טעימה מהגליון ה 18-של הו!
מתוך סילביה פלאת" ,שלוש נשים"
מאנגלית :אנה הרמן
אֲ נִי אִ טִית כְּמֹו הָעֹולָם ְּו ַס ְּב ָלנִית מְּ א ֹד.
ֶהחֳדָ שִ ים חֹו ְּלפִים ּומִ תְּ ַה ְּפכִים בִי,
הַשֶמֶ ש ְּוהַכֹו ָכבִים מִ תְּ יַ ֲחסִים אֵ לַי.
ַה ְּל ָבנָה ּדֹואֶ גֶת לִי בְּאֹפֶן אִ ישִ י יֹותֵ ר:
הִיא חֹוז ֶֶרת ְּוחֹו ֶלפֶת עַל ָפנַי ,נֹוגַהַת כַאֲ חֹות ַרחֲמָ נִית.
הַאִ ם מַ ה שֶ עָתִ יד לִקְּ רֹות מֵ סֵב לָּה ַצעַר? אֵ ינִי חֹושֶ בֶת כְָך.
ַפֹורּיּות פָשּוט מַ כָה אֹותָ ּה בְּתַ דְּ הֵמָ ה.
ה ִ
ּוכְּשֶ אֲ נִי יֹוצֵאת ,מִ תְּ ַרחֵש ּדָ בָר מַ ְּרעִיש.
אֵ ינֶנִי צ ְִּריכָה ַלחְּש ֹב אֹו אֲ פִלּו ַלעֲרְֹך ֲחזָרֹות.
שֶּקֹורה בְּתֹוכִי י ִקְּ ֶרה ְּבלִי תְּ ׂשּומֶ ת לֵב.
ֶ
מַ ה
ַה ַפסְּיֹון עֹומֵ ד עַל ה ֶָרכֶס,
הּוא מְּ סַּדֵ ר אֶ ת נֹוצֹותָ יו הַחּומֹות.
מַ ה שֶ אֲ נִי יֹודַ עַת חֹוקֵק חִּיּוְך עַל ָפנַי.
ָעלִים ְּונִ ָצנִים רֹוחֲשִ ים ְּסבִיבִי .אֲ נִי מּו ָכנָה]...[ .

מתוך הקוראן ,פסוקי ההסכמה
מערבית :אלמוג בהר

"אֶ שָ בַע בַתְּ אֵ נִים ּו ַבזֵיתִ ים
ּו ְּבהַר סִינַי
ַצּורה הַמְּ תֻ ּקֶ נֶת בְּיֹותֵ ר
כִי ב ָָראנּו אֶ ת הָָאדָ ם ב ָ
וְָּאז ֶה ֱחז ְַּרנּוהּו אֶ ל שֵ פֶל הַשִ פְּלּות
הַאֵ ין אֱ ֹלהִים הַטֹוב שֶ בַשֹו ְּפטִים?"
(סורת אלתִין [סורת התאנים])8 ,5-4 ,2-1 ,

וַ ואנג וֵ ויי  :הגעת מכפר הולדתי

אֲדֹונִיִ ,ה ַגעְּתָ מִ ְּכפַר ֻהלַדְּ תִ י,
וַּדַ אי בָקִ יא אַ תָ ה בַמִ תְּ ַרחֵש ַב ְּכפָר.
שְּ זִיף־ח ֶֹרף צָמַ ח מּול חַלֹון מְּ ֻגלָף,
בְּיֹום ָעזְּבְָּךַ ,ה ֵהנֵצּו פ ְָּרחָיו?

וַ ואנג וֵ ויי ( 759-699לספירה) ,מסינית :עינת מרבך-בר

מחמוד דרוויש ( ,)2008-1941מתוך "רֻ ּבאעיאת" .מערבית :מתן רודיס
*
אֲ נִי רֹואֶ ה אֶ ת מַ ה שֶ אֲ נִי רֹוצֶה בָרּוחַ ,אֶ ת ְּפנֵי הָאֶ בֶן
אֲ שֶ ר ב ָָרק שְּ חָקָ ם .י ְֻּרּקָ ה הָאֲ דָ מָ ה ,י ְֻּרּקָ ה ַאדְּ מַ ת רּוחִי,
הֲֹלא יֶלֶד מְּ ׂשַ חֵק עַל ׂשְּ פַת בְּאֵ ר ָהי ִיתִ י?
עֹודֶ נִי מְּ ׂשַ חֵק :הַמֶ ְּרחָב ַהזֶה — ָחצֵר לִיְּ ,והָאֲ ָבנִים — רּוחַ.
*
אֲ נִי רֹואֶ ה אֶ ת מַ ה שֶ אֲ נִי רֹוצֶה בַשָ לֹום .אֲ נִי רֹואֶ ה
עֹפֶר וָדֶ שֶ א ,אֲ פִיקֵ י מַ י ִם .אֲ נִי עֹוצֵם אֶ ת ֵעינַי:
הָעֹפֶר ַהזֶה ְּבחֵיקִ י נָח
ַאף ַה ַצּי ָד ,עִם יְּלָדָ יו ,נָח ה ְַּרחֵק מִ כָאן.

שירה קלאסית
ַרק מִ ַפּיְּטָן בֶן קֶ דֶ ם תִ תְּ ַפעֵל
ו ְַּרק עַל מֵ ת תִ גְּמ ֹר אֶ ת ַה ַהלֵל.
ְּסלִיחָה ,וָאקֵ ָרא ,בֶאֱ מֶ ת ְּסלִיחָה,
אַ ְך ֹלא ָאמּות כְּדֵ י ל ְַּרצֹותְּ ָך.

מרטיאליס ( 40לספירה בערך  104 -לספירה בערך) ,עיבד מלטינית :רונן סוניס

לאה גולדברג :תרגומים גנוזים
ַאי ,סין)762-701 ,
ֶּה (לי ב
ַי־פ
ִי־ט
הבודד בסתיו | ל

אֵד סְּתָ יו ְּכ ַח ְּלחַל תָ עָה עַל הָאֲ גַם,
ִה ְּכסִיף ַהכְּפֹור אֶת ִגבְּעֹולֵי הַּדֶ שֶ א,
ְּכי ַד אָמָ ן ִפז ְָּרה ַאבְּקָ ה שֶ ל קֶ סֶם
עַל ְּפנֵי תִ פ ְַּרחַת ֲענֻגַת ָעלִים.
נִיחֹו ַח ַהפ ְִּריחָה ָחלַף ,אֵ ינֶנּו.
וְּרּוחַ־כְּפֹור ַה ִגבְּעֹולִים כֹו ֶפפֶת.

מָ חָר עַל ַהנָהָר י ָשּוטּו
ֲעלֵי ַהפָזֲ ,עלֵי קְּמִ ילַת הַלֹוטּוס.
מְּנֹורתִ י ּדֹו ֶעכֶת,
ָ
ִלבִי יָגֵעַ!
ִהנֵה ָכבְּתָ ה ְּכבָר,
וַאֶ זְּכ ֹר כִי עֵת לִיש ֹן.
נְּוֵה שַ ְּלוָתִ י,
בֹוא ָאבֹוא אֵ לֶיָך.
הַב לִי שַ ְּלוָהִ ,לבִי נִלְָּאה מְּ א ֹד!

ֶּרי
מתוך 'חיים חדשים' ,פרק  | XXIIדנטה אליגי
*
ָה ֲענָוֹות ,הַמַ שְּ פִילֹות עֵינַי ִם,
עַל מַ ה ּדָ מּו ְּפנֵיכֶן ָהעֲגּומִ ים
ְּב ִחוְּרֹונָן ִל ְּפנֵי ה ַָרחֲמִ ים,
אַ תֶ ן בָאֹותַ ,החֲסּודֹות ,מֵ ַאי ִן?
ה ְֲּראִ יתֶ ן ְּגב ְִּרתִ י שֹו ְּפכָה כַמַ י ִם
ּדְּ מָ עֹות בְַּא ֲהבָתָ ּה ּובְּאֶ ְּבלָּה?
אֱמ ְֹּרנָה לִי ,הֲֹלא ִלבִי ִגלָה
אֶ ת הָאֱמֶ תּ ,ו ְּכבָר מִ ְּפלָט לִי ַאיִן.
וְּאִ ם ָאמְּ נָם מִ מְּ קֹום אֶ ְּבלָּה תָ בֹואנָה,
אָ נָא ,הֹואֵ ְּלנָה פ ֹה עִמִ י לָשֶ בֶת
וְּאֶ ת אֲ שֶ ר אֵ ַרע ַאל תְּ ַכ ֶסנָה.
עֹונָה ָבכֶן עֵינְּכֶן .כִי ְּבכִי ַע ֶצבֶת
ְּבכִיתֶ ן .מֻ כֹות י ָגֹון ֲחז ְַּרתֶ ן ֵהנָה,
וְּאֶ ת ִלבִי תַ ְּרעִיד אֵ ימַ ת הַמָ וֶת.

אן סקסטון

ההשתקפות הכפולה (חלק ראשון)
מאנגלית :אורית נוימאיר פוטשניק

.1
אֹומֶרת.
ֶ
בְּנֹו ֶב ְּמבֶר אֶ ְּהיֶה בַת שְּלֹושִים ,אֲ נִי
ַארבַע שָ נִים.
אַתְּ עֲדַ י ִן קְּ ַטנָה ַרק בַת ְּ
אֲ נַחְּנּו עֹומְּדֹות וְּצֹופֹות ֶב ָעלִים ,מַ ְּצהִיבִים ּומְּשֻ נִים,
מִתְּנֹו ְּפפִים ְּונֶ ְּח ָבטִים ַבגֶשֶ ם הַמְּ ֻל ְּכלְָך.
מִתְּנֹו ְּפפִים ְּונֶ ְּח ָבטִים ְּונִשְּ ָטפִים ,אֲ נִי זֹוכ ֶֶרת
ְּבעִּקָ ר אֶת ֶהעְּּדֵ ֵרְך ,שְּ לשָה סְּתָ וִים מְּ ֻענָנִים.
הֵם ָאמְּרּו שֶ ֹּלא ַא ְּצלִי ַח ְּלהָשִיב אֹותָ ְך.
אֲ ַגלֶה לְָך אֶת מַה שֶֹּלא תּו ְּכלִי לָדַ עַת.
ַההַשְּ עָרֹות ה ְָּרפּואִּיֹות ְּוכָל ַה ֶה ְּסב ִֵרים
שֶ ִה ְּסבִירּו אֶת נַפְּשִי ,אֵין ָבהֶם אֱ מֶת נֹו ַגעַת,
כְּמֹו ֶה ָעלִים הָאֵ לֶה ,הַמֻ כִיםַ ,הנִשְּ ב ִָרים.
אֲ נִי שֶ ָבח ְַּרתִי ַפעֲמַ יִם
קָראתִ י לְָך ְּבכִנּוי ִים,
ְּלהִתְּ אַ בֵדָ ,
כְּשֶ ִה ַגעְּתְּ ָל ִראשֹונָה ָבחֳדָ שִים ַב ְּכיָנִּיִים.
עַד שֶ ח ֹם ּו ַמ ֲחלָה ָרטְּטּו
בְּתֹוְך גְּרֹונְֵך ,נַעְּתִי כְּמֹו ְּב ַה ָצגָה שֶל ׂשַ חְּקָ נִים אִ ְּלמִים
מְּרשָ עִים
מֵ עַל ר ֹאשֵ ְך .קֹולֹות שֶל מַ לְָּאכִים ֻ
ִהטִיחּו בִי אֶת הָאַ שְּ מָה ,הֵם ִפ ְּטפְּטּו
כִמְּ כַשְּ פֹות י ְֻּרּקֹות בְּתֹוְך ר ֹאשִי .הָאֲ בַּדֹון
כְּמֹו ב ֶֶרז מְּ ַט ְּפטֵף
מִתֹוְך ִב ְּטנִי אֶל תֹוְך ע ֲִריסָתְֵך ,הָאֲ בַּדֹון ּדֹולֵף
כְּמֹו נֹושֶה שֶ בָא ִלגְּבֹות חֶשְּ בֹון.

ַה ָמוֶת ָהיָה פָשּוט מִשֶּדִ מְּ יַנְּתִי ְּל ַעצְּמִי.
בַּיֹום שֶ בֹו קַ מְּתְּ מְּ לֵַאת ַחּיִים ,ב ְִּריָאה ,שְּ לֵמָה,
נָתַ תִי לַמְּ כַשְּ פֹות לָקַ חַת אֶת נַפְּשִי הָאֲשֵ מָ ה
ְּו ֶהעֱמַדְּ תִי ְּפנֵי מֵתָה.
עַד שֶ ַה ְּגב ִָרים ַה ְּל ָבנִים שָאֲ בּו אֶת ה ַָרעַל ִמ ִב ְּטנִי,
הִשְּאִירּונִי כְּרּותָ ה ְּּורחּוצָה בַמַ עֲׂשִ ּיָה הַמְּדֻ מָ ה
שֶל קֻ ְּפסָאֹות שֶ מְּדַ בְּרֹות ְּו ַהחַשְּ מַל שֶ בַמִ טָה.
ָצחַקְּתִי כְּשֶ ָראִיתִי מַ ְּגהֵץ פ ְָּרטִי שָם בַמָלֹון.
הַּיֹום ֶה ָעלִים מַ ְּצהִיבִים ּומְּשֻ נִים.

אַתְּ שֹואֶ לֶת לְָּאן הֵם נֹו ְּפלִים .הַּיֹום ַחּיָב ְּלהַאֲמִין
ְּב ַעצְּמֹו ,שֶֹּלא יִפֹול לָאֲ ַבּדֹון.
הַּיֹום ג'ֹוי ְּס יַלְּּדָ תִי הַּקְּ ַטנְּטֹנֶת,
אֱ ֱהבִי אֶת ֶעצֶם ַעצְּמְֵך ,הֵיכָן שֶ אַתְּ שֹו ֶכנֶת.
אֵין אֱֹלהִים לָׂשֵ את אֵ לָיו תְּ פִלֹות ,אֹו שֶ אִ ם
יֵש ,לָמָה נָתַ תִ י לְָך ִלגְּּד ֹל בְּמָקֹום ַאחֵר,
בֹו ֹלא ִהכ ְַּרתְּ אֶת ְּצלִיל קֹולִי כְּשֶ ָבאתִ י ְּלבַּקֵ ר.
כְּשֶ בָאתִ י ְּלבַּקֵר ְּוכָל ַה ַה ְּבטָחֹות
ְּלפ ְִּרחֵי ּדִ בְּקֹון וַאֲשּוחִים מְּקֻשָ טִיםֹ ,לא יְּ ַסלְּקּו אֶת כָל
ַה ַחגִים הַמֻ חְּמָ צִים ְּו ַה ֻחפְּשֹות.
ַבזְּמָן שֶֹּלא ָא ַהבְּתִ י אֶת ַעצְּמִי,
ָא ַחזְּתְּ ְּביָדִי שֶ ַב ְּכ ָפפָהָ ,פ ַסעְּנּו בַשְּ בִילִים הַמְּ ֻפנִים.
י ַָרד ֲעלֵיהֶם שֶ לֶג מֵ חָדָ ש ַאח ֲֵרי הַכ ֹל.

