
 פגישה, חצי פגישה, עם נילי דגן

 אשר רייךהמשורר עם 

 
 "ֶיֶלד ֶשָהַלְך ִבי ְלִאבוד

 ַמה ֶפֶלא ֹנַחם ְוֹנַעם ֹלא ָיַדְעִתי
 ְוָכל ִנְפְלאֹות ַהַטְלדות ֶשֹּלא ָיַדְעִתי

 ָחְשבו ִלי ְכִאּלו ָיַדְעִתי.
 ַאל ַתֲעֶשה ִמֶזה ִעְנָין ִאִמי אֹוֶמֶרת

 .עֹוד ִתְזֶכה ְבִפטוס ֵאֶצל ְיָלֶדיָך"
 

 (8791אשר רייך, שירי רקע, מתוך "מראה מקום", )מסדה,                             

בחרתי להביא לכם הפעם משירתו המשובחת של אשר רייך, מן הבולטים 
תקופת החגים יופיע ספרו החדש של אשר רייך בשבמשוררי השירה העברית. 
הספר כולל את מבחר שירי אהבה בהוצאת אריה ניר.  –"השחיין המהיר של הרגש" 

שירי האהבה שכתב רייך לאורך כל השנים, מרביתם 
 .הקודמים בספריוהופיעו 

למשפחה חרדית  8799-נולד בירושלים ב אשר רייך
ליד מאה שערים. למד   ,בשכונת בתי אונגרין

 88ב"חדר", ב"תלמוד תורה" ובישיבות. כשהיה בן 
התייתם מאביו, יצחק מאיר, שהקדיש עצמו לתורה 

אמו, טובה מוצא את משפחתו כבעל מלאכה. ופרנס 
גרינוולד, ממשפחת רבנים שהנודע שבהם היה 

עזב את שכונת  81האדמו"ר מסאטמר. בהגיעו לגיל 
ילדותו והתגייס לצה"ל. צעד זה הביא לניתוק קשריו 

 עם משפחתו. 
פילוסופיה  ללימודי. עם שחרורו מהצבא פנה 7בצבא שירת בחיל השריון, בגדוד 

ראו אור בעיתונות  שירתוביכורי  .עברית באוניברסיטה העברית בירושליםוספרות 
שנים את "מאזניים", ירחון אגודת הסופרים  89-ערך כרייך . 8797היומית בשלהי 

ייסד את מוסף התרבות "טעם וריח" בעיתון "במחנה", פרסם מדור כן -כמוהעבריים. 
מוסף הספרות של "ידיעות של השוואת תרגומי שירה, "הנשיקה מבעד למטפחת", ב

אחרונות" ובמוסף "תרבות וספרות" בעיתון "הארץ", ולימד שנים רבות בסדנאות 
 אביב. -השירה בבית אריאלה בתל

משפחתית ומשוררת שספר שיריה "צפור -רייך, מטפלת זוגית-נשוי לד"ר אלישבע זהר
ור בהוצאת (, וספרה "כיתת חיים" ראה א8771הלאונרדו" ראה אור בהוצאת "עקד" )

 (.1222" ) 99"ספרי עתון 
איובה בארצות הברית, וזכה  בינלאומית באוניברסיטת רייך השתתף בתוכנית כתיבה

בפרסים ספרותיים רבים, ביניהם פרס ברנר, פרס באזל לשירה, פרס הנשיא, פרס 
ראש הממשלה )פעמיים(, פרס ברנשטיין, פרס אנה פרנק ושלוש פעמים זכה בפרסי 

 ה.אקו"ם לשיר
 

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



 (8712אביב: עכשיו, תש"ם -סדר נשים: שני מחזורי שירים )תל  
  (8719אביב: עם עובד, תשמ"ד -חדשה: שירים )תלחפיסה  
  אביב: ספרית -ושירים חדשים )תל 8799-8711סדר השירים: מבחר

 ( 1986 פועלים, תשמ"ו
 ( 8711אביב: זמורה, ביתן, תשמ"ט -עבודות על נייר )תל 
 (8779אביב: הקיבוץ המאוחד, -עובדות בדיוניות : שירים )תל  
 (  8779יב: ספרית מעריב, תשנ"ג אב-זיכרונות של חולה שכחה )תל 
 (8779אביב: ביתן, תשנ"ז -מוסיקת חרף: שירים )תל  
 (8777אביב: הקיבוץ המאוחד, תשנ"ט -פני הארץ: שירים )תל 
 אביב: -הנשיקה מבעד למטפחת: מבחר השוואות תרגומי שירה )תל

  (2001  עם עובד, תשס"א
 (1221 ,אביב: קשב לשירה, תשס"ג-עתיד דומם )תל  
 (1221אביב: הקיבוץ המאוחד, -ש עם דלת: סיפורים )תלאי  
 ( 1229 הקיבוץ המאוחד,להפך: שירים)  

 
(, 8799)הוצאת "עקד",  "בשנה השביעית לנדודי"ספר שיריו הראשון של אשר רייך, 

ישראל )בוועדת -זכה בפרס ליצירה בעילום שם מטעם קרן התרבות אמריקה
סקי ועזריאל אוכמני(. בספר זה בולטים השיפוט היו עזרא זוסמן, שלמה גרודזנ

 זיכרונות ילדותו:
 

 כשנולדתי, היה אבי
 

 ְכֶשּנֹוַלְדִתי, ָהָיה ָאִבי ֲעמוס ֲאסֹונֹות ַוֲחֵשָכה ְגדֹוָלה ִהִביָטה ִבי.
 ָפַקְחִתי ֶאת ֵעיַני ַהְטֺרּקֹות

 ֺמֵכה ִתָמהֹון ַוֲהלום ִמְלָחָמה
 –ְחֹזר אֹו ֹלא ַלְחֹזר ְפִניִמית נֹוֶאֶשת. לַ 

 ְבֶרֶחם הֹוָרִתי ַהָפתוַח, ָכל אֹותֹו ַלְיָלה ָדַלק ָהאֹור,
 ֵעיַני ִנְתַקּׁשו ַוֲאִני ָגַדְלִתי ְכִאיָלן ַהָּׁשתול ַבְּׁשָמָמה

 ְכֶשִאִמי ְמַכֶבֶסת ֶאת ַחַטי ְבָדָמה ַהָּׁשפוְך
 ר ְבָיִדי. ַהְדָמָמהְוִלבֹו ֶהָחרוְך ֶשל ָאִבי ְמַפְרפֵ 

 ָכְבָתה ִבְמדורֹות גוִפי,
 –ְתהֹום ְנעוַרי, מוִלי ִנְפַער                 

 ֲאָבל ָתִמיד ֶאְזֹכר
 ֵאיְך ְבָצֳהֵרי יֹום ָשֵלו ֶאָחד,

 ְבָחְזִרי ַעִּליז ִמֵבית ַהֵסֶפר               
 

 ִנְשְמעו ְצִפירֹות ַהֶּׁשֶמש.
 עֹות ַהר הוְשטו ְלֵעֶבר ַצָואִריְזרוֹ 

 ְוַעל ָפַני ַהּׁשֹוְתקֹות ָעָלה ַהָטם,
 גוִשים ַחִמים ֶשל ֲאָדָמה ִמְסתֹוֶבֶבת

 ֶנֶעְצרו ִמַתַחת ְלַרְגַלי ַהבֹוֲערֹות
 וָבֵתי ָהֶאֶבן ֲאֶשר ִבְשכוָנִתי ֵהֵחּלו ִפְתאֹום ָלרוץ

 –ְבמֹוַרד ָהְרחֹוב ַהַצר 

אורתודוקסית, מבצרה של נטורי קרתא", מספר -ממשפחה אדוקה אולטרה מוצאי"
. כל הדברים "בתי אונגרין"אשר רייך. "היה לי קשה מאוד לחיות בשכונת הגטו 

שמאפיינים את הילדות בארץ נמנעו ממני. היתה זו ילדות ללא צעצועים, ללא טבע, 
ללא רדיו, סרטים, הצגות, הכל  ללא קריאת ספרים, ללא טיולים, ללא תנועת נוער,



היום בעולם של תקשורת, עד כמה  ,היה אסור בתכלית האיסור. קשה אפילו להבין
 הייתי מנותק מהתקשורת. 

"מגיל שנתיים למדתי ב'חדר'. זה היה כמו בתיאורים הקלסיים של ספרות ההשכלה 
שהיה  . אין לנו צ'רלס דיקנס יהודי שהיה יכול לתאר את ה'מלמד'87-מהמאה ה

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?" 

כילד חשב לעצמו מחשבה וכתגובה זכה שהמלמד הרביץ בו תורה, תרתי משמע. 
היותו בן עשרים גילה שהם רק מאוחר יותר בפיקורסית שתוהו ובוהו היו אלים. א

. "ברגע שאתה עומד על רגליך מתחילים להעמיד אותך על דעתך", היו אלים בבליים
התודעה שלי התפתחה דרך תפילות ודרך לימוד התורה,  ,הוא מדגיש. "כילד

 הנביאים והמשניות". 

 

 עשר

 ְכֶשָהִייִתי ֶבן ָחֵמש ָיַדְעִתי
 ֶפה-ֶאת ֲעֶשֶרת ַהִדְברֹות ְבַעל

 ִמֵדי ָשָנה ְבָשָנה ָלַמְדִתי ֵמָחָדש
 ַעל ֶעֶשר ַהַמכֹות ְבֵסֶדר ֶפַסח

 וֵבין ִספור ְיִציַאת ִמְצַרִים
 ִלְקִריַאת ַהֵּלל וְזִמירֹות,

 ַאָבא ִמְלֵמל ְדָבִרים ַעל ֶעֶשר
 ַהְסִפירֹות ְוַעל ָרִזים ֲאֵחִרים

 י.ֶשֹּלא ָיַדְעִתי ְוֹלא ֵהַבְנתִ 
 

 עֹוד ִלְפֵני ֶשָהִייִתי ֶבן ֶעֶשר
 ֺסַפר ִלי ַעל ֲעֶשֶרת ַהְּׁשָבִטים

 ֶשָאְבדו יֹום ֶאָחד אוַלי ָישובו
 ֵמֹהדו, ִמכוש אֹו ִמכֹוָכב ַאֵחר,
 ְמֺלִוים ְבֶעֶשר ִכתֹות ַמְלָאִכים

 ְמֺצָטִדים ַבֲעָשָרה ִנִסים
 ב ְוַלָגִלילָיבֹואו ַהְיֵשר ַלֶּנגֶ 

 ְיַשּנו אֹוָתנו ַעד ִלְבִלי ַהֵכר
 ַאֲחֵרי ֲעָשָרה ִנְסיֹונֹות ֶשַּנֲעֹבר

 ִאָתם ֶבָחָרָבה ַהֹזאת.
 

      8777מתוך "פני הארץ", הוצאת הקיבוץ המאוחד,                               
 

רי"ג איסורים )ובצל "החיים זרמו יחד עם חבורת הילדים, ובחיי ילד החי בכלא של ת
 ם ראיתי שבחדרים מותר.(, החלו מחלחלים הספקות. פתאו989תרי"ג מצוות שהן 

בהסתר, שמעתי רכילות מנשות החצר, ראיתי ניאוף. בלילה בהפתעה גיליתי את 
הורי עושים מעשים אסורים והתברר לי לחרדתי כי לאמא יש קרחת". לאחר מות 

הונגרייה כפרית, שימשה כראש המשפחה. לא "אמי, שהיתה אשה  :אביו, הוא מספר
 היה מי שידריך אותי".

במבט לאחור, הוא אומר, "לא הייתי מחליף את ילדותי. זה היה בית הספר ללשון 
יום דיברו יידיש -הכי טוב למשורר. למדתי את העברית על כל שכבותיה. ביום

רא והעברית היתה אסורה. הפרדוקס הוא שהילדים למדו עברית דרך המק
 מסתיים בשורות המרגשות: "עוד מילדות"והמשניות". שירו 

 
 



  "ַרק ַהטֹום, ִמֶמְרַחֵּקי ְזַמן וְנִסבֹות
  ֲאִני ָיכֹול ְלַהִביט ְלָאחֹור

  ְבֺקְרטֹוב ֶשל ַאֲהָבה
 ַעל ְרָגִעים ְנִדיִרים ָבֶהם ָנַשב

 ַהֶּׁשֶקט ַבַבִית ַההוא."
 

, מוסיף אשר רייך, "היא כמובן בשעות הלילה, "הדממה הזאת שאני מדבר עליה"
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. 

כבן זוג לאפילה, ובו התרחשו דברים דקים שעין אינה מסוגלת השקט שרר בחדר 
סדר בלתי נראה בתוך -לי התרבע ונמהל בזמן אחר שיצר אילגלות. הזמן המעג

 השקט".
 

  אם אלוהים הוא האצבע
 

 ֶשל ָכל ַמה ֶשָּקָרה ִלי ְבאֹותֹו יֹום ְבֶאְמַצע ַהַּקִיץ
 י ֶאל ִקיטֹון ַיְלדוִתי.ֶשל ְירוָשַלִים. ֵמַהְּׁשֵפָלה ָעִליתִ 

 הוא ָהָיה ָחשוְך ְכַמֲחָלה ַמְמֶאֶרת.
 ַעד ִלְבִלי ַהֵכר ְזַמִּנים ִהְתַעְרְבבו ִבי

 ִעם ֵריחֹות ַטַחב וַמֲאָכִלים ֶשִּנְשְכחו
 ִמֵּקָבִתי. ֵאד ֶשל ִהְתַיְּׁשנות.

 ָאז, ִלְפֵני ַאְרָבִעים ָשָנה,
 ֶעְשֵרה ָהִייִתי ֶבן ְשֵתים

 ַהִזְכרֹונֹות הֹוְפִכים ְלִקירֹות. ַהַחּלֹון ָנעול.
 ַהֶּנֱעֶלֶמת ְלַאט ֵמַהֵּנרָהָבה ּלֶ כַ ַחְשִתי ְדִעיָכה 

 ֶשהוא ָכל ַהֶחֶדר ַההֹוֵלְך וַמְשִחיר. ָהִייִתי ְלַבד
 ְרדוף ְצָלִלים. ְרדוף ְשחֹוִרים.

 חֹות ְוֵהד ַהְתִפּלֹות אֹוֵחז ִבְגרֹוִני.ַרְגַלי ִרְשְרשו ְבתֹוְך ַהִּנְשכָ 
 ִכֵסא ְרעול ָפִנים, ֶשֺכָסה ְבֺחְלָצִתי ַהְמיַֺזַעת,

 ִנְתַקל ִבי ְבַגסות. ִהְמַשְכִתי ִלְדֹעְך ַבֶחֶדר ַהִבְלִתי ָשפוי,
 ָשם ִהְתרֹוְצָצה ַיְלדוִתי ְמַבֶּקֶשת ְלַעְצָמה ֶמְרָחב.

 י קֹול ֶשהֹוַרְדִתי ִמן ַהּקֹוָלב, שֹוֵמַע נֹוָאשֹות ֶאת קֹוָלהָלַבְשתִ 
 ֶשל ִאָמא, ַעד ֶשָמַעְדִתי ַעל ַהִמָחה, ֺמֵכה ִנְמנום

 וָבא ַהֶגֶשם ַבֲחלֹוִמי ִכְבָעָתה.
 ְכֶשָפַקְחִתי ֶאת ֵעיַני ִהְמִשיְך ַהֶגֶשם ָלֶרֶדת ַבחוץ

 ִיץ. ְבֶחֶסד ַהטֹום. ַהִאם ֱאֹלִהים הוא ָהֶאְצַבעְבֶאְמַצע ַהּקַ 
 ֶשל ָכל ֶזה? ָרִאיִתי ַיד ֲעָנִנים ְגַבְרָתִנים

 ֶשָחְמָסה ִפְתאֹום ֶאת ָכל ִנְפְלאֹות ַהִדְמדוִמים
 ְוַרק ַכְנֵפי ַהַּלְיָלה ְואֹור ַגְחִליִלטֹות

 רות ֶחְלִקית.ֵהִשיבו ִלי ַבֶדֶרְך ַהַבְיָתה ִהְתַבהֲ 
 

 8777מתוך "פני הארץ", הוצאת הקיבוץ המאוחד,                                        

 
"התחלתי להתייחס לתורה בספקנות, ראיתי בה רובוטיות דתית", ממשיך רייך 

. במקום שקיימת סכנה כלשהי 89ומספר. "המחשבות הללו התבשלו בי בהיותי בן 
מתכוון לסכנה שיש בניוון העצמיות, בטיפוח הבורות,  שם קיימת הגאולה. אני

כביכול, לאלוהות המושלמת והשלמה בצורה טוטאלית שמונעת קיומן  ,ובהתמסרות
 של מחשבות נוספות. אלה הדברים שעוררו בי את הספק למען גאולת עצמי.



"הספק הוא מדרגת האמונה הגבוהה ביותר. למה? מכיוון שהספק פירושו שאתה 
כגון: האלוהות ומה הם יחסיך  ,חר מהות עצמך, אחר משמעות הדבריםמתחקה א

לא דרך רבנים, ראשי ישיבות, רבנות  –עמה ואיך לבנות יחסים ישירים אליה 
וכיו"ב, כי האדם צריך בחייו שתהיה לו גישה בלתי אמצעית לאדון העולם. אין צורך 

 בשום תיווך".
בכוח עליון ואני מאמין שהיחס שלי אתה דתי היום? "אני דתי מלא כי אני מאמין 

", עונה אשר בלהט. "את המינון אני קובע על פי איכותיאלא  כמותיאיתו הוא לא 
כוחותי הנפשיים, וזו מבחינתי האמונה השלמה. הדתיות לא נמדדת בלבוש או 

 במנהגים קבועים כמו תפילה שלוש פעמים ביום. 
כאלפיים שנה ואין לה רפורמציה שהחלה לפני  "דת יהודית""אני שונא את המושג 

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 

בתפילתו אם הוא  תקשורתממסד. ישנו הפרט שקשור למלך העליון, הוא יוצר איתו 
. האדם ביסודו לא צריך גורמי תיווך לדבר עם אלוהים. רבני הדור מרגיש צורך נפשי

רצו להראות את כוחם ואת כושר פסיקתם, הוסיפו החמרות על גבי החמרות, 
ובסופו של דבר  החרדים והדתיים התרחקו היום מהאמונה העברית המקורית. מובן 

לפלפולם, אך זו שהיו בכל דור ודור גם גאונים שאמרו וכתבו דברי טעם ויש ערך גם 
 פרשנות אישית שלהם. לדעתי, הכתוב מבאר די הצורך".

, מסביר רייך, "לא היו עמותות לחזרה בתשובה או לחזרה בשאלה. הדרך "בתקופתי"
תה לצאת משם ולהתגייס לצבא. מצאתי עבודה באיזה מחסן והאיש יהיחידה הי

ר לצבא היה שהעסיק אותי עזר לי בכל הנושאים הטכניים לקראת הגיוס. המעב
. גויסתי ממש לפני מבצע סיני. הייתי שייך למחלקה ירושלמית בחיל הלםבהחלט 

השריון. רצו לשלוח אותי לקרב, אבל חליתי בשפעת ושלחו אותי למרפאה. מתוך 
עשרים חיילים כולם נהרגו ושניים נפצעו. כנער ספוג וטבול בתפילות ראיתי בכך 

 ה חיזק אותי ברוח החופשית שלי.אות שאלוהים לא כועס עלי והצילני. ז
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 

ות'. בהמשך הגשתי קובץ שירים בעילום שם וזכיתי בפרס קרן ב'ידיעות אחרונ
ישראל, אך כתב היד הלך לאיבוד. שירי החלו להתפרסם וזכיתי בראיון -אמריקה

ב'על המשמר'. באותם ימים פקדתי את ספסלי האוניברסיטה כשומע חופשי 
הכניס  ,שאצלו שמעתי הרצאות ,בהרצאות לפילוסופיה ולספרות, ופרופ' דב סדן

ותי לאוניברסיטה כסטודנט מן המניין. באותו זמן, התחלתי להכיר משוררים. א
הכרתי את יהודה עמיחי ואת דן פגיס, טשרני כרמי ואחרים. חייתי בהוויית שירה, 

 וכל יום ויום למדתי רבות על החיים, השירה והמציאות הירושלמית".
מספר: "מרבית הוא  (.8799יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד ) "תמונת מצב" ספרו

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

 ְרחֹוב ִבְלִתי ֺמָכר ֶשָעַבר ִבי.
 ָבֵתי ֶאֶבן. ַחּלֹונֹות.

 ֹראש ֶיֶלד. ְצחֹוק ֶשל ַנֲעָרה.
 



 ִעיר ֶשֵהִמיָתה ֶאת ְנעוַרי
 ְוָהאֹוַפַּנִים ֲהפוִכים ֶבָחֵצר.

 ָאָנה ֲאִני ָבא ֵבין ָעָפר ְלָעָפר.
 

 ַיְלדות ֶשִּנְקְטָעה ְכמֹו ָיד.
 ֶרת ִמִּלים. ֶקֶצב ֶשֺבְזַבז.ַבצֹ 

 ָאב ֶשִאַבְדִתי ְלִפְתאֹום
 ְוַאֲהָבה ְמֺעֶבֶרת ֶשִהְצִהיָבה.

 
 ַלְיָלה ֶשִּנְתַמֵּׁשְך ַוֲעַדִין ֹלא
 ִהְתעֹוַרְרִתי ִמִסטוָטיו. ְסָתו

 ַוֲעָנִנים ֶשִהְקִרישו ְבתֹוְך ֵעיַני
 ְוֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלִהְתַפֵזר.

 
 

 8799תוך "תמונת מצב", הוצאת הקיבוץ המאוחד, מ
 

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, 
בחלקה הראשון. רייך נזכר באותם ימים:  92-ורה לנו התקופה של שנות הכפי שזכ

, ללא חברה, עם מעט תרבות "הייתי 'תולעת ספרים' והימים עברו עלי ללא חברים
מוסד  –קפה שסיגלתי לעצמי, כשאני נמנה עם באי בית הקפה 'טעמון' -של בית

-ר רייך מירושלים לתלירושלמי ידוע עד היום". לפני מלחמת יום הכיפורים עבר אש
אביב והתחיל לעבוד בעריכה במקומות שונים. באותה תקופה גם התערב בחיים 

 אביב.-הספרותיים של תל
 

 הדם שלנו הוא בנזין העולם
 

 ַהטֹום עֹוֵבר, ִהְרַוְחנו ְזַמן
 עֹוְבִרים ָיֵמינו ֲחלֹומֹות ְפֹסֶלת.

 ָמָצא ֶאת מֹותוֹ ַפַעם ִהַכְרִתי ָצִעיר ֶשִחָכה ְלַחָטיו ו
 מֹותֹו ֶשָתַפח ָסִביב ָהָיה ִלי ִכיִרַטת ַאְזָהָרה.

 
 דֹור דֹוֶמה ֶשְמַחֶכה ְלֵנס ְמַחֶכה ָלִריק ַעד ַקְצֵוי ֹכחֹו.

 ַחכו. אוַלי ֵאי ָשם ְבַקְרָקִעית ָהָרִקיַע ַהְּׁשִביִעי
 י.ַהחֹוִבים ֶשְבַטָטֵסינו ְיַגּלו ֵנְפט קֹוְסמִ 

 
 ַהָדם ֶשָּלנו הוא ֶבְנִזין ָהעֹוָלם.

 
 8791מתוך "מראה מקום", הוצאת מסדה, 

 
 

. מחזור 8719ראה אור בשנת "חפיסה חדשה", ספר שיריו השישי של אשר רייך, 
השירים המרכזי בספר נכתב בתבניות עוקבות מוגדרות מראש: כך למשל, בשיר 

ארבעה  –ת כל אחד, בשיר "רביעיות" שלושה פרקים בני שלוש שורו –"שלישיות" 
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 



הזמן שערבים, יהודים וטורקים מתרבים בה כ"נקמה אירונית של -עם גרמניה בת
 ".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
 
                                               ּנֹוף ָלבוש ְכָפפֹות ֵמִציץ ִמן ַהחוץהַ 

 וְפֵני ַהָּׁשִנים ֹלא ַיִביעו ֶאת ַמה ֶשִביֵדיֶהם
 ְוֹראש ַהָּׁשָעה ַהֹזאת, ַהדֹוֶמה ְלַתְגִליף ָקדום

 ַהִאם הוא ְשַעת ֵשֶפל אֹו ֵגאות
 

 ְבַשְרוולֹו ַהגֹוָרלַמה ַמְחִביא ָשם 
 ַעל ֺשְלָחן ַצר ִמדֹות ֶזה ָכל ֲעָבָרם
 ָחבוי ַבֲחִפיָסה ַאַחת ַמָמש ֶכָעִתיד

 ִמי ֵמֶהם ֶשִטְשַפל ַהטֹום אוַלי ָמָחר ֵירֹום
 

 ְבֹקֶמץ אֹור ְמִהיֺרטֹות ֶשל ַעִין
 טֹווֹות ְזִריזות ָיד ְוֹאֶרְך רוחַ 

 ִכְקָלִפים ִעְוִרים ְיַחְּלקו ַעד ַהסֹוף ָיִמים
 ָרחֹוק ֵמַהַמָזל ְוֹכה ָקרֹוב ְלַמֵּׁשש אֹותֹו.

 
 8719מתוך 'חפיסה חדשה', הוצאת עם עובד, 

 
 

הייתי כמה חודשים בארה"ב", מספר רייך. "לפני נסיעתי פנה אלי נתן  8719"בשנת 
ך. אתה מוכן שאני יונתן ואמר לי: 'הגיע הזמן לפרסם מבחר של עשרים שנות כתיבת

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".
 

, מבחר מייצג "סדר שירים"ראה אור בהוצאת ספרית פועלים הספר  8719בשנת 
 ושירים חדשים.  8711-8799שנות כתיבה מעשרים 

 
 

 תאוה היא ריצה למרחקים ארוכים
 

 ַתֲאָוה ִהיא ִריָצה ְלֶמְרַחִּקים ֲאֺרִכים
 עֹוְבִרים ַמֲהמֹורֹות שֹוְבִרים ְגֵדרֹות

 חֹוְלִפים ַעל ְפֵני ְמשוכֹות
 ִלְפָעִמים ַעל ְפֵני נֹוף צוִפים

 ם ִעם גופֹותִנְפָתִחים ֲחִליפֹות ְוִנְסָגִרי
 ִמְתַהְפִכים ְכמֹו ְבִהְתַעְמלות ַעל ַמְכִשיִרים

 ַגם ַהֶּנֶפש ַהַמְחָשָבה ָרצֹות ְבַמְסלוִלים ַמְקִביִלים
 
 



 ַוֲחלֹומֹות ֶשְמַקְפִצים ָלֹרַחק נֹוֲחִתים
 ַעל חֹול טֹוְבָעִני ְכֹלא ָהיו

 ַמִגיַע ְוגֹוֵמרְבעֹוד ָדֵמנו ִבְשִחטֹות ַפְרַפר 
 ִלְפָעִמים צֹוֵבר ִשיא נֹוָשן ֶשעֹוֵבר ִבְצָלָליו

 ַתֲאָוה ִהיא ִריָצה ְלֶמְרַחִּקים ֲאֺרִכים
 

 ִלְפָעִמים חֹוְלִמים ִבְמלֹוא אֹור ַהִמִּלים ַעל
 ַהִפְסָגה ַהֺמְבַטַחת

 חֹוְלִפים ְבִלי ַדַעת ַעל ְפֵני ָהַאֲהָבה ַהְּקדֹוָשה
 ִפּלו ַהֶּנֶפש ָהאֹוִליְמִפית ָבה ֵאיָנה נֹוַגַעתֶשאֲ 

 ִפְתאֹום ִהיא תֹוֶפֶסת ִבי ְכמֹו ֶשתֹוְפִסים מֹוט ָאֹרְך
 וְמַקֶפֶצת ַלֹגַבה.

 
 ְוִלְפָעִמים ַבּלוַטת ָהִאְצְטֺרָבל ַמְפִריָשה ִלי

 ַמְחָשבֹות ָיפֹות ָעֶליָך ָעֵלינו ַעל ַהַגג
 ז נֹוֶתֶנת ְלַעְצִמי ֶאת ָכל ַהֶּנָחמֹות ַהְּנִעימֹותַוֲאִני ָא

 ֶשעֹולֹות ְבַדְעִתי.
 
 

 8711-8799מתוך השירים החדשים שהופיעו במבחר "סדר השירים", ספרית פועלים, 
 
 

הוקדש כולו לנושא אמנות  ( בהוצאת זמורה ביתן8711)"עבודות על נייר"  הספר
גרקו, מקס ארנסט -ם ליצירות מאת מגריט, אלהציור. מופיעים בו שירים המוקדשי

 ואחרים.
 

 טבע דומם
 

 "ָהָרִקיַע, ְקָעָרה
 ְכֺחָּלה ַוֲאֵפָלה ִמְּלָהִכיל

 ְיִפי ַהְפִרי
 ְבֶשֶקט ַהֶדֶרְך.                

 ַרק ַהכֹוָכִבים ַהטֹוְצִאים ַלָחְפִשי
 ִמתֹוְך ָהֲעָנָנה             

 ֵהם ֵפרֹות עֹוָנה
 ְלִתי ְגמוָרה". בִ 
  

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 
ותרות תמונותיו הן שורות שיר לדעתי, כמו 'אירופה אחרי וגם בכתיבת שירים. כ

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 

הרי  משמעויותיו. מי שמכיר את יצירותיו זה אכן משמש לו כקטלוג, ומי שלא מכיר
 זה מבוא מצוין להיכנס לעולמו של הצייר".

 
 
 
 



 קטלוג
 

 זוג ַבֶחֶדר
 הֹוֵלְך ַעל ֶחֶבל ָמתוחַ 
 ְשֵתי ְדֺמטֹות ְבֵעיֹרם
 ַאָבא'ֶלה ְוִאָמא'ֶלה

 ַפּנו ֶדֶרְך! ג'ֹון רֹוֵצַח ַהָּנִשים
 )רֹוֶאה( ִאָּׁשה ִבְמִעיל ָשחֹור )ֶשרֹוָאה(

 ֵדף ַאַחר ִאָּׁשהֶגֶבר ִעם ַסִכין רוֹ 
 ְתמוַנת ָהְרחֹוב ֶרַצח ַעל ֶרַקע ִמיִני

 ֵאין זֹו ֶדֶרְך ָנָאה ָלמות ַפּנו ֶדֶרְך!
 ִמַתַחת ְלָפַנס ָהֱאֶמת ָהֵעיֺרָמה

 ָקֶפה -)ָרִאיָת( ְקַרב ְרחֹוב ְתמוַנת ֵבית
 ְשלֹוָשה ֲאָנִשים ְסִביב ֺשְלַחן ַעמוֵדי ַהֶחְבָרה

 ָדר ִעם כֹוַבע ַקש וַמֵּקל ֲהִליָכהִאיש ְמהֺ 
 ֺדְגָמִנית ִעם ַמְחֹרֶזת ָקִצין ֶסֶרן

 ִמְשֶמֶרת ַלְיָלה ַפּנו ֶדֶרְך! ְקָטָטה ְבִמְסָבָאה
 ִאיש ִעם ַבְקבוק ֹראש ִעם ַקְרֶקֶפת ְפתוָחה

 ַמָּלח ְבמֹוֲעדֹון ַלְיָלה ַסִכין ַבַגב
 הֹוֵרג ְלַאַחר ַהְטִרָטהָתא ֶכֶלא הֹוָצָאה לְ 

 לוְלָיִנים ְיִריד ַשֲעשוִעים ָקָבֶרט זוג ְוַרְקָדִנים
 ְשֵתי ְדֺמטֹות ְבֵעיֹרם ַמֵסָכה ְוָדג ָחתול וִמְשָקַפִים

 ַפּנו ֶדֶרְך! ַעמוֵדי ַהֶחְבָרה ַהדֹור ֶהָחָדש
 יםפֹוֵעל ִעם כֹוַבע ִמְצִחָטה ְוִעתֹון ְמַהְגִר 

 ֺמְבָטל ַקָצב ְשלֹוָשה עֹוְבֵדי ְמִדיָנה         
 ִהְתַאְבדות ַבֶדֶרְך ָלֲעבֹוָדה

 )ֶזהו( ִספור ַבָּלִשי
 ֵכיַצד ֵתֵאר ְלַעְצמֹו ג'ֹוְרג' ְגרֹוס

 ֶאת ֶאְדַגר ֶאֶלן פֹו.
 
 

 8711 מתוך "עבודות על נייר", הוצאת כנרת זמורה ביתן,
 

"בספר זה  (.8779ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד ) יוניות""עובדות בד הספר
שירים המקבצים חוויות ילדות ותחושות והשקפות שלי מהחור השחור של ילדותי", 

הוא מספר. "בלי הילדות הזאת לא הייתי משורר. הזיכרון הוא דגל אצל היהודים. 
מצרים שהיינו אפילו החגים שלנו בנויים על זיכרונות. בפסח אנחנו זוכרים את ה

את היוונים שגברנו  –את הפרסים שרצו להשמידנו. בחנוכה  –עבדיהם. בפורים 
עליהם. אבל אין לנו חג נגד השונאים ואיננו זוכרים אחת לשנה את עצמנו. ואף על 

כרון. עדין חסרה לנו תכונה לאומית חשובה: הִשכחה. האמנות יפי כן אנו טובים בז
 יותר". לשכוח היא סגולה לחיים טובים

 
 יש
 

 ַהְדָבִרים ַהְמַעִחים ֶשֵטש ִלְזֹכר
 ִנְגָנִבים ַבֲחַשאי ַלִּׁשְכָחה.

 
 ֶאת ֶזה ָכַתְבִתי ַפַעם ְבָיד ַאְקָרִאית

 ִבְשֹמאל ֶשל עֹוָלם ִהְרַגְשִתי ְבִלי ִלְהיֹות ִאֵחר



 ִתיְדָבִרים ְבֵני ְמַעט ֶשָאַהְבִתי ְוַכֲחלֹום ִהְדַחקְ 
 

 ְבתֹוְך ַחַטי ֵהם גֹוִלים ֲעַדִין ִמָמקֹום
 ְלָמקֹום ִמְתַגְלְגִלים ִבי ְוֹלא ִיָזְכרו ֵמֹרב

 ְנִדיָדה. ֵביְנַתִים ֵיש ִלי ְפַנאי. ַאְמִתין ָלֶהם
 ֹפה ִבְמנוָחה ַעד אֹור ִבְקֵצה ָיַדי

 
 ֶשל ֵזֶכר ֹלא ִנְרֶאה, ַוַדאי ִבְלִתי ִנְבָגד

 ָיצוף ְוַיֲעֶלה ֵאַלי ֵמֶאֶרץ ִזְכִרי
 ְכִאּלו ֺהַגד ִבי ָהֶרַגע ֵמָחָדש

 ְוֹלא ֺהַגד. ְוֹלא ָיַדְעִתי ָמה עֹוד
 ִבי ִמֶזה. ִהְרַחְקִתי ְרִאָטה

 
 ְכֵדי ָלשוב וְלִהָזֵכר, ִנְזַכְרִתי

 ְבַמֶּׁשהו ַאֵחר: ְמקֹומֹות ֶשִהְגַשְרִתי. ֲאָנִשים
 ִהַכְרִתי ֹפה ָוָשם. ֺכָּלם, ָכל ֶאָחד ֵמֶהםשֶ 

 ַעד ְבִלי ְגמול ָסַגד ְלֹעל ַהִזָכרֹון,
 ָכל ָכְך ֶנֱאַנק ְלִהָּׁשֵמר ִמֹכַח ַהִּׁשְכָחה.

 ָתִמיד ִלְזֹכר. ְלִהָזֵהר. ֵאיזֹו ִטְרָחה, ַגם ִבְשַעת ַאֲהָבה.
 

 8779המאוחד,  מתוך "עובדות בדיוניות", הוצאת הקיבוץ
 
 
הייתי שנה בברלין ושם כתבתי את הרומן הראשון שלי, 'זיכרונות של חולה  8717-"ב

שכחה'. שם ניסיתי להתחקות אחר האופי הגרמני ואחרי השאלה המשופשפת 
והמוכרת, איך זה שעם כל כך תרבותי עסק בשריפת בני אדם ובהשמדה. עד היום 

אהבה בין  –השנאה יחס נובעת מ אני מחפש את התשובה לשאלה זו שבחלקה
הגרמני ליהודי. באניגמה הזאת, אני חושב, טמון היחס בין הנפש היהודית לנפש 

 הגרמנית".
ביתן" נכתב בעקבות שהות  -( בהוצאת "הליקון8779)"מוזיקת חורף"' ספר השירים 

בכפר בצפון גרמניה, שבו ביקר כאורחה של המשוררת שרה קירש. נופי השירים 
בו בזמן מהריאליה החיצונית של כפר סחוף רוחות ומוכה מטר, ושל השירה  שאובים

הגרמנית הרומנטית והמודרנית. אחדים משירי הספר באים חשבון עם האדמה 
 הגרמנית הספוגה בדם.

 
 

 ַאְנַדְנֶטה ְסָתִוי
 

 ַהַטַער ַהָשחֹור בֹוֵער
 ְבאֹור ֶשל ָעִלים ֲחרוִכים.

 
 ֺהִביםֲאֺדִמים, ְשחֹוִרים צְ 

 ְיָלִדים אֹוְסִפים ֶאת ֶהָעִלים
 ְבָיַדִים ְקַטּנֹות, ִנְפָרִדים ְלִצְבֵעיֶהם,

 ָעֶלה ְבַצד ָעֶלה
 ָשחֹור 

 ָאֹדם
 ְוַעְכָשו ָצֹהב

 ֶדֶגל ַשֶּלֶכת ֶגְרָמִני ְבָקַרַחת ַיַער ָשחֹור .



 
 ַהֶּׁשֶמש ִהְבִזיָקה ִפְתאֹום

 ֵבין ַצְמרֹות ָהֵעִצים.
 ִתי ֶאת ֵעיַני. ַבַּלְיָלהָעַצמְ 

 ִלְרָגִעים ֲאֺרִכים ִהָכה ִבי
 ָדם ָחשוְך ֶשל ָהֲאָדָמה.

 
 

 8779ביתן", -מתוך "מוסיקת חורף", הוצאת "הליקון                          
 

"בספר זה ישנם כל האלמנטים הדחוקים בנפשו של הגרמני", מספר אשר רייך, 
, הזרות ותכונות נוספות שיכולות לברוא פאוסטים קטנים "הכפור הצפוני, האופל

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 
ם האחרונות הרביתי לתרגם מן הגרמנית שמרתקת אותי ובשני

 השירה הזאת".
משולבים  ( בהוצאת "הקיבוץ המאוחד"8777)"פני הארץ" בספר שיריו 

שירי אקטואליה. "זה ספר מחאה", הוא אומר, "שנוגע למהות הפרט 
יותר אלימה וחסרת סובלנות.  פכה להיותבחברה הישראלית שה

ת מאחד . זוהי שורה פרובוקטיביהמדינה עומדת לקראת סופה
השירים שבספר. הפרובוקציה נועדה לנער את האדישות גם מתוך 
הציבור הקורא שירה. ודאי שאני לא משלה את עצמי ששירה יש 

י יבתוכה להשפיע, אך הרגשתי צורך לכתוב את דעתי והרגשות
 בעניינים חברתיים ומהכשלים העומדים בפנינו שלא השתנו עד לרגע זה".

 
 

 כיכר רבין
 

 ב ֵחֶלקָכאן שֹוכֵ 
 ֵמָהָרִקיַע ֶשָּנַפל

 
 ָעֵלינו ְכֶמֶטאֹוִריט.

 ַהֹכל ְמַחֶכה ָכאן ְלרוחַ 
 ַהִּׁשּנוי ֶשִטְצַמח ְוִיְפַרח.

 
 ֵביְנַתִים צֹוֵמַח ָכאן ָפחֹות אוֹ 
 –יֹוֵתר ַרק ֵעֶשב, ַהִכָכר ֵריָקה 

 ָהֵעֶשב ַרע ְלִמיֵנהו.
 עֹוד ַיַער ִנְשַרף ַבַּלְיָלה

 
 ֶנֱעַקר ִמְמקֹומֹו ַפְרֵדס נֹוָסף

 ְלֵעין ַהֶּׁשֶמש ָהִרים ָהְפכו ִלְגָבעֹות
 ְבֵני ֹצאן. ַהֹכל ֶנֱעַקד ַעל ִמְזַבח

 ֲעבֹוָדה ָזָרה ַהבֹוָנה ִשכוִנים.
 מֹוֶלֶדת, ֵהיָכן ֵביֵתְך?

 
 
 



 ִדְשֵאי ֲאִדישות ְמֺטָפִחים
 ֵרםיֹוֵתר ְויֹוֵתר ֲאִויר ָשחֹור זוֹ 

 חֹוֵדר ָלֵראֹות, ִבְלָחִשים ֶשל רוַח ְשחֹוָרה
 ֵדי ָיֵמינו ֵהם    ַהִמְתַפֶּׁשֶטת ִבְשִטיַפת ֶנֶפש. מַ 

 ְשִקיָעה ֲחרוָפה. ָהֹאֶפל ָבא ֵאֵלינו ִכְבָיכֹול
 ְבֵשם ַהֹכל ָיכֹול. מֹוֶלֶדת, שוִבי ַהַבְיָתה!

 
רייך, "לא פעם ולא פעמיים, בהיותי באירופה,  ", אומר אשר 1222-"ראיתי בשנת ה

ולקיומנו כעם  כלפינואת גודל השנאה שאנשים מאומות שונות באירופה מפגינים 
 כדור הארץ."כתוספת לחרדה גלובלית על קיום כוכבנו, וכפרטים, וזה גרם לי חרדה 

ז', ( שראה אור בהוצאת "קשב לשירה" יצר אשר רייך קולא1221)"עתיד דומם"  בספר
ששילב מסעות עתידניים עם תמונות מאחרית הימים. אלה ינקו את חומריהם מן 

המקורות העבריים והנוצריים ויצרו משל אפוקליפטי על המצב הישראלי ועל סכנת 
הוא ספר מחאה שיש בו גם  ,במובן מסוים ,הקץ האורבת בפתח. "הספר הזה

ובמקרה  -שמאה חדשה טראומה", הוא אומר. "היא נובעת מסוג של אמונה טפלה 
טומן בחובו סכנת קיום. אני יודע, למשל, כי בפתח המאה  -שלנו אלף חדש 

העשרים שררה באירופה וגם באמריקה תחושה אפוקליפטית וחרדות ממלחמה. כך 
קמה התנועה האקספרסיוניסטית שניבאה מלחמה שאמנם פרצה שנים ספורות 

ות שבאלף חדש מבשרת איזה לאחר מכן. גם אני כאנשים אחרים חשתי שהסמלי
 שהוא קץ חזק, גם עלינו כיהודים וגם על העולם".

 
 שאלון למלאך המוות

 
 הוא ָשחֹור? ָלָבן? ָצֹהב?

 הוא ָשִעיר אֹו ֵקֵרַח? ֵיש לֹו 
 ְכָנַפִים? ִאָּׁשה? ְכִפיִלים?

 
 הוא ָגבֹוַה ְוקֹולֹו ָנמוְך אֹו ְלֶהֶפְך?

 ֹו ַחָטה? עֹוף?ַהִאם הוא ֲחִצי ָאָדם א
 ֵיש לֹו ַמֵסכֹות, חוש הומֹור, ְרָגשֹות?

 
 ְואוַלי ַתְחִביִבים אֹו ֲחלֹומֹות?

 ַהִאם ִהִזיל ֵאי ַפַעם ִדְמָעה?
 ַהִאם ָהָיה ְמַשֵתף ְפֺעָּלה?

 
 ַכָמה ֵעיַנִים לֹו,
 ַרְגַלִים, ָיַדִים?
 ֵיש לֹו ָשַדִים?

 
 ָמַתי הוא ָיֵשן?

 ָזקוק ְלֵשָנה? הוא
 הוא ַהסֹוף אֹו ַהַהְתָחָלה?

אומר אשר רייך, "משום שיש בו סוג  'להפך'","מתוך כל ספרי אני גאה בעיקר בספר 
של מהפכנות צורתית ומהפכנות מבע על דרך השירה והאנשת חפצים וראייתם 

ך משני הצדדים ומשני ההפכים. כלומר, שירה זו ממצה את דעותיי לגבי שיר שצרי
 ממדיות בשיר".-ממדי. אסור שתהיה חד-להיות לפחות דו

עשר של אשר רייך, -(, ספר שיריו השלושה1229הוצאת "הקיבוץ המאוחד", )"להפך" 
שירה בעלת מקצבי דיבור, שבמסגרתם  –עמד בסימן מה שהוא מכנה "ראפ פיוט" 



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

 
 עיניים

 
8. 
 

 פֹוְזלֹות ֵמֲאחֹוֵרי ִמְשְקֵפי ֶשֶמש ֵכִהים ְבִתְקָוה
 ֶשִאיש ֹלא ַיְבִחין ֶשֵהן ִמְסַתְתרֹות ִמְפֵני ַהַחִטים.

 ֵעיַנִים ְרדופֹות ְנָקָמה ֶשל ַעִין ַתַחת ַעִין
 ְכֵדי ֶשָהעֹוָלם ֵיֵלְך ְוִיְתַעֵור ְלֶנְגָדן.

 ֵשש-ֹרִאי ִמְשתֹוְקקֹות ִלְראֹות ֵששִקְצרֹות 
 וֵביְנַתִים ְמַחְבקֹות ְפָסִלים ִלְמֹצא ֶאת ַאַמת ַהִמָדה

 ַהְּקָלִסית. ֵעיַנִים ֶשרֹוצֹות ֹלא ַרק ִלְראֹות
 ֶאָּלא ַגם ִלְשֹמַע ְוחֹוְלמֹות ֶשֵהן ִבְלִתי ִנְראֹות, וְלֶהֶפְך.

 ֹוָלמֹות ַמְקִביִלים, ָראו ֵאיְנְספֹורֵעיַנִים ֶשזֹוְרחֹות ֵמע
 ְרִציחֹות ְוֹלא ִגּלו ְלִפיֶהן ָדָבר.

 ֵעיַנִים ֶשָראו ֶאת ַהָמֶות וְלִשְמָחָתן הוא ֹלא ָרָאה אֹוָתן,
 סֹוְבלֹות ֵמֲאִחיזֹות ֵעיַנִים ְועֹוְצמֹות ֶאת ַעְצָמן.

 ה ֶשל ַהֹהֶוה.ֵעיֵני ֲעָבִרי ָהאֹוְרבֹות ִלי ְבִפָּנה ֲחשוכָ 
 
 
1. 
 

 ֶשֲחרוָטה ָבֶהן ַאְכָזָבה, אֹו ְלֶהֶפְך.
 ֵעיַנִים ֶשָעשו ֹתַאר ָאָקֶדִמי ְבָאָמנות ַהְּקִריָצה.

 ַעִין ֲעצוָמה ְמעֹוֶפֶפת ֶאל תֹוְך ַעְצָמה
 ְלַגּלֹות נֹוִפים ֲחָדִשים. ְגלויֹות ֵעיַנִים

 ַרִבים. ֶשרֹואֹות ְבאֹור ַאֵחר ַמְראֹות
 ְכִמיָהה ֶשִּנְכְנָסה ְכַשֲעָרה ָלַעִין ְוָיְצָאה

 ִכיִריָקה ֵמַהֶפה.
 ְמֺלְכָסנֹות עֹוְברֹות ִנתוַח ְלֵהָראֹות ַמֲעָרִבטֹות.

 ַעִין ֶאֶלְקְטרֹוִנית רֹוָאה ֶאת ֶהָעִתיד וִמְזָדֶרֶזת ְלִהְתַאְסֵלם.
 ים ְוִדְברו ִעם ַחְיָזִריםֵעיַנִים ַעְלקֹוִלטֹות ֶשָראו ַמְלָאכִ 

 ומֹוְכרֹות ֶאת ָכל ֲחָויֹוֵתיֶהן ְלמֹו"ל ָזִריז.
 ֵעיַנִים ַהּקֹוְלטֹות ֶאת ַמְחְשבֹות ֹראִשי ְכִעָורֹון ִרְגִעי.

 
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: 
, אומר אשר רייך, "אני לא מאמין "כמי שלימד בסדנאות השירה ב'בית אריאלה'"

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".
 

, אולי תוכל בבקשה למנות את ההבדלים בין כמי שכותב שירה ופרוזה גם יחד
 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 



סביל. לו עולם דמויות, עלילות ומצבים, הוא לא מעורב בתהליך עצמו, הוא קורא 
לכל שיר או מחזור שירי יש מעבדה שמטפלת באותו שיר )אלא אם כן אותו הספר 

הקיבוץ המאוחד -הוא על אותו נושא כמו הספר 'להפך' שיצא בהוצאת ריתמוס
, או ספרים אחרים שלי שהם על נושא אחד, כמו 'עתיד דומם' שיצא 1229בשנת 

יקה מעבדה אחת לכל סופר (. בעוד שבפרוזה מספ1221בהוצאת 'קשב לשירה' בשנת 
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

 
באופן מתבשל  האם הוא? האם כתיבתו תלויה במקום מסויםאיך אתה כותב שיר? 

 צות?איטי בראשך או בהתפר
אני מילוליין, הולך עם "לפעמים זהו להט מתפרץ ולפעמים מבעבע ומתבשל ימים. 

ואילו הסופר קובע לעצמו עתים לספרו. יש לו שעות קבועות שהוא כותב, המילים, 
הוא אומר, "בפרוזה, כמו למשל את תומאס מאן, יוסף  ספון בביתו או בבית קפה".

נים הקרובות, ואילו בשירה את יכולה ואחיו, לא תחזרי לקרוא שוב בשלושים הש
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 "
עמעום מהיר, לכיבוי ולכיליון". הפתרון, המילה וצליליה ומשקליה ורבדיה, נידון ל

לדבריו, הוא להמשיך להיות כאחד הקוראים, 
מת וגם לנסות בעצמו לתרגם לקרוא שירה מתורג
מעבדה השירית שלו. "משורר כדי להעשיר את ה

הוא אדם ששיריו תלויים בכל מה שקשור עם 
קונפליקט, עם דרמה, בכל הכיוונים האפשריים. 

פה -יודע את כל שיריו בעלאדם שמאוהב בעצמו ו
ממש, ונתקלתי בחיי בכאלה, לא מעניין אותי. 

 נקודה. זה כישרון מומס".
"אני הומוטקסטואל" מצהיר רייך בחיוך, "אדם 

מתוך שאוהב טקסטים שיריים אמינים וטובים". 
מדגיש רייך את חשיבות  ,עיסוקו כמתרגם שירה

לעוסקים בשירה: "אני מאמין  ,מלאכת התרגום
שכל משורר, או אדם הכותב שירה, צריך להתפתח 
תך השירית, מראה לך כמו ייותר באמצעות תרגום. תרגום מרחיק אותך מהווי

זרימה בתמונה את הטרנספורמציה הלשונית, מראה לך בדיסטנס מעצמיותך את ה
הטרנספורמטית של הלשון הזרה בכיוונה ללשון היעד, העברית. למעשה מקבל 

מתרגם אפשרות להיות מחוץ לשפה, שפת אמו, לרגעים מוארים ונדירים -המשורר
ולראותה בהתהוותה בתרגום. זוהי חוויה נדירה ששווה את מאמץ התרגום, שהוא 

מותו. זוהי פארפרזה על יסוד ומשורר חייב ללמוד עד יום לפני  למידה, –כשלעצמו 
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

 ְבִני ַהָצִעיר שֹוֵאל: ֶשֶאְלַמד ָמֶתָמִטיָקה?
 ִבְשִביל ַמה, ָרִציִתי לֹוַמר. ְשֵתי ְפרוסֹות ֶלֶחם

 ֵהן יֹוֵתר ִמְפרוָסה ַאַחת.



 ַגם ַאָתה ַתְרִגיש ַבֶזה.
 ְבִני ַהָצִעיר שֹוֵאל: ֶשֶאְלַמד ָצְרָפִתית?

 ְלֵשם ַמה, ָרִציִתי ִלְשֹאל. ְמִדיָנה זֹו שֹוַקַעת.
 ֶבֶטן ְוֵהָאַנחַרק ַשְפֵשף ְבָיְדָך ֶאת הַ 

 וְכָבר ָיִבינו אֹוְתָך.
 י ַהָצִעיר שֹוֵאל: ֶשֶאְלַמד ִהיְסטֹוְרָיה?ְבנִ 

 ַמה ִפְתאֹום, ָרִציִתי ְלַהְתִריס, ָלֵמד ֹראְשָך ְלִהְסַתֵתר
 ִמַתַחת ָלֲאָדָמה
 ְוָאז אוַלי ִתָּנֵצל.                   

 ֵמר.ֵכן, ְלַמד ָמֶתָמִטיָקה, ֲאִני אוֹ 
 ְלַמד ָצְרָפִתית, ְלַמד ִהיְסטֹוְרָיה!

                                              
 (8712)מתוך  

 
במשך שנים פרסם אשר רייך מדור של השוואת תרגומי שירה. המדור "הנשיקה 

ב'מאזניים', המשיך במוסף הספרות של ידיעות  8712מבעד למטפחת" החל בשנת 
יסי סתוי. אחר כך במוסף 'תרבות וספרות' של 'הארץ', בעריכת אחרונות, בעריכת ז

'הנשיקה מבעד בני ציפר. מבחר משני עשורים של מדור זה ראה אור בספר 
 ( הוצאת עם עובד, בעריכת חיים באר. 1228) למטפחת'

אותי להכנס לעול התרגום של שירה מגרמנית  הוביל"העיסוק בהשוואת תרגום 
"תרגמתי בעיקר משוררים גרמניים מכל הסוגים  ך,לעברית", מספר אשר ריי

ספורים של משוררים קלסיים כמו גטה, היינה, ווהאסכולות, תרגמתי שירים 
אלדרלין ויוסף פון אייכנדורף. מכאן עברתי מאוחר יותר למשוררים מודרנים 

ומצאתי בכך לא רק סיפוק כשהצלחתי לתרגם היטב שיר מסוים, אלא  12-מהמאה ה
י הרגשה שזה תורם לפואטיקה שלי ולשכלול כלי ההבעה שלי במעבדה גם היתה ל

השירית. הדבר שלמדתי בין השאר שאין שיר שלם יותר משיר שבור, בלתי גמור. 
 זהו להרגשתי סימן לנצחיות היצירה, שבתרגום נולדת ונוצרת מחדש".

 
 מתוך "הנשיקה מבעד למטפחת"להשוואות תרגומים 

 
 יוהן וולפגנג גתה

 שיר לילה לנודד

 ֵמַעל ַהְפָסגֹות 
 ְמנוָחה.

 ְבָכל ַהַצָמרֹות
 ָחש ִהְּנָך

 ַאף ֹלא ַרַחש רוַח.
 ַבַטַער ַהִצֳפִרים שֹוְתקֹות.

 ַרק ֶרַגע ַחֵכה עֹוד,
 ַגם ַאָתה ָתנוַח.

 
 ואריאל הירשפלד ום: אמיר אורתרג

 
( את השיר 8917-8191, כתב יוהן וולפגנג גתה )92עוד בהיותו משורר צעיר, כבן 

הקצר והפשוט "שיר לילה לנודד". סוד הקסם הלירי של שיר זה, המחורז בטבעיות 
וללא שום קישוטי מראות ולשון, נובע מהצליליות שבו. השיר מורכב ממלים 

לזו כמו צמרת עץ למשב רוח והפכו לשלמות אחת. לא ייפלא צליליות שחברו זו 
אפוא, ששיר קטן זה נתפס באוזני הקוראים ובתודעתם בכל מקום ובכל שפה אליו 
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תרגים בגלל הצלילים -פי שהשיר הנראה כה פשוט, כמעט בלתי-על-תורגם, אף
גמיו פעם לפחות. )בין מתר 12השולטים בו. ובכל זאת הוא תורגם עד היום לעברית 

גם כאלה שלא הרבו לתרגם שירה כמו, למשל, אשר ברש, דב סדן ומאיר מוהר(. 
לא הסתפקו בתרגום אחד אלא תרגמו  –כמה מתרגמים שחשו בקושי לתרגמו 

שניים ושלושה נוסחי תרגום. המשורר שאול טשרניחובסקי תרגם אותו בחמישה 
"שיר לילה לנודד",  תרגומים של 99תרגומים שונים. בזמנו הופיע ספר קטן שכלל 

 שאסף ישראל כהן. )אביה של נורית גוברין(.
, כשערך 9.7.8912-מאחורי כתיבת השיר הזה מסתתר קוריוז קטן ומעניין. היה זה ב

גתה טיול ליד בית קיט שנבנה על הר מיוער בשם גיקלהאן ליד אילנאו והתפעל 
רות מהשקט והשלווה השוררים במקום. שבוע ימים שהה במקום ואת שו

ההתפעלות שזמזמו בראשו וביקשו להשתחרר, מיהר גתה לרשום בעפרון על אחד 
 מקירות העץ בתוך הבית.

מחמישים שנה לאחר מכן, כשהוא נחשב לגדול הסופרים והמשוררים  למעלה
הסמכות שהיה בגרמניה ובמערב אירופה, שב גתה לאותו בית. למעשה נסע גתה, 

לאילנאו כדי להתחמק מחגיגות יום הולדתו  הספרותית העליונה, מביתו בוויאמאר
, בלווית מפקח היער, שסיפר 19.1.8198-שארגנו לכבודו. הוא הגיע ליער ב 11-ה

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 

ימים וכתב אז שיר קצר על אחד הקירות. מפקח היערות הוליך  מספרה במקום הז
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 

, הוא שיר על מהבית. השיר הזה, שנכתב כמו מתוך פסגת הדממה ושלוות ההרים
תפארת הטבע וצלילותה המרגיעה של הסביבה. אבל לאחר יובל שנים, קיבל השיר, 

בנסיבות הזמן, משמעות נוספת: תחושת אדם עייף משאון החיים, אדם קשיש 
, מת 11.9.8191 -המייחל לשקט ולמנוחה גמורה. ואכן, כמה חודשים לאחר מכן, ב

 גתה בשיבה טובה.
החל רייך לפרסם מתרגומיו לשירה הגרמנית  ,השירה במקביל להשוואת תרגומי

המודרנית. במרוצת כהונתו כעורך 'מאזנים' פרסם מעת לעת תרגומי שירה מגרמנית 
ומאנגלית, כמו גם מאמרים, תחת שם העט ישעיהו פלס. תרגומיו מגרמנית הופיעו 

משה )בשיתוף עם  8771משירי דניאל ויסברוט, הוצאת כרמל  – 'ארצכלב'בספרים: 
מבחר משירי כריסטוף מקל, הוצאת  – 'שלח לחמך'דור, אריה סיון וגיורא לשם(, 

מבחר משיריו של הנס  – 'עבודות צל')ביחד עם טוביה ריבנר( ו 1221קשב לשירה 
( בהוצאת קשב לשירה, אותם תירגם לבדו. "הרגשתי 1221מאגנוס אנצנסברגר )

ית" הוא אומר, "היום אני עצמי מספיק בטוח להתמודד עם תרגום שירה מודרנ
מתרגם משוררים מודרנים שקשים מאד לתרגום, כמו למשל גוטפריד בן, פאול צאך, 

 הנס ארפ, קורט שוויטארס ואחרים".
יכול להדגים אפילו בשפת היעד, ללא  ,השיר הבא, שירו של הנס מגנוס אנצנסברגר

 המקור, קשיים אובייקטיביים לתרגומו. 
  

 תורת צרופי המילים
 

 ַבֺחְלצֹות ַהֵמתֹות 
 ָנִחים ַהְכָלִבים ָהִעְוִרים

 ְסִביב ֺקפֹות ַהחֹוִלים
 הֹוְלִכים כֹוְבִסים ְפצוִעים

 וָבִתים ְמיָֺתִמים
 ְמֵלֵאי שֹוְמִרים ֺמְפָרִעים

 ַהַמְשִאיִלים ְלָבִתים ָזִרים
 ֶאת ִפְזמֹוֵניֶהם ַהֵמִתים



 
 ֲאָבל ַהְכָלִבים ַהחֹוִלים

 ְקִחים ֵמַהְכָבִסים ַהֺמְפָרִעיםלוֹ 
 ֶאת ֺחְלצֹוֵתיֶהם ַהְטתֹומֹות

 ִמתֹוְך ַהֺּקפֹות ַהֵמתֹות
 

 ִמן ַהִפְזמֹוִנים ָהִעְוִרים 
 ָנִסים ַהּׁשֹוְמִרים ַהָזִרים
 ִמתֹוְך ְמעֹונֹות ְפצוִעים

 ֶאל ָבִתים ֵמִתים
 

 ָכל ַהְכָבִסים ַהְפצוִעים
 חֹולֹותַבֺּקפֹות הַ 

 ָנִחים ִעם ְכָלִבים ִעְוִרים
 ְבֺחְלצֹות ֵמתֹות

 
 ַבֺּקפֹות ַהֵמתֹות
 ַבָבִתים ַהֵמִתים

 ַבְמעֹונֹות ַהֵמִתים
 ַבִפְזמֹוִנים ַהֵמִתים

 
 ָנִחים ַהֵמִתים ֵמִתים

מבחר משיריו של הנס מאגנוס  –מגרמנית:  אשר רייך, מתוך "עבודות צל" 
 ( בהוצאת קשב לשירה.1221אנצנסברגר )

 
"עבודות צל", בתרגום המשורר אשר רייך, הוא מבחר נרחב מכלל יצירתו השירית 

, החל (8717-)נולד ב של גדול משוררי גרמניה בעת הנוכחית, הנס מגנוס  אנצנסברגר
ועד לשירים שכתב בסוף האלף. מצויים בו שירים  92-בשיריו הראשונים משנות ה

יטיים וחברתיים, שירים ארספואטיים ופרקים מן הפואמה ליריים ושירים פול
 הנודעת שקיעת הטיטאניק.

מתמודדים בשלל דרכים עם הנס מאגנוס אנצנסברגר  שלהחידושים -שיריו רבי
קיומו המודרני של האדם בעולם של עיור, תיעוש, מדעים, מלחמות, שואה, אימת 

 הגרעין, בדידות, ניכור ומסחור.
 

 אוטופיה
 

 עֹוֶלה ִבְמלֹוא כֹוחוֹ  ַהטֹום
 נֹוֵעץ ְטָפָריו ִמַבַעד ָלֲעָנִנים.

 ַהַחְלָבן ְמתֹוֵפף סֹוָנטֹות
 ַעל ַהַכִדים: ֲחָתִנים עֹוִלים ָלָרִקיעַ 
 ְבַמְדֵרגֹות ָנעֹות, ְבשֹוְבבות וְבֹעז

 ְמנֹוְפִפים ִמְגָבעֹות ְשֹחרֹות וְצחֹורֹות.
 ִמַבַעד ָלֲעָנִנים

 ַהכֹוַח עֹוִשים ְשִמיִנטֹות ָבֲאִויר,ִמְטִפי 
 ַאִפיְפיֹוִרים ְמִציִצים ִמן ָהֶאְשַנִבים.

 ִהְתַרְגשות, ָלַעג ְוַעִּליזות.
 ִמְפָרִשטֹות ְנָיר ִמְתַקְפלֹות.

 ֹראש ַהֶמְמָשָלה ִמְסתֹוֵדד ִעם נֹוֵכל 
 ְבִעְנַין ַהֶּקֶרן ַהסֹוִדית. ָהַאֲהָבה



 ת ִרָּׁשיֹון ֵמַהִמְשָטָרה.ְמַקֶבלֶ 
 ַמְכִריִזים ַעל ֲחִניָנה ְלדֹוְבֵרי

 ֱאֶמת. ָהאֹוִפים ַמֲעִניִקים
 ַלְחָמִנטֹות ַלַּנָגִנים. ַהַּנָפִחים 

 ְמַפְרְזִלים ֶאת ֶהֳחָמִרים
 ִבְצָלֵבי ַבְרֶזל. ְכֶמֶרד

 פֹוֵרץ ַהַמָזל, ְכָלִביא הוא ִמְתָפֵרץ.
 ,ְבַתפוִחים וִבְצנֹוִנטֹות ְרגוִמיםַהַסְפָסִרים, 

 ִמְתַאְבִנים ְטחוִנים ֶלָחָצץ, עֹוְטִרים
 ִמְזָרקֹות ְוַגִּנים. ְבָכל ָמקֹום ָעִפים

 ָבלֹוִנים, ִצי ַהְצָהלֹות ְוַהַתֲענוגֹות מוָכן:
 בֹואו ַחְלָבִנים, ֲחָתִנים ְונֹוְכִלים! ָקִדיָמה!

 א כֹוחֹו.ַהטֹום עֹוֶלה ִבְמלוֹ 
 

מבחר משיריו של הנס מאגנוס  –מגרמנית:  אשר רייך, מתוך "עבודות צל" 
 בהוצאת קשב לשירה. ,(1221אנצנסברגר )

 
 באתר של החוג לשוחרי שירה.עוד משיריו של הנס מגנוס  אנצנסברגר, 

 
 

 נצנסברגר?איך הכרת את א
שנה בביקורו הראשון בארץ  19-"הכרתי את המשורר הגרמני אנצנסברגר לפני כ

והתידדנו. מצאנו שפה משותפת בכל המובנים והאפקטים וגילינו קרבה שירית 
מסוימת בתפישת העולם השירית, להלכה, גם אם למעשה אנו כותבים בדרכים 

במטאפורות, ואילו אנצנסברגר שונות. אני משתמש הרבה יותר בתמונות ודימויים, 
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? 
רגר לא כל כך קל לתרגום. הוא מאד קשה לתרגום "אנצנסב

בנוסח שלו, במושגים שלו ובאופני הביטוי של שורותיו", אומר 
אם בפסטיבלים לשירה בחו"ל  –אשר רייך. "נפגשנו מדי שנה 

ומתוך שיחות עימו על דרך  –ואם בהזדמנויות מיוחדות 
עבודתו התגבש בי הרצון לנסות ולהתמודד עם החומר הפיוטי 

ו. לא סיפרתי לו על כך, רק בגמר העבודה. אבל נודע לי של
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, 

הראשון עד האחרון שבהם. קראתי דברים עליו והכנתי את מ
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 

שעד היום הוא נחשב למשורר המוביל  וניתוח התופעה השירית ששמה אנצנסברגר
השנים האחרונות. "זה לא כל כך פשוט להחזיק מעמד  92בשירה הגרמנית של כמעט 

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 

לו שהופיע בחודש האחרון בגרמניה, ומקריאה ראשונה אנצנסברגר ספר חדש מש

http://www.saritpoetry.co.il/ensensberger.html


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".
 

כריסטוף משורר נוסף אשר זכה לתרגומיו של אשר רייך, הוא 
אחד הקולות המרתקים  מקל הנו (.8799יליד ברלין ) מקל,

זמננו ומוכר גם כמספר, כצייר -המקוריים בשירה הגרמנית בתו
אקספרסיבית בדימוייה, דרמטית השירית יצירתו  ריטן.וכתח

בתכניה ובצורותיה, מפלסת דרכים חדשות בקומפוזיציה של 
במחאה על  , טמוןהשיר. עיקר כוחה של שירת מקל

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.
אני כותב בשיניים,  –מחה מקל  –לא!  'אז גם לכתוב קשה לך בוודאי'? שאלתי. 'לא,

בעיפרון כמו תמיד, את שיריי'. מפעם לפעם כשאני פוגש בו הוא מתעניין בשירה 
 מה חדש בה ומי הם הכוחות השיריים הפועלים בשטח".העברית ו

 
 השראה בעת תרגום? נדרשתהאם 

"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 

שתרגמו שירים ברגישות רבה פי שיש דוגמאות של מתרגמים שאינם משוררים, 
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 
שיר אלא גם מבחינת האישיות המתרגמת. האני היוצא חשיבות לא רק מבחינת ה

 מתאחד עם האני המתרגם".
 

 כריסטוף מקל

 כאשר הקצתי

 ַכֲאֶשר ֵהַקְצִתי ָהיו ֶהָעִרים ֵמֵעֶבר ֶלָהִרים,
 ֶאֶבן ֹלא ִהְתַגְלְגָלה, ֵעֶשב ֹלא ִהְלִשין

 ְלָאן ָנְדדו ַהְסָלִעים ִעם ַהְדיונֹות,
 ו ְלַמָסע, ִעם ַהחֹול ָהְלכוַהְּנָהרֹות ָנֲהר

 ַאֲחרֹוֵני ַהְכִריִשים ְלַצִיד ָגדֹול.
 

 ֹבֶקר ָתלוי ָגבֹוַה וְמַרֵצד ִבְבִהירות-כֹוַכב
 ֲאָבל עֹוָלִמי ָהָיה ַבָגלות,

 ָשַכְבִתי ִבְמקֹוִמי, ָמקֹום ֶשָהיו בֹו ְלָפִנים ְיָערֹות,
 ה ְבַכף ָיִדי.קוִקָטה ַאֲחרֹוָנה ָהְיתָ 

 
 , הוצאת 'קשב לשירה'1221אשר רייך, מתוך הספר "שלח לחמך", ית: מגרמנ

 
"לכריסטוף מקל היתה חברה ישראלית" מספר אשר רייך, "הוא התעניין בשירה 

עברית וביקש ממנה שתקרא באזניו שירים מספרים שהיו ברשותה. הוא אהב בעיקר 



שנה בהגיעו ארצה. הוא  92י כשהכרנו לפני את שיריו של טוביה ריבנר, כך סיפר ל
יצחק, המשורר שהיה נערץ על לאה -תרגם לגרמנית את ספרו של אברהם בן

גולדברג, את ספרו של טוביה ריבנר ואת ספר שיריי שהתפרסם בגרמניה בהוצאת 
שנה. לפני כן שלח,  12-"רובהולט" וכך התחיל למעשה פרסום שיריי בגרמניה, לפני כ

הציע לי טוביה ריבנר  1228, שירים לפרסום בכתבי עת שונים. בשנת ללא ידיעתי
ספר  1221שירים של מקל. הוצאנו אז  בשנת  19שנתרגם יחד כל אחד מאתנו 

בהוצאת "קשב" אצל רפי וייכרט. נדמה לי שהספר זכה, כספרו של אנצנסברגר 
 להצלחה".

"הילד שרואה בעיניו פעם "כל פעולה רוחנית הינה תרגום כולל קריאה". מוסיף רייך, 
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, 
, ובצורה ספציפית יותר הוא אומר: "תרגום הוא סוג של "זה נכון אבל כללי מדי"

 ת מתים בשפה אחרת, למציאות לשונית אחרת".יתחי
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. 
אומר, "האדם הראשון היה מקור. עשיית חוה  "כשאלוהים ברא את האדם" הוא

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 

 ַהִּׁשיר ֵאינֹו ַהָמקֹום ֶשבֹו ְמַטְפִחים ֶאת ַהֹטִפי.
 אן ְמֺדָבר ְבֶמַלח ַהבֹוֵער ַבְפָצִעים.כָ 

 ָכאן ְמֺדַבר ְבָמֶות, ְבָשפֹות ֺמְרָעלֹות,
 ְבַאְרצֹות מֹוֶלֶדת ַהדֹומֹות ְלַנֲעַלִים ְמֺסָמרֹות.

 ַהִּׁשיר ֵאינֹו ַהָמקֹום ֶשבֹו ַהָשָפה ְמֺקֶּׁשֶטת.
 

 ים.ָכאן ְמֺדָבר ַבָדם ַהזֹוֵרם ִמן ַהְפָצעִ 
 ְבֺאְמָללות, ְבֺאְמָללות, ְבֺאְמָללות ַהֲחלֹום.
 ַבְּׁשָמָמה ַבְפֹסֶלת ֶשל אוטֹוְפיֹות ְרעועֹות.

 ַהִּׁשיר ֵאינֹו ָמקֹום ֶשבֹו ַהְכֵאב ִנְרָפא.
 

 ָכאן ְמֺדָבר ְבַזַעם, ָרָעב ְוַתְרִמית
 י ַהֵּלל(.)ִלְשַלֵבי ַהְשֵבעות ֹלא ָשִרים ָכאן ִדְברֵ 

 ָכאן ְמֺדָבר ְבִלְטֹרף וְלִהָחֵרף
 ֶבָעָמל וְבָסֵפק, ָכאן ַהְכרֹוִניָקה ֶשל ַהִטסוִרים.

 ַהִּׁשיר ֵאינֹו ַהָמקֹום ֶשבֹו ַהָמֶות ְמֺפָטס
 ובֹו ָהָרָעב ֺמְרַגע, ַהִתְקָוה קֹוֶרֶנת.

 
 ַהִּׁשיר הוא ָהֱאֶמת ַהְפצוָעה ַעד ָמֶות.

 
 ָנַפִים! ְכָנַפִים! ַהַמְלָאְך נֹוֵפל, נֹוצֹוָתיוכְ 

 ַאַחת ַאַחת ִמְתעֹוְפפֹות ְמֵלאֹות ָדם ְבַסֲעַרת ַהִהיְסטֹוְרָיה
 ִהִּׁשיר ֵאינֹו ַהָמקֹום ֶשבֹו ָחִסים ַעל ַהַמְלָאְך.

 
 , הוצאת 'קשב לשירה'.1221מתוך הספר "שלח לחמך", 

 



-8711שיריו של המשורר המפורסם יעקב ואן הודיס )בין תרגומיו של אשר רייך יש מ
( יהודי בשם האנס דוידסון, שנימנה על ראשוני האקספרסיוניסטים, יחד עם 8119

ונחשב לשיר  8788-שני הגיאורגים )היים וטראקל( השיר "סוף העולם" פורסם ב
 האקספרסיוניסטי הראשון.

 
 יעקב ואן הודיס

 סוף העולם 

 ַהכֹוַבע ָעף. ִמָּקְדקֹוד ָהֶאְזָרח
 ַצֲעקֹות ִמְתַנְסרֹות ְבָכל ָהֲעָבִרים.

 ְרָעִפים ָעִפים ִמַגגֹות ִנְשָבִרים.
 ִנים, אֹוְמִרים, ֶאת ַהחֹוְטִפים ָטַרף.

 
 סוָפה ָקְצָפה וִמְשָבִרים ָיִציפו

 ַיָבָשה, ִלְמֹחץ ֶאת ַהְסָכִרים.

 ִצָּנה וְכפֹור ֲעָצמֹות ַיְרִחיפו.
 בֹות נֹוְפלֹות ִמן ַהְגָשִרים.ַרכָ 
 

מלבד חרדה אפוקליפטית מסויימת, גם  ,ביטא השיר "סוף העולם" ,עם פרסומו
 הרבה לפני מלחמת העולם הראשונה. וזאת תחושה קוסמית על דמדומי האנושות, 

שנים רבות לאחר כתיבת השיר נלקח ואן הודיס למחנה ריכוז שבו נרצח בידי אנשי 
 הס.ס.

פורסם עוד לפני ימי  . השיר"קברט" משל ואן הודיס אותו תרגם רייך, הוא שיר נוסף
וימאר העליזים ולילות הבילוי בקברטים של ברלין, שם צמחה האדישות ופרחה 

 שיר זה הנוהלאומנות דרך "הראשים הבוהים טמטום לאור", כדברי המשורר. גם 
משורר בלילות עוד לפני עיניו של הראו שעל מה בבחינת חזון, שיר אימפרסיוניסטי 

 מלחמת העולם הראשונה.
 

 קברט
 

 ִזָמה ְוִכּנֹורֹות ְמַיְּלִלים, ַוְלס ְמַקְרֵטעַ 
 ַמְלִבין ֲעַשן ִסיַגְריֹות ֶאת ָהֲאִויר:

 ֵריחֹות נֹוְדִפים, ֹבֶשם ִאפור ְמָשחֹות
 וְבַשר ַהְּנֵקבֹות ֶשַעל ַהָבָמה.

 
 יָכה זוֹ ָאה! ֵאיְך ִבְשלוִלית ְסמִ 

 ָצִפים ָראִשים, בֹוִהים ִטְמטום ָלאֹור 
 ַעָתה ָשלֹוש ְנֵקבֹות עֹולֹות ֶאל ַהָבָמה

 ְלִהְתַהֵדר ְבֶמֶתק ֶאְבֵריֶהן ְועֹוָרן.
 

 בגרמניה ? יךהופעותעל אירוע יוצא דופן בעת מסע  האם תוכל לספר
ת עצמו בשם סעיד", "לפני כמה חודשים טלפן אלי מגרמניה משורר אירני שהציג א

ארגון  –היה נשיא ה'פאן' פר אשר רייך. "הוא ידוע מאוד בגרמניה. בעבר מס
הסופרים הבינלאומי. סעיד, שזה שמו הפואטי, סיפר לי שנמצאים ברשותו כל ספריי 

שתורגמו לגרמנית, ארבעה במספר, ציין שהוא אוהב מאוד את שיריי והיה פעם 
תע מלגשת אלי. הוא הביע את רצונו לארגן מסע בערב קריאה שלי בגרמניה אבל נר

 'אליאנס'ביטוח הערבי שירה ששנינו נופיע בהם ברחבי גרמניה, והוסיף שחברת 
פורשת את חסותה על המסע. הסכמתי. אחרי חודש טלפן אלי ואמר שלאחר 

. שהופיעו פרסומים בנושא, הודיעה לו השגרירות האיראנית שלא יעז להופיע אתי



איראני ביטלה חברת אליאנס את החסות, והוא מתקשר אלי, לפני בגלל הלחץ ה
שאשמע ממקורות אחרים. הוא הדגיש כי כמשורר איראני גולה הוא דוחה את 

דרישתם וטוען שבשירה אין פוליטיקה ולא מעניין אותו מה הממסד חושב. סעיד 
ח העקשן המשיך לטפל בנושא, כתב מאמרים בעיתונות על הלחץ האיראני, והצלי

הופענו בברלין, במינכן ובהמבורג בחמישה  1221לארגן חסויות אחרות. ואכן בסתיו 
לאור ההצלחה הציע לי סעיד  מלאי קהל.ערבי קריאה מרשימים מול אולמות 

הספר ייצא . שנערוך ספר משותף שבו יופיעו חמישים שירים של כל אחד מאתנו
ופיע קובץ הסיפורים שלי י, 1282 –לאור כבר בסתיו הקרוב, ואילו בשנה הבאה 

בגרמנית בהוצאה ידועה ומכובדת שהחתימה אותי גם על ספר שיכלול מבחר 
 משירי".

 
( צייר ומשורר דאדאיסטי, הושפע בשירתו מכריסטיאן 8711-8119) קורט שוויטארס 

 8799-ב המשוררים. כמו חבריומורגנשטרן. יליד הנובר בגרמניה, שלא אהב להתבלט 
השתקע בכפר ליד אוסלו. רק לאחר המלחמה שב לגרמניה, אך לא נמלט לנורבגיה ו

-בעבר לאנגליה וחי בצפון המדינה, שם מת לכן במולדתו ומחדש הצליח להתאקלם 
עבר  – "התדאד". שוויטארס, משורר אנין לשון, היה אקספרסיוניסט ואחר כך 8711

 לדאדא שהוקם בציריך.
שמאד  . בנוסף לכך, היה ציירלשוןרך ניסויים בהיה משורר שע"קורט שוויטארס 

עניין אותי בגישה הלשונית שלו" מספר אשר רייך, "לכן תרגמתי כמה שירים שלו 
שפורסמו בזמנו במוסף הספרותי של "הארץ". אני עוסק בהכנת אנתולוגיה של 

 ' )דופלמופל בגרמנית( תורגם בימים האחרונים". כפולנפולהשיר ' שירה דדאיסטית.
 

 פוְלָנפולְלָאדֹון כָ 
 ֵיש ַהֹכל ָכפול.

 ִבְרשותֹו ִכְפַלִים ֺמְכָפִלים
 ְמַנֵהל ָהָאדֹון ַחִטים ְכפוִלים,

 ַהְּׁשִנָטה ָעְמָדה ַבַצד, ֲחִתיַכת ְנִפיָלה.
 זֹו ֺעְבָדה: ֵיש לֹו ִאָּׁשה ְכפוָלה.

 ְלַבְזֵבז ְזַמן ָכפול וְמֺכָפל
 מֹו ַמָפל.ֶשִטְזֹרם ַדְרכֹו כְ 

 ְלָאדֹון ָכפול ָנפול
 ֵיש ָאֵכן ַהֹכל ָכפול.

 
 

 באתר של החוג לשוחרי שירה אשר רייךהמשורר למצגת שיריו של 
 

 92-98ליונות יעיין ערך שירה", גמתוך כתב העת "
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