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 ‚�ÈÏÙÈ˜ „¯‡È„Â¯  
  
  

˙Âˆ¯‡‰ ¯˜ÂÁ  
  
  
  .ֵאין ִסָּבה ָלֶלֶכת ָהְלָאה"

  ". ָׁשם ֵאין ּתֹוֶחֶלת. ָּכאן ַהְּגבּול
  . ְוֶהֱאַמְנִּתי, ָּכְך ָאְמרּו

  ,ּוָפַרְקִּתי ֶאת ַהְּצרֹור
  ּוָבִניִתי ִלי ַחָּוה ָׁשם

  .ַהְּתֵכֶלתֻרְכֵסי ְלַרְגֵלי 
  ,ִּגַּדְרִּתיָׁשם ָזַרְעִּתי ַּגם 

  .עֹוְצרֹותם ַהְּמִסּלֹות ָׁש
  

  ַעד ֶׁשּקֹול ַמְצּפּון ָּגרּוַע
  ;ִּבי ִהָּכה ְּכֵרַע ֶחֶרׁש

  ּפּוכֹות ַהֵּנַצחַעל ַּתְה
  .הּוא ִלֵחׁש יֹוָמם ָוֵליל

  . ּוּנָמְצֶא, ֵלְך. ֵיׁש ְּדַבר ֵסֶתר"
   –ֵרי ָהֶרֶכס ַאְח ׁשלְֹב ּוֵלְך

  . ֵרי ָהֶרֶכססֹוד ָחבּוי ַאְח
  !"ֵלְך. ֵאֶליָך גֵרהּוא עֹו

  
  .ְּדחּוף ּתֹוֶחֶלת, ָהַלְכִּתיְו

         ְּבִלי לֹוַמר ָׁשלֹום ָהַלְכִּתי
  ּופֹוִניִעם ַחּיֹות ַמָּׂשא 

  .עֹוד ְּבֵייָנםְּכֶׁשְּׁשֵכַני 
  ;ָּגֲעׁשּו ַּגֵּלי ָהֶרֶכס

  ֱאמּוָנה ָּתִמיד ִטַּפְחִּתי
  ַאְך ָהִרים ִהיא לֹא ָעְקָרה ִלי 

  .ְּבֵעיָנםְוָעְמדּו ֵהם 
  

  :ִהַּדְסִּתיַצַעד ַצַעד ָׁשם 
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  ,ְּכָקרּוֶסָלהַלְּצָדִדים 
  ,ְלָפִנים ִּכי ֵאין ִלי ַמִים

  .ָּכִריםְלָאחֹור ִּכי ֵאין 
   ּוֵמַעל ְלַקו ַהַּיַער 

  – ֶסַלעֶעְרַית , ֶׁשֶלגְסחֶֹפת 
  :ּוְלֶפַתע קֹר ֶׁשל רּוַח

  !ַמֲעַבר ָהִריםֶזהּו 
  

  , ָחַׁשְבִּתיָּכְך, ְׁשִמי ֻיַּתן לֹו
  ַאְך ִּבְכפֹור רּוחֹות ַהַּלְיָלה

  ,ֵמתּו ִלי סּוֵסי ַהּפֹוִני
  ". ָמָרה"ְוָקָראִתי ְׁשמֹו 

  ).ְּכָבר עֹוֶבֶרת ָׁשם ַרֶּכֶבת(
  :ֲאָבל ָאז ָחַזר ַהַּלַחׁש

  .ֵרי ָהֶרֶכססֹוד ָחבּוי ַאְח"
  !"ַאל ִּתיָרא! ָהְלָאה! ָהְלָאה

  
  :יּוְבעֹוִדי נֹוָאׁש ָיַדְעִּת

  .ַיד ֵאִלי ָעַלי ֻמַּנַחת
  ,ְואּוַלי ַּתְרִמית ַעְצִמית ִהיא

  ...  ַקְטָלִנית ְוַעְקָׁשִנית
  עֹוד ֶאְפָׁשר ַלְחזֹר ַהַּבְיָתה

  ...ַּפַחדאֹוְכֵלִני ֲהֵרי ... ַחי
  ְוָיַרְדִּתי. ַאְך ִהְמַׁשְכִּתי

  – ֶאל ָהֵעֶבר ַהֵּׁשִני
  

  ,ִהְדִׁשיאּוַעד ֶׁשַהְּׁשָלִגים 
  ,ָׁשִאים ָהיּו ְלָאחּוַהְּד

  ְוָהָאחּו ִלְסַבְך ַיַער
  ;ּבֹו ִּפְכּפּוְך ְּפָלִגים ָהָמה

  ,ְך ָּדַלל ְלַׁשִיתַאְך ַהְּסַב
  ,ָּדְלחּו ּוָמכּוַהְּפָלִגים 

  :ֵּבין ְׁשַנִיםְוִהֵּנה ֲאִני 
  .ְׁשֵמי ְׁשָמָמה, ַצְלָמֶותֵּגיא 



 134

  ,ֶאת ַהְּמדּורֹות ִעם ַלְיָלה
  ,ַּׁשְלֶהֶבתֶאת ַהּקֹול ִמן ַה

  ֶאת ַהַּפְרצּוִפים ֶׁשָּצצּו
  ;ֲאִני זֹוֵכר –ֶּבָעָׁשן 

  ֶׁשָיִדיִתיֶאת ָהֶאֶבן 
  . ֶהֶבלָּמה ֵה:ְוֵהַבְנִּתי

  ,"ֵרי ָהֶרֶכססֹוד ָחבּוי ַאְח"
  .ַאֵחרָמה -לֹא ְּדַבר. ָסחּו

  
  ,ִהְׁשַּתַּגְעִּתיֵאיְך  – עֹוד ֶאְזּכֹר

  ֵאיְך ֵהַבְנִּתי זֹאת ָּבֶרַגע
  "לֹוָה, לֹוָה"ָּצַעְקִּתי ֶׁש
  .  ְּפִרי ַהִּדְמיֹוןָּפִניםַל

  ַהִּמְדָּבר ְׂשֵדה ֶחְזיֹונֹות הּוא
  ַאְך ִהְּלכּו ּבֹו ֶרֶגב ֶרֶגב

  ּוְנָׂשאּוִניי ְׁשֵּתי ַרְגַל
  . ִמּיֹותָדְוֲחבּולֹות 

   
  :ַעד ֶׁשִהְתַחְּלָפה ָהָאֶרץ

  !ִאּוּוָהֶאֶרץ ְּבֵני ָאָדם 
  , ץ חֶֹרׁשֶאֶר, ֶאֶרץ ֶיֶרק

  !ֶאֶרץ ְלָאָדם ָלָבן
  ,ָׁשם ָמָצאִתי ָמן ּוַמִים

  ,ָׁשם ֶהְחַלְפִּתי אֹון ָׁשבּוַע
  –ֶאת ַהִּסּיּוִטים ָנִׁשיִתי 

  .ֵׁשִנית ֻּכַּוןי ִרֵמיָת
  

  ִסַּמְנִּתי. ַקְמִּתי ְמֻחָּדׁש
  ְּבחֹד ִאְזֵמל ֵאיְךַעל ֵעִצים 
  ֶסֶקר ֶׁשַטח ֶאְתַקֵּדם ְּב

  .ְתַּפֵעלִמְוָצַעְדִּתי 
  ְּכֶׁשִחֵּפׂש ָׁשאּול ַהַּנַער

  – ֵּכס ֶמֶלְך ָמָצא ,ֲאתֹונֹות
  ;ַוֲאִני יֹוֵתר ִמֶּמּנּו
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  . ָהֵאלִלי ַּגם לֹו ָלַחׁש
  

  ַמְעָלה ְּבָהֵרי ַהֶּקַרח
  ,ַהְּתלּוִיים ַעל חּוט ַהַּסַער

  ַמָּטה ֵּבין ִּבּצֹות ְּבֶצַבע
  ,ַעְפרֹותִּבְצֵעי ֶׁשָּצְבעּו 

  רַֹחב-ַרְךִעי ִמְלמּול ְמַעד ָׁש
  ֶׁשל ָנָהר ַאִּדיר ְּבַיַער

  ֶׁשֵּמֵעֶבר לֹו ׁשֹוֵפַע
  !ָּכר ֶׁשּבֹו נּוַכל ִלְפרֹות

  
  ,ָׁשם ְּכַרֵּכי ָעִתיד ָצִפיִתי

  ,ִתיְמֵראִּדְמיֹון ִהַעל ְּכִביֵׁשי 
  ְוַהַּמִים ַמִים ַמִים

  –ֲהמֹוָנם ְּתהֹום הֹוָמה 
   ְּבַרַעׁשְנָהרֹות ׁשֹוְצִפים 

  ,ֵּבֵראִתיָערֹות ֶׁשְּכמֹו ְּיַּב
  ֶׁשֶברַמְׁשִּביֵרי ִמיׁשֹוִרים 

  !ָלָעְצָמהָהעֹוְרִגים ְּכָבר 
  

  ֶאת ַהּכֹוֶתֶרת: ָּברּור, ֵּכן
  ַהָחְכמֹולֹוִגיםְיַקְּבלּו 

  ֶׁשָּיתּורּו ֶאת ָהָאֶרץ
  :ְּבִלי ְלָחִציםַאֲחַרי 

  ,ִּבְנִתיב ִהְתֵויִתידּו ִיְצֲע
  ,ם ְּבלֶֹגםּבֹורֹוַתי ַיְרוּו

   ִּגידּו ְּגבּורֹות ַי– ּוְבׁשּוָבם
  ".ַהֲחלּוִצים" ִויֻכּנּו

  
  ֵהם ִיְראּו ֶעְרַות ָהָאֶרץ
  ;ַאְך ַיְחִמיצּו ֶאת ָעֶריָה

  ֶאת ֵאֶּלה ַאְך לֹא –ְנָהרֹות 
  .ֶׁשָהרּו ִלי ַּבֵּלילֹות

  ַיְלֵדי ָהֶאֶבןַּגְלֵעַדי 
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  ַאְך ְלַמְפֵרַע –יֹוִליכּום 
  ָעְקֵבנּו: עֹוְקַבי ִלי יֹאְמרּו

  .ְלַגּלֹותִהְקַּדְמנּו ִּכי 
  
  ? ֶאָחד ָנָׂשאִתיֲחמֹורַה

  ?ֶהָחַמְדִּתי ְולּו ּדּוָנם
  ?יָלַקְחִּתִאם ַּגְרִּגיר ֶאָחד 

  !ֲאִפּלּו לֹא ִּבְרׁשּות, לֹא
  יִנְּגָמָלַהּטֹוב ִּכי ּבֹוְרִאי 

  .ְּדעּו ָנא, ֲעָׂשָרה מֹוִנים
  ,ִבינּוא ָּתּלֲֹהַגם ֶׁש, ְּדעּו

  . ֲעלּו ּוְרׁשּו. ֲעלּוַו
  

  ,ִמיֶנָרִלים ִּתְמְצאּו ָׁשם
  ְנִתיֵבי ַׁשִיט, ִמְקֶנה, ֵעץ

  !)מֹוִזיל ַרֶּכֶבת(ּוֶפָחם 
  .ְלַתְדֵלק ּוְלָהֵחם

  ֵאל ָנַצר ֶאת זֹאת ָהָאֶרץ
  .ַׁשי ִהיא; ַעד ַעּמֹו ַיְבִׁשיל ָלּה

  –ִּבי ָּבַחר ִלְלחֹׁש ִלי ַלַחׁש 
  !ִהיא ָלֶכם. ּוְמָצאִתיָה

  
  ,"לֹא-ֶאֶרץ ְלעֹוָלם"זֹאת , ֵּכן

  "ֵאין ִסָּבה ָלֶלֶכת"ִעם ָה
  , "ֵאין ּתֹוֶחֶלת" ִעם, ֶׁשָּלֶכם

  ...ֶאֶרץ ֵאין ּוְבִלי ּוְבַלאי
  קֹול ָלַחׁש ִלי ְוָהַלְכִּתי

  .ָלֶרֶכס, ֶאל ַמַּתת ָהֵאל
  –ַּגם ָלֶכם ָהְיָתה ְיכֶֹלת 

  .ַאְך ַהּקֹול ָלַחׁש ֵאַלי
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אינו מן המוכרים והבולטים בשיריו הרבים של ) The Explorer(' חוקר הארצות'
ושמע גם את שמעֹו ושמצֹו של ', ִאם'הקורא העברי מכיר את . רודיארד קיפלינג

שיר זה האחרון מַצֵדק את הקולוניאליזם האירופי בכך שהוא . 'משא האדם הלבן'
ן זה עומד חלק נכבד מיצירתו של בסימ. מביא ברכה וקדמה לעמים נחשלים

. 'חוקר הארצות, 'ובכלל זה גם שירנו, )1936–1865(הבריטי יליד הודו , קיפלינג
הסבור שהוא ממלא , 19-ארצות מהנוסח שרווח במאה ה- גיבור השיר הוא מגלה

  . צו אלוהי ועיקר מעייניו במציאת אזורים שוממים ראויים להתיישבות
בשבע ביוגרפיות של הסופר , אכן. אמרנו, טיםלא מהשירים המוכרים והבול

אגב סקירת עיסוקיו , ובקצרה, ורק בשתיים נזכר השיר, והמשורר המהולל בדקתי
הוא התגורר אז ; 1895, האחרים של קיפלינג בשנת ראשית חיבורו של השיר

, ונגל'ספר הג, ועמד בין פרסום חלקו הראשון של ספרו המוכר ביותר, בוורמונט
אבל , ככל הידוע, השיר לא תורגם אף פעם לעברית. ם חלקו השנילבין פרסו

צירוף שתי העובדות הללו . בזמנו הוא דיבר אל לבם של נוסעים ומגלי ארצות
  .ומעשה שהיה כך היה. הוא שהובילני אל השיר
על מגלה הארצות הנועז פרסי פֹוֶסט ', Zהעיר האבודה 'ספרו של דיוויד גראן 

. 'כנרת זמורה ביתן'עמד לראות אור בהוצאת , 1925- בונגל האמזונס'שאבד בג
משום ', חוקר הארצות'צוטטו שורות אחדות מ, שנכתב במקורו אנגלית, בספר

כיוון . והעתק שלו נמצא בין חפציו, שזה היה אחד השירים האהובים על פוסט
וכך , התבקשתי לתרגם את השורות הללו, שלא נמצא תרגום עברי קיים של השיר

: הרכס השירי הזה קרא לי, אלא שכמו הרכס שקרא לגיבור השיר. עשיתי
הדהודי האתוס העברי הקדום והעכשווי של הסיירות , המרחבים הגלומים בו

גם , נכון. הגבריות המתגברת והמתנגנת לה במפל חרוֵזי מלעיל נשיים, והחלוציות
.  אּוכל אך למכשולים הללו יכול–כמה ביטויים מביכים של העדפת האדם הלבן 

  . לא למסע תפנוקים, הרי למסע הרפתקאות אני יוצא פה
התרגום ייצמד : תהיה פה לפני הכול, הכרעתי תחילה בלי היסוס, המוזיקה

שכן רביעיות הטרוכאים שבבסיס . למשקל ולדגם החריזה המקוריים ולרוחם
ולהפר את האמונים להן נראה , שירו של קיפלינג הן שכבשו את לבי מלכתחילה

, כידוע. כמעשה בגידה קטן, ושלי' חוקר הארצות'במקרה המיוחד של , לי
העברית צריכה פחות מילים ופחות אותיות משצריכה האנגלית כדי לומר דבר 

מתרגמים רבים של שירה אנגלית . אך מנגד דרושות לה יותר הברות, מסוים
מי . ורהכלומר להוסיף הברות לכל ש, משקליות' רגליים'לעברית בוחרים להוסיף 

גוזר , שמחליט כמוני לשמור בתרגום שיר מאנגלית לעברית על המשקל המקורי
נכפה . על עצמו מיניה וביה שהגרסה שהוא יוצר תהיה תמציתית יותר בתכניה

  .עיקר-פחות-לברור בין עיקר לקצת –!  החופש–עליו כגיגית הצורך 
ואפילו ,  ביטוייםבנוסח העברי שלפניכם משובצים פה ושם. וחירות נוספת נטלתי

מתוך פרשיות רלבנטיות במקרא ומתוך השירה והפזמונאות , שורות שלמות
מענה לרוח , קצת על תקן קולוניאליזם פואטי יהודי. הישראליות המודרניות

קצת כהזדהות ; הכובשת והמספחת של הקולוניאליזם מבית מדרשו של קיפלינג
, עשרה-העברים במאה התשעשל המתרגמים ' מייהדת'זמנית עם תורת התרגום ה

קצת כהעצמה של היסוד המקראי המצוי ; המאה שגם הולידה את השיר הזה
  .ובעיקר לשם השעשוע המשותף שלי ושלכם; ממילא' חוקר הארצות'ב
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