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        ססססמלאגרומלאגרומלאגרומלאגרוס וס וס וס וקרינגורקרינגורקרינגורקרינגור
        
  

        עקבותעקבותעקבותעקבות תרגום ושניים ב תרגום ושניים ב תרגום ושניים ב תרגום ושניים בשנייםשנייםשנייםשניים
  

  

        ְקִריַנגֹוָרסְקִריַנגֹוָרסְקִריַנגֹוָרסְקִריַנגֹוָרס
        

        439439439439אפיגרמה אפיגרמה אפיגרמה אפיגרמה , , , , ספר תשיעיספר תשיעיספר תשיעיספר תשיעי, , , , """"האנתולוגיה היווניתהאנתולוגיה היווניתהאנתולוגיה היווניתהאנתולוגיה היוונית""""

  

  ֶׁשַעָּתה ֲחֵסָרה ִהיא, ֲאֻרָּבה, ַרב ֵׂשָער ְּבֶׁשְּכָבר, ֹראש

  ,ֵאין עֹוד ָלׁשֹון ְּבתֹוכוֹ , ִּכַּפת ֶעֶצם ֵח,    ַעִין

ִריד ִלְפלֹוִני ֲחׂשּו, ִקיר רֹוֵפס ֶׁשל ַהֹּמחַ    ,ֶקֶבר-ֹשָ

   ַעל ֵאם ַהֶּדֶר  -  ִיְדַמע ָּכל ָהעֹוֵבר ְלִצְד,  

  ֶׁשִּיְלַמד ָהרֹוֶאּךָ , ָּכאן ְלַיד ֶּגַזע ַאּלֹון ִּתְתּגֹוֵּלל

  .   ַמהּו ִרְוחֹו ֶׁשל ָאָדם ִאם ֶיֱחַרד ַעל ַחָּייו

  

•        

        המנון אדום לגולגולת מתהמנון אדום לגולגולת מתהמנון אדום לגולגולת מתהמנון אדום לגולגולת מת
  

  ,ֶאְזָרח נֹוְרַמִטיִבי

  .ֵנַחן ְּבֻגְלֹּגֶלת      

  –ֻּגְלֹּגֶלת ְוַעל הַ 

  .ָמְתחּו לֹו ָּפִנים      

  ַלֲחֹס ִלְפִקיֵדינּו

  ,ִסְרּבּול ּוִבְלֹּבֶלת      

  ָּתֵוי ַהָּפִנים

  .ְמֻׁשִּנים ְוׁשֹוִנים      

  ִעִּתים ַהָּפִנים

  ָלֶאְזָרח    

  :ָנֵעמּו-ַמה      

   –ָּבְרִאי ִּכי ַיִּביָטה 
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  !ָנִעים ְלַהִּכיר      

  –ִמְׁשֵנהּו 

  ִּכעּורוֹ -ַעל ַמר  

  :ִמְתָרֵעם הּוא      

  !"ִטֹּנֶפְתַּפְרצּוף"

  .    ְוִיֹּסב ֶאל ַהִּקיר    

  ,ָּכ-ֵאי

  ָהֶאְזָרח  

  ,ְקַלְסֵּתרֹו ֶזה-ִעם ַּפְרצּוף    

  חֹוֵתר לֹו ָקִדיָמה

  .    ִּבְנַהר ַהָּׁשִנים    

  זֹוֶחֶלת ְּבֶׁשֶקט

  ,ְסְקֵלרֹוָזה-ַאְרֶטְריוֹ     

  ְקַלְסֵּתר

  ,ְוֶאְזָרח  

  .ְזַּדְּקִניםֶזה ָוֶזה ִמ     

  ְׁשֵניֶהם ִמְזַּדְּקִנים

  .    ְלִאָּטם    

       ַעד ַמִּגיעַ       

  ַהּיֹום ַהָּיעּוד

  )ַסְגִריִרי אֹו ֶׁשא(    

  ,ֶׁשֶמׁש זֹוֵהר-ִזיו

     -,    אֹו מּוָעב ָהָרִקיעַ     

  ִהֵּנה ְסָאָתם

         ִנְגְדָׁשה ְּכָבר  

  .    ַעד ְמלֹוא      

  .ָמְלָאה ַהָּׁשָעה

  ְקָטִפים ֵהםנִ     

        Forever.  

  .ֶאְזָרח ּוְקַלְסֵּתר

  ,adieu-  וְ     

  .ָּכל ַיִּקיר        
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  ַיְחָּדו מּוָרִדים ֵהם

  ,ְלֶבֶטן ַהֶּקֶבר      

  ,עֹוָלם-ִליׁשֹון ְׁשַנת

  .)ַעד ָמִׁשיַח ָיִעיר(      

  ,ִנְמֶׁשֶכת

  ,   ִנְׂשֶרֶכת  

  .ִהיְסטֹוְרָיה     

     ַהֶחֶלד        

  ,עֹוֶנה

  ,וֹ ְּכַדְרּכ  

  .ֲעָסָקיו-  ַּבֲעַדת    

  ,ּוְלַמָּטה

  ,  ָּבֹעֶמק  

    ַּבֹחֶש   ,  

      ַהֶּׁשֶלד      

  )ֶאְזָרח ִמֶּׁשְּכָבר(

  .   ִמְתַמְקֵמק ְוִנְרָקב    

  .ְוׁשּוב אֹור עֹוד יֹום

  .ַאְקָרִאי           

  :        ֵאין ָלַדַעת                                  

  ?ַהְרַּגַעׁש ָּפַרץ

  ? ְרִעיַדת ֲאָדָמה    

  ּוֶפַתע 

  ֶחְׁשַכת

  ַהֶּקֶבר-ּבֹור            

  :     ִנְבַקַעת      

  ָחׂשּוף

  ֶאְּכְסֶאְזָרח  

  .     ְלַקְרֵני ַהַחָּמה    

  ְלֶפַּתע צֹוְלִפים ּבוֹ 

  .ַּגְמֶּגֶׁשם ַּגְמרּוחַ          

  .ִׁשְלּדֹו ִמְתָּפֵרק
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  .   ֲעָצמֹות ִנְפָזרֹות    

  –ְוָאז 

  יד ְיִחיִדיַא ָׂשִר   

  :   עֹוד ָסרּוחַ       

  ֻּגְלֹּגֶלת

  ,ְסַגְלֶּגֶלת  

  .   ְצֹחָרה ִמְּצֹחרֹות    

  .ׁשֹוֶכֶבת ֻּגְלֹּגֶלת

  ,  ֵאין ֶהֶגה    

  .      ֵאין ֹאֶמר      

   –חֹוֵרי ָהֵעיַנִים 

  ,  ַא ְׁשחֹור ָּבם    

  .      ָוִריק        

  ּוַמה ֶׁשָהָיה

         ַקֶּתְדַרָלה  

    ְלֹחֶמר      

  –ָאֹפר 

  , ַרק ָחָלל הּוא  

  .  ָׁשם רּוַח ַמְׁשִריק      

  ,ִמְסֶּגֶרת ַהֶּפה

  , ֶּגֶדר ֶלֶסת ָוֶלֶסת    

  ָׁשם ָאז-ֵאי

        ָלׁשֹון   

  ַחָּדה-      ֶמה

  –ִמְּלָלה 

  ,ֹחְרָבה ְמֹרֶקֶנת

            ַּדְרָּכה ְמַפֶּלֶסת  

                  ָנִתיב

  ְּבֵגָוּה ֶהָעמּוס   

  .ְנָמָלה      

  .ֶכֶבת ֻּגְלֹּגֶלתׁשוֹ 

    עֹוֵבר    
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  .ֹאַרח-עֹוֵבר      

  נֹוֵתן ַּבֻּגְלֹּגֶלת

  .ַמָּבט    

  .ֶנֱעָצר      

  ִהְרהּור ּבוֹ 

      ַמְבִליחַ   

  ).ָּבַנִלי ִמֹּכַרח     (    

  ,ּוַמר ְוָעֵצב לוֹ 

  .ַּכָּמה ַצר,     ְוַצר    

  .ַהֵּלב ּבֹו ִנְצָּבט

  .  ְוָהַעִין ּדֹוַמַעת    

  ּגֹוִאים ּבוֹ 

  )?ֵאי א    (  

  .         ִמְׁשְּבֵרי ַרֲחִמים    

  ,ֻּגְלֹּגֶלת ֻמְׁשֶלֶכת"

       ְלִמי ַאּתְ     

  ?       ּוַמה ַאּתְ       

  ְלִמי ִהְׁשַּתַּיְכּתְ 

  ?ְּבֶׁשְּכָבר ַהָּיִמים    

  ֶהָהִיית ְלֶאְזָרח

  ,ֶנֱאָמן                   

  -אֹו ְלפֹוֵרעַ       

   -  ּפֹוֲעִלים-ֻחּקֹות

  ,ֵלָבב-רּבַ     

  ?     אֹו ְּפִלְׁשָּתר

  ,ָהָיה ֶזה אֹוֵיב

  ,אֹו ֻׁשָּתף    

  ?     ָאח ָוֵרעַ       

  ?ָממֹון-ּבּוְרָּגן ְּתֵאב

  ?ְּבִרית ְּפרֹוֵלָטר-       ַּבַעל    

  ,ָהָיה קֹומּוְניְסט

       אוֹ     
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  ?ַקִּפיָטל הּוא- ֲחִזיר      

  –ָיָדיו 

  ֲהְׁשָלַחן  

  , ְלִכיָסם ֶׁשל ַאִחים    

   ֶׁשָּמא ָהיּו אוֹ 

  ,                   ֵמיִטיבֹות

     ָּבן ָׁשַתל הּוא      

  ,ֲעֶתֶרת ֶׁשל טּוב

  ִׁשֳּבִלים                

  ?     ּוְפָרִחים      

  ,ָנא-ֲעִני

   ֲהָלנּו  

  ,ָהִיית    

  ?אֹו ְלָצֵרינּו      

  ,ִלי ִאְמִרי

  ַּגִלי         

  :      ּוְבֹיֶשר ֲעִני

  ָהִאיׁש 

  ,ָבר ַּפֶסהּכְ          

      ֶנֱעָלם     

  :    ְוֵאיֶנּנּו      

  ַעָּתה 

ְלמּוֵל      ,  

         ֹּפה עֹוֵמד  

  ".ַרק ֲאִני                                 

  .ׁשֹוְתָקה ַהֻּגְלֹּגֶלת

      ׁשֹוֵתק ַּגם ַהֵהֶל.  

  ְוָאז הּוא אֹוֵמר ָלּה

  ):ָעְצּבֹו הּוא ֵמִניס(        

  ,ַהְקִׁשיִבי"

  ,     ֻּגְלֹּגֶלת  

        ָרב ֶקֶׁשב    
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                                          ְוֵהא ָל  

  מּוַסר

  ִאיׁש ָיָׁשר          

  ,    ְּכַסְרֵּגל    

  :קֹומּוְניְסט            

  ִאם ָהָיה ַנְצָלן

    ֶזה ָהִאיׁש ֲאדֹוַנִי,  

  ,ֲעָבִדים-סֹוֵחר

  ,ֲאדֹוִנים-ַמֲעַמד    

  ִּתיזֲהֵריִני מַ 

    ְיִריָקה ְּבָפַנִי,  

  ,ְּכלֹוַמר(

   ַּבָּמקֹום  

     ָׁשם ָהיּו ָל     

  .)ָּפִנים

  ִאם ָחִּיית

  ,    ְּבִקְרּבוֹ   

  ְוָחִּיית         

  ,ְּכִפי ֶׁשַחי הּוא                                     

  ׁשֹוֵדד

  ַהּזּוַלת-ֵמֲעַמל  

  –ִּבְזּבּוז -  ַּבז      

  ,ִניַטִּפיל ּבּוְרּגָ 

  ,ֶׁשּנֹוְגָׂשם ֶׁשל ַאַחי הּוא                     

  ,ָקלֹון

  ֵּדָראֹון ָל,  

  !     ֶחְרָּפה ָל ָובּוז    

 ִאם ָּכ–  

  ְלעֹוָלם ֶׁשָעַבר              

  ;   ַאְּת ַמְזֶּכֶרת      

  ַא ִאם ַאּתְ 

  ֻּגְלֹּגֶלת        
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  –ֲעֵמִלים -ֶׁשל ֶּבן           

   מֹוֵפתֲהֵרי ַאּתְ 

  ,  ֶׁשֶאְפָׁשר ַּגם ַאֶחֶרת    

  ַּגם ָאנּו

   ִלְחיֹות  

  !"  ִּבְצָדָקה ְיכֹוִלים    

  

  

        ֶמֶלַאְגרֹוסֶמֶלַאְגרֹוסֶמֶלַאְגרֹוסֶמֶלַאְגרֹוס
  

        144144144144אפיגרמה אפיגרמה אפיגרמה אפיגרמה , , , , ספר חמישיספר חמישיספר חמישיספר חמישי, , , , """"האנתולוגיה היווניתהאנתולוגיה היווניתהאנתולוגיה היווניתהאנתולוגיה היוונית""""

  

  ,ֶּגֶׁשם-ְּכָבר ָּפַרח ַּגם ַנְרִקיס אֹוֵהב, ֵנץ ֶהָחָלב ְּכָבר ָּפַרח

  .ה ַהּנֹוֵדד ֶּבָהִריםזֶ ,    ַּגם ַהּׁשֹוָׁשן ְּכָבר ָּפַרח

  ,ֵזנֹוִפיָלה, ַאֲהָבה-ְמֵלֲאִתי, ָהָאִביב-ִּפְרֵחי-ֶּפַרח

  .ֶוֶרד ִׁשְכנּוַע ָמתֹוק,    ִהיא ְּכָבר ּפֹוַרַחת ַּגם ֵּכן

  ?ְּבַמֲחֶלֶפת זֹוֶהֶרת, ַהָּכִרים, ָלָּמה ָלָׁשְוא ִּתְׂשֲחקּו

  .ּוִמים ְמֻעָּלה ִמן ַהֵּזִרים ַהְּבׂש–   ֹזאת ַיְלָּדִתי 

  

•   

  ]אשכנזית[    

  ,ַהַּנְרִקיס ְּכָבר ִּפַּתח ִנָּצִנים

  .  ְּכָבר ָּפַרח ַּגם ׁשֹוַשן ַהָּבר

  ְּכָבר ֻלְּבׁשּו ְּבַׂשְלמֹות ַסְסּגֹוִנים

  .  ַהָּׂשֶדה ִעם ַצְלעֹות ָהָהר

  

  ַּגם ֶוֶרד ַהֶּקֶסם ָהַרִחים

  –  ֶׁשִּנְׁשָּבה לֹו ְלָבִבי ְּבסֹוד 

  ,א ֶּפַרח ַהְּפָרִחיםִהי, יֹוָנִתי

  .הֹוד-  ֵהֵנָּצה ָוַּתְעֶּדה ֵחן
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  ,ָהַּכר ַהּפֹוֵרחַ , ַמה ִּתְׁשַחק

ָּפז-ְׂשַער,   ַמה ִּתְגֶאה ִּבְׂשָעְר?  

  ,ִאם ֹטבּו ְּפָרֶחי ְלֵריחַ 

  !  ִמְּצָבָאם ִלי ָּבְׂשָמּה ֶמה ָעז

  

  

•  
ם מן הספר תרגומי האפיגרמות הניתנים כאן והשירים שבעקבותיהם לקוחי

שני הזוגות . שאני מתכוון למוסרו לדפוס בקרוב, )שם זמני" (למצער שתיים"

בשעה שעסקתי בליטוש . שכאן נולדו מסמיכות ספרים שהיו מונחים על שולחני

שכבו בזווית השולחן ספר תרגומיו של אלקסנדר , תרגומי האפיגרמות היווניות

; ספרו הראשון של טשרניחובסקי, "'חזיונות ומנגינות א"פן משירי מאיאקובסקי ו

. והמתינו שאדביקם למקומם, התולע כבר ניתקו ונשרו- אחדים מדפיהם כסוסי

, משהנחתי את העט מתרגום האפיגרמה של קרינגורס: כך התערבב הכל-אי

וקפצה עלי סקרנות של שעשוע לנסות את ידי ביציקתה , נתקלה עיני בכרך  של פן

בימים שעבד '  באו אל ולדימיר ולדימירוביץמשל. בנוסח מאיאקובסקי דווקא

, כך וכך "–ואמרו לו ) סוכנות הטלגרף הסובייטית(א "תועמלן ברֹוְסטָ - כחרזן

 עובר אחד משלנו ורואה –כתוב לנו ְּפָלַקט פיוטי על מין נושא שכזה . וֹולֹוְדָיה

כפי שקבעתי אותם , "הליכה בעקבות"כללי ה...". גולגולת מוטלת בצד הדרך

  . אינם מחייבים אותי ללכת בעקבות שיר המקור את מלוא הדרך, חות לעצמיבנו

משהו של - העולה מכל הבחינות על האפיגרמה המוסרנית, שירו הענוג של ֶמֶלַאֶגר

ָנגּוָרה , ֵנֵצָאה"נראה לי מתאים מאין כמוהו להילבש בשורות כשורות , קרינגורס

כמוהו , כתוב" השיר בעקבות". "נותחזיונות ומנגי"השיר הפותח את , "ַׁשֲאַנִּנים

  . באמפיבראכים בהטעמה האשכנזית, כשיר ששימש לו דגם

חי , שחמישים ואחת מן האפיגרמות שלו הגיעו לידינו,  איש מיטיֵלֶנהקרינגורס

במכתמיו : ברומא בשלהי שלטונו של הקיסר אוגוסטוס והיה מעין משורר חצר

 וכמה מאורעות היסטוריים נזכרים ידידים משדרות החברה הרמות ביותר

שתה ואכול "האפיגרמה שתורגמה כאן שייכת לסוגת השירים שעניינם . חשובים

  ".כי מחר נמות

היה כמעט " האנתולוגיה היוונית"אחד האהובים והנערצים שבמשוררי , מלאגר

עיר , )מצד ירדן דהיום(המשקיפה על הכינרת , הוא נולד בַגָדָרה: 'בחור מבחורינו'
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וכן , פילוֶדמוס, שהוציאה מתוכה עוד מחבר אפיגרמות מהולל, שגתמחוז משג

, ס"סמוך לשנת מאה לפנה. מניפוס, הנודעת" הסטירה המניפאית"את אבי סוגת 

הוא .  אנתולוגיה משובחת של מיטב מחברי האפיגרמות–" ֵזר"ערך מלאגר את ה

יות האפיגרמות האירוט: עצמו היה מן המבריקים שבמחברי השירים ממין זה

על מלאגר . שלו הילכו קסם על הוויקטוריאנים האנגלים ועל הדקדנטים הצרפתים

- חכמי יוון בארץ–אהלי יפת "ראו בספרו המצויין של יוסף גייגר ) ופילודמוס(

  .  ואילך125. עמ, )ב"תשס, צבי- יד יצחק בן" (ישראל

. שורםאפשר לזהות לא-אי, להוציא הנרקיס, את הפרחים הנזכרים באפיגרמה זאת

 הוא שצבעו – ֶלאּוקֹויֹון –כל שאפשר להקיש משמו היווני של הפרח הראשון 

, אני מודה לאריאל הירשפלד. כן אין לדעת לאיזה סוג שושן כיוון מלאגר. לבן

, שלא זו בלבד שאמנם הוא מן הפרחים הנפוצים כאן, שהציע לי את נץ החלב

ינה משקלית לשם פתיחת ובעיקר נוח מאין כמותו מבח, אלא שהוא לבן כדרוש

  . ההכסאמטר

אלא ? "שושן נודד בהרים"מה פירוש : כל המפרשים נֹוָקשים בשורה השניה

על , אך יפה,  להותיר צירוף סתום–שכאן מתגלגלת זכות לידי המהדיר והמתרגם 

בעלי הפירוש הסטנדרטי למבחר האפיגרמות , )Page-Gow(וגאו ' פייג. כנו

אך ציינו בפירושם שהם מוצאים את , ון לשורה זאתלא הציעו תיק, ההלניסטיות

, ואין הם קשורים לגבעות, שכן אין זה ממנהג השושנים לנדוד, 'הצירוף מטריד

לכאן הוסיפו ציטוט מדבריו של הפילולוג הגרמני בן . 'לא בספרות ולא בממש

מדבר ] מלאגר[כלל אין -בדרך): "Graefe(כריסטיאן גרייף -יט הנס-המאה ה

שום [...]  פיקחון עד כדי שיאמר שהשושנים עשויים לנדוד בהרים בכה מעט

-נודד'[' אּוֶרִסיפֹוְיטֹוס'משורר שפוי בדעתו אינו יכול לומר על פרח שהוא 

בפירוש שהוסיפו לתרגומיהם שני מעבדיו האנגלים המודרניים של ]". 'בהרים

 יפה את תבעו, )1975, לונדון(יי 'ופיטר ג) Wigham(פיטר וויהאם , מלאגר

תורף . משוררים שפויים עשו דברים גרועים הרבה יותר מזה: "עלבונו של מלאגר

, הוא מראה  הפרחים הזרויים, שאינה נדמית מוקשה במיוחד, התמונה של מלאגר

בלא , אפשר לומר עליהם שהם נודדים. על צלעות הגבעות, אולי בשורות פזורות

  ". שאימצת יותר מדי את הדמיון המטאפורי

 Peithous –" ורד שכנוע מתוק"ן אשר לא ציין בהשתאות את הצירוף הנועז אי

hadu rhodon ; ֹפיתוי, 'בהרחבה, וכן(' שכנוע'שפירוש שמה , האלה ֵּפיתו'( ,

  . לוויתה של אלת האהבה אפרודיטה-היא מבנות

  )עמינדב דיקמןעמינדב דיקמןעמינדב דיקמןעמינדב דיקמן: : : :  והעירחיבר, תרגם מיוונית(


