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תרגם מאוקראינית: אלכס אוורבוך

אני מודה לנועה מונסטר על עריכת התרגום.

ספרות  וחוקרת  מתרגמת  משוררת,  היא   )1974( קרוק  הלינה 

אוקראינית. פרסמה חמישה ספרי שירה, קובץ פרוזה קצרה וארבעה 

ספרי ילדים. יצירותיה תורגמו ליותר מעשרים שפות. זכתה בשורת 

פרסים ארוכה. בשנים 2017–2019 הייתה סגנית הנשיא של מועדון 

אוקראינית  ספרות  מלמדת  בלביב.  מתגוררת  האוקראיני.   PENה־

וספרות כללית באוניברסיטה הלאומית על שם איוון פרנקו בלביב.

זמן ללא זמן )הומאז'(

 33 על 48
 טכניקה משולבת
דינה ספרשטיין
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* / הלינה קרוק

ֱאֹלַהי,

ִאם ִיַעְדָּת ִלי ֹּכה ַהְרֵּבה

ָהָיה ָצִריְך ָלֵתת ִלי ֲעַצִּבים ְּכַכְבֵלי ְסִפיָנה

ָהָיה ָצִריְך ָלֵתת ִלי עֹור ַּגס ְּכַבד־ִמְפָרִׂשים

ָהָיה ָצִריְך ָלֵתת ִלי ֵלב ָּכֵבד ְּכֹעֶגן

ְּכֵדי ִלְזֹרק אֹותֹו ֵמֵעֶבר ַלֹּדֶפן – 

ֶׁשַאף ַּגל ֹלא ָיִזיז אֹותֹו ִמְּמקֹומֹו

ְּבָים ָּפתּוַח

ְּבָים ָּפתּוַח ְּכֶפַצע

ְּבָים ָמלּוַח ָּפעּור ְּכֶפַצע־ָמֶות

ַאָּתה אֹוֵמר ִלי:

ִחְתִרי ְּבָיַדִיְך, ַיְלָּדִתי, ִחְתִרי ְּבָיַדִיְך

ַעד ֲאֶׁשר ַאְמִציא ְמׁשֹוִטים

ערב חג מולד עצוב / הלינה קרוק

ַׂשְמִּתי ֶאת ְּבִני ִמַּתַחת ָלֵעץ –

ְּבֵנה ַּבִית, ְּבִני, ָּכל עֹוד ַאָּתה ָקָטן

ָּכל עֹוד ֹלא ִפַּׁשְלָּת ַּבַחִּיים

ִהֵּנה ִהיא – ֵאׁש ִמְׁשַּפְחֵּתנּו

ֹּכה ָעַיְפִּתי ִמְּלהֹוִסיף ְזָרִדים ְלתֹוָכּה 

ִהֵּנה ִהיא ְׁשִתיָקֵתנּו – ְסָיג ַלָחְכָמה,

ַקח ַּכָּמה ֶׁשִּתְרֶצה,

ִּבְׁשִביְלָך ְּכלּום ֹלא ֲחָבל ִלי

ִּבַּׁשְלִּתי ָּכל ַמה ֶּׁשָּיַדְעִּתי –

ְּתֵריַסר ַמֲאָכִלים ִמֶּלֶחם ּוַמִים

ְמקֹומֹות ֵריִקים ֵאֶּלה ִמָּסִביב ַלֻּׁשְלָחן – 

ִנְקָרִאים, ְּבִני, ּדֹורֹות ִמְׁשַּפְחֵּתנּו 

ֶאת ִׁשיר ַחג ַהּמֹוָלד ַהֶּזה ַאף ֶאָחד ִמְּׁשֵנינּו ֹלא יֹוֵדַע ָלִׁשיר

ַאל ַּתְתִחיל

ַּבְּתִפָּלה ַהֹּזאת ֵאין ִמִּלים – 

ָּכל ֶאָחד ָּפׁשּוט ׁשֹוֵתק ַעל ֶׁשּלֹו

ֱאֹלַהי, ֲאִני רֹוָצה ְלַהְחִזיר ֶאת ַהֵּצָלע ְלִמיֶׁשהּו

ֲאָבל ְלֻכָּלם ְּכָבר – ֵיׁש 
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* / הלינה קרוק

ִצֵיּר ַּבָּׁשַמִים

ְסנּוִנית ְוַדָּיה

אֹוֵמר ִלי: ִעְקִבי

ַאֲחֵרי ְׁשֵּתי ֵאֶּלה ִּבְתנּוָעָתן,

ַאֲחֵרי ְׁשֵּתי ֵאֶּלה ְּכזּוג

ְוֵהן ְּכָבר ֹּכה ְרחֹוקֹות

ֶׁשֵאיֶנִּני רֹוָאה ִמי ֵאיֹפה

ֹלא ַמְבִּדיָלה ֵאיֹפה ִמי

ַהַּתְגִלית ָהֲעצּוָבה ְּביֹוֵתר ִהיא

ֶׁשֹּלא ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַרק טֹוב

ֵאין טֹוב ְּבִלי ַרע

ֵאין טֹוב ְוַרע ִּבְלָעַדי

* / הלינה קרוק

ְּכֶׁשֲאִני ִנְרֶּדֶמת ִּבְזרֹועֹוֶתיָך עֹוד ְּבִצּדֹו ַהֵּׁשִני ֶׁשל ִסיַני

ְּכֶׁשְּבתֹוְך ַהחֹולֹות ַהְּזרּוִיים

      ֶׁשל ְמאֹות ַהָּׁשִנים

           ַאֲחֵרי ָּבֶניָך

   יֹוֵתר ְויֹוֵתר ָעֹמק ׁשֹוְקִעים

ֵּביֵניֶהם

            ַוֲאִפּלּו

ֹלא ָּבִאים ְּכָבר ַּבֲחלֹומֹות ְלִאיׁש 

           ָּתֵגן ָעַלי 

ְּכֶׁשֶאְתעֹוֵרר ּבֹוֵדָדה

       ְּבָיִמים ְסדּוִקים ְּבֶחְצָים

ְּבָמקֹום ּבֹו ַהֹּכל ִנְרֶאה ְּפִרי ֲהָזָיה ּוְכֵאב

ְּבעֹוָלם ֶנְעַּדר ְצָלִלים

      ּבֹו ֲאִפּלּו ָהָאֶרץ ְנטּוַלת ָׁשָרִׁשים

ִמְתַּגְלֶּגֶלת ְּכֵעֶׂשב ּבֹוֵרַח ֵמֵעֶבר ְלֹאֶפק ַּגְבנּוִני

ֱאֹלַהי ָהָאבּוד

           ַּגן ֵעֶדן ֶׁשֹּלא ָמָצאִתי

ִעם ַהָּׁשִנים ַמְחִסיָרה יֹוֵתר ֵׁשָנה ַּבֵּלילֹות

        ְויֹוֵתר ִמַּדי – 

ָּפִנים

ְּכִאּלּו ָעַלי ְלִהָּזֵכר ַּבֵּׁשם ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם

      ְּכֶׁשֲאִני ִנְרֶּדֶמת...

*
וחוקר  מתרגם  ורוסית(,  )אוקראינית  דו־לשוני  משורר  הוא  אוורבוך  אלכס 
החל  בישראל.  מתגורר   2001 משנת  באוקראינה,  ב־1985  נולד  ספרות. 
מ־2015 הוא דוקטורנט במחלקה לשפות ולספרויות סלאביות באוניברסיטת 
בעברית,  ספרותיים  תרגומים  ומגוון  שירה  ספרי  שני  פרסם  טורונטו. 
ובכתבי  באנתולוגיות  פורסמו  ותרגומיו  שיריו  ואנגלית.  אוקראינית  רוסית, 
הוא  שבהם  האחרון  רבים,  ופסטיבלים  שירה  אירועי  ארגן  ספרותיים.  עת 
הפסטיבל הבינלאומי לשירה אוקראינית בת ימינו, בקיץ 2020. שירתו עוסקת 
באתניות מקוטעת, ריבוי זהויות ורב לשוניות, קוויריות, כתיבה תיעודית וזיכרון.
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