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  אליוט. ס.ת
  

·‰‡‰ ¯È˘‚ Ï˘ ‰ '˜Â¯ÙÂ¯Ù „¯ÙÏ‡  
  
  

 לו האמנתי כי דברי יגיע
 ,אל איש השב אל פני האדמה

 .היתה שלהבת זו קופאת בלי ניע
 מהאך מכיוון שמתהום דּו

 ,אם נכונה שמעתי, אין איש חוזר
 .אשיב לך ולא אירא כלימה

  
  ,ָּכְך ִאם, ָלנּו ֵנֵלְך

 ְמֻׁשָּטח ַמִיםָּׁשַּב ְּכֶׁשֶעֶרב
 ; ַהֻּׁשְלָחן ַעלֻמְרָּדם  חֹוֶלה ְּכמֹו
 , ַהִּמְתרֹוְקנֹות ְּבִסְמָטאֹות ֵנֵלְך
  רֹוְטנֹות ִמְסּתֹור ִּפּנֹות
       ֵלילֹות ְּבִׁשְבֵרי ְלַלְיָלה ֲחָדִרים ֶׁשל
  : תלֹוָלְזִמְּב ִצְדָּפה ְקִלּפֹות ְוֶׁשל

   ָּתֵפל ִטעּון ְּכמֹו עֹוְקבֹות ִסְמָטאֹות
 – ָאֵפל דֹוֲעַּיֶׁש
  ...תֶצֶחמֹו הֵאָלְׁש לֶא ָךיְלִבהֹוְל
 " ?יְךֵא"ְו" ?ָמה ַעל" ִּתְׁשַאל ַאל, הֹו
 .ֵנֵלְך

 
 ,הּוֶׁשְנַאְל יֹוְצאֹות, ָּבאֹות ָנִׁשים
 .לֹו'ֵּגְנַאְליֶּכִמ ַעל חֹותְמׂשֹוֲח

 
  ,תֹוּיִגגּוְּזַּב ְךֵּכַחְתִּמֶׁש ָצהֹב ַוֲעָרֶפל
 תֹוּיִגּוגְּזַּב מֹוְטָח ְךֵּכַחֶׁשְּמ ָצהֹב ָעָׁשן
 ,ָהֶעֶרב ָזִוּיֹות לֶא ָלׁשֹון בְרֵּבִׁש
 ,   ַהְּׁשלּוִליֹות ְּפֵני ַעל ְמַעט ָההָׁש

 ,ְּבִפיַח ֹוּבַּג ְלַכּסֹות ִהִּניַח ַלֲאֻרּבֹות
  ,ַעל-לֶא ִזֵּנק ִּפְתאֹם, ַהִּמְרֶּפֶסת מּול ָחַמק

 ַרְך אֹוְקטֹוֶּבר ֵליל ֶׁשֶּזהּו ּוְכֶׁשָרָאה
 .ַקל ִחיׁש ְוִנְרַּדם ַהַּבִית ִביבְס לֹו ְךִנְכַר
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 ֵעת עֹוד ִּתְהֶיה ְוָאְמָנם
 ִלְגלֹׁש ְרחֹובֹותָּב ָצהֹב ַלֲעָרֶפל

  ;ַחּלֹונֹותַּב ֹוּבַּג ְךֵּכּוְלַח
 ֵעת עֹוד ִּתְהֶיה, ֵעת עֹוד ִּתְהֶיה
 ;ִּתְפּגֹׁש ֲאֶׁשר ַהָּפִנים תֶא ִלְפּגֹׁש ָּפִנים ְלָהִכין
 ,ְוִלְבנֹות ַחּבִֹלְט ֵעת עֹוד ִּתְהֶיה
 ַהָּיַדִים ֶׁשל ְוַהָּיִמים ַהַּמֲעִׂשים ְלָכל ְוֵעת

 ;ָךְׁשַּגַמ ַעלְׁשֵאָלה  ְוַיִּטילּו ֶׁשָּיִרימּו
 ,ִּבְׁשִביְלָך ֵעת, ִּבְׁשִביִלי ֵעת
 ,ִהְרהּוִרים ְלֶאֶלף ְוֵעת

 ,יםִרעּוְרִעְו ְזיֹונֹותֶח ְלֶאֶלף
 .ִמְנָחה ֵּתה ֶׁשל תֹויָמִגְל ִלְפֵני

 
 ,הּוֶׁשְנַאְל יֹוְצאֹות, ָּבאֹות ָנִׁשים
 .לֹו'ֵּגְנַאְליֶּכִמ ַעל חֹותְמׂשֹוֲח

 
 ֵעת עֹוד ִּתְהֶיה ְוָאְמָנם
 "?ָאֵעז ַהִאם? ָאֵעז ַהִאם" ִלְתהֹות

   ַהַּמְדֵרגֹות ְּבמֹוָרד ְוִלְפסַֹע ִּבי ַלֲחזֹר ֵעת
  – ַּבָּקְדקֹד ָקַרַחת ֶׁשל ֶרֶמז םִע
 !") ְקלּוׁשֹות יוָתרֹוֲעַׂש" :יֹאְמרּו ְוֵהם(

  , ַּבְּנִחיׁשּות ָזקּור ַצָּוארֹון ,ַהּבֶֹקר ְמִעיל
   – ָּפׁשּוט יןְּבִפ הָמֲעְטֻהֶׁש ,ֻמְבֶחֶרת ,ְצנּוָעה ַוֲעִניָבה

  !")ְּכחּוׁשֹות ּוְזרֹועֹוָתיו ַרְגָליו" :יֹאְמרּו ְוֵהם(
 ָאֵעז ַהִאם

  ?ַהֵּתֵבל ֶאת ְלַטְלֵטל
   ֵעת ֹוּב ֵיׁש ֶרַגע ָּכל

  .ְיַבֵּטל ים ֶׁשֶרַגעִרעּוְרִעְו ְלִהְרהּוִרים
  

 –ֶאת ֻּכָּלם , ִהַּכְרִּתיֵהן ֶאת ֻּכָּלם 
  ,ַמיּוּדְמִדְו יַרֳהָצְו יַרָקְּב

 ;ַמיָי ֶאת ָמַדְדִּתי ְּבַכִּפיֹות
  ְּבָנְפָלם ִהַּכְרִּתי ּגֹוְוִעים קֹולֹות
 .ָסִביב ְּבמּוִזיָקה, ַהָּסמּוְך ַּבֶחֶדר

 ?יבִהְרַא ֵאיְך ָאז      
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  – ַמִּכיר ֲאִני, ֻּכָּלן ֶאת, ָהֵעיַנִים ֶאת ְוַגם
 ,   ְמֻהָּדק ְּבנַֹסח אֹוְתָך ֶׁשּקֹוְבעֹות יַנִיםֵע

 , ַּדק ַעד ּוְמֻנָּסח יןְּבִפ ָהדּוק ּוְכֶׁשֲאִני
 ,ַהִּקיר ַעל םָׁשְמַפְרֵּפר , ָקבּוַע ּוְכֶׁשֲאִני
 ַאְתִחיל ֵּכיַצד

  ?ָרִגיל יֹום ָּכל, ִׁשְגָרה לְּבַד לָּכִלְרקֹק 
 ?יבִהְרַא ְוֵאיְך      
  

 – ֻּכָּלן ֶאת, ִהַּכְרִּתי ַהְּזרֹועֹות ֶאת ְוַגם
  ְצחֹרֹות, תלֹוָטְרֻעְמ, ְצִמיִדים עֹוְנדֹות

 !)ַהְּמנֹורֹות ְלאֹור הָּמֻח ןָתָמלּוְּפ ַאְך(
 ֶׁשִּבְגָלָלּה ַהִּסָּבה ָמה

 ?ְמָלהִמִּׂש ּבֶֹׁשם? ָסִטיִתי
 .ָצִעיף תכֹוְרֹוּכ, ַהֻּׁשְלָחן ַעל תָנחֹו ְזרֹועֹות

 ?יבִהְרַא ַהִאם, ּוְבֵכן      
 ?ַאְתִחיל ְוֵאיְך      

  .     .     .     .     .    
     ָצרֹות ְּבִסְמָטאֹות ֶעֶרב ִעם ָעַבְרִּתי, ראֹוַמ אּוַלי

  תְקְטרֹוִּמִמ רֶׁשִּמָּתֵמ ֶּבָעָׁשן ְוָצִפיִתי
 ...?ֵמַחּלֹונֹותָּבָדד  ֶׁשַּמִּביִטים, ְּבגּוִפּיּות ְּגָבִרים

 
 ְצָבתֹות ֶׁשל ֶצֶמד ָהִייִתי ַרק לֹו
 .ׁשֹוְקטֹות ֹותּמַי ַקְרָקִעית ַעל תזֹוְפחֹו

  .     .     .     .     .    
  ! רֹוֵגַע ָּכְך ָּכל, ָרדּום, ֶעֶרב, ְוָצֳהַרִים
 ,ַּדִּקיָקה ַיד-ףַּכ ְּבֶאְצָּבעֹות ֻמְחָלק

 ,ֵגַעָי ָאֵכן אּוַלי... הֶּלַחְתִמ... ָנם
 .  ָּכאן מּוֵלנּו ָהִרְצָּפה ַעלָׁשרּוי 
 ,תֵּפרֹו ׁשַמַּג, עּוִגּיֹות, ֵּתה ַאֲחֵרי ַהִאם
  ?רֹוֵּבְׁשַמְל ַעד ְּבֶרַגע ֶאְדַחק

  , ְוָסַגְדִּתי ָסַפְדִּתי, ְוַצְמִּתי ָּבִכיִתי ִּכי ַאף
 ,ַהַּמָּגׁש ַעל) ַמֶּׁשהּו ַמְקִריַח (ִנָּׂשא יאִׁשרֹ תֶא ִתיָרִאי ִּכי ַאף
 ,ַמָּמׁש ְּבֶזה ְוֵאין – ָנִביא ֵאיִני ֵריֲה

 לֹו ּדֹוֵעְך ְּגֻדָּלִתי ֶרַגע תֶא ָרִאיִתי
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     ,לֹוּוְמַגֵחְך  יְמִעיִל תֶא מֹוִׁשיט ִנְצִחיּוְמָׁשֵרת 
 .ָּפַחְדִּתי, ּוְבִקּצּור

 
 ,ַהּכֹלִּכְכלֹות , הָהָי ְּכַדאי ַהִאם
 , ּוְקָערֹות ְסָפִלים ַאֲחֵרי, ְוֵתה ִרָּבה ַאֲחֵרי
 ,ַהּׁשּורֹות ֵּבין, יְוָעַל ָעֶליָך ִּדּבּוִרים ֵּבין

    ,לֹא אֹו, ָהָיה ְּכַדאי ַהִאם
 , ֻּכּלֹו ָהִעְנָין תֶא ְּבִחּיּוְךִלְקטַֹע 
 ,ָּגדֹולַּכּדּור  ַהֵּתֵבל ִמן ִלְגלֹל

 ,תֶצֶחה מֹוֵאָלְׁש ֵאיזֹו לֶא לֹוְּגְלַגְל
 , ֶאְלָעָזר ְנאּום, ַהֵּמִתים ִמןַׁשְבִּתי ": לֹוַמר
  – "ַהּכֹל ָלֶכם ַמראֹ, ָלֶכםְּדָבִרי  ְוֶזה
 ,  ַּכר ַעל רֹאָׁשּה ְּבַהִּניָחּה, זֹו םִא

 .ְּכָלל ִהְתַּכַּוְנִּתי לֹא ְלֶזה": ּתֹאַמר      
 ."ִּבְכָלל ְלֶזה לֹא, לֹא      
  
 ,ַהּכֹלִּכְכלֹות , ָהָיה ְּכַדאי ִאםַה

  ,לֹא אֹו, ָהָיה ְּכַדאי ַהִאם
 , ִמֶּגֶׁשם ַלחֹות ְוִסְמָטאֹות ְּכִניָסה-תְצרֹוַח, ְׁשִקיעֹות ַאֲחֵרי
 ,  ׁשֶֹבל ִעם ֹותֲחָצִאּי ַאֲחֵרי, ּוְסָפִלים רֹוָמִנים ַאֲחֵרי
 –? יֹוֵתר ַהְרֵּבה ְועֹוד, ֶזה ָּכל ַאֲחֵרי
 !ְלָתֵארְּכָלל  ֶאְפָׁשר ִאי? ְתַּכַּוְנִּתיִהְלָמה 
    :  ַהָּמָסְך ַעל ִּבְדפּוס ֲעַצִּבים ֶקֶסם סָּפַנֵהִטיַח  ְּכמֹו ַאְך

 לֹא אֹו, ָהָיה ְּכַדאי ַהִאם
 ַּכר ַעל רֹאָׁשּה ְּבַהִּניָחה, ָצִעיף ּהיָרִסֲהַּב, זֹו ִאם
 :ּתֹאַמר, ַהַחּלֹון ֶאל ּהָתנֹוְפִבּו

 ,ִּבְכָלל ְלֶזה לֹא, לֹא"      
  ."ְּכָלל ִהְתַּכַּוְנִּתי לֹא ְלֶזה      

    .     .     .     .     .     
  

 ;ִלְהיֹות נֹוַעְדִּתי לֹא, ַהְמֵלט ֵאיֶנִּני! לֹא
 ֶׁשִהְתַמָּנה, ִמְׁשִנילֹוְרד  ַרק ֲאִני

 ,ְּתמּוָנה םְוָׁשִלְפּתַֹח ּפֹה ְּתמּוָנה 
  , רֵציֹו דְּבַי ְּכִלי; ַהֶּמֶלְך ְלֶבן ָלעּוץ
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 ,הִנְלֶא ִּבְלִּתי, ָּכבֹוד רֹוֵחׁש, ָזִהיר
  ,       ִמְנָהג ְּבָכל ַמְקִּפיד, ַלֲעזֹרָׂשׂש 
 ,    ֵקֶהה ְקָצת ַאְך, ְּבִמּלֹוָתיו ָרהּוט

 ,ִנְלַעג ִּכְמַעט, ָאֵכן, ְוִלְפָעִמים
 .ָחֵצר ןֵליַצ ִּכְמַעט

 
   ...ַמְזִקין ֲאִני... ַמְזִקין ֲאִני

 . ָהֲאֻרִּכים ִמְכָנַסי ְקצֹות ֶאת ֲאַגְלֵּגל
 

  ? ַהֻאְמָנם – ִלי ֲאָסֵרק ְׁשִביל? ִלְטעֹם ָאֵעז – ֲאַפְרֵסק
 .ַהָּים ְׂשַפת ַעל ַוֲאַטֵּיל ֶאְלַּבׁש לֵנָלְפ ִמְכְנֵסי
 .םָׁש ָׁשַמְעִּתי ַלֲאחֹוָתּה ָים-ַּבת ִׁשיר

 
  .ִלי ָיִׁשירּו ֶׁשֵהן חֹוֵׁשב ֵאיִני

 
 ,ַהַּיָּמה ַּגִּלים ַּגב ַעל ןָבְכָרְּב ִאיִתיָר

    ְלָאחֹור תַחַטמּו ַּגִּלים ַבתיֵׂש סֹוְרקֹות
 .רְׁשחֹו-ֵמי ַעל לֶֹבן-יֵמ רֵעָּתְסִהְּב
 
  ָּבֶעֶׂשב תרֹוטּוֲעָה ַהָּים-ְּבנֹות ֵּבין

  ,ַרָּבה ֵעת נּויִהָׁש ְוחּום ָאדֹם
 .עַּבִנְט ְוָאז – ׁשנֹוֱא קֹול נּויֵרִעְי ַעד
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ס אליוט הוא אחד מן השירים " מאת תאלפרד פרופרוק. 'שיר האהבה של ג

תרגום נוסף . וכבר תורגם לעברית פעמים רבות, הנודעים בשפה האנגלית

יש שירים שהדרך היחידה לעשות , לדעתי: שלו מחייב כמה מלות הסבר

אין . ם שוב ושוב עד שיוארו כל פניהם ומאפייניהםעמם צדק היא לתרגמ

. תרגום מתריס המתיימר להתחרות בקודמיו ולקחת את הבכורה, אפוא, זה

לא הייתי מתרגם את השיר אילו חשבתי שהעברית כבר מיצתה את , עם זאת

  .כל פניו ומאפייניו

. כלומר לקריאה בקול רם או לביצוע לפני קהל, תרגומי מיועד לפרפורמנס

כבר דובר רבות על המוסיקה החדשה שהכניס אליוט לשירה האנגלית 

איני . לא לעין, מוסיקה מיועדת בראש ובראשונה לאוזן). ולשירה העברית(

כמו מבקר או שניים , ואף איני מתנבא, סבור שהמוסיקה קודמת לכול

נקודת . על גלותה של השירה האמתית למחוזות הפזמון, במקומותינו

בדומה , אני קורא את השיר כמונולוג דרמטי: ה במקצתהמוצא שלי שונ

שהיה אחד ממבשריו של , למונולוגים הדרמטיים של רוברט בראונינג

בקריאה דמומה של שירי אליוט קשה להבחין בחלק מן החרוזים . אליוט

שפע הביצועים . וכמעט שלא ניתן לדמיין את ההקבלות הריתמיות

ובראשם ביצועיו של אליוט , תהמוקלטים שפרופרוק זכה להם באנגלי

תרגמתי , לפיכך. מעידים על החשיבות שיש לפרפורמנס במקרה זה, עצמו

את השיר בעודי מאזין שוב ושוב לקולו של אליוט ומנסה לחקות אותו 

  .בקולי

לעתים די בהחלפת . המונולוג הדרמטי של פרופרוק רצוף חרוזים אירוניים

על מנת שהכבד , in או de או reדי בתוספת של , צליל אחד או שניים

אפשר אפילו . הרומנטי עם הנלעג, הנשגב עם היומיומי, ייחרז עם הקליל

  :לסכם את השיר כך
Proof? Rock? Love song!Proof? Rock? Love song!Proof? Rock? Love song!Proof? Rock? Love song!    
 
Sky? Table! 

Michelangelo? Come and go! 

Visions? Revisions? Indecisions! 

Universe? Reverse! 

Dress? Digress! 
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Crisis? Ices! 

Head upon a platter? No great matter! 

Prayed? Afraid! 

Be of use? A bit obtuse! 

Meticulous? Ridiculous! 

Tool? Fool! 

Do I dare? To eat a peach! 

White and black? Red and brown! 
  

  :ניסיתי לשמר את הצמדים האירוניים האלה
  

˜Â¯ÙÂ¯Ù ?‰·‰‡ ¯È˘!  
  

  !שולחן? שמיים
  !לאנשהו? לו'מיכלאנג
  !ערעורים? הרהורים? חזיונות

  !יבטל? תבל
  !בגללה? שמלה
  !מגש פירות? משברו

  !אין בזה ממש? ראשי על המגש
  !פחדתי? סגדתי

  !קצת קהה? בלתי נלאה
  !נלעג? מקפיד בכל מנהג

  !ליצן חצר? כלי ביד יוצר
  !אפרסק? אעז לטעום
  .אדום וחום? לובן וְשחור

  

, חלקי ככל שיהיה, ת החריזה המקורייםהמצלול ותבני, שימור הריתמוס

 התעקשות על כל פרט –מחייב ויתור על כמה מן הפרטים הקונקרטיים 

בתרגום שמיועד לפרפורמנס עלולה להפוך את הרטוריקה הרהוטה של 

כמה מן הפרטים הקונקרטיים היקרים , עם זאת. אליוט לפטפטת גולמנית

 sawdust:עשההקוראים אינם מצויים בשיר למללבם של רבים מ

restaurantsאלא מזללות שנסורת זרויה על ,  אינן מסעדות נסורת

 shirt-sleeves; אלא כפיות,  אינן כפיות קפהcoffee spoons; רצפתן

לא היה נאה (אלא מה שלובשים מתחת למקטורן , שרוולים-אינן חולצות

שלִמלות !) בצדק(אפשר לטעון ). לגבר להיראות בציבור ללא מקטורן
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העיר סנט : אי אלה יש תפקיד חשוב בהמחשת הזמן והמקום המקורייםלוו

 אלא שסנט לואיס שלפני מאה שנה  עברה מן –לואיס לפני מאה שנה 

, ובכן. ושום מלה שאבחר לא תקים אותה לתחייה, העולם ומן הזיכרון החי

אני שלם פחות עם ... לא עוד שרוולים, לא עוד קפה, לא עוד נסורת

לובן , הרחובות המרוססים, כלי הפורצלן,  הטוסטים,השמטת הגלידה

השיר גדוש . ובמיוחד החדר שבו הנשים יוצאות ובאות, מכנסי הפלנל

  . אאלץ להסתפק באלה ששימרתי–פרטים קונקרטיים 

אני אסיר תודה לחברים שקראתי לפניהם את התרגום על הרהוריהם 

ר מן השיר רובם ככולם ציינו שהשיר שהתקבל קליל יות. וערעוריהם

בעת הִתרגום היו לנגד עיני תרגומיהם של . אין לי אלא להסכים. המקורי

אורי , קסט-איתמר יעוז, בנימין הרשב, אסתר כספי, שמעון זנדבנק

אני . למדתי מהם רבות וגנבתי מהם ככל שהעזתי. ברנשטיין ודליה גלבר

  .מודה להם בהכנעה

- שי של פרויקט בןמייסדו ועורכו הרא, התרגום מוקדש לאסף ברטוב

  .בתודה על פועלו הברוך, יהודה
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