
הןהשונהדברלךואראה
אחריךהפוסעבבוקרמצלך

לקראתך:הקםבערבמצלךוהן
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 I will show you fear in a handful of-הזוהאחרונההשורהאת

dust -אימהלך"אראהכך:כרמיט'המשוררדורשנותלפניתרגם
תוך"קומץ",במקום"חופן""פחד",במקום"אימה"אבק",בחופן

 ,בןכמו ,לגיטימיהואגרםתרכל .גדולהבדלעושים ,"של"עלויתור
חזקשנחרתהכרמישלבתרגומוהשורהאתיותראוהבאניזאתובכל

טשרניחובסקיפרסכלת ,כספיאסתרהמצוינתהמתרגמתבזיכרוני.

לשירהקשב<הוצאתהשממה''ארץאתהיאגםשתרגמהלתרגום,
לתרגומהבהערהעפר",בחופןפחדלך"אראהכך:זושורהתרגמה ) 2001
משירולקוחעפר','חופןהאדם,לאפסותהנוקב"הסמלכיכותבתהיא
זהמקורבהערותיומצייןברנשטייןאוריגם ,) 39<עמ'ואן"ג'וןשל

כשםעפר''קומץהביטויאתלקחואוולין"אוהסופרכי ,עליוומוסיף
מדועלשאולאפשראלההערותבעקבות ,) 221<עמ'שלו"לרומן

ולא"אבק"בשםדווקאבחר ,הללולהשלכותמודעשהיה ,ברנשטיין
תשוב")?!עפרואלבאתמעפר("כייותר ,אוליהמתאים,"עפר"

הדיוניםאת ,אנפיןבזעירלהדגים,אלאבאולאהללוהמובאותכל

 ,תרגומיהןעלוהןאליוטשליצירותיועלהןלקייםשאפשרהאינסופיים
כמהישלבדהבעבריתמשמעותם.גםומתעמקתמתבררתשמתוכם

ואביאלהרחיבאוכללאופרשנות.רקעמאמרימעטולאתרגומיםוכמה
אחת.דוגמהעודרק

'ארבעההיא ,הכלמסכימיםעליהאליוטשליצירתופסגת ,כאמור
'נובטאחד:כלחלקיםחמישהבניארוכיםשיריםארבעהקוורטטים',

אליוטשכתב-גידינג''ליטלסלבג'ס','דדייקוקו','איסטנורטון',
מוקדשיםהשיריםארבעתובמהלכה.השנייההעולםמלחמתערב

"הקיוםועניינםאנגליה,בתולדותחשיבותבעלימקומותלארבעה
למשל,קוקו,איסטאדמות",עליאדםחייותכליתבהיסטוריה,האנושי

הבריתלארצותאליוטשלאבותיוהיגרושממנהבאנגליהעיירההיא
עלקיבלגםובה-1914באליוטשבלאנגליה><קרי:ואליה 1667בשנת

כותבהואקרקר>איסט<קרי:עליההאנגליקנית.הדתאת-1927בעצמו
סופי",שם"בתחילתיהשיר:שלהפתיחהבשורת
ואשרבהשהוקמהקתוליתבכנסייההתפרסמהגידינגליטלהעיירה
 1ה·צ'רלסלמלךמקלטששימשהלאחרהשבע·עשרה,במאהנהרסה

מענייןששוקמה.לאחר-1936בבהביקראליוטקרומוול.מפניברביחתו
החמישיהשירשלהמפורסמתהפתיחהלפסקתתרגומיםשלושהלהשוות
האנגלי:המקורתחילהזה.קוורטטשלוהאחרון

What we call the beginning is often the end 
And to make an end is to make a beginning. 
The end is where we start from. 

 :) 2010 (ברנשטייןאורי-ראשוןתרגום

סוףעתיםהואהתחלהמכניםשאנומה

מהתחלה.להתחילמשמעסוףלכללולהגיע
מתחילים.אנושממנומההואהסוף

 :> 2008 (לשירהקשבהוצאתבז'רנומאיה-שניתרגום

האחריתפעםלאהואראשיתמכניםשאנחנומה
ראשית.ליצורמשמעולאחריתולהגיע

מתחילים.שממנוהמקוםהיאהאחרית

 ) 1999 ('המעורר'הוצאתכספיאסתר-שלישיתרגום

הסוףאחתלאהואהתחלהבפינוהקרוי
להתחלה.להגיעמשמעלסוףולהגיע
באים.אנוממנוהמקוםהואהסוף

מעלותיותרגוםשלכלוברורלו.הנראהבתרגוםלהרהריכולקוראכל
כךועלבעולם,יופימרבהתרגומיםמרבההכלבסךאבלוחסרונותיו.

ברנשטיין.אוריאליוט,שיריכלשלהאחרוןלמתרגםתודתנושלוחה

מניפסטיםקראו

אופוזיציהאיןליקרםנרמליעודדשלספרו
הוא ) 2010בית,אחוזתחירש,אלי<עורך:

השירית.ולשפההאנושיתלשפהאופוזיציה
<רנימשבחותביקורתרשימותכמהכברקראתי

בצדב'ספרים',שווייצרוארזב'מעריב'יגיל
ב'מעריב')בןמנחםשל ,לדעתימוצדקת,קטילה
בהודעהשכתובמהעלמסתמכיםוכולם

נרמליעודדשלשיריו"מחזורכילעיתונות,
המידעעושרימיכיהקובעפטליסטימחזורהוא

הולכתשתיקהשלימיםבעצםהםההבעהושפע
אלהמולוכימאיתנו"אחדכלעבורומחמירה

מהוויםאנחנווהיקום."המוות, ,הבשראתכלום:הלאאתנרמלי"מציב
לו",ונכנעיםנטמעיםאנובפטפוטינואךהדומם,לרובאופוזיציה

הנהאמנות.ליצירתמתרגםזהכלכיצדאךלכאורה,נועזיםרעיונות
דובר:שבובנושאהעוסקלדוגמה,שיר

מיליםוחמשעשריםלואיןוחמשעשריםבן
להשתרשרהראשונהמהשנינהיותרלואין

להתמשמשחירוםלואיןביקוםלהתממש
בומסתאןוכשממשלהסתאןדעותלויש

 ) 10<עמ'שלוהחבריםלעיןבורחשלולאכלום

אוב"פטפוטינו"כאןנטמעהעצמהנרמלישלששירתולחשובאפשר
מיליםוחמשמעשריםיותרלושאיןוחמש"עשרים"בןשלבמגבלות
ולאו ,לוישדווקאשמיליםהיאהאמתדוגמה>.רק<וזובהןלהשתמש

 ,ולהסתאןלהתמשמשכמושכיחותלאבהטיותאלאיומיומיות,דווקא
הספרוןקריאתלאחרזאתובכל ,מחסוראין ,כאמורברעיונות,וגם

שמתאמצתשירהבאמת,האם,מלשאול:מנוסאין ,כולועמודים> 42 (הזה
שירה?היאעדייןמתנגנת,לאמובנת,לאמגושמת,מכוערת,להיות

הספראתגםנרמלישלספרועםיחדלקרואליזימנההמקרהיד
מורחבת,שנייהמהדורההושב,בנימין<עורך:מודרניזםשלמניפסטים

מבחרהמביאת"א>אוניברסיטתלסמיוטיקהפורטוומכוןכרמלהוצאת
הפוטוריזם,מן-העולמיתבשירההמודרניסטייםהזרמיםשלעמדות

מראשיתכולל-גוניהםלגוניוכדומההאקספרסיוניזםהסימבוליזם,
אברהםשלטקסטיםלקרואלינזדמןלראשונהישראל;בארץהמודרניזם
ב'הדים'שנדפסוהקודמתהמאהשלהעשריםמשנותשלונסקי

שכתבמהמתוךקטעיםהנהומזככת.מרעננתחיתהוהחוויהוב'כתובים'

 :-1923מ"צלם"ששמהברשימההשיריהמבעעלשלונסקי

הנפשהלכיאתגםדגשים.שלאפילועולמות,טראיםאיןהמפורשבשם

דינמית"."סקולפטורההיאהשירהכי .מיליםשלמשישלפסלצריך

הקולות.אתלראותרוצהאני ".קולמשמיעיםמתנועעים,הפסילים

 2011ינואר 2010-דצמבר
35 



1 
ואתהאנושותשלהגרוטאותמחסןאלסוףסוףמכניסיםהרעיונותאת

הואהרעיוןשלהצלםכי .האדמהמתוךומוציאיםחופריםאנוהפסילים

מזמןחדלכברליוהמלךשלהשכלהמוסר .הפניםסרבהפרצוף, .הנצחי

ילוונוהסערהבשעתהזקןהמלךשלפניוקלסתראךבשבילנו,להיות

שובבמיליםשנתלבשהוהליריקההדרבים,אתמפרצףהצלםכי .תמיד

בליגושבלי ,"רבזלצאןנכסי 11בלילמילהקרדיטאין .עלינופועלתאינה

צלם.בליקרקע,

אתאנינחמשהנהמרעיונות."חיאדםאין .ל.יאכפתלא-לרעיוןאשר

 .בצלם .בגוףאדםרוצהכי . 11הלוחות 11אתמאשריותר 11העגל 11

תמונה,דמות,אלאאלוהים,צלםדווקאלאוהואזהבמאמר"צלם"
הם<גםברעיונותעוסקתאיננה ,ונסקישללנואומרהליריקה, •תואר

דינמי","פיסולהיאשירהאותם.המנציחבצלםאלאכמובן>חשובים
אסתטיקהבליאבל .שלווהאסתטיקהזרםכל ,בןכמומילים".של"שיש
זרמיםלחדשהבאים ,נרמליכמוצעירים,משורריםאפשר.איבכלל

קודמים.דורותשלמניפסטיםתחילהיקראואםיעשוטובבשירה,

חמדהשכיית

<זמורהדייךאשרמאתאהבהשירימבחרהרגששלהמהירהשחיין
שלמובחרתתמציתמעיןהוא ) 2010ביתן

שנותחמישיםבקרובהמצייןהמשוררכתיבת

בשנההראשוןספרוהופעתמאזשירה

עדייןכתיבתווהנה .) 1961 (לנדודיהשביעית
מוסיףאךהחולףוהזמןצעירהוכהרעננהכה
היותואתאולישמסבירמהשידיים,אוניםלה

הישראליםהמשורריםאחדדייךאשרשל
גםלאחרונהזרות,לשפותביותרהמתורגמים

ולסינית.לפרסית

שלהמהירהשחייןאתמציינותתכונותשלוש
שלהמורכבלתפקידאותוהמכשירותהרגש
עלשומרותגםואשרלב,שובהומאהבאוהב

שירתו.שלוהברקהרגישותהגמישות,

מזמורביןהקשרזאתלעומתט-יא>.א,(ש"השילין"שדיביןלידודי
ירחיך;"ביןחמישי:למזמורזועקת"הלועמןבערהירכיך;"ביןרביעי:
אתמזהיםאנוהשטחפניעלכאןגםבהרבה.מורכבאהבה"עלייךדגלי

אבלאהבה"),עליודגלוהייןביתאל("הביאניהשיריםלשירהאזכור

ירכייך;-הצלילשוותההומונימיות,שהמיליםלחשודעלוליםאנו
בתלמודיא:><דףסוטהמסכתהיא.ולאמילים,משחקאךהן-ירחייך
ב,שבשמותבפסוק"ירח"ביןקושרתמשה,בלידתהדנה ,בבלי

יח,בירמיהופסוקעלהנסמך"ירך"לביןירחים";שלושה"ותצפינהו
מקוםגם<שהואהארכניים"עלמלאכתועושהוהנהוהיוצרבית"וארד
מכאןירך-זהיוצר"מהבסוטה:המדרשכךעלואומרהיולדת>;מושב

באמצע".וולדמכאןוירךמכאןירךאשהאףבאמצע,וסדןמכאןוירך
מעמיק.מדרשאלאמילים,משחקזהאין

 "."כמו:לשוניותוהמצאותבהברקותדייךשללשונועשירהכןכמו
או" ,) 125<עמ'מפרקתי"עלליפולשעומדתגיליוטינה;הואגילי

או ,) 132<עמ'עלומיה"כללהשמתועלמנההיאאשה."/"כשנוטשים
לשחייתחותרהרגש;שלהמהירהשחיין"אניהספרקרוישמושעלהשיר
חמדה,לשכייתהיאכמובןהכוונהכאשר ) 37<עמ'השישי"ביםחמדה
דוגמאות.רקואלה

מהמרת-השתעשעותאקראיות,הסתברות,-משחקיותשלישית:תכונה
שיריםשלהגרפיעיצובםאתהמאפיינתתכונהגורל.אומספרעל

הקרוייםשיריםשלושהשלרצףלמשלרבים.
'שש ,ושביעיות'שלוש ,ושישיות'חמש

פרושיםהםכאשרמסתברופשרםשמיניות'

חמישהבןשירהואהראשון :הדףעללפניו
 ,) 6 / 5 (שורותששבןהואביתכלכאשרבתים

שבעביתבכלכאשרבתיםשלושהבןהשני
בכלכאשרבתיםשישהוהשלישי ) 7 / 3 (שורות

בנוייםרביםשירים .) 8 / 6 (שורותשמונהבית

השירלמשלכאלה.תבניותמיניכלעל

 7-1ממוספריםיםבתשבעהשבוגמנטים''פר

 .שבראשוהביתכמספרביתבכלהשורותומספר
"אשף"משוררשלפנינוהואהמתקבלהרושם

בידהשולט<חישובית>קומבינטוריתיכולתבעל
להימור'ערגההשירהשיר.מכמניבכלרמה

משחקי"הלואוגורל:הימוראהבה,ביןמפורשותקושרתשיעית'-אחר
 ,) 51<עמ'תפילה"דרךהםמזלכמשחקיאהבה

וייןאשר

חושניות,-עזהארוטיותראשונה:תכונה

הריאיון<וראהמתחילתהבכתיבתויסודתשתיתשהיא-מיניותיצריות,

החוויהעלמספרהואשם , 2004בשנתאביטובירוןעמושעשההמרתק

הביתהכששבשערים,במאהאונגריןבתיבשכונתחמשבןכילדשעבר
המושגאתהמציאוגםבשאלה","חזרמאז"מזדיינים".הוריואתוראה

הזהוהספר ,שירתוכללנמחקה>.לאההיאהיסודחווייתאולםהזה,
התמונהלדוגמההנהמרהיבות.ארוטיותבתמונותעשירים ,במיוחד

אחת':לאהובה'כינוייםבשירהאחרונה

הסלמון;בצבע/הןכוסית,הפנימיות,שפתייךהתחתונות;ושפתייך

 .) 20<עמ'ומלאותעבות

יצירתיותאסוציאטיביות,מילוליות,-מפותחתלשוניותשנייה:תכונה

דייךשללשונושיריו.שלהעשירהספרותי·תרבותיהרובדאתהבונה-

עודלמעלה>שראינו<כפילוהקנויההמקורותבלשוןבטבעיותשוחה
 ,השירשלהשטחפניעלרקאינובההשימושאילוץ.כלללאמילדותו

מזמורי'שמונההשיר ,למשלהמדרשיים.למעמקיוגםיורדהואאלא
מצולותריחים./לכוכב"וימיתוכך:ראשוןבמזמורנפתחאהבה'

השיריםלשירהאסוסיאציה ,) 14<עמ'ולבונה"מורמגופךנושבהשמים;

המורצרוררעייתי."וימיתופרעהברכבי"לסוסתיפניה:עלברורה
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פואמה''ארכימדה:בשירוירטואוזיבאופןמתנקזותהללוהתכונותכל
בןהארוךהשירמןכאןלהביאאוכללאארכימדס>.שלנקבה<צורת
בית[מלבדביתכל ,כאןגם<אגב,הט"זהביתמןקטעאלאהבתיםכ"א
הבית>:מספראתהמציינותיותבאות/מתחילט"ז]

לשונותיהמחלצותמכלאותהמפשיטאניהשפהלתפארת

המילה.בראשעומדפועלעםגרוניתאותפיהומלוא
ליתןבית,ליתןדרישות:להישעכשיו
הפועל.בתואראותיקדשקל,בניין

============ 
 ,אהוביבפנים,כבראתה
תנועה.סוף

דבר.סוףלא

מעשהשלמתוזמרלתיאורכאןחובריםוהמשחקיהלשוני ,הארוטי
המשגל.
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