
מֹאְזנַיִם
דו ירחון לספרות של אגודת הסופרים 

איך שיר נולד (מחדש)? זיוה שמיר
לפעמים שיר נשכח או נידח מן הקלסיקה המודרנית נעֶׂשה לפתע לשיר פופולרי.

לפעמים הוא אפילו זוכה לרנסנס רב-ממדים בעקבות ציטוטו בסרט, בהצגה,
בתוכנית טלוויזיה או בערוץ אחר מערוציה של "תרבות ההמונים". כך, למשל, זכה
שירו של ו"ה אודן (Auden) "בלוז הלוויה" (Funeral Blues) לפופולריות עצומה

לאחר ביצועו על-ידי השחקן הסקוטי ג'ון האנה בסרט עטור הפרסים "ארבע
חתונות ולוויה אחת" (1994). השיר הפך לאחד המפורסמים והמצוטטים ביותר

בתרבות המערב, ובזכותו הייתה לשירת אודן ֶעדנה. בערוב יומו הוא זכה לראות
איך מהדורות שיריו אוזלות במהירות, בעוד קודם לכן העלו ספריו אבק על המדף:

ו"ה אודן / ְּבלּוז ַהלְָויָה 
מאנגלית: זיוה שמיר

ֶאת ָּכל ַקּוֵי ַהֶּטלֶפֹון נְַּתקּו, ָּכל ַהְּׁשעֹונִים, 
ֶעֶצם ִזְרקּו לֶַּכלֶב לְַבל יִנְַּבח, 

ָהִביאּו ָהֲארֹון ִעם ָּכל ַהְמקֹונְנִים, 
ַהְחִריׁשּו ַהְּפַסנְֵּתר לְקֹול ֻּתֵּפי ַהַּפח.

ְּתנּו לֲָאוִירֹונִים לִגְנַֹח ֵמָעלֵינּו 
לְִרׁשֹם ַעל ַהָּׁשַמיִם: הּוא ֵאינֶּנּו, 

ִסְרֵטי ָאֵבל ִּכְרכּו ַעל ַצּוְארֹונֵי יֹונָה, 
ְּכָפפֹות ְׁשחֹורֹות ְּתנּו לְׁשֹוְטֵרי ְּתנּוָעה.

ָהיָה הּוא ִּבְׁשִבילִי ַאְרַּבע רּוחֹות ָׁשַמיִם, 
ְמנּוַחת ַׁשָּבת וִיֵמי ֲעַמל ַּכַּפיִם, 

ָצֳהֵרי יֹוִמי, לֵילִי, ִׁשיִרי, ִׂשיִחי; 
ּולְֻתִּמי ָחַׁשְבִּתי: ֶזה נְִצִחי.

ַּכּבּו ַהּכֹוָכִבים. ִאיׁש לֹא ָצִריךְ אֹוָתם; 
ִאְרזּו ֶאת ַהּלְָבנָה, אֹור ַהַחָּמה יּוַעם; 

ִׁשְפכּו ֶאת ֵמי ַהּיָם, ִּכְרתּו ֲעֵצי ַהחֶֹרׁש; 
ִּכי ְּבַחּיַי ַהּכֹל נְֶעַקר ִמּׁשֶֹרׁש.  



גורל דומה עלה בגורל שירו של רוברט בראונינג "רבי בן עזרא" (1864)– מונולוג
דרמטי פילוסופי ארוך, נחלתם של ְמתי מעט, המושם בפיו של ר' אברהם אבן עזרא.

ב-1980 חיבר ה"חיפושית" ג'ון לנון את שירו "Grow Old with Me", שכותרתו
ופתיחתו מבוססות על שירו של בראונינג. כך זכה השיר הקלסיציסטי של בראונינג

לפופולריות עצומה.  
מעניין הוא התהליך הנפתל שהוביל לרנסנס של שיר ישן זה: יוקו אונו, אשתו של
ג'ון לנון, כתבה ל"חיפושיות" את השיר "Let Me Count the Ways" שקיבל את

השראתו משירתה של אליזבת בארט, רעייתו של בראונינג. דומה שיוקו אונו ראתה
את עצמה ואת ג'ון לנון כאנשים יצירתיים שנקשרו זה לזה מתוך הערצה הדדית

בדומה לזוג בראונינג-בארט שסיפור אהבתם יוצאת הדופן התפרסם בכל העולם.
על רישומה של פרשת אהבתם של הזוג בראונינג-בארט על יצירת ביאליק סיפרתי

בספרי "לנתיבה הנעלם".  
ג'ון לנון ענה ליוקו אונו בשיר "הבה נזדקן יחדיו", ושני השירים – שלה ושלו –

נכללו באלבום "חלב ודבש", שיצא ב-1984, לאחר מותו של לנון. אביא כאן
בתרגום ראשון לעברית בתים אחדים מהשיר הפילוסופי הארוך "רבי בן עזרא".*

רבי בן עזרא / רוברט בראונינג  
מאנגלית: זיוה שמיר

ּבֹוא נְִזַּדֵּקן יְַחָּדו, 
עֹוד לֹא ָׂשַבְענּו ַרב, 

יְֵמי ַהּסֹוף ֵהם ַהִעּלָה לַיְִציָרה. 
ְּביַד ֵאל ֲעִתידֹות: 

"ָּתִמים ְּבָראִתיךָ. ַהּיַלְדּות 
ַרק ֶצלַע ִהיא. ַהֵּבט-נָא ַּבִּמְכלֹול וְַאל ִּתיָרא!" [….]

רֹוֵעי ָהרּוַח ֶׁשְּבלִי סֹוף  
ִרגְֵעי ִׁשְמָחה יְַרּבּו ֱאסֹף 

ָּכל יְֵמיֶהם ַאךְ ַרַהב וְִאּוֶלֶת. 
ּגַם ַהחֹוגֵג יְִפרֹׁש 
ְּכתֹם ַחּיֵי ֱאנֹוׁש  

ֲהיֵׁש לְׁשֹור ָאבּוס ָּבִהּסּוִסים ּתֹוֶעלֶת?  
ְּבגִיל נֶַּטה ִׁשְכֵמנּו 

לָָאב נֹוֵתן לְַחֵמנּו,  
לֹא יְַפּתּונּו ַּכּוָנִים ֶׁשל ֶהֶבל וְָכָזב.  

נִיצֹוץ יֵעֹור ַּבָּדם, 
ְּבֶחֶסד ֵאל ַׁשַּדי, 

ֶׁשֶּׁשֶבט לֹא יְַחסֹךְ ִמֶּמּנּו, ֲעָבָדיו. […]



ָחלַף ְזַמן. ֲאנִֹכי 
ַמֲאַזן ַחּיַי ָאִכין; 

ַאְׁשלִיךְ ָהֵאֶפר. ַהָּזָהב אֹוִתיר: 
ּוְבמֹו יַָדי ֶאְׁשקֹל, 

ַהּטֹוב, ָהַרע – ַהּכֹל, 
ָחְכַמת ַחּיִים ֶׁשִּזְקנִָתי ָּתִאיר.

ְרֵאה: ַּבֲערֹב ַהּיֹום 
ֵהן ָּבָאה ֵעת לְַחּתֹם 

ּולְַהְפִריד ַהְּסִחי ִמן ֶהָעֵרב.  
וְלַַחׁש ָּבא ִמּיָם: 

"ֶאת ֶזה הֹוֵסף-נָא ּגַם. 
ְּבַחן ֶאת ֶעְרּכֹו. מֹות יֹום נֹוָסף ָקֵרב".

*32 בתיו בתרגום ראשון לעברית מצויים באתר
https://www.zivashamir.com/ בקטגוריה "תרגומים".

גם לשיריו של ויליאם קרלוס ויליאמס (1883–1963) הייתה ֶעדנה לאחר שצוטטו
באופן אינטנסיבי בסרט הלא-שגרתי "פטרסון" (2016) המגולל את סיפור חייו של

נהג אוטובוס אמריקני חובב שירה שמגלה שגם הוא יכול להיות משורר. בעקבות
הסרט גילו רבים את כוחה התרפויטי של השירה, וחזרו אל שירתו ה"יומיומית"
וה"פשוטה" של הרופא-המשורר האמריקני ששירתו נכתבה במקצביה של לשון
הדיבור וזרמה כזרום התודעה (ויליאם קרלוס ויליאמס השפיע על אלן גינסברג,

מחבר הפואמה הארוכה "קדיש" שנכתבה אחרי מות אמו, ובעקיפין – גם על נתן זך
שתרגם את הפואמה של גינסברג לעברית). לקראת סוף הסרט, הנהג בעל הנפש

הפיוטית פוגש בתייר יפני שהגיע עד העיירה הנידחת פטרסון בניו-ג'רזי בעקבות
שירתו של ויליאם קרלוס ויליאמס (שהתגורר בעיר אפורה זו בעבר, וכמוהו גם בוב

דילן). שירה גדולה, רומז הסרט, אינה נכתבת בהכרח בעיר גדולה עם מרכז תרבותי
גדול. שירה היא עניין אישי שנוצר בד' אמות, אך היא יכולה לגרום לקוראיה לצאת

מד' אמותיהם ולהקיף את העולם כדי למצוא את שאהבה נפשם. 

ובשירה העברית? האם קרה ששיר "קלאסי" של יל"ג, של ביאליק או של
טשרניחובסקי התעורר מרבצו וקם לתחייה לאחר שהזכירוהו וציטטו ממנו

בתקשורת ההמונים? אשמח לשמוע על כל מקרה כזה שעולה בדעתם של הקוראים.

ִׁשְבֵחי ָהֵאל ָמנִיִתי 
ָּכל ַמֲעָׂשיו ָרִאיִתי 

יַָדְעִּתי ּכַֹח וְֵאַדע ּגַם ַאֲהָבה. 
ְׁשלִֵמים ִמְפֲעלֹוֶתיךָ 
ַעל ְּבִריָאִתי אֹוֶדךָ 

ַהְׁשלֵם ֶאת ַהְּמלָאָכה וְצֹק ִּבי אֶֹמן וְִתְקוָה. […]
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