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  רונן סוניסרונן סוניסרונן סוניסרונן סוניס
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  )תרגום מילולי(ארתור רמבו / ַּבַּקָּבֶרט הירוקַּבַּקָּבֶרט הירוקַּבַּקָּבֶרט הירוקַּבַּקָּבֶרט הירוק

  

  חמש בערב

  

   י נעלַ את קרעתי שמונה ימים במשך 

  .רּואָ נכנסתי לַׁשְרלֶ ואז . באבני הדרכים

  לחם- פרוסות הזמנתי: הירוק אל הקברט–

  .קרה-שהיתה חצי, חזיר-בחמאה וירך

  

  שולחן  האת רגלי תחתמתחתי , מאושר

  התבוננתי בנושאים הנאיביים מאוד :ירוקה

  כמה מקסים היה ו–שטיח הקיר של 

  ,תּוּיים והעיניים מלאות הִח עצומה כשהנערה עם השדיים

  

  –! ה אחת תבהיל אותהנשיק לא –

  ,הלחם בחמאה-את פרוסות, מחייכת, הביאה לי

  ,     תצבעוניבצלחת , החזיר הפושרת-את ירך

  

  שןמת במבוש, חזיר ורודה ולבנה-ירך

  ףקצעם ,  ענקיתבירה-כוס ומזגה לי –ׁשּום של 

  .אותו קרן שמש מתאחרת שהזהיבה
. 

Au CabaretAu CabaretAu CabaretAu Cabaret----VertVertVertVert/    Arthur Rimbaud 

 
Cinq heures du soir 

 

 

Depuis huit jours, j’avais déchiré mes bottines 

Aux cailloux des chemins. J’entrais à Charleroi. 

– Au Cabaret-Vert: je demandai des tartines 

De beurre et du jambon qui fût à moitié froid. 

Bienheureux, j’allongeai les jambes sous la table 

Verte: je contemplai les sujets très naïfs 

De la tapisserie. – Et ce fut adorable, 

Quand la fille aux tétons énormes, aux yeux vifs, 

– Celle-là, ce n’est pas un baiser qui l’épeure! – 

Rieuse, m’apporta des tartines de beurre, 

Du jambon tiède, dans un plat colorié, 

Du jambon rose et blanc parfumé d’une gousse 

D’ail, – et m’emplit la chope immense, avec sa mousse 

Que dorait un rayon de soleil arriéré. 

 

1870. 
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CabaretCabaretCabaretCabaret    VertVertVertVert/ נוסח עברי לנוסח עזרא פאונד  

        

  תעוֹ רּוּגְ ים כִ ָר ְד  ּבְ םיִ לַ עֲ  נַ קחֵ וֹ ׁש

  .אָ רּולֶ ְר ׁשַ  לְ יּתִ סְ נַ כְ נִ  ,יםִמ  יָ 8

  קרֹ ּיָ ט הַ ֶר ּבָ ּקַ ּבַ , הָאְמ חֶ , םחֶ לֶ 

  .רקַ -יצִ יר חֲ זִ חֲ הַ וְ 

  

  ִיםלַ גְ רַ הָ ת  אֶ יּתִ ְח תַ מָ 

  ,טּוׁשּפָ יר הַ ִּק  הַ יחַ ִט ְׁש ּבִ  יּתִ נְ נַ וֹ ּבתְ הִ וְ 

  יםלִ דוֹ ּגְ הַ  יםיצִ ּצִ הַ ם  עִ יאתִ ּזֹ ׁשֶ ד ּכְ מָ ְח נֶ ה ּמָ ּכַ 

  ,תוֹ ּיחַ ם הַ יִ ינַ עֵ הָ וְ 

  

רתֵ יוֹ  ּוּלפִ אֲ ה וַ יקָ ִׁש ּנְ  ִמ תלֶ הֶ בְ ּנִ ת ׁשֶ חַ א ַא,  

  ,ןׁשֵ ָּד  ּוּיִח ּבְ ם חֶ לֶ הַ ה וְ ָאְמ חֶ ת הַ ה אֶ יָאבִ הֵ 

  .יתנִ עוֹ בְ ת צִ חַ ּלַ ל צַ ר עַ ׁשֵ וֹ ּפיר הַ זִ חֲ הַ ת אֶ וְ 

  

  ןׁשֵ ן וְ בָ ן לָ ּמָ ׁשֻ , דרֹ יר וָ זִ חֲ 

  היָר ל ּבִ  ׁשֶ היפָ צִ ְק מַ  ּוֲעָנִקיתchope -וְ , םּול ׁשׁשֶ 

  .היָר וִ  אֲ ּהתָ אוֹ ש ּבְ מֶ ּׁשֶ ה ּבַ יבָ הִ זְ מַ 

 

        

Cabaret VertCabaret VertCabaret VertCabaret Vert/ Ezra Pound 

 

Wearing out my shoes, 8th day 

On the bad roads, I got into Charleroi. 

Bread, butter, at the Green Cabaret 

And the ham half cold. 

  

Got my legs stretched out 

And was looking at the simple tapestries, 

Very nice when the gal with the big bubs 

And lively eyes, 

  

Not one to be scared of a kiss and more, 

Brought the butter and bread with a grin 

And the luke-warm ham on a colored plate, 

 

Pink ham, white fat and a sprig 

Of garlic, and a great chope of foamy beer 

Gilt by the sun in that atmosphere. 

    

1957. 
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  רוברט לואלנוסח עברי לנוסח / קקקקרֹ רֹ רֹ רֹ ּיָ ּיָ ּיָ ּיָ ַּבַּקָּבֶרט הַ ַּבַּקָּבֶרט הַ ַּבַּקָּבֶרט הַ ַּבַּקָּבֶרט הַ 

  

  םיִ לַ עֲ ּנַ ת הַ אֶ י ּתִ נְ חַ טָ ים ִמ ה יָ נָ מוֹ ְׁש 

  .אַ רּולֶ ְר ׁשַ י לְ ּתִ סְ נַ כְ נִ . יםכִ ָר י ְּד נֵ בְ ַאּבְ 

  ,ןקֶ ינְ ח ִׁש תַ נֶ י ּתִ נְ מַ זְ ק הִ רֹ ּיָ ט הַ ֶר ּבָ ּקַ ּבַ 

  .tartines ל ׁשֶ תֶד ּבֶ כְ נִ  הנָ  מָ םעִ , רקַ -יצִ חֲ 

  

  ילַ גְ ת ַר י אֶ ּתִ ְר ַר וְ ּא, םיִ לַ עֲ ּנַ הַ ת  אֶ יּתִ פְ עַ הֵ , רּׁשָ אֻ ְמ 

  יּתִ ְק חַ צָ וְ , )ןבָ ּוּמּכַ , קרֹ ּיָ הַ (ן חָ לְ ּׁשֻ ת לַ חַ ּתַ ִמ 

  .ירִּק ל הַ ים עַ ּיִ יבִ אִ ּנָ ים הַ ּגִ לְ ּבֶ ים הַ ִר ּוּיּצִ לַ 

  יתָצִר לְ ּמֶ ׁשֶ ה ּכְ יָ א הָ לָ פְ ה נִ ּמָ ל ּכַ בָ אֲ 

  

  – ילַ אֵ -אוֹ ּב יינֵ עֵ וְ  עבַ טֶ -אּמָ י אִ ֵד ם ְׁש עִ 

 ֵה יקָ ִׁש ּנְ ת ִמ נֶ פֶ ְר חַ תְ ִּמ ׁשֶ  יתיִד 'יגִ ִר פְ  יזוֹ א א–  

  .יתנִ עוֹ בְ ת צִ חַ ּלַ ל צַ  עַ ןקֶ ינְ ם ִׁש ת עִ סוֹ רּוּפְ י ה לִ יָאבִ הֵ 

  

  ,ןקֶ ינְ ִּׁש  ּבַ םּו ׁשןה ׁשֵ עָ ְק תָ יא הִ 

  – ןקַ נְ ּקַ  הַ תוֹ ה לְ יָר ה ּבִ יחָ ִט הֵ וְ , ןבָ לָ  ּבְ ׁשּיָ ּוׁשם ְמ דֹ ָא

  .תֶר חֶ אֻ ש ְמ מֶ ן ׁשֶ רֶ קֶ ב ּבְ הָ זְ ף מֻ צֶ קֶ 

  

 

    

    

At the Green CabaretAt the Green CabaretAt the Green CabaretAt the Green Cabaret/ Robert lowell  

 

For eight days I had been knocking my boots 

on the road stones. I was entering Charleroi. 

At the Green Cabaret, I called for ham, 

half cold, and a large helping of tartines. 

  

Happy, I kicked my shoes off, cooled my feet 

under the table, green like the room, and laughed 

at the naïve Belgian pictures on the wall. 

But it was terrific when the house-girl 

  

with her earth-mother tits and come-on eyes – 

no Snow Queen having cat-fits at a kiss – 

brought me tarts and ham on a colored plate. 

 

She stuck a clove of garlic in the ham, 

red frothed by white, and slopped beer in my stein – 

foam gilded by a ray of the late sun.    

    

1958. 
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  נוסח עברי נוסף/ קקקקרֹ רֹ רֹ רֹ ּיָ ּיָ ּיָ ּיָ ַּבַּקָּבֶרט הַ ַּבַּקָּבֶרט הַ ַּבַּקָּבֶרט הַ ַּבַּקָּבֶרט הַ 

  

  ֶר ֶּד  ּבַ יּתִ תְ חַ ְׁש הִ ים ִמ ה יָ נָ מוֹ ְׁש 

  .רּואָ ַׁשְרלֶ  ַעד לְ ּכָ . ילַ עֲ נַ ת אֶ 

  -ֶיֶרי ּתִ לְ ּבַ ִק  ,טֶר ּבָ ּקַ ּבַ , םּׁשָ  וְ –

  .הָאְמ חֶ ם ּבְ חֶ לֶ , תֶר ׁשֶ וֹ יר ּפזִ חֲ 

  

  תחַ ּתַ י ּתִ ְׂש ַר ּפָ י לַ גְ ת ַר אֶ ! ןֶד ן עֵ ּגַ 

  תמַ ְק ה ִר מָ יִמ ה ּתְ ּמָ  ּכַ :קרֹ ן יָ חָ לְ ׁשֻ 

  תחַ  נַ יה לִ תָ יְ ם הָ גַ  וְ – !ירִּק י הַ יחֵ ִט ְׁש 

  ט  ּבָ ּמַ הַ , םיִ ַד ּׁשָ ם הַ את עִ ּזֹ ׁשֶ ּכְ 

  

  – !תלֶ הֶ בְ א נִ יא ת הִ חַ ה ַאיקָ ִׁש ּנְ ִמ  –

  םחֶ לֶ ת הַ אֶ , תכֶ ּיֶ חַ ְמ , היָאבִ הֵ 

       – ינִ עוֹ בְ ּצִ י הַ לִ ּכְ  ּבַ ירזִ חֲ ם הַ עִ 

  

  תלֶ ּבֶ תֻ ְמ ה ּוָר וֹ חצְ -הָּד רֻ ָיֵר וְ 

  , תׁשֶ לֶ וֹ ית ּגִק נָ ה עֲ יָר ּבִ ּו –ׁשּום ּבְ 

  .יםנִ רוֹ חֲ ַאים הָ ִמ ּוּדְמ ִּד ה ּבַ עָ בּוצְ 

  

2014.  

 

 
•  •  •  

  
. הסונטה הידועה של ארתור רמבו מהווה אתגר לא פשוט למתרגמיה

 18-בצרפת של המאה ה: ראשית כל יש לקחת בחשבון את החידוש שבה

; "מטבח"או " סיר"עדיין היה מקובל שאל לה לסונטה להכיל מלים כמו 

אמנות -םלש-אמנות, ופרץ-סער, לפי הסדר,  יצקה לתוכה19-המאה ה

 ואם יש בכלל מכנה משותף לשלושת אלה הרי הוא –מלבלב -ורוע

, רמבו שילב בסונטות שכתב אירועים מחיי מתבגר; הרצינות התהומית
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כל . תחביר מקוטע הגולש משורה לשורה וחריזה מפתיעה, לשון דיבור

החריגות החצופות האלה מהנורמה מתקיימות בד בבד עם המבנה החמור 

  .של הסונטה

זרא פאונד ורוברט לואל תרגמו את הסונטה של רמבו כמעט ע  

, הקיטוע התחבירי, השניים העלו על נס את לשון הדיבור. באותו הזמן

פאונד : אך ללא ספק הקדישו מחשבה גם לענייני צורה, וכמובן החוצפה

 /tapestries/ eyes ;grin; )ַקָּבֵרי/ יש לבטא ֵדי (day/ Cabaret –חרז 

sprig; beer/ atmosphere –מתרגמים השומרים "שלדידו ,  ואילו לואל

הקפיד על עשר הברות ברוב , "בקפדנות על המשקל אינם אלא מפחלצים

  .השורות

אין צורך להיות פאונד או לואל , דווקא בכל הנוגע ללשון דיבור  

גם בתרגומו העברי של אליהו . בכדי לאמץ את שבירת הכלים של רמבו

אפשר ,  שנה אחת בלבד לאחר מותו של רמבו,1892-שנולד ב, מיטוס

, ְוָהָיה ִנְפָלאְוָהָיה ִנְפָלאְוָהָיה ִנְפָלאְוָהָיה ִנְפָלא): "תלים של מליצות-אומנם לצד תלי(להבחין בלשון דיבור 

ְּכָלל // אֹוָתּה א ַמְפִחיִדיםאֹוָתּה א ַמְפִחיִדיםאֹוָתּה א ַמְפִחיִדיםאֹוָתּה א ַמְפִחיִדים,  הֹוי–ּוַמְבִריַקת ֵעיַנִים / ָׁשַדִים-ֶׁשֵּכן ִריָבה ַעִּתיַרת

ַהְמרּוִחים , ַּכָמה ִּפִּתין/ ,צֹוֶחֶקת, י ִהִּגיָׁשה לִ –] חצוף, פנים-עז! [ִנּׁשּוֵקי ַעְזָּפן

 ולואל –פאונד , ואולם". ְוֹקֶתל ַחם ַעל ַּגב ִּפְנָּכה ְמֻגָּוָנה/ ֶחְמָאה ּבֹוֶהֶקת

" לדייק בטון", "לכתוב אנגלית חיה" שאפו –בעקבותיו ובהקצנה יתרה 

 וזאת על חשבון הדיוק המילולי ובמחיר השמטות –" להעניק כוח"ו

 בולטת במיוחד נטייתם לסגל את לשון השיר לזמנם ולמקומם .ותוספות

לעשות מה שהיו עושים המחברים עצמם אילו חיברו את שיריהם : "שלהם

  .בתרגוַמי לתרגומיהם צעדתי כמה צעדים בדרכם". עכשיו ובאמריקה

קושי נוסף שניצב בפני המתרגמים הוא שימורם של צבע מקומי 

להלן . עם מחסרים שונים בשפת היעדתוך כדי התמודדות , משמעות-ודו

לחלקם ,  לחלקם יש צבע מקומי–הפרטים הבעייתיים בסונטה של רמבו 

: מדויקת אחת  אחת  אחת  אחת ולחלקם אין בעברית מלה, יש יותר ממשמעות אחת

bottines –נעלי הליכה גבוהות  ;Cabaret-Vert –שמו של פונדק דרכים  ,

 מקום בשם 1870-בעיר שרלרוא אכן היה ב. ולאו דווקא של תיאטרון קברט

אינו מסתדר בקלות בשום " הקברט הירוק"בעברית הצירוף ". הבית הירוק"

גם . פרוסות לחם בממרח, "ים פתוחים'סנדוויצ "– tartines; משקל קבוע

-ירך, חזיר- קותל– jambon; באנגלית אין מלה אחת מדויקת בשבילם
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הכשרּות טרם המציאה מלה אחת -העברית שומרת... ִׁשיְנֶקן, ָהאם, חזיר

אבל גם ,  ְמֻאָּׁשר– bienheureux; מדויקת בשביל המעדן הפשוט הזה

.  שטיח קיר שבו רקומות תמונות– tapisserie; )בהקשר דתי(מבורך 

; )ב"או בארה (אבל פחות מּוכר בישראל, )צרפת- ולצפון(אופייני לבלגיה 

tétons –אבל גם פטמות,  שדיים ;parfumé –אבל גם מתובל,  מבושם ;

chope –מונח מקומי(ליטר בערך - בירה המכילה עד חצי- כוס.(  

פאונד השאיר (אפשר לא לתרגם ? כיצד מתמודדים עם כל אלה

שתיהן אינן . tartinesואילו לואל השאיר את המלה , chopeאת המלה 

;  ואז שפת היעד מתעשרת אבל אוזן הקוראים סובלת–) תקיימות באנגלי

;  ואז יתמלא התרגום בצירופי מלים ארכניים ומסורבלים–אפשר לדייק 

לכתוב , למשל(להעדיף את המוכר על פני הזר , כלומר, אפשר לביית

 ואז עוברת –") jambon"במקום " שינקן"או , "שטיח קיר"במקום " ציור"

אפשר גם להשמיט ;  המתרגם ולתקופתוזירת ההתרחשות לארצו של

 ואז אובד הצבע המקומי –ואפילו מלים וצירופי מלים , משמעויות נלוות

  .  המתרגמים מתרגמים–ואף על פי כן . ונפגע ההקשר התרבותי

פאונד ולואל הרבו לתרגם משפות שלא הכירו או לא היו בקיאים 

, אשר לי. בזמן בדרך כלל שפותיהן של תרבויות רחוקות במקום ו–בהן 

אף על פי שהיא קרובה אלי במקום ובזמן יותר , איני שולט בצרפתית

. משהיפנית והסינית היו קרובות לפאונד ומשהרוסית היתה קרובה ללואל

הקוראים . הנוסח שלי ודאי אינו הנוסח העברי הראשון לסונטה זו

תור אן אר'זהמעוניינים יכולים למצוא את תרגומו של אליהו מיטוס בספר 
את תרגומו של , )63' עמ, 1973, מוסד ביאליק( מאת מלכה לוקר רמבו

, קשב (שירים פרוזה מכתבים, ארתור רמבושאול בספר -המשורר משה בן

עבדתי על שלושת הנוסחים בעת ובעונה .  וודאי יש עוד–) 37' עמ, 2005

הצעתי את (שאין לערער עליו , ליין קרוב-ובכוונה קבעתי לעצמי דד, אחת

 כדי ללמוד את –) רעיון לעורך כתב העת ממש לפני ירידת הגיליון לדפוסה

  ".    כאן ועכשיו", מלאכת המיזוג
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