העולם הוא שפה שאי־אפשר לתרגם

ג'יימס רייט

התרגום מוקדש לזכרו של משה דור
מבחירי המשוררים בישראל ,מתרגם ופובליציסט
הלך לעולמו ב־ 5ביוני 2016

שער המכס הצפוני

(צ'רלס רייט)

מאנגלית :רוני אמיר

קרל סנדברג
שפות
ַעל ְּפנֵ י ָׂש ָפה ֵאין ַמ ֲא ָחזִ ים
ַה ְּמ ַא ְפ ְׁש ִרים לִ ְבנֵ י ָא ָדם לְ ִה ְׁש ַּתּלֵ ט ָעלֶ ָיה
לָ ֵתת ָּבּה ִס ָימנִ ים לְ זֹוכְ ָרּה.
ַה ָּׂש ָפה ִהיא נָ ָהר,
ַה ֵ
ּפֹורץ ֶּד ֶרְך ֲח ָד ָׁשה
ַּפ ַעם ְּב ֶאלֶ ף ָׁשנָ ה
ְ
ּומ ַׁשּנֶ ה ֶאת נְ ִתיבֹו ֶאל ַהּיָ ם.
ִהיא ְסח ֶֹפת ָה ָהר
ַהּנָ ָעה ֶאל ּגֵ ָיאיֹות
ְ
ּומ ֻא ָּמה ֶאל ֻא ָּמה
ּומ ְת ַע ְר ֶּבלֶ ת.
חֹוצה ּגְ בּולֹות ִ
ָ
ָׂשפֹות ּגֹווְ עֹות ּכְ מֹו נְ ָהרֹות.
ִמּלִ ים ַה ִּמ ְתלַ ְּפפֹות ְס ִביב לְ ׁשֹונְכֶ ם ַהּיֹום
ּומ ְת ַע ְּצבֹות לְ ַמ ְח ָׁש ָבה
ִ
ֵּבין ִׁשּנֵ יכֶ ם לְ ִׂש ְפ ֵתיכֶ ם ַה ְ
ּדֹוברֹות
ַעכְ ָׁשו וְ כַ ּיֹום
יִ ְהיּו ּכְ ָתב ַח ְרטֻ ִּמים ֵּד ֶהה
ְּבעֹוד ֵ
ּדֹורי ּדֹורֹות.
ִׁשירּו – ְּוב ְ
עֹודכֶ ם ָׁש ִרים – זִ כְ רּו
ִׁש ְירכֶ ם יָ מּות וְ יִ ְׁש ַּתּנֶ ה
וְ ֹלא יִ ְהיֶ ה ּכָ אן ָמ ָחר
ֵ
רּוח
יֹותר ֵמ ָה ַ
ֶׁשּנָ ְׁש ָבה ּכָ אן לִ ְפנֵ י ֵ
ּדֹורי ּדֹורֹות.

רוחו של ולטר בנימין
מהלכת בחצות

			
ָהעֹולָ ם הּוא ָׂש ָפה ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַת ְרּגֵ ם
לְ ֹלא ִמּלִ ים וְ ֶחלְ ֵקי ִּד ֵּבר.
		
הּוא ָׂש ָפה ֶׁשל ְּד ָב ִרים
ֵ
ֶׁשּלְ
ׁשֹונֹותינּו ֵאינָ ן ְמסֻ ּגָ לֹות לִ ְׁשֹלט ָּבּה,
ַאף ֶׁש ָאנּו נְ ִתינֶ ָיה ַהּנִ לְ ָה ִבים.
		
ִאם ֵעץ הּוא ְּ treeב ַאנְ ּגְ לִ ית,
יטלְ ִקית,
וְ ־ְּ alberoב ִא ַ
		
זֶ ה ֲהכִ י ָקרֹוב ֶׁשּנּוכַ ל לְ ַהּגִ ַיע
לֶ ֱאֹלהּות ,לַ ָּׂש ָפה ַה ֶ
ּסֹוב ֶבת ֶאת ּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץ
וְ ֶׁש ָּבּה ֹלא נְ ַד ֵּבר לְ עֹולָ ם.
		

קרל סנדברג )1967-1878( Carl Sandburg
שנודע בכינויו "קולּה של אמריקה" ,משורר,
סופר ועורך פורה מהבולטים שבמשוררים
האמריקנים .זכה בשלושה פרסי פוליצר לשירה
ועל הביוגרפיה המרתקת שכתב על הנשיא
לינקולן .שירתו כתובה בשפה פשוטה ,ישירה,
ונטולת תחבולות ספרותיות.

צ'רלס רייט  ,Charles Wrightמהחשובים
שבמשוררים האמריקנים בני זמננו ,יליד טנסי .1935
זכה בפרס הספר הלאומי לשירה ובשני פרסי פוליצר
על שירתו שכולה הרהורים עמוקים על הטבע ,על
האדם ועל הכיליון .בשנים  2015-2014כיהן בתפקיד
המשורר הלאומי של ארה"ב.

מ

34

גליון 404

משה דור ,צילם :ערן רותם

צ'רלס רייט

מאנגלית :משה דור

ְּב ֵס ֶדר .נַּסּו זֹאת,
ִאם ּכֵ ןּ .כָ ל ִמי
ֶׁש ֲאנִ י ַמּכִ יר וְ ִאכְ ַּפת לִ י,
וְ כָ ל
ַה ְּׁש ָאר ֲע ִת ִידים
לָ מּות ִּב ְב ִדידּות
ֶׁש ֵאינֶ ּנִ י יָ כֹול לְ ַדּמֹות ּוכְ ֵאב
ֶׁש ֵאינֶ ּנִ י ֵ
יֹוד ַע .נִ גְ זָ ר ָעלֵ ינּו
לְ ַה ְמ ִׁשיְך לִ ְחיֹותֲ .אנַ ְחנּו
ִה ַּת ְרנּו ֶאת ִס ְבכֵ י ָה ֶר ֶׁשתָׁ ,ש ַס ְענּו
ֶאת ּגּוף ַה ָּדג ַהּזֶ ה ָּופ ַת ְחנּו
אֹותֹו ִמ ְּב ִסיס ַהּזָ נָ ב
ַעד לַ ָּמקֹום ִמ ַּת ַחת לַ ַּסנְ ֵטר
ֶׁש ַהלְ וַ אי ֶׁשּיָ כֹלְ ִּתי לְ זַ ֵּמר ָעלָ יו.
אֹותּה ִמ ָּדה ָהיִ ִיתי ֶ
רֹוצה ֶׁשּנַ ּנִ ַיח
ְּב ָ
לַ ַחּיִ ים לְ ַה ְמ ִׁשיְך לִ ְחיֹות.
ְמ ֵ
ׁשֹורר זָ ֵקן ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ַמ ֲא ִמינִ ים ּבֹו
ָא ַמר אֹותֹו ָּד ָבר ,וְ כֵ יוָ ן ֶׁשּכָ ְך
נִ ְׁש ַּת ֵהינּו ֵּבין ִע ְׂש ֵבי זְ נַ ֶ
ב־ה ָחתּול ַהּכֵ ִהים וְ ִה ְת ַּפּלַ לְ נּו
י־ה ְ
ּמּוׁשק,
לְ ַמ ַען ַעכְ ְּב ֵר ַ
לְ ַמ ַען ָה ֲא ָדוֹות ֶׁש ִּמ ַּת ַחת לְ זַ נְ ֵ
בֹות ֶיהם,
דּוע לָ נּו ֶׁש ַּס ְר ְטנֵ י ַה ַּמיִ ם
לְ ַמ ַען ַה ְּתנּועֹות ַה ְּק ַטּנֹות ֶׁשּיָ ַ
עֹוׂשים ִמ ַּת ַחת לַ ַּמיִ ם,
ִ
ּדֹודנִ י ֶׁשהּוא ֵ
ׁשֹוטר.
לְ ַמ ַען ֶּפ ֶרק ַהּיָ ד ַהּיְ ָמנִ ית ֶׁשל ָ
ִה ְת ַּפּלַ לְ נּו לְ ַמ ַען ִעוְ רֹונֹו ֶׁשל ֵ
ר־ה ַּציִ ד.
ׁשֹומ ַ
ִה ְת ַּפּלַ לְ נּו לְ ַמ ַען ַה ֶּד ֶרְך ַה ַּביְ ָתה.
ָאכַ לְ נּו ֶאת ַה ָּדג.
גּופי,
ִמן ַה ֶהכְ ֵר ַח ֶׁש ַּמ ֶּׁשהּו יָ ֶפה ְמאֹד ָמצּוי ְּב ִ
ֲאנִ י ּכֹה ְמ ֻא ָּׁשר.
ג'יימס ארלינגטון רייט James Arlington Wright
( )1980-1927החל דרכו ב־ 1946כמשורר פורמליסט.
בהמשך ,בהשפעת הסוריאליזם הספרדי ,עבר לכתיבה
אימג'יסטית ,ועמד כניגוד משלים לדור הביט
ולאסכולת ניו יורק האוונגרדית.

