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העורב

 . 1דימויו השלילי
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השם

ב .המשקל והחריזה

 . 1המשקל

.2

החריזה

ג .פרי הילולים או מעשה היתולים

 . 1ניגודי דעות על ערכו הספרותי

.2
 . 3דבר והיפוכו באותה
גנבה

ספרותית ?

ביקורת

ד .מצאי התרגומים לעברית

.1

התרגומים בסד המבנה

ה .העורבים של ז'בוטינסקי

.1

תרגום

1914

 . 2תנופה למבטא הספרדי

*

יסודו של מאמר זה בעבודת גמד לתואר השני שכתבתי בהדרכתם של פדופ' דוד טנא ז"ל
ופדופ' אהדן ממן יבל"א בחוג ללשון העברית ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,והגשתי

בשנת תשס"ח .ראשיתו של החיבור בהרצאה שנשאתי בסמינריון של ד' טנא ז"ל על "הלשון
בתרגומים לעברית בעת החדשה" ,שבו בדקנו יצירות ספרות שתודגמו יותר מפעם אחת.

ההרצאה התפתחה לעבודה סמינריונית שבה עדנתי השוואה שיטתית של שני תרגומי
זאב ז'בוטינסקי ל"העודב" .לימים הרחבתי את הידיעה וצירפתי להשוואה את יתד תרגומי
"העורב" לעברית.
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 . 7אורלנד שופך אור על עצמו" :קצת לפני המדינה"

ז.

תרגום עזרא בן גוריון )עב"ג(

" . 1בלדת הייאוש"  -גורלו של עב"ג
 .2היתרון ביד הלשון

.3
 .4ישן לפני חדש
 . 5מה עוד נותר )למתרגמים( ?
דמי~ת מזה וריחוק מזה

ח .תרגום יהושע כוכב

 . 1חריגות על גבי חריקות

 . 2בין "לא יותר" ל"לא עוד"
 . 3החריזה ,התבנית הצלילית ,התחביר
 . 4כמה חידושי לשון
 . 5הכול פתוח
ט .תרגום שמואל פרידמן

.1
.2
 .3המרצע מקדים לצאת
 .4משקל בלתי שקול
 . 5ברבות תרגומים תרבה
פזמון וק.ץ בו

העברית נסוגה

הדמי~ת

י .סיכום ביניים" :העורב" לעומת "ם~" ) (IF
יא .תרגום דוד בנאור

 . 1האומנם קרוב יותר ללשון ימינו ?
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.2
" . 3לא עוד אוד" :אנטומיה של פזמון
אפנת ההתחדשות

יב .תדגום אודי סלע
 . 1הצהרת כוונות :לשם מה עוד תדגום ?

.2
 .3סטיות בולטות ממשמעויות במקור
 .4סלע מול ז'בוטינסקי
 . 5במשיכת קולמוס

החרוז השונה בשבעת הבתים הראשונים

יג .תדגום חנה ניד

" . 1בשפה דיבורית וקולחת"

.2

תדגום "עוקף ז'בוטינסקי"

.

יד שמונה בעקבות אחד

 . 1כל הקודם זוכה

.2

האומנם

וריאציה ?

טו .שיטת טנא להשוואת תרגומים

.1

האורן והתמדה

 .2השוואה לשם מה ?

.3

חידת טנא

 . 4קביעת הקרבה למקור מבחינת התוכן
טז .סיכום :עוד עודכנו

חי !

מבוא

השיר העורב הוא הבולטת ביצירותיו ,בשידה ובפרוזה ,של ~דגר ~לן  sו ,שחי
בארצות הברית במחצית הראשונה של המאה ה·  . 19לשיר מחורז זה ,על  18בתיו
ו  108-שורותיו )בהן בעלות חריזה פנימית( ,יצאו מוניטין בדחני העולם והוא תודגם
לשפות דנות ונתקבל על קוראיו כעלילה מרטיטה דנת סוד וקסם.

ביסוד סוד ההצלחה של העורב עומד מבנהו ה"הנדסי" )כפי שתיארו פר עצמו
בחיבור שפרסם כחכמה·שלאחד·מעשה בשם "הפילוסופיה של החיבור"( .מיוחדים

במבנה זה המשקל המדוד ,החריזה המיוחדת ,לרבות חריזה פנימית ,ומעל לכול
(רד·) ה משתזות בארבע משש

המצלול ,שעיקרו בסיומת האחידה שבהברת · or
שורותיו של כל בית ,הנחתם במילה  ,nevennoreשהייתה

לשם דבר.

בדיון לשוני-סגנוני זה בחנתי תופעות שברקע השיר' ובהן :העורב כנושא תוך
אזכור מקורות אחדים בכתובים ובפולקלור' שבהם נרתם העורב למילוי משימה
מכדעת ; האפשרות שהבחירה בשם ) ravenולא בנדדפתה  (crowהיא שכיוונה את
פר ל·  neverול·  ,nevennoreהלא היא מילת הבריח החותמת כל בית בשיר ; המשקל
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והחריזה שבשיר על חריגותיהם )חרף המבנה ה"הנדסי"( תוך בחינת טענתה של
חוקרת הספרות זירה שמיר כי אלה "נקנו במשיכה" משירה של אליזבת ~א.ךת·
j

בנראףנינג "חיזףןה של ליירי ג'ןלדין" ; הצגת דעות מנוגדות בדבר עוכר הספרותי של
השיר :מן הצד האחד "אכסטזה שירית" 'י) נדבה( ,ומן הצד שכנגד "פאררדיה" 'י)

ריסלר(.
העורב הרוק מאנגלית לעברית עשר פעמים בידי תשעה מתרגמים ,שכן זאב
ז'ברטינסקי

-

ראשון המתרגמים

-

הוציא מתחת ידיר שני

תרגומים ;

הם ואר ארו

ב  1914-רב  . 1923-ערכתי השוואה מדוקדקת בין שני הנוסחים ,רזו העלתה כי נוסף על

וצרנו המאוחר של ז'ברטינסקי להחוות אחרי פר ולחורז בהברת -וו )במקרם "לעולם

לא" בתרגומו הראשון( הרי השינויים שחלו בלשוננו בתשע השנים שבין התרגומים
דחקו בר לגלות ויתרו גרוף על צרורת ומטבעות לשרן מן המקרא רהניערהר להתרחק
מלשרן מליצה ,שרווחה בשירה העברית בימים ההם.

במהלך התחקותי אחר דבקותו העיקשת והמתמשכת של ז'ברטינסקי בתרגומי שיר
זה )לעברית כלרוסית( עלה בידי לגלות בגנזך מכרן ז'ברטינסקי דפים לא מתוארכים

ושרמים בידי ז'ברטינסקי בעברית בתעתיק לטיני ,והם נוסח נוסף ,שלישי ,של תרגום
העורב .לאחר השוואה לשני התרגומים האחרים קבעתי אותר כנוסח שנרעד לשפר את

תרגומו הראשון ) (, 1914

אלא שתרגרם·ביניים זה נעשה מיותר ,משגמלה בר ההחלטה

להיענות לאתגור של פר בעל ה·ור ולהמיר את "לעולם לא" ב"אל ~ד·זיין·דור".
בעקבות ז'ברטינסקי ,על שני תרגומיו ,באר שמרנה מתרגמים :ח"ד נרסברים ) (, 1925
יעקב אררלנד

) (, 1947

עזרא בן·גרירן

) (, 1957

יהושע כרכב

) (, 1983

שמואל פרידמן

) (, 1984דוד בנאור ) (, 1992אורי סלע )  ( 1993וחנה ניר ) (. 1993
יוצא דופן הוא תרגומו של נרסברים ,המושפע מההטעמה ה"אשכנזית" המלעילית
שאינה מתחשבת בשוואים ומקלה ראש במשקל .יתר התרגומים כתרנים בהטעמה
וההיגוי הספרדיים ,נוטים להקפדה על המשקל ,ואין ניכרים בהם הבדלים בולטים
ברמת הלשון ובשימושיה.

את בחינת התרגומים בזיקתם למקרר ובהשוואתם זה לזה עשיתי בדרך " ~ iJסגכם"-
המאוחר על גבי המוקדם יותר-בסדר חיבורם .בבדיקת כל תרגום שמתי דגש מיוחד

בצד של הלשון :חידושי מילים וצרורת ,גילויי לשרן נופל על לשרן "ח.ורת המשורר"
j

וכיוצא בזה .אגב כך פניתי מדי פעם לדירן נוסף ולסיכום ביניים בהידרשי לתופעות
חריגות בעברית המתחדשת ,כגרן נירףן הגייתן של ה ,ח ,ע )מלבד איבוד המבטא
הייחודי לעיצורים ק ,ט ,ו שכזוהר עם נכ ,ף! .ן·ב רפה( ,הזנחת השוואים הנעים ,חריזה
j

צורמנית )דיסרננטית( ותבנית צלילית חוזרת )  ttלי~רציה(.
לאחר בחינת התרגומים והשוואתם פניתי לדירן בטענת א' סתרי ,כי המתרגמים
שבאר לאחר ז'ברטינסקי לא תרגמו מחדש את נוסח פר אלא חיבור וריאציה על תרגום

ז'ברטינסקי .לאחר בחינה קפדנית שללתי טענה זר חרף תופעות הדמיףת שמטבע
הדברים צפריות מראש ,כשכמה וכמה ~טים על אותר טקסט עצמו לתרגמו .עדיפותו
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,של ז'בוטינסקי נבעה מעצם היותו ראשון שןלה מאותו מאגר מילים מצומצם ממילא
.החוזר על עצמו
 פרופ' דוד טנא.חלקה האחרון של עבודה זו דן ב"שיטת טנא" להשוואת תרגומים
 תרגומי שירו של היינריך היינה16  שעניינו השוואת,במחקרו האחרון לפני מותו
המאפשר לתאר השוואה בין שני תרגומים

-

[... ]  הציע "מודל- "עץ האורן" לעברית

."ומעלה שהם תרגומים עבריים לשיר אחד
 אגב כך נגעתי בשאלת.העליתי את הבעיות הכרוכות בשיטה זו והבעתי הסתייגויות
 מח"ן ביאליק, השוואה לשם מה ?ונתליתי באילנות גבוהים בספרות ובתרגום:היסוד
 כי "במקום שהאחד 'מדויק ונאמן' שם האחר 'יפה, הקובעים,ועד ע' דיקמן בן זמננו

.ומבריק'" ואינם נוטים לשפוט תרגום דווקא על פי דיוקו למקור מילה כנגד מילה
'לסיום עבודתי הצעתי מודל משלי לקביעת קרבת תרגום למקור מצד התוכן
 על, למשל, בהשוואה בין שני תרגומי ז'בוטינסקי.והדגמתיו בשיר העורב של פר

פי מודל זה הרי המוקדם קרוב למקור יותר מהמאוחר' שדווקא הוא התקבל כנוסח
. שאף לא אחד מהמתרגמים האחרים העמיד לו חלופה,"ה"קלסי

חנוסח חמקודי של "חעודכ" לאוגד אלן פר
Once upon a rnidnight dreary, while I pondered weak and weary,
Over rnany a quaint and curious volurne of forgotten lore,
While I nodded, nearly napping, suddenly there carne a tapping,
As of sorne one gently rapping, rapping at rny charnber door.
"Tis sorne visitor,' I rnuttered, 'tapping at rny charnber door Only this, and nothing rnore'.
Ah, distinctly I rernernber it was in the bleak Decernber,
And each separate dying ernber wrought its ghost upon the floor .
Eagerly I wished the rno חow; - vainly I had sought to boחow
Frorn rny books surcease of sorrow - soחow for the lost Lenore F or the rare and radiant rnaiden whorn the angels narned Lenore Narneless here for everrnore .
And the silken sad uncertain rustling of each purple curtain
Thrilled rne - filled rne with fantastic terrors never felt before;
So that now, to still the beating of rny heart, I stood repeating
''Tis sorne visitor entreating entrance at rny charnber door Sorne late visitor entreating entrance at rny charnber door ;This it is, and nothing rnore',
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Presently my soul grew stronger; hesitating then no longer,
'Sir,' said I, 'or Madam, truly your forgiveness I implore;
But the fact is I was napping, and so gently you came rapping,
And so faintly you came tapping, tapping at my chamber door,
That I scarce was sure I heard you' - here I opened wide the door ;Darkness there, and nothing more.
Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing,
Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before
But the silence was unbroken, and the darkness gave no token,
And the only word there spoken was the whispered word, 'Lenore'!
This I whispered, and an echo murmured back the word, 'Lenore' !
Merely this and nothing more.
Back into the chamber turning, all my soul within me buming,
Soon again I heard a tapping somewhat louder than before.
'Surely,' said I, 'surely that is something at my window lattice;
Let me see then, what thereat is, and this mystery explore Let my heart be still a moment and this mystery explore ;'Tis the wind and nothing more' !
Open here I flung the shutter, when, with many a flirt and flutter,
In there stepped a stately raven of the saintly days of yore.
Not the least obeisance made he; not a minute stopped or stayed he;
But, with mien of lord or lady, perched above my chamber door Perched upon a bust of Pallas just above my chamber door Perched, and sat, and nothing more.
Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling,
By the grave and stem decorum of the countenance it wore,
'Though thy crest be shom and shaven, thou,' I said, 'art sure no craven.
Ghastly grim and ancient raven wandering from the nightly shore Tell me what thy lordly name is on the Night's Plutonian shore'!
Quoth the raven, 'Nevermore'.
Much I marvelled this ungainly fowl to hear discourse so plainly,
Though its answer little meaning - little relevancy bore;
For we cannot help agreeing that no living human being
Ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door 192
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Bird or beast above the sculptured bust above his chamber door,
With such name as 'Nevermore'.
But the raven, sitting lonely on the placid bust, spoke only,
That one word, as ifhis soul in that one word he did outpour.
Nothing further then he uttered - not a feather then he fluttered Till I scarcely more than muttered 'Other friends have flown before On the morrow he will leave me, as my hopes have flown before'.
Then the bird said, 'Nevermore'.
Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken,
'Doubtless,' said I, 'what it utters is its only stock and store,
Caught from some unhappy master whom unmerciful disaster
Followed fast and followed faster till his songs one burden bore Till the dirges of his hope that melancholy burden bore
Of "Never-nevermore."'
But the raven still beguiling all my sad soul into smiling,
Straight I wheeled a cushioned seat in front of bird and bust and door;
Then, upon the velvet sinking, I betook myself to linking
Fancy unto fancy, thinking what this ominous bird ofyore What this grim, ungainly, ghastly, gaunt, and ominous bird ofyore
Meant in croaking 'Nevermore'.
This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing
To the fowl whose fiery eyes now bumed into my bosom's core;
This and more I sat divining, with my head at ease reclining
On the cushion's velvet lining that the lamp-light gloated o'er,
But whose velvet violet lining with the lamp-light gloating o'er,
She shall press, ah, nevermore !
Then, methought, the air grew denser, perfumed from an unseen censer
Swung by Seraphim whose foot-falls tinkled on the tufted floor.
'Wretch,' I cried, 'thy God hath lent thee - by these angels he has sent thee
Respite - respite and nepenthe from thy memories ofLenore!
Quaff, oh quaff this kind nepenthe, and forget this lost Lenore'!
Quoth the raven, 'Nevermore'.
'Prophet!' said I, 'thing of evil! - prophet still, ifbird or devil !-
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Whether tempter sent, or whether tempest tossed thee here ashore,
Desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted On this home by horror haunted - tell me truly, I implore Is there - is there balm in Gilead? - tell me - tell me, I implore'!
Quoth the raven, 'Nevermore'.
'Prophet!' said I, 'thing of evil! - prophet still, if bird or devil!
By that Heaven that bends above us - by that God we both adore Tell this soul with sorrow laden if, within the distant Aidenn,
It shall clasp a sainted maiden whom the angels named Lenore Clasp a rare and radiant maiden, whom the angels named Lenore'?
Quoth the raven, 'Nevermore'.
'Be that word our sign of parting, bird or fiend!' I shrieked upstarting 'Get thee back into the tempest and the Night's Plutonian shore!
Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken!
Leave my loneliness unbroken! - quit the bust above my door!
Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door' !
Quoth the raven, 'N evermore'.
And the raven, never flitting, still is sitting, still is sitting
On the pallid bust of Pallas just above my chamber door;
And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming,
And the lamp-light o'er him streaming throws his shadow on the floor;
And my soul from out that shadow that lies floating on the floor
Shall be lifted - nevermore !
 שנה ומאז160-  ( נכתב לפני למעלה מ1849-1808 ) רב" ל~ד~ד ~לד פר.השיר "העד
 הך, האנגלית, שנתעצמו והלכו הן בקוב קוראיו בשפת המקור,נקשרו בו סוד וקסם
. הדנים מספוד, שנתוודעו אליו באמצעות תרגומיו,בקהל דוברי שפות אחדות

:פר עצמו חש בלוויית ח"ן זו ונתפש לתנופת המסתורין 'שהצמיחה לשירו כנפיים

The )" "שנה אחת לאחד פרסום השיר כתב מסה בשם "הפילוסופיה של החיבור
1
 ובה הסביר בפירוט ובניתוח מעמיק כיצד חיבר את,("Philosophy of Composition
2

.שידו המפודסם

. ולא בכדי עודנו אתגר למתרגמים בשפות דנותj גם היום לא פג ותקו של השיר
" The Philosophy ofComposition", Graham's Magazine, April 1846 (The Works ofEdgar

•1

Alan Poe in 10 Volumes )

. ארחיב להלן
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גם על תרגומו לעברית דנו הקופצים ,שכן נוסף על הדוח הטמירה המרחפת עליו 3הדי
מבנהו השירי ,הייחודי והמקשה ,מעודד פיתוי נוסף להתמודדות.
לא נדון כאן בהיבטים ספרותיים אלא ככל שהם מאירים תופעות שבלשון השיר,
אך אין אנו פטורים מלהעלות כמה סוגיות שברקע השיר וכתיבתו ,ובהן אפתח.

א .נושא השיר

-

העורב

 .1דימויו השלילי

נשאלת השאלה :מדוע מקרב כל בעלי הכנף הטורפים ,ועופות הלילה בכללם ,נבחר
העורב

דווקא ?

והלא העורב איננו עוף לילי ואינו דואה כלל

בחשכה ...

ומניין הנימה

המרתיעה ומרטיטה שבדמות העורב ,דווקא עוף זה ,הרגיל לחיות דדך קבע בשכנותם
של אנשים?

תשובה אחת על כך ישיב כל מי שעיניו בראשו י והיא :צבעו השחור העזי המבדיל ו
מיתד בני מינו פורשי הכנפיים והחרפנו לדימוי תוארי )"שחורות כעורב" ,שיד השירים

ה ; 11וכן באנגלית raven locks

 -תלתלים כעורב =

שחודים(.

4

עוד תשובה ייתן כל מי שאוזניו כרויות ,והיא צדיחתו החזקה .העורב נמנה עם

סדרת ציפורי השיר' אלא שהוא נבדל מן המצויות והע.רבות שבה הן בגודל גופו והן
בקריאתו המנסרת והצורמנית ,שיש בה להרטיט ולהישמע כחריצת גודל .בכך הבחין

עוד ויליאם שייקספיר י בשימו בפי ליידי מק~ת דברי השתלהבות לרצח.

5

עד כאן הממצאים השווים לכל נפש .לדעת מומחה פניתי לזואולוג פדופ' היינריך
מנדלסון י והוא אישר את האמור לעיל והוסיף:
לעורבים נקשר שם דע עוד מימי הביניים ,ימי ההוצאות להורג והגרדומים .בניגוד
לבעלי מקוד טורפים אחדים עשוי העורב לנקר חלקי גוף רכים ,לדנות העיניים

j

והעורבים ,שכני האדם ,היו עטים על הגרדומים .מכאן דימו~ם השלילי כ"מנקרי

עיניים" ,שהפך ליחס מסורתי שהוליד את הפתגם "גדל עוך;:נים -

.3

ויגקדו את עיניף".

בהערת המערכת הנלווית לפרסום תרגומו הראשון )  ( 1914של ז'בוטינסקי ל  11העורב  11נאמר:

"הפואימה הזאת של משורר הבלהות הגאוני ארגו פר ["].

עשתה בשעתה רושם אדיר כל כך

על הקוראים עד שרבים מהם היו מפחדים להסתכל בלילות בזוית ששם עמדה האנדרטא ,שמא

ידאו על ראשה את העורב' .העורב' זהו סמל ה'מרה השחורה' ההולכת ומלפפת את האדם
הנואש 'מוכה היגון והשבר' כל ימיו כאיזו 'קלפה' אדווה המאפילה עליו ב;;לה ולעולם לא
תתכנו לצאת מרשותה אף לרגע".

.4

ויצוין כי ישנו גם עורב אפוד ,קטן יותר ,ואפילו "עורב לבן" ,שאינו מצוי בטבע אלא כדימוי
ספרותי לרבד יוצא דופן ,המתבלט בזרותו ,כבביטוי "פיל לבן".

•5

" The 1·aven himself is hoarse / That croaks the fatal entrance ! of Duncan / Under my
") Battlements ".מקבת ,מעדנה א ,תמונה  ; (5ובתרגומו של א' ב ווידא :רז ~r:ונף ~רון עו.רב

~~ /ןח נגואו ;:זזpר ך ~ iJןקסר ז,pל ד~דקן  /ב~ל ~י~:וי.
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בפולקלור הגרמני י למשלי מצוי שיו השתעשעות עם זאטוטים הקוצב את הקפצתם
על הבוכיים ,שמילותיו:

Hopa, Hopa, Reiter / Wenn er fallt, dann schreit er
Fallt er in den Graben / Fressen ihn die Raben
" Fallt er in den Sumpf / Macht der Reiter "Plums ...
ותרגומו )החופשי במקצת( לענוית:

הו~ה ,הו~ה ,סוו~ב /
.אם לנוו .יפול הףא /

 :pי :פול :ך~ק ב~כ;:ג;:

יזללף
עורבים
·:
אותו . :

:

~ם ל;:ג~ה :פ·ךה  iליל~~; w:ל "פלףזקס" ~:ל·ךה ...

ונהפוך הוא ,למונה ההפתעה ,בפולקלור הרוסי ,שבו נבחו העורב כגיבור השעשוע
לתינוקות )הידוע בענוית בנוסח "סבתא בישלה דייסה"( ,והוא מוצג בו בחיוב
ובחיבה:

pMHJiaס  IC ICaweA ICס  a .neTנז  ICy aapHש CopoICa aopona ICa

והוא ,העורב ,המופיע בשני שמותיו הנודפים ברוסית )סווו~ה ,וווו~ה( הוא הדמות

החביבה המכינה את הדייסה ומעניקתה לילדים.
גם בסיפורי המקרא ,בצד התפקידים החיוביים שמילא העורב  -כשלוחו של בם מן

התנה ,בשיך המבול )בראשית ח (, 7

ך~זק~ל  fליו של אליהו הנביא בנחל  fוית )מלכים

א יז(  -נזכר גם "סזקגק,ו" שבו :ן w: [... ] "~:וףס עך~י גמל ךי.א;:כלףס ~גי ~ Wו" )משלי
ל  (. 17במסוות הערבית העורב הצווח על בית נחשב כמבשר גזות נדוד יושביו י ולכן
6
קואוהו בשם "ערוב ההרחקה" ) .( ~ 1yly
תפיסה זו נתקבלה גם על המשוררים העברים בספוד י ואנו מוצאים במובאות מאת
ובי משה אבן-עזרא:

~דב  fל ~יל ~לב  fל דור

ס*'ת ל~רד ~ןא ער.רב

העורב והיונה משמשים גם כסמל  -זה ללילה וזו ליום:
:פעווב
יברח .. :
אשו - : .
ליל ". :-
:ושףך .-
יוי:ןפהף
:פיונה
והשחר
••
• : :
T
:
:
וכן:

עד יעלה שחו :פיונה מ·
-

•.• - : -

-

-

:

T

•

w

סובת  :pגף ער.רב ~ ו ~רח.י
גם בלשון הנואמים בימינו כשתגו הביטוי "בקרקרו של עורבים שחווים" לתיאור

הנטפלים ל"קובן" ועטים להשחירו ולהכריעו .אף מצלילי קריאת העורב )(qra-qra

.6

דוד ילין' תורת השירה הספרדית ,חברה להוצאת ספרים שעל יד האוניברסיטה העברית,
ירושלים ה'ת"ש ,עמ' •24

.7

ילין.שם.
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נבנתה תכנית עברית ,לשימה כפי מקוננים ומתלוננים ,כפי שעשה ח"כ שכח וייס:

"לא נשקע כקינה רק רע רק רע ,כי לא עורכי ישראל הננו אלא יוני שלומה".

8

"רק רע" משמש גם את ט' כרמי כתרגומו לאנטיגונה מאת סופוקלס :ל~" ן? ::עוף

ס wזג:ם /

זקכ Wר דק דע דק דע :-קי ז;~ש ~רונו  :pדם ".ת~ס זהות המבשר "רק רע" כה
9

מףכנת מאליה עד כי שם העורב אינו מפורש כלל ,ודי כ"עוף השמים".

סיכה נוספת לבחירה כעורב רואה פרופ' מנדל סרן כאפשרות שהשיר יסודו כמעשה
שהיה ,והדבר מתיישב היטב עם הנתונים הזואולוגיים ,כלהלן:

העורב ,כאמור לעיל' אינו עוף לילי .מסיכה כלשהי הוא נעתק ממקלטו הלילי'
וכחשכה אין הוא רואה דבר אלא את חלונו המואר של פגו ,שכשכנותו .הוא נמשך

אל האור )כמתואר כבתים ז' ח( ופוגע כזגוגית ,שכן אין מטבעם של עופות להבחין
כזכוכית ואף אינם מכינים את מהותה וכעיקר את השתקפות בבואתם כה ,כפי שהראו
הניסיונות.

עד כאן סיפורו הפשוט של העורב ככעל חיים .מכאן ואילך נעורים כמוחו וכדמיונו
של פר כל ה~ח~רים המובילים אל הסוד והקסמים וכורכים את העורב השירי עם

דמותה המסתורית של לנור.
.2

חשם

שלא כעופות אחרים שמו של העורב נגזר ,על דרך האונומטו , P,ה; מצליל קולו
המתגרגר והמנסר .כשפות נחשבות נקבע שמו כשתי דרכי גזירה:

האחת ,שכשורשה ההגאים ק  +ר corax :כלטינית corvus ,כיןניתcorbeau ,
כצרפתית crow ,כאנגלית krahe ,כגרמנית ,ואולי גם ) copokaסורוקה( כרוסית.
השנייה כנויה מההגאים ר : +פ  /כ raven :כאנגלית rabe ,כגרמניתbopon ,
)דורון( כרוסית )כהיפוך העיצורים( ,וקרובה אליה הצורה היחידה הרווחת כלשונות

השמיות ,הבנויה על ע  + 2ר  +כ  :אר~ /

זייד~ כאשורית ,עודבא כארמיתy\_j:. ,

כערכית ,עורב בעברית .לצד הגזירה על פי הצליל שבזpמיות אפשרית גם דרך אחרת,

המובאת כמילון כן-יהודה )כרך  ,9עמ' (, 4698

והנשענת על הצורה הערכית ג;;:ך'ע

כמשמע ה:.ה' שחור'.

כאנגלית ,ככגרמנית )וכרוסית?( ,עמדו לבחירה שתי מילים crow ,מזה ו· raven
מזה ,ולשתיהן תכנית פו~טית אונומטופאית ,הניתנת לניצול בשיר.

פר בחר כ·  ,ravenוייתכן שמילה זו היא שכיוונה את מחשבתו אל המילה ,never
הבנויה משיכול אותם העיצורים ,והיא היא מילת ה  :pךיו:ז שכפזמון החוזר ככל בית,
 ,nevermoreשהיא בעיית הבעיות של המתרגמים ,שכן פר ,כמסתו "הפילוסופיה של

.8
.9

במאמרו "לפי שעה בחוץ" ,דבר. 28.11.1988 ,
בהוצאת דביר

 , 1970עמ' • 66
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החיברר" 10

כאילו מקדש ארתה ,בגלל צלצולה המיוחד ובגלל הברתה הסופית -וו,

שהיא ,לדעתו ,הולמת בירתו את תרכנו ורוחו של השיר )ואין להתעלם מהתאמתה

לחריזה עם "לנור"(.
דבריו אלה של פר השפיעו כל כך על המתרגמים ,עד כי ביקשו למצוא דרמות
לה ,בהגאים ובתנועות .אחד המתרגמים לעברית ,אררלנד' אף נמנע מתרגום והותיר

את ~.ךרמור כלשונה .כך נהג גם ז'ברטינסקי :בתרגמו בראשונה את העורב לרוסית
)  ( 1895/6הותיר את ~.ךרמור ואף כתבה באותיות לטיניות ,שחוגר מן הכתיב הקירילי.

בגרסה מארחות של תרגומו לרוסית )  (1931המיןה בני~גןה .ומכאן לשיר עצמו.

כ .המשקל והחריזה
 .1המשקל

במאמרו "הפילוסופיה של החיבור" פר מעיד על עצמו" :אינני מתיימר באיזו מקרויות

מיוחדת במינה הן במקצב הך במשקל של 'העורב' ...

לארוך כל השיר שימשו אותי

רגליים )טררכאים( שבכל אחת הברה ארוכה ואחריה הברה קצרה :השררה הראשונה

בכל בית בת שמרנה רגליים כאלה ,השנייה בת שבע רחצי 'השלישית שמרנה ,הרביעית
והחמישית בנות שבע רחצי' ואילו השישית בת שלרש רחצי רגליים".
תרשים דבריו ייראה אפוא כך )מימין

לשמאל(< :

= הברה מוטעמת = 0 ,הברה

ללא הטעמה:

<0<0<0<0< / 0<0<0<0

שוררת :3 ' 1
<<0<0 <0 < / 0<0<0<0
שוררת : 5 , 4 , 2
שררה ") 6הפזמון"() < 0 < 0 < 0 < :מקביל לסיפה של שוררת ( 5 , 4 , 2
חדי הבחנה אינם מסתפקים בתיאורו ה"שטחי" של פר ,ומעמיקים יותר בחקר משקלו
של העורב .כותב המשורר והמתרגם יהודה אלרראי:

קביעתו של פ'ן היא קביעה סכימתית מארד' שכן אילו כך היו פני הדברים היינו

מקבלים מקצב ורקדני של לחן קרקרביאק בן  8טררכאים שורים0 < 0 < 0 < ,

<  ,0 < 0 < 0 < 0 < 0המנוגד כליל' למרתו לציין' לרףח הז5לגית השררה על
הפואמה .בפועל ,המקצב של "העורב"

הוא ] [...

טררכיאףס כפול ,אשר מהברתו

הראשונה נשרה ההטעמה) :מימין לשמאל(  0 <00במקרם <  0 < 0והיא הבולעת
את הפזיזות הקלילה והופכת לתיאףךית מףאטת ,מהורהרת ,המעניקה לשיר את

אווירתו הסגולית הקסומה .המקצב הנכון הוא אפוא זה:
0 < 00
כ·ח·צרת ליל

0 < 001

/

קרר ר·ס·ער

וזוהי וריאציה על המשקל

. 10
. 11

0 < 001

/

עת א·ני ש·

0 < 001

/

ברר ה·צ·ער

הטררכאי11 .

לעיל הערה •2
נתיב  -כתב עת למחשבה מדינית ,חברה ותרבות ,מארס ' 1993עמ •70-59 1
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אבחנה זו של יהודה אל רואי מקובלת עליי' וחיזוק לה נמצא כבר בשורה הראשונה
)משמאל לימין(:

once upon a 0 0 > 0 / While I pondered / 0 0 > 0
ההקבלה בהברת  ,ponבאותה עמדת הטעמה ,נראית לא אקראית.
משקלו זה של  sו אינו מיטיב עם המתרגם לעברית .אדרבה ,זהף משקל מףעד
למילים מלעיליות

-

בין דף·הברתיות בין תלת ·ה בדתיות

-

שמספרן בעברית מוגבל'

או לצירופי מילים חד·הברתיות עם מלעיליות דף·הברתיות ,וכיוצא באלה צורות
הפסק ,כינויים חבורים ועוד.

לא ייפלא אפוא שהמשקל יהיה למשקולת כבדה שלא כל המתרגמים יוכלו
לשאתה ,קל וחומר להניפה .לפיכך יחזור המשקל ו~ידון בהקשרים שונים במאמר זה
)וראה למשל ט (. 4

.2

החריזה

לחריזה שני פנים ,מלעילית מזה ומלרעית מזה ,כלהלן:
החריזה המלעילית באה בשורות  1ו· ) 3שלהן  8רגליים שלמות( ,שאינן כחוזות
זו בזו )כחריזת א-ג( אלא כל אחת לעצמה בחריזה פנימית ,כשתי שורות באחת .הרי
דוגמה לשורה

12 : 1

Once u-pon a mid-night drea-ry / While I pon-dered weak end wea-ry
ודוגמה לשורה : 3

While I nod-ded, near-ly nap-ping / Sud-den-ly there came a tap-ping
וחריזה זו נמשכת לאמצע שורה : 4

As of some one gent-ly rap-ping rap-ping at my cham-ber door
כלומר חריזה משףלשת.

בשני בתי השיר הראשונים נכפלת מילת החרוז שבאמצע שורה ) 4ראה rapping
לעיל( ופותחת את חצ~ה השני של שףרת השיר rapping x 2 :בבית אsorrow x ,
 2בבית ב ,וכן  tapping x 2בבית ד .בבית ג באה מעין הכפלה ,על פי דמיון רוב
העיצורים . entering -entrance :לאחר הבית הרביעי לא עמד עוד המחבר בתביעה
מחמירה זו ,וזנח אותה.

החריזה המלרעית באה בשורות קטועות ההברה האחרונה )בנות  7.5רגליים( ,והן

השורות  , 6 , 5 , 4 , 2שכולן כחוזות בתבנית צלילית אחת ,or ,לאורך השיר כולו.

,more - door - door - lore

שבשורות  4ו· ) 5בית א( תמניותיה דומות:

) door / doorביתא(/ Lenore Lenore ,

)בית ב( וכן בכל הבתים.

בולטות כמה מילים חוזרות בתמניות אלה:

door / door

. 12

באות ב  6-בתים ,א) ג ,ד ,ז ,ט ,יז(;

כאן מביתא ,אולם כך המבנה בכל הבתים.
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Lenore / Lenore

באות

ב 4-

בתים ,ב) ה ,יד ,טז(.

מילות הסיום שבשורת הנעילה )"הפזמון"( חוזרות בקביעףת בשבעת הבתים
הראשונים )משמאל לימין(:

) < 0 < and nothing moreלמעט בית ב ,שבו (for evermore
ומתחלפות בצורת  0 < 0 < nevermoreבכל יתר הבתים (.חי-ח)

גם בשורות שאין בהן חריזה פנימית לא יקרה שמחצית המשקל חו~ה ~ילה.
פו העמיד אפוא ~בנה מחמיר וכובל 'ולפני שנבחן איך עמדו בו המתרגמים לענוית
נציין כיפו עצמו ,הנחשב "ממנוס" בשידה ,חרג פה ושם י~~ משקלו ,כלהלן:
 -תוספת ~דמה ,הנשמעת כ; 9רח ,המכפיל את טעם ההברה שלפניו:

)ביתא ,שורה ... over many a quaint (: 2
)ח ... then this ebony bird (: 1
)יב

what this ominous bird of yore (: 4

 -מפלולוגיה ,בשל קרבה ללשון הדיבור:

)ב ... and each sep(a)rate (: 2
)ח ... wond( e)ring from the nightly shore (: 4
)טז by that heav(e)n that bends (: 2
ואולי זכו גם אלה לביטוי כלשהו' מעין קדמה שבאמצע מילה.
 מפלולוגיה ,שאין לה אחיזה בדיבור:)יד

from thy mem( o)ries of Lenore (: 4

אפשר שגם כאן נתכוונה ההברה כדי ~דמה בלבד.
 שינויי הטעמה ומארשתה:)יג ) my bosom's core bumed into (: 2כשההטעמה השגורה  ,intoבמלעיל(.
 יצירת טעם ~זpני במילים תלת-הכרתיות ,שבדיבור הכותן הסופית חטףפה וחלשה,כגון:

)א , suddenly (: 3

,א)

) ,visitor (: 5ב eagerly (: 3

החריגה התמוהה ביותר היא בפזמון הנועל את בית יא:

... of never - nevermore
ובניגוד אליה הארכת הפזמון בהברת קדמה ,בבית טwith such a name as :
nevermore

w

לסיכום המבנה :חרף החריגות ש~מנו לפנינו מלאכת מחשבת ,שהיא מעשה חו ב

ףז,נזכ wב לא פחות ואולי יותר משהיא  zד המשורר והרףח השורה עליו.

200

עמיקם גורביץ

][ 15

ג .פרי חילולים או מעשה חיתולים ?

 . 1ניגודי דעות על ערכו הספרותי

פר עצמו הוא שעודד את התהייה הגדולה על טוהר :פוונותיו בכתיבת "העורב".

במ 9תו "הפילוסופיה של החיבור" הוא מעיד על שידו" :מבקש אני להוכיח ,ששום
שודה בחיבור שיד זה אין סז~r::ל למקדה או לדףח הקודש ,והעבודה נעשתה צעד בצעד
עד תףמה ,כתולדה מדףיקת וקפדנית של בעיה מתמטית" .לאחד הדברים האלה מפרט

w

פר את הטכניקה של השיר ,הנרקם מע "ה -rוש~ץ י ב"דם קד".
אין תמה אפוא ,שנחלקו הדעות למעדי~י השיר ,שגם וידףיו של פר לא יע:פב
בעדם ,מזה ,ולמקלים בערכו ,שאינם מפנים לו מקום כבוד בפנתאון השידה ,מזה.
שני קטבים בלא ביניים.

גם לביקורת העברית הגיעו הדי המחלוקת הזאת ,ובחרתי בשתי דוגמאות,
אחת לכל צדי להמחישה .מן הצד האחד דבריו של יוסף נדבה במאמרו "מאה שנה

ל'העודב' של א' א' פ1

"י 13

שהוא מכתיור כ"אחד השירים הנפלאים ביותר בספרות

העולם שבכל הדודות" .נדבה יודע ,שווידויו הנ"ל של פר אומד דרשני ,והוא אמנם
מתאזר ומתריס כנגדו:

כלום באמת ישב המשודד על המדוכה זמן מסוים ,ערך את תכנית שידו בקוד
דוח ובחישובים מדוקדקים והביא לעולם את אחת הפנינים הספרותיות הנפלאות
ביותר ? דבר זה לא ~אמן .ומששאל כותב השורות האלה את ז'בוטינסקי מהי'
לדעתו י האמת במסתו של פר "הפילוסופיה על החיבור" ,השיב" :זהו שקד
ספרותי ,שנכתב לאחד פרסום השיר ,יש בו מן המקוריות האופיינית לאוגד אלן
פר ,המשודד ,שהחוש האנליטי ודגש החטטנות הנפשית אינם נוטשים אותו אפילו
לרגע אחד בחייו".

ועוד :כיצד :צכנן לומד ,שאותו משודד כתב את "העורב" בנוסח של פתרון בעיה
מתמטית ? הדי כל חייו לא היו אלא אכסטזה שידית אחת ונמשכת מיום היוולדו
ועד רדתו קבר  -השראת תוגה ודיכאון נפשי ,שאפפו אותו כל ימי חייו" .העורב"
נכתב בסעדה ,שסימלה את כל הווייתו של המשודד.

מן הצד האחד דבריו של צבי ויסלד ,שדאו אוד

ב"דבד"14 :

אכן' "העורב" הוא שיד מקסים ומש~ד ,אך רא עקא :דק לבני ",הר.ק"~tה דק
בגיל ההתנגדות .כאשד קראתי אותו פעם בסוף שנות ה "עשרה" שלי' מצאתי
שהוא תפל עד גיחוך ,תפוד בתפרים גסים ,ואינו אומד דבר של ממש ,שהחרוזים

. 13
. 14

הגלגל ,שבועון ,כרך ב ,גיליון  (, 15.3.1945 ) 26עמ' • 13 " 12
משא,

,2.9.1977

עמ'

. 16
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והקצבים שלו הם מכאניים וקלים .חשבתי אפילו שארגו אלן פר כיוון לכתוב
בשיר זה ~ארוויח על השירה ,או לפחות על הראייה האידיאליסטית של כתיבת
שירה בהשראה עליונה .ואמנם בין כתביו של פר מצויה תעודה המאששת את

ראייתה של הפואמה "העורב"

כפארודיה ••• 1s

]וכאן באים דברי פר מן המסה,

הנזכרים לעיל[.

המסה של פר אומרת לקרוא השיר "העורב" :הנה ,איך סידרתי אתכם ! ואכן'
"העורב" מסדר את הקורא הבלתי מנוסה של השירה ,את הנער בן החמש עשרה.
דומה שאין הוא יכול לסדר אדם המבוגר מעט יותר ,שהתנסה קצת בקריאת ספרות

ובמחשבה עליה.
פר מעולם לא נחשב במיוחד ;:כמשורר בארצות האנגלו סאכסיות .שם זיהו מייד את

מעמדו המינורי והכירו בו בעיקר כלהטוטן וכעין פארודיסט .סיפורי הפרוזה שלו

עשו רושם רב יותר' אך שירתו' ובראש וראשונה "העורב" ,לא נחשבה לשירה
רצינית".

מה שנראה לי מעניין יותר הוא הקסם שהילך "העורב" על אנשים שידעו אנגלית
היטב ,וביניהם זאב ז'בוטינסקי .דומני 'אם לקצר 'שהמסקנה הסבירה היא שאנשים
אלה ,וביניהם גדולים וחשובים כז'בוטינסקי ,שימרו באישיותם יסוד אדולסצנטי
קבוע ,הרחק מעבר לגיל ההתבגרות .יסוד זה איפשר להם להתלהב מן הצעצוע

הריק והמבריק לכאורה הזה ,שהוא "העורב" לאוגר אלן פר.

.2

גנבה

ספרותית ?

יש המרחיקים לכת עד כדי ערעור על זכויות היוצרים של פר בפקפקם במקוריות

"העורב" והחשדתו בפלגיאט .כותבת חוקרת הספרות זיוה

שמיר16 :

שירו של א"א פר' שזכה להכרה בינלאומית והעמיד דורות של חקיינים
ופארודיסטים ,שורשים לו בשירה האנגלית הרומנטית .הוא הושפע נמרצות
יש אומרים עד כדי פלגיאט

-

-

משירה של אליזבט בא.ךט )אשת המשורר רובוט

בראונינג( "החיזור אחר ליידי ג'רלדין" ,שאחדים מטורי "העורב" דומים להפליא
לטוריו ,וכתובים גם הם באותה סכימה ~טויח וסטרופית נדירה למדי )אוקטמטר
טרוכאי ,עם חריזה נשית וגברית לסירוגין ועד חריזה פנימית בכל אחת מהשורות

. 15

וכבר היו דברים מעולם ,שמחברים ביקשו לכתוב פרודיות ויצירותיהם נתקבלו על הקהל

כהיפוכו של דבר ואף כ"קלסיות" .בתחום המוסיקה ידוע מק.דהו של פרוקופיב ,שכתב את
"הסימפוניה הקלסית" כפרודיה על הסימפוניות הקלסיות ובמיוחד אלו של מוצרט ; ובשירה
זכור מקרהו של נתן אל תרמן' שכתב בשביל התיאטרון הסטירי "המטאטא" את "כחול ים
המים" כפרודיה על "שירי עבודה ומולדת" ,ודווקא שיר זה עצמו היה לאחד הבולטים
שבשירי העבודה והמולדת.

. 16

בספרה להתחיל מאלף /שירת וטוש -מקוריות ומקורותיה ,הוצאת הקיבוץ המאוחד , 1993
עמ'

•72
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האי-זוגיות( .א"א פנו סגד לשירתה של אליזבט בארט ,אף הקדיש לה את ספרו
"העורב ושירים אחרים" ,היא מכ;דה ,התעלמה ברוב אצילות מן השאילות

המרובות משירתה ,שהוטבעו בספרו של המעריץ הנלהב ,ומצאה לנכון להביע
את התפעלותה מן הריפריין ומן החרוז המבריח שלו ,שהם תוספת מקורית של
המשורר האמריקאי הצעיר .נטייתו של א"א פנו לשחזורם של מצבים מבעיתים
בעזרת אפקטים "חזקים" ו"קסומים" ,כמו גם התבוננותו האובססיבית בעולם
הפשע ,נבעו כנראה משורש נשמתו )תכונותיו ונטיותיו אלה לא מנעו בעדו ,כפי
שראינו ,מלצבור הון פכואטי בל ישוער מן ההישגים האמנותיים הללו ,שאת חלקם
קנה כנראה במשיכה(.

בנוסח קודם של טקסט זה ,שפורסם כמאמר

בעיתון 17

לפני צאת ספרה הנ"ל לאור,

הייתה המחברת פסקנית יותר וחתמה ב"קנה במשיכה" ,ללא "כנראה" .למרות
הריכוך שבנוסח המאוחר דבריה של זיוה שמיר הם כתב אשמה הטעון הוכחת "אמת

דיברתי" ,אלא שהיא לא ראתה צורך להידרש לכך והותירה את גילוי הראיות לקורא
שאינו מסתפק בהכללות.

טענה זו הועלתה על ידי לואיס אונטרמאייר ,עורך הספר Complete Poems of
18

 E.A. POEבהקדמתו לשיר "העורב" )עמ'  ; (100שם הוא כתב ,בין השאר" :פנו

העריץ את המבנה הבסיסי נשל 'העורב'[ זמן רב לפני שטען לבעלות עליו .הוא נחל

אותו משירה של אליזבט בארט בראונינג 'חיזורה של ליידי ג'רלדין' .פנו הקדיש לה'
כתגמול ,כהוקרה או כפיצוי את ספרו 'העורב ושירים אחרים' ,ועליו רשם' :לאצילה

בבנות מינה ,מזכברת הדרמה בגלות ) ("'.Drama in Exile
אני מניח שפרופ' ז' שמיר הושפעה מדבריו אלה של אונטרמאייר ,שלא טרח

להמציא ראיות לטענתו .פניתי אפוא לשירה רב הכמות של אליזבט בארט בראונינג,
שכדוגמתם עשוי השיר כולו על מאה ושלושת

בתיו19 .

לטענת זיוה שמיר' שאחדים מטורי "העורב" דומים להפליא לטורי "חיזורה של
ליידי ג'רלדין" ,יגעתי ומצאתי בדוחק שורה אחת~ ,ני ארבע מאות ושחים עשרה,
שניתן למצוא לה דמוית בשירו של פנו:
בארט )שורה
פנו )בית ג,

With a murmurous stir uncertain, in the air the purple curtain (: 3 81

שורה And the silken sad, uncertain rustling of each purple curtain (: 1

לטענתה שהשירים כתובים באותה סכמה מטרית וסטרופית נדירה

למדי 20

יש

להשיב ,שמשקל שירה של בארט אינו נדיר כלל' והוא בנוי מבתים בני ארבע שורות

. 17
•18
•19

ידיעות אחרונות ,תרבות ספרות אמנות,

, 27.3.1992

עמ'

•23

Heritage Press, New York 1943
ns, edited byו  rtship, Selected PoeוElizabeth Barett Browning, Lady Geraldine's Coi
Malcolm Hicks, Fyfield Books, 1983, pp . 25--45

. 20

הדגשה זו וההדגשות שבמובאות להלן אינן במקור אלא אם הוער אחרת.
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של שמונה טדוכאים )זכר ונקבה לסירוגין( שחריזתם א-ג ,ב-וי ובחלקם הקטן בלבד
)בקטע ה·  ,conclusionלא בכל  11בתיו( מופיעה חריזה פנימית בשורות א ו·ג ,אלא

שאז ניתק קשר החריזה בין סופי שורות אלה .הנה דוגמה לבית מני דנים:

! Dear my friend and fellow-student, I would lean my spirit o'er you
Down the purple of this chamber tears should scarcely run at will .
I am humbled who was humble. Friend, I bow my head before you :
Y ou should lead me to my peasants, but their faces are too still .
דווקא משקל שידו של פר הוא נדיר למדי ,ואולי אף יחידאי :אין בו חריזת א-ג כלל,

כי בכל אחת משורות אלה באה חריזה פנימית משלה ,ולזו שלג מצורף חרוז תואם
באמצע שודה וי ואילו שודה ב כחוזת לא עם ו בלבד אלא גם עם ה ועם שורת הפזמון

הקצוצה ו ,וכל ארבע שורות אלה חרוזן מסתיים תמיד בהברת -. or
לפיכך אין כל רמיות ב~בנה ובמשקל בין שני השירים ,ואין מקום לטענה,
שמשקלו של "העורב" "נקנה במשיכה" .לא בכדי הביעה אליזבט באדט בדאונינג
את התפעלותה ממנו ,כמתואר לעיל .אמנם ניתן למצוא קווים משותפים לשתי
היצירות .אולם מרכיבים כאלה נכללו בשירים אין ספוד מבלי שיי~נו במשיכה זה
מזה .ומעל לכול :כאילו לא דבקה זיוה שמיד בכף החובה להגדישה על גדותיה ,הנה

פונה היא אל כף הזכות ו"מפצה" את פר

ה"אובססיבי"21 :

"חיבורו התיאודטי של פר

) (The Philosophy of compositionגדם למפנה בתפיסת השיך

22

עד כי היסטוריונים

דנים דואים בו את מחוללה הראשון של השידה המודרנית .עד אז נתפס השיר ככלי

לשיקופם של תכנים אובייקטיביים  ...עתה ניתן היה למשודדים לצאת מנקודת המוצא
האסתטיציסטית ,הפנים-ספרותית ,שאינה קשורה עוד קשר ישיר אל המציאות

החיצונית ואפילו מנותקת ממנה במוצהר".

אם אמנם כ,ך מה הטעם להתייגע בחיפוש אחדי "השפעות" ו"משיכות" בשירו
של פר' כשאותן השורות עשאוהו ל "מחוללה הראשון של השידה המודרנית" ?

.3

רבו והיפוכו באותה ביקורת

עד כמה פחדה הביקורת שייאמדו בה דבר והיפוכו באותו עניין אנו למדים מדברי
נחום סוקולוב ,הכלולים במסתו המקיפה על ארגו אלן

.21
.22

פו23 :

"דוב משודדי זמנו נשל

ידיעות אחרונות )לעיל הערה  (, 16עמ' •23
בטענו כי שירו נולד ממצלול אחד ויחיד ,שהטריד את מנוחתו ימים רבים ,ולא ,כמקובל,
מעלילת השיר ומחומרים דמויי המציאות ונושאי המשמעות.

.23

עמ' ; 289הודפס שנית במחברות לספרות ,כרך ב ,מחברת ג

השל"ח ,כרך ב )תדס"ט(, 1909 /
כאייר תש"ג /מאי (, 1943
של ז'בוטינסקי( ב"  . 1896עורכו הראשון היה אחד העם 'ולאחריו יוסף קלוזנד .ב"  1920עבד

עמ'  . 80-74השל"ח הוא ירחון עברי לספרות שנוסד בארוסה עירו

לירושלים .הוקדש לציונות ,למדעי היהדות ולספרות יפה.
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בכלל היה מכלה את כוחו בפולמוס של מה בכך עם אמנים

ומשוררים אחרים ,וליקוי של קטנות היה לו תמיד ל'תפסם' בגנבות .חוץ מטיניסון

ומור והוד' הכל היו חברי גנבים ...

זה חיפוש הגנבות ,זה הריגול והחיטוט היה קטנות

קטנה ועוכרת ,ואולי היה לו גם יחס אל תכונתו הראשית של פן -מקוריותו המשונה".
וכאילו חזה סוקולוב כבר בראשית המאה העשרים את טענות זיוה שמיר שיוטחו

בסופה ,הריהו מוסיף )שם( וקובע" :שיריו לא רק אינם לקוחים מאחרים אלא גם אינם
דומים כלל לשירי אחרים .בשיריו אין גדלות מצוינת ,אבל מה שהוא גוזר הוא מקיים.
יש קיצור' יש מוסיקה".

תמימה

ובקטע קודם אומר סדק ולוב" :ה כשרון הוא בהיר ומושך' ההתפעלות -
וישרה ...
סופו - ,רואים אנו חשבון 'ואף על פי כן אין דבר זה פוגם את החן  ...הוא מספר דרך
רואים אנו שחשב על כל דבר לפרטיו ,לחלקיו ,לכל שיעוריו ,מהחלתו ועד

חירות ,כמתרשל ,כאילו אין הדבר נוגע אליו ,אם יאמין הקורא או יחדל .זיווג זה של

חשבון וחידות הוא הוא סודו של כשדון פר".
בדבריו אלו מציע סוקולוב את הסינתזה המאחדת ניגודים ומונעת מאתנו להיקרע
בין שני הקטבים שהוצגו לעיל

-

"האקסטזה השירית" מזה וה"פרודיה" מזה.

הארכתי כפרק זה של הבאת דברים בשם אומרם על "העורב" ועל יוצרו לא רק כדי
לבחון את ערכה הספרותי של היצירה ולעמוד על כוח משיכתה כאתגר לתרגום,
אלא גם כדי להבליט ניגוד ,החשוב גם לדיון הלשוני :האם לפנינו "אקסטזה שירית"
)כדעת י' נדבה( או "פרודיה" )כדעת צ' ויסלר( ואפילו "פלגיאט" )על פי ז' שמיר(,
שכן לכל אחת מסוגות אלו יאים התייחסות וסגנון משלה.

ו.

מצאי התרגומים בעברית

"העורב" הורק מאנגלית לעברית עשר פעמים בידי תשעה מתרגמים ,שכן ז'בוטינסקי
הוציא מתחת ידיו שני תרגומים ,שראו אור,

24

והם שונים זה מזה לא במעט .ואלה

התרגומים לפי סדר פרסומם:

מולדת ו ,ה-ו )תרע"ד( ,עמ' •309-305

 ( 1זאב ז'בוטינסקי )(, 1
 (2זאב ז'בוטינסקי )  (, 2תרגומים ,הוצאת הספר ,ברלין תרפ"ד.
 (3חיים דוד נוסבוים ,חתרן ]ירחון[ ,יא )תרפ"ה( ,חוב' א-ג ,עמ' . 250-246
 (4יעקב אורלנד ,הארץ , 28.9.1947 ,עמ' ) 5פורסם שנית ,באותו נוסח ,בשבועון
אשמורת ,ב , 11.10.1949 -עמ' (. 13-12
 (5עדוא בן-גדידן ,אורלוגין ,חוברת  (, 1957 ) 13עמ' ; 287-286וכן בספרו שירים
ותרגומי שירים ,הוצאת רשפים ,תשל"ד ,עמ' . 31-26

.24

דאה להלן פרק ה.
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 (6יהושע כוכב ,פרחים ממדינות הים :אנתולוגיה של השירה כלשוך האנגלית,
כרך ב ,הוצאת אופיר,

• 1983

 (7שמואל פרידמך ,מעריב ,9.3.1984 ,עמ'  i 37ובספרו "מבחר תרגומים מן

השירה האנגלית" ,הוצאת ש' פרידמך• 1984 ,
 (8דוד בנאור ,עתרך  , 77גיליון  , 150יולי • 1992
 (9אורי סלע ,ידיעות אחרונות ,29.1.1993 ,עמ' •26

( 10

חנה ניר ,דבר )משא( ,6.10.1993 ,עמ' i 18
הוצאת הקיבוץ המאוחד'

.1

ובספרה העורב ושירים אחרים,

• 1997

התרגומים בסד המבנה

במבט ואשוך ניכר ,שתרגומו של נוסבוים נבדל לחלוטין מכל האחרים .הוא כתוב
ב"~זז-י:קנוךיס" חרוגה פה ושם .השוואים הנעים פעמים נחשבים ופעמים אינם

נחשבים ,ללא כל שיטה :כאך לגו זקנדיכה נח )א  (3וכאך  1ביב;~:נ~ 7:ר ד~~ה נע )ה (, 3

ומיד שוב :7נז ס wק,ט לו:זי wה ה~~ נח כה <· 4
איך הקפדה על המשקל .פעמים הרבה סיומת שורה  2במלעיל במקום מלרע:
~סם~ ,סם ~ל ס;:כיןה:~. ,קלה ~שר רזז-י sו ~ןע כב (. 2
וכך ה

: 5-4

ב 17:ס wק,ט לו:זיזקה .ה~~ ~ל ~י ~זpא Wם ס~זpה
ם ס~ל~ה ס~~ןה ,ם יו~ג:וי ~ ר ל~זpה כהברה עודפת(.

w

w

w

בשורה ) 6הפזמון( יש שהמשקל נשמר ויש שהוא מתערער) :א  ( 6חף ל'א .זtמרז:רי

זt,ונר  -כאך נשמר  iולעומת זאת באותה שורה )ו  (6זגסרדס ~ין א~ר  -חריגה )מלעיל
במקום מלרע( ) iח ~ (6כר~ ,כר ,ה~~ ןזt,מר  -חריגה )הברה עודפת(.
תרגומו של נוסבוים נראה כעוללה א!;כילה לאחר הבציר הגדול של תקופת
ההשכלה .שבעתיים בולט הדבר בסג;ו~התו באשר תרגום זה הופיע אחרי שנתפרסמו

שני תרגומיו של ז'בוטינסקי' שהעלו ,ואולי אף בישרו ,עברית מכוכב אחר ,כוכב
מחוןש.

נשוב אפוא אל תשעת התרגומים האחרים ,שכמה תכונות משותפות להם:

 (1כולם כתובים בהטעמה ובהיגוי הספרדיים.
 (2כולם נוטים להקפיד על המשקל שקבע ;, s

בחריגות קלות ,הנובעות ברובך

מאי-אחידות בתפיסת השווא הנע ומהברות .ה~ן~

 (3בכולם נזנחה הנטייה לתרגם שורה כנגד שורה ,חרוז לעומת חרוז ,והתרגום

משנה סדרי מילים ודימויים לאורך שתי שורות ואפילו שלוש .איך זאת כי לא
ניתך' במבנה כובל כל כך' לשמור על החריזה הפנימית וחזרת הצליל בחריזה
הסופית ,כפי שקבע  sו ,במשך כל השיר ,ויש "להשתיל" מעקפים.

כאמור' איך ניכרים הבדלים ברמת העברית בתשעת התרגומים הללו' עד כי אם נסיר
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מהם את שמות המתרגמים ונציגם לפני קורא מזדמן' בוודאי לא יעלה בידו לקטלג
אותם בסדר כתיבתם לתקופותיהם .ולמרות הפער בן שבעים השנים בין הראשון

)של ז'בוטינסקי( לבין זה של פרידמן' למשל' ניתן לטעות בין שניים אלה בהשוואת
בתים שלמים  jוהמדובר באוצר המילים ,בצורות הפועל ,בצורות מוארכות ומקוצרות

וכדומה :כנגד ת~" י~~ jןלות ~בדז.קה" של פרידמן 'החדש )ד  (, 3ובהמשך "קול זp.מנןז:יי

ך~קוז.קה" ,עומד ":קי ~רדזtז:יי לי  :pזקק.ט" )ד  (4של ז'בוטינסקי 'ה"ישן" .וכנגד "ו 9סו:זז:יי
זזת ]~ iגור" בפרידמן )שם( " -ו 9סו:זז:יי את הדלת" בז'בוטינסקי (.םש)
לאחר שנוכחנו ,שאין הבדלים ניכרים בןמות הלשון ובשימושי הלשון' נראה,
שיש לבחון את התרגומים אגב " ]~ iחתם" זה על גבי זה ,כנוהג בהקרנת שקפים.

נקודת המוצא לבחינת כל תרגום היא :מה ראה כל מתרגם מוכן לפניו שעה שניגש

לעבודתו' וממילא -

מה חידש הוא ומה תרם 1

ה .העורכים של ז'כוטינסקי
תרגום

1914

תרגום

1923

כ;; qצות ליל קוד , Q1ר'* ~ת .י~~ '*'~~ ,ר'*~

כ;; qצות ליל קר ' Q1ר'* ~ת 'י~~ tקב:זר ' iJר'*~

ח~ק~ Q~ ~~tירי  9סר ז 9;:מ;;כלז:יי ~ם ן~ר
 1זק~ג:רי ;:כזק*'ט מו לת _~ין קזקק 1ש ~זקזגע ~דלת.

;:ג;tכפירי סכז;ה ~ש;;כסת ;:זסמ;;כלז:יי ~ים ן~ר.

w

קל  :pן~ק ;:~ ~,נסלת סשו~ל ~~לט לגר
"ןה אוירס"  -נכיה לסtקז:יי " -ןה ארוס' !ר או גר'

~א קשק 1ש  9ת 1ם ~דלת ,קל  :Pר~ק ~י ~  wnלת -

~י  nר  wwת -

"ןה אורס" : -פיה לסtקז:יי

ןה או.רס' ליא יוסר".

-

"ןה ארוס' !ר אר גר

-

ןה ארירס .ליא יוסר".

ןכ1ן~י :ליל תג;~'*  -ס; 1כת ח:ןף זק ; f,Zגת

ןכ:זר~י :ליל תג;~~  -ס; 1כת חן:ף זק ; f,Zגת

-

~ש ~ין~ם ת~ן~~ ~  991ה ;ואור חי ryר ".
ליל ~ין סוף~ ,ין קץ ".לג;רr.ל לא הונ;יל;t 1כ~ירי

ס;גל

 iJי~רr.י~ק~ tת ס~;גל~ ,י 1*'1

~י שו~לת מ  9qה לדל או גר.

זpזקשו ;נ~ר

~י הוג:ריןה לי ל~רה :p ,מו~rז :; :pזזפוג גר'

~ת לנוןה ז~pמו~ה ;י;:זזפיג  qלום עו~ר

מון~ים~ ,ל סtקז:יי קןם ,זpם ;:ני ןסש ~ילת אןם

w

;tכפירי

-

-

;;כrןלום ןליא יוסר.

ד;ירון 'לג;~ ליא יוסר".

ןסש ~ויערת  1P ~ iJי ,ז;לא ע~ב ~ 9ססר:
 1לסר~יע לב קורס~ .ל י~~'* ;וקול נגו~ס
נכיה !$מךז:יי" :ןה אוירס .אוירס ל~לה זקז.rt.רר
~ין סדד ;:נלז:יי אוירס ~אי~ל זקז.rt.רר _

~ש ~ין~ם, .תג;ן~~ ~  991ה ;:נאור חי ryר ;
ליל ~ין סוף~ ,ין ק.ץ ל.rר;גל  -ליא הונ;יל1
ס;גל
סש~י.rר~י ~ת ס~;גל ~ -ת  iJר'*~ סנגו~ר

-

-

-

וילונות הו~ים ;:גדסש ~ק 1לסש ,סג 1נסש

-

'*'~רסל לב קרךח~ ,ל י~צ'* ;וקול נגו~ס
ש 1ב }$מרז:יי" :ןה ארירס .סלד לילה זקז.rt.רר

-

w

זt.ר~מן '*'י~ ~ י ~ף

-

ןה ,1ןה ןליא יוסר".

זpב ל;:ני להרג*'· ן~~רא 9"~ :לח .א~ ·'*רי -

~יז;סה ;:נסססר.

גר ~סי ז-וו~ה ~יייי' !ר ףpז~~ זקז.rt.רר
ןה ,1ןה ךליא יוסר".

-

~ם ד 1}$ן ן~ם ~ 1יןת;t ,כלח~ 1א ~ -ךדזקז:יי ~ר

~ח לר 1ח *'· iJג~ זpב ל;:ני להרג*'·
ר~ראג:רי" :הר ~סלח ~א -לא ~כלז:יי ל~ירר
זגה  iה ~, ,קךה דו~ק,ת או ךצ~ת סדרי שויןק,ת,

ן~ק זt.ט Wל ~ ~,דיסלת ליא ח~ש;וז:יי"~ .מסר".

~י ~רדמז:יי לי ~זpק,ט מרדז;ה ~ין ~ים ן~ר"

 !J91ו;דז:יי גם רבו;דז:יי ~ת ~ל~י דלז:יי מסר:

 91מחז:יי  1$ת  iJךלת ;:געון~י זקן~ר:

t 1ק~ג:רי ;:כזק*'ט מוזpלת~1 ,ך~ק ל'* סךלת -
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~;ולה  -ןל'א יוסר.

ז P. $לה ךל'א יוסר.

ד;:נת'הם ד~ה  j29רז;וי' ן;tזחדשז;וי' ןהרסרז:וי -
ה והדרים זpפ·ה ~ן tכלד זג עולם עוד ל'א הרהר.
~;ולה  -ןל'א ~א iןה ; .ד ~ 7Pה  -ןל'א גע iןה ;

ד;:נצ;וה'ם ד~ה  i29רז:וי' ך;tז;rזדזpז:וי' ךהךסךז:וי -
ךהךסךז:וי' !ה  f.ן tכלד זג עולם ערד ל'א הרהר ...
~;ולה -ךל'א ~א iןה  jך~~ה -ןל'א גע iןה,

w

w

זדלג:וי ס ם "לנורה" סז;זרידrז להצ;ו~~ד:

ד~תאם ס ם "לבודה" ז$ת שלבת סליל .ר.ק~

!ה ס wם י~~ לו:זזקז:וי  -סד ~א 9ל הצ:י~~ד -
הד 'א~ P,ל-לא יוסד ...

ז$ת ס wם י~~ לזכשז:וי :הד ~א  P,ל הת~~ר -
הד ~א  P,ל' ל'א יוסר.

ןסזךז:וי רם ל. Wת~ דל~;:ני ~כדל שלס~ת
ד~צ;ואם ~זק~ה סן  P,ק .ונף ~ :Pל~ם הצ;ו~~ר.

ךסזרז:וי רם ל. Wת~ דל~;:בי ~ ;p .ל לס~ת _

ז T$ז$זגךז;וי :ה!" ;:זרדו:ז זקגךגד סריס ~תדו:ז

ד~צ;ואם ~זק~ה סן  P,ק .ונן ~ fת ד~~ ונסר.

-

ז$ז ז$זגךז:וי :ה!" סדדזכ זקגןגד סריס ~תדזכ

~ל סקיר זגקיש iכלדזכ :סוד ס~זpף .רר~.ו;צ~
זכל ~ iי ז~$סח ונ;::בי  !fה ,ןס~זpף ~צ;ו~.רר -
ד,ה סדדזכ' ל'א יוסר".

~ל סקיד י:ז ; iגק סלדם  -סוד סק 9,ם .רר~.ו;צ~
זכל ~ iי חי:::ג~$ז ונ;::בי  !fה ,ךסק 9,ם ~צ;ו~.רר

-

-

ד,ה סודם .ל'א יוסד".
ד 9ס;rזז:וי סן.~ 9pךת  -ביי~י~ .דב ז:ו~ז.$ךת,

חרימ'ג:וי ז$ת ~ס~.ךת סזכל  iן  -דגןל ז:ופז.$ךת

!ו ~ :pל ~מות סק,ןם fp ,ך סליל  -ער.רב קורר.

~א ער.רב ~זקיש ח~~כ[; ~ -א ~נט ךקורר'

~א גאי  iן  :pלוךך  fריטא~י'  fקיןה ל'א כך~~י
ב zזקריא לו ,ןכדד~י .ז$ל ס  9P,ל סחגר -

~א ~היד  :pלודי:ז בךיט~י f .קןה לא כך~~י.

ז$ל ;~:ראש זג~ל לדלת  -ראש ונן.ןו~ה סח}.ר
~ח ~ליו

והמריא לו' ןכדן~י' לופב~ית ופזכת ס~ר -
לופב~ית זpל ראש ונת ~ iה ~ל קירי ;:נאור ס~ר -
זק~ה ~ח  -ןל'א יוסר.

-

 -ךל'א יוסר.

-

ט~~ ן~~ נבו ן~קז;וי' ;::בזקךירדת ג~זעי  fpזכקז:וי

~~יג~ם נבר ןכקז:וי ד~ן.ןרן יב;::צ~  fpזכקז:וי

~ל ~~בת  1און זגךtזהד ,ד;:נ~ח  iק ז$זגךז:וי לו:
"  ;pך  fלסר ~ק~ת ~קדמת ,ונדן ~  fד ~ן לב ל'א ;ןו:זד'
כ;יד זקחוד ~~יא סשו:זת ז ~rסליל זקם ~זקזקלו !
~ה זpזקף כין ז;.י.רי ל~לה ,זקם -ןחוק ~ f -ל ד1לו?
ב~קןא" :לעולם לא".

~ל ~אדת ~~יו  fpזכקז:וי ןהופלז;וי בו לאמו:

w

זג~נו ~ודר זג~ז:רי• רסר~ה ~ליי סזג;iדז:וי•
ונף ;:יי לא הכ~ז:וי ט~ם . -ריק ~ך~ה לי כ;לצדל :i
 qזpזג~ס ;:וי סנא~ה כ;~רים ~ליל ונךמו~ה.
או ;:יי ~ח ~ל ראש ונן.ן ~ iה  fpך ער.רב ;::בזpחור ~ךלו·
 fpך ער.רב  j2ךמון'  f.ן א P,ל' !ו ד~ר ;::בזקחור ~ךלו·
tזף לו זעם "לעולם ל'א"?

;ן.ןל~רכ[;" מק~ת ~קדמת ,ונן לנבו הוא לב ונל ~זכד'
ונלד~י זג~~ק שזכת נבו סליל שליט ~שר !

זגה זקמף כין . fpרי ת P,ת .זקם f ,א  P,ל ~יא ~כור?"

ב~קןא" :ונל ~י זיין דור".

:פ'ה ז$זגר ..

~ודר זקזגעז;וי ,ןסמרט לו סזגהז;וי,

~ם ;:יי ט~ם לא הכנז:וי  -לא ~כ'לז;וי ערד לפזור:

~י זקןגע ;:וי בוא סבא'~ה ~נ;גי ז?.רף ן.ןון ~עו~ה?
~י ~ל ק~,ל ראש ונתר~ה ':פה כליל' ס!ה כ;פור -
עוף מד!ר' קורר  ;pח'זקן' ~ז זגרז$ה'  j2דמון' זקחור

ן~קןא "tזל ~ד זיין י:ז  iר"?

ונדן לא ,ע! ל'א ראש ~.י~ה רונtכ.ךת לא הזק~י~.

tזן ל'א ,ע! לא ר'אש ]~. iי~ ןtזtך.ךת ל'א ~יב;::ז;:

;:כז$ןם  fWל ל~הד הזקג:::י  P.דן ~ fיב קולו.
~ח ~ ;pם ~ל סונ~דך  !fא  -ןלזכ  i{Jז;וי :א~$ז" ~רס -
אור יי~י~ ד~סרס ~~יג:וי' ;:יי ~ו כ;לו "...
~סד ~ר .ןת t iכלת  -נדס ~ם ~סה ~~לו "...

;:יי אדלי ~זאת ל~הד ~שופ  P.ן ~ד ~ iJקור.

~ח ~פדא ~ל סtזני:זן  !fא  -ןלסשז:וי " :ל~ה ~אס?
 :Pי ~סר ~~ית ~ןסה עדף סעדף ז$ל אור דדרור -
 ;pז;וקוות :p ,ז$ח ~.ר.ך נדס סנדס ז$ל ארו דדררר".

הדא ~ןאt" :זל ~ד זיין י:ז ". iר

הדא ~ןא" :לעולם לא".

 fל ג~זעי ~ל !ה הךבזיןה ,ן~;:נסלז:וי .ןונ~יןה:

-

~ןןעךעז;וי
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ןו$מרז;רי~~" :ליף ל~דף ~;:יום ~צור

-

~יןה דל נוו$ש ר~,ק~ ,ס~~ה ~גון !~ Wר,
 Wלז ~r.לזקנ  01ת ק~.ר ~ם קלל ז5ת פ.וןלו,

. Wר~
זייןה דר נוו$ש ,ר~,ק~ זק~~ה ~גון !

 wא~~ זעלןת מ ~ reי  91דש ~~יל גאור -
 Wוכרל wי.רי תו  ryלת~ ,ד סי 1לו ל~דמור

~ד נוסר ~דזק.רי ~;פיהף ,לקוגן ~ל פ.וןלו

ןה מ~ר :לעולם ".א'ל

סזpילים ל~" ~ד זיין דור".

w

ט~~ ד~~ נבו ד~קז:וי~ ,זtרירףת ג~ י:r Wזקז:וי,

=;~~ינים נבו ד;;:גקז:וי ~ 1ז-ווך ~צ~י:r Wזקז:וי.

;:כק,א רך ~לאט ;:ז~זpז:וי ז5ל סךלת ~זפ 1לו,

ך;:נק,א  9גל נכוגנז;רי מףל מ;~ר ךס~פכור'

w

ד~ז?'~דז:וי~ .ל~ה ר ~ •01ל  9גול ס ש לנ 01
ןהו~ Qז;וי רם לש 1ז:ז נ;ם ג~\קי :מה לי ךלו

ך~שענז;וי~ ,לזיה ר  •01לק  19י~ת  fןיו לנ. 1זr:
ךהוספז;רי רם לש  01נ;ם גפ\קי~ ,ןגא לפתו

-

ל~ה ~א ף~ה ה;ןי~  -מה א~~  -מה ך~ה לו
~~;פןמון "לעולם

מה א~~ לי סאו.רס סזפ 1ךר ךס~חור

ל'א"?

=;נךיו וי~''*  9קרז;רי ;

'י:ןם זכקרז;רי ך;:זרסרז;רי' 'י:ןם

קךז;וי'

~~טו לעמק,י ש~~ rןדד~י ~ד לבעור

 ryדיונות לל'א ס;:ני~  ...דמיונות לל'א ס~י~ ...

;tזןיונות לל'א ס;:ני~  ...דזקיונות לל'א ס~י~ ...
אור ס~ Wד ~ט ;:זךז:וי~ ל'*  9גול מ wש ~לו -
הוי ,או:zרי ל;;:גר ~ zיiכ ~ל ס wש ס1ה ~לו,
~ך אוסח -לעולם ל'א ...

~ל ;:כס~י לו$ט ;:זרז;רי~ גר ס~ Wד ~לי אור_
הוי' או ס ה ~ל ;;כר ס~זקי ס 9ג'ל =;נ~לי אור
ל'א ~רז5ה

~ -ל ~ד ~יד דור ...

סס ! מה ןה ? סקט.ךת .ריס ? סד ;;כנק,י ז5ך~ל

מה1ה ד מקט.ךת .רימ ד קול iכ  W'P.1ןף

פכו.רזכ ?

פכו.ר:rז.

~~דיו ו$ד~י מר~ wת ו*'י~י ל'א ~;ר~לו 1
ל'א ~ז~י ~ל ~~1ה  -ןה מלו$ך זג;:ביא לי ]~ iה
נכוס מךג~  -גכן .א~ גכד .א~ ז5זץ~כ;;~ר זג*'ך~;פלו
ךי'א;;:גד ך;:כרון לנוןה לעולם ולפ;~ך'*נ;= "!

ך qזקן ו$י~י מר~זpת~ ,ם

ם~" ב?פכור אוw

*'יגי  9גי דהור !

"ל'א ~ז~י זיל ~~1ה  -ןה ~ירו זג;:ביא לי ]~ iה
נכוס מרפ.י~ -גכן ,א~ גכד .א~ ;:כי ~ר.ךה ף;;:גל ~ןנכ'ך -גכן

למחות ךכרון לנוןה

-

גכן לשנכו:rז ולשנכיו!"

 9ח סעוף :ל~" ~ד זיין דור".

ן~קןא" :לעולם ".א'ל

עוף ~ fף אוw
ןי;:זי ~י זrpך  19ילף~ ,ם ס  91ה או ~ו זpחור- ,
;:כי ~ל ן~;; ~דחס ]~ iה  -לנך:zרי ז 9pר ה~~~
~יל גאיזpר'  1י;;ו~ 9ה ליל ,תך~.ל~ ;: -גי :ר'מ~
 Wע? ס~מ~א ~ת סר סופר?"
rך~פןח ~די ~ iJ

י זץל מזpה ,איב; ;;~~:עו~ה לי ו$סה 1

י זץל ~זpה איב;~:כ;; -עוג~י ו$סה,

לף ~ם ~ Qר ;:ז~ילף או~ Wד ~זקאלו i

ן~זpר ~זו;זס ]~ iה ,יר~~z:ל  9ר אזpר .ה~~
~1מלא  z1ךנזיל~ה מ~גור =;נד~לו-,
,ינ;~ :מר rך~ש ~די עוד ר~ל~ב;= לר~ל?" 1
~ lקןא" :לעולם ".א'ל

~ם ב?פכור אוw

-

;:נקךי~ת ל~" ~ד זייד דור" ?

'י:ןם זכקךז;וי ך;:זך;:זךז:וי' ~ף =;~דיו וי~''* 9
ן~ןי ז-ורך ז-ורך  iJש~~ י~ר;~~ןק q~ tלו.

סס.•. 1

-

ב~קןא :ל~" ~ד זייד דור".
"עוף ~ fף או Wר זpל מזpה ,מ~גי ~;:ביא ~מס1

י Wל ,הpז~ .ה$ו~~ז -;:ס~י ו$סה

לל;:ני זpטףף ס~~ר ךסר;ד ~ד לזקל'א,

~א זכ !. iי~ ןהוןע ~א לל;:גי ךו 1י ןגמרור,

~ם ~ ~ reי ~~בוןה ז5ל ~ד '*~ 71ס 9.ז-ווןה,

~ם ~ ~ reי ז~5נןה ~ל ~ד '*  •71מזpסז-ווןה

נבו ז;רןןח זילי לנוןה ,גר ס~ן ךד.ר ז;רלו

נבו תו~י~ לי לנוןה ,תג;;~ :ל~ךת~ ,למת אור

-

~ם ז:וןדח לי ~ת מזסר' גר ס~ן ךד.ר ז;ולו "?

~ם ה~~ר~ ~ןקי~ מד;:זיןה ;:גגןר אור?"

ן~קןא" :לעולם ".א'ל

א~" ~פכ'ה,ןזקע ""!

ב~קןא :ל~" ~ד זיין דור".

q

;:זך~זקז;רי ג;; :רון ~~;פי.ך~זקז;רי-,

א~"  qדור ז5ל ~יא סש oתw,
~ל ~כז~pיר ~ף נו~ה זגסה

-

ם נבו ל~לה ~זקזקלו1

~ -ד לזpק.ר ןף סאו! ~:;:

"~אגלך~ W.ד "! ן~מז;רי ג;; q:רון

,יפ;~~ ךקמז;רי_ ,

"שףב .ר~ו;!ל שףב לת~ת -זpם ~ז5ה לף ~דור !
~ל ~כש~יר נו~ה~ Wסה _אות לזpק.ר דף סאו! ~:;:
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ו;ל ;:כלז:זי , ~~ 19עו ~tעורךג::י~י זגזז~לו -

ו;ל ~יהי 19צ~ ~tוע ןס;גאס בו ~גור -

לך' ~ך;ג~י פ'ה iנ#לא;: ,כי זtנ  iס :זנ~ל ז~tלו "!

~ל מפרי~. .א~ ~ז;ג~י ~רירי ;:נד~י  1דרור "!

ב~קןא :ל~" ~ד ~ין דרו".

ב~קןא" :לעולם '".אל

ן~שזזר~ ,שאר ~טף~ -ל'א ;נ ~. 1ל'א ;ז~. 1

ן~זק~ר +:כמו ~ק 1א"ל·~ ;נ ~. 1ל'א ;זףע

סעור.ב זגראש .ה~ווi ~r-כזקז;ן ~זקללו

ל'א ;ס 1ר זגראש ~תו~ה ןלג~ח ל'א ~זפור

j

 1טנ~ ??,iי~יו מ;:ני~  qלומות זpז;ן זגרי~.

 1טנ~ ??,iי~יו מ;:ני~  qלומות זpז;ן זגרי~.

דס~ר אותו מ~י] 1 iמרז:וי~ ~ל nw
 wי לאור וnש~· זגס#סם rז  nwור
דגפ
ור

ןסאור אותו מ~י ] 1 iמךז:וי~ ו;ת 'ול;; -
רל~~ח iנל זזרי~ה ו;ת ג~iקי ~-rווך ,ול;;
לעולם· לעולם ל'א !

.1

תרגום

j

j

ל'א סקףם ~ -ל ~ד ~ין דור !

1914

ז'ברטינסקי דאה לפניו את הפואמה האנגלית של פר רתף לא .כל מילה רכל שרדה
שתרגם היו חידוש ומעשה ראשוני .בראשונה תרגם ז'ברטינסקי את "העורב" לרוסית,

כמסרפד בזיכדרנרתיר,

25

בפרק "בין ילד לעלם"" :תרגמתי לרוסית את שיד השירים
תרגמתי את 'העורב' של ~וגאו ~לן פר ושלחתי

ואת 'במצולות הים' של יל"ג ...
ל'מבשר הצפון'  -ירחון דרסי בפטדברדג  -לא הדפיסו -- .אין מספר לאותם כתבי
היד ששלחתי לערוכים וקיבלתי חזרה  -אר גם לא קיבלתי  -בין שנותי הי"ג רהט"ז ...
בימים האלה גד בארדיסה אלכסנדר פיארדרדרב ,משודד דרסי ידוע ,דאה את תדגום

'העורב' ,הזמינני ,עודדני" .בהמשך  26הוא מספר" :בן עשרים ושבע הייתי ...

ר'הערדב'

של ~וגאו ~לן פר בתרגומי ]לרוסית[ כבד לפני כמה שנים הודפס בכדיסטרמאטיה
לדקלום".
פרשה מעניינת ,באותו הקשר ,נגולה בהמשך "סיפרו ימי" של

ז'ברטינסקי27 :

"אחדי שרבי מקרשטא ] [1910גמדתי את תדגום שידי ביאליק בלרוסית[ .שכנים היינו
אז אתר בקייטנא קורב לארדיסה ,והוא עזובי בתרגומי  -הסביר לי את מקומרת המקרר
שנכשלתי בהבנתם .התקרבנו אתר כשברעות האלה :אינני יודע אם נשתנה ~פיר אחדי
כן ,יען לא נפגשנו כמעט מאז והלאה ,אך בקיץ ההוא אהבתי מאד מאד את ענוותנותו

הגדולה - .הראיתי לו את תרגומי העברי של 'העורב' מאת ארגו פר :הציע לפני כמה
כנראה ,היה והיה על מה

תיקונים ,ובסוף אמד' :אבל הצלצול מכפר על הכול' -
~'ל  P.ד'  ". ...כך מעיד בעל הדבר עצמו על התרגום הראשון של "העורב" לעברית ,זה
שפרדסם לאחד מכן' ב ' 1914-בקובץ "מולדת".
באותו עניין מוסיף יוסף

נדבה28 :

"כשעתר הביע ביאליק את תמיהתו על כושרו

המופלא של ז'ברטינסקי לתמרן בעזרת ארצד מלים מצומצם יחסית .הוא התפעל

•25

. 26
. 27
.28

 ' Tז'בוטינסקי ,אבטוביוגרפיה ,ערי ז'בוטינסקי ,הוצאת ספרים בע"מ ,ירושלים תש"ז ,עמ' •23
שם ,עמ'

•78

שם ,עמ'

•83

במאמר "כמה שפות ידע

ז'בוטינסקי ?",

האומה
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)חורף

תשמ"(, T

עמ'
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מתרגום 'העורב' שהיה מחוספס כלשהו ,מבחינת הדיוק ,הסגנון והדקדוק .אך
הצלחתו לשמור על צליל היצירה מכפרת על הכל .אף טשרניחובסקי דימה את
ז'בוטינסקי ל'עני המהפך במאתיים שורשים עבריים) ,אך( לף ראית את תרגומו )של

'העורב'( לרוסית  -מה יפה ומוסיקלי הוא'".
למובאה זו של נדבה מצאתי חיזוק בעדות שהשמיע באוזניי השחקן הנודע שמעון
פינקל ,שהכיר מקרוב את ז'בוטינסקי )הוא שסייע לפינקל בלימוד היגויה של העברית

החדשה( ,וכן פגש פעמים אחדות בח"נ ביאליק ואף השמיע באוזניו קטעי קריאה,

לרבות "העורב" העברי .באחד מספריו כותב

פינקל29 :

"זוכר אני כי ח"נ ביאליק,

אשר שהה אז בברלין' אמר על תרגום זה כדברים האלה בכיידיש[' :הממזר הזה

]ז'בוטינסקי[ ,עם שלושים המלים שלו ,מחולל ממש נפלאות' ". ...
כאן מתבקשת השאלה :מה הביא את ז'בוטינסקי ,שראה ברכה בכתיבתו העיתונאית
רוסית

והספרותית ,להתעקש ולשוב ולהתעקש במשך שנים דווקא על תרגומיו -
ועברית  -ל"העורב" .על כך מנסה להשיב זיוה שמיר במאמרה" 30 :אכן' לא מקרי
הקשר בין שירתו ה'היפנוטית' של ) ; sשכונתה תכופות בשם '  - ' Reverieשירת חלום
והזיה( לבין שירתו הסימבוליסטית של .ךרלן .שירת  ; sהפכה למודל חיקוי למשוררים

הבוהמייניים ,שחיבבו את תכניה המבעיתים וה'חולניים' ,את צלילתה הנועזת אל
תהומות הנפש ,ובעיקר את המלודיה הווירטואוזית שלה ,הנעימה והמפחידה

כאחת31 .

ז'בוטינסקי נמשך ,כנראה ,לשירה זו בעיקר בשל קסמה והאלגנטיות הטרקלינית

שלה ,הנובעים משלמותה הטכנית ,אותן תכונות ,שמשכוחו גם לשירי וורלן 'לחרוזי
ארמון רוסטאן ול'מרובעים' של ע;מך ~יאם".

למען הדיוק ההיסטורי יש לציין' כי הנהייה אחר ; s

ויצירתו לא הייתה "שיגעונו"

של ז'בוטניסקי לבדו .מפליאה העובדה ,שבראשית המאה העשרים ,בטרם היות

ויצירתו

הרדיו וסרטי הקולנוע ובתנאי תקשורת אטית מדףורת וכתובה בלבד ,היו ; s
 שמקורה בארצות הברית ובשפה האנגלית  -כה ידועים ומעוררי עניין ברחבירוסיה הצארית הרחוקה ,שבימים ההם שפעה ספרות ושירה מעולים משלה ,בשפה

הרוסית .על כך אנו למדים ממאמרו של נחום סוקולוב על  ;, sבהשל.ח  32האודסאי,
בשנת תרס"ט ) " (: 1909את ההבדל בין הנקובות הספקנית ובין השטחיות הבטוחה
אנו רואים בשינוי ההשקפות ,ששמעו בזמן האחרון על ארגו אלן  ; sמפאת חגיגת
הזיכרון ,שהוחגה לכבודו במלאת מאה שנה לחולדו )  19יאנואר  (, 1909-1809חגיגה
של הרבה מאמרים בעתונים ובמאספים לאין קץ' בכל הלשונות ובכל הנוסחאות".
דבריו אלה של סוקולוב ראו אור בעצם הימים שבהם שקד ז'בוטינסקי בדבקות

.29
. 30
. 31

גלגולים ,הוצאת עקד , 1977 ,עמ' •135
ראה לעיל הערה •22
בספרות העברית ניכרה השפעה עזה של שירי פר בשירי יונתן וטוש .לדעת זיוה שמיר 'בספרה

הנ"ל' שירו של וטוש "על חטא" הוא דוגמה מובהקת לכך .
. 32

ראה העדה  22לעיל.

211

] [26
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על תדגום "העורב" לעברית ,כמתואר לעיל .לפיכך כדאי לעקוב אחד המשך דברי
סדק ולוב:
פו הוא חידה פסיחולוגית-ספדותית .אי אפשר שכל יחיד יהיה "פשוטו כמשמעו".
אי אפשר שכל אמן יהיה טפוס ידוע ומורגל' שאפשר לטבעו בחותם ידוע :מחלקה
',א מספר

ב' ...

פו הוא אחד מן המשונים והפרועים ,שלא כשהם לעצמם הם

משונים ופרועים אלא הם כך מפני שהם מבלבלים את ההרגל שלנו 'לא מפני שאנו
מדגישים בהם איזה כוח זד ,מוחה ושוטם ,אלא מפני שמודגש בהם גם כוח מושך
ומחבב .לא מצאתי בכל "השתפכויות-הנפשות" על דבר פן נוסח ,שיניח את דעתי.

אני משים עצמי בנעליו של ז'בוטינסקי' הצעיד חנון-קונפורמי' ומהדהד :אילו אני
קורא דברים מעודדים ומגדים מעין אלה של סוקולוב ,הלא בעטיים בלבד הייתי נחלץ
להתמודד ולהעטרת על "העורב" את אבדתו העברית .נדאה כי ז'בוטינסקי עצמו ייחס
חשיבות כה רבה לתרגום שיד זה ,שעלה לו במאמצים רבים ונחשב בעיניו כהישג

אישי' עד כי בחד להקדישו לאמו' כמצוין בשני נוסחי התרגום.
 . 2תנופח למבטא הספרדי

מעלה כפולה ומכופלת נודעת לו ,לז'בוטינסקי ,באשד תרגומו זה היה מעשה

חלוצי' שנועד להגביר את הפצת ההגייה הספרדית ,שזה אך נתקבלה על דעת חכמי

הלשון בירושלים )תדע"ד( ,שעה שרבים וטובים ובהם גדולי משודדינו -
וטשרניחובסקי  -עוד יצרו את מיטב שידתם ב"אש:פנזית"33 .

ביאליק

ואכן' תרגום "העורב" שימש לז'בוטינסקי הזדמנות להפגין את ה "אני מאמין"
שלו בדבר העברית המתחדשת ; והוא הקדים לשיר המתורגם "העדה כללית" ,שבה

הוא מציג לפני הקהל את כללי המבטא הספרדי' המוכרים לנו' לרבות הכללים שאינם
מתקיימים בפינו ובכתיבתנו היום ,כלהלן:
חעדח כללית

רב כללי המבטא ה~~דרי ידףעים הם לקהל :מלעיל ףמלדע~ ,זגץ זpזpבז;ואו,a
זpזpבז;ואו  ,6סיד ן~ה זpזpבז;ואו  ,tףכדומה.

חולם

נוסף לאלה ,יףשם נא לב עוד לשלשה כללים:

א( ~י.ךה ~בז;ואו  ,eל'א •ej

ב( ןגש ס!ק מכפיל את האות .נףן כזpלה "ה~ה" ~בז;ואו ".ה~-נה"

.33

מספר רב צעיר )בצררן' ניר יורק ,חשדן תש"א ,על פי י' נדבה ,במאמרו "כמה שפות ידע
ז'בוטינסקי "?  jראה הערה  27לעיל(" :מעשה במסיבת יובל' שערכה חבורת סופרי ארוסה,
ב"  , 1910למכולי בהגיעו לגיל  . 75השתתפו בה ,בין השאר ,אחד העם וביאליק ,שנשאו את

דברי ברכתם ברוסית ,והנה 'קם פתאום ]ז'בוטינסקי[ והתחיל לנאום בעברית צחה ונאה".
פשוטה ,לא ספרותית ,אבל שוטפת ומהירה ,כלשון חיה'".
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ג( זקןא ~ע ~בז,ואו  9גול rךז,וף .נבחרבות זף ד~~.י רק השוא הנע ;השוא ס~לם ל'א ד~;~.

לגמרי .למשל" :י~~ךג" = "+.י~~ר" "#דחוק" "קוח~"=
ז'בוטינסקי אכן עמד בתביעות ,שהיה נאה דורש להן .דוגמאות לשווא נע :ןכףן~י

ליל ת~~~ )ב  (, 1וכן~ :ם ~דון ך~ם תך) ~~.ד  (. 2אשר לדגש ,אין הוא בא לביטוי
במשקל אלא בקריאה .אצל ז'בוטינסקי ההקפדה על המשקל הפכו~י היא מוחלטת34 ,
אך אשר לחרוז הוא סטה מפכו סטייה ניכרת :בעוד במקור האנגלי צליל החרוז בכל
י"ח הבתים ,בשורות  , 6 , 5 , 4 , 2הוא -דר ,בתרגום נתפצל החרוז :בשבעת הבתים
הראשונים )עד לתשובת העורב( תנועת החרוז היא -ו והפזמון ננעל במילים "לא

יותר" .מכאן ואילך  -כתחליף ל- nevermore -
מילוליי אך רחוק מצלילו ומכוונתו של פכו.
.3

תרגום

מובא "לעולם לא" ; אמנם תרגום

1923

דרושה סיבה מכרעת כדי לשוב ולתרגם שיר בתוך תשע שנים .נראה לי י שתרגום
 :pריח ה פכזמון  ,nevermore ,כ "לעולם לא" הוא שהדריך את מנוחת המתרגם .והר~יה:
לתרגום החדש הקדים הערה:

סגןןח לתדגףם ":כעורב"
במקור האנגלי ,פזמונו של העורב ס~tקימ הףא "~.ךרמור" .הוראתו "לעולם-ל'א",

או ",א'ל·ח~גל" וכן גם חעסק :פנףסח הראשון של התרגףם העברי )"מולדת" ,סתר

(. 1914

ואףלם נבאד אד~ר פכרא במאמרו "סכמת הז:ז:פףר" ,נכי בחור ננחר נבמלה

"~.ךרמור" דוקא בגלל צלצףלה -

בגלל חברתה הסופית "ד", 1ר שהיא ,לפי דעתו,

מתאימה ביותר לת'?,ן ולרףח של הפכואימה .ולכן י בנףסח המופיע בכאן יתרגם הפזמון
הזה על-ידי צר 1ף מלים "  2$ל ~ד·זיין-י:זור".

"  2$ל ~ד·זיין-דור"  -צירוף תמוה למדי ,שמעבר לצלילו התוזים הריהו קשה להבנה
ולהגייה .גם מעריצו ופרשנו המובהק של ז'בוטינסקי ,יוסף נדבה,

במאמרו 35

מגביס

ג~ה ומעיר בהערת שוליים" :תרגום הפזמון ' ") ' nevermoreלעולם לא ! ("  2$ ' -ל ~ד
זיין דור' כבד במקצת ,וכמעט אינו מובן י אלא המתרגם ביקש לשמור על ההברה
הסופית -דר בהתאם לרוח השיר".

אלא שכוח התרגום והמתרגם עשו את שלהם והביטוי אמנם כשתגו עד כדי כך י
שכנראה הטה את ז'בוטינסקי הסופר ,מחבר

. 34
. 35
. 36

"שמשון"36 ,

לכנות דמויות בספרו

בסטייה קלה בתרגום  , 1914בית טו ,שודה  •3ב~זקד ~ז;rד~ ה~ז r.ל~~יה  9ד א'זקר .ה~? ?.שאמנם
תוקנה בנוסח ;: : 1923וי ~ל ;;כן ~ז;rד~ ה~ז - r.ל tדהי זק 9ד .ה~.ק~
לעיל העדה  ,22עמ' . 29
ז' ז'בוטינסקי ,שמשון .תרגם ב' קדופניק ]לימים ב' קרוא[ ,בעדינת המחבר ,הוצאת נ' טבדסקי

)מספרי הוצאת א' י' שטיבל( ,עמ' •181 " 182
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בשמות בעלי אותה סיומת ,ככתוב שם" :קראו את האחד ומידור ואת השני מרידוד -
אמר שמשון .לאמו :דור ומיה ודור מרי".
אך לא בסיומת דוד בלבד הושפע ז'בוטינסקי מעצמו .בהמשך הקטע ב"שמשון"

נמצא" :אז קראה עדנה בעצמה לבכור7 ...

~ א.סכ~י ,ולצעיר קראה ~ד~לא  iי .איש לא

הבין פשוטו של השם ואולי הייתה כוונתה :לא אשכח כל עוד יאיר לי השמש".

קשה להטיל ספק בקשר הברור שבין דוד +

ג;יד  ttלא  iי לבין  ttל עד אין דוד' שהוכנס

ל"העורב" .כאן ניתן להזכיר עוד השפעה של "העורב" על

"שמשון"37 :

"מה שמה ?

מעין 'אלינוער' ,כנראה  ...דרשה דוקא שם כנעני לבתה" .וכי אין אלינועד שבכאן נובע

במישרין מלנוד של פר ? מה פלא אפוא ,שכמה וכמה מברחיו של ז'בוטינסקי -

לא

הסופר' אלא המנהיג  -נטו לבחור בהברת החרוז ובשמות שלעיל לזpעבףר שמותיהם:
אריד  iר ודומיהם .ומאחר ש"פתח את התרגום" לנוסח חדש ,הכניס
יורוו,
מריד  iר. ,
·:
··:
ז'בוטינסקי כמה וכמה שינויים הראויים לבחינה.

.4

ז'בוטינסקי כנגד

ז'בוטינסקי :
תרגום

בית,

השוואת שני התרגומים

תרגום

1914

1923

שורה

~י~; צי~ר )על פי יו+,י~; כים ,איוב ג

זpבףר : iJר~~ שינוי צירוף ממקראית

( 17

)יחידאית( לעברית חדשה.
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פישוט והבהרה.

~ים ן,+ור :נים  -בינוני פעףל ארמי'

~ם ן,+ור

ע"פ "~ים ךלא ".םי~ הצורה הקודמת

דווקא סבירה יותר.
אין תרגום כנגד .הרחקת ביטוי
מקראי ,שהיה נאמן למקור.

א 4

ת ,יד

שו~לת :ייתור כפול על המקור.

זגrך 9ה לדל או גר :לצורך הארכה,
עקב השינוי שנבע מ· •4

~~לט לגר

. 37

שם ,עמ'

•27
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תרגום

1914

1923

שררה

~ת  iJר~~ סננו*'ר :ויתור על מליצה'

] 4

:קי ן  *1ן זקזקזקי ו~~

]5

:קי הו.ז:ייןה לי לנוןה  :pמו~ה i :pךזפוג

את לנורה שפמוגה כהזפוג חלום

גר :חזרת החרוז גר-גר ,במקביל ל-

עו~ר :ויתור על חזרת החרוז גר-גר

.Lenore - Lenore

והתקרבות-מה למקור.

זכרון זי  :;fל

~ qלום :מתבקש מהשינוי ל"חלום

שיסודה תנכ"י.

]6
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עובר" ב.s-
ג

1

מון~ים כל זכזקז:וי קדם

ג

1

שם ;:גי ןזכש ז;נילת א"ןם )צ"ל ~ילת

ג

2

ג

4

ג

5

ד

1

אין תרגום כנגר  .ויתור על צורה
מקראית.

=

וילונות הוז;נים :pןזכש ~קף לזכש סגף
גזכש :יצירת תבנית צלילית של לשון

ו~~ דק ונקי(

נופל על לשון ,רחש-לחש-נחש,

בהתאם למקבילה במקור~ .קף =
~צקף .סגף במלעיל ,כנסוג אחור .על

פי ~קףן לזכש כישעיהו כד (. 16
רחש יריעות המשי' מלא עיצב

~ך~מן '*יד; ק,זקי ~ף זייזקסה ;:נס גכר:

מסז-ןתר
:

הפוזה ב"חירות המשורר"; :ריע

-

-

•:

-

••,

•

T

••

9

••,

.. - .

)בזכר( במקום

;רי~ה ;

'ף~ שהוא

פועל יוצא 'ב) נו"פ( שפירושו iךךה,

דלף ,אינו מתיישב עם אימתה .נראה
שהמתרגם ראה ב~ף משףם לס~יף.
אודח לילה )סמיכות לא תקינה של

הל.ד ל;לה

או.רח ,כמו ס~דח ,-רוקע(-

זיין  iJלז ;::גלז:וי או.רזכ
ז~pא~ל זק~ח.ר

~ו ~יכד תו~ה כך.רך :ויתור על צורה
מקראית והתרחקות מהמקור.

כ~זpף :ד.ח~?? מעבר למטבע לשון

q

מקראי )זק~ .רי בנשף ,ישעיהו ה

(. 11
וקראתי :התרחקות מצורת ~~1טול

ואקרא

המקראית.

תוספת~ :ח לרףזכ ~, iJג~ שאיננה
בתרגום הקודם.
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תרגום 1914

בית,

תרגום

1923

שורה

ד 2

~ם ~דון ך~ם תך~~.

אין תדגום כנגד .התרחקות מהמקור.

ד

2

~לחף ~א ~ -ךדזקז:רי ע.ד

ן

3

ףזק~ג:וי :קזק~ט מוזpלת )דאה א 3

אין הקבלה ,אלא בשודה זו:

לעיל(

:קי ~ךדזקז:רי לי  :pזpק,ט  13ךד~ה ~ין ~ים

הו יסלח נא
0

ן

-

-

T

ל.א יכ.לז-וי לבדד :שינוי
ן

T

••ז:

0

מרבים ,כבמקור ,ליחיד.

ןע.ד )דאה א

(. 2

ף~ן~ק ~ל סןלת

אין הקבלה.

ן

4

ן~ק ~ט של ;ד ~דסלת

;ד ~לה דופקת +

ן

4

לא הקשבתי  ...אמהר.

אין הקבלה.

ד

5

י:ןלז-וי
דףחז-וי את צלעי
ףפתחז-וי -גם
··- : · -:
··-:

ףפתחז-וי את הי:זלת כעודני מדבר:

מ  iJד

התרחקות מלשון המקרא ופישוט.

ה

2

ךiרךסךז:רי! ,ה ~ן סלד ...

;:זךהףךים sw

ה

3

ך~~ה )בשווא נע נחשב(

ה

4

ה

5

תוספת:

או ר~~ת  lJךרי שו.ךק,ת.

·-:ד

T

-

:

•

:• -

•:

:

"".

"".

•

-

:

••

·ה בן חלד :התרחקות

מלשון המקרא )זה =

(.דpז~

, 1..ה~~ שמא לא יבוטא השווא של
ךממה ,ותחסר הברה.

w

זףלתי ס ם "לנוןה" ס~דיןה

ףפתאים השם "לנורה" את שלות

להתנער

סליל :ד,ק~ התרחקות ממקראית.

:

•

:

•

•• T

!ה סw

:

-

••

••

-

T

:-

~ת סזpם" :זה"  -כינוי רומז שיכול

ם

להיות כינוי זיקה.
ו

1

שלהבת
אכףל ". ". : -
:-

ו

2

ה~ק ~tסן~ק

~.כל לס~ת :הקודם עדיף י להפריד
בין הדבקים ולמנוע רצף למ"דים.

ז~pה סן~ק :הקודם עדיף .שנח פועל

.

יוצא ,ואין מקומו כאן כאן חזרה

ל-ן~ק ,שנפסל פעמיים בבית ד'
בתרגום המאוחד.

ו2

~ף :ק~לים iרג;וג~ד

~ר ~ע.ת ד~~ ~וכר :שינוי התוכן
וסטייה מהמקור.
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תרגום

בית,

][31

תרגום

1914

1923

שורה

38

סריס ~תףמ :לצורך המשקל יספיק

~תףמ

ו

3

סריס

ו

4

דו pק ;:ז;ףמ

ו

4

סוד י:ז  9reם

ז

1

ף 9מו:זז:זי .~ 9~ iJרת

ז

1

ן~~ו!;ניע ,דב ז:ז . }$9רת

ז

2

זי ~ fל ;מות ס  reןם ,שר מליל -

כ~א< ער.רב ;w

ער.רב ק  iןר

ךקוןר :שניהם רחוקים מן המקור.

ז

3

ז

4

ן~זקךיא לו

ז

4

ל 9~ iJ }$ל סז:ז.כר

גם שווא נע )ראה ךממה ,ה

(. 3

מקיש :מף;ז ;:אולי מפאת ריבוי
צורות מהשורש דפ"ק.

סוד ם~זpף :איך יתדרך  .הגיית הקודם

קלה יותר כע"ד "wדהwדהw

יר

"(. IJ ~ W
 qךימוצ:יי ת.~ 9~ }$רת ;:זמ;וך :הבהרה:
מסגרת איך משמעה חלון  .בהמרת

ף 9מו:זז:זי ב· qךימוצ:יי איך כל יתדרך'
ויש התרחקות מהמקור.

ףגןל·ז:ז . }$9רת :א~ התרחקות מצורת
פועל מקראית ~(.ינ;!ו~~ן)
המרת רב בגדל ז-ופארת תמוהה,
T :

-

•

:

"":• .

ומקשה על ההגייה.
יש ח~~כ~ - iא ~נס

השמטת ;מות הקדם ,זpך הליל היא
התרחקות מצורות מקראיות ופישוט

הסגנון .
~א ~היד  fלוךד  fריט~י :גאיוך

~א גאי  iך  fלוךד  fדיטא~י
)על פי "ס:פףן ל~ 1יי~ים" ,תהלים
קכג

,4

)'יהיר'(

-

התרחקות ממקראית j

לוךד  fךיט)א(ני )בשניהם(  -תוספת

יחידאית במקרא(

שרירותית ,ללא אחיזה במקור.
ךהזקריא ל  :iהתרחקות מצורה
מהופכת מקראית.

לס~~ית סוכת ס~ר :הקודם קרוב
למקור~ iJ .ר  -תוספת שרירותית
הנחרדת עם "לא יותר" ממש כמו
"החי.כר".

. 38

זו הצףרה המועדפת במילון יהודה גור )  (. 1936במילון החדש של אבן שושן ז;וריס בלבד ,ללא
~ז:פףר צורה קודמת גם בניקוד .ח' ילון למשנה אבות ,ד) יא(;: :כ~;וךיס ~~ני הפרענףת.
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דיון לשוני-ספרותי בעשרה תרגומים עבריים לשיר העורב מאת ארגו אלן פר

תרגום

בית,

תרגום

1914

1923

שורה

ז5

ז:יל סר'אש ז;ו~ל לךלת  -ראש ~תו~ה

לtו;:ג~ית של ך'אש ~תו~ה ~ל קירי

מו:ד 1.ר

 :pאור מ~ר :הקודם קרוב בהרבה

למקור) .ואשר ל~ר' ראה בשורה
הקודמת(.
ז

6

ז~pה :ח~ אין כל יתרון' אדרבה:

~ח ~ליו

ז~pה מקובלת כ"לזtים".
מכאן

ח1

-

רוב השינויים בשורות  4 , 2ו" 5נובעים מהמרת חרוז הפזמון רכלו רוו

~~יג:ם נגו ןכ ? jז:יי :ויתור על חידוש

מ~ט ן ~:נגו ר~ Rז:יי

לשוני כר~ Rז:יי<·
:7 1נז-ווך :יק ~~:כאן התקרבות למקור.

במרירות גפשי

ח

1

ח

2

ח

2

ף;:נ~חוק זימךז:יי לו

ח

3

~ר~לסר נ~ j? 7:ת ~ ? iומת

ח

3

~ר ו~~ ~ר לב ל'א ~מד

ח

4

~יו זpחור :7נגיא מw

~ל גאףת ~ 9יו :התרחקות מצורה

~ל ~א,בת ~און מך~הף כאולי על פי
לשון נופל על לשון בירמיהו מח  , 29מקראית הן בוויתור על הצירוף

והג; 11 "~:אונו ךגא,ןתו ב.רם לנגו"(

"גאות  1און" והן בהמרת

"מך~ה" 1

9

ב" ".וי~

ךחtולז:יי נגו לאמ'ר :המרת החרוז .כאן
דווקא העדפת הצורה המקראית.

~ר~לז-וומקצת~ ? jומת:ברחה
מלשון חז"ל כסיומת הנוכח ר<
ופנייה ל גוף שלישי' שאינה ממין
המקור.

~ר לנגו הףא לב ~ל ~מד :להמרת

~""1

ראה ההערה הקודמת ,וכן

לשינוי גוף שלישי  .המרת "לא
פחד" ב"אל פחד" הוא התרחקות
ממקראית מובהקת )ראה "ל'א גמש

~ z:pק·ב ךל'א ק 9,ם ", :pל~דיrז :במדבר
כג (. 23
~לף;ני ז;ו~~ק שמת" :אלופי" אינה

מת

מתיישבת עם המקור ,וההמרה
תמוהה.
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תרגום

בית,

][33

תרגום

1914

1923

שורה
ח

4

בבה ה 7יל שם ממשל;
T

T

•• -

0

;

כב; סליל ז.עליט :ר'ש; המרת החרוז.

T

בראשון "ה~" מכוון לז.עסת ,בשני

";גב" מכוון לע.ק.ק .המרת "שם
";ל.pזנ,זי l':היא התרחקות ממקראית
מובהקת .הצירוף ז.עליט ;שיר רעףע,

אך מתאים לחרוז החדש.
ת5

.T.pרי ת 9ת :התרחקות מהמקור ,ללא

.T.pרי ל;לה

יתרון ברףר.

ח5

ןח;ק

-

~ fל ר1ל;

כנא'פל גיא עכ;ר :המרת החרוז
:

•:

••

T

והתרחקות ממקראית )ר 1ל; -
שה "ש ב  (. 4השימוש הל'א צ:יקני
בצורת הסמיכות גיא  -כנראה
גרירה מא' 9ל ליל' והיא צורה רגילה
בפיוט הקדףם .ואילו גיא ~כ;ר
כנראה בהשפעת ע.ק.ק ,ר;כ~ הנזכר

5

ל~" ~ד ~יד ":ר;ד ראה לעיל' בסעיף

לע;לם-ל'א )מתקבל כאן' בגלל

ת

6

ט

1

;נ~~

ט

1

והרבבה עליו ן.ןמהז-וי

••:-:

ט

2

~ף :קי ל'א ס~דז:יי ט~ם

ט

2

.ריק ~ן~ה לי ~לצףל;

המשקל' בעיוות "אשכנזי" :לע;לם

-

פעמים במקרא ,כשם מקום.

תרגום

• 1923

ל'א ,שבמקרה הטוב ניתן לראותו

כנסוג אחור ,מעין מלעיל.
:פ'ה אמר :כאן תיקן טעות ,שכן צ"ל
מ~גהף )=תשובתו(.
TT

ןסמ;  iJל; גכמiךז:יי :שינוי מףזר

•-:ד

ומיותר .אמנם יש במקרא לג;ומי::ז

'ל~ אך אין לג;ומ';::ז '-ל והמקףבל הוא
לג;ןמ;::ז ,ל~ כבקודם.

~ם :קי ט~ם ל'א ס~דז:יי :המרת "ף~"
היא התרחקות ממקראית .שינוי סדר

המילים לצורך חריזת "ג:למiךז:יי"
ב"ס~דז:יי".

ל'א ;כ'לז:יי ע;ד ל Qתר :צורך החרוז,

התקרבות למקור ופישוט המובן .
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תרגום

בית,

תרגום

1914

1923

שורה

~י זpמע :פישוט מה;: .כי :פוא סב'א~ה:

ט

3

.חכאנה
השמע.ת •ני
T
T
 T :T :-

ט

3

צפרים :פ~יל ארמונה

ט

4

או ;:כי ~ח ~ל ויאש אתו~ה

ט

4

זער ער.רב ;:גזקחוד ~ךלו

להוספת הברה.
• "TI

•• -

: -

~ד  P.י ~.ךף .חוף ~עו~ה :תיקון

T

"זואולוגי" :לעורב יאה להימנות
עם "כנפי טרף" יותר מאשד עם

.חוף ~עו~ה:

ציפורים .זיךמו~ה -
התקרבות דנה למקור.

~י ~ל ק~,ל ך'אש אתו~ה :בקודם
ממשיך השאלה .כאן שדזיל נז.ענית.
ניה :פליל rכזה ~פרד :ויתור על זער
ער.רב ,הנדוש ~ז.קיד' והמרת העורב

בציפור' כבמקור ולצורך החרוז
החדש.

טs

זער ער.רב ~ךמון  fן 'ל~'א זד ף~ך

עוף מףזד ,קורר כחיזpך~ ,ז מך~ה,

;:גזקחוד ~ךלו

קדמון' זpחוד :שינוי כללי' המתבקש
מהשינוי בחרוז ומהשינויים
הקודמים.

ט

6

זיף לוw

ם

ן~ ? jןא :התרחקות ממקראית.

עד כאן מחצית מבתי השיר ,אך די בהם כדי להעיד כי:
 . 1בתרגום החוזר )  ( 1923ניכרים ויתור גודף על צורות ומטבעות לשון מן המקרא,
ובמידת מה התרחקות מלשון מליצה .אין ספק שתשע השנים מאז  1914היו
ליצירה העברית ,לדנות הארץ-ישראלית ,שנות המעבד מלשון "משכילית"

ללשון יום-יום ~צ;יוכ;ה ,והן שעודדו את ז'בוטינסקי לוכרש ול;נשט את לשון
כתיבתו ממש כשם שנתעודד להיות חלוץ הנהגת ההגייה הספרדית לאחד
שנתקבלה על ידי ועד הלשון בתדע"ד ) (. 1913

 .2שינויים דנים נדרשו עקב החלפת  :pדיח הפזמון 'הנועל כל בית ,מ "לעולם לא"
ל"אל עד·אין-דוד" .מבית ח ואילך )עד יח( נשתנתה החריזה בשורות , 5 , 4 , 2

שבנוסח הראשון נסתיימו בהנדת 'ו -לסיומת -רד .כרוח זה חייב לא דק המרת

מילים אלא גם שינויי ~בנה בתוך השורות וביניהן.
 . 3בכמה מקדים זימן התרגום החוזר אפשרות לתיקון ולדיוק ,כגון מ~גהף במקום
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זגענו ,ה~~~ד ) 3הברות( במקום ךממה )שמא לא ייסגה השווא הנע ותחסר
הברה(.

 .4נדאה לי כי ז'בוטינסקי חש שתרגומו חסד סממנים ספרותיים שירים ,ובתרגום
החוזר אמנם ניסה לשבצם פה ושם גם במחיר התרחקות מן המקור .לא ייפלא

אפוא ,שמבחינת הנאמנות למקור עולה הנוסח הראשון על המחודש )דאה
בטבלה שלעיל(.

על כל המעלות שנמנו לעיל באשד לפועלו הראשוני והחלוצי של ז'בוטינסקי בתרגומי
"העורב" יש להוסיף כי הוא בישר בשודה לשונית ,אך לא ספרותית.
 .5תגלית  :נוסח שלישיי "לטיני"

כאן היה אמוד להיחתם הפרק על ז'בוטינסקי ושתי גרסאותיו י אלא שדבקותו העיקשת
והמתמשכת של ז'בוטינסקי בתרגומי שיד מיוחד זה ,אם לעברית ואם לרוסית ,עודדה

אותי להעמיק אל נבכי עשייתו .פניתי לגנזך מכון ז'בוטינסקי בתל

אביב 39

והחילותי

להפוך בצרודות כתבי יד נושנים שהותיר ז'בוטינסקי .שם מצאתי את תדגום "העורב"

לרוסית בכתב ידו של ז'בוטינסקי וכן את העמוד~ם המודפסים שדאו אוד במקראה
רוסית ,כפי שצוין לעילי וכבד חשבתי שזה יהיה שכדי מעמלי ; אלא שלפתע נמשך
מבטי אל קבוצת דפים הכתובים גם הם בכתב ידו הלועזי של ז'בוטינסקי י אך לא
באותיות קיריליות אלא באותיות לטיניות .במבט ראשון לא ניכרה בהם אנגלית או
שפה אירופית כלשהי .אכן בהתבוננות נוספת העליתי י כי הכתוב הוא עברית באותיות

לטיניות ,מעין כתב פו~טי .ולמרבה ההפתעה התבדר ,כי זהו תדגום "העורב" לא"א
פר ,שאינו זהה לאחד משני התרגומים הידועים של ז'בוטינסקי .משמע -נוסח נוסף,
שלישי.

.6

ז'בוטינסקי הרומי

פנייתו של ז'בוטינסקי לאל"ף בי"ת הלטיני ,בכתיבתו העברית ,לא הייתה הפתעה.

כבד במכתבו לביאליק מניסן תדע"ד ) 1914

(

40

הוא מספר על התעניינותו הרבה

ב"אודטוגדאפיה ובטדאנסקדיפציה עברית" ,מתוך כוונה להקל את לימוד הקריאה

בעברית על המתחילים .בהאדץ מ·  2sביוני  , 1925במאמרו "סטינוגראפיה" ,אומד
הוא" :מה שדרוש זהו כתיב המכיל אותיות לסימון התנועות .אחת משתי אלה :או
שנמצא אותיות חדשות או שנסגל את הכתיב הרומי .מי יתן ובחרנו בדדך השנייה".

. 39
.40

שנוהל אז בידי ד"ד אלי תבין ז"ל  jהוא סייע בידי ופתח לפניי חבילות גנוזות וחתומות.
ראה יונתן ארנון' "עברית באותיות לטיניות בעיני ז'בוטינסקי" ,בתוך יוסף קיסטר )עודך(,
ספד השנה של העורכים והעיתונאים בכתבי העת בישראל ,תל אביב , 1989 ,עמ'  .98-89ודאה
גם יוסף נדבה,

" Projects for the Latinization of the Hebrew Script", Hebrew Studies 26

(. 1985), pp . 137-146
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בה בעת פרסם גם בעיתון ראזסרריט

." הדרך הנכונה ביותר היא הכתיב הלטיני. "נחרץ תיקון הכתיב העברי:הלטיני
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עם זה קשה להבין' מדוע בחר ז'בוטינסקי לפנות ל "לטינית" .שמא ביקש להימנע
משגיאות בניקוד ,שהרי אין אנו יודעים את מידת בקיאותו בתחום זה ,או אולי רצה
לקבוע ביתר דיוק את טיב השוואים )נע או נח( לצורך החלוקה להברות וקיצובן

במשקל המחמיר ...
.7

מוקרם או

זאת אין לדעת בוודאות.

מאוחד ?

אליה וקוץ בה :בדפי התרגום החדש חסר דבר שבעיקר  -לא צוין בהם כל תאריך' ולא
ניתן לדעת אם זהו נוסח ראשוני או שהוא נועד לשפר אחד מהנוסחים הקיימים ,ואם

כן איזה מהם .לקביעה זו נדרשה בדיקה מיוחדת בהשוואת שלושת הנוסחים .לכאורה

יש שלוש אפשרויות :א .התרגום ה"לטיני" קדם לנוסח . 1914ב; הוא נעשה לאחריו
ולפני נוסח . 1923ג; הוא נכתב לאחר נוסח  1923כניסיון לשפדו.
האפשרות השלישית נפסלת על הסף משתי סיבות :א .הדמיון הרב בין ה"לטיני"

לנוסח  ' 1914כשהוא נבדל ממנו בחילופי מילים וצירופיהן בלבד' בעוד ריחוקו
מנוסח  1923בולט לא פחות מזה שבין שני הנוסחים המוכרים .ב .בריח הפזמון

הנועל את כתי הנוסח ה"לטיני" הוא "לנצח לא" ,לעומת "לעולם לא" שבנוסח

 . 1914כזכור' לנוסח  1923הקדים ז'בוטינסקי "הערה לתרגום 'העורב'

42
11

ובה נאמר:

"במקור האנגלי ,פזמונו של העורב המשיח הוא '~.ךרמור' .הוראתו 'לעולם לא ,i
ח~~ל' לא' ,וכן גם הועתק בנוסח הראשון של התרגום העברי ...

או

)אולם בשל בחירתו

של פכו בהברה הסופית -וו( בנוסח המופיע כאן' תורגם הפזמון הזה על ידי צירוף

המלים 'אל עד·אין·דור'" .מכאן משתמע בבירור כי "לנצח לא" קדם לנוסח , 1923
אולם אין קביעה חד-משמעית לתאריך "לנצח לא" .ניתן אולי למצוא לכך רמז על פי
סדר החלופות ,כש"לעולם לא" מקדימה את "לנצח לא" ; אולם בכך אין די למסקנה
סופית.

עוד רמז נובע מהערתי על הגיית "לעולם לא" בנסוג אחור ,המתקבל כ"אשכנזית"

מלעילית,

43

לעולם ל'א ,בעוד שבל~~ח לא באה ההטעמה על תיקונה ;

ונראה כי

ז'בוטינסקי עמד על ליקוי זה וביקש לתקנו .כדי לאשש את ההנחה הרמוזה לעיל
מן הראוי לערוך השוואה בין בתי הנוסח ה "לטיני" לנוסח  ' 1914ולקבוע איזה מהם
קרוב יותר לנוסח האחרון מ  . 1923-כבר בשורה השלישית ,בביתא ,מזומן לנו המבחן
הראשון .ב"לטיני" נכתב "מין שקשוק נשמע בדלת" ,ולעומתו בשני התרגומים

המודפסים "מין קשקוש" .ולכאורה היה כאן השינוי משקשוק המוקדם יותר לקשקוש
בשני ,שנותר גם בשלישי ,וזהו אפוא סדר התרגומים .הערכה זו מתחזקת בבית ב

שורה  :4ב"לטיני" "לא השכיחו את האבל" ,ולעומתו בשני המודפסים ":iזש;:כיחני

.42
.43

ראה לעיל תחילת § ה •3
ראה לעיל שורה ח  6בטבלה שבסעיף •4
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דיון לשוני-ספרותי בעשרה תרגומים עבריים לשיר העורב מאת ארגו אלן פר

את האבל" .אלא שבהמשך הבדיקה נדאה שאין להיחפז בהסקת מסקנות ,והשינויים

מגלים פנים לכאן ולכאן .
בשני המקדים הבאים התמונה מתהפכת :ב·ג " 3להוגיע לב קורוב" ;כך ב"לטיני"

ובתרגום המאוחד ) (, 1923

7

ואילו בתרגום המוקדם )  ( 1914ף סדגיע .וכן הדנו ב·ך : 5

"ופתחתי את הדלת" ב"לטיני" ובמאוחד  tלעומת "ףפתחתי גם דףחז-וי את צלעי דלתי
T

•

-

:

•

-

:

••

מהד" במוקדם.

דוגמה מובהקת של פנים לכאן ולכאן נמצא בבית ה .תחילה ,בשודה הראשונה,

ב"לטיני" "דום באופל זה סקרתי  ", ...ב " 1914-ף~תהום ובה סקרתי ", ...
"ף~תהום ן~ה סקרתי". ...

וב 1923-

כאן בדודה הרציפות בין שני התרגומים המודפסים,

וה"לטיני" נדאה כמוקדם יותר .ואילו בשודה  5ב"לטיני" "אך פתאום השם לנוןה ", ...
ב· " 1923ופתאום השם לנוןה  ", ...וב· " 1914זףל:r.יי ס wם לנוןה  ". ...כאן מתהפך
הסדר ,וה"לטיני" בא לאחד • 1914

כאן חוזרות ונשנות הדוגמאות ,פעם לכאן ופעם לכאן' מבלי יכולת לקבוע
בפסקנות מה קודם ומה מאוחד ,עד היתקלנו בשודה  4בבית ח שבתרגום  , 1914שבה

נפלה תקלה" :ב?יד זp.חוד ~~יא חשוכת ~ה סליל דקם ~זקזp.לו !".וצדיך להיות :פו כב~יא(.
ז'בוטינסקי בתרגומו המאוחד

) ( 1923

הבחין בטעות זו ,ותיקן אותה~" :ז~ף;ני

~ ~ .v.ק שמת :פו סל.יל שליט ~ש'ך !  ".ולמדנה ההפתעה כבד ב "לטיני" מובא התיקון:
"ב?יד זp.חוד ~~יא סזעוכת :פו סליל סקע ד1לו" ,אותו "ציד שחוד" ואותו "גיא שחת"
כב·  1914והפעם בלוויית :פו במקום 'ה~ כדי לתקן את המעוות בתרגום  . 1914גם
מבדיקה זו מתבקשת הקביעה ,שהתרגום ה"לטיני" בא לאחד  , 1914נוסף על מה

שכבד רמזנו לעיל ברבד המות "לעולם לא" ב"לנצח לא".
את ההוכחה החותכת למסקנה זו מספק ז'בוטינסקי עצמו בכתב היד הלטיני' שבו
מחק במתיחת קו כמה מהמילים ורשם מעליהן חלופות ,כלהלן :נמחקה השמעת,
ובמקומה נכתב הראית )בית ט ,שודה ; (3במקום קילל את גודלו נכתב נואש מגודלו
)יא

; (4

במקום תזרח

-

תופיע )טז

(. 4

וזו ואיה חותכת ; כי כל המילים המחוקות

שהוחלפו מצויות בנוסח ' 1914וזה קדם אפוא ל "לטיני".
מסתבר ,כי לאחד שפרסם ז'בוטינסקי את תרגומו הראשון

) (1914

כרסמו בו

ספקות בדבר טיבו' והוא חתר להמציא נוסח משופר ומתוקן יותר' וזהו אם כן הנוסח
שנתגלה לי בחיפושיי .עד שזכה נוסח זה לראות אוד כנראה היה למיותר' באשד בלבו

של ז'בוטינסקי כבד גמלה ההחלטה להיענות לאתגרו של פנו ולהמיר את nevermore
"לעולם לא" בצירוף החורז "אל עד·אין·דור" .שינוי יסודי זה ,של נדיח הפזמון'
גוו שינויים בחרוזים התואמים לו ב  54-שורות והביא ,למעשה ,לשכתוב השיר כולו
ולפרסומו מחדש ב·  1923בנוסח המוכר והמקובל עד היום.
 . 8הנוסח הגנוז של ז'בוטינסקי

לאחד שנתגלה לי הנוסח השלישי' ה"לטיני" ,של ז'בוטינסקי' ולאחד שקבעתי את
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מיקומו בסדר התרגומים  -כשיפור לנוסח הראשון מ  - 1914-מתבקשת השוואה

בין שני התרגומים כדי לחשוף את מילות הנגף שהטרידו את שלוותו של ז'בוטינסקי

והצריכו את המרתן י וכדי לברר אם ועד כמה הונחלו שינויים אלו גם לנוסח האחרון .
לשם כך ערכתי את הטבלה המשולשת הבאה:
בית/

נוסת

נוסח

הנוסח הגנוז

1914

1923

שורה
א

2

~א קזקקףש  9תףם

ז~pשףק

~ין קזקקףש ~זקמע

כןל.ח

כןל.ח
] 4

השנכיחני ".את האבל
:

ל'א הזקנכיחף

הזקנכיחני את האבל

בs

:קי הותיןה לי לנוןה

הוריזpה

~ת לנוןה ז~pמו~ה

ג

1

זpם ;:גי ןו:זש מילת אדם

ארג-אידם

ג

2

ןו:זש יריעות  iP ~ iJי

וילונות

--

ג

3

ףלהרפ.יע לב קוןו:ז

להרפ.יע

= להרפ.יע

ג

4

אורח
אמרז-ןי:• :זה
נכ'ה
••
•
 :T

אז ~מךז:יי! :ה או.רו:ז

שףב ~מךז:יי! :ה או.רו:ז

ג

5

שבא'פל מאחר

;:גלז:יי או.רו:ז שבלילה

הלך  -ל;לה מאחר

--

מצ;ואחר
ד

2

סלחף נא ~ -ךדזקז:יי ~ר

סליחה~ :ךדזקז:יי ~ו

ך~ןאגי:וי :הר יסלח-נא

ן

3

ףבי:ןפק על הןל.ח

את הי:ןפק

ףבי:ןפק

י:ןפק אט זpל ;ו ~;:גסל.ת

נכמפ.ע

ד

4

ל'א הקש;:גז~-י

שמעז-ןי

ד

4

ף~.זכז;זז:יי ~ם ר 1ז;דז:יי את

ף~.זכז;דז:יי את הדלת

צלעי י:ןלז~-י מהר

לרוחה מאוד מסר

ה

1

ה

2

ה

4

ה

5
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~רז:יי

---

דם בא'פל זה ~ 9ךז:יי י

-)כמו ( 1

והחושז-ןי

החרש ז~-י

ךחך  iJךז:יי י זה  f.ן-סל.י

ל'א  f.ן סלי ~עולם נכזר

~עולם עוד ל'א חרסו

חרסו

 Wם לנוןה
זףלתי ס

אך פתא'ם סזעם

=ףפתא'ם

החרידה להתנער

"לנוןה"

את שלות הליל נ~ר

:

"".

T

•

:

•

:

•• -

שפ'ה  f.ן-סל.י

את דמי הליל נער
זה השם אני לחשז-ןי

אנוכי אותו לחשז~-י

את השם אני לחשז-ןי

סד ל~.א~ התנער

סד ל~.א~ הףא נער

סד ל~.א~ התנער

ו

1

ףלבבי אכףל-שלהבת

שרףף Wלס~ת

אבכל-להבת

ו

2

ףפתא'ם נשנה הן~ק

ושנית נשמע הן~ק

ףפתא'ם שנה סן~ק

-

:

T

•

••

T

-

-

:

:

•

'":• .

T
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דיון לשוני-ספרותי כעשרה תרגומים עבריים לשיר העורב מאת ארגו אלן פר

בית/

הנוסח הגנוז

נוסח 1914

נוסח 1923

שררה
ו

2

ו 4

ו

5

ז1

~ף נכפלים חג;ו~~ר

~ף נדמה Wחג;ו~~ר

--

על הjקיר דופק הז~ףח

שףב ישףב לני לנףח

~ל מ~יר מjקיש מז~ףז:ז

סוד הjקסם מתנור

:קי סודנף יתכדר

סוד הנכשף ~ג;ו~.רר

והjקסם :ג;ו~.רר

וסודנף :ג;ו~.רר

והנכשף :ג;ו~.רר

9

-

ף~תחז-וי מן.~ pךת
ו~:ופיע ,רב ן.ןפארת

ואפז-וח את מ 97P

~.רת

-

ועורב ,שחור אזרת

9

הרימותי ~ת ~ ·תר~.

החז~ון
ףגדל ן.ןפארת

ז

2

ז 3

זר ~ fל ימות הjקדם -

ימים עבךף

שר הז~יל  -עורב קורר

נא גנה ןקוךר

= ~א ~כמ ןקוךר

~א גאיון  fלוךד

~א גאון

~א יחיד

--

נריטאני
- :

.

4T
ז

6

ח1

.

ןחזקריא לו

זכףרפי
ו:זמריא לו ' . - :
. : --

נח עליו
T

-

ול'א יותר
:

••

מנט·עין נו זכקז:וי

נזקרירףת נפשיw

= ןחזקריא לו

שזפה ~ח

מכטי עליו

-=  *1fיג:ם נו דכקז:וי

ףמז-ווף עצבי

ף~ז-ווד ~ד~יw

~ל גאות גאון·מראהף,

על גדלףת פניו שחקז-וי

על גאףת פניו שחקז-וי

ףבצחוק ו$מךז:וי לו:

אדוני אמרז-וי לו

--

נכוכלז-וך ~ק~ת כקרחת

מףקןז:זת

;;דך~לתו ~ק~ת ~קרובת

ח

:4

נrז מליל זpם ממשלו

נו מליל ן.ןקע וגלו

= נו מליל שז~יט ישר

ח

:5

w...

ז,ז?ם ,כמקום ן.ןקע ז 1לו

ז,ז?ם נאיפל גיא עכור

ח

:6

ח 2

ח :3

ובקז:רי

ם·ןחוק _נצל

j

T

: -

•

ובקז:רי

ר1לר
ב:קןא" :לעולם-ל'א"

ב~קןא :לנצח ל'א

~ף :קי ל'א הבנז-וי

היה נו ם~~

הבנז-וי
טעם ל'א . : - ..
.אם .נכי - -

נדמה

--

ט :3

ז-ונאנה
השמעז-ו נכי
T
T

הראית
.
T
ז:-

מי ז,ז?מע ;:וי בוא סנא~ה

ט :4

שר עד.רב ~זrיחור ~ןלו

שב עד.רב

--

זpר עד.רב קןמון' -ך~

שב עד.רב ,כרז,ז?ך בכפצח

--

:1קןא :ל~" ~ד·ז;ין·
י:ן 1ר"

ט :2

טעם-

.ריק נדמה לי ~לצףלן

ט

:5

0

:

0

א'~ל
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נוסח
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הנוסח הגנוז

1914

נוסח

1923

שררה
ט

אף ל; שם "לע;לם

:6

ונקרא "לג~ח

ליא"?

ליא"?
ר

:1

ר

:2

ר

:3

ר

:6

י:ן;ך

~ר לי~ זע ,ליא ויאש
ס~י~

~ר ךןק ~ת זיאת ה;:גי~

~ר ליא ,ע! ליא ויאש

ך~סירת ליא ה }~ ifינ7:

ס~י~

ך~סירת ליא הבגיע

השמיע
ואחרת ליא - . : .
•.· ·.· - :
נכאדם ש:פל·לננהף

בכאלף ננזיאת ל~הף

ה  o/ס  P.ך ~ fיב-ק;ל;

~  o/ס  P.ך ~י תם ;ל~

:

"".

T T

0

T

00

=

ולחשז-רי :אפא
:

יא

3

יא

:4

T

:

סרז-ר?
: -

•

T

o/

~ח ~פףא ~ל ס~דךןז;א

יא

:5

יא

:6

ךלו:זזזJז:רי :ל~ה ~אס?

לזפה

הףא ~ןא" :לע;לם ליא"

ו~וקןא :לג~ח ליא

~י!ה דל נ;אש משבר

עזףב השבר

הזפ:פה יגון ושבר,

 ". ..:איש למףך

:

י

ש~וחל לזקנףו:זת ק~.ר

;:כי אףלי ~זיאת ל~הף

~ ס  P.ך ~י ס~ק;ך

~ח ם~~ ~ל ס~דדךז;א
-

=ונקןא ~ל ·ןי~~,-

w

~י!ה דר נ;~ש ר~Yלנ7:

זק ~ P,ה ~גון ןזק~ר'

'

=w

א~~

א~~ שלבת מ ~ reר

גם קלל את ג;ןל;

נ;~ש :7נג;ןל;

~י נ;סר :7נרזקיךי·~יהף

ן.ן;חלת
שירי ". ".
והמיר .. .
. .. :
;:גקינ;ת ~ל ג;ןל;

--

!ה סזן'.יר" :לע;לם ליא"

לזpןמ;ך "לג~ח ליא"

--

ק.כט·~:ן נגו ףכקז:יי

ף:7נןpר יג;~:ו t.זpו:ז~ז:יי'

~~יג:ם ננ; ןכקז:יי

 Wי זpו:זקז:יי
;:גזקךירףת·ג~

י~~.ק

לקוגן ~ל גוןל;

יב

:1

יב

:2

:ק gא·ןך כלאט ה~ } ifז:יי

יב

:3

ף~ןש :7נ~יל ןא;ך

=

שחדל שירי ז-ר;חלת
T

••.

•

-

••.

••

•:

ף~ן.ן;ך יג;~:ו t.זpו:זקז:יי

~ליו ףכקז:יי

יב,

טר

:6

טז

:1

•

••

T

:

-

•

-

:

•

ו~ ~ o/דז:יי נלאה·ךףח

ויאש ןרףו:ז

~ל~ה רףו:ז

על סג;ל·השש לנףח

לק~י~ת  9גול לנףח

=לקטיפת ~דיו לנףח

-

:4

:פשא·:פך לאט הגשז-רי

ך;:כלYא  9גל :פ;גדז:יי

-

:

T

••

והוספתי.רם לש;ח
:

-

:

•

T

-

 41ם ג~ Wי~ :ה לי ךלו

את ג~ Wי~ :ה לי גם ל;

עם נפשי' צמא לפתו

~ 1קןא" :לע;לם ליא"

לג~ח ליא

-= ע;ף·:פנף

•

-

:

•

T

••

~ם ~פ;ך א; ץpך·זקל·

ע;ף י ~;:גיא

~זrה ה~כ~ה ,מ~י ~סה

~ן ~ג~י ךה~רס

נתז-ר
מעני נביא
T - T
:-•• -

טז

:2

לל;:גי ז.קטףף·מ~~ר

לל~;:גי

--

טז

:3

~ל ~ן·.tוןן י הזפסז-רוןה

ס~דוןה

)כמו ( 1
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בית/

נוסח

נוסח

הנוסח הגנוז

1914

1923

שורה
טז

:4

נבר ז-וזרח אלי לנוןה

נבו ז-וופיע לי

טז

:5

ה~הר
.אם
ז-וזרח .לי -בבת - -
:- .
גר-ס~ן דגר ז-ווו

ז-רפ.לה לי עלמת•ז'הר

דגר הוו

טז

:6

 j? ~ lןא" :לעולם ל'א"

לג~ח ל'א

יז

:1

יז

:2

יז

:3

צא 'ה'פנ 7:ןזpע

-

הך~זקז:יי

זקם נבר ל~לה ~זקזpלר
~ל ~ o/13יר אף נו~ה-
מסה

,+ור לזpק.ר זף כ.rא~~

•

."" T

•

-

:

נבו ז-וופיע לי
-

-

סףך ~פ'ה אם נכן ןעמז-וי

נבר סליל צכ~ע ד1לר

~ל ~ o/13יר פ·ה ...
כ.rא~~pז

-=

~א ןלן' זקז;ן ן~זקז:יי

-~ל ~ o/13יר נו~ה
זpמ pה
אות לזpק.ר זף א~~p

יז

:4

עוררז-ופי מאפלו

שףב ,י~~ז~  fזי~לו

--

יז

:5

לן י~~ז~ פ'ה ~~לא
;:וי זינףס  fצל ~ l$לו

הנכלא
בברורו
אתנבי:ןל
 ·.· ".: .
·-·· : :

--

יז

:6

 j? ~ 1ןא" :לעולם לא"

• -

: -

T

••

:

ד  l$נףם נבדמי זי~לר

לג~ח ל'א

יח

:1

ך~ז~pר  :pמר צכקף~

ד~ ' o/ר~ זייסן ~כף~

יח

:4

והארד אותו מ~יס

והפר

יח

:6

לעולם  -לעולם  -ל'א ! לעולם ,לג~ח ל'א
:

T

:

=

~רירי נבדמי ףךרור

ר~pז~ ~טף~

T

 . 9סיכום "משולש ז'בוטינסקי"

דבקותו העיקשת של ז'בוטינסקי ב "העורב" מעוררת השתאות ואומרת דרשני .אין

ספק שהיא ראויה למחקר לעצמו' החורג מתחומי עבודה לשונית-ספרותית זו' שגם
בה נספחו פה ושם נתחים מלבטי הנפש וחיבוטי האישיות .דומה כי "משהו" דחק בו
בז'בוטינסקי לקנן במיוחד בשיר זה ,אף יותר מבשירים אחרים של פר ,שהיו קרובים
ללנבו ול,+וטר.

כמה חוקרים שדבריהם הובאו לעיל אמנם פירשו ופירטו מניעים פסיכולוגיים
וסוציולוגיים ,שהגבירו את להיטותו של ז'בוטינסקי להחוות אחרי פר ויצירתו .אולם

קביעותיהם אינן בגדר הסבר מעמיק ומבוסס .אפשר שאחת מהשלכותיה של דבקות
זו היא היחס המועדף שגילה ז'בוטינסקי לתוכן השיר ולסמליו ולאו דווקא לצורתו,
חרף משקלה המכריע ביצירה "הנדסית" זו .הוא דוחה בביטול )ראה ג  ( 18את הודאת
פר עצמו ,ששירו הוא מעין פתרון בעיה מתמטית ,באמרו" :החוש האנליטי ורגש

החטטנות הנפשית אינם נוטשים את פר אפילו לרגע אחד בחייו".
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המעמד המשני שז'בוטינסקי ייחס לצורה ~פשר לו כמה ויתורים מקלים :הוויתור

על חריזת -וו )נוסח ; ( 1914

פיצול החריזה בין הבתים הראשונים )בחרזי "לא יותר"(

לבין הנותרים )בחרזי "לעולם לא" או "אל עד-אין-דור"( ;
שאיבדה נכס

חיוני לחריזה גב·s

המרת לנור בלנוןה,

מקרים( ; אי הקפדה על מילה זהה בחריזת שורות 4

ו ) 5-רק ב·  sמ·  1sשבמקור( ,שהיא הסיבה העיקרית להזדקקותו ל  34-מילים לחריזת
 -פי שניים משנצרך ל sו ;הסתפקות ב~ליטדציה אחת מני

המלרעיות )שורות (5 , 4 , 2

מניין שבמקור .כל אלה למרות ההקפדה המופתית על המקצב והמשקל ,על ההגייה
הספרדית המושלמת ועל הנעת השוואים ,שלא היו כדוגמתן אף לא באחד מתרגומי
האחרים.

לעומת הצורה ,הלוקה בחסר ,התוכן מצטיין ב;סר ,כשז'בוטינסקי מרחיב ומוסיף

שבור הצער (,םש)

תיאורים ונתונים שלא נבעו מן המקור ,כגון ליל קור וסער )א (, 1
חמו~ה כהמוג נר ,יד חוששת ,יד שואלת )א  (4לורד בריזiני )ז (, 3

שרי תפת וכיוצא

באלה _רובם ביטויים בוני מסתורין וחרדה ,כאילו ביקש ז'בוטינסקי לחוש לעזרת  sו
ולהגביר את המתח והיגון

שבשירו.

הדעת נותנת ,שהמתרגמים שנתעוררו לנסות את כוחם בעקבות ז'בוטינסקי ראו
בוויתורים ובייתורים שעשה פגמים הטעונים תיקון והשלמה .על ~צר המתרגם

להתמודד עם יצירת מופת ניתוסף גם המניע להביא תיקון והשלמה לתרגום הבכורה,
והוא שדחפם להעמיד נוסח עברי נוסף בשאפם ליתר דיוק ,לקירוב למקור בחריזה
ובתוכן ,ל~ד:פףן הלשון הנתונה בתנופת התחדשות ,וכיוצא באלה נימוקים) .ראה דברי
הלוואי לתרגומי דוד בנאור ,אורי סלע וחנה ניר (.עד כמה נתאמתה ביקורתם ,והאם

עלה בידם לממש את כוונותיהם ולהעמיד לז'בוטינסקי חלופה

-

זאת נבחן בפרקים הבאים ,שבהם ייבדקו התרגומים זה אחר זה.

ו  .תרגום יעקב אורלנד
 sעם נבחצות ליל-בנא  tעת עיפתי שףט ולכת
-

-

-

:-

".

••

0

".

0

: - T

••

:• :• T

•

~ל ~גי וכר ז;נ~ך~י·ק,ןם ,זר W,כףח ן~עור,

~ת ~גו:זז:וי ,ר·אש ~ל  f.סף ,ז:ויק ~ג;רא'ם ,א~ ז:ויקWל ס~ף.
ז;נין Wרףט ק,ל ,ז;נין Wל סןף סןף  :Pדלז:וי געור·
~ Wד~ר ·sה ל~נר-
"דק או.רה הףא" ,ח~זiךז:וי" ,
הףא ;:גל;נד~ ,ין ~ל ז;נ 9תר".

סה ,ןכךז:ויו אותו ,דב ,ו~~ ~ת ן~זק~ר 9

חףף ,ר~~ס

את רמצו אפףר הפחד ישאים :פצל מגור.
•:

•

:

:-

-

-

-

••.

• ••

:

••

T

מה לבנק,ר ~ז ~ללז:וי ,מה ו~~~ ~ז נו~לז:וי
לכ~ש ~ת  WWכלז:וי  -חלף ~ל ~~דן ליגור -
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זאת סכת wסזrימ:ם wם ~ךאף לח ,הףא ליכוד -
ואשר לעד נונד.
:- -

T

"".

T

-

~ז סרrזש סז,נרזק.רש ליW,ל ~זpמףש וילון ס~  t?iי,
~ח 'י~ ~ר ~י ן~ Qן ~י rזלrכלות ל זייד ~זרו:
נףח:
לבלי
הרהר.חי
להשיב •ני ךףח _,שףב
עד נכי••:
··:-:
•ד.:

"רק או.רrז הףא ~רףrז  !;1\Pג;ןו:די ~א ל~בור -
רק או.רח ~א כ~ Wף  !;1\Pג;וו:די זקב ל~נר- :
הףא ~לכר 'זייז ~ל ~ 9תר".
ף;:בן  :pךי  -רףו:די ~י ,ה~~ ל'א ח~ 9ה ,ל'א ,ה~ו~~t
לשח.ו:
אבה
סליחתכם
"מר" אמר.חי "או גברת
• :
''.
 • :י.' :
j

-

: -

T

j

•

j

'.''.' :

~ר ח~ה ~ז,ננז,נז:יי ~נכע ע.ת חכזpסם ~ל ס~נכח
וכ.ה קל ס~ה ס.רנכע כד.לת ~ז געור,

w

קל "ע'מ'fי'~  -ף;:ב~ז,נרי 'ךו;; ס~בוי ו~~~  9ע'ך ; -
 iWQה זקם ,ליל זייז אור·
רב יי:זב; ~~:זקם זpרףף ~לא ,ז,נ  Q.לץ מךאות סלסלת,
מסיט אימי צלמות ,ל'א ראם עוד איש עד אור:
00

00

:,,•-

-

0

TT

."Tt

-

•

~ר סד~.ם ל'א חךז:יי~ ףכך~י ל'א אות הו~י~,
רק ~ו:דיד ~לה  iJב; R:י~ ן~לו:זש  WiJם "ליכוד" - i

ש;חש.חיהף וההד ענה
אני
'נכי
't
' ::

:

-

:

'

-

00

T T

"ליכוד"{ -
0

זאת נלכד .וליל שחור.
•

:

-

:

••

T

~ל סדרי שףב ~ז  Qבגצ:וי' ןנ~tקי ;נ Wלסבות חיא,
~ן~ Wית ~זpמע  iJף~~

ף;:ב~סר עז געור.

ל~" ~נון"~ ,מךז:יי "ז,נו:די הףא ,ז,נו:די ;:בשןג rז;ו~י הףא:

ס~ה ~וכז·~א מה ןpי הףא ןס~לא פיה ~~תר -
לף :זען ל~י ~ס.רף ~ו ~ iJלא פיה :רת~~ -
זpןא רק רףrז הףא ~ 9ער ".

~אן 9

ר~ז:יי סז;רךי, Qם~ :ת ~ז,נעףף ~~נףף ,ם~~:ק:

ה~י~~ tוט ער.רב רב סןר' עוף ~~ןע ~ל  P.י דור:
ף~  :pלי ? jידות ~ס.ךת ,ף~  :pלי ~יזרת ,תך~~.י:ז
רק  :Pס~ף ~~יו או.~1רת ~נ;י~ך~ס ~ל ס~זפור -
~ג;ו~ך~ס ~ל ~ 9ל ~לס  'PWזגעל ל~מור -
,ט~ ,ת~ל~ לל'א rכז'ר.

ף;:ב~ז,נדו ;;וך~ ,ז ~ Wו:זם~ ,נכע ~ג;וrז~~ז:יי ii

ה,
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~~למר ,ה!  :pכד סדייק.ן' ס~רףש ל~יך ~ 9ז-ו'ר:
ף~"~ Wזףז·~ךננלת #אס ,ל'א מףג לב ןדן הו;ג~ס,

הר .ער.רב  1fעוף ~ד~סא .ז;ס ~1דות לילי סזקחור -
~ל ~א לי ~ת זעם  :pבוןף;: W,בלילות ~לףטון ".רש~
tעח סעוף לי.~" :ךךמור".
~ה סך#ה iרך~יצ:רי ג;ומ  ,(11מ~ך ~;כי עוף ·~,מ.pזל
~ם :קי מ~ן  9ר ם~pז~ הףא  -ףזקאף~ה ל'א :קשר:

:קי' נוןה ,א~ ~יש ~ד:ן ל'א rכזה ;:במו 'ן~:ס

;:בזקעונו ף~ין ךלם:ם ,עוף מ~ךיש ~ל ס~זפור -
~ם זכ~ה הףא l:\ ,ם עוף ,ףרr ~.כג ~ל ~ 9ל ס~זפור,
"נורמ". 1ר
שם לו:
:·:·:
:ועוד ..

~ן ;:זעוף ~חיו ב~~ לו ~ל  9~ LIל ךןכב לו
~יב :פוןד'  :pמו ~ק.ש נגו ~ת ג~שו ~.לה ל~ריר.
ל'א קע ~~tמקור הו;tכיף הףא ,ל'א נו~ת ב?פור iר;:כ~יף הףא,
~י :קי דק זק 9םי iרךעיפף" :ר'ב .ר~י ~;:ברף ~נר

-

עם סגץ ~:דח גם הףא :p ,צ:רקווםי' לל'א ".ר'זכr
סעוף לי.~" :ךךמור".

nw

w

~ qןד ף~ג;ו~ ף ניה ~ךכר מ~~ה נוק.ב נ·ה,

שפיב •:זה י נ'ל שללו הףא ש:פ~רור:
"מסז-ונגו •• :
שחז-וי•• - : • :
•::

•:

T

-

:

#א לו ~~זtרון' ;:ביש 'ו~~  fWל ~ 1fזקלל ~י ק~.ר '
~י :קי דק ~זכי סס~רr W,כםם נגו ~ל ~ךמור _
~י :קי דק ~לירת ן~ Wר הףא נו wא ל~ב;~ :ךמור,
של אכזב של "נורמור".
••,

-

T 1

'

•:

:••,•:

~ר סעוף מו;tכיף' מ~לים לי ~ת סררי ;:בחיף~ים לי'
~י ;כג;ואים ' Qננצ:רי ~ס מףל עוף ף~ 9ל ךקזפור:
פלא :במו ..נס בבללז-וי
צללז-וי.
ףבנסה ..עת
".".
·-:ד
·-·.··.

'·-:ז

מה סוד קךקףרו~W,לז:וי W,ל סעוף ~ 1fל  P.י דור-
מה חקרו Wל ~ר~י , fף~ דע~, ,ףר~ ~רףץ מקור.

w

מחף ~ ר "~.ךךמור".

~ן ~;: wבז:וי ךזקך~~ז:וי ,ל~~ ן~ב ל'א דוכ;:בז:וי
לנגי שרפה -עד :גמיר:
שאש עיניה את
לצפור
•.
"...
·-
•:ד···:

דק ~זכז+יז:וי~ ,ג:יג~אצ:רי ,ף:7ור'ב

ד:ד

~ wר ~גיצ:רי,

~ת ראזקי ל~ר iר wיצ:רי W,ס~ה מף~ף ~אור,
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!ה ~ ;:rר  reWןקןה בו לעולם לא עוד :זהיר,
לעולם ל'א~ ,כ,ךמור !
~סע ,ב~~ו;נ~ ~ד~ה לי ,ס~דיר

 fכ wם ~לאי,

ןiךךtות :p ,מו הז;tגיפף ~גי זpןף זקם

כ~דור.

"וכלן" ,זע;rזז:רי' "~ל'סיף' נןם  :pרף~יו זקלח זיליף
~ין זק  :pחון לז~רו~יף' ז~רו~יף ~ל ליכוד !
1מע ,א~ ~מע ~~ין  uס 9ד ן  ;:rזק~ח ~~רך ליכוד!"
זpח ;~:עוף לי~" :ו,ךמור".

זעסת.

"הר' ,אי~~ הר זער זקל ~סד' כר ~פור או כר 1#
~ם ~pז >; tינ;וף זpז;ן ;:ני ,או זקשףף ~ t?Wי  9ער:
;,ה ~למףד ךל'א ~;rזןד לי' זקט ~ל זק~מון  :pשףף ~דלי -
על בית שד ףברד ףפחד לי  -אנא גל נא לי ףפתר -
הצרי יש בגלעד לי ? העוד יש צרי ?  -אמר ! "
-

-

••

•ד:

:ז

:

:

••

•

:

•

T

•

-

י-

TT

••

T

:

•

•::

•ד:

זpח ;~:עוף לי.~" :ךךמור".
"הר' ,אי~~ הר זער זקל ~מד' כר ~פור או כר #ז זע מת !

כזעמ:ם הזקכ~ז:ריף ף~זיל יו~ר ;~:אור -
~ל ל~~ש ל'א ,ה~ס~ .הס qכק ;בע.ךך זק~ה
בשם •ליכוד
המנפה
הבת זו ל'א רחמה,
".את
··:
•. - :
-דד···

זאת סכת wסזעמ:םw

-

•ד

ם ~ךאף לrז ,הףא לינורד

זpח ;~:עוף לי.~" :ךךמור".
~יב ~.רןה הףא לכף ,סוף הףא~ ,ד;גיעוף או כד;גיא'~ל"

~ז ~ןא.ז:רי ןאו >; tי~ה :ל~" לילות ~לףט;ן  qזר !
~ל תר.חיו נו~ת סtקח.ר לי' ~ל .זף;~ף ףנ;וזPק.ר לי !
 fדין.ז:רי שףב כל ג:ו;ור לי !  -טש ~ 9לי ~ל  ;:rקזפור !
מjקוךף ~לב ~ק.ר לי  -טל ~לף ~ז  ;:rקזפור "!
זpח ;~:עוף לי.~ :ךךמור".

w

w

דסעוף לא עוד רוח.ף לו ,דק יו ב לו ,דק יו ב לו

~ל ~ 9לrז ~ ;:rח זקל ~לס ,זpם ל~pז~ לקזפור:
ועיניו זורות ארשת של שדים אורבים אל רשת,
ן

''

•:-•,

T

'".

'•'

'' •

:

'".

•

ךאוןrז זקל .~~ ;:rךזקת ~ט ;ל~ ~ל ~ ;:rדור:
ונפשי מ:צל-צלו זה לעולם ל'א עוד .זףאור,
: -

:

•

•

••

לעולם לא
:

T

••,

•

:

T

••

 נורמור !:••,•:
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 . 1זיקת אורלנד לפר ושירו "פר"

יעקב אורלנד פנה לביית את "העורב" בשנית חצי יובל שנים לאחר שנתפרסם וכשתגו
ברבים נוסח ז'בוטינסקי .תרגום זה אינו היחיד המצעיד את אורלנד בעקבי ז'בוטינסקי י

שכן כעבור שנות דור מאז תרגומו ל"העורב" מוציא אורלנד במהדורה מהודרת

תרגום לרו~~יאת מאת עומר

בשם "קוסלת

",סן~ 45

,םא~~ 44

 53שנים לאחר שפרסם ז'בוטינסקי תרגום משלו

המכיל י"ז מקרב למעלה מארבע מאות ה"מרובעים" שבמקור

)אורלנד תרגם  119מהם(.

לתרגום זה מקדים אורלנד דברים היפים מאוד לענייננו י כאילו נאמרו על
הליכתו עם "העורב" אחרי ז'בוטינסקי ,כלהלן" :שלושה טעמים היו לו ,לכותב

טורים אלה נלאורלנד[ שעוררוהו לנסות ולהציג נוסח עברי חדש :הראשון -

יצרו

הטבעי של מתרגם ,המדמה תמיד שיש לו מה למלא במקום שהחסירו קודמיו,
השני

עובדת התפתחותה ושינוי שימושיה וכליה של הלשון העברית במשך

-

למעלה מיובל שנים ,עד שאפילו תרגומו המצוין של ז'בוטינסקי נשמע כבר
'מיושן' כלשהו בימינו".

על שני טעמים אלה יש להוסיף טעם שלישי רב משקל .בדומה לז'בוטינסקי
נדבק גם אורלנד ב"חיידק  sו  11והלך שבי אחרי שיריו .כמו ז'בוטינסקי תרגם אף הוא
בשקידה כמה וכמה משירי  sו )תרגומים אלו הופיעו זה אחר זה במוספים לספרות

של "הארץ"( ,וכז'בוטינסקי גילה הוא משיכה עזה לדמותו של  sו ,אפופת החידה,
שאותה הביע בשירו

"": Sו 46

זכיתי למזפש ככזפה מאריים סתףמים שבתוכי
• T

:

•

-

••

T

-

:

• :-- -

•

•:

:

•

-

w

לס;:ויר  :pמו ד;~~ ~ד ס~ג:וים ס~דולים ~ ר ז$סדז:רי י
לבוא ~ fגכיסם ,לג~ת ,ס~~ 9ים סדוזק~ים,
לשבת -על נכסאם ,או מטחם,
·•,•:ד

•דד

ד·:

w

דס~יד זכ דז:רי

1ifW

י~~ ~רוב יוסר לס;:גין ףלס~~יד

~ fה  rewדאג:וי ~נכג:וי~סם או אודוסם.

~ר זירע לי ~ת ~~דז:רי ;:גזקהףג:וי  fבול~ימור,

~וכר ~~דיו Wל ;דידי ~ד ס~ 9רים ~ךגר ~לד  sו,
שנמשכתי אל  sחדיו מפער
•• :

:

-

:

•

••,

:

T T

•

-

ףל~ד זקגת וכלזכלג:וי סךאשו~ה.
י~~ זו~ר :ננק,ר ~זכד ~מךז:רי ~ל ג;~  sו
. 44
. 45
.46

הוצאת עקד,

•1976

בספר תרגומים ,הוצאת הספר ,ברלין  ' 1923עמ' לב-לד.

יעקב אורלנד ,מבחר כתבים ,הוצאת מוסד ביאליק ומחברות לספרות ,כרך ב ,עמ' • 104
ירושלים תשנ"ז.
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 Wל ~ית ~~ים ~ז;ך ~ז קוז;ס:ם
הפרשנה
האח
ודאיתי •:את
T T
T T

:ד

•

0

; Wי~ד ל'א ~~ןה ז, ~rש~ ונן עוד ו~~ ב;~ I :פוו

w

סז'.fק.ט סחולה וס~זןדד ~~יג:ם
~ז-ורן ~למד סזק~~ד Wכצ;ימ.1ה~
{~ iת ז;ר~לת כסלון  lי~~ ~לןה ~ :pןה ףtקלף?ה,
ךtנןמת ~ך

w

זד~~ה ;: :pגזק:~.גז ~לים זtג:בו ים~ ,לים זןד~!;וים ,ז>rכד לז>rכד
~ ~ ;pע ~דו ; ;:rו~ג Wל ס ז;ד·

w

 qןךים ~ט~ים~ .לי' ~ fי!ה  qןךים ~וים ף tמף;:כים
פועם דףח האדם !
אי
שגבה
-••
-דדד

ד:ד

ל'א ןק סtעמ~ם ;!~ -ולף סז:ו { iןה  fאך  fס Wג ~ד.
כאמוד לעיל ,הבא לחדש תדגום מניח ,כי נוסחו יקנה בשונףתו יתדרך-מה על הקודם
לו .לגבי אודלנד ,שלא כאחדים אחדיר ,אנו פטורים מלבחרך התקיימותה של הנחה

זו' באשד הוא בא אל "העורב" לאו דווקא כמתרגם אלא בעיקר כמשודד .גם אילו
היה תרגומו של ז'בוטינסקי מונח לנגד עיניו בעת התרגום לא היה משאיד עליו את
רישומו ,באשד השניים פעלו במישורים שונים :הראשון פתר תש~ץ שידי של מילים,
משקלים וחרוזים ,והשני ניצל במלואה ,אם לא למעלה מזה ,את חידות המשודד
)"ליסנצייה פואטיקה"(.
אודלנד העטה על "העורב" העברי מחלצות לשוך ובדק משודדי שלא היו לו
באבדתו הראשונה .ז'בוטינסקי עשה מאמץ להתנער ממילים "משכילידת" ,מביטויים

חז"ליים ואף מצירופים תנ"כיים .אודלנד לא הוטרד בבעיות מעיך אלה ,והוא מוציא
מתחת ידיו "עיפתי שףט"

)א ( 1

בצד "סד מ:פד;;גי ק,דם" )א

(2

וכך "ז;כרי"

)ד (. 5

הוא

גם פוטר עצמו מהתלבטות בבחירת מילת הפזמון' ומותיר אותה כלשונה.~ ,ךדמוד

47

)בבתים ח-יח(.

ז'בוטינסקי בחד במילים כצורתך המףדשת .נדידות אצלו המילים שבלושו כחומד

ביד היוצר' כגרך ~קף לוכש סגר גסש )ג ~ (, 1ף )ג  (2מלשוך הנפה ,וכך מבית ~ן  .pה

)י ~ (, 4ןק.וחף ו~~ ט~ם )יא  (. 1ומענייך' כי כל ה"חידושים" האלה לא הופיעו

בנוסח הראשון ) (1914
) (. 1923

של ז'בוטינסקי ,והוכנסו ,כשיפודים ,לנוסח המאוחד

לעומתו ידו היוצרת והמייצרת של אודלנד ניכרת כמעט בכל שודה וגודשת

את תרגומו בנאולוגיזמים  iואלה עד היום ,זה חמישים שנה ,לא הנידם מקומם

.4 7

כך נהג ז'בוטינסקי בתרגומו הראשון לרוסית ,אלא שלאחר מכן חזר בו מ"נ.ךרמור" האנגלי אל
י~"  jZאגדה"

הרוסי.
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ומאחר שזוהי התופעה הבולטת ביותר בתרגומו של אורלנד ,נעסוק בה

תחילה.
 .2חידושים או שיבושים  :בחינת מילות התרגום

ביתא ,שורה , 1ליל

:א49 ~?,

חידוש מילה המתועדת במקרא ברבים בלבד. :םי~כ;~

שורה  z~ , 1פתי שוט :קישור אסינןטי ,כדרך פועל יוצא ,ואילו כאן עומד.

שורה  ,2סד מ:פר~י קדם: :פר~י לשון  Qפ.רי ; סד ;חידאית במקרא ,אך רגילה בארמית.

שורה l)f ,3

ף :סמיכות כנפרד.

שם ,היק :ולא tקיק ,לפי מתקתק )אצל אל תרמן :טקטק( :ף~ס; במילון  qזקף.

שורה w,4

רוט :חידוש משריז,וה.

שורה ~ ,6סת;ר :גזירת צורת יחיד במשמע מסת;רין ,חידה  ,מצורה שבה הצורן -ין לא

נועד לריבוי אלא להבעת הפשטה ,כמו "זקונים" וכדומה ;ולא מחבוא) .וכן ב·ג .( 6

בית ב ,שורה  , 1ד~רהיו ;:ת;א כפילות כינוי המושא :פעם חבור ,פעם פרוד.
דצמבר  9חוף מ: Qר~ סערה בקסת דיו ; במקור bleak December
שורה ~ , 2פור מגמר :יצירת ~פור ,בינוני פעול מאפ"ר במשמע 'ו~~' ; גמר  -גזירת
במשמע 'עגום'.

צורת זכר מ~סןח ,כדרך הפייטנים הקדמונים )במילון נ'מר ,וגם הוא סגולי(.

50

שורה  ,4סלף :ל~ צירוף לא תקין .חלף אינו מצריך את מילת היחס על בהתחברו

ל~בןן.

שורה  j? , 5ראו לח :צורת העבר אינה מכוונת .במקור המלאכים קוראים לח עתה בשם

זה ,שהיה שמה בחייה.

,

שורה  6ל~ר :ר'מ~ הצורח המתועדת היא ~מר )צורח יחידאית בירמיהו מח " , 11וטעמ;

לא "(.רקז~ ~מיד ,במשמע הומר ,אינו מתיישב עם המקור ,שכן השם לא הוחלף ,אדרבה

-

הוא נשאר כשחיה.

בית ג ,שורה  , 1אז הדס ש חזקדזק.רש ליw,
בתבנית צלילית חוזרת ,בהתאם למקור ... silken, sad, uncertain rustling
אל ראש השורה העוקבת  ,thrilled me - filled meשאצל אורלנד עלתה על גדותיה:
שורה ~ ,2ח :פי ,ז.קן ;:גי ו~  tiך :פי :בעוד ~ח (ץן~) ו~ Qך ,ק~~) חז.קןח( מתיישבים עם

ל ~זקמוש דיל;ן ח~tן,זי :שורה אונומטופאית
הנמשכת

. 48

המילונים שנבדקו :מילון חדש ,אבן שושן ,מהדורת תש  11ל ;מילון ההווה ,ש' בהט ומ' מישור,
תשנ"ה.

. 49

מזכירה מילה דומה ,נ  iר במקום ג;כר ,בשירו הראשון של אורלנד "אנחנו שרים לך" ,שאף היא

לא תועדה במילון .

 . soבכל בתי השיר אין כל חריזה פנימית בהפסק של השורה השנייה ,להוציא בית ב ,שבו נקלע ל;s
)במקרה ?(חרוז באמצעה ,המוסיף חריזה משולשת לשני חרוזי שורה remember- December

 +. emberנראה כי אורלנד ביקש גם הוא לאמץ את חריגו של ;, s
ר~~ ו~ Qר שבשורה

•1
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w

התרכז והחי גירז  ,חדי ~ך ,שפירושו ז;pגל ,חתדו ש ,חרלרל  ,אינו ממין חענייז  ,ואף
לא מן הצורך.

שרדה  ,4או.רה ~ ...דףח :גזירת בינוני פעףל מאד"ח ,שחרא פועל עומד .בבנייך קל זtדח
מרבנו נלווה ,הצטרף.

ביתך ,שרדה  , 1לא ח~ 9ח ,ל'א :ה~~~~ צררת הפסק בהקשר ,ליצירת מלעיל.

שרדה  , 3ת'* ח~זpסם על מ~סח :על פי המשקל מתקבל במלעיל 'וצדיך להגרת במלרע.
שרדה  ,4ס.ךסע :מופיעה בספרות הישראלית החדשה ,רארדלנד חרא ממחדשי המילה.

בית ה ,שרדה  , 1זק  Q.ךץ :על פי הקליד" ,לץ בבוא ללו~ץ ~.לץ ן~נ;ולו~ץ" )קליד ,סידור
(. 666

שם~ ,כלסלת :בניית סיומת ת ".לחלחלה לצורך יצירת מלעיל+
שרדה  , 2כ: Ql:ט~ מתועד בספרות החדשה )יצחק למדך(.
שרדה  ,3הןק.ם :מף~~ה .מתועד בספרות החדשה )פיכמך(.

שם ,חךז:יי~ :פועל עומד במשמע ~ךסע ,על דדך פועלי שינוי רהתחרףת בהפעיל.
בית ו ,שרדה , 1ןג~זקי  wfלסבות חיא :דימוי שידי עז  .כרואה באותו מקרם בז'ברטינסקי

 , 1914ףל~;:ני ~כףל wלס~ת ,ןב·  , 1923ףל~;:ני ל~~ לס~ת .אצל פרall my soul within :
.( me buming
שרדה : ,2ף~~ה זכר מלעילי לtק!;כי~ה ,שמשמעה 'הליכה בצעדים קלים ומדחפים',
לערמת  tappingשבמקרר ,שפירושו 'דפיקה ,טפיחה ,נקישה' .הקשר בין השניים חרא

לא בשוויון המשמעות אלא ,כנראה ,בדמיףת העיצורים  t, pכנגד ט ,פ.

שרדה  , 3ש.ךג חלוני :אינו מתועד +המילונים מביאים צוררת גך) \;'.סבך( אר .bךג בהפניה
לסר.דג.
שרדה  lJ ~ ,4ז נא :מן ,ה!ך!~ לצורך טעם מלעיל .עתיד מקוצר .הצרדה משמשת כבד
בפירט הקדום.

שם ,מה זpי :צירוף יפה של שתי מילות שאלח היוצר מחרת אחת.

שרדה  ' 5לף :זען ל;:ני :מן שכ"ך' על דדך הנטייה ה"אדמית" בגזרת הכפולים.

שרדה  ,6ןק דףמ הףא נ; 9:ע'ד :צררת מקרר נטרי הבאה לשמש כלרואי' מעיו דוח ~ 9ןה
+ /ו~~ כאך' בדרמה לשררה הראשונה בתרגום ז'ברטינסקי' גורדת התוספת נ; 9:עד לא

דק סטייה אלא סתירה של ממש למקרר ,הקובע. tis the wind, and nothing more :
בית ז' שרדה  ,2דב סןד :במקרא כנראה סמיכות מן סדר כסןד מלכףת ,דניאל יא (. 20

שרדה  ,3ף:lכ  fלי קיררת ~ס.ךת ,ף:lכ  fלי :lכי:ן 1ת ז:י~~ןת :חריזה כפולה בזוגות :קידות-
:lכידות. ,תך~~.י:ז-תך.ס~

שרדה : vf ,4ף~ חידוש מבני דרדר של ארדלנד·
שם ,קזפ  iד :בניית צררת זכר לקזפרןח .חידוש מספררת דרדר של ארדלנד.
שרדה ~ , 5נ;ו~ך~ס ~ל ל~~ ~לס :תבנית צלילית חוזרת הרמוזה במקרר ,bust of pallas

.just
שרדה ~ ,6ט :ת~ל~ המשך הצליל החוזר אגב סטייה מהמקרר.
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בית ח ,שורה ~ ' 1ג;וז:ו~~ז:וי :מתועד בספרות החדשה ,דור אורלנד.
שם ,זעז:ום-ככה :חריזה דיסוננטית מופרזת שאין לה אחיזה במקור כולו.

שורה  ,4עורב בן עוף·קך~סא :על פי המשקל במלעיל ,כנראה על פי היחידאית

במקרא "מימי קדם קך~סה" )ישעיהו כג (, 7

שנהגית מלרע ,ואולי מהצורה הדומה

בארמית קך~סא )בבא מציעא ט ע"ב(  jאלא שפירושה של זו 'לפני עלות השחר'.
שורה  ,5ש  fלילות ~לרטון :ר'ש~ מתקבל כאן שהשווא הנע ב·ב' נהגה נח ,ואפילו

בדיבור העילג ביותר אין הדבר כן.
בית ט ,שורה ' 1

 iJך~ה הר~יתי :צורה מקראית נדירה

הנזכרת 3

פעמים בספר בראשית,

f

ותמיד בצירוף  iJך~ה ~ך ה.

שם ,מ~ן :לשון ,ה~~מ תשובה .ביטוי בלתי שגור ,הלקוח מפיוטי ימי הביניים ,שהיום
התקבל כנרדף ל"כתובת".
שורה  ,4עוף מפריש :במשמע פרישה .חידוש על דרך "מפריס פרסה".

ביתי ,שורה  ,3ז;נ~  t,pק מ~ור :במילונים במשמעים שונים ,שהקרוב שבהם הוא ז;נ~שק
רגליים.
שורה  , 5נןם סגץ :צורת מקור נטוי פרודה ,המקפלת בתוכה שזכר או חמה וכדומה.

ג}קווסי ,לל'א סזיר.

בשורה זו חל הפסק החוצה מילה :נןם סגץ ~:ןח ~ם הוא: ,ק /
בית יא ,שורה ;: , 3גיש :ו~~ צורה לא מרככות ,על דרך בביש גדא.
שורה  ,4ס~ר :במשמע 'הברה' .גזירת זכר מנקבה .הצורה מצויה גם בשירת ש' שלום,
לאחר אורלנד.
שורה ~ ,5דירת ןזץ~.ר :קינה ,שיר זיבל .איליא מילה נדירה ,מן התלמוד הירושלמי
)סוטה נא(. ,ג

בית יב ,שורה  ' 1פגימה במשקל :אך העוף מוסיף מ~לים לי /את סררי בחיוכים לי.
~)בחטף-פתח( מוסיפה הברה ומסרבלת את המשקל .כן הדבר גם בטז  , 3חס qנק.
חרי:ןי במשמע חרי:ןתי .גזירת צורת זכר סגולית חרד ,שאיננה מתועדת במילונים.
•: :

•: :

•

T

•:•:

•

שורה  ,3וכ  9f.ה עת ~ללז:וי :הכוונה ,א~כ;:ל על פי האמור בשורה הקודמת .אלא ש  9f.ה 1

 9f.א אינו כיסא ככלל' אלא הזמן שה~רח מכוסה )ראש החודש(.
שורה  , 5ארכי : f.ף~ הפיכת ף~~ )שסמיכותה  :pגף·( לסגולית ז;נל*'ילית )כנראה מעין

~  lJףl)f. /

-(.ף

בית יג ,שורה  ' 1זקך~~ז:וי :גזירת פועל משם העצם שך~ף )=הךהור(.
שם דבב :במשמע 'דיבור' .מילה נדירה השאולה מפיוטי ימי הביניים.

". '".

שורה : , 5ןה'ר :במקום :ןסר .משקל אפעיל במקום אפ~ל בשורש שעה"פ שלו גרונית.
בית יד'

שורה ' 1

:ב~~ו;ג~ במשמע 'נתכסה בעבים' .צורה מן המדרש )בראשית רבה

יג(  jנדירה בספרות החדשה.

שורה  , 2הז;pניפו )ברפיון '(:פה צורה קשה להבנה .הפירוש כפשוטו :הילכו בטפיפה,

בקלות .אלא נראה שכאן הכוונה לטיפות או טפטוף ,שכן המדובר ב~ין ז :p pחון )שורה

<4

 -צורת סמיכות שלw

~חון בהדגשה מיותרת.
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בית טר 'שרדה  ' 1כד·#ן·זע:rזת :צירוף תמרה ,שמשמער 'בנר של בן שחת' ,כלומד הנכד.
שרדה  ,2ק?'tז  P.י  9עד :דאה העדה לשררה ו  6לעיל.
שרדה ~ , 4ל כית שד ף~רד ף~סד  51לי :תבנית צלילית חוזרת ,שיש לה אחיזה במקרר,
שז'ברטינסקי והאחדים לא הבחינו בה.On this home by horror haunted :

בית טז' שרדה  ' 1כד·#ן-ש:rזת :דאה העדה לשררה טר  1לעיל.
שרדה ~ , 3ע.דן: wה~ לא תקנית) .שמה = ל wםc.
שרדה  ,5ז.קם ? jךאף לrז :דאה העדה על ב  5לעיל .
בית יז 'שרדה  ' 1כד~יעוף אר כד~יא'~ל :חידוש יפה של ארדלנד ,אם גם יתד על המקרר.
שרדה  , 3נוצת סזק.rזד :במשמע 'נרצה שחרדה' .שימוש במקרר נטרי-נפרד הפעיל j
אילוץ החריזה.

שרדה ~ , 4דיןג:רי :בדידה נרדפת לבדידףת  jהופיעה בספרות החדשה )פיכמן(.

שרדה  , 5טש ~ 9לי :קיצור מדט'ש; בלתי תקין .לערמת הצרדה שלהלן ,שגם היא פ"נ
בציורי ,טל ~ץף ,שהיא צודה מקובלת בלשון חז"ל.
בית יח ,שרדה  : 1חריזת דוסף לו בירז.קב לו היא דיסרננטית חריגה למדי )דאה העדה
על ח  1לעיל(.
 . 3סיכום

ביניים :

מקום חצרה

-

שם

חאפנח 52

לא דק יצר לב המשודד הוא שדחף את ארדלנד לגודש החידושים והשינויים שהובאו

לעיל' אלא גם הצימאון לצוררת מלעיליות והמחסור במילים סגוליות מן המרכן' אם

לחריזה ראם למצלול הכללי.
מחסוד זה הוא שהוליד את הצירופים השרירותיים ,בהם חסדי משמערת ,בהרכבת

מילים סתמיות  -לי' לו' הוא  -על מילות פועל אר שם עצם מלרעיות ,כדי לעשרתן

מלעיל :המדשדש לי )ג  (, 1מ~לים לי ,בחיףכים לי )יב (. 1
טר בחריזה המשולשת :נחדד לי  :p -שףף ~ו לי  -ף~סד לי ד.ק~; לי )יז (. 5

ובמיוחד בולט הדבר בבית

בכמה מתקריות אלה ניתן למצוא היגיון בצירופים ,כגרןt :זל תוג:ריד נוצת סזקסד לי'
אולם בהצטרפן לרשימה המתארכת,

~ל תוק,ף ףנ;רשק.ד לי ,ובהמשך ז;:ו  P.ד לי )יז j ( 3+4
שעליה מיתוספים גם מלעילי ה לר  -ניציב לו ,ן;+ב לו )י (, 1
 - ( 1נוצר הרושם של חריזה מאולצת וחד-גונית .דרשם זה מתגבר עקב ריכוזם של
אילוצים אלו ) 9מ  ( 13-בשלושה מבתיו האחרונים של השיר ,כאילו הריק ארדלנד
11

דוחף לו ,ירז.קב לו )יח

11

את מלאי חרוזי המלעיל הטבעיים בבתיו הראשונים ,וככל שקרב לסופו נדחק ונזקק

ליצי.רי ה"לי·לו".
לשם השוואה ,לעומת  10צירופי "לי" באודלנד הובאו דק  2בז'בוטינסקי" :כי

נרדמתי לי" )ד " (, 4תופיע לי" )טז  (. 4שניהם מקובלים בלשון' ויתדה מזו המיליות

. 51
. 52

ח' בקמץ קטן כמקור נטוי בסמיכות ,ויש לקרא ףפח;ד.
על פי הפתגם היידישאי "וואף ~צרה

-

ד~רט א מ~דע".
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לא נועדו להפיכת מלרע למלעיל ,משום שהמילים היו מלעיליות מלכתחילה .יש
להוסיף עוד צירוף של "לו" אחד ויחיד בז'בוטינסקי" ,והמריא לו" ,שאכן נועד
להשגת מלעיל )תרגום ',ב ז (. 4

אך כשהוא

השימוש בצורת הסמיכות )  l)f.ף ,סןר ועוד( מקףבל ורו.רה בשירה ;
מובא בצורה לא תקנית ,כגון  af.ף כ~ר~י ~ aף ,יב  (5בעוד שסמיכות ף~~ היא  :pגף· ,יש
בכך כדי להתמיס ולנ~ר) .באותו אופן היה ניתן ,למשל ,להסב את ן~ר 1ךכר לן~ר(.

וכך גזירת זכר מנקבה ,בין להשגת מלעיל ככסר מ~סןה ,ןזק.ם מדזi.זi.ה\ ,ו~ף
מ ?~ tי 9ה ,ס~ר מח~ןה ,ס.רד מ qןןה( ובין שלא לצורך מלעיל :ןקרףט מזקךיז,וה ככל
אלה לשיטת הפייטנים הקדמונים ,אלא שבזמננו הם אינם נתפסים( ,נגסו, ,ף~ו\ ס~ר
ואפילו . aא ?.אלה מיתוספים על המילים הסתומות ממילא

-

הטעונות

_

~פףר כמא.פר( i) ,טפיפו

פירוש צמוד.

מתעורר אפוא הרושם ,שתרגומו של אורלנד היה מעין תרגיל כאטיףד( ובגדר
אתגר ,שהעלה נוסח לטובי לשון ומיטיבי קרוא ולא שיר ~ליט ושווה לכל נפש כנוסח
ז'בוטינסקי .למען הדיוק וההשוואה יש לציין שגם ז'בוטינסקי נסחף בתרגומו לכמה
ביטויים מאולצים ,כגון סגר נחש )הטעמת נסוג אחור(~ ,ף א.יזi.סה )ג

~ןסה כי (, 4

(, 2+ 1

מ~ית

ל'א :זפור כיח ; (2אלא שמספרם מועט ,וחלקם משמשים ליצירת תבנית

צלילית חוזרת

)ג (, 2+ 1

כשהצליל מחפה על

התוכן .

 .4צלילה לעומק הצלילים  :התבנית הצלילית החוזרת )אליטרציה(

תהא אשר תהא הדעה בדבר משקל התוכן לעומת הצורה בשירו זה של פו' בדבר

אחד אין מחלוקת :המבנה ,המשקל ,החריזה ,המקצב והמצלול עשויים מלאכת
מחשבת לאורך השיר כולו ,כשפו מנצל מדי פעם כל הזדמנות לתבל בטעם נוסף.
אחד החבלים האלה הוא התבנית הצלילית החוזרת )~לי\ודציה( ,הנשמעת גם מבלי
שהיא בולטת לעין .לשבחו של אורלנד ייאמר ,שחוש המשורר שלו ,שבפרק הקודם
סחף אותו להפלגות מרחיקות ,עמד לו בחשיפת ההיקרויות האלה

-

חלקן מובהקות

וחלקן מוגנבות ואפילו רמוזות ,כלהלן .בראשונה שבהן' בבית ג שורה  ' 1הבחין גם
ז'בוטינסקי ,והוא כתב "וילונות הומים בןז:זש ~קף לסש סגף גסש" ,ובכך הסתפק,

מבלי שים לב לעובדה ,שבשורה העוקבת נמשכת האליטרציהthrilled me - filled" :

 ". ... meאורלנד ,לעומתו ,הבחין גם בכך ,והוסיף~" :חבי ,זi.ר ~י ך~ Qך ~י ". ...
ז'בוטינסקי לא יסף לעקוב אחרי הצלילים החוזרים של ;,פ ואילו אורלנד אכן יגע
ומצא:

ז  - I flung ... a flirt and flutter : 1אורלנד~ :מעףף·~~נףף . :pם;ו;~
י - "nothing further then he uttered- not a feather then he fluttered " : 3והמקבילה
באורלנד ,בהכפלת החרוז" :לא ~~יiעק מקור הוסיף הוא ,לא נוצת ~פור הנגיף הוא".

יב - " ... what this grim, ungainly, ghastly, gaunt" : 5
כנף ,רע ,פרוע ,פרוץ מקור.
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טו - " ... On this home by horror haunted" :4
לי ". ...

אוולנד" :על בית שיד ף~רד ף~וכד

ומכאן למוצנעים יותר:

ז  - "perched upon a bust of Pallas just•.• " : 5אוולנד :ס~ך~ר;צ~" ~ל ל~~ ~לס ". ...
י  - " other friends have flown before " : 4אוולנד" :ו'ב רעי עבךף עבו".
00

-

T

T

:

לא רק ז'בוטינסקי אלא גם יתר המתרגמים לא צללו לעומק צליליו של פור )פרט
לשוות ג  (1כדי לדלות מתוכם את צלצלי השמע של אוולנ.ד

לעומת ז'בוטינסקי' שנהג בהקפדה מלאה על הנעת השוואים )וניקד בשווא אך ווק
את ה~נןים( בין בואש המילה )  -9גי ~-הרו ,ך-כף-ן~-י( בין באמצעה (,י~-~-ך )~-והוציא

מתחת ידיו מלאכה מושלמת מצד הדקדוק ,דווקא משווו עתיו לשון כאוולנד אינו
נדוש כלל לעניין יסודי זה :כנגד ך·כף-ן~-י בז'בוטינסקי כותב אוולנד ז~ך·ז:ריו אותר
)ב 1

( j

ףכנגד - o/בףך ך~-~-ס של ז'בוטינסקי  9 -חףף ס Q-ך~-

)ב (, 1

~וףץ מ-קוו )יב

~שףף ~דלי )טו (. 3

(, 5

כך מתעלם אוולנד גם משוואים נעים שבתוך המילה ,בין לאחו תנועה גדולה )~-

ךאף לrז ,מ-קו-ךף( ,םי~;::ך-וא ובין תחת דגושות ד?=ף)  fךי j2 ,ל ~זקמ~~ ,לד ועוד( .כל

אלה בהשפעת לשון הדיבור .אך יש אף בניגוד לה :זקחי הוא )ו (, 3

וידףע ,כי למנ"ו

שוואיים והגאים אחרים בואש מילה נוהגים בדיבורנו תמיד בשווא נע )לן~ה ,זקז:זיו,

1

53

שמה ,ךכףש(.

ויש גם דבר והיפוכו :כנגד תר) ~-~:ד

חסות הברה

j

(, 2

המונעת כראויי תר) ~~:ז

וכנגד- wד·וכ - o/ז:יי-הף התקני )ה - fW - (5לי-לרת )אוf-w :

שניהם פגומים .ויש שווא נח ההופך נע ,ף-ד·~-סו עז )ו

(: 5
ףד·· zסו .אכן
.5

(, 4

וכוףת כזאת נטלו גם

(, 2

המףנחת

לי-לרת< )ח

שהוא שיבושו של

משוררי ספוד.

חריזה צורמנית )דיסוננטית(

נאמנות למקוו כרוכה גם בנאמנות לדרך החריזה ,ואם פור לא הכליא בשירו חריזה
דיסוננטית תהא זו סטייה אם המתרגם יבחר לעשות כן ולשורת לנוסח שלו אופי חדש,
המפקיע את השיר מתקופתו ומסגנונו .כך נהג אוולנד בתרגומו ,ועורו עליו ביקורת

חריפה .כתבי'

אלוואי54 :

"אין זאת ,כי אוולנד חשב לנכון להעביר את השירה לא רק

משפה לשפה ,אלא אף מתקופה לתקופה בהעניקו לה שמונה חריזות דיסוננטיות~ :ק,א

ללק,ת~ ,סף  -ס\?ף  ry -ןף ,זtד .o/רש לי -קt,קי י ~מע ~ -מח . -רמע~ ,לא  -וכלסלת,

ז.עוכם , -ה~~ ן- ~:ןלמ:ם ,סוף הוא -

אי 9ל .חריזה כזאת ,הנכתבת בימינו ,מתקבלת

בהבנה מלאה ובטבעיות כמודרניזם מתון י לא כן כשהיא מופיעה בתרגום של שירה
בת

.53
. 54

150

שנה".

ראה חיים ורזן ,העברית שלנר ,תל אביב תשט"ז ,עמ' •157

נתיב כלעיל הערה (, 10

עמ' •66
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ושוב מתבקשת ההשוואה לז'בוטינסקי' שאצלו אין בנמצא חרוז כזה בכל השיר

w

כולו .מאותו טעם תיחשב כצרימה ,מבחינת העברית ,גם חריזת ח-כ כ (,ה~~-םכr

ע-ה )~ Qר-ג (, iJר החוזרת בתרגום אורלנד' בעוד ז'בוטינסקי נזהר גם באלה )חוץ
מחריגה קלה בבית יח(!(. :י~dז~-ירגז~-יבנdז

.6

איבוד

מדעת :

העברית מאבדת עיצורים ותנועות

בתקופת הדור שבין ז'בוטינסקי לא ודל נד )  ( 194 7-1923חלו תמורות ניכרות בלשון
העברית ,לטוב ולרע .לטוב מצד הרחבת אוצר המילים והמינוח ,ולרע מצד הגיית

עיצורים ותנועות .הצגנו לעיל את איבוד השוואים הנעים ,שגרם בלבול במניין

ההברות ובהתאמתן למשקל .על כך יש להוסיף אבדה כבדה יותר ,בוויתור ה"אשכנזי"
על ייחודן של הגרוניות ,שבעטיו נזדהתה הגייתם של ח/כ ,של ה/א )לרוב( ,של ע/א,

שניתוסף על איבוד הנחציות ק  1כ ,ט/ת ,ועל איבוד ייחודה של ו' ) (,w
)למרות החלטת ועד הלשון בתרע"ג( .שפת כ"ב

אותיות 55

שהפכה ל-ב'

)+בג"ד כפ"ת רפות( הפכה

ללשון ט"ז צלילים )+בכ"פ רפות( ,וזהו איבוד מדעת שאין שיעוד לנזקו.
בדור שלאחד ביאליק קמו בארץ לעברית משוררים ד~י כישרון ופריון' ובהם

שלונסקי' אל תרמן' לאה גולדברג ,אלכסנדר פן' יונתן וטוש ויעקב אורלנד .כולם
נולדו במזרחה של אירופה והעברית הייתה להם לשון לימודים ,שקלטו בבתי האב
ובבתי הספד האשכנזיים על הגייתם האופיינית .בעלותם ארצה ביטאו את התחדשותם
בה בהתערותם בנופיה ,באקלימה ,בדוח הנעורים שפיעמה בחלוציה ובאידאלים

הלאומיים והאנושיים שהתרוננו בחוצותיה .רק באתגר אחד' חשוב ויסודי' אזלה
ידם :באימוץ ההגייה העברית הספרדית ,שנתקבלה כמוסכמת על הכול עוד בראשית

המאה והייתה ממילא שפת תפילתם ושיחם של בני עדות ספרד והמזרח שחיו כאן
לדורותיהם .מקרב האישים שצוינו לעיל )ובהם בת סמך מובהקת בלשוננו כלאה

גולדברג( היה יונתן וטוש היחיד שהלך' וביתר שאת ,בדדנו של
שאף ,ברוב תמימותו ,לשו;ת לעברית את הביטוי שהיא ראויה

במו

פיו58 .

ז'בוטינסקי 56 ,

לו57 ,

אשר

כפי שנאה קיים

מה נלין על אורלנד' הצעיר שבחבורה ,אם עמיתו הבכיר נתן אל תרמן'

שזכה בישראל למעמד לאומי ,חורז בשירו המונומנטלי "מגש הכסף" "היא לטקס

תיכון' היא תקום למול  iJQד  /אז מנגד ~צאו נערה וג~ר" ,ובאשר לשוואים "וס~-אר
יסו~ר בתול-דרת ישראל".

 . 7אורלנד שופך אור על עצמו :

"קצת לפני המדינה"

גם על שקידתו של אורלנד על תרגום "העורב" אנו למדים מדברים שכתב הוא עצמו'

. 55
. 56
. 57
. 58

מכינוייה של העברית.
ראה עוזי אורנן" ,שוואים נעים ב'חופה שחורה"' ,ידיעות אחרונות,

, 14.8.1981

ראה "הערה כללית" ,לעיל § ה •2
ברשותי קלטת ובה קטעים מנאומי ז'בוטינסקי ףבהם שיעורים בהוראת העברית.
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בספרו בתך היה

שהופיע במלאות  15שנים למות נתן אלתרמן .מחיבורו זה

אומר59 ,

ניתז ללמוד שהתלבט הרבה ,ג:ורגם ובייgל וחידש ,עד שהביאו לדפוס .והרי קטעים
מחיבורו זה "קצת לפני המדינה":

יום ~סי ?~ jת ל~גי סזpןי~ה~ ,אף ןח.ל ך~סז ך~:סק זpןה
ךיףןל לישו ריו;tכיפוז ~זףל ;:r -ז; ~:רף ל;זtה ,ל ם נ.וד~ז· ל·מ הף,

w

w

w

w w

בכמו נאמר לראות את ירףשלים ...
ן

-

w

• :

:

•:

97

T

r

• -

כ דו·א :קס~ום~ ,ים  fזי.ר ל~דק: ·:tפיה ~מר ;~:אומר:
נואר ג~לה ;ר 1זpל;זtה ג;;: o/ :ניל , 9ה~~-םס  :pי טוב(

ךהודיעף כ wלפוז ל  o/י~נ;; ז W. tלם טו~גר ה~ה ] iם ~~ים
ףמה ך.ה~ Wד:ז ל'א rך;:כינוג:וי לסם נכו;tכית-מ  o/ק,ה או ,ל 9חרת ,נכוס·סה,

ך;;נן •••  1א,גב ~ר

~ -ןט " - i\?Kמה ~נכוכ זtקום ;:גtק;:נילנף לל1ו "···

 1א~,י ~ז ;:גךחוב סשולל~ ,ית ~נ.וידוף,
פועוטתנף
ושמרית
בחמןת ימיה
שלי
ףבת·אל
י
••ז
T
•:•:'T"/T
::•:••:
•:
-

ךדק סדר זייכר לזpג 1ךים ךל~ 9רים ,ךעוד נן~נף זיןגר פנו~ Wף הףא

לו זי~לנף ך.ה כ~ה לילות ~ל סזPלוכו ,נ.ום "סעו.וב" יו wב לו כסדר,
ןקכrךל~י חיזק.ן לאור ס~ר י שו.וט  fקף 7מו;tכי י ···
"  ...זנה ,לגזק.וי :r~ o/יז:יי ~~ -קיב ,אףלי ז:י? jןא לכף מ  o/הף ~ז ך~.כ; 9iה

סזקזךךזק.ת Wלף ל';:זעו.וב' ~ 1וזיה מה ז:י~דס ". o/ם
"ל'א  fמה פותאים  "1משיב אני מףכנית להפ'lעה הפראית לי עכשו
-

0

:

00

0

-:

0

T

0

:

-

T

T

-

0

t

00

0

-

:

T

חו.ך~ת ~זpקרזtה ךנןז-וף;ה ..." ,א~,ל כמף~ז' ~ם ~נכם חוזק;:נים "...
מו;tכיף א~.י ~~~1ץ ד 9ה ף~ג;ו:rז~ד  1כ~~ןה ד  reה :קעורוWל ~יל,
:קזק.ל;:גי מ~ש יר~א ל ? iרא זית "סעו.וב" סזtצ:ב~ז~ W,ז לאו ~ל יום
~ג;וד ! Lשות ל Rרי~ג:וי ~ןג:ם~~ Wןוף.
~" ' iו~ ",ה~דן~ מ Qרים ~. Qוי ~יזpה ? jסל ססל·א;:,ני;:נים ןקי~ץ ס;רףשל~ים
ךןו::זל  fתו~ם 9~ f ,יוז לסטות זית סז;gפףן ס~ג;ו.Kוב.
א~,ל קולוWל ~סד~ W,ג;ול;rזלח ~סה·ך.ה  fל  11מת·~י"ש ,ה~ר~ ה~~ שףב

'

ז'* ך~;rזןץ' :קח.ץ זpנףן ףזקשףח-ן~ל:

"~ין שףם צ.ךן לס~ך זית iכ  ljך~ףם o/ .גי ';:זערך;:נ'ים ~ fךר.
 o/גיסם טו;:נים .י~~ אומר ;:גך~ינףת~ .ם iכ~קור.

~שףם tf'W

o/

גי pם ג~שף ;:גזק~ת~~-חרן :?.ז סך.ת ךםןה .ךך.ה חן~?;?.

ל~יות ~ר  :pזק.נכרג;ו;:נים ,או ז,נסך~1ים~ ,י~ 9י Kה" ...
לולא היה אורלנד שלם עם תרגומו ניתן היה לצפות למהדורה שנייה ומתוקנת,

. 59

הרצאת הקיבוץ המאוח,ד תשמ"ה ,עמ

1

•22
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וההזדמנות לכך ניתנה לו כעבוד שנתיים ,במלאות  100שנים למותו של ארגו אלן

פר .בשבועון אשמורת ,גיליון  13מי"ג בתשרי תש"י ) (, 6.10.1949

הופיע "העורב"

בתרגומו של יעקב אורלנד בדיוק בנוסח שפורסם בהא רץ שנתיים קודם לכן .
ז  .תרגום עדוא כן· גריון )להלן עכ"ג(

~ :pישרן ליל זpכרל ן~~ל 'י~~ן~ ,ל~ה 'ל~סו7:
נ;1:רילי ס;:כ~ה ~ 9ג::ג.רת הצ;רנברג~ז:יי זtסךהד -
~ל  1לז:יי ~צ;ראים ~ '? tמ~ת~ ,מף~ה ךל'א·נרן~ת,

~קי Wת  zד זד ,ת~ג~~ זד~ Wל ~יג:וי חרסו.
חרתו
נביתי ••
אז לחשז-וי" :זה אודח אשר אל •• •
T

T

-

0

:

••

"".

-:

-

0 0
•

"".

י

!ה אר.רזכ' ל'א יוסד".

ערד ~ך:פ"ך ~ת ליל , iJד~~ ליל ד~ז f. tר זtד:וף-ס~~ד,
עת :פל א 1ד ערמם הגיrז את צלו המפרפר.
T

••

•

••

-

•

•

••.

:

-

••

: -

משפדי אתמול ברחלז-וי לגאלת מחר יחלז-וי
••••:

• -•• - : • ' • :

•,•:

'·•-:

TT

מהד
:.פי -ה:ורם _ ,ה:ורם שכלז-וי
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 P. ~ iJק ל'א ערד :קך pם 'ינ;;: :נז;חרן גר~ד ם~~ 'ינ;:
",י~רד~"  I ~ -י ~ןאג:וי, - ,א~" סך~ Wי ל~זיר:

~זPלןה Wהרזימצ;ר~י~ ,קיזעת·~ךף י~ר;צ~~,
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לךןסה דלז:יי ~סזךז:יי לס~;:ניל ~ת סזtער.רד,
~לז;ה ךל'א יוסר.
השז-ואיתי
ז-והיתי
על רזי חויל
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•• -
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:זודהיתי.
'
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rוזירת·~ך~ים  Qנבף~י' ~די דףחי סזpצ;ר~ך~ר ;
סך~~ה ל'א ערד ה:ו~ןה W,ל1ת·~.ךת ל'א ה:ו~ןה.
דק ~ךה ~זכת ח.סןה W:ם ל.נרו. Wד.רך:rי~

243

דיון לשוני-ספרותי בעשרה תרגומים ענויים לשיו העורב מאת ארגו אלן פר

] [ 58

~ת סזעם י~~ ס~יג:רי'

-

;ךד נוגח ~דךןר'

סד נוגח ,ל'א יוסר.

ש;:בז:יי ~ל וכרדי קוןוכ ,לס~ז לב ז;ןנ;רלק.וכ.
~ Wית סו;זןה
ן

סד 9ק ~~ :pמו סז;ינ;ר~~ר·

ל~" ~נון"  -לוכtקז:יי לוכש  -י~ר~~" ~א קול סדוכש'
יתנגדר:
הפחש  tוהז·ר •לי
אגלה •:אל "".זה
• •• :ד
 - -•:
•
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T

T -
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ו,ה סר 1וכ ,לא יוסר".

 l$ז חל~ז:יי ~ת ס  :pריוכ ף;:ב~~נףף ף~~~ ס~יוכ
 17דוש·מך~ה ,עו.רב·  fן·ק,ןם;~, ,ש ~א ןןב·~זיר.

 fל Wיסה:i Wזיא ל'א זpח ה 1א~ ,ף ל.רגע ~ט ל'א ~ח ה 1א
החףר'
ה:פ'תל
לורד צלח הףא ".אל
של
ףכדר:פו
 •••".
:
".
:-:
ד-

החףך ' -
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שנג:פ'תל . -
פלס ". - ".
פסל - -
על ". ".
-. - .זpם ~וכח ןל'א יוסר.
:

"

עוף·ס;:ב~ה ו,ה ;:ני ;ך!;כיוכ ~ליצףת ף~זיב :iז;tכיוכ

 :pקךר1ת:r ,ןזקןה ן ~ Iם Wל ,וי~~ ן~tק~לו:
"גם ~ם fק~ךף ~לףוכ ,זייד ל  :pף ~ןף ~רףוכ,
עוף·~לז.tךת סtקלףוכ :7כשר·א' 9ל ולילו- ,
מה :קפ 1י לו ;! :pכיהףWל שר·א' 9ל ולילו?"
הףא ~ןא :ח~~ל" לא{ "
עוף·סזקחור אוג:רי :iזנ;ר:lכי ] :p iכי.rזהף לסtק:lכי~,

~ף :קי מ~גה-ס~ 9ל ל'א ס~ה מף~ן :ו~~.
:פי תהיה זו סתם אףלת ,אם לבית אנוש נבחלו
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:

T

• '":• .
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ז:רנ;ר~.רץ ~פור נו~ל,ת ףנ;רקוגן ~לי  fנ;רלו -
עוף או וכי ~ל ~ 9ל ~לס ס~בף~ ~ :pנ;רלו
ן~ 17ןא ח~~ל" ל'א ".

~ר סעוף ~ל ~ב ~ז 9Lל דק rכןר ~ל ו,ה ~ז 9Lל'

:ק;:ב~כול ס~ה סא~ר ;ךד ~~שו ף~ת·קולו.
ןל'א עוד ן~ר ~, iJיכl:ק tן~~ף ל'א עוד ~,י~ך;
~ו~ Wי דו;ז wי ~:ינ; :P " ;:~:לקוך~יו . i? :רה גם לו:
~rךלוף  fל ז:ר  17וומי~ ,ז ~ zדע ~וכר ~ם ·".ול
הףא ~ןא :ח~~ל" ל'א{ "
~נ;רוכלוכלז:רי ז;ין ס~ wף  :PWמ~~ה סס~ף ;
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בבינת;"
"את :פל
•ז
••.

-

T

אמרתי
•-:ז

-

"מסזפל •:זה
••:-

מלל; .
t

•:

:קש;סה דךג.וי ס~לע Wל ;ד~;ל למ 1ד-ס~לע,
ס~~לע :ק;:גכף סק.לע ~ק,ב שיד~ Wזקלל;,
הףא זקזגע ל~~ סא~ר~ ,די סשיד~ Wזקלל;,
"לנצח ".א'ל
וכרת
•••את
• - :
•:ד

~ר סע;ף ע;ד; ~~יוכ ~י tקזקסה ף~זיב זגtקיו:ז

~ס ךפףד~ Rי 9ה ח~;:גז:וי מףל ס~ 9ל ףמףל;,

 Wו:זז:וי ~ל זג~ע סז;ו~ל.ת ךג~ Wי ע;ד זק~סל.ת
~תר א;סה ~זקזה ,ת.ל;?.נ חיא ת?.ד ~למףל;,
~ה ןזיה !ה ע;ף ס Wו:זץ ל~Wך ~ת ~למףל;,

w

w

ךש;נ;

_

ל~~ח ל·א.

,

ז;ופ 1ש·חךה 1ר ל~ Wר  l3ךז:וי ~ר זקאף~ה ל'א זיזגךז:וי

לע;.ךב ~ן~-יד-ס.ר Wף Wל.rזט ~י ~לנבףל; ;

w

~נבף~י~-ח 1ש ~כ;:גז:וי~ ,ת רא י קו;ת ז;: Qr.גז:וי
ה~ה •צו;
ה~בתי  1ועתה
אשר
:פסאי
.ייאל
1
••' -
• • : -
. :יי• • :
-

:

T

~ר א; pה ~ל ~ס סז;ו~ל.ת~ W,גכה ח~.ה ;,ו~
לנצח ל'א !
אראה,
ל'א
·.• : ".
•:ד

~יח;ו:זים ~זפ;ר ק;ןצף כ~ןיר ~וי הף 9צף,

ףשרפים בב; עפף-טשף מתנכלים לערפל;.
'T :

T

T

:-::

••:-:

 Qו:זז:וי, :י;ה" סזיל ז  f.ף ~ג:יר  91ה ~ Wר ~לזכה

לס~יג ף~;ר~ך~ Wם לנ;ןה ףל~ ? tל; ;
זקסה זאת ,זקסה ~די צ:יזק:קיו:ז ~ת ז~ןה רצר  t?Rל; "_
הףא ~ןא :ח~~ל" ל'א "!
Wע !
ך~" :איב; ~:ת;ל,ןת·~זעע ! ע;ף, ,איב; ~:א; זקליו:ז:ך

~ם סף 9ה א;ג:יף י~ז 9r.ה ,א; זער-ת~ת וח.יל;,
יחד
חברף -גם
נבביתי
מפחת
~למ 1ד  tמףדח
שח
-ז:
• :•• t
•--
'-:
T

ופחד
"'דד-אימה
נבוהה
-דT

ה~לעד
• -

:

T

-

מ;ראי התבטל;?"
T

 הע;ד צרי נב;?-:

·'-:-:

מ;ראי
•
T

' T

t

-

התבטל; ?
: - : -

ff

הףא ~ןא :ח~~ל" ל'א ! "
איב;-~:ך~" ! ת;ל.ןת·~זעע ! ע;ף;:~ ,ביא א; זקליו:ז:ך Wע !
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 :pלן ןשף~ה ~ל ' iJר~~ ~ל  tpר·א·~ל ולילו.
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T

לנצח ל.א !
•:ד

כאמור' תרגומו של אורלנד לא העמיד נוסח "קלסי" שיחליף את קודמו' ז'בוטינסקי'
או יתקבל במקביל לו .נותר אפוא מרחב פתוח להעזה נוספת ,באשר עולם השירה
העברית היה אז עשיר גם במתרגמים נודעים .מה רבה הייתה ההפתעה ,כאשר כעבור

עשר שנים הגיח לפתע "העורב" השלישי

60 ,

שבקע מתחת ידיו של עלם בך  ' 19חייל

בלהקת הנח 'ל" וזיכהו בפרסומו הראשון בדפוס ברבעון

אורלוגיך 61

בעריכת א'

שלונסקי .שלונסקי נודע כעורך קפדך ומחמיר ובחירתו בתרגום זה אמרה קראני ,ואז
נתקלה העין בשם עדוא בך· גדידך' לימים בך תרבות פורה בזכות עצמו' ועד אז עמדה
לו זכות אבות כפולה ומכופלת ,כבנו של הסופר והמסאי עמנואל בך·גריוך ובן בנו של

מיכה יוסף בך· גדידך )ברדיצ'בסקי( ,מגדולי סופרי ישראל' וכבנה של אמנית המחול
והבימה דבורה ברטונוב ונכד לנפיל הבימה יהושע ברטונוב ,אב-מייסד לתיאטרוך

העברי .היה לו ,אם כך ,אילך יחס להיתלות בו ולינוק משדשיו הך בשדה הספרות והך
באמנויות הבימה.

" . 1כלדת הייאוש"  :גורלו של עכ"ג

כשם שאצל שני המתרגמים הקודמים נמצאנו דנים גם בנימות אישיות שמזpכףם אל

קסמו המזע;;;ור של "העורב" כך נידרש לעשות וביתר שאת גם הפעם ,וזאת בשל סימן
השאלה הגדול שהותיר אחריו עדוא עם מותו הטרגי בטרם עת .על כך כותב

.60
.61
.62

אביו62 :

ולמעשה רביעי ,אם נכפיל את ז'בוטינסקי ,ואפילו חמישי ,אם נכלול את נוסבוים.

גיליון ) (, 1957

עמ'  286ואילך.

עמנואל בן·גריון ,בין שלשום למחרתיים /דפים אישיים ,הוצאת רשפים  , 1983עמ' •27
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בננו יחידנר עדרא נולד בשנת  1938בתל אביב .למן ימיר הראשונים נחה עליו
דוח יתירה רביעתתהר דוח

דעה ...

הוא התבטא באופן אישי ביותר בנסירנרתיר

הפדגמנטאדיים בשידה ובפרוזה ,בסיפור ובמחזה ,באיגרת ובשיחה ,מעל דרכן

ומבין הקלעים :ביים הצגות ,תידגם מחזרת ,ויותר מכל אלה ניסה לחקור את עצמו
ולפתור תעלומת צדה בלתי מפורשת שרדפה אותר .את קובץ שידיר ,שהדפיס

בשנת הסתלקותו ,קרא בשם לאטיני שבעברית יישמע "נפש מתייסרת בגרף בריא"
)ובר בקובץ תרגומו

-

השלישי בעברית

-

של "העורב" ,שידת הייאוש שחזה

מייאושו( .פרשתו כולה ,של מי שהגיע בסמרך לשלושים וחמש שנים ליום הדין
שהוציא על עצמו ,כתובה על ידו בין השיטין של ניידותיו ,ועדיין לא נכתבה.
כדברים האלה ומפורשים יותר נכתבו גם באיגרת ,שכותרתה "דבררה בדטרנרב

ועמנואל בן-גדידן אל ידידיהם" ,המגוללת את מסכת חייו רמותו של בנם
נאמד ,בין השאר ,כי ב"שברע השנים השלישי נשל

חיי עזרא[ ...

עדרא63 ,

רבה

כבד הקדים להראות

סימנים של הצללים שעמדו לגבור על האודות ,הביטוי הנרקב לכך :תדגום 'העורב'
)של א.א .פר( ,כמבחנו הספרותי הראשון' שהוכיח הזדהות מחרידה עם בלאות
היאוש ואווירתה".

שרב אנו חוזרים אל הקשר שבין "העורב"

-

וליתד דיוק :שבין פר

-

לבין מצב

נפשי מעורער' ובמקדה זה אף הדה אסרן .על פר זה רעל כתיבתו זר אמד בן תקופתו

וארצו המשודד הגדול ררלט

רריטמן64 :

"שידיר של פר מפגינים יכולת טכנית עצומה

ויופי מופשט עם זיקה חזקה לנושאים קדורניים וזדים .יש פעימה שטנית בכל עמוד

ועמוד שלו...

צלילים מזעזעים ומזהירים ,אבל ללא חרם לב".

בהקשר של התאבדות עדרא בן-גדידן ,שהביע "הזדהות מחרידה עם בלאות היאוש
ואווירתה" ,יש מקרם להזכיר כי גם פר ,זמן מה לפני מותר ,ביקש לאבד עצמו לדעת

ובלע כמרת גדושה של רעל' אלא שהצליחו להצילו בערד מרעד .בן  41היה בפרוש
הרופא על פניו המעונות את סדין המתים )רע ירוא היה בן  (. 3 5אפשר שההקבלה הזאת,

שבין גודלו של עדרא בן-גדידן ל"הערדב" וירצדו ,היא מקרית בלבד ומלכתחילה לא
היינו פולשים לתחומיה אלמלא דבריהם המפורשים של הרדיו לייחס לדבר חשיבות.
 .2היתרון ניר הלשון

מבחנו הספרותי הראשון של עב"ג מעודד השתאות בלשון הלימודים שלו ,היאה

למחבר עבדי שנהירים לו רזי לשרן' ולא חזרן נפרץ הוא .נפתח אפוא בצד הזכרת,
ונציין לשבח תופעות אלו בלשונו:

.63
. 64

שם ,עמ'

. 163

מהקדמתו של  Louis Untermayerלספר  Complete Poems ofEdgar Allen Poeשיצא בעריכתו
בהוצאת

,The Heritage Press

ניר יורק

. 1943
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בית ב ,שורה " ,3מספרי אתמול נוחלתי" )במשמע ציפיתי לשוא( :על פי מילה
יחידאית במקרא" ,נו qלה אבדה תקרתה" )יחזקאל יט (. 5

ב " ,5מלנורה ,עולת ": 7,iתך .חידוש על משקל "עולת תמיד" ודומותיה במקרא.

ה  ' 1ןן;:זיהי :לשון פחד' לפי מילה יחידאית במקרא" ,אל תפחדו ואל ז:וךהף" )ישעיהו
מד

(. 8

ז  ' 1ף;:נ~~נףף ג~~ף הגיח :נראה חידוש של עב"ג לבעל כנף )ראה ז'בוטינסקי ג  - 2כף
כצורת עבר מן נו"ף(.

ז  ,3ז?'יסה ...

לא :חק t.במשמע ~ :pי 9ה ,קיןה .במילון אבן שושן רק במו~ן בור ,חפירה.

במילון ההווה ליתא.

ח ' 1עוף :ה~נ;:ס זעם עץ כ~ד שצבעו חום שחור .המילה יחידאית במקרא )יחזקאל כז

(. 15

שימוש זה ,לציון צבע כהה ,הוא חידוש נועז של עב"ג.

יא  ,3למףך מ~לע :כאן נתעלה עב"ג ,שכן מתי

בצירי +

מעט 65

הם המבחינים בין ~לע )מלרע

קמץ( שהיא מעצמות החזה לבין ~לע )מלעיל

בסגול +

פתח( שפירושה

~ןה ,כישלון ושבר ,מלשון צליעה .והיא מילה נדירה במקרא )תהלים לח (. 18

יד ~ ,2פף ז;שף )טףש = טףס( :על פי מילה יחידאית במקרא tp ~ :P " ,ר ~טףש ~לי א~ל"
)איוב ט

(. 26

יז  :p ,2לך ןשף~ה :ביטוי תלמודי שמובנו 'הסתלק'. ,חג~ אבן-שושן מביאו בצףרת

'ן.ל~ ומסניור כצירוף ~ל.ה  +לן .ביטוי ארכאי שאינו מקובל עוד בספרותנו.
.3

דמי~ת מזח וריחוק מזח

כאמור לעיל 'לשיטתנו כל תרגום נוסף "יונח" על פני הקודמים לו ולצד הנוסח הפו~י
כדי לעמוד על מילים וצירופים חוזרים שיש בהם רמיות מזה והתרחקויות מן המקור
מזה .כלהלן:

א  ' 1זpכול :ל~~ן ללא אחיזה במקור ; וכן )שם( ~לזזה זגס~ל )כורח החרוז 'ל~~ל
המופיע בז'בוטינסקי ב

(. 4+ 3

 ,4זר :אין במקור )אותה סטייה בז'בוטינסקי א (. 5

 , 5אז לחשתי :זה או.ומ :בז'בוטינסקי :זה אורח  -כה לחשתי.

 ,6זה או.ומ ,לא יותר :בדיוק כז'בוטינסקי.
ב  ' 1ליל ה~  *1ר ...
היפוכו של המקור ,שבו נאמר ) bleakעגום(.
 ,4כי היום ,היום שכלתי ,נתייתמתי כה מחר :לכל המודגשות אין כל אחיזה במקור.
שכלתי גם אצל אורלנד.
~ ,5לנרןה  ...שז iדה ~ 1ף מסר :היא אמנם זגסה )או "נמוגה" כבז'בוטינסקי( .אך
טרוף ה~  *1ר :אותו חרוז בדיוק בז'בוטינסקי א  . 1תיאור "הסער"

.65

הבולט בהם הוא המשודד יונתן וטרש ,שאחד מקובצי שידיר נקרא ~לע )הרצאת אגודת
הסרפדים העבדים ליד דביר' תשי"ט(.
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ך~ןה ? -

אדרבה ! לנוןה

-

כצורת ז'בוטינסקי )במקור

][63

- Lenore

לנור( .בשורה זו

מתעלם עב"ג ,כמוהו כז'בוטינסקי' מתיאורו של פר את מלאכי השמים הקוראים עתה

בשמה "לנור" ,שחדל להישמע על פני הארץ .
 ,6ובלבי אך :ך.סר :תוספת ללא אחיזה .המשך הסטייה שבשורה הקודמת.
 wף.
 wף זק~זכר .אורלנד~ :א ~~
ג  , 5זק~זכר ~~זקף :ז'בוטינסקי ~~ :2
ד  ' 1ה 9פק לא עוד :קרסם בי;: ,גזrחון גוכר ם'*: ~-יג; :שורה פרוזאית למדי ,כמעט
עיתונאית.

 ,4+3הרדימתני  ...באתני ...
ה  , 4+3ה 91ןה  ...הף~ןה ; ...ךסןה :חריזה מונוטונית של צורת הפסק.
 w4ם לנור >בבית ב  -לנורה<~ wדךרר :קשה לקשר wם לרךד 1ר ,אלא כאילוץ חריזה.
ו  iJ ,2ן~ק :כז'בוטינסקי.
! ,6ה סר 1ם ,ל'א יוסר :כז'בוטינסקי.
ז  ,4+3זpח הףא ~ ...ח הףא ~ ...לח הףא :כאן לכאורה המצלול בעקבות  sוrnade he ... ,
 ,stayed heאלא שהשלישי במקור הוא  ,Ladyוהמונוטוניות נשברת.
ח  ,3זק~ךף ~ל 1זכ :נאמר לעורב ,שהוא בעל נוצה.
• :

•

-

T

-

אפפתני :חריזה מונוטונית של כינוי מושא חבףר.

T -:

-

:

ח  'ip , 5+4ר א'~ל ולילו :ז'בוטינסקי  1שרי לילה  2 jש.וי ת~ת ,זpם . :pל~·א

ט  s ~ ,4ור 1 ...ז;יקוגן ~לי  fג;ןלו :זקיננ 1ש סמ, 1ז ;:במקום  1ז;י~~ן ; ושמא הכוונה לקונן
מלשון קינה ?
מסקירת מחצית בתי השיר ,המובאת לעיל ,ניתן להסיק ולסכם:
 . 1ניכרת זיקה בין תרגום עב"ג לנוסח ז'בוטינסקי' שהיה מן הסתם מוכר וידוע
לעב"ג

; 66

לעומת זאת אין קשר כלשהו לנוסח

אורלנד.

 .2כז'בוטינסקי בחר גם עב"ג לפצל את החריזה :בשבעת הבתים הראשונים באה
חריזת מלרע )בשורות  (5 , 4 , 2בסיומת"ר בהתאמה לבריח הפזמון )שורה " (6לא
יותר" ,שהוא המופיע בז'בוטינסקי.

 . 3גם בהמשך השיר )בתים ח-יח( בחר עב  11ג בדרך שהלך בה ז'בוטינסקי ) 1נוסח
 ( 1914וויתר על החריזה בסיומות-וו .מתקבל על הדעת כי אין זה אלא צירוף מקרים,
וכי נוסח  1914לא היה מוכר לו ,כשם שעצם קיומו לא נודע ברבים .אולם כאן דווקא

ניכר יתרון ברור לעב"ג ,שהרי אצל ז'בוטינסקי  :p 1ךיח הפזמון הוא "לעולם לא"
וחסרונותיו כבר נמנו לעיל בפירוט ,ואילו עב"ג טבע כאן "לנצח לא" ,ההולם יותר
מהבחינה הלשונית ,כפי שהבין ז'בוטינסקי עצמו ,שבתרגומו ה"לטיני" ,הבלתי נודע
עד כה ,כתב "לנצח לא".

 . 4כל תרגום אינו יכול להיות זהה לגמרי למקור ,והצלחתו נקבעת במידת הקרבה
ביניהם .בהכללה ניתן לומר ,שנוסח עב"ג פחות קרוב למקור מזה של ז'בוטינסקי,
ואף מתרגומו "היצירתי-ספרותי" של אורלנד' ואפילו החטאות יש בו' כמצוין בפרק

.66

וראה הרחבה לעניין זה בפרק

יד להלן.
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הקודם וכמצוי בבתי השיר הנוספים ,בהם יד

ויח67 .

בי"ד שולח ה~ל למ  P,Qד ,בידי

מלאכים ,מעין "~די גלעד" לזע~ך את יגונו .מנוסח עב"ג עולה ,כי דווקא המלאכים
הם ה"מתנכלים לערפלו" ,וכן בשודה התוכפת:

"להפיג w...

ם לנווה ול~טלו" .מה

עניין ?~ jילה )חוזות שוב בשודה הבאה( לזכרה של לנווה ? !

בבית האחרון )יח(

מסיים פר בנחוצות Shall be Lifted-nevermore•.. :ואילו עב"ג" :התמצא ? -

לנצח

לא!" מדוע כאן בשאלה ? ושל מי התשובה ? והלא אפשר להניח ,כי תשובתו של
השואל היא ולא של העורב ,כבמקוו.
 .4ישן לפני חדש

למדנה ההפתעה נוסחו של עדוא בן גדידן' הצעיד הילידי 'שחי ויצר נעיד העברית תל
אביב ,כתוב בלשון פחות "ישראלית" ויותר ארכאית מזו של ז'בוטינסקי' שקדם לו
שני דודות וחי עם "העורב" בארוסה.

עב"ג נוטה לצורות ארכאיות ,לצווך המלעיל :בפיהף )ח  :p (, 5כוחהו )ט (, 1
~זקןהף )יח  - ( 1כדדך שנהג בפיוטיו דב סעדיה גאון ) (942-882

~;:מקום

ונהגו הפייטנים

שקדמו לו )בהם יוסי בן יוסי ,יניי והקליד( ;אלא שדס"ג העלה סגנון זה לכלל תודעה

והקפיד עליו

בפיוטיו68 .

וכן הוא בצורות ספסק בהקשר :הף 9ןה  ...הףזtןה ••• .כ3' iדה )ו

 ; (4+ 3קוןצף  ...הף 9צו כיד  ; (1מ  rודף כיז  ; (5ז~דו~ף כיד (. 4
בבידוד על נטייתו המקבילה של ז'בוטינסקי ,המסז:ןפק בשתי תקריות -
~ןק.רחף )יא ,( 1ולצדן צוות ~ן~ה )יד  (, 3ואפשר גם ~ית ~ןסה כי  (, 4ואינו נאחז בצוות
נטייתו זו של עב"ג גובות
ל~הף כי (, 2

הפסק כלשהי.

מעל לכול בולטת התעלמותו הגורפת מן השוואים הנעים ,לעומת ז'בוטינסקי
המקפיד על הנעתם כולם ,אם בואש המילה ואם באמצעה t? .דףף ה·צ·עך' ? jד 1ש
מד·אה של עב"ג הם הדגם למחיית השווא בואש המילה ,ויש יוצא מן הכלל אחד

המעיד על הכלל" :ן-ג~-זקי ~-ךףת )יח  (. 5וכן באמצע המילה :כז;ר·נף·זtה כד  (,4ס ·:p
ךי·ו:ז ,ל~·ף )ח

(. 3

ויש גם דבר והיפוכו באותו משקל :כנגד ס·זק·;גד·  P,ד )ב  (2מףבא

סזק-עו:רד  -התקני )ו (. 5

אם נבקש שודה אחת המבליטה את בלבול השוואים הריהי יז  ,4ז5ל ןבףל נבו

 :pןי·דףת מו-ז.ק·ל,ת)!( 1'-t? ~- ,

~-לי . fול ~-כבד נאמד ,כי אין כל זיקה בין תדגום

עב"ג לתרגומו של אודלנד ; אלא שראוי לציין שבניגוד לאודלנד' המונה בחריזה

דיסוננטית ,אין בנמצא בנוסח עב"ג )כמוהו כנוסח ז'בוטינסקי( דלף חרוז צודם אחד.
לסיכום ,חדף היתרונות שנמנו בנוסח עב"ג ,העולים בהונה על מגרעותיו ,וחדף

ההישגים הלשוניים שבו והקפדתו המלאה על המבנה הפרוזודי' לא עלה גם בידי
עדוא בן·גדיון להעמיד תדגום שיעלה על נוסח ז'בוטינסקי או יהיה חלופי לו.

.67
.68

וראה גם י' אלרואי ,נתיב כלעיל הערה  (, 10עמ •67 1

ראה מנחם זול אי' האסכולה הפייטנית של רב סעדיה גאון' ירושלים תשכ"ד' עמ' לא.

250

עמיקם גודניץ

][65

 .5מח עוד נותר )למתרגמים( ?

לאחר שלושה תרגומים אלה ,שהם כמשולש שתרגום ז'בוטינסקי הוא בסיסו ונוסחי

אורלנד ועב"ג הם צלעותיו' מה ניתן עוד לחדש ולש~ר' והאם נתףנה למתרגם הבא
האפשרות לד~ע את המשולש ? למעשה נותר דבר עיקרי אחד שלא בא על פתרונו
השלם ,והוא תבנית עברית הולמת יותר למילת המפתח  ,nevennoreשמובנה הוא

דבר אשר היה ולא ישוב עוד לעולם ,ובביטוי ספרותי :לעד לא עוד  .לתוכן מורכב
זה ,שבאנגלית מתאפשר במילה אחת בת שלוש הברות ,אין מקבילה בעברית ; ומעל

לכול יש לזכור את התנייתו של פר ,שעליה להסתיים בהברת .· or

ז'בוטינסקי ניסה,

בתרגומו המאוחר ,למלא אחר הדרישות האלה בהמציאו את הצירוף המסורבל "אל
עד-אין-דור" ,שיש בו התאמה מלאה מצד החרוז ,אך מצד התוכן התאמתו חלקית.
כזכור ,אורלנד הותיר את  nevermoreכלשונה ועב"ג ויתר על החרוז והסתפק ב"לנצח
לא" ,שגם בו ,כבז'בוטינסקי ,התוכן אינו מלא ,כי נעדרת ממנו מציאותו של הדבר
בעבר .אתגר זה ציפה למתרגם העוקב ,וזה אמנם הופיע כעבור שש שנים ,הלא הוא

יהושע כוכב ,שתרגומו ל"העורב" נכלל באנתולוגיה של השירה בלשון

האנגלית69 ,

כולה פרי תרגומו.

ח .תרגום יהושע כוכב

ם~~  fליל ף~דףך ןרףו:ז'  fע  iד ן~דז:יי סל ףש' זיין-כו:ז'
~ל ~גי ~.רד זר ,זpכףו:ז W,ל ס~~ה ל'א ~יש זו;ור,
 fע  iד ~זקנזקז:יי ,ר'אזןJי צ  iגו:ז~ ,סע ~ק,ש '~~ס)fזח
~ק,ש דר'  j2ו  iת בדג~~ ,ל  iJףלת ר'ך ע ;; iגר.
ה!" א .iרו:ז "' לי לוכז)fז:יי' ל~"  iJףלת ר'ן ע ;; iגר -
j

ז'את דנ;:לנ; ::ןל'א יוסר".
 Wי זוק..ןת עונת ר~.זק~ר  iJק  iך.ןת,
זזה ,חיטב ג~

w

רכיל ~סלח ~ 1ק..רת  -רףו:ז ז;ות דק ז:יךסר·
~ל ~לי ~זגה ל Wו:זר :ןלזקןא ~זגךז:יי ~ו:זת
יד~~~ נףסה ו~~~ ~ל לנ iןה זיי~ה יוסר'
~ל ~לזגת ; Rר~ ,ת ז' iJר W,ם לנוןה לה עוט.ר -
·sה ל'א סן~ה יוסר.

ןסדו:זש 1 iJץ·א ~טףו:ז Wל וילאות ~~ים ~רףו:ז ,
ח~חיד~י ף~ץ~~י זיימ iת ל'א ו:זז)fז:יי ~ןזגן ~ח.ד;

.69

יהושע כוכב ,פרחים ממדינות הים :אנתולוגיה של השירה בלשון האנגלית ,כרך ב :שירה

אמריקאית ואוסטרלית ,הוצאת אופיר ,תל אביב . 1983
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ל~ד ~סה ,סזקק.ט ס~~ם זקל ל;:בי~ ,למל עוד ,ם~~
ה!" או.רrז Wכמ~ז זקל ~ינ:יי ~זק~ל ס 9צכד -

הס.זףך -
ישאל .. ".
ואצלי - : .
. ".

שאחד הףא
אודח "- ...
".זה - ..

:

:

:

!חף !ה ןל'א יונכו".
השס.זףי
ח:פיתי  1ל'א
אזפצ.זףי :ל'א
נפשי
במהוה
• • : -
• • •
• • : -
 • :• 1
" T

1

'•-:ז "או גבות סלח לאיש המדבר:
"מד"  tאמד.זףי
•::•:

T

':-

••-:-

"

~ר ~;:בןה ;:דיא~ Wזקגזקז:יי ,ףלן~ק,ף ;:דג:ןדומזקז:יי,

ףדק.זעי ל.ב סדw

זקז:יי לקול סור ~י ~זpד

ן;:וזק~ט ל'א  o/מנ?ז:ייף"  -ף~ג:ןאים לי ~ג:י~.רד -
'א~ל זpם ןל'א יונכו.
~מיק לא'~ל זזז ;:דכזקז:ןי~ ,חףר ,סזגס~ - ,ר ~מןז:יי,

מראות ן~יהי ~זקד ~ף ם~~ לא ןזזם זזןם :ד.ח~
~ר מ Wק,ט ל'א ~זpכד הףא ,ןסרז;ני ל'א ~כד הףא,

ףז;כלה ~מת "ל.נוןה" ה~ן:גו :p ~t,קול ח.ףד,
ז'את לחש.זףי' והשיב לי את השם הד שחוזו'
-

T

•

:

••

:

•

'".

•

••

-

••

••

•:

ז'את ;:נלכד ןל'א יונכו.

זזז לסןד ח. 9זףוכ;:בז:יי )~מק  :pתוך ג~ז?'י (,ין:זב;:ו~~
ן~ז~pה אותו ס~ק,ש' ז;נקוןמו וכךק

יונכו.

"בדאי" ,ז$מךז:יי' "~סה ~ך~הף ~ל ·תג;ב;:ק r~ tלון ז;ני !חף:
הבה אביט ואגוהף  tוהשוד אני פותו
T

T

-

0

-

-:

-

00

:

-

והשוד
לרגע - :
ישלו ·- ::
שלבי - : .
·•· . .

-:

0

00

-

t

פותו -
אני ..
.:-

!ה סדףזכ ל'א יוסד".

~ת סז;ןריס ~די ~נכסה ,ן~~גס~~ ,דדז' :p

גזכת,

~ל ססןד ער.רב ז:י~~.ךת ז;נ~ז;נים ~דוז)fים יוסד.
ל'א קןה ~rזת קד הףא ,לא ה~~pז ,ו~~ ~מר הףא,

דק  :pסזףת זקל ~יש ~~כד הףא ~rזת ~ל ~ 9ל דב ~זנר -
נחת עלי פסלה של פוס את החדר שעטו -
T

-

•• - :

•

:

T

•:

- -

•:

•,• :• -

"•'

י

00

~rזת ן~ח ,ןל'א יוסד.
~זכד! ,ה סעוף סזpחוד ס~ר ~ת זpחוד דףחי ג:ן;:די שווכק,ת
ז;נמ~עו rךמףך  :;f P.iJד ז;נ~~יו ,ד~ט~דp;:ז

"4

גם ך'א }( tף ~זףז ק..רס~ ,נכה ",ז$מךז:ןי" ,זני~ף מףג דףrז,

ער.רב קןמון' מ;:בנןית - ,או.רrז ז;נזpחוז סל;לה סקוןד:

~מד לי מחףw

ם  :pבוןף ;:נזקחוז סל;לה סקודד "!
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סע;,ךב ה~~ ןק" ,ל'א י;סר".
רב .זףמה.זףי אז לשמע את הע;רב הגס ,גב;ה,•-:ד

•:

T

T

•:-

--

••

-

T

הגם מ~גהד ס Qר ;כ~ :זקר ,ז~tט ;כ :ק.זקר חצ;ז~ Wר:

;:כי זייז ~י Wל'א ;: 9zכיזtה Wל'א ש~~ חיא ח;: 9כי~ה
לךא;ת ~י זיז  fכ:ת ~~יזtה ע;ף ~ל ~ 9ל ~צ;ז~סר -
וכ;ה א; ע;ף ~ל ראש זקל ~ 9ל ~ ?P.ל לדלת ~צ;ו~סר -
י;תר".
בנשם :פזה ::פ"ל'א
••
•• :
•:ד

~ד סע;,ךב~ f ,ת ~סר ה;א ~ל ס~ 9ל דק זזמר הףא

מזpדס:ם ,ז wtל חזקקי~ ~ת ג~ש; ~ז מו;~ר.
הניע-י ל'א פלףמה אחת הניע:
מזה • •
י;תר • '•'
ל'א ••
~י  fיק י ~י חזק~י~; ,ז~" ~י  .fכר ס~ר:
:

w

T

-

-

-

•• •

w

בןם מכק.ר  zי~~ך~ .f ,ה Rו;סי ל'א  i :סר".
אז ענה הףא " tל'א
T

T T

י;תר ".
''

w

~~וכר ~י~י ~זק~ר ה 1א ~ז;יש;1ת~  fח.ז ~ז:וזtדה,
"1דאי, ",ייr:י~~ ~" Wר~ zיג;! :ה סך :פיל זקה 1א ,ר~;א
~ Rלט  ?P.זtד;ן ~ין ל; ניוכם זקאדלי זזס;ן ~ין רוכם

א;ת; ןדף לל'א

זtנ;n

~ו זקיןיו ~ -יב ; nךר,

~י ס~ה ה Rןת; ~צ;ודגכז ~ fיב ; nךר

זקל 'ל'א ע;ך

-

ל'א "'.רס;י

~ד ע;,ךב ה;;tכיף ל~ק.ת ;:גי ע;ך רדוכ ז~tסק.ת,

זיז ~ך 9ה נ;סה חRד;:גז:רי ~זפדל ל~ 9ל ןלג;סר:
ן~ת ~ל ~~י~סה ס ;: tiגז:רי ,דב ס~יהי רס ;:גז:רי,
חךהדרים שלב wל~;:ז:רי ~ל סע;ף דע ;כזער:

w

מה !ה סע;ף דב סז:ר~ל~ת ןסס 9ד Wס Pר
;:כ.רך ;:ג~ריוכ "ל'א

י;סר ".

~ל זאת ~זי ן:כ;ת חךסךז:רי' ~ד ל'א ה~ןה סחזךז:רי
לע;ף זקפףר ~י~יו ~מיק  fת;ך ל;:גי ס;ה :ר~;כ:
על זאת ןע;ך הגה הגיתי' דר.אשי א; nר הטיתי
-

:

T

'T

•

:

•

T

•

''

•

~ל ~~ 9י~ Rי~ה ז~tד~ת  ?P.א;ר ר.ג; W~:ת ~ךדסר,
~ wwי~תו סז~tד~ת  ?P.א;ןה ~זtלאת סדסר,
חיא הלוכץ' זזה ,ל'א י;סר !

~וכר ,ס~ריר זtלא ג; R:ט.ךת~ ,ו;צ~ Wם ס;פ 9~ ~:ס.רת
לחד זץד~ים ~;tכיע;סיסם ~ףשד ~סדר מזpצ;ו~ wר.

w
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~ ?f ".ל "'ל 'יר:ז~~! "זילף ר~זכ  -בןם ס~ן~ים לף שולזכ
פאר !
רוח ףמשנכח מ\ונורה -בת ··:
רוח :·- -
·:ד···:-··-

~מע ,הו 1מע זtת סזקזע;.גזכ ן~ת זpז;ה זיידף זוכר!"

סעו.רב ה~~ ןק" ,לא יוסר".
,אינ;~ ~:ם עוף או Wד ~נכה !

אינ;~ !" "~:מךז:רי ,ן~" ~ןלסה !
~ :pם ) tfלףזכ  tpז,ון ~אס ! או ~ם ס~~ר אונ;וף , P.ר~

ןב  :pןידףת ~ר ~ן  :pלי ~זכר' ~חיל  iJה·! ז;~אס גזנת,
~זקעו~ה ~יiי:כים מףטזכת,

-

הבגלעד צרי יש הףא ן -

אנא י הגידה וספר!"

•

: :-

:

'TI

T

••

,א~~ ס~יןה ן: Qר~
-

T T

'

T

:

•• -

סעו.רב ה~~ ןק" ,לא יוסר".
אינ;~ !" "~:מךז:רי ,ן~" ~ןלסה ! ,אינ;~ ~:ם עוף או Wד ~נכה !

כנשם •י:.אל'ה נהור
כנשם שמים פרףשים מזפעל
" :
:

"

T

• -

:

•

•

-

-

j

:

-

" -

j

~מיו ל~~ש ס~~גזכת ~ם ~ :pן ~ןן~ Wדזכק
חיא ס qנק ~לז;ה כת-זעזכק Wלנוןה זpז;ה עו~ר:
rכ qנק ~למת;-קר ,זוס.ךת W,לנוןה זpז;ה עו~ר "!
סעו.רב ה~~ ןק" ,לא יוסר".

w

";חף ס~לים סאות ,ה~ל~ עוף או ד "! ד~די ~ל.יף:
ח 9סלק ~לי  iJר~~ ףזקחוז סלילה ס > jiוןר !

~ל rכז~pיר נו~ה ז o/ tס.ךת .~ W:Pךף

למן~.ךת !

~ז·ב נtרידףת Wלי תךp~.ז~ ! iי:כן ס~ 9ל חנ;וג~ר !
iי:כז-וון לב;גי מ > jiוךף הו~י~ה ,ן~ת ךמףנ;וף סךוכק מסר !

סעו.רב ה~~ ןק" ,ל'א יוסר".

w

וסעו.רב יפוה ר~pז~ הףא ,עוד יו ב הףא ,ל'א ~קר הףא,

~ל ;ו 9לה ח?.ר Wל ~לס ל~~ לןל.ח iי:כןד~ר:
שיחל'מף
שד
ועיניו :מאיד °ז-ודמינה לעיני
ן• 1 -
••
T '' :
1

0
/

T

1

00

00

י

ןאורות זקנוןה :ןרמף ~tקילף ~לחף ס > jiוןר:
כבעת שאליה מתאכזר
צל - -
מאותו .
ונפשי . . .
·:-:
···:-:ד·:···:

לא הןזעע עוד  -ל'א יוסר !
ניתן לצפות ,שמי שנטל עליו לתרגם אנתולוגיה של דברי שירה יפגין מיומנות ויכולת
שירית .תקורה זר נכזבה עם קריאת השוררת הראשונות בתרגום כרכב .נכזבה עד כדי

תהייה ,מדוע בחר להוסיף תרגום משלו לאחר שהעורב זכה לכמה תרגומים קודמים,
במיוחד זה של ז'ברטינסקי .יותר משגרם בכך פגיעה לעצמו גרע מערכו של פר  ...מי
שיזדמן לקורא את העורב בראשונה בתרגום זה יתקשה להבין מה "הרעש" שנתעורר
סביבו' רעל מה זכה במעריצים לאין ספרר ובמתרגמים כה רבים.
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 .1חריגות על גבי חריקות

כל הערותיי לתרגומים הקודמים מתגמדות ונראות כדקדוקי עניות לעומת מה שמזומן
בתרגום זה ,מכל הבחינות ,כלהלן:
אשר למשקל 74 ,מ·  10sשורות התרגום חריגות מהמשקל ומהוות בליל של

מקצבים עד כדי איבוד כל קצב וגלישה לפרוזה .דוגמה בולטת לכך היא השורה
הפותחת את בית ח:

~סר! ,ה סעוף סזקחור ס;נך ~ת זקחור רףחי ז;וחי שו  ryק,ת
שהצטיה
מפניו
מזפנעו חמףר השבר
 •••: • :
• T T
 T•
-:

-

••

".

0

אף לא אחד מי"ח בתי השיר יצא נקי מערעורי המשקל

j

אלא שניכר כי בבתים

הראשונים (ה-א) נעשה ניסיון לשמירת המשקל' והחריגות באות בשל הוספת קרמה
זעירה ,כגון:

יג  : 1ם~~  fליל ך;ורףן ןרףח f ,עור זכדז:רי סלףש ,אין נוס.
דווקא רבד זה מעיר' שכוכב איננו "עיוור משקל"

j

אלא שנבצר ממנו להתמיר

ולעמוד באתגר הפראי המחמיר והוא זנח את ההקפדה הנדרשת ,שהיא ,כאמור

לעיל' תנאי ראשון לתרגום "העורב" .אשר לפזמון' בעוד מצפים אנו למתרגם שיביא
בשורה מחדשת ומשפרת לתבניות הפזמון שהוצעו עד כאן' כוכב מעלה מעין פתרון
שהכרנוהו זה פעמיים" :לא יותר" .רא עקא :בנוסחי ז'בוטינסקי ועב"ג הוא חותם את
כל אחד משבעת הבתים הראשונים ,ובכך הוא הולם את המקור  jואילו כוכב גורר

אותו לאורך השיר כולו גם אם יש בזה סתירה לרוח העלילה ,כגון:

יג ~ ww :6-5י 9תו סזק~ך~ת ~אוןח ~זקלאת סדהר,
חיא צ:ולסץ ,ה~' ל'א יוסר !

ומשמע מכך 'שהיא )לנור ,שאיננה עור( אמנם תלחץ )ראזp.ה ב~ךית( במידה מסוימת,

אך לא יותר מכן ".וכן בשורת הסיום של השיר' לאחר שגזר "ןג~ז.קי " .ל'א צ:וןז.עע עוד"

 -כיאות  -הוסיף "לא יותר!" ,כאילו אמר :בכל זאת ,במידה מסוימת -

כן !

 .2כין "לא יותר" ל"לא עוד"

טעותו זו של כוכב נובעת מאי-ההבחנה הרווחת בציבור בין "לא יותר" ,שמשמעו

'לא למעלה מן השיעור שנקבע' ,לבין "לא עור" ,שמשמעו 'לא ישוב )או לא יוסיף(

להתקיים' ,כאמור בצורה יחידאית במקרא" :ולא עוד תשורנו מקומו" )איוב כ (. 9
לפיכך "לא יותר" היא מקבילתה העברית של  ,nothing moreוהיא מתאימה בדיוק
לסיומת הפזמון בשישה משבעת בתיו הראשונים של "העורב" )כזכור בבית ב מילת
ה  fריח היא

; (for evermore

אך טעות כבדה היא הצגתה כשוות הערך העברית ל-

 ,nevermoreשלה יאה הביטוי "לא ערד" בצירוף לעולם ,לנצח ,לעד וכדומה.
 . 3החריזה ,התכנית הצלילית ,התחביר

אשר לחריזה ,אם על נוסח אורלנד הבענו תמיהה על שמונה מקרי חריזה דיסרננטית,
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מה ייאמר כאך' כשהצרימה בוקעת מכל בית והחרוזים מאבדים את המיתר שהושחלו
עליו .נסתפק בכמה דוגמאות משורות  ,4+3שחריזתך משולשת( :ה) נשבר הוא -עבר
הוא

-

לנורה ; (ח) ק..וס

-

מףג רףח

-

או.וח ) jיא( בסם

-

וסם

-

~נוס ) jיג( ס~ינ}י

-

נשאר הוא

-

~ iJי } Jי  -ז,נ~ך~.ת ; )יח( ז:יןק.י~ה ~ -ז;דלמף : -ךר'מף.
עשר פעמים נוצרת החריזה מהדבקת סיומת "הוא" ,כדוגמת
יושב הוא

-

)יח ( 1

~קר הוא j

וכבר צי~נו לעיל' שזהו פתרון קל ומשרה מונוטוניות .בנוסחים הקודמים נאמר הדבר
עקב מקרים ספורים ,פה ושם ,קל וחומר בגודש זה של כוכב ,המתבלט ביותר בצירוף

(

)טו r 5ודג~ל~י ~די ש :.הףא ? )הניקוד כבמקור(.
אשר לתבנית הצלילית ,עד כאך הבחינו כל המתרגמים בתבנית הצלילית החוזרת

הפותחת את בית ג ברחש לחש של וילונות משי הוגי נחש )אורלנד' כמצויד לעיל'
הבחין גם בהיקרויות נוספות( .כוכב מתעלם ,מדעת או שלא מדעת ,מונלי~רציה זו,
ומציב תחתיה שורה כפשוטה ,והרחש הל'א ננטףח של וילאות נעים ברףח ,המסיחה את
-ז:

-

T

-

-

0

"•"

T

T

0

הדעת לברר' מה ענייך "~טףס" לכאן ?

אשר לתחביר' העברית אמנם מצטיינת בגמישותה וניתן בה סדר חופשי לעריכת
מרכיבי המשפט ,אולם גם ה"ליסנצייה פואטיקה" הפרוצה ביותר לא תאפשר שורה
כזו המופיעה ב·ז " :5נחת עלי פסלה של פלס את החדר שעשר" שמובנה
T

-

-:

••

0

:

T

'•'

-

-

'•'

-

'•"

".

0

•:

0

••

'הפסל ...

שעיטר את החדר' .שום אילוץ חריזה אין בכוחו להעתיק את כינוי המושא "את"
ולפתוח בו משפט זיקה.

עוד שורה סתומה ופגומה מובאת ב·ג  :3ל~ן ~סה iJ ,זקק,ט  iJם~~ זקל ל;:ני' ז;נל~ל
עוד .ם~~ ויש להעיר גם על שיבוש תחבירי בשורה ו  ,2שלשונה "מר אמרתי או

,תך 9 ~~.לח לוt:יש  iJזpדכר" .מלבד ומידתה לנוסח אורלנד ,רמ") אמרתי ,או גברת,

סליחתכם "( ...

הרי לא תצלח צורת זכר " 9לח" המופנית אל גברת.

 .4כמה חידושי לשון

אילוצי החריזה והמלעיל הולידו כמה חידושי לשון ראויים לציון :ר'סם )יא  , 3מלשון
רחמים( לחריזה בבסם ,שגם היא מילה נדירה ;סזסר )יג  ,5מלשון זו:iךר( ;ןסק )טז , 3

מרחק( .כל אלה אינן מצויות במילונים .כן יש לזקוף לזכותו העלאת צורות נדירות,
כגרך יד  , 5ז,נש~ס )"צרות אחרונות ז,נש  :pחות את הראשונות ,ברכות יג ע"א(  jותיבת

;חף )יז (, 1

השווה במספר הברותיה ובהטעמתה למקבילתה המובנת יותר ;:ךיף.

 .5הכול פתוח

בתרגומו ל"העורב" לא דרך כוכבו של כוכב .לא הועלה ממנו ערך מוסף כלשהו על
התרגומים שלפניו .הנוסח בכללו נראה טיוטה ראשונית המועדת לגיבוש ולליטוש,

שלא נעשו ,ולא היה בו כדי להציב צלע נוספת ולרכע את המשולש הקיים ,שנשאר
פתוח לשכלול המקףוה ,כבטרם כוכב.
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ט .תרגום שמואל פרירמן
ם~~ כ qצ;ת ליל , Qר~ ן~~י ~ל~ה ר~~~
 :pז;כ~.רי ס;י~ה זpקףעr' ,ז~  fסה ~ Jה ת;נ' '?-ר;~

-

~ים-ל·א·~ים ~ Wב  fלי ;~,נ ~ק.ש קל ס;נר מךג;ע,

~סע  fמ;  :pל'א ל~, tג ~ל סןלת כ~ר;ךד;ר.

ה!" ",חך;,א  1fלוכ'?'-יה "?קוכ  f,ה זpם ר;ח~~ -
סלר זקוכ~ש ~". 9ר;ן.ן
ליל ~ך:פ'ך ל~~ זpכףוכ ,ליל ן~זק~ר קר ןרףוכ,

ח~~  fל .ר~ץ  fמ; רףוכ זקד~ד  wfד זpח;ר.
~ל א;ר כק.ר ~ fר :וכלז:וי ~: - jכי ל wךא לןק צא נ;~לז:וי,
נספרים מן;ר שאלז-וי : -פי אבדה אבדה לנ;ר -
ג~ןה  fל , 1fת~ך;.ק לה tpן~ים ~ךאף ךנ;ר -
זtrז'י?' ~כד ~ד ק,ץ  fל ד;ר.
•ז•:

•-:ד

T

ן

T

0

'T

T

:ז

"•"

~ר1מן ךיל;ן ;:נלוכש ~ד , fב~~ ךסדוכש
נמלא
ול:פי
ופחד
הפיל
עלי
•חיל
ז•:
••:י
-ז••
ז-

מג;ר .t
T

~ת סלב ~ז לסר~י~ 1f ,סזךז:וי ~:י~~מנ;:

" Jה א;,ןח  :pמ~ז:וי~ ~ד~ק זpם ~ל מ 9ג;ר -

w

!ר הףא ,ז~tח.ר כ~ ף~ ,ד~ק זעם ~ל ס 9ג;ר

j

9

דק ,ה! זקוכ~ש ~ ".ר;ן.ן

w

; 9נק;סי סלפף , fט~ך .ח~~זזiצכה ג~ י, ,ת~.ק;ש

ך~מךז:וי "מר' א; ,תך 9 ~~.לח ~א לי' ~ר ר;ח~~

j

ע,ת י~~ קז~;ת ~נף~ה ,ךל'א וכ'?י'ז:וי ~זקאףזtה,

ק;לw

מ~ז:וי ן~קףזtה ~ל מןל.ח כ~ר;ךד;ר,

שמעז-וי"
ל'א :פטףח• -אם
•-:ד

-

T

ףפתחז-וי
•-:ד

הסג;ר - .t
•:את
-:

~  P.לה ~לכד ,ןקיר.
נדהם ירא י-גם ל'א :פטףח
מ:פטי "tאל ליל שלףח
•:י-•ד-
''

'Tj

T

T

0

-

אם אחלים חל;ם מזריע ,איש אינ; יכ;ל ל פזור i
•

•;:• •,

:• -

:-

-

••

•

•

T

:

סרזtזtה ~י~ה ,תך~ ~'?-'~.ף ~לה ל'א ,תך~~~.
 wר ~~ד.רת  -זtrז'י?' .f -ר~ט מס" ,ל.נ;ר "! -
דק ~וכח ~
את השם אני לחשז-וי' וההד ענה' "לנ;ר ! ".
'',

-

''

• :-

T

-

:

•

:

-

''

T T

'".

ל'א י;סר ,ל'א ע;ד .ר'פ:ך~

~ר סזךז:וי ~ל  QiJןר ,שך~~י לל'א  fל  gןר,
זpב סזר  iJק;ל :ןנגךןר דב י;סר סל;ן סז;ר.
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~ Wא !ה rז~וז ~תףrזי נגו סו~ה מ  fה סרףrז" ;
"
זאת אמר.חי י "ל'א אנףחי החידה הז:את אפתר -
 ,1fדק  1fג  W9י ~,י~ר~ ן~ת סחיןה ~ 9תר ·;
רףrז  -סrז~וז ז; 9גיר".
-:ז

•

-

T

T

•-

:•:

-

לרןסה סז;יריס ~רנ,ןר,יז~ :מtעק ~ fף ח 9,מנ,ןו,יז:
ס~ו; ~:ער.רב זpחור.
:.קמו אודח לו ~ןא.חי -גא .

 fלי סךננות קידות ן~ק,ס f ,לי זpהףת  :pכ~ל ~ק.סי

פנימה עט :פמו אל רכס ודאה :פאל מצפור -
:

0

T

T

:

0
".

••.

0
/

T:

."" 1

T

:

•

ז;ל ~רוטו~ה זpל ~ס~הי זpם ~ןה הףא לו ~דור -
~אי ~rזתי ~  fלי לאמו.
עוף זpחור !ה  iJך  iJיכ~י'  9ר ~זוריי ~ף ~ iJחי~~י
קדור ~~יו ןלו ז$מךז:וי f " :כור ~ tpך ~~יא ~כור -
לר ~דבלת ןק : 1:pתי ~ר ל~ 1fןpיץ , :pט;~
ת~ת הףא לך סכ:תי עוך~א ~רחי לזעם  qזור -

~יד ;:בזpאול סליל ~ק.ראס ? ~א ס~יןה לי י ~מור "!

ן!~אמר "~, :ק.ץ  fל דור".
מה מףךר ןגם מ 9ז:רי~י זקעוף ~שףטי דאףם  zז~pי~י

w

מ~~ה ~יז לו  WP.י _ ~~לים ~ז סמקור
 fל ~וכר בן~י ;: 9zני~הי ם~) אמר גם לא ~1זי~ה(.
ל'א ראה ננביתו פנימה שד משחת ךמףי צפור -
TT

j

••:

•:

T

--

0

••

•

1

~זץגכ.ר~ לו ~ל ~ 9ל י זpם ~:;+וק לו ~דור -
כ~ל זעם "~, :ק.ץ  fל דור".
העורב גלמףך י :פורע על הפסל הרוגעי
T

''

:-

••--

,•-

0

",

0

T

••-

ןק ~לה ~rזת )~, iי~{iז ןק ארסה ;דע לאמיר.

ל'א ~לה יוסר );: iבי~י לא נו~ה ~rזת ס~י~ -
ל qשף ז~pסי ~יד זי~" :ל'א ~ qרוך הףא  fךית לזpנר -

w

 :pמו ה~~ ס.חוסלת ~ד  zזקריא ~ת יום ~אור".
הףא סזר "~, :ק.ץ  fל דור".
~ןמם :קי סtעלןה מף~ןת ~ז;ישף~ה  fל~ 1f -זקס.רתי

"דק קךקףך !ה"י ~ז ~מרז:ריי "  fל ~זpר לו כמקור -
מכאובים וחבלי
ננעל
סבלי
מאיש -רב
למדו
•
-:
-•• ".
•••
:ד

•••:ד

ן  lי רודף ~סוך ןזנ~ל  -הףא ל~יי ~ת ס~ךמור -
~אףשך קי~ה ;! iJוי~ה ~~רונו אותו ~ךמור
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~ itים ד~' ק.ץ  fל דור'".
ןמףת סעוף ת?,ס~??ז Lג;~בו~י לזקחוק הו. 9ת?,

ה~פור .t
נב~רסה אז התרףח-rוי מףל הפסל
 •~ן ~~אהילי ~נוס ,ןזקיו~י ססל ל ? tר'זכ ,
: ••• -

T

T

•

:

-

-

•

:

"".

-

".

0

t

זק~~ץ מ'ו:די  fכ'זכ :זקה ס  P.ץ הףא לי לזק bר

-

עוף קוןר ,דו  ryה ,ןע ,ר~,ק מה ש~ג; :הףא לאמ'ך

~ fךאו ד~" ק.ץ  fל דור".
מ~~יק-סשוב ~זע  =tז:וי~ ,ף ~לה ל'א עוד דוכ  =tז:וי

ז;ל סעוף ג;ם ~יגי .ר Wף :קמו דך:קי ש~ג; :לז;זרר ;

w

לבח.ש או~ה ,מידף~_ ~ת רא י י~~ זpקף~,
~ד י~~ 9ה ~ }: tfי ~כף~ גון  9גול  -נףןת סאור

ל'א ס~יrז ~ל ~~יס ף;:נ1ןrז ג;=t :דק סאור
ל'א ס~יר ~ -ד ק.ץ  fל דור !
יףזpיהי .ריזכ ,תך".ט~ 1קן~ים  fאף ~זpיש:ךת

Tl$

טו~~ים ~לי מך~ 9ת ,מ~~יךים ~יחוס מיד.

.ס"' l5לל?? לף ~לו;כ ג;ם מל  l$ן זpלח מךגו~ -
~ 9ק דמך" ~זי 'יו:ז~~! "לסז:'-fקיזכ ז;ת לנור !
 1מע ,א~  1מע  rWףי מז:'-fקיזכ ,ז'-fכח :קי ~בףןה לנור!"
הףא סזר :ד~" ק.ץ  fל דור".

"  o/ליזכ~-ל~ ,ם } tfלףזכ ן~ם ! :ק~;:ניא ד~.ריף ז~ם !
~ם מיףיזכ ! או iךבז;ןס  fסף 9ה ~גיא ~כףר",
 fן  l$מךז:וי " -גם  W.לז;זס ~ך ס .l$ךץ ~ rlfןבז;זס -
ךדףף ~י~ה ל  iאד fדז;ןס~ - ,א א~·ך'מ~ לי' ~מ'ך -
נבגלעד אמצא לי צרי ?  -אפא  tאפא  -לי אמיר!"
הףא סזר :ד~" ק.ץ  fל דור".
t

0

:

T

'•'

:

T

0

•

T T

•

T T

•:•,

"  o/ליזכ ,ל~ ~ם } tfלףזכ-ן~ם ! :ק~;:ניא ד~.ריף ז~ם !
~ wמ:ם ף~ינ;f-':ז~~~ ,לוס לו ~ tיי
סך ל~ 9ש סי:זוז;~ת אות ~ך ס~~ס~ת
:קי ש~~-ו:ז זית  99 ~~ iJת ,לrז זקן~ים ~ךאף לנור -
ב~ןה  fל f -ן קו.ך~ת ,לה זקן~ים ~ךאף לנור".
הףא סזר :ד~" ק.ץ  fל דור".

-

~זקקו~י ~זי ~סרז:וי " -לן ~  fאד", w,דtז  l$מרז:וי -
" ~ l$א לב~ י י~~ד~ ,ז;ל סה 9ת לן q ,ז·ר !

w
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זזל ן.ןוהיר נו~ה זזס.,ריף אות ל Wק,ר ~ז;ו.ריף !
זעת ~ם ;גו~י ז5ל?:ה ! עוך~א~ ,ןח 7חוף·;:זזקחור !
לר לד' ", t;tpן זtמרז:וי' "ז;ת ל;::גי ס,דל "!רק~~
 j? ~1ןא :ו~" ק.ץ ~ל דור".
סעו.רב ~זקזtר ~,ףט~ ל'א ~,ףז~ הףא Kבף~
מאחור
שנחרו
אז-זנה
של
הפסל
עלד••
".-".".
·-··:
".
·-:··.

j

זקז:ני ~י~יר  fז5ש קודמת ,ךז;pגיםWל Wד ~זעrכת,
על מרצפת שמז-זחת צל יטיל אימת מגור
-

••:•.•:

:••--

••

"T

••-

T

j

דג~ז?'י ~ fל סת wר .ל~ר;נ~ wת ז5ין ז;וזור -
ז5ין מך~א ~ו ק.ץ ~ל דור.
בטרם תחלוף שנה ~~את ספרר של כרכב ראה אור ספר דרמה ,בשם מבחר תרגומים

מן השירה

האנגלית70 ,

רבו תרגומיהם לעברית של שירי חמישה משוררים ,לרבות א"א

פר' שנעשו בידי שמואל פריו מן' בהם גם "העורב" .זמן מה לפני פרסומו בספר נדפס
תרגום זה במוסף לספרות של העיתון מעריב
יג שררה

71

בנוסח זהה' למעט שינוי אחד' בבית

:2

בעיתון  -אל הערף עם מבט רשף כמר רובכי ;::גקש לחרד
בספר  -אל הערף עם עיני רשף כמר רובכי ;::גקש לחרד

אילו ביקש פרידמן לשנות את הזועק לתיקון מצד הלשון' היה ממיר את ~ם ,פ-:ב אלא
שלא זר התקלה שהטרידתר .כנראה ,סמיכות המ"מים )עם /מבט( הירצות בהשמעתן

ללא חציצה מילה בלתי ברורה "ט~מי~" היא שעוררה אותר לשינוי.

.1

פזמון ו~ץ בו

במבט ראשון ניכר ,כי לא זר בלבד שלא הוצע כאן הפזמון המצופה ,אדרבה :פזמונו
של פרידמן' "עד קץ כל דרו" ,הנראה על פניו כווריאציה על "אל עד·אין-דרר" של

ז'ברטינסקי ,החטיא את המטרה .ערלה ממנו צירוף שמשמערתו הפרכה ל· nevermore
)'לעולם לא ערד'( ,באשר חסרה בר השלילה ,ומתקבל מרבן חיובי ,שפשוטו 'לעולם',
'לנצח'' ,לתמיד' וכדרמה.
בהיפוך זה עשויות תשובותיו של העורב להישמע כניגוד למקרר .לדוגמה ,לשאלת
הדרנו בשיר אם יימצא מרפא לצרתו ,שעליה משיב המקרר "לעולם לא" ,בא עררנו

של פרידמן ועונה :עד קץ כל דרו ! כלומר יימצא לתמיד ...

. 70
.71

הוצאת ש' פוידמן בע"מ,

ב· 9

במרס

•1984

•1984
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 .2העברית כסוגה
כבר נאמר לעיל §) ד (, 1

][75

כי שבעים השנים המבדילות בין ז'בוטינסקי לפרידמן לא

זו בלבד שלא קידמו את לשון נוסח פרידמן אלא במקרים לא מעטים אף הסיגוה אל
הרמה הקדם-ז'בוטינסקאית .על הדוגמאות שהובאו לעיל נוסיף ונביא עוד אחדות,

וכולן מבית אחד:
כוסח פרידמן

כוסח ז'בוטיכסקי 2

ח  3לר iכרבל,ת ןק iכבית

iכךבלתו ~ק~ת ~קדמת

ח  3ל  fף ז_tןpיץ ~ :pיט

ל:פו הףא לב אל ;גמד

ח  4זו~ת הףא לף ס , :;;Jת :עוך~א ~ןח

~.tז1פי ? 7:ק~~w

ח  5זיין ;::גזpאול הליל ~ק.ראת )במשמע 'מה ז.קמף'(

מה זז-יזקף ~יד זrי.רי זו~ת

מת

די בשורות אלו כדי לעמוד על ההצטרפות המקרית של לשון פרידמן  -מכל הבא ביד:

לד )לזכר( הארכאית לצד לף ,ואוסף של ביטויים חז"לייםi" :כבית"" ,עורבא ".חן~
)כאן נכתב בצורת ציווי ,כאילו נאמר לעורב לפרוח ולהסתלק ,כשאך זה הופיע,
וההפך במקור .הביטוי המקובל :עורבא (.חן~
 .3המרצע מקרים לצאת

הדו-שיח בין פו לעורב נפתח בבית ח בביטויי סקרנות שבהפתעה ,עקב בואו הבלתי

צפוי של העורב ,עד לכדי בת שחוק של הקלה עם פתרון תעלומת הנקישות ,שהטרידו
את פו בחצות הלילה .מכאן משתנה יחסו של פו בהדרגה ,בית אחר בית ,משביעות

רצון לחשש' להסתייגות ,להבעות גנאי 'ועד לאמירתו א~" ןלך' "ך~pז )כבז'בוטינסקי(
בסיום השיר.

פרידמן לא נתן דעתו להתפתחות זו בדו-שיח והוא מקדם את העורב בלב גס מיד

בבואו' מכנה אותו "בכור שטן מגיא עכור" ,ועוד בטרם ישאל לשמו וישמע בראשונה
את תשובתו )"עד קץ כל דור"( הוא מצווה עליו" :לזp.ם ]לתופת[ חזור !

11

ובכך הוא

מסיים למעשה את הדו-שיח שהוא צירה של היצירה.

עוד מרצע המקדים לצאת מן השק הוא בגילוי המוקדם של הפזמון ) (,nevermore
שפו חושף אותו במפתיע רק בבית השמיני' כתשובה לשאלה "מה שמך?" ,ואילו
פרידמן ממהר לפרסמו ברבים כבר בבית השני' ובכך מאבד את יתרון ההפתעה ואת

ייחודו לבתי הדיאלוג בלבד.
 .4משקל בלתי שקול

תרגומו של פרידמן לוקה בחריגות מהמשקל עד כדי עירוב משקלים שונים בשורה
אחת ,כלהלן:
ב  ,2ב~-ח ~ל ץ~·ר· :p .מו רף·מ מ ~ -1-ד  w·:pד ז·p.חור :חב' הראשונה היא הברה
מיותרת ,שבמקרה הטוב הייתה נחשבת כ~דמה ,וכאן היא גורמת להיווצרות ~זק~ים.
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ה  , 1מ·ב·טי אל ליל ש·לף·ח /

~ן·סם ;:רא גם לא ב·טף·ו::ז :שררה כפולת משקל :חצ;ה

טררכאי  tכנדרש  tואילו חציה השני ימ:פים.
-

T

ט  , 1מה מף·זר ן·גם מפ·תי·ע /

•

זק·ערף ~·שףט ד·אףם -~: zי~·יrז ערד שררה כפולת

משקל' כקודמת.
יא ~ ' 1ך·סם כי ה·זpל·רה מף·~:ךת ~ת·שף·בה כל כך נמ·ס·רת :שרב הברה מיותרת
בראש השררה ,המשבשת את המשקל רהרפכתר ל zז,נ;:בי.
טז  ,3חריגה בשל חוסר הברה. :ז:גן ל·נ·פש ת~·~·ןך·ה /אות ~ן (?) ת~·ס·~-~-ס
ואף זאת תיחשב כחריגה :ו  ... ,3ן·לא ו::זזrי·ז:רי :ה~·ףא·קז·ב; :השווא שבמ"ם נהגה כנע,
והופך להברה הנחשבת במשקל )צריך להיות (.ה~·ףא·קזב;:
אשר לשוואים הנעים ,אם בראש מילה ראם באמצעה ,לרבות אות דגושה :בנוסח
פרידמן כולם נחים ,כאילו עבר השווא הנע מן העולם .אם באילוץ המשקל נשמעת
~ל .ך·ק.ץ · :pמר (,ז::ו·ףר הרי בסמרך אליה באה תאומתה כחך·

· :pמר בשווא נע )ב ... ,2
הכרתית )א  ,4עס·~···  :pמר · :pל'א (~··ג-דל ; ובטרם נתנחם בצרות • :pל'א שבדוגמה

w

האחרונה ,הרי בשררה שלפניה כבר הלכה אחותה לנףח בלי נוע~ :ים ל'א ~ים זי· ב
 :pלי ·~.רנ

.5

כרכות תרגומים תוכח חדמיףת

הגירני הדבר' שהדמיות של נוסח פרידמן לקודמיו תהיה בולטת יותר משמצאנו
בהשוואות הקודמות .ולאחר הולידו את "עד קץ כל דרו" ניתן להניח ,שתרגום
ז'ברטינסקי היה מוכר לפרידמן היטב ,דבר הראוי לבחינה ,כלהלן:

א  q~ 1צרת ל.יל ר~ו; - tז'ברטינסקי :כ qצרת ל.יל ק'ר ן;tו~ר ;
ואני נלאה  -כעב"ג ;
• :- -

•

:

T

ו~~~ -כז'ברטינסקי ,כחורז לז;ו~ר הנ"ל.

;t :p 2כ~רי ס~~ה ••• ~ :Po/

סה

-

ז'ברטינסקי :בספרי ס~~ה ~זrי~וכת.

~ 3ים ל'א ~ים  -ז'ברטינסקי :נים ן,+יר.
~~ 4ררךדור  -המצאת המתרגם ,ללא אחיזה במקרר.
" 5זה או.רוב" ~ר לוכזrיז:רי  -ז'ברטינסקי" :זה אורח" : -פ'ה לוכזrיז:רי.
~ 6סתרו  -כאררלנד.
ב  1ליל דצמבר קר ןרףו::ז  -צירוף רעףע.
נראלתי  -כאררלנד.
יחלתי  -כעב"ג '- .
. : - .3
 4זז:ןגןה ל.נור  -אררלנד :זז:ןגדן ליכוד.
 5לrו tקן!;כים ~ךאף ל.נור  -ארתה הטעות אצל אררלנד' רצ"ל קוראים ,בהורה.
ג  1לוכש  -רוכש :החמצת ה~ליטרציה הנמשכת בכל השררה וגולשת אל זר שלאחריה.
ז'ברטינסקי :רוכש ".לוכש  -אותן המילים בסדר הפרך.
~ 3ת סלב זזז לסך~י~  -ז'ברטינסקי :לסךגיע ".ב.ל
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 1 5ד הוא ,זק~ו::זד כ~זp.ף  -ז'בוטינסקי 1 :ד כ~זp.ף זק~ו::זד ; אודלנד~ :א כ~זp.ף ; עב"ג:
זק~ו::זד .ף.pז~כ

ד ; 9 1נק;.סי

2

-

עב"ג P. ~ iJ :ק.

ךז~$ךז:וי "זגר' א; .;f1ךת 9 ,לח ~א לי"  -ז'בוטינסקי ~ : 1ם ז$דון ך~ם .;f1ךת;t ,כלחף ~א ;

..

.

סליחתכם".
 ".גברת '
"מר" ' אמדתי ' "או ".".
אודלנד- :

~ר מז$חוד  -אין להבין מה שייך "מאחוד" לכאן .
 P. ~ 6לה  -כז'בוטינסקי.
ה ~ 5ת ס wם י~~ לזכזקז:וי  -כז'בוטינסקי ; 2
ךסהד :ה~~ "לנ;ך "!  -כאודלנד.
ו  f 2סןד ןב י;סד סל;ן זכזוד  -צירוף קשה להבנה.
 5+4ואת החידה אפתר  -אודלנד :הפלא פ'ה אפתר.
ן

-

•:

•

•:

T

:

•:

•,• ."' -

:

 6דףזכ  iJ -זכל;ן ~ 9גד :המצאת המתרגם ,ותמיהה בה :אם כבד היה החלון פתוח הדי
היה העורב מקדים ונכנס ,כפי שקודה בבית הבא ,כשהחלון אמנם נפתח.
פאר.
ודב .. :
נכנס  -עב"ג.. :גא - :
ז .. 2גא - : .
, 6א~ ~זכת ,ז;נ  fלי לאמ'ך  -לאמוד מה ?

 f 2 nכוד wזtן ז;נ~יא ~כ;ד  -ז'בוטינסקי f :א·~ל גיא ~נוד.
ט : 3פל אחד עזפי יס:פימה אם א'מד גם ל'א אגזימה -
מתקשר עם שורת ההמשך ,ל'א ןז$ה ~ fית; ה~י~~ wד ז;נזwזכת ךמוי :ד;פ~ מי לא דאה ?
T

"'.

T

'

'

':-

T

f

'

-

•: -

-

T

מפנה דיבףדי מתמיה-י שאינו

בחינת בתי השיר עד כאן מאששת את השערתנו המוקדמת :תדגום פדידמן נושא

עליו את השראתו של ז'בוטינסקי ,ובכך ,כבמגרעות האחדות שצוינו לעיל )חריגות

משקל' הנחת השוואים ,עידוני הלשון' הצירופים מעודדי התהייה( ,החמיץ גם
פדידמן את ההזדמנות להעמיד צלע רביעית לתרגומי "העורב" ,ו"המשולש" נותר
כשהיה ,ממתין ליד של יוצר שתשלים את החסד.

י  .סיכום ביניים :

"העורב" לעומת "ם~" ) ( IF

גם התרגום התוכף ,שפורסם כעבוד שש שנים )וכן שני התרגומים שבאו סמוכים

אחריו( ,לא יצא מיד משודד או מתרגם שידה מן המניין' והדבר מעודד תמיהה :אם כה
נשגב וחשוב "העורב" ,כפי שטענו לעיל גדולים וטובים ,מדוע מאז אודלנד לא פנו

בכידי שידה מן השורה לתרגמו ?
כאן מתבקשת השוואה לשיר דומה בתפוצתו ובהתקבלותו על בני ארצות ולשונות

דנות ,השיר "ם~" ) (IFשל דודיאדד קיפלינג ) (, 1936-1865

שגם הוא תודגם פעמים

דנות לעברית .חמישה ממכלול נוסחים אלה הובאו בהאדץ בידי אשד

. 72

דייך 72

לצורך

בהקדמתו להשוואה זו )הארץ' תרבות וספרות ( 17 •3.199 5 ,הוא כותב" :השיר התחבב בשנות

החמשים והשישים על קוראים רבים בארץ ותורגם לעברית לא רק בידי משוררים שונים,
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השוואת תרגומים .ארבעה מחמשת המתרגמים המיוצגים נודעו כמשודדים ומתרגמים

מן המעלה הראשונה :חנניה דייכמן 'יונתן וטוש ,יעקב אודלנ,ד ש' שלום .מתעוררת
אפוא השאלה :מדוע נמשכו הללו ל·  IFדווקא ומשכו את ידיהם )פרט לאורלנד(
מתרגום "העורב"  1במיוחד אמורה השאלה ברטוש ,שזיקתו השידית לפר נזכרה

ונסקרה לעיל .או שמא אין כאן "מחדל" תרגומי דווקא אלא חיזוק טענתו של פר
ב"חכמת החיבור" שלו ,ששיר זה אינו יצירה שידית מטבעה אלא מעין יציר "הנדסי",
שמשודדים של ממש אינם להוטים להיעורת בו ובהימנעם הם מפנים את הזירה

לטירונים ולהרפתקני תדגום ,שיותר משהם נזקקים להשראה ןpין~ית הריהם נחלצים
למצוא עצה צףןגית ב"הנדףס" מילת הפזמון' בלהטוטי חריזה ,בייצור חריזות -רד
ומילות החריזה הפנימית ,ואילו היתד הלא הוא בגדד מילים של סתם ,המתמלאות
מאליהן.

התרגום שלהלן היה מעשה ידי אדם שמעודו לא עסק לא בתרגום ולא בשידה -
דוד בנאור.

יא .תרגום דור בנאור

ל;לה Rר ~דףץ לדףזכ ?= -עררי הר~ה זקחףזכ
ב;1:רילים ~לים ~ז:ק,ן W,ר;:כןם ח~pז~ ~דוד -

~נ;וגזקגם לי ~ד ~,ג~ ~סע קול ~זpמע ,דרג~
~ :Pסי נרק.ש-בדג~ זקזכ~ש זקקרם ~ 9ז-זרר

-

ה!" אר.רזכ" ~ז ~למלנ:יי "זקזכ~ש זקקרם ~ 9ז-זרד -
דק אר.רזכ  9ד לארד"
ערד ~זעיר

זיי~ה גר~ןת ,דףזכ ח.ירף זק~זק.ך.ךת,

-

ןכ'ל .ך~ץ ~ץ פר.רח ה~~ר~ ~למר ~צד.

ז.יל rזזעזכד ~ז ~ללנ:יי ,י~סכ;:נ; :דק זקןא ~ tPלנ:יי,
מפ'lעד ל'א גאלז-זי' עי אבדה לעד ל ינוד.
••לב
•-•-:ד

T:T

•

ז-

•

שוברת ,בשמים שמה .ליכוד -
זוהרת.. .,לב
נבח...".
". . .
כת ;:נלי w-ם ~אז ~ .ד זייז ארד.
·-ז-

:ז

רוכש י'?ז~ זקסנןס~ ,קול ~ןזPת וילון דרס~ -
נבי הטנניעף פחד מות עז עמרהף ל'א אזנו .
ינ;:ל?= rז  t{Jק.ט ,םי*~ז Lל*י~~י אומד ערד :םי*~
ה!" אר.רזכ ~ס ~ * :rים ,זקזכ~ש זקקרם ~ 9ז-זרד
0

•

0

:

-

-

'."T

אלא גם על ידי אנשי

'

-

T

צבא ...

"•' :

על מידת הפופולריות של השיר בזמנו אפשר גם ללמוד מריבוי

התרגומים ,לפחות תריסר ,המוכרים לי".
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רק אר.רם זק~.rזר הףא ,זק~~ש זקקרם ~ 9ז-ורר

רק אר.רם ~א לארד"
רעז-וה ~-ם ל'א חששז-וי
התאוששז-וי
בנמפן.ןיע
ד:-
·-:
 ·:·:-:

'·-:ד

"הן ז:ו 9לח לי' "ו! ;:ג~tקז:וי יכ; ":ל'א ~אהי ל~זר"
"א,ב;:כי ~ fים זק~~ז:וי' ~קיזן?ה גם חיא זקמעז:וי'

נ'ה ~לה י'* ל'א ~ד~ז:וי ;:כי ז'~ן פגיה ס~נר"
 -לךןrכה רלז:וי ~סו;זז:וי ף;:נ~tקז:וי

-

א~" ~ב'ך !

/1

-

רק מו;זזן?ך זקם -ליל א.ין ארו.
ל  7Pו;זזן?ך מ~ט סו;זדךז:וי ךדרן:וםr ,כ.רד~ ,סךז:וי

 pלרמרת Wל'א ה~ז ~ף  f.ן~-נרש י'* ז'ז ל~ז-ור.
.ד ~ 7Pה ל'א ערד ,ת~~~~ סרזtזtה א.י~ה ,ת~iז~~
רק ~לה ~מת ~  o/מ~תr ,ז~לס Wת זקם " -ליכדו"
הישם
ממלל
החזיר לי
לחשז-וי •• tהד
ז'את
 ••• •• - : t
'• : ".
• : -

-

T

ז'את ;:גל~י  fליל א.ין

ארו.

לחז'ך נפשי ארמדת : -פי בנאש :פלrז בנועות
-

:-

-

:

•

0
".

"ליכוד"
•

0

0
'.

T

00

••" T

0
'.

0

".

t

~ר~ Wית סקול ח~קי~ ,ןם זק~ט ~  iה ~ן:פיר
זקם ;:גג;וךיס-םלרן~ W,ךז:וי " -בנר ~זק~א ~ג;וררן" ז'מךז:וי

"דק ~י~~ ךrכ~רז:וי ף~~י סרר !ה ~~ז-ור -
~די .רגע לב ~י~ר~ ךrזtפרד  ~~,ך'ן.ן~~ -
זר סרףו:ז ז.fרם ארו".
ףמצהר שחשפז-וי
מהר הדפז-וי
הן.ןריס
··.את
.
··-
·-:
·-:ד

·-:ז••,

 fר~רףף ער.רב ה~י ,IJ
ל'א ח~חין י~; - :דק נ'ו  P.ף לו ,ז' rטר  P.ף ף~ג;וג wף לו,
ל'א זן?סה  :pלל  -רק ער  P.ף לו  :Pז'~יל לל'א ~צר'
ערף דב-חרד~ ,ךמרן ,זקחרר.

ז'ל ראש ~אלאס ~ל מדלת ,חג;וע  P.1ף לל'א ~צר
זקם ~מת ~גכםת ארו.

למךא.ח ~גי סאר.רם ;:גי ~שט חכוףך פגר.רם
~ל rזפr.זג מ  reשףו:ז rכזףת ~זקה :צר.

w

"ןל-נר~ה ךגם מ~רים  -ל'א א.יזtה ארג;וף גכ~רי " 1J
בנר הסלז:וי "~יו Wלים~ ,א ז:וחרף בנר ליל :זpריר _
~א גלה לי Wם ק~לס ,זקם ~זpארל בנר ליל :זpריר "!
זpח סערף לי "ל'א ערד ארו"

ערף ~זקלרן !ה ח~ז:וי~~י ~ת סלק ןםד י~~~
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לן~ןיו \ tף ~ם זיין ~זק.ד ,סוד-ז;.ייחר ~זק.ה ל~תד
זיין חולק :קי ~:.סןת לי סךכףת לךארת ערק.ןת
 fוr:ןרי ~פור נוןןת~ ,ל ויאש ל~~  9~ :pתרד,

-

זpם זג~ל מ?tיקרף סןלת סוכת ארד מר~את ~ 9תרד
ןגם זעם לה

-

-

"ל'א•עוד·אוד"

סער.רב ערד ~נ:ינברד.ד לו ' ~ל ויאש ~אלאס הףא עוןגד לו

זקזגלזגל ~ליו , Wfף~  :pמר ג~שר ~סם .דר~:
קול ז\.וכר הףא ל'א ה ~, o/י~ \ tף נר~ה הףא לא ~,י~ס

~ו :קזק~ט ~לאט '~ tיג; - :ף~" ~ם ~ר f .לי ל;rזז'ד'
~ם אוד כק.ד הףא ~:דח לו ~ז:ו Rורת  f ~ -לי לו;זז.ד"

~ז סערף  1Pח -

"ל'א•עוד·אוד"

:פיה ~ןסזקז:וי ~ן סזקק.טW
: Wיו:ז~~ז~ "ס~למףל הףא ~יב ;חיו אותר :ן:פיד !
אק.ד  reWלט ו~~~ זק.שרזtה ~ןה ךזק~.ד
אפפףהף מ:פ'ל עבד  -החוזר נבכ'ל מזמרו,
~זקןה זו זקגגכק.ת,

T :-

•

•• "".

••

-

:

•

:

זק~  f,ה ~;:גדן חוסלת1~ ,מף~י' ערכו ~זמור
!ה סאיק.ד "ל'א·עוד·ארד"

:פ·ל·~לי ו:דנוףן זו.רו Wr:ה  o/ןה עו.רב-פר.רוr:

-

~ז ~ל~לז:וי ;:וס ן~ 9ת ~ל מףל ~ 9ל ן~פרד.
~ל מ~ע~ Rי~ה Wקנ?ז:וי:r ,ו~ף tז:וי ןtעמנ?ז:וי,
ז\.ן ~י~ ל'א ~דנ?ז:וי ~ -ה ןזגז לי ערף זpחרד -
~זקלר~י' מ~1יל ב~' ~.רם  -עוף קןמון' זtי'ם ,זpחוד
~ןrךקףך' :קי "ל'א·ערד·ארד"

~ר ~זע;:גז:וי :rו~ן  o/ז:וי ' tן \ tף ס~ה לא לוכ?tיז:וי'
ל~פוד וכבת ,ן~:ס ק~.ז;ה ל;:גי  zו;דרד.
ז'את ךעוד ~אוב :rו~ tז:וי~ ,ת ד'אtז)י קזנות הר~ tז:ןי,

t

~ל ךפףך ז~pי ~  ~ o/ז:וי

-

ספר~ץ  :pארד ~חרד'

ז\.ן ד.ק ~tזו ס  :rוס.ךת ,זpם ת:rוי ~tאוד ~חוד

w

-

ל'א .ס ב ,לה ל·א·ערד·ארד ז

שך  P.י-זיל' דוק.ח ,ה~יעף ~~ -דיר ם~~ ס~יאף
~ך~לף ,ג; tp :מף ססןד :p -ד1לם ד Rעף ~ו ארד.

v

זtז סטו;זז:וי _ ל~" יף ,צףף מר~א זעלח זיליף,
 Qם  zך~י~ מ~אר~יף ,ל'א ז:רןנד ערד ~ת ליכוד.
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זpסה ,הר ,זpסה~~ ,וף ו.רה ,א~ ז~pח ל~ר ארסה ליכוד!"
ערף ארז:ור דק "ל'א•ע;ך·ארר"
"  iJח!1ה

-

~ם דע אר ~ר.

~ן ץpז;ן אר ערף

-

דרג~ !

~ם זקליז:ז ל  iJדיו:ז אר ~ליט ז:וחרף סזpחרר:
·sה ;:גזקקרם הו~ס ~ם ,ט~ ~:ל ~ךמת זק~יר ןזע:ת,

איש מ:פה אימה מנית  -אשוע לי אמ'ך -
היש צרי לי ? ! נא הגד אמת אמ'ך !
כגלעד
••:-
 • - :'

•,,

••

'".

T

•

•ז:

•

:-

• -

T

' -

•• -

•• -

•::

•

•::

••,• ::

ערף צר.רו:ז "ל'א·ערד·ארר"
"סררז>ה ~ -ם דע אר ~ר.

-

~ן ץpז;ן אר ערף דרג~:

כנר~ה ל~ו 7:זקמ:םi ,ברנרן ;:גזpמר ~דר

ף~יג;p:ז~  -סרר ~לה ~א ל~.זtלל ז:ו~ז ה~~י~ -
זקם ~ fןן ~ם ,ה~~ך~ ז>ל ל;:גי ז>לזכץ -ליכוד -
~לם ארד' ~לזtה זרס.ךת ,כ~מ:ם  o/זtה ליכוד".
ערף צרןו:ז" :ל'א·ערד·ארר"
דר"~~.

-

~ם ערף אר ~גע"

-

י:דג;ןקרמזקז:וי

-

א~"

ס.רגע "!

"שוב ז5ל  Qם;·ר~ ;ד~גכ ,חרף ס ';( iארל נר ליל t:קר'ך !

~ל ז-ורג:ויר ~לוזtה זpחרןה לי אות wףpז~~ זז~iדה לי !
כ  fךידות דק ~ל ז:ו~ע לי ! ג 9~!iלי מסר ~ק'ך !
~ל;:גי מקרר  iJךח.ק ~א ! ~דלז:וי ךמוג;ןף ~קר" !
ערף קר.רא דק "ל'א·ערד·ארר"
:פל'א·נרגע: ,פלל ל'א זע ,יושב ורגע
העורב
••:
••
T

:ז

T

''

••-

~ל ראש ~אלאס זקם ,ו~~~ ~ל  iJךלת ,סוכת ארד.
ומ~ע  W:pד ~ Wן לו~ ,ן מiבט ןדום :גרן לו,

ל~~~ו ארו קר.רן לו' ו~סו:זת ~ -ל זקחרר.
~ר רוזJי ל~~ ץpרו~ ,זקד~.רף _~דול זקחרר -
לא סררם לה ~ד•ל'א·ארר !

תרגום זה פורסם בהבלטה רבה בעתרן 77

• 73

עמוד השער מעוצב כולו בדמותו

המבעיתה של העורב ,ולצד השיר מובאים דברי העורך יעקב בסר" :דוד בנאור'
כרבים אחרים ,ניסה להעמיד תרגום שונה מזה של ז'בוטינסקי ,וקרב את היצירה אל

ימינו תוך שימוש בלשון קרובה יותר ללשון המקור .יחד עם זאת ,הוא לא ויתר ,אף
לא כהוא זה ,על מקצבה וקצבה של הפואמה" .שוב חוזר ונקרא ז'בוטינסקי ,והוא

.73

ירחון לספרות ,חברה ,ביקורת ,תיאטרון ,אמנות ,גיליון ) 150יולי (. 1992
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בלבד ,לשמש אבן·בוםן ,כאילו לא היו ארבעה מתרגמים אחרים ממנו ועד בנאור
לשמש כאתגר להתמודדות .דברי העורך מזמינים אותנו לבחינת היתרונות שציין:

 . 1לשונו של בנאור קרובה יותר ללשון הדיבור מזו של ז'בוטינסקי.
 .2אין ויתור ,אף לא כהוא זה ,על המקצב והקצב.
אשר לבחינה השנייה אמנם ניתן לקבוע בוודאות ,כי המקצב והקצב נשמרו
בקפידה ,וכמוהם גם החריזה ,והם עשויים ללא דופי .הוא היחיד מכל קודמיו )כולל

ז'בוטינסקי( שהקפיד על זהות מלאה של החרוז החוזר בסיומי השורות  4ו ) 5-אצל
פר chamber door x2, explore x2 :וכן הלאה( והשכיל לשבץ בעמדה זו את שם לנור
בדיוק כארבעת המקומות שבהם נחרז במקור )ובכך גם חסך מעצמו חיפוש מאומץ

אחר כמה וכמה מלים בחוזות (.וו -שמירת משקל זו הייתה כמשב מרענן ומעורר
לאחר שתי ההתנסויות הבלתי שקולות שקדמו לנוסח זה.
אשר למבחן השוואים ,שמכל המתרגמים עמד בו ,ובכבוד ,רק ז'בוטינסקי ,גם
תרגום כנאור לא נתייחד בו לטובה .נראה כי הוא בחר ללכת בעקבות ההיגוי הרווח

בחוצותינו :את מה שנשמע כנע .rזניע  -ז,נקום iי:נ 9תור' דקי  tpה ר:רה נא )ובסמוך אליה:
זק~ה~ ,ת  fלי זpם~ ,גי

זקסה ,זקכח( ; ואת הנשמע  fנח הניח :אם בראש מילה -
האוןח ;ואם באמצעה ~ -זpאול iJ ,ךכףת .יוצא מן הכלל אחד הוא ~-ס~-ס·נ,ז )ג (, 1
המובא בהתאם לדקדוק )ולא כבדיבור (.ע·ס·~·ס·נ,ז
 . 1האומנם קרוב יותר ללשון ימינו ?

בדברי ההצגה שלעיל כתב העורך י כי בנאור ניסה להעמיד תרגום שונה מזה של

ז'בוטינסקי .לאחר בחינה מדוקדקת ניתן לאשרי שלא רק ניסה אלא גם הצליח ,אם כי
אין מפלט מוחלט מהשפעת בעל הבכורה גם כאן )וראה לדוגמה סימני דמיףת בבית
יא( .אלא שמדברי העורך עולה ,ששוני זה הושג באמצעות קירוב היצירה אל ימינו
בנקטו לשון קרובה יותר ללשון הדיבור .מתגנב החשד י שדברים אלו נכתבו מבלי
שתיערך בדיקה מעשית ,אלא מתוך הנחה סבירה ,שתרגום שנעשה בשנות התשעים

חזקה עליו שיהיה "קרוב" יותר אל ימינו .הנחה זו כבר נבחנה לעיל בתרגומים
הקודמים ,ונמצאה בלתי תקפה .נראה לי י לאחר בדיקה יסודית ,כי זה גורלה גם
הפעם .נבחר אפוא בשורות אחדות הניתנות להשוואה ,זו מול זו:
בכאוד

ז'בוטינסקי

א  1~ 2וילים ~לים מז'ק,ן
ג  f 3ל~י  iJזקק.ט  iJם~~ )לשון ~נןי~ה(

בספ.וי חכמה נשכחת

להרגיע לב קורח

ד נ אנוכי ב~יםw
 wר זpם
ד  6רק מז:ז

אפלה  -ולא יותר
•• : -

ה  5זאת לחשתי י הד החזיר לי

~ת  iJשם י~~ לםזקז:רי י

~ךדמתי לי בזpק,ט

~~ז:רי

T

-

:

•

••

•:

ממלל בשם "ליכוד"

T

••

:

הד ננאפל התנער
••
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ח  sנא גלה ליw
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מה wזקף ~ידw

ם ק~לצכ

.רי ת~~-ז

יtטר'ר
בשאול בו ..ליל
שם
: .
: -

זpם f ,א'~ל ~יא ~כור

משורות ספורות אלו ניתן לראות ,שאין כל "קדמה" בלשונו של בנאור ואין כל
"פיגור" בלשון ז'בוטינסקי  1אדרבה ! ואם יש בנוסח בנאור היקרויות המתורגמות

"בלשון קרובה יותר ללשון הדיבור" הריהן דווקא נקודות החולשה

w

שבתרגומו.

w

למשל ,ח  2ל'* הפסג ס  reשףמ rכזףת ~ ה :צר אולי קרוב ללשון ימינו אבל רחוק
מלשון שירית .ביותר בולט הדבר בבית ט ,שורות ~ :4+3ין חולק ;:ני זקיףסןת /

לי

סךכףת לראות עו~ןת  /בחדרי צפור נודדת /

על ראש הפסל  9~ fז1-ור  jולעומת סבך

תחבירי ו"קרוב לשון" עד כדי פרוזה זה שורתו "רחוקת הלשון" של ז'בוטינסקי :מי

זקמע כי בוא סנא~ה כנפי ~.רף תודן ~עו~ה ~ /י ל'*  gק.ל ראש אתו~ה נכיה בליל זכזה
~פוור .אולי לשון "רחוקה" ,אך מה מקרבת להבנה ומה קרובה לשירה ...

מה שנאמר

לעיל )בדיון על תרגום אורלנד( ,שאין כופים חריזה דיסוננטית מודרנית על שירה
שלא הכירה בצרימות אלו  1מן הראוי שייאמר כאן על הרחקת הלכת בהנמכת רמת
הלשון עד כדי עגה) :יז  (4בבדידות רק אל תגע

.2

לי.

אפנת ההתחדשות

בדור האחרון פשתה האפנה "לקרב" יצירות קלסיות ללשון הדיבור והגיעו הדברים

לידי גיחוך

1

בעיקר בתרגומי מחזות לתיאטרון" :המלט" השייקספירי

1

למשל

1

שתורגם ב  1942-בידי ש"צ דוידוביץ וב  1946-בשנית בידי אברהם שלונסקי להצגה

1

ב"הבימה" תורגם מאז שוב ושוב ,כביכול כדי "לקרבו" ללשון הדיבור .ובמה שונה

~

לשון הדיבור של דור אבירן מזו של דור ט' כרמי ?ולמה צריך קירוב כזה ,כשהמקור

האנגלי נותר "מרוחק" בדיוק כשהיה לפני  400שנה ועוד לא הוחלף בו ולו רק Thou
 artאחד ב·  you areך
כן לגבי "העורב" ,שנכתב באנגלית שלפני  150שנה :וכי קם מישהו לטעון שיש
ז;

f
~

לשכתב את השיר ולקרבו ללשון האנגלית האמריקאית של ימינו ך כן לגבי התרגום:
מה הטעם "לקרבו" מדי פעם ובכך ליטול ממנו את הניחוח המיוחד של תקופתו  1על
ייחוד לשונה ודימוייה ך הצלחת תרגום "העורב" מן הראוי שתימדד לא רק בקרבתה

ללשון הדיבור אלא בזיקתה ללשון המקור.

ז;

" . 3לא עוד אוד" :

~~

כזכור ,אנו מצפים ל  ryארה בשיפור הפזמון n oreס  ,neveשהוא ה"כפתור שעל פיו

אנטומיה של פזמון

~

נתפרת החליפה" .דוד בנאור לא הגיה אור מעורר על הפזמון החוזר שלו "לא עוד

'~.-

אור" )כהמשך למילת "אור" בשבעת הבתים הראשונים( .מצד המשמעות אין חפיפה

~ל

בין צירוף זה לבין "לעולם לא עוד" שבמקור ,והתוספת "אור" ,הבאה לצורך החרוז

1

עוד מוסיפה ומרחיקה מ~וונת המקור .למותר לציין  1שבכמה מקרים אין מתאם הגיוני
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זקחור סעוף ע.יגי ח~יו:ז~ ,יגו~י חכוףך ס;כיו:ז

r w

ר..א~ ת מ י.דרת ףכ~~ר ס~נר.

"נ  iףו; ~rז~tט ~ ? jדו:זת t5 ,ך ל  :pף  t5זpיץ כזעו:זת",
~ 1fמךז:יי לו  :pגו:זת~" ,יו זקחיר מחוף מזpחור,

r

w

מה זעזtו א .רRדאףף זעם :P ,ר ~.חוף מזpחור "?

הףא t ijקיב לי~" :ין  qז ". iר

ו:זtקז:יי ~צ;וז;ניסה גו~.ןת ~ל ~פור זו מי:זו~.ךת,

~ם ~ם לז;ישף~ה ~יד ~ Wר ן~יז ק W.ר קל ל ? iשה
;:כי  f 97:?.ם~ Wיש ~ד:ז ל'א ז~ה לראות ן~~:
ז;נין ער.רב ~ץ ~ש זג : t5ן ף;:נו:זןרו מו~א ז;נ 9ז-וור י
זיין ער.רב ~ת ויאש  9~ iJל : 1fפוו::זר לו  :pז;נ 9ז-וור
ןקוך~ים לו "~ין  qזוד".
ז;נן  9~ iJל ל'א ~זף~ ף;:נ;כיו דק ~יב Kבף~

ףכאוף כל נפשו הףא :פ:פtפףי הז·ה יצרו.
:

T

•

-

: -

•

•

•-:

:

~יב  t5וכר הףא ל'א ~,י~ח  t5ף נו~ה הףא ל'א ס~י~
~ו~ Wי ~צ;ואום חזקז;ני~" :ל'א

ראשון הףא~ Wדשיר,

~ Wי :p ,מו  fל ז:י ? jו  iסי ".ו.שד:
בןם אור·נק.ר :דז;
הףא ~מר :ז~ "~ין  qז ". iר

ז-ןשףבתו הז:את הפעם השאירתני הלףם רעם.
:

-

T

-

-

-

•

:

•

-

;

•

-

:-

-

"  :Pלי ", P.9ק א.זי ~מךז:יי~" ,יב ~חיו לו ~ j ?pק  iר
 reWלט  11אי ז;נ~~ר~ Wרות לו ז;ננ'ל ע ;f .ר,
 Kר~~ם Wל שיו ן  ;fWר ף;כןמון ~חיו :ןנ.ר,
ז;נז:י ? jןה ג~שו נו~ wת ף;כןמון ~חיו :דנו _
מ~ןמון Wל "~ין  qזור".
שףב סעוף ע.יגי חtקיו:ז~ ,יג ~ iי חיףך ס;כיו:ז

וצפור.
הפסל
גלגלז-וי מףל
וכרסה רנה
•:
·-·.·:
·•:-:
•• :
ז•:

-ז

יר~.נ;~ j? :י 9ה ןכ~ז:יי ך~ת  fל מ"חי ,ין;ז~pן~
לס;:גין סוף סוף ס~~ז:יי ןכר אותו ער.רב זpחור.
מה :ךמ'ז אותו או.רם ) iן~pנןיל ןמ~חור
 iJזtקךק.ר לי "~ין  qזור" ?

~ך ~ש;:נז:וי ןtק~ךז:וי ן  t5ף ס~ה ל'א ~מךז:וי
~ל סעוף ~ Wר ס.ר Wף זגע.י~יו סדי :ךיקר·

~  f.ר 9ה א w.ר ח~;:נז:וי ~זירת קודחות יו:זנ;,~~:
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~ל . fרי י~~ 9ה ;: QiJבז:יי Wח;:בחיקף מףל סאור,

ל~~ חיא ל~ד-זכ;: wבז:יי ~ -ל . fרי י~~ 9ה ~א
ל'א ס Qב עוד' ~ין  qזור !
פתע ניחוחות ז'ץפף נכמר שרפים מעל וחפף
"".

-

• ••

•

'

:

:

T

•

••

-

•

••

ף;:בן~ליסם טו pפף ך ;! iJכיצף ~ט.ךת מור.

~ז ~~יהי :ן~" ח.ל~ה~ ,ל ןחףם זן?לח ~ליף

 Qם ~זרו ל~ qליף' לס ;: o/ניס ~ת ליכוד.
זז7-סה אותו ףך.רה ז;נ~פו ךהזקסה ז~רון ליכוד!"
הףא ס Wיב לי~" :ין  qזור".
"עוף זק.tק~ים ף  o/ליס .רזעע או חו!ה ףד;:ניא ס~זעע,

~ם ~  o/ל:rזס ז;נן ס~~ר או מ~.רץ חוף ס  o/ח 1ר

~ל ןק חרז ~ז:דיחףת ןס~ל ~??.ס Wף ג;;: o/ :ני ס~~ל,
~ל ~יהי ה~~ ס~~ל -ז;נג;וס~ן ,י~~ ~מיו,

ס~ם ~ש ~די ל~~ל ? ז;נג;וס~ן 'י~~ ~מיו!"
הףא ס Wיב לי~" :ין םזור".
עוף זק.tק~ים ףזז'-ליס .רזעע או חו!ה ףד;:ניא ס~זעע,
 Wם זן?מ:ם ,ף;:בל;וף זיאת ~ל ז:ידצ.ר,
דק ,ר·מ~ ;ו

~ם ג~ Wי Wל'א ~.סם לה עוד ז:ין  f.ה ו.:רסם לז,r
~ם ש"ג~~ ;ו~ןן מ~לה ~ת ~למת·סאור ליכוד,

ס~ל~הww
w

~ מ:ם מל~~ים ~ךאף ליכוד?"

הףא ס יב לי~" :ין תזרו".

"עוף או", Wד ~ז חג;וקומזקז:יי" ,לס~ Wיב לף ~ Qזקז:יי,
עףף ז;נ  fאן ךשףב ל~~ר או ל~.רץ חוף ס  o/חור.
~ל ז-ווהי ו נו~ה נו.Wךת ל  fזב Wלף מן .f.ךת,
;ודידףהי ךמףג;וף עו~.ךת~ ,א ז;נ  fאן ךס~כר.
~  1ji'?Pר ל;:גי ,סע~~  o/ל'ף אותו ךמ~'בר".
הףא ס Wיב לי~" :ין  qזור".
ךאותו ער.רב ~בףע ,ל'א ~,ףכ~ ל'א ~,ףז~
~ל ויאש ~אלאס הףא עומד לו ךל~ד ל'א ~~קיר.

מ~טו '~~~סקז ~ qלום זק.tק~ים שוק~,
ךח;:בהףב סאור זו.ו~ ~ל ס~.רץ ~ל זpחור
של ..צל :שחור.
:פשלףלית ··.
הזפתפושת . : .
ונפשי ". ". - : . -
. : -:
ל'א סקףם עוד ~ -ין  qזור !
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 . 1הצחות כוונות  :לשם מה עוד תדגום ?

לאחד תרגומו של פדידמך פףדסם כל תדגום נוסף כשהוא מלווה בדברי הבהרה

והצטדקות על ההעזה שבמעשה .בתרגום בכאוד היו אלה דברי העודך י בהציגו את
התרגום .בתרגום הנוכחי עושה זאת המתרגם עצמו י בצדפו לנוסח

השיד 76

הצהרה

אישית ,שכותרתה "תדגום חדש לשם ?",המ ובה הוא כותב ביז השאר" :את 'העורב'
החדיר למחזור הדם של הספרות העברית זאב ז'בוטינסקי י בתרגומו הנפלא ,שכוחו
יפה גם היום .בכל זאת ,איך התרגום ההוא נקי מפגמים" .ומה הם אותם הפגמים לדעת
סלען

" . 1הצירוף 'אל עד·איך-דוד' הוא ,לעניות דעתי י החולשה העיקרית של תרגומו י
בהיותו להטוט נמלץ ומאולץ".
 . 2החרוז השונה של שבעת הבתים הראשונים )"לא יותר"( ,הפוגם באותה אחידות
צלילית מראש השיר ועד סופו.

" .3סטיות מדחיקות לכת מהמשמעויות המילוליות של המקור .אמנם מסגרת המשקל
והחרוז של השיר היא כה מהודקת וכה חשובה ,שמך הנמנע הוא לתרגמו מתוך שמירה
דקדקנית גם על המשמעויות המילוליות )וגם בתרגומי יש סטיות מהך( ,אך בכל

זאת ,אפשר כמדומה להתקרב אל המקור מבחינה זו יותר ממה שהגיע ז'בוטינסקי".
כדוגמה לכך מביא סלע את שתי המילים הפותחות " ,once uponשהך פתיחה קבועה
לאגדות עם וסיפורי ילדים ויש להך חשיבות .לפיכך י במקום שז'בוטינסקי מתרגם
'כחצות ליל קוד וסעד' דאיתי לככוך לתרגם 'פעם בחצות ליל סעד'" .מתבקשות אפוא
בדיקה ותגובה לפגמים שמונה סלע ,שהם ההצדקה למלאכת התרגום שלו ,כלהלך:
אשד לאל עד·איך·דוד ,את הדעה בדבר אי-השלמות שבצירוף זה הבאנו לעיל ,ביז
היתד י בשם בני סמך י ובהם מקורבו של ז'בוטינסקי 'י) נדבה(  jוהלא זהו בדיוק עיקר
ענייננו בפרקים האחרונים ,כשאנו מצפים ,מתרגום לתרגום ,לתבנית עברית הולמת

יותר ל·  .nevermoreמהו אם כך הפתרון שמציע לנו סלע ? "~יך  qזרד" ,המתאים מצד
החרוז ושווה במספר ההברות ,אולם אינו הולם מבחינת הצליל הפונטי של צירוף
ההגאים ח+ז ובעיקר איך בו חפיפה מצד התרכך :חזרה לדבר ,או על דבר ,שהיה בעבר
אינה דומה לשלילת דברי שלא יהיה עוד בעתיד .ממילא יתגלו גם כאך י כבתרגומים
קודמים ,כשלים הגיוניים ביז הנאמד בשיר לבין תשובת ה"איז חזור" )ראה סיומי
הבתים יד ,טו ,טז(.

.2

החרוז חשוכה בשבעת הבתים הראשונים

אשר לחרוז השונה בשבעת הבתים הראשונים )לא יוסר בשונה מ·וד( ,מדברי סלע
עולה כאילו בהקפידו על החרוז -וו לאודך השיר כולו קבע פר את הדבר ככלל מחייב.

מדברי פר ב"חכמת החיבור" נדאה שאיך אחיזה לדבר ,כלהלך:

. 76
. 77

ידיעות אחרונות ,תרבות /ספרות /אומנות,

בנוסחי' אלרואי ,נתיב )לעיל הערה

(, 10

,21.1.1993
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הראשונים  ...אין לפזמון החוזר הגבלה ,או הודאה צלילית ,אך הוא חייב להיות זהה

בכל הבתים האלה .לא כן באחד עשר הבתים הנותרים -

פזמונם החוזר חייב להיות

זהה בכל הבתים ולהסתיים בצליל (". orדר-כ
במקור האנגלי מתחרזות כל שמונה עשרה השורות האחרונות ב-רד ,אך זוהי

אחידות לכאודה בלבד' בלתי מחייבת ,כיוון שהיא נוצרה מקרית ,כתוצאה מכך
שבאנגלית מסתיימים שני המושגים "לא יותר" )או "דבר לא עוד"( ו"לעולם לא עוד"

)  (nevennore, nothing moreבאותה מילה עצמה .מי שהחליט להיצמד לצליל -
רד גם בשבעת הבתים הראשונים )אודלנד ,פדידמן 'בנאור ,סלע( אמנם השיג דמי~ת

חיצונית למקור' שהיא בלתי משמעותית ,אך לעומת זה התעלם מהודאתו המפורשת
של פר וויתר על אחת מנקודות החן' המשתררות ביצירה ,היא השמידה על זהותו
המוחלטת של הפזמון החוזר בשבעת הבתים האלה .העובדה ,שמחצית המתרגמים
פיצלו את החרוז ולא נהגו בחריזת -רד למלוא השיר ,מדברת בעד עצמה .מסתבר
שהכלל שקבע סלע ,כביכול מטעמו של פר ,לא נתקבל עליהם ,ולא במקדה.
 .3סטיות בולטות ממשמעויות המקור

אשד לסטיות בולטות ממשמעויות המקור ,כאן מביא סלע כדוגמה את השמטת מילת
הפתיחה פעם )מקבילת  (once uponמתרגום ז'בוטינסקי ,המסתפק ב"כחצות ליל
קוד ןסעד" ,ולעומתו סלע" :פעם בחצות ליל סעד" .עוד אנו תוהים על גודל האבדה
שבהשמטת ה"פעם" והנה מזדקרת לה הדמיות המדהימה שבין סלע לז'בוטינסקי,
שלא זו בלבד שאין בה כל הכרח ,אלא היא עצמה מקדה מובהק של סטייה מדחיקת
לכת ממשמעות המקור :ליל סעד היא המצאה של ז'בוטינסקי שאין לה כל אחיזה

בשיר )שם(.bleak December, midnight dreary :

כאן ניתנה לסלע הזדמנות נדידה

להוכיח נאמנות למקור ולתקן את החריגה החורקת ,ומה עשה ? נסחף וסטה גם הוא

בעקבות קודמיו .בהמשך אותה שודה ניתנה הזדמנות נוספת לסלע :ז'בוטינסקי כותב

"עת אניt ,קבוד הצעד" .צער אינה המילה המתבקשת מהמקור )שם weak and weary
חלש ועייף( ,אלא פדי דוחו של ז'בוטיסקי .סלע נמשך גם הוא אליה" :נלאה מצעד"
)עב"ג" :נלאה מהבל"( ,מבלי למנוע את "הסטייה".

כעבוד שתי שורות ,באותו בית ,כותב ז'בוטינסקי" :כדלת ; ..ד ~חשלת ...

יד

ש 1ז5ל.ת  ". ...ש 1ז5ל.ת גם היא המצאת ז'בוטינסקי' שאין לה כל אחיזה במקור .ובנוסח

סלע" :באה נקישה בךל.ח ,נקישה קלה ,ש". 1ת.ל5ז עוד סטייה שתיקונה הוחמץ .
ובאותה שודה הסיומת "באה מן ה:קפ 1ד" מילה יתדה על המקור ,ולא עוד אלא
שבכל השיר כולו אין זכר לכפור .אדרבה ,בבתים ד וה עומד פר על סף דלתו הפתוחה
לרווחה והוזה הזיות אל תוך אפלת הלילה .בבית הבא מתגברת הסטייה :את "ליל

העצבת" של ז'בוטינסקי מקדיח סלע ל"ליל השחת" ,ואת "סופת חורף מיבבת" מסעיר
סלע לכדי "הסופה המשתלחת" .שניהם התנתקו מלילו של פר ,שהוא עגום ומשמים.

אלא שסלע ,שנחלץ לתרגום כדי למנוע סטיות ,התעלם מהן ואף הגביר אותן .
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ובשודה התוכפת סוטה סלע עצמו בלשונו: :פל גחלת שנופחת את צלה צ:ודה :נבאור.
T

-

0
/

•:

-

-

0

T

0

:ז

הניתז לומד "נופחת" ללא מושא מףצוך )את נשמתה( מבלי שתיחשב כנפיחה מענייך

הדיח ? סמוך לסיום הבית חוזו סלע על טעות שצוינה פעמים אחדות לעיל" :ס~לזtה
םימpזן;;;p,:ז מל~~ים Kךאף ליכוד" .כזכור ,המלאכים קוראים לה עתה ליכוד .עוד סטייה
)לא של ז'בוטינסקי( שתיקונה

הוחמץ .

גם בבית העוקב (ג) נמצא לצד תופעות המשוועות לתיקון גם כאלה הראויות
לשבח:

בשתי השורות הראשונות נפתרת יפה התבנית הצלילית החוזות" :וילונות זק~י

ז,pזעף ןרזpד  w1יסם ~זpזtעף : /קמו :קזpפף~י :7 1נלא".1י~ אך שלוש המילים האחרונות הך
גם דוגמה להתעלמות משוואים נעים ,שבלטה במיוחד בבית הקודם :ת~" ~לה ~~ןה
באור" .גם בדיבור הרווח נשמעת צ·;·ןה בשלוש הנדות ואילו כאך בשתיים בלבד'
כאילו מדובו ב~-יןה.

בשודה השלישית ניתנת דוגמה לחריזה ולתושייה לשונית:

"אז חזותי עד אדגיעה  /את ההלם להוגיע /
זה אודח שהגיע -" - - /
" "~,ה~י~ך~ )בהטעמת מלעיל ,שפירושה 'ברגע אחד'' ,לרגע אחד'( היא צווה

נדידה במקרא )משלי יב (, 19

והשימוש בה מעיד על ידע ועל חוש לשוך .דווקא בשל

כך וב התימהון בהיתקלנו בשווה התוכפת ב"אווח ...

לחדרי ורצה לחדור"" .אודח"

ו"לחדוו" אינם עולים בקנה אחד .מי שרוצה לחדור דווקא אינו דופק בעדינות על
הדלת כמבקש או מפציו )כלשוך השיר( ,ואינו נחשב כאורח .עוד תימהון לשוני שאינו

מתיישב עם ומת "אוגיעה" הוא ה  fריס הפותח את בית ז ב~זtץ גדול" :אז פתחתי
~ iJריס" )~ריס הוא ~ליט ,מי שננו.רס מפני האויב ,וגם זו צווה נדירה במקרא(.
 .4סלע מול ז'כוטינסקי

בהצהרת כוונותיו גילה סלע כי בא להסיר פגמים מתרגום ז'בוטינסקי' אך על פי
התוצאה נראה שגם אם בא "לשפר" הוי נמצא "משתפו" מנוסח קודמו .נוסף על
המקוים שהוזכרו לעיל הוי עוד דוגמה :בפתח בית ו כתב ז'בוטינסקי " 1ולבבי אכףל

שלס~ת" ,ובתרגום המאוחר ל~~" לס~ת" .תרגומו של סלע "ונפשי ~:קלה Wלס~ת"
הוא בבירור פרי מיזוג שתי הגרסאות של ז'בוטינסקי' שאינך מתבקשות כמישריך
מלשוך המקור.

בבית ח שווה  3כותב סלע "נוצתך מעט נקדחת" ,מעיך "שיפור" לז'בוטינסקי "~ר~ל.חו
:7נק~ת ~קןוכת"~ .קדחת היא צווה נדירה למדי .במקרא מופיע השורש קו"ח פעם
אחת בנפעל ובעתיד בלבד _ . re :רוכ .איז ספק אפוא ,כי "נקדחת" נזקפת לזכותו של

ז'בוטינסקי ואינה מתבקשת מן המקור ,שבו נאמו ~) shom and shavenזףז ו~לףס(.
המשך השווה ,ך~" ל  fף ~מיץ ~זעוכת" ,מחייב הערה נוספת ,בדומה ל"נופחת"

שלעיל .וכי יכולה השחת על כל משמעיה );כסת ,בוו ,קבו ,שאול ;או שחיתות וחטא ;

276

עמיקם גורביץ

][91

אר מספוא מיובש< לשמש דימוי לאומץ ? ! ונראה ,כי סלע הטמין בערמת הז.עז::זתw

ד,

"שד משחת" ,שגם הוא אינו סמל האומץ דווקא.
ז'בוטינסקי

סלע

בכ"ה ~מר~ -ךףך זpמעז;ןי ,ךסמ  ij1לו סמהז;ןי,

זכtקז;ןי ~ג;ו~יסה :גו~.ךת ~ל ~פור זו סי:ןו~.ךת,

~ם ~י זנ~ם ל"א iן~נז;ןי  -ל"א ~כ"לז;ןי עוד

~ם ~ם לז;ךשף~ה ~יד  P.ז{?ר ן~ין ק,ז{?ר קל ל~ש·ר'

~י ? f 9!:םw

לפתו:

~יש גזד:ז ל.א ז  iה לראות ז~~:

~י זpמע ~י בוא סבא"~ה ;;ננ  P,י . 9רף תוך

~יד ער.רב ~ץ ~ש ז ~~:ף;נזכךרו מו~א ~ 9תור'

~עו~ה ?

~י ~ל ~ק.ל ו"אש ~תו~ה נח ~ליל' זכזה

~ין ער.רב ~ת ו"אש  9~ iJל 1f
ןקוך~ים לו "~יד  qזור".

~פור-

עוף מףזר ,קודר ~ w·n

נבוז.רר לו  9~ :pתור

ה ~ז מר~ה ,קדמון,

זpחור ך~קןא ל~" ~ד ~ין י:ן 1ר" ?

בית ט הוא דוגמה לשיפור של ממש .בשתי השררות הראשונות של ז'ברטינסקי
מתגנבת אי-בהירות .לא ערלה מהך בבירור שתמיהתו של פר מכוונת לכושר הדיבור
של העורב ,ולא ברור שארתו הטעם ,שלא הובך י הוא תשובת העורב "אל עד-איך-
דור" .בנוסח סלע נאמרים הדברים בבהירות וכלשרך קולחת .בשררות  3ן  4-בולט

השיפור ערד יותר .תמיהתו של ז'ברטינסקי היא על אותר "מי" ששמע אר חזה ואילו
סלע~ ,פר ,מדגיש כי התופעה אינה בגדר האפשר .בתרך כך סרטה ז'ברטינסקי מפוו

ומתעופף על :פד;וי ~.רף הבאות תרך~-עו~ה ,כשהמדובר בעורב שאינו ערף טורף אלא
בך לסדרת ציפורי השיר .לאחר שוויתר על חזרת מילות החרוז בשררות  5-4הגדיל
ז'ברטינסקי לסטות בשררה  ,5שכולה תוספת מפרי דמיונו.
גם בשוררת הראשונות של ביתי ערלה נוסח סלע בבהירותו.
ז'בוטינסקי

סלע

~ו ל"א זע ,לא ראש ~,י~ן iך~ס.ךת ל"א }~ iי~ -

~ן  9~ iJל לא ~זף~ ף;נ~יו דק ~יב ~כף~
ף~~1קף  fל ג~שו הףא ~~טףי סךה .ר"ד~:

~ח ~פףא ~ל ס~ני:ןן~א  -ןלסשז;ןי " :לז.קה

~יב ~זכר הףא ל"א }~, iי~ ~ף נו~ה הףא ל"א ~י~ןi

~א? p
~י ~סי ~כית ~ןסה עףף סעףף ~ל אור

~ד  QWי  Qג;ואום ~:י~ץtד" i:ל.א ראשון הףא

~י אףלי ~~את לכחף ~שבכ  P.ך ~ד  iJז.קקור.

w

ףדרור

,ר·ש~~

"ואחרת לא הביע" ,במרבך 'לא השמיע מילה אחרת מלבד "אל עד-איך-דור'" ,נראית

מאולצת ומרתיעה .כך גם "~ז"את ל~הף נשתפך ~ד המקרר" ,שהיא לשרך פירטית מארד י
אולם קשה להסיק ממנה ,כי ביטא את נפשר במילה אחת ויחידה זר .בשררה  3מתמיה

ז'ברטינסקי בצררה ~דךןז;א ,שאיך לה אחיזה במילון עברי אר לועזי כלשהו' בערד
שבתרגומו הראשון מ  1914-כתב ~דדךז;א כמקובל .זאת עשה כביכול כאילוץ חריזה

עם השאלה "למה באת?" ,שהיא תוספת שאיך לה כיסוי במקרר' ובעיקר הצירוף
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:7נ~ית·~ןסה ,חידוש מעניין המבוסס על מילה שצורתה המורחבת יחידאית במקרא

)תהלים קב " ( 1אל ה' ב~ןסה לי קראתי ריענני".
בשתי השררות האחרונות דווקא סלע הוא הגולש אל אי-הבהירות ואל הסטייה

בלשון וכתרכן" :לא ראשון הוא ז:,pדש"ך ...

כמר כל תקורתי ".ד"שד :מצד הלשון צ"ל

:ש"ך .מצד התוכן' בשיר נאמד )בתרגום מילולי( :חברים אחדים כבד פרחו מכאן'
כשם שפרחו גם

תקרותיי ;

רכך יעזבני כברקד גם הוא .נש"ד שמרבנו הוא הינתקות

ממקרם חיבור אר מדבר ,שלא מרצון אר כרונה ,אינו ממין העניין שבשיר .וכאילו כדי

ש "ינשרו" לא תיחשב דזז.ייןה מקרית מכפיל סלע את הטעות ומצדף אליה את ~ Wt?1 :י·

w

w

כנראה חשש ,שאם יכתוב כראוי pז~ :י לא ייסגה השווא הנע p-ז:-כ <י~ -ותחסר לו
הברה למשקל.
לסיכום בתים אלו ייאמד' כי "השיפוד" שמביא סלע נרבע במידת מה מהתעלות

תרגומו' אך בעיקר מחולשתו של ז'ברטינסקי בשני בתים אלו .כשם שהחל סלע
את התרגום כמזע~ד·משס~ד כן הוא מסיים אותר בבית האחרון :לא יכו~ ,לא יזרע

)יח  ( 1ל~; זpחרד )יח ; 4במקרר shadow :ללא כל לראי( ; ונפשי ...

לא תקףם )יח ( 6

כז'ברטינסקי' אך בחלום שטנים )יח  (3כנגד חלומות שטן של ז'ברטינסקי .יצוין' כי

כל ביטויי הדמיות האלה אינם מתבקשים ישירות מן המקרר.
 .5כמשיכת קולמוס

אודי סלע היה איש ספד מובהק ונודע כבעל עט פרדה ,כעיתונאי מוכשר וכעודך
מערלה ,לרבות עריכה גרפית .בפרק חייו האחרון עסק גם בפרסום וביחסי ציבור

והתבלט כדעירנאי מבריק ,קל כתיבה וניסוח .לפני כן שלח ידו בתרגומים שונים,
ובהם מחזרת זמר )"משחקי הפיג'אמה"( ,והתפרסם כמחבר חמשירים )הוא חידש

את המונח חמשיר ומילים כאמרגן' מחזמר רעוד( .תכונותיו אלו ניכרות גם בנוסחו
דב-הפנים והגוונים ל"הערדב" ,שהוא אולי יצירתו הספרותית

האחדרנה78 .

מהיכרותי

האישית אתר אני נוטה להניח ,שהוא השלים את מלאכת התרגום במשיכת קולמוס
מבלי להרבות בהליכי שינויים ושיפוצים ,כמי שמעמיד לעצמו אתגר להוכיח את
יכולתו לאלתר .משיכת קולמוס זר היא ,כנראה ,הסיבה לפליטות הקולמוס ,שבחלקן

צוינו לעיל' רעליהן יש להוסיף גם הפעם את בלבולי השוואים  -ואין הכוונה להנחת
הנעים ,שהייתה לנוהג בזמננו ,אלא למקדים שהם חריגים אפילו מ"תקן" זה :לערמת

w

ף-ד·קי -נ;ו·~ם כד  ,4רצ"ל ףנ-קי-שת-כם( נכתב כטר  <1ף  -1ביא ה~זעע ,כיאףת ; רכך גם ף-

:ןב·סך-ן·ז:יי )ה  (. 1דס-~-נ;-:ף tקזית )ו  (, 2ףל·:tו-~-ף )י (, 2

ף;:-נ·ן.ן·.לי-סם -כל אלה אינם

תקינים ,באשד השווא שאחרי רי"ר החיבור השדףקה סוגד הברה ,לערמת ףל·ז::זןרי )ג

 (4התקין  .מתמיה מכול השיבוש בצורת ד.:רז::זם לה )טז (, 3

שחדף כתיבתו התקינה

)וי-דף-חם( נהגה אצל סלע ר-י·דן-חם כדי להוסיף הברה למשקל ; רכן זקס~ ) ~ lJיח

.78

אודי סלע נפטר ב" . 1.12.1993
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הכתובה כראוי אך הנהגית על פי המשקל ~-ס·~-ס-מ בהוספת הברה .הפסוקית

(, 3

";:גןידףהי דמותך "תך;~.ע )יז  (4היא בגדר תעלומה :מה ע;כך את מה ?האם הבדידות
את הדמות אר דמרת·העררב את הבדידות )נראה שכך ,לפי ההקשר שבמקרר( .ערד

תמיהה תחבירית מעוררת הפסוקית "~סע ~יחרחרת זלפף" )יד (, 1

כאילו הניחוחות הם

הזקזץ~ים ולא שמישהו )ומיהר?( זקךלף ניחוחות .אשר לעירוב ה~~ים בסגנון התרגום,
הנתפס כמקביל לרוב-הגוונים בכישרונו ובשדרת פעולתו של סלע ,די לציין צררת
אר~יעה ה"גברהה" מזה ,לערמת "המגעיל והשחור" )יב  ( 5הנחותה מזה  jרכן "בן

ח.לבה  ...סם מזרד לחבליך" )יד  (4+3לערמת "להקשיב לך~ Qזקז:יי" )יז (. 1
ולסיכום ייאמר :סלע אמר להציע תרגום שיתקרב אל המקרר יותר משעלה בידי

ז'ברטינסקי ובכך יהיהw

~יר ממנו .אמר רגם ניסה ,אף גמר אך לא עשה.

יג .תרגום חנה ניר

כשאני י לבבי עלי רע
נבחשבת חצ;ת הלילה ' •:- ." :
;

:

"".

-

-

:-

: -

•

T

T

•

-

-

'

נ;1:רילי ס;:כ~ה ~זק~וכת ~ו;rד~ ?Y i:ז:יי א;ת ,ת;א~;:

 Wק.ט Wf ,ל~סע ,ת.ק~דו;~r
~ fר ~זקגזק,1יז~ :ח ג;:
~ל  iJדל.ת ,ת.ק~דו; ~rת.ק~דו;~ ~rד קו;ת.
ך~" א;,ךו:ז ",ה! ~למלז:יי ,ל~" דלז:יי נ;ק.ש קו;ת·
~ר א;,ךוכ ,ה! ל'א ".ד;ע
סז ,rזכףך לי ליל זיין ס 9ד f ,פ;ך ד~זק~ר ,זיש ג;  99ת,
כל גחלת מפרכסת צרה רףח בבוה;ת.
"/ •,• -

T

t

: -

""." ".

-

TT

-

T

השחר - .t
ולז~-י ''.אל
כיה s
 - -• • : -
ל'א השכיחף את ה~ער  -צער כי אבדה אב;ד -.,-
השער
יפי
ספרי
כל
 - -••:
 :ד-
T

••:

---

••,

•

--

:ז

T

T

ששמrז לינ;ך הףאT ,הrז' ,לינ;ך Tאבדה Tאב;ד
בבת Tהא;ך•T;•,
:ז

0

 wמע ·sה ע;ד.
זקזקrז ל'א :

הזפשי
של tסג;ל 'ריל;נ;ת
ח;ששת,
והמיה בבכףיה,
 '"• ."'.
"'." '.
'•'

:

T :

T

:

בבעתה  -נטעה בבי  sחד ל'א מכר
'

T :-

T

:

T

'

-

-

'•,

T

'

חסר גבףל;ת .
:-

-

:

'

ףלמiקקיט לב ~,ר~.ו;~ Q ~rז:ןי ~ fן.ן;ך ס;:כ.רוכ,

שףב ןשףב :ה!" דק א;,ךוכ ~ל דלז:יי נ;ק.ש קו;ת -
זק~ק,ר ,יך~~ א;,ךס~ ,ל דלז:יי נ;ק.ש קו;ת;-

זק~ק,ר ר~;;,ע י ל'א ע;ד ".
ס;ף  fל ס;ף רףזךי הףקל לrז  jס~ל~י ~  fאן ןסל~ה,
שי:ןלתי
"ךבב;תי_ כ'ה -צר לי
סחז~-י:
ז·:י·'.,
·-:

ע;ד :נעףל;ת י.

 Wק.ט ,ך~ך~ם ;r l'PiJוד~ק.ת
~ר ~זקגזקז:יי ~ fר ג;:
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;:ננ;רנף~ה :פ.ה ז,נ~~ק,ת :iזנ;רד~ Kה ~ל סןלתות -

 wזכשדגז:יי ;:כי ~דזק,ה לי"  f -אד ~rכז:זז:יי סדלתות י -
אפלה מףלי' ל.א עוד.
•• : -

•

T

נדהמ.חי
נדמ.חי : fפ·ה נחדד.חי :פ.ה
מףל האפלה
• : - :
ז• : -
•• -: T

T

:

"".

-

0

:

0

'

f

זpם  fרז,ניו~י ~דדז:יי לז,נקומות~ wיד ל~זד י
~ר tקלם ס;ה ס~ק,ט .ןסדף~~ה שו pק,ת,

דק :7נלה עולה . fרtקט ,ז?יזtה Wלה ~לוכש ~י :קלות,
שם "ליכוד" אני לחש.חי י וההד מלמל עד :פלות
0

T

-:

0

T

-

:

00

0

:

0

-

00

-

:

:

-

דק ~למףל זpל הד ,ל.א עוד.

ז5ל ססןד שןגז:יי ס~ף o/ ~ ,זlJ tי ש~~ ,ת~ס~
ן , ryה~ t~ fיד תק.ף ,סד~יקות שףב ~זpזtעות.

"אזק,ץ "' Qז;זז:יי' ה!" ל~  tdח דק סז;רריס סז,נש~ה :':jf
ז$נ;ר:פוגן ~ fד ס~rכח ,ז.את לז;זק.ד ~ו ס~סוד

-

~וכגק ל;:ני ל.ר~ע ,ז.את לז;זקד ~י ס~סוד ; -
דק סדףוכ ,ה! ל.א עוד".

:קגף-סלון ;די ~נ;רזכה ז$ז: ,קז;:pניגןף.:P ,רtןט דוכף,
~~יזtה ~ח ער.רב ןם  zוכס ,ויגנ?ןן Kדףם ,דב הוד.

ל.א ; tדח ל~ר~ '~דר ~.לא ~מר' לא ~ח כן.רן'

מזפעל לדלתות -
:פמנהג אציל או גברת טס
•-זקם ~וכת ~ל ד·אש ~ס~ה  'PWמ~ל לדלתות -
:•:-

ד•

•::•:

ז-:

T

זpם ~וכח ן~ח ,ל.א עוד.
ף 9גי דp,ז~  j?iJרידף ,שףב מףל סעו.רב ה~יךף,
למראה
••:-:

חמדת השבר שעטה :פד·ב :פבוד.

,••:-

•-•••,

י•,

TT

:

T

ף~"~ wי~נ:יד ~לףזכה  ijיא Q ",ז:זז:יי לו" ,ל  :Pד לב וכ:ל,
עוף ~ז:ייק ןג חוף סל:ל' עוף ויג~זק,ק ג:וז;זז:יכוות -
מה tז)זקף~ ,ל·א תאמר לי' זקם ~ :pזק,ק סז;זז:יכוות "?
ז T$ז$מר הףא" :שףב ל'א עוד".

ןגןמךז:יי ~ז?'-סזיה לי ל~חףת ן;:ד עוף ס~לי'
~ף ז,pז;רשף~תו י~~~ ~ Qלז$ה :ק  P.סד סוד ;
;:כי  f.לנף סד ג;: 9כיזtה~ ,יד ז ~:ה, 9ה~יכ;:
ל qזות כסןד ~~יזtה עוף ~מ~ל לדלתות -

w

w

עוף או ~.ךא ~ל ד·אש ~ 9ל  'PWמ~ל לדלתות -
זpןpין Wם לו" :שףב לא עוד".
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~ר יו wב ~דד לו; ~:הףא  9ח רק ~ת ר~דיי סךלף
 :pמו ~ת ~ז~pתו ק~; הףא ~זpלים ס:פוךדות.

ל'א ה~~ יוסד ~ת ;גיהף f :ל נו~ה w:

ד ,הק;גיא הףא

;:וד זקזם זק 9סי ה;:גיעף;" :דידי הךחיקף  tדוד

-

-

 :yם סזעו:זר גכ;:וך~;ה ~ז:יקוות גכךחיק ל." tדד:י'
~ז ~מד הףא" :שףב ל'א עוד".

 Wיב ז;רשף~ה קול;:ות,
 Wזקעו ~כד ;:גי ן;:וד;: ,כי ה
ל
"~ין ז'את Q ",ז:זז:יי' יכ; ":רק ~לה סזpילים ל'א ;דףעות.

הףא למד ארסן ~~ןד ~~דון ה~~ ך'ב ' P.ל~

בכ.ה ,ה~~ ;:וד wס~~ל  wfידיי ~גכז ~ :pד אות -
 fל ז:יקןה נכו~ה~ ,ון;:ות ,ס~~י~ה ~ת סאות
של 'שףב ל'א שףב ל'א עוד'".
'
".

~ר דףחי זקנכיה הקדיןה ,שףב מףל סעו.רב ה~יןה,

ד~.ר 9ה ~ל ~לז:יי ניכח ס~ sוד ;:ול ס  reךיקד ;
,ז~  fד'ך קtוי 9ה ,ו;~:וט דזקי~1י הג;וחיל טו.ךה ~ט
קףך ~ל קףד' ז;רשף~ה ,ו;~:רת מה ;:כ,ףן עוף סזזiח'ד1ת,

עוף  fעףר ,קורר ,ל:ל~ מה ;:כ,ףן עוף סזזiח'ד 1ת,
~ Wךק.ד הףא" :שףב ל'א עוד".
:ק

ז'את זp.ם גכךז:יי  fד'ב ~גע~ ,ר ל;ולי סזק~י;:ו ס~ה

ל~ sוד~ wש .+יי~יס ~ת ל;:גי ;גלסה ~;:יקוד.
ג~ז:יי ,ם.pז דףחי ~מו~ה :p ,זקד.א Wי מףןד f

ד~ע

;:ול קtוי;רת ס~ד w,פ~ה ~ ww
~ר ;:ול  9גול קזוי 9ה wפ·~ה ~ ww

ית ~שק רבכות,
ית נו Wק רבכות

ל'א גכ Wב היא' שףב ל'א עוד !
,ז~ ~ךו:זס ;:וד ל 9ו:זךח'.ךת ,ס~ריד ~זקלא מד קט.ךת,
ףtקן;:כים חג;ונו~עף :פו ~ fלצףל זקל ~ק.בות.

",סג" ~;:וקז:יי' "~ל'סיף  :y -ם זקן 9יו זp.לח ~ליף
נכוס? Wד לסזק;:כיסף ;:כי ליכוד ~;וןה ~נוד !

שסה ,הד ,זקסהw

כד ספו:זם ,זpכח ;:כי היא ~דידה ~נוד!"

 9ח סעוף :ז~ "שףב ל'א עוד".
"הן ~;:ניא

ה'" 1t

~ז  Qז:זז:יי' ם~" זקז,ון או עוף

-

~וכח היא

~ם ~זקלז:זגכ או iךזקל~גכ ~ל חו;:כי ;:ול  :pגף דףחות,

לל'א מ.ירד ~אס~ Wת ה~~pז~ ~t.זס  9Wת -
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ד~יצ:רי ךדףף ]! iף~ת , -א~~ לי ~מ'ך  fרףרות:
האמצא נב~ר לי צירי ?  -אפא לי אמ'ך נברףרות "!
:

:• -

-

T

-

•

•

'

T T

•

:

."" 1

~ז ~מר הףא" :שףב ל'א עוד".

~;:ביא ~ iJף "'

"הן

שףב ~ו;זז:רי' ם~" tקז;ן או עוף

ה:פבוד
לי אמיר בבשם שמים ףבשם ••:פס
 T0

:

•::

T

"".

-

0

-

00

:

-

~וכח :iזיא

!

~ם ג~ז?י'י סזקנ:ינוןןת 9~ ,סןיו זקל ~ן ס.+יןן

w

ז;רגל.ה ~ת  :pמו  .pה זיין' tקךמףסה אור ~גהות -
ז5ת ליכוד' ~tקר  :pמו  .pה זייד' tקךמףסה אור ~גהות".
~ז זtמר הףא" :שףב ל'א עוד".

ה!" ן;נךף שףב ל'א  zךו:זיש ~אן ,עוף או אוב "! ~ 1ו;זז:יי ,חיש ~ם -
"  bב ןלך ~ל תוך , iJר~~ שףב ל.+י~ק ז:וו;זז:ייות !
~ל ז:וזק~יר נו~ה  o/וכרס.דת אות ל~~ש זק . rewדת !
לי השאר נבדידףת זוהרת !  -סףך מזפעל לדלתות !
-

•

ן

•;

••

•

••.•:

-

-:

-

T

מק~וךף ~יקר 'י~~~ עוף ~מ~ל לדלתות!"
~ז זtמר הףא" :שףב ל'א עוד".

w w

ךיו ב ,יו ב ~ד:ן סעו.רב ~רם ~ :pס:ם

פסל ויאש אז-זנה שזפזפעל לדלתות:
על :צחור•:•:
ד•-:

"".

--

•

-:

T

ףד.+יי~יר מ~ט זו.רוכ tקל tקז;ן הו!ה ,קוןוכ,

ךה~זtpקית צפזק.ךה ~ר ~ת ~לו ~ל מך~פות ;
ונפשי מ~ל האפל הפופל על מרצפות

:-:

•

•

••

T

•:

-

••

-

:-

T

ל'א סקףם עוד' שףב ל'א עוד !
אחרון התרגומים ,עד כה ,ראה אור תחילה

בעיתון 79

ולאחר מכן בספר העורב ושירים

אחרים so ,שהכיל  30משירי פן ,שתורגמו כולם בידי חנה ניר .בשניהם ,בעיתון ובספר,

צירפה המתרגמת ,כקודמיה ,דברי לוואי שכותרתם "איך תרגמתי את 'העורב"',
ומהם אנו למדים שהעורב שלה נוצר כצעצוע שעשוע .כותבת חנה ניר" :לפני שנים
אחדות ביקש ממני חובב מושבע של 'העורב' שאציע לשיר נוסח עברי חדש ,כיון
שלא עסקתי עד אז בתרגום ,ראיתי בדבר שעשוע רב אתגר" .ומתוך שלא לשמה בא
לשמה :בזכות "העורב" הפכה חנה ניר למתרגמת ולא זו בלבד אלא לחסידת שירי

פר' שהניבה לקורא העברי את הקובץ המקיף הראשון משיריו' על כל אלה יאה תודה
לאותו "חובב מושבע".

.79
.80

דבר ,המוסף לספרות משא•6.10.1993 ,
הוצאת הקיבוץ המאוחד

•1997
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" . 1כשפח דיבורית קולחת"

בניגוד למתרגמים קודמים ,שנוסחו של ז'בוטינסקי הילך עליהם ותת ,מצהירה חנה

ניר" :אף העובדה שאצטרך להתעמת עם תרגומו בן האלמוות של ז'בוטינסקי לא
הרתיעה אותי' לספך .אמנם קשה מאוד להציב תרגום משכנע מול תרגום מופת

מוכר ואהוב ,אך בעת ההיא סברתי שהמשימה הולמת אותי להפליא  jאם לא את

כישורי  -ודאי את יומרותי ". ...

קשה לרדת לסוף אמירתה "בעת ההיא סברתי" :וכי

לאחר מעשה סברה אחרת ?האם כוונתה ,שהיום  -כשהמוגמר לנגד עיניה -

הייתה

נמנעת מלהתפתות ל"אתגר" המשעשע הזה? ואם אמנם כך ,מדוע חזרה ופרסמה את
תרגומה

בספר ?

מבלי משים עולה מדבריה אישור חד-משמעי לייחודו של תרגום ז'בוטינסקי

כ"בן אלמוות"" ,תרגום מופת ,מוכר ואהוב" ,מבלי להסתייג ולו במעט מ"פגמיו",
כדרך שעשה לפניה אורי סלע .ונשאלת השאלה :אם זוהי דעתה הנחרצת על נוסח

ז'בוטינסקי ,למה נחלצה להעמיד לו חלופה ?

תשובה על כך אין למצוא בדבריה,

אולם על צדה האחורי של כריכת ספרה נכתב" :תרגומה החדש של חנה ניר נותן ביטוי
לווירטואוזיות של שירת פר בשפה דיבורית וקולחת ,המגשרת על פערי מקום וזמן
ומקרבת את יצירתו לכאן ועכשיו".

את דעתנו על "קירוב" יצירתו של פר לכאן ולעכשיו כבר הבענו לעיל  jוביתר
שאת בהתייחסנו לתרגומו של בנאור )לעיל § יא " , 2אפנת ההתחדשות"( .אם אמנם
"קירוב" היה דרוש לנוסח העברי הרי יכול היה אחד התרגומים הקודמים ,שהתיימרו
לקרבה וקדמה ,להתקבל תחת נוסח ז'בוטינסקי  jובכל זאת דווקא את זה האחרון ולא

את ה"מקורבים" היא מכנה "בן אלמוות  ...מופת ...

אהוב" .למען הדיוק יש לקבוע,

שנוסח ניר אמנם נכתב בשפה "דיבורית וקולחת" עד כדי כ,ך שלעתים היא גולשת

מלשון השירה אל לשון העיתון .למשל' סוף כל סוף רוחי הוקל לה  jסו:זל ? tי מכאן
ןסל~ה )ד 1

.2

( j

שחשבתי :קי ~דמה לי )ד (. 5

תרגום "עוקף ז'בוטינסקי"

ייחודה של חנה ניר הוא בכך' שהבינה כי במסלול שהצ;וווה ז'בוטינסקי לא נותר עוד
מקצה להתמודד בו והיא פנתה לשחק ב"מגרש אחר" ובהשתלת מעקפים ,כלהלן:

מעקף ראשון -

"פיצוח" מילת המפתח  .Neverrnoreכותבת חנה ניר" :שעה ארוכה

חלפה עד שהבנתי כי נבצר ממני למצוא מקבילה עברית מושלמת -
בצלצול ובהוראה -

תאומה זהה

למטבע הלשון האנגלית" .בבחירה בין התוכן לצליל העדיפה

את התוכן והולידה את הצירוף "שוב לא עוד" ,ובכך נפטרה מחיפושי חרוזי -וו ) 33
במספר( ,שכולם נתפשו בידי קודמיה.
מעקף שני ,הנגזר מן הראשון ,הוא מילת המפתח כצורתה בשבעת הבתים

הראשונים )אצל פר (.Nothing rnore :בנוסח ניר "לא עוד" ,ובכך חסכה מעצמה עוד
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חרוזי -וו .בבחירת "לא עוד" עברה אל השדה הפתוח של חרוזי -רד )ובעיקר -

דת ,המשופע מילים בסיומת הריבוי (,תד -ושאבה ממנו ללא מגבלות.

מעקף שלישי -

"וברית" במקום נןברית .ובדבריה" :השתדלתי להיצמד למקור

ככל האפשר ולשמור על פשטותו .מכאן גם שיש לקרוא את תרגומי לא על פי כללי

הדקדוק הפורמליסטי אלא כלשוך הדיבור" .סתמה ולא פירשה .מה ענייך "פשטות"

אצל שירו של פר ?וכי המקור האנגלי נכתב ש "לא על פי כללי הדקדוק הפורמליסטי" ?
ומה פירוש "לקרוא בלשון הדיבור" ? האם הכוונה היא לקרוא כלשוך השיבוש עד
כדי כתיבת :פו~ה במקום ~ fה ")  fל ז:ר~ןה :פו~ה ,גוב~ת"( ,כביכול לצורך הדגשת

המוסיקליות ?

הלא בה במידה ש:פו~ה היא ממין התבנית הצלילית של גוב~ת~ f ,ה

תהיה תואמת לצלילה של נ:ו~ןה.
מעקף רביעי

-

חריזה צורמנית ,ללא עכבות ומעצורים ,המזדקרת כבר בשורה

ק,זעי )ג

הראשונה :בחשכת חצות הלילה ,כשאני ,ל;:ני ;ולי רע .וכן הלאה :חוזpזpת -
~ j ( 1ר~.ו; - ~.rס~.רזכ )ג  j ( 3זpק.ט  -שוסק.ת . -ר~ט )ה  j ( 4+3ל~טח  -סזpש wה  fך
)ו  (3הסו; ;~.rזיז  -ןזכף )ז  (1ךך- ;~.ן.ךך -תך) ~~.ז ~; (4+3לףו:יה היא -לב זכ:ל -
סל:ל )ח  p ; (4+3ןר ~ p -ל )יא :;~ ; (3וט  -טו.ךה ~ט )יב  ti j ( 3ו;זז:רי ~ -זכת היא )טו
 (1ת~pז;  -סז,נכז~pת  -סת~ת )טו  j ( 4+3הןpתנוןןת  -גז ס~רז  -ז :p pמוסה זייז )טז
~ (; 4+3דין  f -ם) ~~:יח  (. 1ואיך אלה הכול ,שכך התעלמתי ממקרים פעוטים כגרך
שזכר  -ש~ר )ב  (, 3סק.ף ~ -נ::גק.ת )ו  ( 1או ~גע -ס~ה )יג  (, 1וכדומה.
מעקף חמישי  -הפיצוי המוסיקלי .כותבת ניר" :ה 9ך הדקדקן שבי נטרד עדייך
מן הוויתור על צליל ה·  rוכפיצוי על חסרונו אילץ אותי לגלות מחףיבות מוחלטת
לצד המוסיקלי של השיר ,דהיינו ,העברה נאמנה של המשקל והחריזה )החיצונית
והפנימית( ,וחיקוי המצלול המקורי עד כמה שניתך" .כדוגמה לכך מציינת ניר

"שימוש במילים בעלות צליל דומה" :מתדפקת כנגד  ,tappingמתרפקת מול ,rapping
וכך "העתקת הצליל השליט במשפטים" ,כלהלןDoubting, dreaming dreams no :
 mortal ever dared to dream beforeובתרגומה :שם בדמיוני נדדתי למקומות שאין
לנרו .או החלפתו בצליל דומה לו :עוף  fעףר' קוד.ר ~לילי מה ן~ ~.עוף סשחורות,
 :pזpקךק.ר הףא "שףב לא עוד" .ובמקורWhat this grim, ungainly, ghastly, gaunt :
'  ". and ominous bird ofyore meant by croaking 'Nevermoreוזוהי בוודאי הבחנה
ועשייה הראויות לשבח והמעידות על נטייה מוסיקלית .רא עקא ,כגודל ההישג כך רב

התימהון על כי במקום הבולט ביותר בתבניתו הצלילית החוזרת ,שרוב המתרגמים

אמנם העמידו לו לשוך נופל על לשוך מקבילה בעברית ,הלא הוא )ג And the ( 1
 silken, sad, uncertain, rustlingדווקא הוא לא חדר לאוזניה הצלולות ,והיא מסתפקת
במצלול הדל וסמ~ה  fכף~ה ,חוזpזpת ,של  9גול וילונות הק.שי.
נשאלת השאלה :מה תועלת יש לקורא העברי מכך ת.ק~ןו;~.rש דומה ל· tapping
ונו' אלא אם כך הוא זוכר בעל פה ,מילה במילה ,את נוסח המקור שלפו ?ואם יימצא
כזה ,האומנם יזדקק לתרגום ,אם תואם ואם
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החרוז ,הלשון והדקדוק ,הפכה חנה את העורב השחור של פכו לעורב אפור ,שהוא

עוף מזן אחר .לפיכך עריכת השוואה בין תרגומה לבין נוסחי קודמיה לא תהיה אלא
עירוב מין נשאינו מינו.

יד .

שמונח בעקבות אחד

כ·  90שנה חלפו מאז ראה אור תרגומו האחרון של ז'בוטינסקי' ובמהלכן נתעוררו
ולמרות הנאמר "וישן מפני חדש תוציאו"

שמונה מתרגמים להעמיד לו תחליף ;
)ויקרא כר  ( 10נותר תרגום זה כמבטאו היציג של "העורב" העברי .אם נדרשה לכך
הוכחה נוספת ,מצאתיה בטורו של מאיר שלו בידיעות

אחרונות81 ,

הכותב "ואני נזכר

מתוך עונג בפסוק של ארגו אלן פר על העורב' :נובלתו מעט כקרחת ,אך לבו הוא
לב אל פחד'" ,שהוא נוסח ז'בוטינסקי )בית (.ח ניכר במובאה זו שצוטטה מן הזיכרון
ולא הועתקה מן הכתוב ,שכן נפלה בה טעות :לא "מעט" נכתב בתרגום אלא "מקצת".
מאיר שלו הוא כבר בן דור שלישי לקוראי ז'בוטינסקי ובעת כתיבת טורו היה ניתן לו
להכיר ולצטט עוד שמונה נוסחים ,ובהם חדשים וחדישים ,אלא ש"מכונת הזמן" שלו

החזירה אותו אל הגרסה וינק ותא שהונחלה לו.
השפעתו של ז'בוטינסקי ניכרת לא רק בקוראיו אלא במתרגמים שבאו בעקבותיו
בהיקרויות לא מעטות ,שיפורטו להלן .עולה על כולן ה"השפעה" המזדקרת כבר
במילים הראשונות של השיר ,שהיטיב לתארה אריה סתרי ,עורך כתב העת

נתיב82 :

"לו

נשאל הקורא העברי מהו מזג האוויר ברקע העלילה הסוריאליסטית של השיר ,היה
משיב בוודאי' :רוחות עזות עד  100קמ"ש'" ;ואכן ,כך מתואר הלילה אצל מתרגמי פכו:

ז'בוטינסקי :כחצות ליל קור וסער ...

סופת חורף מייבבת.

אורלנד :דצמבר סחוף הסער.

בן· גדידן' פריו מן' סלע :ליל הסער.
ומכולם מגדיל סלע :ליל השחת ,הסופה המשתלחת.

"בניגוד קוטבי למתרגמיו ,חצות הליל של פר הוא של דממה ...
קלה83 ,

אין זכר אף לא לבריזה

קל וחומר ל'סופת חורף מייבבת' או 'משתלחת'" .יתרה מזו ,לאחר שהמ Qפר

פותח את דלת ביתו )בית ו( ומתבונן אל תוך החשכה -

זו ההערה שהוא משמיע

על מזג האוויר .The silence was unbroken, and the stillness gave no token :את
קדרות הלילה המשמים והדומם הפכו אפוא מתרגמי פר למעין ליל ולפורגיס של
סופה וסערה

. 81
. 82
.83
. 84

מייבבת ...

אף כי יש להודות שיעקב אורלנד הוא המאופק

ביותר"84 .

הגנרל והפרופסור' מוסף לשבת ' 25.8.199 5 ,עמ' •11

נתיב כלעיל העדה (, 10

עמ' •69

דווקא יש ,בבית ו ,שורה

Tis the wind and nothing more . :6

כן ל גבי תרגומו של י' כוכב ,שלא הגיע לידי סתרי" :ליל דכדוך ורוח" .נבדל לטובה מכולם

תרגומה של חנה ניר ,שראה אור לאחר הופעת נתיב :היא לא הסעירה כלל את מזג האוויר.
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מסקנותיו של סתרי" :איך מנוס אפוא מלהניח שיותר משתדגמו אודלנד' בך גדיוך

וחבריהם את פו' הם כתבו וריאציה על תרגומו של ז'בוטינסקי .אחדי ככלות הכול'
'העורב' שלו ,ולא שלפו ,הוא החד~ט בזיכרונו של כל אוהב שידה בעברית ,ולא כל
שכן מושך בעט הנשבה בקסם המקצב המז~pך של פואמה זו" .ומדוע ~זpל ז'בוטינסקי
עצמו בסטייה כה תמוהה מכוונת המשודד ן זאת מתרץ סתרי בקריצה מחויכת" :דומה,

כי על שאלה זו השיב ז'בוטינסקי עצמו בקביעתו הנודעת' :שקט הוא רפש "'! ...דבריו
של סתרי ,המגדיר את התרגומים כווריאציה על נוסח ז'בוטינסקי' לוקים בהפרזה,
אלא שאין הפרזה בלא גרעין של ממש ,כמוסבר בפרק הבא.
 . 1כל הקודם זובח

ראשוניותו של ז'בוטינסקי לא הקנתה לו את הבכורה בלבד' אלא גם את יתדרך
ההזדמנויות .הדי דוגמה להמחשה :במבנה הנוכל שיצר פו נדרשו בשירו לכל בית
חמש מילים מלעיליות כחוזות )לבד מיתד המילים המלעיליות שבשיר ,הנפוצות

במשקל הטדוכאי( .מכאך שלשיר כולו ,על  18בתיו ,נדרשו לחריזה  90מילים כאלה,
דובך ככולן מן הסגוליים או ממסתיימי הפתח הגנוב ,שמספרם בלשוננו מוגבל .כל

אלה ניתנו בראשונה ביד ז'בוטינסקי לכחידה .מי שבא אחדיר מצא ,שמילים כגון

,ו~~ או.רזכ ,ס~ל, ,תב~~ ד~ח ו~שף כבד "נתפשו" ,ומהך שאינך ניתנות לעקיפה
 -ךלת, ,ל~~ זקזקי וכדומה .וכך שלוש המלרעיות הנחדזות בסופי שודרת , 5 , 4 , 2

שאצל פר מסתיימות כולך בהנדת -וו ,בהתחרזן לבריח הפזמון ) Nothing more
או  (. Nevermoreכזכור בחד ז'בוטינסקי שלא לנטות אחדי פו ופיצל את החריזה,
כששבעת הבתים הראשונים מסתיימים ב -ו )לא יוסד( ויתד  11הבתים מסתיימים
ב -וו .נדרשו לו אפוא  (3xl 1) 33מילים מלרעיות הנחדזות ב -וו .מי שבחד ללכת
בדדנו שלפו ולחרוז ב -וו לאודך כל השיר נזקק ל  (3x18 ) 54-מילים כאלה ,שדנות

מהך כבד נכחדו על ידי ז'בוטינסקי .לפיכך יהיה זה מופרז לקבוע ,שהייתה כאך
"קבלה" ישירה מז'בוטינסקי ,אלא שכל המתרגמים דלו מאותו מאגד מצומצם כדי
לתרגם אותן המילים ,לדנות כאלה שתרגומן מתבקש מאליו ואין לו חלופה ,כגון

.door, visitor

שניים מהמתרגמים 'ע) בן·גדיון וי' כוכב( נהגו כז'בוטינסקי וקבעו

בשבעת הבתים הראשונים כבריח הפזמון את "לא יותר" ,שהוא אמנם התרגום

המדויק המתבקש ל·  .nothing moreלפיכך אין לטעון שהם "קיבלו" מז'בוטינסקי,
אלא שהוא "היה שם" לפניהם ,וכאמוד לעיל :כל הקודם זוכה.

.2

האומנם

וריאציה ?

הזדמנם של שלושה מתרגמים אל מכנה משותף
שבעת הבתים הראשונים

-

-

"לא יותר" וחרוזיו התואמים ככל

מאפשר בדיקת השוואה פרטנית כדי לבחון את צדקת

טענתו של סתרי' כלהלן:
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שורה ז'בוטינסקי

א 2

הסתכלתי ~ים ן*'ר

][101

בן·גריון

כוכב

התבוננתי מסרסר

לא איש זו~ר

4

מחסה לדל או גר

זר ש~ל ביתי חותר

על הדלת ר'ך עו~ר

5

זה או.רו:ז' זר או גר

~ ר אל ביתי חוסר

w

על הדלת רק עו~ר

ב 2

חףך
גוססה באור
• ••
T :

את ~לו הזק~ך~ר

רףו:ז :7ות ןק ג:ו:גסר

4

את הצער הבו*'ר

~צ;ו~.זפזקז:וי :פ'ה מסר

על לנוןה אינו יוסר

5

כ ) iזפ1ג חלום עו~ר

שךכרה ~בף זגסר

זpם לנוןה לה עו~ר

ג 2

~ף זייז.קסה בסססר

לא ~כ'לז:וי עוד זג~ר

ל'א ו:זד+יז:וי ;:בזמן ~ח.ד

4

סלך-לילה זק~ח.ר

5

זר בנשף זק~ח.ר

!ו ש~ל ביתי חוסר
שאלי ביתי חוסר

חסז-ןך
ביתי ישאל .. : ".
של .

ו 2

ל'א יכ'לן.ןי לברר

נא סרז.קני ל~~ר

תרדמה ~יד ~ים ן*'ר

~שמעה ןאתער.רר

ל~ול סדר עד ~ wר

4
5
ה 2
4

T

:

•

:

T

ואצלי :שאל ס 9סר
 9לח לאיש המד~ר

בעודני מד~ר

למקביל את המעד.רד

ףפתאם לי נת~.רר

מעולם עוד ל'א הךסר

פרי רףחי הזק~ך*'ר

ל'א ן~ם אדם אחר

את שלבת הליל ~ק.ר

שני:ןךךך
..שם ..לנור .. : ·- ".

~~חקה בקול ח}.ר

5

הד ל~'א~ הצ;וג*'ר

סד נוגס ~בךךר

~ת הזpם סד שחוד.ר

2

אך ת'*~ מ~ד ~ח.ד

ב~~מו ה~צ;ו~~ר

מקודמו חזק יוסר

4

סוד ה~שף מת~רר

5

רס~זpף :צ;ו~.רר

ןסזר לי :צ;ו~.רר
והזר לי :ת~.רר

והסוד אני פוסו
והסוד אני פותר

ז 2

~א ~כס רקורד

שד~ ,גא רןב~~-ר

בימים קווזקים יוסר

4

לתבנית סו:זת ס~ר

אל ה:פ'תל הח}.ר

~ו:זת על ~ 9ל ןב ו~~

5

על קירי  :pאור ס~ר

w

::גפ 1~:ל סח ry.ר

את החדר שבןw

ר

בהשוואה בין ז'ברטינסקי לבן גריון ניתן למצוא חרוז חוזר ~סי' באותו סקשר ובמילה

שאינה אקראית ראינה מתבקשת מהמקרר האנגלי )  (: exploreו  , 5+4ה~שף מתברר x2
)ז'ברטינסקי(  -הזר לי יתברר ) x2בן גריון (.כאן עשויה החזרה להיחשב כהשפעה,
ואילו במקרה אחר ,במילה ח ry.ר 1סח ry.ר ,הבאה אצל האחד בבית ב )"באור החירר"C

ואצל האחר בבית ז )"הכותל החירר"( ,התקרית היא אקראית .בהשוואה בין כרכב
לז'ברטינסקי מצרירת  7היקרויות של מילת חרוז חוזרת .ארבע מהן נראות רגילות

ואקראיות ,שאינן בהקשרים מקבילים )ער~ר  ,x2אח.ר  x2המן~ר(. ,ר}.ח שתיים נראות

פחות אקראיות :הזקן~ר לערמת זקד~ר )בית ו( ר~תברר )בית ו( לערמת ~תברר : 1תברר

בבית ו של ז'ברטינסקי  .כהשפעה של ממש מתבלטת מילה חוזרת אחת ,ס 9גרר x2
לערמת ס 9סר בז'ברטינסקי' והן מופיעות באותו בית (ו) אם כי לא באותה שררה.
בהשוואת הנוסחים שלעיל בולטת לאר דווקא השפעת ז'ברטינסקי על השניים ,אלא זר
של בן גדידן על כרכב :באותו בית (ז) בסמיכות שררות )  (4-2חוזר הצירוף ןב~~-ר
רזו אינה מילה אקראית אר מתבקשת.
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בדיקה השוואתית מפורטת זו מחזקת את דעתי שלעיל ,כי סתרי ,בטענת
ה"וריאציה" ,נתפש להפרזה סוחפת .אין לשכוח כי ז'בוטינסקי אינו בעל המקור אלא

אחד המתרגמים ,אם כי הראשון בהם ,וכי כל השלושה תרגמו אותו השיר .מה פלא
אפוא שהם קרובים זה לזה ?

טו  .שיטת טנא להשוואת תרגומים
פרופ' דוד טנא ,במחקרו האחרון לפני

מותו 85 ,

שעניינו השוואת  16תרגומי שירו של

היינריך היינה "עץ האורן" לעברית ,מציע בדרך ניסיונית שיטת השוואה ,שעליה הוא
אומר" :המודל שעיבדתי במחקר זה מאפשר לתאר השוואה בין שני תרגומים ומעלה
שהם תרגומים עבריים לשיר אחד .מכאן חשיבותו של המודל" .לכאורה ,בכך מזומנת
השיטה לכל השוואה שהיא .אלא שבמבט בוחן יותר אין הדבר חד וחלק ,ונראה ,כי

מה שטוב לשיר בן שמונה שורות קצרות המכיל  30מילה לא יצלח לשיר בעל 108

שורות כפולות ו· 8oo
.1

מילה.

האורן והתמרח

ראשית שיטת טנא בעריכת ערכי אוצר )תזאורוס( זוטא של מושגי היסוד בשיר .ב"עץ

האורן" ,על שלושים מילותיו ,הוא מונה  16מושגי יסוד ,ובהם :א .האורן והתמרה ;
ב .הצפון והמזרח ; ג .גובה ; ד  .עמידה ; ה .בדידות.
הצעד הבא  -בדיקת כל מושג ומושג ,כהופעתו בכל אחד מהתרגומים ,המצוינים
באותיות .למשל:

א .תרגום השמות לאורן ולתמרה:
אורן

תמרח

עץ אורן ,ב -ה ,ו ,ח ,י ,יא ,טו

תמרה

-

אורן

א ,ד ,יב

אשוח

דקל-ג
בת-דקל

אלה-ג

-

-

ז ,יג ,יד

אורן צפון

-

ט

וכך נמשכת ההשוואה

א ,ב ,ו ,ז ,ט ,יג ,י,ד טו

-

ח ,יא ,יב

בת דקלים -ד
עץ החומר-ה

ביתר מושגי היסוד.

אם ננהג בדרך זו בשיר כ"העורב" ,הרי בבית אחד בלבד נמצא מושגי יסוד

במספר העולה על פי שניים מהמצויים בכל שירו של היינה .ספר עב כרס יידרש

אפוא להשוואה מעין זו .יתרה מזו' טרחה רבה למדי תהיה כרוכה בקיבוץ הנתונים
וסיכומם .טנא עצמו היה מודע ליתרון שזימן לו השיר הקצרצר' באמרו )לעיל הע'

.85

"שיו של היינה בשישה עשו תרגומים לענוית" ,לשוננו לעם מח ,א )תשרי-טבת התשנ"ז(.
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"אוצר המילים הוא אפוא גמור וההשוואה המילונית תהיה אם

כן מאלפת שבעתיים".
לכל אחד ממושגי היסוד הנ"ל מציין טנא את הגרעין הלא ·מסומן שלו )כמתבדר מן

המקור הגרמני( ,כגון :עץ אודן 'תמרה ,צפון ארץ מזרח ,השורש עמ"ד וכן הלאה .מן
j

הגרעינים הלא-מסומנים הוא בונה תבנית "יבשה" של שיד ,שהוא התרגום המילולי

ה"מדויק" של המקור ללא משקל וחריזה .על פי דגם זה נקבעת מידת התממשות
התוכן הגלוי והסמוי של השיר בכל תדגום.

קביעה זו נראית לי שרירותית במקצת .לדוגמה ,אם "עץ אודן" הוא הגרעין הלא·
מסומן במה הוא עדיף על "אודן" או "אודן צפון" )שכן צפון אמנם נזכר במקור
j

בהקשר האורן (.נדאה כי היינה בחד בצורת  Fichtenbaumולא הסתפק בשם Fichte
)אודן( ,שבגרמנית מינו נקבה ,אלא שבתוספת ) Baumעץ  ,אילן( משתנה גם המין
ו·  Fichtenbaumהריהו זכר ,והוא הנדרש לחייבה ליצירת הניגוד

זכר :

נקבה )אודן

לעומת תמרה ,דקלה( .האומנם בגלל "בעיה גרמנית פנימית" כזאת חייבת גם העברית
)שבה קיים ניגוד זכר  :נקבה בשמות העצים( להרחיב את האורן לעץ אודן ?

גישתו של טנא נראית מתאימה להשוואת מילים מתורגמות הן ביחסן למקור הלועזי
והן בהערכתן זו לעומת זו בתרגומים אחדים .אולם האם השוואת מילים היא ממילא
השוואת תרגומים ? טנא עצמו קובע במאמרו הנ"ל" :איזה הוא התרגום הנאמן ביותר ?

תדגום זה הוא אותו תדגום שבו מתממש התוכן הגלוי והסמוי של השיר בשלמותו או

לפחות במידה מרבית" .ובדברו )שם( "הנוסח הנאמן ביותר למקור והתרגום הטוב
ביותר" הוא קובע" :שום מתרגם ]מ  16-הנבדקים[ לא העמיד נוסח בלתי מסומן זה

בשלמותו' ולו דק מן הטעם הפשוט ...

שכל המתרגמים השתדלו לקיים את החריזה

ואת המשקל ובכורח החריזה והמשקל העמידו מקומות מסומנים באופן חיובי ביחס
j

לנוסח שלפנינו ,וכך נתנו לתרגום חותם אישי" .מדברי טנא משתמע כי יש להחשיב
גם את התוכן הסמוי' שמימושו עשוי להיות ניכר מעבד להמרת מילה במילה .ואשד
לחותם האישי ,האם ייתכן תרגום ראוי לשמו ללא הקפדה על חריזה ומשקל ,כלומד
ללא חותם אישי ? התרגום אינו עניין שולי בתרבות הגלובלית ,ובספרות העברית הוא
ממלא שליחות חיונית ורבת היקף .רבים מסרפדינו ומשוררינו הנודעים זכו למוניטין

על יצירות תרגום שהעניקו לקורא העברי .ביקשתי למצוא מה חושבים הם באשר
לאיכות תרגומים ולהשוואתם ,ומצאתי דברים לא מעטים פוקחי עיניים.
 . 2השוואה לשם מה ?

מדוב עיסוק בבדיקת תרגומים ,בהשוואתם למקור ובהשוואתם זה לזה ,נתקבלה
נחיצות העניין וחשיבותו כדבר המובן מאליו .מקריאת חוות דעתם של כמה מתרגמים,

ובהם מגדולי העושים במלאכה ,מתעוררת שאלה כבדת משקל :האומנם ?
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הבלשן הנודע אברהם אבדוניך' במאמרו "לשון ביאליק

ממחיש

בתדגומיו"86 ,

בשודה של דוגמאות מתוך "וילהלם טל" ,בתרגומו של ביאליק ,עד כמה כיוון ביאליק
ביפי תרגומו לריתמוס העברי בלא לחטוא לדוח המקור ועד כמה תדמו שינוייו
לשכלול הנוסח ,לגיבושו ולהעלאתו לכדי יצירה לעצמה .כן מדגים אבדוניך את עושר
השפה ולהטי הלשון של ביאליק בתרגומו ל"דון קישוט" ,וקובע" :ביאליק בפתגם
קטן מתורגם ב'דון קישוט' אינו פחות יותר בלשון מאשד ב'מתי מדבר"'.
ביאליק עצמו ,שהתבלט גם בתרגומיו ,אמד דברים נוקבים לענייננו ,המגבירים את
סימן השאלה ,כלהלן" :השיר ] Ifלקיפלינג[ באמת יפה וחזק וראוי לתרגום משוכלל,
אם כי אינני בטוח ,כי גם בתרגומו יעמוד כל טעמו בו .באמת שירים מסוג זה לא

ניתנו לתרגום ממש ,אלא הם טעונים '~י~ךדי~טףנג' על תדגום שירים ממין זה אמדו

חכמינו' :המתרגם פסוק כצורתו הדי זה בדאי ,והמוסיף עליו 'הדי זה מחדף ומגדף'"

'החיבור' ...

ועוד" :התרגום הטוב הוא במידה ידועה מעשה אומנות קשה מן

שצריכים לתרגם לא את השיטין עצמו ,אלא מה שבין

; 87

פעמים

השיטין"88 .

במכתבו אל ש' בן ·ציון' שתרגם גם הוא את וילהלם טל' אומד ביאליק" :אפילו
תדגום 'וילהלם טל' שלי לא היה מעכבני מלהוציא גם 'תדגום שני' שלך  .יהא
הפעם 'אחד מקרא ושניים תדגום' ! ומה בכך ? מובטחני ששניהם ימצאו להם את
קהל

קרניהם ...

יש בזה מה שאין בזה

-

והדנה 'סקרנים' בעולם שהתרגום הכפול

יגרה את התיאבון שלהם לדעת ,כיצד שני סופדים 'מתנבאים נבואה אחת בשני
סגנונים'"89 .

דברים דומים ומאלפים כותב עמינדב דיקמן 'מגדולי המתרגמים בזמננו 'בביקורתו
על תרגומו החדש של אדיה אחרוני לכתבי שלום עליכם )בהשוואה לתרגומו הישן
של י"ד בדקוביץ(:

90

"נטיית לבו של מתרגם מסוד להצטייד בעיני עצמו כגואל

ומציל ומתקן' אנושית ומובנת היא ,ובכל זאת ...לא זו הדרך ...

טוב יעשו הקוראים

אם יזכרו שאין הספרות והתרגום כפופים למין חוקי התפתחות קווית כבמדעים.

היחס בין תדגום ישן וקודם איננו כיחס בין 'חלונות  ' 95ו'חלונות '. 2001

ובמקדה

זה שלפנינו ,אין כל ספק שאין ואין להוציא את בדקוביץ מפני אחרוני דדך 'ישן מפני

חדש תוציאו'  ...צד המקום מלהוציא משפטי השוואות אבל יש ויש שבמקום שאחרוני
'מדויק ונאמן' ,שם בדקוביץ יפה ומבריק ,כשם שיש ויש שבמקום שבדקוביץ מוסיף

ובודה וגודע ומשמיט ,שם עוקב אחרוני בצמידות למקור".
עוד דעה נחרצת ,ובאותה הדוח ,קובעת פביאנה חפץ באחרית דבר לספר שלוש
מחקרים כלשרך ביאליק ויל"ג ,תל אביב תשי"ג ,עמ' • 120-112

.86
. 87
.88

שם ,כרך ב ,עמ' עט.

•89

 88ידיעות גנזים ) 67תשרי תש"ל( ,עמ'  .475מובא משמואל אבנרי" ,ביאליק ר'האספקלריה

איגרות ביאליק ,ניר יורק תרצ"ה ,כרך ד' עמ' קעה.

המטושטשת' :על הגיגי המשורר ופועלו בשדה התרבות" ,הארץ תרבות וספררת•6.9.2002 ,

.90

הארץ ספרים,

,31.1.2001

עמ

1

.8
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שתרגמה מספרדית בפסקה" :נאמנות רבה מדי למקור עלולה

להביא לעולם גרסאות שעשויות לגרום מפח נפש לקורא .מפני שאותו מקור עצמו

עשוי מילים חיות ,מתנועעות ,כאלה שלעולם לא ניתן יהיה למצוא להן מענה במילון".
ונסיים בדבריה הנחרצים של המתרגמת הצעירה גילי

בר-הלל92 :

"תרגום ,ובעיקר

תרגום ספרותי' יודע כל מי ששלח ידו בכך' אינו רק החלפת מילה במילה .תרגום
מוצלח מעביר אווירה ,כוונה ,ומשמעויות שמעבר למילים .תרגום שאינו יותר
מהחלפת מילה במילה עושה עוול למקור ומשניא עצמו על הקוראים" .זוהי ,אם בך'
דעתם האחידה של בעלי הדבר ,הקובעת ,שבתרגום אין טעם בשקילת מילה כנגד
מילה ומטבע לשון כנגד חלףפ; .לא עלה בידי למצוא מחזיקים בדעה האחרת ,שדוד
טנא היה מבססה ומקדמה.

.3

חידת טנא

בניסן תשנ"ה ) ( 1995

השמיע דוד טנא הרצאה בסדנה בלשון העברית של המרכז

הבין-ארצי להוראת תרבות ישראל באוניברסיטאות ,וחזר והשמיעה באותה שנה

במכון מזי"א של האקדמיה ללשון העברית לפני חברי אגודת המתרגמים .בהרצאתו
זו פרסם בראשונה את "המודל המאפשר לתאר השוואה בין שני תרגומים ומעלה
שהם תרגומים עבריים לשיר אחד" .לי נראה שהיה זה דבר שבחידוש ,כי לא זכור
לי מודל מעין זה בדברו בסמינריון שניהל באוניברסיטה בהשתתפותי .בסוף-דבר

למחקרו מציין טנא את חשיבותו של המודל כמתכון כולל' ללא הסתייגויות וחריגות,
ומסיים במילים "את ההוכחה לכך אביא במחקר הבא שנושאו

'אחד-עשר 93

תרגומים

של השיר הידוע העורב לאדגאר אלן ;'".פ מילת המפתח באמירה זו היא "ההוכחה".
וכי איזו הוכחה נדרש טנא להביא עוד לפני שנתעוררו השגות וערעורים על המודל

הראשון שעיבד ?לא זכה דוד טנא ולא זכינו אנו לראות במימוש שאיפתו זו 'ו"הוכחת"
שיר

שיטתו נותרה כחידה .לי נראה ,שהוא בחר ב"העורב" כמייצג הקוטב הנגדי -
רב-כמות  -לעומת "האורן והתמרה" ,שהוא שיר גמור וקל להדגמה .אילו נעשה על
ידיו הדבר ,ייתכן שהייתה בכך תשובה להסתייגות שהבעתי בראש פרק זה .אולם

ניתן להניח ,שהזדקקותו להוכחה נוספת )ושמא במתכונת מתוקנת ,או מורחבת ,או
מסויגת( מעידה על הרהור שני ,שהדריכ; לאחר שהעלה את המודל הראשון והציגו
כשיטה חובקת-כול .לא נותר אפוא אלא לנסות לבנות מודל אחר' וגם אם לא יכוון
לדעת טנא ,הבלתי נודעת ,הרי לפחות יומרץ בעט;ה וייבנה מכמה ממרכיביה.
לאור כל האמור לעיל נראה לי 'שבדיקת תרגומים ייטב לעשות לא בהשוואת מילים

.91
.92
.93

הארץ' תרבות וספרות ' 24.1.2003 ,במאמר "המופת של תרגום הכזב".
מתרגמת ספרי הארי פוטר ,הארץ,

•21.7.2000

תמוה המספר  11בעוד שעד כה ראו אור  10תרגומים בלבד .ייתכן שהיה בדעת טנא להוסיף

תרגום משלו ,כדרך שנהג במחקרו על שירו של היינה.
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אר מושגי יסודי אלא בבחינת הנאמנות למקרו מצד הנוסח ,כשהיחידות הנבדקות הך

שודרת ,אר קטעי שיד .להלן הצעתי.
 .4קביעת הקרבה למקור מבחינת התוכן

לצרוך קביעה זר יש לתרגם קטע משיור של פור תדגום מילולי ר"מדריק" )שטנא מכנהר
"יבש"( וכיב כנגד וכיב ,ללא כל יומרות ספרותיות וקצביות ,ולהציג מולו את הטקסט

המקביל בכל אחד מהתרגומים לעברית .כאמוד לעילי תרגומו של ח"ד נוס ברים הוא
חויג בשפתו חמשכילית ובפריצתו תבניות וקצב ,לפיכך נוציא אותר מכלל ההשוואה

ובעדכנה לתרגומים האחדים :תחילה לשני תרגומי ז'ברטינסקי )ואגב כך נעמוד על
מידת היבדלותם זה מזח( ולאחד מכן ליתד התרגומים ,שנעשו בידי בני זמננו.

בהשוואה זר נבחן את הקרבה מצד הנוסח לפי השררות ,ולכל שרוח ושרוח נציין
את הקרבה בספורת מ·) 1הנמוכה( עד ) 5הגבוהה( .לא יקשה לבחרו בקטע הבוחן י
שכן חבית הראשון ושרדתו הראשונה כבד מערימים אתגרים מגדים למתרגם  jוחדי
התרגום המילולי ח"יבש".
הערות

השורה

ציון

הקרבה

שווה

1

שורה

2

שווה

3

;ס~ם ב~דוות חצות·ליל בעודי

מסוהר ,יכלש ויגע
ז'בוטינסקי  1כחצות ליל נקוו

למףסגוים איד אחיזה במקור האנגלי

3

ז'בוטינסקי  2כחצות ליל נקוו וסעו[

כנ"ל בתוספת שבור

2

וסעו[.+ ,ית אני~ ,גיע·צער

עת אני' זקבוו הצער

בכוך ישן ומוזר של לימוד שנשכח
ז'בוטינסקי 1

בנשכח מספרי סתר

הסתר  -יתר  jהסתכל  -במקום הרהר

2

הסתכלתי ~ם ו,+יו
ז'בוטינסקי

2

בספרי חכמה נשכחת

נם

/

נים וער  -הקדים לשורה הבאה

3

הסתכלתי ~ים ן,+יו
בעודי מרביד ואש ,כמעט מנמנם,

פתאום בא קול נקישה

קשקוש

ז'בוטינסקי  1ףזקנתי כמעט מושלת

כנ"ל ,סתום  -יתר  jנחשלת -לא

 מיד קשקוש נשמע בדלתז'בוטינסקי

2

מתאים

בא קשקוש סתףם

בדלת ,קל כן~ק יד נחשלת
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שורה

4

שורה

5

שורה

:6

כשל מישהו דופק קלות ,דופק על

נבהלת  -אין ;מקלט לגר  -אין אחיזה ;
חדרי  -הושמט ונבלע ב"דלת" ;
חוששת".שראלת  -מיותר ;אין אזכור
לחדר ; מחסה לדל אר גר  -אין אחיזה

דלת חדרי

ז'בוטינסקי  1קול כן~ק יד ~בהלת,
השואל ~קלט לגר
ז'בוטינסקי ~ 2ד חוששת ,יד שואלת
מחסה לדל או גר

1
0

במקרר

זה אורח /מבקר כלשהו ,מלמלתי,
לא מתאים ; זה אורח  -חזרה

לחשתי -
מיותרת ; זר

הדופק על דלת חדרי

ז'בוטינסקי 1

"זה אורח"

-

כה

לחשתי  -זה אורח ,זר או גר
ז'בוטינסקי

לחשתי

הפזמון
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-

2

"זה אורח"

-

אר גר

-

1

חזרה על ייתור

1

קודם

כה

זה אורח' זר או גר

זה בלבד ולא יותר

ז'בוטינסקי  1זה אורח ,לא יותר

זה אורח

ז'בוטינסקי  2זה אורח ,לא יותר

זה אורח

 חזרהחזרה

מיותרת בשנית ;

3

מיותרת בשנית

3

סיכום ציוני הקרבה בתרגומי ז'בוטינסקי:
בתרגום

14 : 1

)מקרב

30

האפשרויות(.

בתרגום (. 12 : 2ל"נכ)
כלומר בתרגום שנועד להיות המתוקן יותר התרחק ז'בוטינסקי
קביעת הקרבה ביתר התרגומים:

שורה 1

מהמקור.

94

פעם בקדרות חצות-ליל בעודי
מהרהר ,חלש ויגע

אורלנד

פעם בחצות ליל-נבא ,עת עיפתי שרט

ולכת
בן-גריון

הרהור

באישון ליל שכול ואבל ,ואני~ ,לאה
מהבל

פעם בליל דכדוך ורוח' בערד רכנתי'

כוכב

חלוש אין כוח
פרידמן

בנאור

שכול ואבל  -סטייה שרירותית ;
הבל  -כנ"ל )להמצאת חרוז(
ורוח  -מיותר ,וחרוז מפוקפק
רכנתי )במקום הרהרתי(

-

לכוח ;

מקדים

2

3.5

לשורה הבאה

פעם בחצות ליל-סער ,בעיני נלאה

סער  -מיותר  jחרוז לצער שנועד

מצער

להיות קרוב לקדרות

לילה קר פרוץ לרוח  -בעודי הרגה

קר ,פרוץ לרוח  -תוספות ללא אחיזה

זpח~rכ

.94

שרט ולכת  -תוספת ללא אחיזה,
למרות הקשר לשררה הבאה ; אין נזכר

3.5

כמוסבר לעיל ,תרגום נרסברים לא נכלל בבדיקת ההשוואה.
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פעם בחצות ליל סעד' י~~~ב נלו5:ה

סעד -
פדידמן ;

כאן נוסף הרכיב י~~~ב

בסשכת חצות הלילה ,כשאני ,לנ;ני

בחשכת

מיותר  jלבי עלי דע

~לידע

תוספת שרירותית

מיותר  jנלאה מצעד  -דאה

~~עד
ניד

-

-

4

2

עד כאן לצורך הדגמת השיטה ,הנראית לי עדיפה ,באשר על פיה אפילו שיר רב שורות

ומילים ועתיר תרגומים כ"העורב" יוכל לעמוד במבחן ההשוואה ולהניב תוצאות
בערכים מספריים בהירים וחד-משמעיים.

טז  .סיכום :

עוד עורכנו חי !

למעלה מעשרים שנה חלפו מאז נסחפתי אל מעוף העורב של א"א פו ועקבתי בשקידה
אחרי עשרת תרגומיו לעברית

-

תחילה אחר שני תרגומי ז'בוטינסקי ,ובעקבותיהם

יתר התרגומים שהופיעו אחריהם ,מהם שראו אור בעודי שקוע בעבודתי זו .במהלך
עשור אחד'

מ 1983-

'י) כוכב( עד

1993

'ח) ניר( ,הופיעו חמישה תרגומים זה אחר

זה .ומאז לא נוצר תרגום נוסף ,כאילו פגו סודו וקסמו של העורב וחלף האתגר לתרגם
אותו .כששבתי לעיין בסוגיה זו ביקשתי לגלות דברים שאיבדו מתוקפם ,אם בשל
התיישנות ,אם בשל גילויים שנחשפו ,אם מטעויות שנתבררו ואם משינויי טעם ,לשון

וסגנון  -ולא נתגלגלו לידי ממצאים מכל אלה.
בכורתו של ז'בוטינסקי )בתרגומו השני( נותרה איתנה חרף שמונה הניסיונות

שנתעוררו להעמיד לה תחליף .ובכל זאת נתגלגל ונתגלה דבר שהפתיעני :בחיטוט
שגרתי באינטרנט בערך "העורב" נודע לי כי באחרונה נוספו עוד שלושה תרגומים
לעברית של "העורב" ,משל אליהו ציפו ,רות פלדי ויעקב שקד ;ואלה מעידים בבירור

שלמרות הקיפאון שפקד את המתרגמים לא פג קסמו של העורב ,ועוד נשוב ונשמע
את קרקורו העברי .כי עוד עורבנו חי ! ועוד נתכנו לו עלילות ,כי עוד ידונו וידושו בו

סוקרים וחוקרים שישובו' כמוני' להגביה עוף עם עורבו של פר ועם מתרגמיו.
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