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מאנגלית: רוני אמיר

קרל סנדברג

שפות 

ַעל ְּפֵני ָׂשָפה ֵאין ַמֲאָחִזים 
ַהְּמַאְפְׁשִרים ִלְבֵני ָאָדם ְלִהְׁשַּתֵּלט ָעֶליָה

ָלֵתת ָּבּה ִסיָמִנים ְלזֹוְכָרּה.
ַהָּׂשָפה ִהיא ָנָהר,

ַהּפֹוֵרץ ֶּדֶרְך ֲחָדָׁשה 
ַּפַעם ְּבֶאֶלף ָׁשָנה

ּוְמַׁשֶּנה ֶאת ְנִתיבֹו ֶאל ַהָּים.
ִהיא ְסחֶֹפת ָהָהר

ַהָּנָעה ֶאל ֵּגיָאיֹות
ּוְמֻאָּמה ֶאל ֻאָּמה

חֹוָצה ְּגבּולֹות ּוִמְתַעְרֶּבֶלת.
ָׂשפֹות ּגֹוְועֹות ְּכמֹו ְנָהרֹות.

ִמִּלים ַהִּמְתַלְּפפֹות ְסִביב ְלׁשֹוְנֶכם ַהּיֹום
ּוִמְתַעְּצבֹות ְלַמְחָׁשָבה

ֵּבין ִׁשֵּניֶכם ְלִׂשְפֵתיֶכם  ַהּדֹוְברֹות
ַעְכָׁשו ְוַכּיֹום

ִיְהיּו ְּכָתב ַחְרֻטִּמים ֵּדֶהה
ְּבעֹוד ּדֹוֵרי ּדֹורֹות.

ִׁשירּו – ּוְבעֹוְדֶכם ָׁשִרים – ִזְכרּו
ִׁשיְרֶכם ָימּות ְוִיְׁשַּתֶּנה
ְוֹלא ִיְהֶיה ָּכאן ָמָחר 

יֹוֵתר ֵמָהרּוַח
ֶׁשָּנְׁשָבה ָּכאן ִלְפֵני ּדֹוֵרי ּדֹורֹות.

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

ונטולת תחבולות ספרותיות. 

צ'רלס רייט
 

רוחו של ולטר בנימין 
מהלכת בחצות 
    

ָהעֹוָלם הּוא ָׂשָפה ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַתְרֵּגם
ְלֹלא ִמִּלים ְוֶחְלֵקי ִּדֵּבר.   

הּוא ָׂשָפה ֶׁשל ְּדָבִרים
ֶׁשְּלׁשֹונֹוֵתינּו ֵאיָנן ְמֻסָּגלֹות ִלְׁשֹלט ָּבּה,

ַאף ֶׁשָאנּו ְנִתיֶניָה ַהִּנְלָהִבים.   
ִאם ֵעץ הּוא tree ְּבַאְנְּגִלית,

ְו־albero ְּבִאיַטְלִקית,   
ֶזה ֲהִכי ָקרֹוב ֶׁשּנּוַכל ְלַהִּגיַע

ֶלֱאֹלהּות, ַלָּׂשָפה ַהּסֹוֶבֶבת ֶאת ַּכּדּור ָהָאֶרץ 
ְוֶׁשָּבּה ֹלא ְנַדֵּבר ְלעֹוָלם.   

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

המשורר הלאומי של ארה"ב. 

העולם הוא שפה שאי־אפשר לתרגם
)צ'רלס רייט(

ג'יימס רייט
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שער המכס הצפוני

ְּבֵסֶדר. ַנּסּו זֹאת, 
ִאם ֵּכן. ָּכל ִמי

ֶׁשֲאִני ַמִּכיר ְוִאְכַּפת ִלי,
ְוָכל

ַהְּׁשָאר ֲעִתיִדים 
ָלמּות ִּבְבִדידּות

ֶׁשֵאיֶנִּני ָיכֹול ְלַדּמֹות ּוְכֵאב
ֶׁשֵאיֶנִּני יֹוֵדַע.  ִנְגָזר ָעֵלינּו
ְלַהְמִׁשיְך ִלְחיֹות.  ֲאַנְחנּו

ִהַּתְרנּו ֶאת ִסְבֵכי ָהֶרֶׁשת, ָׁשַסְענּו
ֶאת ּגּוף ַהָּדג ַהֶּזה ּוָפַתְחנּו

אֹותֹו ִמְּבִסיס ַהָּזָנב
ַעד ַלָּמקֹום ִמַּתַחת ַלַּסְנֵטר

ֶׁשַהְלַואי ֶׁשָּיכְֹלִּתי ְלַזֵּמר ָעָליו.
ְּבאֹוָתּה ִמָּדה ָהִייִתי רֹוֶצה ֶׁשַּנִּניַח

ַלַחִּיים ְלַהְמִׁשיְך ִלְחיֹות.
ְמׁשֹוֵרר ָזֵקן ֶׁשֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים ּבֹו

ָאַמר אֹותֹו ָּדָבר, ְוֵכיָון ֶׁשָּכְך
ִנְׁשַּתֵהינּו ֵּבין ִעְׂשֵבי ְזַנב־ֶהָחתּול ַהֵּכִהים ְוִהְתַּפַּלְלנּו 

ְלַמַען ַעְכְּבֵרי־ַהּמּוְׁשק,
ְלַמַען ָהֲאָדוֹות ֶׁשִּמַּתַחת ְלַזְנבֹוֵתיֶהם,

ְלַמַען ַהְּתנּועֹות ַהְּקַטּנֹות ֶׁשָּידּוַע ָלנּו ֶׁשַּסְרְטֵני ַהַּמִים
          עֹוִׂשים ִמַּתַחת ַלַּמִים,

ְלַמַען ֶּפֶרק ַהָּיד ַהְּיָמִנית ֶׁשל ּדֹוָדִני ֶׁשהּוא ׁשֹוֵטר.
ִהְתַּפַּלְלנּו ְלַמַען ִעְורֹונֹו ֶׁשל ׁשֹוֵמר־ַהַּצִיד.

ִהְתַּפַּלְלנּו ְלַמַען ַהֶּדֶרְך ַהַּבְיָתה.
ָאַכְלנּו ֶאת ַהָּדג.

ִמן ַהֶהְכֵרַח ֶׁשַּמֶּׁשהּו ָיֶפה ְמֹאד ָמצּוי ְּבגּוִפי,
ֲאִני ּכֹה ְמֻאָּׁשר.

James Arlington Wright ג'יימס ארלינגטון רייט
)1980-1927( החל דרכו ב־1946 כמשורר פורמליסט. 
בהמשך, בהשפעת הסוריאליזם הספרדי, עבר לכתיבה 

אימג'יסטית, ועמד כניגוד משלים לדור הביט 
ולאסכולת ניו יורק האוונגרדית.

התרגום מוקדש לזכרו של משה דור 
מבחירי המשוררים בישראל, מתרגם ופובליציסט

הלך לעולמו ב־5 ביוני 2016
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