
ותציטוטון ימ ע
 אור שראתה כנפאני, רסאן הפלסטיני המספר מאת לכס שנותר מה בנובלה

 הצעיר הפלסטיני הפליט בין העימות תיאור מצוי בשמש, גברים בספר לעיברית בתירגום
:הישראלי החייל שבויו, לבין

תון 1 נ .. ם . בי ח ר מ ם ה מי ם כצללים ישבו העצו ניי מיו  להב״סבין רק אשר ד
ם, מפריד 9 9 ה לו ביני ת כאי מוו ח״ה בם מרחפת הצוננת רו ם סבי ה ם ו לרגע מצפי
ת ׳ ^ מ א ה אשר ה מ ק כי דו ה רחו ם הי ה פי ת ם מכ בי ה כל־בך הקרו ה לזה. ז מ כי דו

ר גורל לי מוז או קרי אף ו מן מי ם, זי ת ס שאין גורל או מנו, מנו ם מ ה ה ישבו ו ה לצד ז  ז
ם סי ס מנ ת לתפו תו. א שמעו : שאלתי לבסוף מ תו כן או הי ״ ״ ! ת י ם הי ת הרי  ראשו א
ה ס ת מנ תי לראו שיבה, מבעד או ן לח ה זו א ת ה הי מ טו א מדי, א הו עס החל ו לה לו  מי
ת ח תי ויורק. א צ א תניו הצמוד בלהב״הסכין בו ה שאלתיו למו כן :שוב ו הי ת ״  ״1 היי
רהר, רגע שתק בן מהו ר״ ח ת פרש א דיו א ש נבחו י או ד ביי הני ת ו לה פלט ;ראשו א  מי

ת ע ט קו ה מ ס ני ם. ו קו שבתי ל תו הו ת או פו קי ת א ב הו ת ו דיו ציי  שוב נבחו פרושות וי
כה. תי במבו סי שאלתיו קור־רוחי על לשמור ני ם :שוב ו א ה ה ״ רי ה ה אלד׳ ק חו ד ר א  מ

״ מבאן א אך ז שן הו ת שוב ופרש בכתפיו מ רה. ניזברתי לפתע ידיו. א ר־התאו  בבדו
אי ד שהו לפטרול מצפה ו ם. כל רבת־מקו תי בקי ט ר ח ת ת שהשלכתי על ה קלע, א מי ת־ה  ת

ם ם כיצד ידעתי לא כי א שי שתמ לי ;בו מ או טב ו ש שלא מו שתמ לו בי בו, א  ירעים קו
ה בתוך מ מ ד ת ה ט ל ח מו ת עד להגיע ועלול הזו, ה ק אני המידבר. קצו חזי  בבן־ עתה מ

ח לאן יודע איני ערובה, ק תו א איני או לי לנצלו• כיצד יודע ו טב או ה מו תי לו הי  שחט
תו ד או תנו בעת מיי קו ב א ה עתה הקצרה. הי חי מעל בלתי״אפשרי, ז עלת. לכו  וחסר־תו

תו חשתי תיו אחר ועקבתי לצידי או מו שי מה ;נ ה דו בד עייף, שהי בון, או  דרוך אבל ונ
ת א קר . מבין שתצוף הפתעה כל ל . . ו י ל ג ר

ך ...אולי א יודע אינ ת, אל ה אבל עיברי אין ;שמע רק חשוב. לא ז ה ה ם ז הי  מד
מה שניפגש ממש מ ש ת ב א ת הז מיו או ת פ  איננו ובסופו״של־דבר שניפגשנו, ובצורה ב

ם חח יבולי שו ם עדיין חיו פניו ז ל פני ם. אלי, מו מי תו ם ס סי ס ה ם מ שדניי ח  ו
א כלשהו. ה הו ק. בל בלי בפחד, שרוי הי ת עברתי כבר לי, אשר ספ ם* א  מחסו

תי הפחד היי תון ו ה נ ש תחו רה ל ת מוז .ובלתי־מובנ . יי.
לעי הישראלי־ערבי הקונפליקט את צמת
 בגניבה העושה פלסטיני פליט בין מות

למל שקדמו (בימים_ עזה מרצועת דרכו
יש בחייל ונתקל ירדן, לכיוון ׳)67 חמת

 מפיל לישראלי, אורב הפלסטיני ראלי.
 צי־ :(ראה נישקו את מעליו ופורק אותו

 הם בעלטה, שרויים היריבים שני טוטון).
מסו ואינם אויבו, את איש רואים אינם
 לכדי ולהגיע זה את זה להבין גלים

 של ראשון באור לשוני. מכנה־משותף
היש של בניירותיו חאמד מחטט שחר,
באו מוטבע ״יפו״ השם את ומגלה ראלי,
 חמתו מתעודותיו. באחת לאטיניות תיות

כל נביחות נשמעות מרחוק כאשר עולה.
 הסכין את חאמד נועץ אנשים, וקול בים

 ואי־ לאי־מוצא כמשל הישראלי, של בליבו
העמים. שני בין לקונפליקט פתרון

באו־ מגויים״, ״סופר הוא כנפאני רסאן

כנפאני רסאן
התרבותית הסירוב חזית

 אהרון או שמיר משהש מידה תה
 בתהליך מגוייסים״ ״סופרים היו מגד,

היהו של ולעצמאותם לשיחרורם המאבק
הפו שנפשותיו אלא בארץ־ישראל. דים

 מנם־ יותר רב־ממדיות כנפאני, של עלות
העב הסופרים של החד־ממדיות שותיהם

 כי אם המאוחרות. ׳40ה־ בשנות ריים
נק שהן והסיטואציות הפועלות נפשותיו

 מוגדרות, מטרות משרתים אליהן לעות
עוס הן כי ואם סיפרותיות־אנושיות, ולא
 מבחינת הישראלי־ערבי בקונפליקט קות

 הם בשמש גברים קורבנות בלבד. הערבים
המוש הערבית ההנהגה של קורבנותיה

בנו הסיום קטע גם הזימה. ושטופת חתת
 עמדתו על מעיד לכם שנותר מה בלה
 והבנה מוצא חוסר בדבר כנפאני, של

למ העמים. שני שבין בקונפליקט כלשהם
מן הרי המעולה, הסיפרותית איכותו רות

 יצירותיו משרות האידיאולוגית הבחינה
 מקום מוצאות שהיו תחושה כנפאני של
 נוסח בחזית־הסירוב־התרבותית, כבוד של

ר שמיר. ומשה אלדד ד״

♦עת כתבי

התוודעות
 ל- כתב־עת של לאיכותו המדדים ׳אחד
 שהוא הווידוע תהליך הוא בארץ, סיפרות

 הקוראים קהל עבור עמודיו, בין עורך
 לא־ישראליים מודרניים יוצרים עם שלו,

 כמו כיתבי-עת לעברית. תורגמו שטרם
 לעצב הצליחו לא מעודם 77 ועיתון עכשיו

 או ובתרגומיהם איכותית, תירגום מדיניות
והכשילו. שנכשלו או באופנות, שניסחפו

 סימן כתב־העת של ממעלותיו אחת
 מדור ״התוודעות״, במדורו טמונה קריאה
 גלריה הקוראים־בכוח קהל בפני שהביא

והדש מודרניים ומשוררים סופרים של
בעב הדעת את מניחים בתירגומים נים,
ב שהסתיים התוודעות, של תהליך רית.
 יותר רחבות יצירות של בתירגום כלל דרך
 והוצאתן משוררים, או סופרים אותם של

 מתורגמים. בספרים עבודותיהם של לאור
 עורך של לזכותו לזקוף יש זה מעשה

 מס׳ בחוברת פרי♦ .מנחם קריאה, סימן
 בעברית ראשונה התוודעות מובאת 8

 בליקסן), (קארן דינה* איזאק לסופרת
 סיפרות של המופלאות הדמויות מן שהיא
.20ה־ המאה

ב המתפרסם פיזה סביב דרכים הקטע
 מאיר של בתירגומו קריאה, סימן חוברת

 מכוחה מזעיר רק ולו מביא ויזלטיר,
 דינסן. איזאק של והסיפורי התיאורי
 כתב־עת של ״התוודעות״ מדור וכמינהג

 הכותרת תחת לסיפור, רשימה נלווית זה
מאת כסיפור״ החיים :דינסן ״איזאק
 תמונה לתת שבכוחה יעקוכי, תמר
הסופרת. של וכתיבתה חייה על מעט מקיפה

 דנית למישפחה נולדה דינסן איזאק
 שלטה ילדותה ומאז ,1885 בשנת אמידה

 אנגלית למדה היא ובצרפתית. באנגלית
 כתיבתה את בפאריס. וציור באוכספורד,

 כנראה וזו יחסית, מאוחר בגיל החלה
 הסיפרות. בטרקליני לאלמוניותה הסיבה
ל ויצאה אירופה את נטשה 1914 בשנת

 כדיר,סן־ לכארון נישאה שם אפריקה,
 בידו סייעה שנים שבע ובמשך פיאנקה,

 ניירובי. שליד שלו מטעי־הקפה בניהול
 הבריטי הטייס היה ביותר הקרוב ידידה
 חייה. אהבת שהיה האמון, פינץ׳־ דנים
 מחלת־העגבת, בשל לז נישאה לא דינסן
 אותה שקיבל הבארון, מבעלה נדבקה שבה

 נהרג 1931 בשנת הילידות. הנשים מן
 דינסן ואיזאק בתאונת־מטום, פינץ׳־האטון

 שם לדנמרק, ושבה כמהלומה זאת קיבלה
 מתוך בקובץ סופרת. להיעשות החליטה
כפי את בבהירות מתארת היא אפריקה

ביו הידועים ספריה באפריקה. חייה לות
 חורף, ואגדות גותיים סיפורים שבעה תר,

 רגישותה של הקטבים שני את חושפים
לחיים. וגישתה

6 מילמל מי 0
 עורך־הדין לי שלח שבועות כמה לפני

 ״רשום״ מיכתב מפתח־תיקווה חייק יואב
בזכויות״. לפגוע ו״בלי

בלשונו: הנהו
 לפנות הריני נגיד, חיים מר מרשי, ובשם
כדלקמן: אליכם

 מתפרסמים, עומר דן מר של במדורו
 שיש בלתי־מבוססים, פרטים פעם, מדי
 מסויי־ ובמיקרים במרשי, לפגוע כדי בהם
 והשמצה, לעז משום מהווים אף הם מים

 וללעג לבוז מרשי את לשים והעלולים
 מהפיר־ חלק אמנה להלן הזולת. בעיני
הרלוואנטיים: סומים
 לשמש זכה ״הוא מרשי על נכתב (א)

 ביטאון של העורכת כסגן בהיכל-הספרות
).2023 הזה (העולם ים. על גדנ״ע־ים,

״שול מרשי כונה גיליון באותו (ב)
שמיר. משה של ייתו״
 שמרשי נכתב גם גיליון באותו (ג)

 היוניות... דיעותיו את חיש־קל ״המיר
בצי משמש והחל נזיד־עדשים, בעבור
שמיר.״ משה הנץ של פורניו
 )2136 הזה (העולם אחר בגיליון (ד)
 לרצות דרך מצא נגיד ״...חיים נכתב

 ח״כ ממלא, הוא מקומו שאת האיש את
 עיקביות :היא נגיד של דרכו שמיר. משה

 במדור שמיר של המפורש השם בפירסום
 מתפרסם שמיר שהשם אלא הסיפרות...,

 מאוורר נשאל כאשר שמיר... זיווה כך:
 כותלי בין המתרחש על במעריב העובד

 ״שמיר, השיב שלו, הסיפרותית המערכת
ונגיד...״. שית

 כאמור,הוא לעיל, הציטטין מכל העולה
 ומטעמים רבה, בכוונה עומר, דן שמר

 להשפיל למטרה לו שם עימו, השמורים
מרשי. את

 הזה העולם בגיליון בכך, די לא אם
 :הבאים הדברים את פירסמתם )2137(

 כתב־עת, כעורך המשמש משורר ״לדיברי
 הדף עורך מ״מ האמשים באחד ניראה

 יוצא נגיד, חיים מעריב, •של הסיפרותי
 לעצמו: ממלמל כשהוא מעריב מבניין

הראש...״. על לי יושב ״ז׳ק
למ מרשי של זכויותיו על שמירה חוו

 על־פי לו שניתנות כפי זכויותיו את מש
ולתש להתנצלות דרישה זה ובכלל החוק,

 ומבק- בזה אליכם פונה אני פיצויים, לום
 הוא מי ימים 10 תוך לנו להבהיר שכם

 אשר, כתב־העת כעורך המשמש המשורר
שציטטתי. הדברים את פירסם לטענתכם,

כל עורך־הדין של מיכתבו כאן עד
להעיר: לי יש כך על שונו.
 תקופה מתוך נלקחו הנ״ל הציטוטים כל

 לחודש ועד 2023 (מגליון וחצי שנתיים בת
 מגיעים אינם הנ״ל הציטוטים האחרון).

 הוזכר שבהן הפעמים שליש לכדי אף
חיובי. באורח גם ולעיתים נגיד,

(ה במעריב מקביל מדור כעורך נגיד,
 להיות חייב שיר״), ״ציפורי למדור כוונה
 :למשל הזהה. הפירסומים לאופי מודע

אפ שמתוכה ידיעה, פירסם הוא באחרונה
 ריקי המחבר כי בברור להסיק היה שר

 לנער קונצ׳רטו בשם ספר (שחיבר קלר
 ראובן הסופר אלא אינו ותזמורת) צורם
קריץ.

 תקופת- במשך שימש אכן נגיד חיים
 גדנ״ע־ ביטאון של העורכת כ״סגן זמן

פרנקל. נעמי הסופרת ים...״
 שמיר משה ח״כ ערך שבה בתקופה

 נגיד שימש במעריב, מדור־הסיפרות את
 אינה ״שוליה״ המילה כעוזרו. זה במדור
שלילית. קונוטאציה בעלת

 נגיד של דיעותיו שינוי לגבי הקביעה
מע אנשי שפירסמו מודעה, על מסתמכת

 מניתוח ונובעת נגיד, בגנות עכשיו רכת
בת יוניות) (שהיו העיתונאיות רשימותיו

 ורשימותיו שלו, הטרום־שמירית קופה
בתקו מתפרסמות שהחלו כפי (הניציות)

שמיר. משה במחיצת עובד החל שבה פה
 נגיד. של חוש־ההומור חוסר על לי צר

ומ רווחת ונגיד...״ שית ״שמיר, הבדיחה
מעריב. בבניין קובלת
 איני .נגיד. את להשפיל בכוונתי אין
״ב תת־המדור של מטיבעו אותו. מכיר
 וחלקם שונים, מידעים מוסר שהוא חטף״
 הזדמ־ מאותן מתעלם נגיד בנגיד. עוסק
זה. בתת־מדור ׳הושפל׳ לא שבהן גויות
 אצלי) שמור (שמו משורר אותו רק לא
 ״זק המישפט את אומר נגיד את שמע
 עצמו שנגיד אלא הראש...״ על לי יושב
 מיני לכל עיקבי, באורח זאת. לומר נוהג

 במדור חומר לפרסם המעוניינים אנשים
 מסרב הוא ושלהם מעריב, של הסיפרות
 מאחר הראש...״. על לי יושב ״זק בתירוץ

 הריהו פירסומו, קודם הדבר את שבדקתי
 המדור של האמיתי העורך הוא וזק אמת,

ב לפנות נוהג והוא במעריב, לסיפרות
 נגיד, אל ומבקרים סופרים אנשים, נוכחות
ה על לי יושב ״זק שההגדרה בסיגנון
לגביו. עדינה היא ראש...״
משו גם הוא חייק יואב עורו־הדין אגב,

משיריו. לעת מעת מפרסם נגיד שחיים רר,

6 0 0 ם 1 שיז א די פ הו ם ור.1ש לא י שיז א פ

רי מיתוס ★ לא־יהודי ק אמנות אוצר על שי

 הוצאת־ מנהל עם דבר של הסיפרות מדור מכתבות אחת שערכה בראיון י•
 הסים- לשיקולים דוגמות הביא הוא סנד, אלכסנדר הקיבוץ־המאוחד, של הספרים
גר שירה של אנתולוגיה להוציא ״רצינו עומד: הוא שבראשה ההוצאה של רותיים
 סגן צוקרמן, יצחק החבר קם זנדכנק, משמעון החומר את קיבלנו כאשר מנית:
 אמר: הוא בכלל. בזה לגעת שלא והציע — המערכת מחברי — וארשה גיטו מפקד

 המאוחד׳ ל,קיבוץ שמוטב סימן־שאלה זהו שנה, שלושים הגרמנית לשירה חסרות אם
 סאלץ, (פרדיננד) של ספר לתרגם לנו הוצע :שנייה דוגמה והרי בכלל. בו לגעת לא

 אצ״ג את הוצאנו שני, מצד לקבל. לא הוחלט עיברי שיקול ומתוך הלילה, קצה אל מסע
 ספק אין הפוליטי; לוויכוח מעבר שהם אלמנטים שיש מפני ותישעה), תשעים (כלפי
 :שאמר ירושלמי, משורר אלה דברים על הגיב אצ״ג...״ עם פוליטי ויכוח לנו שיש

 סאלין, לא-יהודי... לפאשיזם בניגוד הפוליטי,׳ לוויכוח ,מעבר הוא יהודי ״פאשיזם
 מדור עורך • הקטן...״ בכיס גרינכרג צכי אורי את שם וכסופר, כפאשיסט
 לאוצר לנעמן רקוויאס האחרון, סיפרו את הקדיש תמוז, כנימין הארץ של הסיפרות
 ממחלה מרצון, בגלות שמת שחר, ישי ישראל, במוזיאון לשעבר היהודית האמנות
 רשימה רוזנר ושלמה וינפלד דויד תמוז של במדורו פירסמו שעבר בשבוע ממארת.

 מאחר שחר. ישי של לזיכרו מראהו׳״ פי על ,היהודי חוקר של ״לדמותו הכותרת תחת
 בביטויים שימדש הרי לצדיקים, רשעים והופך חטאים מלבין שהמוות גורם שאיני

 המיק־ לכישרונותיו הכבוד כל עם יפויים, ושאר אינטלקטואלי...״ יושר על ״הקפיד כמו
עתי יהודיים תרבות ניכסי כמה העלמת של מעשה מטהרים אינם המנוח, של צועיים

 עבריין- כעל המנוח על להכריז ישראל מישטרת את שהביאו ישראל, ממוזיאון קים
 * בכללה דמותו לא אך לשיר־הלל, אולי, ראויים המנוח של כישרונותיו וכו׳. נמלט

 הגולה הרוסית המהפכה מנהיג את שרצח מרקאדר, רמץ אפוף־המיסתורין הספרדי
 הסופר סירסם שנים כמה לפני הסרטן. ממחלת בהוואנה מת במכסיקו, טרוצקי ליאון

 מותו הפותרת תחת ספר נגמרה) המילחמה הגדול, (המסע סאמפרץ ח׳ורחה הספרדי
 של במוחו המתרחש את התודעה׳ ,זרם של בסיגנון המתאר מרקאדר, רמון של השני

 ציין אכרמסקי, י״ד הירושלמי הספר איש • הרצח במהלך טרוצקי, של רוצחו
 כשווים־זינגר: ליצחק נובל פרם הענקת על הבשורה הישמע עם מידידיו, כמה בפני
 בהיינט נדפסים שהיו השונדיסטיס, הרומנים מסורת ממשיך הוא בשוויס״זינגר ״הרי

 שעליה הערלות גיבעת את מזכירה הרי סיפרותו ׳.30ה־ בשנות בווארשה, באידיש, ובמומנט
 סיפ־ פני הדור, כפני ממצריים... בצאתם בני־ישראל ערלות את כן־נץ יחוש?{ מל

.שלו הערלות רות . ״ .


