
והוא המום, רך. הייאוש בעיניו עדיין מתרכך. כל השנים שחיכה.

כל מה שנקטע.

היא עיוורת לכל זה. נחושה במשימתה לעזור לי למצוא חנייה. 

האם הרגשתי את זה? 

חוו  האם  ניצחון?  נשיקת  באוויר?  חיבוק  חיוכים?  החליפו  האם 

געגועים?

בא לי לכתוב שכן, אבל אני יודעת שלא. 

החור בגוף וודאי כאב לה, והיא מעולם לא אהבה איש. 

ואותו לא ראתה 45 שנה.

אני הסתכלתי עליהם מרחוק, יכולתי לראות את המרחב שבו חיכה 

לה כמשבצת, ואותה משלימה איזה פאזל  מושלם.  יכולתי לראות 

הקודש  להמשיך במלאכת  יחד  ונשענים  כתף  מיישרים  שניהם  את 

של חיפוש חניות בשבילי, בעיר הגדולה תל אביב. למרות שאני כבר 

לא מעשנת ואין לי עניין בתנופת הבניה, ואת התואר שגררתי הנחתי 

מעיני. ושם, בעודי  שנעלמתי  מהר עד  משם  וצלעתי  רחוב  בתעלת 

ראיתי  משומנת  עכורה  שלולית  של  נשימה, בהשתקפות  מחזירה 

אותם כמו בסרט ישן זה לצד זו - הוא רוחץ כלים או בוחש מרק, אולי 

רוקד, ואני פעוטה על כתפיו מקפלת את אזנו, והיא מסדרת בגדים 

או חותכת סלט או מתקשרת לרשימה אינסופית של חברים, להודיע 

לספר  שאהבה  כמו  מושלם  בתיאום  יחד  נהרג. פועלים  שהוא 

לי בילדות.

השירים של הווארד אלטמן / טל ניצן

אל השירים של הווארד אלטמן הגעתי דרך הפניה של מכר משותף 

ב״המוסך״  שלו  ראשונים  תרגומים  פרסמתי  גדול.  משורר  וגיליתי 

ואחר כך בכתבי עת אחרים — “מאזניים״, “מסדרון״ ו״ננופואטיקה״, 

ונוצר גרעין קשה של קוראות וקוראים שביקשו עוד. גם רפי וייכרט 

על  אלטמן,  של  השירה  עוצמת  על  עמד  לשירה״  “קשב  מהוצאת 

בעברית.  לראשונה   — מבחר  לו  להוציא  והחלטנו  קולו,  ייחודיות 

לו  ויש  מורכבים  שירים  אלה  גדול.  מאמץ  ממני  תבע  התרגום 

אנגלית ייחודית מאוד משלו. הרביתי להתייעץ איתו — אפילו נפגשנו 

יותר  יורק — אבל לא פעם התשובות היו מאתגרות עוד  בניו  פעם 

מהטקסט... השירים שלו חיים בתנועה מתמדת, ויותר מפעם אחת 

הוא ביקש לערוך בהם שינויים בעקבות השאלות שלי. הוא רצה שאני 

אבחר את הכותרת למבחר בעברית ומאוד אהב את “לסלוח לזמן״, 

ציטוט מאחד השירים.

]זה פרסום ראשון של “מחכה״ בעברית[
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 ְמַחֶּכה / הווארד אלטמן
מאנגלית: טל ניצן

ַּגם ְּבִגיִלי ַהָּקִׁשיׁש

ֹלא ָעַיְפִּתי

ִמְּלַהְׁשקות אֹוָתן ַמְחָׁשבֹות.

ִלְׂשֹרף אֹוָתם ֲעִציִצים.

ִלְבחׁש ְּבאֹוָתם ְּפָצִעים.

ְלַהְחִלים ֵמאֹוָתן ַאְׁשָליֹות.

ְלַהִּביט ַּבֶּגֶׁשם.

 

ַּגם ְּבִגיִלי ַהָּקִׁשיׁש

ֵאיִני ָּבטּוַח

ָמַתי ִלְקנֹות ַנֲעַלִים ֲחָדׁשֹות.

ַּכָּמה ֶּתֶׁשר ָלֵתת ַלַּדָּור.

ְּבֵאילּו ִמִּלים ְלַדֵּבר ֶאל ָהֲאֵבִלים.

ַמה ֵּפרּוׁש ֲחלֹומֹוַתי.

ֵאילּו ְסָפִרים ִלְקֹרא.

 

ַּגם ְּבִגיִלי ַהָּקִׁשיׁש

ֲאִני ָיכֹול ָלֶלֶכת ָהְלָאה ָוָהְלָאה

ִמן ַהִּכֵּסא ַהֶּזה.

ִמן ַהַחּלֹון ַההּוא.

ְּבִלי ַּגְרַּבִים.

ְּבִלי ֱאֹלִהים.

ְמֵלא ְּכֵאב.

ַּגם ְּבִגיִלי ַהָּקִׁשיׁש

ֲאִני ַמְרִּגיׁש ָצִעיר

ִמיָלַדי.

ִמִּנָּצִנים ַעל ָהֵעִצים.

ִמִּפְרֵחי ָהָאִביב ִּבְדָלִיים ְלָבִנים.

ִמְּסָנִאים ֲאֹפִרים.

ִמְּנִׁשיקֹות ְיֵבׁשֹות.

 

ַּגם ְּבִגיִלי ַהָּקִׁשיׁש

ֲאִני ְמַחֶּכה

ֶׁשָּתצּוץ ַההֹוָכָחה.

ֶׁשִּיְתַחֵּדׁש ַהִּמְׁשָּפט.

ְלִמְכָּתב ַּבֵּתָבה.

ְלִזּמּון ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה. 

ְלַתֲחִזית ִמָּׁשַמִים.

 

ַּגם ְּבִגיִלי ַהָּקִׁשיׁש

ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשִּמיֶׁשהּו ֹיאַמר ִלי

ִמי ֲאִני.

 

מתוך לסלוח לזמן, מבחר משירת הווארד אלטמן שיראה אור בקרוב 

בהוצאת “קשב לשירה״.

*
טל ניצן היא משוררת, סופרת, עורכת ומתרגמת. פרסמה שבעה ספרי שירה 
שהאחרון ביניהם אטלנטיס, שישה ספרי ילדים ואת הרומנים ֶאת כל הילדים 
בעולם והנוסעת האחרונה. שלושֿה־עשר אוספים משירתה פורסמו בעולם. 
תרגמה לעברית כשמונים יצירות מספרדית ומאנגלית וזכתה בפרסי ספרות 

רבים. ממייסדות ועורכות כתב העת המקוון החינמי "המוסך". tr
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תא המטען של הלב

 נועם נגרי
צילום
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