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כהרכבההתרגום

 ;הקיוהקוהחלילצור:ראובן
עםאירופהמשירתתרגומים

התרגום;אמנותעלמסה
 240המאוחר;הקיבוץהוצאת

עמ'

שירה""תרגומיהקובץמסוגספרים

שבחלקוהמסהעל ,צורראובןלש
אניןמיעוטאלמטבעםפונים ,השני
לאקוראיםאליעד:קהלישנישל

וחובביתרבותצרכנישחינםרבים,

אףמצומצםחוגואל ,במיוחדשירה
מתרגמיםמבקרים,יוצרים,שליותר

מקצוענים.בספרותועוסקי

כמותית-המהווההתרגומים,מבחר

חתךמעיןפורשהקובץ,עיקראת-

אף ,ומגווןמענייןכרונולךגי·לשוני
ותלףי·סעםחלקי ,שיטתיבלתיאם
ובחיקבלשונותשנכתבהשירה,של

שונות,אירופיותוארצותתרבויות

עבורהמאוחרים,מימי·הביניים

דרךוהבארוק,הרנסנסתקופות

והרומנטיתהסרום·רומנסיתהתקופה

 19ה·המאהשלבסימבוליזםוכלה

 • 20ה·המאהמןובשירה

 ,בקובץהמיוצגיםהמשורריםמרבית
כןוהונגרים:אנגליםצרפתים,הם

גרמניםמשורריםשיריבוכלולים
ושיר ,יותרקטןאך ,מקוריבמבחר

המאוחריםמספרדית.המתורגםבודד

מןהונגריםיוצריםהםשבמשוררים

שלהראשונהומחציתה 19ה·המאה
מוביליםשמותרובם , 20ה·המאה

להכירמאפשרשתרגומםבתחומם,
מחדשלהתוודעאוראשונית,הכרות

אם·כי ,למדיאזוטריתשירהאל
מרתקת.

ביוגרפיים·ספרותיים,מבואותהעדר

עלמקשההתרגומים,לצדקצרים,ולו
העיוןאת ,מקצועןשאיננוהקורא,

שלהקלסיהרפרטוארמןזהבמבחר
יצירותגם(הכוללהאירופיתהשירה
לעבריתכברשתורגמומאו,דידועות
עלמכבידזהחסרפעמים>.מפסר

בעיקרהשמות,אתלמקםהקורא
בקונטקסטמפורסמים,הפחות

 ,בוויששלהם,ההיססורי·תרבותי
ההנאהאתלעשותכדיכמדומה,
ובלתילשטחיתהראשוניתשבקריאה
צרכןאתדווקאולהותירממוקדת,
שלבתחושהתובעניהיותרהתרבות

ספרותית.דיסאוריינ~ציה

המתרגםשלהמקוריטעמוזאת,עם
 ,מיוחדלציוןראויהיצירותבבחירת
שירהפנינימגליםאנוובזכותו
וילקהשלהבודדשירוכמונשכחות,

 ,) 133<עמיקדום"אפולו"גודםלע

האובייקטיםשירתאתלייצגהמיטיב
) Dindichtung < לורדשלאו ,שלו

הסונטגםכמו ,) 110(עמ'סניסון

<עמיורססיגבריאלונסהשלהיפהפה
הופמןשלהמיוחדיםושיריהם ,) 112

היופי"ארעיות("עלהופמנסוולדאו
("בלילהדןזימוןושל ,) 127עמ'-
 ;) 125עמ'-לישון"יכולתילאבו

מפתחשירמחדש,מרשים ,כך

ג'וןשלכותרת><ללאארס·פואסי
בשיריוהדיןוהוא ,) 100<עמ'קיסם

ורססיגברי~;לונסה

קרינתיפ'שלההונגריההוכןוררוויי
שירוולצידם ,) 156 • 155<עמ'

"ארסהנפלא,הלירי·פוליסי
אסילהשל ,) 163<עמיפואטיקה"

עללדברשלא ,הונגריזזואאףג'וזף,
שלהווירטואוזייםיריו ttמןאחדים

הנראהככל ,האגדיןי;ןפרנסואה
בקובץ.המיוצגיםשג:משורריםהמוקדם

מבחרכווןאםספת:ינווהערה

מאגרכעיןלשמש ,ז.:עיקרוהתרגומים
העבודהלהנחותאילוסטרציות

 .תורתשלהיישומייםולעקרונות
המפורטתבמסההמוצעתהתרגום

 ,הקובץאתשחותמתוהשיטתית
יופיעתרגוםכלשמול- iהיזמתבקש
לפחותהמקורי'הטקסט iגנבמלואו
מצויבכוחהקוראיםש,·ובבשפות

בהן.

המקורמלשוןהפרגמנסריותההדגמות
מקום,מכלמשאירותז.סה, 1בהכלולות

תאוותוומחצית ,המסוקרןהקוראאת

המעסות,ההערותגםה,יבדרכ .בידו

למסה,התרגומיםאוסףכין,שמופיעות
יעיל.ל"גלוסאר"תחליףמהוותאינן

כאובייקטהמתורגםהשיר·''עלהמסה
שלהגרעין""לבאפוא,היאאסתטי"
כלשהילכידותהמעניקהוהי:ו-הקובץ,
שלפניה.כרמים.התרלאוסף

בסכמהצורראובןפורשבמסגרתה,

המוקדמותכהנחותיה,עקבית

"שיפוטיהירר?~תאת , iובתפיסותיז

שהנחוהוהמידהואמותההעדפה"

כיבהדגישו'שונים.בסזלביםכמתרגם
פתרונותיואלשהובילוהויהשיקולים

המכריעבחלקםמהוויםהתרגומיים,
מעשה",שלאחרכיה t"רציונליז

השראתייםחינםמבוטלהלאובחלקם
ו"לאמזדמניםיסיביים,•אינסוא-

למעשה,מציע,הואמנומקים",
ומועילהמובניתכללית,עזרמתודת

אלשונותמקורמשפותלמתרגמים
ונות: ttןיעד.שפות

גםלענייןעשוייםהדבריםעיקרי
אםבתרגום,עיסוקםין;ש~קוראים

לפחות,אומסוימת,בהתמ,באותנחנף
אטימולוגיה,'~פונטיקה,בפתיחות

נוספים.לשונאותוענפיסמיוסיקה,
היאבתפיסתוהמרכזיתהקונספציה

שלשמהותהבהניחהאסתסיציסס~ת,
בפתרוןהיא ,בכללהאמנותיצירת
 ,כלשהובמדיום ,שהיוצר ,גבסי"ה"אל
iלבעימוצא i ,ציותבבחינתנתונה"

8 

היההרמונכללי ,אמנותולכללי
ומלאכתהמשקלתורתוהקונסרפונקס,

הרעיונותבתחום ...המכחול"
 , 189עמי<עייןכאחדוהטכניקה

האזרחי).פפיסהשלמכתביהבציטוט
תרגוםובייחודהתרגום,מלאכת
מתוקףומתמרנת,מתחבטתשירה,

אלמכלי"העתקה"מלאכתהיותה
שלעיקרייםמשתניםשניביןכלי,

(=נאמנותדיוקהאסתטי:השיפוט

 .ויופילמקור>
אמנותצור'קובעהיותה,למרות
לכל"פואסיס"כלומרעצמה,בזכות
מודעתלהיותחייבתהיא ,דבר

התרגוםשלהאינהרנטיתלנחיתותו
חייבתשהיאכשם ,למקורביחס

אילוציהאתבחשבוןמראשלהביא
 ,המשקלנורמותבתחומיומגבלותיה
פיגורטיביותהתחביר'הפרוזודיה,

וההדגשיםהסמנטיותהדקויות ,הלשון
העיקרוןוהאווירתיים.התמסיים

"אלגנטיות"טובתכיהוא,המנחה
ויתורים,תמידכמעטדורשתהפתרון

אוזונורמהונגדבעדהכרעותאו

והןהבעיהש"הןבתנאיאחרת,

סימולטניבאורחניכריםפתרונה
 .) 190<עמ'גמר"המובמוצר

המודגם ,שומיייקריטריון ,למשלכך'
הידועסתיו""שירבאמצעותהיטב

לעבריתתרגומיומולדמנושל
וי·ערך_~ומציאתהואולהונגרית,

שפותביןפונולוגיים·סמיוסיים
שונות,פונולוגיותמערכותבעלות

מיצויתוךמזו'זורחוקותאףאו

היעדבלשוןהפונולוגיהשלמידני
צליליים·אווירתיים,אפקטיםליצירת

ככלקרוביםצליליים·תוכנייםאו
 .המקורלשוןשללאלההאפשר
מצופןבתרגוםפועלדומהעיקרון
הערך""שוויוןבתחוםגםלצופן
אווהסמנטי'התחבירי ,המטרי

למשל,כמודגם,במשולב,בשלושתם
בודלירשלשירובהשוואת

לשישה ) 44 · 43<עמ'"הענויות"
 197<עמילעבריתהשוניםמתרגומיו

ואילך>.
בשירהמלהשלשמיקומהההנחה,
שלפעולת·גומליןעל·ידימוכתב
 ,צליל-סימולטניותהכרעותמספר

תפקידדקדוקית,צורהמשמעות,

אתמובילה ,) 200<עמ'ונו'תחבירי
אל ,המקוריליוצרבמקבילהמתרגם,
שלהןה"אלגנטיות"שמידתהכרעות
על·ידידבר'שלבסופונקבעת,

במוצרהמושגתהפנימיתההרמוניה

זהמוצרהיעד:בלשוןהחדשהמוגמר
ה"רפרודוקציה"אתלהוותאמור

המקוריה"ציור"שלביותרהמוצלחת
סטיותשלבמחירולונעשתה,לפיו

דופי""ללאהנאמנותמןמתחייבות
שלהנפרדיםלמרכיבים(=דיוק>
המקורית.היצירה

דיוק""שיפוטיביןבהתלבטות
הלשוןבתחומייופי"ל"שיפוטי
פתרוןביןבהכרעהגםכמוהשונים,

לשוניפתרוןלעומת"דיבורי"לשוני
לקבוע,אפואצריך"ספרותי",

הפוטנציאלשלהמירניהניצול
תוךהמתורגם,בשירוהסמנטיהצלילי
התמרוןבאופציותגמיששימוש

ובו ,לשון·היעדחומריבתוךגיהןלסר
במגבלותהתחשבותתוךבזמן

ב"מוסכמותהמקבילים,ובאילוצים
התוכנייםוביסודותהשיריות"

המקורי.בשירהמצוייםהרלוונטיים
והפרותאינפורמציה""השמטתמכאן

הסגנוניות,לנורמותביחסשונות
הטקסטשלוהאחרותהתחביריות

נמנע,הבלתיהמחירהןהמקורי
(עיין:יפי·התרגוםשללעתים,
תרגומיםמספרשלההשוואתיניתוחם

 .) 213 • 200בעמיומגרמניתמאנגלית

המתודיקיצורי·הדרךבמסגרת

מתכוןגםצורמציעלמתרגמים,
"חמישהבןמאודושימושיתמציתי

הואזאתועם ,) 214(עמ'עיקרים"

מקצועימאמין""אניבמסגרתדוחה

נטייהשלמגמהכלזה,כאחדוגמיש
שלערכםלשיפוט"מוניסטית"

למקורותיהם.ביחסתרגומים
היבטיהברוב ,דברשלבסיכומו
אתהמעדיפה ,צורשלהתזהעשויה

שלומורכבותואחדותושיקולי
עלאמנות,יצירתשלהפנימיהמבנה

שללהווה"הרלוונטיותשיקוליפני
אם·כילשרת,החיצוניות",זיקותיה

גםשונים,ובהדגשיםבפרופורציות

בז'אנריםהעוסקיםמתרגמים

 •שירה.שאינםספרותיים

גלזמןלאה

קרוגלנסק•אורית
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