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  לקורא האלמוני: שיר      אלי נצר
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  רבקה ירון; קרן-טל ניצן: תרגומים.  Walking Around: שיר      פבלו נרודה

  הגןאלוהים מרחם על ילדי : שיר      יהודה עמיחי

  : *שיר      אסי דגני

  בשדרה: שיר    ליאורה בן יצחק

  על ספרה של תמרה אבנר, "להיאחז במים: "רשימה      זוהר סירוטה

  כלולות: שיר      תמרה אבנר
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  דבר העורכת
  
  

אותה לחוש , לדבר אהבה אך כל עת טובה היא, מאחורינומעט חג האהבה אמנם 
 ולנער מתוכנו את מה שאינו אהבה ועלול לקחת אותנו אל, סביבנולהפיץ אותה מ

  .עבר פי תהומות בתוכנו
  

  יפתח בן אהרון
  מה שאינו אהבה

  
  ַמה ֶּׁשֵאינֹו ַאֲהָבה ְּבתֹוִכי

  ְלַאֵּבדְמַפֵחד ַעְכָׁשו 
  ֶאת ֶׁשּלֹא ָהָיה

  לֹא הֹוֶוה
  ְולֹא ִיְהֶיה

  
  ַמה ֶּׁשֵאינֹו ַאֲהָבה ְמַדֵּבר 

  ַעְכָׁשו
  .ִּבְצִרידּות ּוְבכֶֹבד

  
  ֲאָבל ָהַאֲהָבה ּגֹוֶבֶרת ָעַלי

  ְּבִרְגֵעי ַהִּסִּפים 
  ְוקֹוֵראת ָלֶאָחד 

  ,ֶׁשֵאינֹו ִׁשְכָחה ְוֵאינֹו ָמנֹוחַ 
  
  ֵלב

  ַמת ָהַאֲהָבהַהּפֹוֵעם ֶאת ְּפִעי
  ,ְוַהַּמִים

  ַהּנֹוֵׁשם ֶאת ָהאֹור
  .ַעל ִּפי ַהְּתהֹום

  
  

  ?ומה בגיליון
רשימה על המשורר מחמוד , "הדור שביזבז את משורריו"חלקה השני של המסה 
של המשורר  תרגום שיר :עשיר וכולל, "עיין ערך תרגום"המדור , דרוויש וכמה משיריו

 ,Walking Aroundשירו של פבלו נרודה לתרגומים  שני, ונס'לירוי גאמריקני -האפרו
ויסלבה , לספרות ושירה זוכת פרס נובל, רשימה קצרה על המשוררת הפולניה
רשימה על ספר שיריה החדש של תמרה , מפולנית שימבורסקה ותרגום אחד משיריה

לשימור , "זמרשת: "רשימה קצרה על היוזמה החדשה ברשת, "להיאחז במים"אבנר 
  .רי המוקדםהזמר העב

  .כמובן, שירה, בין המדורים השונים
  

המצויים בהגהת ניקוד , אם יש מי מבין הקוראים. ובקשה לי המופנית אל הקוראים
מוזמנים , "עיין ערך שירה"ומוכנים לתרום מכישוריהם לכתב העת ) הגהה בלבד(

  .לכתוב אלי
  

  מאחלת לכם קריאה מהנה ומעשירה
  שרית
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  אמיר אור

  מכתב ראשון
  

 .ח ַעל אֶֹזןָהַרַחׁש ׂשָ . ָחַדל, ה ִרְׁשֵרׁשָעלֶ 
  .ָעָנן ַעל ֲאָדָמה, ָּכאן ַהָּׁשַמִים ַעל ַהַּמִים

  : ַרק ְּפֵני ֲאַגם ּכֹוְלאֹות ָּבעֶֹמק ֶאת ְּתמּוַנת ַהּגַֹבּה
  ְׁשִביֵלי ַׁשֶּלֶכת, ֲאָפר, ַוַטַחבַיַער ֳאָרִנים 

  .         ְמֻלָּטִפים ַּבֲעָרֶפל ִחֵּור
  

  ֶרַגעְך ֶׁשָּצפֹות ֵּבין ַהָּקִנים לְ ְוַרק ָּפַניִ 
  :יֹוְדעֹות ֶאת ַמה ֶּׁשַחּלֹוִני ָׁשַכח

  ְּכָבר ְסָתו ָעַבר ְוַאְּת ּפֹה ְמַהֶּלֶכת
  .ַעל ְּפֵני ַהַּמִים ַהּׁשֹוְקִטים ִמַּתַחת ַצֲעֵדךְ 

  

  היסטוריה
  . לֹא ָהָיה ִלי ִעְנָין ְמֻיָחד ְּבִהיְסטֹוְרָיה, לֹא
  ַקְלִּתי ַּבֶּזה ִנְת 

  : ּתֹוְך ְּגִליָׁשה ַאְקָרִאית ַּבִּסימּוַלְצָיה ַהְּצפֹוִנית
  . ִסְרחֹון ּגּופֹות, ֻעִּויםָּפִנים ְמ , ִּגְדרֹות ַּתִיל

  ָהִעְנָין ִעם ַההֹולֹוְגָרמֹות ָהֵאֶּלה 
  .הּוא ֶׁשַאף ַּפַעם ֵאין ְלַדַעת ַמה ָּיצּוץ

  . ְמֻרָּבִעיםְלַמָּטה ָהיּו ַּכָּמה ִסיָמִנים 
  

  ֹוְנג חּוֵסיין ַהֵּבן 'ֶהָעַרת ׁשּוַלִים ֶׁשל צ: "ְלִחיָצה ְלִאּתּור ַהָּמקֹור ִׁשְּדָרה
  ה יקָ יָטנִ ה ֶׁשְּבַמֲהדּוָרה ַאְלחּוִטית ְיָׁשָנה ֶׁשל ֶאְנִציְקלֹוֶּפְדָיה ִט מֹורָ 

  , ילִנְזְּכרּו ֲעַדִין ְמִדיַנת ִאיְסַרִא , )2208, ֶּכֶרְך ַהִּמּלּוִאים(
  ְוִסְפרּות ַהִהיְּבִריׁש , ׁשֹוַאת ַאְרָמֶגדֹון, ֻחְרַּבן ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשל ַהּיּוֶדן

  )". ָהָאֶמִריָקִנית ַהֲחָדָׁשהֶלָעָגה ְּבִעָּקר ִּבְזכּות ְּתרּוָמָתּה (
  
**  

  . ֵאין ִלי ֻמָּׂשג ָלָּמה ִהְמַׁשְכִּתי ַּבֶּזה
  ְּבאֹוָתם ָיִמים ְּכָבר ָצַרְכִּתי  .ַּתְקִרין ָרַדף ַּתְקִרין

  .ֶטֶלַּבְיט ִהיְסטֹוְרָיה ְליֹום 40
  ֹוְנג חּוֵסיין ָהָאב ָמָצאִתי 'ֵאֶצל צ

  " ָהָבה ָנִגיָלה"ֶאת ְּתִפַּלת 
  .ֶׁשָּׂשְרָדה ִמְּכתֶֹבת ַהָּדם ְּבַמֲחֵנה ַהַהְׁשָמָדה ֶׁשל ָרִפיחַ 

  ם אּוִניֶבְרָסִלי ְלָיָדּה ָהיּו ַּכָּמה ׁשּורֹות ְּבִתְרּגּו
  .ִמן ַהְּנבּוָאה ַהְּׁשִליִׁשית ֶׁשל ַהַּפְיָטן ֲאִביֵאל

  , ִּבְמֻיָחד לֹא ִקינֹות, יָרהִׁש ֵאין ִלי ִעְנָין ּבְ , לֹא
  .ֲאָבל ִמָּׁשם ָלַמְדִּתי ַעל ַהֲהִגיָרה ַהִאיְסַרִאיִלית ָהַאֲחרֹוָנה

  
***  

  ְתךָ ַהִּקּׁשּור ַהֲחִמיִׁשי ִמְּׂשמֹאל ֵמִביא אֹו
  .ְלתֹוְך ַההֹולֹוְגָרָמה ִמִּמְׂשְרפֹות ַהּנַֹער

  ,עֹוד ַהְרֵּבה ִלְפֵני ֵּכן
  , ֶׁשּלֹא ְּבטֹוָבָתם

.ֵהם ָלְמדּו ֵאיְך ַלֲעזֹב ְּבִלי ּגּוָפם
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  זלדה

*  
  

 ֵצל ָהָהר ַהָּלָבן
  ִּכָּסה ֶאת ָּפַני ְוָיַדי

 ְוִדִּמיִתי ֶׁשַּנְפִׁשי ָחְפִׁשית
 .ַּכֵּמת

 ב ִּכָּסה ֶאת ַהַּבִיתֵצל ָעצּו
 ְוֶאת ֲעֵלי ַהֶּגֶפן

 ַאְך ַּכֲאֶׁשר
 ְּבֶאֶרץ ָזָרה

 ֶׁשִהיא ְרחֹוִבי
 ִנֵּגן ִּכּנֹור

 ָיָצאִתי ֶאל ְמׁשֹוׁש ָחָתן ְוַכָּלה
  ְוָרִאיִתי

 ִּכי ֵהם ׁשֹוְזִרים
 ִּתְקָוה ֲעִדיָנה ַעד ְמאֹוד

 ְוָרִאיִתי
 ִּכי ֵהָּמה ׁשֹוְזִרים

 ,תִּתְקָוה ֲאִמִּתי
 :ְוָכְך ִּבַּקְׁשִּתי ַּבֲחַׁשאי

  ,יֹוֵצר ָהָאָדם
 ֶׁשּלֹא ִיְסַּתֲערּו ֵׁשִדים ּוַמִּזיִקים

 ַעל ִּדְמיֹוָנם
 ֶׁשִּיְהֶיה ִּבְנָיָנם

 .ַעד- ִּבְנָין ֲעֵדי
 ִהְצִמיָחהְּתִפָּלִתי 

  .ְיֻרִּקיםָעִלים 
 ַהִּקיָקיֹוןְּבֵצל ָיַׁשְבִּתי 

 ְולֹא ָיַדְעִּתי עֹוד
 ם ַהַּתֲחָנהַמה ׁשֶ 

 .ַחַּייֶׁשִהִּגיעּו ֵאֶליָה 
  
  

  
אך רבים אינם מכירים , שורות משיר זה מופיעות פעמים רבות על הזמנות לחתונות: הערת המערכת
  .לכן החלטנו להביאו בפניכם בשלמותו. את השיר כולו

 "יונהאישה עם " אילנה רביב: ציור

http://www.ravivart.com/?categoryId=14740
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  ורדה גנוסר

  בדרך למלון

  "ְיַבֵּקׁש ֲהִמיתֹווַ ' ַוְיִהי ַבֶּדֶרְך ַּבָּמלֹון ַוִיְפְּגֵׁשהּו ה"    
  )34, שמות ד(            

  
  ְוַאָּתה ְמבָֹעת, ְנַחׁש ַהַּלְיָלה ִנְכַרְך ַעל ּגּוְפךָ 

  .ְמַנֶּסה ְלִהָּמֵלט ִמן ַהּקֹול ַהְּפִניִמי ַהָּקם ַלֲהָרְגךָ 
  ,ֶׁשֶקט ְמַנֵּוט אֹוִתי ֶאל ְקֵצה ּכַֹח ַהִּסּבֶֹלת

  ,ת ָהאֶֹהלְּכֶׁשֲאִני עֹוֶקֶדת ֶאת ָיֶדיָך ֶאל ִיְתדֹו
  .ְמַהְמֶהֶמת ִׁשיר ִמְדָיִני ַעִּתיק

  
  ְמֻיֶּמֶנת ִּבְקִריַאת ִאיׁשֹוֵני ֵעיֶניָך ַהִּמְתַרֲחִבים

  ,ּפֹוַתַחת ֶאת ַהחֶֹׁשְך ְּכַמַּפת ְּדָרִכים
  ְוֵאיְך ֶמַלח, רֹוָאה ֵאיְך ִיְהיּו ָּפֶניָך קֹוְרִנים

  .ַחיַהִּמִּלים ְיַכֶּסה ְּבבֹוא ַהְּזַמן ֶאת ִׁשּלּו
  
*  

  ,ֲאָבל ֶאְזּכֹר ֶׁשָהִייָת ִמְתַּדֵּבר ֵּבין ָׁשַדי
  ,ֶׁשֱאלֵֹהי ַהִּמְדָּבר ִׂשֵחק ִּבְתָרַפי ַהְּקַטִּנים
  ְוֵאיְך ָיַדְעָּת ַלֲחפֹן אֹוִתי ְׁשֵקָטה ִּכְתרּוָפה

  נֹוֶׁשֶפת ְּבַלַהט, ַלָּׂשָפה ַהְּׁשסּוָעה ֶׁשֵּביֵנינּו
  .ְּבַעְלָמהֶּדֶרְך ֵאֶבר 

 
 
*  

  ּוִמְתַעְּצִמים, ֲאַנְחנּו ָצִמים ֶאת ְׁשִתיָקֵתנּו
  .ַּבֲאִכיַלת ֵזיִתים ָמִרים ּוְׁשִתַּית ֵמי ְּגָׁשִמים

  ,קֹול ַהֵהיָכל ֵמִניַע ְּבתֹוֵכנּו ַעְצִמּיֹות ֵׁשַמע ְקַטּנֹות
  .ַּבָּׁשַמִיםל ְּכִמְגּדָ ְוֶסֶכר ַהִּמִּלים ְּכָבר ֶנֱעַרם 

  ַאְרָּבָעה סּוֵסי רּוחַ , ַדִּסיםְּבֵצל ַמֲאִפיל ֵּבין הֲ 
  . ְנכֹוִנים ִלְׁשעֹט ֶאל ְּדָרקֹון ַהַּלְיָלה, ְרתּוִמים ָלאֹור

  
  
  
  

, שיריה תורגמו לאנגלית. א"כלת פרס היצירה על שם ראש הממשלה לשנת תשס – ורדה גנוסר
  .כמו כן זכתה בפרס קוגל לשירה. ערבית וצרפתית

  .עורכת ומנחה ערבי ספרות ותרבות, בו היא אוצרת תערוכות, בהרצליה" משכן האמנים"מנהלת את 
  .בהוראת היוגה, לצד יצירתה הספרותית עוסקת גנוסר מזה שנים רבות

2008, "הקיבוץ המאוחד"הוצאת , "צל הצופה"השירים לקוחים מתוך ספרה החמישי 
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  אילנה אבן טוב ישראלי

 עכשו שאנחנו יודעים
  ,ים ַמה ֶּׁשֲאַנְחנּו יֹוְדִעיםַעְכָׁשו ֶׁשֲאַנְחנּו יֹוְדעִ 

  ְוֶזה לֹא ַהְרֵּבה ִאם ַּתְחׁשֹב ֶמה ָהִיינּו ְצִריִכים ָלַדַעת
  ,ְוַעל ַהַחִּיים ֶׁשַאֲחֵרי ַהָּמֶות, ַעל ַהַחִּיים ְוַעל ַהָּמֶות
  ,ְוַעל ַהֶּדֶלת ֶׁשִּנְפַּתַחת, ְוַעל ַהֶּדֶלת ֶׁשִּנְנֶעֶלת

  .ְּבׁשּוֵלי ִּפְתחֹוִזיק ּוְלַהחֲ ַהְּתהֹום ְוַעל ַהִּנָּסיֹון ָלַדַעת ֶאת 
  ,ַעְכָׁשו ֶׁשֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ַמה ֶּזה ַלֲעמֹד ַעל ֶּגֶׁשר ָצר ְמאֹוד

 .ַהִאם לֹא ִנְמַעד
  
  
  
  

  גבר ואישה

*  
  .ֵּביֵניֶהם ִעּתֹון. ֶּגֶבר ְוִאָּׁשה יֹוְׁשִבים ְלַיד ֻׁשְלָחן ְואֹוְכִלים

  .ת ַהַּלְיָלהַחְדׁשֹות ַהּיֹום ְוַחְדׁשֹו
  .ֶּגֶבר ְוִאָּׁשה ִנְכָמִרים ְּבִקְרַבת ַיד ְּפתּוָחה ְסגּוָרה

  .ַמה ַּיֲעׂשּו ְּבאֹותֹו ִעּתֹון ָהעֹוֵמד ֵּביֵניֶהם
  .ַהִאם ָיִניחּו ְוִיְׁשְּתקּו, ַהִאם ְיַדְּברּו, ַהִאם ִיְקְראּו

  .ֶּגֶבר ְוִאָּׁשה ֶׁשַהַּכף ֵּביֵניֶהם ְוַגם ַהַּסִּכין
  

*  

  ּוְמַכל ְמזֹונֹו ֵריק, ְּכֵלי ֵזינֹו ֵצידֹו, יׁש עֹוֶׂשה ִמְלָחָמהִא 
  ַוֲחלֹומֹו, ְּכסּותֹו ִעְורֹונֹו, ִאיׁש עֹוֶׂשה ִמְלָחָמה. ִמְּזִריָעה

  ְוֵאין ָׁשלֹום ְּבִלּבֹו, ִאיׁש עֹוֶׂשה ִמְלָחָמה. ֶּבֶגד ִׁשְכָחה
  .ְוֵאין ּבֹו ָחְכַמת ִאָּׁשה
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  מלכה נתנזון

  ְסָיה היפהָמרּו
  ֻּבַּבת ַחְרִסיָנה ֵמאּוְקָרִאיָנה ָחְלָמה ִלְהיֹות מֹוֶדִליְסִטיָקה אּוַלי ַאְרִטיְסִטיָקה

  ִיְׂשָרֵאל- אּוַלי ֲאִפּלּו ְּפרֹוְסִטיטּוְטָקה ְקַטָּנה ֶׁשל ֶאֶרץ
  ".ִלְהיֹות ַהְרֵּבה ֶּכֶסף ִּבְׁשִביל ִאָּמא ְוַאָּבא ֶׁשָּלּה"

  ים ֻמְׁשָלִמים ֶׁשָּלּה ְמַבְּקִׁשים ְּכמֹו ֵמַעְצָמםְוַרק ְׁשֵני ַּתּפּוִח 
  ,ַּפֵּסק ּגּוִפי, ַּפֵּסק ְׂשָפַתי, ְטרֹף אֹוִתי, ְקטֹף אֹוִתי

  ֲעֵׂשה אֹוִתי ִׁשְפָחה ְלַגֲחמֹוֶתיךָ 
  ַאְך ַאל ִּתְׁשַלח ָיְדךָ 

  .ֶאל ִנְׁשָמִתי
  ֻּבַּבת ַחְרִסיָנה ְקַטָּנה לֹא ָיְדָעה

  ,ַהֵּביִתי ֶׁשל ָהָאֶרץ ַהֻּמְבַטַחתֶׁשַעל ַהִּמְגָרׁש 
  .ֶׁשֲאִפּלּו אּוְקָרִאיָנה ֶׁשָּלּה ְמִקיָאה, ְּכָבר ְמַׂשֲחִקים ַמְלֵכי אֶֹפל

  ,ַעְכָׁשו ִנְרַקם ֲחלֹוָמּה ֵמֲאחֹוֵרי ְּדָלתֹות ּוָבִריחַ 
  ָאִביב -ְוכּוִכים ַמְצִחיִנים ַּבַּתֲחָנה ַהֶּמְרָּכִזית ַהְּיָׁשָנה ֶׁשל ֵּתל

  ֶזַרע ְמעָֹרב ְּבֶׁשֶתן ְוצֹוַאת ְּכָלִבים - ְטִפים ִריר ְזָכִרים נֹו
  צֹוַאת ָאָדם

  םּדָ 
  ָּדם

  ְוָכל ַהְּמַגָּמה ָּכאן ְּפרּוָצה ַעל ַהִּקירֹות ְּכֵסֶפר אֹוְרִחים ָּפתּוַח ִלְרָוָחה
  ,אן ְוָיָצאֶׁשּלֹו ְמַסֵּפר ֶאת ַהִּסּפּור ֶׁשל ָּכל ִמי ֶׁשִּנְכַנס ּכָ . ייאֵ .ֶאן.ֶׁשַהִּדי

  ְּגָרִפיִטי ָׁשחֹר ָאדֹם ְמהּול ִזיָבה
  ֶׁשל ִמי ֶׁשָּׁשַפְך ְוִנְׁשַּפְך ְוָנַפח

  ָׁשָמהּנְ הַ ַעל ָמרּוְסָיה ַהְּקַטָּנה ְּגלּוַית ַהָּפִנים ְרעּוַלת 
  ֶׁשָּכל ַהֲחלֹומֹות ֶׁשָּלּה ְמֻבָּתִקים

  ְקרּוִמים ְקרּוִמים 
  .ְּפזּוִרים ּוְרמּוִסים

  
  

  
  
  יית עקוד מלחמהה
  
  א

  ּוַבֵּלילֹות ָהֲאֻרִּכים 
  ַרֲחִמי ָהָרֵעב ִהְצִמיַח ּגּוֵׁשי ַאְכָזָבה ֵמִתים

  
  
  ב

  ְוֵאׁש ַהִּמְלָחָמה ִהְפִריָדה
  ְולֹא ָיַדְעָּת ָמה ַהָּמקֹום אֹו ַהְּזַמן

  ְוַהֶּיֶלד ֶׁשּלֹא ָזַרְעּתָ 
  ְמַבֵּקׁש ְלִהָּוֵלד ֲעַדִין

  
  

למצגת שיריה של מלכה נתנזון

דבריה של מלכה נתנזון לכל הקוראים 
  :בים שהגיבו למצגת שיריההר

למרות . ריגשתם אותי עד דמעות"
אני צריכה להיות אסירת תודה , הקשיים

יכולת לזקק את הכאב על שהוענקה לי ה
 -להעבירו הלאה   ,כמובן והזכות, לשיר

ואם היה בשירי כדי לרגש או להפעים 
לא כל שכן , הרי ששכרי עמי, מישהו

    ".!דבר שהדהימני...כך-לרבים כל
היא בתגובת , רתו של כל יוצרתמו

תמורתי   אז את, הקורא או הצופה
הודות לך , קיבלתי גם קיבלתי היום

אז שוב , והודות לקוראים ,שרית יקירה
 .תודה מעומק הלב לכולכם

http://www.saritpoetry.co.il/mazakot.hebrew/malka_poems.pps
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  שרית שץ

  ואני הלכתי בעקבות עצמי
  על המשורר מחמוד דרוויש

  
הלך , מחמוד דרוויש, מגדולי המשוררים הערבים בעת החדשה, פלסטיניהמשורר ה

  . ניתוח לב לאחר בעקבות סיבוכים, 67לעולמו בגיל 
  

  ַחֵּכה ַעד ֶׁשָאִכין ִלי, ָמֶות
  ,ַסּבֹון, ִמְבֶרֶׁשת ִׁשַּנִים: ֶאת ַהִּמְזָוָדה
  .ַאְפֶטְרֵׁשְיב ּוְבָגִדים, ְמכֹוַנת ִּגּלּוחַ 

  ַהִאם? ָהֲאִויר ָׁשם- ַמה ֶּמֶזג
  ,הּוא ִמְׁשַּתֶּנה ַּבֶּנַצח ַהָּלָבן

  ַּבחֶֹרף, אֹו ֶׁשָּמא הּוא ַיִּציב
  ם ֵסֶפר ֶאָחד ַיְסִּפיקַהִא ? ְּכמֹו ַּבְּסָתו
  אֹו ֶׁשֶאְזַּדֵּקק, ְזַמן- ָׁשם ַּבּלֹא

  ?ְוֵאיְך ְמַדְּבִרים ָׁשם? ְלִסְפִרָּיה ְׁשֵלָמה
  אֹו ַּבֲעָרִבית, ַּבָּׂשָפה ַהְּמֻדֶּבֶרת ֶׁשל ֻּכָּלם

  ?ֶצָחה
  

  . נאים'מחמד חמזה ע: תרגום מערבית
  )2006, "אנדלוס"הוצאת , "ציור קיר"מתוך הספר (

  
. ובעל עוצמה פואטית ייחודי, ראש ובראשונה היה מחמוד דרוויש משורר גדולב

תוך יכולת , )גם אם לא אחת מכעיסה ומקוממת(שירתו אהובה על ישראלים רבים 
דרוויש עצמו לא היה . לאומית לבין איכויותיו כמשורר- הפרדה בין משנתו הפוליטית

, הוא דבר אליו בשיריו. ישראליבה התקבלה שירתו על ידי קורא השירה ה אדיש לדרך
. אך רצה בכל מאודו שישפטו את שיריו על פי איכויותיו כמשורר, בחריפות אמנם

  .חמישה מספריו תורגמו לעברית
, רבות במשורר תסקועהיא . אישית ולאומית – ביוגרפית במהותהשל דרוויש שירתו 

עסק בשיריו  עד יומו האחרון. ממורשתם וזהותם, באדם ובנשמה הגולים מארצם
  .והזהות הפלסטיניתבמהרה הפך לסמל ההתנגדות ". ?מי אני"בשאלה 

אני לא  -אם משורר לאומי הוא מייצג : "אמר, 1996-ב, בראיון שנתן להלית ישורון
אבל הקול . אני לא אחראי לאופן שבו קוראים את הטקסט שלי. מייצג אף אחד

". בתוך הקול הפרטי שלי ,בין אם ארצה ובין אם לא ארצה. הקולקטיבי נמצא
  .)12" חדרים("
  

ניטע במקום יער לימים (בירווה שבגליל - בכפר אל 1941במרץ  13- דרוויש נולד ב
הוא ומשפחתו הפכו לפליטים , לאחר שהכפר נכבש במלחמת העצמאות. )אחיהוד

  . שבגליל דיידה'גבמהלך השנים שב לישראל וחי בכפר . ונאלצו לגלות ללבנון
פירסם את שיריו הוא . שישיםשנות ה סוףהחל את דרכו הספרותית ב מוחמד דרוויש

ובסופו של דבר היה , ח"כתב העת הספרותי של מפלגת רק, "דיד'ג-אל"ב הראשונים
 .ף"שנתמך על ידי אש, "ר'פג-אל"לאחר מכן עבד כעורך משנה בעיתון . לעורכו

ומאוחר , סקבהלמו 1971-עזב ב, לאחר שנעצר מספר פעמים בשל פעילותו וכתיבתו
בפריז , )ף"של אששם עבד כמנהל מרכז המחקר (יותר התגורר בקהיר ובביירות 

חיבר את מגילת העצמאות  1988בשנת . לבסוף השתקע ברמאללה. ובקפריסין
להם , ף בעקבות חתימת ערפאת על הסכמי אוסלו"פרש מאש 1993- ב. הפלסטינית

  .התנגד
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, מגויסת- היתה כתיבה לאומנית ,של מחמוד דרוויש תקופת כתיבתו הראשונה
רתו שישמש בלקבל על עצמו  דרוויש. הפלסטיני הוכתר למשורר הלאומיבעקבותיה 

   .פה לסבל העם הפלסטיני תחת הכיבוש הישראלי
  ":תעודת זהות"באה לידי ביטוי בשירו המפורסם , בוטההלוחמנות ה

   
  ֲאִני לֹא ׂשֹוֵנא ֲאָנִשים

  ְוֵאיֵנִני ּפֹוֵלׁש
  ם ֱאֱהֶיה ְלָרֵעבֲאָבל ִא 

  ֶשל ַהּכֹוֵבׁש ִיֱהֶיה ִלי ְלָמֳאָכלרֹו ׂשָ ּבְ 
  ..ִהָּזֵהר
  ..ִהָּזֵהר

  
  )שטרית-סמי שלום: תרגום". תעודת זהות"מתוך (

  
האם יש " בה לשאלהדרוויש בתשואמר , באחד מהראיונות שנערכו עמו לפני כשנתיים

  ):YNET, דליה קרפל( "?הזהתקווה לעם 
אפילו שאין . "לא טרח אפילו לשאול לאיזה עם הכוונה, הגדול הפסימיסט, דרוויש"

. בלא תקווה אנחנו אבודים. "השיב, "חובה עלינו להמציא ולייצר תקווה, תקווה
, מהיופי של החיים, מיפעת הטבע. התקווה צריכה לנבוע מדברים פשוטים

איר אפשר מדי פעם לשכוח את הדברים החיוניים ולו כדי להש. מהשבריריות שלהם
זה נראה כאילו אנחנו מתעלמים . קשה לדבר בימים אלה על תקווה. את הנפש בריאה

, כאילו אנחנו מסתכלים על העתיד במנותק ממה שקורה כרגע. מההיסטוריה ומההווה
  ".אבל כדי לחיות עלינו להמציא בכוח תקווה

 במחווה נדירה בעולם הספרות הערבי הציג דרוויש עבודות של כותבים ישראלים
  . ערךאותו , "כרמל-אל"במסגרת העיתון 

לכלול משיריו של דרוויש בתכנית , שר החינוך דאז, יוסי שרידהציע  2000 בשנת
אחרי שגורמים מהימין הודיעו שאם ההצעה תתקבל . הספר בישראל-הלימודים בבתי

מדינת ישראל אינה : "אהוד ברק, דאזאמר ראש הממשלה , הם יפרקו את הקואליציה
הישראלים לא : "בתגובה לכך אומר דרוויש". דיין ליצירותיו של דרווישמוכנה ע

מעונינים ללמד את הסטודנטים שלהם שקיים סיפור אהבה בין משורר ערבי לארץ 
ולא כנציג של , מנת ליהנות מהשירה שלי-הייתי רוצה שהם יקראו אותי רק על. הזו

  ".האויב
כמעין , כאל אמירה אוניברסלית לקראת סוף חייו התמתן דרוויש והתייחס לשירתו

יתכן שזאת אחת הסיבות שרק לקראת סוף . לאומית ואישית כאחת, אודיסאה חדשה
  .ב"כמו ארה, חייו קבלה איכותו כמשורר הכרה בארצות דוברות אנגלית

האולם היה מלא . הופיע מחמוד דרוויש באוניברסיטת חיפה וקרא משיריו 2007בשנת 
  .מפה לפה

 הוא נאחז בגלות בכל כוחו. נשמתוגולה ניצחי במחמוד דרוויש  היה עד יומו האחרון
  . שירתו שהזינה אתשכן זו היתה האש , כמי שמכור לסם

  :אמר, עמוהאחרונים באחד מהראיונות 
שאין לי בית במובן העמוק , כל כך הרבה פעמים החלפתי ושיניתי בתים. אין לי בית"

חייתי . וזה יכול להיות בכל מקום, וכותב הבית הוא איפה שאני ישן וקורא. של המלה
אני . כבר ביותר מעשרים בתים ותמיד השארתי תרופה וספרים ובגדים ומכתבים

  ".בורח
לא נישא ולא הוא , היו לו מעט מאוד חברים. עזב את העולם הזה בודד וחצוידרוויש 

 דהבאותה מיאך , התנגד להסכמי אוסלו בתקיפות, מבחינה פוליטית. הקים משפחה
וחרד חרדה גדולה מהתחזקות הפונדמנטליזם  ,למתרחש בעזההתנגד לחמאס ו
  .תרבות הערביתבו ראה את מקור ההרס של ה, האיסלמי הקיצוני

  
  .חיכה מהלְ למי התגעגע וחיכה מחמוד דרוויש ולא ידע התגעגע ועד יומו האחרון 
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  מחמוד דרוויש

  לאמי
  לאה גלזמן: תרגום מערבית

  ִּמיָּכֵמַּה ְלֶלֶחם ִא 
  ּוְלָקֶפה ִאִּמי
  .ּוְלַמַּגע ִאִּמי

  ְוַהַּיְלדּות ּגֹוָאה ִּבי
  ְּבֵחיק יֹום

  ּוִמְתַאֶּוה ֲאִני ִלְחיֹות
  ֶׁשִאם ָאמּות 

  ֵאבֹוׁש ִמִּדְמעֹוֶתיָה ֶׁשל
  ִאִּמי

  
  ְויֹום ֶאָחד ִלְכֶׁשָאׁשּוב ִהְפִכיִני

  ִלְהיֹות ֵאזֹוב חֹוֵבק ִאְמַרת ִּבְגֵּדְך 
  ַעְצמֹוַתי ְּבֵעֶׂשב ַּכִּסי ֶאת 

  ֶׁשִּנְתַקֵּדׁש ְּבטַֹהר ֲעֵקֵבְך 
  ִּכְפִתיִני 

  ִּבְקֻוַּצת ֵׂשָער
  ְּבחּוט ֲאֶׁשר ַיְרִטיט ֶאת ׁשֶֹבל ְלבּוֵׁשְך 

  ֶאְפָׁשר ֶׁשֶאֱהֶיה ְלֵאל 
  ְלֵאל ֶאֱהֶיה

  ִלְכֶׁשֶאַּגע ְּבַקְרָקִעית ִלֵּבְך 
  

  ָהִניִחי ִלי ִלְכֶׁשָאׁשּוב
  ֶדֶלק ְּבַתּנּור ִאֵּׁשךְ ִלְהיֹות לְ 

  ִּכי ׁשּוב ֵאיִני עֹוֵמד ֵאיָתן
  ְּבלֹא ְּתִפַּלת יֹוֵמְך 

  ֲאִני ָּתׁשּוׁש ָהִׁשיִבי ִלי ֵאפֹוא ּכֹוְכֵבי ַיְלדּות 
  ֶׁשֶאְחלֹק ִעם

  ַהְּקַטּנֹות ַּבִּצּפֹוִרים
  ֶאת ֶּדֶרְך ַהִּׁשיָבה ֶאל ַקן ִצִּפָּיֵתְך 

  
  

  24.3.2000, "מעריב"פורסם ב

  אהבה מלמדת אותי שלא לאהובה
  לאה גלזמן: תרגום מערבית

  
  ִלְפּתַֹח צַֹהר, ָהַאֲהָבה ְמַלֶּמֶדת אֹוִתי ֶׁשּלֹא ֶלֱאהֹב

  ָחןַהֶּדֶרְך ֲהתּוְכִלי ָלֵצאת ִמּתֹוְך ְקִריַאת ָהֵרי-ַעל ְּגַדת
  .רּוַמה ֶּׁשִּיְׂשרֹד ֵמַהִּׁשי, ַאְּת : ּוְלַחֵּלק אֹוִתי ִלְׁשַנִים

  
ְּבָכל ַאֲהָבה ֲאִני רֹוֶאה ֶאת . ה ִהיא ָהַאֲהָבהְוַאֲהבָ 

  ,ָהַאֲהָבה ְּכִמיָתה ֶׁשָּקְדָמה ְלִמיָתה
ֶאל  - ְּכרּוַח ַהָּׁשָבה ְודֹוֶחֶפת ֶאת ַהּסּוִסים ֶאל ִאָּמם 

  .ָהרּוַח ֶׁשֵּבין ַהֵּגָאיֹות ְלֵבין ָהֲעָנָנה
ֵּכְך ֶאת זֹו ֶׁשֲאׁשַ , ֲהלֹא ּתּוְכִלי ָלֵצאת ִמּתֹוְך ֶהְמַית ָּדִמי

  ?ַהַּתֲאָוה
  ?ַהְּנגּוָעה ֶׁשֲאַסֵּלק ֶאת ַהְּדבֹוִרים ֵמַעְלַעֵּלי ַהּׁשֹוַׁשָּנה

ֵאיָכה ָחַזר : אֹוִתי ׁשֹוֶאֶלת, ְוַאֲהָבה ִהיא ָהַאֲהָבה
  ...ַהֵּׁשָכר ֶאל ִאּמֹו ְוָעָלה ַּבֶּלָהָבה

ֶרֶסת ְּכֶׁשִהיא הֹו, ָמה ֲעֵרָבה ָהַאֲהָבה ְּכֶׁשִהיא ְמֻיֶּסֶרת
  .ָמה ֲעֵרָבה, ֶאת ַנְרִקיס ַהִּׁשיר

  
ת אֹוִתי ְמַלֶּמֶדת אֹוִתי ָהַאֲהָבה ֶׁשּלֹא ֶלֱאהֹב ְונֹוֶטׁשֶ 

  .ִּבְמקֹום ַמַּׁשב ָהַעְלָוה
  

  1986, "פחות ופחות פרחים"מתוך הקובץ 
  2000, יולי, "77עיתון "התרגום פורסם לראשונה ב
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  מחמוד דרוויש

  חלפה הרכבת
  נאים'מחמד חמזה ע: תרגום מערבית

  
  ָחְלָפה ַמֵהר ָהַרֶּכֶבת

  ַּכֲאֶׁשר ִחִּכיִתי
  ַעל ָהְרִציף ָלַרֶּכֶבת ֶׁשָחְלָפה

  ְוִהְתַּפְּזרּו ַהּנֹוְסִעים ֶאל
  ַוֲאִני ... ְיֵמיֶהם

  ֲעַדִין ְמַחֶּכה
  

  ,ִּכּנֹורֹות ּבֹוִכים ֵמָרחֹוק
  ִתיְוִתָּׂשא אֹו

  ֲעָנָנה ִמְּסִביָבם
  ַוִּתָּׁשֵבר 

  
  ָהיּו ַהַּגְעּגּוִעים ֶאל ַהִּמְסּתֹוִרי

  ִמְתַרֲחִקים ּוִמְתָקְרִבים 
  לֹא ַהִּׁשְכָחה ַּתְרִחיק אֹוִתי
  לֹא ַהִהָּזְכרּות ְּתָקֵרב אֹוִתי

  ְלִאָּׁשה ָּכזֹאת
  ֶׁשִאם נֹוֵגַע ָּבּה ַהָּיֵרחַ 

  ֲאִני ַהָּיֵרחַ : ִּתְצַעק
  

  ָפה ַמֵהר ָהַרֶּכֶבת ָחלְ 
  ְזַמִּני לֹא ָהָיה

  ִעִּמי ַעל ָהָרִציף 
  ִּכי ַהָּׁשעֹון ִהְׁשַּתָּנה
  ?ָמה ַהָּׁשָעה ָּכֵעת

  ֵאיֶזה הּוא ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ֵאַרע
  ַהֶּנֶתק ֵּבין ָהֶאְתמֹול ְוַהָּמָחר

  ?ַּכֲאֶׁשר ָּגלּו ַהּצֹוֲעִנים
  

  ָּכאן נֹוַלְדִּתי ְולֹא נֹוַלְדִּתי
  ֶּכֶבת זֹו ַּתְׁשִליםְורַ 

  ֶאת הֹוַלְדִּתי ַהִּמְתָמֶרֶדת
  ְוֵיְלכּו ְסִביִבי ָהֵעִצים

  
  
  

  ָּכאן ִנְמֵצאִתי ְולֹא ִנְמֵצאִתי
  ְּבַרֶּכֶבת זֹו ֶאְמָצא

  ֶאת ַעְצִמי ֶׁשִּנְתַמֵּלא
  ֵּתי ָּגדֹות ֶׁשָּנָהר ֵמת ֵּביֵניֶהןִּבְׁש 

  ְּכמֹו ֶׁשֵּמת ַהַּנַער
  ..."ַהְלַואי ֶׁשָהָיה ַהַּנַער ֶאֶבן"
  

  ָחְלָפה ַמֵהר ָהַרֶּכֶבת
  ַוֲאִני, ִלְפֵני ֶׁשָחְלָפה
  ֵאיִני יֹוֵדעַ , ְּכמֹו ַּתֲחָנה

  ;ְלִהָּפֵרד אֹו ְלַקֵּבל ֲאָנִׁשים ִּבְבָרָכה
  ַעל ְרִציֵפי, ַאְהָלן

  ֵּבית ָקֶפה
  ִמְׂשָרִדים
  ְּפָרִחים
  ֶטֶלפֹון
  ִעּתֹוִנים
  ּוְכִריִכים
  ּומּוִסיָקה
  ְוָחרּוז

  ֶׁשל ְמׁשֹוֵרר ַאֵחר ַהָּבא ּוַמְמִּתין
  

  ָחְלָפה ַמֵהר ָהַרֶּכֶבת
  ַוֲאִני , ְלָפַני ָחְלָפה
  ֲעַדִין ְמַחֶּכה

  
  
  

, "למה עזבת את הסוס לבדו"מתוך הספר 
 2000, "אנדלוס"הוצאת 
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  די בן עמי  דֹו

  ִמִּלים ְּבִריַרת

  / הרי אהבתי את חיי, את בתולות הנצח/ לא חיפשתי מעבר לאופק: השהיד מבהיר לי"
  חריהם בדבר וחיפשתי א/ ,הדרך לחיי הייתה חסומה/ אך, עלי אדמות בין אורן לתאנה

  .2002ינואר   ".זמן מצור"   מחמוד דרוויש  ".דם בגוף אבן התכלת/  -היחיד שהיה לי 

  
  , ְמֻׁשָּלח ִמְתַּדְרֵּדר ַּכּדּוִרים-ְצרֹור

  , ָׂשרֹוּבְ  אֹו יׁשִא  ְּבֵביתא ם לִֹא 
  ִיְתַּפֵּזר   
  .ָמעּו ָקִליעַ ל ּכָ  ֶּבָהִרים ַחֵּפׂש לֵ  –

   ִמְּבָׂשִרי לָהאֹוכֵ  ִמִּלים ְצרֹור
   ָזִמין
  , ִלְבִריָרה ְמֻזָּמן

  ִּבְתרּוָעה ִהְקִצין יאֵ 
  ְיָלִדים ַמֲעלֹות. ְּתֵכֶלתֶאֶבן  ְּבגּוף ָּדם
  , ַהִּדּמּוי ְלִדין ֵמֵעֶברל אֶ 

  ,ַהִּפְסָקה טִמְׁשּפַ 
  .ַהֵּיאּוׁש ִלְסִעיֵפי ְּפָרִקים

  
  ַהֶּנֶׁשק ְּבַסַחר
  ִּדְמָעה ָרֶּבְסקֹותעֲ  ְלַעֵּצב טקֹומּוִניְס  ִׁשיַרת ִנְפֶּתֶלת
  ִנְצָרִבים ,ֲחִתיָמה ִמְכְּתֵמי ִרּׁשּום
  צֹוְננֹות ַהְמָחאֹות ְּבׁשּוֵלי

  ".ֻׁשַּלם" ְוחֹוֶתֶמת
  
  ַהּיֹורֹות ַהִּמִּלים – ֻאְמָלל יׁשִא 

  ִּבְרָעָלה ִמְצַטְּידֹות
  – ָירֹקל עַ  ְּכתּובֹות – ִׁשִּׁשים יֹו ִלְדָרַׁשת ְוהֹוְלכֹות

  הֶלָחזֶ  ַמְסְמִרים ֲחגֹור ֶנֶפץּכְ  ְפקֹעַ לִ 
  ,ַההֹוֶזה ַלֵּלב

 .ָּדם-ְּכֵלי עַ ְפקֹּבִ 
  
  
  

  

  אורי ברש

  תמונה מאלבום ישן
  ָׁשַמִים , ָׂשֶדה: ְּתמּוָנה ֵמַאְלּבֹום ָיָׁשן

  .ַנֲעָרה ְמַחֶּיֶכת ְּבַפֲאֵתי ַקִיץ ָרחֹוק
  .ֵיׁש ֶּכֶתם ֶׁשל ֵצל ְּבָפֶניהָ 

  .אֹורֵיׁש ֶּכֶתם ֶׁשל 
  ֲאִני ֵאיֶנִּני

  . ַהַּתֲאִריְך ָרׁשּום ֵמָאחֹור
  

1988, "תמוז", "יחפים בתוך השקט"מתוך הספר 
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  שמעון מרמלשטיין

  שדה חרציות
  סונטת זהב

  ִמי ַהָּנד ְּבֶמְרֲחֵבי ָׂשֶדה ָזהֹב
  ?ֱאֵלי ְּדָמָמה לֹוֵטף ָראֵׁשי ָהַחְרִצּיֹות

  ַּבֲחַׁשאי ִנָּׂשא ְּכֵריַח ָהֵאזֹוב
  .ֶחְלַקת ָּפִנים ָנמֹות, ִניד ִריֵסי ַאְבָקןמֵ 

  ֲאַגן ַׁשְלָוהַיְלָּדה ְּכרּוַח ָנָעה ּבַ 
  חּוט אֹור ַהֶּׁשֶמׁש, ַהַּדק ּגּוָפּה

  ַמִּׁשיל ְּבעֶֹנג ֶחְלמֹוִני ְרִדיד ַאְדָוה
  .ַׂשְרֵפי ֵליל ֶאֶמש, קּוִרים ְׁשקּוִפים

  ְרִקיֵעי עֹוֶפֶרת ָאְצרּו ְלֶהֶרף ְנִׁשיָמָתּה
  ִלְסּפֹג ַּבֲעָנָנה ְקרּוֵמי ָאְׁשָרּה ָהַרךְ 
  ָלתּור ְּבִקְּפאֹון ְיִפי ְמִׁשי ְּתנּוָעָתּה

  .ָהב ָעִלים ְּבעֹור ּגּוָפּה ַהָּנחִרּקּוד זְ 
  ַהַּלְיָלה ִּבְׁשָנָתּה ִיְׂשאּו ָעִבים ֶאל ֲאָדָמה ָזָרה     
  .ּהֶאת ַלַחׁש ִזיו ָׂשדֹות ַהַנֲעֶנה ְלֵאֶלם ְמחֹולָ      

  
  
  
  
  

  היפודרום בירות -סונטת מוות 
  

  ִמי ּפֹוֵרץ ִמּתֹוְך ַׁשֲעֵרי ֵהיָכל ַהְּׁשחֹור 
  ?ּגּופֹו ְּכֵחץ ָמׁשּוְך ֲעֵלי ֵמיַתר ְּדָמָמה
  ֶאל ַמְסלּוֵלי ֶּפָחם ַהַּלִיל ָעט ִלְדהֹר

  .ִלְדקֹר ִּבְמאּוצֹו ִאיׁשֹון ָּבֲעָלָטה
   

  ַמּכֹות , הּדּומָ , ָּפְרָסה, ּדּוָמה, ָּפְרָסה
  ֶאל ְיִציֵעי ָעָפר ְּבִעי ַהֲהִריָגה

  סֹוְרקֹות , ְצִניָפה, ָּפְרָסה, ְצִניָפה, ָּפְרָסה
  .ְּבָׂשֵרנּו ְּבֻאְרַות ַהָּמֶות ַהְּפרּוָצה

   
  ֶאת ֶּפָגסּוס ָענּוד ְּבֶרֶסן ֶׁשל ָזָהב
  ֵעיֵנינּו ְמַבְּקׁשֹות ִמַּמְחַׁשֵּכי ְּתהֹום

  ׂשֹות ְּבַיְרְּכֵתי ֶמְרָחבְוֶאל ְּכָנָפיו ְּפרּו
  .ֵּגֵונּו ִמְתַחֵּנן ֵמַאְרֻּכּבֹות ֱאדֹום

   
  ִּכי ִאם ַּפְרסֹות סּוֵסי ְׁשאֹול , לֹא ִאְוַׁשת נֹוָצה      
.ִּבְדִמי ַהֵּליל ַנְפֵׁשנּו ֲחֵפצֹות ִלּטֹל      
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  משה יצחקי

  פתחי את הספר הזה
  

  "בבואך בימים", ייטס. ב. שיר של  ובעקבות ה                                
  

  ְוִתְפרֹׂש, ִאם ִּתְתַעֶּלה ִמָּים ִצּפֹור ַהְּבִדידּות
  ּוְתַכס ְוָתֵצל, ִמיםָנֶפיָה ְּבֶטֶרם ּבֹוֵאְך ַּבּיָ ְׁשחֹר ּכְ 

  ְוִתְצַטֵּנף ָׁשם ַנְפֵׁשְך ֶׁשָּכְלָתה, ַעל ְּכחֹל ַמָּבֵטךְ 
  ָלעּוף ֵּבין ִקירֹות ַהֵּלב

  ְקִחי ַמְפֵּתַח ְוצֶֹפן ַלֵּסֶפר ַהֶּזה, ְוַהּגּוף
  

  ִּפְתִחי ּבֹו ַׁשַער ְּבֵסֶפר ָהַאִין, ּוִפְתִחי
  ְוׁשּוִבי ִקְרִאי ּבֹו ְלַאט ֶאת ֶׁשָחַרְטְּת ַּבחֹול ְּבֶטֶרם

  ְּבֶטֶרם ִּתְפֶנה, ָּתבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש
  

  ַּפַעם ָהָיה ָלְך ַּתְרִמיל ָקרּועַ , ְוִזְכִרי
  ַעד, ַמה ֶׁשְּׁשמֹו ַאֲהָבה ְולֹא ֶנֱאַסף ּבֹו

  ֶׁשָּבא ַהֵהֶלְך ֶׁשִהְטִליא ּבֹו ְקָרָעיו
  ְּבֶחֶסד ַהחּוט ֶׁשִּנְגַזר, ְוַנְפׁשֹו ְּבַנְפֵׁשְך ָקַׁשר
  .ְוִנְתַּפר ְּכמֹו ַקו ְלַחָּייו

  
  ְוִאם יֹום ֶאָחד ֵיָעֵלם ַהַּנָּוד ְויֹאַבד

  ְוַנְפֵׁשךְ , ַאֶחֶרת ֵּתְלִכי ּבֹו ַּגם ַאְּת ְלֶאֶרץ, ַּבֶּמְרָחב
  ּוַמה ֶׁשְּׁשמֹו ַאֲהָבה ׁשּוב נֹוֵפל ְוִנָּדף, ְמַבֶּקֶׁשת ַנָּוט

  ָאז ִּפְתִחי ֶאת ַהֵּסֶפר ַהֶּזה . ּופֹוֵרחַ 
  .ִקְרִאי ּבֹו ְלַאט

  
  

  2004, הוצאת הקיבוץ המאוחד, "ועל סביבותיו שב: "מתוך

ארמון "- דיתי רבנר: ציור
נייר פסטל רך על , "על ירח  

מ"ס 50על  40  
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ר ענתבישּו  

  מעשה בבני מלך המלכים
  

  ת ָחֵרב ָעֵׁשןֵאיָכה ַהַּביִ 
  ֵאׁש ָיְרָדה ָותֹאַכל ַּבֲעָנִנים ֲאפִֹרים ְסִמיִכים

  ְּבֶדֶרְך ַהִּכּסּוִפים
  ֵּביִני ְלֶמֶלְך ַהְּמָלִכים

  ּוֵביְנַתִים חֹולֹות לֹוֲהִטים
  ַּכּפֹות ְמַלֲהטֹות ֶׁשל ַּדְחּפֹוִרים

  ַעל ְּפֵני ֶאֶרץ ֲעֵיָפה
  ַעל ַהָּפִנים 

  םִניַעל ָּפִנים מּול ּפָ 
  ִׂשיָחה ַעל ִׂשיָחה
  ְנִסיָכה ְּדאּוָגה

  אֹוְרִזים? ֲאַרְזֶּתם
  ּפֹה ָּבֵּתי ִעּנּוִגים
  ּפֹה ָּבִנים ָׁשִבים

  ים ָעִפים ְונֹוְפִליםֻגִּמ ְוִטיִלים רְ 
  ַעל ֲחָממֹות ְמֻׁשָּבחֹות

  ַעל קֹוִצים
  ַעל ְּבֵני ֶמֶלְך ַהְּמָלִכים

  ָּבֵּתי ָעְלִמין ָנִעים ָׁשםוְ ָּכאן 
  ָבִרים ִנְפָּתִחים ַּגם ְּפָצִעיםּוקְ 

  ֶׁשִּלי ְּדאּוָגה ַּבת ִצּיֹון ַהְּׁשדּוָדה הֹו ְנִסיָכה
  ֲהָבהה ָּבא ּדֹוֵדְך ִויַחְּבֵקְך ַאֵאיכָ 

גדל בכפר . יליד פתח תקווה שּור ענתבי
, מכללה עברית - למד בעלמא . אדומים

מחברת "את  פרסם. א"ת
, "נ"ד שירים פ"י - לילאדם  :השירים

שיריו . שעסקה בשירה אקטואלית
ותרגומיו לוולט וויטמן פורסמו בבמות 

כתב  -  משיב הרוח"היה מעורכי . שונות
  , "ישראלית-העת לשירה יהודית

בין השאר את הגיליון המיוחד ושם ערך 
 עוסק בחינוך". על ההתנתקות"

 .ובתרבות

כשירח " - דיתי רבנר: ציור
, "מלא עגול וצהוב כאבן בוערת

מ"ס 50על  40פסטל רך על נייר   
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  אורי חרובי

  *תולדות הזמן המתקצר
  

 ָאָבק ֶׁשל ּכֹוָכִבים ֵמִתים
 ,ּבֹות ֵעיַנִיךְ ׁשֹוֵקע ַאט ַּבֲארֻ 

 .ָּגרֹון ִחְרחּור, אֹור ַאֲחרֹון
 

 ,ִנְקֶמֶצת ַּכף ָיִדי ְּבַחְלָחָלה ָמָרה
 .ְּתׁשּוָקה ָזָרה ִּבְקצֹות ֶאְצְּבעֹוַתי

 
 ַהְּזָמן ֶׁשָלנּו ִמְתַקֵּצר

 ,הּנָ ְך ְקטַ ְוַאְּת ָּכל ּכָ 
 ,הֹוֶלֶכת ְוִנְבַלַעת ְּבַעְצֵמךְ 

 .ַהְּׁשחִֹריםְך קֹוֶרֶסת ֶאל חֹוַריִ 
 

  עֹוד ָהרּוַח לֹא ִיְרַעׁש
 ,יֹות ִנְכָחדֹותקֹום ֶשַהַּגַלְקְס ַּבּמָ 

  ?ּוַמה ְיֵהא ָעַלי
  
  סטיבן הוקינג יפיסיקאספרו של האסטרו -" הזמן דותקיצור תול" (*)

  

  

  

  שער ברוש

  ,לֹא ִניַע ְּבַצְּמרֹות ְּברֹוִׁשים -ָׁשָרב 
  ָמֶותַרק ַלַהק ְזבּובֹוֵני דּוָמה וָ 

  ִריםחַֹּכֲעָבִדים ְׁש , ַהְּקָבִרים ְמחֹוֵלל ֵּבין
 .ַהַהְרמֹון ְּבַׁשַערַּתֲאָוָתם ִׁשּכֹוֵרי 

 
  קֹוְרָסקֹוב ְצִליֵלי ָּבֶלט ֶׁשל ִריְמְסִקי
 ְּבַׁשַער ְּברֹוׁש, ּפֹוְרִעים ֶאת ַהְּדָמָמה

 .ַאְרֶיה ְלַדְרּכֹו ּבייּפֹוֶנה ַעְכָשיו רֶ 
 

 ַמִיםׁשָ ַׁשֲעֵרי , ַאְרֶיה ּבייֲעֵלה רֶ 
 ,ְתָך צֹוָפה ָּפֶניךָ ֲאהּובַ , ִנְפָּתִחים ְלבֹוֲאךָ 

  ,ְמַיֶחֶלת ֶאֶלף ַלְיָלה ְועֹוד יֹום
.ַרֲחָמיוָמֵלא ְּכבֹודֹו ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ  ּוְכָבר
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  אלי נצר

  לקורא האלמוני
  יםרִ פֹים אֲ ִׁש נָ ל אֲ עַ  ךָ ב לְ תֹוכְ א אֶ לֹ
  יןר אֵ בָ ּכְ יר ׁשֶ עִ ה וְ תָ מּוי ְּת נֵ ים ּבְ ִּת בָ ּו

  םיִ מַ ׁשָ  יהָ לֶ עָ ין מֵ אֵ ה וְ מָ דָ אֲ  יהָ ּתֶ ְח ּתַ 
  יםּבִ ין רַ ד ּבֵ דֵ ֹוּבל הַ א עַ לֹוְ 
  
  הלָ ְמ ין חֶ אֵ ה וְ ׁשָ ּוין ּבה אֵ ים ּבָ רִ קָ ְּׁש הַ 
  לעַ ה וְ וָ קְ ִּת ל הַ ש ׁשֶ ָאֹוּנע הַ ּסָ ּמַ ל הַ עַ וְ 
  לעַ ה וְ וָ קְ ִּת ל הַ ש ׁשֶ ָאֹוּנע הַ ּסָ ּמַ ל הַ עַ וְ 
  יוירָ ת ִׁש אֶ  רֹובְ קִ ח לְ קַ ּלָ ר ׁשֶ רֵ ֹוׁשְּמ ת הַ מַ קְ נִ 
  
  תעַ ּדַ ת הַ ּוּלל קַ עַ  ךָ ב לְ תֹוכְ א אֶ לֹ
  ןרֹוחֲ ַאם הָ ׁשֶ ּגֶ ל הַ עַ ים וְ ּיִ חַ ת הַ ילּול זִ עַ וְ 

  יקבִ דָ ץ הַ ֹוּבל הַ עַ ל וְ ּכֹהַ ף טַ ּׁשָ ׁשֶ 
  ךְ רֶ ּדֶ ד הַ צַ ת ּבְ דֹועֵ ת הָ פֹוּקָ רַ ל הָ עַ וְ 
  
  ׁשקֵ נֹוֵאתֹו ר פֵ חֹול הַ עַ  ךָ ב לְ תֹוכְ א אֶ לֹ
  יקלִ דְ ה מַ עָ ב זֵ ּגֵ נַ ר ְמ פָ עָ ּבֶ  ךְ תֵ ע חֹולַ סֶ ּבַ 
  ידעִ רְ ּתַ ׁשֶ ה יקָ ִת ְׁש  ה אֹוקָ עָ ל זְ עַ ה וְ יָ רְ יגַ ִס 
  ירִת ְס הַ ים לְ ּלִ ִמ  ׂשּפֵ חַ ר לְ הֵ מַ לְ  יךְ רִ ּצָ ׁשֶ וְ 
  
  ָּכָזב ַהַּמֲאִמיִניםף רּול טֵ עַ  ךָ ב לְ תֹוכְ א אֶ לֹ
  ינִ אֲ ׁשֶ וְ  ְוַהַּמְּדָעִניםים פִ סֹוילֹופִ ת הַ רּוּוים ּבנִ הֲ ּכֹהַ 
  ברֹוה קָ נָ רֹוחֲ ַאה הָ רָ ּוׁשאת ּבַ ּזֹה הַ גָ ּצָ הַ ב ּבַ ׁשֵ יֹו

  יםנִ כֹונְ  ַהּלֹא ַּבְּמקֹומֹותים קִ חֲ ֹוּצת הַ אֶ  עַ מֵ ֹוׁשוְ  ַלְּיִציָאה
  
  חרַ ּפֶ ת הַ דֶ ּלֶ ל הֻ י עַ נִ מֹולְ א ַארֵ קֹו ךָ ב לְ תֵ ֹוי ּכנִ אֲ 
  ףלֵ ר חֹויק אֹול זִ עַ וְ ם יהֶ ינֵ ֶׁשּבֵ ה מַ ר ּוֹוּפּצִ ת הַ מֹוּו
  ינּולֵ ק עָ חֵ צֹוים הִ לֹאֱ ה ׁשֶ אֵ רְ ּו יךָ ינֶ ח עֵ קַ ּפְ 
 .רתָ ֹוּמה ׁשֶ ה מַ י זֶ ּכִ  דלֶ ּיֶ וַ  ִאָּׁשהב הֹאֱ לֶ  ךְ לֵ 



19 
 

  
  רִויאל נץ ומאיה ערד

  : מתוך הספר
  מקום הטעם

  :מסות על ספרות ישראלית
  בין צליל להיסטוריה

  2008, "אחוזת בית"הוצאת 
  

  על דור שביזבז את משורריו

  'חלק ב
  
  
  

  ניגודים: לוין

ודאי שרבים זוכרים , כלומר. הסביר שחנוך לוין היה משורראבל צריך לעצור ול, מוזר
למעשה הוא כתב הרבה מהשירים המושרים המוכרים  –שחנוך לוין כתב שירים 

של יהודית " אדון כמעט וגברת כבר"או , של החלונות הגבוהים" חייל שוקולד. "לנו
רבות החיבור הזה לת; של ריטה" אני חיה מיום ליום"שלא להזכיר את  –רביץ 

חייל של "אולי חשבו על . פופולרית אפיין את לוין אבל כמעט לא נגע לדימויו
, נוגה שכזה "כי האדם עץ השדה"מין , משוררים-שירי-ערב-של-כעל מין שיר" שוקולד

!) ם ותרבותייםעד כדי כך אנחנו כולנו מכובדי(משהו מכובד ותרבותי שבמקרה 
, אבל למען האמת. בותי כשלעצמומע ברדיו המכובד והתרהתנגן והנה הוא מוש

". שירים של לוין"לא עצרנו לחשוב עליהם כ, כאשר שמענו את השירים הללו ברדיו
מוגדרות , למעשה שיריו המולחנים של חנוך לוין הם לרוב יצירות פורמליות מאוד

  .שירתן נשכחת, מאוד לצורכי הפזמון ולכן נבלעות ביתר קלות בלחן

  
  ,ַהְּגדּוד הֹוֵלְך ְוָׁשר, ּוְׂשמֹאל ָיִמין, ְׂשמֹאל ָיִמין

  . ַהָּמֶות הּוא ָקָצר, ַהַחִּיים ְמֻסְרָּבִלים
  

שמוכתבת במידת מה (כפוף לצורה טרוכאית אחידה ") חייל שוקולד("השיר 
הזוגיות הסימטרית מכוננת את השיר ). מהפארודיה על שיר הילדים שביסוד היצירה

זוג הכיוונים נענה בזוג הפעולות : ימין ושמאלנענה ב, שמאל ימין: בכל רמות הארגון
ולבסוף השורה הבינארית כולה נענית בתשובה , "הולך ושר"כאשר הגדוד , הצבאיות

  :בינארית של חיים ומוות
  

  הגדוד הולך ושר      אלימין ושמ, שמאל ימין
  המוות הוא קצר        החיים מסורבלים

  
היא כמובן הכוח ייה הזאת שבירת הציפ, "ארוך"הוא " קצר"הניגוד הבינארי ל(

החרוז  ).ארוכיםאבל בכל אופן לא , החיים ודאי מסורבלים: האירוני של השיר
. הוא בסך הכל רקיעת רגל של החייל האחרון בסוף הטור: כמעט שאינו נדרש, פשוט

האפקט השירי נוצר לא מסימון . מילים טוראיות: המילים כולן נפוצות וצפויות
של רכיבים בלתי  מארגון בעל אופטימליות צורניתאלא , מיוחד של העברית

השיר נטול כמעט כל אפקט , תמיד: כך גם בשירים שלא נועדו להלחנה. מסומנים
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הבית השני והמסיים של , לדוגמה. ובכל זאת בעל צורה אופטימלית, צורני ניכר לעין
  ":יט בארדו'הרב הראשי אהב את בריז"

  לּוָמה פּוְקסָהַרב ָהָראִׁשי ִהְתַחֵּתן ִעם ּבְ 
  .ֹו ִנְּׂשָאה ְלִגיְנֶּטר ַזְּקסיט ַּבְרּד'ּוְּבִריזִ 

  ֱאלִֹהים ַהּטֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
  ,ֹויט ַּבְרּד'ָנַתן ַלּגֹוִיים ֶאת ְּבִריזִ 

  ;ְוָלנּו ָנַתן עֹל ִמְצוֹות ְוָיגֹון ֲחִריִׁשי
  .ֶזה סֹוף ַהִּׁשיר ַעל ַאֲהַבת ָהַרב ָהָראִׁשי

  
בהתאמה של , קודם כל תמטית: ה נוצרת על ידי ארגונים בינארייםהצור, שוב

. יט בארדו'בריז, "מושא התאווה המקסימלי"עם , הרב הראשי, "היהודי המקסימלי"
זה , זה מתחתן וזו נישאת, שתי השורות הראשונות מותאמות ביניהן מתוך הזוג הזה

האפקט הקומי הזה  !כה רחוקים, כה קרובים" (גינטר זקס"וזו ל" בלומה פוקס"ל
עיקר ההישג הפיוטי בשיר הזה נובע מהבנייה ). חרוז- שאינו-מועצם על ידי החרוז
  :המורכבת של הסיכום

  
 יט בארדו'את בריז) 3(לגויים ) 2(נתן  )1(
 .עול מצוות ויגון חרישי) 3(נתן ) 1(ולנו  )2(

  
הסיכום מחבר את , ראשית. הציפייה לבינאריות פשוטה נשברת בשלוש רמות

בשורה ארבע  1-2-3הסדר , שנית. כלומר שורות בלתי חרוזות, ארבע וחמששורות 
נענה " יט בארדו'בריז"האובייקט הפשוט , לבסוף. בשורה חמש 2-1-3מומר בסדר 

כך מועצמת המיתיזציה : אפקט קומי" (עול מצוות ויגון חרישי"באובייקט המורכב 
). כנגד גורל היהדות כולו אישה בודדה השקולה בעיני השיר הזה, יט בארדו'של בריז

בהחסר , חמישה אנפסטים(פשוט  שורה חמש היא כאן היחידה בעלת מבנה משקלי
הרגע שבו השיר עוצר כדי , זהו רגע השקט של השיר): אחת בראש השורההברה 

מבעבעת  –השיר כולו הוא נשימה ארוכה , כביכול. סוף את אשר על לבו- לומר סוף
במבט  –השיר הפשוט לכאורה . ל שורה חמשהכנה לאנחה הגדולה ש –משהו 
מאורגן אם כן באיזשהו מובן  –כך מתוחכמת -מין בדיחה לא כל, שטחי

  ".אופטימלית"
אבל תמיד , "שבור"משקל : אנחנו מתחילים לראות כמה ממרכיבי הארגון הלויניים

כולל המבוסס על בינארי ולצדו ארגון , תמיד משרת מטרה שירית, תחת שליטה
לא "מובן שמרכיבי הארגון הללו נמצאים גם בכתיבה ה. ניגודים, חזרות, תקבולות
  ":ל ורומנצקה'איש"הנה המשפט הפותח של . למשל בפרוזה, שלו" שירית

  ".התוודע באמצעות הטלפון אל בחורה, ל'שמו איש, דלוח ובלוי, רווק, בחור אחד"
  :להבהרת המבנה וההטעמהסימנים אני מוסיף 

  
  ,בחור אחד  
  ל'שמו איש    ,דלוח ובלוי    רווק  
  .אל בחורה    התוודע באמצעות הטלפון  

 
והאם יהיה זה מופרז לטעון למבנה של תקבולת בין שני . המבנה יאמבי מושלם

משולש (ל 'שמו איש, דלוח ובלוי, רווק: התיאור המאפיין? ל'תיאוריו של איש
, ות הטלפוןבאמצע, התוודע: התיאור של המאורע המקומי; )שחלקו האמצעי מוכפל

אבל האם באמת אפשר היה ? מופרז). משולש שחלקו האמצעי מוכפל(אל בחורה 
הרכיבים , באיזשהו אופן שקשה להסבירו? לכתוב את השורה הזאת אחרת

  .מאורגנים ארגון שירי, בכביכול, הפשוטים כל כך
, הדיאלוג הלויני מוגדר על ידי ארגונים של תקבולות: ודאי בדרמה, אם בפרוזה

לסיטואציות  ִמַּתְרֵּגםמערך הארגון הבינארי , כלומר. גונים ההופכים לתמטייםאר
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בתמונה החמישית של המערכה של , בלה ברלו. של זוגות דמויות בינאריות של
סיבה טובה מאוד "ומקווה שיש לו , מבקשת לסיבת שובו של ספרול, "סוחרי גומי"

אני מארגן שירית את  ".עשרה בלילה-לבוא אל גברת בלי שום הזמנה בשתים
  :כולל ציון הטעמות ראשיות ומשניות, התשובה

  
  ,אוסטרלי משובח    עשרת אלפים סיבות מגומי"    :ספרול

  "שלך             ,וסיבה אחת בשר ודם    
  

רמז  –תקבולת ובמקרה זה , יאמבים כמעט מושלמים: המבנה כבר מוכר לנו היטב
ושואלת , של המבנה הבינאריהרחבה  ,הצופים, ברלו מבקשת בשמנו. של חרוז

, "סיבה האחת"ה, הבאה לפרט את האיבר הבינארי השני(והנה התשובה " ?דהיינו"
  ):לכלל שיוויון כלשהו עם עשרת אלפי הסיבות

  
אני צריך להתגלח בכל , לך יש מחזור חודשי; אני גבר, את אישה"  :ספרול

יזו א; לי יש עשרת אלפים חפיסות גומי, לך יש בית מרקחת; בוקר
  "?התאמה גדולה יותר ניתן למצוא בטבע

  
, נדו של שלוש תקבולות'זה קרשצ. ההתאמה היא אופטימלית: כמובן, ספרול צודק

דומה שהמבקרים טרם דייקו בהבנת ). שמקורו ברטוריקה הקלאסית(שילוש בינארי 
זודי לעניינו של לוין בהעמדה של סיטואציות על ניגודים פרו- המקור הסגנוני

הדחף לצמצום התמטי הזה הוא . פועל ונפעל, על יחסים של פלוס ומינוס, חריפים
 וזאת כאשר המבנה הלשוני המרכזי, בכך שלוין כותב תמיד מתוך מבנים לשוניים

הוא אינו , ובכן. המשמש את לוין הוא התקבולת
אלא מצמצם , מתאר סיטואציה באמצעות השפה

יסוד : בניסוח של סיסמה. סיטואציה אל השפה
אלא , מזוך-לא בזאכר פוןת וערכות היחסים הלוינימ

הואיל והשירה של לוין : כלומר. בספר תהילים
בביצועה הנרטיבי היא , מבוססת על מבנה התקבולת
המוגבל בסופו של  –נוטה אל מאגר הקומבינציות 

והניגודים , של ניגודים בינאריים חריפים –דבר 
לם מגדירים את תחום העו, בסופו של דבר, הללו

  .שלוין מעוניין בו
  

  צלילים: לוין
  

טרם : אבל מוקדם מידי לדון בעולמו של לוין
עד . התחלנו לתאר את אפקטיביות השפה הלוינית

השליטה . כאן תיארתי מבנים משקליים ותחביריים
, בארכיטקטורה של המשפט, של לוין ברמה הזאת

יש תחושה . נותנת לשפה שלו את העוצמה שלה
והנה מקור (שפה רטורית , נתחזקה של יד מכוו

אפילו משפטית , ")הנאום: "לאפשרות פארודית
והנה עוד אפשרות (המדויק שלה המבנה  בעושר

היא מיועדת לא למסירת : השפה בשליטה, ובכן). שלוין שוב ומשתמש בה, פארודית
  .אלא למטרה אסתטית, סתם, "מסר"

אבל עוצמה עדיין : יותמגדירה סגנון ופותחת אפשרויות פארוד, העוצמה מרשימה
עדיין איננה , הארכיטקטורה כשלעצמה מופשטת מדי, אינה אסתטית כשלעצמה

זוגות של עמודים תומכים בבניין -זוגות –התחביר הלויני מבוסס על הזוגי . יפה
מצטרף צלילן של המילים ומוסיף את , בתוך התחביר, ואז. עשוי בסימטריה מושלמת
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החיבורים . אותה צובעהוא , ארכיטקטורה רבת כוח לאחר שהעמיד, כביכול: היופי
, לפעמים מעשירים אותם, הצליליים בין מילים חורגים אל מעבר למבנים הבינאריים

  .לפעמים מפרקים אותם
ק 'שואל את לצ, אצן הבוקר, רוזנצוויג, "הלוויה חורפית"בתמונה השלישית של , הנה

  :יאות כמותואם לפניו חובב ספורט ובר הבאה לברר, את שאלתו
  

  "?מתעמל או מתאבד"  :רוזנצוויג
  ."מתאבל"    :ק'לצ

  
ההומור של שבירת ציפיות מענגת מושתת לרוב : ואנחו נזכרים מיד בעובדה חשובה
הקומדיה של לוין היא  –מהיחסים השיריים , על ציפיות הנובעות מהשפה עצמה

. ת נובעים מהשפההגבולו, ושוב, קומדיה של שבירת גבולות, וכמובן. קומדיה לירית
אני חושב למשל  –ושבירה , פתאום צבע גרוטסקי, בתוך הארכיטקטורה הקלאסית

את , בסוף מונולוג ארוך ורב המצאה, מסכמת, 22בתמונה , "שיץ"על שפרכצי ב
  :בעלה

  
  ."ביוגרפיה של הפלצות, גבר בן עשרים ושבע"  : שפרכצי  

  
או באמת , על ידי כל בדרן שהיתה יכולה להיאמר, האפקט נוצר לא מהמילה עצמה

אמרה , ובכן. נאמר אשתו של קצין במילואים בן עשרים ושבע, על ידי אישה וולגרית
אבל . ויכול להיות שיש קוראים השוגים כך –? ומה ההתפעלות –" הפלצות"

  :מושלמת, כמובן, השורה
  

    בן עשרים ושבע    גבר
  של הפלצות  ביוגרפיה

  
עם פער בינן לבין היחידה , איות ברורותשלוש היחידות הראשונות הן טרוכ

" ביוגרפיה"מתאזן באופן מושלם על ידי " גבר. "שוברת השורה, היאמבית, האחרונה
") גבר"פיתוח לועזי של העיצורים העבריים שב, נפלאה בהשראה פיוטית, שהיא(

, והחיבור הצבעוני כל כך שבין חלקי השורה מדגיש כך שוב את ההתזה הפתאומית
  ".הפלצות"שבמילה , ית כל כךהשרירות

ההזרה על ידי : השבירה שבתוך מבנה הדוק יכולה לחזק סוג אחד של הומור לויני
מעורר , והנה הומור בוטה, מופיעה בפתאומיות חריגה, מתוך המבנה. תנועה החוצה

, המונולוגאני זוכר ערב שבו השחקנית התקשתה לסיים את (צחוק בלתי נשלט 
  ).ק אל תוך המיליםואיבדה את עצמה בצחו

אמירות חריפות ובלתי : פנימהסוג אחר של הומור לויני מבוסס על תנועה 
כך , בתוך מבנה שירי הדוק המרכך אותןמוכלות , תאפשריות במציאות היומיומי

לקבל את נכונותנו אלא בשל , שנוצרת הזרה לא בשל ההפתעה המיידית על הנאמר
ופתאום מבינים את , לארגונן, ליופין שבויים, אנחנו מקשיבים למילים. שנאמר

זה הומור . שלא הופתענו מהדובר, כמו מעצמנו, לא מהדובר –שנאמר ומופתעים 
ביקורו פוגש את צינגרבאי לאחר , לדוגמה, ספרול. מעורר חיוך: אלגי כמעט, אירוני

  ):4תמונה , 1מערכה , "סוחרי גומי("האחרון אצל הרוקחת ברלו 
  

  "?הובא קנדון לידי שימוש, כזכור, לשמואל ספרו"    :ספרול
  ."ו הוא בביוביעכש, כיסא-הושלך לבית, הובא כדין  :צינגרבאי

  
המבנה הסימטרי של ספרול מנצל את ארגונו המהודק . שתי הצורות יאמביות לגמרי

אבל . נוכחת שפה מעין משפטית, כמו הרבה פעמים אצל לוין –למטרה פארודית 
יופי של הסימטריה בא מהמצלול שבין המילה ועיקר ה, מובן שהשפה פיוטית
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במבנה הסימטרי המשולש , צינגרבאי". שימוש" / "שמואל", הפותחת למילה הסוגרת
ואז מומר , ")הובא כדין"הופך ל" הובא קנדון("פותח בעיבוד דבריו של ספרול , לו
שמיד אחר כך מומר , )אמנם קרבה דקדוקית(הקרוב לו " הושלך"ל" הובא"ה
, שורתו של צינגרבאי, לבסוף. קרבה מצלולית טהורה" הושלך"הקרוב ל "עכשיו"ל

חשוב ". ביוב"נענה ב" הובא"כאשר ה, נסגרת במצלול, בדיוק כמו שורתו של ספרול
הטקסט כמעט , לציין שהעושר הפיוטי בזוג השורות הזה הוא טבעי לגמרי אצל לוין

רשת של תקבולות . תאת דרגת האינטנסיביות הלירית הזאלרגע ולו  אינו מאבד
  .ומצלולים נושאת את היצירה כולה

דומה שהמבקרים לא ציינו במפורש שזה המקור לאחת התופעות הלויניות הניכרות 
על  מוגדרים, כיצירה הלוינית כולה, השמות הלויניים. השמות הלויניים, מאוד לעין

י מצלול לעיתים קרובות בעל אפקט קומ, שמעבר למשמעותידי מצלול עשיר 
שיר -הם מהווים מיצוי של שורת. עוצמה בלתי סבירה, של גוזמה, גרוטסקי

הגרוטסקה  –" שמואל ספרול: "הדוגמה שלעיל מספיקה. גרוטסקית לכדי מילה אחת
. יופי של מצלול, איזשהו פיוט, ובתוך הגרוטסקה –המופרזת , שביידישאיות הזאת

ופן שבו מתפקדת המילה תיפקד בשורתו של ספרול באותו א" שמואל ספרול"השם 
ההופך לרגע לאפשרי מתוך הגיונו , אבסורד, בתנועה פנימה, הוא מכיל": קנדון"

היו הופכים את הדרמה הלוינית למה , "מסמנים", "טבעיים"שמות . הצלילי הטהור
אבל לוין . למין מציאות של בני אדם ועולם, שבשום אופן לא היתה יכולה להיות

  .מוזרויותיהן והפתעותיהן, מילים, כתב על צלילים
  

  סימנים: לוין
 

, וכאן, "העולם הלויני"במה שמכונה לפעמים , אנחנו מגיעים לדון בתוכן הלויני
חשוב לעקוב אחר המהלך , ובכן. קל להחמיץ את הדחף הלירי, קל לטעות, בעיקר
  .לפרטיו

אופן הוא " לירי"ה. הליריות של לוין אינה מוגבלת לרמת הצורה הלשונית המקומית
על ייצוג לשוני  –והאדם בתוכו  –העמדה של העולם , מהותו. ייצוג שלם
ההצבעה על הפער , ביסודן. מכאן נובעות כמה תמות ליריות אופייניות. אינטנסיבי

הוא לכאורה , כלומר השיר הלירי, השיר הטהור: אני מסביר. שבין המסמן למסומן
, ")מסומן"לכאורה מתייחס ל(הו מש-על- ולכן לכאורה הוא מדבר, הוא שפה –סימון 

הוא שפה שמטרתה לא אובייקט : בלבד" מסמן"הוא , אבל למעשה הוא שפה טהורה
זו מהות . על מאפייניה הצורניים, עצמה- אלא היא, כבתקשורת יומיומית, חיצוני

  :ומכאן נובעת היישר התמה המהותית של הצורה הלירית, הצורה הלירית
  

  ָלה- ָלה-ָלה ָלה-ָלה- ּוְבבֶֹקר ִנְפָלא ָלה
  ָּתם-ָּתה-ׁשּוב ִנְבֶּכה ַעל מֹוָתם ָּתה

  ָלה- ָלה-ָלה ָלה-ָלה- ּוְבבֶֹקר ִנְפָלא ָלה
  ּוְבבֶֹקר ִנְפָלא ׁשּוב ִנְבֶּכה ַעל מֹוָתם

  ִאָּמא ַעל ֵּבן ְוַכָּלה ַעל ָחָתן
  ָּבם- ִּדי-ִּבי ִּבי-ִּדי-ִלי ִּבי- ִּדי-ִהי
  

  ")מלחמה הבאהאת ואני וה"מתוך , "ובבוקר נפלא("  
  

רק במובן הרחב ? האם זה שיר על הפוליטי. כמובן? האם זו סאטירה פוליטית
העולם  –ם המסמנים והמסומנים שבו הפוליטי הוא חלק מעול) שלעצמווהחשוב כ(

מפרק את היחס בין , באופן קונקרטי מאוד, השיר. שהוא התמה האמיתית של השיר
מתריסה , וען בצורה מופגנתט מפרק מילים לצלילים וכך: המסמן למסומן

אפשר לתרגם , ברמה פוליטית מידית. לצליליותן הריקה של המילים") הסאטיר("
 המבכים את המתים: "באמת לא לירית, זאת לטענה מקומית ובאמת פוליטית
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גדולתו ). משום שאינם באמת פועלים להשגת השלום, למשל" (מזילים דמעות תנין
. הולך הרבה יותר בגדולות –! רטים הראשונים שלוכבר בקב –של לוין בכך שהוא 

 –ולכן השיר הוא סאטירה עצמית , השהוא מושא הסאטיר" דובר"לא בוחר בהשיר 
אפשרותו של - אלא שיר על אי, לא שיר פוליטי. הוא שיר על חוסר האפשרות בשירה

 ותהרציונלי-אילא : רציונליות- השיר מתריס כנגד אי. שיר בכלל ושיר פוליטי בפרט
של , הרציונליות האימננטית של צורת השיר-אלא אי, של המשך מעגל המלחמה
  .מעגל המסמן והמסומן

  !הרציונליות הזאת- את אי, באיזו גאוניות פיתח לוין את הניצוץ הלירי המהותי הזה
  

  שיר אהבה

  ,ֵליל ּכֹוָכִבים, ְּבַלְיָלה ָּבִהיר
  :ִהיא ָאְמָרה ִלי ְּבקֹול ָחנּוְקס

  ,ה ַנֲעֶׂשה ַיְלָּדה ֲחָדָׁשהַהַּלְילָ "
  ."ַיְלָּדה ּוְׁשָמּה ְּבָרָכה פּוְקס

  
  ָּכל ַהַּלְיָלה ָאַהְבִּתי אֹוָתּה

  .ְלאֹור ְיֵרַח ִחֵּורִליְנג
  ,נֹוְלדּו ָלנּו ְׁשֵני ְיָלִדים ִנְפָלִאים
  .ֲהלֹא ֵהם ַחִּיים ְוִהֵּלל ְׁשֶמְרִליְנג

  
על קונוונציות של יחסי , פארודיה- בתוך- פארודיה, השיר הוא סדרה של פארודיות

שני החרוזים : פארודיה של קונוונצית החרוז, ברמה הראשונה. מסמן ומסומן
השיר נעים מבחינה משקלית הרבה יותר מרוב (אפקטיביים מאוד מבחינה צלילית 

אבל משום כך הם רק מסמנים , )כדי להעצים את האפקט הפארודי, שיריו של לוין
 –ולכן בדיוק חרוז הוא יפה (אבסורד של כל חרוז , רד שלהםדיוק את האבסו ביתר

הם נובעים מכפייה צלילית של  –!) מסומן/שובר יחס מסמן, משום שהוא אבסורדי
כלומר שם , משפחה החרוז חורז שם. מהותם אינם חרוזיםשב, החרוז על מסמנים

מילה  עם, )כחרוז" הפתעה"ולכן לחלוטין בשליטת המשורר ולכן נטול (שרירותי 
מיד . רבת השראה וחן, הנה פארודיה ראשונה". וורלינגחי", "חנוקס: "רוזהנכפית לח

: עוד יותר רבת השראה וחן –! לא יאמן –שהיא , היא מוליכה לפארודיה השנייה
" פוקס"כיצד הפכו הילדים מ. קונוונצית יחס המסמן והמסומן שבין שם ואדם

כיצד יכול , אבל כיצד!) ז הזכיר לנו זאתהחרו(כביכול המסמן שרירותי ? "שמרלינג"ל
  ?אדם לגלות בהפתעה את שם משפחתם של ילדיו

רה לנו את האבסורד המהותי שבעצם אקט חיבור כיהאבסורדיות שבסיטואציה מז
כלומר דבר , כיצד לחבר אדם: מתפרק" שם"הרעיון שאדם קשור ל. השם והדבר

האם ! (ליריות במהותהשאלה שהיא ה? כלומר עם צליל טהור, עם שם, בעולם
פעם על דעתו של משורר -עלה אי, "שמרלינג"ל" פוקס"מ, הגאוני הזה, הרעיון הבודד

הפארודיה  –אבל יש עוד .) לוין היה בן עשרים וחמש כאשר כתב את השיר? אחר
שכן הקשר המפורק שבין : עדין צוינו, הפער היסודי שבין מסמן למסומן, היסודית

בין הנושאים המדומים , הקשר המפורק בין הדוברת לדובר הוא" שמרלינג"ל" פוקס"
את קוננונצית יחס  השיר מפרק, באופן יסודי". שיר אהבה"של השיר כ

השיר . שבין אהבה למשפחה, או ליתר דיוק ,לאהבה" אהבה"מסומן שבין /המסמן
בלילה " ("אהבה", בתנועות ספורות, מסמן בקלות של אמן בטוח בכוח הסימון שלו

לאור ירח / כל הלילה אהבתי אותה ... היא אמרה לי בקול חנוק / ליל כוכבים ,בהיר
הרגע שבו הליריות , ולכן הפאתוס של השיר ,וכאן הבאתוס –האהבה ..."). חיוור

של , האהבה מתורגמת למציאות של ילדים נולדים –מקבלת עוצמה של טרגדיה 
שימו "...). י ילדים נפלאיםנולדו לנו שנ("שמחה בחלקה הבורגני , משפחה יידישאית

הפארודיה  –" חיוורלינג"וה" חנוקס"ה: לב כיצד שלוש רמות הפארודיה מתחברות
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שבין אהבה , באים בדיוק בנקודת החיבור שבין אדם לשם –על החרוז והמילה 
  .למשפחה

אבל גם , אני מתעכב על השיר הזה משום שלפנינו יצירת מופת מושלמת נדירה
: ה מאפשר לנו להמחיש מיד עיקרון יסודי לפרשנות לויןמשום שהשיר הקצר הז

והתמה ") חיוורלינג", "חנוקס("ישנו רצף בין התמה הלירית במימוש הלירי שלה 
המימוש הדרמטי ). אהבה ומשפחה, ואהבה" אהבה("הלירית במימוש הדרמטי שלה 
הרחבה לממדים דרמטיים והעלאה של במה של : של התמה הלירית הוא בדיוק זה

   .טענה שהיא ביסודה טענתו של השיר
על ידי העמדה , הקומדיה היסודית של לוין היא בטענה לפער בין המסמן והמסומן

לרוב על ידי , ופירוקה ממסמניה השגורים, של סיטואציה שהיא ממהות חיי האדם
מוקדש " סוחרי גומי. "צירוף הסיטואציה לסדרה של מסמנים בלתי הולמים

סדרה של מעמדים המושתתים ". המפגש הארוטי"או " החיזור" ,לסיטואציה בודדת
מטאפורת העסקה : באמצעות מסמנים בלתי הולמיםעל סימון המפגש הארוטי 

מש בסימון המוות על ידי הסימן תמש" הלוויה חורפית. "מטונימיית הגומי, הכספית
נו ואז מפרק את הסימן השגור הזה על ידי יצירת יחס המרה בי, "הלוויה"השגור 

ארבע מאות "סימן שגור כשלעצמו המומר ל, !)"נקו'ופופוצ( חתונת ולווציה"לבין 
, ליתר דיוק, או( והנה גם המוות הפך לשמרלינג, "שמונה מאוד עופות, אורחים
  ).כמו כאן, "ל סמואלוב'אנג"למלאך 

המשלים , "שיץ"אולי המחזה החשוב והשאפתני ביותר של שלוין מבחינה זאת הוא 
מהלך של פירוק  –ה מורכב ועשיר במבנ –

מלידה , אדםסימנים שגורים כמידת חיי 
יותר : דרך חיזור וחיי משפחה ועד מוות
, זהו שיר אלגורי על חיי האדם, ממחזה

: כדרכם של שירים כאלה, וטענתו הלירית
כמו . שרירותיות החיים על סימניהם

לוין משתמש , "סוחרי גומי"מאוחר יותר ב
בתוספת , קה הכספיתבמטאפורה של העס

שתי : המטאפורה של בשר ואכילה
, בנות תרגום, כסף ובשר, המטאפורות

שבין , קוהרנטי, והנה עולם אלטרנטיבי
נטחנת  –אבן הכסף , אבן הבשר –אבניו 

  רכס 'צ, 3בתמונה . משמעות העולם השגורה
על גובה הסכום שיקבל מפפכץ האב תמורת מלאכת ) והוא שונא להתמקח(מתמקח 

הרטוריים למבנים , אגב, שימו לב(תאהבות והחתונה עם הבת שפרכצי הה
שימו לב גם לבינאריות המהותית . הקלאסיים המפותחים לפארודיה כעין משפטית

הוא בין שני קולות , למעשה: שהוא רק כביכול בין שתי דמויות –שביסוד הדיאלוג 
  ):של שיר אחד

  
האבא , יותר מפעם בשנתייםאם האבא רוצה לראות  את הנכד שלו "  :רכס'צ

  ."יתאמץ וייתן מכונית
  ."האבא כבר יבוא אל הנכד"    :פפכץ

  ."הנכד יבוא אל האבא. לא יפתחו לו"    :רכס'צ
  ."האבא יתרום טנדר"    :פפכץ

  ."החתן מוביל נכדים, החתן לא מוביל עופות"    :רכס'צ
  

: אפוריתשמיד מכונן את הזהות המט, השורה האחרונה מבוססת על ניגוד בינארי
: שוב ).אהבה" = אהבה", שמרלינג= פוקס , פוקס= חנוקס " והשווה. (נכדים=עופות

הדרמה היא העמדה : הדרמטית, היא גם הצורה הגלובלית, הלירית, הצורה המקומית
  .בקנה מידה גדול של הליריות
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, וכמה תמות אופייניות –פער המסמן והמסומן  –לצורה הלירית טענת יסוד אחת 
האהבה והיותה : שהוא נוגע למהלך חיי האדםלפער המסמן והמסומן כפי  הקשורות
החיים וריקנותם מול עובדת   ;האמנות ויומרת הנצח המסופקת שלה; בת חלוף
 –לרוב בבאתוס קומי , בפרט את האחרון, את שלושתם שב והמחיז לוין. המוות
  :של קונקרטיזציה יומיומית מאוד של הטענה הלירית –וטרגי 

  ):מונולוג הגותי, 6הפעם מתמונה , מדברי פפכץ שוב(
  

או במילים ? למה אני חי: ואני מגיע לדרגה שאני שואל"  :פפכץ
  "?עם מה אני מת: אחרות

  
של , יש לקרוא קריאה מוחשית מאוד" ?עם מה אני מת"מובן שאת ה, מההקשר(

  ).שכמובן מתורגמים למטאפוריקת הבשר –נכסים 
. מוליך מאליו אל הבאתוס ככלי מרכזי, בהקשר הקומי, פירוק יחסי המסמן והמסומן

כאשר , כעת. מתפרק אל הקונוונציה שביסודומה שדומה כבעל משמעות נשגבת 
, נציונליות של הנשגבשל הקונוו, המפורשת, מעלים על במה את ההצגה הבוטה
לחשוב , כמובן, וכך טבעי .התיאטרלי של הניכוראיננו יכולים שלא להיזכר באפקט 

וין היה צריך לומר של, ועד כמה שנראה קשה לומר זאת; ל ברכט בהקשר של לויןע
מתן ציון אלא לשם הבחנה  אבל לא לשם, אה חשובהההשוו. משורר גדול מברכט

מחזאי , ומובן שלוין(הניכור הברכטיאני אכן דומה באופן שטחי לזה של לוין . יסודית
, פעת כוח המשיכה הקומוניסטיתחת הש –ייאמר לזכותו  –שבחייו הפרטיים היה 

א אבל הגיבור הברכטיאני הו). לברכט לא היה יכול שלא לחיות בין השאר ביחס
וא הרחבה בשעה שהמחזה הלויני ה, הלירי שלהזיקוק של סיטואציה דרמטית ליסוד 
היה  –צריך להשלים את ההשוואה  –ברכט . להעמדה דרמטית של טענה לירית

ולוין לא היה , ברכט היה מחזאי, נכון יותר, מלוין אור מחזאי לאין שיעור טוב יות
  .מחזאי

אבל לא פחות , עולמו של לוין הוגדר גם על ידי ברכט. ההשוואה אולי אינה הוגנת
, אם כן, ואולי. על ידי תיאטרון האבסורד –ובסמיכות זמנים קרובה יותר  –מכך 

שבו הדמויות , לילהבמושגי האבסורד שבו מתעמעמת ונמעכת הע, היה מחזאי גמור
אינה הוגנת , בסופו של דבר, אבל השוואה כזאת? מאבדות את איפיונן העצמאי

  .ביחס לשאיפותיו של לוין עצמו
יש אכן כלים סגנוניים של הדרמה בת זמננו שהם הכרחיים להבנת . אנסה לדייק

נוצר העיקרון , בעיקר במסורת האבסורד, נובמחזה בן זמנ. החזרה והאיפוס: ויןל
חזרה קומית ומייאשת , הסיגנוני של חזרה שבה ונשנית על אותה סיטואציה עצמה

יש העדפה של מבני העלילה שבהם  בספרות בת ימינו בכללותה, כמן כן. לסירוגין
כלומר שבה בדיוק לנקודת המוצא של הצגת הנפשות , "מתאפסת"נקודת הסיום 

- יצירות ספרותיות שהן אנטימשני העקרונות הסגנוניים הללו ניתן לגזור . הפועלות
אבל הן מוצאות עצמן שוב ושוב בתנאים , להן עלילההדמויות מבקשות : עליליתיות

  .שכופים הסגה לאחור, שאינם מאפשרים עלילה
אבל : בהן גם יצירות מופת, כך נכתבו יצירות רבות לאחר מלחמת העולם השנייה

היא  –לוין מלחכות לגודו הגדר המונעת מדמויותיו של  –ההבדל . לא כך כתב לוין
שבירת העלילה היא המנוע הגורר את , באבסורד. בדיוק הדומיננטיות של הפיוטי

המבנה העלילתי הוא !) אבסורדי(באופן פרדוקסלי ,  כך. שאר המאפיינים הסגנוניים
הרכיב  –במיטבה  –ביצירה הלוינית . הרכיב הדומיננטי ביצירת אבסורד אמיתית

משכנע נתפס עלילתי וכך היעדרו של פיתוח . ן העיצוב הלשוניהוא כמוב הדומיננטי
  .לא כהישג דרמטי אלא כחולשה הנסלחת מתוך ההישג הפיוטי

 –והצליח  –משורר שחלם , תחושתו של הקורא היא שלוין היה משורר מוכה במה
, מובן מאליו שגם היה איש במה מוכשר. להגשים את עולם המילים שלו על במות

הפך להיות הדמות המכריעה , במובן  המעשי: יותר מכך. חשוב בדרכוואפילו במאי 
, האם היה –ועל אף כל זה . ומיד אנסה להסביר זאת, של עולם הבמה הישראלי
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אני מציע ? "יוצר העולם הלויני"האם באמת נכון לחשוב עליו כעל ? מחזאי, פשוט
-הוא תולדה של אי: עולם על ידי מחזאי- העולם הלויני אינו תולדה של בניית: כך

הואיל והמסומן הלויני נותר כשלד אבסטרקטי של . עולם על ידי משורר- בניית
ממילא , וממירים עולם משמעות בעולם משמעות, הנבנים בינארית, סמלים פיוטיים

חיות את חייהן על במה ריקה של  –עד כמה שהביטוי הולם  –הלויניות  הדמויות
שחייהם נעים לא מאירוע לאירוע אלא , עושה וסובל, זוגות של פועל ונפעל

של לוין  הדרמה האבסטרקטית. ממטאפורה למטאפורה של אותה סיטואציה עצמה
  .אלא אופן סימון שבמהותו אינו דרמטי, ה סימון של עולם אבסטרקטינאי

. על מה שקשה לדבר עליו, ובכן אנחנו מתקרבים לדבר על מה שלא נוח לדבר עליו
  .לאהמכאן וה, אדבר בקיצור

ניכר לעין . חנוך לוין לא השתייך לאבסורד בראש ובראשונה משום שלא לכך שאף
הוא : הוא לא ביקש לחכות לגודו. כשל, במידה רבה, ובה, שהיתה לו שאיפה אחרת

להעלות דמויות על במה שביניהן תתרחש , "סיפור"באמת ובתמים שאף לספר 
ראוי לומר שכאשר . ךמפתיעה וגורפת לקראת ירידת המס, התרחשות משכנעת

הוא נדרש לסדרה  –" פנטזיה על נושא רומנטי"בסרט  –היה תובעני באמת  המדיום
, אבל על הבמה. שכנעתשל תיקונים ועריכות שבסופו של דבר חילצה ממנו עלילה מ

  .ל בבניית העלילה הדרמטיתלוין פשוט כש
אנחנו , וב ושובש. וינותלא על כישלו, כדאי לעמוד על כך דווקא במבט על הישגיו

אך גם במחזות לכאורה כמו , כמובן, בקברטים הראשונים. י מערכוניםמוצאים רצפ
העלילה אינה הולכת במהלך . שניהם יצירות פיקרסקיות": הלוויה חורפית"ו" שיץ"

, בנדודים שרירותיים, הולכות, במקום העלילה, הדמויות: והפתעות של ציפיות
במקומן ברצף העלילתי אלא בתנאי היסוד  הסצנות נבדלות לא. מסצנה לסצנה

המאפשרים קומבינציה מעט שונה של הכללים הבינאריים היסודיים בכל , שלהן
 –" הלוויה חורפית"ב, ל פני מסלול חייםהעלילה היא התהלכות ע" שיץ"ב. פעם

" שפת הים"של המשעשע המאפשר את הגיוון  ההתהלכות הקונקרטית של מרדף
). הנזיר, עם שחמנדרינא" (ההימלאיה"ו, )המתעמלים, טנשטייןעם רוזנצווייג וליכ(

בשני המקרים חלק מהצלחתה של היצירה הוא בהישג של חנוך לוין לעצב את 
הוא על השרירותיות של " שיץ". את מגבלות כשרונו העלילתי התמות כך שיהלמו

" יפוליט"על המקריות של ה, "למות ולהתחתן"על הכורח לכאורה של , חייםרצף ה
  *שהיא מהלך פיקרסקי, עלילה-שאיננה- העלילה). משפחות(והפרטי ) מלחמות(

הפתרון " הלוויה חורפית"ב. משרתת את תחושת השרירותיות הזאת, של מערכונים
  .היצירה מאורגנת סביב המוטיב הספרותי של העיכוב. יפה עוד יותר
ותיים של יצירות ספרותיות הוא איך לדחות את אחד האתגרים המה: אני מסביר

 –ולשם אתגר זה דרושים עיכובים ) כדי לאפשר מבנה עשיר דיו(השלמת העלילה 
הלוויה . "לפני שובו לכפר הולדתו, וכך האביר פוגש עוד מכשפה ועוד נסיכה

מטרת הדמויות המניעות : שהפך למניע עלילתי, מתרחש ברובו סביב עיכוב" חורפית
קספליציסטית על מותה של אלטה צירה למנוע מעצמן את הידיעה האאת הי
; ק'ק בוביצ'נדרש לעכב את לצ!). נקו'ופופוצ(לה 'לפני חתונתה של ולווציה, ק'בוביצ

אלא , אינו התפתחות עלילתית, באופן טבעי, והנה הוגדרה יצירה שהנושא שלה
  .קישוטים מערכוניים של סצנת עיכוב העוקבת סצנת עיכוב

ובדרך , ציונליים גדוליםצירה על בסיס מערכונים אינה מאפשרת מבנים קומפוזיהי
הרצף על ציר הזמן הוא בדרך כלל של מיצוי . כלל הם נעדרים אצל חנוך לוין

בספרדית (בדרך כלל נווד הרפתקן מן השכבות הנמוכות  - גיבור הרומן הפיקרסקי : הערכת המערכת *
picaro .(בקצב עלילה מהיר ורב , ומסביבה חברתית אחת לאחרת, הגיבור נסחף ממקום למקום
הרפתקאותיו הרבות של הגיבור . אנר שימוש בהומור ובמוטיבים סאטיריים'אופייני לז. תהפוכות
צירופי   – מאפיין נוסף. התרחשויות פוליטיותג למגוון תופעות חברתיות והזדמנות ללעו מספקות

 .מכוח המקרה ובניגוד להסתברות, ומופיעות בעלילהדמויות שבות : מקרים בלתי סבירים
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בצורה  יםבמחזות רב, לעיתים בצורה רבת השראה וחן, ותו לא הקומבינטוריקה
, "סוחרי גומי"תר של לוין היה אולי ההישג הקומפוזיציונלי הגדול ביו. מייגעת משהו

 כאן השתמש. הנה עוד יצירה שבה לוין ניצל בתבונה את מגבלותיו: הנותנת והיא
חוסר היכולת לעצב  –בחוסר היכולת שלו לעצב דמויות המתקיימות בתוך עלילה 

המשתמשות בזמן הזה כדי , דמויות המניעות את עצמן על פני מהלך של זמן
חסר  –הקומפוזיציה מבוססת על המבנה . ועל עצמן אחרותלהשפיע על דמויות 

הפיוט ; בין מערכה ראשונה לשנייה, "אחרי עשרים שנה"של  –כשלעצמו  ההשראה
מבחינה  הגאוני של המחזה נובע מהעקביות שבה היחס בין שתי המערכות הוא ריק

חוסר היכולת של לוין לעצב . הלירית, מוגבל לחלוטין לחזרה הבינארית, דרמטית
. האנושילאמריה מטאפיזית על הסטטיות של המצב " סוחרי גומי"לילה תורגם בע

כאן באמת החזרה והאיפוס הגיעו לשלמות אמנותית שאינה נופלת מזו של בקט 
לוין . כוח את המגבלה הבסיסית שביסודהאבל אסור לטעות בהצלחה ולש. עצמו

  .עצמו שאף ליותר מן הקומבינטורי
של חנוך לוין לרוב כושלים בעומדם מול סדר הגודל של  המבנים הקומפוזיציונליים

, ניסה להשיג אפקט של סגירה" הלוויה חורפית"והן ב" שיץ"הן ב. יצירה שלמה
בשני . באמצעות הבאה של הרצף הפיקרסקי אל סצנת סיום המסכמת את המחזה

המקרים סצנת הסיום אמורה גם להציג בצורה ישירה יותר את התמטיקה של 
  .מביכה, בשני המקרים היא כושלת ומתפרקת לאמירה חסרת עיצובו; המחזה

היה על המחזה הזה "מעין (ישירה " וליטיתפ"זוהי סצנה של אמירה " שיץ"ב
המחזה הזה היה "מעין (זוהי סצנה של חיזור כושל " הלוויה חורפית"ב, ")פוליטיקה

 –דומה  ובשני המקרים נוצרה תחושה, ")התממשות תקשורת במצב האנושי-על אי
אלא , לא סצנת סיום המחברת את הסצנות הקודמות ליחידת משמעות גדולה יותר

ל 'איש"לסצנת הסיום של ניתן להשוות , אגב(טוב פחות מקודמיו , מערכון נוסף
 –סצנה בעלת תפקיד דומה של חריגה מסכמת אל מעבר לפיקרסקי ": קה'ורומנצ

, " סוחרי גומי"ב. )חסרת השראה על אמירה צפויה מדי ובמידה רבה, וכישלון דומה
יש מקום דומה לשתי סצנות חוזרות , שם מבנה העלילה אינו ליניארי אלא מעגלי

" טענת המחזה"שבהן מציג ספרול לצינגרבאי את , באמצען של שתי המערכות
אלה סצנות "). יש עולם אחר והוא כביכול נגיש ולמעשה אין דרך אליו: "בתמצית(
אלה , "הלוויה חורפית"והכישלון ב" שיץ"מש כמו ההתאלמנות בומ, "יין הטקסנית'ג"

ובכל אופן ודאי שאינן מצליחות לגבש את המחזה , סצנות חלשות כשלעצמן
קומבינטורית האפקט של עלילה ; כל זה אמור ביצירות הגדולות של לוין. בכללותו

  . מוכר ממקומות אחרים ביצירתו, והרבה פחות מוצלחת, ופיקרסקית
גם אם יצירותיו חלשות . מובן מאליו שלוין היה יוצר תיאטרלי גדול –ת ועם זא

שלהן  הן רבות השראה מבחינת האפקט התיאטרלי, לרוב מבחינת המבנה הדרמטי
  .חשוב להבחין ברציפות שבין הלירית לבין התיאטרליות של לוין, בייחוד, וכאן –

בא באישון לילה , ק'ביצק בו'לצ. נתבונן באחד מרגעי הקומדיה רבי הקסם של לוין
 והעיוכב הראשון –על הדמויות לעכב את בוא הבשורה . אמו אלטה על מותלבשר 

ק 'מסרבים להכיר בעצם נוכחותו של לצ, לא פותחים את הדלת, הוא בכך שבפשטות
מתהלכים כישנים כביכול שוב , כישניםבני הבית משימים עצמם  –ובסופו של דבר 

  :פחה שרציהוכך שחה אם המש. אל מיטתם
. קמנו סהרורים מתוך חלום. אנחנו ישנים. אבל אנחנו בכלל לא שומעים"

  ".ישנים וחולמים אנחנו חוזרים למיטה, ועכשיו
הדבר האופייני . אל מחוץ לבמה ואגב משפט סהרורי זה מתנהלת תהלוכת הישנים

: כלומר. שלה האקספליציטית (preformedness)המבוצעות ביותר בסצנה הזאת הוא 
הפיוט . תאותו לעיני דמויות אחרו" מבצעות"הדמויות מכוננות לעצמן תפקיד בדוי ו

" הצגה בתוך הצגה"זו אינה סתם . ם מעשה התיאטרוןהוא בהזרה הנוצרת של עצ
המשחק שמשחקים . )אך נועז פחות אונטולוגית, אמצעי דרמטי חשוב בפני עצמו(

הוא החיים -אלא הוא" יאטרוןת"ק אינו מעשה 'ק בוביצ'בני הבית בפניו של לצ
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שמבצעים אנשים זה מול " ממשחקים"החיים הלוינים עשויים מ. המוצגים על הבמה
במשחקיה של שחש  –ק אלא תמיד 'ק בוביצ'כמובן לא רק מול לצ –זה 
וכך עד למחזותיו האחרונים , במשחקי כלמנסע וטיגלך מול חפץ, "פסתנתרנית"ה

ב התיאטרלי של לוין הוא על כך שהדמויות העיקרון היציב היחיד בעיצו –ממש 
  .לנגד עיניה של דמות אחרת" מבצעות תפקיד"אלא הן , חיים, במישרין, אינן חיות

-פירוק יחס המסמן –נקודת המוצא לפואטיקה של לוין . רצף הפואטיקות הוא כזה
 כאשר לוין, הפירוק הזה מיתרגם לאפקט נרטיבי. יתהיא ביסודה לשונ –מסומן 
מצביע על השרירותיות ועל , בין סימנים שגורים של חיי האדם למסומניהם מפריד

, אלה מתפרשים. "משפחה"וה" אהבה"ה, "הצלחה"המוסכמה החברתית שביסוד ה
הפירוק הנרטיבי : כלומר, כמעין מוסכמה שאותה מבצעים אנשים זה מול זה, ובכן

של " בוצעּותמ"מבוסס על חשיפת ה, בתפיסה הלוינית, מסומן-של יחס המסמן
מכאן הצורך . "משחקים תפקיד"העובדה שבני אדם  של –המעשים האנושיים 

בינטורי ובמערכות דמויות המוגדרות מתוך עיקרון המהותי של לוין בפירוק קומ
ולכן  –" חק כל תפקידכל אחד יכול לש"דית של לוין היא שהטענה היסו. היחסיות

דות יחסיות השבות ומשנות אותן הדמויות עוברות סדרה ארוכה ומבלבלת של עמ
הביצוע של עמדה  תומדגישות בכך את שרירותיו

  .זו או אחרת
אין טבעי מלממש את , מתוך תפיסת עולם זו

, הזאת" מבוצעות"את חשיפת ה, הפירוק הזה
צורת אמנות שבה היחס  –אלא בתיאטרון 

שכן כאן תפיסת ". מבוצעות"המרכזי הוא יחס ה
שבתפקידים שנוטלים בדבר השרירותיות  העולם

מיתרגמת לאפקט שיש לו , לעצמם אנשים
יחס . משמעות פואטית המהותית לצורה עצמה

המסומן , הוא השחקן המבצע" מבוצע-מבצע"ה
התיאטרלי היסודי היסודי הוא הדמות שאותה 

חשיפת השרירותיות של היחס . מכונן השחקן
מכוננת מבנה , עצמוהתיאטרון בתווך , הזה

יצירה שהמאפיין הצורני : יבאונטולוגי מרה
  .היסודי שלה חותר כנגד הצורה עצמה

הליריות של לוין היא מטעם זה בעלת כוח 
, זוהי אינה ליריות דרמטית. מטאפיזי יוצא דופן

ואולי הקושי הגדול . ליריות תיאטרליתאלא 
בביצועו של חנוך לוין מחוץ לישראל נבע לא רק 

נית האפשרות להביע את הליריות הלשו-מאי
אלא קודם כול , יהיה טוב ככל שיהיה, שלו דרך תרגום

מהקושי בשחזור הליריות התיאטרלית של לוין שלא בהקשר מסורת הבימוי של לוין 
  .ולא כמחזאי –כבמאי . שאותה יצר לוין עצמו כבמאי

רבים : הוא היה משורר גדול. הוא היה משורר. שכן חנוך לוין לא היה מחזאי מובהק
, מלאים השראה עצומה, תסריטיו ומחזותיו, מערכוניו, ריו הקצריםסיפו, משיריו

הקרובים  וכמה משוררים הכרנו  –מעוצבת בשלמות או על כל פנים קרובים לכך 
 כמה משוררים קרובים לשלמות אינם; הולך ברחוב, פעם ראיתי אותו? לשלמות

את השירים  ,"הלוויה חורפית", "סוחרי גומי", "שץ"הוא כתב את ? הולכים ברחוב
פנטזיה על נושא "את התסריט ל, "מה אכפת לציפור"והמערכונים המלוקטים ב

  .הוא כתב הרבה מחזות חלשים, וחוץ מזה". רומנטי
. הוא כתב בעיקר מחזות חלשיםעשרה השנים האחרונות לחייו -בחמש: נורא מזה

משפט שבהן כל , !)מפרק הסימנים המקובלים! הוא(הוא כתב יצירות צפויות מראש 
כמובן כל משפט . כל משפט היה פשוט המשפט המובן מאליו, היה שגור על לשוננו

לוין ניסה להשיג , כאילו. פרוזאי, נטול חן, וכמעט תמיד נטול צבע; "מזעזע", קיצוני

 יגאל תומרקין: ציור. חנוך לוין



30 
 

לא דרך השפה אלא ישירות דרך , הניתוק בין המסמן למסומן, את אפקט ההזרה
שאותו אף פעם לא השכיל (דרמטי אבל בהיעדרו של מבנה . האפקט התיאטרלי

אף פעם לא היה מסוגל לבנות עלילה בעלת : הסיטואציה הבימתית כשלה, )לפתח
, המממשות טענה לירית, האבסטרקטיות, הרדיקליות והסיטואציות, כוח פנימי

נהפכו לנבוכות כאשר לא עמדה במרכזן שפה לירית המממשת בשפה עצמה את 
  .האבסורד

ואת . את חנוך לוין צריך לזכור בגאווה ובהערצה. זאתלא אצטט ולא אאריך ב
לא אני אפתור  –חידה שהיא בסופו של דבר עובדה ביוגרפית  –החידה על כישלונו 

עלינו , אבל איזשהו חלק מהאחריות נופל עלינו. ואולי אף אחד אף פעם לא יוכל
כשמחאנו כפיים בשנות השמונים , שלא הבנו את גדולתו בשנות השבעים

את ? איך ביזבזנו את המשורר הגדול ביותר שהיה לנו –איך יכולנו . שעיםוהת
: שכן זוהי טענתי. השאלה הזאת מוכרחים לשאול דווקא כדי להעריץ את חנוך לוין

שהכופר בפער האיכותי העצום שבין לוין של שנות השבעים לבין לוין של התשעים 
, כמובן. של שנות השבעים אינו יכול לעשות זאת אלא במחיר אובדן הערכת ההישג

". סוחרי גומי"ניתן שלא לראות את החולשה האיומה של המחזות האחרונים ביחס ל
מן , ליצירת מופת שהינו" סוחרי גומי"על ידי כך שנתעלם מהממד ההופך את ? כיצד

  .אבל לא הקונדומים הם בסיס גדולתו של לוין. קונדומים יש שם שוב. השירה
הוא נקרא . ומובנות מאוד, ן היה שבוי של קריאות שגויותאפשר כנראה לומר שלוי

בגלל , השגיאה הראשונה מובנת. פעם כיוצר פוליטי, "יוצר של עולם לויני"פעם כ
בגלל הקוהרנטיות של החוויה ; שכאילו באו מאיזו לוילנד, השמות המוזרים

ם הם יוצרי". עולמות"ו" יוצרים"ובגלל נטיית לבנו הטבעית לחבר  –התיאטרלית 
העושה אותם , אבל רק כאשר כוח הדמיון המיוחד שלהם, לפעמים מכונני עולמות

הומברט נסע . נותן להם את המפתח לעולם שלם ופרטי משלהם, ליוצרים שהינם
. אבל ללוין אף פעם לא היו מפתחות כאלה; עם לוליטה ברחבי עולם שיצר נבוקוב

  .הדבר המתואר ולא על, התיאור שלו מושתת על אופן התיאור בלבד
. שעשה לוין הביוגרפי ךמובנת בגלל המהל, הקריאה הפוליטית, השגיאה השנייה

שאל ראשיתו נולדה היצירה הציבורית ', 67הוא היה כמובן עוין לכיבוש , אדם הגון
אבל כבר בקברטים הראשונים התעניין לא ביחס שבין תל אביב לשכם אלא . שלו

  "):קטשופ"מתוך (בין מילה לדבר , עולםבין אדם ל, ביחס שבין חיים למוות
  

  ,ֵמעֹוִדי לֹא ָחַלְמִּתי ַעל ֶחְברֹון ְוֵאיֶנִּני ּדֹוֵאג ִלְׁשֶכם
  ;ַמה ֶּׁשַּמְדִאיג אֹוִתי הּוא ַלֲעבֹר ֶאת ַהַחִּיים ָׁשֵלם

  ,ִּכי ֲאִני ֵאיֶנִּני חֹול ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַהָּים
  .ן ֱאלִֹהים ְלַאְבָרָהםַוֲאִני לֹא ְמַקֵּים ַהְבָטחֹות ֶׁשָּנתַ 

  
מה שהדאיג אותו היה לעבור את החיים . חנוך לוין התכוון לזה, קוראים יקרים

גם לא הבטחות שנתן ביילין ; שנתן אלוהים לאברהם הוא לא קיים הבטחות. שלם
מין דמות ציבורית , ינאישינק' חנוך לוין לא היה מין ישעיהו לייבוביץ. לאבו מאזן

הוא . נם עם נטייה מוזרה להימנע מראיונות ומתוכניות בידוראמ, חותמת עצומות
שהשפה השגורה שאליה נולד היתה הפטריוטיות , מפרק שפות שגורות, היה משורר

העליבות הפנטסטית ! פוליטיתלחשוב עליו כמחבר סאטירה . הישראלית הישנה
  !בנעלי גולדה, שירה –שברעיון הזה 

, ומושפלים ר משפיליםויני המשיך לייצהעולם הל: היינו מרוצים, ובכל אופן
אם לא בהתרסה פוליטית מפורשת או , והשערוריות הפוליטיות המשיכו להתגלגל

ככה שבסופו , באיזה זעזוע בורגנות שבכל אופן עשוי תמיד להרגיז איזה פוליטיקאי
הוא המשיך (היה על זיונים , חשבנו, "סוחרי גומי". "הכניס להם"של דבר הוא תמיד 

" הפטריוט"והנה בא (היה על מלחמת יום כיפור , חשבנו, "שיץ"; !)ב על זיוניםלכתו
  ?מי קורא שירה? שירה!). לכבוד מלחמת לבנון
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. אבל פשוט לא קראנו שירה, היה בינינו משורר גדול; ביזבזנו את חנוך לוין, ובכן
יומרה נטול כרגע כל , כמובן, אני. ירהותנת שמטעם זה חנוך לוין לא כתב שוהדעת נ
וזה לא בסיס של היכרות לכדי , הולך, ראיתי אותו פעם ברחוב, כאמור. ביוגרפית
למי היה כותב , אבל באמת. כי שכח, שירה כי התבלבלאולי לא פעם כתב , ביוגרפיה

  ?מי קורא שירה? בשביל מה? שירה
  

  להישמע
 

כדאי אבל לרגע אחד , מובן שחנוך לוין היה יוצר גדול הרבה יותר ממאיר אריאל
בסופו של , שניהם. לא לגמרי במקרה ביזבזנו את שניהם. להזכיר את שניהם יחד

ביישן הרבה , שני; לזמר אחד התחזה. לא היו משוררים, באיזשהו מובן מעשי, דבר
כדי  –כדי שישמעו אותך . הנה צורות שבהן שומעים אותך. התחזה למחזאי, יותר

? ואיך אפשר להאשים אותם. תחזותלה, צריך היה להתחפש –שלמילים יהיה צליל 
מפענחים את , בחנויות ספרים, לפעמים, מרפרפים על פני השירה? מי קורא שירה
-שורה, צליל- מי עוצר להבין צליל? אבל מי קורא שירה –את הסמלים , המשמעויות

הדבר הזה שעושה  –הפער שבין צליל לשוני למסומן בעולם  –הזה  את הדבר, שורה
וכבר חמישים שנה למדנו שלא , י לשם כך צריך לשמוע את הצלילהר? שירה לשירה

  .שלא לקרוא, בהכרח, כמובן, ולכן, לשמוע
 ,כבדות, מילים רשמיות: נראה שכן? מילים, לפעמים, ואולי בכל זאת אנחנו שומעים

ממשלת ישראל מודיעה . "נאמרות על ידי קרייני טלוויזיה ודוברים, ממושמעות
המקום שבו קורה ? מה –הן עדיין אצלנו : מילים עבריות. ואת זה שמענ": בתדהמה
  .המילה נשארה פוליטית: לא הצלחת, חנוך לוין, בסופו של דבר. הפוליטי

אפילו על אנלוגיה בין שתי  –ומושך לחשוב עליו , "הסבר"ובכן כאן כביכול 
יזו בא, ונתפסות', 67שמתחילות שתיהן אחרי כיבוש , לוין ואריאל, הקריירות הללו
שבו , "שדה שיח"על , נאמר, ומושך לחשוב –" פוליטיות"כקריירות , אשליה אופטית

אבל הלב עצוב ומתקשה לנסח  –המילה הלירית מתקשה למצוא את מקומה 
חנוך . על בזבוזו של חנוך לוין, צר על כישלונו? מה ללב ולפוליטיקה. ניתוחים כאלה

, כישלון צפוי. להמיר אותו בפיוטי לא הצלחת –את הפוליטי לא הצלחת לפרק , לוין
, ונכשלת מול המוות –כמו שידעת כנראה שתיכשל  –נכשלת מול הפוליטי , ודאי

  .כמו שידעת שתיכשל
אנחנו לא , עדיין, למה? קבלנו בשוויון לב שכזה את כישלונך, באיזו זכות, אבל למה
  ?אותםמי יציל  –אם יהיו משוררים אחרים , מה יהיה –אני חושב ? שומעים

  
  ".תמיד יכול לבוא קול מן השמים"    : יצחק  
  ."אם אתה אומר, נו) "בהשלמה(  :אברהם  

  
  ")מלכת אמבטיה"מתוך , "עקידת יצחק("
  
  

לחלקו הראשון של המאמר

http://www.saritpoetry.co.il/ayen.erechshira/ayen_erech_shira21.pdf
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  חנוך לוין

  שחמט
 

 ?ַיְלִּדי ַהּטֹוב ְלָאן, ַיְלִּדי ְלָאן ָהַלךְ 
  .ַחָּיל ָׁשחֹר ַמֶּכה ַחָּיל ָלָבן

  .ָאִבי לֹא ַיֲחזֹר, לֹא ַיֲחזֹר ָאִבי
  .ַחָּיל ָלָבן ַמֶּכה ַחָּיל ָׁשחֹר

  ;ְּבִכי ַּבֲחָדִרים ּוַבַּגִּנים ְׁשִתיָקה
  .ַהֶּמֶלְך ְמַׂשֵחק ִעם ַהַּמְלָּכה

  
  .ָלִמים ִייַׁשןְלעֹו, ַיְלִּדי ׁשּוב לֹא ָיקּום

  .ַחָּיל ָׁשחֹר ַמֶּכה ַחָּיל ָלָבן
  .ָאִבי ַּבֲחֵׁשָכה ְולֹא ִיְרֶאה עֹוד אֹור

  .ַחָּיל ָלָבן ַמֶּכה ַחָּיל ָׁשחֹר
  ; ְּבִכי ַּבֲחָדִרים ּוַבַּגִּנים ְׁשִתיָקה
  .ַהֶּמֶלְך ְמַׂשֵחק ִעם ַהַּמְלָּכה

  
  .ַעְכָׁשו הּוא ֶּבָעָנן, ַיְלִּדי ֶׁשְּבֵחיִקי

  .ַחָּיל ָׁשחֹר ַמֶּכה ַחָּיל ָלָבן
  .ַעְכָׁשו ִלּבֹו ַּבּקֹר, ָאִבי ְּבחֹם ִלּבֹו

  .ַחָּיל ָלָבן ַמֶּכה ַחָּיל ָׁשחֹר
  ; ְּבִכי ַּבֲחָדִרים ּוַבַּגִּנים ְׁשִתיָקה
  .ַהֶּמֶלְך ְמַׂשֵחק ִעם ַהַּמְלָּכה

  
  ?ַיְלִּדי ַהּטֹוב ְלָאן, ְלָאן ָהַלְך ַיְלִּדי

  .ַחָּיל ָלָבן, ָּיל ָׁשחֹרָנְפלּו חַ 
  .ָאִבי לֹא ַיֲחזֹר, לֹא ַיֲחזֹר ָאִבי

  .ְוֵאין ַחָּיל ָלָבן ְוֵאין ָׁשחֹר
  ;ְּבִכי ַּבֲחָדִרים ּוַבַּגִּנים ְׁשִתיָקה
  .ַעל לּוַח ֵריק ַרק ֶמֶלְך ּוַמְלָּכה

  חנוך לוין

  העץ הוא ירוק
  

  ק ָהֵעץ הּוא ָירֹ, ָהֵעץ הּוא ָּגבֹוּהַ 
  ַהָּים הּוא ָעמֹק, ַהָּים הּוא ָּפרּועַ 

  ָמה ִאְכַּפת לֹו ָלֵעץ , ִאם ַהָּים הּוא ָעמֹק
  .ֶׁשָהֵעץ הּוא ָירֹק, ָמה ִאְכַּפת לֹו ַלָּים

  
  ָהֵעץ הּוא ָירֹק, ָהֵעץ הּוא ָּגבֹוּהַ 

  ָיָפה ַהִּצּפֹור ִהיא ָּתעּוף ָלּה ָרחֹוק
  ֹו ְלֵעץָמה ִאְכַּפת ל, ִאם ָּתעּוף ַהִּצּפֹור
  .ֶׁשָהֵעץ הּוא ָירֹק, ָמה ִאְכַּפת ַלִּצּפֹור

  
  ַהָּים הּוא ָעמֹק, ַהָּים הּוא ָּפרּועַ 

  ִהיא ָּתעּוף ָלּה ָרחֹוק, ָיָפה ַהִּצּפֹור
  ִאם ָּתעּוף ַהִּצּפֹור ָמה ִאְכַּפת לֹו ַלָּים 
  .ָמה ִאְכַּפת ַלִּצּפֹור ֶׁשַהָּים הּוא ָעמֹק

  
  י ָהֵעץ הּוא ָירֹק ּכִ , ָאָדם ָׁשר ִׁשיִרים

  ָאָדם ָׁשר ִׁשיִרים ִּכי ַהָּים הּוא ָעמֹק
  ִאם ָּתעּוף ַהִּצּפֹור לֹא ָיִׁשיר עֹוד ִׁשיִרים

 .ִאם ָיִׁשיר אֹו ִיְׁשּתֹק, ָמה ִאְכַּפת ַלִּצּפֹור
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  יוסף עוזר

  פירוט מדויק של הירושה 
  שקבלתי מסבי אליהו

  
  ה ִנְפְטָרהטָ רְ ְּכֶׁשִאִּמי ּבֶ 

  י ֵאִלָּיהּוִהִּגיַע ְלֶפַתע ָסבִ 
  י ִאִּמיבִ ֶׁשָהָיה ָא

  ְוהּוא ְּכֵבן ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ָוַמְעָלה
  ּוֵמעֹוִדי לֹא ִּדַּבְרִּתי ִאּתֹו

  יֹוֵתר ֵמֶעְׂשִרים ִמִּלים ּוִמָּלה
  ִּכי ִאיׁש ְמֻיָּסר הּוא ָהָיה ֵמָאז

  :ְּכלֹוַמר, ִהְתַיְּתָמה ִאִּמי
  ֵמָאז

  הימָ לִ ִנְׂשְרָפה ִאְׁשּתֹו ִהיא ָסָבִתי סָ 
  .ַהְּקבּוָרה ְּבַּבְגָּדד

  ְוִהֵּנה הּוא ָּבא ְלִהְתַאֵּבל ַעל מֹות ִאִּמי
  ?הטָ ירּוּבֵ ? הטָ ירּוּבֵ : ָּבָכה

  ר מֹות ִאִּמי ִנְגָלה ִלי ְוָכְך ַאחַ 
  םקּואְּכמֹו ַרַחת לַ . ֵׁשם ַהִּפּנּוק ֶׁשָּלּה
  .ִמִּפי ַהָּזֵקן ַהּדֹוֵבר ֲעָרִבית ָהָיה ִנְמַלט ְׁשָמּה

  . ִלִּויִתי אֹותֹו ַלַּתֲחָנה
  סֹוף סֹוף אּוַכל ַלֲעׂשֹות ֶמֱחָוה ִמִּמי ֶׁשִרְׁשִמית 

  ְּבַדֵּפי ִּבּטּוַח ְלֻאִּמי ִנְרַׁשְמִּתי ְּכֶנְכּדֹו
  .ִּפְתאֹום ָרַמז ִלי ְלַהְמִּתין

  יםָיַׁשְבנּו ַעל ַסְפַסל ַּתֲחַנת ָהאֹוטֹוּבּוִס 
  ְוֵתל ָאִביב ְמַעֶּׁשֶנת ֵאיָנּה נֹוֶתֶנת ַּדְעָּתּה ַעל 

  ֶאְבִלי אֹו ַעל ֵאֶבל ַהָּׁשַמִים
  .ְוַהָּזֵקן ִהְכִניס ָידֹו ֶאל ַהִּכיס

  ?אּוַלי ִיֵּתן ִלי ֻּבָּבה ְיָׁשָנה ֶׁשל ִאָּמא
  ַהּלֹא ִהיא, אּוַלי ַטַּבַעת ָזָהב ֶׁשל ָסָבִתי

  ?ַרְעָיתֹו ַהֵּמָתה
  .יא ֻקְפָסא ֲעֻגָּלההֹוצִ 

  ִהְתַּפַּלְלִּתי ֶׁשאֹוטֹוּבּוס לֹא ַיֲעצֹר 
  .ְוׁשֹור לֹא ִיְגֶעה

   – ָּפַתח ֶאת ַהֻּקְפָסא ְוִהִּגיׁש ֵאַלי
  .ָהָיה ָׁשם ַטָּבק

  .ָלַקְחִּתי ַקְמצּוץ ְּבזּוג ֶאְצְּבעֹוַתי
  ָהאֹוטֹוּבּוס ִהִּגיַע ְוַסָּבא ָנַסע

   ְונֹוַתְרִּתי ִעם ְיֻרַּׁשת
  .חּום ַהָּלחּוץ ֵּבין זּוג ֶאְצָּבעֹותָהָאָבק הָ 
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  עיין ערך תרגום
  )1977, יוסף ברודסקי( "ְרּגּוםִּת ַעְצָמּה ִהיא ּלְ ׁשֶ ּכְ ִׁשיָרה , ַאֲחֵרי ַהּכֹל"

 
  ]ִאיָמאמּו ָאִמיִרי ָּבאָראָקה[ונס 'לירוי ג

  כמו עכשיו. ייסורים
  עודד פלד: תרגום מאנגלית

  
  תֹוְך ִמיֶׁשהּוֲאִני ִנְמָצא ּבְ 
  ֲאִני ַמְׁשִקיף. ֶׁשּׂשֹוֵנא אֹוִתי

  ֵמִריחַ . ַהחּוָצה ִמַּבַעד ְלֵעיָניו
  ְצִליִלים ְמֻעָּפִׁשים ַהחֹוְדִרים

  אֹוֵהב ֶאת. ִלְנִׁשיָמתֹו
  .ְנׁשֹוָתיו ָהֲעלּובֹות

  
  ַּבָּמקֹום ּבֹו. ְלֶׁשֶמׁש, ֲחִריִצים ַּבַּמֶּתֶכת

  ָּבֲאִויר ַהָּקִריר, סֹוְבבֹות, ֵעיַני ְיׁשּובֹות
  אֹו ּגּוף ֻנְקֶׁשה, ֶהְבֵזק אֹור
  ,ֶּגֶבר, ִאָּׁשה, ִמְתַחֵּכְך ִּבי
  .אֹו ַמְׁשָמעּות, קֹול, ְּבלֹא ֵצל

  
  ,ּגּוף[ֶזה ַהֶּׁשַטח ַהְמֻסָּגר 
  ].ֶנֶׁשק-ָׁשם ּתֹם הוא ְּכִלי

  .לֹא ֶׁשִּלי[ַמָּגע . ַהְפָׁשָטה
  ָמה ֶׁשָהְיָתהִאם ַאָּתה ַהְּנׁשָ , ]אֹו ֶׁשְּלךָ 

  זֹו ֶׁשָּנַטְׁשִּתי ִּבְהיֹוִתי ִעֵּור, ִלי
  ְואֹוְיַבי ָנְׂשאּו אֹוִתי ְּכִאיׁש ֵמת

  ). אֹו ֻרַחם, ִאם ָיֶפה הּוא(
  

  ְּכֶׁשּגּופֹו, ְּכמֹו ַעְכָׁשו. [ֶזה ָעׂשּוי ִלְהיֹות ְּכֵאב
  אֹו. ֶזה ָעׂשּוי ִלְהיֹות ֶזה]. ֻּכּלֹו ְמַיֵּסר אֹוִתי

  ְבאֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשָּבְרָחה ִמֶּמִּני ְלתֹוךְ ּכִ . ְּכֵאב
  .ַהַּיַער ַההּוא

  ַהּתֹוָדָעה, אֹו ְּכֵאב                 
  ִּבְתנּוָעה לּוְלָיִנית ְּכסּוָפה ִמְסַּתְחֶרֶרת ְּכַלֵּפי

  ְּגבֹוָהה ַאף ִמְּכִפי ֶׁשְּזֵקִנים ֶהֱעלּו ְּבַדְעָּתם, ַהֶּׁשֶמׁש
  .ְוָהַאֵחר. אֹו ְּכֵאב. ֶׁשל ֱאלִֹהיםֶאת ְמקֹום ִהָּמְצאֹו 

  ֵהן. ֶאְצְּבעֹוָתיו, ְּבתֹוְך ְסָפָריו[ֵּכן - הַ 
  ְּפָרִחים ְצֻהִּבים ְנבּוִלים ְולֹא ָהיּו ָיפֹות

  ּתֹאַמר, ְנָׁשָמה ֲאבּוָדה, ַאָּתה. ֵּכן- הַ ]. ֵמעֹוָלם
  .ְּכמֹו ָהֵעץ, ְמֻתְרָּגל ,יִֹפי' .יִֹפי'

  .ׁש ִחֶּוֶרת ִּבְמָׁשָליו ָהְרֻטִּביםֶׁשמֶ . ַהָּנָהר ָהִאִּטי
  

  ּגּוף. ֶאְקְסָטָזה. אֹו ָהֲאָנִׁשים ַהָּקִרים ְּברּוַח סּוָפה
  .ְּגִלימֹוֵתיֶהם מּוָעפֹות[ֵּכן -הַ . אֹו ְנָׁשָמה

  ,ֵהם ְמַזְּמִרים ְּבִעְּקבֹוַתי. ַקֲערֹוֵתיֶהם ֵריקֹות
  , ּגּוף אֹו ְנָׁשָמה]. לֹא ְּבִעְּקבֹוֶתיךָ 
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  ָׁשם. ִתים ְּבִמָּדה ָׁשָוהֻמְׁשחָ 
  .ֵהָענּות ֲחפּוָזה ִּבְתנּוָעה

  ].ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר, ָׁשם ֱאלִֹהים הּוא ָהֲאִני[
  

  ,ּגּוף. סּומֹות, ֲאִויר ַקר ִנָּׂשא ִמַּבַעד ְלֵעיַנִים ָצרֹות
  .זֹוֶהֶרת ְּכמֹו ַהּיֹום ְוִׁשְמׁשֹו. ַמֶּתֶכת ַחָּמה ְלָבָנה

  ֶׁשֶלד ַּגְרִמי. ֲאִני ַחי ִּבְפִנים, ת ִהיאַאֲהָבה ֱאנֹוִׁשי
  .ֶׁשַאָּתה ְמַזֶהה ְּכִמִּלים אֹו ֶרֶגׁש ָּפׁשּוט

  
  לֹא, ַחם הּוא, ְּכמֹו ַהַּמֶּתֶכת. ַאְך ֵאין לֹו ֶרֶגׁש
  ְוַהָּדָבר. צֹוֵרב ֶאת ֶׁשְּבתֹוכֹו. ִנָּתן ְלַאֲהָבה
  .ַההּוא צֹוֵרחַ 

  
  
  
  

מחשובי . רזי'גניו , 1934יליד  –ונס 'לירוי ג
. אמריקנים-הסופרים והמחזאים האפרו, המשוררים

, ונס סיים תואר ראשון באוניברסיטת הארוורד'ג
ולמד אחר כך פילוסופיה וספרות גרמנית 

לפני שהפך , יורק- ניו, באוניברסיטת קולומביה
בשלב מסוים . אמריקנים-לדובר רדיקלי של האפרו

ולאמירה ' לגוי' הפנה עורף למשוררי ואמני הגריניץ
  הרומנטית האישית שנתן לה ביטוי בספר שיריו 

" מבוא לפתק התאבדות בן עשרים כרכים", הראשון
-אימץ לעצמו ב, התגרש מאשתו הלבנה, ]1961[

את השם ִאיָמאמּו ָאִמיִרי ָּבאָראָקה כחלק  1965
וייסד בְניּוָאְרק מרכז , אמריקניות-ממחויבותו לאפרו

במשך תקופה ". בית נשמה", אמריקני-קהילתי אפרו
הוא הצליף בזעם בלָבנים . מסוימת ניהל את התיאטרון הרפרטוארי של הארלם

המרירות ]. 1964" [בית השימוש"ו" העבד, הולנדי: "בשני מחזות בני מערכה אחת
בו , ]1965" [מערכת התופת של דנטה", והתסכול שלו מוצאים ביטוי גם ברומן שלו

שלובים ברובד , יגון וזעם. י של ניוארק למדורי התופתהוא משווה את משכנות העונ
מאפיינים את קבצי השירה , אותה ם השחור ומהלללירי המבטא ערגה לנשמת האד

. וספרים רבים אחרים] 1969" [מאגיה שחורה", ]1964" [המרצה המת: "הבאים שלו
  .1984-האוטוביוגרפיה שלו ראתה אור ב
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  יואל נץ

  ויסלבה שימבורסקה
  
. 1996כלת פרס נובל לספרות משנת , סלבה שימבורסקה היא משוררת פולנייהווי

  . כמתרגמת וכפיליטוניסטית, כמבקרת ספרות, ידועה בארצה גם כמסאית
מי שהיה , לאביה ווינסנט שימבורסקי 1923וויסלבה נולדה בְּבִנין שליד פוזנן בשנת 
עד . ה מריה לבית רוטרמונדולאימה אנ ,מנהל נכסיו של הרוזן זמויסקי בַזקֹוַּפֶנה

מאז ועד עצם היום הזה וויסלבה . התגוררה המשפחה בעיר טורון 1929לשנת 
  .שימבורסקה היא תושבת קרקוב

בשנת . בתקופת הכיבוש הנאצי המשיכה וויסלבה את לימודיה בחוגים המחתרתיים
ת ה לעבודויכדי להתחמק מגזירת ההגלי, החלה לעבוד כפקידה במסילת הברזל 1943

לראשונה איורים עבור ספר לימוד הלשון ִאְּיָרה בתקופה זו היא . כפיה ברייך השלישי
 1945בשנת . מעת לעת היא גם חיברה שירים. האנגלית והחלה לכתוב סיפורים

ומגמתה הייתה להמשיך בלימודי , החלה ללמוד לימודי פולין באוניברסיטת יאֶגלון
והחלה , ימודים בשל מצוקה כלכליתאלא שנאלצה להפסיק את הל, הסוציולוגיה

מאז היא נוטלת חלק הולך וגובר בחייה הספרותיים של העיר . מתמסרת לכתיבה
  .קרקוב

בכיפה הריאליזם הסוציאליסטי , כידוע, בפולין שלאחר מלחמת העולם השנייה שלט
כמתחייב מזרם , את שיריה הראשונים. בכל תחום מתחומי היצירה האמנותית

- שמשה כמזכירה בדו". הדור"בו "מאבק"ב, "יומן פולני"פרסמה ב יאה, אמנותי זה
  .ועסקה גם באיור ספרים" המועדון של קרקוב"שבועון 
נישואיהם לא האריכו ימים ובאו אל . נישאה למשורר אדם ְולֹוֶדק 1948באפריל 

הרוח המיוחדת . בעיר" מושבת הסופרים"הזוג הצעיר התגורר ב. 1954קיצם בשנת 
  .ל המקום הזה השפיעה עמוקות על יצירתהאשר שרתה ע

לא מילא אחר הדרישות "מאחר והוא , נדחה 1949לקט שיריה שהוגש לדפוס בשנת 
מן הסוג כמו , ובו שירים" למען זה אנו חיים"ספרה הראשון ". הסוציאליסטיות

שימבורסקה . 1952ראה אור בשנת " לנין"או " נוער הבונה את הכור החדש"
סופרים הפולניים והייתה חברה במפלגה הקומוניסטית עד לשנת התקבלה לאיגוד ה

1966 .  
חתמה על עצומה אשר הוקיעה את המשפט שנערך נגד אנשי הכמורה  1953-ב

יצרה שימבורסקה קשר  1957כבר בשנת . בקרקוב ואת גזרי הדין אשר הוטלו עליהם
וא את שמה היא נדהמה למצ 1964בשנת . בפריס ועם ראשיו" קולטורה"עם הארגון 

, כביכול, בו גינו החותמים, ברשימת החתומים על מכתב מפוברק בידי השלטונות
, על שהושמע בו ברמה תוכן המכתב בן שני המשפטים, את רדיו אירופה החופשית

', יוזף צירנקביץ, ר מועצת המיניסטרים"אנשי רוח פולניים אל יו 34אשר שיגרו 
  :לאמור

ת ספרים וכתבי עת וכמו כן החרפת הצנזורה על ההגבלה על אספקת הנייר להדפס“
החתומים . יוצרות מצב שמאיים על התפתחותה של התרבות הלאומית, העיתונים

של דיון חופשי ושל , של הזכות לביקורת, בהכירם בקיומה של דעת הציבור, מטה
, בהיותם מּוַנעים על ידי דאגה אזרחית, מידע אמין כאלמנט הכרחי למען הִקדמה

ברוח החוקים המעוגנים בחוקתה , ם לשנות את מדיניות התרבות הפולניתדורשי
  ".של מדינת פולין והתואמים את טובתו של העם

שבו מחו , חתמה וויסלבה שימבורסקה על מכתב מחאה נוסף 1975בשנת  
שינויים שהעלו על נס את , אינטלקטואלים פולניים על השינויים שהוכנסו לחוקה

  .מ"המפלגה הקומוניסטית ואת ברית הנצח עם ברה התפקיד המנהיגותי של
. לצד יצירתה הספרותית פעילה המשוררת מזה שנים רבות בכתיבה פובליציסטית

הוענקו לה . לוקטו והודפסו כספר" הרצאות שמחוץ לחובה"רשימות מפינתה 
  . הן בפולין והן מחוצה לה, פרסים רבים לסוגיהם
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אשר מאפשרת , בעבור שירה: "...בה הוועדהכת, בנימוקים לאישור הענקת פרס נובל
  ..."נות אירונית במציאות האנושיתלהופיע בדייק ,ַלֶהקשר ההיסטורי והביולוגי

נכתב בהשראת הצהרתו של מי מבין אוהביה הרבים " יום הולדת"אין זאת כי השיר 
, לכבוד יום הולדתה, בפרץ של נדיבות לב גורפת פרס לרגליה, אשר, של המשוררת

  ...עולם ומלואואת ה
  :הרשו נא לי לגולל כאן סיפור אישי קטן

ואני יושב הייתי לצידה על , הולכת הייתה ודועכת בגיל מופלג, מנוחתה עדן, אימי
הספסל בגינה הציבורית וקורא באוזניה שירים מתוך ספרה של וויסלבה 

י אימא הייתה נישאת על גבי צלילי שפת השירה הפולנית אל עבר ימ. שימבורסקה
היא ביקשה כי אשוב ואקרא למענה פעם אחר " יום הולדת"את . נעוריה בוורשה

  .הדמעות שנצנצו בעיניה העידו על מידת התרגשותה. פעם
ישבתי ותרגמתי את . התרגשותה של אימי העצימה גם את מידת התרגשותי שלי

 ,עברי" אינוונטר"העולם שבשפה הפולנית המרתי ב" אינוונטר"את . השיר לעברית
  ".שלושה חיים", כללתי את התרגום ברומן האוטוביוגראפי, ולימים

מאחר , שבתי ושייפתי וליטשתי אותו" עיין ערך שירה"לקראת שיגורו של התרגום ל
והאיש הקפדנית והחכמה של שרית שץ , ואני למוד ניסיון העבר מביקורתם הנוקבת

  .עיינו בתרגום שבתי וליטשתי אותו פעם נוספת אחרי שהם... ,אשר על ההגהה
  

  ויסלבה שימבורסקה

  יום הולדת
  יואל נץ: מפולנית

  

  :םך ַהְרֵּבה עֹוָלם ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות עֹולָ ּכָ - ָּכל
  יםצִ רָ פְ ִמ , ֲאַגִּמים, תיחֹורִ זְ ים ּופִ חֹו
  –ים ּוְכָבִׂשים ּצִ נִ וְ  ׁשּתֵ כְ מַ ּו ׁשאֵ וְ 
  ?יםִׂש ה ָאנָ ָא, םתָ ם אֹוּקֵ מָ ן ַאיכָ הֵ 
   ,ְודֶֹלבף ׁשָ רְ חַ וְ , בב ְוַסְחלָ צָ חָ 
  ףפֵ צֹוע לְ דַ יך אֵ אֵ  –ים ּלִ צַ לְ צַ ּבְ , יםילִ ִס ּפְ 
  ?רבֶ סֶ ב וְ ׂשֶ עֵ , ףרָ ׂשָ , יררִ פְ צַ יר וְ פִ צָ 
  .רבֶ עֵ מֵ ל ּועַ ר מֵ בָ ה ּכְ אֶ רְ ה נִ זֶ , הדָ ֹוּת
  ,שחַ רַ הַ ש וְ רֹוּבְ י הַ ת לִ רֹוּפָ ה ּכַ זֶ -יאֵ לְ 

  ?שחַ ּתַ הַ , ׁשיִ ּתַ הַ , ַהַּגְבׁשּוׁש, ַהָּפׁשֹוׁש
  ?בהָ זָ יא הַ ּבִ ְח י ַאאֵ , עלַ ן ָאגֹל סֶ ַאלְ -יאֵ 
  ?ג ַּבַּמָּצב ּוַבָּצבהַ נְ אֶ  יךְ אֵ , תינּוצִ רְ ּבִ 
  ,יאלֹא ְּבָפז ְּתֻסָּלא הִ  –אֹוָצר  – תצֶ מְֹח ּתַ - ּוּד
    !ה ַהְּתָמנּון ְולֹו ֵמָאה ַרְגַלִיםּנֵ הִ וְ 
  – ּהיָ - ימֵ ְׁש ס לִ ּפֵ טָ י ְמִחיָרם ְמ ּכִ , קפֵ ין סָ אֵ 

  .היָ אּוה רְ יׁשָ ּגִ רְ י מַ ינִ אֵ ֶּבֱאֶמת ׁשֶ 
  ?לבָ א חֲ לֹ –ה ּמָ חַ הַ , היעָ קִ ְּׁש י הַ ילִ בִ ְׁש ּבִ 
  ?הּוָ חַ - תם ּבַ תָ ם ְס הֶ ה ְּתַׂשֵחק ּבָ יכָ אֵ 
  ,דבַ לְ ע ּבִ גַ רֶ לְ ע ּוגַ רֶ אן לְ י ּכָ נִ ן אֲ הֵ 

  .דעַ ְמ ר אֶ תֶ ּיֶ ל הַ כָ ּבְ , ֶאְׁשֶּגה ַּבָּצפּוי
  ,ןיִ ַאן הָ יל ִמ ּדִ בְ הַ לְ  ׁשַהּיֵ ת יק אֶ ּפִ ְס א ַאלֹ
  .ָהַעִיןִלי יֹאְבדּו ִמן  ַהַּמָּסעת ילּוהִ בְ ּבִ 
  :תפֶ רֶ טְֹמ  –ה ִמְזָעִרית ָאצָ י הֹוהִ יְ  לּו

  ּוְפרּוָדה ַהחֹוֶלֶפת, לעֹובְ ּגִ ל ְּכֻעּלֹו ׁשֶ 
  ,ְּכסּוָמא, ִמָּתִמיד, ַרק ַאַחת ֶּבָחָלל

  .ֵּגָאה ּוְפִריָכה ַעד ֵאיָמה, ְמֻדֶּיֶקת
 

 יבלי'גיל ג: דיוקן
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  פבלו נרודה

Walking Around 
 

  קרן- טל ניצן: תרגום
  

  .ֵיׁש ֶׁשֲאִני ִמְתַעֵּיף ִמְהיֹות ָאָדם
  ֵיׁש ֶׁשֲאִני ִנְכָנס ַלֲחֻנּיֹות ְּבָגִדים ּוָבֵּתי קֹוְלנֹועַ 

  ְּכַבְרּבּור ֶלֶבד , ָאטּום, ָקמּול
  .ַהָּׁשט ְּבֵמי מֹוָצא ָוֵאֶפר

  
  .תֵריַח ַהִּמְסָּפרֹות ֵמִפיק ִמֶּמִּני ֶּבִכי ּוְצָעקֹו

  ,ָּכל ְרצֹוִני ְמנּוַחת ֲאָבִנים אֹו ֶצֶמר
  ,לֹא ַּגִּנים, ָּכל ְרצֹוִני ֶׁשּלֹא ִלְראֹות ֲחֻנּיֹות

  .לֹא ַמֲעִלּיֹות, לֹא ִמְׁשָקַפִים, לֹא ְסחֹורֹות
  

  ֵיׁש ֶׁשֲאִני ִמְתַעֵּיף ֵמַרְגַלי ְוִצָּפְרַני 
  .ּוִמְּׂשָעִרי ּוִמִּצִּלי

  .ְהיֹות ָאָדםֵיׁש ֶׁשֲאִני ִמְתַעֵּיף ִמ 
  

  ֵּכן ִיְהֶיה ִנְפָלא-ִּפי-ַעל- ְוַאף
  ְלַהְבִהיל נֹוַטְריֹון ְּבׁשֹוָׁשן ָּכרּות

  .אֹו ְלָהִמית ְנִזיָרה ְּבַמֲהלּוָמה ַעל ָאְזָנּה
  ִיְהֶיה ֶנֱהָדר

  ְלַהֵּלְך ָּבְרחֹובֹות ָחמּוׁש ְּבַסִּכין ְיֻרָּקה
  .ְוִלְצרַֹח ַעד ֶׁשָאמּות ַּבּקֹר

  
  ,ה עֹוד ִלְהיֹות ׁשֶֹרׁש ָּבֲאֵפָלהלֹא ֶאְרצֶ 
  ,רֹוֵעד ֵמֲעֵיפּות, ָׂשרּועַ , ְמַהֵּסס

  ,ׁשֹוֵאף ַמָּטה ְּבִגְדרֹות ָהֲאָדָמה ָהְרֻטּבֹות
  .יֹום-יֹוֵנק ּוְמַהְרֵהר ְואֹוֵכל יֹום

  
  ,לֹא ֶאְרֶצה ֻּפְרָענּות ּכֹה ַרָּבה

  ,לֹא ֶאְרֶצה עֹוד ִלְהיֹות ׁשֶֹרׁש ָוֶקֶבר
  ,ַמְחַסן ֵמִתים, ֹוֵדדַמְרֵּתף ּב
  .ֵמת ִמַּצַער, ִמְצַטְמֵרר

  
  ַעל ֵּכן יֹום ֵׁשִני ּבֹוֵער ַּכֶּדֶלק

  ,ִּבְראֹותֹו אֹוִתי ָּבא ּוָפַני ְּפֵני ֶּכֶלא
  ,ְוהּוא ְמַיֵּלל ָּכל ַהּיֹום ְּכַגְלַּגל ָּפצּועַ 
  .ְוצֹוֵעד ֶאל ַהַּלְיָלה ְּבַצֲעֵדי ָּדם ַחם

  
  ,ֶאל ָּבִּתים ַלִחים, ִּפּנֹות ְוהּוא הֹוְדֵפִני ֶאל

  ,חֹוִלים ֶׁשֲעָצמֹות ְמַבְצְּבצֹות ֵמַחּלֹוָנם- ֶאל ָּבֵּתי
  ,ֶאל ַסְנְּדָלִרּיֹות ַהַּמִּדיפֹות ֵריַח חֶֹמץ
  .ֶאל ְרחֹובֹות ַמְחִריִדים ַּכְּבִקיִעים

  
  ֵיׁש ִצּפֹוִרים ְּבגֹון ָּגְפִרית ּוְקָרַבִים ֲאֻיִּמים

  ,תֹות ַהָּבִּתים ַהְּׂשנּוִאיםְּתלּוִיים ַעל ַּדלְ 
  ,ֶׁשִּנְׁשְּכחּו ְּבקּוְמקּוִמיםִׁשַּנִים ֵיׁש 
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  .ָאָדם ֵמֱהיֹות ָעֵיף ֶׁשֲאִניה רֶ קֹו
  ְלקֹוְלנֹועַ , ְלַחָּיט ִנְכַנס ֶׁשֲאִניה רֶ קֹו

  ֶלֶבד ְּכַבְרּבּור, ָאטּום, ָנבּול
  .ּוָבֵאֶפר ְּבֵראִׁשית ְּבֵמיֵמי ְמַׁשֵּיט

   
  .ַהִּמְסָּפרֹות ִּבְצָרחֹות ֵמֵריחַ  ּבֹוֶכה ֲאִני

  ,ִמֶּצֶמר אֹו ֵמֲאָבִנים ְּבכּוךְ  ְרצֹוִניל ּכָ 
  ,ִּגּנֹותא לֹ, ִמְבִנים ִלְראֹותא ק לֹרַ 
  .ַמֲעִלּיֹותא לֹ, ִמְׁשָקַפִיםא לֹ, ְסחֹורֹותא לֹ
  
  ְרַניּוִמִּצּפָ  ֵמַרְגַלי ָעֵיף ֶׁשֲאִניה רֶ קֹו

  .ּוִמִּצִּלי ּוִמְּׂשָעִרי
  .ָאָדם ֵמֱהיֹות ָעֵיף ֶׁשֲאִניה רֶ קֹו
  

  ַמְקִסים ִיְהֶיה ַלְמרֹות זֹאת
  ְּגזּוָמה ַּבֲחַבֶּצֶלת נֹוַטְריֹון ְלַהְבִהיל

  .ָאְזָנּהל עַ  ְּבַמָּכה ְנִזיָרה ְלָהִמית אֹו
  ִיְהֶיהֵאיֶזה יִֹפי 

  ֻרָּקהיְ  ַסִּכיןם עִ  ָּבְרחֹובֹות ַהֵּלךְ לְ 
  .ִמּקֹר ֶׁשָאמּותד עַ  ְמַצֵּוחַ 

  
  ,ָּבֲאֵפָלה ׁשֶֹרׁש ִלְהיֹותד ֶצה עֹוא רֹולֹ

  ,ֵמֲעֵיפּות ְמַרֵּטט, ִמְׂשָּתֵרעַ , ְמֻהָּסס
  ,ָהְרטּוִבים ָהֲאָדָמה ִּבְמֵעי, ַמָּטה ְּכַלֵּפי
  .םיֹו ִמֵּדי ְואֹוֵכל ּוְמַהְרֵהר סֹוֵפג

  
  .ַרָּבהה ּכֹ ֻּפְרָענּות ְלַעְצִמי רֹוֶצהא לֹ
  ,ּוִמֶּקֶבר ִמּׁשֶֹרׁש ִלְהיֹותד ֶצה עֹוא רֹולֹ

  ,ַלֵּמִתים ַהַּמְרֵּתף, ַהַּמְחָסן ְלַבִּדי
  .ִמַּצַער ּגֹוֵסס, ִמְצַטְמֵרר

  
  ַּכֶּדֶלק ּבֹוֵערי נִ ם ׁשֵ ל יֹון ּכָ ל ּכֵ עַ 
  , ֵּבית סַֹהרל ׁשֶ  ְּבַפְרצּוף ַמִּגיעַ  יִת אֹו ֹוְראֹותּבִ 

  ְלָאְרּכֹו ְמַיֵּלל, ּועַ ָּפצ ּוְכַגְלַּגל
  .ְמַדֵּמם ְּבַצַעד ַהַּלְיָלהל אֶ  ְוצֹוֵעד

  
  ,ַלִחים ָּבִּתיםל אֶ , ִּפּנֹותל אֶ  הֹוְדֵפִניא הּווְ 
  ,ֵמַחּלֹוָנם ְמַבְצְּבצֹות ֶׁשֲעָצמֹותים לִ חֹו ָּבֵּתיל אֶ 
  ,חֶֹמץ ֵריחַ  ַהַּמִּדיפֹות ַסְנְּדָלִרּיֹותל אֶ 
  .ִּכְסָדִקים ַמְחִריִדים ְרחֹובֹותל אֶ 
  
  ֲאֻיִּמים ּוְקָרַבִים ָּגְפִרית ְּבֶצַבע ִצּפֹוִרים ׁשיֵ 

  ,  ׂשֹוֵנא ֶׁשֲאִני ַהָּבִּתים ַּדְלתֹותל עַ  ּתֹוִלים
  ,ָקֶפה- ְּבַקְנַקן ְזנּוחֹותִׁשַּנִים  ׁשיֵ 
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  ֵיׁש ַמְראֹות
  ,ִמְּזָוָעה, ֶׁשָראּוי ָלֶהן ִלְבּכֹות ִמְּכִלָּמה

  .ְוַטּבּוִרים, ּוְרָעִלים, ֵיׁש ִמְטִרּיֹות ְּבָכל ֵעֶבר
  

  ,יְּבַמָּבִט , ְּבַנֲעַלִים, ֲאִני ְמַטֵּיל ְּבַׁשְלָוה
  ,ְּבִׁשְכָחה, ְּבַזַעם
  ,חֹוֶצה ִמְׂשָרִדים ַוֲחֻנּיֹות אֹוְרּתֹוֶּפְדָיה, חֹוֵלף

  :ַוֲחֵצרֹות ּוָבֶהן ְּבָגִדים ְּתלּוִיים ַעל ַּתִיל
  ַהּבֹוִכים, ַּתְחּתֹוִנים, ַמָּגבֹות, ֻחְלצֹות

  .ְּדָמעֹות ִאִּטּיֹות ְמֻלְכָלכֹות
  

  הוצאת, שירים, פבלו נרודה: מתוך
  2002, "לשירה קשב"
  
  
  
  
  
  

  יהודה עמיחי

  אלוהים מרחם על ילדי הגן
  ....גם לא אלוהים, מוקדש לרוז שאיש לא ריחם עליה

  
  , ֱאלִֹהים ְמַרֵחם ַעל ַיְלֵדי ַהַּגן

  . ָּפחֹות ִמֶּזה ַעל ַיְלֵדי ֵּבית ַהֵּסֶפר
  , ְוַעל ַהְּגדֹוִלים לֹא ְיַרֵחם עֹוד

  , ַיְׁשִאיֵרם ְלַבָּדם
  ים ִיְצָטְרכּו ִלְזחֹל ַעל ַאְרַּבע ְוִלְפָעִמ 

  ַּבחֹול ַהּלֹוֵהט 
  ָהִאּסּוףְּכֵדי ְלַהִּגיַע ְלַתֲחַנת 
  . ְוֵהם ׁשֹוְתֵתי ָּדם

  
  אּוַלי ַעל ָהאֹוֲהִבים ֶּבֱאֶמת 

  ִיֵּתן ַרֲחִמים ְוָיחּוס ְוָיֵצל 
  ְּכִאיָלן ַעל ַהָּיֵׁשן ַּבַּסְפָסל 

  . ֶׁשַּבְּׂשֵדָרה ַהִּצּבּוִרית
  

  אּוַלי ָלֶהם ַּגם ֲאַנְחנּו נֹוִציא 
  ֶאת ַמְטְּבעֹות ַהֶחֶסד ָהַאֲחרֹונֹות 

  , ֶׁשהֹוִריָׁשה ָלנּו ִאָּמא
  ְּכֵדי ֶׁשָאְׁשָרם ָיֵגן ָעֵלינּו 
  .ַעְכָׁשו ּוַבָּיִמים ָהֲאֵחִרים

  
  
  

  ת האחים והאחיותלביצוע השיר על ידי להק

  ַמְראֹות ׁשיֵ 
  ,ְזָוָעה, ֶחְרָּפה ִלְבּכֹות ֲעֵליֶהן ֶׁשָהָיה
  .ְוַטּבּוִרים, ּוְרָעִלים, ׁשיֵ  ִמְטִרּיֹות ֵעֶבר ְּבָכל

  
  ,ַּבַּמָּבט, ְּבַנֲעַלִים, ְּבַׁשְלָוה ְמַטֵּילי נִ אֲ 

  , ְּבִׁשְכָחה, ְּבַזַעם
  ,אֹוְרּתֹוֶּפְדָיה ַוֲחֻנּיֹות ִמְׂשָרִדים חֹוֶצה, חֹוֵלף

  :ל ַּתִילעַ  ְּתלּוִיים ְּכָבִסים ּוָבֶהן ַוֲחֵצרֹות
  ַהּבֹוִכים, תֻּכּתֹונֹו, תַמָּגבֹו, ַּתְחּתֹוִנים
  . ְמֻלְכָלכֹות ִאִּטּיֹות ְּדָמעֹות

 

http://es.youtube.com/watch?v=q9adrIhknJ0
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  אסי דגני

     *  
  ֶעֶרב ִלְפנֹות ִׁשִּׁשי
  ַהֲחתּוִלים ְׁשַעת זֹו

  ַׁשְלָוה ַהּתֹוְפִסים
  :מֹוֶזר ִּבְרחֹוב
  ִאיׁש ְּפֵניְּבגַֹבּה  ְׂשרּוִעים ְׁשלָֹׁשה

  ַהחֹונֹות ְמכֹוִנּיֹות ַּגּגֹות ַעל
  ֶׁשָּבְרחֹוב ְצִעירֹות. ַהָּׁשֵקט ָּבְרחֹוב

  תְצִעירֹו ִעם ִנְרָּגִׁשים ְּדָבִרים ַמְחִליפֹות
  ַהִּמְתַעֶּכֶבת, ֲאֻדָּמה ְמכֹוִנית ֶׁשְּבתֹוךְ 
  .ְּבַדְרָּכּה
  אֹוַפּנֹוַע ָּכֵבד ָׁשבמֹו ַעל ָׁשכּוב ֶאָחד ָחתּול

  ְמֻפָּזִריםַוֲאֵחִרים , ַּבְּכִניָסה ַלַּבִית
  ,ַהִּצּבּוִרית ַהִּמְדָרָכה ַעל ָׁשםוָ  ּפֹה

  ְוָׁשִביםֹוְבִרים ָלע ֲאִדיִׁשים
  ;ָּכזֹאת ְּבָׁשָעה ְמֻרִּבים ֶׁשֵאיָנם
  ֵּביָתם ָהְרחֹוב ָהָיה ְּכמֹו, ַּבִית ֲחתּוֵלי ָהיּו ְּכמֹו

  .ַהַּׁשָּבת ְּכִניַסת ֶׁשל זֹו ַעְרַּבִים-ֵּבין ִּבְׁשַעת
  אֶֹזן ְמִזיִזים לֹא, ָעֶליךָ  ָקצּוץ ָׂשִמים לֹא ֵהם
  .ֲאֵליֶהם ָסמּוךְ -ָסמּוךְ  חֹוֵלף ָּתּהְּכֶׁשַא

  

  

  ליאורה בן יצחק

  דרהבׂש
  

  ,ְּכֶׁשֲאִני עֹוֶבֶרת ְלַיד ֲעֵצי ַהִפיקּוס
  ֲאִני ְיכֹוָלה ִלְׁשמַֹע ֶאת ּדֶֹפק ֶהָעִלים נֹוֵׁשר

  .ְלַרְגַלי
  

  ,    ֶאְצָּבעֹות- ֲעֵקב, ֶאְצָּבעֹות- ֲעֵקב
  ַּכּפֹות ַרְגַלי ִנְתָמכֹות ַּבִּמִּלים

  ּוּוי ַהִּמְׁשָקלַהְּמַאְּזנֹות ֶאת ִׁש 
  

  .ַלְּבִכי ָׁשמּור ָמקֹום ֵּבין ִמְרְוֵחי ָהֲעָצמֹות
  

      - ֶׁשַּיִּגידּו ֶׁשֲאִני חֹוֶרֶגת 
  צֹוֶעֶדת ִּבְבָגִדים ְקָצִרים

  
  ֶׁשִּיְתּפֹוְצצּו ַהְּׁשֵכִנים

  "    ַהּצֹוַלַעת"ַהְּמַגֲחִכים ַעל 
  

       -ְׁשמֹוֶנה ְמאֹות ְצָעִדים 
  ּוָבֶאֶלף

  ֶחֶתת ִּבְנֻקַּדת ִסּיּוםנֹו
  .ְּבַמַּפת ַהִּנְצחֹונֹות ַהְּקַטִּנים ֶׁשִּלי

  
  2008קיץ  13גליון " טעןִמ "התפרסם ב
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  זוהר סירוטה

  תמרה אבנר/ להיאחז במים
תוך שהוא מקווה , אם כתיבת שירה דומה לשיחה בהולה שמנהל האדם עם עצמו

 "להיאחז במים", תמרה אבנרספר  שיריה של , שיש מי שמאזין לו
הוא מעין מסכת חיים ובו קו ) 2007, הוצאת הקיבוץ המאוחד(

שירים ארס פואטיים , ילדות, מסעות, האופק שבין לידה לחידלון
עין , מאופקת, ועל כולם נסוכה רוח מפוכחת, והיסטוריים

והכול בלשון לירית עשירה , מתבוננת המבקשת האזנה
, יה מפוזות קישוטיותובפואטיקה מדוייקת וחותרת לאמירה נקי
מומלץ לקרוא ולחזור .  מבלי לוותר על מקוריות המשפט השירי

ובכל פעם להעלות ולהאיר פינות  שקטות  ועלומות , לקרוא בו
  . בדרך כלל של הנפש
חרף היות , המפתיעים בדיוקם ובשלותם, יש בשיריה של אבנר
, דיניסיון ליצור דימוי של מצב האדם היהו, הספר קובץ ביכורים

. יותר מאשר לייצג אותה עצמה, והישראלי בחברה בה הוא חי
והדבר בא לידי , חדה ומלוטשת, הספר מהווה מעין מראה פואטית

ביטוי באופן שבו מצרפת תמרה אבנר סמלים ודימויים מעולמות 
לעיתים מלווה צירוף זה . והזיווג יוצר מציאות חדשה ומובחנת, זרים ורחוקים
  . משוך עליו קו של עצב ובה בעת, בהומור דק

, לכאורה של המשוררתמי שיוצא מטבילה במימיה המאופקים : במילים אחרות
להוויתו , מוצא עצמו מצויד בתובנות חדשות ומרגשות הנוגעות לנפש האדם

  . ולעולם בו הוא פועל
ובו שיריה ( מעגלים, )העוסק בענייני אהבה ובדידות( מים: לספר ארבעה שערים

שירי , ובו שירי שואה ( מקום, )שנימת כאב ואכזבה מקננת בהם' משפחתיים'ה
  ).שם נתאגדו השירים הארס פואטיים(מילים ו, ) ושירים חברתיים ופוליטיים, מקרא

כמו זו הפותחת את השער . כל שער נפתח בתימה המהווה סימן היכר לשער כולו
ל אישה הגובלת כמעט בהשתפכות רגשית ש, הראשון במעין הצהרה פורקת עול

הקוראת לשחרור מסבכי הקיום שאינם מרפים מנפשה הלאה , צעירה ותמימה
  . והמתוסכלת

לרוץ בנפולת הרחוב ולזעוק / ,להיאחז במים./ תן למשוררת לחיות את חייה"
לבטוח בקולות הענפים / ,לשמוע את המית החפצים האוגרים שיירי ידיים/ ,שמים

הבן /  - עת כל כך מקרוב שאי אפשר לד/, להתקרב אל באר ריאותיה/ ,העירומים
. כיאה למשוררת מן המניין, פתיחה נאה." והרפה/ ,שהפתולוגיה מקצרת את הרוח

המוצאת עצמה זרה , כי אכן יש מקום לדון בבדידותה של הכותבת, אך אל תטעו בה
כפי שיינתן לה מקום בין השורות , לדרכי התנהלות העולם המכביד עליה לעיתים

הדברים / -לו יכולתי להשתמש בנשימותי כפי שאולי היה נחוץ"  :שבשער הראשון
רציתי לשאול אם אוכל .// ניצבים בי כמו תפאורת נוף/ שבאים לאחרים בטבעיות
כל ./ אבל אני בונה את עולמי משבבי מילים/ ,ליפי הנהר/ ליטול מגזעי העץ שבינינו

יפי /". (ת האנושיתלועגת לקרקעי/ ,משסה באבן/ ,פעם שבה למקום בו פורץ האשד
או / לפעמים אני נפצעת.../ בערבים אני קולפת בצל: "או למשל) 10' עמ, הנהר

  ). 14' עמ, קליפות.//  (או בגזירות העיניים/ בוערת לערב שזוחל בסיבים
, כי במסע שיריה של אבנר ניכרת חכמת הכותבת" אל תטעו במשוררת"אני אומרת 
היא ניחנת במודעות עצמית . אשר לפניה ואומץ לבה לראות נכוחה את, עמקותה

ולא , ועם זאת אין בה אשליות ורחמים עצמיים, מפותחת של מי שכותבת בתום
שהיא מסימני יצירת , ואולי גם איזו אי נחת, נעדרת מהם גם רוח הומור אירוני

, ובמיוחד באקורד הסיום של הספר, הדבר בא לביטוי כמעט בכל השירים. אמת
ל מהדהדת מתוך בבואה לשורות הפותחות את הספר שצוטטו שהוא מעין בת קו
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ואל תינשא לרופאת /... כרוחב השורה/ אורך חייה./ אל תתן לבך למשוררת.  "לעיל
יש לזה קשר ליכולת לאלחש את ./ הן מתאבדות יותר מן המשוררות./ שיניים
, יםמשוררים מתים צעיר.//" (עולמה/ ונמהר/ צר. אל תתן לבך למשוררת.// הכאב
  ).79' עמ
  

את , את העולם, לפענח את צופן קיומו, ניסיונותיה ההססניים להתקרב אל הזולת
ובזה , נידונים במקרים מסוימים לכישלון ולמפח נפש, הנשיות ודרך כך את עצמה

לאחוז , את הרגש, יש שהשירים מנסים ללכוד את הרגע. גם טמון יופיים הנוגה
רב גוניו של . את מה שאינו ניתן תמיד להבנהלקרבו ולנסות להבין , ולהיאחז בו

, המדרש, ספר זה מתאפשר מתוך פרישה מרשימה של תכנים מעולם המקרא
מצליחה להפיק מתוך  תמרה אבנר. אזכורים מתרבות המערב והיסטוריה יהודית
, שאינן מתירות פלישה לקלישאות, הטקסטים הקנונים זוויות מבט מפתיעות

נמסרת מנקודת ) 27' עמ ,געגועים(כך למשל אשת לוט . תפאתוס או שבלונות מוכרו
על תסכוליה בשל אי יכולתה לממש את מאווייה הנסתרים , מבט נשית ואישית

הוא  - היא תרה אחר שמה . ביותר הנותרים קפואים כגלעד מתריס כלפי העולם
במובן זה היא . ועל כן לעולם לא תוכל לממש את דרכה, ללא הצלחה -זהותה 
שהיא / האמת על אשת לוט. "מטאפורה לחיפוש של הדוברת אחר עצמיותהמהווה 

/... מנהלת את חייה כפי שכספר מנהל חשבונות של אנשים אחרים/ המשיכה ללכת
/ אמיתי כמו/ כמו געגוע/ קשה ורחוק וצורב/... שמה האמיתי של אשת לוט היה

  /."מלח
בנר במבט שאינו עושה אפילו מחוזות הכאב של האכזריות האנושית נגאלים אצל א

, מתוך דיוק, לעצמו הנחות ומגיש את החוויה במלוא מטענה הרגשי והאינטלקטואלי
  .הידוק המילים וגבישיות מרשימה, איפוק

משורת פרגמנטים ההולכת , ולא בכדי, הבנוי) 51-53' עמ(' פולין'במחזור השירים 
המשוררת אווירה יוצרת , ובונה את האימה מבלי להשתמש ולו במילת תיאור אחת

במחנה בו גולחו / ,בכניסה לאושוויץ" .רת דווקא על שום האיפוק והרמיזהמצמר
./ ק נבנה בית ספר יסודי'צמול בית קור/... אבדה לי הגומייה לשיער/ ,הנערות

בכל / ,ללחוש את השמות מהפתק/...לאסוף את הילדים/ ממתינות בחצראימהות 
/ ,מסרק אחד/ ,זוג משקפיים/ ,זוג נעליים:/ קדלהתמ/... "בחייכון וביומיכון/ מקום
לבין יסוד , כל פרגמנט  בנוי ממפגש בין יסוד הקשור באופן ישיר לשואה".  מוצץ

, גישה פואטית זו. שמביאה את עולמה למפגש עם הזוועה, עכשווי מחיי המשוררת
  .מיטיבה להעביר הלוך נפש יהודי למרחב האוניברסלי

בפיוט לימים ווים אל תוך תכני המסורת כמו המשוררת רוקמת תכנים עכש
מונח כמו חפץ / זה רק המצפון שבפינה./ הם לא באמת כל כך נוראיים: "הנוראים
שופר / עולה ברידינג, מתוך ערפיח חטאים, אביב-בדרך לתל, בבקר/...חשוד
במעלה /...דבש על פלחי עיניים עצומות. בלילה עוברת בין חדרי הילדים/...ענן

חננו /...מתדפקים על סף דלתנו/ השברים. שהו מתאמן בתקיעת שופרהרחוב מי
פיוט לימים ./ (בעת נעילה/ ק והענק יוצאים ונכנסים בשער הפתוח'ועננו כמו ג
/ ,בסמוך לצומת טמפו 431בכביש מספר ): 59' עמ( מנחהאו בשיר , )55' עמ, הנוראים

הוא ./ יק לומר מנחהיהודי עוצר בצד הדרך להספ/ ,בטרמפיאדה בה אירע הפיגוע
אדוני ./... בורא בקבוקי השתייה הקלה/ ,מתנועע לקצב אלוהי האספלט והבטון

  .../ ופי יגיד/ שפתי פתח
ושל שירה המנסה לפרום את הסיפור באים  , שתי וערב של סיפור המנסה לספר 

  .לידי ביטוי במלוא עוצמתם בשיריה הרבודים הדהודי מקרא ומקורות תלמודיים
" עוד על קין"הפואטית במסירת הטקסט  הנשען על מיתוס מקראי בשיר הבחירה 
תוך הימנעות מן הסגנון המקראי  - כמעט על גבול הפרוזה-" עוד על הברכה"או בשיר 

מקרבת  את הקורא לתשתית , הקאמרי, הגבוה והמליצי ונקיטה בתיאור הדומסטי
תית המוכרת לו הסיפורית באופן שהוא עצמו יכול להיטמע באינטימיות המשפח

אמא ודאי מגהצת "או " מעשן בשרשרת, קין יושב על גדר הבקר.  "מחייו האישיים
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' עמ, עוד על קין(?' איפה הבל'אבא יוצא ושואל "או , "לו את החולצה ליום השביעי
במטבח האישה ./ אב נוגע בבנו./ יצחק ממשש את ידי יעקב: "או בסיפור הברכה) 31

עוד על .// (מעין השלמה/ ,זהו סוג של פיצוי בין בני זוג./ עיני יצחק כהות.// בוחשת
על דרך פירוק , נקיטה בפואטיקה זו יוצרת  הוויה חדשה ומקורית).  28' עמ, הברכה

היוצרת זווית  מבט מפתיעה , המיתוס באמצעות הרחקה מהפואטיקה המקראית
  .ומעוררת הזדהות

תמרה אבנר ברוח של איזונים נימה היסטוריוסופית נעה על פני מימי שיריה של 
ניכר ניסיון לטיפול מעין חתרני במיתוסים של . נכונים ומבנים שיריים ייחודיים

התרבות ושפת הדימויים המקורית אינה יכולה שלא להותיר את הקורא בלתי 
  . מעורב

מעניקה לנו , תמרה אבנר המפליאה לרקום שירים ולדייק במעשה הרקמה עד דק
, שבה בעת גם מוכר ומתגלה בצבעים בהירים וחדים, אי נסתר כבש עלייה לשיט אל

האמון בעיקר על , ואתה קורא השירה. גם ברגעיו הרכים או והאכזריים ביותר
, כך אני סבורה, תחוש, התייחסות הביקורת שוב ושוב לאותם משוררים עצמם

ל פרצו את המעגל המוכר והביאו א" להאחז במים"שהנה שירי הקובץ היפה והחכם 
  .השירה העברית עוד קול מרתק שראוי להאזין לו ולאיכויותיו

  
  

  למצגת שיריה של תמרה אבנר
  
  

  תמרה אבנר

  כלולות
 .ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ָהיּו ְנִקִּיים ְמאֹד

  ָמִניִתי אֹוָתם
  ֶאָחד ְלֶאָחד

  ְתִליַׁשת ֲעֵלי ּכֹוֶתֶרתּבִ 
  .ֲאַדְמַּדם גָּפרָ ִמ 
  

  ּוַבַּלְיָלה ַהְּׁשִביִעי ָחַלְמִּתי ַעל ְנַהר ַהַּסְמַּבְטיֹון
  

  ָיֵרַח ְּפעּור ְּכָנַפִים
  סֹוֵכְך ָעַלי ְּכַטִּלית ְּבֻחָּפה
  ָׁשָעה ֶׁשָּטַבְלִּתי ְוָחַזְרִּתי

   :ְוָטַבְלִּתי ְּבֵמיָמיו ָהרֹוְגִׁשים
  ֹות ָיַדי ְּפׂשּוקֹותֶאְצְּבע

  ,ְמַבְּקׁשֹות ָלֵתת ַמֶּׁשהּו ֶׁשֵאין ִּבי
  .ָהֵעיַנִים ְּפקּוחֹות ַּבַּמִים ַהֶּנֱעָצִמים ְסִביִבי

  
  ְוִיְרֵאִני, ִיְהֶיה ִמי ֶׁשַּיִּביט ִּבי ַעָּתה
  ִמְתַּדֶּפֶקת ַעל ְּגדֹות ַהָּנָהר

  לּולֹותְמַחָּכה ִלְבתּוַלי ֶׁשָּיׁשּובּו ְּבַאִּפְריֹון ּכְ 
   .ַלֲעטֹף ֶאת ַמֲעֻרַּמי ַהָּזִרים

  

http://www.saritpoetry.co.il/mazakot.hebrew/tamara_avner.pps
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    ֶזֶמֶרֶׁשת - חדש ברשת 

  לשמור ולשמר את הזמר העברי  

 ֶזֶמֶרֶׁשת הינו גוף התנדבותי שהוקם במטרה לשמר ולהפיץ את הזמר העברי המוקדם
מראשית הציונות ועד קום ) בעיקר בארץ(שנוצרו והושרו , שירים בעברית –

ג ּסֹר יִ ׁשֶ ם אֲ ין עַ אֵ : "מחצי מאה כתב נתן אלתרמן את השורה לפני יותר. המדינה
גילינו מצב , כשהתחלנו לחקור את התחום, לצערנו"). זמר הפלוגות" ("יוּיָ ת חַ ירֹופִ חֲ מֵ 

הוזנחו במשך שנים  –מוקלטים או כתובים  –רוב החומרים הרלוונטיים : הפוך
לגבי רובם פקעו הזכויות למרות ש, כמו כן. ונמצאים כיום בסכנת הכחדה ממשית

החומרים מוחזקים בידי מוסדות אקדמיים או , והם אמורים להיות נחלת הכלל
 .ציבוריים בלתי נגישים

מתוך תקווה שנצליח להציל את החומרים , מטרתנו לממש את השורה של אלתרמן
אנו מגשימים את . גם עבור כל מי שלא רואה כרגע את חשיבות הדבר, מאבדון

  : י חזיתות עיקריותמטרתנו בשת

שעלה  – www.zemer.co.il –בראש ובראשונה באמצעות אתר האינטרנט שלנו 
מסיבות ברורות אנו ! הקלטות 800-למעלה מ כבר מֹוֶנהמרץ האחרון וחודש לאוויר ב

דגש על תוך שימת , אתרבים האינפורמציה והחומרים שיש להוסיף ל" טובעים"
אנו רואים בפרויקט הזה משימה לאומית שיש צורך . ביוגרפיות רבות של יוצרים

ומקווים שכל מי שיוכל יתנדב כדי , בהירתמות הציבור על מנת להגשים אותה
  .לעזור

 אנו, מתוך כוונה להפיץ את השירים בצורה פעילה, כנדבך משלים לפעילותנו
קום  המוקדשים אך ורק לשירים מראשית הציונות ועד, מקיימים אירועי שירת רבים

ממוקירי  האירועים מתקיימים באזורים שונים והם מושכים אליהם מאות. המדינה
שרים  שנהנים לשיר יחדיו שירים שבאמת לא, הזמר העברי המוקדם מכל הגילאים

 שמובילה את, של נגה אשד קסוםתחת שרביטה ה השירה מתנהלת. בכל מקום
בדרך כלל אנו מתברכים גם בתוספת המנדולינה הנפלאה . שירה ובגיטרההקהל ב

נרתמו למשימה בהתנדבות מלאה ומתוך תחושת , אגב, שתיהן. עליזה נגר של
נשמח להגיע לכל מקום אליו נוזמן . החובקת את כל העושים במלאכה שליחות

ים עמיד לרשותנו אולם המתאלההמארחים אך זה תלוי ביכולת , לערוך אירוע
  ).האתר ניתן ליצור קשר דרך(לצרכינו 

  
  עמנואל זמיר

מתעתד אתר ֶזֶמֶרֶׁשת להוות אנציקלופדיה מקיפה בנושא , מעבר להקלטות עצמן
כבר היום קיימים באתר מספר . שתכיל מידע על כל יוצרי התקופה, הזמר העברי

, אחד מהם הוא הערך המוקדש ליוצר החשוב עמנואל זמיר. ערכים מפותחים
ובן זוגה גדעון ) אלמנתו(ה זמיר 'בזכות עבודה קפדנית שביצעו שרהל תאפשרשה

עמנואל זמיר הוא ללא ספק . והודות לשיתוף הפעולה מצדם, לאורך שנים ,אלמגור
בין לידתו בפתח  –שבחייו הקצרים , מהדמויות הבולטות והחשובות בזמר העברי

הספיק לחבר  – 42ל ועד מותו הטראגי בתאונת דרכים בגי 1925שנת תקווה ב
 .ולהלחין מאות שירים

   
ונטייתו המוזיקלית התעצבה עוד  רמֶ כבר מגיל צעיר נמשך עמנואל לשירה ולזֶ 

מאמו , חסידי-מאביו חובב החזנות ספג עמנואל את האהבה ללחן היהודי. בנעוריו
צלילים  והבדואים קלט חובבת השירה ירש את אהבת הזמר ומשכניו הכפריים
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על סגנון לחניו ועל כלי הנגינה   את מקור ההשפעה המזרחית היווש, ומנגינות
 .תוף ומצלתיים, חליל – השולטים אצלו

בהשראת . פעילותו המוזיקלית הממשית החלה בתקופה של טרום מלחמת השחרור
התקרב עמנואל לאגודת הנוקדים והשתתף , שהיה רועה בקיבוץ מרחביה, אחיו דוד
וכתב והלחין כמה משיריו , מתתיהו שלם ויזהר ירון ר ַלמלחיניםבַ הוא חָ . בחגיהם

 ".בפאת הכפר"ו" שאנו בתוף", "הקוצרים הידד", "באר בשדה"בהם , הידועים ביותר
זמיר נמנה עם היוצרים הבודדים באותה תקופה שחיברו הן את המילים והן את 

. יוחדתמליליו של זמיר מאופיינים בשפה מליצית גבוהה במ. המנגינות לרוב שיריהם
 זמיר ועל יוצרים אחרים ניתן למצוא באתר  עוד על עמנואל. לפניכם כמה משיריו

   .www.zemer.co.il – ֶזֶמֶרֶׁשת
  
  )ברק פז: עריכה(

 
  ַּבת ִיְפַּתח

  ִעָּמנּוֵאל ָזִמיר: מילים

  ֲאִמַּתי ֶנֱאָמן: לחן

 ,ְיָלה ֶזֶמר ַּבָּנאֹותלֹא ֻיַּצת ַהּלַ 
 .ּדֶֹבר ִּכְבׂשֹוֵתינּו ִמִּני ִּגיל ָׁשַבת

 ,ִהיא ַּתְרִקיד ְּבֶעֶצב, ַרק ַהְלמּות ַהּתֹף
 .ְלַבת ִיְפַּתח ִהיא ַּתְרִקיד ָנאֹות, הֹו
 

 !עֹוד ַהַּלְיָלה ַרב, עּוִרי, עּוִרי, עּוִרי
 .ֶצֶמר ִּכְבׂשֹוֵתינּו ָלְך ֶיֱחַרד

 ,ף ָמֶות ָלן ַּבֶּקֶצבַרק ַהְלמּות ַהּתֹ
 !הֹו ָוהֹו ָלַעד, ְלַבת ִיְפַּתח, הֹו
 

 ְּכָבר ָחַרת ַהַּלְיָלה ַעל ָהֵרי ִּגְלָעד
 .ַהַּבת, ְּכמֹו ְּבַדם ִּכְבׂשֹוֵתינּו ּגֹוָרֵלךְ 

 ,ַרק ַהְלמּות ַהּתֹף ֵלב ָנאֹות מֹוֶחֶצת
 !ַּתן ִמַּתן ָנַדד, ְלַבת ִיְפַּתח, הֹו
 

 –  ַלְיָלה ַמה ִּתְרַעד, לֵאבֶ , ֵאֶבל, ֵאֶבל
 .ֵאֶלם ִּכְבׂשֹוֵתינּו לֹא ִיּדֹם ָלַעד

 ,ַרק ַהְלמּות ַהּתֹף ַלִּמְפָּתן רֹוֶבֶצת
  !ְּבנֹות ִּגְלָעד, ֶהָרה, ְלַבת ִיְפַּתח, הֹו

 
 

  

  

  

  )ֶאְבָיָתר ּכֵֹהן: הקלדה וניקוד(

  

  ְמָגִדים
  ִעָּמנּוֵאל ָזִמיר: מילים ולחן

  ?ְמָגִדים ְלֵרִעי ְּבִצְנָעה ִמי ָצַפן
  !ַמה ָּירֹק הּוא –ְׂשחֹוק ָעִלים ְּגׁשּוִמים 

  ּוְטרּוָפה ִׂשְמָחִתי ִמֵּייָנּה ִּכי ָׁשַכר
  ...ּקּוֲעָינֹות ָּבּה ָיׁשֹ –ְורֹוְגָעה 

  
  ֵלילֹות ְוָיִמים ְּברּוִכים, ֶאֱחזּו ִלי

  ֶאֱחזּו ִלי –ִמְׁשעֹוֵלי ְּבָׂשִמים 
  ְּגׁשּוִמים ֶהָעִלים, ּבֹוא ּדֹוִדי, ּבֹוא ֵרִעי

  .ֵהן ְלָך ִמֶּׁשְּלָך ְוַאָּתה ִלי
  
  

  ֶזֶמר ַחג
  ִעָּמנּוֵאל ָזִמיר: מילים ולחן

  !ְּבִכּנֹור ּוְבָחִליל, ָׂשֵאנּו ְּבתֹף
  !ֵאנּו ַּבָּמחֹול ּוַבִּׁשיִריםׂשָ 

  !ַהך ַּבְצִליל! ֶזֶמר, ַהְך לֹו –ַחֵּגנּו ִּכי טֹוב 
  ...ֶׁשַּלְּכָפִרים-ַחג- ֶזֶמר, ָׂשֵאנּו

  
  ְּתִפַּלת ְׂשדֹוֵתינּו ִהְזִהיָבה ַהָּדָגן

  .ְוֶכֶרם ָוַגן ִיְרַעׁש ִּפְרָים
  .ָלָבן –לּוֵלנּו , ָּפרּו ֲעָדֵרינּו
  !ִהָּנם – ַטֵּפנּו ְּבֶרֶנן
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  קוראים כותבים
  

  –שרית 
כתבתי  ומעולם לא, שימת התפוצה שלךכבר מספר שנים שאני זוכה להמנות על ר 

, מאוד אני מבקשת להודות לך. לך עד כמה אני נהנית מהחומרים שאת שולחת לי
 על ההקפדה חסרת הפשרות על, על הבחירה האיכותית בתכנים, מעומקא דלבא
 את מכינה מוצר איכותי ביותר. ועל עצם המעשה עצמו, עיניים-עיצוב מרהיב

ונחת  יופי צרוף, אתנחתא של תרבות -עבור רבים אחרים כמו גם  - שמהווה עבורי 
יישר . בלבד מנת לתת- מתן על, וכל זה בנדיבות רבה - יום - בתוך טרדות היום, רוח
 .התפוצה שלךואשרי שזכיתי להכלל ברשימת , תודה רבה, כוחך

  
 שבוע טוב, כל טוב

 אילת אטינגר
  

  
 לשרית

 .תודה ושוב תודה
, למזג האוויר, למצב הרוח ,שם ה וכאילו הוזמנה מאילפעמים קורה שהמצגת מגיע

 רביקוביץ ככה הרגשתי והתרגשתי שוב עם שיריה של דליה .הכללית לאווירה
 .הגדולה
 ישראלה
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