
 ארץ־ על הגדול ״החלום את לחלום מאים
פו מורים הסופר המושלמת״. דתרכות

 מפתחות על כותב אתונה) (פרברי ליטי
הלשו מילחמת תת־הפרק בת־זמננו. ליוון
 קטע על ישירות השלכות בעל הוא נות
 במאה העברית הלשון של ההיסטוריה מן
 שפיגל נתן המלומד של רשימתו .20ה־

 שבין המחלוקת את בוחנת והאמת השירה
 ערכה על ואפלטון אריסטו עמדות

 חילוקי־הד־ את ממיין שפיגל האמנות. של
אפלטון. ורבו ומורו אריסטו שבין עות

 ברונובסקי יורם של והשקפותיו עולמו
 מהקטע המוליכה זו, בחוברת היטב טבועים
 הומירוס של אודיסיאוס את מזהה פנלופה

 המשורר של מתורגם שירי למחזור ועד
 קא־ קונסטנטינום מצריים יליד היווני

 בני־זמננו. יוונים משוררים ועוד וואפיס,
 אלף את מציגה שידי יעקב של רשימתו

ידו שאינם היוונית, הספרות של השנים
 של התורכי הכיבוש דרך ברבים, עים
 תרבות על שניחתו ההשפלות ושאר יוון

 מאמר היום. עד גילגוליה במהלך זו עתיקה
 של הזמר שירי נוסח את החושף נוסף

 מאמרו הוא היווני העירוני הפרולטריון
וירי עלייתה :טאחצים קוסטאס של
מא ובעיקבותיו הרבטיקוז. שירת של דה

 רוזן: חיים הפרום׳ של המרשים מרו
הה התרבות עס ומיפגשן היהודים שפות

 של ספר מתוך פרק שהוא לניסטית״,
 מכבר לא זה אור שראה רוזן הפרוס׳

 מסתיים מחברות של יוון מדור בפאריס.
 הכוח שירת או האיליאס המסה מן בחלק
 סימון יהודי ממוצא הפילוסופית מאת

ה מילחמת־העולם בעת שנפטרה וייל,
 חלק בחוברת: אחרון יווני פריט שניה.

 הצרפתית האקדמיה חברת של ממסתה
 קונסטנטינוס של יוון יורסנר, מרגרט

 וההוגה הסופרת בוחנת שבה קאוואפיס,
 של הימתיכוניים ההיבטים את הצרפתית
היוונית. היצירה התגלמות שהוא המשורר,
 לראות יש הרחב, היווני המדור מילבד

 אחר, באור ברונובסקי של יומן דפי את
 רשימתו את גם וכך רחב, יותר מעט

א של והמעולה הקצרה שר אס  תפילת כ
 בעילגותה בולטת ודלו. מהמאה נזירה

 הוא הלא מר־נעמי־שמר, של רשימתו
 הורו״ מרדכי הפרעושים, קירקס מחבר
 הנושא עם להתמודד מנסה הוא כיץ♦

באידיאו בסיסית הבנה בלי ושמאל, ימין
 פלדות דינה של ביקורתה לוגיות.

 או׳הרה, וןזג של בסאנזארה פגישה על
 אמריקה, של מיקרוקוסמוס הכותרת תחת
 מורחבת, ביקורת נוסח של המחשה היא

 ירון של רשימתו זה. לכתב־עת כיאה
בחמשת מעניינת וחניכים סנדקים גולן

קוואפים קונסטנטינוס
ימתיכונייס היבטים

 סקירתו בה. הנסקרים האחרונים הספרים
הכו תחת (זינגר), הנעמי משה לש

 בהעמדתו לוקה והתיזמורת, הכלי תרת
 יהודה של קומתו משיעור משורר של

 כהר, כעולי חניך משורר מול עמיחי
מהגי רב מרחק רחוקה עודנה ששירתו

המינימאלי. השירי הצורני בוש
 שיש כתב־עת הוא מחברות לסיכום,

 יצי- במהלכי חשוב להפוב_נידבך בכוחו
 תוך חדשה, ישראלית חרבות של קתה

אח תרבויות עם יחסי-גומלין על שמירה
רות.
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 שנים מזה מטיף כן מנחם המשורר
 ביותר. המצומצם באופן לכתיבה רבות
 רומדמיב־ בן פירסם לשנתיים קרוב לפני

 עם יחסיו למלכודת התייחס בו תבים
 פלונטר. הכותרת תחת הראשונה, אשתו

התמצי התשובה את בן קיבל החודש
 משוררת, שהיתה גרושתו, לסיפרו. תית

 תמציתי, שיר המוספים באחד פירסמה
הק היא גרינפלד. יעל בתוליה בשם
 יגאל בחיים, הנוכחי לחברה אותו דישה

 ועדת־ יו״ר של בנו מצפן, איש ארנס,
בשי ארנס. .כמטה ח״כ החוץ־והביטחון

 ל- חזרו ילדים ״הרבה גרינפלד: כתבה רה
הגש ששטפו לאחר / אהבה) ביקתה(לחפש

/ האדמה. את / (הרעים) מים הלב הצפרים /
1# בבוץ״ קניהן את לבנות / סרבו נות • 

 גילתה יוסף כן־ המוטל הספרות כתבת
 נובל פרם חתן של מיסתורין הספר כי

 שעבר בחודש אור שראה האמסץ, קנוט
 של מנורווגיה בתירגום שוקן בהוצאת

 מחודשת עריכה עם גינזכורג. פסח
 הוא ראוכני, ויותם שדה פינחס של

 השאר בין ספרותית. שערוריה בבחינת
מחו ׳עריכה ״בשם כי בן־יוסף דיווחה
 מיושן, תירגום לשפר המתיימרת דשת׳,
והמ המדוייק תירגומו על כלייה נגזרה
 שהצליח תירגום גינזבורג, פסח של עולה

 מהניואנסים גדול חלק לעברית להעביר
מהאווי שלו, מהמוסיקאליות המקור, של
 ה- מתערובת שלו, הפוסט־רומאנטית רה

 פחות לא — שהם והגרוטסקה, פאתוס
 הספר.״ של תוכנו — והדמויות מהעלילה

 לפנות טרחה לא בן־יוסף הגב' כי מסתבר
 פינחס של שמו נשתרבב כיצד ולבדוק

 פנייה שכזה. חסר־אחריות למעשה שדה
 שדה של מקורביו אל נייר של נמר של

מהו אליו פנו כשנתיים לפני כי גילתה,
 ספריו, של הוצאת־האם שהיא שוקן, צאת

 של תירגומו את לערוך ממנו וביקשו
 ומט־ מילים 50כ־ החליף שדה • גינזבורג.

 וכו׳, במטותא טבא, צפרא כמו בעות־לשון
 מספק גינזבורג של הישן נוסחו כי וציין

 ש־ אלא בת־זמננו. לעברית גם ועובר
 את הסתם, מן סיפקה, לא זו חוות־דעת
 סופר-ומתאר־המי- אל פנו הם המו״לים.

 ששיפץ ראובני, יותם עוט־ההומוסכסואלי
 לבלתי־ והפכו גינזבורג של מעולה תירגום
יד לו אין שדה, מקורבי לדברי קריא.

תרגום

 במחצית כותבים סופרים מאוד מעט )
 במתכונת רומנים ,20ה־ המאה של השניה )
 לספרות שהלקסיקונים רומן־נהר; הקרויה [

 מתרחשת שעלילתו כרומן אותו מתארים
 שהיא תוך כובשת, זאת ועם בעצלתיים,

 דמויות קטנים, אירועים של בשפע עמוסה
 וכרוניקה אליהן, להתוודע שקשה סבוכות

 את שכבש כזה, רומן־נהר היסטורית.
 לשונות, להרבה ותורגם הספרות עולם

 ציפורים מקאלוג קודין של סיפרה הוא
בפרו מתחילה שעלילתו *, בסתר מתות

 ומסתיימת ,1915ב־ ניו־זילנדית בינציה
טובע. הגיבורים כשאחד ,1969 בשלהי

 ״האגדה : כך מקאלוג פותחת סיפרה את
 אהת פעם רק המזמרת ציפור על מספרת
 אחר יצור מפל יותר ערב כקול בחייה,

 נוטשת שהיא הרגע מן האדמה. פני על
 ואינה עוזרד עץ מהפשת היא קנה את
האכ הענפים כין מזמרת שהיא עד נחה

 הקוץ על עצמה את משפדת היא זריים.
היא גוססת וכשהיא כיותר, והחד רארוד

 מתות ציפורים — מקאלוג קולין *
 הוצאת ;רהט אופירה :עברית ;בסתר
 (כריכה עמודים 529 מורן; ביתן זמורה
קשה).

 של זו גירסה ובתיקון בתירגום ורגל
עש כמה אותם למעט בעברית! האמסון

•1 תיקונים רות !  מתנהל מתמשך מאבק •
 לסוקרן- ויזלטיד מאיר המשורר בין

 וכותב־הנאד אחרונות ידיעות של ספרים
 אורי תל־אביב, עיריית ראש של מים

 חודשים, כמה לפני החל הכל סלע•
 בהעתקת סלע של טעות ויזלטיר כשגילה

בסי- כשבועיים, לפני ספר. מעטיפת מידע

האמסץ קנוט
— תירגום לשפר התיימרות מתוך

 חיפש ויזלטיר, תירגם אותו ספר על קור
 ובמאמץ בתירגום, פגמים ביגיעה סלע
 לא שוויזלטיר אלא כלשהו. פגם מצא

של זה סיפרו אגב, ״דרך והגיב: שתק,

 מן לשיר וממיכה יסוריה על מתעלה
 הוא שמחירו עילאי שיר והזמיר. העפרוני

 נעצר ומלואו עולם אבל ;הקיום עצם
 מהייף, שכונו כמכון ואלוהים להאזין כדי

 העז הכאכ כמחיר מושג שהמימכ משום
 אגדה האגדה.״ מספרת שכף או כיותר...

 המישפחתית לסאגה המוטו היא זו, קלטית
 לגידול מחוות־ענק הקורא את המוליכה

 רומל של מילחמתו אל בניו־זילנד, כבשים
 שנות של העליזה לונדון דרך באפריקה,

חשי תוך הוותיקן, למיסדרוגות ועד 60ד,־
 של הפרטיים חייהם ממעטה מעט פת

הקתולית. הכהונה וגדולי ארכיבישופים
 של גלריה מתאר בסתר מתות ציפורים

 דמויות בספרות, מקובלות בלתי דמויות
 היבשת של אינסופי מרחב מאותו הנהנות

 פולקלור של פריטים הצגת תוך החמישית,
 ״רודריק :בנוסח בפתיח שם. המתיישבים
 הניו־זילג־ כית־האב את ייסד ארמסטרונג

 שילוב תוך מאוד...״ מוזרה כדרף די,
 שהטבע אשראי מאותו הנהנות דמויות של

 :בקירבו החיים ולאלה לילדיו מעניק
 המירפסת מן ראלף האכ ירד ״עירום

 מורמות ידיו המטופחת, המדשאה על ועמד
 הגיח הוא עצומות, עיניו לראשו, מעל

 זרמי פלגים'חמימים, עליו להמטיר לגשם
 נפלאה תחושה דוקרניים, חקרניים, מים
 אכל מאוד. חשוד היה חשוף. עור של

רפוי...״ נשאר אכרו
 נשאר רומן־הנהר כל לאורך שלא אלא

 מסו- בשלב רפוי. יאלף האס של אבדו
 דיין, של הלא־חוקי אביו הופך הוא יים
| חולפות, עוברות השנים מני. של בנה

ראוכני יותם
מדוייק תירגום על כליית נגזרה—

 הראשונה׳, הנודעת ׳יצירתו אינו פורסטר
 סיפרו פשוט אלא סלע, מר של כלשונו

 ״ובכלל :וציין סלע הגיב כך על הראשון.״
טרח די כשיש פגמים, ומוצא טורח אינני

>•1 זה...״ פורה במקצוע נים  מיתקפה •
 שותפו כלפי כוונה וילזטיר של אחרת
 פרי. מנחם מדעי־הספרות איש בעבר,

 קרה משונה ״דבר ואמר: ויזלטיר פתח
 שלו הקתדרה מן בדרכו פרי מנחם לד״ר
 מתרעם ויזלטיר הספרות...״ לתורת בחוג

 ואת פרי את עקרונית שאלה ושואל
צ כותב היה ״מה אחריו: ההולכים (י

 חבורת עם דיאלוג קיים אילו כאפל חק)
 לרבוץ במקום המבריקים הפורמאליסטים

 ויזלטיר ו״ ואלימים נבערים קוזקים בין
 במים- רבות שנים פעולה ששיתפו ופרי,
 אישי כמה לדעת פתחו קריאה, סימן גרת

 רק כי להוכיח שמטרתו במאבק, ספרות
הספרו המאבקים בזירת נותרו שניהם
 שאר כל את להדיח שהצליחו אחרי תיים,

הדב פני כאלה שלא אלא יריביהם.
!•ו• רים

 גם וכן גדל, ראלף והאב מגי של ובנם
 לביקור ראלף מגיע אחד שיום עד אחותו.
דה־בריקסר. כקארדינאל תפקידו בתוקף
 חוש- של מקומו נפקד לא וגם

 והקאר־ מגי של במיפגשם ההומור
 מעל חולצתו את משכה ״היא :דינאל
 אל ניגשה אחר החשוף, גבו על ראשו,

 שהוא כשעה אותה. וביכתה העששית
 יבול הוא הכיסא, גב על בגדיו את תלה
 את פושטת מתנועעת, אותה לשמוע היה

 אכל מיסה. אתפלל ככוקר ומחר החלוק.
 יחלוף בכר אז ועד כבוקר, מחר יהיה זה

 גם כה. רציתי ומגי. הלילה לפני הקסם.
סקרמנט...״ היא

 ברומנים כמקובל יותר, מאוחר שנים
 והפעם בבנו, המאושר האב נפגש נהר, של

 ראלף ״והקארדינאל :הוותיקן במיסדרונות
 ואהב בנו שהוא ידע שלא בכן עיניים נעץ

 בנה שהוא מפני הדבר שכף וחשב אותו,
 רוצה היה כד כדיוק היקרה. מגי של

כמו גבוה מחלציו; שיצא כן שייראה
 דיין את מפקידה מגי בי ומתברר הו...״
 :לקארדינאל כותבת והיא אהובה, בידי
 נתבע זה מחזירה. אני שגנבתי ״מה

 בקאר־ חפץ שדיין מגלה, הקורא ממני.״
ד,כנסיה. כותלי בין יירה

 פרי בדבר כמו־מוסר־השכל, יש בספר
 הבן, לכומר: אשר, בין אסורה אהבה
 טובעים להציל מנסה כשהוא טובע, דיין,

 ואז נפגשים, והאם האב יוון. של בחופה
 לא אשר את לקארדינאל מגי מבהירה

"כנד גם היה ״דיין :לדעת חפץ . . .
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