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דבר העורכת
בימים אלה מלאה שנה להיווסדו של החוג לשוחרי שירה .פעילותו המגוונת עוררה הדים
ומשובים מרגשים ביותר ,מכלל חלקי ציבור אוהבי השירה ,יוצרים וקוראים כאחד.
בשעה טובה ובמזל טוב ,צועד את צעדיו הראשונים ,הירחון המקוון "עיין ערך שירה" .הוא
בבחינת שלב חשוב בהתפתחותו של מיזם החוג לשוחרי שירה ומהווה נדבך נוסף בפעילות החוג
המכוונת למעגל הולך ומתרחב של אוהבי השירה באשר הם ,בארץ ובעולם.
החוג לשוחרי שירה שנוסד על ִידי ובתמיכה חמה של אנשים טובים ויקרים ,מבוסס על פעילות
התנדבותית שלא למטרות רווח ,אלא "רווחים" תרבותיים ,רוחניים ויצירתיים בלבד.
מטרתו הנה הפצת אמנות השירה בקרב קהל רחב ככל האפשר והשבת עטרתה של השירה
ליושנה.
החוג רואה בפעילותו סוג של שליחות והיא כוללת כיום :מפגשים חודשיים להקראה משירי
משוררים ,מיזם ספרית מצגות שירה וכעת מצטרף אליהם גם העיתון המקוון.
מטרה נוספת הנה לעודד יוצרים צעירים יותר וצעירים פחות שטרם קבלו הכרה וחשיפה ,להציג
את יצירותיהם בפני קהלי קוראים.
קיימים כיום לא מעט כתבי עת מודפסים לשירה .הם טובים ,מעמיקים ,איכותיים ומעלים את
קרנה של השירה .למיטב ידיעתנו זהו כתב העת המקוון הראשון המבוסס על טהרת השירה )שלא
במתכונת של פורום או אתר( הנשלח במייל אל מנוייו והוא מצטרף לעשייה המבורכת של כתבי
העת המודפסים על מגוון סוגיהם .אנו מקווים שהוא יהיה לגשר בין יוצרי השירה שבדפוס ,ברשת
האינטרנט ,במגרה ו...בלב.
נעשה כמיטב יכולתנו להביא בפניכם חומרים מעניינים ,איכותיים ומקוריים .אך העשייה שלנו לא
תהיה שלמה ללא השתתפותכם הפעילה ,הן במסגרת המדורים השונים והן במשלוח יצירות
ומאמרים.
העיתון הנו במה לרב-שיח בין קוראיו לבין עצמם ובין הקוראים לבין מערכת העיתון .מקווה
שאכן כך יקרה ,שכן באופן זה יהיה העיתון דינאמי ומתחדש ואנו מקווים שגם מעניין.
כתב העת שיצא אחת לחודש ,ישלח לכ 1000-המנויים בספרית מצגות השירה )נכון להיום( ואנו
מקווים שמספר זה ילך ויגדל .כולכם מוזמנים לשלוח את העיתון הלאה לחבריכם המוצאים עניין
בשירה.
הוא נוסד עבורכם ובשבילכם.
אנחנו פתוחים להצעות ,תגובות ,הערות והארות .כל אלה יתקבלו באהדה רבה ,יילקחו לתשומת
לבנו המרבית ואף יפורסמו במדור התגובות שיעמוד לרשות קהל הקוראים ,החל מהגיליון הבא.
בעיתון נחשוני זה תמצאו תכנים מגוונים ,מאמרים ושירים רבים .חלקם של משוררים מוכרים
וידועים ואחרים שנשלחו אלינו על ידי כותבים מוכשרים שטרם נתפרסמו.
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מכּתביהם ומקווה שיוצרים רבים ככל האפשר ימצאו
אני מודה מאוד לכל הרבים ששלחו אלינו ִ
בעיתון זה בית חם לאירוח יצירותיהם.
הייתי רוצה לקוות שהעיתון יהווה השראה ליוצרים בפוטנציה ,לגלות את מקורות היצירה בתוכם
ולהוציאם אל הדף הריק ,כדברי דן פגיס בשירו להלן.
כתובת הדואר האלקטרוני של המערכת saritsz@017.net.il :
כתובת אתר החוג לשוחרי שירה :
http://www.geocities.com/kochavit612/homepage.html
דוֹדי בן עמי ועודד פלד ,תומכים
אני רוצה להודות מקרב לבי למשוררים :פרופ' יוסי גמזוִ ,
נלהבים אשר תורמים בנדיבות וברוחב לב מכישוריהם הפואטיים וידענותם העשירה לפעילות
החוג ולתכני העיתון.
ואסיים בשירו של דן פגיס

פואטיקה קטנה
ֻמ ָתּר ְל ָך ִל ְכתֹּב ַהכֹּל,
ְל ָמ ָשׁל ֶשְ ,ו ֶשׁ.
אוֹתיּוֹת ֶשׁ ִתּ ְמ ָצא,
ֻמ ָתּר ְל ָך ְבּ ָכל ָה ִ
יח ָל ֶהן.
ְבּ ָכל ַה ָתּ ִגים ֶשׁ ַתּ ְצ ִמ ַ
מּוּבן,
ְכּ ַדאי ֶשׁ ִתּ ְבדֹּקַ ,כּ ָ
קוֹל ָך
ִאם ַהקּוֹל ְ
יך.
ָד ָ
ָדיִם י ֶ
ְהיּ ַ
וַ
קוֹל ָך,
ִאם כֵּןְ ,כּ ָלא ְ
וּשׁ ַמע
ֶיך ְ
ֱאסֹף יָד ָ
ְבּקוֹל
ַה ַדּף ָהרֵיק.
מאחלת לכולנו דרך צלחה.

שרית שץ
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דודי בן עמי

שני שירים בהשראה סוריאליסטית
מוקדש  -בפליאה  -לצייר סלוואדור דאלי,
מקור אין קץ להשראה.

ַסף ָה ֶערֶב
ֵח,
יסר ָעצוּב ֶבּן-אוֹרָ-יר ַ
ֵק ָ
צוֹחק י ְִליד ַשׁ ְל ֶה ֶבת,
ֶדּמוֹן ֵ
ִכּ ְברוֹשׁ ְלקוֹל ָשׁ ְר ֵשׁי ַה ַצּ ַעד
יוֹנֵק ִס ְד ֵקי ַע ְצמוֹת ַה ַשּׁיִשׁ.
ָשׁחֹר ַה ֵצּלָ ,ל ָבן ַה ָמּוֶת -
עוֹמדוֹת ַבּ ֶפּ ַתח
ְשׁ ֵתּי ְמזוּזוֹת ְ
ְבּ ָכל ָמבוֹא ִא ֵלּם ָו ַשׁ ַער
ִל ְראוֹת ִע ְקבוֹת ַעל ַסף ָה ֶערֶב.

ֵח,
יסר ָעצוּב ֶבּן-אוֹרָ-יר ַ
ֵק ָ
צוֹחק י ְִליד ַשׁ ְל ֶה ֶבת,
ֶדּמוֹן ֵ
יח
וּפעֲמוֹןָ ,שׁ ִל ַ
ִבּ ְצ ָלב ַ
חוֹלק אָסוֹןָ ,דּ ִגים ָו ֶל ֶחם.
ֵ
ַע ִתּי
ְל ֻפנ ְְדּ ֵקי ָע ָשׁן ִהגּ ְ
ָשׁם ַציּ ִָדים ַעל ָדּם ְוַייִן
ז ְִמּרוּ ִשׁירֵי ִקיטוֹר ָו ֶק ַרח
יתי ִעם ֵעץ ַה ַזּיִת.
ְלמוֹת ֵבּ ִ

ִיתי ָשׁ ָמּה
ֲבל ֲאנִי ָהי ִ
אָ
אַחת נ ְִכ ֶס ֶפת,
ְשׁ ָמה ַ
רַק נ ָ
רוּח
בּוֹחרֶת ַ
עוֹתרֶת ֵלבֶ ,
ֶ
ִבּ ְשׁ ִביל בּוֹ ַהָיּרֹק הוּא ֶק ֶטל.
ָכּאן ֵא ֶפר יֵשׁ עוֹד ַתּ ַחת ֶא ֶבן
ֵמאָב ַק ְדמוֹןְ .בּ ֵאשׁ ַהקּ ֶֹדשׁ,
ְבּ ֵשׁם ְבּ ִריתוֹת ִשׂנְאָה ָו ֶצ ֶלם,
ַער.
ָקן ְבּעוֹד הוּא נ ַ
ִשׂרַף ז ֵ
נְ

ֶע ְדרֵי חֲלוֹם רָעוּ ַה ַלּי ְָלה
ִמ ְצ ָחם ָעטוּר ַק ְרנֵי ַה ַשּׁ ַחם,
עוֹק ִדים י ְֵדי אוֹ ֵהב ַבּ ֶח ֶבל
ְ
ֶחם ֵעדֶן ֶזרַע ֶמ ַלח.
ְבּר ֶ
ִאם ֵאשׁ רוֹ ִבים ִתּ ְפ ַער ַה ֶפּ ַצע
ְבּ ִשׁיר ָשׁלוֹם ֵמ ַה ָקּ ֶפּ ָלה,
ִאם ָה ִעוֵּר י ְִקרָא ַל ַשּׁ ַחר
ֶשׁק.
ִשּׁ ַמע ַהקּוֹל ַ -לנּ ֶ
ל ֹא י ָ

ָאלה *
ִשׁיר ַשׁ ַחר ְלג ָ
ְס ִפינַת ַמ ְתּנוֹת ָה ֵאל עוֹ ֶגנֶת,
ָפיִם
אָכים עוֹנ ְִדים ְכּנ ַ
ַה ַמּ ְל ִ
ִל ְדר ְֹך ְבּ ָשׂרָם ְל ֶק ֶשׁת ַצ ַעד,
ָע ָפר ִמ ְפרָץְ ,פּנִינָה ָו ֶכ ֶסף.
יח
וּמ ְב ִט ַ
ִחוֵּר ַה ַשּׁ ַחר ַ
ַל ְבּ ִריזָה ֵאד ַבּ ָצּ ֳה ַריִם.
ְכּ ֵעין ְגּוִיּוֹת ָדּ ִגים ַבּ ֶשּׁ ֶקט
ֵח.
רוֹקדוֹת ִבּ ְנשֹׁרֶת חוֹל ָיר ַ
ְ

Salvador Dali
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יה ַשׁיִשׁ,
אַבנֵי ָשׁ ֶד ָ
ִשׂ ְרטוֹן ְ
בּוֹק ֵעי ִשׁ ְדרָה ָוק ַֹער,
ָדים ְ
ְור ִ
יה
דּוֹמ ָ
ְמעוֹף ְכּלוּלוֹת ֶאל גּ ְַר ֶ
ְמ ִלים ְשׁקוּפוֹת ֶשׁל דּוֹנַג.
ִבּנ ָ
ֵכיִם
נ ִָצּן נ ְִב ַקע ֵבּין ְיר ַ
ָעטוּר ֵשׂ ָערָ ,שׁזוּר ִצפֹּרֶן.
אדס.
ֲפ ָלה ֶשׁל ָה ֶ
אַיַ ...עיִן א ֵ
נוֹב ַע.
תּוֹכהּ ֵ
אַיֶ ...ל ֶתה ִמ ָ

ָאלה ִשׁיר ַבּ ַשּׁ ַחר
אָשׁיר ְלג ָ
ִ
ִבּ ְפ ַס ְנ ְתּרֵי ָה ְבנֶה ָו ֶע ֶצם,
וֹר ֵקי ִשׁ ַנּיִם
חוֹלים ח ְ
ְל ִמ ְכ ִ
ֶקת
ְה ֵבּי ַחיָּה דוֹל ֶ
חֹד ֶשׁנ ַ
סוּסים ַעל ֶס ַלע.
ֲטת ִ
ִעם ַשׁע ַ
אָז ִמ ָפּ ִרים נ ְִתּקוּ ַק ְר ַניִם,
דּוֹמ ַע ֶמ ַלח,
לוֹמר ַה ֵלּל ֵ
ַ
יה.
בוֹת ָ
ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ֵבּין ַע ְג ֶ

סלוואדור דאלי היה מאבות הסוריאליזם.
ציוריו מגוונים בגישתם האמנותית ,החל מציור ריאליסטי טהור ועד להנחת כתמי צבע וקווים
המבטאים סימבוליזם מופשט .כמעט ואין זרם ותחום באמנות הפלסטית המודרנית בהם לא ניסה את
כוחו.
ואולם ,הידועים והמפורסמים בציוריו שייכים לזרם הסוריאליזם הפיגוראטיבי.
מאחר שכך ,ראיתי צורך להשתמש כאן ,בשירה המושפעת מציוריו ,במבנה ספרדי קלאסי ,אולי
במקביל לאמנות הריאליסטית :מבנה הרומנסה .בתוכן ,השתדלתי להגיע אל מעבר לריאליזם הן
בפאתוס והן בדימויים.
*ג ָ
ָאלה,
ָאלה ) -הלנה דימיטרייבנה דיאקינובה( אהובתו ואחר כך רעייתו של הצייר סלוואדור דאלי .ג ָ
מהגרת רוסית המבוגרת מדאלי ב 11-שנה ,הייתה נשואה למשורר הסוריאליסטי פול אלואר .בשנת
 1929התאהב בה דאלי להפתעת מכריו משום שעד להיכרותם היה הצייר ירא מנשים ,במיוחד מאבר
המין שלהן והתמכר ליחסים אנאליים.
מאז הפכה גאלה להיות אהובתו ,רעייתו והמוזה שלו .יחד עמה ניהל את חייו המורכבים והקים את
המוזיאון שלו .משנפטרה ניסה כנראה להמית את עצמו בהתייבשות.
ליחסו של דאלי לגאלה אפשר להשתמש במושג "סוריאליסטי"  -הרבה ורחוק מעבר למציאות
פשוטה של זוג מאוהב ונשוי.
על סוריאליזם
פרוש המילה סוריאליזם הוא בצרפתית=sur -מעל=realism ,מודעות למציאות .את המונח טבע
המשורר גיום אפולינר ב  .1917 -אנדרה ברטון ,אבי התנועה ,אימץ את השם הזה לקבוצה שהתקבצה
סביבו בעקבות התפרקות חבורת האמנים שכינתה עצמה "דאדא".
סוריאליזם פיגוראטיבי
נקרא גם :וריסיטי  -אמיתי .איפיוניו הם:
 - 1הפרטים בציור מצוירים בצורה ריאליסטית ,לעתים מעוותים אך ניתן להכירם.
 - 2מיקום האובייקטים והיחס כלפי הרקע ושאר הפריטים בתמונה ,אינו מציאותי.
בסוריאליזם הפיגוראטיבי ה"על מציאות" מתבטאת ביחסים שבין האובייקטים ולא באובייקטים
עצמם .בסוג זה של סוריאליזם נמצא את מקס ארנסט ,רנה מגריט וסלבאדור דאלי.
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סוריאליזם מופשט
איפיוניו של הסוריאליזם המופשט הם:
 - 1צורות גיאומטריות כגון :משולש ,מלבן ,ריבוע ,עיגול ,קווים סגורים וכד'.
 - 2הצורות נמצאות במצב בו שיקול הדעת והדמיון של הצופה יקבע מה לראות בתמונה.
בסוריאליזם המופשט הצורות עצמן אמורות ליצור הרגשה על-מציאותית .הידועים באמני זרם זה:
אנדרה מסון ,איב דנון וחואן מירו.
דודי בן עמי  -נולד בתל אביב ) .(1939למד לקרוא מאוחר ולא פסק מכך .השלים בקושי בית ספר
עממי וסיים את לימודיו בכיתה ט' .על אף היותו אוטודידאקט למד באוניברסיטה העברית בירושלים
גיאוגרפיה וארכיאולוגיה פרהיסטורית .לשעבר דייג ומדריך בי"ס שדה .כיום סתת ומשחזר של כלי
צור.
נשוי לרחל ,אב ל ,3-סב ל .10-החל לכתוב שירה ופרוזה לפני חמש שנים .שיריו פורסמו בכתב העת
"הליקון".

יעקב ברזילי

אמא רעה
ָע ַמ ְדנוּ ְבּ ִמ ְגרַשׁ ַה ִמּ ְס ָדּ ִרים ְבּ ֶבּ ְר ְגּןֶ -בּ ְל ְזן
ו ְָצ ִפינוּ ַבּנּ ְָע ִרים ַה ִמּ ְתנ ְַדנ ְִדים
מּוּדי ַה ְתּ ִליָּה .
ַעל ַע ֵ
ֲשׁוּעים
ֲחוֹתי ָח ְשׁ ָבה ֶשׁנּ ְִמ ֵצאת ְבּגַן ַשׁע ִ
א ִ
רוֹצה ְל ִה ְתנ ְַדנֵד.
ָמזָה ְל ִא ָמּא ֶשׁגַּם ִהיא ָ
ְור ְ
אוֹתהּ ַל ַנּ ְדנֵדוֹת
וּכ ֶשׁ ִא ָמּא ֵס ְר ָבה ָל ַק ַחת ָ
ְ
ֲשׁה ָלהּ ָבּאֹזֶן:
ִהיא ָלח ָ
אוֹתי".
אוֹה ֶבת ִ
ָד ְע ִתּי ֶשׁאַ ְתּ לֹא ֶ
" ֲאנִי ֲהרֵי י ַ
* זכה במקום ראשון בתחרות בינלאומית בהונגריה בשנת 1998

יעקב ברזילי  -יליד הונגריה .ניצול שואה ) ברגן-בלזן (.
עלה ארצה ב .1949
כותב שירה ,פרוזה ,מתרגם ומרצה .חבר אגודת הסופרים העברים
במדינת ישראל.
חבר מועצת יד ושם ,חבר פא"ן ,חבר אקו"ם.
עד-כה הוציא  8ספרים ,ועוד ספר שירים מתורגם מהונגרית,
בשיתוף עם א .יעוז-קסט.
 10מלחינים כתבו מוסיקה קלאסית ליצירותיו.
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אהוד פדרמן

דמוסתנס

...להתעורר עם משורר

עוֹלם
הוּבא ָל ָ
ְכּ ֶשׁ ָ
ְמ ֻת ְכנָן ַעד ַל ְפּרָט ָהאַחֲרוֹן
ְטן
ָמגָּם ְק ַטנ ָ
זִהוּ ֶא ְצלוֹ ְפּג ְ
ִלקּוּי ַקל ַבּ ִדּבּוּר.
ַמגֵּם
יטה ְל ִה ָפּ ֵטר ִמ ְמּגּ ְ
ִח ְפּשׂוּ ִשׁ ָ
ִה ְצ ִמידוּ ְלגַבּוֹ ַשׂק ָח ָצץ
ִל ְמדוּהוּ ְל ַה ְס ִתּיר ֶאת ַה ִגּ ֶבּנֶת
ִיפי
ֲל ְיך ִסיז ִ
ו ְָכ ְך ְבּ ַתּה ִ
ֲמץ
ָדיו ֵמ ַה ַמּא ָ
ָעיְפוּ י ָ
ֶך אַגַּב
ִל ְשׁלֹף ִכּ ְב ֶדּר ְ
ֻפּ ֶצת
ִשׁ ְברֵי ֶא ֶבן ְמנ ֶ
ְל ַה ְכנִיס ַל ֶפּה
ִל ְגרֹס ִמלָּהִ -מ ָלּה
ָכּל ַה ְשּׁאָר הוּא ִמיתוֹס
נוֹאם
אוֹמ ִרים ֶשׁ ָה ַפ ְך ֵ
יֵשׁ ְ
ֲח ִרים ָשׁ ְמעוּ ְצ ָע ָקה ֵמע ֶֹמק ַהיָּם
אֵ
יעה
יפי ַה ְשׁ ִק ָ
ִה ְס ַתּ ְנוְרוּ ִמ ִ
ָדיו
לֹא ֵה ִבינוּ ֶאת ְר ִהיטוּת ְשׂ ַפת י ָ
וּמה ַמּ ְשׁ ָמעוּת ַה ַשּׂק ַעל ַהגַּב.
ַ

ִיבּרָטוֹר
ְהיִינוּ ְכּזוּג יוֹנֵי ו ְ
וָ
ָכּל ַה ַלּי ְָלה ִה ְת ָע ַל ְסנוּ ְבּ ֶה ְמיָה
ֶמר
יב ִרים ַעד ז ֶ
יטת ֵא ָ
ַמ ְר ִט ַ
ְאַתּ
טוֹבה ,ו ְ
יתי ְל ִמ ָלּה ָ
ַבּבּ ֶֹקר ִח ִכּ ִ
ִה ְתלוֹ ַננ ְְתּ ֶשׁ ָה ִעתּוֹ ִנים ְמ ֻפזּ ִָרים,
ְהוֹס ְפ ְתּ
ו ַ
ֲבוֹדה.
ֶך ַלע ָ
ֶבל ַבּ ֶדּר ְ
ִתּ ַקּח ֶאת ַהזּ ֶ

אהוד פדרמן – תושב חיפה בן  .57גילה את
הכתיבה היוצרת בגיל  50ומאז היא מרכז חייו .כותב
שירה וסיפורת קצרה .סיים תואר שני בכתיבה יוצרת
באוניברסיטת חיפה.
ספר שיריו הראשון "רחיפאי" ,עומד להתפרסם
בקרוב בהוצאת אבן חושן.

ֲמי
ִיח ֶאת ַלח ִ
ידי בּ ֶֹקרְ ,כּ ֵדי ְל ַה ְרו ַ
ִמ ֵ
יוֹצא ַלשּׁוּק ֶשׁבּוֹ קוֹנִים ְשׁ ָק ִרים.
ֲאנִי ֵ
ָמ ֵלא ִתּ ְקוָה
מּוֹכ ִרים .
ֲאנִי ִמ ְשׁ ַתּ ֵחל ַבּתּוֹר ֶשׁל ַה ְ
ברטולט ברכט
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ֶמבּוֹ ֶה ְמיָן בן  17מפליג אל הלא נודע
רְ
על ארתור רמבּוֹ ו"האוניה השיכּורה"
תרגם מצרפתית :יוסי גמזו
ארתור רֶמבּוֹ היה בן  17בלבד ולא ראה מימיו ים כשחיבר ,בקיץ  ,1871את המפורסמת ביצירות
השירה הצרפתית" ,האוניה השיכורה" .בדומה למרדנים ולמהפכנים קודמים לו ,לא ִקיים שום תוֹאַם
בין תכניו החדשניים ובין צורותיו השמרניות ,אותן ירש מן המסורת הספרותית שבּה מרד .כך אפוא,
בדרך פּרדוקסלית להפליא ,כּתוּבה פּואמה שוצפת זו בטור האלכּסנדריני ה"מרוּבּע" והישן ) 12הברות
בּוֹד ֶלר ב"פרחי הרע" שלו
חסן ְ
שא ֵ
במ ְל ֵעיל( ,ממש כפי ִ
ָעי ,ו 13-בזו המסתיימת ִ
בשורה שסיוּמה ִמ ְלר ִ
בּוֹעטיקה ה"סימבּוליסטית" )מונח שנוצר לאחר מותו( בחביות ה"אדום
האַרס ֵ
את ִמטענֵי הדינמיט של ְ
עתיק" של סוּגַת הסונֶטה הקלאסית.
אף כי האלכּסנדרין ,שהוא משקל הברתי ,אינו שומר ,כידוע ,על קביעוּת במיקוּמן של ההטעמות –
ַאמבּ,
מש ֵלב תרגום צנוע זה )שקדמוּ לו אחרים ויפים בלשוננו( ִמגוון ִמשתנה של משקלים טוֹניים )י ְ
ַ
אבּי ,של האלכּסנדרין עצמו.
הסיל ִ
ואַמפיבּרָך( במסגרת דפוסו ההדוּקַ ,
ִ
ַפּ ְסט
אַנ ֶ
באמצעות זיהוּיוֹ המטוֹנימי של ה" ֳאנִי" )האוניה( עם ה" ֲאנִי" השרֵ ,הטיח הצעיר משארלוויל
תאב-חירוּת,
הפּרובינציאלית ,בלהט פיוטי מדהים בעוצמתו ,את כל נקיעת נפשו של דור שלםֵ ,
ממוסכּמות הבורגנות הצרפתית מעלות-העובש ,כשהוא מתרפּק על גלוריפיקציית "הפּרא האציל"
הרוּסוֹיָאנית של "פלורידות" אקזוטיות ואינדיאנים בני נוף בּתוּלי ,המוצגים כאנטיתזה קיצונית
ואידיאלית לכל הנדוש ,המאוּבּן והמחניק בצרפת בת-זמנו .רק בסוֹפה של הפלגה נועזת זו אל הלא-
נודע ,ממש בבית האחרון של הפּואמה ,אנוּס הבּוהמיין הצעיר להודות בתבוסתו של מרד-נעוריו
הס ַחר הבּינלאוּמי ,דגלי תעשיית המלחמה
הרומנטי מול שלושת סמלי העידן הקפיטליסטיִ :רשתות ַ
נוּצלי כל הארצות בתוך ספינות-העבדים של דת-הרֶווח .גם
ושלהבותיה ,וּכליאתם המחפּירה של ְמ ֵ
ָבר הפטאליזם ההרסני על כוח-הגברא הנעוּרי של שירת המרד :תחילה,
במציאות חייו הביוגרפית גּ ַ
לאחר שנורה בזרועו מאקדחו של ה" ֶמנטוֹר" הספרותי שלו ,פּוֹל ו ְֶרלֶן )שהתאהב במשורר הצעיר
ובהתקף-קנאה מתוּדלק באלכּוהול ניסה לרוצחו ,וישב על כך בכלא( ,הוא נוטש את השירה ואת
באתיוֹפּיָה ,כסוחר-טבּק-ונשק; ולא הרבה לאחר מכן,
אירופה השנואה ומתנכר לגאוניותו ִבּשהוֹתוֹ ֶ
בגיל  37בלבד ,נשבר גם הגוּף לאחר הרוּח ומת במרסיי מסרטן ומ ַגנ ְְג ֶרנָה .כך חוזר הבּן האובד ,כאותה
אוניה שיכּורה ,צלוּפת-סער ,מן הרוחב האוקיאני של סוּפוֹת הדמיון הממריא אל שובר-הגלים ושובר-
בּמתת-אלוה.
הלבבות של בּזבּוּז משווע ,פּלילי ואווילי ,של כּשרון-יוצרים נדיר הגובל ַ
שליַת מוֹקשים של פּרטים מוּקשים )שאינם
ֶמבּוֹ אל הים הפּתוּחִ ,בּ ִ
על מנת להקל על הקורא המפליג עם ר ְ
בּשוּלי התרגום.
ֵ
מוּס ְפּרוּ אותם מקומות ַבּטקסט ִבּספרוֹת זעירות ,וּביאוּרם –
וּפיִט זה( ְ
כליַ -שיִטַ -
מוּעטים ִבּ ִ
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ארתור רמבו

ָה ֳא ִניָּה ַה ִשּכּוֹרָה
וּפ ְרצוּ
יל ִדיםִ ,ח ְלחֲלוּ ָ
ֶח ְמ ָדּ ָתם ִל ָ
ָתי ַה ִנּ ְמ ַתּ ַחת,
ֵמיְ -ירָק ֶאל ִק ְר ֵבי ִש ְדר ִ
אַשוּח ,וְאַף ַרחֲצוּ
ֲעשֹוּיַּתָ -ה ַ

ָמ ִרי
ישיְ -דּוַי-ו ֶ
ֲד ֵ
ְהרוֹת א ִ
ְבּי ְָר ִדי ִבּנ ָ
מוֹשכֵיָ -ה ֳאנִי)- :(1
לֹא ִהנְחוּנִי שוּבַ ,ח ְש ִתּיְ ,
ֲשֹאוּם ַמ ְטּרוֹת-י ִֶרי
ֻמּי-עוֹר צוֹו ְִחים ע ָ
ֲאד ֵ
ֻמּם ֶאל ָתּ ְרנֵיִ -צ ְבעוֹנִין.
ְבּ ַס ְמּרָם ֵעיר ָ

לוּטיֶ -ק ֶבס
יאים ְפּ ֵ
ִמ ִכּ ְת ֵמי יֵינוֹתְ -כּחוֹל ו ְִק ִ
וּפנָּה
ֶאת ֵכּ ַלי ,גַּם ִפּזְּרוּ ְל ָכל ַצד ִ
נוֹק ֶבת
ֶפץ ֶ
ֶאת ַה ֶהגֶה ִבּ ְמ ִחי ִא ְב ַחת-נ ֶ
ֲגינַתַ -ה ְסּ ִפינָה(3).
ְאת ֶקרֶסִ -מנ ְַעץ-ע ִ
וֶ

ֹאתי ָשם
ָתים ְבּ ֵש ִ
יתי ְל ָכל ַה ְצּו ִ
לֹא ָש ִע ִ
ְח ְפ ִשי,
ִח ָטּה ְפ ֶל ִמית אוֹ כּ ֶֹתן אַנ ְְגּ ִלי .ו ָ
יטי ָשם
מוֹשכֵיְ -כּ ִליֵ -ש ִ
ֵעת ָכּלוּ ְמהוּמוֹת ִעם ְ
ֵהנִיחוּנִי ַה ַמּיִם ִל ְצלֹל ְלנ ְַפ ִשי.

אַמ ֵבּט ְבּ ִת ְשל ֶֹבת
וּמ ָכּאן ְל ַה ָלּןִ ,מ ְת ְ
ִ
ְאוֹתהּ ִה ָסּ ְפגוּתֶ -אלִ -ק ְר ִבּי
ִשירַ -היָּם ו ָ
ֹבן(4),
ֲלבל ֶ
ֶשל גּ ְַר ֵמיַ -ה ָשּ ַמיִם וְגוֹן ח ַ
ָשם ָט ַב ְל ִתּי ,טוֹרֵף וְגוֹרֵף ְל ֻח ִבּי

ְה ֵשּ ֶפל,
ֲמת ַט ְל ֵטלוֹת ַהגֵּאוּת ו ַ
ַבּח ַ
אַחרֶ ,ש ָח ַלף
אָזַ ,בּחֹרֶף ַההוּאָ ,ה ֵ
ָכּ ֶפל
אַצ ִתּי אֹרַחֵ ,חרֵש אַף ִכּ ְפ ַליִם ו ֶ
ְ
ְה ַסּ ַער ָצ ַלף.
ִממֹּחוֹת י ְָל ִדים .ו ַ

ֹפת)(5
ֲשר ָשםְ ,כּצ ֶ
ַבּא ֶ

ַתּ ְכלוּלֵי-י ְַרקֻיּוֹת,
ָקים
פוּסתַ -ש ְֹר ַע ִפּיםִ ,ל ְפר ִ
וּת ַ
ַמ ְחוִירָה ְ
בוּעת ע ֶֹמק ָוא ֶֹפל,
ָש ָטה ַמ ָטּה ְג ִויָּהְ ,ט ַ
ֲמ ִקּים
ְצוֹל ֶלת; ִבּ ְמקוֹם ָשם ַה ַמּע ַ
ו ֶ

ִטּ ֶשת
ֲצ ֵאיָ -ה ִאיִּים ֶשנּ ֶ
ְאוֹתם ח ָ
ו ָ
עוֹלםְ ,בּ ַה ֵתּר
ַבּ ֶשת ֵמ ֶהם – ֵמ ָ
ַהיּ ֶ
ַבּ ֶשת
ז ְִר ֵמי-יָם ו ְָד ְכיָם ֶאת ִש ְביָםַ -ליּ ֶ
יוֹתר.
נוֹצ ַח ֵ
לֹא י ְָדעוּ תֹהוּ-בֹּהוּ)ֵ (2

ַה ְכּ ֻח ִלּים ִמ ְצ ַט ְבּ ִעים ֶפּ ַתע גוֹןֵ -טרוּףַ -דּ ַעת
ֻמקוֹ
וּק ָצ ִבים ִא ִטיִּים ַתּ ַחת בּ ַֹהק ס ְ
ְ
ֶשל ַהיּוֹםַ .עז ִמכּ ַֹהלְ ,ר ַחבַ -ה ִמּ ָדּה אַף
ִמנּ ְִב ֵליְ -מנ ְַגּ ֵנינוִּ ,אם כֹּה ו ְִאם כֹּה,
ֶח ָמר
שּוֹצףַ ,הנּ ְ
הוּא ָהא ֶֹדם ַהזֶּה ַה ֵ
תוֹס ֵסי ַט ַעם ַמר!
ֲבה ְ
ֻמ ֵקי אַה ָ
ֶשל ס ְ

ַמּיּוֹת ֶש ִלּי – ַס ַער ֵבּ ְר ָכןָ ,בּן
י ְִקיצוֹת י ִ
שוֹלים
ַח ִ
חוֹל ְל ִתּי ַעל ְפּנֵי נ ְ
ַקל ִמ ַשּ ַעם ַ
גּוֹל ִלים נ ְִצ ִחיִּים'ִ ,כּי כּ ָֹחם ָבּם
ַה ְקּרוּיִים ' ְ
וּמ ְבּ ִלי
ְלגוֹלֵל ָק ְר ָבּנוֹת ַל ְמּצוּלוֹתִ .
ֲשֹרֶת לֵילוֹת לֹא
ֶש ֶמץ ַצ ַער ָונ ַֹחם ,ע ֶ
נ ְִצ ָט ַע ְר ִתּי אַף ֶרגַע ַעל ַמר ֶח ְסרוֹנָהּ
ֶשל ָה ַעיִן ַה ִהיאַ ,ה ִטּ ְפּ ִשיתָ ,בּהּ נ ְִגלוֹת לוֹ
אֲבוּקוֹת ִמן ַהחוֹףַ ,ל ַמּ ְפ ִליג ַבּ ְסּ ִפינָה!
פּוּחיםֶ ,ש ֻמּ ְב ַט ַחת
יפת ַתּ ִ
ְמ ֻת ִקּים ִמ ִצּ ַ

ַעף,
נוֹפ ִצים וְסוּפוֹת-ז ַ
ָקים ְ
ָדעּ ְִתּי ְש ֵמי ְבּר ִ
יַ
ָד ְע ִתּי ֵעת ַע ְר ִבית
וּמ ְש ָבּ ִרים; י ַ
ָמים ִ
ְזר ִ
רוֹמם ְכּ ַעם יוֹנִים ֶשזָּעָ ,עף;
ְש ַחר ִמ ְת ֵ
וַ
ָבית,
יתיֲ ,אג ִ
ָא ִ
ָקים ר ִ
ְויֵש ֶש ִלּ ְפר ִ
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ָביו!
וּקר ָ
ָש ִֹריד-לוַֹ ,בּסּוּףַ ,על ִש ְלדּוֹ ְ
קוֹר ִסים ְבּ ַמפֹּלֶת
וּמיִט ֶשל ַמיִם ְ
ַ
ַלּים
גוּע-ג ִ
ְבּ ֶא ְמ ַצע ַש ְלווֹת יָם ְר ַ
)לֹא נִיד ,לֹא ִשבּ ֶֹלת ְולֹא ְמ ַע ְרבּ ֶֹלת(
וּמוּל ֶמ ְר ַח ִקּים ְ -תּהוֹמוֹת ַמ ָפּ ִלים!

ַדּאי
רוֹאה ו ַ
אָדם ִכּי הוּא ֶ
ֶאת ֶש ִדּ ָמּ ה ָ
ַדּאי ִל ְב ַדאי!
ִמ ְבּ ִלי ָלחוּש ַבּגְּ בוּל ֶש ֵבּין ו ַ
יתי ֶש ֶמש ָשחֵ ,אימוֹתְ -ס ָת ִרים ֻמ ְכ ָתם הוּא,
ָא ִ
רִ
ֻכּים
ֻלּים ַו ֲאר ִ
ישיֵ -אין-נִיד ְסג ִ
ֵמ ִאּיר ְק ִר ֵ
ֹח ָקנֵיָ -ה ַע ִתּיקוֹתַ -בּ ְדּרָאמוֹת(6),
דּוֹמים ְל ַש ְ
ִ
יסים ַל ֶמּ ְר ַח ִקּים!)(7
ַל ְגּ ִלים ְתּ ִר ִ
ַלּים ְמג ְ
גִּ

וּש ָמשוֹת ְבּגוֹן ֶכּ ֶסף,
וּש ַלל ַק ְרחוֹנִיםְ ,
ְ
יעים ַמ ְג ִח ִילים!
ַלּים ְפּנִי ִנ ִיּיםְ ,ר ִק ִ
גִּ
נוֹר ֵאיֶ -ח ֶשֹף,
רוּפיםְ -ל ַה ְב ִעיתְ ,
ְכּ ֵליַ -שיִט ְט ִ
ָציםָ ,בּם ָכּ ִלים
ְבּע ֶֹמק ְש ִחימוּת ִמ ְפר ִ
ֲשיָ -ה ֲענָק ֶש ָטּרֹף
ַעד-תֹּם ַנח ֵ
ְטרָפוּם ִפּ ְש ְפּ ִשים; ו ְָצ ִפים ָשם ָכּל ֶזרֶד
ָעץ ַנ ֲעוֵיַ -ע ְק ִמימוּת ֶש ָגּרֹף
וֵ
וּבאֹש נ ְִג ְרפוּ ִעם ַה ֶזּרֶם!
ֵבּין ַצ ַחן ְ

ָח ַל ְמ ִתּי ֵליל-י ְַרקוּת ְבּ ִה ְס ַתּ ְנוֵר ַה ֶשּ ֶלג,
ַמּים,
יקה אַט-אַט ְל ֵעין-י ִ
ְש ָ
נוֹס ֶקת נ ִ
ֶ
וּכ ֵחלֶת-
ימה ֶשל ְמ ָה ִלים)ֶ (8ש ֵאיןָ -מ ְש ָלם ְ
ז ְִר ָ
הוֹמים
יצה ֶשל ז ְַר ָחנִים ִ
ְוצ ַֹהב-י ְִק ָ
אוֹתהּ ִרנָּהְ -ק ִרינָה ֶשל ְש ַניִם ֵאלֶּה:
ִשירָהָ (9),
ימים
ֳד ִשים ְתּ ִמ ִ
ְה ְצּ ִליל! ְכּ ָבר ח ָ
ַהבּ ַֹהק ו ַ

רוֹצה ְל ַה ְראוֹת ַלי ְָל ִדים ֶאת
יתי ֶ
ָה ִי ִ
ָ
ַחשוֹל ַה ָכּחֹל,
אוֹתם ְש ַפ ְרנוּנֵי)ַ (13הנּ ְ
ִידים ֶאת
וּדגֵיִ -שירַ - .ה ְקּ ָצ ִפים ְמנ ִ
ְדּגֵיָ -פּז ְ
יהם ְבּ ִע ְרסוּל בּוֹ ,רָחוֹק
ימ ֶ
ִפּ ְר ֵחי ֵמ ֵ
ָמלֶ ,אל ָע ְמ ָקם ֶשל ַה ַמּיִם,
ִמ ְתּחוּם ַהנּ ֵ
ֲדנִים
ַלּים (14),וְרוּחוֹת-ע ָ
ְס ָחפוּנִי ג ִ
ֹאַרנָהְ ,ל ֶהרֶף ֶשל ַעיִן
ֶשלֹּאְ -תת ְ
אנִי(15).
ִצ ְמּחוּ ִלי ָכּנָףָ ,ל ֲאנִיָ -ה ֳ

ֲשר ִה ְמ ִריא עוֹד
ַלּים א ֶ
אַחר נֵד-גּ ִ
ָע ַק ְב ִתּי ַ
אַחר
ו ְָעט ַעל שוּנִיּוֹתְ ,כּמוֹ ְבּ ָע ְק ִבי ַ
הוּרי עוֹד
יס ֶט ִריּוֹתְ ,בּ ִלי ְתלוֹת ְבּ ִה ְר ִ
ַעוְלוֹת ִה ְ
ֻד ַבּר
רוּח זֶה לֹעוֹ י ְ
ִסכּוּי ִכּי נֵד גַּסַ -

יהן ַה ְמּ ִאירוֹת ֶשל ַה ָמּ
ְבּר ְַג ֵל ֶ

ִריּוֹת )(10

ִחר!
ֶשם ָתּש ,נ ָ
אוֹקיָאנִים ִכּ ְב ֵדי נ ֶ
ַעל ְפּנֵי ְ
לוֹרידוֹת)ֶ (11ש ְכּ ָלל לֹא
ַע ִתּיֵ ,הן ֵתּ ְדעוִּ ,בּ ְפ ִ
ָפּג ְ
ֵיהם
ָחים ו ְֵעינ ֶ
ש ָֹערוָּ ,בּן ֻמזְּגוּ ְפּר ִ
ְשם ֻה ָטּלוּ
אָדם; ו ָ
ְתּ ִרים ְבּעוֹרָ -
ֶשל ַפּנ ֵ
ַמּים ַה ֵהם
אָפ ָקם ֶשל ַהיּ ִ
ִמ ַתּ ַחת ְל ְ
ְק ָשתוֹת ְכּ ֵעין ַה ֶקּ ֶשתֶ -בּ ָענָןְ ,בּכ ַֹח
יהן ָח ְדרוּ ָעמֹק ַדּיָּם
צוֹת ֶ
כֹּה ַעז ֶש ְקּ ֵ
סוּסים ֻמ ְתּחוּ ָמת ַֹח
מוֹשכוֹתִ -
ְכּ ִאלּוּ ְבּ ְ
ימיו ֶשל צֹאן ֶע ְדרֵי ַהיָּם!
ַעד ְכּחוֹלְ -י ַרק ֵא ָ

ִע ִתּיםֵ ,א ַליַ ,מ ְר ִטיר נ ְִל ֶאה ִמ ָקּ ְט ֵבי ֶחלֶד
ַואֲזוֹרָיוֵ ,ה ִרים ַהיָּם ) ֶש ְבּ ָגנְחוֹ
ִיע( ֶאת ִפּ ְר ֵחי ִצלּוֹ ִעם ֵאלֶּה
ִה ְמ ִתּיק ִלי נ ַ
ידנָיו)ַ (16ה ְצּ ֻה ִבּיםְ ,וכֹה ָוכֹה
ַמ ְצ ִמ ָ
יהם ַה ְג ֵבּ ַה
וּמ ְג ִבּ ָ
ְבּעוֹד הוּא ַמ ֲעלֵם ַ
יה...
ַעת ַעל ִבּ ְר ֶכּ ָ
נוֹת ְר ִתּי ְכּ ִא ָשּה כּוֹר ַ
ַ
ַעד
נוֹתי ַמ ְח ִריד ְבּר ַ
ִכּ ְמ ַעט ְכּ ִאיַ (17),על ָדּ ְפ ַ
ֶאת ְמ ִריבוֹת עוֹפוֹתַ -היָּם ְבּ ִה ְצ ָט ְר ָחם
וּתרוּזֵיִ -ל ְש ֶל ֶשתַ ,צ ַעד
לוֹט ֵשיְ -בּלוֹנְדַ -עיִן ְ
ְ
ְאָר ָחם
ְבּ ַצ ַעד ַש ְט ִתּי ַבּ ַמּיִם ו ְ

ֶמק
וּב ְמסֹס ִבּצּוֹת-נ ֶ
יתי ִבּ ְתסֹס ִ
ָא ִ
רִ
ְגּדוֹלוֹת ַעד ֵאין ֵקץ; ִמ ְכמוֹרוֹת ָבּן נ ְִר ַקב
וּב ִלי ֶש ֶמץ-
ָתןְ (12),בּ ִלי ִשיּוּר ְ
ָכּ ִליל ִל ְוי ָ
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ֻבים) (25כֹּה,
אגים ְכּכ ִ
יפּ ָל ִ
אַר ִכ ֶ
ִיתי ְבּ ְ
ָחז ִ
יהםְ ,ש ֵמי ִעו ְִעים,
יתי ִאיִּים ֶש ְשּ ֵמ ֶ
ָא ִ
רִ
וּר ָח ִבים כֹּה:
ווּחים ְ
תוּחים ַל ַסּ ָפּןְ ,ר ִ
ְפּ ִ
 ְכּלוּם ָשםַ ,דּו ְָקא ָשםַ ,בּ ְמּקוֹמוֹת ָבּם נ ְִב ִעיםֵלילוֹת ְל ֵאין סוֹףַ ,מ ְח ַש ֵכּי ְשחוֹר ָוע ֶֹמק,
וּמ ְג ֶלה ַע ְצ ְמ ָך -
אַתּה ,נָםַ ,
ָשן ָ
יֵ
ָהב  -הוֹ ,רֹב א ֶֹמץ
ִמ ְיליוֹן ִצ ָפּ ִרים ֶשל ז ָ
ְכוֹחה
ֱמת נ ָ
אַך ,א ֶ
ֲת ִידי? ְ -
וְאוֹן ע ִ

נוּמת נ ְִצ ָחם ִמ ַבּ ַעד
בוּעים ִל ְתהוֹם ְתּ ַ
ִבּ ְצלֹל ְט ִ
רוֹפ ִפיםְ ,בּ ַעלָ -כּ ְר ָחם!...
ְל ִקשּוּרַי ָה ְ
אוֹבדֶתָ ,שםִ ,מ ַתּ ַחת
אוּלם ֲאנִיְ ,ס ִפינָה ֶ
ָ
ְרוּקה
ְל ַשֹעֲרוֹת ִמ ְפרָצוֹנִים; ְס ִפינָה ז ָ
ֲשר ֻה ְש ָלכָה
יקאן; ְס ִפינָה א ֶ
הוּר ָ
ְבּ ֶהנֶף ִ
יקה;
מוּט ַחת ִבּנ ְִס ָ
ֶאל ֶא ֶתרֵ -איןִ -צפּוֹרַ ,
ְח ֶבר-
חוֹפים ו ֶ
ֲאנִיֶ ,ש ִצּי ְס ִפינוֹתִ -מ ְש ַמרִ -
מוֹשים
ָשׂיּוֹתַ -ה ַהא ְנזָה ) (18לֹא ָהיוּ ִ
ִמ ְפר ִ

ִהיא זֹאת ִכּי ִה ְפ ַרז ְִתּי ִבּ ְב ִכי! ַה ְשּ ָח ִרים ָשם
ֵח  -עֱנוּת ִל ְב ִלי ְש ֵֹאת
נוּגיםָ .כּל ָיר ַ
ִ
ִסּוּרים ָשם
ו ְָכל זִיוַ -ח ָמּהַ -מרִ .בּ ְדוֵי-י ִ
ִשֹאת
ֲבה ָבּהּ נ ֵ
אוֹתהּ אַה ָ
נ ְִפּ ַח ְתנִי ָ
חוּשים ַה ְשּכוּרָה .הוֹֻ ,ת ַתּץ נָא
ֵקהוּתַ -ה ִ
ֻש ַל ְך נָא ַליָּם!
יתי! הוֹ ,א ְ
קוֹרַתִ -ש ְד ִר ִ
גּוּע ִת ְמ ַח ְצנָה
ַע ַ
ִאם יֵש ֶש ְכּ ִמיהוֹת-גּ ְ

ימי ַהיָּם ֵמ ֵע ֶבר
ֶאת נ ְִב ָל ִתי ְשכוּרַת ֵמ ֵ
ֲשנָהָ ,ח ְפ ִשית
ֻמ ֵקי ַה ַמּ ִים; ע ֵ
ִל ְתהוֹם ע ְ
ֶקב
ֲמוּסת ַע ְר ִפ ֵלּי ְסגוֹלֲ ,אנִיֶ ,שנּ ֶ
ַוע ַ
אָדם
נ ִַקּ ְב ִתּיְ ,כּמוֹ ְבּ ִקירַ ,בּ ַש ַחק ֶש ַ
ְטעוּן ִמ ְר ַק ַחתְ -פּ ִרי ֻמ ְב ֶחרֶת ַעד ֵאין ֵח ֶקר
טּוֹבים ו ְִע ָמּ ָדהּ
ִל ְבנֵיַ -ה ַפּיִט ַה ִ
ֵלת;
ֲח ָזזִיּוֹת)ֶ (19של ֶש ֶמש ו ְֵלחוֹת ֶשל ְתּכ ֶ
ֻבּ ֶבת ִבּ ְר ָב ֵבי
ָצהְ ,מר ֶ
ֲאנִיֶ ,שר ָ
ַסהֲרוֹנִים ַח ְש ַמ ִלּיִּיםֶ ,ש ִמּ ַטּ ְל ֶטלֶת
ַעל גַּב ְכּ ֶקרֶש ְמ ֻשגָּעַ ,ה ְמּ ֻלוֶּה
יוּלי)(20
סוּסוֹנֵי-יָם ְשח ִֹריםָ ,ש ָעה ֶשיּ ְַר ֵחי ִ
מוֹטטוּ ִבּ ְמ ִחי אַלּוֹת ְמ ַכ ְתּתוֹת
מוֹט ְ
ֻח ְררוּ ִלי
ָמ ִרין ֶשסּ ְ
אוּל ְטר ָ
יעי ְ
ֶאת ְר ִק ֵ
ְבּ ַמ ְש ְפּ ֵכי ְמ ַע ְרבּוֹלוֹת ְמל ָֹהטוֹת;

לוּלית) (26זוֹ,
גּוּע ֶא ָחדִ :ל ְש ִ
ַע ַ
ִבּי רַק גּ ְ
דּוּמים
ְשחֹרָה ו ְָקרָהֶ ,ש ִלּ ְקרַאת ִדּ ְמ ִ
סוּמיםְ ,בּ ָש ָעה ְטרוֹםֵ -ל ִילית זוֹ,
וּק ִ
ֹוּמים ְ
ְבּש ִ
מוּמית
ֶלד ָמ ֵלא ַע ְג ִ
ַמ ְר ִכּין ַע ְצמוֹ י ֶ
ַמּאי,
וּמ ִשּיקְ ,כּי ַ
ֵמ ַעל ִל ְש ָֹפ ָתהּ ַ
ִסירָה כֹּה ְש ִבירָה ְכּ ַפ ְר ַפּר ח ֶֹדש ַמאי.

ַעד,
ֲאנִיֶ ,ש ִמּ ֶמּ ְר ָחק ֶשל נוּ"ן ַפּ ְר ָסהְ ,בּר ַ
ַחם ְבּ ֵהמוֹת)ְ (21מ ַנאֲקוֹת
ַח ְש ִתּי ְבּי ַ
ַהט;
ֻתּים ו ְַעזֵּי ר ַ
ְש ְצ ֵפּי ֶמ ְל ְס ְטרוֹם)ֲ (22עב ִ
וִ
מּוּעקוֹת(23),
ֲאנִיְ ,ס ִפינַתִ -ש ְכרוּרִ -ש ְחרוּרִ -מ ָ
ַעת
ַעגּ ַ
טוֹ ָוה נ ְִצ ִחית ֶשל ְכּחוֹלֵ -אין-נִ יד ִ -מ ְתגּ ְ
ֲקוֹת!)(24
יקת ַה ַמּע
ירוֹפּה ַע ִתּ ַ
ֶאל זוֹ ֵא ָ

ֶפש-
אַמ ֵבּט ִבּ ְשוִי-נ ֶ
אוּכלִ ,מ ְת ְ
לֹא ,שוּב לֹא ַ
ַלּיםְ ,צל ַֹח יָם ְבּ ִע ְקבוֹת
ִיד ֶכם ,הוֹ ג ִ
נ ְ
ֻתן ,אוֹ ָעבֹר מוּל ֶהנֵּףֵ -אש
נוֹש ֵֹאי ַהכּ ָ
ְ
ְאש ַש ְל ָהבוֹת(
ַהב ו ֵ
) ֶהנֵּף ִדּ ְג ֵלי ר ַ
אוֹ ְשֹחוֹת מוּל ֵעינֵי ַמ ָבּ ִטים ְמז ִָרים-
ֲס ִירים.
לוּאיְ -סגוֹר ֶשל ְס ִפינוֹת-א ִ
ְמגוֹרְ -כּ ֵ

ירוֹפּה – ַקיָּם
ִל ִבּיְ ,לז ְִכרוֹן ֵמיֵ -א ָ
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הערות המתרגם:
חוֹלה" – ריה"ל" ,יועץ
ְה ֳאנִי ָ
)ֳ " .(1אנִי" = צי )"אֳנִ י ִחי ָרם" – מלכים א י י"א( ויש גורסיםֳ " :א ִניָּה" )"ו ָ
ָדם.
בּמעלה הנהרות וּבמוֹר ָ
ֵ
מוֹש ֵכי ָה ֳאנִי" = גוררי האוניות
ומקים"(ְ " .
)" .(2תֹּהוּ-בֹּהוּ" – כּך ,בעברית ,בּתעתיק צרפתיַ ,בּמקור עצמו )עפ"י בּראשית א ב(.
בּמינוּח הימי העברי" :עוגן-נעיצה" ,הננעץ בנקודת-אחיזה
ַ
ֲגינַתַ -ה ְסּ ִפינָה" =
)ֶ " .(3קרֶסִ -מנ ְַעץ-ע ִ
יבּשתיתַ ,בּחוף )להבדיל מן העוגן המוּטל המימה ונתפס באנקוֹליו המחוּדדים בּקרקעית הים(.
ֲל ִבי.
ֲלבל ֶֹבן" = ל ֶֹבן ח ָ
)" .(4ח ַ
אוֹר ָגּנִי הצף על פני המיים.
)" .(5צ ֶֹפת" = המציין סחף ְ
דּוֹמים ְל ַש ְֹח ָקנֵיָ -ה ַע ִתּיקוֹתַ -בּ ְדּרָאמוֹת" אשר נהגוּ לעטוֹת על פּרצוּפם ַמ ֵסּכוֹת )בתיאטרון היווני
)ִ " .(6
הקלאסי( וארשת-פּניהם היתה קפוּאה וחסרת-תנוּעה.
יסים ַל ֶמּ ְר ַח ִקּים" – ֵסרוּגֵי האור-צל של תנוּדוֹת מי-הים נִראוֹת ַלמשורר
ַל ְגּ ִלים ְתּ ִר ִ
ַלּים ְמג ְ
)" .(7גּ ִ
רוּח.
מוּכּיַ -
יהם של תריסים ֵ
פוֹת ֶ
ריטוּטי ְר ָפ ֵ
ֵ
ְכּ
)ְ " .(8מ ָה ִלים" = צוּרת-הרבּים של "מ ַֹהל" ,הנוזל הנספּג בּתאי העץ ,בּאמצעוּת שורשיו ,מן האדמה.
הוֹמים ִשירָה" – המקור אומר ,בּלי לפרש דבר" ,ז ְַר ָחנִים ָרנִים" .לצורך ההבהרה הירשה
)" .(9ז ְַר ָחנִים ִ
ֶס ֶת ְזיָה )תיאוּר תחוּשה הנגרמת ע"י גירוּיוֹ של חוּש מסוּיים,
הסינ ְ
לעצמו התרגוּם להרחיב מעט את ִ
אחר" :ריח מלוּח"ַ " ,ל ַחן מתוק"ֶ " ,צ ַבע חריף"( לפירוּט
בּאמצעוּת תחוּשה הנגרמת מגירוּיוֹ של חוּש ֵ
היחס בּין בּ ַֹהק הגלים )הוויזוּאלי( וּמקבּילתוֹ המטאפוֹרית )השמיעתית(ִ " :רנָּהְ -ק ִרינָה".
) .(10כּדרך הסימבּוליסטים שכּתבוּ בּאות ראשונה גדולה מילים כּחיים ,אהבה ,אמנוּת וכיו"ב
)דהיינוּ :האידיאה של הדבר ,לא הדבר עצמו בּהתגלמוּתוֹ היומיומית( ְמאַיֵּת רמבּו מילה זו בּ-מ' רבּתי,
שה ְצבוּ בּזמנוֹ בּנמלים שונים ,כּמין ִמגדלוֹרים ִבּזעיר-אנפּין ,שעוּצבוּ ִבּדמוּת המאדוֹנה
בּרוֹמזוֹ ַלפּנסים ֻ
מוּקּם מקור-האור.
הקדושה שבּרגליה ַ
אדוּמי-העוֹר ,נִשאבוּ
ֵ
לוֹרידוֹת" – כּל מוּשֹגיו של רמבּוֹ בן ה 17-על פלורידה ,כּמו גם על
)ְ " .(11פ ִ
אותה עת מקריאה בּספרים בּלבד .כּידוּעִ ,התנחלוּ בּמאות ה ,19-16-בּ"פלורידות" שונות )כּלומר:
בּחלקים שונים של פלורידה( היאחזוּיוֹת יריבות של הקולוניאליזם האירופּי )צרפת ,ספרד ואנגליה(.
המקראי-מיתולוגי,
ֵכר ַליְצוּר ִ
) .(12גם מילה זו מופיעה ַבּמקור ,בּעברית ,אם כּי בּתעתיק צרפתי )ז ֶ
ָצ ְר ָתּ ְל ַש ֶֹחק-בּוֹ" – תהילים ק"ד כ"ו[(.
ָתן זֶה-י ַ
נושֹא-כּליו ויציר-שעשוּעיו של הבּורא ]" ִל ְוי ָ
רוֹסיִּים ,המצוּיים בּעיקר בּימים טרוֹפּיים
האַס ְפּ ִ
)ְ " .(13ש ַפ ְרנוּנִים" = סוּג של דגים פּחוּסים ממשפּחת ְ
רוֹפּיִּים ונחשבים כּדגי-מאכל נפוצים בּצרפת.
וסוּבְּ -ט ִ
לה ַסחֲפוּתִ -הגּ ְָרפוּת זו של האוניה אל ִמחוּץ למימי
ַלּים" – ֵשם-הפּעוּלה שמעניק רמבּוֹ ִ
)ְ " .(14ס ָחפוּנִי ג ִ
מעגַת-הימאים ופירוּשוֹ :המצב בּו מנתקת סערה את העוגן
הנמל הוּאַ ,בּמקורֵ .de′rade ,שם זה שאוּב ָ
השיִט ,הנִגרף בּשל כּך אל הים הפּתוּח.
ִמ ְכּ ִליַ -
12

)ָ " .(15ה ֲאנִיָ -ה ֳאנִי" – מאחר ששוּם תרגוּם אינו ִמשתווה בּעוֹשרוֹ ַלמקורִ ,אם ִמפּאת ִמגבּלות המתרגם
ַעד ,הירשה לעצמו תרגוּם זה טביעת ַמ ְט ֵבּ ַע-עוברַ -לסופר זה ,שיש בּו,
ואם ִמפּאת ִמגבּלות לשון-היּ ַ
ֻמּל וּבין ה" ֳאנִי"
המּס ָ
כּמוּעט המחזיק את המרוּבּהִ ,משוּם מיצוּי זיקת-הזֶהוּת שבּין ה" ֲאנִי" )המשורר( ְ
הסּ ֶמל.
)האוניה( ֵ
ִיקה( שבּהם מצוּיידות זרועות
ידנָיו" ) ַבּמקורַ = (ventouses :כּ ְפתּוֹרֵיַ -ה ַה ְצ ָמ ָדה )או ַה ְיּנ ָ
)ַ " .(16מ ְצ ִמ ָ
הטרֶף וּלפיתתוֹ .אפשר שבּדמיונו הציוּרי של
וללכידת ֶ
הדּיוֹנוּן ,המשמשות לזחילה ,לשֹחיה ִ
התּ ָמנוּן או ְ
ְ
רסיסי אור-השמש הצהוּבּים המנמרים את הגלים המתרוממים לקראתו ,כּכפתורי-
המשורר נִראוּ ֵ
שבּשוּרה הקודמת(,
תמי-הצל ) ַ
לכ ֵ
ההצמדה של אותם יצוּרי-ים ,המהווים בּכך ניגוּד קוֹנ ְְטרַפּוּנ ְְק ִטי ִ
שנִמשלוּ בּעיניו לפרחים.
)ִ .(17משֹחק-מילים זה ) ַבּמקורִ = presqué île :כּמעט ִאי( רומז ַלמילה הצרפתית ִ ) presquîleאי(
ומתכּוון מן הסתם לתהליך הינתקוּתוֹ של המשורר-האוניה מכּבלי הקונבנציות המשעבּדות של זמנו
המשתחרר
פּוֹא ָמהִ ,
לחצאי-האיים שבּבּית הרביעי ַבּ ֶ
ֵ
וּב ִספרוּת( בּדומה
) ַבּחברהַ ,בּפּוליטי -קהָ ,בּ ֶאתוֹס ַ
מן היבּשת והופך ל" ִכמעט ִאי".
בּוּרג ,ששֹיגשֹגה
אמ ְ
וה ְ
יבּק ַ
ֶמןִ ,ל ֶ
)ַ " .(18הא ְנזָה" = בּרית של עריִ -מסחר ִבּצפון-גרמניה ,בּראשן ְבּר ֶ
כּלכּלית בּין המאות ה 12-וה.14-
האחר של
וּפ ְט ִריָּה ) ,(Lichenesולא פּירושהּ ֵ
אַצּה ִ
ימ ְבּיוֹזָה בּין ָ
)ֲ " .(19ח ָזזִית" = ֶצ ַמח המקיים ִס ְ
המילה העברית " ֲח ָזזִית" )מחלת-העור .(Acme
יוּלי" – רמז היסטורי בּרוּר בּיותר ַל 14-בּיוּלי  ,1789יום נפילת הבּסטיליה בּמהפּכה
)" .(20י ְַר ֵחי ִ
ול 28-27-בּיוּלי  ,1830בּהם הדיח לוּאי-פיליפּ את ַשארל העשֹירי.
הצרפתיתַ ,
יפּוֹפּוֹטם" ,מופיעה ַבּמקור הצרפתי של רמבּוֹ
ָ
)ְ " .(21בּ ֵהמוֹת" – גם מילה עברית זו ,שמשמעהּ הוּא " ִה
ֹיתי ִע ָמּ ְך"(.
ֲשרָ -ע ִש ִ
באיּוֹב מ ט"וְ " :בּ ֵהמוֹת א ֶ
) ַכּכּתוּב ִ
)ֶ " .(22מ ְל ְס ְטרוֹם" = מערבּולת-ים בּחופי נורבגיה )בּהשאלה :כּוח הרסני(.
וּתסוּלח לתרגום זה מידה פּרחחית
ַ
מּוּעקוֹת" אינה מופיעה ַבּמקור
)ְ " .(23ס ִפינַתִ -ש ְכרוּרִ -ש ְחרוּרִ -מ ָ
בּהחלט של  ,licentia translaticaהמבקשת להדגיש עד כּמה ראה רמבּו הצעיר ַבּ ִש ְכרוּר ִ -ש ְחרוּר.
)ַ " .(24מעֲקוֹת" – הכּוונה ,מן הסתםַ ,למעקוֹת העתיקים החוצצים בּין רציפי נמליה של אירופּה וּבין
הים.
כוּבים" = קבוּצוֹת ִאיִּים ְדּמוּיֵי כּוכבים.
אגים ְכּ ִ
יפּ ָל ִ
אַר ִכ ֶ
)ְ " .(25
לוּלית" – ַבּמקור משתמש המשוררִ ,בּמקום ַבּמילה הצרפתית הנורמאטיבית ַ ,flaqueבּמילה
)ְ " .(26ש ִ
האַר ֶדּנִים ,נוף-מולדתו.
בּלּ ַהג )דיאלקט( המקומי של חבל ְ
 flasheשהיא מקבּילתהּ ַ
נדפס ב"הליקון" ,רשות היחיד י"ב ,גיליון 61
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מירי פארי

איציק שחר

אני יושבת במרומי העולם

רצח משוחזר

עוֹלם
רוֹמי ָה ָ
יוֹשׁ ֶבת ִבּ ְמ ֵ
ֲאנִי ֶ
וְאוֹ ֶרגֶת ֶאת ָכּל ַה ֵמּ ִתים ֶשׁ ִלּי
וְהוֹ ֶרגֶת ֶאת ָכּל ַה ַחיִּים ֶשׁ ִלּי
וְטוֹוָה נ ְִסיכוֹת ִמ ְנּיָר
וְשׁוֹ ֶזרֶת ֵעינֵי י ְָל ִדים ַעל חוּט ַתּיִל
ְכּמוֹ ֵעינֵי ַטוּ ִָסים

ֲרית
ָבּאַח ִ
ידה
ָהי ְָתה ֶא ְצ ַבּע י ְִח ָ
ַעל ַה ֶהדֶק
ְאַר ַבּע אוֹחֲזוֹת ַבּ ַקּת;
ו ְ
ֵיהן:
ו ְִל ְפנ ֶ
ִיע
לוּחה ְבּלֹא ז ַ
ְרוֹע ְשׁ ָ
ז ַ
פוּחה ֵמ ִעידוּד
ֶשׁיּ ְָצאָה ִמ ָכּ ֵתף ְט ָ
ֲב ִרים
חֵ
יה ַה ֶשּׁ ֶכם ֶשׁ ִדּ ְמּ ָתה ְל ִה ָסּ ֵמ ְך
ְת ְח ֶתּ ָ
וַ
ַבּנִים
ֲבנִים ִמ ִקּיר ר ָ
ַעל א ָ
ִיעה ְבּ ֶמרֶץ
רוּח ֶשׁ ֵהנ ָ
ַבּן ָה ַ
וּבג ָ
ְ
נּוֹאם ְבּאָ ְזנֵי
ָה ְלאָה ְכּ ַמנ ְִהיג ַה ֵ
הֲמוֹנִים.
וּמ ֵע ֶבר ַלזֶּה ָהיָה
ֵ
ֶשׁ ֶקט –
רַב ְכּחוֹל,
ֵאשׁית.
אָדישׁ ִכּ ְשׁ ֵמי ְבּר ִ
ִ

עוֹלם אֲמוּרָה ָל ֵתת ִלי
יבה ִבּ ְמרוֹם ָה ָ
י ְִשׁ ָ
עוֹלם
אַחר ַעל ָה ָ
ַמ ָבּט ֵ
ֲד ָשׁה
תּוֹב ָנה ח ָ
אוּלי ָ
ַ
ֲבל לֹא
אָ
גַּם ָשׁם
ָדהּ
שׁוֹל ַחת ֶאת י ָ
יכה ִמ ְנּיַר ַ
נ ְִס ָ
בּוֹער
ָה ֲעֻנגָּה ֶאל ַהנֵּר ַה ֵ

מירי פארי – נולדה בפולין .מתגוררת בתל אביב.
בשנת  1989ייסדה את בית הספר לאמנות תיאטרון
הבובות וניהלה את הפסטיבל הבין לאומי
לתיאטרון בובות .היום אוצרת המוזיאון ומורה במרכז
הארץ.

ִשּׁ ֵאר? ִמ ִלּים ִ ,מ ִלּים ָכּ ֵא ֶפר
ַמה יּ ָ
ֻכּל ,
ֵמ ֵאשׁ ַהזֹּאת ֶשׁ ָבּהּ ִל ִבּי א ַ
אָשׁ ִרי ַה ַדּל
ֵמ ֶח ְר ָפּ ִתיִ ,מ ָכּל ְ
אוֹתיּוֹת ַהחֲתוּמוֹת ַבּ ֵסּ ֶפר
רַק ִ
לאה גולדברג
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יצחק שחר  -בן  ,33תושב קיבוץ
מצובה ,מנהל את סדנת השירה בפורטל
"תפוז" .השתתף באנתולוגיה "מעגלים
כתומים" בהוצאת "פרדס".

תיה

שוברט אופוס 100
ֶדת ַע ְר ַבּ ִים
ִעדּוּן ֶשׁל ֵס ֶפל ֵתּה ְבּר ֶ
ְת ַשׁע
וּבּרט אוֹפּוּס ִתּ ְשׁ ִעים ו ֵ
ֵבּין שׁ ֶ
ְויָם ִתּיכוֹנִי ְמ ַס ְל ֵסל ַבּ ְשּׁ ָמשׁוֹת
ֵבּין ִאינ ְְג ִלישׁ ֵקייק
ו ְִאינ ְְג ִלישׁ ִטי
ֻכּר הֲדוּקוֹת ֶמ ְל ָק ַחיִם
ֻבּיּוֹת ס ָ
ְשׁ ֵתּי ק ִ
אַחת ֶש ִל ְח ְל ָחה
אמ ִרית ַ
ִה ְמ ִתּיקוּ ִדּ ְמ ָעה ָק ֶ
יוֹלה ִבּי
וּב ְכ ָתה ַה ְוּ ָ
יתר ָ
ַה ֵמּ ָ
ְשׁ ַטף ָה ֶע ֶצב
וָ
ָמל ֶח ְמ ָלתוֹ ְבּ ָתו אַחֲרוֹן ְבּאוֹפּוּס ֵמאָה
ְוג ַ

תיה  -ייסדה פורום לכתיבה יוצרת באינטרנט " -בסימן
כתיבה" לפני כ 7-שנים ,ועוסקת בניהולו מאז.

שלומית כהן-אסיף

בבקר מותי

אשה שׁל חלון

מוֹתי
ְבּב ֶֹקר ִ
ְשׁוֹטטוּ ְל ַבדָּן
ֲליִם ֶשׁ ִלּי י ְ
ַה ַנּע ַ
גּוּע
ַע ַ
ְבּ ִס ְמ ְטאוֹת ַהגּ ְ
ֶך ַליָּם.
ְוי ִַגּיעוּ ְבּסוֹף ַה ֶדּר ְ

סוֹפרֶת ֶאת ַה ַחלּוֹנוֹת
ִמ ֵדּי בּ ֶֹקר ֲאנִי ֶ
ֱלם.
ַדּא ֶשׁאַף ַחלּוֹן לֹא ֶנע ַ
ְלו ֵ
סוֹפרֶת ְלוַדֵּא
ִמ ֵדּי ֶערֶב ֲאנִי ֶ
אוֹט ֵמי ַה ַחלּוֹנוֹת לֹא נ ְָגעוּ ְבּ ַחלּוֹ ַני.
ֶשׁ ְ
ֲאנִי ִא ָשּׁה ֶשׁל ַחלּוֹן,
נוֹתנֶת ֵאמוּן ַבּ ֶדּ ֶלת.
לֹא ֶ

מוֹתי
ְבּ ֶערֶב ִ
ַה ִמּ ְשׁ ָק ַפיִם ֶשׁ ִלּי ִבּ ְל ָע ַדי
ַמ ִשׁיכוּ ִל ְקרֹא ַבּ ֵסּ ֶפר
יְ
ימ ִניָּה.
ְבּ ַעמּוּד  73יֵשׁ ִס ָ

___________

שלומית כהן-אסיף ,מבכירי סופרי הילדים בארץ.
בצד אגדות ושירים לקטנים כותבת גם שירה לילדים
לשעבר.

מוֹתי
אַחר ִ
וּב ַלּי ְָלהְ ,ל ַ
ַ
עוֹלם לֹא ָהיָה ִלי
ְתּר ֶשׁ ֵמּ ָ
ַה ְפּ ַסנ ֵ
ְי ַנגֵּן ִלי ִשׁיר ֶערֶשׂ
עוֹד ִשׁיר ֶא ָחד ו ְַדי.
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יליי
 Edna St. Vincent Millayעדנה סט .וינסנט ִמ ָ
בשמה של עדנה מיליי ) ,(Millayאו וינסנט ,כפי שהתעקשה להיקרא על ידי חבריה ,נתקלתי
לראשונה ,כאשר חיפשתי מאמרים על שירה נשית בין מדפי חנות הספרים הגדולה בעולם ,האינטרנט.
למרבה הצער ,לא מצאתי תרגומים של שיריה לעברית ונאלצתי להתמודד עם שפתה הלירית והעשירה
בשפת אמה  -האנגלית.
נשביתי בקסם השירים .מצאתי בהם ליריות מעודנת ,לצד אומץ אשר בא לידי ביטוי באמירות
אוטנטיות שאינן מתחשבות במוסכמות ומגבלות .משיריה עולים חוסן ועוצמה נשית המודעת לעצמה,
למרחב הפנימי שלה ולמיניותה.
הם עוסקים ביומיום הארצי ,כפי שהם עוסקים בנשגב .הם נוגעים במורכבות נפש האדם ,במחאה
חברתית ובפשטות הטבע ,וכל אלה ארוגים זה בזה.
כתיבתה המשלבת מוטיבים ליריים קלאסיים עם חדשנות לשונית ותוכנית ,לעתים בוטה ,מתריסה
ומקעקעת מוסכמות חברתיות שרווחו בתקופתה.
קולה הייחודי בלט מאוד על רקע תקופה בה נשים נלחמו על מקומן ועל מתן ביטוי לעצמן ,בתרבות
שהקצתה להן מקום מצומצם מאוד והטילה עליהן תפקידים נשיים מסורתיים בלבד.
שירה "רנסנס" ,אותו דחפה אותה אמה לפרסם במסגרת תחרות שירה ,זכה במקום הרביעי באותה
תחרות והוא זה אשר הביא לה את הפרסום ואת התהילה בהמשך .היא היתה אז בת  20בלבד.
בעקבות זכייתה ,פורסם שירה בשנת  1912באנתולוגיה שכונתה. The lyric year :
("Renascence") http://www.bartleby.com/131/1.html
עדנה מיליי היתה המשוררת האמריקאית הראשונה שזכתה בפרס פוליצר ) ( 1923על קובץ שיריה:
"הבלדה על אורג הנבל ושירים אחרים".
בשנות העשרים של המאה הקודמת ,היא הייתה המשוררת הנערצת והנקראת ביותר .היא השתייכה
לדור המשוררים הגדולים ,אשר חייהם היוו מוקד למשיכה והתעניינות בקרב מעריציהם ,לא פחות
משיריהם.
עדנה מיליי נולדה במיין שבארצות הברית ב . 22.2.1892 -
בהיותה בת  ,7ביקשה האם את אבי המשפחה שהיה מורה בית ספר ,לעזוב את ביתם ,בשל עצלנותו
וחוסר יכולתו ליטול אחריות לפרנסת משפחתו .מאז נעלם האב מחייה ולא היתה לו כל השפעה על
עיצוב אופייה ודרכה )השפעת העדרו -זה כבר סיפור אחר( .הבית הפך להיות לבית של נשים בלבד.
האם ,קוֹ ָרה ,אישה קשת יום שלבה לא נטה במיוחד אחר גברים כנראה ,כתבה ביומנה כי הם "רכיכות
חסרי עמוד שידרה".
לעדנה הבכירה היו עוד שתי אחיות ,נורמה וקתלין .האם שעבדה לפרנסתה כאחות ,נעדרה שעות
ארוכות מן הבית .בשל כך היה על הנערה הצעירה לנהל את משק הבית ולטפל בשתי אחיותיה
הצעירות ממנה.
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יצאה עדנה את ביתה בבגרותה.
כישרון הכתיבה ניכר בעדנה מיליי כבר בגיל צעיר .בבית הספר היסודי היא ערכה את עיתון בית
הספר .בעקבות זכייתה בתחרות ,הוענקה לה מילגה ללימוד בקולג' הנשים  .Vassarהיא למדה
ספרות ושפות והמשיכה בכתיבה .בילדותה השתעשעה ברעיון להיות שחקנית .היא התנסתה במשחק
במסגרת חוג התיאטרון של הקולג' .לבקשת החוג לדרמה ,כתבה מספר מחזות .הראשון שבהם The -

) Lamp and the Bell (1921עסק באהבת נשים.
בשנת  ,1917פרסמה את ספרה הראשון" :רנסנס ושירים אחרים ."Renascence and Other Poems -
מאז פרסום ספרה ,הייתה הצלחתה דרמטית .היא זכתה למעמד שווה ערך לכוכבת קולנוע הן בשל
כתיבתה והן בשל אישיותה הכובשת ,שהיתה בעלת השפעה על גברים ונשים כאחד .יחד עם זאת,
הייתה שנויה במחלוקת ,בשל המסרים הפמיניסטיים להם הטיפה והחופש המיני ואהבה חופשית
משוחררת מכבלים חברתיים ואיסורים תרבותיים ,בהם דגלה.
אחד משיריה אלה הוא השיר" :אילו שפתיים נשקו שפתיי".
http://www.poemhunter.com/poem/what-lips-my-lips-have-kissed-and-where-and-why

במהלך לימודיה בקולג' ,התמקדה בכתיבה .להנאתה כתבה שירה ולפרנסתה כתבה סיפורים קצרים,
אותם פרסמה תחת השם הבדוי "סידני בויד" .כמו כן ,המשיכה בכתיבת מחזות ואף כתבה ליברית
לאופרה.
היא הרבתה לכתוב סונטות ושלטה בדרך כתיבתן שליטה מוחלטת .הן נתפסות עד היום כקלאסיקה
משובחת לסוג זה של כתיבה.
http://www.everypoet.com/archive/poetry/Edna_St_Vincent_Millay/edna_st_vincent_millay_sonnet_1.htm

עדנה מיליי ,שהייתה אישה יפה ונשמה חופשייה במהותה ,הרחיבה את התנסויותיה המיניות וקשרה
מערכות יחסים עם נשים רבות .הבולטת שבהן הייתה השחקנית ווין מטיסון .עם חלקן שמרה על קשר
עד סוף חייה.
לאחר סיום לימודיה בקולג' ,עברה עדנה להתגורר בגריניג' וויליג' ,שם ניהלה אורח חיים חופשי
ובוהמייני .בתקופה זו הייתה מחוזרת רבות גם על ידי גברים .מן הסיפורים שסופרו עליה ,עולה כי
קרה לא אחת שהיא ניהלה מספר מערכות יחסים מקבילות ,עם גברים ונשים כאחד .בהקשר לכך ,רווח
סיפור ,אשר -במידה שהוא נכון ,מעיד על יחסה הפתוח של עדנה למיניותה .באחת ממסיבות
הקוקטייל הרבות בהן השתתפה ,שוחחה מיליי עם פסיכולוג שהיה מבאי המסיבה ,על כאבי הראש
מהם סבלה באותה תקופה .במהלך השיחה אמר:
"אני תוהה האם אי פעם עלה בדעתך ,גם אם סביר להניח שאינך מודעת לכך ,שיש לך משיכה סמויה
לבנות מינך?".
"אהה ,אתה מתכוון לכך שאני הומוסקסואלית? ענתה לו עדנה ,בוודאי שאני הומוסקסואלית .אני גם
הטרוסקסואלית .אבל אני לא מבינה ,מה הקשר בין זה לבין כאבי הראש שלי".
עדנה מיליי הייתה למשוררת שמכרה את מספר הספרים הגבוה ביותר בתקופתה .בשנת  1938היא
נבחרה לאחת מעשר הנשים המפורסמות ביותר באמריקה .במהלך חייה הייתה מעורבת מאוד
בתנועות מחאה חברתיות והוגדרה על ידי אדמונד וילסון כ"דוברת של הרוח האנושית".
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היא נהגה לשאת נאומים במסגרות חברתיות ופוליטיות שונות ,במהלכן שילבה את שפתה העשירה
עם כישרון המשחק שהיה טבוע בה ,באופן שהילך קסם על שומעיה ,את שפתה העשירה עם כישרון
המשחק שהיה טבוע בה .בין היתר ,נטלה חלק פעיל ומרכזי בתנועת המחאה שקמה לאחר הוצאתם
להורג של מי שנתפסו בזמנו כאנרכיסטים Sacco ,ו .Vanzetti
בשנת  ,1934ביקש המשורר ארתור פייק מעדנה מיליי ,לכתוב חמישה דברים אשר לדעתה הנם
הכרחיים לאושרו של המין האנושי וכך היא כתבה:
" עבודה  -על מנת שתוכל לעבוד מספר שעות ביום .ביטחון  -שתהיה לך לפחות ארוחה אחת חמה
ביום למשך השבועות הקרובים .הזדמנות לבקר בכל הארצות שבעולם  -כדי להכיר את מנהגיהן
ותרבותן ,חופש הדת או חופש מכל הדתות - ,איש איש על פי בחירתו .הביטחון שאף דלת אינה
סגורה בפניך ושאתה יכול לטפס גבוה גבוה ,ככל שתוכל לבנות את הסולם שלך".
עדנה נישאה לבסוף לסוחר קפה הולנדי בשם  ,Eugen Boissevainשהיה חסיד נלהב של הפמיניזם
המתפתח .הוא נטל על עצמו את ניהול הקריירה שלה והיווה עבורה מקור משמעותי ביותר לתמיכה
ועידוד .בני הזוג ניהלו נישואים פתוחים מתוך הסכמה ושמרו על חופש הדדי מבלי לפלוש זה למרחב
הפרטי של זו .על פי עדותה של מיליי עצמה ,הם חיו יותר כשני חברים קרובים ,מאשר כבעל ואשה.
מיליי שהייתה מעשנת כבדה ,נפטרה בשנת  1950מאי ספיקת לב .בעלה ,אשר היה הרבה יותר מבוגר
ממנה ,נפטר כשנה קודם לכן.
בשנת  1973ייסדה אחותה נורמה כפר אומנים על שמה .מטרתו הנה לסייע ליוצרים ואומנים מתחומים
שונים ,להתפתח בתחומם.
עדנה מיליי חבקה עולמות בכתיבתה ,כאילו ניסתה לחבוק את עולמו של אלוהים.
שרית שץ

עולםֵ -אל
אוּכל ַח ְבּ ְק ָך ַדּיִּי!
עוֹלםִ ,כּי לֹא ַ
ֲההָּ ,
אָ
רוּמ ָך ִנ ְר ָחב
יך ַואֲפוֹרְ -
רוּחוֹת ָ
ֶ
ֶאת
ֲלי ֶמ ְר ָחב!
ו ְַע ְר ִפ ְל ָך יִגְ ֶאה ע ֵ
ָדל! –
ַע ְר ָך – ַהכֹּל ָדּוֶה ו ַ
יוֹם זֶה ְס ָתוִי ְוי ַ
ִשּׁא ֶאל ָעל
ֲקים! צוּק ַחד נ ָ
ִכּ ְמ ַעט ְבּ ָגוֶן צוֹע ִ
ֶא ְתאַו ָה ֵדק! ִמ ְדרוֹן ְשׁנוּנִית – ְשׁחוֹר זוֹ ֵשׂאת ְבּי ִָדי!
אוּכל ַח ְבּ ְק ָך ַדּיִּי!
עוֹלם! ֵהן לֹא ַ
עוֹלםָ ,
ָ
עוֹלם ְבּי ִֹפי הוּא ָע ִשׁיר.
ָד ְע ִתּי! ָה ָ
ָתּ ִמיד י ַ
ָמי,
ָד ְע ִתּי ִמיּ ַ
ֶא ֶפס לֹא י ַ
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יח ֶאת ָדּ ַמי –
ֵצר ַה ַמּ ְר ִתּ ַ
יֵשׁ י ֶ
אוֹתי ַמ ְר ִחיב! ֱאל ִֹהים ְמאֹד ִאירָא
וְהוּא ִ
ֶתרִ -תּ ְפאָרָה.
ית י ֶ
עוֹלם ָע ִט ָ
ִכּי ַה ָשּׁנָה ָ
ַשּׁיר;
פּוֹר ָחה – ָע ֶלה ֻא ָכּל ֵעץ ַבּל י ִ
נ ְַפ ִשׁי ִכּ ְמ ַעט ְ
ְל ָך ֶא ְת ַח ְנּנָה :קוֹלַ -ה ִצּפּוֹר ְמנַע-נָא ִמ ִשּׁיר!
תרגום :ראובן אבינועם
God's World
http://www.everypoet.com/archive/poetry/Edna_St_Vincent_Millay/edna_st_vincent_millay_gods_world.htm

עודד פלד

יכה
ֵא ָ
ֱלי ַפּח יָקוֹשׁ
יכה נ ְָפלוּ א ֵ
ְשׂחֲקוּ ַהנּ ְָע ִרים ְל ָפנֵינוּ ָשׁאֹל לֹא י ְִשׁאֲלוּ ֵא ָ
ֲשׁר ִצוּוּ י ַ
אֶ
פּוֹס ִעים ַבּ ַמּ ְח ָשׁ ְך ֶע ְברֵי ִפּי ַפּ ַחת וּבוֹרוֹת ַשׁ ַחת י ְִמעֲדוּ
יכה י ְָצאוּ ְגּ ָב ִרים ָצפוֹנָה ַל ַצּיִד ְ
ֵא ָ
יכה ָה ְלכוּ ָבּ ָדד נ ְָע ִרים גֵּיא ַצ ְל ָמוֶת
יוּל ְךֵ .א ָ
ֲק ָדה ַעל גַּב ִמז ְֵבּ ַח ַ
י ְִצ ָחק-י ְִצ ָחק ֶאל ע ֵ
ֲלי ְשׁלוֹם ָבּ ַני ְִךֶ ,ארֶץ ֵע ֶבר,
ֶשׁת .הֲלוֹא ִתּ ְשׁא ִ
צוֹדה ָור ֶ
ְתּהוֹמוֹת ִל ְצנ ַֹח ְמ ָ
ָא ֶפר ִל ְב ִשׁי ֶפּן י ְִר ְגּזוּן ָשׁ ַמיִם
ֲהוּבהַ ,שׂק ו ֵ
ֲקי ֶארֶץ א ָ
ָשׁ ֶבר ַזע ִ
שֹׁד ו ֶ
ְשׁרוּן ָכּ ְבדוּ ַע ְפ ַע ָפּיו
ֲל ָטהִ ,כּי ָשׁ ַמן י ֻ
מוֹס ֵדי אָרֶץ י ְַר ִעידוּ ְבּ ַע ְננֵי ע ָ
ְ
וּממוֹן י ְִת ַה ַלּ ְך.
ֻבּת ְשׂ ָררָה ָ
סוּמא ַבּ ֲאר ַ
ְכּ ָ
אָבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ,הוֹ אָב רָחוֹק ִבּ ְשׁ ֵמי ְשׁ ֵמי ֶקדֶם ,לוּ ַתּ ֲאזִין ַשׁו ְָע ֵתנוּ
ִ
ֶיך בּוֹ ִתּ ַפּח
לוּ נ ִָסיר ָע ְר ַלת ְל ָב ֵבנוּ ,י ִָפּ ַתּח ָבּנוּ צ ַֹהר ְל ַק ֵדּם אוֹר ָפּנ ָ
אַשׁ ַפּתּוֹת ָתּ ִרים
ְח ְמ ָלהִ ,כּי ַדּל ֵמ ְ
ָח ֶסד י ְִראָה ו ֶ
אַפּנוּ ֲע ָנוָה ו ֶ
ִשׁ ַמת ֵ
נְ
רוּחְ ,בּ ֶח ְלקוֹ י ְִשׂ ַמח.
ְהא ְשׁ ַפלַ -
וְטוֹבֵ -ל ָבב י ֵ
ֲק ָדה,
ֵע .לֹא עוֹד ע ֵ
ָמים ָבּ ִאים ְואוֹר ְבּאוֹר נוֹג ַ
ִהנֵּה י ִ
וּמז ְֵבּ ַח לֹא ֵאשׁ
עוֹלה ִ
ֲצי ָ
ֱחז ,לֹא ע ֵ
לֹא אַיִל ַבּ ְסּ ַב ְך ֶנא ָ
בוּלם
ְשׁבוּ ָבּנִים ִל ְג ָ
ָמים ָבּ ִאים ו ָ
ֲכ ֶלתִ .הנֵּה י ִ
ְהנֵּף ַמא ֶ
וֶ
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צפונית-מערב

אני רואה הר

ְמ ַה ְר ֵהר ָבּכֶם
ֲהוּבים
ָאַחים א ִ
ֲחיוֹת ו ִ
אָ
ַך
ֵעת ר ְַג ַלי ְבּלוֹנְדוֹןְ -כּר ְ
ָבית
ְצפוֹנִיתַ -מ ֲער ִ
נוֹד ִדים:
ָחה ְ
ְשׂ ְר ַע ַפּי ִמ ְזר ָ
וַ
ְרוּשׁלֵם
ֲתי י ָ
ֵעיןֶ -כּרֶםַ ,פּא ֵ
ִיערוֹת ְגּ ִל ִיליִּים
וָ
שׁוֹתק
ֱלוֹהּ ֵ
ָד ְע ִתּי א ַ
ָשׁם י ַ
ֳפ ֵאי ְס ַב ְך
רוּח ָבּע ָ
ְשׁת ַ
ִאו ַ
ָתי ָמקוֹם
ָתי ְמכוֹר ִ
הוֹר ִ
אָסף בּוֹ ֶאל
ֵא ֵ
חוֹקים
אָבוֹת ְר ִ
ֲמ ִקּים ֶא ֱערֹג יוֹם יָהּ
ִמ ַמּע ַ

ַער
רוֹאה י ַ
ֲאנִי ֶ
אוֹמרֱ :אל ִֹהים,
ֲאנִי ֵ
ֳרים,
ִיחת ִצפּ ִ
אוֹתי ְצו ַ
ֲשׂה ִ
עֵ
ֲמ ִירים
רוּח ָבּא ִ
ַ
ֶשׁם
רוֹאה גּ ֶ
ֲאנִי ֶ
אוֹתי ָצלוּל
ֲשׂה ִ
ְאוֹמר :ע ֵ
ו ֵ
וְזוֹרֵם
רוֹאה ַהר
ֲאנִי ֶ
אוֹמרֱ :אל ִֹהים,
ֲאנִי ֵ
אוֹתי ַהר
ֲשׂה ִ
עֵ
מתוך הספר " ֶפּ ַתח ָדּ ָבר ] ִמבחר שירים ,"[2005-1973
הוצאת ֶק ֶשׁב לשירה

ִשׁ ַבּ ְע ִתּי
ִכּי ִבּי נ ְ
יוֹתי
אַח ַ
אַחי ְ
ַ
ָבר
נְאוּם ַהגּ ֶ
ֶע ֶבד ֲאדֹנָי
ִאם ֶא ְשׁ ָכּ ֵח ְך ֶארֶץ ֵע ֶבר
ִשׁ ָמ ִתי
ִתּ ְשׁ ַכּח נ ְ

מתוך דברים אותם נשא עודד פלד בערב מחווה לספר שיריו "פתח דבר"
נאמר" ,דע ֵמאַיִן אתה בא ",ורצוי אולי להוסיף" ,זְכוֹר ,זכור היטב ֵמאַיִן אתה בא ".אני יליד חיפה,
ֲבל בא אני מארץ אחרת .ארץ שהיתה ואינה עוד ,זו המכוּנָה בגעגוע :ארץ ישראל הישנה
 .1950א ָ
והטובה .אמת .כשמתרפקים על העבר בנוסטלגיה ,יש נטייה להגזים מעט ,מה גם שראינו אז את
העולם בעיני ילדים .ובכל זאת ,ארץ אחרת היתה פה :ארץ תום ומעשי חלוצים .ארץ שאנשים בה
מסבירים פנים איש לרעהו .ארץ ששכנים בה נכנסים זה אצל זה .ארץ שדווקא בזמנים קשים ,מלחמה
ומחסורֶ ,צנַע ,ובעשור שאחריו מיתון כבד ,יושביה עזרו איש לרעהו ,עודדו ,נתנו כתף .התמזל מזלי
וגדלתי בשכונה מעורבת :יהודי מזרח ומערב ,נוצרים ומוסלמים .בחממת ילדוּת קסומה שיחקנו ורבנו,
הלכנו מכות לפעמים .משחקי "על החיים ועל המוות" ,התבגרות ,שיחות מלב אל לב ,אהבות
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ראשונות .שווים היינו .רֵעים בלב ונפש .ולימים הבנתי שהיה זה אי .אחד ִמנִּי איים בודדים .זה שנים
אבותי ִמ ְשּׁ ֵמיְ -שׁ ֵמיֶ -ק ֶדם,
בשסע נוראֶ ,קרַע ְמ ַד ֵמּם שבין אהבת הארץ ,ארץ אבותַ -
ארוכות שאני חי ֶ
אהבת נופיה ,הגליליים במיוחד ,אהבת היישובים הכפריים הקטנים שהשתמר בהם עדיין קורטוב מן
הארץ הישנה והטובה ההיא ,אהבת השפה העברית ולשון הנביאים וספר הספרים .ותהום פעורה בין
אהבת ארץ עזה ,בלתי מתפשרת זו ,לבין התיעוב העמוק שאני רוחש לאדוניה .ממלכת נדל"ן ,שררה
וממון .ולא משנה
כהוא-זה מי אוחז בהגה השלטון ,מנהל את ענייניה וגוזר גורל בניה לחיים או למוות – מלכוּת רשעה
היא זו ,סדום ועמורה.
ֲמ ִלים .אמי לאה ז"ל ,בת זקונים היתה במשפחה של
אני בא מבית פשוט ,משפחה פרולטריתֵ ,בּית ע ֵ
תשעה בנים ובנות בעיר שדה קטנה בטרנסילבניה .יחידה שרדה את השואה .וכמוה דודי שמעון ז"ל,
שמרד ועזב את הבית ,הצטרף ל"שומר הצעיר" ,הגיע ארצה באפריל  1939ונמנה עם מייסדי קיבוץ
המבחר .על שלושה יסודות עמד בית הורַי :לחם ,בגד ,ספר .אמי היתה אדמה,
עברון .לו מוקדש ספר ִ
הישרדות .עבדה כתופרת ובמשק בית ,והשכילה להפיק את המירב מן המעט .אם שרדתי בחיי ֵאיֵ -אלּוּ
מדורי תופת ,שלמקצתם נתתי ביטוי בכתיבה ,לה אני חב זאת .אבי היה רוח .בא מכפר בסלובקיה.
למד בגימנסיה העברית במונקאץ' .הגיע ארצה ב .1936-למד שנה אחת בהר הצופים :עברית ומחשבת
ישראל .ללמד עברית ותנ"ך רצה .בסך הכול .אבל אז אזלו החסכונות ,מלגות ומעונות לא היו ,וכך
מצא עצמו אבי מצטרף לקבוצת חלוצים שביקשה להקים קיבוץ במקום שכפר סבא יושבת בו היום.
שם תם ואוטופי היה לקיבוץ :מחר .אבל מחר לא היה וגם לא מחרתיים .אבי נדד צפונה ועבד תחילה
כפועל שחור במתקני חברת " ֶשׁל" הבריטית במפרץ חיפה .אינטליגנציה עובדת קראו לזה בימים ההם.
אחר כך הועבר למשרד הראשי של החברה שהפכה ל"פז" ,והיה אחראי שם על מחסן צורכי כתיבה.
ממנו ספגתי את אהבת השפה העברית ,שתחייתה היתה תמצית הציונות בעיניו ,ואת אהבת הספר ,ספר
הספרים בראש ובראשונה .לו אני חב כל זאת .ואמת ,מאז שהפכתי לאיש משפחה ,חב אני הרבה
לאשת חיקי ולבני העומדים בגבורה בטלטלות ובתהפוכות שאני עובר לפעמים.
בראשית הדרך כתבתי שנים ארוכות שירת וידוי של זעם ודיכאון .חשפתי ְצפוּנוֹת נפש ללא ַע ָכּבוֹת.
הספדתי את אבי בקדיש ראשון טרם מותו ,וגוללתי בלב ְמ ַד ֵמּם את פרשת שנאתי/
אהבתי אותו .לא עוד .שבע שנים חלפו בין הופעת ספרי הלפני אחרון" ,שלום רב שובך ארץ נחמדת",
המבחר הזה .לא כתבתי הרבה בשבע השנים הללו .אבל התעצמו אצלי
לבין הופעת " ֶפּ ַתח ָדּ ָבר" ,ספר ִ
תהליכים מסוימים ולמדתי כמה דברים .ראשית ,שהשתיקה היא חלק בלתי נפרד ממעשה היצירה
וחיונית לו .שנית ,הגעתי לעיקול מסוים בדרך שבו אין לי עוד צורך ועניין לספר בשיר על חיי
הפרטיים .כשאתה מתאר עץ מסוים ביער ,עץ שאתה בוחר בו ולא באחר ,אתה נוכח בשיר ,בוודאי ,גם
אם המילה 'אני' ,שאין לשירה כמעט קיום בלעדיה ,אינה מופיעה בשיר .ובכל זאת ,זווית הראייה
שונה ,ובמזיגה התמידית של הפנמת חוץ והחצנת ְפּנִים יש איזונים אחרים .השירים הלכו והתבהרו
בהדרגה עם השנים .הסבל ואהבת הסבל שהיוו עבורי פעם כור היתוך הכרחי ליצירה ,פינו בהדרגה
את מקומם לכתיבה הניזונה משמחה כבושה ,על אש קטנה ,שלוות-נפש ,אופטימיות זהירה .שלישית,
אני אדם מאמין .לא דתי ,לא בעל תשובה .אני שומר חלק ממסורת בית הורַי ,מקיים כמה מצוות ,ואולי
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אבותי ִמ ְשּׁ ֵמי ְשׁ ֵמי ֶק ֶדם ,ואלוהיו של כל אדם
הע ְב ִרים אבותַ -
אלוהי הוא אלוהי ִ
כמה נוספות ִבּ ְב ִלי ַדּ ַעתַ .
מאמין .ה"מקום" ,אחד מכינוייו של הבורא ,נמצא עבורי בטבע בראש ובראשונה .זה בית התפילה
מעלי ,ירא את השמיים ,ויודעי מקומי – "והייתם
שלי .כאן ,ביער ,לבד ,עם כלבי .אני יודע שיש אלוה ַ
רוּח חדש שיושיע אותנו מן התהום .וככל שאמונתי מתחזקת,
לשׁ ַחרַ -
וכּ ֵמ ָה ַ
כחגבים" ,כמאמר הפסוקָ ,
משתדל אני בכל מאודאודי לקיים הלכה למעשה את צמד המילים" :והצנע ֶל ֶכת" .והשירה ,מי ייתן
נוֹחם ,מזור.
ופיוט תהיה ,תפילה ,מעט ַ

עודד פלד  -יליד חיפה ] ,[1950בוגר אוניברסיטת חיפה במדע המדינה וספרות אנגלית .עוסק בתרגום
ועריכה .פרסם נובלה אחת ו 12-קבצי שירה .האחרון שבהם":פתח דבר" ]מבחר שירים
 .[2005-1973עורך ראשי בהוצאת "גוונים" בשנים  .1996-1995ערך את האנתולוגיה
"כתונתי הצהובה" – השואה בשירת הדור השני .תרגומים נבחרים" :אני שומע את אמריקה שרה"
]מבחר מן השירה האמריקנית החדשה[; וולט ויטמן" ,שירת עצמי"; ויליאם קרלוס ויליאמס" ,רוצה
רק לומר" ]מבחר שירים[; ארנסט המינגווי" ,שירים נבחרים"; הנרי מילר" ,סקסוס"" ,נקסוס"" ,הענק
ממארוסי"; סול בלו" ,הרצוג"; וינסנט ון גוך" ,מכתבים לתיאו"; סלמאן רושדי" ,מזרח-מערב";
מארק טוויין" ,וילסון ראש כרוב"; ג'וזף קונראד" ,קו הצל"; תומס הארדי" ,ג'וד האלמוני"; ג'ק
קרואק" ,בדרכים"" ,החתרנים"; א.מ .פורסטר" ,אחוזת הווארד"; דילן תומס" ,דיוקן האמן ככלב
צעיר"; ויליאם קרלוס ויליאמס" ,סיפורי רופא".
פרס שר החינוך למתרגמים ,תש"ן; פרס ראש הממשלה ]פרס היצירה[ ,תשנ"ז; סופר אורח במרכז
ללימודים עבריים ויהודיים ,ירנטון ,אוקספורד1994 ,

כּוֹפה ַע ְצ ָמהּ,
ַה ִשּׁירָה שׁוּב ֵאינָהּ ָ
ִהיא ַמ ְפ ִקירָה ֶאת ַע ְצ ָמהּ.
פאול צלאן
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פינת התרגום
 אך אם, שירים של משוררים שאינם ישראלים )בדרך כלל באנגלית,במדור זה יוצגו בשפת המקור
.( נענה להן ברצון,תהיינה גם בקשות אחרות
. אותם יש לשלוח לכתובת המערכת,אנחנו מאוד נשמח לקבל מקוראים תרגומים לשירים אלו
. בגיליון הבא,את מגוון התרגומים נפרסם ונציגם זה מול זה ומול השיר המקורי
.הצעות לשם למדור – תתקבלנה בברכה
 בעיקר בשל העובדה,הפעם בחרתי באחד משיריה של עדנה מיליי שסיפורה מופיעה בגיליון זה
.שמעטים משיריה תורגמו לשפה העברית

Love is not blind
Love is not blind. I see with single eye
Your ugliness and other women's grace.
I know the imperfection of your face,
The eyes too wide apart, the brow too high
For beauty. Learned from earliest youth am I
In loveliness, and cannot so erase
Its letters from my mind, that I may trace
You faultless, I must love until I die.
More subtle is the sovereignty of love:
So am I caught that when I say, "Not fair,"
'This but as if I said, "Not here--not there
Not risen--not writing letters." Well I know
What is this beauty men are babbling of;
I wonder only why they prize it so.
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רעיה שקולניק

אירית ויסמן מינקוביץ'

מרים –אנטואנט

ילדותי בטבעון

ינוֹלינָה,
נוֹצ ָקה ַה ְקּ ִר ִ
ָלי ַה ְבּ ִדיל ְ
ֵמ ֶא ֶלף ַחיּ ֵ
יוֹטינָה.
ֻבּ ִתיִ ,ח ְל ִמי ַעל ִגּ ְיל ִ
ִע ְצ ִמי ֵעי ַניִם ,בּ ָ
אוֹת ְך ָלשׂ ַֹבע
רוֹעים ָ
ֻמּה ִ
ַבּ ְט ִריאָנוֹן ַה ְמּד ֶ
ַע ְל ֵמי-גֻּמּוֹת ְמ ֻת ְכ ָשׁ ִטים ִמ ְת ַגּנ ְְדּ ִרים ַבּגּ ַֹבהּ,
ֲצ ִילית ו ְַעכּוּזָם ָשׁבוּי
לוּחי ַק ְר ֶק ֶפת א ִ
ְגּ ֵ
אָריג ָבּלוּי,
תוֹך ִ
חוֹקה ְבּ ְ
ֱמת לֹא ְר ָ
ַעד ְשׁ ַעת א ֶ
ִיסה ַל ֶח ֶדר
חוֹסם ְכּנ ָ
ָכּחֹל גַּם הוּא ו ְָדם ָקפוּא ֵ
ֶדר
וּמ ַשׁנֵּן ִמלּוֹת ִקשּׁוּר ְבּנ ֶ
ֶשׁל לֵב ַמ ְמ ִתּין ְ
ִשּׁ ַמע ְבּבוֹא ַהיּוֹםָ ,כּ ֵעת ִע ְצ ִמי ֵעי ַניִם
ֶשׁיּ ָ
ָפיִם
וּב ְרבּוּרֵי ַשׁ ְלוָה ָור ְֹך ָל ְך י ְִס ְכּכוּ ְכּנ ַ
ַ
ְקוּפה ְכּמוֹ ֵחץ ַעל ֶא ַשפוֹט* ַה ַלּי ְָלה
ֲלי ז ָ
ְתע ִ
וַ
ָלי ַה ְבּ ִדיל י ְִתהוָּ ":היָה ְכּ ַדאי ָלה?"
ְכּ ֶשׁ ֶאלֶף ַחיּ ֵ
לוֹב ִשׁים עוֹרוֹת ֶשׁל ֶכּ ֶבשׂ
ִחוּמי ַה ְסּרָק ְ
ְא ֶלף נ ֵ
וֶ
ֶבס
ֲכי ַהגּ ֶ
וּמ ְתנ ְַפּ ִצים ַה ַתּ ְל ַתּ ִלּים ֶשׁל ַמ ְלא ֵ
ִ
ְט ִלי
ָהב ֶדּנ ָ
אַב ַקת נִקּוּי עֲבוּר ז ָ
ְלג ְַר ְגּרֵי ְ
יטוּאָלי
ִ
תּוּעים ִבּ ְס ְפּ ִרינְט ְס ִפּ ִיר
ִשׁמוֹת ַתּ ְע ִ
ֶשׁ ְלּנ ְ
עוֹד ֶא ֶלף ְשנוֹת ְבּ ִדידוּת ְצפוּיָהָ ,כּ ֵעת ִפּ ְק ִחי ֵעי ִניִּים
ֲצירוֹת ֵבּי ַניִם
ֲציְ -ס ָתוִיְ ,בּ ִלי ע ִ
יּוּך ח ִ
ַחיּ ְִכי ִח ְ
אַמ ָבּט ְבּ ַמיִם,
ַק ְלּ ִפי ְשׁ ָכבוֹת ֶשׁל ְבּ ִדיל ֵמגֵןַ ,מ ְלּ ִאי ְ
ֶחםַ ,ק ְלּ ִלי ְק ָל ָלה ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִם
ִחז ְִרי ָלר ֶ
יעה
לוֹפח ַהיּ ְִד ָ
נוּפר יָגוֹן! ְצ ָ
ְצוּפי ָל ְךָ ,
ו ִ
יעה -
תּוּליו ֲעלֵי ַצ ְלּקוֹת ְגּ ִד ָ
ַל ָשּׁוְא י ְִפרֹט ְבּ ִפ ָ
דּוֹמי ַהלֵּיל
ְקוּפה ְכּמוֹ ֵחץ ַעל גּ ְַר ֵ
ֲלי ז ָ
שׁוּב ַתע ִ
בּוֹ לֹא י ְִהיֶה ָכּאן אַף ֶא ָחד ִל ְמחוֹת ִדּ ְמ ַעת ַהלֵּל.

ְכּ ֶשׁ ָה ְרחוֹב ָהיָה ֵעירֹםַ ,ה ַלּי ְָלה ָהיָה ַשׁיּ ְָך
ַל ַתּנִּים.
יהם ִה ְשׁ ַתּ ְר ְבּבוּ ִמ ַבּ ַעד ְל ִמ ְס ֶגּרֶת
וֹלוֹת ֶ
ק ֵ
ַחלּוֹן ֶשׁ ֶטּרֶם ֻה ְת ַקן.
ֲלוֹמוֹתי.
ַ
יהם ִה ְק ִפּיאוּ ֶאת ח
לוֹת ֶ
י ְִל ֵ
ָאדיּוֹת
שׁוֹט ִטים ַבּוּ ִ
ֲלוֹמוֹתי ְמ ְ
ַ
ַע ְכ ָשׁו ח
תוֹך ִל ִבּי.
ְה ַתּנִּים ְמי ְַלּ ִלים ְבּ ְ
וַ
ֲס ְפסוּף
גּוֹד ִדים ַכּא ַ
ָבּ ְרחוֹבַ ,ה ָבּ ִתּים ִמ ְת ְ
אַחת ְל ִע ְקבוֹת ַה ַתּנִּים.
ְאין ִפּ ָסּה ַ
וֵ

* ֶא ַשפוֹט = ) (Echafaudגרדום  -במת הריגה.

רעיה שקולניק – נשואה ואם ל 3-בנות .התחנכה
על ברכי השירה הרוסית .כותבת מגיל צעיר.

אירית ויסמן מינקוביץ'  -תושבת קרית חיים,
ילידת  ,1952כותבת שירים וסיפורים לילדים
ולמבוגרים.
מופיעה בגני ילדים ,בתי ספר וספריות
ברחבי הארץ.

על קצה הנוצה
מי שאיננו קורא שירה "מקצועי" ,אלא כזה הקורא פה ושם שירה להנאתו ,נפגש לא פעם במונחים
שונים ומשונים המהווים חלק בלתי נפרד מעושר שפתה של השירה .לא אחת ,חסרונו של ידע בשפה
זו ,נוטל מיכולת ההבנה המעמיקה יותר וההנאה הרבה הטמונות באמנות השירה.
מדור זה יביא ,על "קצה הנוצה" מונחי יסוד כדי לאפשר לקוראים לצבוע בגוונים נוספים את חוויית
קריאת השירה .הצעות או שאלות לגבי מונחים מצד הקוראים ,תתקבלנה בברכה.
• שירה – צורה ספרותית הנבדלת מן הפרוזה בעשותה שימוש במשקל ,במקצב ,בחריזה ,בדפוסים
צליליים ובלשון ציורית .היא קדמה לספרות בפרוזה ומקורה ,קרוב לוודאי ,בצורה לשונית ייחודית
לפולחנים דתיים לאורך רצף ההיסטוריה .מקורה של השירה הכתובה התפתח ממסורת שבעל פה,
כאשר ציון דרך מרכזי בשירה המערבית הנם ה"איליאדה" וה"אודיסאה" .השירה המודרנית של ימינו
מאופיינת בכתיבה חופשית ו"שחרור" ממוסכמות החריזה ,המשקל והמקצב.
• מוזה – השראה – כוח רוחני-נפשי ,המניע את היוצר ליצור ולדבוק ביצירתו והישגיו האמנותיים.
המוזות הן דמויות הלקוחות מהמיתולוגיה היוונית .תשע אלות שהיו פטרוניות האמנות ,היצירה
והמדעים ,בנותיהן של זאוס ומנמוסינה – אלת הזיכרון .באחריותן היו תחומי המחול ,המוסיקה,
ההיסטוריה ,הספרות ,המחזאות והאסטרונומיה.
• אלגיה – שיר קינה ,הספד ,רווי צער וחווית אבל.
ֶטה – צורת כתיבה של שיר לירי בעל מבנה קבוע ,קצוב ומחורז .שני ראשונים בתים בעלי ארבע
• סוֹנ ָ
שורות ושני בתים מסיימים בעלי שלוש שורות כל אחד .התכנים של הסונטה בדרך כלל מרשימים
וחגיגיים .מוצאה של הסונטה בחצר המוסלמית בסיציליה והיא הועברה לאיטליה .האיטלקי הראשון
הידוע בסונטות שלו הוא פרנצ'סקו פטררקה שחי במאה ה. 14-
• רומאנסה – שיר לירי עלילתי ,דרמטי וטעון רגש העוסק בנושא האהבה .מוצאה של הרומאנסה,
הדומה במקצת לבלדה ,הוא בספרד של ימי הביניים .בצורתה המקובלת בנויה הרומאנסה מארבעה
בתים שקולים ,המחורזים לסירוגין .בתרבות הישראלית מוכר הרומאנסרו הספרדי שתורגם משפת
הלאדינו לעברית ומולחן בדרך כלל בלחנים רומנטיים עממיים.
• אנתולוגיה – אסופה של יצירות ספרותיות  :שירים ,סיפורים ,מחזות ,משלים ,מסות ,מכתמים ועוד.
האסופה מתקבצת סביב נושא מסוים או רעיון משותף .באשר לשירה ,אנתולוגיה יכולה לכלול שירה
מקורית ומתורגמת גם יחד.
יחה – המוכרת גם כגלישה היא צורת כתיבה נפוצה בשירה המודרנית .מעבר ישיר ,בלא עצירה
• ְפּ ִס ָ
תחבירית בין שורה לשורה .מתקיים רצף רעיוני ותחבירי של שני טורים או יותר ,נגד נטיית הקורא
להיעצר באופן טבעי ,בסופי הטורים .סגנון הפסיחה מצוי בתנ"ך ובשירת ימי הביניים .הפסיחה מהווה
אמצעי אמנותי המעצים את השפעתן של המילים שבסופי הטורים ובתחילתם של הטורים הבאים הן
בשל המתח הריתמי שהיא יוצרת והן בשל אפקט ההפתעה.
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• ביבליוגרפיה
 .1מונחון לספרות; אשר א' ריבלין .בהוצאת ספרית הפועלים1990 .
 .2סופר לקסיקון כרטא; עורכת :רימונה גרסון .בהוצאת כרטא2005 .
שרית שץ

איליה בר-זאב

צל מצבות

מישהו רשם

ִשׁ ָען ֶאל ַמ ֵצּ ָבה
אַתּה נ ְ
ָ
ֶשׁל ִאישׁ זָר
ַלחֲזוֹת ִבּ ְקבוּרָתוֹ ֶשׁל י ִָדיד.
ַלעֲמוֹד ָקרוֹב ְכּכֹל ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר
ֵמת ֶה ָע ָפר
ֶאל ֲער ַ
ָחים,
ְל ֵזרֵי ַה ְפּר ִ
ֲבנִים
ַל ַק ַחת ְמ ַעט ִשׁ ְברֵי -א ָ
ַעם.
ַלעֲשׂוֹת גַּלַ -עד ַיעֲבוֹר ז ַ
אַתּה ְמ ַח ֵפּשׂ ֵצלַ -מ ֵצּבוֹת
ָ
ְבּ ָצ ֳהרֵי-יוֹם
ִמ ְסתּוֹר ְבּיוֹם ַקר :

סוּאץ
ִבּ ְמבוֹאוֹת ֶ
בּוֹכיָּה ,
אַר ִמיָה ִ
מוּל ְ
ְבּ ָחזִית ַה ַבּיִת ַהגָּדוֹלַ ,ה ָלּ ָבן,
ָשׁם :
ישׁהוּ ר ַ
ִמ ֶ
"חֲפר בּוֹר ו ְַכ ֵסּה בּוֹר
ִיח ַחיָּל ָבּ ֵטל ! " .
וְאַל ָתּנ ַ
יתי.
ָח ַפ ְר ִתּי בּוֹר ו ְִכ ִסּ ִ
ָע ַבר דּוֹר וְעוֹד דּוֹר
וְלא ָה ַל ְכ ִתּי ָבּ ֵטל.
ָחיד
ָח ַפ ְר ִתּי ִבּ ְרשׁוּת ַהיּ ִ
ַבּים
וּב ְרשוּת ָהר ִ
ִ
ַבּים-
יתי ר ִ
ו ְִכ ִסּ ִ

פּ"נֵ -א ֶשׁתַ -חיִלַ ,צ ֶדּ ֶקת ְגּמוּרָה.
פּ"נ ִ -אישׁ ָצ ִעירְ ,בּ ֶטרֶם ֵעתְ ,בּ ֵאיזוֹ ִמ ְל ָח ָמה.
פּ"נ – ֶק ֶבר ַבּ ַחיִּים

ו ְָע ַבר דּוֹר.
* פורסם לראשונה ב " -עתון "77
מס'  314ספטמבר 2006

ְבּ ַה ְמ ָתּנָה.
* פורסם לראשונה ב " -עתון "77
מס'  314ספטמבר 2006
איליה בר-זאב – חקלאי וכורם )ענבי מאכל(.
מתגורר במושב ערוגות.
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יוסי גמזו

ז ְִכרוֹן פגישה בגשם
שלמדוֹ הניסיון -
"..בלילה המבלבל שכח לרגע מה ִ
ששום אדם אינו מסוגל להבין באמת אדם אחר".
)גרהם גרין" :עיקרו של דבר"(

אוֹר ִבים.
סוֹמ ִרים ְל ָךְ ,
ֶשת ְ
חוֹחי אַל-גּ ֶ
וּ ְכ ָבר ֵ
ֶשם ִבּ ְגרוֹן ַה ַמּ ְרז ְִבים.
וּ ְכ ָבר ֶנ ֱחנָק ַהגּ ֶ
ָשים זֶה ח ֶֹמר ָדּ ִליקֲ ,הרֵה-אָסוֹן.
ַו ֲאנ ִ
וֹצה ִפּ ְתאֹם ֶאת
ו ְִהיא ח ָ
ַה ְכּ ִביש
ֲל ְכסוֹן - - -
ַבּא ַ

ֶשם ִסכּוֹת ַלחוֹת ֶשל קֹר
שוֹתת ַהגּ ֶ
שוֹ ֵתתֵ ,
ֶשת ְבּ ִלי ִל ְזכֹּר
ֶשת ,פּוֹג ֶ
אוֹת ָך פּוֹג ֶ
ָה ִעיר ְ
ֶשת
ֶשתָ .כּ ַע ָכּ ִביש ָבּר ֶ
לֹא ֵשם ְולֹא ֲאר ֶ
ָהר ָשחוֹר.
ֶשר ַעל ְפּנֵי נ ָ
ַפּי ַהגּ ֶ
ְתּלוּיִים גּ ֵ
רוּח .ו ְַצוָּארוֹן זָקוּף.
ְורֹאש ֻמ ְר ָכּן ָבּ ַ
וּצחוֹק סוּ ָפה ָפּרוּ ַע ַעל נ ְִל ָעגוּת ַהגּוּף
ְ
גּוֹש ֶשת.
פּוּשית ֶ
נוֹא ֶשת ְכּ ִח ִ
יצתוֹ ֶ
ֶש ִר ָ
ֶשם ,נוֹגֵף ְולֹא נָגוּף.
שוֹתת ,שוֹ ֵתת ַהגּ ֶ
ֵ

ְו ִהיא ָכּלָ -כּ ְך ָמ ְח ֶמ ֶצתְ ,כּ ִמין חֲלוֹם גָּשוּם
ָדיםְ ,בּ ֶע ֶצםִ ,ל ְפנֵי ֶשנּ ְִפ ְגשוּ.
ֶשל נ ְִפר ִ
ידה לֹא ִנ ְת ָפּ ְר ָשה.
ידה עוֹדִ ,ח ָ
ְו ִהיא ָכּלָ -כּך ִח ָ
ְו ִהיא ָכּלָ -כּ ְך י ְַל ָדּה עוֹד .ו ְִהיא ָכּלָ -כּ ְך ִא ָשּה.

וְזוֹ ִר ְשעוּת ַהכּ ַֹח ֶשל ַמיִם ו ְָענָן,
ְה ְתּבוּ ָסהְ :לאַן?
רוֹח ו ַ
נוּסה ִל ְב ַ
זוֹ ַה ְמּ ָ
יפים ָה ֵאלֶּה
ֶלב ֶשל ָה ְר ִצ ִ
ֲרירוּתַ -הכּ ֶ
זוֹ ע ִ
ְמן.
אוֹבדָ -ח ָלל-וּז ַ
ֶלא ֵ
יחוּתם ִהיא כּ ֶ
ֶש ְפּ ִת ָ

אַתּה נ ְִת ַק ְע ָתּ ַעל ָע ְמ ְד ָךַ ,מ ְל ִחית
ְורַק ָ
יקטוֹ ֶשל ִכּנּוֹרוֹת ַל ִחים.
יצ ָ
ִל ְצ ִליל ַה ִפּ ִ
וּמ ְג ְדּלֵיָ -ה ֶא ֶבן ָצ ִפים ,אוֹזְלֵיִ -מ ְש ָקל
ִ
ָפל ַה ַקּל.
ָכּ ֳאנִיּוֹתָ -ה ֵא ֶבה ָבּ ֲער ֶ

סוֹחר
ְוזֶה רֵיחוֹת ַה ֵמּזַח ָו ֳא ִניּוֹתֵ -
אַחר.
אַךָ ...תּ ִמיד ַעל חוֹף ֵ
רוֹמזְ ,
וּמ ֶשּהוּ ֵ
ַ
ְמן ָעשֹוּי ֵמח ֶֹמר ְפּרֵדוֹת ְולֹא ְפּ ִגישוֹת,
וּז ַ
יחה ֶאל ע ֶֹמק ִס ְתרוֹ ֶשל גַּג ִראשוֹן - - -
ְה ְבּ ִר ָ
וַ

שּוֹטה
ֶפש ַה ָ
ְוזֶהוּ ְ -כּ ָבר ֵאי ֶנּנָהַ .הנּ ֶ
שוּטה
ֶבּרָה ְפּ ָ
אַלגּ ְ
וֹמ ֶדת ֶש ַחיֵּינוּ ֵהם ְ
ל ֶ
יק ִסים ְבּ ֶח ְביוֹן
ֱל ִמים ִעם ְשנֵי ִא ְ
ִבּ ְשנֵי ֶנע ָ
ימןִ -שוְיוֹן.
ִימיְ ,בּ ִלי שוּם ִס ַ
ַה ְכּפוֹר ָהאֲנוֹנ ִ

ֲא ָבל
ִפּ ְתאֹםְ ,בּ ֶפ ַתח
ֲדרַ -ה ַמּ ְדרֵגוֹת,
חַ
ְלאוֹר ִסי ַג ְריַתֶ -פּ ַתעִ ,ל ְמ ִחי ָבּרָק נָגוֹז,
אַתּה ו ְִהיא.
וּב ִלי ַד ַעת :ז ִָריםָ .
ְבּ ִלי ֶהגֶה ְ
טוֹב ַעת ָשנּ ְִסחֲפוּ ְל ִאי.
ִש ְברֵי ְס ִפינָה ַ

חוֹפזוֹת ְל ֵאין ִמ ְס ָפּר
וְשוּב ְפּ ִסיעוֹת ַבּ ַמּיִם ְ
וִירַק-ז ְַר ָחןֵ -עי ַניִם ֶשל חֲתוּלֵיַ -ה ַפּ ְרק
רוֹאה אוֹ ְת ָך ִנ ְז ָרק
ְכּ ֵאיזֶה ֵ Peeping Tomלץֶ ,
ֵבּין ַס ְפ ְס ֵלי ַה homeless-וּ ַמ ְח ְששוֹת ַה.crack-

ו ְַל ִצּנָּה יֵש תּ ֶֹקף ָכּפוּל ִפּ ְתאֹםִ .מ ִלּים
מּוּבן ַגּם ְבּ ִלי.
בוּכה ִל ְשתֹּק ֶאת ַמה ֶשּ ָ
ֵהן ַה ְמּ ָ
ְתּ ְ -כּ ָבר גּוּף ַמ ְס ִגיר ֵעדוּת
וּמה ֶשּלֹּא ֵה ַבנ ָ
ַ
ְלגוּףָ ,בּ ֶא ְס ֶפּ ַרנְטוֹ ַה ַקּר ֶשל ַה ְבּ ִדידוּת.

אָפל
לוֹט ֶשת ְכּ ִמין צוֹרֵף ֵ
ו ְִעיר ֵל ִילית ֶ
ָפל
ֶשםִ ,מ ְבּ ַעד ַל ֲער ֶ
ִמ ְבּ ַעד ִל ְצ ִעיף ַהגּ ֶ
סוּמה:
ֲדיֵיָ -ה ֵאש ֶשל ְבּ ָדיַת-נֵיאוֹן ְק ָ
ֶאת ע ָ
ְאַח ָל ָמה.
וּשבוֹ ו ְ
ֶשם ְ
ָי ְש ֵפהַ ,ס ִפּיר וָל ֶ
וּ ִמ ָתּ ֵאי ַכּ ֶוּרֶת ֶשל ג'וּנ ְְגּלַ -ה ֶבּטוֹן
צוֹפה ְבּ ִדידוּת ִע ֶוּרֶת ְכּ ִצי ְלכוּד ִש ְֹרטוֹן
ָ
אַר ָבּ ָעה ִקירוֹת
ֵמ ַחלּוֹנוֹתַ -ה ֶכּלֶא ֶשל ְ
ְה ְפ ֵקרוֹ.
ְבּז ְִל ָעפוֹתַ -ה ֶדּ ֶלף ֶשל חוּץ ו ֶ

ְוזֶה ְכּ ַתבְ -בּ ַריְל ֶשל ֵא ֶלּה ֶש ִמּ ְתי ְָר ִאים ִל ְראוֹת,
ֲקתָ -ה ֵא ֶלם ֶשל ָה ְר ֵע ִבים ְמאֹד
זוֹ ַצע ַ
ִל ְגנֹבִ ,ל ְגנֹב ְכּ ֶפ ַשע ְפּרוּסוֹתַ -מגָּע ַחמּוֹת
ִמ ְבּ ַעד ִל ְד ִמיַ -ה ֶקּ ֶשבִ ,מ ְבּ ַעד ִל ְמ ִריַ -ה ֶח ֶשד,
ֶשםִ ,מ ְבּ ַעד ַל ֻמּ ְס ָכּמוֹת.
ִמ ְבּ ַעד ִל ְמ ִעילַ -הגּ ֶ

סוֹרגֵי ְכּלוּבוֹ
ו ְִאיש ֵמ ִציץ ַהחוּ ָצה ִמ ֵבּין ְ
אַך
ְבּ ֵלילַ -ס ְג ִריר רָחוּץְ ,
ְשר ֵא ָליו וּבוֹ
ַהי ֵ
דּוֹמים
ינוֹקים ִ
וֹך ַהתֹּהוִּ ,מ ִצּ ִ
צוֹ ִפים ִמתּ ְ
ֲמים.
לוּאים ְבּ ִלי ַרח ִ
לוּאים ָכּמוֹהוְּ ,כּ ִ
ֵאינ ְְספוֹר ְכּ ִ

אַתּה" :אַתּ ָגּרָה ְליַד ַה ַפּ ְרקָ ,קרוֹב?"
ְואָז ָ
סּוּפה ָבּ ְרחוֹב
יקה .רַק ָתּרָה ֶאת ַה ָ
ְו ִהיא ְ -ש ִת ָ
ְבּ ִאישוֹנִים ֶשל ַפּ ַחד )לֹא ִעם ז ִָרים .אָסוּר(.
וּכ ָבר ֻכּ ָלּהּ נ ְִק ַש ַחת ֶמ ְר ָחק ו ְִה ְת ַכּנְסוּת.
ְ
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דּוֹל ֶפת ,הוּא ָשב ַבּ ֲח ָזרָה
ְואָזְ ,בּ ִעיר ֶ
חוֹל ֶפת מוּל ֳא ִניָּה ָזרָה
ְכּמוֹ ֳא ִניָּה ֶ
ְבּיָם ֵל ִיליֶ ,אל זֵכֶר
אוֹתן ָפּנִים נוּגוֹת
ָ
ֶכר-
ְבּ ֶח ְש ָכתוֹ ֶשל נ ֶ
ֲח ַדרַ -ה ַמּ ְדרֵגוֹת.

וּ ֶפ ַתע,
ֶיך,
ְל ֵעינ ָ
ִמ ַדּף ִעתּוֹן ִבּידֵי
ֶיךְ ,כּ ִמין ִסיּוּט נ ְִב ֶדה:
ָה ִאיש ֶש ְלּ ָפנ ָ
ְתמוּנַת ָפּנִים ֶשאָצוַּ ,ה ַלּי ְָלהְ ,בּ ִלי ַל ְחמֹל,
ִל ְזרֹק ַע ְצ ָמן ַל ַה ְדסוֹןְ ,פּנֵי זוֹ ֶש ֵמּ ֶא ְתמוֹל...

נוּדה,
בּוֹד ֶדתְ ,מ ָ
אוֹתוֹ ִחוְרוֹן ָמדוֹנָהֶ ,
ֲבוּדה,
אוֹ ָתן ֵעינֵי י ְַלדֹּנֶת ְזנוּ ָחה ַוא ָ
וּמ ִרי,
אוֹתם יֵאוּש ְ
ֶשתָ ,
חוֹחי אַל-גּ ֶ
אוֹ ָתם ֵ
ֶשם
יחה ַבּגּ ֶ
וֹתהּ ְבּ ִר ָ
א ָ
ִמ ְמּ ָךִ ,מן ַהנּ ְָכ ִרי.

ָפה ְכּמוֹ ֶא ֶמש ,ו ְִהיא ְכּמוֹ ִשיר ָתּפוּס
ְו ִהיא י ָ
אוֹתיּוֹת ַה ְדּפוּס
ֻשּ ֶמת ֶשל ִ
ִבּ ְפרוֹזָה ְמג ֶ
ימהֶ ,א ְתמוֹלְ ,בּ ֵלב ָדּקוּר
ְו ִאלּוּ רַק ִה ְס ִכּ ָ
ִימהֶ ,את ֶקרַח ַהנִּכּוּר -
ִל ְשבֹּר ָבּהּ ֶרגַעְ ,פּנ ָ
הוּט ָחה,
אוּ ַלי ָהי ְָתה נ ִֶצּ ֶלת ִמ ְתּהוֹם ֶש ָבּהּ ְ
ידוּת ָך,
אוֹת ָך ִמ ְבּ ִד ְ
גוֹא ֶלת ְ
אוּ ַלי ָהי ְָתה ֶ
אוּלי
אַך שוּם ַ
רוּח נ ְִר ֵפּאתְ ,
וּלי ָהי ְָתה ָה ַ
אַ
אַל ַלי.
טּוּח מוּל ְשחוֹר ָה ְ
אַשרַתִ -בּ ַ
ֵאינוֹ ְ

ְו ָל ָמּה לֹא ָענִית ִלי?
ְו ֵאיפֹה אַתּ ָכּ ֵעת?
ְא ְיך ָכּלָ -כּך ִענִּית ִלי
וֵ
ֶאת ַמה ֶשּנּ ְִת ַל ֵהט
אַלמוֹנִית ִלי?
מוּ ֵל ְךָ ,ה ְ
ְא ֶלם ,אַף לֹא ֵהד - - -
וֵ
ִ ..עם ַש ַחרֶ ,ע ְדרֵי-דּ ַֹחק ְבּ ֵאד ִקיטוֹר ַמ ְק ִציף
ָציף,
מוֹך ְלאֹ ֶר ְך ָהר ִ
ֲל ִפים ָכּ ָ
ֶשל א ָ
ָאשים -
ָאשים ,ר ִ
ָאשים ,ר ִ
יתית  -ר ִ
ְכּ ִמין ִמ ְפ ֶל ֶצת ִמ ִ
ֲשים.
רוֹמ ִשֹים וְרוֹח ִ
יטים ְ
ילי ֶט ְר ִמ ִ
ֶשל נ ְִח ֵ
ְהרָה
ְואוֹר ָק ָטר ְש ֻתםַ -עיִן ִבּ ְק ֵצה ַה ִמּנ ָ
ְכּיֵש ָל ָבן ֵמאַיִן ֶשל ִצ ִפּיָּה ְשחוֹרָה.
נוֹק ֶבת ִמ ֶמּ ְר ַח ִקּים ְק ֵטנִים.
וּ ְצ ִליל ְצ ִפירָה ֶ
ֲדנִים.
ַכּ ֶבת ִבּ ְרעֹד ַהא ָ
ַהם ָהר ֶ
ְונ ַ

יח ,גּוֹ ֶעה ְכּ ַפר ָשחוּט,
אַ ְך ַה ָקּ ָטר ֵמ ִג ַ
יח ַבּ ַקּו ַה ַדּק ְכּחוּט
ְו ִאיש ֵאינוֹ ַמ ְש ִגּ ַ
ֶש ֵבּין תּוּגַת ָה ִאלּוּ ִל ְב ִכי ַה ָלּ ָה ָד"ם
הוּמת ַה ָדּם.
ְמן רָב י ְַר ִעילוּ ֶאת ְמ ַ
ֶשעוֹד ז ַ
ֻמּה,
ִימהְ ,גלוּיָה ְו ֵעיר ָ
וּפנ ָ
ְורַק ָעמֹק ְ
ֻמּה -
וֹתהּ ִטינַתֵ -איןִ -א ָמּא ֶשל ֶילֶד ֶשר ָ
א ָ
ֶשתֵ ,אין ִמי וְ ֵאין ְלאַן,
ֶש ֵאין ֶאל ַמה ָלג ֶ
ֶשת.
קוּרים ָור ֶ
ֶשת ,לֹא ְכלוּםִ ,
לֹא ֵשם ְולֹא ֲאר ֶ
ְמן - - -
תוּחים ִפּ ְצ ֵעי ַהזּ ַ
ֶשםְ .פּ ִ
שוֹתת ַהגּ ֶ
שוֹ ֵתתֵ ,
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ויוהנסבורג ובמכללת אילת.
כיום  -פרופסור לספרות במכללת "אוהלו" בקצרין.

נורית שושני

אדם יולד אל הנשיה
ְשׁיָה
יוּלד ֶאל ַהנּ ִ
אָדם ָ
ָ
ְמנוֹ י ְִקרַע ָבּהּ,
וְהוּא ֵעינֵי ז ַ
י ְִחיֶה ֶאת יוֹם ֶה ָחג
ִיפ ֵלל ְלטוֹב.
וָ

טלי אטלס-תדמור

מעולם לא שיפצת את ביתך
פּוֹסט
ִימי" ְבּ ִע ְב ִרית ְ
ֶאת " ֶה ָח ָלל ַה ְפּנ ִ
מוֹד ְרנִית
ֶ
אוֹד ְך לֹא ִשׁנִּית ,
ְמ ֵ
לֹא ָמ ַח ְק ְתּ ִקיר,
ְכּ ֵדי ְל ַפ ֵסּל אוֹתוֹ ֵמ ָח ָדשׁ
ֲהי ִָתּכֵן ִליצֹר יֵשׁ ֵמאַיִן,
אָמ ְר ְתּ ְבּ ִל ְבּ ָך.
ַ

לוֹתיו
סוֹבב הוּא ְב ַמ ְעגְּ ָ
ֵ
דוֹפ ִקים בּוֹ:
וּמ ְל ְמ ֵדי הוֹוֶה ְ
ַ
ְשׁיָה י ִָאיצוּ ְפ ָע ָמיו
ֶאל ַהנּ ִ
ִל ְזכֹּר ִמ ַנּיִן ָבּא.
יקהּ
ִיח ְבּ ֵח ָ
ָעיֵף ,רֹאשׁוֹ ָינ ַ
סוּדר ֶשׁ ָלהּ,
לוּלית ָ
אַפ ִ
ִל ְטמֹן ָבּ ְ
אָצרוּ בוֹ,
ְמי ֶה ַחג ְ
ֲשׁר י ֵ
נוֹפים א ֶ
ִ
ְמי ֶע ְברָה.
ַך ִל ְטמֹן י ֵ
סוּדרָהּ ָהר ְ
ְבּ ָ

ֵך ֲ ,היֵשׁ ָהיָה ָתּ ִמיד ִמישׁ
ֶא ְצל ְ
הוֹסיף נ ְִד ָבּ ְך ,נ ְִד ָבּ ְך וְעוֹד ֶא ָחד
ְאַתּ ִמ ַה ְר ְתּ ְל ִ
ו ְ
ַעל ַה ַקּיָּם,
אוֹלוֹגי
ִ
אַר ֵכ
ֲתר ְ
ְכּמוֹ ַבּא ָ
פוּך
פוּך ַעל ָה ְ
ָה ְ
ִית ֶאת ֵתּל ַחַיּי ְִך ,
ָבּנ ָ
ְת ַפח
ֶשׁ ָע ָלה ו ָ
ְכּמוֹ ִבּ ְטנ ְֵך ַה ַמּ ְמ ֶארֶת.

ַכּהִ ,תּ ְסגֹּר
ו ְִהיאְ ,בּיָד ר ָ
ְמן,
ֵעינָיו ְקרוּעוֹת ַהזּ ָ
יה
עוֹת ָ
ֹאבד ִבּזְרוֹ ֶ
ֵבה ת ַ
ְה ְמיָתוֹ ַה ֲחר ָ
וֶ
יק ָתהּ ִימֹּג ְבּ ָשׂרוֹ.
ְשׁ ָ
וּב ְד ֵבקוּת נ ִ
ִ

נורית שושני  -ילידת גבת ,היום חברת קיבוץ
יפעת .מורה לתנ"ך ולספרות .כיום פנסיונרית.
בשנת תשנ"ו הוציאה ספר שירים "צורה ואות" ובו
שירים וציורים שלה.

טלי אטלס-תדמור  -נשואה ואם לשניים .למדה
פסיכולוגיה ,ביולוגיה וחינוך .כיום סטודנטית לתרפיה
באמנות.
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אילן ברקוביץ'

שירי רחוב וחורף
אָמרָה ֶשׁיֵּשׁ ָלה ַכּ ָלּה עֲבוּר ַה ֵבּן ֶשׁ ִליְ ,כּ ֶשׁ ֶטּרֶם
ִהיא ְ
דוֹלה ִמ ֶמּנוּ
אָמנָם ְגּ ָ
אָמרָה ֶשׁ ִהיא ְ
ָמ ְלאָה לוֹ ָשׁנָהִ .היא ְ
סוֹמק
ֲבל ֲאנִי ִמיָּד ָשׁ ַל ְח ִתּי ֶאת ָלאסוֹ ַה ְזּ ַמנִים ֶשׁל ֶ
אָ
אוֹר ִחים י ְִהיוּ ָל ֶהם?
ֵיהם ִמ ַתּ ַחת ַל ֻח ָפּהַ .כּ ָמּה ְ
ְל ַה ְס ִמיק ֶאת ְשׁנ ֶ
ֲבה ִתּ ָשּׁ ֵאר ָבּ ֶהם
ֻלּה? ַכּ ָמּה אַה ָ
ֲתנָּה כּ ָ
ַכּ ָמּה ַתּ ֲעלֶה ָל ֶהם ַהח ֻ
דּוּכים?
אַחר ָכּ ְך ְכּ ֶשׁי ְֵלכוּ ֵהם ָבּ ְרחוֹב ְל ַח ֵפּשׂ ִשׁ ִ
ַ

כּוֹכב עוֹד י ִָאיר
בוּעֵ ,איך ָ
ַק ְבּ ָצן ֶשׁ ְמקוֹמוֹ ָק ַ
ָפל ִמסּוּס,
ְעוּרים ָט ַבע ,נ ַ
לוֹ ְבּ ַחיָּיו? ִגּבּוֹר ַהנּ ִ
ֶך ְכּ ָלל ֵמת ,וְהוּאֶ ,שׁנּ ְִק ַבּע לוֹ מוֹתוֹ ְבּ ַחיָּיו
וּב ֶדר ְ
ְ
גַּם ָק ַבע ָמקוֹם ְלכוֹסוֹ,
ֻמּ ָחה ֶשׁ ְכּ ִאלּוּ ִח ְכּ ָתה
ַעץְ ,בּג ְ
ְבּ ֶא ְמ ָצעוֹ ֶשׁל ֶגּז ֵ
לוֹ ָשׁם ְבּ ָכל ַה ָשּׁנִים ָה ֵאלֶּה
וּמאָז ִמ ֵדּי בּ ֶֹקר.
ְ

אָשׁיר ַבּ ֶשּׁ ֶמש ַה ָח ְר ִפּית.
ִשׁיר ִ
ֹוֹר ָקה ֵשׂ ָע ִרי ַשׁ ְב ִר ִירים
ִהיא ש ְ
וּמ ְס ַתּ ֶכּ ֶלת ָע ֵלינוּ
ַשׁ ְב ִר ִירים ִ
יח
רוֹצה ָהי ְָתה ְל ַה ְצ ִמ ַ
ָמ ָשׁל ָ
ָאית?
ָלנוּ ַק ְר ַניִםֶ .שׁ ֶמשַׁ ,הלֹא ר ִ
ִהנֵּה אָנוַּ ,ה ְמ ַה ְל ִכים ִבּ ְשׁ ַניִםֶ ,שׁ ֵא ַלי ְִך ָבּ ִאים

אילן ברקוביץ'  -משורר ודוקטורנט לשירה עברית באוניברסיטת ת"א; פרסם שירים בכתבי העת הספרותיים "שבו",
"הליקון" ו"מאזנים" ולאחרונה גם בגיליון החג של העיתון "ידיעות אחרונות" .ב 1996-ראה אור ספר השירים הראשון
שלו" :מודה באהבה" )"הוא היה בוסרי למדיי ,אבל היווה שלב חשוב בדרכי המשוררית"( .במהלך שנת  2007יראה
אור ספר שיריו השני" ,תפוזים" ,בהוצאת אבן-חושן.
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ֶש ִבי הרוש

אסתר ראם

*

יקה
ֶא ְס ֵתּ ִר ָ

ִבּ ְבלוֹיָיו
מוֹשׁיט יַד
ִ
יֶלֶד
ֵמ ַחלּוֹן ְמכוֹנִית
ָמעוֹת לוֹ ֵא ֵתּן
אַגּיד:
ִ
עוֹלם
ֵאיזֶה ָ
אָשׁם
ֶא ְת ֶלה ָ
ֲד ֵבּר
אַחר א ַ
ַ
ִשׁירָה
עוֹלם נוֹרָא
אַךֵ ,איזֶה ָ
ְ
פּוֹשׁט יָד
ֶלד ֵ
יֶ
ֵשׁב
וּמ ֶל ְך ְבּ ַמ ְלכוּתוֹ י ֵ
ֶ
ַו ֲא ִני
ֲאנִי ִשׁירָה ֲא ַד ֵבּ ָרה
כּוֹאב
ַמה ֵ
ָעב
ֶלד ר ַ
יֶ
וּמ ֶל ְך ַעל כֵּס
ֶ
ְבּ ֶל ֶחם ַה ִשּׁירָה
ָכּ ְך
ֲשׁ ֵמּ ָרה
נ ְַפ ִשׁי א ַ
ְוא ַֹמר ִמ ִלּים
ֶשׁל ְכּסוּת
ִמ ִלּים נְעוּלוֹת
ִמ ִלּים אֲפוּיוֹת
ַשׂ ִבּיעוּ ְר ָעב
ֶשׁלֹּא י ְ
ֶלד
יֶ
מּוֹשׁיט יָד
ַה ִ
ִבּ ְבלוֹיָיו.

ֲליִם
חוֹל ֶצת ַנע ַ
יקה ֶ
ֶא ְס ֵתּ ִר ָ
טוּר ִקיז,
יָפוֹת ְבּ ֶצ ַבע ְ
ָטים ְמ ֻציּ ִָצים ָק ְשׁרָה ִמ ְשּׁנֵי ַה ְצּ ָד ִדים,
ְסר ִ
יה.
רוֹת ָ
יטב ָצ ֶ
ְל ַהדֵּק ֵה ֵ
יקהֶ ,מה ָהָיה ָל ְך ְכּ ֶשׁ ָע ַב ְר ְתּ
הוֹיֶ ,א ְס ֵתּ ִר ָ
ַע ְתּ ִבּי
ְלי ִָדיְ ,כּמוֹ ָנג ְ
ֱל ְמ ְתּ,
וּמיָּד ֶנע ַ
ִ
חוֹל ְל ְתּ ִבּ ְד ָמ ָמה
ֻחד ָל ְך ַ
ִרקּוּד ְמי ָ
ְו ָגו ְַע ְתּ.
ֲלי ְתּ ֵכ ֶלת
חוֹל ֶלת ְבּ ַנע ֵ
יקה ְמ ֶ
ֶא ְס ֵתּ ִר ָ
ֻדּים,
ֵמ ַעל ָשׁ ַמיִם ְור ִ
ֶלת.
יעה ְמ ֻחלּ ֶ
ְשׁ ִק ָ
אוּלי
יקה ַתּ ְחזֹר ַ
ֶא ְס ֵתּ ִר ָ
ַשּׁק ַליָּם ִבּ ְצ ִלילָה,
ְכּ ֶשׁ ֶשּׁ ֶמשׁ ְתּנ ֵ
ילה.
יע ְל ֶא ָחד ִבּ ְמ ִח ָ
ָק ַ
יָם ְור ִ

אסנת ראם  -תושבת תל אביב .בימאית ,שחקנית
ומספרת סיפורים.
פרסמה משיריה בכתבי עת לשירה" :כרמל"" ,קשת
החדשה"" ,שבו".
קבלה מענק מקרן יהושע רבינוביץ' לאמנויות – תל אביב,
לצורך הוצאת ספר שירה העומד להסתיים בקרוב.

שבי הרוש – חברת קיבוץ .עוסקת בחינוך.
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שרית שץ

פסי מרגוליס

קריאת שמע

שיטות
ְתּנִי ִלי ִל ְראוֹת
ֶאת ַה ִשּׁיטוֹת ֶשׁ ָלּ ְך
עוֹשׂה
אַתּ ָ
ָמה ְ
ָדיִם
ִעם ַהיּ ַ
חוֹת ִכים ָל ְך
ְכּ ֶשׁ ְ
אוֹתן
ָ
אוֹ ֶרזֶת ִבּ ְפּ ַל ְס ִטיק
ִיסה
וּמ ְכנ ָ
ַ
ַל ַה ְק ָפּאָה?
חוֹת ִכים
ו ְַל ְמרוֹת ֶשׁ ְ
ָל ְך ְבּא ֶֹפן
ֲכי ְמ ֻשׁ ְכ ָלל
הִ
ְבּ ֵל ְיזֶר
ִירוֹס ָטה
ֵמ ַעל ִמ ְשׁ ְט ֵחי נ ְ
יקה
ַמ ְב ִר ָ
ְלאָן זוֹרֵם ַה ָדּם
ִל ְפנֵי ֶשׁנּ ְִקרַשׁ
ְבוּבים.
וּז ִ
ְתּנִי ִלי ִל ְראוֹת
שׁוֹמרֶת
ֵא ְיך אַ ְתּ ֶ
ָפסוֹן
יחה ְל ַה ְר ִכּיב
וּמ ְצ ִל ָ
ַ
ָפיִם
ֶאת ַה ְכּנ ַ
ֻבּ ִשׁים
ִבּ ְג ָד ִמים ְמי ָ
ַחף ֵמ ַעל ַהכֹּל.
וּלר ֵ
ְ

ֶבר,
רוּך ֶשׁ ָע ַשׂנִי גּ ֶ
ָבּ ְ
ֶבר,
רוּך ֶשׁ ָע ַשׂנִי גּ ֶ
ָבּ ְ
ֵכיִם,
ֵך ְיר ַ
אַב-ר ְ
ִיע ְ
ֵמנ ַ
ִבּ ְשׁ ַעת ַע ְר ִבית ְדּ ֵב ָקה ְלשׁוֹנוֹ
ָדיו נָעוֹת ְל ֵע ֶבר
אַך י ָ
ְ
ִמ ְפ ָתּח ַה ְגּ ֻא ָלּה;
עוֹלם י ְִס ַלח
ִרבּוֹן ָ
אָדם
ֵצר ָה ָ
ֻל ָבּל י ֶ
ִכּי ְמב ְ
ִמנְּעוּרָיו.
ְשׂ ָפ ָתיו ְתּ ִפ ַלּת ְשׁ ַמע
ֶשׁ ַעל ַה ִמּ ָטּה,
ידיו
וְהוּא ָדּ ֵבק ְבּשס"ה ִגּ ָ
ֲברָיו;
וּבא ָ
ַ
ַה ֵח ְטא הוּא ֵח ְטא
אַך ֲאנִי ִתּינוֹק ָשׁבוּי
ְ
צּוֹמ ַחת.
מּוּקי ִבּ ִתּי ַה ַ
ְבּ ַח ֵ

שרית שץ  -חברת קיבוץ .אחות במקצועה.
בעבר כתבה ופרסמה בעיקר מאמרים מקצועיים.
כותבת שירה וסיפורת קצרה מזה  6שנים.
מייסדת "החוג לשוחרי שירה" ויוצרת ספרית המצגות.

פסי מרגוליס  -אמנית .ילידת
ירושלים ,מתגוררת בניו-יורק.
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חוויה של התנדבות  -פרויקט בן-יהודה
פרויקט בן-יהודה פועל מאז שנת  ,1999מטרתו היא טיפוח מאגר דיגיטאלי של יצירה עברית מנחלת
הכלל )כלומר ,שאין עליה עוד זכויות יוצרים( וריכוזה באתר אינטרנט לטובת הציבור .האתר מכיל כיום
אלפי יצירות ,פרי עמל ההקלדה וההגהה של שלוש מאות מתנדבים .רכזת המתנדבים )הילה ברטוב-לוי(
מרכזת את פעילות המתנדבים השונים ,ומתווה תכנית פעולה כללית .תכנית זו אינה קשיחה ,ומשתדלים
להתאים לכל מתנדב את סוג התרומה הנוח לו ,ואת החומר המעניין אותו .המאגר הינו חופשי בשימוש.
הפרויקט שואב את השראתו מפרויקט מקביל בשפה האנגלית )ולאחרונה בשפות נוספות( הנקרא
פרויקט גוטנברג – יוזמה של פרופסור מייקל ס' הארט.
רכז הפרויקט הוא אסף ברטוב ואפשר לפנות אליו בשאלות או בהצעת התנדבות ,תרומות וכו'
לכתובת. editor@benyehuda.org:
כתובת האתר. http://benyehuda.org/index.html :
אני אחת מן המתנדבים באתר .אני עוסקת בעיקר בהקלדת טקסטים מנוקדים .ההרגשה שלי היא ,שאני
תורמת ועוד יותר מזה נתרמת מעבודת ההתנדבות הזאת.
לאחרונה עסקתי בניקוד טקסטים ,שלא פורסמו ,מעיזבונו של ח.נ .ביאליק .זו הייתה חוויה לפגוש את
הטיוטות של השירים ,המוכרים כל-כך ,ולהקליד אותן בצורה אינטימית במחשב שלי – כאילו אני
יושבת במחיצתו של ביאליק ומשתתפת איתו בהתלבטויות הנוסח ,החרוז והמשקל של שירתו.
הגעתי לאתר הפרויקט במקרה ,ראיתי שם שמחפשים מתנדבים ,התנדבתי ואני שמחה בתרומתי הצנועה
לשימור נכסי צאן ברזל של הספרות העברית.
נורית שושני

עדה שלו-ברזילי

לאן הולכות קינותי
ֹאשׁי ִמ ַתּ ַחת ַל ַמּיִם
ישׁהוּ ַמ ְחזִיק ֶאת ר ִ
ִמ ֶ
ְכוֹלה
אָדם לֹא ָיכֹלֲ ...אנִי לֹא י ָ
ָ
ְמן...
ִל ְהיוֹת ָשׁם ַה ְר ֵבּה ז ַ

עדה שלו-ברזילי  -נולדה וגדלה בקיבוץ נגבה.
הייתה בתו של שגריר ישראל הראשון בפולין .בעשורים
האחרונים חיה עם משפחתה במקומות רבים ומרתקים
בעולם במסגרת שליחויות למפעלי מים וחקלאות ,דבר
אשר חשף אותה לתרבויות ואורחות חיים רבים .החלה
לכתוב שירה לפני כשנתיים.

ֶמת
הוֹל ֶכת ְונ ְִפר ֶ
ִשׁ ָמ ִתי ֶ
נְ
קּוֹר ִסים ַה ָדּם נ ְִקרַשׁ
עוֹר ֵקי ַה ֵלּב ַה ְ
ְבּ ְ
ֲנוּקים
יקים ח ִ
ֲפ ִ
ָמ ַתי י ְַפ ֶכּהֵ ,א ְיך ִי ְזרֹם ַבּא ִ
הוֹלכוֹת ִקנּוֹ ַתיִ ...מי י ְִשׁ ַמע ְויָחוּס
ְלאָן ְ
ַי ֲעטֹף ִל ִבּי נ ַֹחם
ָפיִם
וּכנ ַ
ָשׁיב ִלי ֲאוִיר ְ
יִ
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לוח מודעות
במדור זה יתפרסמו מודעות ומבזקים הקשורים לאירועי שירה ,פרסום ספרים חדשים ,הודעות על פרסים
ומילגות ,המלצות על מאמרים ,קישורי אינטרנט רלוונטיים או כל דבר אחר שיעלה בדעתנו או בדעתכם.
המדור פתוח ,כפי שלוח מודעות פתוח ,כל עוד החומר המפורסם בו ישמור על תכנים בעלי יושרה
וכאלה המכבדים את בעליהם.
כמו במדורים אחרים ,הצעות למדור זה תתקבלנה בברכה.

חדש על המדף
 להרוג ולנשום  -קובץ השירים הראשון של נטעלי בראון ,זכה בתחרות "שירה על הדרך" של
עיריית תל אביב לשנת  ,2005שבה הושק פרויקט "שירה על הדרך" .הקובץ נערך בידי נורית
זרחי ,כלת פרס ישראל לספרות.
 עמוק בלב היער – ספרה של המשוררת הפינית סירקה טורקה .אסופה שנייה מתורגמת לעברית
של אחת מהיוצרות הפיניות החשובות .תרגם מפינית :רמי סערי .הוצאת כרמל.
 ערב רגיל – ספר שירים מאת טל ניצן .משוררת ,עורכת ומתרגמת .עורכת סידרת 'לטינו'
)בהוצאת הקיבוץ המאוחד( לספרות היספאנית מתורגמת.
 אולי הלב – אמילי דיקנסון .הספר כולל מבחר ייחודי מתוך שיריה ,מכתביה ופתקי שירה
והתכתבות שלא ראו אור לפני כן ,בשפה העברית .תרגום ועריכה :לילך לחמן .בהוצאת רסלינג.
 צומת הלבבות השחורים – ספר שיריו של המשורר הסנגאלי ,מי שהיה נשיא סנגאל ,לאופולד
סדר סנגור ,במלאות מאה שנה להולדתו )משיריו ניתן לראות במצגת "שירת אפריקה" בספרית
המצגות של החוג( .הספר רואה אור ב"נהר ספרים" בסיוע שגרירות צרפת בישראל – המכון
הצרפתי בתל אביב ,במסגרת פרויקט "אליעזר בן יהודה" .תרגום מצרפתית ,הערות ואחרית
דבר :ראובן מירן.
 התבוננות – ספר שירת הקצרצרים של יצחק שין .הספר משווק באמצעות חברת "תולעת
ספרים" ו.Run Art-

עוֹד ֶא ֱהיֶה ְמשׁוֹרֵרַ ,ה ַמּיִם
יחים ִלי ְצ ִלילוּת ָחזוֹןְ .שׂ ָפ ַתי ִ -דּמּוּי ַעל ִדּמּוּי.
ַמ ְב ִט ִ
מחמוד דרוויש
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אירועי ספרות
 ימי שירה במדבר  -מטעם המחלקה לספרות עברית  -מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות,
בתאריכים ט"ז-י"ח בכסלו תשס"ז 7-9 ,בדצמבר  , 2006במדרשת שדה בוקר בנגב .כל
האירועים פתוחים לקהל הרחב.
 סופרים מחפשים קוראים  -תחנות בספרות  -פרופ' אסא כשר על ויליאם שקספיר .בית אריאלה
בתל אביב בתאריך ,12.12.06 :בשעה  . 19.30שדרות שאול המלך .03-6910141/5 ,25

 החוג לשוחרי שירה – מפגשים ייחודיים להקראה משירי משוררים .והפעם משיריו של המשורר
והמחזאי ברטולט ברכט .המפגש יתקיים בקיבוץ שריד .יום חמישי  21.12.06בשעה . 20.00
טלפון לבירורים050-8594374 ,04-6507472 :
 הודעה מטעם אגודת הסופרים:
לחברי אגודת הסופרים וידידיה שלום רב,
כפתיחת פעילות בנושא :הספרות והלשון העברית ,יתקיים בבית הסופר ערב חגיגי ביום שני י"ח
בטבת התשס"ז  ,משעה  20.00ואילך ) ,(8.1.2006הזמנות תשלחנה לחברים.
חשוב מאוד שתהיו נוכחים בערב זה שבמרכזו שיחה של רוביק רוזנטל ,חתן פרס סוקולוב,
בעקבותיה נערוך דיון בהתמקדות בספרות העברית בכפר הגלובלי ונתייחס להיבטים לשוניים
שונים.
חשבנו על הנקודות הבאות:
לחיות ,לחקור ,לכתוב בשפת התנ"ך
לטייל בשבילי השפה והספרות של א"י
שפת התפילה ושפת היום-יום
קודש וחול בשפה העברית
האישה העברית והלבוש הלשוני
הסד של הניקוד העברי
הקונפליקט – שימור לעומת התפתחות ושינוי
תת המודע ושפת האם
שירה ושפה ,סיפורת ושפה ,סוגות ושפה
כאשר התסריט נזקק לשפה
שפת ההלחנה והלשון העברית
התמונה והלשון העברית
הנוער והשפה
אני כותב כשהעברית היא שפת אם
אני כותב כשהעברית אינה שפת אם
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נשמח לקבל מכם הצעות נוספות .נשתדל לשתף בדיון ,את הנוכחים ,באמירה או ציטוט
כשלרשות כל אחד מספר דקות .זאת על מנת לפתח רעיונות לפעילות וועדה שתעסוק בנושא
האמור.
נשמח אם תתקשרו בהקדם למנחת הערב
וילהלמינה בטלפון 09-7711571 :בדוא"ל idil@idil.co.il

או אלי

בטלפון09-9582062:

בדוא"ל ora_z@netvision.net.il

עלי לציין שזוהי תחילת פעילות לוועדת הלשון ,שאנו מקווים ללוותה בכנס ולאפשר למעוניינים
השתתפות פעילה בוועדה ובתהליך.
אורה עשהאל

שונות
 רשימה ארוכה של הוצאות לאור
http://www.tbpai.co.il/hotzaot/hotzaotlisth.asp

רצוי לשלוח יצירות רק להוצאת ספרים הרשומה כחברה בהתאחדות המוציאים לאור .כדאי
לדרוש לראות תעודת חברות בהתאחדות המוציאים לאור .מספר הטלפון של התאחדות
המוציאים לאור הוא. 03-5614121 :
 ילדי מועדונית לוטם ,בקרית ים ,ישמחו מאוד לתרומות של ספרי ילדים .המועדונית מופעלת על
ידי מחלקת הרווחה של עירית קרית ים ומשרד החינוך .מדובר בילדים מגיל הגן ועד כיתה ה',
הבאים ממשפחות שידן אינה משגת לרכוש ספרים .במועדונית מקבלים הילדים סיוע לימודי,
חברתי וארוחה חמה .נשמח מאוד לתרומות הספרים .הכתובת למשלוח :שרית שץ קיבוץ שריד.
. 36589

ָד ְע ָתּ
יוֹד ַע ֶשׁיּ ַ
אַתּה לֹא ֵ
ִשׁירָה ִהיא ִל ְזכֹּר ֶאת ַמה ֶשּׁ ָ
רוברט פרוסט
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