הזדמנות חוזרת  /דוד אבידן

ל ְִראֹות מַ ְׁש מָ ע ל ְִרחַ ק ,ל ְִרחַ ק ִּכב ְַרת ֶּד ֶרְך,
לְקַ ֵּפ ל אֶ ת ָּכל הַ ִּז כְרֹונֹות ,לְהַ ִּגיף אֶ ת ָּכל הַ ְּפ תָ חִ ים,
לֶאֱ ט ֹם אֶ ת ָּכל הַ ְּׁש קִ יפֻ ּיֹות ,ל ְִראֹות ָּבהֶ ן ַרק סֶ ַרח
ע ֹדֶ ף ֹלא חִ ּיֹּונִי שֶ ל ָּכל מִ ינֵי הֶ כ ְָרחִ ים.
ל ְִרחַ ק מַ שְ מָ ע ֹלא ל ְִראֹותֹ ,לא ל ְִראֹות ִּכב ְַרת ֶּד ֶרְך,
לִפְ ּת ֹחַ אֶ ת ָּכל הַ ִּׁש כְחֹות ,לְִׁש ּכ ֹח אֶ ת ָּכל הַ ְּפ תָ חִ ים,
ֹלא לְהַ חֲ ִׁש יב ְׁש קִ יפֻ ּיֹות ,ל ְִראֹות ָּבהֶ ן ַרק ֶּד ֶרְך
הֹו ֶלכֶת ו ְֹלא חֹוז ֶֶרת ְלכָל מִ ינֵי הֶ כ ְָרחִ ים.
ָל ֶלכֶת ו ְֹלא לַחֲ ז ֹר ,לַחֲ ז ֹר ִּכב ְַרת ֶּד ֶרְך,
ְּכשֶ ָּכל הַ ִּׁש כְחֹות זְכּורֹות וְכָל הַ ִּז כְרֹונֹות נְִׁש ָּכחִ ים.
ו ְאִ ם נֶאֶ טְ מּו ְׁש קִ יפֻ ּיֹות ,הֲ ֵרי אֲ פִ ילּו ֶּד ֶרְך
ֹלאְׁש קִ יפֻ ּיֹות רֹואִ ים עֹוד ַּכָּמ ה וְכַָּמ ה הֶ כ ְָרחִ ים.
מתוך "משהו בשביל מישהו – מבחר שירים "1964-1952

ברנט נורטון  /ת.ס .אליוט
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לבוש  /ויסלבה שימבורסקה
מֹורידִ ים ,אַ ּתֶ ם ִ
אַ ּתָ ה ִ
מֹוריד ,אֲ נַחְ נּו ִ
מֹורידִ ים
מְ עִ ילִים ,מִ קְ טָ ְרנִים ,חֲ לִיפֹות ,חֻ לְצֹות
מִ ּצֶמֶ ר ,מִ ּכֻתְ נָה ,מִ ּכֻתְ נָה מְ ע ֶֹרבֶת,
חֲ צָאִ ּיֹות ,מִ ְכנָסַ י ִםּ ,ג ְַר ַּבי ִםְ ,ל ָבנִים,
מַ ּנִיחִ יםּ ,תֹולִים ,מַ ׁשְ לִיכִים
עַ ל ּכִסְ אֹות ,עַ ל ּפַ ְרּגֹודִ ים;
לְעֵ ת עַ ּתָ ה ,אֹומֵ ר הָ רֹופֵ א ,זֶה ֹלא ְרצִינִי,
אֲ בַּקֵ ׁש לְהִ תְ ַלּבֵׁש ,לָנּוחַ  ,לְהִ ּנָפֵ ׁש,
לָקַ חַ ת ּבְמִ קְ ֶרה ׁשֶ  ,לִפְ נֵי הַ ּׁשֵ נָהַ ,אחֲ ֵרי הָ אֹכֶל,
לָבֹוא ּבְעֹוד ׁשְ לׁשָ ה חֳ דָ ׁשִ יםּ ,בְעֹוד ׁשָ נָהּ ,בְעֹוד ׁשָ נָה ו ָחֵ צִי;
אַ ּתָ ה רֹואֶ ה ,ו ְאַ ּתָ ה חָ ׁשַ בְּתָ  ,ו ַאֲ נַחְ נּו ּפָ חַ דְ נּו,
ו ְאַ ּתֶ ם סְ ב ְַרּתֶ ם ,ו ְהּוא חָ ׁשַ ד;
הִ ּגִיעַ הַ ּזְמַ ן לִׂשְ רְֹך ,ל ְִרּכ ֹס ְּבי ָדַ י ִם רֹועֲ דֹות
ׂשְ רֹוכִים ,לַחְ ָצנִּיֹותֻ ,רכְסָ נִיםַ ,א ְבזָמִ ים,
חֲ גֹורֹותּ ,כַפְ ִ
ּתֹורים ,עֲ נִיבֹותַ ,צּוְארֹונִים
ּולְהֹוצִיא מִ ּׁשַ ְרוּולִים ,מִ ּתִ יקִ ים ,מִ ּכִיסִ ים
צָעִ יף מְ קֻ ּמָ ט ,מְ נֻּקָ ד ,מְ פֻ סְ ּפָ סּ ,פִ ְרחֹונִי ,מְ ׁשֻ ּבָץ
ָארכָה לְפֶ תַ ע ּפִ תְ א ֹם.
ׁשֶ ּתֹועַ לְּתֹו הִ תְ ְ

בעברית מתוך "שלהי המאה" ,קשב לשירה

אשת לוט  /ויסלבה שימבורסקה
נ ְִראֶ ה ׁשֶ הִ ּבַטְ ּתִ י לְָאחֹור מִ ּתֹוְך סַ קְ ָרנּות.
אַ ְך מִ ְּלבַד סַ קְ ָרנּות י ִּתָ כֵן ׁשֶ הָ יּו לִי סִ ּבֹות אֲ חֵ רֹות.
הִ ּבַטְ ּתִ י לְָאחֹור ְּבצַעַ ר עַ ל קַ עֲ ַרת הַ ּכֶסֶ ף.
ׁשֶ ֹּלא ּבְמִ תְ ַּכּוֵן — אַ ּגַב קְ ׁשִ ַ
ירת הַ ּסַ נְּדָ ל.
ׁשֶ ֹּלא לְהֹוסִ יף לְהַ ּבִיט ּבְעָ ְרּפֹו הַ ּצַּדִ יק
ׁשֶ ל אִ יׁשִ י ,לֹוט.
ְּבו ַּדָ אּות ּפִ תְ אֹומִ יתּ ,כִי לּו מַ ּתִ י,
אֲ פִ ּלּו ֹלא הָ י ָה עֹוצֵר.
ּבְסָ ְרבָנּותָ ם ׁשֶ ל עֲ נָו ִים.
ּבְאֹזֶן ּכְרּוי ָה לְקֹולֹות הַ ּמִ ְרּדָ ף.
הֲ לּומַ ת ּדּומִ ּיָהּ ,בְתִ קְ ו ָה ׁשֶ הָ אֵ ל י ַחֲ ז ֹר ּבֹו.
ׁשְ ּתֵ י ּבְנֹותֵ ינּו נֶעֶ לְמּו מֵ עֵ בֶר ל ֶָרכֶס.
חַ ׁשְ ּתִ י ּבְקִ ְרּבִי זִקְ נָהִ .רחּוק.
ֵריקּות נְדּודִ יםּ .תַ ְרּדֵ מָ ה.
הִ ּבַטְ ּתִ י לְָאחֹור ּבְהַ ּנִיחִ י אֶ ת צְרֹור־חֲ פָ צַי.
הִ ּבַטְ ּתִ י לְָאחֹור ּבַחֲ ָרדָ ה לְָאן אֶ צְעַ ד.
עַ ל הַ ּׁשְ בִיל הֹופִ יעּו נְחָ ׁשִ ים,
עַ ְכבִיׁשִ ים ,עַ ְכּב ְֵרי־ׂשָ דֶ ה ו ְגֹו ְזלֵי ּבַז.
ְּכבָר ֹלא טֹובִים ו ְֹלא ָרעִ ים — ּפָ ׁשּוט ּכָל מַ ה ּׁשֶ חַ י
זָחַ ל ו ְדִ ּלֵג ּבַּמְ הּומָ ה הַ מְ ׁשֻ ּתֶ פֶ ת.
הִ ּבַטְ ּתִ י לְָאחֹור מֵ חֲ מַ ת ּבְדִ ידּות.
מִ ּבּוׁשָ ה ׁשֶ אֲ נִי נִמְ לֶטֶ ת ִּב ְגנֵבָה.
מֵ ָרצֹון ִלצְע ֹק ,לָׁשּוב.
ַרק ָאזּ ,כְׁשֶ רּוחַ קָ ם,
הִ ּתִ יר ׂשְ עָ ִרי ו ְהֵ נִיף ׂשִ מְ לָתִ י.
ּדִ ּמִ יתִ י ׁשֶ רֹואִ ים ז ֹאת מֵ חֹומֹות סְ ד ֹם
ּופֹורצִים ִּבצְחֹוק ָרםּ ,פַ עַ ם ו ְעֹוד ּפַ עַ ם.
ְ
הִ ּבַטְ ּתִ י לְָאחֹור ְּבזַעַ ם.
לְהַ ׂשְ ּבִיעַ עַ צְמִ י ּבְָאבְדָ נָם הַ ּגָדֹול.
הִ ּבַטְ ּתִ י לְָאחֹור מִ ּכָל הַ ּסִ ּבֹות ׁשֶ ֻּצּיְנּו לְעֵ יל.
הִ ּבַטְ ּתִ י ׁשֶ ֹּלא מֵ ְרצֹונִי.
זֶה ַרק הַ ּסֶ לַע ּפָ נָה לְָאחֹור ,נֹוהֵ ם מִ ּתַ חְ ּתַ י.
הַ ּנְקִ יק קָ טַ ע לְפֶ תַ ע אֶ ת ּדַ ְרּכִי.

עַ ל ׂשְ פַ ת הַ ּצּוק ּדִ ּדָ ה אֹוגֵר ,זָקּוף עַ ל ּכַּפֹותָ יו הַ ּזְעִ ירֹות.
ׁשְ נֵינּו הִ ּבַטְ נּו ָאז לְָאחֹור.
ֹלאֹ ,לא .אֲ נִי ַרצְּתִ י הָ לְָאה,
זָחַ לְּתִ י ,נָסַ קְ ּתִ י,
עַ ד ׁשֶ חֲ ׁשֵ כָה ָצנְחָ ה מִ ּׁשָ מַ י ִם
ו ְעִ ּמָ ּה חָ צָץ חַ ם וְצִּפֳ ִרים מֵ תֹות.
מִ ּקֹצֶר נְׁשִ ימָ ה סָ ַבבְּתִ י סְ חֹור־סְ חֹור.
אִ ּלּו ָראּונִי ,ו ַּדַ אי הָ יּו חֹוׁשְ בִים ׁשֶ אֲ נִי רֹוקֶ דֶ ת.
ֹלא מִ ן הַ ּנִמְ נָע ׁשֶ עֵ ינַי הָ יּו ּפְ קּוחֹות.
אֶ פְ ׁשָ ר ׁשֶ ּנָפַ לְּתִ י ּופָ נַי אֶ ל הָ עִ יר.
בעברית מתוך "בשבח החלומות" ,קשב לשירה

נאום במשרד "אבדות ומציאות"  /ויסלבה שימבורסקה
אִ ּבַדְ ּתִ י ּכַּמָ ה אֵ לֹות ַּבּדֶ ֶרְך מִ ן הַ ּדָ רֹום אֶ ל הַ ּצָפֹון
וְגַם אֵ לִים ַרּבִים ַּבּדֶ ֶרְך מֵ הַ ּמִ ז ְָרח לַּמַ עֲ ָרב.
ּכֹו ָכבִים אֲ חָ דִ ים ּכָבּו לִי לָעַ דׁ ,שָ מַ י ִם ,הִ ּבָקְ עּו.
ׁשָ קְ עּו לִי ַּבּיָם — אִ י אֶ חָ דׁ ,שֵ נִי.
ַארּתִ י אֶ ת צִּפָ ְרנַי,
אֵ ינֶּנִי יֹודַ עַ ת הֵ יכָן ּבְדִ ּיּוק הִ ׁשְ ְ
מִ י מְ הַ ּלְֵך ּבְפַ ְרו ָתִ י ,מִ י מִ תְ ֵ
ּגֹורר ּבִקְ לִּפָ תִ י.
קְ רֹובַי מֵ תּו ּכְׁשֶ ּזָחַ לְּתִ י אֶ ל הַ חֹוף
ו ְַרק עֶ צֶם ַאחַ ת קְ טַ ּנָה מְ ַצּיֶנֶת ּבִי אֶ ת יֹום הַ ּׁשָ נָה.
יָצָאתִ י מֵ ִ
עֹוריִּ ,ב ְז ַּבזְּתִ י אֶ ת חֻ לְיֹותַ י ו ְַר ְגלַי,
אִ ּבַדְ ּתִ י אֶ ת ׁשְ פִ ּיּותִ י ּפְ עָ מִ ים ַרּבֹות.
מִ ּזְמַ ן הֶ עְ לַמְ ּתִ י מִ ּזֶה אֶ ת עֵ ינִי הַ ּׁשְ לִיׁשִ ית,
ּבִּטַ לְּתִ י ז ֹאת ּבִמְ חִ י־סְ נַּפִ יר ,מָ ׁשַ כְּתִ י ּבַעֲ נָפַ י.
ְַארּבַע רּוחֹות ,עָ בַר.
ָאבַד ,הִ תְ ּפַ ּזֵר ל ְ
אֲ נִי ּתְ מֵ הָ ה עַ ל עַ צְמִ יּ ,כַּמָ ה מְ עַ ט נִׁשְ ָאר:
אִ ּׁשָ ה ַאחַ תּ ,בְׁשַ ְרׁשֶ ֶרת־אֱ נֹוׁש ִרגְעִ ית,
ׁשֶ אִ ּבְדָ ה ַרק מִ טְ ִרּיָה ,אֶ תְ מֹולּ ,בַחַ ׁשְ מַ ּלִית.
בעברית מתוך "בשבח החלומות" ,קשב לשירה

יריד הקסמים  /ויסלבה שימבורסקה
קֶ סֶ ם ּפָ ׁשּוט:
ׁשֶ ִ
ּקֹורים הַ ְרּבֵה קְ סָ מִ ים ּפְ ׁשּוטִ ים.
קֶ סֶ ם ָרגִיל:
נְבִיחַ ת ְּכ ָלבִים ֹלא־נ ְִראִ ים
ּבְדִ מְ מַ ת הַ ַּליְלָה.
קֶ סֶ ם אֶ חָ ד מִ ּנִי ַרּבִים:
עָ ב קְ טַ ּנָה ו ְַאו ְִר ִ
ירית,
הַ י ְכֹולָה לְהַ סְ ּתִ יר י ֵָרחַ ּגָדֹול ָּכבֵד.
ּכַּמָ ה קְ סָ מִ ים ּבְאֶ חָ ד:
ַאלְמֹון נִׁשְ קָ ף ּבַּמַ י ִם
וְזֶה ׁשֶ הּוא הָ פּוְך מִ ּׂשְ מ ֹאל ְלי ָמִ ין,
וְזֶה ׁשֶ הּוא צֹומֵ חַ ׁשָ ם וְצַּמַ ְרּתֹו מַ ּטָ ה
ּו ְכלָל אֵ ינֹו נֹוגֵעַ ּבַּקַ ְרקָ עִ ית,
ַאף ׁשֶ הַ ּמַ י ִם ְרדּודִ ים.
קֶ סֶ ם ׁשֶ עַ ל סֵ דֶ ר הַ ּיֹום:
רּוחֹות חַ ּלָׁשֹות ּומְ תּונֹות,
סֹואֲ נֹות לְעֵ ת סּופָ ה.
קֶ סֶ ם אֶ חָ ד מִ ָ
ּׁשּורה ׁשֶ ל קְ סָ מִ ים:
ּפָ רֹות הֵ ן ּפָ רֹות.
ו ְׁשֵ נִי ׁשֶ אֵ ינֹו נֹופֵ ל מִ ּמֶ ּנּו:
ּגַן זֶה ו ְֹלא ַאחֵ ר
מִ ַּגלְעִ ין זֶה ו ְֹלא מֵ ַאחֵ ר.
קֶ סֶ ם ּבְֹלא פְ ָרק ׁשָ ח ֹר וְצִילִינְדֶ ר:
ּפֹורחֹות.
יֹונִים ְלבָנֹות ְ
קֶ סֶ םׁ ,שֶ ּכֵן ּכֵיצַד ְלכַּנֹותֹו:

ְַארּבַע־עֶ ׂשְ ֵרה
הַ ּׁשֶ מֶ ׁש ז ְָרחָ ה הַ ּיֹום ּבְׁשָ לׁש ו ְ
ו ְתִ ׁשְ קַ ע ּבָעֶ ֶרבּ ,בִׁשְ מֹונֶה ו ְדַ ּקָ ה.
קֶ סֶ ם ׁשֶ אֵ ינֹו מַ פְ לִיא ּדֵ י צ ְָרּכֹו:
נָכֹון ׁשֶ ְּבכַף־י ָד ּפָ חֹות מִ ּׁשֵ ׁש אֶ ְצּבָעֹות
ַארּבַע.
אַ ְך לְעֻ ּמַ ת ז ֹאת יֹותֵ ר מֵ ְ
קֶ סֶ םַ ,רק לְהַ ּבִיט סָ בִיב:
הָ עֹולָם קַ ּיָם ּבַּכ ֹל.
קֶ סֶ ם נֹוסָ ףּ ,כְמֹו ׁשֶ הַ ּכ ֹל נֹוסָ ף:
הַ ִּבלְּתִ י מִ תְ קַ ּבֵל עַ ל הַ ּדַ עַ ת
מִ תְ קַ ּבֵל עַ ל הַ ּדַ עַ ת.
בעברית מתוך "שלהי המאה" ,קשב לשירה

עננים  /ויסלבה שימבורסקה
ּבְתֵ אּור עֲ נָנִים
צ ְִריכָה הָ י ִיתִ י לְהִ זְּדָ ֵרז מְ א ֹד —
ּכַעֲ ב ֹר הֶ ֶרף־עַ י ִן
הֵ ם חֲ דֵ לִים לִהְ יֹות עַ צְמָ םּ ,ומַ תְ חִ ילִים לִהְ יֹות אֲ חֵ ִרים.
סְ ֻגּלָתָ ם הִ יא
ׁשֶ ֹּלא לְהִ ּׁשָ נֹות לְעֹולָם
ּבְצּורֹותֵ יהֶ םּ ,גֹונֵיהֶ םּ ,תְ נּוחֹותֵ יהֶ ם ּומַ עֲ ָרכָם.
קַ ּלִים מֵ ע ֹל ִזּכָרֹון
הֵ ם מִ תְ רֹומְ מִ ים ְּבנָקֵ ל מֵ עַ ל לָעֻ בְּדֹות.
אֵ יזֶה מִ ין עֵ דִ ים אֵ ּלֶה —
מִ תְ ּפַ ּז ְִרים מִ ּיָד ְלכָל עֵ בֶר.
ּבְהַ ׁשְ ו ָָאה לָעֲ נָנִים
הַ חַ ּיִים נ ְִראִ ים מֻ ׁשְ ָרׁשִ ים,
קְ רֹובִים לִהְ יֹות עֲ מִ ידִ יםּ ,כִמְ עַ ט נִצְחִ ּיִים.
לְעֻ ּמַ ת הָ עֲ נָנִים
אֲ פִ ּלּו אֶ בֶן נ ְִראֵ ית ּכְָאח
ׁשֶ עָ לָיו נִּתָ ן לִסְ מְֹך,
ו ַהֲ ֵרי הֵ ם ּדֹודָ נִים ְרחֹוקִ ים ּופְ זִיזִים.
ׁשֶ ּיִחְ יּו לָהֶ ם ,הָ אֲ נָׁשִ ים ,אִ ם ְרצֹונָם ְּבכְָך,
ו ְַאחַ ר־ּכְָך ּכָל אֶ חָ ד מֵ הֶ ם מֵ ת ּבְתֹורֹו,
הָ עֲ נָנִים — לָהֶ ם אֵ ין
ׁשּום עִ נְי ָן
ְּבכָל הַ ּדָ בָר הַ מְ ׁשֻ ּנֶה הַ ּזֶה ׁשֶ ּכָאן.
מֵ עַ ל ְלכָל חַ ּיֶיָך ֻּכּלָם
ּולְׁשֶ ּלִי ,עֲ דַ י ִן ֹלא ֻּכּלָם,
הֵ ם צֹועֲ דִ ים ּבֶהָ דָ ר ׁשֶ ּבֹו צָעֲ דּו.
אֵ ין הֵ ם חַ יָּבִים אִ תָּ נוּ ָל מוּת.
אֵ ין הֵ ם חַ יָּבִים לְהֵ ָר אוֹת כְּדֵ י לָשׁוּט.
בעברית מתוך "שלהי המאה" ,קשב לשירה

אהבה ממבט ראשון  /ויסלבה שימבורסקה
ׁשְ נֵיהֶ ם מְ ׁשֻ ְכנָעִ ים
ׁשֶ ֶרגֶׁש ּפִ תְ אֹומִ י אִ חֵ ד אֹותָ ם.
ו ַּדָ אּות זֹו נִפְ לָָאה הִ יא,
אַ ְך ח ֹסֶ ר הַ ּוַּדָ אּות נִפְ לָא מִ ּמֶ ּנֶה.
הֵ ם סְ ִ
בּורים ּכִי הֱ יֹות ׁשֶ ֹּלא הִ ּכִירּו ּבֶעָ בָר,
ֹלא הָ י ָה ּבֵינֵיהֶ ם ּדָ בָר.
ּומַ ה ּיַּגִידּו ְרחֹובֹות ,מַ דְ ֵרגֹותּ ,פְ רֹוז ִ
ְדֹורים,
ׁשֶ ּבָהֶ ם יָכְלּו לַחֲ ֹלף זֶה עַ ל ּפְ נֵי זֶה ְּבי ָמִ ים מִ ּׁשֶ ְּכבָר?
הָ י ִיתִ י רֹוצָה לִׁשְ א ֹל אֹותָ ם,
הַ אִ ם אֵ ינָם זֹוכ ְִרים —
אּולַי אֵ י־ּפַ עַ ם ּבְדֶ לֶת סֹו ֶבבֶת
ּפָ נִים אֶ ל ּפָ נִים?
הַ פְ טָ ַרת "סְ לִיחָ ה" ּבַּד ֹחַ ק?
קֹול ּבָאֲ פַ ְרּכֶסֶ ת אֹומֵ ר "טָ עּות"?
— אַ ְך ּתְ ׁשּובָתָ ם י ְדּועָ ה לִי.
ֹלא ,הֵ ם אֵ ינָם זֹוכ ְִרים.
הָ עֻ בְּדָ ה ׁשֶ ּזֶה ְּכבָר
הִ ּתֵ ל ּבָהֶ ם הַ ּמִ קְ ֶרה
הָ י ְתָ ה מַ פְ ּתִ יעָ ה אֹותָ ם.
עֹוד ֹלא מְ זֻּמָ ן
לִהְ יֹות לָהֶ ם ל ָ
ְגֹורל,
הָ י ָה מְ קָ ֵרב אֹותָ ם ּומַ ְרחִ יק,
חֹוסֵ ם אֶ ת ּדַ ְרּכָם
ּובְהַ סְ וֹותֹו אֶ ת ּגִחּוכֹו
מְ ַזּנֵק הַ ּצִּדָ ה.
הָ יּו סִ ימָ נִים ,אֹותֹות,
אַ ְך מַ ה ְּבכְָך ,אִ ם אֵ ין הֵ ם נִּתָ נִים לְפִ עְ נּוחַ .
אּולַי לִפְ נֵי ׁשָ לׁש ׁשָ נִים
אֹו ּבְיֹום ׁשְ לִיׁשִ י ׁשֶ עָ בַר
ִרחֵ ף עַ לְעָ ל ָּכלְׁשֶ הּו
מִ ּכָתֵ ף אֶ ל ּכָתֵ ף?
ּדְ בַר־מָ ה ָאבַד וְנִמְ צָא.
מִ י יֹודֵ עַ  ,אּולַי ְּכבָר הַ ּכַּדּור
ּבִסְ בְַך הַ ּיַלְדּות?

הָ יּו ּכַּפֹות מַ נְעּול ּומְ צִּלֹות,
ׁשֶ ּק ֹדֶ ם ָלכֵן הֻ ּנְחָ ה עֲ לֵיהֶ ם
נְגִיעָ ה עַ ל־ ַּגּבֵי נְגִיעָ ה.
מִ ְזו ָדֹות זֹו ְלצַד זֹו לְמִ ׁשְ מֶ ֶרת.
אּולַי ּבְַאחַ ד הַ ּלֵילֹות הָ י ָה חֲ לֹום זֵהֶ ה,
ׁשֶ ּנִמְ חָ ה עִ ם הַ י ְקִ יצָה.
הֲ ֵרי ּכָל הַ תְ חָ לָה
הִ יא ַרק הֶ מְ ׁשֵ ְך,
ו ְסֵ פֶ ר הַ ּקֹורֹות
ּתָ מִ יד ּפָ תּוחַ ּבָאֶ מְ צַע.

בעברית מתוך "שלהי המאה" ,קשב לשירה

הֵעדר  /ויסלבה שימבורסקה

ֹלא הָ י ָה חָ סֵ ר הַ ְרּבֵה,
ׁשֶ אִ ִּמ י ּתִ ָּנׂשֵ א
לְָאדֹון ְזּבִי ְגנְי ֶיב ּב .מִ ְּזדּונְסְ קָ ה וֹולָה.
ולּו נֹולְדָ ה לָהֶ ם ּבַת – ז ֹאת ֹלא הָ י ִיתִ י אֲ נִי.
אּולַי ּבַעֲ לַת ִזּכָרֹון טֹוב יֹותֵ ר לְׁשֵ מֹות ּולְפָ נִים,
ּו ְלכָל מַ נְּגִינָה ׁשֶ הֻ ׁשְ מְ עָ ה אַ ְך ּפַ עַ ם.
ֹלא טֹועָ ה ְּבזִיהּוי צִּפֳ ִרים.
צִיּונֶיהָ ּבְפִ יזִיקָ ה ּו ְבכִימְ י ָה מְ עֻ ּלִים,
אַ ְך טֹובִים ּפָ חֹות ּבְּפֹו ָלנִית,
ו ְעִ ם ז ֹאת ּכֹותֶ בֶת ּבַּסֵ תֶ ר ׁשִ ִ
ירים
מְ עַ נְיְנִים מִ ֶּׁש לִי.
ֹלא הָ י ָה חָ סֵ ר הַ ְרּבֵה,
ׁשֶ ּבְאֹותֹו הַ ּזְמַ ן י ִּׂשָ א ָאבִי
אֶ ת הָ עַ לְמָ ה י ַדְ ו ִיגָה ר .מִ ּזָקֹוּפָ נֶה.
ו ְלּו נֹולְדָ ה לָהֶ ם ּבַת – ז ֹאת ֹלא הָ י ִיתִ י אֲ נִי.
אּולַי ְּד בֵקָ ה יֹותֵ ר ּבְעֶ מְ דֹותֶ יהָ .
קֹופֶ צֶת לְמַ י ִם עֲ מֻ ִּק ים ּבְֹלא ּפַ חַ ד.
נִ ְכנַעַ ת ּבְקַ ּלּות ל ְִרגָׁשֹות ּפֻ מְ ּבִִּיים.
נִצְּפֵ ית ְּבבַת ַאחַ ת ּבִמְ קֹומֹות ׁשֹונִים,
אַ ְך לְעִ ּתִ ים ְרחֹוקֹות עִ ם סֵ פֶ רּ ,תְ כּופֹות ּבֶחָ צֵר,
ּבֹועֶ טֶ ת ַּבּכַּדּור ּבְחֶ ב ְַרת ָּבנִים.
אּולַי ׁשְ ּתֵ יהֶ ן ַאף הָ יּו נִפְ ּגָׁשֹות
ּבְאֹותֹו ּבֵית-סֵ פֶ ר ּובְאֹותָ ה ּכִּתָ ה.

אֲ בָל אֵ ין הֵ ן זּוג,
אֵ ין ּבֵינֵיהֶ ן קִ ְרבָה,
ּובַּתַ צְלּום הַ ְּק בּוצָתִ י ְרחֹוקֹות הֵ ן זֹו מִ ּזֹו.
יְלָדֹות ,עִ מְ דּו ּכָאן
– הָ י ָה הַ ַּצּלָם ֵ
קֹורא –
הַ ּנְמּוכֹות מִ ּלְפָ נִים ,הַ ּגְבֹוהֹות מֵ ָאחֹור.
לְחַ ּיְֵך י ָפֶ ה ּכְׁשֶ אֲ סַ ּמֵ ן .
ּתִ בְּדְ קּו ַרק
אִ ם ֻּכּלָן ּכָאן?
– ּכֵן ,אֲ דֹונִיֻּ ,כּלָן.
בעברית מתוך "נקודתיים" ,קשב לשירה

בשבח אחותי  /ויסלבה שימבורסקה
אֲ חֹותִ י אֵ ינָּה ּכֹותֶ בֶת ׁשִ ִ
ירים
וְנ ְִראֶ ה ׁשֶ ְּכבָר ֹלא ּתַ תְ חִ יל לְפֶ תַ ע ִלכְּת ֹב ׁשִ ִ
ירים.
זֶה ּבָא לָּה מֵ אִ ּמָ אׁ ,שֶ ֹּלא ּכָתְ בָה ׁשִ ִ
ירים,
ּומֵ אַ ּבָאׁ ,שֶ ַאף הּוא ֹלא ּכָתַ ב ׁשִ ִ
ירים.
ּתַ חַ ת ַ
קֹורת הַ ּגָג ׁשֶ ל אֲ חֹותִ י אֲ נִי מַ ְרּגִיׁשָ ה ּבְטּוחָ ה:
ּבַעְ לָּה ׁשֶ ל אֲ חֹותִ י ֹלא הָ י ָה ּכֹותֵ ב ׁשִ ִ
ירים ּבְעַ ד ׁשּום הֹון ׁשֶ ּבָעֹולָם.
ו ְַאף ׁשֶ ּזֶה נִׁשְ מָ ע ּכְמֹו יְצ ָ
ִירה ׁשֶ ל ָאדָ ם מָ צֵדֹונְסְ קִ י,
ַאף אֶ חָ ד מִ ן הַ ּקְ רֹובִים אֵ ינֹו עֹוסֵ ק ִּבכְתִ יבַת ׁשִ ִ
ירים.
ּבַּמְ גֵרֹות ׁשֶ ל אֲ חֹותִ י אֵ ין ׁשִ ִ
ירים י ְׁשָ נִים
ּובַּתִ יק ׁשֶ ּלָּה אֵ ין ׁשִ ִ
ירים חֲ דָ ׁשִ ים.
ּוכְׁשֶ אֲ חֹותִ י מַ זְמִ ינָה לַאֲ רּוחַ ת צָהֳ ַרי ִם
אֲ נִי יֹודַ עַ ת ׁשֶ אֵ ין ְּב ַכ ָּונָתָ ּה לִקְ ר ֹא ּבְָא ְזנַי ׁשִ ִ
ירים.
הַ ּמְ ָרקִ ים ׁשֶ ּלָּה מְ ֻצּיָנִים ּבְֹלא מַ חֲ ׁשָ בָה ּתְ חִ ּלָה
ו ְהַ ּקָ פֶ ה אֵ ינֹו נִׁשְ ּפָ ְך עַ ל ּכִתְ בֵי־י ָד.
ּבְמִ ׁשְ ּפָ חֹות ַרּבֹות אִ יׁש אֵ ינֹו ּכֹותֵ ב ׁשִ ִ
ירים,
ו ְאִ ם ּכֵן — ָאדָ ם אֶ חָ ד ִּב ְלבַד ,לְעִ ּתִ ים ְרחֹוקֹות.
ירה ׁשֹוטֶ פֶ ת ּב ַ
לִפְ עָ מִ ים הַ ּׁשִ ָ
ְמֹורד מַ ּפְ לֵי־הַ ּדֹורֹות,
ּדָ בָר הַ ּיֹוצֵר מְ עַ ְרּבֹולֹות מְ סֻ ּכָנֹות ּב ְָרגָׁשֹות הַ הֲ דָ דִ ּיִים.
אֲ חֹותִ י מְ טַ ּפַ חַ ת ּפְ רֹוזָה ּדִ ִ
ּבּורית ֹלא ָרעָ ה,
וְכָל ּכְתִ יבָתָ ּה הַ ּסִ פְ רּותִ ית מִ סְ ּתַ ּכֶמֶ ת ִּבגְלּויֹות מֵ חֻ פְ ׁשָ ה,
עִ ם טֶ קְ סְ ט ׁשֶ ּמַ בְטִ יחַ מִ ּדֵ י ׁשָ נָה אֹותֹו הַ ּדָ בָר:
ּכְׁשֶ ּתָ ׁשּוב,
ָאז הַ ּכ ֹל
הַ ּכ ֹל
הַ ּכ ֹל ּתְ סַ ּפֵ ר.

אדם מצדונסקי — צייר ומשורר פולני פופולרי .איש קרקוב.

שום דבר לא קורה פעמיים
קֹורה ּפַ עֲ מַ י ִם
ׁשּום ּדָ בָר ֹלא ֶ
ּומְ אּום ּפַ עֲ מַ י ִם ֹלא קָ ָרה.
ָלכֵן נֹולַדְ נּו ּבְֹלא ּכָל הֲ ָכנָה
וְגַם נָמּות ּבְֹלא ׁשִ ג ְָרה.
ּגַם אִ ם הַ ּטִ ּפְ ׁשִ ים ּבַּתַ לְמִ ידִ ים
נִהְ י ֶהְּ ,בבֵית־סִ פְ רֹו ׁשֶ ל הָ עֹולָם,
ֹלא נַחֲ ז ֹר לְעֹולָמִ ים
עַ ל ח ֶֹרף קַ ר ,עַ ל קַ י ִץ חַ ם.
אֵ ין ַאף יֹום ׁשֶ ּיִּׁשָ נֶה,
אֵ ין ׁשְ נֵי לֵילֹות ּדֹומִ ים,
ׁשְ ּתֵ י נְׁשִ יקֹות אֵ ינָן זֵהֹות,
ֹלא ּכָל ׁשֶ ּכֵן ׁשְ נֵי מַ ּבָטִ ים.
אֶ מֶ ׁשּ ,כְׁשֶ אֶ ת ְצלִיל ׁשִ מְ ָך
מִ יׁשֶ הּו ְלי ָדִ י הָ גָה ּבְקֹול,
חַ ׁשְ ּתִ י ּכְאִ ּלּו מִ ּבַעַ ד לַחַ ּלֹון
חָ דַ ר לַחֶ דֶ ר ו ֶֶרד ּגָדֹול.
הַ ּיֹוםּ ,כְׁשֶ ָאנּו ׁשְ רּוי ִים י ַחְ ּדָ ו,
הִ פְ נֵיתִ י אֶ ת ּפָ נַי לַּקִ יר.
ו ֶֶרד? אֵ יְך נ ְִראֶ ה הַ ּו ֶֶרד?
זֶה ּפֶ ַרח? אֶ בֶן? מִ י מַ ּכִיר?

מַ ּדּועַ זֶהׁ ,שָ עָ ה ָרעָ ה,
נִמְ הֶ לֶת אַ ּתְ ּבְפַ חַ ד מְ י ֻּתָ ר?
י ֶׁשְ נְֵך — אִ ם ּכְָך ּדִ ינְֵך לַחֲ ֹלף.
ּתַ חְ לְפִ י — אִ ם ּכְָך זֶה נֶהְ ּדָ ר.
מְ חֻ ּיָכִים ,חֲ צִי מְ חֻ ּבָקִ ים,
נָתּור ַאחַ ר ַאחְ דּות ּבִׁשְ נַי ִם,
ַאף ּכִי ָאנּו נִבְּדָ לִים ּתָ מִ יד
ּכִׁשְ ּתֵ י טִ ּפֹות זַּכֹות ׁשֶ ל מַ י ִם.

בעברית מתוך "שלהי המאה"

אלבום  /ויסלבה שימבורסקה
אִ יׁש ּבַּמִ ׁשְ ּפָ חָ ה ֹלא מֵ ת מֵ ַאהֲ בָה.
ֹלא ח ֹמֶ ר לְמִ יתֹולֹו ְגי ָה — ּכָל אֲ ׁשֶ ר הָ י ָה.
רֹומֵ אֹואִ ים ׁשַ חֲ פָ נִים? יּולְיֹות עִ ם ּדִ יפְ טֶ ְרי ָה?
אֲ חָ דִ ים זָכּו לִתְ ׁשִ יׁשּות ׂשֵ יבָה.
ח ֹסֶ ר ּתְ ׁשּובָה עַ ל מִ כְּתָ בִים ּדֹומְ עִ ים
ֹלא הִ ּפִ יל ׁשּום קָ ְרּבָנֹות!
ְלבַּסֹוף ּתָ מִ יד הִ ּגִיעּו הַ ּׁשְ ֵכנִים
עִ ם זֵר־ו ְָרדִ ים ּומִ ׁשְ קְ פֵ י־מַ ְצּבֵט.
ׁשּום חֶ נֶק ּבָָארֹון הַ מְ סֻ ְגנָן ו ְהֶ חָ תּום,
ּכְׁשֶ ּבַעְ לָּה מַ פְ ּתִ יעַ ו ְ ַל ַּבי ִת ׁשָ ב!
ׂשְ רֹוכִיםּ ,פִ יפִ ים ּומִ טְ ּפָ חֹות
ֹלא עִ ּכְבּו אֹותָ ם ּבַּדֶ ֶרְך לַּתַ צְלּום.
ּבֹוׁש ּגֵיהִ ּנֹומִ י — ֹלא ְּבנַפְ ׁשָ ם!
ֹלא יֵצְאּו עִ ם אֶ קְ ּדָ ח ַל ִּגּנָה!
(הֵ ם ּגֹוו ְעִ ים — ּכַּדּור ּבְר ֹאׁשָ ם,
עַ ל אֲ לּונְקַ ת־ׂשָ דֶ ה ּומִ ּסִ ּבָה ׁשֹונָה).
אֲ פִ ּלּו ז ֹאת ׁשֶ ּתִ סְ ָרקְ ּתָ ּה ּפְ רּועָ ה
ׁשְ קּועַ ת־עֵ ינַי ִםִּ ,כלְַאחַ ר נֶׁשֶ ף מְ ׁשֹובֵב,
עַ ל ׁשֶ טֶ ף ּדָ ם מִ ּכָאן נִׂשְ ָאה
ֹלא אֵ לֶיָךַ ,רקְ דָ ן ,ו ְֹלא מִ ּׁשִ בְרֹון־לֵב.
מִ יׁשֶ הּו? י ִּתָ כֵן ,אַ ְך ֹלא מֵ אֵ ּלֶה ׁשֶ ּבַָאלְּבֹום.
ּבְטֶ ֶרם הַ ּדָ ג ִֵרית? אּולַי .אֵ ינֶּנִי יֹודַ עַ ת.
עֶ צֶב הִ תְ חַ ּלֵף ּבַעֲ לִיצּות ,יֹום ָרדַ ף יֹום,
ו ְהֵ ם ,מְ עֹודָ דִ ים ,הָ לְכּו ִּב ְגלַל ׁשַ ּפַ עַ ת.
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