
ברק אוירבך

"חמש שושנים": עיון לשוני משווה בארבעה תרגומים 
לשיר "סוזאן" ללאונרד כהן

תקציר

 Songs ״סוזאן״, שירו המפורסם של לאונרד כהן שהוקלט בשנת 1966 באלבומו

of Leonard Cohen, זכה לתרגומים לשפות רבות. מסוף שנות השישים פורסמו 
בעברית ארבעה תרגומים רשמיים לשיר: תרגומיהם של נעמי שמר )1969(, יוסי 

גמזו )1973(, צביה גינור )1971( וקובי מידן )2009(. את גרסתה של נעמי שמר 

הקליט בעברית חנן יובל. 

מאמר זה עוסק בסוגיית התרגום של השיר לעברית. עיון משווה בארבעת התרגומים 

שנקטו  שונות  בחירות  ועל  התרגום  ובתפיסת  בתרגום  שונות  מגמות  על  מלמד 

המתרגמים, ועולים ממנה מגוון הבדלים המאפיינים הן את הטקסט האנגלי המשקף 

את סגנונו של לאונרד כהן הן את האילוצים והבחירות שנקטו המתרגמים. המאמר 

ומטאפורות,  בדימויים  שימוש  השיר:  בתרגום  הקשורים  היבטים  חמישה  בוחן 

מחסרים סמנטיים, סביבתיים ותרבותיים, דו־משמעות תחבירית, לקסמות וצירופים, 

והשפעת המשלב הלשוני שבחר המתרגם על מאפייני התרגום. 

תוכני  ומגוונים:  רבים  המתרגמים  לפני  שעמדו  השיקולים  כי  עולה  הניתוח  מן 

הטקסט, פונקציות הטקסט )ייעודו ומאפייניו(, קהל היעד שאליו הוא מכוון, התקופה 

על  השפיעו  כולם  היעד,  ושפת  המקור  שפת  תורגם,  שבה  והתקופה  נכתב  שבה 

אופיו של התרגום ועל התוצר הסופי. כן עולה כי בארבעת תרגומים אלו ידן של 

הבחירות הלשוניות על העליונה והיא באה לידי ביטוי בעיקר במאפיינים לשוניים 

כי  עולה  עוד  והלקסיקון.  המורפולוגיה  הסמנטיקה,  התחביריים,  המבנים  אלו: 

לפונקציונליות של הטקסט המתורגם – האפשרות לשיר אותו, חשיבות רבה וגם 

היא השפיעה על הבחירות התרגומיות.
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1. הקדמה
לאונרד כהן )1934–2016( היה משורר, זמר וסופר יהודי־קנדי. הוא פרסם שבעה־
עשר ספרי שירה, שני רומנים והקליט ארבעה־עשר אלבומי אולפן ושמונה אלבומי 
ובאותה   ,1966 כהן בשנת  )Suzanne( פרסם  ״סוזאן״  מילות השיר  הופעות. את 
כהן  הקליט   1967 בשנת   .)Judy Collins( קולינס  ג’ודי  השיר  את  הקליטה  שנה 
נכתב  השיר   .Songs of Leonard Cohen באלבומו  אותו  וכלל  השיר,  את  עצמו 
בהשראת אהבתו האפלטונית לסוזאן ורדל )Suzanne Verdal(, שהייתה אז חברתו 
של הפסל ארמנד ויילאנקורט )Armand Vaillancourt( הקנדי.)1( עד מהרה, צבר 
השיר פופולריות בעולם כולו, דבר שהתבטא, בין היתר, בתרגומים למגוון שפות: 

לערבית, לצרפתית, לספרדית ולגרמנית.

למן סוף שנות השישים של המאה הקודמת, שנים ספורות לאחר הקלטתו, תרגמו את 
השיר לעברית ארבעה מתרגמים: נעמי שמר )כהן, 1969(, צביה גינור )כהן, 1971(, 
יוסי גמזו )כהן, 1973( וקובי מידן )כהן, 2009(. שמר תרגמה את השיר בסביבות 
שנת 1969;)2( תרגומה של גינור פורסם בשנת 1971 בספר ״משירי לאונרד כהן״, 
הכולל את תרגומיהם של כמה מתרגמים לשירים אחרים של כהן; תרגומו של גמזו 
התפרסם בשנת 1973 בספר ״כציפור על התיל: מבחר שירים״ )כהן, 1973(, הכולל 
מגוון משירי לאונרד כהן בתרגומו של גמזו, ובשנת 2009 פורסם הספר ״לאונרד 
הם  אלו   )3(.)2009 )כהן,  מידן  קובי  של  המודרניים  תרגומיו  ובו  השירים״,  כהן: 
ארבעה תרגומים שונים זה מזה שהיה להם פרסום רשמי.)4( עיון משווה בתרגומים 
אלו מלמד על מגמות שונות בתרגום ובתפיסת התרגום ועל בחירות שונות שנקטו 
המתרגמים. ברי כי בכל תרגום משפה לשפה הולך דבר־מה לאיבוד. ברי גם שמעצם 
)אקוויוואלנטית(  שוות־ערך  מקבילה  להיווצר  יכולה  לא  שפות  של  וטבען  טיבן 
יוצר  ולכן כל מתרגם   ,)1977  ,1976( טורי  גדעון  כפי שציין לא אחת  מושלמת, 

יצירה חדשה הקרובה במידה זו או אחרת אל היצירה המקורית או רחוקה ממנה.

המבנים  המשלב,  )כדוגמת  הלשוניים  ההבדלים  את  איכותנית  יבחן  זה  מאמר 
התחביריים, דרכי התצורה, המשמעויות הנלוות והמבנה( שבין ארבעת התרגומים 

1.    פרטים נוספים על אודות השיר ועל טיב היחסים בין לאונרד כהן לסוזאן ורדל, ראו בתמלול ריאיון שנערך עימה 
.)BBC, 1998( 1998 בשנת

2.    לא עלה בידי למצוא את המועד המדויק שבו תרגמה נעמי שמר את השיר. בריאיון של רבקה מיכאלי עם חנן יובל, 
שהקליט את השיר בשנת 1974 )מיכאלי, 2012(, מציין יובל כי בני אמדורסקי קנה מנעמי שמר את התרגום עבור 

"השלושרים". אלה פעלו בשנים 1969–1970, ולכן סביר כי השירו תורגם מעט לפני שנים אלה.
3.    סביר להניח שמידן הכיר חלק מן התרגומים של קודמיו, אם לא את כולם. עם זאת, לא מצאתי התייחסות מפורשת 
לכך, ומהתרגום שלו לא עולות השפעות מובהקות שלא היו קיימות גם בתרגומים האחרים – בינם לבין עצמם. 

נראה כי החלקים הדומים והמקבילים הם המתבקשים ביחס למקור האנגלי.
4.   מילות השיר המקורי ותרגומיו מופיעים בנספח המקורות הראשוניים שבסוף מאמר זה. 
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האלה. העיון בארבעת התרגומים מתמקד בהשוואת החלקים המקבילים: בדקתי את 
ניסוח המבע האנגלי המקורי וכיצד כל אחד מן המתרגמים בחר להתמודד עם אותו 
המבע ולתרגמו. אפשר ללמוד רבות על הליך יצירת התרגום מעדי הנוסח לתרגומה 
נוסח(  הערות  בליווי  הראשוניים  המקורות  בנספח  )המוצגת  הטיוטה  שמר:  של 
מגוון רחב של  ושחזורים,  מציגים, באמצעות מחיקות  יובל  חנן  והנוסח שהקליט 
אפשרויות והתלבטויות שעמדו בפני שמר בעת מלאכת התרגום. הטיוטה והנוסח 
הסופי מציגים את מלוא הגלגול שעברה שמר במהלך התרגום, שבו היא נקטה הן 
במגוון  התמודדה  וכן  בטקסט,  שונים  במקומות  מילולי  תרגום  הן  הקשרי  תרגום 

דרכים עם סוגיות שונות, הנובעות מן המאפיינים של השפה ושל התרבות.)5( 

2. תרגום שירים
חוקרים רבים מנסים להגדיר את מהות התרגום ואת איכותו )טורי, 1976, 1977; 
בין  ההבדל  את  וכן   )Barbe, 1996; Laiho, 2007; Toury, 2002  ;1959 קשת, 
)ראו  ספרותיים  טקסטים שאינם  תרגום של  לבין  ספרותיים  טקסטים  תרגום של 
למשל: בלום, 1976(. בתוך כך, נעשה ניסיון לאפיין גם את ההבדלים שבין תרגום 
שירים לבין תרגום של טקסטים ספרותיים אחרים )זנדבנק, 2014; פלדמן, 1987(. 
העיון המבדיל בין סוגי הטקסטים ותרגומיהם נובע ממורכבות הטקסט ומן הרבדים 
המרכיבים את הטקסט: המאפיינים הלשוניים, הפונקציה העיקרית של טקסט המקור, 

התקופה שבה נכתב, זהות הכותב ומאפייני קהל היעד )מצא, 2015(.

תרגום כרוך בשתי שפות, ובשל כך – בשתי מערכות תרבותיות נפרדות )ראו דבריו 
של זנדבנק ]2017[ במבוא לספרו על אודות סוגיה זו(. בן־שחר )1991(, המתמקדת 
בתרגום של יצירות ספרותיות, טוענת כי תרגום ספרותי כרוך בהמרה של מערכת 
מוביל  בהכרח  והדבר  אחרת,  תרבותית־לשונית  למערכת  אחת  תרבותית־לשונית 
ליצירה שונה ונפרדת. בעת מלאכת התרגום לעולם יעמדו לפני המתרגם שיקולים 
רבים ומגוונים, ובהם שיקולים לשוניים הנובעים מאופיין הלשוני השונה של לשון 
המקור ולשון היעד, וכן שיקולים סגנוניים הן של המתרגם הן של מחבר היצירה 
המקורית. נוסף על כך עומדים אילוצים תרבותיים־תקופתיים, המכתיבים אף הם 
צורות ומבנים מועדפים או הבדלים בין מבנים מקבילים. למשל, כיום יש הבדל, 
משלבי בעיקרו, בין הסמיכות החבורה, הסמיכות הפרודה והסמיכות הכפולה, דבר 
שיכול להשפיע על בחירתו של המתרגם בצורה אחת על פני מקבילתה )וראו: הדיון 
בדוגמה 11 להלן(. גם הקדמת הנשוא לנושא עשויה להגביה את המשלב הלשוני, 
והבחירה להקדים את הנשוא או לאחר אותו יכולה לנבוע הן מרצונו של המתרגם 
להעלות את משלב הטקסט בלי תלות בטקסט המקורי הן מרצונו לשמור על מבנים 

5.   לגבי תרגומה של שמר, שלו מוצגים בנספח שני נוסחים; ההבדלים וגלגולם ראויים לדיון נפרד.
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המקבילים לשפת המקור )ראו: סעיף 3.5 להלן(.

בשל מורכבותו הלשונית והתרבותית של השיר סביר כי בעת התרגום יפעלו על 

המתרגם שיקולים שיובילו לקרבה למקור במקומות מסוימים בשיר ולהתרחקות 

מן המקור במקומות אחרים. על אחת כמה וכמה בולטים אותם שיקולים ואילוצים 

כאשר לפנינו כמה תרגומים של מתרגמים שונים לאותו טקסט, תרגומים שלעיתים 

נעשו בפער של שנים רבות. 

מן ההשוואה בין התרגומים לשיר ״סוזאן״ עלה מגוון רחב של הבדלים המאפיינים 

האילוצים  את  הן  כהן  לאונרד  של  סגנונו  את  המשקף  האנגלי  הטקסט  את  הן 

ואתייחס  האלו,  ההבדלים  את  אציג  להלן  השונים.  המתרגמים  שנקטו  והבחירות 

למהותם ביחס לטקסט המקור, ביחס למאפיינים הלשוניים המבדילים בין העברית 

את  כהן  לאונרד  כתב  שבהשפעתם  התרבותיים  למאפיינים  וביחס  האנגלית  ובין 

השיר, ושבהשפעתם פעלו המתרגמים.

3. קריטריונים להשוואה
בחלק זה יוצג מגוון דוגמות הממחישות את דרכי ההתמודדות של ארבעת המתרגמים. 

מגבלות  מפאת  אך  המתורגמים,  השירים  בין  והבדל  השקה  נקודות  עוד  יש  כי  ברי 

הבמה וקוצר היריעה בחרתי להסתפק במדגם בלבד ואבחן את הנושאים האלה: שימוש 

)סעיף  ותרבותיים  סביבתיים  סמנטיים,  מחסרים   ,)3.1 )סעיף  ומטאפורות  בדימויים 

ובצירופים  בלקסמות  שינויים   ,)3.3 )סעיף  תחבירית  דו־משמעות  של  תופעה   ,)3.2

)סעיף 3.4(, והשפעת המשלב הלשוני שבחר המתרגם על מאפייני התרגום )סעיף 3.5(. 

לפני שאעבור לסוגיות אלו אתייחס לעניין אחד מעניין: תרגומיהם של גינור ושל גמזו 

מנוקדים, ואילו תרגומיהם של שמר ושל מידן אינם מנוקדים. אפשר שהסיבה לכך היא 

שהשיר של שמר לא פורסם בספר שירים וכנראה היה מיועד לביצוע קולי, ולכן לא 

עבר עיבוד והגהה לכדי טקסט מוגמר )וכראיה לכך ראו: מילות השיר בנספח המקורות 

הראשוניים(, ושירו של מידן, שכן פורסם, לא נוקד שכן מדובר בספר שירים מודרני, 

ושל ההוצאה. לעומתם, תרגומיהם של  מודעת של המתרגם  וזו בחירה  מעין שירון, 

גמזו ושל גינור מופיעים בספרי שירה מסורתיים, המתאפיינים בדרך כלל בניקוד מלא.

3.1 דימויים ומטאפורות
מטאפורה ודימוי עוסקים שניהם בדמיון בין שני גורמים. ההבדל בין השניים הוא 

בתחום הלשון שאליו הם משתייכים: המטאפורה טיבה במשמעות המילה )צרפתי, 

Ullmann, 1959 ;1985(, כלומר בתחום הסמנטיקה, ואילו הדימוי מציג את הדמיון 
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ברמת המשפט, בתחום התחביר )אורנן, 1962; ריבלין, 2003(. המטאפורה מייצרת 

הרחבה מילונית )הן מטאפורה שחוקה, הן מטאפורה אד־הוק לפי היתר השירה(, 

ואילו הדימוי מותיר את המשמעויות היסודיות של המילים כפי שהיו.

במקור האנגלי )דוגמות 1 ו־2( מופיעים שני דימויים שבהם יחס הדמיון מובע באמצעות 
המילה like. להלן יובאו המקבילות לשורות הנידונות מתוך ארבעת התרגומים:

Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stoneדוגמה 1

צללו כמו עופרת שמר
בלב ים.)1(

נָטּוׁש וְכְִמַעט ַאְרִציגינור
ּכֶָאֶבן ָצלַל ִמַּתַחת לְִתבּונְָתָך.)2(

גמזו
נִָּדח, ֶוֱאנֹוִׁשי ִּכְמַעט,
ִּבְתבּונְָתָך, ְּכֶאֶבן-זֹו

ָצַלל;  

מידן
נטוש ואנושי־כמעט
כמו אבן הוא שקע

בתבונתך

)1(. ובטיוטה הדימוי תואם למקור: ״הוא ירד בודד כאבן למצולה״, ראו בנספח.
)2(. השירים מנוקדים כפי שנוקדו במקור.

תרגומיהם של גינור, גמזו ומידן משקפים בדוגמה )1( תרגום כמעט מילולי, והם 

מעט  להרחיב  בחרה  זאת,  לעומת  שמר,  המקורי.  המשפט  חלקי  לכל  מתייחסים 

ובנוסח הסופי שינתה את הדימוי המילולי למטאפורה שבה התכונה  את היריעה, 

הכובד  היא  שבתרגומה  ״עופרת״  ולמילה  שבמקור  ״אבן״  למילה  המשותפת 

והשקיעה במים )ראו עוד על סוגיית תרגום המטאפורה אצל אזר, 1981(. 

And the sun pours down like honeyדוגמה 2
החמה כדבש זורחתשמר
ַהַחָּמה ִּכְדַבׁש נֹוֶצֶקתגינור
ֶמׁש – ְּדַבׁש נֹוֶטֶפתגמזו ְוַהּשֶׁ
אור השמש המתוקמידן

בהתאמה למקור, שמר וגינור נקטו דימוי של השמש כדבש, ואכן פתיחת המשפט אצל 

השתיים זהה. ההבדל היחיד בין תרגומיהן למשפט זה הוא הפועל: גינור בחרה בתרגום 

המילולי של הפועל במקור )pours( – נוצקת, ושמרה על המטאפורה שבחר לאונרד 

כהן להבעת זריחת השמש, ואילו שמר פירשה את המטאפורה לכזו שכולה מביעה את 
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הרעיון מילולית ולכן התאימה את הפועל לשמש )זורחת( ולא לדבש. גמזו נטש את 

הדימוי של זריחת השמש ונקט מטאפורה המביעה את הרעיון המרכזי בניסוח המשקף 

חלקית ובאופן ציורי את התוכן. מידן, לעומת השלושה, התרחק לחלוטין מן המקור 

ופירק את המטונימיה: ברי כי כוונתו של כהן הייתה ש״אור השמש״ או ״קרני השמש״ 

מדומים לדבש, ולכן מידן מתייחס ישירות לאור השמש. במקום להשתמש בדימוי, הוא 

נעזר במטונימיה שבתכונת הדבש )מתוק( לציון הרעיון המרכזי במשפט.

Then she gets you on her wavelengthדוגמה 3
היא תסחף אותך כמו נחל)3(שמר

אֹוְתָך ִהיא ָּתִׁשיט ַעל ּגַּלֶיָהגינור

ַעל ּגַב ּגַל ֶׁשּלָּה ִּתְּטלֶָךגמזו

היא תרשה לך לשמועמידן

)3(. ובטיוטה: ״תשאך על גליה״. ראו נספח.

שלא כמו בדוגמות 1 ו־2, בדוגמה 3 המקור אינו מציג מבנה של דימוי. כמו גינור 
וגמזו, בטיוטה הראשונה, ביקשה שמר לתרגם את המשפט תרגום מילולי, כאילו 
הייתה סוזאן בעצמה הנחל. בנוסח הסופי היא בחרה להיעזר בדימוי באופן המפשט 
במדויק  קלע  לא  מן המתרגמים  אחד  אף  כי  נראה  זאת,  עם  כהן.  כוונתו של  את 
 on the same לכוונתו של כהן. מן המבע האנגלי המקורי מהדהד הצירוף הכבול
wavelength המקביל לביטוי העברי ״על אותו הגל״ שמשמעותו ״בראש אחד, 
בדעה אחת״. היחיד שמתקרב למשמעות זו בתרגומו הוא מידן, שכן לכאורה הוא 
הנמען  עם  משתפת  סוזאן  שיתוף:  של  בהקשר   wavelength המילה  את  פירש 

ומרשה לו לשמוע את הקול שהיא שומעת.

בדוגמה 4 מוצגת הבעה מילולית ומלאה של הרעיון במקור האנגלי, וכמה מן המתרגמים 

בחרו להשתמש בדרכים עקיפות – מטאפוריות כדי להביע את הרעיון המקורי:

that you have no love to give herדוגמה 4

כי ליבך הוא ריק וזר לה)4(שמר

ֶׁשֵאין לְָך ַמה ּלְַהּגִיש לָּהגינור

)ּוְבעֹודְָך עֹוֵמד לֹוַמר לָּה:(גמזו
״ָאֲהָבה לְָך ֵתת – לִי ָאיִן״

)ולפני שתגלה לה(מידן

״אין לי אהבה לתת לך״

)4(. ובטיוטה: ״שאין בך אהבה אליה״. ראו נספח.

ברק אוירבך6
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מילולי כמעט. במקום להציג פסוקית  ומידן תרגמו את המבע המקורי תרגום  גמזו 

הפותחת במילת השעבוד  כמו במקור )that(, הם בחרו להציג דיבור ישיר שמקדים 

אותו פועל הבעה: ״לומר״ אצל גמזו ו״תגלה״ אצל מידן. שמר, אף שבטיוטה תרגמה 

בדרך המשמרת יחסית את הרעיון המקורי, הציגה בנוסח הסופי מטאפורה המקבילה 

לתוכן הדברים: הלב כמטאפורה לכלי הקיבול ולמקורה של האהבה, מטאפורה המציינת 

שמשום שלדובר אין אהבה להעניק ליבו ריק מתוכן. גם גינור בחרה בהפשטה של 

הרעיון והכלילה אותו בביטוי ״מה״ – הדובר מציג שאין לו דבר להעניק לנמענת, לא 

כל שכן אהבה. גינור בחרה לתרגם את הפועל give בפועל העברי ״להגיש״, ככל 

הנראה כהמשך לרעיון אחר המובע באותו הבית, הגשת התה והתפוזים.

ארבעת  המטאפורה:  של  התרגום  לאופן  בנוגע  דעים  תמימות  מוצגת   5 בדוגמה 

המתרגמים נוקטים מטאפורה המקבילה למטאפורה שבמקור.

For you’ve touched her perfect body with your mindדוגמה 5

כי נגעה בך באצבעות רוחה)5(שמר

ַעל ּכִי נָגְַעָּת ְּבגּוָפּה ַהֻּמְׁשלָם,גינור

ְּבכַֹח ִׂשכְלְָך.

ּכִי ִּבכְלִיל־ּגּוָפּה נֹוגַַעתגמזו

רּוֲחָך – – –

כי לבך נגע בגוף שלהמידן

מושלם

)5(. ובטיוטה מופיע נוסח נוסף: ״כי רוחה נגעה במו גופך״, המשמרת את המטאפורה מן הצד האחד, אך מנגד, משנה את 
המשמעות של המבע. ראו נספח.

גינור הציגה את התרגום המילולי ביותר, והיא הרחיבה את המילה mind לצירוף 

המטאפורה  את  שימרו  וגמזו  שמר  במטונימיה.  המחשבה  את  המציג  ִׂשכְלְָך״  ״ּכַֹח 

שבמילה ״רוח״, המקבילה לרעיון המופשט המופיע במקור. מידן לעומתם השתמש 

בלב כבמקורה של המחשבה, וגם הוא הציג את המטאפורה שבנגיעת המחשבה בגוף. 
מעניין לראות את ההתייחסות לגופה של סוזאן במילה perfect ואת דרכי ההתמודדות 
של כל אחד מארבעת המתרגמים עם הביטוי: שמר התעלמה לחלוטין מתיאור הגוף, 
בעיקר משום ששינתה את התוכן שינוי ניכר; גינור הציגה תרגום מילולי – גופה 
הפסוק  את  המהדהד  ״ִּבכְלִיל־ּגּוָפּה״,  גבוה,  במשלב  תרגום  הציע  גמזו  המושלם; 
ויצר  המקור,  מן  מעט  התרחק  ומידן  יב(,  כח,  )יחזקאל  יִֹפי״  ּוכְלִיל  ָחכְָמה  ״ָמלֵא 

מהמילה ״מושלם״ תואר פועל, המתייחס לאופן הנגיעה.

"חמש שושנים": עיון לשוני משווה בארבעה תרגומים לשיר "סוזאן" ללאונרד כהן 7
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3.2 מֶחסרים סמנטיים, סביבתיים ותרבותיים

אחת המטרות המרכזיות של המתרגם היא שמירה על הפונקציה הקומוניקטיבית של 

 .)Ivir, 2002( הטקסט, כלומר להעביר את המסר שאליו התכוון כותב טקסט המקור

העברת המסר, כפי שזה מובן למתרגם, כרוכה מטבעה בפרשנות. קל וחומר העניין 

סביבתיים שאינם  או  תרבותיים  מושגים  עם  להתמודד  המתרגם  על  כאשר  בולט 

כדוגמת  לה,  הייחודיים  מאפיינים  תרבות  לכל  שלו.  ובסביבתו  בתרבותו  קיימים 

הסביבה )החברתית, הגיאוגרפית והמבנית(, מאפייני בנייה ולבוש, ארגונים וגופים, 

מנהגים ודפוסי התנהגות )Oltra Ripoll, 2005(. אותם מאפיינים הייחודיים לתרבות 

אחת עשויים להיעדר מתרבויות אחרות, דבר שיוביל להיעדר מונחים המתאימים 

למושגים אלה בלשון היעד. יתרה מכך, לעיתים יש מילים מקבילות, אך בתרבות 

אחת, זו שבלשון המקור, המילים טעונות במשמעויות נלוות )קונוטטיביות(, ואילו 

בתרבויות אחרות, אלו שבלשון היעד, המילים נושאות משמעות מילולית כפשוטה 

תרגום  חוקרי  רבות  המעסיקה  זו,  סוגיה  נלוות.  משמעויות  וחסרת  )דנוטטיבית( 

ומתרגמים, מכונה במחקר “מחסרים” )voids או gaps ; וראו למשל: דגוט, 1981; 

ויצמן, Aixelá, 1996; Eyl, 2014; Ivir, 2002 ;2010(. המחסרים לסוגיהם, אלה 

התלויים בשפה, אלה התלויים בסביבה ואלה התלויים בתרבות, מצריכים נקיטת 

פתרונות יצירתיים של המתרגמים כדי לשמור על הפונקציה הבסיסית של הטקסט.

בתרגומי השיר הנידונים במאמר זה סוגיית המחסרים הסמנטיים משתקפת בכמה 

אופנים: בדוגמה 3 בא לידי ביטוי המחסר במושג wavelength ובדרכים לתרגומו, 

באמצעות צירופים כבולים שונים, שאינם משקפים במדויק את משמעות הביטוי 

המקורי. דוגמה נוספת למחסר סמנטי משתקפת בביטוי her place הדו־משמעי – 

״מקום״ באופן כללי או ״בית״ )וראו: להלן, הדיון על אודות דוגמה 10 בהקשר זה(. 

בשל היעדר החפיפה בין לקסיקון שפת המקור לבין לקסיקון שפת היעד, ברי כי 

התרגום – בהקשרים נתונים – יהיה חלקי בלבד. לצד המחסרים הסמנטיים, לא אחת 

עולים בתרגומים הנידונים גם מחסרים סביבתיים ותרבותיים. להלן אדון בשלוש 

דוגמות )6–8( מובהקות ומעניינות המציגות את ההבדלים הסביבתיים והתרבותיים 

היוצרים צורך בדרכי התמודדות שונות.

ברק אוירבך8
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And Jesus was a sailor when he walked upon the waterדוגמה 6

ספן אחד ידעתי שמר
שפסע מעל המים)6(

יֵׁשּו ָהיָה ַמּלָחגינור
ֶׁשָּפַסע ֵמַעל לַַּמיִם

וְיֵׁשּו – יֹוֵרד־יָם הּואגמזו
ֶׁשָּפַסע ַעל ְּפנֵי ַהַּמיִם

וישו הוא מלחמידן
אשר הלך על פני המים

)6(.  ובטיוטה, הנוסח הראשי מציע: ״ספן היה ישוע״, ולצידו השורה שלעיל.

מחסרים  הגדרת  פי  על  אמיתי,  תרבותי  מחסר  ישו  של  בדמותו  אין  לכאורה, 
במחקרים שציינתי לעיל, שכן דמותו מוכרת גם בקרב יהודים, אך לא כן קורות 
חייו. עם זאת, מעניינת דרך התמודדותה של שמר, בהשוואה לנוסחים שמציעים 
שלושת המתרגמים האחרים. אומנם בטיוטה מופיעה דמותו של ישו, היא משתמשת 
במפורש בשם ״ישוע״, שם שהוא צורתו העברית המקורית שהיא גלגול של השם 
יהושע. הן בטיוטה הן בנוסח הסופי, דמותו של ישו מושמטת, כמעין מחסר מדומה, 
והיא מצוינת ציון מטונימי בלבד – ״מלח״. נראה כי בחירתה של שמר להשמיט את 
ציון שמו של ישו נובעת מצנזורה עצמית לנושא הנידון בבית זה, ואולי אף משום 

מטרתה בתרגום השיר )וראו: הדיון בסוגיה זו בסעיף 4 להלן(.

בדוגמה 7 מוצגת דרך ההתמודדות עם צירוף כבול המייצג גוף נוצרי פילנתרופי 

מוכר מאוד בארצות נוצריות )צבא הישע, Salvation Army( שאין לו מקבילה 

בתרבות הישראלית:

She’s wearing rags and feathers from Salvation Army countersדוגמה 7

לבושה סחבות הדר היא שמר
מיריד הסמרטוטרים

נֹוצֹות וְגַם ְסָחבֹות לֹוֶבֶׁשתגינור
ִמּדּוכָנִים ֶׁשל ״ֵחיל ַהּיֶַׁשע״; –

ֲעטּויָה ְּבלֹוֵאי־נֹוצֹותגמזו
ִמּדּוכָנָיו ֶׁשל ֵחיל־ַהּיֶַׁשע

סמרטוטי נוצות לובשתמידן
שקנתה בצבא הישע

"חמש שושנים": עיון לשוני משווה בארבעה תרגומים לשיר "סוזאן" ללאונרד כהן 9
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אחד מעיסוקיו הבולטים של הארגון Salvation Army הוא הקמת חנויות יד־שנייה 

ברחבי העולם הנוצרי. גינור וגמזו תרגמו את הביטוי תרגום מילולי ובמשלב גבוה 

יחסית, במקבילה ״ֵחיל ַהּיֶַׁשע״, ואילו מידן הנוקט משלב יום-יומי תרגם למקבילה 

״צבא הישע״. שמר, שהגדילה לעשות ונמנעה מהמחסר, התמודדה בדרך של בחירה 

במקבילה סמנטית שאותה יכירו הקוראים והמאזינים: המילה ״יריד״ כוללת באופן 

מטונימי את הדוכנים שעליהם כותב כהן, והמילה ״סמרטוטרים״ שפירושה היסודי 

״מאסף סמרטוטים ומוכרם לבתי חרושת לעיבוד לנייר וכיוצא בזה״)6( טומנת בחובה 

את המקבילה המתבקשת מבחינה תרבותית.

 8 בדוגמה  טמונה  תרבותי־סביבתי  מחסר  עם  התמודדות  המציגה  נוספת  דוגמה 

מן  המובהק  התרבותי  הביטוי  עם  המתרגמים  התמודדו  שבה  הדרך  את  ומשקפת 

העולם הנוצרי )lady of the harbor( שאינו מוכר לרוב הקוראים בעברית:

on our lady of the harborדוגמה 8
על הליידי מן הנחל)7(שמר

ַעל ּגְִבְרֵּתנּו ַּבּנֵָמלגינור

ַעל ּגְִביַרת־נָָמל ֶׁשּלָנּוגמזו

על פני גבירת המלחיםמידן

)7(. ובטיוטה מופיעים שני נוסחים שונים: האחד, שנמחק – ״וכשגברת הרציפים״, והשני – ״וכשהגברת מן הנחל״. 

לכאורה, תרגומיהם של שמר ושל מידן מתרחקים מן המקור – לכל הפחות מן הבחינה 

המילולית – ואילו גינור וגמזו נצמדים לתוכן. שני התרגומים שמציעה שמר בטיוטה 

לא קרובים דיים למקור, אף על פי שאחד מילולי יותר )ואותו שמר מחקה( והשני, 

ובחר  במקור  המופיעה   )harbor( נמל  המילה  את  נטש  מידן  יותר.  חופשי  הסופי, 

במילה ״מלחים״ המטונימית במקומה, כלומר לא גבירת הנמל אלא גבירת המלחים. 

בין תרגומה של גינור לזה של גמזו בולט הבדל מהותי אחד: גינור מתייחסת לגברת 

כלשהי הנמצאת בנמל, ואילו גמזו מתייחס אל אותה הגברת כביטוי: ״ּגְִביַרת נָָמל״.

סוזאן  התגוררה  שבה  והעיר  כהן  של  הולדתו  עיר  מונטריאול,  העיר  במאפייני  עיון 

ורדל, מציע אפשרות אחרת ומתבקשת יותר לצירוף our lady of the harbor: בראש 

)״כנסיית   Notre-Dame-de-Bonsecours Chapel הכנסייה  של  הגדולה  הכיפה 

גבירתנו של העזרה הטובה״( ניצב פסל המכונה Our lady of the harbor ובו נראית 

דמות אישה מכונפת המשקיפה אל הנמל. עובדה זו מצביעה על התרחקותה של שמר מן 

6.  מילון אבן־שושן, תחדיש של מנדלי מוכר ספרים.

ברק אוירבך10
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המקור שבו היא משנה את משמעות הבית כולו. גינור שתרגמה תרגום מילולי איבדה 

חלק מן המשמעות היסודית של הביטוי, גמזו שהציג את הצירוף שימר מעט את כוונתו 

של כהן, ואילו מידן, שבחר בתרגום החופשי, הוא המדייק ביותר: עיון באתר הבית 

של הכנסייה מצביע על כך שבעבר מלחים שהגיעו למונטריאול או שיצאו ממנה דרך 

הנמל נכנסו לכנסייה לתפילה ולהבאת מנחות לקראת מסעות ימיים בטוחים ולאחריהם 

וביקשו מגברת הנמל שתגן עליהם )כנסיית גבירתנו, 2012(.

3.3 דו־משמעות תחבירית

במשפט המופיע בבית הראשון של השיר יש דו־משמעות תחבירית. דו־משמעות 

 oranges זו נובעת מכך שהפסוקית המופיעה במשפט יכולה להתאים לשם העצם

או לשני שמות העצם יחדיו tea and oranges. סוגיה זו נובעת מכך שהאנגלית אינה 

מסמנת בפועל מין ולעיתים אף אינה מציינת מספר, ולכן הניסוח שנקט לאונרד כהן 

מעורפל לא רק עבור דוברי העברית – לא ברור מה מגיע מסין. 

And she feeds you tea and oranges that come all the way from Chinaדוגמה 9
תפוזים וְתה הכינה שמר

שבאים מארץ סין הם)8(

ּכִי ָׁשם ֵּתה ִהיא ְמכִינָה לְָך וְַתּפּוזִים גינור
ַהָּבִאים ְּבדֶֶרְך ֲאֻרּכָה ִמִּסין.

ַּתּפּוזִים וֵָתה ַתְׁשֶקְךגמזו
ֶׁשהּוְבאּו, ִמִּסין, ַעד ֵהּנָה

מגישה תה תפוזיםמידן
שבא מסין ישר אליך

בנוסח  המופיעה  והווריאציה  הנה״,  הגיעו  ״שמסין  הגיעו״,  סין  ״שמארץ  שונות:  וריאציות  שלוש  מופיעות  ובטיוטה   .)8(
שלפנינו.

הדו־ את  פתרו  וגמזו  שמר  מגוונות:  שכאן  הדו־משמעות  עם  ההתמודדות  דרכי 

משמעות באמצעות הקדמת שם העצם ״תפוזים״, ואילו גינור הותירה את הערפול 

התחבירי. מידן התמודד בדרך שונה בתכלית, ביוצרו צירוף סמיכות היוצר מושג 

 ,)NPR, 2016 :חד־משמעי: תה תפוזים. יש לציין, כי מריאיון עם לאונרד כהן )ראו

בטעם  מיוחד  תה  לו  להכין  נהגה  ורדל  סוזאן  מידן,  שתרגם  כפי  שאכן,  מתברר 

תפוזים ובו ציפת תפוזים, ומכאן קיבל את השראתו.

"חמש שושנים": עיון לשוני משווה בארבעה תרגומים לשיר "סוזאן" ללאונרד כהן 11
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3.4 שינויי לקסמות וצירופים

אלה  משמעויות  אודות  על  דיון  וראו   ,Leech, 1974( ליץ’  של  הצעתו  פי  על 

אצל: שקט, 2008 ואצל אחרים(, לכל מילה שבעה סוגים של משמעות: המשמעות 

הקונוטאטיבית  המשמעות   ,)conceptual meaning( הדנוטאטיבית־מושגית 

 ,)stylistic meaning( המשמעות הסגנונית ,)connotative meaning ,המרמזת(

)הקשורה  הקולוקטיבית  המשמעות   ,)affective meaning( הרגשית  המשמעות 

 )reflected meaning( המשמעות הנשקפת ,)collocative meaning ,לשכנות

והמשמעות התמאטית )נושאית, thematic meaning(. ריבוי זה של גוני משמעות 

מוביל לכך שאין בשפה עצמה מילים נרדפות ממש )למעט כמה כינויים, שמלכתחילה 

נרדפות־ או  נרדפות,  מילים  של  צמד  בכל  שכן  עצמאית(,  משמעות  חסרי  הם 

לכאורה, יהיה הבדל אחד לפחות באחד משבעת סוגי המשמעות. אם כך הוא המצב 

מילים  לפני המתרגם  עומדות  כי בתרגום טקסט משפה לשפה  ברי  בתוך השפה, 

מספר העשויות להיות רלוונטיות להקשר הנתון. עובדה זו, שנוספת אליה הבחירה 

של המתרגם בשיטת התרגום החופשי או התרגום ההקשרי, מובילה לעיתים לכך 

שאף במבנים תחביריים דומים שבחרו מתרגמים שונים, נוכל למצוא לקסמה שונה 

או צירוף שונה. סוגיה נוספת שיכולה להשפיע היא המשלב הלשוני המאפיין את 

התרגום )וראו סעיף 3.5 להלן(.

בדוגמה 10 מופיע שם העצם place. לשם עצם זה באנגלית משמעויות מספר: 

אזור, מקום, עיר, בית וכדומה. בהקשר שלפנינו המשמעות המתאימה היא ״בית״:

to her place near the riverדוגמה 10
סוזן אותך לוקחת שמר

אל ביתה ליד הנחל)9(

סּוזַאן אֹוְתָך לֹוַקַחתגינור
לְֵביָתּה, לְיַד ַהּנַַחל

סּוזָן ִּתָּקֶחָך לְִמעֹונָּה, מּול ַהּנַַחלגמזו

סוזן אותך לוקחתמידן
למקום שלה בנחל

)9(. ובטיוטה: ״אל בית שעל הנחל״
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על פי המשמעות המתבקשת, ומשום שהמשמעות ״בית״ לשם עצם זה שייכת לרובד 

הלא־רשמי, תרגמו שמר וגינור את המילה place לשם העצם ״בית״, והוסיפו כינוי 

קניין חבור – ביתּה. גמזו, שכפי שאראה בעוד דוגמות, נוטה להגביה את המשלב 

מידן,  החבור.  הקניין  כינוי  בתוספת  היא  אף  ״מעון״,  במילה  בחר  הטקסט,  של 

בניגוד למה שהודגם במספר דוגמות קודמות )למשל 3, 8 ו־9( בבחירות התרגומיות 

שלו, נקט גם הוא תרגום מילולי ובחר במילה ״מקום״ ובכך הרחיב את משמעותה 

של המילה העברית. בניגוד לשלושת המתרגמים הקודמים, השתמש מידן במבנה 

הסמיכות הפרודה – המקום שלּה.

בדוגמה 11 מופיע הצירוף ’wooden tower’ שתרגומו המילולי מגדל עשוי עץ:

watching from his lonely wooden towerדוגמה 11
שהרבה לראות בעוני שמר

ממרומי מגדל הסבל)10(

ּוזְַמן ַרב ָהיָה ַמְׁשִקיףגינור
ִמִּמגְּדַל ֵעץ ּבֹודֵד

וְיִָמים ַרִּבים ִהְׁשִקיף לֹוגמזו
ִמִּמגְּדָל ֶׁשל ֵעץ, ּבֹודֵד, ָׂשם

ומבדידות מגדל העץ שלומידן
זמן רב לטש עיניים

)10(. ובטיוטה: ״ממרומי מגדל העץ שלו״, והצירוף ״העץ שלו״ נמחק והוחלף בנוסח שלפנינו.

ומידן, הגם שיש הבדל מבחינת  גמזו  גינור,  הצירוף מיתרגם תרגום מילולי אצל 

המבנה התחבירי: סמיכות חבורה אצל גינור )מגדל עץ( ומידן )מגדל העץ( וסמיכות 

פרודה אצל גמזו )מגדל של עץ(. מעניין לראות כי בטיוטה תחילה נקטה אף נעמי 

שמר בתרגום המילולי )מגדל העץ(, אך בשלב כלשהו התחרטה ובחרה לשנות את 

הנוסח. נראה כי דווקא תרגומה של שמר, אף על פי שהוא מתרחק מעט מן המקור 

המילולי, מצליח להעביר את כוונתו של כהן ואת הלך הרוח של ישו הניצב בודד 

על מגדל העץ ומתבונן על סבלם של בני האדם, כמתואר בבית זה.

הדוגמה הבאה, דוגמה 12, משקפת מצד אחד את הבחירות המגוונות של המתרגמים 

המתבקשת  תרגומית  עקיבות  משקפת  שני,  ומצד  במשמעותן,  קרובות  במילים 

בהתאם לעקיבות שבה כתב לאונרד כהן עצמו – הוא משתמש באותו היסוד בשתי 

היקרויות: בשורה שלהלן מופיעות המילים leaning ו־lean, הגזורות מאותו היסוד. 

המשמעות הרלוונטית )על פי מילון קיימברידג׳( לפועל lean המתאימה לתוכן שכאן 

"חמש שושנים": עיון לשוני משווה בארבעה תרגומים לשיר "סוזאן" ללאונרד כהן 13
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מטונימית:  היא  כאן  שהמשמעות  ההקשר  מתוך  ברור  ״להישען״.  ״לנטות״,  היא 

״לִרצות״, להתפלל״.

 They are leaning out for love and they will lean that wayדוגמה 12
forever

משוועים לאהבה הם, שמר
אך לנצח ישוֵועו11

וְֵהם ּכֹוְרִעים לַָאֲהָבה,גינור
וְכְָך ֵהם יִכְְרעּו לָנֶַצח

ֵהם סֹוגְדִים לְַאֲהָבהגמזו
וְכְָך ֵהם יְִסּגְדּו לָנֶַצח

מתחננים לאהבהמידן
ותמיד יתחננו לה

)11(. ובטיוטה: מופיע חלופה לצורת ההפסק של הפועל ״ישּוֵעו״ – ״)ישועו לה(״

כאמור, כל אחד מארבעת המתרגמים השתמש במקבילה שונה לפועל lean, אך כולן 

מאותו השדה הסמנטי ולכולן משמעות יסודית משותפת המתאימה למשפט המקורי: 

משוועים / ישוֵועו; ּכֹוְרִעים / יִכְְרעּו; סֹוגְדִים / יְִסּגְדּו; מתחננים / יתחננו. מעניין 

)בינוני ומערכת התחיליות( כדי  זמן  לראות שכל המתרגמים בחרו באותן צורות 

לשמור על קרבה למקור.

3.5 משלב לשוני

סוגיית המשלב הלשוני בתרגום שירים סבוכה ומורכבת. על המתרגם לשמור על 

מבנה השיר, על משמעויותיו, על כוונת המשורר, על סגנונו של המשורר ואף על 

סגנונו האישי. אף על פי שגם למשורר יש סגנון שבא לידי ביטוי, בין היתר, במשלב 

הלשוני המוצג בשירו, בעת המרת הטקסט לתרבות היעד ולשפת היעד סביר כי חלק 

מן המבעים לא יהיו קבילים או הולמים, ולכן נדרש משחק מתמיד בין רבדים שונים 

של השפה וברירה בין מקבילות שונות. 

במשלב  מתאפיין  מידן  של  המודרני  תרגומו  כי  ניכר  התרגומים,  בארבעת  מעיון 

יום-יומי מאוד, אף על פי שלא אחת גם הוא נוקט בחירות בצורות לשון גבוהות, 

אך לעיתים רחוקות בלבד. בין שלושת התרגומים המוקדמים יש מגמה הפוכה ביחס 

למידת הרשמיות והגבהת המשלב – מן המוקדם )המשלב הנמוך יותר( אל המאוחר 
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ומשפטים(  צירופים  )מילים,  דוגמות  מבחר  אציג  להלן  ביותר(.  הגבוה  )המשלב 

התורמים להגבהת המשלב מכל אחד מן התרגומים שנבדקו. אציין כי אין בכוונתי כאן 

לבדוק את הקשר בין הדוגמות הספציפיות לבין המקור אלא להדגים את השתקפות 

המשלב הלשוני )מבחינה כמותית( בארבעת התרגומים שבהם עוסק מאמר זה.

מבחר דוגמות מתרגומה של נעמי שמר:דוגמה 13

דעתה טרופה עליה / ממרומי מגדל הסבל / היו כולכם כספנים שמר
במצולה / הן רק בו תוכל לבטוח / סחבות הדר / משוועים לאהבה 

הם, אך לנצח ישוֵועו

מבחר דוגמות מתרגומה של צביה גינור:דוגמה 14

ּכִי ֵמָאז ּוִמָּתִמיד ֲאהּוָבּה ָהיִיָת / ֵהן יֹודֵַע ַאָּתה ּכִי יְכֹולָה ִהיא ְּבָך לְִבטַֹח גינור
/ ַאְך הּוא ַעְצמֹו ָׁשבֹר נְִׁשַּבר / סּוזַאן יָדְָך נֹוֶטלֶת / ְּבַהְראֹוָתּה לְָך ַאּיֵה 

לְִצּפֹות / ֵּבינֹות

מבחר דוגמות מתרגומו של יוסי גמזו:דוגמה 15

סּוזָן ִּתָּקֶחָך לְִמעֹונָּה / ּולְִצּדָּה ָּתלּון, ִעם לַיִל / וְֵתדַע: ֲחִצי ־ְטרּוָפה ִהיא גמזו
/ תְַּׁשֶקְך / ָאֲהָבה לְָך ֵתת – לִי ָאיִן / ִּתְּטלֶָך / ּכִי ָתִמיד ּדֹודָּה ָהיִיָת / ּכִי 
ְּבָך ִּבלְַבד ּבֹוְטָחה ִהיא / לֶָבַטח / יְִראּוהּו / יֹוִציֵאם / ָּתִׂשים ִמְבָטח ּבֹו / 

וְַעָּתה סּוזָן נֹוֶטלֶת / ֲעטּויָה ְּבלֹוֵאי־נֹוצֹות / וְִעָּמּה ִּתְׁשַאף לָנּוַע

מבחר דוגמות מתרגומו של קובי מידן:דוגמה 16

איך הנחל מהדהד בה / זמן רב לטש עיניים / כשבסוף הבין לבטח / מידן
רק טובעים יוכלו לחזות בו

ממבחר דוגמות מייצג זה ומדוגמות אחרות שלא הובאו כאן, אפשר להציג על פני 

רצף את ארבעת התרגומים מבחינת גובה המשלב המשתקף בהם. הדרכים להגבהת 

המשלב רבות ומגוונות: לקסמות ממשלב גבוה כגון: ּדֹודָּה, נוטל, טרופה; מיליות 

תפקוד כגון: הֵן, בֵּינוֹת, וְַעָּתה, וְִעָּמה; צורות הפסק כגון: ישוֵועו, תְַּׁשֶקְך, ָאיִן; צורות 

מקור כגון: ְּבַהְראֹוָתּה, ָׁשבֹר ואף צורות הקשר הפועלות לפי כלל סנדהי )ִמְקָׁשר()7( 

כגון: היעדר הדגש בראש המילים ַתְׁשֶקְך, ָתִמיד. מבחינה כמותית, תפוצת המבעים 

בגיוונם  הן   – יותר  נפוצים  הם  לתרגום.  מתרגום  שונה  הגבוה  למשלב  השייכים 

והן במספרם, בתרגומו של גמזו, נפוצים מאוד בתרגומה של גינור, נפוצים פחות 

אף  במידה רבה,  כי  ניכר  מידן.  יחסית בתרגומו של  ונדירים  בתרגומה של שמר 

היעדר הניקוד בתרגומיהם של שמר ושל מידן מוביל למשלב נמוך יותר. ביחס ישר 
7.    לפי כלל זה, הנפוץ בעיקרו בעברית הקלאסית, צמד מילים המקושר באופן הדוק זה לזה מתנהג כיחידה 
אחת. מבחינת הניקוד העברי, כאשר המילה הראשונה בצמד מסתיימת בהברה פתוחה, לא יבוא דגש קל 

באותיות בג"ד כפ"ת בראש המילה השנייה.
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לכמות המבעים מן המשלב הגבוה, יש בתפוצת המבעים מן המשלב היום-יומי כדי 

להשפיע על היררכיית המשלב המשתקפת בכל אחד מן התרגומים. מכל האמור כאן 

אפשר לראות כי זהו הסולם המשקף את גובה המשלב בארבעת התרגומים: תרגומו 

של מידן > תרגומה של שמר > תרגומה של גינור > תרגומו של גמזו.

4. סיכום
פונקציות  הטקסט,  תוכני  ומגוונים.  רבים  המתרגמים  לפני  העומדים  השיקולים 

נכתב  שבה  התקופה  מכוון,  הוא  שאליו  היעד  קהל  ומאפייניו(,  )ייעודו  הטקסט 

והתקופה שבה תורגם, שפת המקור ושפת היעד, כולם עשויים להשפיע על אופיו 

של התרגום ועל התוצר הסופי. מן הניתוחים המוצגים במאמר זה ניכר כי מכולם, ידן 

של הבחירות הלשוניות על העליונה, ולאו דווקא של האילוצים האחרים. כבדוגמות 

שהובאו כאן, נוצרו ארבעה תרגומים נפרדים השונים אלה מאלה במנעד רחב של 

במשפט  המילים  סדר  הדימוי,  )כדוגמת  התחביריים  המבנים  לשוניים:  מאפיינים 

בקונוטציות(,  והשימוש  השונים  המעתקים  )כדומת  הסמנטיקה  הסמיכות(,  וסוגי 

המורפולוגיה )כדוגמת זמני הפועל והכינויים( והלקסיקון )כדוגמת שימוש בצירופים 

כבולים ובחירה בין מילים נרדפות(; כמו כן ואף בשל מכך, התרגומים נבדלים גם 

אחד  לכל  להלן(.  וראו  וכדומה,  חריזה  מקצב,  )משקל,  סוגתיים  מאפיינים  בכמה 

מתחומים אלה השפעה בכוח, אך כל מתרגם מושפע מהם בצורה שונה בפועל. 

של  הפונקציונליות  היא  התרגום  של  ולטיבו  לאיכותו  הרלוונטית  נוספת  סוגיה 

סוגה  לפנינו  עומדת  התרגום,  של  הקומוניקטיבית  הפונקציה  על  נוסף  הטקסט. 

אין תרגום שיר כתרגום טקסטים אחרים, לא כל שכן תרגום  ייחודית.  ספרותית 

שיר מולחן. כאמור, השיר ״סוזאן״ נכתב והולחן על ידי כהן בשנת 1966 וכבר שנה 

לאחר מכן הוקלט באלבום. כל התרגומים שנידונו במאמר זה תורגמו לאחר שהשיר 

היה למפורסם במדינות רבות. לצד מגוון השיקולים העומדים לפני המתרגמים כגון: 

בחירה מוקפדת במילים המתאימות, בביטויים המתאימים ובמבנים המתאימים כדי 

או  אחרות  מסוגות  ספרותיים  לטקסטים  ובניגוד  המשורר,  של  כוונתו  את  לשמר 

לטקסטים שאינם ספרותיים, יש חשיבות יתרה למבנה השיר, ובכלל זה – לאורך 

השורות, למספר התיבות, למספר ההברות ואף לסוג ההברות, שכן אחד ממאפייניו 

המרכזיים של השיר הוא המקצב העוטף את השיר כולו )הרשב, 2008(.

משום שהשיר הולחן מלכתחילה, ובטרם תורגם לעברית, סביר כי הפונקציונליות 

זו,  הנחה  לפי  התרגום.  בעת  תישמר   – אותו  לשיר  האפשרות  היינו   – השיר  של 

ברק אוירבך16
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המקורי  השיר  של  המקצב  פי  על  היטב  בנויים  ומידן  גמזו  שמר,  של  תרגומיהם 

ואת שלושתם אפשר לשיר. נראה כי נעמי שמר, למשל, תרגמה את השיר בדיוק 

למטרה זו. תרגום מוקפד של שיר הן על פי התכנים הן על פי המבנה היא מלאכה 

לא פשוט מכול וכול. המעניין הוא ששלושת השירים שתרגומם הולם את המנגינה 

המקורית מתאפיינים במידה שונה של קרבה למקור: תרגומו של גמזו הוא תרגום 

מילולי מאוד, תרגומה של שמר נוטה להיות חופשי במקומות מסוימים אך מרביתו 

תרגום מילולי, ותרגומו של מידן משקף נטייה גבוהה יחסית לתרגום הקשרי )ראו: 

 Barbe, 1996; ;2015 ,על אודות התרגום המילולי והתרגום ההקשרי אצל: אוירבך

Toury, 2002 והפניות נוספות אצל השלושה(.
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1. סוזן )2( 
תרגום: נעמי שמר

סוזן אותך לוקחת 
אל ביתה ליד הנחל

קול־סירות אתה שומע 
כשתנוח לרגליה

דעתה טרופה עליה
ולכן תרצה אליה.

תפוזים וְתה הכינה 
שבאים מארץ סין הם

ואם אז תרצה לומר לה 
כי ליבך הוא ריק וזר לה

היא תסחף אותך כמו נחל, 
היא תאמר לך בלחש

כי תמיד שלה היית

אם תרצה איתה לנסוע, 
כעיוור איתה לנוע

בסוזאן תוכל לבטוח, 
כי נגעה בך באצבעות רוחה.

ספן אחד ידעתי 
שפסע מעל המים

שהרבה לראות בעוני 
ממרומי מגדל הסבל

וכשראה כי רק 
יורדי תהום אותו יבינו
הוא אמר: “היו כולכם 

כספנים במצולה”
ובעצמו הוא תם לגווע 

עוד בטרם השמיים
נפקחו אליו כשער 

צללו כמו עופרת
בלב ים.

ותרצה איתו לנסוע 
כעיוור אחריו לנוע

הן רק בו תוכל לבטוח, 
כי נגע בה באצבעות רוחו.

אז סוזאן ידך לוקחת, 
מובילה אותך לנחל

לבושה סחבות הדר היא 
מיריד הסמרטוטרים
החמה כדבש זורחת 
על הליידי מן הנחל

היא מראה לך דברים 
שם על אשפה צומחים פרחים שם

גיבורים בתוך הגומא, 
ילדים בתוך הבוקר

משוועים לאהבה הם, 
אך לנצח ישּוֵעּו

כשסוזאן בהם מבטת.

ותרצה איתה לנסוע, 
כעיוור בעקבותיה

בסוזאן תוכל לבטוח 
כי נגעה בך באצבעות רוחה.

1. סוזן )3(
תרגום: נעמי שמר

)1א( סוזן אותך לוקחת 
אל ביתה שעל הנחל

)קול־(ת'סירות אתה שומע 

כשתנוח לרגליה
דעתה טרופה עליה )והיטב אתה יודע(

אבל טוב לך )להיות שם( / )היא ִתשל את נעליה(
תפוזים וָתה הכינה 

שמארץ מסין הגיעו / )שמסין הגיעו הנה( / שבאים מארץ סין הם
וכי אשר / אבל אם)4( תרצה לומר לה 

שאינך )שאין בך אהבה אליה(
תשאך על גליה, 

הנהר כהד עונה לה )אליה( / היא תמשֹך אותך אליה
)1ב( כי תמיד שלה שאתה לנצח ש / כי שתמיד שלה היית 

אז אם תרצה אתה לנסע
כעיור אתה לנוע

בסוזן תוכל לבטח 
כי נגע רוחה נגעה במו גופך / כי נגעה בך באצבעות רוחה

ספן היה ישוע / ספן אחד ידעתי 
שפסע בלכתו מעל להמים

הוא הרבה לראות בעֹנִי 
ממרומי מגדל העץ שלו הֵסֶבל

וכשהיטיב לדעת וכשהבין 
 הטבועים אותו יבינו

רק
 שאותו 

כי
רק 

)1ג( הוא אמר – היו כולכם 
לספנים במצולה

אך הוא עצמו תם לגווע 
עוד נפתחו לו השמ עוד בטרם השמים

נפתחו אליו כשער 
הוא ירד בודד )אל תוך( / צלל כאבן באֹפל־בינתו 

למצולה

אםהן ותרצה אתו לנסֹע 
כעור אחריו לנוע

הן הןכי רק בו תוכל לבטֹח
כי נגע בך באצבעות רוחו.

שוב )ו(סוזן אותך ידך לוקחת
מובילה אותה לנחל

מלבושה סחבות ועונד הדר היא 
מיריד הסמטוטרים)5(
החמה כדבש זורחת 

)1ד( וכשהגברת הרציפים מן הנחל
לך מראה חמודותיה 

בין פרחי האשפתות באשפה צומחים פרחיה
ובין יש יש הגבורים בעשבי המים בתוך הגומא 

ילדים יש בתוך הבֹקר
משועים לאהבה הם

אך לנצח ישּוֵעּו / )ישועו לה(
במראה סוזן אוחזת

אזם תרצה אתה ֲאזַי לנוע לנסוע
ולנוע א כעיוור בעקבותיה

בסוזן תוכל לבטוח 
כי נגעת בסוזן         ברוחך

כי נגעת ב         יפיה 
כשתגע במו־

נספח המקורות הראשוניים1



2. סוזאן
תרגום: צביה גינור

סּוזַאן אֹוְתָך לֹוַקַחת
לְֵביָתּה, לְיַד ַהּנַַחל,

ָׁשם לְִׁשמַֹע ּתּוכַל ֶאת ַהִּסירֹות ַהחֹולְפֹות
ָׁשם ּתּוכַל לְִהָּׁשֵאר לְִצּדָּה ַּבּלַיְלָה – 
ֵהן יֹודֵַע ַאָּתה כִּי ִהיא ְקָצת ְמֻשּגַַעת

ַאְך ּדַוְָקא ִמּׁשּום ּכְָך ִּבְרצֹונְָך לְִהיֹות ָׁשם.
ּכִי ָׁשם ֵּתה ִהיא ְמכִינָה לְָך וְַתּפּוזִים 

ַהָּבִאים ְּבדֶֶרְך ֲאֻרּכָה ִמִּסין.
וְֵעת ּכִי ִמְתּכַּוֵן ַאָּתה לֹוַמר לָּה

ֶׁשֵאין לְָך ַמה ּלְַהּגִיש לָּה,
אֹוְתָך ִהיא ָּתִׁשיט ַעל ּגַּלֶיָה

וְַתּנִיַח לַּנַַחל לְָהִׁשיב וְלֹוַמר ִּבְׁשָמּה
ּכִי ֵמָאז ּוִמָּתִמיד ֲאהּוָבּה ָהיִיָת.

וְַאָּתה רֹוֶצה לִנְּדֹד ִאָּתה
רֹוֶצה לִנְּדֹד ִעּוֵר,

ֵהן יֹודֵַע ַאָּתה ּכִי יְכֹולָה ִהיא ְּבָך לְִבטַֹח
ַעל ּכִי נָגְַעָּת ְּבגּוָפּה ַהֻּמְׁשלָם,

ְּבכַֹח ִׂשכְלְָך.

יֵׁשּו ָהיָה ַמּלָח
ֶׁשָּפַסע ֵמַעל לַַּמיִם

ּוזְַמן ַרב ָהיָה ַמְׁשִקיף
ִמִּמגְּדַל ֵעץ ּבֹודֵד,

וְכֲַאֶׁשר יָדַע לֶָבַטח
ּכִי ַרק ַהְּטבּוִעים יּוכְלּו לְִצּפֹות ּבֹו

אַֹמר: ּכָל ָהָאדָם ַמּלָח יְִהיֶה
ַעד ֶׁשּיִגְַאל אֹותֹו ַהּיָם,

ַאְך הּוא ַעְצמֹו ָׁשבֹר נְִׁשַּבר
זְַמן ַרב ְּבֶטֶרם נְִפְּתחּו ָׁשַמיִם –

נָטּוׁש וְכְִמַעט ַאְרִצי
ּכֶָאֶבן ָצלַל ִמַּתַחת 

לְִתבּונְָתָך.

וְַאָּתה רֹוֶצה לִנְּדֹד ִאּתֹו
רֹוֶצה לִנְּדֹד ִעּוֵר,

וְַאָּתה ָסבּור אּולַי, ּכִי ּבֹו ּתּוכַל לְִבטַֹח
ַעל ּכִי נָגַע ְּבגּוְפָך ַהֻּמְׁשלָם

ְּבכַֹח ִׂשכְלֹו.

סּוזַאן יָדְָך נֹוֶטלֶת
ּומֹולִיכָה אֹוָתְך לְנַַחל

נֹוצֹות וְגַם ְסָחבֹות לֹוֶבֶׁשת
ִמּדּוכָנִים ֶׁשל “ֵחיל ַהּיֶַׁשע”; –

ַהַחָּמה ּכִדְַבׁש נֹוֶצֶקת
ַעל ּגְִבְרֵּתנּו ַּבּנֵָמל

ְּבַהְראֹוָתּה לְָך ַאּיֵה לְִצּפֹות
ֵּבינֹות ָהַאְׁשָּפה וְַהְּפָרִחים.

יֵׁש ּגִּבֹוִרים ִּבְקנֵי־ַהּסּוף
יֵׁש יְלָדִים ַּבּבֶֹקר,

וְֵהם ּכֹוְרִעים לַָאֲהָבה,
וְכְָך ֵהם יִכְְרעּו לָנֶַצח,

ְּבעֹוד סּוזַאן ַמְרָאה אֹוֶחזֶת.

וְַאָּתה רֹוֶצה לִנְּדֹד ִאָּתּה
רֹוֶצה לִנְּדֹד ִעּוֵר,

וְַאָּתה ָּבטּוַח
ּכִי ּתּוכַל אֹוְתָך לְִמצֹא

ַעל ּכִי נָגְָעה ְּבגּוָפּה ַהֻּמְׁשלָם –
ְּבכַֹח ִׂשכְלָּה.

3. סוזאן
תרגום: יוסי גמזו

סּוזָן ִּתָּקֶחָך 
לְִמעֹונָּה, מּול ַהּנַַחל,

ּדּוגִּיֹות חֹולְפֹות ִּתְׁשַמע ָׂשם
ּולְִצּדָּה ָּתלּון, ִעם לַיִל,

וְֵתדַע: ֲחִצי ־ְטרּוָפה ִהיא
ַאְך לָכֵן לְִׁשהֹות ָׁשם ָּבאָת;

ַּתּפּוזִים וֵָתה ַתְׁשֶקְך
ֶׁשהּוְבאּו, ִמִּסין, ַעד ֵהּנָה
ּוְבעֹודְָך עֹוֵמד לֹוַמר לָּה:

“ָאֲהָבה לְָך ֵּתת – לִי ָאיִן”
ַעל ּגַב ּגַל ֶׁשּלָּה ִּתְּטלֶָך

ּולְָהִׁשיב ִּתֵּתן לַּנַַחל
ּכִי ָתִמיד ּדֹודָּה ָהיִיָת;

וְִעָּמּה ִּתְׁשַאף לָנּוַע
ּכְִעּוֵר, ֶׁשּכֵן יָדְַעָּת

ּכִי ְּבָך ִּבלְַבד ּבֹוְטָחה ִהיא,
ּכִי ִּבכְלִיל־ּגּוָפּה נֹוגַַעת

רּוֲחָך – – –   

וְיֵׁשּו – יֹוֵרד־יָם הּוא
ֶׁשָּפַסע ַעל ְּפנֵי ַהַּמיִם

וְיִָמים ַרִּבים ִהְׁשִקיף לֹו
ִמִּמגְּדָל ֶׁשל ֵעץ, ּבֹודֵד, ָׂשם

ּוכְֶׁשּיָדַע לֶָבַטח
ּכִי טֹוְבִעים ִּבלְַבד יְִראּוהּו
ָסח: “ּכֻּלָם חֹוְבלִים יְִהיּו
ַעד יֹוִציֵאם ַהּיָם לַחֶֹפׁש”

ַאְך הּוא ַעְצמֹו נְִׁשַּבר עֹוד
ֶטֶרם נְִפְּתחּו ָׁשַמיִם,
נִּדָח, וֱֶאנֹוִׁשי ּכְִמַעט,
ִּבְתבּונְָתָך, ּכְֶאֶבן־זֹו

ָצלַל;   

וְִעּמֹו ִתְׁשַאף לָנּוַע
ּכְִעּוֵר, ֶׁשּכֵן יָדְַעָּת

ּכִי אּולַי ָּתִׂשים ִמְבָטח ּבֹו,
ּכִי ִּבכְלִיל־ּגּוְפָך נָגַע הּוא

ְּברּוחֹו – – –   

וְַעָּתה סּוזָן נֹוֶטלֶת
ֶאת יָדְָך, ַהיְֵׁשר לַּנַַחל,
ֲעטּויָה ְּבלֹוֵאי־נֹוצֹות

ִמּדּוכָנָיו ֶׁשל ֵחיל־ַהּיֶַׁשע
וְַהֶּׁשֶמׁש – ּדְַבׁש נֹוֶטֶפת
ַעל ּגְִביַרת־נָָמל ֶׁשּלָנּו
ּוַמנְָחה ֶאת ַמָּבְטָך ִהיא

ֵּבין ִּתּלֵי ַאְׁשּפֹות וֶָפַרח;
ּגִּבֹוִרים ֵּבין ַאּצֹות־יָם יֵׁש,

יְלָדִים יְֶׁשנָם ַּבּבֶֹקר,
ֵהם סֹוגְדִים לְַאֲהָבה
וְכְָך ֵהם יְִסּגְדּו לָנֶַצח

ֵעת סּוזָן ָּבְרִאי אֹוֶחזֶת;

וְִעָּמּה ִּתְׁשַאף לָנּוַע
ּכְִעּוֵר, ֶׁשּכֵן יָדְַעָּת

ּכִי ַרק ָּבּה ּתּוכַל לְִבטַֹח,
ּכִי ִּבכְלִיל־ּגּוְפָך נָגְָעה ִהיא

ְּברּוָחּה  –    
– –

4. סוזן
תרגום: קובי מידן

סוזן אותך לוקחת
למקום שלה בנחל

שם שומעים את הסירות
ושם תהיו בלילה יחד

היא אולי קצת משוגעת
אבל זה מה שיפה בה

מגישה תה תפוזים
שבא מסין ישר אליך

ולפני שתגלה לה
״אין לי אהבה לתת לך״

היא תרשה לך לשמוע
איך הנחל מהדהד לה
שתמיד אותה אהבת.

אתה רוצה לנדוד ביחד
כמו עיוור אל העולם
היא הרי בך בוטחת

כי לבך נגע בגוף שלה
מושלם

וישו הוא מלח
אשר הלך על פני המים

ומבדידות מגדל העץ שלו
זמן רב לטש עיניים
כשבסוף הבין לבטח

רק טובעים יוכלו לחזות בו
אמר: “כל אדם ישוט עד

שהים יפתח לו פתח”
אבל הוא עצמו נשבר
אל מול רקיע שנסגר
נטוש ואנושי־כמעט
כמו אבן הוא שקע

בתבונתך

אתה רוצה לנדוד ביחד
כמו עיוור אל העולם  

אתה חושב אולי תבטח בו  
כי לבו נגע בגוף שלך  

מושלם  

כן, סוזן ידך לוקחת
מובילה אותך לנחל

סמרטוטי נוצות לובשת
שקנתה בצבא הישע
אור השמש המתוק

על פני גבירת המלחים
והיא מראה לך בתוך
הגרוטאות והפרחים

יש גיבורים בתוך העשב
יש ילדים בתוך הבוקר

מתחננים לאהבה
ותמיד יתחננו לה

כשסוזן עם הַמרָאה

אתה רוצה לנדוד ביחד
כמו עיוור אל העולם
היא הרי בך בוטחת

כי לבך נגע בגוף שלה
מושלם
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1.    השירים מנוקדים כפי שנוקדו במקור.

2.    מילות השיר על פי ביצועו של חנן יובל לשיר. 

3.     נוסח טיוטת התרגום שנכתבה בידי נעמי שמר, כולל התלבטויותיה ושינוייה. בכתב עילי יופיע דברים המופיעים מעל השורה )למשל, קול(, 
בכתב תחתי דברים המופיעים מתחת לשורה )למשל, כי רק( ובקו באמצע האותיות )למשל, וכי אשר( אציג מחיקות של המתרגמת בכתב 
היד. תיקון על גבי מחיקה מובא משמאל לחלק המחוק ובצמוד אליו )למשל, אזם פירושו "אם"( תוספותיה בעיפרון יופיעו בגופן חלול 
)למשל, והיטב אתה יודע(. חלופות למשפטים יופרדו בלוכסן )/(. אני מודה לארכיון נעמי שמר, מחלקת המוזיקה, הספרייה הלאומית על 

האפשרות לעיין בצילומי הטיוטה ולביתה של נעמי שמר, ללי שמר, על אישורה לפרסם את נוסח הטיוטה. 

4.    הצירוף "אבל אם" הוקף על ידי המתרגמת, ונראה שלאחר התלבטות בחרה לשמר נוסח זה.

5.    כך במקור.

6.    במקור, בעט, מופיע השורה ״כי נגעת בסוזן ברוחך״. על גבי המילים ״כי נגעת בסוזן״ מופיע סימון מחיקה בעיפרון, ומתחתיו מופיע 
בעיפרון תיקון הנוסח ״כי נגעת ביפיה״, כשהמשך המשפט הוא ״ברוחך״ המקורי. על גבי צירוף זה מופיע סימון מחיקה בעט, ותחתיו 
מופיע הצירוף ״כשתגע במו־״, ששני משלימיו הם המילה ״יפיה״ מן התיקון הקודם והמילה ״ברוחך' מן המשפט המקורי. גם על גבי 

צירוף זה מופיע סימון מחיקה.

5. Suzanne
Leonard Cohen’s original

Suzanne takes you down to her place near the river
You can hear the boats go by, you can spend the night beside her
And you know that she’s half-crazy but that’s why you want to be there
And she feeds you tea and oranges that come all the way from China
And just when you mean to tell her that you have no love to give her
Then she gets you on her wavelength
And she lets the river answer that you’ve always been her lover

And you want to travel with her, and you want to travel blind
And you know that she will trust you
For you’ve touched her perfect body with your mind

And Jesus was a sailor when he walked upon the water
And he spent a long time watching from his lonely wooden tower
And when he knew for certain only drowning men could see him
He said all men will be sailors then until the sea shall free them
But he himself was broken, long before the sky would open
Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone

And you want to travel with him, and you want to travel blind
And you think you maybe you’ll trust him
For he’s touched your perfect body with his mind

Now, Suzanne takes your hand and she leads you to the river
She’s wearing rags and feathers from Salvation Army counters
And the sun pours down like honey on our lady of the harbor
And she shows you where to look among the garbage and the flowers

ברק אוירבך20
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There are heroes in the seaweed, there are children in the morning
They are leaning out for love and they will lean that way forever
While Suzanne holds the mirror

And you want to travel with her, and you want to travel blind
And you know that you can trust her
For she’s touched your perfect body with her mind

"חמש שושנים": עיון לשוני משווה בארבעה תרגומים לשיר "סוזאן" ללאונרד כהן 21
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