
  

יא־״ם שיח מתרגמ אוו־לנד יעקב
לקט רחל
המתמיד תעידוד על טורי גדעו! פרופ׳ ׳ל בתודה

 על העברית. השירה של הספרים מדף על כבוד של מקום שמור (2002־1914) אורלנד יעקב למשורר
 בשלושה כתביו מבחר של המכובדת ההוצאה תעיד במאוחר, א□ גם לו, שהוקנה הקנוני המעמד
 ספרי שמונה אורלנד פירס□ ,1921־2 לארץ־ישראל, עלה מאז (.1997 )אורלנד אחדות שנים לפני כרכי□
 מהם האחד ילדים, ספרי שני וכן זמר שירי אין־ספור שלושה(, הוצגו )מהם מחזות ארבעה-עשר שירה,
 לספרות למדן בפרס אותו זיכה תשכ״ג( הצעצועים, )בית והשני 1 *(1945 נא, )הציצו והושכח הוצנע
 של מקומם על אלתרמן, נתן של לשירתו זיקתה ועל שירתו של הפואטיקה על )תשכ״ג(. ונוער ילדים

 מעט לא נכתב שלו, המשורר" "האני ועל תשנ״ד( זמר, שירי על ישראל )פרס יצירתו במכלול הפזמונים
תשנ״ד(. שח□ ;1997 מירון ;1997 ליפסקר ;1987 לוז למשל, )ראו,

 רת1לת ג1בח התרגום לחקר במגמה השני התואר לקראת שלה הגמר בעבודת לילדים אורלבד יעקב של תרגומיו על כתבה לק□ רחל
תל-אביב. שבאוניברסיטת הספרות

 שערך הביבליוגרפי במבחר הזכירו אופק אוריאל אבל אורלנד, של הפרסומים מרשימות רשימה כשום מאוזכר אינו ;א הציצו השירים ספר 1
(.581 פריט ,695 ,1988 )אופק 1948-1900 בשנים הילדים ספרות על ספרו בסוף

 ומץ אל ך1אר \-מסע שו ברנארד לג׳ורג' דיארק ז׳אן גולדוני, לקארלו הפונדקאית ויילד, לאוסקר רצינות של וחשיבותה שלומית המחזות למשל 2
 ויילד, לאוסקר רדינג מפלא הבלדה שלי, ב׳ לפרסי אדוניס ביירון, ללורד עבריות מעגינות פו, לא״א פו אלן אדני שירי מבחר אוניל; ליוג׳ין הלילה

 כל של מלאה מעודכנת רשימה ועוד. )יידיש( סוצקבר לאברה□ שחם נפנפי שידים רוזנברג, לאיזק חפירות שירי ציוסר, לג׳פרי קנסרביי מסיפורי
 כתביו למבחר בהקדמה נזכרים אחדים תרגומים (.1997 )אורלנד כתביו מבחר של הכרכים בשלושת נדפסו לא אף והם נמצאה, לא תרגומיו
(.1965 קרסל נראו קרסל אצל ואחדים

(.1991 נשגב החינוך משרד של ובעידודו עובד ע□ הוצאת של לבקשתה ,1991 בשנת המפרץ מלחמת בזמן וערך אורלנד שב זה ספר של תרגומו את 3
 שחורי התרגום[ עורך ]־ אלתרמן אורלנד[ המתרגם ]־ יעקב כנראה, פירושן, שלו התיבות שראשי אש, יי העט בשם זה תרגום על חת□ אורלנד 4

 המכתבים חליפת שלו. התרגום מנורמות נחת חוסר הביעה חבס, ברכה עובד, עם בהוצאת הילדים ספרי שעורכת משו□ וזאת התרגום[, מגיה ]־
אחר. במקו□ תתואר זה בעניין לעורכת המתרגם בין
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 מפעל על מופת לתרגומי טשרניחובסקי בפרס שזכה אורלנד, יעקב למתרגם גם שמור נכבד מקום
 וכמה פרוזה ספרי כעשרה מחזות, ושישה ארבעי□ פוריותו: בזכות מעט לא )תשמ״ד(, בתרגום חיים
3 2היידיש. וספרות והאמריקנית האנגלית הספרות ממיטב שירה ספרי וכמה

 אלינור מאת הבזק ילדי אורלנד: של מתרגומיו אחדי□ כרכים נמצאים הילדים ספרי מדף על ג□
גתש״ד(; מורדאונט ראו ,1944□־ תורג□ ,1941) בלונדון הבליץ ימי את החווה ילדה על מורז־אונט,

 ,1942) בצרפת הנאצי□ מידי ילדים של חבורה המציל אנגלי קשיש על שוט, גוויל מאת הקסמים חליל
 הילד של דמעתו על - מחורזים סיפורים שני ודבר, שפרה מאת איציק של דמעתו 4(;1945ב־ תורגם
 היוצא דובון ועל הנאצי□, בימי ריכוז ממחנה והוריו הוא נחלצים ובעזרתו ליהלום, שהופכת ניסלה
 וספר (;1963□־ מיידיש תורגם ,1950) המלחמה לפני בו ששיחקו היהודי□ הילדים את לחפש

 מתוך רמי( ז׳ורז׳ הבלגי הקומיקס צייר של העט )שם הרז׳ה מאת אוטוקר של שרביטו הקומיקס
 המסכל טינטין על בצרפתית, במקור ספרים וארבעה עשרי□ שבה טיגטין, של הרפתקאותיו הסדרה
בעיקר עוסקים אלה ספרי□ (.1964□־ תורגם ,1939) בבלקן מדינות בין ״האנשלוס״ ברוח איחוד

  



ט רחל ק ל

 לאוסקר האגדות ספר למעט השנייה, העולם מלחמת באימי המתנסים ילדים של גבורה בעלילות
(.1958 מחודשת: מהדורה לעברית, ראשון מלא תרגום ,1947) ויילד

 שני אלא אורלנד תירגם לא גיסא מאידך הילדים וספרי גיסא מחד השירה תרגומי כל עם ואולם,
 היינו פעוטים העשרים: המאה של העשרים משנות מילן א״א של ספריו ילדים, שירת של ספרי□

(When We Were Very Young) שנינו ואנחנו (Now We Are Six.)

 בספרות מעמדם על לעמוד כוונה מתוך מילן, של הילדים לשירי אורלנד של בתרגומיו דן זה מאמר
 שירי כמתרגם עצמו אורלנד של מעמדו את לבחון כך ובתוך בה, התקבלותם ועל המתורגמת הילדים

 אלא ריק, בחלל פועלת אינה לעולם התרגום פעולת עצמה. העברית השירה בזירת גם הפועל ילדים
 ושליטה כוח מאבקי מתוך התרבותי, הקנון לב על אחדות מערכות מתחרות שבה תרבותית במסגרת

(1990 Even-Zohar.) ומאמר אלה, ממסגרות אחת היא המתורגמת הילדים ספרות של התת-מערכת 
 הארבעים בשנות העברית הספרות של אחרות תת-מערכות עם יחסיה את לשרטט מנסה זה

 תרגום ומהו "טוב" תרגום מהו לקבוע מתיימר אינו התרגום חקר העשרים. המאה של והחמישים
 מתורגמים טקסטים של לשונם בתיאור אלא מתרגמים, של פועלם בהערכת עוסק ואינו "רע",

 של ברב-מערכת המתחוללים התהליכים בשחזור כלומר, שבבסיסם, התרגום נורמות ובשחזור
הספרות.

 החברתיים קשריו את ובכללה אורלנד, של העבודה סביבת את אסקור המאמר של הראשון בחלק
 מתרגם כל מילן. של שיריו בתרגום בחירתו את להבין כדי וזאת שלונסקי-אלתרמן, בחוג והספרותיים

 עומדת — שיתרגם הטקסט מהו - שבהן והראשונה עבודתו, במהלך רבות הכרעות להכריע נדרש
 הטקסט של יוקרתו משפיעים הזאת ההחלטה על העבודה. שולחן אל ישב בטרם עוד להכרעתו
 ההוצאות ובין המתרגם בין היחסים הקולטת, בתרבות לטקסט המיוחסת היוקרה המקור, בתרבות

 הראשון החלק ועוד. המתרגם, של מעמדו הספרותי, בדור השלטת הפואטיקה בראשן, והעומדים לאור
 זו, בתקופה המתורגמים הילדים שירי ובין העברית השירה בין הקשרים את רק לא כן, אם סוקר,

לאלתרמן. אורלנד בין היחסים את נם אלא
 עמיתיו של לשונם לעומת בייחוד אורלנד, של התרגום לשון נבחנת השני בחלק

 את מתוכה לגזור כדי וזאת והחמישים, הארבעים בשנות לילדים גם שכתבו המשוררים־המתרנמים
 בתת-מערכת הכוח מאבקי של יוצא פועל הן תרגום נורמות לילדים. בתרגום אותו שהנחו הנורמות

 בזמן מסוימת בתרבות הרווחת הפואטית התפיסה על להעיד כדי בהן ויש המתורגמת, הספרות של
 התרגום נורמות כי נראה 5האידאולוגיות. עמדותיה ועל זו תרבות של הלשון אילוצי על מסוים,

 על רק לא השפיעו הכתוב, בטקסט הדיבור לשון של לייצוג הנוגע בכל בייחוד אורלנד, של החורגות
 על וכן המתורגמת, הילדים בספרות התקבלותם על גם אלא הילדים, לשירי תרגומיו של קריאותם

לילדים. כמתרגם עצמו אורלנד של התקבלותו
במערכת יותר רחב בהקשר אותם ובוחן שנינו אנחנו מתוך שירים בשני מתמקד השלישי החלק

,Ben-Ari 1992; 335-125 ,1996 שביט ראו הילדים בספרות תרגום נורמות על ;Toury 1995, 53-69 ראו בכלל תרגום של נורמות על 5
;1995 B. Even-Zohar 1992; Do-Nour.
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מתרגם אורלנד יעקב

 שנקט הפרודיסטית והלשון העברית בגרסה אורלנד שהכניס המפתיעים השינויים העברית. הספרות
 ועל הילדים שירי מתרגם של כובעו את שחבש משעה המשורר אורלנד של מעמדו על ה□ גם מעידים

הספרות. במערכת המתורגמת הילדים ספרות של השתלבותה

1. wשנעו לאנחנו היעו 0!׳

 לילדי□ השני ספרו היה ,1924 בשנת מילן א״א שפירסס ,When We Were Very Young השירים ספר
 שנים שלוש רובין. כריסטופר השלוש, בן לבנו חוברו שבו השירים (.Once on a Time, 1917 )אחרי
 לילדים, שירי□ ספר עוד מילן פירס□ שנים, שש רובין לכריסטופר כשמלאו ,1927ב־ מכן, לאחר

Now We Are Six. של פרסומו עם ,1926ב־ האלה, הספרים שני בין קצר הגדולה הצלחתו את 
Winnie-the-Pooh. המשך, זה לספר גם חיבר 1928ב־ The House at Pooh Corner. ארבעת 

 רק לא הניכר לעצמו, קורפוס מעין הילדים, ספרות של לקלאסיקה מהרה עד היו האלה הספרים
שפארד. ארנסט של באיוריו גם אלא משותף, בנושא
 תרגום — (1972 מילן שפיר, וא״ד ישראלית ו׳ של )בתרגומם 1943 בשנת בעברית לאור יצא הדב פו

 מכן ולאחר מישר, דן של תרגומו עם ,2003 בשנת אלא חודש ולא עברית, לקלאסיקה כבר זה שנעשה
 פו בקרן הבית של הראשון העברי התרגום (.2004 מילן ;2003 מילן )ראו גולן אבירמה של תרגומה עם

 השמונים שנות בסוף (.1979 )מילן 1979ב־ אופק אוריאל בידי חודש אמיר( אהרן בתרגום ,1951 )מילן
 כשהיינו את תירגמה מורג ואורה מילן, של שיריו תרגום את לרענן לספרות מחברות הוצאת החליטה

 בידי ג□ תורגמו אחדים שירים (.1993) בר-שביט בן בעריכת רגיל, לא גיל שש, ואת (1989) קטנטנים
גפן. ויהונתן טהרלב יורם הנדל, בני רביקוביץ, דליה אליעז, רפאל כמו אחרים,

 הספר כותרת את לתרגם בחר מילן, של האלה הילדים שירי של הראשון מתרגמם אורלנד,
When We Were Very Young הספר כותרת את (.1946 לן מי ,1946ב־ )תורגם היינו פעוטים בשם 

 כבמקור שלא — (1992 מילן ,1957־2 )תורגם שנינו אנחנו תירגם ,Now We Are Six אחריו, הבא
U״ שבספר, השירים אחד כשם אלא — באנגלית s T w o." הקוראים של לבם תשומת את הסיט כך 

 "אנחנו בשיר בצדו המופיעה הדוב, פו של דמותו אל בשיר( הדובר ה״אני" )הוא רובין מכריסטופר
 הספר בכותרת הבלעדי ממעמדו רובין כריסטופר את דחק אורלנד בכך: מה של דבר זה אין שנינו".
 בין רבים, ראשון בגוף השימוש במקור. בסיס לכך שהיה בלי פו, עם הזאת העמדה את לחלוק ואילצו
 בשם השימוש )כמו הספרים לשני אחת מסגרת על שומר אמנם "אנחנו", הגוף בשם ובין "היינו" בפועל

W הגוף e אורלנד בחר למה תמיהה: מעורר בעברית הספר של שמו זאת, ובכל במקור(, בשמותיהם 
4שלח אדקווטי תרגום על ויתר וביודעין — הספר לשם הזה השיר בכותרת

 שנים שלוש ,1943 שנת אל להרחיק יש אורלנד שנקט התרגום הכרעת של לשורשיה לרדת כדי
של מתרגמיו הדב. פו — פו בספרי הראשון בעברית לאור יצא עת היינו, פעוטים של לפרסומו קודם

של )ניסוחו היעד לשון של מחוקיה לחרוג בלי המקור, טקסס ארנ שאיפיינו הטקסטואליים היחסים את היעד בלשון משחור אדקווטי תרגום 6
נקרא הוא זה וע□ המקור, לטקסט המיוחדים הלשון ואת התוכן את משמר כזה תרגום (.Toury 1995, 56 אבן־זהר, איתמר בעקבות טורי גדעון

במקורו. בה נכתב כאילו היעד, בשפת "טבעי" כטקסט

 

 

 



לקט רחל

 אלתרמן ונתן שלונסקי אברהם סביב שהתרכזה החבורה מבני היו שפיר, וא״ד ישראלית ורה הדב, פו
 אלתרמן, לספרות. ומחברות "טורים" "כתובים׳/ חבורת - והארבעים השלושים שנות של בתל-אביב

 גם היה אורלנד יעקב 7בספר. הדוב לו שמהמהם השירים את שתירגם הוא החוג, של ה״נוסח" יוצר
 תל-אביב של הקפה בבתי שנרקמו שלה, החברה בחיי להשתתף הרבה הוא הזאת. החבורה מבני הוא

9 8שלה. מתעד למעין היה ואף והארבעים, השלושים בשנות

ב.7ה is של המהדורות בכל מצוינת אתה הזאת העובדה 7
 )אורלנד אומר היה נתן - שירי□ כ״( בספרו וגם 1990 ,1987 בר-קדמא ;1993 בסי למשל ראו בעיתונים. רבים בראיונות דבריו בעקבות 8

תשמ״ה(.
 ,1997 )מירון ביותר הקשים ברגעי□ אלתרמן של נטישתו על אורלנד של עדותו וכן אומד; היה נתן - שירי□ ב״ז להתרועע״, רעים ״איש 9

927-426.)

 אהבת אלתרמן את אהב אורלנד שכן ביותר, מורכבת יחסים מערכת נרקמה לאלתרמן אורלנד בין
 "חבר-לעט אלתרמן לו היה עצמו, על העיד כך אחד, מצד בו. וקינא ממנו נפגע זה ועם והעריצו, נפש

 הגן שירתו, את ואהב אחרינו[ שעקב זה הייתי אני יומיים. או יום לא וזה שנה, מארבעים למעלה
 ״יךיד-נפש, אותו שני, מצד (;1987 )ארנון אותה״ ופירש שסינגר מי להגנה, זקוקה היתה כאשר עליה

 באז־ס, בי, אין וגבעות,/ הריס לך אבטיח אפלו לעולם, עלי תסמך ׳אל לי: אומר היה ]...[ הרחמן,/ אח
’נהג. וכך — הטהורה״׳ הרעות שבועת את לקים הכיח

 בעיקר המשוררים, שני שבין הסבוכה היחסים במערכת אחד פן אלא היו לא הרעות קשרי ואולם,
 הסמויה ש״ההנחה שחם, חיה של בלשונה ספרותיים, ״אחאות״ יחסי — אורלנד של מבחינתו

 מקורות שותפות גם ולפעמים הספרותית-דורית הביוגרפיה שותפות הנחת ]...[ היא מאחוריהם
 ׳האחים/ אחד של עדיף מעמד נוצר כאשר על-כן, הזינוק. בנקודת מסוימת שוויוניות היינו ההשראה,

 בהכרח כך הדברים אין כי אף שלהם, אימננטית כנחיתות גם להתפרש האחרים של מעמדם עשוי
 אורלנד של הראשון שיריו קובץ תרצ״ט(, )אורלנד ברוח באילן כבר (.76 תשנ״ד, )שחס במציאות״

 אורלנד דימה (,1938ב־ לראשונה )יצא אלתרמן של בחוץ כוכבים אחרי ספורים חודשים לאור שיצא
 כלליות פואטיות נורמות רק לא עליו קיבל כך בתוך שחם. של כדבריה אלתרמן, של ל״אחיו" עצמו את
 שזכה הבוגר, "אחיו" של וחריזה משקל ודגמי מובהקות פרטניות שיר תבניות גם אלא אלתרמן, של

הספרותית. ההשפעה למרכז והתקבל
 אורלנד, של הבא שיריו בקובץ גם ניכרת אלתרמן של לשירתו אורלנד של שירתו בין זו זיקה

 השיר מופיע זה בקובץ היינו. פעוטים גם לאור יצא שבה בשנה שפורסם יונח, ועל עיט על שירים
 שיר הלבן". "בחרוז המתריס השיר - הכמו-אפיגוני הכלל על המעיד הכלל מן יוצא בבחינת שהוא

 הדברים בתוכן רק לא הניכרת חלופה שלונסקי-אלתרמן, לאסכולת מובהקת פואטית חלופה מציג זה
 במפורש המתרחקות השיר, שורות מבין (.89-88 תשנ״ד, )שחס שחם שמציינת כפי בצורתם, גם אלא

 אזכור המאזכרת השורה בולטת אלתרמן, של ה״נוסח" בריתמוס כחילות" "ההולם המשקל מן
 אלתרמן בחוץ, )כוכבים אלתרמן של ”היער בפונדק ב״שיר הראשון הבית סוף את חקייני-פרודי

 נתלה שאורלנד השיר — פניו על אשלח עניי זמר את בעמקו, אביט דמותי צלם את — [(1938] תשל״א
(.89-88 תשנ״ד, )שחם שלו הקודם השירים בקובץ הספרותית ה״אחאות״ בהצהרת בו

בקובץ שח" משחק "המאקטרו המעין־תיעודי בשיר מתועד השלטת בפואטיקה אחר מרד נסיון
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 ,1947 במאי קפה בבית תקרית על משורר אורלנד תשמ״ה(. )אורלנד אומר חיה נתן — שירים כ״ו
 ב״מוסף אז שפורסמה מדורוהי", "חנה׳לי שלו בבלדה ששילב שירי במסווה ביקורת שבמרכזה
 ואני גמזו ד״ר ישרוץ, אבות זמורה,/ אליעז, נתן, קרני, יהודה שלונסקי, ישבנו• "פעם שלדבר: לספרות"

 11 בבקר. שבת האביב. בירח לי. נךמה 47ב־ בטוח./ לא סערתי. אולי מישהו. עוד אולי ב׳קנקן׳./ —
I.אלתרמן נטל עט, ואנשי משוררים כעשרים הקפה בבית מקובצים שהיו בשעה כן, שלפני בערב ״.[״ 

 - שלונסקי "שלונסקי, אורלנד: של הביקורת דברי את ושתוי רם בקול מתוכו וקרא ה״מוסף״ את
 גרנו,/ לא ובה עיר לחם במזמור,/ לחם־חסד לדור/ לו פרסת כי בפיך,/ טרפה הרבה אך אהבתיך!/

/ לביאליק לשיר במקום כי ונביא./ לא וכהן הלוי,/ לא גבירול, לא שורתו,/ לא בו שיר קצב  שרת -
 באה בבוקר, למחרת עתה, ]...[״. פסטךנק בוךיס חךזת /— ןנ״ק לחרז ובמקום מאלי,/ לאנדרי שיר

 ]...[ עליו... לסמיך/ אין מדי. יותר צורח הזה ״הצריח אליעז: עם שחמט המשחק שלונסקי, של תגובתו
 צעיר חיל פשוט. ב׳פיון׳ שאחליפו מוטב ממש.../ לצליבה עד אותי. אוהב אותי. נושק הזה... הצריח

 שלונסקי שתק. הנרמז אלתרמן הצךיח...״. אבל לתמו. שחשב מה כתב אוךלנד שלפניו./ מה רק רואה
 אלתרמן אך לדעתו, אותו ושאל אלתרמן את השיג אורלנד אחריו. ואלתרמן הקפה, בית את בזעם יצא

נכשל. המרד המלך...". בנזק האמת שוה תמיד "לא וענה: התחמק
 חריפה בלשון שירים אורלנד פירסם (,1946 )אורלנד יונה ועל עיט על שירים בקובץ ,1946ב־ עוד

 הערה 99 ,89 תשנ״ד, שחם ראו אלתרמן; הוא שהנמען הכחיש לא עצמו )אורלנד אלתרמן אל המופנים
 אם מנה,/ עיני תדלנה איך קנאות,/ חמת לו אשא "איך רביעי(: )בית אורלנד כתב קנאות" ב״שיר (.12

 מנער/ חסדיו אשא לא בדין,/ רחמיו אזכר "לא (:13 )בית וכן ניער״, חסד אלי וי:ט מאד/ ךחמני רחם
 ושירי מונפת/ וחךבו בעתו/ שיריו דבר גדול ״כי מכריז ואף כמוה״, נקמתי וגבהה בעךי/ חומה ובסגר

 אורלנד, של האחרון הפואטי המוצא היא הזאת הגלויה הרגשות סערת נפש". וגונבני בעטו/ כותב הוא
 כרוח)אורלנד אילן הראשון שיריו ]בספר ה׳אחאות׳ "הצהרת שנכשלה לאחר שחם, של כדבריה

 לו ייחשב שהדבר מבלי אלתרמן, של לזו נמעניו בעיני שלו שירתו את לקרב אפשרית כדרך תרצ״ט([
 ושירתו במציאות, ממש של עובדות לשנות כדי בה היה לא כשלעצמה ההצהרה אולם אפיגוני. למהלך

 אלתרמן״ ,זהךע-ה׳אח שירת כידוע, זכתה, לה אשר גורפת התקבלות לאותה זכתה לא אורלנד של
(.93 תשנ״ד, )שחם

 נוספת חזית של פתיחה כן, אם לראות, אפשר ילדים שירי לתרגום אורלנד של הפנייה בעצם
 נוסף זרע נזרע בעברית הדב פו פרסום עם הארבעים. שנות באמצע אלתרמן עם הספרותית בהתגוששות

 אורלנד של דשדושו ובין המשורר אלתרמן של הזוהרת הצלחתו שבין לפורענות המועד במרחב קנאה של
 ולא - ילדים שירת בתרגום יפה שלו כוחו גם כי להוכיח ביקש שאורלנד סביר בלתי זה אין המשורר.

 "מקור בבחינת ,Winnie-the-Pooh לכתיבת שניגש לפני מילן שכתב השירים אלא ילדים, שירת סתם
בצלו. יוצר ונמצא אלתרמן את שפגש לפני הלבן"(, "בחרוז )מתוך עצמו אורלנד של הראשון" ערוצו

 במעמדו כרוכה When We Were Very Young את לתרגם אורלנד של החלטתו היתה א□
 על לשער אפשר זאת - בימיו הספרותית האליטה חברי עם הסבוכים וביחסיו המשוררים בקהילת

בלשון גם למצוא אפשר כזה קשר בדבר להשערה אישוש-מה ואולם, ורמזי-רמזים. רמזים סמך
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לקט רחל

 הספרות קברניטי שהנהיגו הנורמות מן במובהק שונות אותה המנחות שהנורמות שלו, התרגום
הבא. בחלק שנראה כפי הארבעים, בשנות העברית

פעם דיברתם כן כ* .2

 הטקסט אתגרים. מעט לא המתרגם לנד אור של לפתחו הניחו When We Were Very Young שירי
 הדיבור. בלשון הנהוגות התקנית הלשון מן סטיות גם ובו ילדים, לשון של פשוט במשלב נתון באנגלית
 עשורים בת צעירה, מדוברת שפה אך מדוברת, שפה אמנם היתה כבר הארבעים שנות של העברית
 של מבוסס משלב קיים היה לא עדיין לפיכך (.38 תשנ״ט, ניר ראו מדויקים )לנתונים בלבד אחדים

באנגלית. ילדים של דיבור לשון לעומת מקום מכל בעברית, ילדים לשון
 כבוד של מקום שמור למילן בכתב. שלה סימולציה ובין ךבוךה ילדים לשון בלן להבחין יש כן, כמו
 בלי האותנטית, לשונו על הילד, של המבט מנקודת כתובים ששיריו משום גם הילדים, בספרות

 באה הילד של עצמאותו ועוד, זאת שני. מצד מכוונת התיילדות ובלי אחד מצד דידקטית התנשאות
 אם מילים, של התקני הכתיב שיבוש מתוך אם - התקנית הלשון של כלליה בשבירת גם ביטוי לידי

 כללי של החלה מתוך ואם רבתי באות נכתבות שאינן במילים רבתי באות מקובל לא שימוש מתוך
 די תחום היתה בעברית ילדים שירי של כתיבה זאת, לעומת (.Lurie 1990, 152) תקניים לא פיסוק

 שביט ;622,1988 )אופק ברורה השירים של האידאולוגית הדידקטית ומגמתם הארבעים, בשנות צעיר
 דומה שנה, חמישים של ממרחק האלה הטקסטים את לשפוט שאפשר כמה עד (.463-462 תשנ״ט,
 גולדברג, לאה מתיילדת. לשון אל סטיות ובה סטנדרטי, שמשלבה מבוגרים לשון היא התקנית שלשונם

 עדויות ומצאה ילדים אצל הלשון התפתחות על צ׳וקובסקי של בתורתו היטב מצויה שהיתה למשל,
 בשיריה כאלה אותנטיות בדוגמאות השתמשה לא עברית, דוברי ילדים של לשון לשיפוצי משלה

 ראו "חנויות", הרבים מצורת הגזורה ״חנו-יה״ היחיד צורת )למשל, ולדן צביה שמציינת כפי לילדים,
 לילדים, ברגשטיין פניה של בשירתה גם בנמצא אינן כאלה צורות (.1984 ולדן ;76-69 ,1978 גולדברג

 נחמד פרפר אלי בוא שירי (:198 ,1984 )ולדן דידאקטי״ חינוכי ערך ״אין כזה שלשימוש משום
 בוא מפוזרות(: באותיות )מודגש לשונו את לא אך בקיבוץ, הילד של חייו את משקפים (1945 )ברגשטיין

 פרפר אלי, )"בוא בחזרה ותעוף / תירא, אל תנוח,/ שב, היד./ כף על אצלי שב נחמד,/ פןפר אלי,
 יפה, לי )"פרח נא! הריחי אמא׳לה, הגנה,/ מן קט פרח מאד./ נחמד לי פרח וריד,/ יפה, לי פרח נחמד"(;
 ומביע הילד של עולמו עם מזדהה אמנם ילן־שטקליס מרים של הליריים בשיריה הדובר הקול ורוד"(.

 של הלשון בלשון, עצמה מגבילה שהיא ההגבלות כל עם ״]...[ גולדברג, שציינה כפי אבל, רגשותיו, את
 ל׳ )"הגלגל", הזאת" השפה של המיוחד בהיגיון עמוקה הבנה אלא ילדים, שפת חיקוי איננה שיריה
 - ילן־שטקליס של בשיריה התחבירי הריתמוס אכן, (.542,1988 אופק אצל מצוטט ,20 תש״ז, בשבט

 לשון של היגיון"” להם משווה - חיבור במילות והשרשור משפט חלקי ועל מילים על החזרות ובראשו
 אך קפצנה,/ קפצנה, רגלים, הופ, ילדים": שפת "מחקים אינם הפועל וצורות המילים אוצר אבל ילדים,
 אדוני, עשני, )"מיכאל"(; הגן אל בבקר השכם אלך מחר שפנפנית"(; הגברת )"זאת תחפצנה אל לשבת
/ בן־ליל עשני לבדיתי ביותר: מעטות התקנית הלשון מן החריגות גם )"תפילה"(. גבור-חיל! עשני -
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10לבן"(. לבן )"החלבון פתית וערד פת לי יש ש"(; )"מפני כלומה לא — מאומה )״לבדי״(;

.549 ,1988 אופק מתוך לקוחות הדוגמאות 10
 הילדים בשירי החריזה של המכרעת משמעותה על ;746-744 ,1971 הרושובסקי ראו שלונסקי-אלתרטן בדור הסגולי במשקל בשטות חריזה על 11

.1983 חובב ראו זה כדור
שלונסקי. של בתרגומיו המוזיקלי הערך של מרכזיותו על Even-Zohar 1990, 190ו־ Toury 1995, 202-203 וכן ;23-20 ,1989 הראל ראו 12

 של הדיבור לשון את מייצגים אינם ה□ אבל לשון, בחידושי ניכרת לילדים אלתרמן של שירתו
 שכתב שיר העשירי", ב״אפרוח (.202 ,1984 )ולדן וחריזה משקל לצורכי נרתמים אלא הילדים,
 המשובצת על-תקנית, לשון ניכרת (,1943) הדב פו של התרגום בה שהתפרסם בשנה אלתרמן
 ונוטה שמחה( וקול ששון קול מצחה, על בכנפיה טפחה ופרח, כפתור ופלא, )הפלא כבולים בביטויים

 של המקור ובצורת ההיפוך בו׳ שימוש הפועל, של מקוצרות צורות כמו תנ״כיים, לשון סממני אל גם
 מתוך ויזורר טרף, טרף לחפש, ויתחילו האפרוחים[, ]=את ינשקם זרח ומר יז, הקצף ומפיו הפועל:
 מופיעים המקרא מלשון המסומננים היסודות (.23-14,1976 )אלתרמן אור ויהי / - במקור ויכה שנה,
 צורני אתם", "הי, הקריאה מלות בצד נאי" "הושיעו■ הקריאה כמו הדיבור, מלשון יסודות בצד כאן

 של חידושים בצד וכן - שמח( )יהיה וצירופי□ מתגנדרת( )משתגע, פעלי□ אבא׳לי(, )אמא׳לי, חיבה
 של היחסי משקלם אבל ~ )ביצינת( הקטנה צורן ובתוספת )אפרחה( נקבי צורן בתוספת עצם שמות

 אף הדיבור, מלשון ביסודות השימוש מן התחביר, בשל יותר ומורגש יותר, רב הכתב מלשון היסודות
 יש כך, על נוסף הדיבור. לשון של האינטונציה לחיקוי משמשים נקודות ושלוש קריאה שסימני פי על

 עצם ובשמות להבל( גלמוד, אספקלריה, פולח, )קול על-תקני מילים באוצר השימוש את כאן לציין
 מן נובע השיר נושא 11העשירה. לחריזה הנרתמים נפל(, הדר, צלמות, )בור סגולי שמשקלם נדירים
 בשיר התרנגול משפחת שהרי א,א(, ביצה בבלי, )תלמוד טוב" ביום שנולדה ב״ביצה התלמודי העיסוק
 והוא בשיר, ההומוריסטי היסוד נובע מכאן השנה. ראש בערב מהביצה בקע לא שעוד לאפרוח מחכה

 פואטית תחבולה - שכזו מגוחכת בסיטואציה המקרא מלשון ביסודות השימוש עם מועצם אף
 בסגנון ]...[ או עלילתיות, בנוסחאות אירוני ״שימוש שבבסיסה משום ,Mock Epic במחקר המכונה

 שירים כמו העשירי", "האפרוח השיר (.123 ,1999 )ויסברוד הקלאסי״ באפוס שמקור□ ונישא, רם
 מחלן (,1933 בדצמבר שלדבר לילדים במוסף פורסם פה״, היה גדול )״נס אלתרמן של יותר מוקדמים

והלשוניים. התמטיים ביסודותיה פרודיסטי שימוש מתוך היהודית הספרות מסורת את
 המוקדמות השלושים בשנות להתפרסם שהחלו שלונסקי, אברהם של מהו" "מיקי שירי הם שונים

 בספר למיניהם, ילדים בעיתוני שפורסמו הבאים, פרקיהם ע□ 1947ב־ וכונסו שלדבר לילדים במוסף
 מכול ויותר לשון, חידושי ומחדש עשירה בחריזה מלהטט שלונסקי (.1971 )שלונסקי מיקי-מהו עלילות

 הלא ואם־כך 12המוזיקלי: הערך הוא בו החשוב שהערך בטקסט הדיבור מלשון יסודות מתזטר הוא
 פתי-פוט, פוטי-פתי,/ שמי למשל: נלוצץ.// לצינו על קץ/ בלי זה ומדוע אבינו,/ מה רצינו, מה תבינו:/

 אמךתי ו׳ם אמךתי?/ כבר זה - שמי. פתי כבד-ראש.// של מעול□ הבאתי/ קךקסי את כי אבוש/ ולא
 יוצא גם שלונסקי (.12 ,1971 )שלונסקי שלמה! להקה יש כאן גמךתי:/ לא עוד ת׳עקר מהי/ אז כבר,

 השגיאות צדוק/ לש□ נטו־ק בו ג׳, פרק שנייה, )עלילה הכתוב בטקסט בייצוגה הדיבור לשון להגנת
עלי, התפרצו צךיקי-הדור/ כל כאן הפגע!/ ארע אומרים, כאן, רגע!/ דמו חבריא, כאן, שבדקדוק(:
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 חרךזין אין כזאת/ גסה מלה ״מין כזיאת-היא!!/ מלה להךפיס העזותי/ זה איך זה, איך לאמור:/
 עניתי אז והרוק!"// הסדר את עפר-ואפר יעשה תינוק/ שכל בבית-הספר,/ואסור דקדוק בחרוזות!/יש

11(.46 ,1971 )שלונסקי גסי□!״ אנשי□ רק בחלד,/יש גסות מלים בנמוסים(:/״אין המכתר ילד/ )ככל

 מתרגמי□ נוטים — ילדים ספרות של בתרגום וכמה כמה אחת ועל — לתרגום הנוגע בכל ואולם,
 ייצוגים ובכללן הקודם, בדור מקובלות שהיו תרגום נורמות ולנקוט יותר, שמרנית בלשון דווקא לדבוק

 Du-Nour 1995; B. Even-Zohar 1992, 232-233; Even-Zohar 1990, 45-51) הדיבור לשון של
;222 ,1992 Ben-Ari.) מעיל" של ו״גלגוליו אילת" "הילדה לשירים אלתרמן של הידועים תרגומיו 

 יכולים (1945 מאלאדאווסקי גם ראו .1995 )מולודובסקי השער את בפתחו מולודובסקי קדיה מאת
 דיבור בלשון כתבה לילדים, ביותר הגדולה היידיש למשוררת הנחשבת מולודובסקי, זה. כלל להדגים
 שהשימוש בלבד זו לא לשיריה, אלתרמן של בתרגומיו היהודית. בעיירה היום־יו□ חיי על שופעת
 שאף אלא לילדים, בעצמו שכתב מכשירים יותר מצומצם הדיבור מלשון לקסיקליים ביסודות היחסי

 ולא — למבוגרים התרגומים מלשון נעלמה שכבר תופעה — המקרא ללשון אלוזיות בהם משובצות
 בקול-ענות,/ לבת האם קוראה )״אלקע״(: אילת״ ״הילדה בשיר כך תנ״כיים. צורניים יסודות רק

 ל״קול זכר כל אין ביידיש במקור — מטיח בקךנסו מפיח,/ שחר האב וגם החלונות.// מצלצלים
 ולוחות סיני מהר יורד כשמשה י״ח, ל״ב, בשמות כולן פעמים, שלוש בתנ״ך החוזר ביטוי ענות",
 לאלוזיות מקבילות שורות במקור אין מאנטל״( )״א מעיל״ של ״גלגוליו בשיר גם 14בידיו. הברית

 איזה ,/לתפארת בגד איזה ב׳(: א׳, ישעיה ארץ״, והאזיני שמיס )״שמעו אלתרמן שמוסיף המקראיות
 ל״זהב מקבילה במקור אין כן, כמו 15השרץ! זה בו עשה מה ארץ,/ ארץ האזיני, מעיל-אךןת!// מין

 שאלתרמן ו׳(, ג', ב', הימי□ דברי שלמה, של המקדש בית לבניית ערב מצפון שהובא )זהב פרוים"
 — ןהמעיל שנתים,/ בו גדליהו רץ 16החרוז: ולצורך המעיל לתיאור אסוציאטיבי קישור מתוך מביא

 הכתב מלשון ואחרים אלה ציטוטי□ 17אפלו. יפה יותר עוד כאלו•/ המעיל - שנה עוד פךוי□!/ זהב
 בקשרים 18]שייגץ[(, שרץ ]טומל[, )יךיד ליידיש בקאלקי□ משולבי□ טךיות( מכות )דרך־ארץ,
 בסימני נדיב ובשימוש מילא( כבר, )נו, ליידיש ו/או לרוסית קאלקי□ הם שגם ריקים, פרגמטיים

 בילה פה!!/ צרורה צרה מין איזו פיה!/ מה בבית! יריד קם במקור: אינם מהם שרבים וקריאה שאלה
/ מתכופפת רגע  היסודות 1,חיה. כבר תרוץ שבמעיל החבריה:/ ופוסקת מתעופפת!// כבר הבטנה -

בצדם אבל מולודובסקי, של הכתיבה מנורמות רחוקים בעברית הכתב לשון ממסורת המוכרים

 הסופר של "תפקידו הכתוב: כטקסט אותה כשמייצגי□ הדיבור לשון את לעדן שיש שלונסקי מסביר 1960מ־ הצברי" הסגנון על "משהו כרשימה 13
(.163,1960 )שלונסקי ולעדן״ - לאשר ולאשר. - להקשיב הדיבור[ ]ללשון להקשיב... בעמיו:

 קוראת האם מילולית: (,12,1945 )מאלאדאווסקי מיט העלפט שמיד,/ דער טאטע, דער און שויב,/ א ציטערט עס אז מויד,/ די מאמע די רופט 14
דבריה. על חוזר הנפח,/ והאבא, רועדות,/ שהזגוגיות עד לנערה,

 (.20 ,1945 )מאלאדאווסקי פאנטל תכשיט צו□ אריין פאלט מאנטל,/ אזא מאנטל, אזא השיר: את חותמת שגם השורה כאן ישנה במקור 15
ה״תכשיט". פנטל של לידיים נופל כזה,/ מעיל כזה, מעיל מילולית:

שלונסקי-אלתרטן. מדור הילדים בשירת הזוגי בצורת הרווח השימוש על 108 ,1992 טורי ראו 16
 )מאלאדאווסקי גאר שענער מאנטל דער איז יאר,/ א נאך שמואליק אים גײט שפאגל-נײ./ מאנטל דער איז דריי/ יארן שמואליק אים גייט 17

יותר. יפה נעשה אפילו והמעיל שנה,/ עוד שמוליק בו הלן חדש,/ כמו מבריק והמעיל שנים,/ שלוש במעיל הלך שמוליק מילולית: (.17 ,1945
 מילים של משמעויות עד כלומניק(, קיבוצניק, מהרוסית: )״ניק״ מוגדרים מצורנים - היעד לשפת המקור משפת צורני□ של העברה הוא קאלק 18

.296 ,1970 אבן-זהר ראו מהצרפתית(. "שיק" מהאנגלית, ”)״אין שלמות מילים ועד מהאנגלית( פניו" ״על )הניב
 נייע א גאר דיר נא — קאמארע:/ אין טומל א )ווערט המעיל כפתורי את ותלש מהמדרגות נפל יוסל-בר אחרת: תקרית על מספר במקור הכית 19

[(.18 ,1945 ]מאלאדאווסקי קנעפלעך! אלע פארלירן און טרעפלעך,/ די אויף פאלן און גיין צרה!/
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עקב ד י לנ ר ם או מתרג

 במקרר. הדיבור לשון של האינטונציה את המחקים פיסוק וסימני היידיש מן שאילה תרגומי מופיעים
 של האבודה ה״עסיסױת״ על ״פיצוי״ משמשת הקריאה סימני ושל הקאלקים של היחסית צפיפות□

 ל"התנגנות" תורמת העשירה החריזה גם הכתב. מלשון העבריים היסודות ריבוי את ומאזנת היידיש
 )תרגומיו השירי□ של תוכנם מבחינת לא אדקווטיות, אינן אלה תרגום נורמות האלה. הטקסטים של
 בקנה עולות והן העל-תקני, המילים אוצר מבחינת ולא הנושא"( על "אלתור כמעט הם אלתרמן של

 ריתמי-תחבירי מודל על הנסמכות זו, בתקופה המבוגרים בספרות והכתיבה התרגום נורמות ע□ אחד
היידיש. מן ו/או הרוסית מן הדיבור לשון של

 יסודות בהם נמצא אלה. תרגום נורמות הם גם מדגימים הדב בפו אלתרמן שתירגם השירים
 )מילן הקט! אני פו: ויאמר הז-נבז את מצא מי ההיפוך: ו׳ בתוספת פועל כמו המקרא, מלשון דקדוק

 "מים ט׳; ט', ירמיה ונהי", "בכי ועוד; ג׳ ל', יחזקאל ענן", )"יום מקראיים צירופים וכן - (60 ,1972
ת י״א( ט', נחמיה ט״ז, מ״ג, ישעיה עזים״,  (:164,1972 )מילן לפו״ חרדות ב״זמר כמו מקראיות, ואלוזיו

 או ג׳-ד׳( ק״נ, תהלים ומחול", בתף הללוהו ]...[ שופר בתקע )״הללוהו תיף! וקול בשופר ויני-פו הללו
 בי חטה/ באור שבת, ביום (:110-109 ,1972 )מילן מאוד״ קטן מוח בעל דוב מאת ב״חרוזים

 האי-גיוני ואף הטריוויאלי בתוכן כאן נמסכות המקרא ללשון שהאלוזיות אלא * 21 20הנשמה. משתוממת
 לשון על פרודיה אלא אינה ובעצם מה(, זוז ומי מי זה שמה השמועה/ היא נכונה )אם השיר של

 )"נאם פו! נאום והצירוף ג׳( ל״ב, דברים לאלהינו", גדל )"הבו להם! גידל הבו הצירוף ג□ כך 31המקרא.
 של לשיריו אלתרמן של התרגום לשון (.129-128 ,1972 )מילן הצפוני הציר לגילוי המסע על בשיר ה׳״(
 קומי אפקט על - לילדים שכתב המקורית בשירה כמו - שוב נסמכת מולודובסקי של ולשיריה מילן

מי הקשר ובין "גבוהים" מקראיים יסודות שבין המתח מן הנובע ס-יו  כאן ננקטת ושוב "נמוך", יו
M המכונה הפואטית התחבולה ock Epic 1 (.123,1999 )ויסברוד

 כ״ו; ל׳, ישעיה ירפא", מפתו ומחץ עמו, את-שבר ה׳ חבש ביו□ הימי□ שבעת כאור שבעתים יהיה החמה ואור החמה, כאור אור-הלכנה "והיה 20
ד'. קמ׳יג, תהליס לכי", ישתומם בתוכי רוחי, עלי "ותתעטף

 כ״ז, באיוב כמו "נשמתי", או )"לבי" המקראית באלוויה כמו החבור, הקניין בכינוי ולא הידיעה, בה׳ מיודע "נשמה" העב□ שם כך, על נוסף 21
 "מסתובב )כמו היידיש מן השאול מבנה על אותו ומייסד כולו, המשפט תחביר את אלתרטן מהפך הזה הקטן בשינוי בי"(. נשמתי בל-עוד "כי ג׳:
 ובכן, - ׳מנדנד׳ מתבררת;/ שעדיין אחרת,/ שאלה ג□ ״יש שלונסקי: של מהז מיקי בעלילות ראו הדיבור. מלשון מסומנן עצם ש□ ועל הראש״( לי
)אבן־זהר בעברית התרגום לשון בעיצוב היידיש של חשיבותה על אבן־זהר של מחקריו ראו (.70 ,1971 )שלונסקי 'הנשמה׳!״ או 'הלב׳, על מה:/ על

.(Even-Zohar 1990 ;1970 
.How sweet to be a Cloud/ Floating in the Blue!/ It makes him very proud/ To be a little cloud (Milne 1994, 15) 22

בעברית. קיימים לנגה הפועל ושם נג״ה השורש ואילו באנגלית, כלל קיים אינו מילן של השיבוש כי א□ 23

 הן התקנית הלשון מן היחידות החריגות הדב פו בחרוזי יותר מצומצמים הדיבור מלשון היסודות
 גאה הצורה לצים!(, מחשבות איזה )הה, העצם ושם הלוואי של והמספר המין בין אחת אי-התאמה

 טוב (;because )במקום באנגלית י008ל־ קאלק שהיא שיי, ״למה הסיבה ומילת התקנית( גא )במקום
 משהו “[;20 ,1972 ]מילן פורח ענן שהוא למה שמךו/ ןהוא גאה הוא שמים./ ברחבי פורח/ ענן להיות

 )דבש האחרונה הדוגמה של בהמשכה [(.70-69,1972 ]מילן לי! היה שדבש יודע למ׳שאני לי,/ קרה מצחיק
 אדקווטי תרגום "לנגיע", המילה של התקני הכתיב מן סטייה ג□ נמצא דבש!( לנגוה! לא מפרש:/ פתק עם

 It’s very, very funny, / ’Cos I know I had some honey, במקור: honey המילה של הלא-תקני לכתיב
(62 ,1994 23/. ’Cos it had a label on, / Saying HUNNY (Milne בבית ״לי״ המילה על החזרה
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 המקור בשררות d/t־G ,P 1 למצלול אדקווטי צלילי תרגום להעמיד כניסיון הנראית — השיר של השני
(A goloptious full-up pot too, / And I don’t know where it’s got to) — לשון את מייצגת אינה 

 בשל ממילא המועצם שבתרגום, הפואטי היסוד את מדגישה המרובה החזרה שכן בעברית, הדיבור
 לי,/ העניו לי מובן לא לי,/ מובן לא לי אבד איך לי,/ בקנקן לי היה דבש העל-תקני: המילים אוצר

 ל״פיצוי" כאן זוכה שוב הדיבור מלשון ביסודות המוגבל השימוש 24לי. קנקן ולא ךבש לא איך
 רותם שוב וכך לפו"(, חרדות ב״זמר )למשל, במקור משיש יותר רבים קריאה סימני של בדמותם
 מרכיביה לחיקוי כאמור( והרוסית, היידיש מן השאול תחבירי )דגם האינטונציה תחבולת את אלתרמן

שבמקור. הדיבור לשון של

24 — A goloptious full-up pot too/ And I don’t know where it’s got to / No, I don’t know where it’s gone 
(.1994,15 Well, it’s funny (Milne /
 לספרות; מחברות הוצאת על 85-82 תש״ס, פדן הילדים; ספרות בתרגום גולדברג ולאה שלונסקי של מעורבותם על Ben-Ari 1992, 228 ראו 25

והחמישים. הארבעים בשנות הילדים ספרות בעיצוב ומקומה גולדברג לאה על תש״ס אורבך
ם של התקבלותם על 277-267 ,1996 שביט ראו 26 המבוגרים. של הבוחנות עיניהם דרך הילדים ספרות של הקנון אל טקסטי
 של לספרה שפיר א״ד של לתרגומו וכן ישראלית ורה מאת ילדים ספרי של אחרים לתרגומים ב7ה פו תרגום את להשוות מעניין זה כהקשר 27

 לספרי זו מאסכולה הבא הדור מתרגמי של תרגומיהם את לבחון גם מעניין (.1967 חסכן״, דן "סדרת עובד, נע□ המעופף קארלסון לינדגרן אסטריד
יכין. אכרה□ או פורת אמציה כמו ילדים,

 בשנות ילדים של הממשית הדיבור מלשון כן, אם מרוחקת, לילדים אלתרמן של התרגום לשון
 מגמה "טובה". עברית הילדים את ללמד כדי אותה ו״לשפר" אותה לכוון מבקשת ואף הארבעים,

 השלושים בשנות ילדים ספרות של מתרגמים בקרב המקובלת הנורמה היתה זו אידאולוגית
26 25והארבעים.

 אינה לילדים אלתרמן של בתרגומיו המקרא לשון של הפרודיזציה נוסף. מרכיב כאן שיש אלא
 המתורגם. הטקסט נמעני בתור להם מיועדת אינה ואף הרך, בגיל לילדים מובנת להיות יכולה

 על כותבת לגרמנית, Winnie-the-Pooh של התרגומים את המשווה (,O’Sullivan 1993) אוסאליבן
 טקסטים על שביט זהר של דבריה בעקבות אליהם, פונה שהספר הקוראים של הרחבה הקשת

 טיפוסים שלל ובו התמה, הילדות של האוטופי היער (.197־181 ,1996 )שביט אמביוולנטי שמעמדם
 נוסטלגית עמדה להביע למילן מאפשר רובין, כריסטופר של הצעצוע חיות בדמות המיוצגים חברתיים

 תכונות שתי — גיסא מאידך המבוגרים עולם כלפי אירונית ועמדה גיסא מחד הילדות עולם כלפי
 להיות יכולה החברתי העולם של האירוניזציה ועוד, זאת המבוגרים. הקוראים של לבם את השובות

 מילן, של הטקסט חייב העולמית הילדים בספרות המרכזי מעמדו את המבוגרים. לקוראים רק מובנת
 "ספר את בו ולראות ממנו לצטט בו, לקרוא המבוגרים את המושכים מרכיבים לאותם דווקא כן, אם

24שלהם. הספרים"

 מעצימה אלתרמן, ונתן שפיר א״ד ישראלית, ורה של בתרגומם הזה, הטקסט של העברית הגרסה
 בשל מחריף האירוני שהפער משום באנגלית, המקור לעומת המבוגר הקורא של הקריאה חוויית את

 למקור הדב פן את רק לא המשווה ויסברוד, רחל של מסקנתה גם זו 27העל-תקנית. בלשון השימוש
 רק לא Mock Epic־n״ (:1951 מילן ראו אמיר, אהרן )בתרגום פו בקרן הבית את גם אלא באנגלית,

 המבוגרים לשון על פארודלה בונה הוא אין במקור. שתפקד כפי מתפקד אינו גס הוא מרכזי; הפך
הומוריסטי, אופי לסיפורים מקנה אלא כלל(, לכאן רלבנטיים אינם )אלה עולמם על וסאטירה
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 על בעיקר לפעול עשויי□ ההומוריסטיים האפקטים כך ובין כך בין אחרות. בדרכים הושג שבמקור
 גם ראו ;131,1999 )ויסברוד הטקסט״ מנוסח שבה הלשון את בכלל יבין ילד א□ ספק כי מבוגר, קורא

 העברי התרגום של קסמו סוד טמון שבזאת דומה לילדים(. אמיר של התרגום נורמות על 1989 בן־שחר
 קנתה לילדים אלתרמן של התרגום לשון לאחרונה. עד חודש לא כך משום ואולי הדב, פו של הקלאסי

 השלוב המוקפד המשקל כמו תכונות בזכות השאר בין החדשה, בעברית מרכזי מעמד היא אף לה
28לעיל. שהודגם כפי המוחלט, חילונה מתוך המקרא לשון של הטמעתה וכן עשירה, בחריזה

 שלא תשכ״א(. )מילן When We Were Very Young בתרגום אורלנד של דרכו לגמרי שונה
 הילדים של עולמם אל המתורגמת הילדים שירת את לקרב לנסות אורלנד החליט כאלתרמן,

נתחיל"(: בטרם שורות כמה )"רק היינו לפעגטים בהקדמה מדבריו כמשתמע המנדטורית, בארץ־ישראל

 בעיני חן השירי□ שנשאו כיוון ]...[ הנהו. אנגליה ארץ יליד מילן, אלף אלף מר זה, ספר מחבר
 לשנות אפוא, לי, התרתי לכס. מובנה שתהיה בלשון באוזניכם אותם לשורר ביקשתי מאוד,

 ואהובים לכם ידועים שאינם והשמות המקומות הנוף, את שם וקמעא פה קמעא בתרגומי
 ובשמות במקומות ולהחליפם מיוחד, רגש בכם מעוררים היו לא ספק, בלי ואשר, עליכם
 נוהג היה עצמו מילן מר גם כי הנחה, מתוך עשיתי זה דבר עליכם. ואהובים לכם ידועים
תשכ״א(. )מילן ארץ־ישראל לילדי אלה שיריו את לחבר ביקש אילו כן, לעשות

”Brownie”, When We Were Very Young,
Milne 1958, p.196

In a comer of the bedroom is a great big curtain, 
Someone lives behind it, but I don’t know who;
I think it is a Brownie, but I ’m not quite certain. 
(Nanny isn’t certain, too.)

— I looked behind the curtain, but he went so quickly 
Brownies never wait to say, “How do you do?”
They wriggle off at once because they’re all so tickly. 
(Nanny says they’re tickly too.)

B) קטן״ "שד השיר row nie) יפה: זאת מדגים

 20 תשכ״א, מילן היינו, פעוטים קטן״, ״שד

נפוח, מסך ן.ש שלנו בחדר-הטטות
 אף־פם; יוךעים לא רק מתגורר, ש□ מישהו
בטוח. אנ׳לא אבל קטן, שד שזה לי נךמה
גס(. בטוחה לא היא אז ה"מטפלת", )חנה

 מילא, לו, ברח השד — למסך מ׳עבר הצצתי
 כך־סתם, מתפחדים תמיד השדים האלה

כאלה. ברחנים הם על-הטקום, נעלמים הם
גס(. אומרת כך היא אז ה״מטפלת", )חנה

ת פתחו של המחודשת שהמהדורה להוסיף אפשר פה 28 )עשרה 1945מ־ המקורית המהדורה מן יותר מצומצמת (1995 מהדורת )בידי השער א
לעומת 80%) ברגשטיין פניה ושל גולדברג לאה של מתרגומיהן יותר רב אלתרמן תרגומי של היחסי מספרם זאת ובכל שבעה-עשר(, לעומת שירים

אלתרמן. של לתרגומיו שהוקנה הקנוני המעמד על מלמדת זו עובדה כליל(. הושמטו לוינסון אברהם של תרגומיו שני !50%
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לקט רחל

 מתקן הוא ובמעשיות שבבלדות הסקוטית, המסורת מן אישון־שדון של כשמו הוא במקור השיר שם
 בשדון להמירו ולא לעברית, שמו את לתעתק שלא בוחר אורלנד בבית. תיקון הטעון את ליל באישון

 השד בראתי: של תכונות לו מייחס אינו גם הוא וכך קטן", "שד הכללי בשם לו לקרוא אלא אחר,
אילו ״מתפחד״ שלו הקטן  של רגישותם משום הדובר, אל להתוודע כלל נשאר הוא אין במקור ו

השיר. שברקע התרבותי ההקשר על גם אורלנד מוותר השדון, שם על הוויתור עם לדגדוגים. בראונים
 ושם פה המבצבצת האנגלית־הנוצרית התרבות את לשקף שלא מעדיף אורלנד הספר אורך לכל

 הדובר הילד של עולמו את המייצג הארצישראלי בהווי השירים את לטעת אלא במקור, לשירים מבעד
 עצמו מילן מר גם "כי בהנחה, כאמור, מצדיק, הוא הזאת התרגום נורמת את הארבעים. בשנות עברית

 רומז הוא כך ובתוך ארץ־ישראל", לילדי אלה שיריו את לחבר ביקש אילו כן, לעשות נוהג היה
 גם כאן פועלת זאת, ועם הילד. של עולמו אל הקרובים בדברים לעסוק צריכה ילדים שספרות

 התרבות את לקומם נועדה הזאת התרגום שנורמת בגלוי מודה עצמו אורלנד לאומית. אידאולוגיה
 לי "היתה המנדט: בימי הבריטים משנאת גם נובעת היא הסתם ומן בארץ־ישראל, החדשה העברית

 לילדים להעביר רציתי ולא ״[,Buckingham Palace״ ]השיר אנגלי בארמון שמדובר זה עם בעיה גם
 את שתירגם כפי תירגם מדוע מסביר )אורלנד כל-כך" אהודה היתה לא שאז האנגלית, האווירה את
 ״(:Vespers)״ ערבית״ ״תפילת בשיר ניכרת דומה תופעה (.1989 לנדאו חינה״, מלך ב״ארמון השיר שם

 חינה", מלך "ארמון גם ראו הספר, בכל קרוי הוא )כך אורי עברי הכה לשם זוכה רובין כריסטופר
 התפילות שמע", "קריאת כאן היא הנוצרית בתנוחה המיטה לרגלי הכריעה ""חול-בין-אצבעות״(,

(prayers) ואלוהים ערבית״ ״תפילת הן (god) לוחש,/ קךיאת-שמע הילד מטתו אצל ״אדוני״: מכונה 
בידיו  מתפלל הוא, אורילי אורי, רוחש!/ פה זה מי הס! הס! מביט./ ריאש-זהב הקטנטנות ו

ג(.106-105° תשכ״א, )מילן דגושה[ בב׳ במקור, ]כך תפלת-ערבית

 השמות כל על חל הוא זו. בתקופה רווחת תופעה הוא מתורגמים טקסטים של ייהוד ואפילו עברות
 הכבישים"(, מן אחד )"בקצה ואילנה חנה השמות ועד אורי השם למן בשירים, המוזכרים הפרטיים

 עם )"שמנת אהובה (,John ששמו אחד בילד רק מדובר במקור )״אושר״, וגרשם נחומי אפרים,
 חינה"( מלך )"ארמון המלוכה ארמון של שמו רק ולא מעוברתים, מקומות של שמות גם ועוד. ׳תנובה"׳(

 קונקרטי, אזכור כל אין כשבמקור גם אלא וריבועים"(, "קווים )רחובות׳רושלים, a London street או
 מה כשמים,/ לי ברור אבל — מלך״ הייתי היה ״לו בשיר כמו בחרוז: איבר כהשלמת רבות פעמים
If I were King of anything/ I!”) בירושלים לעשות ’d tell my soldiers :“I’m the King;) וכן 

(.ride in a train) הר-טובה ברכבת אתי אקחנה ״(:Rice Pudding)״ ”׳תנובה' עם ״שמנת בשיר
 השיר שם מתורגם וכך העברית, התרבות אל הם אף מוסבים האנגלית הילדים מתרבות אזכורים

Rice Pudding ״ בא" אני — ״טיפ־טיפה בשיר התפוח עץ ׳תנובה״׳, עם ל״שמנת(Twinkletoes)״ 
 Little Bo-Peep and Little Boy Blue אװזה״ ״אמא וגיבורי התקני[( משמש ולא ]כך, מישמיש עץ הוא
ותמר". "אמנון הם

ובעקבותיו )בלובשטיין־סלע(, רחל המשוררת של "אורי" לשיר כעיקר הזה כש□ הברוכה המובהקת הארצישראליות את לייחס שאפשר דומה 29
. ועוד. — כדורי״ ו״אורי מורי״ "אורי לילדים״, ב״דבר גולדברג לאה של חרוזיה

Little boy kneels at the foot o f the b ed / Droops on the little hands gold head J Hush! Hush! Whisper who dares!/ Christopher 30
Robin is saying his prayers.
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 )למעשה, לילדים בתרגום הארבעים בשנות מקובלות תרגום נורמות הם האלה התרבות מעתקי
 מאליהם. ברורים כמעט הם כן ועל (,Du-Nour 1995 ראו והשבעים, השישים שנות עד רווחו הם

 לשון את בהרחבה מייצג הוא אחרים. באמצעים גם הילד של עולמו אל להתקרב מנסה אורלנד ואולם,
 רבות מילים גרפיים: באמצעים הדיבור לשון את המדמה הכתיב, באמצעות בעיקר בעברית, הדיבור

 הבולטת היא זו תכונה למעשה, מיוחד. גרפי סימון בלי אף או בגרש במקף, לזו זו ומולחמות מקוצרות
 כאלה מכוונים שיבושים שני מדגים קטן" "שד השיר היינו. בפעוטים אורלנד של התרגום בלשון ביותר

 לציין יש ו״אף-פם״. ״אנ׳לא״ הדיבור: לשון של ההגייה את המתעתקיס התקני, הכתיב של
 להם מקנה והדבר וחריזה(, משקל אילוצי בשל )לרוב הספר לאורך אחידים אינם שהתעתיקים

 לנ׳ מתחת התנועה מתאפסת תמיד לא אורלנד אצל גם הדיבור, בלשון כמו יותר: רבה אותנטיות
)אף-פם(. פעם" "אף הצירוף מקוצר תמיד ולא )אנ׳לא(, ״לא״ המילה אל מצטרפת כשהיא ״אני״ במילה

 שנות ועד הארבעים משנות בעברית שנכתבו והדרמה הסיפורת את הבוחנת בן־שחר, רינה
 שנות של בסיפורת ראשיתו הדיבור לשון של הפונטי שהחיקוי כותבת תשנ״א(, )בן־שחר השמונים

 נהגו כך הכתב. לשון של בדיאלוגים "הטבעית" לשונו ועיצוב ה״צבר" דמות צמיחת עם הארבעים,
 הסופרים בחרו ואילך השישים ומשנות למבוגרים, בפרוזה והחמישים הארבעים שנות של הסופרים

 לשון של משלב להעמיד הניסיון (.31-30 תשנ״א, )בן־שחר אחרי□ באמצעים הדיאלוגים את לעצב
 העברית דוברי של הנורמטיבית הגישה בשל בקשיים, נתקל המתחדשת העברית בתרבות "טבעית"

 העדר הכתב, בלשון המקובלות הרישום בדרכי הכרוך בכל הקיבעון בעיקרה. כתב שפת - השפה אל
 כל - ניקוד( בסימני )הצורך עצמו ברישום הכרוך הטכני הקושי וכן דיבור דפוסי עיצוב של מסורת

 התרגום לשון (.26 תשנ״א, )בן־שחר הכתוב בטקסט הדיבור לשון של הפונטי הייצוג את הגבילו אלה
 למבוגרים, בספרות הדיבור לשון של עיצובה רקע על רק לא כן, אם בולטת, היינו בפעוטים אורלנד של

לילדים. המתורגמת הספרות של התת-מערכת של שמרנותה רקע על — ובעיקר — גם אלא
 משנות שלונסקי של מיקי-מהו בעלילות להתבונן אפשר לילדים, מקורית כתיבה עם השוואה לש□

 ספורים נסיונות אבל הדיבור, מלשון מעטים לא יסודות יש זה בטקסט (.1971 )שלונסקי השלושים
 עלילות מתוך לעיל שהובאו בציטוטי□ היקרויות )שתי הפתטית הבחינה מן אותה לחקות בלבד

 ההן בשנים עצמו, אורלנד שכתב הילדים בשירי גם ת׳עקר(. ו׳ם, זה[: במאמר 147 עט׳ ]ראו מיקי-מהו
 הילדים מספרות אלה ראיות 32 31הדיבור. לשון של כזו לסימולציה זכר אין (,1945 נא, )הציצו ממש

 של ש״מקומו למבוגרים(, בספרות כאמור, )העוסקת, בן־שחר של מסקנתה עם אחד בקנה עולות
 למרכיבי□ יחסית שולי הוא מקור[ ]ספרות העברית בספרות דיבורי דיאלוג בעיצוב הפונטי המרכיב

 הפונטי המרכיב של לחלקו יחסי באופן או והתחביריים־קישוריים, הדקדוקיים הלקסיקליים,
 תשנ״א, )בן־שחר האנגלית" הספרות או האמריקנית הספרות כגון אחרות, ספרויות של בדיאלוגים

 הדיבור לשון של בחיקוי שכזה וחדשני נרחב בשימוש לאורלנד ורע אח שאין כן, אם דומה, ע(.26
לא שכנראה לילדים, אורלנד של התרגום לשון ומתריסה חדשנית כך וכל זו. בתקופה לילדים ביצירה

 של המקור שירי ביניהם. ולקסיקליי□ תמטיי□ דמיון קווי סמך על אורלנד בתרגום טילן לשירי נא 1הצ>צ שירי את השוויתי הגמר בעבודת 31
הדיבור. לשון של הסימולציה כתחום לא אך שלו, התרגום מעבודת הושפעו אכן לילדים אורלנד

 והיא השמונים, שנות ועד החמישי□ משנות והדרמה הסיפורת מן בתרגומים גם הדיבור לשון של הפונטי בחיקוי השימוש אחר עוקבת בן־שחר 32
(.27 תשנ"א, )בן-שחר ייפול" לא גם ואולי נפל, שלא נורמטיבי ׳מחסום׳ ש״זהו מוסיפה
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ט רחל ק ל

 ההקדמה בסוף אורלנד הוסיף לכן מראש. התנצלות בלא בדפוס הארבעים בשנות להופיע יכולה היתה
 למוריכם. תראוהו ואל טמנו תלמדו אל ושם, פה הניתן ה׳משובש׳ העברי הכתיב שכחתי: "עיקר שלו:

ננ(.6 תשכ״א, )מילן פעם..." דיברתם כן כי ולהזכירכם דעתכם לבדח בלבד, הוא מעשה-שעשועים

ם33 למכביר נמצאות הדיבור לשון של פונטי לחיקוי דוגמאות < ט  וכאן כמעט, שורה בכל tv»n עו
 הניקוד ומכללי התקני הכתיב מן סטיות של סוגים מיני כל המדגימות מהן, מעטות רק מובאות
 לה, מידמה הזיקה ש׳ של וניקודה נשמטת, הידיעה )ה׳ מתפגשים בו ש׳ןחובות איפה שם התקין:
 נשמטת, א׳ החלשה כשהגרונית מקוצרת את היחס )מילת ת׳המלך חפשנו הכבישים"(; מן אחד "בקצה
 מפני 35 34 33)״אושר״(; להשיג לא-כך־קל זה אבל / — מצחיק, קצת נךאה זה אולי חינה״(; מלך ״ארמון

 הוא, במילה המרכזית התנועה לפי מנוקדת הזיקה ש׳ נשמטות, וא׳ ה׳ החלשות )הגרוניות שו׳אוהב...
 ואני הרגלים,/ צעדי את תמיד לי אנ׳שומר ברחובות׳רושלים,/ צועד כשאנ׳בכל-פם לכנות"(; "כיצד

 שת׳הילךים המרבים,/ המקרים על ספרה לי שאמא ׳פני קוקוים, על דורך ואנ׳לא רבועים/ על דורך
 קוים על אנ׳צועד אם/ להם שלא׳כפת לשותרשם רוצים הם ]...[ דבים./ אכלו — הקוים על שצעדו

 נע בשווא המנוקדת הי׳ נשמטת; ואף מתקצרת אני המילה בסוף הארוכה )התנועה רק-רבועים על או
 ע׳ הגרונית ונשמטת; "מפני" הסיבה שבמילת בפ׳ נטמעת מ׳ היחס מילת ירושלים; המילה מן נשמטת
 ת׳חשבתי/ אנ׳לא בעולם אף־פעם אף־פעם, אף־פעם, וריבועים"(; "קווים לעשות, הפועל משם נשמטת
 הפועל מן נשמטת גרונית )ה׳ גם שוה וז׳לא שאומרים טוב ז׳לא אמךתיי׳/ שמה, ׳לא׳ל-טפס לי: שא?נרו

 במילת הנע השווא ז׳לא; במילה נע לשווא מתקצרת זה במילה לז׳ מתחת הארוכה התנועה התחשבתי;
 וז׳לא, במילה נח שווא לכלל מתקצרת זה במילה לז׳ מתחת הארוכה והתנועה מתארך ו החיבור

 שמתחת הארוכה )התנועה יש׳חשק שלרב/ למה ...[1 כמוש׳צךיך/ שואלים אם רק אבל ״עצמאות״(;
 יש במטה,/ ואנ׳שוכב חוט גם יש לי "אדיבות"(; כמוש׳צןיך, במילה נח לשווא מתקצרת הזיקה לש'

 שאנ׳בכלל יודע לא ואף-חד בכןיצה,/ ןאנ׳מתכוץ ת׳עיני עוצם ואני אותה;/ ואנ׳סוחב גם שמיכה לי
אחרות. רבות רבות ועוד - ערבית״( ״תפילת אף־אחד, הצירוף מן נשמטת א׳ החלשה )הגרונית נמצא

 שכן זה, בעניין שינוי חל לא שנה שלושים כעבור גם לשון. ענייני על הקפדתם רבה ומה החינוך מוסדות של טיבם מה כנראה ידע אורלנד 33
 הברות השמטת למרות עשירה. - הייע! ]פעוטים השירי□ של ש״לשון-התרגום נכתב (1976) לילדים קריאה לספרי החינוך משרד של בקטלוג

 כאן." אנו עוסקים ילדותית בלשון לא הרי - בדיבור□ קטני□ ילדים כדרך תינוקיקיס( )שועללים, אחרות הברות על והחזרה ת-המלך( חושב )אני
 עוסקים ילדותית בלשון לא ב״הרי כוונת□ היתה מה אבל הדיבור, בלשון ההגייה את המחקה התרגום, מלשון הסתייגו הקטלוג שעורכי נראה

 הקטלוג של הכאה במהדורה "ילדותית"(. לשון ולא ילדי□, של לשון )שהיא התרגום לשון של בטיבה עסקה ג□ עסקה הביקורת והרי כאן"! אנו
 ותוכנה כשהיה נשאר שלה התחבירי המכנה אכל ת׳מלך"(, חושב ׳ני יי תוקנה: הציטטות אחת נעלמו, )המקפים מעט הזאת הפסקה נערכה (1981)

שונה. לא התמוה
 פי )על ב"כך" בכ״ף הדגש של הקפדנית ההשמטה אבל - הדיבור בלשון ההגייה את לייצג מפליא אכן ל״לא-כך״ כך״ כל ״לא של הקיצור 34

 התכוון שאורלנד נראה כן כמו המכוון. השיבוש את משבשת פתוחה( תנועה לאחר קלי□ דגשים השמטת המקרא: כלשון הנוהגת הניקוד שיטת
 המגיה!( או העורך )של נעלמה יד אכל הדיבור, בלשון "מילא" הלא-תקנית ההגייה את המדגיש בניקוד קטן", "שד בשיר מילא-כאלה לחרוז

 היתרה התקינות כללי על כאלה(. ברחנים הם על-המקום, נעלמים הם ]...[ מילא,/ לו, כרח השד — למסך מיעכר )הצצתי למילא הניקוד את שינתה
.Even-Zohar 1992,237-240 ראו ילדים ספרי של בניקוד הנוהגת

 צורך אורלנד הרגיש ולכן בקיבוצים)!(, רק אפילו אולי ילדים, של במשלב רק מקובלת "מטפלת" המילה היתה עדיין הארבעים בשנות אולי 35
בגרשיים. אותה לסמן

 דיבור להךמות כדי הדיבור מלשון ותחביריים דקדוקיים לקסיקליים, מרכיבים גם שאל אורלנד
 )"שד גם בטוחה לא היא אז ה״מטפלת", חנה ...[/1 על״המקום נעלמים ]השדים[ ילדים: של אותנטי
)"כיכר הגשר עליד-עליד בדשא,/ סתם וכשישבתי הילדים"(; חדר )"כסאות זה-לא-נקרא *5קטן"(;
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מתרגם אורלנד יעקב

 ברבוע מרגז אלישוע/ לה שח רק וריבועים"(; )"קווים ועוד-איך עליה□ מצפצף אני אך השוק"(;
 שועללים"(; "שלושה התקנית, מחבואים במקום מלעילית, והטעמה בבי )דגש ׳’"מחביאים אי-ציות"(;”)

ועוד. - ׳תנובה׳״( עם )״שמנת מלעילית בהטעמה בבה
 שבמקור המשלב את שיחקה דיבור לשון של משלב לייצג כדי עצמו אורלנד המציא אחרים יסודות

 בעד כזה: משלב כמייצגות בהחלט ומתקבלות היטב מצטלצלות כאלה לשון המצאות כמה באנגלית.
 )"אי-ציות"(; העירה תלכי אל את הכי-ו־ע, זה אפילו )"אושר"(; מגפים כאלה-מין/ לאפר?□/ ?ש נגד-הגש□/

 מתפחךים תמיד השךים האלה השורה ואולם, וריבועים״(. )״קווים להתלך איך חשוב נוךא-ךוקא שזה
 הארבעים, בשנות לא גם בעברית, הדיבור בלשון קיום לה היה לא שמעולם נדמה - קטן״( )"שד כך־סתם

 טבעי לא משפט היא התוצאה )השךים(. העצם לשם )האלה( הרומז הכינוי את מקדימים אין בעברית שכן
 עוד יש הזאת לתופעה פעוטות. לשון להעמיד בנסיונו המתרגם של התפתלויותיו את המסגיר מתיילד, ואף

 כזה כזה-מילים,/ לי היה חינה"(; מלך )"ארמון ?זכרי אותי־ג□ שהמלך חושבת את דוגמאות:
 אני אבל אביב"(; של )"בוקר לעשות פה נורא-ךבי□ ךבךים לנו ?ש עוד השוק״(; )״כיכר נוצץ־מין־מילים

 אךכוני זנבו אך קטנטנות,/ עיניו עכברוניי/ את לכנות/ כיצד החיות״(; )״בגן הפתלתל! הנחש את מכיר-הכי
ועוד. ערבית"(, )"תפילת חוט מכזהומין מין־שמלה לובשת היא לכנות"(; )"כיצד

 בלבד זו שלא לזכור יש — חריזה אילוצי בשל לעולם באו אמנם כאן כאלה לשון המצאות כמה
 של והמתורגמת המקורית בשירה מחייבת נורמה היתה שהחריזה גם אלא מחורז, מילן של שהמקור

 לעומת הדבר בולט ובייחוד המתורגם, הטקסט של בקריאו-תו פוגמות הן אבל — הארבעים שנות
 מדגים במקור( curtain/certain) קטן״ ״שד בשיר נפוח/בטוח כמו חרוז באנגלית. המקור של קריאותו

 שלא העברי, לקורא ברורה שאינה תמונה הנפוח, המסך תמונת את מכתיבה בטוח"” במילה הבחירה כי
השד. מתגורר — )״שם״( עצמו בו ולא — שמאחוריו (,great big curtain) שבמקור הגדול הווילון כמו

 חדשה. תרגום נורמת לכלל להתפתח יכול היה לילדים בתרגום הדיבור לשון של הפונטי החיקוי
 אורלנד הלבן", )"בחרוז צלחו לא שלו אחרי□ מרי שנסיונות כפי התבססה, לא אורלנד של דרכו אבל

 שנות בסוף רק נותצה האלתרמנית הפואטיקה תשמ״ה(. אורלנד שח", משחק "המאסטרו ;1946
זך. נתן ובראשו חדש, משוררים דור של עלייתו עם החמישים,

 מתוך אורלנד, של בתרגומו מילן של הבא הילדים שירי ספר פורסם ,1957ב־ כן, לפני עוד אבל
 הדיבור, לשון של חדשים פונטיים חיקויים נוספו (1992 )מילן שנינו באנחנו ממש. זו לשון תפיסת
 ברע )"המלך ואנ׳לרצה שהן[, ]איזו איזו-שן ו׳פילו, התקני: הכתיב מכללי הסטייה מבחינת יותר נועזים

 / רוציםמש... הם מפניש וזה / ~ בניד-נוצה ענתה כך / - ביצימש... אין מפנש רק זה מח׳שמו״(;
 נורא ׳אנ׳ שח, היה ׳,— ׳להת ורע״(; )״טוב ב׳צמו ןתקן הקטנה״(; )"השחרנגלת ביצה להם שאטיל
 שאני במה כך[ ]מנוקד ׳שחק ואנ׳יכול קטינא"(; אורי )"צעצועי ישוב שו׳ אומרים )"חתלתול"(, ממהר׳
 הרבה רחב ייצוג שנינו באנחנו יש הדיבור לשון של המילים לאוצר ועוד, זאת ועוד. )"בחושך"(, מוצא
 )"אנחנו "תרח" לא: ולעתים במרכאות המילים מובאות לעתים חיינו. בפעוטים לו משהיה יותר

 ומסטיק שוקולד/ רק אני רוצה מלעילית: בהטעמה סוכר המילה וכן - מעליש ״נאד״, תרח, שנינו״(;
 בי^בן צביטה לו ומעיף מח׳שמו"(; ברע )"המלך בלי ועם סכר עם היד,/ מלא ועוגיות בשבילי,/
יומולדת, "דודו"(; ממילא, מיודעת מילה של תקני לא )יידוע האמא האבא, ]כך[, חבבה )"נזלת"(;
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לקט רחל

ועוד. טובה!"(, ילדה "היית אחת, בלקסמה מולחמים מילים שתי בני כבולים )צירופים ביתספר
 פעלים היינו. .בפעוטים משהיה העל-תקנית הכתב לשון של יותר נרחב ייצוג גם כאן יש זאת, ועם
 היינו: פעוטים של הדיבור בלשון כמו ב״לא" ולא "אין", השלילה במילת לעתים נשללים הווה בזמן
 הם/ אין אבל ]...[ דודו// את רואים/ הם/ אין שנינו״(; )״אנחנו יודע אינני ]...[ כלל פוחד אינני

 האגם"(. שפת )"על לשמע? אולי יכול עוד הוא שהדג כלל רואים אינכם )"דודו"(; דודו את יודעים/
 המשלב את מגביה ו״תלת״ ״תךי״ ״חד״, במספרים ומשקל( חריזה אילוצי )בגלל המאולץ השימוש גם

 הכפילו בלבד./ חד הוא חד פי חד בעברית: הדיבור מלשון ומרחיקו המקור משלב לערמת המתורגם
 שנים־כפל-חד, הקיסר"(; של )"חרוזו התה שעת היא /— לסך תלת עוד וספח/ תרי,/ פי

ורע"(. )״טוב תךי-כפול-אךבע שנים־כפל-תלת,
 תופעה במשפט, המילים סדר מבחינת בייחוד התחביר, בתחום גם שנינו באנחנו ניכרת מאולצת לשון
 אךם תךצו■ לפנק אם כמובן, אך, למשל: חריזה(. באילוצי התחשבות )מתוך היינו בפעוטים ניכרה שכבר
 דודו מח׳שמו"(; ברע "המלך העצם, לשם הלוואי )הקדמת בלונים! שני או אחד במתנה לי הביאו כמוני/

 אחד, רוצה גם דודו "הו, מיד:/ אומר אנכי לי, ממתק וכשנותנים קצת,/ הוא שלקקן רק הוא, זולל לא
 אולי העצם, לשם הלוואי )הקדמת שנים״דב היער, בתוך אי-שם, היו היה )״דודו״(; שנים״ יחד לי תנו אז

ורע"(. "טוב הדובים שני על בשיר כ״ד, ב/ ב', מלכים היער", מן דבים שתים ל״ותצאנה אלרזיה מתוך
 פוגמים בעברית, הדיבור לשון של טבעית הגייה מתוכם לשחזר שקשה אחדים, פונטיים חיקויים

 בואו )"אז אתי? רצים ם׳לא למה אז חמודון, אנ׳כזה אם אז )"חשבז"(; היא׳מרת האותנטיות: בתחושת
 ״(The Little Black Hen^״ כתרגום הקטנה השחרנגלת )למשל מדי עשירות לשון המצאות גם אתי"(.

 התרגום לשון את מרחיקות — השורש אותו בני לפעלים המוצמדים עצם שמות של ובייחוד —
 מצרח בכזהו-מין צורח שהוא ורק המשלב: להגבהת ותורמות האותנטית הדיבור מלשון

(He sometimes likes to do it in a funny sort of/ squeak;) מטפלם טפוס היא שלי וה׳מטפלת׳ 
(And Nanny is Nanny, and I call her Nan) ,דודו״"( ״Binker;)הצלות להציל תרביצים, להרביץ ״ 
(like Rushings-out, and Rescuings, ״ משוריין״, ״אבירKnight-in-Armour.)פוגמים אלה ״ 

המקור. בלי לעצמו, עומד כשהוא בייחוד - המתורגם הטקסט של בקריאותו
 דבק אורלנד אחד מצד מסוימת: מבוכה על מעיד אולי שנינו באנחנו התרגום לשון של המעורב המשלב

 פחות לו חשובה הטקסט של קריאותו שני מצד לילדים; בתרגום הדיבור לשון של לייצוג החדשנית בגרסתו
 המתרחקות נורמות זמנו, של שלונסקי-אלתרמן בחוג הנהוגות לילדים מקורית שירה של כתיבה מנורמות
 הכתיבה סממני בולטים (,1957) זו בשנה שנכתב גולדברג, לאה מאת פלוטו? באיה למשל, הדיבור. מלשון
 מביטות הברכה )מתוך פסיחות ככה:(, לו ואומר מקלחת!/ זו )באמת, עשירה וירטואוזית חריזה האלה:

 וחידושי במבוכה( )שרוי גבוהים לשון צירופי של שילוב למים?(, מתחת שם י-ש מה - כלב של עינים/ בו
 לראות אפשר אורלנד של בתרגומו האלה הכתיבה נורמות בקבלת )דהר(. נדירות בצורות שימוש או מילים
 עליה להתרפק רצון מתוך - זמנו של העברית לספרות וסיגולה המתורגמת הילדים שירת של נרמול

באנגלית. המקור של הכתיבה מנורמות שונות אלה שנורמות פי על אף - אליה ולהתקבל
 ריצה שעיקרו בו, עסוק שהוא משחק מתאר (Busy) ״עסוק״ בשיר הפעוט הדובר למשל כך

דמיון, במשחק אחר תפקיד ממלא הוא השיר של בית בכל הילדים. שבחדר לשולחן מסביב תזזיתית
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מתרגם אורלנד יעקב

 Round about ובצורתו: בתוכנו מעגלי עצמה, השובבה הריצה כמו מעגלי חוזר, פזמון יש הבתים ובין
Milne 1958,132-136) — and round about and round about I go.) מוכרת תבנית מממש הפזמון 

 כמו או — Ring a ring o‘ roses,/ A pocketful of posies כמו באנגלית, ילדים משירי
The Real MOTHER GOOSE [1916] ,65, 102) Here we go round the mulberry bush.) בנוסח 

 מכן לאחר ואילו הראשונה, בהיקרותו רק אדקווטי תרגום הפזמון מתורגם אורלנד של העברי
 ומסביב/ מסביב/ אז/ תל-אביב: העיר - סופי יעד לה שיש ברכבת ״נסיעה״ בו מתוארת

 זה ]...[ ומסביב-סביב ומסביב/ סביב/ ךק/ לתל-אביב; נוסעים הרציף/ על ומסביב/ ו-מסביב-סביב/
 נוסעים / — ומסביב-סביב ומסביב/ מסביב/ אז/ שיחליף; מי אין רק האף,/ מן לי/ יוצא כבר

 לתרגום אורלנד את המשמשת התבנית (.25-21 ,1992 )מילן לתל-אביב סוף־סוף ומגיעים/ נוסעים/
 יעד שבסופו מסע של תבנית יותר, "תכליתית" תבנית אלא שבמקור, המעגלית התבנית אינה השיר

 כל "נסתובבה עוגה", עוגה, "עוגה, אשמן אהרן של שירו בבסיס למשל, עומדת, כזו תבנית כלשהו.
 אחרון "אחרון העממי בדקלום המסע של יעדו היא תל-אביב והעיר מקום"; נמצא אשר עד היום,/
 רחוק,/ נוסע שלנו האוטו וירוק,/ גדול שלנו "האוטו ברגשטיין של ובשירה לתל-אביב" ניסע חביב,

 בתבנית שימוש באמצעות וחלב". ביצי□ ]בתל-אביב[ לתנובה הוא מוביל שב,/ הוא בערב נוסע, בבוקר
 36היעד. תרבות אל שלו המתורגם הטקסט את מקרב אורלנד העברית, הילדים משירת מוכרת ספרותית

 הגבהה ובהן - שלונסקי-אלתרמן חוג בני שהנהיגו לילדים התרגום נורמות אל ההתקרבות ואולם,
 פעלוליות לשון המצאות העברית, הדיבור לשון לעומת והן המקור לשון לעומת הן הלשון משלב של

 בזה גס - המקור בלשון הטקסט של הפואטיקה את מייצגות ואינן הטקסט של קריאתו על המקשות
 שתו משום לילדים, המתורגם הקנון במרכז אורלנד שתירגם הילדים שירי את להעמיד כדי היה לא

 אמצעי התקבל לא מדוע הדיבור. לשון של הפונטי החיקוי על עמד עדיין שלו התרגום לשון של ההיכר
 המקור בספרות דומה תופעה מסבירה בן־שחר י ילדים שירי של בתרגום הדיבור לשון של הזה העיצוב
המתורגמת: הילדים ספרות על ג□ להחיל שאפשר הסבר ואילך, השישים משנות העברית

 הספרות, בלשון מפליגים שינויי□ מחוללים הם כי שסברו והחמישים, הארבעים שנות סופרי
 לשוניים יסודות באותם בעיקר העברית הכתב לשון של מהתקנים שחרגו הוא טבעי אך

 לשון של דפוסי□ בעיצוב ניסיון משצברו אך ]...[ ביותר הרבה הלב תשומת את המסיבי□
 באלמנטים השימוש להם היה יותר, טבעית הדיבור מלשון השאיבה להם ומשנעשתה דיבור,

 באופן הכתב לשון של מהתקנים חריגה באותנטיות. ופוגע מכביד לגורם מסומננים לשוניים
 של היחסי לחלקו מעבר מדי, רבה לב תשומת להסב עלולה פונטי חיקוי לצורך המילים רישום

(.32-31 תשנ״א, )בן־שחר בדיאלוג הפונטי המרכיב

 הטקסט של המקור בתרבות הדיבור ללשון יותר הקשובה אורלנד, של התרגום לשון דווקא אכן,
 היסודות בגלל — מלאכותית לשון בתור נתפסה היא דווקא בת-זמנו, העברית בתרבות הדיבור וללשון

הקנון. מרכז אל התקבלה זאת, לעומת אלתרמן, של התרגום לשון המכביד. הגרפי וביטוים המסומנני□
רוסי. דגם של שאילה באמצעות גרמני לטקסט ביאליק ח״נ של תרגומו התחתון", 'יגןיעדן של היווצרותו דרך על תשמ״ח טורי ראו ג6

 

 



ט רחל ק ל

 — אורלנד של התרגום שלשון דומה אבל והדורות, השנים מרחק בשל הדברים את לסייג יש כאמור,
 היסודות בשל היום, קשה שהיא כשם הארבעים בשנות קשה היתה - בקול קריאתה ובעיקר

 מסוימת בעייתיות יש מתורגמים לטקסטים שבנוגע להוסיף אפשר בן־שחר של דבריה על ג7המסומננים.
 בלשון לדבר אמורים המתורגם בטקסט שהדוברים פי על אף שכן הדיבור, לשון של "אותנטי" בייצוג

 בין במגע כרוך התרגום שמעשה כיוון אחרת. תרבות של נציגיה הם )עברית(, היעד תרבות של הדיבור
 תרבות של הדיבור מלשון מדי מקומיים יסודות על המסתמך תרגום לשונותיהן, בין רק ולא תרבויות,

 וכך שבו, ה״אחר" המרכיב את ו״מוחק" מדי עז בצבע המקור תרבות של הטקסט את "צובע" היעד
 רבה התקרבות גם אורלנד, של אלה תרגומיו שמוכיחים כפי המסומננים. היסודות יותר עוד בולטים

 של התקבלותו את מבטיחה אינה הייהוד( או העברות בנורמת לעיל הדיון )וראו היעד תרבות אל
הטקסט. של הבולטים ההיכר מתווי הם המסומננים היסודות אם התרגום,

 "המהפכה ואילך. השישים משנות הדיבור לשון של ייצוגים והלכו התרבו לילדים המקורית בשירה
 דגם הראל, שלמה כדברי חדש, שירי דגם העמידה (1977 )אטלס אטלס יהודה שהוביל האטלסית״

 מילים לחדש נטה לא וגם ביאליק בנוסח המקראית" "הקונקורדנציה של המילים מאוצר שהתרחק
 אלא ילדים, בשירי שירית לשון "אין הזאת, הפואטיקה לפי שלונסקי. בנוסח מילים משחקי ולהמציא

אין הילד; של הטבעית הלשון את - האפשר וככל היותר ככל — ׳המחקה׳ זו  ׳חומרי של וארגון קישור ו
 ,1993 )הראל דמויות-מציאות׳(״ ׳תבניות )קרי: שהוא׳ כמות הילדותי ל׳עולם בהתאם אלא המציאות׳

 המכניס המקוטע, התחביר הם אטלס אצל הילדות ועולם הילד לשון לשחזור העיקריים האמצעים (.77
 הסוטות דקדוק וצורות הדיבור לשון של מילים אוצר (,65,1993 הראל העניין-)ראו באמצע הקורא את

 )אטלס איאבד — ואני תעלם/ שלי שאמא מפחד/ תמיד אני אנשים/ הןבה בין התקנית: הכתב מלשון
 ״אונ״ היחס ממילת א׳ האות נשילת את מחקה )בעיקר בלבד משני אמצעי הוא. הפונטי החיקוי (.1977
 נשמעת הדובר-הילד שבפי שהלשון ודומה הידיעה(, ה׳ של הפתח לתנועת ת׳ האות של הידמותה ואת

 בכיס שם ולמצא הךאשתה,/ בפעם לשקר,/ ת׳מעיל, ללביש בו: המדוד השימוש בשל יותר טבעית
 לראות שאפשר שקוף,/ כל-כך הקיר/ על השממית של העור (;1977 )אטלס שנה לפני ששכחתי ת׳אולר,/

 את משמשים ילדים בשירי הדיבור לשון לייצוג דומים אמצעים (.1981 )אטלס הגוף בתוך ת׳קקא/ לה
 החיקוי אצלם וגם ואילך, השישים שנות מסוף ואחרים בנזימן חגית את גפן, יהונתן את זרחי, נורית

 כזאת אחת דוגמה רק יש למשל, (,1976 )זרחי למיטה שמתחת הנמר זרחי של בספרה משני. הפונטי
בלי"(. עצו• - הדובים )״שני מי-ד מפה ׳סתלקו הדיבור; בלשון הנוהג המקוצר לציווי הנוגעת
 הלל. ע׳ הוא הילדים בשירת הדיבור לשון את לדמות כדי הפונטי בחיקוי להשתמש שהרבה מי

 החמישים( שנות בסוף עוד לילדים במשמר לפרסם )החל ואילך השישים שנות מסוף שפירסס בספרים
 בתרגומיו אורלנד כמו תנועות, וקיצר מילים הלחים אותיות, של נשילה פונטיים באמצעים הלל ציין

 מלך להיות )"עצוב לשאג ומתחילה שפותחת׳פה עוד/ הא׳משלי את שמעת לא כנראה מילן: לשירי
מרכיב (:1976 )הלל לקרוקודיל״ קרה ב״מה מעט המוגזם היקי המבטא או (;1969 הלל החיות״,

או הטקסט את זוכרים שאינם השיבו שנינו ובאנחנו היינו בפעוטיס הקריאה על שנשאלו המבוגרים רוב כמובן, אמפירי, בירור דורש הדבר 37
מי גם ישנם ואלתרמן. שפיר ישראלית, בתרגום הדג לפו שהתכוונו התברר אך רב, בחיוב הגיבו אחרים בילדותם. במיוחד אותו אהבו שלא

ם את באהבה זוכרים שה□ מתוך ולנכדיה□ לילדיהם שנינו ואנחנו היינו פעוטים את לקרוא שממשיכים מילדותם. הטקסטי
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רלנד יעקב מתרגם אי

 הסה/ הדפר את אני, כלומר איך, אוכלי/ הסה הדפו־ את אנחנו• איך — ושואל:/ משקפיו שפיץ דוקטור
 כאן: מהדהדים אורלנד של התרגום מלשון התחביריי□ היסודות גם ועוד, זאת בכז-אי; יושפת זמים
 — גם./ שמנת גם בךיא. זה יוגורט - ]...[// שש!/ גו-רים. תמליט היא שלנו/ הכלבה אז קעט עוד —

 נורא-מפחדת. אני מברקי□ מסכן!/ זה בגפרוךי□ לשחק— // עוברת; אנ׳לא אף־פעם ת׳כביש לבדי
 ששתינו■ איך פעם./ אף אולי, אתחתן, לא אני — שוקולד!/ לך אתן אז לי, כשיהיה — מרעם./ גם

 ללשון הזאת שלזיקה נראה (.1967 הלל דברים״, מיני כל על משוחחות חברות )״שתי נחמד! מדברות
הלל. ע׳ לאחר הילדים בשירת המשך אין שנינו ובאנחנו היינו בפעוטים אורלנד של התרגום

 ולשיריו 38(192 ,1984• )אגמון־פרוכטמן זרחי של הילדים לשירי אמנם מייחסים ומבקרים חוקרים
 ופדן שהראל פי על אף ואולם מילן. של לשיריו זיקה (83 תש״ס, פדן ;77 ,1993 )הראל אטלס של

 אטלס של הלשון תפיסת את כורכים אינם שהם נראה אורלנד, בידי תורגמו מילן של ששיריו מציינים
 כותב החדש," השירי למודל "המעבר .שנינו ובאנחנו היינו בפעוטים המשתקפות התרגום נורמות עם

 המבדרים התמימים, לחרוזיו כלשהי כללית זיקה של מיתאר קו בו למצוא שאפשר "הגם הראל,
 ,1993 )הראל פנים״ כלפי מהפכני בטעם מלווה היה שבעיקרו הרי ]...[, מילן א״א של וה׳אוויליים׳

 לחקות שניסה אורלנד, של שתרגומיו כשם פנים, כלפי מופנה היה אטלס של הפואטי המהפך אכן, (.77
 של מערכת אותה כלפי - פנים כלפי מופנים היו פעם״, דיברו ש״כן הילדים של הדיבור לשון את

 שהחיל התרגום שנורמות פי על אף מילן, של לשיריו אורלנד של תרגומיו שכן העברית. הילדים שירת
 ובין השירים של תוכנם בין להפריד ואין העברית, התרבות של מבשרה לבשר היו התקבלו, לא עליהם
 למשל )ראו למילן אטלס שרוחש שההערצה להאמין קשה אורלנד. אותם שהלביש העברי הלבוש
 למהפכת מייחס שהראל הדרך" ש״קפיצת ונראה אורלנד, של תרגומיו דרך עוברת אינה (1983 יוטבת
 על והתחנכו שגדלו מי על המתורגמים הספרים של "השפעתם של תולדה גם היא אטלס של הלשון
(.73 תש״ס, )פדן לבני-נוער״ הכותבים לסופרים והפכו בעברית ילדים ספרות

 נורמות היו והחמישים הארבעים בשנות שכן כך, על שילם וגם דור, בשנות זמנו את הקדים אורלנד
 הלשון את כשבוחנים אותן. ולכבוש דרכן להבקיע בידו עלה ולא היטב, מחושקות לילדי□ התרגום
 שנינו אנחנו פרסום אתרי ילדים שירי לתרגם שחדל המסקנה, מן להימנע קשה בתרגומו השירי□ בספרי
 שהמשיך העובדה התקבלה. לא ילדים שירי של התרגום לנורמות שהציע הפואטית שהחלופה משום
 גם הזאת. ההשערה את מחזקת ימיו סוף עד כמעט שירה ובתרגום לילדים פרוזה בתרגום לעסוק

 ג□ שהציע קובץ (,1946 )אורלנד יונה ועל עיט על שירים אחרי עשורים כשני במשך השירית שתיקתו
 הבא הקובץ זו. במסקנה תומכת אלתרמן, רעו-יריבו של הדומיננטית השירה לאסכולת חלופה הוא
 לפני כעשור נכתבו השירים רוב כי )א□ 1963 בשנת לאור יצא (,1963 )אורלנד עוץ מארץ שירים שלו,

(.395-394,381,379 ,1997 )מירון העברית השירה במפת משלו חלקה לו שכבש דומה בו ורק הפרסום(,
 שלקה טראומטי נפשי בשיתוק מירון, דן שטוען כפי לתלות, אפשר אורלנד של הארוכה השתיקה את

מדי ההדוקים גם או ההדוקים ההשפעה "ממגעי נובעת היא אין כי ולטעון הפוגרומים, בצל בילדותו בו

אין 38 מכוונת סגנונית בחירה אלא הצעיר, הקורא בעיני לשאת-חן כדי ילדים של חיקויי□ לא אף ושיבושה, הלשון סירוס לש□ שיבושי□ אלה "
אנגליה בשירת ואחרי□ מילן א״א שירת של והמשכה מחד־גיסא, העכשווית המודרנית השירה כעקבות הליכה כאן יש וכן דיבור, שפת כעין של

(.192 ,1984 נאגמון-פרוכטטן גיסא״ מאידך
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 נורמות של שהדחייה דומה ואולם, (.383 ,1997 )מירון אחר״ או זה פואטי מודל עם אורלנד שירת של
 רומזים הצלחה, בלי להנהיג שניסה הפואטיקה חידושי שאר כמו ילדים, לשירי אורלנד שהציע התרגום

בסר: יעקב עם בריאיון עצמו הוא שסיפר כפי אלתרמן, עם ביחסיו קשורה אכן ששתיקתו

 "כוכבים אחרי חודשים שלושה שיצא — ברוח" "אילן שלי, הראשון השירים בספר תציץ אם
 שנינו את המתאר שיר בו תראה — ממערב מזרח כרחוק מאלתרמניז□ רחוק והיה בחוץ״,
לזה. זה דומים אנחנו כמה עד ורואים במים מביטים לפלג, יורדים

 שתיקה לי היתה ואחריו נוסף, שירים ספר העולם מלחמת בזמן יצא הזה הספר אחרי
 פנימית, התכנסות של שתיקה היתה זו בדפוס. שורה אף הוצאתי לא שנה. 17 מאוד, ארוכה

 מאוד השפיע אלתרמן טאלתרמן. בייחוד מהשפעות, בכוח התרחקות של עצמי, וחשבון דין של
(.1993 )בסר להשפעה סימן אין כבר עוץ״, מארץ ״שירים ,1963ב״ שהוצאתי בספר דורו. בני על

 אורלנד של שתיקתו עם המשורר אורלנד של שתיקתו את דרך בעוד לקשור אנסה הבא בחלק
 של בזירה רק לא אלתרמן. עם המורכבים יחסיו על הזה הקשר את ולבסס ילדים, שירי המתרגם

 גם אלא לאלתרמן, אורלנד בין הספרותית ה״אחאות" ליחסי ביטוי למצוא אפשר למבוגרים השירה
 והלשון תוכניים שינויים אלה. ליחסים ברורים עקבות לקרוא אפשר (1992 )מילן שנינו אנחנו בשירי

 הנחתי, את ומחזקים אלה תת-מערכות שבין לקשרים רומזים אורלנד שנוקט המפתיעה הפרודיסטית
לילדים. מתרגם בתור בהתפתחותו השבר קו היו מילן לשירי שתרגומיו

השני ךק יוצא ואג׳ הראשון יוצא א1ה הדבךים בכל .3

 מילן, של השני הילדים שירי לספר אורלנד של תרגומו נקרא שמו שעל שנינו", "אנחנו השיר גיבורי
 במקור, הספר כשם שלא הדוב, של הידועה לדמותו מרמז הזה השם הדוב. ופו רובין כריסטופר הם

 מבית שירים הספר של האחורי הדש על ועוד, זאת (.Now We Are Six) בלבד רובין לכריסטופר הנוגע
 בעקבות )אולי בתשכ״א היינו פעוטים בלוויית שיצאה שנינו אנחנו של נוספת הדפסה — הדב פו

 חברו הוא הילד - (Milne 1958 ראו ,1956ב־ מילן של מותו לאחר שפורסמה האנגלית המהדורה
 של מטעמים וגם מסחריים מטעמים כנראה, נובע, הדבר 59היוצרות. היפוך ממש הדוב)!(, של למשחק
ואלתרמן. שפיר ישראלית, בתרגום הדב פו של הקנוני מעמדו התקבע אז כבר אולי שכן יוקרה,

 ביחסים כולו עוסק רובין, כריסטופר של מפיו ראשון בגוף הנמסר ״(,Us Two)״ שנינו״ ״אנחנו השיר
 הילד של אלטר-אגו מעין משמש הדוב שכן ביותר, הדוקים יחסים — הדוב פו ובין שבינו

(Wherever I am, there’s always Pooh,/ There’s always Pooh and Me.) התרגום את כשמשווים 
עניינים: וכמה בכמה המקורי הטקסט של מתוכנו ושינה רבה, חירות לעצמו נטל שאורלנד מתברר למקור,

J9 התמימות בקסם המפורסמים שנינו/ ו׳אנחנו ’היינו ׳פעוטים הדב/ ׳פו מחבר של שיריו ספרי ״שני בעברית, הספר של האחורי הדש לפי
דשומיו כלווית הדב, פו של למשחק חברו רובין, כריסטופר לבנו שנכתבו הילדים, של לעולמם אמצעית הבלתי ובחדירתם שלהם הילדותית

אחד." בכרך כאן ניתנים שפרד א״ה של פחות לא המפורסמים
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מתרגם אורלנד יעקב

(Milne 1958,35-37) ״Us Two״

Wherever I am, there’s always Pooh, 
There’s always Pooh and Me.
Whatever I do, he wants to do,
“Where are you going today?” says Pooh: 
“Well, that’s very odd ’cos I was too.” 
“Let’s go together,” says Pooh, says he. 

“Let’s go together,” says Pooh.

(45-43 תשכ״א, )מילן שנינו•״ ״אנחנו•

פו, את מוצא אני אלך, אשר בכל

ואני. פו רק זה תמיד

הראשון יוצא הוא הדברים בכל

השני■ רק יוצא ואני

כזה "תרח" הוא אלה כל על ונוסף

מזמני. פשוט לי וגוזל

ואני. הוא כמו ממש זה והוא אני כי כלום, לי שלא׳כפת רק

“What’s twice eleven?” I said to Pooh. 
(‘Twice what?” said Pooh to Me.) 
“I think it ought to be twenty-two.” 
“Just what I think myself’, said Pooh, said he. 
“That’s what it is,” said Pooh.

“Let’s look for dragons,” I said to Pooh.

“Yes, let’s.” said Pooh to Me.
We crossed the river and found a few -  
“Yes, those are dragons all right,” said Pooh.
“As soon as I saw their beaks I knew ” 
“That’s what they are,” said Pooh, said he.
“That’s what they are,” said Pooh. .ךוז״

“Let’s frighten the dragons,” 1 said to Pooh. 
“That’s right,” said Pooh to Me.
"I'm not afraid,” I said to Pooh,
And I held his paw and I shouted
“Shoo! Silly old dragons!” -  and off they flew.
“I wasn’t afraid,” said Pooh, said he,
“I’m never afraid with you.” ."ברח

שלשי" כפול שתים זה ״כמה

אנכי. פו את שואל

- פו עונה - שלשי״ כפול ״שתי□

כחי." לפי איננו "זה

שש", הם שלש כפול "שתים

מצחי... את ומקמט שח אני

- פו אז לי עונה - חשבתי" כך ״בךױק

מטחי." פרח רק פשוט "זה

לפו. אמרתי כרוזים", נתפש "בוא

עז. בקול פו עונה נתפש", "בוא

- אחד וראינו ת׳הכביש חצינו

ברוז". "זה — פו אומר - זה״ ״זהו

- אותו״ ראיתי שקדם הוא אני "הן

נרגז. בקול אמרתי
>ץזה אמרתי שקדם הוא אני "אך — פו משיב - ״נכון"

לפו. שחתי אותו", תפחיד "בוא

שח. לי פו תפחיד", "בוא
לפו אמרתי כלל", פוחד "אינני

כך! סתם ידו ןאחזתי

שנס, עד )ת׳הבןוז( אותו והפחךתי

האח! קראנו: ושנינו

וו! ראני "רק — פו אלי שח - כלל" נבהלתי לא ״אני
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פו, את מוצא אני אלך, אשר בכל
ואני. פו רק זה תמיד
נחיה "איך — פו את שאלתי — ”נחיה ״איך

השני״ז בלעדי האחד
— פו אז לי השיב — ”יודע "אינני
עניני; בכלל זה "ואץ
ואני". אתה כמו ממש זה ואתה, אני כי יקרה, לא זה אבל

So wherever I am, there’s always Pooh
There’s always Pooh and Me. 
“What would I do?” I said to Pooh, 
“If it wasn’t for you,” and Pooh said:
“True, It isn’t much fun for one, but Two
Can stick together,” says Pooh, says he
“That’s how it is,” says Pooh.

 שורה רק דרקונים. לחפש ויוצא דמיון משחק במקור משחק רובין כריסטופר למשל, השלישי, בבית
 מלמדים כמובן, ד, שפאר של האיור וכן (,as soon as I saw their beaks I knew) השלישי בבית אחת

 הבא בבית "דרקונים" להפחיד ממשיך רובין כריסטופר הודו!(. )תרנגולי כלשהם בית בעופות שמדובר
 הילד של הדמיון שופעת המציאות שבין האירוני והפער ,Shoo!/ Silly old dragons! בקריאה ולגרשם

 מציין זאת, לעומת אורלנד, .and off they flew המשפט: בהמשך מתעצם שהיא כמות המציאות ובין
האירוניות: השורות את מתרגם ואינו ברווזים, אלא אינם לתפוס מבקשים שהשניים שהיצורים מראש

Yes, those are dragons all right,”said Pooh. /“As soon as I saw their beaks I knew? That’s“ 
what they are,” said Pooh, said he. משלו, בתוספת ממלא הוא האלה השורות מקום את 

 אמרתי /— אותו״ ראיתי שקדם הוא אני "הן הדמויות: שתי שבין היחסים את פיהם על ההופכת
בךוז״. שזה אמרתי שקידם הו-א אני "אך — פו משיב — ״נכון״ נךגז./ בקול

 רובין כריסטופר שבין ליחסי□ חדש תוכן היוצק מעניין, שינוי אורלנד מכניס הראשון בבית גם
 כזה/ ״תרח״ הוא אלה כל על ונוסף השני./ רק יוצא ואני הראשון/ יוצא הוא הדברים בכל הדוב: לפו

 לעומת במקור, ואני. הוא כמו ממש זה והוא אני כי כלום, לי שלא׳כפת רק מז-מני./ פשוט לי וגוזל
 הדובר, של ל״אני" שווה מעמד בעל אחר" "אני בבחינת הילד של מעשיו את מחקה הדוב זאת,

 האחווה יחסי ״,Us Two״ שבין הזאת הסימביוטית השותפות משותפת. בהליכה מתאחדים והשניים
 בכעס שנינו" "אנחנו של העברית בגרסה מתגלגלים הדוב, לפו רובין כריסטופר בין השוויוניים

 את מביע פו שבה במקור, הרביעי הבית בסוף המפייסת השורה פתרון. לכלל מגיעים שאינם ובקנאה
I) רובין בכריסטופר אמונו ’m never afraid with you,) למשל. כלל, תורגמה לא

 אילוצי ואולם, כמובן. ומשקל, חריזה לאילוצי לייחס אפשר האלה השינויים רוב של מקורם את
 השינויים את לקשור אנסה ולכן מתורגם, שירי טקסט כל של בעיצובו פועלים הרי ומשקל חריזה

 כפי אורלנד, של שבתודעתו מכיוון פו, של דמותו למרכזיות המתורגם השיר של באופיו הנרחבים
 אלא אינם זו, במסגרת שנינו", "אנחנו אלתרמן. נתן של דמותו עם הדוב של דמותו הזדהתה שאטען,
בין־"אורי"( )כריסטופר אורלנד  אלתרמן, ה״אח" על כועס אורלנד ה״אח" הדוב(: )פו ואלתרמן 40רו

 פי על אף — השני רק יוצא ואני הראשון/ יוצא הוא הדברים בכל — הבכורה את ממנו שגנב
כמו "ממש שהוא מישהו על ממש של כעס לכעוס אפשר איך שהרי כלום", לו "לא׳כפת שלכאורה

לציין יש לאורלנד. ”"אורי בין הצלילים דמיון סמך על גם רובץ כריסטופר של דמותו אל אורלנד את לקשור ההצעה על טורי לגדעון תודה 40
סאטיריים. פזמוני□ לכתיבת "אורי" העט בשם השתמש שאורלנד
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 השיר, תרגום בעצם — עליו הכתיבה מתוך אלא משתחרר אינו הדובר ל״אני״ שנגרם העוול 41אני״?
במודע. שלא או במודע

 של תמיכה ובלי הזה הקצר הטקסט על בלעדית הסתמכות מתוך כמובן, להוכיח, קשה כזו טענה
 לא אילן, בר אוניברסיטת אל באחרונה שהועבר אורלנד, של העשיר בארכיונו היסטוריות. תעודות
 הדברים. את לאשש כדי בה היה לא נמצאה, לו שגם וייתכן אלתרמן, ובין בינו מכתבים חליפת נמצאה
 של יחסיהם תולדות גס כמו מילן, שירי בתרגום אורלנד שנקט התרגום שנורמות דומה ואולם,

 עיתונאיים בראיונות תשמ״ה(, אומרןאורלנד היה נתן — שירים כ״ז בשירי המתועדות השניים,
 הלשון עיצוב על מוחצנים, ובין פנימיים בין המאבקים, על רבות ללמדנו יכולות למבוגרים, ובשירתו

זו. בתקופה ילדים שירי לתרגום היאה
 שנית באנחת אחר לשיר בתרגומו אורלנד שהשתעשע השעשוע הוא — יותר ומפתיע ~ יותר מודע

 ממנו, הנשקף הנוף ועל צעצועיו על ילדים, חדר מתאר השיר ״(.Forgotten)״ אורי-קטינא?״ ״איפה -
 כאן משתמש אורלנד בחוץ. היום כל ששיחק מתברר ואז השיר, סוף עד - ממנו נעדר עצמו שהילד אלא
 וכן 42בלון, אלא רובין, בכריסטופר מדובר אין שבמקור פי על אף הילד, שם לתרגום "אורי" בשם שוב

 Lords of the Nursery החוזר הצירוף ולתרגום במקור( השיר משם התעלמות )מתוך השיר שם לתרגום
 השורה הגדולים", צעצועיך ב״תוגת אורלנד נזכר הזה הצירוף תרגום שבעת אפשר אוךי-קטינא(. )צעצועי

 פעל שבמקור הירח ואולי 41תרצ״ח(, אלתרמן בחוץ, כוכבים )בתוך אלתרמן של "ירח" בשיר האחרונה
 של ה״ירח" אורי-קטינא": "איפה של החמישי בבית לטעות אפשר אי פנים, כל על - כאן פעולתו את

תבניותיו. על פרודיסטית חזרה מתוך צלליו ואת אורו את עליו ומטיל עולה אלתרמן

 אורי-קטינא?" "איפה אורלנד, יעקב
(118 ,1992 מילן חמישי, )בית

A.A. Milne, ”Forgotten“ 
(Milne 1958,225; חמישי בית )

 "בדו-שיחים עונה: והוא שירה׳״ כתיבת על שיחות היו האם אלתרמן עם מעט לא שוחחת ודאי ״אתה אורלנד, נשאל בסר יעקב ע□ בריאיון 41
(.1993 )בסר חברים״ היינו הלא כי אותו, שהרגיזה בעיה לפניו מציג הייתי לא שלנו

 בקרב בם — בבירור ניכרת פו של דמותו וגם רובין, כריסטופר של דמותו במפורש היא הילד של דמותו זאת, לעומת שפארד, של באיוריו 42
השיר. בסוף הילד של מיטתו למרגלות וגם בחדר המחכים הצעצועים

 מכל שירי את "הורתי אלתרמן: של "הנוסח" לאזכור בצמוד "צעצועים" במילה אורלנד שעושה השימוש את זה בהקשר להזכיר מעניין 43
(.114 תשל״ח, אורלנד האובות, עיר מתוך )״שירי״, העט״ של אפנות-הקסם מכל הנסח,/ מגנוני החן/ מעטורי צעצועיו,/

Gold between the poplars בצמרת זוהב
An old moon shows; נושן יךח
Silver up the star-way בשמים כוכב
The full moon rose; מישן; פוהק,
Silver down the star-way באפק ירח
The old moon crept... מאדם, צנח
And, one by another, בשךה שדה
The grey fields slept. ונרדם. דבק
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(37 תשל״א, )אלתרמן ״יךךו״

 נושן למראה גם
 הלדת. של רגע יש

 צפור בלי שמים
 ו-מבצךים. זךים

 עומדת חלונך מו-ל הסהור בלילה
 הצרצךים. בבכי טבולה עיר

 הלך אל צופה עוד ךךכך בי ובךאותך
והװ־ח

הברוש כדון על
 אלהי כל ישנם העוד אלי, - אומר אתה
 לךרישי בשלומם בלחש מתר העוד

אלינו. נבטים המים מאגמיהם
 עגילים באדם העץ שוקט

 אלהינו, ממני, תעקר לא לעד
הגדולים. צעצו-עיך תוגת

 לא ביטוי ליידי כאן בא אלתרמן של ל״ירח" הדמיון
 שמים(, )נושן, הטהורה הלקסיקלית הבחינה מן רק

 אורלנד הבית. של הראשונה בשורה כבר ניכר והוא
 העצם שם במקום זוהב הפועל הבינוני את מעדיף

 בצורת ומשתמש חוזר )הוא למקור המקביל זהב,
 ובוחר פוהק(, בבית, השלישית בשורה הפועל הבינוני
 בינות( )בין, between לתרגום ב היחס במילת

 )צפצפות(, poplars^ צמרת המטונימי ובתרגום
 בשירו אלתרמן. אצל הברוש כדון תמונת את המזכיר

 "שוקט בשורה הפועל הבינוני נמצא אלתרמן של
אולי עגילים", באיךם העץ  של הכרעתו נגזרת ממנה ו

 מילת במקום ב היחס מילת את לנקוט אורלנד
 צמרת המילה גם המקור. לפי המתבקשת היחס

 שהיא et החרז מבחינת הן ״ירח״, השיר את מזכירה
 אצל הראשון בבית ועומדת הלדת כמו — משלימה
 הסגולי במשקל השימוש מבחינת והן - אלתרמן

 הראשונים הבתים בשני שורות בסופי הניכר בכלל,
תכונה — ואלה הלך עומדת, הלדת, ״ירח״: של

שלונסקי-אלתרמן. החוג בני של בשירה רווחת
 חומים דובים — מילן של בשירו כך כל הבולטות הצבע מתמונות מתעלם אורלנד ועוד, זאת

 השלישי בבית ושחורים לבנים מלכים (,Brown Bears and Black) הראשון בבית ושחורים
White Kings and Black),) הרביעי בבית אפורה עיר (the little grey town) ,כך[ במקור grey] 

 He ran after butterflies,/ Blue ones and red) —) האחרון בבית ואדומים כחולים ופרפרים
 במקור שיגיד? מי אין מןךיד/ )השחר חריזה אילוצי בשל האחרון, שלפני בבית למעט

Slowly and slowly / Dawns the new day) ביטוי לתת שלא בוחר אורלנד שלפנינו. החמישי ובבית
 זכר. שם לו שאין מאדם, לירח אלא המקור, של החמישי שבבית האפורים ולשדות הכסופים לכוכבים

 את אליה ומצרפים עגילים", באדם העץ "שוקט אלתרמן, של שירו מתוך בשורה ומביטים חוזרים אם
״ הירח תמונת ^Forgottenבצורת שימוש כאן יש כך, על נוסף המואדם. הירח תמונת מתבהרת ״ 

 לבסוף, אלתרמן. אצל הראשון בבית מבצרים כמו )מישן(, השורה של בסופה פעל בבניין הבינוני
 נענה (s/ts/z/sh) בשךה ושדה צנח מישן, בשמים, נושן, בצמךת, זוהב, במילים השורקני המצלול
"ירח". של הראשון בבית השולט השורקני למצלול

לשם האלתרמני בפאסטיש המשורר שעושה "שימוש עוד מירון, כדברי כאן, לראות שאפשר נדמה
 מן ובעיקר גם אלא קרבתו, של ההיפנוטית ההשפעה ומן אלתרמן של מעולו רק לא עצמי שחרור

איזון לאיפוק לציפיות להיענות ].״[ לייפות להחליק, הנטייה מן הפנימיים: האישיים, השקרים ל  ו
שבו: השלילי את הפעם אורלנד "מגלה מירון, אומר החשופים," החיקוי שירי באמצעות דווקא עצמי.
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 להתבוסס רצונו את לסלוח, נכונותו חוסר את שלו, והפיגור העליבות תחושת את ושנאתו, קנאתו את
(,392 ,1997 )מירון שגרמם״ במי כתם להטיל כדי באלה יש באשר ובכאבו בעלבונו

 ועל עיט על שירים מתוך השירים מצמד מכוון בכוונת העולה המרירות על מדבר מירון ואולם,
 שנים כעשר שנכתבו שירים - (131-127 ,124-121,1946 )אורלנד ידידות״ ו״שיר קנאות״ ״שיר יונה
 ה״אח" של הגואה התקבלותו על בכאב שהגיבו שירים (,1957) שנינו אנחנו שירי שפורסמו לפני

 העצמית האירוניה במהלכן. פג לא שהכאב דומה אבל למדי, ארוך זמן פרק הן שנים עשר אלתרמן.
 וגבהה בעךי/ חומה ובסגר מפער/ חסדיו אשא לא בדין,/ רחמיו אזכר "לא — ״נקמתו״ או אורלנד של

 שירת אל האלתרמני הפאסטיש בדמות דרך לה ומפלסת מתחתרת — קנאות״( )״שיר כמוה״ נקמתי
המתורגמת. הילדים

 שבין יחסים זה ובכלל הספרותית, ליצירה שמחוץ בעולם המתרחש על ארס-פואטיות תגובות
 מרכזית מתת-מערכת המועתקת הארס-פואטית התגובה היא נדירה נדיר. עניין אינן משוררים,

 מעמדה שכן לכאורה, רק אבל המתורגמת. הילדים שירת — לכאורה וזניח שולי מקו□ אל בתרבות
 בני הספרותי הדור בכירי כאמור. וכלל, כלל משני היה לא הארבעים בשנות זו ספרותית מערכת של

 להעשיר מפורשת מגמה מתוך — לילדי□ ובתרגום לילדים בכתיבה הרבו שלונסקי-אלתרמן של החוג
 שהתקינו. התרגומים מתוך הלקוחים מודלים באמצעות השאר בין המתחדשת, העברית הספרות את

 מעצם "תמימה" הילדים ספרות אחד, מצד בטוחה: מטרה אל אפוא נורה אורלנד של השלוח החץ
 משוררי□ לשני התגוששות זירת משמשת שהיא דעתו על יעלה הוריהם או מהילדים מי שהרי טיבה,
 המצטלבים היצירה מעגלי שאר בין מובהק פעולה תחום היתה הילדים ספרות - שני ומצד שם; ידועי

שלונסקי-אלתרמן. של הספרותי החוג בני ובאו יצאו שבה□
 שנים. כמה עוד השתיקה בחומת והסתגר לילדים, שירה בתרגום כוחו את עוד ניסה לא אורלנד

 מתרגם בתור בתרגום. הן במקור הן היצירה, מעגל אל מחודשים בכוחות חזר השישים שנות מתחילת
 לה ויכולים מלחמה אימי ע□ מתמודדים שגיבוריהם ילדי□ ספרי של תרגום אל אחד מצד ונדחק הלך

 זכו שלא ספרים — תשכ״ג( )אורלנד הצעצועים בית לילדים, שכתב הפיוטי המקור ספר כמו -
 שהיה הילד, אורלנד של בביוגרפיה להסביר אפשר הזה בתחום ההתמקדות את ממש. של לקנוניזציה

 אני ,1991ב־ אורלנד שפירסם בקובץ האחרונות, בשנים רק בטטייב. בפוגרום משפחתו בני לרצח עד
 ,1997 מירון )ראו הזוועה מראות ע□ להתמודד הבוגר המשורר הצליח (,1991 )אורלנד טטייב כותב

אילו (,428-418  )מירון למאות שכתב הזמר בשירי דווקא מודחק ביטוי להם יש הארבעים בשנות ו
 בשעת הילד שבמרכזם בספרים לילדים, בתרגומיו התבוננות מתוך נראה כך וכן, — (390-386 ,1997

 בתרגום חיל ועשה הוסיף ובה למבוגרים, שירה של המתרגם לעמדת נדחק אורלנד שני מצד מלחמה;
קנוניים. טקסטים

 האנגלית מן המתורגמת השירה ובפיתוח בכלל, לעברית המתורגמת הספרות בפיתוח הרבות זכויותיו
 יחסים מערכת שבבסיסן הכרעות הפואטית, לדרכו אשר קלות ולא נועזות בהכרעות אפוא נקנו בפרט,

העשרים. המאה של העברית השירה במפת ההשפעה רבות הדמויות מן אלתרמן, עם כואבת
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