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לאורה גאראווגליה – חמישה שירים

מדור לשירה מתורגמת בעריכת גילי חיימוביץ'

 

הדייג

 

ִלְפָעִמים ֲאִני אֹוֵהב ָלדוּג

ם הֹוֵפְך ָחָלִבי קֹום ּבֹו ַהּיָ ּמָ ּבַ

יֹון ָהֹרַע, ִפּתְ ֵהם נֹוְגִסים ּבְ

דֹוִלים ְוַהֲחַלְקַלִקים. ָרִפים ַהּגְ ַהּטְ

ָבבֹות ּיֹות ְוַהּלְ ֲאִני קֹוֵרַע ָלֶהם ֶאת ַהּפִ

ֵאב. ֲעבוָּרם ַעל ַהּכְ ַוֲעַדִין ַצר ּבָ

 

*

 

ִהיא ָבה ׁשֶ ִמי יֹוֵדַע ָמה ָחׁשְ

ָמה ה הֹוִליָכה ַעְצָמּה ׁשֹוָלל. ִהיא ִהְתַנׁשְּ ְוָלּמָ

ה ׁשָ ׁשְ ת. ִהיא ּגִ ֶרׁשֶ ג ָלכוּד ּבָ ל ָהֲאֵחִרים, ּדָ מֹו ּכָ ּכְ

ל ֶאל ָנָהר מֹו ָחתוּל ֻמּפָ ּכְ

ֵאיֶנּנוּ. ְרֶניָה ׂשֹוְרטֹות ַמֲעָגן ׁשֶ ִצּפָ

 

דיוקן עצמי

 

ָער ְלֶקֶצף ין ׂשֵ ֶקר ּבֵ י ּבֹ ִמּדֵ

ט. ית ָהַאְמּבָ ְחּתִ ְנֵמָסה עֹוד ְקָצת ַעל ּתַ

ָבִרים ְצֵרף ׁשְ א ּתַ ִזְכרֹונֹות ֵאיָנם ֶאּלָ

ִיים ַעל ִמְרֶצֶפת. ְצַעִדים ִאּטִ

 

שירים

שלומי חסקי – שלושה שירים

נילי קלינגר – שני שירים

סיגל אשל – שלושה שירים

ניקולא יוזגוף-אורבך – שלושה
שירים

משה יצחקי – שלושה שירים

מירי גלעד – שלושה שירים

לאה זהבי – שלושה שירים

יורם סלבסט – שלושה שירים

חיה לוי – שלושה שירים

הדס גלעד – שלושה שירים

איתי עקירב – שלושה שירים

אביב חזק – שלושה שירים

ראיון עם משורר/ת

ראיון עם המשורר רון דהן

שירה צעירה

מיטל סטרול – שני שירים

עומר ויסמן – שלושה שירים
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לידה

 

הוּ ְצִמיִגי, מוָּצק מֹוֵתַח ֶאת ְקָצוֹות ַמׁשֶּ

ֵאב. ִריִרים ְוַהּכְ                                    [ַהׁשְּ

ים ם ַמְכּתִ ֵרָכִיים, ּדָ ין ַהּיְ ָאז נֹוֵזל זֹוֵרם ּבֵ

ִדיִנים.                                        [ֶאת ַהּסְ

ֶטן ַצח ַעל ַהּבֶ ים, מוָּנח ִמְסּתֹוִרין ַהּנֶ ִביק ְוַחּמִ ּדָ

ר ַאֲהָבה.                                         [ְמַיּצֵ

ַוע. ַהֲחלֹום ּגָ ים ַמְתִחיִלים ֵהיָכן ׁשֶ ַהַחּיִ

 

*

 

ם, ה ְוׁשָ ְוָאז, ּפֹ

ל ַיִין ם ּכֹוס ׁשֶ ִלְלּגֹ

ֵרי ָקֶפה ַגְרּגְ ִלְקֹרא ֲעִתידֹות ּבְ

ַאר, ִמי עֹוֵזב. לֹא ָלַדַעת ִמי ִנׁשְ

ּגוּף ָבר ּבַ ל ּדָ יֹוֵתר ִמּכָ

ּזֹון ֵמָהעֹוָלם ּנִ ה ׁשֶ ֲאִני אֹוֶהֶבת ֶאת ַהּפֶ

ים. ר ִמּלִ וְּמַכּיֵ

 
נוסח עברי: גילי חיימוביץ'

 

לאורה גאראווגליה –

Laura Garavaglia

משוררת, מתרגמת ועיתונאית ילידת מילאנו, איטליה. שיריה יצאו בחמישה כרכים ובנוסף מתפרסמים בשפות רבות

בעולם. שירתה זכתה במספר פרסים חשובים, כולל פרס השירה הבינלאומי ע"ש רוברטו פרינה, 2017. גאראווגליה

היא המייסדת והנשיאה של אירגון השירה: 

La Casa della poesia di Como (בית השירה של קומו)

ומנהלת את פסטיבל השירה הבינלאומי:

Europa in versi

 

עינת ברזילי – שני שירים

יובל אלוני – שני שירים

ורד טוהר – שני שירים

אלון דה פיצ'וטו – שלושה שירים

שירה מתורגמת

ג'מאל מאי – שני שירים
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