
הנשיקה מבעד למטפחתפעם בנוסח שונה  מזה שיובא להלן, והוא פורסם בספרו של אשר רייך  
( לצד תרגומים  אחרים.2001)

רוברט פרוסט. מתוך ויקיפדיה.

בהכירי את מכלול שיריו ואת סגנונו של רוברט פרוסט, נראה לי שהמשורר האמריקני הנודע

' = 'כפור'(.frostִׁשרֵּבב כנראה לשירו זה גם זה מין בדיחה פרטית  מרה, הקשורה בשמו )'
דומה שבמקביל לגורלם של העולם ושל האנושות, הוא סיכם כאן בקיצור וב"זעיר אנפין" גם

את כל תהפוכות החיים הקשות שעברו עליו ועל משפחתו: 

Fire and Ice
Some say the world will end in fire,

Some say in ice.

From what I've tasted of desire
I hold with those who favor fire.

But if it had to perish twice,

I think I know enough of hate
To say that for destruction ice
Is also great
And would suffice.

אש וקרח  
ֵיׁש טֹוֲעִנים: ֵּתֵבל ִּתְכֶלה ָּבֵאׁש,

ֵיׁש טֹוֲעִנים: ְּבֶקַרח. 
ֲאִני, ֶׁשַטַעם ֲעָגִבים ְּבִפי, ֹלא ֶאְתַּבֵּיׁש

ִלְהיֹות ֵּבין אֹוֲהֵדי ָהֵאׁש.
ַאְך ִאם ׁשּוב ַיֲעֹבר ָעֶליָה ֶּכַלח,

ֲהֵרי ֶׁשְּכָבר ָרִאיִתי ֵּדי ִׂשְנָאה ָוֶאֶרס
ְּכדי ִלְקֹּבַע ֶׁשַּגם ֶקַרח

ְּבִלי ׁשּום ִהּסּוס 

* * *
זיוה שמיר

תרגומי שירה: מסע במרחבי תבל
מי יחיה ומי ימות? מי במים ומי באש?
על שירו של רוברט פרוסט "אש וקרח" 

"אש וקרח" הוא אחד משיריו הנודעים של רוברט פרֹוסט – שיר המשקף את עולמנו המודרני
שּבֹו אבדו זה מכבר המצפן והמצפון גם יחד. החששות מפני שואה אקולוגית עושים את "אש
וקרח" לאקטואלי במיוחד, ולאחרונה מרבים לצטט אותו בכל אתר ואתר. את השיר הזה תרגמתי

ָיִביא ׁשֹוָאה ָוֶהֶרס.



בסיוע החריזה )המילים החורזותice  ו-fireהשיר במקורו מדגיש את המילים שבכותרת   
אקספרסיביים למצלולים  הופכות  שהן  עד  האלה,  המנוגדות  המילים  בשתי  שימוש  עושות 

נושאי משמעות(.

 קשור כאן בתשוקה, חשתי שבמילה הזאת יש משהו פראי ומתפשט במרחבfireמאחר ש-

"  – באש  פתיחה  הוראת  נותן  כשמישהו  אתfire)גם  ולשמוע  לחוש  לכאורה  ניתן   –  "!

 היא מילה סגורה ובה צלילים המביעיםiceהתפשטותּה של האש במרחב(. לעומת זאת, המילה 
משהו זדוני  ומרושע, מתוכנן ומחושב, כמו בלחישת נחש הקופא על מקומו שעה שהוא מבקש

לעוט על טרפו.
השיר של  השורות  בסוף  אותן  ולמקם  ו'קרח'  'אש'  המילים  את  להדגיש  בחרתי  לפיכך 
המתורגם, כמו במקור האנגלי, ולא להבליע אותן באמצע  השורה השירית. בבית על הקרח

…. ,   המרמזים לכך שהשנאה הארסית של כוחות הרועsssssssssssבחרתי לשלב צלילי 
)המתנכלת לכל מחשבה מקורית שאינה מכופפת את ראשה לדוקטרינות ולתכתיבים(, היא זו

שמסוגלת להביא חורבן. 
רוברט פרוסט היה מחשובי המשוררים האנגלו-אמריקנים במאה העשרים. הוא היה צאצא

בשנת  לניו-המפשייר  מאנגליה  שהגיעה  "היבשת1634למשפחה  אל  הגיעו  שּבּה  בתקופה   ,
החדשה" מייסדי המושבות האמריקאיות הר;אשונות בספינת המהגרים "מייפלאור". 

)בעקבות1927לאונרד כהן, לעומתו, היה בן של חייט יהודי מליטא שהגיע לקנדה בשנת   
וסיפחוה(. מה רב1922הקשיים שהביא המרד של הליטאים בפולנים שהשתלטו על ליטא ב-  

ההבדל בין משפחת חלוצים ומייסדים לבין משפחה של פליטים סחופים!

. מתוך ויקיפדיה.1988לאונרד כהן, 

, בעקבות הופעותיו לפני1974  )"מי באש?"(  נכתב ב-*?"Who by Fireשירו של כהן "
חיילי צה"ל, שלחמו במלחמת יום הכיפורים. מילותיו מבוססות על הפיוט "נתנה תוקף" הנאמר
בתפילת מוסף בראש השנה וביום הכיפורים,ובו נכתב גזר דינם של החיים – מי לחיים ולמי

למוות –  אף מפורטות בו צורות שונות  של מיתה ושל עונשים הצפויים לו לאדם ביום הדין:

ְּבֹראׁש ַהָָּׁשָנה ִיָּכֵתבּון
ּוְביֹום צֹום ִּכּפּור ֵיָחֵתמּון

ַּכָּמה ַיַעְברּון ְוַכָּמה ִיָּבֵראּון
ִמי ִיְחֶיה ּוִמי ָימּות.

ִמי ְבִקּצֹו ּוִמי ֹלא ְבִקּצֹו
ִמי ַבַּמִים. ּוִמי ָבֵאׁש

ִמי ַבֶחֶרב. ּוִמי ַבַחָּיה
ִמי ָבָרָעב. ּוִמי ַבָּצָמא

ִמי ָבַרַעׁש. ּוִמי ַבַּמֵּגָפה - - -



 מודרני.  בתרגומוtwistאת הפיוט  הזה שמע לאונרד כהן בילדותו בבית הכנסת, אך נתן לו 
של  קובי מידן כל בית מבתיו מסתיים בשאלה "ּוִמי, ִמי קֹוֵרא ִּבְׁשֵמנּו?" – כאילו קריאה בשמו
של אדם להתייצב בבית-דין של מעלה היא כמו קריאה בשמו במסדר צבאי, בתור לקופת-חולים

 שּבֹו זמרים אלמוניים מחכים לתוָרם במסדרון. אפשר לראות בשיר זה שיר שלauditionאו ב-
מחאה – של הטחה כנגד שמיים על גורלם של אותם צעירים שקיפחו את חייהם במלחמה בטרם
הספיקו להינשא, להוליד את ילדיהם ולבנות בית. למעשה, שירו של לאונרד כהן הוא שיר

אתאיסטי של חוסר אמונה בקיומה של השגחה עליונה. 
זיוה שמיר

"ירדתי למדבר לעזור לאחים שלי בקרב," לאונרד כהן מופיע בפני חיילים. צילום: רון אילן.
ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. מתוך ויקיפדיה, וכן גם שני הקטעים להלן:

*

And who by fire? Who by water?

Who in the sunshine? Who in the night-time?

Who by high ordeal? Who by common trial?

Who in your merry merry month of May?

Who by very slow decay?

And who shall I say is calling?

And who in her lonely sleep? Who by barbiturate?

Who in these realms of love? Who by something blunt?

Who by avalanche, and who by powder?

Who for his greed, and who for his hunger?

And who shall I say is calling?
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And who by brave assent? Who by accident?

Who in solitude, and who in this mirror?

Who by his lady's command? Who by his own hand?

Who in mortal chains? Who in power?

And who shall I say is calling?  

לאונרד כהן
מי באש?

תרגום: קובי מידן
 

מי באש?
מי במים?

מי לאור השמש?
מי בחשכת ליל?

מי בבית דין של מטה?
מי בישיבה של מעלה?

מי בפריחה החייכנית הזאת?
מי בדעיכה איטית מאוד?

ומי, מי קורא בשמנו?
 

מי במעידה קלה?
מי בסמי שינה?

מי בשלטון הלב?
מי במכשיר קהה?
מי במפולת שלג?

מי באבקה נשפכת?
מי בשל בצע כסף?

מי ברעב בלי שובע?
ומי, מי קורא בשמנו?

 
מי בזמן טיפוס?

מי בתוך אוטובוס?
מי ברוב בדידות?

מי בראי ממול?
מי במצוות גבירתו?

מי על חרבו שלו?
מי ייקשר עד מוות?

מי ייכנע לכוח?
ומי, מי קורא בשמנו?

   לאונרד כהן

לאונרד כהן
מי באש?

תרגום: קובי מידן
 

מי באש?
מי במים?

מי לאור השמש?
מי בחשכת ליל?

מי בבית דין של מטה?
מי בישיבה של מעלה?

מי בפריחה החייכנית הזאת?
מי בדעיכה איטית מאוד?

ומי, מי קורא בשמנו?
 

מי במעידה קלה?
מי בסמי שינה?

מי בשלטון הלב?
מי במכשיר קהה?
מי במפולת שלג?

מי באבקה נשפכת?
מי בשל בצע כסף?

מי ברעב בלי שובע?
ומי, מי קורא בשמנו?

 
מי בזמן טיפוס?

מי בתוך אוטובוס?
מי ברוב בדידות?

מי בראי ממול?
מי במצוות גבירתו?

מי על חרבו שלו?
מי ייקשר עד מוות?

מי ייכנע לכוח?
ומי, מי קורא בשמנו?

   לאונרד כהן
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