הפלגה לביזנטיון
ויליאם בטלר ייטס William Butler Yeats
תרגם אסף ענברי
זוֹ לֹא אֶ ֶרץ ִלזְ ֵקנִ ים .הַ ְצ ִע ִירים
מוּתה ִמ ְתחַ ְב ִקים; ַעל כֹּל ָענָ ף
ְבנֵ י-הַ ְת ָ
פּוֹרים;
מוּתה ,הַ ִצ ִ
ְמצַ ְפצֵ פוֹתְ ,מאֻ ָשרוֹתְ ,בנוֹת-הַ ְת ָ
הַ ָים ָמלֵ א ְדגֵ יַ -מ ָק ֶרל ,וְ הַ ָנהָ ר – זִ ְרמוֹ מוּנָ ף
ַמ ַפל סַ ְלמוֹןֻ .כלָ ם ָש ִרים.
וּבנֵ יָ -כנָ ף
נוֹשיָ ,ש ִרים ָד ִגים ְ
ָשר הַ ָב ָשר הַ אֱ ִ
וֹעד ,הַ ִמ ְת ָכלֶ ה,
ִש ֵירי-הַ לֵ ל ְל ִקיוּמַ ם ְקצַ ר-הַ מ ֵ
בוֹתיו ֶשל הַ ִנ ְצ ִחי :הַ ִאינְ טֶ לֶ ְקט.
יחים אֶ ת מַ ְצ ָ
וּמַ זְ נִ ִ

עוֹמ ִדים ַב ְדלֵ ָקה
הוֹ ַא ֶתם ,חֲכָ ִמים הָ ְ
דוֹשהֶ ,של ְפסֵ יפַ ס הַ זָהָ ב –
ֶשל הָ ֵאשׁ הַ ְק ָ
וּקה,
ָאנָ א לַ ְמדוּ ֶאת נִ ְש ָמ ִתי הָ חוֹלָ ה ִמ ְתש ָ
יוֹד ַעת ְכבָ ר ָמה ִהיא ַע ְכ ָשו,
ֶשאֵ ינֶ נָ ה ַ
כוּדה ְבגוּפָ הּ ֶשל חַ יָה נְ ַמ ָקה –
ְל ָ
אוֹתהֶ ,ש ְת ֻש ְלהַ ב,
ָ
אוֹתה לָ ִשירַ ,א ְכלוּ
ָ
ָאנָ א לַ ְמדוּ
אתי,
ְצאוּ מֵ הָ ֵאשְ ,צאוּ מֵ הַ ִקירִ ,ה ְס ַת ְח ֵררוּ-נָ א ִל ְק ָר ִ
אוֹתי.
ִ
וְ אֶ ל ְמלֶ אכֶ ת הַ ַמ ְח ֶשבֶ ת ֶשל הַ ֶנצַ ח ְקחוּ

זָ ֵקן הוּא ְס ָתם ָדבָ ר ָעלוּב,
ְמ ִעיל ָבלוּיָ ,פרוּם ,נִ ְק ָרע,
ַא ְך נִ ְש ָמתוְֹ ,ב ִה ְת ַעלוּת,
ִת ְפצַ ח ְבכֹחַ ְבזִ ְמ ָרה.
ַעל ָמה ָת ִשיר הַ ְנ ָש ָמה ִמת ֹוך הַ גוּףִ ,מת ֹוך הַ ְכלוּב?
ַעל מַ ְצבוֹתִ -ת ְפ ַא ְר ָתהַּ ,על נִ ְכסֵ י-עֲ בָ ָרהּ.
לָ כֵ ן ִה ְפלַ ְג ִתיַ ,ב ִד ְמיוֹן,
אֶ ל ִעיר-הַ ק ֶֹדשׁ ִביזַנְ ְטיוֹן.

ְכ ֶשעֻ לּוֹ ֶשל הַ ֶטבַ ע ִמ ֶמנִ י יוּסַ ר,
גּוּפי.
ִ
לֹא הַ ֶטבַ ע הוּא זֶה ֶשיִ צֹק ֶאת
ַאצֻ ֶפה ְב ֶא ַמיְ לְ ,מאוּם לֹא ֶא ְחסַ ר,
ִכשׂ ְִכיּוֹת-הָ חֶ ְמ ָדה ֶש ִר ְקעוּ הַ צ ְוֹר ִפים
יסר,
ְל ַענֵ ג ֶאת ֵעינָ יו הַ ֵלאוֹת ֶשל ֵק ָ
יָפים:
אוּשבְ ,כ ֵדי לַ ִשיר ִש ִירים ִ
ַ
אוֹ ַעל ַענַ ף-זָהָ ב
ילים ,לַ אֲ ִצילוֹת ֶשל ִביזַנְ ְטיוֹןָ ,א ִשיר אוֹדוֹת
לַ אֲ ִצ ִ
ָמה ֶש ָעבַ רָ ,מה ֶשעוֹבֵ רָ ,מה ֶש ְבחֵ יק הַ עֲ ִתידוֹת.
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