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 אור ראו לא שאלה למרות בעברית, כתביהם של
 אלא מחבריהם, יהדות בשל לא בברית־המועצות

הירודה. רמתם בשל
 הסופר של סיפרו הוא אלה מכל שונה ספר
 יממות 15 או הנופש אזור קנדל פליקס

 כלא חוויית תיאור הוא זה ספר להירהורים*.
 מגלה זה ספר אמן. סופר של בעט המתוארת רוסי,

 כלא תושבי של עולמם את הישראלי לקורא
 ולפלקטים לסיסמות מעבר סנטוריוס, סובייטי
 ברית־המועצות את לתאר מצליח קנדל רדודים.

 הסנטוריום: לסורגי מבעד השבעים שנות של
 ובין כך בין כאן הלא ממך. יטלו כספך את .גם
 ואן? וישקון■ יאכילוך כאן לקנות. מה אין כך

 יטלו. הסיגריות את וגם ישכיכוך. לישון
 ואת העיתונים את וגם לבריאות. מזיק העישון

 את וגס העיניים. את תשחית לבל הספרים.
וחלילה: חם תיחתך שלא הסיכות: ואת הסכינים

 גם טלפונים. אץ כאן הטלפונים: פינקס את וגם
שלא כדי אהובת־נפשך. של תמונתה את

תתגעגע...״
 שלו הכלא חווית את קנדל מתאר בסארקזם

 את פרקים. וכותרות פיזמונים שירים, באמצעות
 מיותר״) דבר כל הוצא שממנו צריף־המעצר(״בית

 עשר אשר.במשך כמקום השאר בין קנדל מתאר
 מכני אלך כמאה דרכו עברו האחרונות השנים

 מקום .זהו — ״התא״ זאת ולעומת מוסקבה:־
 יושבים, לא נכץ, יותר האסירים, יושבים שבו

שוכבים.־ אם כי
 המחבר מתאר מה, בעוון מי או ומי, מי בפרק

 נהג, .חרט, הסנטוריום: תושבי גלריית את
 עבודה, מנהל מנהל־מיסעדה, סנדלר, עיתונאי,

 הווי תיאור אחד...־ חרט עוד שוער, מסגר, קצב,
 צופנות בתא .השיחות כמו: אמין, הוא האסירים

 על בקרבו: מת ליבו כי עד בקירבן, סכנה
 די — נצטעק — ׳בחורים, ובדז׳נייב. סטאלץ

 קטנים ביריונים פוליטיים. אנו אץ הרי לקשקש!
אנחנו!׳...־

 היושבים דמויות את משרטט קנדל
 של מימד המעניקים בווידוייהם, בסנטוריום,

 והאבסורדים הסובייטי, הכלא לתיאור אמינות
 .אצלי, טוטאליטרית: חברה של ככלא שלו,

 במחנה כולם את זאטוטים. שלושה יש בחורים,
 נינקה מאוד... פשוט — הכיצד — עשיתי
 היי־ש, תמורת והמפקד, מביאה. יי־ש מגיעה,

 עירומים אנו הלילה. ולכל לישבתו. את לי מפנה
 חשופה, שעוונית גבי על היוולדנו, בביום
 אנו המנהיגים. של לתמונותיהם מתחת

 ועל מביטים, מלמעלה המנהיגים משתדלים,
 בחרתם, נבונה ׳בדרן־ סיסמה: הכרזה

חברים!׳...־
 בדרכי ומורד כבן־סורר מתוארת אחרת דמות

מפליא: לניגוד מביאם שהאלכוהול ובן אב אביו,

 סטאלין בגלל זה את זה מנאצים ״ומשישתכדו
 בלי מחרסו והבן אותו מעריץ שמר־אבא

 על סיפור הוא הספר, משיאי אחד הרך..״
 תשוקתם ^שבשיא קולחוז, בני אלכוהוליסטים,

 מוציאים הם שלהם, הכיס וכחיסרון למשקה
 בעקבותיהם הותירו שהגרמנים תותח מהמסתור
מבצ הם ובעזרתו השניה, העולמית במילחמה

 אלה: במילים מתארו שהמחבר .מעשה עים
 פינה, הרם הצרכניה! על כדבעי מטח זה ״היה
 פחד מרוב הזבנית רוחבו. מטר — בקיר חור

 רץ הם... אף והקונים הריצפה, על נפלה
 — לפירצה מבעד בקבוקים תפס טון־וחצי,

 והטייס — בביסים ושניים — בידיים שניים
 זה, אחר בזה שרפנל מטחי לצרכניה מעל שלח

 הפגזים כל את ראש. להרים יובלו לא שהאנשים
 ניכנס כולו הקולחת ואז עוד...״ אץ — כילה

מלחמה. לאימת

 כואב הומור של ספר הוא הנופש אזור
 להציג קנדלר מצליח שבאמצעותו ודו־שיכתבי,

 בלא האמיתי, הרוסי החיים כאב את לקורא
 יחיד מומלץ ספר פוליטית. לפלקטיות לגלוש
 עולים של עטם מפרי ספרים של מבול מתוך

האחרונות. בשנים ארצה שעלו מברית־המועצות

שירה
מרובעים

 עד 1034 השנים בין חי בפרס נישאפור בעיר
 ביאס עומד בשם ומשורר מלומד 1130

 כמתימטיקאי שנתפרסם האוהלים״) (״עושה
 הקשיים באלגברה מחיבוריו אחד והוגה־דיעות.
 חשובי בין אותו העמידו אויקלידס שבהגדרות

הביניים. שבימי החכמים
 כיאם רכש התרבות בנצח מעמדו את אך

 (ה״רובעיה״), המרובע שחיבר. מרובעים 280ב־
 ארבע בן שיר מקורית. פרסית שיר צורת הוא

 אותה ולרביעית-שבו לשנייה שלראשונה, שורות,
הברות. 13 עד 11 מ־ שורה בכל החריזה.

 תרגומים, בכמה המרובעים תורגמו לעברית
 (״ולאדימיר״) זאב של תרגומו ביניהם

 ואחרים. בנשלום בנציון ז׳בוטינסקי,
גילגולי הכותרת תחת בעברית אור ראה באחרונה

 - פיצגיראלד ואדווארד כ׳ייאם ן׳ עומר *
 איש הלוי רפאל עברית מרובעים; גלגולי

 פורמאט - רכה עמודים(כריכה 63 לונדריש;
מיוחד).

קנולר סופר־עולה
המפקד שולחן על ערומים

עוד בברי מתרגם
 בעל מתרגם ובהווה הכנענית התנועה אבי רטוש, יונתן של כליו נושא בעבר אמיר, אהרון

 בנה הרחוק בעבר אם הישראלי. הספר בעולם במחלוקת שנוייה דמות הוא תרגום, של הספקי־שיא
 של כתרים לו אין האחרונות שבשנים הרי קשת, הריבעון בעריכת מבוטלת לא אמינות אמיר לעצמו

כלשהו. כבוד לו להוסיף שבכוחם ממש
 שבכוחה מלאכת־תרגום מלהיות רחוקים הספרים, חנויות למדפי אמיר מנפק שאותם התרגומים

 של המעולה סיפרו הוא באחרונה, תירגם שאמיר הספרים מעשרות אחד הקוראים. ליבות את להרטיט
 סבל לא התרגום זה(כאשר במדור נלהבת לביקורת שזכה כבוד*, בבלי נביאים גרינפלד, פרדריק

 אהוביה הסידרה עורך של הקפדנית עריכתו בשל כנראה אמירית, כנענות של לשוניים מסרחי־עודף
מלבין).

 יעקב קיבל אחד יום כבוד. בבלי מתרגם אודות יסופר מסתתר כבוד בבלי נביאים מאחורי אך
 ברוך, הרמן של וירגיליוס לעברית(מות מגרמנית בתרגום שהתמחה ירושלמי, מתרגם גוטשלק,

 לעזרת הישראלי הציבורי הוועד נכתב שעליה מעטפת־דואר, שוקד) הוא שעליהן יצירות ועוד
לבנון.

בקשה ובו אמיר, של הפרטי נייר־המיכתבים על מיכתב מצא המעטפה, את גוטשלק פתח כאשר
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בדרך. להרסן ״ ילירם ״סרח אח מירגמת, רירג
בבלי נביאים 1• ,אלה ביסים שתירגסתי אחר י אליך פרנה אני שבספר ספנ

,ממולדתם שהחייתסר יהרדים־גרסנים ח נשי־רר א של גררלס את הסחאר בברד",
סספרר ת נר אחרד וז השרררח 20-30 , , רבנוסח בסירס, מרפיערת י ל ג כסרבן אנ

בררך. הרסן של הנזכר
, ז י להסחי אוכל אם תר יר הרבה שקם אהיה אך , שתירגסתי כפי ארתן תירגסתי

אסנס אם - הללר ת רר לשר אתה שנתת , וליתר בקורת לשם ן י כנוסח בטחו וזזבו
דתי תר שאביע דאי ר , נר כלשר תר אר להביא . הג*ח ככר אחליט ואם א^יהן

הכתוב. בשולי כך *ל
אדרבה. ירם, הם קם* של העתקה אר צי־לרם לי לשלוח בידר יש אס רכבך:

בנאסנוח, שלך

ה מי ב מרי

 וירגיליום״? ״מות את תירגם מי
כנעני תרגומים מוסר

 גלופה). ברוך(ראה של וירגיליוס במות האחרונות השורות של המתורגם העברי הנוסח את לקבל
 הבטחתו את יזכור אמיר שאהרון בתיקווה המבוקש, התרגום את לאמיר שיגר בתמימותו, גוטשלק,

הכתוב. בשולי כך, על תודתו את ויביע מיכתב, מאותו
 התרגום, על הודה אמיר אמיר. מאהרון טלפון צילצול לקבל גוטשלק זכה יותר מאוחר שבועות כמה
גרינפלד. של סיפרו תרגום בגוף כלשונו שיכניסו לו ובישר

 של בדוכנה שהתעכב עד הרבים, לדוכניו בינות גוטשלק יעקב סייר הבינלאומי הספרים יריד בימי
 וחיפש אמיר, אהרון בתרגום גרינפלד, של כבוד בבלי נביאים את לידיו נטל הוא עובד. עם הוצאת

 שלו תרגומו נוסח את זאת לעומת מצא גוטשלק נמצאה. לא שהתודה אלא אמיר. אהרון של תודתו אחר
 שורת הוא להוסיף שניתן כל כנעני. מתרגמים מוסר זה גם אכן, וירגיליוס. מות את המסיימות לשורות

 והיה הריק את מילא .האין אמיר: ובחתימת גוטשלק בתרגום וירגיליוס ממות תרגום אותו של הסיום
ליקום!״

 ויקים לגנו, ידאג לבנון לעזרת הישראלי הציבורי הוועד הקמת שלפני אמיר, לאהרון לו מוטב
המתרגמים. של העט טוהר להגנת ציבורי ועד

אמיר. אהרון של לתגובתו פתוח זה מדור

 על המבוסס ומרתק, חדש נוסח מרובעים*
 המאה בן האנגלי המשורר של הנודע תרגומו

 של תרגומו (אגב,פיצג׳ראלד אדווארד 19ה־
 שהעניק זה הוא לאנגלית, פיצג׳ראלד
העולמית). בשירה חשיבותם את למרובעים

 בניגוד החדשה, העברית המהדורה
 אדווארד של תרגומיו על מבוססת לקודמותיה,
 הלוי רפאל בידי נעשתה והיא פיצג׳ראלד,

 בספרים שמופיעה כפי (לונדון,לונדיש״ ״איש
 בלתי־ידוע. מתרגם מימי־הביניים), עבריים

 וברגישות ברגישותם, מרגשים אלה תרגומים
 במרובע כבר העברית. השפה לרובדי המתרגם
 / חצצו זרק כבר עור! .לבוקר כתוב הראשון

 העיר הלא וממזרח / הסיצו, וכל־כוכב ליל בספל
 כל מול בהניצח- ליכוד עוז ומיגדל / ביקוש
פיצג׳ראלד. של האנגלי הנוסח מופיע שורה

 מרגשת אלה מרובעים בגילגולי הקריאה
 גיכסף אשר אדם .בלב והלשוני: השירי בניקיונה

 יצלח ואם / ולמם; נהפך למר בהשיגו / וכמס
 ונמס.״ שמש וחם מן, במידבר / כרדת אז כרגע,

 נאהבים נחמדים .ידידים היין: ממרובעי אחד גם
 כוס ומצו שתו כבר / כענבים, בפורח דרך זמן /

גנובים.״ מנוחתם אל איש ואיש / ברבה
 שירית חוויה משום זה חדש בתרגום יש

הפתיחה במרובעי לקבלה שניתן חוויה מרתקת.

 עת בתשעה, אב, .בחודש חרס: כלי מאמר של
 בבית / לצאתו לכוכבים צופה אני / פנותו,
 סדורים, כלים ושם / מלבדי, איש ואץ יוצר,
 / דברו זה — בכלים פלא דאה ואשתו... איש

 רוח קצר וביניהם כחמורו; אילם וזח פיו, יפרש
 לו וענה יצרו?׳... נוצר ומי יוצר ׳ומי / וצעק
 גלומה? גלמי לעפר אדמה / ׳ולמה — כך חברו

 עפרי הוא ירקע / למען בחכמתו צייר כלום /
 כוס כנבל / ינבל ׳מי השלישי, ואמר לאדמה?׳...

ת חמדה כלי / יבלבל לא ששונו? צ  אהבו: כי י
 ונשמע ענו, ולא לחבל?׳... ישחית וגם היתרגז /

 / הצדדים, שרוע כעור, בלי / בכדים, קול
 אחזוה — יוצר היד / בי: ילעגו חברים ׳לגבנוני

 / משימים עם דבילי אומר: ויש רעדים?׳...
 יבחן באש ואותנו / ואיימים, עשן פני לפוגדקי

 נעימים.׳... ורב ושלום רחום והוא זה: ואין —
 בום כחרש יבש ׳אני / אנחה, מתוך אחרון ודבר

 אדע אזי — עסיסי מאז כמו ונמלאתי / שבוהה,
בטוחה׳...־ רפואתי

 מאוד, מומלץ ספר הוא מרונעים גילגולי
 שירה של מבול אותו בלב אתנחתא של ספר

 חסרים משלה מדפים עשרות שלעיתים מודרנית,
 של אחת שורה בתוך הכלואה החיים חוכמת את

 איש הלוי רפאל שמכנהו כפי או כיאם, עומר
כ׳ייאם. ן׳ עומר לונדריש,


