פגישה ,חצי פגישה ,עם נילי דגן
עם המשורר אשר רייך
" ֶילֶד ֶשהָ לְַך בִ י לְ ִאבוד
מַ ה פֶ לֶא נֹ חַ ם וְ נֹ עַ ם ֹלא י ַָד ְע ִתי
וְ כָל נִ פְ לְ אוֹת הַ טַלְ דות ֶשֹּלא י ַָד ְע ִתי
חָ ְשבו לִ י כְ ִאּלו י ַָד ְע ִתי.
ַאל ַתעֲ ֶשה ִמזֶה ִענְ יָן ִא ִמי אוֹמֶ ֶרת
עוֹד ִתזְ כֶה בְ פִ טוס אֵ צֶ ל ְילָדֶ יָך".
אשר רייך ,שירי רקע ,מתוך "מראה מקום"( ,מסדה)8791 ,

בחרתי להביא לכם הפעם משירתו המשובחת של אשר רייך ,מן הבולטים
שבמשוררי השירה העברית .בתקופת החגים יופיע ספרו החדש של אשר רייך
"השחיין המהיר של הרגש" – מבחר שירי אהבה בהוצאת אריה ניר .הספר כולל את
שירי האהבה שכתב רייך לאורך כל השנים ,מרביתם
הופיעו בספריו הקודמים.
אשר רייך נולד בירושלים ב 8799-למשפחה חרדית
בשכונת בתי אונגרין ,ליד מאה שערים .למד
ב"חדר" ,ב"תלמוד תורה" ובישיבות .כשהיה בן 88
התייתם מאביו ,יצחק מאיר ,שהקדיש עצמו לתורה
ופרנס את משפחתו כבעל מלאכה .מוצא אמו ,טובה
גרינוולד ,ממשפחת רבנים שהנודע שבהם היה
האדמו"ר מסאטמר .בהגיעו לגיל  81עזב את שכונת
ילדותו והתגייס לצה"ל .צעד זה הביא לניתוק קשריו
עם משפחתו.
בצבא שירת בחיל השריון ,בגדוד  .7עם שחרורו מהצבא פנה ללימודי פילוסופיה
וספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים .ביכורי שירתו ראו אור בעיתונות
היומית בשלהי  .8797רייך ערך כ 89-שנים את "מאזניים" ,ירחון אגודת הסופרים
העבריים .כמו-כן ייסד את מוסף התרבות "טעם וריח" בעיתון "במחנה" ,פרסם מדור
של השוואת תרגומי שירה" ,הנשיקה מבעד למטפחת" ,במוסף הספרות של "ידיעות
אחרונות" ובמוסף "תרבות וספרות" בעיתון "הארץ" ,ולימד שנים רבות בסדנאות
השירה בבית אריאלה בתל-אביב.
נשוי לד"ר אלישבע זהר-רייך ,מטפלת זוגית-משפחתית ומשוררת שספר שיריה "צפור
הלאונרדו" ראה אור בהוצאת "עקד" ( ,)8771וספרה "כיתת חיים" ראה אור בהוצאת
"ספרי עתון .)1222( " 99
רייך השתתף בתוכנית כתיבה בינלאומית באוניברסיטת איובה בארצות הברית ,וזכה
בפרסים ספרותיים רבים ,ביניהם פרס ברנר ,פרס באזל לשירה ,פרס הנשיא ,פרס
ראש הממשלה (פעמיים) ,פרס ברנשטיין ,פרס אנה פרנק ושלוש פעמים זכה בפרסי
אקו"ם לשירה.
ספריו:





בשנה השביעית לנדודי :שירים (תל-אביב :עקד ,תשכ"ג)
זריחת הלילה :שירים (תל-אביב :עקד ,תשל"ג )8791
תמונת מצב :שירים (תל-אביב :הקיבוץ המאוחד ,תשל"ו )8799
מראה מקום (רמת-גן :מסדה)8791 ,














סדר נשים :שני מחזורי שירים (תל-אביב :עכשיו ,תש"ם )8712
חפיסה חדשה :שירים (תל-אביב :עם עובד ,תשמ"ד )8719
סדר השירים :מבחר  8799-8711ושירים חדשים (תל-אביב :ספרית
פועלים ,תשמ"ו ) 1986
עבודות על נייר (תל-אביב :זמורה ,ביתן ,תשמ"ט )8711
עובדות בדיוניות  :שירים (תל-אביב :הקיבוץ המאוחד)8779 ,
זיכרונות של חולה שכחה (תל-אביב :ספרית מעריב ,תשנ"ג )8779
מוסיקת חרף :שירים (תל-אביב :ביתן ,תשנ"ז )8779
פני הארץ :שירים (תל-אביב :הקיבוץ המאוחד ,תשנ"ט )8777
הנשיקה מבעד למטפחת :מבחר השוואות תרגומי שירה (תל-אביב:
עם עובד ,תשס"א ) 2001
עתיד דומם (תל-אביב :קשב לשירה ,תשס"ג)1221 ,
איש עם דלת :סיפורים (תל-אביב :הקיבוץ המאוחד)1221 ,
להפך :שירים (הקיבוץ המאוחד)1229 ,

ספר שיריו הראשון של אשר רייך" ,בשנה השביעית לנדודי" (הוצאת "עקד",)8799 ,
זכה בפרס ליצירה בעילום שם מטעם קרן התרבות אמריקה-ישראל (בוועדת
השיפוט היו עזרא זוסמן ,שלמה גרודזנסקי ועזריאל אוכמני) .בספר זה בולטים
זיכרונות ילדותו:

כשנולדתי ,היה אבי
כְ ֶשּנ ֹול ְַד ִתי ,הָ יָה ָאבִ י עֲ מוס אֲ סוֹנוֹת וַ חֲ ֵשכָה גְ ד ֹולָה ִהבִ יטָ ה בִ י.
פָ ַק ְח ִתי אֶ ת עֵ ינַי הַ טְרֺ ּקוֹת
מֺ כֵה ִתמָ הוֹן וַ הֲ לום ִמלְ חָ מָ ה
נִימית נוֹאֶ ֶשתַ .ל ְחזֹר א ֹו ֹלא ל ְַחזֹר –
פְ ִ
בְ ֶרחֶ ם הו ָֹר ִתי הַ פָ תוחַ  ,כָל אוֹת ֹו ַל ְילָה ָדלַק הָ אוֹר,
עֵ ינַי נִ ְת ַקּׁשו וַ אֲ נִי ג ַָדלְ ִתי כְ ִאילָן הַ ָּׁשתול בַ ְּׁשמָ מָ ה
כְ ֶש ִא ִמי ְמכַבֶ סֶ ת אֶ ת חַ טַי בְ ָדמָ ה הַ ָּׁשפוְך
וְ לִ ב ֹו הֶ חָ רוְך ֶשל ָאבִ י ְמפַ ְרפֵ ר בְ י ִָדי .הַ ְדמָ מָ ה
כָבְ ָתה בִ ְמדורוֹת גופִ י,
נְעורי ,מולִ י נִ פְ עַ ר –
ַ
ְתהוֹם
אֲ בָ ל ָת ִמיד אֶ זְ כֹר
אֵ יְך בְ צָ הֳ ֵרי יוֹם ָשלֵו אֶ חָ ד,
בְ חָ זְ ִרי עַ ּלִ יז ִמבֵ ית הַ סֵ פֶ ר
נִש ְמעו ְצפִ ירוֹת הַ ֶּׁשמֶ ש.
ְ
ארי
הושטו לְ עֵ בֶ ר צַ וָ ִ
זְ ר ֹועוֹת הַ ר ְ
וְ עַ ל פָ נַי הַ ּׁשו ְֹתקוֹת עָ לָה הַ טָם,
גושים חַ ִמים ֶשל אֲ ָדמָ ה ִמ ְסתוֹבֶ בֶ ת
ִ
נֶעֶ ְצרו ִמ ַתחַ ת לְ ַרגְ לַי הַ בוֹעֲ רוֹת
ובָ ֵתי הָ אֶ בֶ ן אֲ ֶשר בִ ְשכונ ִָתי הֵ חֵ ּלו פִ ְתאוֹם לָרוץ
בְ מו ַֹרד הָ ְרחוֹב הַ צַ ר –
"מוצאי ממשפחה אדוקה אולטרה-אורתודוקסית ,מבצרה של נטורי קרתא" ,מספר
אשר רייך" .היה לי קשה מאוד לחיות בשכונת הגטו "בתי אונגרין" .כל הדברים
שמאפיינים את הילדות בארץ נמנעו ממני .היתה זו ילדות ללא צעצועים ,ללא טבע,
ללא קריאת ספרים ,ללא טיולים ,ללא תנועת נוער ,ללא רדיו ,סרטים ,הצגות ,הכל

היה אסור בתכלית האיסור .קשה אפילו להבין ,היום בעולם של תקשורת ,עד כמה
הייתי מנותק מהתקשורת.
"מגיל שנתיים למדתי ב'חדר' .זה היה כמו בתיאורים הקלסיים של ספרות ההשכלה
מהמאה ה .87-אין לנו צ'רלס דיקנס יהודי שהיה יכול לתאר את ה'מלמד' שהיה
הקיסר ב'חדר' ,שעל פיו יישק דבר" .הוא מראה לי אצבע מצולקת ,זכר לאותם ימים
שהמלמד הצליף בו בשוט .כי אשר הילד העז ושאל" :מי ברא את אלוהים?"
וכתגובה זכה שהמלמד הרביץ בו תורה ,תרתי משמע .כילד חשב לעצמו מחשבה
אפיקורסית שתוהו ובוהו היו אלים .רק מאוחר יותר בהיותו בן עשרים גילה שהם
היו אלים בבליים" .ברגע שאתה עומד על רגליך מתחילים להעמיד אותך על דעתך",
הוא מדגיש" .כילד ,התודעה שלי התפתחה דרך תפילות ודרך לימוד התורה,
הנביאים והמשניות".

עשר
ִיתי בֶ ן חָ מֵ ש י ַָד ְע ִתי
כְ ֶשהָ י ִ
אֶ ת עֲ ֶש ֶרת הַ ִדבְ רוֹת בְ עַ ל-פֶ ה
ִמדֵ י ָשנָה בְ ָשנָה לָמַ ְד ִתי מֵ חָ ָדש
עַ ל עֶ ֶשר הַ מַ כוֹת בְ סֵ דֶ ר פֶ סַ ח
ובֵ ין ִספור י ְִציַאת ִמ ְצ ַריִם
לִ ְק ִריַאת הַ ּלֵל וזְ ִמירוֹת,
אַ בָ א ִמלְ מֵ ל ְדבָ ִרים עַ ל עֶ ֶשר
הַ ְספִ ירוֹת וְ עַ ל ָרזִ ים אֲ חֵ ִרים
ֶשֹּלא י ַָד ְע ִתי וְ ֹלא הֵ בַ נְ ִתי.
ִיתי בֶ ן עֶ ֶשר
עוֹד לִ פְ נֵי ֶשהָ י ִ
סֺ פַ ר לִ י עַ ל עֲ ֶש ֶרת הַ ְּׁשבָ ִטים
ֶשָאבְ דו יוֹם אֶ חָ ד אולַי יָשובו
מֵ הֹדוִ ,מכוש א ֹו ִמכ ֹוכָב ַאחֵ ר,
ְמלֺוִ ים בְ עֶ ֶשר כִ תוֹת מַ לְ ָאכִ ים
ְמצֺ ט ִָדים בַ עֲ ָש ָרה נִ ִסים
ְשר ַל ֶּנ ֶגב וְ ַלגָלִ יל
יָבוֹאו הַ י ֵ
י ְַשּנו או ָֹתנו עַ ד לִ בְ לִ י הַ כֵר
ַאחֲ ֵרי עֲ ָש ָרה נִ ְסיוֹנוֹת ֶשּנַעֲ בֹר
ִא ָתם בֶ חָ ָרבָ ה הַ זֹאת.
מתוך "פני הארץ" ,הוצאת הקיבוץ המאוחד8777 ,

"החיים זרמו יחד עם חבורת הילדים ,ובחיי ילד החי בכלא של תרי"ג איסורים (ובצל
תרי"ג מצוות שהן  ,)989החלו מחלחלים הספקות .פתאום ראיתי שבחדרים מותר.
בהסתר ,שמעתי רכילות מנשות החצר ,ראיתי ניאוף .בלילה בהפתעה גיליתי את
הורי עושים מעשים אסורים והתברר לי לחרדתי כי לאמא יש קרחת" .לאחר מות
אביו ,הוא מספר" :אמי ,שהיתה אשה הונגרייה כפרית ,שימשה כראש המשפחה .לא
היה מי שידריך אותי".
במבט לאחור ,הוא אומר" ,לא הייתי מחליף את ילדותי .זה היה בית הספר ללשון
הכי טוב למשורר .למדתי את העברית על כל שכבותיה .ביום-יום דיברו יידיש
והעברית היתה אסורה .הפרדוקס הוא שהילדים למדו עברית דרך המקרא
והמשניות" .שירו "עוד מילדות" מסתיים בשורות המרגשות:

"רק הַ טוֹםִ ,ממֶ ְרחַ ֵּקי זְ מַ ן ונְ ִסבוֹת
ַ
אֲ נִי יָכוֹל לְ הַ בִ יט לְ ָאחוֹר
בְ קֺ ְרטוֹב ֶשל ַאהֲ בָ ה
עַ ל ְרג ִָעים נְ ִד ִירים בָ הֶ ם נ ַָשב
הַ ֶּׁש ֶקט בַ בַ יִת הַ הוא".
"הדממה הזאת שאני מדבר עליה" ,מוסיף אשר רייך" ,היא כמובן בשעות הלילה,
בזמן של ערב חלום ובתוך חלום ,ואולי אפילו בחלום שבתוך חלום .בשקט הזה
רחשו שדים למטה במשעולי השכונה וליד הבארות .פעם אפילו סיפרו שאישה הרה
שבאה לשאוב מים מהבאר נתקלה ביד שמיששה את בטנה והפילה את עוברה.
השקט שרר בחדר כבן זוג לאפילה ,ובו התרחשו דברים דקים שעין אינה מסוגלת
לגלות .הזמן המעגלי התרבע ונמהל בזמן אחר שיצר אי-סדר בלתי נראה בתוך
השקט".

אם אלוהים הוא האצבע
ֶשל כָל מַ ה ֶש ָּק ָרה לִ י בְ אוֹת ֹו יוֹם בְ אֶ ְמצַ ע הַ ַּקיִץ
דותי.
יתי אֶ ל ִקיטוֹן יַלְ ִ
ְרוש ַליִם .מֵ הַ ְּׁשפֵ לָה עָ לִ ִ
ֶשל י ָ
הוא הָ יָה חָ שוְך כְ מַ חֲ לָה מַ ְמאֶ ֶרת.
עַ ד לִ בְ לִ י הַ כֵר זְ מַ ּנִים ִה ְתעַ ְרבְ בו בִ י
ּנִשכְ חו
ִעם ֵריחוֹת טַ חַ ב ומַ אֲ כָלִ ים ֶש ְ
ִמ ֵּקבָ ִתי .אֵ ד ֶשל ִה ְתי ְַּׁשנות.
ַארבָ ִעים ָשנָה,
ָאז ,לִ פְ נֵי ְ
ִיתי בֶ ן ְש ֵתים עֶ ְש ֵרה
הָ י ִ
הַ זִ כְ רוֹנוֹת הוֹפְ כִ ים לְ ִקירוֹת .הַ חַ ּלוֹן נָעול.
חַ ְש ִתי ְד ִעיכָה ַכ ֶּלהָ בָ ה הַ ֶּנ ֱעלֶמֶ ת לְ ַאט מֵ הַ ּנֵר
ִיתי לְ בַ ד
ֶשהוא כָל הַ חֶ דֶ ר הַ ה ֹולְֵך ומַ ְש ִחיר .הָ י ִ
ְרדוף ְצלָלִ יםְ .רדוף ְשחו ִֹרים.
ּנִש ָכחוֹת וְ הֵ ד הַ ְתפִ ּלוֹת אוֹחֵ ז בִ גְ רוֹנִי.
ַרגְ לַי ִר ְש ְרשו בְ תוְֹך הַ ְ
כִ סֵ א ְרעול פָ נִיםֶ ,שכֺסָ ה בְ חֺ לְ צָ ִתי הַ ְמיֺזַעַ ת,
נִ ְת ַקל בִ י בְ גַסותִ .ה ְמ ַשכְ ִתי לִ ְדעְֹך בַ חֶ דֶ ר הַ בִ לְ ִתי ָשפוי,
דותי ְמבַ ֶּק ֶשת לְ עַ ְצמָ ה מֶ ְרחָ ב.
ָשם ִה ְתרו ְֹצצָ ה יַלְ ִ
לָבַ ְש ִתי קוֹל ֶשהו ַֹר ְד ִתי ִמן הַ ּק ֹולָב ,שוֹמֵ עַ נוֹאָ שוֹת אֶ ת ק ֹולָה
נִמנום
ֶשל ִאמָ א ,עַ ד ֶשמָ עַ ְד ִתי עַ ל הַ ִמחָ ה ,מֺ כֵה ְ
ובָ א הַ ג ֶֶשם בַ חֲ לו ִֹמי כִ בְ עָ ָתה.
כְ ֶשפָ ַק ְח ִתי אֶ ת עֵ ינַי ִה ְמ ִשיְך הַ ג ֶֶשם ל ֶָרדֶ ת בַ חוץ
ֹלהים הוא הָ אֶ ְצבַ ע
בְ אֶ ְמצַ ע הַ ַּקיִץ .בְ חֶ סֶ ד הַ טוֹם .הַ ִאם אֱ ִ
יתי יַד עֲ נָנִים גְ בַ ְר ָתנִים
ֶשל כָל זֶה? ָר ִא ִ
דומים
ֶשחָ ְמסָ ה פִ ְתאוֹם אֶ ת כָל נִ פְ לְ אוֹת הַ ִד ְמ ִ
וְ ַרק כַנְ פֵ י הַ ַּל ְילָה וְ אוֹר ג ְַחלִ ילִ טוֹת
הֵ ִשיבו לִ י בַ דֶ ֶרְך הַ בַ י ְָתה ִה ְתבַ הֲ רות חֶ לְ ִקית.
מתוך "פני הארץ" ,הוצאת הקיבוץ המאוחד8777 ,

"התחלתי להתייחס לתורה בספקנות ,ראיתי בה רובוטיות דתית" ,ממשיך רייך
ומספר" .המחשבות הללו התבשלו בי בהיותי בן  .89במקום שקיימת סכנה כלשהי
שם קיימת הגאולה .אני מתכוון לסכנה שיש בניוון העצמיות ,בטיפוח הבורות,
ובהתמסרות ,כביכול ,לאלוהות המושלמת והשלמה בצורה טוטאלית שמונעת קיומן
של מחשבות נוספות .אלה הדברים שעוררו בי את הספק למען גאולת עצמי.

"הספק הוא מדרגת האמונה הגבוהה ביותר .למה? מכיוון שהספק פירושו שאתה
מתחקה אחר מהות עצמך ,אחר משמעות הדברים ,כגון :האלוהות ומה הם יחסיך
עמה ואיך לבנות יחסים ישירים אליה – לא דרך רבנים ,ראשי ישיבות ,רבנות
וכיו"ב ,כי האדם צריך בחייו שתהיה לו גישה בלתי אמצעית לאדון העולם .אין צורך
בשום תיווך".
אתה דתי היום? "אני דתי מלא כי אני מאמין בכוח עליון ואני מאמין שהיחס שלי
איתו הוא לא כמותי אלא איכותי" ,עונה אשר בלהט" .את המינון אני קובע על פי
כוחותי הנפשיים ,וזו מבחינתי האמונה השלמה .הדתיות לא נמדדת בלבוש או
במנהגים קבועים כמו תפילה שלוש פעמים ביום.
"אני שונא את המושג "דת יהודית" שהחלה לפני כאלפיים שנה ואין לה רפורמציה
עד היום .אני מאמין באברהם אבינו העברי ובאלוהיו .הדת היא ממסד בעיני ,היא
מתקתקת מתיקות מזויפת .דת יהודית לא יכולה להיות ממסדית .באמונה אין כל
ממסד .ישנו הפרט שקשור למלך העליון ,הוא יוצר איתו תקשורת בתפילתו אם הוא
מרגיש צורך נפשי .האדם ביסודו לא צריך גורמי תיווך לדבר עם אלוהים .רבני הדור
רצו להראות את כוחם ואת כושר פסיקתם ,הוסיפו החמרות על גבי החמרות,
ובסופו של דבר החרדים והדתיים התרחקו היום מהאמונה העברית המקורית .מובן
שהיו בכל דור ודור גם גאונים שאמרו וכתבו דברי טעם ויש ערך גם לפלפולם ,אך זו
פרשנות אישית שלהם .לדעתי ,הכתוב מבאר די הצורך".
"בתקופתי" ,מסביר רייך" ,לא היו עמותות לחזרה בתשובה או לחזרה בשאלה .הדרך
היחידה הייתה לצאת משם ולהתגייס לצבא .מצאתי עבודה באיזה מחסן והאיש
שהעסיק אותי עזר לי בכל הנושאים הטכניים לקראת הגיוס .המעבר לצבא היה
בהחלט הלם .גויסתי ממש לפני מבצע סיני .הייתי שייך למחלקה ירושלמית בחיל
השריון .רצו לשלוח אותי לקרב ,אבל חליתי בשפעת ושלחו אותי למרפאה .מתוך
עשרים חיילים כולם נהרגו ושניים נפצעו .כנער ספוג וטבול בתפילות ראיתי בכך
אות שאלוהים לא כועס עלי והצילני .זה חיזק אותי ברוח החופשית שלי.
בשירותי הצבאי התוודעתי לחיים החילוניים .כבר בצבא התחלתי לקרוא ספרים.
ספרי חול מכל הבא ליד .פילוסופיה ,שירה ,היסטוריה .אז גם התחלתי לכתוב שירה.
יום אחד הראיתי שירים שכתבתי למישהו שהכרתי בחנות ספרים והוא פרסם אותם
ב'ידיעות אחרונות' .בהמשך הגשתי קובץ שירים בעילום שם וזכיתי בפרס קרן
אמריקה-ישראל ,אך כתב היד הלך לאיבוד .שירי החלו להתפרסם וזכיתי בראיון
ב'על המשמר' .באותם ימים פקדתי את ספסלי האוניברסיטה כשומע חופשי
בהרצאות לפילוסופיה ולספרות ,ופרופ' דב סדן ,שאצלו שמעתי הרצאות ,הכניס
אותי לאוניברסיטה כסטודנט מן המניין .באותו זמן ,התחלתי להכיר משוררים.
הכרתי את יהודה עמיחי ואת דן פגיס ,טשרני כרמי ואחרים .חייתי בהוויית שירה,
וכל יום ויום למדתי רבות על החיים ,השירה והמציאות הירושלמית".
ספרו "תמונת מצב" יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד ( .)8799הוא מספר" :מרבית
השירים שבספר הם על מלחמת יום הכיפורים ,שירי מחאה ,התרשמותי
הטראומטית ממלחמת יום כיפור שבה נלחמתי בדרום ,וכל מה שחוויתי ,קראתי
והתרשמתי מסיפורי החברים .אלה תמונות בלעדיות כפי שצייר אותן המצב".
משוררים רבים הלכו בעקבות אשר רייך וכתבו שירי מחאה.

שיר
ְרחוֹב בִ לְ ִתי מֺ כָר ֶשעָ בַ ר בִ י.
בָ ֵתי אֶ בֶ ן .חַ ּלוֹנוֹת.
רֹאש ֶילֶדְ .צחוֹק ֶשל נַעֲ ָרה.

נְעורי
ַ
יתה אֶ ת
ִעיר ֶשהֵ ִמ ָ
וְ הָ אוֹפַ ַּניִם הֲ פוכִ ים בֶ חָ צֵ ר.
ָאנָה אֲ נִי בָ א בֵ ין עָ פָ ר לְ עָ פָ ר.
יַלְ דות ֶשּנִ ְק ְטעָ ה כְ מ ֹו יָד.
בַ ֹצ ֶרת ִמּלִ יםֶ .קצֶ ב ֶשבֺזְ בַ ז.
ָאב ֶש ִאבַ ְד ִתי לְ פִ ְתאוֹם
וְ ַאהֲ בָ ה ְמעֺ בֶ ֶרת ֶש ִה ְצ ִהיבָ ה.
ַל ְילָה ֶשּנִ ְתמַ ֵּׁשְך וַ עֲ ַדיִן ֹלא
ִה ְתעו ַֹר ְר ִתי ִמ ִסטוטָ יוְ .ס ָתו
וַ עֲ נָנִים ֶש ִה ְק ִרישו בְ תוְֹך עֵ ינַי
וְ אֵ ינָם יְכוֹלִ ים לְ ִה ְתפַ זֵר.
מתוך "תמונת מצב" ,הוצאת הקיבוץ המאוחד8799 ,

חלק ניכר משיריו של אשר רייך לא רק ניזונים מההקשר הדתי שבו הוא חי בשנות
ילדותו ונעוריו ,ולא רק משתמשים ברבדים לשוניים מהמקורות ,אלא בעיקר
מהווים חשבון נפש מתמיד וכאוב עם תקופה שהיתה עמוסה בחרדות ובטראומות,
כפי שזכורה לנו התקופה של שנות ה 92-בחלקה הראשון .רייך נזכר באותם ימים:
"הייתי 'תולעת ספרים' והימים עברו עלי ללא חברים ,ללא חברה ,עם מעט תרבות
של בית-קפה שסיגלתי לעצמי ,כשאני נמנה עם באי בית הקפה 'טעמון' – מוסד
ירושלמי ידוע עד היום" .לפני מלחמת יום הכיפורים עבר אשר רייך מירושלים לתל-
אביב והתחיל לעבוד בעריכה במקומות שונים .באותה תקופה גם התערב בחיים
הספרותיים של תל-אביב.

הדם שלנו הוא בנזין העולם
הַ טוֹם עוֹבֵ רִ ,ה ְרוַ ְחנו זְ מַ ן
עוֹבְ ִרים יָמֵ ינו חֲ לוֹמוֹת פְ ֹסלֶת.
פַ עַ ם ִהכ ְַר ִתי צָ ִעיר ֶש ִחכָה לְ חַ טָיו ומָ צָ א אֶ ת מוֹת ֹו
מוֹת ֹו ֶש ָתפַ ח סָ בִ יב הָ יָה לִ י כִ ִירטַת ַאזְ הָ ָרה.
דוֹר דוֹמֶ ה ֶש ְמחַ כֶה לְ נֵס ְמחַ כֶה ל ִָריק עַ ד ַקצְ וֵי כֹחוֹ.
יעי
חַ כו .אולַי אֵ י ָשם בְ ַק ְר ָקעִ ית הָ ָר ִקיעַ הַ ְּׁשבִ ִ
הַ חוֹבִ ים ֶשבְ טַ טָסֵ ינו ְיגַּלו נֵפְ ט קו ְֹס ִמי.
הַ ָדם ֶשּלָנו הוא בֶ נְזִ ין הָ ע ֹולָם.
מתוך "מראה מקום" ,הוצאת מסדה8791 ,

ספר שיריו השישי של אשר רייך" ,חפיסה חדשה" ,ראה אור בשנת  .8719מחזור
השירים המרכזי בספר נכתב בתבניות עוקבות מוגדרות מראש :כך למשל ,בשיר
"שלישיות" – שלושה פרקים בני שלוש שורות כל אחד ,בשיר "רביעיות" – ארבעה
פרקים בני ארבע שורות וכו' .בהמשך הספר מופיעות וריאציות שונות על הדגם כגון
"ארבע שמיניות"" ,ארבע שישיות" ו"שלוש תשיעיות" .עוד עולה בספר זה החשבון

עם גרמניה בת-הזמן שערבים ,יהודים וטורקים מתרבים בה כ"נקמה אירונית של
ההיסטוריה".
חלק ניכר מספריו של רייך מוקדש לנושא מרכזי .את הספר "חפיסה חדשה" ,למשל,
הוא הקדיש לקלפים .מדוע? "למעשה ,רוב השירים בספר הם שירי אהבה במבנה
צורני נושאי של קלפים ,והטעם לכך הוא שהאהבה היא הימור ,לדעתי .בכל אהבה
ובכל קשר יש הימור מסוים".

הקלפנים :סזאן
הַ ּנוֹף לָבוש כְ פָ פוֹת מֵ ִציץ ִמן הַ חוץ
ופְ נֵי הַ ָּׁשנִים ֹלא יַבִ יעו אֶ ת מַ ה ֶשבִ ידֵ יהֶ ם
וְ רֹאש הַ ָּׁשעָ ה הַ זֹאת ,הַ דוֹמֶ ה לְ ַתגְלִ יף ָקדום
הַ ִאם הוא ְשעַ ת ֵשפֶ ל א ֹו גֵאות
מַ ה מַ ְחבִ יא ָשם בְ ַש ְרוול ֹו הַ גו ָֹרל
עַ ל שֺ לְ חָ ן צַ ר ִמדוֹת זֶה כָל עֲ בָ ָרם
חָ בוי בַ חֲ פִ יסָ ה ַאחַ ת מַ מָ ש כֶעָ ִתיד
ִמי מֵ הֶ ם ֶשט ְִשפַ ל הַ טוֹם אולַי מָ חָ ר יֵרוֹם
בְ קֹמֶ ץ אוֹר ְמ ִהירֺ טוֹת ֶשל עַ יִן
טוֹווֹת זְ ִריזות יָד וְ א ֶֹרְך רוחַ
עַ ד הַ סוֹף י ִָמים יְחַ ּלְ קו כִ ְקלָפִ ים ִעוְ ִרים
ָרחוֹק מֵ הַ מַ זָל וְ כֹה ָקרוֹב לְ מַ ֵּׁשש אוֹתוֹ.
מתוך 'חפיסה חדשה' ,הוצאת עם עובד8719 ,

"בשנת  8719הייתי כמה חודשים בארה"ב" ,מספר רייך" .לפני נסיעתי פנה אלי נתן
יונתן ואמר לי' :הגיע הזמן לפרסם מבחר של עשרים שנות כתיבתך .אתה מוכן שאני
אבחר?' הודיתי לו על המחווה ונתתי את אישורי ,באמרי מה שתבחר מקובל עלי כי
אתה העורך .באותה תקופה שימשתי כעורך 'מאזניים' וידעתי שיש לכבד את טעמו
של העורך ואת בחירתו".
בשנת  8719ראה אור בהוצאת ספרית פועלים הספר "סדר שירים" ,מבחר מייצג
מעשרים שנות כתיבה  8711-8799ושירים חדשים.

תאוה היא ריצה למרחקים ארוכים
ַתאֲ וָ ה ִהיא ִריצָ ה לְ מֶ ְרחַ ִּקים אֲ רֺ כִ ים
עוֹבְ ִרים מַ הֲ מוֹרוֹת שוֹבְ ִרים גְ דֵ רוֹת
חוֹלְ פִ ים עַ ל פְ נֵי ְמשוכוֹת
לִ פְ עָ ִמים עַ ל פְ נֵי נוֹף צופִ ים
נִ פְ ָת ִחים חֲ לִ יפוֹת וְ נ ְִסג ִָרים ִעם גופוֹת
ִמ ְתהַ פְ כִ ים כְ מ ֹו בְ ִה ְתעַ ְמלות עַ ל מַ כְ ִש ִירים
גַם הַ ּנֶפֶ ש הַ מַ ְח ָשבָ ה ָרצוֹת בְ מַ ְסלולִ ים מַ ְקבִ ילִ ים

וַ חֲ לוֹמוֹת ֶש ְמ ַקפְ ִצים ָלרֹחַ ק נוֹחֲ ִתים
עַ ל חוֹל טוֹבְ עָ נִי כְ ֹלא הָ יו
בְ עוֹד ָדמֵ נו בִ ְש ִחטוֹת פַ ְרפַ ר מַ גִיעַ וְ גוֹמֵ ר
לִ פְ עָ ִמים צוֹבֵ ר ִשיא נו ָֹשן ֶשעוֹבֵ ר בִ ְצ ָללָיו
ַתאֲ וָ ה ִהיא ִריצָ ה לְ מֶ ְרחַ ִּקים אֲ רֺ כִ ים
לִ פְ עָ ִמים חוֹלְ ִמים בִ ְמלוֹא אוֹר הַ ִמּלִ ים עַ ל
הַ פִ ְסגָה הַ מֺ בְ טַ חַ ת
חוֹלְ פִ ים בְ לִ י ַדעַ ת עַ ל פְ נֵי הָ ַאהֲ בָ ה הַ ְּקדו ָֹשה
ימפִ ית בָ ה אֵ ינָה נ ֹוגַעַ ת
ֶשאֲ פִ ּלו הַ ּנֶפֶ ש הָ אוֹלִ ְ
פִ ְתאוֹם ִהיא תוֹפֶ סֶ ת בִ י כְ מ ֹו ֶשתוֹפְ ִסים מוֹט ָארְֹך
ומ ַקפֶ צֶ ת לַגֹ בַ ה.
ְ
ישה לִ י
וְ לִ פְ עָ ִמים בַ ּלוטַ ת הָ ִאצְ ְטרֺ בָ ל מַ פְ ִר ָ
מַ ְח ָשבוֹת יָפוֹת עָ לֶיָך עָ לֵינו עַ ל הַ גַג
ּנְעימוֹת
וַ אֲ נִי ָאז נו ֶֹתנֶת לְ עַ ְצ ִמי אֶ ת כָל הַ ּנֶחָ מוֹת הַ ִ
ֶשעוֹלוֹת בְ ַד ְע ִתי.
מתוך השירים החדשים שהופיעו במבחר "סדר השירים" ,ספרית פועלים8711-8799 ,

הספר "עבודות על נייר" ( )8711בהוצאת זמורה ביתן הוקדש כולו לנושא אמנות
הציור .מופיעים בו שירים המוקדשים ליצירות מאת מגריט ,אל-גרקו ,מקס ארנסט
ואחרים.

טבע דומם
"הָ ָר ִקיעַ ְ ,קעָ ָרה
כְ חֺ ּלָה וַ אֲ פֵ לָה ִמּלְ הָ כִ יל
יְפִ י הַ פְ ִרי
בְ ֶש ֶקט הַ דֶ ֶרְך.
ַרק הַ כ ֹוכָבִ ים הַ טו ְֹצ ִאים לַחָ פְ ִשי
ִמתוְֹך הָ עֲ ָננָה
הֵ ם פֵ רוֹת ע ֹונָה
מורה".
בִ לְ ִתי גְ ָ
מה פתאום ספר על ציורים? "להרגשתי ,יש קשר פנימי בין ציור לבין שירה ,ואצלי
אישית יש קשר פנימי חזק מאוד בצד הוויזואלי של שני האלמנטים האלה .אני
אוהב מאוד את ציוריו של מקס ארנסט ,עבודתו מגוונת מאוד ,הוא עסק גם בפיסול
וגם בכתיבת שירים .כותרות תמונותיו הן שורות שיר לדעתי ,כמו 'אירופה אחרי
הגשם' .בתוך השירים כתבתי שיר' ,קטלוג' ,שהוא אוסף כותרות של תמונות של
ג'ורג' גרוס שדרכן אפשר להבין את נושאי ציוריו ,הרחוב הברלינאי על כל
משמעויותיו .מי שמכיר את יצירותיו זה אכן משמש לו כקטלוג ,ומי שלא מכיר הרי
זה מבוא מצוין להיכנס לעולמו של הצייר".

קטלוג
זוג בַ חֶ דֶ ר
ה ֹולְֵך עַ ל חֶ בֶ ל מָ תוחַ
ְש ֵתי ְדמֺ טוֹת בְ עֵ ירֹם
אַ בָ א'לֶה וְ ִאמָ א'לֶה
פַ ּנו דֶ ֶרְך! ג'וֹן רוֹצֵ חַ הַ ּנ ִָשים
(שרוָֹאה)
(רוֹאֶ ה) ִא ָּׁשה בִ ְמ ִעיל ָשחוֹר ֶ
גֶבֶ ר ִעם סַ כִ ין ר ֹודֵ ף ַאחַ ר ִא ָּׁשה
ְתמונַת הָ ְרחוֹב ֶרצַ ח עַ ל ֶר ַקע ִמינִי
אֵ ין ז ֹו דֶ ֶרְך נָָאה לָמות פַ ּנו דֶ ֶרְך!
ִמ ַתחַ ת לְ פָ נַס הָ אֱ מֶ ת הָ עֵ ירֺ מָ ה
ית) ְק ַרב ְרחוֹב ְתמונַת בֵ יתָ -קפֶ ה
ָ(ר ִא ָ
ְשלו ָֹשה אֲ נ ִָשים ְסבִ יב שֺ לְ חַ ן עַ מודֵ י הַ חֶ בְ ָרה
ִאיש ְמהֺ ָדר ִעם כוֹבַ ע ַקש ומַ ֵּקל הֲ לִ יכָה
דֺ גְ מָ נִית ִעם מַ ְח ֹרזֶת ָק ִצין סֶ ֶרן
ִמ ְשמֶ ֶרת ַל ְילָה פַ ּנו דֶ ֶרְך! ְקטָ טָ ה בְ ִמ ְסבָ ָאה
ִאיש ִעם בַ ְקבוק רֹאש ִעם ַק ְר ֶקפֶ ת פְ תוחָ ה
מַ ּלָח בְ מוֹעֲ דוֹן ַל ְילָה סַ כִ ין בַ גַב
ָתא ֶכלֶא הוֹצָ ָאה לְ הו ֵֹרג לְ ַאחַ ר הַ ט ְִרטָה
שועים ָקבָ ֶרט זוג וְ ַר ְק ָדנִים
לולְ יָנִים י ְִריד ַשעֲ ִ
ומ ְש ָקפַ יִם
ְש ֵתי ְדמֺ טוֹת בְ עֵ ירֹם מַ סֵ כָה וְ ָדג חָ תול ִ
פַ ּנו דֶ ֶרְך! עַ מודֵ י הַ חֶ בְ ָרה הַ דוֹר הֶ חָ ָדש
פוֹעֵ ל ִעם כוֹבַ ע ִמ ְצ ִחטָה וְ ִעתוֹן ְמהַ גְ ִרים
מֺ בְ טָ ל ַקצָ ב ְשלו ָֹשה עוֹבְ דֵ י ְמ ִדינָה
ִה ְתאַ בְ דות בַ דֶ ֶרְך לָעֲ בו ָֹדה
(זֶהו) ִספור בַ ּל ִָשי
כֵיצַ ד ֵתאֵ ר לְ עַ ְצמ ֹו ג'ו ְֹרג' גְ רוֹס
אֶ ת אֶ ְדגַר אֶ לֶן פוֹ.
מתוך "עבודות על נייר" ,הוצאת כנרת זמורה ביתן8711 ,

הספר "עובדות בדיוניות" ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד (" .)8779בספר זה
שירים המקבצים חוויות ילדות ותחושות והשקפות שלי מהחור השחור של ילדותי",
הוא מספר" .בלי הילדות הזאת לא הייתי משורר .הזיכרון הוא דגל אצל היהודים.
אפילו החגים שלנו בנויים על זיכרונות .בפסח אנחנו זוכרים את המצרים שהיינו
עבדיהם .בפורים – את הפרסים שרצו להשמידנו .בחנוכה – את היוונים שגברנו
עליהם .אבל אין לנו חג נגד השונאים ואיננו זוכרים אחת לשנה את עצמנו .ואף על
השכחה .האמנות
פי כן אנו טובים בזיכרון .עדין חסרה לנו תכונה לאומית חשובהִ :
לשכוח היא סגולה לחיים טובים יותר".

יש
הַ ְדבָ ִרים הַ ְמעַ ִחים ֶשטֵש לִ זְ כֹר
נִ גְ נָבִ ים בַ חֲ ַשאי ל ִַּׁשכְ חָ ה.
ַאק ָר ִאית
אֶ ת זֶה כ ַָתבְ ִתי פַ עַ ם בְ יָד ְ
בִ ְשמֹ אל ֶשל ע ֹולָם ִה ְרג ְַש ִתי בְ לִ י לִ ְהיוֹת ִאחֵ ר

ְדבָ ִרים בְ נֵי ְמעַ ט ֶשָאהַ בְ ִתי וְ כַחֲ לוֹם ִה ְדחַ ְק ִתי
בְ תוְֹך חַ טַי הֵ ם גוֹלִ ים עֲ ַדיִן ִממָ קוֹם
לְ מָ קוֹם ִמ ְתגַלְ גְ לִ ים בִ י וְ ֹלא ִיזָכְ רו מֵ רֹב
ַאמ ִתין לָהֶ ם
ידה .בֵ ינְ ַתיִם יֵש לִ י פְ נַאיְ .
נְ ִד ָ
פֹ ה בִ ְמנוחָ ה עַ ד אוֹר בִ ְקצֵ ה י ַָדי
ֶשל ֵזכֶר ֹלא ְנִראֶ ה ,וַ ַדאי בִ לְ ִתי נִ בְ גָד
יָצוף וְ יַעֲ לֶה אֵ לַי מֵ אֶ ֶרץ זִ כְ ִרי
כְ ִאּלו הֺ גַד בִ י הָ ֶרגַע מֵ חָ ָדש
וְ ֹלא הֺ גַד .וְ ֹלא י ַָד ְע ִתי מָ ה עוֹד
בִ י ִמזֶהִ .ה ְרחַ ְק ִתי ְר ִאטָה
כְ דֵ י לָשוב ולְ ִה ָזכֵר ,נִ זְ כ ְַר ִתי
גְש ְר ִתי .אֲ נ ִָשים
בְ מַ ֶּׁשהו ַאחֵ רְ :מקוֹמוֹת ֶש ִה ַ
ֶש ִהכ ְַר ִתי פֹ ה וָ ָשםֺ .כּלָם ,כָל אֶ חָ ד מֵ הֶ ם
עַ ד בְ לִ י גְ מול סָ גַד לְ עֹל הַ זִ כָרוֹן,
כָל כְָך נֶאֱ נַק לְ ִה ָּׁשמֵ ר ִמכֹחַ הַ ִּׁשכְ חָ ה.
ָת ִמיד לִ זְ כֹר .לְ ִהזָהֵ ר .אֵ יז ֹו ִט ְרחָ ה ,גַם בִ ְשעַ ת ַאהֲ בָ ה.
מתוך "עובדות בדיוניות" ,הוצאת הקיבוץ המאוחד8779 ,

"ב 8717-הייתי שנה בברלין ושם כתבתי את הרומן הראשון שלי' ,זיכרונות של חולה
שכחה' .שם ניסיתי להתחקות אחר האופי הגרמני ואחרי השאלה המשופשפת
והמוכרת ,איך זה שעם כל כך תרבותי עסק בשריפת בני אדם ובהשמדה .עד היום
אני מחפש את התשובה לשאלה זו שבחלקה נובעת מיחס השנאה – אהבה בין
הגרמני ליהודי .באניגמה הזאת ,אני חושב ,טמון היחס בין הנפש היהודית לנפש
הגרמנית".
ספר השירים "מוזיקת חורף"' ( )8779בהוצאת "הליקון -ביתן" נכתב בעקבות שהות
בכפר בצפון גרמניה ,שבו ביקר כאורחה של המשוררת שרה קירש .נופי השירים
שאובים בו בזמן מהריאליה החיצונית של כפר סחוף רוחות ומוכה מטר ,ושל השירה
הגרמנית הרומנטית והמודרנית .אחדים משירי הספר באים חשבון עם האדמה
הגרמנית הספוגה בדם.

ַאנְ דַ נְ טֶ ה ְס ָתוִ י
הַ טַעַ ר הַ ָשחוֹר בוֹעֵ ר
בְ אוֹר ֶשל עָ לִ ים חֲ רוכִ ים.
אֲ דֺ ִמיםְ ,שחו ִֹרים ְצהֺ בִ ים
ְיל ִָדים או ְֹספִ ים אֶ ת הֶ עָ לִ ים
בְ י ַָדיִם ְקטַ ּנוֹת ,נִפְ ָר ִדים לְ ִצבְ עֵ יהֶ ם,
עָ לֶה בְ צַ ד עָ לֶה
ָשחוֹר
ָאדֹם
וְ עַ כְ ָשו צָ הֹב
דֶ גֶל ַש ֶּלכֶת ג ְֶרמָ נִי בְ ָק ַרחַ ת יַעַ ר ָשחוֹר .

זִיקה פִ ְתאוֹם
הַ ֶּׁשמֶ ש ִהבְ ָ
בֵ ין צַ ְמרוֹת הָ עֵ ִצים.
עָ צַ ְמ ִתי אֶ ת עֵ ינַי .בַ ַּל ְילָה
לִ ְרג ִָעים אֲ רֺ כִ ים ִהכָה בִ י
ָדם חָ שוְך ֶשל הָ אֲ ָדמָ ה.
מתוך "מוסיקת חורף" ,הוצאת "הליקון-ביתן"8779 ,

"בספר זה ישנם כל האלמנטים הדחוקים בנפשו של הגרמני" ,מספר אשר רייך,
"הכפור הצפוני ,האופל ,הזרות ותכונות נוספות שיכולות לברוא פאוסטים קטנים
שהופכים למפלצות .מאז שבתי וביקרתי בגרמניה ככל שיכולתי ,עד היום ,והכרתי
אינטלקטואלים ומשוררים רבים שאין בהם מהממוצע הגרמני שהיה
צריך לענות לשאלתי .יש משהו בפילוסופיה הגרמנית ובשירה
הגרמנית שמרתקת אותי ובשנים האחרונות הרביתי לתרגם מן
השירה הזאת".
בספר שיריו "פני הארץ" ( )8777בהוצאת "הקיבוץ המאוחד" משולבים
שירי אקטואליה" .זה ספר מחאה" ,הוא אומר" ,שנוגע למהות הפרט
בחברה הישראלית שהפכה להיות יותר אלימה וחסרת סובלנות.
המדינה עומדת לקראת סופה .זוהי שורה פרובוקטיבית מאחד
השירים שבספר .הפרובוקציה נועדה לנער את האדישות גם מתוך
הציבור הקורא שירה .ודאי שאני לא משלה את עצמי ששירה יש
בתוכה להשפיע ,אך הרגשתי צורך לכתוב את דעתי והרגשותיי
בעניינים חברתיים ומהכשלים העומדים בפנינו שלא השתנו עד לרגע זה".

כיכר רבין
כָאן ש ֹו ֵכב חֵ לֶק
מֵ הָ ָר ִקיעַ ֶשּנָפַ ל
עָ לֵינו כְ מֶ טֶ או ִֹריט.
הַ כֹל ְמחַ כֶה כָאן לְ רוחַ
הַ ִּׁשּנוי ֶשט ְִצמַ ח וְ יִפְ ַרח.
בֵ ינְ ַתיִם צוֹמֵ חַ כָאן פָ חוֹת א ֹו
יקה –
יו ֵֹתר ַרק עֵ ֶשב ,הַ כִ כָר ֵר ָ
הָ עֵ ֶשב ַרע לְ ִמינֵהו.
נִש ַרף בַ ַּל ְילָה
עוֹד יַעַ ר ְ
ֶנע ֱַקר ִמ ְמקוֹמ ֹו פַ ְרדֵ ס נוֹסָ ף
לְ עֵ ין הַ ֶּׁשמֶ ש הָ ִרים הָ פְ כו לִ גְ בָ עוֹת
בְ נֵי צֹאן .הַ כֹל ֶנע ֱַקד עַ ל ִמזְ בַ ח
עֲ בו ָֹדה ז ָָרה הַ ב ֹונָה ִשכונִים.
יתְך?
מ ֹולֶדֶ ת ,הֵ יכָן בֵ ֵ

ִד ְשאֵ י אֲ ִדישות ְמטֺ פָ ִחים
יו ֵֹתר וְ יו ֵֹתר אֲ וִ יר ָשחוֹר ז ֹו ֵרם
חוֹדֵ ר ל ֵָראוֹת ,בִ לְ חָ ִשים ֶשל רוחַ ְשחו ָֹרה
הַ ִמ ְתפַ ֶּׁשטֶ ת בִ ְש ִטיפַ ת נֶפֶ ש .מַ דֵ י יָמֵ ינו הֵ ם
ְש ִקיעָ ה חֲ רופָ ה .הָ אֹפֶ ל בָ א אֵ לֵינו כִ בְ יָכוֹל
בְ ֵשם הַ כֹל יָכוֹל .מ ֹולֶדֶ ת ,שובִ י הַ בַ י ְָתה!
"ראיתי בשנת ה ," 1222-אומר אשר רייך" ,לא פעם ולא פעמיים ,בהיותי באירופה,
את גודל השנאה שאנשים מאומות שונות באירופה מפגינים כלפינו ולקיומנו כעם
וכפרטים ,וזה גרם לי חרדה כתוספת לחרדה גלובלית על קיום כוכבנו ,כדור הארץ".
בספר "עתיד דומם" ( )1221שראה אור בהוצאת "קשב לשירה" יצר אשר רייך קולאז',
ששילב מסעות עתידניים עם תמונות מאחרית הימים .אלה ינקו את חומריהם מן
המקורות העבריים והנוצריים ויצרו משל אפוקליפטי על המצב הישראלי ועל סכנת
הקץ האורבת בפתח" .הספר הזה ,במובן מסוים ,הוא ספר מחאה שיש בו גם
טראומה" ,הוא אומר" .היא נובעת מסוג של אמונה טפלה שמאה חדשה  -ובמקרה
שלנו אלף חדש  -טומן בחובו סכנת קיום .אני יודע ,למשל ,כי בפתח המאה
העשרים שררה באירופה וגם באמריקה תחושה אפוקליפטית וחרדות ממלחמה .כך
קמה התנועה האקספרסיוניסטית שניבאה מלחמה שאמנם פרצה שנים ספורות
לאחר מכן .גם אני כאנשים אחרים חשתי שהסמליות שבאלף חדש מבשרת איזה
שהוא קץ חזק ,גם עלינו כיהודים וגם על העולם".

שאלון למלאך המוות
הוא ָשחוֹר? לָבָ ן? צָ הֹב?
הוא ָש ִעיר א ֹו ֵק ֵרחַ ? יֵש ל ֹו
כְ נָפַ יִם? ִא ָּׁשה? כְ פִ ילִ ים?
הוא גָבוֹהַ וְ קוֹל ֹו נָמוְך א ֹו לְ הֶ פֶ ְך?
ָאדם א ֹו חַ טָה? עוֹף?
הַ ִאם הוא חֲ ִצי ָ
יֵש ל ֹו מַ סֵ כוֹת ,חוש הומוֹרְ ,רגָשוֹת?
וְ אולַי ַת ְחבִ יבִ ים א ֹו חֲ לוֹמוֹת?
הַ ִאם ִהזִ יל אֵ י פַ עַ ם ִד ְמעָ ה?
הַ ִאם הָ יָה ְמ ַש ֵתף פְ עֺ ּלָה?
כַמָ ה עֵ י ַניִם לוֹ,
ַרגְ ַליִם ,י ַָדיִם?
יֵש ל ֹו ָש ַדיִם?
מָ ַתי הוא י ֵָשן?
הוא זָקוק לְ ֵשנָה?
הוא הַ סוֹף א ֹו הַ הַ ְתחָ לָה?
"מתוך כל ספרי אני גאה בעיקר בספר 'להפך'" ,אומר אשר רייך" ,משום שיש בו סוג
של מהפכנות צורתית ומהפכנות מבע על דרך השירה והאנשת חפצים וראייתם
משני הצדדים ומשני ההפכים .כלומר ,שירה זו ממצה את דעותיי לגבי שיר שצריך
להיות לפחות דו-ממדי .אסור שתהיה חד-ממדיות בשיר".
"להפך" (הוצאת "הקיבוץ המאוחד" ,)1229 ,ספר שיריו השלושה-עשר של אשר רייך,
עמד בסימן מה שהוא מכנה "ראפ פיוט" – שירה בעלת מקצבי דיבור ,שבמסגרתם

מתמלא השיר ברצף של מילים וצלילים ,תוך שהשירים חוזרים על עצמם
בווריאציות.

עיניים
.8
פוֹזְ לוֹת מֵ אֲ חו ֵֹרי ִמ ְש ְקפֵ י ֶשמֶ ש כ ִֵהים בְ ִת ְקוָ ה
ֶש ִאיש ֹלא יַבְ ִחין ֶשהֵ ן ִמ ְס ַת ְתרוֹת ִמפְ נֵי הַ חַ טִים.
נְקמָ ה ֶשל עַ יִן ַתחַ ת עַ יִן
עֵ י ַניִם ְרדופוֹת ָ
כְ דֵ י ֶשהָ ע ֹולָם ֵילְֵך וְ י ְִתעַ וֵר לְ נֶגְ ָדן.
ִק ְצרוֹת ר ִֹאי ִמ ְשתו ְֹקקוֹת לִ ְראוֹת ֵששֵ -שש
ובֵ ינְ ַתיִם ְמחַ בְ קוֹת פְ סָ לִ ים לִ ְמצֹא אֶ ת אַ מַ ת הַ ִמ ָדה
הַ ְּקל ִָסית .עֵ י ַניִם ֶשרוֹצוֹת ֹלא ַרק לִ ְראוֹת
אֶ ּלָא גַם לִ ְשמֹעַ וְ חוֹלְ מוֹת ֶשהֵ ן בִ לְ ִתי נִ ְראוֹת ,ולְ הֶ פֶ ְך.
עֵ י ַניִם ֶשזו ְֹרחוֹת מֵ ע ֹולָמוֹת מַ ְקבִ ילִ יםָ ,ראו אֵ ינְ ְספוֹר
ְר ִציחוֹת וְ ֹלא גִּלו לְ פִ יהֶ ן ָדבָ ר.
עֵ י ַניִם ֶש ָראו אֶ ת הַ מָ וֶ ת ולְ ִש ְמחָ ָתן הוא ֹלא ָרָאה או ָֹתן,
סוֹבְ לוֹת מֵ אֲ ִחיזוֹת עֵ י ַניִם וְ עו ְֹצמוֹת אֶ ת עַ ְצמָ ן.
עֵ ינֵי עֲ בָ ִרי הָ או ְֹרבוֹת לִ י בְ פִ ּנָה חֲ שו ָכה ֶשל הַ ֹהוֶה.
.1
ֶשחֲ רוטָ ה בָ הֶ ן ַאכְ זָבָ ה ,א ֹו לְ הֶ פֶ ְך.
ָאקדֶ ִמי בְ אָ מָ נות הַ ְּק ִריצָ ה.
עֵ י ַניִם ֶשעָ שו תַֹאר ָ
עַ יִן עֲ צומָ ה ְמעוֹפֶ פֶ ת אֶ ל תוְֹך עַ ְצמָ ה
לְ גַּלוֹת נוֹפִ ים חֲ ָד ִשים .גְ לויוֹת עֵ י ַניִם
ֶשרוֹאוֹת בְ אוֹר ַאחֵ ר מַ ְראוֹת ַרבִ ים.
כְ ִמיהָ ה ֶשּנִ כְ נְסָ ה כְ ַשעֲ ָרה לָעַ יִן וְ י ְָצָאה
יקה מֵ הַ פֶ ה.
כִ ִיר ָ
ְמלֺכְ סָ נוֹת עוֹבְ רוֹת נִ תוחַ לְ הֵ ָראוֹת מַ עֲ ָרבִ טוֹת.
ַאסלֵם.
ומזְ ָד ֶרזֶת לְ ִה ְת ְ
עַ יִן אֶ ל ְֶק ְטרוֹנִית רוָֹאה אֶ ת הֶ עָ ִתיד ִ
עֵ י ַניִם עַ לְ קוֹלִ טוֹת ֶש ָראו מַ לְ ָאכִ ים וְ ִדבְ רו ִעם חַ ְיז ִָרים
ומוֹכְ רוֹת אֶ ת כָל חֲ וָ יו ֵֹתיהֶ ן לְ מוֹ"ל ז ִָריז.
גְעי.
ֹאשי כְ ִעוָ רוֹן ִר ִ
עֵ י ַניִם הַ ּקוֹלְ טוֹת אֶ ת מַ ְח ְשבוֹת ר ִ
בטרם אעביר אתכם לתרגומיו ,ביקשתי לשמוע מה מציע רייך מנסיונו הן כמשורר
והן כעורך ,למשוררים צעירים המתחילים כיום במסע המורכב אל עצמם ועולמם
באמצעות השירה:
"כמי שלימד בסדנאות השירה ב'בית אריאלה'" ,אומר אשר רייך" ,אני לא מאמין
שסדנה יכולה להמציא או לגלות משוררים ,אך בהחלט היא יכולה לחדד רגישות
מילולית ,להפנות לאפיקים יצירתיים יותר ,לשים דגש על מיון חומרי הקריאה ולתת
תרגולים של אמצעי הבעה שירית ,תוך העשרת הדמיון היוצר".
כמי שכותב שירה ופרוזה גם יחד ,אולי תוכל בבקשה למנות את ההבדלים בין
השתיים?
"בשירה ,הקורא הוא חלק מהיצירה .הקורא משלים את השיר ,הוא המסיים את
היצירה השירית ,הוא קורא מעוניין ויצירתי ,בעוד קורא הפרוזה הוא קורא סדיר ,יש

לו עולם דמויות ,עלילות ומצבים ,הוא לא מעורב בתהליך עצמו ,הוא קורא סביל.
לכל שיר או מחזור שירי יש מעבדה שמטפלת באותו שיר (אלא אם כן אותו הספר
הוא על אותו נושא כמו הספר 'להפך' שיצא בהוצאת ריתמוס-הקיבוץ המאוחד
בשנת  ,1229או ספרים אחרים שלי שהם על נושא אחד ,כמו 'עתיד דומם' שיצא
בהוצאת 'קשב לשירה' בשנת  .)1221בעוד שבפרוזה מספיקה מעבדה אחת לכל סופר
לרוב ספריו" .מלבד זאת הוא מדגיש" ,בשירה שהיא התפרצות ,המשורר ושירו
ניידים ,מתהלכים ,הם כל הזמן בתנועה .משורר מתהלך עם שורה ופתאום נוצר לו
שיר".
איך אתה כותב שיר? האם כתיבתו תלויה במקום מסוים? האם הוא מתבשל באופן
איטי בראשך או בהתפרצות?
"לפעמים זהו להט מתפרץ ולפעמים מבעבע ומתבשל ימים .אני מילוליין ,הולך עם
המילים ,ואילו הסופר קובע לעצמו עתים לספרו .יש לו שעות קבועות שהוא כותב,
ספון בביתו או בבית קפה" .הוא אומר" ,בפרוזה ,כמו למשל את תומאס מאן ,יוסף
ואחיו ,לא תחזרי לקרוא שוב בשלושים השנים הקרובות ,ואילו בשירה את יכולה
לקרוא את אותו שיר פעמיים ,שלוש או עשר ,ולגלות בכל פעם משהו שלא היה
בשל אצלך בקריאה הראשונה".
איך על משורר להתקדם?
"אני סבור שמשורר שיושב על ישבנו וחושב שהוא יודע הכל ,מה שקשור לעולם
המילה וצליליה ומשקליה ורבדיה ,נידון לעמעום מהיר ,לכיבוי ולכיליון" .הפתרון,
לדבריו ,הוא להמשיך להיות כאחד הקוראים,
לקרוא שירה מתורגמת וגם לנסות בעצמו לתרגם
כדי להעשיר את המעבדה השירית שלו" .משורר
הוא אדם ששיריו תלויים בכל מה שקשור עם
קונפליקט ,עם דרמה ,בכל הכיוונים האפשריים.
אדם שמאוהב בעצמו ויודע את כל שיריו בעל-פה
ממש ,ונתקלתי בחיי בכאלה ,לא מעניין אותי.
נקודה .זה כישרון מומס".
"אני הומוטקסטואל" מצהיר רייך בחיוך" ,אדם
שאוהב טקסטים שיריים אמינים וטובים" .מתוך
עיסוקו כמתרגם שירה ,מדגיש רייך את חשיבות
מלאכת התרגום ,לעוסקים בשירה" :אני מאמין
שכל משורר ,או אדם הכותב שירה ,צריך להתפתח
יותר באמצעות תרגום .תרגום מרחיק אותך מהווייתך השירית ,מראה לך כמו
בתמונה את הטרנספורמציה הלשונית ,מראה לך בדיסטנס מעצמיותך את הזרימה
הטרנספורמטית של הלשון הזרה בכיוונה ללשון היעד ,העברית .למעשה מקבל
המשורר-מתרגם אפשרות להיות מחוץ לשפה ,שפת אמו ,לרגעים מוארים ונדירים
ולראותה בהתהוותה בתרגום .זוהי חוויה נדירה ששווה את מאמץ התרגום ,שהוא
כשלעצמו – למידה ,ומשורר חייב ללמוד עד יום לפני מותו .זוהי פארפרזה על יסוד
החזרה בתשובה שכתוב שעל אדם לשוב לתורה יום לפני מותו .שואלים חז"ל :הא
כיצד יודע אדם מתי ימות? והתשובה ,כמובן ,שאינו יודע ועל כן כל יום יפה ויעיל
לחזור בתשובה.
ברטולט ברכט

התשובה
יקה?
בְ נִי הַ צָ ִעיר שוֹאֵ לֶ :שאֶ לְ מַ ד מָ ֶתמָ ִט ָ
יתי לוֹמַ רְ .ש ֵתי פְ רוסוֹת לֶחֶ ם
בִ ְשבִ יל מַ הָ ,ר ִצ ִ
הֵ ן יו ֵֹתר ִמפְ רוסָ ה ַאחַ ת.

גַם אַ ָתה ַת ְרגִיש בַ זֶה.
בְ נִי הַ צָ ִעיר שוֹאֵ לֶ :שאֶ לְ מַ ד צָ ְרפָ ִתית?
יתי לִ ְשאֹלְ .מ ִדינָה ז ֹו שו ַֹקעַ ת.
לְ ֵשם מַ הָ ,ר ִצ ִ
ַרק ַשפְ ֵשף בְ י ְָדָך אֶ ת הַ בֶ טֶ ן וְ הֵ ָאנַח
וכְ בָ ר יָבִ ינו או ְֹתָך.
יסטו ְֹריָה?
בְ נִ י הַ צָ ִעיר שוֹאֵ לֶ :שאֶ לְ מַ ד ִה ְ
ֹאשָך לְ ִה ְס ַת ֵתר
יתי לְ הַ ְת ִריס ,לָמֵ ד ר ְ
מַ ה פִ ְתאוֹםָ ,ר ִצ ִ
ִמ ַתחַ ת לָאֲ ָדמָ ה
וְ ָאז אולַי ִתּנָצֵ ל.
יקה ,אֲ נִי א ֹומֵ ר.
כֵן ,לְ מַ ד מָ ֶתמָ ִט ָ
יסטו ְֹריָה!
לְ מַ ד צָ ְרפָ ִתית ,לְ מַ ד ִה ְ
(מתוך )8712
במשך שנים פרסם אשר רייך מדור של השוואת תרגומי שירה .המדור "הנשיקה
מבעד למטפחת" החל בשנת  8712ב'מאזניים' ,המשיך במוסף הספרות של ידיעות
אחרונות ,בעריכת זיסי סתוי .אחר כך במוסף 'תרבות וספרות' של 'הארץ' ,בעריכת
בני ציפר .מבחר משני עשורים של מדור זה ראה אור בספר 'הנשיקה מבעד
למטפחת' ( )1228הוצאת עם עובד ,בעריכת חיים באר.
"העיסוק בהשוואת תרגום הוביל אותי להכנס לעול התרגום של שירה מגרמנית
לעברית" ,מספר אשר רייך" ,תרגמתי בעיקר משוררים גרמניים מכל הסוגים
והאסכולות ,תרגמתי שירים וספורים של משוררים קלסיים כמו גטה ,היינה,
אלדרלין ויוסף פון אייכנדורף .מכאן עברתי מאוחר יותר למשוררים מודרנים
מהמאה ה 12-ומצאתי בכך לא רק סיפוק כשהצלחתי לתרגם היטב שיר מסוים ,אלא
גם היתה לי הרגשה שזה תורם לפואטיקה שלי ולשכלול כלי ההבעה שלי במעבדה
השירית .הדבר שלמדתי בין השאר שאין שיר שלם יותר משיר שבור ,בלתי גמור.
זהו להרגשתי סימן לנצחיות היצירה ,שבתרגום נולדת ונוצרת מחדש".
להשוואות תרגומים מתוך "הנשיקה מבעד למטפחת"
יוהן וולפגנג גתה

שיר לילה לנודד
מֵ עַ ל הַ פְ סָ גוֹת
ְמנוחָ ה.
בְ כָל הַ צַ מָ רוֹת
חָ ש ִהּנְָך
ַאף ֹלא ַרחַ ש רוחַ .
בַ טַעַ ר הַ ִצפֳ ִרים שו ְֹתקוֹת.
ַרק ֶרגַע חַ כֵה עוֹד,
גַם אַ ָתה ָתנוחַ .
תרגום :אמיר אור ואריאל הירשפלד
עוד בהיותו משורר צעיר ,כבן  ,92כתב יוהן וולפגנג גתה ( )8917-8191את השיר
הקצר והפשוט "שיר לילה לנודד" .סוד הקסם הלירי של שיר זה ,המחורז בטבעיות
וללא שום קישוטי מראות ולשון ,נובע מהצליליות שבו .השיר מורכב ממלים
צליליות שחברו זו לזו כמו צמרת עץ למשב רוח והפכו לשלמות אחת .לא ייפלא
אפוא ,ששיר קטן זה נתפס באוזני הקוראים ובתודעתם בכל מקום ובכל שפה אליו

תורגם ,אף-על-פי שהשיר הנראה כה פשוט ,כמעט בלתי-תרגים בגלל הצלילים
השולטים בו .ובכל זאת הוא תורגם עד היום לעברית  12פעם לפחות( .בין מתרגמיו
גם כאלה שלא הרבו לתרגם שירה כמו ,למשל ,אשר ברש ,דב סדן ומאיר מוהר).
כמה מתרגמים שחשו בקושי לתרגמו – לא הסתפקו בתרגום אחד אלא תרגמו
שניים ושלושה נוסחי תרגום .המשורר שאול טשרניחובסקי תרגם אותו בחמישה
תרגומים שונים .בזמנו הופיע ספר קטן שכלל  99תרגומים של "שיר לילה לנודד",
שאסף ישראל כהן( .אביה של נורית גוברין).
מאחורי כתיבת השיר הזה מסתתר קוריוז קטן ומעניין .היה זה ב ,9.7.8912-כשערך
גתה טיול ליד בית קיט שנבנה על הר מיוער בשם גיקלהאן ליד אילנאו והתפעל
מהשקט והשלווה השוררים במקום .שבוע ימים שהה במקום ואת שורות
ההתפעלות שזמזמו בראשו וביקשו להשתחרר ,מיהר גתה לרשום בעפרון על אחד
מקירות העץ בתוך הבית.
למעלה מחמישים שנה לאחר מכן ,כשהוא נחשב לגדול הסופרים והמשוררים
בגרמניה ובמערב אירופה ,שב גתה לאותו בית .למעשה נסע גתה ,שהיה הסמכות
הספרותית העליונה ,מביתו בוויאמאר לאילנאו כדי להתחמק מחגיגות יום הולדתו
ה 11-שארגנו לכבודו .הוא הגיע ליער ב ,19.1.8198-בלווית מפקח היער ,שסיפר
לאחר מכן שגתה ביקש ממנו לראות את אותו בית קיץ הנמצא על פסגת ההר .הם
עלו ברגל להר הגבוה וכשנכנסו לבית סיפר לו המשורר הזקן שלפני זמן רב שהה
במקום הזה מספר ימים וכתב אז שיר קצר על אחד הקירות .מפקח היערות הוליך
אותו בבטחה אל החדר ,שם ,ליד החלון הדרומי ,עדיין נשמר השיר שכתב בעיפרון
חמישים שנה קודם לכן .גתה התרגש עד מאד ,שתק כמה דקות ואחר כך פנה ויצא
מהבית .השיר הזה ,שנכתב כמו מתוך פסגת הדממה ושלוות ההרים ,הוא שיר על
תפארת הטבע וצלילותה המרגיעה של הסביבה .אבל לאחר יובל שנים ,קיבל השיר,
בנסיבות הזמן ,משמעות נוספת :תחושת אדם עייף משאון החיים ,אדם קשיש
המייחל לשקט ולמנוחה גמורה .ואכן ,כמה חודשים לאחר מכן ,ב ,11.9.8191 -מת
גתה בשיבה טובה.
במקביל להשוואת תרגומי השירה ,החל רייך לפרסם מתרגומיו לשירה הגרמנית
המודרנית .במרוצת כהונתו כעורך 'מאזנים' פרסם מעת לעת תרגומי שירה מגרמנית
ומאנגלית ,כמו גם מאמרים ,תחת שם העט ישעיהו פלס .תרגומיו מגרמנית הופיעו
בספרים' :ארצכלב' – משירי דניאל ויסברוט ,הוצאת כרמל ( 8771בשיתוף עם משה
דור ,אריה סיון וגיורא לשם)' ,שלח לחמך' – מבחר משירי כריסטוף מקל ,הוצאת
קשב לשירה ( 1221ביחד עם טוביה ריבנר) ו'עבודות צל' – מבחר משיריו של הנס
מאגנוס אנצנסברגר ( )1221בהוצאת קשב לשירה ,אותם תירגם לבדו" .הרגשתי
עצמי מספיק בטוח להתמודד עם תרגום שירה מודרנית" הוא אומר" ,היום אני
מתרגם משוררים מודרנים שקשים מאד לתרגום ,כמו למשל גוטפריד בן ,פאול צאך,
הנס ארפ ,קורט שוויטארס ואחרים".
השיר הבא ,שירו של הנס מגנוס אנצנסברגר ,יכול להדגים אפילו בשפת היעד ,ללא
המקור ,קשיים אובייקטיביים לתרגומו.

תורת צרופי המילים
בַ חֺ לְ צוֹת הַ מֵ תוֹת
נ ִָחים הַ כְ לָבִ ים הָ עִ וְ ִרים
ְסבִ יב קֺ פוֹת הַ חוֹלִ ים
צועים
הוֹלְ כִ ים כוֹבְ ִסים פְ ִ
ובָ ִתים ְמי ָֺת ִמים
ְמלֵאֵ י שו ְֹמ ִרים מֺ פְ ָר ִעים
הַ מַ ְש ִאילִ ים לְ בָ ִתים ז ִָרים
אֶ ת פִ זְ מ ֹונֵיהֶ ם הַ מֵ ִתים

אֲ בָ ל הַ כְ לָבִ ים הַ חוֹלִ ים
ל ֹו ְק ִחים מֵ הַ כְ בָ ִסים הַ מֺ פְ ָר ִעים
אֶ ת חֺ לְ צו ֵֹתיהֶ ם הַ טְתוֹמוֹת
ִמתוְֹך הַ ּקֺ פוֹת הַ מֵ תוֹת
ִמן הַ פִ זְ מוֹנִים הָ ִעוְ ִרים
נ ִָסים הַ ּׁשו ְֹמ ִרים הַ ז ִָרים
צועים
ִמתוְֹך ְמעוֹנוֹת פְ ִ
אֶ ל בָ ִתים מֵ ִתים
צועים
כָל הַ כְ בָ ִסים הַ פְ ִ
בַ ּקֺ פוֹת הַ חוֹלוֹת
נ ִָחים ִעם כְ לָבִ ים ִעוְ ִרים
בְ חֺ לְ צוֹת מֵ תוֹת
בַ ּקֺ פוֹת הַ מֵ תוֹת
בַ בָ ִתים הַ מֵ ִתים
בַ ְמעוֹנוֹת הַ מֵ ִתים
בַ פִ זְ מוֹנִים הַ מֵ ִתים
נ ִָחים הַ מֵ ִתים מֵ ִתים
מגרמנית :אשר רייך ,מתוך "עבודות צל" – מבחר משיריו של הנס מאגנוס
אנצנסברגר ( )1221בהוצאת קשב לשירה.
"עבודות צל" ,בתרגום המשורר אשר רייך ,הוא מבחר נרחב מכלל יצירתו השירית
של גדול משוררי גרמניה בעת הנוכחית ,הנס מגנוס אנצנסברגר (נולד ב ,)8717-החל
בשיריו הראשונים משנות ה 92-ועד לשירים שכתב בסוף האלף .מצויים בו שירים
ליריים ושירים פוליטיים וחברתיים ,שירים ארספואטיים ופרקים מן הפואמה
הנודעת שקיעת הטיטאניק.
שיריו רבי-החידושים של הנס מאגנוס אנצנסברגר מתמודדים בשלל דרכים עם
קיומו המודרני של האדם בעולם של עיור ,תיעוש ,מדעים ,מלחמות ,שואה ,אימת
הגרעין ,בדידות ,ניכור ומסחור.

אוטופיה
הַ טוֹם ע ֹולֶה בִ ְמלוֹא כוֹח ֹו
נוֹעֵ ץ ְטפָ ָריו ִמבַ עַ ד לָעֲ נָנִים.
הַ חַ לְ בָ ן ְמתוֹפֵ ף ס ֹונָטוֹת
עַ ל הַ כ ִַדים :חֲ ָתנִים עוֹלִ ים ל ָָר ִקיעַ
בְ מַ ְד ֵרגוֹת נָעוֹת ,בְ שוֹבְ בות ובְ עֹז
וצחוֹרוֹת.
ְמנוֹפְ פִ ים ִמגְ בָ עוֹת ְשחֹרוֹת ְ
ִמבַ עַ ד לָעֲ נָנִים
ִמטְפִ י הַ כוֹחַ עו ִֹשים ְש ִמינִ טוֹת בָ אֲ וִ יר,
יצים ִמן הָ אֶ ְשנַבִ ים.
אַ פִ יפְ יו ִֹרים ְמ ִצ ִ
ִה ְת ַרגְ שות ,לָעַ ג וְ עַ ּלִ יזות.
ִמפְ ָר ִשטוֹת נְ יָר ִמ ְת ַקפְ לוֹת.
רֹאש הַ מֶ ְמ ָשלָה ִמ ְסתוֹדֵ ד ִעם נ ֹוכֵל
בְ ִענְ יַן הַ ֶּק ֶרן הַ סו ִֹדית .הָ ַאהֲ בָ ה

ְמ ַקבֶ ֶלת ִר ָּׁשיוֹן מֵ הַ ִמ ְשטָ ָרה.
מַ כְ ִריזִ ים עַ ל חֲ נִינָה לְ דוֹבְ ֵרי
נִיקים
אֱ מֶ ת .הָ אוֹפִ ים מַ עֲ ִ
ל ְַחמָ נִ טוֹת ַל ַּנגָנִים .הַ ּנַפָ ִחים
ְמפַ ְרזְ לִ ים אֶ ת הֶ חֳ מָ ִרים
בִ ְצלָבֵ י בַ ְרזֶל .כְ מֶ ֶרד
פו ֵֹרץ הַ מַ זָל ,כְ לָבִ יא הוא ִמ ְתפָ ֵרץ.
פוחים ובִ ְצנוֹנִ טוֹת,
גומים בְ ַת ִ
הַ סַ פְ סָ ִריםְ ,ר ִ
ִמ ְתאַ בְ נִים ְטחונִים לֶחָ צָ ץ ,עו ְֹט ִרים
ִמזְ ָרקוֹת וְ גַּנִים .בְ כָל מָ קוֹם עָ פִ ים
בָ לוֹנִיםִ ,צי הַ ְצהָ לוֹת וְ הַ ַתעֲ נוגוֹת מוכָן:
בוֹאו חַ לְ בָ נִים ,חֲ ָתנִים וְ נוֹכְ לִ ים! ָק ִדימָ ה!
הַ טוֹם ע ֹולֶה בִ ְמל ֹוא כוֹחוֹ.
מגרמנית :אשר רייך ,מתוך "עבודות צל" – מבחר משיריו של הנס מאגנוס
אנצנסברגר ( ,)1221בהוצאת קשב לשירה.
עוד משיריו של הנס מגנוס אנצנסברגר ,באתר של החוג לשוחרי שירה.
איך הכרת את אנצנסברגר?
"הכרתי את המשורר הגרמני אנצנסברגר לפני כ 19-שנה בביקורו הראשון בארץ
והתידדנו .מצאנו שפה משותפת בכל המובנים והאפקטים וגילינו קרבה שירית
מסוימת בתפישת העולם השירית ,להלכה ,גם אם למעשה אנו כותבים בדרכים
שונות .אני משתמש הרבה יותר בתמונות ודימויים ,במטאפורות ,ואילו אנצנסברגר
הוא יותר אמירתי ,יותר רציונלי בשירה ומעדיף את הדיבור הרהוט ,המפוכח ,הוא
פחות רגשי ממני .למרות זאת נקשרתי לשיריו וקראתים יותר מפעם אחת ,עד
שהבשילה בי ההכרה שאני יכול לתרגם אותם".
האם תרגום שיריו הציב בפניך אתגרים מיוחדים?
"אנצנסברגר לא כל כך קל לתרגום .הוא מאד קשה לתרגום
בנוסח שלו ,במושגים שלו ובאופני הביטוי של שורותיו" ,אומר
אשר רייך" .נפגשנו מדי שנה – אם בפסטיבלים לשירה בחו"ל
ואם בהזדמנויות מיוחדות – ומתוך שיחות עימו על דרך
עבודתו התגבש בי הרצון לנסות ולהתמודד עם החומר הפיוטי
שלו .לא סיפרתי לו על כך ,רק בגמר העבודה .אבל נודע לי
שידיד משותף שלנו ,האמן דני קרוון ,סיפר לו על תרגומיי עוד
לפני שסיימתי לתרגם".
איך התרשמת מהאיש?
"למרות הדימוי הקשוח שלו מצאתי בו אדם חביב וידידותי
והתחלתי להכין מבחר משיריו .קראתי את רוב רובם של ספריו,
מהראשון עד האחרון שבהם .קראתי דברים עליו והכנתי את
המבחר בהקפדה .המשורר והמו"ל רפי וייכרט התעניין בעבודתי
והציע להוציא מבחר משיריו ,ואז זה נתן לי משנה מרץ
להמשיך בעבודה למען המטרה .בו זמנית התחלתי לכתוב עליו מבוא ארוך מאד
וניתוח התופעה השירית ששמה אנצנסברגר שעד היום הוא נחשב למשורר המוביל
בשירה הגרמנית של כמעט  92השנים האחרונות" .זה לא כל כך פשוט להחזיק מעמד
במשך שני דורות לפחות" אומר רייך" ,כשמכירים את האיש מקרוב ואת עבודתו
מקרוב אפשר להבין את הסיבה לתופעה נדירה זו .רק בימים אלה שלח אלי
אנצנסברגר ספר חדש משלו שהופיע בחודש האחרון בגרמניה ,ומקריאה ראשונה

של השירים ,נראה שאיכות שירים אלה מזכירה את איכות שיריו מהעבר .אני מזכיר
זאת כי ידוע שבדרך כלל יש ירידות ריכוז של המשורר עם השנים ועם שלל
'הכיבודים' שהוא צובר ,שהם תמיד על חשבון שירתו .הוא כותב גם פרוזה ייחודית.
אנצנסברגר ,במובנים מסוימים ,על האירוניה שבו ,נחשב על ידי המבקרים כממשיכו
של ברטולד ברכט".
משורר נוסף אשר זכה לתרגומיו של אשר רייך ,הוא כריסטוף
מקל ,יליד ברלין ( .)8799מקל הנו אחד הקולות המרתקים
והמקוריים בשירה הגרמנית בת-זמננו ומוכר גם כמספר ,כצייר
וכתחריטן .יצירתו השירית אקספרסיבית בדימוייה ,דרמטית
בתכניה ובצורותיה ,מפלסת דרכים חדשות בקומפוזיציה של
השיר .עיקר כוחה של שירת מקל ,טמון במחאה על
השתלטותו של העולם הממוכן על תודעת האדם ובזעם כלפי
זילות החיים.
"רק לפני כשבוע נפגשתי עם מקל" ,מספר רייך" ,ובילינו
בברלין יום שלם ומרתק .הצטערתי לשמוע שידו הימנית
נפגעה והוא לא יכול יותר לחרוט .איבדנו תחריטאי מופלא.
'אז גם לכתוב קשה לך בוודאי'? שאלתי' .לא ,לא! – מחה מקל – אני כותב בשיניים,
בעיפרון כמו תמיד ,את שיריי' .מפעם לפעם כשאני פוגש בו הוא מתעניין בשירה
העברית ומה חדש בה ומי הם הכוחות השיריים הפועלים בשטח".
האם נדרשת השראה בעת תרגום?
"גם בתרגום צריך השראה מלאה ,לא פחות מאשר בכתיבת שיר מקור" אומר אשר
רייך בתשובה לשאלתי" ,לכן אני מעדיף תרגומים שתורגמו על ידי משוררים ,אף על
פי שיש דוגמאות של מתרגמים שאינם משוררים ,שתרגמו שירים ברגישות רבה
ובצורה מוצלחת לאורך ההסטוריה של התרגום בארץ ובעולם .למשורר יש גם צורך
אמיתי להתבטא דרך תרגומו ,כלומר ,שאפשר לחוש גם דרך בחירת המלים והדגשים
את עדיפותו וסיבותיו .לעדיפות זו בשימוש מילה מסוימת ולא ברעותה .יש לכך
חשיבות לא רק מבחינת השיר אלא גם מבחינת האישיות המתרגמת .האני היוצא
מתאחד עם האני המתרגם".
כריסטוף מקל

כאשר הקצתי
כַאֲ ֶשר הֵ ַק ְצ ִתי הָ יו הֶ עָ ִרים מֵ עֵ בֶ ר לֶהָ ִרים,
אֶ בֶ ן ֹלא ִה ְתגַלְ ְגלָה ,עֵ ֶשב ֹלא ִהלְ ִשין
לְ ָאן נ ְָדדו הַ ְסל ִָעים ִעם הַ ְדיונוֹת,
הַ ּנְהָ רוֹת נָהֲ רו לְ מַ סָ עִ ,עם הַ חוֹל הָ לְ כו
ישים לְ צַ יִד גָדוֹל.
ַאחֲ ר ֹונֵי הַ כְ ִר ִ
ומ ַרצֵ ד בִ בְ ִהירות
כ ֹוכַב-ב ֶֹקר ָתלוי גָבוֹהַ ְ
אֲ בָ ל ע ֹול ִָמי הָ יָה בַ גָלות,
ָשכַבְ ִתי בִ ְמקו ִֹמי ,מָ קוֹם ֶשהָ יו ב ֹו לְ פָ נִים יְעָ רוֹת,
קוקטָה ַאחֲ ר ֹונָה הָ י ְָתה בְ כַף י ִָדי.
ִ
מגרמנית :אשר רייך ,מתוך הספר "שלח לחמך" ,1221 ,הוצאת 'קשב לשירה'
"לכריסטוף מקל היתה חברה ישראלית" מספר אשר רייך" ,הוא התעניין בשירה
עברית וביקש ממנה שתקרא באזניו שירים מספרים שהיו ברשותה .הוא אהב בעיקר

את שיריו של טוביה ריבנר ,כך סיפר לי כשהכרנו לפני  92שנה בהגיעו ארצה .הוא
תרגם לגרמנית את ספרו של אברהם בן-יצחק ,המשורר שהיה נערץ על לאה
גולדברג ,את ספרו של טוביה ריבנר ואת ספר שיריי שהתפרסם בגרמניה בהוצאת
"רובהולט" וכך התחיל למעשה פרסום שיריי בגרמניה ,לפני כ 12-שנה .לפני כן שלח,
ללא ידיעתי ,שירים לפרסום בכתבי עת שונים .בשנת  1228הציע לי טוביה ריבנר
שנתרגם יחד כל אחד מאתנו  19שירים של מקל .הוצאנו אז בשנת  1221ספר
בהוצאת "קשב" אצל רפי וייכרט .נדמה לי שהספר זכה ,כספרו של אנצנסברגר
להצלחה".
"כל פעולה רוחנית הינה תרגום כולל קריאה" .מוסיף רייך" ,הילד שרואה בעיניו פעם
ראשונה שמש ,מתרגם את זה לעצמו .זה מזכיר לי אימרה אחת זניחה של ניטשה
שאמר' :אין עובדות יש רק פרשנויות' .הפרשנות היא התרגום .כל פעולה אנושית
בעצם ,שקשורה בפעולה רוחנית היא תרגום" .רייך ממהר לסייג את עצמו ולהוסיף,
"זה נכון אבל כללי מדי" ,ובצורה ספציפית יותר הוא אומר" :תרגום הוא סוג של
תחיית מתים בשפה אחרת ,למציאות לשונית אחרת".
רייך טוען שהתרגום היה עוד לפני שהומצא הכתב .כשהשתתף לפני זמן מה בכנס
מתרגמי שירה בחו"ל עלה בדעתו רעיון שזיכה אותו במחיאות כפיים ממושכות.
"כשאלוהים ברא את האדם" הוא אומר" ,האדם הראשון היה מקור .עשיית חוה
מאחת מצלעותיו זה כבר תרגום .כלומר ,התרגום דומה מאד למקור אך לא זהה ,יש
הבדלים כידוע לנו ,וזו בדיוק פעולת התרגום לדורותיה".
כריסטוף מקל

נאום על אודות השיר
הַ ִּׁשיר אֵ ינ ֹו הַ מָ קוֹם ֶשב ֹו ְמטַ פְ ִחים אֶ ת הַ טֹפִ י.
ָכאן ְמדֺ בָ ר בְ מֶ לַח הַ בוֹעֵ ר בַ פְ צָ ִעים.
כָאן ְמדֺ בַ ר בְ מָ וֶ ת ,בְ ָשפוֹת מֺ ְרעָ לוֹת,
ַארצוֹת מ ֹולֶדֶ ת הַ דוֹמוֹת לְ נַעֲ ַליִם ְמסֺ מָ רוֹת.
בְ ְ
הַ ִּׁשיר אֵ ינ ֹו הַ מָ קוֹם ֶשב ֹו הַ ָשפָ ה ְמקֺ ֶּׁשטֶ ת.
כָאן ְמדֺ בָ ר בַ ָדם הַ זו ֵֹרם ִמן הַ פְ צָ ִעים.
בְ אֺ ְמלָלות ,בְ אֺ ְמלָלות ,בְ אֺ ְמלָלות הַ חֲ לוֹם.
בַ ְּׁשמָ מָ ה בַ פְ ֹסלֶת ֶשל אוטוֹפְ יוֹת ְרעועוֹת.
הַ ִּׁשיר אֵ ינ ֹו מָ קוֹם ֶשב ֹו הַ כְ אֵ ב נִ ְרפָ א.
כָאן ְמדֺ בָ ר בְ זַעַ םָ ,רעָ ב וְ ַת ְר ִמית
(לִ ְשלַבֵ י הַ ְשבֵ עות ֹלא ָש ִרים כָאן ִדבְ ֵרי הַ ּלֵל).
כָאן ְמדֺ בָ ר בְ לִ ְטרֹף ולְ ִהחָ ֵרף
ִסורים.
ִיקה ֶשל הַ ט ִ
בֶ עָ מָ ל ובְ סָ פֵ ק ,כָאן הַ כְ ר ֹונ ָ
הַ ִּׁשיר אֵ ינ ֹו הַ מָ קוֹם ֶשב ֹו הַ מָ וֶ ת ְמ ֺפטָס
וב ֹו הָ ָרעָ ב מֺ ְרגַע ,הַ ִת ְקוָ ה קו ֶֹרנֶת.
הַ ִּׁשיר הוא הָ אֱ מֶ ת הַ פְ צועָ ה עַ ד מָ וֶ ת.
כְ נָפַ יִם! כְ נָפַ יִם! הַ מַ לְ אָ ְך נוֹפֵ ל ,נוֹצו ָֹתיו
יסטו ְֹריָה
ַאחַ ת ַאחַ ת ִמ ְתעוֹפְ פוֹת ְמלֵאוֹת ָדם בְ סַ עֲ ַרת הַ ִה ְ
ִה ִּׁשיר אֵ ינ ֹו הַ מָ קוֹם ֶשב ֹו חָ ִסים עַ ל הַ מַ לְ אָ ְך.
מתוך הספר "שלח לחמך" ,1221 ,הוצאת 'קשב לשירה'.

בין תרגומיו של אשר רייך יש משיריו של המשורר המפורסם יעקב ואן הודיס (8711-
 )8119יהודי בשם האנס דוידסון ,שנימנה על ראשוני האקספרסיוניסטים ,יחד עם
שני הגיאורגים (היים וטראקל) השיר "סוף העולם" פורסם ב 8788-ונחשב לשיר
האקספרסיוניסטי הראשון.

יעקב ואן הודיס
סוף העולם
ִמ ָּק ְדקוֹד הָ אֶ זְ ָרח הַ כוֹבַ ע עָ ף.
צַ עֲ קוֹת ִמ ְתנ ְַסרוֹת בְ כָל הָ עֲ בָ ִרים.
נִשבָ ִרים.
ְרעָ פִ ים עָ פִ ים ִמגַגוֹת ְ
נִים ,או ְֹמ ִרים ,אֶ ת הַ חו ְֹטפִ ים טָ ַרף.
ומ ְשבָ ִרים י ִָציפו
סופָ ה ָק ְצפָ ה ִ
יַבָ ָשה ,לִ ְמחֹץ אֶ ת הַ ְסכ ִָרים.
ִצּנָה וכְ פוֹר עֲ צָ מוֹת י ְַר ִחיפו.
גְש ִרים.
ַר ָכבוֹת נוֹפְ לוֹת ִמן הַ ָ
עם פרסומו ,ביטא השיר "סוף העולם" ,מלבד חרדה אפוקליפטית מסויימת ,גם
תחושה קוסמית על דמדומי האנושות ,וזאת הרבה לפני מלחמת העולם הראשונה.
שנים רבות לאחר כתיבת השיר נלקח ואן הודיס למחנה ריכוז שבו נרצח בידי אנשי
הס.ס.
שיר נוסף משל ואן הודיס אותו תרגם רייך ,הוא "קברט" .השיר פורסם עוד לפני ימי
וימאר העליזים ולילות הבילוי בקברטים של ברלין ,שם צמחה האדישות ופרחה
הלאומנות דרך "הראשים הבוהים טמטום לאור" ,כדברי המשורר .גם שיר זה הנו
בבחינת חזון ,שיר אימפרסיוניסטי על מה שראו עיניו של המשורר בלילות עוד לפני
מלחמת העולם הראשונה.

קברט
זִ מָ ה וְ כִ ּנוֹרוֹת ְמיַּלְ לִ ים ,וַ לְ ס ְמ ַק ְרטֵ עַ
מַ לְ בִ ין עֲ ַשן ִסיג ְַריוֹת אֶ ת הָ אֲ וִ יר:
ֹשם ִאפור ְמ ָשחוֹת
ֵריחוֹת נו ְֹדפִ ים ,ב ֶ
ובְ ַשר הַ ּנ ְֵקבוֹת ֶשעַ ל הַ בָ מָ ה.
ָאה! אֵ יְך בִ ְשלולִ ית ְס ִמיכָה ז ֹו
אשים ,בו ִֹהים ִט ְמטום לָאוֹר
צָ פִ ים ָר ִ
עַ ָתה ָשלוֹש נְ ֵקבוֹת עוֹלוֹת אֶ ל הַ בָ מָ ה
לְ ִה ְתהַ דֵ ר בְ מֶ ֶתק אֶ בְ ֵריהֶ ן וְ עו ָֹרן.
האם תוכל לספר על אירוע יוצא דופן בעת מסע הופעותיך בגרמניה ?
"לפני כמה חודשים טלפן אלי מגרמניה משורר אירני שהציג את עצמו בשם סעיד",
מספר אשר רייך" .הוא ידוע מאוד בגרמניה .בעבר היה נשיא ה'פאן' – ארגון
הסופרים הבינלאומי .סעיד ,שזה שמו הפואטי ,סיפר לי שנמצאים ברשותו כל ספריי
שתורגמו לגרמנית ,ארבעה במספר ,ציין שהוא אוהב מאוד את שיריי והיה פעם
בערב קריאה שלי בגרמניה אבל נרתע מלגשת אלי .הוא הביע את רצונו לארגן מסע
ערבי שירה ששנינו נופיע בהם ברחבי גרמניה ,והוסיף שחברת הביטוח 'אליאנס'
פורשת את חסותה על המסע .הסכמתי .אחרי חודש טלפן אלי ואמר שלאחר
שהופיעו פרסומים בנושא ,הודיעה לו השגרירות האיראנית שלא יעז להופיע אתי.

בגלל הלחץ האיראני ביטלה חברת אליאנס את החסות ,והוא מתקשר אלי ,לפני
שאשמע ממקורות אחרים .הוא הדגיש כי כמשורר איראני גולה הוא דוחה את
דרישתם וטוען שבשירה אין פוליטיקה ולא מעניין אותו מה הממסד חושב .סעיד
העקשן המשיך לטפל בנושא ,כתב מאמרים בעיתונות על הלחץ האיראני ,והצליח
לארגן חסויות אחרות .ואכן בסתיו  1221הופענו בברלין ,במינכן ובהמבורג בחמישה
ערבי קריאה מרשימים מול אולמות מלאי קהל .לאור ההצלחה הציע לי סעיד
שנערוך ספר משותף שבו יופיעו חמישים שירים של כל אחד מאתנו .הספר ייצא
לאור כבר בסתיו הקרוב ,ואילו בשנה הבאה –  ,1282יופיע קובץ הסיפורים שלי
בגרמנית בהוצאה ידועה ומכובדת שהחתימה אותי גם על ספר שיכלול מבחר
משירי".
קורט שוויטארס ( )8711-8119צייר ומשורר דאדאיסטי ,הושפע בשירתו מכריסטיאן
מורגנשטרן .יליד הנובר בגרמניה ,שלא אהב להתבלט כמו חבריו המשוררים .ב8799-
נמלט לנורבגיה והשתקע בכפר ליד אוסלו .רק לאחר המלחמה שב לגרמניה ,אך לא
הצליח להתאקלם מחדש במולדתו ולכן עבר לאנגליה וחי בצפון המדינה ,שם מת ב-
 .8711שוויטארס ,משורר אנין לשון ,היה אקספרסיוניסט ואחר כך "התדאד" – עבר
לדאדא שהוקם בציריך.
"קורט שוויטארס היה משורר שערך ניסויים בלשון .בנוסף לכך ,היה צייר שמאד
עניין אותי בגישה הלשונית שלו" מספר אשר רייך" ,לכן תרגמתי כמה שירים שלו
שפורסמו בזמנו במוסף הספרותי של "הארץ" .אני עוסק בהכנת אנתולוגיה של
שירה דדאיסטית .השיר 'כפולנפול' (דופלמופל בגרמנית) תורגם בימים האחרונים".
לְ ָאדוֹן ָכפולְ נָפול
יֵש הַ כֹל כָפול.
בִ ְרשות ֹו כִ פְ ַליִם מֺ כְ פָ לִ ים
ְמנַהֵ ל הָ ָאדוֹן חַ טִים כְ פולִ ים,
הַ ְּׁשנִ טָה עָ ְמ ָדה בַ צַ ד ,חֲ ִתיכַת נְ פִ ילָה.
ז ֹו עֺ בְ ָדה :יֵש ל ֹו ִא ָּׁשה כְ פולָה.
ומכֺפָ ל
לְ בַ זְ בֵ ז זְ מַ ן כָפול ְ
ֶשטִזְ רֹם ַד ְרכ ֹו כְ מ ֹו מַ פָ ל.
לְ ָאדוֹן כָפול נָפול
יֵש ָאכֵן הַ כֹל כָפול.
למצגת שיריו של המשורר אשר רייך באתר של החוג לשוחרי שירה
מתוך כתב העת "עיין ערך שירה" ,גיליונות 92-98

