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 íéìéîå íé–íäéðéá ãéøôî åà øáçî  ÷çøîä íàä  
 
 

äéøâðåäá éðùäå ïåùàøä éîåàìðéáä éúåøôñä ñðëä ìò 
 

úàî :î íçðî '÷ìàô 
 
 

. פאלק השתתף בו כנציג ישראל' והמשורר מנחם מ, בהונגריה נערך בקיץ האחרון כנס בינלאומי שני
ש העסיקה את כולם חידת החתול בתוך המפג. הכנס כלל מפגשים ספרותיים וגם סיורים בבודפשט

מתברר שהספרות והעניינים ברומו של עולם לא יכלו להשכיח את דמותו הכריזמתית של ? מדוע. מאו
לא פחות משמעותית , וגם אם הכנס היה רב משמעות לכולם. החתול מאו שלקח חלק בכנס הראשון

 ...הייתה היעדרותו ההפגנתית של החתול בכנס השני 
 
 

 ÷øô1 :ñðëä úðùá ïåùàøä 2008 
 
 

כאשר המשורר והמתרג ם   , למע שה האירוע החל להירקם שנה קודם לכן.  נפל דבר בהונגריה2008בקיץ 
ק רן לאירועים ופעולות  תרבות וספ רו ת  , ).E.O.S (  .ֶאס.  אֹו. ֵאהההונגרי ארון גאל ה קי ם את ה קרן 

 .בינלאומיו ת 
 

,   "   ּוִמִּליםַיִּמים"בנושא , רותי בינ לאומי אחת הפ עול ות הראשונ ות של הק רן הייתה ליזום כנס ספ
 והוזמנו אלי ו משוררים וסופרים 2008כנס זה התקיים בראשית או גו סט . הראשון מס וגו בהונגריה

 .  עבדכם הנאמן מישראל, מולדובה ואני, סרביה, רוסיה, גרמני ה, אי טליה, ק טלוניה, מרומניה
 

הרחוקה רק כעשרים  , עיירה ירוקה, )Pilisjaszfalu(  ִפיִליְׁשָפא לֹו פסטיב ל שירה זה התקיים בעיירה 
 .בירת הונגריה, וחמישה קי לומטרים מ בודפסט

 
 . )ַמְגּדָ ֵלַנה( ַמְגִדיהייתה אש תו המדהימ ה " העזר כנגדו"ו  ָּגַאלָארֹוןבסיס האירו ח היה ביתו של המשורר 

ובע ל   ,  בסבלנות בלתי נל איתומבורך, " ָּברֹון"שהמא רח שלנו הוא בעל תו א ר האצולה  , יש להזכיר כאן
 . ש רק ברון יכול להתברך בהם, נימוסים

 
נובע מכך שארכיטק טונ ית בעיצוב הפנימי שלו הוא בנוי " כנראה"ה. היה זה בית בן שלוש קומות כנראה

. הדיירים לא הפריעו  זה לזה, כך שלמרות שהיו  בו כעשרה חדרים ויותר, בצורה הדומה לס פירא לה
שהיי תה מרוהט ת בכיסאות  , ירדו לחצר הרחבה והמרוצפת בח לקה, יות יחדכאשר האנשים רצו לה

 . ובשולחנות
 

,   ָמאֹו , על הכול שמר חתו ל שחור ויפה. מסביב לחצ ר הייתה גינה ענקית מ שופעת בעצ י פרי למיניהם
 ". כיסאו המל כותי" שהקפיד לה גן על הטרי טוריה שלו ובעיקר על 

 
החתול  מח פש את ה מ שוררים ונוהג להיעצר   , ם הכנסשמ אז ת ו, יש שמו עה המ ספר ת, יחד עם זא ת

 ?"איפה ה דוד מנחם: "במיוחד בחדרו של כותב שורות אלו ושואל כשדמעות בעינ יו
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 :העתיק בבודפסט' תמונה קבוצתית של המשתתפים בקדמת הקולג
 

)'יתו של המשורר זֹוַרן ֵּפִסיצירע, סרביה(' ָמאָיה ֵּפִסיצ: למעלה  
,)רומניה(ִניִקיָטה ָּדִנילֹוב : שמאלשורה שניה מימין ל  

ִאיפֵגִני ְסֵטָפנֹוב , )קטלוניה(ֹוסף ָמִריָה ֶסָלה ֶוְלדּוָרה 'ז,  )רוסיה(ֶסְרֶגיי ִּבירֹוקֹוב , )הונגריה(תחתיהם מימין לשמאל ָארֹון ָּגַאל 
)רוסיה(  

, )רומניה (ִמיָכֵאָלה ַאְלּבֹו, )ישראל(ָפאֵלק ' ֶמַנֵחם מ, )איטליה(ה ּבֹונֹומו ָמִריְסֵטָל, )מולדובה(י 'ָמִריָה ֶסְלִטיִצ:  לשמאלימיןמתחתיהם 
,)סרביה (ִסיְגָמה ִסיְגָמה זֹוַרן, )הרומני(ֶלְסקּו 'ַדן ַאְנֵג  

   
 

ע תיק ופ עם בביתו של  ' פע ם בקולג, פעם בבית העירייה, להת ארח , מהבית יצא נו בבקרים לערים שונות
 . על קיר הבית ולאח ר מכן התראיינו,   כל המשוררים,שם חתמנו, בעל רשת שידור בלוויין

 
אבן . היקף-ש סביבו מתפ תח מרכז אומנותי רב, או מנות-קפה, רֹוִדיןבאחד הערבים אף התארחנו בקפה 

שבו , ועליה חרוטים שמות המשוררים של הכנס הנוכחי) שבדיה(הפינה למק ום הובאה מס קנדינביה 
 .לקח תי חלק 

 

 
 

 .הפינה הנושאת את שמות המשוררים המשתתפיםפאלק ליד אבן ' מנחם מ
 , בית קפה אומנותי– רֹוִדין האבן מוצגת ופתחה פארק אומנות ליד קפה 

 מוסיקה וספרות, פיסול, המארח אומנים  בתחום הציור
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 . ובמקומו ת  נוספים, על ג דות הדנובה, בודפשט, כמו כן ביקרנו בבירה הציורית של הונגריה
 

ואפשרה ליצור מגע אנושי וספרותי עם ,  ייחודית לא רק להונגריה אלא גם לנוהייתה, החוויה אם כן
 . האדמה ההו נגרית

 
שנוצר מן הרגע הראשון שפגשנו את ארון , אך מה שאפ יין עוד יותר את האירוע  היה המגע האנושי החם

דבר , ה גי עומרגע , וכן מן המפ גש עם  כל חבר וחבר מהקבוצ ה, ורעייתו היפ ה אשר קיב לו א ת פנינו  בחום
 ". ימים ומי לים "-והצדיק את שם הכנס כ, שהוכיח שמילים אכן מקשרות גם  מעבר לימי ם

 .והפרידה אכזרית וקשה, לא פל א שח מישה ימים  היו זמן קצ ר מדי
 

שכעשרה ימים ל אחר , וכך גם נודע לנו, הקשר בין חלק  מאי תנ ו נמשך בא מצעו ת המי ילים,  אך כצפוי
בהונגריה ומדינות אחרות  ,  מ אות ידיעות  בכלי התק שורת השוניםפורסמו קרוב לשמונה, הסיום

 .על המפגש ה מיוחד הזה, באירופה
 

שבכל כלי תקשורת בו הוזכרנו  , במידת גאווה לא קטנה, אפשר לסי ים מבלי להזכיר-ובעניין זה אי 
ים  ישראל היו הראשונ-  ירושלים -שמי ו ציון מקום  בואי , ופורטו המד ינות או שמ ות המש תת פים

 .ברשימה
 

 .זכת ה אף ישראל לנחת רוח לרגעים אח דים, וכמוצר לוואי שלו, אכן היה זה כנס חדשני
 

 : ארון גאל, ואין טוב למ סיים את  ת אור הכנס הראשון מאש ר בשיר ארספוא טי של  המארח המ יוחד
 
 

 ִמִּלים ְקרּועֹות
 ארון גאל:                             מאת

 פאלק' מנחם מ:       תרגם                      
 

 ַרק ַהִּמִּלים ,  ֵאין ָּדָבר ֶׁשַּיִּציֵלִניִאם
 ִאם ַא ְּת ַעְצֵמְך , ִאם ַּגם ֵאּלּו  לֹא

 ִאם ַאְּת  ַמְחזִ יָקה אֹוִתי  ֵמ ַעל ְּדמּוֵתְך 
  ֶׁשִּמַּתְח ֵּתינּו ַהּבֶֹקר ְמַעְרּבֶֹלת  ִאם לֹא 

 ִאם ַהִחּבּוק ֶׁשָּלְך ֵמִמיס  אֹוִתי ְל תֹוֵכְך
ם ְּבתֹוְך ַחָּיה ְמֻכֶּבֶדתִא  

 ,ִא ם ֶאֱהֶיה ִמי ֶׁשַאְּת , ִאם ֵאיֶנִּני ִמי  ֶׁשָהִייִתי
 ַהָּצֳהַרִים ֶׁשִּלי- ַּתְחזֹר ְּבַאֲחֵריִאם

 ִאם ֵיׁש ַּבַּסל ֶׁשָּלְך ֶאְׁשּכֹול ֲעָנִבים
 ִאם ְמצּוָיה  ַמֲחִצית ִּכָּכר ֶלֶחם

 מּוָרהִאם ֵאין ִלי ָּדָבר ַאֵחר ָלֵתת ָלְך ִּבְת
 ַרק עֶֹתק ַהִּמִּלים ֶׁשִּלי , ִאם ַרק ַהִּׁשיר
 ַהְּקרּועֹו ת , ִאם ִמִּלים ֵא ּלּו
 ִאם ָּתִמיד ִמ ִּלים

 ִאם ִעָּורֹון
 ִאם , ִאם

 
 

 ÷øô2 : úðùá éðùä ñðëä2010 
 

הקרן הת קיים הכנס  הבינלאומי  השני מט ע ם , בין הארבעה לחודש א וגוס ט לש מ ונה בו,  2010בשנת 
, בשיתוף הוצאת הספרי ם אמון, קרן לאירועים ופעולו ת תרבות וספרות בינלאומיו ת ) .E.O.S. (אס . או.א

 . הונגריה-מבודפסט  
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 ).Esztergom( ֶאְסֶטְרגֹו םו) Sentendre( ֶסְנֶטְנְדֵרהות בערים הסמו כובודפשט עיר  הפס טיבל התקיים ב

 .  ותת פרטייוידי מתן  חסו-א ל  ונתמך עלגמגדי ואורגן על ידי ארון גם כנס שני זה 
 . בודפשט, " ָאמֹון"הוצאת ה ספ רים ל "ומגדי הוא מנכ  EOSאס . או. א הוא נשיא קרן ,כ זכור,  גאלארון

 
 ,רוסיה, ישראל, בולגריה,  מ סרביה הפעם הגיעו בפסטיבל  השירה הנוכחיהמשוררים המשת תפים 

 . וכמובן הונגריהרומניה
 

בבית מהודר המשמש מספר אנשי ונשות  , תר מטופח ת ביו בחצראחת ההופע ות הראשונות שלנו הייתה
שם אנו קרא נו את השי רים שלנו  .ברובע היהודי הישן של בודפשטוהשוכן  עסקי ם מר חבי הונגריה

כפי שרק ,  קרא אותם בה ונגריתRobert Gergely ֶּגְרֵּגִלי רֹוֶּבְרט הנודע  ההונגריהשחקןבשפת המ קו ר ו
ואייר מאירלנד ק ראה את  שירה בגלית עתי ק ה   המשוררת הלן סוראג ן דו  .שחקן מ סוג ל לקרוא

'  המש וררת והשדרנית ורוניקה באלאז, סי גמה  קרא א ת שירו בסרבית' המשורר זורן פסיץ,  ובאנגלי ת
והמש ורר והפרופסור איפגני  סטפנו ב   , המשוררת נלי פיגולבה קראה בבולגרית, הרומניה קראה ברומנית 

 . קרא ברוסית
 

שפה  "עקב התייח ס ות האורחי ם בכבוד רב ל, תי זכתה ל עניין רבאני כמובן קראתי בעב רית וקריא 
 .ע ברית" העתי קה

ו ממני בקשו  האורחים , בתום הקריאה התקיי ם קוקטיי ל  ובמהלכו חילקנו ספ רים גדושי הקדשות
, רומני ת ולפע מים בהונגרית, השיחות  קלחו באנג לית. האו תיות העברי ות, הקדשות באותיו ת המ וזרות

 . ורעייתועם מעט עזר ה מארון 
 

 
 

 :ֶאְסֶטְרגֹום  בבית העירייה של2010קבוצת המשוררים בכנס השני באוגוסט 
 ִאיְפֵגִני )אשתו של זוראן סיגמה(' ָמאָיה ֵּפִסיץ, )סרביה(' זֹוַרן ִסיְגָמה ֵּפִסיץ, )המארחת מהונגריה(ַמְגִדי ָגַאל : מאחור מימין לשמאל

 )דאירלנ(ָווֶייאר ְוֵהֶלן סֹוָראַגן ְּד )רוסיה(ְסֵטָפאנֹוב 
ֶפֵרְנץ ִּדֶיץ ' דר, )בולגריה(ֵנִלי ִּפיגּוֶלַבה , )המארח מהונגריה(ָארֹון ָּגַאל , )בולגריה(ִּדיָמַנה ִמיֵטַבה  :שורה קדמית מימין לשמאל

גן ראש עיריית ֵסְנֶטְנְדֵרה ְוָׁשָּבה אשתו של ס, יּוִדית קּון, )ישראל(פאלק ' מנחם מ, )רומניה(' ֵורֹוִניָקה ָּבאַלאז, ראש עירית ֵסְנֶטְנְדֵרה
 קּון סגן ראש העיריה

 
,  Frölich Robert 'Dr  ְפרֹויִליְך  רֹוֶּבְרט' דר, רב הראשי של בודפשטמוקדם יות ר התארחנו  בספרייתו ש ל ה
, אני. נכתבו על ידי חברי הקבוצהששני הספרים נ ו שם השקו הספריה של הרבנות הצבאית בבודפשט

הבסיס ). עשרי ם ואחד תרג ומים ומקור (השבת הכבוד האבוד של מאו " צג תי את ה ספר ה, עבדכם הנאמן
ש יר שזכה , שבו נכתב השיר על החתול מ או, לספר זה נכ תב בכנס הראשון וכולל מבוא ו אי רועי היום
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,   אנג לית, ק טלונית ,  ספרדית,  אידיש, פר סי ת, בור מזית, סינית,  ערבית( שפ ות 20 -  תרגומי ם ב21 -מאז ל 
,   פורטו גזי ת ,  שני תרגומים–רוסית , ס רבית, הולנדית,  פולני ת, מ קדונית, הונ גרית, רו מנית, תצרפתי

בימ ים הקרובים יתווס פו  . ומ אז  חזרתי ארצ ה תורגם ה שיר אף לא מהרית). ו אל בנית, ג רמנית, איטל קי ת
 . ולבולגרית) אירית עתי קה( גם תרגומי ם  לגלית 

 

 
 

 רעית סגן ראש העיר -יודית קון , ארון גאלמארגן הכנס , המשורר והמתרגם: שמאלמימין ל, שיחה בבית העירייה של סנטנדרה
פרנץ דיץ ' ודרפאלק ' מנחם מ, ר אגודת הסופרים העבריים במדינת ישראל"המשורר וסגן יו, הס התיכון המקומי"ומנהלת בי

)ראש עיריית סנטנדרה(  
 

אשר זכתה לתרגו מים בינלאומיים , הרומניה תת והשדרנימשוררה, Veronica Balaj'  ֵורֹוִניָקה ּבָ אַלאז
 ". פירואט ע ל קביים) "הונגרית -רומ נית (לשוני -ה שיקה את  ס פר שיריה הדו, לספריה

 
 .ידי-אביא כאן שיר אחד ממספר שירים מספר זה ש תורגמו ע ל 

 
 ִסּפּור ִמְתנֹוֵעַע
'ורוניקה באלאז:                       מאת  
פאלק' מנחם מ: ם                      תרגו  

 ַיַחד
 ֲאִני ּוִמְסָּפר ַמְלָאִכים

 ִׁשְלִּדִּיים
 ְּכמֹו ִנְׁשָמִתי

 ְיׁשּוִבים
 ַעל ֲאֻרַּבת ַהַּבִית

 מּוָגִנים
 ֵמַהְּבׂשֹורֹות ָהָרעֹות

 ִמֵּצל
 ַהִּצְמִחָּיה

;ֶׁשֻּקְּצָצה ְּבאֹור ַהָּיֵרַח  
 ָהֵאׁש ָּכְבָתה

, ַּכֲאֶׁשר  
 יֹוְרִקים ֶאת ַהֵּלָחה

ֵעיֵני ֶלָהבֹות ָהֵאׁשְּב  
 ַהְּכֵאב ֶהָחמּוץ

,ִמִּׁשְעמּום  
 ִמיֵדי ַּפַעם
 ִׁשַהְקנּו

 ַּבָּנָהר ֶהָעמֹק



 6

 ְוָׁשַאְלנּו ַעְצֵמנּו
 ֵאיְך ֶזה ֶׁשֵאיֶנּנּו מֹוְצִאים

 ֶאת ַהֶּדֶרְך
 ְלֶאֶרץ ַהֲחלֹומֹות
 ַרק ַהְּזִריחֹות
 לֹא ֶנֶעְלמּו

 ּוְבָכל זֹאת ֵיׁש ָלֶהן
מּוִרים ּוְסדּוִריםְמַמִּדים ְׁש  
 לֹא ְּברּוִרים

 ְּבֵעיֵנינּו
 ֵעיֵני ְזֵאִבים חֹוְׂשֵפי ִׁשַּנִים

 ִׁשְלִּדּיֹות ִּבְלַבד
 מֹוִזיִלים ִּדְמָעה

 ְּכמֹו ַהַחִּיים
 ְוזֹוְכִרים

.ְלִהְׁשַּתֲחוֹות  
79' עמ" פירואט על קביים"                                 מתוך   

                 
אחד הידועים , בית כנסת זה. ישראלי אני חייב להזכיר את הביקור בבית הכנסת הגדול בבודפשטכ

הוא  הנמצא   . עדות  לחיי המס ורת התוס ס ים שהיו שם בטרם השואה, והמפו ארים ביותר באירופה
סובבו שם בעניין רב קבוצות תיירים  מארצו ת שו נות מכ ל   . היה הומה  אדם, כמובן ברובע היהודי

ד ריכים העושים מלאכ תם בנאמנו ת ומת ארי ם את המ ס ורת היהודית ואת הה תרחשויות   מ, העולם
 . בעיקר מ ימי מלח מת  העולם השני יה, ההיסטוריו ת

 
.  הכולל מצבות א פילו מימי ה ביניים, עוברים דרך בית עלמין ע תיק  יומין, ב חצרו, ביציאה מבית הכנסת

, ייחודי, ישנו אתר הנצחה מודרני, צה לואך מח ו, לטעמי, אינו מ שוחזר ושמור דיו, בית עלמין  זה
וכל על ה נושא ע ליו שם ש ל  , ועל  כל ענף בו עלים, "ערבה בוכייה"הא תר  כולל פס ל ש ל . לנספים בשו אה

ובתחתיתו  אבן ' מ אחורי ו פסל נו סף בצורת ויט ראז.  אלפי ש מ ות–אלפי  עלים  ,  יהודי שנספ ה בשואה
 .יםשהצילו יהוד, הנושאת ש מ ות חסידי א ומות העול ם 

 

 
 

 מאחורי בית הכנסת הגדול של בודפשט, פסל לזיכרון נספי השואה, "הערבה הבוכיה"
 

 .בתוך בית הכנסת פ גשתי עובדת  שפרשה מהמשרד בו אני עובד, ל"וכמו שקורה לכל ישראלי הנוסע לח ו
 

ץ ש פרנ"רחוב בניני האומנו ת ובהם בית האופרה ע, עוד ראינו בבודפשט את  רחוב האק דמיות השונות
וכמובן פסלי ם המפוזרים בכל העיר של משוררים וסופרים הונגרים , ליסט ה מל חין ההונגרי הידוע

 .        27שנפטר עוד בטרם הגיעו לגיל , המ שורר הלאומי ההונגרי הידוע ביותר, ובהם סנדור פטופי
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ם  הכנסים בקרנו ברחובותיה הציוריים ופגשנו א ת ראש העיר וסגנו באולסנ ט א נדרה האומנ ותית  עירב

 ".  ה צטיינות בא ומנות בינל אומי ת"של העירייה בטקס מרש ים בו חולקו תעודות 
. משם פנינו  להסרת הלו ט מע ל לאב ן בה נחרטו שמות המ שתת פים בפארק האו מנ ותי של קפ ה רודין

,    ָקאִניֹו ְוָדִנֵּיאל יֹוָנאׁשֵאִריָק ה, בעלת הקפה, בקפה זה השתת פנו בקריאת שירים ובשיחה עם המארחים
במנהגי  , בשיחתי אית ם גילו עניין רב בחיים בישראל. ששניהם נתנו חסות לחלק מ אירועי הכנס

שפתח חנות ראשונה מסוג ה   , כאן המקום לציין שדניאל יונאש הוא יהודי. הכשרות ונושאים דומי ם
 . וחלקם מיובאי ם מישראל, של מוצרים כשרים, בבודפשט

 

          
 

בקפה רודין, ועליה נחרטו שמות המשתתפים לֹויֹוש ּפַאּפסלה בידי הפסל האבן שפו  :תצלום מימין  
בעלת קפה רודין ותומכת נלהבת של (אריקה קניו , )סרביה(' מאיה פסיץ: משמאל לימין, בתוך קפה רודן: תצלום משמאל

לית "יתו של ארון גאל ומנכרע, עומדת(מגדי גאל , תומך אומנות ובעל החנות הכשרה בבודפסט) עומד(דניאל יונאש , )אומנות
).יושבת, אירלנד(והלן דוואייר ) יושבת לבושה בסודר אדום, רומניה(' ורוניקה באלאז, )אמון"הוצאת הספרים   

 
כנסיה בה הוכתר המלך , ביום האחרון של הכנס עצמו ביקרנו בכנסיה הביזנטית ה גדולה בהונגריה

לפיקני ק בביתו  ,בעל תחנ ת ט לוויזיה בכבלים, יהֹוִרי ִּבאֹוְנַט א ללאחר מכן ארח א ותנו . סטפ אן הרא שון
, דוואיירהלן , בנוף ציורי זה. על ראש הר המשקיף על העירייה אס טרגום ועל הדנובה העוברת בה

 . איפגני ס טפ אנוב ואנוכי התראיינו ל תחנת הט לו ויזיה של המארח
 

סיכמנ ו , נו המשור ריםא, ובחצרם,   ג אלארון  מגדיכמו בכנס הקודם הת ארחנו בביתו המ קסי ם של 
או ביצוע תרגומים בהשפעת הנוף הפסטור לי וחתולים   , לצד כתיבת שירים,  מספר שיתו פי פעולה
יורשי החתול מאו המ פורסם מהכנס  הראשון אשר נטש בינתיים את  הבית אך , שחורים ומנומרים

ישית  של הספ ר    אך קורות יו וקורת יו רשיו יפורטו במהדורה השל.לפניכן מיל א או תו בת שעת יורשיו 
 " . השבת הכבוד האבוד של מאו"
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  תרגומים21 -מקור ו, פאלק על הכנס הראשון ושירו של מאו' הספר של מנחם מ המדורה השנייה של עטיפת
 
 

  ר ב בהכנותמגדי הש קיעו זמןוארון של לסיום אני  חייב לציין את ה אירוח ההונגרי הלבבי האופי יני 
מן נתנו לנו טעי מות מ התרב ות ההונגרי ת העשירה ומנהגי ה תוש בים גם ובו בז,  הפסטיב לבק יוםואנרגיה 

 .יחד
 

,  שבה יתארחו המשורר והמתרגם א רון גל ורעייתו בביתי, אני מצפה בקוצר רוח לסוף אוקטו בר שנה זו
 .ומקווה להכ יר להם חלקים נכבדים מהנוף והחיים בישראל 

 
 


