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כיווצו את הכנפיים עד 
שנעשו לקעקוע

מאנגלית: אסף ברטוב

קלאסיים מ לימודים  למדה   .1968 ג'ורג'יה,  ילידה  אמריקנית,  ומתרגמת  שוררת 
בג'ורג'יה ובאוקספורד. מתגוררת באתונה מאז 1999, שם היא מנהלת את תכנית 
Athens Center. זכתה במלגות גוגנהיים ומקארתור ובפרסים ספרותיים  השירה במוסד 
  Olivesו־  ,Hapax )2006(  ,Archaic Smile )1996( שונים. הוציאה שלושה ספרי שירה: 
מאת  הדברים"  טבע  "על  של  לאנגלית  מלטינית  שירי  תרגום  פרסמה  ב־2007   .)2012(

הפילוסוף הרומי לוקרטיוס.

דפנה

ר —  ַזּמָ ְיָטן,  ּפַ ַעל אֹוב,  ּבַ
ל ָלרּוץ. ֲעֹמד, רֹוְדִפי, ֶאְחּדַ

ּוְתׁשּוָבִתי ֹאַמר:

ר ּתֹוִאיל. ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֵ
ַחְנָך ִהְסִעיר ּלַ ׁשֶ ם  ּדָ ל  ּכָ

ָאִמיר ִלְכלֹורֹוִפיל.

ל ּתֵ ַאְצִמיַח ׁשֶֹרׁש, ֶאְתּפַ
הֹום. ְבהֹונֹות ֶאל ֵמי ּתְ ּבִ
ֵדל. ּגָ ֵלב ְסָלִעים  ּבְ ּכִֹחי 

י ַחּיַ ו  ֹלא עֹוד ֹאַכל, ַעְכׁשָ
ַרק ֵעיְנָך ִיּזֹונּו ַרק ִמּבְ

ר הּוא ְלָתַאי. ׂשָ ּבָ ָהאֹור — 
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ְוִאם ּתֹאַחז ְזרֹוִעי, ָהֵבן:
עֹוִרי ּבְ ת  ִנְקֶרׁשֶ ֵעָצה 

ו ַמְקִנים ִלי ֵחן. ָבִבים ַעְכׁשָ ׁשְ

ר? ֵהן ֹלא ַאְפִסיד. ַהֶאְתַמּסֵ
יְך ִלְרֹעד, ְטָך ַאְמׁשִ ַלַהט ַמּבָ ּבְ

יד. ַאּגִ ֹעֶנג, ִאם ַאְך "ֵהן"  ּבְ

כיצד הוטמעו השדים והפכו לאזרחים יצרניים

ְלָאִכים. ָיִפים יֹוֵתר ִמּמַ ִדים ָהיּו  ֵ ְוַהּשׁ
ַלְסִטי. ּפְ ִנּתּוַח  ְדַבר  ּבִ ִלי ִהּסּוִסים  ּבְ

ְכלּוְך, ַהּלִ ְך ֵאין רֹוִאים ֶאת  ּכָ ֹחר:  ׁשָ ּבְ ים ַרק  ׁשִ ֵהֵחּלּו ִמְתַלּבְ
ָכל ִמְקֶרה ּבְ ר  ִמימּות, ֲאׁשֶ ּתְ מֹו  ּכְ ִעיר,  ּבָ

ְסָחא*. ין ַחג ָהֲעבֹוָדה ְלַחג ַהּפַ ּבֵ ָאסּור ִלְלּבׁש 
ְחָלפֹות, ְזָהב ַהּמַ ַמְלָאִכים ַעל  ּבְ א  ַקּנֵ ָעְיפּו ִמּלְ

ר ִחּוֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ ָאז ִחְמְצנּו. עֹוָרם 
ִנְרָאה ִטְבִעי, ֲאָבל יֹוֵתר. לֹוְנד  ַהּבְ

ֲעׂשּו ְלַקֲעקּוַע ָאְפָנִתי ּנַ ׁשֶ ָנַפִים ַעד  ַהּכְ צּו ֶאת  ּוְ ּכִ
ֵתַפִים. ַהּכְ ְגלׁש ִמן  ּתִ ִמיר  ֲחִליַפת ַקׁשְ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ְפּתּוִתים. ִריקֹות ְלׂשִ ְ ְדְרגּו ֶאת ַהּשׁ ְקׁשֶֹרת ׁשִ ּתִ ִעם ְקִליַנֵאי 

ִלים**, יְסקֹוּפָ ת. ָהְפכּו ֶאּפִ ּדָ ִדים ֵהִמירּו  ֵ ְוַהּשׁ
ל ַמְעָלה. ַמְלָיה ׁשֶ מֹות ִמּפָ ָזְרקּו ׁשֵ

י: ה ִמּדַ ַרּבָ ה ִטְרָחה  ַנֲעׂשָ ע  ָהֶרׁשַ
ֹחָרה ִקים ֵמֲעבֹוָדה ׁשְ ִדים ֵהֵחּלּו ִמְתַחּמְ ֵ ְוַהּשׁ

ים, ֲעִנּיִ כּות ִעם  ִהְתַחּכְ ּבְ רּוָכה  ּכְ ים טֹוִבים,  מֹו ַמֲעׂשִ ּכְ ר  ֲאׁשֶ
ִריַחת־ְוָרִדים. ּפְ ְרֵני  ִצּפָ ל  ִניקּור ׁשֶ ַלּמָ יָקה  ּוַמּזִ

)תחילת ספטמבר(  בין חג העבודה  המחברת מתייחסת לנוהג אמריקני שמרני שלפיו אין ללבוש לבן   *
לבין חג הפסחא )בין אמצע מרץ לסוף אפריל(.

האפיסקופליות  זה(,  )ובשיר  הברית  בארצות  האנגליקנית.  בנצרות  זרם  היא  האפיסקופלית  הכנסייה   **
המתיישבים  על  בחלקה  המתייחסת  ותיקה  ממון  ולאצולת  גבוה,  כלכלי־חברתי  למעמד  מקושרת 

האנגלים של המאה ה־17.
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ע ִמְתַרֵחׁש, ֶרׁשַ ּבָ ְוַלֲחזֹות  ֶגד ַלֲעֹמד  ִמּנֶ ָעִדיף 
ּגֹוְבִרים, ְלִהְתַרֵחק. יחֹוחֹות  ַהּנִ ְוִאם ָהַרַעׁש אֹו 

ְלָאִכים ם ַהּמַ ּגַ ׁשֶ ָיִפים,  ְך  ּכָ ל  ּכָ ַנֲעׂשּו  ֵהם 
ֵרק, ְרָאה ְלִהְסּתָ ּמַ ּבַ יטּו  ִהּבִ ַעם ֹלא  ּפַ ר ַאף  )ֲאׁשֶ

ָגִדים ּבְ ְנּדּור, ְוֹלא ָקנּו  ּגִ ׁש  ֵמֹרב ֲחׁשַ
טּו( ִנְתַרּפְ ּלּו, ַרק  י ַהּקֹוְדִמים ֹלא ִהְתּבַ ּכִ

ְקִסיִמים ִלְקֹמל, ָסְגרּו ִדים ַהּמַ ֵ ַלּשׁ ֵהִניחּו 
ְך טֹוִבים ָהיּו. ּכָ ל  ּכָ ִקים.  ֻפּנָ ַהּמְ ל  יִקים ׁשֶ ל ַהּתִ ּכָ

ניחומים לתמר

)לאחר ששברה כד עתיק(

ָמר, ּתָ ַאְרֵכאֹולֹוִגית ֲאִני ֹלא, 
ְך. ּכָ ְך אֹו  ּכָ ָוֵאֶפר  ַהּכֹל ָעָפר  ּוְלִדיִדי 
ְסַבְך  ּבִ ים,  ַמּנִ ַהּזְ ֶמֶזג  ּבְ ֹרד  ֲאָבל ִלׂשְ

ַלל ְקָרבֹות ָעָבר ּוׁשְ ְטפֹונֹות  ְוׁשִ ים  ל ְרָעׁשִ ׁשֶ

ָיַדִיְך... ְסָתם? ינֹות  ּבֵ ֵבר  ָ ְלִהּשׁ
ִנְגָזר, ּגֹוָרל  ִביָדה, אּוַלי  ַהּכְ אּוַלי ָהְיָתה זֹו 

ֶנֱאַזר ִנים הּוא  ְוִעּדָ אי ּדֹורֹות  ַוּדַ ֲאָבל 
ם, ּוִבְמחֹוזֹות ֵאי־ׁשָ ְמֵגרֹוָתיו  ּבִ ַסְבָלנּות  ּבְ

ִקְרּבֹו ָעַבר ּבְ עֹוַתִיְך  ְצִליל ֶאְצּבְ ּלִ ׁשֶ ַעד 
ַכח ְלֶרַגע ָקט ֵמְך, ְוהּוא ׁשָ ּדָ ִרּגּוׁש ֵמֹחם 

ד, ּכַ א  ֶוֶרד, ֶאּלָ ל  ן ׁשֶ ִנּצָ הּוא ֵאינֹו  ׁשֶ
ר. ּבַ ִנׁשְ ַתח ְלַמֲעֵנְך,  ה ְלִהּפָ ּסָ ּנִ ּוְכׁשֶ
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