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קלוד מקיי

י י, ִלּבִ ים, ובודד ִלּבִ ַרּבִ נוצץ לו ברודווי ּבָ
שלושה שירים

מאנגלית: שחר־מריו מרדכי

של  בהיסטוריה  החשובים  השירים  אחד  של  לפרסומו  שנים  מאה  תמלאנה   2019 ביולי 
ארה"ב. את השיר "אם נגזר עלינו למות" כתב המשורר קלוד מקיי בעיצומן של פרעות 
ברחבי  אדם  בני  כמאתיים  ונרצחו  נהרגו   1919 לאוקטובר  פברואר  בין  האדום".  "הקיץ 
החלו  המהומות  שחורה.  אוכלוסייה  נגד  לבן  אספסוף  של  פוגרומים  במהלך  ארה"ב 
כמחאה פוליטית על רקע המצב הכלכלי ששרר בארה"ב בתום מלחמת העולם הראשונה, 
ולבנים כאחד התחרו על מקומות עבודה. עד מהרה הפכו המהומות  כשחיילים שחורים 
להתקפות מאורגנות על שחורים ולמעשי לינץ'. השחורים השיבו מלחמה בשלושים ושש 
ערים ברחבי ארה"ב, ביניהן ניו־יורק, שיקגו, בולטימור, ממפיס, פילדלפיה, וושינגטון, ניו 
אורלינס וצ'רלסטון. השיר של מקיי פורסם בכתב העת הסוציאליסטי The Liberator, ואף 
הוקרא באותה שנה על במת הקונגרס על ידי סנטור רפובליקני. בשנת 2016 הוקרא השיר 

בטקס חנוכת המוזיאון הלאומי להיסטוריה ותרבות אפרו־אמריקנית בוושינגטון הבירה. 
קלוד מקיי השתייך לתנועת "השחור החדש", תנועה שָדַרך כוכבה בארה"ב בין שתי 
יותר בכינויה "הרנסנס של הארלם", שכן מרכז הכובד  ידועה  מלחמות העולם. התנועה 
שלה היה בהארלם שבניו־יורק. קלוד מקיי נחשב לבולט במנהיגיה ומי שהשפיע עמוקות 
על לנגסטון יוז וג'יימס בולדווין, חברי התנועה אף הם. ספר שיריו של מקיי, "צללי הארלם", 
תנועת  של  מדרשה  מבית  שיצאו  הראשונים  הספרים  עם  ונמנה   ,1922 בשנת  אור  ראה 

"השחור החדש". 
התיישב  בתחילה   .1912 בשנת  לארה"ב  והיגר  בג'מייקה   1889 בשנת  נולד  מקיי 
בצ'רלסטון שבדרום קרוליינה, אבל נוכח ממדי הגזענות נדד בשנת 1914 לניו־יורק. מקיי 
הלך לעולמו ב־22 במאי 1948 )לנגסטון יוז, אגב, מת בשנת 1967 באותו תאריך בדיוק(. 
מרחק  בבולטימור,  ושנתיים  בניו־יורק  שנה   — בארה"ב  מתגורר  אני  שנים  שלוש  זה 
שעה נסיעה מהבית הלבן. בכל הפעמים שבהן עמדתי מול הבית הלבן, לא הלם בי הלב 
כמו בשנת 2019, לאחר שתרגמתי את השיר של מקיי, "הבית הלבן". מקיי, למיטב ידיעתי, 

לא תורגם מעולם לעברית, ואם כך, זו הפעם הראשונה ששיריו רואים אור בעברית. 
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אם נגזר עלינו למות 

ִנְגַזר ָעֵלינּו.  ֲחִזיִרים, ִאם ָלמּות  ּכַ ל ָנמּות  ּבַ
ּגֹוָרל,  ֵזַרת  ּגְ חּוִקים ֶאל  ּדְ ִנּצֹוִדים,  ּכְ לֹא 

ּוְטרּוִפים נֹוְבִחים ְסִביֵבנּו,  ָלִבים ְרֵעִבים  ּכְ ׁשֶ ּכְ
ל.  ְזֵענּו ַהְמֻקּלָ ּגִ ׁשֹוְפִכים ֶאת ַלֲעָגם ַעל 
ִנְגַזר ָעֵלינּו, ָאז ֲעטּוֵרי ָהָדר.  ִאם ָלמּות 

ִנְמֹרד  ן  ֶנְגּדָ ר  ְפָלצֹות ֲאׁשֶ ֶאל מּול ַהּמִ
ָקר;  ַהּיָ ֵמנּו  ּדָ ְוא  ָ ַלׁשּ ֵפְך  ָ ִיׁשּ לֹא 

בֹוד! ּכָ ַיְחְלקּו ָלנּו  ִתים ֲאַנְחנּו,  ּמֵ ׁשֶ ַאף 
ַיַחד!  ּבְ ַנֲעֹמד  ף  ּתָ הֹו ַאִחים! מּול אֹוְיֵבנּו ַהְמׁשֻ

ה ֹעז־רּוַח  ְנַגּלֶ ים ֲאַנְחנּו, ָהָבה  ַעּטִ ְמּ ׁשֶ ַאף 
ַחת!  ִנּצַ ה ַאַחת  ַנְנִחית ַמּכָ ַלל ַמּכֹוֵתיֶהם  ַעל ׁשְ

תּוַח?  ַבד ִקְבֵרנּו ַהּפָ פּון ָלנּו ִמּלְ ָצּ ְוִכי ַמה 
ב ְזקּוֵפי־קֹוָמה  ִנְתַיּצֵ ב  מּול ָהֲאַסְפסּוף ָהַרְצָחִני ּומּוג ַהּלֵ
יִבים ִמְלָחָמה! חּוִקים ֶאל ִקיר, ַעל ַסף ָמֶות, ֲאָבל ְמׁשִ ּדְ
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ֶהן לֹא ָזע.  ּבָ ִריר  ָפַני; ׁשְ ּבְ ָך ְנעּוָלה  ְלְתּ ּדַ
ַבע ָרצֹון, ֲאָבל ָקׁשּוַח;  י ׂשְ ֵאיֶנּנִ

ה  ֻעּזָ ְוַהּתְ י ַהֵחן  ְחּתִ ַאְמּתַ ּבְ י  ּכִ
חּוַח.  ֶאה ְולֹא ׁשָ ּגֵ ַזְעִמי  את ֶאת  ָלׂשֵ

ִנְרָעד;  י,  ְחּתַ ּתַ ַרְגַלי ּבֹוֵער, רֹוֵפף  ִמְדַרְך 
ָעְבִרי,  ּבְ ַהּדֶֹפק  ִמי רֹוֵתַח, ּומּוָאץ  ּדָ

ד  ְכּבָ ַהּנִ מֹוַרד ָהְרחֹוב  ּבְ ָחז,  ֶרא ֻמׁשְ ּפֶ
ְבִרי. ׁשִ ַחץ מּול  ל־ׁשַ ֶפת, ִניצֹוץ־ׁשֶ ָך ְזכּוִכית ֻמּגֶ ְלְתּ ּדַ ּבֹו 

ים רּוׁשִ ּדְ ָעה  ָעה־ׁשָ בּוָנה ׁשָ ְבֵרי ּתְ ּדִ הֹו, 
ִנְזָעם, ָחבּול, חֹוֵבט — ֹעֶמק ֶהָחֶזה —  ּבְ

י ַהּכַֹח ָהַעל ֱאנֹוׁשִ ּבֹו ֶאת  ִלְמֹצא 
ת! יָך ֲאַצּיֵ ְלׁשֹון ֻחּקֶ ּלִ ׁשֶ ַעל ְמָנת 

ִגיָעה ּפְ ל  י ִמּכָ ִלּבִ ֹמר ַעל  הֹו, ָעַלי ִלׁשְ
ְנָאה. ַהּשִׂ ֹכח  ְבּ ָך  ּבְ ת  ַצּ ּנִ ׁשֶ ִמן ָהֶאֶרס 

בברודוויי

ָלִני  ַרׁשְ ַצַעד  ּבְ ַרְגַלִים ְצִעירֹות  ּפֹות  ּכַ
ְסּגֹוִני;  ַהּסַ הֹות ְסִביִבי ְלֹאֶרְך ָהְרחֹוב  ּתַ ִמׁשְ

ים ִמְתנֹוְסִסים  ָלִטים ַצֲעָקִנּיִ ֵמַעל — ֵמָאה ׁשְ
ָזֳהרֹו  ּבְ ִהיר, ַפְנַטְסִטי  ַהּבָ ׁשֹוְפִכים ֶאת אֹוָרם 

ים  ׂשִ ר ׂשָ ַעל ַהֲהמֹוִנים ֲאׁשֶ
רֹות.  ְרּכָ ּכִ ל  ְוַעל טּוִרים ָנִעים ׁשֶ

יר  ּבִ ּכַ ּכֹה  ֶלא  ּפֶ רֹוְדֵוי,  ּבְ הֹו 
י. ִלּבִ י,  ִלּבִ ּבֹוֵדד  ֲאָבל 

ק ֶהָחׂשּוף ַהט ַלֵחׁשֶ ַהּלַ ֲעֻבּתֹות ָקׁשּור  ּבַ
מֹו־ַעל־ַמְסלּול נֹוָעז ְוָחצּוף;  ּכְ ּצֹוֵעד  ׁשֶ

י ָמלֹון  ּתֵ ּבָ ֶרט,  ַאְטָראֹות, ַקּבָ ּתֵ ִמּתֹוְך 
ֶלָהָבה,  ּכְ רֹוְדֵוי  ּבְ ל  ת ׁשֶ ׁשֶ מּוָפִזים ִצְבֵעי ַהּקֶ
ֲחלֹום  ּבַ מֹו  ּכְ ְפִנים;  ּבִ ֵמִחים  חּוץ, ׂשְ ּבַ ים  ׂשִ ׂשָ

ּוִמְתּבֹוֵנן, ֲאָבל  רֹוְדֵוי  ּבְ ּבִ ֲאִני עֹוֵמד 
ים  ַרּבִ ּבָ רֹוְדֵוי  ּבְ נֹוֵצץ לֹו 

י. ִלּבִ י,  ִלּבִ ּובֹוֵדד 
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