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תמונה קבוצתית עם חברים
מאיר אהרונסון – ערב פסח 2014

שוב. 

תערוכה של ציורים של רוני סומק במוזיאון לאמנות ישראלית ברמת גן. 

שוב, כי רוני הוא משורר העוסק בשירתו ובאמנות הציור. 

שוב, כי הציורים טובים. שוב כי רוני עובד כל העת ואינו נרגע לרגע. 

שוב, כי אני אוהב את העבודות ואת המשורר. 

שוב, כי המחווה הזו של ציורי משוררים המשובצים בשירים זו כמעט 

המושלמות של התרבות. 

שוב, כי השירה והציור חד הם. 

שוב, כי רק המילים המדודות מתאימות לקו וכתם מדויקים. 

שוב, כי המוזיאון מנסה בכל כוחו להביא בפני הצופה לא רק ציור אלא 

גם תרבות.

קבוצת העבודות של רוני סומק מביאה בשערי המוזיאון את 

הפורטרטים של מיטב המשוררים. משוררים שגם אם אינם חיים יותר 

יצירתם ומילותיהם ממשיכות לחיות ולהחיות. במעיין תמונה קבוצתית 

שבה מופיעים המשוררים שהם בני שיחו של רוני סומק נעמדו 

הגדולים שבהם בשורה אחת והתקבצו כמו מנהיגי מדינות בועידה 

חשובה ל-“פוטואופ” המתבקש. אבל כאן התמונה הקבוצתית היא יותר 

מתמונה קבוצתית. היא אמירה המחברת את השם לכאן. את החיים 

למתים. את השירה לציור ואת רוני סומק למוזיאון.

שווה.
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William Shakespeare / ויליאם שקספיר
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שריטה במרפק השירה

ֵיׁש ְמׁשֹוְרִרים ֶׁשֵהם רֹוְפֵאי ֵעיַנִים

ַהְּמַטְפְטִפים ִטּפֹות ְלַהְרָחַבת ִאיׁשֹון ַהַׁשַמִים ְונֹוָצה

סֹוף ַהּׁשּוָרה. צּוָעה ִנְלֶּכֶדת  בְּ נֹוֶׁשֶרת ִמֶּבֶטן ִצּפֹור פְּ

ֵיׁש ְמׁשֹוְרִרים ֶׁשֵהם  אֹוְרּתֹוֶּפִדים

ְדָרה ְוֶאְצָּבָעם, ַהְּמָפְרִקים ַלִּצּפֹור ֶאת ַעּמּוד ַהּׁשִ

ְּכמֹו ַּגָּנב, ְמַטֶּפֶסת  ַעל ַמְרֵזב  ַהֻחְליֹות

ֶׁשְּבִקיר ַהַּגב.

ֵיׁש ְמׁשֹוְרִרים ְׁשֵהם רֹוְפֵאי ֱאִליל ַהְּמַחְּפִׂשים 

ִמָּלה ֶׁשְּתַגֵּמד ֶאת קֹולֹות ַהִּצּפֹוִרים

ְלסֹולֹו ָחִליל.

ֵיׁש ְמׁשֹוְרִרים ְׁשֵהם רֹוְפֵאי ִׁשַּנִים

ָפַתִים. ְוַהִּמָּלה ַהּזֹאת נֹוֶגֶסת ָלֶהם  ַּבּשְׂ

ְחֹּבֶׁשת ֵיׁש ְמׁשֹוְרִרים ֶׁשֵהם ָּתִמיד תַּ

ְוַהִּמִּלים ֵהן ַאְנִטיְּביֹוִטיָקה ַהִּנְמַרַחת ִּמַּתְחָּתּה

ְּכִצּפֹוֵרי ֶמָטפֹוָרה ַעל ְׂשִריַטת ַהֵּנַצח 

ְּבַמְרֵּפק ַהִׁשיָרה.

)מתוך:"המתופף של המהפכה"(
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 John  Keats / ג'ון קיטס
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ג'ון קיטס.הבית בהמפסטד

ִמיֶׁשִהי ִמְתַעֶּכֶבת ְלַיד ִמַּטת ַהְּמׁשֹוֵרר

ְּכמֹו ָהְיָתה ֲאהּוָבתֹו ְּבִגְלּגּול קֹוֵדם.

ֵריַח ְסִדיִנים ְמֹגָהץ ָּבֲאִויר

ְוַהַּתְלַּתִּלים ְּבֻקְפַסת ַהְזכּוִכית ַהּמּוֵזאֹוִנית

ֹהב ֶׁשָּלּה. ֵהם ֵמַהצָּ

בֹוָרה ַעל ֵעץ ּתּות ֵמַהַחּלֹון ֲאִני רֹוֶאה דְּ

רֹוֶׁשֶמת ׁשּוַרת ֹעֶקץ ְלרֹוַמְנִטיָקה.

)מתוך:"גן עדן לאורז"(
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Percy Bysshe Shelley / שלי פרסי ביש  
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John Donne / ג׳ון דון
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Walt Whitman / וולט ויטמן
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Oscar Wilde / אוסקר ויילד
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Edgar Allan Poe / אדגר אלן פו
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Ezra Pound / עזרא פאונד
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T.S. Eliot / ט.ס. אליוט
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Allen Ginsberg / אלן גינסברג
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Henry Charles Bukowski / צ׳ארלס בוקובסקי
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Richrad Brautigan / ריצ׳ארד בראוטיגן
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Ted Hughes / טד יוז
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William Butler Yeats / ויליאם בטלר ייטס
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Seamus Heaney / שיימוס הייני
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Charles Pierre Baudelaire / שארל בודלר
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Max Jacob / מקס ז׳קוב
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שיעור ראשון בקורס לשירה מדויקת
בהשראת 'הקבצנית מנפולי' מאת מקס ז'קוב

ָפם"? "ַאָּתה רֹוֶאה", הּוא ָאַמר, "ֶאת ֶזה ִעם ַהּשָׂ

"ֵיׁש ְׁשלֹוָׁשה ִעם ָׂשָפם", ָעִניִתי.

ָפם ְוָהַעִין ַהִּסיִנית?" "ֶאת ֶזה", הּוא ִהְמִׁשיְך, "ִעם ַהּשָׂ

"ִלְׁשָלְׁשָּתם", ִּדַּיְקִּתי, "ֵיׁש ָׂשָפם ְוַעִין ִסיִנית".

ָפם, ָהַעִין ַהִּסיִנית ְוַהַּצֶּלֶקת "ֶזה", הּוא ִהְתַעֵּקׁש, "ִעם ַהּשָׂ

ֵמַעל ַלַּגָּבה?"

"ִלְׁשָלְׁשָּתם", ֹלא ִוַּתְרִּתי, "ֵיׁש ָׂשָפם, ַעִין ִסיִנית ְוַצֶּלֶקת

ֵמַעל ַלַּגָּבה". 

ְוָאז הּוא ָׁשַלף ֶאְקָּדח, ָיָרה ַּבְּיָמִני ּוָבֶאְמָצִעי, 

ָמאִלי ִהְצִּביַע ַעל ַהּשְׂ

ְוָאַמר :

"אֹותֹו ֲאִני ֵמת ַלֲהֹרג".

ָמָחר, ַּתְלִמיִדים ְיָקִרים, ִנְלַמד ַּבּקּוְרס ְלִׁשיֵרי ַאֲהָבה

ֵאיְך ַלֲהֹפְך ֶאת ַהֵּלב

ַלֲעַבְרָין  ִנְמָלט. 

)מתוך:"אלג'יר"(
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Paul Valery / פול ואלרי 
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Arthur Rimbaud / ארתור רמבו 
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Jacques Prevert / ז'ק פרוור
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סתו.סרט צרפתי

ְסָתו הּוא ָּפֶטְנט ָצְרָפִתי,

כּוָנִתי ָרׁשּום ַעל ָּפָניו ֶׁשל ֶזה ַהִּנְכָנס ָלִאְטִליז ַהׁשְּ

ְואֹוֵמר ֶׁשֵאין לֹו ֵׁשם ַלֵּסֶפר ֶׁשָּכַתב.

"ֵיׁש ְלָך ֲחצֹוְצרֹות ַּבֵּסֶפר? "ׁשֹוֵאל ָהִאְטִליַזאי

"ֹלא"

"ֵיׁש ְלָך ֻּתִּפים?"

"ֹלא"

"ָאז ְקָרא לֹו – ְלֹלא ֲחצֹוְצרֹות ּוְלֹלא ֻּתִּפים."

ַאַחר ָּכך נֹוֵׁשר ָעֶלה ָצֹהב, ְּפֶרֶוִרי,

ַעל ַׁשְרֶׁשֶרת ָזָהב ֶׁשְּבַצַּואר ָחתּול ִמְתַנְמֵנם

ְוַהֶּגֶׁשם ָהִראׁשֹון יֹוֵׁשב לֹו ַעל ַהָּזָנב

ְּכַהְתָחָלה ֶׁשל ְנִביָחה."

)מתוך:"גן עדן לאורז"(
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Paul Celan / פול צלאן 
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Heinrich Heine / הנריך היינה 
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Bertolt Brecht / ברטולד ברכט 
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Mahmoud Darwish / מחמוד דרוויש 
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Sargon Boulus / סרגון בולוס
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ואלה תולדות נדודי השינה של המשורר העיראקי 
סרגון בולוס בעיר לודב שבדרום צרפת:

ַּבַּלְיָלה ָהִראׁשֹון הּוא ִּדֵּבר ְלַיד ֻאְרָוה

ְוַהּסּוִסים ִהְדִהירּו ְלֶעְברֹו 

ְׁשִתיָקה.

ִני ַּבֲחַדר ַהֹּכֶמר,  ַּבַּלְיָלה ַהּׁשֵ

הּוא ֹלא הֹוִציא 

ִמָּלה.

ִליִׁשי, ְּבָמלֹון ֶׁשָהָיה ַּפַעם ֵּבית זֹונֹות, ַּבּׁשְ

ְפֵתי ַהִּקירֹות  הּוא ֵּגֵרד ִסיד ִמּשִׂ

ּוִבֵּקׁש ֵמֶהם ְלִהְתַוּדֹות.

ִמי יֹוֵדַע, ָחַׁשב, ְלֵאיֶזה ֹּגַבּה ַּתִּגיַע ֲעֵרַמת

ִנים ַעל אֹוָתּה ַהְּסִדיִנים ֶׁשֻהְחְלפּו ְּבֶמֶׁשְך ַהּׁשָ

ִמָּטה.

ְּבַאף ֶאָחד ֵמַהֵּלילֹות ֹלא ֶנֶעְצמּו ֵעיָניו.

ַהֶּדֶלק ֶׁשִהְבִעיר ֲחלֹומֹות ִהְמִׁשיְך ִלְזֹרם

ִּבְמנֹוֵעי ַהְּמטֹוִסים ֶׁשִהְפִציצּו

ֶאת ֶקֶבר ָאִביו,

ָׁשם, ַעל ָהֲאָדָמה ִמֶּמָּנה

ִהְמִריאּו ַחָּייו.

)מתוך:"אלג'יר"(
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Salah Al Hamdani / סאלח אל חמדני
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הערה אישית בשולי טופס הבקשה 
לחידוש הדרכון העירקי

לסאלח אל-חמדני

ֵּבין ִׂשְפֵתי ַהַחָּיט ֶׁשִּיְתֹּפר ִלי ֶאת 

יָבה  ִּתְרַעד ֲחִליַפת ַהׁשִּ

ִסָּכה.

ְּכֶׁשִּיְפַּתח ֶאת ִּפיו

ִיָּדֵקר ַהֶחֶדר,

ְוַהַּגְעּגּוַע ֶׁשַאְמִציא ִלְכבֹוד ַּבְגָּדד ַהּבֹוְגָדִנית 

ֶׁשִּנְמֲחָקה ִמִּזְכרֹוִני,

ִיָּלֵכד ְּבֶסֶרט ְמִדיָדה

ַהָּכרּוְך ַעל ַצָּוארֹו 

ְּכֶחֶבל ְּתִלָּיה.

)מתוך:"כוח סוס"(
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Adonis / אדוניס
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שלום לאדוניס המלך
)בהשראת 'מפתח פעולות הרוח' לאדוניס בתרגום ראובן שניר(

ַאָּתה ׁשֹוֵאל: "ַמִהי ֶמָטפֹוָרה?"

ְועֹוֶנה: "ְּכָנַפִים ְמַרְפְרפֹות 

ְּבִלְבבֹות ִמִּלים",

ַוֲאִני ִנְזָּכר ִּבְכַנף ָיְדָך ַהּנֹוֶחֶתת ַעל ַהָּכֵתף ַהַּמָּמִׁשית ֶׁשל ִּבִּתי 

ְּבִעיר ָקָטַלאִנית  ֵריָקה ִמִּצּפֹוִרים.

ִהיא ִהְתַנְּצָלה ֶׁשָהֲעָרִבית ֶׁשָּלּה ִהיא ּתֹוֶצֶרת

ְמַגַּמת ִמְזְרָחנּות ְּבֵבית ַהֵּסֶפר ּבֹו ָלְמָדה,

ֵאִרּיֹות ַהִּמִּלים ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ָלּה ֶׁשִהיא טֹוָבה ִמּׁשְ

ּתֹוֶצֶרת ַּבְגָּדד ֶׁשֶּנְחְנקּו ְּבִפי.

"ִהִּגיַע ַהְּזַמן", ִחַּיְכָּת, "ֶׁשַהַּבת ְּתַלֵּמד  

ֶאת ָאִביָה 

ֶאת ְׂשַפת ִאּמֹו."

ִאִּמי, ָאדֹוִניס, ִהיא ׁשֹוֶמֶרת ַהַּיַער ּבֹו ְׁשתּולֹות

ִמִּלים ַהְּמַחּכֹות ִלְנִביָטה.

ִּבִּתי נֹוְלָדה ִמֵּלב ֶׁשָחַרְטִּתי ִלְכבֹוד ֲאהּוָבִתי 

ַעל ַאַחד ַהְּגָזִעים,

ָפה ִהיא קֹול ִצְחצּוַח ַחְרבֹות ָהרּוַח ְוַהּשָׂ

ִּנְׁשַאר ִמְּבלֹוִרּיֹות ֶהָעִלים. ְּבָמה ּׁשֶ

)מתוך:"כוח סוס"(
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Wislawa Szymborska / ויסלבה שימבורסקה  
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שיר אהבה לויסלבה שימבורסקה

"ֵהֵבאָת ְּתמּוָנה ֶׁשל ַהַּיְלָּדה ֶׁשְּלָך?"

ִהיא ׁשֹוֶאֶלת, ּוַבֲחַלל ַהֶּפה צֹוְמחֹות ִלי

עֹוד ִׁשַּנִים ִּבְׁשִביל ִלְלֹעס ֶאת

ָהֶרַגע ַהֶּזה.

"ּבֹוא ִנְׁשֶּתה עֹוד קֹוְנָיאק" ִהיא ְמִניָפה

ֶאת קֹוָלּה ְּכִאּלּו ָהָיה ַמָּגל ַהּקֹוֵצר ִחָּטה

ְּכֵדי ֶלֱאפֹות ִמִּלים ְוִלְפֹרס ֶלֶחם 

ַהִּמְתַאֵהב ֲאִפּלּו ַּבַּסִּכין.

ְלָחן ָנִחים ִּפְלֵחי ַמְרֶמָלָדה  ַעל ַהּׁשֻ

ְּכָעִלים ֶׁשָּנְׁשרּו ְלתֹוְך ַצַּלַחת.

ֶהָעִלים ָהֲאִמִּתִּיים ְּתלּוִיים ַעל ֲעֵצי ְקָרקֹוב

ֲעטּוִפים ְּבֶצלֹוָפן ֲעָרֶפל ֶׁשָּבא ְלַהְמִּתיק ֶעֶרב.

)מתוך:"מחתרת החלב"(
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Zbigniew Herbert / ז'בינייב הרברט 
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Czeslaw Miilosz / צ'סלב מילוש 
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Federico García Lorca / פדריקו גרסיה לורקה 
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בתשובה לשאלה: מתי הרגשת בפעם הראשונה 
את כוחה של השירה?

ַאֲחֵרי ֶׁשָּכל ַהְּלִחיׁשֹות ִהְתָיֲאׁשּו ִמְּלהֹוִציא ִמִּפיָה

ֶאת ַהִּמָּלה 'ֵּכן',

ִצַּטְטִּתי ָלּה ֶאת 'ֶּבִכי ַעל  

ִאיְגָנאְסיֹו ָסאְנֶצ'ס ֶמִחָּיאס'.

ִהיא ָאֲחָזה ְּבָעְרִּפי ְּבאֹוָתּה ָיד ָּבּה ִנְּגָבה ִּדְמָעה,

ְוֵקְרָבה ֶאת רֹאָׁשּה ֲהִכי ָקרֹוב ֶׁשֶאְפָׁשר.

הֹו לֹוְרָקה, ָאַמְרִּתי ְּבִלִּבי, ֹלא ָנִעים, ֲאָבל ְּבִלי ִסיד ַהִּמִּלים

ָוִרים,  ַפְכָּת ַעל ִּכְתֵמי ַהָּדם ֶׁשל לֹוֵחם ַהּׁשְ ֶׁשּׁשָ

ֹלא ָהִייִתי ְמַחֵּבק ְּבָחֵמׁש ַאַחר ַהָּצֳהַרִים 

ֶאת זֹו ֶׁשִּבְגֵדי ַהַחֶּיֶלת ֶׁשָּלּה 

ָהיּו ְמֻקָּמִטים יֹוֵתר ִמּצּוֵקי  ַנַחל ִצין.

ַלּצּוִקים ָקָראנּו ָאז ִעְקֵבי ַהְפָלֶמְנקֹו ֶׁשל ַהִּמְדָּבר.

ֵמרֹאׁש ַהּׁשֹור ַהָּצֹהב ָּפְרצּו ַקְרַנִים ַאֲחרֹונֹות ֶׁשל יֹום,

ַוֲאַנְחנּו ָהִיינּו עֹוד ׁשּוָרה ְּבֶרַגע ֶׁשָּיֶפה לֹו ַהֹחֶׁשְך.

)מתוך:"כוח סוס"(
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Cesar Vallejo / ססאר ואייחו 
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ססאר ואייחו או 12 שורות על לחם החרפה

ִליִׁשית אּוַלי ִּתְרַּתח ִּדְמָעה ְּבַתּנּוֵרי ָהַעִין ַּבּׁשּוָרה ַהּׁשְ

ְּכֶׁשֵּתְדעּו ֶׁשָאַסף ַּבְקּבּוִקים ָּבְרחֹובֹות 

ְּכֵדי ִלְחיֹות.

ֶאְפָׁשר ְלַדְמֵין ֶאת ִקַּדת ַהַּגב, ֶאת ַהָּיד ַהִּנְׁשַלַחת 

ְלַצַּואר ַהְּזכּוִכית, ֶאת ַהְּפרּוָסה ֶׁשֶּנְחְּתָכה ִמֶּלֶחם ַהֶחְרָּפה.

ֵמאֹוָתּה ָזִוית ָקֶׁשה ִלְׂשֹּבַע ֲאִפּלּו ֵמַרְגַלִים ָּפִריָזִאּיֹות

ַהֻּמְדָּבקֹות ְלַיְרֵכי ַהַּבחּורֹות ֶׁשֱאֹלִהים ָצַחק ִאָּתן 

ַּבֲחַדר ַהֵּלָדה.

ְוַאָּתה, ֲאדֹוִני ַׂשר ָהָרָעב, ַאל ַּתִּגיד ֶׁשְּבִבְטנֹו ָהֵריָקה 

ֶנֱאפּו ִׁשיָריו, ַאל ַּתְזִּכיר ֶׁשַהֹּיִפי ַמְצִליף ַּבִחָּטה ִלְפֵני

ֶׁשַּתּנּוֵרי ַהֵּגיִהּנֹום ְמַגְלְּגִלים ִמֶּמָּנה ֶלֶחם. ֶאְפָׁשר ָהָיה

ַלְחֹלם ֶׁשהּוא ִצּפֹור ּוְלַהְׁשִאיר ֵּפרּור ַעל ֶאֶדן ַהַחּלֹון.

)מתוך:"מחתרת החלב"(
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Octavio Paz / אוקטביו פאס 
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היום שבו מת אוקטביו פאס

ְּכֶׁשַהְּמׁשֹוֶרֶרת ַהּסּוִרית ִחְּיָכה ֵאַלי ִהְקַּדְׁשִּתי ֶאת ִחּיּוִכי

ְך אֹוִתי ְלַיד ַמַעְינֹות ֵאל-ַחַּמה. ְלִׁשֵּני ַהֶּכֶלב ֶׁשַּפַעם ִּכְמַעט ָנַשׁ

ִנְפַּגְׁשנּו ְּבמּוְרִסָּיה, ִעיר ְקַטָּנה ִּבְדרֹום ְסָפַרד ַּבּיֹום ֶׁשָחְגגּו ָׁשם

ֶאת ְקבּוָרתֹו ֶׁשל ַהַּסְרִּדין.

ִאּיֹות ְּגָבִרים ְּבִתְלּבֹוׁשֹות ֶׁשל לֹוֲחֵמי ְׁשָוִרים ִּפְּלסּו ֶּדֶרְך ְלַמּשָׂ

ְמֻחָּפׂשֹות ְלֵׁשֵדי ָים ּוַבחּורֹות ֲחׂשּופֹות ָחֶזה ָזְרקּו ַצֲעצּוֵעי ְּפַלְסִטיק

ְלַיְלֵדי ַהְפָלֶמְנקֹו.

ָהֲאִויר ָהָיה ָמֵלא ְּבֻבּבֹות ְמעֹוְפפֹות, ְּבַמְׁשרֹוִקּיֹות ּוְבֶאְקְּדֵחי ַצֲעצּוַע.

ֹחֶמר ַהֵּנֶפץ ָהָיה ָנעּול ְּבַאְפַסָנאּות ַהְּקָרב ְואּוַלי ַּגם ִמַּתַחת

ַלֲחָצִאית ַהִּמיִני ָהֲאֻדָּמה ֶׁשִהיא ָקְנָתה ִּבְרחֹובֹות ַּדֶמֶׂשק.

ַלָּמֳחָרת ִהְׁשִחירּו ָהִעּתֹוִנים ֶאת ַהּכֹוָתרֹות ַּבְּיִדיָעה ַעל מֹותֹו ֶׁשל אֹוְקַטְביֹו ָפאס.

ְמָעה. ַהְּמׁשֹוֶרֶרת ַהּסּוִרית ִנְׁשֲאָרה ָמִרָּיה קֹוַדאָמה, ַאְלְמָנתֹו ֶׁשל ּבֹוְרֶחס, ַמֲחָתה דִּ

ַּבֲחָצִאית ַהִּמיִני ָהֲאֻדָּמה ְוַרק ַסְרִּדין ַהֶפְסִטיָבל ִנְמַחק ִמַּתְפִריט ַהָּים ּוִפיָנה ֶאת

ְמקֹומֹו ַלִּלְוָיָתן ַהֶּמְקִסיָקִני ֶׁשָׂשָחה ֶאל חֹוף מֹותֹו.

)מתוך:"המתופף של המהפכה"(
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Manuel Forcano / מנואל פורקנו 
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Pablo Neruda / פבלו נרודה 
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Jorge Luis Borges / חורחה לואיס בורחס 
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Fernando Antonio Nogueira Pessoa / פרננדו פסואה
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Dante Alighieri / דנטה אליגיירי 
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Primo Levi / פרימו לוי
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Giulio Salvadori / ג'וליו סלואדורה 
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הפרפרים ממונטה סאן סוינו

ְּבַבת-ַאַחת ָּבאּו ַּפְרָּפִרים ֶאל ֹראׁש ַהְּברֹוְנָזה

ֶׁשל ַהְּמׁשֹוֵרר ּג'ּוְליֹו ַסְלָבדֹוִרי.

ֵאיִני ַמִּכיר ֲעַדִין ֶאת ִׁשיָריו ֲאָבל ַאֲחֵרי

ֶׁשַּמְטִלית ְרֻטָּבה מֹוֶחֶקת ִטּפֹות ָקּפּוִצ'ינֹו

ֵמָראֵׁשי ַהַּפְרָּפִרים ַהֻּמְטָּבִעים ַעל ַמּפֹות ַהְּפַלְסִטיק

ְּבָקֶפה "ֶּדה ָלה לּוָנה", ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשֶאָחד ָּכֶזה

ִרֵחף ְּבִׁשיָריו.

ְּכמֹו  ָמֶתָמִטיַקאי ֲאִני ְמַצְמֵצם ֶאת ַהֶּמְרָחק

ה ֶמׁש, ַמְכִּפיל ְּבִׁשֵּני ִאּׁשָ ֵּבין ֶּפַרח ַלּׁשֶ

ַהִּמְתַעְּלסֹות ַעל ְקֵצה עּוָגה, ְמַחֵּלק ִּבְׁשֵּתי ֵעיָניו

ֶׁשל ַסְלָבדֹוִרי ְוׁשֹוֵמַע ֵאיְך ַּכְנֵפי ַהַּפְרָּפִרים

ִמְתנֹוְפפֹות ִּכְמִחיאֹות ַּכַּפִים.

)מתוך:"מחתרת החלב"(
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Erri De Luca / ארי דה לוקה
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לבה

ְלַיד ַהר ַהַּגַעׁש ֶוזּוב ֲאִני ְמַקֵּנא

ַּבְּמׁשֹוֵרר ָהִראׁשֹון ֶׁשָּכַתב ְּבאֹוָתּה ׁשּוָרה ַלָּבה

ְוַאֲהָבה.

ִמַּתַחת ְלִקְמֵטי ַהַּגְעּגּוַע ֶׁשְּבֵמַצח ַהִּפְסָּגה 

ִמְתַּגְלְּגלֹות ֵעיֵני ַּבֶּזֶלת, ַוֲאִני ַמְכִניס אֹוָתן ַלֶּפה 

ְּכמֹו ֶיֶלד ַהַּמְבִריק ֶאת ַהּג'ּולֹות ֶׁשִהְרִויַח ַּבִּמְׂשָחק.

)מתוך:"אלג'יר"(
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Hans Van De Waarsenbur / הנס ואן דה וארסנברג 
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K.Cavafy / קונסטנדינוס קוואפיס 
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Igor Isakovski / איגור איזקובסקי
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 Solomon Ibn Gabirol / שלמה אבן גבירול
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Rachel Bluwstein / רחל 
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David Vogel / דוד פוגל
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Hayim Nahman Bialik / חיים נחמן ביאליק
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חואג'ה ביאליק

ַיְלָּדה ַעְרִבָּיה ָׁשָרה ִׁשיר ֶׁשל ְּבַיאִליק

ְוֵצל ַּכְנֵפי ָהאֹוטֹוּבּוס ַמְׁשִחיר ֶאת ֲעֵצי ַהַּזִית

ְּבִפּתּוֵלי ָואִדי ַעַרה.

ֵאין ֵאם, ֵאין ָאחֹות ְוֵעיֶניָה ְמַגְלְּגלֹות

ֵמַעְפַעף ְלַעְפַעף ֶאת ַרָּמאּות ַהּכֹוָכִבים

ֶׁשל ַחַואַג'ה ְּבַיאִליק.

ַּפַעם ָקָראִתי ִּכי ַהִּסיָמן ָהִראׁשֹון 

ר ֶאת ִּכְביֹונֹו ַהָּקֵרב ֶׁשל ּכֹוָכב ַהְּמַבּשֵׂ

הּוא ְנִפיחּות ּבֹוֶלֶטת

ְוִהְתַאְּדמּות ָּבֲאזֹוִרים ַהִחיצֹוִנִּיים.

ַעל ָהֵרי ְׂשָפֶתיָה ִנְמַרח ְׁשִטיַח ֹאֶדם

יר ָנְקׁשּו דֹו, ָנְקׁשּו ָלה. ְוִעְּקֵבי ַהּׁשִ

ִמיְליֹוֵני ָׁשִנים ִנְמֶׁשֶכת ַהִהְתמֹוְטטּות ַעד ֶׁשֶּנְהָּפְך ַהּכֹוָכב

ְלַכּדּור ְמֻלָּבן.

ֶאת ִיְתַרת ַהחֹם הּוא ַמְקִרין ֶאל ֶהָחָלל

ֶׁשל ַּבִית ֹלא ָּגמּור.

ֶמׁש ֶׁשִּנְׂשְרָפה ְּבַלֲהָבּה ִנְּקָדה ְּבֵזָעה ֶאת ַהּגּוִפּיֹות ַהּׁשֶ

ַהְּכֻחּלֹות ֶׁשל ַהּפֹוֲעִלים

ְוקֹול ְּתִפּלֹוָתיו ַהִּנָּדחֹות ֶׁשל ַהּמּוַאִּזין ִנְפַרׂש

ְּכָׁשִטיַח ָּפרּום ַעל ַּגּבֹו ֶׁשל ֲחמֹור

ֶׁשִּנְגַמר לֹו ַהּסּוס.

)מתוך:"גן עדן לאורז"(
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Saul Tchernichowsky / שאול טשרניחובסקי 
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Uri Zvi Grinberg / אורי צבי גרינברג
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Lea Goldberg / לאה גולדברג 
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הליקופטר. שיר נחומים

ַרק ַהִּמָּלה ֶהִליקֹוְּפֶטר ּתּוַכל ְלִהְתָּגרֹות ָּברּוַח.

ֲאִני ֵמִטיס אֹוָתּה ֵמַעל ָראֵׁשי ַהְּכָבִׂשים ַהִּמְצטֹוְפִפים ְּבִקילֹוֶמֶטר ֵעֶדר

ַהָּיכֹול ְלַהְתִחיל ְּבַבחּוָרה ְצפֹוִנית ּוְלִהָּגֵמר ִּבְמנֹוָרה ַהַּמִּפיָלה אֹור ַּתּפּוִזי

ְּבַפְרֵּדס ַהֶחֶדר.

ַּכָּמה ְזַמן ֶזה עֹוד ִיַּקח?

"ֱאֹלִהים ַאִּדיִרים, עֹוד ָׁשבּוַע, עֹוד ֹחֶדׁש, עֹוד ָׁשָנה" ִהיא ְמִׁשיָבה ְּבׁשּוָרה

ֶׁשל ֵלָאה גֹוְלְדֶּבְרג ְּכִאּלּו ְיכֹולֹות ַהִּמִּלים ְלַהְנִחית

ֶאת ֵהִליקֹוְּפֶטר ַהִּנחּוִמים.

)מתוך:"אספלט"(

מכתב קצר ללאה גולדברג

ַהַּגְפרּוִרים ֶׁשִהְדַלְקְּת  ֲעַדִין ְמִאיִרים

ֶאת ְּבִדידּוָתּה ֶׁשל ַהִּמָּלה

יִרים. ֶׁשִּנְפְסָלה ִמן ַהּׁשִ

ַהֻאְמָנם?

ְּבׁשּוֵלי ֶהָעָנן ֶׁשהֹוַרְׁשְּת ִלי

רֹוִאים ִּכי ַהֹחק ָהִראׁשֹון 

יָרה הּוא  ֶׁשל ַהּׁשִ

ֶׁשֵאין ֻחִּקים.
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Abraham Shlonsky / אברהם שלונסקי 
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סונטת המסתפקים במועט

רֹוֵפא ֹלא ָצִריְך ַלְחלֹות ְּבָכל ַהַּמֲחלֹות ָּבֶהן הּוא ְמַטֵּפל,

ל, הּוא ְמַבּׁשֵ ַטָּבח ֹלא ַמְטִּביַע ְּבַהר ֶמַלח ֶאת ַמה ּׁשֶ

ַּבֶּפה ֶׁשל מֹוֶכֶרת ַהֻּסָּכִרּיֹות ֵאין ָמקֹום

ְלָכל ָּכְך ַהְרֵּבה ֶצלֹוָפן,

ְוַעל ֻחְלַצת ַהַחְׂשָפִנית ְּתפּוִרים ַרק ֵחֶלק 

ִמַּכְפּתֹוֵרי ָהעֹוָלם.

ְמׁשֹוְרִרים ּתֹוִלים ָראֵׁשי ׁשּורֹות ַעל ַעּמּוֵדי ַׁשֶּלֶכת.

ִמִּלים ַהִּמְסַּתְּפקֹות ְּבמּוָעט

ִמְתנֹוְפפֹות ָּברּוַח ְוַרְגָלן ּבֹוֶעֶטת 

ִאּיֹות ֵצל ֶמׁש ַהַּמֲעִמיָסה ַקְרַנִים ַעל ַמּשָׂ ַּבּׁשֶ

ֶרַגע ִלְפֵני ֶׁשִהיא ִמְסַּתֶּלֶקת.

ַּדי ְּבֵעץ ֶאָחד ִּבְׁשִביל ְלַסֵּפר ֶאת ָּכל ַהַּיַער,

ַּדי  ְּבָעֶלה  ִּבְׁשִביל ִנְפנּוף ְּפֵרָדה ֵמָעָנף, 

ַּדי ְּבנֹוֶבְמֶּבר ִּבְׁשִביל ֶׁשִּיְהֶיה ַעּמּוד ְּתִלָּיה ַלְּסָתו.

)מתוך "אלג'יר"(
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Alexander Penn / אלכסנדר פן 
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Natan Alterman / נתן אלתרמן
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Jonathan Ratosh / יונתן רטוש 
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Avraham Chalfi / אברהם חלפי
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Haim Gouri / חיים גורי  
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Asher Reich / אשר רייך
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Amir Gilboa / אמיר גלבע 
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עכשיו שיני הזאבים בבטן האילה
לאמיר גלבע

ַעְכָׁשו ִׁשֵּני ַהְּזֵאִבים ְּבֶבֶטן ָהַאָּיָלה 

ִּכְתֵמי ָּדם ִהְתָקְרׁשּו ְּבַצָּואָרּה

ֵריַח ַהַּיַער ְּבַכּפֹות ַרְגֶליָה

ּוְׂשָפֶתיָה ְּכֵבדֹות ִמְּלַסֵּפר ֶאת ַהַּמָּסע ְּכמֹו

ַלְחָּת אֹוָתּה ֶׁשַהְּקָמִטים ָהֶרַגע ֶׁשּׁשָ

ָצְבאּו ִּכְזֵאִבים ַעל ָּפֶניָך

ֵעיֶניָך ִהְסַּתְּתרּו ְּבֹחֵריֶהן ְּכִבְמאּוָרה ּוַבחּוץ

ָהָיה ַחם ְוַקר

ַקר ְוַחם,

ֶמֶזג ֲאִויר ֶׁשל ָטעּות

ְוַהְּזֵאִבים ָׁשתּו וֹוְדָקה ִלְכבֹוְדָך ַּבֲחִגיגֹות ָהֹאֶנס ֶׁשְּבֵלילֹות ּגּוָפּה.

)מתוך:"גן עדן לאורז"(
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Yehuda Amichai / יהודה עמיחי
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שיר ערש לכדורי הנחושת

ְּכֶׁשִהְסִּפידּו ֶאת ְיהּוָדה ַעִּמיַחי ָעַמד ׁשֹוֵמר  ֶׁשל 

ֹראׁש ַהֶּמְמָׁשָלה ַעל ַּגג ַהַּבִית ְוִכֵּון ֻעִּזי 

ִמּתֹוֶצֶרת ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַׂשִּקּיֹות ַהֲחָרָדה ִמַּתַחת

ְלֵעיֶניָה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים.

ְּבתֹוְך ָהָארֹון ִחֵּיְך ַהֵּמת. ָהרֹוֶבה ֶׁשּלֹו ְּב-84  ָהָיה

ָּכֵבד יֹוֵתר. ֶצ'ִכי ֶׁשִהְרִּדים ְּבֶבֶטן ְּפָלָדה ְׁשֵאִרּיֹות

ֲאַבק ְׂשֵרָפה. ַהֶהֶדק ִחָּכה ְלָכִרית ָהֶאְצַּבע ֶׁשִּתְלַחץ

ְוַעל ַהַּקת ָהיּו ֲחרּוִתים ִסיָמֵני ַהָּמֶות

ִמחֹולֹות ַיד ָמְרְּדַכי.

ְּכָבר ָאז הּוא ָׁשר ִׁשיר ֶעֶרׂש ְלַכּדּוֵרי ַהְּנֹחֶׁשת,

ְוַהְּנֹחֶׁשת ָחְלָמה ֶׁשְּיַרְּקעּו ִמּגּוָפּה  ַאְבָזם ְלַאְרָנק 

ה ְּגלּולֹות ַרֲחִמים ִמְּיֵמי ַהָּגן. ּבֹו ַּתְסִּתיר ִאּׁשָ

ַעְכָׁשו ֲאִני רֹוֶאה אֹוָתּה אֹו ִמיֶׁשִהי ּדֹוָמה ָלּה,

עֹוֶבֶרת ְלַיד ּגּופֹו, מֹוַרַחת ַעל ְּפרּוַסת ְׂשָפֶתיָה

ֶאת ִרַּבת ִׁשיָריו.

)מתוך:"המתופף של המהפכה"(
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Pinhas Sadeh / פנחס שדה
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יופי טיפש
הו פילוסופים מהוללים בדברי ימי התרבות, הוגים נכבדים"  ..."

)פנחס שדה, מתוך: "בתחנה המרכזית בתל אביב, אחר  

הצהרים, ערב ראש השנה"(  

ַאְּפָלטֹון ֹלא ָרׁשּום ְּבִפְנַקס ַהֶּטֶלפֹוִנים ַהָּדחּוס ְּבִתיָקּה

ְוַהָּלק ְּבִצָּפְרֵני ָהַרְגַלִים ֹלא ַמֲאִדים ְּבִזְכרֹוָנּה 

ָער ַהּנֹוֵפל ַעל ַצָּואָרּה ַחּיֹות ִמיתֹולֹוְגָיה. ַּגם ַהּשֵׂ

ֹלא נֹוַלד ֵמַאְפרֹוִדיָטה ְוַהִּמְכחֹול ַהָּכחֹל ּבֹו ֻּפְּסלּו

ַהַּגִּלים ֶׁשל ּבֹוִטיֶצ'ִלי ְּבֹקִׁשי ַמְבִליט ִריֵסי ֶטֶרף 

ִּבְׁשמּורֹות ֵעיֶניָה.

ֲאָבל ִהיא ָיָפה, ֹיִפי ִטֵּפׁש ְוָגׁשּום,

ֹיִפי ַהַּמִּתיז ַמִים ַהְּמַטְׁשְטִׁשים ֶאת ַהָּכתּוב, מֹוֲחִקים

ֶאת ַהְּמֻצָּיר ְויֹוְדִעים ֶׁשֵּמֵעֶבר ַלְּפָרִחים ַהּמּוָגִנים

ִמְתַּפֵּנק ָעֶלה ָסֹגל ִּבְקֵצה ִּגְבעֹול ֶׁשל קֹוץ ָּבר.

ָפה, ּוְכֶׁשִהיא ְּתַדֵּבר ִאְּתֶכם ִׁשְכחּו ְלֶרַגע ֶאת ַהּשָׂ

ִׁשְלחּו ֶאת ַהִּמִּלים ְלִמְכְלאֹות ַהִּדְקּדּוק,

ְּתנּו ַלָּמחֹוג ַהָּגדֹול ְּבִעּגּול ָּפֶניָה ְלַתְקֵּתק

ֶאת ַהַּדָּקה ֶׁשֵאיָנּה ִׁשְפַחת ְזַמן.

ֲאִפּלּו ָׁשעֹון ְמֻקְלָקל צֹוֵדק ַּפֲעַמִים ְּביֹום.

)מתוך:"מחתרת החלב"(
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Harold Schimmel / הרולד שימל
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האקדוחן הרולד ש' עושה אהבה עם ארץ ישראל

ֶאְפָׁשר ִלְחיֹות ָׁשִנים ֵמֵריַח ִּכְּכרֹות ַהֶּלֶחם

ֶׁשַהָּנִׁשים ַמְׁשִאירֹות ַלּבֹוְקִרים.

ֵיׁש ַהְרֵּבה ֹּכַח ֵסֶבל ָּבֶאְצָּבעֹות ֶׁשּקֹוְׁשרֹות ַעּמּוד ַחְׁשַמל ְלמֹוְׁשכֹות,

ְוַאֲחֵרי ַהֶּגֶׁשם ָהִראׁשֹון ִמְסַּתֵּנף לֹו, ְלַיד ַהְּפָרסֹות, ֵעֶׂשב ָׁשפּוף ְוָיֹרק.

"ָלָּמה ִלי ָלַקַחת ַלֵּלב" ָׁשר ַּבֹּבֶקר ׁשֹוֵמר ַהַּפְרֵּדִסים ַּבֶּדֶרְך ְלַקְלִקיְלָיה,

ָהרּוַח ָּבעֹוָנה ַהֹּזאת ְּכמֹו ַמֲחִליָקה ִּבְקָעה, ְּכמֹו ְמַדֶּלֶגת ֵּתל

ּוַבְּטַרְנִזיְסטֹור ֶׁשל ׁשֹוֵמר ַהַּלְיָלה ְּכָבר ִמְתַעְרֶּבֶבת מּוִסיָקה ַעְרִבית ְּבַתן ְמַיֵּלל.

ֶאְפָׁשר ִלְחיֹות ָׁשִנים ֵמֵריַח ִּכְּכרֹות ַהֶּלֶחם

ֶׁשַהָּנִׁשים ַמְׁשִאירֹות ַלּבֹוְקִרים,

ְוַאֲחֵרי ָׁשֹלש ְׁשעֹות ְרִכיָבה ִּכְמַעט ְוֹלא עֹוְצִרים ַּבֶּדֶרְך,

ְּבֹקִשי ְלַיד ַצְרָכִנָּיה, ְלַיד ֶּבֶרז,

ְּבֹקִשי ְלַיד ִמְכְנֵסי ַהְיָלדֹות ַהְּמַקְּפלֹות ֵקֶפל ֶמִׁשי ַּדק ְּבסֹוף ַהֶּיֶרְך.

)מתוך:"סולו"(
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David Avidan / דוד אבידן
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Yair Hurvitz / יאיר הורביץ
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Yona Wallach / יונה וולך 
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יונה אינדיאנית

ֶלג ֶׁשְּבִקְרַית-אֹונֹו, ִהיא ָרְצָתה ָלמּות ַעל ַהּׁשֶ

ְּבבֹור ַרְגָלּה ֶׁשל

ֻּדָּבה ְּגִריְזִלית ֶׁשַּפַעם ִּגְּדָלה אֹוָתּה.

ָיָדיו ַהְּמֻעְמָלנֹות ֶׁשל ַהַּלְיָלה ִהְפִׁשיטּו ֶאת ִׂשְמָלָתּה

ְוַהִּצּפֹוִרים ֶׁשִּנְרְקמּו ָעֶליָה ָעפּו ְלַנֵּקר ְּבֶבֶטן ַחָּלה ְמתּוָקה

ְּבַפֵחי ַהֶּזֶבל ֶׁשְּלַיד ַהַּמֲאִפָּיה.

ִּבְמָעַרת ֹראָׁשּה ִהְבִריק ֶּכֶתר ַמְלַּכת ֶאְסֵּתר

יר ָחְרזּו ְּכָנַפִים ִלְכֵתֶפיָה ְוֲאַחְׁשֵורֹוֵׁשי ַהּׁשִ

ְוִצְבֵעי ִמְלָחָמה ְלִמְצָחּה.

ַאָּתה רֹוֶאה, ִהיא ָאְמָרה, ַּבּסֹוף ֲאִני ֶאְהֶיה יֹוָנה ִאיְנְּדָיאִנית

ַּבִּסּפּוִרים ֶׁשִּסַּפְרָּת ַעל

ִויֵנטּו.

)מתוך:"גן עדן לאורז"(
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Dahlia Ravikovich / דליה רביקוביץ
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Peretz Dror Banai /  פרץ דרור בנאי
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Uri Hollander / אורי הולנדר
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Zeruya Shalev / צרויה שלו



96

Avi Elias / אבי אליאס



97

Gilad Meiri / גלעד מאירי



98

Rafi Weichert / רפי וייכרט



99

רפי וייכרט / רוני סומק

ִהְמִציא

ִעיר

ַנְרִקיֵסי

ֲאִויר

ֶׁשָּבּה

ָפה ַהּשָׂ

ַרְקָדִנית

ְוֻרָּדה

ִמְסַּתְחֶרֶרת

ִּבְקֵצה

ַהִּמְדָרָכה

ֶרַגע

ִלְפֵני 

ִהָּטְרָפּה

)מתוך:"רזים"(



100
נ.ב    ארבעה פילוסופים של שירה

P.S   Four Philosophers of Poetry
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Albert Camus / אלבר קאמי



102

Jean-Paul Sartre / ז'אן-פול סארטר



103

Simone de Beauvoir / סימון דה בובואר



104

Friedrich Nietzsche / פרידריך ניטשה


