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        עמינדב דיקמן עמינדב דיקמן עמינדב דיקמן עמינדב דיקמן 
  

  

        ניקרכוסניקרכוסניקרכוסניקרכוס    שלשלשלשל    גרמהגרמהגרמהגרמהייייפפפפואואואוא    תרגומיםתרגומיםתרגומיםתרגומים    עלעלעלעל    משהומשהומשהומשהו
        
        

  ,ַּבְמַתְרֵּגם ִעִּתים ִמְתעֹוֵרר ִהּסּוס

  ,סֵּבין ְרצֹון ִּדּיּוק ַוֲחָׁשש ִמְסמּו

  הּוא ּפֹוֵחד ֶּפן ִׁשיר ִמְּזַמִּנים ְקדּוִמים

  ,ְלִׁשְרׁשּור ַמְׁשִמים, ֵיָהֵפ ִלְגָבב

  ,ִּכי ָתְקּפֹו אּוַלי ְּכָבר ִמְּזַמן ָּפַקע

  ,ְּכָבר ָּדָהה ְצחֹוָקּה, ִאם ָהְיָתה ְּבִדיָחה

  ,ְואּוַלי ֵמֹראׁש א ָהָיה ָׁשם ְצחֹוק

  ,י ָרחֹוקְואּוַלי ַהְּצחֹוק ְּכָבר ִמַּד 

ְוַגם הּוא ָעגּום, ְוִנְׁשַאר ִחּיּו.  

  

  ַא ַהֶּטְקְסט ַמְפִציר ְודֹוֵרׁש ַּתְרּגּום

  :ֶׁשעֹודֹו ִרּבֹון, ּתֹו ָּכ, ּוַמְזִּכיר

  .ֶׁשֵּיֵצא ֶחְרּבֹון, ִאם ֵיֵצא ֶחְרּבֹון

  ֶׁשֵאינֹו רֹוֶצה, ְוַהֶּטְקְסט ַמְבִהיר

  ,ר ִמְקֶצהׁשּום ִׁשּפּו, ִרֲענּון ָׁשנּון

  ִאם ִּבְדמּות ְקִריָצה, א רֹוֶצה תֹוָסף

  ֶׁשָּתִמיד ְקרּוָצה(ֶאל ְלׁשֹון ִּדּבּור 

  )ְקַצְרַצֵרי ְתפּוָגה, ֵמָחְמֵרי ָׁשָעה

  ,א ִּפחּות ּתּוָגה, א ִיּסּוף הּומֹור

  ַהֶּטְקְסט ְמַחֵּפׂש ַׁשְגִריר, ְּבִקּצּור

  ,ירִדיְּפלֹוַמט ָקִר , ִּבְמִדיָנה ָזָרה

  ,א ִמַּדי ִאיִׁשי, א ִמַּדי ִנְלָהב

  ,ֶׁשִּיֵּתן ַלִּׁשיר ַקו ְלַצד ְׁשִליִׁשי

  ,ְלַדֵּבר ֵאָליו ְּבַדְרּכֹו ֶׁשּלוֹ 

ֵיֵל א, ִאם ֵיֵל א ָאז ְוִאם.  
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  ֶאְפָׁשר ֵאיֶזה ְּבַדל ִאּפּור, ַּכּמּוָבן

  ,)ַהַּתְרּגּום ָּתִמיד ִמֵּמיָלא ִהּמּור(

  ,ַרק ִמּתֹו ַקְּפִריז, ּוי טֹוָטלַא ִׁשּנ

  ,ֶזה ֵמִביא לֹו ְקִריז, א ָנִעים ַלִּׁשיר

  ֶׁשִּׁשְטחֹו ָּפרּוז, ֶׁשָּנַפל ָקְרָּבן

  ,ָחרּוז- אֹו ַקַּנאי, ִחּדּוׁש- ְלַחְמַּדן

  ,ַאְנֶּדְרּדֹוג ִאֵּלם, ְּבעֹוד הּוא ַעְצמוֹ 

  ְמִחיִרים ְּכֵבִדים ִמְּבָׂשרֹו ִׁשֵּלם

  ,ְזכּויֹות- ַמְפִקיָען, ֵּגם ּכֹוֵבׁשִלְמַתְר 

  ,ֶׁשָּגַזר ְּגֵזָרה ֵאי ָצִרי ִלְהיֹות

  ,ַמהּו ַצו ַהְּזַמן, ֵאי מּוָטב ִלְכֹּתב

  ).ֵיׁש ֵחרּות ֳאָּמן(ִחְרֵפׁש , ְוִטְׁשֵטש

  

  ֶׁשְמַתְרֵּגם ָנבֹו, ִאְמֵּכן, ָאז קֹוֶרה

ָּכִליל ְּבִפְתֵלי ָמבֹו ִמְסַּתֵּב,  

  "קֹוֵרא ֹיאַהב"וְ " א"וְ " ְּכַדאי"ן ֵּבי

  )?ִמי ֵמֶהם ַיְנִחיל ֵמַדְליֹון ָזָהב(

  ,ׁשֹוֵקט, ְוַהֶּטְקְסט ַמְמִּתין ַעל ַהַּדף

  ,ַעד ֲאֶׁשר סֹוְפסֹוף ִיָּנֵטל ָהֵעט

  ,ִיָּפַתח סֹוְפסֹוף ַקו ִּתְקׁשּור ִּבְכָּתב

  ק ְלאֹותֹו מּוָטב'ִיָּכֵתב ַהּצֶ 

  ,ִלי ִתּוּו ַּתְרּגּוםּבְ , ֶׁשֵאינֹו ָיֹכל

  .ְלַהְפִקיד ֶאְצלֹו ַגם ִמְקַצת ַהְּסכּום

  

  ,ְלַבסֹוף ָהֵעט ֶּבֱאֶמת ָנטּול

  ,ַהּׁשּורֹות נֹוְטפֹות ֶאל ַעּמּוד ָּבתּול

  אֹוֵזר, ַהְמַתְרֵּגם לֹוֵעס ֶאת ְׂשָפתוֹ 

  אֹון ְׁשִריֵרי ָלׁשֹון ְוקֹוֵלַע ֵזר

  ,ּויׁשֹוַׁשֵּני ִדּמ, ַנְרִקיֵסי ִמִּלים

  )ַאף ׁשֹוֵזר ַסְחָלב ֶׁשל ִחּדּוד ָסמּוי(

  הּוא ַמְפִזיל ֵעינוֹ , ּוְבעֹודֹו ַמְבִריק

  .ָׁשם ָּכל ֶזה ֵאינוֹ , ֶאל ַהֶּטְקְסט ֶׁשָּׁשם
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  ַא ִחָּבה ַעְצִמית, ַהַּמְצּפּון ַמִּציק

  ְּכמֹו ַמְדִּביר ֵמִמית, ְלעֹוָלם ִּתְגַּבר

  ;ָטעּותָּכל ּתֹוַלע , ָּכל ִנַּצן ָסֵפק

  ִהּסּוָסיו ְׁשרּוִּיים ְּבֶעְמַּדת ִמעּוט

  ֶׁשְּברֹוב מֹוֵחץ, מּול ַרְחֵׁשי ִלּבוֹ 

  ְועֹוְמִדים חֹוֵצץ, ְמסּוִרים ַא לוֹ 

  ֵּבין ְּתִביַעת ַהֶּטְקְסט ְלַתְרּגּום ָׁשקּול

  ּוִפּתּוי ִחְׁשקֹו ְלַהְתֵלל ִהּתּול

  ,ְלַעְקֵצץ ְׁשִניָנה, ְלַחְרֵזז ְּבַרְקַרק

  ,ְלַעֵּגל ִּפָּנה, ְלַהְׁשִמיט ִמָּלה

  ,ְלַהְגִניב ַקְמצּוץ ְּגאֹונּות ְּפָרִטית

  .ְלַגֵהץ ַקְמִטיט, ַלֲעֹקף ִמְכׁשֹול

  

  ,ַא ִעִּתים קֹוֶרה ֶׁשּקֹוִרים ִנִּסים

  )ִאם ִּבְבִלי ֵמִׂשים, ִאם ִמּתֹו ָיְזָמה(

  ,ְוִצּפֹור ְצִניעּות ַמְׁשִמיָעה ְצִויָצה

  ם ִנְזָּכר ֵמֵהיָכן ָיָצאַהְּמַתְרּגֵ 

  ,ְלׁשֹוֵטט ַהְרֵחק ִּבְׂשֵדמֹות ַהִּׁשיר

  ּוְמַעט ַמִּׁשיר, ְקָצת לֹוֵחץ ַעל ְּבֶרְקס

  ,ִמְתּבֹוֵנן ָאחֹור, ַמְחְלצֹות ִמָּליו

  ,ְמַחֵּדד ָאְזנֹו ְלִדְבֵרי ָמקֹור

  ְּגאֹון ֹראׁשֹו ָלֹכף, ָחמּוץ, ֶנְעָּתר

  ת ִלְרחֹוףְּבַרּכּו, ִלְמׁשֹוֵרר ַאֵחר

  ,ְּכמֹו ְדבֹוָרה ְקַטָּנה, ַעל ִּפְרחֹו ַהָּזר

  ,ֶׁשְלָׁשָעה ַקָּלה ַעל ַאְבָקן חֹוָנה

  ,ַמִּציָעה ִאּבּוק ֵחֶלף צּוף ָרּוּוי

  ֶאָּלא ַרק ִלּוּוי, א ַתְחִליף ָמֵלא

ִּתּוּו ְלַמְחזֹור ִרּבּוי ַהַּמְצִרי,  

  .)ַּבַּמָּמׁש ָסבּו, ִלְכאֹוָרה ָּפׁשּוט(

  

  ִאם ְּבֵנס ֻמְפָלא ַעד ְלֵאין ַׁשֵער

  ַהְמַתְרֵּגם ַעְצמֹו ֵמְרצֹונֹו ִמְזֵער
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  ,ֶאגֹואֹו ֶׁשּלֹו ִלְמַמֵּדי נֹוְרַמל

  ְלָׁשָעה ִנְגַמל, ְּבִמָּדה ְסִביָרה

  ,ֵמֶהְרֵּגל ִנְפָסד ְלַפֵּטר ִציִצים

  ְוַהֶּטְקְסט ָצַלח ְמׂשּוַכת קֹוִצים

  ,ְׂשֵדה ָזר, ּלוֹ ֶאל ֶחְלַקת ָׂשָפה א ׁשֶ 

  :א ַמָּמׁש ִנְגַמר, pourtant, ַהִּסּפּור

  ,ַהְמַתְרֵּגם ָּפַעל ִּכיָכְלּתֹו ִלְפֹעל

  ,ֹּפה ָּפַרק ָּכל עֹול, ֹּפה ִדֵּיק ַעד ַּדק

  ,ָׁשם ִׁשָּנה ִמָּלה, ָּכאן ֶהְחִליף ֵצרּוף

  ֹּפה ְׁשָגָגה ְגדֹוָלה ְלָבְׁשּתֹו ִגָּלה

  ,ּוְלַבסֹוף ָּגַנח, )ּוִמָּיד ִּתֵּקן(

  ".ֶהָאח"ִּבְנֻקָּדה ָחַתם ְוִהְפִטיר 

  ,ָעטּור ְּבַמְלּבּוׁש ָחִדיׁש, ְוַהִּׁשיר

  ,ָקם ָלֵׂשאת ְּדָברֹו מּול ָקָהל ָאִדיׁש

  ,ַהְמַבֵּקׁש ֻּדְגִמית ְלִׁשיָרה מֹוְפִּתית

  ,ְּדַבְרִּפּיּוט ַמְרִטיט, ִמָּזָהב ָׁשחּוט

  ,ז"ַחְבלָ , ןְמַחְרפֵ , ַמְגִניב, ְמַהֵּמם

  .ֻמְׁשָחז- ַחְתָרִני, ָצִעיר, ִׁשיְרַּכִּביר

  

  ,ֹּפה ִמְכָּתם ָזִעיר, ַא ִּבְמקֹום ָּכל ֶזה

  ,ֲאֶׁשר א ִיְהֶיה ְלִׂשיַחת ָהִעיר

  ,ֶסַרח ִויץ ַעִּתיק, ְסָּתם ְּבִדיָחה ְקדּוָמה

  , א ְׁשִטיק, א ַמְבִריק, א ִעְנָין ָּגדֹול

  ֶׁשּנֹוְׂשאֹו הּוא ְפלֹוץ, ָתםְסַּתִמְכָּתם ֵדי 

  ְוָקֶׁשה ַלְחלֹוץ, ֶּבֱאֶמת א ִּדיל

  ,ֲאָבל ֶזה ַמה ֵיׁש, ִמּתֹוכֹו ְּפָלאֹות

  ,ְוַעָּתה הּוא ָּבא ִלְטִביַלת ָהֵאׁש

  ,ִלְפִסיַקת ִׁשּפּוט, ָרגּוׁש, ַיֲעמֹוד

  .אֹו הּוָל ַקּפּוט, ִאם ָיָצא ָסִביר

  ,מֹון ָעָנוִמְכּתָ , ִאְמֵּכן, ָאז ִהֵּנה

  :ִאם ָצַלח ִאם ָלאו, קֹוֵרא ַמְחִמיר, ּדּון
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  ָעלּול הּוא, ִאם ֹנאד ִנְתַקע

  ,ִאם ִהְׁשַּתְחֵרר. ִלְקטֹול

  .ִמְזמֹור ְּבִריאּות ָצלּול הּוא

  ּגֹוֵזר , ִאם ֵּכן, ַהֹּנאד

  ,ִאם ָהְלָאה ִתָּׁשֵאר ֹּפה

  .אֹו ֶׁשִּתְחֶיה א עֹוד

  ,הְּכֶמֶל הּוא ׂשֹוֵרר ּפֹ 

  !הֹוד ַמֲעַלת ַהֹּנאד

  

  

        ::::ניקרכוסניקרכוסניקרכוסניקרכוס
  

  ;ִהיא קֹוֶטֶלת, ְלכּוָדה, ַרִּבים, ִאם ְנִפיָחה א ִנְפֶלֶטת

  .ִׁשיר ִמַּטְרֵטר ְּבֵצאָתּה, ַהְּנִפיָחה ַגם ַּתִּציל  

  ,ִאם ְנִפיָחה ַמִּציָלה ּוָבּה ָּבֵעת ַּגם קֹוֶטֶלת

  .ִכיםֹּכַח ְּכֹכַח ְמלָ , ֶאל ָנכֹון, ֵיׁש ַלְנִפיָחה  

        
  

  


