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        עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
        
  

  ''''הקאנטוסהקאנטוסהקאנטוסהקאנטוס''''שני קטעים מתוך שני קטעים מתוך שני קטעים מתוך שני קטעים מתוך 

  

  

        LXXIV  LXXIV  LXXIV  LXXIV  : : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
  

  

  יר ָרִאיִתי ֵאׁש ִמַּקׁש ָיֵבׁש'ַא ְּבָטְנגִ 

  ִמְּנִׁשיַכת ָנָחׁש  

     ֵאׁש ִנְּצָתה ַּבַּקׁש

     ִמְּנִׁשיַפת ָפִקיר

     ַקׁש ָעֵבׁש ְוָנָחׁש ְּבֹאֶר ָיד

  ּה ְנָקִבים   ֶׁשָּנַׁש ֶאת ְלׁשֹון ַהָפִקיר ְוִנְּקבָ 

  ם ַהְּנָקִביםּוִמַּד   

  ָעְלָתה ֵאׁש ַּכֲאֶׁשר הּוא ָּתַחב ֶאת ַהַּקׁש ְלִפיו  

ַקׁש ְמֻרָּפׁש ֶׁשָּלַקח ִמַּצד ַהֶּדֶר  

  ָּכ נּור ָעמּום-ֵראִׁשית ָעָׁשן ְוַאַחר  

   *ָהָיה ֶזה ְּבָיָמיו ֶׁשל ָרִאיסּוִלי

  **   ְּכֶׁשָרַכְבִּתי ְלֶאְלסֹון

  יָלה ֶׁשל ֶּפְרִדיָקִריסד ַהוִ ַעל יַ    

  ֵכןאֹו ַאְרַּבע ָׁשִנים ִלְפֵני    

  

  
)Perdicaris (יווני בשם איון פרדיקריס-שעשועים ממוצא אמריקאי-נער, 1904- ב*

 הפרשה זכתה .ראש שבט מקומי במרוקו, )Raisuli(נחטף למטרות כופר בידי ראיסולי 

הנשיא , תאודור רוזוולט. פעוללכותרות בעיתונות האמריקאית שדרשה מהממשל ל

המברק שנשלח . דרש שחרור מיידי וללא תנאים של החטוף, האמריקאי באותה העת

או , פרדיקריס חי ''–בודד  יר היה מורכב ממשפט'באמצעות הקונסול האמריקאי בטנג

  .פרדיקריס שוחרר." ראיסולי מת

  
   בו ביקר פאונדבגיברלטרמבדד ** 
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         XIX XIX XIX XIX::::מתוךמתוךמתוךמתוך
  

  

  ,ןטֵ הֵ נְ מַ לְ  ִעְנָין'תָ  ָלַקח הּוא, ןּכֵ ? ַחָּבָלה

  .ֶאְפָׁשר ִאי: ָאְמרּו ְוֵהם, ַהְּגדֹוָלה ַלֶחְבָרה

  םתָ וֹ 'ַלֲעׂשֹות דֹוָלר יםפִ לָ 'ֲעֶׂשֶרתָ  ִלי ֵיׁש: ָאַמר ְוהּוא

  ֶׁשא ָלֶכם ְוָחֵסר, םתָ וֹ 'ַלֲעׂשֹות הֹוֵל ַוֲאִני

  .ַהָּמקֹום ְּבָכל, אֹוָתם ַּתְתִקינּו

  .ֹזאת ְלַהְרׁשֹות נּוַכל א, הוֹ : רּוָאְמ  ְוֵהם

  ֶאָחד ִמִמיְליֹון ֶאָחד ֵחִצי ַעל ִהְתַּפֵּׁשר הּוא ָאז

  ,ןסוֹ ְד הַ הַ  ַעל ֶנְחָמד ָמקֹום לוֹ  ְוֵיׁש

  ֶׁשָּלֶהם ַהֻּׁשְלָחן ַעל ֻמַּנַחת עֹוד, ְנטַהָּפטֵ , ַהֹּזאת ְוַהַהְמָצָאה

  .יםפִ לָ 'ֲעֶׂשֶרתָ 'תָ  לוֹ  ָהיּו, טֹוב נּו: ִהיא ְלָכ ְוַהְּתׁשּוָבה

  1870 ֶׁשל ַהּגֹוִתית ָהַאְנַּדְרָטה ֶאת ֶׁשֵהִרים, ַהָּזֵקן רלֶ ְד ינְ ּפִ סְ ּו

  ְוִסֵּפר, סְק ְר מַ  ֶאת ִלי ְלַׁשֵּד ִנָּסה

  ":ֶׁשּלוֹ  ָהֵעֶסק ֶׁשל תָהרֹוַמְנִטּיּו "ַעל ִלי

ַאֵחר ַמֶּׁשהּו אוֹ  ַמֶּׁשהּו ֵאיֶזה ִעם ְלַאְנְגִלָּיה ִהִּגיעַ  ֵאי,  

  .ּוָמַכר אֹותוֹ 

  :ָאַמְרִּתי ָאז, סְק ְר מַ  ַעל ַרק ְלַדֵּבר ָרָצה הּוא

  ָצמּוד? ָּכאן ֶׁשַאָּתה ֶזה ֵאי ָאז

  ?היזֶ לִ אֵ -ַלַּׁשַעְטֵנז

ה ַּבַּבִית'ַהֶחְבֶר  ָלָּמה? ָּכאן תיוֹ הְ לִ כוֹ יָ 'ּתָ ׁשֶ  ֶזה ְוֵאי  

  ?'ְׁש  ַהָּגדֹול ֵעֶסק'תָ  ַלֲעֹזב לוֹ ָיכ ַאָּתה ֵאי? לּכֹ 'תַ  ְל לֹוְקִחים א

  ...ֶּכֶסף ִלְלוֹות ָצִרי ָהִייִתי א", ָאַמר הּוא" הוֹ "

  ."ֶּכֶסף ִלְלוֹות ָצִרי ֶׁשָהִייִתי ֵמָאז ָעַבר ָרב ְזַמן"

  ,ִּפיָטלַהקַ  ַעל ִמָּלה ַאף

  .ֲחֻלָּקה ַעל אוֹ , ַאְׁשַראי ַעל אוֹ 

  ",ֶפרּסֵ 'תַ  ִּתיִסַּיְמ  א ֵמעֹוָלם "ְוהּוא

   ַהָּכחּוׁש םיִ ּנַ ִׁש -אפֵ ירוֹ ִר גְ ּׁשַ הַ , ָהַאֵחר ַהַּבְרָנׁש ָהָיה ֶזה

Qui se faisait si beau.*  

  ,ְוֶהָחִביב ַהָּזֵקן סֹורַהְּפרֹופֵ  ִעם, ָׁשם ָיַׁשְבנּו ָאז

  .ָהֶעְליֹוָנה ַּבּקֹוָמה ָהָיה מּונְ מַ ְּׁש הַ  ְוָהִאיׁש
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   ַּבִּפָּנה ֲחַלְקַלקהַ  ַהָּבחּור ָׁשם ְוָהָיה

  .רלֵ אְט טַ 'תַ  קֹוֵרא ָהַאֶחֶרת

  ,ְלַדְפֵּדף ְּבִלי ַא, ְלַמָּטה ִמְּלַמְעָלה א

  ,ָאַמר ְוהּוא, ַהֵּׁשָנה ַלֲחַדר ָעִליִתי ְוָאז

  ,ָנכֹון ְלַגְמֵרי: מּונְ מַ ְּׁש הַ  ַהַּבְרָנׁש

"ַהְרָּגָׁשה ֶׁשל ְׁשֵאָלה זוֹ  ַא,  

  ."הּלָ ַּכְלּכַ  ְּכמוֹ , ַקר ַמֶּׁשהּו ִעם ם'תָ יזוֹ זִ הָ לְ  ָקֶׁשה

  ,ַּבַּמְדֵרגֹות ָיַרְדנּו ָאז

  ,ַלַחּלֹון ִמַּבַעד ִהִּביט ַהֲחַלְקַלק ְוַהָּבחּור

  ְּפִניָמה ִנְכַנס ָהְרחֹוב ֶׁשל" ָּבֶהם-סנֵ יּכָ ילִ לִ -ְּתנּו"הַ וְ 

  ֶּגֶׁשם ִּבְמִעיל ּבּוְלדֹוג ְּכמוֹ   

  !ַהְּקדֹוָׁשה יאוֹ לִ ְק  הוֹ   

  .ָׁשבּועַ  ְּבֶמֶׁש ָּפַעל א פֹוןלֵ ַהטֵ  ָאזוְ 

    

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "יפה כה עצמו את שעשה": צרפתית* 

  

  

  )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: : : : מאנגלית (


