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 גבריאל לוין

 

 רישל א נוחזיו

 

ינִ שך אותי ומה מ יִני החוצהִמבֵּ   י ְלבֵּ

  אותי ןמֵּ מז ,זמןה ב אבְ ב הרט   מהאחּולקום 

 

 צליפת שוט פק נפרׂשו הא? מסעו של לתילתח

 י ראיה נעלמים באחתּוֵּ ק  , של שבילים מתפתלים

 

 ימצע לצעד  הם דע אם קרקע או אויר הולא י

 מעיל יש לי"  -אך של מי המלים , ע  לפס  ממשיך ו

 

 מרום  וכוכביה ר  ב  והוא כדמות כְ 

 , אל מחשבתיודדות שנ "הר  או  ן בו ְמ ימּוִׂש יְ 

 

 , כךאכן אם זה )חי הן עתידהיא 

 , "הר  עו  הנפה או ְׂש ה ל  ט  יִח לְ ( "ודה בהכנעהאני מ

 

 גומות אינדיגו , עוד סימני שריטהב

 הב  יתֵּ צורת ונדמה לי שאני רואה , מאותתות

 

 ?או טרפז, ידרוִא מרחפת מעלי כמו אסט  

 באמצע, עיני פחם, כפלותצורות מש  
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 עמוד אור קורן וטהור יותר מקשת בענן 

 .קרקעית היםלרקיע לרקיע וצוללת בין מתוחה 

 

* 

 אמרתי לעצמי, זוז כבר

 אור שלפוחיות כשמטר 

 על משטח נוחת נוצצות 

פע, גיר משוח  , מישור מש 

 , נירבחותך שביל , קדמנ  

 ,אפל, מתעקל, נתיב צר

 , לאדם אחד

 חפשי, שלף מהאששזה עתה נ

 

 דרך יוצא ל

 , של פרשות דרכיםלעולם 

 ונופים גיר -קוי ,הסתעפויות

 ת חוט ו  ְק ִת " -ללא תחתית 

 שוב –" יוע  רּותפירת כל ְק 

חים ב ט   קוים י מ 

 אור-ממרחק שנות

 

 משבט , ריִא , אני

 , אדם-כל

  זה עתהשבא 

 שיר ת תיבתוך ב לטלט  מ

תל, שלא נולד  מח 



3 
 

 , היואל" -במעיל עליון 

 ".ילִ  הל  ִה ה ְת החליפהו במעט  

 

* 

 

 שטוטיםשל יום עוד מביט למעלה אחרי 

 ספינהחשוקי ות כמו לועורואה קרני אור ק

 

 הרקיע להתפזרמכפת ות מונע

 נמתח מהרום התלוש ביותר מהקרקעפלך הבמקום בו 

 

 מסלולי הכוכבים סובבים על ציריהםוכל 

 פשית וביד חרושם , נדתי בראשי" ?איך זה"

 

 מקלף את שכבת הפחם, הלא שאין לו פ  את הפ  

רס מוארים "?איך זה: "ושוב, של השמים טה וק   מ 

 

 חלולים וחפונים, טבעות הענק שלוו, באפלה

לים פנימה פ   ל מקנן בעגולּוּגעִ , מק 

 

 מהירויות משתנות, מנצנצים, במברשת קלה

 על ברכי  נער שו  ׁשִכיל   במסלול הפוך

 

 וסירנה רוכנת על קצה כל מסלול, ההכרח

 כשהגלגלים ,תו אחד ,צלילשמיעה מ

 

 - אם עם המוירותסבים בת  
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 ...יהיהשהווה ש, הי  ה  ת על ׁש  רו  ׁש   –קמת והחותכת מע  ה, המסובבת

 

* 

 

 

 .רמי היה מאמין שתחז  

  -ניאון קף יר ק כדור האדמה והמים מ  

 מטביע עקבות טריים, אך הנה אתה

 

 משכשכת , אדמה הלחה עדיןב

 עם  את גורלָךכורך , בצִפי ה

 , החלבלובעם , ף ברוחיכסמשיח ההזה של 

 

 פרח מתנדנד של שרביט עם 

 שחרה, אותךאוספים אותך וניפים המ

 שמסביב בידיו הגמישותהעיר מעלה את דרעק 

 

 הדביקות לתוך מקוריםתוחב את אצבעותיו 

 -ך דרך עולםמוביל אות, שיר-תאבי

ה  אתה משפשף את עיניך, הנרא 

 

 ונועץ מבט בהריסות 

 בשרשי האויר התלויים דבק הר שנהז  

 . היונקים מהאור העולה

  

* 
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 מריםואלה הח 

 

 לבנות את הסירה

 

 את מפרשעלות ולה

 

 , מספרים, ניר: ההוויה

 

 נפש! להרים עגן -אבן 

 

 ת ב  נ  ּג  , ילהלק  

 

דמיון  -גבול  נוצתית    -ב 

 

בראל עּוִפי  י מעֵּ  -דליקים ההניר  לי מֵּ

 

 יםבטלטול, בנענוע, כמה קשרים עברת

 

 , הרדוף, י הסבוךלִ צִ , נסחפת ברוח

 

 במסע ההשקה שלְך

 

 (כל מסע הוא השקה)

 

 ייִר ִׁש . מספרים. ניר. אבן

 

* 
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כבְך   בׁש 

 מהמטה ובקומְך

 יתִת פְ לִ ה  וְ  הק  ה היר  ׁש  רֵּ ת הכְ ּג  ר  ע  מֵּ 

  -ןד ם וֹלב  מהיביסקוס ָא

 

 ת צבע מצו רתמציו  , ידִס 

 ארגמן -שהופקו מחלזונות 

 בשכבְך -ותכלת 

 הכחלפורמת בין , ובקומְך

 

 השמש בזנית, ללבן

 והמראות הנוצצות

 של הים משטיחות

 ה לארוָא ְת א  וְ , את העיר על ִתל ּה

 

 לא מרָאה, לא ים ,שמש

םולא שום דבר אלא   .או ת 

 

* 

 

  - כרתיהמלה בעברית לא האת 

י ן"  ושמעתי  -" ְמע 

י ם"  "ְמא 

 

 ולא קלף יהלום 
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 איך הגיח ְת ְר פ  כשִס  

 המלים, םפתא  

 

 בקשי

 אוליאבל , בחנות זו מזו באזנ ימ  

 התאים לנוזאת זה בכל 

 

 רְךלדבר על הצ   

 , מעיביום הף את הִא להד   

 לאבד את  ,המציק

 ?זה

 

 - שוכן" זה"גם אם הייתי רוצה להגיד איפה 

י  ְנפֵּ  תחת כ 

 ?האּונו ת

  

 ?בלוטת האצטרבלב

  ,אן'ט  ְק ן י  בְ י ִא ח    

 הבן החי

 

רּות  עֵּ ר ,של ה   ִׁשעֵּ

ןש  ה ׁש  מ  ׁש    ת פעם כ   ְבג מ 

 - הלב 

 

 ר      מהצביה המתהק  ע  עצמו שהוא 

 "זה"זה  -ה אותו ל  ְד ּגִ ׁש  
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 ,זה איפה)"

 

 דרך איזה פתח גוף 

 "(ונעלם חר  זה פ  

 - האם ידעְת   

 

ין"פעם    אמר גם "מע 

יןעם מתוח מיתר    בקצה עצם מע 

 בּובִס ק ב  רֵּ ו  שׁש  

 

 חלק היה לו ו

 בפולחני מיסטריות עתיקים

 "השור הרועם" בשמו

 

 יתכן ועשינו סבוב  

 אלכסונית האם הצורה ה, שלם

 סמוירומזת על משהו 

 

 ?עיןמן ה

 

 

* 

 

 על הארץ לפנינו מניחים את דפוסי החיים , שוב

 ים ממה ששערתירבהם ו( יר מדברזה ִא )

 

 ?ו לרגלינוהוטלאת הגורלות שנבחן איך 



9 
 

 איזו רודנות, חייםיזה א: ד קלהשל י  חיתוכי ניר , דפוסיםהבין בחר נאיך 

 

ר, שרני וע  ע  ; רופים מוזריםצֵּ   יםדשלמים או מפ 

 . . . הלאהמשיכים מאלה שכ וא חיים שנאלמו ד ם

 

ִייִתי ׁש  . יּוקִח ה   ח  כ  בְ ביטים בנו בחזרה מ  -כל? ם או לאה 

י ְבנשמות עיף מבט מ, םיכנפ   פורׂשאני  ףמחוץ לגו. אדם ה ְבנֵּ  המעל 

 

 ת יִפקחה  . קוף. נשר. אריה. זמיר. ברבור. גורל בוחרות

 ואמרה לו  "הדיוט"על  מהׂש ןל  כ  ִמ 

 

ה בחרה בו ש ,לא מתערבת בענינים לא שלה ,ּהתבפנ  ם ל  כ  ִמ בחדו 

 . להכנס לעורו

 

 לא להסיט מבט. זה עסק בישחיים חדשים 

 נודעבלתי מורא מה ילב, מהיעד

 

 הוא יצילנו כי  ,הבלתי נגמר ופעבמ, להתחכך ביומיומי

 הח  ְט בִ נחצה בְ ו אם רק נאמין בזה

 

* 

 קודה              

 הנגיעהלפני עד ף באש נצר  

 מעיל בסטרטוספרה ּו

הה   ר   משקל א נוׂששבקשי  ְכב 

  דרכומאירים  זבוב והכוכבים

 ים את מפת הרקיע מזכיר
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  מבעד לחלונְך

רבטת במשיכות מהירות  אקראיות, שמש 

 

 שנות, שנות אור, לבנהתחת ה

 אני יכול לראות אותְך. דברים קורים! אור

 עוקב  איך גופְך. מודדת את המרחקים

 אחר הצורות הנחרצות מקרוב 

 ללא צונחות המגיחות ו

 מסתחרר קו וה, רחמים משום מקום

 .   בזרם אתְך כשאְת 

 

 

 'זלי גורביץ: תרגום

0.02.2 

 

 

 

המופיע בפרק העשירי של , הדמות המדברת בשיר היא דמותו של ִאיר: הערה

הוא ו, ר שלםותנופל בקרב אך גופו נ( ɜr: ביוונית)יר ִא . מאת אפלטון" המדינה"
, פורח באווירבמסעו הוא . חר המוותחיים שלאממלכת הבמחוץ לגופו נקרא לשוטט 

מחזות בהם ורואה  ירותאת מוזיקת הספאוזניו מו בשומע , חוזה חזיונות קוסמיים
יר כדמות בשיר משמש ִא . עונש על פי מעשיהםל ואצדיקים ורשעים זוכים לשכר 

אל המופשט , ממשיכת קו, מבד הציור, לעבור מהמשטח הארציבעלת הסגולה 
 . ובחזרה ,אל המוזיקה, אל האור ,לחלוטין

אברהם בשיר הראשון מופיעים גם ציטוטים משירו של משורר תור הזהב בספרד 
 ". מעיל יש לי: "אבן עזרא
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