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תרגום: עינת מרבך־בר

ְּגִביַרת ַהָּיֵרַח ַצ'אְנג־ֶאה1 / לי שאנג־ִין

ַעל ְּפֵני ַהְּמִחָּצה ָהֲעׂשּוָיה ְנִציץ2 ַמֲעִמיק ִצּלֹו ֶׁשל ַהֵּנר,

ְׁשִביל ֶהָחָלב נֹוֶטה ְלִאּטֹו, ּכֹוַכב ַהֹּבֶקר3 ׁשֹוֵקַע ִחֵּור. 

ַצ׳אְנג־ֶאה ַוַּדאי ִמְתָחֶרֶטת ַעל ֶׁשָּגְנָבה ַהְּגלּוָלה ַהְּקסּוָמה, 

ָים ֶׁשל ַסִּפיר ָׁשַמִים ְּכֻחִּלים, ַלְיָלה ַלְיָלה ְּבִדידּות ְּבִלָּבּה.

ַצ'אְנג־ֵאה – דמות מהמיתולוגיה הסינית. צ'אנג אה היתה אשתו של   1 

חּואֹו־ִאי, שהציל את העולם משריפה כשירה בקשתו בתשע מתוך עשר 

השמשות שהיו קיימות בעולם. חואו־אי קיבל גלולה המעניקה חיי 

אלמוות. צ'אנג־אה מצאה את הגלולה ובלעה אותה, הפכה לבת־אלמוות 

ועפה לירח. לפי אחת הגרסאות היא עפה לירח כדי למצוא שם מקלט 

מזעמו של בעלה, לפי גרסה אחרת חצי גלולה היתה אמורה להעניק חיי 

אלמוות, ומכיוון שהיא לקחה גלולה שלמה ההשפעה של מנת היתר 

היתה התרוממות בלתי נשלטת לשמים. מאז חיה צ'אנג־אה בירח.

2  ְנציץ – מיקה בלעז. מינרל בעל מבנה גבישי הבנוי משכבות. ניתן לפצ־

לו בנקל ללוחיות דקות מאוד.

כוכב הבוקר – שמו הסיני של כוכב הלכת נגה. ניתן לראותו טרם זריחה   3

או זמן קצר לאחר השקיעה.

שיר לעץ הערבה / ֵחה ג'י־ַג'אנג  

ִקּׁשּוט ַאְבֵני ָּבֶרֶקת ֶׁשָהַפְך ְלֵעץ ָּתִמיר,

ִרּבֹוא ַּבָּדיו ִסְרֵטי ֶמִׁשי ְיֻרִּקים ְּתלּוִיים.

ֵאיִני יֹוֵדַע ִמי ָּגַזר ֶאת ֶהָעִלים ָהֲעִדיִנים,

רּוַח ֶׁשל ְּתִחַּלת ָאִביב ְּכַלַהב ַהַּסִּכין.

*
עינת מרבך־בר

שני  תואר  ובעלת  לספרות  החוג  בוגרת  היא 
קלינית  ובפסיכולוגיה  מזרח-אסיה  בלימודי 

עסקו  שלה  המחקר  עבודות  תל-אביב.  מאוניברסיטת 
"עצמי" בפסיכולוגיה  ובמודלים של  בסין,  בתפיסת החלום 

העכשווית ובבודהיזם המוקדם. תרגמה מסינית את המחזה 
"קריאה  פרויקט  עבור  'ֵיאן  ִשׄיְנג־גְְ ַגאֹו  מאת  בקיץ  שלג 
ראשונה" של תיאטרון הקאמרי. תרגומיה מסינית וכן שירים 
המוסך,  הו!,  בכתבי-העת  התפרסמו  עטה  פרי  ופרוזה 

ננופואטיקה, עתון77, מוטיב והליקון.

 John Stephenson  
 and James Morss
Churchill 
1836
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