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זיוה שמיר

תרגומי שירה: מסע במרחבי תבל
על בית הילדּות הכפרי 
שלצד העיר הגדולה 

על שירו של בודלר "עודי זוכר"

שירת בודלר הטרימה את המודרניזם של המאה העשרים בנופיה האּורּבניים המסתוריים

Jeוהֵּׁשדיים, המלאים חתולים, ערפדים וליליות. בשיר לא אופייני וכלל לא ֶּדמֹוני, מתואר בשיר  
n'ai pas oublié  ]"בית הילדּות הכפרי של המשורר שעמד ]בתרגום מילולי: "לא שכחתי  

מחוץ לעיר, אך בסמיכות אליה, ועליו נסוכה שלווה מבורכת "של פעם". 

שארל בודלר. מתוך ויקיפדיה

האם אכן לפנינו "שלווה מבורכת", או שלוות מוות מבשרת רעות? דומה שהֶּפֶסל מכוסה
ְיֻרּקֹות" )בשירו ְּבֵארֹות  האזוב הניצב בפתח הבית מזכיר את התיאור האלתרמני של "ּדּוִמַּית 
ירוק הוא "בדרך הגדולה"(  – תיאור שחיוב ושלילה, חיים ומוות משמשים בו בערבוביה. 
בדרך-כלל צבע טבעי ורענן, צבע החיים, ואילו בשיר  זה של אלתרמן הצבע הירוק הוא צבע
הירוקת והעובש של המוות ההולך ומתקרב )ואת הצבע הזה מעניק שירו של אלתרמן  דווקא

לבאר – מקור החיים(.  

"Je  n'ai  pas  oubliéבהיותו שיר בודלר,  יצירתו של  במכלול  דופן  יוצא  שיר  הוא   "
נוסטלגי כביכול, המתרפק לכאורה על השלווה והרוַגע של ימי העבר, בחיק המשפחה. ואולם,
למעשה לפנינו תמונה קפואה, שבני המשפחה אינם נזכרים  בה כלל. בשיר נזכרות הארוחות
הדמומות, פסל האבן שבחזית הבית, שמשות החלון. הכול קר ודומם ושביר, כמו המציאּות

שנעלמה ונאלמה:



Je n'ai pas oublié
   
Je n'ai pas oublié, voisine de la ville,

Notre blanche maison, petite mais tranquille;

Sa Pomone de plâtre et sa vieille Vénus
Dans un bosquet chétif cachant leurs membres nus,

Et le soleil, le soir, ruisselant et superbe,

Qui, derrière la vitre où se brisait sa gerbe
Semblait, grand oeil ouvert dans le ciel curieux,

Contempler nos dîners longs et silencieux,

Répandant largement ses beaux reflets de cierge
Sur la nappe frugale et les rideaux de serge.

עודי זוכר

עֹוִדי זֹוֵכר ְלַיד ָהִעיר ֶאת ֹלֶבן
ֵּביִתי ַהָּקט. ַצר, ַאך ֻּכּלֹו  אֹוֵמר ַׁשְלָוה.

ְסַבְך ֶׁשל ְזָרִדים ַּדִּלים, ּפֹומֹוַנת ֶאֶבן,
ֵאזֹוב ַאְנַּדְרָטה ֶׁשל ֵאַלת ָהַאֲהָבה.

ְוַהַחָּמה ִעם ֶעֶרב ַים אֹורֹות ַמֶּגֶרת,
ֵמֲאחֹוֵרי ְׁשָמׁשֹות ִּתְׁשֹּבר ָהֲאֻלּמֹות,
ֵעין ֲעָנִקים ְּברּום ְׁשָחִקים, חֹוֶקֶרת

ֶאת ֶמֶׁשְך ָּכל ֲארּוחֹוֵתינּו ַהְּדמּומֹות.
ׁשֹוֶפֶכת ְמֹלא ָחְפַנִים ְׁשַלל ַזֲהרּוִרים 

ַעל ִויָלאֹות ַהַּבד ְוַעל ַמַּפת ָהֹאֶכל ַהְּנִזיִרית.

מצרפתית: זיוה שמיר

, מתוך"בית יָׁשן ויונים" אלתרמןבית כפרי, שֵלו ורוֵגע )אך רק לכאורה(, מצוי בשירו של 
(, שּבֹו מתואר ֵּבית אבן ָיָׁשן-נושן בסגנון מיושן כביכול ותמים כביכול של1938 )כוכבים בחוץ

בתי שיר ְיָׁשנים-נושנים:

ֵּבית-ֶאֶבן רֹוֵדם.
ְּבַגְּנָך ַהָּׂשִעיר

ְּתָיֵׁשי ֲעָנִנים ִהְתַחְּככּו ְלָׂשְבָעם.
רֹוֵעי ַהָּׁשַמִים ְּכֻחֵּלי ַהַּפְרָוה,

ְּבָעְבָרם ֶאת ָהִעיר,
ְלָך ַמְצִהיִלים

ַמְקֲהלֹות ֲחִליִלים
ְּכֶאל ַהר ְוִגְבָעה.

לכאורה שיר כפרי "תמים" כזה מוכיח שאלתרמן המודרניסט יכול היה, ברצותו, לכתוב גם
הקדם-מודרניסטית, לשירה  אופייניים  והסגנון  ָמַרד. התמטיקה  הקָלסי-הרומנטי שּבֹו  בנוסח 
שעדיין העמידה במרכזה את השדות והיערות, ולא את הג'ונגל האּורּבני המודרני העשוי בטון
ומלט של שירי שלונסקי וחבריו לאסכולה, בני חבורת "יחדיו". אפשר לטעות ולראות בבית זה

  )תרתי דסתרי(double entendreבית כפרי רומנטי, קדם-מודרניסטי, אלמלא תחבולת ה-
ההופכת אותו לבית אוקסימורוני וחידתי. 



ַהָּׂשִעיר" בנוי על סמך התיאור ְּבַגְּנָך   / רֹוֵדם.  התיאור האיִדילי הפותח במילים "ֵּבית-ֶאֶבן 
ִּבְנָיִמן ממזמור תִהלים, המתאר תהלוכה חגיגית המתרחשת בשמים באחרית הימים =  "ָׁשם 
ֹרֵדם" פירושו: צעיר ֹרֵדם" )תִהלים ס"ח, כ"ח(. בפסוק הנרמז מתהלים הצירוף "ָצִעיר  ָצִעיר 
העומד בראש התהלוכה ורוֶדה במשתתפיה, ולא צעיר חולמני ורדום. לעומת זאת, בשירו של
בגנו מתחככים  שׂשעירים-תיישים  בהזיות,  שקוע  ורדום,  יָׁשן  בית-אבן  על  מדובר  אלתרמן 
'תיש'(. צפריריו של ו'צעיר' מכילות בתוכן את משמֵעי ה'צפיר' =  'שעיר'  )המילים  הָׂשעיר 
ביאליק הם גם ֵׁשדים מקּורננים, גם צפירים בעלי קרניים וגם   ציפורים ויצורי בוקר עטורי קרני
חמה. אין מדובר אך ורק ביצורים נאים ונאיביים, כי אם גם ביצורים ִיצריים מאוד, השטופים
בהנאות ארוטיות, כבציורי הצפירים-הָסטירים באמנות היוונית. והנה גם כאן מתגלה במפתיע כי
האיִדיליה הּפסטורלית, השֵלווה  והנאיבית, הופכת את עורּה ומתגלה כתמונה דקדנטית של בית

קלון. 

אלא לפנינו  תמימות  לא  כי  מעידות  בין השורות  לקוראיו  ששלח המחבר  העין  קריצות 
היתממות, לא תמונה מעולם התום לפנינו כי אם תמונה מעולם החטא והשחיתות. לא שיר
בנוסח הישן לפנינו, כי אם ָּפרודיה על הנוסח הישן. התמונה מזכירה את תיאור הכרים והכסתות

 מאת אונורה דה בלזק: התמונות הרקומותאבא גוריובפונדקּה של מאדאם וואקר בפתח הרומן 
על הכרים הן תמונות של רועי צאן בחיק הטבע, בין כרי הדשא, ואילו הפונדק הוא בית עירוני
אך ועדר,  רועה  של  פסטורלית  תמונה  לפנינו  לכאורה  בקצרה:  ומושחת.  מפוקפק  מחניק, 

התמונה הפסטורלית אינה מתרחשת בשדות הִמרעה הירוקים.

Fleurs  )פרחי הֹרַע( התפרסמו שירי Fin de siècleעוד בשנות ִמפנה המאה העשרים )
du mal,של בודלר בתרגום גרמני ובתרגום רוסי. הִמפגש עם שירתו הנֹון-קֹונפורמיסטית )

גדושת הסטיות והמוזרויות, של בודלר גרם לִמפנה פואטי שזעזע את אמות הִסּפים בגרמניה
וברוסיה. גם השירה העברית הושפעה מן הִמפגש הזה: פרישמן כתב בביטאונו "הדור" מאמר
בתרגום בודלר  משירי  אחדים  לתרגם  התחיל  אף  שיריו,  ָּפַרפרזות של  ובו  בודלר  על  גדול 
אמנותי. גם ביאליק הצעיר הושפע בסוף העשור הראשון ליצירתו מִהלכי הרוח החדשים שנתהוּו

בהשראת בודלר.

אלתרמן הצעיר, שעשה את לימודי האגרונומיה בטכניון בננסי שצרפת לפני כמאה שנים,
הוקסם מן השירה הצרפתית, הכיר היטב את שירת בודלר ואף תרגם ממנה שני שירים, שאותם
גנז במגירה, עד שרעהו ונוצר מורשתו – הסופר והעורך מנחם דורמן – הוציאם משם ופירסמם

ב"מחברות אלתרמן".

בשנות "מפנה המאה העשרים" תורגמו שירי בודלר לרוסית ולגרמנית. פרישמן פרסם ב-
 פרפרזות לשירי בודלר בכתב-העת שלו )"הדור"(, וביאליק הושפע מהם. ייתכן שביאליק1901

ב- זוכר" כבר  "עודי  בודלר  נפגש עם שירו הפסידו-נוסטלגי של  , בעת שחיבר1899הצעיר 
במחברת טיוטות כמה "אטיודים" על בית-הילדּות שלו, שעמד מחוץ לעיר ליד היער, תוך שהוא

משתמש שלוש פעמים במילה "ֶאזּכֹור":

ֶאְזֹּכר: ַעל-ַיד ֶּדֶרְך עֹוֵמד ֵּבית-ַמְרֵזַח
ַּגְלמּוד ְוֲעִריִרי ּוַבַּבִית ְּפִניָמה

ְמהּוַמת ְסבּוִאים ָּתִמיד, ַחְדֵרי ִקיא ָוֵלַח,
ַאֵּויר ֻּכּלֹו ַמְׁשֶקה, זֻּלּות ֱאנֹוׁש ִרָּמה…

ֶאְזֹּכר: ֻׁשְלָחן ְמֹגָאל, ֻמָּקף ְמׂשּוַכת-ָקִנים,
ָחִביֹות, ַּבְקּבּוִקים, ֵצל ְיהּוִדי ָזֵעף,

ֵצל ְיהּוִדי מֹוֵזג, ָאב ַלֲחִמיָׁשה ָבִנים,
ֻּכּלֹו ִּפְׁשָּתה ֵכָהה, ִנְקֶׁשה, ַּדל ְוָיֵעף.



ֶאְזֹּכר: ֵאיֶזה ֵסֶפר ָּגדֹול ּוָפתּוַח
ָהָיה ֻמַּנח ָּתִמיד ָׁשָּמה ַעל ֻׁשְלָחנֹו,

ֵּבין ִמְצֲהלֹות ְסבּוִאים ִּבֵּקש ַחֵּיי רּוַח
ָׁשם ְּבתֹוְך ַהֵּסֶפר, ָׂשם ּבֹו ָכל ַמְעָינֹו.

ּוְבִהְׁשַּתְּקעֹו ָׁשָּמה, ְּכמֹו ֱענּותֹו ָסָרה,
ִמְצחֹו ִהְתַרָחָבה, אֹורּו ְׁשֵּתי ָּבבֹוָתיו;

ֹלא! ֹלא מֹוֵזג ָאִני! – ָּכל ַמְרֵאהּו ָקָרא,
ֹלא ְלָכְך נֹוַצְרִּתי! – ָאְמרּו ָכל ַעְצמֹוָתיו.

מה רב ההבדל בין בית-הילדּות של בודלר, הצר אך השֵלו, שעמד מחוץ לעיר, אך בסמוך לה,
לבין בית-הילדּות הדל  שמתאר המשורר העברי הדל והסחוף:  "ִמחּוץ ָלִעיר ַעל-ַיד ַהַּיַער, /
ְּבֵבית ַמְרֵזַח, ֻחְרָּבה ְיָׁשָנה ]...[  ַוְּתִהי ַהְיֻרָּׁשה – ִמְרַזח ְסרּוִחים: / ַאְרָּבָעה ְּכָתִלים ְסחּוִפים, ְרֻטִּבים
]...[ ַהַּדּלּות ָׁשְרָקה ָבֲאֻרָּבה, / ָהֹעִני ִרֵּקד ְּבָזִויֵתנּו." ובטיוטה אחרת, שנכתבה בסמוך לקודמתה,
ואת מראותיו לעיר  הילדּות שעמד מחוץ  בית  דל,  בית-מרזח  מתואר  ממנה,   ציטטנו  וכבר 

העגומים אוֵצר המשורר בזיכרונו. 

משנת  הטיוטות  במחברת  שנכתבו  פרגמנטים  מאותם  שנה  שלושים  ואותו1899עברו   ,
בית-מרזח דל זכה לתיאור נרחב בפואמה הביאליקאית "אבי" – מפסגותיה של השירה העברית

החדשה. 

זיוה שמיר


