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פאט פארקר ( )4411-4494הייתה משוררת אפרו-אמריקאית,
לסבית ,פמיניסטית ופעילה למען זכויות האזרח .שירתה של
פארקר ,על שפתה הישירה וההומור העצמי שבה ,היא ייצוג
פואטי רב עוצמה של מתחים מגדריים וגזעיים ושל פוליטיקה
של זהויות.
כמי שהייתה אקטיביסטית ופעילה בתנועת הפנתרים השחורים
האמריקאית ובארגוני נשים ,השמיעה פאט פארקר את קולה
מעל במות מגוונות ,כולל ערבי קריאה משיריה ,שנערכו בחנויות
ספרים לנשים ,בבתי קפה ובאירועים פמיניסטיים.
שירים נוספים של פאט פארקר תורגמו לעברית במסגרת
האנתולוגיה לשירה "ּכשּוִׁי ילאאי ָּא אִׁל ָּאהל ם" ,פרויקט תרגום מיוחד
של מתרגמות ומתרגמים ישראליים לשיריהם של עשרים
משוררות ומשוררים שחורים.
שני שיריה של פארקר ,המתפרסמים כאן לראשונה בתרגומן של יעל דקל ויעל חזן ,יופיעו בקובץ "איפה תהיו"
שיצא לאור בהוצאת "רעב" ובעריכת השתיים.
יעל דקל היא דוקטורנטית לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת ניו יורק ,מרצה לספרות ,מתרגמת ועורכת.
יעל חזן היא דוקטורנטית לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב ומרצה לספרות ,מתרגמת ועורכת.
מילות מפתח :פאט פארקר ,שירה ,מגדר ,פמיניזם

מגדר | כתב עת למגדר ופמיניזם | גיליון  | 2דצמבר 2142

אלוהים אדירים
יתי אֶ ת אֱ לו ִֹהים הַ ּיוֹם.
ָר ִא ִ
הּוא לָבַ ׁש חֻ לְ צַ ת וָ אן הָ אּוזֶ ן
רּוקס
ַאחים בְ ְ
חֲ לִ יפָ ה ׁשֶ ל הָ ִ
ָאד ְמס
ַנ ֲעלֵי ְסטֶ יְ ִסי ַ
וְ כוֹבַ ע בו ְק ִרים ְסטֶ ְטסוֹן.
יתי אֶ ת אֱ לו ִֹהים הַ ּיוֹם.
ָר ִא ִ
הּוא נָהַ ג בְ לִ ינְקולְ ן לְ בָ נָה
עִ ם ִרּפּוד ָאדֹם
הֶ גֶה ּכוֹחַ  ,חֲ גוֹרוֹת בְ ִטיחּות
יקר ָקרּועַ ֶׁשל סֵ נָטוֹר ּגוֹלְ ְדווֹטֶ ר.
ּוס ִט ֶ
ְ
יתי אֶ ת אֱ לו ִֹהים הַ ּיוֹם.
ָר ִא ִ
הּוא עָ צַ ר לְ יַד הַ חֲ נּות
ָקנָה טַ יְ ם מָ גָזִ ין
ִצ ְחצֵ חַ ַנ ֲעלַיִם
נָתַ ן ַלנַעַ ר ע ֲָש ָרה סֵ נְט ִטיּפ.
ָר ִאי ִתי אֶ ת אֱ לו ִֹהים הַ ּיוֹם.
הּוא ָק ָרא עַ ל וִ ּי ְֶטנָאם
ל ַָקח אֶ ת הַ ִמ ְׁשּפָ חָ ה לִ ְראוֹת אֶ ת "מֵ ִרי ּפוּפִ ינְס"
ָקנָה ּ 3פוֹּפְ קו ְֹרןִ 2 ,מיץ ֲענָבִ ים וְ לִימונ ָָדה.
יתי אֶ ת אֱ לו ִֹהים הַ ּיוֹם.
ָר ִא ִ
שחֵ ק ִסיבּוב אֶ חָ ד ֶׁשל ּגוֹלְ ף
הּוא ִ ֹ
ּכּוׁשים בַ מ ֹועֲדוֹן
ִסּפֵ ר בְ ִדיחָ ה עַ ל ִ
נָתַ ן לָעוֹזֶ ֶרת ֶׁשּל ֹו יוֹם חֹפֶ ׁש –
לְ ִה ְתחַ ֵתן.
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לסטרייטים שאין להם בעיה עם גייז אבל רוצים שהם לא יעשו הרבה רעש
אַ ְת יו ַֹדעַ ת ,יֵׁש אֲ נ ִָׁשים

בּורּיִ ים
רּותים ִצ ִ
אַ ְת נִכְ נֶסֶ ת לְ ֵׁש ִ

ֶׁשּיֵׁש לָהֶ ם הַ ְרבֵ ה חֻ צְ ּפָ ה.
לִ פְ עָ ִמים אֲ נִי ֹלא מַ אֲ ִמינָה

וְ כָל הַ ִּקירוֹת ְמכ ִֻסים
בְ ג'וֹן אוֹהֵ ב אֶ ת מֵ ִרי,

לְ מָ ה ֶׁשאֲ נִי רוָֹאה וְ ׁשוֹמַ עַ ת.

גֵ'נִיס ח ֹולָה עַ ל ִריצַ 'רד,
ּפֶ ּפֶ ה אוֹהֵ ב אֶ ת ֵדלו ֶֹרס וְ כּו' וְ כּו'.

ּפָ ג ְַׁש ְת אֶ ת הָ ִא ָשה
ֶׁשהֲ מּומָ ה ִמ־ 2נ ִָׁשים ִמ ְתנ ְַשקוֹת

אֲ בָ ל ּגֵיְ ז ֹלא ְצ ִריכִ ים ַלעֲשוֹת הַ ְרבֵ ה ַרעַ ׁש.

ּובְ אוֹתָ ּה נ ְִׁשימָ ה
ְמסַ ּפֶ ֶרת לְָך ֶׁש ִהיא בְ הֵ ָריוֹן?

א ֹו ֶׁשאַ ְת ה ֹו ֶלכֶת לַּלּונָה ּפַ ְרק
וְ יֵׁש ָׁשם ִמנְהֶ ֶרת ַאהֲ בָ ה

אֲ בָ ל ּגֵיְ ז ֹלא ְצ ִריכִ ים ַלעֲשוֹת הַ ְרבֵ ה ַרעַ ׁש.

עִ ם ְתמּונוֹת ֶׁשל ְס ְט ֶריְ ִטים
ְמ ֻצּיָרוֹת בַ ּכְ נִיסָ ה

א ֹו זּוג הַ ְס ְט ֶריְ ִטים

וְ זּוגוֹת ְמצַ ְח ְק ִקים
נִכְ נ ִָסים וְ יו ְֹצ ִאים.

ֶׁשּיו ֵֹׁשב לְ י ֵָדְך בַ ּקוֹלְ נוֹעַ
וְ ִאי אֶ פְ ָׁשר לְ הַ ְק ִׁשיב לַסֶ ֶרט
בִ גְ לַל קוֹלוֹת הָ ֶר ַקע.

אֲ בָ ל ּגֵיְ ז ֹלא ְצ ִריכִ ים ַלעֲשוֹת הַ ְרבֵ ה ַרעַ ׁש.
וְ הָ ִא ָשה הַ זֹאת בַ ִמ ְש ָרד
ֶׁש ְמבַ זְ בֶ זֶ ת אֶ ת ּכָל הַ פְ סָ ַקת הַ צָ הֳ ַריִ ם ֶׁשּלְָך
יקינִי הַ חֲ ָד ִׁשים ֶׁשּלָּה
בּורים עַ ל הַ בִ ִ
בְ ִד ִ
וְ כַמָ ה ֶׁשבַ ֲעלָּה אוֹהֵ ב אוֹתָ ם.

אֲ בָ ל ּגֵיְ ז ֹלא ְצ ִריכִ ים ַלעֲשוֹת הַ ְרבֵ ה ַרעַ ׁש.
הָ עֻבְ ָדה ִהיא ֶׁשהֶ ְטרוֹסֶ ְקסּוָאלִ ים ֶׁשעו ִֹשים הַ ְרבֵ ה ַרעַ ׁש
נ ְִמצָ ִאים בְ כָל ּפִ נָה.
בַ סּוּפֶ ְרמַ ְר ֵק ִטים ,בַ ּקוֹלְ נוֹעַ  ,בָ עֲבו ָֹדה,
בַ ּכְ נ ִֵסּיָה ,בַ ְספָ ִרים ,בַ טֵ לֵוִ יזְ יָה
ּכָל יוֹם וְ כָל לַיְ לָה ,בְ כָל מָ קוֹם –

אֲ בָ ל ּגֵיְ ז ֹלא ְצ ִריכִ ים ַלעֲשוֹת הַ ְרבֵ ה ַרעַ ׁש.

אֲ פִ ּלּו בְ בָ ִרים ֶׁשל ּגֵיְ ז.
וְ הֵ ם רו ִֹצים ֶׁשּג ִֵאים וְ גֵאוֹת
יֵלְ כּו וְ יִ ְתחַ בְ אּו בָ אֲ רוֹנוֹת.

א ֹו מַ לְ ּכַת הַ ּכִ ָתה
ֶׁש ְמטַ ְרטֶ ֶרת ִקילוֹמֶ טֶ ר בְ ַד ָּקה
ּכְ ֶׁשאַ ְת ְמנַסָ ה לְ ִה ְתמַ ְסטֵ ל
רּותים
בַ ֵש ִ
עַ ל הַ ֶּק ְמּפִ י ְנּג
יקאי ֶׁשּלָּה.
עִ ם הֶ חָ בֵ ר הַ מּוזִ ַ

ָאז ָלכֶם הַ ְס ְט ֶריְ ִטים
אֲ נִי אוֹמֶ ֶרת – בֶ טַ ח אֲ נִי אֵ לְֵך
ִאם ּגַם אַ ֶתם ֵתלְ כּו
אֲ בָ ל אֲ נִי ְמנ ֻמֶ ֶסת
ָאז – .after you

אֲ בָ ל ּגֵיְ ז ֹלא ְצ ִריכִ ים ַלעֲשוֹת הַ ְרבֵ ה ַרעַ ׁש.

עמוד | 2

