
 צמר הביצה בביצות לוישן / 
 ַהְנס ּבֹוְרִלי 1918—1989

מנורבגית: סבינה מסג

ִאם ְוַכֲאֶׁשר, ְּכֶנֶגד ָּכל ַהִּסּכּוִיים,

ִיְקֶרה ֶׁשֶאֱעֶלה 

ֶאל ַּגן ָהֵעֶדן,

ֹאַמר ִמָּיד ְלַגְבִריֵאל ּוִמיָכֵאל  

ִׁשְמעּו,

ָרִאיִתי ַמֶּׁשהּו ָצֹחר יֹוֵתר ִמַּכְנֵפיֶכם,

ָרִאיִתי ֶאת ֶצֶמר-ַהִּבָּצה ִּבְמֹלא ְּפִריָחה  

ְּבִבּצֹות לֹוְיֶׁשן

ְלַמָּטה, ְּבֵביִתי, ֶׁשַעל ָהֲאָדָמה. 

השירה הנורווגית / סבינה מסג 

בבסיס הקשר שלי לשירה הנורווגית טמונה אהבה:

כמתנדבות  לארץ  שהגיעו  לנורווגיות  נישאו  ה'עיראקים'  גיסיי  שני 

אחת,  פעם  לליבי.  נכנסה  ובנופיה,  בתרבותה  נורווגיה,  בקיבוצים. 

בעת שהות ארוכה בבקתה על שפת פיורד נחשפתי אל משורר נורווגי 

מתבודד שעולמו דמה מאוד לשלי. המשורר היה אולב האוגה, שאת 

יצירתו תרגמתי, ובהמשך גם מבחר משירתו ראה אור בעברית תחת 

הכותרת "הנחל שמעבר לפיורד". 

להעמיק  המשכתי  וכך  הקוראים,  קהילת  בקרב  עניין  עורר  הדבר 

בשירה הנורווגית, ונחשפתי לעוד ארבעה משוררים גדולים מהמאה 

ה־20. משוררים אלו כתבו שירה על טבע וסביבה ובהמשך תרגמתי 

גם את יצירותיהם. 

כחלק מתהליך התרגום השלמתי את ידיעותיי בשפה הנורווגית בבית 

הספר לשפות "ברליץ" בתל אביב.

כיום אני עובדת על מבחר משירתו של הנס בורלי, אשר גם הוא — 

בדומה לשאר המשוררים הנורווגים שתרגמתי את עבודתם — העביר 

את חייו בכפר קטן מוקף יער וטבע, דבר הבא לידי ביטוי בשירתו.
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Desolate

 דנית זאוברמן
 שמן על קנבס
20x24
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*
סבינה מסג היא משוררת, מתרגמת ומבקרת. חלוצת האקו פואטיקה בארץ. 
מייסדת פרס "כליל" לאקופואטיקה. גדלה ביפו וחלמה על הגליל. אלמנתו 
של הצייר אהרון מסג. זה עשרות שנים חיה במשק משלה בטבע הבר של 
הגליל המערבי, מייצרת שמן זית, משתמשת בחשמל סולרי . למדה ספרות 

אנגלית ועברית באוניברסיטת תל אביב.

אל הגרמנית / נגה רש

הגעתי  לשמוע,  התקשיתי  רחוק  הלא  שבעבר  שפה  הגרמנית,  אל 

בסיסית שתאפשר  ברמה  רק  השפה  את  ללמוד  התכוונתי  במקרה; 

לי להסתדר ביום־יום בגרמניה, אבל מתוך הלימוד ובזכות ההעמקה 

החלו הדימויים החיצוניים לפנות את מקומם בזה אחר זה לאהבה 

לגרמנית בפני עצמה, מתוך עצמה. בחודש האחרון שלי שם מצאתי 

המלחמה,  אחרי  כתב  פריש  שמקס  היומנים  את  ספרים  בחנות 

אהבה  על  הזה  הטקסט  נמצא  שבו  בעמוד  אקראי  באופן  ופתחתי 

ודימויים. זאת הייתה הפעם הראשונה שהרגשתי שאני לא רק קוראת 

בגרמנית — מין קריאה שתכליתה שיפור יכולות השפה שלי — אלא 

גם מרגישה את הטקסט, בדומה לקריאה בשפת אם, שבה נעדרים 

היום  ואפשר פשוט להיטמע. עד  וההתמודדות עם השפה  המאמץ 

אני אוהבת מאוד את הטקסט הזה, שמציע זווית הסתכלות מעניינת 

על תוקפה של האהבה, ועל השאלה אם הוא באמת יכול לפוג.

 אל משוררי העתיד / סילי פרידום 1839—1907
מצרפתית: סבינה מסג

ְמׁשֹוְרֵרי ֶהָעִתיד, ִעם ַהְׂשָּכָלה ְּבנּוָיה ְלַתְלִּפיֹות

ֵהן ְּתַבְּטאּו אֹוָתּה ְּבִמִּלים ׁשֹונֹות ִמֹּכל ָוֹכל.

ַאֶּתם ִּתְּׂשאּו ַלִּפיד ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָּגדֹול

ֶאל ַהְיָעִדים ָהִעָּלִאִּיים ְוַהִּסּבֹות ָהִראׁשֹוִנּיֹות.

ְּכֶׁשַאֶּתם ְּתַפְּתחּו ַמְחָׁשבֹות ַאִּמיצֹות

ֲאַנְחנּו ִנְׁשַּכב ְּבִקְבֵרנּו ַהַּקר

ּוִמָּכל ָּפֳעֵלנּו ָּדָבר ֹלא נֹוַתר

ַרק ִׁשיִרים ֶׁשָחְמקּו ִמְּׂשָפַתִים ְקמּוצֹות.

ִחְׁשבּו  ֶׁשּׁשֹוַרְרנּו ַעל ְּפָרִחים ְוַאֲהַבת עֹוָלם

ְּבִעָּדן ְמֵלא ֵצל ְוַרֲעֵמי ּתֹוָתִחים

ִלְלָבבֹות ֶׁשָהַרַעׁש ֶהְחִריׁש ְוָאַטם.

ַרֲחמּו ַעל ִׁשיֵרינּו ַהְּמֵלִאים ֶּבָהלֹות 

ְוִכְתבּו ְּבָיִמים ֶׁשל ֶחְדָוה ּוְרָוָחה 

ַעל נֹוְׂשִאים ִנָּׂשִאים, ִׁשיִרים ְּבִלי ְּדָמעֹות.
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*
סבינה מסג היא משוררת, מתרגמת ומבקרת. חלוצת האקו פואטיקה בארץ. 
מייסדת פרס "כליל" לאקופואטיקה. גדלה ביפו וחלמה על הגליל. אלמנתו 
של הצייר אהרון מסג. זה עשרות שנים חיה במשק משלה בטבע הבר של 
הגליל המערבי, מייצרת שמן זית, משתמשת בחשמל סולרי . למדה ספרות 

אנגלית ועברית באוניברסיטת תל אביב.

89 88


	_gjdgxs
	_gjdgxs
	דברים שרציתי לומר לך / דנית גולד 
	* / נועם נגרי
	* / נועם נגרי
	טיסה / רחל שליטא 
	תרגום האן-שאן / עידו פוקס
	חפצים / רביד יערה בנקין
	* / זהר קטן
	בוא, מוות (2) / סטיבי סמית’
תורגם מאנגלית: ולרי מיכאילובסקי
	דבר המתרגמת / ולרי מיכאילובסקי
	למכירה נחלה / עידית שומן אדטו
	אישה גוססת / עידית שומן אדטו 
	מְחַכֶּה / הווארד אלטמן
תורגם מאנגלית: טל ניצן
	השירים של הווארד אלטמן / טל ניצן
	אימא מצטרפת / שפרה האפרתי
	רות/ שירה כסלו 
	האהבה (החבא אותי במתק דמך) / 
אלזה לסקר-שילר 
תורגם מגרמנית: ירדן בן-צור
	אהבה / ירדן בן צור
	* / זנבות ישורון
	* / תמרה חלוצי
	רובּר דה סן לוּ / דניאל פרלמוטר
	לא תעשה לך כל תמונה / מקס פריש
מגרמנית: נגה רש
	אל הגרמנית / נגה רש
	אל מְשׁוֹרְרֵי הֶעָתִיד / סילי פרידום 1907-1839
תורגם מצרפתית: סבינה מסג
	השירה הנורבגית / סבינה מסג 
	ארס פואטיקה / הורטיוס (שורות 46-72) 
תורגם מלטינית: יואב גלבוע
	ארס פואטיקה ואני / יואב גלבוע
	בשבחי הקיקיוני / ננה אריאל
	עַל-מַיִם / נעה שבתאי
	קצר לי השיר / ים רוזנבאום
	בארון / הילה גורנת
	היכן אני נמצאת / הילה גורנת
	סופת שלג / קור ון דן הייבל
תורגם מאנגלית: דרור בורשטיין
	אהבת אֵם / אֶלֶנָה דה סוּסָה
תורגם מאנגלית: דרור בורשטיין
	הייבון: הערת הקדמה / דרור בורשטיין
	* / רות פוירשטיין
	* / דפנה שמשוני
	סיפור בתשע סונטות 
על כובע שנשכח / עופרה עופר אורן
	בזריזות אצבעות / עופרה עופר אורן
	לא למות לעולם / נועם גלזר
	* / נדבי נוקד
	אכילה רגשית / גרגורי גורדון
	קָפֶה / איריס שני
	שיר אוהב ומאכזב / גולן אלצור
	על שלי / אילנית שרף ויגודסקי
	וטרינה/ שני פוקר 
	מת שֶׁיֵּשׁ עִימּוֹ צְעָקָה / אידו גרוסמן
	שפָה נָכְרִיָּה / אידו גרוסמן
	יותר מאלגיה / אליזבת’ ג’נינגס
תורגם מאנגלית: אריאל זינדר
	התבוננות בלזרוס / אליזבת’ ג’נינגס
תורגם מאנגלית: אריאל זינדר
	דיבור אחרי שהדיבור איננו / אריאל זינדר
	שפת המקור / אוהד ובר
	המשוררת והשולייה / אוהד ובר
	חוּץ מֵהַמָּוֶת / גיתית דהן
	שקיעה בדיונית / אורית צמח
	דבר המערכת

