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            ונתן רטושונתן רטושונתן רטושונתן רטושיייי
  

  

        ארלס ליברארלס ליברארלס ליברארלס ליבר'''' לורד ביירון וצ לורד ביירון וצ לורד ביירון וצ לורד ביירון וצ––––תרגומים מן הגניזה תרגומים מן הגניזה תרגומים מן הגניזה תרגומים מן הגניזה 
        

  
 A Touch of the(' ניצוץ של משורר'ההצגה ' הבימה' עלתה לראשונה ב28.1.1959-ב

Poet ,1942 (בשנת עלילת המחזה מתרחשת . ניל בתרגומו של יונתן רטוש'ין או'מאת יוג
-לעבכפר קטן , במסבאה של מלודי – וסטס'מסצ ימי ההגירה הגדולה מאירלנד ל– 1828

 בניב ,באופן נרחב, מחזה במשתמש במהלך,  לשוניזכווירטואוהידוע , ניל'או. יד בוסטון
שרטוש פתר , אתגר, ובכך מציב אתגר לא פשוט למתרגם, המיוחד למהגרים האיריים

  . 1)עברית+אירית" (=האיברית"את לשם כך המציא ר שאבצורה המקוריות ביותר כ
  

 ההנחה שבמחזה שנקרא :הלן הגעתי באמצעות ההיגיון הפשוטומי השירה שלאל תרג
ניל 'עלעול זריז במקור האנגלי לימדני שאו,  ואכן– יופיעו גם שירים', ניצוץ של משורר'

 Tom מן הרומאן  היתולייםצמד שירים, וכן, שתל בטקסט כמה בתי שיר של לורד ביירון
"Ours"Burke of ) 1857 (ארלס ליבר 'צ, 19-רי בן המאה השל הסופר האי)Lever (– 

   ". על הדרך " בידי רטושושהללו מן הסתם תורגמו ודאי
  

עותקים ו –לא ראה אור מעולם ' ניצוץ של משורר' של רטוש ל יוצא הדופןתרגומו
משו את י שכפי הנראה ש, ומנוקדות לפרקיםמעין דפדפות דהויות ומהוהות, בודדים שלו

  . ומן הראוי שיראה–ים בשלוש או ארבע ספריות בארץ מצוי, השחקנים בשעתו
  

להתקין ניקוד לפענח את חרטומי רטוש ושסייע בידי היקר אני רוצה להודות לצור ארליך 
   . כדבעי"איברי"

.ו.י  

 

 ''''ואןואןואןואן''''דון זדון זדון זדון ז'''': : : : מתוךמתוךמתוךמתוך, , , , לורד ביירוןלורד ביירוןלורד ביירוןלורד ביירון

 

  ,ִמן ַהֹּכל, ַא ִיְמַּתק ִמָּכל ֵאֶּלה

  רֹון ְּכִזכְ –ַהט ַאֲהָבה ִראׁשֹוָנה לַ 

  .ַהַּתּפּוַח ָלָאָדם ְלַבּדֹו ִיּנֹון
But sweeter still, than this, than these, than all, 
Is first and passionate love – it stands alone, 
Like Adam’s recollection of his fall. 
 

                                                         

ניצוץ של  ',מיכל אפרת : ראה,  זהלקריאה נוספת על מהלכיו הלשוניים של רטוש בתרגום 1

, ין אוניל'ליוג' של משורר ניצוץ 'תרגום דיאלקט כמשקף תהליכי טמיעה וניכור בתרגום ',מתרגם

  . 2005, 38, 'בקורת ופרשנות'
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''''הארולדהארולדהארולדהארולד    צ׳יילדצ׳יילדצ׳יילדצ׳יילד''''    שני קטעים מתוךשני קטעים מתוךשני קטעים מתוךשני קטעים מתוך, , , , לורד ביירוןלורד ביירוןלורד ביירוןלורד ביירון  

  

  ;ִני הּואבָ א ֲאהֵ ְו ,א ָאַהְבִּתי ָהעֹוָלם

  ,א ֶהְחַנְפִּתי ְלַצֲחַנת ָאְפיוֹ 

  א ָּכַרְעִּתי ַּבֲעָנָוה ֶלֱאִליָליו 

א ִּתְרַּגְלִּתי ִלִּבי ְּבִחּיּו . א ֲאִני  

  .ֶאְקָרא ְּבקֹול ָּגדֹול ִרָּנה ַלֵהד

   עֹוֵמד–ם הֶ ַא א ּכָ , ְּבתֹו ָהמֹון

  .מֹוָנםהֲ ְוא מֵ , ֵּביֵניֶהם
I HAVE not loved the world, nor the world me; 
I have not flatter’d its rank breath, nor bow’d 
To its idolatries a patient knee,  
Nor coin’d my cheek to smiles, nor cried aloud 
In worship of an echo; in the crowd 
They could not deem me one of such; I stood 
Among them, but not of them; 
 

  ק ֱאנֹוׁשִּבְדחַ , אֹוןַּבּסְ , ַא ַּבֲהמֹון

  ,חּוׁש ְוַגם ִלְרֹּכׁש, ִלְׁשֹמעַ , ִלְראֹות

  ,ח עֹוָלם ָיֵגַע ָׁשט ָאְרחוֹ ֶאְזַר 

  ,כוֹ ְר ּוְנבָ , ְוֵאין ֶׁשְּיָבְרֵכנּו

  !סֹוְגֵדי הֹוד ִנְרָּתִעים ִמְּפֵני ֱענּות

  ,ןֵאין ִאיׁש ְּבֵלב ִּכְלָבֵבנּו ִנחַ 

  ,ְלנּו ְוהּוַעם ִחּיּוכוֹ א ָחַד ּוּלׁשֶ 

  ,ןִהְתַחּנָ , ׁשּקֵ ּבַ , רחֵ ׁשַ , ףִמָּכל ָחנֹ 

  ! ַהְּבִדידּות–ֶזה ֵּפֶׁשר ַהַּגְלמּוד 
But midst the crowd, the hum, the shock of men, 
To hear, to see, to feel, and to possess, 
And roam along, the world's tired denizen, 
With none who bless us, none whom we can bless; 
Minions of splendour shrinking from distress!     
None that, with kindred consciousness endued, 
If we were not, would seem to smile the less 
Of all that flatter'd, follow'd, sought, and sued; 
This is to be alone; this, this is solitude! 
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        """"איבריתאיבריתאיבריתאיברית""""בתרגום לבתרגום לבתרגום לבתרגום ל, , , , שני שיריםשני שיריםשני שיריםשני שירים, , , , ליברליברליברליבר    ארלסארלסארלסארלס''''צצצצ
        

  ,ייֲחַזְרִזירֵ 'ֲחִזיְאר ִעם ּתַ 'ּתַ יּו ָלּה '

  ,יייּו ָלּה ִמָּטה ְוַתְמרּוקֵ '

     ייהֵ  ַהף נָ ָחד ָקָטן'ְותָ 

  ,ייֲחָטהֵ 'ֵהן ָמה ֶׁשְּמַכֵּפאר ּתַ ָלָהב ַאּכוֹ 

  ,ּוְדַבאר ָמה ִלי סּוַּפאר, ִּוילֹון'תַ 'ְּמָזֶוה וְ 'ּתַ 

  .ַליָלה ַקאר'ַהב 'הֹוד ַאְקדּוָׁשתּו ׁשוֹ 

  !ִזיתְּוזּוהַ , הְּוזָ הַ ! עּוָרה! עּוָרה
She'd a pig and boneens,  
And a bed arid a dresser, 
And a nate little room For the father confessor;  
With a cupboard and curtains, and something, I'm towld, 
That his rev'rance liked, when the weather was cowld. 
And its hurroo, hurroo ! Biddy O'Rafferty. 
 

  ּוָהל ָרַבץ לֹו ּוָפַא ָּפָניוְוׂש

  ;ֲחָריו'ד ָּפַחד לֹובֹוא חָ 'וֹוא 

  ,ַה מּוסּוְּפָקִני ָהַמאר, ַלי ֲהִני טֹוֶהה

  .ָּכא ּבֹויֹום ָמָחאר-ֵהם ְּתַהְלזּו ֹּכה

  ֲהִפילּו ִלִאְרַּכב, ְּבכֹוַח קֹולִּכי ִיְּתנּו 

  ,ל ָּתִׂשימּו ֵלב ְלַצֲהִרי ָהַרב'וַ 

 ֶיה ָחְפִׁשִיי ִּבְמרֹומ ָהאר'נֹוִכי 'ַה  

  !ֶּתם ִּתִאְרְּבצּו ַּתאְחְּתֶכם ָמָחאר'וַ 

  !ָהרּו, ָהרּו, מֹוִדיֶדרּו, ָהרּו  

  
And the fox set him down and looked about – 
        And many were feared to follow; 
'Maybe I 'm wrong', says he, 'but I doubt 
        That you 'll be as gay to-morrow. 
For loud as you cry, and high as you ride, 
        And little you feel my sorrow, 
I'll be free on the mountain-side, 
        While you 'll lie low to-morrow. 
                         Oh, Moddideroo, aroo, aroo!' 
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        """"איבריתאיבריתאיבריתאיברית""""בתרגום לבתרגום לבתרגום לבתרגום ל    ,,,,''''הארולדהארולדהארולדהארולד    צ׳יילדצ׳יילדצ׳יילדצ׳יילד''''מתוך מתוך מתוך מתוך , , , , לורד ביירוןלורד ביירוןלורד ביירוןלורד ביירון
        

  !אּו יהֹוָלם וֹולוֹו ֵהָבהנִ 'ַהְבִּתי ּתַ 'לֹוֹו 

  ,ְפיֹוֹווֹ 'י ְלַצְהַחַנת לֹוֹו ִחַּנְפתִ 

  ,ָנָוה ֵלִליָליולֹוֹו ָּכַרהִתי ּבַ 

לֹוֹו ֲהִני   , לֹוֹו ִּתהְרַּגְלִּתי ִלהִּבי ִּבִחיּוא  

  .דֹול ִרָּנה ַלֵהדִיְקָרה ּבֹוקֹול ּגָ 

  ֵמד, 'ם'וֹולֹו ּכֹומֹו ׁשֶ , מֹון' ְּבתֹוכוֹ 

  .מֹוָנם'וֹוא מַ , ּבֹותֹוָכם

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


