
  

  

  ...שייקספיר מתארח במכתב העתי
איך הוא מספיק (בכל משפחה בישראל " סדר"בית בליל ה-אם אליהו הנביא יכול לערוך ביקור

, למה לא יוכל ויליאם שייקספיר לעשות זאת ) ?לעזאזל , זמנית-בו  בכולן  נוכחות  להפגין
  ?במכתב העתי שלנו, גם בקיצור נמרץ ולוא

  
, בקצרין" אוהלו"שעורכת ִמכללת , נס המיוחד למשוררים ישראליים הכותבים אנגליתלרגל הּכ

ניאות הגאון מסטראטפורד על נהר ֵאיבֹון לכבד את המכתב  –) 8.4.10(ממש היום , הגולן-רמת
. של ש: תרגומים בעברית 4-שזכו עד כה ל(הסונטות המפורסמות שלו  154העתי בשלוש מתוך 

מאחר שהמכתב העתי דוגל ). שמעון זנדבנק ואריה סתיו' פרופ ,אפרים ברוידא, שלום
סונטות  3מגישים אנו בחסותו , תּפוזי השמּוטי העסיסיים ענףולא רק ב, התחדשות מתמדתב

העתיד לראות , של יוסי גמזו לחלוטין-בתרגומו העברי החדש, שייקספיריות מפורסמות ביותר
הים על כך ששייקספיר ְמָמֵען את גילויי אהבתו לאלה מבין קוראינו התו. אור עוד במאה הזאת

   :הבאהפיקאנטי מקדימים אנו את ההסבר  –עם לגבר ופעם לאשה ּפ
  

  ?ל"אלי רסקסּו- יהאם היה ויליאם שייקספיר מאהב ִּב 
  

ִמתנצחות זה שנים רבות דעותיהן האהבה הגברי ַּבסונטות של שייקסּפיר-על זהּותו של מּוׂשא
, סונטות האהבה נחלקות 154. הבמחקר הקרוי שייקסּפירולוגי ות ביותרמנּוגדשל שתי אסּכולות 

שירים הממוענים  לגבר  126הראשונה מכילה :  לשתי חטיבות בלתי שוות ּבאורּכן, ּכידּוע
מאחר שּבשער מהדּורתן המּודּפסת . לאיזו ליידי שחורה ומיסתורית –ואילו הֶּיֶתר , הנאהב

, אלמוניגבר מוקדש הקובץ כולו ל) 1609, ל תומאס תֹוְרּפ"צאת המובהו(הראשונה של הסונטות 

, חוקרים יריבים- נתגּבשּו במרוצת  הדורות שני מחנות,  .W.Hהתיבות - ששמו נרמז רק  בראשי
רוזן , )William Herbert( לוויליאם הרּברט  –אלה , התיבות הִמסתוריים-המייחסים את ראשי

, אם כך ואם כך). Henry Wriothesley(ֶאמּפטון 'רוזן סאּות, זלי'ריתלהנרי  –לה או, פמּברּוק

ממוענת לזכר Thee)- ו Thouכמו גם מקּבילותיה הקדמאיות ( Youהגוף האנגלית - היות שמילת
לנמענת  126עד 1שמרן לייחס אף את הסונטות שִמִמסּפר - רשאי הקורא המּוסרני, ולנקבה כאחד
ידיעות "במוסף הספרות של , שמעון הלקין' תו פרופכפי שכתב כבר בשע(ממין נקבה 

תכּונותיה , אליתסקסּורֹוטֶ סקסּואלית ובין שהיא הֶ מֹובין שהאהבה היא הֹו): "12.8.77, "אחרונות
ורעב וצימאון , חסד ותפארת שּבגעגּועים ִמזה: ּביסודן לעולם אותם לבטים מיּוסרים הם

 127' מסזו שִמסונטה, בקובץ הסונטות השייקספיריות ואילו החטיבה השניה." שּבתאווה ִמזה
ת נשית המכּונה בחקר שייקספיר מוקדשת לדמּו, 154 שמסּפרּה הוא, ועד הסונטה האחרונה

ואשר עד היום לא נמצא פתרון מּוסּכם ואחיד לתעלומת זהּותה" הגברת השחורה מן הסונטות"
שבניגוד לתיאורים , לכל ספק הוא מה שברור מעל. הגאון מסטראטפורדומקומה בחייו של 

או אלה בהם , ה'יצֶ רִ ְט יַאּבֵ , את אהובתו" קומדיה האלוהית"ב ַדאְנֶטההשמיימיים בהם מתאר 
מתאר שייקספיר את הגברת –ָלאּוָרה, את אהובת מחּברן רקהּפטרא מפארות הסונטות של

תופעה (המשּפילה אותו בלי הרף  ,נימפומאנית ובוגדנית, השחורה שלו כאשה מכוערת
, בסונטות ספרו הנודע רלֶ דְ ֹוּבמאזוכיסטית החוזרת גם בתיאורי מּושֹא משיכתו הֶארוטית של 

של ) ּופריך(שעייפּו ִמשבוע מפרך , כי קוראי המכתב העתי אנו מקווים, כך או כך"). פרחי הרע"
ָחֵמץ שלעולם לא יחמיץ ִממאפייתו של ה ייהנו מטעימה קלה זו, ירסּום מצות ּכשרות למהדריןּכ

                                       .תמיד של ויליאם שייקספיר-החמה

  



*  *  *  
  )המוקדשת לגבר( 57סונטה 

  
  זּוַלת, ָמה ֶאֱעֶׂשה -ְּכַעְבְּדָך 

  ?ְּבִעָּתןַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹוֶתיךָ 
   לֹא ֵׁשרּות יּוַׁשת , לֹא ְזַמן ָיָקר ִלי

  .ְוֻיַּתןַעד ִאם ִּתְרֶצה ּבֹו, ָעַלי
  ֵקץ-ֵאין-ַאף לֹא ָאֵעז ִלְגעֹר ִּבְׁשַעת

  ֵעת ַּבָּׁשעֹון ֶאְצֶּפה ְּבֵלב ַקָּנא
  ְּבִהְתַחֵּמץ, ַאף לֹא,מֹוְׁשִלי, ְלךָ 

  ִלִּבי ָאֵעז ִלְתהֹות ְלָאן ָּפָנה
  ְּכבֹודֹו ְּבֵהָעְדרֹו ּוָמה ִטיָבם

  תֹו ִּכי ִאם ְּבתּוגָ , ֶׁשל ַמֲעָׂשיו
  ֶׁשל ֶעֶבד ֶאֱהֶגה ָמה ָרב טּוָבם
  . ֶׁשל ֵאֶּלה ַהְּׁשרּוִיים ִּבְמִחָּצתֹו

  ֶׁשַּגם, ּכֹה ִנְבָעָרה ָהַאֲהָבה  
  .לֹא ְתדּוְנָך ִלְפָגם -ִאם ָּבּה ִתְפַּגע   
  

  
   )קדשת לאשההמּו( 149 סונטה

  

  ,ָהַאְכָזִרית, ְּכלּום ְלַכֵחׁש ּתּוְכִלי
  ?ֶאְפּגֹל, ִעָּמךְ , ִּביֵעת , ִּכי אֲֹהֵבךְ 

  ְּכלּום לֹא אֹוִתי ִמִּזְכרֹוִני ָזִרית
  ? ּכֹל-רֹוֶדֶנת, ַּבֲהגֹוִתי ַרק ָּבךְ 

  ?"ֵרִעי"ׂשֹוֵנא ֶׁשֶאְקָראֹוִמי ָלךְ 
  ?ְלִמי ֶהְחַנְפִּתי ִאם עֹוֵרר ִקְצֵּפךְ 

  ַּבֲאָנָחה ָוִהי, ַעְצִמי-ִּבי, לֹא
  ?ֵּפךְ ְּכלּום לֹא ֶאְנקֹם ִאם ִּבי ִיַחר ַא

  ִרּמּום ָּבּהָמה ַמֲעָלה ִּבי ֶׁשָאחּוׁש
  ְוכֹה ֵגָאה ִהיא ֵׁשרּוֵתְך ִלְבזֹות

  ,ִּבְסגֹד ָּכל ְסגּולֹוַתי ִלְפָגם ָומּום ָּבךְ 
  ?ְּכנּועֹות ְלִניד ֵעיַנִיְך ַהחֹוזֹות

  :ִׂשְטִמיִני ַמְׁשֵטָמה, ֲאהּוָבה, ַאךְ   
  .סּוָמא -ֲאִני . ָאַהְבְּת , ָאִבין, ִּפְּקִחים  
  
  
  

  )האהבה-המוקדשת לאל(  154סונטה 
  

  ָהַאֲהָבה ַהָּקט-ִנְרַּדם לֹו ֵאל
  ,ַהֵּלב-ּוְלִצּדֹו אּודֹו ַמִּצית

  -ְּבעֹוד רֹב ִניְמפֹות ֶׁשָּנְדרּו ִצְנַעת
  ;ָטפֹף ְוִהְתָקֵרב, ְּפִריׁשּות ָקְרבּו

  ַאְך ַהָּיָפה ַּבֲחסּודֹות ֶשָּבן 
  ,ָהֵאש ֵהִריָמהַעְלָמה ֶאת זֹו -ְּבַיד
  ֱאֶמת ֻלַּבן-ָּבּה ִּבְשַלל ִלּבֹותֵאש

  ְוָכְך ִהְרִּדיָמה;ֻחָּמם ְוִיחּוָמם
  ,ַהֶּנֶׁשק-ֵחֶׁשק ְּפרּוק-ְּבתּוָלה ַׂשר-ְּבַיד

  ִּבְבֵאר ְקִריָרה ִּכְּבָתה ִהיא ֶאת ָהאּוד

57  
  

Being your slave, what should I do but tend
Upon the hours and times of your desire?
I have no precious time at all to spend,  
Nor services to do till you require;
Nor dare I chide the world-without-end hour
Whilst I, my sovereign, watch the clock for you,
Nor think the bitterness of absence sour,
When you have bid your servant once adieu;
Nor dare I question with my jealous thought
Where you may be, or your affairs suppose,
But like a sad slave stay and think of nought
Save where you are how happy you make those.
     So true a fool is love, that in your will,
     Though you do any thing, he thinks no ill.

  
  
  
149  

Canst thou, o cruel, say I love thee not,  
When I against myself with thee partake?  
Do I not think on thee when I forgot
Am of myself, all tyrant, for thy sake?
Who hateth thee that I do call my friend?
On whom frown'st thou that I do fawn upon?
Nay, if thou lour'st on me, do I not spend
Revenge upon myself with present moan?
What merit do I in myself respect
That is so proud thy service to despise,
When all my best doth worship thy defect,
   But love, hate on; for now I know thy mind:
   Those that can see thou lov'st – and I am blind.  

  

  
154

The little Love-god lying once asleep  
Laid by his side his heart-inflaming brand,  
Whilst many nymphs that vow'd chaste life to keep
Came tripping by; but in her maiden hand
The fairest votary took up the fire,
Which many legions of true hearts had warm'd;
And so the general of hot desire
Was sleeping by a virgin hand disarm'd.
This brand she quenched in a cool well by,
Which from Love's fire took heat perpetual,
Growing a bath and healthful remedy
For men diseas'd; but l, my mistress' thrall,



  
  
' המשך ישיר של הסונטה מן העמ(

נא לא . )רווח-בלי כל שּורת, הקודם
  הטּורים 2את  לערבב

  
  

  ֵחֶׁשק-ֵמֵאשֶשחֹם ִנְצִחי ִהְלִהיט ָּבּה
  .ִרְפאּות-ַחֵּמי-ַוֲהָפָכּה ֶמְרַחץ

ֵמי ַמּבּועַ : ִרְפאּות ֵאין, ְגִבְרִּתי, ַאְך ִלי  
  .לֹא ְיַכּבּוהָ  - ַאְך ֵהם , ַאַהב ָּבם-ֵאש  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
   ' יר של הסונטה מן העמהמשך יש( 

נא לא . )רווח-כל שּורתבלי , הקודם
הטּורים 2לערבב את 

   Came there for cure, and this by that I prove,  
   Love's fire heats water, water cools not love.  

  



  
  

  


