
הסונטאהבת

 ;"בהזהגזית :צורראובן
ואחריתורתגומיהם,סונטים

 ;המאוחרהקיבץוהוצאת ;דבר
עמ'. 96 ; 1988

סונטים 37שלקובץהואהזה"בגזית
במשךצררראובןעל-ידישתורגמו
צררהוסיףלסונטיםשנים.עשרות

ראשוןבפרקעיניים.מאירתאחרית-דבר

 16-17המאותמןסונטיםקובצו

רוסנו,רהפירשלסונטים :(למשל
ספגסר,אדמרגדגריפירס,אגדראס

וערד.)מילטרןג'וןדון,ג'וןשקספיר,
 19-20המאותמןסונטיםהשניובפרק

וילקה,דמנו,ררלן,בודלו,(למשל:
ערוד).יטס,קיטס,

אנתולוגיהלהיותמתיימראינוזהקובץ
שלכדבריואלא,סונטים,שלמקיפה

וסונטיםשאהבתי"סונטים-צרר

שלמסריימתבמידהלתרגמםשהצלחתי
תורגמוהסונטיםרובשביערת-רצון".

מצרפתית,תורגמוואחדיםמאנגלית,
מביאהקוץבוספרדית.גרמניתהונגרית,

זה.בצדזהתרגומיהםואתהסונטיםאת

יכולהמקררבשפתשולטשאינוהקורא
להבנהדרכולהגיעכדיבתרגוםלהיעזר
 •אבל .המקוריהסונטשליותרמלאה

תהליךש mמתלעתיםהצער,למרבית
המסייעהואהמקוריהסונט-הפרך

נוטהאשרהעבריהתרגוםלהבנת
מליצית.שפהולאילוצי •ארכאילסירברל
שםעל-הזה"בגיזתנקראהספר

שיצאחידתית,במיתולוגיהגיזת-הזהב
מסערהרה-סגנרת.במסעלחפשיאסרן
שלארכיטיפיסמלהואיאסרןשל

והדרכיםהנסתרהאוצראחרהחיפוש

המכשוליםעללהגתברהפלאיות
יאסרןמצליחסרהבעזרתרקהקשים.
הבלת-יאפשריתהמשימהאחרלמלא

אפשרגזית-הזהב.אתלהשיג-
האלה,(בעזרתגסבעזרתשרקאיפרא,
אתלתרגםהמתרגםירכלהמחה)חסד

וראובן •האצילייופיואתרלזט~רהסונט
הזה.הגסלהכרחמועדצרר

על-הנגרישררות 14בןשירהואהסונט
ומוגדרותמסריימרתחרזיהסכימותפי

לכן 14ערכוגבימטריהזהב .מארד
מלמדזהניגריזה"ב.שירהסונטנקרא
 .השירשלהאציליתערכיותועל

שלהצורנילעיבודוהנדרשתהקפדנות
עבודתשללקפדנותמדרמההסונט

בדרך-כללבגריהסונטצורף-הזהב.
-ארבע-ארבעבניבתיםמארבעה

שלהחזירהסכימתשררות.שלרש-שלרש
שוגה(ארקטט)השררותשמוגה

האחרונותהשררותשששלמהסכימה
זורםמרצףבגריהסונטלעתים(ססטט).

מרובעיםבתים-3מארשוררתשל
כסיגרושמשמשבדר-טורומסתיים

פואטי.

הז;ןבגיםאתצררמתארדברבאחירת

האיטלקי(הסונטהסונטיםשלהשוגים
שלהם,החרזיהסכימותאתוהאנגלי),

מערכתבתרךהאפשריותהווריאציותאת

המבנהביןהיחסואתהחמורההכללים
העריוניוהמבנהמנגה-הבתים •התחבירי

הסונט.של
אכןמתאימהוהחגיגיתהגבוהההשפה

הקודמות,המאותולשירתקלסיתלשירה
שפהבתרגומיוישרבותפעמיםאבל

בסונטקיימתשאינהוארכאיתמליצית
מלאהנאמנותכאן rשאנמצא .המקויר

לעבירתולאלשפת-המקררלא
תרגומואתלהשרותכדיאיהעכשווית.

עם ) 50(עמ'וילקהשללסרגנזצררשל
לאותוזיגגומ.שלשראה iהדרבתרגומו

רבים'מלאכים,ופשרך('באורסונט
כברנראההשוני .) 103 'מ:vיביתן,זמורה

"טווסו :הסונטנקראויבגר·לפיבכותרת.
משתמשעצמווילקהלר".יאפרשלעתיק

גםכיוםשמקובלת •טווסובמילה
נעדרעליוןגרףפלגלניגר•·בעברית

 :צורשלבתרגוםאילריווראש.גפיים
אתמדגישהגדםקדרם".אפולו"גדם

שהיאהדגשהשבגרף.רהפגך1ז:ההגיזום

עלמדברהשיר .השירתרנןשלהיפוכו
 .הגרףמןהנובעיםוהאורהחיףת

בעדמדברתהשיר tתרגרנהשוואת

פה"אך :מתרגםצררלמשלעצמה.
ברהגדם/יזהרערדת tגברסדום/כמר

ליקוד"מרסיף 1פתילרחומךשרקהמבט
הנברשתדימויעלרתוימזזיגגוואילו
 :הגנוןוהריתמוסההבעהפשטותלמען
ומתוכועכשיו;מאדמ~;ירגופר"אבל
הונמך".אשרהמבט/ברקע

ה-המאהבתחילתהסונטשלראשיתו
הגיעהפריחתהלשיאבאיטליה. 13

עםהמשיכהואחר-כך tברגסגכהצורה

הבארוק.ובתקופתהמטפי~זיתהשירה

כמעטנעלמההגיאזי-קלאסיתבתקופה
הרומנטיקהבתקופתיעה t1הרושרבכליל

גםממשיכהוהיארהפרסט-ררמגכזיקה

-19ההמאהשלהשגיחבמחצית
זרשיריתצררה .-20ההמאד:ותחילת
שניםמאותבמשךפופולריתחיתה
ותפוצתוהארוךחייומשךרבות.

בשירת-העולםהזה;ןסרגשלהעצומה
כושרערלהמיוחדמו lכ Rעלמעידים

הספרותיולטעםלפויאטיקההסגתלותו
 .הזמןעםהמשתנים

הפופולריותסודאתביר tלהכמגסהצור
האגתרהואאחדבר tהכהסונט.של

באופןמביאשהואהשניך,ההסב .הצורני

פועליםכיצדמראה •מארדמפורט
(הגשטלט)התבניתתפיסתחוקיבסונטה
רחוקהטובה''ההמשכהחרקשהם

האלההחרקיםשני .'ה:הטרב'השיבה
הארגוןאתומסביריםבמשרילבפועלים

חרקיםהסתטה.שלבני-r.1הפצרפטראלי
אחידותו •ן~לכידרתרתורמיםאלה

iשלופשטותו l .להוסיףאפשרמבגה
העצימווהחריזה,הריתמישהסדרכאן

שלהמאגיכוחה~גתומתמידמאז
ראשוניצררךלאזיהרגים: 11והםהשירה.
הילדיםאהבתכךעלןתזב.יד .בגרהקיים

רחרי:וה.לירתמוס
בעבריתשנכבתוהסונטיםאתמזכירצרר

בשירהכיידוע .עומיחיגרלדבריגעל-ידי
ראשיתה,עםכברהסונטמרפייv:העבירת

 .-13הבמאההרומיעמנואלשלבשירתו
זהבסוגהכתיבה~דוןדלהלאחר-מכן

העבריתבשפהוהמשיכהנתחדשהושוב

בתקופנתוימינו.ועד-16המהמאה

(כליל-סוניטםומחזוריסונטיםנכתבו
במיוחד)חמורהצורהשהואסונטים

ש.שלרם,ש.טשרניחובסקי,על-ידי
הסונטיםלצירןראויים .רעודחלקיך

זקס.אריהעל-ידישנכתבוהעכשוויים
בשבחיסונטכתבטשרניחובסקי

הסונטה:

'שירת-סרגיטה,יקרת,מהלי,"יקרת
פחז ,רחך nגיב-צעדיםאהבתי ... !זהב'

המרובהברמחזיקמלרטשכזהב/
בארןהמצלצללךבתיךמעט/וגמר

קלוחי ?לךאערוךדמותמה ...ורהב
מוצקים,לדפוס,שננגעוסיגים/בחל

הסונטה'אל i :(מתוךספוגי-צליל".
העברית').

הכלליםוהגתשמותהתרופפותעם
געשהוהחריהזהמבנהשלהקלסיים

אףאלאשכיחפחותרקלאהסונט
אתלגומבעירנירםשנכתבסונטנדיר.

ולהיאחזקדומיםז;ןבגיםז;ור wלהצורך
והמבנההחזירהכלליקלסיות.בתבניות
כסורגיםזמננולבןנראיםההדוקים
למעןמיוחדבצידוקצורךוישמיותרים

הקלסית.בצררהולהשתמשלשוב
מסריימתבנאייבותהאמיןטשרניחובסקי

העולםאתיגאלווהשירההאמנותכי
הסונטותבכלילכותבהואעל-כך-

מעלההואזהסונטיםבמחזור'לשמש'.
עליוןכיסודהקרמפחיציהאתגסעל

הרסתהליכיכנגדלהתמידעמהשכוחה

מסבירהזואמונה .הזמןובצרףביקום

הצרדהסונטים.לכבתבחירתואת
ביטחוןשלכמעגןלגומשמשתהמובנית

וגם .כאוטיוגעשהשהולךבעולמנוגם
לגיטימיותנונתתהמודרניתכשהאמנות

עדהיצורות~ערודחרקיםשבירתלכל
אריהשלהסונטעצמה.שלהבסיסהרס
תרבותלש.--ניחוחותבחוברנושאזקס

שזקסהקודמותמהמאותאירופאית

לשובצרוןישכאילו .בהןמעררה
אידיליהאלגנטיותאזיובעולםוליצור
סדרמעניקצייבקלסיעולםשלוחיונית

אתשלוהסונטמכילבזמןובוויופי.
 .והיומיומיהטריוויאליאת .עוכשיוהכאן
אחרת'מבטמנקודתעניך'באותובסונט

כובתהוא ) 78ע' 1988שוקל.('כהל'
הזהב'כש'חלילהסונט,כתיבתעל

שירהנקראלסונטהנראהכפימתיחס
ומתינותבעדיוןמנגנתהמחהכאןזהב.

"המחהמראשהנתרןהמבנהבתוך

כמעטהרוחהזהב/צולחלילעםשכבה
הנה 1המתון.בצלילעורה,בורד 1נוגע
נתרך~/".כברהכלנשמע.הוא

למצעדיוכבת"הצלילמנגנתוכשהמחה
הקצוב.הירתמיהמצעדזהפשרים",

לקוראשהביאצורראובןעשהיפה
השירהלשהקלסיקהמןמעטהעברי

לשירהחלוןלנרופתחהאירופית
 •ואריסטוקרטית.מסוגננת

נצררות

אריחבןיגאל

חלבנההפרימהערש
דדיהףי~,סן~י~פון;נגה iJ~רי~ה iJש iד
f סר~~ןןwi יםiJ יקול~זק~עק~ד!

~ת reז.נ.רבןךידגל r~W:ריסיז;ול ה~~ר~
גtי~ R9 ~~תזp~יסה iJ~לוחית~רי~ה
ס~ן~הי Rf ת~~~י wסןאכ;נ:;ניש iJךדזכב

זכי iJ:;נ~ךעוסש·~ף ,ה~ד~; rס~י wזvר
דםשותתתצמרתו ,הצדעלמפח

••• T -T -: - -•: •: T 

~r:ריr:ריםה Q~טו ·סןט.ב,ט 7 ~ 9ס~ל i~ת reז.נ.ר
 ח,~י gג~נקםזpצ;ןמוךךים iJ ם~~vז~ר~יש i:;נד

 .ןןהוי~,סןז;ו~י~פון;נגה iJ~רי~ה iJחש

~לב~כליצוראיש
~לבו:;נלנו~יש

ת 99iJז,נ f ~ 1מוזקיט
~הותז;ומוכות

~~לוךיןהר~לב~יש;:כן
פוליןךליד
הדשותעלהומהבלבמודה

."" : •• ."" -T : 

זק.~ז;וגה

ךכ-ות iJך

W ~ R? .סה
 :ךאו~.ךת ה~י~~tג~ה RiJ~ז:רי

יודעתואתיועד"אתה
-- :-:-··-ז

f רינוקי:rR ל~~סוד~זi .ת" 
~תובן~יr:ריךלא י~~~ יר:r~~ס
.ריקים iJ~חצוות

גז iל iז,נדןה
 .םי~~ Rדוזזןת q ל~~
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