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* משורר ויסטן יו אודן) (Wystan Hugh Audenנולד באנגליה ,היגר לארצות הברית
 11וחי פרקי זמן ממושכים באירופה .יצירתו ,העוסקת בנושאים פוליטיים ,דתיים,
פסיכולוגיים ורגשיים ומשתמשת באמצעים שיריים מגוונים ,הקנתה לו מעמד
תרבותי מרכזי ,ורבים רואים אותו כמשורר האנגלי החשוב ביותר במאה העשרים.
שיריו ,השואבים ממקורות רבים ובהם תרבות פופולרית ,אירועי השעה ותאוריות
חברתיות ,קנו להם קהל קוראים נרחב והשפיעו על דורות של משוררים .אודן עסק גם
בעריכה ,כתיבת מסות ביקורתיות ומחזות .השיר המובא כאן נכתב בשנת .1939

היו .אודן

דין ודברים ג תשס״ז

פח1ק המ 1ב1אהבה
מאנגלית :מאיר ויזלטיר*
השמש היא החוק ,שח הגנן,
כשהיא זורחת כאן
כיל גנן נושא בעול
היום ,מחר ,כמו גם אתמול.
Y T

!

־

IV

אין חוק זולת חכמת ץקנים,
רוטנים רפות סבים חדלי־אונים;
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והנכדים קוטעים אותם בצחוק:
תשוקת הנער היא החוק.
החוק ,שח הכימר בלהט מךשים
באזני פוךקי עול קלי־ךעת׳
הוא מה שכתוב בספרי הקדושים,
הכנסיה היא כל־יודעת.

החוק ,שיח שופט ממרומי הדוכן,
בקול ךם וצלול וחמור,
החוק הוא ,כפי שאמרתי תמיד,
וכפי שכלכם מבינים אל נכון,
החוק הוא ,אקבע זאת אחת ולתמיד,
החוק הוא החוק.

*
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פרופסור חבר ,הפקולטה למדעי הרוח ,החוג לספרות עברית והשוואתית .חתן פרס ישראל
לספרות ושירה ליוצרים.

בחוק כמו באהבה

Law Like Love*
W. H. Auden
Law, say the gardeners, is the sun,
Law is the one
A l l gardeners obey
To-morrow, yesterday, to-day.

Law is the wisdom of the old,
The impotent grandfathers feebly scold;
The grandchildren put out a treble tongue,
Law is the senses of the young.

Law, says the priest with a priestly look,
Expounding to an unpriestly people,
Law is the words in my priestly book,
Law is my pulpit and my steeple.

Law, says the judge as he looks down his nose,
Speaking clearly and most severely,
Law is as I've told you before,
Law is as you know I suppose,
Law is but let me explain it once more,
Law is The Law.

* Reprinted with the permission of the Estate of W. H. Auden
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היו .אודן

אבל ,הוגים כבודים לריב
כותבים :בחוק אין רע או טוב,
החוק הוא רק פשיןה
ועונשים על־פי צרכי המקום והשןה,
החוק הוא המלבוש של הבךיות
בכל אתר ובכל עת,
החוק הוא עךב-טוב וביקר־טוב.

ויש אומרים ,החוק הוא הגורל;
ויש אומרים ,החוק הוא המדינה;
ויש אומרים ,הפור הוטל
ואין כבר חוק,
החוק בטל.
וקול המון זועם עולה
פורץ בכעס וגואה
אנחנו זה החוק
וקול דק של פתי פועה ,אני.

אם ,יקירי ,נדע שכמו לשאר
גם לנו טיב החוק לא-מחור,
וגם לשנינו לא ברור
מה פיה מתר ומה אסור,
ורק דבר אחד מסכם
בשמחה או בלית בררה
שהחוק אכן קים,
כלנו באותה סירה,
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]אם נחשוש להיות לצחוק
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Yet law-abiding scholars write:
Law is neither wrong nor right,
Law is only crimes
Punished by places and by times,
Law is the clothes men wear
Anytime, anywhere,
Law is Good morning and Good night.

Others say, Law is our Fate;
Others say, Law is our State;
Others say, others say
Law is no more,
Law has gone away.
And always the loud angry crowd,
Very angry and very loud,
Law is We,
And always the soft idiot softly Me.

If we, dear, know we know no more
Than they about the Law,
If I no more than you
Know what we should and should not do
Except that all agree
Gladly or miserably
That the Law is
And that all know this
If therefore thinking it absurd
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ו.יו .אודן

עת נצמיד מלה אחרת לחוק,
על־ פי המנהג הנהוג בידם,
לא אוכל לומר שהחוק ק;ם,
כי כמו כלם ,הרי לא נתכחש
לשאיפה הכללית לנחש
או לחריג מעמדתנו הרעועה
לאי-אכפתיות פחעד..

גם אם אולי אוכל לכפות
על שנינו ,חרף היהירות,
בהכנסה לנקוט מדעת
עמדה של הסתגלות נכנעת,
נכךיז בקול ,בגאוה:
החוק דומה לאהבה.

כמו אהבה ,לא ברור מתי צץ ומדוע,
כמו אהבה ,אין ממנו מנוס ומךגוע,
כמו אהבה ,הוא גורם לבכי מר,
כמו אהבה ,הוא בקשי נשמר.
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בחוק כמו באהבה

To identify Law with some other word,
Unlike so many men
I cannot say Law is again,
No more than they can we suppress
The universal wish to guess
Or slip out of our own position
Into an unconcerned condition.

Although I can at least confine
Your vanity and mine
To stating timidly
A timid similarity,
We shall boast anyvay:
Like love I say.

Like love we don't know where or why,
Like love we can't compel or fly,
Like love we often weep,
Like love we seldom keep.
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