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ּבִ ְׁשבִ י הלב
ָהלִ ינָ ה ּפוֹ ׁ ְשבְ יָ טוֹ בְ ְס ָקה (או בשם נעוריה מיגָ ה) נולדה
בצ'נסטוחובה ב־ 9ביולי  .1935בילדותה ,כשחזית המלחמה
ּ
בעירה ,הסתתרה עם הוריה במרתף .בצאתה התברר
עברה
שלקתה באנגינה קשה והטיפול במחלה באמצעות תרופות
ביתיות גרם לסיבוכים בלִ בה .המחלה לא ִאפשרה לה ללמוד
ּ
ּ
אמה .באחד
בביתה בהדרכת
בבית־הספר והיא למדה
מאשפוזיה התכופים בבית־המרפא הכירה את בעלה ,אדולף
ּפוֹ ׁ ְשבְ יָ טוֹ בְ ְס ִקי ,שלמד בימוי קולנוע ,והיה גם הוא חולה לב.
נישואיהם הקצרים ,שנמשכו פחות משנתיים ,נקטעו עם
מותו.
מאוחר יותר למדה פילוסופיה באוניברסיטה היָ גֶ לוֹ נִ ית
בקרקוב .בני משפחה ,רופאים והקהילה הפולנית באמריקה
ערכו מגבית כדי שתוכל לעבור ניתוח־לב בארצות־הברית.
ּ
שירה הראשון ראה אור בשנת  .1957בשנת  1958נסעה
לאמריקה ,עברה את הניתוח בהצלחה ואף זכתה במלגה
מטעם סמית קולג' ,נורת'המפטון ,מסצ'וסטס .בין השאר
למדה פילוסופיה ,לוגיקה ,אנגלית ,גרמנית וספרדית ִ(קרבה
מיוחדת חשה ללורקה שכרך שיריו ליווה אותה בשנות חייה
האחרונות).
בשובה לפולין בשנת  1961השלימה את לימודיה לתואר,
זכתה במשרת מרצה לפילוסופיה באוניברסיטה היָ גֶ לוֹ נִ ית
11
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ותכננה לכתוב דוקטורט על העקרונות האתיים בפעילותו
של מרטין לותר קינג.
להדרדר וימים ספורים
במשך השנים בריאותה המשיכה ִ
לאחר שעברה ניתוח־לב שני בוורשה ,הלכה לעולמה ב־11
באוקטובר  ,1967בת  .32היא הובאה למנוחות בעיר הולדתה,
צ'נסטוחובה.
בין השנים  1958ל־ 1967פרסמה שלושה ספרי שירה:
ואודה לידיים (.)1966
המנון לאליל ( ,)1958היום הזה (ָ )1963
בין תרגומיה אפשר למצוא שירים מאת פאונד ,פרלינגטי,
אלואר ,פרוור ואחרים .כן פרסמה ספר פרוזה סיפור לידיד
( ,)1967אוטוביוגרפיה הכתובה כמכתבים לסופר עיוור
שהכירה בערב הראשון שבו קראה משיריה .היא הייתה אז
אלמנה בת  .21הספר עוסק בתקופה שבין ראשית מחלתה,
בשלהי מלחמת העולם השנייה ,ועד שובה לפולין בשנת
.1961
אחרי מותה ראה אור קובץ השירים עוד זיכרון אחד
( .)1968בשנת  1975כונס מבחר נרחב משיריה תחת הכותרת
שירים נבחרים בהוצאת  Wydawnictwo Literackieובו נכללו
גם השערים "שירים שנתגלו" ו"שירים מכתבי יד".
במבחר שכאן  35תרגומים שמייצגים ,לטעמי ,את מיטב
שירתה .לירית ,רגישה ,שברירית ועם זאת מלאת עוצמה
ומעוף.
ר .ו.
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מּורה
סַ ָ
זֹאת ֲאנִ י ,נוֹ ֶצ ֶצת ְּבלֹבֶ ן ׁ ֶשל ַה ֲע ָר ָצה ַע ְצ ִמית
ְמ ַח ֶּככֶ ת ֶאת ַ ּג ִּבי ַה ְ ּצ ַהבְ ַהב ִּבלְ ִט ַיפת ַה ֶדּ ׁ ֶשא.
ַסמו ָּרה — לֶ ָהבָ ה ֲא ֻר ָּכה ׁ ֶש ָ ּצ ָצה ִמ ֵּבין ַה ּ ִׂש ִיחים
ּובִ ְמחוֹ ל ֵטרוּף ִּב ּ ְׂש ָרה ַע ְצ ָמ ּה לַ ַח ִ ּיים.
זְ ַמן ַרב ָמ ְת ָחה ֶאת ּגו ָּפ ּה ַה ָ ּג ִמ ׁישַ ,א ַח ָּ
ר־כ ְך ִה ְק ׁ ִש ָיתה ֶאת ַ ּג ָּב ּה
וְ ֶד ֶר ְך ֵעינֶ ָיה נָ ֲח ָתה ַעל ַא ְר ַּבע ַּכ ּפוֹ ת רוֹ אוֹ ת.
ִהיא ַק ֶ ּי ֶמת — ָה ֲא ָד ָמה ִמ ְתנַ ְח ׁ ֶשלֶ ת ַּת ְח ֶּת ָיה וְ ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ּגוֹ ֲה ִרים
לְ ָא ְס ָפ ּה ֶאל ִק ְר ָּבם ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְּלעוֹ לָ ם לֹא ַּת ֲעזֹב
לְ ָמקוֹ ם לְ לֹא ֲח ִמימוּת ׁ ֶשל ֲא ָד ָמה וְ ׁ ָש ַמיִ ם.

15

25/08/2020 11:01:13

.indd 15יכרד םרוז ףוסניאה  -הקסבוטיבשופ הנילה

תזכור
ִאם ָּתמוּת
לֹא ֶאלְ ַּב ׁש ֶאת ִ ׂש ְמלַ ת ַה ִּלילָ ךְ
לֹא ֶא ְקנֶ ה זֵ ִרים ִצבְ עוֹ נִ ִ ּיים
ׁ ֶש ְּב ִס ְר ֵט ֶיהם ְמלַ ֵח ׁש ָהרו ַּח
ְמאוּם ֵמ ֵא ֶ ּלה
ְמאוּם
יַ ִ ּג ַיע ַה ָ ּקרוֹ ן — יַ ִ ּג ַיע
יִ ַּסע ַה ָ ּקרוֹ ן — יִ ַּסע
ֶא ֱעמֹד ַּב ַח ּלוֹ ן — ֶא ְס ַּת ֵּכל
ֲאנוֹ ֵפף ְּביָ ִדי
ְּב ִמ ְמ ָח ָטה
וַ ֲאנוֹ ֵפף לִ ְפ ֵר ָדה
ַּב ַח ּלוֹ ן ַה ֶ ּזה לְ בַ ִדּ י
ּובַ ַ ּקיִ ץ
ְּביֶ ַרח ַמאי ַה ְּמ ׁ ֻש ָ ּגע
ֶא ׁ ְש ַּכב ַּב ֶדּ ׁ ֶשא
ַה ַחם
ּובְ יָ ַדי ֶא ַ ּגע ִּבשְׂ ָע ְר ָך
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ּובִ שְׂ ָפ ַתי ֶא ַ ּגע ְּב ַפ ְרוַ ת ַה ְדּ בוֹ ָרה
הפ ָ ּיה
ָהעוֹ ְק ָצנִ ית ַהיְ ֵפ ִ
ְּכמוֹ ַה ִח ּיו ְּך ׁ ֶש ְּל ָך
ְּכמוֹ ִדּ ְמדּ ו ִּמים
ַא ַח ָּ
ר־כ ְך יִ ְהיֶ ה
ָּכסוּף — זָ הוֹ ב
א ּולַ י ַרק זָ הוֹ ב וְ ָאדֹם
ׁ ֶש ֵּכן ִדּ ְמדּ ו ִּמים ֵא ֶ ּלה
רו ַּח זֶ ה
ַה ּלוֹ ֵח ׁש ַע ְק ׁ ָשנִ י לַ ְדּ ׁ ָש ִאים
ַא ֲהבָ ה — ַא ֲהבָ ה
לֹא יַ ְר ׁשו לִ י
ּ ָפ ׁשוּט
לָ קוּם וְ לָ לֶ כֶ ת
לְ בַ יִ ת ֵריק ַעד זָ ָרא

17
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ונוס
ָהיְ ָתה יָ ָפה ְּכ ֶאבֶ ן
ַּב ַהט
ִעם וְ ִר ִידים יְ ֻר ִ ּקים
ם־דּ ם ָרדוּם
וְ הֹלֶ ָ
י־מ ָאה ֵאלִ ים
ֲח ִצ ֵ
ַעל ָענָ ן
ָמ ֲחא ּו ַּכף
ְּבלֶ כְ ָּת ּה
ְמ ַע ֶּכ ֶסת ִּב ֵירכֶ ָיה
ֹאש ּה
וַ ֲא ִפ ּל ּו לֹא ר ׁ ָ
לֹא
וְ לֹא ּ ִפ ָיה
י־דרוֹ ם ָּתפו ַּח
ּ ְפ ִר ָ
ׁ ָש ֶד ָיה — ַדּ וְ ָקא
ָהי ּו לָ ּה ׁ ָש ַדיִ ם ָּכ ֵא ֶ ּלה
ׁ ֶש ַרק לַ ֲעמֹד
ּולְ יַ ֵ ּלל לָ ֲענָ נִ ים ְּב ַה ֲע ָר ָצה

18
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ֵהם ָהי ּו ִּכ ְתאוֹ ֵמי יָ ֵר ַח
ׁ ֶש ִ ּנגְ נְ ב ּו ֵמ ְר ִק ָיעיו ׁ ֶשל ָסטו ְּרן
ְסגַ לְ ַ ּג ִּלים — זְ קו ִּפים
וְ ֶה ַפיְ ְסטוֹ ס ׁ ֶש ּ ִפ ְרזֵ ל ַּב ַ ּנ ּ ָפ ִח ָ ּיה ּ ְפ ָרסוֹ ת לְ סו ִּסים
ִה ְתלוֹ נֵ ן ׁ ֶש ִהיא ּבוֹ גֶ ֶדת ּבוֹ
ָה ִא ְידיוֹ ט
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שיר על אהבה
					

לזכר ָא ָמ ֵדאוֹ מודיליאני וז'אן ֵא ּבו ֶּט ְרן

ׁ ְשנֵ ֶיהם
ֶדּ ֶר ְך ַמ ְס ֵּתם ַה ֵ ּלב
נִ ְר ִאים ִּב ְמ ֻפ ָ ּל ׁש
ִּב ְצדו ִּדית
ְמ ֻמ ְס ָ ּג ִרים ִּבכְ ֵאב ְּכמוֹ ְּב ִמ ְס ֶ ּג ֶרת זָ ָהב
נִ ָּב ִטים ְּתל ּויִ ים
ַעל ַמ ְס ֵמר כּ וֹ כָ בִ י
ַה ַ ּליְ לָ ה ְּכ ִקיר
ֵמ ֲאחוֹ ֵר ֶיהם
ַהיְ קוּם וַ ֲא ִד ׁישוּת
ֵעינֵ י כּ וֹ כָ בָ יו
וְ ַרק ֵהם — לְ בַ ָ ּדם
ְּב ַח ּלוֹ ן ִמ ְת ַק ֵ ּלף
ׁ ֶשל ְרחוֹ ב ַא ְר ִצי
וַ ֲה ֵרי ָא ְמר ּו ׁ ֶש ֵאין ַא ֲהבָ ה
ׁ ִש ְ ּקר ּו ׁ ֶש ָה ַא ֲהבָ ה ֵמ ָתה
ית־מ ְר ּ ֵפא ִמ ְתרוֹ נֵ ן ְּב ֻח ְמ ָצה ַק ְר ּבוֹ לִ ית
ַ
ְּבבֵ
ִמ ּׁ ַש ֶח ֶפת ֱאנוֹ ׁ ִשית ַעד ְמאֹד
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ֵּבינְ ַתיִ ם
ָ ּגבוֹ ַּה ִמ ַּת ַחת לַ ָ ּגג
ַח ּלוֹ ן
ִעם ֲע ִציץ ֶ ּג ַרנְ יוּם
ִהנְ ִּביט ְּבא ֶֹדם
ַא ֲהבָ ה ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ּ ְפכָ ה ַּב ֲעלֵ י־כּ וֹ ֶת ֶרת
ַמ ָּטה
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ַּב ַ ּקיִ ץ ַה ּׁשוֹ ֵפ ַע
ֲאנִ י ִמ ְתלוֹ נֶ נֶ ת ַעל ָר ָעב
י־צ ּ ֳפ ִרים ְקמוּטוֹ ת
ֲאנִ י ְמ ַקנְ ָאה ְּבכַ נְ ֵפ ִ
ַּב ָ ּירֹק ַה ֵּכ ֶהה ׁ ֶשל ַ ּג ִ ּנים
ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם
ָּבם ׁשוֹ כֵ ן ּ ְפ ִרי ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַה ָ ּזהֹב
ָר ָעב ָר ָעב
ְ ׂש ָפ ַתיִ ם ְמלֵ אוֹ ת ָר ָעב
ֶא ְצ ָּבעוֹ ת ְ ּגרוּמוֹ ת ָר ָעב
ֲאנִ י ְמכוֹ ֶפ ֶפת אוֹ ָתן ו ְּמיַ ּׁ ֶש ֶרת
ְמ ַפ ָּתה ְּב ַק ְרנֵ י ׁ ֶש ֶמ ׁש
ָמגֵ ן ַהגְ ׁ ָש ָמה ָעגֹל
וְ ֶאת ּגו ִּפי
ֻמ ְצלַ ף ָהרו ַּח
ַה ָּב ׁ ֵשל
ַה ִּמ ְתנוֹ ֵדד ַעל ֲענַ ף ַה ַח ִ ּיים
ְּכמוֹ ֻּת ִּכי יָ רֹק
ָה ָרעו ַּע
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ֲאנִ י מוֹ ׁ ִש ָיטה
י־ענָ נִ ים ַרכּ וֹ ת
לִ ֵיד ֲ
ְּב ִסיבוּב ַמ ְת ִמיד
ָה ֲא ָד ָמה ִמ ַּת ְח ַּתי ְמגַ ֶחכֶ ת
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סיום נצחי
ִהבְ ַט ְח ִּתי ׁ ָש ַמיִ ם
ַא ְך ֵאין זוֹ ֱא ֶמת
ׁ ֶש ֵּכן אוֹ בִ יל אוֹ ְת ָך לַ ֵ ּג ִיה ּנוֹ ם
ֶאל ּתוֹ ְך ָהא ֶֹדם — ַה ְּכ ֵאב
לֹא נְ ַט ֵ ּיל ְּבגַ ֵ ּני ָה ֵע ֶדן
וְ לֹא נָ ִציץ ַּב ֲח ַר ִּכים
ֵא ְ
יך ּפוֹ ְר ִחים ַא ְדמוֹ נִ ית וְ יָ ִקינְ ּתוֹ ן
ֲאנַ ְחנ ּו — נִ ׁ ְש ַּכב ַעל ָה ָא ֶרץ
לִ ְפנֵ י ׁ ַש ַער ַא ְרמוֹ ן ַה ּׁ ֵשד
ְּכ ַמלְ ָאכִ ים נְ ַר ְפ ֵרף
ְּבכַ נְ ֵפי ֲהבָ רוֹ ת ֲא ֵפלוֹ ת
נָ ׁ ִשיר ׁ ִשיר
ַעל ַא ֲהבַ ת ֱאנוֹ ׁש ּ ְפ ׁשו ָּטה
לְ אוֹ ָר ּה ׁ ֶשל ֶק ֶרן
ַה ּבוֹ ַק ַעת ִמ ּׁ ָשם
נִ ּׁ ַשק זֶ ה לָ זֶ ה ַעל שְׂ ָפ ֵתינ ּו
וְ נִ לְ ַח ׁש — לַ יְ לָ ה טוֹ ב
נֵ ָר ֵדם
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ַּב ּב ֶֹקר — ַה ּׁשוֹ ֵמר יְ גָ ְר ׁ ֵשנ ּו
ל־ה ָ ּגן ַה ִּמ ְת ַק ֵ ּלף
ִמ ַּס ְפ ַס ַ
ּובִ ְצחוֹ ק נוֹ ָרא
יוֹ ֶרה ַעל ׁ ְש ֵא ִרית נְ גו ָּסה
לְ ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת ֵעץ ַה ַּת ּפו ַּח
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מלָ ה ַמנְצָ 'ה
ָהרו ַּח ׁ ֶש ִ ּנלְ ְּכ ָדה ְּבכַ נְ ֵפי ַה ַּט ֲחנָ ה לוֹ ֶעגֶ ת לַ ּ ָפתוֹ ס
ׁ ֶשל ְרגָ ִעים חוֹ לְ ִפים ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם .דּ וֹ ן ִקיחוֹ ֶטה ִמ ִ ּצלְ לֵ י
ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ָה ֲא ֻר ִּכים ִה ׁ ְש ִעין ַסנְ ֵטר ַעל יָ דוֹ — ּבוֹ ֶהה.
ַט ֲחנַ ת רו ַּחַ .ט ֲחנַ ת רו ַּח .רוֹ ִסינַ נְ ֶטה ְּבלֶ ֶסת ָרזָ ה
אוֹ ֵסף וְ אוֹ כֵ ל ִצ ְר ָצ ִרים ׁ ֶש ֵּכן ּגוֹ נָ ם וְ ֵר ָיחם ְּכ ׁ ֶשל ֶדּ ׁ ֶשא.
ּובְ ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַּסנְ צ'וֹ ּ ַפנְ ָסה אוֹ נֵ ס ַּב ּ ִׂש ִיחים נַ ֲע ָרה
ׁ ֶש ּנוֹ ֵ ׂשאת ְּבגו ָּפ ּה ַה ּׁ ָש ֵמן ָה ָאדֹם ֶאת ַע ְצמוֹ ת ַה ְּב ִר ַיח
ַח ְסרוֹ ת ָהאוֹ נִ ים ׁ ֶשל דּ ּולְ ִצינֵ ָאה — דּ וֹ ן ִקיחוֹ ֶטה נִ לְ ָחם ָּב ֲענָ ק.
ו ְּמנַ ֵ ּצ ַחֶ .את ַצלְ עוֹ ָתיו ַה ּבוֹ לְ טוֹ ת ׁ ֶשל רוֹ ִסינַ נְ ֶטה ְמפוֹ ֶצ ֶצת
מ ּוזִ ָיקה יְ ֻר ָ ּקה ַצ ְ ּי ָצנִ ית.
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מתוך :היום הזה
()1963



לפרופ' יוליאן אלכסנדרוביץ'
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ֲאנִ י אוֹ ֶהבֶ ת לְ ִה ְת ַ ּג ְע ֵ ּג ַע
לְ ַט ּ ֵפס ַעל ַמ ֲע ֶקה ׁ ֶשל ְצלִ יל וָ ֶצבַ ע
לִ לְ כּ ֹד ְּב ֶפה ּ ָפעוּר
נִ יחוֹ ַח צוֹ נֵ ן
ֲאנִ י אוֹ ֶהבֶ ת ֶאת ְּב ִדידו ִּתי
ְּתל ּויָ ה ָ ּגבוֹ ַּה יוֹ ֵתר
ִמ ֶ ּג ׁ ֶשר
ׁ ֶש ְ ּזרוֹ עוֹ ָתיו חוֹ בְ קוֹ ת ׁ ָש ַמיִ ם
ֶאת ַא ֲהבָ ִתי
ׁ ֶש ּפוֹ ַס ַעת יְ ֵח ָפה
ַּב ּׁ ֶשלֶ ג
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ַמדּ ו ַּע לֹא ְּכמוֹ ֵעץ
ֵעץ ֶׁש ַּמ ֲחזוֹ ר ָ ּדמוֹ זָ הֹב
ָּכמוֹ ה ּו לְ ַט ּ ֵפס לְ ַמ ְעלָ ה
לִ ְצמ ַֹח ְּב ַת ֲאוָ ה
לְ ַהבְ ׁ ִשיל
ְִּב ִרכּ וּז
ֶאל ָ ּדרוֹ ם ׁ ְשטוּף ׁ ֶש ֶמׁש
לָ לֶ ֶדת
ַּב ְּס ָתו
לִ ְמסֹר ֶאת זֵ כֶ ר ַה ַ ּקיִ ץ
לִ ֵידי ָהרו ַּח ַהחוֹ ְטפוֹ ת
לִ ְמסֹר ֶאת ּ ַפ ְרוַ ת ַעלְ וָ ִתי
ֶאת ַר ַאוְ ָתנוּת ָה ֵעץ
ּוכְ ׁ ֶש ֲאנִ י כּ וֹ ֶתבֶ ת ִמ ַּת ַחת לַ ַּמ ְר ּ ֵפק
ֶאת ׁ ְשלֵ מוּת מוֹ ִתי
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דרשה לחתולה
ֲחדו ַּדת ָאזְ נַ יִ ם
ְמ ֻפ ְס ּ ֶפ ֶסת
ו ֵּמ ַעל ַה ּ ַפ ִּסים זוֹ ַר ַחת
ָ ּגלַ ְק ְסיַ ת ֵעינַ יִ ם יְ ֻר ָ ּקה
ְמח ּולִ ים לָ ְך ַאכְ זְ ִר ּיו ֵּת ְך
וְ ַה ִ ּצ ּיו ִּצים
ׁ ֶש ֶ ּנ ֶאלְ מ ּו ִּבגְ רוֹ נֵ ךְ
ְמ ִחילָ ה לָ ְך ָה ָאנֹכִ ּיוּת
ַה ְ ּגבוֹ ָהה ִמ ָּכל ָה ֵע ִצים
ו ָּמ ֳענָ ק לָ ְך ׁ ִשלְ טוֹ ן נִ ְצ ִחי
ׁ ֶש ֵּכן ַ ּגם לְ נִ ׁ ְש ָמ ֵת ְך
ׁ ֶש ּיוֹ ם ֶא ָחד ְּבלִ י ַה ּ ַפ ְרוָ ה
ִּת ְת ַמ ֵּת ַח ְּברו ַּח ְמ ִה ָירה
לְ א ֶֹר ְך ָ ּג ֵדר ּובֶ ֶר ְך
ֵחיק ַר ְך
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּת ּוכְ לִ י לָ גַ ַעת ְּב ִצ ּ ָפ ְרנֵ ְך
ַּב ּ ִפ ְר ּפוּר ּובַ חֹם
ית ִרים
ִּב ׁ ְשנֵ י ַה ֵּמ ָ
ׁ ֶש ֲעלֵ ֶיהם ַא ְּת ְמנַ ֶ ּגנֶ ת
ֶאת ְר ָעבֵ ְך ַה ּקוֹ ְס ִמי
ָא ֵמן
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אודה לידיים
מתוךָ :
()1966
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נֶ גֶ ד ָהעוֹ לָ ם
ָהי ּו לוֹ ַרק ׁ ְש ֵּתי לְ ָסתוֹ ת
ׁ ְש ֵּתי לְ ָסתוֹ ת ְמ ֻצ ָ ּידוֹ ת ְּב ׁ ִש ַ ּניִ ם
זֶ ה ְמ ַעט
ׁ ֶש ֵּכן ַא ֵ ּיה ִפילוֹ סוֹ ְפיַ ת ַה ִ ּק ּיוּם
ַא ֵ ּיה ַה ֵּתאוֹ לוֹ גְ יָ ה
ַא ֵ ּיה ָה ֱאמ ּונָ ה ְּבלֹבֶ ן
הוּא ֶה ֱא ִמין ַרק ִּב ֵידי ָא ָדם
ׁ ֶש ְּמבִ יאוֹ ת ָמזוֹ ן
וְ לִ ְפ ָע ִמים ָמוֶ ת
ָּב ּה ְּב ִמ ָדּ ה ֲא ִסיר ּתוֹ ָדה
ַעל ַה ָּמזוֹ ן
וְ ַעל ַה ָּמוֶ ת
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ַה ּקוֹ ץ ׁ ֶשל ִדּ ְמיוֹ נִ י
נִ ְדלָ ק לְ ִע ִּתים ִמ ִּמ ָ ּלה
ּולְ ִע ִּתים ֵמ ֵר ַיח ׁ ֶשל ֶמלַ ח
וַ ֲאנִ י ָח ׁ ָשה ִמ ַּת ְח ַּתי
ֶאת ַה ְּס ִפינָ ה ִמ ַּטלְ ֶטלֶ ת ִמ ַ ּצד לְ ַצד
וְ ָהאוֹ ְקיָ נוֹ ס לְ לֹא ְ ּגבוּל
לְ לֹא חוֹ ף
ְסגו ָּרה ִּב ְקלִ ּ ַפת ֵעץ
ֲאנִ י ָח ְפ ׁ ִשית לְ ַה ְפלִ יא
ֵאינֶ ִ ּני אוֹ ֶהבֶ ת ׁשוּם ִא ׁיש
וְ ׁשוּם ָדבָ ר
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ֲאנִ י נוֹ ֵ ׂשאת ֶאת לִ ִּבי ִּבזְ ִהירוּת
ְּכמוֹ ֶאת ר ׁ
ֹאשוֹ ַה ָּכרוּת ׁ ֶשל יוֹ ָחנָ ן ַה ַּמ ְט ִּביל
ָה ֲא ָד ָמה רוֹ ֶק ֶדת ִמ ַּת ְח ַּתי
לִ ִּבי הוּא ָא ֶמ ָּבה
יְ צוּר ִמ ְיקרוֹ ְסקוֹ ּ ִפי
ַה ִּמ ְת ָא ֵר ְך לְ ֵאין ֵקץ
ָהעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה ׁ ַש ָ ּי ְך לוֹ
ַה ִּמ ָּטה ַה ְּתמ ּונָ ה ַא ְר ַּבע ַה ּ ִפ ּנוֹ ת
לִ ִּבי אוֹ ֵהב ֵ ּגאוֹ ֶמ ְט ִר ָ ּיה
וְ ַה ְרמוֹ נְ יָ ה
ֲאנִ י נוֹ שֵׂ את אוֹ תוֹ ִּבזְ ִהירוּת
ֹאשוֹ
ְּכמוֹ ֶאת ר ׁ
ַה ָּכרוּת ׁ ֶשל ַה ָ ּקדוֹ ׁש
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ֲחלֹק ִע ִּמי
ֶאת לֶ ֶחם ְּב ִדידוּת יוֹ ִמי
ַמ ֵ ּלא ְּביֵ ׁשו ְּת ָך
ֶאת ַה ִ ּקירוֹ ת ַה ֶ ּנ ְע ָדּ ִרים
ַהזְ ֵהב
ֶאת ַה ַח ּלוֹ ן ׁ ֶש ֵאינֶ ּנ ּו ַק ָ ּים
ֱהיֵ ה ֶדּ לֶ ת
ֵמ ַעל לְ כָ ל ֶדּ לֶ ת
ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְפ ּת ַֹח
לִ ְרוָ ָחה
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ֲאנִ י ִמ ְת ּ ַפ ֶ ּללֶ ת ֶאל ַה ָ ּירֹק
ְמבַ ֶ ּק ׁ ֶשת ׁ ָש ָר ׁ ִשים
ׁ ֶש ְ ּי ַח ְּבק ּו ְּבר ְֹך
ֶאת ֵעירֹם זְ רוֹ עוֹ ַתי
ִמ ַ ּצלְ עוֹ ַתי ַה ִּמ ְתרוֹ נְ נוֹ ת
ישים
ו ִּמ ּ ִפ ְר ֵקי ַּכ ּפוֹ ת יָ ַדי ַה ְ ּג ִמ ׁ ִ
ימה ְּכנֵ ִס ָ ּיה
ֲאנִ י ְמ ִק ָ
ת־מ ְצ ַריִ ם ַהיְ ֻר ּקוֹ ת
לְ ִח ּפו ׁ ִּש ּיוֹ ִ
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מתוך :עוד זיכרון אחד
()1968
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ִא ּלוּף ִמ ִּלים
ָק ׁ ֶשה
ֵמ ִא ּלוּף נְ ֵמ ִרים
ֻמ ְפ ָּתעוֹ ת ִמ ְ ּג ִמ ׁישו ָּתן
ֵהן חוֹ לְ פוֹ ת ֵּבין ֲעשָׂ בִ ים
זוֹ ֲחלוֹ ת ַּכ ֲחת ּולִ ים ַעל ֵע ִצים
ְמנִ יעוֹ ת שְׂ ָפ ַתיִ ם
ִמ ָ ּקרוֹ ב
ֵר ַיח ָּבשָׂ ר וְ נוֹ צוֹ ת
ֵר ַיח ָח ִריף ׁ ֶשל ָדּ ם
ָצ ִר ְ
יך לֶ ֱאהֹב ֶאת ֻּכ ָ ּלן
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַה ּמוֹ ָפע
יַ ְצלִ ַיח
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עוֹ ד זִ ָּכרוֹ ן ֶא ָחד
לִ ְפנֵ י ֶרגַ ע ָּכ ַתבְ ִּתי ִמ ָ ּלה
ֲאנִ י ְמבֻ ֶ ּג ֶרת יוֹ ֵתר ְּב ִמ ָ ּלה
ִּב ׁ ְש ַּתיִ ם
ְּב ׁ ָש ׁלש
ְּב ׁ ִשיר
ְמבֻ ֶ ּג ֶרת יוֹ ֵתר — ַמה ּ ֵפרו ּׁש ְמבֻ ֶ ּג ֶרת יוֹ ֵתר
ַּב ַה ְפ ׁ ָש ָטה ׁ ֶש ּׁ ְש ָמ ּה ִה ְיסטוֹ ְריָ ה
יָ ֲעד ּו לִ י ָמקוֹ ם ַצר
ִמ ָּכאן — לְ כָ אן
ֲאנִ י ְ ּג ֵדלָ ה
ַּב ַה ְפ ׁ ָש ָטה ׁ ֶש ּׁ ְש ָמ ּה ַּכלְ ָּכלָ ה
הוֹ ר ּו לִ י לִ ְחיוֹ ת
ַּב ַה ְפ ׁ ָש ָטה ׁ ֶש ּׁ ְש ָמ ּה זְ ַמן —
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ֲאנִ י ּתוֹ ָעה
הוֹ לֶ כֶ ת לְ ִא ּבוּד
וְ תוֹ ָעה
ְּבמ ּוזֵ אוֹ ן ַה ֶּמ ְטרוֹ ּפוֹ לִ ֶיטן
ַּב ֲאגַ ף ַה ּ ְפ ָסלִ ים ַה ִּמ ְצ ִר ִ ּיים
ֶאבֶ ן ְמ ַח ֶ ּיכֶ ת ְּב ֶפה נָ ׁ ִשי
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וַ ֲאנִ י יוֹ ׁ ֶשבֶ ת לְ יַ ד ַה ַּת ּנוּר
ו ְּמנַ ָּסה לִ ְת ּפֹס
ַעל ַחם — ֶאת ַה ְ ּז ַמן
ֶאת ַא ְדווֹ ת ַה ִ ּוילוֹ ן ָה ֲע ִדינוֹ ת
ֶאת זַ ְר ַחן ַה ִ ּקירוֹ ת
ֶאת ִר ּקוּד ַה ְּס ָפ ִרים
ַעל ַמ ַדּ ף ָה ֵעץ
ֶאת ֶה ָעלֶ ה ַה ֻּמ ְפ ׁ ָשט ׁ ֶש ַעל ַה ּׁ ָש ִט ַיח
ֶאת ַה ּ ֶפ ַרח ַה ֶּמ ְק ִס ָיקנִ י
ֲאנִ י כּ וֹ לֵ את
ימה
ִּב ְמ ִחי נְ ׁ ִש ָ
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יתים ָהי ּו ַר ֲח ָמנִ ים
ַה ְּס ִק ִ
ְ
ְּכ ׁ ֶש ַה ֶּמלֶ ך ֵמת
ָחנְ ק ּו ְּב ֶס ֶרט ֶאת ַה ֲחבִ יבָ ה ְּב ִפילַ גְ ׁ ָשיו
וְ זָ ְרק ּו ֶאת ּגו ָּפ ָת ּה
ַעל ַה ּמוֹ ֵקד
שְׂ ָע ָר ּה ִה ְת ַע ְר ֵּבב
ְּב ֵא ֶפר יָ ָדיו
ׁ ִש ֶ ּנ ָיה ַה ְ ּק ַט ּנוֹ ת
ְּב ֵא ֶפר ּ ִפיו
ּוכְ ׁ ֶש ַה ֶ ּג ָחלִ ים ָּכב ּו
ָא ְספ ּו ֶאת ָה ֵא ֶפר ַה ַחם
וְ ָקבְ ר ּו ַהכּ ֹל
ַּב ֲארוֹ ן ֵמ ִתים ְמ ֻר ָ ּוח
ְמ ֻע ָּטר ַּב ֲעשָׂ בִ ים ּובִ ְפ ָר ִחים
ׁ ֶש ָּב ֶהם ִה ׁ ְש ַּת ְּכנָ ה ָהרו ַּח
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Veritas
ִאם אוֹ ׁ ִשיט ֶאת יָ ַדי
וְ ֶא ְר ֶצה לָ גַ ַעת
חשת
ֶא ָּת ֵקל ְּבחוּט נְ ׁ ֶ
ׁ ֶש ַח ׁ ְש ַמל זוֹ ֵרם ּבוֹ
ֶא ְפ ִרי
יִ ְת ּ ַפ ֵ ּזר
ַּב ּמוֹ ָרד
ַה ִפיזִ ָיקה ֲא ִמ ִּתית
ַה ָּתנָ ְ
"ך ֲא ִמ ִּתי
ָה ַא ֲהבָ ה ֲא ִמ ִּתית
וַ ֲא ִמ ִּתי ַה ְּכ ֵאב
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השיר האחרון
זֶ ה ַה ּׁ ִשיר ָה ַא ֲחרוֹ ן
ִּב ׁ ְשבִ ילְ ָך
לֹא יִ ְהי ּו עוֹ ד
ָא ַמ ְר ִּתי
ר־כךְ
ַא ַח ָּ
ִה ְד ַּב ְק ִּתי ֶאת ַה ּבוּל
וְ ִהכְ נַ ְס ִּתי
לַ ֶּס ֶדק ַה ַ ּצר ׁ ֶשל ֵּתבַ ת ַה ִּמכְ ָּתבִ ים
ֶאת ִר ּבו ַּע ַה ֵ ּלב ַה ּׁ ָשטו ַּח
ַעכְ ׁ ָשו ֲאנָ ׁ ִשים ּפוֹ ְס ִעים ִּבזְ ִהירוּת
ִמ ָּסבִ יב לְ ֵתבַ ת ַה ִּמכְ ָּתבִ ים
ׁשוֹ ֲאלִ ים
ַמה ֶ ּזה —
ַה ִאם ַּב ֵּתבָ ה
ְמ ַק ֶ ּננֶ ת ִצ ּפוֹ ר
ׁ ֶש ֵּכן ִהיא הוֹ לֶ ֶמת
ַּב ְדּ ָפנוֹ ת ִּבכְ נָ ֶפ ָיה
וְ כִ ְמ ַעט
ׁ ָש ָרה
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ל ּו ָהי ּו לִ י נְ ׁ ָשמוֹ ת
ְּכ ִמ ְס ּ ַפר ַה ָּבלוֹ נִ ים ַה ִ ּצבְ עוֹ נִ ִ ּיים
ׁ ֶש ָה ִא ׁיש ַה ֶ ּזה ַמ ֲחזִ יק ַּב ּׁ ֶשבִ י
ָהיִ ִיתי נוֹ ֶהגֶ ת ּ ַפ ְ ּז ָרנוּת
ו ְּמ ַפ ֶ ּז ֶרת אוֹ ָתן ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם
ַמ ִ ּנ ָיחה לָ ֶהן לְ ִה ְס ַּת ֵּב ְך
ָּברו ַּח ָּב ֲענָ נִ ים
ּובִ כְ נַ ף ִצ ּפוֹ ר
לְ ַע ְצ ִמי
יתי ׁשוֹ ֶמ ֶרת ַא ַחת
ָהיִ ִ
יְ ֻר ָ ּקה
ְּכמוֹ ָעלִ ים
ְּכמוֹ ְּב ַדל ֵעשֶׂ ב
ּוכְ מוֹ ֵעינֶ ָ
יך — ִמ ָ ּקרוֹ ב
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ָהלִ ינָ ה ּפוֹ ׁ ְשבְ יָ טוֹ בְ ְס ָקה ִהיא ַּכ ִ ּנ ְר ֶאה ָא ָדם
וְ כַ ִ ּנ ְר ֶאה ָּתמוּת ְּכמוֹ ַר ִּבים לְ ָפנֶ ָיה
ָהלִ ינָ ה ּפוֹ ׁ ְשבְ יָ טוֹ בְ ְס ָקה ַמ ֲעבִ ָירה ֶאת יָ ֶמ ָיה
ְּב ֶע ֶצם ְ ּגוִ ָיע ָת ּה
עוֹ ד לֹא ַמ ֲא ִמינָ ה ַא ְך חוֹ ׁ ֶש ֶדת א ּולַ י
ּובְ ָט ְמנָ ּה ֶאת שְׂ מֹאלָ ּה ַּב ֲחלוֹ ם ,כּ וֹ כָ ב
ימינָ ּה ְמ ַה ֶדּ ֶקת — ּ ִפ ַּסת ָר ִק ַיע ַחי
ִּב ִ
ְ
וְ ִעם ָהאוֹ ר ְמ ַד ֶּמ ֶמת ֶדּ ֶרך ַה ֲח ׁ ֵשכָ ה
ַא ַח ָּ
ר־כ ְך ָּכבָ הּ ,גוֹ ֶר ֶרת ַא ֲח ֶר ָיה ַצ ָּמה וְ ֻר ָדּ ה
ַה ִּמ ְת ַּכ ָהה ְּברו ַּח־לַ יְ לָ ה ַמ ְפ ִח ָידה וְ ָק ָרה
ָהלִ ינָ ה ּפוֹ ׁ ְשבְ יָ טוֹ בְ ְס ָקה — ְּב ַד ִּ
ל־בגְ ָד ּה
וְ ַה ָ ּי ַדיִ ם ַה ָ ּלל ּו — ו ֶּפה ׁ ֶש ּלֹא יֵ ַדע עוֹ ד ָר ָעב

פילדלפיה ,נובמבר 1958

51

25/08/2020 11:01:14

.indd 51יכרד םרוז ףוסניאה  -הקסבוטיבשופ הנילה

יֵ ׁש לִ י יָ ַדיִ ם ַּכ ּפוֹ ת ַרגְ לַ יִ ם ּ ֶפה וְ כָ ל ַה ּׁ ְש ָאר
נֵ ֶטל ׁ ֶש ְּל ֶרגַ ע ׁשוֹ ֵמר אוֹ ִתי ְּב ִק ְרבַ ת ַה ַח ִ ּיים
ֵמ ֵעבֶ ר לְ זֶ ה ַק ָ ּים ָה ֵאינְ סוֹ ף
ׁ ֶשאוֹ תוֹ א ּוכַ ל ַרק לְ כַ ּנוֹ ת ְּב ׁ ֵשם
לִ ִּבי ַח ָ ּיה ְצ ֵמ ַאת ָדּ ם
ַצ ֲע ָקתוֹ ָה ְר ֵעבָ ה ְמלַ ָ ּוה אוֹ ִתי ַּבכּ ֹל
ְּבכָ ל ָמקוֹ ם ּובְ כָ ל ֲחלוֹ ם
ֲאנִ י ַמ ֲאכִ ילָ ה ֶאת לִ ִּבי ְּבבָ שָׂ ר ַחם
ָה ֵאינְ סוֹ ף זוֹ ֵרם ַדּ ְר ִּכי
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ְּבמ ּוזֵ יאוֹ ן ַה ֶּמ ְטרוֹ ּפוֹ לִ ֶיטן
ָּב ֲאגַ ף ַה ִּמ ְצ ִרי
יתי ׁ ֶשבֶ ר ּ ֶפ ֶסל
ָר ִא ִ
נְ ִח ַיריִ ם ּושְׂ ָפ ַתיִ ם ְמ ֻע ָ ּצבִ ים ִּב ְק ִפ ָידה
ַה ּ ֶפ ֶסל נֶ ְח ַצב ְּב ֶאבֶ ן ָק ׁ ָשה
ַּכ ְ ּז ַמן
זָ כַ ְר ִּתי ֶאת ָה ֶאבֶ ן
ַה ְמ ַח ֶ ּיכֶ ת ְּב ֶפה
ׁ ֶשל ִא ּׁ ָשה ׁ ֶש ִ ּנבְ לְ ָעה ַּבחוֹ ל
ן־החוֹ ל ַה ָ ּזהֹב
ׁ ֶש ִ ּנ ָ ּגר ִּב ׁ ְשעוֹ ַ
זָ כַ ְר ִּתי ֶאת ְּב ַרק ָה ֲע ָדיִ ים
ׁ ֶש ֶה ֱעל ּו ֶאת ַה ִח ּיו ְּך
לשת ֲאלָ ִפים ַא ְר ַּב ַעת ֲאלָ ִפים ׁ ָשנָ ה
לִ ְפנֵ י ַאלְ ּ ַפיִ ם ׁ ְש ׁ ֶ
ֲאנִ י זוֹ כֶ ֶרת — יָ ַר ְד ִּתי ְמ ֻה ְר ֶה ֶרת
ְּב ַמ ְד ֵרגוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחם
ׁ ְש ַּתיִ ם
ׁ ָש ׁלש
ַא ְר ַּבע
ׁ ֶש ֲה ֵרי ִּככְ לוֹ ת ַהכּ ֹל יֵ ׁש לִ י ַרק ּגוּף
וְ גו ִּפי ַר ְך
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וְ ַה ּ ְׂש ָערוֹ ת ַרכּ וֹ ת
וְ ַה ּ ֶפה
ׁ ֶש ֲה ֵרי ׁשוֹ כֵ ן ִּבי ַמד־זְ ַמן ָרעו ַּע
ַה ֵ ּלב
ׁ ֶש ִּמבְ נֵ ה ּו ּ ָפגוּם
ִמ ָּכאן ַה ֶּכ ׁ ֶשל
ד־ה ְ ּז ַמן
ְּב ַמ ַ
וְ ַהדּ ֶֹפק ַה ְמט ָֹרף
ׁ ֶשל ַה ָדּ ם
וְ כַ ּפוֹ ת ַרגְ לַ י ִמ ְתנַ ְח ׁ ְשלוֹ ת
ִּכנְ ָהרוֹ ת ַא ַחר ֶ ּג ׁ ֶשם
ַּב ֲעלוֹ ִתי ְּב ַמ ְד ֵרגוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחם
ימ ִתי ְּכלו ָּאה ִּבגְ רוֹ נִ י
נְ ׁ ִש ָ
ׁ ְש ַּתיִ ם
ׁ ָשלֹש...
ְּבמ ּוזֵ יאוֹ ן ַה ֶּמ ְטרוֹ ּפוֹ לִ ֶיטן
ָּב ֲאגַ ף ַה ִּמ ְצ ִרי
ּ ֶפה חו ׁ ָּשנִ י ְמ ַח ֵ ּי ְך
לָ ֶאבֶ ן ּגוֹ ן ְדּ בַ ׁש
ִמ ַּת ְח ֶּת ָיה ְּכתֹבֶ ת
ָק ׁ ָשה ְּכמוֹ ...
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ֶא ְתמוֹ ל
ְּכ ֵת ִפי ּ ָפגְ ָעה ְּב ִמ ְס ֶ ּג ֶרת ַה ֶדּ לֶ ת
ְּת ִח ָ ּלה ְּכ ֵאב ַחד
ַא ַח ָּ
ר־כ ְך — ַה ְּכ ֵאב נֶ ְעלַ ם
נִ ׁ ְש ַאר ֶּכ ֶתם ָסגֹל
ְּכלִ י ָדּ ם ָקרו ַּע
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ְּכ ׁ ֶש ֲאנִ י שׂ וֹ ֶר ֶדת
ִּבגְ לָ ִמים ַר ִּכים ׁ ֶשל יָ ִמים
ְּכ ׁ ֶש ֲאנִ י ִמ ְת ַמ ַּת ַחת ְּבתוֹ ְך ַה ְ ּגלָ ִמים ָה ַר ִּכים
ֵאינֶ ִ ּני יוֹ ַד ַעת
ַ(ה ְ ּז ַמן יַ ֲח ִסי)
ַה ִאם ַה ָ ּי ִמים ֵהם ׁ ֶשחוֹ לְ ִפים
אוֹ ׁ ֶש ָּמא ֲאנִ י ַהחוֹ לֶ ֶפת
לַ ְּמ ִהירוּת ְּתכוּנוֹ ת ְמ ַס ְח ְררוֹ ת
ַה ָ ּי ִמים חוֹ לְ ִפים יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר ַמ ֵהר
ַּב ִּסיבוּב ַה ַחד ָ ּג ֵדל ֵעץ ָק ׁ ֶשה וְ ַר ּ
ב־פֹארוֹ ת
ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ִּסיבוּב ַה ֶ ּזה
ֵאין עוֹ ד ָדּ בָ ר
ז ּולַ ת דּ וֹ רוֹ ת ָחרו ִּצים
ֶ ּגזַ ע חוּם ְמ ֻס ָ ּקס
ַה ֶדּ ֶר ְך חוֹ ָצה ַּב ֲאלַ כְ סוֹ ן
ֶאת ְּכ ֵתפוֹ
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ִצ ּפוֹ ר לְ בָ בִ י
ַאל ֵּת ָע ְצבִ י
אשר
ֶא ֵּתן לָ ְך ַ ּג ְר ֵ ּגר ׁ ֶשל ׁ ֶ
וְ ִתזְ ַדּ ֲה ִרי
ִצ ּפוֹ ר לְ בָ בִ י
ַאל ִּתבְ ִּכי
ֶא ֵּתן לָ ְך ַ ּג ְר ֵ ּגר ׁ ֶשל רֹךְ
וְ ִתנְ ְס ִקי
ִצ ּפוֹ ר לְ בָ בִ י
ׁ ְשמו ַּטת ַה ְּכנָ ַפיִ ם
ַאל ִּת ְת ּ ָפ ְר ִעי
ֶא ֵּתן לָ ְך ַ ּג ְר ֵ ּגר ׁ ֶשל ָמוֶ ת
וְ ֵת ָר ְד ִמי
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יתי ָמלֵ א ַמלְ כּ וֹ דוֹ ת
ָּכ ֵעת ֵּב ִ
מו ָּטב ׁ ֶש ּלֹא ָּתבוֹ א לְ בֵ ִיתי
ׁ ָשם ּ ִפי ָאדֹם ַּכ ִ ּז ָּכרוֹ ן
וְ יָ ַדי — ַח ּיוֹ ת זְ ִריזוֹ ת ּ ַפ ְרוָ ה
וְ ֵעינַ י — ּ ָפנָ ִסים ַּב ָ ּים
וְ ַצ ֲע ַקת ֵעינַ י — ִּכי ַה ְ ּז ַמן ַסגְ ִריר
ו ַּמ ָּמ ׁש לְ יַ ד ַה ֶדּ לֶ ת ַּכ ּפוֹ ת ַרגְ לַ י ַהיְ ֵחפוֹ ת עוֹ ְמדוֹ ת ו ְּמ ַק ְּבצוֹ ת
וְ כָ ל ַה ֶח ֶדר צוֹ נֵ ן ִמ ּ ַפ ַחד
וְ ָא ֵפל ִמ ְּת ׁשו ָּקה
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ַה ִאם ָהעוֹ לָ ם יָ מוּת ְק ָצת
ְּכ ׁ ֶש ָאמוּת
ֲאנִ י ִמ ְס ַּת ֶּכלֶ ת ו ִּמ ְס ַּת ֶּכלֶ ת
ְּב ַצ ְ ּוארוֹ ן ׁשו ָּעל
הוֹ לֵ ְך לוֹ ָהעוֹ לָ ם
ֵמעוֹ לָ ם לֹא ָח ׁ ַשבְ ִּתי
ׁ ֶש ֲאנִ י שַׂ ֲע ָרה ְּב ַפ ְרוָ תוֹ
יתי ָּכאן
ָּת ִמיד ָהיִ ִ
הוּא — ׁ ָשם
ּובְ כָ ל זֹאת
נָ ִעים לַ ְח ׁשֹב
ׁ ֶש ָהעוֹ לָ ם יָ מוּת ְק ָצת
ְּכ ׁ ֶש ָאמוּת
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לשה יָ ִמים יַ ֲחוִ יר ַה ּיוֹ ם
ְּבעוֹ ד ׁ ְש ׁ ָ
וְ ָה ֲע ֵקבוֹ ת יֵ ָעלְ מ ּו
ַמדּ ו ַּע ֲאנִ י ְמ ַד ֶּב ֶרת ַעל ָּכ ְך
ַמדּ ו ַּע ֲאנִ י ַמזְ ִּכ ָירה
ֶאת ׁ ְשבִ ירוּת ּגו ִּפי
ֶאת ֲחלוֹ ף ַה ְ ּז ַמן
ֶאת ַ ּג ְר ְ ּג ֵרי ַהחוֹ ל ַה ִ ּנ ָ ּג ִרים
ֶאת נְ ִפיחוּת ַּכ ּפוֹ ת ָה ַרגְ לַ יִ ם
ּ ְפ ָע ִמים כּ ֹה ַר ּבוֹ ת
ּ ָפ ַק ְד ִּתי ְקבָ ִרים עוֹ ֵטי ֵעשֶׂ ב
ֲאנִ י ָהיִ ִיתי ַּבחוּץ
ֵהם — ׁ ָשם
לֹא יָ כֹלְ ִּתי לְ ַד ֵּבר ִא ָּתם
ֶא ָ ּלא
ֶדּ ֶר ְך ַה ְּכתֹבֶ ת ַה ֲחקו ָּקה
ָהיִ ִיתי ֲא ִס ַירת ּתוֹ ָדה
לַ ַּת ְצלו ִּמים ַה ְדּ ה ּויִ ים
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וְ לֹא יָ כֹלְ ִּתי לֹא יָ כֹלְ ִּתי לְ ַד ְמיֵ ן לְ ַע ְצ ִמי
ַעל ַה ֵח ְטא ַה ַ ּק ְדמוֹ ן ַה ֶ ּזה
ָּכל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנ ּו יְ כַ ּ ֵפר לְ בַ דּ וֹ

61

25/08/2020 11:01:14

.indd 61יכרד םרוז ףוסניאה  -הקסבוטיבשופ הנילה

הטיַ ית ּפְ עלים
ֲאנִ י ֶא ֱחלֹף
ַא ָּתה ַּת ֲחלֹף
הוּא יַ ֲחלֹף
ֲאנַ ְחנ ּו חוֹ לְ ִפים
ָהבָ ה נַ ֲחלֹף
ַה ַּמיִ ם ׁ ָש ְטפ ּו ֶאת ֲעלֵ י ָה ַאלְ מוֹ ן
ֵמ ַעל לַ ַּמיִ ם
ַאלְ מוֹ ן
ָאדֹם
ָק ָפא נִ ְר ַטב
ֲאנִ י חוֹ לֶ ֶפת
ַא ָּתה חוֹ לֵ ף
הוּא חוֹ לֵ ף
ָּת ִמיד כּ ֹה לְ בַ ד
ָחלַ ְפ ָּת
ָחלַ ְפ ִּתי
ְּכבָ ר ָחלַ ְפנ ּו
וְ ַה ֶה ְמיָ ה לְ ַמ ְעלָ ה
זוֹ ָהרו ַּח
ְ
ׁ ֶש ִּת ּׁשֹב ָּכך לָ ַעד
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ֵמ ָעלֵ ינ ּו
ֵמ ַעל לַ ַּמיִ ם
ֵמ ַעל לָ ֲא ָד ָמה
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לִ ְפ ָע ִמים
חוֹ לַ ת ַ ּג ְע ּגו ִּעים
ֲאנִ י נִ גְ לֵ ית לַ ֲאנָ ׁ ִשים
ְּב ָפנַ י ַה ּקוֹ ְדמוֹ ת
ּפוֹ ַס ַעת ַעל ַּכ ּפוֹ ת ַרגְ לַ י ַה ּקוֹ ְדמוֹ ת
וְ נוֹ גַ ַעת ְּב ִח ּי ּוכָ ם
ְּביָ ַדי ַה ּקוֹ ְדמוֹ ת
א ּולָ ם ׁ ְש ִקיפוּת עוֹ ִרי
ַהדּ וֹ ָמה לִ נְ יָ ר
ַמ ְס ִ ּג ָירה אוֹ ִתי
וְ ִק ְפאוֹ ן ִא ׁישוֹ נַ י
וְ ֶה ְע ֵדּ ר ַה ַ ּקל ׁ ֶש ָּב ֲע ֵקבוֹ ת
ְּב ָעבְ ִרי ַּב ּׁ ֶשלֶ ג
ּולְ ֶפ ַתע ּ ִפ ְתאֹם ֲהלו ֵּמי יְ ִד ָיעה
ֵהם נְ סוֹ גִ ים ְּב ַפ ַחד
ַמ ִ ּצ ִיעים לִ י ֶמ ְר ָחב ָעצוּם לָ בָ ן
לְ לֹא א ֶֹפק
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מתוך :שירים שנתגלו
ושירים מכתבי יד
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ּגו ִּפי דּ וֹ ֶמה לְ כֶ לֶ ב ֲח ַסר ְּב ָעלִ ים
ִאם יַ ְצלִ ַיח לִ גְ נֹב ֶע ֶצם־לִ ּטוּףָ ,אז ַרק ֵמ ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש,
ַא ַח ָּ
ר־כ ְך ֲאנָ ׁ ִשים אוֹ ְמ ִרים — ׁ ִש ֵירי ַא ֲהבָ ה
ַא ְך ֵא ֶ ּלה ֲא ִריגֵ ְּ
י־ב ִדידוּת ֲא ֻד ִּמים
ֲע ֵרמוֹ ת ַא ׁ ְש ּ ָפה ׁ ֶשל ֶרגֶ ׁש — ֲא ִפ ּל ּו ָּב ֶהן יִ ְת ַק ֵ ּנא
ַעל ְּבהוֹ נוֹ ת יַ ֲעקֹף זוֹ נָ ה וְ ַח ָ ּיל
ְ
יְ ַח ֵ ּי ְך לַ ֲחת ּולָ ה חוֹ ֶמ ֶקת לְ א ֶֹרך ָ ּג ֵדר
יִ לְ ַח ׁש לַ יְ לָ ה טוֹ ב לַ ִ ּצ ּ ֳפ ִרים ׁ ֶש ִ ּנ ְצ ְמד ּו לַ ִ ּקיר
וְ כָ ְך יְ ׁשוֹ ֵטט ַעד ׁ ַש ַחר ָרם
ֲח ַסר ְּב ָעלִ ים — ּ ָפחוֹ ת ו ָּפחוֹ ת נָ חוּץ לְ ַע ְצמוֹ
ּ ָפחוֹ ת ו ָּפחוֹ ת ֵמ ִהין ו ֵּמבִ ין
יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר נִ ְד ָהם...
1966
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ִהיא נִ ְק ֵראת ַעל ׁ ֵשם ַח ָּמנִ ָ ּיה ְ ּגבוֹ ָהה
ׁ ֶש ְּב ַא ֲהבָ ָת ּה ָה ַר ָּבה
ֹאש ּה ַא ֲח ֶר ָיה ְּב ִה ְתלַ ֲהבוּת
ַמ ְפנָ ה ֶאת ר ׁ ָ
ְּב ֶאלֶ ף ִא ׁישוֹ נֵ י זָ ָהב
ֶאל ֶה ָעלִ ים ָה ְר ָחבִ ים
ִּבנְ ִחיל ְדּ בוֹ ִרים
צוֹ נַ ַחת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש
־אז ַה ַח ָּמנִ ָ ּיה
אוֹ ָ
ְמ ַצלְ ֶצלֶ ת
ַּב ָּכחֹל
זָ רוּי ַה ָ ּז ָהב
ְּבעוֹ ד וָ אן ּגוֹ ְך — ׁ ֶש ַחי
ַרק ְּב ִד ְמיוֹ נָ ם ׁ ֶשל ַמלְ ָאכִ ים
ׁשוֹ ֵתל אוֹ ָת ּה ַעל ַּבד
ו ְּמ ַצ ֶ ּוה לְ ָה ִאיר
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נָ כוֹ ןֲ ,אנִ י אוֹ ֶהבֶ ת
ָאז ְּבכַ ף יָ ִדי
ֲאנִ י ְמשַׂ ְר ֶט ֶטת ַק ֵ ּוי ִמ ְת ָאר לְ כָ ל ָע ָצב
ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל זָ ָהב
נָ כוֹ ןֲ ,אנִ י ָּכאן
ָאז לֶ ָעלִ ים
ׁ ֶש ִ ּיבְ ְקע ּו ִמן ָה ֵעץ
לְ ַפ ְרוַ ת ָה ֵעשֶׂ ב ָה ַר ָּכה
ׁ ֶש ִּת ְצ ַמח
לַ ַּת ּפו ִּחים ׁ ֶש ַ ּיבְ ׁ ִשיל ּו
ֲאנִ י לוֹ ֶח ׁ ֶשת ְּב ָאזְ נוֹ ַהיְ ֻר ָ ּקה ׁ ֶשל ָה ָאבִ יב
ׁ ֶש ַּב ֲא ֵפלַ ת ֶא ְתמוֹ ל
ִה ְט ִּביע ּו ְּביָ ם ַה ְּתכֵ לֶ ת
ֶאת ַה ָּמוֶ ת
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ספרים שהופיעו בהוצאת

לשירה

ויליאם בלייק "נישואי העדן והשאול" מאנגלית :גיורא לשם
ויליאם מתיוז "לחיות בין המתים" מאנגלית :משה דור
אוקטביו פאס "אש היומיום" מספרדית :טל ניצן־קרן
ויסלבה שימבורסקה "שלהי המאה" מפולנית :רפי וייכרט
וסקו פופה "שירים מן העיר הלבנה" מסרבית־קרואטית :דינה קטן בן־ציון
עזרא זוסמן "חצות ונצח" ציור העטיפה :צבי מאירוביץ
גיורא לשם "שולי האש" פואמה ושירים אחרים1998-1959 ,
ססאר ואייחו "גלגלו של הרעב" מספרדית :טל ניצן־קרן
בן־ציון תומר "מלאך עיניים" ציור העטיפה :שלמה ויתקין דיוקן המשורר :שרה ח .כ"ץ
יוסף שרון "היורשים" מחזור שירים
אדם זגייבסקי "מיסטיקה למתחילים" מפולנית :דוד וינפלד ציור העטיפה :רפי לביא
י.ו .גיתה "אורח על כדור אפל" מגרמנית :שלמה טנאי
טוביה ריבנר "שירים מאוחרים" תצלום העטיפה :טוביה ריבנר
ייבגני זמיאטין "אני פוחד" (מסות) מרוסית :ליזה צ'ודנובסקי
אורי ברנשטיין "מן המקום החדש" ציור העטיפה :אהרן מסג
דן מירון "שלג על כנף היונה" (מסות על אברהם סוצקוור ותרגומים משיריו)
תדיאוש רוז'ביץ' "אכרון בצהרי היום" מפולנית :רפי וייכרט (עם הוצאת "עכשיו")
אמילי דיקינסון "חיי נצבו רובה טעון" מאנגלית :אליעזרה איג־זקוב
גיום אפולינר מבחר שירים מצרפתית :משה בן־שאול ציור העטיפה :משה בן־שאול
רפי וייכרט "ימים בהולים" ציור העטיפה :יגאל עוזרי
מרדכי גלדמן "הו קירי יקירי" עיצוב העטיפה :מרדכי גלדמן
ריטה דאב "ארוחת בקר של אלופים" מאנגלית :משה דור
אנטוניו מצ'אדו "רק מלה בזמן" מספרדית :טל ניצן־קרן
אווה ליפסקה "מלתחה של עלטה" מפולנית :רפי וייכרט ציור העטיפה :יוסל ברגנר
ד.ה .לורנס "ורד כל העולם" מאנגלית :גיורא לשם
ברברה גולדברג "משמרת לילה" מאנגלית :משה דור
ת.ס .אליוט "ארץ השממה" מאנגלית :אסתר כספי
ס.ט .קולרידג' "שירת יורד־הים הישיש" מאנגלית :רות בלומרט
ארתור רמבו "עונה בגיהנום" מצרפתית :אורי ברנשטיין
וילפרד אואן "קרעי שני" מאנגלית :חנה ניר
משה דור "זמן שאול"
"יאבדו שמיים וארץ" שירת האפוקליפסה היידית מיידיש :עידו בסוק
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כריסטוף מקל "שלח לחמך" מגרמנית :טוביה ריבנר ואשר רייך
פבלו נרודה "שירים" מספרדית :טל ניצן־קרן
רפי וייכרט "מבט חוזר" מחזור שירים
אריה סיון "השלמה" ציור העטיפה :אהרן מסג
ישראל הר "גן חבלים מלב האש" ציור העטיפה :יוסל ברגנר
אדריין ריץ' "דם הוא רעל קדוש" מאנגלית :גיורא לשם ציור העטיפה :אלכס קרמר
טוביה ריבנר "כמעט שיחה"
חוסה ירו "מחברת ניו יורק" מספרדית :טל ניצן־קרן
אשר רייך "עתיד דומם"
אורי הולנדר "מרשומות יריד הקסמים" (מסות על שירה)
דן פגיס "מחוץ לשורה" מסות ורשימות על שירה ציור העטיפה :מיכל היימן
תומס טראנסטרומר "נוסחאות החורף" משוודית :גלית חזן־רוקם
מנשה לוין "פתיחה ללילה" שירים ותרגומים
משה בן־שאול "כל לבדי" מבחר שירים 2003-1954
רוברט פרוסט "בתום קטיף התפוחים" מאנגלית :חנה ניר
א.א .קאמינגס "שירים" מאנגלית :אורי הולנדר
אולב האוגה "הנהר שמעבר לפיורד" תרגום :סבינה מסג עם חנה מאי־סבנדל
צ'ארלס סימיק "העולם אינו נגמר" שירים בפרוזה מאנגלית :משה דור
יורם לוי פורת "העיר התחתית" ציור העטיפה :אריה ארוך
ויליאם בטלר ייטס "שירים" מאנגלית :אוֹ רי ברנשטיין
דילן תומס "תהליך במזג הלב" מאנגלית :אליעזרה איג־זקוב
רחל חלפי "תמונה של אבא וילדה"
ז'ואן מרגריט "מעולם לא ראיתי עצמי יווני" מקטלנית :שלמה ֲאבַ ּי ּו
אריה סיון "חוזר ,חלילה"
רפי וייכרט "פתק אהבה לעולם" מבחר שירים  2004-1994ציור העטיפה :שלמה ויתקין
ויליאם קרלוס ויליאמס "רוצה רק לומר" מאנגלית :עודד פלד ציור העטיפה :צבי מאירוביץ
משה דור "שטח הפקר" מבחר שירים  2004-1954ציור העטיפה :מרדכי ארדון
ויסלבה שימבורסקה "בשבח החלומות" מפולנית :רפי וייכרט
קארל סנדברג "תפילות של פלדה" מאנגלית :משה דור
טוביה ריבנר "עקבות ימים" מבחר שירים 2005-1957
אלכסנדר פטרוב "הביתה לתוך החשכה" תרגם :אורי ברנשטיין בשיתוף עם המשורר
יורם בן מאיר "מקס מתהלך על המים" ציור העטיפה :נחום גוטמן
אליזבת ּ
בישופ "מעל האבנים מעל העולם" מאנגלית :גיורא לשם ציור העטיפה :אורי ליפשיץ
איוון לאליץ' "מקומות שאהבנו" מסרבית :דינה קטן בן־ציון
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עוזר רבין "למה לא תקום? והברק" על העטיפה :אלישבע רבין
ארתור רמבו "שירים ,פרוזה ,מכתבים" מצרפתית :משה בן־שאול
אווה ליפסקה "מוקדם לצעקה" מפולנית :רפי וייכרט על העטיפה :רות הורם
חנן חבר "קורא שירה" מבחר מסות ורשימות על העטיפה :מיכל היימן
זביגנייב הרברט "אפילוג של סערה" מפולנית :דוד וינפלד ציור העטיפה :רפי לביא
ג'יימס רייט "רק בערב ראיתי" מאנגלית :משה דור
פטריק קאוואנה "מטבעות הטיט" מאנגלית :ליאור שטרנברג
ויסלבה שימבורסקה "קריאת רשות" מפולנית :רפי וייכרט (עם הוצאת "חרגול")
אורי הולנדר "הפסנתר הנודד" תצלום העטיפה :אשר הולנדר
ישראל הר "אביון לפני הניצה" ציור העטיפה ואיורים :יוסל ברגנר
שלמה ֲאבַ ּי ּו "רוקי מרציאנו ,גיבור נעורי" מבחר שירים 2005-1973
ז'ול לפורג "שירים" מצרפתית :אורי ברנשטיין
רפי וייכרט "שעה לא צפויה" שירים ותרגומים ציור העטיפה :רות הורם
עודד פלד "פתח דבר" מבחר שירים  2005-1973ציור העטיפה :עודד פלד
לואיס גרסייה מונטרו "שיעורים באינטימיות" מספרדית :שלמה ֲאבַ ּי ּו
רוברט האס "משאלות אנוש" מאנגלית :משה דור
יורם לוי פורת "החיים הם עניין מקומי" על העטיפה :מוש קאשי
מקס ז'קוב "נסים אמתיים" מצרפתית :אמוץ גלעדי ואורי הולנדר ציור העטיפה :אורי הולנדר
טוביה ריבנר "חיים ארוכים קצרים" תצלום העטיפה :טוביה ריבנר
אמיר גלבע "הכל הולך רישומים יומניים בעונה מאוחרת" (בכתב ידו של המשורר)
איתן איתן "האדמה הקורנת" מבחר שירים תצלום העטיפה :שירה איתן
ריד ויטמור "עונת ההמתנה" מבחר שירים  2006-1946מאנגלית :משה דור
רפי וייכרט "בשנה הראשונה לחייך" ציור העטיפה :יגאל עוזרי
טוביה ריבנר "כל מה שאחר כך" שירים ותצלומים
גיורא לשם "הנה ימים באים" פואמה
אורי ברנשטיין "הספר הרומנטי"
פרץ־דרור בנאי "אפיקי ים" ציור העטיפה והרישומים :רפי לביא
עזריאל קאופמן "שעה אחת של שמש" מבחר שירים 2004-1983
אורי הולנדר "דיוקן בקצה החשכה" ציור העטיפה :יוסל ברגנר
סטיבן ספנדר "תולדות הנשמה" מאנגלית :יעל גלוברמן
ת.ס .אליוט "מסיבת קוקטייל" מאנגלית :אסתר כספי
מלך ראוויטש "המנודים אל הדלים" ציור העטיפה ורישומים :יוסל ברגנר ואודרי ברגנר
שלמה ֲאבַ ּי ּו "ניווּט בגבעות גורל"
אריה סיון "קיטועים" ציור העטיפה ועבודות :רות הורם

72

25/08/2020 11:01:14

.indd 72יכרד םרוז ףוסניאה  -הקסבוטיבשופ הנילה

משה בן־שאול "מכאן ,לא מכאן" ציור העטיפה :דן ֵק ָדר
טוביה ריבנר "גם זאת ראו עיני" תצלומים 2007-1948
ּפיצ'י יהורם בן מאיר "ונתתי תכלת בחול" אסוּפת שירים  2007-1962ציור העטיפה :חיים שולמן
רובי שונברגר "מחברת היקיצות" מחזור שירי חלום ציור העטיפה :יאיר גרבוז
אורי הולנדר ״ימי הקונסרבטוריון התל־אביבי״
אנה בלנדיאנה "כל שמחה פוצעת מישהו" מרומנית :משה גרנות ושאול כרמל ציור העטיפה :ברוך אלרון
שלמה ויתקין "נטיפי אור" ציור העטיפה ורישומים :שלמה ויתקין
עמי אלעד־בוסקילה (עורך) "קולות מן הים האחר" שירת נשים ערביות בת־זמננו
צביקה שטרנפלד "רקתה של הבדידות" מבחר שירים  2007-1977ציור העטיפה :ולנטין לוסטיג
ת.ס .אליוט "ארבעה קוורטטים" מאנגלית :מאיה בז'רנו
הנס מגנוס אנצנסברגר "עבודות צל" מגרמנית :אשר רייך על העטיפה ובספר :דני קרוון
ּ
פיליפ רוֹ זנא ּו "ספני השפל" על העטיפה ורישומים בספר :אורי ליפשיץ
פיונה סמפסון ״המרחק בינינו״ מאנגלית :אמיר אור
רוברט בליי "אנשים כמונו" מאנגלית :משה דור
גיורא לשם "ציירי הנמרים" ציור העטיפה :קרן כץ
ישראל הר "סליחה" ציור העטיפה והרישומים :אודרי ברגנר
ז'ואן מרגריט "מבט במראה הפנימית" מקטלנית :שלמה ֲאבַ ּי ּו
אלזה לסקר־שילר "ועיני טיפות כבדות ואפלות" מגרמנית :יהודה עמיחי
חנן חֶ בר "מראשית" שלוש מסות על שירה עברית ילידית ציור העטיפה :יאיר גרבוז
פרץ־דרור בנאי "שישים מתחת לאפס" תצלום העטיפה :אופיר אברהמוב
רפי וייכרט "רזים" סונטות ִמלה תצלום העטיפה :דפי קודיש־וייכרט
עמוס לויתן ״בזמנים נאורים״ תצלום העטיפה :שי פוגלמן
טוביה ריבנר ״יופי מאוחר״ תצלום העטיפה :טוביה ריבנר
אלפרד טניסון "חסד היום שגוַ ע" מאנגלית :אליעזרה איג־זקוב
רחל חלפי ״מכשפות״ בצירוף דיסק בקריאתה של חנה מרון
פבלו נרודה "עשרים שירי אהבה ושיר אחד מיואש" מספרדית :טל ניצן תצלום העטיפה :בן בן־ארי
סימור מיין "לנסוק לתוך האור הכי חזק" מאנגלית :משה דור
ּפיצ'י יהורם בן מאיר "ונהר הירקון יוצא מעדן" ציור העטיפה :חיים שולמן
ישראל אלירז "דלת אדומה" בצירוף דיסק מאת עודד אסף עטיפה ובספר :רחל בן־סירא
אריה סיון "על חול ועל ים" ציור העטיפה :עדי הכט
רפי וייכרט "שירים לדר" תצלום העטיפה :דפי קודיש
צביקה שטרנפלד "מפזר הזכוכית" ציור העטיפה :אנה טיכו
ויסלבה שימבורסקה ״נקודתיים״ מפולנית :רפי וייכרט ציור העטיפה :עדי הכט
עודד פלד "פעמוני רוח חלילי אור" שירים ותרגומים ציור העטיפה :משה מולר
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שלמה אביו ֵ"מ ֵעין הבטחה"
ריבה רובין "גבישי רוח" מאנגלית :גיורא לשם ציור העטיפה :אדם רובין
חגית גרוסמן "לויתני האפר"
יורם ורטה "הימים שבאו" ציור העטיפה :אסף בן צבי
איציק מאנגר "האור והזהב" מיידיש :נתן יונתן עיצוב העטיפה :עדי הכט
איליה בר זאב "מעל קווי המתח" ציור העטיפה :עמוס סגל
אמיר אור "החיה שבלב :אהבות  "2010-1990ציור העטיפה :יאן ראוכוורגר
"האיש היפה" מסינית :דן דאור
נדב ליניאל "תקרת האדמה" תצלום העטיפה :בנו רותנברג
רחל חלפי "תמונה של אמא וילדה" ציור העטיפה :מרים חלפי
ּ
פיליפ רוֹ זנא ּו "לבוא בחשבון" ציור העטיפה :ולודז'ימייז' מילבסקי
גיורא לשם "תמונה קבוצתית עם עיר"
ווֹ לט ויטמן "שעת־חצות בהירה" מאנגלית :עודד פלד ציור העטיפה :עדי הכט
מאיה בז'רנו "גרגרים" על העטיפה ובספר :אסי בן־פורת
טלי לטוביצקי "נסי מלים כלליות יותר" תצלום העטיפה :יורם קופרמינץ
רבקה בסמן בן־חיים "על מיתר הגשם" ציור העטיפה :מולה בן־חיים
משה אוחיון "ארבעים על האדמה" תצלום העטיפה :משה אוחיון
נעורי" מאנגלית :דפי קודיש תצלום העטיפה :עזי גוט
קרן אלקלעי־גוט
"שומרי ַ
ֵ
לואיס ֶס ְרנו ָּדה "תשוקה ומצוקה" מספרדית :שלמה ֲאבַ ּי ּו
ֶס ַסאר וָ אייֶ חוֹ "תשע המפלצות" תרגום מספרדית :טל ניצן
רפי וייכרט "שברים ומכפלות" ציור העטיפה :עדי הכט
בנימין ברסון "עירום מול עירום" מאנגלית :ליאור שטרנברג ציור העטיפה :איוון שוובל
צבי עצמון "חֶ לְ ַקת" מבחר שירים
ישראל אלירז "ליד המים • אגסים" עטיפה :רחל בן־סירא
נידאא ח'וּרי "בגוף אחֵ ר :מבחר שירים  "2010-1987ציור העטיפה :עדי הכט
רחל חלפי "שירים לדניאל" ציור העטיפה :דניאל תדמון חלפי
דוד לוין "איך בידיים ריקות"
"ש ְּבלוּל הֶ ָעצָ ב הַ ּׁ ְש ִמינִ י" על העטיפה :מנשה קדישמן
אבי אליאס ׁ ַ
דוד לוין "הֱ יֵ ה ׁ ָשלֵ ו לֵ ב"
אלכסנדר שפיגלבלט "דבש הצער" מיידיש :יהודה גור־אריה ציור העטיפה :הדסה וולמן
נורית זרחי "הֶ לְ יוּם" על העטיפה ובספר :קולאז'ים מאת נורית זרחי
ישראל הר "צפוריאן קורא לנחש הנחושת" ציור העטיפה :אודרי ברגנר
רפי וייכרט "מבט חוזר" מהדורה חדשה עם תצלומים
בתוך השלג הדק "שירת הזֶ ן של דוֹ גֶ ן ְוריוֹ ָקאן" תרגם מיפנית קלאסית :איתן בולוקן
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זלמן שניאור "ימי־הביניים מתקרבים! מבחר שירים" עיצוב העטיפה :עדי הכט
שלמה לאופר "חלומות סגורים מבחר שירים  "2011-1961עטיפה וציורים :אסף בן־מנחם
דנה גולדברג "אלמוגים כתומים" על העטיפה :דימוי מאת סטפני ביילר
דורית מאירוביץ "הנוף הוא הנפש" על העטיפה ובספר :עבודות מאת צבי מאירוביץ
נמרוד בר־עם "נֵ בֶ ל הַ ׁ ּ ֻש ָּמר" עיצוב העטיפה :יוסי ג'יברי
יעל טומשוב "ים לא מוכּ ר" עיצוב העטיפה :עדי הכט תצלום :יעל טומשוב
מק ָטלנית :שלמה ֲאבַ ּי ּו
ז'ואן מרגריט "זה לא היה רחוק ,זה לא היה קשה" ָ
צביקה שטרנפלד "על סף התיבה" ציור העטיפה :ולנטין לוסטיג
משה יצחקי "לאשר תישא הרוח" תצלום העטיפה :משה יצחקי
צ'סלב מילוש "הרוח השבויה" מפולנית :מירי פז עיצוב העטיפה :עדי הכט
קרן אלקלעי־גוט "נסים וכו'" מאנגלית :מורן קורנברג־וייס
ּפיצ'י יהורם בן מאיר "שירים מחיים רבים" ציור העטיפה :עילי אלאור
אברהם הוּס "שירים" עיצוב העטיפה :תמיר להב־רדלמסר
רפי וייכרט "בקווים דקים" עטיפה ורישומים :שירלי אגוזי
ריבה רובין "הציפור של ביאליק" מאנגלית :עודד פלד
דוד לוין "רק על זה" מבחר שירי אהבה
אוֹ רי ברנשטיין "מיתולוגיות פרטיות"
אוֹ רי הלוי ַ"מ ָּסעוֹ ת ַּב ָּמקוֹ ם" עיצוב העטיפה :אופיר הלוי
ישראל אלירז "הִ ּלוּלוֹ ת" עיצוב הספר והעטיפה :רחל בן־סירא
פרץ־דרור בנאי "שמחה קרועה" תצלום העטיפה :ציפי מנשה
ליאורה בינג היידקר "הָ לְ ָאה" עיצוב העטיפה :תמיר להב־רדלמסר
ויליאם בלייק "ירושלים — האצלתו של הענק ַאלְ ִּב ּיוֹ ן" מאנגלית :רות בלומרט
יונתן ברג ִ"מפרשים קשים" ציור העטיפה :אנה טיכו
ַס ְרגוֹ ן ּבוּלוּס "נושא הפנס בליל הזאבים" מערבית :ששון סומך
אמיר אור "משא המשוגע"
אדוניס "מפתח פעולות הרוח" מערבית :ראובן שׂ ניר
אשר גל "השתקפויות" תצלום העטיפה :ענת גל חנוך
פֹרוּע' פָ רֹחְ 'זאד "לידה אחרת" מפרסית :סיון בלסלב עיצוב העטיפה :עדי הכט
אליעז כהן "עד שהגענו להבנה עם האור" הציורים שעל העטיפה :יהונתן רוזנק
ליאור גרנות "שׂ מה והולכת"
הילדה דומין "רק ורד אחד כמשענת" מגרמנית :דינה פון־שוורצה עיצוב העטיפה :עדי הכט
ֶ
איליה בר זאב "טיסה נגד השעון"
רפי וייכרט "מאות" היצירות מאת עדי הכט
הפסיפלוֹ ָרה העצובה ושירים אחרים" עיצוב העטיפה :חביב ח'ורי
ַמ ְרוַ אן ַמח'וּל "ארץ ּ ָ
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ּ
פיליפ רוֹ זנא ּו "מוקדם מדי החל להיות מאוחר" ציור העטיפהWłodzimierz Milewski :

ישראל אלירז "הבט" יצירות מאת שוקי בורקובסקי
אשר רייך "חומר נפש"
טל ניצן "להביט באותו ענן פעמיים" תצלום העטיפה :יורם קופרמינץ
טוביה ריבנר "אחרונים" תצלום העטיפה :טוביה ריבנר
רובי שונברגר "מפה" ציור העטיפה :דויד וקשטיין
חגית גרוסמן "רעד העיר" תצלום העטיפה :הינדה וייס
ווֹ לט ויטמן "הקדשות" מאנגלית :עודד פלד ציור העטיפה :עדי הכט
ישראל הר "הספר השישי" ציור העטיפה :יוסל ברגנר
ג'ון קיטס "כוכב זוהר" מאנגלית :אליעזרה איג־זקוב
גרובמן "החירות מגיעה עירומה" מרוסית :לנה זידל ציור העטיפה :מיכאיל ּ
מיכאיל ּ
גרובמן
גיורא לשם "בין אזעקות" ציור העטיפה :שירז וולמן
ענת לוין ִ"מ ּ ֶפה לְ ּ ֶפה" ציור העטיפה :גבריאלה ברוך
סימור מיין "הספה הכחולה הישנה וסיפורים אחרים" מאנגלית :עודד פלד
יותם ראובני "שירים  "2012-1970תצלום העטיפה :עפר אזולאי
יודית שחר "לכל רחוב משוגעת משלו" תצלום העטיפה :יורם קופרמינץ
מרדכי גלדמן "תורת הייחוד" ציור העטיפה :דגנית ברסט
אִ וָ ואן ּבוֹלַ נד "אשה בפתחו של בית" תרגם :ליאור שטרנברג ציור העטיפהBarrie Maguire :
לאה פילובסקי "מקשיב גם לי דווקא עכשיו" תצלום העטיפה :תמיר להב־רדלמסר
ענת שרון-בלייס "צדו של המרחק" תצלום העטיפה :דותן בלייס
ריבה רובין "קשר צללים" מאנגלית :עודד פלד עיצוב העטיפה :בארני ויינר
מירון ח .איזקסון "ליד הים הגדול" תמונת העטיפה :ראובן רובין
"ש ִירים ו ַּמ ֲא ָמרוֹ ת" עיצוב העטיפה :עדי הכט
אריה לודוויג שטראוס ׁ ִ
תומס טראנסטרומר "כל השירים  "2004-1954תרגמה משוודית :גלית חזן-רוקם
מלכה חפץ-טוזמאן "גוהרת על עצמי" תרגמה מיידיש :חמוטל בר־יוסף
יורם ורטה "קיץ וחורף" עיצוב העטיפה :אילת לוין
השיש תרגם :שלמה ֲאבַ ּי ּו עיצוב העטיפה :דור כהן
מעבורת בים ׁ ַ
איליה בר זאב "מכתבים מאוחרים"
שחר ברם "שגרירים אילמים"
ֲעיָ נָ ה ֶארדל "כשהגעגועים היו מבישים" ציור העטיפה :גליה פסטרנק
"שפל החושים" תרגם מרומנית :משה ב .יצחקי עיצוב העטיפה :עדי הכט
אנה בלנדיאנה ׁ ֵ
ישראל בר־כוכב "מחברת השמש" תצלום העטיפה :ישראל בר־כוכב
שלמה ֲאבַ ּי ּו "אהבה לא קלה" ציור העטיפה :איסנה מאירוביץ'-יעקב
צביקה שטרנפלד "אלוהים הוא מכּ ר מהתקופה הסטודנטיאלית" ציור העטיפה :ולנטין לוסטיג
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ליאל אלכסנדרה אדמון ָּ"תבוֹ א ַאחֶ ֶרת" ציור העטיפה :אריק ונונו
אוֹ רי ברנשטיין "מי שהוּא" ציור העטיפה :קלוד מונה
יונתן ברג "שעות ליד העולם" ציור העטיפה :אנה טיכו
צבי עצמון "כחול ,לא כחול"
"צירי חיים"
גיורא פישר
ֵ
"שר על גדות הנייר" מבחר שירים  1987-1935מספרדית :טל ניצן
אוקטביו ּפאס ׁ ָ
רות בלומרט "שמחה גדולה תפרוץ שם"
פֹרוּע' פָ רֹחְ 'זאד "הבה נאמין בראשית העונה הקרה" מפרסית :סיון בלסלב ציורים :יונה מוסט
יוחאי אופנהיימר "גאוּת"
גלעד מאירי "שחרור בתנאים מגבילים" תצלום העטיפהSaâdane Afif :
ּפיצ'י יהורם בן מאיר "אות על פנֵ י המים" תצלומים :נעמי צור
שי דותן "בוקר" ציור העטיפה :סשה גליצקי
מוֹ נְ ֶס ָראט ַא ֶּביוֹ "בטירוף הרצון הזה להיות ָ
לידך" תרגם מקטלאנית :איתי רון
רפי וייכרט "דהרה" מחזור שירים
מיטסו סוזוקי "ליל טל" מיפנית :איתן בלוקן
פאול צלאן  /נלי זק"ש "התכתבות" תרגמה מגרמנית :דינה פון־שוורצה
משה ב .יצחקי "הגוף הוא קו המשווה" ציור העטיפה :דודו פלמה
קרן אלקלעי-גוּט ,עזרא גוּט "שירת האיים הקסומים :אבולוציה של רגשות" מאנגלית :דינה מילאנו
אורליה לאסאק "שירת הסלמנדרה" מאוֹ קסיטנית :אמיר אור והמחברת
אביחי קמחי "הולך בירושלים" תצלום העטיפה :תומר אפלבאום
רפי וייכרט "איתותים"
אורציון ברתנא "אחרי הגשם" עיצוב העטיפה :חן ישראל קלינמן
יהודה עתי "משלי חצר הנזיר"
טוביה ריבנר "פרשת דרכים" תצלום העטיפה :טוביה ריבנר
ּ
פיליפ רוֹ זנא ּו "נגד כיוון השאון" ציור העטיפהWłodzimierz Milewski :
רפי וייכרט "יקומים מקבילים" תצלום העטיפה :רפי וייכרט עיצוב העטיפה :דור אורן
קרן קוך "עד תקרת הבית" עיצוב העטיפה :ליאורה כץ
תום הדני נוה ִ"מ ּ ִפי הַ ַּתן" על העטיפה :היצירה "גשם חם" מאת איתי רון גלבוע
סימור מיין "ריקושט סונֶ טות ִמלה" תרגם מאנגלית :עודד פלד
רחל חלפי ָּ"בלֶ ט על הקרח" עיצוב העטיפה :רחל חלפי
מרדכי גלדמן "קו לילה" עיצוב העטיפה :דפנה גרייף ומרדכי גלדמן
אשר רייך "חלונות לפארק" ציור העטיפה :יוני זֹהר
לעולם לא ייתם העולם שישה משוררים ָק ָטלָ נִ ים תרגם מקטלנית :שלמה ֲאבַ ּי ּו
לארי פרייפלד ָ"מלון שחור" מבחר שירים תרגם מאנגלית :עודד פלד
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רפי וייכרט "שחף וקעקועים אחרים"
חוה פנחס-כהן "מסע אחר עם עורב שחור ו־ "Sainte Claireציור העטיפה והעבודות שבספר :מארק ינאי
חמוטל בר־יוסף "מוֹ ָתר" שירים  2014-2013ציור העטיפה :יעקב פלדמן
אן סקסטון "שיעורים ברעב" תרגמה מאנגלית :יעל גלוברמן
ויליאם בטלר ייטס "שירי האהבה" תרגם מאנגלית :אוֹ רי ברנשטיין
דוד טובי "כותב השירים" תרגם מאנגלית :עודד פלד
רוֹ זֶ ה ַאאו ְּסלֶ נְ ֶדר "מילות גשם" מבחר שירים תרגמה מגרמנית :דינה פון־שוורצה
דן ערמון "תנועות" ציור העטיפה :קזימיר מלביץ'
איליה בר זאב "מקומות שהיינו בהם" צילום כריכת הספר :עמיחי גלעד
הוגו מ ּוחִ ָיקה ַּ"בדממה דוברת הדממה" מבחר שירים  2013-1983מספרדית :שלמה ֲאבַ ּי ּו
גיא פרל "לשאת את הנפש במהופך — רשימות על שירה"
מחמוד דרויש "חמישים שנות שירה" תרגם :ראובן שׂ ניר
פאדל אל־עזאווי "בסוף כל המסעות" תרגם מערבית :עידן בריר
יונתן ברג "היסטוריה" שירים
רפי וייכרט "בשנה הראשונה לחייך" צילום כריכת הספר :רפי וייכרט עיצוב :דור אורן
אלי הירש "שברים ורעש" ציור על העטיפה :עידו בראל עיצוב :תמיר להב־רדלמסר
ישראל הַ ר "השביעי" ציור העטיפה :אורי ליפשיץ
"הערמה" תרגם מיידיש :עדו בסוק עיצוב :סופיה דימנד
פרץ מרקיש
ֵ
מיכאל גנדלב "בגני אללה" תרגום מרוסית :לנה זידל
ז'אן פולן "אחוזת צל" תרגם מצרפתית :צביקה שטרנפלד על הכריכה :פומונה
ל־כ ַ ּז ּ
צביקה שטרנפלד ֵּ"ת ַּ
אב" צילום העטיפה :דורית לבון שטרנפלד
ערן ויזל "ממתינים לְ זאב" על העטיפה :יוסי שטרן מעיזבונה של אראלה הורביץ
ליאל אלכסנדרה אדמון "לכל התליינים שלום" צילום העטיפה :אביבית סגל
אליהו טסלר ּ ְ"פ ָתחִ ים קוֹ ַר ַעת ִעיר" שירים ותרגומים
עמינדב דיקמן ׁ"שוּרוֹ ת על ׁשוּרוֹ ת"
קובי נסים "נִ ׁ ְש ַמת הַ ַ ּיחַ ד" ציור העטיפה :עדי אבלס
אוריאל ענבר "מבעד לחזות חזקה"
מירי גלעד "מקום הולדתי נוקש על גבי" צילום העטיפה :אהוד גלעד
מחמוד דרוויש "אל תתנצל על מה שעשית" תרגם מערבית :אהוד הורביץ תצלום השער :איריס ברנע
אלן גינזברג "יללה ושירים אחרים" תרגם :עודד פלד
הארי מארטינסון "אָ נִיאָ ָרה" חיזיון על האדם בזמן ובמרחב תרגמה משוודית :גלית חזן-רוקם
"הצלב וה ֶ ּורד" שירה לטינית מימי־הביניים תרגום :עמינדב דיקמן רישומים :שירלי אגוזי
עלמה מרים כץ ּ ְ"פ ִע ָימה"
אנה בלנדיאנה "תקווה מתחת לשמש אפורה" מבחר שירים  2010-1964תרגם מרומנית :משה ב .יצחקי
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העץ"
סמאן בן־חיים "חיוכו של ֵ
בא ַ
רבקה ַ
מיכל בת-אדם "יומני בוקר" התצלומים בספר :מיכל בת-אדם
מיכל מוגרבי "החלומות נטו על צִ דם"
קרן אלקלעי-גוט "דרכים לאהוב" תרגם מאנגלית :עודד פלד על העטיפה והדש :עזרא גוט
תלמה דינשטיין "חוג הזמן הסמוי" צילום העטיפה :יצחק דינשטיין
מחמוד דרוויש "מילותיו של הזמן השבור שלוש פואמות וקינה" תרגם מערבית :ששון סומך
מק ָטלָ נית :שלמה ֲאבַ ּי ּו
ז'ואן מרגריט "אותות האהבה" תרגם ָ
ז'ואאו פאולו אסטבס דה-סילווה "תמרים" עברית :מרדכי גלדמן ציור
העטיפה :הלן ברמן
ולדימיר מאיאקובסקי "כריסטופר קולומבוס ושירים אחרים" תרגום :עמינדב דיקמן עבודות :יגאל תומרקין
חנה ארנדט "אני עצמי ,גם אני רוקדת השירים" תרגמה מגרמנית :דינה פון־שוורצה
אנה מרגולין "מלכת המילים" תרגמו מיידיש :אשר גל ואביבה טל ציור העטיפה :תומאס-פולוק אנשוץ
ביל פרידמן "דברים אחרונים ואחר כך" תרגם מאנגלית :חגי רוגני ציור העטיפה :אמנון יוהס
הוגו מוחיקה "חומר עירום" תרגם מספרדית :שלמה ֲאבַ ּי ּו
לארי פרייפלד "רק לפני רגע" מבחר שירים ( )2018-1972תרגמה מאנגלית :שירלי אגוזי
טוני קרטיס "שלושה מראות של האי" מבחר שירים תרגם :ליאור שטרנברג
מרדכי גלדמן "מראות וכפילים שקספיר כפסיכואנליטיקן"
סרגון בולוס "גוֹ לֶ ה מארץ שני הנהרות" תרגם מערבית והקדים מבוא :אהוד הורביץ
וַ ְסקוֹ ּפוֹ ּ ָפה "האמת שרה בחשיכה" תרגמה מסרבית :דינה קטן בן־ציון
ז'ואן מרגריט "סירות מפרש בחורף" תרגם מקטלאנית :שלמה ַאבֲ ּי ּו
וולט ויטמן "אל ּ ְפנים היבשת" תרגם מאנגלית :עודד פלד
ַסלְ בָ דוֹ ר ֶא ְס ּ ְפ ִרי ּו "הנגנים העיוורים" תרגם מקטלאנית :איתי רון
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