
רמבו ארתור

בן־שאול משה מצרפתית: תירגם

שיכורה אוניה

 ונזהרה לגוש דוסךי הנהרות, אל ובבואי
 המכונים, בעטים עוד חשתי לא
 למטרה אותם הפכו הצודקים אדמי־העור כי

התרנים אל עירום־גופם ומקזמרו

 לאנשיו לצותי, הייתי דאוג לא גם
 — אנגלי כותן רוכל פלמנלי, דגן סוחר
 עזב לא שאונם תם טלחם, נגוז הנה

שלי. כלו עתה ה?ה והנהר

 ואיומיו גליו תנודות כל עם הים במבואות
 זה בחלף תינוקות ממה יותר חלש

 חצאי־אייו אפילו במהירות, נגלפתי
שכזה. לתהו־בהו נכנעו לא

 נועז, ספן בי הולידה הסערה
 ומנתר נשטף מפקק, יותר קליל

 קלבנות־מאז על נצחי גולל סותמי הגלים, בין
חור. חוף של עיני־האור ללא ימים, עעזרה כף
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 שלילד כלחי־תפוח ועדינים רכים
 קלפתי אל דוךרו הירקים המים
 צבע־תכלת הנין שןרי הקיא, כתמי לבין

ןדוכתי. עגני את ורחצו

 נמית בשירה רחצתי אז ומני
 ומזלות □לביים כוכבים שופעת

 חולמנית ובארשת נרקרקים אפקים בולע
המצלות. אל יורד אשר מהרהר, טובע, הוזה,

 נשגב כחל נעטף לפתע אשר מקום
 כלהבה מנצנצים ואסיים מטרפים ומקצבים

 עוגב מכל ונפלאים מאלכוהול עזים
הכואבה. האהבה ארגמן א□ בוראים

 חסרי־אונים, שסועי־ברק, רקיעים ;דעתי
 בא ערב איף ונחשולים. זרמים
 יונים, של כלהק מתלהב ושחר
אוה. לראות שאדם כל לעתים ראיתי

 מסתורית מכתמת, נמוכה, שמעז ראיתי
 הקזגלים, ברסיסיה למרחוק המאירה

 פראית, עתיקה, בדרמה כשחקנים והם
גלים. כלו עשוי רועד מסף שלה

 מלבלבים שלגים עם ליל־ברקת חלמתי
לאט. אט המים עיני נושקים בהנשאם

 הערבים, המיצים ראיתי, העסיס מערבלת את
שט. זהר של צהב־כחל ויקיצת

ל  פרות של כעדר וירחים נמים “1^
 □צוקים אל נחשול כמו מסתערות היסטריות,

 מוארות מריות של רגליהן חלמתי ולא $
מעמקים. תחם גם לשבר □עלולות 5
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רמבו
 מפלאות כה שוניות הכוני עזם כי תדעו האם
 ועור־אדם, פנתר עיני שזורים, פרחים בהן

 מצלות כרסן המתוחות קעזתות־ענן
הים. בתהם ירקרקים בעדרים היו

 מתמוססות הטובעות, ראיתי אינסוף בצות
 לתתן. בו ךקיב2 מקום הסוף, קני בין

 וקורסות הן קמות ברגעץם בדמי־גלים,
קו־קעיתן. מרחקי זעף עם

 גחלים שמי גלי־צדפה, קרחונים, כסף, קזל שמשות
 העכר הזרם בתוף הנחבאים ושרטונים

 נופלים לפשפשים, הופכים ענק נזחעזי עזם
שחור. ריחם מץקמים, מרקב־עצים

 השפו־נונים בשוט לילדים להראות הייתי רוצה
דגי־הזהב שירת הנגר, המים בכחל
 המןעזנים, אותם, המערשים פרדוים קצפי

עכעזו. אותי נושאות אשר להביען עזאין רוחות

 וקטבים אזורים של עוף קרבן ולפעמים,
 נךנודי, את בהמיותיו ה?ם עיתיק

 והעבים דדרקים העל פרחי את בי יתן
בךכי. שתי על אכרע אעזה כמו ואז

 מתגועזשות המטלטל חופי ועל אי כמו כמעט
 בלונד עינים בגון הצפרים סיעות
 החלשות רגלי בין אף אצוף,

לנדד. אולי לישון, שוקעים, הטבועים כל

 מפףץ, שערות תחת אובדת ספינה אני
 אין־צפור גבה אל בסערה נזרק

 במפרש, הנזה צות לא מצפן, בעלי לא
העזכור. השלד אייתי׳ ת־וג לא איש
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 סגלים ניערפילים נוסק עשן, חפשי,
 בקיר חור הבקעתי קמו האדם קומי חדךתי

 המגלים, למשוררים תופיניו את עיש מי אף
נטף־ריר? הרקיע ומחסם שמש של רסיס

 מחשמלים, ירחים נגוע ירוץ ומי
 שחורים סוסי־יאור מכתר ניקרש יעוף

 וכלים היולי חדשי כל בו מתמוטטים מקום
בוערים. בלועי־הגעש התכלת וו־קיעי

 ממרחקים וחש כל־כף רועד אשר אני
 צועק בעל־חי קול הבהמות, נאקת את
 בשחקים לא־נוע תכול של נצחי טווה אני

דיק! חומת לף אירופה, אצטער, עליף

 — ינצנץ בם כוכבים אור קבועות־איים,
סור לב כל עזריף וו־קיעם ראיתי איים וגם
 בלןלה־לאין־קץ תגלו ואליהם שם תנומו האם —

מחר? כחות מליון עופות־זהב, מליון

 עצובה, מה השחרית די! בכיתי אכן,
 :אום הוא הסהר מרה, כה העזמש
האהבה. חריפות בי נתנה שכרון של טמטום

התהם! תוף אל ארד קלפה, השבדי הו,

 פעוט אגן הנה הנה אירופה למי אתאוה אם
 הדוי, הדמדומים, חונטים ובו וקר שחור
 לשוט נותן המתכופף, עצוב ילדון

מאי. של פרפר כמו שבירה לסירה לה

 הים, סכיני הו בכם, לרחץ ;בל איני עוד. לא
הכותן, בסחר שבלכם את ולהמיר

ועשן דגל בלהט תר לה עוד אוכל א ול "
מבטם. בי הנועצים מתרוממים גשרים אל־מול 5
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