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בנוסף, אני מאמין שמגוון תרגומים שונים לאותה היצירה מאפשר 

לקוראים לקבל תפיסה והבנה רחבה יותר על משנתו החשובה של 

הורטיוס, שהרי כך ניתן ליהנות מן הקשת הנרחבת שמאפשרת שפת 

מקור בהשוואה לשפת היעד.

לתרגומי  וקורא  קוראת  כל  להפנות  אשמח  זאת,  בהזדמנות  כן  אם 

היצירה שקיימים בעברית: הוראטיוס: על אמנות הפיוט, תרגום: יורם 

ברונובסקי, הקיבוץ המאוחד, 1983; הורטיוס: אמנות הפיוט, תרגום: 

הפיוט,  אמנות  האיגרות,  הוראטיוס:   ;2004 מאגנס,  גילולה,  דבורה 

תרגום: רחל בירנבאום, מוסד ביאליק, 2014. 

ארס פואטיקה ואני / יואב גלבוע

קווינטוס הורטיוס פלקוס חיבר את היצירה ״ארס פואטיקה״ במאה 

שנים  מאלפיים  למעלה  החיים  עבורנו,  צוהר  והיא  לפנה״ס,  ה־1 

לאחר חיבורה, ללמוד ולהכיר בהנאה דומה לזאת של הרומאים את 

מסורת הספרות והביקורת של רומא העתיקה בשיא תקופת פריחתה 

התוודעותי  מרגע  בעצמי,  ספרותי  וכעורך  כמשורר  הספרותית. 

לקיומה של היצירה, ידעתי שעליי לקרוא אותה — ״המדריך למשורר״, 

נעשתה  הזאת  היצירה  בתרגום  הבחירה  באוזניי.  אותה  כינו  כך 

במסגרת מבחני הגמר של התואר שאני לומד — לימודים קלאסיים — 

ובהנחייתו של ד״ר טדי פסברג.

לא התאכזבתי מהקריאה ביצירה, והתרגום המוצג לפניכם הוא חלק 

כפי  הורטיוס  של  הספרותית  משנתו  תמהיל  את  החושף  מתוכה 

לחדש,  החובה  להשתנות,  החובה   — בקריאתי  אותה  חוויתי  שאני 

החובה לברוא. אולם לא יש מאין נעשית בריאתו של היוצר, כי אם 

ֻמֶּכֶרת  ִמָּלה  ִאם  ְלַמְכִּביר  ״ַּתְצִליַח  עימו.  ובתקשורת  בקיים  ַּבהכרה 

ַּתֲהֹפְך ַלֲחָדָׁשה ְּבֶאְמָצעּות ֵצרּוף ְמֻתְחָּכם״, אומר הורטיוס, וקושר בין 

הישן לחדש — החידוש נולד מן הקיים. ועם זאת, הורטיוס גם נמנע 

מלהגדיר משהו ״פג תוקף״ באופן מוחלט, ומצהיר: ״ֻמָּתר ְוָלַעד ֻיַּתר 

ְלָהִביא ְלִׁשּמּוׁש ֻמָּנח ֶׁשַההֹוֶוה ָסַגר ִאּתֹו ֶחְׁשּבֹון״.

אני מאמין שיש חשיבות בתרגומים נוספים וחדשים של יצירה כמו 

ארס פואטיקה, שהרי כפי שהורטיוס עצמו טוען, מוסכמת הדיבור 

משתנה דרך קבע, וכך גם המילים שנבחרות בידי המתרגם משתנות, 

בין היתר, עם רוח התקופה. המשך פעולת התרגום לעברית, אפילו 

שהיצירה תורגמה בעבר, משאיר אותה בחיים ושומר אותה רלוונטית. 
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60

ָהִראׁשֹוִנים נֹוְׁשִרים. ָּכְך עֹוֵבר ְזַמּנֹו ֶׁשל ּדֹור ַהִּמִּלים ַהָּיָׁשן,

ּוְכֶטֶקס ַהְּנעּוִרים ּפֹוְרחֹות ִמִּלים ֶׁשּנֹוְלדּו ֶזה ַעָּתה ּוִמְׁשַּתְּלטֹות.

ֲאַנְחנּו ֻמְכָרִחים ָלמּות, ֲאַנְחנּו ּוַמֲעֵׂשינּו. ָּכְך ַּגם ַהָּים ֶׁשֻהַּתר

ֶאל ּתֹוְך ַהַּיָּבָׁשה ְוסֹוֵכְך ַעל ְסִפינֹוֵתינּו ֵמרּוחֹות ַהָּצפֹון — 

ַמֲעֵׂשה ְמָלִכים, ָּכְך ַּגם ִּבָּצה ֲעָקָרה, ֶׁשהּוְכָלה ְזַמן ַרב  
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ִּבְמׁשֹוֵטי ִסירֹות, ְמִזיָנה ַעָּתה ָעִרים ְׁשֵכנֹות ְוָחָׁשה ְּבֹכֶבד ַהַּמְחֵרׁשֹות

ְוָכְך ַּגם ָנָהר ֶׁשִּׁשָּנה ֶאת ַמְסלּולֹו עֹוֵין ַהְּתבּואֹות

ְוַנֲעָׂשה ְלמּוד ֶּדֶרְך יֹוֵתר טֹוָבה. ַמֲעִׂשים ֱאנֹוִׁשִּיים ֵיְדעּו ֶאת סֹוָפם

ְוֹלא ָלֶנַצח ְּכבֹוָדן ֶׁשל ַהִּמִּלים ַוֲחִׁשיבּוָתן ַהְמַׂשְגֶׂשֶגת ַיֲעֹמדּו.

ִמִּלים ַרּבֹות ִּתָּוַלְדָנה ֵמָחָדׁש, ֵאֶּלה ֶׁשְּכָבר ֵמתּו ְוָתֹמְתָנה,  

70

ֵאֶּלה ֶׁשַעָּתה ֵהן ִּבְתִהָּלָתן, ִאם ִיְרֶצה ְּבָכְך ַהִּׁשּמּוׁש — 

ַוֲהֵרי ֶׁשְּבָידֹו ַהַהְחָלָטה, ַהַּסְמכּות ּוֻמְסָּכַמת ַהִּדּבּור.

 ארס פואטיקה / הורטיוס )שורות 46—72( 
מלטינית: יואב גלבוע

]...[ ִּבְהיֹוְתָך ָעִדין ְוָזִהיר ִּבְׁשִזיַרת ִמִּלים,

ַּתְצִליַח ְלַמְכִּביר, ִאם ִמָּלה ֻמֶּכֶרת ַּתֲהֹפְך ַלֲחָדָׁשה

ְּבֶאְמָצעּות ֵצרּוף ְמֻתְחָּכם. ְוִאם ְּבִמְקֶרה ֵיׁש ֹצֶרְך 

ְלַהְסִּביר נֹוְׂשִאים ְמֻעְרָּפִלים ְּבֻמָּנִחים ֲחָדִׁשים, 

ְוִתְהֶיה ִהְזַּדְּמנּות ְלַהְמִציָאם ְּבֹאֶפן ֶׁשֹּלא ִנְׁשַמע ַעל ְיֵדי  
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עֹוֵטי ַהְּגִלימֹות, ִּתָּנֵתן ַהֵחרּות ּתֹוְך ִׁשּמּוׁש ִּבְצִניעּות,

ִמִּלים ֲחָדׁשֹות ֶׁשֻעְּצבּו ֶזה ַעָּתה ְּתַקֵּבְלָנה ֵאמּון

ִאם ִּתְנַּבְעָנה ִמָּמקֹור ְיָוִני ְּבִׁשּנּוי מּוָעט. ַמּדּוַע ֵאפֹוא

ִאְפֵׁשר ָהרֹוָמִאי ְלַקְיִקיִלּיּוס ְוִלְּפָלאּוטּוס ֶאת ַמה ֶּׁשֶּנֱאַסר

ַעל ֶוְרִּגיִלּיּוס ּוָוִרּיּוס? ַמּדּוַע ֶׁשֲאִני ֶאְתַקֵּנא ִּביָכְלִּתי   
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ְלַחֵּדׁש ִמִּלים ְמַעּטֹות ְּבעֹוד ַהָּׂשָפה ֶׁשל ָקאטֹו ְוֶׁשל ֵאִנּיּוס

ֶהֱעִׁשיָרה ֶאת ִׂשיַח ַהּמֹוֶלֶדת, ְוָנְתָנה

ֵׁשמֹות ֲחָדִׁשים ִלְדָבִרים? ֻמָּתר ְוָלַעד ֻיַּתר 

ְלָהִביא ְלִׁשּמּוׁש ֻמָּנח ֶׁשַההֹוֶוה ָסַגר ִאּתֹו ֶחְׁשּבֹון.

ְּכִפי ֶׁשְּיָערֹות ִמְתַחְּלִפים ֶּדֶרְך ֲעֵליֶהם ִּבְמרּוַצת ַהָּׁשִנים —  

*
ללימודים  בחוג  הראשון  לתואר  האחרונה  בשנה  סטודנט  הוא  גלבוע  יואב 
בחוג לסוציולוגיה  )ואחרונה(  סיים שנה שלישית  ובשנה שעברה  קלאסיים, 
הוצאת  של  הבעלים  לאור.  ומוציא  מתרגם  משורר,  עורך,  ואנתרופולוגיה. 
הספרים ״קתרזיס״, שעיקרה הוצאה לאור של ספרות עברית חדשה וצעירה 

לצד ספרות מתורגמת מהמאות הקודמות.
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