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·Â˜Â·� ¯ÈÓÈ„ÏÂ    
  

  

 ÍÂ˙Ó ÌÈÚË˜ È�˘'אש חיוורת'  
  

  

ÔÂ˘‡¯ ÂË�‡˜  
  

  הָלטּוְקית ִניָצִצ ֶׁשל ֵצל ָהִייִתי
  ;הָּלְּכֻח ֶׁשִּנְדְמָתהִׁשְמָׁשה  ייֵדִּב

 ְלעֹוֵפף ַאְך, מֹוְךֶּכֶתם  ָהִייִתי

  . ַהִּמְׁשַּתֵּקף רּוםָּב עֹוד הֹוַסְפִּתי
   ָחָדׁשֵמ נּוְלַּפְכֻה ִמִּבְפִנים ַּגם
  :ָּגׁשַמ ַעל ַּתּפּוַח, ליִהָא, ֲאִני

   ְוַהִּׁשְמָׁשה ַהַּלִיל ֶאת ָחַׂשְפִּתי
  ;      אָּׁשֻדְמַה ןַּגַּב ִרהּוט ָתהְלָּת

  ַצח ְּכֶׁשֶּׁשֶלג ִלִּבי חָׂשַמ הּוָמ
   הּוַנח ְוָאז, יַחּלֹוִנ ֶאת אֵּלִמ

   ַהַּקְרַקע ַעל ַמָּמׁש ִרהּוט ְּפִריט ָּכל
  ! היָקִהְבַמ ְּבדַֹלח ַמְמֶלֶכתְּב, ָׁשם

  

  יֹוֵרדית ִתָּפ ָּכל – ְׁשָלִגים: חֹוֵזר ִצּלּום
  , נֹוֵדד, צּוָרהֲחַסר , ָאטּום, ִאִּטי

  ר  ֵּוִחַה ַּבּבֶֹקר ָההֵּכ תחּוַצ
    ר ֵּוִע רֵּבאֹו טֹוְבלֹותת ֹוּיִזְרַאְו

   החֹוֶז, ַהְדָרָגִתיל חְֹכ ִּב- ְוָאז
  ,ָּבֶזה ֶזה ַאטם יִוְטן ִניֹוָּזִחְו

   – רפָֹהָא ַהַּׁשַחר ְּבׁשּוב, ְוָאז
  – רפֹוַהְּכ ְּגִביֵׁשי ִהיםֹוּת – ִמי ֶׁשל ַרְגָליו
  ?ַהִּמְׁשעֹול ֶׁשלָהֵריק  ְּבַדף ָעְברּו

  :ִמְּׂשמֹאל ְלָיִמין, ַהחֶֹרף ִּבְׂשַפת
  ?  ַרְעיֹון ֵיׁש; ְךָהפּו ֵחץ ֶזה, ְּפִסיק ֶזה

  !ַּפְסיֹון ַרְגֵלי... ְךָהפּו ץֵח עֹוד, ְּפִסיק עֹוד
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 ÂË�‡˜ È˘ÈÏ˘  
  
  ֶלָעָׁשן ְּכִמַּבַעד ָחִזיִתי"
  ".ןָבַהָּלס ֶסֶרי ָהֵרּוּמִקְּב
  

  ענֹוָד לֹא ִאי חֹוף ַעל לֹוֵכד ִמיטְׁש ִאם
  ָּדעַּמַל ֶרתֶּכֻמ ִּבְלִּתי ַחָּיה

  –ית ִמְס ָּכְך ַאַחר ּפֹוֵׁשט ָרהעֹוֶׁשֶאת 
  .ִרְׁשִמית ַהָּכָרהְל זֹוֶכה ָהִאי
    – ָּבֲעָלָטה ָקם ֶיְקִטיִביאֹוְּב אֹור

  ,ָהְיָתה דֵע-לַגְל נּוֵתְקַרְזִמ
  ֻמָּצָקה ֶעֶצםָּכ, ןֵּׁשַּכ ָקָׁשה

  !ְּבֵהן ִצְדָקּה ִּכְמַעט ַוֲהמֹוִנית
  

  ,  ַהַּמֲאָמר כֹוֵתבְל ָּכַתְבִּתי
  ְלַאְלַּתר. ְּכתֶֹבת ִקַּבְלִּתי. סְטּואקֹוים 'ִּג

  .ְלָפְגָׁשּה ִמיל ֵמאֹות ָׁשלֹוׁש יָנַסְעִּת
  ,הָׁשְגִרְּב ְמַנֶהֶמת, ַהְּגֶבֶרת

  ,תׁשּומֹות ַידּוֲעַו רָעֵׂש תַּלְּכֻח
  .   תמֹוּוׂשְּב ַהיָהֶתֹוּתְׁשִר ֵּבין הָבְרָא
 

  ִנְכָּבד ןָאָּמ ִלְפּגֹׁש ַיְסִּכים לֹא ִמי"

 ֶנְחָמד ַּכָּמה" ?יֲאדֹוִנ, מֹוָךָּכ

  נֹוָאׁש ִנָּסיֹון ָּכל ְךַא! ֶׁשָּבאִתי

  :ׁשַקְּב ָחהִנְד הָמ-רַבְּד אֹוָתּה ִלְׁשאֹל
 ר  ֵּתַאְי סְטּואקֹו". ְּבִהְזַּדְּמנּות אּוַלי"

  .רֵּתַוְנ, ֵמיָלא. יָהֶׁשקּוְׁשִק ֶאת
  ָהַפְך ַהּכֹל, ְּבעּוגֹותי ִּתְטַעְלֻה

  .ָחְךְמֻגי ִנלֹוָס ִּבּקּורִלְמֵעין 
 !"ַאָּתה ֶׁשֶּזה", ָרהָאְמ, "ןֵיָאֵמ לֹא"

  - אֹוָתּה ּוׁשְּגִרBlue Review -ִּב ייַרִׁש
  ייִתִנָיְח ַא...לֹוןְּב מֹוןֲה ַעל ַההּוא"
  ְלַדְעִּתי. ןְרהֹוְרֵטַמְל ְסָעהָנ

 הָמ ַרק... ַהְּצִליל - ַמְקִסים ַהֵּׁשִני ַּגם

  !"ְסתּוָמה ֲאִני ֲאָבל –? ָךְתָנָּוַּכ
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  ,ַּכּמּוָבן, ָיכְֹלִּתי. ָהְיָתה ָּכזֹאת
  ,ןָבַהָּלס ֶסֶרָה ַעל עֹוד ִלְׁשאֹול

 " ַלָּמָסְך רֶבֵעֵמ"יו ָרּוּמִּקֶׁש

 ָּכְך ָנַהְגִּתי לּו. ִלְׁשֵנינּו ִנְגלּו

  ִקְרָבה ְּכַעל ָעָליו הָטָע ָהְיָתה

 ה  ָוְחַא ֲעבֹותֹות ְּכַעל, ִנְלֶּבֶבת

  ַעד ִנְׁשמֹוֵתינּו ֶאת ֶׁשְּיַאְחדּו
 ,  דִמָּי ַאִחיםה ֶׂשָעֵנ ינּוֵנֶׁשְּׁש

  ֹוּפִס יֵלֲעט טְֹרִנ ַוֲחבּוִקים
  ,  ֵאפֹוא, ֶאַּסע. "גנָֹע ְּבָׂשִרים אְטֵח ֶׁשל
  ..."ְמֻאָחר רְּכָב

  .ִחיׁש ָנַסְעִּתי סְטּואקֹו ֶאל                     
   ָהִאיׁש ֲאָבל, ָאְבדּויו ָתימֹוִׁשְר

 : ַּמֲאָמרַּב ִציץֵה, יקִּתַּב ִּגֵּׁשׁש

  . רִנְׁשַמ ּהָננֹוְגִס ַּגם, ְבֵּדלֶה םּוׁש ֵאין"
 :ַאַּגב, ַאַחת ְזִניָחה ְּדפּוס ָטעּות ֵיׁש

  ".    ִנְׂשָּגב ַהַּמָּגע. סֶסֶר לֹא, ֶרֶכס
  
'˙¯ÂÂÈÁ ˘‡' )Pale Fire( , הרומן החמישי שכתב ולדימיר נבוקוב בשפה

אמה בת ארבעה שירים שכתב הרומן נפתח בפו. 1962-יצא לאור ב, האנגלית
המשכו הוא הערות לפואמה . אחת הדמויות ברומן, ון שייד'המשורר המנוח ג

עצמו הסבור - מטעם- עורך, רלס ִקיְנּבֹואּוט'שניהם פרי עטו של צ, ומפתח עניינים
   .כי הפואמה מספרת עליו

שני הקטעים המובאים כאן לקוחים מן השיר הראשון ומן השיר השלישי של 
: הראשון הוא הפתיחה של הפואמה ואילו השני מספר סיפור טראגי. ההפואמ

לאחר ששב . ון שייד ראה לנגד עיניו מזרקה לבנה בשעת מוות קליני'המשורר ג
היא . לאיתנו הוא מופתע לקרוא בעיתון מאמר על אשה שחוותה חוויה זהה

 : מספרת
"Beyond that orchard through a kind of smoke 
I glimpsed a tall white fountain and awoke".  

 אולם לבסוף מתברר לשייד שנפלה טעות דפוס במאמר והכוונה היתה להר – 
)mountain ( ולא למזרקה)fountain .(נגוזה התובנה , בשל אות אחת, כך

האתגר שעמד לפני הוא למצוא מלה או צירוף  .שהיתה לשייד על העולם הבא
". הר"שינוי אות אחת תשתנה משמעותו לאך ב, "מזרקה"מלים שמשמעותו 

    ".ס הלבןכקימורי הר"> " =ס הלבןסקימורי הר: "הצירוף שבחרתי הוא

     
  )¯ÒÈ�ÂÒ Ô�Â:  והעיראנגליתתרגם מ( 


