אמילי דיקינסון  -תרגומים שונים

אמילי דיקינסון
מאנגלית :אליעזרה איג־זקוב
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ַחּיַ י נִ ְּצבּו — ֶ
רֹובה ָטעּון —
יֹומי
ְּב ִפּנֹות — ַעד ּבֹוא ִ
ָּבא ַה ְּב ָעלִ ים — זִ ָהה —
קֹומי —
ּונְ ָׂש ַאנִ י ִמ ְּמ ִ

זֶ ה ִמכְ ָּת ִבי ֶאל ָהעֹולָ ם
ֶׁשֹּלא ֵה ִׁשיב לִ י אֹות —
ֲח ָדׁשֹות ְּפׁשּוטֹות ִס ֵּפר ַה ֶּט ַבע —
ְּבקֹול ֶׁשל רְֹך וְ הֹוד

וְ ַע ָּתה נִ ּדֹד ְּביַ ֲערֹות ַמלְ כּות —
וְ ַע ָּתה נָ צּוד ַאיְ לֹות ָּבר —
ְּובכָ ל ֵעת ֶׁש ֲא ַד ֵּבר ִּב ְׁשמֹו —
יָ ִׁשיב ִמּיָ ד ּכָ ל ַהר —

ְּד ָברֹו ֻמ ְפ ָקד ְּביָ ד
ֶׁשֹּלא אּוכַ ל לִ ְראֹות —
לְ ַמ ַען ְׁשמֹו — ַאנְ ֵׁשי ַא ְר ִצי —
אֹותי — ַרּכֹות
ִׁש ְפטּו ִ

וְ ֵעת ֲא ַחּיֵ ְך ,אֹור ּכֹה ָח ִביב
ָּב ֳע ָמ ִקים ֵ
נֹוצץ —
זּובּיֹות
ּכְ ִמין ָּפנִ ים וֶ ִ
ֶׁש ְּמֹלא ָא ְׁש ָרן ֵ
ּפֹורץ —
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*
"ּת ְקוָ ה" ִהיא ַהּיְ צּור ְּבנֹוצֹות –
ִ
ֶׁש ַּבּלֵ ב ְמ ַקּנֵ ן –
ָׁשר ֶאת ַהּלַ ַחן – ְּבֹלא ִמּלִ ים –
וְ ֵקץ לְ ִׁשירֹו – ֵאין –

*
ַה ִּת ְקוָ ה ִהיא ַה ָּד ָבר ִעם ַהּנֹוצֹות
ַהּׁשֹוכְ נֹות ְּבתֹוְך ַהּנְ ָׁש ָמה
וְ ִהיא ָׁש ָרה לְ ֹלא ִמּלִ ים ְ
נֹוצצֹות
לְ עֹולָ ם ֵאינָ ּה ַמ ְפ ִס ָיקה

סּופה –
ֶמ ֶתק קֹולֹו – ִּבנְ הֹם ָ
ְּותיֻ ַּסר ַה ְּס ָע ָרה –
ֶׁשּכָ ְך ִּבּיְ ָׁשה ִצּפֹור ְק ַטּנָ ה
אֹורה –
ְמקֹור חֹם וְ ָ

ְ
רּוח ֲחזָ ָקה ִּת ָּׁש ַמע
יקּותּה ְּב ַ
ּומ ִת ָ
גּועה לְ ַמ ַּדי
ַאְך ַה ְּס ָע ָרה ּכַ ּנִ ְר ֶאה ְּפ ָ
ִאם ִהיא ְמ ַבּיֶ ֶׁשת ּכָ ְך ִצּפֹור ְק ַטּנָ ה
ֶׁש ִח ְּמ ָמה ַר ִּבים ַעד ְּבלִ י ַּדי

ְׁש ַמ ְע ִּת ָיה ְּב ַא ְרצֹות ַהּכְ פֹור –
ְּביָ ם זָ ר וְ נָ כְ ִרי –
וְ גַ ם ִּב ְׁש ַעת ַה ְּד ַחק ֹלא
ָׁש ֲאלָ ה ֵּפרּור – ִמ ִּפי.

אֹותּה ָּב ָא ֶרץ ַה ָּק ָרה
ָׁש ַמ ְע ִּתי ָ
ֵ
ּומ ַעל ַהּיָ ם ַהּזָ ר וְ ֶה ָעכּור
צּוקה ָמ ָרה
וְ לַ ְמרֹות זֹאת ּגַ ם ִּב ְמ ָ
ִמ ֶּמּנִ י ֹלא ִּב ְּק ָׁשה ֵּפרּור
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מאנגלית :אליעזרה איג־זקוב

מאנגלית :איתמר זהר

*
ְצ ִבי ֶׁשּנִ ְפ ַצע ַ -מגְ ִּב ַיּה ְקפֹץ -
ּכָ ְך ַה ַּצּיָ ד לִ י ָ ׂשח -
זֹו ַרק ֶא ְק ְס ָטזַ ת ָמוֶ ת -
וְ ָאז ָׁש ֵקט ַה ְּס ַבְך!

*
צּוע ְמ ַק ֵּפץ ַהגְ ֵּבּה
ְצ ִבי ָּפ ַ
ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶאת ַה ַּצּיָ ד ָׂשח:
ם־ה ָּמוֶ ת
זֶ ה ַרק לַ ַה ַ
ַא ַחר יִ ּדֹם ַה ְּס ַבְך:

ּגַ ם ִאם אּולַ י — ֶא ְחיֶ ה ַא ֲח ָריו
ָעלָ יו — ַא ֲח ַרי לִ ְחיֹות —
ּכִ י לִ י ַרק ּכ ַֹח לַ ֲהרֹג,
לָ מּות — ֵאין ִּבי ּכֹחֹות —

גּופים ְ
ׁשֹוצ ִפים!
ְסלָ ִעים נְ ִ
ֶּפלֶ ד ָּדוֶ ה יְ נַ ֵּתר!
ימה ַּב ֲא ֶׁשר
ַהּלְ ִחי ַמ ְא ִּד ָ
ַהחֹלִ י ָּבּה ֵ
חֹודר!

ַמ ַּפץ ַה ֶּסלַ ע ַה ִּמ ַד ְר ֵּדר
ְּדרּוְך ַה ְּפלָ ָדה ַה ֶ
ּקֹופ ֶצת
ַהּלֶ ִחי ָּת ִמיד ֶּת ְא ַּדם ֵ
יֹותר
עֹוק ֶצת
ָּבּה ַה ַּק ַּד ַחת ֶ

[]754

ֶח ְדוָ ה ְׁ -שלִ ַיחת ַה ֵּס ֶבל -
רֹועּה,
ָעלָ יו ְּתסֹוכֵ ְך זְ ָ
י־מי ַה ָּדם,
ֶּפן יַ ְחשֹף ֵא ִ
"נִ ְפ ַצ ַעת" ֶּפן יִ ְק ָרא!

צּוקה
ַה ֶח ְדוָ ה ִהיא ִׁש ְריֹון ַה ְּמ ָ
ָּבּה ִּת ְת ַח ֵּמׁש זְ ִה ָירה ַע ָּתה
לְ ַבל יַ ְב ִחין ִמ ֶ
יׁשהּו ַּב ָּדם
וְ יַ כְ ִריז ֵ
"הן נִ ְפּגַ ְע ְּת!"
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מאנגלית :אליעזרה איג־זקוב

מאנגלית :שמואל רגולנט

וְ ֵעת ַּבּלֵ יל — ּכְ תֹם יֹום טֹוב —
ֶא ְׁשמֹר רֹאׁש ֲאדֹונִ י —
טֹוב לִ י ֵמ ַרּכּות ּכָ ִרים
ּופּוְך — לַ ֲחֹלק ִעם ִמי —
נֹורא —
לְ אֹויְ בֹו — ֲאנִ י אֹויֵ ב ָ
ִאיׁש ֹלא יֵ עֹור ֵׁשנִ ית —
ִאם ּבֹו ֶאנְ ַעץ ַעיִ ן ָר ָעה —
אֹו ָּב ֳהנִ י ַא ְׁש ִמיט —

*
ֵר ִעים — ִׂש ְמ ָחה אֹו ּכְ ֵאב?
לּו ִע ִּמי ַה ֶּׁש ַפע יֵ ֵׁשב
יטב ָה ֶ
עׁשר —
יִ ַ
ַאְך ִאם יִ ְׁש ֶהה ַרק ְמ ַעט
יַ ְׁש ִמין ּוכְ ָבר נִ ְמלַ ט
ָע ֵצב ָה ֶ
עׁשר.
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את העניין .בדרך כלל ,הוא הגיע לפתרון שענה על בקשתי .כשסיימתי
תרגום ספר ,נתתי אותו ראשית דבר לאמנון ,והוא ,בזמנו שלו ,עבר
עליו ,והעיר את הערותיו .במרבית המקרים ,אני קיבלתי אותן .לעתים
 לא .אולם העובדה שאדם המבין שירה וכתיבה מהי קרא את התרגוםוהוא נראה לו ,העניקה לי תחושת ביטחון .אני חושבת שהתמזל מזלי
שאמנון לא הגביל עצמו למתמטיקה בלבד.
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