ע, ג ְלַאְרּבָ ּדָ ר  ג ְמַבּתֵ ּדָ ם  ל ֵהַרְקֵליטֹוס, ׁשָ ָהר ׁשֶ ַהּנָ ַעל 
ָחה, ּכְ ִנׁשְ ְמַעט  ּכִ ׁשֶ ָפה ַעְצָמּה,  אֹוָתּה ַהּשָׂ ּבְ ה יֹוֵתר ְמֻאָחר,  ַהְרּבֵ

מֹו ִמיתֹוס ּכְ ַיְלדּוֵתנּו,  י  ָעְלָתה ִמּמֵ ׁשֶ
ִמיד: ִקּיּוֵמנּו ַהּמּוָקא־ּתָ ַעל 

ַנְצָנִצים; ּבְ לּויֹות ֶסְנִטיֶמְנָטִלּיֹות, ֻמְזָהבֹות  ּגְ ִהיא אֹוֶהֶבת  ר ׁשֶ יׁשֶ ּבְ ִהיא הֹוְדָתה 
ֶתֶפר־ְצָלב. ְרּבּוִרים ְרקּוִמים ּבְ ל ִקּנּוַח, ּבַ ִביָנה ׁשֶ ִאּלּו ָעׂשּו אֹוָתם ִמּגְ ְסלֹוֵני ּפֹוְרֶצָלן, ְמתּוִקים ּכְ ּפִ

ּיֹות ְקַטּנֹות. רֹות ִקיְטִשׁ ֲחֻנּיֹות ַמְזּכָ ּבַ ה אֹוָתם  ׂשָ ִמיד ִחּפְ ּתָ
מֹו ְמנֹות ֹאֶכל. ּכְ ְקָלה אֹוָתם  ׁשָ
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ל! נֹוּבֶ ּבְ ְכָתה  ּזָ ׁשֶ ָיְכָלה ִלְקנֹות ַאֲחֵרי  ה ֵמֶהם  ה ַהְרּבֵ ְוַכּמָ
ֵסֶתר ּבְ ֲעֵליֶהן  ּוְדָבֶריָה ָהיּו ִסירֹות, ׁשֶ

ל ִאיִליָאָדה, ְבִרית ׁשֶ ַהּגַ ל ַהֲחבּוָרה  ּכָ י ֶאת  ְעּתִ ִהְטּבַ
י, ּלִ ׁשֶ י ֶאת ָהִאיְנְסִטיְנְקִטים ַהּלֹא־ְרִקיִדים  ַטְפּתִ ׁשָ

תֹוְך ִקיר. ּבְ י ֶאת ַהּקֹול  ָחַסְמּתִ

ַדת ָנָהר ּגְ ָאִביב ַעל  ּבָ
ִרים זֹו ְלזֹו. ִצּפֳ ְך קֹוְראֹות  ּכָ
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אי,

יאצק ֶדֶנל

פרח שהאביקו עטלפים
שלושה שירים

מפולנית: חנה הרציג

יאצק דנל )Jacek Dehnel( הוא משורר, סופר, מתרגם וצייר יליד גדנסק, 1980. מתגורר בוורשה. 
פרסם כ־15 ספרי פרוזה ו־8 קובצי שירה. יצירותיו תורגמו לשפות רבות. מיצירותיו בפרוזה תורגם 
לעברית הרומן "ללה" )כתר, 2009(. זכה בשני פרסים חשובים והיה מועמד סופי לרבים אחרים.

דנל הוא משורר וסופר חריג על רקע הספרות הפולנית העכשווית. כתיבתו מתאפיינת 
בפנייה למודלים הלקוחים מספרות העבר — בין השאר הוא ּבֹוֶדה ביוגרפיות אלטרנטיביות 
אונורה דה בלזק,  )ברונו שולץ,  ומנהל דיאלוג עם דמויות ספרותיות  ידועים  של סופרים 
תומס ברנהרד(. סגנונו השירי הוא מהוקצע, אלגנטי ומתוחכם והוא עושה שימוש בתבניות 
מהדהדת  אמנם  המלוטשת  שירתו  ניאו־קלסיציסטית.  ובאסתטיקה  ארכאיות  ריתמיות 
ל"עולם הישן" )וכך גם דימוי הג'נטלמן ה"דנדי" שדנל מאמץ בסגנון לבושו( אך הוא שובר 
וכך  ובפרפראזה  ידי שימוש בפסטיש  וההווה על  את הדגמים המסורתיים בעירוב העבר 
ָבָרּה של התנועה הגאה  ּדְ מציב מודל אלטרנטיבי לשירה של בני דורו. דנל הוא מנושאי 

בפולין. הוא חי עם בן זוגו בזוגיות רבת שנים ולאחרונה נישאו.

סימטרייה
לפ. ט. 

ה. ִמּזֶ ִנים ָרחֹוק יֹוֵתר ֶזה  ְיׁשֵ ל ַלְיָלה ֲאַנְחנּו  ּכָ
ְויֹוֵתר ָרחֹוק. ִעים, ֲאָבל יֹוֵתר  ה, אֹוָתם ַמּצָ אֹוָתּה ִמּטָ

ַוֲאַנְחנּו ַעל ַעְלָעִלים  ִנְפֶעֶרת  ה  ּטָ ַהּמִ י ֶעֶרב  ִפים, ִמּדֵ ֶהֱאִביקּו ֲעַטּלֵ ַרח ׁשֶ ּפֶ מֹו  ּכְ
ה. ִמּזֶ ִנים ֶזה  ְיׁשֵ ְויֹוֵתר ָרחֹוק. ֲאַנְחנּו  ֵני ְקצֹות ֲעֵלי ַהּכֹוֶתֶרת. יֹוֵתר  ְ ִמּשׁ

ַכף ֶרֶגל — ּבְ ף ֶרֶגל  ּכַ ָיד,  ּבְ ֵדי ָלַגַעת ָיד  ְרחֹוִקים ִמּכְ
ְוַנֲהַמת  ֲהָבִנים  ַהּזַ יַרת  ַמַעת ׁשִ ִנׁשְ ָך  ּלְ ׁשֶ ָדה  ֵמַהּגָ

ְוִלְרָגִעים  ָקף ַטְבָלן  ִנׁשְ י  ּלִ ׁשֶ ִמּזֹו  ר,  ּבָ ֲחתּוֵלי 
ִעים. ּצָ ַהּמַ ְסַבְך  ּבִ ה  ָחַצב לֹו ְמִחּלָ ָחמּוס ׁשֶ

ּוְסָכִרים ֲעׂשּוִיים ֶאֶבן, דֹות ִמְתַרֲחקֹות זֹו ִמּזֹו. ְצִריִחים  ַהּגָ
ת ַעד ְקֵצה ָהֹאֶפק. ֶרׁשֶ ָמָמה ִמְתּפָ ּוׁשְ ים,  ּנִ ּגַ ְנֵמִלים, 
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ּלֹו. ֵזִהים ׁשֶ ְיָלה  ַהּלַ ַצד  ּבְ ִאיׁש ִאיׁש 
ֵדי ִלְקֹרא ֶזה ָלֶזה, ִתיָקֵתנּו. ְרחֹוִקים ִמּכְ ּוִבׁשְ ְבִדידּוֵתנּו  ּבִ

ִריָאה. ַהּקְ ֹמַע ֶאת  ְוִלׁשְ ף  ֵדי ַלֲעֹמד ַעל ַהּסַ ְרחֹוִקים ִמּכְ

ְפְרמּו. ּנִ ׁשֶ ְפְרקּו. ֲחרּוִזים  ּנִ ׁשֶ ִריִרים  ִסיֵבי ׁשְ
ִנים. ְיׁשֵ ר ֶזה ָלֶזה. ֲאַנְחנּו  ְוַלַחּלֹונֹות ֵמֲאׁשֶ ָלתֹות  ַלּדְ ְקרֹוִבים יֹוֵתר 

לודז'־ורשה, 8 בדצמבר, 2003

ערים רחוקות
לא. י.

ְרנּו: ּקַ ּבִ ֶהן לֹא  ּבָ ׁשֶ ל ֶהָעִרים ָהְרחֹוקֹות  ּכָ
יקֹות  ָמׁשֹות, ׁשּוֵקי ַעּתִ סֹות, ׁשְ בֹות ֶמְטרֹו, ִמְרּפָ ַרּכָ

, ַאְכַסְדָרה ַמְכִחיָלה, ָגֹבּהַ ִית  ּבַ ְוֵאיֶזה 
ָפָפה ְלָבָנה ּכְ ִפְתָחּה ֶסֶגן ָצִעיר לֹוֵבׁש  ּבְ

ה  ֳאִנּיָ ְבַלַעת  ּנִ ׁשֶ ל ֵאיַמת  ּכָ ַפֲעמֹון  ּבְ ה  ּוַמּכֶ
אֹוְקָינֹוס.  ּבָ

ָהָיה. ׁשֶ ּכְ ְוַהּכֹל נֹוָתר                      

ר ׁשּום ָעֶלה, ִזיַע. ֵמָהֵעץ לֹא נֹוׁשֵ ִלי  ּבְ ֶהָעִרים קֹוְפאֹות, 
ה — אֹוָתּה ַאְכַסְדָרה. ְקִריׁשָ ֶמׁש ַהּמַ ֶ ּשׁ ּבַ

ֶלב מֹוִליְך סּוָמא. ּכֶ ִים.  ַנַער מֹוִליְך אֹוַפּנַ
ה ֲחלּוָלה:  ָרׁשָ ּדְ יק  ְנס ַמְדִריְך ַמְמּתִ מּוֵזיאֹון — רּוּבֶ ּבְ

ְוָכְך ָהְלָאה. ְבעֹוִנּיֹות, ַהּקֹוְמּפֹוִזיְצָיה",  "ַהּצִ
ה — ּגֹוִתית. עֹוד ְלַמּטָ נּות  ה — ָאּמָ ַמּטָ ּלְ ׁשֶ אּוָלם  ּבָ

י, אֹוֲהֵדי ְקבּוַצת ָלאְציֹו  ּכּוׁשִ ְזֵקָנה,  ה  ָ ְקרֹון ֶמְטרֹו ּובֹו ִאּשׁ
ֲחָנה א ְלַתֲחָנה ב. ּתַ ין  ּבֵ ָנע ָהלֹוְך־ֲחזֹור 

ם ע ְלׁשָ ִנּסַ ַעם לֹא  ּפַ אֹוָנן — ַאף  ִקּפְ ּבְ ֶהָעִרים ַמְתִמידֹות 
ַח ַהְמֻפְרָסם, ְזּבֵ ַהּמִ ַעם ֶאל מּול  ּפַ ַיַחד. ַאף 

ַנֲעֹמד. ָלַעד ֶבת, לֹא  ֲחַנת ָהַרּכֶ ּתַ ֵוְרֶמר, ֵהיְכֵלי 
מֹו ְצלֹוַפח ּבֹוֵהק ּכְ לּויֹות ְועֹוְמדֹות.  רּויֹות ּתְ ֶאְפׁשָ

ָלתֹות  ּדְ י ָהאֹוְקָינֹוס אֹו ֶחֶדר ֵמֲאחֹוֵרי  ַמֲעַמּקֵ ּבְ
מּונֹות ְלָחן, ְמנֹוָרה, ּתְ ְסגּורֹות, ּובֹו ׁשֻ

ּפּוִרים. רֹות ַרק ִמּסִ ֻמּכָ
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ָהיּו, מֹות ׁשֶ ּכְ ֵתְרָנה  ּוָ ּתִ                           ָלַעד 

ּבֶֹקר ַההּוא, ּבַ מֹו  ּכְ י ָלַעד ֵהן ֲעלּומֹות  ּכִ
יָרה, ּדִ לֹוְנדֹון —  ּבְ ְכַנּנּו  ּתִ ׁשֶ ּכְ

ה ְניּו יֹוְרק ֻחְפׁשָ ּבִ רֹוָמא,  ּבְ ְסטּוְדיֹו 
ֵוְיַצְרָיה ִלׁשְ ְנִסיָעה  ִביְלָך —  ׁשְ ּבִ ִביִלי,  ׁשְ ּבִ

ֶוֶנְצָיה.  ּבְ ף  ּתָ ַמן — ֶקֶבר ְמׁשֻ ַהּזְ בֹוא  ּבְ ַיַחד,  ֵנינּו  ְוִלׁשְ
רֹון ָהֵריק ֵמָאָדם, ּקָ ּבַ י  ְלַבּדִ ב  ְחנּו. ֲאִני יֹוׁשֵ ּכַ ִהְתּפַ

ם. ֲעמֹון ַהֻמְרּדָ ּפַ ּבַ ד ַמֲחִזיָקה, ֲעַדִין,  ַהּיָ ם  ְוׁשָ

ורשה, 13 באוגוסט 2003

החלום

ַלְיָלה, י  י יֹום ִמּדֵ יׁש, ִמּדֵ ּתִ ַהּמַ ה,  ַהּזֶ ְרּגּול  ַהּתִ
ַנִים", ׁשְ ּבִ ל "ִלְהיֹות  ק ׁשֶ ְזמּור ַהְמֻדּיָ ּתִ ּבַ

ּנּוי ַמְכִריַע, ׁשִ ִליל ֲהֵרי הּוא  ּצְ ּבַ ּנּוי  ׁשִ ְוָכל 

ְזרֹוַע ְרדּוָמה, ּבִ ּבֶֹקר  ּבַ ְלָהִקיץ 
ָנְתָך ׁשְ ֹמר ֶאת  ֵמֹרב ַמֲאָמץ ִלׁשְ

י ַלְיָלה: י יֹום ִמּדֵ ה, ִמּדֵ ַהּזֶ יׁש  ּתִ ַהּמַ ְרּגּול  ַהּתִ

יַע, ים, ֶקֶצף ַמְרּגִ ּלּוַח — ְקֶרִמים ָצְרָפִתּיִ ּגִ ּבַ
ָחַיִים ַהּלְ ִריַטת  ְך ֶאת ׂשְ ְלַרּכֵ ע,  ּגָ ַהּמַ ֵדי ְלַהְנִעים ֶאת  ּכְ
ּנּוי ַמְכִריַע ׁשִ ֶזה הּוא  ּכָ ּנּוי  ׁשִ ם  ּגַ י  ּכִ ִקים —  ְ ְתַנׁשּ ּמִ ׁשֶ ּכְ

מֹו ִלּטּוׁש ֶאֶבן טֹוָבה, ּכְ ִלי ֶהֶרף,  ּבְ ְכֵלל  ְכִניָקה ְלׁשַ ַהּטֶ ֶאת 
ינֹו ִלְכּבֹות, ּדִ ל ַלַהט  ּכָ ן  ּכֵ ׁשֶ

ַלְיָלה י  י יֹום ִמּדֵ ה, ִמּדֵ ַהּזֶ יׁש  ּתִ ַהּמַ ְרּגּול  ַהּתִ

ָיד ֱאמּוָנה ְלַקְרֵקַע ֶאת ָהִריב,  ּבְ ַאֲחֵרי — ֵאיְך  ֵעת ָהִרְפיֹון ׁשֶ ּבְ
ּוֹות לֹו "ְנִעימּות", אֹו ְלִמְצָער ְלׁשַ ֵאיְך 

ּנּוי ַמְכִריַע, ׁשִ ּטֹון הּוא  ּבַ ּנּוי  ׁשִ ן  ּכֵ ְמִתינּות )ׁשֶ
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ִריׁש  ף. ְלַהׁשְ ַדִים(. ְלַלּטֵ ַהּיָ נּועֹות  ּתְ ים,  ּלִ ַהּמִ ִחיַרת  ּבְ
ה נֹוֵבט, ֲעַדִין ַרק ֵמִקיץ ה ַעּתָ ּזֶ ֶ ּשׁ ֶאת ַמה 

י ַלְיָלה. י יֹום ִמּדֵ יׁש, ִמּדֵ ּתִ ַהּמַ ְרּגּול  ְגַרת ַהּתִ ׁשִ ּבְ

הּו ִמְתַחְמֵצן,  ֶ ּשׁ ּמַ ׁשֶ ה ַהְיִדיָעה ַהחֹוֶתֶכת  ַהּזֶ ַמן  ַהּזְ ְוָכל 
ִלי ֶהֶרף, ִמְתּפֹוֵרר ִלְבִלי ׁשּוב. ּבְ ן  ִמְצַטּנֵ

י ַלְיָלה י יֹום ִמּדֵ ה, ִמּדֵ ַהּזֶ יׁש  ּתִ ַהּמַ ְרּגּול  ַהּתִ
ָבר ֵאינֹו הּוא. ּכְ ֶ ּשׁ ּנֹו ֶאת ַמה  ּכַ ֵדי ְלהֹוִתיר ַעל  ּכְ

10 ביולי 2005 9 ביוני —  ורשה, 

אפשרויות

ֲחלֹומֹוֶתיָך  ּבַ ְתָאֵרַח  ּמִ ׁשֶ ֲעׂשֹות ִעם ִמי  ַלּ ַמה 
אֹוְרֵחיֶהם? ַלֲחׁשׁש ּבְ ׁשֶ ִכיַח  ָ ְהֶיה ַהּשׁ ּנִ ׁשֶ ִכיחֹות, ַעד  ְויֹוֵתר ׁשְ ים יֹוֵתר  ְלִעּתִ

ּלּוַח  ּפִ ִכיחּות? ֵמאֹותֹו  ֵני אֹוָתּה ׁשְ ִמּפְ
ִקים ֶזה ְלֶזה ֵני ְקרּוֵמי עֹור ְמֻהּדָ ׁשְ ל  ׁשֶ

ה טֹוֵבַע. ן ַאּתָ ּכֵ ׁשֶ ֵלָוה?  יָמה ׁשְ ְנׁשִ ּבִ ָנִעים ֶחֶרׁש 
ֵרָפה, ֲאַבק ַהּשְׂ ּבַ ָטה  ׁשְ ּפָ ִנְנֲעִלים ָעֶליָך. ְרִטיבּות  ים  ּלִ ַהּגַ

ל ֶהָעִרים ְנצּורֹות, ּכָ ׁשּו,  ִנְכּבְ ִרים  ׁשָ ַהּגְ ל  ּכָ

ַח. ָבא ַהְמַנּצֵ ַהּצָ ֻלּגֹות  ּפְ ְך  ּסָ ּבַ ְדָרִכים צֹוֲעדֹות  ּבִ
תֹוְכָך, ּבְ ּלֹו  ּכֻ ל  ּכָ ָך, ְוהּוא  ּבְ ְוִנְבָלע  ט  ן, ְוהּוא ׁשָ ָיׁשֵ ה  ַאּתָ

ִעירּות ִקּבֹורֹות ׁשֹוָקיו  יו, ׂשְ ּנָ ׁשִ ַעל  ִעם ָהֶרֶסן ׁשֶ
ׂש ַאְלֶטְרָנִטיבֹות? ְיֵרָכיו ָהָרפֹות. ְלַחּפֵ

ִטיַח? ּבְ ק, ְלָהִכיל? ֶלֱאֹטם  ל, ְלַחּבֵ אֹו ְלַקּבֵ

ָאר, ִנׁשְ ה  ִני, ֲאָבל ַאּתָ ֵ ַהּשׁ ד  ַלּצַ ְך  ה ִמְתַהּפֵ ַאּתָ
ת ַיַחס ט אֹו ִמּלַ ּפָ ַיְצִליחּו ֵאיֶזה ִמׁשְ ִמיד  ּתָ ׁשֶ ַלְמרֹות ַהְיִדיָעה 

ָעְרָמה ֹלא ְצפּוָיה ּבְ ן  ּנֵ ְלִהְסּתַ
ִרים". ָ ים ְמֻאּשׁ ַחּיִ ים" ְלֵבין “ָחיּו  ים ֲאֻרּכִ ַחּיִ ין “ָחיּו  ּבֵ

ברכבת ורשה־קרקוב־ורשה, 29 אוקטובר 2005

indd   276.18 ןוילג - וה 17/06/2019   14:52:29



277 הֹו! — גיליון 18

ִרר
ִררִל

העקס
מא

יס

ָמן ַאניה ַקְמְפּ

חולשת הלב של האור
שלושה שירים

מגרמנית: אמיר אשל )ערך: גדעון טיקוצקי(

לכתיבה  ובמכון  המבורג  באוניברסיטת  למדה   .1983 המבורג  ילידת  היא  קמפמן  אניה 
היומית,  ובעיתונות  ברדיו  ספרות  כמבקרת  עבודתה  לצד  שבלייפציג.  גרמנית  יוצרת 
השלימה דוקטורט על המוזיקליות ועל מושג השקט ביצירתו המאוחרת של סמואל בקט. 
ובשירה  בכלל  הספרותי  בצליל  עניינה  ומפתיע.  עשיר  במצלול  מצטיינים  משיריה  רבים 
המילה  בין  התפר  קו  על  הנמצאים  רבים  יוצרים  עם  פעולה  לשתף  אותה  הביא  בפרט 
הכתובה, המדוברת והמוזיקה. היא חברה בעמותת "פורמה" לייפציג ומשתתפת במופעי 
באנתולוגיות,  משיריה  פרסמה  קמפמן  עכשווית.  ומוזיקה  שירה  המשלבים  "טקטוניק" 
 2018 בשנת  נרחב.  להד  וזכתה   2016 בשנת  לאור  שיצאה  ובאסופה  לשירה  עת  בכתבי 

פרסמה רומן ביכורים. מתגוררת בלייפציג.

ָמריּבֹור

ל ָהאֹור ב ׁשֶ ת ַהּלֵ ֻחְלׁשַ
ַהְתָקָפה ֶאל ּתֹוְך ָהֶאְתמֹול

ְגדֹוָתיו ּבִ ִזיף  ׁשְ ָנָהר ֲעטּור ֲעֵצי 
ִסים ׁשּוק ַאּגָ

ָפִרים ַהּכְ א  ּבָ יטֹו  ּטִ ּוְכׁשֶ
ָבִרים ַהּגְ א  ּבָ יטֹו  ּטִ ּוְכׁשֶ

ִריאֹות ַהּבְ ים  ׁשִ ְוַהּנָ ִריִאים  ַהּבְ
ְרצּוָעה ּבָ ְלֵביֶהם  ּכַ כּו ֶאת  ׁשְ ּמָ ׁשֶ ְוַהְיָלִדים 

אן ְררּו ִמּכָ ּגָ
ְך ּכָ ְוַאַחר 

ִליִעים ּוְבַיֲערֹות ַהּקְ
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ָבעֹות ּגְ ּבַ ְיָערֹות  ּבַ ְיָערֹות  ּבַ
ַהְיַרְקַרק ַעל אֹוָרם ָהַרְך 

ִיץ ֹחֶרף ּקַ ּבַ ָתו  ּוַבּסְ
ה ֹקֶדם ְנְטׁשָ ּנִ ׁשֶ ָנה  ָ ּוַבּשׁ

ָאה ַאֲחֵרי קֹוְדמֹוֶתיָה ּבָ ֵאיְך 
ִני ֵ ַהּשׁ אּו ָהֶאָחד ַאַחר  ּבָ ָאה  ּבָ

ָצִבים ִגים ַהּקַ ּיָ ַהּדַ
ֱאגֹוִזים ֶלֱאֹסף ֱאגֹוִזים
ְפִנים ּפֹוֵעם ָהִריק ִמּבִ

ּוִמי רֹות  ְנבּוִבים ַהּפֵ
ֱהִריָמם ִמי ָאַכל

ּנֹוַתר ָמִריּבֹור ֵמֶהם ַמה 
כּוִכית ִמּזְ ִעם ַמֲעְרּבֹולֹות ְזכּוִכית 

ָלִבים ַהּכְ ה ָחְזרּו  ְתִחּלָ ּבִ
ִהְתרֹוְפפּו ִעם ְרצּועֹוֵתיֶהם ָהֲאֻרּכֹות ׁשֶ

קּו רּו ַרק ֻהּדְ עֹוָלם לֹא ֻהְתּ ּמֵ ה ׁשֶ ֵאּלֶ
חֹות ּכָ ִנׁשְ ָיַדִים  ּבְ ָיַדִים ִעְורֹות  ּבְ ִנְלֲחצּו 

ִעם ִריִסים
ָלֶלֶכת ִלְרֹחץ ִלְצלֹל

ָפר ַהּכְ ְבֵרַכת  ּבִ ָפר  ַהּכְ ֲאַגם  ּבַ
ַהּנֹוף ֵגָאיֹות  ּבְ

ֻפּיֹות ַהּיֹום ֶהָחָדׁש ּקְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ
ּוְרצּוַעת ָהִריִסים ָהִריִסים 

ַחת ּוִמּתַ ּיֹום  ּבַ ֶלב  ַהּכֶ
רֹון ּכָ ַהּזִ ֵלי  ּלְ ַלֲעָנִנים ְמׁשֻ

יַרְקַרּקּות ַהְיֹרֶקת ּבִ
ְתנּוָעה ּבִ ַהּכֹל  ׁשֶ א ֵהיָכן  ּבָ הּו  יׁשֶ ּמִ ׁשֶ ֵהיָכן 

ַמֲחִויר. 

 *

ָאִרים עֹוד אֹור ָהֶעֶרב ִנׁשְ ָאנּו 
ָבן ְבּדְ ַהּדֻ ל ֵעץ  ִמיר ׁשֶ ָעָנף ַהּתָ ּבֶ לּוי  ּתָ

רֹות עֹוד ְמַעט נּוִנּיֹות ְמַנּקְ ַהּסְ
ַהּיֹוֵקד ֲאִויר  ּבָ

לֹום ַאל ִלׁשְ ִיׁשְ ִמיר  ֹכל ַהּתָ ַהּתָ
ַהּנֹוָתִרים ָהֵעִדים 

ל ָהָרִקיַע יׁש ׁשֶ ׁשִ ַהּיָ ם  ּלָ ַהּצַ ׁשֶ ּכְ
ה ּדֹוְמִמים ֵמַעל ֶאֶרץ ַחּמָ ָרִקים  ּבְ ׁשֹוֵלַח 

ִיְלַחׁש הּו  ּה ִמיׁשֶ ּבָ
ים ְיֵבׁשִ יָרס  ּתִ דֹות  ֵצל ׂשְ ּבְ

ְיָלה ַהּלַ ַער ֶאל  ַ ּוָבּה ַהּשׁ
הּוא ַרק ֶסֶדק ֲאֵפל

ָנה רּוַח נֹוׁשָ ּבְ ַער ָאָסם ָנע  ׁשַ
ָבר לֹא עֹוד ּדָ

ֵעת ָהֶעֶרב יֹוֵרק ֶאת ְצְנפֹוָתיו ּכָ ׁשֶ ּכְ
ף ּדַ נֹוָתר עֹוד 

ר ַאף יֹוֵתר ֵמעֹור ִחּוֵ
ַהּכֹל ְחּתְ  ִנּפַ

ָרִאית ָהֲאָרצֹות ׁשֶ
ִרים ִצּפֳ ֲחלֹומֹוַתִיְך ְלַתְצלּוֵמי  ּבַ ִיְהיּו 

ּוָבֹאֶבְך ָהעֹוֶלה
ְך ֵ ם ִמְתַמּשׁ ׁשֶ ּגֶ ְלַאַחר 

ְחּתְ ַהּכֹל ִנּפַ
ע ִנּסַ ָכה  ֶאל ּתֹוְך ַהֲחׁשֵ

יִחים. ֶחֶרׁש ְמׂשִ
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ִמיְנְסק

ֶלג ה ׁשֶ ְך ַהְרּבֵ ּכָ ל  ּכָ ֵמעֹוָלם לֹא ָרִאיִתי 
ְך ּכָ ל  ּכָ ְברֹות ֶאֶרץ ְקפּואֹות  ּכִ ֵמעֹוָלם לֹא 

ּה ּבָ ּגַ ְפָנה ֵאֵלינּו ֶאת  מֹו ָהָאֶרץ ַהּמַ ּכְ ָקרֹות ְודֹוְממֹות־ֶקַרח 
ְרָחב ׁשֹוֵקַע ַהּמֶ

ְרָחב ִניִמית ִעם ַהּמֶ ּפְ יָחה  ֶאל ּתֹוְך ׂשִ
ִנְרָקב ֲאָלִפים ָאץ ְלַדְרּכֹו ֵמת  ֵיׁש ִמי ׁשֶ

ִיל ֶאל ּתֹוְך ּתַ י  ַקּוֵ קֹוְדִחים מֹוְתִחים 
ים פּוא. ַהְיָערֹות ֲעֻמּקִ ָהֲאִויר ַהּקָ

ֶהם ּבָ א  ּבָ ִאיׁש לֹא 
ה ְללֹא ִסּבָ

ח ֶהָעָבר ִנְפּתַ ַרק ִלְפָרִקים 
ְמנֹוֵעי ְמטֹוִסים

ל ִסיבּוב ֵאיְנסֹוִפי ׁשֶ ּבְ
ה ִצּנָ

לֹא ָהָרצֹון לֹא ַעְצמֹות ֲאָדָמה ַרק
ָיֹכל ָאָדם ָלרּוץ ַעד ְלָאן 

ֶלג ְמָבֵאר ם־ׁשֶ ׁשֶ ּגֶ ס  ּנֵ ָהָרִקיַע ִמְתּכַ ׁשֶ ּכְ
ַמִים ֶאת ַהּכֹוָכִבים ָ ּשׁ ּבַ ַתח  ֶאת ַהּמֶ

ָזִרים ְנֵמִלים  ל  ִרים ׁשֶ ּוָ ַהּסַ ִפינֹות ֶאת  ֶאת ִמְטֲעֵני ַהּסְ
ְקָוה ְלָדָבר ּתִ ָחם ֲעָצמֹות  ּפֶ

ְרָחק ּמֶ ּבַ צּוי  ַהּמָ
עּו ִמן ָהֹעֶמק ּגְ ּנִ ׁשֶ ֲעֵצי ָאׁשּור ְצִעיִרים 

מּוָאר אֹו ָחָדׁש אֹו רּוַח.    
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ִליָנה ּבוּיִביָדִביצ'וֶּטה

התאספו נא כולכן — צולעות, חסרות שיניים
שלושה שירים

מליטאית: סיון בסקין

ליטאית,  לפילולוגיה  דוקטור  בווילנה.  ומתגוררת  )קאונס(  בקובנה  גדלה   ,1986 ילידת 
עד  תורגמו  שיריה  ב־2017.  אור  ראה  הראשון  ספרה  לקולנוע.  ומורה  מבקרת  משוררת, 

כה לאנגלית ולפולנית.

דיכאון וגבר 

ֶניָך, ּפָ יִרי, ָרִאיִתי ֶאת ֲעִויתֹות  ַיּקִ
ה ְוַכּמָ ה ַזַעם  ּמָ ּכַ ָרִאיִתי 

ה ַלַחץ ּמָ ּכַ ּתֹוֵכָחה ֵהֵבאָת ִלי, 
ית, ַלע ַהֲחִמיׁשִ ַהּצֶ ל  ת ׁשֶ ׁשֶ ר ֵמֲאחֹוֵרי ַהּקֶ ּתֵ ִהְסּתַ

ָרֶקיָך, ּבְ יא  ּלִ ּכַ ְנִקיׁשֹות  ה ֲחָזקֹות ֵהן  ּמָ ּכַ
ָרִצים, ּפְ רּוַח  ּבְ ִריִסים  ֵאיְך ִמְתַנְדְנִדים ַהּתְ

ה רֹוֶאה אֹוִתי ְמִקיָאה, יִרי, ַאּתָ ַיּקִ
ּבֹוָכה ְולֹא ת, אֹוִתי  ׁשֶ ּיֶ אֹוִתי ִמְתּבַ

ת לֹא ָיכֹול — ֵ ָיכֹול ְלָהִבין, ְלִהְתַעּשׁ
ָרה, ִביק ִמּמָ ּדָ ָער  ה, ׂשֵ ַהּזֶ ֹחֶסר ָהאֹוִנים 

לּו, ִביחֹות ַהּלָ ַהּנְ ֻחְלָצה ְמֻלְכֶלֶכת, 
ְמזּום, ַהּזִ ְדנּוד,  ַהּנִ

ִביׁש, ַעּכָ ּיֹור, קּוֵרי  ּכִ ּבַ ִלים  ּכֵ ֲעֵרַמת 
ֶיֶלד לֹא ָרחּוץ — ּדּוֵרי ָאָבק,  ּכַ

יִרי, ֲאִני ְיכֹוָלה ַיּקִ
ל ֶזה, ּכָ ָבר ֶאָחד — ַאֲחֵרי  ּדָ ְלָך  ְלַהְבִטיַח 
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ֵבְדָך, ּכְ ְליֹוֶתיָך,  ּכִ ֶזה ֵעיֶניָך,  ּבְ ַיַעְמדּו  ִאם 
ֹרד, ִנׂשְ ִאם 

ַאֲהָבְתָך ֵאַלי. ּבְ ק  ְצָטֵרְך עֹוד ְלַפְקּפֵ ּתִ לֹא 

לסבתא 

פּוָאה, ְבֶנה ַהּקְ ַהּלִ ת  ְרַנִיְך ֶאת ְקִלּפַ ִצּפָ ּבְ ַרְטּתְ  ׂשָ ַאּתְ  מֹו ׁשֶ ּכְ
צּוַע, ּפָ קֹול  ּבְ ַמַחְרׁשֹות ָהרּוחֹות,  ּבְ ֲאִני ׂשֹוֶרֶטת ֶאת ַעְצִמי 

מֹוְך — ּכָ ּנֹוַלד ֵמת,  ׁשֶ ִני  ּבְ ה ֶאת  מֹוְך, ְמַבּכָ ּכָ
ֶטת ֶ ה ַהְמֻקּשׁ ְקּתָ ּבִ ּבַ ּטּוְנְדָרה ַחְסַרת ָהַרֲחִמים,  ּבַ

ְריֹון ִמְתָקֵרב, — ּבִ ל ֵעץ — ֲאִני רֹוָאה  ְתָפִרים ׁשֶ ּבִ
ְתמּוָרה ִלְפרּוַסת ֶלֶחם ִליָלֵדינּו ּבִ ִנְמֹצץ לֹו  ֲאַנְחנּו 

ית,  ַלע ַהֲחִמיׁשִ ּכֹוֵאב ֵמֲאחֹוֵרי ַהּצֶ ָבר  )ּכְ ים  ַהַחּיִ
רֹוִני, ַהּגְ חֹוק  ּצְ ּבַ מֹוְך —  ּכָ ְכָנַסִים(,  ַהּמִ ְרְוזֹון  ּבַ ץ  ָבר ְמַצּיֵ ּכְ

ַהּכֹל, ֲאִני עֹוֶקֶבת ַאֲחֵרי ַעְצִמי, ר ֶאת  ב ֲאַסּפֵ ִיְלַלת ַהּלֵ ּבְ
ד, ר ְלַאּבֵ ֶאְפׁשָ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ְמַעט ֶאת  ּכִ י  ְדּתִ ִאּבַ מֹוְך,  ּכָ

נּו, ּלָ ׁשֶ י, ֲאִני  ְלַבּדִ י ֲאִני  ַאְרּתִ ִנׁשְ ַעם —  ּפַ ּלֹא ָהָיה ִלי ַאף  ׁשֶ
ְרָדה ּשָׂ ׁשֶ ן ֵעֶדן ָהֲארּוָרה,  ּגַ ת  ַ ְיֻרּשׁ

ַהּזֹאת, ֶפת  ֲאִפּלּו ַאֲחֵרי ֶרדּוְקְצָיה ֶפנֹוֶמנֹולֹוִגית — ַהּתֹוָדָעה ַהְמֻטּנֶ
ֶגת — לֹא ֻמְפֶסֶדת, לֹא ֻמְרַוַחת, לֹא ֻמּשֶׂ

ה ּכֹוֵאב. ֶזה ָלּמָ

שד

ֶכן — ּלְ פּו ָנא ּכֻ ּוַח. ִהְתַאּסְ ה — ֵריַח ַעְנֵפי ַאּשׁ יר, ִהּנֵ ה — ּגִ ה — ֶחֶדר, ִהּנֵ י, ִהּנֵ ּלִ ים ׁשֶ ַמֲהרּו, ָנׁשִ
ְרקּו ֵמּ ׁשֶ ן,  לּו ֵמֶרֶחם ִאּמָ ֻהּפְ ׁשֶ ה  ִים, ֹראׁש, ֶרֶגל, ִעְורֹות, ֵאּלֶ ּנַ ׁשִ צֹוְלעֹות, ַחְסרֹות 

ְדְנדּו ֶאת  ּנִ ׁשֶ ל ִמי  ּכָ ַהּקֶֹדׁש,  ּיֹות  ֻעּגִ ְרֵסם ֶאת  ּכִ י ַאְרָנב  ּכִ כּו  ּבָ ׁשֶ ה  ל ֵאּלֶ ּכָ ֶאת ֲעָבָרן, 
ַיְלֵדיֶהן — ֲעִריסֹות 

ֶנֶעְזבּו, ֵמֵדיאֹות, ַהּכֹל,  ָעְזבּו  ל ִמי ׁשֶ ּכָ נּוָמה נּום, נּוָמה נּום, נּוָמה נּום — 
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ל מֹוְכרֹות ַהחֹוִרים  ּכָ ִזיֹות,  ֲחנֹות ֶמְרּכָ ּתַ ל  ְלָצִרּיֹות ׁשֶ ל ַהּמֶ ּכָ ָיּרֹות,  ַהַטּ ֶמדּוזֹות, ָהרֹות, 
ְלַבד, ּבִ ִרים סּו  ֶעׂשְ ּבְ

ֶכן.  ּלְ ּכֻ ָבִרים — ּבֹואּו  ַהּגְ נֹות ַעל ְקִליֵדי רֹוְכָסֵני  ֲחָלה, ַהְמַנּגְ ַהּנַ יִתּיֹות, ַחְסרֹות  ל ָהַאְנַאְלָפּבֵ ּכָ
לׁש ִמְתָקֶרֶבת, ָעה ׁשָ ָ י ַהּשׁ ּכִ

י  ַעד ְלַעְפַעּפַ ַוֲאִני לֹא רֹוָאה ִמּבַ ה. הּוא ּגֹוֵרר ֶאת ַרְגָליו.  ר, הּוא ְמַדּדֶ ְרְנגֹול עֹוד לֹא ׁשָ ְוַהּתַ
פּוִלים, ַהּנְ

ל רּו ַמְעּגָ ַצּיְ ַהּזֹאת,  ד ֶאת ַהִהיְסטֹוְרָיה  ְלַסּיֵ יָעה ָהֵעת  ִהּגִ ָבר  ּכְ יִרים,  ּגִ ים, ְקחּו  ָנׁשִ
ה,  ּיָ ּוִפים — ָחְפׁשִ ּשׁ ּכִ י  ָפָפה, לֹוַמר ַלֲחׁשֵ ַהּכְ ִליְך  יָעה ָהֵעת ְלַהׁשְ ִהּגִ ָבר  ּכְ ָעִמים,  ּפְ לׁש  ׁשָ

ה. ּיָ ה, ָחְפׁשִ ּיָ ָחְפׁשִ
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לאה גולדברג

מבחר תרגומים גנוזים
ערך: גדעון טיקוצקי

תרגומים אלה מקור כולם בִעזבונה של לאה גולדברג, וככל הנראה זה להם פרסום ראשון. 
הם ניתנו כאן במתכונת ספר תרגוֶמיה משירת העולם שערך טוביה ריּבנר לאחר מותה, 
הרחוק  המזרח  בשירת  פותח  הספר   :)1975 פועלים,  )ספרית  וּקרובים'  רחוקים  'קולות 
הקדומה וממשיך אל ספרויות רוסיה ומרכז-מערב אירופה. באחרית הדבר הקצרה לספר, 
בהם  לעיין  יהיה  אפשר  העת  שבבוא  תרגום,  קטעי  אף  "נשארו  השאר:  בין  ריּבנר  כתב 

ובשאר חלקי העיזבון במכון גנזים". דומה שכעת הגיעה העת.
 .)274 )מספרו:  גולדברג  לאה  באוסף  גנזים  במכון  שמורים  השירים  לכל  היד  כתבי 
ויושב ראש  גולדברג  יאיר לנדאו, מנהל עזבונה של לאה  ולעו"ד  תודתנו לאנשי הארכיון 

העמותה להנצחתה, על אישורם לפרסם כאן יצירות אלה.

שירה סינית קדומה

אי, סין, 762-701( ה )לי ּבַ הבודד בסתיו | ִלי־ַטי־ּפֶ

ָעה ַעל ָהֲאַגם, ַחְלַחל ּתָ ּכְ ֵאד ְסָתיו 
א, ׁשֶ ַהּדֶ ְבעֹוֵלי  ּגִ פֹור ֶאת  ִהְכִסיף ַהּכְ

ל ֶקֶסם ָרה ַאְבָקה ׁשֶ ּזְ ּפִ ן  ַיד ָאּמָ ּכְ
ת ָעִלים. ֲעֻנּגַ ְפַרַחת  ּתִ ֵני  ּפְ ַעל 

ִריָחה ָחַלף, ֵאיֶנּנּו. ַהּפְ ִניחֹוַח 
ּכֹוֶפֶפת. ְבעֹוִלים  ַהּגִ פֹור  ְורּוַח־ּכְ

ָיׁשּוטּו ָהר  ַהּנָ ָמָחר ַעל 
ז, ֲעֵלי ְקִמיַלת ַהּלֹוטּוס. ַהּפָ ֲעֵלי 

ּדֹוֶעֶכת,  ָיֵגַע! ְמנֹוָרִתי  י  ִלּבִ
ָבר, ּכְ ְבָתה  ּכָ ה  ִהּנֵ

י ֵעת ִליׁשֹן. ּכִ ַוֶאְזּכֹר 

ְלָוִתי, ׁשַ ְנֵוה 
ּבֹוא ָאבֹוא ֵאֶליָך.

ִנְלָאה ְמֹאד! י  ִלּבִ ְלָוה,  ַהב ִלי ׁשַ
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משורר מהרהר | ְליוּ ִצ'י )ליו ּבֹוֶון, סין, 1375-1311 לספירה( 

ֵיֵרד ָמָטר,  אּוַלי 
ב ָהרּוַח. ַ ַרְך ַמּשׁ ּכֹה 

מֹון ִמְתַנְדְנִדים ּנָ ַהּקִ ַעְנֵפי 
ֵני ָהַעְלָוה. ּפְ יגֹוְנָיה צֹוִפים  ּבִ ְרֵחי  ּפִ

זֹוֲהִרים ֶהָעִלים ֶהָעִפים,
ים. ַרּבִ ִרים  ַהּנֹוׁשְ ָרִחים  ַהּפְ

ֵבׁש, ַהּיָ א ָהָאָבק  ָנׂשָ ָהרּוַח 
א ָהָאָבק ָהָרֹטב. ו הּוא נֹוׂשֵ ַעְכׁשָ

רּוַח. ּבָ ַהּכֹל  ִיּסֹב  ם  ְוׁשָ ּפֹה 

יל  ּלִ ַהּקַ ִעיף  ַלּצָ ַעד  הּוא חֹוֵלף ִמּבַ
י. ּבִ ְונֹוֵגַע 

ק ְלָבִבי.  ַ י ִעם ַמּשׁ ְלַבּדִ ֲאִני 
ַמִים ָ ַלּשׁ ָרסֹות  ּפְ "ק  ּתַ

ִים ָמִהיר ַעד ְמֹאד. ְוֶזֶרם ַהּמַ

ִרים ִצּפֳ ירּו  ִ ַמּדּוַע ֶזה ִהׁשּ
ין ָהֲעָנִנים? ּבֵ ֶאת נֹוצֹוֵתיֶהן 

אּו ִאְגרֹוַתי, ִיּשְׂ י  ּכִ ָהִייִתי רֹוֶצה 
ים. ַמִים ֲאֻרּכִ ָ ַאְך ַהּשׁ

ָהר ִמְזָרָחה ַהּנָ זֹוֵרם 
ׂשֹורֹות. ַהּבְ ַיֲחֹזר ִעם  ל ֶאָחד  ּגַ ְוַאף לֹא 

ַמְרּגֹוַע, ּבְ ַמְגנֹוְלָיה ֵריָחִנית קֹוֶרֶנת 
ָרִחים. ּפְ ר  ִמיד נֹוְפִלים ִמְסּפַ ּתָ אּוָלם 

יק, ַנְרּתִ ּבְ י  י ָסַגְרּתִ ּלִ ׁשֶ ית  ּתִ ַהּגִ ֶאת 
ֹחר. ָ ה ֶאת ֲחִליִלי ַהּשׁ ּדָ ַהּצִ ֲהִניחֹוִתי 

ק ְלָבִבי. ַ י ִעם ַמּשׁ ְלַבּדִ ֲאִני 

י ְיָלה ִאּתִ ַהּלַ ֱהיּו־ָנא 
ִנים. ְיׁשָ יִרים  ׁשִ
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שירה רוסית 

רוסיה | אלכסנדר בלוק

ז ָעָברּו, ּפָ נֹות  ִבׁשְ ּכְ ְוׁשּוב, 
ִלים —  ּבָ כֹות  ה זּוגֹות־מֹוׁשְ לׁשָ ׁשְ

ִנְגָררּו ַוֲעטּוֵרי אֹוַפן 
עֹוִלים. ל ִמׁשְ ֹבץ ָנלֹוז ׁשֶ ּבְ

ת ָהֹעִני, רּוס ׁשֹוֶמֶמת! ּבַ הֹוי, רּוס 
ים, ּטִ ּגֹוַתִיְך ַהּמַ ּגַ ִלי 

ַמע ּדֶ ְך ִלי  ּלָ ׁשֶ יר רּוחֹות  ל ׁשִ ּכָ
ְיֵמי ַאֲהָבִתי. ית  ֵראׁשִ

ָיֹכל ַלְחֹמל ָעַלִיְך ֵאיִני 
א ְצָלִבי. ּוְכַמְטמֹון ֶאּשָׂ

ְך תּוַלִיִ ּבְ ְוׁשֹד  ַהְפִקיִרי הֹוד 
ר ּתֹאִבי. ְלָכל קֹוֵסם ֲאׁשֶ

ְך, ּבָ ר  ִיְתַעּמֵ ְוַגם  ֵדְך  ִיְלּכְ טֹוב, 
ַאּתְ לֹא ּתֹאְבִדי, ַאּתְ לֹא ּתּוְכִלי,

ְך ּבָ ֵצל־עֹוֵבר  ּכְ ָאָגה  ּדְ ַרק 
ְלִאי. ַהּפִ ַנִיְך  ּפָ ִזיו  ַעל 

ָאָגה? עֹוד ַצַער? ּדְ ְך עֹוד  ּלָ ַמה 
ְנַהר־אֹוִנים. ּבִ ְמָעה  עֹוד ַמר־ּדִ

ַער ַוּיָ ֶדה  ָאז — ׂשָ ּכְ ְוַאּתְ 
ִביִנים. ּגְ ּוְצִעיף ִרְקָמה ַעד 

ִנְבָצר עֹוד, ְבָצר ֵאינֹו  ְוַהִנּ
ּה, ֶרְך ְלָאְרּכָ ַהּדֶ ה  ַקּלָ

ְדַהר עֹוד ּתִ ְתֹאם  ּפִ ְרָחק  ּמֶ ּבַ ֵעת 
ּבֹוְרָקה, ֵצל ָצִעיף  ּבְ ֵעיֵנְך 

ר עֹוד, ת ָאִסיר ּתּוׁשַ ֶעְרּגַ ּכְ ֵעת 
ב, ַהּמּוָעָקה! ַרּכָ יר  ׁשִ ּבְ
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 מתוך "מולדת" | 
אלכסנדר בלוק

ְגֵלנּו ּדִ ָלאֹוֵיב ֶאת לֶֹבן 
ה. י ֲהמּום ֲהֻמּלָ לֹא ִהְפַקְרּתִ

ֵנינּו ּוׁשְ ילֹות.  ְנִתיב ַהּלֵ ּבִ אּתְ  ּבָ
ּבֹוְדִדים ַעל ַהּסֹוְלָלה.

ּוְנִתיב ַלִיל ּגֹוָרל  ִהְפִריָדנּו 
יׁשּונּו ׁשּוב. ה ִהְפּגִ ְוִהּנֵ

ִנית, ֶאֶרץ רּוְסָיה, ֵאַלִיְך ְוׁשֵ
ָנׁשּוב. ָכר  ִמּנֵ נֹוְדִדים 

ּוְצָלב — ֲהלֹא ֶקֶבר ַאִחים הּוא. ל  ּתֵ
ָמָמה! ַהּדְ ֵנְך —  ָכּ ו ִמׁשְ ֶזה ַעְכׁשָ

ַיְזִרימּו ִלים  יר־ַחּיָ ׁשִ ּבְ ַרק 
ים מּוָעָקה ְסתּוָמה. ֶמְרַחּקִ

ם ֵרַע ּגַ ָוֵאֶלם:  ּפֹה ִריק  ֲאָבל 
ַנת ֵמִתים, ִנים ׁשְ ְיׁשֵ ם אֹוֵיב  ּגַ

ית ֶלֶחם זֹוֵרַח, ּבֵ ְוכֹוַכב 
ַאֲהָבִתי. ּכְ ּלֹו אֹור  ּכֻ

מתוך "שלוש איגרות", שיר ב | 
אלכסנדר בלוק

ֶלֶגת ַעְרִבית ֻמׁשְ ּבְ חֹור עֹוֵרב  ׁשְ
זּוַפת אֹור, ֵתף ׁשְ ּכָ חֹור ְקִטיָפה ַעל  ׁשְ

ֶגת ְנִעיָמה ִמְתַעּנֶ ּבִ קֹול ָעֹנג 
ר ִמְזמֹור. רֹום ׁשָ ַעל ֵלילֹות ַהּדָ

ָנַפִים, ּכְ ֲאָנן — ַקל  ׁשּוקֹות ׁשַ ֵלב־ּתְ
ָנַתן אֹות זֹוֵהר. ם  ִמּיַ מֹו  ּכְ

ַעל ִמְדרֹון ֵאין־ַקְרַקע ֶאל ַאְפַסִים,
ּדֹוֵהר. ף ִעם רֹוְכבֹו  סּוס נֹוׁשֵ

ֶבת, ֶלג נֹוׁשֶ ָמה, רּוַח ׁשֶ ַאּתְ נֹוׁשְ
ּכֹורֹות. ָפַתי הֹוזֹות־ׁשִ ּוׂשְ
ּכֹוֶכֶבת! ַוֶלְנִטיָנה, ֲחלֹום, 

ְזִמירֹות — ּבִ ְצחּו  ּפָ ְזִמיִרים  ֵאיְך 

הֹו, עֹוַלם ָהֵאיִמים! ַצר ָהֶרֶסן.
ֲעִוית. ּבַ יְך  ּפִ יַקת  ְנׁשִ ְמּדּום  ּדִ ּבֹו — 
חֹוֵרי־ֶקֶסם, יֵרי צֹוֲעִנים ׁשְ ּבֹו — ׁשִ

ִביט. ל ׁשָ ְוִטיָסה ָחְפָזִנית ׁשֶ
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ְקֶהֶלת ת ַהּמַ ְתִפּלַ ּבִ ָרה ַעְלָמה  ׁשָ
ֶלב ָים, ּבְ ִפינֹות ַהּתֹועֹות  ל ַהּסְ ּכָ ַעל 

ָכר־ֵאין־ּתֹוֶחֶלת ּנֵ ּבְ ל ָעֵיף  ּכָ ַעל 
ָעְנָים.  ּבְ ְמָחָתּה  ל אֹוְבֵדי־ׂשִ ּכָ ַעל 

ְמרֹוָנה, ַוָיעּוף ַהּקִ ר קֹוָלּה  ְך ׁשָ ּכָ
ֵתָפּה ֶקֶרן אֹור ָקְרָנה, ּכְ ְוַעל לֶֹבן 
ֹמַע ָנכֹוָנה ֶנֶפׁש ִלׁשְ ל  ּכָ ְך  ּוֵמחׁשֶ
ְמָלה ְלָבָנה. ֶרן ׂשִ ּקֶ ּבַ ָרה  ֵאיְך ׁשָ

ְמָחה ְמֹיֶעֶדת, י ׂשִ ּכִ ְוִנְדֶמה ְלָכל ִאיׁש — 
ֵרָכה, ַהּבְ ְלַות  ׁשַ ּבְ ִפינֹות  י עֹוְגנֹות ַהּסְ ּכִ

ל ָיֵעף־ֵאין־מֹוֶלֶדת ּכָ ֵנָכר  ֶאֶרץ  ּבְ י  ּכִ
ָרָכה. ַהּבְ לֹום ְואֹור  ָמָצא לֹו ׁשָ

ה, ּוַבת־קֹול ְמַצְלֶצֶלת, ּקָ ּדַ ֶרן  ְוַהּקֶ
ֶנְעָלם  ְזבּול  ּבִ ּגַֹבּה —  ּבַ ְוַרק 

ֶלד ַהּיֶ ָכה  ּבָ ְלָרָזיו —  ַהְמֹקָרב 
ָיׁשּוב ַעד עֹוָלם.  ִאיׁש לֹא  ְך ׁשֶ ּכָ ַעל 

]נוסח מוקדם של התרגום[

ְקֶהֶלת ת ַהּמַ ְתִפּלַ ּבִ ַנֲעָרה  ׁשֹוְרָרה 
ם, ּיָ ּבַ ִפינֹות ַהּתֹועֹות  ל ַהּסְ ּכָ ַעל 

ֵחֶלד ּבַ ָכר  ַהּנֵ ְיִגיֵעי  ל  ּכָ ַעל 
ְמַחת ְלָבָבם.  ל ׁשֹוְכֵחי ׂשִ ּכָ ַעל 

ְמרֹוָנה ַוָיעּוף ַהּקִ ר קֹוָלּה  ְך ׁשָ ּכָ
ָזה ֶקֶרן אֹור, ּזְ ּפִ ֵתָפּה  ּכְ ְוַעל לֶֹבן 
ְך ַלְחזֹות ָנכֹוָנה ֶנֶפׁש ֵמחׁשֶ ְוָכל 
ֹחר. ַהּצְ ְמַלת  ֶרן ׂשִ ּקֶ ּבַ ָרה  ֵאיְך ׁשָ

ְמָחה ְמֹיֶעֶדת, י ׂשִ ּכִ ְוִנְדֶמה ְלָכל ִאיׁש 
ְבֵרָכה, ּבִ ֶנֶעְגנּו  ִפינֹות  ל ַהּסְ ּכָ י  ּכִ
ֵנָכר ֵאין־מֹוֶלֶדת ּבְ ְיֵגִעים  ל  ּכָ י  ּכִ

ָרָכה. ַהּבְ לֹום ְואֹור  ָמְצאּו ׁשָ

ְוַהּקֹול קֹול־ּתֹוֶחֶלת, ה,  ּקָ ּדַ ֶרן  ְוַהּקֶ
ֶנְעָלם  ְדִביר  ּבִ ֹבּהַ —  ּגָ ְוַרק 

ֶלד ַהּיֶ ָכה  ּבָ ְלָרָזיו —  רֹוב  ַהּקָ
ָיׁשּוב ְלעֹוָלם.  ִאיׁש לֹא  ְך ׁשֶ ּכָ ַעל 
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א

ב, ִנּצָ ְנָזר  ַהּמִ א  ִנּשָׂ ַעל ֶסַלע 
ֶגד. ִמּנֶ ֶיֱהֶמה  ָהַרְיין 

ָקף, ִנׁשְ ַהּצַֹהר  ְנִזיָרה ִמן  ְוֹראׁש 
יר עֹוֶרֶגת. ֶבת, ְלׁשִ ַמְקׁשֶ

ִקיָעה ַמְקִסיָמה ּוׁשְ ָטה ְסִפיָנה  ם ׁשָ ׁשָ
אֹורֹות ַמְרִעיָפה ָעֶליָה. 

ּה, יָרִאין ַעל ַחְרֻטּמָ ְגֵלי ׁשִ ּדִ
ּוֶטיָה. ְפָנה ִקּשׁ ֲעֵלי־ַהּדַ

ָער ּוְבִהיר ׂשֵ ָיֶפה  מּות ֶעֶלם  ּדְ
ֶעֶנת. ִנׁשְ ְרָנּה  ּתָ ֱאֵלי 

ְוִרְקַמת ָהָדר ָמן  לֹוֵבׁש ַאְרּגָ
ֶנת. ַהּנֹוׁשֶ י ָהָאְפָנה  ּפִ ַעל 

ָעה — ׁשְ ּתִ ָרן  לֹוָתיו — ִמְסּפָ ְלַמְרּגְ
ַבַהט. ּכְ ים ְצֻהּבֹות  ָנׁשִ

ה ִמיׁשָ ַהּגְ ְזָרָתן  ּגִ ִליָמה עֹוָטה  ּגְ
ַעת. ַטּבַ ּכְ חֹוֶגֶרת אֹוָתן 

ים, ַמְנִעים ְזִמירֹות ּלִ ְלּתַ ּתַ ּוְבִהיר 
ּנֹור ּפֹוֶרֶטת. ּכִ ָידֹו ַעל 

ׁשּוקֹות ּבֹוֲערֹות ִזיָרה ַהּתְ ַהּנְ ֵלב  ּבְ
ֵאׁש לֹוֶהֶטת.  ּכְ ְוַצַער — 

ְוַהְצֵלב צֹוְלָבה ֶאת ָחָזּה, ֲחֹזר 
ת. ׁשֶ ה ְמַבּקֶ ִפּלָ ּתְ ּבַ ִמְפָלט 

ֵאב ַהּצֹוֵרב ַהּכְ ָלב  ַהּצְ לֹא ָנס ִמן 
ת. ְרֶעׁשֶ ַהּנִ ׁשּוָקה  לֹא ַמר־ַהּתְ
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ֲאִני ֱאלֵֹהי ַהּמּוִסיָקה
דּוִני. ְיַכּבְ ָכל ֲאָתר  ּבְ

ְגֵרְצָיה ּבִ ָעַמד ֵהיָכִלי 
ְרָנאס ֲעָבדּוִני. ַעל מֹוְנּפַ

ְגֵרְצָיה ּבִ ְרָנאס  ַעל מֹוְנּפַ
ִית, ּבַ נּו ָהֵאִלים ִלי  ּבָ
ְלַיד ַמְעַין ַקְסַטְלָיה

ִית. ְוַהּזַ רֹוׁש  ַהּבְ ֵצל  ּבְ

ָבה ָיׁשְ נֹות ְסִביִבי  ּבָ ֲעַדת 
ּוִמְתלֹוֶצֶצת, ָרה  ׁשָ

יר ָלה־ָלה, ָלה־ָלה ֶרֶנן־ׁשִ ל  ּכָ
ָלצֹון ּוְצחֹוק ֵאין ֵקֶצה.

ְוקֹול ׁשֹוָפר, ְטָרה־ָרה, ְטָרה־ָרה,
ה ֵהִריַע, ִמן ַהֻחְרׁשָ

ָאה ַהּגֵ ם ָצָדה ַאְרֵטִמיס  ׁשָ
ַוֲאִני ָאִחיָה. ֵציָדּה, 

ִנְהָיה: ְולֹא ֵאַדע ֵאיָכה 
ִים, ַאְך ֶזה ֶאְטַעם ִמּמַ
ֵמי ַמְעַין ַקְסַטְלָיה — 

ָפַתִים. ָצץ ֶזֶמר ַעל ַהּשְׂ

ְוִכּנֹוִרי ָהָמה יר  ָאׁשִ
ָיִדי ְצִליִלים ַמְרֶעֶפת,

ְפָנה ָהֵאָלה ּדַ ִאּלּו  ּכְ
ֶקֶפת. ִנׁשְ יִחים  ין ׂשִ ִמּבֵ

רֹוְזָיה ּוְכַאְמּבְ יר —  ָאׁשִ
ַיַעל, ְסִביִבי ִניחֹוַח 

ְגלֹוְרָיה ּבִ ל ָהעֹוָלם  ּכָ
ַעל.  ָחִקים ִמּמַ ְואֹור ׁשְ

ֵרְצָיה ִמּגְ ָנה  ֶזה ֶאֶלף ׁשָ
ַמִים, יֵדי ׁשָ ּבִ ֻהְגֵליִתי 

ְגֵרְצָיה ּבִ ַאְך ְלָבִבי 
ְגֵרְצָיה ֲעַדִין. ּבִ
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ַאְרמֹון ְטיּוֶלִרי ּבְ ִגיָלה  ּבְ ֵאיָכה 
ַחּלֹונֹות ָהְרִאי ֵיאֹורּו,

ִהיר ַהּבָ ּיֹום  ּבַ ם  י ֵכן ׁשָ ּפִ ְוַאף ַעל 
ַיֲעֹברּו. רּוחֹות ְרָפִאים 

ה ְפֶלר ּדֶ יֹון  ַפאּבְ ּבְ מֹוַפַעת 
ה ַאְנטּוָאֶנָטה, ַמִרּיָ

ּבֶֹקר מֹוַפַעת ִהיא ֳקַבל ַעם ִעם 
י ָהֶאִטיֶקָטה. ּפִ ַעל 

ְלבּוׁש ֶהָהָדר, ּבִ ִבירֹות ֶהָחֵצר  ּגְ
ֲעֹמְדָנה, ּתַ ם  ּגַ ְבָנה  ׁשֵ ּתֵ

יָרִאין ְוׁשִ ִני  ׁשָ ָנה  ׁשְ ְלּבַ ּתִ
ֲעֹנְדָנה. ּתַ בֹו  ּוׁשְ ֶרֶקת  ּבָ

ְמָלִנּיֹות ְקִרינֹוִלין ְזָרָתן, ׂשִ ּגִ ָצָרה 
ַרְגַלִים, ה  ַמּטָ ֵהִציצּו ִמּלְ

ְקחֹות, ֲחמּודֹות, ַאְך ִאּלּו ָלֶהן ּפִ
ֵתַפִים! ַהּכְ ם ֹראׁש ַעל  ּגַ

ים, ן ַחְסרֹות ָראׁשִ ּלָ ן־ּכֻ ּלָ ּכֻ
ֶקת ּפֶ ה ִמְסּתַ ְלּכָ ַהּמַ ְוַאף 

ִלי ֹראׁש, ְוהֹוד ַמְלכּוָתּה ּבְ גּוף  ּבְ
ָלֵכן לֹא ְמֹסֶרֶקת.

ָגאֹון ּבְ ִמיד  ּתָ ָאה  ׂשְ ּנָ ׁשֶ ִהיא, 
ֲערֹוֶתיָה, ֶאת ִטיַרת ׂשַ

ֶרְזָיה ּתֶ ה  ל ַמִרּיָ ּה ׁשֶ ּתָ ּבִ
ְוֵקיְסֵרי ָהַרְייְך ֲאבֹוֶתיָה,
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ּה ָאה ְלֹראׁשָ ּפֵ ִלי  ּבְ ֵעת  ּכָ ֶמת  ְמַדְמּדֶ
, ֹבּהַ ַהּגָ ב  ּמֹוׁשָ ּבַ ּוְבִלי ֹראׁש 

ם ֵהן ּגַ ר  ִבירֹות ֶהָחֵצר ֲאׁשֶ ּגְ ל  ׁשֶ
מֹוָה. ּכָ ִלי ֹראׁש  ּבְ כֹות  ְמַהּלְ

ָכה, ְהּפֵ ַהּמַ ֲהלֹא ֵהן ּתֹוְצאֹות 
ּדֹוְקְטִריָנה, ל  ִגיָעָתּה ָהָרָעה ׁשֶ ּפְ

ַז'ק רּוסֹו, ַז'אן  ִמים  ּוַבּכֹל ֲאׁשֵ
יְליֹוִטיָנה! ְוַהּגִ וֹוְלֶטר 

בּור ֲאִני ּסָ ּכַ ָבר!  ַהּדָ ַאְך מּוָזר 
ִרּיֹות ָהֵאּלּו ַהּבְ ל  ּכָ ׁשֶ

י ֵהם ֵמִתים ּכִ ָלל  ּכְ יחּו  ּגִ לֹא ִהׁשְ
ֵכלּו. ם ׁשָ ְוִכי ֶאת ֹראׁשָ

ּוּוֵני ַהֵחן, ּכִ ָתִמיד,  ּכְ ָאז,  ּכְ
ֲחָויֹות ַחְסרֹות ַטַעם,  ּתַ ִהׁשְ

ְלֲעגֹות, ּנִ ֵאין ֹראׁש ַמה  ּבְ ִקּדֹות 
ַעם. ָמה ֲאֻיּמֹות ֵהן ַהּפַ

'ְאטּור, ַדּ ִביָרה ִראׁשֹוָנה  ּגְ ָקָדה 
ָיֶדיָה, ּבְ ֹתֶנת ָצָחה  ּכְ

ה ְלּכָ ַלּמַ ּה  ּתָ יׁשַ ַמּגִ ה  ִנּיָ ְ ְוַהּשׁ
יֶהן ָקדֹות ְלָפֶניָה. ּתֵ ּוׁשְ

ּוְגִביָרה ְרִביִעית ית  ִליׁשִ ּוְגִביָרה ׁשְ
ִים, ֲחוֹות ַאּפַ ּתַ ִמׁשְ

ה ְלּכָ ַהּמַ ּכֹוְרעֹות ָלָאֶרץ ִלְפֵני 
ִים. ְרּבַ ַהּגַ ִלְלּבׁש ָלּה ֶאת 

ה ִקּדָ ּבְ ָאה  ּבָ יָעה  ַעְלַמת ַהּסִ
ת, ׁשֶ ַמּגֶ ּבֶֹקר  ּוְלסּוַטת 

ה ִנּיָ ׁשְ יֵדי ַעְלָמה  ּבִ ְמָלִנית  ׂשִ
ת. ׁשֶ ִנּגֶ ה  ְלּכָ ַלּמַ ה  ִקָדּ ּבְ

ֶהן, ּבָ ֶלת  ּכֶ ַרת ֶהָחֵצר ִמְסּתַ ְוׂשָ
ה ֶאת ֲחֵזָה  ְמִניָפה ְמַחּיָ ּבִ

ֹראׁש ּבְ ְחסֹור  ּוֵמֲחַמת ַהּמַ ָבן,  ַהּלָ
ֲאחֹוֶריָה, ּבָ ֶכת  ְמַחּיֶ

ילֹון ַהּוִ ַלּצַֹהר ֲעטּוף  ַעד  ִמּבַ
ה ַסְקָרִנית זֹוַרַחת, ַחּמָ

ְראֹוָתּה ֶאת ֲחזֹון ָהְרָפִאים ּבִ ַאְך 
ַפַחד. ּבְ ד  ִמּיָ ַעת  ִנְרּתַ
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ם ַיַחד ּגַ י  ִלּבִ ל ִהְרהּוֵרי  ּכָ ּדֹוְבִרים 
ִֹני: ַהׁשּ ֶהם  ּבָ ַעל ַאֲהָבה, ַאְך ַרב 

ְוָאֶון ִהיא, ְלטֹון  י ֶזה אֹוֵמר ִלי: ַאְך ׁשִ ּכִ
ּוַפַחת. ח  ּפַ ְוֶזה אֹוֵמר: אֹוָנּה הּוא 

ִתְקָוה ֵמִביא ִלי ֶמֶתק ַנַחת, ּבְ ֶזה 
ֶדַמע. ּבְ י ִלְטּבֹל  ִלּבִ ְוֶזה אֹוֵנס 

ה: ימּו ֵהּמָ ַיְסּכִ ָדָבר ֶאָחד  ּבְ ַרק 
ַחד. י ִמּפַ ִלּבִ ׁש  ּקֵ ּבִ י ַרֲחִמים  ּכִ

ְכִרית, ּתַ ִפי  ּבְ יר  ִ ם — ַהּשׁ ּוַמֲחֻלְקּתָ
ִני, ְיַדְעּתָ ַבר־ָמה לֹא  ּדְ ֶאְחּפֹץ לֹוַמר 

ִני! ִהּנֵ ֶדֶרְך ַאֲהָבה  ּבְ ּתֹוֶעה 

ִרית, ּבְ י  ם ִלְכרֹות ָחַפְצּתִ ּלָ ּכֻ ַאְך ִעם 
י ָקָראִתי:  ַנְפׁשִ י ְלׂשֹוֵנאת  ּכִ ֵאין ֹזאת 

ּגֹוֵנִני! י ָהַרֲחָמִנית,  ִבְרּתִ ּגְ

]נוסח מוקדם של התרגום[

ַיֲעִמיקּו ֵחֶקר ם  ּלָ ּכֻ ל ִהְרהּוַרי  ּכָ
ה: ּנָ ּכֹה ְמׁשֻ ְוִהיא  ַאֲהָבה,  ּבָ

ה מֹוִכיַח ִלי ָמה ַרב אֹוָנּה,  ּזֶ ׁשֶ
ֶקר. ְלטֹוָנּה ַאְך ׁשֶ ְוֶזה אֹוֵמר ִלי: ׁשִ

ה, ִרּנָ י ְיעֹוֵרר  ּבִ ִתְקוֹות  ּבְ ֶזה 
ֶדַמע. ּבְ י ִלְטּבֹל  ִלּבִ ֶיֱאֹנס  ֶזה 

ה: ימּו ֵהּמָ ַיְסּכִ ָדָבר ֶאָחד  ּבְ ַרק 
י ְטמּוָנה. ִלּבִ ּבְ ֶ ּשׁ ֲחָרָדה  ּבַ

ׁשּו אֹוִתי, ּקְ ּבִ יל  ְך ִהְרהּוַרי ַהְכׁשִ ּכָ
ַדְרֵכי ָהַאֲהָבה, ּבְ ִעיִתי  ּתָ

ית, ֵאין ַאֲחִרית. ֵאין ִלְדָבַרי ֵראׁשִ

ִרית, ּבְ י  ם ִלְכרֹות ָחַפְצּתִ ּלָ ּכֻ ַאְך ִעם 
אָוה, ַהּנָ י  ֶאְקָרא ְלאֹוַיְבּתִ

ְיׁשּוָעִתי! י ָהַרֲחָמִנית,  ִבְרּתִ ּגְ
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*
ילֹות ֵעיַנִים, ּפִ ׁשְ ָהֲעָנוֹות, ַהּמַ
ֵניֶכן ָהֲעגּוִמים ּפְ מּו  ּדָ ַעל ַמה 

ִחְורֹוָנן ִלְפֵני ָהַרֲחִמים, ּבְ
אֹות, ַהֲחסּודֹות, ֵמַאִין? ּבָ ן  ַאּתֶ

ִים ּמַ ּכַ י ׁשֹוְפָכה  ִבְרּתִ ּגְ ֲהְרִאיֶתן 
ּוְבֶאְבָלּה? ַאֲהָבָתּה  ּבְ ָמעֹות  ּדְ

ה ּלָ ּגִ י  ִלּבִ ֱאֹמְרָנה ִלי, ֲהלֹא 
ּוְכָבר ִמְפָלט ִלי ַאִין. ֶאת ָהֱאֶמת, 

בֹואָנה, קֹום ֶאְבָלּה ּתָ ְוִאם ָאְמָנם ִמּמְ
ֶבת י ָלׁשֶ ּפֹה ִעּמִ א, הֹוֵאְלָנה  ָאּנָ

ָנה. ַכּסֶ ּתְ ר ֵאַרע ַאל  ְוֶאת ֲאׁשֶ

ֶבת ִכי ַעּצֶ ּבְ י  ּכִ ֶכן ֵעיְנֶכן.  ּבָ עֹוָנה 
ה, ֵהּנָ ן  ֲחַזְרּתֶ ָיגֹון  ִכיֶתן. ֻמּכֹות  ּבְ
ֶות. ְרִעיד ֵאיַמת ַהּמָ ּתַ י  ִלּבִ ְוֶאת 

*
ר ָאַמְרּתָ ה הּוא ֶזה ֲאׁשֶ ַהִאם ַאּתָ

ָפֵנינּו? ּבְ ִביְרֵתנּו  ּגְ ְבֵחי  ׁשִ
ָאְזֵנינּו, ְמעּו  ר ׁשָ ַהּקֹול קֹוְלָך ֲאׁשֶ

. ְדמּות ַאֵחר ֵהַמְרּתָ ּבִ מּוְתָך  ּדְ ֲאָבל 

, ְבִכי ֵמַרְרּתָ ּבִ ְך  ּכָ ל  ּכָ ה ֶזה  ְוָלּמָ
עֹוֵרר ָעֵלינּו ַרֲחֵמינּו? ּתְ ׁשֶ

ִביְרֵתנּו ּגְ ה ָרִאיָת ֶאת  ֲהַגם ַאּתָ
? ְרּתָ ַער לֹא ִהְסּתַ ּבֹוָכה ְוֶאת ַהּצַ

ְוֵנְלָכה ה ֲאַנְחנּו  ְוִנְבּכֶ ן  ּתֵ
ְתַנֲחִמים",  ַלּמִ ֶנֱעָצבֹות. "ֲאבֹוי 

ְך אֹוֶמֶרת ּובֹוָכה. ּכָ ַמֲענּוָה  ׁשְ

ָיִעירּו ַרֲחִמים ּכֹה  ֶניָה  ּפָ
מּות זֹו ַהּדְ ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ ל ַהּמִ ּכָ

ָיָדּה ָלמּות. ַער ַעל  ָנכֹון ִמּצַ
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ה מֹוַפַעת  ּמָ ּתַ ְוֹכה  ּכֹה ֲחסּוָדה 
לֹום, ָבְרֵכנּו ְלׁשָ ּתְ י, ֵעת  ִבְרּתִ ּגְ

ט ָחֵרד מּול ֶזה ַהּתֹם, ל ַמּבָ ּכָ ׁשֶ
ַרַעד. ּבְ ֶנֱאָלָמה  ְוָכל ָלׁשֹון 

ִנְכַנַעת, ֵלְך, עֹוָטה ְצִניעּות,  ּתֵ ְוֵכן 
ֹהם, ּתֵ ְבָחּה  יַחת־ׁשִ ִביָבּה ׂשִ ֵעת ִמּסְ

ָיְרָדה ֲהלֹם,  ָחִקים  י ִמׁשְּ ּכִ ּדֹוֶמה, 
ָכל ַצַעד. ּבְ ְלֵאי עֹוָלם הֹוִכיַח  ּפִ

מּוָתּה ְלָכל רֹוֶאָה ּדְ ְנַעם  ּתִ ְוֹכה 
ק. ֲהִכי ִיְמּתַ ְך  ּכָ ל  ּכָ ָטּה  ּוַמּבָ

ּלֹא ָחָזה אֹוָרּה? ָיִבין ְלֹזאת ׁשֶ

ָפֶתיָה ׂשְ ּבִ נּוַע  ּתָ ה  ִהּנֵ ּדֹוֶמה, 
ּכֹה ְטהֹוָרה ל ַאֲהָבה,  רּוַח ׁשֶ

ֶפׁש: ֵהַאְנִחי! ַלּנֶ ר ּתֹאַמר  ֲאׁשֶ
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לאביב | ויליאם בלייק

יט ּבִ ר ּתַ ה ֲאׁשֶ ָהּה, ְטלּול ְקֻוּצֹות, ַאּתָ
ֲחִרית ָזִרים, ַהְפֵנה־ָנא ַחּלֹונֹות ׁשַ ּבְ

נּו, ּלָ ם ׁשֶ רּוִבים ֶאל ִאי־ַהּיָ ֵעיֵני ּכְ
קֹול ָיִריַע, ָהָאִביב! ְלָך ּבְ

ְיא יַע ֹאֶמר, ְוַהּגַ ְוֵתל ְלֵתל ַיּבִ
ֵמהֹות יב. ֵעיֵנינּו ַהּכְ ֲאִזין ַיְקׁשִ ַהּמַ

יָתֵני־הֹוֶדָך: ָהּה, ִיְקַרב־ָנא, ּפֹונֹות ֶאל ּבִ
דֹוׁשֹות ֵאֵלינּו. ַהְנֵחה ַרְגֶליָך ַהּקְ

ם, ְלרּוחֹוֵתינּו ְבעֹות ַהּיָ ּבֹוא ֶאל ּגִ
ם; ַהְטִעיֵמנּו ָגֶדיָך ֹבׂשֶ ק ּבְ ֵ ן ְלַנּשׁ ּתֵ
יָך ּבֶֹקר ָוֶעֶרב. ְזֵרה־ָנא ֶאת ֶהֶבל ּפִ

ִניֶניָך ַעל ַאְרִצי חֹוַלת ָהַאֲהָבה. ּפְ

ֹפְך  ה ּוׁשְ יִפי ָיְדָך ָהֲעֻנּגָ ּה ּבִ ע ּבָ ּגַ
יָמה יקֹות ֲעֵלי ָחָזּה. ׂשִ ֹרְך ְנׁשִ

ר ָך ַעל ֹראׁש עֹוֵרג, ֲאׁשֶ ֲעַטְרּתְ
ָקַלע ַצּמֹות ְצנּועֹות ַרק ִלְכבֹוֶדָך.

תוך יגון וחרפה | ד"ה לורנס

ֶסת ִקיָעה ְמַפְרּכֶ ׁשְ יט ּבִ ַאּבִ
ם ֲאִני  י ָלֶלֶכת ּגַ ֶמה ָחַפְצּתִ

חֹור. ָמן ּוׁשְ ִריַח ַאְרּגָ ַער ָהָאֹדם, ֵמֲאחֹוֵרי ּבְ ַ ַעד ַהּשׁ ּבְ

י ָלֶלֶכת ָחַפְצּתִ
ם אּוַכל ְנׁשֹל ַער, ׁשָ ַ ַעד ַהּשׁ ּבְ
ַנֲעַלִים ַעל ַסף, ִתי ּכְ ֶאת ֶחְרּפָ
ִלים. ָגִדים ּבָ מֹו ּבְ ֶאת ְיגֹוִני ּכְ

ִרי ֵמֲאחֹוַרי ׂשָ ִליְך ּבְ ּוְלַהׁשְ
ל ַהֵהֶלְך ֶנְעָלם ִמְטָענֹו ׁשֶ ּכְ

ה. ר ָהַלְך ְוֵאין יֹוֵדַע ָאּנָ ֲאׁשֶ

י, י ָאז ֲחֹזר ָחַזְרּתִ ּכִ
ֶפֶגר — ְפָקר ַהּמּוָטל ּכְ ּוִבְראֹוִתי ֶאת ּגּוִפי ַהּמֻ

יל. ל ּגִ י ְצחֹוק ׁשֶ ָצַחְקּתִ
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יצירתו של משורר  גולדברג העריכה מאוד את  — לאה   )762-701 סין,  אי,  ּבַ )לי  ה  ִלי־ַטי־ּפֶ  | הבודד בסתיו 
זה, הנחשב אחד מגדולי משוררי סין במאה השמינית, והזכירה אותו פעמים אחדות ביצירותיה, בין השאר 
יֵרי  ֵאינֹו — / ֲאִני קֹוְרָאה ֶאת ׁשִ ד ֹחם ָאָדם ׁשֶ ה, / ְוַעל ַהּיָ יָקה צֹוֵרב ַעל ַהּפֶ בשירּה הפותח בשורות: "ִזְכרֹון־ְנׁשִ
יִני ּוֵבינֹו" )לאה גולדברג, 'שירים', עורך: טוביה ריּבנר, ספרית פועלים, 1973,  ה, / ּוְתקּופֹות ְנַמּסֹות ּבֵ ִלי־ַטי־ּפֶ
בוא  עם  קינה  שירי  אל  אותו  תוספת המתרגם המערבי( מקרבת  )בהכרח  כותרת השיר   .)110 עמ'  ג,  כרך 

הסתיו, דוגמת "יום סתיו" מאת רילקה, שגולדברג תרגמה גם כן.

 .Liu Bowen ּבֹוֶון, סין, 1375-1311 לספירה( — שמו נכתב בלועזית כך:  משורר מהרהר | ְליּו ִצ'י )ליו 

רוסיה | אלכסנדר בלוק — בלוק היה אחד מן המשוררים הנערצים על גולדברג ומי שפתח בפניה בנעוריה 
את עולם השירה בכלל. פעם סיפרה: "בלוק נהיה לשנים רבות המשורר האהוב עליי בכל השירה העולמית. 
כן, אך  ניחשתיה, מן הסתם, גם לפני  גילה אפשרויות של ביטוי והרגשת עולם, אשר  הסימבוליזם הרוסי 
לי באור אחר כל מה  והוא האיר  ידעתי שיש לה ביטוי והגשמה בלשון אדם. נאחזתי בבלוק כבהצלה  לא 

שקראתי עד אז" )"משאל על הספר שהשפיע ביותר", 'הארץ', "תרבות וספרות", 13.5.1955, עמ' א(. 
שלושה  באמצעות  הנגררת  הכרכרה  הטרויָקה,  את  מציירת  השיר  פתיחת   ."Россия" במקור:  השיר  שם 
'נפשות  סוסים, כסמל לציוויליזציה הרוסית כולה )כפי שיש הרואים במסע הטרויקה של צ'יצ'קוב, גיבור 
מתות' מאת גוגול, את פריצת הפרוזה הרוסית המודרנית אל המרחב; ראו על כך ברשימתה של גולדברג 
עמ'   ,2017 פועלים,  ספרית  ובעריכתי,  בר־יוסף  חמוטל  בעריכת  ספרותי',  'יומן  צ'יצ'קוב",  של  "כרכרתו 

484-481(. "רּוס" — שמה הקדום של רוסיה. 

 "Черный ворон в сумраке במקור:  הפתיחה  שורת   — בלוק  אלכסנדר   | איגרות"  "שלוש  מתוך 
 )Les Huguenots( 'ולנטינה: ולנטין, הדמות הנשית הראשית באופרה הצרפתית 'ההּוֶגנֹוטים ."снежном
על  מתרחשת  היצירה   .)Giacomo Meyerbeer,  1791-1864( מאיירבר  ג'אקומו  היהודי  המלחין  מאת 
)פרוטסטנטים צרפתים( בידי אויביהם  הּוֶגנֹוטים  בו  )1572(, שנרצחו  רקע טבח ליל ברתולומיאוס הקדוש 
בחייה.  כך  על  ומשלמת  ההוגנוטי  ראול  בגורל  גורלה  את  קושרת  מיוחסת,  קתולית  ולנטין,  הקתוליים; 
שזכתה   — באופרה  זה  תפקיד  שמילאה  הזמרת  היא  בלוק  של  בשירו  ולנטינה  מסוימות,  פרשנויות  לפי 

לפופולריות רבה ברוסיה בזמנו.

 "Девушка пела в церковном :שרה עלמה בתִפלת המקהלת[ | אלכסנדר בלוק — שורת הפתיחה במקור[
хоре". השיר אותר בשלושה כתבי יד בארכיון, בשני נוסחים, שלאור ההבדלים הניכרים ביניהם ניתנו כאן 

יחדיו. 

.)Gräcia( ֵרְצָיה — יוון ּגְ  ."Der Apollogott" :אפולון האל | היינריך היינה — שם השיר במקור

."Maria Antoinette" :מאריה אנטואנטה | היינריך היינה — שם השיר במקור

XIII | דנטה אליגֶירי — עד כה נודעו רק חמישה שירים בתרגום לאה גולדברג  מתוך 'חיים חדשים', פרק 
 Vitaה־ מן  שירים  לארבעה  נוספים  תרגומים  חמישה  נדפסים  כאן  ואילו  דנטה,  של  המופת  יצירת  מתוך 

.Nova

 ."To Spring" :לאביב | ויליאם בלייק — שם השיר במקור
 ."In Trouble and Shame" :תוך יגון וחרפה | ד"ה לורנס — שם השיר במקור
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משתתפי הו! 18

אבנר אלכסנדר  אהוד 
וכללית  חישובית  בלשנות  למד  בגרמניה.  וחי  אביב  בתל  נולד 
פרוזה  תרגם  פוטסדאם.  ושל  טיבינגן  של  באוניברסיטאות 

מגרמנית ושירה לגרמנית.

כהן אליה  איריס 
פרס  כלת  וילדים.  שירה  פרוזה,  ספרי  שבעה  כה  עד  פירסמה 
יצחק נבון 2018, פרס ראש הממשלה 2016, פרס רמת גן ופרס 
שרת התרבות 2012. שירים פרי עטה תורגמו לאנגלית, צרפתית, 
שניים מהם  נכנסו  ולאחרונה  שונות,  בבמות  ופורסמו  ספרדית 
"גלבי"  לתוכנית הלימודים הרשמית של משרד החינוך. ספרה 

עובד למחזה ויעלה בתיאטרון "הבימה" בסתיו 2019.

ארואטי אברהם 
מתרגם מיוונית עתיקה ומרומית; מרצה בחוג ללימודים קלסיים 
היצירה  פרס  חתן  שנקר.  ובמכללת  תל־אביב  באוניברסיטת 
למתרגמים מטעם משרד התרבות והספורט לשנת תשע"ז ופרס 
על  לו  שהוענק  תשע"ח,  לשנת  מופת  לתרגומי  טשרניחובסקי 

תרגום האפוס "ארגונאוטיקה".

ארליך צור 
"השילוח".  העת  כתב  של  המשנה  עורך   .1974 ירושלים,  יליד 
מתרגם שירה וספרי עיון. מבקר ספרות ובעל טור שירת־עיתון 
“אל   .IVRIT בירחון  קלה  שירה  וטור  ראשון",  ב"מקור  שבועי 
דביר החשכה", תרגומו למבחר משירי "לזכר אה"ה" מאת אלפרד 

טניסון, ראה אור לא מכבר בסדרה "רף".

אשל אמיר 
סטנפורד  באוניברסיטת  והשוואתית  גרמנית  ספרות  מלמד 
גרהרד  הגרמני  האמן  )עם  ספרו  הופיע  לאחרונה  בקליפורניה. 

ריכטר( "רישומים" בהוצאת "אבן חושן".

indd   299.18 ןוילג - וה 17/06/2019   14:52:30



הֹו! — גיליון 18 300

שתתפי הו! 18
מ

בהר אלמוג 
קובץ  ספרים:  חמישה  פרסם  וחוקר.  מתרגם  משורר,  סופר, 
קובץ   ;)2008 עובד,  )עם  ֵארֹות"  ּבְ "ִצְמאֹון  הראשון,  שיריו 
סיפוריו הראשון "ַאַנא ִמן ַאְל־ַיהּוד" )2008(; קובץ שיריו השני, 
"צ'חלה  שלו,  הראשון  הרומן   ;)2009( הלשון"  מן  מושך  "חוט 
בתי־ לאסירי  "שירים  השלישי,  שיריו  ספר   ;)2010( וחזקל" 
)2016(. הרומן "צ'חלה וחזקל" תורגם לערבית על־ידי  הסוהר" 
נאאל אלטוח'י ופורסם בהוצאת "אלכותוב ח'אן" במצרים. בהר 
ערבית־יהודית  תרבות  ללימודי  התכנית  ממייסדי  אחד  הוא 
באוניברסיטאות תל־אביב ובן־גוריון, ומלמד במסגרת התכנית.

בן־ארי ניצה 
תורת  לימודי  בראש  עמדה  בן־ארי  ניצה  )אמריטה(  פרופ' 
המחקרי  ההתעניינות  תחום  תל־אביב.  באוניברסיטת  התרגום 
בתרגום  וחתרנית  גלויה  אידאולוגית  התערבות  הוא  שלה 
"דיכוי הארוטיקה:   ,)1997( העבר"  עם  "רומן  ובספרות. ספריה 
צנזורה וצנזורה־עצמית בספרות העברית 1980-1930" )2006(, 
תרגמה   .)2017 ב'  כרך   ,2013 א'  )כרך  חיים"  סיפור  יזהר:  "ס. 
כ־30 ספרים מאנגלית, צרפתית, גרמנית ואיטלקית. כלת פרס 
גרמנית  ספרות  תרגום  ופרס   )2008( לתרגום  טשרניחובסקי 
תרגום  על   )2015( והישראלי  הגרמני  התרבות  משרד  מטעם 
רינה  פרופ'  )עם  עורכת  לגתה.  ודורותיאה"  ו"הרמן  "פאוסט" 

בן־שחר( את סדרת הספרים העברית "שפה חיה".

יעקב בן  רעות 
דוקטורנטית לספרות עברית באוניברסיטה העברית, מתרגמת 

שירה וסיפורת.
צילום: דוד בן הרא"ש

בן־צור ירדן 
בספרות  שני  תואר  תלמיד  ביפו.  מתגורר   ,1986 יליד 
שיריו  מגרמנית.  ומתרגם  כותב  תל־אביב,  באוניברסיטת 

ותרגומיו ראו אור מעל דפי "הו!".
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בנרף אסף 
יליד בת־ים, מוזיקאי ומתרגם. בתחום המוזיקה עוסק בניצוח, 
פן  מאוניברסיטת  בניצוח  שני  תואר  בעל  ובהוראה.  בזמרה 
ומיידיש.  מגרמנית  מאיטלקית,  מתרגם  פנסילבניה.  סטייט, 

שיריו ותרגומיו ראו אור מעל דפי "הו!".

ברום דותן 
1986, חי בקבוצה שיתופית בחיפה, מדריך בארגון הנוער  יליד 
במסגרת  בישראל  הגאה  הקהילה  תולדות  את  וחוקר  הגאה 
לימודיו  במסגרת  וכן  החיפאית"  הגאה  ההיסטוריה  "פרויקט 
שירתו  חיפה.  באוניברסיטת  ישראל  ארץ  בלימודי  שני  לֹתַאר 
"הארץ",  של  והספרות  התרבות  במוסף  ב"הו!",  פורסמה 
נוספים.  ובמקומות  להט"בית  לשירה  "נפלאתה"  באנתולוגיה 

מסות פרי עטו פורסמו בכתבי העת "פנים", "חברה" ו"הו!".

בסקין סיון 
"יצירה  שירה:  ספרי  שלושה  פרסמה   .1976 ליטא,  ילידת 
ווקאלית ליהודי, דג ומקהלה" )2006(, “מסעו של יונה" )2011( 
שירה  תרגומי   2005 מאז  מפרסמת   .)2017( יהונתן"  ו"אחותי 
ופרוזה, בעיקר מרוסית, ליטאית ואנגלית. חברת מערכת ב"הו!" 

ויו"רית עמותת הו! המפרסמת את כתב העת.

היינבך  חן 
ילידת 1982, בעלת תואר שני מאוניברסיטת תל־אביב. חוקרת 

ומתרגמת ספרות סינית.

הרמן  אנה 
משוררת, מתרגמת ועורכת שירה. ספר שיריה השלישי "התאומה 
הנראית" ראה אור ב־2016. כלת פרס ורטהיים לשנת 2005, פרס 
ראש הממשלה ליצירה לשנת 2007, פרס אקו"ם לשירה לשנת 
2014 ופרס ברנשטיין לשנת 2017 על ספרה "התאומה הנראית". 
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הרציג חנה 
ד"ר חנה הרציג היא חוקרת, מבקרת ומתרגמת ספרות. מפרסמת 
"המדיום  ספרה:  הארץ.  של  "ספרים"  במוסף  ביקורת  רשימות 
בהוצאת  התפרסם  ותרבותיות"  אסתטיות  סוגיות  באמנויות: 
האוניברסיטה הפתוחה. מתרגומיה: "הפואטיקה של הסיפורת" 
מרדוק,  אייריס  של  הכרות"  "הראש  רמון־קינן,  שלומית  של 

לאחרונה מתרגמת שירה וסיפורת מפולנית ומצרפתית.

וייסמן  לארי 
אדריכל יליד ארה"ב, בן 60. מתגורר ברמת גן עם אשתו וילדיו. 
פרסם שני ספרי שירה )"לטאות, כפתורים, צדפים" ו"אלים על 

מדפים"(. שיריו פורסמו בבמות שונות.

וינפלד דוד 
נולד ב־1937 בעיירה הגליצאית לימנוב, פולין. חי בישראל מאז 
1950. ִגמלאי של החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית. 
במאה  העברית  ובשירה  ה־19  במאה  העברית  בפרוזה  עסק 
אידה  ספורי  את  וכן  הפולנית  השירה  מן  בעיקר  תרגם  ה־20. 

פינק. זכה בפרס טשרניחובסקי לשנת 2018.

זנדבנק שמעון 
)אמריטוס(  פרופסור  שירה,  ומתרגם  ספרות  מבקר  חוקר, 
ישראל  פרס  חתן  העברית.  באוניברסיטה  השוואתית  בספרות 
"סיפורי  לקפקא,  "הטירה"  את  תרגם   .1996 שירה,  לתרגום 
של  שירים  קובצי  שקספיר,  של  הסוֶנטות  לצ'וסר,  קנטרברי" 

רילקה, ֶהלדרלין, הופקינס, הופמנסטל, ייטס, צלאן ועוד.

חורש יורם 
יליד חיפה, 1964. נשוי ואב לשני בנים. גר באילת ועוסק בתחום 
חברות  במסגרת  כשנתיים,  לפני  לכתוב  התחיל  המלונאות. 

בקבוצת הפייסבוק "משמרים את השפה העירקית". 
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טורפוסמן רחל 
נולדה בברית המועצות ב־1970. חיה בישראל מ־1988. למדה 
עורכת  מתרגמת,  העברית.  באוניברסיטה  עתיקות  שפות 

ומו"לית. מתרגמת שירה מכמה שפות לעברית ולרוסית.

טייב יואל 
יליד 1997, גדל בירושלים ולמד בישיבה התיכונית חורב ובבית 
המדרש בנטור. מתרגם וכותב. באוקטובר הקרוב ילמד ספרות 

באוניברסיטת הסורבון שבפריז.

טיקוצקי גדעון 
לעת־ האחרון  ספרו  ועורך.  ספרות  חוקר   .1977 חדרה,  יליד 

הספרים  )הוצאת  ּובספרות"  בחיים   — רביקוביץ  "דליה  עתה: 
של אוניברסיטת חיפה וידיעות ספרים, סדרת ספרי פרס בהט, 

.)2016

טנּוס נביל 
עברית  בלשון  ראשון  תואר  בעל  בגליל.  במגאר  ומתגורר  נולד 
בחינוך.  ותואר שלישי  החינוך  במינהל  ובהיסטוריה, תואר שני 
לחינוך  וכיום מרצה  ערביים  ספר  בבתי  לעברית  מורה לשעבר 
 14 חיבר  כה  עד  בחיפה.  לחינוך  הערבית  האקדמית  במכללה 
ח'ורי  עאסם  )עם  על־יסודיים  ספר  לבתי  עברית  לימוד  ספרי 
ומרואן פאעור(. מבקר ומתרגם בשתי השפות, עברית וערבית.

טראום ריקי 
פיירלי  באוניברסיטת  ועברית  אנגלית  לספרות  ומרצה  חוקרת 
דיקינסון, שבצפון מדינת ניו־ג'רזי. את עבודת הדוקטורט שלה 
היא כתבה על שירת שנות השישים בישראל ובארצות־הברית 
והתמקדה באוונגרד הנשי ובפואטיקה של דליה הרץ, יונה וולך 
וִרנה שני. ד"ר טראום כותבת על שירת הגירה; היא גם מתרגמת 
שירה וחוקרת השפעות הדדיות בין שירה לבין אמנות ויזואלית.  
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יעקובסון גלעד 
יליד שוודיה ותושב ירושלים מאז ילדותו. מדען ומרצה. תרגומיו 
הקצר"  הסיפור  פרויקט   — ב"מעבורת  הופיעו  ולפרוזה  לשירה 

וב"הו!".

ירמיה אורן 
עברית,  לספרות  דוקטורט  תלמיד  בירושלים.  גדל   ,1988 יליד 
באוניברסיטת  הקרוב  המזרח  ללימודי  במחלקה  וערבית  יידית 
ותיאוריה  יהדות  ללימודי  בתוכניות  חבר  ברקלי.  קליפורניה, 
ביקורתית. חוקר את התפתחות המונח "שירה לירית", והקשרה 

של שירה זו לסוכנות, אינטר־סובייקטיביות וקולוניאליזם.

מנור דורי 
ועורך ספרי שירה. ספר שיריו  דורי מנור הוא משורר, מתרגם 
2011-1991" ראה אור בעריכת  האחרון "אמצע הבשר: שירים 
פרופ' דן מירון. מנור תרגם בין השאר מיצירות בודלר, מלארמה, 
ואלרי, וולטר, מולייר, דקארט, ז'נה, רמבו, ורלן, אפולינר, גינזברג 
את  בפריז  השלים  ב־2017  אזולאי(.  ישראלה  )עם  וקוואפיס 
עבודת הדוקטורט שלו שהוקדשה לתיאוריה של תרגום שירה. 
ראש  פרס   ,)2008( מופת  לתרגומי  טשרניחובסקי  פרס  חתן 
הממשלה )בשנת 2007 ובשנת 2018(, הפרס לעריכה ספרותית 
על עריכת "הו!" )2011( ופרס יהודה עמיחי למשוררים עבריים 
)2015(. ספר שיריו החמישי, "העברית ואתה", יראה אור בקרוב, 

וכן ספר מסות ראשון פרי עטו.

מרבך־בר  עינת 
ילידת ירושלים, 1979. תלמידת תואר שני בחוג ללימודי מזרח 
אסיה באוניברסיטת תל־אביב, חוקרת את תפיסת החלום בסין. 
בעלת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית מאוניברסיטת תל־אביב, 
בפסיכולוגיה  העצמי  תפיסת  על  כתבה  המחקר  עבודת  את 
העכשווית ובבודהיזם המוקדם. תרגמה מסינית את המחזה "שלג 
יְנג־ְג'ֵיאן עבור פרוייקט "קריאה ראשונה" של  בקיץ" מאת ַגאֹו ׂשִ

תיאטרון הקאמרי. גרה ברחובות, נשואה ואם לילד.
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מרדכי שחר־מריו 
ספרו החדש של שחר־מריו מרדכי, "תפֹוס מקום לגשם", ראה 

אור במרס 2019 בהוצאת "פרדס". 
Lior Mei-Tal :צילום

הרים משורר  עמרי 
עמרי משורר הרים הוא שמו המקורי ולא שם עט. יליד 1993. 
קונטרבס.  כנגן  במוסיקה  עסק  אחדות  שנים  בירושלים.  גדל 
עברית,  בהוראת  עוסק  שוויץ.  בבאזל,  חי  האחרונות  בשנים 

בכתיבת שירים ובתירגום שירה גרמנית. 

נבו עידית 
והכתיבה  העריכה  בתחום  עוסקת  ומתרגמת.  כותבת  עורכת, 
יותר מעשרים שנה. ספר שיריה השני יראה אור בשנה הקרובה 

בעריכת דורי מנור.

נוימאיר־פוטשניק אורית 
ילידת תל אביב 1973. בעלת תואר שני בפיזיקה. אשת הייטק 
בעבר ומורה בהווה. אימא לשלושה. משוררת ומתרגמת שירה. 
שירים ותרגומים פרי עטה התפרסמו בגליונות "הו!", "מאזנים" 
ו"המוסך". ספר שיריה הראשון, "עינה של האורקל", יראה אור 

ב־2019 בהוצאת "פרדס".

נוקד נדבי 
התפרסמו  עטו  פרי  ותרגומים  שירים  שירה.  ומתרגם  משורר 

בעיתונים ובכתבי עת בעברית ובאנגלית.  
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סוד אלה 
מנהלת  מתכנתת,   .1987 בשנת  ארצה  עלתה  מוסקבה,  ילידת 
חשבונות ועורכת לשון. אם לשישה. תרגומיה שראו אור בשנים 
האחרונות: אנתולוגיה "בדור עתיד אמצא קורא", משירת רוסיה 
"דוקטור  צ'וקובסקי:  קורני  של  הילדים  ספרי  ה־19;  במאה 

איכואב", "ג'וק־מקק־ענק", "הצרה של מרב" ו"עולם הפוך".

סוניס רונן 
תרגום  מלמד  ופרוזה,  שירה  מתרגם   .1972 תקווה,  פתח  יליד 

באוניברסיטה העברית בירושלים.

סנדר שמואל  יאיר 
יליד מינכן, בעל תואר שני בספרות עולם ולימודים קלאסיים.

אורן עופר  עופרה 
ספרה הראשון, "הפרדת צבעים", ראה אור לפני שלושים שנה 
בהוצאת עם עובד. מאז פרסמה עוד שמונה ספרי פרוזה. ב־1994 
לאחרונה  רבין.  יצחק  של  מידיו  הממשלה  ראש  פרס  קיבלה 
פרסמה את קובץ השירים "מה המים יודעים על צמא", שערכה 
ובו שירי מקור ותרגומים מאנגלית. עופרה כותבת  אנה הרמן, 

את הבלוג הספרותי "סופרת ספרים".

פורסטנברג שי 
בן 19. תלמיד בישיבת מעלה גלבוע.
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קהילה שיר 
הקולג'ים  בארגון  תיכון  סיימה  תל־אביב.   ,1994 ילידת 
הבינלאומיים בדווינו, איטליה, ותואר ראשון באקולוגיה אנושית 
בכתבי  פורסמו  באנגלית  יצירותיה  ארה"ב.  במיין,  קטן  בקולג' 
 The Boiler, Beech Street Review, The כגון  בארה"ב,  עת 
Albion Review. בספטמבר 2019 תתחיל את לימודיה לתואר 

שני בכתיבה יוצרת באוניברסיטת קולומביה בניו־יורק. 

קוגן ריטה 
ומתרגמת.  משוררת  מהנדסת,   .1976 פטרבורג,  סנקט  ילידת 
ספר שיריה הראשון "רישיון לשגיאות כתיב" ראה אור ב־2015.
ספר שיריה השני "סוס בחצאית" ראה אור ב־2018. בימים אלה 

עובדת על ספר פרוזה. גרה בתל־אביב.

קול  פיטר 
 Hymns  &  Qualms:  New הוא  קול  פיטר  של  האחרון  ספרו 
 and Selected Poems and Translations (Farrar, Straus and
Giroux, 2017). עבודתו זיכתה אותו בפרסים רבים, כולל פרס 
האקדמיה האמריקאית לאמנויות ולספרות ומלגת מק'ארתור. 
מלמד  הוא  שם  הייבן,  לניו  ירושלים  בין  חייו  את  מחלק  הוא 

באוניברסיטת ייל.

קורמן הלל  מיתר 
ע"ש  צעירים  למשוררים  היצירה  עידוד  פרס  זוכה   .1993 יליד 
באנתולוגיות  עת,  בכתבי  שירים  פרסם  תשע"ח.  נגב,  רחל 

ובעיתונים. קובץ שיריו הראשון עתיד להתפרסם בקרוב.

קליבנוף־רון לאה 
כותבת ועורכת. בוגרת החוג למשפטים והחוג למחשבת ישראל 
לקולנוע.  "מעלה"  הספר  בית  ובוגרת  העברית  באוניברסיטה 
הדוקומנטרי  הסרט  במאית  לספרות".  "המוסך  מערכת  חברת 
זוכת המלגה הבין־לאומית של קרן פוזן  "המשיח תמיד יבוא". 
יהודית  כתיבה  בתחרות  ראשון  ופרס  ביכורים  רומן  לכתיבת 

נשית לשנת 2016.
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רוט אסף 
הרוח  למדעי  "אמירים"  ובתכנית  כללית  לספרות  בחוג  תלמיד 
נובלות  ארבע  "בוסר:  ספרו  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה 
קטנות" ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד )2017( וזכה בפרס 

משרד התרבות לספרי ביכורים.

רון איתי 
יליד ישראל, 1961. תרגם כמה רומנים, סיפורים קצרים, מסות 
אור  ראתה   2016 בשנת  שירה.  אנתולוגיות  וערך  ומאמרים 
בתרגומו.  פורקאנו  מנואל  משירת  אנתולוגיה  פרדס  בהוצאת 
ומספרדית  מקטלאנית  בתרגום  ועוסק  בברצלונה  מתגורר 

לעברית ולהיפך. 

רחמים יחזקאל 
עבריים  לסופרים  הממשלה  ראש  פרס  זוכה  ומשורר,  סופר 
)2012(. ספר שיריו הראשון "עכשיו הנסיעה" )2016( זיכה אותו 
שיריו  ספר  דרכם.  בראשית  למשוררים  התרבות  שרת  בפרס 
לשבחי  וזכה  לאחרונה  אור  ראה   ,)2018( מרחקים"  "דיו  השני 

הביקורת. שני ספרי השירה שלו נערכו על ידי דורי מנור.

שטרנברג ליאור 
בירושלים,  חי   .1967 יליד  לספרות,  ומורה  מתרגם  משורר, 
נשוי ואב לשתי בנות. על שירתו זכה בין השאר בפרס לשירה 
מטעם  דוליצקי  ובפרס   ,2009 לשנת  יונתן  נתן  שם  על  עברית 
השירה  מן  תרגומיו  בין   .2011 לשנת  העברית  האוניברסיטה 
ולאריאל  לו  משותף  תרגום   — אש"  "הפסקת  נכללים  האירית 
זינדר משירי שיימוס היני ו"שלושה מראות של האי" — משירי 
השנה  במהלך  אור  ייראה  משירתו  מקיף  מבחר  קרטיס.  טוני 

בהוצאת מוסד ביאליק.

שירם גילעד 
תל־אביב  באוניברסיטת  לספרות  בחוג  השני  התואר  בוגר 
הגמר  עבודת  את  לאוטמן.  עדי  ע"ש  הבין־תחומית  והתוכנית 

שלו הקדיש לחקר מחשבת השפה בשירתו של פאול צלאן.
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