
/7/7* 19* /״ד
שעולם! המתורגמן ^ בן־דויד דליה שערוריית

ו ל ו ׳ כ ם ש ו מ ר ^ ע ט י א פ ק ד נ ף ה ש ו ת ח ת א ו ו מ מ א

תרבוו תולעי

המוכסת
וה החינוך מישרד של הזוחל הסיפוח

 ושר־החינוך־והתר־ המפד״ל בידי תרבות
 שהחינוך אחרי נמשך. המר זכולץ בות

 תושביה שמרבית ישראל, במדינת לחילוני
החי במערכת מישני לאגף הפך חילוניים,

 של שעתה שהגיעה הרי הדתית, נוכית
למפד״ל. להיספח התרבות

 דתיים סופרים של שרישומם סוד זה אין
 אפס. של במיפלס הוא הישראלית בתרבות

 (נוצות) באר כחיים תרבות תופעות גם
היש התרבות של החילוני באגף צומחות
 לנגד היתד, לא זו תרבותית עובדה ראלית.

אי כאשר שר־החינוך־והתרבות של עיניו
 בין לקלוט העברי הספר מועצת את לץ

 פרופסור הדת: גחלת נושאי את שורותיה
 יעקוב מבוע עורך פרידלכדר, יהודה

דל השירים מחברת והמוכסת אבן־חן,
דויד. בן־ יה

הספרים רוכש היא העברי הספר מועצת

גראפובזניה

אוגנדה
בן־דויד דליה :מאת

 ,לשם וחן
 הרצל שאף
חלם ובה - ז־ ▼ וי-

מדינה. לבנותנו •ד • 1 יי נ *
נסערו בעת

1־ י־סביבותיה
 הם מה אך

 אלף מאות שלש
 שחוטים אומדים

 התבל נצח מול
 כפים נקיי ואם

״ ז : •נשרפים
 יישית־לבוי מי

 בדור מופעי הנה
 ומשקיסים מטקוטישים

 וירך מתן בנענועי
 וחרטה. מצפון
ך יום ובבא  אמין אי

- אטפוך דאטפת על במסבי
ו 1 1 ־־ ז־ : ־ 1 ז

נדע
 יטוסרן לא כי
מטייפוהי. כל • נ ד 1 ■ד

 נוספת תוצאה ;ישראל במדינת הגדול
 שהגברת התרבותית הריכוזיות מגמת של

 שיל־ שנות במהלך טיפחה פורת לאה
 במילים ולאמנות. לתרבות במועצה טונה

 את רוכשת העברי הספר מועצת :אחרות
ומח הציבוריות, הסיפריות עבור הספרים

 השאלתם ספרים, להפצת מערכת זיקה
המקוריים. הספרים של והחלפתם

 אהרון המפא״יי שר־החינוך של בימיו
 העברי הספר מועצת כמנהל שימש ידלין

 אלפי בין לידיו שקיבל גואל, יוחאי
 חיברה אותו יבוס, בשם ספר גם הספרים
 דליה בשם הירושלמי בית־המכס עובדת

 המגיעים אחרים ספרים כמינהג בךדויד.
 שסיפרה הרי העברי הספר מועצת אל
ל ללקטור נשלח בן־דויד ר,מכוסת של

 קריין :(לקטור הספר מועצת של שירה
 את מהרה עד השיב הלקטור טכסטים).

להפצה מתאים לא :ההערה עם יבוס
 גרוע ספר אחרות: במילים בספריות;
 העברי הספר מועצת כמינהג שבגרועים.

 נוסף, ללקטור המובסת של סיפרה נשלח
 הלקטוד להערכת זהה היתד, שתגובתו
הראשון.

 הפצת מונעת הלקטורים של אי־המלצה
 הלא- הספר של עותקים 700כ־ של ומכירה
ל עותקים 700 מכירת בספריות. מומלץ

 את לרוב מכסה העברי הספר מועצת
כל במונחים ספר. כל של הוצאות־הייצור

ספרות. חמש של סכומים : כליים
 כלשהו לאיזכור זוכה היה לא יבוס
 בן־דויד המוכסת הפכה אלמלא זה, במדור
העב הספר במועצת מפד״ל מטעם לחברה

 הרצינות, במלוא תפקידה את לקחה וזו רי.
 מקצועית, להסבה שאיפותיה קידום לשם

המ מישיבות באחת למשוררת. ממוכסת
 תבעה היא העברי הספר מועצת של ליאה
 לצאת אפילו טרחה ולא ביבוס, חוזר דיון

 בסיפרה. שם דנו כאשר מחדר־המליאה
לעיון הספר מישלוח :היתד, התוצאה
 עומד אשר שלישי, לקטור אצל מחודש
חוות־דעתו. את אלה בימים למסור

 מיבוס עותקים 700 ברכישת המדובר
 מצוקה של בימים המיסים, משלם בכספי

 ספרי של זו עתידה שרכישה כך כלכלית,
 הציבור של מעניינו הם הנ״ל המוכסת

 של שיריה על מעט לדעת ועליו כולו,
 ״לנאנקים מוקדש יבוס בן־דויד: הגב׳
 ״יכין הוא הראשון ומדורו הרוסי״ בכלא

 ״אחי :המוכסת מבשרת בפתיחה ובועז״.
 / אחי / לקרב יצאו אשר / חמפוארים

 אל אשר / ונערה / ברם / אחבו / אשר
 :ואם וים...״ כתף / טילי מטח / מול

 בדימוי המדובר כי לחשוב עשוי הקורא
 שטעות הרי ים, וטיל כתף טיל של אירוטי

בידו.
של משיריהם ומהול נחות פלגיאט כמו
 רפוש יוגתן גרינברג, צבי אורי

 עיסה המוכסת לה עורכת שליו, ויצחק
ומב שירי, כישרון כל נטולת מילולית,

 לי ״ואקח :העברי הספר למועצת שרת
 / פישתן כגדי לי ואקח / מילת כגדי

 / לנפשי ואקרא / לכן כגדי ואשאל
 / פצועי על חתגי על / מדמעות הנעמה

 עצמה מדמיינת אחר בשיר נעדרי...״ ועל
 הימים כמינהג הנביא״. ל״אם המוכסת

 מצויד, בן־דויד הגב׳ של שיריה שבין הרי
 מצריים עבר אל ערך כל משוללת חנופה
וה החינוך למישרד להציע בכוונה (אולי

מייצ כשירים שיריה את לתרגם תרבות
 עושה והיא הישראלית), השירה של גים
 הנילוס, ארץ משירי הכותרת תחת זאת

 ״נילוס״ בעברית אין כי ממנה נשכח כאשר
״יאור״. אלא

 מיק- באיזו כנראה קראה בן־דויד הגב׳
משו ישנם כי מתחילים, למשוררים ראה

 סבל את ובעטם בלבם הנושאים ררים
 מקדישה היא זו מסיבה וכאבו. העולם

 שם בסער״. ל״אומות יבוס של המדור את
לעי אושוויץ ואת דאכאו את הופכת היא
 מוס- עם ביחד בנגלה־דש, עם אחת סה

זה, סאטירי מצחיקני במדור ברזני. טפה

 שירה את גם בן־דויד המוכסת מביאה
גרפומניה). :(ראה ״אוגנדה״

 בן־דויד ,הגב של לכתיבתה המניעים
 של בחירתה הפסיכיאטר. של מעניינו הם

 הספר מועצת כחברת בךדויד המכוסת
 פיזור של לסוציולוגיה עניין היא העברי
 בחירתו אך הישראלית. לספרות הכסף

 ולאמנות לתרבות למועצה חדש מנכ״ל של
 במועצת חדשים סדרים עריכת מחייבת

 אנשי- של שקבוצה יתכן ולא העברי הספר
יש לספריות יכתיבו המפד״ל של מטעם

הספרותי. טעמן ואת רכישותיהן את ראל

מקור

המתורגמן
 רטושי כנעני לשעבר אמיר אהרון

 כאחד בעיני נחשב אמירי, כנעני ובהווה
 כתבי־עת של ביותר המעולים העורכים
שתוצאו עריכה בארץ, שפעלו לספרות

 שנד, לעשרים קרוב במשך ניראו תיה
 במשך פרנסתו עיקר את קשת. בכתב־העת

 שאיפות בעל שהוא אמיר, עשה דור שנות
 של כמתורגמן לכת, מרחיקות פוליטיות

 מתורגמנותו של התוצרת כאשר ספרים,
 גרועה. ותירגומת בינוניות של בליל היא

 הרי אמיר, של אלה לעיסוקיו במקביל
 טורח הוא הארבעים שנות ראשית שמאז

 בנוסח קצרות, שורות של שירה לפרסם
 יונתן ומורהו הסיפרותי אביו שירת

ש,  על לגבור בידו שיעלה מבלי רטו
משלו. אישי נוסח לעצמו וליצור זו שירה

 מכובדת תירגולת כי רבים על מקובל
מ דברי־ספרות של תרגום היא לסופר,

 אהרון של האחרון בפן ללשון. לשון
כמח עצמו להוכיח מנסה הוא שבו אמיר,

 בנחות מתגלה שהוא הרי רומנים, בר
באחרו המרובים. התעסקותו בשטחי אשר

 שכולו עולם בשם רומן אמיר פירסם נה
 על עמל הוא המחבר שלטענת טוב*,

 —1958( שנה כעשרים והתקנתו כתיבתו
מח שכל רומן־בוסר, הן התוצאות ).1978
להת בכוחו העברית בלשון עכשווי בר
עבודה. של חודשיים במהלך קין

 אמיר של ניסיון הוא טוב שכולו עולם
 מדע־ביד־ ספק רומן־ישראלי ספק לכתוב

 של הקלוקל סיגנונו את המחקה יוני,
 של הגדול האויב (נאדל). אורן יצחק

 הכנעניות היא אמיר של כתיבתו ניסיונות
במט סיפרו את מרצף הוא שבה האמירית,

 רצוני את מכטלים ״החיים כמו: בעות
 כדרן■ כי ״נוהגים שרירות־ליכם״, מפני

 חוטמו את ״גרף בזולתי״, אני שנהגתי
ה תמוהים ניסוחים ושאר רכה״, גריפה

 אשר הספר, של הראשון מהעמוד לקוחים
 הנכתבת העברית לבין ביניהם קשר כל

בהחלט. מקרי הוא כיום
 להגדיר אלה שורות כותב על היה אם
 הרי זה, ספר של תמצית שורות בכמה
ו מאחר בידו, הדבר עולה היה שלא
ואפי בדבר, עוסק אינו טוב שכולו עולם

 שכולו בעולם לא וגם בכותרתו, לא לו
 עולם :היא והיחידה, האחת התמצית רע.

 לעת החליט אמיר אהרון שיעמום. שכולו
 אלוהי כי עמו, השמורות מסיבות זיקנה,

 מרצף והוא בחוש־הומור, חוננו הכתיבה
 שנות שמזה טפלות, בבדיחות סיפרו את
 שעליהן בדיחות בעברית, נכתבו׳ לא דור

 ״שתי :39 בעמוד שכתב מה לומר ניתן
מדג ועדינות דקות אצבעות עשר ידיים,
כעצי כתי־שחיי. בשני עכשיו אותי דגות

 שאינני עד וצוחק צוחק אני עיניים מת
 !,די הצחוק. מרוב עוד נפיטיי את יודע
 בלבי אכל כקולי, מתחנן אני !׳די אוף,
ולא הזה הדיגדוג שיימשך מתחנן אני

 טוב! שכולו עולם — אמיר אהרון *
רכה). (כריכה עמודים 176 מסדה; הוצאת

האצ עשר מתעייפות מעט־מעט יחדל.
ומג מכתי־שחיי מרפות שחן עד בעות

 כטני, שיפולי אל מעדנות דרכן ששות
 :נאמר אשר זה מצחקק...״ אני ועדיין
קצר... כנעני צחוק
 ספר הוא טוב שכולו שעולם ספק אין
 שמניעים ספר מיותר, ספר גרוע, שכולו

ש מבלי לכתיבתו הביאו תת־הכרתיים
ספר מחברו. של תת־ההכרה את יחשפו

אמיר אהרון
קצר כנעני צחוק

 הישראלית, לספרות מאומה תורם שאינו
 אמת של קורטוב גם ולו בו שאין ספר

הנו השאלה את שמעורר ספר יצירתית.
בערי לעסוק אמיר אהרון חדל מדוע גה,
 ומדוע בידו, צלחה כך שכל קשת, כת

מה לסופר קשת של המעולה עורכו הפך
בישראל. השביעית ליגה

פתרונים. הספרות לאלוהי

 ייש אמא
אחת רק

 הרומן בעברית אור ראה אלה בימים
ה הנדקא. פטר מאת השני המתורגם

 דו״ח הוא * בחלקה שמחה אומללות רומן
 והסופר המחזאי של אמו חיי על רגיש

 קספר מחזהו ואשר בארץ, שביקר הנודע,
 חייה עלילת את מביא הנדקא כאן. מוכר

להתאבדותה. ועד מנעוריה אימו, של
 חיי אודות הנדקא של תיאורו במלאכת

 מעל להתעלות מצליח הוא ומותה, אמו
 עשויים שכמותה אשה שחיי הבנאליות לכל

 את מתאר הנדקא הסופר. הבן על להביא
 מזכיר שלעיתים קשיח, לשוני בנוסח האם
 אחת״. רק יש ״אמא הצברית הבדיחה את

 תוך יבש, בדו״ח חייה את מביא הנדקא
 בהדרגה מגרעותיה. על רצופות הערות

לשונית. לברייה הזה האמיתי הסיפור הופך
 בחלקה שמחה באומללות מתאר הנדקא

 האם הטבע. חיי את האוסטרי, הכפר את
 נימלטת היא אותה• הסובב בנוף מורדת

מתעברת, מהרה עד אבל המטרופולין אל

בחל שמחה אומללות — הנדקא פטר *
הוצאת המרמן; אילונה עברית: קה!

 (כריכה עמודים 74 מודן; ביתן זמורן!
קשה).
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