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"הספר "ּפֹואֵ ָמה עַ ל ַקנטה חֹונדֹו
בַ לָ ָדה ק ָטנָה עַ ל שֹלשת ַהנ ָהרֹות

ּפֹואֵ ָמה עַ ל ַה ִּסיגִּ ִּיריָה ַהּצֹועֲ נִּ ית
ַהּנֹוף
יט ָרה
ָ ִַּהג
ַהּצעָ ָקה
ַהשקט
ּפ ִּסיעַ ת ִּסיגִּ ִּיר ָיה
אַ חֲ ֵרי ש ַהכל ַיעֲ בר
ואַ חֲ ֵרי כִּ כלֹות ַהכל

ּפֹואֵ ָמה עַ ל ַהסֹולֵ אָ ה
ארץ חֲ ֵרבָ ה
ַהכפָ ר
ַסכִּ ין
ּפַ ָר ַשת ד ָרכִּ ים
!הֹו
ַהפ ָתעָ ה
סֹולֵ אָ ה
ַהמעָ ָרה
ישה
ָ ִּּפג
ַה ַש ַחר

ּפֹואֵ ָמה עַ ל ַה ַסא ָטה
ַק ָש ִּתים
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לַ ילָ ה
ֵס ִּביליָה
ַתהֲ לּוכָה
ַהּצעָ ָדה
ַה ַסא ָטה
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כנ ִֵּסיַת בֹורדֹון
ַהדרְך
ית ִּרים
ָ ִּש ָשה ֵמ
ַריקּוד
מֹות ּפטנ ָרה
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ילָ לָ ה
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לֹולָ ה
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יּוקנֹו של ִּסילב ִּריֹו פ ָרנקֹונ ִּטי
ָ ד
חּואָ ן ב ֵרבָ ה
 ָקפה-ימת בֵ ית
ַ עַ ל ִּב
ִּקינֹות ִּלפנֵי ַה ָמות
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שכּונָה בקֹורדֹובָ ה
ר ִּקי ָדה

ִּש ָשה ַקּפ ִּריצ'יו
יט ָרה
ידת ַהגִּ ָ
ִּח ַ
נֹורת ַה
מ ַ
ַקס ָטנִּ ים
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על פדריקו גרסיה לורקה
פדריקו גרסיה לורקה הוא מחזאי ומשורר ספרדי מפורסם .הכישרון שלו התפשט לתחומי אמנות רבים ,כולל מוסיקה .לורקה היה מאוד נחשב בתחום
הגרפיקה .הוא ידוע בתור דמות בולטת בקרב חברי "הדור ."27
המשורר נולד במשפחה של חקלאי פשוט בעיר קטנה ,הסמוכה לגרנדה .הנער עסק במוזיקה וחיבב ציור ,אחר כך עבר לכתוב שירה.
באוניברסיטת גרנדה למד משפטים .הוא התרשם מטיול לקסטיליה ב ,1918-ופרסם ספר בפרוזה בכספו שלו .ב 1919-הועבר המשורר למחלקה
הספרותית של אוניברסיטת מדריד ,שם יחד עם תלמידים אחרים סידר מופעי תיאטרון .היה ידוע בקריאה פומבית של שיריו .בשנת  1921לורקה החליט
לפרסם שירים ,האוסף נקרא פשוט "ספר השירים" .ניכרת ב ו השפעה של חימנז ודאריו ,אבל שיריו של לורקה היו מוזיקליים במיוחד ,קרובים לאמנות עממית.
בשנת  1927הוא פרסם אוסף "שירים" ,שבו החיים מיוצגים באור דרמטי ,האו פייני לשירים אנדלוסיים פופולריים .בשנים אלה חיבב המשורר את המסורת
האנדלוסית" ,שירה עמוקה" (קנטה חונדו) ,וכתב ספר בשם זה בשנת ( 1921שיצא לאור רק בשנת  .)1931באותה שנה בברצלונה התקיימה תערוכת
הציורים הראשונה שלו .אז הוקמה קבוצה בשם "הדור  ,"27שכללה אישים מפורסמים כגון לואיס בונואל ,רפאל אלברטי וסלבדור דאלי.
בשנת  1929אורגנה להקת התיאטרון "בלאגאן" שבראשה עמד לורקה .המשתתפים הציבו כמטרה את תחיית העניין לדרמה הקלאסית של ספרד .הם
נתנו בכפרים הופעות מחזות של סרוונטס ,קלדרון ולופה דה וגה .ההצלחה המדהימה הראשונה באה בזכות "מריאנה פינדה" .התפאורות לבמה נעשו על ידי
סלבדור דאלי.
תהילה באה ללורקה בספרד ובחו"ל עם אוסף שירים "רומסרו צועני" שפורסם בשנת  .1928לורקה גם נהנה מהצלחת "שיר עלוב" ,שיצא לאור ב.1931-
בעבודות אלה ,הכישרון של לורקה התגלה במלואו .תפיסת החיים שלו מלאה בפטליזם וחום רגשי עצום.
בשנת  1929יצא המשורר לניו יורק ,למד אנגלית באוניברסיטת קולומביה .כאן התיידד עם חברות תיאטרוניות רבות ,מקצועיות וחובבניות כאחד .כך נולד
האוסף "משורר בניו יורק" ,שיצא לאור רק ב ,1942-לאחר מותו של לורקה .בהשראת התיאטרון ,בשובו למולדתו ב ,1931-אסף המשורר את הלהקה משלו.
המבחן שלו עצמו בדרמה היה מוצלח .פרסים רבים הפכו אותו לפופולרי מאוד .ב 1933-לורקה נסע לבואנוס איירס כדי לעלות את המחזות שלו שם.
אחד המחזות המפורסמים ביותר של לורקה הוא עדיין "חתונת הדמים" ,ההצגה הועלתה במדריד בשנת  .1933המחבר הגה את העבודה כחלק הראשון
של הטרילוגיה "היקום הספרדי" .בלב כל שלוש ההצגות נמצאות דמויות טרגדיות של נשים ,שגרמו לעימות דמים .החלק השני נכתב ב - 1934-זו הטרגדיה

"ירמה" .המבקרים תקפו את המחזאי ,האשימו אותו בהזנחת המסורת הספרדית .ב 1935-כתב לורקה את הטרגדיה "בית ברנרדה אלבה" .זהו סוף
הטרילוגיה .במהלך חייו של המחבר ,הטרגדיה לא נתקבלה ,אבל היא נחשבת כהישג הגבוה ביותר שלו בתחום הדרמטורגיה.
היצירה הפואטית האחרונה של הגאון הספרותי היא "קינה על איגנסיו סאנצ'ס מגיאס" ,שנכתבה ב .1935-היא מוקדשת למותו של אחד מידידיו הקרובים
שלו ,לוחם שוורים מפורסם.
באותן השנים כתב לורקה שני ספרי שירה חשובים "דיוואן טמרית" ו"סונטות אהבה אפלה".
בקיץ  1936תכנן לורקה לנסוע למקסיקו ,אך לפני כן החליט ללכת לארץ מולדתו .מלחמת האזרחים בספרד כבר החלה להתפתח .בדרום ספרד ,פרץ
מרד צבאי .חיל המצב של גרנדה הצטרף גם הוא למורדים .נציגי הממשלה החדשה החלו מיד במעצרים והוצאות להורג .כל תומכיו של הרפובליקאים
ו"השמאל" היו בסכנה.
למרות שלורקה לא היה חבר במפלגות פוליטיות ,הוא נחשב "שמאלני" .ב 18-באוגוסט  1936הוא נעצר ,וכבר ב 19-באוגוסט ,יחד עם שני מטדורים
ומורה בבית הספר הוצא להורג.
ב ,2008-ביוזמת נכדתו ,נפתחו קברי האחים ,אך הגופה של לורקה לא נמצאה .העובדה כי לורקה חזה את מותו ואת המיקום הלא ידוע של מקום
הקבורה מפתיעה .תומכי גנרל פראנקו הכריזו על כל השירים וההצגות של לורקה מחוץ לחוק ,הם נשרפו בפומבי בגרנדה.
יצירות לורקה הן רבות פנים ,משולבות עם התודעה העממית .השירה שלו טרגית ,קרובה לקאנטה הונדו (אמנות מוזיקלית עממית) ,ומביאה את אווירת
הדמדומים והלילה ,ואת אי קיום.
יצירות המשורר מתורגמות לעשרות שפות ,נחשבות פולחניות במולדתן ונהנות מכבוד רב במדינות שונות.
*

*

*

*

*

פלמנקו הוא סגנון האמנות שהתפתח באנדלוסיה בדרום ספרד בתקופות שלפני הרקונקיסטה ולאחריה ,וספג השפעות תרבותיות של העמים השונים
שחיו אז באזור :ספרדים ,צוענים ,מוסלמים ואף יהודים .הפלמנקו נודע בהיותו סגנון מוזיקלי ,אשר מבוסס על כ 60-סוגי מקצבים ,שחלקם מורכבים ביותר.
מקורו של פלמנקו בשירת הרועים בהרים .בהמשך התפתחותו צורפה הגיטרה ,כיוון שהייתה כלי ליווי פופולרי בספרד דאז ,יחד עם מחיאות הכפיים
ורקיעות קצביות .מאוחר יותר התפתח הריקוד .כך נוצר השילוש המפורסם  -שירה ,גיטרה וריקוד .מקור השם פלמנקו אינו ידוע ,ישנה סברה הקושרת אותו
למילה הערבית פאלח וישנה סברה הקושרת אותו למילה הלטינית פלמה (בעברית אש) בגלל האמוציות הרבות המובאות בריקוד ובשירה .הפלמנקו נחלק
לסגנונות שונים ,שלכל אחד מהם קצב משלו והרמוניות מסוימות .במקרים רבים סגנון מסוים מקושר לאזור מסוים באנדלוסיה .למבצעי פלמנקו בגדים ואביזרים
מיוחדים ,כמו :נעלי עקב ,חצאית/שמלה שופעת בד ,מניפה,קסטנייטות ,מנטון (צעיף) ועוד.
בשנת  2010הכיר ארגון אונסק"ו בפלמנקו כמורשת תרבותית בלתי מוחשית( .מוויקיפדיה)
"היהודים הביאו לפלמנקו לפחות שני סוגי שירים ,שמקורם היהודי קשה מאוד להכחיש  -הם סאּטֹות ישנות (ליטורגיה טהורה של בית כנסת) ופטנ ָרה.
חוקר י פלמנקו אחרים מצאו הדים לשירה של בית הכנסת ולתפילה היהודית "כל נדרי" בכמה מסגנונות הפלמנקו המקוריים  -בסיגיר ָיה ,וכן בסאּטָ ה".
http://www.flamenco-nn.ru/history-of-flamenco
"יהודים שגורשו מספרד בסוף המאה ה ,15-שרו את השירים הספרדיים הישנים הללו בתערובת עברית עם מילות הפטנרה .יש הטוענים כי שיר
הפטנרה נמסר מדור לדור אצל היהודים האלה .אחרים מאמינים ,כי הפטנרה שהיום הוא חלק מרפרטואר פלמנקו ,עצמו יצא כשיר יהודי בספרד".
https://ngasanova.livejournal.com/872897.html

הספר "ּפֹואֵ ָמה עַ ל ַקנטה חֹונדֹו"
ָקנטה חֹונדֹו (ספרדית ,בדיאלקט האנדלוסי) " -שירה
עמוקה" ,כלומר שירה בסגנון דרמטי חמור ,סוג של מוסיקה
ושירה של פלמנקו ,השכבה הוותיקה והטהורה ביותר.
קנטה חונדו מאופיין בשירה סולו עם זמרה חופשית
וקריאות בשפע .ההבדלים בין הז'אנרים של קנטה חונדו
אינם תמיד ברורים וחד משמעיים; חלקם מסווגים כמודרניים
יותר ומקורם באלה הבסיסיים והארכאיים (למשל ,סאטס,
מרטינט וסיגירייה באים מז'אנר "טונה").
ז'אנרים מסוימים מבוצעים רק סולו ובלי כל "טונאליות"
הרמונית .אחרים שרים בליווי גיטרות ו  /או כלי הקשה.
הקהל תמיד במהלך המופע מעודד את הסולן עם הקריאה
 ,oléלמעט סאּטָ ה  -שיר של צער רוחני במהלך תהלוכה
דתית.
לורקה טען" :קנטה חונדו עמוק מאוד ,עמוק יותר מכל
התהום והים ,עמוק הרבה יותר מהלב שבו הוא נשמע היום,
והקול שבו הוא קם לתחייה  -כמעט אין לו תחתית .הוא בא
משבטים קדומים ,החוצים את בתי קברותם מאות שנים
בסערות .זה בא מהבכי הראשון ומהנשיקה הראשונה.
שירי קנטה חונדו מלאים בפנתיאיזם מפואר .הדמויות
שלהם הן אוויר ,אדמה ,ים ,רוח מתייפחת .כמו רעד של
מיתר גיטרה מתוח שעומד להישבר ולהתנפץ ,נשמעת
צעקה ,שעליה מגיבה כל אנדלוסיה"
לורקה משחזר את הנושאים ,הדמויות והמקצבים של שירת
קנטה חונדו.
הספר "פֹואֵ ָמה על קנטה חונדו" – אחת משתי יצירות
השירה הראשונות של גרסיה לורקה.
ציור של מיכאיל ורּובל "ספרד" ()1894

”El libro “Poema del cante jondo

Baladilla de los tres ríos
A Salvador Quintero
El río Guadalquivir
va entre naranjos y olivos
Los dos ríos de Granada
bajan de la nieve al trigo.
¡Ay, amor,
que se fue y no vino!
El río Guadalquivir
tiene las barbas granates.
Los dos ríos de Granada
uno llanto y otro sangre.

בַ לָ ָדה ק ָטנָה עַ ל שֹלשת ַהנ ָהרֹות
לסלבדור קינטרו
ה ָנהָ ר ּגּואָ ָדלקיויר
,זֹורם בֵ ין עֵ צֵ י תפּוז וזית
ֵ
ש ֵני נהָ רֹות של ּג ָר ָנ ָדה
.יֹורדים לחּטָ ה מן השלג
, אהבָ ה,הָ א
!היא הָ לכָה ולא ָשבָ ה
ל ָנהָ ר ּגּואָ ָדלקיויר
,במיץ רּמֹון הזָ ָקן צָ בּוע
- מלֵ אֹות נהָ רֹות ּג ָר ָנ ָדה
. ה ֵשני בדמע,אחָ ד ב ָדם

¡Ay, amor,
que se fue por el aire!

, אהבָ ה,הָ א
!היא עָ ב ָרה עם הָ רּוח

Para los barcos de vela,
Sevilla tiene un camino;
por el agua de Granada
sólo reman los suspiros.

לספינֹות מפ ָרׂש הדרְך
;יֵשנָה בסֵ ביל ָיה
במים של ּג ָר ָנ ָדה
.חֹותרים א ָנחֹות ּובכי

¡Ay, amor,
que se fue y no vino!
Guadalquivir , alta torre
y viento en los naranjales.
Dauro y Genil, torrecillas
muertas sobre los estanques.
¡Ay, amor
que se fue por el aire!

, אהבָ ה,הָ א
!היא הָ לכָה ולא ָשבָ ה
 מג ָדל ָּגבֹוה- הּגּואָ ָדלקיויר
.ּובפר ֵדסים ניחֹוח
 ּגֹווֵע- הדאּורֹו והחֵ ניל
.צריחֹון פה ו ָָשם מּול הּמים
, אהבָ ה,הָ א
!היא עָ ב ָרה עם הָ רּוח

¡Quién dirá que el agua lleva
un fuego fatuo de gritos
¡Ay, amor
que se fue y no vino!
Lleva azahar, lleva olivas,
Andalucía, a tus mares.
¡Ay, amor
que se fue por el aire!

Poema de la seguiriya gitana
A Carlos Morla Vicuña

 הנהָ רֹות תׂשאנָה:מי יּגיד
!אֵ ש צ ָרחֹות שאֵ ין לָ ה תֹועלת
, אהבָ ה,הָ א
!היא הָ לכָה ולא ָשבָ ה
תפּוזים ּופרי זית
ּ נֹוׂשאת
ֵ את
. אנ ָדלּוס ָיה,אל ימיְך
, אהבָ ה,הָ א
!היא עָ ב ָרה עם הָ רּוח

Ошибка! Источник ссылки не найден.
הסיגיריה זוהי גירסה של אמנות פלמנקו השייך לקנּטּה חֹונדֹו
 האקספרסיביות שלה היא בין המאפיינים,)(שירה עמוקה
.החשובים ביותר של פלמנקו
https://www.youtube.com/watch?v=adfk9SraoAM
לקרלוס מריה ויקוניה

Paisaje
El campo
de olivos
se abre y se cierra
como un abanico.
Sobre el olivar
hay un cielo hundido
y una lluvia oscura
de luceros fríos.
Tiembla junco y penumbra
a la orilla del río.
Se riza el aire gris.

ַהּנֹוף
חרש
עֵ צֵ י הזית
,כמֹו מניפָ ה שנפתחת
.נפתחת ונסגרת
ֵמעל לחרש זֵיתים
: טבּועים ָשמים,שקּועים
הכוכָבים בלי הרף
.ָקרים יֹורדים כמֹו ּגשם
הָ אפלּולית רֹועדת
סּוף טֹומנת-ואת קנֵה
.לארְך הּגָדֹות

Los olivos,
están cargados
de gritos.
Una bandada
de pájaros cautivos,
que mueven sus larguísimas
colas en lo sombrío.

La guitarra
Empieza el llanto
de la guitarra.
Se rompen las kopas
de la madrugada.
Empieza el llanto
de la guitarra.
Es inútil callarla.
Es imposible
callarla.
Llora monótona
como llora el agua,
como llora el viente
sobre la nevada.
Es imposible callarla.
Llora por cosas
lejanas.
Arena del Sur caliente
Que pide camelias blancas.
Llora flecha sin blanco,
la tarde sin mañana,
y el primer pájaro muerto
sobre la rama.
¡Oh guitarra!
Corazón malherido
por cinco espadas.

עֵ צֵ י הזית
מתכֹופפים בטען
.של רעש
,ָשם צפֳּ רים בשבי
,ולה ָקה צֹורחת
את הזנָבֹות בחשְך
.הָ ארֻ כים הֵ ניעּו
יט ָרה
ָ ִַּהג
פֹורץ קֹול הבכי
ֵ
.של הּגיטָ ָרה
,נשבָ ר הּגָביע
.ּגביע השחר
פֹורץ קֹול הבכי
ֵ
.של הּגיטָ ָרה
.בדֳּ מי אֵ יו לָ ה צדק
לא תדם עֹוד
.לרגע
,חדגֹוני בכי בלי הרף
,הּוא כמֹו בכי של הּמים
הּוא כמֹו בכי של הָ רּוח
.ֵמעל פנֵי ׂשדה השלג
.כי לָ דם אֵ ין לָ ה כֹוח
על מה ש ָרחֹוק
:בֹוכָה היא
קֹודח
ֵ על החֹול ב ָדרֹום
,שלצחר קמליֹות כ ֵָמה
,על החֵ ץ ללא יעד
,על הָ ערב בלי בקר
,על צפֹור ראשֹונָה שּגֹוועת
.כָעֵ ת על זרד
! ּגיטָ ָרה,הֹו
ָפצָ עּוה, לֵ ב רב סֵ בל
.חָ ֵמש ח ָרבֹות יחד

El grito
La elipse de un grito,
va de monte
a monte.
Desde los olivos,
será un arco iris negro
sobre la noche azul.
¡Ay!
Como un arco de viola,
el grito ha hecho vibrar
largas cuerdas del viento.
¡Ay!
(Las gentes de las cuevas
asoman sus velones)
¡Ay!

El silencio
Oye, hijo mío, el silencio.
Es un silencio ondulado,
un silencio,
donde resbalan valles y ecos
y que inclinan las frentes
hacia el suelo.

ַהּצעָ ָקה
בֵ ין פסגֹות הרכס
צעָ ָקה אליפסית
.עֹוברת
ֵמעֵ צֵ י הזית
היא שחֹו ָרה עֹולָ ה כמֹו קשת
.ֵמעל הלֵ יל ה ָכחל
!הֹו
הצעָ ָקה מרּטטת
.כמֹו קשת ויֹולָ ה ּגדֹולָ ה
.ארֻ כים אּקֹורדים של רּוח
!הֹו
(יֹושבֵ י מעָ רֹות בפחד
)מֹוציאים מנֹורֹות לחשְך
!הֹו
ַהשקט
. לזה השקט, בני,הק ֵשב
,השקט כאדוָה על הּמים
זהּו השקט
,עָ לָ יו מחליק כָל הֵ ד וכָל עֵ מק
יתם מתכֹופפת
ָ וחז
.לעֵ בר הּקרקע

El paso de la seguiriya
Entre mariposas negras,
va una muchacha morena
junto a una blanca serpiente
de niebla.
Tierra de luz,
cielo de tierra.
Va encadenada al temblor
de un ritmo que nunca llega;
tiene el corazón de plata
y un puñal en la diestra.
¿Adónde vas, siguiriya
con un ritmo sin cabeza?
¿Qué luna recogerá
tu dolor de cal y adelfa?
Tierra de luz,
cielo de tierra.

ּפ ִּסיעַ ת ִּסיגִּ ִּיר ָיה
חּומה הֹולכת
ָ נע ָרה ש
בֵ ין פּרפָ רים שחֹו ֵרי כנָפים
- ּולי ָדה לטָ אָ ה מתפתלת
.ע ָרפל בלָ בָ ן צָ בּוע
,ארץ של אֹור
.ש ֵמי כדּור הָ אָ רץ
היא כבּולָ ה לרעד הּקצב
;שאֵ לָ יו לעֹולָ ם לא תּגיע
,לנע ָרה לֵ ב של כסף
.יד ָימין בפגיֹון אֹוחזת
 סיּגיר ָיה,לאָ ן את הֹולכת
?בקצב ש ָראש חָ סֵ ר לֹו
אֵ יזה סהר יאסף את כאֵ בֵ ְך
?ׂשיח-שבֹו ּגיר והרדּוף
,ארץ של אֹור
.ש ֵמי הָ אָ רץ
https://www.youtube.com/watch?v=3u66TxY1S88
https://www.youtube.com/watch?v=7G9t90d5LS8

Después de pasar
Los niños miran
un punto lejano.
Los candiles se apagan.
Unas muchachas ciegas
preguntan a la luna,
y por el aire ascienden
espirales de llanto.

אַ חֲ ֵרי ש ַהכל ַיעֲ בר
הילָ דים הביטּו
.על נקּו ָדה באפק
.הּמנֹורֹות ָכבּו כבָ ר
נעָ רֹות סּומֹות עֵ ינים
.ָשאלּו את הסהר
לֹותן ָשמי ָמה
ָ ֵעָ לּו שא
.כספ ָירלֹות של בכי

ההרים הביטּו
על נקּו ָדה באפק.
ואַ חֲ ֵרי כִּ כלֹות ַהכל
כָל ָמבֹוְך ֵמאֵ לה
שיָדֹו של הזמן יֹוצרת,
ֵעָ לֵ ם בנצח.
(הציָה
אֹותֹו תנצֵ ח)
הלֵ ב -
ָמקֹור תשּוקֹותינּו,
יאבד עָ לָ יו כלח.
(הציָה
אֹותֹו תנצֵ ח)
כָל אשלָ יֹות השחר,
כָל נשיקֹות של פעם
יֵעָ למּו בלי זֵכר.
הצ ָיה
ת ָשאֵ ר לָ נצח,
מדבָ ר,
ּגלֵ י שחק.

ּפֹואֵ ָמה עַ ל ַהסֹולֵ אָ ה
סֹולֵ אָ ה ( ,)soleáהוא ריקוד ,אחד הז'אנרים העיקריים של קנטה
חונדו ,אשר הופיע ,קרוב לוודאי ,ליד קדיז או סביליה

Las montañas miran
un punto lejano.
Y después
Los laberintos
que crea el tiempo
se desvanecen.
(Sólo queda
)el desierto
El corazón
fuente del deseo,
se desvanece.
(Sólo queda
)el desierto
La ilusión de la aurora
y los besos
se desvanecen.
Sólo queda
el desierto.
Un ondulado
desierto.

Poema de la soleá

 סולאה בוצע בליווי של גיטרה אחת, באופן מסורתי.)(באנדלוסיה
A Jorge Zalamea

לחורחה זלמאה

Tierra seca

ארץ חֲ ֵרבָ ה

Tierra seca,
tierra quieta
de noches
inmensas.

,ארץ של חרב
,ארץ של שקט
ארץ לילָ ה
.בלי ּגמר

(Viento en el olivar,
viento en la sierra.)
Tierra
vieja
del candil
y la pena.
Tierra
de las hondas cisternas.
Tierra
de la muerte sin ojos
y las flechas.
(Viento por los caminos.
Brisa en las alamedas.)
Pueblo
Sobre el monte pelado,
un calvario.
Agua clara
y olivos centenarios.
Por las callejas
hombres embozados,
y en las torres

,(רּוח בֵ ין עֵ צֵ י זית
.)רּוח בסי ָרה
אר ץ
,י ֵָמי קדם
שמן-מנֹורֹות
.וסבל
אר ץ
.בֹורֹות מים
ארץ ָמות
,שאֵ ין לָ ה עֵ ינים
.ארץ חֵ ץ וקשת
,(רּוח על הדרְך
).ּובֵ ין הצפצָ פֹות ברי ָזה
ַהכפָ ר
,ּגבעָ ה כמֹו ֻּגלּגלת
.עָ ליהָ קאפֵ לָ ה
צלּולים ָשם הּמים
.ז ֵקנים עֵ צֵ י זית
כָל ּגבר בדרְך
,ּגשם-עָ טּוף מעיל
רּוח-ֵמעל מגדל

veletas girando.
Eternamente
girando.
¡Oh, pueblo perdido,
en la Andalucía del llanto!
Puñal
El puñal
entra en el corazón,
como la reja del arado
en el yermo.

.שבשבת סֹובבת
סֹובבת
.לָ נצח
 דמע-  כפָ ר אָ בּוד,הֹו
!באנדלּוס ָיה של בכי
ַסכִּ ין
הפלָ ָדה
,לתֹוְך הלֵ ב חֹודרת
פֹולחת
ּ מח ֵר ָשה ה-כמֹו סכין
.את ש ָממת הּקרקע

No.
No me lo claves.
No.

.לא
!אל תדקרּּו אֹותי
.לא

El puñal,
como un rayo de sol,
incendia las terribles
hondonadas.

,הפלָ ָדה
,כמֹו קרן השמש
ׂשֹורפת פער
.מזעזֵע

No.
No me lo claves.
No.

.לא
!אל תדקרּוּ אֹותי
.לא

Encrucijada
Viento del Este;
un farol
y el puñal
en el corazón.
La calle
tiene un temblor

ּפַ ָר ַשת ד ָרכִּ ים
;רּוח מז ָרחית
פָ נָס
וסכין
.בלֵ ב
הָ רחֹוב
כֻלֹו רֹועֵ ד

de cuerda
en tensión,
un temblor
de enorme moscardón.
Por todas partes
yo
veo el puñal
en el corazón.
¡Ay!

יתר
ָ כמֹו ֵמ
,ָמתּוח
הָ רעד
.כמֹו זבּוב ע ָנקי מסתֹובֵ ב
ב ָכל ָמקֹום
אני
רֹואה סכין
.בלב
!הֹו

El grito deja en el viento
una sombra de ciprés.

הצ ָרחָ ה משליכָה לרּוח
.צֵ ל של הברֹוש

(Dejadme en este campo,
llorando.)

(ב ָׂשדה הזה השאירּוני
.)בבכי

Todo se ha roto en el mundo.
No queda más que el silencio.

.הכל בָ עֹולָ ם התפ ֵּקע
.לא נֹותר אלָ א שקט

(Dejadme en este campo,
llorando.)

(ב ָׂשדה הזה השאירּוני
.)בבכי

El horizonte sin luz
está mordido de hogueras.

,הָ אפק נֹותר בלי זהר
.ׂש ֵרפָ ה אֹותֹו מכרסמת

(Ya os he dicho que me dejéis
en este campo,
llorando.)

(כבָ ר בּקשתי שיעזבּוני
,ב ָׂשדה הזה
.)בבכי

Sorpresa
Muerto se quedó en la calle
con un puñal en el pecho.

ַהפ ָתעָ ה
ה ֵּמת הָ יָה ברחֹוב ָׂשרּוע
.עם סכין בחָ ֵזהּו

No lo conocía nadie.
¡Cómo temblaba el farol!
Madre.
¡Cómo temblaba el farolito
de la calle!
Era madrugada. Nadie
pudo asomarse a sus ojos
abierto al duro aire.
Que muerto se quedó en la calle
que con un puñal en el pecho
y que no lo conocía nadie.
La soleá

.לא הכיר אֹותֹו איש ֵמא ָתנּו
!הפָ ָנס הָ יָה הֻ תקף רעד
,א ָּמא
,אֵ יְך הפָ ָנס ה ָּקטָ ן הזדעזֵע
!כאלּו מפחד
.הָ י ָתה ָשעת בקר מֻ קדמת
עֹוברים ָו ָשבים לא הביטּו
.בעֵ י ָניו הּקרּועֹות לאויר ָחסֵ ר רגש
ה ֵּמת נשאר ברחֹוב ָׂשרּוע
.עם סכין בחָ ֵזהּו
.לא הכיר אֹותֹו איש ֵמא ָתנּו
סֹולֵ אָ ה

Vestida con mantos negros
piensa que el mundo es chiquito
y el corazón es inmenso.

. ָשחמיָה שחֹו ָרה על כ ֵתפיה
,היא חֹושבת כי ֵתבֵ ל קטנטנת
.והלֵ ב הּוא עָ צּום ּוגבּולֹות אֵ ין לֹו

Vestida con mantos negros.

. ָשחמיָה שחֹו ָרה על כ ֵתפיה

Piensa que el suspiro tierno
y el grito, desaparecen
en la corriente del viento.
Vestida con mantos negros.

, כְָך חֹושבת,כָל אנחֹות עדינֹות
 נעלָ מֹות הֵ ן,וכָל צעָ קֹות
.בזרם הָ רּוח
. ָשחמיָה שחֹו ָרה על כ ֵתפיה

Se dejó el balcón abierto
y al alba por el balcón
desembocó todo el cielo.

,הֻ שא ָרה הּמרפסת פתּוחָ ה
ועם שחר דרְך הּמרפסת
.ימה
ָ ָכל ה ָשמים נשפכּו פנ

¡Ay yayayayay,
que vestida con mantos negros!

,אָ י-אָ י-אָ י
!יה
ָ כי שחמיָה שחֹו ָרה על כ ֵתפ
https://www.youtube.com/watch?v=8LqbyPf5hU8
https://www.youtube.com/watch?v=ZErj4L9-Q6s

ַהמעָ ָרה

Cueva
De la cueva salen
largos sollozos.

ֵמהּמעָ ָרה יֹוצאים החּוצָ ה
.יבָ בֹות ארֻ כֹות ּובכי

(Lo cárdeno
sobre lo rojo.)
El gitano evoca
países remotos.

(סָ גל
.)על ּגבֵ י אדם
הצֹועני מעלה זֵכר
.של אֵ יזֹו מדי ָנה מרֻ חקת

(Torres altas y hombres
misteriosos.)

(מג ָדל ָּגבֹוה וגבר
).מסתֹורי למעלָ ה

En la voz entrecortada
van sus ojos.

את מבָ טֹו שֹולֵ ח
.לעֵ בר בכיָה מ ֻקטעת
(שחֹור הבגד
.)על ּגבֵ י אדם

(Lo negro
sobre lo rojo.)
Y la cueva encalada
tiembla en el oro.

והּמעָ ָרה למּטָ ה
.ב ָזהָ ב רֹועדת
(הֹּלבן
.)על ּגבֵ י אדם

(Lo blanco
sobre lo rojo.)

ישה
ָ ִּּפג

Encuentro
)*
Ni tú ni yo estamos
en disposición
de encontrarnos.
Tú... por lo que ya sabes.
¡Yo la he querido tanto!

אנחנּו שנֵינּו
ישה הזאת
ָ לפג
.מּוכָנים לא הָ יינּו
ולא ָקשה לך
...לנחֵ ש ָל ָּמּה

ָכל ָכְך אֹו ָתה אָ הבתי!
עליך לָ לכת בזאת הדרְך...
על ָידי נ ָקבים
כי מס ֵמרים פָ געּו בי.
הלא ראית
אֵ יְך ה ָדם נֹוטֵ ף מּמני?..
אָ סּור להסת ֵכל אחֹו ָרה!
רק לָ לכת לאט ּולהתפלֵ ל
כמֹו שאני נָׂשאתי
תפילָ ה לסן-קאֵ טָ נֹו,
כי אנחנּו שנֵינּו
ישה הזאת
לפג ָ
מּוכָנים לא הָ יינּו.

Sigue esa veredita.
En las manos,
tengo los agujeros
de los clavos.
¿No ves cómo me estoy
?desangrando
No mires nunca atrás,
vete despacio
y reza como yo
a San Cayetano,
que ni tú ni yo estamos
en disposición
de encontrarnos.

*) בשפה ספרדית בזמן הווה גוף שני אין הבדל בין זכר לנקבה.
המשורר בכוונה השאיר כאן ערפל ,ולמתרגם אין זכות לפזר אותו.
לכן ,בתרגום שלוש מילים נשארו לא מנוקדות .הקורא יחליט ,איזו
גירסה הוא מעדיף.
ַה ַש ַחר
פעמֹו ֵני קֹורדֹובָ ה
השכם בבקר.
פעמֹו ֵני השחר
בגר ָנ ָדה.
לָ כם מקשיבֹות בנֹות ארצֵ נּו
המקֹוננֹות על עצב
עָ דין של הסּולֵ אָ ה.
הבָ נֹות הָ אֵ לה
של אנ ָדלּוס ָיה
בסי ָרה ּובעֵ מק,
בנֹות ספָ רד הפֹורחת,
רגלֵ יהן קטָ נֹות לפלא
בחצָ אית רֹועדת,
בָ נֹות שּמלאּו באֹור שחר

Alba
Campanas de Córdoba
en la madrugada.
Campanas de amanecer
en Granada.
Os sienten todas las muchachas
que lloran a la tierna
soleá enlutada.
Las muchachas,
de Andalucía la alta
y la baja.
Las niñas de España,
de pie menudo
y temblorosas faldas,
que han llenado de luces

את כָל אּמֹות-הדרְך.
פעמֹו ֵני קֹורדֹובָ ה
השכם בבקר.
הֹו פעמֹו ֵני השחר
בגר ָנ ָדה!

ּפֹואֵ ָמה עַ ל ַה ַסא ָטה

las encrucijadas.
¡Oh, campanas de Córdoba
en la madrugada,
y oh, campanas de amanecer
!en Granada

Poema de la saeta

השיר סאטה נולד בספרד הקתולית במאה השבע עשרה
כז'אנר של שירים רוחניים אנונימיים בשפה הלאומית,
בחיקוי של שירי פולחן בכנסיות (קנון)
לפראנסיסקו איגלסיאס
ַק ָש ִּתים

A Francisco Iglesias
Arqueros

הּק ָשתים ה ֵכהים הָ ע ָירה
פֹונים לסֵ ביל ָיה.

Los arqueros oscuros
a Sevilla se acercan.

הּגּואָ ָדלקיויר נפ ָתח לעין.

Guadalquivir abierto.

כֹובע אָ פֹור רחב שּולים
מעיל אָ רְך על הכ ֵתפים.
הו ּגּואָ ָדלקיויר!
מּמרחָ קים בָ אּו הֵ נָה,
ֵמא ָרצֹות הָ עצב.
הּגּואָ ָדלקיויר נפ ָתח לעין.
אל תֹוְך ה ָּמבֹוְך הּגיעּו
של אהב ,מים ואבן.
הֹו ּגּואָ ָדלקיויר!

Anchos sombrero grises,
largas capas lentas.
! ¡Ay, Guadalquivir
Vienen de los remotos
países de la pena.
Guadalquivir abierto.
Y van a un laberinto.
Amor, cristal y piedra.
! ¡Ay, Guadalquivir

לַ ילָ ה

Noche

פָ נָס ,מנֹו ָרה דֹולקת
וגחלילית מנצנצת.

Cirio, candil,
farol y luciérnaga.

וכֹו ָכבֵ י הסאּטָ ה *)
הֵ אירּו את ה ָשמים.

La constelación
de la saeta.

החלֹונֹות של ָזהָ ב
ברעד,
הצלָ בים מתנדנדים בשחר
ּומצטלבים למעלָ ה.
פָ נָס ,מנֹו ָרה דֹולקת
וגחלילית מנצנצת.

Ventanitas de oro
tiemblan,
y en la aurora se mecen
cruces superpuestas.
Cirio, candil,
farol y luciérnaga.

*) בספרדית סאּטָ ה – "חץ" ו"סוג של שיר" .ישנה מערכת הכוכבים "חץ"
ֵס ִּביליָה
סֵ ביל ָיה – מג ָדל ּגָבֹוה,
ק ָשתים מעֻלים בכָל סדק.
סֵ ביל ָיה כ ֵדי להָ מיט.
ּקֹורדֹובָ ה  -כ ֵדי להָ מית.
הָ עיר אשר אֹורבת
אח ֵרי מקצָ בים רבֵ י ארְך,
ואֹו ָתם היא ּגֹוללת
ל ָמבֹוְך בלי פתח,
לתלתלֵ י הּגפן
כֻלֹו ב ָשני צָ בּוע.

Sevilla
Sevilla es una torre
llena de arqueros finos.
Sevilla para herir.
Córdoba para morir.
Una ciudad que acecha
largos ritmos,
y los enrosca
como laberintos.
Como tallos de parra
encendidos.

סֵ ביל ָיה כ ֵדי להָ מיט.
מתחת לקשת ָשמים,
ֵמעל לּמישֹור הּמׂשת ֵרע,
ָתמיד מּוכן לירי
ה – הסאטָ ה.
חֵ ץ נהָ ָר ּ
ּקֹורדֹובָ ה  -כ ֵדי להָ מית.
כה מט ָרף הָ אפק:
הּוא מערבֵ ב ביין
את מרירּותֹו של דֹון חּואָ ן
עם שלֵ מּותֹו של דיֹוניסּוס.
סֵ ביל ָיה כ ֵדי להָ מיט.
ָתמיד היא כ ֵדי להָ מיט!
ַתהֲ לּוכָה
יֹו ֵרד בסמטָ ה למּטָ ה
טּור מּו ָזר של ח ֵדי-הּקרן.
ֵמאֵ יזה ָׂשדה הּגיעּו,
ֵמאֵ יזה יער מיתֹולֹוגי?
יֹותר קרֹובים הֵ ם,
יֹו ֵתר ו ֵ
דֹומים לאסטרולֹוגים,
לכפילים של ֵמרלין פנטָ סטי
אֹו של ,Ecce Homo
לדּוראנ ָדרטה הּמכֻשפת,
לאֹורלָ נדֹו נָטּול הָ רסן)* .
*) ( Ecce Homoהנה האיש) – מילים של פונטיוס פילאטוס על ישו,
דורנדרטה – חרב מכושפת מאגדות ספרד,
מרלין – מכשף הכל-יכול מאגדות על המלך ארתור,
אורלנדו נטול הרסן – גיבור של פואמה מאת אריוסטו

Sevilla para herir.
Bajo el arco del cielo,
sobre su llano limpio,
dispara la constante
saeta de su río.
Córdoba para morir.
Y loca de horizonte
mezcla en su vino,
lo amargo de don Juan
y lo perfecto de Dionisio.
Sevilla para herir.
!¡Siempre Sevilla para herir
Procesión
Por la calleja vienen
extraños unicornios.
¿De qué campo,
?de qué bosque mitológico
Más cerca,
ya parecen astrónomos.
Fantásticos Merlines
y el Ecce Homo,
Durandarte encantado.
Orlando furioso.

Paso
Virgen con miriñaque,
virgen de la Soledad ,
abierta como un inmenso
tulipán.
En tu barco de luces
vas
por la alta marea
de la ciudad,
entre saetas turbias
y estrellas de cristal.
Virgen con miriñaque
tú vas
por el río de la calle,
!hasta el mar!

Saeta
Cristo moreno
pasa
de lirio de Judea
a clavel de España.

ַהּצעָ ָדה
,דֹושה בקרינֹולי ָנה
ָ הבתּולָ ה הּק
,הבתּולָ ה של בדידּות
,כמֹו צבעֹוני היא נפתחת לעין
.פרח ע ָנק
את בס ָיר ֵתְך הּמֻ ארת
ָשטָ ה
ב ֵגאּות
,של הָ עיר
בֵ ין סאּטָ ס עמּומֹות
.וכֹוכבֵ י בדלח
,דֹושה בקרינֹולי ָנה
ָ הבתּולָ ה הּק
את ָשטָ ה
,בנהר הָ רחֹוב
!אל ה ָים
ַה ַסא ָטה
חּום עֹור ישּו
פֹוסֵ ע
משֹו ָשן יהּו ָדה
.לצפרן ספָ ר ֵדנּו

¡Miradlo, por dónde viene!

? ֵמאֵ יפה הּגיע,תסתכלּו בֹו

De España.
Cielo limpio y oscuro,
tierra tostada,
y cauces donde corre
uy lenta el agua.
Cristo moreno ,
con las guedejas quemadas,
los pómulos salientes

.מספָ רד
,נקיים אפֵ לים ה ָשמים
,ׂשרּופָ ה כָל הָ אָ רץ
ּובערּוציהָ הּמים
. מאד אּטיים,אּטיים
, ישּו,ֵכהה עֹור הּוא
,ּוּסבָ ְך ֵׂשעָ רֹו חָ רּוְך
בֹולטֹות עצָ מֹות הלחָ יים

y las pupilas blancas.
¡Miradlo, por dónde va!

.ואישֹונָיו הלבינּו
? אָ ן הּוא פֹוסֵ ע,תסתכלּו בֹו
https://www.youtube.com/watch?v=2VUKnza4BA0
https://www.youtube.com/watch?v=1rgunbwK-YI

Balcón
La Lola
canta saetas.
Los toreritos
la rodean,
y el barberillo
desde su puerta,
sigue los ritmos
con la cabeza.
Entre la albahaca
y la hierbabuena,
la Lola canta
saetas.
La Lola aquella,
que se miraba
tanto en la alberca.

Madrugada
Pero como el amor
los saeteros
están ciegos.
Sobre la noche verde,
las saetas,
dejan rastros de lirio
caliente.

ִּמרּפסת
לֹולָ ה
.ָש ָרה סאּטָ ס
טֹוריאָ דֹורים
ֵ
, ָצעירים מּקיפימה
והספָ ר ֵמהדלת
, ָחֹוזֵר אח ֵרי מקצָ ביה
.נָד בראשֹו ה ֵּק ֵרח
בֵ ין בזיליקּום
.לנענע
לֹולָ ה
,ָש ָרה סאּטָ ס
,לֹולָ ה
אשר בלי הרף
בָ עצ ָמה מסתכלת
.במראת הּמים
ַהשכֵם בַ בקר
,אבָ ל כמֹו הָ אהב
כָל ז ָּמ ֵרי סאּטָ ס
.כֻלָ ם עּורים הֵ ם
,באֹור ָירק של הלילָ ה
ֵמהסאטָ ס
נשאָ ר בעלָ טָ ה שמץ
.של שֹושנָה מתחּממת

מּגָל של ה ָי ֵרח
את סגֹול העָ ָנן כֹוסֵ ח,
אשפת החֵ צים כמֹו ּגָביע
מלֵ אָ ה צֹוננּות ּגֹוברת.
אבֹוי! כמֹו הָ אהב,
כָל ז ָּמ ֵרי סאּטָ ס
כֻלָ ם עּורים הֵ ם!

ִּשרטּוט של הַ ּפטנ ָרה

La quilla de la luna
rompe nubes moradas
y las aljabas
se llenan de rocío.
¡Ay, pero como el amor
los seateros
!están ciegos

Gráfico de la Petenera

פטנרה – סוג של שירי פלמנקו ,איטי ומלנכולי .במרכז העלילה,
בדרך כלל ,אישה מסוכנת לגברים ,אבודה .האהבה כאן בלתי
נפרדת מהמוות .עד היום הזה הצוענים מסרבים לבצע פטנרה,
כי לפי אמונתם זה יכול לגרום לאסון.
A Eugenio Montes
לאוחניו מונטס
כנ ִֵּסיַת בֹורדֹון
מּמג ָדל ּגָבֹוה
בחּום צָ בּוע,
פעמֹון קֹול משמיע.
נֹוׂשאת הָ רּוח
ֵ
צהֻ בָ ה שֹורקת
את הצליל לכָל עֵ בר.
בּמג ָדל ּגָבֹוה
בחּום צָ בּוע
צלילים נ ָָדמּו.
מן הָ אָ בָ ק עֹו ָׂשה ָהרּוח
טֹומי סירֹות של כסף.
חר ֵ

Campana Bordón
En la torre
amarilla,
dobla una campana.
Sobre el viento
amarillo,
se abren las campanadas.
En la torre
amarilla,
cesa la campana.
El viento con el polvo,
hace proras de plata.

Camino
Cien jinetes enlutados,
¿dónde irán,
por el cielo yacente
del naranjal?
Ni a Córdoba ni a Sevilla
llegarán.
Ni a Granada la que suspira
por el mar.
Esos caballos soñolientos
los llevarán,
al laberinto de las cruces
donde tiembla el cantar.
Con siete ayes clavados,
¿dónde irán,
los cien jinetes andaluces
del naranjal?

Las seis cuerdas
La guitarra,
hace llorar a los sueños.
El sollozo de las almas
perdidas,
se escapa por su boca
redonda.
Y como la tarántula
teje una gran estrella
para cazar suspiros,
que flotan en su negro
aljibe de madera .

ַהדרְך
,ֵמאָ ה רֹוכבים באבל
לאָ ן ֵילכּו הּגבָ רים
עֵ ת ָשקעּו ה ָשמים
?על הפר ֵדסים
לקֹורדֹובָ ה ּולסביל ָיה
.לא יּגיעּו הָ רֹוכבים
לא לג ָר ָנ ָדה הנאנחת
.על ה ָים הּמקסים
יקחּו אֹו ָתם סּוסֵ יהם
ֵמהחֹום מנֻמ ָנמים
אל הש ָירה הָ רֹועדת
.בתֹוְך ָמבֹוְך הצלָ בים
,עם שבע אנָחֹות צער
לאָ ן ֵילכּו עצּובים
ֵמאָ ה רֹוכבֵ י אנ ָדלּוס ָיה
?ֵמהפר ֵדסים
ית ִּרים
ָ ִּש ָשה ֵמ
,הּגיטָ ָרה
.לחלֹומֹות ּובכי את ּגֹורמת
יבָ בֹות של הנ ָשמֹות
הָ אבּודֹות לָ נצח
בֹורחֹות דרְך פיְך העָ גל
,החּוצָ ה
ּוכמֹו שּט ָרנטּולָ ה טֹו ָוה רשת
ּגדֹולָ ה מכֹו ָכב ב ָשמים
 כְָך הבכי,לָ צּוד א ָנחֹות
צָ ף בשחֹור הצל ָמות
.בֵ ין כָתלֵ י עֵ ץ אצלֵ ְך בבטן

ַריקּוד

Danza
En el huerto de la Petenera

בגן של פטנרה

En la noche del huerto
seis gitanas
vestidas de blanco
bailan.

לגן בשעת לילָ ה
,שש צֹועניֹות ָתבאנָה
,ׂש ָמלֹות לבָ נֹות תלבש ָנה
.תרקד ָנה

En la noche del huerto,
coronadas
con rosas de papel
y biznagas.

בגן בשעת לילָ ה
הֵ ן עטּורֹות כתר
מּוּר ֵדי נ ָיר
.פרח-ויסמין

En la noche del huerto
sus dientes de nácar,
escriben la sombra
quemada.

בגן בשעת לילָ ה
מרּגָליֹות ש ֵניהן
ׂשֹורפֹות את החשְך
.כלהב

Y en la noche del huerto
sus sombras se alargan,
y llegan hasta el cielo
moradas.

ּובגן בשעת לילָ ה
,מתארכים הצלָ לים לקראת בקר
,ּומּגיעים ל ָרקיע
.לנוֵה ָשמים
https://www.youtube.com/watch?v=5Abf3Rh1mtY
https://www.youtube.com/watch?v=gDRa1KsIubw
מֹות ּפטנ ָרה

Muerte de la Petenera
)*
En la casa blanca muere
la perdición de los hombres.
Cien jacas caracolean.
Sus jinetes están muertos.

בבית לָ בָ ן ּגֹוועת
.כלָ ית כָל ּגבר
.הסּוסֹונים רֹוקעים באבן
.ֵמתים ֵמאָ ה רֹוכבֵ יהם

דֹולקים ֵנרֹותּ .ולרטט
אֹורֹות בחָ לָ ל החדר,
חצָ אית משי רֹועדת
בֵ ין יר ֵכי הנחשת.

Bajo las estremecidas
estrellas de los velones,
su falda de moaré tiembla
entre sus muslos de cobre.

הסּוסֹונים רֹוקעים באבן.
ֵמתים ֵמאָ ה רֹוכבֵ יהם.

Cien jacas caracolean.
Sus jinetes están muertos.

צלָ לים חדים רבֵ י ארְך
בָ אים עם עָ נָן ֵמהָ אפק,
יתר של ּגיטָ ָרה
מתכת ֵמ ָ
נשברת.

Largas sombras afiladas
vienen del turbio horizonte,
y el bordón de una guitarra
se rompe.

הסּוסֹונים רֹוקעים באבן.
ֵמתים ֵמאָ ה רֹוכבֵ יהם.

Cien jacas caracolean.
Sus jinetes están muertos.

*) ברוב טקסטים של פטנרה ,הגיבורה של השיר מופיעה כאשה קטלנית
ואבודה ,משחתת לבבות הגברים ואפילו כאשה טבועה.
לפי אמונה עממית צוענית ריקוד פטנרה יכול לגרום לאסון
פַ לס ָטה
Falseta
)במוסיקת גיטרה עממית ,זהו ביטוי מלודי המצוי בין רצף
האקורדים המיועדים ללוות את שני ביתי השיר הסמוכים(.
הו ,צֹוענ ָיה-פטנ ָרה!
הֹו-הֹו-הֹו ,פטנ ָרה!
לשעת ל ָו ָיה שלָ ְך לא בָ אּו
בנֹות משפָ חָ ה מסֻ דרת,
בָ נֹות שחּ ֹולקֹות לדמּות ישּו
ה ֵּמת את ה ָכבֹוד הָ ָראּוי לֹו,
והֵ ן חֹובשֹות מטפָ חָ ת ֹלבן
ידי-קיץ.
ב יר ֵ
לקבּו ָר ֵתְך יָבֹואּו א ָנ ֵשי פשע
ורשע,

!¡Ay, petenera gitana
!¡Yayay petenera
Tu entierro no tuvo niñas
buenas.
Niñas que le dan a Cristo muerto
sus guedejas,
y llevan blancas mantillas
en las ferias.
Tu entierro fue de gente
siniestra.

Gente con el corazón
en la cabeza,
que te siguió llorando
por las callejas.
¡Ay, petenera gitana!
¡Yayay petenera!

אְך לבָ בֹות הָ א ָנשים הָ אֵ לה
.אשיהם
ֵ בר
הֵ ם ֵילכּו בֹוכים אחריְך
.ברחֹובֹות עד היעד
!פטנ ָרה- צֹוענ ָיה,הֹו
! פטנ ָרה,הֹו-הֹו-הֹו
“De profundis”

De "profundis"
)(ממצולות – לטינית
Los cien enamorados
duermen para siempre
bajo la tierra seca.
Andalucía tiene
largos caminos rojos.
Córdoba, olivos verdes
donde poner cien cruces,
que los recuerden.
Los cien enamorados
duermen para siempre.
Clamor
En las torres
amarillas,
doblan las campanas.
Sobre los vientos
amarillos,
se abren las campanadas.
Por un camino va
la muerte, coronada,
de azahares marchitos.
Canta y canta
una canción

ֵמאָ ה מאהָ ביְך
י ֵשנים לָ נצח
.מתחת לקרקע צָ חיח
,באנ ָדלּוס ָיה
.אדֻ ָּמה ארֻ ָכה כָל דרְך
 בֵ ין עֵ צי הזית,בקֹורדֹובָ ה
ֵמאָ ה צלָ בים יציבּו
.וי ָש ֵמר עָ לֵ יהם ֵזכר
ֵמאָ ה מאהָ ביְך
י ֵשנים לָ נצח
ילָ לָ ה
על מג ָדל צָ הב ּגָבֹוה
,מזמן לא צָ בּוע
.פעמֹון כָפּול למעלה
כשבָ אָ ה הָ רּוח
צהֻ בָ ה שֹורקת
.הפעמֹון צלצּולים משמיע
הֹולֵ ְך לאּטֹו בדרְך
 הכתיר לֹו ּגֻלּגלת,ה ָּמות
.בזֵר בֹו ָנבל כָל פרח
ָשר הּוא ו ָשר הּוא
פזמֹון

en su vihuela blanca,
y canta y canta y canta.

,בלָ בָ ן צבּועָ ה עצלֹו הּגיטָ ָרה
.ו ָשר הּוא ו ָשר הּוא ו ָשר הּוא

En las torres amarillas,
cesan las campanas.

,כשנחלשת הָ רּוח
.כָל פעמֹונים נ ָָדמּו

El viento con el polvo,
hace proras de plata.

מן הָ אָ בָ ק עֹו ָׂשה ָהרּוח
.טֹומי סירֹות של כסף
ֵ חר

Dos muchachas
A Máximo Quijano
La Lola
Bajo el naranjo lava
pañales de algodón.
Tiene verdes los ojos
y violeta la voz.

ש ֵתי בַ חּורֹות
למקסימו קיחאנו
לֹולָ ה
היא לבָ נים מכבסת
.מתחת לעֵ ץ ָכתם
, ָצבע יָרק לעֵ יניה
.ָּגוֵן סָ גל לּקֹולָ ה

¡Ay, amor,
bajo el naranjo en flor!

, אהבָ ה ברּוכָה,אָ ה
!תחת עֵ ץ ָכתם בפריחָ ה

El agua de la acequia
iba llena de sol,
en el olivarito
cantaba un gorrión.

את תעָ לת הּמים
,השמש מלאָ ה באֹור
במּטע עֵ צֵ י הזית
.ָשר כָל היֹום אנקֹור

¡Ay, amor,
bajo el naranjo en flor!

, אהבָ ה ברּוכָה,אָ ה
!תחת עֵ ץ ָכתם בפריחָ ה

Luego, cuando la Lola
gaste todo el jabón,
vendrán los torerillos.

ּוכשתנצֵ ל כבָ ר לֹולָ ה
 צעירים,את ָכל סבֹונָה
.ָיבֹואּו טֹו ֵראָ דֹורים

¡Ay, amor,
bajo el naranjo en flor!

Amparo
Amparo,
¡qué sola estás en tu casa
vestida de blanco!
(Ecuador entre el jazmín
y el nardo.)
Oyes los maravillosos
surtidores de tu patio,
y el débil trino amarillo
del canario.
Por la tarde ves temblar
los cipreses con los pájaros,
mientras bordas lentamente
letras sobre el cañamazo.
Amparo,
¡qué sola estás en tu casa,
vestida de blanco!
Amparo,
¡y qué difícil decirte:
yo te amo!

Viñetas flamencas
A Manuel Torres, «Niño de Jerez»,

, אהבָ ה ברּוכָה,אָ ה
!תחת עֵ ץ ָכתם בפריחָ ה
אַ מּפָ רֹו
,אמפָ רֹו
,כ ָּמה בֹוד ָדה את בבית
! ּגֹונחת,לבּו ָשה בלָ בָ ן
(באמצע בֵ ין יסמין
.)לנרדינֹון
את שֹומעת את הּקלּוח
, שיר הּמים,הנפלָ א בחָ צֵ ר
ואת הּטריל הצָ הב בצבע
.של כ ָנרית קטנטנת
אֵ יְך רֹועדים בשעת הערב
,ברֹושים וצפֳּ רים בב ֵדיהם
עֵ ת את לאט רֹוקמת
!אֹותיֹות על הבד לפָ ניך
,אמפָ רֹו
,כ ָּמה בֹוד ָדה את בבית
! ּגֹונחת,לבּו ָשה בלָ בָ ן
,אמפָ רֹו
:וכ ָּמה ָק ֵשה להּגיד לי
!אהּובָ תי אמפָ רֹו

ִּק ִּשּו ֵטי פלַ מנקֹו
" "תינוק של חרס,למנואל טורס

que tiene tronco de Faraón
Retrato de Silverio Franconetti

מבית פרעה
יּוקנֹו של ִּסילב ִּריֹו פ ָרנקֹונ ִּטי
ָ ד

Entre italiano
y flamenco,
¿cómo cantaría
aquel Silverio?
La densa miel de Italia
con el limón nuestro,
iba en el hondo llanto
del siguiriyero.
Su grito fue terrible.
Los viejos
dicen que se erizaban
los cabellos,
y se abría el azogue
de los espejos.
Pasaba por los tonos
sin romperlos.
Y fue un creador
y un jardinero.
Un creador de glorietas
para el silencio.

בֵ ין איטל ָינֹו
,לׂשפת פלמנקֹו
אּולי ָכזה הָ ָיה זמר
?של אֹותֹו סילבריֹו
הדבָ ש הסָ מיְך של איטל ָיה
.עם הלימֹון שלָ נּו
הָ ָיה הּוא עָ מק בבכי
.הז ָּמר של סיגיריָה
.צ ָרחָ תֹו ָּגר ָמה לזעזּוע
הז ֵקנים אשר ָשמעּוהּו
אָ מרּו לי
,ֹותיהם
ֵ שנסתּמרּו ֵׂשעָ ר
ושהָ י ָתה נתזת
.כספית הּמראֹות מלחץ
הּוא עָ בר על הצלילים הָ אֵ לה
. בלי לפּגע,בלי לשבר אֹו ָתם
הּוא הָ ָיה בֹו ֵרא שלָ הם
.ּוכג ָנן ּג ֵדל בבצּוע
, ָּגאֹון הָ רנן,ּגם ָיצר הּוא
.הּגן לאֵ לם-את סֻ כֹות

Ahora su melodía
duerme con los ecos.
Definitiva y pura.
¡Con los últimos ecos!

עכ ָשו זה הלחן
.ָי ֵשן עם הֵ ָדיו בשקט
.סֹופי וטָ הֹור לָ נצח
!עם הֵ ָדיו הָ אחרֹונים ש ָנדמּו

Juan Breva
Juan Breva tenía
cuerpo de gigante
y voz de niña.

חּואָ ן ב ֵרבָ ה
לחּואָ ן ב ֵרבָ ה
הָ יָה ּגּוף ע ָנקי של ּגבר
.עם קֹול נע ָרה מתבּגרת

Nada como su trino.
Era la misma
pena cantando
detrás de una sonrisa.
Evoca los limonares
de Málaga la dormida,
y hay en su llanto dejos
de sal marina.
Como Homero cantó
ciego. Su voz tenía,
algo de mar sin luz
y naranja exprimida.
Café cantante
Lámparas de cristal
y espejos verdes.
Sobre el tablado oscuro,
la Parrala sostiene
una conversación
con la muerte.
La llama,
no viene,
y la vuelven a llamar.
Las gentes
aspiran los sollozos.
Y en los espejos verdes,
largas colas de seda
se mueven.
Lamentación de la muerte
A Miguel Benítez

.הּטריל שלו! שּום ָדבָ ר לא ָד ָמה לֹו
זה הָ ָיה כמֹו
פצח
,ש ֵמאחֹו ָריו חיּוְך
אשר עֹו ֵרר זֵכר
.עֵ צֵ י לימֹון במלָ ָגה הּמנֻמנמת
והָ יָה בֹו דמע
.של יָם ָמלּוח
הּוא הָ יָה כמֹו הֹו ֵמרּוס
: קֹולֹו הָ ָיה פלא.ע ֵּור
אֵ יזה ָים בלי אֹור שמש
.ּומיץ של תפּוז סָ חּוט
 ָקפה-ימת בֵ ית
ַ עַ ל ִּב
מנֹורֹות בדלח
. ּומראֹות ירֻ ּקֹות
,חשְך-ימה בחצי
ָ על הב
פ ָרלָ ה
ׂשיח-בדּו
.עם ה ָּמות
...רעד הלהב
,הּוא לא מּגיע
.יֵש לקרא לֹו עֹוד פעם
הָ א ָנשים
. ָסֹופגים קינֹותיה
ּובּמראֹות הי ֻרּקֹות נשקפת
 זנבֹות משי:תמּונָה
.ָנעים באֵ לם
ִּקינֹות ִּלפנֵי ַה ָמות
למיגל בניטס

Sobre el cielo negro,
culebrinas amarillas.
Vine a este mundo con ojos
y me voy sin ellos.
¡Señor del mayor dolor!
Y luego,
un velón y una manta
en el suelo.
Quise llegar a donde
llegaron los buenos.
¡Y he llegado, Dios mío!...
Pero luego,
un velón y una manta
en el suelo.

על שחֹור ה ָשמים
.ָתוים צהֻ בים של ֵמטֵ אֹורים
בָ אתי לָ עֹולָ ם ה ּזה עם עֵ ינים
.ואני יֹוצֵ א בלע ֵדיהן
!אָ דֹון הכאֵ ב ה ָּגדֹול ביֹו ֵתר
- מה שנשאָ ר לי
ֵנר ורפד
.על הּקרקע
ָרציתי כָל כְָך להּגיע
לאָ ן שהּטֹובים יּגיעּו
... ! אֹלה,והּגעתי
- מה שנשאָ ר לי
ֵנר ורפד
.על הּקרקע

Limoncito amarillo
limonero.
Echad los limoncitos
al viento.
¡Ya lo sabéis!... Porque luego
luego,
un velón y una manta
en el suelo.

, לימֹונצ'יק,לימֹוני ה ָּקטָ ן
.עֵ צֵ י לימֹונים צהֻ בים כשמש
פזרּו זרעֵ יהם
..!לָ רּוח
 כי...אתם כבָ ר יֹודעים
- מה שנשאָ ר לי
ֵנר ורפד
.על הּקרקע

Sobre el cielo negro,
culebrinas amarillas.

על שחֹור ה ָשמים
.ָתוים צהֻ בים של ֵמטֵ אֹורים

Conjuro
La mano crispada
como una Medusa
ciega el ojo doliente

כִּ שּוף
 ָיד מתעּקמת-כף
)* כמֹו מדּו ָזה
מעּורת את הָ עין הדֹומעת

.של הּמנֹו ָרה

del candil.
As de bastos.
Tijeras en cruz.
Sobre el humo blanco
del incienso, tiene
algo de topo y
mariposa indecisa.
As de bastos.
Tijeras en cruz.
Aprieta un corazón
invisible, ¿la veis?
Un corazón
reflejado en el viento.
As de bastos.
Tijeras en cruz.

אס תל ָתנים
.כצלָ ב מספָ רים
 ברקע.עָ ָשן לָ בָ ן
,של קטרת
- אֵ יזֹו דמּות מרפרפת
.פרפָ ר אֹו עָ ש – אֵ ין לָ דעת
אס תל ָתנים
.כצלָ ב מספָ רים
.לֵ ב בלתי נראה לעין
?א ָתה רּואה אֵ יְך ָדחסּוהּו
אֵ יְך הלֵ ב ה ָמעּוְך
?משת ֵּקף בָ רּוח
אס תל ָתנים
.כצלָ ב מספָ רים
.*) הכוונה למדוזה גורגונה ממיתולוגיה יוונית
מדוזה הפכה לאבן את כל מי שראה אותה

Memento

Memento
)*

Cuando yo me muera,
enterradme con mi guitarra
bajo la arena.

,כשאני אָ מּות
קברּו אֹותי עם הּגיטָ ָרה
בחֹול הּקרקע

Cuando yo me muera
entre los naranjos
y la hierbabuena.

כשאני אָ מּות
פֹורח
ֵ בֵ ין עֵ צ תפּוז
.ונענע

Cuando yo me muera,
enterradme si queréis

,כשאני אָ מּות
, אם תרצּו בכְָך,קברּו אֹותי

בתֹוְך השבשבת.
כשאני אָ מּות!

en una veleta.
!¡Cuando yo me muera

*) ( memento moriזכור את המוות! – לטינית)

ָשלֹוש עָ ִּרים
לפילאר סוביאורה
ַמלָ גּואניָה

Tres ciudades
A Pilar Zubiaurre
Malagueña

*)
ה ָּמות
נכנס לבֵ ית-היין
ויָצָ א מּמנֹו.
סּוסים שחֹורים מֹוצאים דרְך,
וא ָנשים ֵמעֹולָ ם הפשע
עֹוברים בעמק
הּגיטָ ָרה.
ו ֵיש ֵריח מלח
ושלּולית ָדם ָנשי מת ָּקרשת
בֵ ין ׂשיחֵ י נרד הּקֹו ֵדח
על חֹוף היָם הפָ תּוח..
ה ָּמות
נכנס לבֵ ית-היין
ויָצָ א מּמנּו.
יֹוצֵ א ונכ ָנס ה ָּמות
של בֵ ית-היין.
*) מלגה – עיר ומחוז באנדלוסיה ,מלגואניה –
אחד מריקודים בסיגנון פלמנקו

La muerte
entra y sale
de la taberna.
Pasan caballos negros
y gente siniestra
por los hondos caminos
de la guitarra.
Y hay un olor a sal
y a sangre de hembra,
en los nardos febriles
de la marina.
La muerte
entra y sale,
y sale y entra
la muerte
de la taberna.

Barrio de Córdoba
Tópico nocturno

שכּונָה בקֹורדֹובָ ה
נושא לילי

En la casa se defienden
de las estrellas.
La noche se derrumba.
Dentro, hay una niña muerta
con una rosa encarnada
oculta en la cabellera.
Seis ruiseñores la lloran
en la reja.

הֵ ם מגינים על עצ ָמם בבית
.מכֹו ָכבֵ י ה ָשמים
.מתמֹוטֵ ט מכאֵ ב הלילָ ה
בפנים שֹוכבת נע ָרה ֵמ ָתה
 עם הּורד,עם פרח אָ דם
.הנסתר ב ֵׂשעָ ָרה הפָ רּוע
ָששת זמירים מתאבלים עָ ליה
.בחלֹון על הָ רשת

Las gentes van suspirando
con las guitarras abiertas.

ּגבָ רים נא ָנחים בחדר
.עם גיטָ רֹות פתּוחֹות לזמר

Baile
La Carmen está bailando
por las calles de Sevilla.
Tiene blancos los cabellos
y brillantes las pupilas.
¡Niñas,
corred las cortinas!
En su cabeza se enrosca
una serpiente amarilla,
y va soñando en el baile
con galanes de otros días.
¡Niñas,
corred las cortinas!

ר ִּקי ָדה
כרמן רֹוקדת
.ברחֹובֹות סֵ ביל ָיה
,ל ֵׂשעָ ָרה צבע כסף
.זֹורח
ֵ אישֹונָה כיהלֹום
,ילָ דֹות
!סגרּו את התריסים
אשה מתכ ֵָרְך בספ ָירלָ ה
ָ על ר
,ָנחָ ש צָ הֹוב ככֹותרת
יה
ָ היא חֹולמת ברּקּוד
.על הּמעריצים מ ָימים עָ ברּו
,ילָ דֹות
!סגרּו את התריסים

Las calles están desiertas
y en los fondos se adivinan,
corazones andaluces
buscando viejas espinas.
¡Niñas,
corred las cortinas!

Seis caprichos
Regino Sainz de la Maza
Adivinanza de la guitarra
En la redonda
encrucijada,
seis doncellas
bailan.
Tres de carne
y tres de plata.
Los sueños de ayer las buscan
pero las tiene abrazadas,
un Polifemo de oro.
¡La guitarra!
Candil

,הָ רחֹובֹות נטּושים מהבקר
: אפ ָשר להניח,מה הסבָ ה
לבָ בֹות אנ ֵָשי אנ ָדלּוס ָיה
.נזכָרים בקֹוצים של פעם
,ילָ דֹות
!סגרּו את התריסים

ִּש ָשה ַקּפ ִּריצ'יו
לרגינו סאינס דה לה מסה
יט ָרה
ָ ִּידת ַהג
ַ ִּח
,באצמע הדרְך
,בצמת
ֵשש נערֹות
- רֹוקדֹות יחד
,ָשלֹוש מחי הֵ ן
.ָשלֹוש מכסף
,חלֹומֹות של אתמֹול לָ הן בָ אּו
- אְך אֹו ָתן מחבֵ ק בחזק
. פֹוליפמֹוס- כֻלֹו זָהָ ב
!הּגיטָ ָרה
נֹורת ַהשמן
ַ מ

¡Oh, qué grave medita
la llama del candil!

מּוקה מדיטָ צ ָיה
ָ  כ ָּמה ע,הֹו
!של להב מנֹורת השמן

Como un faquir indio
mira su entraña de oro
y se eclipsa soñando

הּוא כמֹו פָ קיר הדי
שֹוקע
ֵ
שאל תֹוכֹו של ָזהָ ב
פֹורח
ֵ ּובחלֹומֹו

atmósferas sin viento.
Cigüeña incandescente
pica desde su nido
a las sombras macizas,
y se asoma temblando
a los ojos redondos
del gitanillo muerto.
Crótalo
Crótalo.
Crótalo.
Crótalo.
Escarabajo sonoro.
En la araña
de la mano
rizas el aire
cálido,
y te ahogas en tu trino
de palo.
Crótalo.
Crótalo.
Crótalo.
Escarabajo sonoro.

Chumbera

.באו ָירה ללא רּוח
ידה נפעמת
ָ הּוא כמֹו חס
שּמ ֵּקנָה נֹוקרת
,את הצלָ לים של לילָ ה
ּומסתכלת רֹועדת
לעּגּולֵ י הָ עֵ ינים
.של ילד צֹועני ּגֹווֵע
ַקס ָטנִּ ים
)(רעשנים
,קסטָ נים
,קסטָ נים
,קסטָ נים
.חפּושית זּוגית מצלצלת
ברשת
היָדים-של כפֹות
את רֹוטטת
,בָ אויר החֻ ּמם
ּוטרילֵ ְך טֹובֵ ע
.בעֵ ץ ּגּופיְך
,קסטָ נים
,קסטָ נים
,קסטָ נים
.חפּושית זּוגית מצלצלת
ַקקטּוס

Laoconte salvaje.

.לאֹוקֹואֹון פרא

¡Qué bien estás
bajo la media luna!

כ ָּמה טֹוב א ָתה
! ָי ֵרח-תחת חצי

Múltiple pelotari.

. משחקים פלֹוטָ ה בצו ָתא

¡Qué bien estás
amenazando al viento!

כ ָמה טֹובים אתם ברגע
!שּמא ֵימים על הָ רּוח

Dafne y Atis,
saben de tu dolor.
Inexplicable.

דפ ָנה ואּטיס
.את כאֵ בכֵם ָיבינּו
.אתם לא נתּונים לפשר

Pita
Pulpo petrificado.
Pones cinchas cenicientas
al vientre de los montes,
y muelas formidables
a los desfiladeros.
Pulpo petrificado.

Cruz
La cruz.
(Punto final
del camino)
Se mira en la acequia.
(Puntos suspensivos.)

אֲ גָבָ ה
.ת ָמנּון שהָ פְך לאבן
א ָתה ָׂשם חשּוקים בצבע אפר
, על הכרס,על ההרים
ותלים מפליאים מניח
.על הּגֵיאָ יֹות בחשְך
.התּ ָמנּון ש ָהפְך לאבן
ַהּצלָ ב
הצלָ ב
(נקּודת סיּום
)של הדרְך
…הּוא מסת ֵכל בתעָ לת הּמים
).( ָשלֹוש נקּודֹות
"הערות ל"ששה קפריצ'יו
חידת הגיטרה

שש נערות – שישה מיתרים של גיטרה ספרדית .בעבר עשו אותם מ"גידים" – מעיים של בהמות .שלושה מיתרים עם הצליל הנמוך ליפפו בחוט אדר
מצופה כסף.
פוליפמוס – במיתולוגיה יוונית הוא ענק (ציקלופ) בעל עין אחת (רמז לחור עגול באמצע גוף של הכלי .צבע של גוף הגיטרה זהוב ,מכאן "כולו זהב"
קסטָ נים
אצבעות יד עקומות בזמן הנגינה מושוות לרגליים של עכביש .השבט (מקל ממנו בנויים הקסטנים) מצלצל כמו חיפושית
קקטוס
לאוקואון (מבטאים במלעיל) במיתולוגיה יוונית – כוהן העיר טרויה .הוא הזהיר את בני עירו מהכנסת פסל של סוס עץ ,אשר נתנו להם האויבים היוונים
במתנה עם הקדשה לאלה אתנה .אז ירה לאוקואון חץ בוער לעבר הסוס ,ואתנה התרגזה ושלחה שני נחשי ים ענקיים אשר חנקו את לאוקואון ואת שני
בניו  .ישנו פסל מפורסם עתיק המתאר את האירוע  .לקקטוס ישנם ענפים רבים עקומים בצורות שונות כמו הנחשים בפסל.
פלוטה – משחק קבוצתי עם כדור ליד הקיר ,דומה קצת לטניס.
דפנה ואטיס – גיבורים ממיתולוגיה יוונית .נמפָ ה דפנה התאהבה בבן-תמותה יפה אטיס .האל אפולו רצה את דפנה לעצמו ,וכשלא הספיק לתפוסה ,הפך
אותה לשיח .מעלי השיח הוא עשה לו ֵזר (מכאן שם השיח).

