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אמריקאית, -משוררת אפרו הייתה (4411-4494רקר )אפאט פ

לסבית, פמיניסטית ופעילה למען זכויות האזרח. שירתה של 

, על שפתה הישירה וההומור העצמי שבה, היא ייצוג רקראפ

פוליטיקה  לשל מתחים מגדריים וגזעיים ושפואטי רב עוצמה 

 ת. של זהויו

כמי שהייתה אקטיביסטית ופעילה בתנועת הפנתרים השחורים 

את קולה  רקראט פפאהאמריקאית ובארגוני נשים, השמיעה 

בחנויות  שנערכו ,קריאה משיריהערבי מעל במות מגוונות, כולל 

 ספרים לנשים, בבתי קפה ובאירועים פמיניסטיים. 

במסגרת תורגמו לעברית  רקראשירים נוספים של פאט פ

םּכ"האנתולוגיה לשירה  הל ָּא אִׁל ָּא אי ילא קט תרגום מיוחד פרוי, "שּוִׁי

של מתרגמות ומתרגמים ישראליים לשיריהם של עשרים 

 משוררות ומשוררים שחורים. 

, יופיעו בקובץ "איפה תהיו" ויעל חזן של יעל דקל ר, המתפרסמים כאן לראשונה בתרגומןרקאשני שיריה של פ

  . השתייםבעריכת ושיצא לאור בהוצאת "רעב" 

 

 , מתרגמת ועורכת. מרצה לספרותהשוואתית באוניברסיטת ניו יורק, יעל דקל היא דוקטורנטית לספרות עברית ו

 יעל חזן היא דוקטורנטית לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב ומרצה לספרות, מתרגמת ועורכת. 

 

 רקר, שירה, מגדר, פמיניזםאפאט פ :מילות מפתח

http://voices.cla.umn.edu/artistpages/parkerpat.php
https://www.youtube.com/watch?v=ots5qtTS2F8
http://elihirsh.com/?p=4050
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 אלוהים אדירים

 

 ָרִאיִתי ֶאת ֱאלֹוִהים ַהּיֹום.

 הּוא ָלַבׁש ֻחְלַצת ָואן ָהאּוֶזן

 ֲחִליָפה ֶׁשל ָהַאִחים ְברּוְקס

 ַנֲעֵלי ְסֶטְיִסי ָאַדְמס

 ְוכֹוַבע בו  ְקִרים ְסֶטְטסֹון. 

 

 ָרִאיִתי ֶאת ֱאלֹוִהים ַהּיֹום.

 ן ְלָבָנההּוא ָנַהג ְבִליְנקו  לְ 

 ִעם ִרּפּוד ָאֹדם

 ֶהֶגה ּכֹוַח, ֲחגֹורֹות ְבִטיחּות

 ּוְסִטיֶקר ָקרּוַע ֶׁשל ֵסָנטֹור ּגֹוְלְדוֹוֶטר.

 

 ָרִאיִתי ֶאת ֱאלֹוִהים ַהּיֹום.

 הּוא ָעַצר ְלַיד ַהֲחנּות

 ָקָנה ַטְים ָמָגִזין

 ִצְחֵצַח ַנֲעַלִים

 ָנַתן ַלַנַער ֲעָשָרה ֵסְנט ִטיּפ. 

 

 ִתי ֶאת ֱאלֹוִהים ַהּיֹום.ָרִאי

 הּוא ָקָרא ַעל ִוֶּיְטָנאם

 ָלַקח ֶאת ַהִמְׁשָּפָחה ִלְראֹות ֶאת "ֵמִרי ּפו  ִּפיְנס"

 ִמיץ ֲעָנִבים ְוִלימו  ָנָדה. 2ּפֹוְּפקֹוְרן,  3ָקָנה 

 

 ָרִאיִתי ֶאת ֱאלֹוִהים ַהּיֹום.

ֵחק ִסיבּוב ֶאָחד ֶׁשל ּגֹוְלף  הּוא ֹשִ

 ַעל ּכּוִׁשים ַבמֹוֲעדֹוןִסֵּפר ְבִדיָחה 

  –ָנַתן ָלעֹוֶזֶרת ֶׁשּלֹו יֹום ֹחֶפׁש 

 ְלִהְתַחֵתן.
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 לסטרייטים שאין להם בעיה עם גייז אבל רוצים שהם לא יעשו הרבה רעש

 

 ַאְת יֹוַדַעת, ֵיׁש ֲאָנִׁשים 

 ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַהְרֵבה ֻחְצָּפה.

 ִלְפָעִמים ֲאִני ֹלא ַמֲאִמיָנה 

 ְלָמה ֶׁשֲאִני רֹוָאה ְוׁשֹוַמַעת.

 

 ָּפַגְׁשְת ֶאת ָהִאָשה 

 ָנִׁשים ִמְתַנְשקֹות  2ֶׁשֲהמּוָמה ִמ־

 ּוְבאֹוָתּה ְנִׁשיָמה 

 ְמַסֶּפֶרת ָלְך ֶׁשִהיא ְבֵהָריֹון?

 ְצִריִכים ַלֲעשֹות ַהְרֵבה ַרַעׁש.ֲאָבל ֵּגְיז ֹלא 

 

 אֹו זּוג ַהְסְטֶרְיִטים 

 ֶׁשּיֹוֵׁשב ְלָיֵדְך ַבּקֹוְלנֹועַ 

 ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְקִׁשיב ַלֶסֶרט 

 ִבְגַלל קֹולֹות ָהֶרַקע.

 ֲאָבל ֵּגְיז ֹלא ְצִריִכים ַלֲעשֹות ַהְרֵבה ַרַעׁש. 

 

 ְוָהִאָשה ַהֹזאת ַבִמְשָרד 

 ְמַבְזֶבֶזת ֶאת ָּכל ַהְפָסַקת ַהָצֳהַרִים ֶׁשָּלְךׁשֶ 

 ְבִדבּוִרים ַעל ַהִביִקיִני ַהֲחָדִׁשים ֶׁשָּלּה

 ְוַכָמה ֶׁשַבֲעָלּה אֹוֵהב אֹוָתם.

 ֲאָבל ֵּגְיז ֹלא ְצִריִכים ַלֲעשֹות ַהְרֵבה ַרַעׁש.

 

 אֹו ַמְלַּכת ַהִּכָתה 

 ְבַדָּקהֶׁשְמַטְרֶטֶרת ִקילֹוֶמֶטר 

 ְּכֶׁשַאְת ְמַנָסה ְלִהְתַמְסֵטל

 ַבֵשרּוִתים

 ַעל ַהֶּקְמִּפיְנּג 

 ִעם ֶהָחֵבר ַהמּוִזיַקאי ֶׁשָּלּה.

 ֲאָבל ֵּגְיז ֹלא ְצִריִכים ַלֲעשֹות ַהְרֵבה ַרַעׁש.

 ַאְת ִנְכֶנֶסת ְלֵׁשרּוִתים ִצבּוִרִּיים 

 ְוָכל ַהִּקירֹות ְמֻכִסים 

 ב ֶאת ֵמִרי, ְבג'ֹון אֹוהֵ 

 ֵג'ִניס חֹוָלה ַעל ִריַצ'רד, 

 ֶּפֶּפה אֹוֵהב ֶאת ֵדלֹוֶרס ְוכּו' ְוכּו'.

 ֲאָבל ֵּגְיז ֹלא ְצִריִכים ַלֲעשֹות ַהְרֵבה ַרַעׁש.

 

 אֹו ֶׁשַאְת הֹוֶלֶכת ַלּלּוָנה ַּפְרק 

 ְוֵיׁש ָׁשם ִמְנֶהֶרת ַאֲהָבה 

 ִעם ְתמּונֹות ֶׁשל ְסְטֶרְיִטים

 ְמֻצָּירֹות ַבְּכִניָסה

 ְוזּוגֹות ְמַצְחְקִקים 

 ִנְכָנִסים ְויֹוְצִאים.

 ֲאָבל ֵּגְיז ֹלא ְצִריִכים ַלֲעשֹות ַהְרֵבה ַרַעׁש.

 

 ָהֻעְבָדה ִהיא ֶׁשֶהְטרֹוֶסְקסּוָאִלים ֶׁשעֹוִשים ַהְרֵבה ַרַעׁש 

 ִנְמָצִאים ְבָכל ִּפָנה.

 נֹוַע, ָבֲעבֹוָדה, ַבסּוֶּפְרַמְרֵקִטים, ַבּקֹולְ 

 ַבְּכֵנִסָּיה, ַבְסָפִרים, ַבֵטֵלִויְזָיה 

  –ָּכל יֹום ְוָכל ַלְיָלה, ְבָכל ָמקֹום 

 ֲאִפּלּו ְבָבִרים ֶׁשל ֵּגְיז.

 ְוֵהם רֹוִצים ֶׁשֵּגִאים ְוֵגאֹות 

 ֵיְלכּו ְוִיְתַחְבאּו ָבֲארֹונֹות.

 

 ָאז ָלֶכם ַהְסְטֶרְיִטים 

 ֶבַטח ֲאִני ֵאֵלְך  –ֶרת ֲאִני אֹומֶ 

 ִאם ַּגם ַאֶתם ֵתְלכּו

 ֲאָבל ֲאִני ְמנֶֻמֶסת 

 .  after you –ָאז 

 


