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Desert of Evaporated Words 
Translated by Yael Globerman 

ר המילים שהתאיידּו   מארק דלוז/ ִמְדבָּ

 

ב , הוא יֹושֵׁ

ם  ין לו שֵׁ אֵׁ

יָׁם, כמובן ט. הוא קַׁ : או כִּמעַׁ

.                                 הוא על סף הקיום

יוםבקצֵׁהוהוא יושב  קִּ ם של הַׁ .                    הקֹודֵׁ

 

יונָׁה ושל האנשים דְּ                             , הוא נמצא על גבולותיהם החיצוניים של הַׁ

יקנות ,  העיִּן פוגשת רֵׁ

ה ְּ  לָׁ ה שֶׁ םורָׁ . קִּ

 

ק הוא בדומיַׁת התעוררותֹו  ֹׁפֶׁ א עולם קיים כאלו הָׁ ,        לא היהמֵׁ

יט  ֹו ט שהוא לומד לה ִּ .                          החלל הוא מַׁ ָׁ

ם ן לו שֵׁ ר יִּתֵׁ דְּ ָׁ םִּ . הַׁ

ר דְּ ָׁ םִּ נַׁת עֹורֹו הַׁ טְּ ה המטביעה אותו על  ִּ לָׁ רים שכותבים אותנו               , הוא מִּ כמו הספָׁ

גָׁדֹול ְּ  זִּכרון הַׁ ּפֹו של הַׁ ך החולפת מעבר לנו, דַׁ רֶׁ . על האספלט הגֵׁיאולוגי של הדֶׁ

 

. הוא לא זז



. הזמן מתחלף ומתקדם לעברו

.                  הקיום נגש אליו מהאינסוף הרחוק ביותר

 הדיונות כמו עור מת על פניה  פסגות חול מרצועותבדרכו הוא חוטף 

כמו אהבה , של השמש

או כאב 

יחוטף  רות  רסיסֵׁ גופים שסודרו בשכבותחלֹוף-בנותהבַׁ .            מִּ

 

. הוא לא אומר דבר

 

. הוא אינו מסוגל, כְּתֹוב

 

ר את יֵׁשותו העמוקה ביותר , על סף הקיום הוא חייב לשמֵׁ

את רַׁ .                                    נְּכֹונָׁה לקְּ

 

.                     נניח לו, יושב כך

אנחנו 

.             אנחנו כאן

 

 

יעל גלוברמן :                          מן הנוסח האנגלי

 



 

ARSPOETICA 

Translated by Yael Globerman 

 

 

 מארק דלוז/ ארס פואטיקה 

 

ים  רִּ בָׁ דְּ ֹׁחַׁ הַׁ כ ֲאנִּי משֹורר  ְּ

ים  רִּ בָׁ דְּ ל הַׁ ינו מונחות עַׁ ים ידֵׁ לִּ ֹׁחַׁ הםִּ כ ְּ 

ים  רִּ בָׁ דְּ ם הַׁ י עִּ אחדים אֹותִּ רים הםְּ שָׁ ֹׁחַׁ הקְּ כ ְּ 

ר קשר  בָׁ כל דָׁ לְּ

ה יד  לָׁ כל מִּ לְּ

הי ֵׁטים רבים מלבישים את כף היד וסודותיה 

סלים כְּבודהות מסתוריים  תוך ּפְּ כתובים לְּ

י מסמנת                      ֹׁשִּ ן בק מן המופשט אל המופשט הצִּּפורֶׁ

ו הזמן הנעלם  את קַׁ

 

יעל גלוברמן :                          מן הנוסח האנגלי

 

 

 



 

In Your Head 

Translated by Yael Globerman 

 

 

מארק דלוז/ בראשך  

 

  רכבת תחתית 

 צריחת ילד

,שאתה (או ילד)העינים הסגולות של אותה ילדה קטנה   

,(או ילדה)ילד קטן   

 לא העזת לנשק מעולם

 אהבה רדומה

 שנאת שכֵׁן

 עשן סגריה

 שוטר רופא דלפק

 מליון מליוני דברים

 שמתחמצנים 

 בחבית הלילה השחורה

 

ש אחר פיָך  אתה מחּפֵׁ



 יציאה

 מוצא רק את הלסתות

?מישהו נמצא שם– אתה דופק   

 אתה יודע

ה עולם היא יָׁפָׁ  אהבה לַׁ

לה שאין לה תשובה  כמו שאֵׁ

 

 

יעל גלוברמן :  מן הנוסח האנגלי                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Typhoon on Taipei 

Translated by Yael Globerman 

 

י  מארק דלוז  /ַטייפּון ַעל ַטאיְפֵּ

 

י  איְּּפֵׁ גשם יורד על טַׁ

י  איְּּפֵׁ גשם יורד על טַׁ

גשם  

גשם  

גשם 

זעה של שניות 

דמעות כבדות של דקות 

והצער המעיק של שעות 

את לחיי האדמה                             ומציפים שוטפים 

שק השפיר של השמים 

נבקע 

בולע את הימים 

והלילות 

י  איְּּפֵׁ זהו זמן זה סְך כל הדברים שנופל על טַׁ

 

מאררט השיר 



 בדומיה הנופלת  מהרהראני 

י  איְּּפֵׁ על טַׁ

 

י העיר  בעורקֵׁ

לטלים כִּפקקים                   טַׁ חזות גברים מִּ

מפרפרים בדם צהוב חם                          

הם כבר לא רואים את כפות רגליהם 

הם כבר לא רואים את פסיעותיהם 

ולא את עקבות פסיעותיהם 

הם צפים – הם כבר לא הולכים 

לועים  בינות לפגרי הדברים ה ְּ

? לאן יגיעו

? מהיכן באו

הם נסחפים ַאיִּן לְּ ַאיִּן מֵׁ 

 שטשות מתדהמה                    ופניהם מט

וחיוכיהם נוגים כפירות שנשרו 

ואיש לא יבוא לאסוף 

 

י איְּּפֵׁ   כל דמעות המאה מתייפחותגשם יורד על טַׁ

 כמו ידעו כבר

 ממש כאן



 את סופו של כל זה

 

ירח מלבני ירוי באורו של פנס , עננים נבולים, כוכבים מחוקים, שמים מכל עבר, הרוח שככה)

כְּפור הזמן, רחוב                            (לבסוף תמונת העולם מורדת מן הבמה; לילה אחוז  ִּ

 

 (Taipei-Paris, September 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nightmare of a Festival or Vice Versa 

Translated by Yael Globerman 

 

 

 מארק דלוז/  סיוט של פסטיבל או להיפך

 

זה הקרנבל ש ִּקצות אצבעֹותי הכל 

סווה באורח מ פרז ושקרני            ומֺׁ

כמו קול מעבר לכתפי                         

אני לא יודע יותר איך לדבר על כתיבה  

אני לא יודע יותר איך לכתוב על דיבור 

הכל 

צריך להעשות מחדש 

לא להיות רק האתמול 

שבו טרם נולדתי 

נוגע בי באמת שלו 

הכל צריך להשתתק שוב 

 

השתיקה שבי מטרידה משום 

שאינה יודעת עוד כיצד להבקיע דרך השהייה הקלה 

לפני שהקול העובר על פניה ומוביל אותי יד ביד 



לקחת על עצמי את הצורה המפרזת * וזה

 (אך אני מניח לעצמי להלקח)

של עט שחרטומו חותך 

את הדף השיכור מתעקל ונוופל חזרה 

 (כמו חתול על כפותיו)

על חטמו 

 

לא להיות בטוח בדבר מלבד השובל המשתרך 

לעקוב אחריו בקושי שכן הוא תועה ומתפזר  

בתאום מועט כל כך עם הספר הצפוי 

והשתקפותו במראת הדף שם צפרני נשברות 

שפשוף ומחיקה , גרוד, משריטה

... של המילה הלוקחת אותי

 

הנשימה 

 

           מעט לקחת 

וגם הנשימה 

              לו תתרסק על שרטון 

                        השיר המעורפל 

 



? היכן השיר)

איבדתי את פתילו 

את פתיל השיר 

איבדתיו 

אתה מבין 

 (?האם אתה מבין-- 

 

ככל שזה רודף אחרי יותר אני נמלט 

וככל שזה רודף אחרי יותר נגמרוים לי  

הטיעונים 

אני מוצא את עצמי 

? איפה אני– אבוד 

לפני 

אחרי 

הפסטיבל 

איש לא יתלונן מלבד אולי הירח 

... וחוץ מזה

 

אמרתי הפנים 

אין  

מאפיינים 



כבא לא כפי שהיו 

השעה שינתה את הפסטיבל 

לבשה פנים אחרות את פני 

לבשה ראש אחר 

מחר , אתמול היה לילה ועכשיו זה בוקר

זריחה באצבעות הפרוזה שלה מעניקה לדברים 

את כיעורם הרגיל 

עכשיו מחר והמילים תחת צפרני שחורות 

אומללות לחלוטין לא חדשות המילים 

האם הן מכוסות עדיין במסכה 

מסכה סֹופית  

... סופית לחלוטין

 

אולי לא אדע לעולם אולי 

לא אדע לעולם את סוף הפסטיבל 

היש לו סוף 

? פסטיבל, באמת, האם היה

 

               

 




