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מסה

חטוףביקור

העדןבגן
פסחחיים

 :מאנגלית ;האבודהעדןגן :מילטוןג'והןו
 :ונספחיםומבואעריכהאבינעם'ראובן

ויליאם :איוריםהלחמי'בית .יאסתרדר'
הספר".ו"עם"מסדה"הוצ'בלייק;

"יתרה :הלשוןבזואותותארו .רןמילטשלהפוליטייריבולמאסיוס.ס
חסר-דםיצור ;צורת-אנושנעדרגמד ;הומונקולוס ;גברגוףשלעלובה
בישבנילהצליףאלאיודעשאינובזויפדגוג ;ועצמותעורשכולו
האנגלית,בשירהביותר"הנשגב"למשוררהנחשב .רןמילט ,, ...נערים

משמיצןמבייששהיהמליםובאוצרבסגנוןאפייםאחתמנהלולהשיבבחללא
בארצנו.היום,גםהספרותיתבעתונותמקצועי

דעותבעלחריףכפולמוסןמילטוןמתגלהאחריםקלסתרבחיבוריוכןאלהבדברים
הפוריטןמילטוןתקףלמשלכךסותרות.ואףקיצוניותופוליטיותמוסריותחברתיות,

עלשחלהאיסורנגדעולמותהפךואףהרשמית,הכנסיהבראשותהבליעל""בניאת
ומוסר,דתערכילהוראתשירתואתשהקדישמילטון,היההאישייםבחייוגירושין.

בושה.חסרואגוצנטריבלתי-נסבלעריץ
לימודהדורשמקצועשירהבכתיבתראואשרהמשורריםמאותםאחדהיהמילטון
עסקהוא 'קמברידגבאוניברסיטתלימודיוחוקאתשסייםלאחר .ממששלוהכשרה

בספרותבקיוהיהשונותולשונותספרויותובלימודבקריאהרצופותשניםשש
ורש"י,חז"לפירושיכולל-העבריתואףהאנגליתהאיטלקית,הלאטינית,היוונית,
זונוגדותלכאורהאשרמגמותשתימילטוןשלבאישיותוהתמזגווהרמב"ם.הזוהר

ואילוהרנסאנס,איששלהאינטלקטואליתוהפתיחותהארודיציהאחד,מצד :לזו
עומדותאלומגמותשתי .ובלתי-מתפשרתצרהמוסרית-דתיתתפיסה-שנימצד

הפרובלמאטיקהשורשאתהמהוותוהן ) 166 7 (האבוד"הערך"גןהאפוסשלביסודו
 .בשירתו

נראהביותרהידועיםהאנגליםהמבקריםמןכמההיצירהעלשכתבודבריםנבחןאם
מוסרלבעיותתקופתםבנישלליחסםמקבילהאבוד"העדןל"גןיחסם .כללשבדרך
 ,-19השבמאה ,למשלנווכח,זובסיסיתחלוקהפיעל .בפרטהדתובעייתבכלל

שלענייניהםבראשודתמוסרבעיותעמדובהאשרהוויקטוריאניתבתקופה
ויליאם :הערצהמלאמילטוןשללאפוסההגותאנשישליחסםהיההמבקרים.

הואשקספירכיוהעלהמילטוןוביןשקספירביןהשוואהערך ) 1830-1778 (האזליט
ספירשק ;האנושיהמוסרמשוררהינדרןמילטאשרבעוד .האנושיהטבעמשורר
כתבשקספיר,אצל ;אפימשוררהואמילטוןואילודראמתימשוררהינדמטבעו

כאשרהכללאתמתסיסשבהםפרטוכלהאנושיהאופייסודותכלמצוייםהאזליט,
עוסקלעומתו,מילטון, .לוהמנוגדיםאולוהקרוביםאחריםפרטיםעםבמגעבאהוא

מכלאותםוצרףמאדנשגבהלמדרגהמעלההואשאותםבודדיםאופיבקווי
 ;התבונה"עם"משתעשעלדעתו, .מילטוןואילובהמון""מתערבשקספיר ;סייגיהם
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.... 

מילטון,אצלהמכים,וגליוהגועשהיםכמובעיצומן.הןההתרחשויותשקספיראצל
שארעהדבראתובוחןעוצרהאדםכאשרהמעשה,שלאחרהלהטקייםזאת,לעומת
-19הבמאהבאנגליהתהילתולשיאזכהמילטוןואכן. ...והדימיוןההגותמגבהיי

ביןההשוואה .אובססיבייםלמימדיםודתמוסרבבעיותהציבוריהעיסוקהגיעכאשר
והמבקרהמשורראתאףהעסיקהלמילטוןשקספירביןהאנגלית,השירהגדולישני

האנגליתהשירהשלקטביהשניאתמסמליםהשנייםכישגרס ) 1834-177 2 ( 'קולריג
היאשירתו .הכלאתומקיףהכיווניםלכלפונהספירשק :העולמיתהשירהשלואף

 ,מילטדן .ביצירתומקומםימצאםלא-האישיותודעותיוא-פרסדנאליתשירה
בכלנוכחואשראחתבמטרההדבקאגוצנטרימשוררהינדקולריג',פיעללעומתו,

עלילתו.גיבוריכלשלבנפשותיהםעת
 .מילטוןעלאחרתסברוהנאו-קלאסית,החילונית, ,הראציונלית.המאה-18הבמאה

שהקוראהספריםממיןהוא 'האבודהעדן"גן' :כותב )-1724 1809 (ג'ונסוןדוקטור

קוראיםאנו .בהםולקרואלחזורושוכחשעה','לפיאותםמניחהערצה,כלפיהםחש
עללהתענגמנתעלאחריםלספריםופוניםחובהתחושתמתוךמילטוןשלביצירתו
זאתיצירהשמציבהלדעתו,העיקרי,הקושיעלמצביעג'ונסוןדוקטור .הקריאה"

העדןב"גןוהאשההגבר .העלילהגיבוריעםלהזדהותהאפשרותחוסר :הקוראבפני
יכוליםלאאחריהםאשהאוגברשאףכפיוסובליםפועלים ,ונסון'גכותבהאבוד",

הןכן.ועלדומהבמצבימצאעצמושהואלדמותיכולאינוהקוראולסבול.לפעולהיו
אגב,בדרךלהעירומעניין .הםמועטים-העלילהגיבורילגביאהדתווהןסקרנותו
 ,בראשיתבספרמתואריםשהםכפי ,הינםהאנושי,הגזעהוריוחוה,אדםשלמעשה
 ...המקראגיבורימכל"אנושיים"הפחות

שממנוהדרגיליאניהאפוסמןמילטוןשלהאפוסשונהאחתעקרוניתמבחינהואכן

שלכורדיםצדדיםמציגותהאבוד"העדןב"גןשונותדמויות :השראהמילטוןשאב
מבחינתאנושיכיצורלזהותהשניתןאחתדמותזוביצירהאיןאך ;האנושיהאופי
שבאפוסהעמוקהפראדדקסמתגלהכאן .השטןשללדמותופרט ,תכונותיהמכלול

הקוראשיכולהיחידההדמותכיעולההמחברשלהדידאקטיתלמגמתובניגוד :זה
 ...השטןשלהאנטי-אנושיתדמותוהינה-איחהלהזדהות

אשראליוט, .ס.כטעמוקהדתיתאמונהבעלימבקריםאףשלנו,החילוניתבמאה
ומנוכריםמרוחקיםעצמםחשו-מילטוןשלהפנומנאליתלשונואתמאדהעריכו

עקבי,"דקדנטאלאאינומילטוןכישכתבפאונךעזראמכולםהרחיק .שלוהאפוסמן
אrישפרסםאחרישירהלכתוב"חדלאילוהיהושמוטבהמונח",שלהשליליבמובן
 ... "שלובאפוסהחלובטרםהקצריםשיריו

להיכנסהמבקשבן-ימינוהקוראשבפניספקאיןזו,קיצוניתהשקפהנדחהאםאף

הלהטמןהריחוקקיים .רביםמכשוליםעומדים-האבוד"העדןגן"בשערי
חייםכיהמאמיניםרביםלגביאשרמטאפיסיותבבעיותההתעסקותומןהמוסרי-דתי

בעייתלמשלכך .עודרלוונטיותאינןהן-מת""האלוהיםבדאשרבעולםהם
השואהדיאח-היוםלהיש .זהבאפוסהמרכזיתאולי.שהיאהחופשית,הבחירה

 :אחריםקשייםמתוספיםכךועל ;לחלוטיןשונה~ן-האקזיסטנציאליזםואחרי
הפעילותשלמיעוטהלעומת-והדידאקטייםהארוכיםוהדיאלוגיםהמונולוגים
קודמיושלבאפוסיםהומורשלהימצאותולעומת-ההומורהיעדר ;הדראמתית

עםלהזדהותהאפשרותחוסר ;דאנטהועדורגילידסמהומרוס .טוןמילשלהגדולים
המכשולהעבריהקוראבפניעומדאלהלכלומעבר .לעילכאמורהעלילה,גיבורי

עורכתשלכדבריה-אלאאינוזהאפוסשהרי .השונההתרבותיהרקעשמהווה

עלילהסיפורולאמחייבתנוצריתדתיתמסכת"-העברילתרגוםוהמקדימה
מכמניםהשפהמןלהפיקהשכילמילטון .הלשוןמכפרתאלהכלעלואולם, .בלבד"
המוסיקליביפייןמדהימותשורות :להפיקידעלא .לשקספירפרט .מלבדואישאשר
 .היםגליורחשהסתודדותלחשחצוצרה,תרועותעוגב,צליליהדינשמעיםבהן

המקבילהאת "האבודהעדןגן"שלהעבריבתרגוםלמצואמבקשיםאנוזאתמסיבה
אבינעם .רשלהעבריבתרגומוואולם .המילטוניתתרתי-משמע,לשירה,העברית
 .מילטוןשלמשורותיוהעולההמופלאהלמוסיקהמדהימהאטימותמתגלה

שלולהיעדרה .בכללהצורנילצדהרגישותחוסרשלאחדצדאלאאינהזוהתעלמות
אמנםוהמקדימההעורכת .הזההאפוסשלהתרגוםבמלאכתאחידהלשוניתמדיניות
אמנם .התכניהדיוקבכידוןרקאך-רביםבמקומותהמקוריהתרגוםאתמשפרת

המרכזייםהדימוייםאחדהיא"המוסיקהכיכשלעצמו,המענייןבמבוא,מציינתהיא
מוסיפההיאמכך,חמורואף .מפרשתואינה-אומרתאךמילטון),(שלביצירתו"
טוןמילשלסגנונועללכתוב"בבואי :למכהרפואהלהקדיםכאילובפירוש,ומציינת

הדברודומה ."התרגוםלגביתופסיםאינםכאןשייאמרוהדבריםשרובליברור
וקובעתמוסיפההיאהתדהמהשלמרבהאלא .התרגוםמעשהשלבכשלדנולהודאה
אלא,-הצורחהעכרתאיננההתרגום)(שלמשימתו"עיקר :תקדיםלהשאיןהלכה
לדעתי.מיסודה,היאמסולפתזדקביעה .שלי)(הדגשההרבדים".כתוכןהדיוקמירכ
 "הצורהאת"מעבירשאינותרגוםמדועולהראותבהרחבהבכךלדוןהמקוםכאןולא
 "האבודהעדן"גןהעניינים.תוכןשלתקציראלאממש.שלתרגוםאינו-המקורמן

צילדלצלשלפנינובתרגוםהדפך.מילטדןשלהלשוניתהווירטואוזיותנעדרתבדאשר
לשדןשלידפיהעלמרמזרחוקותלעתיםשרקפידטי-דידאקטילמלל ,המקורשל

בשנתבדינהשהופיעזלקינסדןשלהמיושןלתרגוםביחסאפילובולטזהדברהמקור.
 :זלקינסדןבתרגוםהאפוסמןקטעהנה .להלןנראהוזאת , 18 71

ממות!מרשברפתאום,אד"הוי

מולדתי'ממקוםוארחקגניאעזובאיד
 ,ואנשיםאלוהיםמשמחכרמיאעזובאיד
נשבהימינובדמיפהאמרתיואני

 iחליפתנובואעדנורשעונחתובשובה

 .תקוהעדואיןתוחלתי'אבדהועתה
 !נעימים ,יקריםפרחים ,עליכםליצר

בנשף,עליכםואחותילראותכםקמתישחר
שמות.לכםואתןורוממתיגדלתיכאם
 ,נהולמימיןלערוךאתכםיפקודמי
 !חייםמיםממקורצמאכלישקהמי
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 :אכניעםר.שלכתרגומוקטעאדתדוהנה
את!ממותנוראתפתאם,"מכת

אטשך'וכן !גניהאעזבך'
פקוד·אל,וצלמלא·גילשבילמולדת?

נוגה'גםעלו-בוקריתיבלות
הקץפקדעדימישארית-שלוה

יצמחולאפרחים'הה' !שנינופה
אותיקדמתםהו ;אחרנאויר

אתכםבליל,אחרוניםבקר'עם
רכהבידפקעיםמראשוני

מיקראתיכם'ושמותגדלתי
למיניםשמש'מוליגדלכם

המגדיםממעין·יקבצכם'

 " ...אתכם!ישקה
נאמן ,הלחמיביתאסתר 'דרכידיהמשופראבינעם,ראובןשלשתרגומוספקכלאין

שורדתמספרכגרסתומשמיטאףזלקינסדן .התרכביהדיוקמבחינתלמקוריותר
יותרקולחזלקינסדןשלכגירסתדהתרגוםשכיףמצד .כמקדרזהכקטעהמופיעות

אתלהפליאההולמתמקראית, ,אחידהלשוניתכרמהמתרגםזלקינסדןיותר.וטבעי
עלערוךלאיןעוליםזלקינסדןאצלהמקראייםהצירופים .כמקדרהשירשלתוכנו

מר"שכר ;אבינעםאצלפתאום"אד" :אבינעםאצלהכמו-ארכאייםהצרופים
 ; "אתממדדתנוראת" :המלאכותילצירוףהדפךכךכלדהאדידמאטיהטבעי ,"ממודת
 ;אבינעםאצל- "הקץפקדעדימישארית"ל ,זלקינסדןאצל-נשכה"ימינו"כדמי
-מתרגםאבינעםואילוהמקרא,פיעל ,"למינהומיןלערוך" :זלקינסדןאצל

שויהקדלאהמתרגמיםשניכיאף .ומלאכותימאולץוהצירוף ,"יקכצכםלמינים"
זלקינסדןשלתרגומוהמילטונית,השורהשלכמינההמיוחדתלמדסיקהלכתשומת
 .חורקיםמעצוריםכמעטאיןוכתרגומובשורה,ההכרותמספרמבחינתיותרמדייק

ממקוםואדחקגניאעזוב"איך :בשורההקולחהריתמוסאת ,לדדגמא ,ונשדדה
וכן ,גני"האעזכך :אבינעםאצלהשורהאותהעםזלקינסדן,אצל- "מולדתי
 .להיגויניתנתואינהשכמעט- "?מדלדת 1אטשך

מרובדתדליהמלהדיוקלמרות 'ואכן-אבינעםשלתרגומושלממגרעותיואחתאף
מילטדן,שללמדסיקההאטימותמןיותרבעיניחמורהאינה-הצורניותמגרעותיו
מתבטאהדברכיצדראינוככר .כשירתוכיותרהחשובליסודן:;ניםכעיניהנחשבת

הנוגעות ,שתייםרקכאןואביא ,מספוררכותהדוגמאותאךלעיל.המצוטטכקטע
כספר :האנמטדפיהכאמצעותמשמעויותכהעכרתמילטדןשלהנודעתלתחבולה

הצפוייםהקשייםעלזבוב,כעל ,הנואםמדבר ,כתרגום-440 ,כמקדר 412פסוק ,השני
השומריםהכרוכיםחינםכיותרהקשההמכשול .הגהינדםמעשרילצאתשינסהלשליח

 .להיגדיהקשיםהמשפטצליליכעצםהעצוםהקושיאתמדגישמילטדן .סביב-סביב
בתעתיקהשדרהוהנה .הרבבקדשיהיא-עצמהמתנסהככיכול, ,הקוראשללשונו
תוך" :מתרגםואבינעם .תיק"סטאישאןאבדסנטינאריססטריקטדיתרד" :עכרי

 .כצלילהטמונההמשמעותללאהתוכן'אתכידוזבעסביב"שומריםכרוכיםמערכות
 " lm close recess and secret conclave sat " :הסתודדותעלמדובראחרבמקום

הקולדתרחש .סאט"קונקליכסיקרטאבדריססקלוזאין" :העבריובתעתיק
למעשהלנדומעכיר , c-, sהאותיותכצלילימחוכםכשימושכאןעולההמסתודדים

 .סדר"ימתיקויחדד"וכחביונם :אבינעםשלכתרגומוהשדרהוהנההדבר.תחושתאת
 .כתרגוםנעלמתהנוספתהמשמעותמתורגם,התוכן ,ושדב
כאי-הצמדותאבינעםשלתרגומולדקההמילטדנית,המדסיקהכהעכרתלכשלדןפרט

נראה .לשוניתאחידותוכחוסר ,כשדרההצזדרהשללמקדמה ,השדרהלמשקל
נעולעודנוהמילטוניהעדןוגן 'מדיהואככדהתכניהדיוקעכורששולםשהמחיר

ל~ד
קזחנן 1לש

n זrיםית•רוsת"• 

תיכר rהללוזןה"הקי:רמלn wהמד«ייהםזנ•ו~ת nבהנו•

J בהס•וזינהרכה

~; R ה
 .n;icP נ;: ic ,רכ•ם 1,11ל

n ר•ג,;רcמעונדבללנדרך:נו

נפת;רלרכיתסהמשמשסביב,

ייי•tז<>>ו h<>lc : n •גלנכ•נ"וכ'ו

 ,ה 1$ל·לילניןוc:נק,הניןהבחן
שלן;,סנהרצועהה•וcהללווcה

וכחו:נרת-חוסיםשל ;cווcר•ג

רכיסתלשם-צ;ת•ה pננשב•

ג;רה nלהשחלת ;cוהכפתור

ו hread ltו r• tי. eyeleו :תיכ•נגלרכיר"ב

·.--: 

l 
j -

האבזםש;ן 7
T: - T 

בעיןרכת 1$ז,נוכתנתחתיכת

לוcנזםהוכחו:נרת ,מסוגר
 .הוc:נק,הדרךוע;נרת

 sוrי ke. prt1יח :תינגל 1Cב

eנ= 
םזנ 1ז1ז'י.ו

 .הנגדשלויעםהנפתחר;כסןרדמתיין 9 ~;ך
. . .J •• רוכסן :העם:נלשוןידוע"

• T "סנסcפו"
Cra.\ו in :ו1irrcr i :תיב•נגל ra 1 

נכד
נ1ים 1:1 :רכם'לזידן

וכהןוכצסרףשהתפרה•ח•ד;ת,מןוcחתבל

 :ן;,צתםווcלה ,הסתניםסוג•נמה

 sו iו ch :יתלבlזנג

::ז:קל~הנ:רדן
ת .mPנ:רו~:;ן •רוcנו•:פחפרחך

שפחנוללוסל•כההדרמהחך ~
ה pב 11ה

 .נסתרr-ודן
 ~ . •ל 1•פ pה:פחדiהנסחרתך

ז;כללנ:רדן
לשמרן •כדהרוc•גנוספח•חך

מהחפרררדח
1111111111 

 ~ .נ:רדןק::נ~ץ

i פוסר 11מ 1 ,גדלו•ס:פחכ•ם 'ו\מברגהלתפרהדרמה ,:פחפרחךp •:פ r1 ג•cרו\ \ ( 
 •-~------י~ס 1nהננמוס•כח

:נתנ•םתפירהעוניינםהס,כ-ל-כןכש;רש~נלינ, ,ה:;ול•נ ,ה.:לו;:ז:: :דעתךתן
נובליםהת•,נה:נס;ףהרפהת"ה:פ'וcתלנסוcוcפ;וcהן;,פד .גסים

נ"כו'ומחליףבעיןתישמענהלווcוך;ןכ•הן,~נל•כ ,כ•ל~;:ו:;

.., 

ע•ילציוברישכרתובעהריתיייייייאהק8רה-ליבשב .,..

 ~~נ;~;;נ·~~~~זיכוכו.ת
rנ· uנ rvגnרהרנ-ציהנ uה
• • nיכ-רםunחנרהרנn"u 

 n··uנרבunי-חברהויחש
nירבn,.,.....,.,.ב תייטיזn"u ינunייי"'1ש-חנרהלבn··u 

 • .העבריהקוראכפני

נגה
השלושהגבעתנעלי

 03-9ס s462 03-912232 1טל

 :מייצרים
צנחנים,נעליעבודה,נעלי
ספורט,נעליבטיחות,נעלי

חצאיות,נעליים
 .פרווהעםחורףנעלי
במקוםלמכירהחנות
מוזלים.במחיריםייצורעודפי

אוניטוול
ונטרולאינק

כע"מכמיםלחיסכוןמוצרים
כע"מתעשיות

ויצואניםיצרניםמתכננים

והשקיהאינסטלציהמוצרישל
בישראל:היצירהלעידוד

כיכא·לת 61221 .ד.ת 22181
.לט 227055, 03-245817

 34מס' , 77עתון 50


